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 327 תישאר
 םלשה ךורעה לעב טוהאק לארשי ר'רוחמ א'אב הדוהי ךונח רמא

 יתובשחמ ירפ תתל יתיכז יכ ילע רמג לאל ןוילע םיהלאל ארקאו 'ה תא הדוא םעפה
 קלחה תאצ ירחא הנשה תבושתב עיפוה ירפסמ יששה קלחה הז רשאב ותעב יתוריקחו
 [עיווב י'נ אטנַאפ א'ר ןודאה יכ יתא «ov סיפדמה לעב בל םג יכרד 'ה תוצרבו ול םדוקה
 ךורעה יקלח ינש «c ינחיטבה םימשה תכאלמ .איהש ותכאלמב ריהמ שיאל ויתיזח רשא
 חתפמה סופדה תיבל ןתני ינימשה קלחה םתב דימו .האבה הנשב רואל ואצי םינורחאה
 תובר הז mm רשב תעיגי הברה amb וב יתלמעו ומצע ינפב רוביח אוהש ךורעה רפסל
 חנומו ןמוזמו ןכומ לכהו .לטלטהל ןזוא ל'ז ןתנ וניבר לש ךורעל היהי אל ודעלבו םינשב
 טשוק לע ,דבכנ ארוק .ןידת הומו .ןעיווב ו'רנ ןנאמעדיג םירחהומ םכהה ברה לש אפפוקב
 ךרבא הנשה וזב תעד ןנוחה תרזעב «o5 ישימחה קלחל רבדה תירחאב ךיתעדוהש תמא ירמא
 .ט"מרת טבשב רשע השמחב הדככהו המוצעה הכאלמה יתמייסו .היה ןכו "רמגומה לע
 ורבע ופלח םינמאנ יעטנ יעטנ םוימו הנש ב'כ ןב יתויהב יפרח ימיב דוע יתכאלמ לא ברקאו
 , שונא יבאכו הלחנ םויב רצק דיני יכו שאונ יבלב יתרמא רפסמ ןיא םימעפו הנש היכ טעמכ
 איה םיבר םימי לאו בוט הדש לאו יתעיני ירפ תא יל תחש אל יכ ןוילע לא ךורב לבא
 mob wb הנשה שארבו .רידא ןליאל הזה nens nvn5 ירפ תאשלו ףנע תושעל הלותש
 יהי רמא DN ? ךכרבא המב ןליא ןליא לאשא התעו - בל בוטו חמש רמגומה לע יתכרב
 ךוללהי רמאנ רבכ אלה ךתומכ הנייהת םירקבמהו םירקוחה ךממ ועטנש nues לכש ןוצר
 ידבוע יכ הקדצ חימצי 'ה ינדא ןכ החמצ איצות ץראכ יכ יתיפצ יתיפצב לבא ,ךיפ אלו רז
 יקלח mm הזו .ראפתהל יה עטמ PES iS הז יעטמ רצנל וארקי תואבצ 'ה 095

 | ילמע לכמ
 p'p יתדעב יתשרד םיהלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע רדפל םויפהל הכומסה תבשבו

 השמ ןתוח םע םחל לכאל לארשי ינקז לכו ןרהא אביו קופספה לע דסח תבהא
 יורש mne הדועסמ הנהנה לכ ךל m5 ove ma» ל'זר ורמא ןאכמו — םיהלאה ינפל

 .הניכשה ויזמ הנהנ ולאכ הכותב

 הימכח חינבר ריעה ילודגמ המכו המכו יתדע ישאר יבוהאו יער להק ese n3) תרהממ יהיו
 גונעתל היה םיאבה ךותבו .םלשה ךורעה םויסה an גוחלו םחל לכאל יתיבל ואב הירישעו

 ןתנ אוהו ראמיטלאבב קדצ הרומו בר י'רנ םייהלעטטעב 'רד ימח ירומ לודגה םכחה ישפנ
 אפרמו שפנל קותמ םעונ ירמא שבד ףוצב . הרכזאל םחלל nmm הכז הנובל תכרעמה לע
 םכחה ברה ןב םושרג ר"והמ םכחה ברה ידידי יבל תחמשל דוע ויה יתיב יבשוי ךותבו .םצעל
 ןהבא רבו ןיירוא רב Dr. 6. Gottheil לכ יפב ארקנה ל'צז לרעב רכששי ר"הומ םימש אריה
 רעשב עדונ בוטה ומש רשא םדאב רשיה היה ומעו לאונמע תודעב קדצ הרומו בר אוהו

 Hon. Jacob H. Schiff ןודאה הלענ דואמו ריבגה ה"ה «ma תב



 ילודג ינש ידעלב יכ לארשי להק לכ דגנ םחבש דיגהל בוט רבד יבל שחר םעפה דועו
 ריבכ ןמז?םיראשנ ויהי םינורחאה ירוביח יקלח — םיבוט דחאכ םיינשו -- הלא ונריע

 ןודאה ינזא הלגה  אוה הלואגה טפשמ לייהטטאנ .רד ידידיל לבא .לאוג ןיאב םיבותכב
pmרמאל -- 57 ףיש ם'רהמ עזנמ — ףפיש : bwin owלאג םלשה דורעה רפס  px) 

 ליזוה דימו ףכיתו .לאנא יכנא רמאיו -- לאוגל ךתלוז ןיא יכ העדאו יל הדיגה לאנת אל
 אוהו ץעי:תובידנ בידנ הזבו D תבדנ nob שדקל םירחא ריעה םגו ונוזרפ תקדצב ופסכ
 תרכזמל יששה קלחה הז שנומ snb רשא יתליהק יבוטו ישאר ומוקיו .םוקי תובידנ לע
 םלוכו ינימשה קלחה רעש ראפא םתומשב רשא םידבוכמ םישנא תרשע pis םתלוזו ,הדות

 !םלשה ךורעה רפסמ לושכמ המירנ ורמאו ונע

 v3 ןנאמעדינ ם'רהמ ידידי רמל תודות עיבהל קקותשת ישפנ הלאה תמאהו םירבדה ירחאו
 תויהל ילע םדסח לש טוח םכשמב ןעיווב ריהמ רפוס סקופ 'ר ןודאה חאמ קבד יערלו

 תעמ לינה םכחה ברה לש ןויכרא תיבב זונגו רוצע אוהש ירפס לש די בתכהל םנח ירמוש
 א'פ תואמ םילעה רתי דיל דימ תחקל ודפח הברה nx אקירעמאל תכלל ימעפ יתמשש
 סקופ 'ר יבוהאו םכחהו ותרימש תחת חקל לכהו חתפמה לש ייכ תוברל ex vn ms דע

mienאלו אוה סופדה תיבל עובשב עובש ידמ םאיבהו םידרופמה םילעה תוחוקפ םיניעב  
 איה הצוחנ וז הרתי !הרימשו חילשל רסמנ ןיא חתפמהו םירחאה םילעה דעב "up" רחא
 ןקתל לכוי אל תועמ היהי ףדנ nop הזיא רסחי n^n םאו ידי בתכמ הנשמ יל ןיא יכ דואמ

momתתל ילעו תונמהל לכוי אל  mmnיִערל תלפוכמו הלופכ  meeתרמשמ  
 ,יתרמשמל

nsnםשכ יכ תעדל  poneתיבב חנומ היה ירפסמ ןושארה  penעיפוהש םדוק המלש הנש  
 טעמכ ירפסמ ינימשה קלחה םיבותכב םלשנ ןכ יוועל י'ר יחהל ןילמ ךרעמ ןושאר קלח

 ולכ רפסה לכ םתב היהו .םכחה ותואל pon qp לש ןורחאה pon תאצוה emp nns הנש
 תוכזל ,ישפנ התוא הרוכב אצמא DN החכשו טקלב חפסל ריצב תוללועכ ץיק יפסאכ היהא

 .םיברה וב

 .קיפל הדוהימ Bav רוסי אל רדסל תנט ves קראיונ
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 ועטה שרפנו ואישה ר'או הצע אישמ ןושל ואישמ
 'ולכ וניבר ירבד םינכ לבא — ל"כע ינאישה 'של
 ןיאיש מ ט'פו 'דהנס 'תפסותמ היארו קיתעה
 :ביל 'דהנסו .'ח 'טוסבו םוקמל םוקממ םידעה תא
 ,ה"ל 'טוסמ היאר דועו .עסנ ע"ייע ןיעי סמ "א
 'מולכ הוקיתעהו י"שריפ הואישהו Ton תא ופליקו
 53 pus ע"יעו כ'ע הקתעה י"ע םשמ הולטנ
 א"כד r'D 'טופ 'וריב N^ 'ירפסה 'חסונכו ךורעה

v'yתא ןיאישמו  [mnn 

heben, לטנו bap "b mii (לעפמ [NU] (ND) 
  tragenםשה  (Last NUDתבש) עינצמה 'פב

 .תהק ינב אשמ ןכש בייח (*ופיתכ לע ('נשמב .ב'צ
 - בייח םיחפט b^ הלעמל יואשמ איצומה (CE 'רמג
 ישמא 'פדב ה"יחא]" .תהק ינב אשמ ןכש
 ץוחנ ןכו אס .ליחתמה רובדב N^ אבה 'עבו ןאכ
 לכבו 'פדה ראשו ר'פדב לבא הפיה רדסה ינפמ
 שרשמ ןושלה טפשמ יפל בוט ה"כו אש 'יא י"כ
 .אבה 'עב ו"ופדל הפסוה ןינעב ש"מ "ייעו אשנ
 'עו אָשַמ ע"ייע םימעפ הברה N^ םשהו לעפהו

tos יואשמ] 

 תֶאָשַמ ונממו םדוקה ןינעמ הז 65 [אש] (אס)
^B) Ehrengabe הפיו בוט הנמ ^b wb» 
 ל"זר  "yמ'ב) יתמ דע 'מגב בהזה 'פב (םינפב 32)
"DR ותוא ןידופש אמטנש cis שעמל' gus 

 ותאש לכות אל יכ ודיכ ריי פירבל) 'אנש םלשוריב
 יישארכ) 'אנש הליכא אלא ותאש ןיאו  b"ל

 " sU'ציניוו 'פדב ה"יחא*] | ,וינפ תאמ תאשמ
 ןונ 'ע ב אש 'ב ו לא : ל'זו 'עה ףוסב דוע "יא

o י"כ לכב "bi ל ע'פרשב לבא ןמוקט" 

 א"לב אבתו ב'אב רשע השמחה ms אוה ם *
 iND" מ"'ד ש מ'לב ושא םוקמב םימעפל

 ש וא (רעש =) XD ,GQUU" = אָנְס ,(רזאש =)

"Bb — «5Dשו ש תויתוא תמועל אוה ע"לבו . 
 ,אָרֶהז =) אָרָהיִס יאַרֶהַס 'צו 'ז םוקמב םימעפל אבתו
 ןמיסל שומש תואב Ty! (my =( pnb .אָרֶהיִז
 י"לב gov ןכו המודכו לגלגס ,בהרס ומכ לעפש ןינב

c msורוהל ךמסה אב הביתה ףוסבו ('הביתה שארב ' 

Te 
* 

 .סֶדְנְלְק מ'ד ץובקה םג "מעפלו סחיה וא ראתה =
que —לע םיחנה ליפהל וניבר לש וקודקד  

 םרקיע רשא ךמס תואב ורדסנ םישרש הברה ןכ
 'עב דחאו דחא לכ לע יתזמרש ומכו ן"ונ תואב
 .ז"'חא- אבה 'ע םהמ ןושארהו .ן"ונ תואב דחוימ

NDאָסְנ —- = sbאיּפַה ליעפהב  = i'nתעדל  
 (םינפב "ייע Y! entrückt sein" עיִּפֶה 122 וניבר

 ,רחא רבדל (Casus Cr» sy ןירימעמ ןיא 'פב
 (6'האישה רבכש Cb 'בוריע) ןיפתתשמ דציכ 'פב <

 'חסונב ב"א) -- .הקיתעה 'מולכ העיפה b" ובלמ
 'וריעמ ןויצל ןויכ ב"ר ה"יחא]|* = (עיפה בותכ
 ס"שב ונינפל היפה (שייע ע"פשבהב ב"ירגהמ םלענ הזו)

 לינה הלמל b mum" הריסה ןעכנימ י"כב לבא
 י"שריפ ןכו ש"דב תמאב «m החיסה ל"צ ילואו
 .ש"מו עסנ 'עו (nb ע"ייעו 'יפ ne" mon : עיסה

 bs ותעד ריבעהו הטה ונינע meson ןויצב לבא
 b me" 'תפסותב ה'כו וריבעהו וחקל b^ אשנ

CO)רחא רבדל ואישה םיבומ יכ 'פ ר"שהשו  
ry "vmא"מד ב"פ  bs iyםירבדב וגילפהל  

 הרותבש תואישה שמחב ואישהל ולהיה שקבמ היה
 תוערכה השמחמ ונילפהל ול היה cw ר"שהשבו

minaeד"ל ז'ע 'פסותו .ש"מו ערכה ע"ייע  : ^b 

— 

(t00 מיד  '"y1 (u.koovar) Gp. Apoya. (u.kpar8oc) Gu. &oat(aoc (9c)866 "«« מ"צוא יוססאפ  (e JI,היכ  

 םגש רורב ל"נ ע"בשפה y" ךורעה ייג ואישמ ns : ד"ל זיעב יופסותה איבה אלש הממ לבא ואיסה ע"פדבו טיק י"כב

 na" חתפמה יסבו ם"ש י"יכב ה"כו f)  .האיפה ע"פדבו ט"ק יייכב הייכ (5 .ואישה יירפסבכ ךורעה a nnm^ םהינפל

jamויפתכ לע וא ג"ונבו . 



cmo mei)דועו )065  nmmב"יפ 'וחנמ חלה תדמ  
 .בטרק ע"ייע 'וכו לבוט אוה האס םיעבראב ר"מ
 'טוס 'תפסות הרובע לש הלודג הדמל לאשוהו
 .ל"נה 'טוס 'וריו :'ח 'טוס y האסב רדמ ג"פר
 אלמתתש דע םדאה ןמ ערפנ ה"בקה ןיא .'ט 'טוס

 -- [ותאס

 הָסיִא ומכ תוכופה תויתואב ילוא nwD =>) האס
 (א'מ) ח"פ תיעיבשב Gaturei) ^«! פ"לב

 שק ילינח 'מגב ןינפמ 'פבו (ג'מ) ב"פ 'יצקועבו
 בייח אוהש לכ 'מגב ןמיס אב 'פבו (ח"כק תבש)
 תבש) 'רמג ,תינרוקו בוזא האיס (א'ג 07( האיפב
 .(*יאשח תינרוק אתרבא בוזא ירתצ האיס (םש
 בוזא (' ו"רבמסיס א"יו 6ואילופ 6 ה אים "יפ
 ןלוכו ^C איירוטס s C ונגירוא תינרוק .('ופוזיא
 ללכנ איירטופה הזו ה"יחא]* = = .ןה בוזיא ינימ
 ירתצ אוהו הברה םינימ ונממ שיש אנגירוא גוסב
 תבשב האיס שרופמ ודי לעש ירחאו ;*=< ע"לב
 פ'לב תמאבו ןימה הזמ כ'ג היהיש ץוחנה ןמ ל"גה

Mתורשעמב האיס ה"נכו ע"לב = ומכ שממ  
 א"פר 'רשעמ 'תפסות ג"פס ייאלכ 'תפסות ט"מ ג'פ
 'ורי ה"פס 'יעיבש 'תפסות )75( ד"יפס תבש 'פסות

 'ורי ג"ע א"כד א"פר יאמד יורי :ז"לד ז"פ תיעיבש
 "ינושארה 'יסופדב .ח"כק תכש י"כבו :א"יד ח"פ תבש
 (.זימק רצ ס'ד) האיפ Ws" האיס תחת rum" 'מגב

 wx bu" 'יעיבש 'תפסותמ היארהו האיס ל'צו
 בוזא לצא דימת אבו ,האיסה 'פריא י"כבו האיפה
 ןתנ b'3 ,ב"פ 'יצקועל מ"יפב ם"במרהו תינרוקו
 בוזאה יניממ םה םינימ השלשה הלאש הזב ללכה
 פ"למ :כע)| = (" גנדופלא vp האיס b" םשו

"Uy (Polei) (925רעשיילפו ךועה הז סרילואוו  
 לע | כ'ג זמורש 799 יוועלל ר"תלמעל ויתופסוהב
 י"שריפו C ט"ק תבש) קנתופ והזו ^C ףעלל צ"נלפפ
 :ח'כק תבשב ייאדכ ל"ואילופ ל'צו ל"אלופ זעלב
 יוכרבל ל"מ) Polei, pouliot צ"לב אוהו ירתצ רואיבל

(ND)חאיִס — האס — !אשו ) 

 ןוילגב הככ ריעה רשא אוה קיתעמ הזיא תפסוהש
 (ומע .(P אשנ םינורחאה םיכרעה ינשמ שרושש
 אב כ'חאו ןמוקמ ן"ונ 'עבש ןוילגב בתכ כ"עו
 םיחנה nben ןינעב וניבר תטש יפכ לבא םינפל
 ריעהל היה יוארו ןאכד רדס רתוי ןכתי O6 עיייע)
 (vx ^3 יפל טרפבו אש 'עב ןמוקמ רקיע יכ
 שארב ופוגש 'שמא יפד רע םינושארה "יפופדו
 הפסוה איהש תויהבו ,ך"מסב אלו ן"ישב ךרעה
 ע"ייע תרחא אמגודו םינפב היתאבה אל תרחואמה

 - [ש"מו 'ה אשנ

 ילב ןכו אָתאָס sND D'b3 ןכו מ'למ) 'הֶאְס
 איהו חלהו שביה תדמל ow ינורמש

 וגיבר רדס יפכ) תוחנמב ז"פב Geah) הפיאה תישלש
 ןיאס 'ה האב nmm הדותה Gen ma ונינפלו זיפ
 ןיפתתשמ דציכ 'פב .תוירבדמ ^ ןהש תימלשורי
 C תפדוע תימלשורי האס ר"ת Ci 'וריע) ויצח 'מגב

 תימלשורי לע Cmm לשו תותש תירבדמ לש לע
 םיאס שלש "Gn יישארב) מ"ל (ys -- .תותש

qupהפיאה תישילש תדמ איהו ה"חא]* |  
 TUB יקזח) mm דחא ןכות תבהו הפיאה Uy 'וחנמ

 האסו 'וכו ןיאס 'ג הפיא ףא ןיאס 'ג תב המ א"
 ד'פ 'ומורת 'ייעו א"מ א'פ mb "ייע ןיבק ^ .אוה
 םישלש ןיאס 'ה תימלשורי הדמב היה ןכו ז"מ
 'ומורת 'ורי .'נשמב :ז"ע 'וחנמל י"שריפ y" ןיבק
 ןיגול העבראו םירשע ארבע התאס המכ :ז"מד "5
 Tp ז"כד י"פ 'דהנס 'ורי אתאס אהו ס"לב ה"כו
 ליעל y" ןיאס ץוכקהו ו'לפ von 'ר תור שיר
 יִואָס .ב"י ק'מב א"לבו .ז"יד א'פ v niNb^ דועו
 האס ג"ונבו םש י"עבו .ג"'ק nbb" ס"ש י"כב ה"כו
 האיפ 'ורי ח"מ י"פ 'ומורת םִיִתאָס מ"לב 155 יגוזבו

oc":האס תיב ע"ייעו : ז"מד 'מורת 'וריו . nmm 
nורי שביה ' meeז"יד איפ 'טוס 'וריו ל"נה : 

 חמק האס תלוס האס האיצומ nmn תילברא האס
 ןגיינג האפ ןסרומ האס ןיבוס האפ Xp" האס

 .אס עייפדבו טייק י"כב ') m3 .הריתי "D (any ייכב ה"כו s) גיונבו ס"ש ייכבו חיפר יציניוו שיפדב היכו (5

 Polei — pulegium. ר"למ puleggio, poleggio ט'ייאלב )9 .ריפרב ייל )5 ,שימו א"יקת גזיהב עייייע )* .הריתי תירופיצ

 DOM piu ע"לב ctG0uotov י"למ qm sisimbro — brio םייאלב אוהו ורבמיסוס עיפרבו b'p י"כב היכ )4

 'רירוקסויד לצא גידחי ורכזנ ןכו sium) רילב) 640% םיילב ומכ האיס קפס ילב הז ייפ יפל כיאו Wasserminze רבנסיס

oi 08 000000, oi 85 xal voUco cio 0000000000ש ₪טפ0ס  wmmאלו 211 צינלפפ ףעלמ  

 ןוי בוזא עיייע isopo טייאלב (5 .האיס תלמ בצחמ ייפ אל םגו .'קסויד שיימל תיתפומ היאר אוהש ךרעה הז לע ריעה

aen)י"כב (טיימ  i'nוסיא ר"פדבו ופיי : ןאכב  abטיייאלב )9  origanoי"כבו ר"פרב ןוכנל היכ )19 .6[00ש0% יילמ  

 88/0ז8]0 ט'יאלב איירוטס ל"צו איינרוטפ פ"טב ע"פדבו אירורס םוקמב דיל vi33 ל''צכו אירודס ר"בו ביה ויו ש"ק

 דחא םג ןיא ראיב אל האיס nón בצהמ הזיאמ לבא ('* .שבושמ ליינה (oye יורשעמל מיייפבו ('1 satureia. ר"למ

myץעיייע  wenשיימו . 



 3 רואָס D — (הָאיִס — האס 3

 הרומתב שרופמ דועו ןימייקו ןיבאוסמ אה ובאתסיש
 ורפוכש םדוק םא (.ב'כ (cv תאטח דלו 'פ שירב
 אה םומ תלעב יאו באתסתש דע העות םילעב
 יתקוחכ) ופופב םינהכ תרותב רקיעהו אמייקו אבאסמ
 '"( האמש המהב לכ םאו אינתד ('ד ישרפ יט קרפ

asרמוא אוהשכ רבדמ בותכה האמטב לוכי )^  
 האמטה המהבב םאו (ז"כ (ce תרחא השרפב הטמל
 וא אה הרומא האממט המהב ירה ךכרעב הדפו
 ודפי «bu ודפיש ןישדקומה ילוספב אלא רבדמ
 jap usb ובירקי אל רשא ל"ת רבוע mw לע
 ברקיל רשכ אוהש רבוע םומ אצי (א" (ce יהל
 ארפס לש bn^ הז יפלו ה"יחא]* .רחמל

ys umםדוקה  u"nתוהלמ אמט השענ  
 דע p^ באתסיש רע pop מ"כב לבא .'הל ןברק
 יוועל 'ה 'יפכ אלו ל"נה ע"למ אוהו םומ וב לופיש
 ירייא םש הרומתבו .ןיקזיש דע 'יפ הביש ןינעמ
 םמויש הערי םייק ק"טהיב 'יפאו םומ וב לופיש דע

 רכמנ וניא רוכב ירהד א"א ןהכל ורכמלד ולכאיו
 mm אלו םינהכה ולכאי ובירקישכו םת אוהשכ
 ובירקהל בייח ןהכ תמהב לש רוכב םגד םולכ וב
 y" הזב הומתל שיש mb תורוכבד ב"פרב 'יאדכ
 — [ל"נה תומביד 'נשמב לארשי תראפת ש"מ

 יאמד 'ורי alb werden ppm) ^5 ם'למ) באָס *
 ןוכל רמא אנא ןובאסת 15 yb ג"כד ג"פ

 ונכרצוה אלו .סעטה םכל רמוא וניקזתשכ b^ 'וכו
mun(ף"זרהמל ציהאב אכוה) יזנכשא ב'ר 'בושתכ  

 ילשמ) ןיקזי יכ םג 'גרת יכ .אבס 'למ ןואבסתדכ
 .'ז 3D y'"y אָבאָס ראותהו ('אָבאָסְנ 75 )^ 25

N'AND *יבכרה 'ה'אצוהב 'ינואגה 'שתב  ^b) 
 y" יארובס ומכ im (101 דצ דייר

«RN טס ע"ייע bewegen, rütteln OND 1 

 NDND "GN ( ^b'סו פ"לב «Siber np) 'גרת
 .אמיס ע"ייע ףסכ

 .אסס ע"ייע אָסאָס *

 תוריפמ םג ל"זרדב רמאנו מ"לב ראש ומכ) רואס 1
(Sauerteig, der gührende Saft der Früchte 

 ןה הלחב ןיבייח חמק C םיעיבר 'ה 075( הלחב 385
 הסיעה ךותל ןתונש רואשה b^ ןנסרומו (* ןרואיסו

onoיוריד 'נשמב ה"'יחא]'  ^bןרואשו  
 הסיע ךרד ךורעה "b5 ^b mu^ ב'פ םש 'מגבו

vvיעב וניבר ש"מ כ"ג ךייש ךרעה הזלו ש"ע  
 [ןכוסו סרג אל וניברו -- 'ג רואס

 ןושארה 'יפכ ורבס ם"במרה ןיב י"שר ןיב כ'או C ד"מ
 | | צ"קהעו ו"ילופ wp י"כבו ואילופ האיס 'יפש ךורעב

 — [שוריפה m קר איבה

 אמטמ p »D^ ס"לבו mew" 'למ) באָס 1
(verunreinigenהלחב ב"פב  )תלכאנו )275 

 'גרת 3'&( — .תואמט םידיב b^ תוכאוסמ םידיב
 תי ביאס ירא n) ,היל יישארב) הניד תא אמט יכ
 תואמנודהמ הנושאר וזו ה"יחא]* (אניד

 p^ ש"למ אוהו תורחא הברה ש"ייעו ןמגרותמבש
 א"עס א"י 'ינעתב ה"כו .'גרתב ןכו לעפב קר םשו
 סחנפ 'ר : ד"נד ג"פ ינש 'שעמ 'ורי ..הישפנ ביאסד
 רב דח :ח'יד א"פ 'דהנס 'ורי ,הל ידפו הל באסמ

 תובָאוסמ םידיב לו עפ ינוניב .ןהכ דחל באס שנ
 ח"פ דע ל עפ ת א ve yan 'תפסות .ג"ל "ילוח
 באתסמ התימב ברקידו ^« לע . . דיעה ד"מ
 ז"עב ה"כו באסמ אתימב "ipu bp b י"כבו
 v3 ץבוקב) bn ma 'יפו :ז"ל 'טגב שרופמו ז"ל
 עגונב עגונה ריתה הטקואל ןניתא C22 יקילייגנא
 אמט אוה עגונב תמב עגונב הרותה ןמ דציכ תמ
 ורזגו אוה רוהט הרותה ןמ עגונב עגונהו דבלב
 לשב ודימעהו ורהיטו אוה אב האמוט הילע ןנבר
 אָמְטְו כ'או י"שר ךלה הטישה וזבו .'וכו הרות
 אמטי אלו אמט אוהד עמשמ ^w) יט" יבדמב)
 (םירחא אמטל אמטי : 13 יטוסב שרודש ימ יקופאל) םירחא

 םוגרתכו my" לעפב בָאָסִמ b^ ןכו עגונב עגונב
 m mao שי mns np (ג'ל .א'ל מידב) ף"ירהמו
 ר"תמעב 'יפש הממ רזחו תמאל ןויכ ל"תמעב יוועל

3'mבּואָס םשה תארוהב םינויצ ואבוה םשו — 185 , 
,RDSIND ,N2NÍDיירת) אתבוס עוטקבו אתבאופ  

 אתּובָאוס ,(ותלוזו חיי ,טיי יירבדל ; איי ^n יישארבל 'א

 י"רת ('א m ר'קי) הפרט .רוסיא תאמוטל לאשוהו
 rn אבה ע"ייע דועו .ןפירט ירסינמת תובאוס יא

 -- [ארפסה 'יפ ןינעב ש"מ

3ND 9םומ ליטמ +<< ע'למ ל'נ)  beschüdigen 
 behaftet sein םומ וכ השענ לעפתהבו

(Git einem Leibesfehlerאמט היהש ימ 'פבכ  

CoY* "nbb)ט"יפ ןיאשונבו ,באתסיש דע הערי  
 באתסיש דע העור sm ןרוכבו 6ט'צ) 'ומביב

 ינתו (Cr ןנחוי ר"א 'טגב C הרומתב ק"פב שרופמו
 ומומב לכאיו רכמיו באתסיש דע הערי ןרוכב הלע
 םומ וב לופיש דע באתסיש דע מ"ש םילעבל
 דע ועוי םומ לעבב יאו (פש) ושריפ דועו .אוה

(iהמורתב פ"יטב יינושאר יפדבו מ"אפרב ןוכנל ה"כ , ?) ג"ונב (*  .םיעבר ג"ונב )5  .אבואסנ 37523( יגרת י"כב ה"כ 

 .ןרואשו

1* 



 das Rad, der Reifen) ףיקמה ןפוא b 331b^ — בס

 בבוסהו םילכב (G5 4^ 'פבו (Qu איי יפב

 תולגעה ןיכשומש לגלגה ןפוא p^ לגלנ לש

 הייחא]* = ,וקדסי אלש ידכ לזרבמ ןתוא ןיבבסמ

 לנלגו ןפוא :םשו 7 ט"רסב Jm "bb קתעוה

 ןיבבסמ תייטב Wagenrad] ? ? =] הרכב אוהש

 מ"לב 15 «s»; ^b mn — .ךורעה 'יפכ ^«

 "ילכ D/13 ,ג"נ "יחבז b" ג"פ mu ןייע .בּוְּרַ

tpי"מ  preyתומש) 3555 'גרתו ,בכרכ  im a 
[Einfassung, Rand S33íp (* n — 

 luo ע"למ ילוא Faser, Wurzelfaser ביִמ= בָס

 ואיבה 'מגב 'יחספ יברע 'פב (שרשו רקיע

 :ףא ןעלבו ביסב ןכרכ 6ויטק םיחפפ ('ןי פל

 תא איבמ היה 'פד ג'סב .אצי אל ימנ הצמ ירו

 Cb NIB ביסב הקשה אבר יעב ^Ch יטוס) התחנמ

 jn גופס ןימכ םימל ביסה עלבו םימב sen ןתנ

 'מגב לוזגה בלול es .םימל תצצומו היפב ביסה

 יפא אבר רמא (:ו'ל 05( בלולה תא ןידנוא ןיא

 אנמ CD) אבר רמא אלקרד ארקיעב 'יפאו ביסב

 ר'כב NY אבילולד אנימ אלקדד ארקיעד אנימא

 ךוכיסל תוירח (^Ge? b הערפ תא 'ה עגניו א'מפ

 ןוותיו 'שרפ תומ ירחא ר'קיוב .םילכחל םיביס

 ms] האור התאש םירבד 'יפא (ב'כפ) 6ץוא

 רבעימל .("אביס pus .םלועב ןירתוימ ןה .וליאכ

 תא זחוא (אימ חייפ תוליהאד ןורחא 'פב ,םילבח

 ("ףיל תימראב ("אתבצ p^ ביצ ד"א ביסב לגמה

 עגונה (ריכק 'ילוח ונינשש התואכ ("אתמוכ א'יו

Tusיב םוחנ) בותכו ונממ אצויש  Cnבצוהו  

 .אביצ .אבתי .אתכלמו 'גרתמו התלעוה התלוג

 ךנב pv 'גרת םיכ ,טימ «ye^ ןצחב ךינב איבהו

 תייטב bbs") אוהו ("ףלק א"ו  ןיביצב

 יעגנ יתפסות) אינתדכ רוע וא ("ז"ע לב א טר קו

 73 וא ןיביצב ביסב ךורכ המורת רככ 05
yy nn»אלגמד אתק א"יו ("תעגונמ ןבא  ") 

 ,בהלה רחא בצנה םג אביו C72 /0 ייטפוש) ייתכדכ

 ביסב הכרוכ (On ^nbb ונינשש התואכ מ"יו

 ןיצקוע שירב C) תוקרי by sum ("העלובו

 ביס — 3b — רואס ?

 לאו .(ערה רציל הליאשחבו םדוקה 'עמ) רואס 2
 אלו 'גרת (ט ,ה'פ םילהת) הלסכל ובושי

 ב"פ ז"ע 'וריב ה"גכו ה"יחא]* = .ורואיםל ןורזחי

 וללפתנ ףוסבו pen ,ורואיסל רזחש רג : א'מד

 ילוליא תירחא בוט 'פ vins .ורואיסל רזחו וילע

 om ןכ ילוליא םשו  .ורואיסל יסרפה qm ןכ

 דועו .'ד רס ע'ייע ףלאה עלבנ םימעפלו ,ורואיסל
— [wisi ע"ייע 

 (בימ איפ תורשעמ שירב ('א רואס 'עמ) רואס 3

 ןילשבתמשכ 'יפ ('רואס וליטישמ םירמתה

 א"פ ואשה ומכ ןיקדסנו ןיחפנתמ םיומתה

 .ןיגפה ךרדכ רואש ומכ ןבל חולחיל וכילשיש

 אייח 'ר "רו א ש וליטישמ Cry חימד איפ) ישורי

 המ יעב הנוי 'ר ץרחה אלמתישמ sow ('אוו רב

 DN איה תלבונ ץרחה אלמתישכ םא ןימייק )513

 איה הלשב לכואה ךותמ (*הניערג שורפתשמ

 6 םחט שיש ירמא ןירסיקד ןנבר הכרוצ לכ
 .הליכאל תופי ויהיו

 יכ רוופ ע"ייע תורוק לש (Sehichte) ראוס פע
 qn לעב סרג ןכ

Tp גרת' (ehmen 2b) 3p) jb (יווצ 3D 7€ 
 עיייעו ה"'חא]* | 3p. (גיכ ,יל תומש)

 א"פ יאמד 'ורי ן"ונה תטמשהב רבעב םגו .בסנ
yoןווה :א"נד ד"פ 'ורשעמ 'ורי ,ןוהירעש ןובס  

 ביִפא לעפאב  .ןוניתבס ד'לפ spun .הינימ ןיבס

 — ]363 ע"ייע

 Urz" D» ox pos ל'ג Psp =) בס
 4215" ג"סב Kleie) חמקה jo לדבנש המ

Cap)תלוספ ב"א) — .ןיבוס האס תלוס האס  p 
 'מא 'פדב *[D^nDN (ןסרומ ע"ייע חמק לש

 הרומ "יכרעה רדס לבא ןיבס ךורעב ה"דב "יא
 י"ב .לכב 'יארכו 3D בתוכ היה וניבר יכ עבצאב
 y'"y ןסרומ ףורצב ה'נכו .םינושארה 'יסופדו
 יונכבו 'וכו ןיבוסט לק יתאצמ אלו imu ב"כבו

nona qnoתבשב ה"כו ל"נה  ivyןבוס י"שריפו  
 ןסרומו השיתכ תמחמ תרשונה ןיטיח תפילק

 — [ל"נה פ"למ y כ"ע הפנב ראשנה

r 1גיונב ( " " 2  m» )* wbיייכבו יוריב היכו עיפרב  m"pהייכ )^ .אריעז רב וי'ופדבו ר"פדבו ביה טייק ייכב ה"כ (5 .רואס  

2'm by v30 5 נא עיפדבו  L ] Pי"רהמבו ש"רה תקתעהמ חכומ וניבר ייגו יוריב "יל )5 .הניעלג ב"ה ייכבו יוריב ה"כו (* .ןנא ע"פד |  

 םייטב 3733 )*  .ריפרבו ביה v33 ןוכנל היכ )8  ,ר"פדבו v33 ה"כ )^  ,ןחטשו ןשלות היה םאש ייגה םשו ציכמ ןב
 ba ( icd" עיל anm (!1  .אתביצ ב"ה v3» a"m ייפב ה"כו )1^ ,אביס ל"צ אביש ייא ןורתיו b' ריילהקבו הכיס ו , 5

: 9 M גיהר. (bs אתמוב, *') ייל ym לבא xm» ייפב היכו )1$ .וכרדכ ותעדמ עצמאב ףיסוה (5 vb עילב (I4 1 ו ) ג''הר י פב ייל. 

" i 17 בוצב ו ו I ןיביצב ייל יפסותב. (Uאתלגמד ג"הר 'יפב . *') ייפב ה"כו r8שארב ךורעבכו ןעלבו . . ןכרוכ ןיונבו  symכ'ע )79  

 .25 טירסב יולהאל ג"הר ייפמ הלמב הלמ קתעוה
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 'תליכאמ הבורמ ותייתש ל'צו ןייוכס ויתומצע

 יתעמש ןירוחש ןייוכס י"שריפו .ןייוכס ויתומצע
 כ'ע השבי אלא החישמו mb אלב ןייוכס א"ל
 ר"לל א"לב ןויכ 58 ג'ח ר"טב רעלזייא 'חה תעדלו

^b siccusר"לל ב"ר ^3 לש ןיוכסו שבי  sucosus 
 ל"נה 'עו מ"למו וניבר ^35 ןוכנה לבא 06

nmל"נ ןירוחש ןייוכס יתעמש םשב י"שר 'יפש  
 bx OU  ץובקהו רוחש dla פ'לל  ןויכש
 ןושאר bs סרג ילוא וא רוחש ְךאָיְס שיראוצוה
 .רוחש cyàva  דנעצ 'לב sym ןייובס וניבר 73«
 אתיבח mb ןיכזד ןאמ cwm .ח'צ ב'ב לעפנו
 לע ה"מגר b^ הייובסל אתעדא האונחל ארמחד
 םשה ונממו כ"ע רי לע רי לע ותיבב הרכומל תער
 ומכ תונחב ןיי תרכומ י"שריפו :'ע ז"עב אתיבוסמ
 ייעשי) םימב לוהמ ךאבס )3 02 020 אבסו ללוז
 ןיי ירכומי"שריפ א"עס א"ע ז'עב אתיובס ןכו C2 ,יא
 : א תיב D והנהל םוקמב :ב"ע ז'עב כ"ג ל"צ הז יפלו
 הָּבְסִמ ,הָּביִסַמ םשהמ רזגנ ר"עפל לבא אתיובס
 אתיבּוסמ ץובקהו הביסמב תבשויה אָתיַּבּוסְמ ונממו
 ל'צו ם"ימה טמשנ אתאיבס bus י"כ "גבו
 — rns] אבה ע"ייע דועו ןיבוסמ ע"ייעו אתֶאְיְּבְסִמ

 דועו רבד הזיא spn ונינע מ"למ 23b =) בס
 umringen, Typo תבשל תואסכה ביבס ףקיה

(an der Tafelrunde sitzenבסימב וא בחר בסימב  

 'פב .("ןיי 'עב ונשריפ רבכ ?Gy גיס תבש) רצק
 ךרכמ דחא ("ובסיה (א"עס 275 «mi ןיכרבמ דציכ
 ןיבשוי ויה nem תובינס ובשי ובסיה 'יפ םלוכל
 ויה א"פ .ומצעל בשוי דחאו דחא לכש ןוגכ
 דחא לכ לוכאל םהל ןמדזנו רחא קסעל ןיבשוי
 אלו לוכאל ובשי 'מולכ ובסה לבא ומצעל ךרבמ
 א"פ ה"יחא]* — .םלוכל ךוכמ ns" רחא קסעל
 ש"ארה 'ופסותו ש"ארה איבהש ^m ייפ .אוה
 ילה ז"ואו (תשלושמה הכרב רפסב) "כרבל מ"טשו

 'יפ יכ ורמאו (vy םלוכו נ"ק b^ .איצומה 'כרב
 םייקל ז"ואה ךיראהש המבו ה"שע רקיעה י"שר
 byb^ הזיא (b + ב"מ?וכרבב ה'נכו ,י"שר תטיש
 הזיכ 'פסותב) רציכ ה"פ 'תפסותו :ו"מ םשו ובסה

Cןמזב הבסה רדס  jmeתוטמ יתש   bwבסמ  

EMו  

 ה

GU geb)ףרטצמ לודג ןונצ שרוש  i'mולש  
 ושארב ןיטוח c5 ןונצל שי, b^ ףרטצמ וניא
 'תפסותב ןנירמאדכ ביס ומשו ץראב עוטנ אוהש
 .[nns ."רוהט רעשבו ביסב (א'פר ןיצקוע)

 ה"נכו d2, 5553 ןצקועב ג"היר bb" קתעוה

 ןזוא תושעל ידכ ןיצוה (t) ח"פ n3w 'פסותב
 by" ןתיל ידכ 'ירמוא םירחא ביס תירצמ הפיפכל
 ייל : א"יד חיפ תבש יוריבו) ןייה תא וב ןנסל ךפשמ

 ה"פר 5'3 'ילכ 'תפסות ,שי'ע :חיע ילבבב W^ לבא
ssלש  ybורי .ףכ .ע"ייעו ביס לש ןיפכ יתש ' 
 «à ןיצוה ביס סופנד ןהה ג'ער י"ד ז'פ תבש
 ביסו .ביס לש םילבח ב'עס ב"נד א"פ 'כוס יורי
 לצא ביס רכזוה ןכו לקדה רקיעב ןיטוח ומכ אוה
 ומכ אוהו ליעל ןייע Y5: יכוסב אלקרד ארקיע

mbןהמ םישועו ךורעה איבהש ע"לב  "y "55m 
 ב"צ רומזמ ט"ושבו םשו נ"פר ר"דמבו ל"נה ר"ב

"bפאו :קידצ " yonהלש  bw»קוזיחל (הומת ') 
^pםהב קזחלו רושקלו םילבח םהמ תושעל  — 

 ל"צ םילבחל ןיכיס ה'מתת זמר "להת 'קליבו
 'א גס ע"ייע אוביס תפסונ ף"לאבו 'וכו ןיביס
 — màb] ע"ייע תפסונ ן"ונבו — אינינ ע"ייע דועו

 רתוי היתש ן"ונבו << ע"לבו מ"למ 3p» —( בס
 ; saufen,- durehfeuchtet sein הולחלו יאדמ

 תלפמח 'פב (םינפב ןייע Gasigeberin אָתיִבּופמ
 יח ןיי התושה 6ד'כ הד) ריפש תלפמה 'מגב
 היהש וריכמ יתייהש amm ^b ןיפורש ויתומצע
 ןיפורש ויתומצע ויה רידת יח ןיי תותשל 53
 ,רתוי םימב גוזמ ןיפורש ןיעכ ןירוחש ןישבי 'מולכ
 יא ייעש) ומכ הברה ןיח לחו ל מ ןיאובס יאדמ
 םיקלח םיחושמ יוארכ Cow 6ךאבס 65

De)6ירכנ חינמה 'מגב רכושה 'פב ז"עב  
 (DU וניי רכומה 'מגבו .אתיבוסמ איהה (:'ע)

(Uyרמא  wbיכ 6אתאיבס והנהל בו  

 יגונח B" 06 "א) — .ארמח 6ןתנמ)

 רתוי (םש הדנב) בותכ תואחסונב -- ןיי רכומ
 ^j התושה הדנב ג"ונב ה"יחא]" — qub יארמ
 יוארכ ןייוכס ויתומצע גוזמ ןיפורש ויתומצע יח
 ותייתשמ הבורמ ותליכא דע 'וכו ןיחושמ ויתומצע

(iםינויצ ינשב (* .ייל םישב )?  .אבוס ומכ ע"פרשבו יציגיוו 'פדב ה"כ )?  .קוזחל ךלוה רידמבו  ybרחא יתררגנ  
 אתיבוסמ איהה וניי רכומה ימגבו יוכו בר והל רמא ירכנ חינמח ימגב :הזכ שבושמ עייפדבו ט"קו yn י"כב הלועמה ייג
 םלענ nn .א"ע rnb כיחאו : יע ףדמ הגושאר איבה וניברש אחינ התעמו לינה ייכבכ aea לש רדסה ךפיהב 5"

(eאתיובס 37323( אתוובס ו"ופדבו אתאובס ר"פדבו ט"ק ייכבו ביה "35 ה"כ )5  .ביירגהו בייר יניעמ טייק ייכב הייכ . 

 ב"רל תופסוהמ קפס ילב לבא א''פדב ייל 1 .ותילייכ aai ותיגבזמ ן"רבו ס"ש יייכבו ותינבז ב"ה י"כבו ו"ופדבו ר"פדבו

 "y שריפ 573 ןייע השא «nw ןינעל הליאשהב אוהו .ט"כק an (5 | .ךורע די בתכבו םינושארה ייפופרב ייל וכ איה

 .ובסח ג"ונב )?
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 ימח מ'ר Xy ה"סד ג"פ "רוכיב 'ורי ,בס n" אתא

 יו 'ילוח .יומוק ןמ היל םיקמו ץראה Dy בס "פא
 'פסותה םש ןייעו אבס אוהה היחכשא א"ער
 אוהה ריכזמ אוהש מ"כש 'ירמואש b" תעד וחדהש
 בתכ ןכו .ד"ל תבשמ היאר ואיבהו והילא אוה אבס
 יילוח יפסות יייעו יבכרה יה 'צוהב גיב ייס) 'בושתב נ"הר

n.346 רצ םש יבכרה ש"מ ( bsוניאש וניאר ךכ  

 העש התואב אצמנ mme םתס ןקז אלא עודי םדא
 Y^ .כ"ע אוה vrbs אמש ךתעד לע הלעת אלו 'וכו
 הבקנל :םשו אבס דחןול רמא :ד'נד ג"פ ינש 'שעמ
 ןיא ר"ע .ב"יד ב"יפ תומבי 'ורי ,הרבס תווה אתבס
 אבס א"ער ^D 'יכרע .אתבס תוה ןיא . , בס הוה
 : איפק (NT אשניא ע'ייע אתיבב אתבס . . אתיכב

(o mwמ'ב  :'Dר"ב אבס אדבע  Y5bאבס  R3D 
 ו"נד b ינש ישעמ 'ורי — אבס ןידה ד'עפ םשו

iusם'ט אבס  bunאסס  ypץובקהו .אסס  
 גיל 'שודיק Yun 'א תהב ע"ייע :ב'ק 'דהנס
 תיא :א"כד ח"פס האיפ 'ורי ,יאמראד יִבָס א'עס
 יז"ט ,'ג תומשל 'גרת כ'ג ןייעו אנמויב pap ןווה

síהבקנלו .,ותלוזו יג א"כ ;ב"י ̂ 'ירבדל  
q2bןיבס 'א ^ רתסא 'גרתב ;'ד ,'ח 'ירכזל 'גרת  

qaoתרתונה ו'ל ,'ל 'שארבל 'א י'רת ]36 ל"צ]  
 י"שריפו תורתונ ע"ייע qup ל"צ ןאערמו ןאכס
 "ים הָנְקַז ,ןקז .ומכ ;vu» "mp -- .קופפה הז לע
 ר"שהש ,אבס לארשי ד"עפ ר"ב הנקז םאו ןקז בא
 b] "DD/3: 'ירדנ Y" ,אבס בקעי :תאז D^ 'פ
 !qw .אתבסל האלהו .ה"כק ב"ב הבקנל ,יִבָסל
 v^ ח" תל (ןקז ומככ דוב כה ראו תל לאשוה
 אכס אוהה n ר"עפלו ביס דח .ח"ד ו'פ תבש
 א"מק .ט"יק :הי'צ :ה"מ :גי'כ תבש i" :n תוכרב)

 ב"ג 'כוס .איכ יינעת : ה"כ wan :ג'נ :ו"ט ייחספ ביער

 תוכמ .יק ידהנס ביעס Yy ייטיג .א"ע .בייי ישודיק א"עס

"ms iw» mon qub py ib amץובקהו 625  

Q5 553 ibארוסד יבס :ו"לק 'ילוח , 'Sb 
 yan :ז"יק nbb cy^ יייעו Dn 'הנס) אתידבמופד

aתבש אינורגהד יבס ,(א'ער יפ :מיע יוריע  N^ 
"zbיבס .ה'ע ק"ב י"שר ןייעו םש 'הנס בר יבד  

 תורוכב אנותא יבד יבסו ה"כ 'שודיק אינוזנד
 ^ תעד יפל (רבעימ המכל (wm ןינעב) ל"נה
 תומואה ימכח םה )28 רצ 1884 תנש םארגארפ) ץערג

 ר"במ היארו ימורב Athenüum לש תומכחה תיבב
 המכל . . ולאש י מו ר ל םינקזה ולעש ןויכ כ"פ
 ויבאל יטרפה םש אב דועו — .'וכו דילומ שחנה

 תוטמ שלש ןהש ןמזב ונמיה הטמל ול ינשו שארב
 ול ישילש ונמיח הטמל ול ינש שארב בסמ לודנ
 yy בסיח ל"צו) ביסה רדס 'תפסותבו ,ונמיה הטמל
 בסימ לודג תוטמ יתש ןהש ןמזב GU ves יגיח
 'יפא N/5 "p 'יחספ .'וכו הנושאר לש השארב

coyדע לכאי אל לארשיבש  pwםשו  n'P 
w'ybאצי כסימ אוהשכ 'וכו בסימ םדא לכה םע  

 הבסמ .הביסמ םשהמו .'וכו אל בסימ אל ps בסימ
 pai ץובקב nes ראותה לצאנ (ןיבוסמ ע"ייע)
 ,ז"מ יוכרב הביסמב ןיבשויה b "stb^ ןמ עוטק
 םועטיש דע םולכ ('םועטל ןיאשר ןיבוסמה ןיא
 NIP3bb ץובקהו summos הבקנלו 'וכו עצובה
 (ןייבוסמ ןמ «yop ינוניב לעופבו ^m םדוקה ע"ייע
 paio לארשי תא ןיאור תומואה vm ה"כפ ר"'מש
 המ (תיי ,ג"ו תומש) בסיו שרד םשו .'וכו ןילכואו
 — .'וכו דובכ xy תחת ןביסה ה"בקה השע
 א"פ האיפ 'ורי הרזחו ףקיה pay הנושארה החנהבו
 'יחספ 'תפסות :א"סד א'פ 'שודיק 'וריו ד"ע ו"טד
 םיחתפה לע ריזחה b^ םיחתפה לע בבסמ ד'פר
 לארשי לכ הבו תורו שיו ,רדה 'עו רזח ע"ייע
 לכו ^ p^ יחיו 'מוחנת ,(רישע לש) וחתפ ןיבבסמ
 רמא ןועמש טבשמ אוה םיחתפה לע בבסמש ימ
 וליחתה .ז'ט 'ומבי 'וכו בבסמ sm יול ףא ה"בקה
 א"פס ק"ב b5^ 'תפסות -- תוכלהב ותוא םיבבסמ
 תארוהבינוניב בבוס לעפהמו — .תמה ןכותב ןיבבסמ

 — [ג בס ע"ייע םשה

D/55) 3Dבש מ"לב ןקז 'יפ אָפְבֶס .אָבָס ,נָס  
(reis, altירהנס) אמק תונוממ יניד 'פד ג"סב  

 6" אתידב םופד אדסח ברו אנוה בר ארוסד יבס (:ז"
mmm amגד 'מגב 'ורוכבב ק'פב .אניע ברו ') 

 ב"א) — .אנותא יבד יבס (ביער n תורוכב) אמט
 vp) ינוברו ^G^ n) ישארב) ןקז ינודאו 'גרת
 ירחא 'גרתו 38D ס"לב yo לעפה אוהו ה"יחא]*
 'גרת םינקז )( םשו ,תיביָסד רתב (פש) יתולב
 .אדחל ביס 'גרת )2 י'א א'ש) דואמ ןקז .ּוביִס
 הכז p^ בסימל הכז :ח"נד b'3 ה"ר Y רוקמהו
 :ןיקזי םא 'ח ,ד"י בויאל 'גרת לעפתא 4pr תויהל
 ינוניבו — ,('וועל לצא in י"כב) ביסתימ ןיא

 ,ה"כ 'שארבל 'גרת עבשו ביפ :ר או תה תארוהב
 ותלוז wn ג" ,'ד תלהקל 'גרת ביס אכלמ ;'ח
 ;'ב ,ד'כ 'שארבל 'גרת y s2b" 20 ראותה דועו
 Yy ט'יד ו"פ האיפ 'ורי .ותלוזו 'כ ,ד"מ ;ז'כ ,ג"מ

 B/y: יוריע כיג ןייעו אתירבמופד יב ם ג"ונב )* .לוכאל גייונבו ומוקמל פ"רב תומוקמה רתיבו פיש י'כב ןוכנל היכ ('
 .םד D'b3 יציניוו mp יפרב לבא ר"פרבו י"כב ןוכנל הי'כ )?
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 םלואמ איטכסב w/bp 'b קלב ירפסבו םלא ןב
 .םלואמ אתבוסב ר'ע mo "b 'דהנס 'וריבו

 .'וכו אטניסב השעמ קלב mo 'קליבו

 * jT30רהנ םש) ןויטּבנס ,ןויטַּבְמִס 26096 6

 ,ה"ס mb" (םינפב דוע ןייעו רושאב
 mv ןויטבס רהנ ל"א אתבש אנריאהד רמיי ימ
 תבשה «nw לכבו mis לש דחא רהנ י"שריפו
 י"שריפכו mn טקוש תבשה םויבו ךלוהו ףטוש
 ךשומש חיכוי ןויטבמס wn ירה א'יפ ר'במ חכומ
 ה"כו n אוה תבשבו תבשה תומי לכ םינבא
 «m לכש חיכוי ןויטבמס רהנ ג'כפ יתבר 'תקיספב
 תותליאשה y" ךשומ וגיא תבשבו ךשומ אוה לוחה
 םימיה לכ ץר .אוהש ןויטבמס רהנמ 'ישארב 'פב
 ub ץמש עמש סואינילפ םגו דמוע אוה תבשבו
 "In Judaea rivus sab- I פ"ם א"ל רפסב בתכ יכ

batis omnibus siccaturותבשב תבש ידימ הדוהיב  

 תומחלמה לע והיתתמ ןב בתכ ךפיהבו .רהנה ברחי
 Agxaía" - - א: p pa" ךלוהה רהנה יכ 'א ,'ה ,'ז

Pagavoinףא לוחה תומי לכ בורח דמוע  pw 
 אל ולאכ תכשבו הצורמב ףטוש אוהש ועבטמ
 ףוטשל ונתיאל בש םדוקמ ףולח םוש ול היה

pop vmותוא  byףרות הז ןויטבס תבש םש  
 בברע והיתתמ ןב יכ עידוהל הזב ונבחרהו (? וירבד

naimעמשש  "eyאלו הכפה בתכו הדגאה  
 קולח ןיא יכ (64 emn רעכיבוהאי) ללירב 'חה ש"מכ

piרופס  Tusלבא והיתתמ ןב לש רופס ןיבו  
n"רהנ היה איקינעפב םגש וירבד םינכ  Lykos 

 קרג העומשב שמתשה כ"או (אתיבאז ס"לבו באז)
 רבכו רהנה םש הדי לע ראבל (ןינעה לובלבב

momםשש )966 םידוהיה תורוק) דלעפצרעה 'ה  
 םירפופ לצא ארקנו לודגה באז םע אוה דחא רהנה
 רושאב )919 היה טרעננאמ ןייע) 7600006 םיינוי

 'גל :ג'ע 0/23 pb" 'דהנפ 'וריב ל"זרד ןיבנ הזבו
 ןויטבנס רהנמ םינפל nns לארשי ולג תוילג
 םהילע דריש nns 'איכוטנא לש ינפדל תחאו
 t) וטימ ייעשי) ואצ םירוסאל רמאל הסכו ןנעה
 יתבר 'תקיספבו ןויטבנס רהנמ םינפל ולגש וליא
 תוילג שלשש ואצ םירוסאל רמאל והמ א"ל פ"ס
 תחאו ןויטבמסל התלג nns םיטבשה תרשע ושענ

 רצ ף'זרהמל י"המב ךרעה moy אחינ 'ר לש
 «pn ירד .היתגולפ לעבו ירומא םש איב ןכו .ז"יק
 םוקמה DU ןינעבו .האלהו א"עס ז"ט 'ומבי ןייע
 ^ DU ןינעבו — רפכ y'"y .&'D הדנ אבס רפכ
 י"הבמב איכוס יול y/ny  הייכוס ,איכוס וא הייבוס
 ,אָתְביִס ,אָביִס טשפומה םש הו — א"יק דצ
 (ה'כ ,ג"ל יבדל 73 י"רת s&m3b ₪ אָתּוביִס :ּוביִס
 ס"לב ה"כו b y my55) ר"תמעו ןמגרותמ ןייע)

 המ ל"פר v'pn3 ה"כו מ"לב ny? ^b אָתּובְיִס
 ,םולכ ךתוביסל תקבש אלד לע ל"א יכב תא
 תקבש אלד אנא יכב :םיבו םימ 'פ ר'שהש

 — [םולכ ךתוביסל

 y'"y איכס ל"צ המכח הבוט 'פ ר"להק אָיְבִס *
 ,'ה ךס

 .'ב בס ע"ייע ןיֶּבּוס *

 תרבעהו תיטנ pay 320 לעפמ הָּבִס מ"למ) הָּביִס *
 ןכב הביס הרמאנ :ט'נק ב'ב (הלחנה
 C2 לעבב הביס הרמאנו )0275 'דמב)

nbn" ריפס 'גרת (הבוט ןבא םש) םולָהְבַס cui 
 זיזבש )7 טיל imo ח"כ תומש)

 'קזחיב .םלהי 'גרת ןכו ה"יחא]* .םולהבסו
 ^ /3 'רמבל י"רתב םולהבסו זיזבש ןכו ג" ,ח'כ
 mp ןבא ^5 פ"למ בס ןמ תבכרומ הלמה ילואו
 וקיתעה סוואט י"בירו .ארקמ לש םולהי ןמו תקרוב

 Lazur 252% "yגרת ןינעב ש"מ דוע ןייעו -- ' 
 m5 תומש רגל תניתנב רעלרא ג"ר 'גה ל"נה

— [n^ 

(Pfocl) (CONDIPD 1 ̂  קלח 'פ 'דהנס 'כסמ :
 אטביסב ילתד (א'עס בייק 'דהנס)

^bלעב לש תואחסונב ילואו אתכיס ומכ דתיב  
Tunהיה  mwואיבה אל ןכלו אתכיס . 

 םלענו 'א האפ 'עב אתכיס איבה תמאבו ה"יחא]*
 -- ₪ 'ז "כרעבו פ"ש י"כב יאדכו 'יגה רקיע ה"כו ב"רמ

 אטביסב השעמ .ר"ס 'רהנס (ידוהי םשג אטביס 9 *
 p^w י"כב ה"כ [סלוא ל"צ] (םלוא) ןמ =

 אטבסב ג"ונבו (ומוקמל «^p םינושארה 'יפופדבו

 לכ תבס ךרבתי לאה רמאנ הליאשהבו Ursache הלועפה תמרוגה השעמ וא הבשחמ ונינע יישחה ירבע 'לבו )!
 בתכ אוהו )* vo. םירדג רפס ןייע mmn הבס ,תיירוצ הבס ,תלעופ הבס ,תירמח הבס איפוסולפ ילב ימאנו תובפה

^ M Y [4 € ow ^ ^ 0 , ₪- 
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 יעל .ךיישו — .איבביסב ג'ונבו .ןמגרותמב ג'הכ
12b8 [ — 

  8») 22Dמ"לב ? 23D D/bs noaעילב 35.5
Neiz, ein םישנ טישכת ןימו תשר ^b 
  (Kopfputz des Weibesאייק תבש) ןירשק ולא 'פב :(

 הכבס יטוח  Cowאיקיספ  ^bיחתפמ השא תרשוק
 6תוקבדמ ש תואלולהו םיסרקה ונייה קולח
 ןיציצ אלא םיסרק הל ןיאש םימעפו הראוצב דגבה
 השארבש הכבסו ןתוא תרשוקו ומצע 7225 ןיאצוי
 יכהו הירוחאל םתוא תרשוקו הנממ ןיאצוי ןיטוח
 תרשוקש תרגוח איהש איקיספ לש םיטוחו עמשמ
 תושוקש הישאר ינשמ ןיאצוי ןיטוחו הינתמב

Go DD תבתות jw מגב השא' ne3 פב' mw 
 רמא 'פב 33 תאצוי הכבסה ןמ הטמל איהש לכ

 עיר  69" mדגב  jpןמ פכ ,(הכבפכ
 אכייב  (.ו'מק ביב) תונולבס חלושה 'מגב תמש

 רבכ אתכבסו  "bןיסירת השלשב .('אכיי 'עב
 האממט הדלי לש ןה תוכבס 'ג 0« יילכב ר"כפ
 ץוחה תואצוי לש תמ אמט האמט הנקז לש סרדמ
 ל"צ] (תאיאקו) לאעמשי 'לב 'יפ םולכמ הרוהט

 (אלויק) ז"עלבו (' [תיאקו [ bwלשו .(*[אליוק
 תואצוי  ven smםישנה תומישמש רדוסה

 'הכבס ("מ) םילכב ח"כפב ,קושל תואצוישכ
 רעשה בוו תא לבקל הלוכי הניא םא הערקנש

 ,הרוהט  DN ^p.השאה רעיש בוו הסכמ הניא
 ר"א 6ב'ע "רי תורובח שמח 'מגב רדה 'פב

 ךבפה ןנחוי  ^Bםיסיבשה .("תוכבס לידג
 םינורהשהו ? 73 "ye.איכביסו איסיבש 'גרת חיי

 תבש 'וריבו ה"יחא]*  vbסיבש : תוכימסב :ח"ד
 ח"כפ 'ילכ תבהזומה הכבס :ז"נ תבש .הכבס לש

 ,הנקז לש הכבס ט"מ  "v'ומורת  me? mbד'ע
 סרא  "mwהלעמלמ הכבסכ  ^bומכ  npaibמ'לב

 י"כב ה'כו  D'wתוככס ץובקכו :א"יק .ה"ם תבשב
 תוככס ס"טב ז"מ 75 "לכל ג"הר 'יפבו  mבורק

DN ז"פר ב'ב "b5 פסותב' 720 ,"s T3) מ'לל 
 :םשו ,ןהש לכ ךבס ןהב שי  2bתדמל הלוע

 תבש 'תפסותב א'לבו .'וכו השלש לע השלש
 ס"טב ג"ונבו תבהזומה אכבסב "53 €( ד"פס

33b - ןויִמַּבַס n 
nnb;לש ונפדל התלג תחאו ןויטנמסמ םינפל  

 רהנמ םינפל תחא עלב 'פ ר'כיאבו 'וכו התלבר
 ש"ע ^2( ןויטבנפ רהנמ ץוח תחא , . ןויטבמס
 ןויטבמס 'יגה םשו א"לש זמר 'ר "יעשי 'קליבו
 שיר 'ה יצוה) חלש 'פל הפסוהב ןשיה אמוחנתב ה'כו
 םינפל ג"עפ ר"בב Ty ןייעו .ש"ע D) רצ רעבאב
 י"רתבו ו"כ ,ב"ל יירבדל ן"במרה 'יפבו ןויטבנס 28

 ^ Tb תומשל 'א

 הז בוברעו ךוסכיס pip \:* ע'לבו מ'למ) 320
 verwickeln, in einander verschlungen הזב

(einהאיפב ז"פב  OU»ןילעב ךבסוה  ^bרשקנ  
 mt "nn) .האירה 'מגב תופרט ולא 'פב .ןילעב
 ישילש 'פב .ארשיבב ךיבסד אוהו אניבר רמא
 הייחא]* ,רפעב C qr אל (qvo יעיבשב
 א"ער 'ו ק"מ .ּּבּוסְמ רמצ :'ל 'ילוח לעופב 033
 nns הרושב pow ןיאש תונליא b^ ןיכבוסמ
 ,י"שרל סחוימב ןייע הדשה לכב ןיברועמ אלא
 . . ךכ רחא שרוחב quon ws ר'קיו לעפנ
 ףבַתְסַמו לעפתהב ו'גפ ר'בבו ^ « תורצב םיכבסנ
 S^ sb niv ^y ,ורעשב ךבתטני ה'פפ םש
 ליעל y" ָךַבְסּוה לעפהבו םיצוקב וי יגב ובבתסנ
 שפתת 'גרתו .'ג קרפ 'ר "ישודק שיר ארפסבו
 ג"ונבו 'טישפבו י"כב ה"כ) אכבסמ v2) ייל ילשמ)
 תוכימסה 'ייע ּךַבְס b^ אָביִבְס םשהו (אככסמד
 דועו .'ב ,'כ 'ב י"הדל 'ה vy 'ילהתל 'גרתב 330

— [2 330 phy 
die Verflechtung der Adern 321b — 2C 

(an der Wadeדעו 6 דילק יילוח .עורזה 'פב  

 ןירוקש רשב יפושה שאר דע b^ .לגר לש ךבופ
 "5 י"שרו polpa ט"יאלב ה"יחא]* .א"פלופ
 תומבי 'ורי כ"ע יעצמא םצעו תילוקה ןיבש קרפ

3^bךבופה דע לגרבו קרפה דע דיב ג'ע ביד ] — 

 ein mit Asten bewachsener Stock) 1209 =) ךבס

 ןושלמ (?ךבסמ וא לקמ "53 הרפב ג"פב
 ךייש הז םג ב'א) — .ךבסב זחאנ ^G ,ביכ ישארב)
 םיפנע וב שיש לקמ 'יפ ה"יחא]* | (אמק 'על
 אמכ 'כ ,'ז 'יעשיל 'גרתב ןינעה הזמו ול ביבס
 אירגמבו איכ ביסב אפירח אבוחב ליטקתמד

—M————————————————————————— 

 תיכ )* לש ו ג"ונבו איקיספ 'עב היכו (* .ךבסמו גי'ונבו א"סכ הזו )? .ךומסי אלו ג"ונבו ש"ארבו שירבו סיש ייכב היכו ('

 תבש 'המ n^b ם"במרבו ףיירבו (י) ט"פ תבש י"כ'פסותו יוריבו 'זיפו 'פאג 'פדב תויגשמב «n (* .תקבדמש ע"פרשבו ריפרב

 י"בבו םישנ שאר יוסכ 9 עיילב אוהו )7 .ש"מו :זיכק ר'חב עזייע )9 .שימו יג האפ עיייעו הכבס ob ג'ונבו ח"לה

 Hut, cappello- ט"יאלב )* .ע"לב הי א ק ו nono ^b ןוכנל ow (אנליוו םיישב) :אייק nima חי"ר ייפבו תייק .בה
mu )*ייכב  rpןייעו הכבש ע'פדבו  m (! yn mosיייכב  mí»יוריעב 'פסותה ואיבהש  ^an nenתכבסל 3*5  

 ,רבסה ג"וגבו ךכסה תחת ךבפה 5/« םשו הכבס לידג אנליוו ס"שב ח'ר ייפבו
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n»תפסות .תלוביס ושעו השמח םש 'יחספב ' 
 'שעמ 'ורי ,תלוביס ושעש הרובח ינב ז'פ 'יחספ

ovד"פ  in'yתילוביס  wyס"ש י"כבו ,םהיניב  
"mbb3 b'&הקתעוהו תונולבס תועטב מ"כב םרג  

 אלו 176.181 ר"טב ז'מיר ןייע אלבוס p'55 הלמה
 — [88 ,ג"ח ר'טב רעלזייא 'ה "יפכ

 apo מ"לב ומכ תונתמ b bap bye^ תונולְבֶס
 שיאה 'פב (אָשְנ לעפמ (OY תאשמ

 .תונולבס חלישש י"פעא (ניד ו"ט x8 וב שדקמ
 תיבל תונולבס חלושה Gro טיפ ב'ב) תמש ימ 'פב
 (*תונולבסב חל שיש והמ Cp פש) 'רמג ,וימח

cs, ^bחלש  moaהאמב  mbתיכב לכאו  
venוכז רנידב לכא ולא ןנירמא ימ רניד יצחכ  

 יצחכ לכאד אתשה תונולבסה לכב וימח תיבב
wsתונולבסה יצחב וכזי  pu sumשילשב  

^p oi") — yumורו י"לב ' pe bro 
 6000009 י"ל לע ב"ר תנווכ ה"יחא]* — (הנתמ

Handgeldשירב רומאכו לבס מ"למ אוהש ןוכנהו  
 תונולבסו ל"נה 'שודיקל מ"יפב ם"במרה ל"זו ךרעה
 אוהו לבסמ םשה הז רזגנו תונורודהו תונדגמה םה
 ה"מ ט'פ ב'בל מ"יפב כ'ג 'ייעו כ"ע אשמה אשונ
 הנתמ 'לב אשמ אצמנו ףיסוהש יבשתה כ'ג יייעו
 תונתמ ןתיו b" תאשמ ("su ג'ל ,גימ ישאוב) 155

"yi vyםש 'שודיקל מ"יות . ^bב"בב .ה'מגר  
owןיעכ :תונולבס  poaםינתח תושעל  

 ולש תונולבס nm חלוש ןישודק לש תרחמל
 ןמש ידכו ןיי ידכו mens ןוגכ ven תיבל ןורוד
 .ם'בשריפב ה'כו y'2 ןהמע לכואו הדועס השועו
 'תפסותבו .תונולבסו ןיסורא תדועס .ט"מ 'יחספ
 תונולביפ ד"ויב "יא י"פ ק'בלו ד"פר 'שודיק
 ילבסמ רדהו ישדקמ :'נ 'שודיק ונממ לעפהו

  vy['פסותה —

 .'גו 'ב לבש yy אָּתְלַבּוס *

 ,sabanum 09/0009 'ורו י"למ א תיִנְבס ,יִנְבּוס = ןבס
 ןיקזנה '22 feines, leinenes Tuch) קד ןידס

 ל"נ] (סוינ ןב) ול רגיש Gr 'יטיג תוטועפה 'מגב
 הלפלס ("ינבופ סמוחו ינבופ 'רל 6[פיינוב

 n220& א'לב דועו .ליעל ןייע הכבסב ל"צו הכפסב
 ךורעה "ג יפל ט"יפ ר'ב ןיִכְבְס ץובקהו ל"נה ב'ב
 [q2b ונממ ראותו יתופסוהב ןבס 'ע ףוס ןייע

 — .[וניברו ח"ר לש הלועמה "יג 'יפכ ל"נה 'וריע |

S220 *י"לב 5135 ןיעב רמז ילכ מ"למ)  (sau Boxen 
 איהו הכבש vo ^ ,'ז םשו 'ה ,'ג לאינדב

 תשר ןיעכ pou העברא וילע ךותמש רונכ ןיעכ
 םיירוסהמו טשריפל ט"וא ?y" םדוקה yb" רזגנו
 ירבד הלאו .םינקז 'ע וקיתעה ןכו ,םיינויה והוחקל
 000000 06 ןסטשוא< לכ[ - - :סאדיוס

 .c£ 05-5130600 סי

 tragen, dulden) אשכ Dy ףדרנ vy מ"למ) 530 €
^nbbט"יפ ר'ב ןתלבוס תעדה ןיא : ג"יק  

 תאזה שפנה ד"פס ר'קיו 'וכו אהמתא ןלבוס וניא
 'וכו ומלוע תא bzw ה"בקהו ףוגה תא תלבוס

"yאנשילמ הברה 'גותב ןכו  "y nm) 
 Qn .יב ,יב יב n? bsp" ראותהו .יוועלו ןמגרותמה
 .'ורי .לבס ירא ה"פס 'שודיק 'פסות :ב'פ 'שודיק
 ('בייח לבסה לבסל nnb xv 7^3 י'פס מ'ב
 א"לבו ,'א תסכ y'"p ט'מ ח'כפ ילכ ץובקהו

nsbispםשהו :ג"צ מ'ב  no2pתומש) ץובקב קר  
 שיא ןיב םתולבס םהל בשייו ז"לפ ys (Qo ,יא
 ייג יפכ) ב"ער ^w ה"ר טשפומה םשו .'וכו השאל

v3קליו םיש ' v3סייד ןייע ה"וגמבו  nmדצ  C^איתא  

 ,ארקיו שיר ארפס jibzo דועו .הליבס הליבס
 ,תונולבס ע"ייע תונולבס םג הזמו

 תחת ן"ונה וא ם'ימה תטמשהב תֶלּוּביִס =) לבס
 דועו הרובח 6.00% י"למ לובנס ,תלובמס

 -symbolum, Pike 'צמא ר"לב ה"כו הרובחב הדועס
(ik, gemeinschaftliches Mahlהשאה 'פב 'יחספב  

 .'אמלעב אתווצלד תלוביס 'יפא (Co הנממה 'מגב
^bןילכואו םוקמל םוקממ םיכלוהה הרובח ינב  

Gmב"א) --  ^pםישנאו הרובח י"לב ילובנס  
 רחא רבדל וא התשמ תושעל עודי ךס םינתונ
 י"ל לע ב"ר ןויכ הפיו ה"יחא]|* = Ou ע"יע
 00004 ץובקב י"לב ארקנ הזכ התשמו 'מושרה
 שמ85 ב"ל "m הריס ןבב ה'כו דיחיב םנ לבא
 אגלפו אזוגמאכ ינבוס סמוחו ינבוס C) אלמלמו | םתדועסל רבחתת לא קטטה 00005 0

 םא יכ ונינפל ייל )3  .אוה אמלעב אתווצד non (anim יישר 'יפבו pet י"כב «mc )* .ףתכ :ח"יק מ"בב ילבבב )!
 י"כב an" היכו םש 'פסות (jy ח"רפב ייג יתאצמ היד ם"בשריפב Wim ח'יר si ה"כ לבא תונולבסה חבש חלשיש והמ
 הביתב לייצו סוינ ןב ב'הו ט"ק י"כב )5  ,ל"נה מ"ירה ייחב ןייעו ם'בשריפב ח"ר ייפכ הז (+ .שאגימ 3 ייחבו פיש

jp nns5 .םמ ןב ריפדבו םננ ןב ע"פלבו הרעהבו םינפב הטמל ( m»שיע ןורחא למ יעב  "an xtוגינפלש  

 .למ ע"ויעו וגונפל היכו )7



 ונממ קד היה ("פמוח www שובלמו זוגא
 הלמלמו הלסלס rus יצחכ אלא וניא ולופיקש
 הלסלס לופיקש ןיקד ןיטישכת ןכ ומכ ויה
 ('*שדנלג ןירוקש ירפ יניערג אקתסיפ רועישכ
 ללמנה רכר אקתסיפ יצח ולופיק קיזחמ הלמלמו

mme nno»בוט ןתשפמ  prותוא הווטשכו  
 תבש) תיבח 'פד ג"סב .("וילאמ ומכ טוחה חתמנ

Grpאתינבס  C^ןנחוי ר"א ") Toxרושקל  
 ךירצ הב ןיפטעתמש jb ^b .הטמל הישאר ינש
 יתאו לופת אמש הטמל הישאר ינש רושקל
 רשקלו ףטעתהל ךירצ םיפתכמ הטמל ייותיאל
 אתקיטפב .("ינדנס זעלבו יואשמכ imo" אל יאד
 "פא 6ג'צ רצ 273 יקיספ) הערפ חלשב יהיוד
 השא המב 'פב 'שורי (" ליכי הוה הל (" אתינבס

Gn" ve)תוחפטמה  QG'3 c3 "ye?6? ןיינבס  
 הייחא]* = (רגב ןימ 'ורו י"לב ^5 38( — .ןברבר
 היארהו קד (p ^B ל"נה 'ורו י"ל לע ותנוכ
 Dy bp שנ רב wn :ז"לד ו'פס 'ועובש 'ורימ
 pun תיל רמא היתניבפ םיואו קושב הירבח
 יל תיאד המ יל ןתתד רע יידי ןמ קיפנ אנידס
 היתניבס היל בה ל"א לאומשד הימקל אתא ךרדיב
 אוה וניבר איבהש m "b כ"או .הימע ןוד ליזו
 ןינכס ל'צ ילוא ןינכס ט"יפ ר"בב nus .רקיעה
 ןיכבס 'ח סלק 'עו 'ג לצלצ 'עב ךורעה 'יג לבא

2b dai.(ינבּוס =)  

 וגלפו אקתסיפ יכ ('אלמלמו הלסלס .אזוגמא
 רמא חתמנו ללמנה רבד אלמלמ יאמ ('אקתפיפ
 7x5 'פד 6 ארמגבו ארמגד אנשיל pon ןואגה
 הימקל עלקיא (pv ןב G'y0 היפ יוריע ןיפתתשמ
 ןושל ואלו sm תרחא ןושל יאהד רמאו ('יברד
 ןילפקמש דואמ קד דגב ינבוס !p^ .אוה םימכח
 -ינבוס (ptm זוגא תפילקב ותוא ןיסינכמו ותוא
 ותוא ןיסינכמו ותוא ןילפקמש דגב ('זוגא יצח
 זוגאה םש ינבוס יכ ('המודו nas תפילק יצחב
 ומש הלפלפ ןכו הז ןושלב יצח סמוחו הז ןושלב
 רגיש ןכו C אקתסיפ יברע 'לב אוהו אקתסיפ לש
 זוגא תפילק יצחו דגב הב שיש זוגא תפילק ול
 אלמלמו דגב הב שיש אקתסיפו דגב הב שיש
 םאו ןטק אהי ללמנ םאש החתלמ ןושלמ אוה
 יל אוה ינבופ b^ לאננח וניברו .לודג אהי חתמנ

jmאתינבס ןוגכ  Cץחרמהמ אצוישכ הב ףטעתמש  
 יכ הלמלמו הלסלס ימאש הזו ודובכ יפל םדא לכ
 אקתסיפ וגלפו אקתסיפ יכ אזוגמא וגלפו אזוגמא
 זוגא תפילקב םינותנ םיקד םידגב והיש ןכתי
 'יפ םושרג יברו QC mov qme ידניהמ םיאבה
 ירל (* םיינוב ןב סייגוב ול רגיש 'מגד אנשיל
 ןיקר pos ייפ הלמלמו הלסלס omm") ינבוס
 ןתוא תומשל יכה ןירוקו םישובלמ ךרוצל הברה
 רועיש אוה לפוקמש קד ךכ לכו ינבוס םינידס

 ב"ה "53! ט"ק י"כבו ר"פדב ה"כ )* .ארמגב ו"ופדב )? .התקסיפ תועטב wp י"כב (? .הלמלמ ייסופדו יזכ תצקב ('

 אתאדכ סוינוב ןב םינוב לש ורצח םייש ייכבו סאונ ןב שיפדב ימגבו םיתעה יסב תמאב («mz) b ןב n^5 סוונ ןב

 ןב וטש כ'יאו (n3 אתא םוינוב ןב םיינוב לש גיונבו .טיסק יוריע סיד ןייע ל"גה 'יטיגדכו ומש ךכ זיפלו ירד הימקל

ovaםוינוב תחא הביתב 5 ילואו סוינ ןב ךורעה ייג הז תחתו  jy5 הרעהב ליעל  psןכ ןאכ םג האלהו יזיפ  

 ר"פדב ןוכנל ה"כ (*  .ומלהל השקו ךורעה לעב וגיבר ייפ אוה האלהו ןאכמ הארנכ (% .ב"הו ט"ק ייכב on (5 .םננ

UBפילמ )52.5 ע'לבו אקתספ םיילב אוהו אקתספ ביה ייכבו ימאו ליסאב  Pistaeie AL.ט"ק י"כבו ו"ופד "3 כ'או  

 אלמלמ עייייע ודוהמ םיאבש םידגב אלמלמו הלסלס ןינע ןכ תמאבו (* .תבשמ ןויצב ןמקל ןייע )8 .אוה ס"ט אחקסיפ
 ר''פדבו האלהו b יפדב היכ (* .שיע החתלמ ys m'y ייפ וניבר איבה החתלמ ןינעבו .ודנקמ פ"טב bep י"כבו שימו

 "Sm סינונ ןב םינוב ר"ב ייכבו םיינונ ןב םיינוב ייטיגב היכו םיינונ ןב םינוב in דיל יא ו"ו י"בבו םייגוב ןב םיינוב

 ןכו םיינוב ל"צו םשוב ס"טב 'יבוריעב n/Y ייפבו סויגוב ןב סוינב ט"ק י"כב םיינוג ןב םונונ יב ויו יב ייגב שבושמ

 הככ ראותמו םוינוב ןב םוינוב ייגח py" דיעפלו mm רישע יישריפכו םיינוב ןב םינוב ץ"ק ייס ייבוריע ילה ז"ואב אוה

 ישמ וא רמצמ ליעמ deae o עילל m3 ('* .ונ בו ם םמוחו ייטיגב ייל ןכו )!5  .רישע bonus רילמ wey םש לע

 Eicheln — glands צ"לב ('* .פמח עחייע יצה b^ י"ל אוה סמוח חירו ןואגה ייפבו -- הברה ןינווגב רמונמ ותפשו

 ארנאיג pompe ליצ היה ט'יאלב יכ היימגר ייפמ הז לכש חיכומ זעלה הזו .ז'מ ישודיקבו םש ייטיגב י"שריפב היכו
.ghianda .=הז ('*  senןיטיגב ה"מגריפב וניבר ינפל היה קפס ילב  cm)יליעמל הימגר  ninןורחאה למ יעב  

 יריאמבו ףיירבו 'ינושארה ייסופדב הייכו ('5 .שימ jy לבא קד ר מ צ לש דגב ai קר וניבר םש ררגנ וירחא רשא
 .יאתניכס (יגליוו סיישב) חייר ייפבו אתינכס ונינפלו (D voi אתייניבס Bow Dom ייכבו ט'י ילה תבש 'המ טייפ םימבו

 בא n5 ונינפל (5

 וריבסהש ךירצ היד one 'פסוהב יייעו Sehweisstueh sudarium אוה אוהש רדוס י'שריפ ןכו sindone טייאלב )'

 'פ רישהשגו רעבאב ש"ר תהגהכו אתניבס ל"צו אתניכס ,היתניכס 'תקיספב ('* .ךרעה ףוסב ש"מ ןייעו ךורעבכ ביג

 .ונינפל היכו )39 .היל רבעמ ליכי הוה אל amus ('* .לבטימל לוכי הוה אל הינבס :בהז ילילג וירי

 .ןנחוי ר"א אדסח בר רב ןיבא ר"א ף"ירבו ח'ר ייפבו ןנחוי ר"א אייה רב ןיבר 'א (DU י'כב
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 1 4b" — 6399 — ןבם ^ אי

 בס 'עמ בסיו שרד כ'או ןהי תו ט מ by ןיצובר
pipiתועצמב תואסכה ביבס החונמו הבישי  

 המ 'פ ר"להקב ןיתספ םע אוה דחא ןיטסבס כ'או
 ןכו .תפסונ ןושארה ך"מסו ןייתספ ע"ייע ןורתי
 ע"ומב ןיטמגס ע"ייע ןינעה ךכ ןיטמגוס א'ס יפל
 םינוטלש 'מולכ ןיטסבס 'יפ ןינעב ותועט רחאו
 6500676 "למ הלמה תרזגב יוועל 'חה ררגנ

.ehrwürdig 

 (איטסבס b53 2508616 ריע םש) יטסבס 7:0

 RAN .יטסווס ע"ייע
pap ₪עַבַש מ"לבו ס'למ)  seinגרת 686 ' 

 ןועבסי (G^ "m moe םחל ועבשי
 אטטענאיבאס 'פדב ג'הכ ה"יחא]* .אמחל
 דע בור יפ by ה"כו תילאמש ןישב גונב לבא
 'גרת י"כבו עבס 'ע 555 איבה אל ןמגרותמב רשא

busךמס 'יגב תומוקמ הברה םינייוצמ יוועל 'ה  
 NY2D )^ ,בימ בויאל יגרת) עַבְס ראותב ןכו ש"ע

 NyyD םשהו (ביכ ייל םש) pb r2 ילשמל)

 ה'כ a5 'ירבדל sb avs avo 'שארבל 'לקנוא
 עבש 'גות לבא ן"ישב ג"ונבו י"כבו 'באס 'פדב
 :םירחא "סופדב םנ w^ r5 cnn) תוחמש

 — [אתודחד אעבוס — ^
 שרדמ Talglichter, sebacei) 353( ןיקבס 1

 המ 05 bb הוצת התאו b ר"מש

 prop םיפלא now 'יפא קלוד אוהשכ הזה רנה
 היושע הקובא vb3 "b ונמיה םיקילדמ ןיקבסו
 .הועש לש הקובא vimm י"לב ('ןיריק p^ .בֶלְחמ

 ןיקבוס 'ט 'יס ךתלעהב ןשיה 'מוחנת o ןיקבוס +

 , ל"ומה ש"מ ys ןיבבוס ל'צ וינפל
Hof- mpn joy S30 ס'לבו רֶבַש w^») «3p 

(Qungבירקחל רתומ 'מגב ןיפפ ןישוע 'פב  
 לטבו םרבס דבא רמאת אמש ys we) יוריע)

 ,חיר ונתנ םיאדודה (O^ 0 vv ל"ת (?םייוכיס

 םימש יצע (א'עס ביע («s ג"הכ ול אב 'פד גנ"סב

 D32D לנא רמאת אמש (ו'ט (v5 mov םידמע

 ימלועלו םלועל םידמוע bn םייוכיס לטבו

 ןריזחמ ה"בקהש םיהבופ ונאש רבס 'יפ .('םימלוע

wbיתתנו) םלועל ורמעי יאדוש םידמוע ל"ת  

 "יי ,טיכ ^55( mon mons [םכל תתל ל"צ] (םהל
 'גרת G5 יא ילשמ) mes ןכשי .רוביסו ףוס 'גרת

 n Mp "^nm) הז מ"ל ב"א) — .ארבסב ('ירשי

 חטב 'לב הברה ןכו ה"יחא]* ('ה לע ורבש

waסחוימה ^3  "webןינכוס תחת ל'צכו  
 'יאדכו pomo 'ו jb "ירבדל 'א י"רתב ןונראד
 bs" הלמה ןינע 'נושארה הארוהב יכ עדו .ר"פדב

pub ^m Cכ"או ץחרמה ןמ הלעשכ וב גפתסהל  
 איה ש (תבשב ן'רה 'יחב אבוה) ד"בארה b^ הפי |

 [b'u ןיויליאהשכ ק"הו . . םישנ ירולב
 ירולבה ונייחד אתיניבסה וכילוי  [ןיריילואהשכ

 ל"נה מ"מבו ש"ע ^« םישנה ןהב גסתסהל
 — ]15 הרעהב

 7^2 ב"יפ 'ומבי 'ור* Gast) ביס ומכ ילוא) הנבס *

 לע ביס ךרכ b" הנבס ךרכ אחא 'ר ד'ע
 הינבס ךרכ .ח'ד Ye תבש ss" קספנש ולדנס
 'עמ אוה ילוא וא umso רימאטיז 'פדבו ןוהילע
 .ולדנס לע ונממ תילטמ ל"ר קד pb ךרכ םרוקה

 ע'לב !SU QU פ"למ psp ל'צו םיבס
Mandra- םיאדוד ^b קסיבס ס"לב ce 

  (gora, Àlraunen(:ט'צ ידהנס) סורוקיפא 'מנב קלחב

 ילניס רמא יול יחורבי בר רמא םיאדוד יאמ ^^
 ה"יחא]*  (ךופביס ג'ונב ב"א) -- .סםיבס רמא ןתנוי

 'ק י"כבו  namיקסיבס ש"פדבו י"שרב ה"כו ךסיבס
  "yל"נה 'פו ע"לכו קסיבס רקיעהו ומוקמב סיד

Mandragora ^ י"לב ארקנה םיאדוד ןימ אוהו 
  "yסוואט י"בירל תיסרפה הקתעה לע ירפס 898

 םדא ןב תרוצ לע םהש 'יפש ע"באר יתאבה םשו
 םהל שי יכ  mesארקנ תמאבו כ"ע םידיו אר

 פ"לב חמצה הז  32 eeס'ש י"כבו םדא חמצ
 [ךוסביס ל"צ] (ךוסכס) תלמ רחא "יא " bרס

  ^D. 193בר  impרצ סיר ןייע) ש"פדבו  Cp"א :

 ןמיס  5bעדוי יניאו ס"ד לעב בתכו בר יס שנ
"p שנ רב ןמיס ל'צ ילוא ד"עפלו s'y ושוריפ 
(ppab) ךוסבס יונכל sem לודנ qo מולכ בר' 
"D םגו שנ רב ארקנש ונייחו שנ רב "y ןמסנש 
UD כ"או שאר פ"לב 'יפ Lr יכ ןורתפ ול שי שנ 

 ךכ ד'עפלו — ע"באר 'יפכו םדא שא ונייה שנ
 עדויה רפוס הזיא הינה  susאבו יסופ ןושל

 ב'נש צ'קהעו -- המינפ ןוילגמ  wbןלואייוו
 — [ןוכנ וניאו 7:06 = א"לב -

Pmp3p *י"למ ל"נ)  quiu»ימג לש עצמ  Binsen- 
 'ב D" רבדמב שיר 'מוחנת 86

 'אנש (ןיטמגוס א"ס) ןיטסבסב םכתא יתצברהו
G^ 3^ mom)יאמ 'גו םעה תא םיהלא בםיו  

 ןיבוסמ םיכלמהש ךרדכ םציברהש דמלמ 30"

i25) wüehserne, cerei )1ןייוביס םייש י"כבו :ג"ל מייבב ה"כו א םיוביס גיונב (? .ןינירק לייצו ןיניורק  n'3י"כב  

 .ירשנ ג"ונב (* : ה"מ יכוסב היכו ?Det י" כב ה"כו (*  .ןייו כס v» aam ךורעב cv ט"ק

9* 



TUM 

 (אָיְרבּוסמ —( רבס — 3b M" בי

 ע'ייע ןיפאו םיגפ ףורצכו — רַבּופְמ ליכי הוה אלו
 :ח"סד Tb "iyn 'ורי םש הו bs 'ז .רַבְס

 — yp] לש יואשמ b" .אסיקד אָרְבּוס

 שא תקסה jy o ע'למ רכס ל"צש 555( רבס
(Feuer anzündenיקזחי) קשנב וקישהו ורעבו  

 .[אניז ינמב] ןירבותסמו ןירגש 'גרת C8) טיל
 yn יתערי אל : ל"זו בתכו ןמגרותמב n5 ה"יחא]*
 nep תמאבו כ"ע ושריפ אלו ואיבה ךורעה לעבו
 ףכב ל"צש ש"מ יפלו npn ילב איה הנבה
 m' הקסה jay וקישהו ומכ שממ voy ןירכותסמו
 ת"יבה שבתשנ ךפיהבו .ושוריפב דואמ קחדנ יוועל

 — [ש"ע ז'חא אבה ךרעב ףכ תויהל

 die Wunde הרוכחה ןיכסב שפשפ «i ע"למ) רבס
untersuchen mittelst chirurg. Instrumentes 

 םד זיקמ הליאשהב ונייהו  (zur Ader lassen'פב
 אל 'מגב 'יחספ יברע ? inne(א'ער בייק םיחספ) ול

 וידי לטנ אלו םד זיקמה 'יפ ('רבוסמד ןאמ יאה
 'ז דחפמ ? C preןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב

 ( Ges ryאלח 31325)  ^pתזקהל הפי ץמוח
 םיחולמ םינטק םיגד ימו אתינעתל (*ינונימו םד
 ג'רב 05 הפי ותפ םהב לבוט םא תינעתב בשויל

 לרעה 'פד (« moאמויו אביעד אמוי יאה (.ב'ע
 אנריאהו היב ןנירבוסמ אלו היב ןנילהמ אל אתושד
 רדונה 'פד ג'רב .'ה םיאתפ רמוש םיבר היב ושרד

 "ירדנ) .קריה ןמ « Gvרבס (:'כ) הליעמר ג"סבו
 ירפיצ לכאו  mbתולמ ב"א) — .ארפיצכ היביל

 תואב אלו ף"כ תואב תובותכ תואחסונב ולא
 ייאדכו רבוסמ ל"צ רבס םוקמב ה"יחא]* — (ת"יב

 'יפב  mess'ליעמל י"כ  sumןינב  bypג"ונבו
 קר ף"כב םוקמ לכב  yiל"נה  ^wןוכנל םשה

 ת"יבב  ^s ne.אתנכס ארוביסו (םימעפ הזיא) דוע
gue» py וב prpew poo sopn ל"נה ע"למו, 

  4רכס ע'ייע ארכופ ל"צ ארבוס ךפיהבו
 — [הרעהב

 ןייעו Stópsel \-5 ע'למ b's אָיִרְבּופְמ — רבס
 (א"עפ אייק תבש) םיצרש 'ח 'פד ג"סב (םינפב
xusהמהב חקולה 'פב תורוכבב )0 'ובותכד  

 ימיש בר רמאהו (היכ) םלושמה ןב יפוי 'ר 'מגב

mpmןכ םגרותמ  "yרּוביִס דוע םשהו .ןמגרותמה , 
 יקזחיל ; ; יז 63:53". וז ;יח ,דייי 'ימריל יגרת) אָרּוּביִס

 b? m nomm YD) (ריכ "T ילשמל ; m מחו

wpss'Dבויאל)  RID €» a?(אָתּורְבּוס י"כב)  
 xb» לקשמ ps own bere Qe jm םילהתל)

^vר"ב .בוט םש בוט רבס ד'ע ז"ד ד"פ 'וכרב  
 אלא (א ,בימ ישארכ) »435 שי ארוק יהת לא א"צפ
 יונכבו .םירצמב ורבסש אירלקפסאב הארש רבס שי

y pspירחא ידפס ,ליעל  mbאמש ג" קרפ  
 ינא 'ה ינא ל"ת ייוכס לטבו ירבס דבא רמאת
 הז יפל ילואו .ךנוחטב ילעו ךייוכס (cis ךרבס

onmלוענ ןג 'פ ר"שהשב ייוכס ^31330  
 לבא 'ה ךס ע"ייעינויכס R^ ..ג"פ רצ כ"רר 'תקיספבו
 ma" nm לעפהו ,6ו'צק (oU ינורב 'עב א'פ 'ייע
 לעפב .וילע ןירובס הנידמה ינב ויה :ימיב יהיו 'פ
 תיִרָבַמ w^ iD) ישארב) יתיוק 'גרת 320 0/53 ומכ

y mmmגרת ' oyeה ,א"נ ;'ה ,'ג :א"ל ,'מ ' 
 ילשמל ;" ,ב"כ 'ילהתל 'גרת ses לעפאא .ותלוזו

w^לעפתא .ז'ט ,ד"י ;ח'כ  cinesוכח 'גרת  
ap nnn)ןכו ,ורבתפא )^  bypaב"של רָבּוס  
 — [רבופמד ארכיאכ 'ד ,ג"כ

 ס'לבו sb םדוקה 'עמ byp sum רבוס =) רַבְס
tragen, er- b3D? אשנ ^b "yb yes 
m5 pm) קזחא הלוחה תאו (tragen, erhalten 

  (8.רבוסא איערמלו 'גרת  smתא לכלכ 6
 םהילאו םלכלכיו .רבוס אוהו (ג'ל יט" ב"ש) ךלמה
 ךלכלכל יתיוצ םיברעה תאו ('ג כ ב'ש) אב אל

 םש  (507 xw»)אל םימשה ימשו םימשה הנה
 ךולכלכי (« so,יח  v5ןייעו  vim,יו 'ב ^n) אה 'גרת

pay יבורק םלוכ ךנורבופי אל אימש ימשו אימש 
  Bn "nsאשנ ומכ הנושאר הארוהנ ה"יחא]*

 'ורי 'גרת "ייע לבסו  a,ד"מ ;ו"ט ,א'כ 'שארבל
 'קיול ;'א  anיבדל ;ב"י ,א" 'דמבל 'קנוא ב'כ

  UN;'ט ח"כ 'ילהתל ;'מ ,ג'ס "יעשי 'גרת ;א"ל

 לע םע רושקבו .'ה ,ו"כק  rn,א"ל ישארבל 'א

"p תירסומ הארוהב לבסלו לוכלכל לאשוהו ז"י 
3^ D א 'ירבדל', SW ה"מ 'שארבל 'א, Cn 

pis םלוכ ותלוזו CO כ ;" ," ;א" ,'ו "מריל', 
  oye:ג'יד ב'פר .ב'ב 'וריב ח'כו  Tl mmyאתייזנד ('איירבופמ יאה ברד הימשמ אייח יברב | רעצ *(

 יייכבו (*  .חיר ייפב ה"כו )9  .ומוקמב סיד ןייע vs םייבשריפבו «v חייר ייפבו Us ייכב היכו (* wp vas היכ ('
 .אמרל סייש .ינונמ yy רתוי ןכתת וניבר ייגו ונונומ ^) iani \אנליוו סיישב) ח'ר :«p^ תבשב ס"ש "53 היכו )9

 וורוכבל ה"מגר nes ארבוסמ תיייבב היכו כייע לייז גיהר DN" ןכו םייפו גישרל חייכר D pus" ירעש יינואגה ישתבו
 ךורעה לעב וניבר b pi^ םש איבהו יובותכל מ'יטשב ה"כו אירכוסמ מ"כב ג"ונבו (ב'עס חי

 פד ona גנא v3 ץבוקב)

 .ייזנד DW ה"מגר ייפבו אתאיזנר םש גיהשתבו 7 .רבס לייצו רכס יעב סיטב םש קר
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der Ansicht בשח ^b "3D ^b! א'לב) רבס "€: 
(sein, glauben, meinen, denken 

 רמ 'מגבו pier הינשהל רבסיו 03 /0 לאינדב
^b "3Dקר ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]* ,בשח  

 תישאיב) יתללפ אל םוגרתב ןוכנל כ"ג איבה אוה
(w^ voר"י ילשמל 'גרתה ןכו תירבס אל , t 

 'י ," תומשל ;'ח arb 'שארבל 'גרת ףיסוהל שיו
nליעפ ןינבב םלוכ ותלוזו ב'כ ט"מ 'שארבל 'ב  
vipדועו  joyתעידי  px pr 7 nvpm 

 Erkenntniss, Verstündniss einer ע"לב יל םשה

 ,ב"י ב"של ^b y 'רקיו 'גרתב הזמו 6
is^ייעשיל ;'ט 'ג א'מל  gv»ינש הזבו 'ט  

 רכס אל :'נ 'וכרב מ'ד ס"שב הברה הלא םינינע
 היל רכס אל .ה"נ תבש ,'וכו אינתד אהל רמ הל
 y*3 .ג'ת "יס יכאלמ די y ms ללכו 'וכו רמ
 bn" ,רבס רמו . . רכס רמ ותלוז םיברו :ל"ק :'ע
 ,ט"מ ייטיג  .ירבס ןנברו . . רבס יבר א"עס ג'כ
 : ז"'פ 'ובותכ n5 רבס לאעמשי 'ר .. הל רבס ע'ר
 ןירכס pum .ג"ד ב"פס ק'ב 'ורי ,רמימל . . רבס
 ,הרבסו : ב"ע «bm  .חהורבס א"עס 'ב ב'ב 05
 .ןנרמ ירבס ידוקפ 'מוחנת ,ירבס זנבר .ח"ע 'דהנס

^vח"כד ד"פ 'ובותכ : ^bוניבב הברהו ,רבס רבס  
bweו"נ "טיג ,הינימ רובס .ה"ס ב"ב ליעפו  : 

vaeורי .ןנבר רובס .ז"ג ' mobד"ע א"לד ב'פ  
 נ"פ 'שודיק 'פסות .ז"ע בותכ .'וכו באוי היה רובס
 ח"מ bŵ ,יל אריבס אל :ד'כ 'ציב .יתייה הרּובס
 .ג'ס תבש 'ייע רמג וכסהו .היל אריבס אל א'עס
 igo 'וריע ל ע פ א בו ,רבסיל רדהו שיניא רמגיל
 א"עס ח"מ 'ילוח .הרבסאו הרמגא ס"ש י"ב 73 יסכ
 'ור* ,הירבסאד . . ןרבסאד arb מ"ב ,יל הרבסא

Uvאריעז 'ר ירבסא .ג"כד ה"פס , DUMי"פר  
 א'עס ^g 'ציב לעפתא .אנונמה בר ירבסא .ו"כד

evו"ל : essהימעט רבתסמ .ט"מ :'ל הדנ .ז'מ  
ysיכאלמ ריב הזב ללכ  ^bא"ל ה"ר 35  

 תבש +'מ ב'עס vo יוכרב .הימעט רבתסיאו ב"עס '

 רבס EN" — (אָיְרְבּוסְמ — רבס

AP 4b. v: 
"A dE 

» 

C תכשב ןואנה ^b sob אמויב היקידהל es 
 אוה אירנוסמו רכש לש וא ןיי לש דכ אתייזנ
 אצוי ןייהש ןמזב ןיי וב איצוהל יושעש בקנה
 עונמל רמאו ("וקדהלו ומתסל אב םא םשמ

 ןיוכתמ ינא ןיי .תוכיפש : (wbחתפה םותסל
 ןכו (*ןועמש 'ר הדומ אהרד כר רמאק  "bח"ר

^p ובותכבו ("קרפה' mb הלעמלו (*קרפה ףוסב 
  newsאצויכו ךוממ וא תלטממ היושעה תיבחה

"rb cns] ותמיתס ץמאל רוסא בר רמא וב 
 אכהו הטיחס  Cאלא הטיחסל ןיוכתמ וניאש י"פעא

 אלד רופא טחסש ןויכ דבלב תיבחה יפ .ףגימל
 ירברל .(*ש"'רכ  Cumasןמ הלעמל בקנ יאה
 ןכ לעו אוה דכה  vosאלא היקודהל םימכח

 חתפה תמיתס םושמ רוסאד ןאמל הפו ומושל
 םושמ ד"מל רבחמכ הארנ וקדהמש ("ןויכ

 הטיחס  gmsךכלה ("'דכה 405 ןייה בוזיש היל
 ונלש תיבחל שיש ומכ דצה ןמ בקנב לכא רופא

 דבאי אלש ידכ אבט אמויב יקורהל ורסא אל
 יפאו ("ןייה  pine Eאל דוביאל ךליש ןויכ

 ןיאש רבד ןינעל שרופמ קיספ ךרעבו .אחינ
  (1335 mansןויכד הידיד ואלד אעראב דיבעד

 ע"ייעו ה"יחאו* ,ירש האנה היל יטמ אלד
Ub מויבו' bay ובותכבו תבשב 'פסותהו קספ' 

 ואיבהש 'ובותכל מ"טשבו :ד"ל ףדב ינה ה"דב
 ךורעה  ^mtךורעה .כ'ג ריכזהחש תבשל ן"במרה

 ל"נה תבשל ש"ארה כ'ג "ייעו א"בשרה 'יחב ןכו
 לכ 'פמ היאר איבהש ךורעה תמישב וכיראהש
 ןכ לע "יל יחכונה ךרעבו "וכו ןיי ןיפלזמו רידתה

pow רתוי ךורעש XXXIX w/m אובמב יתטלחה 
 .ןאכב ע"בשפה ש"מ כ'ג 'ייעו (* םהינפל היה
 ןכו התמיתסו תיבח לש קקפ ע"לב ראבס "יפו

"mob bn bs ורוכבל' meis ^63 יתאצמ 
  enmכ"או .כ"ע תיבח רמצ לש קקפ [אתיזנר]

 תמיתס י"שריפ היפ לעו איה תועט ף"כב ונלש ייג
 בקנ  ma[רגס ומכ רכס כ"או —

«m )1ןייע תבש תכסמל ייפ השעש ג"הר  vosםכחה ברה החכוה וז עייסל  nusדומל  quyר"ק רצ תבשל . 

vas (? .וקזחלו ומתוסל ביה  %) רואיב ןייעו א ב ו םיטב האלהו יזיפ יפדמ לבא ר"פדו 5553 ט"ק י*כב ה"כ 

 וירבד הלאו (5  .לינה עיל ןייע אנקסמח יפל אקוד אוהו (+ .יו יובותכ יפסותבו .אייק Ld ץיבמרה ייחב וניבר ייפל
Ub nesאקודהל רוסא אתייזנד איירבוסמ יאה ברד הימשמ ירמאהו ש"רכ הכלה קספ ךכיפל (ינליוו ס"שב) .אייקד  

 הטיחס ידיל יתאד ותמיתס ץמאל רוסא בר רמא תיבחה יפ וב ןימתוסש רבד וב אצויכ וא ךומ ןונכ 'יפ אבט אמויב
(nim)[אכהו ל"צ]  vbysןיוכתמ וניאש  nepןנינשמו ש"רכ אלד רופא טחוסש ןויכ דבלב תיבחה ייפ תמיתסל אלא  

 בייחמ שייר אנווג יאה יכו אוה טחוס הליתתמ יאדו היקורהל אלד היל א"אד ןויכ הדומ שייר ייפא אתייזנד אירבופמב
 mb ןייע (* .(שייע :גיק סישב) .גיק mm ייגוסב ליר כ"ע תלעמל והונשריפ רבכו תומי אלו הישיר קיספב שיר הדומד

 ליעל ונקתעהש nm 'של ny ירמגל םיכסמ ילה הזו )8 5 הרעהב ליעל "יעו הנהו im י"כב )^ .תמדוקח הרעה
 pas ע"פרשב לבא ריפדו ביה ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ ('*  .ליעלד no 'יפל ןיב ג"הר ייפל pa ל"ר (* | 5 הרעהב
 ,'ציניוו ריפדב ןוכנל ה"כ (%* | .ןייה דבאל אבט אמויב שבושמ ע'יפרשבו יציניוו יפדב ןוכנ ה"כ ('* sun ו"ופדב )!!

 .אתייזנד אירבופמב 5n ד"ט אתויזגד אתיבופמב הטמלמ יי הרוש םשו ('* .ארמגב תועטב ע"פרשבו
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 תוכז vby רמלל יל שי םירימלתה ןמ רחא רמא
 י"רתב לעפהו .'וכו תופי םינפ רבסב ותוא ןילבקמ
 ,העש 'גרת pes cab אל 'ה ,י'ד 'ישארבל 'א
 ,ןיפא b^ .רבסי .םיכ ביל בוי ינאשי 'גרת ןכו

my ynאושנ 'גרת .ב"י ,'ה ;ז"ט ,'ר 'כיאל 'גרת  
 אשי 'נרת לעפא .ןיפא ריבס (ח יב'כ בוי םינפ
 EN" רכס n" רבסי )2 0 752 ךילא וינפ 'ה
 ןירבסמ pn םיתעמש m ,'ב 'א י'הד 'גות .ךל
 ריבסנ :ג"ס 'וכוב ליעפהבו .אתתעמשב ןיפא
 jp Bub ךל יתרבסה ינאש םשכ . . הכלהל םינפ
 : ג'מד ו'פר 'מו ?n לארשיל Dub :רבסה התא

sovזיעמו דחא דגנכ םינפ ריבסמ ןיידה אהי  
 יקיספבו ז"לק רומזמ שירב bw ,דחאה דגנכ םינפ

mss cnmרזוח אוה םינפ ול ןיריבסמש ןויכו  
 רבסמ ברה ןיא ההק bs 'פ ר"להק .םהילע םחרמו
 םינפ ריבסמ ה"בקה ןיא Den ^« דימלתל םינפ

mb06060 י"לב 'מאנ ןכ םימכחו מ"לב ומכו  
 ותרוצ ןוצר אלמ ונייה Dub אשנ גשע/00אפא
 y'"y 43D ל"צ רבס ב'ער ב"ע 'וריע — ורקי דצמ

 — [הכבס
 von 'מור רפיק םוריביס ןמ ראות) תוויִניִרְבְס *

(Severus stíammende, severianische 

 .תויניריבס םיעלס :ה'כד b'& 'ובותכ 'ורי
 pono ע"ייע ןיקירווס ןיקירבס *

 .אטביס ע"ייע אתבוס *

vb = 2Dס"לב גייס  &»bרדג  Zaunלעפהו  
3bמ'לבו  "wn xwהלרע שאר (םינפב ןייע  

Gro ie)תורוקלו גייסל עטונה  ^pתושעל גייפל  
 תושעל העיטנ התוא לדגמ תורוקלו ומרכ ביבס רדג
 תרוסמ O"b Vb היבקע 'פב תובאב .תורוק הנממ
 רדסל םימכח ושעש ןינמיס ןה e^ ('הרותל גייס
 ןניסרגדכ רשועל גייס תוושעמ םהיפב הרותה
 (ביכ "v" םירב רשעת רשע ('ט 'ינעת .ט"יק תבש)

 תושיופל גייס םירדנ רשעתתש bus רשע
 םימכחו mb ןברק Cà יד זי pO .הרמא הרותה

vpnאהיש ידכ סנוק חנוק םנוק םירדנ יוניכ  
 הרותל גייס תורשעמ א"יו .'ה רוכזל אלש שרופ
 ךשרית ךנגד רשעמ «'G ידיי "520 הרמא הרותה

 ןמ רשעמ ןתיל הרותל גייס ושע םימכחו ךרהציו
 (ביכפ mb ירחאב ץרא ןורתיו פ"רב ר"קיוב .קריה

 mb רדג םימרכה לועשמב Cr נסימל אגייס |
 אמרכ יגייס (י'ב) vp (דיכ ,ביכ 702 qm רדגו

 p") =) גס — רבס em די

 יללכב הזב ללכ iyi ארבתסמ ב"עס ב'נ 'מוי .ו'ע

 ימויד הז אבוח bU ,ט"ק y" וראק י"רהמל ארמנה
vesףד  ysל"יצו  vaאדבתסמ ימנ יכה ,(ב'עס  "y 

 אל .מ"ד p^ רכ"ד.  b ry v'& יכאלמ די
 720 רוע 'היב םש הו .ארביס ןיהאכ ארבתסמ
 יל הוהד ישק רבס לכ vy v3 ג'פ 'וכרב "זרי

 .. אישק ארבס אוהה לכ :םשו ,היתריבס ןמת

 ןויע b bum^ ע"לבו אָרְבְס ס"לב wm היתריבס
 ארבסב אילתד אתלימ :'ו "טיג amvpm רבד
 ט'כ 'כוס ,ארבס ירודוהאל עדי אל :ח"י יליגמ
 נ"שו [^i 'וכרב ארק וכפהו ארבסב ינייעמ א"ער

 ארמג וכפהו .ארכס א'עביא ארק אמיא תיעב יא
 Ty ב'ב .אנערי אל ארבס אנרימג ארמג .נ"ל 'מוי
 מ"'נה א"עס ^D ז"'ע ,ש"ע 'וכו ארבס וא ארמג

 yb א"י 'ג א"מל 'גרתבו .'וכו ארמג לבא ארבס
 )275 B^ P הביש 'גרת רָּבַמ ראותהו אָתּורְבְס
 'א ,ט'מ 'שארבל On" ץובקהו אתיירואב רכסד
 ןייעמ b 2b^ ראותה ןכו אתיירוא יפלמ ןירָבַה
 "ישודיק 'ורי Scharfsinniger 8330 לעב 'מולכ ןונשו

(bד"ע ג'סד  "ipמולכ אוה .ארובס אשניא ' 
 ,'פ ף'זרהמל י"הבמב א'עב תצקו אוה רדוחמ
 ד"עפלנ ps ובר תועומש קיידמ ש"מ הרואכלו
 ארובס ןידה דבעי המ QUU Yb תבש 'וריב 'יאד
 רדוחמ קר ארובס ירה שמיש אלו ףילי אלד

mילב לבא  peoעגי כ'ג היה ארבס לעב  
 הרבס אתעמשד ארגא הזו תועומשה ןיבהל חרוטו
 וארקנ ס"שה ירדסמ הזמו י"שריפ ןייע :'ו 'וכרב

qu»ב'ח ולש ע"מב ללירב 'ה "יעו יִאְרּיבְס  
 ח"ל יסוי 'ר היה יארובס ןנברד שארו האלהו 17
 'ינואגה ישתבו הלבקה רדס Uy" אניבר רחא הנש

^pםינושאר אתאובר וארקנ (101 יבכרה 'צוהב) ד"יר  
^p pwםלוע ידוסי אתאובר )232 93( ט"לת ] — 

 ףויצב !53b אשנ ייפ 'כ רכס ןינעמ) 2D" רע
 -Jem. gnü םיִנָפ אָשָנ מ'לב 155 ןיפא

dig sein, das Gesicht emporheben, zuwenden 

 ןבל ינפ תא 'גרת Gesichtszüge) ןיפא 330 520
 אמק 'קרפ .ןבלד יפא רבס m )2 יא'ל .ישארב)
 םינפ רבסב םדא לכ תא לכקמ «m o" תובאד

meןויכ ינוכמס 'פ ר"שהשב ה"נכו ה"יחא]* —  

 םינפ רבסב הולבקו הרותה תא השמ םהל הנשש
 םתלבקש אשוא ינב וניחא םתאו 'וכו תופי
 ט'פ 'דהנס אתפסות .תופי םינפ רבסב וניתובר

 ךוסמל אוביס גייונבו 'וכו גסימל אגיס ע"פדבו m'2 טייק v33 m3 (? ,י"נב ivy קוחמל «eoa םיררנ רוע ע"פדב )!
 .אינינ יעו 'ר 3D 'ע ףוס יייע איניג
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 ם"במרהל מ'יפ yy" םיחמצה יבג לעש תירורפעל
 'ו גס y'"y ףסכה תלוספ ונינעש המו .ןיצקועב

 - [נ'שו

sb =( 2Dא גס ןינעמ ר"עפל ' ^bוב רשא ילכ  
 -der Einsehluss, der ein המ רבד ללכנו רדגנ

(schliessende Korbיאמדב ה"פב  (mוליפא  
 (גימ b»3" ו'טפ ץע ילכ לכבו ,(*גוסה ותואמ
 האובתה ןהב ןיסינכמש םילכ b^ םילודגה םיגוסה
 אבבב ןנירמאו ןיאס ןירוקש תולודג תופוק ןהו
 qni ותצקמו םינפב ותצקמ יוס € אמק
 .ס"שב ח"ר 'יפב ה"כו יושמ ק"בב 223 ה"יחא]*

 יוס ק"בב סרג םש 'ילכל ג"הר 'יפב לבא 'גליוו
 תופוק (e^ םיגוסו a^ לצא םיאופו 'ילכב סרג ןכו
 Pb תבש 'וריבו כ'ע האסל םימודש תולודג
 יתש ה"כו םילודגה ןיגוסו תולודגה תופוק ,ז"טד
 .ןינוסהו ג"ונבו 755 ש"רב ןיאוסו ןיגוסה תואסריג
 םיגיסו תולודג תופוק "א 'ז קרפ ינימש ארפסבו

 'עו ש"ע םילודגה pum ד"בארה 'יפבו םילודג
 חתפב ןותנש גוס a7 ב"פ ק"ב 'וריבו תוינגס
 ja תפסוהבו .ץוחבמ ויצחו םינפבמ ויצח תונחה
 וניבר b^ םשו 'ב תוינגס ע"ייע s ovo יילכב
 v) שיהש) םינשושב הגוס jb ורקיע (ג"הר 'יפ י"פע)

 רדגב ללכנו רדג ונייה xb לעפמ ורקיעו €
 'תפסותמ חכומ ג'הר :«i^ אליכמו הלכלכ ךרדכ
 םילודג (*ןיאסהו תולודג mep n'es מ"ב 55.
 -Gaitung, Spe ןימ ומכ b^ השרחה רבע 'לבו —

ciesה'פ יאמדב "יאדכו  vbלצא  nonןימ ] — 

der Gang, Lauf, cry" ע'לב ^b Nnb =₪ 2D 
  das Gehen.לעפמ  sQDubוא = ע"לב

 ימגב השא המב 'פב C3D D'53 gehen 59? ע"לב
 .אדיבע sun יצורתל (ב'ער ויס תבש) (*עטיקה
 יינעת) mx לכ לע 'מגב ולאה תוינעת רדס 'פב

C 6vאיער ^( תוינעתד ג'רב .איגס אלו הויחמ ) 
 (ann םידימלתה 'מגב י"פעא 'פב Como (*ןגס

voלארשי ידהב ייוגסל ("יוג אוהה יצמ אל , 
 Cmn דחכ אתעמשד «stab C ןירדהנסד ג"רב

"b6"והיינימ דחכ אתעמש תכילה ) 
 לזאו והיינימ דחד אבילא ןיקרפמו ןישקמ, 'מולכ

 הז מ"ל ב"א) — .('אכה qb גייסו אכה ןמ גייס
 א'למ ה"יחא]* | .(םינשושב הגו "Cio שיהש)

dpס"לב ה"כו  "B << ymףךוש ומכ 02  
umzüunenםשה הנבנ לעפהמו  ypלבו " &yD 

 הזיא םשהו nami coss לש S3 co ע'לכו
 םשו גייסה םוקמ ג"ע ס"ד א"פר הלרע v2" 'ימעפ

vyתובא ירסומ ןבומל לאשוהו .לכאמל . . גייסל  
 ה'דא א"פ נ'רד תובא ,הרותל גיס ושע א"מ א"פ
 הירבדל גייפ התשע הרות . . וירבדל גייס השע
 ד"ע ט"מד א"פר הדנ v" ,וירבדל גייפ השע השמ

sow5 ידהנס נ"לבו .'וכו וירבדל גייס ןתנ  
 תוצרפ הב וצרפי אל םינשוש לש הגוסב 'יפא
 אגייס ליזא :ג"כד ג"פר יאמד 'ורי 'ופו א"לבו

anmץובקהו  ry Hyימח ר'ע ד"מד ה"פ  
pitoןיבוכ , gnumיישודיק יורי הליאשהב לעפה  

 הגייפ ןיגייס [יניכו ל"צו] 0320 T'PD א"סד א"פס
 iy ג"לד א"פס 'ועובש 'וריב ה"כו העירת ןיערתו
 : ז"טד א"פ האיפ 'וריבו ג"ע ז"כד י"פר b^ 'וריו
 ה"לקתת 'ר ילשמ p» yy .ןושארה רמאמ קר א
 ק"מ יורי לעפה דועו ,אערת ןיערתו אייגוס ייגס

Ye" XBךערות גוסי ק"פ ר"ב ,ךתערות גוסי ג'ע . 

 ויתונפ לכמ yup היה :אצי רשאכ 'פ ר"להק
"uanםשו ,'וכו ארזע ןוהל וגייסד 'ג ,'ז ש"הש  

 לעפה מ"לבו .איבוכב ןיגייסד אמכ 'ח ,'ב עשוהל
3Dהגס איהש הצריפ לכ ג'ע פ'ד א"פ ק"מ 'וריב  

 ד"לד ג'פס 'יעיבש 'וריבו ש"ע 'וכו רפעה תא
 תא גס אוהש לכ «xy ic] TS Uy 'ורי .ד'ע
 — 'וכו וירבדל םדא גס DN א'פ נ'רדבא ,'וכו םיה
 דועו .'ד ,'ז 'כימ 'גרת p nro" טשפומה םשהו
 יכו 'ב b^ אשת יכ 'מוחנת ץובקב ND םשה
 poma םלועה ךרד םינשושב והרש גס םדא שי

 — ]^3 pom ןיחישב ^2

 ,Sehlacke ףסכה תלוספ b^ מ"למ yp — גס
(Blüthenstaub הליאשחב unedles Metall 

 כיסה ףא 'מוא רזעילא יר (בימ א'פ) ןיצקוע שירב
 ('תיפצר לש  ^bףרטצמ קריה ישרש לעש רפעה

 א"ר (א"פר) 'תפסותב הלע ינתדכ רמוש אוהש

 ףרטצמ ('תיפצר לשו לוכשא לש גיסה רמוא

 לאשוה ה"יחא]* .לכואה תא רמשמש ינפמ

 יצוניוו יפדב )*  .וניבר ייגכ ןיצקועב ג"הר 'יפב לבא תופצר גיונב (5  .תופצר ג"ונב (? .שיע יונשב תצק 'חסונב )!

m (5 en5 טרופריא יייכב nאובמב יייעו ונינפל ייל (* | .ריפדבו י"כב ה"כ )5  .ןיאטחו ס"טב ג"ונבו ןיאוסהו  

 ה"כו ןיאיגס ימ יייכבו יב סייש ייכב היכו (* .יתופסוהב יינפב (jy הלזא אלו ג/'ונבו nm שיגרה אל ב'רו LXVI אייהל
 הרואכלו | .יומ לינה ט"ושבו ו"ופד ייגכ mp אלו ריפדבו vos ןוכגל היכ (* .ןייגס ^n רומזמ ט"ושבו iai רהנ יעב

 אמלעב אתעמשר איגוסו ס"ש י"כבו ידהנסל ח"ר ייפב mu (11 .ירכנ יצמיא אל גיונב )19 ,יז גס יעל ךייש ןויצה הז

 .שיע ךלה יעב ש"מ sb לע ןכ Ue וניברש הארנו vp ייפב ייל ('*  ,יוכו אבילא אמלעד ןייגוסו ג'ונבו אבילא
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 איפא [ןותגיסנס ל"צ] ;ותיסגס (' יגסגסת תלוספ
 ףסכ hn ףסכ ?Cn (nox pm א"ךמכ
 (ינסגסת G'3, )2 ילשמ) שרח לע הפוצמ םיגיס
 (nm^ םהיפב "mne ("ןמ )"^3 ןותשינש

myה"יחא]*  (הנושמ תצק אחסונה ב"א) — 075  
 םכתא יתעטנש םויב :ונינפלש אחסונ איה ךכו
 ןותשיגש יגשגשת ,ויה ףסכ so 'וכו םעל יל
 א'ד won לע הפוצמ םיגיס ףסכ ד'הה אחרוא
 'קליבו 'וכו והותפיו ר"הה יב ןותשיגשש יגשנשת
 םכתא יתעטנש םויב N^ ז"פר זמר D/ "עשי
 ףסככ ןותשיגשגש ויה םיגיס ףסכ 'וכו המואל
 ייפב mim 'וכו "mne ביתכדכ סרח לע הפוצמ
 ןינעב 'יאדכו 'גיס ןושלמ יגשגשת שרוד ןושארה
 לעפ גסגס ומכ גשגש כ"או ז"טפ ר"דמבב 'ילגרמ
 שגש לעפמ גשגשת b^ רחא (vw גיס ןמ
 ה"נכו — ראות הפיו ו"זרהמ 'יפ כ"ג 'ייעו ע"ייע

 ןיניפ רמא ןהא ג'ע ה"ד ו'פס ק'ב 'וריב ץובקב
 ד"יפ ר"טבב הליאשהבו .'וכו (קשה) אלמ הוה

mwר"בד ,'וכו ויכרדמ םיגיס אלמ אוהש בלה  
 — םיגיפ ךנטב ירפ ףא םיגיס ךתמדא ירפ המ ג"פ

 — ['ג גס ע"ייע םיגוס ל"צ יגימש ארפסב םיגיס

 מ"לב יִגָס ם"לבו ינורמוש 'שלב 3b* =) גס
jy nob wowיובר  Giel seinגרת ' 

 ה"חא]* | ,ונסו ושופ Uo 52 C802) וברו ורפ
 ר"תמעב יגס 'עו ןמגרותמב הגס ע"ייע 'גרתב הברהו
 יגס n" שיפמ .ח'פ 'מוי ל"זרדב ה"כו ,יוועלל
 ןוגפ ארקיש ינייד ןוגסד ןמ ר'תסא שיר ,יגסמו
 ןוהנוממ ןוגס אירוטליד ןוגסד jb ארקיש ירהס
 à 20 אתפיצח איפא וגסדמ אזזבתמ אתיירבד
 םשו אירוהנ N'D ,ט"יד ה"פס האיפ 'ורי ראותהו
 : ד"לד א"יפ 'ובותכ v" ,אירוהנ aD" :א"כד ח"פס
 jT ,N'0D רוהנ יתבר 'פ ר'כיא ,ארוהנ :איגס
 ב"ב ppm ub sw ןווגיע xy ג"כד ו'פ 'דהנס
 ןקעו ג"יפ י"כ הטוס 'תפסות ןיאיגס pum .ה"ס
 יהומ (ןגס) ןיאיגס ךייש ןאכו qm  ןיאיגס

"yaהבקנלו 'ד גס  jN'ÓDיטפושל 'גרת ןייּגְס  «n 
 Pip לעפה ראותו m2 D 'שארבל 'ב י'רת ;'ל
 Dn" אוה ד'ע א"מד T'D 'מוי Urs "Uy DÓND" ,ןיּנס
 'ורי ,ךנימ ןיגס יל חונ :שמש םג 'פ ר"להק ,ןיגס

nivיורי ,ןיגס איעתשמ .ז"טד ו"ט ם"ס  D'2 

 2 (יִנָס =) גם 7M — (אָיְנוס =)יגס זט

 אתעמשד איגופ אלד ךדיאכ אניד קספו אוה
 יושע השעש המו תעדה לוקישב העמ ונייה היתווכ
 ,יח ^0?( םתוצרמב בש Cis .('"ותיבמ םלשיו
 ה"יחא]* = .ןוהשפנ תוערב jos ןוהלוכ 'גרת 0

 ל"זרדב s^ 'גרתב b^ לקה .הטמל y" לעפא אוהו |
 תנש .,'וכו אשירב יגס והיינימ יה .א'ס 'וכרבב

mbב"ער  psה"צ 'דהנפ ,אתומילשב ןניגסד , 
 ,אמוי דחב אגס ימוי הרשעב ייוגסל אעבד אחרוא

"UYדהנס ' vbהוה ג'ע ג"כד  ODיינעת ,אחרואב  
 יינעתב לעפאב םשו .יאגסד אוה אתשה דעו ,ד"כ
 ינפמ אל ירצב יאו יִגְסַמ יוה אל ופט יא ס"ש י"כ
 ליעל וניבר פרג ןינעה הזבו ens אל ג"ונבו
 יכ up ybi תבש C הרעה יייע איגס אלו

4nז"ע םש : pooוכו אשירב ', :'D p/3יגסמ  
 Sp :א"פ D'2 .יגסמו ייובח יבחמ םש ,אידהב
 מ"ב .'ז תבש יגתְסַמ לעפתאב ,אחרואב יגסמ
 הכלה ומכ אָיגּופ םשהו א'ער Ty ב'ב .ח"ק :ז"ק
 ליעל y" ב"ער ו"פ תבש הכילה דועו qon» ע"ייע
 — [אמויד הייגופ בורמו 'פ  ר"כיא ב"יפ ר"דמב

hinreichen, müg- (YE ינורמש ילמ יגס =( 2D 

  ^D lich seinהנמלא 'פד ג'רב (רשפאו יד
 pn תנוזינ והל איעביא +א'עס היצ תובותכ) תנוזינ
 יכוסד ג"סב ,הל יבהי אלד sap אלד לילג ישנאכ

v»)אלד יגס אל ינהד ןויכ (א'עס  Cmmינהו  
 -- ירשפא יא יגס אל p^ .ימדק אלד iD אל
 (ירחאמ ינהו יטדקמ ינהד ןויכ בותכ 'חסונב ב'א)
 sei אל camp ןויכ on" 'ב פ'ש י'כב ה"יחא]*
 ה'כו 'וכו ימדקמ אלד יגס אל ינהו ירחאתמ אלד
 y/o ל"נה י"כ יפל וניבר "יג ל"גו א"בטירה "יחב
 .'ו 'הנפב ה"נכו -- טאל qoum אובלמ קחו ,-
 ,אנליזא אלד cip אל .ב"ל דימת ,יותב יגסת
 'א 'ורי 'גרת .יכה ואלד co אל ב'עס y מ'ב
 ז"ט 'דמבל ;'וכו sp" יגס יהיו ח"כ ,'מ 'יומשל

 — [ןוכל יגס 'ז .'ג
 שי 'פב Scblaeke) 'ב 3b 'עמו מ"למ גיס =) גס

 ןויארהו (.א"ג 'ורוכב) ץוח '3223 הלחנל רוכב

 np», ^n הרזעל xo) איבי אלש ףסוי בר ינת
 תאז ר"קיוב .(."תוכתמ ראשב 6 ברועמ םיגיס
 ?m ייעשי) יגשגשת ךעטנ םויב O" "OD) היהת
 םתישענ המואל יל םכתא יתעטנש םויב 6"

nnb סייטב ו"ופדבו יהרתמ בייהו טייק ייכב (* .הלכ ארקמב (? .(: גיע ףד יקילייגנא י"כ ץבוקב) חיר ייפמ קתעוה C 
 .(: ג"יק m יקילייגנא ייכ ץבוקב) הימגר ייפמ קתעוה y"2 (5 .בברועמ הימגר 'יפב (* .הימגר ייפב «mn הגיס גיונב )*
 לבא קוספה ותואב גוס ביתכב (mu םיגוס ט"ק י"כב (*  .יגשגשת ט"ק י'כבו ינסגסת ס"טב ו"ופדבו ר"פדב היכ )7

 םשו ו"ופרמ ץוח ע'פרשבו רייפדכו ט'ק "33 ןוכנל nés (P ,יגשגשת ט"ק י"כב (* .םיגס רסח ונינפל ow קוספ ףוסב
 Sema גיונבו ייל (v3 עייפדשבו ו"ופדב «s )! .יב יילו ןותסיגס



i הלוגפ — לגפ) — esp — גם "em " 

 (* ילגיס אתלות 65 תגש) ןינמוט"המב 'פד ג"סב
j'D3ןיכובמ דציכ 'פד  Gre ma)ילניס *) 

 'מגב קלחב .םימשב יבשע ארוב והיילע ןיכרבמ
 רמא יול םיאדוד יאמ (:טיצ 'דחנס) סורוקיפא
 «m ולו mb po "bom י"לב p^ ב'א) — .ילגיס
 [D^TN | (פקרנ ארקנה םיבר תעד יטלו בוט
 ד"ר איבהש ,sigelus 6(ן6 'ורו י"ל לע ןויכ ב"ר
 יתבתכ ןכו ל"מר וירחאו דוד ריעב אראל יד
 לבא 323 סוואט י"בירל 'יסרפה הקתעה לע ירפסב
 חכומ אל ל"נה 'וכרבב םגו םיינוי מואב אצמנ אל
 וניבר pw" הממ לבא ריבשמה לעב ש"מ y" ןב
 cyprus =< 'מולכ) ידעס y'5 "y 'א רפע 'עב

 עלל צ"נלפפ 'ייעו ל"נה "ל אוה יכ חכומ 03
 ' 'א י"רתמ הארנ ןכו אפליחו ימג po אוהו 9
 יפליח יברמד אלחנ :דרז 'גרתש ב" ,א"כ 'רמבל

comילגיסו . vmרפע  ^bןמצע ילגיס וניבר  
 ןינע ןכו כ"ע הפי םחירו ןה םיבשע לש ןירקיע
 wo -- qun" הז גאטיירפ my 3x y'53 כ'ג

^pש"לויו תבשו 'וכרבב  Violeלעו  vaק"העב  
 תבשל ח"ר ייפבו (Giilie אגליל א" ן"ילוייו ב"נש

Bםדה ] -- 

 -Erworbe ןינק jv הָלְנְפ מ'למ nbwp — לגס
(mes, Eigenthumמגב םיתבה תקזח 'פב ' 

 ול השעי ןטקה jb לביק )25 2« השאל אלו
 הבר הרות רפס רמא אדסח בר הלוגס יאמ הלוגס
 ןינעה הזבו ה"יחא]* — ,אלקיד רמא אנוה בר רב
 ט"פר ק"ב 'תפסותבו הלוגס ול השעי :ז"פ ק"בב
 א"פ 'מורת 'תפסות הלוגס ןהב ול השוע א"ירו
 :ח"כד T'b 'ובותכ 'ורי ,הלוגס וקלחב ול השועו
 שרדנ 'ב 'שרפ vuv 'תליכמ ,הלוגס ןהב השעי
 הביבח םדא לש ותלוגס המ «Cn e תומש) הלגס
 הלועמו בושחל לאשוהו ,ילע םיביבח ויהת ךכ וילע
 וב הענפ הברה (השמ) עגיתנשמ א"יפ ר'בד
 לעפהו — (א'פ אטוז א'דו .גיי 'טוס «Dy ^53 הלוגס

 לגיסש an לכ א'פר יתבר 'תקיספ ןינק הנוק ןינע
 ט"פ ב"ב 'ורי ,'וכו ול רסמ היהש ןוממ לכו וימימ
 השרפ 'פ ר"כיא ,ומצעל לגיס לגיסש המ ,ז"יד
 םיאדודה b" ר"'שהש ,'וכו ןאצ ול הנקו לגיסו דמע
 ךל יתפסוה nx ךל יתלנס המו יל תחנה המ
 ינשל לשמ ג'עתת זמר ^ בקע 'קלי ^« םהילע

vow cnsיגוניבבו — "וכו םהיבא רחא ןילגסמ  
 | יה ade ו ב

 Wb ס"טב םשו ןיגוס בהד ןימחר ג'ע ח'ד ב'פ

 .ןיגס «mo ןיגס בהד היל ימח :םשו quib ל'צו
 'תפאל ינש 'גרת ,שייח יגס ^ ,ו"כ ילשמ 'גרתבו
 3b ,יִנָס םשהו .יולע שיאב [יגס] (איגס) ^ ,'ו
 ao 'יסופר תצקבו (ס"לכו) האגוס ,איגּוס ,יִנּוס
 ל"זרדבו .יוועלל ר"תמעו ןמגרותמה ןייע אעגוס
 ןוהיגוס :יתרש 'פ VP ,ןישיב הייגוס נ"פ ר"בב
 'גרתב נ"לבו qiio ג" ,'ה 'יעשי 'גרת ןישיב
 'גרת y" .אתואיגס ,אָתּויִנַס .אָתּויִגְס .אָתּואיִנְס
 .ז"'מ ה"כ ;ב"מ א"י 'קיול  ;ח"כ ,ז"כ "ישארבל

 — [ותלוזו ^ ,'ז הכימל ;א"נ

 -nieder 257 ע"לב רדֶנֶס ס'לב 430 מ"למ) דָגְס *
(fallen, sich bückenליגמ ' ifדיגס  

 + . ארונל דוגסנ ח"ל פ"ס ריב ,אלעת ע"ייע היל
 ע"ייע ליכאו ריגס :ב"ס 'ילוח .'וכו אימל דוגסנ

 .ןמגרותמה p" 'גרתב תואמגוד ןינעבו .גרז

 'עב ש"מ y"' ה"פר 'ורוכב 'תפסות םיִדְגַס *
 ,(א'ער גיח) סודגז

 eine 4: רזרז ja == פ"למ ילוא nab =) הגס
(Staarולא 'פב  mesהנמש ביס יילוח  

 י"כב ה"כ ה"יחא]* — anb ('ה בבוח jn תוקיפס
 «b Dt^ אגונרה ע"יעו sa ו"'ופדבו ר"פדבו
 ברה ןיבה ןכו ץוקו רדג quy soo הגוס ןינעמ
 אוה ילואו Zaunkónig קיתעהו 178 ןהאזיוועל
 חכומ .ב"ס 'ילוחב תמאבו ריזרז יניממ ל"נה פ"למ

 ums ןילכוא ויה הדוהיבש אתרמת רפכ ישנאש '
 — [תוקיפסמ mm ול המוד הז ףוע ילואו

 'רב יסוי 5 ל"א ב"עס 'צ ב"ב (יטרפ םש) אנוס *

snס"ש י"כב ה"כ היעמש אגופל  

 .אנוה 'זיפ 'פדבו אגופל i53 "יסחויבו

 (* אתברעד Güter ןילע וניבר  תעדל) ינייגס
 לכב 'פד 'ב הכלה moa לוכינו ('ביבכינ

 ,הברע ץע לש pop ^p Gy s my ןיברעמ
 אוה ילואו ,"הברע לש ןימסיק, p^ י"שרו ה"יחא]*
 םשב איבאש ןיאגסה ןמ הז ילואו ףנע e פ'למ

 — [ש"ע 'ב תוינגס 'עב ד"בארה

 בוט וחירש ימג אתלנפ ס"למ sbyp = לגס
 wohlriechende] Binse, ecyperus) ר"לב

 ה"כ )* .אתברא פ"א D'E יייכבו בכ 'עב היכו (* .יב אגונרה עיייע הכוח ו"ופדב לבא ריפדבו ביהו טייק ייכב היכ )!

 אוה ס'טו ביכשיגו ןעכנימ ם"ש ייכבו בבסיגו ס"שב ימאו 'זיפו ריפדבו בבכיגו ?CU פ"א סיש יייכבו יצוניוו יפרבו י"כב

 ויופדבו ש"ק v/53 m^3 (+ .פ"ק דיח ןייע ינייגס ןינעב ca םויונשה cm יתנמיס םשו 2222 יד 22 'עבו היבבכינו גיוגבו

 ,יליגס ע'פרשב לבא ויופדו שיק י"כב ה"כ )5 .ולגס י'שרבו יליגס ע"פדשבו ר'פרב לבא סישבו
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 pan 8^2 ןלגלגפ ג'לב בוט רתוי ג'ונבו ה"יחא]*
 'ומשל 'א 'ורי 'גרת לעפהו bày ומכ 53y 'גרתה

 -- [אניכעכ איה לגלגתמ הוה ה"כ ,ו'כ

 פינק i'm ןויקב ps ש"מ «y ןויִרַלְגַס .ןּורְלְנְס
 ז"עמ ןויצ ה"יחא]* — .ןויקב 'עב ונשריפ

 הירליגס ןירליגס .א'מד א"פ ז"ע 'ורי an :ח"י
yzם'ק י"כבו תואסריגה יוניש ןמסנ ןויקב  y 
^sןיירלגס ןייולגס ןעכנימ ס"ש י"כבו ןוילגס ] — 

PUDID ₪06₪91< י"למ)  càתואסכמ  
(eckenיתצברה א"פר ר"דמב  

 תאז אחסונ שי ('ונדמלי 'דמבו ("ןיטמגיסב םכתא
 ינימ י"לב ןיטמגיס b^ .ןיטסבסב mns אחסונו
 בסיו הלמ ייפו םינוטלש "53 ןיטסבס 'יפו תועצמ
 לע ןינוסממ םיכלמהש (qu םציבוהש דמלמ
 לש ותועט יתחכוה רככו ה"יחא]* | ,םהיתוטמ
 mn wb y qp ש"ע הז 'עב ןיטסבס ןינעב ב'ר

 — ])2 רצ רגדמב) 'וחנתב רעבאב ש'ר

D'iB3Dי'למ)  coruןחלוש  (Tafelשירב ונדמליב  
 C סומגסה יבג לע בתוכ 05 'וחנתב) ךבדיו

 ךכ ןחלושה ארקנו ה"יחא|* = ,שי ("אסימ המכ
 לוגע יצח ותרוצו ctetu (c, E) ינוי ms םש לע

mרפופ תעדכו לוכאל ובשי  Ditmarusאבוה)  
 Solus ad mensam quasi ל"זו Du Fresne) מ"ואב

semicirculum factam, loco caeteris emi- 

— [nentiori sedebat 

po 430ףדרנו םינגפ ץוכקב קר ארקמכו  Cy 
 ל'זרדבו Satrap, Prüfekt <> 'פו ע"למ םירש

 oberster םינהכה ןגס כ"או לכיהב דיגנו הנשמ ןינע
(Tempelherr, Priesterfürstהשעמב קלח 'פב  

 )* jr יטילשו ('ינגסמ (א'עס ו'ק 9( םעלב
 םירגנל ףוסבלו םינגפל התיהש הנוז p^ ירגנ ירבגל
 םירגנ .םפוק ףוסבלו איבנ הליחתמ םעלב ךכ
 ג"רב .(* הניפפה יכשומ ("םי ד גנ א"יו םישרח
 C aspe חושמו ןגס Goo "mo לודג ןהכ 'פד
 שארו ונימימ ןגס U5) 'מוי) הנוממה ןהל רמא 'פב

miגיפ 'מוי) ימלשורי ,ולאמשמ בא  (mהשמח  

 טייק י"כב ןוכנל היכ (* .תמדוקה הרעה ןייע C Ax 00[ )סט םינקז ry וקיתעה v5) ,איל 'ישארב) למגה רכ .ןיטסבס y'"y יב ייס ידמב יוחנתב ןיטמגוס א"ס יפכ היכו )5  .תחאה ע"פדבו ט" 'צוניוו ריפרבו םישבו DW' יפדו טיק ייכב mno C .תולגלגס .
 .ינגיסמ .ע"פרשבו ימאו ט"ק י"כב ה"כ )!  .אשימ ט"ק י"כב )5

 ר"פרב ןוכנל היכ )!5 .םייונשה גישו ינז עיייע ןזייא יאוה וגלש ייגכו ןזייא םשו א
 ינש Dy תואפריג יתש ייאש יישריפ יייעו רסח טיק ייכבו םידגנ לי

. " Ao "Y 
me 

MÀ ——9 

lop - mbwp b» m 
 . רחא nbnoo השאהש םשכ ל'נה 'תליכמב לעופ
 m'bnob םתא ףא ^« ויבא רחאמ ןבהו הלעב
 ר'ב םיבוט םישעמו תוצמ ןינקל לאשוהו 'וכו יל

w'ebךאלמ ירה טעמו תוצמב לגסמ אוהש ימ לכ  
 ירה ט"עמו תוצמב לגסמ וניאש ימ 5« םייח
 היה ןטק אוהש דע ט"ל פ'ר םשו .תומ ךאלמ
 יתלגיסו יתדמע ד"מפ םשו ,ט"עמו תוצמ לגסמ

nusר'מש .לוכשא 'פ ר"שהש "ייעו 'וכו ט"עמו  
 תעב םיבוט םישעמ yp (n«5 ,יד יא י'הד) בונע א"פ
 א"למ בנע שרד כ'א) םיבנע לוכשא ואיבהש
 תלהק יקליכ לגיסש המ ד"פ von ,(לוגס ומוגרתש
 קיפסמ וניא ט"עמו תוצמ םדא (לגסמש ביעקהת יר
 םדא לגיסש המ לכ :םשו ,ויפמ אצויה לבהל

mx»ח'פ ד"דמב .'וכו ונב יפל אלו ויפל ט'עמו  
 — ]^51 ז"הועב אלא רכש יל ןיא לוגסאש ט'עמ לכ

 -Trauben לוכשא p^ אָלּוגְס ם"למ אָלּוגְס — לגס
(kammלכשא לחנ דע ואביו  (3 ידמבnגיכ ) 

 םיבנע היתולכשא ולישבה .('אלוגס ('כ) יורי 'גרת
 ה"יחא]* = .איילוגס ולישב ('כ י"רת C ,'מ ישארב)
 ליסאבו ו"ופדבו 'מאו ר"פדב ט'ק י"כב ןוכנל ה"כ
 אהיילוגפ ולשב ג'ונבו איילוגס היתולכשא ס"טב

wmוניבר בזע המל יתעדי אלו ,ןיבניע  vin 
 האיפ Tv .הנורחאב "ישארבמ אמגוד איבהל הפיה
 ךמרכ וגד הלוגפ אוהה יל ימח תא תיל :כ'ד ז"פ
 'ארקנו) — הלוגס אוה רבס תאד ארות ןידה . .

bipתחת  msnהניגנ איה הלעמלו הנטק העונת  
 — [(עודיב תקספמ

 ךמסהו ללג ןמ לפלפ אוהו bibi ומכ 'יפו 52020
sm]לוגיע ונינעו לעפש ןינבל ןמיס  

geringelt, gerundet seinראותהו  (rund b353b 

 ןשאר המ ינפמ (א"ל (ni ןיקילדמ המב 'פד 'מנב
 (C YD א"ר 'פד 'מגב 'ירדנב ,(' לגלגס םיילבב לש
 (ריל יו אימ) םילילג (*דחאה תלדה ,אוה ('לגלגס
 ,יז אימ) map לוגע .ןילגלגס אדח אשרד 'גרת
 לגע לגר ףככ .רוחפ רוחס לגלגס 'גות (היל

pum)א  (tתסרפכ 'גרת  gor"ןילגלגס , 

 . ןהישאר גייונבו י"שריפב היכו )* ws גיונב ('
 5 י"כב ה"כ )*  .ןלגלגס

 .סומגסא םיטב עיפדבו ש"ע אסמ 'עב היכו ריבו
 יפדמ ץוח ע"פדו י"כ לכב היכ )^
 צו «pw ו"ופדכו םידיגנ תחת 53 ליצכו 'מאו
 תישמ ע''פדבו t/p י"כב ןוכנל היכ (5 .םעלב םשב nbi" ומשו ושי לש wow לע רמאמה לעב ( m ! כ )1* ,וניבר ישוריפ

 .אטויב : ג"הכ 'פד רחא תועטב vy א'פרבו אוה סיטו דבעש



 טי |  — jab qoתוינגס 2

 ןגוהכ הניא הנימ עמש ךלמה ריב (*'ה ןתיו הלע
 SUN ןונגיסב pou םיאיבנ ינש ןיאש 'יפ הז
 ררגנ וירחאש p^ רצקמ היה ונינו הייחא|*
 b^ C"p m p ילייגנא «v ץבוקכ m" ^p ונייה
 ps 'מולכ (nuez ינשל הלוע דחא ןונגיס ןיא
 הלע והלוכ ינהו דחא ןונגיסב םיאבנתמ םיאיבנ 'ב
 םיאבנתמ ןויכו דחא רבד 'מולכ דחא ןונגיס ןהל
 מ"ש ךלמה ריב 'ה ןתיו הלע ביתכדכ דחא ןונגיסב
 י"שרו .'וכו קחצי 27 רמאד ןנוהכ וז חאובנ ןיא

^bל"נה 'צמאה ר"למ ל"נו ש"ע הצילמ רבד  ma 
 'וכו יכנא ולש ןונגיסב אבה ז'צ פ'ס ר"בב ןינעה

 — [םנגס ע'ייע 537 ןינע ו'פס ר"בבו

nionבוט רתויהו םדוקה 'עמ וניבר תעדל)  
 לנד 6(י[סש 'צמאה י"למו signum ר"למ

 jo רמועה אלמ המש ןתו ונדמליב Gabne סנו
 םממה CU3 ידיי תומש) gms (גיכ "יסס חלשב ימוחנת)

 המ ןיעדוי ויה אלו ןהלש C תוינגיס לטג םבבריע
 ןונגס ומכ תעדו המכח ןינע רבתסמ ןישוע ויה
 םג ןפואו םשור ןמיפ ר"לב p^" ב'א) — ,ונרמאש
 ןעי ב"ר ירבד םינכ ה"יחא]* = (לנדו (b ושוריפ
 לבא ליסאבו 'זיפ ר'פדב ה"כו םדוקה 'עב וללכ ןכ
 :«n ןכו ומצע ינפב 'ע ךורע "5 לכבו ו"ופדב
 y3' לגדו סנ pip וניא ןושארה דועו 'עה ףוסמ
 ישרפ חלשב 'תליכמב כ'ג 'יא וניבר 'יגכו יחכונה

Unםהלש תוינגס לטנ ןבברע ןממה :םהיו ה'ד  
 'ב 'שרפ ףופבו ןישוע ןה המ םיעדוי ויה אלו
 ייארכ תוינגיס ל'צו 'וכו םהלש תופגמ לטנ ס"טב
 ט'ק זמר 'ס ב'ש "po" ב"לר זמר b" חלשב 'קליב
 = .יתסוסל 'פ ר'שהשב ה"כו 'תליכמ םשב םהינש
 תונגנמ bbs "גה שעגתו ה"ד ^n רומזמ ט'ושבו
 ע"ייעו ב"פס 'תליכמב צ'א 'יגכ אוהו תוינגמ ל"צו
 2/3 "א תוינכס םוקמבו .ש"מו הפמ «y ןונגמ

 — [טנגס ע"ייע םינגס ץובקה

me תנירא ןינע nb (למ וניבר תעדל' niuib 
 ;  my! Fleehtwerk, 6לש (םינפב 'ייע

 ילכ 553 תורוהט ןילע  [py]'פ ^ v(הימ) יילכב
  ^bןישוע,  pesןיסינכמו ןילע ןמ ןטק 6 תלק

 ורקיע (* תוינגיפו יארע ילכ אלא ןניאו תוריפ הב
  asי'ז שיהש)  np Caהייחא]* ."םינשושב

 קתעוה  "bbש"רב ה"כו האלהו 19 ט"דסב ג'הר

mnn puב ,ונימימ ןגסה (6'דחא שמשמ ןנס ' 
 'ג .ךנימי הבגה לודג «qn ישיא ול רמוא ןנסה
 mun 'ד anbym ונימיב pon זחא (*דימ תב
 )55093 הנוהכב הנמתמ היה אל n םירדוסב ןגסה

 והישאיד הנשמה ינהכ תאו qi השענ אוהש דע
 הז מ"ל (w'3 — .אינהכ ןגס ומוגרת (יד יג'כ ב"מ)
 (לעמב התיה pim םירשה דיו 0355 ירזע)
 יימרי y"' םירחו mne by רכזוה דועו ה"יחא]*

v3.39 "pm 72 950878גיכ :ב" ; "enיה , 
 nyb אוקמב האצמנ nbem ותלוזו 7m ,'ז ;'ז
 טשריפ 'ה רעיש בטיה ןכל םייסופה תלשממ
 הנשמ כ'ג 'גרתבו ל'זר לצאו ל"נה פ"למ התרזגש

mbןכו  mnבימ ;ריכ ,בינ יימרי) הנשמה ןהכ  
 אתנוהכ p )5 חיי יא a" םינהכ 'גרתו (לינה
 ,םש י'שרו 'ג ,ט" 'דמבל 'א י"רת "ייעו אתבר
 עראי םאש הנוממ ןגפה ךכל א'פר 'מוי 'תפסות
 ב"פס 'וירוה 'תפסות ,'וכו ויתחת שמשי לוספ וב
 ,רמשמה שארל םדוק ןגסו ןגסל emp המחלמ חושמ
 .השענש דמלמ 'א 'שרפ םיאולמ 'כסמ וצ ארפס
 ול השענש םשכו . . puso םינהכה pb השמ

pbול השענ ךכ וייחב  poר"דמב .'וכו ותומב  
n^bג'הכ ויחא ןרהאו ךלמ השמ  vimיִנָניִס  

 כ'פ ר"קיו אנהכד ינגיס ר"אלב .י"ק 'הנסבו הנוהכ
 ,הנוהכ ינגיס ינש הינב ינש תאז ימ 'פ ר'שהשו
 יאב לכ by םינגס ושענ יתעדי אל 'פ ר"שהשו

byא'פ רימש  ^bםש  mmוכו םימלא ' 
Y'nbRב'נפ ר'ב) .הינגס יגב :שלש תנשב 'פ  

 ןב ןועמש ,ב"עס ר"מ bv" ןנסה ןב .(םיניס ע"ייע
 הימ ח'פ bpw" ב"עס ג"כ 'ובותכ :'ק 'וחנמ ןגפה

xaא'ל  vbהיננח) אנינח 'ר + pbייע םינהכה  
 — Cry my] רצ 155 ד"הסב מ"מ

 יועגוס ל"צ וא ן"ונה תפסוהב יגס 'למ וא) 15330 *
 33101 ח"כ ,ז"כ 'שארבל 'א י"רת 6
 pip ע"ייע דועו רמחו רובע

 -Zei ןמיס 'יפ signum ר"לב 6ןוא י"למ) ןונְניִס
Ver- nymm רובד 'יעצמא .ר"לבו chen 

  (kündigung, Bekanntmachung, Aeusserungג"סב

(quyb (א'עס טיפ ירהנפ) ןיקנחנה qn ולא 'פד 
 ןלוכל דחא ר כ ד 'מולכ םיאיבנ המכל הלוע דחא
 n) ביכ (47D יתכדכ IN" ןונגיסב ןיאבנתמ ןלוכו

(iאל ג"וכב )5 = .ונובר ייפמ אוה )?  .שייע רחא רדסב דועו יוכו יבו יא ייל ימלשורוב יכ עדו רחא םייטב טיק ייכב  
 יוחנתב )5 .ינדא ארקמב )5  .ןונגיפ ןיא עיפרבו ט"ק רי בתכב אוה ןכ )^ .ןגפ השענש דע imi mens גיהכ היה
 לבא הידב rn "bi היכו (*  .ג"הר ייפב «on ךורעה יסופד ייגכ ליצו גלק ט'ק ייכבו ףלק ב"ה י"כב ("  .תונויגס

 Sys ל"צכו תוינגוסו ייפה עצמאב

a* 
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 mpms ('[תימרא ל"צ] (לאעמשיו ילב ןיכומו
 C וצוק זעלבו menn יבג לעש תוסכה pub א"ו
 ה"יחא]|* | (רעש תרדא 'ורו י"לב B^ ב'א) —
 ייטפוש) הכימש קיתעה םודותו ,רמצ תרדא ל'צו
 i'm 'יפמ קתעוה ןושאר !b^ 66% י"ע I) ,יד
 תיימב ס'טב םשו O5 טידסב) א"מ ו"טפ תולהאל
 של! = סנרוב bw ya 5 ךורעב ה"כו םגרוב
 Mantel mit Kappe, cappa 12"n ז"עלב «nb אוהו

"b51ג"הר  ^bםשו 'א לפק 'עב וניבר  ^bילב  
 ייל ןכו ,נ'הר 'יפב bw^ ומכו אקתיא ("לאעמשי
 חכומ 'נ םג.'עמ לבא ןירוטקמ 'עבו ש"ע B3" 'עב
 .ה"בו אקתיא תימרא 'לב יתהגהש ומכ ל'צש
 (יג סנ יעו 20 דצ) ש"ע א"מ ט'כפ "ילכל ג"הר "יפב
 התואבו 'וכו הקתיא תימרא 'לב ןיטוחה וליא
 ול שיש ןותחת שובל . . ןיסרקיפא לשו :הנשמה
 ^3[ רקיעו כ"ע ןידפסורכ ונשריפש ומכ הקיתיא
 וניבר ^35 הקתא ,אקתא ,אקתיא «so אקיתיא
 סיל «web sm qs לפק 'ג bi ,דמג ךרעב
 הלמה םעט א" «p^p^ ,(9 ףעלל צינלפפ ןייע

pub 3/53פ אצת ירפפב שרדש המ הזו הסכמו ' 
 'עבו ,סוגסל טרפ G^ x5 סירבד) הסכת ד"לר
 םינפב רבדיו רפס שרדממ וניבר איבה 'ה ףטק
 (רפס עיייע wn» יכ ירפס ונייה qmbus לש םירחא

 wb ^p תיציצב תובייח ןניא תופיטק 'יל ונינפלו
 ארפסבו כ"ע bub הנשמ 'לו )34-55( הפיטק 'משי
 ייארכו סוגסה ל"צו םוגיסה ב"פר םיבז קרפ ערוצמ

n»n ovתבש 'תפסותב ה"כו ,ז"חא  mw'bb6  

 סוגס ל"צו רוגס .סיגס ס"טב ג"ונבו טרופריא י"כב
 .סוכס ע"ייע y .ו"פ ק"ב םילכ 'תפסותב 'יארכו
 נ'ב bs" םשו א"יפס מ"ב ^55 'תפסות ץובקהו
 יצוחב 597( יפריא י"כבו ןיסונסה ל'צ ןיסנסה ז"פר
 ר"למ ךרעה mes זעלהו .ןינסנסה ם"טב (מ'קוצ
 60220, 802208, 600218, cottum, cotum "עצמא

mש"אלב  Kotzeא"רטלוק םייס ב"נש ק"העבו —  
 אוהו א'קעד וא ארטלוק ק"העב רקפלג 'עב ה"כו

kulter, kolterהסכמ "5  t .gefütterte Decke 2y 

(viel sein יוכר ןינע NJD ^3D 152 y'ib = »2D 
 םילהת) םיבר םיעשר ןומהמ  ("b (v5'גרת

 ןוה ,('אענס  sov'גרת ('ד טיי ילשמ) םיבר םיער

 הזו םייסו ם"במרהל מ"יפב כ'ג 'ייעו ומצע תעדמ

 םינשושב הגוט 'למ רדג ורואב ןינגס ארקי גראה
 (םיגיסו) t קרפ ינימש ארפסב ר"בארה b^ ןכו כ"ע
 םינגסהו ל'זו 'ג גס ע"ייע םילודג [םיגוסו ל'צו]
 תורומזה ןמו ןיאגסה ןמ תויושע ןהש 'יפ םילודגה

qmסייוו 'הל דומלתה תרסמבו ש"ע 'וכו תולק  
Cn msרקיעש נילו --  "ínגכ תוינגס " 

 'ורו י"למ gem (ד"בארה 'יגכ םיננס וא) p י"כ
 השעמ ויה תופיפכו תופוקו תשר ,sagena 60:/שמ

[netzartige Kórbe nw — 

D3Dםּונְניִס —  "bbתוינגס 'עב 'מושרה 'ורו  
(Fahne, Panier = |ישרפ ףוסב הבר "ישארבב  

 לנד p^ עשוהי לש (*םנגיס היה הרות הנשמ ^
 (תופסוהב יייעו ייל יוחנתב) תורצוצח יתש (*ונדמליב —
 םינגס 1063 םירוגינסה ושע המ ךלמב דרמש ןויגל
 לגעה ושעו לארשי ורפכש האר השמ ךכ וחרנו
 ב"א) — .להאה תא np השמו חרבו ולהא לטנ
 ייא Up י"כב הייחא]* (לדגו סנ ר"לכ "פ
 אוה ס"טו םינגפ ןושלמ םירוגינסה ושע המ דוע
 ל"נו אוה תמא רבדה ףוגב לבא םינגס ולטנ ל'צו
 signarius "עצמא ר"למ אוהו םירונגיסה ל"צש
 'ר אשת יכ 'קליבו Fühndrich הנחמה לגד אשונ
 ןושלכ אוהו ('יל ונינפלו) 'מוחנתה םשב ד"צש זמר
 rra) רצ בישר 'צוהכ) Ys ^b אשת יכ ןשיה 'מוחנתה
 ךלמ לש ןונניס bes ולש אבצ רש השע המ
 םינגפ ל"צו סונגס םשו ה"מפ ר"משב ה"כו 'וכו
 עדו ) p^y nv נ"לב ומכ sim ,וניבר 725
 רובד גוסל םיכייש םינגסו םנגס תוינגס יכרע יכ
 םידרפנ י'כבו 'ינושארה («b^ דחא ליחתמה

 -- [םיכרע השלשל

Diר"לב 64/6 י'למ)  sagumהבע רמצ תרדא  
 "wollener dichter mn לעש «mo דועו

w"5 '53 (Mantel, Bettdeckeילכב " GU)ימונ  
 (א"מ) ו'ט 'פבו 'GQ תוליהאב ^s 'פב .סוגסה
 םיעגנב א"יפ םידגבה לכב .הבע תפוכו הבע סונס

(GUעגנ וב הארנש סוגס  ^bלאעמשי ילב סוגס  
 תויציצ הלוכו איה רמצ לשו הפכ זעל 'לבו סונרב
 (ל"גה) םיעגנד ותואב שרופמכ המהב ("ר וע ל ומכ
 ןיכומבו גיראב האריש דע רמוא בקעי ]2 א"ר

 ימאו (uv יפרבו גיג י'בב ןוכנל a) *) «me גס) גוס ןמ כ'ג (ה"ספ ר"ב) אתיגלוס וניבר ייפש גלס עיייע דועו ('
 סנגס יעה שארב ט"ק יייכבו םנגס 'עה שארב ייאדכו םנגיס ל"צו םוגיס סייטב ליסאבו 'זיפ ר"פרב לבא mb) םשו)
 םינגס 'ע ןאכ ליחתמ םינושארה ץעיפדו v33 (5 .ןוכנה אוהו pus גיונבו ינגוס ט''ק ייכב "א עצמאבו ב"ה ייכב היכו
 (מייקוצ na^ 468( טרופריא י"כה ייגכ ל"צו ס"ט (vb) היפר ז"ע 'פסותב ןונגיסה לבא (+ .ךרעה ךשמה ןוכנל א'יפד
 הטמל my )6 .רוע ס'יטב האלתו 'זיפמ ע"פרבו מייק י"כבו ריפדב ןוכנל ה"כ (* sN ןגט עיייע טיפרב ייאדכו ןינגיטהו

 .ןיעיגס ג"וכב (? .תועטב מיארב לבא anim snb cpm ייכ ייג יפכ (* .טוק rp י'כב (* .יתופסוהב
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 הליענ ןינע ,,+= ע'לבו ס"לב ןכו מילמ) רַגְס
 רגסומ ערוצמ ein- versehliessen) המיתסו :

 א'ם יילב .ד"נ  ריזנ :""9 יומבי + תייר P5 א"פ יליגמ)

 ב"א) — .ןהכח וריגסהו «Ge יה ג" יקיו) מ (הימ
 (ורינס שתכמ )5 י'ב ג" םש) תערצ עגנ 'גרת

 רוגס עגנה תויהב תערצ (yi הככ ארקנו הייחא]*

 .טלחמלו רגסמל 'ה ,א"כ 'ירבדל 'א י"רת לעפה
 לעפתא .ר"נ N^ v0 .'ד ̂ 'קיו 'גרת לעפא
 ,ריִנְס .ראותהו .ב'כ | ,ו"כ 'ב י"הד usn" ריגתסא
 ;3 43 4^ mb; .ר"מ 3 'קיול 'גרת אריגס
 תומשל 'א י"ות אתרינס הבו nba ;" ,ב"י 'דמבל
 ^R 3̂ 'קיול 'גרת אָתּוריִנְס ,וריגס םשהו .'ו ,'ד

uasב'מל ;ז"מ .ב"מ  Unהארוהבו — ותלוזו 'ג .'א  
 ר"דמב טשפומה םשהו 'ב ןורגיס ע'ייע הנושאר

 — numm] תריגס . . להאה תריגס ג'יפ

 עילב (רמשמ b" יט n prm מיילב) qb — רגס

lederner, לזרב וא רוע וא ץע תעבט olo 
  (hülzerner, eiserner Ringהמהב המב 'פד ג"רב

"DDR שוריפ רגוסב אצוי היח [ps] (6א'נ תבש 

 ה"פס תבש 'ורימו םש ס"שמ חכומ ןכו ה"יחא|*
 םשו ש'ע ד"ער א"סד בנ'פס 'ציב 'וריו ג"ע ז"ד

 ןכו 'וכו רנוסב אצוי בלכ םשו  pip'יברע הלמ
 ןוכנו בלכה ראוצ ביבס תעבט ל"נה  ^pי"ע י"שר

Halseisen, collare ט"יאו ר"ל sm ר"אלוק זעל 
  onמ"ל איבה « cpmכ"ג ונינעש תורוהל לינה

 — [ראוצה ביבט ןותנה לבח

 רגרגס 'יסופד תצקב 'ג ,'א 'ילהתל 'גרתב רָגְרַנְח *
 רגרגמ ןמגרותמה chis oim חלצמו
 ,(אינש ביח) רגרנ םשהמ

sacramentum ןורקס ומכ ב"ר תעדלו ph20 "e 

 Soldateneid המחלמה ילעב תעובש
 RU "פו םינפב 'מושרה 'צמא ינויו ר'למ ד"עפלו
 'פ ר"דמב" שרדמ Bellebardentrüger) המחלמ *55
 vb) ר"רמכ תאטח לכמ השעי יכ השא וא שיא
 רילב p^ (*ךלמל ןורגס ומצע תא בתוכש ימ לכ
 ותלכי יפכ תושעל עבשנה המחלמ שיא ןורקס
 םיעבשנ ויה b^ תואבצ ישנא לכו הררשה יווצ
 ל"נה ר"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא|* | .תאז העובש

oyר"למ ד'עפלו .79 ,ב"ח רעלזייא 'הל ר"טב  
securisדחאו 05000000 == 0540606 'צמא י"לבו  

 אכ ןּורְנְס = — PD) =) ענס

 ינפ ולחי pss ,יעינס ירבח ףיסומ 6 אלדמ
 הז .אבר םדק ןישמשמד יעיגס 'גרת (C) םש) בידנ
 'נרתש ןניסרג אלדמ ילוא ב'או — .'א םוקמב 'ע
 ל"נה י"כב i'75 תמאבו ה"יחא]* (לדמ ןוה

"yעיקב ע"ייע 'א םוקמב 'ע תמגודו 1 הרעה  
vm)איקב ומכ ע"לב אוהש (ביסק  D'b3ימראו  

 י"כ 'גרתב wb לעפהו .הדפ ומכ ערס מ'לב ןכו
"banילשמל י"כב םש ,ואיגס 'יסופדבו 'ח ,'ד  

 "ילהתל לעפאבו ,ןיאגסינ 'יסופדבו ןועגסינ א"י .'ט
v5 jmילשמל ;ינתיענסא  m»עיגסמד 'ב  

 prb ץובקהו 'א .ב"כ ילשמל אָעיִנַס ראותהו
yיםופרבו י"כב 'ז ,'ד "ילהתל 'גרתבו ליעל " 

 y" א"ב ^m ילשמל neo הבקנלו .ןיאינס
 יעְּוס תוכימסב אעגּוס םשה :nun MES ר"תמע
 .אָתּואיִנְס .הֶאְנּוס ומכ RBYUD ,אָתעְנוס הבקנלו

bow oov "b bueיזענוס  [pen ^g — 
muפ'לכו << עילמ)  mםעזו רעצ ונינע  

ge- שפנ יונע דועו iraurig, betrübt sein 

(drückt sein, sich quiülenולא תוינעת רדס 'פב]  
 דיחיה ןיא Clo "xy (* [ןיעירתמ ולא לע 'מנב
 (* איכרטצא ןיא ('תי נ ע תב ומצע ףנסל יאשר
 ב"א) — .6*'א 'עב p^ רבכ (ס"5 ר"ב) ףגתסמ ומע
 ^C 5 73953. [שפנ ל"צ] (ושפנ) תונעל 'גרת

"mnה"יחא]|* | ([שפנ ל"צ] (הישפנ) אפנסל  
 'ע ןמגרותמ ey" יונע 'גרת ןינעב תואמנוד רתיו

sabיוועלל ר"תמעו . vs beumםיווד ד'עפ  
 יב .וד 'עו וניבר "ג םירפמ ע"ייע ויה םיפוגסו
 (סירפמ 'עב יתנקתש ומכ ל"צ םשו) 4 הרעהבו
 ד"כ 'פ "ירבד ירפס .ףכס ע'ייע דועו םייונישה נ'שו
 תויווד ןכל יוא . . סיפונס םכל יא םיווד םכל יא
 ,ל'נה תינעת ליעל y" לעיפ תופוגס ןכל וא
 pw ,'וכו ותרפ תא ףגסלו בערל m'e מ"ב 'תפסות
 ישארבל 'א v^ 'גרת ףיגס לעפב .'וכו התמו הפנימ

ab a^ amירבדל ;ב"כ .א"כ .ב"כ תומשל ;'ו " 
 תא ףיגנסמ םש 'תפסות ליעפה ,ותלוזו ז"ט ,'ח

sexyגרת לעפתא ' gap T5 p "banoז"ט  
 ןיא םא ךרדל םדא אצוי ו'כפ ר"מש .ותלוזו
 יתרמא 'פ ר"להק םשהו .ףנתסמ ומע ותמהב
 ינרת my יייעו .ןירופיבו תינעתבו ףוגיסב :ינא
 ,'ג תומשל ;ב"נ ,א'מ ;ו'ט ,'ג ישארבל 'א 'ורי

 — [ותלוזו r5 .א'ט ;ב'כ ,'ח 'יעשיל ,'ז

 ע ילמ אוהו אלומ 'יאד ריפרמ pin ץיפדב היכו אלזמ גייונבו ילדמ יעו ביר תרעה ייועו ב"הו יא ויו יייכב ןוכנל היכ (1
 (i332 הילדוט יב ח"כ ילשמ v3 'גרתב היכו אלדמ היגהל wn אלזמ ל"צ ר"פדב םגש הארנ לבא לדמ yi ימושרה
 5^3 י"כבו ר"פרב ה"כ (+ .ביפ יפסותבו וגונפל ה'כו טייק v3 היכ )3 .אבנא עיייעו לי'צכ )* .לזמ y m oy הילזמ

 . למל ןורגיס ע"א ביתכמש ימ לכ ג"ונב (* ,איכרטצא 'עב ל"ר )5 .איכרטציא םינורחא ע"פדבו איכרטסא
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' 

. 

 הז :קר R^ ג"עס ח'יד א'פ 'דהנס 'וריבו רוכיעה
 'ה לבא רתס ומכ דוס rip חכומ mb  .רוביע
 םירשי דוב ןינעמ .b^ .'ד הנויה ע"מב יקסמינאלס
 קותמל םירבח תבישי ונייהו יא ep םילהת) הדעו
 ל"נה 'דהנפמ היאר איכהו םינמוזמה ברקב קר דוס
 רסמ ךכלו ו"טפס ר'משל רמאי המ לבא שיע
 תב םינומ on ויהיש לארשיל הנבלה דוס ה'בקה
 p^ "ינואנה 'שתבו -- המחל ןינומ םיבכוכ ירבועהו
 רוסב וניריב שיש תרוסמב s^ )22053 180 דצ) ה"נש
 — 371 x" ל"ומ ש"מ y" התלוזב םאו רוביעה
 יגינח :ט'מ 'יחספ .ה"ס 'וריע רוע ןייע רתס ןינעבו

 — [הלכ תכסמ :ג"ס 'ומבי ^
 דיש orbs X y'bs wvo b'bs Tb — דס

Kalk, Tüncheארקנ ןכו  pbםישנ לופיט  
(eine Art Schminkeןיי איצומה 'פב  n'y nat)ביער  

vb Creריס "פ .תונבבש הנטק רוסל ידכ  
 תיבחה pni ןילות ('םירמש jb ותוא ןישוע
 תלוספו א תוריצ זעלבו ןבלתמו תרפועה

Cenאלב רואב ותוא ןיחינמו חלמ וכ :ןיברעמ  
 .('ו"אינימ ארקנו םודא השענו «nu םימי םימ
 C pn תציבב i'b תבשב ח"ר 'יפב ה"כו ה"יחא]*

ivan nes 5mףרשנה ןכלה ריפה אוה . ריגה  
 ע"לב אוהו כ'ע [גאדיפסא ל"צ] (נאריפסא) ארקנה

co2! פ"למ  pU» Bleiweissךרע  
 תולפוט םש תבשב ה'נכו C. ויפק יא'ח) אכיריפסא
 המו .לוכלכ דופל ידכ :םש לעפהו .דיסב ןתוא
 האלהו א'מ א'פ yip" ןייע הנבל המדא ונינעש
 .ב"ל 'טוס :'ג ב'ב 'ב קרפ םיעגנ 'פ עירזת ארפס

v5 i05ריסב והודסו .ב'ל 'טוס לעפהו  bypy 
 ז'ע הרייס ,ריסב והודייסו n'b 'טופ 'פסות דייס
 ע"ייע הלכ 'פ ר'כיא הרייכו הדייפ mob Ys :ז"מ
 ינוניב םשו ןירייסמ ןיא 35b ב"ב תפסות ל"נה רג
 טשפומ םשו bb" ז"פ 'מורתל םש ,תדייוסמ לועפ
 רילהק GvTD ס"לב) TD ראותה i25 ב'ב דויס
 psp ץובקה 'וכו ודיפל רייסה ךלה :תע לכב 'פ

 — [ד'פ 3'3 ^55 'פסות : 'פ ,ו"ס תבש
 2229 ע"לב אָיִרְסב ס'למ אירס יב = אידפ =) דס

 יילכה לכ 'פד 'מגב Polster, Kopfkissen) רכ
 (* אתוודס יב והנה היל הוה ירמ 33 6ר'כק תבש)
 תבשוי העברא 'מגב ורמאש י'פעא 'פב .אשמשב

(oe UD QA atc Le LR 
+ , AN / T 7 

pio "ex 23אידס — דס — ) 

ciomxo0piov, Dy wmסטו 640000  
clouyoógtov491, 563( סואיזריימ מ"ואב ראובמו ( 

Eyoveasילכ יאשונ יתמגותש ומכו 00080006  

 תורבדה ^ יתבר 'תקיספבו ךלמה רומשל המחלמ
 ^31 (ןאמדעירפ 'צוה) :א"כק "9 אתייעיבר 'פ
 תלדה רמוש soario 'צמא ר'למ אוה ילואו ןויגרש

^p "yr Thürbüterתולמ  mwןנאמעדיג 'הל  
 — [םירחא םירואיב םשו o3 'תקיספה ףוסב

 'דהנס (לאירבגל ראות םש pub = ןורְניִס *
 (qno ןורגיס ג"נש 'ר 'קזהי 'קלי :ד"מ

 יעב p^ רבכו 'וכו חתופ וניא בוש רגוסש ןויכ
 הדנאה לעבו ,האלהו :ב'ס ,א'חב ש"ע ןומטא

panלעפמ  "ap 

 ס"מ ay? vb? us "e ןירוגיס ןירוגיס *
 .'א גרס ע"ייע ןיגוריס ל'צו

 ^35 תוירנס ל"צו ה"מ ט'פ 'יעיבש qo תוירגס *
 .ש"ע רנס 'עב ךורעה

3b"ס"לבו מ"למ)  ssoע"למ  ?+ payיולמ  
 ויתודג לכ לע ךלה רטמ yr" רהנב םימ

(das Anfülleu des Flussbettes bis zum Rand 

 Yn יוועלל ל"תמעל 'פסוהב רעשיילפ 'חה ןייע
 א"פ boys 'ורי ו"ט ,ז"כ ילשמל םישרפמהו 1
 ו"פ 'דהנס Y" ד"ע ז"עד ב'פ 'גיגח 'ורי ד"ע א"עד
 .ארירגס ל"נה ילשמל 'גרתבו ,רירגס םויב ג'ע ג'כד

 Yu )95 וויכ יקי) םכימשג ינורמוש 'גרתו

 -das Geheimnis der Kalender רביעה דוס) דס

(Dereohnungינפמ רוביעה דוס ארקנ המ ינפמ  
 yb ןינמוזמל אלא ותוא ןילגמ ויה אל ד'בש
 ב"עס ^ 'דהנפמ היארהו n^nw] n רבדב

xnר'ת א'עו  psאלא הנשה תא ןיינעמ  
 ברעבמ אישנה ןנימזהש י"שריפו הל ןינמוזמב
 תא ולגי אלש י"שריפ א"ער snp 'ובותכבו ;כ'ע
 'ופסותב ה"כו ^« רוביעה דוס הל ירמא :דוסה
 םכתמכח איה יכ .ה"'ע תבשמ היאר איבהו םש
 ב'ער 'כ ה"רבו .('כ'ע רוביעה דוס והז םכתניבו
 םיזמרב היונש אתיירב י"שריפ רוביעה דוסב אינתד
 שרד )5 יג" (cpm ויהי אל ימע דוסב .כ'ע
 רוס הז :ח'נד ב'פ ה'ר 'וריו א'עפ ב"יק 'ובותכב

———————————— — 

oras» (!םירמש ןוכנחו םירמת ב"ה י"כב )?  .תולזמו תופוקת בושיח הז םש  y^"םשב שימו (גימש ב"יתב) יב רג  

 אוהו אפורייצ לצו אסוריי ע/יפרבו אתורייז ט"ק י'יכבו אסוריצ ג''ג י"כבו דיל יב יא Ya ייכב ןוכנל הייכ (? wb" ייכ

 ייכבו (5 Mennig, minium, ריילמ minio טייאלב )* ou y/bs Bleiweiss céruse צילבו cerussa ^w רילב

 p'bs ץובקה היכו םייונשה גנישו (בינ יביח) אידפ יב «yy (5 mu 5b (:ו"מש ,ב'ח) רג יע ךורעב nt ריגה

 .(חיי ,3^ 'קזחי) תותסכ תקתעהל יטישפב n5 אתודסב



] 

 25 ןַּס 1 - (אידס =) דם = 1

 ןה ןיוש ןישענ ןה ןתוא ופטעיו ןידודיסה ולעיש
 םילהת vvv" nw ועעורתי חש ול רמואו ןידנ

sveוקיתעה ל"מר וירחאו ב"ר ה'זחא]* = 00  
ynםיסופד לכב לבא רדס 'עב וכירעהו ומוקממ  

 רובד s'en ד"לו ו"ו י"כבו םודס םדוק w^ .י"כו
 pmo אלו porro qn עצמאבו רדס ליחתמה
 ןבומכ sm ע"למ אוה ילואו םינורחאה ע"פדכ
 mo ע"באר "יעו רב ופטעי םיקמעו קוספה
 ישוריק 'פסותב ןידידסה — דומל ךירצ דועו קוספה

 — [ש"מו TD 'ע ףוס 'ייע ה"פס

 דח "pom 'פ ר"להק Glock ןדס ומכ) ןיידס *
 ,'א ןדס ע"ייע ןדס דח ב"כפ ר"קיובו ןיידס

 'פב Sodom) חלמה mb הבורק העודי ריע) םּודְס
 6 ביי בי הדשה תא אלו 'מגב ןיפתושה

 ןוגכ ףסוי בר רמא ארגינ אדחא (' אתערא יתרת
 ףסוי ברכ אתכלהו .םודס תדמ לע ןיפוכ הז
 םודס p Cop^ :דייק ב"ב) ,הצחמו ןינק 6" םודסב
 p 20 roms") שי 'פד ג'רב pup qus אה
 בר ןיבשויש ןמז לכ רמא אבר רזוח יתמ דע ןינק
 הצחמ ,ןינע ותואב ןיקוסעש ןמז לכ רמא ףסוי
 רמאד אוהה GXop cU) (now ^D 'פד ג'רב
 התנק «mp בר רמא quib ךיל יפכג והתיבדל
 תדמ י"מ ה"פ תובאב ה"נכו ה"יחא]* — .הצחמ
 ב"יפ תבש 'תפסות םודס הכופה :ח"ק תבש םודס

6Gלש המי  (vראותהו  v2ךל ןיא א'מפ  
 ימודס ותוא ןירוק ער םדאשכ םודסמ ער םיכרכב
 ץובקהו .ימדוס "גה )0 ז"פ תבש 'פסותבו
 "ילוח תימודס הבקנלו ,ח"כ ,ו"כ מ"יפ ר'ב םיִּימּודְס

— [imp 

 Verstopfung DD ^b) < יברע לעפמ) ןימךוס *
vםוטא לתוכב ג'ער 277 ב'פ ב"ב  ; . 

 .ןימרוס לתוכב

q7D1iאָנְדַמ פ'לב)  Oan» = Xo pbpהיכו  
 ןפוא ס"לב דועו Holzblock, Amboss ,ע"לב

(Axeאי םיאלכ שירב  ps (v0תוקרי .ןיעטונ  
 ןיכרעב שי 'פר ג'רב . . המקש לש ןרס ךותב

CUm (.א'ע ביב) תיבה תא רכומה פ"סב ןנתד  ^ 
 אלא שידקה אל הדשה תא שידקמה רמוא ןועמש
 ודס 'פד ג'סב ,המקשה |j בכרומה בווח

 אמופא היל אחנמ ייבא Uyb) איס יובותכ) ארדיתקב
 האווה 'פד תומולחב .אידס יבא אבו אנוכד
 'עב b^ רבכ ןדסאא יאקד רומח «bb Cr" תוכרב)
 יתאבה םשו םייונשה iw ה"יחא]* | = .דסא

 כ"או אירסב ס"ל ונממו 204 = [oU ע"למ הרזגה
 בוט רתוי וא NTDN ס"לב דסא 'עב ומוקמ רקיע
 !mb רותפכב יתאצמ ןכו תחא הביתב אידסיב 'עב

35b(יאידסיבו) אירופ  bu]ל"זרו [אידסיבו  
 ןוכנ ילב ואיבה וניברו תובית יתש הנממ ושע
 יוועל 'ה ררגנ וירחאו דס שרשה ולאכ ךרעה הזב
 'ה לע המיתהו se תירוס הלמ איבהל העטו
 ע"למ ורוקמ ריעה אלו וילע גישה .אלש רעשיילמ

 -- [ל'נה

 1101201006 םילגרה וב םירגוסש yy מ'למ) דס *
 הידסב האדס ח"כ 'יחספ N7D ס"לב ה"כו

 ps ב"פר ז"ע 'תפסות ץובקה ,'א ןדס ע'ייע ביתי
 הֶאּדִס ראותהו .ןילבכ אלו pub אל ןהל ןירכומ

^bןדס ע"ייע תרחא ^« ןידס השוע  ÁN 

 'מושרה ע"למו n3ps ףלאב pv ל'נ) הָדְס
 תוכרב) רחשה תליפת 'פכ Gloss דפא 'עב | =
 ןימישמ 'יפ ('הדסב וא הניפסב בשוי היה 6 ח"כ
 ולעיו לדגמ ושעיש דע םימה לע ברעו one םיצע
 םילודג םיצע םהל שישכ א"יו המחלמה ילעב וילע
 תולודג תוליבח םתוא ורסאי תוניפסה םוקיזחי אלו
 ומכ nm דע חורב םוכילויו םהילע (b ומישיו
 Q'y חייד ד"פ יוכרב) 'שורי ,דססְרֶו (ג'כ m א"מ) רבוד

 איה [אידכסא ל'צ] ('אירכסא איה הדסא איה
 יב «vm ופי םי לע תודספר ךל םאיבנו ,תודוספר
 ייפכ ה"יחא]* C SDN 'עב ןהמ שיו ויט ,'ב
 radeau) =) ל"יידר זעולו א"לב י"שריפב ^8 ךורעה
 quum 'יפ ומכ ןושאר 'יפו ^CHloss =( p» ש"אלו
 v53 =) ש"פיצ י"שר זעולו ש"ע 'א ןרס 'עב

cippus8 צ"לב  (Klotz, Stock,י"שר ןייעו  

 — [:ו'ט ז"עב

 קמוהו ב'עס ב'צ 'דהנס ?Grund "ib) ומכ) דוס *
y mbוניבר "יג לבא א"לב י"שריפ  

 .םייונשה נ"שו 'ג רס ,'ב קרמ ע'ייע

(Thiler םיקמע 222« ע"למ ילוא ןידודיפ — "TTD 
 'וחנתב) יתוקחב םא 'פב ונדמליב  C05ןויכ

 won אירכסאב ל"צ אררסכאב וא p י"כבו 'וכו בשוי היה חתפמה 'סבו ס"ש י"כבו אדסאב וא . , ךלהמ היה גיונב (1

 'פדב ה"כו )*  .האלהו :דיסק ema שיימ יייע )3 .תלדב דפא 'עב ביר איבהש ומכ ל"צו )*  .דסא עייייע 06%

vow po»ה ס"ש י"כבו הצחמו ןיגע הרשב ג"ונב )5 522 דחא יתרת ג"וגבו אתערא ירה םשו היימגר ייפב היכו ' 

 .ותמש ימ סיטב um" יפדב )*  .ןינק ם"בשרו םיירו ירו
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 p bn^ לע ;סנרוקב הכמה mw ("Cop תבש)
 ילכ לכו לזרב moy ןירדרמש הלודג לזרב תכיתח
 בע yy "53 'יפ ב'א) — .ינ'דוקנא זעלבו תוכתמ

pimט"יאלב ה"יחא]* — (ץראב עוקת  inoudine, 
ancudine, Amboss22'1 רמאנ הליאשהבו  "BD 

 )2 ,יב 3 יעיבשה םויב םיהלא 55« והמ
 ןדפה xy סונרוקב הכמ אוהש הזכ אלא אהמתא

nimדועבמ  b»[ארדהו ל"צ] ("(הדירוהו)  
 הלמהו -- ךשחתשמ ודי ריזחה 'יפ 'וכו ךשחתשמ
 תעדכ אלו ל'נה 'פו פ"לו ע"ל og יכ י"ל הנניא

 לב ביר

 ןפואו לגלג pss "b םדוקה 'עמ «m n ןְדס
 Holzblock als Axe in ל"נה ס"למו

(einem Maschinenwerkמגב 'טוסב ק"פב ' j? 

 ןאכמ ךרי הז רצוי המ ל"א 6i) הבוטה ןינעל
 םינבאה לע הכאלמ השוע .עצמאב ןדסו ןאכמ ךריו

o0)מ גב ןילוחב ק"פב .אנדס לע 'גרת ('ג וחיי ' 
 טחושה (עו "ש (*די לגמב טחושה
 ותטיחש אינתהו הושכ ותטיחש ("ינכומב
 אה אימד אנדפב אה אישק אל ("הלופפ
 ג"רב .("ינכומ 'עב 'יפ רבכ (*ארחפד אגדסב

 אנרסכ אמלידו CoU "חספ) אמט היהש ימ 'פד
 ןדסה ומכ, b^ .אשרד ארניצכ ימנ יא איחירד
 Tm הלוע וב עובק לגלגה בבופש י"פעא הזה
 ימורדה ןיא םלועל ןיארנ ןמוקמב ןדסה תווצק ינש
 ארניצכ ימנ יא םורדב ינופצה אלו ןופצב הארנ
 .(" ל"ז לאננח וניבר 'יפ הז "דחא רבדהו אשרד
 ונשריפ רככו איחירד אניצוככ ("רחא הרפס

 ה"יחא]* b םשרג יבר ("'יפמ ומוקמב
 ה'מגר םשב ריכזה אל (גינק .ב'ח) i" ןיצב 'עבו

52sיתשריפ םשו יחכונה 'ע לע םש יתזמו  
 תלמ ןינע ןכ תמאבו תלדה vx פ'למ אניציב
 תואפריג יתש כ'או פ'לב םג Oll = אנדס
 ,דח א רבדהו וניבר ש"מ הזו דהא הנקב תולוע
 כ'או לגלגו ןפוא ס"לב wb הלמ ןינע רועו
 ה"נכו םינפא ומכ וניבהו 'גרתה הככ קיתעה םינבא

2nכ רופי  
 תא רכומה 'פבו C03 "ym (ib אה תוינע ת
 המקש תלותב C'b 273 ץוקל םיתז 'מגב הניפסה
 .המקש שרש b^ םיחפט 'ב המקשה ןדסו םיחפמ 'ג
 (ב"ער 3^ קב םיסכנ C 4125 03 'מגב ק"בב ק"פב
 ק"פב ("יקספמ יכה anm דח אעראד אנדס םתה
 ןפוג «ann Cr ישוריק) ןיקקוז 207 'מגב ןישודיקד
 ma "יפ .אוה 6*דח אעראד אנרס אכה ןיקלחומ
 העש לכ 'פד 'מגב .המקשה ןרס ןוגכ < עקרקה
 הידי = ליוודמ ביתי הינדסב ארג ג G2 ייחספ)
 ןדס אוהש ץעה קקוחש ןמוא b^ .('םילתשמ
 (' וילגרב ןתוא ןימישמ ףוסל לגרב םילבח תושעל
 וא הניפסב כשוי ןושלמ הארס ('ןינושש שיו
 ןינתונש םילבכ pes םהינש ישרפמו אדפאב
 ה"כ ה"יחא]* | .אלכה תיבב םיאולכה ילגרב

^p3ייעו 'יחספל ח'ר ' moע ' TIDש"מו . non 
 ןליא yn py תכיתחל לאשוהו ירוסו e^o הלמה
 י"שר זעול "se ןכלו fester Baumstamm בעה

 ר"לבו tronc צ"לב ק"נורט ל"נה "ישודיקו 'ינעתב
Baumstamm, truncusהמקש לש טרפבו  "y 

 ץע N'b ^nm 'קספב כ"ג ןייעו ל"נה תומוקמ
 ג"יפ ר"דמבו הנש תואמ שש ץראב השועה ןדסה
 ג"ער 7^7 ג"פס 275 'ורי ,'וכו וז המקשכ קר "יא
 "יאלכ 'תפסותבו המקשה ןדס ג'פ ב'ב 'תפסותו
 Tn ןורתיו 'פ ר"להקבו המקש לש ןי דס א"פר
 אגדסו .ןדס דח ב'כפ ר"קיוב בוט רתויו ןיידס
 ןינעה יפל b^ וניברו ץראה בצמו yu ^b אעראד
 ןיחיגמ ט"פ 'הנס 'תפסות + ב"נ 'דהנסו popa ףוג
 .ץיפוקב ץצוקו ןרפה לע (ושאר חינמ) ושאר תא
 לש D" ומכ ןדס וניבר b^ ל"נה 'יחספ ןינעבו
 ןיא 'פריא י"כב ב'פ ז"ע 'תפסותב ה"כו ארקמ
 בוט רתוי לבא ןילבוכ אלו pron תא ןהל ןירכומ
 — v'»y] דס jb ץובק אוהו ןידס אל "סופדה "יג

 ט"כ 'שרפ ר"בב Amboss) םדוקה 'עמ) ןִּס 9

 ר"קיובו םדאה תא החמא 'ה רמאיו )720
DNIלע ונתנ (ח"י ךארוב תא רוכזו 'שרפ היהת : 

wm qonהנובה יפב .('ןדפה קלחנ שיטפב  

  PEEפי ו ו 2

 עיבשפה לעבל העטה הזו םיטב הרוקנ קספה ןאכ ויופדב )5 .ריפרבו "23 ןוכנל הייכ (* Aen ר"פדבו 23 היכ (
 רייפדגו ךורע י'כב ןוכנלו ם'טב אכה ne םשו 'שמאו ליסאב 'פדב ןוכנלו nn וניבר ירבד תמאבו !ונינפל יילש רמול
 יעב היכו )5 wrvps". א"בטירה ייחב ה"כו ) .ךורע voi ה"כ )* .אעראד אנרס דע אעראד אגרס ןמ טמשנ יזיפו
 יב v3 םישב היכו )8  .שיע י"שריפב ה"כו o^) .ביתי ינדסב אגרס ל"שרהמה mam יתשנבנב רע םינשיה (oui דגנ
 יתפסותב n'23 )!9 .ןוגירפנס לע הז רמאנ nun ב"לפ יתבר יתקיספ יייע דועו הובגמ םג יפ רילהקב היכו (* .חייר ייפבו
 ייל )13  .שיע wb רימשב היכו ('*  .יישרל סחוימה ייגכ ל'צו ויט 'ר mew יקליב היכו )!!  .(ביי) א"יפ תבש

Tabעיפרשבו 'ציגיוו ר'פדבו י"כב ה"כ )/5 | .ינכימב ר"פרב )/^ .ע"פדב םג יא הנכס יעב לבא ךורע "23 ייאו  
 פ"שב ספרוהו )19 .הגכמ y^p ('* ,אנרס ג"ונבו (.ט"פר ^ אקילייגנא v2 ץבוקב) ה'סגר ייפב no (!* ,טסשג

cm] wmכ'ג  "anייכב היכו אנדס יכ  oes9 .ונינפל היכו ('* .יב ( me»עיפרשבו ר"פדב ןוכנל  JOD 
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Bierbrauerהיאר איבהו םש 'וכרבב י"שריפב 021  

 יכ ym ע'בשפהבו םדוקה 'עו ש"ע .ג"יק 'יחפפמ
 פיד (y" ינרוס ש"ירב 'יגה םינושארה 'יפופדב
 בי 'ע ה"דפ לעב תרעשהל היאר תצק הזו ('וכרבל

(ebיכ ינארופ אבא וימח םש לע ןכ וארקש  
 י"שריפו :ב"נ 'ובותכ "יע הארופ אבא תב אשנ

 הרקיעש איה ס"ט יאדוב an^ וז לבא ארוס ע"ייעו
 םיסכנ לעב (p OU^ פ"ל איה יכ yo .ת"לדב
 y" רישע היה אפפ בר יכ Güterbegabter רישעו
 אמייק אתעש ^n ב"עס wp 'יחספל ם"בשריפ

qoםש "ייע דועו  ^pיאמרד אל יא אפפ ר'א  
 ד"ת b^ םינואנה 'שתכו ירתעי א אל ארכש
 ינדוס םינושארה ןמ ונעמש ךכו + 'יא (214 רצ יככרה)
 הנידמ ינבמ אלו הרשה ינבמ התאש 'מולכ האלקח

 — [ש"ע ^«

 QA) ע"לב gp ם"למומ"למ אָיִרְס 4! 70 = ןדס
Lein- Ja הזמו feine, dinne Hülle ol 

  Grandיוחנמ) תלכתה 'פד ג"רב  Crאניטק ל"א
 אהת המ תיציצ אותסב אלברס אטייקב אנידס
 תובושתב ונאצמ םתשריפשוםינואגה תבושת ,הילע

 " cvyינאמב אנתיכר יטוח יתוחאל אתנקת
 אלו ךכ םלועל ('וריתה אל םולשו סח אנתיכד

 ךכ ושעת  wmרמצ רמאד (ביעס טיל םש) אברד
 ןנימב אלשו ןנימב ןירטופ סיתשפו  mmoןמ

 יסכימד אניטק ברל היחכשא אכאלמד אתיישוק
 פש) אנידסב  Grימרימל רשפא ךתעד אקלס יאו

 אמר אל אמעט יאמ אניטק בר ('אנתיכד יטוה
 ימר היל רמא אל יאמ אכאלמו אנתיכד יטוח
 הקרב 'מגב השאה 'פב הדנב .("רשפא אל ךכלה

 הד תחא  Groםימב ןארשו ("'ןינידס ול ואיבה
 הרהט םוקמ ('* בגינ האמוט םוקמ ןהילע (" ןשרפו

  (n5רוב ואצמו וקדב  bw,תומצע אלמ
 א"ער 'מ 'וחנמב ה'נכו -- 'ב דבע ע"ייעו ה"יחא]*

3'ys םשו ,'וכו ןירטופ ש"ב תיציצב ןידס vun 
 וסרפ .'ל 'מו* .הינידסל אריז 'ר ארש ,ונידס ערקי

yys בילד ט'פ "יאלכ 'ורי .'וכו ץוב לש pub 
 (אוה) דחא ןידסב א"ער ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'וריו

 הכ b") ןדס - ןד 5

 'א .י"רת ןייע איָיִנְדְס C390 בכרמה ןינעל י"רתב
 תנוכת תמכחבו — ז"כ ,א"כ 'D; ,ה"מ 'ישארבל

 Pole םיבטוקה 097b ץובקהו j7D ארקנ םימשה

 סומעל  ע"בארו  ונאזנולל ךירעמב pu עיייע |
- [n ה' 

[1o 4בוקנ ץע עזג 'יפ םדוקה 'עמ)  ausgehühlter 

Klotz125 לאשוהו  iywרכש וב  (Bottich 
 םיתספ יוחמתה ןמ 'יפא 'מגב "חספ יברע 'פב

cvvטוהר ('אנדס יבל ('ךזוליהב ירמת  "p 
 וב ןישועש ילכב omw m ym םירמת ךילכב
 (האנדוס) CRT יאמ רכש ןהמ השע 'מולכ רכש
 דוס "5 (*אד סח תולימגו (*[האנ mb ל"צ]
 ןתילו דסח תושעל לוכיו הפי חויר 'מולכ האנ
 השעי Wy 'מולכ sip ("א"ס תותשל םיינעל
 By" קר הז לכו ה"יחא]* = .רשעתהל וילעבל
 ןרס 'שלמ התרזגו הלמה ןורתפ bb אלו הדנא
 בוקנ yy תכיתח ונייה םימדוקה "כרעב ל"נה
 הצור יתייה אתייזנ 'עב יכ עדו רכש וב ןישועש
 יתאצמ התעו רכש ונייה 5« פ"למ אתיזב היגהל
 כ"או ןליא עזגו yy תכיתח b i^ היאר תצק
 ץע תכיתח תוארוה יתש ול שי ןרס םג הז יפ לע
 p^ י"שרו רכש לש רכ 'מולכ וב ןישועש רכשו
 אבה ע"ייע דועו אנדוס רכשה םש ארקנ המל כ'ג

mn —אתייזנ 'עב ח"ר םשב יתבתכש המ ןייע ] — 
 תעדל Mann des gótlichen Raths יִנְדופ —( ןדס

wmמושרה פ"למ ד"עפלו 'ה דוס 'למ ' 
 G'yb v תוכרב) ןיכרבמ דציכ 'פד .ג"סב (םינפב
 היל ןנירבת ןנא ( נא 10 אפפ ברל ייבא ל"א
 'מגב לאעמשי 'ר 'פב תוחנמב .ארשבבו ארמחב
 Ans הדשב ינדוס ל"א (א'ע (ami ןירצוק ךומסד
 אינגימ אל ינדוס ל"א (ביער :27( הדנב ק"פד ג"סב
 דוס O^ v3 יילחת) ייתכדכ םימש ארי 'יפ .היפאב
 v3 ץבוק 'וחנמב ה"טגרו ה"יחא]* = .ויאריל 'ה
 ויאיריל 'ה דוס 'מולכ ח"ת ינדופ p Gea^ ףד ילייגנא

mu» vyםימכח ידימלת םשו תוחנמב י"שרב  
 םשו םש הדנל י"שרב 'יאדכו םכח דימלת ל'צו
 ארכש ימר אוה ינדוס יכ א"ל (n איבה םשו

 ינדוס יבל 'ב סיש ייכבו אנדוס (יבל יישרב) תיבל גיונב (? .וגינפל היכו ךזולחב דיל ייכבו mm» יעו זלה עיייע )1
os my5  .שיע אתייזנ יעב ה"כו אתויזנ יבל ) icaג"ונבו ןעכנימ סש י"כב ה"כו )^  ,אנדוס ר"פדבו )5  .אנדוס  

 םינורחאה םינויצ ינשב הייכו ינדוס 'מאו ר"פדבו ,ליסאב יציניוו pb 'פדב ה"כ (* ,רחא שוריפ א"פ ונייהו (5 .םידפה
 יייעו )19 .אתניכד סייטב ךומסבו ןאכ האלהו rb יפרמ לבא ר"פדבו י"כב n/3 )? ,יתרתה ט'ק י"כב (5 .ע"פד לכב ₪
 ןנבר ורמא אל םלועמ אנתיכד אטוח אמריל רמ רמא יאו םלאשש (no םייסו 'א D" הזונג הרמח Pm 'ינואגה יבושת

 ימרד ןאמו רוסאד והיילע יכורבל שיכו םלועמ תיציצ וארקנ אל אנתיכד  יטוחו תאז ונעמש אלו אנתיכד יטוח ימרימ
comאנתיכד  quim»)םש תא אשת אל םושמ רבוע ןהילע  à»ןמרפו ג"ונב ('* = .םינידס ג"ונב )!5  ,תוקלמ בייחו . 

 םוקמ שבי mne םוקמ ררסה ךפיהב ג"ונבו אל סיטב ע"פרשבו ו"ופדב ה"כ ('+ .בוגנ םשו ו"ופדמ ץוח ייסופדב היכ (%
 no האמוט
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 'פ ר'שהש ,הקודס הרועש :ה"כ הדנ ,תּוקּודְס
 הקודפ לאושי ףא הקודס וז nen המ ךווש
 pa ^v .ז"צ :ו"צ ק"ב (poo לעפנ .ןתלימ
 npTD תאז ימ 'פ ר'שהש ל עי פ Ty ו'ד ט'פר
 — ]^ קרפ ע"ייע וקריסו ל"צ וקדיסו םשו ,גדכ

DUDTD*קתס עיייע .'מ 'טוס . 

m ps — po ₪תעלכנ  pvpיילמ  
 האובת לש רצוא 6:000%מ 602006% מ

(Getreidebehülterיהו 'פ תור 'דמ שירב  oma 
 ייפ הדיב התפוקו יקדיסב תדמוע ותחפש ירהו
 לאשוהו ה"יחא]* = .האובת לש רצוא י"לב יקדיס
 Aw .א'גד ח"פר 'ילקש ve" האובת לש קושל
 יקריסה jb (םיטח) חקולה הז .א"יד ח"פר תבש
 יקריסל וגייה ןידרוי iy ו"לד ו"פ 'יעיבש 'ורי ,'וכו
 ט"פ 'ירדג 6v ^m pon ןיחקולו ןולקשא לש
 :ריעה 'פ ר"כיא .יקדיסב םירובצ םש ויה y ב"מד
 וועשל ןיאב לכה ויהו יקדיסב sy היהש ירכל

 א

 תיראקוס ל'צ םרכ b ר'שהש (9) תיראקדס +
y^"y |קרס  nע"ומב  ^p)גרוא  

 פ"לב spinnen < ע"למו 3 ם'למ ישמ ידגב
 (Ub תוארקליס ע"ייעו Weberei )*ל-

 יינויו ר"למ הקתעוה sym פ"למ Smp =) רדס
Schweisstueh, Schleier, sudarium, 000000 

 Sehweisstuch J-«2 p/b3 ףיעצ םגו עיזה תחפטמ
(Turban]ןינמוט המב 'פד ג'רב  Qna nz) 

 ^j איצומה 'פד ג'וב .(רדותפד םירפד הייזח
CUSויאיריל 'ה דוס ארדוס  ^bןיאצוי 'ה יארי  

 ארדוס א"י 'יחספ יברע 'פד 'מגב ןניסרגדכ וב
 (גיל 75 תומש) הוסמ וינפ לע inn .(*ןנברדכ רמד
 תחפטמ ר"לב p^ ב'א) — vnb )9 'שורי 'גרת
 ףיעצו הופמ ןימל םג העיזה ריבעהל תדחוימ
 p'53 קר ףיעצ תארוה ה"יחא]* = (ןכ םירמוא
 ףינצ "ox y תחפטמ ל"נה פ"ל qup ןכו ל"גה

Turbanל"גה "יחספו תבשב ןינעה הזבו  ma»: 
 תואמגוד רתיו .הישיר לע ארדוס סירפ .א"נ 'וכרבב
 ייטפוש הכימש ראובמ ג"כפ ר"קיוב .אתמכ 'עב 'ייע
 הכרכ .ט"מ 'טוס תחפטמ דועו .("ארדוס )"55
 נ"פ 'מוי 'ורי .רדוסב ףינמ :א"נ 'כוס ,הירדוסב

 ז"ט פ'ר תבש 'תפסות ןירדוסב ןגסה sn .א"מד

 ו PE ו .ts ור בלי ה

 =) רדס - (ןידָמ = ןדס

 "T ה"פפ ר'ב ,ב'ד א'פר by" יורי ,יבר 355

 ירוה הימרי 'ר ג"עס D" wb 'ציב יורי ,לעב ןידס
 ןועטימ :םשו .אתבושב , . אנידסב אנעטימ . .
 יילכ 'תפסות בפ ט"וי 'פסות ץובקהו .'וכו אנידסב
 ז"כד א"פ 'יחספ 'וריו ג"ימ ד"כפ 'ילכ א"פס מ"ב

 "y^ םינידסה ראובמ :ח"ד ו"פ תבש 'וריבו — ד"ע
B. [8:3" TD Q3 3 

 קמע ראובמ bb'3 ר'ב (Steineiehen) ['ניִדְס *
 b43b אוהש (ג היי יישאיב) םידשה

 י"כבו ןינרס לדגמ mme "יגה 'א קמע 'עבו םינדס
 ת"לדה שיגדהל Tour רקיע ל"נכו ןינידס ט'ק
 קתעוה ונממו «OU יפו ע"לב יכ ן'ונה םולשתל
 ייעשיב ה"כו Eiche ןולא 'יפ אָנִיִדְנַס ,אָנִיְדַמ פ"לל
 ג"מד ע"מ 'ייעו סודותו סליקע תקתעהב ד"י ,ד"מ
 שודיחו 223 םש רעשיילפ 'ה תפסוהו 204 ,ד"ח
 איבהש 479 ג'ח יוועלל ל"תמעב כ'ג גישה אלש

 . המקשה ןרס גוסב ר'במ ןויצה הז

 תופנכ עברא ד"לר 'פ אצת יכ ירפסב (?) םיסדס *
 ."v2. 9B. G - ,בזב .יירבד) ,ףתוסכ

 ^35 םיסדרובל םיפרבל ל"צו םיסדרובל םיסדסל
 סדרב 'עו סדב y'a 'קליב ה'כו דרב 'ע ךורעה
 שובשב כ"חאו םיסדבל בותכ הלחתמש הארנו ש"מו
 ,תועטב ותרזגו יוועל 'ה יניעמ םלענ הזו םיסדסל

 ,spalten מ"לב עפש וטכ p7D ס"לב (b^ קַדְס
Gpalt Pp ;auseinanderreissenולא 'פב  

 הערקיו .הבירע יקדסבש קצב «n ייחספב ןירבוע
 הקדסו 'גרח )? יא" am םיערק רשע םינשל
 יוריע ןירבעמ 7302 'פד ג'רב .ןיקדיס רשע ןירתל

pw Gm"תיקדיס ('טחמ אלמכ : ^pהקר טחמ  
 הייחא]* = .ןיקדסהו דגבבש ןיבקנה הב ןיחאמש

mש"ע י"שריפב  "bemח'ר  p?דואמ קד טחמ  
 :ז"ל 'ורוכב ז"לב אקַדְס ,קָרֶס 122 נ"ל תיקריס כ'ע
 nnb לש prb 'ירבדה לכ 'פ ר'להק .קדסה
 הלעמלמ קדסו קדס לכ 45 ןיא :ח"מ "יחספ ץובקה
 וברעתנש קודיס םשו .הטמלמ ןיִקְרְס המכ ול ןיאש
 הזיא ow ה"כו טשפומה םשה אוה קודיפו ,ןיקדס
 תקידס ג'פ 'ילוח 'פסות הבקנלו prvD 'יטעפ
 A" p» npe םירפמ 'גרת קָרְק לעפהו תרגרגה

Cאתסרפ קידס  ^p»ו ,ד"" "ירבדל '. ogאוהו  
 היתוסרפ .ט"נ bn לועפ ינוניבו .לי עפ ינוניב
 רי 0 "0 0  מ0-0-0-₪ְ

"yn Cלע ריעה אלו 73 ףעלל גיצנלפפ רוע  saאלמכ גיונב )? .ךורעה  spi3 .טחמ ( me»ע'פרבו טיק ייכב ןוכגל  
 אברוצמ יכ המוד יישר ייגבו ןנברמכ bw י"כב )5 aen איהו רדופ nan היר 'יפבו n'p anna שימו ע"ייעו רדותסיד

 .לכשמ yvy א"פו (* .ןכברמ אברוצ יכ רמד הירדוס ג"ונבו ןנברמ
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 ץפחמ רדסל אלש «n לע ילע יכרע רמואח
 : ג"יק מ"ב ,ץפחה ותואמ ול ןירדסמ ןיא ינולפ
 םש מ"ב רודיס טשפומה םשהו היל ןנירדסמ ירודס
 א"נד ב'פר Tn "T ,ליעל ןייע 'וכו רודיס רקיע
 הארוהכו «a ילע ורודיס . . םדאל רמא ד"ע
 לקה "יע הז רחא הז רבד תישע ןינע הנושאר
 wm ב'ער r5 'מוי won) לע ןרדוס .ד"נ 'יחספ
 .ט"ס ב"ב ,חבזמה ג'ע ןרדוס ב"ער ה"מ םש ,הררוסו
 'מוי 3^4 'וכרב הליאשהבו רדגל תורּודסה םינבא
 לחמיל ןירודס ןירודס יאמ ןירודס ויתונוע  ,ח"פ
 : "כ 'מוי bypi לעיפ .הרורס ותנשמ vn 'ינעת
 יריזג) ןיריזג ינש רדיפ . . הכרעמה תא TTD :ז'כ
 היחבש רדסמ ^i: תוכוב הליאשהב .(םיצע
 וחבש םדא רדפי םלועל w'yb ב"ל םשו ,אנמחרד
 ,'וכו וברל חבש רדפמ .ד"ל םש ,'וכו ה'בקה לש
 .'ח 'ינעת ,אנידל ררסד ןאמכ יזחימד :'ל 'ועובש
 'וכו אתדגא רדסמ הוהד :ח"ל bv ,'תינתמ רדסמ
 .ןמגרותמה y" רדס Uy םגרותמ vw ןושל לכו
 הנמש רידסה :ז"י 'ליגמ ב'עס ח"כ תוכרב ליעפהבו
 א"פ םיאולמ 'כסמ וצ ירפס ,'וכו תוכרב הרשע
 םשו .תונברקה תא רידסה . ) םידגבה תא רידסה
 רדפכ אלש לאש :ג"ע 'מוי ,רומאה רדסכ םשה
 ,ןרדסכל ןירזוח .ט'כ 'ליגמ ,'וכו רדסכ ול וריזחהו
 אוה תורוטפה רדפל . . תוישרפ רדפל :'ל םש
 pw ,כ"הוי לש יודו wb א"עס א"ל 'וכרב ,רזוח
 הלפת רדסו הלפת רדס :ז"י ה"ר quon תכרב רדס
 ייחספ 'ור* ג"ע ר"סד א"פ 'ינעת 'וריב ארקנ ש"ומב
 םיאיבנ לש ןרדפ ^c 35 ,ארדיס ד"ער ל"ד ד"פ
 ,הנשמה דדס i7 "יבוריע .םיבותכ לש ןרדס . .

mbא"מ ה"פ  [Dישילשה ררסה ןמ . . ינשה רדסה , 
"yתפסות ' me210 ט"דב ף'זרחמ ש"מו ד"פ . 

 ג"פר ר"קיו הנשמ ירדס העברא אנינת :ט'כ 'ליגמ
 השש םימיב 'פ ר"תסא ,םירדס ינש הנושש ימ
 דעומ רדס . . םיערז רדס .א'ל nav ,הנשמ ירדס
 . . םישדק רדס . . ןיקיזנ רדס . . םישנ רדס ..
 אתיש אנינתמ rip 'ובותכ ny ע"ייע תורהט רדס
 ירדיס . . המכח ירדיס : םשו ,יקוני אתישל ירריס
 :תודעומ ירדס ג"ע א"כד ג"פס 'וריע Us ,תואישנ

 תוישרפ ירדפ ורמאנ ןכו ,הבכרמ ירדס ז"טפ ר"קיו

 אקוספ ןידה חכשאו :יתשו םג 'פ ר"'תסא הרותה
 .ט"מ pb" י"שר ןייעו 'וכו תרתונהו vien שאר
 ראובמ DU א"פ 'א שדק ע"ייע לבא םירדס ה"ד

geb 0»רדוס טרפבו .ןירדוסב הציבה תא  
 ,ראוצבש רדוס .כ'ק תבש תועורזו ראוצה פע
 ןתונ :ב'נ 'הנס .היראוצב womb היל ומר .'ד ז'ע

mbוהזו .וראוצ לע ךרוכו הכרה ךותל השק  
 Yo א"כ תומשל י'רתב ארדוסד (qu אקוניש
 ז"טפס תבש 'ור* .'ז ,ר"כ 'ירברל ;" ,'כ יקיול .ז"ט

 — [ויתועורוז לעש ןירדוס ד'ע ו"טד

zusammen- Ty? ומכ "b! cmi? (ןכו) מ"למ "TD 
7b םשהו ,םינפב ןייע דועו reihen, ordnen 

(Ordnung, Reihe, Abtheilungהכר והילא רדס  
 יובותכ) תוליזג ינייד 'ב 'פד ג'רב אטוז והילא רדסו

^p Gr?תונוציח תוינשמ  qnלו יבב 'ג הוה הברו ' 
 3" תבש ארמגב ירמאדו יקריפ 2^ אטוזו ןיקריפ
 .'ט :'ה ז"ע :יפ ישודיק :ח"כ ub aep .ריצ ייתספ

 אנת (.ג"ע הדנ :בייל דימת ביפ נ"רדבא .ז'צ vu ידהנס

 "יחספ יברע 'פד 'מגב .והייווגב ןוהלוכ webs יבד
 'פד 1433 .תוכלה רדסמ b" .אנא אנרדס 6ה"ק)
 תוחנמ רדס שרופמ ?c7 'טוס התחנמ תא איבמ היה

 לבקמה 'פד ג'סבו .'וכו החנמ איבמ םדא ךציכ
 ןיררסמ ךכ Pausa ןירדסמש qu" קה
 ינע אוה םאו הולה יסכנ ןיכירעמ b^ .בוח לעבב
 לכ ץילטונ ps ולוכ בוחה םלשנ וניאש י"פעא
 ןוגכ ('ודובכ יפל ול ןיריישמ אלא ול שיש המ
 ןיכרעב pube ךכ רישעל עצמו ינעל ץפמ
 בותכש המכ ןתיש רישע וניאו ילע יכרע רמאשכ
 Cn 2pm ביתכדכ וכירעמו ןהכה ינפל דמוע
 די גישת רשא יפ לע 'וגו ךכרעמ אוה ךמ םאו
 חילש qw וכירעמש המ ןתיל ברסמ םאו רדונה
 יבייח (GNU ןיכרעב ןנתד ותוא ןכשממו ד"יב

 לטונ וניא ונכשממ אוהשכו ןתוא ןינכשממ ןיכרע
 ורמאש pps Cr» n5" ןנתד ול שיש המ 55
 3" תוסכו ov 'ל qma ול ןינתונ ותוא ןינכשממ
 אל לבא ול ויליפתו וילדנסו תעצומ הטימו שדח
 5/( בותכ ןיכרעב רודיפ רקיע aub ותשאל
 ךכרעמ sm ךמ םאו (ל'גח 'קיא .ביתכד 56 ג'ייק
 שיו .ךכרעמ והייחה )5 ר'כ ^5«( 7513 שרפמ
 0n /3 לאוי) ןוגכ ןיריישמ *b C1^ דר ם מ ןינושש
 רזעילא 'ר 'פב 'מגב .(*ארוק "7 רשא םידירשבו
 .('בוח לעבב ןירדפמ ps מ"ש (ביעפ היס) 'ירדנב
 ordnungsgemüss ךיִרעַמו ךרע ומכ ונינעו ה"יחא]*

thun, schützenןינעה הזבו  "vט"פס ק'ב  A" 

ms (tiי"כב  qui quip ins ?) סרוגש ימ שי םשב איעביא ה"ד .דיייק 'ובותכל מיטשב ה"כו pw)תטיש כ'ג  

 ס"טב עיפרשבו 'מאו ריפדב ןוכנל wm an דכתיב.  m/s (5 ם"ש י"כב (*  ,תוכיראב ש"ע וריבכב סרוגש ימ שי חיר

qusלעבל ט"ק י"כב )5 .שיע יתעמש םשב ייישרב תואפריג יתש היכו )5  sinה"עבב מיבב לבא יירדנב היכו . 



 'ונותכ :'ל 'ועובש :'ה 'וכמ .ב'כ 'גינח (ז'מ א'ל
 ג"פס 'הנס v" ודהס רוציקבו :ג'יק ק"ב :םשו כ
 יירבדל) 'א יורי 'גרתב הברהו ו"פר ר'קיו ד"ע א'כד

qup ץובקהו Ge» ae» ;m^ היט (n^ jm gm) 
(M5 "^ ביכ ^39 םילותב 'גרת ןכו, qun) 

 'ג דע 'עב וניבר "ג יפכ ס"פו ND ר"ב י"פע
 הלמה קר ןייצ .ב'ה י"כ "יג יפכ וניברו — ,ש'ע

"b Dyהאצמה בורמ (םדוקה ע"ייע) דע . 

Rundung, ףקיה Cb Dy (ףדרנו) מ"למ "WD 
  (Rundesתיעיבשב ג"פב ( CUDתא ריידמה

 n^ "y) ןיספ ןישוע 'פבו anb השוע והרש
 ףקיה ןושל רחס ומכ 'יפ רצח וא רהס וא ריד
 ינשמבו ה"יחא|* | .הרקת הל psv רצח אוהו
 'וריעב ה"כו ת"יחב snb ^N ס"ש י"כבו 'וינשמבש

axי"כבו רהס ר"ע א"כד ד"פ 'וריע 'וריבו  pw 
 ס"ש י"כב כ'ג W^ רצח וא רהס וא "גו .,ת"יחב
 הצקומלו רהסל וא W ("9 es^ תבש 'פסותבו
 א'פס 'וריע 'פסותבו ל"נה 'וריעב רדסה ןכו רצחלו
 "יעיבש 'תפסות ץובקהו .רצחב b^ 'פדיא י'כבו
 poro vy ר"לד ג"פ 'יעיבש 'וריבו םירהס ב"פס

 — [ןירהס ל'צו

 Mond הנבל 54^ ע"לב ןכו ס"לב snb — רהס
 המש הסדה 9 הלגמד הדגהב unm) ע"יעו
noארקנ  newלע רתסא  pwמולכ רהתסיא ' 

 ע"ייע ב'א) — .ארהיס ומוגרת חרי .הנבלכ הפי
 זיר יא'ה אריתפא 'ע.- ל"ר ה"יחא]* (ריתסא

y^רהתסא  ysךרוש 'פ ר"שהשבו .,רתסא : 
 am רהז y'"y ארהס ארהיזל ןיחווצד ןירתא תיא
 ילבבבו gem םילשאד ד"פס ipn" 'וריבו (ה'ער

mםירשע :'כ םשו ,אמויל םילשמד ארהיס .א'כ  
 33 דצ כ'רד 'תקיספ ,ארהיס יסכימ 'יעש העבראו
 בויא 'גרת המגיפ לע ארהיס . . איילמ לע ,ארהיס
 ארהיס ירביא אל .ה"פ 'וריע .ארהיס אמגפד 'ה ה"כ
 ,א'ח) ןיטמיא ע"ייעו איליל pp י"כבו אסריגל אלא
 ,ארהס אכילד . . הרהס אכיאד GU 4533 (ז"טק
 םשו .ארהיס דלומ ד"י ,'א 'ישארבל 'א 'ורי 'גרת

rs pupsש"ע ו"ט ח'כ 'דמבלו  "pyילוח ' vp 
 — orb] ירתכ א'עס ד"ע ב'ב ץובקה

 -mond ןטק IT תומדכ ילח םיִנּורֶהַפ מ"למו ןורָהְס
(fórmige Schmucksache(תיעיבשב 'ג) קרפב  

 םיפיבשהו (גיעס יח ףד) [ימלשויי] [תבשב 'ו ל'צ]
 א"אד המכ ('היקניימ ^Q) ייג ייעשי) C םינורהשהו

C1 27 59, PX CTLUURRב  

 mo - טוירדס * חכ
 םיבותכב ארדיס יקספ : ז'טק תבש ,ארדיסד אשורק
 y" 'וכו ארריס קיספ הוה בר א'עס ז"פ by" ,'וכו
 תוכלהה ורדסנ םש רשא שרדמה תיבו .י"שריפ
 D" (Studienhaus) ,אַרְדְס ארקנ תועומשה תעצהו

 ,אבר ארדס ג'ספ ר"ב ג"ע ב"גד א"םס 'כוס 'ורי
mדהנס ' "bתבש 'ורי ,הבר ארדיס .ח"כד  YD 

 יציב 'ורי ,אבור ארדס ד'ע ז"טר ^D פ"'רו ^1

 ye תוכרב nv sp" רבד הרדס ג"ע D א"פ
:v3דכ  wnז"פ ריזנ 'וריו .הרדסל היל ןיקסמ  

 ד"פ יליגמ 'ורי ,ארדיסל היל ןיקסמ הוה דכ .ו"נד
 7^3 ט"פ תבש 'ורי יארדפד ימוק רבע .ה"עד
 אבא ע"ייע ארדיס שיר :ז"לק 'ילוח .הרדסד ארפס
 רודיס :ג"כק תבש רודיס טשפומה Dum .ייבא 'עו

Uv qupnד"כ : TTDינש רודיס . . םירבא  
quו'כ 'גיגה .םיצע יריזג ינש רודיס .ג"ל  : 

 ילינמ 'ורי ,וקוליס ךכ  ורודסכ . . ורודיסכ וקוליס
 םירודס ה"פ ר'קיוב ץובקהו .םוי לש ורודס ל"נה
 'גרת ויתונוזמ ךירעמב ונאזנול יד מ'ר 'יפ בוד לש
 שאר קר איבה ע'ומו p'« םחלד ןירדס םחל ךרע
 D' ט"וש ןרדס ראותהו -- .אטישוש 'עב רמאמה
 ג'פס "וירוה 'ורי .'וכו בט ןרדס ימח jb רומזמ
 אגרדוס : ה"ק 'יחספ .ןרדוסה :םשו ןרדסה ג"ע ח"מד

oyךוועב ליעל  ^bתפסותבו .תוכלה רדסמ ' 
 )348 מ'קוצ יצוהכ) שרופריא י"כב ה"פס 'ישודיק
 תוועש יודפמ ייפ 'וכו תוקורסהו ןיִרּדַסַה ןונכ

 — [ןידירסה 1^ י"כבו ןירירסה ס"טב כ'ונבו

 prm ל"צ vy ה'נד neo» "y טוירדס *
 ןשיה אמוחנתב porco ה'כו ע"ייע
 .ןיטוידרס ל'צו 'ח p^ םישודק

 .ש"מו גנרס ע"ייע איננורדס *

 ע"פדבו n'3 "53 קר ה'כ ה"יחא* — .דע דהס
 — rns] אבה qw כ'ג "יעו "5

 np מ"ל ומכ c5 ע'לב 0 cs דיהְס *
 ^Zeuge sein, bezeugen (b) "5 בויא)

 ;'ל 533 לעפאב בורלו יל דיהס יתא ו"פר ר'קיו
 ןאמ .ט"כ ב'ב ,ריהסמ Np .א'כ 'ובותכ ,דיהסמק
 יגרת ,ידוהפאל .'ו תוכמ :'ל 'ועובש DU ,דיהסמ
 דהס ע"ייע 'גרתב הברהו אדהסאל m" ,ז"ט בויא
 תבש py .פ"לב ה'כו אָדְהָס ראותהו ,ןמגרותמב

in'bוכרב יִרהס ץובקהו 5 :ג"ל ב"ב ' (po 
 pum :ה"ס 'שודיק eb : םשו .'ל ב'ב .ט"כ 'רהנס
 ישארב אָתּודָהַש ארקמב א'לב) ס"לב «D אָתּודהס

 .איקנימ ע"פדשבו ריפדבו «v23 né )* .ישוריב הייכו םינורהסה עיפדבו ב"ה vom טיק י"כב היכ )!
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 רצ 5--ט'כפ ומחנ 'פ 'תבר 'תקיספ Oo אבנוס *
 הקיבא ל"א ןאמרעירפ 'ה 'צוהב מ'ק

 הינהש ומכ אפכוס ל"צו איה אבנוס ואוית לא
 ףוגס 'למ ןובער 'יפ 'א ףכס 'עמ אוהו ל"ומה ןוכנל
 םילוצו רפ ול םיטחוש םהו :ךשמהמ היארהו

 ,ל כו א אוהו ותוא
 RID ע"ייע אָתיִנּוס *

 .ספ ע"ייע N'D'D ND'D ,םּוס *

 .סווסע ע"ייע .ט"ל 'יחספ םווס +

R'bD3D D'b3 200611 "55 יִטְסַבְס — "Do" 
 םש  vyןורמש  "y(םינפב  '3'b3ןיכרעב

Cv»)יטסווס תוסדופב שידקמה ") Db "bעודי  
xmב"א) — ,רתויב הפי אוהש לארשי ץראב  

 הל הרקיו הברחה ןורמוש ריע הנב ךלמה סודורוה
 רשא סוטסוגבא רסיק רובכל יטסבס וא יטסווס
 שיא וז הלמ םעטו סוטסווס ול םיארוק םינויה
 y" ה"יחא]* = 05 םירחא ווחתשיש יואר דככנ
 D 3'b^ א"ס .והיתתמ ןבל תומחלמב הז לכ לע

Cח"פ ו"טס תוינומדקבו  ^Dוכארטש ;'ה  Ub 
 7" n/ סואינילפ ;'ו .ז"ט m םואימילטספ ;0
 יייע ולת לע דמוע ב רפכ אצמנ םויה דועו

 תליגמ ג'שו 179 'רנאיג רעיוביינב אבוה ןהאזניבאר
me synר"דמבו יטסובסל ל"צו ימסובס םיל  "b 

 וליא 6א ^? DD ןורמ ש רהב םיחטכהו שרד
 ה"כו יטסבסב חטבל םיבשויש םיטבשה תרשע
 ש"מו ןשיה vun "ייעו n" יס ינימש 'מוחנתב

  "mn[ט"מ תואב :ג"י רצ רעבאב ש"ר —

D +ו"יו ילב ע"ייע התפפוס .הטסיפוס ,תפוס . 

 תורוק וא םינבא Dye ץובקהמ < (y'bs רוס
 Balkenschichte, Haufe) וז בג לע וז תורודס

 ןכו 6'כ וכוס ןשיה 'פד ג"רבו 072. תוליהאב ג"פב
 ג'רבו .תורוק לש רווס ןכו םינבא לש (' ךבדנ
 םיצע ןיעקבמ ןיא C000 'ציכ ןיי ידכ איבמה 'פד
 תורוקהו םיצעה ירכומ b^ .תורוק לש רוופה ןמ
 .ומקעתי אלש םירודס דחא לע דחא ןתוא ןינקתמ
 וז תורובצ תורוק b^ תורוק לש רבצ רחא רפס
 הייחא]* — (ראוס גותכ 'חסונב ב'א) -- .וז לע
 י"שרב b ה"כו 'ציבב 'm 'יפב ^& was 'יגכ
 י"כב ה"כו ראווס םש 'ב ס"ש י"כבו :ה"כק תבש
 ש"רב ה"כו N'b5 רבצ םש ח'ר 'יפבו 'כוסל ס"ש

02 

 n" ייטפוש) םהילמג יראוצב רשא ('םינורהסה תאו

 'חסונב ב"א) — ,(ב"ל דימת) אבהדד אכינמ p (איכ

mw) Smsתבש  (CUיא ילשמ) ןושלמ הייקנוע  (m 

 איקניימ (e^ ה"יחא]*

 "אש המ הזו ראוצה לע בהזה דיבר ib) ע"ייע)

^pםשו איקנע 'גותו םינווחשה א"כ 'ח  

 ק"דר 'ייע mv תומדכ ויה em תוקנעה ו"כ קוספ

 ינורהס ג"ער ד"כד ט"פס 'טוס UD" היארהו .םש

phon smtו"טס 'טוס 'תפסותבו ןהב  ^sתוירוהז  

 — [םדוקה ע"ייעו תובהזומה

 וא Zierrath טישכת <> פ'למ (by ןיבוס *
Eisen- לזרב ןושל מ'ד ןושל 0% ( gros 

Gunge3 מ'ב ^55 'תפסות 'bןויטיסהו .ןיבוסה  
 יונל אלא ןייושע ןיאש ןירוהט ולא יוה םהלש
 «Nadel C) פ'למ) ןיטחמו לזרבה תונושל 'מולכ

 .יונל prey en לדנמל םינתונש

 אז אָיחְס eme ס'לב == bo עילב) יִחוְוְ
Schwimmerכ"הוי 'פב וחש םשה מ"לב  

 — .יחווס אטיישל ןירוק (C1 הליכאב רוסא 'מגב
 ילבו ה"יחא]* | (אחייס בותכ תואחסונב ב"א)
 D'w י"כבו ירוס 'שלבכ איחס ל"צ 'ירפסה ^3 קפס
 זמר 'ר 'קזחי 'קליב ה"כו איחס ל"צו אוחס 'ב
 ןעכנימ ס"ש י"כב החיש ל'צכו אייחש א'פש
 אייחש bu .אניחש א'ער ג'ד Yo "bow 'וריבו
 ו"יוו תיבו bs ע"למ ww ילוא וניבר ^3 יפלו
 ע"ייע דועו ם"למ min הארנ רתוי לבא .ןיפלחתמ

 — [ש"מו אתוסמ

 DD ע"ייע טוס *

 .קרווס רחא ע"ייע יוס *

 .ךס ע"ייע דוס *
 ג"מ א"פ תובא (םוקמ םש הכוש מ"לב) וכוס *

 : ה"מד ח'פ 'מוי v" ראותהו וכוס שיא
 .וכוש .הכוש y טשריפל צ"וא "ייעו .הייכוס יול

mobs ע"ייע mp לּוס, * 

mbפ"לבו  &ypאָניִט ומכ  (Lehmתוצוח טיטכ  
 aun (?שה 5 הירכזרו 099 הבומד

pps Comesייעשי) תוצוח רמוחכ סמרמ ומושל  
(C0 ?"ןפ עיייע ב'א) —  C» 

/ , 1 ont Cשוריב ' asיתש ואבוה ע'פדבו ב"הו ט"ק ייכב ה"כ )?  .תילאמש ןיישב  mónסמוקמב אלש הנורחאב . 

 ארפסב היכו )6 .(.היימ ,דיח) «pe ןט עיייעו )5 .ןיקוש ןיסכ ייא um ןויצה הז "ל ייכב (+ .ןיטכ ,ןיסכ :גייונב (

 .םייונישה נ"שו ע"ייע )* .יטסביס ה"מגר 'יפבו יטפבס (i72 יאטיבס ר"בארה 'יפבו ^ קרפ 'ד 'שרפ יתקחב

 (ךיתורגרגל םיקנעו |

 שר



 איה איהו Massice רפכל הבורק התיהו א'כ ,'ה
 רענילרעב n תעד יפל לבא np ע"ייע איסחמ אתמ

CDרשא איסחמ אתמו ארומ  DUביו בר ורוה  
 עשיטירק טכערבעל 'ה תעד יפכו איה תחא ישא
 אתמ םשב ארוס הנכמ היה ישא בר 08 עעל
 wan" 'שתבו .דומיל qus רבדה דועו איסחמ

^bהבישי ינבו ל"זו יתאצמ )793 רצ יבכרה) ט"נר  
 הברה ןיליקמ ויה ארו פב ויה ש ןמזב היסחמ
 הבורק םא יכ ארוס הנניא היסחמ ירה 'וכו הז רבדב
 "יטינ הארוס ראותהו ל י ע ל ונרמאש «co הל
 'ובותכ :ד"י* ami .'ד רע ע"ייע .ב'עס א"ל
 הארופ אבא יב :ב"נ םש ,הארוס אבא תב :ט"ל

nv —ייעיבש  Yoאירופכ ל"צ ארופב ד'ע ו"לד . 
 SUD ע"ייע (Synen) אירוס *
 חס םירבד השלש .א"נ moss (ךאלמ) לֶאיִרּוס *

 ךקולח לוטת לא םינפה רש לאירוס יל
 [pub רש םא יכ "ל ןעכנימ ס"ש י'כבו ^:
 אוהו רקיע ל"נ nn סוירוס 'פ י"כבו אירוס נ"כבו

Craoshaםינשיה םייסרפה לצא ראופמה ךאלמ  
 םישרחה םייסרפה bs םדא ינב לע ןינהל הנוממה

o9» Yלע ירפסב תוכיראב ש"מ "ייעו  
 רמול יתיצר 35 םשו האלהו 98 דצ םיכאלמה
 אוה דחא Surján qon) רפסכו) לאירוס ךאלמש

Dyךאלמ לבא לאפר  o^תביתכל רתוי בורק  
 , ran י"ב לש סוירוס

 ןיטסירוס נ"שו ,'ב סרס ע"ייע איסרוס ,יסרוס *
wyש"מו . 

 אייח יבר 3^ רומזמ ט"וש (םוקמ םש) אָתְרּוס *
 .'וכו אתרופמ יטיח ןכזמל לזא הארופצ

 -Bein םיסנכמ 56. ₪5006%5)% ןיקופס =) קרווס *
 ינש «GU 'ילכב ט"כ 'פב 6006

 יבתכ לכ 'פכו .ןירלידע e. C ns^ קולח םיקירווס
s^ wjתכש) יילכ  (Opא"ס ןיקירווס ינש  

 'עבו ה"יחא]* = .ומוקמב ('רחא "יפו (* ןיקירפס
 איבהש םש חיכואש ומכ ח"ר 'יפ b^ לע b^ קרפס

^bילכב ג"הר ונייה ןואגה לבא ןואגה " "pןיקרבס  
 ויתופסוהב) רעשיילפ 'ה היגהו ןאר האיבוט א"י
 פ"למ ןארנאבוט (790 im יוועלל ל"תמעל

 Schenkelhose Ob Ob jjדע ועיגהש םיסנכמ  
 ן'קוז ןושאר 'יפ יפל זעול ב"נש ק"העו .םיכריה

(Socken)א"לב ךושטנעה מ"יו םיסנכמ א"ס יפכו  
— [Handschuh 

MÀ — — — — — M P 

CSTרצ %+* os nבתו 7-4  Vuץ ד ; 

Pלז 1 6  ₪ 

 ןיקרפס — קרווס * — רוס ?

 'יפה לכו רווס ל'צו רויס 'יג לצא ירבצ "ולהאל
mb ^x] רקיעו wes ow ילב ךורעהמ קתעוה 

 ('ג'פ מ"וי 'פסותב ה"כו ראוס ג"ונבו ל"נה ע"למו
 ה"פר מ"ב bs" 'תפסות ןימותחנ לש רוופ לבא
 ו"טפ 'ילכ «p בעיקלאז 'פדב "יאדכ דורס ל'צ
 יפדב 'ציבבו ל"נה תבשב י"שרו ss דרס 'עו ב"מ
 כ"ע תורוק לש רדס תורוק לש רווס b^ 'צנוש

 — [ל"נה תיברע הלמ ןורתפכ אוה ןוכנו
 .רס ע"ייע רוס *
 .ארוט 'עו סווסע ע'ייע .ט'ל 'יחפפ ארוס *

 וארקנ םירע יתש ura 5333 vy) םש) ארוס *
 (י"שר תעדל) םתס ארוס תחא הככ ס"שב

 לע התיה םתס ארוס .תרפד ארוס יונכב תחאו
 רעטטיר) Essuria םנא לע תרפ לש יברעמ ףוח
 'הל איפארגאיג רוצ עגערטייב רמאמב אבוה 267 ^
 'וריעב 'מאנש המ הזו בר הרוה םשו 55 רענילרעב

snאמש "וכו ילזואב ארופל היל קיספ רמירמ  
 C (See) םגא ונייה םיה הזו ןוטרש םי ה הלעי
 ארפצמ — תקר ע"ייע .ו"כ 'כוס ארוסד אתקר ונייהו
 'ייעו .'ה תוכמ אעדרהנל ארוסמ ליזא יצמ אינפל
 יכ חכומ םשו 'א לע 'עב וניבר 'יפו ." "נעת
 ('ב «sb 'כ ןמ יפט ארוסל אעדרהנ jb קחרמ
 אתידכמופל ארוסמ היה בר קחרמו .ש"ע תואסרפ

'"yתבש  'bךפיהב ארוס רכזוה דועו .ב"עס  jp 

 .מ"כ 'ציב .לחכ yy "p ילוחב אתידבמופ
 413b" אדסח ברו אנוה בר ארוסד יבס .איזא ע"ייע
 nmm 'ר yp Yo 'ובותכ ארוסמ אנינח בר :ז"י
 ארוס יכ חכומ ל'נה 'ציבד ןויצמו .ט"פ ב"ב ארוסמ
 :ז'ס מ"במ ןכ הארנ תצקו איסחמ אתמ הנניא
 ישא בר רמא QD םשו ארוסד אתנכשמ רכזוהד

wesוכו אתנכשמ יאמ איסחמ אתמד ינס יל ' 
lmלבא תומוקמה ינש םיווש םניא הרואכל  

 םהיניב שרפה ןיאש הארנ נ'שרד תרגא ךותמ
 ארוס אוהו (ביעס ויטק רצ אקארק יפד ןיסחוי בתכש

 אוהו 51 "€ םלשה ןיסחויבו איסחמ snb איהד
 גורעבדלאג תאצוהבו איסחמ אתמ ת ארקגה ארוס
 תעדלו איסחמ אתמ ירקמד ארוס sm Gl ץניאמ)
 לש ההגה וזיא איה 344 איפארגאינ רעיוביינ 'ה
 אתמל הבורקה ל'צו המינפ ןוילגמ האבו רפופ
 ארוסל ןויכ ןוילגה לעבו רורב ל"נ הזו איפחמ

nsא"פ מ"ב :ר'כ .'כ ק"מ תרפד ארוס ארקנה : 
 סואינילפ ריכזהש תרפה די לע Sura איהו : ו'ק

 non הים.  amas (5 ייל pow ייכבו pese 'עו Om 'עב לבא (? | .תורוק ליצו רלוק לש ראוס ם"טב יפריא י"כבו (
 ry ךורעה ייג לכ איבה שיירו ןיקירבס cow cy וזטד זיטפ תבש יוריבו «posse snm ^p תחא קולחו םיקרבוס ינש

ana (^ןיקירבוס ייג כ"ג איבה חיר 'יפבו ןיקרפס . *) לכב הייכ bm v3ישריפו עיפרשבו . 



 אל | " - "b xחס = 31

 ומכ םיחישה דחא תחת יט יאיכ תישארכ יתכד | וא fürchten, thwi דנעצ 'למ ד"עפל) Dp" מא
 )73: ילשמ) "יתכד םיחיש הרות ירבד וארקנש | Gehen di) דנעצ 'למ האר י"שריפל

 pb" קתעוה ה"יחא]* — .'ךחישת איה תוציקהו | חרפו הבל יוס C י"פעא 'פב 'ובותכ 'כסמב
 םיקוספ y" ואבוה pun יגליוו «ve יכוסל ח"ר | הוסמ ןינעמ הארנ ילו הבל האר י"שריפ החור
 «pn םיחיש ןיב ביתכו הדשה me לכו ביתכו | רבכ הייחא]* .הבל קחדנו הסכנש 'מולכ
 איבה ^Q חד יקילייגנא ייכ ץבוקב ז"על ח"ר ייפבו | "0 לעפאבו ש"ע CrO יא" רקתסא 'עב יתכראה

Co nan»ע"ייע  [ttלעפהו .הדשה חיש לכו קוספ קר —  mbמ"לב ומכ  
 רובד 057 'שדחה פ"לב canh "yx לבו חוש

vip"ה'נכו ,ש"מו 'ג גס ע'ייע 0:5 אוס =)  mo evaט"מ 'ועובש ,לאעמשי 'ר יל חס . 
 םוקממ .ז"כ 'ילוח ,חס התא המ yv יניא :םשו

 "yp לעפב .'ב bm יב חש ע"ייע והטח חסש :
 «p^ חיסמ byen mm mpra יאק voe | PUT sprechen הרימא pup חוש מ'למ (mb חס

 napi ל"פ יתבר 'קיספ +: א'כק em" .מ'כ :ח'כ | )7 תובאב ג'פב (הֶחיש .מ'לב nep ,חיס
 לכ ב'ער .א'ע ישוריק nem .הָחיִסְמ i תבש | תח'ש 0b sou $$ ארמג vow תחיש
 ותחיס ,ד'צ 'הנס ,השא ול ןיאישמ לבבב ותחיסש | בש" תויהל םדא ןווכתי אלש דמלמ דציכ םידליה

nomחישמש ותיב ךותב  cyגב סעו וינב  UU2ביר |  punץובקהו ותחיש םשו בירחנס  ^p m 

xenלשב  jsב'תכו הרותה  O59 v9ד'ע ג'ד טיפס | אל  mmoגרתו .ןיחיסמ .םדא 52 ' 
 יפדב ג'חכ Nmb ןמלו «Cr :גיכ ילשמ) חיש ימל | DU לש תויסנכ תבישיו ^( הרותה רפס שומי
 ₪ Io םימכ c3 יסניטולסמאמ קושב nup יבשוי ny בשיל ןווכתי אלש ץראה
 | הרותה jb לטב אצמנ ןהמע בשויש ןמז לכש
 m Jon sow^ שיאה ירשא (א ,'א יילהת יאנש
 ב רי ישבריפ (.ד"לק 252 82 22( םילקד תחיש

 ?m תבישנ וב ןיאש םוי תונושתב 6 אריוש
 PUO ןיסרופ םיאיקב Crus ינב שי ונימוקמב
 םילקד ינש ןיב םידמועו ענענתמ ןיאו םילקדה ןיב
 הז םהיתוירח ועוני TN ןיאורו הזל הז םיבורקה
 ןיאיקבה ןהב ןיריכמש ןינמיס וב שי הז לצא
 היהש ("ןואג םהרבא רממ ורמאו םירבד המכ
 תחיסב ריכמ היהש תורטשל (*מ"ק abs תנשב
 יריבא לכ הלס הכיא תליגמב (םדוקה ןינעמ) חס | ps 6א'נ תוכרב ולכאש 'ג 'פד ג'סב .('םילקד
 אתוחפל ןיחווצ איגרובב אנהכ רב אבא 'ר רמא mb ליקש יכ bp" הכרב לש סוכ לע ןיחיסמ
 ןיחווצ אזמג רכב בותכ 'חסונב ב"א) — .אתלוס | '23 ןשיה 'פד ג'רב ,ןוזמה תכרב ךרבמ רתלאל

CUye woז"עב ק"פר ג"סבו  pub C5הייחא]* (תויעט האלמ אחסונה לכו יקרס אתאסל | 'יפאש  

 : א'כק תבשב הזמו םדוקה 'עמו spy וניבר "גו | UE םילהת) ל"ת ("דו מ ל n הכירצ םימכח תחיש
cלובי אל והלעו  ^bיעב וניבר 'יג יפל אתחיס ידש הוה | םיחיש וארקנ ןליאה ילע,  mnbקר 'א  

mb *תס ע"ייע . 

 מ"למ וא Kehricht &Dmb פ"לב nmp& ₪ חס
 ע'לכו + פ'לב ןכו סואמ ןינע nmb ,יִחְס

(Sehmutz 3.5 = E,יינפצ) םיללגכ םמוחלו  
 ילב p^ ב"א) — .אתחיסכ ןוהתלבנו 'גרת ' י'א
 660, bb" ןויכ ילוא ה"יחא]* (האוצ ינוי
 .'עה תלחתב יתבתכש ומכ ןוכנה לבא %
 תצק 'פדבו אתחיסכ v2) ,'ח ייעשי) החוסכ 'גרתו
 — אתיחסכ 'ינפצ 'גרתב ג"ונבו אתיחוסכ ,אתיחסק

 |— rns] אבה 'ע הזמו

 wmm גייל np קיל יפד יינואגה ישתבו דיע CD 'בושת ירעש ישתב לבא ייל עיפדו v ראשבו Wb י"כב ה"כ )!
 םוקמב ע"פדבו שי b^ םשו ביה ייכבו טייק vos m/s (? .שייע יכוסל לשרה na^ הלבקה תלשלשב היכו ג"הר םשמ
 יובותכד ט"פ ףייר 'ייעו ןואג ל"ז (יפאבק) יסבאק םהרבא רמ יכ ורמאו CN םשו םש יונואגה ישתב (*  .םדא ינבש
 קיל py יינואגה 'שתל רעבאב שייר תרעהו .חיכ יכוסל יי'עב אבוה אייבטירה m^ ו"כ הרעה רייש 'הל נייר תודלותו
 םש רעבאב ש"ר qan רבכו (5 | .יפבק w^ םשו ס"ק ףלא w^ א'ער יה רצ ןילרעב 'פד nen ארוקבו (+ .10 דצ
 כ"ע םדא ינב תמאה וב ןיריכמש תולודג תואילפ עידומ היהו :םייס הבושת ירעש יינואגה ישתבו ש"ע ןינעה הז רואיבב
 by סרפתנשכו חור תבישה וב ןיאש םוי יכ ורמא םילקד תחיש ann םתלאששונ ל"זו ךורעה ןושל אבוה זיראפ ייכבו
 .ןהל שיו ^m הז ןהיתוירח ועוני םא pem הזל הז םיבורק םהש םילקד ינש pa םיניבמה םידמוע עעונתמ וניִא ןליא
 רבד שוחלל ערוי היהש םילקר תחיש ייפ .דילק ביבב ה"מגרו ry םשו ne םינואגה 'שת ןושל הזל בורקו יוכו
 יכוסב לבא הלק nme ךורעב w wp^ ייכבו ןילוח nme םשו זיעב היכו )9 y ורקעתישו םילקד הדשה אלמתתש
 הנתשנו םינשיה ייסופדב ה"כו דומלת אכירצ םימכח לש ןתחיסש סיש יייכבו דומיל אכירצ 'ימכח ידימלת nme 'יפאש

 : איל רצ יכוסל םייד יייעו רוזנעצה ןמ



jn *ע"לב)  osםילשהו אלמ  (füllen, ausfüllen 

mvרשא םוקמה ב'ער ט"כר י"פ 'דהנס  
 אל CN ייו 27( ונממ רצ ךינפל םש םיבשוי ונחנא

prosאיידימלתד אייסולכוא  ma?ןמת . ^bאל  
DW ויהש םירימלתה בורמ םוקמה wor 

 Ey" ןיחיש ומכ שרדנו יטרפ DU gimp —( ןחס

 רכמ 'מגב הניפסה תא רכומה 'פב (הדגאה
 תירקמ (חיכ ,ביכ ירמב) ןוחיס תירקמ Cn'y 272 רומח
 ןיחיפ 'שלמ ןוחיס 'יפ ןיחיש וארקנש םיקירצה
 דחא nnn 'ט יאיכ תישארב) ייתכדכ ןליא אוהו
 ולשמנו הדשה חיש לכו n) ייב םש) p^ םיחישה

spunםילהת 'אנש תונליאב  *» px G^ 
 דמוע אוהו D) ייא USD" ביתכו 'וגו me רמתכ
 םיסרה ןיא (ג'צ «7D) pn 'ר רמאו םיסדהה ןיב
 תא ןמוא יהיו C072 nb ייתכדכ םיקירצ אלא
 רומאו וינפנפב הזחא ('ט י'ז שיהש) בותכו הסדה

 mms רמתב הלעא יתרמא ינא Gm) ידהנס) ןנבר
 ונמו דחא ןפנס אלא יריב התלע אלו וינסנסב
 רמא שרדמה הז לעו הירזעו לאשימ היננח לאינד
 .ןיחיפ וארקנש םיקידצ תירקמ pmo תירקמ

 יתעדי אלו ש"ע ב'בב ם"בשריפב ה"כו ה"יחא]*
 m^? "bB ובאש םהינש וא ךורעהמ אוה חוקל סא

nהמינפ אבוה ט'ק י"כבו 'א חס ע"ייע  ^pםיזעל  
 braccio ט"יאלב) זעלב שקרב וינסנסב הזחא :הזכ
 וא ליטייד וא (branche) אקנרב ןסנסו . . (ףנע
 -Dattel, dat לע ןויכו כ"ע זעלב איילופ הלעו הלע

teroלעו  Blatt, fogliaקיתעמ הזיא תפסוהמ ילואו  
 שורד דועו -- י"ת רשא ךורע י"כ ראשב יילו איה
 "ילוח .'ג n'y ןויצמ TD y'"y pmo ןינעב רחא

 — [ןוחיסב ורהיט באומו ןומע נ"שו :יס

 ןזואבש השק own ומכ b nnb^ — סחס
(vb ^nbb) ןילוצ דציכ 'פב (Ohrknorpel 

 וליא לע קרפה תלחת ,("ןיסוחסהו םיפנכ ישאר
  powונזא המגפנ )7? יורוכב רוכבה תא ןיטחוש

 םוחסה ןמ  "bלדב וא .ןזאה ןמ הלעמ לש ותוא
 :6ןדואד ןי פו ח סח וא 'גרת גיי ,'ג סומע ןזא --

 כ'א)  mnn pon "bםצעכ אל ךא ייצראו השק
 יחב םיסוחס שיו  jpלדגתישכ סצעל ושקתי רשא

 ? yrםירשבה יפוס םה םיפנכ ישאר ייפ םיאפורל
 םירשקה םגו העונתה תושעל םידיגו רשבמ םיצבקנ
 בותכ ןדיד תואחסונבו םיקרפה ביבס םה רשא

 (סוחסה | ןויצבו ה"יחא]*  "nnbומכ וניבר סרג

 (םּוחס — םחס — הס בל

DUש"ע אפחיס ר"טב . ^vד'ע א"פד ב"פ ק"מ  
 תלפנו תקלטו אתייבד אתוחס אתיא אדה תמחו
 י"כ 'יג יפכ mb ב'ב "ילכ nemn' .הישיר וג
 ג"ונבו 'וכו החופסב וא תלדה רחא האצמ 'פויא
 א"מ rp 'ילכב סרג w/m sm ס'טו תוסכב

 —  [ןוידנפ ע"ייעו תפנוטמ !b^ החוסכ

Graschen, baden ץחר ^b אָחְס p'5») np "en 

0/3 p» םימב ורשב pm םא 75 'גרת 
GOה'נכו ה"יחא* | ,אימב הירשב יחסא ןהלא  

 ,ג"מ ;ב"ל ,ר"כ ;'ד ^n תישארבל 'ייע םוגרתב הברה
.y3ב ,ו"מ תומשל 'א י"רת ;'ח ,ט"י 'דמבל ;'ל ' 
5pmלעפב  cwח ,ד"י 'קיו 'גרת '; m^ Ye 

 ס"ש י"כב ןשפג ןחסימל n"p: 'יחפפ ל"זרדב ןכו
 ןגחוי 'ר יחס mp הוה T'b. מ"ב .םשפנ יחסמל
 לאע :םש ,יחסד ןהה ,י"ד ז"פ תבש יורי ,אנדריב
 ,יחסמל ןיתחנ iy vet ח"פס 'מורת 'ורי .יחסימ
 ןוניאד דע :התומח הל רמאתו 'פ הבר תורבו םשו
 nnb איישנ ןדוי 'ר :ז"לד י"פר 'יחספ v^ .ןייחס
 ונריבעי «bu ב'עס ז"ע mv טשפומה םשהו .אחצו
 ,אתוסמ 'עו יחוופ ע"ייעו ?ini מ"לבו 'וכו יוחיסב
 ישארבל 'א 'ורי 'גרתב ?n מ"לב ומכ ףוצ תארוהבו

— [&'np אכלהמ n^ ז', 

 das תעד ףורצבו הריקע ןינע חסנ לעפמ) חס
(Entrücken aus den Gedankenתעדה חסה  

 4^ תבש :א"נ תוכרב ןייע Ty גישו 'א no עייייע)

 B xe ia יינעת : יל sm ימוי :ד"ל .דיל ייחספ : חיי

 קלח יפב ב"א) -- ,6ו'ל am .טיצ ייחבז .זיצ ידהנס

Ux "umoולא תעדה חסיהב םיאב השלש (א'עס  
mro mהז מ"ל ברקעו האיצמ  (ילשמ voהיכ ) 

 כ"ו ה"יחא]* (הריקע ןינע 'ה חסי םיאג תיב
 לכב 'יאו הז ךרע היה אל וינפל יכ m ףיסוה
 י"כבו ךורע י"כב ה"כו 'שמא סופד ינפלש םיסופד
 — [ז"כר ,ג"חב חסיה ע"ייע דועו תעדה mon ט'ק

 -auspressen, aus הריצע ןינע ?uni מ"ל ומכ) שטחְס
(drückenטחוסה (א'מ) תורשעמב 'ד 'פםב  

 טחשאו ^W יימ תישארכ) אוה מ"ל ב"א) -- .םיתז
ommה"יחא]* — (הערפ סוכ לא  nmפ'זרדב  

 האלהו .ד"מק :ג"מק תבש T^p: מ'ב .'ג 'ציב 'ייע
 א'יפר 'מורת 'ורי ג"ע םשו :י"ד Db תבש יורי
 ,ד'מק :ג'מק תבש הָטיִחְס טשפומה םשהו ג'ע ז'מד

 « ^v[ל"נה תבש —

A —————— 

 סייש י"יכב היכו ןיסותסה םיפנכ ישאר CUyD ז"מד א"יפ יומורת יוריב )* | .ןתנוי ריא om" רב לאומש w' םשו ( / 1
nopר'פרב היכ (?  aץ"פרשבו 25$ ק"העו  "omenןרואד . 

" 



 23 | ףַחָס - Wb =) םחס יל

 אלוקיד לקש (א'ער איג ^71( אטימרוט תציבב
 mes הפחסו ארפוכ C? [men ל"צ] (הייחפ) הבר
 (ויט יגינ) הבכרמב אלו 'טנב ןישרוד ןיא יפב
 ירתכ הל ירמאו ידדהא ("יפיחסד ימילג ירתכ
 יבג לעמ הז ןישרופמש b^ ידדהא יפיחסד יסכ
 ןיטחוש לכה 'פד ג"רב .ןיקבדומ ןניא כ"יפעאו הז

6m thmאל  mnoארשב יוליע ילפכ שיניא  
"bאל  om»םילסכ .ךוכיפ ןיעכ ךושמי אל מ"יו  

 לעש בלחה תיחולחל ןמ בוזי אמש רשב ג'ע
 ששוח התא םא ןנישקמו רשבה והעלביו םילסכה
 בז יכ םלועל רוסא םילסכה לעש רשב אהי הזל
 אמרק ןניקרפו םילסכה ותוא םיעלובו בלחה ןמ
 תומוקמה בורב ה"יחא|* = .רשבל בלחה[ןיב קיספמ
 םש 'גינחב ןכלו היפכ ןינע nno י"שר b^ ל"נה
 י"כב תמאב "יאדכ ןייופכ י"שרב ל"צ ןיפוחפ ה'ד
 יסופדבכ ןיפופכ אלו C's דצ unn פיר י"שר
 םילפש ןיפוחס D 'ומביב י"שר b^ לבא י'שר
 הרואכל כ"ע .6ו"פ תבש) אסכ יפוחס ומכ ןייופכו
 ףגס ע"ייע ןיפוגס ומכ ונינע ןאכ יכ ומלהל השק

ounהפחתסנ םינואגה ושריפ ל"נה ןינעמו —  
 — r'ns] אבה ע"ייע והדש

FIDםע ףדרנו מ"למ)  anbהפידהו הפירג ןינע  
fortraffen, fortschleifen, zerstórenע"לב  

(cA neןבותכב ק"פב ' ("ב: "yrזיט :איי ) 

 v יימרי) ('*ךדש הפחתסנו יתסנאנ ינתסראשמ
 הדבאנו הדספנ 'טולכ ךיריבא ףחסנ עודמ 5
 א"עפ 'ב 'ובותכב b "ew^ ה"יחא]* — .ךלזמל
 )3 m3 ילשמ) gmp רטמ ןושל והדש הפחתסנ
 'יפו רזח ןכו 'וכו cui Tor 'מולכ ךרש הפטשנ
 םדאכ םרג ךלזמ והדש הפחתסנ ב'עס א" ףדב
 תונשה לעו הרקועו ותעירז תא ףחוסו אב רטמהש
 םעט :א'י 'בותכב מ"טשה בתכ םימעפ י"שריפ
 p" ובתכש םינואגה 'יפמ רמשהל הצרש ןוכנ
 הפחתסנ (םינואגה תטיקלמ ow מ"טשב אבוהש)
 יאו היפ לע ךעקרק היופכ 'מולכ אסכ יפוחס ומכ
 יתסנאנש יל םרג ךלזמ ינא ךכ הערוזל «bu התא
 — [ע"צו םרוקה 'ע ןינעמ ןכ b^ 'ינואגהו .ה"שע 'וכו

Fbאתופיחפ —  D/55דובאו הפיחד  "yהייפכ  
(Gureh Umsturz, Anschlag zerstórenק"פב  

Eורדסמ היהש הממ לבא 'ציניוו ר'פד "ג יפכ  
 אוה סוחפ בשוח היה יכ רווב הארנ yn הזב
 יקילייגנא י"כ ץבוקב) 'ורוכבל ה"מגר 'יגב ה"כו שרשה

Guo pomל'זו  pnonסוודנט םיזעולש  yy 
 'ורוכב י"שריפב ה'כו ןזוא ךונת tendron צ"ל אוהו |

 'יגו כ'ע ןירדנט ןירוקש ןזואה qon םוחסחה 475
 יופסותב כ"ג W^ 'ורוכבל ב"ער 'יפב ל"צכו םוחסחה
 סוחסה תוינשמנש 'נשמב לבא 'רמגבש 'נשמבו
 סיחסה nw י"שרבו "סחסח :'מ 'ורוכב 'מגבו
 םיחסה סומע 'גרתמ ןויצב ןמ ("n ז"ל 'פסותבו
 א"הה כ"או םוחסה (ב"'ער Tp m םש ץבוק) ה"מגרבו

 תוכלהמ ז"פר ם"במרמ חכומ ןכו תישרש הניא
 הארנ ןכו .ו"פר m525^ ט"יות 'ייע שדקמ תאיב
 (עצרנ) םוחסה ןמ 'מוא מ"ר ב"פ 'יטפשמ 'תליכממ
 תוחָפ סוחפה עצרייו ד"ע ט"נד א"פ 'שודיק 'ורי
 «v 6 פ"למ ילוא סוחס num אנישרכה ןמ
 סוחסח i" םאו ת"יחה שיגדהל "v ןזואבש השק
 ש"ע סוחפח 'עב 'מושרה D'bb התרזג זא רקיע

 — ['תפסותה ^3 ג"שו ג"נת ,ג"חב

  FIOס"למ)  "bהפכ  (stürzen, darauflegenג"סב |

 אסכ יפוחס CYo תבש) השא המב 'פד
 ורוביט טלבש ימ, p^ ,ימד ריפש אתבשב ארוביטא
 ורוביט לעךטק pi ןיחינמ ('בקינ וא ויעממ ץוח
 דע ותוא ןיחינמו עקבתיו טולבי אלש ידכ
 ימל ורוביט לע סוכה יפ ןיפוכ א"פ .("אפרתיש
 בובא 'מגב םיצרש 'ח 'פב .('ויעמב שחש

(nsiק פש ") הישירא אלוקיד ףוחסיל 
 ושארב אלוקיד לשלשי p^ ('הינימ ('היקדהילו
 Cabin לע שחנה הלעיש דע ופוגב הטמל
 ידש הוה (Ge wop c יבתכ לכ 'פד ג'סב
 wes אתולג שיר ימק (*[אתהיס ל"צ] (אפחיס)
 b") ייחפפ) העש לכ 'פד ג"סב .היוליע ופחיס אנמ
 הרידקה הטמ DN ^b ("ירש אפחיס אנושבאד אבצח
 יפוחס (א'ער גיכ יציב ט"וי 'פד ג"סב ,רתומ הדצל

NDיארישא  "bלע חיר וב שיש סוכ ךפהמ  
 (.ד'ק 7( םיכלמ 'ג 'מגב קלחב .ישמ ידגב
 יפד ג"סב .(" היל הישיר gno ירצקד (" אלבוא
 לאעמשי 'ר 'פב .והיימופא היל ףיחס C10 ז"עב 'ח
 אתלכישמ היל אפיחסד Cio פש) ןשארב אצמ 'מגב
 רתומו 'מגב לשובמה ןמ רדונה 'פד ג"סב .הישירא

-- 9 Mo neos mace aite iip i ודה ה ל ד ד ד ה ד ל ו ל HH 
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'D3 (ingsherum לעפה ראות םוקמב םשה sino 
  [r5] cm'ילקשב  G9ינפל ואצמנש תועמ

 ירחוס  nenaז'ק 'הנס) תוטוידה 'ד 'מגב קלחב
 איטמגרפ רכומש 'יפ יתוכ רחוסל המוד דוד המל
 דוד ךכ הטורפ.ול ףיסוהל חקולה לע רזחמו ולש
 םג כ"חאו תוותסנמ ףוסבלו תואיגש הליחתב

 רומזמ ףוס שוש םילת שרדמב ,םידזמ ^ (Gםיתוכה

 ינובר סירמואו םיחתפה לע 3305 םיעדוי וללה
 אתיפ אלב אלצב ול רמוא היל ביהי אלצב יל בה

 אביל .ביסנ  zmביבס רוחס .("'וכו אתפ היל
 ;דייכ זיט ; (1 ד"כ ראייי 'בדמב ילקנוא) ומונרת  inייעשי

 ,ימ יקזחיל ;הייכ ,ב"מ  (nבורקו 8'3( — .רוחס רוחס
 (היכ ,זיל תישאוב) םחל לוכאל ובשיו 'גרת הז ןינעל
 .ןחלשל ביבפ םיבשוי םיבוסמה יכ לכימל ורחסאו
 ליחתמ רחפו םיכרע ינשל דרפנ ע"פדב ה"יחא]*
 לעפה ראות רוחס יכ דחא 'עב לכה ל"צ לבא 'עה
 ומכ לפכנ לעפה ראותה תארוהבו םשה לקשמב
 ןמגרותמה םגו .'וכו אמרכל רוחס רוחס .ג'י תבש
 תמאב לכהו 'יכרע השלשב םוגרתמ תואמגוד איבה

 בובס ןינעמ « mb nןחלשה לע הבישי ןינעה
 ץעיתהל וא דומלל וא לוכאל  "yםש 'ואמגוד

 םירחופו רחופ אנשל בור לבא יוועלל ר"תמבו
 אנשלב םגרותמ  na» w^» «nתוסכ יוחוס

jb ראותהו הב mmo ב"נפ ר"ב .ז"מק תבש 
GT] (מ"לכ inp םשה 12 vy םינרחס ץובקב 
;D'7 N'D שודיק 'ורי ,ה"מ ב"פ תובא :ה"ל מ"ב' 

 אָתְרַחפ ר"אלכו י"פ ר"מב כ"כ 'פ אשנ ירפס
 ס'לב)  Gnno'קנוא 'גרת "יעו יתבר 'פ ר"כיא

 ;ז"ט ,ג"כ ישארבל  ." v5,ג"ב 'יעשיל 'גרת ;א"כ
 .ג ^ a,ח"י  Tw,ב"ל 'קזחי 'גרתב אָתְרַחְס 25

  pup:תוביבס ,םיביבס ןינעבו ףקיה  "22nbץובקב
 'ימרי 'גרת  a7 mo:ד"מ 15 'קיול 'קנוא ;ם"ל

NIMD תטשפומ תארוהב mb T^ 4^ ירבדל' 
 ,'ז תומשל 'גרת "ייע םייוניכב וא תוכימסב קר
 'קזחיל ;ח"י ,'ז 'יטפושל ;'ינושארה 'יסופרב ר"כ

  35[דועו ג'כ —

mino *םשג  (mesתבש .ו"כ .'ה 'וכרב ןייע  
 IB .,מ"י ז'ע "ייעו +: ד"נ 'וריע ,ד'כ

nnb * - nnb "5 

 ילכ אמלשב (ויט vy ארי תב ןב 'מ גב ז'עד
prהיפוחיסב ליטקד . ^bודיב הכמ ותצורמ ךרד  

 תסורד 'מגב תופרט ולא 'פב .גרוהו וחכ 6תמחב
 ייפ .היפוחיסב אשדל הייחמו 6x5 'ילוה באזה
 ה"יחא]* | .הינרופצב החכ תמחב תלדה התכה
 יפוחיס ירק mm המהב די תכמ י'שריפ ז'עב
 CYD תבש) אסכ יפוחיס ומכ הטמ יפלכ הכמש
 יילוחבו (Stoss, Hieb atteinte) ז"עלב ר"יטנדא
 תרזגל ןויכ הפיו Schlag pelote) —( א"טולפ זעול
 ןינעה יפל כ'ג 'יפ וניברו 'בו 'א ףחס 'עמ הלמה
 כ'ע וינשו ןידיב היפוחיסב b^ ז"עב n5 'יפבו הזה
 היפוחיסד ארדב אמייקד sm א'עס i יילוחבו
 ios (א'ער בזיש ףד יקילייגנא v3 ץבוק) ה"מגר "5

 — [כ"ע ויתועבצא תורושב ןמייקד

 ןודיכו 'גרת (ףחסמ ע"ייע אָפְהַסִמ — ףחס €
 Um אפחסמו ^C s איש תשחנ

 ש"ע ףחפמ 'עב ןכ 152 וניבר ךירעה רבכ ה"יחא]*
2'mרקע םושרל הזב הצר  pbע'לב יכ עדו  

yn ^b ="בחרו ךורא  wmע"ייע .א"פו ןודיכ  
 — (ףחסמ

 חוורמ רבדל לאשוהו pn ומכ pne =) קַחְס
 "יבוריעד .ג"רב Geichlieh, weit םינפב ןייע

 C תוביצע וללהו תוקחוס וללה (א'ער ידו ביעס 7«
^bיכיה יכ תוחותפ ויתועבצאש חפטב ןידדומש  

 השוע (א'ער 'ט יכוסד ק"פד 'מגב .אתרופ ןא יפטד
 D"" ןיפתתשמ דציכ 'פד ג'רב .קחוס nbn ול

 «5[ ייפ .תוקחוס םיצב nw רמוא יסוי 'ר (ג'פ
 ךדדכ תוחוורמ ) תוקח וס תועבצאה, ee] ליצש
 ב"א) -- ,('"ןקיבדמ בצעהו ויתפש קסופש קחושה
 הייחא]* qnos והלוכב קחש בותכ תואחסונב
 י"כ י"שרבו .ג"פ "בוריעלו יכוסל ס"ש י"כב לבא

wu» ^22 "W0^( ך"מסב  "yדצ  GYopה"כו  
 קחס ב'פר ק"ב 'תפסותב הנושאר הארוהב ךמסכ
 קחיס ט"פס nw לעיפבו 'וכו םימי 'ג רקבה ןיב
 יישודיקבו קחשו קחצ ומכ b^ ןירוח ןב אצי וב

 — [קחיש יא : 2

ringsherumgehen ביבס 2'2D (ךלה מ"למ ^D 

der mit Waaren Herum- רגת ^b "rib me 

 תובצע 'א בצע יעבו iam pb ח"ר ייפב היכו ) nnno עיפרשבו ר'יפרבו יייכב ןוכנל ms (* | .ו"ופדו רייפדבו י"כב )7
 nes ייפמ קתעוה כ'ע )5  .תוקורס vea ע"פרשבו ר"פרב ןוכנל «ne (*  .יישרבו 'מגב שידב היכו תובוצע ט"ק ייכבו
 כ"חאו םירחא םינויצ ינש איבהל ףיסוהו ןויצה הזל ושוריפ וניבר ומידקה רבכ יכ איפ ^b קפס ילב כ"או .יד 'וריעל
 ןויצל ןורחאה ייפה jore pat חרפו רותפכ הזו (ינליוו סישב) חי"ר ^5 ונייהו רחא ייפ ול חפסל ןושאר ןויצל בש
 ול ןינתונו רחא לצב nn םהל רמאו והתוששמ םימ שעמ יגעל nn םירטוא cn הלחתב ג"ונב (* .ג"פ יוריעמ ןורחאה

 ,יינושארה ייסופרב (* .יוכו םיקירצה ןכו אביל ביסנ אהיפ אלב לצב םהל 'מואו
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 יתחכוה רבכ לבא ל'נה זעל 'ל כ'נ איבהו טיפה | .ג"ל מ'ב .א'כ ק"ב :'מ 'וחנמ .ו"ק 'ומבי + מ"מ
  ^10ל"נה 'עב .ב"עס ב"כ  (op aem)ךרע ןייעו פ"למ התרזגש

Vs i טייס 

 'יעיבש 'פסות ('ורי םוחתב םוקמ ovo אָתְרַס *
 Lüngenmass) ךרוא תדמ אָטיִס ס"למ טיפ =) טס | vp יעיבש (vm ריתיד אתרחס ד"פ |

 won") אלמ עבוצה Gro sb הלרע ףוסב 'קליבו רתיד התארוהנ בקע ירפס ףוסו ש"ע אתרחמ
 תנש) ןיטוח השלש גרואה 'מוא רזעילא 'ר 'פב .רתייד אתרוחנ

Cהווטהו עבוצה  (muneטיסה בחר אלמכ  
 ('* ףופכ יוחמ «np בר (א'עס vp םש) ירמג .לופכ | ל"זרדבו עונענ y בוריע 52+ ע'למ טוס =) טס

 ינש טושפ טיס א"פ ,('ח) ףכ 'עב ונשדיפ רבכו | 'פב Gütteln, fortbewegen) עונענ ןינע קר

 לדונב תועבצא עברא ףופכ טיס תרז לש םיקלח | םיתז יאצח ינש (ר'כק "לוק ('ב שו רהו רועה
 א"פכ ה"יחא]* | ,יתרטוזב תיש אניילוא אוהו | 'מגב ןיפתושה 'פב .ןטיסהו םסיקב ןיבוחת ןהש
 ייפב 13 ט"דסב בתכש ג'הרד תובקעב וניבר ךלה | 6חיכוי 5533 6 טיסמ 5'6 «x» ww המכ
 אנאוליאב תועבצא 'ד'יפ טיסה :ל'זו ד"מ ג'יפ ^55 | para (*'ה פ'רבו .םדא אמטמ ןיאו םידנב אמטמד
 [לדוג ל"צ] (לודג) אוהש )^ [אניילואב ל"צ] | אשונהו וטיסמ בזהש וא בזה תא טיסמה (א'מ)

;mo aqva am pw)היט  COי"רת  COונקתל ךירצו כ"ע יתרטוזב תיש טיסה רועיש | .(' טיסייד  "by 

^bשיקל שיר 'מאדכ ('טסיה  m7)גימ  GUysאניילואב תועבצא 'ד טיסה רועיש :הזכ ךורעה |  
 אוה ףופכ טיס כ'או ("יתרטוזב תיש לדונ אוהש | והזו אמט בזב yos רוהט לש וטמוקב הנק

 עברא דדמתשכ יכ טושפ טיס לש ויצח שממ | דונדנ ופונ טסיהו תמב ןכ ןיאש המ ('טסיה
 (אניילוא אוהו) לדוגה ey ונייה לדוגב תועבצא | םולכ אשנש ימו C [ארמג 'לב [bom שדקה 'לב
 לש דחא קלח אוהש אצמת הרוגס דיה התויהב | תדנדנתמש cob הטיסמ האשונהש וטיסה רבכ
 לכויש המ לכב דיה תחיתפכו תרז יצח ונייה תרז | .(nns .ירמייס א זעל 'לב ורקעו וחוכב
 האלמ תרז m55' תרז לש םיקלח ינש אוה םדאה | ר"פרב ה'כו ג"גו ר'ב vb ב"ה 'א €" י"כב ה"כ
 לש בחור תדמ ^3 b" יתרטוזב תיש וניבר ש"מו | (תיסק א'ח) [םיוטסא] (טויטסא) 'ע 5/2 'ייעו 'ציניוו

INDYאוהש ל'גו ירייטפא ע"פדשב  agitare D^NDאיה הטמלמ יתרטוז עבצא |  ponעברא לש ישש  
 ם'במרה לבא .חכשתו קוד לדוגה oy תועבצא | ןינע םהינשו 500/06 אוהו ירטיכסא 'ב ^Y י"כבו
 תרזה ?mn אוה טיסה 'יפ ב"מ Ye 'לרעל מ"יפב | ('ח י'ב 'כיא) וק הטנ 'גרת rütteln, sehütteln דונדנ
 םינומדקה b" אוהש ינפמ viven הז ולצא קזחתנו | ליעל 'ייע (טיסוא) טיִסיִא לעפאב אתלוקשמ טאס
 תרזה ?mn אוהש טיסה אלמ ונייה רמאש טיסהו | א'פר 'יבז 'פסותב ה"נכו טיִסַה ליעפהב גורלו
 טיסה amm הטמלמ עבצאל לדונ ןיב חויר ונייהו | s" יג יפכ) ר"פס 'ורהט 'פסות ,היארה תא מיסמה
 ד"מ ג'יפ תבשל מ'יפ 'ייע תרזה שילש ונייה לופכ | i333 לבא אמט וטיסמה .. רוהט וטיסמה ('פריא

 תבש ילהבו .םש 'ילכל מ'יפב my ןייעו «mp OG | 'ינכ ל"צו pb אוהו והיטוסה ףא י"ר ירבדב ףוסב
 תולמב p^ י"להו ז"לה ט"פ םשו ^n 'לה we | ןטיפהש א"יפר ר"קיוב ל"נ הזמו והיטורה י"כ
 bb" המ עדו דחא הנקב הלוע ןובשחהו תורחא | ףוסב ףא ז'טפ םשו םהיבגהו םאשונ b^ ה"בקה
 תועבצא עברא טיסה אלמ ל"זו 'ילכל מ"יפב ם"במרה | םא ד"פס 'יבז 'פסות (oye .ה"בקה הטיסה םלועה
 הצקמ טיסה בחורש םינומדקה בורל הארנו לדוגב | םשהו .ןיטוסינ ויהש י"פ 'ורהט םשו ןיטופינ ויה
 םדאה והחתפי רשאכ עבצאה הצק לא לדוגה | לעפתאבו — (Q7» xvm ע"ייע טסיה טשפומה

 ל'ז ירט אבא יל p^ ןכו רשפאש המ תילכתב | b "יפו סיוטסא וניבר «x^ .א"מ "ירדנ טויתסא

svp v33 pna» ws )1 ?( י'יכבו טסה אהד ג"ונבו יה סיש י"כב היכו D'€5 .טסה ירה עדת ) סייש י"כבו ונינפל ייל 

 .טסויד b/p י"כבו ריפדבו טיסויד 3053 (* .'ח ו"ודב לבא א"פרבו ר"פדב ןוכנל היכ )* .תמדוקה הרעה py עדת םשו

 ויחשב ושוריפ ייא וטמוק רחא ima ייפב )" .טיסה ע"פדבו ררגנ וירחא רשא גייהר ןושל («nU טייק י"כב ןוכנל ה"כ (5

 :קתעוה y (? bn"« עייפדבו wp י"כב ה"כ (5 ,אמט בזה תא וב טיסהו גיונבו אמט בזב עגנו םש היכו nb" לש

 «m ('! .טיפה לייצו mpm mp viai טסה ע"פרשבו ויופדב ןוכגל היכ ('* .40 רצ sepa nb ייבזל ג"הר ייפמ

 ףר אנליוו םישב) ח"ר ייפב ה''כו טושפ וכפהו אוה רשיו יח ףכ 'עב ה"כו ('* 55 ונינפלו ינריבו יזיפו יפאנ יוינשמב
 ןכו )4 aes ueni y ey ןהב 'גרת אוהש ('* ויק ףדב סישה ןוילג 'ייע (my ףכ 'עב וגיבר Cx וירחאש (ביעפ ויק

 .49 רצב ל"ומה ןוכנל היגה

5* 



 תויגטסא ומכ אוהו ו'אר 'גה nb mane ומכ
 .תואניפס ס"טב ג'ונבו ,ה"סק ,א"חב ע"ייע

 בכרוהו אטס םרוקה לעפמ ס"שה b^ יפכ) אָדַטְס
 יטרפה DU אוה ד"עפלו אד ןמו תיטס ןמ |
 'ד 'פד ג'םבו CP תבש) הנובה 'פד ג"סב 8

 .הלעבמ אר תטס ארטס ומא (Gro me) תותימ
 'פדבו אד תטס 'שמאו ר"פדבו י"כב ה"כ ה"יחא]*

 ןמ Dn" ר"ב י"כבו rb 'פדבו אד תיטס 'ציניוו

 ךורעה ןושל סנו רוזנעצה ארומ ינפמ 'וכו ומא
 'עב הזב עגונה לכ לע יתכראה רבכו אוה העיטק
 'ינכו wn" 'רעהבו n^p ב'חב ש"ע ארטס ןב
 ו"ו D'p י"כב ןאכ כ"ג N^ ארטיס ,ארטס תעטומה

 — [ןַמָּכ ע"ייע mp ר"בו xn 'ב

88016, Sàulengang, Gal- (דומע 616% י"לב vob 

  6ךרד ('וריבעה +. :'ה) תבשד ג"רב
 ויטסמ םינפל ויטס היה לופכ ויטס msn רה .ויטס
 (n ow הברעו בלולד 'מגבו 629 'יחספד ק"פב
 p" 6') לילחה 'פד (y (ד'פ 'כוס יתפסות א"ער

 שיש הבחרב ומצע ויטס א'פ .('הווטציא איה וז
 (* תילמרככו םיברה תושרב דמועו אוה םידומע הב
 תילמרכהו תינווטסאהו העקבו םי לבא רמאקד אוה
 (p^ ,)5).1 n [י"הרכ אלו vm אל הניא]
 תוניפסל pup ךכש ךלמה תוניפס םוקמ תינווטסא
 לטונ 'פד ג'סב .('ןיטפא לאעמשי 'לב ךלמה
 תוריפ האלמ איקסיד וחכש G'yb ב'מק תבש) םדא
 יושע ןינב י"לב האוטס 'יפ ב'א) -- C) טפב
 ה"יחא]* = (בושמו םרזמ הסחמל ויתחת לייטל

nom80% םינקז 'ע וקיתעה ('ב יבימ יקזחי) קיתא . 
 'כוס 'וריבו ויטסל החותפ nun ק"מ mb 'תפסות
 הלאה םינינבב תויהבו np ויטסא .ה"נד ה"פר
 bw הפצול כ'נ לאשוה ןכ לע ששו טהב תפצר
 "יעו ויטס C "nb תפצר 'גרתב mb םינבא
 ןירויצב קיקח ויטס סרב 'א ,ו'כ 'קיול 'א י"רת

"ey ^»ב'כ 'ליגמ  — 

 'תפסות (םדוקה y'"y ךומע Os פ"למ) ןויטיס *
 .א'פ ג'שו ןיבופ ע"ייע ב'פ מ'ב 'ילכ

 ןויטיס * — wp — טס

^ MM תק TIAM 
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 םרמא ןיבו טיסה אלמ םומא ןיב לדבה ילצא אוהו
 ןתנ וניבר שוריפ לא תוושהל שי כ'ע טיסה בחר
 'יפכ ונייה ןאכ ם"במרה "פ לש טיסה אלמ יכ
 טיסה בחורו ףופכ טיס ןינעב יחכונה ya ךורעה
 ךורעה b^ לש טושפ טיס אוה ןאכ ם'במרה 'יפש
 םישב) m'4 ^b אוהש ןושארה ^53 'ח ףכ 'עב

Gemירבדו  nbsp en miםינומדקה , — m» 
 א"עו א"לד ו'פס 'ובותכ תבש 'וריב טיסה אלמ
 ימוחנת ג'פ מ"ב 'ילכ 'תפסות :ה"מד ה"פ ז"ע 'וריו
 לופכ טיסה sb .ח"יפ ר'דמב 'א b npn^ ןשיה
 טיסה בחור אלמ (C ט"פרו C mes תבש 'פסות
 bow" תבשל רצויבו ב'עס י"ד ז"פ תבש 'ורי:לופכ
 יבריב רזעילא 'ר jm תרפסו תיאר זא ליחתמה
 טיסב םינש דע תחתומ תרזהו m5: רועישה רילק

 -- [טיסהו חפטה אוה תועבצא עבראו

NOD *מ"לב ומכ ס"לב)  me ^b nbi?דועו ךרדמ  
 -weichen, ab לעבלו לאל הנומאמ רוס

Ceichen, treulos werdenשרשמ הברהו  no)רוסו  

 ח"ל 'ישארבל ילקנוא ןייע איטס אנשלב 'גרותמ
 לעפאב i15 a5 5 5^4 ירמבל ;זימ 6

"eosיעשי 'גרת ןיד ףורצבו ג"כ ,ב'כ 'רמבל " ", 
 'ג פ"ר 53 3^ .'ה .'ז ,'ב סומעל ;א"כ 5 ;'ב
 "יגכ רדגפלק y'"y ןיד יטסמ ל"צ ןידיטסמ בר
 y" לעבל וא הנומאמ היטנל לאשוהו ש"מו י"כה

nכ ,ט"י .ב"י ,'ה 'דמבל '. ww»ב'ל תומשל , 
 יקיול 'א n" ;ז"ט א" ;ז'ט .ב"י b 'ירבדל ;'ח
 ib" םשה תארוהב הַטּוס ינוניבו .ותלוזו 'ד 5^
 .'ח .'ז 'טוס תוטוס ץובקה :ה'פ 'ומבי ,ב"ל .'ב
 תקסועש הטוס תכסמ תארקנ הז םש לעו האלהו .'ט
 ,'ו 'רמבל 'גרת smep ר"אלבו ןינעה n הברה
 ^b ;'ו ,ג"י 'רבדל 'גרת seb טשפומה םשהו 'ב

 לבבב אכיא איטסד אתריב א"עס ב'ע 'שודיק ,ז"
 טסד ו'ט /3 תלהק 'גרת אָתּוטְס םשה mi 'וכו

 .היתוטסב

 טרופריא י"כ ו"פס ק"ב 'ילכ 'תפסות (?) תואנאטס *
 תואנאטסא ל"צ תואנאטס הל שיםא

 אבטציא b/p י"כבו y^by3 היכ )3  .(איי) ייפר תבש יפסוחב ייל ןכו ייל ונינפל )* .ס"ש vim יינושארה "יסופדב ('

 (.זיסק ,איח) 'ב הוטסא 'ע לע ןויכ וניבר לבא ןושאר ייפב ררגנ וירחאו :יה תבשב (אנליוו ס"שב) חי"ר ייפב ה"כו

ms (* ey5 .תילמרכב עיפרשבו ריפרבו ייכב ( יולהאל ג"הר ייפ 'ייע vb nnb sn nep5 .ט"מ ) ילכב ה"כ 

 ויטסא ךלמה תוניפסל ,pup ןוי ילבו va ייכבו רוטסא ר'פדבו ויטסא ב"הו ט"ק (C722 ןיטסיא יזיפמ ע"פדבו ריב ו"ו

 nb (? 1676 יילב ומכ הניפסה jun vy moy ייפ שפי פיילב יכ עדו הארוהה וזב הלמה ןורתפ ינממ סלענו
 היכו ןיטסב ח"ר «p^ םייונישה נישו o הרעה aD ,גיחב "vw קסויד יעבו D'U "523 כייג N" ונובר "333 'מא 'םפרר

 nM אבה יעו תמדוקה הרעהו יא הוטסא yy פ'לב mm ךורעב ליחתמה רובדב כ"ג ר'פדו D'p ייכב ןיטס



 3 !אתמּוטיס

  Cub "mb an.רעישה תא רישמש ותוא ןיכס —
 ( sgרעשה תא תוקנלו רישהל רפא ימ י"לב 'יפ

 תואחסונבו  prs(ןוטכטס ריבע אוהו תולמ וטמשנ
 אבה 'עב תכטס ומכ התוזגו הנינעו ה"יחא]*

 « ce'ימעפלו וניבר ןוכנ לע ריעהש  mss'א
 [ש"מו ןוטקתסא יעו ןוטכטסא ע"ייע שארב —

j^ (ותארוהמו םדוקה 'עמ) איצומה 'פב n30bD 

  iדוסל ידכ דיס 'מגב (6 n3יפ  Yum'פד
 'יחספב ןירבוע ולא ( CXהליגמב ק"פד הדנהבו

  Cx'פד 'טגבו 6'ש 'פה ףוסב ןיקשמד ק"פבו
 יוחנמ) תונברק לכ  "wn CYb,יב יתפא) רומה ןמש

 ^ תכטס 6אנ וה בר  ^b.איכד ארימ -- (&'3

 י"לב  ^Yרומה ןמוש םנו רומה יצעמ ףטונה ירצ
 רומה ןמשב םישדח השש 'גרת שכמה ןמ אצויה

 ,'ב רתסא) " Cוא תועט אוהו תסכטב יחרי אתש
 לעבו לספסב ופלחוהש ומכ תויתואה ופלחוה
 גופב ךירעה יכ ה"יחא]* — (קדקד אל ןמגרותמה

  025יפדב ס"שבו .וז ס"ט :3^ ,ד"חב יתזמר רבכו
 ל"נה "יחפפב כ'ג ספדנ ו"פש ןילבול דע םינשיה

 י"כבו תבטס  aתכסט ל"צו .תכסונ 'ליגמ ס"שב
"y) ןומסרפא קיתעה רתסא י"כ 'קליבו (תכטס = 

 יליגמ סיד  Ct» mwי"כב ה"מגר שרפמ הלמה וזבו
 ץבוקב) יוחנמל  v5אקילייגנא « C375 m[תכטס —

 לש ןיחוולו mes מ"ב ^55 'פסות (?) תכיטס *
 סביקס ל"צו 'פריא "53 ה"כ תכיטס

 ע'ייעו ג'מ ח"יפ 'ילכ ש"רב ה'כו אנליוו 'פר 025
 ,'פי חל

 'צמאו "55 ונממו situla ר'לב b sbpp^ — לטס
Wassereimer 0)ע"לל קתעוהו  Jes 

 (.ויר גיפ תבש) הריכ 'פב 'שורי D) יסרפ 'שלבו
 ןתיל והמ ל"א יבר oy יחסימ לע אבור קחצי 'ר
 p" אלטס וג mn) ל"א snow וג אתיחולצ
 — :" לפסל לאעמשי 'לב ןירוק אלטס ןגא אתלנע
 'וריב ג"ונב ה"'חא]* — (ילדו דכ ר"לב 'יפ ב"א)
 רומאכ 'פו ע"לבו 'ורו י"לב sm אלטס לצו אלטנ
 ומכ ר'אלב אתלנעו — םימ וב קיזחהל ילכו דכ

 — n] לגע ע"ייע ל'זח 'לב לוע

 ירוסו «pe יברע לעפמ אָתְמּוטיִס — אתמטס
ODDםשהו םתס "פ  Verschluss RBO3D 

 -Siegel, Pei םירחופה ןיעבוטש םתוח ל'זר לצאו

 .ןוטכטס לייצו ןיסכטס m'p י"כבו ןוטכוטס i ר"פדבו א"פדבו ריב ?( v5 ms ג"ונב (3

rre TAMה. יח" דוס ב  

 =) אתמטס - הָביִטָמְס | = ל

 'עב castra stativa) כבר  B^ ר"למ) הָביִטַטְס

 ביטנוד ע"ייע הייחא]* ,הניטנוד

 האיטטס ד"טב 'מא 'פדב ע"ומבו הביטטסיא 'עו

 — [הביטטסא 'יא י"פס ר"בבו

 'צמא י"לב ןכו stationarius ר'למ) רָנויִטָטְס
(Wachposten 670/000/000%פ ר"בב ' 

 דיתעל לבא :הנש תואמ שמח ןב חנ יהיו 02 ז"כ
 ונדמליבו qnbw רנויטטס תומה ךאלמ השוע אובל
 רימשב w" לבא ^5 יוחנתב) הנא דע 'פ ךל חלש 'ַס

 רמאיו תומה ךאלמה אבי DN ה"בקה רמא (אינפ
 ול 'מוא ינא םלועב יתוא תארב םנח לע יל
 ינב לע לבא ms לע ךתוא יתארב C רנויטטסיא

psטלוש התא  "pונינע יפל אוה טילש  — 
 ה"יחא]|* — (הפצמ לע דמוע nex ר"לב p^ ב"א)

bp pumןויטטסא ע"ייעו ב"ר  am)נ"שו (.תיסק  
 לש ןורנויטטסיא 'מא 'פד יפכ M" ,'ז ר"שהש
 םלועבש המוא לכ לע in" א"מפ ר"משבו .םלוע
 ר"דמבו וניבר 'יפכ הזו ^« ךתוא יתטלש ה
 ןיאש וז המואמ ץוח כ"ועב לכשמ אהתש ז"טפ
 תעירי ןורפחמ an^ ופילחהו 'וכו הילע תושר ךל

 [הרזה הלמה

* Pobצמא ר"למ 55( ' staturaתרוצכ הבצמ  
 ר"שהש Standbild, Statue) תואל םדא

"pאל . . ןערית ישנ :תא הפי  umםהימזנמ  
 ורביש השקה ןיריטטסיל המ wes לנעה השעמל
 לילא תרוצ סופד p^ ו"כאע ךרה ןיריטטסיל ה"בקה
 םיטפש ה"בקה םהב השע םירצמ יהלא לכ ונינעו
 ז"מירו ו"כאע בהזמ השענש ךרה לספ הז םרבשו
 Brust- ovn9&pov י"לל ונויכ ריבשמהו ה"ק ,ב'ח
 vb" תואב תבתכנ הנניא 9 ms לבא 84
 לבא 799 ,ג'ח יוועלל ל"תמעל רעשיילפ תפסוה

 הלמה תרזגב יוועל ומכ nav הגש אוה םנ

cvaxvóy vow) ןוטְכַטְס 

(bereiteter Balsam, Myrrhenól, Zimmtól 

 ל"א )255( ןורתי המ 'פ םינהכה לא רומא ר"קיוב
 אוהד סונירק רפכמ ךובאלו ךל םיכח אנא אל
 אגוז pum ('ןוטכטס דיבע Gom יאנלבו רפס
 תא רישהל םישנה תומישמש קורמת 'יפ היליד
 תכטס ורקיעו ותוא השוע היה אוה רעישה
 יליגמ :יט ק"מ .ג"מ םיחספ :יפ (nat היב ןנירמאדכ

künstlich 679%00 = 

(íרנויטטס ר"משב . 

 הימרי רב אגוה בר ייהספבו אייח רב אגוה בר יוחנמבו תבשבו קיימב י"עבו Dow v33 לבא אבא רב אייח בר יליגמב
 פייטב ביח "33 )5 .הוה a^a י"כבו הבה ו"ופדב לבא ימאו 'זיפ ר"פדו טיק י"כב ns )* aen רב Db םג פ'ש יייכבו

 .לספסל

DS Ee do LEN 
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 "ג יפכ) jeb םשהו 'וכו םיניטסמ םתא ךיא 'וכו
Cmnenה"כ .ג"כ ד" א" ;'ד ,'ה א"מ 'גרתב ; 

 bam" 'גרת ep ם"לב) אָנֶטיִס 'ר .ט'כ א'של
 י"רת Satan ןטש תרחואמה הארוהב Tw ^ ,ט"ק
 " ,* 'דמבל ;(.טיפ תבש ייפע) 'א ,ב"ל תומשל 'א
 .אנטיס םנרותמ בויאד ןטש לכו Grm היר ייפע

Tonאנטס .ב"ל  xj 
 Sáule, Spitzpfahl) דומע «-«O פ"למ) ןוטיס רט

 הפצמ לע הירא ארקיו קוספב 'גרת
 .ןוהינוטסב ןייתא ןיירשמ לק 0n aes ייעשי)
 ראוכמ O73 m «pores 'הל ר"טבב ה"יחא]*
 פ"למ ר"עפלו Streitwagen הבכרמ ^5 600 י"למ

 םהילעש םתמחלמ ילכב םיאב תולייחה 'מולכ ל"נה
 'מוחנתב הזמ ילואו תנעשמ הליאשהבו םיכמוס

^p "powלש ונטיס אלמלא 'ב  sw»היה אל  
 ותנעשמ זיה באיי B pun^ תא תושעל לוכי רוד
 שיר pou ץוחמ םולש ול תושעל ךמסנ וילעו
 לש ווט ש אלמלא 'מוחנתה םשב in^ 'יטפוש

 -- [יוכו באו =
 לש אנטיסכ b'3 מ'ב ^55 'תפסות (?) אנטיס

moneפדב "ארכ ינט יוסכ ל'צ ' 
 ל"צ ינטיס א"פס בוט םוי 'פסותבו — בעיקלאז

 .טרופריא "53 ה"כו ינסיט
^b D'OD*א'עק .א'חב ע"ייע סיטסא ומכ : 

 D^ אשנ ןשיה 'מוחנתבו נ"שו האלהו
^x 7^םיטס ל"צו םיטס . 

 - ,Fütterung לכאמ קופס 606 (oe המיסטס
Geiehliche Nahrungשארב ונדמליב  

 יל wy "פא דוד רמא )0? nmn בקעי בשיו
 יל אהי אלו ץראל הצוחב (*המיסוטיסו תומוטפ
 ףפותפה יתרחב ('|לארשי] ץראב ןיבורח לש ףופיס
 קופס י"לב p^ ב"א) — )^ ידיפ onn" יהלא תיבב
 םינקז 'ע וקיתעה הלמה וזנו ה"יחא]* — (לכאמ

  my"נוי הלמל בורקו (איי ,'א ישוהי) 06766"

 vb esp) 'ילהת ny סוכמוס קיתעה הב רשא
 606000, ,ovi לעפהמ sm Co .'ל גוי םחלו

ver!ראותה  cweurógקיתעה הבו  Db'pyאירמ  
 איט ילשמ) םובא ןכ קיתעה סודותו "C ^ ביש)
 אוהו הטיסוטיסו היגהל בוט רתוי הז יפלו ח"

NDומע רשא תומוטפ ומכ ונינעו פובאו  
 — [רכזנ

——— 

 המיסטס — Np D) =) אתמטס חל

 אתמוטיס יאה ?CT טיב) ךשנ הזיאד ג"סב
^b aepאקסיעה לע םירחוסה וב ןיעבוטש םתוח , 

 טרפבו ןמיס ןימ לכ י"לב אתמטנס b^ ב"א)
 יילל 'w53 ה"יחא]* — (םהינש תערמ יושעה

verabredetes Zeichen 090%ומכ ןוכנהו  

 (.ז"ס תבש) היתיממטסא 'עבו Di ע"למ יתבתכש
 אתמוטיס 'למ כ"ג הלמה וז שרפל וניבר הצור

b qunגרת — א"עק .א'חב ש"ע ' "v &' 
 'תסאבו אתמוטיס (היכ ^n .חיל ישארב) תמתוחה

nאתמוטיס תקזע ^ .'ח .'ב . Denח 'פ ' cy 
 — [ש"ע לעפה
GiahD N'D'D *ינואגה ישתב ' ^pרצ יבכרה ז"ת  

 : ב"ס 'וכרבב 323 אלזרבד אמטיס (4
 .ע"ק .א"ח ע"ייע אמטסא

 הברה האובת רכומ סול6% bo prp" =) ןטס
(Getreidegrosshündler(ד"מ) יאמדב 'ב "פב  

 ןמ חקולה "מ «m'a .האובת ירכומו תונוטיסה
 ןוטיסה (.ח'פ ב"ב) הניפסה תא רכומה 'פב .ןוטיסה
 יילכ .יפסותב ןכו אימ) יילכב 3^ 'פבו ויתודמ חנקמ
 בהזה 'פב .האמט תונוטיס לש תלשלש (ביפר מ'ב
 לעמ ןוטיסל הנתנ yo) חימ 52( ךשמ דציכ 'מגב

^bילעב א"פ ןמשו תוינטק ירכומ תונוטיס  
neonל"צו] (ךכו) םיטח רכומה ינוונח א"פ  

 ןוכנה אוהו ה"יחא]* | .ןוטיס ןוי 'לב C [רכומו
 nb! mb יאמדב ש"רו 3/33 ם'בשר שריפ ןכו

wowל'נ האובת רכומ שרפל ם"במרו ה"מגר הצר  
 לבא האוכת ירכומ op תונוטיס ורכזוהש םעטמ
 האובת ירכומ en (תוחוקל לקשמב ץובק) תונוטיס
 .ו"נ מ"ב דוע ןוטיס  ריחיהו .הסג הדמבו הברה
 רזגנו .('ג"כד Ye יאמד 'ורי .ג"פ יאמד 'תפסות
 ישארב) ןגד םינקז 'ע וקיתעה הזבו 6020 ינוי םשמ

 .היל יא"מ ישארב) »$3 )"3 .5^ ^n ידמב ;זיל .תייכ ,ז"כ

 יזהר ;גיכ ,א"כ יא י"הד) הטח CU vo "nn ;טיל

 — e] יב יב

 ע"לבו הביאו תודגנתה ונינע ?qoi מ"לב ומכ) ןטס *
(hindern, anfeinden, anklagen oesןטשל  

 5 mb ןטסימל 'א י'רת Gs "B3 ול
Cinesיח"ל יילהח) ינונטשי  Geaיל ןנטס 'גרת  

bp nw (mnes mo)ונטשל ;יל ונטס 'ד  
sa monכ 'מוי לעפאב ןכו היל אָנֶטְסַאל א ', 

 ןיטסנו swa ו"לפ יתבר 'קיספ ליעפהב .ינוטסאל

ap (*יילכל ג"הר ייפמ קתעוה  nvהנוקש ןוטיס ייפש ביב הימגר ייפכ תצק ןושאר 'יפו )5 טירפ)  j^ןמשו  "yr 

 .זייק aem ןוטגיימא עיייע ס"ט neon ג'כ רומזמ טיושב (%  .ביגש pys חכומ ןכו (*  .ה"פ יאמד ם'יבמרל מ"יפ
^a ^" )*האר יוחנתה  sn ^bייל ימאו ליסאב יזיפ רייפרבו ןאכ ליצכו ףופס יעב הכו )5 .אמסטיס טיק י"כב )5  pi 

 .ניופדב w^ ץראב



39 

^D ctar דנעצ 'למ ל"נ רתוי לבא יחלה לע v3 
star, קסנאפ 'לב' = ausbreiten חטשו טשפ 

  sternere 153. strnátiתישארה הארוהה וזב תמאבו
 רַטְסַמִד )2 ידיק "לחת) םימש הטנה י"כ 'גרת

 'טישפבו ג"ונבו אימש " nnoלע דיב האכה כ'או
 וא יחלה לע ריה חוטשו תטשפהמ לאשוה יחלה

die flache Hand auf der Wange aus- םיפא 

— [breiten 

"ODארטס דועו ס"למ)  y'bsדועו רצ 'יפ ;3*  
j^» y'53הפש  (Seite, Randא"ר 'םב  

 והניכפהנ (.ד'לק תבש) ןישוע 'מגב איבה אל םא 'מוא
 ,(דגב לש הכיתח תפש p^ ('יארבא הירטסל
 ימנ ארטיסב «CY םתכה ןכו 'מגב mc םד 'פב
 תפש b^ .סבכתמ אלד ןינמז ארטיסב קידב
 ('רמואו הפי סבכתמ וניא לופכ אוהש יפל קולחה
 ןיניידה תועובש 'פב -- םתכה הז היה סוביכ םדוק
 p" והנינ ארטס והנה (ב'מ (ayme יל הנמ 'מגב
 רהה דצמ 'גרת ב"א) -- ,יזוז ןיליא ווה דחא דצמ

nnbי) לאינדבו אכמ ארוט רטסמ 072 3/2 א'ש  
(nתמיקה דח רטשלו ) — *[ןויצב ע"פדב ה"יחא 

 יכ המל יתעדי אלו שדח ךרע ליחתמ 'ועובשמ
 עלצ ןושל ןכו רטס םגרותמ דצ לכ ןכו דחא לכה

yל'זרדבו ןמגרותמב  "vב"לד .ט'פ 'יאלכ  : 
 'ורי ,ארטיס by ינובהיו .ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'וריו
 ןיד ןמ ןידו ארטיס pub ןיד ג"ע ר"כד Ub 'דהנס
 אתכודמד ארטיס ד"ע ם'ד א"פ 'ציב Y" ,ארטיס
 ילקנוא ,ד"כ ,'ג 'שארבל CN י"רת ןירטס ץובקהו
 "^ i5 םשל ;יהורטס ^b ,ד"י ns תומשל
 רחא דצמ וב ןישונש בוחל לאשוהו אנורא ירטס

"sooישתב ןואגה ל'זו — ,ה"פ 'ובותכ םש 'ועובש  
 ייארטיס ןורתפו (114 רצ יבכיה) ה"לר p^ 'ינואגה
 דח רטסלו בותכ רשאכ רחא דצמ ונל היהש ןוממ
 .(ע"ומב ליעל 'ייע רטשלו בותכ 'קמבו ל"כע תמקה

 ריכשכו Gaohn, Lóhnung אָרּופ ,אָרְטיִס —( רטס
 אריגא Tum 'גרת (י'ב יז בויא) ולעפ הוקי

 מ"ק י"כב ה"כ ה"חא]* | .הירמי פ 6 קידומד

 mue ר"פדבו ונינפל ה'כו הירטס 35 ראשבו
 י"רתבו אריגאד ארטוס ג"י )^ 'קיול י'רתב ה'כו
 ,הירטוס היל ערפת הימויב vb s ,ד"כ 'ירבדל
 םדוקה 'ע ny ללכנ 'מא 'פרמ ץוח ע"פדב יכ עדו

(ND — רטס — ינימס ex טל 

 (ז"יק .מ"בב הילעהו תיבה 'פב ) יניטס נשא
 אל שיקל ןב ןועמש ר'א יניטסו

gymע"ייע וז 0305  pהארנ ילו ה"יחא]* —  
yyש"מו בזעמ  miרק ע"ייע  ^ "AD pun 

 an" וז היל אחינ אלש ףא 3701 ינטסוי וא יניטסי
 — [ך"מס תואב ךורעל היה אל מ"כב

 שירב palten) עקבמ el ע"לבו ס"לב) ףַטְס
 b" תופטסומה jb ץוח (אימ א'פ) יאמד

 ה"יהא]* = .ןהילאמ ועקבתנש דע ןליאב ולשבנש
 p^ ןינעה הזמו ש"ע ש"רהו ם"במרה B3" ה'כו

 — [ז'חא אבה 'עב הפיטס השמ ינפ לעב

ny» nemo ₪ילואו מ"לב ףטש ומכ ב'ר  
 Y^ 'b תבשד v" (םדוקה 'עמ

 הנממ תחשומ הפיטס השא ןכש €2^" טיפס יורי)

 ה"יחא]* | .םד תפמוש איהש הארנ ,האפרתמ איהו

 'עמו הינפב םיעקב הל שיש n mem^ ינפ לעבו
 — [םדוקה

^b) "Opיחלה לע האכה  ohrfeigen, mit der 

(Hand in's Gesicht schlagenלבוחה 'פב  
pe»תותימ 'ד 'פב .זוז 'ר ול ןתונ ורטס 6'צ  

 ועול רטוסה אנינח ר"א (Cno m3 ףדגמה 'מגב
 Ü, [הניכש לש ועול רטוס וליאכ] לארשי [לש]
 אצמ 6ג'מ Uy םילכ איצומה 'מגב 'ימלצה לכ 'פב
 opua ורטס הלטיב אלו הלטב ל"א לודג יוג

 לשמ (:ה'כ הדג) לדנס .תלפמה 'מגב תלפמה 'פב
 ,וירוחאל vis ריזחהו וריבח תא (*רטיסש םדאל
 ורטסו ךאלמ אב €^ פש) ימ םויל :תלפמה 'מגבו
 ימוחנת םיטפשמה הלאו 'שרפב ונדמליב ,ויפ לע
 )^4 קרפ ו'ב ישרפ םישדק ארפסב היכו 'ז ייפ ייטפשמ

 )^ טיי יקי) ךבבלב ךיחא תא אנשת אל ר"ת
 p^ ,ךבבלב ל"ת ונללקת אלו ונוטסת אל לוכי
 'תפסותב ה"נכו ה"יחא]* — .יחלה לע דיב האכה
 לעיפבו .'פריא י"כב ה"כ הרטסו האחד CO? nep ז'ע
 א"סד א'פ 'ודיק 'וריו ג'ע vet א"פ האיפ 'ורי

 התיהו א"פ ר"בדב ה"כו ותרטסמ ומא התיה 33

 ותרטסמ nm ןכוממ רמאיו 'פ ר"תסא ,ותרטסמ
 ו"טפ ר"מש םימ תאכהל לאשוהו 'וכו ןיקדרוקב
 הרזגה ןינעב 'יפ יתיאר אלו .רטסמ ה"בקה ןרטס
 דנעצ 'למ לעפה הנבנ יכ יתעדב הלע הלחתב

  cithraהאכה ךורעה 'יפכו ויפאב ךה 'מולכ םיפא |

 רוזנעצה וטימשה איליסאב יפדבו לארשי זעול ס"טב ליסאבו יזיפ יפדבו 'רשי יעול ויופדבו שי ועול .רטוסה ריפדב (1
 ה'יכו יארבאל ל"צו יארבאמ הירטיסל אכפיל יישר ייכבו היכפיל םשו moss היכו (5  ,רטסש ג"ונב )?  .י"שרו ימגה
 יא ארטסב החכתשאר ג"ונב )5 .ש"ע יישרב ne» (f .Yop רצ תבש סיד יאליעל הירטיסל אינפל גיונבו Ds יייבב

 ע"פרשב לבא ר'פרבו «v3 D (' | ,וגיאו ב"הו ו"ו י"כב )5 .יוכו קידב ימנ ארטסב קדבר ןאמ קורב התקזח תרמא

 .קירומד



| 
| 

 םטשיו vb a) 'שארב) רמא תאד המ דיה רטונ
 ןיחווצ (*ימורב (*רזעלא ^ רב pm ר"א ושע
 םוי ר'לב p^ ב"א) — .('ושעד איירוטנס היל
 יאתבש לילאל am םישוע ויה הנשה ףוסב םדיא
 ה"יחא|* | (והערל שיא nup םיחלוש ויה זאו

 ;א'כ /2 Livius ;'ז ,'2 N Macrobius', ש"מ ןייע

mom v5 5ר"בד .'ימעפ הזיא םש ז"ע 'וריב  
rbםתאו סיפטרקו אילנרטס אדנלק ונל שי ונא  

 רמאיו 'פ ר'תסא .תוכוסו תרצע nob םכל שי
 — [אילנרמס אלו סדנלק !אל םירמשמ ןיאש :ןמה

pn יב עס ע"ייע עיס ומכ "b n^ יכוע" np" 
Je» pb זא היהתו ןוכנ o» ף'לאב 

-Fülle, Menge םישנא תציכקו nan 

Saturei PINPD *ע"ייע  SIND 

 .קנייס ע"ייע אקנאיס *

 .'זו 'ד בס ע"ייע אָתּוביִס NZD ,ביִס *

 םשהמ הנתמ ןתונ .cL ע'למ p«3 = ביס ₪
c^הנתמ  (Geschenkפ ר"ב 'רדמ ' 

 (* תביס תציש (ח"עפ) רחשה noy יכ ינחלש רמאיו
^bה"יחא]* .רבכ תרבד 'מולכ תמייס  m» 

 תצייש לש p^ אוה תמייס "יפה לבא כ"מ "יפב
 תבייס תצייש :י"שרל סחוימה 'יפבו 'ג ץש ע"יע
 ינכרבתשכל 'מולכ .ךוכש לוטו ךתכאלמ רומג

cmתבייס יכ ןוכנה אוהו כ"ע ךחלשא  byp 
 ה"פד ב"פ «m^ 'וריב 'יאדכ אָביִפ םשהמ הנבנ

vyהיל 30« ארגיא אדח והבא ^? היל חלש  
 ךלהתא ep אתביס ןיליא pai הוגב mazo ןמ
 כ'או תונתמ תרגיאב ןתנ e^ לארשיד אעראל
 יוועל n ran ןכו ינכרבת 'מולכ ךתנתמ .jn תבייס

 — [הנקז 'למ תבייס ראות הפי 'יפכ אלו

N2"Dיקסנאסו דנעצ 'שלמ < פ'למ אָהּיִס —  
cyávaרוחש  (Gehwarzמגב דיה לכ 'פב ' 

 .אבייס אשובלכ רמא אלוע )2 002 םודא והז יא
 -- :תרחכ אוהש םוקמ ותוא ("לש 'יפ אהויס א"ס
 חכומ אנייפ 'עמ ה"יחא]* | (אנייס ע"ייע ב"א)

mvי"שר כ'ג ררגנ וירחאו ה"מגרל ךייש 'יפה  
 םישוכלמ םש ןישועו םוקמ םש האויס 'יפש הרנב

 (אַהויְס — iD") — N2"D — רטס

 רכש ןתמ b^ םדוקה 'עמ התרזנ תויהל הכירצ זאו
 Sold, Lühnung 07006000 י"למ הארנ ילו ודצב

 — svrpóg]  ראותהמ

 לאומש 'ר ג"ער ב"ד Ss'b 'וכרב " OD) רטוס *

 אוה יכ רמול יתעד הליחתב .רטוס רב

 לבא .ג'כ תכש ילבבד ארטוז רב לאומש בר אוה

 יאטרסס רב לאומש בר ל'צו ס"ט אוהש ל'נ רתוי

 .ס"שרהמב ג"הכ תמאבו

 ר"מש Feldherr) 670006 י"למ) סוגיטרטס *

robוכו סוגיטרוטס תושעל שקב ' 
 UTD יניטרטסא ע"ייע שארב תפסונ ף'לאב בורלו

 .(ה"עק

 ,אבצ שיא 670000776 י"למ) "poro רע

 -Krieger, Kriegs  אבצ רש

(oborsterםכל הזה שדחה 'פ ר"מש 'רדמ  (vb) 

 הדסק שובלל .ידכ ןיטויטרטס ול ביתכמ ד'וב
 C איטרטסא ע"ייע המחלמ ישנא י"לב p^ ןוירשו

^e) nine *ידוקפ 'מוחנת (8₪9499מ תוכוחר  

^Dל"צו תוירטסב ךלהמ אוהש 'ג  

 (ד"עק (W'T טרטסא ע"ייע תויטרסב וא תויטרטסב

ynג'ק םש טרסא , 

 6000095 י"למ ןיִטְמּורטְס —( ןיסמורטס סע
(Decken, Teppiche, Polsterדמ ' 

 b^ ןיסמורטס יתייאד תיאו ןורתי המ 5 תלהק
 רתוי 'יסופד תצקב ג"ונב ה"יחא]* — ,תועצמ י"לב

 וקיתעה wm ל"נה י"ל איה איהו ןיטמורטס בוט
 ןכ קיתעה םליקעו 022 ילשמ) בכשמ םינקז 'ע
 הב רשא 60% Dy איה תחאו C ,'ו א"מ) עיצי
 $49 79 בויא ;יד יטימ 'שארב) עוצי םינקז 'ע וקיתעה

aep "onnג .ב"ס יילהתב סליקע קיתעה ןכו 0^ ' 
 שרע םינקז 'ע דועו C» w2 ייעש) עצמ סוכמוסו

 Q1 ^w] יתסא ;יד ,יו סומע ;יו ,'ו םילהת)

 ,Sünfte) ןויריפא ,basterna 133202 3^5( הנרטס *
 וינב והוביכרה 'כ D̂ ךל ךל ןשיה 'מוחנת

 ל"נה ר"למו הנרטסבב ל"צו (הלגעב 'יפ) הנוטסב
 .ל"ומה ןוכנל ריעהש ומכ

 ק"פב (ב'ר b "y Saturnalia^ ר"למ) איִלנְרטס
 B" (*אילנרטסו (? אדנלק Cm ז"עב

 םקונ אנוש הנומט האנש (גיע טילד (0b 'שוריב

 Ty יפסותבו .יחו .« ס"שבו ריב דייל ו"ו ט"ק יזכו ימאו יציניוו 'פדב n235 היכ )* .ה"עק aem טויטרטסא עייייעו )!

N'p*לבא יפריא י"כב  ovהיכו סדגלק וריבו  maר"ב יייכב לבא ויו טייק י"כבו עיפרב היכ (* .סדנלק עייייע 'עה  

 םש יפסות י"כבו ארונרטס .יח ףדבו .יו ףד 'יסופדב ס"שב היכו איינורטס sn ףדבו .'ו ףדב DUC י"כב היכו אירונרטסו

 .רזעל יר יב ג"ונב (+  .היילנרטס ןוכנל 'וריב לבא אירנרטס 'ציניוו ריפדב ה"כ )9 .רוזנעצהמ קחמנ 3 יייכב )5
 ע"פרבו ב"ה י"כב ןוכנל ה"כ )*  .תפייס יקליבו ץש יעב ה"כו mo תצייש (cov מהצענזור.  '( i722 ץ"פדשבו

 53 ס"טב
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A1 יילימ * — (אַהויִס =( N2"b 

 היטקנד אוה אטטס "גה איכה .א"מ "ירדנב ן"רו
 ע"ייע טיוס jb לעפתא אוהו טיותסיא לעפה םשו
 mr ,יתכראה םשו (.ח'פק m" [טיוטסא] תויטסא

 ילב ןכו אָטיִוְס תויתואה ךפהב 'יגה רקיעש הארנ
 ר"טב) רעלזייא 'ה תרעשהכ אלו דחפ thwya דנעצ

CU» vnתחת ן"ייעה תעלבהב אטויז ומכ .אטויס  
 - [אתעיז ומכ איהש אטעויז

 das Sehwebende DYb) לעפמ סייט ל"צ) טייס 7
 דכו GU vb ישארב) ym דריו י"רת

onmיאדכו אסייט "גה רקיע ה"יחא]* = .אטייס ' 
 .ב"ונבו ןסייט .ראותה נ'שו .טימ rm" 'ב סט 'עב

 — [ןטייס tb ריזנב ע'הק 'יפבו jb"b ס"טב

 יינואגה 'בושת Stahl) אמטסא ומכ) 'יפ אמטיס *

 אמטיס יכ )14 דצ) יבכרה 'ה 'צוהב
 Uy 'וכו אלזרבד

 ע"ייע אביס בוט רתויו 2/5 פ"ר ר'קיו ?אָביִס *
 ויד בס

 qo ע"ייע qo לעפמ הָביִס *
 ^ היה םשמ רשא ouknin) םוקמ («DU ןיִנְכיִס *

 ןייע .יעיברה רודב י"אד ארומא עשוהי
"naeנ"שו ןינכיסד עשוהי 'ר 'ע ף'זרהמל  "(Y 

 ףיסוהל שיו :א"מד ד"פר 'מוי 'ורי : ז"ד ד"פ "וכרב
 יתבר 'קיספו (ןינכסד םשו) qb ףד כ"רד 'קיספ
 א'לפ םשו ןנכיסד םשו םשו ב"פ א"יפ ה'פ
 םע יתבר ריעה 'פ ר"כיאבו ותלוז my םינכסד
 pu םוקמה תנוכת ןינעבו .ןינכסד כ'פ ר'קיובו

 ,UD אינכס ,ינכס yy דועו 204 רעיוביינ
 .םינואגה 'ושת םשב ש"מו םיכס y'"y אסביס *
 by" (אזוחמל בורק לבבב םוקמ «ow אָרְביִס *

 יבל ארכיפמ ליזא sp הוה ב"עפ ר'צ
 ארכיפל יתאד אתנחצד אברא אוהה UD ז"ע .אזוחמ
 ,ארכסל ע"פרבו ב"ה י'כ "3 יפכ 'ב ןחצ 'עב ה'כו
 .ארכיפל ל'צו :'ק 'ובותכב ארכסל ה"כו ארבסל
 DW .ארכיסב ףסוי רב אייח 'ר ןיקתא .ג'פ מ"ב
 אפפ רב םרפר :א"ל 'יחספבו ארכיסמ םרפר .ב"מ
 ארכיסמ ל"צ ארבוסמ ןמש 'ר ^in 'ילוח .ארכיסמ
 ארכס ע"יעו -- 6ארכסמ ןמש ^ 5 'דנבו

 .תומוקמה לכ איבהש
 eine לולבש ןימ 66006 י"למ ל"נ) יִליִס ,ייליס *

(Sehnecke mit Gehüuseע"ייע א"נפר ר"ב  

 א"ער "^Y ו'פ 'ילקש 'ורי = ,(*(ז'כש (arm תשא
 < = שייליכו יליס ינרקכ

Ed LENS 
  ? AUו

 ean רקיעו ל"נח פ"למ אוה ד'עפלו כ"ע םירוחש
 תשמתשמ אבייס תלמב ת"יבהו ס"שב 'יאדכו האויס =

 שארב 'יגה .ט"ק י"כבו YU סוקמב הכורא הרבה
Tunיעב לבא הבייס ל"צו הנייס עצמאבו הכייס  

 םשב was איבה bun 'עבו .תיבב ןוכנל אנייט
 שיראוצוה 'לב som הכייס ל"צש ל'נו אנייס 'יג ח'ר <

^b cyákי"שר תנווכב ש"מו 'ה בס ע"ייעו רוחש  
 הדדא יעב יתאבהש האיש 'יגו -- :ד"כ הדנ 'יפב

G5 aemשדחה פ'לכ שממ איה י'כ םשב ' 

 -- [ל"נה
 ,ד"וי ילב םכרע y" דיס TD ND D ,גיס +

nw be) Tp *ט ,'ח 'תסא (ישילשה שדוחל ' 
imז 0/3 'פלו םש ' isסואיניזיג  

 תבש רנעצ 'למ הלמה תרזג qum הז םוריוזית
 Amy .'ג ה"ר qb :ז"פ

^b m"b) fTDםינפב "ייע דורע  CWaldeselפב ' 
 .םיחייסו םילגע ןידדמו .6ח'כק (ni ןינפמ |
'e5הניפפה תא רכומה  (ב'ב :m'yנשמב ') רכמ 

 היל ורק יאמא (פש) 'רמג חיסה תא רכמ רומחה .
mbםוקמ 'פב .האנ החיס רחא ךל המש  

 «ps CT ז"עד ק"פבו Cr» "mb (ונהנש
 ה"רד ג"רב .ןיחייסו םילגע הסג nena ןהל ןירכומ

pmo sm C»דרע אוה  pnmoחיסל המודש  
 Tw אוה חיסו וילגרב לק אוהש p^ רבדמבש
 י"פע וניבר B^ הארנ ה"יחא]* | .ומוקמב "יפו
 רבע "פ der Herumsíireichende cu עיל

 רייע bonus" י"שר לבא דורע gr ונממו בשו
 ר"קיו ג"ע ח"לד א"פ 'מוי 'וריב ה'נכו — פופ ןב
 תבשבו (שטב ע"ייע) .ג"כק ףד כ"רד 'קיספ א"כפ
 'ורי pnto ,םיחייס ץובקהו .ארמח N^ ב"ער ז"טק

"ipnורי ד"ע ה"סד ד"פ 'שודיק 'ורי :ה"סד ב"פ ' 
 : 'תפסות ?C, ד"פר תבש 'תפסות נ"ע ח"ד ב"פ מ"ב

 nm"p הבקנלו לוק תב ע"ייע כ"פ ר'קיו ב"פ מ"ב
 — [םירבדה רחא 'פ ר'תסא

RD עיייע הָחיִיְס .הָחיִס mo* 
 dwaétha דנעצ 'שלמ אתיוס ל"צ אטויס =) טייס |

(Schrecken "IB = 8ג"רב 'מויב  

 6 אמוייס ןמחנ בר 6'אזח 6ב'כ) 'נושארב 'פד
 6ז"ל ק"ב יהו ^ חגנש רוש 'פד ג'רב .הימלחב
 אוה אמלעב אטויס אמק רפוש יאה אמיתד והמ
 י"שריפ ןכו nns .דחפ 'יפ היל טיקנד
 דחפ יכאלמ ל'גה 'מויבו אתועיב :אטויס ק"בב

p» sms (!ןמחנ בר היל ואיוחא 3532( ג'' איש יקליבו ייעבו םיש י"כב היכו )?  .וגהנש קר ר"פדבו ךורע י"כב . 

m3 (?יציגיוו ר"פדב  ) .אשויס 332 *( "syn nv5  ,ארבוס ל"צ אפיקד ארכוס :היסד ד"פ ( nויליס ד"שכ  
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€xםייִס  

w paneכ"מו ב"ר 'יפב ביס ע"ייע תמייס , 
 א"הה 'ה 'יס וניזאה 'וחנת אמּויְס ,םּויִס םשהו

 prb אוהש המל םשה ןמ הקוחר ('הלה תביתב)
 onm וופס םייסמש םדאכ . : השמ לש ותמיתח
 אמויסב ווה אלד .ב"כ ב'ב .ורפס םויסב ומש תא

 L2 )^ םייס ע"ייעו

 'גרת blenden) יִמָס = םּוס ןמ 5yp) n"D "ג
 (יז ,יה שיהש) םירמושה ינואצמ קוספב

 DD y/"y אמוס 'למ ורווע b^ .יהוניע תי ומייסו
 'וריבו ומוסי . . יניע .א"כ "ינעת לעפנב ה"יחא]*
 :מ'מד ה"פס 'ילקש n" :א"כד ח"פס האיפ
 — [נ"שו םס ע"ייעו nb jb לעפתא אוהו ןוימתסי

D"D "CDMןמ לעפ)  mbםיש ,םּוש תארוהב 'א  
 y") (דגב לש טרפבו רבד תניתג ןינע

 תכסמ legen, anlegen) שבל wen 05 יז'ל ישארב

 ארבג אוההל sim (.כ'כ) תוינעת רדס 'פ 'ינעת
meימכוא ינאסמ םייס  ^bםילענמ ליענמ  

umeאה :ב"י םש ןכו ה"יחא]* |  pum sp 
 םייס הוה (Y: "טיג ,'וכו והיינסמ ימיישמד ןנבר

nי"כבו .,'וכו אנירחאל אמייסמל אעב אנאסמ  
 451 ימכוא ינאסמ תמייסד ש"מ .ב'כ 'ינעת ס"ש

iaךל תיל ט"מ  oenיא ,'ה 'תסאב ינש 'גרת  
 םירמואש ימ "v ןיזירבואד אנסמ הלנירב תמסו
 ס"לבו ןאוס םשה ונממו JD מ"למ ןייס ומכ םייס

 — [ע"ייע אנסמ ,אנאסמ

 jx 'וריפו ןמיס השע p ע"למ 5« nvo רע
sich anmerken, ein Zeichen machen, 

  (be-, kennzeichnenר"ב 'דמ שירב  (UD)ומייסו

 .ןמיס ןינע 'יפ לארשיב םילודג םימכח ודמעו םתוא
 'וריבו ה"יחא]*  Deasןתוא ומייפו ד"ע א"עד א'פ

 םילודג םדא ינב ןלוכ ודמעו םימכח  ^bומשר
 ומייסו ד"עס ט'ד ו"פס תוכרב 'וריב ןכו םתוא

  vו"פ תבש " nורי ,היל תווה ןכו ןומייסו ג"ע
 ןאכ דע ןהכל רמואו םייסמו ג"עס ד"כד ה'פ 'יאמד

 ,יתמייס  "Yרמואו םייסמב : ד"לד א'יפ 'ובותכ
 םייסמ הז + . ומייסמ לקדה .כ'ד ז"פר האיפ 'ורי

 ,הז תא םייסמ הזו הז תא  nbn ^vט"נד ג"פס
  ovyב'ל מ"ב ,םייסמ אוה רבד הז יאל  m'ypאל

 לועפ ינוניב ,יארק ימייסמ  nv:ו'מד א"פ 'ילקש
 ותעדב םייוסמ היה ל"נה האיפ 'ורי םייוסמה רבד
 םדא :ו"'מטד ו"טפ 'ומבי 'ורי ,םייוסמ אוהש ימכ

 בשיו 'מוחנת ,םייוסמ  Dםייוסמה שיאה 'ד
—— 

 — אָּפְליִס * במ

N35 D *ה"פ ר'קיוב (אירבטב רישע םש)  mm | 
 אכליסד וגב ןמ שנ רב דח (אירבטבו ןמת

 .ינליס רבד pow qb ^w ,ח"מד ג'ס 'וירוה 'וריבו

 .ןוילס yy ויליס *

yip *ןלס ע"יע . oo 

 .סיילס yy םיילוס *

 -We הגירא השעמ 2 ם'למ 5( תוארקליס *
(ereiיתבר 'תקיספ  mobלשמ  

 m« תוארקליס ונב תא דמלל ךלהש ךלמל
 ובר ותוא האר [תועטוקמ] (םיעטוקמ) ויתועבצא

 לכש mns תונמוא T3 תא דמל ךל ל'או
 תאבו תועבצאב אלא תשקבתמ הניא וזה תונמוא
 qom ט"לרת זמר 'ילהת 'קליבו תוארקיליס ודמלל
 יקריס דמליש שקבמ תאו . . יקריס ודמלל ויבא
 קרס 'עב ע"ומו קרס 'עמ כ"'או המקרב תכאלמ בנו
 סיראקרס לצא וכילוה םרכ b ר"שהשמ 'יגה איבה 'ה

^bתיראקרס ע"ייע ס"טב ג"ונבו כ"ע ישמ ידגב גרוא  
 השעמ 25,« פ"ל sm תיראקוס ל'צ םלוכו
 ףוסב ןנאמעריג 'הו .תופלחתמ ש"ירו by הגירא
 slliearius ר"למ p^ ןאמדעירפ 'צוה יתבר 'קיספ

*Steinmetz 

bye) n"Dןמ  mbע'לב  pl»ירופו  opמ'לב  
 ל"זרדבו רבד םיקו קזחה ןינע םיִש .םוש

 m feststellen, begrenzen" הלבגהה גשומב
 תא רכושה 'פד ג"רב Geschliessen רמגו םילשה
 הומייס ד"א mop הומייס אל Cry מ"ב) ןינמואה

C map272( ריעב אהי המכ 'מגב ןיפתושה 'פב  
 אלד אוה הימיס CON 'רו (א'ער "S ב"עס יי
 'טולכ וינפל הומילשה אל b^ .('הימק הימייס
 םרזיפש וינפל ורריב אלו םלכקיש וינפל ורמא
 ב"בב ה"מגר b3 mb^ בורקו ה"יחא]* = .םיוגל
 הימק הומייס אל :'ו "טיגב ה"נכו .י"שריפ ש"עו

mb»ןיתמה :ג"ל 'וכרב ,ינקווד הב ומייסמד .ג"מ  
 והלוכל והניתמייס ל"א «pvp c םייסד דע ול
 הוה יכ .ז"י 'וכרב ,ה'כ 'לינמ yi ךרמד יחבש
 'יכרע .ז"צ 'וחנמ 4/2 ק"ב .ב"י םש ,היתולצ םייפמ
 א"פ 'ציב 1v לועפ יגוניב .םייסו . .חתפ :"
 .וישדח הל ולכש p^ ןימייוסמ םישדחל :פ"ד
 םינטקב םייתסנו םילודגב חתפנ :ה"כק ב"ב לעפנ
 ףוליחב) ףייפ ומכ םייס ילואו 'ד nnb yy דועו
 תבייס םוקמב תפייס 'קלי 'יגב mam Gr 'מ

 mop הומייס אלד אוה רפקיאד CON ירו 3723 (? m ריפדב י'כב היכ ('
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 םואיצוהו םולטב יאנומשח תיב די הרבגשכו הרזעב | םיב םימייוסמ וללה ovs המ ד"מפ ר"ב םישנאב
 .היתוומיסל יט ,'א 'קכח) ותרמכמל 'גרתו ,'וכו םשמ | .םינייוצמ p^ םלועב ןימייוסמ םשו םהרבא ויה ךכ
 pay ןכו הירצמב תמייוסמה הדש .ד"נ ב'ב הבקנלו
 /3 DD עיייע NDPD .הָמיִס .אָמיִס * | :יבוש 'פ רישהשב (C8 or vont תימלושה שורד

cל עפ תא .םוי לכב םולש הל םימייסמש המוא  
 םייתסת :ז"ט vp ב"עס 7^ 'ליגמ .ח'פ 'יחספ
 yy" הכלהה ןינע בטיה שרופמו pnus ^b אתעמש

wvז"עבו רבד לש ותימא שרפתת 'ליגמב  
 םייתסת ןינע ןכו הרמוא םשב העומש רמאיתי"שריפ
 .ןמיס שי י"שריפ א"ער ז"כ 'ליגמ my) : א"ל תבש
 ג'פס הלח 'ורי : ב"מד ג"פ 'מורת e" לע פ תנו
 .ח"לד ח"פ 'יעיבש 'ורי ,ותמורת המייתסנ Yy ט"נד
 אמויס םשהו -- .םימעפ השלשו םינש ול המייתסנ

yדועו — ןושארה "יפב .ב'כ .ב"בב י"שריפ  
 — mov] הלמ y" yp אָמיִס יברע לעפהמ

 : ט"י ה"ר 'ייע ארומא םש PD" ,יאַמיִס ,אָמיִס +

 :'צ 'הנס :נ"ל «iiy 'ובותכ .ה"כ 'וחנמ
 'פ ר"להק ר"יפ ר"דמב ח"מפ ר'ב vo 'טוס .ו'ק
 דצ כ'רד 'תקיספ .ךמחל חלש 'פבו qon רוד
 ,('יסוק רב יאמיס 'ר .ד"לק cw אמיס יר :ג'לק
 דועו ג"ע Urs תבש 'ורי .א"פר יתבר 'תקיספ

 ,נ"שו ף"זרהמל י'המב ע"ייע יימיס 'ר 'וריב

pip" (םש nesםיארומא ) ודימלת ישילשה רודב 
 דצ י'המב y'"p יול ןב עשוהי 'ר לש

 ארבז ,ריבז ,ירבז יברב ןומיס 'ר נ'שו ("ש"ע .ח"יק
 Y^ (יירת רב ן'במרב) ירתד ןומיס 'ר ףיסוהל שיו |

vy n8 xb navהיה ליעלד ןומיס 'ר לש ונבו  
mm^ר'בבו ,ג"פד נ"פ ק"מ 'ורי ןומיס 'ר "ב  

m'obןומיס ךב הרוהי 'ר . 

legen, (א םייס 'עב 'א םּוס 'עמ' D"D cM 

  (ineinlegenשא שיא התחיה 'גות

 רב םייס אמליד )3 0 ילשמ) וקחב ( NUארונ
 ושריפ אל ב"ר ה"יחא]* ,היבועב  oxלעב

 אוהש ילצא אוה רורב לבא והמ ערי אל ןמגרותמה
 שרשמ  mומכ  mb'גרתו .רומאכ מ"לב םיש

. 1 "y מיו or 

 לשכמ ןתת אל « (^ ^ "p.ןיִריִטְנַמיִס * ,אלקת ) םיסת אל  potoילב םכרע ןייע ןופמיס

ge As cU) יבל תישא ,םיאס CU» 252 ילשמ) תישי 'גרת ך"מפה רחא ד"וי. 
 יבל תימס (ב'ל ,ריכ  m[תימשו ג"ונבו י"כב —

 .אינמס .ןמס ע"ייע אָיִנּומיִס .ןמיִס *

 .'ו דועו 'ב ןפ yy NYD que ו
 רועב :job םשור ,תוא onyx י"למ) אָמיִס *

D3! Zeichen, Malןייס | ינשבו הקחלמב םנ   o»)עוטקש ל'נ אנייס  jbפ'למ אנבייס  
 םינתונש שלשו םימעפ לפוקמ ןידס .OU םלוכו Pts > 4 Less ע"לב םג םינינע
 -zwei שמשה דגנ םינפה לע ליהאהל שארה לעמ | אמיס אוה 'כ .ב'ל תומשל 'א י"רת pes לעפמ
 -dreimal zusammengerolltes Tuch als Sonnen ןוהילגירב אנמיס עצמאב ן"ונבו יופנאב אקפנ

 והנינבז  (.טייק תבש) יבתכ לכ 'פד 'מגב Gehirm | ןמגרותמה סרג ןכו ט"ל b, "ישארבל 'א י"רת
 6 היבתוא אתינגרמ והב ןבזו (*יסכינ והלוכל | ןמס 'עב ואיבהו יט י" ילשמ) תתחמ 'גרתב אנמיס
 (:חילק (n ןילות 'מוא א'ר פ'רב .(היניי סב | queo amnem qmso ץובקבו .אמיסו ג"ונבו
 (ביער «p ow« »33 'מגב 6ןיבוריע ףוסבו | (ב on yt :איכ ,יד יימרי) םנ תקתעהל אָתוְומְס

m(ב ,יב ידמב) תוא וקיתעה םינקז  pyןימישמש עבוכ אנייס,'יפ .רוסא אינתהו ירש אנייפ | ,'ל ייעשי)  
 שארה ןמ pp) ןימכ אצוי ןהישארב DUM 52 | ץובקב הנורחאה הלמה וז b^ דועו סמ י"ע 0"
 םינפה לע ליהאמו wv ןה ('רסח ן ה חפט רועישכ | תליגמ ןינעה m וא, Bildsüule הלספ 60
 וניאו רתויב קדוחמ אוהשכו שמשה o» sow | אתאומיס וליטנתא וילסכב אתלתב ט'פר 'ינעת
 (pow C's להאכ אוה בושח דגבכ 852 | תואומיס תואומיס םינוי ונבש ינפמ אתרד ןמ
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 ;דילפ איפ yon טילפ vp vp ר"ב ףיסוהל שיו )  .ןמיס יר ג"לש זמר 'יעשי 'קליבו )? wen 'יסופד תצקב )!
 .הבתוא ע"פרשבו ג'ונבו 'D י"כב ה'כו ט'ק י"כב ה"כ (* ,היסכנ ע"פדבו ט"ק י"כב ה"כ (+ .היפ ר"בד 2« ביפ רירמב

m" )5ביה "23  Vix)ןכו ו"ופרבו י"כב ןוכגל ה"כ )7  ,תוגיסב ו"ופדבו אניסב ר"פדבו אנייסב מ"אפדבו טיק  b/ 
veuxחיר ייפב היכו (* .ןיבוריעב תוס כ תחת  (י'כה יינכ אלו wpלפופ ) אוהש ליינו -Wickelbinde, 188011018 w^w5 

 ייפב לבא אה הייד םש יפסות 273 yn") (ינליונ םיישב) : חילק תבשב הייר ייפמ pnym כ'ע ('* .חיר ייפב ל"צבו )?
maםיפנכ ול שיש םדאה שאר לעש עבוכה ייפ אנאייס ליזו ומצע ירבד חיר רתוס :בייק ייבוריעב  max?םיתפש ןוגכ  
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 B^ יקנייס "3" יפלא העבש G'yb ויפ «ax ותב
 325 ה"יחא]* — .תינורג עלס pus ינולפ עבטמ
 רעננערפש 'הו (ח'פר יג"ח) ה"שע יקנייז 'עב יתשריפ

"n3ל'זו בתכ 95 ,ג"'ח דמחמ  ein Ca vier z a n- 

b'nby3 אקנאיס "יע דועו 15626 Dánike i | 
 — Lagarde] םשב יוועלל

 תומש העבש ב'נפ ר'ב (בגנה ץראל ראות) םיניס *
 ,םיניסו א'נ םינינסו . . בגנ םורד ול וארקנ

m» m3 ע"ייעו םיניס memo maus םשו 
 .ש"מו

vér- zusammengewach- 00000 (למ"* pero * 

(senןייושע ויה נ"עס ט'יד ו"פ האיפ 77  
pesןופניס  bs ^bתוקבודמ םילביש יתש ויה  

 י"למ 'יפו תחאכ וארנש דע תרחאב תחא תוזחאנו
 צ"הא 'יפ 'ייע הזב הז םילדוגמה םירבד ינש ל"נה
 ומכ ל"צו cuuoón ^3* הלמה םש קר ף'זרהמל

 cu.oóey» לעפמ ינוניב אוהו יתבתכש

 ד'וי י'לב ע"ייע PD'D DD .רניִס .ןיטילקְניס *

 .,ך"מס רחא

 'ורי ייסיס יבר (יטרפ (DU יסיס ,יאסיס ,ייסיס *
 .טקלפ ע"ייע דועו ,ד"ע ח"מד א"פ ורשעמ

 .ילבבב יול 'ר sm ייסוס ,ייסיס DD רב יול
 רג yy» vp דצ י"הבמ 'ייע יבר ירימלת ילודגמ
 ,ייפוס ןב יניינא 'ר 'ע ול דועו שימו פיק ביח יסיס
 (Bb ייסיס ,יסיס רב הנינח 'ר ,(6:ר'ס 73( ייסיס רב
 רפכ -- Cmp םש) D'D" ,יסוס רכ בקעי יה ,(.חייפ

 DD ע"ייע mp ,רפכ y'"y :'ו 'יטיג יאסיס

 jab "וגו יתערי םכתא קו .'ד ז'ע (9 איסיס *
 היל קיסמ mensa sebo היל תיאר

 םיפעוז Dim coms לע והילעמ םעז י"שריפו
 'עבו 'א סיסנ 'עב לבא "b nb^ ןיסיסנ ןנימגרתמ
 יכ ראב יד יתחכוה (יסיס רב ע"ייע דועו) םנב
 ףעז .םעז בצע ןינעב הלמה תשמתשהש מ'כב
 וא ןכ וטימשה םירפוסו סיסנב an" רקיע באכו
 דע תובית יתש ושעו הלמהמ תויתוא יתש ודירפה
 תויאר סנב 'עב יתאבה רבכו יסיס רבל ופילחהש

 (אנויס =) .Pb ) איסיס * —

 ותילטב ףטעתנש ce) יוייע הפט הימילגב
 ^5 ה"יחא]* Bb וינפ לע ושארמ איצוהו
 הלמה תארוה Dy םיכסמ ח"ר b^ אוהש ל"נה וניבר
 ה"כו 'וריעל ח'ר 'יפב אנאייס ^3 םגו ל"נה "יסרפה
 תנשב 'פ י"כבו 'וריעב D'w י"כו ו"ופד ס"שב

"pקר ל"נה 'יסרפה הלמה תביתכל היאר תצק  
 איבה .ט"יק תכשב י"שרב יכ עדו .אנבאייס ל'צ
 ה"כו ורדוסב הינידסב "ג םג bn" וניבר םשב
 vxo זמר 'יעשי pou ז"ט זמר "ישארב 'קליב
 הינאייסב הל ירמאו הינירסב 'פא ס'ש י"כב ה"כו
 ןינעח יפל .תמאבו Cop רצ תבש פיד) הישירד
 םילפוכמו םילופכ םינידס ל"נה 'יסרפ הלמ ^5
 סרילואוו 'ייע שמשה ינרק דגנ שארה לע םינתונש
 אנאיימפ ל"צ אנאייס ילואו Ael 0 יע
 אלש םגרת ל"מרו הנורחאה 'יסרפ הלמכ אוה אוהו
 ושוריפב חילצה אל יוועל n םגו Helm קודקדב

 — [המואמ וילע גישה אל רעשיילפ 'הו

 ימגב דיה לכ 'פב (אבייס ע"ייע רוחש 'יפ) אנייס
 'יפ אנייפ אשובלכ +.'כ (nm םודא והזיא

 ולש 'רמג וזו ל"ז ח"ו s^ הז המכוא אשובל
 (יפמ) קרפה שירב b" רבכו (*אבייס ונלש 'רמגו
 וניבר ה"יחא]* — .ל"ז םשרג יבר 6*['יפמ ל"צ]
 יתזמרש ומכ ה"מגר b^ לע אבייס 'עב הז יפל ןויכ
 ב'ה ד"ל và י"כ 'יגכ וא אנייס ח'ר ^3 יפכו םש
 ל'צ (הדגנכ תויתואה רדסש י"פעא) אכייס ןאכב
 אבייס 'עב 'מושרה שיראוצוה 'למו ף"כב 'יגה רקיע
 םימעפ בורכ תפסונ ן"ונ אנייס תלמב יכ ל"י וא

 - [רוחש b^ ג אוה אוהו

 ל"זר שורדו (הרותה voy הנתנש רה מ"למ) יִניִס *
'"yועובש .'א ןס ע"ייע ב'ער ט'פ תבש ' 

 "sry ב"פ 'גיגח 'ורי :'ל 'יכרע .א"כ 'טוס ,ז"מ
 y' יניסמ השמל הכלה ןינעב Uy א'מ א'פ תובא
 JUD 'וכרב Cp ףסוי i יוניכל לאשוהו .הכלה

 1 .'נ ןפ 75 000

 Ol םוקמה םשמ ראות = (pis נייס
Gijaniseheאישמה 'מגב השאה תאיצמ 'פב  

 הארגו כ'ע רוסא אל יאו ירש חפט וב שי ייפא קדהמ ON שמשה ינפמ םינפה לע |תוניגמ ל'צ ילוא| (? תועוג) תוטושפ
 שי יישרו יוריעב אנליוו סיש ןוילגב דחא םכח הז לע soy רבכו ns nes אה ה'ד םש יפפותב 'יאדכו ךפיהב ל"צש

nmאלא להוא םושמ רופא וניאד תרחא הטש  wowושארמ חורה ונהיבגי . (iהימילגב קיפא ייג היכו  v/33.ף"ירבו ס"ש  

 אלש הממ וניבר תנווכב םייספש המ לבא המכחב לפלפש ןייס 'ע ע"בשפה יייעו ימילגב ביברש ג"ונבו תבשב ש'ארבו

insןהישארב אלא ןהישאר לע  (ןושל אוהו nהרעהב ליעל רומאכ ) לעב חירש ךכ לכ ץוחנ וניא "enומצעב לינה  
 שוריפמ ונייה )5  .אכייס ביה דיל ויו vis )? oam םדאה שאר לעש עבוכה בתכ לינה יוריעב 'יפב יכ ךכ pups אל

 «m ןוקת Tox ךורע יסופר Cb לע XII אובמב ש"מ כייאו ייפב ט'ק י"כבו



 45 ו

 'גרת 'ייעו יב עויס ^O 0 399 יתרזע 'גרת רזע
 'שארבל 'ורי 'גרת ותלוזו 'ט .ז'כ ;'כ ,ב"כ "להתל
 עויס והזיא ג"ע ז"טד ח'יפס תבש 'ורי ,ה"כ ,ט"מ
 םהילע םעוכ התאו עויס ךל ושע ג"טפ ר'מש 'וכו
 ה"וא לש ןעויפל יכו :ימיב יהיו 'פ vnb 'וכו
 הבקנלו .עויס pos ד'כפ ר'קיו qux ה"בקה

 .ח"נ ב'ב ,אימש ןמ איה אתעייס :'ו 'ליגמ אָתְעְייִס
 ,אתעייס ('ב יו'מ םילהת) הרזע 'גרת יקסידנא ע"ייע
 ^« אתבוית וכפה הכלה רבדל היארל לאשוהו
 DY'D Ny& ר'אלב nyo םשה «m ,ח"מ מ'ב
 םדא ינב תפיסאו הדוגא Cei) ע'לב ס'לב —(

Scehaar, Versammlungיישארכ והערמ תזחא 'גרת  

ssו"בב הימחנ 'ר תעד וזו יהומחרמ תעיסו "כ  
 יב (Bv הדנאל ('כ ,ט"י א'ש) תקהל 'גרת ןכו ר"ספ
 עס 'עב ע"ומו עיס 'ע ןמגרותמ 'ייע ותלוזו ה"כ יב
 הארוהב ש"ע :ו"ע 'יטיג איבה םש וניברו 'ב
 'טורת 'פסותב ה"נכו -- יתבתכש היארהו תלאשנה
 ע"יעו םדא ינב לש העיס vb 'ובותכו ז"פס
 ד"ע ה"כד א"פ 3:55 Tv העיפ בור :םשו :האיס
 דח אתא 8757 n'b 'איפ 'ורי םינהכ לש העיס
 'ומורת 'ורי ץובקהו .טספ ע"ייע ו"מ פ"ס ר"ב ,אעיס
 : ד"כד ד"פס יאמד 'ורי ,םדא 722 תועיס :ו"מד ח"פ
 תועיס + .םירבח תועיס : םשו םדא ינב לש תועיס

byגרת .ץראה ' in»יו'ט 'ב 0(  COורבעו  

 םיצ 'גרת ןָעיִס דועו (ּאָּתַּכ םשהמ ןיבה) אָתָעיִס
 וג"ב 'שוהי 'גרת ,(אצי לעפמ ןיבה) (רדיכ 05 ירמב)
 השמד אתרובק ma ny 'גרת ןינעבו -- ג"
 רעלדא ן'ר 'גה ש"מ "ייִע 02 וביל ירמבל ילקנוא)

 — :[רגל .תניתנב

(Schwerdt ברח ^b אָפְיַס פ"לב c^ (ע"למ Cep 
 השא המב 'פב : ovo nיא .ףייסב אלו

 רבכו (*ךנייז א"ס 67 2/2 ןאכ ךרפס ךלע ךפייס
 ןיכסהו ףייסה (אימ) 'ילכב ג'יפ .(*ומוקמב ונשריפ
 :C np ךפייס 'גרת ('ג יזיכ תישארב) ךתשקו ךילת
 'ה רשא ץרא אקסיפב ןועמשת בקע יהיוב ירפסב
 פיפ בקע ירפס) [התוא שרוד ל"צ] (ךל ןתונ) ךיהלא

Cry 65ודרי ףייסו  qbםא ןהל 'מואו םימשה  
 םאו הזמ ןילוצינ bns הזב הרותה ןימייקמ םתא
 [תא] שרגיו ושוריפ ןכיהו הזב ןיקול םתא ואל
 ןב ןועמש 'ר וב אצויכ «CU 53 תישארב  םדאה
 ןמ הזב הז ןיכורכ ודרי לקמו רככ (' רמוא יחוי

 ףויִס — O איסיס * " המ

 nns תורחא םייתש איבהל ףיסוא nm הז לע
 'וכו איסיסנב היל תיאד ןאמ ל"צש ל"נה ז"עמ וז

"bעב 'מושרה פ"למ באכו םעז ' .Üp33דועו  

mssוניזאה 'וחנתמ  ^Dיסוס ןב ידג שרדש 'ז  
 הלעהו הלעמ יפלכ םירבד חיטה (א" יג"  'דמב)
 "ם יסוס ןב םשה שורדכו איסיסנב ל"צו איסיס

 .המיחו םעז הלעה

 (.היפק איח) אנסיסא 'עו ינסס «"'y אָנְסִיִס *

 -Dattel אָנְסיִס D'b אוהו ןאכ ומוקמו
 'עב םש לבא — אנסיסא 'עב ש"מ אלו 8
 )3 ףכ יעב "יאדכ) אנסיסא בוט רתוי וא ינסיפא
 Ti הנב bbw יברע לעפמ איה תישרש ף'לאה
 ב'ר 'יפכו דסייא ,דוסי הנבא b^ אנסיסא כ'או
 לעפא אוהש ורמאב העט יוועל 'ה-כ"או ,'ב ףכ 'עב

 qn הזב ואיבהו סיס שרשמ

bye) v"p "₪ןמ  anbע'לב עס  Pl»ס"לב  
ypורזעב תויהלו שיאל הולי  sich. 

Qem. zugesellen, behilflich seinינרזע ייו 'גרת  

 הברהו ה"ייחא]* .ינעייס ^o Q :ח"יק םילחת)

"y ansכ םילהתל ', s)ז"ל  sbו ,ו'מ ; 
f^ Dט"יק , | ypא י'רת ;'ז ב ילשמל ה ' 

 ,ג'צ תבש ל'זרדב ןכו ותלוזו ב'כ ve תישארבל
 עייסמב :'כ 'וכמ ,שממ וב PN עייסמ .ב'ב 'ציב
 ,ותוא ןיעייסמ רהטל אב Up תבש ,לכה ירבדו

"mbארקמו :א"צ םש ,היל אעייסמ אמיל :א"ע  
 QD Q2'5 'ציב .ןדהב yb א"עס ה"צ םש ועייסמ

wpעייסמד אינת .'נ א"עפ 'ד 'ילוח הידהב עייסמ  
 מ"ב 'וכו היל עייסמ אתינתמו ארק .ח"מ "טיג ,ךל
 אתלת א'כ 'יס 'תחיתפ ר"כיא ,היל עייסמ ארק .ח"מ
 תיא Uy .ט'ד Tb מ"ב 'ורי היל אעייסמ יארק
 15 אעייסמ אתינתמ תיאו ןידל אעייסמ אתינתמ
 יט"מ 'ילוח .ועייסו ורבח אב .ב"כד ד"פר 'דהנם יורי

S312ב"ב ,ינהכ .עייסמ  n2ע"ייע אתמ עייסמ  
 : ב"כ 'מוי .לארשי ועייסש ב"ער 'ה 'ורוכב יקפידנא
 ךעייסמ היהי .ג'מפ ר"מש .'ט bn ע"ייע +'כ ק"ב
 הוה אל ב'עס ה"פ מ"בב"עס ה"כ 'וכרב לעפ תא
 ךיתלימ אייעתסימ אל :'ז 'ילוח .אתלימ אעְייִמְסִמ
 ט"כ ,'א 'יעשיל 'גרת 'ייע mmn .חלצת אל 'מולכ
 י'ג ילהקל ;די"י .יר ;* 25 bb. tm "ומ
 p^ אעיּופ ס"לב wpyD ,עּויְס םשהו ^N ,'ט ;'ט

 ,איסיס b^ ועדי אלש ינפמ הזו ז"ע ס'ד y" אשיב איסוס in^ אשת יכ תותליאשו יג סומע v 'קליו ת"האבו (1

 .ףיס "'גושאר 'יסופרבו מ"אפדב ןוכנל היכ )* .ןייז יעבו ונינפל ה"כו (5 םש "555 «rm איבה pn] (5  ,ןייז יעב )4

 'קליו םיתת יר בקע 'קליו דיפר ר"בדו ה"לפ ריקיובו ירפטב ונינפל ה"כו רפפ ט"ק ייכב לבא ע"פדב ה"כ (*  .'גרתה
 רזעילא 'רד רמאמל ייבשר םידקה ירפסב (* .רפסו ףייפ ריבדו ר"קיובו ףייסו רפס ירפסה רדסכ םשו םשו ויינר 'ר ייעשי

 .לינה ריקיומ חכומ וניבר ייגכו y) דו מ ה רזעלא c 'יגה (nen ליה 'קליב היכו
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 enso אל ךוסו ^D) לאיג) ןמ םילכה תא וכ
 ה"כו ויתועבצאב qb "סט א'פ יאמדב ןכו הייחא]*
 יפפות ה"מ ב'פ 'יעיבש ,ב'"פו יאמד 'פסותב
 ..ךופל ד'ע ג"לד ב'פ 'יעיבש 'וריו א'פר 'יעיבש
 'גרת ונמיה 3p) "b 'מורת 'תפסות ל y פ ג ןיכס
 הָביִס םשהו .(לעפתא) ^/qon G ,יל תומש) ךסיי
 'מורת יורי Yb, ד'פ תוידע :ג'ע 'מוי b" תבש
 'תפסות ,ד'ע ד'פד ב"פר יירוכיב 'ורי ג"ע ג"מד ה"פ
 לכ ןיכס ?T'b תבש 'תפסות ץובקהו ; א"פר 'ינעת
 ןיכרבמש sien .ב"יפ יתבר לבאב — niv ינימ
 ינפמ ב'ה י"ב "גב ל"צו p'b הכי סה תא ןהילע

nieveהמירה תא םהילע  "yרעכיברהאי ע"מב  
 — ]199 i'm 209 i'm ללירב 'הל

"7Dלעפמ)  q28ליעפהב  "onמילמ) לגר ףורצב  
 םילודג םיבקנל יונכ 07 ,ריכ איש ;ריכ ,יג ייטפוש

(die Nothdurft verrichtenימו) הנוממה ל"א 'פב  
 ליטמה לכו הליבט ןועט וילגר תא ךסימה לכ (ח"כ
 אביו (Gan we ןמ םילגרו םירי שודיק ןועט םימ
 אוה םילודגה תאיצי 'יפ וילגר תא ךסהל לואש
 ל"צו] Com. np הכיפש ושריפ spe ילעבו
 קורס ןב םחנמ 'ר 'יפ ןכו ה"יחא]* — .6'[רועינו
 4 הנוי 'ר "יפ ןכו ארקמ ילעב ש"מב ןויכ וילעו
 אלו י"שריפכו םילודג םיבקנ 'יפ ע:ע2 y" חאנג
 רכזנ 'מויב יכ םילגר ימל יונכ וישרשב ק"דר 'יפכ
 'וכרבב .םילגר ימ הזו 'וכו םימ ליטמה לכו לצא
 .הכופכ ומצע ךכסש On א'ש ךסהל ראובמ :ב"ס
 הז ירה וילגר תא ךסימה :ר'יד ט"פ 'וכרב יורי
 — [הנפנה 3n :s'p^ ילבכבו םורד יפלכ וינפ ךפוה

 ס'לב ןכו הָבּוש ,ףוש מ"למ הכוס qi — ךס
siראוצוה 'לכ =\> פ"לב אָתְבּוס הבקנלו ' 

 וניבר תעדלו Zweig ףנע càkhà טירקסנס ְךאָס
"vesפב (םינאת ' branקיב) ליכאמו  "bףד בימ  
Cv»אל לבא  ypתא  Cn»ק"פד 'טגב  

 ירימא, b" םינאת םהבו םינאת יכוס C29 הכוסד
 'פד ג"רבד ער החוכש הכוס b" ןכו (''םינאת
 ייתכדכ (א'מ rb 'יבז y" .ב'ער mp מ"ב) לבקמה

 םיצע 'תכוש תרכיו (חימ ייט ייטפוש) ךלמיבאב
viהכופו םינאת יכוס שרפל חכ  

 n33n תויוח ןהל שיש הכוס ומכ
 ושוויפ םיצע תכופו לצ ןישועש
 ןהב תיצהל הכרה תויוח םהל שיש

 ףייס ומ

 רככ ירה הרותה םתישע םתא םא 'מואו םימשה
 ושוריפ ןכיהו וב תוקלל לקמ ירה ואל םאו לוכאל
 םתעמשו ובאת ^ON (2 b ,'א ייעשי) ייתכד רבד לש
 ולכאת ברח םתירמו ונאמת סאו ולכאת ץראה בוט
 (' אפייס אל ארפס יא C 1^( ק"פב ז"עב רמאד ונייהו
 הלועמ וניבר 'יג ה"יחא]* — aeo אל אפייס יא
 לעב b Ue" ע'למו ראות אוה ז'עב NDUD יכ
 ףייס :«ntu .ז'על m ^e3 ראובט «D ףייסה
 תופסות ?y" ג"פ מ"ב 'ילכ 'תפסות ה"מ ר"יפ 'ילכב
 Up "v .א"מ ז"ע :ב"נ 'הנס oon) היד vb. מ"ב

 'תפסות T'y ט"ד דיפ מ"ב v ,Yy" ב'מד ג"פ
 ו"פ ר"קיו ט"פ "'3 ט"פס 'רהנס 'תפסות ג"פ מ'ב

 ב'ער יר nv 'קליב אבומ .ג"ק רצ כ"רד 'קיספ
 בורו .טספקס ע"ייעו א"טקתת 'ר ילשמ 'קליו
 ץובקהו .ןמגרותמ y" אפייס םגרותמ ברח ןושל

b"bה 'א י"הדל 'גרת ןיִפייִס ,א"עס א"כ 'ינעת ', 
 -— ^nnn pe] 'גרת ןוהיפייס יונבבו

"D דהנס 'ורי' (des ₪56  ומכ) סופָא NE"D* 
 כ'ג DU אקנחתמ היפיס Nm .ט'כד

 וא 'נשמ לש ןווחא אכבמ רמאנ טופבו .היפוס
 ב"ב .ז"ל 5333 ,ויפ תבש :ז"ט 'יטיג y" אתיירב
 'א י"רת ד"ע ז"ד א"פר מ'ב 'ורי  :ד"צ "ילוח .'ד
 ילב ^ v5, 'בדלו אפיסמ 'ד ,ט'י תישארבל

 pp ד'וי

 n ףס ע"ייע püifeigen) תופייס *

 .ד"וי ילב עיייע npo po ,סוקיִס *

 * (Biracb) N'Y'Dע"ייע  j3:אריפ רב ,אריס —
 ע"ייע ס"מ אריס : 15" נ"פ ק"מ 'שורי

 האיסנתא ( aen,(הילש

 .'ב רס yvy ארייס *

TTYD 1םירחא םישוריפבו 'ג הרס ע"ייע (ץוק ^£(  

 .'ח רפו 'א הרס ע"ייע הלמה וזל

mmo?ןירוס ע"ייע . 

D ע"ייע Dio * 

 qo ע'ייע ןיקיריס *
 -salben, be ןמשב החישמ ונינע qo מ'למ) *70

Gireichenיאמד שארב  Cro iem)ךופל ןמש  

 ילופאנ יוינשמבו יוריבו י'שרב הכופה תא ה/יכו ריפדב ה"כ )3 .רעמו ע"פדבו )? .ט"ק ייכב היכ (* .יפייס גונב ('
v35 .עיפרשב ה'כו וכוס תא גיונבו ס"'ד לצא יה סיש ( ^pa nezי"כב ןוכנל היכ )5 .)39" םישב) יכוסב חיר  

 .תכוס («v3 עיפדבו «nó ביה
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 nbm nbn לכש הכוס ןימכ םחלה תא ןירימעמ
 ו"פס ק"ב 'תפסות ,היתחת איהש וזל הכוס תישענ
 ma ר"הרב םהיתוינח יחתפ לע ןיככסמ וליא ןוגכ
 'ורי ,םיערז ג"ע (*ךכסל הרופא א'פר 'יאלכ 'פסות
 ,םיערז ג"ע התוא ןיככסמ ןיא :ח"כד ב"פס 'יאלכ
 v" = ,תינווי תעלדכ ןיככסמ ןלוכ ןיאש :םשו
 :'ד 'כופ .ויבג לע ךכיס ד'עס s ה'פ 'ורשעמ
 ןיככסמ . .וב ןיככסמ ןיא .א"י םש 422 לע ךכיס
 ר"קיו «a ןיככסמ ר"ע "T ב"פ תבש יורי ,וב
 וניא ינתככס א" י" בוי ינככשת שרד ר'יפס
 ךסב שרד השרפ p ר'כיא ,ינככוסת אלא רמוא
 ינוניב .ישאר לע תוככסמ תונליא ('ה יב"מ יילהת)
 :'ח 'כוס םיזראב ךכוסמה תיב aUe 'טוס לועפ
 קמע .ב"מס ר"ב .התכלהכ תֶכֶּבּוסמ אהתש דבלבו
 .תונליאב Jxwb sims (Cn sb cÓnm תוכוס
 ךס ע"ייע דועו :'ה ק"מו ליעל y qpon" ליעפה
 n" םיתכוש 'ח b^ להקיו 'מוחנת : ל ע פ ת ג 3
 ךתלעהב ירפסבו שדקה mo וככותסנש vs) יב
 32D םשהו .תוכופב paw ויהש םיתכוס m'y 'פ

(Hütten) Bedachungכוס 'ורי האלהו .ז"י 'כוס ' 
N'Dיורשעמ 'ורי ,ג'ע ט"יד א'פ 'וריע 'ורי :ב"נד  

 :0 003( :'ד ידהנס N220 דועו ד"ע א'נד א"פ
anaינש ל"נה 'כופ 'ורי ץובקהו (הכנס גילב :חיל  

 pwm .ליעל y" תּוכְכְסה ג'לבו .הז ג"ע הז ןיככס
 'וכרב Y" : טי 4^ ,א"י 'כוס ףּוּכיִס טשפומה
 ייאלכ יתפסות) :ח'כד ב"פס 'יאלכ v^ ,א'יד ז"פר
 UP WT א"םר 'כו 4v (ליעל ןייע vo איפר
 ךוכפל א"מפ ר"בבו ךוכיסל  תוירח ies .ר"דמב
 מ"לב) הָּכּופ םשה דועו .הכוסל ב"צ רומזמ ט"ושבו

kem qbלש  vy anח .האלהו .'ב 'כופ ' : 
 הכוס תכסמ רשאמו 'א ףרצ ע"ייע :'ז ןגרב ע"ייע
 הככ הארקנ הכוס ינינעמ היתודג לכ לע האלמ
 — [םא ע"ייע :'ד nb" :'ח 'כוס «ni ץובקהו

cku דנעצ 'שלמ אָכְס ס"לב nap N20 — TD 
 'קסנאס 'לב  schauen, sku(טיבהו האר

 Gm יכוס mw ןיפקוז 'מגב הברעו בלול 'פב
 יעב ןהמ שיו ןייוכיס לטבו ןרבס רבא רמאת אמש

 זמ (אָכְס — ib Tib) — Tb =) ךס

 ןוכנה אוה ןורחאה "פהו ה"יחא* | .(רואה
 הכוש qu מ"לו os ומכ «n ףוס ןינע יכ

"bע"לב ףיעסו ףנע  Ceaבטיה ודי לע רשא  "p 
 הנשממ היאר איבהו חאננ 'ן הנוי 'ר nien ךוש
 הלפנו הכוש וא ורבח לע לפנו ןליאה תא דיערמה
 ^31 םשו ג'מ א'פ ןירישכמ לע ןויכו התרבח לע
 כ'ג איבהו הכושה סרג i'm לבא הכוס וא
 הנוי 'ר היאר איבה דועו .היארל 'יטפושמ קוספה
 ןלטמ (mo ('ג «ae» cpm לצמ wem 'גרתמ

"nmהירופ הפעסב  O s" "ye?(אדדמ) הכוסב  
 ט"לפ נ"ודבאמ היאר יל שי דועו [אבומ ל'צ]
 ונממ האצוי הכו םו הרהט םוקמב דמועש ןליאל
 ןמ וז הכוס וצוק םירמוא םה המ אמט םוקמל
 'לב ה"כו ופונ ^8 :'מ "ישודיקבו ש"ע 'וכו ןליאה
 nnm הכוס ול ןמיז :ו"טד ויטפס תבש 'וריב הבקנ
 הזה יבצה המ ו"טפ nas 'תקיספ 'וכו הפצנ לש
 ר'שהשבו הכוסל הכוסמו ןליאל ןליאמ ץפקמו גלדמ
 'ציב 'ורי ץובקהו הכסל הכסמ ס"טב ידוד המוד 'פ
 םינאת הזמו Coosn תוכוס xy ב"סד ד"פ
 Zu ד"ע DT א"פ "רוכב 'ורי תובקונמ תוכוס

"bש"ע א"עב ןורחא ךס 'עב ) — 

bedecken, be- (הנגהו יוסכ ונינע ףכְס לעפמ 7D 
dachenהנגהל יושע לק ןינב הָּכְס םשהו  

 -Hütte, Fest תוכוסה an ימיב וב תבשל טופנו
Y53 (hütteתכופ . ,רפוניג תכוס 075 תורשעמב  

 ג'הכ 'פב ריזנב .סרח ילכ ישוע תכוס b^ םירצויה
 'מגב שרפמ תוערפהו תוככסה לבא ד" ריזנו

Cn o)תוליהאב ח'פ ןיאיבמ שיבו  GU)וליא  
 תוערפ ('ץראה לע ךסימה ןליא תוככסה ןה
 'מגב תותימ 'ד 'פב — רדגה jb תואצויה םינבא
 (יל ^ בימ) תונב תוכס 6ג'ס ידהגס) ומשב רדונה

 לע תככוסמש תלוגנרת e^ (* תלוגנרת והינ יאמו
 (דיער ב'מד (v5 יימלצה לכ 'פד ג'רב 'שורי .הינב
 ונינע לעפה ה"יחא]* | .(*היכרפאו אתלוגנות
 לקה am תכוסמ רמאנ (bbc גג y" ומכ יוסכ
 Ju "חנמ לעיפ .'ב ךס ע"ייע :ב"פ 'וכרב
 ויהש w^ ד"פ ר"דמבו םחלה תא ןהב ןיככסמש

(iיייכבו יבו יא ויו י"כב היב  vו"ופדבו  cwשאה ןהב תיצהל הברה תוירח הל שיש הכוס ומכ 'וכו הכ שיו קר  
 (הגיאת) םיניאת יכוס ז"לב ג"פר ישאר ישעמ יפסותבו ר''פר 'ציב יתפסותב לבא (? y ייכ ראשב ייל ןכו ייל ע"פרשבו

 הז (my םש ייאד אתכיסב לבא .ביכד יאמד יורימ הבקנ לקשמל היאר vy איבהל העט 890 דצ צ"נלפפ פעל 'הו
 ןינעמ ויט ,יח יימחנב תכס בושחל העט דועו ץו ק ושוריפ .jer. Schen) ד"טב אלו) אימ ה"פ יילקש יוריב ןיגעה

yyיולהאב )5  samיפדו ט"ק י"כב היכו תוכבסה  Dan mbידנבו טייפר יולהא יפסותב היכו ףייכב יציניוו ר"פד ייגכ  
 רצ nb" ס'ד) םיכלמו ייטפשמ v3 'קליבו ס"ש ייכב היכו f) .ב"מד ביפס wy יוריו ד"ע גילד ביפ יועובש יוריבו זחנ
 םש קידרה בתכו תלוגנות nw ט'ק v3 ה"כו היחרפו ג"ונב )5  .לוגנרת גיונבו ייכלמ ק"ררבו י"שרבו (.'צו :שיפ

 ,ךוכיסב יפריא vas (* ,היתרפא ny "b mo תוכס תלוגנרתל ןירוק ויה ןכ יוכס לוגנרתל ןירוקש ומכו



 , V5 ח"פר תבש 'תפסות הייחא]*

 \ רש? ל יכל 6

 (ףךסנ =ךפ) - (אכמ =) ךס | חמ

 ייוכס לטב ג"י קרפ יוחא יופס ךייוכס 7^ ,ד"כ | n*" »5 :ה"מ ישארב) יח ינב ףסוי wy" 25 ,רבס

 ב"ער א"כ 'וריע נ"שו 'א 530 ע"ייע ךייוכס ינא , | םש) יתללפ אל ךינפ האר .ימחימל C) תייכס 09
  unoטימ םש) 'ה יתיוק ךתעושיל ,(*(א" "O ינויכס .ג'פ רצ חלשב 'תקיספה 'יגו תומוקמ ראשו

 — [ש"מו 'ה בס y'"y p'b ןייוכס :5'7 הדנ -- | יכס] 'גרת שמ ^n אימ) «ps לעיו םי ךרד םבה

 D^ ץשג דנעצ 'למו םדוקה ןינעמ אָכְס — ךס
 ןימומ b3 (blind sein' רוע וכפה דועו האר

 6*סורגזהו שמש יכס ('נשמב ביעס vn יורוכב) ולא
ae) 3533* (א'ער דימ nב ר  [nov]('יכס )5  wow 

 ה"יחא|* | ."שמשב לכתסהל לוכי וניאש , 'יפ
 יפכ רמול השקת םאו .םש ה"מגר 'יפמ .קתעוה
 ןושל לע ףיסוהל ףסוי בר אב המ ה"מגרו וניבר "יג
 ףסוי בר תנווכש 5^ שמשה יכס כ'ג 'יאד 'נשמה
 רבד תוארוה יתש הל שיש" ל"נה yx 'של לע
 peinigen הָּנַעָמ ונינע דועו wy דועו האור וכפהו

 רעצמו הנע שמשה ושוריפו ןבומ ול שי הז םגו
 בר רחב הנוכב כ'אווב לכתסהל לכוי אלש ותוא

sevומכ יכס שוריפ םש רשא) הנשמה ןושל  
 ןושלב 5  תורוהל cwm יגס ומכ היקנ 'לב האר
 רוע וכפה כ'ג ונינע יסרפה nen 'לב ונייה דנעצ
 שרופמ ה"פר 'ורוכב 'תפסותבו .שמשה ורעיצש ימו
 היילעה תאו רדחה ns האורש שמש יכס אוה הזיא
 ילוחה הז m םש 'ורוכב 'נשמב לבא .תחאכ

 -- [שמש יכס ילוח לצא

TDהגירא ןינע >> יברע לעפמו מ'למ 303 >  
 flechten, weben הזב הז םיטוחה תרישקו

 'פב qeu :T2b) ןמ ומכ ל'זרדבו ven .ליעפה
 (והווטהו ועבוצה ('נשמב ב'עס גיע :on לודג ללכ
 ישאר תופלחמ עבש ג'י e" ייטפוש) זמ C ךיסמהו

nyתכסמה . 
 'ורי .בייח הז ירה הלחתכ pen השלש (" ךסימה
 ןלצחמ ןפנ ןרטנוק דבעד ןהה ג'ער י"ד ve תבש
 איתשמ דכ אתתיא אדה ךיסימ םושמ נייח
 השוע םושד המדק הבהי רכ תכסימ םושמ היבוקב
 תכשב (nv? "b3 הנוב םושמ po המיקמ דכ ןיתב
 43 bm ישוריה הז איבה א'עס ה"ע omn ינליוו םיש

 םושמ המוריק הבהי דכ תכסימ םושמ הביק ב אייתשמ

 רפצ דכ ןיפוק דכעד qnn :םשו ,(וכו pna השוע
 ('R3D) אָּכְסִנ (qb: לעפמ םשהו To'b. םושמ

 — (ךסמ by ףדרנו 'א ךסנ ע"ייע

 (UD) .ר"קיו שירב .אכסו קילסו [אברעמ חרואל
 לש יבא היה הז C (Qn יד יא (m וכוס יבא [רבח]
 איברעב . . שדקה חורב ןיכוס ויהש םיאיבנה לכ
 יול תעד וז ה"יחא]* | .(*איכס איבנל ןיחווצ
 ילואו הארוהה וזב הלמה האצמנ אל יבועב לבא
 ןושל םדא 533 ורבדש איברעב תומוקמה ןמ שי
 ס"לב יכ תירופ 'של םג ברועמ וב רשא לבלובמ
 'ליגמב ושרד ןכו .אָכְס לעפמ הפוצו האור ונינע
 ארקנ המלו הרש וז .(ט'כ ,א'י תישארב) הכסי ,ד"י
 הכסי :םש ,שדקה חורב התכסש הכסי המש
 ד"לפ ר'קיוב ןכסמ שררנ ןכו .היפויב ןיכס לכהש

2Dוכו יב לכתסא יב '. ?^ "ipnח'סד ד"פ  : 
 יכס םג ןינעה me  .אממיא יר רע לעימ ןוכס
 בשויש ימל לאשוהו .ז'חא אבה 'ע לש שמש

nemדימת האור 'מולכ  (ייע' novהָּפַצ לעיפבו ) 
(auf etw. hinsehen, hoffen, erwarten)לעַפב  

 אתשה יתא אתשה והתיבד איכסמ הוה :ב"ס 'בותכ
onsהיהש רשב לעבל לשמ ה"ק רומזמ ט"וש  

 הינימ היל תיחנ תמיא יכסמ ארמח רומחה לע בכור
 יילהת ךיוק לכ .ארמח jb תוחנ תמיא יכסמ והיאו

"mn e moילשמ) יהל הוק 35 ןייכסד לכ י"כ  
 ,תירופה הטישפב ה"כו אהלאל אכס 'גרת G2 י'כ
 יִבָתְסַאו 'גרת ('ד ,'ה "ילהת) הפצאו לעפ תאבו
 פש) ילא m .אָיְכּאְסִמ cn )2 2055 0( התכח

»now s v2יתול , "mbאכה דע ב'ער ד"צ  
 ראו תהו arb יכתסא ךליאו ןאכמ היל יכתסית אל
 (יוכס ע"ייע «my ד"ל ,ג"י ב'ש הפצה 'גרת הָאְוְבס
 ,ט"כ ;ח"כ ,ו"כ 'א י"הד 'גרת הזוחהו האורה ןכו
 יפכ n2D& ה'כו 'ל $5 ;'ב ,ט'י 'ב י"הד ;םמיכ
 שרופמ ןכו ED ג'ונבו 53 ר"קיוב ב'ה י'כ "יג
 היי ^n בימ) ךיכזמה :המכח הבוט 'פ ר"להקב
 ,א"ל 'שארבל י"ות ny אָתּוכְס םשה .אָיְכַס י'ע
 'גרתו 3 ,ב"כ 'דמבל ;א"כ 5 m5) ;ט"מ
 וניפצ ונתיפצב 'גרתו ,6' יז'ט 'ב ?m" הפצמה
 אָיְכּוס ס"לבו .אניכתסאד אנתוכסב )" ייד יכיא)

| in^ 5 םשו אייוכס n^ ט"י ילשמ 'גותב, ^N 

——————————————— ————————————— 

(p (!ירקמב )3 .«5 י"רתבו 'קנואב ונינפלש 'גרתב )* .י"כבו ע"פרשב ןוכנלו הייגס ס"טב  ammר"פרב ה"כ )5  
 רייפדו ב"ה m'p י"כב )9 ,םודגז עיייעו םודגזהו עיפדבו (i'm ט"ק י"כב ה"כ Ó amio) ביה ייכבו אייכס טיק ייכבו
 ייכב )* = .(ב"עס ז'ק mi יקילייגנא ייכ ץבוקב) ייכ ה"מגר ייפב «nü ףסוי בר ס"שבכ by ינת קר ע"פרשבו בר קר
 ר"פרב n/3 )? .הווטהו («am סיש י"כב היכו )5 .יכס עיפרשבכ לייצו יבס ו"ופדבו xD ג'ונבו הימגר 'יפב היכו ךורע

 .ךיפומה yw י"כב )19 .הטמל y" 'וריבו ךורעב ט"ק י"כב «nmt ךסימהו גיונבו פיש "23 חיכו ישמאו
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 יפל היהיו socius $5 לע ms :ךס b^ ל'צ
 ער "פ socius Kyrii falsator זורכה רמאמ הז

 םוקמב) רבכ זמר לאכמארק m .אוה ןבזכ ונינודא
6n3* לע nקוחצה  ludi saecularesםיימורה רשא  

 תאלמב קוידב אל ןכא םינש האמל תחא וגנח
 יפכו תצק sv וא תוחפ םא יכ םינשה תאמ
 םוקמ םיניע יזחואו םינחדבה TN ואצמ רפוסמה
 «y .םהיקחשמב םעה תא תועטהל אוצמ תעו
 (האלהו 30 ריא 'עב מ'עב ריש 'גה ךלה הטשה

noymימור רסיק סופפיליפ יכ  jmקוחשה הז  
 Decius אבצ רשה דגנ וילא םעה בל רתוי תוטהל

^aךא תמאל הבורקש ןינעה הזב ויתוריקח לכ  
 אוה qb יכ bn ותעדכ יתעד ps moon שוריפב
 הזו תוכלמב דרומ דועו ףנוח שיא 'יפש ל"נה פ'ל

winיניעב סואיצעד אבצ רשל דואמ דואמ תואי  
pupאלו תוכלמב דרומו ףנוחל ובשח יכ  

 הנחמה ישנאמ לבק ונוצרב אל יכ ובתכב ול ןימאה
 תתלו ימורל תכלל ןוכנ יכו ושאר לע רתכה תא
 ךליו ובלב ול ןימאה אל רסיקה qs וילגרל רתכה
 31 םש (n'y דודש לופיו המחלמל כ"חא ותארקל
 )976 דצ i'2 m2 w/n 26018 Gens יע רעבורגו שרעו

impןתנ המחלמב וכלה ינפל רסיקהש רבדה  
 vp ךפ וינפל אורקל םיזירכמל mn לודגה קוחשה
 ינודאב (ףנוח wo תוכלמב דרומ b^ רתסלפ
 הוחא ובקעב ףכית שוריפה אבו ןבזכ אוה (ךלמה)
 ינפב רטמאש סואיצעד אוה 'ולכ אנפייז אנרמד
 יכ ןוקש אוה ךלמל חאכ ער אוהש הדעו להק
 ערפמל אתלמ הייולג הנחמהמ רתכה לבקש ירחא
 יווצב) זירכמהו רסיקל wy לב ובלו ןבזכ היהש
 לוט םעה תובל ררועל הזב הצר bp B) ךלמה
 יכ רפוסיש המ ילואו ותוכלמב דרומ דגנו רסיק
 רגיח םדא לע ותוא pron םלש םדא ןיאיבמ
 לכויש הפצ ותיפצב רסיקה יכ ןמיסלו לשמל היה
 ירבד mm .וילגר תחת דרומו ףנוחה תא תוכדל
 חק 39 מ"עב םירוב לע םיראובמ המה אלה זורכה
 קרו עמש רבד ץמש קר דומלתה רדסמו ovo אנ

i" S AN PAPS 

7Dיפכו םוכס ומכ ןובשח וניכר תעדל)  ^bרחא  
 פ"למ ר"עפלו Genosse, socius ר"למ ילוא חא

ebתוכלמב ררומ  ny»ףנוח  Rebell, Schmeich- 
ler.0263 ןייעו ( p'b3ז"עב  C")ךס  "vpרתסלפ  
^pבזכ רתסלפ ןודאה בקעי לש ןובשח  mns 

 חקלש ןבזכ ונינודא ושע לש ויחא אנפייז אנרמד
 היתוימרב האמרל היל ינהא יאמ תואמרב הכרבה
 ימ 'מולכ won אמחד איה ונלש תוכלמה מ"מ
 הארי אל םאו האוו תחא םעפ קוחשה האווש
 ןישוע ןיאש יפל והארי אל בוש םעפ ותואב
 יריק ךס א'פ .הנש yo nns" םעפ אלא קוחש
 אנפייז אנומד הוחא ונייה ותסלפ

"bטושפ טג 'פב .ירמ יריק [חא] 15  

 יכוסא G'yo ויסק 23 הלעמלמ בותכ 'מנב
 םוכסב תוטוופה, b wma^ והל ('יכסמ
 אלו אוטשב יזוז והל יושמו ןתוא (*ןיפרטצמ
 'שורי 'גות .('"אניינמל םוכס (*יטורפ יבתכ
 םכקח CD ,א"מ תישארב) .רפ ם מ ןיא יכ

 ןכשמה ידוקפ [הלא] en יה תמש $355
,Ca'z m sw)6אש ת ינד א תקיספב . 

 םילקש שארב ימלשוריבו Ceo) רצ בירד יקיספ)
 ,יל תומש) םידוקפה לע רבועה לכ Gn vos איפ)

 איידיקפ ב"א) — .('אימוכס לע רבעד לכ גיי
 תואמגודה לכ 125 wem ה"יחא]* (בותכ
 ומכ ןובשח ונייה bs ז"עב ךס יכ היארל הלאה
 םעפה דוע םינינעה יווש לע זמר םכס 'עבו םוכס
 וריכזה ןכו .א"כ ב"ב יקדרד ירקמ ךס ןינעה הזבו
 לצא .א"כ ב'במ ןויצ יכוסא ה"ד :ו"סק ב"ב 'ופסות

ivyןכו ("ל"נה ז'עמ  "ws ^pןובשח ז"עב ךס  
 א'פבו ל"נה 'יפה לכב ררגנ וניבר רחא יכ הארנו
 ח'ר 'יפ רחא (c שיק י"כ ey" וניבר איבהש
 mmt י"לב רתסלפ רתסלפ wp" ךס ל'זו ז"עב
 [ונייה ל"צ] qmm ms qb ^b ןודא יריק "פו
 יחא בקעי sun רגיחה הז 'מולכ יפייז אומד הוחא
 אלו ךווכב ושע יכנא רמאש nun ושע ונינודא
 ךורעב א"פבו) ms ןויכ ילואו .'וכו ושע אוה היה

 וכסמ יכוסא יפ י'יכבו יר ס"ש ייכב היכו )* .ףוסב הטמל ןייע חזר 'יפ לע וניבר ןויכו אוה pon ט"ק י"כב ה"כ ('
omע"פדבו הימגר ייפבו טק ייכב היכ (5 .ןהל יכסמ יכוסא הימגר ייפבו והל ןכסמ יכוסאד ג"ונבו אזוזב היל כג  

 היכו ייל ע"פרשבו ר"פדב קר ה"כ (* .שייע ב"בב ה"מגר ייפמ קתעוה )5 .יטרפ ע"פדשב גיונבו ר"פדב ה"כ (+ .ןיפרצמ

 ינשבו לינה קופפה לכ םגרותמ אל ונינפלש 'ור' 'גרתב לבא רפסמ pa ci יירח ןויצ קר רייבו טיק י"כבו ביה ייכב
 mum אימטס לע רבעד לכ םשו (5 .ר"פדבו ב"ה י"כב ןוכנל més (* .םוכס nón י"רתב ונינפל םג ow יירחא םינויצ

 rw אמטס ס"טב יא ט"ק י"כב םגו voy לומ היה אל ריפד יכ ךורעה איבה אלו אימוכס ל"צש רעבאב ש"רהמ ןוכנל

 .(יה ^a יילהת) ךסב רבעא יכ מיל כ''ג bi" ךכס שרשב ק"דר ran ןכו )19 .קוחמל שיו יכפ my ר"פדבו (? .אמוכס

wy (tt איח ץולחהב לאמכארק םהרבא יר תעד אבוה םשו א"לק איח רעכיברהאי עימו 28 םעבילכארפשדמערפ ללירב  

 תומגרותמו ייל הלוכ xot; xuplou 7067780 mmn כי'או םכ ל"צ ךס םוקמב כי'א nw ייפ א206 von ייפש 9
 .ליגה n תנווככו אנפייז אנרטד mn ןהירחאש תולמג



 הינדפ תכיס '5 ^i 'א 'אומשל ;'א אטביס ע"ייע
 ץובקבו ןרפד [אכס ל"צ] (הכמ) ג"מפ 'בר 'תקיספ
 ;יד ,יב ייעשי) םיתאל 'גרתו ןרפד j20 ח'פ ר"דמב
 ע"למ gum ןיכיסל ('ג ויד יכימ

der Pflugschaarהידי ףיקת 'תחיתפ ר"כיאב ןכו  

 'שרחמ לש דתי ייפ ןדפ ע"ייע וניבר n^ .אתכיסא
 י"שריפ אתכיס היב ץיענ :'ח 'וריע אתכיס ג'לב ןכו
 תבש ץוכקהו Nagel cheville. צ"ל = א"'ייליבק
 ,ש"לבייק  תודיתי י"שריפ yb" עבש א"ער ז"ס
 ג'ונבו go D") ב"כפר ר'קיוב רכז .דיחיב ל"צכו
 כ'ג me — ג"שו 'א גס 'עו 'ד בס ע"ייעו אוביס

 — r'iN] אבה ע"ייע אנקיד יכיס 'ליאשהב

Grabeisen an 

TDלרעה 'פב (הליאשהב םדוקה 'עמ אָביִס —  
 יכיס ןמחנ בר (ב'עס 'פ תומבי) רזעילא 'ר ימגב

 ןקז תודיתי b^ 3" — .היל wn (" אנקירד
 םיכרעה ינש םעט כ"א ונקזב רעש ול היהש 'מולכ

 .("(אוה דחא

 py ְךכָש ןמ ומכ שרדו Umhegung הֶכּופ —( ךס
 םמחיו 'ִכיא תלגמב Gich legen טקשהו חונה

 )" ביתכ ("וכוש והבא ר'א C ,'ב יכיא) וכוס ןגכ
 .(" ה"בקה לש ותמח הככש לארשי ולגש ןויכ

das Geprüge auf Mün- ik. ע"לב ND2'D = TD 

  Gen, Stempelןתונה 'מגב םיצע לזוגה 'פב
 אתרח אתכיסב ועמ יאמב ג'עס ט'צ pr ןינמואל

"oוב תשענו עבטמה תרוצ ובש לזרב  myהשדח  
 ועטו אקיתע אתכיס איהה יתותמ קפנ רניד איההו
 ל'צו זעלב ץ"ייוק זעול wm ה"'חא|* = .היב

Ppצ"לב 'יפ  Stempel, coinתבשב י"שריפ ןייעו  

 ןירוקש תודתי ידי לע קזוחב עקתי ה"ד ב'ער ז'מ
 ליפמעטש ב'נש ק'העב אוה ןכו v שיננייוק

 — [ש'אלב

 ןימ cuxéa י"למ ב'ר תעדל תוכוס — ךס ₪
 "יאיבמ שי 'פ 'ירוכיבד 'ורי (םיער םינאת

Tb "em —תוכוס — ) jךס |  

 א"עס ב"יק 'הנסב ל"צכו ;'ג ,ו"ט יקזחיל ;ב'כ ,א'כ | לע הלמב הלמ אלו ל'נה זורכ לש ןינעה ףרות
 תחא הלמ איבוברעב ןושלה ואיבהב המתת לא ןכ
 תצקו תוימור וא תוינוי תולמ יתש תיסרפ ןושל
 ותוא שרפל וכשחב אוהה קלחה חקלו תוימרא ןהמ
 ףוגמ דואמ תמאב קוחרש המ wp בקעי לע

 — [םש מ'ע yp" ,ררושמה תנווכ

TDאָכיִס —(  &D2D D'b3ע'לב  Pe idoילב  
 ןייע דועו Pflock, Nagel; דתי szeg ירגנוה

 רבכ (א'ער גיכק תבש) ירוזמו ירייז יכיס (םינפב

 6ו"ט 'ציבד C'sw 'פד ג"סב Cnr 'עב ונשריפ
 ('"תודתיב סופת, .b^ .יכיסב טיקנד «Cn אל
 2'2( הדשה תא רכומה 'מגב תיבה תא רכומה 'פב

 תוזוחא 'יפ ,יכיסב טיקנד ךל יעבית יכ (א'עס טיס
 תלכתה 'פד ג'וב .תודתיבו תונולחבו םיחתפב

Geys wm mm)הלפכש תלטב ןיושו  mem 
 ,יכיסב הטיקנד אכירצ אל 'טישפ men תבייחש
 אכירצ אל (ז'ל ^65( לובזורפ 'מגב טג חלושה 'פב
 ימגב תבשב ורמא לודג ללכ 'פב .יכיסא חנמד
 תוקלשה 'מגב ןידימעמ ןיא 'מגבו 6ר'ע .(n3 שלה

Gn ryבייח אנותאל ("אתכיפ אדשד ןאמ יאה  
 ןשבכב ןיחל תודיתי ןתונה, .b^ ("לשבמ םושמ
 B^ .םהב אצויכו תוניפסב םצענל םשביל ידכ
 אתכיס רמואש D^ שיו קזחל (ues ne) ירורשל

qnבייחש המ ןשבכל םליטה ('ןיקיקד המהב ללג  
 לשבמ םושמ בייח דועו :n) ריעבמ םושמ
 ילכ רחפמה ps אמית אלד ןכ רמול ךוצנש הזו

bonינפמ לשבמ  Cpinewיפרמד ןניעמשא ילכה  
cenןהשכ  Dןיקזחתמ כ"חאו ןילשבתמו  

 אתכיס םישרפמ ב"א) — (" ."ורחפתיו ופרטצישכ
 (.גיינ יוריע) ןירבעמ דציכ 'פד ג'רב .C. אתחיס ומכ

 דתי סינכהל ןילוכיש ומכ 'יפ אדוגב אתכיס יכ ןנא
 ניל שנ לכ 'פד ג"סב ,('*רוח וב ןיאש לתוכב
 הצוענה דתי 'יפ איפר אנפדב אתכיס 'יפא (א'ער
 וריי 423 םירבד 'נרת 3/8( -- .תלחלחתמ לתוכב
 הייחא]* (ךל יוהת אכיסו :ךל היהת דתיו
 ,'ד (bbw 'גרתב ה"כו אתכיס i53 'א י"רתבו

m" ya )1ייפה לכו (:חיפר ,גייחב)  nv ,(ינליוו םישב) ח"ר ייפמ קתעוה  ?( mésאל ע"בשפהו ריפדבו ייכב ןוכנל  
 ע"פדבו שופת םשו (יוו ס"שב) 'ציבב חי"ר ייפמ קתעוה )*  .ג'עאד הכרצנ אל גיונב (5 יט ךס יעב mb5"« הזב שח
 ןויכ )5  .יוכו ארשד ירכנ יאה ז"עבו אתכס ארשרד ןאמ ע'פדבו תבשב היכו ט''ק v3 ה"כ (* ,סופת ט"ק (voz סיפת
 ח"ר b3" )*  .חייר ייפב "ל )9  .ןיקיקר םיטב ע''פרשבו חייר 'יפבו vus ןוכנל היכ (? .לינה זיעל אלו לינה תבשל
 הרצק ילב w^ (ביעס 373 m ילייגנא v ץבוקב) ז"עב חייר ייפבו )" םישב) תבשב חיר 'יפמ קהעוה כ"ע (%* .קיזחמ
 ע"ייע )11 .כיע םירמסמ ומכ תוניפסב ןצענל םשבויל ץע לש תודיתי pom ימ ייפ . . אנותאל אתכיס ארשר יוג : הזכ

no1* .יב ( n»עבצא יעב אילב  ^b)ייפמ קתעוה םש ןושאר  nes37033 )14 .יקליב ייאדכו )13 .(יליוו ם"שב) יוריעב  
 ייכב ןוכנל ה'כ )! .ובש  קוספב )/5 .תומוקמ ה מ כ ב רעש ול היהש בירב ליצו י'שריפ my ("* ,אנקיד בוט רתו

 BW יש תחנמו קוספה הז לע יי'שריפ ny )75 .ביתכ וכוס . . וכוש ןגכ תועטב ו"ופדב לבא ימאו ריפדבו טיק



5i | b3p — תוכוס) — 7b 

O87 203 ל'צ ךפיהב לבא  r'ysיאדכ אתוכס " 
 'y 'להב ף'כב ה"כו :ו'לק ^ mana ס'ש י"כב
 27 אדהכ :פ'ד א'פ ק"מ 'וריבו ."" ה"וחה תאיג
 אתוסמ ש"ארה 'יגו ^2! אדעומב תחפתיא אתוכסד

 mm ם"ט

(Glas, Krystall 5212: =( D'232D *א'פ תבש . 

 py י"שרב נ"הב וב רורגל ידכ תיכוכס
 תיכוכס ירק [n5] ןיכופש םש לעו תיכוכז תיכוכס

n'y ^iי"כבו 'שוריבו 'זיפ 'וינשמבו ס"ש י"כב  

 'וכו תיכוכס איצומה 0« ח"פ תבש 'תפסות 'פריא
 םיצוק עינצמה 'פריא י"כב ב'פ ק'ב 'פסותבו

vr) .)' noiseתיכוכסה ןבא א"עס ג'נ  "yים ' 
 .'ד ךס 'עו םש 'פסותו י"שרל םחוימה

einsehen, לכשה יניעב האר 52b n5» 53D 
  mit dem geistigen Auge sehenל"זרדבו

 auf 00885 sehen, betrachten) הארו טיבה קר
 p" הב ןילכתפמו ליאוה "עס 7 'לינמד ג"רב

Dens,יכ הלינמה תאירקב םינויבאה ןילכתסמו  
 םיינעל םירופ תועמ ןיקלחמ הליגמה תאירק תעב
 mista אלא התוא ןירוק ps nons םהל ןיחלשמו
 ןינכתסמו ןינוש os ךכ 'יפ ל'צז ןואגהו .ד"ב
 דימעהל לארשי ןילוכיש ןנקיתכ םינשה םא b^ הב
 אלא התוא ןירוק ןיא הנכס ןהילע ןיאו ןהיתותד

C mersגיל יילהת טיבה םימשמ 'גרת ב"א) —  
o"ןכו ה"יחא|* | (לכתסא אימשמ  pwה"כ , 

 Dy רושקב הברהו 'ה ,ב'מק ^ ,ד"פ ;ו'ט ,'פ ;ו"ט

 ב" ,ח'כ Yp, ,'ד 'שארבל 'א י'רת ןייע ל וא 3
 ל'זרדב ןכו .'ט ,א"כ 'דמבל ;'ו ,'ג תומשל 'לקנוא

"yיחספ ." 'וכרב ' "mb :3"pב'ב .ב"צ  m3 
 Yb7 ח'פ 'ומורת v" .'מ "שודיק :א"צ 'ילוח
 ג'ע ב"לד ט'פ 'יאלכ v^ :ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'ורי
 ןיעב טיבה הליאשהבו 2/5 ד"פ תובא ו"פ פ'ס ר"ב
 'גרת ל עפ א :א"י yan ,א"מ ג"פ תובא תילכש
 "כב 'ח .ד"צ "להתל 'גרתבו ;ד"כ 5 בויאל

pisoאוהו  byeאָלְכּוס םשהו ,ןוליכשת 'יסופדבו  
m3לצא) י"כ 'גרתבו ס"לב  ewbא"יק יילהתל , 

 ז"ט ;א'כ םש אלּוכיס ןכו 'ב ,'א ילשמלו ;"י

avsאָנְתְלּוכס .ןתלּוכס ס"לב ומכ ראותהו ;'ט  
 ;ט"ל ,ג"ל ,א'מ 'ישארבל אנתלכוס .ןתלכוס 'גרתב

 אנ

y ves we)תובקונמ תוכוס םינאת   ^pי"לב  
 no ברע וניאש דחא ןימ טרפבו םינאת
 "פ דועו ש'ע 'ג ךס 'עב ש'מכ ןוכנהו ה"יחא]*
 לעבו -- םש v3 "y" ךשמהה דגנ אוה ב"ר
 יומבי) אנקיד יכיס םג ב"רכ b" אכיס 'ע ריבשמה
 הלמל ןויכו ןקזב לדגל הכרדש הכר תאש ןימ 9

 — Feigwarze p'nym] ל"נה

"35Dראות אָוְוְכַס —  jbאָכְס  netz ^bיונכ  

i:לוגנרתל  (Hahn, eig. Wüchter, Àufpasser 

 שיקל שיר רמא (א'עפ v2 2 ד"ב והואר 'פד .ג"רב

 יפנינ הלכל ןירוק ווה אירשנ ןק םוחתל יתכלהשכ
 םוקמ 'מגב האורה 'פב 'שורי .('יוכס לוגנרתלו
 (?איווכס אלוגנרתל ןיחווצ ימורב ג'ער ve טיפ)

 ב'א) — 405 n5 3" הניב יוכשל ןתי ימ וא
 לוגנרתהש הפוצ'יפ לוגנרתל יווכס םשב םינכמ ר"לב

 (הלילב הפוצו תורומשאה | לידבמ ותאירקב

 'למ םא יכ ר"למ אל לבא ב"ר םע pom הייחא]*
 ימורב תלמו 'ה ךס ע"ייע אכס שרשמ ימראו ירוס

3» wenmo ןב | לילגב םוקמ "00006 םוקמ ^b 
 בורק Rouma ימורב B^ וא «C e) 502 יומחלמה
 תינופצב היהש vp orn) ןהאמיבאר)  ןירופיצל
 אוהש אירשנ ןקל 54 ךלהשכו לילנל תיברעמ

Kennisrinיכ עמש בטיה (*איריס לש הנופצב  
 לוגנרתל pup ויה לילג לש תומוקממ דחאב
 איכוופ [ia^ ב"ה י"כב יכ עדו יוכס וא איווכס
 ילב ןכונ ₪5 ע"למ ילוא ז'פלו אכייס ט'ק י"כבו
 3b mb* תחצנ היארו .לוגנרת ,ik ווא ירגנוה
 אתלוגנרת אדה הניב יוכשל ןתנ ימ וא ה'כפ ר'קיו
 .איוכש אתלוגנרתל ןיחוצ אי ברעב יול ר'א
 ןינעמ לוגנרת sspe לש יוכש pin oen לבא
 תליפת חסונב 'יפב 'יאדכ n qb) לעפמ) הנחבה
 אלוגנות לוק עמש יכ :'פ 'וכרב יפ לע רחשה
 ןיב ןיח בה ל הניב יוכשל ןתנ רשא ךורב אמיל

evהליל ןיבו ] — 

 ארש הימרי 'ר ב"עס 'ד ק"מ (cops ov אתוכם *
wbארהנ הוכימל אתוכס ינבל  

 )962 ירגאיג) רעיוביינ 'הו "יל 'ב pb 'עבו אמימט
 עלקיא הימרי 'ר :ח"נ ז"עב WT" אתבסל הינה
 dVm טרעננאמ) Minas Sabattha איה ילואו אתבסל

 .יוכס גחונב )?  .'וכש גונב  "y (? (tללירב  byםישובלמה 99. .סייש י"כ ייגב יב םיכסמ «mb 807 רעיוביינ )4

 יליגמל n^ "pb קתעוה 'יפה לכ f) = .תיכוכזו ג"ונב )5  .איירשנכ תחא הלמב בתכנ רחשה תכרב "53 םהרדובאבו
 ןמזב לבא ןוכנל םייס ntn ףיירב ה"כו תומחלמב ןיבמרה y ןינכתסמו ותסריגש ג"הר ייפ אוה ןואגהו (ינליוו ס"שב)
 יפסותבו ינריבו ש"ע שייארבו יב ם"ש יייכב כ"ג ייא ןינכתסמ ייגו 'וכו ןירוק ןיא ןהיתדב לארשי ןינכתסמ ויהש

yyןכס . 

 ך*



 שורפ yup םוכס ל"ק זמר אציו poo ךוכש
 ישאר ינורמוש sn" ל"גה ש"למ אוה יתעדלו
 אשת יכ ןכו היטבש ימוכס ב ייל 'רמב) תוטמה
 ינב םוכס ^m Q ייל תומש) לארשי ינב שאר תא
 הצקמו ליבגה b D20^ לעפהמ הנבנו .לארשי

beendigen, begrenzenרומגו הנמנש ןובשחה אוהו  

 אוהש "5 'יג יפכ Y תוכמ ןינעה הזמו לבגומו
 ב"ירגה yr:2'5" 'מגב ה"כו םיעבראה תא םכוס
 םירפסה 'יגש הנשמ םחלה םשב ש'מ ס"שה ןוילנב
 תועט הזש אוה טושפ םיעבראל ךומס אוהש ןינמ

s'yאוה דחא ד'עפלו  byםכוס  ^bהצקהו ליבגהש  
 ךומפ um וצקו ולובגל ול אבו ןינמה תא
 — rni] אבה 'ע m ל"נה ינורמוש 'למו םיעבראל

ym D20 ₪םדוקה  ^bרמגנו הנמנ  m3וכש  
 רחא תערל הוש תויהל ותעד ליבגמו

 determiniren, übereinstimmen) ותלוז רבדל וא

usnתבשויה קוספב  pשיהש)  CO" omיהאו  
 תומכסה ורמאנ הז 'למו תדבע תאד המ לכל םיכסמ
 ה"יחא]* = .ורמגו ונמנ םהילע רשא םירבדו םינינע
 ,א"ל 'שארבל י"רתב אָתּומְּבְסַא תפסונ ף"לאבו
 'ורי 'גרת תפסינ ף"לא ילבו ה"כ .ב"ל 'דמבל ;ר"י
 פש) ודקפ לעפהו תּומכסו )2 יזיט ירמב! תדקפו

v2גיס . peso OUתועד יוושלו רמגל לאשוהו  
anי"הד  CNיפד ^3 יפכ נ"כ ,'ד  pop! (35m 

 םכסו 'ה 73 'דמבל sn" ;ןוהתעד לע אימש ןמ
pnmלעפאו ליעפהב בורלו ליעלד אתער לע . 

 ה"בקה םיכסה םשו ,ומע ה"בקה םיכסהו .ז"פ תבש
 : נ"כ תוכמ .םיכסמ ה"בקו wb יילוח am לע
 המיכסהו b/3. 'ומבי .'וכו הלעמ לש 3^3 ומיכסהו
 היד :7^ ב"בל י"שריפ y" םוקמה ny95 ותעד
 שרוד התאו 'ד 'שרפ 'ד קרפ "Up" ארפס .רשיו
 Yp ד'כר ט'פס 'טוס 'ורי ,העומשל םיכסמו
 םיכסאד :'ו 'יטיג .םוקמה תערל ןתעד המיכסהש
 'ינעת ^3" ,ב"כד א"פ יאמד 'ורי ,הידי לע הירמ
 (אמכסמ) המכסמ אוה תילד ג"עו ו'סד ג'פ

 אהו אליסח אה :יתניגנ הרכזא 'פ ר"כיא .הימיע
 — [אמכסמ

 ^Mes- r'2t מ"לב «*o ע'לב y3b& סילב) ןיִּבַס
(ser, Schlachtmesserםילכה לכ 'פד ג"רב  

 אניכסו יפכשואד אברח "38 רמא 6: ג'כק תבש)

p2o - 520 | 2 
 טשפומה םשה ונממו ותלוז דועו 'ו ,'ד 735

anbןייע (אָתּונְפְלּוכס ס'לב) אָתּונְתְלְכּוס  
 ח'כ ,ב'ל ;'ו ,'ד "ירבדל ;'ג ,א"ל תומשל 'גרת
 ר"להק .ךתונתלכוס ןא א"ער 'ל תבשב ה'כו ותלוזו

 -- [אתונלכסב זוחאלו יתרת 'פ

 יפב horicht, Thor 55b) פ"לב אָלְכַח =) לכס
 רוכב ינב ינולפ שיא 'מואה 'מגב ןילחונ שי

 ימולכ אלכס ארכוב היל ורק wm 6ויכק ביב)
 לכ וניאש אוה הימיאד ארכוב 'מלידו הטוש רוכב
 אלכס היל ורק ךכיפלו םאה ןמ אלא רוכב 7
 .םינש cb op וניאו אוה שממ רוכב ואלד
 ^^ ילשמ 'גרתבו .ב"בב י"כ ה"מגר 'יפכו ה"יחא]*
 ;'ב .ח" םש "יעו ,אלכס ארבו :ליסכ qm 'א

B^אתתא ג'י .'ט םש הבקנלו ותלוזו ^  &pb»p 
 ח'כ א"ל 'שארבל px לעפאב לעפה ונממו
 ;א'כ ,ו"כ א"ש 'גרת לעפתאבו דבעמל אתליכסא

 — [" ד"כ ב"ש

scholas- 69007086 (מורו י"למ" Np'mp5i»p * 

(cusהלעא יתרמא 'פ ר"שהשב  
 ב'ר m^ יקיתסלוכס 2 ,'ג לאינד) אינגס שרופמ
 אקיטסלוקסא 'עו C Pp Am יעה mos אלוכסא ע"ייע

ow)ו'צק :). 

D2Dד"עפלו ם"ימה תפסוהב ךס ומכ וניבר תעדל)  
 רפסמו ןינמ *+4% ינורמש ילמ םוכְס םשהמ

Summe, Zahlןידצ ןיא 'פד ג"סב +(םינפב ןייעו  

 ,b" חקמ םוכס ול רוכזי אלש דבלבו 6שיכ יציב)
 ףסכב התע יל ןת ףסכ ילע ךל שי ול רמאי אל
 רמאי ןינמ םוכס, (''םיפסכ 'ב ילע ךל השענ רחא
 םירחא 'נ ושכע יל n םיזונא 'נ ילע ךל שי ול
 — .ינימשה ךס ךרעמ הז .("'האמ bp ךל שי ירה
 (םינבל םוכסו ('ח n^ תומש) םינבל ןכותו 'גרת 38(
 on (ד :בג'" םש) תושפנ תסכמב ה"יחא]*
 ;א'כ ,ח"ל םש י"רת ןייע דועו .אתשפנ םוכסב
 ו'ח 'ב י'הד 'גרתבו ז'ט ^n "1535 ;ו"ט ,ה"כ 'קיול
 YD ,ה'כ 'מבל 'א י"רת ימוכס ץובקהו .אמווכס 'ו
 ,ב"י ;א'י ,א'* 'ב י"הדל ;'ה ,'א בויאל 'גרת ;ד"ס
 םג 'ח ךס 'עב וניבר "יג יפכו) 'ילקש 'תקיספ 433
 שרופמ )2 /5 'שארכ) הבקנ ,אימוכס ('ילקש 'וריב

 ושוריפ ונייהו (s שירפ עטק םוכס ג"עפ ר"בב
 .ומד אשירחמ לש דתיכ ירננד אניצחו אתבכשאד | המ שרפו בוצק םוכסה רומא םילוגע יאצח ינשב

pnym (!יפמ ' ne5 םיטב י"כב ינליוו ס"שבו nךורעבכ  ntי'כב היכו יישרמ תכומ ןכו חקמ םוכס ייג כ"ג  
 ןיינמ םוכס yb יציב יפסות הרמ םוכס גיונבו :טיל רצ 'ציב סיר יייע חקמ םוכס יתלבק לאומש ינאו :ליחתמ ףיירהמ

 .םש חייר ייפב ה"כו (? .רכממ םוכפ (^n) זיפ תבש 'פסות .הקמ םוכס . .

. 

. dr A. 
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psp | =58 = אינכס ינכס * —  

"py yp»ומורת ^? .ב"כ 'ציב תושפנ תנכס ל"זר לצאו | לכחד ארבג אוחה (.!'טק טיב) לבקמה ' 

 "YD א"פ 'איפ v" תושפנ ןוכיס ןכו .ו'מד m'b | תדחוימה ןיכס b^ .הירבחמ אתבכשאר אניבס
 א"לבו mp קרו :א"פד א'פ 'שודיק יורי ד"ע | אתפכשאד אניכס א'ם .('אפלחה wem הטיחשל

^pאָמְנַכַמ | ארבתסמו תורועה הב עצקמש ףכשא לש ןיכס  ^w35 תבש :'ח 'וכרב תומוקמה הלאב  
 ,ו"כ 'כוס :ו"ט 'גיגח .ב"'יק s'p 'יחספ :'ה "ינעת | je (?(הומעה ףסב c5 ןנרמאד אפלחה איהד
 ^ rw bw gvys im .ז'כ ז'ע :נ'לק תבש | דועו הטיחשה אלא תלסופ המיגפה ןיאו אמגפימד
 ג'ע ה"ער ר"פס is "v" ח'יד ר"פר האיפ Cv | לש ןיכס, ל'צז ח'ר e^  .('הברח תארקנ איה

 םיפודרה b^ הנכס םימעפלו .המכח הבוט 'פ ר"להק | המהב לש ראוצ אלמכ Tru תויהל ךירצ הטיחש
 .ל'ק :א'כ תבש Cy סונייררהה תלשממ תעב | 6 "ילח) ןנתד אהו ראוצ אלמכ ראוצל ץוחו

 'בותכ :ד"י 'כופ p^3. 'יחספ ,ז'צ ,ה"צ "יבוריע | קד וראוצש ףועב למזיאב 'יפאו אוהש לכ 'יפא
 y^ :'ג 'ובותכ 'וכו ךליאו הנכסמו ןינע prb | ('ב יגיכ ילשמ) הז מ"ל va -- ,(*"אל המהב לבא
 לש תועמ ןינע ןכו 46 שיליניפל הרות לש הכרד | ס"שב הברהו ה"יחא* = (ךעלב (*ןיכס תמשו
 ip לעפהו Ty ב'נד א'פ 'יעיבש יורי הנכס | "יבוריע : םשו .א'מק GUN ע"יע א"ער ז"ס תבש

arpב רס ע"ייע '. ^omםשו .'ח : agirהאלהו  | "v pap7^7 ר"יפ  תבש  v'pןכסי אלו יתשי , 
 ב'פ ז"ע 'ורי .אדהב ןיכסו :ה"לד ד"פ 'יעיבש 'ורי | SN poi ע"ייע :א'יק ב'ב sry 'ובותכ האלהו :'ל
 .תנכס ד"ע ח"מד ה'פ 'ילקש v^ .ןכסו ד'עס מ'ד | 'ורי .'ל :'ח "ילוח ןיניכס yupn a "שודיק

^nbeינעת יִניִּכַח ,ג"ע ר"לד ז'פ ' T5 i'bינוניבו .אתשפנ ןתנכסו ג'ע ב"מר ג"פ ז"ע 'ורי | .ב"עס  
 לעיפה נ'שו [ןכוסמ =] ןכסמ ע"יע לועפ | ברח 'גרתו ,אניכס +(" .'ו ביכ ישארב תלכאמה 'גרת
 :ינכשמ 'פ ר"שהש .א'פ ר'משו ^N'UD N 'טוסמ | היניכס יד אחבטל ימד ^O^ a הירכ) ועורז לע

 .הינוכסל ws w'yp ז"טק תבש ל עפ .יִנְנְּבַסְמ / — [הידיב
nb sb obs Ee )ה"כ 'וכרב ,ךיתנכס :ב"יק  S'ybןותנבס . 

Dom Py sca Pom paw Won pu peuישודיק .ירבל |  iesל ע פ תא .ןיתניכמ  »^ mb 
i. BN. Nr c -א"כד ח'פ . nybss vnm 20bןכתסמ םוקמב  

c SPDה"חאו*  "Ta mum3: "יחפפב 'יאדכו | בעת "pןכתפאו :םשו .ןכתסמ . 
 Yy זייר כ'פס תבש v" .ינכתסא QD mns | ןוחבד ארשי (ר יי 'כיל הכוסממ רשי +הימד מ'מ
 an .ןכתסיו ^« r2 "ירבדל 'א 3n" ןכתסמ | 827007 m [אייכיס ל"צ] (אייכופ) ןיליאכ

xs. 4 -יילקש 'וריב ל"צכו תיירעתיא  "p ^bnnיעבו אנכתסמ ישפנ ח'ק . bsbא ' 

S 0 TTE du isיג וניבר איבה | "ר'פב " bue penןינכתסמו א'עס 'ב  
 סוקמב Ty ע'ד א'פ bue 'וריב חיכו שימו שיע | ע"ע ףלל תעדכ ףנע b" ףוס ןינעמ אלו חרעוה

amןינכתסמו ליאוה א"פר 'ליגמ 'פסותכו ןינכתסמש  
 — [(ןוסנכתמו ם"טב יפריא י"כב) 494 geführdet )5 ," ילהק) j35 לעפנב ם"למ) ןכס

C') וכרב שירב" (sein, in Gefahr sein 

 נ'פס הדנ 'תפסות (pb DU) אינכס ,ינכס * | ערמ vov 'מגב תמש D^ 'פב .ימצעב יתנכיס
Crop iu)ינכס רפכ איה ירוזש ןועמש 'ר רמא תשש בר , by)רפכ .ז'נ  seizeר"להק  

 אוה ילואו אנכיס שיא ןועמש :ךילגר רומש 'פ | ןועמש 'ר 6 היפ ייטיג pi לבקתה רמואה 'פב ןנתד
 בקעי ב'פס יילוח 'תפסותב תמאבו ע"ייע ןינכיס | wn 'עב ^5 רבכ ןכוסמה ףא רמוא ('ירוזש |

^p 003[ לבא ןינכיס טרופריא י"כבו אינכס רפכ שיא | ןילוח) ןנתדכ התימל בורקה הלוח ןכוסה ^ 
Groציניוו 'פד םש 'תפסותב ^85 א מם הלועמ רתויה | דע רמוא לאילמנ ןבר תנכוסמה תא טחושה ' 

 שיא בקעי :ז'כ ז'עב ןכו vm" ^3 רפכ ע'ייעו | ונמחל איכנ ונישפנב 'גרת ב"א) — .דיב סכרפתש
 'קלי י"כב הז תחתו אניכס ס"ש י"כבו אינכס רפכ | (אנמחל יתיינ אנשפנ  תנכסב C8 n)  תלהק)
 תבשב אתינכס — .אימס רפכ 6 ג'ל רצ vy סיד) | ס'טב ג"ונבו ןמגרותמב «po» a  הייחא]*
 .ןבס ע"ייע ס"מ :ז"מק | ןוהשפנ תנכסב ^b א"י 'א י'הד 'גרתבו .אנשפנב

ms yy (!ףלח  vn .יתפסותה ייגב ייש ,א'חב שימו אתבכשא עיייעו 'ע  ?) הז ע"בשפה 'ייעו y'"y )* qun 
 ג"ונב םיכשל ויו ייכב םיכיסל prp ייכב (* .ןיכש ירקמב )5 ,חיר םשב וייעש ייפ יטיחש יה ז"ואב אבוה (* ,'ב ברח

 .ב"הו שיק ייכב ןוכנל mea )? .אכס לעפמ וגיבה כיאו אשיב אניעב ןייכסל יגרתב



32D — םיכס | HUP Sq 

82Dהכיא תליגמב (םדוקה 'עמ)  nmmהינאת  
 6 םיפוכס יפוכס Cw oss 'יעש) הינאו

 ('ןניפכסת אלו ('ןנידעסת אל שלב יפ ביעי הכיאבו
 «pap םדוקה 'עמ הז ci ה"יחא]* | .התחשה ןינע

"upר"ב .שפנ  m'o be"ע"ייע ןיפוכסו םיווד  
 — [נ'שו ףנס

 jverstopfen המיתס rip מ"למ רגס ומכ) רב
Behleussenverfer- רכש השוע ^b *3D 

  ; Grab N7?2'D ;tigerארכּוס  (Riegelהמב 'פד ג"סב
 העבש ןמ ירפע העבשו (א"ער זיפ תבש) השא

"p אבבד ירכופ א'ס .םירכק") "b ירכוס") 
papuw בקנ א"פ .רפע וב שיו בבוס ריצהש םוקמ 

 ומשו וכותל סנכנ תלד לש לענמש םוקמב לתוכב
 םיבקנ 'זמ ארפע ליקש אקו ארכיס בקנ ותוא לש
 םיצרש 'ח 'פב .תותלד 'ז לש םילוענמ 'ז לש
 .("םיבקנל ןונירכסנ 6ט"ק תבש) רזע" 'מגב

"p םירכסה תודוצמ Grm 5553 נ"כפ  בהכדור 
i^ ייעשי) ביתכדכ םיגד וב ןידצו רהנה ןירכוסש 

 "+ הזו הייחא]* ,שפנ ימגא רכש ישוע לכ
 'יפכ  i'mונינעו רכס שרש ק"דרב ה"כו םש 'ילכב

 רגס ומכ  DnD ^bתמיתסמ ,^- ע"לב רמאנ ןכו
 רהנה  ma'יטינב ןינעה  iD:םשו ,ייוקשאו רכסימ

 יאיכ ילשמ) ונזא םטא .יקשאו רכסימ רכס ^ Q'נרת
 לעפתאבו )5 :חיכ םש יגרת 273 'ייעו) הינדוא רכסמד

 ישארב) ורכסיו 'גרת  C3 sn;ורכתסיאו | 53 195
 .רָּבַפימד דיבע אל :םשו ,אבס אכלמ רהנ רכתסא

 םיִרָפַפַה ץובקב ראותה ונממו  "bםשהו .רכש ישוע
  ^v'ציב  Yoתבש 'וריכו ארהנד ארכוס .ב'סד

  3"b(םש ייעשי) רכש 'גרת ןכו .ארהנד ארכס .ד"יד
 'קיתעה ןכו ס"למו חירב ארכוס ןינע דועו .ארכיס

b'y5! ארכוס pn (b^ n^ ילשמ) חירבכ 'טישפה 
 'וחנמ הזמו .ארבוס ג"ונבו 'גרתב  «T/Dהידי ביתוא

 תזוזמבש רוח י"שריפו ("ארכיסא אדי אדחו היניעא
 ךורעב א"פ הזמו לוענל חירבה ןיבחות ובש תלדה

  "y'וחנמ 'פסותב  ewי"שרו ךורעה ייפש וריעהש
 דחא הנקב םילוע  enואיבה  smךורעה ירבד
 איבה ןושארה "יפלו הרצקב  mesט"כ 'לינממ

— Ywi'3 לבא y'"y ארכיס דע אלובאמ א"ער 

 'עב 'מושרה פ'לב b" אתכיס = אסכיס =) סיכס
 3/53 thóricht, unwissend) הטוש ןקדלז

 הנח רב רב לכ Cvwy 3( הניפסה תא רכומה 'פד
 י"לב p^ ב"א) — .ןקדלז 'עב ונשריפ רבכ אסכיס
 (ץל שיאו םישנאל לבוקמ ונניא רשא שיא
 יתעדי אל ^6 ןויכ oiv הלמ וזיא לע ה"יחא]*

iט'ק י"כ "נו ןקדלז ע"יע פ'למ איהש  
 תואסריגה ןנשי ל"נה 'עבו ישוריפל היאר אתכיס
 'ינואגה 'ושתב "א ןקדלז 'עב ךורעה 'יפכו תונושה
 וב שי nip ונקזש 145 דצ יבכרה 'ה 'צוהב

 — p'5] אסכיס
Dispבע ליעמ 000/06 = 6% יילמ)  grober 

"mon '23 (Mantel, Mantelsackקריה ןמ  

 ר"ת Gm» ^2 p15pn ןמ רדונה 'מגב
 הבע סוגס N'D .הבע סוכסבו הבע קשב ןיאצוי

 .(*ומוקמב שרופמ
 .'קליה "ג :ר"לק ,ב"חב ע"ייע אתיפב ל"צ אתיסכס *

 ,anreizen הרגתה jy מ"למ q2p ןמ לפלפ) 3026
(anfachen(תא) אלו 'מגב אמק אבב שארב  

 ורג הכחיל ייותאל (א'עי ') רושה [ירה ל'צ]
 בלכה 'מגב לגרה «me 'פבו uus (* הכסכיסו
 קילדהש. p^ הריבה לכ תכסכסמ (א'עס v2 םש)
 תקלדה אצמנש ךוכח ןיעכ ךוסכיפב הריבה למגה
 לכה יובדלד שידנב תלחג םוקמ pis הריבה לכ
 יתכסכסו )2 ^e ייעשי) הז מ"ל ב'א) -- .(*"םלש קזנ
 ונינע מ"לב קו ה"יחא]* (םירצמב םירצמ
 לובלב p" .הקילד ונינע ל"זרדבו הכובמו 51353
 ןהב תכסכסמ רוא .א"כ תבשב ה"נכו תורגתהו
 לש ולספס הכסכסו שא הדרי דימ :ו"ט 'גיגחב

"b 33ר'בבו הכוח שאה  bךוח שוד ז"ס  
 ןכסכסמו nw . . "€ ושע היה )302^ ילשמ)

 Yys ה"כ mus בוכיעו לובלב ןינעב stb 'וכו
 תבשב י"שרו .ע"ייע תכסכוסמ הזמו 'וכו ךסכסמ םא

 — [ש"ע ל"נה םינינע ינשב p^ ל"נה
 quàlen, hungern lassen) ע"ייע ףגס ומכ) ףֶבֶס

 (ביעפ rv מיכ םילעופה תא רכושה 'פב
 'מולכ ('הפגיפ א"ס .סנוא ww ('התמו הפכס

 .הביערה

m (! .ו'ופדבו י"כב  *) א"סכו owק"ב יוריבו (5 .םוגס עיייעו ונינפל  Ypיפסותבו הפספס ג"ע היד  DM Yb p/3 
nnmתכסכסמ . *( 2'yיוו ס"שב .ב'כ ףרב חייר ייפמ קתעוה . *) גייונבו יציניוו יפד יוריב היכו .nbibהפגס 3^3 (* . 

nen )'ל"נה 'תחיתפב ומכ ל'צו םיפיכס םיפוכס 'ה היה ה"ד אתהיתפב  nesויופרב (* = .םיפופס יפוכס :לאירא יוה  
 ןעכגומ ס"ש י"כבו ('% .ךומסי אלו . . רועסי אל .שיפד- דיפ יינעת 'וריבו ףיכסת אלו דועסת אל ג"ונב (* .ןנירעסת סייטב

 אלו לוענמו ריצ ייפ zy הלוע wb כיאו cy) דצ תבש סיד ןייע) יב סייש ייכב חיכו )!  .ירניפ ס"פב 3023( ירכיס

nyןושאר ייפ . *') i32ארכופ לע הידיו ד"ע חיימד ה'פ יילקש יוריבו ('* .היריר דוע . 
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 הנ "  =( bp — 42D(אוליפ 55

 תלפ 'עב qw ב'א) — .אתיעב ימנ אתליסא +.ו"ס
 סרח ילכ ר"לב הלילס p^ .הבע תעקב b^ י"שרו
 חילמ sx ow poem םיינע לש ןחלשב ןתינה
 )* Salzfüsschen, salillum ףילל ןויכ ה"יחא]* | וב

 אוה תמאבו .לסב ןירכמנה b" בטיה ז'על י"שרו
 א'לבו sw אתלס ע"ייע אתליס ומכ ל"נה ע"ל
 אנמ הנוי 'ר 'גרת ר"ע ys ד"פ in" 'וריב אָלְס

"yאלס  vmהלכ ס"טב ר"ע ה"סד ג"פס 'ירוכיב  
 ולפ רתסנ qus ייונכבו לס מ"לבו אלס ל'צו
 ייאלכ v" :ז"ל תומבי :ד"ע 'מוי ב"'מ א"פ "יעיבש
 ר'ב ץובקהו xy ב"מד rb ry 'ורי 4'10 .ד"פר
 ס"למ p^ הדנב אתליס לבא .ףרגמ ע"ייע vb פ'ר
 y^b3 ליעל ןייע י"שרו Meergras, Seetang אָתְלַס

 אלו התרבחב :ג'פ 'ומבימ ושוריפל היאר איבה
 — pp] אתליס b^ 'ומביב לבא אתליסב

 — 066, 00%)66, 6פ)\וסש 'צמא י"למ אָלָמ = לס

 לקסרט אסכ Sessel) אסכ D sella^ ר"למ 6906
 -- .6לפא 'עב ונשריפ רבכ )"5 ג'כפ 53 אלסו
 םליבוהל םש ישנאל דחוימ אסכ v3 ^b ב'א)

 ,(ריעה ךותב
- - 

 ,לופ — 3o «Jo עילב wibp amp =) לס
^b NoDץוק ןולס מ'לבו לקדה יפנעב ץוק  

(Dorn, Stachel5 'פד ג"רב * mneיובותכ) .ילושנ  
 6אינק ביב .עקרק רייש 'מגב תמש D^ 'פבו (א'צ
 ישודיקד ק"פב .אמד עבמ אלד אוליסב ךל אניחמ
 (^C  תועובשד ג"רבו (CN הנקנ עצרנהו 'מגב

omמגב רוכב שי ' psןידופ  GRיל ןיא עצרמ  
 ג'רב ..'וכו ה רי פהו לופה תוברל ןיינמ עצרמ
 אל 6 אפפ בר (CY mb ןיקנחנה jn ולא 'פד

pavב 'פב ,אוליס היל לקשמל הירבל היל ' 
 'פב .אוליס mmn G'yo n'2 ןיאפרתמ 'מגב ז"עב
 אוליס ןניתיימ Cro יילוח) האירה 'מגב תופרט ולא
 (Df םדא «now 'מגב השנה T3 'פב .הל ןניעזבו

myאתליס יתייא ביער  Caesג'רב .ןירת קיסא  
 .('םיולסכ םהל המוד םיעשר Cmry 0mm כ"הוי 'פד
 6 גיס (mes לטבי אל 'מגב ותמבי לע אבה 'פב
 התוצ הבוומ התבותכו הער השא
 (''אתליסב אלו התרבחב ישנא ירמאד ("הדצב

 bbw "Y" :ט"מ 'טוס רכס ןיע תעקב םוקמה םשו
 וכוס וא רכוס ןיע ירקתמד רתא ד"ע ח'מד ה"פ
 mi דועו — ארכיס ןינעמ T'D. 'וחנמ "ייעו ןיע
 — [וניבר ^3 רבס 'עו ע"ייע איירכוסמ םשה לעפמ

 "zur Ader lassen D תזקה ןינע (b^ רָכָס "א

 אלו רכוסמד ןאמ יאה (םינפב ןיע |
 ןכ יכ רבס ע"ייע .(א'ער בייק ייחספ) m3 ןנירכסמ
 ג"ונבו יתשריפ םשו ה"יחא]* — .ךורעה לעב סרג
 אתלת תב ירוכיס :ז"ס 'יטיג cwm ף'כב םוקמ לכב

^b bvרחא  npnהשלש לש םימ התשי םד  
 ע"למ .יתשריס Gp עיייעי) זקנ "עב יכ ym .םימי
 כ"או .רועה תביקנ y םדה ץפקמש yep 'יפ 9
 דנעצ 'שלמו ף"כב םירפסה 'יג םייקל לכונ ילוא

c [yep ckar 

 יפד ג'פב (אזוחמל בורק םוקמ sozo = ארכס
 yen 'מגב העש לכ 'פבו (ב'מ 02 דיקפמה

^nbb)ןילוחב ק"פב .חפט ארכיסמ ("םרפר רמא 6א'ל  
 תונב 'פבו Cn^ "^nm תעבטה ךותמ טחושה 'מגב
 בול אניבר ל"א .(ו'ל «m תדלוי םד 'מגב םיתוכ
 רמ עלקיא (6אוכיסמ qe בו יל sms ישא
 תא רכושה 'פד ג'סב .שרדו ןיותאל ארטוז
 ארכיסב rbv רב אייח בר ןיקתא (-ג'פ 272( ןינמואה

^bיתפסוה םשו ארכיס ע"ייע ה"יחא]* | .םוקמ  
myאל יכ חכונ ןויצל ןושארמו םינויצ השלש  

  pim[אזוחממ םוקמה היה —

 in die היבגה וניבו b^ מ"למ nbo .אָלְס — לס
bringenןיפרשנה ןה ולא 'פד ג"סב 11806  
Cb numb)ןב .ירמז  wpדמב) ' by ("^ m5 

 גויא) ומכ היבגהש ^5 ותחפשמ תונוע אילסהש
 ?nns .ריפוא םתכב הלוסת אל Ge יחיכ

muיר 'כיא 3 םיאלסמה דוע נ"שו י"שריפב , 
 UY א'פ םש דועו זפב ןמצע ןיכירעמ ויחש 02

 — [אָליִסש לעיפה 'יא א"כפ ר'דמבבו

 JL ץובקב 3< ע"לב או אנט 'יפ מ"למ) לס
 הלכלכהו לפה ₪ימ) 'ילכב ב'כ 'פב (הלילס =

 םיבגחה 6ט'ל (Uy ןידימעמ Py 'פב .ןבת ןאלמש
 הדנ תקונית 'פד 'מגב 6'ןירוס א הלילסה ןמ

 ברל סייטב ליסאבו יצוניוו 'זיפ רייפדב לבא 'שמאו ב"ה ד"ל ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ )? .אפפ רב םרפר nobi" ג"ונב )!
 ןמ wan םיבגחה W^ גיונבו "i ילה ג"הבו סיש ייכב iir" הערוך  w^ ריפדו ביה ט"ק ייכב ה'כ (*  .ארבתסומ
 .גישו אלסא ע/יייע דועו אלסה דועו אלסאה ג"הר cem הלסאה ג"ונב )5.738 ,א"ח רעלזייא 'הל ר"טב )*  .הלולסה
 ץובקה .א"נ םשו :ז"ל 'ורוכבב «n הריסה 5n הדיסה ד"טב יציניוו יזיפ ריפרב לבא א'פדבו י"כב ןוכנל הייכ (*
 הייכו םיצוק (b^ יישרב ח"כו (* .ארש םייטב ו'ופדב לבא ריפדבו ייכב הכו (5  .בר גיונבו סיש v5 היכו (* .איריסה
 nb» (! n ר"פדבו י"כב היכ )/  .םיולשכ ןושארה ייעבו ןיוליסכ inim םיולסכ לייצו היולסכ םשו הייר ייפב

 ,ל"נה ע"למ אוהו םדוקה עיייעו ץוק אתליס י"שריפ
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 bpbop - (אּוליִס =) למ ונ

 תנש) עלסב ןיאצוי 'מגב השא המב 'פב (םינפב | םרחה הז אטד עבמ אלד אוליס "יפ
 ןמ תולוספ וזב וז תוללוסמה םישנ yb היפ | תתוש וניאש י"פעא ץוקומכ הכמש
 ר"ת 6שיס D הרומו ררופ ןב 'פד ג'רב .הנוהכה | י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא* | ,םד איהה הכמה
 תקחשמה p^ הב הרעהו ןטק הנבב תללסמה | ט'קו ר'ב י"כבו ע"פדשב הוטימשה תועטבו ר"פדבו
 תבשבי"שריפ ןכו ה"יחא]* — .הילע הנב תככחמו | בש וניברו שוריפ ילב yn לכ ראשנ יכה ואלבד
 םשו תופשפשמ prb y" 'ומביבו תוככחתמ | ןויצכו םינויצ ראש לע ןד הזמו ןושארה ןויצה לא
 'טוס 'תפסותב ה'כו ל"נה 'הנסמ כ"ג היאר איבה | י"שר b^ ןכו הליאשהב קר הלמה quy ןושאר
 י"שרו וגיבר תנוכו .תלפלסמה 'פריא י"כבו ה"פר | :א"יק 'יחספ ה"נכו .ל"נה ב"בב ה"מגרו ש"ע 'בותכב
 תככחתמ mim הנה דוגדנ y" ונייה ךוכיח תלמב | 'ילוחב ה"מגר 'יפב ה"כו וצע ם"בשריפו היוליס ישק

ingץבוקב)  voףד יגנא  Growץראה לגרב ךכחו קחש ייפ ,23 עילב םגו | לש תכיתח אתליס ] — 
yvןוכנהו כ'ע  pupםיוליסכ 'מויב י"שר 'יפכו  

 ץובקה mo .ע"לב בוט רתויו כ"ע ימרא 'לב םיצוק
 ילקיד העבשמ יִוְליִס העבש א"ער ז"ס תבש
 יפנעב םיצוק ןוכנהו כ"ע םינטק ('םיפנע ('י"שריפו
 רמתהמ רטאנ ןכו ,ל"נה muy הלמ 'יפכו לקד
 ןיליס ב"צ רומזמ ט"ושבו ןילוס השוע ג"פר ר"דמבב

"yייפ רבדמב ןשיה 'מוחנתב ב"ש 'חה ברה ש"מ  
 א"פ 'שודיק 'שורי לוס cmm :מ"ק omm ז"י

vy vsימבל 'א י"רת א"לבו ץוק . . . לוס  
e^דע 'פ ר'שהשב הליאשהבו אתריסו לוס 'ב  

 יונכ b" אלוס רתב אתוכלמ בוסת רכ :חופיש
 — 'א ןלס ע"ייע ןולס מ'לבו -- ימור תוכלמל איה
 ,יב שיהש ;ויכ .ימ ;ימ א"ל $9( חוח קתעוה 'גרתבו

 ,יוליס pupa mp vp )^ ,הזכ 'ב m ;יב
 — [חוחל ץוקה תנומתמ איוליס

73gפ"לב ה"כ אנאלוס — לס  ^bגיס  (Sehlaeken 
 6ד יה"ב ילשמ) ףסכמ Du וגה 'גרת

 יטישפב ה"כו ה"יחא]* — .אמיס ןמ אנאלוס ובג
 אלו אנאלוס 3n2n5 הלמה טפשמ כ"או תירופה

 — 5b] עב
 ה'כו p) יט'יק םילהח) nbp מ"למ bp* = אָלְס *

p'53אָלְס  verschmáühen, ver- "^3 j'y 

(achtenג"פק .א"חב ע"ייע ילסא לעפאב לגרוהו , 
An 

 .ע"ומב ןורחא לס yy אנאלוס *
cy qm» Cobbללד ,ללז  mm payהנה  bpbb | mimסיגפב 'ייע לַלָס ןמ לפלפ)  das Haar hin- 

sich her- und hinschwenkenיע דועו " und herwenden, krüuseln63( 4553. שירב  

 רשא הנק לנלגתמ ךורעה b bp^ לעפמו ליִלְס
 Spule םיגראנה םיטוחה ורשקנ ול ביבס

 רמצ תעקפ JU פ'לב = 3:.< ע"למ אוה ד'עפלו
COWollkniuel(טימ) םיעננב א"יפ םידגבה 553  

 p anb^ לילסה ןמו התרבחל תעקפה ןמ הלעמה
Dpזעלב  (uxאוהו לגלגתמו ללופש  

 min הנק לילפהש ןינמ s תימראב אתירותסמ
Dnהדמה ינק ןה ולא (ג'פ תואוקמ 'תפפות) אינתד  

 ה"חא]* | .6.ודסטמ אתירותסמ א"יו (* לילסה
 ייפ לילסה ל'זו לנה y i'm^ 'יפכ b" וניבר

mew5 ילוא) 'y1''& 42« ע"לב תופיכ (Haspel 
 ב"נש ק'העבו 'וכו (jon ימרא 'לב אתירותסמ
 Garnwinde) א"דניוונראג ל"צ) א"דיווגראג, זעול
 'ע ךורעב ה'כו 88091 אוהו "אלפשאה וא א"ב
 (' QWinde 5=\4) הלחמ אתירותסמ Cro sm לד
 ילו .1185001, aspo ט"יאלב sm כ"ע news זעלבו
 ם"במרה 'יפ ןכו 'מושרה ע"למ אוה לילס יכ הארנ
 ץעמ mp וטכ השעיו הוטמה אוה תעקפ 'יעגנב
 לילפ אוקנ רשא אוהו הוטמה הילע רבחיו בוקנ

oyאוהש ריכזה אלו ךורעה ןושל קיתעה ש'רהו  
 (אתיירותסמ ש"רו) אתירותסמ תלמו .ןואגה 'יפ כ'ג
 Rohr, Spulrohr, Garn- by. ijs פ"ל אוה

"y knüuelע"מב רעשיילפ  xb"383 בכ"ח  
 -- [האלהו

€ — MM 

 .קודקרב אלש nwp y'bm v3 533 ה"כ םיכרעה הלא 330 )? .םיבנע סייטב גיונבו (* .יתשנבנב דע םינשיה יפרב ('

 הז רובעב קולפה סייטב ג"וגבו לולסה טרופריא י"כב )5 Spule, eannello. ט'ייאל לא ותנוכ ילוא ויניניא vm *"כב (*

 גיהר ייפב היכו ןויכ ל"גה 'תפסותל קפס לכ ילבו 1.8711 רצ איחב wann הזל אובמה יבתכב ומוקמ יתאצמ אל

 ש'מ הזו Spitzenklóppel, mazette טיייאלמ qm ילואו 'א ו"ו י"כב ה"כ (*  .לילס וניבר ois םשו 27 דצ ייעגנל

penynייכבו ר"ב ייכב ה"כו ורסתמ יחכונה יעבו ורסטמ רתס 'עב ב"ה יייכבו "ךילרפעלק ןירוקש שוקשק ילכ, רתס יעב  

 אמלעב שובש אוה וייונש לכ ny ורסטמ יכ חיכוא םשו יב רתס יעב i'mp יא ויו י"כ ייגכ ורסטמ ליצו ורטטמ 6

yeaיתיצר םשו )7 .ורתסמ  "ey man?ארקנו ןוכג הלחמ םג לבא הלזעמ ליצש מ''אפדב רתס יע ךורע  Garnwinde 

«js Aet עילב 



 5T (אָתיִגְלּוס =) גלס — bpbp : זנ

(Vul. IL 369) 2» ודוה 'למ) הלסלס c 
  (mousselinartiges Gewandהלסלס

3b ע"ייע Cn "3 הלמלמו 

kleiner ןטק לפס 9%: ע'לב bp ^g) mopop* 
(orbישודק 'מוחנת " "m ^Dלטנ  

 הזיא םשו תופי םינאת ירוכב התוא אלמו הלסלס
 ('ב bb y'vy הלילס ומכ אוהו) הלסלס "ימעפ
 )6, יימרי) תולסלס לע רצובכ ןכ ומכ 'יפ ק"דרו

 .םש י"שריס ןייע לבא

^w(רעשה זחואש המ ₪ 0006 ?) ןובלס  
"v(6:תיד ויפ) האצוי המב 'פ תבשרד  

 םיסיבש י"לב p^ הינובלס (o ye) םיפיבשה
 ה"יחא]* = .םידגבכו שובלמב םקור השעמ םילידגו
 די תינבת 'טמשנ א"פרבו ב'ר y" ףסותינ 'עה הז
 הינוטלש ג"ונבו איטמרש םיבש 'עב סרוג וניברו
 רעלזייא 'ה תעדכ Quaste 6020/0006 י"לל ןויכ 38
 עדו — .ל"נה י"למ 0p יוועל m 64 ג'ח ריטב)
 npn ןמ הקד תחפטמ salbanum 'צמא ר"לב יכ
 כ"או ףיעצל הינפ לע התוא תתל new לש הכרדו

  Florschleier D'27[םישרפמ תצק תעדכ —

 ibo ירהל א'עס ד"צ 'דהנס (יטרפ םש) גּולְס *
 Dy דחא אוהו 801089 םוקמ pw לע ילוא

 י"כב לבא )957 יב n'n טרעננאמ) רחואמה 8

 wb" ג" ,'ב ייכלמ י"כ 'קליבו גולפ ירה 'פ ם"ש
 ,6 דילק רצ יהנס פ"ד) גלש

 תפסוהב גלס ומכ וניבר תעדל smi = גלס
 YD 'שרפ ר"בב lechtwerk) עצמאב ד"מל
GUאינפ אתיגלוס ימחד .אוהה ימד אל . pe» 
eימל ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא ומכ לס  

 : ביס 'ובותכ :ז/יל יומבי :ד"ע geb :ח" («ou ןל ןיאש

 ישילשה גוסה sm ('אתיגלוס הזו Corb .גיס
 י"שרל סחוימו ה"יחא]* JD 'עב ונשריפש

s'23הז י"פעו םחלה לס  ^Bאיח ריטב) ז"מירה  
, 
+ siligeeum cüw(v(vn; (045וא תלוס םחל  b^ 

 Weidenkorb םירצנ ילס salignus, saligneus ר"למ

DUוא 146  b^אתינגוס 122  y'"pג גס '] — 

 יאממ C23 00( 'רמג ,ריזנ ('ינירה . , לסלסמ ינירה
(wmאתמא היל הרמאדכ אוה הרעש לוסליס  

 ךועשב לסלסמ התא יתמ דע ארבג אוההל 'ר יבד
 הב pen הלסלפ p) C^ תוגולגלח 'עב שרופמ

qomלסלסמ רימת הרותב קסעתה 'מולכ הב  
 ךפהמ ורעשב לסלסמ ל"צ] (הייזמב ךפהמ ורעשב
 הב ךופה הלסלס, ^p Gn" יליגמ «iv ה'ר) הייזמב
 — .(["דימת הרותב קסעתה 'מולכ הב ךופהו

YN)איברעב :יריבא לכ הלס 'קספ 'כיא שרדמ  
 םרשב סיקרוס ויהש 'יפ הלסלס הקורסמל ןיחוצ
 רעשה ןילסלפמש ךודכ לזוב לש תוקוסמב
 prb רתס nbb ןושארה רמאמ תעדו . קרסמב
 תאצמנ רתס תלמו םהלש רעש ילתלת רתס 'מולכ
 היה DN )"7 הימ WD 'טוס תנשמב ןכו .רעשב
 םיהלא [n] ןביו ךפה ורתופ היה אל me ורעש
 לעב לבא ('קרסל ארתס םיארוקו ('עלצה תא
 (ש"ע רחא ןפואב ישילש חס 'עב סרג ךורעה
 nbpbp ןינע ח"ר p "by^ וניבר p^ יפלו ה"יחא]*
 'וכרב 'וריב ה"נכוהב ךופהו הב Ten (n .יד ילשמ)
 הלסלס ביתכ אריס ןבד ארפיסב :א"יד ז'פ
 א'צפ ר"בב ה"כו ךבישות םידיגנ ןיבו ךממורתו
 א'פר ריזנ Uem ל"נה ריזנ יייע רעשה ןמ רמאנו
 .ןילסלסמה ib ינירה רמואכ לסלסמ ינירה : א"נד
 ל'צ תלסלסמה ה"פר 'טוס 'תפסות 'פריא י"כ --

 — [ללס ע'ייע תללסמה

 -Erhaben ט"למ תוממור pip לּוסְלָס — לסלט
(eit, Vornehmheitמגב ןיסחוי ^ 'פב ' 

 םינהכה (unm 6חיע ישודיק) בקעי ןב רזעילא 'ר
 'פד ג"סב .רזעילא 'רכ ןישוע תויהל ןמצעב לוסלס
 0122. ר ו כ ב ב [לפטיל] ןיבייח לארשי המכ דע
 (ןירפומ ןיאש ןמצעב bbb םינהכה וגהנ 6^
 ה'נכו ה"יחא]* — .תוררש pip םדא לכל תורהט
 .'וכו ןמצעב לוסלס וגהנ .ד"סד א"פ 'ירוכיב 'וריב
 לופליס הרפב היה הלעמ .ח"מד b'" 'ילקש יורי
 'תקיספו ג"ע מ"ד ב"פר ז"ע 'וריבו הרפב אוה
 םושמ CD כ"רד 'קיספבו ד"יפ "me יתבר
 הלועמה : ותלחתב ר"שהשב לעפהו -- mb לוסליס

 — [םירישבש bp»ibpn םירישבש

 תוגולגלח יע לע ומצעב וניבר זמר תוגולגל 'עב לבא תוגולגלה י"כ maps (5 qus ג"ונב )2  .רוזנ הז ירה ג"ונב )!

 ya יליגמו ה"ר םינייוצמ ה"כו וניבר ירברב רדפה ךופהל שיו (ינליוו םישב) יליגמב n ייפ י"פע ל"צכ (+ .ש"ע
 ןויכש 53 םומעו םותס ביר ןושל )5 .הירעשב גייונבו ה"רב חיר ייפבו הירב םייש י"כב כ"ג ייא הייזמב ייגו תוגולגלח
 לש תועלק הנייהתש ne לש הכרד כ''או אתיינב אתעלקל ןיירקד ןירתא תיא (: הימ (nux חיייפ vus ליזר שורד לע

nexןיחוצ ג'יונבו הלס 'פ ריכיאב םירפסה ייגכ שרפל בש ביר )5 .הרעש תא ןהכה רתס הטוסב לבא תוקדוהמו תוייונב  

 An" תוברב 'פ ר"להקב )? .ןירסוב D/b3 ו"פדב )^ ,שבושמ איפשרבו לפטיל ייל םשו ר"פדב m )^ .יקרס א תאפ ל
[ 

 ,אתיגלס



 bbp 'עב y i33" "יג לבא וז תא וז תוממחמ
 ל"נה ט"וש 'דמב w^  תרלוס םוקמב ךפיהבו
 תרלוס p^ בטיה תבשב י'שו לבא תללוסמ
 b" והזו msn sov mw הירוחאל תכש מנ
 mu ."וכו הדערב גאדאו (ל'גה בוי הליחב הדלסאו
 דיערמ b^ ל"נה 'קיספבו ר"בב 'ליאשהב ןבומה
 ^ "להת 'קליה "כו הצק ושפגו להבנו

nnע"למ ל"נ וטצע ךשמנ הנושאר הארוהבו  | 
 ] ,וירוחאל רזוח ג'הר b^ ייפע וניבר p ne^ ל"נה
 .  'תפסת לינה "הוכב) דלופ ומטוח ל"נה ע"למו
 םוח רואיבל 'ג ישרפ 'ב קרפ רומא ירפס ה"פר יורוכב

 עיטק 2 נ"לבו יו ע"לב "5 In ,א"כ יקיו

 הלעמל ומטוח שארש n silus ^b^ ר"לבו — ףא
^e»4 | — [ךורעה  

k (מ"למ) קוקבחבו (םיטעפ איע) םילהתב nop* 
 קוליס ומכ תצק תעדל  "bןינעה קספה

 סליקעו 98 ץטערג 'הל 'ילהת b mm^ טשריפ 'ייעו
 ןימלעל .םלעל 'טישפבו bn 'יפ 05 vy וקיתעה
 דעו הלס חצנ 'מאנש םוקמ לכ 0 'יבוריעב ןכו

 .תימלוע קספה ול ןיא |

 .'ד לס yy אָוְליִס .אָוְלְס *

nop *ןינע מ"למ)  moe»הליחמו  byb2 (verzeihen 
"y nobדמבל 'גרת ' noה"נ 'יעשיל ;'א , 

 'גרתב ;ט"לפ ג"רדבא :'ל ipn הָחיִלְס םשהו .'ז
nimbp ץובקב הָחיִלְסו .אָתּוחיִלְס ו"ט "oov 

 םדוק תוליפתה רדסב  n5.עודי

 m» אתלס עיייע אָטְלְס +

  w^» vopוֶלָש  COWachtel vbiה'ע 'מוי :
 ביתכ  vowןילכוא םיעשר ^« וילס ןנירקו

 םש bv' .'ד לס ע"ייע ןיוליפכ םהל המורו ותוא
 .'וכו ןה ולס ינימ העברא |

yop *השדחה י"לב)  nürriseh ca.הטוש  "y 
 תוושעמד [ג'"פב [b'z (ג'רב) (םינפב

 )* (איעס 3/31 היפס יורשעמ (nv אברעמ ינבד 'מגב

 לש ('ןוילסה ערז [אתינתמ ל"צ] «emet יניכ

  * = niןולָס * - ץרוגלס |

 (yu (.טינק .ביח) ןויקב ע"ייע :ח"י ז'ע ןירוגלס *
 םלוכבו :.ןירלגנס ra י"כבו םייונש
 .ןוירלגס .ןירלגס ל"צ

 herausziehen הזמ הז ךשמ << y'bp ילוא) דלס
 -sich zurück רוחאל ךשמנ ל"זרדב טרפבו

(Giehenןמש דחא 6ימ תבש) השעמ 'מגב הריכ 'פב  
 תדלופ רי ימד יכיה רופא ןהב תדלוס די ןיי דחאו
 תיוכנ קונית לש וסירכש לכ אבחר רמא ןהב

snיישיג) ןיקזינה 'פד .הדגהב  Cr»הציב ןבול  
 ג"רב .רואה ןמ nm yw תבכש רואה ןמ דלוס
 ןיאש אלא ונש אל ry ה'ק nm^ רשבה לכ 'פד
 nb תיזכ 'מגב ריזנו ג"הכ שירב .ןהב תדלוס דיה

pn 6o wn»ןירישכמב ה'פ לבטש ימב םתה  
cemלכ  punןידלוס ןהש ינפמ דע 'וכו רוהט  

 םיפיזה שבדש יפל ןהירוהאל ןירזוח b^ ('ןהירוחאל
 ילכ לא ילכמ ותוא .קיצישכו בע אוה תחפצהו
 המ רתוי קוצל הצור וניאש דומעה קופפישכ
 ןכו .הנממ ךפשנש הדכל רזוח ילכה תפשבש

^bיורוככ םורחה 'מגב ולא ןימומ 'פב דלוס ומטוח  
yo roא"פ .('הלעמל ומטוח שאר ץווכנש  

 ריהש (ב"ער ו"דו ayb ה"ד גיפר (niv ימלשוריב

 ב'ג 'פ ר"בב .(*תטלוש איה תדלוס ןהב תדלוס
m G2יתקיספ) ישילשה שדחבד 'קיספבו ריטמה  

omרצ  Grpחיר חירמ םדא המל ('ןנחוי ר"א  
 תעדויש (היווח א ל תדלוס wen תירפנ
 שא םיחפ םיעשו לע רטמי ט"מ הב תנודינש
 .(*(םיימודס ולא ירמאד אכיאו) O1 א" םילהת) תירפגו
 0 בוי הדלסאו p^ דלס שרשב ק"דר ה"יחא]*

oה"כו ל"גה תבשמ היאר איבהו הוכנו םמחתמ  
 ה"כ הארנכו חאנג 5 הנוי 'רל לופאלא באתכב

m3 ny?תרלופ הושה יכ תבשב 'יפב  oyתטלוש  
 קונית לש וסירכש 55 אוהו םייפו 'שורי לש

n*323ה"ק 'ילוחב 'יפב ה"מגרו ונמיה : yx?» 
 תיוכנ 'מולכ תדלוס רמא p^ (ב'עס א'כשר יגנא י"כ
 ןכלו מ'ל 'שוריה הזכ ןיכה ילואו םש י"שרב ה"כו
 הנבב תדלסמה ג'ע ט"מד ח"פ "יטיג 'וריב "גה

qupוז תא וז תודלסמ ויהש םישנ יתש םשו  ^B 

 הימגר b5" קתעוה )3 .38 טירסב ןירישכמל rn ייפב הנושמ ןושל תצקב m»: (f .הירחאל תרלוס איהש גיונב )!
 3 ע"ייע ותמגודו) ישו ריב ליצ ייפ וב תרלוס דיה 5m : ימ תבשל ייפב חיר peo m (+ (:ז"קד ילייגנא v5 ץבוקב)

 'שוריב גיונבו כ"ע ונמיה תיוכנ קונית לש וסירכש לכ אוהו now איה תדלוס וב תטלוש ריהש su) סופורטפא

 m/3 ט"ק ייכב ה"כ )5 .תבשב שייארה ןייעו תטלוש דיה pat םוקמב רישפהל רוסאו תטלוש דיהש םוקמב רישפהל רתומ
 היפ יר אריו יקליו ר"בבו הירחאל יקיספב )5 .ןדוי ר"א איי רומזמ טיושבו ר"בבו ןתנוי יר ע"פדבו כירד 'תקיספב הייכו
 תארנ תמאבו םירחאה ךורע י"כב אלו דייל ייכבו יציניוו 'פדב קר היכ )7 = ,וילע היבגמ 'יפו וילע תללוסמ snis וילע
 יפסותב ס"טב ימאו ליסאב יצינינו יזיפ יפרבו טיק ייכב ג'הכ (* ,םיימורס cn םיעשרהש ראבל תרהואמ הפסוה איהש
 יציגיוו Pb" יפדב ןויליסה גייונב טייק ייכב היכ )* ,ייל 'תפסותב תמאב לבא תורשעמ ףוסב אברעמ ינבד ימגבו תורשעמד

 .ןילולפה nb היפ יורשעמ שיירבו ןוילסא cres 'מאו ליסאב



 59 םלּוס

 הצלח 'מגב 'צילח תוצמ 'פב .רוהט םוקמ לכמ
 ךומסד 'מגב יישודיקב ק"פבו 6 ג'ק תומבי) לדנסב

"upירבע  Co)םיילוסל טרפ ול יוארה ולענ  
 רימר mb ימוי) 'שורי  םירופיכב .בקע ול ןיאש

 -— ווילס | טנ

0vקחצי 'ר ') popלילב יול ןב עשוהי 'ר יבגל  
 והמ ל"א ('היסילוס שובל היבגל קיפנ אבר אמוצ
 ('ימיפרקסא זעלב b^ ינא םינתסא ל"א (*ןכה
 לענמ ןימ 5/53 'יפ ב"א) -- .רי תסיפ אלמכ אוהו
 אדלינ םא יכ אתנפא ול ןיאו בקע ול ןיאש
 הפיו ה"יחא]* = auum ךורשב רשקנ הלעמלו

^bיכ הארנו ב'ר  mb(לינה טירסב) ג"הר םג ןויכ  
 בתכו )35 vb" ןויצ איבהש ירחא) וזעולש
 וארקו "83 םה םילענמ א'פ rb" לענ תייטב ומשו

emsלענ  s'y "vpל'צו  e (ae = "wpלענמ  
 םיילוסמה לדנסל טרפ 'ומביב ג"ונב .ךורשב רשקנש
 אוה כ"או איילוסמ י"שרבו םילוסמל טרפ 'דיקבו
 'ומביב ל"צו םיילוס םשהמ m bue ינוניב
 םוקמב 'ילכב ל"צכו הפידע וניבר a^ סיילוסמה
 דחאו סילוס ג'הר 'יפבו םיילוס וניבר 'ינכ םיילוס
 ל"נה 'מוי v "y^ הסילוס ,הפיילוס ר"'אל py אוה

nesןכו םימעפ  weiר"סד א"פ 'ינעת  Yy 
 השעש המ ג'ע ג"ר א'פ תבש v" הליאשהבו
 הסיילוסל בקע moy תשע השארל הרטע המכח
 'ישארב 'מוחנת .הכקעל לדנס w^ ר"שהש שירבו
 הארי («mn הונע התילוס הרותהש יפל 'א 'יסר

pyץע ייפ  ep»זמר 'ר ילשמ 'קליבו  b'pnn 
 'וחנתבו סיילוס ל'צו .הלגרל תיילוס moy התשע
 ש"רהמ «man ne םיילוש ז"ט D^ ךתלעהב ןשיה
 ןבומו תארוהב sov ץובק אוהו םיילוס רעבאב

 — [דיחיה

 ,Leiter הגררמ הלעמ «.p ע"לב obo מ'לב) םֶלּוס
 תבש) וראוצבש םלוס (ללס לעפמ

Co»רבכ  ^bאעול רב 'עב . pwביכ) ירצמה  
 םלס mm םלחיו ר"בב .(' prin 'עב 'יפ רבכ (.טינ
 pos הינבשוח yb הז םלס vob) הצרא בצומ
 (CB יתיאר דועו ר'קיו שירב .ןידד הינבשוחכ
 בוטר «C ann ןליס (*ב"א) םלוסכ obs לאומש

Temאצויה  jbה"נכו ה"יחא]* ,טשווה  
 ךיפה אמלוסב ןיקלסד ןיליאכ nu ב"פ ה"ר 'וריב
 ,יורוחאל ךיפה אמלופב mmo הוהד ב"יפ ר"מב

 אצויה yw רמולכ mb לש הטוש yw ^p ףול
 pup הטושל ינוי «b רוטפ הטושה mb ונממ

bpהדוהי ךונח רמא .טנופיסד קחצי 'ר  
 אצמנ אלש המ ילש ךורע י"כב יתאצמ ןכ ל"ומ
 יתלאוה רבכו 'מאו ליסאב 'ציניוו 'זיפ ךורע יסופדב

 אוה אוה טנופיסד קחצי 'ר הז יכ ףול ys" חיכוהל
 אלידוט ןימינב 'ר עסונהו קרצ יכלמ ןב קחצי 'ר
 וארקו םופסמל 1165 תנשב הנרילש ריעב ואצמ

 ריעמ היהש לודגה ברה קדצ יכלמ ןב קחצי 4
 י"רהו Sox ה"ד .ז"ס ק"ב 'תפסותב ssim .טנופיצ
 יפסות ןופמיסמ pr ר"ה אוה אוהו ת"נופמיסמ
 ,ג"מ 'מוי 'ופסות טנופמיסמ י"רו CNW הייד .יל טיב
 וסמלוקמ הז py אצי אל םלועמ כ'או .השא ה'ד
 ראשבו ר'פדב "ילו yn לעב ןתנ וניבר לש
 ךרעה הז ףיסוה Tran קיתעמ הזיאו ךורע י"כ
 ילב לכא ורזיפ סופדב המינפ אבוהו ולשמ ךפונ

ovpי"כ לש  itpטםנופיסד קחצי 'ר  sm 
 רשא Manfredonia כ"ג תארקנש Siponte ריעה

 י"ל אוה 6036 תמאבו mov ןושל ורבד םש
 ךןמי"רהמ יפב אצמנ ךרעה לכו השדחה
 ףול yw לזו ח"מ תוושעמב pax ינלמ
 'מולכ ףול לש ןולסה ערז 'תינתמ יניכ 'יפ ןוילעה
 ילס הטושל pup י"לב ןכש הטושה ףולה ערז
 p "y^ דועו אוליס 'שלמ mon xp א'פ כ'ע
 ולש ךורעב הפסוהה וז ש"ר האר רבכ ילואו ש"רה
 קוחמל שי ךרעה לכו .קרצ יכלמ ןב י'ר 'יפב וא

queוניברד  jmסגו בכוכב ויתנמיס ןכ לע  
 bb" חכומדכ ם"ט אוהש הארנ 'שורי לש ןויליס
 'מגב ורמא ןוילעה ורמאו ל"זו תורשעמל ם"במרה
 ףול לש ןוילעה ערז ןכ רמאמה תטיש יכ
 mb ג"ע ח"טד תורשעמ שיר 'וריב אבוה ןכו כ"ע
 ףול yw 'ורשעמד ה"פב 'ח 'נשמה ןושלכו ןוילעה
 הנשמב ל"הזב ותפסוהב ב'ר ןויכ הז bm ןוילעה

 .כ"ע ןוילעה ףול ערז בותכ
 .ןולס y' רועו .ןלס ע'ייע ןוליס *
 לאש דחא ןומגה ג'פפ ר"ב (יטופ «De יִנּולְס *

 תודלות 'קליבו ינולס תיבד ןיליא ןמ דחל
 נ"שו כ"מ y" לאילמג ןבר תא לאש ^31 p" 'ר

 abb yy דועו -- הריקעה לעב "יג
 -Schnürsohle, Bánder 801688, 8 ר"למ) םיִיְלְס

(schuhפב ' Y'5ילכב ' Cre)קספנש סיילוס  

 ט"רסב nes (5 .19 רצ ג"הול היטדס ייפב ה"כו )? .ךו רע ה םשב 0 צינלפפ ףעל שימ היגהל שי הז ייפעו ('

 kleine Schuhe, scarpetta. טיייאלב )5 .ןיד 3033( טירסב הייכו (* .התילופ 30321 טירסב )* .ןמחנ רב קחצי יר ג"ונבו
po» mc )?ץקמ ימוחנתב לבא (* .ב'ר תפסוה איהש ליצכ (* .קזוח סייטב ע"פדב לבא יייכב  ^w ^ ^bוניבר ^33  

^y wyולאו יפ רילהקב םג לבא ריקיול כימ  "an mnןוליסכ . 

8* 
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 המודה הירב םשמ אציי רואה דכוכמ ןיפוצר תוליל
 התוא pop תוירכהו (רבכעל א'ס) שיבכעל
 וירביאמ דחא וא המדמ ודי ךס םדא ,ארדנמלס
 י"שריפ 'ייע 'וכו םוקמ ותואב תטלוש רואה ןיא
 םש 'ילוחב ףיסוה דועו :ז"כ yam + ג"ס 'דהנסל
 jp רצונה ץרש אוהש ארדנמלס ייפב שדח ןינע
 3'( 'יפה הזו ^« םיפשכ p" םדה יצ עמ רואה
 תא עועז ו"'טפ ר'מש .ר"לר 'ר move 'קליב
 תמשנתהו 'א י"רתו .ארדנמלסה תא והארהו שאה

 — [ארדנמלפו 'ל א"י קיו

 לועפ ינוניב .Qus לעפמ י"למ ילוא) ןוטנמלם
"b 0606906 -תחשנו דספנ  verderbt,' 

Gerdorbenאיצ 2/2( הניפסה תא רכומה 'פד 2703  :) 
 אלב (ביכ 5 'קי) ןשי האובתה ןמ םתלכאו
 2( אפידש אלב ארד 'עב ונשריפ רבכ ןוטנמלס

Geארד 'עב ה"יחא]* — .ןופדש ומכ  YT)טילק ) 
^pוניבר  Grm "b by)הבקרנש האובת ןוטנמלם  

  | bםֶלּוס —  =( job(ולימ = = 0)

 ,רוצ לש המלוס ח"יפס ר'דמב .מ'ד א'פ ז'ע 'ורי
venז'לפס  obwלש תומלוס .ו"כ תבש רוצ  

 ק"ב 'ורי (ךורעה ^: poo yi יג món ע"ייע) רוצ

 'כוס Gp ץראה תואובת יייע) רוצד הימלוס : ד"ד ד"פ
 אקווע :א"פד א"פס ק"מ v^ .תרפד אמלוס + ג'נ
 . . אכימ אמלוס : ה"נד ה"פ 'כוס 'ורי  .הימלוסד
 ב"כ b'D ר"דמב ח"פ vp ח"ספ ר"ב .אכימ אמלוסו
 הלעמל לאשוהו ^«: תומלוס השועו בשוי ה"בקה
 . : םיאישנל תומלוס ושע הבר תור ףוס הלודנו
 השוע b web" ראותהו .םיכלמל תומלוס ושע
 'תפסות : ח"סד ד"פ 'ינעת 'וריב רופסה 'ייע תומלוס
 ר"ע ג'פד ג"פס ק"מ יורי -- .ב"כ ילבבו ד"פ "ינעת

y'"yשפק ] — 

 -der Sala 5900/0980 י"למו ס"לב) אְרְּדְנִמְלס

(Gnander, der gemeine Molch /פ ו סם ב ' 

 שא תרלותש ארדנמלסל המו «GU הגינחד 'רמג
 ידימלת וב תטלוש רואה ןיא המדמ ךסה איה

1 
. e 

vbp אוה ילואו כ'ע הנשוי בורמ ץראה תיחולחלמ | 2 המכו המכ תחא לע שא jp לכש םימכה - 

NER ים תוא אכ םימעפ הברה יכ לינה | T C7 יל ומשכ רדונה mis תותימ. CBS n 
 ומכ הרבה אלא שאב ויבא וריבעהל שקיב הדוהי ךלמ היקזח ְּי 6 ;sal = XAח septem = >7ותלוז

 'שרפ רהב ארפסב ה'כו ןוטנמלס א לו 'יגה רקיעו
 ןוטנמלפ אל ןשי האובתה jb םתלכאו 'ד קרפ 'ג
 אלב 'יפו ןוטנמלס ל"צ ןוטגמרס אלו סרוג ד'בארו

 '533 בטורהו רועה 'פבו .ארדנמלס ces ותכסש
 איבהל והנימל בצה הז בצה ר"ת (.ז"כק 'ילוח) רבכע

C myתוירב ךל שי דע ארדנמלסו 'יליפנה ןבו  en egליד  
 הלוע הזו כ"ע התייהשכ תוביקר ונלטת אלש ןוכקר רבכעהו דלחה A n ריואב תולידגו רואב תולידג 4

 \ D 1 ' 0 ומ .

pp | DU ol BU TY du TE rs t .אפידש אלב תשש בר 'יפ  ^bוירחאו ה"מגר  
 אלב ןמחנ כו תעדל לבא .ןופדש ומכ [vel | םוקמב םינש העבש שא ןירעבמשכ 'יפ ( ארדנמלס 4
 b" ןצר ע"ייע םיעלת הולכאי אלש b^ אתניצר ,ארדנמלס תארקנו רבכע תומד וכותמ תארבנ דחא 5
1 

 ב"ח ר"טב ז"מיר) Wurm 606, 6% י"למ ןוטנמלס

C3יקיול) 'א י"רתבו  s»ןוטנמלפת אלו +"  b'y 
 — ['ןוטנמלס תילו

(Rinne, Róhre, Kanal cvv י"למ nop ==( ןלס 

 םינומדקה .תמשנתו ץרש po m י"לב 'יפ ב"א) —
 ותוחל ינפמ יכ תמאה ךא ורמאש המ ורמא
 ?à) ןמז רחא DN יכ שאב (mo וניא ותורירקו
 salamandra ו"פ ," סואינילפ בתכ ןכו הייחא]*

animal lacerti figura .. Huic tantus rigor, ut 

- 

DeC e ee" E! 

ignem tactu restinguat, non alio modo quam p.וא תעלדב הכירבה (א'מ) 'יאלכב 'ז 'פב  

yn glacies .ואיבה 6 ח'ל תכש) הריכ יפב .ןוליסב | האלהו 991 ןהאזיוועלל תויחה 'דלות  pb'bלש  
 ןהש י"פעא תוגוליס o (*ם י ל כ ב ב"פב ,ןנוצ Quis כיל i] aen ןינעב םייברעה ירפוס ורפס ןכו 8

b^רדנמלס ןמ שובש אוהש  yםיפופכ | טראכוב הז לכ לע  ^bןוליסו בזרמ רוניצ  n "nפכ ' 
 רזוחה ןוליס C vb תורוכב) ןירד 'מגב וליא ןימומ
 (בזרמו רונצ י"לב p^ כ"א) — .ןוקרי 'עב p^ רבכ
 "Ty" ib א"פר 'ירוכיב 'וריב «^m הייחא]*

 "יאלכ 'וריב ה"כו ןוליפב .וא תעלדב הכירבהשב
 ןוליסב 'מיתר אדה םש שרופמו Ty ל"ד ז'פר

 אוה תצק תעדלו האלהו 817 i'm ןאקיאזארעיה
 בשיו 'מוחנת שרדמה תעד ןכו 28 «o < רבכע
 ריואב תולדנ (pw רואב תולדגה תוירב 'ג 'יסס
 תיכוכזה תא ןישועה ןיגנזה רציכ ארדנמלס וז וזיאו
 העבשו םימי העבש ןשבכה תא ןיקיסמ ןהשכ

 קא ב

p 

 TM ע"ייעו שימו .בימש ,גייחב עייייעו רברבח 'ה ישרפ יו קרפ ינימש ארפסבו )? .שירכ פייטב ע"פדבו י"כב היכ )1

 אקומיסו אמכוא ארבכעו גייונב (*  .תולודג 'ילוחבו תולדג בשיו 'מוחנתבו םש ארפסב תולידג mm b .ליפנ ןב «oy יב
 הז יעב שחמ לבא ר"תמעב יוועל 'ה ןוכנל היגהש ומכ )5 .ליינה n 'ופסותב וטשב יאבוה ךורעה יינכו ארויחו

 .ייאלכב םייטב עיפרבו ב"הו טייק יייכב ןוכנל ה"כ )5 .ליינ ןיא םעלס לעפמ ןוטנמלס ל'תמעב

PEN 
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 C vb לע yoo ןושל bes כטיה םגו שחנב
^bתערצ רועו רועב תורוקנו תוכיתח ] — 

»opעמ) ' omenויושש עבטמלו לקשמל ראות  

 )1 Gewichtstein 2 Münze שדוקה לקש |

 לכב .אערא תב 'עב b^ (ת'ס תבש) תינצה לעש

 תפסותב .תינורנ עלסבו «Gn יילכב peg ילכ

 תורסיא 'ד עלס «Cb ךילומה 'פב ינש 'שעמ

 'הו 'ד חננש רוש 'פד ג"רב .'וכו רסיא רנידו

pra)ר"א 6: ויל  Cs pgףסכ הרותב רומאה ףסכ לכ  

 התפמ לשו סנוא לש 'נו דבע לש 'ל ןוגכ, ירוצ

 לקש אוהו ירוצ ףסכ םלוכ ער םש איצומ לש "קו
Campsןוגכ ןהירבד לשו ןירניד 'ד ולקשמש  

 אצויכו הלותב :jn א תבותכ 'ר ןוגכו עלסה הז
 לש ףסכ ןנברד םיפסכ 'ח הנידמ ףסכ םלוכ םהב
 עלסה הז יכ וז העומשב ושריפו (*לקש עיבר הרות

 ןניקיידו .אזוזד וגלפ אוה עקותה םלשל הייונשש
 'ד *עלס לכו אזוזד ונלפ עלסהש ינתקדמ הנימ

 רניד אוהו אתיירואד זוז םיעלס 'ב ואצמנ םיזוז
 "רוכב לש pope (*'הב ש (' םירניד is ללכמ
 תוסנק ןוגכ םהירבד לשו א"פ LC oup ח'ר 'יפ הז
 €^ קרפ 'ג ישרפ ינימש ארפס) םינדב ארפיסב :ןנברד

 וב אהי המכ ןהיבוריע תא רוסאל םכל אוה ץקש
 'ה qne הדוהיב .זוז " (<"ל ק ש מ רוסא אהיו

 לקשה תיצחמ 'גרת ב"א) — .("'לילגב םיעלס
 היעלסב אעלס תוגלפ )6/5 (moe שרוקח לקשב
 'מגו 'נשממ חכומ ןכו ה"יחא]* (אשדוקד

 'ורוכב ןייע mnn לקש אוה yop יכ 'וריו ילבבד
 Uy ט'נד א"פ 'שודיק 'ורי 2« םש 'מגו ז"מ ח'פ
 ישעמב) ללה תיב תעדל טורפל ותויהב ויה עלסבו

ovvהימ ביפ  (mלקש  mp»כ"או תועמ לקשו  
 לקש ונייהו שדוקה לקש תיצחמ םנ עלס היה

nnbרמואה ו"פס 'ובותכ 'תפסותב 'יאש המ הזו  
unיסכנמ לקש  cobתבשב  pmלוטיל ןייואר  

 pus pays 55 ש'ע 'וכו vob םהל ןינתונ עלס
yp mקוליה שי כ"או א"מ  paיכ עלסל עלפ  

 לקש ונייה שדוקה לקש תיצחמ היה םתס עלס
 .שדקה לקש אוהו םילקש ינש היה דועו םתס
 ד"ע ח"נד א'פ 'שודיק 'ורי ןירניד העברא אעליסו
 C"? a3 mas ה"ד :ה"פק rub ם'בשר ןייעו

= 

 Am ךירצ ws ong לש ןוליסב לבא סרח לש
 ףוסב םשו 'וכו שא לש ןוליס pss ד"יפ ר"דמב
 'תפסות .השמ לש ונזא ךותל ןוליס ןימכ "שרפה

Cn vp ryאל  vb m»ןוליסה יפ לע . mne" 
 ןטהל ןוליס yy הנתנש ןידס ב'פר "ירישכמל םש
 WB :ח"ד ו"פ תבש 'ורי ימרא לקשמבו ('הב
 מ"יפ map ץובקהו הנוליס ןההב היתנתימ
 ח"פס יוריע 'ורי 0? pp" 'וריע 'תפסות ל"נה 'ילכל
 ק"ב 'ילכ 'תפסות ,'וכו ןיכרבבש תונוליס : ה"כד
 םיפער 3n "b3 ^p'5 ןידומרקהו תונוליסה א"פ
 לולח רבד לכ ארקנ דועו hohle Ziegel; םילולח
 yw תבכש לש תרפופשל לאשוהו אתבונ ומכ
 םוקמה ףא םהלש תונוליס ולקלק pn ב"לפ ר"ב
 םכרד ותיחשה 'יפ םלוע לש ורודיס םהל הניש
 «nb .ומכ Cn'p יהנס יייע) םערז תבכש חוליקב

n'yערז תבכשד אתבוג ב"עס ] — 

 « NRןולס  Eןוליס  "bn'צמא 0600 ,660%

 ר"לב  (Sessel, Stuhl, sellaר"קיו 'רדמ
 .אנא ןינוולק 'תיכפ לכאמ ץע לכ םתעטנו 'שרפ
 ר"לב ןלס b^ היל "n$ אבהרד ןוליס ןונתית

wp» poה"יחא]* = .אלס ע"ייע  "s buןוליפ  
 -- [רומאכ 'צמאה י"לב

 ר"להקו ד"פ ר"קיו Dorn. yp rib) מ"למ) ןוליס *
 וניבר ^3( 'וכו בוטר ןוליסכ mn ולאו 'פ

 ע"ייע) pipa :n'y "v ץובקהו .םלס ע"ייע
obר לס ע"ייע אוליס ,אולס דיחיהמ '. 

 y רחא ליעל y"y הֶלְסְלַס .לּוסְלָס .לָסְלְס +
 .לילס

vbpמ'למ)  mv payןבאו  (Steinאל 'פד ג'רב  
 עלס b" .םידיב אבה yop €^ ב'ב) רופחי

 םדא אלא וב בוצחל לזרב ילכ ךירצ ןיאש ףפורמ
 'יפב רבדח ףוגב ה"כו ה"יחא]* —. וב רפוח םידיב
 םילוגע תורוברבחל לאשוהו bi שאגמ 5
 םיעלסה 'ב 'יס ערוצמ 'מוחנת שחנה בג לע םיעלסכ

qneר'ב ותערצ איה וז שחנה לע  pon »'p 
 pon i'm ר"משב vor ןוניא ןערצ mais איעלס
 תורוברבחהו תודוקנה b^ ןוניא ןיערצ mais ןיעלס

 ג"ונב ק"בב לבא : כ יורוכבו ia ידיקב היכו «nó ייפבו פיש י"כבו ךורע י"כב ms ) .ןהב חיטהל יפריא י"כב ('
 ללכמ חייר ייפב )5 .לקש עיבר ונייה ל"ר )5 .חיר ייפב nb (4 ann חיפ 'ורוכב ןייע (* ov ר"א y'bum בר רמא

 הביתב םילקשהבש ו"ופדבו 'חבש סיטב ריפדבו ל"צכ (5  ,םירגיד יב ס"טב ע"יפדבו חי"ר ces היכו ליצכ (*  .עלפהד
 'יפב לבא לילגב םיעלפ ר ש ע ארפסבו יח פיטב ר"פדב )!! .ארפסב 'יל (!* .ק"בב ינליוו ם"שב 'וארכו (? !תחא
 טימ היפ 'ובותכ ןייעו ןהש ה"ד ov טייות ןויעו חימ vp יומורתב ה"כו לילגב םיעלפ ש מ ח םהש ןוכנל רייבארה

 .ויסק b' ייטפוש ירפס :זילק יילוח vp nn 'תפסות .טיפ ימורת יתפסות ב"מ א"יפ יילוח



 'קיספ ףיסוהל שיו תואסריגה ייונש cp תומוקמה
 ןיעקותו ןידיפלס ןיאיבמ . , 073 ךלמכ ה"פ יתבר
 ר"להקבו םיריפלוס םוקמב ט"צפ y/23 ל"צכו וינפל

 — [סגניפלסב וינפל ןיעקות :םדא ןיא 'פ

| Baupe צ"לב salpa 1/53 663 י"למ) אָחיִּפְלַס x 

 ,Goldstrieme א'לכ 5 ארקנש גד
(Goldstrichב"מד ב'פס ז"ע 'ורי . "nsארה היל  

 תופסותבו 'וכו ל"א אמט ל"א והמ הזכ ל"א אתיפלס
Uy3( אתופלס 'יגה אבר רמא ה"ד .'מ ילבב ^ 

 כ"ג ארקנש ל"נה גד אוהו (ס'"ט אתיפלק א"שר
 java ב"ל ,'ט סואינילפ ש"מ rmm (יטס6ה

bwianb השק ורשבש salpa 

hinaufsteigen הלע ^p (א"לב הברהו ס"למ pop 
 הקתעהו הקחרה ןינע לעפתנו לעפתהו לעיפבו

(entheben, fortrüumen, beseitigenמוא א"ר 'פב ' 

 'גרת יערה ינפמ ןיררצל ןיקלפמו 6מ'ק תנש) ןילות
 בורקו ב"אנ — .קלתסיאו n) ,ביי ישארב) קתעיו
 וחיכ יטיי םש ץראה רוטיק noy 'גרת הז ןינעל
 היילע ןושל לכו הייחא]* — auos אננת קילס
 יווצהו רוקמהו קיִלָס 'לב םגרותמ ינוניבבו רכעב
 רסח ליעפה ןינבב ןכו קס 'לב 'גרותמ ריתעהו
 רבכו | .יוועלל ר"תמעבו ןמגרותמב 'ייע ד"מל
 ב"עס ג'יק ק"ב nni וכפהו ,דועו m" ,'ג ,'ז לאינדב
 םש ,'וכו אתתל ןיתחנדו אליעל ןיקלסר an ב'ב
 ליפנקו קילס ,'מ 'שוריק ,אגררב קילס הוה ^
 ,ב"יק 'ובותכ sb תקלס .ג"יק 'יחספ ,ארגיאמ
 קילס הוה יכ «rs םשו wo" קילס הוה יכ א'ר
 'ציב ,לארשיד אעראל קילס יכ ז"ר ab מ'ב ;י'אל
 דכ :ח'לד Ye ה'ר v" .אבא 'ר pip יכ .ח'ל
 תבש .אמי ןמ אקלס דכ ג"יפ ר'קיו .אכהל תיקלס
 הוהד לכ x'yp mp "ub .קילסיל sum .א"מק
 ערואמה 'מולכ וילע רבעו הלעש לכ 'יפ היל אקלס
 תבש genesen) הכורא תולעהל לאשוהו .היל
 הוה ב"ער ה"פ מ"ב ,ארשב קילס ,ר"פ מ"ב :ר"לק
 רועו .אפרתמ mm ^b קילסו ירימ היל ביאכ
 בל לע הלע ,תעד לע הלע מ"לב ומכ הליאשהב

"ow (in Gedanken aufsteigen, an etw. denken) 

 «qm אקלס יא .ר"פ ק"ב ,ךתער אקלס אל : ר"ס
spעד ע"ייע אנימא ךתעד אקלס ,ךתעד אקלס  

,GUp omב'צ ק'ב  w'ypהיל קילפ הוה אל  

 'וניגהמ  תויניריבס םיעלס :ה"כד א"פ  'ובותכ
 לאשוהו .15 "ילקשמה לע ןאמרעקוצ y" תוימלשורי
 ןישוע ב'עס ר"נ ry םתוח ומכ Prügung עבטמל

 — [יבמפ ע"ייע יבמופ ילש עלס

 jp לעפש םעְלַס לעפמ בגח ןימ מ"למ) םעלס
pyó | <<ףעל ע'לב  eeעלוב  (verschlingen 

 (ביעס Vy ימי) השמה שימשתו 'מגב nv'3 'פב
 המוד הליחתב םישדקה שדוק mas אצויה ןייעמ

 ?P הז מ"ל ביא) -- .בגח b^ ('םעלס ינרק ןימכ |
x^ה"נכו ה"יחא]* — (םעלסה תאו 602  "bns 

 הז םעלס ב"ער bw .ןושר הז םעלס א'עס היס
 ז"חא אבה 'עמ רזגנו ןושר ,'א לפנ yy לופינ

jyרחא 'עב מ'ק י"כב ללכנ ןכ  ^eעלובה םעלס  
 — [ךחולה קקל = קלי ןמ קלי ומכ

 לאשוהו עַלְּב b^ םדוקה 'עמ לעפש ji םַעְלַס
 verschlingen, zu Grunde richten) דובאל

 יהונברברו 'גרת (ו"ט י'ט (yg^ םיעלובמ וירשאמו

 ןוהימיכחו ('ג ^e) 0( עלבא ותצעו .("ןימעלתסמ

 'ג iD םש 'גרתב ה"כו ה"יחא]* .םעלסא
sm3 ביא) ועלבל .םעלס )^ יחינ םילהת) עלב / 

(aינעלבתו ,היתומעלסל  (no^ o9)יתי אתמעלסו , 

 'גרת לעפתאבו םעלסד («pp יט «s עלב ליח
 ,ה"כ 'שיל 'גרת 'ייע דועו וניבר 033 ל"נה "עשי

 אתימעלס םשהו .ו"כ .ז'ק םילהתל ;'ז ,ח"כ ;'ז
 — [אָתּומַעְלּוס י"כבו 0 27 םילהת) עלב 'גרת

 Gerdrehen המיקע ןינע מ"לב gop ומכ) ףלס *
 | .היתוופשב ףילסו ^ ^j ילשמל 'גרת

 .ףילתסא הימופ ^ ו 'תסא cow 'גרת לעפתא

 סנניפלס — salpix 'צמאה (vn 6 סדיפלפ
(Trompete 00/6. 6%שירב  

 לוק םירהל (ג'כ b^ רוכזו ה"ד יתחיתפ) ys תליגמ

 העורת ןכ b" (*סגניפלפ א"ס .(* סדיפלס העורתב
mn "53סוניקב 'עב שרופמ . — l'a)ארקנ ןכ  

 ה"יחא]* (י"לב העורתהו הרצוצחה סנניפלס
 ייהד $1. 115. 513. Y08, יא ייהד ;יח ,י' ירמב) הרצצח י

 ןכ וקיתעה (דיכ 375p» mmn my איי יה ב
 בויא ;ר"י ויש יב mpD^ העורת סוכמופ ןכו םינקז 'ע

t5תומש) רפוש 'ינקז 'ע וקיתעה ןכו ,(היכ  B 

 יתנייצ םוניקב י'עבו ,(ותלוזו יט ,היכ יקיו no ,יכ ;טיי

 msan" ינרקל ג'יונבו םיש יזכבו עייפרשבו יייכב 'יאדכו םעלס an יא an יקזהי יישרב ה"כו םיעלס סיטב ו"ופרב !(
a" )?םדיפלפ ע"פרבו ר"ב יייכבו בה י"כב ה"כ (3 = .ןימעלסמ  v3»סריפלס לצו סריפלפ טיקו ר"ל . v334* 

 'מאו ריפדו ייכ ראשבו ב'ה י"כב ןוכנל ה"כ )5 .םייונישה נישו (.טינק (rm סוניקב עייייע סוניפרס (i723 סריפלס טייק
 .ביה ייכבב ל"'צו סגניפלפ ו"ופרבו םגניפלס
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 63 קילס — php 2 גס

 ינש wb" 6 ד"יק) וינפל ואיכה 'מגב 'יחספ יברע
 .ןורגנא 'עב b^  אזוראו אקליס ןילישבת
 םשו ןורגנא 'עב ה"כו ט'ק "53 ה"כ ה"יחא]*

 יסופד לש ןורגינא םוקמב ל"צכו ןורגניא יתחגה
 urb 'וכרב bn ys מצויין  Ty .ןאכב .ךורע
 תבש ףיסוהל שיו ש"ע (ay oov o 'ועובש
 'א ברכ ע"ייע : ח"ל תוכרב .םרפ ע"ייע ב"ער ר"ע

bvאימ .אקלסד אלישבת .ט"ל  pooייבוריע  
 ,'ג ןכ yp" מ"ס 'יטיג n spon" ב"עס ח"כ
 ינוקית י"פע זעלב וניבר 'יפ iba mos 'עבו
 ע"ייע הנשמ לש ןידרת אוהו ש'ע י"לוטיב םש
 יושת 'ייעו מ"ת m ףלח 'עו pmn 'עו תרה

 — ]209 דצ יבכרה 'ה 'צוה םינואגה
popלשבמ קלש —  ;kochenאקָליִס , &npbp 

(Eingekochtesלכואה 'מגב העש לכ 'פב  
 (' אתקליסב )5 דיל ob" 6 מח תמורת
 ביעס DO ייטיג וזחאש b^ 'פד תואופרב .אתסיאמו
 והלוכד אימ .ידדה ידהב (' והגיקולםינו (א'עס מיסו
 ונייה pp 655 יוכרב) ןיכרבמ דציכ 'פב יקליס

pov('ב'א) —  powה"חא]|* | (בותכ  b^ 
 ןורגנא 'עב וניבר wein ןכו יקלש s^ 'וכרבב
 םיבשעה לכ לש e^ 'ועובשו ov :ה"ל 'וכרבמ
 :ם"ל ry bun "wi pop לעפהו .םיקולשה
 ילואו wy תירדנקלס 'עב van ^3 יפכ יתקולס
 םימינפה םיתבה רכמ i'y ד"יד ר'פר ב"ב (v הזמ
 יב ומכ יקלסב b" ^« ןימקו יקלסבו םינוציחהו

pbיא ג'פ ב"ב 'פסותבו לישבת ילכ  maתורויה  
n»ה תעד ' "wbיב לבא  popל"צ .ד'פ מ"בב  

 ע"ייע ס"ט יקלסב ר"לפ ר"קיובו .לקס ע"ייע ילקס
— [Gp am יקיליסב 

 vom Wald ירעי קרפ ומכ ביר «b^ קלס ₪
 :אילד חיפס) ייאלכד 'ורי (םינפב ןייעו

pop רמח ('סונוהבא יאמ Cr היפר nim mv my 

 n&2 ילו ה"יחא]* .ירעי B^ קרס ומכ ילוא
 ייאדכ סוטבמא אוהו הלוע רמח b^ 'א pop ילמ

y'"y ר'אלל ותקתעה קלסו י"ל הז יכ תבש ^v3 
 [ש"מו םונוהבא —

 'ובותכב ק"פב ,Seleucia) :966%96 י"למ) קילס
 בר ינתו 6": םיתאמ התבותכ הלותב 'מגב

 ודיב הלע אל p^ אתכליהד אבילא אתתעמש
 הקחרה ןינעבו .אתכליהד אבילא העומשה רמול
 ams תקלס וישכעו i'b ר"מש ל עי פ ב הקתעהו
 ב"ספ ר"ב .דרח ע"ייע תקלסמ א"עס שיר מ"ל הדנ
 ,וקליסו . . וקלסמ :הקותמ 'פ ר"להק ןקלסמ
 v" .ןיקלוסמ הימד 'm: הדנ לועפ ינוניב
 יילגר .. תוקלוסמ יידי :ב"לד ט"פר 'ובותכ
 ni ב"עס (^w הדנ ל עפ ב men ןמ תוקלוסמ
 ט"ב mb ןניקלסמ :ב"נ "טיג ,והייליפת וקילסד
 קלסמ יצמ א"ער ח'פ םשו ,היל ןניקלסמ אל .ז"ס
 םשו ,הינידל היניקלס א"ער vp 'ובותכ ,היל
 קילתסא T5 ב"כ א'מ 'גרת ,קלַּתְסיִא לעפתאב
 ר'ב ,קלתסמ 'ימעפ הברה .ט"ק מ"ב .האובנ חור
 קלתסמ ינאשמ ק'פ םש ,םלועה ןמ קלתסהל ב"ספ
 qm קוליס :ח"ס .ג"ג הדנ םשהו .'וכו םלועה ןמ
 : ו"כ 'גיגח .קוליפ תדובע ב'ערו א"עס ר"כ 'מוי
 לע 'פ ר'כיא ,תועסמ קוליס nx "וחנמ ,וקולס
 הקתעהל לאשוהו .הניכש קוליס . . תעד קולס הלא
 ב"נפ ר'מש ב"ספ ר"ב הריטפ 'מולכ םלועה ןמ
 .יתבר 'קיספ שיר ,'וכו םיקידצ לש ןקוליס תעשב
 : התאמוט 'פ ר"כיא ,םלועה ןמ וקוליס תעשב

usפ םשו יוכו השק םיקידצ לש ןקוליסש ' 
 ר"שהש 'וכו השק םירוחב לש ןקוליסש וניצמ הלס *

 רבדמה jb הקוליס רבדמה jb היולע תאז b^ 'פ
 -- [קנפ ע"ייע ןיקלוס א"מ ב"פ דימת -- ש'ע

aufhüren, רמגו קספה ןינע pop =( pop ^O 
 סה רמאיו 'גרת

  (C sx nep)ה"כו ה"יחא]* .קילס רמאיו
 'גרתב  pyימר 'ג ,'ח םשו ,קילס רמייו 'י ,'ו

 וא רפסה רמגבו .קיתשו ימד םרג ק"דרו קילסו
 ם"שה תכסמ  ^wתקספמ הניגנו אקילס ,קילס

 טויפ םש ןכו קוליס ארקנ קוספו קוספ לכ ףוסב
 תליפת תרזחב ^ n[השודקה רחא —

(ein Ende nehmen 

 עטנ = 'פו ע'לב אקלס ם"לב spb»p — קלס
 'פב Mangold) ש"אלבו beta ר"לב ארקנה

 ואל יאמ Gp טיב) םינשל ורבחמ m לבקמה
powאקרי אל ('המקש ול  C spp)ןיא 'פב  

 (*אמח (ב"עס ה"כ Vy ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ
 'פב .אתנכס אפוליחו ('הניצל אקליסו המחל

(aהמקש חבש ג"ונב . *( ס"ש ייכב היכו animi3 .אקליסו אקרי ול ןימש ( moyהייכו טיק י"כב  'ysםח  vm)ד"כת ). 
 תועטב ונייצ ןכל יינורחאה עיפדב ייל )5  ,ש"ע תרחא ייג םח יעבו )^ nmon. פ"שבו יחכונה 'עבו אמאה פיל אוהו

 : טיל 'יתספ ר"פדבו א"ער דיל ףדב 'יא תמאבו !ימגב "לש המ סרג וניברש רמול יוועל יה םג העות ךילוה הזו

amemאתיקלסב םש קר פיש ייכב הייכו טיק י"כב היכ )* .יוכו 'מגב ןוכנב ייא ךורע י'כבו  y'pyx:ג"ונבו אתקילסב  
 mom עיייע (* .מ'אפדב טמשנ )9 ,והניקולשינו ,וחניקולשילו ג'וכב ) .אתקילשב



 יקלש לכ sins םשרנ בר 'יפב הב ןילכוא ימור
 ותואב ןילכוא ימורב ןיקלושש המ לכ 'יפ ימור
 ינימב ברועמ חלמ ןמ ר"לב b^ .ב'א) -- ,חלמ
 (האופרל ןקותמ וא לכאמב םעט ןתיל םימשב
 הז יפ לעו sal conditum ר"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]*
 ט"ק י"כב ה"כו ףירע מ'אפרב 'יאדכ תידנקלס 'יג
 'יפבו תידנוקלש ז"עב 'גשמבו ר"פדבו v ב"ה

nmתיטנוקלס 'וינשמבש 'נשמבו תידנוקלס  
 י"כב לבא תיתנוקלס טרופריא י"כ ry 'פסותבו
 ב"נש p'ny3 ה"כו תירדנקלס ו"ופדבו ד"'ל 'ב ו"ו

n3ש"ארב ה"כו הנשמב ס"ש י"כב תירדנוקלס  
 יתחפנ ינא לבא : ט"ל 'מגב wen ןויצב ןמקלו
 וסרגש ליפאב 'זיפ eT 'א וו י"כ "ג יפ לע
 'נשמב ה"כ תמאבו תירנקלפ 'עה שארבו עצמאב
 א"עס ב"מד ב"פ ז"ע 'וריב ה"כו תירנקולס 'שוריד
 v5 sw יקתולס ox ל"גה 'מא vob רזגנ כ'או
 ,das Einpóckeln salsa 881018 =- 88188010 'צמא

 רשבה ךכרל ול ךירצש חלמ תירנקלס חלמ שוריפו
 לבוטמו ךכורמ רשב 55 b om" יקתולס לכו
 אתוקלס כ"או הב ימורב ןילכוא םימשבבו חלמב
 וניבה ה"מגרו 840: אוהש ןכתי םרוקה 'ע לש
 ירדנוקלס p^ : מ"ל ז"עב י"שרו poo = pow לעפמ
 לכ ימור  תיטנוקלס b" ב"ערו ,ימורבש ןימותחנ
 Sehwel- «Adae י"למ הז יפל ילואו ימור ילודג

"yt ger, Grossthuerל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ  
 יפל לבא תירדנוקלס ןכ bw" 194 ג'ח יוועלל

 — [ם"ער ^35 ןכתתו an^ ןכתת אל ושוריפ

 Narzissbüschel וניבה תעד יפל) אָחְסּוקְלְס
 (אתסוקילח 'עב y" םינוש םישוריפו

 הדוגא p^ (ב'ער ^ קיב :יג תבש) אתסוקילח א"ס
 תוכרכ) ןיכרבמ דציכ 'פכ ןנירמאדכ C wp לש

croידכ טיטב הדוגאה ןיעבוקו הבע טיט ןירוש  
 הצענ םא תכשב הב חירהל הצורשכו שבית אלש
 וא ילכב תחנומכ איה תבש ברעמ הצענו הפלשו
 רופאו טיטב תרבוחמכ תישענ אל יאו אמונב
 'עב ש"מ לע wa תנוכ ה"יחא]* ,הרקועל
 י"שריפכ אלו אמוג תיישע דצמ אוה רפיאהד יכדא

"yז"ל רצ תבש ע"לב רעגרעבמאב 'ה ש"מ : 
 י"כבו p'33 "n ס"ש "23 .כ'ג 'יא אתסוקלח ייגו
 ף"יר י"כבו תבשב ס"ש י"כב ה'כו אתוקילס 'פ
 נ"צנלפפ ורפסב «py — ש"מו אתסוקילח ע"ייע

 — [הלוכ הלמה וז טימשה

| 
| 

 wnopop — קילס | דס

jn ולא 'פב ('קילפ וז O^ 5^ ישארב) רושא nov 
 'וכמ) ןילוגה ^ Cרמא ווה שדק יתרת ףסוי בר רמא

 הכלס .סוקילסד ארקאו סוקילס ןוגכ ישא בר
 'גרת )€ 52 "יבד) יערדאו  CE ^vאקוילס '(

 ריע ב'א) -- ,אערדאו ( DNםראב  TUNהאנב
 הקוחו הניאו תארקנ ומש לעו ךלמה סוקוילס

  533bהקוחר ןשב תנידמב איה רשא הכלס ךא
 הנממ «^ '5 w(הז םשב וארקנ םירע שלש

am) *[עה הז 'ייע סוקילפד ארקא ןינעב ה"יחא' 
 'גאיג ןייע .(איכוולס) אקוילס ןינעבו ש"מו סיר

 ר"יש 'הו 971 רעיוביינל  musיינעת 'וריב םוקלב
 רענילרעב 'ה ררגנ וירחאו סוקילפ ל"צש ,ו"סד א"ם
 'עב יתחכוה רבכ לבא 43 איפארגאענ רוצ ר"טב

 (ח'ס 270( יאדכז תיב « nmןרחא םוקמ —

 הלולסו 'רשי q1 Mo < ע"למ) יקליס *
"T (gerade, geebneter Wegו"פס מ"ב  

 T" ^b רחא רומח ול דימעהל בייח יקליסב .א"יד
 ע"ייע .אירדנפק וכפהו ךרדה רצקל אלש הרשי
 ^4 כ"או ל"נה 'וריב "אש התכילה ךרד אוהו
 אתכילה ךרד רמאש רזעלא ןב ש"ר לע קלוח והבא

psרומח ול דימעהל בייח  "jamsמ"ב ילבב  
n'yא'ער ט"עו ב'עס . 

 וב םושל ןטק קש 3305 ע"למ ילוא) אתּוקְלַס *
 kleiner Sack zum Mundvorrath) לכוא

 DN" אתוקלס אדה ד"עס ה"מד nb 'ומורת 'ורי
 ינפ ברה .לשלתשמ אוהד הרוסא המכ היילת איה
 לס 'יפ םדוק רכזנה [nbb&] אטלס ומכ b" השמ
 עילמ .אוה ילואו bm ע"למ p^ יוועל 'הו ןטק

 Pückelfeiseh וככרל ותוא ןילותש רשב 4
 שחנהד רוסא המכ הובגו יולת אוה 'יפא ונעימשהו

 .תירנקלס ע"ייע דועו .וכותב םנכנו לשלתשמ

 ^ אב pon יג .ןיריטקלפ bu ןיריטקלס *
 (Gp am םיריטקליב ע"ייע א'צק

 -Aus םעבש םירחבנה selectores ר"למ 5^ וא
 'חהו ריטקלד ע"ייעו הזל הז םירחובה וא

 dictores ןיריטקל ינש היגהל קחדנ יוועל

 das, saleenarius "עצמא רילמ ל"נ) תירנקֶלס

zum Einpéekeln verwendete Salzפב ' 

 (Dt 'רמג .תירנקלס חלמו (C5 ny ןידימעמ ןיא
 ('י ק תו ל פ לכש non תירנקלס חלמ יאמ 6פ'ל

 הג החיה ותסריג יכ ימויד הז ןויצ אל וניברו קליס םש גייונבו סיש ייכב .יי ימויב ייא וובר ייגכו אקילס גיונב )!

yyיב רשא  vow atn)יגרתבו איקוולס ג'ונבו אקלס ביה י"כב (* .(שימו  ,n ew ms5  .איכוולפ איי ( m/s 

 . .ע'ויעו םוקרנ עיפרבו י"כ ראשבו ו"ו י"כב ה"כ (* .יקדנולס שיק י'יכבו יתקולס ע'פרבו va בייח דיל ויו י"כב
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 nbb 'שלמ הרזגה י"פע אוה ח'ר םשב 'ע תלחתב
 — rns] אבה ע"ייע web לעפהו

nobמ"למ)  ^bיקנ חמק  feines Mehlלעפהו  
sieben, aus grobem feines Mehl nbb 1322 

susriehenע"לב ה"כו  —Àheרבד ךותמ רבד ךשמ  
Uyןיסחוי ^ 'פד ג'רב (הקיחש  erpאל (:טיפ  

 'םב pj" תלסכ האשעש רע לבבמ ארזע הלע
 םייבק וא בק תלסמה (ה'מ איי ימורתב ןורחא

^bןרחוב אוהש 'מולכ םיטחמ תלוס השועש . 
 תלסמ ד"ע ז"מד א"יפ 'מורת 'וריב ה"נכו ה"יחא]*
 הלועמה הריחבל לאשוהו .הצור אוהש לכ ןיטיחב
 םיתלּוסמה ןמ םכבש םירורבה ןמ א"כ 'פ 'ירבד ירפס
 תילסד ןאמ םדוקה 'עב וניבר B" הזמו .סכבש

^b |ה"פר מ"ב 'ילכ 'תפסות ראותהו ,תלסמ איצוה  
 ש"ר 'וכו אמט ןיתלס לש (ne ("המ ינפמ
 'וחנמ nbb םשהו .('"רוהט ןיתלפ לש ףא 'מוא
 snow ר"אלבו .ו"ע 'יחספ א"מ b^ ;ג"מ .ב"יפ

unnארבל ' miu ^v ^om?יפכ ג'ע י"ד ו"פ  
 יונכבו .ז"חא אבה ע"ייע תילס iun ם"שרהמה "ג |

 ppm nb תורשונו vow 'פ וניזאה ירפס
ninoDג'מ ד"פ "ילקש  D'D)מ 'יחפפ '. ryז"ל  

 א"פס 'ירוכיב v" :ח"נד ב"פר הלח v ב"עס
 םדאל לאשוהו Doo y'"y ברקהו 'פ ר"תפא :ד"סד
 כ"פס ר'קיו ב"ער ח"לד א"פ 'מוי 'ורי הלועמה

 — [חמק ע"ייע

7dר'למ 3'3 תעדל) )( תילס  sal, lisחלמ  
 (םינפב ןייע ןוכנהו חילמ רבד ונייה

 לכא ו ,(ק"ע ייר ריפ) ןיכרבמ דציב 'ם "25337 'ורי

 אתמזירג לע ךרבמ \"הוהד ג'עא תילסו ימזירג
 .ה:למ רבד ר"לב b" אתילס רטפ אל הפוסב
 !p" אתלוס ,תלפ ןוכנל ם"שרהמה 'יגב ה"יחא]*
 'מוא ש"בד ךומסמ חכומ ןכו mp השעמ ןוכנל

 — ['וכו הרדק השעמ אל ףא

 ע"פרשב לבא ריפדבו ז"ואב ף"ירב ^n ייפב ייאדכו יביש ,

 .דיק

np - ןירלס no 

 .ןירתלס ע"ייע ןירלס *
 mehlühn- nbb םשמ הנבנ nbp 'א 'יפל) תלס

liehen Staub ausschüttenע"למ 'ב "יפלו  

(abschaben, zerschneiden 1לודג ללכ 'פב  

 יתליס תילסד ןאמ יאה (ב'ער Ty תבש) ןחוטה 'מכב
 ןהש םילקד םיצע וליא, p qme^ םושמ בייח
 ןימינה קרפמשכו ןימינ ןיעכ !' יביש יביש םידמוע
 םצפנמה ךכיפל קד חמק ןימכ ןהיניבמ אצוי וללה
 אוהש ןוגכ אתחשמא C repos ןחוט םושמ בייח
 ידכ וטעממ אוהו חפטמ תוחפ הבעש ץע ךירצ
 א"פ .6"ךתחמ םושמ םג בייח וכרצל ןווכתהל
 אתחשמא דיפק יאו םיצע עקבמש יתליס תילסד
 ןושאר 'יפב .('תחא הדמב m»nm לכ והיש
 יאהל והוושה ינש 'יפבו םיטח תלסל והוושה
 ק'ב) ןיטרופ ןיא 'מגב ליכאמו לזוגה 'פב ןניסרגד
 .(יחולצל א"ס יתולפל אלקיד ןכז אניבר (:גייק

"bוקלחלו תוכיתח וצצקל דחיב יוגו אוה לקד ןכז  
 לצאמ לקד לש רקיעמ יל יתייא היעמשל ל'א
 אניינמבו עדי אניינמ יוגד ויבע םשש םישרשה

wp6ביכ קיב) אגרשו (' אתליס ("אזווג .םייפימ  
 'פב ."י תל ם ןניכפאו .(בי) 1 'עב p^ רבכ

m'yיציכ םימלש ןיאיבמ 'מוא ש"יב 'מנב  co" 
 דעומ לש ולוחב ןניתלסמ יתולס אתשה

^sל"צז ח"רו םיצעה תוכיתח ןניכתחמ  "p 
 אצויכו pop ןוגכ הכאלמ nus השוע 'מולכ,
 ולוחב הכאלמ תושעל רופאש רמוא ינאו (""הב
 .("ירש הליכא ךרוצל םיצע עקבל לבא דעומ לש

"bםיצע תוכיתח ("יתלס ןניכפאו תובושתב  
 םגו ה"יחא]|* | .ןיתליס ןהל pup ךשמ ץראכו
 ןייעו םיצע םיבטוח b" ב"עס ip תבשב י"שר
 תכיתח b" אָתְליִס כ"או .ט"צר 'יסס ח"וא ףסוי תיב

yyץע תרוסנ דועו .ךתוחו ףלוק ->\= ע"למ  M5 
Holzspan('גליוו סישב) : ב"כ ק"בב ח"רו  ^pאתליס  

 וניבר ש"מ לבא םסורמ הנק ןיעכ ןיתתוכמ םיצע

b יבש םשו ט"ק יייכב ליצכו ב"ה י"כב pax oma (t 
 mpi יציגיוו יפדב לבא מייאפדב 'יאדכו דיפק יאו ל"צו תחא הביתב ctn ר"פדב ליצכו י"כב nu (? ,יבוש יכיש

(Cקתעוה  n's "bb35) סישב) mךרוא תרז תרז יתליס וליא ךותחל ןווכתמ םא 'מולכ אתחשמא דיפק יאו םויסה םשו  
 DU רשא D ^p nav' ילה זיואב 'יל ןכו לינה םויפה 'יל pt ףי"ירב ייא n'y 'יפכו ךתחמ םושמ בייה דחאו דחא לכ
 .ש"ע bn" הז לע גישה םש ז"וא לעבו י"שר ייפב ה"כו (*  .(המואמ ריכזה אל n ייפמו) וניברו ף"ירה ייפ אבוה
 סייטב 13532( ר"פדב ה"כ )9  .יחולפל ט"ק י"כבו ר"פדבו ייסופדב ה"כו אחלצל ס"ש י"כ ראשבו יה D v23 היכו (5
 גרש 'עבו זג 'עב "'אדכ ד"ויב ל"צו anto ע"פדב ('*  ,גרש עייייע «mp זג יעבו ס"ש י"כב ה"כו אזאוג א"פדבו אזזוג
 םישבו) ז"ואב ייאדכ bn" לכ קתעוה ונממ רשא : ניק תבשל חייר 'יפבו תג יעב היכו ט"ק י"כב ה'יכ (*  .אתיליס
 ' םייש יייכבו חייר 'יפב n'3 י"שריפמ חכומ ןכו )? .םייונישה €( תג עיייע ןניכפאו ייג ןינעבו ,ןיתליס ע"פרבו (אנליוו
 ךיתעמשה רבכו שייע :ב"י קיממ men איבהו ייישריפב היכו ) .(ינליוו םיישב) n^ "bb קתעוה כייע )! .ייל יחסונבו

 'ד תאיג ץיירבו יתליס ע"פדבו טיק י"כב ה"כ ('* .ש"ע לאגנח בר לע קלוח וניבו םימעפלש (.111 w"n5 אובמב)

 'ןיתלוס יפריא י"כבו ('* .המפמ םייטב ג'יונבו ג"מ vb יילכ ש"רבו יפריא ייכב ןוכנ היכ ('* .אתליפ ז"י moy הלדגה
 .וד ג"ונב )19 ,תלופ יב םי עבו ןיתליס יילכב גיוגבו ליגה שירב יי'ארכו ןיתלס ליצו ןותלס

9 



bb — wnop וס 
 Lohn ר"ל לע ןויכ ב"ר ה"יחא]* — quis לעופ

salariumד'לפ ר"קיוב ונינפל ^5 יכ ריעה אלו  
o»ן"ופדב יכ "גה הניש  ^wןירתלס  by:הז  

 וכירעהו ומוקממ וקיתעה ב"רו תויתואה רדס חיכומ
 י"כו םינושארה םיסופד לכב לבא nbb 'ע םדוק
 ןירתלס ו"ופד ^35 היאר וזו תינתלס 'ע רחא "יא
 שארב 'יאו ו"יתה רסח ר"פדבו ןירדלס ומכ אוהו
 wm ןיד לס ה'כו ןירלס עצמאבו ןירלס 'עה
 ב'ה י"כב לבא vb 'א 15 ט'ק י"כב 'עה עצמאבו
 ןיררלס .ןידתלס ומכ ןירתלס 'יפו ןירלס ריו
 -solditiarius, 8010800718, solda תיעצמאה ר"למ

^b rius, solidarius, solidatarius, souderarius 

 בוצק ןוזמו רכש לבקמש co ונייהו המחלמ לעב
 b^ ונינפל ר"קיובו Soldat) ש"אלב ונממו וייח ידכ

ciייאש םוקמב ר"ל פ'רב טמשנש יל רמוא  
 הנמתנש n^ 'וכו םיכלמ לש ןנוקיא המ ונינפל
 תונוזמ ול ןילעמ jm ןפטושו ןקרומ אוה םהילע
 ונייהו רכש ול ןילעמ ושוריפ וניבר 'יג יפל כ"או
 ויתונוזמ ונייה המחלמ לעב רכש יכ תונוזמ
 ןילבקמ ךלמ לש ומלצ תומד יומוש ורועישו
 "oW ילשמב 'קליה לעב ינפלו םתרימשב רכש
 ₪ ו ב ישימה .וכ- וניכר "3 nmn Yepnn זמר
 ול םילעט bw ןפטושו ןקוממ הזכ ר'קיו
 ונייה) וילע moss 'מולכ ןיררלס ל"צו ןי רדופ
 וא soldarius המחלמ ילעב (ךלמ לש ונקויד לע
 רומשל ליעל ji") souderarius = "rb שממ

 — 6[ךלמ לש ומלצ

2 
NBD ס"לבו Arsenik, Gift (םרא )" ע'לב DD 
(Specerei, Pulver האופרל תחקרמ וגינע mn 

 הנובה 'פב : n2(םש) 'רמג ,ארקיסבו םסב (:ר'ק
  DDאמס  ^b("זעל בו ךינרזלא ('*י בר ע ב 'סרא

 ו"טנימיפרוא ! Cםש) תונוימס ינשמ  ap(יישריפ 'ייעו
 םויל תלפמה 'מגב תלפמה 'פב .ארקיסו ויד

^p והניקשא (" אתצפנד אמס. CO n7) יעברא' 
 ויה םאש תוחפשה וקשה ןטבה לשלשל הקשמ

"p ב"א) -- ,ולעבנ כ"חאו תוליפמ ויה תורבועמ 
nmn סומס יאבש יפלו הנבל nes pe ורו' 3 

 לס 5/55 פ"לב ה'כו A yrbs אָתְליִס =) אָתְלְס
  (Korbהניפסה תא רכומה 'פד ג'רב (27

  Cy('אתווכב יאתליס יחנאו  ^bילש לסה יתחנה
 אייק) ול ותחפי אל 'מגב 'יחספ יברע 'פב .ןולחב 6

 'יפ הינוזמ אלת ('היתלס אלת  ^bהרוקב הלותש
 השק תווככ לש תוזווחמ לתוכב וא דתיב וא
 לתוכב דתיב הפוק וא לס הלותש ימנ יא תוינעל
 אוה תוינע יתפוממ ותיפ ןהב עינצמו הרוקב וא

  NYולס הלותה םירמוא םדא ינב ךכ יכ הארו
mb ז"עב ה"נכו ה"יחא]* .םייולת ויתונוזמ 
 ג"ס 'ומביב אתליס ןינעבו -- אתליסב היבתוא :
n'p ומורת 'וריבו .'ב לסו 'ד לס ע"ייע' ivo הדנו 

 רוסא המכ ןטק 'יפא אטלס ןידה ר"עס ה"מד
 'וכו  ^pםשו השמ ינפ ןייע אתלס ומכ אטלס

 -- [ראובמ

 2 ע"לב אתילש ס"לב מ'לב הילש ומכו אָחיִליִס
(Nachgeburt /א"כחו 'מגב 'וכרב שירב  

 א"ר 'פב ,אתמכוא אתרנושד Ü אתיליס יתיל 6«
 תבש קחש (*א ל םא 'מגב איבה אל םא רמוא
 ,איליש p mss^ | (*אתיליסל mo (.ר"לק
 miss אתילס ותיל : תבשב ג"ונב ה"יחא]*
 אָתְיְלִסְל ןוכנהו הימיאד אתליסל ותייל םשו

^imגרתבו הילש ע"יע דועו .רצקה ךורעה ' 

 — [אתיליש

 יצמא ר"לב sardina = 89108118 ד"ע יפל) תיִנָּחְלַס

 ,Sardellen עודי ןטק גד 660008 י"לבו

(Sardinenןייפעהו  (ויס יילוח. vy5%.טיל ) (^p 

'y2ה"כ ה"חא|* | זעלב אגוטרט סנוקא  
 "יפב יתכראה ('טת יג' קלח 'עבו .ב"ה י"כב
 ?x" רקיעו תינררס ומכ a יכ חיכוהל תינתלפ
 ,ב'מד ב'פ ז"ע 'וריב «onu ך"מפה רחא "v אלב

 -- [אתינתלפ רמא בר קליחה והזיא

 ילעב p^ ^353 'מושרה 'צמא ר"למ ל"נ) ןירתלס

 881086: ןוזמו רכש ןילבקמש המחלמ
 יכו ר"קיוב (ינפב p" ןיררלס = ןירתלס כ"או
 רכש ר'לב p^ ב"א) — .ןירתלס ול ןילעמ ךומי

 םיש יייכבו עיקרד אתווכב אתחנתא יאתליסל אתלקש (iam אתוזכב סייטב ו"יופרבו ימאו ר"פרב טייק viz ןוכנל היכ ('

 אתליס ע"פרבו בינש קיהעב ןוכנל ה"כ (* .אתליס a3 היתליפל om סיש י"כב היכו (* .ומוקמב ס'ד jy םייונישב
 .אחיילשל pw י"כבו אתליסל עיפרב p'nys \*  .ריפדבו י"כב po ה"כ (* = .אתוילש inum אהלס טיק "353

 ןירלס יעב ריעה ונאזנול מ"ר םג יכ יתיאר הז לכ יתכתכש ירחאו (5 .טיק יייכב הייכ )7 .םנוקא ןיפע ןייפא עיייעו )*
owימאו ריפדב ה"כ )*  .ןויצה תנוכ ףוסל דרי אל כ"חמב אוה םג לבא ןכ היגה עדי אלש ימו בתכו תונוזמ ג"ונב . 
 ק"העב ה"כ ('5 .ויופרמ pum עייפדב ייל )!5 .(י"כה ייג יפכ iv ,ג"חב\ ךינרז ע"ייעו ק"העבו ו"ופרב ןוכנל היכ (*

 ,אצפנד ג/יונב ('? .תבשב י"שר זעול ןכו ביי רג 'עו ךינרז עייייעו טנימפרוא ,טגמיפורוא ,טנמיפרוא "22(

 ו

  9 ocל 14
- 

 ש +

 A ב-23 0 ד ב1 א 2:

cה-7  

DESיש  

Top vn 

4 4 



67 Bao 

 תילגנ ny s תאזה המיסה המ CK יא'כ תומש) םישת
 — [וכו ךכ הירב לכל

"bb — DDינוניב  jbס"לב ןכו יִמְס  ^bרוע  
 (Cerblindenא"כ ארקיו) רוע שיא , (Gv?ורי 'גרת ' 

C9ינוניב אוהו ימסד ג"ונב ה"יחא]" — .ימס רבג  
 ;ח"י .ז"'מ .,'ז 35 "yw" 'גרת ןייע jp .ץוכקבו
 רוע ונינעש Qe ע'לב ןכו ס"למ ז"י ,'א 'ינפצל
 לועפ ינוניבב הזבו verdeckt sein ןיעה ןמ הסכמו
 m 6ח ת'כ יירבד) ךימסאב .ב"מ מ'ב :'ח יינעתב

 wy 3yp v5 'ישוריק .ןיעה ןמ spa" רברב
eoובותכ ' "pילבקמ לש םהיניע תויּומס המכ  

 םהיניע Cmneo המכ ו'פס מ'ב 'תפסות .דחוש
 ד"כ 'שודיק OU ק"ב לעיפ .תיביר o לש
 b wp ,('האמיסו .ח"צ .א"צ ק'ב אמיסו ב'עס
 .היימיסו ג"ע א"לד ח"פ 'יאלכ v^ ,םהיניע התמיסו
 וניע תא אמסמה ר'פס 'איפ 'תפסות .ח"ס 'ובותכ
 ל"ק זמר D' חלשיו 'קלי ה"עפס ר"ב הליאשהבו
 היניע ימפו :ד'ד ב"פ 'וכרב w^ ,ויניע תא תומסל
 (TU .יונייע ימסאו ג"עס ג'פד ib ק"מ 'וריבו
 B^ ןידד היניע יטס ב"עפ 1 "^s הליאשהב
 תחשה ןינע ןיע תפסוה ילב םגו ותרוצ תחשה
 איצוהל ידכ תרחא אתיירב וא הנשמ תמועל אתיירב
 ע"למ ילואו אתכלהכ אלש אתיירבב הייונשה בלמ

obseur erklüren ).2**תיזח יאמ .כ"נ תבש  

 תוחנמ ,אה ימקמ אה ימס אה ימקמ אה תימסמד
 ךתנשמ רסה י"שריפו יריד ימקמ ךריד bb :ח'כ
 ריסא :היימסיא א'ער US D'53 י"שריפ ןכו 'וכו
 'יפ אל ב"עס א"צ ק"בב לבא יתסריגמ וז אתיירב
 היימסיא ב"ער n'p :ז"ע 22 ןייע .דועו 'מואמ
 .איימסיא ב"ער א"י תותירכ ,היימסא א"עס 'מ 'ומבי
 יג רעש "דומיל 'ל תותירכ רפס ןייע הזב ללכהו

pol mp ooג'סר ללכ יזאגלא ש"רל העומש  
 : ו"ל 'ורוכב ?abb .א'כ 'ינעת לעפ aw ללכו

mnsאמסנ אוהו ז"פר ר"מב ,וניע תימסנ .ז"ע  
 יילקש v^ : א'כד ח"פס nep "wv ל עפ תא
 Vy 'ורי ,(לעפנב לינה יינעתב) ןיימתסי : ט"מד ה"פס

3'bר"להק ,ימתסא אימתסמ יעבד ןאמ ד"ע מ'ד  
 ןומתסי 3^ ,ב"י 'להק 'גרת ,תיימתסאו ןורתיו 'פ
 "יכרע לע פ ni ,ןימתסא 'א ,'ה 'תסאל ינש 'גרת
 ראותהו .אָמַתְסנ ח"יפ ר"מב .ח"כק ב'ב nn :ז"י

stbצ 'הנפ :'ט תוכמ האלהו ,'ד .'ב 'גיגח ': 
 ישרפ ^ קרפו 'ג 'שרפ 'ב קרפ רומא ארפס .ה"ק

 זס

 הנבל המרא pb ow .ומש לע הוארק תאצמנ
 םימשור תומדא ולאבו אריקס י"לב תארקנה תרחא
 דחאלו םינימ ינשל תקלחנ ob תמדאו .םיבתוכו
 תירוליק וארק םיניע ילוחל ליעומ אוהש םהמ

wyערהל האופר רבדו םס אוה הרינד אמס לבא  
 יא לש המדא ןינעב ה"יחא]* (ביטיהל וא
 ,ח"כ סואינילפ ש"מ ןייע ,Samos) 222006) סומס

ijםיקתענ םשמ ב"ר ירבדו ג"נ ,ה"ל טרפבו  
 ל"גה 'וסו ע"למ ןורתפ ול שי הז ילב לבא .ה"שע
 "לוחב ה"נכו .האופרל פראב םישמתשמ םינומדקהו

tm^ק'ב 'פסות  DD Ybמוי ,תומה ' DD :3'y 
 "m" אמס :ח"פ תכשו :םשו ,אתימ ,DD . םייח
 יישודיק 'א 'מ 'ארבל י"רת yh" .אתומד אמס . .
 NDD : ה"פ ק"ב .םייח םס ו"לפו ז"טפ ר'קיו :יל
 yy  ,ר"ג "לוח : ז"ק מ"ב :ד"ע ב"'ב ,אפירח
 'תפסות .אמס ךל ילמיא ב"עס n'b מ"ב ,רתמס
 ץובקהו ,יח רשב ג'ע ןתונש שבי DD א'פר 'טוס
 'יכ יפכו .ץראה ןמ םימס הלעה הולא vb רב
 'וינשמב ה"כו תונוימס .ג"ק תכשב ןויצמ ליעל וניבר

 — [אנממס ע"ייעו תוינמס ג"ונבו ילופאנ

DDה'כו אָתְמיִס ,אָמִס =  b'53פ"למ קתענו  
(Schatz ןמטמ my ל"זרדבו Silber ףסכ (c9 

  p «33הב תיחכשאו : םיהלא רכזיו 09 ד"ל
 'וחנתב) להקיו שירב ונדמליב (' אתמיס « Cקלחב

 ייעשי) םירתסמ ינומטמו .אתמיס אכיא ץלפ  mni('ג
mb בורק ןינע ב'א) — .ןרמטמד אמיסו 'גרת 

 ה"יחא]* — (אמיס ךיתמכ (" יו"פ פילהת) ףסכ ףרצכ
 ת"מא ירפסבד ףסכ לכו אוה דחא ןושל לכה

 ןכו אמיס םגרותמ  swםגרותמר ןומטמ ןושלב שיו
 ן"וגה *5 ןמגרותמה תערכ ףוסב ן"ונב אלו הככ

  sunםיברל ןמיס  geo,ג"מ 'שארבל 'גרת ןייע
NDND'D אָתָמיִס םיברה ןכו, ; b^ iab S395 ב"כ; 
pi סורגל ןוכנ רתויו ." ,ו'ט 'ד ,'ב ילשמ 'גרת 

  vasאמיס ונדמלי להקיובו «' mכ"רד 'תקיספב
 בשכ וא רוש 'פ  UD,אמיס הב תיחכשאו 6:ד'ע

  ownאל אתמיפ , . ךתמיס בס  nuxמ"ב 'וריבו
mat אל אמיס ^W ז"כפ ר'קיובו iy ח"ד ב"פ 
nm חקולה ךלהו .ד"פ "x כ"רד 'תקיספבו 

 'וכו אמיס הב אצמו  "om "wcאצמו .ח"מד ג"פ
 אצמו לוענ ןנ 'פ ר"שהשבו אמיס  n3ל"צו המיס

 ה"כו ה"כר 'ר חלשב שיר 'קליב 'יאדכ .אמיס
 'וריכו .ז"יפס ר"קיוב  YD Upשרד ד'ע א"מד

vss )'תליכמבו (* .אטמיס סייטב טיק ' noviא"פ  ^wילב  "wayתוימפ ג"וכבו שרופריא י"כב ה"כ (5  .תורצוא . 
nes )+ומוקמב ס"ד ןייע ואמיסו גייונבו ,א'צ ףדב םג ש"פדבו סייש י"כב . 

 ף*



 לאמס ,לאמסכ ןלוכ םינטשה לכב עשו 35
 םימעפ המכ םשו השמ לש התמשנ הפצמ עשרה
 ישארבל 'א י"רתב ה"כו תומה ךאלמ םע אוה דחאו
 'כ ז"'עב רמאנ הזמו sme ךאלמ לאמס ^ 3
 הומ לש הפיטו ודיב הפולש וברח ('ב'ער
 p" לאמס ראותמש ל"נ הז רובעב 'וכו הב הייולת

Dbןוילע  das hóchste Giftעמ ילוא וא ' NBD 
 ןושל by לפונ ןושלש ןכ ווחבו רחבמו שאר
 ע"ייע םייסרפ לש םינטשה שאר aóshmó אמשא
 'מאנש המ ^« לאמס אוהו ןטש אוהו ,יאדמשא
 'תקיספ ב'כ 'יס אריו 'מוחנתב .ט"פ 'הנסב ןטשמ
 ו"נפ ר"בב רמאנ ip א'רדפ ?jp מ'פ יתבר
 ,םיכאלמל ראות ,לא םע רושק ילואו .לאמסמ
 בוט ךאלמ הלחתב היה יכ תורוהל אוה הנוכב

"X02ה"כ 'ר 'ישארב 'קליב אבוה א"רדפב  mm 
 חקל לאמס השע המ 'וכו םימשב לודג רש לאמס
 (שחנה לע) וילע בכרו הלעו 'וכו דריו ולש תכ
 העשב ח"פ 'ר ךל ךל 'קליב אבוה א'רדפב דועו
 זחא םימשה ןמ ותשודקב לאמסל ה"בקה ליפהש
 לע ירפסב הז לכ לע "ייע ^«: לאכימ לש ויפנכב
 .םייסרפה יגשוממ יכ האלהו 68 רצ 'וכו םיכאלמה
 תכמ םייסרפה ורבד ןכו הלאה תונוימדה לכ ועבנ

mnesםינטשה לש  vpn "yלש הנחמ א"כפ  
 גרטקמו תיסמו ערה רצי אוה ןטשהש ומכו ,לאמס
 גרטקל ךאלמה לאמס דמע א"כפ ר'מש .לאמס ה"כ
 לאמסו לאכימ המל ח'יפ םשו ,(לארשי תא) ןתוא
 D" חלשיו 'מוחנת .'וכו רוגיטקו רוגינסל ןימוד
 ורש לאמס הז 612 275 יישארכ) ומע שיא קבאיו 'ח
 :לאמס רש ריתע תויעט שלש 3^ 'וכמ wy לש
 חכומ ןכו תויועט 'ע «pn דחפב ג'הכ תועטל
 jp הנתשנו ימור לש vw ס'ש י"כבו י"שריפמ
 ,(רמת ינמיס) ןקחירו לאמס אב :" 'טוס .רוזנעצה

 .ןויטבס ע'ייע ןוימַּבִמִס *

 ע"ומב y'"y ןיקבס ומכ sebaceus ר"למ) קבמוס *
(CTalglichtהלפת ה'ד 'צ רומזמ ט"וש  

 בשחנ b^ יומוק בט קבמופ המ יומוק בט ןיצוב המ
 שא ויתרשמו שא ולכ אוהש וינפל בלח לש רנ
 mmn שיא ארקנ םוומל השמ הלעשכ ךכיפל
 ^ םילהת 'קליב שרדמה תנוכל דרי אל ןינער
 'יצוב המ 'ינה ט"וש 'מבו םש שבושמ יכ ה"מתת
 םסי 'ע כ'כב לבא "3 יפל מ ק ביס יומוק בט
 אוהש רמול ושוריפב העט קר קבמס סרג בטיה

ny potro ומכ ע"ל 

 יליגמ 'תפסות ,נ"פ 2533 'תפסות vos ר'מש .'ז
 אלב הטוש י"שריפ אמוס : ט'לק 'ילוח 6« ד"פ
 הבקנל םנו ברא ע"ייע :'כ mm :ב"י ב"ב .תואר
 D DU. ;אמוס וא תרגיח א"ער ^r 'ובותכ אַמּוס
 אמוס א"פ 'וכותכ 'תפסות Ü, ^33 עדי אנמ אמוס

 תאו תוגיחה תא ז'פ v3 'תפסות ,תינולייאו
 ב"פס 'טוס 'וריב 'יאדכ הָמּוס בוט רתויו .אמופה

oimהמוס איה , ^vהשא :א"ד ח'פ תכש  
 ,ג"יפ ר"דמב n^b ר"קיו םיִמּוס רכז ץובקהו .המוס
 : ד"ע 'מוי DoD ,'ח D^  ורתי 'וחנת ז'פ ר"קיספ
 ס"לבו ה"סו ג"נפ ר"ב :םשו w'y. :ד"ל 'הנס
 .ט'יד ד"פס האיפ 'ורי ב"ער ח"ס 'יטינ אימס
 ם ים vada ץובקהו (הייממ .היכד א"פ 'ובותכ יוריבו)

 דועו ןיימס 'ח Yep ;'ט n יילהת 'גרתבו אָיַמְס
 יקזחי 'קליו vb vp טשפומ םשו ,'ב םייס ע"ייע

"Dה"ערת 'ר יתקחב 'קליבו םיניע יומיס ז'נש זמר  
 מ"ב ג"צפ ר'ב םיניע  תוימס ומכ אוהו ,םיניע 'יל
 אניע תוימס ז"י ,^ 'להק 'גרת םהיניע תוימס .א'ע
 ע"ייע :א"ל ק"ב .בלה תוימס א"עס vp 'בותכ
 יירבד) ןורוע 'גרתו .'ג דגנ ע"ייע .ב"נ םשו ,רטח

jm» nיירכז  NIWDD C720ס"לב ה"כו ] — 

NBD*צמא ר'למ) ' soma, sommaר"לב ומכ  
die Haupt- 327 תישארו ןוילע summa 

  6'ורי  "miל"ד א"יפ :+  "vד'פ יינעת
 שי 'פ ר"להק ,הירצ ויה 'פ ר"כיא ,א"םד  nyלכ

 ר'לב ומכ אתלימד אמס  summa resרוצקב ןכו
n^ ליגמ ד"ע 373 ט"פר 'וכרב 'ורי אלוכד אמס' 

 למ ע"ייעו  n,אתלימד אמס ז"טפ ר"קיומ םג נ'שו
 ונינפלו  y^p) ^b.אקותשמ —  ^Tז"פס 'ובותכ

 םימלוטד ע"ייע הניס ל"צ אנורטמד המס ר"ע א"לד
  05 m'ה ש"מכ אלו  poי"למ  sua.ףונ

 אניברו אמס בר (םיארומא המכל יטרפ םש) אָמַס
"moובותכ .ר"כ :ט"י ייחבז ןייעו .ב"מ ' 

 ה"דס ןייעו ,ח"י ק"ב ס"ש י"כב ה"כו "a5 גיל

 UY 'ורי אטס רפכ םוקמ Den ,נ'שו אמס בר יע
 א"'פד ביפ 'ציב 'ורי — רפכ ע"ייעו ד"עפ מ'ד' ביפ

 ob ys ע"ייע אסס ל"צו ס"ט אמס ג"ער

 י"רת Zeichen) 670. י"לב אָמּוש ומכ) אָמּוס *
 י"רתב 'n אמוס C32 23" "DU תאש 'ב

"Up םשל 'w. 

 * דש) לֶאָמַס  qvoyלאמס ךאלמ א"יפס ר'בד
 ןיא םשו ,אוה םינטשה לכ שאר עשרה

 ya" דיטב 69 רצ ייכאלמה לע ירפסבו (* aen ל"צו אמוס או ה 'יפא ם"בטרה cns זיטלה א'כפ תושיא 'להבו ('



 69 NJUBD * — דמס טס

 wu ל"צש יתהגה רבכ xp יא'ח) הרכסא 'עב
 bubons malignes ט"נאלמ ןוב י"שרכו ונבוב וא
 'חהו bósartige Beule, bubbone maligno ט"יאלבו
 ran אלו טנלמ pa י"כ ךורע "יג איבה ףראטסקוב
 בולק אטמיפ א"עס n'5 ז"עב זעול י"שרו ושוריפ
 imp םש i^33 .ז"ס תבשל ש"פרב י"שרב ה"כו
 צ"לב 'יפו yp'3 ח"כ ז'ע י"שרב 'יארכ גולק ל'צו
 ףדרנו ל"נה י"ל אוה אטמיסו 31885 עבעבא 0

Dy3^ 'ע וקיתעה ודי לעש 6/9666 ptתחפס  
 ראכמ ורי לעו ו'ג ,ד"י ;'ז .'ב ,ג'י 'קיוב תחפסמו
 'א חרס ע"יע חרס תלמ G'm ייפ vby וניבר
 ל"צו ס"מ .ז"ס תבשב 'מ י"כב היטמסמ — ש"מו

 — [(א'ל (2T היזבזב ע"ייע היסמסמ

 -Fuss רצ ליבש semita ר"לב אָטְמיִס — אטמס
  Gwegינ ייחספ) וגהנש םוקמ 'פד ג"רב 6

 המהב ילרגמו < אטמיס 6יוגת ? npפ'רב
 דיפ .יובותכ תוריפ חינה 'מגב ותשאל בתוכה 6

 אטמיסב לבא םיברה תושרב ןיחנומו ןירובצש אוחו "
 (*אמימיפ web זעל ןושל אוהו vm ליבש b^ ,אל
 ליבש ר"לב p" ב'א) — .6א תכמ םא ל רזוח
 YB ותמש ימ 'פ תוכרב תכסמ 'וריבו דואמ רצ
 ה"יחא]* = (הלילב אטמסיאב יתא יוה Oy ו'ר דילה
 :ח"ד ב"פר 2/2 'וריב !my ש"מו ג"פק א"חב ע"ייע
 תבש m" ץובקהו איטלפב אטמיסב היניתחכשא ןה
 p" י"שרו .םידומעה ןיבש תויטְמיְס ד'ע ב"ד א'פ
 אטמיסב ל'זו אטמיס םימעפ הזיא DU 'יאש 'ותכב

n" ppתושרל הכומסה  panוכו ' mmהמ  
"bwא'ב ל"קניוו ב'נש צ"קהע  = Winkelביכרהו  

 אוהו דיחי ליבש איכה הלחתב יכ םישוריפ ינש
 יבכרא הזכו י"שריפכ וזעול כ"חאו וניבר ^82

 -- [אוה ישכר ירתא

 .ןיטרמס ע"ייע איטרמס ל"צ איטמס *

 .'ג BD ע"ייע NDYPO ,אָיְמְס ,יִמס *

 ןמיס 'יפ 6806 525 060 י"למ) אָנְויִמְס *

(Zeichenכוא) ילגר ישרש לע 'גרת  
anןוהינוימסו ט"כ א"כ םשו יילגר ינוימס לע 03  

i02םינולמס ל"צ םינוימס — ןוחינמיס ג'ונבו י"כב  
y'"yתונוימס -- ןלמס  BD y'"y &/ 

 יילב wyep ס"לב Jes y'bs אָריִמְס = דמס
simila, 09080קנ רתויה חמק ' feinstes 

(Gemmelmehlדציכ "פד 253  Cwy "nob pb 
 ונאו Crue 'שלמ ח"ר p^ ררפימד אדימסב|

pavןושלמ 'דב ררפימד  Trenה"יחא]*  
 פ"או 'ב ס"ש י"כבו וצ תותליאשב 'דב an^ ה"כו
 ב'מ "חספב ה"נכו .ךרפימד N^ ןעכנימ י"כבו
 .תלוס י"שריפו ארימסד הייקנ nb ב"ערו א'עס

"ipnאדימסד אחמק : ד"כ . mbיטיחל :ה"פ  
 — [רווח yvy .ו"נ "טיג .אדימסל

 TD'* ( ^b 5/55חרפ Blüthe) הלרעד ק"פב (")
 .ירפ אוהש ינפמ DN" רדמס 'מוא יסוי 4 ְ'

^bרדמס  psוכפהו ה"יחא]* | .רסובל בולבל  
 .ח"נ ק"ב )0 חיי ye יגרתו) ;ו"ל 'וכרב ןייע רסוב
 'ב דבכ ע"ייע רדמס ורכח לש ומרכ ריכבמה

 -- [רבכמה וניבר תסריגו

 סוקררמס יכ ןוכנ וניא ב"ר 'יפ) סוקרדמס שפע

 samardanus. 1/533 'צמא י"לב

Possenreisser, Gauk- לתהמו y^ "b ou. odaxoc 

(erהשמ לחיו 'שרפ ר"מש "רדמ  (reb)לשמ . 

 הטונ םדא b^ סוקורמסב עגפש סורטאיכרא ןבל
 pum" ר"לב ימס b^ .ןטב «me ןוקרדה ילוחל |

 יעב .ה"יחא]* pim לעב י"לב סוקרדה
 'ורו י"למו 'יגה רקיע לע רבכ יתזמר סורטאיכרא

ves y» 5aמ"צואו 124  ,א"ח ז"מירל  
 — ]486 סואיפריימל

das ףדונ וחירש המ e» פ"למ 53) NE'PD 
(Blüthe חרפה טרפבו Wohlriechende 

 ייטיג וזחאש ימ 'פד תואופרב אתושכד  b'b,(איעס
 — י"שריפו אתושכד אתרמוח בותכ תואחסונב ב"א)

wn ע"ייע אוה ןוכנו ה"יחא|* | (תושכבש חרפ 

riechen OX» OX לבו" G'óm היילת uvm) 

 צ"נלפפ ףעלו ףדונמ וחיר 2249 לועפ ינוניבו 232
— [qnyn ^x עדי אל 

kleines Mahl c"j.&ciov י"לב אָטְמיִס — אטמס 
 =  6.000%תחפס  (Schorf, Grindג'סב

 'פב .יכה אמיל אטמיסל Gb תכש השא המב 'פד
psןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ  ^Y)אטמיס (ביעס חיכ  

 הייחא]* = .ונוב זעלבו pne ^b C אתנכס ינב יבו

 ע"פרבו המימש םייטב 37532( יירוכיב ףוס 'תפסותב 'פריא י'כבו ונינפל היכו מיק aa no" (* .יציניוו mb ריפדב שיק vai היכ )5 np ינב יב והלוכ , . אנוע היל ביאכדו אטמסו גיונבו םיש voz היכו CO) .י"שרבו חיר :ופב היכו )!
 ימולכ ויופדבו דיל 'ב 'א ויו Va היכ (* .אטמיס ט'ק ייכבו 961! ט'יאלב אטימיס לצו אטימוס ו"ופדב (* .אטמס

 : .הזל הז pani זעל ילו םימכח ןושל



ANTO 

 היכמוסב לבא הישלוקב [אלא] 6הינ 5m תוילכה
 (.איכ יציב םימלש ןיאיבמ 'מגב DU 'פב .הפרט
 C דיכק 'ילוח) וילע ויה 'מגב בטורהו רועה 'פבו
 והוכמס םויה ותוא D^ תושישאב ינוכמס םויה ינא
 ולאו 'פד ג'סב .("שארב והובישוהו הבישיב

 ירת הינימ וקפנו אתנהכ ביסנ (.טימ 'יחספ) ןירבוע

 "ם ובכ השרפ הכמסנ nnb .הכימס ינב
 .(ימ) 'ילכב ז"מ 'פב הטמה תוכומס .("תמ 'עב

"bאלש הטמל תוכומס ןהש תורוק  m buen 
 .("היתווכמו ב ("אצנתיאו ('ז יא'ל (pim ולדגב
 .היתווכמוס ("ורדבתיאו G7 םש) ויתראפ הנרבשתו

nons]24. ע'לב הנושאר הארוהב לעפה ןינע  
 השקו בע ץימא תושעלו pw JS ךמת ןמ ומכ
 mit der Hand andrücken דיב הפיחדל לאשוהו

vwשארה לע םושל .די תיטנ םג  die Hand 
auflegenהכימתו דעס ןינע מ"למו  stützen, anleh- 

nenמ"ד םיפעתסמה םינשומה רתיו  jurהברק  
 nahe liegen םוקמב וא ןמזב ףהדנש ומכ םוקמל
 ךומסי אל ns ye 'יעיבשב הנושאר הארוהב ('א |

 תרחא "גו sp תושעל pim אל 'מולכ רפעב
 ןיכמופ :ז"כד ב"פ 'יאלכ יורי 320 'עב ה'כו ךובסי
 ד"ערו .ג'עס ח"כד ג'"פ םש ,םינפנ דצב םירמוע
 המ ג"עס pun ,לבוגל ןיכמוס ןיאו רדנל ןיכמוס
 .ךומסל רתומ . . ךומסל רוסא . . הכימס ןהיניב
 טיטל רכז היכומסל ךירצ .ז"טק 'יחספ לעפב ןכו

vnהק  s&ג ') pu»ד תוכרב רבדל הברק ': 
 ייחספ הלפתל הלואג ךמוסה :םש ,ותטמל ךומס
 :'ג ילינמ ,ךומסב לע : ג"י mob" .ח"צ 'וחנמ : ג"ס
 .ז'ק :'ז 'רהנס :ג"ס 'ומבי ,ש"ע ול ךוטסה לכו
 £5 «b^ :א"כ ^  תוכרב v5 ךיטסו : א"יק

 יילוח .'פ 'שודיק .ט"ק 'ומבי .י"שריפ ןייע םיִכּומְס | ולטנ 'מגב תופרט ולא 'פב ,('א) קד 'עב b^ רבכ

 Doy תוארוהב םינפב 'מושרה ע'לו ט'למ) ַמָס
quib Eהשירחמב רוביח םוקמ  "yתעבט  "y 

 B^ .רגחמהו ךמופה «OU 5553 ד"י 'פב (םינפב = <
 תכתממ ןיב הלודג תעבט pes לועה עצמאב שי, = < =
 ('[םילבחמ ל"צו] (לבחמו ןיב רועמ ןיב ץעמ ןיב = =

 ןיכשומו הלגעה שארו השירחמה שאר םנכנ ובו = =

 תעכט ותוא םשו תומהכה ראש וא ןירוושה ותוא
 םישמש הלגעה שארו (''ךמוס (' שדוק ןושלב

 תוכומס שוריפ .(*ינוממ זעלב ומש תעבמ ותואב

 voy ןיכלוהש לענמב אוהש סרדמ ןיאמט בק לש
 לוכי ןיאד תכשב ןהב psum הז לע ךלוה ךכ
 ןהב ןיסנכנו wb" יוה אלו (*ןהב אלא ךלהל
 ימ p^ ולש (* תוכומס אסכ .לענמ וניאד הרזעל
 ךלהמש אסכ ןיעב ול ןישוע וילגר יתש עטקנש

vbyםייקושה לע ןיניגמש תוכומס ול ןישועו  
 יפל סרדמ םיאמט ימנ ינהו ץראל וררגי אלש

 לוכיש יפל תכשב ןהב ןיאצוי ןיאו ןהילע ךמוסש
 הרזעל ןהב ןיסנכנ ןיאו C תוכומס ןתוא אלב ךלהל
 לענמכ ןה ירה לענמכ bun לע ןיניגמו .ליאוהר
 xpo שי bs ןואנ "פ .הרזעל םב סנכיל רופאו

sp maעטיקה תבוכרב שיש ןוגכ ןיתיתכ *) 
 החינמש לוביק סוקמ בקב הל רסחנו תטלוב הכיתח
 בזה סרדמכ ןיאמט ולש תוכומסה בקה אממ וב
 ןהב ןיפנכנו אשמ וניאש תבשב ןהב ןיאצויו
 דוד תיב יכלמל אלא הרזעב הבישי ןיאש הרזעב
 תוניגמ ןיא תוכומסהו oun avs) יטוי) 4353
 ןיאו ילכ אוהש סרדמ אמט (" תוכומס אסכ לבא
 ןיסנכנ pst ("טישכת הניאש תכשב הב ןיאצוי
 תעגמ איהש דמוע וניאו בכורכ אצמנש הרזעל הב
 בימ ביפ 7( sso אלש ןיבשוי .(" ץראל

 קתעוה כ"ע )3 zm ייגכ שירבו שדוק ילבו םימכח ןושלב גיהר ייפב (*  .םהינש םשב שירבו rm 'יפב היכו )!

 תא יתלאשו כ''ע תייטב אלראו אלרפ תימראבו הקלח לא הינימ םוילודבא תייטבו ליזו רוע םשו 10 טירסב ien ייפמ

 Sos 4215 Meet" 1-9 ייפ הקלחלא הנומסי לודבא הזכ היגהל לינו הנעמ ויפב ןיאו רעשיילפ לודגה ןשלבה

 קר אל יכ גיהר ירבד לע ףיסוהל וניכר אבו Deichsel ש"אלב temo ר"לב timone ט"יאלב (* .תעבט ארקנש רובח

 הלדא לי'צו הלרא תייטב שימב גיהר ma mo הזל ילואו תעכט ותואב רבחתי הלגעה שאר Di DN יכ השירחמה שאר |

xumה"כ (% .יא בק עייייע (5 .יל שירפתיא אל אלרפ לבא הלגעה גהנה ודי לע רשא תעבט ותואב רבוחי הלגעה טומ  

v33ו"ופד שייארבו יוריב היכו טשפ יעב ע"פדב היכו טק  nem37233! : ה"נ רצ תבש ךורע רומל יייעו ם"במרהל  

 לש םעטה ליינה עיילב יייעו )* .תכוכרב סיטב םשו עטקה רייבו ו"ו ייכב (* mes" םשב י"שריפב יייע (* .תוכומסו

 רחא ay] תוכומס אסכ אצמנ )!! .6 הרעהב ל"ינה י"כ 'יגכו ךורע יסופדב םג םעפה תאזב ןוכנל היכו )25 quen ייפ

 ^I םשב שיימ א"כ ק"ס רייפ D^ תבש 'להמ ז"ואב בטיה my יייעו ('? 038 עיל yn yep ןידמ ללכ wo" וניאו

 יג ברע יעמ ינליוו יישב ^we m ייפב היכו )7 | .(ינליוו pez) nies no ייפמ קתעוה תיתכ 'עב וניבר שמ

 היכ A)  .יג ברע עייייע יילוחבו יציבב 'וכו םויה ינא ןויצה םדוק ייאד חרפ אברוע םג ןאכ CD היה וניבר יכ חכומ

 ל"צכו ^Y טייק v/33 ה"כ (!*  ,הותוכמוסב ע"פרשבו ריפדבו "33 nés ('* .חצנתיאו גיונב ('*  .יציניוו ר"פדבו "33

 .ורבתיאו ע"פדבו וררבתיאו םשו דיל י"כב

- 



m. (N»8D =( ךמס — Yeo 
 אכמס רב y"y .'\ "יטיג .ד"מ 'שוריק D'7: 'ומבי
 — ב'ער א"ל 'שוריק יִכָמְס ינב ץובקהו פיק ביח)
 אבש אבצ אָתְווכַמּוס ,ןווכמּוס (ץובקב) ם שה רועו
 וז"י 'קזחיל 'גרת y Hilfstruppen" ןעשמלו דעסל

sn 32 N^ Q^ i3דועו ותלוזו 'ז .ט"כ ;"  
 ח'לפ ר"ב תוכומְס : (תוחוקל לקשמב) ץובקב
 ךורעב ל"נה 'ומביו תבשב «nmt ,תוכומס השענו
 קוספל ןנברד שוריפ הזיאל דעסל לאשוהו —
 וכומסיש המ לע םהל ps א"עס 2/0 ריזנ .ארקמבש
 .וכמסיש )^ 'גיגחבו וכומסיש המ לע םהל שי ..

"p "yw vyט"לד  i'yהרות רברל והוכמס . 
 : ט"י 'וכרב ,ארקא ּהָכִמְסַאו נ"שו .'ה ק'מ לעפ א
 Aon אלד wb לע והניכמסא ןנברד ילימ לכ
 אלד איירואד nbn לכ ג'ע TU xp 'וכרב 'ורי
 דועו -- Pip ןיותא jb הל ןיכמסמ ארווחמ
 בוחה ומוקמב םלשיש רחאל ןעשנ 'יפ הליאשב
 ןועמשל בייח ןבואר א"ער ד"פד ג'פ 'ישודיק ^?
 Dos ge mb ם'ב יורי יול יבג .היפמפ

 — [םיטיספרט

(Fussgestell ןדא "b פ"לב N2BD — ךמס 
 ארבכ G2 ,חיל (moe ןדאל רככ 'גרת

 תומשל 'גרת ןיִכְמָס ץוכקהו ה"יחא]* = .אכמסל
a2גרת הליאשהבו .האלהו ^ 75 ;האלהו ש"י ' 

 D'D3 ומכ אוהו אכמסו )" יטיל יקזח) תמפחו
 — Y] ,'ה ש"השל 'גרת "ייעו

 + ע"למ 6 יִבָע 'יפ N2DU — ךמס ₪

"vךמס 'עב  (mחפמ ויבעו 'גרת  

 ןכו הייחא]* .אכשופ היכמוסו G^ n2 תומש)

 אתעבצא תלת היכמוס עיקר 'ז ,'א 'ישארבל י"רתב
Ub v' "eyתועבצא 'גו 'בכ עיקר לש ויבוע , 

 ; ה"נ 'ילוח ,(א'כ ,ב'נ יימרי ;ויכ יז /א'מ) ויבעו 'גרת

 אעראד אכמוס :ג'נ 'כוס .'א ךמס ךוע ןייע

 אכמוס .ח"צ תבש ,(.חיפש ביח) דמרג TW ןייע

 ,ושרקד

 הב רשא הדועפ ס"לב אָכָמְס — ךמס לש
 accubitum, Mahl, Gelage) םינעשנ

 יתסאל vw יגרת רשוע תא ותוארהב קוספב 'גרת
 |אנרוח ל"צ] (אנורוח) אכמפ ןוהל ודיבע + יא
 pop הנושארה םצעבו ה"יחא]* ,הדועס ןינע
 ינורמשה קיתעמהו ,הדועסב ןעשהל םכרד יכ ןעשמ
 התכימס ^C) .איי ,חיכ תישארב ויתושארמ 'גרת

  "e[ןעשמ ןינע —

 יפסות 'ייע 'וכו הקזחל אטועמ ךומס ^in הדנ .ו"פ
 ." 'וכרב ל עם ג pni ז'קת 'יס יכאלמ ריו םש

aoק"מ  mהמל :ח"פ םיחבז :ו'ט 'ינעת  
 תמיש ןינע ('ג 'וכו וכמסנ המל .ז"מ 'וכרב 0500(
 'ה 'ליגמ רוצקב ל"זרדבו . . לע די ךמס מ'למ די

w'yDןהילע ןיכמוס נ"שו  . . psןהילע ןיכמוס  
 .ךומסל אלש . . ךומסל ב"מ ב"פ םש .ז" 'גינח "יע
 םשהו .תוכמוס . . ןיכמוס 'ב 'שרפ "ep" ארפס
 'ציב א'ער ז"ט 'רומת האלהו .ג"צ m^ הכימס
 ד"ע ב"ד א"פ 'וכרב 'ורי ,א"מ א"פ 'דהנס ,'כ
 'ד 'שרפ שיר םשו 'ד קרפ 'ג 'שרפ 'קיו ארפס
 תמישל לאשוהו .ו"ל 'שוריק תּוכיִמָסַה ץובקהו ש'ע
 autorisiren ברל ותונמל דימלת שאר לע די

(romovirenלש הכימסה שרופמ :ג"י 'דהנסב  
 שממ אדיב :םש ,יבס ךמסימ (^o w) ינשמ

pano6היל ןיכמס אמשב וא היל  bw 
 ךמוסה לכש א"ער ד"י םש ,'וכו אמשב היל ןיכמס
 ברחית הב ןיכמופש ריעו ivy ךמסנה לכו גרהי
 לכ ש"ע ץראב ןיכמסנו ל"וחב ןיכמופ :םש ,'וכו
 :'הנס ,היכמסימל :ה"פ מ"בו «i םשו ,ןינעה
 ל עפנב דועו .טמרס bn ע"ייע ^ 'ובותכו םש
 'ייע יבימס לי עפ ינוניב .ָּךַמְסיִל ןייואר .ז"פ 'מוי
 א"עס ב"יק 'ובותכ הָכיִמְח םש הו .ךורעב ליעל
 הז «0m a^ pm ובתכי אל לארשי תיב בתכבו
 .הכימס G5 יב א'ש) ןכז יאמ 7^ 'הנס .הכימס
 ינשמב) per תוכימסו mb" שיר י"כ 'תפסות
 םוקמב 'גשמב םג יכ חכומ 'ורימו (םינקז תכימס

 ,ט"כר א"פ 'רהגס 'וריה ל"זו תּוכיִמְס סרג הכימס
 תוכימס איה הכימס אל השלשב תוכימסה ינת
 מ"ב רעס pop )7 .אתוכימס הייונמל יירק ןמת
 ךמסימ :'כ 'גיגח .היתעדא . . ךימס אל :ד"פ
 ישודיק .היתעד אכמס : א"ע ז"ע ,והייתעד אכמס

YDינהא ךומס ינהא תיכמסד תיזח יאמ א"עס , 
 ךומסנ :ט"מ 073 jpr ירבד לע ךומסנ : ה"ס 'וריע
 ;'ח ,ח"פ ;'ו א"ע 'ילהת un "y mm ,ןהילע
 TBnob :ב"מ 'ומבי ל ע ם ת א .ותלוזו ז"טק ,ט"יק
 לע ךימתסמ הוה :ר'ד ב'פ 'וכרב יורי 'וכו לזאו
 nmm ה"מ פ"ס ר"ב הבקנלו ,ידיא רב בקעי 'ר

 ישארבל 'גרת p" דועו .התחפש לע תֶכָמִתְסִמ
n"ו ה ייעשיל 5 .ו"כ 005 ייטפושל ;'ד '; 

 רזע 'קנוא 'גרת ףימס .ִּךַמְס םש הו ותלוזו ^ ,'נ
 wor" peo vana ךמס 03 יס רווה
 ה"כו (ךמס 'ב י"רתב) ךימסו דיעס ז" ,ג"ל 'ירבדל
 | R20D ומכ אוהו דיעסו ךמס 'א ,'ג 'יעשי 'גרתב

 שב ירושה ACT ו ו גוי יו 0

 JUS ןישע ג'מסבו ס"ש י"כב ג'הכ )!



  semeliaהמודכו ץעמ תודתי ,8/0006 /

  Pfeilerינש "פלו  ww(הזל םדוקה 'עבש ע"למ
 תבש) אלטקב אלו 'טגב השא המב 'פב « be(ביעס

 השירח לש לוע 'יפ ('וינולמס רחא ךלה לועב
 לכקמ ןיאו אוה ץע ילכ יטושפ הליחתב טומאה  =
 רצמ םיבקנ 'בו הז דצמ םיבקנ 'ב וב ןיבקונש ןויכ <

 רוש ראוצ ידצ ינשמ והיש תודתי ןיסינכמ ןהבו הז
 ןהו ךליאו ךליא  jnלבקמו ילכ השענ וינולמס

. mna ןנינתד לועב ןהש תועוצר we .)* האמוט 
L0 00 ץצקו ילועה רבש (ג קרפ יתקחב ארפס) םינהכ 

= yxp קידצ 'ה C» טיכק םילהת 'יתכדכ םינולמס, 
 )000 gm ךייש en^ הז ה"יחא)* .םיעשר תובע

 E 5 'יגה כ"ותבו ןינולמיס םשו (ינלווו םישב תבשב ספדנ)

 D ל"זו "בארה 'יפב ה"כו םינולמיפה ל"צו םינוימיסה
yxp?0  םשועש תוכירכה םתוא לע ל"נ ןינולמסה  

 המו 'וכו לועה תחת ןימישמו תשרוח איהש הרפל
 תובחסה ייולבמ ןייושע םהש ש"ע ןינולמס וארקנש
 | ןירשוקש לכחה ותוא לע "b תולב תולמשמו
 E הלוע ןושאר 'יפ יפלו .'וכו לועב ןברדה yr וב
 קר ךורעב ינש 'יפכ אוהו ל"נה ע"למ הרזגה הפי
 E רוע (55opwe^ תועוצר םה תונולמסה ושוריפל
 Lo pmo היד ie: תבש 'פסות Uy" האמוט ןילבקמ
 E יתקוחב 'קליבו .ז'מ רצ תבש ךורע דומלבו גיראל

7Dתועוצר, : ןינולמסה ב"נ ב'ערת זמר  P co bn 
 !x^ הסמלונים,  .P כ'ג א"פתת ^ 'ילהת 'קליבו
 < Band, «&AajLóy תוכופה תויתואב י"ל אוה ילואו

Biude von Leder, Linnenיפלו  ^bךורעב ןושאר  b 
 3 - ]5 'צמא ר"למ אוה

 | y'bb ינשה מ" 'יפ יפלו תיִממש מ"לב) , תיממס
(eine giftige Eidechsenart oo»! r^ג"רב  D. 

 .יברקע לע תיממס תמיא +: ז"ע תבש) «j איצומה 'פד
 < nepn pes Cop 'רה) םיכלמ 'ג 'מגב קלחב
 E  לשיב 'מולכ 6א לימיינר ןישרפמ שי תיממס
 ;^D (תויממס וילע ולעו ברח איהו הדובעה
 A  'ש ורי 'גרת (O 8^ p) האטלהו .אטריצול
 : אוה ןושארה ^D יפל ה"יחא|* .אתיממס
 E 1712 ןכו ragnatello ט"יאלב אליטיינר nn שיבכע
 | שיבכע araignée צ"לב = האינארייא תבשב י"שר

 amech 2'à3) רשע השמחה תואה אוה) = *TBD ,semella 'צמא ר'למ ילוא ל'נ א'פ יפל) ןולָמְס

 :'ב 'ליגמ .ךימס ך"מס אנמיסו D" תבש 4

 השעמ ךמס jv א"עד א'פ 'ליגמ jv ,ך"מסו ם"מ

 20 TP נ'ד ט'פס "טיג ^v ץער ע"יע םיסנ

snבתכ  vbדעו רפסה תליחתמ ז"יפ ר'ב  

 .'וכו .ך"מס ביתכ ןיא +(א'כ ,יב ישארב) ןאכ

nw») i95p *םי 'עב יתשריפ 325 (םיל יטרפ  

 ,הילק .ר'ח |

D'b» wbwpp awonp*לאמָש מ"לב אָלָמְס  
9h. (die linke Hand 0דיכ: 'שארב : 

/n "335 ;v5 (5 "bab wuתצקבו ב"ל  

 .אלאמש 'יסופד

iosי"למ ךאלמל ראות םש הארנה יפכ)  

EYןמיס ןתונו זירכמ 6060  Zeichen ge- 

(bend, verkündendרמא  nb"טוסד ק"פב השמ ' 

 ,ךאלמ pw ירמאד תיאו םכח םש p" ב'עס גיי)

 DU ^D י"שרו ח"ר םשב 'ופסותב mo ה"יחא]*

 לוק תב ןיעכו ל'נה Ub אוהש הארנכו ,םכח
 !p" ל"נה רמאמל qui 'טוסב "'אדכ עי מש מ

 היהו . . האצוי לוק תב ז"נש p' הכרבה ירפס כ"ג

 םש תמיו רמא ןוילמס השמ תמ תרמואו תזרכמ

 ^33 'וכו ןינמו ל"צו 'וכו רמוא התא pip השמ

 -רהאי ע"מ) ללירב 'ה ש"מ 'ייעו הכרב ףוסב 'קליה

 — ]08 ריח רעכיב

 ע"ייע ה"יחא]* = .ןפסכ יעב ונשריפ רבכ ('קלמס

 יתהגה רככ poc 'עבו ט"ער ,ד"חב
 p^ ןכו ^5 45 bv" ע"למ אוהו קבמס ל"צש
 לבא ע"לב קבמס , . ןימסי ל'זו «pp 'עב כ"כ לעב
 אוה תועט הז לע חיכוהל (bw 'רדמ ןייצש המ
 XD ^b תירקיעה הארוהבו קבמוס y'"y ודיב
 לבא )265 צינלפפ פעל ש"מ yp Narziss" סיקרנ

 — [םלעתמכ ע"ע (189) קלמיס 'יפב

 schwarzer Lehm) רוחש טיט (» (yon םיִלָמְס *

7vז"ע  vbב"מד  iyo6 םילוסה לסה  
 ל"נה y'b3 "pi אוה ןויזזב לש רבד םילמסהו
 .ןשוימ קוחש דגב ל"נה הלמה ןינע םגו רומאכ

wmז"חא אבה ע"ייעו תובחסה ייולב . 

ma (!ןוכנל  viaיפדבו ןולטס ןאכב רייפרבו ןפסכ יעב קלמיס היכו ט'ק  mbןמלס סייטב יציניוו . *) יפרב ה"כ 
 1 רחא לוענו םייטב n' Yb: תבש ava (3  .עייייע לוענמ םילוס ליצש הארנ ילו עצרמ ינימ שרפמה (cb רימאטוז

 ,ט"ק יייכבו ר'פרב היכ )5

 וינולמיפ רחא לייצו ייטב םלוכבו ןינממסה בורה רחא ןיכלוה ןיגממסבו לועב 'פריא יזכב גיפס מ"ב יילכ יפסותבו ויריינטס

 ע"פרבו ריפדב אלטיינר היכו טיק v3 ה"כ )5 ,תוכתמ לש mmm "b אוח קר י"שריפב היכו (* .בעיקלאז יפרב 'יאדכ

 .אלט ימר דיילו יא Ya ייכב שבושמ רתויו אליטשייגד ר"ב י''כבו אלטייגד ס"טב םירחא

ma (7ייכב  svpר"פדבו ב"הו . 
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 היעבצו דחד ןינמסו cex bn םשו ,והניתלקשד
 ןיגממס «^n ייכב ^5; ןינמס 7373 רמצ .אוההל
 א"פ ר"ב .ינמסד אתבוג ב"עס ה"פ מ"ב cv) סיד

 םינמטס אצמש אלא םכיהלא אוה לודג רייצ
 ךינממסב התא ל"א ה"ל p'p ר"מש ,'וכו םיבוט
 בתוכה תוינשמבש 'נשמב a'p תבש .ירובכב ינאו
 'א ED 'עב וניבר ^3 תוינממס יתשמ ןיב . .
 ג"פס מ"ב 'ילכ יפסות — ,תוינמס ג"ונבו תונוימס

 — [ןולמס ע"ייע ס"ט

 ,Zeichen םינפב 'מושרה 'עו ob imb" — ןמס
Kennzeichen, Merkmalןמיס ונממ לעפהו ' 

 שרקו אצ ורבחל רמואה 'פד ג"רב bezeichnen) ןַמַס
pאתיימק אעראד ךל (' אנניבזמ אל ינובז (ש'ג  

 איה ואנקמ תלחת וז הדש b^ ('אנמסמ אלו איה
 תואיצמ ולא 'פד ג"רב .('הרכומל הפי ןמיס וניאו

mu)יוה אל סרדיל יושעה ןמיס 6: ב"כ  ^p jon 
qus,ופרדי םאש ןהב אצויכו תוכירכה תרישק  

 טג איבמה 'מגב van לכ פ'"רב .( "םירשקה ורתוי
 DN טושפ Dj 'פב .אתיירואד ןינמיס Cro ייטיג)
 תומששכ ושעי דציכ 'יפ ןמיס ובתכי ןישלושמ ויה
 דחא לכ בותכי ושלשי ןועמש ןב ףסוי ןהיגש
 !EN רבדה רכנתי ךכבו ונקז םשו ויבא םשו ומש
 ןמיס «mn ןיוש ןהינקז תומשש ןישלושמ ויה
 «jn mn הוש ןנמיפ היה ow החפשמה

DNןמים בותכי (''י 5 ןהכ ןהמ דחא  DWדחאב שי  
 וא ןבל וא ץוג וא TUN וא דחא ןמיס ןהמ
 ותוא «zin הזב ps mo שיש םירבד \"רוחש
 ןותחתה ןמיס אב (א"ס v5 ("'ן"ם הדנב ,ןמיס
 ותוא לש רעש ןותחתה b" .ןוילעה אב אלש דע
 רמוא א"ר 'טגב לרעה 'פב .םירד ןוילעה םוקמ
 'כ ןב אוהש לכ המח םירס הזיא ר'ת C'b תומבי)
 'ב איבה יפאו תוועש 'ב איבה אלו
 םסיופכ אוה יוה ןכמ רחאל תוועש
 cuis phon m וליאו ("וירבד לכל
 e?» pj הארא 'גרת םשרו תוא י"לב b^ ב"א)
 ואיבה ןמגרותמב ה"יחא]* — qiue "mw א'כ י'ד

Dyעב תואמגוד ראש ' nepץובקה אוהו  "ob 
 ןמיפ לבא אתאומיס 'עב יתחכוהש ומכ סמ
 יברע ןושלב 6משפסא bb" אוה אָנָמיִס א'לבו

 ןמס — nnb גע

 שיבכע mp" תיממש הלעה 'רהנסב b" ןכו
 תמאב 'יא םשו 'דהנסב הפי הלוע 'יפה הזו .כ'ע
 ארקמבכ ן"ישב תיממש י"שרבו ס"ש י"כבו "יסופדב
 גוואה ץקש mus תעדל אוהו ('וח'כ ייל ילשמ)

Spinneלעפמ ל'נו  obwהָמש ןינע  Entsetzen 
 םיצורשה לכב ןיאש mn 'ר ילשמ 'קליב 'יאדכו
 לכו לכמ הדובעה לטב (pes .תיממשכ האונש
 קפס ילב תבשב לבא .ןהירוק שיבכע וגראש דע
 lucerta = אתריצול ינשה מ"י ןבומב (' תיממס ןינע
 nn" תקתעהכו ל"נה ע"לב אוהו lacerta ר"לב
 ק"דרו הקנא תלמב ינוומשה תקתעהכו האטלה
 תיממש זינעב תונוש תועד איבהש רחא םמש שרש
 אימפסא 'לב) א"ינרא ןבומל היאר איבה ארקמ לש
 ברקע לע תיממש תמיא ^b תבשד הזמ 8
 רחפמ ברקעהש רמואש ימ תעד uus אל לנא
 םירפוס המכב וניאר וגאצמ הז לבא שיבכע ןמ
 האלהו 512 ב'ח טראכאבל ןוקיאזארעיהב ומשרנש
 תראותמה וז «mmm d vy האטל תמיאש

o2» vyברקעה לע (תערצ  yןהאזיוועל כ'ג  
 : ג"יד .ט"פ 'וכרב v3" ה"נכו ',300 דועו ו ו

 אינארא y" ושריפ ס"שרהמו ברקעל תיממס ג'ע
 T'OU 'b הכרב ירפסב ץובקהו .רומאכ ל"נ ןיאו
 ל"צ] (תוימומסו) םירהב לטומש n3 םוקמ

 -- qu5nm ms] תושיכמ (* [תויממסו

 ראותה לקשמב wbb .םפ ומכ) אָנַמַמַס "סנש
Pulverחושמו 'גרת (םינפב ןייע  

 ה"יחא]* — ,ןינממסב רייצמו (דיי :ב"כ 'ימיי) רששב

 ןינע ןכו רויצה השעמל עבצל אמסב ןישמתשמו
 ?pU רששב םיקקח ןכו pm י"שר y" רשש
 ומכ ונינע !mp .אינממסב ןירייצמ 'גרת (ד" יגיכ

DOתואפר יתיברה 'גרתו האופר  D ^DU)ואיי  
 יישארבל 'א י"רת ם"ימה תעלבהבו ןינממס תיגסא

avoןינעב ל"זרב ןכו ןיִנָמְס ירקעו ןימשוב 'כ  
 ורמאנ ןיִנָמְמַס רשע דחא : םשו .'ו 'ותירכ תרטק
 יִנָמָח .תרטק ינממס םשו ,'וכו יניסב השמל ול

 וב ןוחטל םיחיר ,ו"לד ה'פס 'יעיבש 'ורי ,תרשק |
 לכ wm ד"ע א"מד T'D 'מוי v" דיחיהו ןינממס
 b .א"ק ק"ב רויצל עבצ תארוהבו .ןמטסו ןממס
 יאנמפ יל בה :םש BD חבש :םשו .,ןינמס

--- 

Üםירפס הברהב לבא תילאסש ןישב םיקייודמ י"כ םירפסב  caיה סומע יקליבו פ"א ם"ש י"כב וא (*  ,תינמי ישב  

 ' ה"כו (5 | .אתלימ : דוע ג"ונב )5 | .אנינבזמ (aai אניבזמ טייק ייכב )^  .איסקתת ^ «n 'קליב היכו )*  .תיממש

 ויה םאו גייונבו ב"בל י"כ ה"מגר 'יפב «i (* .ןמיסה לטבו םויסה םשו ('נליוו סישב) חי"ר ייפמ קתעוה )^ .י"שריפב

 קתענ םשמ רשא n'a ייפב לבא א"פ פ"טב ע"פרבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ (* | .ןינמיס ויה DN סייש יייכבו ןינמוסמ
 2 הייכ ('* .ייל ע"פרבו ייכב 15 m) m/3 תצק הכורא 'לב ה"מגר ייפמ קתעוה כ"ע ('* .איפ ןאכ ןיאו דחא לכה ולוכ

 .וינמוס ג"ונבו ןינמיס ר"פדב )!5 .יוכו vy רצקתנ עיפרשב לבא ו"ופדבו י"כב
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 .. D תבש ותלוזב רבד ףילחהל אלש רכיה תואו
 ךינמיפו ףוגה יוניכב 'ימעפ בורו ךמס ךמס אנמיסו
 : ב"מ meb ."p"^ ,ו"צ :'צ : םש תבש : ד"מ 'וכרב
 :'ט יינעת : ח"כ 'ציב :ט"נ .ט"כ :ח'כ : א"כ 'מוי
 ?א"ע :'ע 'ודיק :ב'ע .'ו תובותכ .א"כ תומבי 65

 UP : ג'י 'וירוה ..ח"מ 'ועובש :'כ תוכמ .ו"פ מ'ב
sb mו"פ ,ג"מ 'וחנמ .ט"ל ,ט"כ :ח"כ :םש . 

^onב"ס .ט"מ :ז"מ . YD3 ח"ל 'ורוכב ^ypהדנ , 
 ינמסמד םושמ :ז'כ מ"ב von לעפהו -- :ה"מ

 השלש רתויו 'פ ר"להק .ליעל ןייע ei 'ודיק
 לעופ ינוניב ,'וכו ךל יתמייסו ךל יתנמיס םינמיס

i23 'רמבל 'בי"רת לעפ תא .ןיִנָמּוסְמ .ב"עק / 
 ח"כ 'יעשי מ"לב לע פנו 'וכו ןינמתסמד mns יב
 לעפה הנבנ 660% םשהמ י"לב ןכו — ה"כ

[euetóo 0 — 

anpavehipuoy v ots ןירוטנמיס P0356 = רָטְנַמס 
(Zeichen, Stempelחלשב יהיוד 'תקיספב  

 תא אצוה ר"קיובו Cz^b דצ כ"רד יקיספ הערפ

boreaונינפל ביבס 'פ  (C$תחאו תחא 55  
 לש "ןיויטנמיסו הלעב לש םתוח תלטונ
 איפ) ןופרט "ר רמא 'מכב "2322 ק"פב n" .הלעב
 2 חלשש ךלמל ןימוד ןה המל ןקזו איבנ 635
 EN בתכ ןהמ ns" לע תנידמל ולש (* ןירטנמלופ
 ונימאת לא ילש ןיריטנמיפו ילש םתוח הארמ וניא
 אירהבו םתוח י"לב e^ ב"א) -- .תפנצמ p^ ול
 DN ךלמה רמא D") חספה npn תאז 'פ ר"משב

psלא ןיבוסמה לכ לע ('ירטנמס  D)»רחא  
 ילצ םהל התשמ השע םיהלאה «T ןאכל םהמ
 הרצה ןמ ןלאגש ינפמ םירורמו תוצמ לע שא

sewםהל  bsםכרשבב םהרבא לש ומתוח ןיא  
 5^2 bp קדצהו הייחא]* (ונממ ומעטת אל

 וירחאו שוריפב כ'חמב העט וניברו ל"נה י"ל אוהו |

 חלשב 'קליב «nu j ש"השב כ'מ לעב ךשמנ
 פ"שרהמהו ןוילגב ג"עשת 'ר סחנפ 'קליו ו"כר 'ר
 ושרפל שיו ל"זו בתכ ךורעה b^ איבהש ירחא
 'מולכ ךלמה seb ןמיפ ןירוטנ ןמיס mos יתש

wmmי"לב יכ ןוכנהו כ'ע  ^b cupaívoןייצמ  
 60, 6 םשה ונממו םדוקה ע"ייע ןמסמו

nmn cáoovהיארהו ,םדאה ןמסמ וב רשא תעבטו  

 — [פתוח לצא רכזנש ל"גה 'וריבו 'קיספב הדצמ

 רַטְִמַס — ןמס
- = 

Aus2 נ'לב  msםשרו  Zeichen, Merkmal 

 :'ב "533 "יע םשרו ms 6* תונוש תוארוהב

usינעת : א"ל יליגמ .א"ל " o"מ"ב .רבדל ןמיס  
 םירהל ןמיס :'נ 'יחספ pnis ןמיס :םשו ,ז"כ
 nb! vb ,'וכו nnb היה דחא ןמיס :ח"ס ^«
 'ובותכ ,'וכו ןמיס ול qm .ה"כ 'ינעת am הינמיס
 wn" יזח אלד ןויכ : ב'פ .'וכו אנמיס הב חנמו ,ד'נ
 : א" 'טוס ,'וכו הינמיס WD :ז"ע ,'וכו .אנמיס
 jo" Tuna qmm : ג" ,'וכו ןהל רסמ לודג ןמיס
 ,ה"ק 'הנס ,'וכו הינמיפ mb sim : א'פ 'שודיק
 אנמיס יאהד אינלפ ay "ילוח ,ומצעב ןמיס ןתנ
 אנמיס ךל תיא ב"עס ה'צ DU ,אנמיס יאהו

 'וכו אניע .תעיבתמ s'y אנמיס םשו  ,הווגב
 ז"עד .ב"פ 'גיגח 0 ,ןויצ ע"ייע ב"עס ^v "בוריע

T'UDןמיס )2 .אנמיס רבעימ אעב  pipרכיה  
 האלהו .ז"ט :ד"י םשו ,תורענ ינמיס .'ד "שודיק
 b הדנ qb'D לכה ירבד דחא סויו םינש ג'י ןב
 םימכח ונתנ םינמיס השלש ,תורגב ינמיס :םשו
 א"פ 'ישודיק v^ .למצ nao bna ע"ייע השאב
 (' ןינמיסה וליא Go an mU) mp5 ןיא : ט"נד
 'B "לוח אמט וא רוהט רכיה pp ןמיס ('ג
 אבה ףוע .א"ס םש .ףוע ינמיס . .המהב ינמיס
 םשו םיגד ינמיס .ר"ס :ג'ס ,'וכו רוהט דחא ןמיסב
 ןמוסמ םוקמ )* .םיציב ינמיס האלהו .'מ ז"עבו
 ,ד'מ ח"כ :ז"כ יילוח יייע ןיטחוש םש רשא
 אפריגו ארקמה תוביתל erem הרוסמל Cn לאשוהו
 ינמיסב הירמגאד ב"עס א"כ 'יבוריע הנשמ לש
 הכקנ by :ןויצ ע"יע :ד"נ םשו ^2: םימעמ
 ד"ספ ר'ב :ז" ?"n ב'עס ו'טק תבש  תוינמיס
 רכיה 0 .'א ךא ע"ייע ט'כשת 'ר ךתלעהב 'קליו
 (Vorbedeutung, Vorzeichen ער וא בוט לע תורוהל

(Omenול הפי ןמיס . . ול ער ןמיס : ד"כ 'וכרב  
 42 'ירדנ +: ג'ק 'ובותכ .ט"כ 'כוס :ז'נ :ד"ל ןייעו
 .ט'ק םש | .ז"מ 'דהנט .ז"מק .א"מק ב'ב 005 ק"ב

"binייחספ ,הכרב ןמיס .ט"פ תבש ,בוט ןמיס .ד"כ  
 ,הללק ןמיס Sw 'רהנס .ט"י ry :'ל "נעת :'נ
 ש"ע :ה"צ "ילוח qp הז ירה :ב"י :'ח "נעת

"mןיאש י'פעא ג'עס ח'ד ו"פ תבש  vm)שי  
 ,ךינבל ןמיפ התא א"יפ ר"דמב ח"מפ ר'ב .ןמיס

v"ןמיס הז ט'כ פ'ר  pubו 'ותירכ '. vmm 
 זמר ןיעכ םימעפ הברהו — איה התלמ אנמיפ :ב"י

 וו ודי.

 וב 1
 לכא ןיריטנמסו b'p י"כבו ריפרב ןוכנל ה"כ (* = .לוענ ןג יפ f) venes we = .תורענ ימי onam .יד wp" ילבבב (

 ןירוטנומלופ .ע'יפדבו ןירטמלפ ס"טב גיונבו ןירוטנמלפ ס"שרהמ ייגב 'וריבו ט'ק י"כב ןוכנל הייכ )*

 ךורע י"כבו ןירוטנמיס סיטב ג"ע א"מר ביפ sy יוריב לבא — ש"מו רטנמלפ ע'ייעו ןירטנמלפ םיבוט יכ 'פ ר"שהשבו
 .ירטניס סייטב גיונב )5  .ןירוטנומלס רילו ויו

 [ .ןירטינמיפ ע"פדב
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  * T nyןופמס — אינמס .| 75

G^ ss ovo)ה"יחא]* ^ (רפרפו ('הנמא בוטה  
 — [ג"כק א"חב סונמוא 'עו הנמא ע"ייעו

 .ןולמס ע'ייע ריינמס +
DD *צמא ר"למ) ' semus, semumםלש וניא  

 -unvollkommen, nicht zutrüg ףוגל ערו

dichלע הייחא ןב ר"ע ח"מד ה"פ "ילקש 'ורי  
 אייעמל בט רמח ןיד ייהא עדי הוהו . . םייעמ ילוח
 ,ףוגל y אירב וניא b^ אייעמל סמס sen ןיד ייהו

  "emר"למ) ןוקרְסיִמְס  semisericaי"לבו -6

T? j"»  (Halbseiden qux 

 .('ןוקרסולוא
 י"למ) ןופִמְס  (Vertrag, Vergleich 006'םב

 םיזחוא םינש ( D'2.'כ  DN €'Oןהמע שי
 יניד 'פד ג'"סב .('ןופמסבש המ השעי ןופמס
 וילע שיש ןופמיס הז 6א'ל 'הנס) ("'ג ב תונוממ

 עדים  ומייקתי בחותמיו.   ^bיאנת וא רבוש ''(.
T?) אברעמ ינבד 'מגב סוקאידרוק וזחאש ימ 'פב 
TTD ןנחוי 'ר םשיב והבא ר"א (.ט'מר זיפס 'יטיג 

 ךיל שדקמ ינולפ רב ינולפ אנא אוה ךכ ןופמיס
 ןלפ תב תינולפ תנא  ("imo n'yתמקמ ךיל *'(

 אתא יאר ןלפ םויל (" ךיתסנכמו ןלפ  nvןלפ
^p ב"א) — .םולכ ךלע יל יוהי אל ךיתסנכ אלו 

 ה"יחא]* = (המכסהו יאנת י"לב  jnיישודיקל
 ךאראש מ"ע הנשמ לע ג"פ  ^bלע רטש ןופמס
 ש'ע יאנת « nב'ב 'וריב  bsןופמיס ג'ע ז"יד

 כתוב  .ערלמ קיחמ ןופמיסו ליעלמ  yםינקז
vy» Q5 יז ילהק vigi תומש) תמעל וקיתעה 

 וזמו וז הלמ  Cpאבה  rnsי"שריפל טרפב
stt ושודיקב 

 רבד תמעל אוחש המ םרוקה ןינעמ ילוא) ןופמְס
 ענפש המ 60.0% י"למ וא ולטבמו 13

  (Unfall, Begegnungוז 'מגב ורמאש י"פעא פ"רב

 הנשמ « wn"bp G'»» m» xnןופמס םושמ 6
 אכיל םידבעב ןופמס ( G'yb p» nןישודיק שירב

 ("(הציבב) 'מגב [ D'y(א"ער איי 'שוריק) [האיבבו

 -Binsen "53 ןימ «OU ע'למ gsityp =) אינמס *
(Griילוחד ק"פב " 'bi3לגמב טחושה  

 ןואג 'יפ אמגאד (' אינומיסב אפפ בר רמא (:ז"ט)

 ךלהמו ומש 6'אכאכש אינק אמגאד אינומיס
 nis! mm הנושמ ותימורקו ץראה לע םימב
 טחושה ךכיפל םינקה ראשכ תככחתמו תמנפתמ
 אמנאד ('א תינמיסב, א"פ ,הרשכ ותטיחש הב
 המורד 'מולכ אמגאב לדגש הלע (*בחורב 'מולכ

[nus]קתעוה ה"יחא]* | .'זעלב א"קשל  "bb 
 (:ט"פר mn יקילייגנא "3 ץבוקב) ןילוחל י"ב ה"מגר

 ע"פדשבו ר"פדב 'ילו ןוגכ תלמ יתמלשה vb לעו
^wכ'ג "יאש זעלהו .זעלב אקשילל המוד  

 18626 צ"לב אוהש רורב 5" bins" י"שריפב
 wy" זעול ןכו Lieschgras, Riedgras ש"אלב
 תיליח ה"ד :ט'מ 'טוסבו אפיש mr qb 'כוסב
 .אקשול אלו א'קשיל ל"צ 'ילוחב םג כ"או ש'ע
 ןינעבו — «Wassermoos ^e פ"ל אוה הז יפל ילואו
 ןואגה ןויכש רבדל בורק ךורעבש ןושאר ^5
 תלמ לבא 844 צ'נלפפ ףעל ןייע ba ע"לל
 : הגש יוועל m ר"פ ד "ינכו "גה רקיע וז) אכאכ
 ,Rohr הנק .'\< פ"ל אוהש ל"גו 'יפ אל (האורב

Schilfירגנוה 'לבו  [káka — 

 Semunieh = Xwowxc) םוקמ םש) אינומיס *

 T ,ב"יפפס "ומבי רי WB פרו ומ

 189 רעיוביינל איפארנאיג ייע 'ז'יסוצןשיה'מוחנת

 ק"פב der Berg, Amanus) םינמא =) םינמס

 (CT םקרמ רמוא הדוהי 'ר 'מגב 'יטיגב
 pn ^b י"א םינפלו םינמס ירוטמ דרויו עפושש לכ
 ביזגמ (ח'מ) הלחב ד"פב ןנתדכ ('םי גמ א ירוט
 רואל nns תולה יתש ('םינמא דעו won דעו
 i3 יכ ידמב) רהה ,רוה י"רת 3/8( — .ןהכל תחאו

Groרהנה רעו בותכ תואחסונבו .סונמוא סורווט  
 ירושת Cn os שיהש) קוספ ןושל אוהו הנמא דעו
 ביתכדכ הנמאר רהנ לע ןיבתיד 'גרת הנמא שארמ

(tאגומיס םש י"שרבו יילוחב לבא םש יישרל םחוימבו ף"ירב היכו . ?) ןוכנל ה"כ vi35י"כבו ב"הו ד"ל  Y)אכאבש יא  
 .הככש עיפרשב bzw ר"פרבו ג"ג י"כב ייאדכו אכאבש לייצו אנאבש D'D י"כב אבאבש ר"ב י"כב ,אפאבש יב ו"ו י"כב

m3 (?אינומיסב ע"פרשבו אתונמיסב ר"פדבו היימגר ייפב היכו טייק י"כב . (fביה י"כב ה"כ )? .בתרנ ס"טב ט'ק י"כב  

 םייש ייכב היכו ר"פרבו ט"ק י"כב ה"כ )5 .ןונמא ייטיגבו ןינמס יעה שארבו טייק י"כב «'n םינומא ע"פרשבו ר"פדבו

 עייייע )8  .הנבא ביתכבו ירק יפל הז (? .םינומא יינורחא ע'יפדבו הנומא גיונבו אימ Ye ייעיבש ס"ש י"כבו יוריבו הלחב

 ילבא ר"פדב ה"כ )! .איפ מייב 'תפסות יייעו תוגופמסבש ,תונופמס (anii יוריבו סיש י"כב ה"כו )? .שיימו ap ,א"חב

 ג"פ יוריע יוריב לבא ןחיל ג"ונב )!? .'הנסב יישרו חייר ייפב רבוש ייפ היכו )! .ייל ע"פד ראשבו 'מגב ס"טב ויופדב

 יוריב לבא (dubius יוריע יוריבו טק י"כב הייכ (1* ,תמקימ pea יוריבו יוריע *וריב ה"כו D) .וניבר יינכ ייא : אייכד

 ימאו ליסאב 'זיפ 'פדבו ר"פדב ה"כ ('*  .ןופמוס ר"פרב )15  ,ךיסנכמו מא י'פרבכ ליצו ויסכנמו עייפדבו ךיסכנמו ייטיג

 .האיבבו ימגב ל"צו האיבב שריק ימגב 'ציניוו (opum הציבב ירמגבו שבושמ רתוי

10* 



 - "ליגמ 'ורי )033 'יפב ג"סרל סחוימה 'ייע חופת
 — [ןופמיס ןימכ (הזוזמה) יושע היה ג"ע א'עד א"פ

 .ןילועה םימ ב'פר ןירישכמ י'כ 'פסות היפמיס *
mesהיפמיסב ל"צ קפס ילבו היפמיסבו  

 היפב סרג ז"מ ג"פ ןירישכמ ש"רבו םפס ע"ייע
 . !MDDU3 ויפב א"מ ד"פ 'ירישכמ 'ייעו היתפשבו

 היעמבו 'יסופדב ג"ונבו הימפיסבו 'פסותב ל"צ כ"או =

AT D'Y 

 ץקועו n" ₪222 פ"למ ילוא רופמס — רפמס
 das גרומ לש רודחל לאשוהו nun לש

(Spitze, die Schürfe der Dreschwalzeלעב  

 yn ("o' יאימ ?ye" קורתו םירה שודת תויפיפ
 b^ ב'א) -- .(אי מ מ ע ב ל ט ק ת ןירופמיס אלמ
 Tv אל הייחא]* (התחשהו התעב י"לב
 ןינע wb) אל ךשמהה םגו ב"ר לש ותעד ףוסל
 לעב תקתעהכ ץקועו דח רבד לכ םא יכ התעב
 יגירומ €3 0 יא ?m" יצירחב קיתעה ןכו תויפיפ
 'הו = .ןירופס "יפופד תצקבו אלזרפד ןירופמס
 — [ל'נ ןיאו ם"ימ תפסוהב 350 ומכ b^ רעשיילפ

 ראות ;von Sapphir 60:706/00ע0ע י"למ) ןוניִריפְמס

der Sap- a&j.etooc == 00/70060006 1 

hirאשת יכ 'מוחנת| הזמ הלע 45 ונדמליב  y3^b 
 .םיעברא לקשמ תוחולה (ילילג וירי 'פ vene ןייעו
 הינער 'תקיספבו .היה ןוניריפמס לשו ויה האס
 ייל) bns הדגהבו 6: הילק רצ כ'רר יקיספ) הרעוס
 (םש יילהת) שרק יררהב ותדוםי )5 רומזמ טיושב

Tauוו טמפ ואיי דיג יעשי) םיריפסב  

 ןוניריפמס לש תחא ןבא חקלש רחאב השעמ
 הכמ mm הלטנ התוא קודבנש ונל mn ל'א

moyשיטפב  ponsןכאהו ןדסה רבשנו שיטפה  
 €3( י"רת ב"א) — .('הרבשנ אל ןוניריפמס לש
 (איינופמס) אנודכדכ Im^ r5) תומש) ריפס ךפונ

 אניירופטסו ןמגרותמבו ה"יחא]*  ([אנירופמס ל"צ]
 ונממ ראותהו אנירופמסו ל"צו אנילופמסו ג"ונבו
 !pw .ןוניריפמס יחול ג'י ,'ד "3335 Ani" דוע
 חלשב 'וחנתב ה"נכו .ןוניריפמס ןבא יחול ב"י 35

^bןוראה א'כ  vesהטמה . . היה ןונירפמס לש  

 ןוניריפְמס - pieno "UP וע
 אתיימק b^ .6 אכיל םידבעב ןופמיס גב גב ןבו
 תאצמנו הנחיניו םומ הב אצמי םאש ןופמס םושמ
 ה"יחא]* = .(*התיה הרז יכ המורתב הלכאש העשב
 לטבמה רבד לכ ןופמיס ב"עס ^ 'ישודיקב י"שריפו
 לש ןופמס יוה רבוש ןונכ ולש ןופמס יורק רבד
 ןופמס ארוק ןאכו € D'D ןיזחוא םינשב רטש
 דבע לש חקמה תא וא ןישודיקה תא לטבמה רבד
 .םדוקה 'ע ףוס 'ייעו םדוקה ןינעמ wm כ"או כ"ע
 לבא םדוקה py ללכנ ךרעה הז wp "53 תמאבו
 אוהש רכדה בורקו דרפנ אוה D'em^ י"כ ראשב
 םומ ונייהו .6עגפו ער רבד לכ 'יפו 'מושרה י"למ
 שיר ט"ושב nmi :r'3 'ובותכב wo" ךורעה 'יפכ
 איההב םיקסוע םדא ינב ואצמנו ב"י רומזמ
 ו"נרת ̂ 'ילהת 'קליבו םדא ינב ימומב b^ אינפמס
 -- [אינופמס אדהב ל"צו אינוספס הידהב ס"טב

Rohr, (םינפב לולח רבדו הנק 06 י"למ viso 
etwas Hohlesהזמו  ,TOb'Dילכ הָיְנַפמּוס  

 B3 (Dudelsack, Sackpfeife' םינפב לולח רמז
 ימייקד sm 6.ו'ל יכוס קרסנ 'מגב לוזגה בלול
 האירה ךותבש םילילחה םינקה b^ .*אהנופמיס
 ןירתוספ :b sno) לאינד) dm חורה ןהמ סנכיש

 (*הינופמסו 075 'ילכב א"יפ תוכתמ ילכב הינופמוסו
 (אינופמס קית (ח"מ) ז"ט 'פבו .תכתמ לש לילחו
 ,הינופמוסו ןירתנספ CU לאיגר) ומכ םה רמז ילכ 'יפ
 אינפיסו ם'ימ ילב 3'5 'יא ^ ,'ג לאינדבו ה"יחא]*
 תפסונ ם'ימהש היאר וזו rb 'ילכב 'ירפסה ^3«
 האירב ןילולח ןידיג וארקנו ל"נה י"למ רזגנ 8^5
 דיחיהו אָהְנוּפְמיִס ר"אלב תּונּופְמְס ץובקבו ןופמיס
 י"שרו .ט"מ : ח"מ :ה"מ .ב"מ 'ילוח y אָנּופַמיִס

"binsב"מ , Py)ביעפ זיסל ) ^pתונטקה תונקונק  
 תונקונק כ'ג וארקנו new ךותב תוטשפתמש
 י"שריפ p^ ךריה ךרואב םיכלוהה םיקד םידיג
 םיקד םידינ וארקנ האופרה תמכחבו : נצ 'ילוחל
 לטריה np ove ע"למ saphena לגרב םיכלוהה
 אימאטאנא רעד PR עשיערבעה דנוא עשיברע סאד
 ימ שיו .459 Onomatologia ורפסב דועו 9

 סטע- י"ל אוה אוה לאינדב הינופמוס יכ רמואש
 דונ ןימכ רמז ילכ 'יפו םינקז 'עה תקתעהכו וש

 198 ,גיח יוועלל ל"תמעב רעשיילפ יה תופסוה 'ייעו )? .תונזב המורתב הלכא אצמנו טייק v3 )* .היל תיל גיונב ('
 ירבע לקשמב תונופמס ג"ונבו ביעס orm יילוחב ל"צכו (*  .ןופמיס "יל nes :ב'צ ביבמ nio איבה תועטב יוועל 'הו
 .אינופמוסו ע"פדבו הינופמיסו ג"ונבו םש 'ילכב שירב היכו nep ייכב «nó (* .אהנופמיס ל''צו אנופמיס ריחיב י"שרבו
 ןייעו (ב"מ כיפ 'ילכ) ןילילח תמח הז ארקנ הנשמב לבא )7 | .איינופס ג"ונבו ןינופמס ם"במרה ייפכו שיירב היכו (*
 תצק יתקיספבו םש ט"ושב היכו (* .איבכוכ יחלפ לטקת 'גרתב ג'ונב (* .118 ףעל חונמה יהל ןעטיזיווקער עשיפארג
 וכז יפ ריכיאבו ילילג וירי 'פ רישהשב רחא תצק ןונגפב השעמה (jy cy טילש יר ייעשי 'קליב b 5yr" םייונישב

 .לזרב DW n^? .3/3 "bib יפסותו :יל 'ישודיק 'פסותו היריזנ



 זע =  — Jo veeDטּוטְרמְס 9
 לאשוהו .ע"ומב ליעל y םימז אמ 'גרתו .ןיקמסמ
 ו"פ mob 'וריו ד"ע ז"עד ב"פ 'גינח 'ורי השּובל
 pebs ל ע פ א ,יופא יקמסמ אלד ןיגב vy ג"כר

 — ['ב ץמא yvy : ג"צ bw" : ר"ע "יחספ

 mb םדוקה ע"ייע אבא 'רל ראות םש דיקומס *

be» "po *יקמסר ימגא .א"כק 'ומבי (לבבב םגא . 

 ולטונ היה דימו ל'פר יתבר 'קיספ ?) אניקמוס *
 403 תא יחקתו ד'הה וניקמוס

[m]ילואו ךרה 02 ןינעה יפל 4 תדלי רשא  
"p קמס 'עמ וא דלי véxvoy י"למ וניקוט beu 

 .ל"נה 'יטיגב ומכ שוחכו םודא

 -hoch םדמדא p" אירקמס ס"לב) ירקומס ₪
r0 Goth7 צו יי  

 ,ירקומס האמדק קפנו (ה'כ היכ ישארב) ינומדא

n^nיזרתכ 025 9" : Mםי י"רתבו לירקממ  

 : םדמדא .ב'מ i^ pub 'א .י'רת p .יירקומוס
 ולינה טילמ אוהו ירקומס

 -behütet wer ,/** ע"לבו רמש ומכ) רמס רפא
;n דיכ ישאיב 45 רמשה 'גרת, (en 

 םגרותמ ןכו ה"יחא]" = .ךל רמתסא (מ"כ .דיכ איל
 לעפנב רמשה אנשל בור  "yה"כו ,ןמגרותמה

 ירומתסאל ב"ער ח"נ ק"בב  ^b[רהזהלו רמשהל —

 bbb" מ"לב == םשהמ oes ע'לב (p^ רַמָס *
 annageln, mit Nügeln םירמסמב prn 'יפ

(befestigenאל 'יפאו ג'ע ה"עד ד"פס 'ליגמ 'ורי  
 B^» 'ילכ לעיפב .'וכו ורמסש אוהו ינת Sm ורמס
 ד"פר מ"ב 'ילכ 'תפסותב y" אמט ורמיס 8'3
 לעופ ינוניב .וב הכמ תויהל רמסמ ושארב השע
 y'"y רַמּוסמה ('ה) ר"פ םש 'פסות ב"מ ו"פ תבש
 טייק םילהת) Bp "p» רמס שרשב pum .לדנס

 תורעש b^ ןינעה m O75 02?( רָמָחת (כיק
 -- [תורמסמכ ודמעיו ומוקי שארה

 .סוקרדמס ע"ייע סוקְְרמְס *

 -Lap יולב דגב תכיתח געש ע'למ) שּוטְרמְס
in Stücke, Fetzen b. לעפמ pen 

  (Geissenםדא לטונ 'פב ( Gap nxחנקמ

 בצחמ ט'כ ייפ אשת יכב Den mm ןונירפמס לש
 ןוגיריפמס ל"נה 'יעשי 'קליב ג"הכו ןוניריפנס לש

 n'bpb ר"משבו bm ט'ושב ה'כו ,ןוניריפנס .
 תומש) ריפס וקיתעה םינקז 'עו — ןוניריפנס רכששי

HATייעשי =:  vàיכיא א  Cryםהושו  "in? 

— [c&r:getpoc *"y G^ ח"כ 

 ,קּומְס ראותהו roh sein םודא e^ פ"למ) קמח
pubםשהו  pmס'לב  speiתומימדא  

TW?" des Rotheוזחאש ימד תואופרב (םינפב ןייע  
 b" אתויחד הוגמ יקמוס העבש יתיל Co ייטיג)
 ךותמ שוחכ רשב תוכיתח 'ז ('אצנגמ לש הרומה
 «pt 'מגב בהזה 'פב .(ילחט ('א"פ .המהבה
 יתאו אקמוס .(* ליזאד אניזח Cn 272 האנואש
 Jom ובלבש םדה nb ודיפקמש ןויכ, b" ארויח
 — C'nbn ma. ןוגכ םינפה ןיניבלמו תומימדאה
 (יז ,היל ;דיי 2 (mov םימדאמ םילא 'גרת ב'א)
 הדטפ םדא 'גות mb בורק ןינעו .יקמפמ ירכד
 (ןקרבו ןקרי ןקמס +" יטיל ;ז'י (qvo mov תקרבו

 יוועלו ןמגרותמה Cop 'גרתב הברהו ה"יחא]*
 .ט"כק תבש pp רכז ראותה ל"זרדב ןכו ,ר"תמעב
 ד"יפ תבש v^ :ד'פ תומבי : ה"כ 'יחפפ .ד"לק

TU» 3^3וריו ' Upיקָמּוס ץובקהו ר"ע מ"ר ב'פ  
 'ורי ןיקמופ bum 'יטיג + ג"צ on^ .ז"מק תבש

mo? 35 m]ג'ע  "mm ^vח"יד א"פ  Jp 
 qus v'yp :ו"מ by spe" הדיחי הבקנל
 אשמש .ד"פ ב"ב ,(ט'עת am לקח ע"ייע אָּתְקַמּוס
 ^nppb :r& ח"כ יומשל 'ב יורי 'גרתבו יִּתְקַמוס
 קומיפ םשהו .'ב 5^ 'דמבל 'א י"רת אתקמוס דועו
 yy ח"מד ז"פר Uti" 'וריבו : מ"ד א"פ 'ומורת 'ורי
 ס"טב : ב"כד ב'פר יאמד 'וריבו .קומס ל"צו קימס
 ץובקהו .רתכא 'עו קומיט ע"ייעו קומיס ל"צו קומיט
 [nw] (דורי) .ע"ייעו pin םג 'פ ר"כיא ןקּומיס

wmארומאל ראות דועו .ןיקומיס םשו (פ'ק  
 יטרפה םשה דועו ,(טיכ 00 הפייט yp י'אד
 ובלח 'ר wb v spe רב אליש .ט"ס "יטיג
 ^ .ג'יד ט"פ 'וכרב 'ורי .יאקמס רב אפליח ןב
 אכא N^ ג"פ ר'דמבבו ,הקומס אבא 'ר םשב ובלח
 ארפצ אקמס Np .ר'פ 2'2 לעפהו — דיקומס
 ars ילשמ- םדאתי  ב"יפר ר"קיו byb ,'וכו אינפו
 )5,2 םוח) םדאמ 'גרתו ,היל p'epb יאדו ל

^bתועטו  nmה'כו )9  vesקר עייפרבו .בייהו ייטיגב לבא  
 .םש מייב יופפסותה תישוק הרס הזבו טעמתכ (b) pz^ אוה ילואו ליזד W^ ו'ופרב (*

y 6אובמב א"חב  .XVב ןוכנל ה"כ (?  

 .שוחכ י"שריפ אקמוס ארשיב :ז"פ

 ט"ק 3/3

Cקתעוהו  n'y sebןושלה םשו מ'בל מ'טשב אבוהש  imsוריפקמש ןויכ  pun nbובלבש  ini»לעמ תומימדאה ךלוה  
 ל"תמעל רעשיילפ יה תופסוה ןייע )5 .תמה qai pa» nbn ןיבלמ קתענש ןויכו םינפה תא םידאמה אוה םדה יכ וינפ

 4124 yn יוועלל



 «Samaritaniem ExuAgex pee) יִקיִטְרַמְס *

r'y ^vחכתשיא אל ר"ע ד"מד ה"פ  
senיקיטומס לכב  "bץרא לכב  mewאוהו  

 ŷ יקיררג לקשמב

 = הדנ Schauer) רמס ירבע לעפמ) תורומְרַמְס *
«m רמצ Ty yn ^3 יפכ ,נ"ס. 

 ישורי 'ובותכב Qeute) םויה 650% י"לב) ןורמס
 Q'y ויכד ב'פ) הנמלאתנש השאה 'פב

 p" .הרוהט nep ow) האמט הרמא לומתא
y וקיתעה ןכו nons qv 53 םויה) 

 םויה O^" 2*5 ;y5 ואיכ "a; ,יר ישארב) םויה םינקז

 תישארב) «py )"35 .יי יז" איש ; דיכ ,'ו 'ירבד) הזה

 — [ותלוזו 0^ ,יט איש ;גיל ,איל ,היכ

 halb- /jiópioc י"למ 3'5 יסרומס — יסורמס +

 אלא ומש ירוגא אל .ט"ל 'וכרב 4
 ם"ש י"כב ww יסורמס הל ירמאו ומש יטורבא
 א"פ 'ירוכיב 'וריבו ומש יסורבס ל"או ומש יסורבא

un ox"לשובמ וניא 9006 י"לב אוהו םירווא  
NY? unreif0006 ."עצמא י"לב ירוגא אוה  
"y unreifהמ לבא )534 ןעללעצסימ םעלרעפ  

^evיסורמס  ambrosiaיכ ל"נ ןיא  DNומכ  
 yu) vun לשובמ 'יפו ל"נה י"למ יתבתכש
 ךיישו יסורמס ןינעל בורק אוה םירווא = יסורבא
 וניא םירמוא שי mem הל ירמאו וילע רמול
 יויצח קר לשובמש הל ירמאו רקיע לכ לשובמ
 ויצח ג = semi ר'לב יימס jb הבכרוה הלמהו

qmלעפה ראותכו לשובמ ₪000 — 8006  
reif, zur rechten 2016יםורמס אוה אוהו  = 

 Yun לשובמ שטס יסרומס

 דמועה בשע לש ץימ ןירתמס (bbs ww רָּתַמַס
 חל 9 פ"לו pp ןמ בכרוה וא תשובחתל

 הרש לכקמה 'פב aw החל תחקומ 'מולכ
 n3) din ורבחמ הדש לכקמה 'מגב וריבחמ
 ('ירתמס הל ידבע wn sp ואל יא ימנ םתה 6 ז'ק

^m(: רייק .יוטבי) ה כ לה ש ה ש אה 'פ ד ג"ר ב  
ninאחמורב וא אריגב היל וחמר  

 היל 3391 אכיאו תיימ יאדו הרכס
 הניפסה תא רכומה 'פד 3^3 ,ייחו יותמס

"nep — ְשימְרַמ 

^bייפ .ג"הרו ה"יחא|* ,יולב רגב תכיתח  

 ל'צו כ'ע תייטב אקרב אחרס b bm^ םש הרפב — 
 .יולב ni תכיתח M. A€ e ע"לב p^ אקרכ = =<

em — —תכשב ה"נכו .ם'כמרה 'יפכ תוכחה "53  
 א"נ 'וכרב ץובקהו טוטרמס הילע ךרוכ א'עס ג"לק
 .ןיטוטרמס שובל anb 'ועובש .'ג רדה yy ב"ער
 .ןיטוטרמסב (ןיקילדמ) אלו ב'פר תבש 'תפסות
 תור .ןיטוטרמס הל עורקי אלש ב"פ 'ציב 'תפסות
 ב"פ ר"בד .ןיטוטרמסב הסכמ :הנכלתו 'פ 'בר
 :רדק ילהאכ 'פ ר'שהש .םד םיאלמ ןיטוטרמס
 יר ש"הש 'קליבו .ןיטוטרמסו םירוחשו םירועכ
 — "וכו ןיטוטרמס ץוחכמ רדק ילהא המ ב'פקתת
 — Hadern] = א'לב ן"רדאה nnb ב"נש ק"העו
 Mauritanier אינטרמ = היטרמס ינבו ןיטרמס

^b ^!םיולה תא חקב (איטמרס  
 6*ןיטירמס 'יפאו n5) יו ,יח ירמב ימוחנת) ונרמליב

"BN!םיירברב  ^bתומוא  praעב שרופמכ ןה ' 
 nnb ישנא 'ורו י"לב ןיטמרס b" ב'א) — .רברב
 תובברלו םיפלאל הב םירג םויהו אינולופ ארקנה
 וגרהנ וניתונועבו תוצמבו memi םירתכנ וניחאמ
 'ה תשודק לע תולהק המכ ורבעש םינשב םהמ
 (ונילעו םהילע ;« ^  המיחו ףא | תוירזכאב
 לש הנופצב sons לש Sarmatia ה"חא]*
 יכ שרדמב הימש רכד ןאמ תיל יאדוב אינולופ

Sarmatia DNתללכנה איסא לש  bw py pp 
 יכ .הטונ יתעד לבא (ש'מו רברב עיייע) איתיק

 רברב 'עו ,ע"ייע .Mauritanien א'נטרמ 'יגה רקיע
 "ימעפל רכזנ םהבש תומוקמה יתנייצ םש רשא
 יפ ר'ישהשב םג ל"צ ןכלו אירברב סע אינטרומ
 דחאו הירברבל הלוג םכמ רחא : pea ידוד לוק
 ח'מ דצ כ"וד 'תקיספבו היוטמסל הלוג םכמ
 אינטרמ jb שבושמ אוהש איטרמסל ל'צו איטמסל
 'פקתת 'ר ידוד לוק 'פ ש"הש 'קליבש היארהו

 su םכמ דחאו "א 6'ו"טפ יתבר 'קיספבו
byתקיספב ב"שר 'ה ש"מ כ'ג "ייעו א ' 

 איטמרפל איטמסל םוקמב ותהגה לבא םש כ"רד
 'קיספב ןאמרעירפ n תהגה ןכו ע"ומ b^ י"פע
 רזוח ינא cx ל'נ ןיא p : א"ע רצ 0023
 תמאבו היטמוס ל'צש רברב 'עב יתהגהש הממ

 — [אינטרמ ומכ אוהו היטרמס ל'צ

 אלו )3 .ןיטרמס ע"פרשבו ר"פרב m (? .תועטב טמשנ ןויצה לכ ע"פרשבו on cobi ו"ופרבו ךורע י"כב ןוכנל היכ ('

 .רתמס עיפרבו טייק ייכב הייכ (? ע"פרשב לבא ו"ופרבו י'כב היכ )5

 m^ ירתמס רע ייחו ירתמס ןמ טמשנ

 .'ציניוו ריפדבכ «m אלו א"פרב ןוכנל היכ (* .ןורימש גייונב )5 .יב הרוש :ריפק ,ב"ח רברב 'עב תועטב םפדנכ 'ה יפ

 .יצורבא יעו 'ב IN" יעב ישוריפמ ינא רזוחו )*

* 

 .טוטרמסב הקקפ "5 הרפב (''ה 'פב .טוטרמסב | =
 ל
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 19 = N3D) = ןס — רָּתְמַס | טע
 קל

 nx ןב ותוזנל רתומ ער ועמשש ימ 'מולכ 'שו
Come seusולגנו  powךיבקע ופמחנו  
C GU» n ^50)ןניסרגדכ יוג ןב החפש ןב "פו  

 C אקידצ רב אעישרל ןנירק ןאמכ 622 'רהנסב
 ג"רבו .(""'וכו אנת יאה יכ אעישר רב אעישר

 ןנברמ .אברוצ .אוהה (ז" ק"מ) ןיחלגמ ולאו 'פד
 \"הינעמוש ונס יא מ, הינעמוש ונס ווהד

 ('5ןקזה יאעלא 'ר ("אי נ תד יאעלא 'רכ דבעד
 "פ וילע רבגתמ ורציש םדא האור DN 'מוא
 הליגרמה החמשב חומשלו רמז ינימב תותשל שקבמ
 ןיריכמ ןיאש mpoo qo הז ןוגכ הריבע ידיל

 המ השעיו םירוחש הסכתיו םירוחש שבליו ותוא
 היתשו הליכא ("אל א ריתה א ל yen ובלש
 הב שיש הריבע רבד לבא ןהב אצויכו רמז ינימב

 יבייח וא jab יבייח 'יפאו םימש ןיד וא םדא ןיד
 Yn םלוע רופיא ןרופיאש הלעמל ש"כו השע
 \ *ךרדה ןוגכ אלא רתסב 'יפאו יאעלא 'ר ריתהש

 וללה םירבד 'יפאו תושעל רמאש אוה ונשריפש
 תושעל הצע אישמכ רמא אלא [ול] ןריתה אל

 ורצי תא \" [חירבהל ל"צ] (חיטבהל) ידכ ךכ

 שובל ומצע תא האריש ןויכו ותואת םילשהל
 וניאו ענמנו ורצי רבתשמ ןירוחש ףוטעו ןירוחש
 שבלו יאעלא 'רכ השע ןנברמ אברוצ הזו השוע
 wn ולוכ הז רחאו םירוחש ףטעתנו םיווחש
 (עשילא] \" השוע היהש ומכ רמז ינימב תותשל

 רונכ רמז יגימ 'ד 'יפ ,(""הדוהי בר היתמש ךכיפלו

 'מגב (UY 'טוס ףוסב שרופמכ לילחו ףותו לבנו

 nrjb םושמ רבסק ^y) ביס ייררג) "j םנוק 'פד
 תוינעתד ג"רב .ארבג ןידה רמאקד אוה אתלמ
 ןילחונ שי 'פב ,ירימנ ווה יפט ונס רווה יא 6

 ארפוש אמיליא (איעס ביכק 272( ןבה DN" 'מגב
 ר"א 'פד ג"פב .הערו הבוט הרש ןיב 'יפ "אינוסו

 jx רבדמ ול שי תומש 'ה (א'עפ ם'פ (nz אביקע
 לארשי ושדקתנש שרק רבדמ וילע לארשי ווטצנש

x3ןוגכ 6ריע  pnב'א) — .('ווה ירתמס יבשע  

 ל"צ] (י"שרו) m pb" הל 3p" בותכ יואחסונב
 ?mW איבמ ווה ירתמס יבשע ךנה 'יפב [ם"נשרו
 תא 'גותו .רתמס סרג כ"א לבקמד איההמ
 ה"יחא|* = (אהתובר רתמס תי )0/2 ne היקורמת
 ןהיקורמ asm .ןוהחשמ רתמס 'ג ,'ב םש 'גרת ןכו
 וחיי n^ בויא) שבחיו 'גרתו .ןוהירותמס "G פש)
 )^ T5 םש) שבחי לעפה ונממו אריתמס ליעמו
 2/23 סרג םינשיה "יסופדב י"שרב יכ ym .רתמסי

 יפלו 6אמס ומכ אוה יכ pan ילואו אתמס 53

 תשובחת 335 ע'למ אוה ילוא ('אתמס "יג
 B^ י"כבו 6 רתמס יא ל"נה מ"כב לבא 8990
 םס ןמ הבכרה אוה כ"או "םייח DO :ירטמס, ה"מגר

VJ. po qmבוטו חל . mpמושרה ס"ל אוהש ל"י ' 
 איצמהש בשע לש ץימ ןכ ארקנו 'עה תלחתב

by? Achillesארקנ ומש  Achilleaםואינילפ 'ייע  
 תושובנחתכש הלועמה אוהש םש בתכו 5^" ,ה"כ

 (Alii . . utilissimam האופרה תלוגס אוהש א"יו ..

emplastris.. Alii utroque usum medicamento 

nn (voluntק"העו .ןירתמס ם"לב ארקנ בשעה  

 ל"נ ל"זו «3n הלמה "פב ודי אצמ אל ב'נש

 (Oleander) רדנאיילג ^N םיבשע לש תינלפסא
 יייע sanieula, der Sanikel =) אלקינז מ" ,א"לב
 יות הפרמה םס 'יפו הריבח לכ הפרמה (גנולעדא

 — [כ'ע רת npo םיכותיח

"2D ,NJD =( jDמ"לב  NOUבהא וכפה אנפ ס"לב  
T! hassenםואמ ןינע  D'23ע"לבו אנס  

(uüsslich e» = ₪הלגמה תא ארוקה 'פד ג"סב  
C» TWהייוזנל ירש הינעמוש )03 ןאמ  

 אצויכו רמז ינימ Col התושה ןוגכ, b" 'שו 'גב
 ולא והואיצוהש רחא עשילאב וניצמש ומכ ןהב
 (CYE  הגינחב שרופמו הער תוברתל םירכדה
 'גב הייוזבל ירש הזמ רתוי אוהש רבדב כ"שכו

 ,טימתת יר בקע 'poa p "53 ג"הכ תמאבו )* .ךומסב הטמל דוע יייעו וניבר ייגכ ם"ש י"כבו אבשע אוהה גיונב )!

 .תשובחת !Bb" ירתמס ייישר סרג יומביב לבא i) .רתמס : דע בייבב םיבשרה סרג .די'נ יילוחב אמס םוקמב ךפיהבו (*

(eג"ג י"כבו  "nyaירתנמסד :ר'ע ב"בב פא םיש י"כב ה"כו רתנמס  .mn ") יאה ג'ונבו ןעכגימ סיש ייכב היכו 
 היכו (? .ויבקע . . וילוש ע"פדב לבא חייר ייפב הייכו \* ,יתרייגד ע'יפדבו ח'יר ייפב הייכו טק "23 ה"כ )* ,יאנפד ןאמ
 הזל בורקו (אנליוו םישב) n :יפמ קתעוה 27 ('*  .ש"ע רחא ןונגפב תצק ירהנסב גיונב לבא הייר ייפ תקתעהב
 .בטיה wy XX אובמב רמול יתיצרש ומכ ןואג חמצ יר תובקעב הזב qon אל וניבר כ'או :ויט ^Cans n ייפב
 vi331 חייר ייפב היכו )5 .ינתד ע"פדבו חייר ייפב הייבו ט"ק י"כב ה"כ U) .ח"ר ירבד cn om ר"פרב ןוכנל הייכ (י+
 יגיגתב חייר ייפבו חייר ייפב היכו ('* .רבד אלא noy ייפב ('* ,חייר ייפב «bs )? .ימ ישודיקו .זייט יגיגחבו ק"מ ס"ש
 ה"ר 'יפב היכו (1 | ,תייר םשב השעיו היד .ימ ישוריקבו cU יגיגחב יופסות כ"ג יייעו ורצי תא רובשל ידכ ייא .זיט

npn5 םילשה nDיגליוו סישב  nonךורעב לי'צכו עשילא .  (COגיגתבו (םש .'ופסות יייעו) .ק"מב חייר ייפמ קתעוה כ'ע  ' 
 ש"ע ץפח ובלש המ השעי ןינעב 'יפה הז לע יופסותה ילעב וגישה יגיגחבו nep םשב ץרמנ רצוקב לינה ישודיקבו
 ןושל ןונגסמ aon יבר ל רמאו רובדו ש"ע יוכו ןואג יאה בר םושמ 727 ןל רמ או ליזו בתכ ק"מב י"שרל סחוימהו

 .היימגר ייפב «n אינפו ג"ונב )!9 .ה"מגר לש עבטממ אוה pub ייפש היאר וזו יג קלח y"y היימגר



 PB) — ןס — )5 — ןס

 רבדמ וילע המודק הנתינש תומדק רבדמ ,וילע ןינעבו — ןוופ ע"ייעו ,ו"ןפדב .'ו קי HEP ינדתב
roאוהש ארקמ לש  Pelusiumםלפ ע"ייע  [nלארשי וברו ורפש ןראפ —  voyהדריש יניס רבדמ  

 'רפב .ומש ברוח ומש המו וילע ע"הואל האנש
 יביד אינס 'G ינ m"" םרכ 'מגב תופרט ולא

"bםיבאזה ותוא ןיאנושש,  sb:לכימל ולכוי  
 .('"הביז ןושל יביד ,תננסמ «py אינס א"פ הינימ
 אל ךובחל ינס ךלעד .א"ל תבשב 331 ה"יחא]*
 'ובותכ .(?וכל אנינפד אהלאב :'ט ov" .ריבעת

impןאמל אניד שניא ןודיל אל  ommאלו היל  
 והיינימו יל ונס והיינימ :םשו ,'וכו היל ינסד ןאמל
 יאהב . ,יל ומחר ארתא יאהב .'נ 'שודיק ,יל ומחר
 -Dorn, Dorn מ"לב np ומכ ס"לב wb — ןס | noe" .יאדוהיל ינס [ma :" ז'ע ,יל ונס ארתא
 D" רבכ p^) ס"כ אניטו ןיאנסו ןינק 86 ונס אנסימ ע'כ : םשו ('היינסימל ירש ימו :ג'יק

 .תואחפונה we" נ"שו ה"יחא]* amb 'עב | בורו. .6 התלכל הל sb א"ער ו"כ תבש ('היל
 'ומורת 'תפסותב ומכ אתגיהו םיצוק 'יפ םיאנפו | תואמגוד 'ייע אנס Up םגרותמ האנש אנשיל
 תדלוח ןכו -- ןיאנפה ךותל וא עקנה ךותל א"פס | 'עו ם"לב ומכ ונינע דועו aov Cp ןמגרותמב
 ייאלכבו םש וניבר 'סרג רלח 'עבו .'פ ק"ב םיאנסה | ,ךירעב ליעל ןייע הימש ונסד nim רועכו סואמ

"eamןיינס :ד"י  amesשיב חמש 'פ ר"להק  | n'aריחיהו םיִיִנְפה 'יאלכב ג"ונבו (' ןיאנפה ה"מ  
 yy יגרתו .אדרו קיפנ אינס jb :שארב ר'שהש | םשהו — נ"פ ר"במ ןויצ אתינס ע"ייע דועו היינס
 "319  איינפ my: C72 .יב .'ג תמש) הנס 'א | מ"לב WIND ,NN2D ס"לב הֶאְנְפ s 'נושאר הארוהמ

aneע'לב  dUלוח " irnאנסא 'קנואבו )7 5235 | ,אברד היאנס יפלכ  TAGםשו :ר'פק א'חכ  
vל"צ | יורי .אוה לארשיד ןוהיאנס .ה"ד ב"פ 'וכרב  [noo 

 'ומשל 'גרת pv לש ויאנס ד"ע ב"עד א"פ 'ליגמ
 לאשוהו Zahn = ע"לבו מ"לב ןש ומכ 0 = [0 | האנס יי ,'ו יתפא ינש 'גרת ,ךאנסד 'ה 'ר ,ג"כ
 ו פוס «poo po רח ui p ^ יא תומש 'גרת ץובקהו .יתהבאד map יליד
 ןאשע ('(א'מ) ירישע 'פ 23 ולאב GNagel | ויש ,יי ,'ז יירבדל "ייעו AID) 'א י'רתבוג אנאנס

 (unm ןכשמ \"השעמב .(" םימגשב וא ('םיניפב | יב ישארבל י"רתב gib טשפומה םשהו .ותלוזו
 ,םישרקה ןמ ןיאצוי pron )5 (א'פ ןכשמה תכאלמד | sp ילקנוא mwip נ"לבו ותלוזו ה"כ /2 ;א"מ
 םינש םישרקה ןמ ןיאצויש ("י כיס ןימכ B̂ | :נרת יייע gnus ,אָתאנַס ירוס לקשמבו 'כ .ה'ל

 jmm ןיבנילשמו ("ןאכמ םינשו ןאכמ | os ep ילשמל ^w ,ב'כ "להתל ;ו"ט ,ג'י ב'ש

 (DU 'ציניוו 'זיפ 'פדב i02 ה"יחא]* .ןהב | a יירדנב הזמו אָתּויִנַס ס"לב my 'א .'ט 'להקל

eyר'להק היינש הארוהמו .ליעל  "yליסאב 'פדב לבא ןיבלשמ ר'פדבו ןהב ^5 | -- [ליעל ' 
 ןכו ביה י"כבכו n^33 ל"צו ןיכילשמ ס"טב 'מאו

 N^ proi 5n )6 טירסכ יילכב ג"הר 'יפמ חכומ | Koth, Lehm) טיט b ND D'53 pp^ ₪ ןס
 בלשמש בלש ןימ כ אלא וניא לבא הנפה wp | הייחא|* = .טיטו.ןיס 02 52 יעשי) טיטו שפר

 "פ א"יכו .כ"'ע ןכימ 'בו ןכימ 'ב םישרקה תא | ל'צו ג"מ ,ב"כ ב"ש 'גרתב ou pb דוקנ "יפופדב
pיאדכו ' "bגרתב ' i'm m^ "bnnוא  ym vUa | posם"במרהל מ"יפמ חכומ ןורחא 'יפכו  

| 

 ;הרותה ולכק םש רשא עודי רה יִעָס = ןס |
 ג"סב (היל סינא אל זה לכ רשא םכחל לאשוהו
 < pm רקועו יניס .CoD 'וכרבד ג"סבו ?C תוירוהד |

^bפב .יניסמ השמל הכלהכ רומלתה רמג ודיב ' 
 ('כ erp voy ('הריתי 'מגב "ישודיקד 'מק
 יניס לכ יארק ינהל קחצי רב ןמחנ בר והנישרד
 יניס ע"ייעו החווה .יניסמ השמל הכלהכ ייפ

 -- [רואיב רתיב ש"מו

y (!ה'ימגר ייפמ קתעוה  (כולייגנא יחכ ץבוקב opטיש ףד .) טייק י"כבו אינס לייצו יביד אינש ייגה םשו aemרפה  > 

 םכלוכ אנוש ינאש העובשב :םוקילא 'ר ייפ םשו סייד יייעו יח SR ipoa ם"ש י"כב ג"הכ )* .ןושארה 'יפה תועטב

 סיש י"כב ה"כ )* mó xo. ינפימ inim למסניה,  i33 (5 סייש י"כב «om )3  .וכל אנינס אהלא ג"ונבו .לבב ינב
 ק"ב 'תפסותב ןיאנס ה"כו )7 .הדותי ס"טב עיפרבו י"כב הייכ )5 .התלכל הל האינס ג"ונבו התלכל אינס ימ י"כבו שיא

 .תואנסה נילב יפריא ייכבו) ביפר Vy יתפסותו הייפ ייעיבש 'פסותבו (א " פ ס"ט יד הרעה היצש an דלח יעבו) חי 5

 600% — סעלרעפ תערכ סינס (^w םינסב עיפרב לבא ןינוסב גייונבו בינש ק"העב m (* .שיע םגש יעב ל'צכו )*
 yr (f" .השעמכ p'b5 ע"פרבו ב"ה י"כב ןוכנל nes ('% ,תומגשכ וא םינשכ טייק ייכב ('* .םגש יעב mo (רסנ

 ייכב היכ ('* .תועיריה םשב vb ןכשמה תכאלמד אתיירב (א'מ :ה"כפ יילכב ג''הר ייפ (vay ןויצ םשו 'ב noy" כיג

 קיתעהל בנש p'ny לעבל העטה הזו ביס עיפרשבו יכיס ןוכנל (sebum יביס תחת ריל יב יא ויו י"כב ל"צכו ב"הו שיק
 .ייל 'ליסאב 'פדב (+ .284+ -- שסאב y" טישאנ אילל
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 81 ארוגינס * - (יִס =) ןס אפ

 י"לב p" ב"א) .(*ימד רקשמכ וירבר רימעהל ידכ
 תערכהלו הבוח דמלמ רוגיטקו mor רמלמ ץילמ
 ה"יחא]* (אירוגנפ םינויה םירמוא תוכז ףכל

"b ne"י"ב ץבוקב) 'ועובשב ח"ר כ'ג  Hr sw24/2  

 רשוי pos ומכ [ןרוגינפ ל"צ] (ורוגינס) (א'עס
inלעבל הארמ 'מולכ  pף'ירו כ"ע ןועטי ךאיה  

 רוגינס השענ רוגיטק ןיא א"דכ ץילמ ןורגינס ייפ
 ירבד דימעמה אוה יכ רוגינס ץילמה, ארקנו כ'ע
 ימוחנת .ב'ה י"כ ץבוקב ןילימ ךרע י"כ "ןיר לעב
 האבו ^n לש ןורגינס היה עשרה םעלב 'א p^ וצ
 'ורי ,ו"כ n" "y רוגיטק הכפה ny בורל הלמה
 רוגיטק ןיאש יפל א"כפ ר"קיו : ד"מד ז'פ 'מוי
 ל"פ ר"קיו .לאמס y'"y ח"יפ Y'ow .רוגינס השענ
 ר"מש ץובקהו ,ורוגיטק ורוגינס השענש הזל יא
 ^2 vop  ןיסייפמ ןירוגינס ול vm א"ל פ'ר
 א"פ הר 'ורי ,תוכז ןידמלמ ודגנכ ןידמוע ןירוגינסו

 ורבעי . + ןירוגיטק ודמעי ןירוגינס «v :ז'נד
 ודמעי ו"טפ יתבר 'קיספבו ןירוגיטק ורבעי ןירוגינס
 'ורי טשפומה םשהו uu ורבעי . . םירוגינס

"oynד"ע ה"סר ב"פ  psםהילע דמלי ימ םהל  
 דמלמה לכ אל vb p'D ר"מש ,'וכו אירוגינס
 סנכנ ח"ל פ'ס ?DU ,ש"ע אירוגינס דמלמ אירוגיטק
 דמלמ ליחתה ב"מפר ow ,אירוגינפ דמלל ולצא
 ינידב גרטקמ אירוגינס ה"פ ר'קיו אירוגינס םהילע
 'ירוגינס דמלל "D ^D No" ןשיה 'מוחנת ,תושפנ
 הדמילו אירוגינס הסנכנ 'ד D" אראו םש ,לארשי לע
 אירוגינס ל"צ ארוגינס י"פ יתבר'קיספבו ,תוכז וילע
 הפי השמ "5 טפשמכ האלמ הביתכב א"כ 'פבו

n5איירוגיניס  (Vertheidigung cuvzy(opío)לע  

eר"שהש  'pהדמילו הנורטמ הסנכנ תבשויה  
 שדוקה חור אדה ו'פר vp ,אירוגינס םהילע
 לקשמב ןכו .ןאכלו ןאכל תוכז דמלמ איה אירוגינס
 תרוגינס רפושה מ"פס יתבר 'תקיספ תֶרּוגיִנְס

 — [םינגס y'"p םירוגינס — .םהלש

 'וריב (חלמה םיב םוקמ (bw ארגנס ,ארוגינס *

 ירע ןב הנמנ ג'ע vou vb 'יעיבש
 אדגנס רבו אבר [הכרכ ל"צ] (הכרב) י"א ימוחת

 'תפסותבו ep ןמ 'לעמלד האליע אלוגנרתו
 'פריא י"כבו ארוגניס רבד אכרכ 'יא ד"פ 'יעיבש
 ףוס ירפסו בקע ףוסב 'קליב ה'כו ,אר ג גס רבד

 ארוגיגס רבד יוכדכל n ,ד"ל 'דמבל 'א י"רחבו בקע
 . .ארוגנס וא ארגנס רבד יוכרכ כ'ג ל"צש רורב ל'גו
 לש ,Zójopx, Xeyóp 2160 אוה אוה ד"עפלו

 םגש 'עב א"י 'פב כ'ג וניבר B^ םימגש ys" .ש"ע
 — [ש"'ע ג'הר תטש יפכ

 לענ imp מ"לב אנואס ס"למ אָניִס — D רק
(Gehuhעשוהי) ךלענ לש 'גרת  nויט  

^nתומש  Cn /aה"יחא]* .ךנאסמ ומכ ךניס ירש  

 מ"למ אניס jb לצאנ ע"ייע אנאסמ ןסמ יכ ןוכנהו
 תיב ^ :היכ "ירב) לענה ץולח 'גרתו ל"נה 'וסו
 א"פ 'דהנס 'וריבו :ט"ל תומביב 'ייעו ('אניס ירש
 .ג"יד ב"יפס תומבי 'וריבו היניס ma .ט'יד

 -- [היניס תפלשו
 ד"פ on^ יורי  ,ו"כ יינעת npe) םש) הָאְנְס *

 ל"צכו ןימינב ןב האנס ינב :ח'פד
 י"כבו םש 'פסות 'ייע .א"מ 'וריעבו  .ב"י 'ינעתב
 לע אוהו DU ס'ד 'ייע האנס 'יא 'ינעת פ"א ס'ש
 האנסה 'ג ,'ג 'ימחנבו ;ה"ל /3 'זעב םוקמה םש

 ,'ג ןס 'ע ןמ
 .בא 'עב ונשריפ רבכ (ו'נ תבש) () ןיטובנס

 םירפסכו ןיטוברפ 'יגה en ה"יחא]*

vowהזו  pyש"מו ןיטוברס ע"ייע "גה ] — 

 :ןויטבס ע"ייע ןויטבנס -

ein Pieknik, Bei- cupfoAat (י"למ binyD ^E 
(tráge zum gemeinschaftl. Mahl 

 השאה 'פ 'יחספד 'ורי ( CU770775לובניס ושע 'יפא
^p ךמצעל לוכאו ךקלח לוט ול רמול ןיאשר. 

 רבד םושל קלחב קלח םינתונ הישנאו הרובח
  y'"yייג נ"'שו לבס 'עב ל"ר ה"יחא* — .תלבס

— [^nbb פסותו ש"מ 'ורי' 

 *  *NT7233D(הירבטל בורק םוקמ םש 29י00)
G^ ,/a 7530 תרנכ "b ח"צפ") v3 

  "Y.ע"ד א"פ 'ליגמ 'וריבו יארבנס  ^Nיירבניצ
 תיב ע"ייעו  m,ש"מו

 .ןירוגנס ע'ייע 'קליה 'יג ןירלגנס *

 -An תוכז דמלמ ץילמ ;cuvíopo י"למ) רוגיָנְס
(wat, Vertheidiger |שה ישודיקד כ"רב  

 .רוגיטק השעי  רוגינפ איצומ ףסכ םינכמ ףסכ
 pus ר"ת 5^6 9( תודעה תועובש 'פד ג"רב
 יומש) יאנש וירבדל C mau השעי wow ןיידל
 mor הארש ןויכ b" קחרת רקש רבדמ )032
 וירבד ןיעטמ אהי אל בויח ול האר כ"חאו דחאל
 רמימל אכיאד ג"עא וירבד דימעהל ידכ םינושארה
 השועו ליאוה םינושארה וירבד םייקל יצמ ריפשד

o 0ישוב דאג  ESיי | וו וא  

moa (!היגוס ירשתו (יט םש) ולענ הצלחו םדוקה קוספב 'יאדכ ירש ל''צו ירס רעלדא גיר 'גהל רגל , *) in) m ma ya 
 ,יישריפב כ"ג יי'עו )5  .ורוגיגס m "bm "aep ט"ק י'כבו 'ועובש ן"רב ה'כו אירגנס ו"ופרב (* ,ט'צפ ך'פב (א'ע
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 = .לדנפ רועישכ אוהש mos דיסב לתוכה תא ןירס
 - דיסה לע וריבעמו ןהב ןיזחואש תועוצר וב שיו
 שיש ילכ א'פ .עיעש השענש רע םימעפ המכ
 לזוב לש ןישועש שיו לדנפל המודש םיאנבל
 ןיקילחמ תיבה ןיחטש העשבו ץע לש ןישועש שיו
 'עב pw" 8':6 תבש) םידייס לש a5 הז ןוגכו וב
 Loop ןישוע םיתב ןירייסמה ןילעופ. sb ,ףכ
 ףא לגורל השקו םח אוהש דיסה ליבשב םילדנס
 bw לדנס («Of תולהאב ב"יפ רסנב .(*לענמל
 opo ןניא הטמה ילגרשכ "פ annee הסירע
 "  הכיתח nma הובגה לגר תחת חול תכיתח םישמ
 ארקנ חול ותואו הקד תחא דצמו הבע תחא דצמ
 ילדנס (G'b יילכב ד"יפ תוכתמ ילכב .(*לדנס
 o| 'מגב השא המב 'פב b^ םיאמט תכתמ לש המהב
 »23« רמא יזח יאמל Ce תבש) ריעב אלו ךומסד
 . (QD הרפב ב'פב .'וכו המחלמב mo וב תותשל
 , היתוסרפ 'יפ קילחת אלש ליבשב לרנס הל השע
 . תוקלקלחב הכלוה איהשכו תוקודפ ןה ome לש
 .( קילחת אלש buo הל ןישוע ךכיפל תלפונ
 ויתועבטו וילדנס vm) 'יעגנב ג"יפ םיתב הרשעב
 לדנפב אל לבא 6ד" 'ציב) ט"ויב ק"פב ,וידיב
 ןגבר ma ורזג אמעט יאמ "₪ (Usb ,רמוסמ

 השא המב 'פד 'מגב שרופמכ mme השעמ םושמ
 לדנס 6ב"ק יומבי) ג'רב 'צילח תוצמ 'פבו Co תבש)
 'ורוכבב 'ח 'פב .וב ןיצלוח ps ןתשפב רופתה
 6 ריכ) .הדנב ג"פבו 6'% תותירכב ק"פבו (ו"מ)

 | רשב לש הכיתח "פ .אילש וא לדנס תלפמה
 | לדנסב הצלח 'מגב 'צילח תוצמ 'פב .לדנס תרוצכ
 p" ץולחת אל ז"ע nmi לש לדנפ +: ג'ק יומבי)
 C הליחתכל ןכ ומכ ץולחת אל voy nmi ז"עש לדנס
 השוע p^ \"רלדנסה «pn 'ר «GU ר"פ תובאב
 .ןמואהו לענמ pp 'ורו ba" ^6 ב"א) -- .םילדנס

 דעו י"ות ( רלדנפ ארקנ וליא םילענמ השועה
 (אלדנסד אעוצר דעו 672 ידיי 'שאיב) לענ ךורש

nonsדועו  ypגרתב ' "vyח"כ ,ז"ל םש ; 
 ,'ט ,ה"כ 'ירבדל ;ז"כ ,ג'כ 'קיול ;'ה ,'ג תומשלו
 43 עשוהי) לענ הככ וקיתעה 'ינקז 'עו .'ר ,ט'כ ;"
 יומבי .לענ ע"ייע א"מ ח"פ 'מוי ל"זרדב ה'נכו ,(יב
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 bwb - ארוגינס * 

yחלמה םי לע ארקמ לש (עלב) רעוצ תחת םינקז  
 (םירחאו אדעפלובא) םייברע םירפוס לצא סנו
 55 חלמה םי םג אדעפלובא ארוק רשא דע %) ארקנ

Segor mof)ייע באומ לובגב ' ^bסומינארעיה  
 755 גיח) ןהאזניבאר חיכוה רבכו 'ה ,ו"ט 'רזעל
 תגוכת !יכ (191--98 איח "a עיימ ןייע דועו 'אלהו

 יתעדלו Wady Kerak ךרכ לחנב התיה Zoghar ריעה
 ארוגינס רבד יוכרכ וא ארגנס רבד אכרכ איה איה
 םדוקה 'עמ א'עב b" רעיוביינ 'הו ('י"רת לש

y fabדועו 18 איפארגאיג  buרוגנס יכ , 
 בודק mm a£ UI םויה ארקנש םוקמה אוה ארגנס
 DUNT איבאו 484 ג'ח ןהאזניבאר (Cy אירבטל

 .ש"ע גנרס 'עב וז יתרעשהל

 .ש"מו םר ע"ייע איגנורס תחת ס"ט אירוגנס *

 "יעיבש 'תפסותו ט"פר 'מורת 'פסות ס"ט ןורגינס *
vesןורגיסכא ל"צו ןורגינסו ןורגינא  

 bp רצו ט"ע דצ א'חב ע"ייעו

die den 00 6% "bs ל"נ) םירוגינס * 

  bilden, Gefolgeדועו  ""y(םינפב ^
"b vyח"כד  v'yדחא ןוטלשב השעמ  n5:הריג  

anmםירוגינס  vmםהיחומ תא םיעצפמו ןתוא ןיכמ  
 םירסה וישנא םהב mva ןוטלשה 'יפ ןיריזינב
 ןתוא ןיכמ םהו העיסב וביבסב ויהש ותעמשמל
 ירפסבו רועפל ומצע הלגיש ורמאש יאנגה רובע
 'קליבו םידודגנס םהב הרינג un א'לק 'פ קלב
 ןורחאה הז ילואו ןירלגנסה א"עשת 'ר קלב ףוס
 ןוטלשה יתרשמ singulari, singulares 'צמא ר"למ

 י"למ  םירוגינס ל"נ mp ,ויבתכ יקיתעמ £03
 Hauptgesell דחי ומע רדש רבה 6%

.-Schafter 

 * אידונס — .רנס ע"ייע תוירנפ ל"צ תוידנס
 וז יכ רונס ע"ייע  ^amיתירקיע

 ס"לב sandalium 3/53 60900009 י"למ) לָּדִנַ

 Sandal, der aus einer Sohle אלדנס

(bestehende Schuhתוידעב ב"פב  (n'2)לדנפה לע  
 ןינב רמג רחאל ^5 .םסרדמ אמט אוהש םידייפ לש

 םישב) .ו"פ תבשב חירל ךייש ייפה הז (? .(טיצק (aun רוכדכ יעב רעשיילפ י"פע יתבתכש הממ s» רזוה כ"או ('

 באקבק ל"צ בייאנקנק יברעב ןיארוקש ץעמ לענמ םיי'במרה שימו תוידעב דייבארו םיבמרה ייפ הטשה וזבו vy (ינליוו

 ביקאבק ץובקהו טיירס 'יפבו ,ךורעה םשב שירה ייפב רוציקב אבוה )? Holzsehuh. ץעמ לענמ 5 5

 לדנס .טינ תבשב ןנחוי 'ר «b n^ תוקלקלהב : קולהת תחא nón קר ייפ ג'הרל טירס ייפב (* .'יפ אצמנ אל ג'הרל

 ארקנש זמרנ םשו (175) ף"זרהמל מ"דו n" "y 'ומוקמ הברהב m )9 .תחנ עייייע (5 .ש"ע תכתמ לש המהב לש

5yבתכ 'ורורה רדסב ןיסחויבו אירדנסכלא ומוקמ םש  x^ןוכלדנס שיבגו  תומאר יגרת יכ תוילגרמ בקונ   y'"yאבה  

.sandaliarius (7 "nw 



  "₪ — bp | 1bםוקידנמ == 83

 ה"כו ןילוריב 'גרתב | ג"ונבו (*גזרפ yy חיי
 םש «n ןילרובו ןיכלדנס 'גרתב 'ד ,'א רתפאב
 סרג מ"כב ב"נש ק'העב ^« ym .ןיצוריב ל'צ
 ןינכלדגס 'מגבו אקארק יפד י"שרב ה'כו ןוכלדנס
 'פדבו ץובקה אוהו ךורעב ל"צכו paio ל'צו
 ה"כו םינופלדנס יתשנבנבו איליסאב 'ציניוו 'צנוש
 ןינופלרנס ח'לפ םש ה"כו א'פ נ"רדבאב א"נ
 י"עבו י"שרבו  תוילגרמו תובוט םינבאו  תובוט
 דצ Tub" סיד לצא יישארב י'כ 'קליבו ןושארה
 םלוכבו ,םינובלדנס ג"ונבו ןיפלדנס ,ןופלדנס :ד"פ
 טיי Ma לינה פ'ל אוהש ors ןינוכלדנס ל'צ
 כ'נ ארקנש םודא ןכאל ראות אוהו בל קשח ןבא

Jo 0ימו .בל םדכ םודא אוהש בל םד  
 60006- י"למ וא sandaresus ר"למ רמוא רזוגש

px, 0000800000"העוט אלא וניא ] -- 

 שיראוצוה 'לב bo ןמ הבכרוה הלמ) ןופְלְּנִס *
ms 03 wo»פ"למו  o€ 

 ןופלדנס כ"או םר apana דנעצ 'לבו ןאאַפ יולהעפ
 רמאנש המ הפי הלוע ותרזג סע (הובגו םר ןודא |

voyגינח ' iiאתינתמב  sinומש ןופלדנס  
 דמועו הנש תואמ שמח ךלהמ וירבחמ הובגו
 ה'כו .(ונוקל םירתכ רשוקו הבכרמה ירוחא
 (לאינרדה) ךלהמ mm :םשו ,כ'פ יתבר 'תקיספב
 «ps n ןופלדנפ לש ושאל ועיגהש דע וינפל
 אלש ןופלדנפ לש ושא cies ךולהל תושר יל
 להבג ןופלדנס תא השמ הארש ןויכ ינפושי
 לע ירפסב יתרמא רבכ הלמה תרזגו .'וכו וינפמ
 ותעד לע רמוע יוועל 'ה ז"כב 48 דצ םיכאלמה
 "יל הבכרהה וז ףא 6ט60900 י"למ אוהש רמול
 ןוכנל םידשהו םיכאלמה mew יונכ «o י"לב

 .ןורטמימ ע"ייעו פ"למ ואצומ

  7M'ורו י"למ ב"ר תעדל) סוקידנס 66986
Beistand, Reprüsentant, syndicus 

(Gevatter cÓvvexvoc י"למ אוהש םונקידנס ןוכנהו 
 תא 'ה הביר רומזמב טוקליה לעב וז הלמ איבה

 סוקידניס השוע ינא (גיכשת יר היל 'ומזמ) יבירי

 : חיד vb תבש 'ורי :ב"ל ק"ב :'ז 'דהנס + ג'ק
^b» vיפסות ,י"פ 'מורת 'תפסות ג"ע ב"יד ב"יפ  

 'ומבי 'פסות ,(ג'י) ב"י p'p (b) ח"פ |« ג'פ תבש
 האר «p' ד"מפ ר"ב ו"פר מ"ב "55 'פסות ,ב"יס
 : חיצ רצ רשעת רשע) 'תקיספה םשב ב"צתת זמר

wyר"שהש שיר ('ב בכ עיייע  yyסיילס , "bs 
 תבש 'פסות םיִלְדִנִס ץובקהו .קמע ע"ייע sp ו"כפ

"y (m iu pow 00 rp)תבש  Ysח'ד , 
 .יתבר 'פ ר"כיא web .ב"פ ב"ב ^55 'תפסות
 תכיתח קרו וישדח התלכ הניאש הילשל לאשוהו
 הדנבו ליעל ךורעב 'ייע לדנפל המוד אמלעב רשב
 ותליחתמ ('םי לש גדל המוד לדנס שרופמ .ה"כ
 המוד לדנס mw" ג'בשר (*ףצרנש אלא אוה דלו
 ודיעה וניתובר םושמ לודגה רוש לש ןושלל
 האלהו .ו"כ הדנ דוע y Due" תרוצ jux לדנס
 אלש ורמשמ ה"בקה ד"יפ ר"קיו .ד"פ הדנ 'תפסות

 — [לדנס השעי

lumלש דגב  "wbהקד תחפטמו  
deines Umhülltuchךל ךל 'קלי  mbט"ע 'ר  

 "פו ץחרמל הל הכילוה תואירלדנסו ןיילר
 תוחפטמו 'ידגב תואילדנס בוט רתוי וא תואירלדנס
 הז יפל ילואו .הציחרה רחא םהב ףטעתהל םיקד
 דיח) לד y'vp הגיראה יטוח אלוד ס"למ "53

(eהכילוה תוקד תוחפטמו םיגראנ םידנב 'מולכ  
 ה"מפ ר"במ תרחא ^« ץחרמה תיבל הרשל רגה

 ,רנכ 'עו ירנב ע"ייע

 תוכית יתשמ בכרוה 5^, ןוכלנפ ₪ ץיִבְלּדִנס
 קשח אוהש ןבא 0ע5/,%2:= = תויסרפ

 תותימ עברא 'פב Rubin) הבוט ןבא הארקנ ןכו בל
 ול איבהל םורדל ורגשמ דחאו 6ט'נ ידהנפ)
 Cope ^e  םיבוט | [ןינוכלדנס]  (ןיכלדנס)
 ןוכלדנס 'גרת «O" Gv) ביי שיבגו תומאר
 י"כו ע"פד לכב ה"כ ה"יחא]* .םיצוריבנו
 הבוט ןבא ןימ לכ ע"לב sem לכי ם"ל אוהו

Turkoisךפנ פוואמ י"ביר קיתעה ןכו  meu)וחיכ  

 ,linguata 153: 200040060 53 ומש ןכ לע mem ןושל תרוצכ ותרוצו Pleuronectes solea ארקנש אוהו ('
^y lingualaca5 ןהאזיוועל , *( aviגיפ הדנ  v8ד"ע  ^wעייפדשבו ר/יפרב הייכ )3  .םצר עיייעו יח ומצרש אלא  

 ריטב טמשנ לבא ה'צ רצ הוצת בוט הקלב גזתרפ רעבאב ש"ר ידידי ליבשב שרפמ cvm omm (* | .תוילגרמ
 m" םדוקה yy ןופלדנס w^ תואחסונ תצקב רשא ןוכלדנס יללכה םשב יטרפה םשה ףוליחב ןכ ושרד we (* .ימש
 mu שארו רקיע לכ תחדפ םש שיש הלילחו m un ייפב ח"ר :«in .וגוקל םירתכ רשוק ורמא ןכלו הבוט ןבא
 רשוקו שיימו וכו ינומה qo cim רתכ םתלפתב לארשי םוי לכב ןיריכזמש quus ותוכלמ לבקל אלא םיאורבה ךרדכ
 יתקיספ לע .ןויכש ל"ג pe .[ובישוהל ה"בקה ול pons םוקמב xn ליזאו ועיבשמ שוריפב והושריפ רככ ונוקל םירתכ

 .הישע כייפ יתבר

11* 



"s 

—-— 

TNT ER toT qe. NM TERES P ur c MB Pועו יי קייר. .-< יב  

 | ירדהנסו הלודג ירדהנס ומכ אוהו אטוז ירדנס
 ישיר 'ח b 'דמבל ץובקהו :ז'נ "טיג הנטק
 ןינעבו mune 3^ 25 'קיול םשו אָתיִיְרִִּנס

jetלכה לע התלנה רשא תומוקמו הדמעמו הדסוה  
 61 רצ התפמ y"' מ"דב ף"זרהמ הקזחה ודי הטנ

wyהאלהו 343 ד'ה ף'זרהמ מ"עב יוועל 'חה ש"מ  
 150 דועו ,99 א'ח ר"דודב םייוו 'חה ברה ש"מו
 ןירדהנס יגינעמ התוקסעתה (ive -- האלהו

 — [הככ הבוקנה תכסמה new לע הארקנ

 -blen ןורוע ןינע מ"לב םיִרָונפ םשהמ) רוָוְנַס *
spin (denז"מ 'רמבל 'א י"רת , y^ 

 המב 'פב Helm) עבוכ אָתְרּונְס ס'למ) אָּתְראְוְנְס
 ירמג .ארסקב אלו 6ב'ס (ni השא

(Cאתראונס בר רמא . yx ^bלש  bna 
m» nons).41^ א"שב 'ירוסה 'טישפב  /nח'ל  

 ^3 — ש"ע י"שריפ ןכו .עבוק ,עבוכ תקתעהל
 בתכו 'ציניוו 'דב ף"ירב x75" אתרונס הלועמה
 .'וכ Cr (ym לאומש) ביתכרכ עבוכ מ"לב ארקנו
 הימש אתרינס אדסק אתואינס ס"שב b" י"כבו
 "I כ"ע וחצמבש עבוכ .תחת ורעש וב חינמש
 (nen yn תואחסונ יתשש הארנו (י'שריפ
 אתרונס n ךורעבו ונלש 'ירפסב ^&75 אתאונס
 םינפ לכ לע .ף"ירב 'יאדכ (אתרינס תחת ל"צכ)
 םינושאר 'יפופדבו י"כ לכב 'יארכו וררפל שי ןאכ

 — [ש"ע 'שמא 'פד רדסבכ אלו

 -Nach תונכש סט י"למ איִרוניִס =) c איִרונְס

(Goarschaftרכז רוכב לכ דוקפ ונדמליב  
 ונישענ יכאלמו ינא לוכיבכ יל 'וחנתב ימ ,'ג 03
 הייחא]* = .אירוניס ארייש י"לב 'יפ ךלש אירוניס
 יתאצמ ןכו ךלצא םינכוש וא ךמע םינכוש ותנוכו
 שרפל ps ל'זו «G'n ov» yay מ"ע י"כב כ'חא
 אריישב אצויה ןינעכ םוקמל םוקממ תרבועה ארייש
 J'y 'וכו םתנוכשל pis תורבחתה ןיעכ אלא

i2הז רדסש  qunבשח ת"לדב  wwwי"ל  
 < ןיאו יוועל תעד mu» Begleitung היולה 600
 ינא N^ 'פדנבו ב'כ b^ רבדמב ןשיה 'מוחנתבו ל"נ
 י"כ ^35 ב"שר ש"מ y" לבא ךילע םיבצנ יכאלמו
 meom ךורעה ^35 אירוניס ל"צש ל'נו אירוגינס

 — [אילימפ 'ילהת 'קליה 'יגמ

cemאָיִרְונְס — םוקידנס  

 ,טילקרפו ןורטפ 'ורו י"לב 'יפ העירפו הלימ תעשב
 השוע ינא 0203« ןהב 'קליב גיונב ה"יחא]*
 ז"ואב לבא העירפו הלימ תעשב םידליל תוקידנס
 b ונינפלו) ט"וש םשב איבה ז'ק b^ הלמ 'כלה
 םהילע םילומינה םידליב םינ קי דנס השענ ינא
 םילמשכ ויכירי by לומינה pu'n ספותש ונייה
 y" הלמה האבוהש תומוקמה "sn ('כ"ע ותוא
 ק"מס sb" אבוה םשו 'א הרעה 4 סוטיר ץנוצב
 תוינמור תונש לבו ;cóvcoxvo והזו compére זעלה
 הזה גשומהו Ge-vatter ש"אלב ןכו 0%
 סעלרעפו oen םש ףעלו ץנוצ 'ייע םירצונהמ קתענ

 — [688 ןעללעצסימ
 םואירדנס-- רטנס y'"y ט"פ מ"ב 'תפסות רדנס*

yyתוירד נס -- .א'צ ,א'חאילא  y'"y 
sbןירדהנס ע"ייע דועו . 

NI2TTD *י"למ)  "nצמא ' synedrus6006806,  
(Beisitzer, Gerichtsrathפ ר"שהש ' 

 ינש y" ןירמ תמחלמ תישענ ימ Uy לדגמכ
 ץעויו בשוי p^ ,סחנפו השמ אנרדנס י'ע ךירש
 .ז'חא אכה ע"ייע טמשהל הכרד א'ההו .טפשמב

 ,Gerichtshof םינקז בשומו היסנכ

(Senat, Synodeיניד דחא 'פ ןירדהנס תנשמ  
 ןרוג יצחכ .התיה ןירדהנס (:וילד (vo vb תונוממ

nbuyםמצע םהו םיצעויה דעו םוקמ י"לב "יפ  
 (ביל vp יילהת) םינקז בשומבו 'גרת ןכ וארקנ
 מ"ע לעב בתכו ה"יחא]* = .אימיכחד ןיררהנסבו

papi)י"כ  Gmתארוהו 'וכו הרומג תינוי הלמ איה  
 הדעה יאישנו םיניידה ץובק לע תימצע הלמה
 םיבשויו דחא םוקמ לא םיצבכקתמה ('םיבשויה
 תונקת תושעל הצע קיתמהלו םעה תא טופשל דחי
 התיה הלודג pomo .כ"ע הנידמ ינב  קסע לע
 'הנס שלשו םירשע לש הנטקו דחאו םיעבש לש
 א"מ א"פ 'הנס 'ייעו : א"נ 'כוס yn .ב"ד ו"מ א"פ

nunא"פ 'דהנס 'ורי ד"מ ה"פ תודמ .ג"ס ,ה"מ ףד  
 .'ז 'וכמ ,א"ל ה"ר .מ"ד ו"פס 'ירדנ 'ורי ג'ע ט"יד
 'הגס níTpp ץוכקהו :'ח ז"ע .,ה"מ GU 'טוס
 "30 תוארדהנס ותטמ 'פ ר'שהש .ב"ד ה"מ א"פ
 "ישודק .ארפס תויִרְדְגַס א'הה תטמשהב דועו :ז"ט
 ה"כ 'דמבל יייע י"רתב הברהו .'י 'שרפ m" קרפ
 | אתבר ירדנס ^r ,ח'י 'א י"הדל DU ,ירדנס ^

 לצאו )* ,ח"ק הקורה לעו גיכשת ליצו זיכשת יר יקליה לע כ"ג זטרנ םשו 384 my יהל רעטלאסנעבעל ןייעו )!
 שימ יייעו .הדוקנ vss ^w וז הביתו )? die Function des Gevatters. תואקדנס טשפומ םש םהמ ושע cy ןומה

 אחפונה הנש בירו ישמא דע יציניוו nb ריפרו ייכ לכב ררסה ןוכנל היכ f) .(הרעהב שיס (uvm רוטלד יעב הז ןינעב
 .ןוכנ ww לדנס םדוק וכרעו אידוגס
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 85 רטנס — האתוונס * | הפ

 ויגלמ ינפמ תא אבקונ ידהב הינימ יל בה ונלש
^ne swרבלמ )). 

pO D Iרבד 555 רוציקב טד6066 י"למ)  
(kurz! kurzweg !פ ש"הש 'רדמ ' 

 המלש לש ותטמ הנה 'פו ובסמב ךלמהש דע
 אל לרע לכ סומוטנס (n5) וכרבת הכ 'פ ר"דמבו

 .רבד לש וללכ י"לב ייפ וב לכאי

 (חיעק (i2 אתינווחמ רב 'עב 'מושרה פ"למ) רטנס

 תיבה תא רכומה 'פב CWüchter) רמוש 'יפ
(C (wb) Gm xx)קרוזה 'פב .רטנסה תא רכמ  

 7/33 ,ריעבש רטנס 6'פ 'יטיג) חרזמב היה 'מגב טג

 .("אתרקד ארטנסל אביסנתא ודגנכ רזע )7( ^m 'פ
 )20( my המ 'פ םינהכה לא רומא ר"קיוב

 תא תיל אנא ךרטנס 6 ט'ס דצ) רמועד 'תקיספבו
C55 ymל"צ] (אקספ) שארב .יתורטנס  

 Wm אתרק mes ןל ןותייא הכיאד 6" [אתחיתפ
 ןירמא jm ארטנסו אתרטמ שאר ןוהל ןיתיימ
 ירוטנ ןוניא ןיליאו אתרק יבורח ןוניא pow ןוהל
 וליא ("אתרק ירוטנ ןוניא poss אתוק
 ושוריפ ןכו ב"א) — ,רמוש ייפ .(*םינשמו םירפוס

 "ל לע ב"ו תנוכ הייחא]|* (רמוש י"לב
 ןוכנהו (*הרימש ?cuvcpnoi; "Y | סטילס

 "גהו ,ש"ע אתינווחמ רב 'עב רומאכ פ"ל אוהש
 'פסותב תמאב ה"כו רדנסה הרזגה וז יפל הלועמה
 ב"בב ת"ימב ה"כו רטנסה 'פריא י"כב לבא ט"פ מ"ב

:n'bג"פס ב"ב 'תפסות  "'b3 3'5 ^vר"יד  J'y 
"Yדהנס .ב"יד ש"פר םש ,ד"ע א"יד ח"פ מ"ב ' 

vonp imuמוחנת תירחא שי 'פו ןורתי המ 'פ ' 
 יניגח 'ורי ץובקהו ח"יפ יתבר 'תקיספ ^ b^ הכרב
 ד'פ 'יעיבש v"  ,אתרק יִריִטְנס ג'ע YyT א"פ
 'תקיספ אָתּורָסְנִפ טשפומ םשו .איִריִטְנַפ : ה"לד
 רמוש רטנס !b^ .הרימשה רכש b" ל"נה רמועהד

bob ^w)אבוה ח"ר "5 אוה (ד"פ ב"בב ם'במרהל  

 ina לבא אתינווחמ רב ה"ד ,ח"ס ב"ב ם"בשריפב
 'צוה 'ינואנה 'ושתב 'יפו "ג כ'ג 'ייעו ל"נ ןיא מ"למ

— ['n ^b 213 דצ n 105 דצ יככרה n 

 תבש der Nabatüer) הָאָתוְונ ומכ (E^ האתוונס *
 ס"ש י"כבו טבנ 'עו nmi ע"ייע :1^

 ןיסחויה y" .ו"ל ז"עב ה"כו האתוונ ל"צו האוותנ

 .ימיבא 'ע

 Bancherib) עודי רושא ךלמ םש)  ביִרָחְנָס
GYY me) קלחב ביר. (anmww 
"y דועו voy ל'זר תושרד sm *[םשו ה"יחא 

 :ז"נ 'יטיג ב'ער א"י 'ליגמ .ט"יק 'יחפפ + ה"צ םש
vp" ; ל"פו me sew yb ילוח :ו"מ 'טוס" 

 ר"דמב ;ח"'כ ,ז"כ ,ז"" ,ה"פ  ," moר"שהש ;ג"כ
 יכ 'פו םדאל יכ 'פ ר'להק ;א'פ ר"כיא ,טעמכ 'פ

 -- [םולחה אב

umhersprinpgen ץפק ^b b; ע"למ 5'5 D3D 

 ךמסו ₪3 job 1-%-ל פ"לב ןכו לעפש ןינב
  (hüpfenט"ס 'פ ר"בב  (D)םיזפוק וב םיזפוא 6

 אריו (א'ע פיר ונינפל) (*ב"ע 'פבו .וב םיטנוס וב
 םיטנופ ויה לכהו האל האונש יכ 'ה  (n3ישרפמ

 6 םירוק ירוחאמ םישנה ss םיכרד יכלהמ םימי
 הרתס וז האל םירמוא ויהו הב תוטנוס ויה
 םיקחצמ b^ ב'א) -- .'וכו הייוליגכ הרתס הני א
 ישל ח"ספ כ"מ לעב «b^ ה"יחא]* — +(ןיזילמו
 ,ותוא םיגרטקמ י"שרל סחוימבו רוטניקו קוחצ
 ע'לב ודצב רכזנה םיזפוק ומכ אוהש הארנ ילו

 = טנפ לעפשה ןינכה ונממו b) py ףדרנו
 ףוסב םשו ח"פפ ר'בבו 30 י"כב 'יאדכו טנש
 םיטנוש ל"צו bb 2/53 'יאדכו וב םינטוש 'שרפה
 y'"p דועו nw י"שרל םחוימב 'יאדכו ןיטנוס וא

 — «^p ,א"'ח םיזפא

 8 י"למ NbOyD —( אמטנס

(Vertrag, Pakt nwnםויב יהיו ר"קיוב  
 וגב אמטנוס עבק (G'5) הירזע 'ר 'פ ינימשה
 .רבלמ יתש sm ויגלמ ינפמ sm אערתד אויצ
 ךורעה לעבו הירזע 'ר רכזנ אל תואחפונב ב"א) —
 ייגהו תואחסונכ אל רשא 0« חלפ 'עב םג וריכזה

 ונינפל היכו א"ע יפ יחכונה (ya ז"ט רק יעב px mo )? .םיזפק םיזפא גיונב )? .ונינפל הייכו יתחיסש טייק ייכב (1

 היכו ןיטנוש ב"ה ייכב f) .ונינפל היכו איע יפ à ןויבא ע"ייע לבא הרתי תחא וניבר הנומ תוישרפה piss לבא
 ויופרב )5  .םיריק D'b3 ןאכו ו"ופדב םג rb רק יעב היכו םיירוק ימא 'פרבו ריפדו טק "33 ה"כ )5 n'bb. רייבב
 ג"ונב )19 ^5 pe ינשמב )( .ג"כ ילשמ 'קליב «mu )5  .ע"ומבו סקס (yy עיומב my 'יל ונינפלו (? .תועטב ייל
 יובותכ יוריבו אריטנסל ד"לפ ר"קיוב jn ךורעה 'יגכ יכה ה"ד : חיס ביבל יפסותה 'יג לבא אתרקד ןירטנסל תיבסנתא
 .אתחיתפב לי'צו קיספב ע"פדבו י"כ ראשבו טייק ייכב הייכ ('* .טיק י"יכב ןוכנל «mé )!5 .ארוסטל סיטב : ד"לד איופ

pa» ons )5שארב ה"כו) ןוניא המו א"פתת יר יילהת יקליבו זיכק רומזמ טיושב )15 ,ר"פדו ב"ה דייל וזו ט"ק י"כב  

 הלמהו ליזו sm) ייכ ץבוקב) מיע «v  לעב ןויכ הלמה וזל ילואו )55 | .ןיינתמו ןירפס אתרק ירוטנ (ריכיאד 'תחיתפ
 ,כ'ע עגפה ןמ הלצהה איהש הרימש yb אוהו הרומג תינוי תאזה



 yv ביכ ב"ר ריעה m לעו המיגפ ןוילגמ אב כ"חאו
 לעב ןושל היסרג תלמ יכ המואמ שח אלו קפנ ר"בב
 ןויצה איבהו יוועל 'ה יניעמ הז םלענ םגו וה ןוילגה
 אצי kam entgegen : וק:תעהו היסרג ךורעה ןושלכ

 הלמ תארוה תאז התיה אל םלועמו !ותארקל
 y G'n' ייכ «yop ןילמ Ty "5 ךותמו .היסרג
 ךורעב vae m ןויצ וינפל היה אל יכ חכומ רטנס
 תוכיראב 'יפו ךורעה םשב איבה ןושאר ןויצ יכ ולש
 כ"חאו ךפיהב וא ןקז senex ר"למ רזגנ senator םא

 יורטנס שיבל ר"כב רמאש nei ל"הזכ רמול ףיסוה
 הלמהש ילוא ןיעיזב אלד ןינאמ יורטנס והמ
 ןישבול ויהש םיבושח םידנב 'מולכ רטנס ןמ תרזננ
 יכ ךורעב אצמ ןכש בתכ אל ירה כ'ע ירוטניסה
 bw ךורעב וינפל בותכ היה אלש הארנ ר"בב םא
 .םינושח םידגב אוה ןכ יארוו מ"ע "5 p^ ןינעבו

ovn»בשומב םיבשויה ןישבול  nep:ק"מ 'וריבו  
 4808401186 vestes "b הייריטנפ שיבל 'יגה ל'נה

 ^35 סרג Yep ^ mb תורלות 'קליב יכ עדו
 םקונו אנוש ול השענ ובלב wy םוטשיו וניבר
 ז"ע 'וריב ה"כו יאמורד יאריטנס ןיארק ןידכ רטונו

 קחצי ר"א "spy תא ושע םטשיו נ"ע ט"לד א"פ
 היירוטנס [והל] (היל) ןיחווצ ימורב רזעל 'ר יב
 ושע םטשיו 'ינושאר 'יסופדב 'יא ר"בב לבא ושעד
 רטונו םקונו אנוש ול השענו (' יורטנס י"בא ר"א
 הלמה nmm וליאכ ןוקיוטונ שרד 5 "וכו
 וא (היילכרטס תלמ לינה ז'ע avi שררש ומכ) »$3735

cowקיזמו רדוש 6060 י"ל לע שרדמה ןויכ  
Plünderer, 2080280100רוטנס ןינעמו --  senator 

 וא אפורטופא שרפל ל'נ תונדאו תובישח 'יפ
 ה"פ מ"ב 'תפסותבו ג"ע י"ד ה"פ מ"ב 'וריב רטנס
 "יעצמא י"לב ומכ 'יפו ("רטנס וא םופורטיפא

"yb 000 ctv copרשל  nowןייע)  

 .Ux ])495 סואיסריימ

 -reiben, po חצחצמו קחש «c < ע"למ) (ןָנֶס
liutern, הלילצלו הפירצל לאשוהו diren 

  Geihen, durchseihenרזעילא 'ר 'םב  tmsןילות
 ( Crop i le navןירדוסב ןייה תא ןיננפמ

bn לש תננסמב הציב ןינתונ[ו] תירצמ הפיפכבו 
(v5) יילכב [y^ [ל"צו (G9 '5  ילכב מתכות 
Yb3 םיבקנ 'ג הב וצרפנש לדרח לש: nib 

 ופ

 'יפלו Kinn יחל 0905056% bs pip" — רַטְנס
 ותמש ימ 'פב oxi) רצ ארטיס ומכ וניבר

 לע ודי חיני אלו Gun דיכ יוכרב) דמוע היה 'מגב
 ורטס ומכ וריטנפ vx לע ודי חיני אלו וריטנס |

 אוהש הסניק ומכ mum ן"ונהו yox (ושוריפו
 תולקב דמועכ הארנש וילסכ ןהו גח אגנח ,םסיק
 היה קהפמ אוהשכו בותכ תואחסונב 3/8( — .שאר
 האות אלש ןוטנימ י'שריפ ורטנס לע ודי חינמ
 ןקזב ןותחתה יחל קרפ אוה כ"א ויפ תחיתפ
 (ןקז תואפ ןינעב םיקסופה לכ ושפת הזה טשפהו
 כ'ג w meo by^ ודי חינה אלו ^3 ה"יחא]*
 ^3 איחו ש"ארב y" .ף"ירבו 'וכרבר ג"פס ג'הב
 םשו 'ק 'יסו mw "b הלפת bn ז"ואב yp" ח'ר
 ז"ואבו וניכר 0:3 וירחא רשא ח'ר b^ אבוה
 (ר"עס "v גיפס) 'וכרב 'ורימ י"שריפל היאר איבה

im»לע ודי  moy veצ"לכ ן"וטנימ תלמ הרומ  
mentonר"לכ  mentumיחל  pomoי"לב ריטנס  

 ב"נש p'ny ^b "יפה הזכו ך'מסה תפסוהב 'מושרה
 CKinn = א"לכ p ןירוקש vo תחת 'יפ וא ל"הזב
 yox 'יפש וניבר לש אלו י'שר תטיש וז לבא
 הלפת 'הב ם"במרה ךלה הטשה וזבו ארטס 'למו
 ןייעו ויצלח לע וידי חינה אלו ל"זו ד"לה ה"כ
 ^3! .ורטנס לע ם"במרה ירברב םרגש םש מ'כ

 — [פ ס'ש י"כב ה'כו מ"ק י"כב "יא וריטנס

 ח'ס 'פ Y'53 (Rathsherr, senator ר"למ) רטנס
Dow" 70)ר"א (א'מ וזיכ יישארב) ושע  

 דע רטונו םקונ אנוש ול השענ יסיי 'ר רב רזעלא
 היסרג D") ר"ב ףוסבו) ימורד ירוטנס ןיארק ןודכ

Citeוהמ יורטנס שיבל היבגל (בותכ קפנ  
 לעב 1/53 p^ ב'א) — .(ןיעיזב אלד ןינאמ יורטנס
 םידחוימה םישובל אירוטנס ארקנו גיהנמו רש הצעה
 ןיתיפח אלד ןינאמ ימלשוריה רמאמ ןינע הזו םהל
 ((ג'ע גיפו גיפס) ןטק דעומד ארתבד אקרפ
 ר"פדב ןכ "א DN ףא ק"פ ר'כמ ןויצ ה"יחא]*
 mou ןושלה ןונגסד רגסמב יתאבה ע"פדשבו
 לכ b^ תמאבו ועבו ןושל וניאש הארמ
 ןייצ אל ךורעה לכבו ב"הו ט"ק י"כב ןויצה

 יכ רורב 5« (*ר'ב לש 'ק 'שופמ רמאמ רוע <
 ירוטנס םוקמב יכ ךורעה ןוילגב זמר בתוכ הזיא

onmשי  "yיורטנפ היסרג םשו 7522 וזכ הלמ  

vas ma (!ב"ה  bm ?) פילמ ד"עפל הרזגנ הלמה וזו ₪ = eלב '' «yugר"לב  genaילב  innus ww 

 םשמו 30 ה"ד : חייס 3/5 'ופסות יייעו )8 .וריטנס 'יסופד תצקב )5  .רובחה הזל חתפמ y" )* .ימא 'פדב טמשנ )?

 ייכ לכבו ר'פדב לבא רוגינס ry emp ררסנ ךרעה הז vasta (? | ,ליינ ןיאו רמוש ייפ רטנס ומכ אוהש תצק הארנ

 .אוה D'bi רשע דחא (Yab33 ר'פרב היכ (* ,תינונפ 'ע םדוק ןוכנל



8T 72D — 
To 

 אוהו הנבל ינוניס C00 ג"פ 'ילוה 'פסותבו .רשנה
 — [תינונפ טרופריא 23 לבא v3 ע"לב

jD20ס"לב)  simoץובקב מ"למו  D3020עפו91-  
(kamm, Dattelrispeהלע אל .ג"צ 'דהנס  

 הנסנס ל"צ וא רחא ל'צו תחא ןסנס אלא ידיב
 (.אילק רצ ("n D 'קליבו ת"האב 'פ י"כב "יאדכ
 ר"שהש ר"אלבו ג"פר ר"דמב מ"לכ םיִּנְסְנַס ץובקהו
 : וינפנפב ראובמ םשו 03030 : הלעא יתרמא 'פ
 ר"ב יטרפ םש דועו — (*ינסס ע"ייע דועו 1730203

 -- סנס ןב אנינח ^ ט"יפ

 רושיק ןינע ףנס ס"ל ול בורקו ex ע"למ) ףַנֶס
 ,Angereihtes ףינפ םשהו verbinden רוביחו

(Anschluss, Ansatzפ םחלה יתשב ' N^וחנמב ' 
CU»)העבראו  pesoויה בהז לש  pwםילצופמ  

 תוינעת 'פד ג'סב n3 ןיכמוס ויהש ןהישארמ
 ומילפ b" .םואשע nsus) (ה'כ xm ולאה
 המאו ןאכל המא וריתוהש וכראתנ ךכ לכ רמא
 וכתחש וכראתנ ךכ לכ 6 םיומוא vw ןאכל
 תונוילעה תורוקה ןיב ןיפינס תוכיתחה ןמ ושעו םהמ
 הז ןיפנוסמ תורוקה vow א"פ תונותחתה תורוקל
 : םילכב (QD א"כ 'פ עגונהב C manna הז םע
 ןיפינפה ולא b^ ןיפינסבו המאב החישמבו טוחב
 ומכ 'ירמוא שיו C ץעה jo ןישענה הריגמה ישאר
 IP33 ףא "Co תוירוהד ג"סב (" םירהא ןיפינס
 ןתוא ןיבישומש 'יפ ןיפינס ןתוא השוע התשמה
 םיפינס ןייווהר ןהיבא mz5 ינפמ םינקזה רצב

cupioרמא (" הלודג הרוקל ןישועש הז ףינסכ  
 ינפמ ןיפינס ןתוא ןישועד אוה pris "ni אבר
 תוכרב) םישנ D33' ולכאש 'ג 'פב ,ןהיבא דובכ

voהרשעל ףינס ותוא ןישוע לבא (ג'עס . "D 
 .וניהלא ךרכנ ומע piis ןטקו עשת הוה יאד
 הב mm Cb 5 ןינמואה תא רכושה 'פד ג'סב

 ןימומה ןיב vn ^b ןימומה ןיב ופנסו רחא םומ
 התוא חבשמ יניא רמאו םירעמש הב ויה אלש ולא
 הב אצמ אלו (pum איה תינכשנ איה תינחגנ
 ףוסבלו הז ןיא ךכ ולא ןיאש םשכ רובס ולא ןימומ
 רחא םומו הז םומ תועט חקמ הז ירה הב אצמנ

b. 
 וצקשת םתלבנ תאו Gro ייליח) mess ולא 'פד

mao (e am enmןנניסש ןישוחבי  ^bדגב  
 nm" והתפרצ 'ה תורמא .וצריש המ וב ןיללוצש
 ה"יחא]* | gr ןנס 'הד ארמימ 'גרת €" ה"ק
 תואמגוד הברה ^D ןמגרותמב ה"כו היתי ןינס 3/53
 ידגב vp ר"דמב ל"זרדב הפירצ ןינעב qj .ש"ע
 תולוספה וננתסנ ז"פר םשו .זפל המוד pavo בהז
 ףורצ ףסכהש nv» me 'פ יתבר 'תקיספ ,ונממ
 הרותה ךכ ^£« b ןָנּותְסָמו ףרטצמו רוכל סנכנ
 הלילצ ןינעבו us c/o  תקקוזמו תננותסמ
 תבש 'פסות ,ןנסמה . . ןנניס ז"פ 'מורת 'תפסותב
 ח'פס 'ורהט 'תפסות ,ןייה תא וב ןנסל €«( ח'פ
 :'נ ילוח יביד אינְפ הזמו .ןיאממ ןיקשמ הנניסש
 mb m .א"פב 'א ןפ — ע"יע :ח'נ םש ץובקו
 — [ילגנוא ירפסב 6או%ש ונממ לעפהו nibo םשה

 ilg iis ע"לל קתעוהו אָתיִנּונְס ס"לב) תיִנּונְס
(Gehwalbe 92מגב תופרט ולא 'פב ' 

 ל"צו] 6'(והנימל) Gre "לח) ףועה 6יינמיפ
 ג"רב ,הנבל תינונס איבהל 078 e "py [ונימל
 by תינונס תמיא G'y ry תבש) יי איצומה 'פד
 רוגע .(*ודיחפמו רשנה יפנכ ןיב חרופ e" רשנה

 ,(ז יח 000( .רוגעו םיסורותו .אתינונס 'גרת

 $^ mb 'יעשיב רוגע לבא ונינפל ה"כו ה"יחא]*
^bא'עב  "el TNןכו אתינונס םש םג 'גרת  

 ןכו 25 sp) m 5» ow ג'סר קיתעה
 (רעיוביינ 'צוהב 502( לופאלא באתכב הנוי 'ר איבה
 ףיסוהו des! à, 22 bn רגע שרשב
 D. תבשל "פב "הו s^ הזכ יכ ומול
 ל'צ ח'ר "יפב אנליוו ס"שב כ'או (תבש >>
 לאעמשי 'לב ארקנש [תינונפ] (תינובס) םוקמב
 ק"דר איבה ןכו ףאטכ לא ל'צ ףאנ םכלא
 יילוחב ה"נכו .םמש שרש yn" רגע שרשבו "יעשיב

owאיה וז עווצמ תרהטל רשכ טוסמה ףוע  
munbה 'ייעו םימכחו א"ר הב וקלחנש הנבל ' 

 !ולוח) יתבד תינונס קיתעה םשו 209 ןהאזיוועל
(Eי"ע  Mauersehwalbeל"נה תבשב תינונסו  vy 

Fliegensehnapperתא דיחפמ וניא רוגעה יכ  

 זפ

 שו יט" ו וכ וה שר רע ע וו 9 0000000 ו ו e ee שנטבב נשבו

 mr שורד ל"נה קוספה לע איבה םש 'קיו הרותה לע יישר לבא ץראה לע ץרושה ץרשה לכ קוספה אבוה סי"שב ('
 יילכ poii ןיפנסה )5 wey י"שריפב «nu )^ .יה קרפ יג 'שרפ ינימש ארפסבו סיישב היכו )3 ,ר"פדבו י"כב היכ )?
 יב סיש ייכבו ןיפינס ג"ונב (*  .ןיסוגסה לייצו ס"ט (ןוסנסה י"כְבו) היפס ייעגנ יפסותבו (ויסנסה יפריא י"כבו) mb ביב
 הזכו )8 .םש סיד יייע ומילפ ירבד רחא א'יד הז איבהש ןעכנימ סיש v2 ייגכ התיה ךורעה 'יגד חכומ )^ .יפאנס

var bה"מגרו שיע  v3סיישבו) יכיתחב םוכיראה םיכאלמש ןיפינס ייפ (אנליוו םישב ספדנ ונממו) ידי תחת רשא  
imהרוק (יכתחב פ"טב . %) m pysיייעו )!" .שי'ע יילכל ם"במרהל מ"יפב  im ^b3ופ ןכו )!! .16 טידסב ' 

 ? זייעלב ףינס ףיסוה קרו ךורעה ייפע 5 תוירוהחב שרפמה
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wv» nns]י"לל  cuvée(oןינע  

= (Flossfeder 35 (ףנכל ראות םש מ"למ "BD 
 לכ םיגדבו (6e ""n תופרט ולא 'פב

 םש 'יאו ה"יחא]* — .תשקשקו ריפנס ול שיש
 םיריפנסו וב ןיעובקה ןישקשק ןה וליאו 'גשמב
 ןהב טש ןהב חרופה :ו"ס ףדב י"שרפו ןהב חרופה
 'נשמב N/2: הדנב י"שריפ ןכו bn ינפ לע
 ילואו .םימה ינפ לע ןהב טשש םיפנכ ולא ריפנס
 vp VÀ וא םימב טשה «sU פ'למ אוה הז יפל
 הברמה 'ג wb" 'ד קרפ ארפסבו .ףנכה תטשה
 (A"W, שרח mn םש 'וכו םיריפנסבו םישקשקב

dw O2 oaeולש םיריפנס , vp ^bב"עס  ' 

ponש"עו ןהב חרופש ןיריפנס וליא םש בויא  
[wb | — 

 .ןוניריפמס ע"ייע ןּוניִריִּפְנַס *

 'ורי (י"א םוחתב םוקמ םש) התפינס ,התפנס *

 ה"כו nnbjb i'yp ו'לד ve "עיבש
 ירפסבו .התפינס 'פריא י"כבו ד"פ 'יעיבש 'תפסותב

moקליבו בקע ' nw46 רעיוביינ 'ייעו התנפס  

cA y'b3 קנש ומכ ילוא ןושארה ^b (יפל pip 
festandrücken רוביחו הרישק י"ע הקיחד pi» 

 אולמל לאשוהו  anpressen, anfüllenינש 'יפלו

(ermüden, schwach sein. תופיע ןינע diuo ע"למ 

 ןידדצל טיטה תא (' קנפמה 075 תואוקמב 'ב 'פב
  ^bןכו אלממה  ^b[ןקנפמ ל"צ] (*+קנופמ) ידג

 םיצכמ אלמ אוהש ('ג) 'יחספד ג"רב ןניסרגד
 אה ןכ ומכ ,הפג הליכא ונממ לכואו ( ןילבתו

 [ jnרימתב 'ב 'פב « GUאלש ןירדפהו ןירביאה
 א"פ .('חבזמה ידיצב ןתוא ןיקנוס ברעבמ ולכעתנ

 חננמש ידגכ ('ןקנסמ ידגכ  bpףייע דמועו וירבח
 הרות לש התמחלמב ןינתונו ןיאשונ ויהשכ ךכ
 אל קוניפו ידג רג 6 ז'ס 020( ומכ םיפיע ןידמוע

^p 3'N) — ,)"6%( דג 'עב "p רבכו אל תופייע 
 םסינכמו םירזופמ םירבד רבחמה לעפ יגוי 'לב גנס

pio — Qo 

 (דחא םוקמל |

n5 

 םומ רמאו הנושארב הב היהש םומו ול שויפש
 הוה אוהה ופנסד פ'עא ינולפו ינולפ םומו הב הז
 ןיפתושהד ג"רב ,('ליבקו ריבסו אשירב קדכמל היל
 ישאר איצומ b^ רבל (*יכיד יפינס (ב'ער יד ביב)
 קוזיחל םידמועה םינקה אוהש אנפדו םינקה
 יצוהל והל לידג יכלד, א'פ ('ץוחל הציחמה
 ותואל רבל יפייכ יצוהד והיישיר ווהילד ןיוכיל

sxורכח לש *). -- (ב'א "pי"לב  wanקובדו ) 
 ,Verbindung טל, cuv&geux "bb ןויכ ה"יחא]*

Zusammenhangבורקו ל"גה ע"למ אוהש ןוכנהו  
 vun :ופנסו ל"נה מ"בב י"שריפ ןכו iy מ"ל ול
 םשו ז"פ 'ובותכ 'תפסות ןימומה ןיב ופנסו ה'נכו
 b' ר"להק ל ע פ ת א .ןימומה Dy ופנסו ד"פ ב"בל
 יונפנתסאד ןויכ ייטירפ יונפנתסאד דע ךייח חמש
 םשה םוקמב ליעפ ינוניבהו .'וכו רמא היליד ייטירפ

win ^b qupףיגס י"שריפו ל"נה 'וכרבב ומכ  
 'וריב ןינעה mai ^w 'ימעפ הברהו  ,ןומיזל רוביח
 הזמו תפסות ןינע דועו .ש"ע :א"יד ז"פ 7212
 ןכו .ז"פ 'דהנס 'תפסות ל"גה mm ל"גה 'ינעתב
 יד 'כוסל י"שר 'ייע רבד הזיא תוכיראה לכ ארקנ
 ה'ד ,'ט 'וריעבו ץיטשופא ףינס זעול םשו ב"ער
 ל'צש ל'נו טנישפשיא י"כבו טשופא זעול דובל
 ןיפינסו ,(יר יב"ח) 'ג אקרב ע"ייע appendice ץידנפא

 םידומע ןיעכ b^ א"יפ 'וחנמ 'תפסותו ל"נה 'וחנמב
 'וחנמ י"שרב רויצה 'ייע םינפה םחל ןהב ןיכמוסה
 ראובמ ןכו .א"יפ 'וחנמב ם'במרהל מ"יפבו :ד"צ

"moויתושק ,ז"צ  (תומש nט'כ ) ןיפינס ולא 
 y peo" 61 ,יר 782( ךסנה תושק ר"פ ר"דמבו
 'וחנמב ט"יות yi" אל ה"ד :ו"צ 'וחנמ תופסות

Dvיושעה רבדל םש ןיפינס 'יפש  sanoקיזחהלו  
 ג'פס מ"ב 'ילכ 'תפסותב ןכו ,כ'ע רחא 327
 ןכו ..'וכו האמוטל רוביח ובש ןיפינסהו תורמסמה
 רומזמ ט"וש 'רדמב הליאשהב הכימסו דומע ןינעמ
 התוא עבטו ונימי לגר לטנ :ויכאלמ יכ 05 א"צ
 םדאכ ץראל ףינס התוא השעו תומוהת קמוע דע

 — [הפיכל guo ןתונ אוהש

"ys (!םוקמב ו"ופדב ל"צכו ריפדב היכ )* .איגוסב םייטשב ןתנוהי 'ר ייפ  ci"יזכבו  wpהיכו יכיר ל"צו יכד  

 םשו הימגר ייפמ קתעוה כ"ע (*  .יפוניס ה"ד :יד ביב יישרב ההגהב אבוהש n ייפכ nn )5  .םיש י'יכבו מ"טשב

 ה'יכו יצד ףינס ש"ארבו יכירי ג''ונבו יכד ל"צו יביר ינליוו סישב ילש v3 ךותמ Db תועטבו יכיד "גה vn רשא "23

 טירסב גייהר ייפבו הנוכב םה םיוש קלפמו קנסמ בתכש ם"במרהל nnb ןייע )5 . דצ ביב סיד ןייע 'פ סיש ייכב

"bai 8י"כב הייכו ןקנסמ יא דג 'עבכ לייצו יקנסמ ריפדבו ו"ופדב היכ (* .קלפמה ד"א קנסמה בתכ  b/pןאכ א"פדבו . 

»y» )?ייפמ קתעוה  ymםשו ל"נה  my5 תייטב ישתומ aע"לב ישהומ  n» (? .Füllung Guייפב הז  anm 

 ב"ער :jy ייתספב יישרו $/n וכלה הטשה wx )!9 ,יקנפמ ט"ק voy יציגינו ר"פדבו א"פדב היכ )3 .ייחספל «^n ייפבו

 .ל"גה רימתב



 89 תרקונס — pb | טפ

 דיחיב וניבר סרג הפיו ןיטילקנס ג'יפ ר"קיובו ולש | ש"מכ ןוכנהו 58 תואוקמב ש"ר "ייעו הפיפא
 ר"ע ג"יד .ט'פ 'וכרב 'וריב Cmm היכו ןוטילקנס | w"y ושרפל קחדנ רימתב ב'ער םגו ,'עה תלחתב

 pib'bpap ינוי לקשמבו .ג"ע ל"ר א"יפ ^mb mm — [w יכשא ע'ייע אל קוניס ןינעבו
 סורגל ןוכנ pw םג לבא ("ש"ע ו'מפ ר'משב "יא | cipio; "bb ןוטילקנס ,סוטילקנפ =) טלקנס

yyןיד תיבמ דחא  Einer aus d. Rath,םגו 147 ,א"ח ר"טייב ז"מיר ש"מ 'ייע םוקיטילקנס |  
G9 "p 333 (Guathsherrל"צ]  Clmםדא השענ : | qmiרפוס י"פע לודג 555  cuvאל הלמה ןינע יכ  

 םג םא ^« םש ץעויה דחא שיאו ןיד תיב קר | ינש ול ויהש ךלמל לשמ ךלמנ ץראו םימש תכאלמב
 "יגה יל הארנ ןכו C דיגנו בושח לכ הליאשהב | ר"קיוב .םתערמ ץוח רבד השוע היה אלו ןיטילקנס
 םהלש ןיקיטילקנס וליא On 3 "39 םידותעו | םיליתד הדגהבו €"5( ינימשה םויב יהיו ףופב
 'פ וניזאה ירפסבו ןיטילקנס םשו יתרטוז 'קיספב | n" ןוטלשב השעמ ("Cb b רעימ ריזח הנמסרכי
 ינקרס ד"מקתת 'ר וניזאה 'קליבו םיקרינקנפ ז"יש | ןיפאונו 6 םיפשכ ms ov3 ןדש 6'ירפקב
 — [פ"טב םלוכ ןיקד יתישע ןתשלש ולש +(*ןוטילקנסל רמאו ןינחצורו

nmaבוז בוזי יכ השאב .('םוותקניס א"ס .הלילה  
 (' ןיטילקנס לכ ועמש c5 ('וש אר תשרפ
 םלועל םינהכה לא רומאבו ,ותארקל ואציו ולש
 mw ("[אתקיספב] (אקסיפב) ט'כפ בצנ ךרבד 'ה
 אציו) ולש ןיטילקנס mun Carp רצ 2700 יתקיספ)
 ינפמ 'ה הטיעבל ,םיתעבש ןטק םצעו קושה | ,("םינותחתה oy ותניכש הרשמו ('(ותארקל
 םיעלס ג"י תרקונפל ולגרבש תועבצא 'הב הכמש | (.'ה רצ כירד יתקיפפ) השמ תולכ םויב אתקיספב

 הנושאר אילוחו תועבצא nw" ('"תוילח ב"י דגנכ | םצמצמו דרויו ("ילש ןיטילקנס חינמ ינא ירה
 )" עצמאבש תישילש אילוח דגנכ איהש ןהובבש | (""תומ 'שרפ ונות לאבו .("ןטמל םכיניב יתניכש

wpג"לפ ) Tודצבש | 'ט סומע םיפיסה ושעריו רתפכה . nópub "b!שיו וינפב והכה דיה ירוחאמ  

CKןיטילקנס ולא םיפיסה ושעריו והישאי הז  sowתחת ףורגאב האכה םירמוא |  TDה"יחא]*  
 מ"טשבו 'נליוו ס"שב 'יארכ ח"רל ךייש ןורחאה b̂ | סוטילקנס י"לב b" ב'א) — .ולש pj תיב "יפ
 וזבו = .ךורעב ל"צכו וייחל nnn םויסה םשו | (ח"כפ הלע השמו 'פ הבר תומש 'רדמבו ןיד תיב
 ט"לה yp pum לבוח 'להב ם"במרה ךלה הטיש | תיבמ דחא ץעוי b" סוקיטילקניס ינולפל ארק ךל
 inm הדוגא aw" ומכ ויתועבצא ץבק ורמאב | ח"יפ ר"דמב הנורחא «noo mo ה"יחא]* (ןיד

 אבוה הטסקרסמ מ"רב ה"כו הדוגא איהשכ ודיב | Uy" חרק 'קליב mr סוקיטילקנס ותוא השעו רזח
"p nביח) הרומז לעב  Cepילו 'רו המושרה פ"למ ורזגל ל"נ הז יפלו מ"טשב | ןשיה 'מוחנתבו  

^D mpו"ד ח"פס ק"ב 'וריבו תופלחתמ | ןורדתקנס ע"ייעו .ןיטילקנם "א ד"י  Yyתמאב "יא  
 תילוקנס ל'צו תיקנולקס תועטב ייגה םש קר ד'מלב | b cvpodep" רוטילקנס ןינעה הזמו 2 הרעהב
 ,תירקוניס p"w י"כבו ל'גה 'יסרפ הלמ איה איהו | ,ירוטילקנפ לש ןמוא ירקית ve .ר"בדב ץעוי

 'מגב שבושמ 'זיפו 'צנוש 'פדבו תרקוניס ,תורקוניס | ר"משב ומכ אוהו הערפ יִרוטילקנס ח"מפ א"רדפ
 'יפבו .ק"בל p'7 '"y תרוקטס ,תרקטס י"שרבו | ןכו ,הערפ ינפל ןיבשוי ויהש ןיטילקנפה לכ א"פ
 W^ (ורמא םש ילב) ךרעה לכ קיתעה רשא יריאמה | ןיטילקנס היל ירמא 'ה תבר 'פ ר"כיאב ץובקה

 Faust) ףורגא .)5=- .42=- פ"למ 5^5( תרקונס
 «Gr קיכ דכה תא moon 'פד ג'וב

 'ג הביכרל 'יפ 3^ תרקונסל 'ה הטיעבל 'ג הביכרל
 שארו ךויה ףופ םיקרפ השלשב הכמש ינפמ

 טיושבו םינפשכ טייק יייכבו (YAb73 ,'מאו ר"פרבו ב"ה י"כב ה"כ (5  .ט"ושו ריקיוב ייל O sn ל"יצ no איפדבו )!
 ליצו סלקנסל טיושבו ןיטילקנסל רייקיובו (pa ה"כ )5  .םיפשכמחו םיפאנמהו םיבנגה ריקיובו וגיבר רדסכו ןיפשכ

 ריב י"כבו תווטקניפ ביה י"כבו תוותקניס ביה ייכבו ןקזו שישי senectus ריל אוהש ליכו ריפדב ה"כ (* .טלקנסל

 ו"יוה לע וק קר ריפדב היכו ושאר לייצו שאר רייב v3 aom "33 ןוכנל ה"כ )9 .סויתנוקנוס עיפדשבו םוטוקניס

 שח אל ביירו וסלקל לבב ינב לכ wen גיונבו ןיטינקנס ע"פרשב לבא מ"אפרב n'3 )^ .הנושאר תועטב ע"פרשב וטשפו

 'תקיספב יילו קוחמל שיו םדוקה ןויצמ הז אבש הארנו ביה ייכב היכ (* .עוטק אוהו יפפב ריפדב (* .הז לע ריעהלמ
 ינא CN 'תקיספבו עיטק אוהו יוכו דרוינ ילש ןיטילקנס חינמ ע"פדבו ב"ה י'יכב ה"כ ('* .השמ תולכ םויב 'קיספבו הירד

 גייונב (*% ,טיכפ ר"קיוב ה"כו םהיניב ns 'קיספבו ןטמל םכיניב יתניכש םצמצמו ררויו ןלעמ לש ילש ןיטילקנס חינמ

myרישהשב היכו ( .ןלעמ לש  'bםשו הילפס רחקיו ב"יפ רירמב הנאצ  ^wייגב  oy v3וכו הרשמו 5/33 ' 

 פ"לבו ('5 = .60ך[0/0 506 200% םינקז oy וקיתעה (יב ,ז"ט ידמב) דעומ יאירק (!* .ויופרבו טיק ייכב היכ )5

 ןוכנ ה"כ (!7 .אודשבש תוילוח «n תועטב (i'm שיק יכב (%% ,סוטולקנוס ןמ שבושמ קפס ילבו םיבושח b^ וטילקופ
i עבצאבש תועטב ע"פדב לבא ב"הו ט"ק, "i3 "NO 

1 



mons] 

 אבו הינפל הנוכתנ 'יפא (" םעדימ היב *C החתמו
 א ל ש רזוח תויהל יואר ןכש תבייח הירוחאל
 )^ j^ yn ילופישב תישושבגב האות
 ^p'e3 C "איה Dro השמל] הכלה תמאב לכו
 רניס 63^ (ne תוכלהמ ולא ךמפד 'טגב תבשד
 'פד ג"סב .םינטק םיסנכמ 'יפ .הניבל וניב קיספמ
 רציכ פ"סב רניסב תרגוח השא (^Cvb p הבורמ
 v2 יומבי) שיא תשא לע ןעטנה 33 ויחא תשא
 (DB 3'N" רניסב תרגוח השאו אצוי לכור (ג'עס
 מ"יפב ה"כו ה"יחא]" = cor .ע"ייע mun י"לב
 תבשב י"שר לבא ,רוגח רניס. תבשב ם"במרהל
 הזו םינטק םיסנכמ ךורעה e5 ^b" תומיבו ק"בב
 הב הסכמש ןידס וא 3 תכיתח אוהו רקיע ל'נ
 ל"זר וליאשהו הרחאלמ ןיכ הנפלמ ןיב המצע השא
 DANS ןוכנ לע אצמת "יפו 'רומאה פ"למ הלמה
 ןיבו רניס ןיב שרפה שיו 145 ,ב"ח סרילואוול 'ייסרפ
 "אוה ,ה"עד ד"פ 'ליגמ 'וריב ה"נכו -- vy רניז
 ןיב רניסב mun nes אהתש ןיקתה (ארזע)
 ג"ע א"לד ז"פ 'ובותכ 'ורי ,הירחאלמ ןיב הינפלמ
 Yy ז'טד א'פ "טוס 'ורי ,רניסב תרגוח התוא ואר
 ק"בל מ"טשב אבוה ןואגה בתכו — רניסה תרתה
 םהינתמ לע ורגחל םישנ תוליגרש רניס ל"זו ל"נה
 תסוב ןהידגב וכלכלתי אלש ינפמ ןתסול ךומסב
 — עקוקל דע עיגמו

 Artisehocke 'ורו. י"למ וניבר תעדל תוירגס =) רנס
(à, Us ע"לב S פ"לב 0000 cinara 

 תיעיבשב ט'פ םגיפהב  OUOרע הליגרב ןילכוא
 ולכיש  meuיקתשימוד יררק 'יפ

  mmט"יאלב  eardi 6003001ש"רה "יפב ה"כו
 תיבכע) םיצוק ןימ ארקנ ןכו .קדצ יכלמ ן"ביר 'יפבו

eynara 1'53 ל"נה 'עו פ"לב י"לב ומשש (הנשמב 
  eardunculus'יפש סרנק אוהו  wuתויבכע 'עב

 'ציניוו 'פדב לבא 6920: י"'דרק [ ^xמ"יפבו 'מגב
 ס"ד) ילופאנ 'דבו 'וריב ה"כו תוידנס ם"במרהל

 (יעיבש « m'ג קופ רהב ארפסב ד'בארה 'יפב
 והיגהו תוירגס ג"ונבו תוירדנס םש ארפסבו 'ב 'שרפ

 3 רנס - תרקונס

 y*D3 תרגוחה השאהי b^ רזוח תויהל יואר ןכש | y ה"טרה (w^  .תירוקנס ל"צו תידוקנס ד"טב
 לש ףכוא י"שר B" םג נ"שו ף"ירל ביבס ן"רב
 ל"שרמהו — C איה אמלעב הרעשה קר הז לכו רומח
 'יפב דואמ ךיראה "7 b^ ג"פ ק"ב המלש לש םיב
 ךורעה לעב ןתנ 'ר קפס ילבו : םייסו qm וניבר
 לכ הרוסמ ירהש הלבקב א"כ ובלמ הז איצוה אל
 — [הישע כ"ע וריב דומלתה

v bm) mrmnp3oב'ר "יע ץעוי סי[%696806  

(Rathgeber, Beisitzerהשעמב 'ח 'פ ר"בב  

 אלו ןורדתקנסולויהש ךלמל לשמ ךלמנ םויוםוי לכ
 ונינפל (* ינ יפבו 6 ותעדמ ץוח רבד השוע היה

 רמא דע 'וכו (* ןורדתקנס ול היהש ךלמל (טימפ
 תושעל אלש אלא C ןורדתקנס יתישע םולכ ךלמה

ymםולכ ה"בקה רמא ךכ ןדוי 'ר רמא ותערמ  
 תושעל אלש א לא יתצע שיא ותוא יתארק

yinפיר) ט"ע 'שרפב ("ותעדמ  (Cryרמאיו  
 pom C היריד ןורדתקנופ ל"א רחשה noy יכ ינחלש
 םיטפשמה הלאב ונדמליוב .'וכו ךלהמ אנדרי
 ולש C ןורדתקנוס ל"א ה ייס םיטפשמ ימוחנתב)

 ןידמוע םיכלמ והיש C) תשמישש ולא ןיריתע
 תוירדתקב רידת ומע ןיבשויש םירש b^ .םהינפמ
 ךלמל ץעוי י"לב B iuo^ .ךלמה תא םיצעימו

avvג"מפר ר'מש יונכבו ה"יחא* | (טופשל  
 ודי ךותמ סומלוקה תא ףטח ורדתקנוס השע המ
 ד"סתת ^ 'ילהת 'קליבו ו'קס רומזמ ט"ושבו 'וכו

^aiהשע המ ר"מ פ"ר יתבר אתקיספ .רוגינסה  
 א"לקתת זמר 'ר עשוה 'קליב ה"כו 'וכו ורדתקנוס
 אוה ארייתמ D 'פ ןנחתאו 'ר ירפסבו .ורדתקנס

 ןיררותנקס ךל ןיאש התא + . ולש ןירדותנקפ |
 ןנחתאו 'קליב ןירדתקנס ה'כו ןירדתקנוס ל'צ 'וכו
 — עמ

 תא רגוחה הסכמ ןיעכ ₪ פ"למ רֶניִפ =) רנס
 ולש תשובה תיבו ובנז הארנ אלש סוסה

po 529 ןמ לאשוהו השאל דגב תכיתח  
 'פב תבשב Gurt) הרוגח Cováoiov ינויו 'פו ע"לב
 השאה ורמא תמאב Cir תבש) עינצמה 'פב תבשב

mamאקארקו ליסאב 'פדב | תבייח הירחאלמ ןיב הינפלמ ןיב רניסב  "syי"כבו  .תוירנס ךורעה  

am )יוועל 'הו ריבשמה לעב  psהיגהל שי הז יפל איסב טלקנס 'עב וניבר איבהש סוותקנופ ילואו (* ,םיתכנ םהיפב  

 anne דע יוכו הצע וב לטונ אהיש ולש פו קי ט ל pop ואשעש םהרבא N/2 פיר 'ישארב 'דגאמ היארהו סורדתקנוס
 ו"פרב )* !'ג קרפ ו"פדבו עיפדבש 'ג םוקמב ליצכ (5 .ןורדתקנס ייגב ךומסב הטמל אבוה שרדמה הזו ,יתצע לעב

 ע"פדבו 3em טייק י"כב קר הייכ (* .ןורתקנפ יציניוו ר'יפרבו ביה w33 ןוכנל היכ (* .םירדתקנס ג"ונבו ןורתקנס ר"פד
 ןשיה 'מוחנתבו פורדנקס םייטב יוחנתב (* .ולש גייונבו י"שרל סחוימב היכו )^ ,שייע םויפה הז ייל רייבבו 'וכו vy עטקנ

 ««3 ייגכ bw ינליוו םיישב חייר 'יפב הייכו nnno עייפרבו ביה י"פב ןוכנל ה"כ )19. .תרמאש גי'ונב (* .סורקודנוס ייגה יג ייס

 ח"ר 'יפמ קתעוה כ"ע )!? ,יריאמה ייחב היעט ילופשב ייאו חיר ייפב ייל ('? .םעדמ ץיפרבו י"כב ןוכנל היכ )1! ,ל"נה

 ישחע ךורע V2 ייפע תטא יעב וניבר תטש יפכ ןוכנ היכו מילה כייג םשו (אנליוו ס'ש) תבשב
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 ףנעה b^ .אתלבישד אססכ רמא רח C2 היכ בויא)
 ןירמוע ןיכורא ןיטחמ ומכ ןיארגה תלבשה שארבש
 תוקד םיניש ןיעכ ןהמ תוטלוב אלא םיקלח ןניאו

cbומוקמב והונשריפ רבכו ןיעלמ ןיארקנו . 
 ומכ jm ןוכנל ייפ ben ןעלמ ys ל"ר ה"יחא]*
 'יפ ןכו 'וכו p"€ י"כ 95( wbNDb ימד הבע רעיש
 אימד GU ףד ילייגנא «v ץבוקב יילוחל «v ה"מגר

 יייעו כ"'ע now תורעשל מרד 'מולכ אסאסל
 ייצקועל ם"במרהל ט"יפו 'טוסו "ילוחב י"שריפ כ'ג
 ,זיכ גימד עימ אפלסְלַח והוארק 'יירוסהו i א'פ
 159 צ'נלפפ ףעל y"' אלבשד אננש אוהו 9

 — b^] אל אסאס «mi לבא

DD *ע"לב ןכו מ'למ)  rr»תעלות אסס ס'לבו  
bs (Wurm, Schabe, Motteא"נ ייעשי) , 

Cmאסס ךיה 'כ ,ה'כ ילשמ םגרתו .סס םלכאי  
 אמס ס"טב "יסופד תצקבו 'טישפב ה'כו .אנמל
 א"סד 'ב קרפ הציב ימלשוריב אמס ס"טב ה'כו
 ה'פ 'ורשעמ 'וריבו (mz הינימ SD אמס ג'ע

vaג"ע  "em sabל"צו אפכ .ח"סד ב"פ 'גיגח  
 םש ורמא ןכו 5n  .'כ 'ציבב יריאמה 'יגכו אסס

àv)ל'נה הציב ) DDהיבו הינימ אסקד א  ^bאפק  
 יתרת Gp y"y .ג'צ 'רהנפ קלחב ןנירמאדכ םיצע
 וכותמ םיצעב אצמנה תעלות רמאקו ישיבי יסיק
 לשמ הז לכו רחא םוקטמ ול אב וניאו עילתמ אוה

 למ ע"ייע דועו כ'ע אטוב ןב אבב לע

bsppםיכורא םיפנכ לעב (* .25%32% פ"למ ל"נו  
 ןירימעמ ןיא 'פב (בגח peo ראות אוהו :
 רמא אלוע )* supp ליא יאמ Gro 1« ןמש 'מגב
 ה"כ ה"יחא]* | .לי א יעב bam C לבסוס

pusלייא ע'פדבו ט"ק י"כב ,  ymליא  supp 
"B(אפישוש ייגה +: היס ןילוח יופפותב) אבישוש םג  

 דקרמ ———* פ'למ ^b דועו .םש 'מושרה פ"למ
 — Springheuschrecke] ארקנה בגה TN היהתו

popתבכרהמ יתעדל)  (elדועו הפי פ'לכ  
yox הפי לעב אנוגסס כ'או עבצ O5 

  schünfübig(שחתל ראות אָנוְנְסִפ ס"לל קתעוהו
nat) ץעה jb אצויה לכ 'מגב ןיקילדמ המב 'פב 

Gm» |םינווגב ססש ("אנוגסס שחת ןנימגרתמד ונייה  
 אה ול המודו הברה םינווגב רייוצמש b^ הברה |
 בר Ge תומבי) ותמבי לע אבה 'פד ג"סב ןניסרגר +

 .ע"ייע ארנה 'למ הארנכ הזו תוידינה ןעכנימ ס'ש
 דע הליגרב ןילכוא 'יא ז"פס 'יעיבש 'תפסותבו
 תאצוהל (s'y2 סעלרעפ 'הו 0( ירטונא ולכיש
 תוינזאו Satureia ירתצ man (מ'קוצ y" 'תפסותה
 אצמ אל 821 צ"נלפפ ףעלו תויבוזא (םש 'פסות)
 — [ל"נה תולמה "יפב ודי

 ,'א רכס ע"ייע א"ער ז"ס תבש ירניס ,ירנס *

 -Gewohn גהנמ cuvdeu י"לב האיתניס =) אתנס
(heit, Gebrauchא"נ 'פ ר"ב  C2)תוצמו  

eos nesל"צ]  [mesאדה ףוא היל ') Cgmap 
 גהנמ C ןוי 'לב 'יפ אכה אפלמ ys תא אתשיב
 ישמאו 'זיפ ר"פדב ה"כ ה"יחא]* האיתיניס

 האיתניס י"כ ראשבו האתיניס ו"ופדבו ט'ק "531
 סחוימה b^ ןכו .י"לב p^ ןכו ר"פד ^35 ןוכנהו
 אדה אינס ןינעמ ןיבה אוה קר רועכ ime י"שרל
 אשיבו אתינוס זא לבא יבר הנשש וז הרועכ 'רד

vתונוש תולמב דחא 355 םירומ ] — 

^b םינפב 'ייע 60660 "bs b' אָסיִס =( DD 
 , :בימ יוחנמ) הרשכ ןיסיסה ןמ nau) תועיקפ

 דוג 'עב ה"יחא]* דרג יעב ונשריפ Co הכוס

 B3" ה'כו 'וכו יתש לש תויעקפ ולא ןיסיס 'יפ 'ד
 .ב"י הגיגחב ןכו ש"יישמול זעולו 'כוסב .י"שר
 תויעקפ nw י"פ ר"בב י"שרל סחוימבו ל"יישימול
 ט"יאלב ל"יישימוג ל"צ םלוכבו ש"לאיישומיל

gomitoloםינשונ םירפסבו  gomulus y 53 gomiscello 

Knüulל"נו תויעקפ : ןיפיס 'כוסל ח"ר "5 ןכו  
 רשא 'מושרה י"למ הלמה תרזג הבר העיגי רחא
 )^2 טיי 'קי) ופיקת אל םינקז 'ע וקיתעה הדי לע
 ףקיהב רעש ילודיג ןינע אוהו סט 0/0075 0007

 ק'העו (Haarschopf)» דוקדקה שארב תויעקפל
 אדנבלעז יתש לש  תויעקפ b bn^ בתכ בנש
 Salbende Seilband, Sahlband אוהו &'53
 n^ ללמה ןמ ק"העה 'יפש למ ע'ייעו )514 גנולעדא)
 דנאב לעז דגבה שארב גרואה ריישמש המ
 קיתעה m5 rm 'דמבל 'א m^" — כ"ע א"לב
 — wwe] ןמ אל הכלהה י"פע

NDDמושרה ע"למ ע"ייע אזאז ומכ אָסאָס —( ' 
Granne, das Haar an תלובשה תורעש py? 
&DD5 אימד GC» ילוחד ק"פב' (der Aehrenspitze 

 'טוסְד 255 יא מ (« C0ולמי תלבש שארכו יאמ

 ר'פדבו טייק יייכב ןוכנל היכ )* .ימור v3 לבא ע"פדב ןוככל ה"כ )9 .אתינוס 3723 )? .אדח ם"יטב 'ציניוו ר"פדב )'

 .האסאס «nt יילוחב ליצכו .יה הטוסבו 'ילוחל הימגר ייפב ה"כו אסאס Cyn שארב טייק י"כבו הרשכ עיפדשבו ייל

 ליבסוס 3/33 לבא («v ע"פדב (pz הייכ )7 .לייא ןאכ ע"פדבו ליא יעבו טיק ייכב ה"כ )5 .אצמק ליא cya םג ליצכ (*
 .איגוגסס סייטב ו"ופדב לבא 'מאו רייפרב "33 ה"כ )?
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 ein syr. Gewüchs cícov "b pp'D =( PDD) | רייטצנש b^ אתינונסס היתדחא אנוה רב אחא
 L0 סישותרה yy תרהו הביקו השיבי ןיסיסימ | השמ חמש אנוגסס א"פ ילוחה ןמ םינווג ורשב

waתרה 'עב ונשריפ רבכ | א"פ ה"יחא]* .הברה םינווג 35 ויהש  (ב"א ^bורו י"לב '") ןימ ^[ 
 < 8 אוהו ספרכ pur ומכ ךוראו רוחש ערז .ולו בשע | an" ה'כו החמש quy מ"לב שש ומכ ספ ןיבה
 תישילש הלעמ ףוסב nn ערזהו אירוסב לודג | ק"העב ה"כו הברה םינווגנ ששש 'חסונב תבשב
 .עובקלו הנתשהה תעינמלו םוטא לוחטל ליעומו | ל"נה פ"למ אוהש ןוכנהו .אנונשש פ"א Dow י'כבו
 ןתשל ליעומש הממו (nns (םישנה תסו | היאר וזו שחת תקתעהב מ'כב 'לקנוא 'גרתב ה"כו
 ןיתשנ ןיתשמ יכו ב'עס ט'ס "633 הלוגסה ןיכנ | אלו ףסוי בר ןויכ םגרתה הז לע םגו פ"ל איהש

imאיבה אנסיסא 'עב וניברו 'וכו אתשיבי אנסיסא | ב'ח ר"טב ז"מיר) 00% י"ל איהש רמול  = 

 .א'עב יתשריפ םשו ב"ר וילע גישה רבכו ף"לאב | אתינוגסס םשה 0333 ראותהמו .(טראכאב םשב ג'כ
 י"שריפכ אלו ןיסיס ראות אוה הנסיס הארנכ םלוא | היה אלש ינפמו .אתניכסופ ג"ונב לבא וניבר 'יפכ
 תלעותל ץסיס y" האופר 'רמאנ רועו .ש"ע | י"לב שחת b^ ןכל פ"ל ימלשוריה ןושל לע ליגר
 N'D3 אביטר ןיסיס רסימל :םש ןיטיגב לושלשה | םינווג ינימ כ"ג הב שיש היח ןוניסק אלג ע"ייע
 ל"נ הזמו ^a רש yy אימב אתשיבי ארשימל | ן תש ה רצועמ ילוח b^ תומביב י"שרו -- הברה
 בשעה הזש רמולכ (' .י"ק תבש יִנאָסיִס ךנמיס | לבוקמ היה ךכ peo ילבו כ'ע ven רקענ םדאו
 י"שרו םש ppp ןינעה הזמ יכ ל ו ש ל ש ל ליעומ | סוס תולמה b^ םע now ^en mw ל'גו ודיב

 = 6" ז'חא אבה 'ע ey תוכייש ול pi ושוריפב קחדנ — 6 [רקוע 3$ ni ןתש ,\* פ'לב
 nnb ןויכ ןכל (e ןילשלשמ תוסוכ ינשש ינפמו
 אל יוועל 'הו j^seb ינש .וב שיש ינסיס ןמיסה

 — [כ'חמב ןוכנ קד :

 -motte רוגמ ןמו Db ןמ ךורעה תעד יפל) רּוגִמְסֶס
bewohnte (Ceder)ד"עפלו  mottezer- 

(fressen6 '₪ ןירדהרפ תכשלל 535 אמוי שירב  
 ובינ Pp'D (3T יב ע'ייע (ריעל יטרפ םש) ןיסיס * Co ,יח שיהש) ףסכ תרימ הילע הנבנ איה המוח םא

DN» ^Bג'ע ו"לד ו"פ 'יעיבש 'וריב ןיסיס םוקמו ןיסאמנ ויה אלו המוחכ ויה ןלוכ ולע  

 039 רעיוביינ = יייע) Hippos אתיסוס אוהש הארנ | ויהו םאמי אלו ריבכ לא ןה ה v5 בויא) ביתכדכ

 תועלבומ תורייע ןיב הנמנ ח'י ^e יולהא 'תפסותבו | ןהב הרוש שדוקה חור nmm ףסכ תריטב ןינבנ

 ייא .טרופריא י"כבו היתורבחו תיסיס ןוגכ י"אב הקלתסנ 6 תולד ילדב ולעש ןויכ איה תלדסאו

 — רַפַּכ ע"ייע אתיסוס זרא חולמכ ןהל ןיאבהאובנה ירבדו שדוקה חור ןהמ

 n רוגמסס p^ )* דבל לוק תב רמולכ )* na^ ןהש
 ומכ ס"לב p^ אָנְסיִס js ץובקה יִנָסיִס =) ינסס | בקרה טלוש ןיאש ססה ןמ רוגמ 6 ו ל שי) זרא
 ייפ וניברו 840619806, — Kamm םינסנס | םיקילא 'רו ה"יחא]* = .זראבומכץע (םו לכב
 6 זיפ טיב) ("ו הו ל ה 'מ ג ב ךשנ והזיא 'פב (םילכ | תעלותהש זרא DDn ןמ רוגמ זרא רוגמסס 'יפ
 .םילכ p^ ("והננק (* ה י ג ם י ם ב והניהבנא יאו | אלא ראשנ אלו הריגמב ומכ םינפבש המ לכ לכוא
 yy 539 g'yp "p תבש י"שרב ה'כו ה'יחא]* | יפכ) ייפ י"שרבו  (ימויל סירב אבוה) כ'ע הפילקה
 ם'למ אוהש qim םילס p^ מ"בבו שימו ןיסס | pios וררגמו ותתכמ ססהש רוגמס (ה"בה תהגה

ov opע"למ רוגמ הארנ ילו .כ"ע תעלותה  JSןסנפ עיייעו )* ל"נה ] — 
 ם"לב sícupvow, cícugyx, 600% "by ןונְרָסֶס | רקונמש זרא רּוגַמְסְס .כ'או רקונמ 22%-*  ראותהו

 'ייע ,zottiger Rock 210800002 ןוראסיס | C [bon ןמ תתוכמו :

 irisfarbig  dunkelviolett Ag יעו פיל אוה 195 am יוועלל ל"תמעל  ויתופסוהב רעשיילפ יה תערלו ('

s (*היכו טייק י"כב ןוכנל  v33יכבו 'ציניוו ריפרבו (4 הרעה ו"ס ,גיח) לד עייייע) (ימויל סיד לצא) שייהש יקלי  

 תלרכ םכמצע םתישעש םיש י"כבו ח"ר ייפבו םישב היכו תותלרב ישמא ליסאב 'זיפ יפרב לבא תולרלדב ךורעב יירחא =

 «m .יפבו (* .שוריפה לכ ק תעוה סשמ רשא (אנליוו סיישב) חייר ייפב ייאדכו זרב ליצצו זורב טיק voi (* .(תותלדכ)

 ייפעו (*  .לכב ע/יפדשבו רייפדבו יייכב היכ (* .לוק תב ys קחצי רחפב ךורעה םשב ה'יכ (* ,דבלב יילו לוק תב b^ ייא

 mm העטו ('% ,ינסיס סייש ייכב )? sison agrion  הלמל ןויכ ילוא )8 .55 ,גיח ר"טב רעלזייא n ש"מ ןקתל שי הז

 פעל יייע ('* .יהנכק עיפרבו טק ייכב ןוכנל xax בסיסני.  5!) mo ('* .ריפרבו ייכב ה"כ )! .119 צילפפב ףעל םג

 un םוקמב
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 'גרת .דח עיסל ה"כ 55 :"ש nm הדונאל 'גרת

 — 6 (דח yep )3 ייט עשוהי) דחא הפ

 רושקבו 50868 הכימתו הנעשה ןינע מ'למ) דַעָס
 das הליכא y" הכימת ןינע (ותלוז וא) בל

Herz krüftigen, Malzeit abhaltenהדועס םשה  

 mmybb ןקותמ 55m 0/55 תובאב ג"פב

 C ל"ז םומינולק ר"ב םלושמ יבר 'יפ תוינשמ ולא

 ינב ויחיש )"5 איפ תובא ךיתיב ינב םיינע ויהיו
 יירמאקדכ והינ יאמ רחא אלו .ךתכאלמ ןישוע ךיתיב
 הינקידלו הישירל היעבצ לזאד (* אבס אינע אוהה
 ל"א ןנבז ל"א (" ברד הימקל אתא (' אמכואכ
 אינעכ ךל ("אננייז ל"א ךיתיבינב םיינע ויהיו
 אפפ ברד הימק לזא ("ךל אנניכז אל לבא
 לכה ,6 יס B'2 בהזה 'פד ג"סב 'וכו הינבז לאומש רב
 לכש דמלמ (" ןופצ לכה ירמאד תיאו יופצ
 ה'בקה לצא ןה prex םדא ינב לש םהישעמ
 םותח ידמע סמכ אוה אלה דיל יב"ל םירבד) ביתכדכ
 תושר הנתינש רמלמ הנותנ תושרהו .,יתרצואב
 "Qo יל (B ביתכ ms ערלו בוטל pus ינבל

mmyםייחב  psאלא רוחב םדאל ול םירמוא  
 .ודיב תושרה אמלא רוחבל תושר ול שיש רבדב

vwןדינ םלועה  T5558סנרפמ ה"בקהש  jm 
 ונא ןיינמ ןהישעמ יפל אל לבא ובוטב ומלוע
 mum הנתינש דע םלוע לש ותיירבמ ןידמל
 ודוהב ('*ודסח ו"כ ינה (.ח"יק םיחפפ) ןנירמאקדכ
 הנתינש דע םדאמ תורוד ו"כ דננכ ימ דגנכ םילתב

mmmםיבוט םישעמ ןהל היה אלש  jnםתוא  
 תוכא) ןוברעב ןותנ לכה רמוא היה אוה .(** ורסחב
 דלונשמ ברע ידי לע םדאהש דמלמ ves) םש
 ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ (n ae nomm) 'אנש
 יכאלמ «mm (noms mew) $n ךיכרד לכב
 םיכאלמ ינשש ךדמלל וב םידרויו םילוע םיהלא
 ןיכלהמ םירחא םיכאלמ ינשו .םויב cep ןיכלהמ

 'ג יישארב רוע תונתכ €« א'כ תשרפ ר'בב (ב'ר
 י"לב 'יפ (N'3 ןונרסיס רמא אנינח ר'ב יסוי 'ר (איכ
 ה"יחא] ,(וילע רמצה דועב רוע לש שובל
 "יא "כ D^ "ישארב 'מוחנתבו ןוטרסיס 253
 'וריב .ץובקב mov ךורעה 'ינכ ל"צו ןוטסיפ

Dumז"פס  w^ןוגכ ךל תיא המ ג"ע  pos 
[mse'b  צ"ל[ aw)(פש) וכפהו  pow qus 

 — nw] שרפמה p" היחלש

 בצממ הרסהו הקתעה ןינע חסנ 152 עסנ ורקיע) עס
 -fori- wegrücken, Ab הנשמ 'מולכ ןושארה

(Gnderungen treffen,אהי המכ 'מגב ןיפתושה 'פב  

 ןירעשה לע תונתהל ריעה ינב ןיאשר Cmn 23 ריעב
 .ןתוציק לע עיסהלו ןילעופ רכש לעו C תודמה לעו
 ףיסוהל וא שודגל וא קוחמל תודמה לע תונתהל 'יפ
 ךכו ךכב םיטח לש רוכ ^5 םירעשה לעו עורגלו
 לעו וב אצויכ רעש ול שיש רבד לכ ןכו תועמ
 ומיכסיש המ לע ןיאנת ןהיניב תונתהל םילעופ רכש
 םעפ ת ונ ש ל p" (*ןתוציק לע עיסהלו וצרתיו
 םדא אכילד אכיה ילימ ינהו וארי רשאכ םעפ רחא
 םהל ps ריעב בושח םדא אכיא לבא ריעב בושח
 ושע אל ןכ ושע אל םאו ותושוב אלא תונתהל
 ועיסהל ךירצ רמוא ןועמש יר 072 םילכב ה"פב .םולכ
 ולאו 'פד ג"רב ons םוקמל םוקממ וריסהל ייפ
 לארשי ורבע דציכ ןנבר ונת 6 205 .(n0 ('ןירמאנ
 םויהו םילגד 'ב ons עפונ ms ov לכב ןדריה תא

 Copy אוה yp ב"א) הלחת עפונ

 םימכחה תכו והעומ תזוחא o yo^ =) עם
 -Anhang, gleich העומש wb םימיכסמה

gesinnte Gelehrteייע דועו ' (y"D'y3 ^nג'סב  

 לכ ול ודוה אלו Cx'ybo vy ןיטיג) וזחאש ימ 'פד
 (ct) ותעש לכ הל ירמאו ושרדמ ינב B^ ותעיס

^bואצמנש םימכחח לכ  cwב"א) (6*העש התואב  

 Nn» לע רבועש ימ לע סונקל ונלש םירפסב 573 הייב ןתצק לע ייא ה"ימגר 'יפב (? .וניבר ייפמ חכומ ןכו תודמה לע הלחתב ג"ונב )1
 ש"ע )4 .ןינמאנ ם"טב ו"יופדבו ןויצה לכ ייל ריפדבו ימאו יזיפ יפדבו b/p י"כב הייכ )9 ,י'שריפב םג הטשה וזכ 27y ym ישנא ובצקש
 וניבר דובכה םשב והוארק רמא הייד :ד"נ ןיטיגב יופסותהו )7 .עייס 'עב 'ייע תואמגוד רתיו (* .וייח ימי לכ ייפ י"שרו (* .שיימו
 ותושעל העט תורודה ארוק לעבו 865 רצ ץנוצל «^p 36 הרעה ריייש ןואגהל ניר תודלות ןייעו סומינולק וניבר ןב םלושמ
 ואיבה אל ךורעה לעב וניברו .דיי רצל ןייעו ^a רצ ריהק לעפפאק יחה ל"ומ ש"מ y ת"רד היתגולפ רבלו וריבחל

nowג"ונב (5 .ךומסב יייע םינואגה םשב תובא ןגמב ץ"בשר איבה ךרעה הזב וישוריפ בורו .םירחא תומוקמב הז 'ע  D'53 
 ונינפל b^ )9 .ריעה אל יחכוכה ךרע לעו םש סייר לעב איבהש תומוקמה רתיב ה"כו ארבג סייש י"כבו אבס אדבע אוהה .'פ
 jj היה אל ברד ךורעב ל"צכו (הברד סייש («v33 אברד גיונב ('% יישרופ יי'עו וכיברר שוריפ אוהש הארנו ס"ש ייכבו
 ינעב תונוזמ ךל ןתא ייפו cow י"כבו םיישב וגינפל ייל ('* .אנייז ע"פרבו טייק י"כב ה"כ )! .לאומש רב פיר לש ורוד
 nnb בוטש ךיתיב ינב םיינע ויהי ליאו 5m gy wb תובא ןגמב ץ"בשר ינפל םג תחנומ התיה וניבר cav הארנכ
 תובא ןגמ ץיבשרב היכו (15 .המה לארשי ינבמ אל רשא םירבע תונקל ונוממ איצויש אלו והותרשי om םיינעל ומחל

 ץ"בשרבו )!5 .ומוקמל סייד my יקליבו םישב יב ייכב היכו )15 .לזנה ייפ כיג 'יא םשו םינואגהמ שי םשב ףוסב 2720 ג"פ

nv7 ףוסב pייפה הזל זמר כ"ג שי םלועח בוטבו  . 



 = ןינעלו עשרלו קידצל דחא הרקמ ותריטפ תעשב ףא
 < "ילהת ןושלמ הז ב"א) ^C וישעמ יפל ns לכ 25
 ה"יחא]* .(דעפי שונא בבל םחלו (יו'ט דיק
 רימת ןכו ,בל רושק ילב Cro א'מ) מ"לב ןכו
 הל יתרמא דעוס ךניא המ uen :ג'נ 'וריע ל"זרדב
 ,הדועס דועסל .'ל 'ינעת nv דועבמ יתדעס רבכ
 ,ד"צ םש ,ולצא דועפא ינאו םש ,ילצא רועס :'ז ילוח
 ה"בקחש ןינמ .'מ 'ירדג .בהרס ע"ייע 'וכו ולצא דועסל
 יוגו ונדעסי 'ה ^C יא'מ onm" 'מאנש הלוחה תא ןז
 אמהנ ב"עס 15533 ,'ב רס ע"ייע :ב"י תבש ןינעבו
 | 0 wb pp :ז'פ "טיג ,ריעס אל ארמח דיעסד אוה
 | לכא ט'לב ומכ) שימשתל לאשוה דועו ןבג רמ דיעס
 - ע"ייע 'וכו םויה תדעפ המב ב"עס D'3 תבש (םחל
 | ,ט'כק תבש :ו"מ 'וכרב םשהו .לישבת ע"ייעו ןיי
 | ייחספו ,םד תזקה תדועס םש תבש nqrp יכרצ
 1 = mes תדועס . . הוצמ תדועפ ,ןיסורא תדועס ,ט"מ
 | .'וכרב ייע nTwD& א"לב הדועס םימעפ הברה רועו
 : םשו ,ח"יק :ז'יק תבש .ר"ס :872 :ו"מ .ר"מ +ג"כ
 ; ד"ע 'מוי : ח"פ א"עס ז"נ 'יחספ .ר"נ 'יבוריע ,ג"נק
 ;'ה 'ינעת :ג'כ ה'ר :ה"נ ovs goce +ה'ע

boobב"י , o»ובותכ .ז"ק ' iabח"ל 'יטיג  : vp 
 ini יב ידחנמ :נ'צ ב'ב .ז"'פ YD: .ט"מ מ"ב
 ב'ב : ט'יק npp^ הליאשהבו .ח"ק : ד'ק : ד'צ : ט'פ

ayדיתע  nupםיקירצל הדועס. תושעל  A» 
 ר"י רומזמ "וש 'רדמו א"מ פ"ס nm" 'תקיספ
 הדועסל ןמוזמ (בקעי) אוה ג"סרת 'ר יילהת 'קליו
 לארשיו בקעי obs עמש | (ב'י /חימ היעשי) יאנש
 תרועס אובתשכ ךכיפל : םש 'קיספבו ,יארו קמ
 אבילד אתדעס תארוהכ אוה קפס ילבו 'וכו הלואנ

 -- [אבילד אתדעס
 הכימת ןינע 'נושאר הארוהב םדוקה y דַעָס

bsw ג"מ) n"b תבש) ןינפמ 'פכ (stützen 
 דלווב זחוא ןידעסמ דציכ 6 ח"כק פש) 'רמג .ןידעסמ

L ינדעסת ךנימיו m מ"ל ב"א) ץראל לופי אלש 
B. (^ יט ייעשי) ומכו ה"יחא]* ,0"ל, n (םילהת 

 תבשבו הדעסלו התוא ןיכהל  bwאיבה  ^s'סותמ
 .ןיעייסמ י"כבו ג'ונבו ןידעסמ דציכ (ז'ט) ו"טפ תבש

 אתפ ח"מפ ר"ב nen לע ןכ רמאנ 'ליאשה ילבו |

 הלילב ןיבתוכ םויב ומע ןיכלהמש ןתוא הלילב ומע
 הלילב wy ןיכלהמש ןתואו םויכ השוע אוהש המ
 ןידיעמו ןיאבו הלילב השוע אוהש המ םויב ןיבתוכ

 םייחה לכ .לע C השורפ הדוצמו .('ה"בקה ינפל
 (.ביו sb תלהק) 'אנש תומה ךאלמ לש ותדוצמ וז
 וטילק יילהח) רמואו ותע תא םדאה עדי אל םג יכ

mw C"תונחה (*חרבא ךינפמ הנאו ךחורמ ךלא  
 םדא ינבל ןיחתפנ ןהש ערהו בוטה ךרד הז החותפ
 םויה ךינפל יתתנ האר ^v2 a) םירבד) רמאנש
 .היינ ז'ע : חיל אמוי .דיק תבש) םימכח ורמא Tun 'וגו
 ןיעייסמ רהטיל אב ול ןיחתופ אמטיל אב (:ט"כ תוחנמ
 םדאל ופיקמש ערה רצי הז ףיקמ ינוונחו (* ותוא
 וקפס אלמתנש ןויכו וקפס אלמיש דע טעמ טעמ
 תואלמב )12 /2 בויא) רמאנש םלועה ןמ לטבו דבא
 סקנפה .(ונאובת לוכע די לכ ול רצי וקפש
 המ לב בתכנש וסקנפ הז namo Tm החותפ

 wb) ,טילק םילהת) בותכה רמאש הז םש השעש =
 ורצוי םימי ובתכי םלוכ ךרפס לעו ךיניע ואר ימלנ
 סדא לכ v3 ('ז יזיל «s") sm סהב דחא אלו
 לכש b^ לע ףא ('םימכח ורמאו םותחי
 ה"בקה ינפל םיעודיו םייולג םדא ינב לש םהישעמ
 אל ןיבותכ םלוכ םדא רצונש העשמ ןה ןיבתכנ
 223 רידת ןיריזחמ ןיאבגהו «san אלא רמאנ
 ןישוע ןהש םיעשר לש ןהישעמ תוריפ ולא 'וכו םוי

 יוא GU ,יג היעש) 'אנש ןהמ ערופ ה"בקהו ז"הועב | |

 ילשמ) [רמאנו] ול השעי vr bia יכ ער עשרל
 0 ועבשי םהיתוצעממו םכרד ירפמ ולכאיו (א'ל ,יא

 תוריפ הל (ps ןרק הל שי  הריבע רמאת מאו
 רבכ ול השעי וידי לומג יכ ער עשרל יוא 'אנש
 הל שי תוריפ השועש הריבע Co ןישוריק) (* ושריפ
 ןהל ^w .('ןידה םויל prp ולוכ ןרק לבא תוריפ
 תחא לכ לע ונומאש םימעט ולא וכמסיש המ לע
 הדועסל ןקותמ לכהו ,ועמשמכ nes ןיד pm .תחאו
 'אנש תומל ןקותמ לכהש דמלמ התימל יוניכ הז
 קידצל רחא הרקמ לכל רשאכ לכה C03 יט תלהק)
 ןיארקנשכ ךדמלל הדועס התימ תארקנ המלו עשרלו
 לכא דחא חתפב ןיסנכנ לכה הדועסל םדא 7:3
 ודוככ יפל דחאו דחא לכ אלא ןיבשיי ןיא ןיבשוישכ

 ןישרוד pea 'פבו תוינעתמ יאב שרופמ אוה ןכו םייסו ושריפ ל'ז םינואגהו םשב הזה שוריפה הדב םש ץ"בשרב ה"כו ('

 ץיבשרב שרופמ «m (* .םש ץ"בשרב שרופמ «mr )? .הסורפ 'יסופד תצקב (? .שייע .זיט הגיגחו .א'י תינעתל ןויכו כייע

opתחנמ יייע וקפס הביתכה כי'ג שי לבא ארקמב היכו וקפש טיק ייכבו ייל עיפרשבו ו"ופדב היכ )5 .הצורה לכו היד  

 תבתוכ m" הייד nw ץ"בשרב יתאצמ התעו ומוקמ יתעדי אל יכ הלאשה "סב יתזמר 1/8 %11 רצ אובמב (* ,םש יש

 היכו (7 nN«. ןונגסב אמוחנת םשב ביכקתת זמר יר בויא יקלי ןייעו שרדמב ורמאו םשב רמאמה הז אוה םג איבהש

 .ונשריפ ע"פרשבו שריפ רייפדבו ייפ ט"ק י"כבו ב"ה י"כב ה"כ )9 .ןושארה קוספ ייל םשו ןיאבגהו היד DU ץיבשרב
 ומכ םייס םשו ןיקותמ 55m היד םש ץיבשרב הז ןיעכו ('* aem האיפד יתפסות «y שוריפה ןמ אוהו סיישב ייל )*

 .שיע sp תבשל ןויכו ביע לאוש יפ תבשבו ומלוע תיב לא םדאה ךלוה יכ קוספב תלהק שררמב ושרדש



4^ 

 5 e" - דע ל
 ינפב 'ע ב"הו 'וו י"כבו 'א רעפ 'עב boss 'זיפ ר"פדב
 כ'ג םש ר'ב י"כב ןוכנ ה"כו רעסמל ןוכנ םשו ומצע
 תועטב םשו ומצע ינפב 'ע וו"פדבו דעס 'עב ללכנ
 € ב"רו רעסמל ל"צו דעסמל עצמאבו שארב דעס
 דחוימ 'עב ףיסוה ךורעב ול nmm תעטומ av" ינפמ
 יוועל 'ה םגו ןאכל ךיישו דקופ 'גרת ןורחאה רעס
 היה אל יכ ת"לדב םוגרתב ךורעה ae^ רמול העט
 ךורעב "יא םי פו פ ד ב םג לבא "5 ךורע ויניע לומ

'Yyב רס ' innדקופ  webהזמו  ^bןוכנל וניבר  
qpומכ ם"לב רעס יכ עדו — רעס ומכ ג'י תבש)  
 ןמגרותמב רעס ע"ייע 'גרתב הברהו מ"לב דקפ
 ט"לב ומכ (אבוח רושקב) לעפאבו יוועל לצאו

py "pbדיל ,ביל ;'ה יב תומשל 'גרת "ייע  : 
 ט'כ ,ד"ל בויאל ;א"כ ,ו"כ 'יעשיל ^m ,ד"י 'דמבל
 םשהו (' .מ'כ ,ז"ט 'דמבל רעתסי לעפתאבו ותלוזו
 אָנְרָעּוס ,אְרַעּוס D'b3 .אָנְרּועס .אָרְעַס ,אָרועְס
 ; ט"כ ,ז"ט 'דמבל 'גרת y Ahndung"' הדיקפ ^5
 ג'כ ,א" הימריל :'ז ob עשוהל ;'ד 'ז .הכימל

 — [ותלוזו
"PDמ"למ)  ppרוזפו הצפה דועו םיה ןואש  

(toben, stürmen, fortwirbelnםיאלכב ה"פב  

 חור ןינע וירוחאל חורה (*ותרעיסו ערוזה 0«
 םילתד הדגהב ,('ז ,'א mm ;היק .ז'ק יילהת הרעס
 הרעוס הינע Cw יז'פ (conn שדק יררהב ותדוסי
 «moy םיבוט םישעממ הינע ^G)  ,ד'נ  היעשי)
 יא הנוי) ביתכד ןינעכ ז'הועב התוא ("יתלעליעש
 יכ היארהו ?mons .םיב לודנ wb יהיו )0
 הממ הפוס pay יתלעליעש + הרעוס 'יפב yas תנוכ
 ט"ושה ^3 הארנ יל לבא הנוימ קוספה איבהש
 יתאצמו ("גה הירכ) מ"למ הרעהב רומאכו יתלטלט

psןיב ה"בקח םריעפהו 'ט פ"סל בורק ר"דמבמ יל  
 לכ לע םרעפאו CE הירכ) אמיתד המכ תומואה

omnלעיפבו .ליעפהה אוהו  myא"עס ה"כ ב"בב  
 חור וז 65«,€23 (nw אשד ילע םי ריעש כ
 םשהו C ריעשכ םלועה לכ תא תרעסמש תיחרזמ
 :3^ הגיגח :םשו ,ב"נ הדנ ,ז"ט ב'ב הרעס מ"לכ

 — [ז"עד ב"פר 'גיגח 'ורי

 'פב Haar) אָרְעִ ס"לב רעש .רָעַש von רעש
 לש רעיש (Cip n30 ונב תא םדא לטונ

 T'b 'ינעת v" דועסי לקבו ליעפה אוה ןידעסמ
 'דהנס 'תפסות םשהו .נ"שו 'ב ףכס ע"ייע ,ט"סד

 ה"כו הנשל דעס ןתוא ןישוע ןלוכו ב'פסו ב"פר
 ר"כיא Up ח"יד א"פ 'הנס 'וריו א"עס ^N 'דהנסב

bדעס 'גרת רזע 'ל בורו ןוכדעסב איירב עלב , 
 ר"תעבו ןמגרותמב 'ייע אָרָעָס ראותהו אָרְעַס ,דיִעְס

jיוועלל :  — 

 ומכ «b => yrb3 i^ סילב supp —( דעס
 (ב"ע 3'pp ('b ר"בב Cypergras) אלגיס

 קח צי 'ר C ל תשאי) םיאדוד אצמיו
 טמשנ ךועה לכ ה"יחא]* ןידעס 358
 י"כבו ט'ק י"כב ה"כו א"צרה וו"פדמ ץוח ע"פדב
 'א רפע 'עב יכ עדו wb 'ע םע תועטב 5553 רב
 םירבד 'גמ ns" אוהש ילניס שוריפל וניבר איבה
 כ'ע ידעס ןמש יברע 'לבו םיאדודב םימכח ושריפש
 אלש המיתהו (269 vob ףעל הז לע זמר רבכו
 277 דצב םגו וו'פדב 'יאש ונלש ךרע לע ריעה
 o&gov, oou, "5 py אדעס תירוס הלמ יווש איבה

okoקחצי 'ו ןוכ הלמה וז לע יכ ריעה אלו  
 "יג ןוכנה לבא ןירועש ס"טב i72 ב"עפ ר"בב
 שארב רומאכ אדעס ןמ ץובק אוהו ןידעס וניבר
 אלו ולש ל"תמעמ וטימשה יוועל «n b ךרעה

 — [וו"פד ךורעב ןייע

das תורעשה תרישנ e y'bs b) *לַעַס 
  (Ausfallen der Haareםירבדה לכ 'פ ר"להק :

 [אדהל ל"צ] (אידהל) לזא הירעש רשנ ןתנוי 'ר
 ןאכל תאב ךועש ליבשב 'וכו היעבצד הלדנומ
 ותאפרל לעס הב שיש תיבס sm 'וכו ותואפרל

^bאלדגומ םוקמב ל"ר) הב שיש יתעמשו יתלבק  
 ותואפרל שיש תוועש תרישנ pb (היעבצד
 ה"כו הלעת ומכ byp יכ eno וקחדנ םישרפמהו

 .יוועלל ל"תמעבו ריבשמב

nachsehen, be- (החיקפו הדיקפ ןינע ס'למ ^PD 
  (ichtigen, untersuchenםריח א ציו 6

Dun C" יט א'מ) םירעה תא תוארל, C רוצמ 
 תי רעס מל  ampט'ק י"כב הייחא]*

 ךרעה הז ופיפדה רשא דע ע"פד לכב ה"כו דעסמל

pass) mu !|)ט"ק ייכב  o5 י"כב )?  ,ו"פדבו ר"יבו ביה mתידעפמל גארפבו מ'אפדב ספרג םגו )5  .אוה םייטו רוצ ךלמ  
nns nanaרעסמל ל"צו  .mייעשי יגרתב לבא (  smותרעסו טייק ייכבו ר"פדב ןוכנל הייכ )9  .דעתסי לייצו םייטב יו  

 ל"צו תלעלעש ריפדב )9 .ותרעיסו יופדה 033 ל"צו ותרועסהו Dues גייפ 'יאלכ יפסותב טרופריא י"כבו ותרעוסו ע"פרשבו
 יתלטלטש הלטלוטמ :הרעוס יילהת ידמב ג'יונבו .לעלע ע"ייע wegstürmen «yp ייפ לעָלַפ 'גרתו ס"למ אוהו יתלעליעש
 םיבוט סישעממו תוצממ הינע ייגה : דילק רצ כיירד יתקיספבו (דיי ,'ז "רכז) םיוגה לכ לע םרעסאו ומכ מיילמ כ"או םתוא

 ב"פר יתבר יתקיספבו ה"וא הורע ריעש תחת טילש זמר יר ייעשי יקליב ליצכו nas הורערעש now אתרערעמ הרעוס

 .תורעצמש mna תרעשמש יפ pu vim  .שבושמ



 = ,ח'נד ט'פס ריזנ 'וריבו ארעס ס"לב ה'כו ,יוועלל
pmןמ ליחד הרעס  ty sore: ponאבה ע"ייע  

[rns | — | 

 דמוע היה 'מגב ותמש ימ 'פב (םדוקה 'עמ) ('רַעש
 והמ (" ודגבב ו ל אצוי רעש היה (.ד'כ תוכרב)

 .רעישה 'יפ רעיש רעיש moy ירק אל וא ארוק
 הרעשו הפוכמ הרשבשכ רשב אלו אוה רעיש
 ^m) .יילוח) הילע ירק וב אצויכ הדגב ךותמ אצוי
 (.דימ םש) תופרט ולא 'פד 'מק הכלהב \"'יוג יונ
 ןיגלומש םוקמ ותוא דע, B^ טשו ריעשיש דע

Donדע אלו דע טשו ןידוגמש רעשה ינפמ  
 [ריעסי ל"צ] ריעשי) sms) שוריפ ("ללכב
 - .ה'מגר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ז"עלב ר"יצנור ץיוכ
 ריעשיש םוקמ דע bw (ב"עס הייש m ילייגנא י"כ ץבוקב)

 ןיררגמש רעשה ינפמ ותוא ןיגלומש סרכב שי םוקמ
 [ר"יזנור] (ד"יזנור) ןושל ריעסי ןנירמאד אכיאו
 racornir ריגרוזר היגהל 53 xy ץיוכד זעלב

zusammenschrumpfenר"ירטייר ילוא וא  retirer, 

"y. +ג ,א"כ יקזחיל ;ג"כ ,3̂ 'קיול י"שר ' 
 ןוכנל ה'כו ךירחמ אוהש ינפמ n .כ'ק תבשל
 דע םינשיה םיסופדב קמטצמ ה'ד :ז"ל תבשב
 .'ג הדנבו טייטר תועטב vx טיירטר יתשבנב

mטיירטר ל'צו םיירשד ץיוכ . gc wn» 
 אפירכל אימרד יצרפ. יצרפ יאקד ריעשי b" ש"ארה

wmהילה א"פ הטיחש 'וכלה ם"במרה 'יפ הטשה  
 םוקמ דע ץיוכתמ ותוא ןיכתוחשכ םוקמה תלחתמ
 -- [פוככ ןיצרפ ןיצרפ תויחל ליחתיו ריעשיש

 ונייה ושע ינבל יונכ אוהו ys ריעש רה) ריעש
 )12( דימתד 2/031 C ב"ס) 'וכרבד ג"סב (ימור

 הלעשכ ריעשד ילימ תרמג ריעשל תלייע אל יתכא
 אסכה תיבב בשוי היה לארשי ץראל ארפס בר
 בר עמש אסכה תיבד אבב לע רהנו אבא 'ר אב
 יר ובישה ההוש התא המל םנכה ול רמאו ארפס
 תדמל ("ריעש ץראל תאב אל ןאכ דע אבא
 ריעש ינבכ סנכיהל יל רמוא התא ךאיה C היכרדמ

 םיפנעהו meon ^b .םישדע bun ןינופא
 bu האוכת לש ץומהו ןבתהו תורומזהו C םיקיתהו
 הניפסה תא רכומה 'פב .רועיש ןיארקנ ןלוכ תינטק
 ייאלכב ד"פב ןגתד ט'עס ביפ ביכ השלש הנק 'מגב

C»רעישה תא ךפוה היה דע 'וכו ('ןימלצב השעמ  
 תורוש ומרכ עטנ םדא b^ רובה תא ערוזו ערזה םוקמב
 ^Y וז הרוש תורומזמ וז הרוש תורומז קיחרהו תורוש
 qna תיחרזמה הרוש לש תורומזה תא ךפוה היהו המא
 הרושה דגנכ תורומז אלב תונפומ ןהש תומא 1^
 ונרמאש חרושה וז לש תורומזו תיברעמ n5 איהש

semeתיברעמ הל  qnהניבש המא ^ ללכב תוחותמ  
 םרכה לכ הזה ןינעכו תיחרזמ הל איהש הרושה ןיבו
 המא ^Y ללכב תוחותמ תורושב תורומז ואצמנ
 תורומז אלב המא ו"י יונפ עקרק ןהירוחאו ןהיניבש

mmוניא רמולכ האובת יונפה עקרקה הז ערוז  
 לכה ג"'מ) האיפב ב"פב (* םימכח ול וריתהו םרכ
 םאו רדג אלא ןליאל קיספמ וניאו םיערזל קיספמ
 תופונה ויה DN ^b ,קיספמ וניא שתוכ רעיש היה
 הז ןליא ןיברעתמו רדגה ג"ע הז תא הז ןישתוכ
 ה"פ םיאלכב \*לכל nns האיפ ןתונ הז ןליא םע

Qe)ןיערוז 'ד הבחרו ^ ההובג םרכבש הרמוש  
 TUN ןימ היתוביבסו דחא po ^b הש ארב
 ןישתוכ תופונה םא רמולכ שתוכ רעיש היה םאו
 ד"ס 'פ ר"בב ('רוסא הז לע הז ןיברעתמו הז לע הז
 ולוכ «v2 m) תישארב) רעש תרדאכ 355 6/0(
 ד"הה ןרוגבש ץומה אוהו ירדא רעשכ b^ \' ירדא
 אפסח אלזרפ הדחכ וקד ןידאב (היל ,יב לאינר)
 ר"א טיק ירדא jb רועכ ווהו אבהדו אפסכ אשחנ
 ירדא ןמ רועכ ןהל תושעל םרג ימ קחצי 33 אנינח
 ה"יחא]* | .םירידאב םהידי 6וטשפש לע טיק
 XX" ץומכ רעשו רידא 'למ תרדא שרד כ'או
 yn' לכש ym .םישרפמה y" ('ג n עשוה) ןרוגמ
 טרפבו םוגרתב לבא 'ש תואב םרקיע ז"חא םיאבהו
 ך"מסב םימעפ הברה ןנשי אטטענאיבאס 'פדב
 ואיבה ןכו ן"ישב בורל 'וגרת י'כו םיסופד ראשבו
 ישארב 'גרת QUUD ראותהו 'ש תואב ןמגרותמה
 ו אסכה תיבל ואצמ C2) nn תכסמב ונינש אלהו | ר"תמע 'ייע ן"ישב 'יסופד תצקבו י"רתב א"י ,ז"כ

ma )'םייבשר ייפ ןכו םיקיתה ןה תופונה ייפ עייפדבו ביהו ט"ק ייכב  iiה"כו (? .םיטונה םיפנעה ונייה רעיש :ביפ  
 םייבשר ייפ 573 ys" )3 .ןומלצ 232 םימלצ ט"ק י"כבו איליסאבו 'ציניוו 'פדבו ייאלכב ילופאנ תוינשמבו 'זיפ יפרב ב"ב 0773
 םשב קרצ יכלמ ןב י"רבו ש"רב היכו (* .רויצה ייא םשו (אנליוו ישב) 'יאלכב קרצ יכלמ ןב "^ (nex הרצק ילב בייבב
 הייכו S) .טייק "53 ךורע יופרב ה"כו הכותב ג"ונבו ס"ש י"כב היכו רייפדבו בייה יייכב הייכ )5 .שתכ y"y רועו םמצע
 pw תרדאל יואר ולוכ גייונב (* .הז לע גישהש המ יייעו וניברמ ונא םג ונלבק ןכו בתכו ךורעה םשב צימ ןב י"רהמ ייפב

 .תועטב ליפאב יפדב טמשנ (5 .ל"ררה 'ריח ןייע ןוילגה 'יפ אוה ילואו הל סרג אל וניברו 'וכו דרופמו רזופמ ולוכ דוע

ma (?75 .רעס עיפדבו טייק ייכב ןוכנל ( ג"ונבו יוכו רעש ול היה ס"ש י*כב mnmרעש  wm1% ) ירכנ ירכנ | גייונב. 

(Uייל  spaםיתניב ףיסוהש וניבר ייפמ אוהו הימגר . *') רייפדב "onאבוה הייר ייפב (* .רחא  raaש"ק תורהט ילה  

npזילק  ^w93 ריעש הצרא אוהש ץראב תסנכנ אל ןוכנל  DYWץראל תסנכנ אל ןיידע רימתל יייכ הימגר ייפב ןכו כיע  

 ,םהיכרדמ ע"פרשבו ר"פרב היכ )5 .ימורל wy ונב



1 (p =( ףס - "we | " 

 'תקיספב ג"ונבו אָתּוחְס א"לב החופ מ"למו ה"יחא]* | אל ארפס בר C וניתובר 'יפו 'וכו לוענ הדזעבש
 בתכו ךתיבד אתדועס ןמ ילומרכ י"כבו היתוחפ jb | ןויכ אלא סנכיהל אבא 'רל ול רמא ריעש יכרדמ
 ל'צש הארנ יל לבא היתועס ל"צש קפס ןיא ל"ומ | ההשי םאו לחלוחמו אוה ןכוסמ רבס רחנד היעמשד
 אוהו ב"ה ךווע י"כב ה"כו ךתיבד אתרועס | רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר אינתדכ ןכתסמ ומצע
 "גד היתוחפ הזו ךרעה תותיחפ Dee ע'למ | ןכופמ ssp רחנד היעמשר ןויכ (' רחא b" .'וכו
 היתועס i^ לבא ,היתרועס תקתעה איהש 'תקיספה | ארפס בר םקינו תוהשהל לוכי וניאו לשלושמו
 'זו 'ד רח 'עמ אוה א'פו ב'ר 'יפכ ןורתפ שי כ'ג | ןבר אינתדכ הנכס םושמ אבא בר סנכיו אציו
 פ"א י'כ ^3 לש ךתיבד היתווזמ ל"צכו — ש'ע | pen םינוש םישוריפ ה"יחא]* .'וכו ןועמש

pin aאל  mpmהז  mbל"ומהו הכרב ףוס "«  ^bאצמנש המ  [man n" — 
 !p | "b דימתל שרפמהו 'וכרבל י"שריפו תשלושמ

neח"ר םשב ל'נה ז"ואו םש  — o»עה הז ' 
 — w] תואב ךייש

 לכאמ ^nnb c ע"למ ל"נ יפס ,אָפְס =) ף
 zu essen geben) םדאל םג ל"זרדבו המהבל

 רופחי אל 'פב .('הי ל א ב יל ופס ('ג) יחספד ג"רב
D M (שיעדעט יעב םושרה יפו ם"למ qsתונח "023 |  )התתפתנש הרענ 'פבו )5 372 tus 
 ('' היל ("יפסו ליבק Cons ןאכמ (.'ג'ובותכ) באה ריעפמ )0/299( תובא ןוע דקופ 'גרת

dEיכ  minיילוח) ררוצ ךומסד 'מגב רשבה לכ 'פב  
  Cpתשמ אלו )8335 היל תפס יל )* תרמאד *)

 ,רואיִס ומכ) רועיִס*  SINDרואש מ"לב  | (Gauerteigאל (א'ער היצ םש) חלוש 'מגב השנה דיג 'פב .ךדי
 ה'פ 'יחספ 'ורי  bsי"פעא 'פב .םטפ לש רושמ ("ךל יאפס יאוה | רועיס לע וטחש ב"עס ב'

 לכמ יפס (א'עס א"פ יובותכ) עברא 'מגב ורמאש SOUND ע"ייעו
 ואל יאמ (א'עס דייק 'ומבי) שרח 'פד ג"סב ("אנימ |

 )"155 ופסיל אלד אל ולכאת אל והל יומאד
 'ורשעמב ב"פב .םידיב ןטקה ליכאי אלש b^ .םיריב
 ןינע b^ לכואו )5 ףפוס יל רובאש חיטבאב )75(
 (ףפוכ סרג ש"רו בותכ תפוס ב'א) -- .באוש
 ע"למ geb ןורתפ וניבר 'יפו 'יג יפלו ה"יחא]*
 y" ףפוכ 'יג יפל ןכתי ןינעה לבא .schüpfen ל
 א"עב תפוס b" ם"במרו צ"מ ןב י"רהמ 'יפבו ש"רב
 n x) רבדמב) רשב ונלכאי ימ 'א 'ורי 'גרת .ש'ע

Dbתובותכבו :'ג "יחספב י"שרו .ארשב אנניפסי  
"eoןינע ל"נה תומוקמ ראשבו הטיעלה ןינע  

 : האוצ הל תפס ב'עס 'נ ז'עב b^ ןכו הליכא
 לכא ש"ע voy וגישה ew 'ופסותהו האוצ הליכאה
 .נ"ד ב"פ 'ורשעמ 'וריבו םש "ורשעמ לכואו תפוס

 היאר תפס ע"ייעו י"שריפל היאר וב תפסש חיטבא | CUnrath nmb מ"למ mmnb =) היִתּועְס

 מ"ל mb רזגנו ל"נה ע"למ 53 — 'ופפותה תטשל | כ"רד אהקיספ) רשעת רשעד C אתקיספב

 oim .ע"לבו מ"לב הָרַעָש ומכ ס"לב) אָתרַעְס*
 יכ wb ,'ט תוטשל w' י"רת 8

 "יג רסב 'עבו ,תעלבנ ן"יעהו אתרס bns הרעשה
 ארקיו ןיִרְעְס ץובקה m .אירעס 'לקנואבו איירעש
 abs תעקבו 'ח ,'ח םירבדל ו"ט 'ה 'דמבל ;ז"מ ,ז"כ

"n2ןירעס העירז תוהד .פ'ד א"פר ק"מ 'ורי.ןישב . 
 Yum ימ א"ל בויאל 'גרת "5 myo& רכז 'לבו

 .אָתְרועש
 בר :נ'ע מ"ב m, ק"מ (יטרפ «ow םיִרועְס*

 י"כבו ק'מל ןושארה י"עב ה"כ םירועס
 יקינולאש 'רב ז"סרת 'ר רהב 'קליבו מ"בלו םש ס"ש
 ל"צו םרועס 5/33( ק"מב 'ואחסונב ה'כו םירועש בר

 Den םש D^n םלשה ןיסחוי 'ייע םירועס

Cnm >תיעב ןיא  Cןיריטניק יל (*ןותיימ  Cהמהב לכאמ אפסמ ףסכד ] — 
 cid ףָסּומ hinzufügen mb 'עב ורקיע) ףס | ("היתוורח w'b ,יל בהי ליכי תא ךתיבד היתועס ןמ

"Bלבז . — (ע"יע היתוחפ ומכ ב'א nbינש ) ףס אי ףיסומ אלדו ףיסוי ("ףיסומד זאמ") 

(tיבר ט"ק י"כב '. ?) 3^ לח עייייעו ואיבה לשלושמ ייגו 'וכו םוקינו תפסוה ינפמ הארגו רחא רפס ימולכ xmר"פרב (5 .צייש  

 .ןתימל inis ןותימ ט"ק י"כב )5 ,תיעביא ע"פדבו תיעב תא ןיא ג"ונבו ט"ק ייכב n'3 (* .אקסיפב עיפדשבו 'ספב עיטקב

 אתרוחס ייא יד ייפ האר ןשיה ימוהנתבו היתורח פיידשבו ,ריפדבו "33 )5.05 יל תביתו ןירטניק תואמ עברא 32703 (*
 = בייבב ama (!* .תיש רב 'ובותכב גיונב (* ,הילאמ ק"עבו ג"ונבו ןושארה י"עבו ויופרבו סיש י"כב היכו (5 .אתוורה איפ

 אל ימ ג"ונב )1? .תישמ ג"ונב ('* .יארבל תיפס אק ג"ונב )9 .רמאד 30123 )12. 35 prs ליסאבו 'צוכיוו mp ר"פרב ('* .יפסאו

 ליסאבו mb" ר'פרב ('* .היל ס"טב ג"ונבו ח''בה ייגב היכו (** .אנימ דחמ יפס דהו אגימו אנימ לכמ ופס דח ג"ונב (* ir אייפס

 רייפרבו בי'ה י"כב ה"כ )29. .אייל יינעתב ייל ןכו ןאמ ייל ייסופדבו : א"כ ק"בבל ס"ש waa ה"כו )19 .תחא הלמב ףפוסיל ד"טב

 .שיימו ףסי יעו רבת עייייעו (now תינעהב יפדבו DU סיש י"כב לבא ב'בב ה'כו «ono ע"פדשב לבא
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 .רמשמו םיבנע יפוס םיבנע ינפמ והדש רמשמו
 < ופסא רבכש, b" .תועלדמו תואשקמ ינפמ והדש

 ([םינאת] שלש םיתש הפוסב ורייתשנו םינאתה
momר"בב .(" "םיבנעה אלא רמוש וניאו ןהמ ותעד  

 תלוספה ןמ :המדאה ירפמ pp אביו 073 ג'כ 'שרפ
 .דבכמו .C תורוכיכה תא לכוא היהש ער םיראל לשמ
 )^ ,דימ ERU" הלכ ןטקבו .תופייסה תא ךלמל
 C תופייסכו תורוכבב (* ףייס לילקבו C9 י"רת

ve own)רבכ (ו"מ  yi ^Bעבו ה"יחא]* — רכב ' 
 .ןה ןה תופייסהו .תואמגודה יתיברה (א'צ ב'ח) רוכב
 ש"ע רוכב 'עב םושרה יאמד 'שוריב תופייוסמה

ova)»עיבש  ' vaoא"פר יאמד 'תפסותבו (ג'ער הילד  

^Nתופייסה : pmיוטבי יוריב) םינאת יפוס ןה  anb 
 תפיסא B^ (ןיפוס לש [ופונב ל''צ] (ופוגב) שריק y ביייד

 ח"ר 'יפכו ^« הנאתה ופסא רבכש ("םינאת

 ץיק יפסאכ :יכ 'א ,יז הכימב י"שריפ ןכו ךורעהו
 ןיניאת יפוס nm ow י"שריפו אטיק יפויסכ 'גרת
 ףוס םינאת יפוס י"שריפ 'יחספבו .ש"ע תוער ןהש

 ןניאש םינאת הנאתב םיאצמנ םינאת תטיקל
 חכומ ךורעו ח'ר 'יפכו .תימלוע ןכרצ לכ תולשכתמ

"iDםיניאת תפיסא ג'פ 'ורשעמ טופריא "5 . . 
 ףסא לעפמ ןושארה .תפוס ג"ונבו .םיבנע תפיסא
 לעפתנה ןורחאהמו .םיפדרנ םהינשו sio לעפמ ינשהו
 < דועו ,םינאתה ּופיִיַתְסִנ ג"ע א"כד א'פר יאמד יוריב
 םשה ונממו ףספס לופלפבו ףופיס א"פה תלפכהב

 — [ע"ייע ףוספיס

 5 ע"למ bry דחפ ןינע לעפתאב cob = ףס
(ich fürchten "n2(.דיכ קימ) ןיקשמ ףוסב )  

 ןכ לע .הינימ אניפתסמ mas ארבג אוהה היל לזא
 )* יתיפתסא אנכיה לוטמ C 275 בויא אריאו יתלחז

 = א'כ "שארבל י"רתב דועו ה"יחא|* | .תיליחדו
 mu qs תומשל ;יד ,בימ ;ה"'כ ,'ל ;ז"-

voבורל אבו ותיפתפמ אל .ב'ס תוכרב ל"זרדבו  
 אל /5 תוכרב ש* םע ע'לב oU ומכ ןמ רושקב

Npהוהד ארבג .ד'כ ק"מ .אשיב אניעמ רמ יפתסמ  
 יפתסת אל יאהמ ב"עס ר'צ 'דהנס הינימ אניפתסמ

 ש"מ .א"ס הדג ,'וכו רצנדכובנמ יפתסא אלא |

 ]-- - ףס - - שי =) ףס

 ,לנמ רבת 'עב ונשריפ irocp sc איער איל יינעת)

 mw (sob (ח'מ) תוידעב ז'פבו )0/5( 'ילכב ה"פב |

 ןינע 'יפ רוחט םיעבצ bun אממ םיתיז יקלוש לש
 .תפסות

aep) nep — mpמ"לב <> עילב  newןינע  
 "לכב ד'פב Rand, Saum) רגסמו רז הצק
(v6)תויפס 'ג ול שיש שרח ילכ  Cתותפש 'יפ . 

"paהפש ג"ע וריבעה (א"מ) תואוקמב !יה ליצו ('ז)  
^bתקושה תפש לע ןייעמה תא ריבעה  qnas 

 ןכו הצק אָתְוְפס ץובקב nep& ס"לב ןכו ה"יחא]*
 אתפיס ^." (?v5 mb העיריה תפש םוגרת

 ותפש לע 4^ v5 םש 'קנואב ה'כו C אתעיריד
 pip vob היהי new .nnop לע (ט"י ,טיל םש)
 הימופל spe אהי אוופס 'ב י'רת )5 v5 םש)
 44% wb הפה תפש חתפמ ונינעש המו -- ארוזח
 peo ץובקהו .n b) םילהת םוגרת) אָתְפְס ס"לב

cmn)יקיול  mב"מל ;יד  m^אָתוְוַפס )5 יא" בויאל ;'כ  

 qe לע $/3 'ייע ^n) יח ^ ילשמל ; גייל yo םילהתל)

— [mpi =( 

 ךכדנ b le^ םוקמב Clo y'bn spp = ףס
(Bauschichte, Reiheמגב ןיפתושה 2/53 ' 

 אפסו אפס לכד nnn ינאש )^ :'ה ב"ב)רצח לתוכ
 ה"יחא]* .אוה הינמיז ךבדנו ךבדנ לכ 'יפ אוה הינמיז
 אפש ל"צ] (העשו העש) לכד ל'זו ה"מגר 'יפב ה'כו

  C [seeעייסל איה ונמז הנבש סומידו סומיד לכ |

 arn סומד ע"ייע) ךבדנ ןינע אוה סומיד תלמו כ'ע
eב"בב הזמו ל"נה "יברע הלמ ןינע ןכו  sקיפא  

 | n) רצ ביב D'5 לצא) ת"הא 'יג יפכ אפס לייעו אפס

i3הפש . ^B!וניבר  n» naimתבש 'ורימ  
 תא בשייש יאנבה ג"ער ג"יד ב"יפרו ד"ע י"ד ז"פס

 : םש "א הז לעו בכיח םומדה שאוב ןבאה
 nia םושמ בייח ןייפס דבעד jm ןיפד דבעד ןהה

wu jeתורוש אוהו ץובקה  quanהזמו  pan 
 ךבדג "יפו םיפיסה יתבו ה"ק רומזמ ט"ושב שרפמה

 — [ןורחאה ףס ע"ייע לבא
FIDלעפמ)  mbףדרנ מ"למ  Dyףַסֶא , enden "Bb 

^BiD ;aufhórenםינאת  (Spátfeigen nie"b 

 ר'קיו .יפתסמק אלד ןוחיסמ ש"מו יפתסמקד גועמ | םינאת יפוס (Cpn sm Co םיחפפד המק הכלהב

mes (*ןוכנל  v3וויפדב ה"כ )? ,ףיסומ ע"פרבו ט"ק  nיוריב  Vyתויפש ג"ונבו .ב"מד ב'פס  m'»:ח'פ י'לכב  

 ימור י"כב לבא ונינפל היכו (* .אתהפש w^ 'פדבו אטטענאיבאס יפרב היכ )?

 ,פרבו סייש "53 ה"כו )5 ,מייטשב ייאדכו אפסו אפס ל"צו הימגר s" ייגכ אתעשו אתעש פיג תומוקמ ינשב םישב

 .תואפס ט"ק יייכבו תויאפס ע"פרשבו שימ

 גי'ונבו ישמאו ר"פדב הייכ (7 .ייהספ ח"ר ייפמ קתעוה כ"ע )8 .י"שרו nr ייפבו ונינפל «m אינתהו ל'צו ןילבול יצוביוו

pz ow (? qרכב יעב לבא תופיסב ו"ופרבו ימאו ריפדב  D3הלאו )19 .ן"ירוי ינשב םש  

man nenייפמ  nyיוועלל ר'תמעל ויתופסוהב רעשיילפ יהו ('' .ךורעב וטמשנ  zmקוחדו ושוריפ קחרממ איבה 571  

 .יתיפתסיא ע"פדבו ט"ק v33 ה"כ ('? .אוה

 קספ ןימינבבו 3723 (* .תורגכבה
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 ןיפיסהו m'y רומזמ ט"ושבו .םסספ «y ש"ע י"פ
 ע'ייע תיזג ינבא b^ ןיספספה ל'צו םהינפמ ןיעקבנ

 — ]* םפספ

 spongus, spongia omóyoc 'ורו י"לב גּופְס = גופְס

 לעפהו Schwamm תינופסא yy 'פו ע"לב ןכו
 (nat םדא לטונ 'פב ("'ינפב 'ייעו הביאש ןינע ונממ

 הרשעב 'פב .הזיחא ma רוע ול שי םא גופס (ג"מק
 .לכה תא גפופ אוהש גופס (ו'טמ היפ (mas תורמאמ
 הרפב ו"פב .ןיקשמ עלבש גופס «OC ^553 ט"פב
 תואוקמב ו"פב .גופסל עיגמ אוהש דע ףלוז (ג"מ)
 'פב .ןיגול השלש ןהב שיש ילדהו גופסה 0(
 (:דילק תבש) ןיציחרמ 'מגב איבה אל םא רמוא א'ר
 .שבי גופסו שבי ךומ 6הכמ ג"ע ponia ר"ת
 ק"ב) ("ו תיבח ב אב הז 'מ ג ב ליכאמו לזוגה 'פב
 לע אוה גופס b^ גופסל המוד שחנ )5 pos (:ו"טק
 ושאר םירמש העשבו םיבש לודג דחא גד ושאר
 וניאו ויניע לע גופסה ותוא דרוי םלועב לכתסהל
 םמורתיו ךרבתי ה"בקה וארב המכחבו םולכ האור
 הניפס nmm sow ומלוע תא דבאל אלש ידכ דעל
 הוסמ.ןיקיזמה ינפבהשע ןכ ומכו ("וינפמ (" תלצינ
 הטתשמ דימ םדא ינב וארי UD םאש אמרופ ארקנו
 'פד ג'סב רמצמ גופס שיו  ,שרופמ אמרופ 'עבו
 ,רמצ לש ןינופסב ןירישע (nos Crop nae ןינפמ
 גופס ואיבה ^n) זיע) piu ןיא 'מגב ז"עב ק"פב
 ^pg C גופפה תוחפטמהו .םימב םוארשו רמצ לש
 הפמ (p Grp wb^ ייאלכ ףוסב םיאלכ םושמ םהב
 nv יייעו .יע אמוי) ג"הכ ול אב 'פבו (" וב ןיבגנמש
 תבש) תיבח 'פב .גפתסנו הלע לבטו דרי C5 : איל

arpא'פ) ןיבז שירב .\"" גפסי אלש דבלבו (ב'ער  (vo 
 חלמב וגפס )0( 'יחבזב ו"פב .גופיסו הליבט ידכ

 wy) הימק תבש) תיכחד נ"רב .םישיא ly וקרזו |
 (גימ) ייאלכב ח"פב — רשכוה אל חלמב C םגפוסל
 יק ףד זימ) תומביב א"יפב .םיעבראה תא גפוס גיהנמה

 שארבו .םיעבראה תא (" גפוס וניא אמטנ םאו (ב"ער

 תא גפוסו רמומ רימה םאש אלא )/2( הרומת
 יולכ חלמב וגפוס ,גפתסנו הלע ומכ b^ .םיעבראה
 ירמב) ומכ קפוס ומכ גפוס מ'יו .םיעבראה תא באוש

 אניפתסמ ךכ לזג שנועמ יפתסמ תאד המכ ז"כפ
 ןמ ותאשמ ג"כ ,א"ל .בויא 'גרת אָיפַפ םשהו .אנא

 C הייפס
FID *ומכ יִפְס)  ^b RONץבק  (sammelnד"יק מ"ב : 
 ר'שהש .טקל !wb" אפס . .יפס ךמילג טושפ

 .לוח ףסא כ"מ 'יפו 'וכו אלח אפס :ינארת לא 'פ
 zu Grunde gehen) הדיבא ןינע מ"למ ngo =) ףס *

 איהה (* תפס ןידל ps ןיב ז"ל eto ר'קיו
 'מוחנתבו C םיליסכה boy 'פ ר"להקב ה"כו אתבולע
 'ייעו אתבלע איהה תדב א "א 'ה b" יתוקוחב

Y'aס"פ . 

 aufs םיתפשה לע הכה %*< ע'למ nep =) ףס *
(Gesicht (die Lippen) schlagen,פ ר"כיא ' 

 אתותשמד ןימוי העבש ארכדמ הלכ ןופסת דכ הרכז
"bהיפא לע הלכה ןיכמשכ  ns Genev)התפוח  

 טקשהו הולשב התיהש התשמה ימי תרכוז איה
^b ne"טויפמ היאר איבהו האכה ןינעה יפל כ"מ  

 וליבשב n^ תיפס היניגב םורא qb תומדקא
 .ןוכנ ww תפס y' לע זמר לבא תיקל

 Becken ןנא ילכ מש ('א מ"לב ףפס לעפמ) ףס
 א תליכמב Schwelle, Pfosten) תוזוזמו ןתפמ (ב

 עמוש 1 השרפ אב אתליכמ) ונתנו םדה jb וחקלו
 וביכ יב" תומש ףסב רשא ל"ת ילכב pa דיב ןיב 58.
 טחושו הפוקפאה דצב (* קקוח הקועש בותכה דיגמ
 לאקזחי) יאנש הפוקפא אלא [mp ps D ('הכותב

(novo5,0 ייעשי) ביתכו 'וגו יפס תא םפס םתתב ( 
 ןיא רמוא ע"ר לאעמשי 'ר ירבד םיפסה תומא ועניו

gbרמאנש ילכ אלא  O nw»תופפהו " 
 תוזוזמו ןתפמ תארוהב ה"נכו ה"יחא]* .תורמזמהו
 'גרת יייע NUSD ץובקבו אָּפיִס .אָפְס 'גרתב הברה
 ,'מ זחיל ;א"כ ^o  ב"מל ;ז"ב 5^ "יטפושל
 ;'ז .א" תומשל ץובקהו 'ט .א א"של .יז .'ו
 אפיס ב"עס ח"ס 'יטיג mb C 'כ א"י ;'ט ,'ו 9335
 ע"ייע אתיב יפיסב :ח"יק «me ץובקהו אבבד
 יתבבו שישה יתבב ה"ק רומזמ ט"ושב לבא — םפנ
 'ר my "onn 'קליב ומכ ל"צו ס"ט sn (" םיפיפח
 ר"משמ חכומ ןכו םיספספה יתבו שישה יתב ך'תת

m +יניבמ םשו )? ,תפסנ "ינורחא ייסופדב (? .םהיתש איבה ןמגרותמהו הייפסמ ןמ גיונבו יוועל לצא יגרת י"יכב א"נב  

 שארב ף"לאבו )* .אוה םייט םיפיסהו עיפדבו טייק י"כב ןוכנ m/s (* .הב ג"ונב )5 .הקוע קקוחש דמלמ גיונב (* .היירת
 bet ייבב הייכו )1! .ויופרו רייפדב ה"כ )19 .ויופדב קר היכ (* .'ד פס עייייע )9 .וייפק ,א"חב [אפיסא ל''צ] (הפיסא) עייייע

 .תלוציג ע"פדבו טייק י"כב היכ )1^ .שחנ סראש םייטב .ינ יכוסב לבא לינה קייבבו ז'פקתת ^ יכאלמ 'קליבו si יכוסל
(iחיואב ךורעה םשב א"מרמ רופפה הז אבוהו  ^bקיס ךיש  n^רמאמה ייפל דואמ ָךז םגו רופסה הז רוקמ יתערי אלו . 

 היכ )1 .(: יל ילכב ry יייעו) הלעמלמ הכבסכ soy סריאו ףצ םריא ייא Vy היימד ח'פ יומורת 'וריבו לינה יכוסו ק"בב

 ה"כו י"שרבו 'מגב ןילבול דע םינשיה ייסופדב ה"כו ('* ,ש"רהו םיבמרהל מייפב היכו ('5 bom ע"פרבו טייק י"כב
 םיחבזב טיק ייכב תפס עיייע ןתפוסל ג"ונב ('* .גיפסי יפאנ תוינשמבו ונינפל ה"כו גופסי ל"שרמה mam ו"ד 'שוריב

 .ןיגפופ ןניא ואמטנ סאונ ויצ ידבו ('* ,לפס לינה

18* 
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 —. תלבקל דוע לאשוהו .(םיסת וכפה) גיפס ארמח
 | פאוש ולאכ (םכרע y" טלקו עלב ומכ) האכהה
 00 ןינכב דימת רמאנ הז רובעבו ךורעה "יפכו האכהה
 < "ילוח דועו 'יעבראה תא גפוס ליעל 'ייע פוס לקה
 תא תגפוס הניא DN .ג"כ vn האלהו .ח'ע ,'ב
 וניבר ללוכ «np .תודרמ תכמ גופסת םיעבראה
 גארפ 'פד דע ע"פדו י"כ לכב "יאדכו דחא 'עב לכה
 b's4 תפסוהו םיכרע ינש ל"מר השע DU רשא
 — aw] 'עב קויד ילב ben ןושאר 'על תבסומש
 םיִנָגּופְסּו וס6%, porós הבקנ ראות תיִנְגּפְס =)ןגפס

((schwammartig) lockere, leichte Speisen 

 ('ילוזנופס 'יפ .הללח תא ךעממ oon הב שי םא איהש
 גנפס ותוא ןירוק לאעמשי 'לבו ןגיטב ןייושעה

emםינגפוסה .גופס ןימכ הואשעו הושלש הסיע  
 'עב ונשריפ (ח'מ inb הלח) ןיטירקסיאהו םינשבודהו
 = .ג'הר ייפ sms ררגנ ה"יחא]* | ,(*'יד 'עבו (''א

 הושלש הסיע b^ םינגפוס :םש ל'זו א"מ ה"פ 'ילכב
 (סויג) תייטב ומשו גופס pes [הואשעו] (הושעונ
 יל הארג כ"ע היבאלד ןילהל ןימורו [גנפס ל'צ]
 תובבל יתש )2^ ביש מ"למ הבבלר 'מול ךירצש

Pfannkuchen4 ןכ  תמאבו e pupהפב ע"לב  
Eier" 5321459! sm sm pem 

C. kuchen, 000/00דשא י"כה שבושמ רתויו  
 n me"'« ב'פ ןיצקועב m ^b ספדנ ונממ
 הצימחהש קצב b השענש תפ 'יפ תינגפסיאה
 סאש ב תייטב המשש גופסל nem הכרוצ לכ
 גופסהש ומכו יסרפ 'לכ םינקרע לכוגופס
 .ונרמאש הז ךכ םיללח םיבקנ םיבקנ וב שי הזה
 ל'נו וכו םיגגפופה nbn ןינעל ונינשש התואכ
 גננפסא שב תייטב המשש גופסל המודו הזכ היגהל
 המש גופסה הז רמולכ יסרפ 'לב b ןקרע לכו

"Di לב "ונשי שרשה לכו 'יפ יסרפ 'לב' Ul 
 ע"ייע תמאב ה"כו ךכ ארקנ יסרפ 'לב םג רמולכ
 רבכ ךורעה לעב ינפל םג ילואו .(* ש"מו תיגופסא
 יברע 'ל וירוב לע ןיבה אלש וא י"כ שבושמ היה

^p ויניעמ םילעהו תויברע moo 15512 טימשה ןכל 
  itmאיבהו ונינעכ קסעש ןיצקועל  "pyיילכמ

 ג"הר 'יפב "יארכ 'וכו םינגפופה איבה כ"חאו ל"נה
 ריכזהש תויברע תולמ טימשה םש םג לבא ;יצקועב

 !ןדבאד לע לבח ואצמת לב ז"ע 'יסס וצ תותליאשב
 (* םינגפופה b^ א"מ n'p "535 ם"במרהל מ"יפבו

rebיננופס =) ןגפס —  

 תומכ תרעתשמ תינגופס ns (ח'מ) ןיצקועב 'ב 'פב |

 =(% ₪ = MBDN ונייה שב בתכנ תייטב

 ונינפלו תותלאשב אוהו תוליאשב 'יפ םשב ג"הר |

 — יןיפלחתמ ף"וקו ל"מינ ויפכ תא קופסיו ('' יריכ
 לדג אוהו לאעמשיו «moo "53 ארקנ ןכ ב'אנ
 באושו םיבקנ אלמו ךר אפקנה ףצקמ םיה ינפ לע
 באוש אוהש רבד לכל ןכ ל'זח וארקו חל רבד לכ
 םירוח אלמ לק רבד לכל וז הלמ הקתענו .רחא רכד
 )2/2 5/3 (mov דחא קיקרו םוגרת םיקיקר ומב
 תינגפסיא ,תיגופפא ע"ייעו ה"יחא]* — (גופסיאו

wn)םיה ינפ לע לדג (אגופסא סילב) נופסה ,(ויפק  
 םיה רמצ, ושריפ ל"נה תובאל מ"יפב ם"במרהו
 ותוא ןיכתוח vm "sn תעלובש ( 5! ,2(

^vתבש  sU fUםושמ בייח . + גופס זזגד ןהה  
 וצר ד'ע ו"טד ז'טפ 'ומבי 'ורי .עטונ םושמו רצוק
 ,ז"מ ,א"ל ;ט'ס ,'ט סואינילפ "יעו .םיגופס ךותחל
 םהלש תלעותמו םיגופס ינימ השלש ראיב םשו
 3:3 גופסו .הציחרב ףוגה תורהטלו תוכמה בוגינל
 . .הכמה ג"ע pinu ב"עס ד"לק תכשב רכזוה הכמה
 יבג לעש גופס ('ו) ה"פר תבש 'תפסות .שבי גופס
 חכומ םשו ^m ז'עו : ט"כק תבש כ'ג "ייעו .הכמה
 תרימשל ט"ב ח"ר לש בל לע ונתנש ןיגופס יכ
 jn .הרהמ ותמשנ אצת אלש ידכ ןידמוע הכמה
 שבי aep הילע ןתנ הנטקה ועבצאב יבר לשכנשכ

"yאוהש אל גופס ונדמל וירבדמ : םשו ו"טפ ר"קיו  
 5 ר'כיאבו .הכמה תא רמשמ אוהש אלא ץצומ
 תנש 'וריב ה"כו 'וכו אפרמ אוהש אל w^ חור

sebו'טד  yyגופסמ לשמו  '"yה"כפר ר'מש  
"nmנופסב םישמתשמ דועו .'ד 'יס תישאר  

 יפסותו ל"נה mur גּופיִס טשפומה ם ש הו ,בוגינל
^s:ינשו תוליבט יתש : ג"ס 'דהנס ץובקהו א'פ  

 םוגפיס ס"טב ג"ונבו א"פ 'יבז 'פסותב bu ןיגופיס
 ואותהו .םיגופיס ל"צו םינפיס טרופריא י"כבו
 .גופסה was ^a גפסה תוחפטמ ל'נה 'יאלכ גּפַס
 'תפסות .ל"נה 'מוי לעפתנבו לעפתהב לעפהו
 . תינמלא !y'"y ou .ז'מק תבשו א"פ םיבז

^b  ובהפעיל bpmבגנמ  mpmגופיס ידי לע  
(abreiben, mit einem Schwamm abtrocknen)יחבז ' 

 nbpi'bs 'יחבז 'פסותב ןכו וחנקמ b web^ ל"נה
 םדב לבט :'ז 'וחנמ .הרשכ חלמ אלו גפס גפס אלו
 דע תאצל קיפסמ וניא ד"צפ ר"ב .גיפסמ אלו
 'קליו r'wb 'דמב אמוחנתב ה"כו ms ןיניפפמש
 וגיפסהו (i55 ז"יפ ד"מב .ז"ס ףלא 'ר ארזע שיר
 ,ךינפל גפתסמ קחצי ולאכ האור אהת ךכ רמא
 | ר'שהש .םימה עלוב גופסהש ומכ העילבל לאשוהו

"Bהמ :ךררש  nemןיגפוס לארשי ךכ תגפוס וז  | 
 יתבר 'פ ר'כיא bye ינוניבו ons לש םהיסכנ

 ויתשריפ 1 הרעה שבד yip ח"מ א"פ הלחב מ"ב י"רהמ 'יפב היכו ,ילוצנ תחת ט'ק י'יכב ל''צכו יילוצנופס ביה ייכבו )!
 יילכל p (5 ,)25 גייח ינועלל ליתמעב ויתופסוהב רעשיילפ יייע (+ .שבד עייייע (5 .ןיטירקסא ץעיייע )? .םייונש רתי שייעו

vo ibייפ וניבר איבה  vyד"חב סרטט עיייע יסרפ יל , poןינגפוס גיונבו (* ,שיימו  

- 
u-- 

 וייה

5 - 

t e ae 

ra 
= 

X 



SN aud vade VP bor 

 1 על

  =( eR NDחפס — (תיִננופס 101 1
n 1 

 4 'גותב ם ש הו +'ה תינעת due : א"כק תומכי | ומכ ww יפל הז םשב ארקנו ךרה םחלה אוה
 — [אָדיִפְס ,אָּבְפיִס ^N 'ו ;ג ד רתסאבינש — | y'« השילה תולקל לושבה רחממ אוהש גופסה

| die letzten, "bb לעפמ תופייס 5^5 תוינוופיס + ד"ע ז"נד א'פ nbn וריבו (טיכש ייסר דיי רוט' yy) 
  ^p (yy)אטקירט י'ע  "yאטקורט 'עב וכרע |  (Gohlechten, Traubenייעיבש 'תפסות /
 ( vmציה(  ןינקרט "עו ( 03 ceהלח 'וריב םשו |  vb'ב י"כבו תוינוופיפ לע (ןילכוא) אל לכא י"כ /

 s .ותס ע"ייע וניבר 'יגו תוינופיש 'יסופדנו — | המחב ושענש ןינגפופ ..רואב ושענש ןינגפוס
 f : הזיא :«m )03 א"פ 'יחספ 'תפסות כ'ג 'ייעו

 .p רבד לפטהו won ןינע מ"לב neb לעפמ C חפס T5] א"ם הלחב .םימעפ
M ונממו hinzufügen, anschliessen 1225 לודג לא 

 / חמוצה לפט חמצל pw quep רועו) מ"לב ַחיִפְס | trauen תמה לע טרפכו הנקו לבא b" מ"למ) דפָס
Klagegesehrei erheben um einen Todtenהעירזו השירח ילב ;  (der Nachwuehsםוקמ 'פד ג"רב  

 ^E. C ןתנוי 'ר יל mb, G'ym איעס אינ ייחספ) ונהנש | CYD דציכ תוינעת רדס 'פב Trauerredner) פס
 1 ןב יסוי ןב ןועמש 'ר תא ("י תי אר רזעלא ןב | 6 אל יד (האלהו א'פ) תינעת תליגמב בותכה לכ
 5 רמאויל ןתנו לטנו לכאו בורכ יחיפס לטנש אינוקל | ביעס חיע תומבי) יריזממ 'מגב לרעה 'פב .(* דפסימל
 לכאש ("יאחוי ןב ןועמש 'ר תא יתיארש ינא | (*שדח בי (*היל וקפנ לואש דוד רמא (א'עו טייעו
 .N וינפב וילע ךומסל אוה יאדכ תיעיבשב בורכ יחיפס | םשכ (YD) 'וכרבד ג"סב .הידפסימל היכרד ואלו
 ,D אל ינפב אלשו bis ינפב התא וינפב אלשו | C ןינדפסה ןמ ןיערפנ ךכ ('תמה ןמ ןיערפנש
 | הידיד אגילפ )5 [ל"סו b^ ךירצ] (אקלסו) לוכאת | תמה jb ןיערפנש םשכ b^ .ןהירחא ןינועה ןמו
 ^ לכאת אל התא רמא ארתייא ןינעל o^ .הידידא | ןירמואש C ןינדפסה qb ןיערפנ 75 אטוח אוה םא
 . ח כמ אבהש ללכמ ינפב wow אלו ינפב אל | לַעָּפּבו לקב («nu ה"יחא]* = קידצ אוהש וילע
 ותומכ 6%הש עמ השעש ימ (" הארש ("ר חא | ,הזל ודפיס ,ז'נ 'יטינ ,יכה היל ידפס .'ו 'ליגמ

 וינפב אלש כ"שכו וינפב voy pom ps םירחא | דפסיד :ח"כ ק"מ .ךלעב ידפס :ז"טק תומכי
 4 | ג"עא לוכא ינפב רומא חיפפ ןינעלו | ,'וכו תורייעב ינורפסת לא : ג"ק תובותכ ,הינודפסי

 / אינ םיחספ) ןועמש 'ר יאמ ("רח א חכ מ אבד | נ'רדבא ,והודפס .ו"פ מ"ב ,דפסמל : ט"כק 'ילוח
 , ןועמש 'ר (א'מ ט"פ ("תי עי ב ש ב ןנתד ('*ב'עי | : א"לד ז"פ 'ובותכ יורי ,'וכו ןירמואו ןידפוס ד'פ

TDט'כ 'כופ ל עפנ  .ןודפסיד . = ne»רו מ א םיחיפסה לכ רמא | :ח'ע  Cpבורכ יחיפסמ ץוח  
 לכ םירמוא םימכחו הדש תוקריב ןהב אצויכ pss | no .ז"מ 'דהנס .הכלהכ 750( אלש 'm ר"דמב
 'רד והל (" תיא םימכחו ש"ר poss ןיחיפסה | nS לע פאו לי עפ ה ax רבקנ אלו רפסנ אל
 ונתאובת תא ףסאנ אלו ערזנ אל ןה אינתר אביקע | :ח"מ הטוס :ה"כ :א"כ ,'ח ק"מ ב"ער ח"כ 'ליגמ ..ה"כ
 n < ןכיהמ ןיערוז ןיאש רחאמ אביקע ר"א ('כ יהיכ ארקיו) | ןינע מ"לב דועו .םש ר"דמב n'e 'וחמש ,ז"מ 'רהנס
 \ ערזנ אל ןה b^ ןירוסא םיחיפסהש ןכימ ןיפסוא | ר"להק הזמו 270255 yt" דפסהה תעשב דיב האכה
 | וליפא אלא ףסוא וניאש יאדו ערוז וניאש ("ימ | םוקמב ראותו SUP אדחב דיפסמ הוהו :בשיו 'פ
 יחיפפל ןכימ םתוא ףוסאנ אל ("[וחמצש] םיחיפסה | :ה"כ ,'ח ק"מ ל'נה 'וכרב 836b ר"אלב ןדסס םשה
 םיחיפסה אמלע ילוכו תיעיבשב ןפסאל \*ןירוסאש | j350* ץובקהו : ו"ס vn" :ו"ש «rom s הליגמ

 הביתב 'ריפדבו אלד גייונב (*  .(הייצ (crm יטקורט ע"ייע ausgedürrt "por יילמ אוה אטקירט הז יפל ילואו ('

 י"כב ה"כ )* .םיתמה גיונבו םייש ייכב ה"כו (5 .אתש יחרי רסירח גייונב (* .והל ג"ונב (+ ER i ג"ונב )5 .אליד תחא

 "o "33 ה"כו ('% .תפס י"כבו ר"פדבו הפס ד"טב 'צוניונ 'זיפ יפדב (? .המודקה הרעה ןייע (* .ןינדפוסה ע"פדבו טיק

 הייכו ט"ק י"כב ןוכנל היכ )12 .והיאד ס"טב nos ייפב )!! .םישב ונינפלכ «pn טייק ךורע י"כב לבא חי"ר ייפב ןתנוי היכו

ns "ezע"פדבו  n?ר"פדבו  mןוכנל ה"כ )14 .היתער אקלסו ךורעב לייצ וא היל אריבסו רמולכ חיר ייפב ה"כו ('5  

v33ןכו חייר ייפב הייכו ביהו טייק  Wimןוכנל ה"כ )15 .רחא םוקממ עיפרב לבא ,ד"רת ייס םיהספ יכדרמב חיר םשב  

 B'p "33 nb. ייל יכדרמב לבא ח"ר b^ ה"כו (*  .האריש ע"פרב לבא םש יכדרמבו ח"ר bi n'» i'm" טייק י"כב

nb (tחיר 'יפב  omוניבר ייפמ  my ymייפב יכ  n^?תעדו שיע וניבר איבהש הממ ךופה רדסה  nb»וניבר רדסכ  

 תועטב ח'ר ייפב )!9 .ךרעה ףוס דע «^n ייפמ אוה הז םגו (* .ושרפל אב כ"חאו אסריגה יונש םע ןויצה איבה הלחתב יכ

 Am" יוניש Doy לעב איבה אלש סייש י"כב ה"כ הארנכו יוריב היכו םירתומ םש ייעיבשב לבא םיחספב ה"כ (* .תומורתב

 היה ח"רו יפסותה ץורית שיעו והל ןניעמש אכפיא ייעיבשב יכ לכ היד "יחספ 'פסותב אבוה ןואג םיסנ יר השקה רבכו

 חי'ר ייפב (* .ייל יועטב ע"פדשבו טייק va לבא ר''פדב ןוכנל ה"כ (?1 .הרעהבו םינפב הטמל y הרשי ייגה וז'א קפסט

 רוסאש עייפדב לבא ח''ר ייפבו ט'כ ייכב ןוכנל הייכ (** .היר ייפב ה"כו ל"צכ (?% .יאמו .

E: 



 ןכו לדוח יחיפפ א'מ ט"פ תיעיבשבו לררח יחפסב
 ילב ה'כו םיחפס ס'ש י"כבו  ד"ויב ל"נה םיחספב
 ,תיעיבשב םיחפס ירמוש :כ"ד ז"פ האיפ 'וריב 77
 : ןכו תיעיבש לש ןיחפס ה"פס תיעיבש 'פסותבו
 |. רהב ידפסב ןכו ,ךורעב 'ציניוו ר'פדבו י"כ תצקב
 < 5 'שרפ ?D ה"כו םיחפסה לע םימכח וכמס א'פר
 m — [n5n ת"דמ םירופא םיחפס ןיא א"כחו :םשו ,'ד קרפ

PD ^וכרע "יעו מ"למ ףַחְס.ומכ ילוא)  "sieh er- 
(giessen1 הנידמל חפסמש רהנה לע ג"יפס 32  

 4 ילשמ) ףחוס רטמ ומכ b^ ביטמהו בוטה ךורב רמוא
0n3 'וכרב 'וריבו ,הנידמ הקשמו ףטושש רמולב  

 | pebb ^an c7 טיפ
 NübD b'b»i bà yrs  אטסיס ,אָטפְפ — טפס

 E amm רבד וכ רומשל ןטק קשל המוד ילכ
(in Küstehen, Behültniss,והזיא 'פד ג'סב  Sea00 [ 

 ,חנמ אכלמד אטפסב ינהד והייקרהומ C ג'ע מיב)
^bזימ זיטפ 'ילכ) הנשמ 'לב ארטמק אטפס  ; "nk . 

 : 'חפונב ב"א) — Deb» לאעמשי by C" eren טיפ
 = m5 ה"יחא]* | .(זגרא "פ אכלמד אספטב בותכ
 'דהנפבו 5/33! םש י"שריפו .ו'מ תומביב אספטב
 אטפסב וניבר ^23 מ"בב ס"ש 53 לבא זגרא .ב"פ

n'5י"כב ה"בו  .א"כ תינעתב אטפיס םימעפ הזיא  \ 
 = תועטו אספט :םלוכב nan 'ב ס"ש "33 ןעכנימ

mןכו  nanס"ש י'כב  'p(םש ס'ד) .ד"ק 'דהנסב / 
 אטפיס ל"צו ("ונינפלש אתפיס תחת אספטב
 | ילב בוט רתוי וא א"ער ט'קו .ב"פ 'הנסב 'יאדכו
 L. ^W .ט'ק 'רהנסב 'פ ם"ש 5x" אטפס ר"וי

 E — יטפס

 1 הלילק קושל cxadiov 'יעצמאה י"למ וא) ינטפס *
 וא (ויפק א'ח) יטפסא ע"יע "(cni ןמ

 ינטפסו יניז יולת ה'פ מ'ב 'ילכ 'תפסות (יניפוס ל'צ
 יניפוס כעיקלאז 'פד 'יגכ וא ןטק בחר ברח 'יפ

 .ינטפס * — חפס

 יחיפס ןנירזג ירבס ןנבר יגילפ בורכ יחיפסבו םירוסא |
 יחיפס ריתנ םא (' ןנישייח םיחיפס ראש וטא בורכ
 יאמ ירמאו (?ןיחיפפ ראש nn וריתי אמש בורכ
 איה אדח יחיפס לכ C [ראשמ בורכ יחיפס] אנש
 ןהב אצויכ ןיא אהד ןנירזג אל sip ןועמש 'רו
 ךכליה ינהב ינה יפולחיאל ןגישייחד הרש תוקריב
 ןיחיפסה לכ רמוא ןועמש 'ר  (*הנשמבו .ןנירזג אל
 ןיאש (רופאש ללכמ) בורכ יחיפסמ ץוח ןי ר תר מ
 6 [רוסאש ללכמ] mmo תוקריב ןהב אצויכ
 אמח יבר Oy הילד ט'פר ייעיבש 'ורי) 'מגב ("ןניסרגו

 ןכרדש ינפמ C אנינח רב יסוי 'ר םשכ Ü אבקוע רב
 yr תוהמיא לדנל ןכרדש ינפמ יכו תוהמיא לדנל
 דומעל לוכי התא קרי לכ ('לאומש 'ר רמא ןירופא
 איביו ךלי אלש אכה םרב ("ןשי ןיכ שדח ןיב וילע
 'ר הרואכל יתאבה תוהמיאה ןמ רמאיו רוסיאה ןמ
 ("עמשמב ^ji ר תומ (" ןיחיפסה לכ רמא ןועמש
 ןועמש 'ףך (.גיד א"פ יוכרב ^ םש (nw ןניסרג ותו

 n אמח (" אתטימשב ("רבע הוה C יאחוי ןב
 prs prep ל"א ("רופא ל"א תיעיבש טקלמ

Enארק ילע ןיקלוח יריבח ואלו ל"א ירשד תא  
 ייונשל kon ג"עאו .שחנ ונכשי רדג ץרופו הילע
 «aw ("ט קלמ nint וללה םיחיפסה ("יכ
 וקלח םיחיפס תריצקב היב תנייעמ ^« wo ווה
 ןיא תיעיבש יחיפס (תיעיבשד ה"פס 'פסות) אינתדכ

 המהבו וכרדכ ("שרוח לבא ריב ןתוא ןישלות
 ."ןנירזג אל רבס רמו ןנירזג רבס רמ הכרדכ העור
 אבוה 'וריב יכ עדו ח'ר 'יפמ קתעוה כ'ע ה"יחא]*
 ש"ר .ג"ד א"פ תוכרב 'ורי "ייע Prep םגו ןיִחיִפְס
 'וכו בורכ יחיפסמ ץוח ןירתומ ןיחפסה לכ רמוא
 ,ןוניא חיפס ואלו ovn .ןירוסא ןיחפסה לכ א"כחו
 ואלו ל"נה תיעיבש 'וריבו  .ז"יד B i5 'וריכו
 םושמ ןירופא ג'עס ח"ל ףרב םשו ,ןוניא ןיחפס
 ע'ייע qao .ס"ד א"פר הציב m" ,ילדרח יחפס oun ,ןיחפס

ns es (!ךורעבכ לי'צו יבישח . ?) טייפ ייעיבשל ןויכו הנשמב וגיצמו ח"ר ^53( (* .ךורעב לי'צכו חייר ייפב היכו (* .ןיחפס ר"פדב 

 = בורכ יחיפסמ ץוח ןיר וס א ןיחיפסה לכ רמוא שייר הנשמב וניצמו ל"הזב "א םש קר ns ייפמ חכומ ןכו ל"צכ (5 .תוינשמב אימ

 יה $'vy m ייפ ספדנ וכותמ רשא ייכב לפג תועט יכ קפס ןיא ילצאו ןירתומ בורכ יחיפפש ללכמ הרש תוקריב ןהב אצויכ ןיאש

 jn" יוניש לע ח"רו תוינשמבש הנשמה ייג px ייחספב noun ייג ןיב קוליח ןיא כייאש "(ow סישב שדחמו ןרעטש

opייפב ליצ יאדו כ"או  nésןירופ א בורכ יחיפפש ללכמ יוכו ןיר תומ ןיחיפסה לכ א"שר הנשמב וניצמו ךורעבכ . 

 ןוכנל ה"כ (? !ןנירזג אל תועטב ט"ק ייכב (* .ל"גה תיעיבשב שיירה Ya יייעו ךורעה וירחאו ones איבהש יורימ הכומ ןכו

 לבא יוריכו חיר ייפבו nep ייכב היכ )5 .אבקוע י ב ns ע"פדב לבא ונינפלו שירבו חיר ייפב היכו ריפדו ט"ק ייכב
 ייפב «n )1? .קחצי בר רב (םש) ש"רבו קחצי רב לאומש ר"א ג"ונב לבא חייר ייפב ה"כו (* .אנינח 'רב ע"פדשבו ר''פדב

maשדח םא יוריבו שירבו  xmםיחפסה עיפדבו יחיר ייפבו ט"ק ייכב הייכ (11 .שירה ירבדב ח"בהב ה"כו אוה ןשי םא  

 לכ רמוא שייר ינשמב m/s תסריג יכ רורב הארנ חיר איבהש יורימ יכ 5 הרעהב שיימ הזו ('* .ןיחפס יוריד 'נשיל ןכו

 טייק ייכבו ,שירבו חיר ייפבו יוריב היכו f "me) ר"פדבו יחוי ע"פדבו חי"ר ייפבו ט"ק י"כב «n ('* .ןירתומ "יחיפסה

 .ןרעטש 'ה ons ןוכנל man רבכו אתינונמשב ם"יטב ח'יר pa^ )15 ,םש תוכרב יורי יי'כ 'יגכ ארבוע דבע וא רבע ל"צו דבע

 .ןמ סיטב 3m vas )1 .ןוניא ןיחפס ואלו רוסא תילו יוריב לבא nis npa היכו ('* .הטימשב שיירבו תועטב ספדנ אנליוו ם"שב

 ו"יתבו (?1 .רטמק ע"ייע (?9 .שלות סייטב יירחא ע"פדבו ט"ק י"כב לבא חיר 'יפכו ריפרב ןוכנ ה"כ )7? .חייר ייפב יוס )18

 ,ומוקמב סיד יייע מ"בל p'w י"כב היִכּו op) רצ יינעת םיר) אימ ייעשב יקלי voa כיג ייא
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103 (1YbD — ןפס — סטיפס * E iE 
 J&e y'bs bpw ןינעמ cówcoep =) ילפס | סוטסיפוס ל"צו ס"מ :ז"ק דצ כ"רד 'תקיספ סטיפס *

 םירמתבש אתיישק אוהו 33555 עורגה .הטספס ע"ייע

(Dattelkern(ביעס ט"ס ןיטיג) וזחאש ימ 'פד תואופרב  
 "ירמוא ש"יב 'מגב ט"וי 'פב 'ציבב .ילפוס יוירג תלת

 b" .ןנידש יכיה אתויחל ילפוס ('ןנא (א"כ | Deom ןיטייחה ןישודיק ףוס 'תפסות )^2( ןיפס *

 תומהב ינפל ןיכילשמו ןתוא ןילטלטמ ,TR prys | 'צוה 'פריא י"כב ה'כו ןירפסהו 'מול ךירצו

N'BD *דחפ)  (Furcht, Scheuו ףס ע'ייע '. 

 אלו םכל ^Ve o) תומש) רמא אלהו בוט םויב .393 מ'קוצ
 ושוריפ (איעפ א"י ביב) ילפוסד אריפ (* "םיבלכל | Sehale Becken) ןגא ומכ 5525 mw מ'למ לָּפְס

 'יפכו 'ב ארפ 'עב אוהו ה"יחא*] .ומוקמב | לש םילפס ינש (.חימ הכוס) הברעו בלול 'פב
 — [י"שר "יפכו םירמת יניערג 2/2 bw" ש"ע ה"מגר | םילפסב C טיכק תבש) נ"סב ןינפמ 'פבו .םש ויה ףסכ
 תשובחת טחגיוטי י"למ ינלפס =) ינילפס ₪ | (ביעסטיצ (ons רידתה לכ 'פד ג'סבו inv לש
 ייאלכ 'כסמד mb "wv (Vorband וא םילפסל )^ ויט 'דמב) ךסנל C3*3pn ןייו
 אדח לע ומעד טוטרמד ינילפס בהי (דיעס גילר) | טושפ טג 'פב .הבכי אל תרמא םישיאל אלא וניא
 .תינלפסא ע"ייע ארח לע ןתיכד טוטרמד ינלפסו | לש תומש e^ (:י'סק (ru הלעמלמ וב בותכ 'מגב
 תואמגודה יתיברה (ח'פק (aen ל"נה 'עבו ה"יחא]* | (*אגלפו בק לפק אגלפו האס לפס רחא b" .םילכ
 הטוס יוריב כ'ג w^ ןאכר 'יגכ לבא תינלפסא ןינעב אוהש ןרוטקמ ומכ לופכו לפוקמה רבד לפק,, א'פ
 'וריבו 'וכו היריחנ לע ינלפיס  בהי ג"ע ג'כד ow | )5:55 דגב ראש וא ץוחבמ דנבה ןמ הסוכמ

pumתונגאב  (ums mot)י"רת  CAםי ילפס . -- | ^yז"טפר  YOסניקסרא ע"יע ינלפסיא ג'ע  

Cit)ןיכרבמ דציכ 'פד ג"סב .(בותכ איקרזמב . | [Cw wn) — 
 -Lippen הפשה לע רעשה ?sem coi מ"למ) DbD * | mb םיאלמ vob» ^n תירט ילפס Cro תוכרב)
 ימפס האמ +: ט"כק תבש har, Lippenbart) רסוניג תוריפמ ןילכואש רחא ןילכואש חילמה אוהו
 ע"ייע ימפש ג"ונבו ם"ש י"כב ה"כ ימפסד אמוי 'וכו | יררגנד ימנ יא ויעמבש הליכאה קרמל הברה
 'קיו) יטענאיבאס יפדב 'לקנוא םוגרת דיחיהו .רגפ | אולמ חיל ייו יטפוש) הז מ"ל ב'א) L8 .('"היבילל
 ה"כ ,ט"י ב"שב ק"דר סרוג ןכו ספס לעו (ה'מ an | ,א"ל ןישודיקב ה'נכו ה"יחא]* .(םימ לפסה
 .ןישב ונינפלו הימפס רפס אלו 'גרתב | ג"ע ו"טד ז"טפ תבש v" .לפסב םימ םהל לטה
 פ"לב ה"כו Schi הינא b^ מ"למ הָניִפְס — ןפס | תיבל לפסב והואיצוה 42 הדנ ,םימ לש לפס
 Sehifer job) ראתהו «à ע'לב .אניפס לפסה תא איצומב .א'נד ג'פס הדנ v" ,ןוציחה
 יפב :ןפסל אלו דפסל wb (ה'מ) me) 'יעיבשב | uma ('ד) ג"פ תבש 'תפסות .ןוציחל ימינפה תיבמ
 רשקבו (:אייקד m אימ ves תבש) ppp ולא | ינפלש םימ א"פ םידי 'תפסות .'וכו לפסה לע
 Gb טיב) ןילעופה תא רכושה ג'רב ("םינפסה | איקהש !Gp 'עו 'א 'ל ילשמ (y^ אקי י"פ ר"רמב .לפסה
 ר"א 'פב Cox ןי תיש יאנופס היל ולייע | ה"כו 'וכו אלמתמ אוהש הזה לפסכ הרות ירבד
 p^ 'רוהט איהש הניפסל ןיינמ 6 ג'פ (nmt הביקע | 'ר ש"הש 'קליבו ר"להק שירבו ר"שהש שירב
 יתש 'פד ג'רב (".*האמומ תלבקמ הניאש, | םיחבזב םימעפ המכ yp" םילפס ץובקהו .ף"קתת
 C תדקור הניפס ןימ כ (:ד'צ (mmo םח לה | — ,אכוסנל ילפיסב 'ז ,ז"ט 'בדמל 'א י"רתבו :א'צ
 לכ 'גרת (e v2 pm) םהיחלמו םיה תוינא לכ | ןילפסה (469) מ"קוצ 'צוהב ?C ו"פ ז"ע 'תפסותבו

l 

"be |ן (יניפס) [ןילספסה 'יסופדבכ ל"צו ס"מ — :ןוהינפסו אמי יתיחנ .[ןילספסה  

n» moב"ה 23  CON Eusיפדבו  mbהזו (* .ונינפל ייל (? .'יל ר"פדבו ףסכ םייטב יציניוו  "B5אבוהש הייר  

 ירב (* .לופק ע"פדבו ,רחאה bn" לכ pnyw םשמ רשא ה"מגר "יפב («nés טק ייכב )m3 4 .לפס ה"ד םש ב"ב יופסוחב

 רצ םש) ריסחה ייר יפסות 273 yr" (.טיב רצ תשלושמ הכרבב) ש"ארה יפסותב אבוהש ח"ר ^65 אוהו (* ,ייל ימא
 רעגרעבמאב יהל עיילבו שייע יישריפכ אל cm ךורעו ח"ר ירבד םישרופמ םשו איסק D^ הדועס יה ז"ואב אבוהו (.איל
 ימא יפרבו 7m עיפדשבו ריפדב ןוכנל הייכ (*  .(אנליוו ס"שב) mes "bp קתעוה )9  .ינה ini .ד"כ דצ תוכרב )005
 ב'ה י"כבו יקנרא שוריפ םייטב עיפדשבו יקנרא יאנופס ר"פדבו איפדב ןוכנל היכ (!! .ןיגפפה סישב ('* .השמח גארפו
 ייאדכו DOG ךמס רמולכ יאגופס ימס בותכ היהש 553 ס"טב םלוכו יקנרא ייפ יאנופמס טיק י"כבו יקנרא יאנופנס
 גיסקתת יר ילשמ יקליבו סיש י"כב לבא יאנופמס טייק 33 שבתשנ ונממו (לישרהמו יפסות (ny יאנופס ןיתיש ונינפל
 יאנופס היל ולייע יפ ?pep ייכ ייגכ mmn וניבר ייג הארנכו שיע ןינעה תבחרהב ג"ונבו ומוקמב מ"ב םיד יייע ןיתוש ^9

 .ייישריפבו (אנליוו סישב) חיר ba" ה"כ ('* ewm רצק וא היל ותייא| סרג אל אוהש קר יקנרא ןיתיש היל ותייאו

nf» )%עיפרשב טמשנו ביה ייכבו ר"פרב קר . 

Ec 

. 



 שיפר  'קליבו ,אפיסב 'קליו ם"ש v53 לבא
 ךויעב un ב'נש ק'העב יכ עדו -- ארטיסב
 לכונ כ"או reiben) א'לב  ן'בייר  תרפעתמ
 ךכחתמ b^ הארוהה התואמ ^o ע'למ ורזנל
 (א'כ (n p קרמו 'א י"רתב לעפתאב הזמו .רפעב

 — [אתשיגרגב ןַפְתְסיו

 -bewun תוארל אילפה 5*5 ע"למ ע'פלנ) ןָפְס
dernd. schauenתובישחל לאשוהו  Ansehen, 

Ehrfurchtולאו 'פד 'מגב (םינפב 'ייע י"למ 'יפ ב"רו  
 .עיקר ןאמ ןיפס ןאמ בישח ןאמ Gn קימ) ןיחלגמ
 D ןיא תומה ךאלמ דיב םדא רסמנש ןויכ, ^6
 ו n^ ול יוחנתב) הטמה תא חק .ונדמליב .('"תובישח
 .E ןניאש ןכרצל ה"בקה ןנפס אלו (* (ה'פחה יר האר יקליב
 ודננ ןיאכ םיוגה 55. )^ ימי עשי) רמאנש םולכ אלו
 ןירמא ןותא )05 קלב ימוחנתב) ןכשי דדבל םע ןהבו
 1 לב ct) 'יעשי) רמאנש םולכ אניפס אמוא תילד
 | ליהתה ייל 'וחנתב) ןנחתאו שירבו ,ודגנ ןיאכ םיוגה
 42253 רמאת יכבו .ןפסנ אלו ומצע לע שקבמ
 םיוגה ןיא לארשיל ה"בקה sew )75 !יטפוש יוחנתב)
 א ל ו תירב אל םהל C ןיאש םולכ ינפל םינופס

(niusרבד ינוי 'לב ^5 ב"א) —  wmוניא  
 ינש 'גרת) קוספב 'גרת .טעמ םימעפ DN יכ אצמנ
 quam תינפס אלו :יתשו הכלמה ןאמתו Go ,'א
 i אל אמלע 5533 ^ /1 םש ינש 'גרתב ןכו ה"יחא]*
 b המ ונחנו b'3 עסיוד אתכסמ 'תליכמ ה'נכו .תינפס
 | םידמוע םתאש ןינופס us המ יכו )076 תומש)
 1 םדא ןיאש 15 'פ ןנחתאו ירפס .ונילע םימערתמו
 ] (r5 n) אמגמד ע"ייע (הרפוס 27331 ל"צכ) הנפוס
 ע'ייע והונפס אל ט"פ ר'דמב ג'פ הטוס 'תפסות
 הרות «wy ז"כד י"פר 'דהנס 'ורי nn ב'ח) רוילג
 .הלבופ פ"טב :ז"טד א"פ האיפ 'וריבו הנפוס יניאו
 "סר בשיו ימוחנת ,ויניעב pep יתייהו כ'פ ר'מש
 יפל :םשו ,ןופס אוה ולאכ ם'וכעה השוע התא 73
 םיבושח b" :םולכל םינופס םניא ולא םינויגלש
 ע"למו בושחו רקי אוה ןוהמתב םיאורש ימ לע יכ
 ,ע"בשפה ש"מו םדוקה 'עו ,ח"כ ק"מ 'פסות 'ייעו ל"נה

ny nב"רו — ^ ןפס ע"ייעו ^ הליגמ י"שריפ  
 1 'עו selten, wenig 0006 6 vbt ןויכ

 1 m) ,היכ ילשמ) (רקי ןמ) ריקוה וקיתעה םינקזה
;omekviov. 6יג איש) רקי קיתעה 'וכמוסו , (w1  

E — ]6 

 o3)" ינפל םינופס םגיא ונדמלי םשב ייגה םשו (*

D — (nybb — ןפס דק 
 ,(הניפפה יתכרי לא דרי ('ה 'א 2( הז מ"ל ב"א)
 'גרתב תוברועמ תואסריג יתש הארנכו הייחא]*

 ה"כו אמי יניפסו אמי (יתחנ) יתיחנ לכ םש לאקזחי
 ע"פדו י"כ 523 'יא אמי יניפסיתיחנ ^3 ט'ק י"כב
 ה"כו אמי יתחנ לכ קר ונינפל לבא ןמגרותמב ה"כו
 תוינא יכ יתרעשהל mam .םש 'קזחי ק"דרב
 ייעשיבו אמי יניפסב 'גרת (ה'כ יזיכ לאקזחי) שישרת
 'לב ny ץובקבו .אמי יניפס י ת חנ 'גרת 'א ,ג"כ
 p .ט"כ 275 'קזחיב ;ד"י ,ג'מ 'יעשי anna רכז

pepח"כ 'ירבדל ;ג"י ,ט"מ 'שארב 'קנוא 'גרת  
N'D n NDYED ;n'Dלקשמנו 'נ .טימ ,ב"כ  

 .ע"ומב ןוטריפ ע"יע (ז"יפס (vow תוניפס ירבע
vmmלינה תוחנמ 'ייע מ"לכ הבקנ 'לב בורל  

 תינעת ,תדקור הניפס ד"פ ר"דמב ה"כו ר'פד יפכ
 bns^ ,א"מ ו"טפ "55 .םיב תפרוטמה הניפס .ט"י

meאירקסא ע"ייע .א"כ "ינעת .'ז רב ע"ייע ג"מ , 

 הדבאש הניפס ב'ער א"צ ב'ב .אלייא yy ,'ג 59173
 ע"ייעו דבאש רכז 'לב ג'ונבו ס"ש י"כב ה'כ 'וכו
 , דמע הניפסב אב :ט'נ מ'ב ros היפו שא טנרבק

 ל"א ב'עס 'ח 'ורוכב יונכבו .לשחנ yp 'וכו וילע
 ט"ס מ"ב אתניפס א'לבו ךתניפס ירש אנופסל
 DU 'ורוכב wjisD ראותהו האלהו :ג"ע ב"ב ,ב"עס
 מ"ב 'תפסותבו ל"נה 'יעיבש פס ןכו woBD ס"לב

"een m'enץובקבו ,ןָפַסַהְו  popDןישוריק  p 
 n' ט"כ ,ז"כ b .ז"כ 'קזחיל ;ז'כ .'מ אמ 'גרתו
 יזוז 'ד xv ..'נ 'ירדנ ןכו ל"נה מ'ב web .םיחלמ
 — vem] וילמג : : ביד ניפק'מ 527 722( .יאנופסל

jBDיופצ ונינע מ'למ)  bedeckenןפצ םע ףדרנו  
(verbergen, eingraben (D (תרומתב 'ש jew 

 ורבתשנ 'מגב תופרט ולא 'פבו 67( הציבד ג"רב
 הילגר  (n5 pom).אעראמ אנפסדב  ^pהל ןיאשכ

 םיציבה ןתואמו תדלויו רפעב תרפעתמו לוגנרת
 ותשא תא רידמה 'פב .חורפא ןהמ אצי אל

  qon sovלבאה תיבל ( »y maniןי או (א'ער
 רמאד אכיאו הדפופ הירב לכ  psהירב לכ

  Cmה"כו ה"יחא]* = .רפעב הרבוק ןיא 'יפ
"p ק"הע "יפו ש"ע 'וכו הרבוק הנפוס י"שריפב 

 | (verborgener Raum) אָנפס םשהו ךומסב הטמל

n'p "mmoת"האב לבא ב"עס  "Mאפנסב ד"טב  
 ע"ייע mipo2 ונינפלכ ל"צו Ü (ee 07) אתוביתד
 s'y) ול ןקותמו peo רדחב י"שר 'יפו אנשרווא

m )'ייכו ר"פרבכ לכא ררסה ךפיהב םשו םש קר ק'יהעבו ו:ופדב הייכו ר"פרבו ךורע יייכב  ^Nכ"ג  D//3הנפופ ייגו  
 רקיע אוה םאו (? .הנפוס קר הרפוס 'יל ז"פר mans 'תפסותבו rns אבו

 .(תובישח םשו אנליוו סישב) ק'מב חיר eb^ קתעוה (* o יעמ זא
 .יצינווו ריפדבו v33 ןוכנל ה"כ (* .ןיחש דייטב ו"ופרב )  .ודגנ ןיאכ םיוגה לכ רמאנש

 יע לע םיזמורו .ח"כ ק"מ יופסותב םג ייא



 105 | לספס - ep) =) ןפס = הק

 ןאמדעירפ 'ה 'אצוהב ה"כו בשחל לוכי סוטסיפוס
 bn" 'קליבו סוטסיפוט ס"טב 'פד ראשבו :ג"ק רצ
 ןובשח לעב ב"נו וטיפוסה comes ה"ד ו"צשת 'ר
 יפ םירבד (bo DP" ב"תת זמר 'ר 'ירבד 'קליב ןכו

O^קודקדב םיאיקב ב"נ םיפוסכ םיקיתו םישנא  
 ןינעה י"פע ושפנב ןכ רעיש ןוילגה לעבו ןובשחה
 ירפסב ל"צכו (ץובקב) םיטסיפוס ל"צ םש םג םלוא
 .'פ ר"להקבו .םיפיסכו םיקיתוו תחת ב"צ 'פ ךתולעהב
 b^ ךירצ אספפס 02 יאדוהי ןודיצתא ךמחל חלש
 3^ יא «^n םיתעל הניב יעדוי 'גרתו -- C אטסיפוס
 הלועמה an^ לבא — אדלומב ןיטסיפוס 'גרת 075
 ןיטסיפיספ ,סיטסיפיספ ל"נ הלאה תומוקמה לכב
 ינידב spo ןובשח לעב b^ ץמְסוסדא י"למ

poemןופספ ע"ייע 'קליה לעב ןוילגכו ] — 

DDר"למ)  mb subsellumתרחואמה י'לב  
(niedriger Schemel, Sessel, Bank coufc£)Owov 

 ילפפס by ןיבשוי Geo ייחספ) ג'רב וגהנש םוקמ 'פב
 «ey) Gy wap n3 לאוש 'פב .תבשב C םייוג

vsלספסב התוא ןיכמוס הרבשנש הרוק (איעי . 
 yy (' לובטי אלש דבלבו 05 תואוקמב ה"פב
 אוהש ("ל ספס ג"ע לבוט וניא 'יפ ,לספס

aiב"א) -- .ילכב לבט וליאכ אוהש ןייעמה  
^bךומנ אסכ 6 ינוי ןושלב לספס  onmופילחה  

 קוספב (C י"רת .תורחא תולמב ושע ןכו תויתואה
 pbbpp יִד )0^ e" תישארב) האב שמשה יהיו
 618% b" לע ןויכ ב"ר ה"יחא]* — ,(ורדתפא
 קפס ילבו האב הצילמב קר הלמה וז לבא טס
 .רומאכ 'יעצמאה י"לל 'קתענו הבצחמ ר'למ
 וא ןנבר ורמאד לספס יכ חכומ .'ע 'ישודיקמו
 ביטסיא ע"ייע אוה דחא OV ישניא ירמאד אבטצא
 וכפה לספס (op st") 'ב הוטסא 'עו (ה'סק ,איח)
 'תפסות ב'פס 'ציב 'תפסות :2/2 תבש y" אסכ
 Yo 'וריע 'ורי מ"ד םינימ המכ םהמ שיו .י"פ ק"ב
 pni אוהש לפספס 357 ב"פ הכוס 'ורי ,א'כד
 ןידדצ ונייה וישאר ינש ול ויהו vin תושרב
 ב"כפ 'ילכב ם"במרהל מ"יפ 'ייע spon שאר לצא
 :םשו ,קרופתנש לספס א'פ ב'ב 'ילכ 'תפסות ,ג"מ
 ןיסינכמו ןיבוקנש פ'עא תואקדנופבש ןילספסה

qmתוקונית ידמלמ לש ןילספסה . .םילגרה תא  
 'ידימלתל שרדמה תיבב ויה (ןילספסו) םילספסו .'וכו

y7 תוכרב 'ורי ,ח"כ תוכרב 'bוריו ד"ער ז"ד ' 

 64/0 י"לב אָנּופַס ס"לב «o ע"לב pb — פס
 ק"ב) םיצע לזוגה 'פד ג"רב Geife sapo) ר'לב |

Cs(.ביפ) הדנד ג'סב .ןופס י"ע וריבעהל לוכי  
 (' ינופס זעלב "יפ ('ןופצ א"ס m5 רבעמ ןופס
 ייפ ב"א) — C. [ןובאצ] quam לאעמשי 'לבו

 qa) 'ורו י"לב

 דועו תינח שלא פ"למ ל"ג אָניִפּוס =) ןפס
py 9ובש  (Lanze, Griff, Schaftלקשמו  

 ב'א) — .היניפוס לקתמו 'גרת יט ,איכ ב'ש) ניק
^bי"לב יניבס  yyהארנכ ה"יחא]* .(תינח  

 הארנ יל לבא (* Wurfspiess 0/0090 יילל ןויכ

 וניק יכ ץעה םגו nun השוריפש ל"נה פ'ל אוהש
^bק"דרה  mim yp(ב'רכ)  "b "wwקית ומכ  

 רשא ץעה אוה כ'או כ"ע חמורה די תיב שארבש
 y'b איה ילוא י"שריפ יפלו -- C תינחה וב זחאנ

oeחמורה די תיב שאר הסוכמ וב רשא רוע ] — 

 יירבד) יִנָּופְס (ך"טסב כ'ג ס"שבו 35v מ"למ) ןפס
 nó ךרעב ?C 53 ןוזלח וז )^ גיל

 .י"שרו (טיצש 27( ןוזלח .yy my ep n2 הייחא]*
 אוהש p^ 'ליגמבו 105 ןושל ינופש e^ הרותה לע

 — [יג ןפס 'עמ כ"או בושח רבד

NÍBD *55 (אינופמוס =) ^ rebע"ייע ח"מ  
 /2 ןופמס

 00007 י"לב סּוטְסיִפוס ,אטסיפוס) הטספס
 -Ge בוט ץילמו ןשרד תרחואמה י"לב

CGwandter Redner, kluger Mannאברעמ ינבד 'מגב  

n5o53הילד טיפ םגיפהב תיעיבש  Cryל'א  
 י"לב p" ב"א) — ,ךלמ לש ץעוי p^ ("אטסיפס

"omר"לב ה"יחא]* — .(בוט ץילמו םכח שיא  
sophistaםכחתמ שיא תארוהב אוה  Sophist, ein 

Spitzfndigerהלמה הרומ התייוה תלחתב לבא  
 «ny םכח ןוכנו ןורשכה בר שיא לע תינויה
 ןינעב sofista ט"יאלבו ,רקוחו ןשרד םג 'רחואמ
 וניבר b^ אל הז רובעב ןיפיקעב רבודו םכחתמ

"epעדי אלש חכומ 'יפמו 22372 זעלה הז  vb 
 : ז'ק דצ כ"רד 'תקיספב םישובשב ה"נכו mma לע
 סטסיפסהש ל"צו בושחל לוכי םמיפסהש םוקמ דע

ymיליכ  "y cm arm)םש 'קיספב ב"שר ש'מ  
 'קיספבו םייונשה ?y lv" סוטספרט ןקת אוהו
 ןיאש opo דע ןוכנל w^ גארפ 'פדב א"כפ יתבר

Cהמבו ןיויש קבב יישרבו 880016 ט'יאלב (? .תומוקמ ינשב ונינפל היכו  paeאוהו  .savonא"פדבו ייכבו ריפדב (5  
 ןיבוס yy דועו (5 .55 .ym רעלזייא 'הל ריטבב הזכו לימרב ליצכו (+ .עיל טפשמ יפכ שימכ ל"צו psy ו"ופדבו ןואבצ

i73 )59 .שימו הפוספיס ע"ייע לבא )^ .הטסיפוס ( יפב ה"כו' m3םירכנ ג"ונבו , *) ה"כו ליבטי ל"צו ליפטי ב"ה ייכב 

 יוס דיוי עיש ףסוי תיב ןרמב ןייע ןידה ףוגבו .ליבטי גיונבו זיעש o^ חקרב yr" "יל ע"פרשבו ו"ופדב nei )35 ,ונינפל

Dp nupא"ר . 
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  (das Sehlechte, Geringe'ורי .כ'ד ז"פ האיש 'ורי 4

 ונלכאש ףוספיס הפי : ר"כד ט'פו :ז"יד א'פ הטופס
 םהו ןלושיב ןירחאמש םירמת b" 'וכו וניתודליב
 ע"ייע :mp  .ב"כר .א"ח ע"'ייע תויספא כ'ג וארקנ
 .לפלפ ןינבב לצאנ ונממ רשא 'ה mp 'עו ,ףפס

 Ain אוהו םוקמ םש אוהש הארנכ) הָפּוסְפיִס *
Soufsafehומורת 'ורי )71 רעיוביינ ' 

 ריעז . . הפוספסב דיצתיא יסיא 'ר : ו"מד ח"פס
 ובשנו ופפתנ B^ אפוספסב דיצתיא אנניח רב
 רתבל : חלש 'פ ר"להקב ןינע ןכ הארנכו ל"נה ריעב

phyכ"מו אספפס ןידהב יאדוהי ןודיצתא  "bםשב  
 כ"מה סרג bun" הטספס ע"ייע ךלמה ץעוי ךורעה
 אפוספס ןידהב ל"צ ןאכ םגש רורב רתוי לבא ןכ

nomהיאר ןידהב  mbתומוקמ תומש םדוק האבש  
 ,(ביפק (yn אדה ע"יע

 = 4-9 Musa (yos פ"למ אקסּופְס —( קספס
grobes Kleien- ן'בוס ^2 duy 

  Guehlןירכוע ולאו 'פד ג"רב  nb C25) ^mpe3רביק
pot) ןיקזנה 'פד הדגהב .(6 אקסופיס אתפיר 

 ? Cvאימ רחמל יראפד אימ הויקשא אמק אמוי
 אחמקד אימ רחמל א קסופי סר '(  ^bתלוספ,

"bb קתעוה ה"יחא|* = *רביק ne אוהו תלוסה 
 " nי"שרו ל"נה 'יחספ  ^bןיבוס אקופיס : 'יטיגב

 כ'ע ןהב ברועמ חמקו ןיסג " ^B ne'ול ךירצ קר
 ל"נה פ"למו אקסופיס  nimםג לצאנ  paso[ע"ייע —

 :5+% פ'למו ברח b p/o3^ אריִסְפַפ =) רספס
C (Gohwerdtאל 'פב  wemתונח 'מגב  

vy»דהנסד ג'רב ,הילטקמל אריספס לקש (: א'כ ' 
 אריספפד (' איתופא אזיזע ןיתמיחר הוה יכ 60
 p^ 6" א פ י ם ד א'תופא ןואג (" ר פ D ןביכש
 רעשה ףס לע ןיבכוש ונייה הזע וניתבהא התיהשכ
 'פ לש עצמ mp וניתבהא ןיאש וישכע ונל יידו

nosקיפסמ וניא  ubףייס אריספס ("א"פ  
 ודיי ייל ילשמ) וינש תוברח רוד 'גרת ב"א) — .ברחו
 ה"כו הייחא]"* (יוסכ ןוניא ירספסד ירד
 b m רתסאמ 'גרת Cy נ"שו (" ןמגרותמב

"nn mp ynיליד אניירשו אריספס $^ ,'ו ינש , 

(NTDbD — "Deb — bobo 

 pw "55 — .םויב 12 ע"ייעו ר'ע ז"סד ד'פ תינעת
 : ז"ס ב"ב םילספס תיב הזמו ץחרמבש ןילספס י"מ
 p (r) ז'ע 'תפסות C ry) ב'ח) םילפס ma ע"ייע
 תבש v^ לספס דיחיהו .תוירדתקהו C) ןילספסה

Yoד"ע ה'ד  "vולספס יונכב .א"פד ג'פ ק"מ  
 :ט'כ תבש אלספס ר"אלב .ךסכס ע"ייע ivo 'גיגח
 .הלספיס .ו"טד ו'טפר niv "v /N שש ע"ייע
 הלספיסו .הלספס דועו .הלספס .ז"טד ז"יפר םשו
 תיב ילכ א'ער ר'עו Wy ys Yes nous 'ורי
 "rw א"פס הטוס v^ הליאשהב דועו — תסנכה
 הייצרמו ןייצרמו הילפפס [היל ל"צ] (הל) ןיקלמ ד"ע
 ותוא ןיתפוכ 'יפ הלספס היל ןיקלמו ט"פ ר"דמבו
 דע תוקלהל ow הנוהש אפכב ונייה דומעה לע

mmeותשאל םייפתמו הצרתמ ]. = 

popןמ לפלפ)  moופוס דע רעשה רקוע 'יפ  
 'ייעו ותצקמ חינה was תעדלו שרשה ןמו

 וא (ינשמב .טיל) ריזנב ןירופא ןינימ 'ג 'פב (םינפב
 שלת ( טיל (o 'ִמנ ,בייח אוהש לכ ףספיפש וא
 won :ףספיס ,ורקיעמ שלת 'יפ .ףספיס טרמ
 תא ריבעהש :טרמ ,תצקמ חינהו רעישה תצקמ
 (.ט"ל) גוז .רעישה C תרשמש הכיס y^ רעישה
 7" ספספמו ףפוח (* למזיא :(פש) רעת ,םירפסמ

Careרעישה תא דירפמ : ספספמ ,ךכחתמ :ףפוח *). 
 ףדבו ףספיס e^  .ט"ל י"שרל סחוימבו ה"יחא!*

.Y'5ט"ל ףדב 'ופסותה לבא ךורעב ומכ ספספמ , 
 ורקיעמ רעישה רקועש : ףספיס ושריפ ריזנ ה'ד
 אוה הז יפלו כ'ע רעת ןיעכ שרשה ןמ תיחשמו
 וובד הפי הלוע הז 'יפלו .לפלפב sq שרשמ
 ייכב דיפר תוריזנ 'תפסות םש ריזנ) אוהש רז ףספיס

sbרידמבו . ("bלכ רקוע רמולכ  amb — 
 רואב ןפספיס 'פריא י"כב ב"פס ןיצקוע 'תפסות
 ש"רה p" לבא (ןפשפש  ג"ונבו) ןכסכיס ל"צ
 pw ג'עס ב'סד ד"פ הציב 'ורי  .ו"מ ב'פ 'יצקועב
 ,ךסבס ע"ייע ןיכסכסמ ל"צ רואב התוא ןיפספסמ
 ל"צ &v33 הפספיס ג'ע m^ vo ק'ב 'וריב ןכו
 תכסכסמ התיה DN vb ק"ב 'תפסותכו הכסכיס

 הד וכו

 ע'ייע תוינוופיס תופייס ,יפוס ומכ (b^ ףּוספיִס *
 in רענ ע"ייע ^£ אריספס ליקשר : כ"ק oy | עורגהו תוחפה Re ע"לבו ףוס לעפמ | -

 0o) ו שלש "חי רב

 .למזא עיי'ע ןוכנ הז ox למזוא ע"פדבו ט"ק ייכב m3 )? .תרסמש סיטב מ"אפדב )* .ןילפסה ס"טב יפריא י"כב )!
 סיד לצא מ"הונמב ןוכנ היכו (* .ףשפשש גיונבו (* sehliehten w/3 (das Haar) ןיטכעלש vy wy בינש קיהעב (*
 my )8 .אקפיסד 3723 )7 .רקיע לכ הלמה ייל ונינפלו אקסופס לייצו אקוספס פ"א סי'ש י"כבו אקספס חי'ר 'יפבו .'פ דצ 'יהספ
 שוריפ ע'פרשבו ר"פדב ןוכנל היכ )1( .אמופא ביהו ט'ק ייכב (* 571 xm יוועלל ר'תחעב רעשיילפו 464 ביח סרילואוו

m3 (itאפייסד ו"ופדבו .ימאו ר"פרב ט"ק י"כב ןוכנל . *') ע"פרבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ (f) .^bיונש 3732( . 
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 ."ונוצרל .חופיט ויפכ תא "pep םעלב לא קלב
 רקוע דוקיר (.גיסר «n mw ןילישמב ימלשורי
 (*"תחאכ וילגר יתש ץופיק תחא חינמו nns ולגר
 פישכ) 'ציבל ח'ר 'יפמ קתעוה ךרעה לכ ה"יחא]*

oomףדמ ןויצ (' םידקה ןכל  ibל ףדמ ןויצל '. 
 ףדכו ומצע םשמ 'יפה הז m איבה .'ל ףדב יכ
 תפסוהב ימלשוריה םשב 'יפה הז איבהל ףיסוה :ו"ל

mp ^enקיתעה וניברו .'ל ףדב ח"ר טימשהש המ  
 יכ 'שוריב תואר ילבמ ח'ר 'יפב אצמ רשאכ לכה
 ץופיק :הזכ דוקיר 'יפב רדסה N^ ונינפלש 'וריב
 חינמו nns רקוע דוקיר תחאכ וילגר יתש רקוע
 י"שרבו .ךורעב 'יאדכו ךופה רדסב איבה ח'רו תחא
 : ויל ףדב ה'כו qv לא ףכ ןיקפסמ 'יפ .'ל 'ציב
 ףכ ןיקפסמ : ןוכנ לע 'יפ ב'ער ח"מק תבשב לבא
 'פסות .א"ס ,ר"ח םש הרעהבו 'ג חפט ע'ייעו ףכ לא

navפ"ס  i^חפטי אלו קפסי אלש רבלב (ח"י)  
 אלו ןיחפטמ אלו ןיקפסמ אלו םשו 'וכו דקרי אלו

 -- ['וכו ןידקרמ

,ppb םשהו רבד טילחמ וניאש ^b zweifeln) pBD 
 y דועו Zweifel %:* ע"למ ילואו אקיִפְס

 (.טיכ רימ) קפסה לע האבה syn תאטח (םינפב
 הכיא) קוספב 'גרת ב"א) -- .6' טח 'עב ונשריפ רבכ
 יד ןלמראכ אנתהמאו : תונמלאכ וניתומאו )205
 ןוניא םא ןוהל אקפסמו אמי יכרכב ןוהירבג ולזא
 «r^ בוי מ"למ אוה ק'דל ה"יחא]* — (ןימייק
 ק'דר P" ךימסב בותכש ם"יו poii ךתיסי ןפ

vvד"כ םשו ו"ל בויאל יש תחנטבו קפשו קפס  
 אבה ע"ייע קופס 'למ הושריפ םישרפמה בור לבא

iy armsל"נה ע"למ אוהש  (Cייחספ לעפהו  
 ,א"לק ןילוח .ט"מ .ט"י 'ורוכב 82 'ומבי א"עס זיק
 דועו mb אקפסמ יקופס :'ד 'ציב היל אקפסמ

"yוריע ,א"עס ו"ל תוכרב ' nbג"ל הכוס : ג"מ . 
 ,ה'כ הדג O5 +: ד"י "מיג :'ג ב"ב ב"ער ג"ע 'ובותכ

oom |יכאלמ דיב הזב ללכה 'ייעו : 'צ : םשו .ט'ע  

aw vpn ^bיקופס וקפסמ ,יל קפס ןינעבו  
 יורוכב .קפס ה"דב י"שריפ 'ייע .ט"ל 'ודיק ירדהל
 תיא א"ער ח'ד ד"פ "233 m .היל ןניקפסמ .ט"מ
 "ינה ג'ע ה"סד ב'פ 'ינעת ימלשוריבו אקפסמ ךל
 התא .'ז "ילוח יאדו וכפה pop םשהו -- הקפסמ
 השוע יאדו ינא השוע התא יא קפס השוע קפס
 ,יאדו ידימ איצומ קפס ןיא נ'שו ^ םש ,'וכו

peo — (ob רספס זק (= 

 'ומורת .v^ .היקספמל יעב אריספס לקש ט"פ ר'רמב
 'הנסב ג"ונבו ,(ת"יק יב" רצנ ןב ע"ייע :ו"'מד ח"פ

 b" ע"ש 'ר 'יעשי יקליב ה"כו אריספסד איתופא
 לע NE'DT איתופא ג"הר 'יג יפכו ףייסה בחור לע
 דג ע"ייע :ז"ס 'הנס ,'ז ףס ע'ייע רעשה sp בחור

3^mטילר  [C — 

 ,,ג\-+< ע"לב Jus | is ers v pep = רספס
Eרופרס 122  Makler, Unter- 

CN מיב חקולה רחא 'מגב 3mm פכ' (Dündler 
 אכהמ ןיבזד 'יפ ונינש רספס רגתב (' ןמחנ בר רמא
 ול והיש ידכ ותעדמ ילוזומ ילוזואו אכהל ןיבזמו
 הרוחס אצומ וניאשכ תהימ אתשהו ןייוצמ תועמ
 האנוא ןיעט יעבו היב רדה אק רכמש ותואכ הפי
 אלו ןיעט יצמ אל ןיכזמו ןבז היתעדמד ןויכ
 וילע חיכומ ורוזיא ה"יחא]* .'וכו וכירטציא
 ילואו יממ יתעדי אלו "יפה הז וניבר קיתעהש

 ןיאש ג'הרל רכממו חקמ רפסמ  "nג'ס מ'בבו :
 'פו ע"לב ןוכנ ח"כו רוסרס י"ע אריספס י"שר 'יפ

Unterhand- אתוריספס טשפומה םשה הזמו ל"נה 
  lungמ"ב  ov.היתוריספסהיל ידבע והניא ישניאד יזוז

 רפפס זעול ב"נש ק"העבו — י'שר 'יפב ש'עו :
Sensal ומכ ונינעו Unterküufer = א"ב ריפקרטנוא 

 — Je] ע'למ כ'ג לצאנש

(Spütfrucht ףּוספיס ומכ ^b ףּופיס — "BD 
 הפ ייל יוחנתב) בקעי בשיו שירב וגדמליב

 א"כ  'b3אהי אלו (המיסטס עייייע 'ח 'יס האר  Qףופיס

 לכאמ ןינע ב'א) -- .לארשי ץראב ןיבווח לש
snm אריהנ אלו nons) אמק ףס ע"ייע) 

 רבכו לצ י"ע רקש דע י"פע ותקתעהב ל"מר העט
 אוהש ןוכנל ריעהו ו"נ .ג'ח רעלזייא 'ה וילע גישה
 ושרדב ינשה ךמסה טימשה יתעדלו ףוספיס ומכ

 יריפ יילהת) ףפותסה  up pape Ge'ה תעדכ אלו
 [הגירא ןינע >< ע"למ יוועל —

 .הפוספס ע"ייע ס'מ אתפפס *

pbBDמ'למו  mon "bןינע לא וא ףכ לא ףכ  
 'פב klopfen, aufeinandschlagen) רחא

 )5 (ot ןיי ידכ איבמה 'פד :ג'רבו 6ו'ל'ציב) ןילישמ
psןיקפסמ, 'יפ .ןידקרמ ןיאו ןיקפסמ ןיאו ןיחפטמ  

 ףא omm C 02 702 'יתכדכ ותמחמ אבש קופיס

"y i03 (!ייכב לבא בר רמא  m (i 5 pusריופדבו ט"ק ייכב ןוכנל  vsus) nw?לייצו היה  wmעב ה"כו ' 

 א"עש ,ג'יח )5 .שיע אראא 'עב nien ותמגודו )* .דחאכ םייטב ע"פדבו יוריבו n/s 'יפב ה"כו ep י"כב ה"כ (* ,המיספס

 ba וניא העד קולחו הכיתח py קספ ומכ יוועל 'יפו )5.
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 « nyשדקמל תוחנמל תותלס קפסל רבזנה ןמ =
 ודמעו ורקיתנו עלסב ןיאס € nb הנשה לכב
 ולזוהו as תותלס קפסל וילע byp 'ד ןתונ 'ג
 — יהנוילעה לע שדקה דיש ^ ןתונ 'ד ודמעו

"n 28)ןורמש רפע קפשי םא  Wb)ייכ  ^( DM 
 ה"יחא]* — queo ןושל .ןורמשד ארפע קפסי
 קלח ב"ר קר ns qw" לכה ע"פדו י"כ לכבייכ עדו
 םינושארה םינויצ השלשב וניבר ירבד ןיבה יכסינשל
 הלמל ןויכו י"למ b jb^ הרישק קפס ןינעש

(binden, 50%ט"למ םינורחאה םינויצבו  
 pravus שרפל לכונ םג םאש דחא ןינע לכה ד"עפלו
 — בוט ז"כב ל"נה y'bs וא bus י"למ םינושארה
 335 לכלכל ונייה ns" גשוממ ופעתסהל רתוי
 רשק 'וכו לכחב הקפיס p^ הז יפלו ךרוצה ידכב
 ידכ התוא ךיראהל ימג וא לבח הרומזה שארב
 ןכו ב"ערבו ש"רב y" ןלי אה רע קיפפ תש
 p^ לכח לע לכח קפסמב .ז'ד ה"פר תבש 'וריב
 [ban לע סובאב רושק אוהש לכחה ךיואהש
 om ועיגהש דע mb הז ורשוקו הרפב רושק אוהש

"b ^3! מוחב וקפסמ 5n הרפב ייפ ןכו m5 
 'וכו םימל עיגי ש ירכ ורשוק ( ym ^p5הז לעו

 ר'קיוב ןינעה ןכו .ל"נה 'גרתמ היאר איבהל ביטה
 ןקפסמו םינק ינש איבמ ה"פר לאומש 'דמבו ט'יפר

 הזל הז  ^bהז ןרשוק כ"מ  maקיפסי הזש דע
 -י"שריפ הפי כ"או כ'ע הרוק oov דע mo םילשמו
 כ"ע וקופס ידכ וכיראמ : טוחב וקפסמ .ז"ל 'כוסב
 - קופיס n'b א'פ הלרעב ש"רה ןוכנ לע ןיבה הזמו
 qu הבכרה ןינע אוהו קופיס ג"ע קופיסו םינפגה
 רחא רכד וב רכחמשכ רצקה רבדב קופיס ןושל
 ילרע 'וריב לעפה הזמ הנכנו .רחא רבדב וכיראהל
 הדלי  .א'סד םשו הניקזל הקפיס ד"עס פ"ד א"פ
 וקפיסו . . טנחש גורתא :םשו ('הניקזל הקפסש
 וקפיס :םשו ^2! המכ ףיסומ 'יפא וריבחל
 בויא) ppip םשהו (ל'נה אימ) קפש מ"למו mb) הז

^b (On ovoלעיפב ,ךרוצה ידכ רתוי טעמו יד ןינע  
 zur וקיתעהל שיו ל"זרדבו 'גרתב הברה ליעפהו

Genüge versehen, Mherbeischaffenס"לב ה"כו  

 'קיול 'א v 'גרתב ה"כו תגשמ ודי ט"לכו ינורמשו
 ה"כו אקפסמ הרי תיל תגשמ ודי gun א'כ ,ד"י
 - "תב SpoD באירוהי,  «mp אל תירופה 'טישפב |

5 X / de | pep 

 .ו'כס נ'רדבא לכוא יאדו . . לכוא קפס ii b הכוס = =
 Tun ,הכישח הניא peo הכישח קפס .ד"ל תבש =
 'ובותכ ,ג"יק 'יחספ 'ייע קפס . . קפס םימעפ הברה |
 'רהנס ^ ב'ב האלהו :ז"י יותירכ .נ'כ ריזנ .ה"ק =

 הברה ו"פ תורהט .ז"כ rp : ז"ל .ה"ל 'ומבי : 'צ
 תושרכ (האמוט) קפס .ז"נ ריזנבו םש ןכו םימעפ =

maא"ימ ד"יפ 'וכו ר"הרב (האמוט) קפס לכ . .  
 אנוממ קפס YD 'ובותכ :ז"ל ז"ע ייעו :'ט 'ילוח
 yy" ,ה"כ mp ארמוחל ארוסיא קפס . .אלוקל
 אקיפס . . ארמוחל אתיירואד אקיפפ :'ט "לוח
 'ובותכ 'וכו םהירברד קפס :'ג 'ציב אלוקל ןנברד

vןגברד אקפס ומכ אוהו ב"עס ה"מ 'וריע ב"ער  
 תורוכב קפס . . תוריזנ קפס .נ'שו א"עס ר"ל תבש
 תבש לקהל תושפנ peo .נ"שו א'ער ^D "ירדנ
 'ט 'ילוח ארמוחל אתנכס קפס .נ"שו א"ער ט"כק
 -אקיפס קפס :ט"י יועובש העידיכ העידי קפס .א"ער

"yir אלוקל אקיפס .קפס .ה"ע ישודיק. y Uy 
 ר"קת 'יס מ'יב הזב ללבה  pm,קפס 'ייע דועו

 תוכרב אקיפס : imo:ו"פ ימוי : "ל תבש
  wb"לוח : ד'פ מ'ב .ט"ל 'שוריק .ב"י ^ :nםשו

 דועו : ה'צ םשו יִקָיַפְס ץובקה  nippo:ט"י יועובש
 א"פר 'ובותכ 'ורי ,ז"ט 'רומת +: נ'פמ"ב .ר'ע 'שודיק

 ד"כד  T^y'וריב םשה דועו  pepe'גרת ןכו .ע"ייע
 י"כב לבא קפסימ אנניב )75 ה'ל 0"3 קפסי וניניב

 [ותלוז יתאצמ אלו לעפא אוהו קיּפְסַמ 'גרת —
  55 pbbע"למ וניבר תערל  Aeתורשקתה ןינע

zusammenziehen, zusammen- הריצעו 

schliessenמ"למ ד"עפלו י"למ ב"ר תעדלו  "yלכה  
 .ימגב וא לבחב (' הקפיס (ט'מ) 'יאלכב ו"'פב (םינפב

^nןליאל ןליאמ ימגב וא לבחב הרומזה תא קפוס . 
 תא ןיקפסמ ןהינשו (ג'קד א'מ טיפ םיב) לבקמה 'פב

 (א"מ) הרפב ב"י 'פב .ןליאה ךותב םישמש yy 'יפ ןינקה
 טוחיסע ורשוק רצקה ausa, ^b .שוכבו טוחב וקפסמ
 ('ןנימגרתמדכ קופיס ww םימל עיגיש ידכ שוכב
 וא טוחב ורשוק ירמאד אכיא (""ךכרצ ךל קפיפ
 p^ ב"א) — .תיחולצבש הדג ימל עיגמש דע שוכב
 חלה תודמ 'מגב תודמ ב"פב — (רשוקה לעפ י"לב

ame)מ'ב) םירבד ולאו 'מגב בהזה 'פבו (ב'ער 'צ  
Craקפסל וילע לבקמה טימ) יילקשב ד"פב ןנתדכ  

 לבקמה b "B^ קפסי שלשל ורמעו 'רמ תותלס

 'ירבדל יקנוא 'גרת אוהו (* .ךורעבכ 5n ןניסרגדכ גיהר ייפב )? .הקפס תוינשמבש ינשמבו ילבבב לבא 'וריב היכו )5 =
 m תעדכ אלו (* .הרפל מייפב ם'במרה ךלה הטשה וזבו 30 טירסב ג"הר יפמ קתעוה כ"ע .ךתכל עדי תקתעהל יז ,יב
 ןינעה יפלו )5 .הביכרהש דלי sys וגיבר "יפו הכביסש ייגה :גיימ יטוסו :זיינ 'ירדנ ילבבב (* .שייע 14 qum רייטב רעלזיוא

 ,anheften 8111180 ריילב ומכ
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 'פ ר"להקבו קיזחהל וריב ...pep nma תוחמל
 התיהש תועמ 'פ ר"להקבו .אקיפס an^ המכח הבוט

Np'ebגרתב ןכו .בושל ךדיב ' 'w ^vשארבל ' 
 peb, 'גרתב דועו .דיב NPUD תיא ט'כ ,א'ל

pepןינעב ינורמש 'לב ה"כו)  "y queיעשיל ' 
 ה"כ ילשמל אנקפּוס דועו .ח"י Yo בויאלו יב .א"ל

 — r5] ,ז"כ ;ז'ט

 ע"ייע אקסופיס 'ול ךירצו ס'ט אקופיס ,אקפיס *
 .קספס

 .רטפקס p'"p ןירוטקיפס +
 'יעצמא ר"לבו spieulum ר"למ bipep& =) לקפס

spiculaוב רסייל ןכרדו טבש  spitzer 
Stachel (zur Züchtigung)דועו  speculaתדוקפ  

: 72573 (der Dienst des Scharfrichters לטק בה 

 ופינכתש ולא לבא ייל 'וחנתב) תומ ירחא שירב
 אלוקפס םהל ןתנ השע המ וסינכה ןתושרב אלש
 לקמו םירופי ר"לב b^ ב'א) — .סמד 'עב ןהמ שיו
 ןויכ ילוא nns) (qu תיב תתימו רטושה
 וא) אלוקפס ןתונ רוכדו bon רילל כ'ג ב"ר
 אוה Q'w ז"פ ,ג'ח סמד yi וניבר is אלקיפס
 הרש ייח 'מוחנתב ןכו Zuchtruthen geben ש"אלכ

^Dועמשי םידבעה ודרמי םאש 'ג  "bbאלוקפס  
 p" .א"צק ,א'ח ע"ייע אלוקיפסא ו"טפ ר"משב
 y3' הברה רועו ןברדב שנוע ייוויצ לע יפמ ולבקי
 ,speculatio ר"ל לע כ"ג יתזמר םשו ל"נה סמד

spiculatioהתימ  vyבר תדוקפו ע"ייע רוטלקפס  
 שיו נ"שו יתכראה סמד 'עבו speeula ארקנ לטק
 ףאו אלוקפס ול שי 23 ךלמ ז"פ ר"דמב ףיסוהל

 — [אלוקפס ול שי םיהלאה
 Anhühe zum 0מ- הפצמ specula ר"למ אָלּוקַפְס

  (schauen'ג ף אמק אקרפ תבשד 'ורי :6

 אלוקיפסב ןותנ 'יפא ?<  ^bםוקמ הובג םוקמ ר"לב
'bopp ראותה ילוא ונממו ה"יחא] .הפצמ 

 :המכח הבוט 'פ ר'להק הפצמה לע דמועש ימ
mb איבה .ב"רו ילקפס «^ n^ 272) תיבה לע רשא 

 פ'ר יתבר 'תקיספבו ע"ייע רוטפרקס 'עב רמאמה
 ףלא אשת א ל שרר ב"כ  sbדמל הרות ירבד

  nb moל'צש ל"נו 'וכו אלקיפס ל"צ הל קיפס
  m» 55תויתואה לכמ הובג 'ל רמולכ אלקיפס

 D"D3 'יאדכו הובג םוקמב דמוע זורכ אוהש ומכ \

 — [חובג םוקמ אוה אלקיפס כ"או רמאמה
 י"לבו spiculator, speculator ר"למ) רוטלקַפֶס

 :80821- לטק בר 6 פסט 'צמא

"y riehter(א"עס חיק תבש) םיצרש 'ח 'פד נ"רב (ב"ר  

 אצמו 'גרתו .'י ,'ט 'להק 'וגרת האלהו 'ל .ב"כ םש
 םהל ואצמ אלו ,ןוהל ן ו ק פס י ה o2 a ידמב) םהל
 אנשיל ןכו ןוהל וקיפס אלו 'גרת O^ aes ייטפוש)
 ר"תמעו ןמגרותמה y"' תומוקמ הברהב האיצמ
 ט"מ ר"פ 'ילקש ליעפהו לעיפב ל"זרדב ןכו .יוועלל

^yליעל  mem stumל"נה , nbiם"במרה  
 וניכרצ ידכ 15 רכמיש קפסל ןינעו ל"נה 'ילקשל
 Bw ט"ות יייע 'וכו ךרוצה תמלשה אוח קופסו

s'bnpהיה : המכח הבוט 'פ  byסנרפלו קפסל . 
 ^( וניכרצ ונל קיפסמ pw ח"פס חלשב 'תליכמ

nbiםימ םהל תוקפסמ ויהש :א"  "yp mb) 
 : א"י 'וכמ .ןיקיפסמ ,ןיקפסמ ד'מו .ב"מ ח"פ 'טוס
 ו"פ 'טופ 'תפסות .'וכו «mb היחמ ןהל תוקפסמ

pabb "biליעפהב ג"ונבו 'פריא י"כב ה"כ םהל  
 תא ('קיפסמה ז"מ ז"פ 'ילקש ליעפהב ןכו .קיפסמ
 הניא T'D orb 'טוס .תלוספה תא קיפסמ ןיניקה
 וקיפסה אל wb ג"פ ה'ר ,'וכו דע תותשל תקפסמ
 הקיפסה אל א"מ ד'כ 'ובותכ ^« דע . ..רמול
 . . קיפסה אל םימעפ הזיאו ,'וכו דע pun דומעל
 +.ןקתל וקיפסה אל ,ט"פ 'יחספ 'פסותב 'וכו דע
 יתקפסהאל .א'כ 'ינעת .א'פר 'ומבי'תפסות 'וכו דע
 קיפסה אל : ד"יד ט"פ 'וכרב 'ורי .'וכו דע . . קורפל
 דע תאצל קיפסמ וניא Tub ר'ב .'וכו דע . .רמול
 ןיא א"פ "ירדנ 'תפסות — ג"שו גפס ע"ע 'וכו
 : ז"ק 'דהנס n^b ה"פ תובא .אובל קיפסמ םוקמה
 םיקיפסמ םשמ ר"מ ה"פ תודמ ,'וכו ודיב ןיקיפסמ ןיא
 קפתסמב .םשו .'ח ייחספ ל עפ תה ,הרזעה לכל םימ
 y^ .ט"ויב ןהמ ןיקפתסמ ןיא ג"פר 'ציב 'תפסות
 שפיא . + תקפתסמ איהש T'yD ה"כד א"פ יובותכ
 איהש ג"ער ב"כד ב"פ יאמר'ורי ,קפתסהל אלש הל
 םכיתובא ד"ע ר"מד ה"פ ז"ע 'ורי .דחא םוי תקפתסמ
 ןיקפתפמ םכניא המ ינפמ םתא ונלשב ןיקפתסמ ויה
 ppp ומכ) דועו ליעל 'ייע קּופיס םשהו .ונממ
 הנתיל ודיב קופיס ps ג'פר חלשב 'תליכמ (מ'לב
 א"פ "ישודיק 'תפסות ?pow ומכ ppp ןכו יונל
 הדיב קפס ps השאהו תושעל ודיב קפס שיאה

 הקיפס «rou טרופריא voi ה"כ 'וכו תושעל =
 np'ep "לב וא peo ל"צ pero n : 'ל 'ישודיקבו
 ימלשוריבו ד"ערו ג"עס ו"טד א'פ האיפ 'וריה 'ינכ
 ז"טד א'פ האיפ 'ורי .א"עס א'סד N'D 'ישודיק
 m 'וכו תוחמל ודיב הקיפס היהש י"ע א'עס
 א"כד ז"פ 'טוס יורי .א"עס ד"כד ט'פ 'טופ יוריב

nmm 3'yהתיה אלו . . קיזחהל וריב הקיפס  
 ודיב קפס nmn ה"כפר ר'קיוב .קיזחהל vei הקיפס

 .אלקיפסב ג"ונב )* .קיספמה ס"טב D't ייכבו קפסמה לעיפב םימעפ 'ב תוינשמבש הנשמב ('



 - ודובכ אלא הנומת לכ םתיאר אל יכ יט 52«
 דובכמ הלעמל דובכ שיו ינא יתיאר ודובכ םג ואר
 והאר אל הניכשל בורקה לודגה דוחה אוהש דובכהו
 ונממ תצקמו יחו םדאה ינארי אל יכ רמאנ וילעו םדא
 אנ ינארה C 25 תומש  'אנש וניבר השמ שקב
 mom םדאה ינארי אל יכ ול בישהו ךדובכ תא
 ידדהא יארק ושק םוקמ לכמ וז העומשב ורמאש
 «D .איה יאנת ורמאו שוריפה הז ןינעב ושריפו
 ידדהא יארק ושק אלא איה יאנת ןהב בותכ ןיאש
 הניאש אירלקפסב ולכתסנ םיאיבנה לכ C אינתדכ
 .הריאמה אירלקפסב לכתסנ וניבר השמו הריאמ
 'מאנ הניכש רוה לע m םדאה ינארי אל יכ 'יפ
 לכו וב לכתסהל הלוכי הירב ןיאו pma רוה אוהש
 ךותמ ורובכ ואר םיאיבנה לכו \ דימ תמ לכתסמה
 ןהל המדנו שוחכ רואכ הריאמ הניאש אירלקפס
 האורו שוחכ ורואש ןקז םדאכ והזו הארמ וארש
 ןהב אצויכ ןכו םינשכ דחאהו הובג וליאכ ךומנה
 דיבו ^e) עשוה בותכה רמאש wn ךכ וניאו
 אלו ןוימד ןיאורש הארמ רמולכ המדא םיאיבנה
 הניכשה דוהבו דובכב לכתסנ way nem רקיע
 שקיבו הניכשה mn ירוחאמ הריאמה אירלקפסב
 הזה pups -ול -ןתינ אלו omen ןמ הארמ רתוי

 וניבר השמ ןיב המ (א'פ) 'בר ארקיו שירב שרופמ |

 לכ רמוא יאעלא vo הדוהי CO  םיאיבנה לכל
 ?qi [ד'הה] תוירלקפסא ^75 ךותמ ואר םיאיבנה
 יתיאר רשא הארמה הארמכו ('(הארמ) CO יג"מ
 תוארמו ריעה תא תחשל יאבב יתיאר רשא הארמכ
 ("ינפ by לפאו רבכרהנ לעיתיאררשא הארמכ
 איולקפס ךותמ ואר םיאיבנה לכ ירמא ןנבוו
 םיאיבגה (T3 ליגה עשוה) ביתכד איה אדה תכלכולמ
 תחצחוצמ אירלקפסא ךותמ האר וניבר השמו המדא
 ר"ב י"ר ירה ,טיבי 'ה תנוטתו ?Cni רבדמב) 'אנש
 אלש וניבר השמ הארש ןיוש ןלוכ ןנברו יאעלא
 יאנת סירגד ןאמַל ןיב הנה םיאיבנה לכ תייארכ
 םירגד ןאמ ןיבו ןנברו יאעלא ר"ב י"ר אוהו איה
 ןיא םוקמ לכמו וז העומש שוריפ ררבתנ יאנת אלב
 לאקזחי ירהש *C העודי mes תייאר ררבמ רבד םש
 . ןנעו הלודג חור אלא ריכזה אל הבכרמב שריפש
 qne למשחה ןעכ הכותמו תחקלתמ שאו לודג

 = = pep") =) רלקפס — רוטל

 35m דוהה לכה ירבד לבא ('ד ,'א 'קזחי (y שאה |
 לכתסהל תושר הנתינ אל הניכשה דובכ אוה לודגה

| 

| 

peo יק : 
 יישאר םיחבטה רש ('רוטלקפס sn ('דחאו

a5תלינמ שירב .אירוטלקפס בר 0210 י"רת ל  
 חצרב הפ חוחפל (ג'כ ייפ רוכזו הזר אתחיתפ) ךכיא

v» ans pmoהלאוונדמליב .(*ןירוטלקפס  mov 
 — .השמ חרבו ןירויע ןירוטלקפס C seo) 'מוחנת)
 ,(תוכלמל התימ יבייוחמ גורהל הנוממ ר'לב 'יפ 8'3(
 'פ ךתולעהב epi" שוריפב now ןכו ה"יחא]*
 תא גורהת אלש דע ינגרה רוטלקפסל רמא א'צ
 גורהל רוטלקפס חלשמ ד"וב ךלמ כ"פ ר"דמב ,יינב
 p^ קלב ןשיה 'מוחנתב ה'כו .םימעפ הזיא ש'ע 'וכו
 ו'כפ ר'קיו .רוטסייק ע"ייע רכז אלו 'פ ריכיא ב"
 ימוחנת .תורדג יצרופ לכל רוטלקפס השענ ךכיפל

npnה"כו ולש רוטלקפסל סלקמ םדא ןיאו א'כ 'יסר  
 ח'מ p npn^ ןשיה 'מוחנתבו ד"סשת 'ר npn 'קליב
 רוטלקיפס nb ךירצ ןכו רוטלקפסיאל ט"יפ ר"דמבו
 ע"ייע רוטילקופק ג"ונבו םתוחכ ינמיש b^ ר"שהשב

 — ]12 םעלרעפל ש"טע y" ע"ומב
 ספ שק == 'צמא bn" ל'ג) אילקיפס *

 -Boden תלוספ faex) ר"לב) 6%
(satz, Hefe232 'ורי " D'Dבשוי היה ג"עס ג"יד  

 ם"שרהמב ג"הכ 'וכו אילקיפס תיבב וא אסכה תיבב
 רוטלקפס 'למ התומת ינב לש רהוסה ma 'יפו
 ג"ונבו 'וכו ןהיכרצ יבקנ ןירוסאה ןישוע םשו
 תלוספ pip אוה ר"עפלו ב'ר 'יפו ע"ייע אירקיפס
 'וכרב .ש"ארבו .598 סואיסריימ מ"ע 'ייע רומאכ
 'וריב בתכ ט"ויעמבו אירלקופסכב סרג ג"י D^ ט"פ

 .ש"ע 'יפש המ b^ ירלקופס תיבב סרג
speeular, speeulare ר"למ אירלקֶפְס =) רלקפס 

Spiegel, polirtes durchsichti- עצמא י"לבו 
am 5b) םילכ ףוסב (ges Metall GEX0U) toc 

 אירלקפס  Cאירלקפסא ואשעש יוחמתו הרוהט
Gb 30 ןיפקוז 'מגכ הברעו 3505 'פב .אמט 

 הריאמה אירלקפסאב ילכתסמד אה  wnילכתסמד
 'פד 'פב 6הריאמ הניאש איולקפפאב
 | (* אירלקפסב ולכ תפנ םיאיבנה לכ (.ט'מ 02« ץלוחה

  ^bרמא ךבר השמ היל רמאד ןויכ ( movגיל 3)
 םדאה ינארי אל יכ  ^m(א 17999 תרמא התאו

 תא האראו  nאנעדי רמא וירבד ףוליח  m3אלד
 םידמועה ןתוא אלהו היל רמימל יעב הוה לבקמ
 תומש) לארשי יהלא תא ואריו ןהב 'מאנ השמ םע

  C oseביתכו יחו םדאה ינארי אל יכ ביתכו .'וגו

 : רפעה בשיו יפ רילהקב (* .איצק ,א"ח רוטלקפסא ע"ייע שארב ףלאב ג"ונב )? .רחאו ע'יפדבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ )!
 י"עבו ם"ש "33 היכו (* .אירלקפסא ג"ונב (* .םירוטלקיפפ א"סש 'ר cpm יקליבו םירוטלקפס vw ןירוטאלקפס

 .אירלקפסיאב ג'ונב )* .הריאמח אירלקפסאב ילכתסמ אלד גיונבו :זיצ 'הנסב היכו ey רצ יכוס) סיד לצא ייכ יקליבו

m» )תוירלקפסא ךורעה "ג וא קותמל שי )?  .אינתדכ ל"צו  'נתרכ 'יא םשו ונינפל ה"כו (*  .ינודא ארקמבו סיישב  

 ,העידי רבד טייק י"כב )!! .האראו תועטב ץ"יפרבו i'm טייק יייכב ןוכנ mus (** ,הארמ
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 111 ED" - (איִרַלְקַפְס =) רלקפס איק

 ושאר תאפ רפסמה הז ימוק רפסמה המ ב'פ רוח
| 

 א"ר לע וילע ורמאו ד /
 ,רפסי רמא יאזע ןב .א"לד ז"פס 'יאלכ .v^ .רפיסש
 תאו שארה תא ןירפסמ ןיא ג"פס הציב 'תפסות
 לבא תרפסמב קויה תא ןיופסמ ןיאו םיערכה
 פ"ס "vp .תויבכעה תאו ("סרנוקה תא ןירפסמ
 היל ארפסמ ןמ ליפחד ןויכ . . היל רפסמו ביתי ח"כ
 ַפָתְסַמ ל ע פ ת ה sebo אלו לועפ ינוניב םשו 'וכו

Uyםוקמב ליעפ ינוניבו ג"פ ז"ע 'פסות .ט'כ .ז"כ  
 טשפומה םשה yb 'ייע וניבר 'יגו אריפס םשה
 הירופס ינאמ ח'כ פ"פ ר"קיו (אָרָפּוס (D'55 ארופס
 ארפס ינאמ ?D'O3 Dt רהמ 'פ ר'תסאב ל'צכו
 ד"יפס ר'קיו Y'O א'פ nav רָּפַס ראותהו .היריד
 'פ ר"תסאבו (ס"לכו) אָרפַמ כ'ג Den ח"כ פ"סו
 'תפסות ג"ימו ה"מ ר"כפ יילכ ןיִרָּפַס ץובקהו .רהמ

 — r5 "wrrp] 'תפסותו «C ב"פס 'יחספ
*5Dלעפמ מ"למ)  sppיילחת)  ^p ("bבתכ ומכ  

 ,Buch בתכמ ,תרגא inb םש bp םשהו
(Geschriebenes, Bibelפב ' v») "b53 v?לכ  

 (' ארזע רפסמ ץוח םיריה תא ןיאמטמ םירפפה
 עינצהל אבי אלו ןה ןיזירז םינהכהש ינפמ 'יפ
 האמוט וילע ורזנ ןכ ליבשבש המורת לצא רפס
 (' 6דיי :גי) םירבד ^n 'מגב תבשב ק"פב שרופמכ
 ןיביבח ןניאש (* םורימה ירפסו "מ דיפ םידי ףוסב

psמגב 'יחספ יברע 'פב .םידיה תא ןיאמטמ ' 
 דמלמ התאשכו (א'עס בייק 'יחספ) יוחמתה ןמ 'יפאו
 אלש ראובמ רפס 'יפ nb רפסב והרמל ךנב תא

NTק"פב ימלשורי .קדקודמ רפסב א"פ ,שטשוטמ  
 לאננח וניבר 'יפבו Cm א'ע ףד) 'ליגמב
 יניסמ השמל הכלה ("' ןיקזינה (""'קרפב ('ל'צז
 (% ןיכורכו (""לגרוסמ וידב תורועב ןיבתוכ והיש
 ןרפותו px (* ןיקובדו תילטמב ןילוטו רעישב
 םוקמב ליוגה לע בתוכ אהיש ךירצו . . ןידיגב
 הניש םאו ("רשבה םוקמב ףלקה לעו רעישה
 ('* ףלק לש vum רוע לש ויצח בתוכ sm אלו לספ
 '033 'וכרבב p'b3 .סוטסוסכוד 'עב שרופמ דועו
 ביתכד יאמ (א'עס 'ח) רמוא לאילמג ןבר ךומסד
 רפס חינמש הז ולכי 'ה יבזועו (ח'כ )€ .היעשי)
 (Cpu. b םיסיטרקו 'מגב ז"עב ק"פב .אצויו הרות

 y ע'ד א'פ 'ליגמ יורי .'וכו |
 לבא ותעדמ ןיבמ םכח אוהש לכו הירב לכל וב
 .' תושר nmi אל הניכשה mma mb רתוי שרפל

5p i"י"לב  mתיכוכז יעוקרו תוארמ ). 

 (א'צק (aem אירלקפסא 'עב יתשריפ רבכ ה"יחא]*
 | הלמה תארוה לבא הארמ 'יפ ל"נה תומוקמ לכבו

specularia y'2p3 753כ'נ  pmתיכוכז  mo 
 סנפ ךותב ..73 ב"עס 7^2 n'b 'וכרב 'וריב ןינעה
 na ןוכנל ס"שרהמה 'יפו אירלקפס ךותב וא
 ןירוקש תויכוכז ןולחבו pom דעב רג האור היהש
 ראבל צ'הא לעב למע םנחבו p'« אירלקפס
 הארמ הלמה pip מ'כב יכ ןוילגמ הלמה האבש
 ןיבוריע ףוס 'תפסותמ היאר יל שי דועו .ש'ע
 .תונולח לש C propi איר ל קפ ם לש ןבלמ
 קפס :אירלקפס b^ ב"מ ל'פ "553 ם"במרהו
 : בתכ םש i'm 'יפבו .םש Dn "y !הייאר
 (ץחרמב) רשא תיכוכזה ןיתוא תאמג תייטב המש
 תאמג לאעמשי 'לב ןמש ןהמ הארנ [ףוצרפה ל"צ]

C ammoע"לב אוהו כ"ע ריהנוא   A29\ ] — 
 'פ 6! הרעמ ר'לב 3" תעדל) אירקיפס 7€:

 . ג"יד ט"פ) ימלשוריב 'וכרבד האורה
G'yoבשוי היה  musאירקיפס תיבב וא אסכה  

^pהרעמ ר"לב . ^n)ר"לל ןויכ  speeus 
 לבא ונינפל ג'הכו קוחדו קוחר 'יפ לבא 5
 — .[שימו אילקיפס ע"ייע "מלב ם"שרחמ "יגב

"5Dס"למ  no ^5 "5Dרעש  das Haar scheeren, ; 

 Haarverschneider, Barbier N?2D) ,רָּפס

 רפס b^ .ןפסל אלו רפסל אל Gi 'יעיבשב ח"פב
 הקלחנש םירפס לש aw (א'מ) יילכב ג"יפב ,בלג

^bהשא המב 'פד ג'רב .גז 'עב  n» ni)תרופסמ 6  
 קלחנש vy ילכ לכב .רטסוגנ 'עב n^ םיקרפ לש
 .רעתהו םירפסמו תרופסמ קית )5( 'ילכב ו"יפ
 הוריפפ לשו קש לש 6'כ) הכוסב ק'פד 353

"bראוצה ןמו סוסה בנזמ רפסמש רעישה "). — 
 (ריי ,אימ יישארב) ויתולמש nom חלגיו 'גרת ב"א)
 לַעַּפ ןינב אוה 38D ה"יחא]* .(היתוסכ ינשו רפסו
 ,ד"י ; ג"ל ,ג"י 'קיול 'א 'ורי 'גרת דוע 'ייעו ס"לב ומכו

fב"של 'גרתו ,3^ א"כ ירבדל ;'ה )82 ;'ט  a^ 
 רפסל וריתה : ט"מ wb ל'זרדבו ,'כ ,'א בויאלו ו"כ
 ,ד"ע ז"ד Ys תבש 'וריב 05 Goma, xówm ימוק

eהז  "bnתומביד יד פ"סב יעל שרפמה "יע ה"ר םשב ןיבמרה איבה . eןינירמו ,ןיסירטו ג"ונבו יפריא 23 ה"כ . 

 אריפס Dm רצק ייפ ןוילגב םשו םיש 3s" ה"כו אריפס ג'ונב (* 25 'נשמבש הז רחאלש רובדל ךיישו קוחמל שי (5
 'מאו D" ריפד טק ייכב ה"כ )5 ,יפריא יייכב ןוכנל m/3 (5 ,ךורעה 'יפכ אוהו (ומוקמב ס"ד) המהב יראוצ לש רעשמ
 "יפבו סורימ — םורימ ע/יייע (* .בייימ היפ ייבזל .ג''הר ייפ יייעו (* .שירה יייעו ארזעה א"נבו הרזעה iim הרזע ו"ופדבו

ianע"פרשבו רייפדב הייכ (* .סורמה  nesקרפבו ךורע י"כבו ע"פרשבו ר"פדב ןוכנ הייכ ('* יח יפבו שבושמ טייק י"כבו . 
(i!ירפב ןיקיזינה קרפב םוקמב לי'צ ילואו 'תאצמ אל םש  pםשו :יו ףדל ןויכו ןיטיגד  "y n^ ^eא'בשרה ישודיה  

 גייונב )15  .ןיקבודו גונב )15  .ןיכרוכו 353 )!? .סירפוס 'כסמ שיר 'ייעו הנקב ןילגרסמו וידב ןיבתוכו : יוריב (* .םש

 .ףלק לע . . רוע לע יוריב ('* .ותשוחנ םוקמב ףלקה לעו



 < ראש ביער חיי o בר יבד ארפיס ^N: 'וכרב בר
 םירכדה םיארנו ,6 ד"כק ב"ב .ריע 'מו) בר יבד ירפיס

 בר יבב ונשנ הלאה םינשיה םישרדמה ירפס יכ
 p" םרבחמ בר היהש אלו שרדמה תיבב ונייה
 299 m'3 סייוו 'הל וישרודו רוד רודב הז לכ לע
 ןאמדעירפ 'חה איצוהש 'תליכמל אובמבו האלהו

xviהאלהו  "p oyהאלהו 908 ף'זרהמל מ'ד , 
s p mmיונכ ןינעבו .האלהו 46 ץנוצל  

 ,ביח p35 ע"ייע «iow לש םירחא םינפ שרדמ
 תיבו .ש"ע pp ירפס י"כ 'יג יפכ םשו ש"מו 'פק
 ע"ייע רפס m3 ,אְרְפַס יִּב ארקנ ארקמל דומיל
 דמלמ b bib^ םשה םוקמב ראותהו .ז"ע 33 ב"חב
 רפוס . . ידוהי רפוס .א"כ 2/5 ארקמב תוקונית

 רפוסהו ('ג) ד"פס 'ליגמ 'תפסות .אתמ SED ,ימרא
 היל תילד רפס תיא ע"פס v3 .וכודכ דמלמ
 קוור םדא דמלי אל א"ער ב"פ 'שודיק C םידימלת
 ו"עד א"פ 'גיגח 'ורי .קוור 'עו י"שריפ 'ייע םירפוס
 wp ,םינשמו םירפוס ר"כיאד 'תחיתפ שירו ג'ע

noתוקוניתה תא ןידמלמ ןהש םינשמו םירפוס  
 YbD&, ר"אלבו .אתינתמ ,הנשמ ע"ייעו הנומאב
 יוהמל אימיכח ורש .ט"מ 'טוס NOS ץובקהו
 v" .תוקונית ידמלמ אירפסכ י"שריפו אירפסכ
 :ו"כדז"פ יאמד 'ורי ,הרדסד ארפס ,3 ט"פ תבש
 ארפס .ד"ער ג"פ 'ליגמ v C פונייא ארפס חכשא
 :םשו ,תנברט ע"ייע : ה"עד ד"פ םש .ןתמיא הוה
 היתינמ [ימויב ל"צ] (יומויב) ארפס אוהה הוה וליא

  onדוע נ'שו :ח"יק ף"זרהמל ר"יהבמ "ייעו =
 ו"עד א"פ הגיגח v^ ףיסוהל שיו 'ירחא תומוקמ
 — אתינתמ ע"ייע nb ב"יפ ר"דמבו ןירפס ג"ע
 :םשו .ר"כ 'יטינ y" תורטש בתוכ רפוס 'יפ דועו

^niןירפופ ,םירפופ :םשו .א'כ ב"ב ב"עס 'ב  
mmהזיא .'ט ז"ע ארפס א"לבו :םשו .'פ 'יטיג  

 יופסותב «y" .א"כ 3'3 .ךורעב ליעל p^ 'ימעפ
 דועו אנקוד ארפס ." ז"עו (םש ה"ר ייפו רפוסב ה"ד

 434 b '3b"3 'ורי ,ה"ס iD 'ילוח b "טיג 'ייע
 חנוה טרפבו -- ג'כ sw /5 ,ו"ל 'ימרי 'גרת

ovה תרות תא שורדל ובבל ןיכהש ימל רפוס ' 
 6% יז 9« טפשמו קוה לארשיב דמללו תושעלו

"pmיקמעב שרודו  Sehrifterklürer, nnn 

Sehriftgelehrterע"למו ("[ 002.0. י"לב)  p 
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 b^ (*האפסות אנת אריצב ארפס ךינמיסו
 אלכ השמ jus רוסיחב בותכל ארקמ בתוכה גהנמ
 הביתה בותכל וגהנמ אנתה לבא יו אלב רמאל 'ו
 א'ער זילק תבש) ירפסו ארפס Ü. רפיח אלב האלמ

yvyח"כ יליגמ .'ג יביגח :וייצ : oיישודיק .איימ  DD 

 .א"ס 'ורוכב : א"מ .גיי יועובש | .ו"פ ידהנס | .גייג ביער

 אוהש םינהכ תרות ארקנ ארפס ייפ )272 .'ז יותירב
 ינש ןהש וחלשיו ww ירפס (*ודבל ארקיו רפס
 'עב ונשריפ רבכ 6 א'כ ב"ב) אתמ רפס .(' ןישמוח
 םינינע לע לפונ se cw הייחא]* ןמא
 מ"ד ראותה וילע אביו ראותמה אוה ןכ לע םינוש
 הרות רפס .ח"י ry ,הבותכ רפס ב"ימ א"פ תוידע
 ,'ח 'וכרב 'y"' (ת"ס ת"ר רוצקב םימעפ הברהונ
 .'ע 'מוי .ד"ס 'וריע ixbp 1^ תבש v5) .ד"ב
 'יטיג :ו"ט 'ומבי ,א"עס ה"כ ,ח"י ק"מ :'ו'ב 'ליגמ
 'הנס .ו"ט 7^ ב"ב .'ל 'ודיק + מ'מ ,מ"ל 'טוס : ו"נ
 4353 ארפס רפס םגו .'ל 'וחנמ : 'ח ,'ב ז"ע : א"כ
 : םשו ,32 'ליגמ 'הו ד"מ ג"פ םידי y n'D" ומכ
 רפס .ז"ש 'פ וניזאה ירפס ,ל"נה iu .ב"פ ק"ב
 'וכרב אתדגאד ארפיפ : ו"ל 'מוי השמד אתיירוא
 ו"טפר ר"קיו "עס ה"פ מ"ב םדאד ארפיס ,א"עס 2/2
 "ינואגה 'ושת 'ייעו mi 'ייעו ןושארה םדא לש רפס
 םשו — 108 TY ט"יר D^ יבכרהה ל"וה ןילרעב 'דב

^Dרפס הריצי (תוכליה) רפס ןינעב ןייע 11 דצ ט'כ  
 'ורי mm ע"ייעו 314, 197 דצ ט"עש o" םש תואופר
 ר"להק א"מפ ר"מש .המכחה רפס ג"ע 151 ט"פס הטוס
 הזיא טורטורפב םהמ ורכזנו ,םירפס ד"כ רתויו 'פ

anb1532 ל"נה ב"ב 'ייע  a^תבש  "bpטיג " mb 
 .יל ew ,לאקזחי רפס :ג"י תבש ,בויא (רפס) ארפס
 "טיג ,תוניק רפס .ו"ק ק"מ ,ילשמ רפס . .תלהק רפס
 : ב"כ "ירדנ ,םיליהת רפס .ז"יק יחספ :ב"צ 'הנס םש
 .הימחנ רפס . . לאינד רפס + ג"צ 'הנס ,עשוהי רפס

Uyםהרבא רפס רשיה רפס .ה"כ  py" pn» 

 השמח בתכ השמ y'» כ"ד ה'פס 'טוס 'ורי ץובקהו
 ינש .ח"פ mb" 6" 23 יייעו) 'וכו הרות ירפיס
 ירפס :'ק 'הנפ :ו"ט 'גיגח .ז"טק nav ,הרות ירפס
 ,א"נד ג'פס יורשעמ 'שורי C ןמ עיייע ןינימ
 ע"ייעו םינוציחה םירפס :'ק 'דהנס .ימסוק ירפיס
 וא !5D" ארקיול ארפס שרדמו ('(פורימ) םורימ
 וחלשיו ןמ 'דמבל (" 'ז לאינד ןירפס 152( יִרְפָס
 ארזעל "132 םש אוהו םירפס םע קסועו בתוכ | יבד ארפס ןמ עוטק אוה ילוא םירבדו ('ב ,'ה 'דמב

b'p vaa n3 (! .ןמיסו ע"פדבו  ?) הייכ v33םשו טייק  sb»רדסה עיפדבו ונינפל ה'כו אריצב ע"פדבו הריסח חיר  

 יייעו רדמ ,בחט ,יב ןב ע"ייעו (* .עיבשלפהבו יישריפ יייעו (* .טיק vin רדסכ חכומ וניבר 'יפמ לבא יוכו אנה ךופה
 quw ג"ח) לח יעו שימו עברא y'"y בר יבד bb" םשב והנכמ «Ty ףינחי .יא זרז עיייעו )5 *N"y. וייס יילוחב יישר

MD ןב רפס ןינעבו (? .המודכו םיקודצ בורל ייפופדבו ס"ש י"כב mé» (5 רובחה הזל חתפ מ ב רפסה. mos שיימ "y 

 הלגה ןב רפסו . yyאריס ןב  ji ynעיייע )? .לינ ןיאו רפס סרג כיימו (* .לשמ יעו הנעל  wn.שיימו 'ע
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 ehm רשבה לכ 'פד ג'רבו 6 חימ (n3 ולכאש | שרופמ ג'ע ח"מד ה"פר 'ילקש 'וריבו ^N) 0 םש)
 םהינששכ א"דב pomb הוצמ ולכאש םינש (א'עסויק | ירכדב רפוס היה ךכ mun ירברב רפוס היהש םשכ
 רובו ךרבמ רפוס רוב דחאו רפוס דחא לכא םירפופ | ךפיה םירפוס ירבד םימעפ הזיא וניצמו .(' םימכח
 'שודיק) ןבה תוצמ לכ 'מגב ןישודיקד ק"פב .אצוי | 'שורי :ח"פ .ז"פ ןירדהנס 'ייע הרות ירכרמ לדבנו

 ?Y) ,יב יאה"ד) םירפופ םינושאר וארקנ ךכיפל 05 | יורי : ג'ד א"פ moss 'ורי כ'ער ל"ד א"י 'דהנס
Cusא"פ  y^"םירמוא ויהש הרותבש תויתואה לכ םירפוס ויהש | םהיקודקדנו םהישוריפכו ג'עס  

 6 הרות לש תויתוא יצח (ב'מ a po ןוחגד 'ו | ז"מ ג'י 'ילכ («o שדח 133 םימעפ המכ ושדיח

 חלגתהו mon לש ןייצח )5 ^o פש שרד שרד | ןיאו םירפוס ושדח שדח 321 עשוהי ר"א ןלוכ לעו
 wb) איפ b5^ שארב .'וכו (*ןיקוספב ג'ל an p) | np 'וריע v" נ'שו שדח ע"יעו בישא המ יל
 רתלאל ערוצמה ןיד b C seb^ ימיב ערוצמו | npn ןינעב -- .םינוקיתו pu wp (ג"ע 353
 ץוחמ םימי 'ז בשויו .םירפצ יתש איבמ אפרתישכ | 6(,  הרעהב םשו איפק (T'T 'א 435 y'"y םירפוס
 ינימשה םויכו ורפס ימי וארקנ םימי ולאו ולהאל | OY .ז"פ 'דהנס .םירפוס ירבדמ תוינש ,'כ 'ומבי

ib Cup qsשירב שרופמכ ירמגל רוהטו תונברק 'ג איבמ | .םירפוס יקודקד םש י"שריפו  "^b 
 א"כחו 'מגב ןישודיקד ק"פבו O^ "pO היהת תאז | ע"ייע םירפוס רוטיעו Duet ארקמ :ז"ל 'ירדנ

wyב ' by»םירפוס 'תכסמ 'ארקנ הז םש ) "UPSא'עו ה"כ ףסכב | ) semדיה בג לע תרפסנש  "p 
 'מגב םיתוכ no 'פבו .(" תועבצאה רדסב תרפסנ | "יעו 8 דצ יבכרה 'צוהב 'ג "יס "נואגה 'ושת

wen wiseז'ל הרג הדנ השקמה | דצבו האלהו 6 םשו 8 ללירב י"רל  Guysןייואר ןיא הדנ ימי המ  
 pst ןויכד C ןהב הלוע העבש תריפס ןיאו הביזל | 79 אירפס תטילפ ןינעב 961 Den האלהו 9
 איהש Dv ותוא התריל ימי ףא הריפס ןיא הביז | nin CUy עיד א'פ un) יורי y» vy ביפ יינעת
 המצע תמחמ ןומאדכ הביזל wc" ןיא וב תדלוי | .האלהו 2 דצ ף"זרהמל מ"ד םירפוס ןינעב "יע
 אטלא ןהמ הלוע העבש תריפס ןיאו דלו תמחמ אלו | ןוכשחו הריפס paye .'ל 'שודיק י"פע וניבה וניברו
 .םייקנ העבש ןינמל הלוע הניאו תרתוס הניאד | 7002( םירפוס ,רפופ איבה םשו ז"חא אבה ע"ייע
 התדנ ימי תרמוא תאז א'עס (7D ןמיס אב 'פד ג'סב | םכוחמ ונינעו ןאכל ךייש יאדו הזו Grp 'ילוח : הימ
 'יפ .התביז תריפסל (*ה ל pow ןהב האור הניאש | ד'ע ד"מד ה"פ ז"ע 'ורי הזמו רוב וכפה דמולמו
 לכ ייפאש הביזל ןייואר ps התדנ ימי המ רחא | ירפוס ג"ע ג'ד £N'D "i 'ורי ,היבגל ארפס אתא
 םדוק הבז nmm םאו הבז תעבקנ הניא םד האור 'ז | ארפסו )^ bU) תישארב) קקחמו 'גרתו — םיתוכ
 jor עיגהד ןויכד התדנ ימיב הלוע 'ז תריפס ps | "עשי) איבנו 'גרת ןכו א"כ ,ג"ל יירבדל י'רת יייעו
 .nnb םייקנ תצקמ הרפס 'יפא ?D התארו התדנ | ,ט"י ;3" ^w^ u^ vm u א"ש 'גרת py דיי יט
 Jb הדנ לועפ ינוניבו nns pop אלו | י"רת ,אבר אופס השמ 'ב ,ארש'הש 'גרת .ד"כ
 bib" לעופ ינוניבו ןירופס .ט"ס םשו םירופס | דועו אתיירוא יפלאמ ponD ^ .ט"פ תישארב
 nybb טשפומה םשה םשו y הדנ יייע תרפוס | .א" ,'ה 'תסא יגרת אָנְרְפִס ראותה דועו -- ותלוז
 'שרפ רומא ארפס :ו"לד ח"פס 'יחספ 'ורי 'ייעו | םירבד תוריפסל : ו'ט 'וריע mveD טשפומה םשהו
 Dp" וניבר 'יפ הריפס גשומהמו ^C3 קרפ ^ | תדיקפ ןינע דועו .י"שריפ 'ייע יתאד אוה אמלעכ
 ו"ט 'גינחב 'יא ןכו םדוקה 'ע לש רפוס םש ס"שה | ןמ היל ןורשו : ה"עד ד"פ 'ליגמ 'ורי ארקַמו רפוס

 ?YU" רפוס היא (ס"ש י'כ ^35( : ו"ק 'הנסבו ב'עס | — C [הָתּווָּפְס
 'וריכו הרותבש תויתוא לכ םירפוס ויהש 0 :גיל |

*BDונינע מ'למ)  rasתומכה תעדל  m zühlenילקש | ' n'esםירפוס ל"ת המ ג"עס ח"מד  "nיא  
 ('* תורופס תורופְס הרותה תא ושעש אלא 07 /2 | ,םינפב 'ייע םדוקה 'ע לש רָפּוס vas תערל

 — ]15( (אימ "wb "b ומורתי אל השמח | | השלש 'פד ג"רב das Zühlen, die Zühlung) הָריִפָס

 תורפס ישרה ירבע 'שלב ומכ ייפ אתורפס D'o3 (* .תאה bm םע רשקנש הריפס ילמ וניאש דע nos ny רושיקו )!
Literaturה"כו וריפס םיישבו תוינשמבש ינשמב היכו (5 .ןיקוספ לש ג"ונב (+ .תיס לש תויתוא לש ןייצח גונב (*  

 : .ונינפל ייל (* .ןהמ גייונב (* .יישריפב הייכו (* .ורופס טייק (vaa 'וריב לבא ילבב םישבו יוינשמב Y ז'פ ריזנב ורפס
(Cוא תוריפפ םשב םילבוקמה םיארוק םימש תוכלמב הנושאר םיבשויה םינוילעה םילולעה תרשעו  myםירדגה רפס יייע  

vy vbרפס יייעו  mw0 יזלמ קיירלו תוריפס רשע א"פר  die Spháürenוארקנ הייד .יל ישודיק יופסותו (1%  
 .תורפפמ הלוכ ,mnn לכ .ושעש 'וריה םשב וסרג
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 = "מו .ןבל po םילופמ שיש ומכ ןבל po םישדעמ
 העוט אלא וניא 660009 b" אוה ריפס יכ רמאש
 ןורתפ לכא (945 צ"נלפפ) ףעל n כ"ג ריכזהש ומכ
 ןירופצ הושה ךורעה יכ ש"מ ox ויניעמ םלענ ריפס

cvיכ ךורעה לעב וניבר אל יכ אוה תועט ריפס  
 .מ"יפב ם"במרו ,ןירופצ ע"ייע ןכ בתכ ב"ר םא
 — Meerbohne o. UND) ע"לב ריפס 'יפ 'יאלכל

 כ"ג איבהש 119 "3 ו'נ 'פב חרפו רותפכב יתיארו

^enבתכ כ'ק רצבו שאמלא אוה ריפסה  bu 
 | p" תלוז 'ולכ) הז nbw יברע 'לב 'יפ יתאצמו
 |... gwBx בחר אוהו םילופהמ pe ריפסה (ם"במרה
 < 8 pap יכ ל"נו כ'ע יטיח לא ול ןירוקו ןענכ ץראב
 p" (םילופא 'עו ע"ייע) םינופא ומכ xm םילופה
 | w'gbs ארקנש בחו נשי הז ןיממו םישדע ןימ

 < יברע ילב ומש רשא םישדע ןיממ ךועו
Kichererbse bs x cpu0172 ףעל)  by0  > 

 | הלוע הז לכו טוחנלא :יטיח לא םוקמב היגהל
 — (*[ךורעה תטשב יתשריפש המ יפל הפי

IE T 

"BD *השעמ רופס ןינע מ"למ)  erzühlenלאשוהו  
 .ב"מ 'טוס (דובכ "לב הטמה שימשתל

 םלועל .ז"ט 'יכרע sun ע"ייע ערה ןושל ירפסמ
 יליגמ .,'וכו וריבח לש ותבוטב םדא "cob לא

n^ר'ב "וכו 05 שודקה לש וחבשב רפסמה  : 
 דונכ 53( .'וכו רמואו רפסמש אוה רופיס ח'עפ
 אל ימע רפסמ וניא ב'ער 'כ 'ירדנ nbon שימשתל
 חפט הלגמ רפסמ אוהשכו 'וכו הלילה תלחתב
 E ע"ייע התיב ךותב תרבדמ היקנ 'לב רמאנ ןכו ,'וכו

 1 — גיי יגיח רבד 5n 'ה לק

 | yvy תּוריפס ,הָתּורְּפַס 5D" .אָרְפיִס .אָרְפַס *
 .'ג רפס ע"ייע הָריִפְס n3, ו פ ם .'ב רפס

 | ,ח"יק ף"זרהמל י"הבמב y"y הז םשב
 — :ט"מק TY ה"דסבו

veo *רודכ 6ס%0% י"למ) הֶריִפְס  Kugel, 
Gallומכ שרדנ (' ג'י תלהק תונברדכ  

 (הריפס) אריפס ארהכ תונב -- רּודְכ תובית יתשב
 1 ג"פר יתכר 'תקיספ "ייעו b^ ר"דמב תוקונית לש

 1 — QG* mm, רודכ 'עו

'OD NY'BD * — 5D 

N"DD "àםיבוקנ םישנא הזיא וניצמ (יטרפ םש)  

 ריק
 ,Grenze, eig. Ufer לוכגו ףוח NBD ס"למ) רַפָס

v3 (Küsteץלוחה 'פד  (יומב m?ביעס ) 
 רקיע לכ ותוא ןיהשמ ןיא רפסל הכומסה ריעבו
 ג"רב ('יוג וריכחל qun ךליו רבד עמשי אמש
 םימ עפ ר"ת (א'עפ ג'מ (no המחלמ my 'פד
 .המחלמב תחאו רפסב תחא ('םהמע רובנדמ
 «1v ליצהל ןיאצויה לכ 'מגב והואיצוהש ימ 'פב
 הכומסה «vy לבב +.ג'פ ק"ב הבורמ 'פד ג"סבו (ה"מ
 ונדמליב .(א עדר הנ 6אמוגר n אימד רפסל
 ץראב] בשוי קלמע b ^b) חלש 'מוחנת) ךל חלש

 ץראב בשיל קלמע האר המ (טיכ ,גיי 'רמב) [בגנה
 B^ (*י"א לש ןתסינכ qm לע רפסה לע בגנה
 םיל הכומסה ריעו י"אל הכומסה םימעה ץרא רפס

^bםימי ףוחל ןלובז ןנימגרתמדכ (*רפס תארקנ  
 הייחא]* = .אימי רפס לע ^O :שימ יישארב) ןכשי
 י"רתב ה"כו אמי א"פדבו D'p י"כבו ו"ופדב ה'כ

 איממי רפס לע 'קנואבו .אמי 5D" לע (ץובקב) 'א
 ;'א ,'ט ישוהיל ;'ז ,'א 'ירבדל 'גרת yp דועו
 'פסותב ה"כו .ז"י  ,'ה יטפושל ;'ז ,ז"מ 'ימריל
 'טוס 'תפסות ,רפסל תוכומסה 'ורייע ('ג) ד"פ 'וריע
 'ורי ץובקהו .ל"נה 'טוסב ומכ 'וכו רפסב תחא ז"פ
 .ץראל הצוח ירפס . . י'א יִרָפְס : ח"נד ב'פר הלח
 x'b אוהו אקרמ ףוח זעול ל"נה 'שארב י"שרו

marcheשיאלבו  Markeמא ר"לב ' marchaןכו  

 לובג 'יפו .ש"פדב ל"נה 'וריעבו 'ומביב י"שר זעול
 — [ץראל yos ןיב לידבמה

 יצמא bn" ד"נעפלו םינבל םישדע ןימ ל'נ) ריפס
 (אימ א'פ ייאלכ) ריפסהו לופה )35 0

 תא וניבר איבה לופ 'עב הייחא]* לופ 'עב
 'וריב יכ וראבמ כ"חאו (א'ער ז"כר איפ) 'יאלכ 'וריח

^Nווניבר 'יג יפכ) ןבלה לופו . . אנושיפ ריפס  
 ןוופסא י"ל ןוכנל וניבר b^ ןורחאה הזו הוורפס
 יכ ונייחו ט"יאלב דחאו דחא לכ b^ כ'חאו ןבל
 (eicercula ר"לב ילקריציצ ריפס (faba) אבאפ לופ
 ,ןדקרופ רוחש ןימ CKichererbse, cicerchia ט"יאלב

 70606, 706606, 60% י"לב pisello ט"יאלב) יסיפ

 הלועהו 'וכו ןבל Pb. (eine Art Erbsen, pisum ר"לב
 ןדקרופ ארקנ רוחש ןיממ ותויהב ילקריציצ יכ הזמ
 אנושיפ כ'נ אוה הזמו יסיפ ארקנ ןבל pee ותויהבו
 ל"ג כ"או ןבל ילקרציצ ונייהו 'שוריה לש (ה(60צ]
 שי כ"או Ü 6600 ל"נה י"למ אוה ריפס יכ רורב

(2000 ccs qo I FETERBERL ב RR Gn o 

 1(  335.ירכנ *)  muיוחנתבו לארשי ץראל ט"ק יייכב (5  ,'ציניוו רירבו ייכב ה"כ (* .אמוגרתו ג"ונב (* .ויופדבו י"כב

 התויהב ג"צק א"ח ירפסא עייייע הנשק העמ ראותמ ןכו )7 53 רפס עייפדבו ש"ק י"כב ןוכג היכ )* .ץראל לארשי לש

 פ"וכב יכ הפ ריעא בגאו(* .הנבל  nbbn ^b 119יעב ישוריפל היאר וזו (ןאטמרח ס"טב 27; םשו) יוכו ןאמטרה אוה

 ןאמטרחו ןאמטרק יכ ם"במרה ירבדב (ביס ד"ח) חפט  "ns.אוה
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emיחד 'טנ ןואגה רמאש ונעמשו םיסנכמה י'לב  
 שיו ליצאה דע םיריה ןהב ןישיבלמש יקנפת םד
 ג"הר 'יפ ב"מ ט'כפ 'ילכבו כ"ע תועבצא ni^ ןהב
 ונרמאש ומכ ןארהאיבוט א"י 'יפ ןיקרבס )20( ט"דסב
 תבשב םדא שבולש Cp תבש םילכ רשע הנומשב
 אוה אוה ח'ו 'יפב םד m" 'טנ קפס ילבו כ'ע
 ןארהאיבוט הזו )55553 «jm 'יפבש ןארהאיבוט
 שובלמ o. cy ע"למו ןאדאי יבוט היגהל ל"נ
 כ"או 'וכו םידיה ןהב ןישיבלמש םילכ והזו םידי
 ףטעמו הסכמ ^c ע"למ רמוא רזג ילוא ןיקירבס

 ק"הע וקיתעה ןכו םידיה הסכמש ילכ די תיב אוהו |
 רבכ םיסנכמה b^ ןינעבו Handsehuh ך"ושטנעה

"bםיסנכמ 'ורו י"ל אוהש ןיקרב 'עבו ןיקרבא 'עב  
 דחא ןיקירווס .ןיקירבס .ןיקירפסו ןיקירבא כ"או
 :ו'טד ז"טפ תבש יוריבד ומלהל השק הזו אוה

 —  .[קרווס ע"ייע דועו .דחי ורכזוה םהינש

b'» bsp רחא 'יפלו ךתח ןושאר ^b (יפל nbD 
 הרש y qnm" עקב b QUO^ פ'למ

(heilen, spalten, auflósenיילכה לכ 'פד 'מגב  
 וב תוסכל רבש mio תופסי אלו (*(דיכק תבש)
 ,ורשעמ ןנתדכ ךותחי אל, תופסי אל 'יפ ילכה תא
 אל א"פ (' '[חיטבאב ל"צ] (המדאב) תפוס טימ ג'יפ
 ןילעופה תא רכושה 'פב .תוסכל םירבש ינש רבחי
 לכואו חלמב תפוס 6טיפ n'3 ןילכוא ולאו 'מגב

^bלבטמ  snb)לכואו ול ברעש י"פעאו חלמב  
 ןושארה 'יפ ה"יחא]* | רתומ ץצקש ןויכ הברה
 תפס א'פ מ'ב bs" 'תפסותמ חכומ Tnm אל
 ב'ער p^ לכואו C תפוס ו"מ ב"פ 'ורשעמ ןכו ונמיה
 'וריבו ,םש ט"יות 'ייעו לכואו תוקד תוכיתח ךתוח
 pan mt .וב תפסש חיטבא .נ'ד ב'פ 'ורשעמ
 'ופסות לבא האוצ הל תפס ב'עס 'נ ז"עב י"שר
 האוצב וכלכיל ושריפו C8 ףס עיייע וילע וגישה

 הז תמאבו ל"נה מ"במ היאר ואיבהו לוביט ןושל |
 הרש 'ולכ auflósen היירש לוביט ןינע א"פ ןינעמ
 א"נ ףדב אנקסמכו החל השענש רע האוצ ז"'על
 מ"ב חלמב תופסי אל mm ה ח ל news א'ער
 םש ה"'נכו .לובטי : םופסי ןוכנל י"שריפו : ט"פ
 ב'פס 'ורשעמ 'תפסותב ה'כו ,ש"ע םימעפ הברה

 ,חלמב ותפס י"פ 'ורהט 'תפסות ,חלמב תופסי אל |

 תומוקמה לכב pi" חלמב ןתופסל .ה'מק תבש
 'יסרפ הלמלו חל השענש דע חלמב הרוש הלאה |

Dbp — איירּופס * wp 

N'mbD *םשו  (opo3 ע"ייע n *sbft m3ו"פ . 

yb שרפ ר'בב' Siegel (טס י"למ D'ia3bD 
 ושבחו ובהוא לטנ (ט'מ) 'נ 'שרפבו 6/5

 רגסיו ךכ וילע ולש סוגרפס ןתנו רהסה תיבב ונתנו
 י"לב ייפ ב'א) -- .םתוח ייפ 0'ט ,'ז ישארב) ודעב 'ה

omnןירטנמיס כ"ג ארקנו ) onsןכו  
 Q1 ,י'ח שיהש ;יה :א'כ s» nmn םינקז י'ע וקיתעה

 בויא ;חיי ,חיל ישארב) םתוח תלמ סוכמוסו סליקעו
 'ע תקתעה y enn cgoxy(;o"' ונממ לעפהו ,('ט
 בויאל :ז"ט ,'ח 'יעשיל 5 35 'ירבדל םינקז

 — [ותלוזו 'ח ..'ח רתסאל ;ז"י ,ד"י

"^n (Saphirstein 600060000 י"למ) ןוניִריִּפס 

CR)תומש) ,ריפס ךפנ  m^ moהשעמכ  

n335יא י"רתב ה"יחא]* )^ .דיכ םש) ריפסה  
 דועו ןוניריפסד ןבל 'ב י"רתבו ןוניריפס ןכא דבועכ

vn "yא ' mbןוניריפמס ע"ייעו א"י ] — 

spureitia ר'למ ב"ר תעדל) אתיכרפס SM 
TY -- 01₪68 Unflathלע " 

 (Q^ /3 5b תוכופהת רבדמ שיאמ 'גרת +(סינפב
jbאתיכרפס אילממד ארבג  ^bרעוכמ רבד ר"לב  

 «3n ןמגרותמב ג'הכו ה'יחא]* .ךלכולמו
 יואר היהו D'6 אוה ילואו איה המ עדו" יניאו
 'גרותמ ןכו אתכופה יתאצמ א"נבו אתיכרפמ תויהל
 (' ל"נה ר"לל ןויכ ב"רו .ילשמבש תכופהת ראש
 אוהש בורקו אתיכרפמ N^ 'ינורחאה 'גרת 'פדבו
 cS יכעדו .ןמגרותמה תעדכ אתכופה ל"צו ס'מ
 אוה אוה ילואו Belüstigung למעו חרט פ'לב

 — [אתיכרפס

 םיסנכמ "ירמוא שי ןיקירְבַס .ןיקרפְס = קרפס

 יבתכ לכ 'פב ('ינפב 'ייע םידי יתב א"יו
 ןיקרפס ינשו תרופעמ +-כ"ק תנש) ןיליצמ ןכיהל 'מגב
 ןואגהו םיסנכמה ןוי ילב jm ןיקירבופ ןיסרוגש שי

^pןישיבלמש םילכ  qiשיו ליצאה דע םידיה  
 לונע רבד לכ י"לב 'יפ ב"א) -- .תועבצא יתב ןהב =

 ןויכ ה"יחא]*  (לוגע שובלמ ןימ ןכ ארקנ ילואו
 שובלמ ילכל ונבומ p R'kugelrund GQXtpixóz יילל

 ךרעה לכ יכ עדו .ורמאש ימל יואר 'יפה ןיאו
 תצק יונשב 09" m3 "bb בשבת  "e קתעוה

n^ bnןיקירבוס סרוגש שיו :םיקופס ינש :םש  

(iיייע  m5 vusיט ילואו יתעדי אל ה"ר ,יפב יקנפת ןורתפ לבא )* .75 .א''ח רעלזייא  bonךורעב 'יארכ םילכ . 

(sהנמיה תופסי אל (ר"י) ג"יפ תבש 'פסותב היכו . *) ה"כ nasייפב  noש"מל המוצע היאר הזו ךורעב לי'צכו תבשל  
 JN ףס עיייע וניבר ייגו (* .ךורעב ליצכש םש יתהגה רבכש 1 nb" אובטב

15* 

v9 nm, 1 



 < ןיקסב "אצוי םיעורה €( s'eb תבש 'תפסות
 ע"ייע ס"ט אלטוקב קס (םיקסב 'פריא י"כב)
 pups םיקש רפות nwpe ראותהו -- אלטוקס
 = ."לכ 'תפסותו .ב'כ 'ורוכבב ה"כו ךורעה ^35 ןיאקס

 — pspo] לש הלודג הקיפ ז"פר מ'ב

Bi [abb לאשוהו heraufbringen הלעה ^p 

- *B'D'T תואופרב Gum Abschluss bringen הלועה 
"b ארפע יתיל יקופאל (איעס טיס ייטיג וזחאש. 

 הצילח תוצמ 'פד ג'סב .ילוחה קלסלו תולעהל
 יומבי)  opהתחקל יתצפח אל  (n5 30תבב |

 "חסונב ב'א? — .איה אתלימ יקוסא רמא אברו תחא <
 הלע 'גרתו (' יקוספא בותכ ( ^53 nby,גי"ו 6

 'מוי 'סמבו .קסינ קסימ  'bאמו הנוממה םהל רמא =
 אלר ןתומשב הלעת תיבוכקר רזעלא יבר רמא 6 ח'ל

 והימשב ןניקסמ  ^eiיילהת) ךרד לע  meלבו ('ד |

 (*אתלמד אנקסמו .יתפש לע םתומש תא אשא
 יעל ךייש הז סנ ה"יחא|* .(הלועה ללכ אוה

 [ש"מו ע"ייע קסנ —

 | תוינעתד 33'2 )0262 y" הברא ןימ הֶאקַפ = אקס
Cןיאקס הלעמו . ^b לצלצה שריי .הברא ןימ  | 

 E וו | האקס ma»som 33a (בימ n5 'ירבד

vuםשו 'ינעתל י"שריפב  ^anהלעמ  n'31*pb 
 <  םעלפ וקיתעה םינקז 'ע יכ עדו le 'פ בקע ירפסב

Uy האקפ ילואו 67686 'ירחא 'פדבו 8-ד9%%  | 
 ו — [ל'נה bo amo הקפַא ומכ

 6 פ"לב ןכו הרובח השוע אבקפ ס"למ .בקס
 ,Riss 2 <אבקס םשהו aufreissen; נכלל «*

(Verletzungהלמשה ףאו 'מגב תואיצמ ולא 'פב  
Cr2 nןיא'מגב ךלהש השאה 'פבו  

 ישנא ילייש אל ףכוא (ב'ער sp יומב) ("ן ידי עמ
 תמהב mnn םימעפ, b^ והיירמחל (" בקפמד םושמ
 ןינתונשכו הנמש לאושה תמהבו הזר ףכואה לעב

 pss לעפאבו הלע ייפ ס"לב (po שרשמ) קס

nepבקמ -  

i 
| 

 שילחה דועו רבשו ךתח תוארוה יתש הל שי ל"נה
 2 mw ל"זר וטימשה אטבמה לע לקהלו ,הרשהו
 הנבנו — שי*5 = תפסכ mm הלמה טפשמש
 הכתינ םש רשא Yun ד"עפל mbp םש ונממ
 ןיא תיכוכז ילכ Ue i םילכ nein תיכוכזה
 'מוא ג"בשר ןתכאלמ רמגתש דע האמוט ןילבקמ
 איבה w/o ל"פ "55 ש"רו .תופסה ןמ ולטנישמ
 — [םהלש ןיפסה םוקמ !p^ תיפס סרגו 'תפסותה

 ) stark, rauh prn) >< פ"למ אקתפיִס — קתפס
 pas C1 272. ורבחל תוריפ רכומה 'פד 'מגב

 ב'א) -- .קזח ץמוח 'יפ אקתפיס non חכתשאד
 ןויכ ב"ר ה"יחא]* .(דואמ pim ץמוח י"לב
 'ה תעדלו ריבשמהו ל"מר .תעדכ 6% י"לל
 י"ל ןויכ ילואו ל"נ ןיאו 00% O6 2m רעלזייא
 אוהש ןוכנהו dicht, spissus ר"ל ונממו %
 כ"ג 'יפש ה"מגר 'יפ רחא ררגנ וניברו רומאכ פ'ל

[pm — 

 anzünden הרעבה ןינע קַשְנ מ"לב pp3 שרשה) קס
(brennen,הוקיפהש הריכ 615 תבשב ג"פ . 

 ר'פב win וב קיסי אל (איכ ייחספ) העש לכ 'פב
 תורוהט םידיב אלא ןקיסי אלו 072 ןירישכמב
 nem (קישי ל"צ] (קיסי) gs 08 5 "ye ייתכרכ
 ה"יחא]* | ,(6ל ,טיל לאקזחי) וקישהו ורעבו .םחל

mmמגוד ד"כ 'ו ;ב"כ /3 לאינדמ איבהל וניברל . 
 — .[ש"ע ומוקמ pun pn אוה קסנ יכ א"למ

 רילב 5686 י"לב pip מ"לב אקס סילב =) קס
Sack 8/53 saccusירגנוה 'לב  C zsákףייפהב  

 (*הרירח לטינש ("ןיאקס לשו ovo 5553 ג'יפ
  ^bםא ר"קיוב ('"ןיקסה הב ןירפותש הלודג טחמ |

 אעלס אה אקס אה 05b םינפל 'שרפ יתקחב
 יפדב ה"יחא]* | .'וכו לכ םוק א תא אה

"amליסאבו 'זיפ ר"פדב "יאדכ לכ םוק 'יל  
 | ונינפל ה"כו לוט םוק ט"ק י"כב לכא W^ א"פדבו
 à ma .ךל לוכא mp ל"גה 'קליב לבא ר'קיוב
 ותמהב לע ליאשמה וריזחמשכו חתפתמ ףכוא הילע | ל"צש הארנו לוב םוק 'דהנס 'וריבו לוכא םוקת

 ץובקהו -- ךורעב ל"צכו ('דודמ םוק p^ לּוכ op ג"פב ןנירומאדכ הרובה הב השוע "פ הבקסמ

my (!יוועלל ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפו 300 יביח סרילואוו . ?) ייפב ה/'כו (* .גנולידא יייע תוינמור תוגושל הברהבו 

 | עיפרב י!אדכו mnm ל"צו הרידח סיטב םשו טיק י"כב לי'צכו ביה יייכב ןוכגל היכ (* .ןייקס ג'ונבו םיאקס שירבו  גיהר

 Xm" "bb pnyw כ'יע )? .גייהר 'יפב ה"כו הרירח גיונבו שירה y הדודה ןאכ ע"פדבו (דיכקת :גיה) דרח יעב "320

"y om (9 530אוהו כ"ע הלסמ תייטב המשש םוייפה  grobe Nadel zum Emballiren 4l.4 y/bאיבה ש"רהו  

^b5 .וריכזהש ילבמ ךורעה ( m»הנס יוריב ' Vpר"קיו םשב היערה 'ר יתקחב טוקליב לבא אקש :םשו דיע ז"כד  
 י,שריפו איער טייל תכוס y muy" וניבר ייגו (* .ר"קיול ליידרה יריח ow (* "האפ אהו יבר תור שירבו אעליס ג"ונבו אקפ

 ,ביקססד 'ומביבו ס"ש י'פב לבא מ/יבב ה"כו i) .יציגיוו ר"פרבו v33 היכ ('% .אנקפמ ע"ייע (5
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bspp *ןמ לעפשו  bb bsp "b bapןמרזנו ) 
 ילשמל 'גרת 'ייע לבקתסא לעפתסאב

 .תירוסה הטישפב ה"כו ךרחי תקתעהל ז'כ ,ב"י

 Ziel, 2161806106, scopus) 0%056 'ורו י"למ) סבקס

 'עב ונשריפ רבכ (ז'מ תבש) סבקס לש םיחול
 בויא) הרטמ וקיתעה םינקז 'ע ה"יחא]* = ,(%ב) חל

mהכיא ;גיי  "naי"ע  xomócסליקע קיתעה ןכו  
 — ]6€23 :יכ אי'ש) הרטמ

 (תכלל ףחד ^5 antreiben 225 ע"למ (" רקס
 [אפאסמ] (" (אספא) ןידה ןוגכ

 רצ om mob ("א תרפ ןידהל דיקפמרד

Gpריקסמ 'עבו אסאסמ 'עב יתשריפ  C! 

 כ | .רוטפירקס ע"ייע ס"מ ירטפ יוויקס *

 ארקנש םרפב nno ןאתסיגס .ןתסיקס .=) ןתפווקס

C5 os Ss 6-5 E Xsאתייווג  
 ןירדהרפ תכשלל 'מגב 'מויב ק"פב אתיירב ןתסווקסו |

C^ 0m» |לדכנ ינועפצ זוחמ 'ורו י"לב ^5 ב'א) —  

 רחא םלוע שילשב ויצחו איסאב ויצח לודג רהנמ
 .(רטט םויה םיארקנו םילהאב םיבשוי םירובג הישנאו
 Tataren וארקנש םילוגנומ לש םעל ןויכ ה"יחא]*
 ר"לב Xxóbns י"לב Seythen לש םעל ןויכ רועו

 רבכ לבא 6(" 807818 200466 םשהמ
 לש ץראו םע יכ תנג 'עבו יקירפא 'עב יתחכוה
 ^po) י"ב 'יגש י"פעא רחא םשב וארקנ םייתיקס
 ז"כב ב"ר תרעשהל ?ms תצק ןתניקס (:'י רצ ימויב)

pyס"ש י'כ ^35 (" ונינפל 'יאדכ ןתסיקס 'יגה  
 ,ל"נה יסרפה זוחמ םע הפי הלוע איהש ןאתסיגס 'ב
 יכ ב"ע תוכשלו םירדח ייפ ל"ג שרפל העט ק'העו
 — ^^t) יישארב) אכתבסו התבס ראבל אב ףסוי בר
 — mv] ,גיח יאגנז 'עב yp" הז לע 'ורי 'גרתו

mpp *ל'נו  npipלועפ ינוניב 4 פ"למ  jp 
ver- ףרשנ התקוס כ'או mw o^ 

  Corannt"יסס 'יטפשמ 'מוחנת " bm nםישענ ויה
 שאה ןשבכמ תוקס ומכ םהינפ  vmינפל ןיפרתמ

 ןתוא ןיגרוהו לארשי  snp» yyוקסוהש ומכ 'יפ

spoתּוקָס * —  
 ו
I 

Wo 

 (ייבא רמא Gb) שיק ןיסהחוי 'י'פד

 לכ לש הרובח b" (*"אלגיר אתשד ('אכקפ
memןילטבו ןיתושו ןילכואש ןויכ 'מולכ לגרה  

 קלחב (*.הריבע rb psa" 4 ןירחייתמ ןתכאלממ
 ("ינבקס ןיב mnm (א'עס חיצ (Su חישמ ןינעב

 לעפ ר"לב b^ ב'או — .תורובח ילעב p^ .ימורד
 דע ושבה לע רחא רכדב וא םינוופצב טרשמה
 הייחא | (ןיחשל ןכ םירמואו הרובח השעיש
 86006, scabies DU kratzen, scabo 5b ןויכ

 הנממ רשא ל"נה פ"למ אוה יכ ןוכנהו ,ל'נ ןיאו
 תבש אתיתכ י"שר זעול ןכו השיתכ ןינע ם"לב כ'ג
 'שודיקבו :ז"ב מ"בב בקסמ ומכ אתיתכ ה"ד :ד"נק

 -ratissure, das Aufge תיתפרצ non ע"פל אוהו : א"פ
kratzte, das Abgeschabte,תבש ל"מב ל"מרו  

 "20 'יג יפכ j3pb ראותהו — ש"ע א"עב p^ ל"נה
vemהנסמ ןויצב ' ^bהרובחב הכומו עגונמ ] — 

 p" ןויִרָטיִסְקֶא םוקמב !D'b ןירטבקפ =) רטבקס
 -Abschieds ןירוטפ תכרב 5-00 י"לב

(Db3) Gedeאתקיספ) תומ ירחאד [אתקיספב] )  
 דודל '5 mb ירחאב ר"קיובו GUyo ה"עק דצ כירד
 תבתכש ןירטבקסב רמא יול 'ד (א'כ 87 ירוא 'ה
 ל"צ] (ינוי) 'לב ןירטפירקס b^ ב'א) -- .הרותב יל
 נ'ו הייחא]* רוטפירקס ע"ייע הביתכ [ימור
 seriptor) ל"מר ש"מכ wb» scriptura ר"לל ןויכ

 ב"לד ט"פס 'יאלכ 'וריב המלשר ייריטבקסיא םנמא
 רתוי 'ובותכ 'וריבו osriptores ר"ל תויה לכוי ג"ע
 quem רחש ול ןיא לבא .ע"ייע ירוטירקסיא בוט
 'קיספב רעבאב ש"ר 'חה m3 ךיראה רבכו שורדל

owהלעהו  pn»תקיספבו ןוירטסקא ל"צ יכ ' 
 «^J םשב כ"מה 'יפו C סירטווקסב 'יגה ר"קיובו
 רתוי ךורעש הארנו החט בה n3 : סורטבקס 'ע
 רומאכ הלמה pip יכ quom ,וינפל היה םלש
 p^ םשו (CD» AUT ןוירטיסגא ע"ייעו 'עה שארב
 רדסנ י"כבו 'ינושארה ע'פדב יכ ym -- ןוכנל ב"ר
 הלחתב יכ ןודל שי הזמו ןתסווקס 'ע emp 'עה הז
 yn' עצמאב Da לבא רטווקס 'עה שארב בותכ היה
 — [מ"אפד רדס רחא יתררגנ ןכ לע ת"יבב "יא

 ימאו ר''פרבו אקבס םייטב ליסאבו יציגיוו 'זיפ pas *( bos) גיונב (* .ןישוריקב לייצו ןיקשמב ייסרגדכ סיטב חיר 'יפב )!

 שיע א'עב ייפ יפסותו wm" )5 .חיר nea מיטשב היכו m") םיישב) 73 חיר ייפמ קתעוה i^y (f .ןוכנל י"כבו

 יבקס עיפרשב לבא רייפדו ב"ה יייכב היכ (* .(הלילע ןינע (ד"עק ייס) םיעד םימתב דיבארה b^ אבוה םשו ע"בשפהבו

naimיניב  "iyוייכק יר לאומש יקליב (* .אקסיפב עיפדבו ש"ק י"כבו ר"פדב ה"כ (* .םיאלה ילבוס  "onmו'שת יר  
 א'פרב לבא וייופדב היכ )!! pb" ס"טב ויופדב ('% .שיימו שייע (* הרזה הלמה טימשהו ר"קיו םשב הזה רמאמה איבה

 לכא מ"אפרב ס'טב ריקסמד («mé ריקסמד אססא ןידה pa "b ליסאב 'זיפ 'פדבו ייל ר"פרב )!* .אססמ ןוכנל wp י"כו

 y" ב"ר תגוכב העט ל"מרו (15 .310 ,בי'ח סריללואוו ny )14 .םשו שייע (? .יתחסנש 153 ןוכגל ו"ופדבו ביה טייק ייכב

 57 m רעלזייא יה ,ןהסווקפ ע"פדבו ןתפ ו י ק פ vm wp ייכ ייגו (*
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 אפסכר אסכ «m^ (.דיפ 2« ןילעופה תא רכושה
 ג"ונב ה"יחא]* — quum תיבמ p^ (*ילקיס יכמ
 ןטואה תיבמ אצוישכ יקליס יבמ י"שריפו pop יבמ
 וניבה כ'או כ"ע שאה ןמ ותולעב יקליס יב 'וכו
 ל"צכו וניבר "25 ןוכנהו קלס שרשמ הקילס ןינעמ
 לקשמב אוהו ילקיס ל"צ ילקינ תחת ס"ש "35
 ס"ד) 'ה פ"ש י"כבו םילכ חצחצמ ןמוא b^ יברע
 ,ל"נה ירופ לקשמכ sum יאלוקס "גה (ומוקמב

xpo *60 'צמא י"לו ר"למ)  scala,שבכ  

O1? ג"יפ תבש 'תפסות (Treppe, Stiege 

 תבשב ה'כו שבכ 'פריא "55 דריו אליקס יוג השע
 = .ישָבְכ 'עבו .ב"כק

 שרדמב (םינפב ושוריפ y" ןיטילקפ =) טלקס
 ןיטילקסל אבו להקיו תשרפב \'ם כ ש ה

 הייחא)* .הלש ןיריטלפ ימנ יא הלש רצח 'יפ הלש
 רוקמה b^ (ר"פרמ y ע"פדבו ךרעה לכ ^5 י"כב
 p^ ןיטילקנס py ותושהל שי ילוא ךורעה b^ יפל
 — [ןויע Tox דועו ךלמה יצעוי ופפאתנ רשא םוקמ

 .תרקונס .ע"ייע y'2 ו"ד ח"פס ק'ב v^ תיקנולקס *

 D' רומזמ ט'וש TD (Siculus" ילוא) סוליקס *
 +. ןוככ . . חצנל תוברח ומת ביואה

"pn ^3 ,[Sieilia, XoxeXa] איליצס הנב סוליקס 
 הנב 86160008 nt יפל אוהו איקילס הנב םוקליס

Seleucia 

 'צמא ר"לב (expo) 6%< י"למ 5« ןוימיקס
08 

(Geschaffenheitולאה תוינעת רדס 'פד ג"רב  "ym 
C^םלועב ןוימיקס םימשנ ושענ  ^Bןיררכמ  C 

 ברחיש םדוק בייח !ON יאכז רודה DN ןיניחכמו
 Cro o" "» meum לש ןושלב שדקמה תיב

cuimןיקומוצ סרג תואחסונב ב"א) — .הברה  
 חיי ,יט (yew ןושלמ ישוקב ןידרויש י"שריפו
 י"שרבו ןיקומיצ ג"ונב ה"יחא]* — ,(םיקמוצ םידשו
 ישוקב ןיררויש ןויקומצ י"שרב 'זיפ 'פדבו ןיקומצ
 ילש «v3 ירי nnn ה"מגר em^ כ"ע תוקימצבו
 ןיאש ןיקמוצמ םימשג ימ ושענ "CX ס"שב ספרנ
 ,םלועל םיקומצ ושענו קיתעה ח"רו כ"ע עפשב ןיאב

po - ןוימיקס -- mpp* 
 ע"לבו  (Polirer Jis Ji ,.( 5"פד ג"רב =

mp 

 ןוכנהו יוועל 'ה e" ןכו קַסָנ שרשמ כ'או ופרשנו
 ןוילגמ אב רמאמה לכש ל'נו ל"נה פ'למ אוהש
 ורמאו ונייה) ל"זאו רובדה הארמ הז לעו המינפ
 'קליב תמאבו שרדמה ןונגסמ וניאש (ל'ז םימכחה
 לש ךורא רמאמ לכ איבהש ט'נש 'ו ףוס 'יטפשמ
 pap היה ןוילגה לעב הארנכו רמאמה הז 'יל 'וחנת

 .יסרפ ןושל ביט

 ירפס Schüssel ('seutella) ר"למ) אָלָמּוקְס ^

 דרוי mn רילגכ ט"פ 'פ ךתלעהב
 אלטוקס ל"צ אלטוקב קס ןימכ ץראל השענו הליחת

 .הרעק b^ .אלטוקסא םשו pon 'ינכו

 ,Ungemach ןופא לקסא גצ/+ ינורמש 'שלמ) לקס
"yw 7332 (Beschwerdeןופא והארקו א  

 — .לקפ )"0 ןוסא ונארקי ןפ (ח'ל יב'מ יישארב)
Ye)לנא ה"יחא]* .(תואחסונב וז 'יג ןיא  

 'גרתב ה"כו an^ וז לקס 'עב איבה ןמגרותמה םג
 תקתעהל ט"כ ,ד"מ ישארבו ,ל"נה 'ומוקמב ינורמוש

posלקפא  vemתומש) הנא תארוהל לקאס לעפה  
On aeaע"לב אלקות .הלקת ומכ אוהש הארנו  

  Js[דבכ חרוט —

 mon Tw ןבא תקירז pip לעיפב מ"למ לקס
 )1 mit Steinen bewerfen 2 entsteinigen ןכא

 . . הנשה שאר רע ןילקסמ 09 "יעיבשב ב"פב
^bומכ םינבאה ןיכילשמ  xe "yg?ולקס דיי  

 לצא ץראה תריפח לעפ י"לב p^ ב'א) — .ןכאמ
 יכ דחוימ ילכב םיערה םינשעה דבאל םיעטנה
 ןויכו ה"יחא]* | (שכונ ונל ארקנ דיב שלותה
 ה'נכו C אוה מ"ל יכ ךרוצה ןמ וניאו 64906 י"לל
 'וכו םיברה תושר qw ןילקפמ ב'פס ק"ב 'פסותב
 ש"ע 'וכו עצמאה ןמ לטונ לקסמ 'וכו לקיס םאו
 י"שריפו 'וכו לקסי אל ב"ער 'ג ק'ב .יימעפ הזיא
 תארוהו .שי יכ e^ ר"להקב ה"כו 328 תונפל
 הנושארה החנהבו ,המודכו שְרָש ומכ הלילשה

 ולקס 1 ו"פ תבש י"כ 'תפסות םינבא תקירז ןינע
 לעפנב :ז"ס תבש 'ייעווטחש i523 'וכו לוגנרת
 םשה ow .האלהו 23 : ה"מ ab .'ב 'הנס לקס

= ye 
Je Re rom bpp ס"לב "p'bp'b =( לקס 

 אָלּוקָפ ס"לב ראותהו תכתמ ילכ חצחצמ

 0 —— ו --

yy )*א אלטוקסא ' aenםשו .ויצק  Tus ^wצ מ א י"לב ל"צו ₪שש6)מ 'ילמ  my (soyר"טב רעלזייא  oram 
v33 (?ילקס ט"ק . eריפדב קר היכ  «nmךורעב םעפה תאז קר  yb moy»הרעה 281 פידג וופסב ץנוצ יה  + 

 דיטב ימאו ליסאב 'פדב (* .ואר אל וניגיעו םינושארה ןיאיבמ בתכ א'ה ms ףוס םירפס תכרעמ םילורגה םש לעבו שיע =

 < .57 דועו 12 ,גיח רייפב רעלזייא n הפי man אל כיאו ןיררבמ י"כו יציניוו ריפר 35 5^ ןירדבט
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vP |יירבד)  ies onsיז ,דילק יילחת ; (n mo eim 

 תומוקמ לכבו ותלוז n25m (' יא" .בויא תילכת |
 י"שרל םחוימה b^  ןכו תילכתו yp ונבומ ל"נה
 ר"כיאב ןינע ןכו י'לב qon pp ןיסוקיס bs" ר"בב
 ןיעה חכ e^ ןיעל ןתינ םיסוקיס רזעלא ר'א ולכ 'פ
 בקעיל n'3pn ןתנ םיסוקיס ה"כפ ר'מש .בצקב ןתינ
 b3" ,ץראה רפעכ ךערז mm 0^ ח"כ "שארב) ל"א
 קחדנש ו"זרהמ b "y^ א"מ פ"ר ר"בב םיסוקיס
 םיסוקיס תלמש הארנ ילו ץקו ףוס ןינעמ כ"ג שרפל
 — [םבשו סיכפ «Splitter cy י"ל ומכ ונינע

 .סטפקס ע"ייע p'b האסיקס *

 ןימינמ yp הדנ 5327 ארומאל ראות) האנסקס *
 ןינע €" פ'למ ילוא 'וכו האנסקס

 םקעמ היהש ראותה הז ןימינמל האנו שוקיעו םוקיע
 yp" לאומש וילע רפקא ןכ לע בר ירבד שקעמו
 ןימיגב N^ :ה"ד lb mi 'וריבו םש 'פסות

 .("הייכזנג

 אפוקסיא א"לב ףקש מ"לב אָפפּוקְס .ףוקְס — ףקְס
(Gehwelle5 ;'ג ויט 'קות) תיבה ןתפמ לא  

 (qu ץ ע ב ע .אשדקמ תיב תפוקס n (חיי .יד
 ,(סיכסש םיבעהו תיבה תועלצו qvo יאימ
 .ףוקס רכז 'לב ואיבה ז"ט ̂ ב"מב ק"דר ה"יחא]*
 ץובקהו כ" .0 :o "525 'א .י'רתב ros הכו
 י"הדלו םש י"שריפ 'ייע תונמאה תקתעהל איפוקס
 'גרתב napi 'לב לבא .םיפסה תקתעהל 'ז ,'ג יב
 והימ 'קזחי) mme תקתעהלו 6" .'ד (maet ןתפמ
 ,א"ח) 'א התפוקסא ,'א הפוקסא ע"ייעו )2 ,וימ ;שיי
 הפוקס pos יושע ד"לפ ר'קיו — (ח'צק םשו ,זיצק
 — [הפוקפא 'יגה םשו ןויבא 'ע ףופ 'ייע הנותחתה

 veranlassen הלילעו הביסמ «pa 'ףקס 7€

dass etwas gescheheאפקסות םשהו , 

 039 םירבד 'לילע 'גרת Veranlassung) אפקסת
 'גרת i הייחא]* ,ןילימ יפוקסת זי 0n בכ
 ןושלמ )3^ יד'כ יקזחי) יינאת (יד ,דיי ייטפוש) הנאת

 עיייע .vb) ^ יבייתד) הבסנ 'גרת ןכו הבס ןינע 058

 (CN jb םיננאתמכ לעפתאב לעפהו אפוקסת |
 םדק שיב ןיפקתסמ דכ ('א איי ידמב) ילקנוא 'גרת |

 ףקתסא י'י םדק jb ^h ,א'מ ישארבל יא י"רת י"י

Me PATH יו E 
7 I ₪ 4 ^ : 

 טיק

 םימשנה 'ולכ ל'נה י"ל אוהש ל"י ילוא וניבר "גלו
 רודה םא רודה תנוכתו ןפוא יפל רוריבו הניחב ויה
 םידרוי םימשגהו — ךורעה "יפכו בייח םאו יאכז

motsםדאה  opט :'ח "ינעת '. vp"ה'לפ ] — 

 .(' ירדנוקפא 'עב ונשריפ רבכ ירדנוקס

ND'SNDD *א'ח אתינקסוא 'עב 'מושרה י"למ)  
 ס"ש י'כו י"שר 'יגכ : ז"ס 'רהנס (ז"צק

 ע"ייעו ל'גה 'עב b^ רבכו ומוקמל ס'ר 'ייע ןוילגב
 .'ג למג

 ןירדתקנוס ל'צו ז"כ 'פ ןנחתאו ירפסב ןירדותנקס *
 .ןורדתקנס 'ע ףוס 'ייע

 6 י"למ bs םיסוקיס .םיסוקיס =) סקס

yp sbתילכתו  ^b! Ende, Grenze, Rand 

"y 39לכל םימשה ולכיו ^ תשרפ ר'בב (םינפב  

 | ('םיסוקס הל ןיאש mmn ןמ ץוח םיסוקס שי
 אל םהב ןיא זראו הרמת המ 'ה עגניו א"מ 'שרפבו

Copyםויב יהיו 'שרפ ר"קיובו (*םיסוקיס אלו  
 תונברקל (*ןו מ D 'ר רמא הירזע 'ר G"D ינימשה
 — .(* םיסוקיס ןתונ התא ןיא ךמצעל םיסוקיס יתתנ
 שי לכל הז (paye הדמו לקשמ י"לב p^ "אנ
 סיסוקיס י"לב שיו םיסוקיס יתתנ תונברקל ,סיסוקס
 תאש אוהו ץעב ןה םדאב ןה םומ ןימושוריפ רשא
 שפועמ תיחולחל ןמ דלונ הנאת ומכ ותרוצ רשא
 תואחסוננו .םיסוקיס אלו ןיקמוע אל הז ןינעמו
 אסריגה שרפה קדקדל שיו 'ימוקע אל בותכ ונלש
 רכשו ןיי תשרפב יכ ונל תואסרגל ךורעה לעב לש
 הירזע 'ר רכזנ אל ינימשה םויב יהיו לש תשת לא
 יכ דועו ("ארפרפש 'עבו ןאכ וריכזה ךורעה לעבו
 ךורעה לעב האיבה םיפוקס יתתנ תונברקל ארמימ
 יבר םשב האכוה ונלש תואחסונבו ןומיס 'ר םשב
 .GA QUA == י"לל ןויכ 275 הייחא]* .(םחנפ

 ?ye" תלקשמ םינקז 'ע וקיתעה ןכו) לקשמ 6%
 ושא סיסוקיס י"לב שיו שימו (6%% 0" יח"כ

| 0060 == cÓxocu, "bb ןויכ 'וכו םומ pb "b 
Feigwurzeלכו .ע"ומב ןורחא ךס ע"ייעו לטמא,  

 תלחתב 'מושרה י"למ אוהש ל"נו יל הוש הניא הז
quanילחח) תירחא ןכ וקיתעה םינקז 'עו ' j^ ary 

 (ביי ביימ n יח בויא ;א"כ ,טייכ ;בייל aes ;א"י .,'ה ילשמ

 טייק י"כבו יקמוע עיפרשבו ריפדב m/s (* .םיסוקיס רי'בבו ע"פדבו ט"ק י"כב היכ )? ,יתכראה ctn Pup .א"חב עיייע ('

 בקע 'עבו םחנפ ונינפלו הימחנ יר ט"ק י"כב (* .םיסוקיס א'יס םיסוקפ א"מ פיר ריבב י"שרל סחוימב (* .םומוקע 30331 יצקועמ

 ט"ק י"כבו םיסקיס םיסקס ר'פדב לבא ימאו ליסאבו יציניוו nb יפדב ה"כ )5 .ב"רב הטמל יייעו יעב oy van ייג יפכ יא

 םש (b^ איכזניג סיישרהמבו )8 .יה ףש עיייעו תלת ,יר חלפ אמטנס ys היכו )7 .םיסוקיס ןתונ יניא ךלו ג"ונבו ןיפקיס
 אתפיקס תועטב היכ םש ג"ונבו אתפוקס תומוקמ ינשב וניבר סרגש הארג ריפדבו י"כב קר ה"כ (* pna ע"ייע ךזנג םוקמ
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 (qun דלווהו הצוכר תכלוה המהב .O70 עירזת יכ
 < bs ^p" ב'א) — .( יטספיקס pos היעמ ךותל
 Qn םשג חורה jb ןגהל הסוכמ בצו הלנע
 = םיכצב םינקז 'ע וקיתעה ןכו 'יפ הפי ה"יחא]*
 )3 ,יז ירמב) s3y סליקע קיתעה ןכו C2 ve ייעשי)

 )005 םינויצ ינש ב'ר ללכ nen .ש"מו יפקסא ע"ייע
 םיקולחש ךורע י'כו יסופדככ אלו םה .ns ןינעמ
 םימעפ יתש ר"פדבו י"כבו שדח ליחתמה רובדב
 םירחא 'יסופדב 'עה ע צ מ א ב ןוכנ ה"כו טספקס
 = = ,טספקס ל"צו טסבקס b'b3 הנושאר םעפ ט"ק י"כבו
 יקסנמכו םיפוחמ אלא בצ ןיא ה'מ 'פ אשנ ירפסבו
 . תואסיקס ןימכו 'קליה ^« ןיפוחמ ויה תואקספ
 יא תואיטספיקס pes 'ול "qun b םהינשבו
 ש"ו ש"מו יטפקסא 'עו יפקס ע"ייעו תואטספיקס

 — rm] דצ כ'רד 'תקיספב רעבאב

 exceptor ר למ ילוא ןיִרוטְפיקפ = (*רטפקס
 5060 -Protokoll 'צמאה י"לב ונממו

Gührerקיס) הזה שדוחהד אתקיספב ' omרצ  
 ma ודימעה תרשה יכאלמל רמא ה"בקה 6 ג'ג

 ןיווטפיקס 6ודימעהו ןירוגינס ודימעה
 ןמר 'ס אב 'קליב ה'יחא]* ,םידיקפ שוריפ
 א"לתת 'ר 'ילהתל pen ןירוטקיפס "oy" ץ'ק
 : זנד א"פ ה"ר 'וריבו ןירוטקיפס :דועו ןירטקיפס

"anהיגה ןכו ןירוגיטק  'nכ'רד 'קיספב רעבאב  
 - יכאלמ) ודמעיו an^ ו"טפ יתבר 'תקיספב םג לבא
 ןיע ריאמב ל"ומה בתכו םירוטפקס (םידיקפ הלבח

  mooיכאלמ  nmmןוילגמ תופסות ןה םידיקפ .
 םיחיגמה ןוקיתמ אוהש הארנ 'וריה תחסונו '"שרפמ
 ץפח אוהו ןירוגיטק דימעהל mus ה"בקה ןיא יכ
 הטונ יתעד הלמה תרזג ןינעבו .לארשי לש ןתוכזב

nysbרעכיברהאי) ללירב 'ה  aemר"ל אוהש 6178  
 ימתוחו יבתוכ םירוטפקסכא ס"לב הזמו ל"נה ינויו

 — יד רזג

 krumm- 2c פ'למ 5/3 תַפיִקֶש =) תפיקס *
verdrehen, םקעמ טי לעפמ gebogen 

  (biegen'ורוכב  )" b(עוקשו טוקש ושארשו
 וירוחאמ תפיקסו וינפלמ טוקש 'מגב : םשו תפיקסו
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 ילואו vn us 'ירבדל ; 'ח ,ה'מ םש 'א י"רת "ייעו
 המקהו הפיקז pup "יפו ינורמש 'למ אוה ףקס

aufrichtenתויממוק . pUינורמש 'גרת = (3'' ה"כ  
 תנוכ וזו םקוה b^ ןיפקתסמ ,ףקתסא כ"או ןיפיקס
 n^ are) יישארכ) ועלע לפנתהלו 'לקנוא 'גרתה
 הליאשהבו .('ונילע םמוקתהל b^ אנלע אפקתסאלו
 wan לע לפנו םק הדי לע יכ הנאתו הלילע ןינע
 הז ty )202,32 יא (mw תללע 'גרת ןכ ןעי
 אנא (ב'כ ,ביכ איש) יתבס יכנא 'גרת ןכו לעפה

 -- [אפקתסאל תימרג

(Unterschwelle) NDD3DD *ףקס ע"ייע . 

 0057000706, 0v "on "DDPpD ל"נ) טפקס

 לענמ 'יפ וניברו verhüllt, bedeckt הסוכמ
«nmm התלנ הכיא תליגמב (םינפב "ייע Sehuh 

 ןהשכ םלועה תומוא  pouןיא ןהלש (' תויטקפסב
 ןתולג ןיפיחי ןילונ ןהשכ לארשי לבא תולג ןתולג

 תולג  ^bב"א) — .ז"עלב י"טיפרקס  "bיילב יפקס
  nesןכו ה"יחא]* ,(שובלו  3'5 "bיעב

 רבכ לבא יטפקסא  ^5 DU ^bיטספקס ומכ אוה
 אבה 'ע םע וללכ אל וניבר לבא ז"חא אבה 'ע לש

 רבס ותויהב « som('יטיפרקס זעלהמ חכומ הזו לענמ
 אוהו םילענמ ומכ יקטיפוקש ב'נש ק'העבו

808100668, scar- ט"יאלב scarpulum y55 ד"עפל 

  pettacciaלענמ  Cךפיהמו ךשמהמו  permוניבר ןד
 'פ 'בר תורב ה"נכו םילענמ הנינעש הלמה תארוה

now תאיטפקסיאב תכלהמ nmm רבעשל הנכלתו 
 תכלהמ איה ושכעו  nemנ'שו יטפקסא ע'ייע

 ונאזנולל ךירעמב תואטפקסיא ע"ייע דועו 'קליה 'יג
 ןבומה םג לבוס ךשמהה לבא .םילענמ כ'ג ייפש

Baldaehin, Sánfte ןוירפאו הפוחב ןיעכ הסוכמ 

 ^ y[ז"חא אבה —

 תלנע (806%) אפי ל"נה י"למ) C טספקס
 Sünfte) ןוירפא ןיעכו Deckwagen בצ

 ךותב xp רצ כירד יקיספ ישילשה שדחבד 'תקיספב
 (*יטספוקסל אנוה .ר"א C2 n ילשמ) טפשמ תוביתנ
 השא ר"קיוב .קושב תרכוע התיהש הנורטמ לש

'w "Om (iריפרב היכ (5 .תיטקפסאב גיונבו תויטקפסכ סייטב ו"ופרב )? .ןלע אפקעתמל  wow) "bפייק י"כבו ליסאב  

 לבא ריפרבו ייכב ןוכנ היכ (* Tanzsehuh, esearpin ציילב הזמו (+ .ש"ירה תועטב טמשנו יטיפקס ימא יפדבו אתיפוקס

 יטפוקס םיטב ל"נה 'קיספבו אימקתת יר ילשמ 'קליבו יטסופוקס ביער 7« ורתי יקליב הייכו (* .םטפקס סיטב עיפדשב

 יייכב היכ )? .רטקפס תועטב גארפ 'פדב )5 .העידי ןורסחב ןכ הגוהו קש ןימכ סיטב 2723 (* .חייצק ,איח יפקפא עיייע

 .וריבעיו םוקמב 'תקיספב ל"צכו ודמעיו ע"פדבו טייק הלחתב דייעפלו ג"צק תוא כ"רד יתקיספכ ב"שר תעד היכו (?

 כ'תאו םידיקפ :ךורעה 2535 'יפ ףיסותו רחא אבו הלבח יכאלמ ורצב םשר ןוילג לעבו םירוטפקס בותכ היה

 .ףוסב ו"יתכו ךימסב D'3: 'מגבו 'נשמב םיישבו pus ^W ספיקש «y טקש ym יוינשמבש הנשמב )!! .המינפ אב לכה



121 : "pp? - (epe =( nppo, 

 ,הילע םשורו ארקיסה לטונ ח"יפ ר"מש ,ו"פ 'יחבז
 j^" 3^bb תבש m" ויד bus רכזוהו וב ןיבתוכו
 ארקיסב ארקיסב ןימתוח qm וידב םהינפל םשור ד'ע

jmויד ,וידב ןימתוח  i'yארקיסו ויד  iyארקיס  
 תבש ,ארקסנו וידב :ח"יד ב'פ 'טוס 'ורי  .'וכו
 .ארקיסבו םסב ?C ג"יפר תבש 'תפסות ,ל"נה 'ליגמו
 ר"קיובו ל"נה כ'רד 'תקיספ y" םיניעה וב ןיעבוצו
 'תפסות .ופייזל רשבב ותוא ןיברעמ םגו ,ז"טפר

c"ארקס . .בועמה : הער שי 'פ ר"'להקו ה"פ  
 טשפומה םשהו ,(ייל ב"ו ישרפ א"כפ ארקיו ארפסבו) ךיצב

 'ורוכב das Fürben העיבצ b^ פ"לב ה'כו אָּתרְקְס
vin aumשרד םיניע תורקפמ לעפהו — ל"נה  

 — [ז"חא אבה ע"ייע לבא הריקס ןינעמ

 -blin םיניע תצירקו דונדנ ?b spi^ מ"למ רקס 2
zelnרקס ס"למ םג ילואו  "yןכו םינפב  

 אלו (ת") ט"יפ ר"בב (םינפב 'ייע ץפק ckar צ"לב
 תינרקוס sem (' תינרקוס אהת sow ןיעה ןמ
 ןינע 'יפ ?Gen yw םיניע ^C תורקסמו [רמאנש]
 אלש ןזואה ןמ אלו «Cr v2)  ןנירמאדכ הייאר
 UNS" יאנש תינתייצ איה com תינתייצ אהת

o on"תעמש הרשו  "). py5 ,יכ בי ותפזש ( 
 היתרקפ ג"ונב ה"יחא]* — .היתרקסד אניע 'גרת
 אלו : ותפזש אלו C10 pw בויא 'גרתב ןכו
 .הרקסמל (Cnm st ןיוע 'גרותמ 'טיישפבו ,היתרקס
 רקס ב"כפ ר"קיו איוח אוההב רקסמל bp י"פ ר"ב
 םשו .איוחב (opp ןורתיו 'פ ר'להק .איוח אוההב
 םשהו .'וכו רקס תא תיל ישובחל רוחב חמש 'פ
 הריקסב ןירקסנ ןלוכ CUR יר יילהת יקליו) ,ח"י ה"ר
 לבא ושוריפ ש"ע א"פ יפל רקז 'עב ה"כו תחא
 ךיישו ךורע י"כב 'ילש ןויצה ums םש יתרגס רבכ
 ray הז יפל ילואו qs my וניבר m^ .'עה הזל
 םהינשו) הטבה ּונייה הריקסו הציפק ven הריקז
 יכ ותרזגב אוה ns ןינע (ל"נה c דנעצ 'למ
 דועו — האב הדונדנו התציפק y" ןיעה תצירק

 — [ש"מו רקתסא ע"ייע

 yy דועי) רקז 'עב 'מושרה bi" דנעצ 'למ) רקפ 3
 לגרה דציכ 'פב springen y'ep ^e) (סרוקה

) 

 אכק

 מ"יפבו כ"ע וירוחאמ רסח ושאר הבוגש י"שריפ
 אהיש אוה הפיקש !b" הפיקש סרוג ם"כמרהל
 ה"מגר 'יפבו .'וכו ופרע דצל טלוב ושאר תומד
 ושארש וינפלמ טוקש ל"זו p Grp m^ יקילייגנא ייכו
 ימכ המודש וירחאמ הפיקשו וינפל הברה טלוב
 דועו 'י ספ ע'ייעו כ"ע וירחאמ הכיתח ונממ ךתחנש
 ילו 'רואיב תבחרהב ןכ ומכ bv" טקש ע"ייע

 .ףופכו םקועמ b^ ל"נה פ"למ הארנ

 -mit rothem Farb םודא עבצב עבצ (b/53 רקס 1
stoff fürbenע'לב ןכו  EAS6.5% ם"לבו  

rothe Farbeארוקה 'פבו 6 ד'ק תבש) הנובה 'פב  
 (א"מ) תודמב 'ג 'פב .ארקיסבו םסב ('י) ילינמה תא

vinט"פב עצמאבווגוח אוקיס לש  
 ירישע אצויהו Cno qp "מ 7333533
 mbw 'מגב 'גיגחד p'o3 .6ארקיפבנ ווקופ
 םושמ בוט םויב ('ירושעל רשפא יאו C0 דעומב
 )8/5 "2 תוריזנ םתס 'מגב ןינימ 'ג 'פב .אתרקס
 רמאתוד אתקיספב .(* תחתלמ יפרד ארמעד אתרקס
 ?ye" םיניע C תורקסמו Cop cUm  'תקיפפ) ןויצ

 Ü תורקסמ ויהש רמא ןירסקד Cs p33 ירך )72 יג
 ןימ י"לב .ב"א) — .העיבצ b̂ | ,ארקיסב ןהיניע
 ל'זו בתכ םס יעב ה"יחא]* D y'"y)» המדא
 אריקפ י"לב תארקנה תרחא הנ ב ל המדא ןימ שיו
 600006 (60066, י"לל ןויכ הארנה יפכ ,כ'ע
 Y xüpcoc יאל כ'ג ילוא דועו Gyps דיס 6%000%)

 רקנש ה מו ד א המדא םש םירפוח םגו ,ייגיא םיב
"y scyrieumע רעללעשל יימור מ"ע ' seyrus 

 qo אריקס י"לב יכ ב"ר b^ 'א רלק 'עב םג לבא

 תרזגש יתבתכש ומכ ןוכנהו . . הנבל המדא
 לצאנו םודא 'יפ (co^ mw 'פו יברע ס"למ הלמה
 p^ ;*2< הנשיה יסרפ 'למו cukhra דנעצ 'למ
 npo הזו הז םודא עבצב ןיעבוצ vm (' םודא
 יורי :ה"לד vb 'יעיבש 'ורי ob תבש ארקיסב
 ח'עו א"עס ז'ע 'ילוח ר"ע ה"נד ה'פר ינש 'ישעמ
 ה'פ ינש 'שעמ 'תפסות א"פ "יעיבש 'תפסות א"ער
 טוח o3 ןימשור (vm C ז"פס תבש 'תפסות "

 'תפסות .ג'נ 'יחבז 3^5 תודמ (ארקסה) ארקיסה

 מכ יצינווו ע"פדב -- ארקסב תוינשמבש 'נשמב u .ףוסב ךמסבו שארב ן"ישב ספיקש תוינשמב ייאדכ יוגה םשו )!

 ארמע יפרד (אתקרסמ D'Db3 ןעיוו יפדב) אתרקסמ שי'ת גייונב (* :ז"נ יורוכב "n רשעל 3053 ₪ .ייל עיפדשבו יתחסנש

 'ר ורוס יפ .ר"כיאבו אסינ יר 'קיספב יפו פייא י"כבו רייב ביה ר"ל יב יא ו"ו י"כב ה"כ (5 ,תורקשמ ארקמב (5 .תחתלמ

 ' יר (DU אסוד יר ע"פרבו ונינפלש יתקיספב הייכו יסוי יר ריב י"כב «mno ^ ךורעב ט"ק י"כב ינמ יר זישפ ר"קיובו אפא

nb?רוח יפ ר"תפאבו אתחיתפ ףוסב ר'יכיאב כ"ג 'יא ןירסקד  ^Nיקיסקעלרנעצ יטסוי 'ייעו (* .תורקוס גי'ונב )7 .אסינ יר  

 "יעשו יקליו דייב יר יישֶארב יקליב ה"כו תינרקס ג'יוגב ( * .תוינריא תוגושל ראשבש הלמה תרזג ni ןמסנ cv רשא 59

àהיפר  mu)?ןיישב ארקמבו תומוקמ יגשב יקליבו ר"בב  y'"yסדוקה  oדוע  nmmהיארה (!1 ,ייעשיל יש  

 .רמאגנ ?n'w ןינעל ןושארה ךכ העימש ןינעל הזש ומכ ךשמהמ
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 = אוהש תמחמ םדא ינב ול ורמאש ןלזג הז ןוקירקיס
jon הטשה וזבו כ'ע ינחינהו וז עקרק אש DN 

 ם'במרו ,ש"ע ם"בשרה  "bלעב בתכו ,ש"ע א"עב
 ץבוקב) י"כ מ"ע רבחמ  cUל'זו (םאטשרעבלאה

 רמואו "53 רבח הלמל יתאצמ אלו יתקדקד יכנאו
 n יניטאל 'לב wp יכ הזו וניטאל הלמהש ינא

 ןטק ברח ןימ = תיממה חצורה אוה סואירקיסו
 ילמ חצור b^ ןוקירקיס mus i ברחב םישנא
 בורש n») םירבד 'ב ילע השקיש אלא וניטאל
 ונרמאש ןינעכו י"לב אוה דומלתה ילעב ושמתשה

BUDןישל י"אב (א"ער ג'פו ביעס ביפ ק"ב) הבורמ  

 on. mor) ןושל וא שדוקה ןושל וא nob יסרוס
 , . וניטלה ןושל ךרדכ סואירקיס והארק אל המל
 דומלתב שדחתנ ןידה mw ינפמש ד"עפלנהו
 ("meb35 םש ם"במרה בתכש ומכו סוטיט תמחלמב
 וניטאל new םירכדמה םה סוטיט ילייחו (ל"גה 'יטיגל
 םיארקנ ויה רשא ןושלב הנשמב הז ןיד תשוה ןכל
 ילב סואירקיס sum העש התואב םיחצורה םתוא
 וניטאלה 'לב םיגוהנ ויה אלש ינפמ םנמא םיניטאל
 אלש הלמל תאזה הלבגהה םנושל לע הדבכ התיהו
 גוהנה ךרדמ אוהש י"ל 455 לע וליבגה גהנמכ
 רבד םשמ םירזננה םיראותה תומש ליבגהש י"לב
 תאזב בורה לע «i ןושל תליבג הלועפ mb וא
 עוכק ראות לע םירומ תויהב טרפב pip הלבגהה
 seam 'וכו 'וכו ןוקירקיס והוארקו ראובמכ יידימת
 ןוקירקיסה ב"מ א"פ "ירוכיבב ה"נכו .ש"ע תויאר הזל
 'יטינ ארקיס ומכ אוהו otim) (ןיקירקסה 'וריבו)
 ,ינוירב y'"y םלשוריד ינוירב שיר ארקיס אבא .,ו'נ
 רעשמ איעשוא 'ר :2/ ה"פ הטוס 'ורי ץובקהו
 (jus siearium ןוקירקיס דועו .ןירקיסד אדהכ

(—sicaricumומכ  pיטיגב ןוקירקיס ' "yr DU 
 'פסותו ('ג) ה"פ 'יטיג 'תפסותו : ז"מד ה"פ "יטיג 'ורי
 תוינמדקה לע והי תתמ ןב ש"מ y — CD yo" ז"ע
 א 6 Xuxápwi 85 bn ןירקיס ןינעב 'ח ," ,'כ

siciv 000 x. 7. Xv0000 06  — 

 .אירוקס ע"ייע איירייקיס *

 ר"לב 6660510 'צמא bo" ןיִרָירקְפ — ןידרקס
secretariumםוקמ  "DDרשא  QUיבתכ  

Aufbewahrungsort der Geheim- םיזונג םיכלמה 

Gehriftenל"צ] ('ע) 'פ ר"בב  ("pyךכש טיפ פיס  

(qo 2 ןיררקס opo? בכק 

 אבלכ (א'עו 22 קיב לטנש בלכה ךומסר 'מגב
 ארקיסב ידגה ךרד b^ אכריסב wm C אקריסב
 רקרזיש ידב yb ve) יוריע yy :דיי יכוס) ןנירמאדכ
 יורוכב) ןנירמאדכ C אכריסב בלכהו שאר תבב ידגה

vs vhאיע  ng seb Coenךרסימל "*) 
 בלכ בותכ תואחסונב ב"א) — .םגהנמ וכיפאו
 אריקזב ונינפל ה"יחא]* .(אכריסב אידגו ארקיזב
 אבלכ ח'ר 'יפב ה"כו ארקיסב ף"ירבו .אכירסב + +
 — 3n ךורע "53 ה"כו אכריסב אידגו ארקיסב

 אכריסב אבלכה ךרד יכ רורבחכומ ךורעהו ח"ר 'יפמו
 אבלכ כ"א םגהנמ וכיפאש הממ כ"או אקריסב אידגו
 ס"שב ונינפל ןוכנ ה"כו אכריסב אידגו אקריסב
 ומכו .אריקזב "גה "א ארקיסב תחת םש קו
 קר ח'ר 'יפ ןכ םג אבוהש מ"טשמ הארנ "פש
 'ינכו ארקיסב ^m תטשב ל"צו ס"ט הריקזב םש
 "יא .('ב הכלה (von pm י"כבו ע"פדב לבא  .ף"ירה
 אכריסב אבלכ [x^ .ךפיהב ק'במ ןויצב תועטב
 תואר ילכמ ספדנ וניבר "8 bey" ארקיסב אידגו
 אל ע"בשפהו 'ב Two yy ל"צ אכפיאש ס"שב
 תאז ימ 'פ ר"שהשב 'יא וניבר 'יגכו .המואמ ריעה
 שאר תכב םירקסנ םיולה ויחא לכ ויהש דע
 (םייונישה un ד"יר 2/0 שאר n3 ע"ייעו םהירוחאל

 וניבר סרוג תחא הריקסב ןירקסנ םוקמב ךפיהבו
 = [רקז ע"ייע ןייזב

"DD:ר"למ אָרְקיִס =)  sieariusצמאה י"לב ןכו ' 
Meuchelmórder, Bandit ְ 6%םשהמ  

Doleh, sicaןיטיגב ה"פ ןיקזנהב (םינפב 'ייע דועו  
Coo vo)פ בו .הדוהיב 6 ןיקירקס ויה אל ' 

 C [פירע ל"צ] «o» 'טגב םיתבה תקזח
 6: ה"נ (pen ןיקזי גה'םב םתה ןנת 6: ז"מ ב"ב)

 לעבמ חקלו וזחו (ןוקיוקיסמ חקל
 ישנאב השעמ )70 ND ןירישכמב ק"פב .6תי בה

 (*ןירקיפה ינפמ mei ןתליבד ונמטש םילשורי
 ול רמוא היה םדאה תא ןיסנוא ןיקיצמ ויהשכ 'יפ
 qnis ר"לב b^ ב'א) — imum יעקרק אש
 ןיקירקיסה ינפמ ןוכנל b^ ןירישכמב ג'הרו ה"יחא]*

^bאל ולינה ןיטיג ןניומאדכ תוכלמ ישנאו ןיטסיל  
 יתוכ ןוקירקיס 'יטיגב b" י"שרו כ"ע ןיקירקיס ויה
 ב"בב ה"מגר 'יפ רחא ררגנ וניברו ש"ע 'וכו חצור

 adm) - סישב ונממ obw) vm רשא "33 ל"זו

 ייג יפכ )3 ,תמדוקה הרעה יייע (? .אכיסב סיטב ליסאבו יציניוו יזיפ יפדב דועו ךפיהב ע'יפדבו ביה י"כב ןוכנל ה"כ )!
"y ^ ow v3יק דצ מ"ב ס"ד  "y!3 6 .יאמ אמעט הייד יישר "yןיקירקיס 37333 (5 (ינליוו סיישב) היר ייפמ קתעוה  

 ךורע "33 m/3 )8 .ןקירקסמ ויופדבו ןוקירקסמ רייפדבו ךורע י"כב הייכ (? .סירא (i23 אוגוסה 533 סייש י"כב ה"כו )*
 ןיקירסה an" רוע איבה שיירו ךורעה ייגכ גיונבו ןיקירקיסב גייהר ייפב )? .ןויצה לכ 'יל ע'פרשב לבא 'ציניוו ר"פדבו

 My עיפרבו יע יפ םוקמב ב"ה דיל ו"ו ייכב ליצכו 8 הרעה בילר ,דיח ררילכ עיייעו ('*



123 = (p) 2 "b — (pb 9 ןידרקס גכק 

 רב רב הבו רמא C איטרוקפא יאמ .אילבטקנו | ךלומ דבע ןיאש הערפ לש (' ןידירקסב בתכומ
 וא שובל ר"לב ^6 ב"א) -- .אלצד אנותיכ הנח | הלעמ לש ('ןירטבקסו ןידירקס הזש םירבדה ןיארנ
 mm» בע רועמ יושעה רחא רבד וא תוסכ | הלוגפ יבתכ ר"לב ןימרקס b^ ב'א) — qn דחא
 תבש 'פסותב העיריבו Dub םע nm ה'יחא|* | "ינויו ר"למ אוהו ה"יחא]* — ,(םירשו םיכלמ לש
 ל"צו] C (אלימבו) העיריבו סוגסב ןיאצוי 63 ה"פס | by 'יפבו םיבתכב ייפ י"שרל םחוימו ל"נה 'צמאה
 Yy מ"ר ז"פס 'ירדנ v" .(' איטרוקסבו [הלימחב | כ"מ ys" םירצמ יסומינב NT) ^G תישארב) הרותה

 .יילכב ם"במרל מ"יפבו .איטרוקסבו הלימחב העיריב | קתעוה בוט חקלבו רדילכ 'עב יתאבהש צ'קהעו
 ילואו וילע 155 א י רשא רועמ ילכ s^ ר"מ ז"טפ -- [הערפ ינפל בתכומ ךכש

 'ולהאו ו"כפ 7555 מ"יפמ חכומדכו voy ובכשי ל'צ
 ראובמ )12 טירפ) T's ז"טפ 'ילכל ג'הר 'יפבו rug | sor .עצמא os" .ר'עפלנ mpwpb — קדרקס

tea = 0 La.צמא ר"לב ' scoriataהיטרוקס  "yל"נה 'ירדנד הז ], 

 ר"בב Lederpeitsche) הב תוכהל רועה ןמ העוצר
 65%00- 'צמא י"לב ןכו Beil, securis ר"למ) N'mpD | ('ה ח פ ט רמוא היכרב יר ירש הנעתו (ה'מ) ו"מפ
 ,pus, 09000 cÜexobpn) יס ביתכ תואחסונב ב"א) — .הינפ לע היקדרוקס
 ב"א) — ,(יה טיי יירבד) ןזרגב החדנו ןזרג (CR י"ורת | ה"יחא|* ,(לענמ 'יפו ןיסייקידרוקב התהפט

 אירוקיפ 'א י"רתב ה"יחא]* qma ר"לב b^ | ךורעה םשב איבה כ"מבו 4 ןוסייקדרוקב  ג"ונב
 ילואו ל"נה "ינויו ר"למ anm ארוקיס 'ב י"רתבו | ע"פדשבו 'ציניוו 'פד 735 היקדרוקס ל"צו איקדרוקב
 ילבב b'w 'פדב ד"ע א'יד ז"פ ילקשב םשה nib | ו"ופד "יגכ ל"נו ןוקידרוקס ב"הו mp י"כבו ןיקדרוקס
 455 םיבצקה וריכי b "np^ אירוקיס ןומכחי | ותרטסמ ןכוממ רמאיו 'פ רתסא 'דמב ןכו ל"נה י"למו
 ג'עס "Y 'שורי פ"ש םופדבו םהישעמ ןזרגה ילעב | לענמ כ'מ "יפו ןאכלו ןאכל vie לע הלש ןיקדרוקב
 ירוקיפ ןומכחי ס"ש י"כבו ןוהתדיבע אירייקיס CI] | seordiseus ר"למ p (38 an^ ר'טייב) ז"מיר 'הו

 םוקוליס ipii 'רבו re ia ה"כו ןותריבע — [דבועמ וניאש רוע
 p^ ונאזנולל ךירעמבו — םיקויליס יתשנבנב 'דבו :

pio *2 ^ פ"למ)  Du RUD DUO EEםיכומה  nn Ron a wsהרקופ םע  
 — [!דופש י"ע "יפו הרוקיפ 'עב ל"נה 'ציב 'ורי לש | Zuokor, saccharum) ר"לב 930

 ימלשורי ,הרוקיס qm ou ז"פ תבָש ימלשורי
 der רפוסה scriptor ר"לב רוטפירקס 68 | 'ורי vom .הרוקיס pon y ב'סד ד'פס הציב
 אנבשו המכח הבוט 'פ תלהק שרדמ Schreiber) | פ"לַמ b'3 ןיקירקיס ינימ לכמ ד'ע פ"ד N'b ,'ציב

esתוקיתמ ינימ  Zuckerwerkם"לב ה"כו  «eun | AMב"מ)  n^רפופ = ר"לב 'יפ רוטפירקס )^ . 
 ירוטפירקס ל"צו יירטפ יוויקפ פ"טב ג"ונב [Dni .ןיקירקיס 'עב ע"ומב ע"ייעו

 — [ע"ומב רטבקס ע"יעו
 רועמ שובלמ scortea (vestis) ר"למ) איטרוקס

(Grellkleid, Ledersehurzןיקירקיס "638 | 'פ ילכ לכב  vob 2^2 nyהרוקיפ 'עב ^3  
 ק"פד 'ציבד v (Zuekerwerk£" לדנסבו (*איטרוקסו אלבט קית (ח'מ) 5553 ז'ט
 ןוטידגוק (" [ךרמ ל"צ] קרמ אוה קחש p^ | (ry 07) (*אילבטק רוע איטרוקס רוע 01 ו"כפ יקמע
 י"לב p^ ןיקירקיס ינימ לכו ןיא ל"א אבט אמויב | תעשב parum nma ןישבולש רוע לש קולח
 לש שבד by םילבוטמ םירבדו םיקותמ ינימ 'ורו | העיריו (א'מ) תוליהאב me ןיאיבמ שיבו .('ןתכאלמ

 — 6" רקופ ארקנה הנק
Cn» pm»תוסכה ןמ רדונה  "mbרס | העיריבו קשב  — "DJתרוסנ 3886ם  "DB ;Sügespüne8886 ) 

 .ןישרח לש תרוסנב (.ט"מ תבש) ןינמוט המב 53 | איטרוקסבו איקיספבו אדנופב רוסאו הלימחנו

 טורקסב לייצו רטוקסב nan vas יישרל סחוימבו ןידרקסב ע"פדב ןאכו רדילכ 'עב ע"פדב היכו ביה v33 pos ה"כ ('
 < .תמדוקה הרעה y" י"שרל סחוימה ייג לש רטוקס איה איה ילוא הז יפלו )* .9 הרעה רדולכ yy םייונשה רתיו
 תטשב טייותה שיימ יייעו (+  .התחפט ל"צו p'e3 םלוכו התחפנ ע"פדבו התחפט ג"ונבו m$ ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ (5
 ה"כו (5 .ןילובטק ג"ונבו אילבטרק ד"טב ליסאב יציניוו mb ריפרב לבא מ'יאפדבו ט"ק יייכב pas ה"כ )5 .ךורעה לעב
 "33 היכ (5 .איטרוקסא י"שרל סחוימבו יטרוקסא ג''ונב (? : ה"נ יירדנל pan יייעו v sep יילכב ומצע םשב שירב
 ודוהו פ"למ איה הלמה תרזגש שיימו חרוקיס עיייעו )!5 .ךנודא יולכ )19 ."יטורקסב D'b3 2733( יפריא י"כב n'3 )9 .'פריא

^167 

 קריה ןמ רדונה 'פד ium .אילבטקו איטרוקסו



 .תיבה קרב 153 ויסכנ דקופ היסכנ רייס E^ ןכו
C^ pma peoחלושה 'פב .ןיכירצ המ ןייעמ  = 

1 

 ילימ תלתב "ל ייטיג הבשנש דבע 'מגב טג
^nmאתבשב והייסכנ ירייסד והייסכנמ םיתב ילעב  

 ושעי םיניינב המכו תונקת המכ ןיבשחמ b" 'וכו
 - 6 אמ ביב) תונח 'מגב mem אל 'פב .רחמל ןהב
 .םינדה pim ^b C ארייס (* יבהיד םיגד ינאש

qmiןמיס  pru)הערמ םוקמה הזב שיש  
 םיב ןיכלוה ןהש םיגד לכו םש ןלוכ ןיצבקתמו
 םש תופורפ תותשרהש םוקמה ןמ הסרפמ תוחפב
 וליאכ me רצש דייצ לכו ןיכלוה ןתואב ןלוכ
 bs") ח"ר p^ הז ("ןתוא mx תותשרה ךותמ
 < אבש רבד ול ריסמ יכ ("י נ פ מ, ^5 םושרג 'רו

 ותדוצמב םישמש לכאמב (" ורבח תרוצמל רבכ
 ןיחרוב (" רחא לכאמ pem ןינייעמשכש יפל
 ל"צ] (םימב) לזוגו םשל ןיכלוהו הז לש ותדוצממ
 קוחרב לבא ורכח תדוצמל אב רבכש רבד ^C [םיריב
 (*םיחיר יבג לבא לכאמה טיבהל לוכי וניא הסרפ
 < ריסמ התא ("ידיל אכה רבד יכה רמימל אכילד

 יצמד (*ה דומ םולכ ודיל אב אל ןיידעש ינממ
 דקופ 'יפ ארייפ (רס) (* "יובמב והנימקואל
 אוהו ויוחא jm ךלוהו ךודה האורו
 ר"פדב קר דואמ ןוכנ ה"כ ה"יחא|* | .אריית
 ה"מגרו m'j ^b ואיבהש ירחא אוה וניבר תעדמו
 סיפרמה השע ר"פרב קר ומצע תערמ רמול ףיסוה
 שיו רס ליחתמה רובדב ומצע ינפב ךרע קויד ילב
 שאנמ י"ר b^ הפי הלוע הז וניבר 'יפכו .קוחמל
 ינאש 5" (ומוקמכ מיטשב אבוהו) ב"בל 'יחב

 .דכק  -- Ooרס )=

 .לודגה רסמה jb ץוח 6ג"כק םש) 'ילכה לכ 'פבו
ODD ^bאציש המו הריגמה איה  nnnoרסמה  

 ש"ערסנ 'עב ורקע ה"יחא]* | -- ,תרוסנ ארקנ

 — [רסמ 'עבו

 הדיקפ הקידב ןינע b'on spp ומכ wb =) רס
 ג"רב be — untersuchen, besichtigen) החיקפו

 5333 אניכס D" אניבר (א'ער Yo יוריע) רדה 'פד
 אה (ב'עס vy מי ןינמואה תא רכושה 'פד ג'רב
 לאושה 'פד ג'רב C) היתרואמ היעראל ) ארסד

rs ov)יפד ג'רב .קפנד אוה הינועט רסימלו (איעס  
 אמוי לכ היסכנ C ריאסד ןאמ Gvp 5m רשבה לכ
 ייכרע םימותיה םוש 'פד ג"רב (*אריתסא חוורמ

 ימנב C mom הורייס םילעופל םהל רמא (:איכ
 הלוחה תא D ב'קהש ןיינמ 62" תבשד ק"פד
 ונרעסי היב ירק ונדעסי 7n (יד ,אימ יילהת) יאנש

"b רעסמ דקופ 'גרת .(' ןיע תעלבהב רעס רס  
 יישודק) ןוגכ 'עו 'ח עילבחל ימרא ןושל ךרד ןכו
 :ב"ס qw בייב :דייי ייטיג :ד"צ .ד"צ :ה"פ יובותכ .דיע

 ןוגכו C אדחוש אהיש אניירד אדוש 6 'ל יועובש
 יימיג שייע .גיל יישודיק :ז"כ 'וריע מ"ק תבש .ב"כ יוכרב)

 יילוח : בייס ידהנס שיע 25 :py qnos: o מ"ב : זיפ

Caגרת .אתוחסמ אוהש אתוסמ ' ymאתישו  

nat)אתחיש (יז"יק ק''ב י"שריפ ש"ע :ו"נ יכוס :ד"כק , 

 .[אתחוש 'גרת] )78 .יט יילהת) ושע תחשב ona ועבט
 יעיב .היתועש < יע 'שודיק אנרימג אל רמד היתוש
 העפא הדלויכ )" איעפד יעיב (א'ער יז 'ציב) (* אייפד
 אבוטו והל היעביא (?) והל (" איביא ,(ד'י ann ייעשי)
 ,יואשמה דוקפל הינועט רסימל שוריפו ('"'מנב ןיכה

m» (!יייכבו יינשיה ייסופד לכבו יטשוק יפד ףיירבו יר סיש י"כב הרסד  bowארייסר ןעכנימ . n/»(?ס"ש י"כב  

 ייפבו ונינפל היכו רייסד ו"ופדבו 'מאו ליסאב 'זיפ ריפרב ה''כ (5 .א"ער vy ףדב ונינפל אתרואמ ה"כו היתרואדמ ג"ונבו

 ויופדבו אריתסא אחונרמ מ"אפדבו אריתס חוורמ ליפאבו Pe 'פדבו אריתסא חורמ ל"צו אריתס אחורמ ר"פדבו ל"צכ (+ .ה"מגר

msי"כב היכ )9 .חכתשמ ג"ונבו  T^y»ר"פדבו  amי"שרבש כקעי יר ייפכ אוהו )9.05 'ינורחא ע"פדו ט"ק 23 לבא  

 yb» ע"ייע \1 .ימ "רדנל יי"שרל סחוימבו ומוקמב תבשל quy דומלו ע/יבשפהב y רס סרג וניברו רעוס סרוג םש קר

many rt8 .תואמגודה ( ג"לר ייפ 'ובותכ 'וריב הייכו y *) ח"ר ייפבו יישריפב היכו (* .יב הפ עיייעו איחפד 2233. 

 ןואג םיסנ ברד ושוריפ רחא הזב ררגנ וניבר יכ ym — 'ו תש 7n עקפ םלפ ,ןדמ ,ץד עיייעו ('? .הייבא ט"ק ייכב (1

5mגייס ייבוריעל חתפמ רפסב  ey]םימכח ןושל לש וכרד ןכו רעסמ דקופ 'גרתו . . הטיחש לש ןיכסה קדב .אניכס רס  

 הלאכו אדחוש םוקמב אדושו אתועש ימולכ אתוש ןירמואו אניכס רעס ימולכ אניכס רס ורמאו תיחהו ןיעה תא ןירסחמש

maיפב ןכו כ"ע ' n^וניבר םש 'וריעב  Dאניכס ר א  "bהיגיכס ריאס אלדר אחבמ יאה ןניסרגדכ . . חבטל ןיכסה קדב  

 י"כב )!* .אוה סייטש הארגו ס"שה רמאמ וניא תמאבו בייהו up י"כב ייל (%* .כ"ע רעסמ can pie ןושלמ אוהו יוכו םכח ימק

 י"בבו אראייס גייונבו יפו יר םיש ייכבו הימגר יפבו יישרב היכו (%5 ,יבתיד םוקמב ו"ופרב לייצכו יבהיד הגוהו יבתיד טיק

 rete ט"יאל אוחו ח"ר ירבדב ןאכ ומוקמ ןיאו עיפדו י"כ ראשב יילו טייק ייכב iy זעלב ץטיר תושר ('* .ארייש פייא

 p3(?9" .ותדוצמל ה"מגר ייפב ('* .ר"פדבו ב"הו ט"ק "33 ןוכנל ה"כ )15 ,ואיבה םינושארהמ ימ יתיאר אלו )! .תשר

m'asםוקמב  ansהיימגר ייפב ןוכנ היכו (*1  .ןיבמרה ייפמ ןויצב הרעהב יייע ךורעב ליצכו . ?') n'aןוכנ  v/33טיק  

Tu33 .חיר תועטב ע"פרשב לבא איהיר ו"ופדבו ר"פדו ( ןוכנ ה"כ v23וריל ע"פדבו טייק . +?) ר"פדבו ביה י"כב ןוכנ ה"כ 

mem37 )35 ,ידימ תועטב האלהו 'זיפמ ע"פדב לבא ה"מגר 'יפב yהימגר ייפמ קתעוה  v3רשא ביבל  Vpםישב ספדנו  

45mליצ] (אדיסב) יבהיד םיגד ינאש : ליהזב הז 'יפ ףרות ךורעה םשב אבוה : א'יכ בייבל וישוריחב ן"במרה ייפב יכ עדו  

 תונוזמ שי ow תוארל םיניע ןינתונ pn ןאכ ןילכואשכו קוחרמל [םיטיבמ [57s (םיטיבד) םהש ךורעב שרפמ [אריסב

 .כ"ע רוצנ רבכו ליאוה רומג לזג הזו םש ןיכלות םה (ךורעב ל"צכד חכומ ה'ימגר ייפכ אוהו) רהא םו ק 53
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 (דמיל ןכו לשלתשנ ודופי ומכ ודוס קמוה י"שר
 " D^ חנ 'מוחנתב יתאצמ ,'וכו רקי ןב בקעי 'ר
 נ"שו (Yop AUT) םוריסקימא ע"ייעו ודו םי קמנו
 יתרמא '5פ ר"שהשב ומכ bu םלוכבו 'קליה "ג
 ש"ע סוריסקימא לוק הפי "פו ב"ר "יג i" הלעא
 'יגב Wn bas "am לכבו vun ףרשנו שבי "יפו
 יסרגד תיאו ורוצ 'פ bv י"כבו ודופ pom ונינפלש
 «mi הלמ תעידי ןורסחמ תועט (bo ודיצ
 ורוס קמינ וניבר "יג יפכ .ראבא התעו .%
 ןינע ארקמ לש רוס ןינעמ םולש רש בר b^ יפכ
 ע"למ ^s b תעדל .םוקממ npnym הקחרה

C תוממורו masa: 5» 

 ד'עפלו ץומח רואיס .רזאס ומכ וניבר תערל) רס
 -Lebens גיהנמו הכילה << ץובקבו s ע"למ

YD3 (gang, Gewohnheitלכ ביפ ןישודיקד  
 רואי ם ןינע B" .ער mb םישנה oy וקסעש
 : הימ ייטוג (ir^ "UYPD ןנירמאדכ ער וצמח 'מולכ
 ומכ ב"א) — .ורוסל רזח (ינוכמס 'פ ר"שהש ע"פ ריב

 יחרזמ והילא 'ר רמאמ לע הומתל שיו ורואש
 תמש) ץחלת אל «s קוספב י"שר לע ושוריפב
 ער ורוסש ינפמ רגה לע mmm הריהזה ('ט יג'כ
 השעי mm .והולא רמול הצור ורוצ וטכ שרפמו

cyוקסעש ימ  oyהז לעו ה"יחא|* | .(םישנה  
 py mp השעי !nb ןיכרעבש דירש לעב ףיסוה
 ש"ע ג" 'וירוהב יצייג ימילנ 'יפא ער ןרוס ןירבכע
 .ץטיוואקסאב ףלאוו 'הומ ןואגה aman ןינעב ש"מו
 D'w י"כ ^3 ותוארב ם'ארה דעב ןיגהל שי ילואו
 ורופ תחת (םדוקה ע"ייע) ורוצ pD"3 ב"צ 'דהנסב

 ער ורוס ומכ ותואג י"שריפ םשו י"שרב "יאש
 jmo ל"נה 'וירוהב wb" דועו y .ב"פ "ישודיקב
 םהלש רש :ןרוס יאדמ רתוי אוה ער םבל רצי :ער
 יערה רצי ונייהד ^y ורוסש רגב (ט"נ מ"ב) רמאדכ

 הלא לכ י"פע כ"או כ'ע אוה ער ולש רשש
buen pmער ורוס יכ רורב ד"עפל לבא  "p 

 ל"נה 'ישודיקב י"שריפב תמאב "אדכו ער וג הנמ
 וכולהלו וגהנמל בש 'יפ ורוסל sin םוקמ לכ 'יפ הזו
 ^3 יפכ ר"ע פ"ס ע"פ ר"בב ורוסל רזח כ'ג הזמו

vovלבא  sn»ב רקרק 'עב וניבר "יג יפכ בוט ' 
 ימגג 'עבו (א'מ yy דיוו  (am 'קליה "יג יפלו
 ורופל רזח nnn ןכו ןרואיס ל"נה 'וירוהב וניבר סרג
 ריילהק .אימד בפ py יורי) ורואיסל רזח תובר 'ימעפ
 ו

"D — (wb =( ^b n»p 

 תוארל ןיחוליש ןיחלשמ 'מולכ אראייס ובהיד םיגד
 הדוצמ ןיאוושכו ואל םא הדוצמ םש שי םא
 ןיחרובו הברה תודוצמ םש שיש ןיעדוי הנושארה
 D^ שאגימ י"רו וניבר de יפלו .'וכו םוקמ ותואמ

 גיהנמו ךרד האור obe ע"למ אראיס = ארייס
ne" Anführer, Vorgesetzterס"ש י"כ 'יג הז יפל  

 ד"עפל ןויכ mm .ריית ומכ ןי נע ה יפלו ארייש
 יברעה לעפהמ רוזגל בוט רתוי לבא ןמיס 24+ ע'לל
 דואמו םש ץבקתהל mb ול תוארל טיבה 'יפ ג.
 ןינתונ : ארייס יבהיד י"שריפ הז יפל הלוע דואמ

pyםיליגר תויהל םטבהב  mon ^u)יפרב היכו  
(ov pos mbםוקמל ץורל  worתונוזמ םש  

 ךילוה ארייס ב"עפ ו"ע ב'ב wb" ןינעה הזמו כ"ע
 רס לבא .האורו ךלוה רייס ap 'ילוחבו ,ש"ע 'וכו
 ןכו wb ומכ ךורעה 'יפכ יאדו ליעלד אניכס
 דקופ 'גרת pma :הל רייסו : 'כ 'ינעתב י"שריפ
 םכח ימק אניכס רס אלד אחבט יאה ומכ רעסמ
 ,sow י"שריפ nw "bn לבא cy (ne יילוח)
 ןילוחל "5 mui ^b ןכו "םכחל וניכס הארה
 ןינעש vs) — (np ציר ףד יקילייגנא v3 ץבוקכ)

 -- .[רינס ע"ע םשורו sur למ

 םינפב 'ייע תועטב םלוכו דיפ ,דוס sib =) רס
 (םינפב y" םינוש םינינעב 'יפ וניבר לבא

 ישענ םיסנ השש ר"ת (גיעס ביצ mb" קלח שירב
 ורוס קמינו ןשבכה qx ovn ותואב (' וניתובאל
 םירמוא םימכח שי םולש רש בר 'יפ ןשבכה ץרפנו
 וקמנ ןשבכה ןמ תואצויו תורס ויהש תויבהלש
 תובר םישרפמ שי ,("(וריס קרמוה א"ס) .וכעודו

maa»םדא לש תוררס ןיעכ תויבהלשו שא לש  
 ףצ b^ ("ודיס קרמוה ms רפס ,וכעודו וקומינ
 והואריש הלעמל הלעו ץראב עקושמ היהש ןשבכה
 עקרקה ןמ יוסכה קריפש ןשבכה ץרפנ ,תומואה לכ
 ה"יחא]* דיס ה קמינש ו די ם קרמוה ןנטצנו
 םימעפ 'ב ע"פדשב לבא ר"'פדו ט'ק י"כב ןוכנ ה"כ
 (י"שרל סחוימ וא) י"שר ןתנ an^ וזלו ודיס ל"צו וריס
 דיס vb קמוהו סרג ירומ לבא ל"זו קלחה 'פב תאש
 יתעמש ךכ תומימח בורמ (החמנ י"עב) הסמנ ןשבכה
 ןויכ ילוא .יכ סוריסקימא 'עב יתזמר רבכו כ'ע
 ילבו .ודיס (קמוה) poem 'יגלו ךרעה הזל י"שר
 'יפכ אוהו ותואג לפשנ ורוס קמוה י"שריפ ןושאר
 איבהש א'ל ^35( .(* תוהבגו תובר מ"י םשב ךורעה

 ט"ק ייכב ןוכנ היכ )? .ב"הו טייק v3 ייל )* .םיקירצל w^ יי ייס חנ יוחנתבו |,הלעא יתרמא יפ רישהשבו יהנסב יול )!

 לישרהמו םינושאו 'יסופדב היכו י"עב

 חיר תטשב שימו םדוקה y'"y p ושוריפש המו )? ע"פדשבו ר"פרב היכ (1
 ,ורואיסל רזה ךורע י"כב יִע

 ןוכנ ה"כ (5 .תוהובג ד"טב ליסאבו יזיפ מ"אפדב (* avo םירחא ע"פדבו ,ר"פדו

 :ל"ק רצ יהנס סייד יייע ינרמיל הגה
 ה ףוסב ןכו רואש
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 = עיייע י'שריפ דיאכו ה"יחא]* | ,הינימ ליקשו
 םינואגה תבושת םשבו חרסומ b^ אירסו .אתקז
 'וריב mb .ילואו עשר vel ^b הז ep עשופ
 םדאל ארק b" ארק הירסל Ty ה"כר ז"פס 'דהנס
 yy 5310 השמ ינפ p^ ןכו בנגרמולכ םיללעמ ער
 חרסומ אירס ל"נה מ'בב י"שריפכ ל"י דועו ,('ה רס
 ע"ייע רועו הליאשהבו 'ט רס vy 'גרתה 'למ

 — ]5 חרס

 םוקמ 5e םשהו wb ג.5 ע'למ וא הֶרָיַס — רס
 וא רוכו רכק ;;>< .ןאצ תורדגל ביבסמ רוגס

 Grube, Scheuer,sirus, 01006, 06000 "m) י"למ

 'פבו הערפ תא 'ה עגניו (אימ 5^"( א"מ 'פ ר"בב

x"רצע יכ (ב'נ פיס)  "Xyהחטבהב אצי םהרבא :'ה  

 ("הנותנ ינאו הריסל ץוחםהרבא הנומאב יתאצי ינאו
 .הריסב והונתנ טול תא וחקיו (" ב"מ 'פבו .הריסב
 '+ (ביצ b'b v3 הדוהי וולא v שנו ("ךומפבו
 ("הריפב םלוכ ps הבינגב דחא אצמנש םדא ינב

^bןינע  C mapב'א) —  ^bלבכו רגסמ י"לב  
 Kette cupi י"לל ןויכ ב"רו ה"יחא]* | .(לזרב

Verschluss,תלחתב 'מושרה י"למ אוהש. ןוכנהו  
 ףקומ mm םוקמ ןינע e" ל'נה ע'למ וא ("'עה
 קרפ רומא ארפסו .ח'ל 'ורוכב הריס כ'ג הזמו ביבס
 33100 bi וניבר 'יפו 'א הרס ע"ייע 'ג 'שרפ 'ב
 תנג לא 'פ ר"שהשב גשומה nmm כ'ג כ"מ 'יפ הפיו
 עצמאב הריסהו תורוגמ עברא יושע הז זונא המ זוגא
 רהופה תיב ןכו םינפב תרגסמה וק כ'מ "סו ^«
 nm ילואו .רנוס אוהש םש לע . . הריס ארקנ
 ןמכ אתיירבל שכשכמ אוהד דלי בוט 'פ ר"להקב
 jb סרג רס 'ע ונאזנולל ךירעמבו אתאיריס יניב
 תוירסה qno אציש העשמ "פו אתאירס יניב
 ונייה wonb אצויש העשמ «i כ"ע ww ןטבמ
 רציה בראש דועב 03 ונינפלש "גכ וא ומא ןטבמ
 «y שבשכ ע"ייע רוע) ies ןטב לש רגסהב ערה
 תיב ומכ ^O ,'ד 'להק םירוסה תיבמ שרדו (ןמכ

 .[םירוסאה
verwesen, שיאבה ^b חרס ומכ ס"לב "D = "D 

übelriechenהתחשהו ךספה ןינע ירסומ ןבומבו  

 ('ט וה'פ .יילהת) הלסכל ובושי לא 'גרת ןכו תירחא בוט '8

 B^ ל'נה sh לש ץובקה אוהו (ארואיסל ןורזחי אלו
 וגיברו 0 m ךלה 'עב וגיבר איבה דיחיהו גהנמ

TD ^bע"ייע ער ורואס ומכ ער  "NDש"מו ] — 

&3b — "Dומכ  (Herr Fürst?לכ 'פד ג"רב  
 mb) הירתב ליזא הוהד 6ה"ק "ילוה רשבה =

 ה"יחא]* = .תוינעה לע הנוממה רש b^ ,אתוינעד
 BD 'הנס 'וריב רבח ול שי רש ןינעב cb םנ ףא
 לזמל ארק 'מולכ 'וכו בנגו ארק היִרָסְל ד"ע ה"כד
 אתוינעד ארס 'ילוחב 'יגה רקיע ל"ג ז"כב בנגו ולש
 ל"נה y3' ש"מ "יע ארסיא = ארסיא ומכ אוהו
 — C 53 ךאלמ e^ אדש ןילוח 5 ey" ב"ר /א"חב

  me[ע"ייע אתוורס טשפומה םשה —

 erschlaffen וחכ ששת וניבר תעדל b" — רס
 Bósewicht) וללעמ ערש ימ ;* ע'"למ ר"עפלו

 אלו yb דח 622( ןירדהנסב לודג «qm 'פד ג'סב
 ששתש nmm, ^b .טקנ 'ינמלשב הישפנ 53
 התא ךכ הבושתב יתרזח ses בוננל חכ וב ןיאו וחכ
 רמאת ךכ ינפמ השא שימשתל חכ «T יאו תנקז

Hs.הישפנ אבנגל הירסח רחא רפס (*"יל  
 ןיאש הבינג mon בנגל שישכ 'מולכ טקנ הינמלשב
 דוע בונגי אלש ושפנל םולש רמוא בונגל המ ול
 ןורחאה 'יפה הזכו ה"יחא]*  .'וכו תנקז התא ךכ

^Nירס דח 'יגו ונינפל 'יאדכו א"ם י"פעו י"שרפב  
 םאו הירסח דכ 'יכלמ שיר 'קליבו דוע יתאצמ אל
 תכיישו ,ל"גה 'יברעה הלמה איה זא וניבר "יג ןכתת
 הזמ יכ mas איבא 'ב רתס 'עבו -- ז"חא אבה 'על
 ה"ס מ"בו .ז"צ p/33 "snb םג m^» "p שרשה

 - [א"ער

 Bósewieht) םדוקה 'עב 'מושרה ע"למ אירח = רס
 (ביעס גיצ מיב) ןילעופה תא רכושה 'פד 03'2

 ('ןנירש ןלפ אתכודב אירס אבנג היל רמאו היחכשא
 בנגל העוו היחכשא b^ ןדהב אכיא ירבנ ךכו ךכ
 ךכו ךכ pe ןלפ אתכודב ע שר nu היל רמאו
 אכיאו ,תולקמ m) רצ מיב) (' אתקיז .'וכו ירבג
 הידהב ירבג יתייאו לזא םיטסלהו ("םינבא ירמאד

 יקליבו אנמלשב םיש י"כב (* .םיפארס ע"ייע פיפא רס הבכרהה ןינעבו (: .ונינפל ה"כו ארש ע'יפדשבו הרש ר'פדב b/p י"כב הב (

 רחא ו"ופדבו יא ר"פדבו ירס דח cy הלועו חייר ייפב ןוכנ הי (+
 . העור היחכשא 2/233 (5

 .אמלשל ג"ונבו (ומוקמל 'הנס (^D אנמלשכ ,אינמלשב
 .הירסח ונלש ייגכ םשו 35m) סישב) חי"ר 'יפמ קתעוה כייע )5 .ששה רחא עירשבו ששתש
 טייק w33 היכ (5 .אתקז עיייע אתקיז ל"צו אתקוז ג"ונבו פיש יייכבו 'ונושארה ייסופדב הייכו (?  .ןניביתי אינלפ אתכודב

 ,סילופורתוילא עיייע ותמגודו .CUP היכו )19 .ךותב a3 ל"נה תומוקמבו ibo ר"בב ?nec .ינבא ע"פדבו 'מאו ,בייהו

 .רפסה הזל התפמה yi vnm" רחשהב תוישרפ קולח ןינעב שימ y דועו יכפא ס"טב עיפרבו ביה ייכב ןוכנ היכ ( 1
qoiיקליב היכו ('* .ףוסב תלמ ללכ ייל וא  moץקמ  oהאלהו יזיפ יפרב הייכ ('* .הריסאב ג'וונבו יישרל סחוימבו נ"ק  

 ךורעה םשב ב"צפ vui כ"מ איבה ;כו רהוס ל"'צ ילואו רעס טייק יייכבו תרהוימ תחאש 553 רגוס הריגס ןינע ריפדבו
 .58 ym ריטב רעלזייא 'ה תעד n'» i ('+ .רהוס הריגס ל"צ ר'פדב כ"או יישרל סחוימו
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 םילודג דמעמ 55 רמאמה (b^ יוליט y'"y רפה
 םשהו w'ys ^p. יוליט 'עבו wen "v5 .איכמ
 םינשוש ויה יניסב ויהשכ ב"מפ ר"משב טשפומה
 y'"y לבא םיבזכ ושענ תוירְס ושענ וישכע םידרוו
 [IN ןיבוכ השמ ידי י"פע יתהגהש (ט'עק UU בכ
 D^ אתריס ,הריס jb ץובק תויריס ל'צ תוירס

[ep — 

wider. דרמ ^b 23D D'bb 310 5y'b» 27D 
;Sieh weigern jND ^b דועו spünstig Sein, 

 תּונָּברַס ,בּוריִס םשה ; widerspünstig j220 ראותה

CUngehorsam0252(. ןידמוע ןיא 'פכ  C5אהי אלו  
 וריצפיש ךירצי אלו ןאממ b^ .העש התואב ןברס
 .ברסו היל «a יישארב) ןאמיו 'גרת ,דואמ ויריבח וב
 nomm רואשה הפי ןטועימו (' ער ןבור 'ג ןנירמאו
 'וריב לבא תונברס ג"ונב ה"יחא]* .בוריסהו
 םירבד השלש : םשו ךורעה 'יגכ גיע ט"ד ה"פ 'וכרב
 חלמהו רואשה הפי ןתינוניבו ער ןטועימו ןבור
 C תישילשהו םעמעמ היינש ברסמ הליחתב בוריסהו
 וניאד אוה העש התואב י"כ 'יג יפכ ילבבבו אבו ץר
 ר"תד אהל אנינת ברסמ תרחא העשב לבא בוסמ
 היינש C ברסמ הנושאר םעפ דציכ אה 'וכו רבועה
 Tm וילגרו C תא טשופ תישילש (* בהבהמ
 .לודגל ןיברסמ (ps ןטקל ןיברסמ ive 'יחספ
 הככ םגרותמ לאקזחיד ירמ לכו ןואימ ןושל לכו
 ,יוועל (bus ןמגרותמב y" דרמ תקתעהב ןכו
 יקזחי ;ה"כ ^ 'דמבל 'גרת N33 ,ןּבְרִס ראותהו
 יקזחיל pw 'מבל 'א י"רת רכז ץובקהו ,'ח--'ה ,'ב
 (הייל ,ויכ יישארבל יב י"רת) 12230 הבקנלו יב ,'ב

 ירפס ז'פר ר'מש .ש"ע חפר 'עב ךורעה 'יג יפכ
 nor ןה (ןינברס) םינברס ינב א'צ 'פ ךתולעהב
 )^ ,יכ "52 םירמה .הבר תור שירבו י"פר ר"קיוב
 יתבר 'תקיספב דועו .ןינברס ט"יפ ר"דמבב ראובמ
 ותונברסב תחת עוטק אוהו ונברסב [אוה] ירה ח"לפ
 תא 'גרת אָתּונָּבְרִס טשפומה םשהו .ונודזב 'מולכ
 תוענ ןב 'גרת ,ךתונברס «m (3 a יירבד) ךירמ
 3b — בהרס ע"ייע my" .אתונברס רב ('ל ,'כ איש)

  "yליעל  ^p[אתונבוס ומכ —

anb jb עוטק 220 כ'או בַהְר jb (לעפס ןינב 320 
(eilen, drüngen, in Jem. dringen הרצפה ןינע 

 ד'פ 'ירדנ 'פסות N'B. "רדנ . . '2 רושקב אבו
 היה YD: םש ,וב ריצפה b^ וריבחב ברסמ היה

o"זכק 309 (— בֶרָפ —  

Guoralisch verderben, schlecht machenאלו 'גרת  

rgדוע 'ייעו ה"יחא]* ,ירס אלו (ר'כ יזיט תומש)  
 DU 'אי"'רת ;'כ .ז"ט ;"י ,'ח ;א"כ ,ח"י ,'ז תומשל 'גרת
 ג" 'כוס ל"זרדב ןכו ותלוזו ט"י /& "ירבדל ;'ל 'מ
 .ירס ימ אחלמו : 'ח 'ורוכב .והייחיר ירסד ןויכ א"ער

ryתלזא ב'ער '( "ירדנ ,ירס ירסימ :ט'ל :ח"ל  
nb"ינעתבו ירסו אבהדו אפסכד ינאמב ארמח ' 

Tירסיאו ל"צ רסיאו ארמח ףיקת י"כ 'יג יפכ א'עס  
yyרמח  arm)ג"יד ב"פר בב 'ורי לעפאבו ,(רילת  : 

 Dm" ד"עס א"כד א'פ יאמד 'ורי ,הירמח יִרְסַמ
 ןאיש רה ,ונילע אתרעמ ירסתו ס"פ ר"ב ,אתרעמ
 [ירפמד ל"צ] (ירסנד) ארוט 'ב י"רת Gro) ,יד יירבד)
 הריח רט ע'ייע (ו :טיכ ילהת) רינש 'גרת ןכו יוריפ

anyלכ ראותהו .נ"שו (שימו " wbא"עס ו'ג 'יטיג  
"TDפ"לב םשהו .אירס ןבת :ט"י ב'ב ,אירס  

 א"פ ר"ב Yy ז"עד Mo "nn 'שוריב ןכו אָתּוירס
 תא ואלמ ח"כפ ר"ב ,תוירס םוקמב תופשא םוקמב
 וא : א'פ דצ כ'וד 'תקיספ ,תוירס תונידמה לכ
 בתכנש המ (y^ שאבנ רבד b^ לכוא התא תויריס
 'ר קלב 'קליו ,לדרב ע"ייעו (ה"כר 'ר חלשב יקלי דצב

 (תוריסה) תא ףטוש רהנה המ ונדמליה םשב א"עשת
bu]ג'פס 'ישוריק 'ורי .ןחרס רבד ב"נו [תויריפה  

 'גרת CD ריח 'א qb y'"p תוירס Sy ה"סד
 הטישפב "אדכ תוירס ל'צו תורס C ,'ד פומע) שאב

nen(ןמגרותמה 'יג יפכ) 'כ ,'ב לאוי 'גרתב לבא  
 mm" jb עוטק אוהו היתורס קופתו כ'ג "א
 קופתד דע 'כ ,א"י 'דמבל w' י"רתב ןוכנל 'יאדכ
 ירסומ ןבומב לאשוהו --  ןוכיירחנמ .אתוירס
 ינשיאבהל מ"ל ךודכ סואימלו שפנה תתחשהל
 לעפה הזמו .שאב שרש p'7 "y C5 5 יישארב)
 שרדמ by" אדרנכ ואירס 3^ Cw ש'הש 'גרתב
 ךלמהש דע רמוא מ'ר : ךלמהש דע 'פ ר"שהש
 ער חיר לארשי ונתנ עיקרב ובסמב ה"בקה מ"המ
 ש'הש 'גרת לעפ אבו ,וחיר ןתנ ייריס רמימל 'וכו
 ירסמר 'א ," תלהק 'גרת .ןוהידבוע ואירסא :םש
 .ז"צ ק"ב ירתסינ ל"נ הזמו sbm ןדיעב אמיכח
 .ל ע פ תא ןינב wm ('ב רתס שייע) א'ער ה"ס מ"ב
 ימ b^ עשופו אטוח b^ אָיְרְס ראותה ילוא ונממו
 mb ד'עפלו )05 v"y אוטחל וחיר שיאבהש
 דסח ילמוג [ןהיירס ל"צ] ןהירוס 'יפא ג"פר ר'דמב
 םשהו .ןהבש םירוב 'יגה ב'צ רומזמ ט"ושבו ןוניא

"voל'צ ילואו ל"נה ר"שהש  "vbר"להקבכ  'p 

 ה"כ )3 mp גייונבו 11593 ייאדכו ער לי'צו בר mb יפרבו בור ןבור ר"פדבו יר ימאו D'b3 ע"פדבו ךורע י"כב היכ ('

 .ייל ונינפל )5 .יב בהבה y'"y (* .ברסי ג"ונב )? .תישילשב ג"ונבו ס"שרהמב



 סכומ יבג nb) יתיימ C אלברס הנוקה לכ תעה
 ךניא לש עבטמב הלע cnm אסכמ היל ביהיו
 אלב אצמנש תילט לכו אסכימ לטינש עריל ידכ
 (*(הילע) השבול שפתנ ^n) פ ג כ ב ךניא םתוח
 תאצל םדא לכ ארייתמ ךכליה סכמה ('כנונכ
 קספי אמש ןנישייח הז םתוח הילע יולתש תילטב
 ('וילעמ הריסי סכומה ןמ ודחפ ינפמו םתוחה
 ךכיפל יואשמכ ופיתכ לע (* הנאשיו הלפקיו
 הילע שיש תילטב תאצל םדא לכל ('הוופא
 תואישנ ול שיש אליש רב אנינח בר לבא םתוח
 תילטב תאצל ול רתומ סכומה ןמ ששוח וניאו םינפ
 ששוח וניא םתוחה ךתחי םאש םתוח הל שיש
 - ג"סב .(""ותלוזמ אלו סכומה ןמ אל ארייתמ וניאש
 ,לברפה טוחב תורושק 'יפא 6:א'ק תבש) קרוזה 'פד
 לאומש רמא 6ו'ע D^" השקמה המהב יפר ג"סב
 אלא הב רייתשנ אל 'יפא ורמאש mun תמוצ
 לאינד) ןמ בעו לופכ טוח b" ,הרשכ לברסה טוחכ
 יוחנמ) אותיסב אלברס .ןוהילברסב ותיפכ (א'כ י'ג
 (:איל ייטיג יתרכד אלברס .ןדס 'עב 'יפ רבכ +(.א'מ
 .ףרצ 'עב Cvo "mo אפירצ אלברס ,תרכ 'עב
 )5 יוחנתב) םיקבדה םתאבו םדאה qn ונדמלי שירב
 ןיא ןוהילגובש .ןילברסה ולא  ןוחילכרסב ותיפכ
 שאה ןמ חירמש ןויכ רועה ןמ ףרשיל חונ רבד ךל
 אלו םהמע רועהו ןשבכל וסנכנ ולאו ץווכ דימ
 a) לאינ) ונש אל ןוהילברסו ביתכ ךכיפל וקוזינ
 .ןהבש nvben ולא mos לבבבש וניתוברו ,("כ
 ינברברו 'גרת 6ד :'ג םוח) ולערה םישורבהו
 'ו 'פד ג'סב .ןינועבצב ןילברסמ C ןוהיכיתר
 ןטק (:ז"לק (n3 איכה אל םא רמוא רזעילא
 ביתכדכ 33 (" ךכוסמ, b" .ושבב לברוסמה
 6.א') יליגמד ק"פד mana .(""ןוהילברסב ותיפכ

is77 ןיסחוי 'י 'פד D)6יכ) ז"עד ג"רבו (.ביע  
 םילברופמה םייסרפה ולא Cn ''ז לאינד) בדל הימד
 ילברסמ 'גרת (ו'כ «v5 pu רשב ילדג ,בודכ
 שובל rm היה לברסש םינויה ורמא 3/8( -- ארשב
 nns (םיקוש יתב וא םיסנכמ 152 יסרפ

vלאינדב ןילברס וקיתעה םינקז  "p6906000>  
 בשח סומינארעיהו 69060630 y סודותו סליקעו

 טק י"כבו חי"ר ייפבו ריפדב היכ |?

727b — 32b 

 .והלוכ ןנבר םשו ייל חירו

 חכק

 ברסי אל ג"עס ט"לד א"פ ז"ע Y^ ,'וכו וב ברסמ
 יאמד 'ורי ,הצור וניאש העשב וחראל ורבחב םדא
 ,הצור וניאש עדוי אוהש העשב .ד'כד ד"פס
 ובלב ןיאו וחרואל וריבחב ברסמה ז'פ ק"ב 'תפסות
 וריבחב םדא ברסי אל ח"פ ר'אד 'וכו ותוארקל
 אל ו"פ ב"ב 'תפסות ,דעוס וניאש וב עדויו רש
 וניאש וב עדויו ולצא לכאיש ורבחב םדא ברסי
 יילוחב תמאב ה"כו בהרסי ומכ ברסי םלוכבו .לכוא

xדועסל [וריבחב ל"צ] (וריבחל) םדא בהרסי אל  
 ג"הכ וריבח וב ברסמב :ג"כ 'ועובש ,'וכו ולצא
 א"בטירבו ש"ארבו א'פר 'ציניוו 'פדבו ס"ש י"כב
 בהרסמב ג"ונבו ךל בר א'ד ה"ד : ג'י 'טוסל י"שרבו
 'טוס ראותהו .ב"עס ב"ל ק"במ ןויצ בהרס ע"יעו
 המכ ברה ורמאי אלש וכ .'ג 'ירב) ךל בר : םש

 — [ריצפמ י"שריפ j20p המכ דימלתו השק

Axio פ"למ ל'ג ןיטוברפ =) ןיטיברס 7e 
po 9% y»טישכת  muןיעב  

 השא המב 'פ תבש תנשמב Frauenhaube) עבוכ
 ןגיאש ןמזב ןיטיברסב אלו Gr אימ ו'פ) האצוי
 דע עיגמה טישכת po CUD ימגב שרפמ םירופת
 Yn תוינשמבש הנשמב ה"יחא]* ,הייחלה
 'יגה Ty or םש 'מגבו 'וריד 'נשמב ןכו ה'מו א"מ
 : םש 'מגבו .ז"נ ילבב ס"שר 'גשמב לבא ןיטובנס
 ןיטוברס 'שוק 'פדבו י"כ ף'ירבו ןיטיברס :ד"ס ףדבו
 אוהו הארוהה התואבו ל"נה gt am רקיע ל'נ הזו
 הלותו השאר לע השאה תכרוכש הכבש ןיעכ
 כ'נ ןכתת ןיטיברס "יג ילואו .הייחל ידצ ינשמ
 ןיטגברפ ן"ונה םולשתל שגדב ןיטיברס דקנל ךירצו

smפ"למ  >; ?<- Kopfbundשארה תפטוט ןיעכ  
 לע ןיאבו םירושיק וא תועוצרה ןייולת הב רשא

 -- [םייחלה לע םיעדצה

 .'ב סרס ע"ייע ןיטסירוס ל"צו c'e ןיטבירוס *

Mantel, [m yp d. JU» עילב לָּבְרס 
Mà לב" | , > :Tunik 

 (לעפה םשו t "y" דועו Beinkleider םייסנכמ
 אל ('ןנבר והלוכ (ה'ג תבש) השא המב 'פד ג"רב

 | ימיתח ילברסב וקפיל  nmn Toon ns, ^bהתואב |  web! 60409 nbiירפסב  Divהזכ :

 יישר תקתעהב לבא אתולג שיר יבד y" גיונב ('

 ייפב (1 .בנגכ חייר ייפב (5 .חיר ייפב ייל )5 .ח''ר es" ייל (+ .היל עיפרשבו חיר 'יפבו ר"פדב היכ (* 3 ע"פדבו
 קתעוה כ'יע )0 .ורסא ע'ייפרשבו ר'יפדו טייק vi33 ה"כ )9 .האשיו ע"פדבו ח"ר ייפבו bp י"כב n5 )* .הילעמ סייטב חייר
 קתעוה ta) .ךבוסמ ע"פדשב לבא ביינש p'ny יציניוו ר"פדב 3 )1? .ןוחחירישמ ינברו 273 it) .ינליוו סישב חיר 'יפמ

 .בבוסמ ינליוו סיש יפדב םשו חייר ייפמ
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 : םיניע תורקשמ 'יעשיב ג"סר קיתעה ןכו תוררוח
"y o9! 5%יוועלל ר"תטעל רשיילפ תפסוה  

5nל"תמעבו 571  ynשי 585  p'b2^«! ל"צו  
 y" .תורקשמ 'ל הנוי 'ר ראיב ודי לע רשא
 'רל לוסאלא כאתכו רקש 'ע bern סואיניזיג

 — ]748 רעיוביינ 'צוהב הנוי

 660/00 י"לבו ckar דנעצ 'למ ל'נ גוש — גרס
 Aus- 33" D ; hüpfen, springen גלדו ץפק

(lassung eines Mittelgliedes, Ueberspringung 

 (נשמב ^ יליגמ) ערפמל הלגמה תא ארוקה קרפב
 ןינוריפ האר ק ר"ת .אצי םנמנתמו parve הארק
 Pp ,(ביערו א'עס ^n םש) אצי אל ןיסוריס ('אצי
 יניב קיספמו ארקש «qv יקסיפ ,peo ןיגוריס
 אל ןיסוריס . "קפפש םוקממ ליחתמו anm יניבו

^bשוריב לבא ונידומלתב ' (יליגמ abגיער .) 
 יתלוז דחא 'יפ דח ab דח ןיסוריס ןיעוטק ןיגוריס
 קוספ ארוקו קוספ חינמו קוספ ארקש ,pas  דחא
 יעדי .ווה אל ("'חינהש ינש pios ארוקו רזוחו 'ג
 'עב ונשריפ Cra היר (nh vi ןיגוריס יאמ ןנבר

anאמוי) איה ףא 'טגב הנוממה םהל רמא 'פב  
 הלבטב ביתכ המ +.'ס ןיטיג) ןיקזינה 'פד ג"סבו +.ח"ל

DNבכש אל סאו בכש  "yיאמב אכה (ט"י ,!ה ידמב  
 קופפה ןמ תצקמ בתוכ p" ("ןיגוריסב ןניקסע
 ביפ ב"כ תיבה תא רכומה 'פד ג"רב .תצקמ ריישמו
 ןימכ והמ תונרקה תא םייס והל 'יעביא Gym א'עס
 ןידמוע ויהש pa» ^b והמ ןיגוריסב והמ ("אמנ
 mmus חור לע יול ןועמש ןבואר םירצמה לע

nmmןד ןימינב תימורר חור לע ןלוכז רכששי  
 חור לע mpm רשאו דג  תיברעמ חור לע ילתפנו
 ול בתכו הדש ול רכמ םירצמ ינה ןיבו תינופצ
 ול «sn ןועמש רצמ ול בתכ אלו ןבואר רצמ
 ימ והמ יעצמאה רצמ גליד חור לכל ןכו יול רצמ
 הלוכ הנק חור לכל םירצמ ול רצמד ליאוה ןנירמא
 ירצמד יאמד םירצמה דגנכ אלא הנק אל אמלד וא
 רבכ n") הנק אל ול רצמ אלד יאמו הנק ול

 ןוכנ ה"כ (5 | .רקס ע"ייעו תורקשמו ארקמב )*  .שטפ ע"ייע ןורתפ שי הזל «b שיטפ גיונבו ששפ ys ןוכנל ה"כ )5€

 (גרש = 5 - 5230

 .(רקיע שופפ | כ'או)

fbr aD Ein: 

 טכק

000000 007% Ylepouc. 0 55 vous. 
00006 00000 866 meo «X cxÉkn 80 

 .ב"ר 'יפכ הזו  ymייעבשה תקתעהב שרפמה יכ דוע
 דא | 00060906 :ל"זו בתכ א"כ /3 לאינרל

6 «X U£V 00 «Gy ד פי 

  ^b uoxíxםיכו תעדל יכ םירמואש ימ שי
 תחת היגהל העט רענפיילשו שש ןילברס ארקנ

b] קש יכ ןוכנהו קאש ל'צש ו 

 שיראוצוה 'למ ע"לב םילענמ  mokנ"שו סקמ ע"יע
 בר תעד  "bb Rivלברס  "yיסקומ  qmסילענמ

 ןכו  Jo» 2 1») ,J»29 pyםילענמ ןימ ע'לב
^b ג"סרל םחוימו .89 םישוכלמה לע ללירב "y 

 א"ו םיל ענ מה ןוהילברפב א"כ 73 לאינדב
 ואצמנ הלאה םישוריפ ינשו כ"ע ןהלש םיקוש יתב

  musל'זר יכ המוצע היאר ייל שיו ,ל"נה ונדמלימ
 ינש 'שעמ 'וריב יכ לענמ ןינעב לברס כ"ג וניבה

 ג"ע ה"נד ד"פס  mon ^xאָלּבְרַסִַמ ילגר יאמלחב
  wmאלברס ןמ לועפ יגוניב  ^pלענמ שובל ילגר

 יתבר 'פ ר"כיאב 'יא הז תחתו ^ nיודימלתמ דח
 ('שושפ ילגרב הוה אלד ימלחב תימח :ןנחוי 'רד

2% os» פ"לב wm 
^p תומוקמ בורב לבא ,Fussbekleidung, Pantoffel 

 ,לָּבְרס  wbsspליעמ  eyרוע ל"נה תומוקממ ץוח
 ב'ב : א"פ :'ס מ"ב  YDיפו יאלברס יל בה א"עס

 אלברסד אגוז .ב'נ םשו .תילט ה"מגר ! ^bה"מגר
 ילברסד אווז וניבר סרג נ"שו ווז 'עבו לופכ ןרוטקמ

 לָּברּוסְמ לעפה ונממו  "y'דמבל 'א י"רת ליעל
 ^ moאנמושב אַלְבְרַסמ יד אזיב  "p'יפכ ךכוסמ

 םייסנכמ תארוהבו .ליעמבכ הסוכמו ףוטע 'ולכ וניבר
  ^w'ילכב  rebןילורש ג'מ  sumeכל ר"עפל
 לנא  y'"y[לוורש —

(blinzeln קרב ןמ לעפס ןינב קוכס ומכ) קָּבְרַס 
 תורקסמו ? (e sa "ye? py )'גרת

 ע"לב 'מאנ ןכו ה"יחא]* .ןינייע ןקברסמו
 , => y'שדחה ס'לבו  "b puisםיניעב טיבה

= 

 ןיגוריס ל"הזכ ס"טב עיפרשב לבא ו"ופדב דואמ ןוכנ «m (* .(ינליוו ס"שב) ח"ר ייפמ קתעוה (+ .ייל עיפרשבו ו"ופדב
 הז םג קיתעה וניברש («nao ,דחא יתלוז רחא ייפ אדח אדח parvo ןיעוטק ןיסוריס ימלשוריב לבא ונידומלתב b^ אל
 םלש רמאמ טמשנ ביער n יליגמ ינליוו םישב ונממ ספדנ רשא י"כב קר "פה הזב םג ררגנ וירחא רשא ^D "יפמ

^w)אדח אדח ןיסוריס ןנירמאדכ קר  nsל"צו דחא יתלוז  sa»ו"ופר ייג יפכ ךורעה . ymןיעוטיק ןיגוריס אתיא יוריבש  
 הרפ תלמו .אדח ארפ אדח parvo ןיעוטק ןיסוריפ שבושמ רייפדב לבא ו''ופד ייג יפכ ןוכנ sum דח הרפ דח םיסוריס

(nb)קמא "5 אוה  daran vorbeiארוק וניבר ייפכו ולצאש ותוא גלדו רחא קוספ ארקש דחא לצא רבע רמולכ  
 . קתעוה כ"ע (* .םאג «ama יפו יה סיש י"כב הייכו (5 .ןיגורסב גיונב ) .תייר ייפמ קתעוה כייע )5 .קוספ חינמו קוספ

 עובירב הנקו רצמ לכה חור לכל רצמ ול רצמד ליאוה ןנירמא ימ והמ :הזכ ןושל תוכיראב תצק םויסה םשו ה"מגר 'יפמ
 חיל רצמ אלר יאמו הנק חיל רצמד יאמד (ותרוצ ןיעכ) [mw 5« רצמה רגנכ אלא הנק אל וא הלוכ ינפ לע הרשה לכ

 .וקית הנק אל
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  Tםג 'עב 55 ה"יחא|+  | ^bןכ הטמה ינירס 'יפכי .הילעל  ^bתונולחה יגירס =
 = = ןיבכרומ ןיקד לזרב ידומע ומכ ^6 | רבכ א"פ ל'צ ילואו .ש"ע ח"ר 'יפד אבילא א'עב  mיתש הז לע

(^om - גרש — nb 

D3 עב ונשריס' 

"bהכבשה .(""רונסו גורס ןולחה אהיש ידכ ברעו | ךפיהב ל'נה דנעצ 'למ הלמה ינא רזוגו .םג 'עב  
 היזחא לפיו .אדח אתנירס 'גרת (ח"י יז אימ) תחאה | ותרומתב אב ןכו .ע"ייע רקס ומכ גרס כ"או תויתואה
 ,וימ יימי) mp3 דכלי | ,(ב יא (v0 הכבשה דעב | עיייעו גרשמל (ב'כ יא" יקיו) רתנל 'א י"רת גוש
 «p ויתדוצמ ב pens] ל'צ] (דכלנו) .(ד"מ | דבלבו ג'ע ח"מד ז"פר "יטיג 'וריב ה"נכו 63 גרש
 זעול pm ה"יחא]* ,(% כ m ;ג"י יב" | תובא ןוע דקופ ו"פס mm 'תליכמ ,'וכו ול ןינרסמב
 Gitter, Gitterwerk אוהו Gegitter א"לכ רעטיגעג | [ןיגרופמ ל"צ] (ןיגרסמ) ןניא םהש ןמזב םינב לע

on] Cow)אגירס דבוע 0^ 6 יא"'מ הכבש השעמ 'גרתב ןכו | ."ןי גרו םמ ןהש ןמזב ('[אלו  
 "ימריל ;ז"י ה"כ ;'ב ,'א ב"מל ;'כ 5 bw "ייעו | 'תפסות aby ןיגרופמ ג"עס ט"יד א"פ 'דהנ 'ורי
 ,א"מ ;ua א"מל psp הבקנ ץובקהו .ב"כ ,ב'נ | :םש ,תסוו הניא םימי העברא הל הגריס ט'פ הדנ
 'ולהא תוגירפה ירבע לקשמבו אָתְיִרְס םשו נ"מ | הנומ :םש ,ןיגרוסמ תוליל העברא הל ןינתונ

 D" דקשנ יפ ר"כיאבו וניבר 'יג יפכ ל"נה 'יעגנו | ןיִנּוריִס ץובקב קר םשהו .ןינרופמ ןינומ . . ןיגרוסמ |
nyליגמ דועו ליעל ' un^וגרתשי | ןיסנכנ ל"נה 'ליגמ "וריו  C sw n»תוגירס תוגירס ילע ןאשע  

paroט'פר 'יעיבש 'וריב ה"כו ןיגוריס  nrbsאיבה | נ"ע  qmsסרפו ידמ םידשכו לבב תולפוכמ ילע  
 ול השע םא . . ןולח CD ^ 'וריע 'תפסות ,'וכו | דעומ השענ א"עס ז"ל ק"ב .ןיעטק ןיעטק וכפהו
 א"י יוריע 'פריא י"כב םש 'פסות רכזלו !LC תונירס | ,לכל ןינוריסל דעומ השענ . . םירוושל ןיגוריפל
 ,(חיפ irm 'ב psp ע"ייע תונולח לש ןיגירס (0m | דיי ,יא הכי וגרתשי שרד דקשנ 'פ ר"כיא הבקנלו
 pay גּוריִפ טשפומה םשהו .ליעל 'ייע :ה"כק 'ילוח | השק ןוי הנותמ ידמו השק לבב תוגירס ילע ןאשע

 יתש גוריס ד"ע פ"ד א"פ ק"מ 'ורי הרישקו הכיבש — ]^5 הנותמ םודאו
 הגוריס הטמ וכותמ וגוריס שגרד :ז'כ ק"מ ברעו
 םש י"שריפו yv'3 א"עס 'כ 'רהנסב ה'כו .הבג לע
 ןינרפמש לעפה w^ : ו'נ 'ירדנבו ותרישק : וגוריס
 'וכרב 'וריבו י"שרל סחוימה ש"עו הבג לע התוא
 הטמ ww הפו ג לע ןיגרסמש לכ vy ה'ד ג"פר
 'וריב ה"כו ,שגרד והז הפוג לע ןינרסמ ןיאש לכו
 'תפסות .א"ער ג"פד ג"פ ק"מ 'וריבו ג'ע ט"ד ז"פס
 'תפסות .הממה תא גרסמ אוהש לבחה ט'פ מ'ב 'ילכ
 א'פ כ"ב ^55 'פסות ,םילבחב גרוסמ ב"יפ 'וליהא
 גרפל ידכ ה"פפ ר"ב .םילבחב וא תוחישמב וגריס
 גרסל כ"מ "יפו שדקה חורב ורמאש ולוכ רפסה לע
 'יפב ש"עו תוטמה ןיגרסמ ps ומכ גוראלו רבחל
 ולוכ רפסה לע דמלל גורסל 'יפש י"שרל סחוימה
 תוטמה ןיגרסמ ב"קס א'מקת b^ מ"ח ע"שבו .('"'וכו
 הגירסבש אלא הגיראה ןיעכ אוה 'יפ ה"מרה בתכ
 — [כ'ע טוחל טוח ןיב המ חויר שי |

ineinanderflechten, con ע"למ הרישק 

(bindenתוטמה תא ןיגרסמו :'ח ק'מ! ןיקשמד ק"פב . 
 אלב יתש ןיחתממ ברעו יתש ןיגרסמ 6^ 2( 'רמנ
 הב גרסישמ הטמה (א"מ) 'ילכב i 'ם ילכ לכב .ברע
 ווביח יתמיאמ לבחה ^QU» p 'פבו םיתב 'ג
 ב'כ'פבו,םיתב גוב גופישמ האמוטל
 ןיגרסמ הטמ .ןיאמט החישמב וא  ימכב ןגריס )72(
 ( 'וליהאב ח"פ ןיאיבמ שיב .(' דג'עבהבג לע התוא

Crג'יפ םיתב חוש עבו  '*p333(המ)  
 6* תוליהאבב ג'יפ השועהבו C תונולחבש תוגנירסה

GU)אלטכ תופרטצמ תופפרהו תוגירסה  ma 
'b3בטורהו רועה  ei5" תילוק n6היכק  

 תונולח (sy הטמה יליבח 'מוא cov 'ר אינתד
^bןהב ןיאש  nmeןיצצוח חפט  jbתיבה  

 ע"פרשבו ויופדב היכ (+ .ןיגרסמ יליכמב לבא יקליב ה"כ ( .יליכמל py ריאמ ייפב my (? .ביצר 'ר ורתי 'וקליב היכו ('
 יעבו שגרד אלא ראיב אלו | .וינ יירדנ .יכ ידהנס .זיכ ק"ממ םינויצ קר "יא DU לבא יא דג yo ןויכ (5 ,תועטב טמשנ

 : וינ יירדנב ייארכ nii לע התוא ןיגרסמ nen שוריפב ךיראמ וניבר היה דג יעב קפס ילבו ('א) דג y לע זמור שגרד
 ךורע יייכב ןוכנל היכ (* .דג ya ונינפלש ךורעב יילש ןירבאד לע לבחו (הבג לע nave 'יגה ביער יכ 'הנסבו ק"מבו)
 אוה םג יכ תכומ ייעגנל ש"רה ייפמו יינפב y" רועו ךומסב יילוחב הייכו תונולחה יגירס ונינפל ow ייעגנב C)  .ו"ופרבו
 קתעוה y« (* .ינשה תוליהאב דע ןושארה תוליהאב ןמ טמשנ ריפדבו ייל ע"פדבו ב"ה ייכב ןוכנ היכ )5 .תוגירסה סרג

 אוהו ותרוצמב ו"ופדבו ריפדב ה'יכ )75 .רוגס ןולחה אהיש ידכ םויסה cen דיימ ח'יפ 'ולהאל ייפמ 24 טיירסב ג'הר 'יפמ
 "c םשהמ or עילל ןויכ ילואו ('? .תיברומ ג"ונבו יפריא ייכב mo )!5 .ןורחאה ןויצה 'יל ע"פדשבו (v23 סיש

 .ולוכ רפסה לע ריאהל ימולכ רנ

Moמ"לב גרָש ומכ  quyןינע ל"זרדבו הגירא  



Uieב שש כ מב  aerובו עי  

Te (oup =( לגרס — 390 

 ץעמ התיה ל'גה הציחמה o5 0n גיי an יוינומדקה
 רורב ל"נה תומוקממ לבא .(80000%0% 35 םסי|
 ה"כח ולש ע"מ ץטערג 'ה ש"מ pi" ןבאמ התיהש
 תודמב ^87 הממ ןבאמ התיהש היאר איבהו ,ו'פש
 wn ןוי דכלמ םוצרפ ש ויה תוצרפ ג'יו םש
 אלו ןכא תציחמל ךייש רדגו הצירפו םורדנו

r5סומיקלא ימיב התיה וז הצירפו  ^J)רפס  
 mw" 'ורוק ץטערג 'ה שימו האלהו wa ,יט יא םייבקמ

yn420 יב  poiהאנעתהל אלד אימוי ןיליא  pna 
 ןושחרמב השלשו םירשע ח'פ 'ינעת תליגמ הנומ
 — [אתרזע ןמ אגירוס C [םתתסיא ל"צ] (רתתסיא)

3p *רדסמו ץבקמ =< ע"למ ל'נ)  sammeln, 
(schichtenםוי י"פ 'וחנמ 'תפסות  ponלחש  

 תא ןילטונ 'וכו תבשה תא החוד תבשב תויהל
 שלש דג נכ (DP pie תולגמה תאו תופוקה
 ןיאפ שלש רמועב ג"ונבו 'פריא י"כב ה"כ ןיאס

^bג דגנכ רמועה תופוקב םירדסמו םיפסוא ויה ' 
 'ציב והניצקא יאדו והניגרש ןינעה הזמו .ןיאס
 גרש ע'ייעו .'וכו וז לע וז ן רד ם י"שריפו : א'ל
 הרושב ןישוע b^ ןילגרפמ ל"צ ןינרסמ ילואו -- 'ב

schichtenהנקב וקילחהל שוריפ (לגרס ע"ייע)  
 "yu" 'קליבו ז"לק דצ כ'רד 'קיספב הזמו .טוטריפה
 וקילחה תושה יכאלמ 'יפ וב ןיגוסמ ט"לש 'ר

 — nnb ע"ייע ןהב טורסל םינבאה

Sehlüssel mit Zühnen oder Zühne am) ''2*D / 

  8והמ ב"עס א"יד ח"פ תבש 'ורי

 אכהו C טולכ mn דבע אוה ןמת םש ,ריגרס ףח
 'א ףח 'עב שרופמ אוה ףחו .דיגרס ףח דבע אוה

cmלכו 'א ףח ע"יע רגסנ םהב רשא םינש  
 יתאצמש ומכ (יגליוו ס'שב) ח"ר 'יפמ קתעוה "יפה
 םיינש םיפח דוע N^ (א"פ תבשכ) ח'ר 'יפבו התע
 רנד יסרפ 'לכ ןירוקו ץע לש הכיתחמ ןייושע אוה
 = זאננא ךנד ל"צו p'« לבבב םיעדונ ,pb תאגנא

ousןמ םיפח ןיבה כ'או גראה דתיב םיניש 90%  
 דיגרס nw G'on yn gn עיייע :ו'צ תבש) הפיח

 .יניעמ המלענ
 Riehtseheit regula ר"לב לגר ןמ i30 —( לגרס

Linealס"לב ןכו 'פה תפסוהב  Nox 
 הז «'O פיש ה"כ 'פ ר"בב diniiren 6*53 לעפהו

 אלק

 satteln המהבל «nb רכ ןיכמ "c ע'למו גרס
 'ומולחב Sattler 3D; Sattel cz) םשהו

 אה אישק אל Com איער זינ 0253( האורה 'פד
 .(*אסכה vp שיש b^ גרסמ אלד אה (' 3053
 וגרס GUyo xy ב'ב) הניפסה תא רכומה 'פד ג"רב

 C גנרודד ירשיג ירתא ןימייקו C אתויח יתרת היל

 (ח"מ) 'ילכב ד"כפ ןיסירת 'גב .יאהל יאהמ רוושו
 ,תובכרמה השוע b^ םולכמ הרוהש ןיִנְרָס לשו
 ונינשש ומכ p (18 w^)^ ייפ ג"הרו ה"יחא]*

 הכבש 'גרתו . . תוטמה תא ןיגוסמ )0 דעומב
 שיש הטמ מ"יו ןיגירס םיכבש 'גרתו ;התאגרס
 B" =< ע'לל ןויכ s^z כ"ע סוס לש םיגארס
 ךוועה ירבד איבהש ירחא ש"רה b^ ןכו ףכוא

 פוס לש םיגרס הילע םיחינמ אמשו רמול ףיסוה
 .ש"ע 'וכו אתויח ירת הל וגרס 'למ הבכרמ לשו
 ,ןיפכוא ינש ול ומש ןאגרסמ 23'2 ה"מגר b^ ןכו
 םש 'וכרבב י"שר b^ הטשה wo ם"בשריפב "יעו
 יתרמא רבכו כ"ע ויבג לע ףכוא ול שיש גרסמ םשו
 ,(תסכהו אסכה וילע שיש 'יפב וניבר ןויכ הזלש
 Dum לק ץעמ יושע אוה א'פ ל'זו םייס ק'העבו
 = א"ב ןיכעטש pw" ןיקחשמ ןהשכ וילע 'כרה

"y Stecher, stechenגנולעדאל מ"עב הלמה וז ] — 

 —durchflochtene Staket) 808816 2רופ =) גרס

 ^ הובג גרוס ונממ םינפל «G7 תודמב ב"פב

 ליחהו ליחה ןיבו תיבה תמוח ןיב לתוכ 'יפ .םיחפמ
 רנכו ה"יחא]* .גרוסה ןמ רתוי mai לתוכ
 (תיעש ,גיח) Dn 'עב ותנוכתו גרוס ןינעב יתכראה
 לע והיתתמ ןב bus ארקנ גרוס יכ רמול ףיסזאו
 n€ .א"י ,ו"ט 'וינומדקה לע ; יד ,'ב ,יו ;יב ,'ה ,יה יומחלמה

 בתכ ןושארה םוקמבו רדגו הציחמ 'יפ 6%
5m80000006 750068)ף 0 0006 < 6  

 ש ל ש ההכגש ןבא תציחמב רדגנוי 6%
 טעמכ היה גווסה והיתתמ ןב תעדל כ"או "תומא
 .תודמב ל'זר ונל ורסמש הממ רתוי הובג םימעפ 'ב
 םיבקנ םיבקנ היושעה הציחמ גרוס ב"ער בתכו
 ץע יפדמ היושע אוהו םילבחב תגווסמ הטמכ
 ןוסכלאכ וז לע וז ותוא ןיביכרמש םירצקו םיכורא
 .םינפל ה"ד .ז"ט 'מויב י"שריפ י"פע RI כ'ע
 לע) והיתתמ ןב דיעה ךכו 'ב 330 'עמ אוה כ'או

n )'שיש ל"צ ילוא וא המהב לע בכרש תעב ןיבשויש תסכו רכל ותנוכ (? .גרוסמד ע"פדבו ט"ק י"כב  wbyתסכה . 
ims )?יגרס יה סייש י"כב לבא ןגירס 7 ס'ש י"כבו םיבשריפבו יתוינדוכ יתרת היל ןאגרסט הוה , vom)אחויח ימ - 

 רשג עיייע "]%י/0צ66 on םשל בורק הזו גנורד ימ םייש ייכבו תואסריגה ייונש יתנמיס יב רשג יעב (* .ךורעה ייגכ
 יידוהיה 'ורוקבו 397 cw ע"מב ןערזערדב רעיודגאל n nes ץטערג wen יייע )5 .שיע ומוקמב סיידב pu? mme תואסריגו

 ,שיימו טולב ymy )* ,םש

17" 

6: 



 = .הנותנ איהש ארירס )72 תוליהאב 3^ 'יפבו 0«
 הרירס 0m) יוליהאב ה" פ רונתב .רונתה יפ לע
 ו'טפ ילכ לכב nues] ל"צ] «ewe הל ןיאש
 ה"יחא]* .אמט ןימותחנ לש די רם «G7 'ילכב
 רייס Dy אוה דחאו ג'הר "יפב ה'כו דורס ג"ונב

'"y(םיבז) ערוצמ ארפסב ה"כו .םש ש"רה 'יפ  

 דורס n'b מ"ב ^55 'פסות דורסה 'ב קרפ 'א 'שרפ
 .5 הרעהב y" י"פ מ"ב 'ילכל םשו C nex לש
 (By minm" איהש אדירס ב"יפ 'ולהא 'פסותבו
 ,ע"ומב אררספלח ע"ייע ס"ט ט"מפ ר"ב הדרס .רונח
 תודירס חלשב ונדמלי םשב 3' סרג 'ד דרס 'עבו
 תועצמ b^ ןאכל ךייש זא un" 'קיע אוה םאו
 תורידס 'יגה ונינפל 'וחנתב לבא הכבש השעמ
 ארקמ לש דרש ןינעבו .(שימו חיל (aem רדא ע"ייע
 הפי (תוש ומכ םינקז יע וניבהש) שומש ידנב 'יפש

 לש 'גרתכ א"ל אוהש '" ,א"ל תומשב י"שר ריעה
 an .יט ,חיל ;זיי ,היל ;ביי .איי .'ט ,זיכ (mov םיעלק

vb ^ידמב ;  saויהש רבכמ לש 'גרהו 073 5 ;ויכ  

 זעלב pub םיבקנ םיבקנ םייושע טחמב םיגורא
Schlingwerk, lacet)הופ ילואו  pup sme 

nap)אָחְלַמ אמודבא 'ר ר"עס ט"ד ד"פס מ"ב 'וריב  
 היה חלמ רכומ אמודכא 'ר b" היתוודרס רתפמ הוה
 ידכ םימח םימב ויתופנה 'מולכ תוכבש ילכ רשופ
 לעב "פכ אלו .יוועל 'ה b" ןכו לכאמה תופייל
 ןיבליש ידכ שוחכ רשב םימב הרוש היה השמ ינפ
 היתויקרס mam רתפ 'עב ריבשמה לעב b" ןכ

 — [רשב ,cob 000%6 י"למ

 Panzer) ןוירש Jo ע"למ 5'; דירס =) דרס
 'ורי 'נרת (פ"כ 35 30. ךתואג ברח רשאו

C»ןוכידעס ןגמ  oumדירסו ןוכיליח  pau" — 
 ה"יחא]* — ,(תואחסונב mw ףייס דירשו ב'א)
 דירסו ןמגרותמבו ןוכתונתווג ףייס רירשו ונינפל
 ילכ jme ^b תירקיע וניבר "יג 5 .ןוכתונתווג
 תורוהל המינפ ןוילגמ האב ףייס תלמו -- םכתמחלמ
 ש"ט לבא 15 ,א"ח רעלזייאל ר"טב y רירש לע

— [b^ אל דירס ya 

 אתונדוסמ = s&TyD ס"למ ד"עפלנ אְרְס — דרס
 דרטמ n3 (Furcht, Schreck הלהבו דחפ

 היל הוהד אדרס CH 'שורי 'גרת (טיל ,ו"ל יישארב) |[ [םילכב] (*'ט 'פבו ,תואלול א"יו C ers םה םיפג

 "3n ייפמ קתעוה )* .(11 היטדס) במ ve יילכל «im ייפמ קתעוה (* .הדורס ו"ופדב )* .רפס לש ולוגריס גיונב ('
 אבוה גימ ח'פ יילכל ם"במרהל מ"יפב ni לבא אררס אוה רבכמ 'גרת יכ רבכמ הלמ כ"ג ^5 םשו ג'ט mb יילכל
 ול ןיא אמט םיפג ול שי ןיטייח לש דורס ייפ מ"ב ^53 'תפסותמ הכומ ןכו )^ .אשהנד הדרס רבוע תשוחנ תשר השעמל'גרתה
 עייפרבו ךורע י"כב אוה ןכו לי'צכ (* ,רייפרבו י'כב הייכ )* .גי'מ nib 'ילכל ושוריפב שיירה ןויכ 'תפסותה וזל הארנו רוהט םייפג
 .הרופצ סייטב יפריא י"כבו (* .םייפנ ג'יונב ןכו ךורע ייכ תצקבו שיר ייפמ «n ןכו (* ,המוקמב אלש הדוקנה םש cy היפ

 TD דרס - ולּוגְרַס =) לגרס |

LO 

"I 

 בלק

 "ישארב) רפס  Cx 5mלוגריס 'יםא  (monםדא
 םתכ ושאר היהת תאז 'פ ר'קיוב .ודמל ןושארה

PY qpהז איי יה שיהש) םילתלת ויתוצוק (ט'יפר  

 טוטרישל ןירוק ברע 'לב טוטרישה הז א"ס .לוגריסה
 Oy 'פ ו"שהשב כ'מ p" ןכו ה"יחא|* לוגריס
 כ'מ !p^ .[לוגריסה ל"צ] לגרסה הז ףסכה תדוקנ
 םשב) בתכ ד"כפ ר"בב לבא .י בר ע 'לב טוטרשה
 :ושאר 'פ ר"שהשב .ןוי 'לב טוטוש (ךוועה
 המואמ כ'מ p^ אל לוגריסה הז : םילתלת ויתוצווק
 ןוכנהו .טוטרישה הז לוגריסה 'יפ ט"פר ר'קיובו
 .'עה שארב יתבתכש ומכ ר"למ ותרזנ לוגריס יכ
 אבוה יללעטסאקל מ"עבו אלגרסמ ס"לל קתעוהו
 תבש v^ לעפהו אלגרסמ ל"צו אנגרסמ גרס 'עב
 א"עד :א'פ buo 1v po ןילגרסמ y י"ד זיפ

vyספסהמ .הנקב ןילגרסמ  C e mae)י"רת  
 — [ןורחאה גרס 'ע qo "p דועו — 5339

 שדוחה 'פ ר"מש שרדמ (Lastwagen) אלגרס 7

 השוע pm רשב ךלמ Sb) םכל הזה
 ,אשמ לש ןורקו הלגע ןינעה יפל הקזח ולש אלגרס
 ןושל sarraculum, sarraclum ו"לל ןויכ ה"יחא]*

 יפל קר אלו svo לש הלגע sarracum ןמ הלילק

 ןכ השוריפ הלמה תרזג יפכ םא יכ ב"רכ ןינעה
"yרעלזייא 'הל ר'טב  snושריפ יוועל 'הו 55  

 לעב העט ןכו ,ןוכנ וניאו ףכוא ע"ל לש גרס ןמ
 "יפו יושמה לכ אשונה an דומע אוה שרפל כ"מ
 כ'מ רחא ךשמנ 'ג D^ הרש n" 'וחנתב ףסוי ץע
 ירבדב ןויע ילב 8806 תועטב ל"מר קיתעה ןכו

 — [ב"ר

 801080, הניראו המיקר ןינע 257 ע"למ =) דרס
buntwirken,אדירְס ,דּורָס ;  (CFlechtwerkרונ תב  

mאיהש .('הדירס 09« 'ילכב  mamלע  ' 
 ןימכי 'יפ  .םייפג ול ןיאו וכותל תעקוש רונתה
 "יתכדכ הב שולל םותחנה שימשתל איהש הבירע
 ישובל ןנימנותמו דרשה ידגב תאו ?C ae תומש)
 3335 ל"צ] nes) השעמ) mn א"פ .('"אשומיש
 .אתדרס :('ד יחיל ;יד 05 .(moe (**[תשר השעמ
 רונתה ךותל הדיוסה היהת םא וכותל תעקוש
 .ארבאכ ועקתשא Coo mee ילקנוא) ןושלמ
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 תאשנש הגלב תב םירמ «Cor 33( לילחה 'פד
 לש רוש 'מגב 'הו 'ד חגנש רוש 'פב .(' טוידרסל
 ינש 6*ה ע ש ר ה תוכלמ החלש «Cn5 p לארשי
 םינוממ םירש b^ .לארשי ימכח לצא C תואטוידרס
 ומכ איה וז הלמ ב'א) — תוטוידהמ ןיד תושעל
 ומכ איטרס ןכו המחלמ שיא י"לב 'יפו טויטרטס
 ע"ייעו ב"ר oy ןידהו ה"יחא]* .(אטרטסא
 'וריעב ה'נכו .טוידרסא ,טויטרטסא ,איטרטסא
 א"עס ו'נ תוכרב ,טוידרס ינפל yii ב"עס ב"כ
 הז לפנ הלא by 'פ ר'כיא ,טוידוסל ('רסמנה
 yip כ"פפ ר"ב .(*דחא טוידרסל הזו דחא טוידרסל
 יאיח) סוכרפא ע"ייע ו"טפ ר"מב ,דחא טוידרס םהב

 ,ליעל «wa "יג 'ייע תואָטּוירִרְס ץובקהו 027
 (l^ תואטידרס ר"מש 'פ n»n תאז ירפסבו
 ,תוטויטרטסיא ל"צ תוטויטרסיא : ר"ד  ד"פ ק"ב
 הארנ וניברו : תוטוידרס ןונבלמ יתא 'פ .ר"שהש

^evןכו םיטוידהה רש ןוקירטונ ןושל תוטוידרס  ^b 
 perm pub ב'מפס ר"משב כ'מ (ומצע םשב)

 - [ךסמ ע"ייעו ש"ע

 (ןיעבש בבוסה טוח b^ 'ח רס 'עמ הֶריִס =) הרס
 (:םשו w"yo חייל יורוכב) ןימומ ולא לע 'פב

 בבוסש טוח ומכ אוה, b^ הריסב קסופה ןבל
 'ורוכבל "5 ה"מגר "יפב ה"כ ה"יחא]* | "רוחשה
 ארפסב ד"בארה בתכו (.ב'ק m יקילייגנא «v ץבוקב)
 D^ : הריסב קסופ ;בל 'ג 'שרפ ףוס 'ב קרפ רומא
 םוש ויניע רואממ רוסח וניאו הכמ תמחמ וז ןיא
 פנכנו ךשמנ ולש ןבולהש ארכנ ךכ אלא רבד
 ןושארה רוחשה ךות דע עיגמו הריסה ןמ םינפל
 רוחשבש רוחש אוהש ןיע תב אוה רוחשהו ןוציחה
 ביבס ןיעבש הרוש ונייה הריס p^ י"שרו .כ'ע

 — ['וכו רוחשל

 יפכ .Panzer j?p) ,ןוירש מ"למ הריפ =) הרס
 םופכ )3 'ורי 'גרת (G5 m» mov ארחת
Doא 'ורי 'גרתבו אריס ג"וננו ה"יחא|]* ' 

 םופכ ג'כ ,ט"ל 'ומשל י"רתבו ,אירישל םופכ
 , תיניריסב :C5 ae 'ימרי) ונוירפב 'גרתו :איריש

 -- s"»Yb] רד יוימ םש) תונירסה

 ,Dornheoke ץוק b^ ריס מ"למ Typo =) הרס "4
(Dornבייע ויט 15 ורמא 'פ תותירכ תנשמ ) 

 גלק (הריס =) חרס "₪ — ND) =) דרס

 ה"יחא]* .(תצק הנושמ אחסונה ב'א) -- אדרטמב
 אדרטמב יעל הוהד ארבג אוה דרטמ "יא 'א י"רתב
 ןיסכנ הנקו רתעד ןמו [אתידרסבו ל"צ] (אתירדסבו)
 אפסכ אוה ןאמ רמימל היבלב האגתמ יוהמל רדה
 א"נ 'א 'א י"הד 'גרתב הזל בורקו אבהד אוה ןאמו

mmןאמו אתודרסבו אתודרטמב יעל  np?וכו  
 י"כבו .אבהד אוה המ אפסכ אוה המ רמימל רדהו
 ושוריפו py ל"ג 'יסופדה "יג לבא יעל mm ב"ה

meשקבמו רישעהל ץא ותויהב ול היה הלהבו  
 עבשי אל ףסכ בהא קוספה ךרדכ ןוה תוברהל דימת
 S" ג"נפ ר"בבו ,ותערל וילעבל רומש רשעו ףסכ
 והמ אבהד והמ ןיריתעד ןמ םתונוזמב ויה םידורט
 י"שרל סחוימו ש"ע 'ב י"רת 'גרתמ הז י"פעו .אפסכ
 השמ ידיבו כ'מבו ש"ע 'ב י"רתב תרחא ^2 איבה
 הפנ י"ע ארוס קיתעהל ל"מר רחא העט יוועל 'הו

[Sieb — 

 (םינפב 'ייע Netzverfertiger תודוצמ השוע) דָרָס
 ןירמוא wo ('ןואג («p Cn m^ דרסה יול

 . היהש וא דרס ארקנ ךכיפל דוס ידגב השוע היהש
 ונדמליב ב"א) — תודוצמה ןונכ דרש ('ילכ השוע
 ןכת תודירס ואלמיו השמ עסיו 'פ חלשב יהיו 'פ

^pדיפ ע"ייעו ה"יחא]* .(ןבת אלמ תועצמ  
 ידרפה DP פ"א ס"ש י"כב "א וניבר 'יגכו ,'א
 אשת יכ שיר 'תליכמב םג דרסה יול סרג ה"דסבו
 ז"כש 'ר 'יטפשמ 'קליבו 'מויבו cw ונינפל לבא
 ל'זו א"ע 40 T םלשה pon ואיבה ןכו רדסה יול
 לאעמשי 'רד אתליכמ ףוסבו הציבד 'ב 'פב ה'כו
 'ב 'פב יתאצמ אל ינאו 'וכו רדפה יולב השעמ
 שודיחו .אמויד 'ח 'פב ל"צו ס"ט אוה ילואו הציבד
 רדסה יולו סרג 'מויב י"שרו ,ךורעה תא איבה אלש
 sow היאר הרואכל mi כ'ע והמ יל שרופ אל "יפו
 ה"פס 'שודיק 'תפסות ץובקהו .ךורעה תא האר
 םישנה םע ודחייתי אל םישנה םע ןקסיעש לכ
 "nu השעמ ישוע b" ןיררסה ל"צ ןידירסה ןוגכ
 ןירדסה 'פריא י"כבו ןידידסה 'סופד תצקבו םישנל

yyןרדפ  -- 

 Krieger, (Gc 9X ch י"למ טויטְרמְס =) טויִּדְרַס

Feldherrןיקילדמ המב 'פד 'מגב  
 ג"סב .טוידוסל רסמנש ימכ Ü המוד 635 תבש)

Pl 

 )0727 y ב המוד יהי ונינפלו ט"יקתת יר בויא יקליבו nes ייפבו םייש v33 הייכו (* ,לכ טייק vis3 )* .ןואגה בייה יייכב ('

 ןושארה י"עבו סיש י"כב היכו  יציניוו 'זיפ ריפדב ט"ק י"כב m3 )5 .טויררסל an^ ר"עס ה"נד ה"פס 'כוס 'וריב (+
 'יסופדבו תוטוידרס ג"ונב )* .העשרה טמשנ ליסאב יפדמ ע'יפדבו העשרה ילשומ רוזייצה ןמ הנתשנו ס"ד לצא י"כ 'קליבו

 .םינודא ינשל .חיינ 'יטיגבו (5 .ספתנה anim סיש ייכב «ne (? .תוטוירדס יינושארה



 mb — הריס =) הרס ₪ = דלק

 = "ישארבל 'א en" ןיִנַבֶהְרַפ (nip ץובקו ןבהרופ | (' אריס ר"לב ארקנה רפמו הרגמ ושוריפש הארנ

 - "א n" אתונכהווס טשפומה םשהו .ה'ל «oy | לבא ה"יחא]* .רכבאה ךתוח אפורה וב רשא
 mo" איבוהרס ,אבוהרס רכזלו ,ז"כ ,א'ל 'ירבדל | רמאנו ב"ר 'יפ Dy הפי הלוע הניא ובחות ןושלה

neאוה ריס מ"לב .ץוקה לע  yאבהרּופ םילב | ל'זרדכו רכז  "yגרת ' v1,5 ;ו'כ ,'ד 'ירבדל  
 Bo TM יב 75 ;'ג gib יילחתל ; ;'ג ,'ט ;'ד ,'ז ;ו"ש | 'דהנסב ראובמ )72 ייג ב"ש) (*הריסה רובמ ,הבקנ

 Lo הרהמ ,רהמ pup אוהו Quei ייכב) איבוהרסב | רב ע"ייע גרהיש רנבאל ול ומרג הריסו רוב .ט'מ
 MS — [לעפה ראות תארוהב :יד 'ועובש .ש"ע תומוקמה רתי יתנמיס םשו (' 'ז

 y'"y תארָיְס ל"פ ר"מש ץובקהו נ"שו 'ר לס ע"ייע
 'דמבל 'א י"רת אתריס א'לבו ,(רימק ,גיח) רדרד
 אדהל המדמ mm : א"י דצ כ"רד 'תקיספבו 'ב 5^
 תומוקמה רתי יתנמיס On aem ןונרא 'עבו ,אתריס
 pon לוק יכ 'פ ר'להק ץובקהו .ש"ע טוקלימ
 ןלוק ןקלד pes 075 [אתייריס ל"צ] (אתיירס)
 ןוהילק אתייריס ג'עקתת 'ר תלהק 'קליבו 'וכו ךלוה
 ,ןורחא רס ע'ייע תוירס ב"מפ wow — ,ליזא
 D" ע"ייע אתאירפ יניב דילי בוט 'פ ר'להק
 — pvp] 9^ 5 ייעשי) םיריס 'גרת רכז 'לבו .ש"מו

 .ה'מ תבש (ומוקמ םש לע אבסל ראות) איורס *
 = איורפ הל ירמאו איורק אבס אוהה ב"ער

 < יכ 'יפב «m וקיתעה אל ןכו איורס "ל ס'ש י'כבו
ONכו איוריק פ"א ס"ש י"כבו הייורק אבס אוהה " | 

 = .אפליח אכא ד'פ ינש 'שעמ 'פסותבו היורק 'מ ם"ש
 — ותלוז יתאצמ אל איורס לבא איורק ןב

Eh verletzen, be- הלכחו pui ןינע np מ'למ mp 
(363 "p qb ומכ וניבר תעדלו schüdigen 

 .תחרופ איהש ינפמ (ד'מ ל'פ) b5^ תכסמ ףוסב
 " | = לשינש nns. Gro מיב 055 יתפפות) espe דיה תא
 . | הדולח אלמ ולש לבקמה היהש י"פעא ולש רכזה
 אלמ ולש רכזה היה םא ולש לכקמה לטינ אמט
 «C ai ןיעה תא C 7v6 אוהש ינפמ רוהט הדולח
 = ןיינמו iris ('שודכו תימראב [אטמיס ל'צ]
 < .ש'ב ילכ) 'תפסותב (* [ונינשש ל"צ] (ונינש) ןכש

(oםינודיצהו תוסוכה  ") 7 נפמ םירוהמ םיכותחה > 
 .E ושאכ 'כ םוקמב ("'חה חזו .הפה תא ןיחרוסש

C820 0582(תטרש ןינע ב"א) — . E P.  TPTINIJ* 
 pa €1 שירסב) b55" ג"הר "יפמ קתענ ךרעה לכ
 = םשב איבה יוועל 'הו תייטב 54 ^3 םש

i'mאוהש רעשיילפ 'ה ףיפוה הז לעו שרכ  arb 
kratzen =ל"צ יכ ןוכנהו  ^b3יאדכ ,ג"הר " > 

 "של ע"ל wm שרכ ונייהו שודכ ךורעב ר"פדב
kratzenףדרנו  Dyתמאבו םינרפצב טרסמ 729 .. 

 "ג'הר ושריפ הפי Di) noD ^c: nbn ןינע ןכ
 - .ע"ייע אטמיס א"ל p" (ינוקת יפכ) וניבר וירחאו
 םירבדה ירחאו Sehorf. תחפס ושוריפש 'א אטמס
 חרס תוושהל ךרצוה המל ע"צ תצק הלאה תמאהו

  37bןיגב)  qb. 5yeoןכו הריהמו הרצפה ןינע בהר ^
in Jem. dringen, drüngen, amb 53 

Cr 5232 ולכאש 'ג 'פד ג"רב (eilen, beeilen 
 בשי אל 'מגב תבש שירב ,ליכאו בהרסמ אק הוה

wb" mos אק הוהו ייולצל 33160» 
 ילשמ) םד ךפשל  C8 sךפשמל ןיבהרתסמו 'גרת

  01ןילגר 'גרת )0 20  תווהממ םילגר
s (ןיבהרתסמד) [ןבהרתסמד ל"צ]*). רמאיו 

 י 0009 רהמ ןמהל €)  unnןמהל אכלמ רמאו
 ג"ונב ה"יחא]* .בהוס  emsהברה דועו

 "ימוגרתב  "y,ט"ס ;'ז ,'ז "להתל ^ m;'ג .ב'ק
 לעפתאבו ^. 'תפאל ינש 'גרתב ;'ח ,'ח 'תפאל
 'גרת "23 א"כ )5 ;טיי ,3^ ;ג'כ ,'ז ילשמל

 ל'זרדב ןכו .'טישפבו  bn.אנביחרסמ אתשה :'ז
  ovנ"שו 'ב ברס ע"ייעו 'וכו םדא בהרסי לא .ד"צ

 לא 'ינה כ'ג  iןמ עיטק אוהו  moנ"שו
 ג"כ 'ועובש :  "yוב בהרסמ ובר ב"עס ב"ל ק"ב

  iMח"ר 'יפב ה'כו תאצל  ^b "wwי"כבו וב ריצפה

 כ no ,א'כ om ררופ 'ורי 'גרתו ןָּבְרַפ ומכ אוה | ילו מ"למ pups םישרפמה ושריפ הריסב וכחותו

zm 

.Süge, sera (!ת בתכש ומכ אלו )? .הרפה : הרוסמב )? ' possותבתכש המ ןייעל שח אל םגו יז ןב יעב : הריס יב  | 

 ' לבא ריפדב לעפתאב ןוכנל היכ (5 .'ציניוו ר"פרב «nme (* .וניבר ייפ רוקמ אצמי בטיה םש יכ (:טיסק ביח) יז רב יעב
 e ;אמטיב יפו 'מא ליזאב ,פדבו 'זיפ יפדב ה"כ )? ,הרוס i733 לבא ג"הר ייפב més (* .ןיבהרסמ יימעפה יתשב 'ע"פדשב

 ' םיטב y/by ראשבו ר"פדב קר ןוכנל ה'יכ \* .אמטיס סיטב ג"הר ייפבו אטמיס לייצו סט םלוכבו אממ יכ nm ריפדב

m» )* bןיציקה תוסוכה 'פריא י'יכבו םינריצה ןיסיקה תוסוכה ג"ונבו םינדיצה תוסוכה ג''הר ייפב )1:9 .ג'יהר ייפב  

 - שיק ייכב ןוכנ ה"כ (** .ךורעה לע .זומרל ול mam יחה לי'צש 'ינא םוקמב ג'הר ייפב ל"ומה ןוכנ היגה ןכו )!5 ,םיינדוסה

 6. .אכרוס ע"פדבו ?i'm ייפב היכו

 ןֶבָהְרּוס . ןכָהְרס ראותהו ,ברסמ 'ימעפ יתשב ס"ש



 רו

135 7D d nb 

 תעב יהיו ו"כפ יתבר 'קיספ ,'וכו חופש 'אל לשמ
 TD ו'כ b^ אשת יכ 'מוחנת .'וכו ןאצה החרסש
 ,ןיחורסה תא הדירו ח"כ b^ םשו ,ןיחורפה תא ןד

mosוחרפש ןוחרס ותוא הארש ןויכ כ"פ ג'וד  
 םשכ :ונדמליה םשב ג'סשת 'ר תקח pb יוכו
 ר"מש ,ותוא הכמ הזה רפוסהו nob הזה רענהש
 הזה pnma לכ תחרס . . דבעה ותוא חרס ג"מפס
 ^3 לבא היִחּורָס 'כ ,'ב לאוי 'גרת םשהו .'וכו
 ד"יפ ר"קיו ץוכקה ,('ט רס (y היתורס ןמגרותמה
 : ב"פ ק"ב .ו"כ 'כופ אחריפ םשה דועו .ןיחוריס ינימ
 'ורי ,ה"ל 'יחספ pmo mo» pm םש י"שרבו

nbnךתלעהב ירפס אטחל לאשוהו ,ז"נד א"פר  
 ג"ע פ'ר ר"ב ,'וכו םנוחרס םעידוהש רחאמ T'p 'פ
 bh" ןוחרסה ןיא ד"פפ םשו .הב הלתינ ןוחריסה
 םינמנ םה ןוחרס י"ע ז"הועב כ"פס ר"דמב ,יב אלא
 אטח ול ןיאש ימ nm ר"מפ יתבר 'תקיספ ,'וכו
 ז"כפ vpn minwb ם"לב «mà s ןוחרס אלו

sommoאתלימ אדהב תיל דע 'וכו ירב ןידהד  
 בתכי לא . , ינחרופ בתכי ive 'מוי LC ללכ ןחרוס

7X כ"רד 'תקיספ ח'יפ ר"דמב כ"פ ר"קיו "ammo 

 ,א"ל 'ישארבל 'גרתב 'ייעו ,ןנחרוס ריכזמ : ב"עק
ybדועו ותלוזו 3^ .ד"כ ;'א 'כ א"של ;ג'כ ,ט'ל  

 ; א'כ 'ט 'ירבדל 'א י"'רת אָּתְנַחרּופ טשפומה םשה
mammeיירבדל ;'ל ,ו'ט 'דמבל ;ז" ,'י 'קיול י"רת  

Do»דס  

nop *ס"לב ה"כו 5/55(  mwע"לבו  esןינע  
 ק"ב .herunterhángen) תוטשפתהו ןורתיה

"Pמוי ,היניבג יחרסמ א"עס ' Oiiתוחורס וינזא , 

 פחוימה ןיבה הזמו ^Y 37 ,ו"כ תומשל 'גרת ןייעו
 ,'א חרס ע"ייע לבא ןיחורס vos ר'בב י"שרל

 ב"ער ז"י 'ובותכ (לבבד ארומא םש) בָחרּוס *
 םימ <<=-ג4 p'b3 ^p אפפ רב בחרוס

 יטרפ םש םגו םירבד המכל ראות אוהו םימודא
 ע"ייע יקמוס ומכ אוהו םיימורה לצא Rufus ןיעכ

 ,קמס

 ע"למ ןוכנהו םינפב ןייע be" ב'ר 2 טֶרָס
(eb wb) םיאלכ ףוסב (Sei לכח 5 

 תותובע 'יפ ןתשפ לשב רמצ לש טרס Ae אל
 ,(רצקו p? bu י"לב דריס 'יפ ב'א) — רמצ לש
 loss מ"יפבו .60076 י"לל «qv ה"יחא]*

 | — [הרוגח ,תרגחמ b^ ש"רהו

 הלק

qb cvב"ערו ש"רה ם'במרה וכלה הטשה וזבו  
 "יעו תטרש ןינע אוהש רעיש בטיה 2" ,ש'ע

 המלענ הלמה תרזג לבא ם'במרהל מ"יפב כ'ג
 הריקעו הלבחו קזיה pay חרס ס"למ אוהש ויניעמ
 הרקעו רקע ג"פ ר"ברב ראובמש המ כ'ג ןיכנ הזמו

On 1292םיאבהו ב"לפ ר"ב .תוינוליאו ן * ח ו ר ם  
 ירפוחמלו ןיחורסל טרפ Cre or) ישארב) הבקנו רכז
 ו"נ זמר 'ס חנ 'קליהו pon םירקע b^ םירביא
 םיסירסלו םיעוטקלו םיטורמל טרפ תמאב סרג
 ה'ד :'ה ז"ע תופסות כ'ג 'ייעו םירביא ירסוחמלו
 ןיחורס ייפ ר"בב י"שרל סחוימהו .רבא רסוחמל ןינמ
 ,אריהנ אלו ףדועה חרס מ"למ כ"או "םירבא ירית**
 הונשו ןיסירס כ'נ w^ ל'נה ר"בדב "סופד תצקבו

 — [תעידי ןורסחמ תדדוכה הרז הלמ

 verwesen, übel שאב ל"נה ס'למ) חַרָס ^
riechenןינעל ירסומ ןבומב לאשוהו  

 anrüchig sein, übel handeln) אטה י"ע שפנה קזנ

 .תיחרס אנאו 0" ידיכ ביש) יתיועה יכנאו 'גות

non].תירוסה הלמה ןינע 'נושארה םצעב  Ty? 
"y nsיימרי  mà n»n (Creןכו ןובקרו ער  

 6 אחירפ ND'p (^ Gm בויא ןובקר py י"כ 'גרת
 ןותחרסא (G'5 n mU םתשאבה 'א 'ורי 'גרתו
 טרפכו דספה ןינע ירסומ ןבומב לאשוהו .אנחיר תי
 ,וחרס CR ,'5 תישארכ ואטח 'גרתו C sen י"ע
 'גרת 'ייעו ןותחרס 'א י"רת 6'ט ^5 םירב) םתאמח

 תוארוה יתשבו .ותלוזו ,'כ ,טיי ;ד"י ,'ז "של
 אצמג .ט"פ 'ומבי א"מ ג'פ 'מורת CK .ל"זרדב כ'ג
 מ"פ 'ומורת m ,החורס הפט א"מ ג"פ תובא ,חורס
 לאשוהו mob הקשמ . . mb לכוא ד"ע ז"מד
 v ,mbn^ םירפוסה תמכח .ז"צ 'דהנפ התחשהל
 ר"שהש .המיענה תא mmb ג'"ע ה"נד ה"פס 'כוס

 ונושל כ"פ ר"דמב ammo העיד ןונבלמ יתא 'פ
 : א"צ 'הנס ,חירסי אלש .'ס 'וכרב ליעפה .חורס
 אוה דימ ד'לפ ר"ב ,תחרסמ . . רשב לש הכיתח
 'ובותכ 'תפסות Cow עיייע) : א"ס 'ובותכ .חירסמ
 ,ל"ד ה"פ 'ובותכ 'ורי ,הפה תא חירסמש ינפמ ה"פ
 'ומבי 'ורי ל עפ נ .הפה תא תחרסמ אוהש ינפמ
 , + ערזה (mp אלש דע cum ג"עפ ה"ד ד"פ
 איה .ה"ע 'מוי אטח ןינעב )2 .ערזה חרסנשמ
 החרס ."ע םש .ילע חרס אוה . . ילע החרס
 'תפסות יהרגב כ"חאו החרס :א"ע 'הנס ,ךתמוא
 ו"טפ ow ,הלוכ תוכלמה לכ החרסו ד"יפ הטוס

am )'אתיטלוב  .yrnyרסו יז רס עיייעו שיבו שאב תמגודב 65  eרישהשבו (5  'bןינחרוס : וכח . 



 = ושלב ^ ב'מ "שארבל sns" ץובקהו ה"יחא]*
 םהל ןקיתו ב"עס ב"כ vy אתייטלפבו אתייטרסב
 תואטרסו ח'ר 'יפבו ש"פדב ה"כ ni טר סו םיכוד
 פ"או 'מ ם"ש י"כבו איטרסו : דיחיב ג"ונבו
 תיאטרס (nt^ א"יפר תבש 'תפסות תואיטרטסאו
 םיוג לש תואיטרס לבא ^5 'פריא י"כבו וז ג'ע וז
 י"כב ה'כו תואיטרתל ל"צו ס"ט ב"פר ז'ע 'תפסותב

 — [(462 מ"קוצ) טרופריא

N30 *םש)  cmעב יתשריפ רבכ : ב"כ ה"ר ' 
 6: ויעש ,ביח) ש"ע אניפורנ

yo) OY *ב טרס ' ^pלוגריס ונייה הטירש . 
(des Liniirenליגמ 'ורי ' mp»המ .ע"ד  

 py ןכו .טוטריס הכירצ וז ףא טוטריס הכירצ וז
 ,לגרס ע'ייעו טטרש ע"ייע טוטרש

Krebs Nbyp ס"לבו Olb,o y'bs wp * 
  (Sternbild"א : וניזאה :שיו 'מוחנת

 הלחתב תולזמ רשע םינשל לשמנ םדא אתקיספב
 לדגתנש כ כ"'חאו ןטרסכ שלח ותלחתו'וכו דלונשכ
 ןונגסב 'יא *p'5 יתבר 'תקיספבו 'וכו היראכ רבגתנ
 המ וירחאו W^ םשו (" ללכ ול המוד וניאו רחא
 םירוחה ןמ pepe םדאש ינפמ ןטרס ארוב התא
 הרמע יעיברב ז"כ 'פ םשו ,'וכו ןטרסכ םיקדסה ןמו
 mm ןוטרסה םימלועה pos ses השמ לש ותוכז
 )! םימה jb יתטלמנ ינאו םימה ןמ אלא יח וניא

 י"כ 035 א"ער D' 'וכרב upcóv) י"למ) ןוטְרְס "

 m ןוטרש vy ס'ש

(haufenweis 6600864, 600090609 "5t 5'3) NJO"D 

 'פ ונדמליב  npתקח 'וחנתב) הטמה תא 5^)
 (* ול רמוא התאו (" אנטרס האור התא וישכע
 יקליה bn ה"יחא* | .ןיאב ןה son לומגל
 השמו םירמ התמש ןויכ : ונרמליה ova ג"סשת 'ר

pneןיאו םימ םישקבמ לארשיו הב םיקוסע  
 ןיאכ םתוא וארש ןויכ םהילע וסנכתנ רימ ןיאצומ
 אל ןרהא ל"א הז סוניכ והמ ןרהאל השמ רמא
 ילמונ ינב םידסח ילמוג ןה בקעיו קחצי םהרבא ינב

 ולק .אָנְמְרָס — טַרְס

ein- lj$ ע"לבו bb bbs wig (מ'למ 2b 
(Einschnitt nD'?D ; schneiden, eingraben - 

 6'הטיופ טרוסה 'טגב ןיקולה ןה ולא 'פב
 182123 '"שלדיקר ק"פבו (א'ער :א"כ תוכמ)

bsp yinףיקת  "empהטיר (גיעס היל  
 : דיק n3 הנוכה 'פכ .6אי ה תחא הדידגו

Cresמגב .תופרט ולא 'פב .ורשב לע טרסמה ' 
 רהטל רשכ טרסמה my +יב'פ (5r ףועה ינמיס
 n) איכ 'קיו) הז מ"ל sw) — C ערוצמה תא וב
 wen תותלד לע ותיו 'גות nee וטרשי אל

jew)הייחא]* | .(אערת ישד לע טרסו דיי יא'כ  
 טרשמו ק"דרבו טירסמו ג"ונבו ןמגרותמב ג"הכו

slפסותב לבא ל"נה 'ישודיקבו 'וכמב ן"ישב ' 
 .תחא הטירס טרופה וניבר 'יגכ ^s G^ א"יפר תבש
 vow ,לתוכב הטירס ול טורסי ג'ל פ'ס ר"בב 033
 ו"פ יתבר 'תקיספ ,לתוכה לע הטירס ול טרס ב"יפר

neoכב"ב לעפו ל ע י 5 .לתוכה לע ול וטרס ', 
 /ןהידד וטרפי אלש :ג'נ תבש .אטרסמ . .טרסמב
 ,'וכו .וינרק ןיב לגעל pesos ויהש .ח"מ הטוס
 תא ןיטרסמו ןיטברשמ ןיא ג'פס מ"ב 'תפסות
 ס"לבו ליעל y" הטירס טשפומה םשהג .(*המהבה
 םירחא : 'ל ז"עב ס"לבו מ"לב ?isi ומכ b^ אָטְרַס
 אטריס ןיא רוסא אטריס שיש םוקמ םיומוא

ameומורת 'ורי ' meאל ורמא םירחא ד"ע ה"מר  
 ישאר םה אטריסכ וינפ אטריס םוקמ אלא ורסא
 'ומורת 'פסותבו םה אטריסכ וילגרו וידי תועבצא
 ןמזב אלא ורמא אל םירמוא םירחא קר N^ ז"פ

 — pub] אטויס p^ .אטריס וב שיש

spo — tnbע'לב  blo bye bloךוד  
 = 000070 sirata (via) ינויו "למ קתעוה

  (Strasse, Weg DYDD'Nתבשב ק"פד 'מגב 9^)
 איטלפו איטרס  ^bאדוטפא זעלב איטוס

 ןיכלוהש םוקמ  pus evךלמה ךרד אוהו רידת ,
 איטלפ  proלש לודג  npe('האיטלפ זעלבו רכממו

 'א 'עב ונבתכ רבכש טרסאו טרטסיא ונייהו (.
 וא'עס א'נק תבש) ןורא ול ושע 'מגנ םדא לאוש 'פב

TU ןיאש ^b איטוסיאב דמועב אלוע רמא') 
 (יימורו י"לב ארקנ ןכו ב"א) -- ('הליסמב רובקל

 עייפרשבו תבשמ ןויצ םיתניב אבוה m יפדב לבא ךורע "35 ייארכ וקבורי וירחי יינויצה ינש (? .הטירש טרושה ג"ונב ('
 ג"ונב (* .הרירג ע"פדבו n ןוכנל y יייכבו ,יישוריקד הז אבוה s me תבשמ ןויצב ליחהמ קר תוכממ jun רקיע לכ ייל
 platéa רילבו טיייאלב )5 .אטרטסא עיפדבו 8/1808 טיייאל אוהו ט'יק י"כב ה"כ (* ייל 'פריא יזכבו (* .ערוצמ תרהטל
 ט''ק ייכבו י"שריפב ה"כו (* .איטרטסאב חיר ייפבו איטרסאב ג"ונבו י"שרב הייכו(* .ג"רו .דיעק ,א"חב ע"ייע (* .
 ןטרפכ עישל םשג תליפתב יייעו ('1 .תמקח דרכו ינבואר sp םשב םש ע"מב שימ יייע ('" .הליסמב רו ב ע 5 ס"טב

 .יל .ליצש Suy ('* .ןושאר הנטרס ריפדכ ('? .ןטרס ןוגכ חספפתל ; חספד יא םויל לט תלפתכו oen םימב לדג



We 

0 | TO - NoD 
 האיפ 'ורי  (ג'פר 'ובותכ יפסות "ייעו) אירוסכ לכבו

 'תפסות .ןושלה לעב ע"ייע ו"כפ ר"קיו are א"פ
 'ייע תפסותב הברה דועו ,אירוס ישנא ב'פ 'ילקש
 45 :6ד ג'פ ז"על ;ב"פ syno" )9 ב"פס ה"רל
 אירוסב תולח ןינעב .א"פר ק'ב 'ילכ 'פסות ,('ח)

yyראותהו -- .נ"שו .א"צש ,ג"ח (הלח) לח  
 Ua -- ש"מו 'ב םסרס ע"ייע איסרוס ,יסרופ ונממ

 אירופב השמ ינפ לעב 'יגל vy ו"לד vp תיעיבש

i^»:ראובמו נ'שו ארוס ע"ייעו ארוסכ ס"טב  

 -- [לבבב םוקמ

 .קיירש ע"ייע :'ד ז'ע יקיירוס *

duh 25 עילב qe מ'למ qo Tb 
 העוצר  Riemen, Sehlinge 53mוניבר "יפו

'"y(ינשמב .ג'ינ תבש) המהב המב 'פד 'מגב (םינפב  

 ('ל"רוטיפ ז"עלב'יפ וכרסמ ול רושקי sov דבלבו
 תנשב ח"ר 'יפ 5^5 ה"יחא]* ורונח,מ ^3

ov)וריה ^3 וכרופמ סרג אוהו +ינליוו ' naeה"פר  

 ןעבגימ ס"ש י"כבו .יכורסמה תא רושקי אל :ז"ד
 וכרסמ תא וב פ"א י"כבו וכרסמב וב רושקי אלש |

 לא"רטיפ וזעולו י"שרב (mu ןכירסמ ול ג"ונבו
 העוצר poitrail צ"לב אוהו ן"רהו יריאמה 'יחב ה'כו
 לעמ אשמה דות sow ידכ סוסה nma ןינתונש
 p" תבש 'להב ז"ואה ^5 ןכו Brustgurt וראוצ
 םירשוקש העוצר ונייהד וכירסמ ל"זו א"קס ג"פ
 הראוצ לעמ אשמה mn sov ידכ הראוצ ביבס
 לש ךר ס מ TD תבשב ילקלק י"שריפ ןכו ,'וכו
 רקיעש כ"ג הזמ חיורנו כ"ע ל"ארטייפ ןירוקש סוס
 וייונכ םעו ךרסמ דרפנהש וכרסמ ךורעה 725 'יגה
 ,(ה "פר תבש 'תפסותב 'פריא י"כב ה"כו וכרסמ

quiרבדה  psקוליחה  pi braוניבר שוריפ  
 יבו Brustgurt, pittorale ט"יאלב אוהש לירוטיפ

D^" "bאוהש  n'3 ^bדומאכ ] — 

YUDרנדל וא שיאל רושיקו קובד ןינע סילמ)  
festanschliessenע"לב ןכו  "y Db»יינפב  

 אכריסב אי דג verdrehen) תווע ןינע 'גרתבו
 ךותב 'מגב 'ציבב ק"פב .('רקס 'עב ys) .ביב קיב)
 (*[הכירס] b^ וקילסו ךורס יכורס (א'ער א"י 'ציב) ןקה
 םידיב ) תיממש ח'כ ,'ל ילשמ) ייתכדכ הסיפת ומכ

 ו

 סוניכ ןיב שירפהל עדוי התא יא השמ ל"א םירפח
 הלקלק לש אלא הנקת לש «Dy הז ps סוניכל
 תויהל םיכירצ היה הנקת לש םוניכ היה וליאש
 רמוא התאו 'וכו תואמ ירשו םיפלא ירש םשארב
 תעצה איה וז קפסלכ ילבו 'וכו ץאבןה דסח לומנל
 איבה םשמו ונידי תחת וניאש ונדמליב רופיסה
 ושוריפ ןינעה יפלו אנטרס האור התא וישכע וניבר
 םירמח םירמח םוניכ ל"נה bm" איבוברעב סוניכ
 cp "bn לומגל אב אל סוניכה הזו םירדס ילב
 תודוא םילבאתמה ןרהאו השמ oy ונייה םילבאה
 יל רמוא התאו ןרהאל השמ בישהש המ הזו םירמ
 ותוא לע 'מולכ ו ל רמוא התאו וא 'וכו לומגל
 c ?ןיאב ןה דסח לומגל בשוח התא סוניכה
 "wy ףוסל דרי אלו 860% y" הלמה קיתעה יוועל
 — :.ףואטסקוב רחא הזו ל"מר רחא העטו וניבר לש
 «,Sturmlaut O5 ע"ל אוה אנטרס יכ ל"י דועו
 ר"פד i^ םייקל לכונ הז יפלו הצירמב הכילה-
 הנושארה הצירמה תיאר רככ 'יפ ןו ש אר הנטרס

 תרמא התאו הזל הז םיקחודו םיפוחד םיאבש

 — [ןיאב jn "en לומגל

 ירס יתרת :ףורצב קר Gehn הרשע ומכ) יִרָס *

 עיטקב דועו .ט"כ 'וכרב ירס ינמת ,'נ 'ירדנ
 CU ,ח"מש ג"ח) רפדח ע"ייע רס

Py gb "D *ט 'ז ,'ו רס '. 

 ץרא אירוס ס"לב 2006 י"למ אירופ =) אירס
 .Syrien, im Talm הבוצ םראו םירהנ םוא

(Mesopotamienתוריפ רכומה +א"ימ) יאמדב ו"פב  

 אירוסבו +(א'ער .איכו ביעס יכ) ז"עב ק'פב .6'אירופב
 הנוקה )2 n^b תוליהא ףוסב .('םיתב ןיריכשמ
 קשמדמ b^ .לארשי ץראל הכומס אירופב הדש
 שוביכ ןיארקנה ןהו אירוס ל"זר ול ןירוק הבוצ דעו

Tmה"יחא]* .(םימעה ןושלב תארקנ ןכו ב'א) —  
 ל"נה יאמדב ש'רה y" םרא yos אוה ל'זר לצאו
 n'2) ,יח בימ) םרא וקיתעה םינקז 'עו .ז"עב ח'ר 'יפו

 לארשי ןיאש םוקמ :ה"כד ו"פר יאמד 'ורי ,נטְק<
 ד'ע ז"מד ר"פר 'ילקש 'ורי ,אירוס אדהכ ןייוצמ -

 ו"כד ב'פ 'ובותכ 'ורי  ,אירוסה ןמ אב רמועה ןיא

 man קוליח אל לבא םיפכ תאישנ אירוסב ד'ע

 ןיריכשמ ילבבב לבא wyb n'y ייפבו ב"פ wy 'פסותב יוריב ה''כו (?  .אירוסד ע"פרשבו ן"ידוי ינשב םשו ר"פדב ה"כ ('

 'דבכ ל"רטיפ ow ל"טריפ סייטב ט"ק י"כבו ביה י"כבו ימא ליסב 'זיפ ר'יפדב ןוכנ ה"כ (% .תוינשמבש יגשמב היכו ם הל

 ל"צכ )5 py רקס y לש אסריגב וגיבר תטשב שימל היאר ןאכד (am^ יג רקס עייייע (* .ל"ארטייפ קיהעבו יציניוו

 .תיממס ע"ייע )9 .חי"ר 'יפב 'יאדכו
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cumםיקאד אכרס ר"שהש שרדמ שירב (?ו אכרס . 
 .ח"יחא]* אוה הנאת ןימ ילוא אתינאת

 אוה אכרס ןינעה יפל bn כ'מב שרופמ אוה ןכו
 םיקמ אכרסה תוירבה יפב לשמהו הנאת ןליא ןימ
 יתרזחו כ"ע בוט 'אצי בוטמ 'מולכ הנאת דימעמו
 < תארוהש ןושל יתאצמ אלו ןילימ ירצוא לע ינא
 אכוס היגהל הנמאנ יתעד ןכל הנאת pb אכרס
 יקליבו Feigenbaum הכאת cuxíx, cuxi י"ל אוהו
 (?) יתבר 'תקיספ םשכ אבוה ד"לק זמר 'א לאומש
 יתאצמ אלו ס"ט יאדו הזו !אתינת  אכרב לשמ

nowרפסב אצמת לב אכרס תלמו ל'גה לשמה הז  
 — [ףעלל צ'נלפפ

 ms 00/0/00 "bb ילוא ןיטימרפ — טמרס
 םהינש ןינעו 0% י"למ ןיטימרס

 das Zusammengefegte, der [iom תלוספ

Kehrichtעב וניבר "פו ' (onnןיסימרפו ןיטימרס . 
 .סמח y3' ונשריפ רבכ :C" mb א"ער זי יובותכ)

 רבדה בורקו םינפוא המכב ראובמ םשו ה"יחא]*

 DR" יבר DU וכמס רשא י"אב יכ ןבצחמ י"למ יכ
 ונינעו י"לב ונייה םש תרבודמה 'לב ורש יסא יברו
 ןיבילשמש הממ אלו תלוספה ןמ אל 555 וכמסת אל
 ,ץרא ידבוכממ םא יכ ךרעה יתוחפמ ונייה דוביכב
 — [(טיכת גיח) סמח ע"ייע םינפוא המכב וניבר 'יפו

 ע"ייע iremissis ר"לב ןיסימרט — ןיסימרס €

 ןיקזינה e' 'יטיגד 'ורי (ה"פ ,ד"ח
Cree)ןיסימרס תועמ עיבר אמרגא רניד עקרק  

ow "bןתונ השלשב עקרק ןוקירקפ רימ חקל  
 לעבל ןתונ רנידב חקל םא לשמ ךרד דחא לעבל
 ןיסירמו תועמ עיבר אוהש רניד שילש אוהש אמרג
 יתעדי אל הייחא]* .י"לב אמרג אוה ר"לב
 tressis ןיסירט ומכ י"לב אמרג יכ ב'ר חקל ןיאמ
 תאו ,(ח'פ יד"ח) תיסירט ע"ייע ןירסיא השלש ייפש
 דועו מרג 'עבו ש"ע אמרגא 'עב יתבתכ ל"ג רשא
 ילבב 'ייע my ןיפימרס אוה אוהש ,ןיסימרט ע"ייע
 ןינע י'פעו — םש 'ופסותה ש"מו :ח'נ "טיג
 ל"הזב השמ ינפ לעב b^ שילש אוהש ןיסימרט
 רפח רנידב רניד mw עקרק ול רכמש המ 'מולכ
 יוויש יפכ ןה ול ןתנש תועמה שילש כ'א יעיבר

 — [יצחו העמ אוהש עקרקה עיבר

— ——MMM — 

 (.אייק ילו לחכה 'מגב רשבה לכ 'פב .('"'שפתת
 יכיא) יתתוע *^ תיאר 'גרת ב"א) — ךירס אבלח =
 הייחא]* — .(יל וכירס יד ךורס יי mum ea 'ג =

 6 (א"י םש) ררוס ןכו ,ךרס ('ט .'ג םש) הוע n^ ןכו
 ver- Tab ןינעמ םלוכו 0/8 ew תלהק) תוועמ ןכו

flochten, verworrenךובסב םא ^2 רשי וניאש המ  

 ,2% ע"לו גרש cy ףדרנו ךרש מ"למ הכובמבו
 ס"לב ומכ 'יפ ל"נה תומוקמב ןנברד אנשלב לבא

TOרוכחו קודא 'יפ  auhangen, festklammern, 

festsitzenידדהל ןכירסד : ח"מ : ו"מ 'ילוחב הזמו , 
 Tb" היל תיא :םשו ,ךירס הוה ךרסימ )7( םש
 ינאש :ו"פ ב"ב ,ךרסמל ידימ היל תיל . . ךרסמל
 ,ש"ע א"עב 'יפ ח"רו ם"בשריפ "ייעו אכרסד המהב

 ,י"שריפ 'ייע קבדנ וניא b^ ךירס אל :ח"ס ןיטיג
 ,אתרופ םיינו ךירסמ אלד א"א : א"כק 'ומבי :לעפ

 mnis ךירסמד יאה . . הרתבא ךירסמ : ב"כ ז"ע |
 quei ליעל y "bg "us יכורסל ,'כ ק"ב
 רבדב וקבדי ימולכ 'תלימ יכרפמד ?s'y א'נ 'יחספ
 ארבגד אכריס א"עס 'ל ז"ע ם ש ה ונממו וב וגיהנהו
 ס"ש י"כב ה"כ (Dp אכריס ב"ער א"ג 'הנס ,הטיקנ
 | אכריס .י"שר "יפבו םש 'ופסותב 'ייעו ח"ר ^53
 | הרעהב שיימו זיסר יד"ח) 'ד סכ ע"ייע 5 'ציב אבשמד

 das אתוכירס ס"לב) ָךְרֶס םשה ןכו ,('(ם"בשר פשב
(Anhüngen ^^םושמ :ז"ס הדנ  qwהתב  ^bםושמ  
n3 niaילוח ' pינפמ  TDלגרה 'יפ המורת  

nmnתליטנ ןכו  Tbר"סד ב"פ "ירוכיב 'ורי  
  ybמ"ד ג"פר אמוי ןכו :ח"עד ב"פ 'גיגח 'וריו :

 [ךוס תליבט --

Vor- דיקפו שאר JS. gon N20 — TD 
  (gesetzter, Prüfektיירבד) םירטשו םיטפש

  (n onmי"רת  O9םויב הערפ וציו .ןיכרסו ןינייד

 תומש) רמאל וירטש תאו םעב םישגנה תא אוהה
  0 65ייפ ב"א) — יהוכרסו אמע ינוטלש תי 'גרת

&gyov ה"יחא]* — .(וכרא ומכ דיגנו רש י"לב 
 לאינדב רבכ ןיִבְרְס ץובקהו 6'דוחל אכרסו דוחל

 ( au.יד  omילשמ) רטש 'גרת אכרס דיחיהו +'ח .'ז
 | אוה אוהו (ז ו  com joתישארבל  waא"מ ;

 ,ד"כ תומשל  ;'wדיל םירבדל ",

 0תלוזו איי .יב איי יא י"הדל  simטמשנו ל"נה פ'למ
 ףוסב ש"ירה  "y. Cב'ח סרילואול פ'מע 881[ -- |

 ; יב ,'ח ;ג"י ,יב רתסא

 *'B יפלו (* .אכרסל גיונבו אברפל :ןמגרותמב (ויל םש) תועל ןכו ברס :ןמגרותמבו )? .'ציבל ה"ר ייפמ קתעוה כיע )!
 תוטוקסה לכ ררצל «pn רחפ לעב ךיראה רבכ אכריפה יניר ןינעבו יא חרס עייייע םיקסופר אכריס ילמ ונינע םש ייאד

 .יקמרוס עייייעו ש"ע אדגזיא ותמגורו (* ,וריכזה אל םא ףא ביר רחא העט יוועל n םגו )^ .שייע



 139 (קְנרַס

 וניצמו ,אירבמל בורקהיה אגנורפו א י ר ב ט ד ב"כפ

 אדה רמאו ארפיכד אתשינכ .ע"ד א"פ 'ליגמ 'וריב

 ' אתשינכ איה איה כ'או ,אתיימדק אירביט רקיע איה

 — [ [ארוגנסד] (איגנורסד)

 2 סקיל, 01 Xeiivec no ^o =)ינרס 1

(mythische Jungfrauen, Sirenen,ארפס  

 | ,א'י יקי היח Ca ישרפ יר קרפ) םינדב ינימש 'שרס

 תא איבהל (שפנ םש) שפנה םיה תיח וז (היחה
 myb אוהו mibi בותכ תואחסונ תצקבו ינרסה

bי"לב  ^wןימ  nmnהשא הלעמלו היצחמ םיה  
 ינופצה לילג ךלמש יל ודיגהו גד  הטמלו היצחמ

Townלצא הניפסב ורבעב אגיוורונו אקרמנידב  
 לע סויח םוחכ תבשוי וז היח האר אגיוורונ תוכלמ
 'רמעב םינש הרשע םדוק ינאו םיבש ןוטוש
 אוהש יתנבהו קתש ךלמהו הז לע והיתליאש ולצא
 היח וא ינריס nmm הארש mmn םא קפסב היה
 לוק העמשב mnn bx הארמה קחרמ ינפמ תרחא

semהניפסה יתכריב בשויה ךלמה לא ארוקה  
 הארתו Tob ךופה ךלמה ינודא רחא cub וינפו
 רשה םנמא םיה ךותב הללצ דימו ףכת לודג אלפ
 ודבו התוא וארשו ינרס התיהש ודיעה םינפסהו
 הוארק bun ברע לוקב תננרמ ינרסהש םינטייפה
 תעדל יכ וגיא הז ה"יחא]* הריש 'למ ינרס
 ודב יכ bom 690% י"ל ןמ Xagivec וארקנ םיבר
 ט"ל ,3" עפפידוא םורימוח םשארבו) .םינטייפה
 תותובעבכ שפנה וחקל ברע םלוקב יכ (האלהו
 לוק םש לע ילואו .םואיכיססיה בתכ ןכו הבהאה
 A ייעשי) nx תונב םינקז 'ע וקיתעה םתללי
 יל בויא) םינת דועו Cn sw הכימ ; טייל ,ינ יימרי ; איב

cyw iv:דיל  oa"ןכו סוסו | י"ע ('כ יגימ  

 ב'כ ,ג"י "יעשיב סודותו סוכמוס , םליקע וקיתעה
 ש"מו ןפלד ע"ייעו W^ יכאלמו .ב'ב ^ "מריו
 p^ ןכו .'ח 'ורוכב י"שרו ה"מגר b^ יתאבה םשו
 ('ינוריפה תא איבהל vies bm ל"נה ארפסב ד"בארה
 איהו (syréne) אניריש התוא ןירוק ז"עלב 'יפ
 .. םדאכ תנגנמו השא תרוצכ הלעמלו היצחמ
 םיבש םדא ןכ ומ ככ ארקנ אוהש ינפמ אמשו

 -- [םדא שפנ לכל היב אנירק ךכליה

 פ"לב קנש = p3p jb לערפ ןינב קנרפ — ךנרס
 -zusammen (die Kehle) 5^" ע'לבו

= qne - יקמרוס * 

 הע וע 40 MN 0 ל
r nemל 0 " TM 

 27 :ה'פ «b'3 ,"'m (יטרפ םש) יקמרוס *
 ס'ש "5 תצקבו יקמרוס רב אביכח

 יקמרוס 'יגו cpm ^an ו"כק רצ מ"בל ם'ד לצא
 שעל פ"לב ןשייב שיאל ראות אוהו רקיע ל"נ

keusch, verschümtיסמרוס 'יגה 'א 'ר ס"ש י"כבו  

paףוסב שירו הארוהה התואמ )\-ש% פ"לב הז  
 .אכרס ע"ייע טמשנ

 ziehen, 3b 0005 י"למ ב"ר תעדל) ןירוס דא
  fortschleppenי"למ ד"עפלו 00%

 האוצ  (Unrathר"קיו 'רדמ  'bתאז  mmnתרות
 אוה ינוי ןושל ןירוס ןירוס 'מוא מ"ר (ז'פפ ערוצמה
 ל"נה לעפל ןויכ ב"ר ה"יחא|* | ךלשהו בוחס

 ביש בחס םינקז 'ע וקיתעה ןכו ^ ^ Gוקיתעה ןכו
  bm,יל ייעשי) ףטשו (דיכ ,ב"ל םירבד)  (n^3ד"עפלו

 ונינפלש 'חסונהו .ל"נה "53 םשה אוה  noןוריס
 הנש ב"רו אבא 'ר םשב םשו ורוס 'פ ר"כיאב ה"כו

 — [ושוריפ תודוא אחפונה

 אעראד אנרס ב"י ק"ב Axe) כטוק ס"לב) אָנְרַס *
 :ל"נו אנרפ pus י"כב לבא אנרס ג"ונב

 אנדס N^ :ז'כ 'ישודיקב Di לבא אנרס היגהל
y^"ןדס . 

 ארוננס אוהש ל"נ םוקמ םש תיגנורפ =) ננרס
"pרקיוב (םינפב ' mb umsןורתיו 'פ  

 .תיגנור סד אקיתע אתשינכ יבד 0728( ץרא
 'ורימ חכומ וגיבר 'יג לבא אירבטד 203 ה"יחא]*
 ר"להקבו ןיגנורפד םשו ד"ער ב'לד ט'פס 'יאלכ
 אבא 'ר ארקנ םוקמה םש לעו איגנורסד ןורתיו 'פ
 אב 'ר ג"ע ד"נד ד"פ 'כופ 'וריכו א"פ ר"ב אייננורמ

 כ"מ (D^ אינורדס אבא 'ר ס"טב ד"יפ ר"דמבבו הייגנורס
 אוה ןוכנו אינמורמ אבא 'ר ב"כפ םשו ,(םוקמ םש
 ןכו איגנורס ל"צו אירוגנס אבא 'ר ^ p^ תוטמ?וחנתב
 םשו ama אביב 'ר הלא לע 'פ ףוס ר"כיאב "יא
 איגנורס ל"צ םלוכב איגנרמ אביב 'ר םורממ 'פ
 בותכש תואסריגה לכ שבשל ילע השק לנא

 טלק

 איגנורס תנוכתש ירחא איגנורס היגהל ידכ אירוננס =

 בטיה vb ymo ארגנס ,ארוגנס לבא ונל עדונ אל
smףופב יש"מו ארוגינס ע"ייע הירבטל בורק  'yn 

 תיזנכשא האצוהב ץראווש 'הל י"אל neo "yn ל"נה
 המוצע 'היארו .8 דצ םשו דנאל עגילייה סאד
 -das Zusammen יכנורס schnüren, ersticken; | ,ןיגנורסד וא תיגנורסד אקיתע אתשינכ םג יכ

 .דועו 'מגב םירופכה .םוי 'פב schnüren, Erstieken) | ר"קיוב הז תחת 'יאש הממ ארוגנסד ל'צ איגנורסד
P | 

i 

atom (!לכס ארקהל ןיליגר ןכ יכ ץובקה אוהו תונוריפה  

18* 

n 

: 



I 

 < B^w2 סרס ע"ייע) aus = abschneiden ךתח ל
 שלחנ \נל* סרס יברע לעפה ונממ ילואו (טשריפל
 : י"'ק תבשב הארוהה וזבו דילוהל לוכי וניאש רע
 סרתסמו ותלברכ לוטי un cw הצורה
 םירס 'גרתש 'א m^ 'גרתה וניבה ןכו  .וילאמ
 ושיביו יולע רזגתיא די ןמו £C :טיל יישארב) הערפ
 הערפ םירס Ybb ר"ב bp" אוהו םרתסאו יוזבעש
 שימשתל אלא וחקל אלש דמלמ ופוגב סרתסנש
 ךישחהש רפיטופ א"פר ר"שהש .ופוגב ה"בקה וסריסו
 תארוהנו :ג" 'טוס 'ייעו וסריסו «v ה"כקה

nonיברע ' ^bוניאש דע ופונ לכ תונוכתב שוחכ  
 ט'ע 'ומביב 'מגה b^ וירוב לע pos דילוהל לוכי
 אלש לכ ,, המח סירס ימד יכיה א"ער 'פו ב"עס
 בר רמאש ומכ ונינעו ותורשכב תחא העש האר

novיפכ וא (יישריפ יייע) .יוקל ומא יעממש לכ ' 
 רשוכב המחה ותאר אלש לכ On יומבי) 'וריה
 כ"ג המח ןיבה וניברש רשפאו .תחא העש 'יפא
 דלונש המח פירפל םעט jm קו שמש תארוהב
 ךותח תארוהכו .תחדקה הלוח y" ופוג תושיחכ
 יפורפל והמ :3^ 'גינח תומוקמה הלאב s^ קותנו
 'א י"רת Or2 יגיכ יקי) ושעת אל םכצראבו .אבלכ
 :י"ק תבש יישר 'יפ !y" ןופרסת אל ןוכעראבו
 . . םכצראבו ל"ת רופא אוהש םדאב סוריסל ןינמ
 .סרסמ רחא סרסמ N^p. םשו ,ושעת אל םכב
 פוריס :םשו ,םיצבב ובר וסרסש דבע .ה'כ "ישודיק

DD TMםהל בישת 'פ ר"כיא .םיצבד  ^D 
ww) «pויט , G5תא לטונ היהש יפל וסריס  

 שרד ב"כפ יתבר 'קיספב ,הרומז v'"p  תולימה
 תישעש םשכ bw . . וסריס יל םש) ףפשיו
 םתוא סרסמ תייהש ךל יתישע ךכ םירצמב לארשיל
 יוארש רדפהמ קתונו ךתוח סרפ b^ הליאשהבו .'וכו
 וניבר 'יפכו ורודסכ אלש pop vm רבד הזיאל

re mo "vx bonל"נה ב"בב ה"כו ג"ע .נ"'ד  
 (םשה) םּוריִסב וא ס"ש "53 וניבר ^35 סרסמב
 : ףוסב "יטפשמ 'תליכמ לעפתהבו ,('ונינפלשכ
 (האלהו דיי ,גיכ (mov תיעיבשב םילגר שלש רמאנ

e -- pp 2 qne 

 הדנב סֶרּוסמ ןכו mb ע"ייע ןיסוריס 'ליגמ 'וריב

 .תבשב יכנווסל DT ןיזיקמ Gb ימוי) mms ר'א
 ק"פבו 6'ל תובותכ) תורענ ולא 'פד ג"רב .הרכסא ^5
 [תונוממ] יניד דחא 'פבו 6'ח) הדמב 'מגב 'טוסד
 ) הקינח בייחתנש Gr "mo ןימייאמ דציכ 'מגב
 קנחמ רחבתו .יכנורסב nb וא רהנב עבוט וא
 ,ישפנ 6 אקונרס תרחבו ומוגרת יט ייז בויא) ישפנ

^p xw)י"לב  poהלוחה ףאוש וב רשא ילוח  
 יכ 'גרתו םוטא ונורג יכ לודג חכב םטוחב חורה
 ה"יחא]* .(קנרסי םורא (ב" 553 םילהת) (ce רכסי
 לערפ ןינבב קנש קנס 'עו ס"למ sw יכ ןוכנהו

 בויא 'גרתב ר"פד סרג "ne אקנרש 'עו קנש ע'ייע |
 תואחסונכו ןמגרותמה ^32 ונינפל ה"כו אקונרס ל"נה
 : תואצות א'כ ,ח"ס bon" 'גרתב ה'כו אקונרש
 ,אקונרס 152 יכנורס כ"או אקונרסב אתמשנ תונקפמו
 ראובמ DU (.א'פק ans ע"ייע הרכסא ןינעבו

 -- [י"שרבש זעלה
 שלל ע"לבו («Eunuch, Kastrat pb 5b סרס

ein Impotenter (15סרס לעפהו  (qnn 
 שוריפ המח !Dub םדא םירס )75( ןיבזב יב 'פב
 סרתסנש המח סירס םדא ידיב ךותח םדא סירס

yתחדק  QCתינוליא ינמיפו המח סירס ינמיס  
 Cb יומבי) 'מוא א"ר 'מגב לרעה 'פב ןישרופמ
 ךלמ לכיהב םיפירס vm 6ג'צ mw" .קלח שירב
 ןנחוי 'רו שממ םיפירס רמא בר 0" ייכ 275( לבב
 ןיאש לכה ועדי b^ .םהימיב ז"ע הסרתסנש רמא
 .סרוסמו ךתוחמ אצי «CD הדנב ג"פב .שממ וב

^B.וירחאו ומצעב שארה ותיירב ךרדכ ךתוחמ אצי  
 ,םילגרהו םיקושהו תוכיריהו mem mmm םיפתכה

^bהליגמב ןנתדכ ורודיסכ אלש םרוסמ  Cm" 
 Cb 25 הניפסה תא רכומה 'פב ,ןיסוריס הארק

 'ג לטונ ןנחוי 'ר e^ .םרסמו ןיליחנ השלש לטונ
 דחא חינמו ns לטונש אוהו (*סרסמב ןיליחנ
 pj" 6דחא חינמו דחא לטונורזוחו
 \ןיסוריפ הארק «'Cry? i הליגמב ימלשוריב
 ה"חא]* |.( גרסב קרפה הזב והונראיב רככו
 ךתח B" סרס ס"לב קר ארקמב אצמנ אל לעפה
 "o ע"למ ותרזגש הארנו דילומה רבאב םיצבה

 אכנורס ריב ייכו יכנורפ שיק ייכבו ר"פרב ג'יהכ )?  ,ד"יפ רירמבב היכו pon mio 'ובותכב לבא 5n יטוסב היכו (1
 לכת ,גי'ח) המח ys יתוריעה רבכו תחרק ס"טב גארפ יפדב \* .ע"ומב עייייע אקונרש 'גרתב גי'ונבו אכנרס ע"פדבו
 ;^D חיפ w^ דישב םשו יא המח 'עב יתאבה יוריה (p^ שיע 'ב המח יעמ תחדק תארוהב המח ובשחב ןכ ייפ וניברש
 וירחאש הימגר ייפמ חכומ ןכו ב"הו ט"ק ייכב ןוכנל היכ )? ,סוריפב 3023 om pw ייכב היכו (* .דיער 5m ב 'ע ר
 .'א גרס )7 .ןיגוריס םיטב ןאכ ט"ק י"כבו יוריהד אבילא ויבר ייגב גרס יעב שיימל היארו ןאכב ע'פדב ןוכנ ה"כ )5 .ררגנ

p'n ny» (5יייעו ם"בשריפ יייע לדרחב ןסרפמ ייפ י"רד  myסרפל6אשר וגיא שבד תולח תרווכ רכמ ד"פ ב"ב יפסות  
 .ינכו אלא דחאכ ןלוכ תא
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 י"הבמ 'ייע תיסרוס 'לב הברה ושמתשנש ןירל שי
 יכ ןושלה יכרד ןינעב כ'ג ריעח םשו 'ז ף"זרהמל
 Vp י"א ישנאו תימרא 'לב ושמיש לבב ישנא
 ןושל ךרדב וקיזחה אירופ ץראל םיבורק ויהש
 תומשה ונבו ,תימרא כ"ג ורבדש ףא תיסרוס
 'גרת ארוקהלו momo ןושל ךרד לע םילעפהו
 ילקנואש עדונ הרותהל ע"ב ןתנוי 'גרתו סולקנוא
 ןתנו*ו תירבע ןושל ךרדל הברה הטונו תימרא 'גרת
 הזו .תיפרוס ןושלל הברה הטונו תימרא nn ע"ב
 ילבבה .ימלשוריהו ילבבה ןיב כ"ג אוה .לדבהה
 סלקנואכ men לע זירפה אלש ףא תירבע ילל הטונ
 ןינעב תודגה ךאו תיסרוס 'לל ללכ הטונ אלו
 רופיסב «pb יכ ללכה ןמ תואצוי תואופרו םישחל
 ימלשוריהו .עדונכ .םהיתומיזמו אירופ ץרא ישנא
 םנמא .בהזה ל"כע תיסרופ 'ל .ךרדב בורל ךלוה

 'וריהו ילבכה ןושל ps םילודג םיקוליח my ןנשי |
 pub שומיש ןינעב םירומלתב ןה םימונרתב ןה
 ידי ףינא Ty יכרד 'ה תוצרבו (momo תימרא

 — [א"מב ובחר אלמב ןינעה הזב

 הארג ילו Diener שמש וניבר b^ אָּיְסְרַס =) םרס
 «?Ge- Jy ע"למ ארסרס jb עיטק אוהש

(schüftsführerריקפמה 'פד ג"סב  D'2בימ :) אמינ 

 ןישרקומה ילוספ לכ 'פד ג'רב < איסרסל היל
 הוה ?nw בר יבד איסרס rw" 23 6 איל 'ורוכב)

 "היעמש ,'יפ י"שרו ה"מגרו ה"יחא]* | ,שמש 'יפ
 איסרס יכ א"יו .עמש ע"ייע ולש שמש כ'ג אוהו

 ק"דר 'יפ ןכו(' טיל ייעש ארקמ לש סירס ומכ אוה
 ןיברבר ומוגרתכו הנוממו רש ונינעש סרס שרש
 םיתרשמה ואצמנ אל אטיוועל א"ו ריעה רבכ לבא
 יכ ידמו סרפ לכבו םירצמב קר םיסירס םיארקנ
 םיסרופמ םה םיכלמה יתרשמ בור תוצראה ןתואב
 היסרפ ידיא 'ר ל"נה 'ורוכבב רמול א"א דוחיבו כ"ע
 ןכל שמש ארקנ הז לעש סוריס ןינעמ תשש ברד
 ל"צו הטמשג ש"ירה ל"נה מ"כב יכ הרורב יתעד
 יכרצב תיבה לע הגוממ 'יפו ,הירסרס יונכבו רסרס
 י"שריפ הפי כ"או רוסרס ע'ייע ע"למ תיבה יקסעבו
 'ודיקב ןכו *ותיב לע רשאל , היסרסל ל"נה מ"בב

 םירמתמ רכש השוע י"שר b^ איסרס אוהה + ב'
 ח'נפ ר"בב שורד ןיבנ הזמו 6.תיבה לעב לש

 וכפהי wow 'יפ ,םמוקממ םילגר 'ג וסיתסי אלש
 ותוא DoD C3 ,'ה תומש) 'ה ימ ה"פ ר"'מש םמוקממ

 ינימש ירפס סר!סמ ארקמ mb .וכפהמ b^ 'ה םי
 יינעת v^ ,ד"פ חלשב 'תליכמ sw'b םיאולמ 'פ
 איה תפרוסמ ע"פ ר"ב .א"יפ ר"דמב ג"ע ז"סד ד"פ
 ר'קיו .ט"יק ב"ב 'ייע והשרדו ארקמה סרס .השרפה

 שיא הכמ איירק סרסמ הוה ל"ר ב"כפ םשו ז"כפר
 איירק ps םרפמ ל"ר ^imus s'eb w 'ורי ,יוכו
 תא סרסמ הליאשהב mb 'וכו םילבופמ םיפולא
 הנה 'פ ר"שהש ג"ער "^n א"פ m" 'ורי הכלהה
 ,ולופלפב ךתחמ b" א"יפ ר"דמב ע'פ ר"ב ותטמ
 התיהו הלש ןוקידווק תלטנ ב"יפס ר"קיוב לבא
 'א רטס ע"ייע ותרטסמ ל"צ ןאכלו ןאכל ותסרסמ

 — [קדוקס 'עו

  =( D*Dןמ ראות יִסרּופ  w'ybאייִרופ ם"לב =
in syrischer Sprache 000004 מכ % 

p'2 הבורמ 'פד ג"סבו 65"מ 'טוסד ג"סב (syrisch, 

  Cabי"אב יבר רמא  mobןושל וא המל יפרופ
 ןושל וא שדוק  sipה'עפ ר'בב  OUיהי לא

 םיאיבנב הרותבש ךינעב לק יסרופ ןושל
 אתודהש רגי הרותב דובכ ול קלח ה"בקה םיבותכבו
 םוהל (' ןורמית הנדכ םיאיבנב (ז'מ יא"ל תישארב)
 תימרא ךלמל םידשכה ורבדיו םיבותכב א"י " הימרי

Cnxw םרא pub אוה יסרופ ןושל ^e (ד י'ב לאינד') 
 ץרא תארקנה איהו דוד םשבכש תוצראה ראשו

 ומכ יסרוס ןושל םנושל ארקנו אירוס 6 qv'ןוש ל
 ל"נה ר"בב הייחא]* .יסרפ ןושל סרפ ינוי
 א"כד ז"פ 'טוס 'וריב 'יאדכו יסרוס ל'צו יסרפ ןושל

  yyיליגמ 'וריב ה"כו איליאל יסרוס ןוכנל םשו
 ס"טב םשו חלשיו 'פ ר"תפאב ל'צכו : א"עד א"פ

y^'y רחא םוקמב 'יפ רבדל םעטו ,היילאל יפרפ 
 איירוס :ירוס לקשמב ראותהו ,(א'צ יא'ח) היילא

 אריתסא ע"ייע איסרוס אריתסא : ט"מ 'ורוכבבה"כו '(
 וקיתעה ןכו 6טקוטד\ י"לב = ןיטסירוס לעפה ראותבו

  "pבימ) תימרא םינקז " nהזמו )7/2 לאונרד ;ויכ
 ארטוז רב אב 'ר א"עס ב"מד י"פס 'ירדנ "וריב
 תיוה אלד אתיא אדהב י'רד ןמנרות דיבעת'א
 ע'קב ןוכנל ג"'הכ ןיט סי רוס עמשימ המכח
 רמאמה הזמו .ןיטבירוס ם"טב 253 ן"רבו א"בשרב

erp vss (!קוספכו ןורמית ליצו ןורמוה  ^wןורמאת . ?) איסרוס םש איפו (+ .ר'פרבו טייק ייכב הייכ (* .אירוס ע"ייע 

 ג"ונבו 'בו יא ירו יפ סיש 123 היכו )? .(ביער בייק ףד ילייגנא ייכ ץבוק) 'ורוכבב ה"מגר 'יפמ קתעוה יוכו רוסרסכ אוה

 וניברו (? .יישרו nemis ייפב הייכ היסרס ייגו תשש ברד היסרס ג"ונב )5 ,איסרס םעפ היסרסל םעפ ne "יפבו היסרסל

 ,אריתסא יעבו םדוקה עייייע איפרופ ל"צו ם"ט איפרס :ש"מ 'ורוכבבו ארבג אוהה סרג אמרפ 'עבו אמוזרפ יעב
 4 ל ב ג



: b ל"ת המ ב'עס ט"כד ב'פ 'יחספ 'ורי (Teig 
 < תרסמה .תלחלו .ןיסרופל טרפ Done) 23 ינוע
 / mns ןיטלוחו «n2 התלילבש הסיע b^ השישאלו
 - אוה אוהו ע"לב Eja ומכ הלמה e^ ל'נה פ"לבו
 יחספ ילבכב תמאבו Gn im טלח y'"y טולח
 pibnb  טרפ ינוע םחל vn ^w ב'עס ויל
 a , .יכ ^b דועו ל"ק 'פ האר ירפסב ה"כו השישאלו

 " | ינפב שרופמ יתאצמ ןכו ןיטירקסא b] ם"ט ןיסרוס
 .(כ א"פ םיחספ אתפסותמ היאר איבהל שיו השמ

 = = ןינגפופב אלו הסיעמב אלו טולחב אל ןיאצוי ןיא
 .י"פס אב 'תליכמכו ןיטירקסיאב אלו ןינשבודב אלו
 - ןיטירקסאהו ןינשבודהו ןינגפסאה "יא הז תחת

momאתליכמ לש ןיטירקסא כ"או השישאו תרשמ  | > 
 = .ןיסרוס b^ ע'הקבו wrv" לש ןיסרוס Dy הלוע
 = 1 רש 'יפ רפ jb "yo 'ה רזוג ןכו בושחו רש ןושל

 -sachkundiger Geschüfts 5*25^ ע"למ) רוסְרס
Cührerךלמל םדא השענ 'ח 'פ ר"בב  

 . םערתהל ימ לע דיספהו רוסרס י"ע nno השעש
 = .הי""חא]* .רספס אוה רוסרס 'יפ .רוכרסה לע אל
 " רופרפ לבא ילכב םשב לינרו פ"למ אוה רספס
 = ב"ב מ"ר ילבבב םג 'ימעפלו םישרדמנו 'וריב בורל
 .. שרופמו 'וכו םהיניב PD" היה םאו 'נשמב .ז"פ

 <  רופרפב NE'D רוסרפ אלב הדמ אשיר םש 'מגב
 =" תייה התא ג"פ הבר ירבד עצוממל לאשוהו ומצע
 ,ףילחמ התא תרבש התא יינב ןיבל יניב רוסרס
 )4933 ןיבו יניב רוסרס השעו אב ו"פר יתבר 'תקיספ

Loo ןרהא םירמ שלושמ רוסרפה ^ 'יס ורתי mn 
 < ףא לארשי ואטחש ןויכ ו'טפ יתבר 'קיספ .השמו
 'וכו לכתסהל ןילוכי ויה אל רוסרסה (טילשה) ינפ
 < הנה יפ ר"'שהשב ה"כו הריבעב שיגרה רופרפה ףא

Cineר"מש ,א"יפ 553 ה"כו  Yeדיתע  LN 
 LO nN םהל ןתתשכ םהיניבו ךניב רוסרס תושעהל
 < רופריס תויהל דחא ינתארק ארק Ye םש ,הרותה
 השא שדקל חלשש ךלמל ג"מפ םשו ^« ןהיניב
 "וכו השע המ יקנ היהש רופריסה 'וכו רופריסה םע
 "= .חקל המ pou רוסרפה רכשמ לבא ג'לפר םשו
 ^  רופרס י"ע הנתינש pw t'y ד"עד ד"פ us 'ורי

vs Dגוהנל ןיכירצ  ^v bw "y n3וכרב " = 
 " "פ רוסרסה «nb  .ג"פד ג"פ ק"מ 6 a ג"פ
 רופרסה ךל יא 'יפ ר"להק ,הילע ןיברו ןירפש הטמה
 Mp ג'ד א"פ 'וכרב m ץובקהו .םהיניב עירכמ

 איסרַס =) םרס

 ואל םאו יל ינוסרס יל ינועגפ םכשפנ תא שי םא
 'וכו ואל םאו יכ לקנ ןובנל תעדו היוליע יל ולצ

"pamע"ייע יל ועגפ לש  qoכ'עו .'א  nob 
 יל ועגפו ינועמש ל"צכו שרדמב טמשנ יל ועמש
 ינועמש שרפמו 'וכו ל"או ינוסרס «6n e 'ישארב)
 רסרסל ינוסרס הזו ינותרש p^ ןנברד אעמש ןושלמ
 כ"חאו ינורטרס תמאב w^ ר"ב יסופד תצקבו יל
 ל"ררה כ"ג man ןכ יכ יבבל תחמשל יתאצמ
 ינורסרס כ"ג םשו אנליוו 'פדב ר"בל וישודיחב
 תחנומ רככ ב"ק 'ר הרש vm 'קליה bys ינפלו
 הינוסרס יל הינועגפ יל ועגפ ונינפלשכ ר'בב 'יגה

 — ['וכו יל

 םישלוע ןימ ,seris 6606 יורו י"למ ל"נ ) םרוס 0"

(CEndivienartר"עס .ח"לד ד"פס 'ירדנ 'ורי  
 ןיכהד piss ןוטידנוק 'ירמוא ןמת רזוחה סוכ הז יא
 'יפו ןיריזחמו ןייתשו ןיחרקו bs ימ יילמ ןירמוא
 םימ אלמ «pi ןיחרקו פרוס ימ bo" הדעה ןברק
 םהל ןיאש םיחרק ילעבו םיפירסל האופרל יושעה
 םיתושו דחא םוכב הברה ues peus תורעש
 ןושארהו ןה םימשב ינימ ןיחרקו Dy 5/5 ןיריזחמו
 p^ הארנ יל םנו מ"יכ ראובמ השמ ינפבו ,ל"נ
 אוה ילוא וא 6606 אוה אוה סרוס ד"'עפלו ינש
 אוה (*ןיחרק תלמו (' Famnkrüuter ע"לב ל
 ,Bertram» א605000% י"לבו א ח ךק 'רקנה בשע "ל

 א"סד 3p 'ציב 'וריו ,ו"ד 5'3 תבש 'ורי 0( אסירס *

 bb" ל"צו אסירס עלל לאש טלבא ג'ע
 b/y ילוא יתאצמ )4( טרופופארל מ"עבו יסיס רב
 כ"ע א"מב הז ראוביו יסיס רב "5 תומוקמה 'בב

piיכ ל"צכש קפס ילצא  tossער היה יסרפה  
 וניצמו .'ל ז"ע p" אעדרהנב wy רדו לאומשל
 רופיסה 2/3 'ייעו לאומש ey יול רבדש : n5 'וחנמב
 יולל טלבא לואשל «bi בטיה כ"או ^in 'וכרכב
 'עב ף"זרהמ הז לע wyn אלש שודיחו יסיס רב

 : י"ק י"המב יול

pon *וניבר "3 יפכ : יל ב'ב  b535 " 
 עיייעו + ב"נ ,א'ח ןיסיס יב ע"ייע ןיסיס

 .ש"מו ןיסיס

 ברועמ 4,2 פ"למ ןיתסרופ ומכ ל'ג) ןיסרוס *
 eingerührter ןיטולח ומכ ןיחתור םימב

"w )'לבא 87 םש 6606 ןינעבו 4 ףעלל צינלפפ  nwיונ עלבו רימאטיז 'פרב ייאדכ ןיחדק אל (? .ויניעמ םלענ לינה  
yה"כו םערתהל ול שי גיונב (* .פרוס  vuaהמינפ ןוילגמ האבש קוחמל שיו טילשה תלמ 'יל םשו (+ ,ז"כ פייס , 
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 .סונייקב 'עו סריפלס ע"ייע סְניִּפְרַס *

 gos) 'רקנש ירצמ לילא תרוצ) סיפארס 6%
 ^ G1 םימלצה לכ b^ ז"ע 'כסמ

 ורמא (' םיפארסו הקינמ תומד SN ףיסומ הדוהי

comenומש רשא םהיכלממ דחאל םירצמה יכ  
penדע םיאור ונחנאו לילאל ושע  ovnתרוצ  

 .הולאל והובשח רשא הנב ינפמ תרבכנה הקינמ
 ףסוי ow לא הדגא by" ראובמ ס"שב ה"יחא]*
 אוירג טקנד אוהו ולוכ םלועה לכ תא סיפמו רסש
 od uiv םאדיוס בתכ ןכו לייכ אקו

ol 65 vóy Neo» 0.6 060 50000 6  

00006 .- 

w60t:oy Éyctv ₪ «fj, 9000 xol Oy 
Tony Ov "ouv TO 0 0000006 uévpov. & A 0l 

 ז"מיר m pus ש"מ "יעו 65 - 0צ 16 6 ס

 -יגילער) ןנאמעדיג 'ה רואיב תבחרהבו 99 י'ב ר"טב

 — pb y'"y] ,(99 ןעידוטש 'גסנָא

leer, ausgeleert sein b'5») pbומכ  p3מ"לב ; 

 .ein Baum (לכאמ ןליא וכפה) pop ןְליִא
(der keine Früchte trügt(הימ) ייאלכב ו"פב  

 'פב ,'וכו תוריפ השוע וניאש לכ קרס ןליא והזיא
 ,תלקשמה רגנכ קרס ןליא לכ Gr2 272 רופחי אל
 ונשריפ רבכ 6 'ג יילוח :זיל זי"ע : א"נק ב"ב) יקירס יקוב

 'ל כ א 'מגב nme ררוס ןב 'פב ,(ד) קב 'עב
 לכאיש דע בייח וניא CY 'הנ) הוצמ תרובחב
 םיזחופו pps םישנא .ןיקירס הלוכש הרובחב
 רדסד ג'רב .ןיקירס unn (oss (pum "טפוש)
 והנלמו ("יטפסל ("' והניקרס G2 ולאה תוינעת
 :'ע 'הנסמ ןויצב ר"פדב ה"יחא]* .ארפע
 ,תוקּורס . . םינפנ .ג"מ םש לועפ ינוניבב ןכו ןיקורס
 p mb p'53" ה"כו sprib pp ליעפב ליגרו
 הקקש שפנ .(אילמ אפוג וכפהו) אקירס אפוג
 יישארב) קר רובהו ,אקירס אשפנ 'גרת ('ט ז'ק יילחת)

aאיל ילשמ) לבה 'גרתו .קירס אבוגו 'א י"רת (ריכ , 
pub 0ץובקהו  "unnו ב"של ^ 'יטפוש ', 

 דועו ג'יק p^ 'ילהתל 'גרת ןקירס הבקנלו ;'כ
 ל"נה 'יאלכ y"' תונליאמ קרס cwm yb 'ייע
 א'פ הלרעל pen ,קרס ןליא i'm 'יעיבש 'פסותו

yyקרס  vomו"טפ  ^wהמל קרפ ינליאל  
 ?n" אתקירס טשפומה םשהו ^« ךלוה םכלוק
 ,'ב 'ילהת 'גרתבו 0/53 ה'כו Spp ,('ג ,'ז עשוה

et TSכ ות ג יריב ₪ ו  
LM / ; , ANO ..,1 "  

 קרס — רוסרמ

1 

"t! (EY MW 

 נמק

 "5 ר"דמכב ה'כו האטחד יר!סרס ןירת יניעו אביל
 םה םיניעהו בלה ז"פס םשו 'וכו אבילו אניע םשו
 ד"ע ט"לד א"פ ז"ע v^ לעפהו — ףוגל ןירוסרס
 ,יאמראל רסרממד ארב היל ןיחווצ vm סינק רופרסל
 הז ןירסרסמ ויה 'מוחנתה םשב ט"ש 'ר "מרי 'קלי

m5ה"סק דצ כ'רד 'תקיספ  p mmןידל רסרסמ  
priהינופרס 38( ינופרס ח"נפ ר"ב ,ןידל רסרסמ ) 
^bיניב ןירסרסמ ויה  tabםשו 'ג סרס ע"ייע  

 םשהו .(הינורסרס וא) ינורסרס ל"צש יתוריעה
 אב ב"עפ ר"ב (Unterhandlung) תּורָסְרַס טשפומה
 הפיו .'וכו םיאדוד לש ןתורסרס התיה הפי המ הארו
 רכומהו הנוקה ןיב יעצמאה אוה רסרס יבשתה 'יפ
 רטנוא ש"אלבו ('ראסנס זעלבו חקמה תושעל

 (* [רלקעמ ארקנ תומוקמ שיבו C ר"לפיוק
(Harz mob =( FJ'ÜD(דימו בימ) תואוקמב ט"פב  

 יכולכלו חלה ףרש . nes ידליגו שביה ףרס
 'פבו C'D א"ר 'מגב הדנד ק"פב .האוצ
 דימעמה «CC ואישה 'מגב ז'עב 'ב
 ןינפה ףרפב רתומ ןירקיעה ףרסב ןילעה ףרפב
 הלרעב ק"פב הנשמה וז ירפ אוהש ינפמ רוסא

^b (UD)הברהו סומוק אוה ףרס  qmeףרש ןיבותכ  
 'ב ףרש ע"ייע .nons ,'ש 'עב םנהו 'שב
 .נ"שו ש"ע דלג 'עב ה"כו ן"ישב ל"נה מ"כב ג"ונבו

5mשביה ףרש םש תואוקמב ג"הר  ^bגמצ  "b 
 וניבר «nam 3'y p לאגמני שבי סומוק רחא
 סומוק ונייה ול העודיה nos קר ושוריפמ קיתעה

(Gummi)טימשה תויברע תורחא תוביתו .ע"ייע  
 Harz Re ע"ל אוה גמצ םשרפא ינאו וכרדכ
 ןוקת ילב רחש ול ps ןובי לאנמני לבא ףוש
 ux 2 ע"לב שובי 6 גניטאר mano ל'נו

trockenes Gummi6מ))  NY Gesina,סומוק  
 €( ו'פס תואוקמ 'תפסותב ונממ לעפהו — שבי
 'פריא י"כבו 'יסופדב ןוכנל .ג'הכ ףרשב פריס

 — mes] וקבדמ היה 'מולכ ,הפרוש

 ?das Ver- ent מ"לב np ירופ לעפמ) ףּוריִס *
(rennenףוריס : ב"מד ג"פ "ומורת 'שורי  

n 
 ,Engel םיִפְרְש מ"לב ןיִפרְמ ס"לב) אַָפְרְס

(Serafim-גרתו ,'ח ,'א 'קזחי 'גרת ' 
 .( איפרס pa 7 0500020 םימועה

+ 

 ה ו ו אב ישא שי הי ה
 הלמהו )9 .יציגיוו רייפרבו v3 ה"כ 5 .Unterkáufer( Makler.*) )? .שחמו רספס y""y tuyos היכו sensal ט"יאלב ( 1
 - ישרבו 'גרותמב ג'הכ (' .ףרסמ יי יי סומע יייעו (* .הלמה ךופהל שיו 'מ םוקמב יטו יל םוקמב ^ ל'צו דואמ תשבושמ

"D 2752 eט"ק י"כב ה"כ )9  .קינמ ע"ייעו ספרס חיר "יפבו סםיפרס ם"ש י"כבו םיפא . 
 .אירפס םייטב 3122( איפרש
10 a3 )והגילקשו  so»המ לכ ולקש סיש  mmyוחיטפיסב  nes)ג"ונב )!! .א"ער ט'ק ףרל ירהנסל סיש י"כב  

 ,שימו טפס עיייע לבא היטפיסל
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 7( תבש םדא 53 תוועשמ רועו ליעל y" + ג'צ
 = y'"y קרוס אל לבא | ,ב"מ vn  ב'עס א"פ ב'ער

am) gnביסת ), "mתפפוח הדנ :ז"כד א"פ "יחספ  
 .ה"פס ר"קיו תקריסו תפפוח הניא תנהכ תקרוסו

vipםיסוס תורעשמ רועו .הירעש קירס בט בל  
 = .קרסמב רשב תקירס לע לאשוהו ליעל my i ק"מ
 - "וכו ורשב תא ןיקרוס : א"ס 'וכרב Cep לזרב לש
 .- .ר"להקו עלב 'פו רוכזו ה"ד 'תחיתפ ר'כיא :ז"נ 'יטיג
 ץוכקב mpinp ראותהו .קרסמ ע"ייע יתיאר דועו 'פ

"p niphb phoלכ יאמדמ ןויצ ליעל " 
 ; םשהו (ןורחאה רע ע"ייע nu ,ו"כפ "53 רועו) .'שודיקו

 = | ונינפל 'יאדכו) י קֶרְסו 6 אתסוקירס א תוקיִרְס

 = ליעל יייע vs ^33 ןיקרס סרוג  וניברו הלס cb רייכיאב

"NU nblאזמג רבב אנהכ רב אבא 'ר- רמא םש  
 ל"נ יקרס אתאסל ןיחיוצ (תרחא ייג יג חס יע ךורעבו)

 יקרס אתחסל ןיחיוצ היגהל חס yi ךורעה ^£:
 striegeln \<=> (תויתואה "Te ע"למ אתחסו
 תורעשל לזרב קרסמ Siriegel 4-55 םשה ונממו
 -הלפו ירביא לכ ומכ יריבא לכ הלס pam סוסה
 YD 'טוס טשפומה םשהו — ץוק ןולס 'למ

 — [ןתשפ תקירס

 :Typ ןירייוצמ וניבר, תעדל ,ןיקירפ =) קרס
pb .5(%>  »*» prbpברועמ הפאמ  

' «eine Art süssen Backwerks םיקיתמ *גימבו ןמשב 

 ואיבהו (ז"ל ייחספ) םירבד ולא 'מגב העש לכ 'פב
 ^C רמוא יפוי 'ר חספב ןירייוצמה ןיקירס C ונינפל
 ןיקירפ ןישוע ןיאו (ppp ןמ ןיקירס ןישוע
 ה"יחא|* .ןירייוצמ ונייה ןיקירס 'יפ (" תואקסולגמ
 אל וז ןירייוצמה ןיקירס כ"אד ומלהל השק תצק

Tuxןירייוצמ ןמ רחא גשומ ןיקירס כ'עו וז רמול  
 < pem ל"נה פ"למ תויתואה ךפיהב אוה ד"עפלו
 ילואו םיקותמ ינימ וב ברועמו םילחגה לע הפאמ
 "יחספב N^ המ הזו רקוס יניממ םירויצ וב םישוע
 = ורמא חספב ןירייוצמה ןיקירס ןישוע ^j המ ינפמ

 דמק  — pbקרס )=.

byem C cns 247749 ילשמ : ביי גי V 

 [וניבר "ג יפכ ל'נה יינעת ונממ —

5/53! hecheln, auskümmen (קֶרָפ פ"לכ p?D 
pip ;Cb m^ ייעשי) תוקירש לועפ ינוניב 
CD) יאמדב ק"פב )"252 'ייעו 1160116, Kümmer 

 ןתונ )* קורסהשו  Cרוטפ רמצב  jbילב ייפ יאמדה
 השועש ( י"רודרק זעל  s^ Coupsקרופה

 דיה לכ 'פד ג"סב .קרסמב רמצה קרוסש « m(:יכ
bran יפד ג"רב .(ימלק אלטקמ א תוקירס 

 ( piיקורפ היקרסד אה יצופנ היצפנד אה 6ג'צ
  ^5היקרס <* [יראנמרק ל"צ] (יאנמרק) יצפנ *(

 יוה אל ןוביל אוהה הינבל רדהו היצפנד אכיה קרסמב
 היקוסד אכיה לבא וכרצ לכ ןכלתמ וניאד יוניש

 הינבל רדהו  "n.("וכרצ לכ ןבלתמ אקד יוניש
 ןיסחוי 'י 'פד ג"סב  Ce "Upןיקורסהו ןיבורצה *'(

  bףסכו בהז תכאלמ ןישועש ןיחפנ ונייה ןיבורצ
 ןיקורס .ןהיטישכת ךרוצל והייבג םישנ יחיכשד
 ןתשפ קורסל והייבג םישנ יחיכשד ןתשפ ןיקרוסש
 םיידרגהו ןוחטל ותאד םיחירב ןירקנמש תורוקנהו
 םירפסהו םהידגב גוראל והייבג םישנ יחיכשד
 ("ןידימ עמ 'מגב ןיקשמד ק'פב ,םהינב חלגל

 « pאברי "'(  prb.איסוס  ^bתא קירסהל
 לש קרסמב סוסה  (5rיילכב 3^ "53 תעבטב

 « mp oלש םינזאמ  nipiD..אמט  ^bירכומ
 'ה יריבא לכ הלס הכיא תליגמב .קורס ;תשפ

 אקרסמל ןיחווצ איבועב יול ר'א ("ןיקר ם "(
wi אל Cn" יליגמ :ו"כ n^) ןנירמאדכ אלסלסמ 
Cn יד ילשמ) ךממורתו (" הלסלס יאמ ןנבר יערי 
np םיתשפ ידבוע un 3318. -- 6 28 

 ייעשי) " C85 mה"יחא]* | (ןיקירסד אנתכ יחלפ
 רמצה וא ןתשפה תרהט לע החנוה הנושאר הארוה

pw קורסל רתומ :ה"מ 'טוסב ייאדכו קרסמ "y 
 ןתשפ לש קרסמ ארקנ רהָמי וב רשא ילכהו ןתשפ

 (« y"y nu» rom 72רמאנו ,(קרסמ  "xb TPק"ב

 טיייאלב )* .ןותנ b'b3 ע"פדבו טייק י"כב ןוכנל הייכ )3 .קרוסהשו ג"ונב )3 y my טרס לייצ "o טיפ יואלכ קרס לבא ('

Wollkümmer, eardatore ; Wolle kàmmen, cardareרקיע ןודרק טק י"כ "יג ילוא הז יפלו )5  mmט"ייאל  eardo 

 שימו ימלכ עיייע ימלכ ג"ונב (* .אתסוקירס ע"פדשב לבא קרפמ ייפ D'ó mm אוהו א"פדב ןוכנ ה"כ (* 8

^an va5 ( טיייאלב yw Wolle kümmen, earminareםש זעלה ןמרק . *) יקרס עיפדבו טק י"כב הייכ. %') "yr 
 ל'צו תקורסה יפריא י"כבו תוקירסה ה'פס יישודיק יפסותבו ןיקירסה תועטב  גיונב (!' .מ"טשב אבוהש cen ייפ
 «mo ('* .בר אלו אבר כ'ג חייר ייפבו נישו אטפרקא עיייע )13 .ר"פדבו י"כב ןוכנל ה"כ ?t) .תוחוקל לקשמב תוקורסהו

 אקרפ "Mp יקנ קרסמ יכ פיילמ אוהו יקרס דיחיה ונינפלו ןיקרס לייצו ןוקרס עיפדבו ביה יייכב ןוכנ היכ ('* .יישרל סחוימב
 הז היה וניבר ינפלש הארג הזמו ויופדב ה"כ ('* ,הילסלס ע"פדב ('7 .הקורסמל 223 )16 .ש"ע א''עב וגיבר סרג 'ג-חס ךרעבו
 .וניבר תרבסמ אוה יוכו יערי nn אל ןנירמאדכ כיאו יוכו ייל (wax עיפרשב לכא ריכיאב רוע יוכו יעדי nn אל ןויצה
 תואקסולגה jo ט"ק י'כב )*! sb» v anam ם"ש י"כב תזכו (?*  ,ןנונפל פ"א םיש י"כבו שיארב לבא ויכפל גיונב ('*

 ב'פס ייחספ יוריבו )2( א'פס ייחספ 'תפסותב היכו תואקסולג ןישוע ןיאו ר"פדבו תואקסולג ןימכ . . ןיקיקר ןימכ גיונבו

 ,'פריא י"כ ייתספ יפסותב םג תואקסולק ייגו תואקסולקכ ןיקיקר ןישוע ןיאו ןיקיקרכ ןיקירס ןישוע ימוא nov יר ג''ער 5/23
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 םודא עבצ אוהו ינוי 'לב ומש ןכ ב"א) — ('ואינימ
 ה"יחא]* = .(אכירפסא ע"ייע ףורש תרפועמ יושע
 יכ םיינוי ירפסב האצמנ אל לבא קא תלמל ןויכ
 סואינילפמ ןויצב הטמל הארתש ומכ םיימור לש םא
 וניבר האיבהש איה wem הלמה וזב םישמתשמ הברהו
 ע'לל ןכ pi קתעוהו ם'לב איה ןוקרז יכ
 דועו ם"לב ה"כו Mennig ₪( i םע pen לש
 לכה Oy&h | 0 ₪ " בתכנ
 ארקנ ר"לב םגו ןומהה יפב שבתשנש המ יפכ

syricumםודא עבצ ןימ  vozצמא ' sirieum 
 ב"מ Ym5 קרפ "555 (11) ט"רסב i'm בתכו
 רפטט תייטכ ומשו אוה ינוי ןושלב b^ ןקריס
 (םש (CpWU .ןנישרפרכ ןיקיריסב םפייש רמולכ
 רורב ל"נו ,כ"עוכו רששב םיקוקח םידשכ ישנא
 %%" y'5 אוהו ^ רפגנס ל"צ רפטט םוקמב כ
 ES קידר 'ייע Mennig רשש b" (**) םגו)

(Cvג 22 ארקנ םי"ברע יבתכבו  Nmאיה  

popלחכ אל ,ד"י 'הנסמ לחכ 'עב וניבר איבהש  
 ?y" קריס לעיפ וגב ונממו קרש ג"ונבו קרפ אלו
 דועו םשו םש 'ילכו Cn ,'א הירכז םיקרש מיל כי'ג

 ,המכרכו רתתסו [הקריסו ל"צ]( (הקדיסונ ר"שהש שיר

 hellroh, mit  וקיתעהל שי הז יפל וקריס תלימו
Mennig fürbenוניברו ל** ע"למו  ^pד"עפל  

nmז"ל 'יחפפב ןיקירס  "yןירייוצמ  y'"Dקרס  
 עבצבו ,(קרש שרש קירור a "יעו 'ד קרס y" יג

 סואינילפ ל"זו .םיעבוצ ויה syrioum אוהש ו"אינימ
 ,ה"ל

pw TY! minium sublini diximus:ה"שע 'מ ,ג"ל ]-- 

Jnter 1800608 est et syricum quo '7 

 ר"בב der Sarazene) אייקרפ D'53 יקרס — קרס
 תומדב המדנ דחא )28( וילא אריו שירב

paoיה עטנ םילהאכ ונדמליב  ^w» mmn» 
n avaןתושעל שקיב (א'עשת יר קלב יקליב  

 ןירקענו ןילטלטמ ןהש ('ןיקופ לש םילהאכ
 י"רת א «oi יישארב) םילאעמשיה TD | .ןמוקממ

COםש םילאעמשי תחרא ,יאקרסד  r5י"רת (היכ  
Cp» C9ב"א) — ןיאקרפד  ^p6* 'ורו י"לב  

 םירמואש םיבתוכהורמא הלמה םעטו לאעמשי שיא

 הריבגה ינב םה יכ םירגה םיארקנה לאעמשי ינב

 ובתכ םירחאו םיקרופ םמצעל וארק המש לעו הרש

 הייחא]* ,ךכ תארקנה הנידמ םזוחמב ovn רע שיש

 המק (יקרס =) קרס - pb) =) קרס

 יכ ^« ןתצמחמו ןהילע אהו ש השאהש ול
 ןישועש דבלבו הבורמ תע הכירצ םירויצ תיישעל
 .טעומ ןמזב ץומיח ידיל אבו םילחנ ג"ע הז הפאמ
 י"שרו Uy 'ו קרס 'עמ אוה הארנכ וניבר תרזגו

  ^p[תורייוצמה ת ו צ מ ןירייוצמה ןיקירס 'יחספב —
» 

 Seide, sericum ר"לב סו י"למ ןוקיריפ= קרס

seidenוניברו  ^p1 (א"עב D2ןיא 'פד  
 םידימלת םינמש ומע ואצי CUm יגיגח) ןישרוד
 ימגב ןישוריקב ק"פב ('בהז ל ש C ןוקירס ישבול
 שבול היה תחא םעפ )70:05 (*ב אה תוצמ לכ
 ,בהז לש רייוצמ שובלמ וז םג 'יפ בהז לש ןוקירס

 הזל ךיישו 3^5 m י"למ אוהש ןוכנהו ה"יחא]*
 'צמא ר"לבו .וניבר ןויכ הפי םשו ז"חא אבה 'ע םג

^b seriosבושח שובל  jbי"שר 'יפ 'גיגחבו ,ישמ  

 ר"דניצ ןירוקש שוכל 'ודיקבו תוכלמ ידגב שובל
 208818 ט"יאלב cendal צ"לב אוהו ל"דניצ ל'צו

 שובל אסכטמ י"שריפ :ה"פ 'בותכבו %

— [bx ישמ 

 ןיקילדמ המב 'פד ג"רב (םדוקה 'עמ ripe =) קרס
nae)אוה 'יפ ןוקיריסהו ךלכה (:'כ  Capo 

 ןוקירפש ל"נו ישמ 'ורו י"לב bp" ב"א) — ז"עלב
 שרדמבו בהז םע ישמ דגב אוה םדקש 'עב בהז לש

 םיראקרפ לצא וכילוה :היה םרכ אקספ ש'הש

^D1/05 ןויכ הייחא]* ,(ישמ ידגב גרוא  

Seidenweber, sericariusגמ ב"ר "פל היארו " 

 יקריס ודמלל ויבא ךלהו ט"לרת 'ר 'ילהת 'קליה
 D" תגירא תונמוא b o"ngucá (véyvm)^ י"ל אוהו
 ב'נו mr הלמ "לו תונמוא קר 'ח רומזמ ט"ושבו

 רישהשב ג"ונבו .המקרה תכאלמ ל"נה 'קליב

 תבשב ג"ונבו .ש"מו תוארקיליס ע"ייעו סיראקדס

 י"כבו ןוקיריפה ךורעה 'יגכ ל"צו ןיקיריסהו ל"נה

 — ןיקרסה תועטב : ט"ל 'וחנמבו ןוקריסהו פ"א ם"ש
"yע"ייע ןיקיריס : ב"כד ה"פר 'וריע ] — 

 helloth םודא עבצב עבוצ pvo לעיפ) קרס
fürbenילכב ו"טפ ץע ילכ 523 )2823 'ייעו " 

jp o G'»(ט"מ) ב"כפ ןחלשהבו תואמט 2272 וא  

 ןוקרז לאעמשי 'לב p^ ומכריכו וקריסש C תפיכ
 n212^ רששה אוהו תואמט ןוקריסב םפיי םא ומש

cpm)זעלבו רששב חושמו רששב םיקוקח ריי :ביכ  

ma?ןוכנ היכ (* .איל 'שוריקב ה"כו ס"ש י'כב  

 ganinium ריילמ minio ש"יאלב .הפיכ ןאכ ע"פרבו

 2000 8180021 (!9 ,אעיס ג''ןגב )*
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 ^[ תפכ ym ר"פרב ןוכנ הייכ )

 Jp סיטב יק

 . .ןיקירס עיפרשבו ןיקורפ םשו ריפדב לי'צכו א'יפרב ןוכנ היכ ('

 .יוכו 'מגב ייל ע"פרשבו ץראה סישב ו"ופרבו ר"פרב יפלמ םלוכו serieum ר"לב 861100 טיייאלב mm ריפרב ןוכנ ה"כ \+

 Mp עייפרשבו קא

 ליב (* b, תויהל גנו 'ש תויהל שבתשנ יס 'כ /



 oiYy "שודיק .היל המרג רמד היתורוסו רמד
 = - ע"יע D jb* טשפומ DU אוהו .אתמד אתוררס
 אררסל ל"צו ס"ט אררסל .ח'ד ד"פ 'ורי 'וכרב
 לממ רב אבא ר"א T'y 7^1 ב"יפס תבש 'וריבו
 הברהש םינפה הארמ 'יפב 'ייעו ארדיסב ל"צ הררסב

 ,א"בשרה הב קחדנ

 der Verlockende) תיִסַמ ליעפהב mb =) תס
 חידמהו .תיסמה C30 יהנפ תותימ עברא 'פב

 לוקב תיסמ Cn היכר זיפ mo יורי ,ףשכמהו
 ןושלבו mai לוקב חידמ טוידה ןושלבו ךומנ
 השעמ «Co ימו) הנושארב 'פד ג'רב C שדוקה
 ביתכד לארשי תא הנמשכ 'יפ התסהרו הירואד
 ה"תא|* — .םהב דוד תא תסיו (א v0 ביש)

mon yyורי נ"שו ' ^b»ד"ע ו'טד ז"ט פ"ס  
 — [ז"ט פ"ס ן"רדבאו

 )8. aem ארידתסא ומכ ילוא ל'נ) תוארדיתס *
 א"לפ נ"רדבא (הניפסה ןרות

 ויתועורז הז םדאב תוארריתס םלועב תוארדיתס
 ןרות ןיעכ cs mum הליאשהב o^ םדא לש
 תועורז לע ןילות לכה ןכ לבח וב ןירשוקש הניפסה

 ,םדאה

WS ylbs אָוְתְס פ'לבו vnb no מ'למ) ותְס 
Trauben תיִנְוְתְס ; Winter ףרוח 3nyN פ"לב 

(die erst im Winter reif sindט"פ םגיפהב  

 לאינד 'ר b^ תוינותסה לע אל לבא O2 ת'עיבשב
 םאו ןהילע ןילכוא ןיא ותסה תומיבש םיבנע ל"ז
 ,הרוהי 'ר ירבדב רתומ ץיקה הלכיש םדוק ורכיב
 ('תוינותיםפ אלו G3 'ומורתד ןווחא 'פב
 «jo €x "יד) לשובמה ןמ רדונה 'פבו ץמוח
 - ןיכרבמ דציכ 'פב .תוינותס ץמוחב רתומ תוינותסה
 = אנת יאה יכ ןאמכ 65 (mov ןייה jb ץוח 'מגב
 םירמת שבד ) Go א'יפ) 'ומורתד ןורחא 'פב ןנתד
 ןיחינמש םיבגע b^ 'וכו תוינותס ץמוחו םיחופת ןייו
 ,ץמוח יוה ןהמ אצויה הקשמו ויתסה דע םינפגב
 = ט"פ 'יעיבש 'וריב ה"כו םיוו ינשב ג"ונב ה"יחא]*

 "יג ןכתת לבא ד"פר 'וכרב 'פסותו א"ער ט'לד
 םשהו ,22-* ראותה ע"לב םג יכ 'א Yi וניבר

v Viet HER 
[4 2 , 

 2% וו 4
» [ 1 E 4 1 \ , 

Pedir vy HS men a הג ל 
STET 4 i e 4 אוב 
"n 

E 

 (יִקְרַס p^b"— ומק

 איכרעב ק"דלו תרשועמה איברעב םייברע oy אוהו
 סומינארעיה שוריפ ,'ד 1 סונאיממא ש"מ (my תעלוסמה

 'יפו יקדס ייגה י"שרל סחוימבו Ge בימ ייעשול
E.כ"או תפ רכומ  "bsשודיק :ו"פ מ"בבו 6 ' 

 םהרבאש חכומ ,ד ^n 'ישארבל י"שר 'ייעו :ב"ל
 ה"כ "5 "שארבל 'ב י"רתבו ,םייברעל םבשיח
 Yy ג"מד Yo 'מוי Cyl wm ןייקרס ץובקה
 T .איקרס ,ב"כד א"פ יאמד v^ דיחיהו ,ןייקרסה
 ח'ד ב'פ מ"ב 'וריבו ייקוס m" : ג'סד ה'פס 'ציב
 'וריל השמ ינפו ,יאקריס דח 3'2 םשו pvo" ג'ע

"pawה"פס  ^b6 'וריב בורל אצמנה יקריס  "y 
 ןוכנל רעיש am יוועל 'ה יפ ןכו ,לאעמשי רחוס
 ה"פס 'יעיבש v mb" קוש nbn םילשהל שיש
 'וריב ןכו יקריסה ןמ חקול םימעפ new .ו"לד
 ג'ע ג"כד ג"פ .יאמד 'ורי GYy ז"מד ו'פס "טיג
 תקפתסמש (תיקריס y" ה"כד א"פ תובותכ יוריבו) יקריס

nvרוסאה ןמ דחא ), "vובותכ ' w'bינ"לד  
 ז"כד ב"פר "יאלכ 'וריב ל"צכו יקריסב ןירובצב
 cw ילואו .יקריסב ןול Or גיוגב) רבצ אניוה ג'ע
 וחינ (à הריב y'"y הקיריס ,אקירס תריב םוקמ
 אשפנ םוקמ םש ןכו םייברע םש ובשיש ארקנ
 Ty ןכו ב"עס ב"כד ה'פר "יבוריע 'וריב C ןיקיריסד

bm (קרס cosינאקרס ל"צ] ), ז"יפ 'תקיספ *) 
 א"עס 'ג 'ירדנבו .םייקוס לש new םש לע ארקנ
 אתיקורסד ןמ : ע"ר רתעיאד ילימ mw ןיב הנמנ

^bח"בה "גו יל 'ישרפמבו י"עבו םייברעה תריישמ  
 — [ס"שה ןוילגב ןייע

 יורי Gtehlen, entwenden 233 .ש* ע"למ) קרס *

 prop תיעמש ב'עס ר"סר א'ם 'ינעת
 ,ודקפנש םיטירפה םיבונגש 'יפ ןיקרס ןוניאד

Dאָיִרְוְרַוח ומכ 'יפ אָירְורס =)  Glindheitוכה  
 וחמ ^vp Q (CM ₪" 'ישארב) םירונסב

 יואחסונבו אירורווחב סרג רווח 'עב ב"א) — אירורסב
 .(רברבח ע"ייע תורחא תואסרינ שי ןדיד

 wild, widersp&nstig) תובבוש ונינע מ"למ) רֶרָס *
 .הרומו ררוס ןב .ב"ע האלהו n'o: 'דהנס

NDYTD *מ'לב ומכ)  mosרוש ןמ הרוש  
Gerrschaftהיתונברבר :ד'ק "יחספ  

 .ןיקירקיס דוע סרגו ! םינלזג לש תושפנ ייפ ע"הקו (5 .איכרוכ ס"טב ry ביכד ב'פ יאמד יוריבו (* spe yo"y לבא )5.
 . - ךומנ ןושלב רמוא חידמהו הובג ןושלב רמוא תיסמ n ךפיהב sw 'וריב (* quy ריאמב y upon" כ"רד יתקיספבו (+ -

mooםגו יוכו טוירה ןושלב רמוא חירמו שדוקה ןושלב רמוא  omes miאלש  mmחיכ (* .וניברד יניע לוס 'שוריה  
 Vb ייעיבש 'פסותה סרג ךפיהבו תוינוופס i722 'פריא ייכב ד"פר 'וכרב 'תפסותב ח"כו (* .תינותיס ע"פרבו ט'ק ייכַב

 ,ליגה 'יעיבש ay 'יעיבש חנשמ לש תוינותס תחת הויכוופיס
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 'נשמה אובמב ללירב 'ה ש"מב ry m3 םעטהו
 וניאש רבד םג 5/53 םתָס ןינעו — .("234 דועו 2
 לאיגר) יירבדה םימתחו םימתס יכ ומכ שרופמו יולג
 םֶתְס 'וכימסבו Dnb הז יפלו )7 םש יייעו יט ביי
 הילע רכזנ אל רשא אתיירבב וא הנשמב הכלה 'יפ
 ל"זו םיבר תעד הילע המיכסהש ינפמ הרמוא םש
 הנשמ nnb לבא ו"פ םיערז 'פל ותמדקהב ם"במרה
 סנויע הותשהו םיבו תעד וילע םיכסהש המ אוה
 יפמ םיבר והולביקש וא תקולחמ וב הלפנ אלו וב

Duונירבד תחיתפב ונקלח רשא יפכ השמ דע  
 הזו מ"ר אוה רמאמה vos סחיתנש בורקה לבקמהו
 ף'זרהמל p^5 "yt ט"ר הנשמ םתס ורמאש ןינע

T 212כ"חאו םתס ,הנשמ םתס שרופמ םשו 268  
 דועו ישו :בימ 'ומבי) םתס כ'חאו תקולחמ .תקולחמ
 ק"ת .מ"צת .ח"צת D" יכאלמ ריב הזב םיללכה 'ייע
 םתפ ןינעב ג'קת b pen^ ג'יקת ,ב"יקת ,א"'יקת
 א"עפ D' 'הנס ,האלהו 115 דצ מ"ד כ'ג y" ירפס
 . . ןיתינתמר אמתס ב"עס ב'מ "2 ,ע"רכ אָמְתְס
 הימלוא יאמ : ר"ל 'רהנס .'נ הדנ .אתיירבב אמתס
 ,םיברד אמתס םשו ^be ,אמתס יאהמ אמתס יאהר
 אמתס םש 'הנס obs אל האדיחי םתס .ט"ס ק"ב
 האדיחי ג"ע ב"םד ד"פ 'ציב 'ורי ,חכשא אתירחא
 םימעפ הברהו ןמתד [אמתסכ ל"צ] (אמותסכ) אכהר
 ןיא רשא ללכ ןיעכ אוהש הכלה רבר הזיא אבוה

 שואי הלזג nnb מ'ד opp רובדב : םיקלוח וילע |
 םילעב שואי הבינג םתס :ב'ג 'שוריק אוה םילעב
 א"עס ר"ל תבש 'ייע הברה דועו ב"ער ט"ם ק"ב איה
 ב'ב :ז'ע n'y D mo :'ה מ"ב ,א"עס 32 ק"ב
 ב'מ 'ומבי .,נ'שו .'ה ריזנ :'ב 'יטיג onm .'מ .'ד

bp — wo 

- » 6 i 

^v + נ 32 א'ער 7( 77( .א"מ 'וחנמ' NYMYD 
 תינעת  3'b[ב"ער ה"סד —

 pb& ^b do ע"לבו םֶתְס פ"לב ןכו מ'למ) םֶתָס
verstopfenשרופמו יולג וניאש המל לאשוהו  

 ראות
 םתסב bnp, לעפה ראות ,"ינפב "ייע הָאְתִמיִתְס

(schlechthin, ohne náhere Beschtimmungפ"רב  

 (נישו א'ער :Vb m שפנ בנוגה 'מגב ןיקנחנה ןה ולא
 םתס הימחנ 'ר אתפסות םתס מ'ר ןיתינתמ םתס
 אבילא והלוכו ןועמש 'ר ירפס םתס הדוהי ^ ארפס
 .(*האתמיתס ע"ר (' ירבד וז C3 'לינמד ג"רב .ע"רד
 רב םחנמ 'ר ירבד וז G2 פש) ריעה ינב 'פד ג'רב
 האתמיתס ('ינולפ שוריפ, האתמיתס יסיי 'ר
 מ"רל הניא הנשמ םתס איהש י"פעא הנשמה וז
 .יד ייטיג :ו'צ 'וריע מ"ר הנשמ םתס ןל אמייקדכ

Cb moאיה ע"רל אלא  isיברב םחנמ 'רל *) 
 םהירבד לכ אלו םתס הייונש sem הנשמה וז יסוי
 תוינשמה אלא in םימותפ )3555 םימכח לש
 ח"ר 'יפמ קתעוה הייחא]* ."דבלב םוריכזהש
 ל"הזב 'יא 'ב ףד םשל ח"ר 'יפב לבא .ו"כ 'לינמב
 תישענש וז ל"צו כ"ע ןה ע"ר ירבד המותס תישענש
 ךמס האתמיתס ןינעבו וז nos שרפל ns אכו 'וכו
 ןינעב י"שר "פו .ו"כ ףדב ןמקל ושרפיש ומצע לע
 ה"ד א"עס 'ל יורוכבל .'ב 'ליגמב y" האתמיתס

e^ירבד וז ה"ד ב"ער א'ק 'ובותכל , "bbט'כ  
 'יפו האתמיתס ןועמש 'רב רזעלא 'ר ירבד וז ב"עס

"vwב"ער א"נ 'ורוכבב ה"כו א'ער 'ל ףדב םש  

;unbestimmt, | schlechtweg ^ angeben 

 | םשו ,אתמיתס ןועמש יברב Ü רזעלא 'ר ירבד וז
 (* אתמיתס mmm 'ר [ר"ב ל"צ] (רב) יסוי 'ר כ"ג

 ה"כו האתמותס י"שרב םינשי :bp" האתמתס ט"ק י"כב (? .533 םשו ויופדמ ץוח עיפדבו טייק v33 pss היכ )!
 'וו סישב היגמ לעבו (ינולפ) ילפ שוריפ on 'ל מ ר" די 5 obs םש רשא (ינליוו םישכ) ח"רב ל"צכו (* .יזיפ 'פרב
 םהנמ 'רל אלא איה עיר א ל ו םנחל היגה map לעבו יא ע"ר אלא םש ספדנש תחת חירב ליצכו (+ .ךורעב ןייעלמ חכש

Pןוכנל ה"כ (*  .ריב ח"ו ייפב  prp vasלזו (* .רזעילא 'ר ס"טב יילוחב (? .יוכו ירבר לכ אלו ע"פדב לבא ח"ר ייפבו  
 D'4 "y סישב b םשב הלמה וז הנהו am יאתמיתס (Cp + ר ב איר םשב תומוקמ המכב וָניצמש .'ב יליגמב י"שר
 לכ רשא בייירגה שוב אלו הדוה רבכו ?יאתמיתס יפו 535 (רזעלא יר —( איר וניצמ םוקמ הזיאב לבא םש יליגמ
 םוקמב יכ י"שר ירבדב הלפנ תועט יכ רורב ל"נ רינעפל לבא .ךרעה הז ע"בשפה יייע ומוקמ אצמ אלש היל סינא אל זר

 יר ירבד וז ניר ל"א וירח' םהינש םש ייאר cas 'ורוכבל ןויכו יאתמיתס cos ירו איר | ל"צ יאתמיתפ יסוי 'ר ב א"ר
 | םצבקמ היה רצקל ותנוכ בורמ van אתמיתס ןועמש casn רז ע ל א 'ר ירבד וז היל רמאו אתמיתס הרוהי ws יפ וי
 סייר לעכו .ולוקלק אוה ונוקתו יסוי ' רב איר ןקיתו יישר לש ותעד ףוסל דרי אל רפוסהו יאתמיתס יסוי 'ר ו איר הזכ

 םשב איבה סייד לעב יכ וזו ריעא nns "my לבא ,ספדנככ יישר י"כב pi אוה ילואו י"שרב ןאכ תואסריג יוניש ןייצ אל

v3רחאבתכ יכ רפסה לכ רי בתכב יטיש יניב בותכ  cnpמיר הנשמ  Dno Pnארפפ  nona osן תכש א אלו  
 וניצמש י"שרב רובדה לע היגהל הצר v3 לעב שרפל ליינו כ"ע ושוריפ עדוי יניאו ס"ד לעב בתכ הז לעו כ"ע ר תי
 (ארפס) םתס ןויצהו וידחי םתינש ורכזוה םשש :אינ יורוכבב קר ונייה רתוי ןחכשא אלו וניא הז יכ תומוקמ המ כ ב

b]תוטוקמ ה מ כ ב וניצמש י"שרבש רובדה ףוס לע ותנוכ לבא ותרעהל ליחתמה "ובד קר אוה הימחנ 'ר [אתפסות  

a3לעבו  visר ב אלו יסוי 'ר ו איר כ"ג ןיבהו יישר תעד ףוסל דרי בטיה  ' pnm sb?יכ (םש) שימ לבא )* .חכשתו  

 יאתמיתס תלמ 'יל לינה יטופב יכ כייחמב ודיב אוה תועט י א תמי ת ס יסוי vs bn יר אבוה (.א"כ 'טוס) הרגאב םג

 .ח"לקתת יר ילשמ יקליב n5 ןכו
19* 



 (r3 Twy) תיקריס טחמ םע m" ואיבה ןוכנ רתוי

 < כ"ג חכומדכ אוה דחא קדס לשו קתס ןורתפש
 'גרתב "יא ו"יתב וניבר םרג רשא םוקמבש 'גרתהמ
 p" י"שר «bp תלדב bn תומוקמה ינשב 'ורי
 pub) :םש ח'ר 'יפו ונינפל (D'2 תיקדיס ינימ 'טוסב

 לכא ל"נה 'וריעבו ש"ע תורונצו pens תיקדס ומכ
 ye 9e פ"למ אוהש רמוא יתייה םשוריפ ילול

y'aתוחפמ עבטמ <  qumךפיהה התעו  
 יפל כ"'אש המ ןוכנ קייודי תוילגרמו תובוט םינבא

"bםינבא ןיב אוה וכפהו רבד המ יכ י"שרו וניבר  
 'יפ pnb לעפהו ? תורונצו ןיטחמו תוילגרמ תוכומ
 < סירפמ תקתעהל np'np ליעפהו סרפו vov ומכ
 .אקירס ג"ונבו ןמגרותמב ci אבוה C? oet יקי

 — Spalt &'pinps b'53] ומכ אָתְקְתִִק םשהו

verbergen, verhüllen (הנמטה ןינע מ"למ "np 

ver- םיִרָּתְסַה תיִּב ; Geheimniss ?»nb םשהו 

(hüllte, bedeckte Stellen(א'ער ט"יק) 'ייחספד ג"םב  

 הסכמה הז )^ יג'כ .ייעשי) .קיתע הסכמלו יאמ
pוהינ יאמו אימוי קיתע הלי גש  nbהרות  

 ןישרוד ןיא 'פד ג"רב ,(' הרות ימעמ cns רפס
Cam)תוירע ירתסב ןישרוד יא .6איי  IP 

 "בכשנה C 32:5 שנועו הרהזאו הקישנו הארעה
 (Gvb תואוקמב ח"פ (' לארשי ץראב .6'וב אצויכו

maאביש ןיכירצ ןניא םיטמקה תיבו םירתסה  
 ןהב אבל ןייוארה םטוחהו ןזואהו הפה b^ ,םימה ןהב
 ג'סב .הליבט ול התלע אל ןמתס םא לבא םימ
 םירתסה C ת י ב תאמוט Cb nob ןילוצ דציכ 'פד
 ןיא רבאה תצקמ אמטנ םאש D^ .האמטמ הניא
 < םוקמ רכינ ןיא ירהש רחאה תצק תואמטל לוכי
 ותואל אצוי אמטמ ןיא יכהל ימנ són ותעיגנ
 ירוביח האמטמ הניא םירתסה תאמוטד םינפבש
 תאמוטד אה (פש ייחספ) אוה רוביח ואל ןילכוא

Conoבושח אל ירדהל ןילכוא ירבחמד  ns 
 רבועה איצוה 'מגב השקמה המהב 'פב .(' םירתס
 תיב תאמוט יאמאו Cl» pom mmm ודי תא
 .האמטמ אל םירתסה ma תאמוטו איה םירתסה

piu ^bאממ ענונד תואמט ראשב ("ןיקלוח  
 .('הלבנ עגמ רשבה יאמאןה ןירבוחמ אלא רוהטל
 יתאבהש תומוקמב םירתסה תיבנ «m ה"יחא]*

"Db - bnb nep 

 ,נ'שו ב"עס 15 'דהנס :'ג תוכמ .ר"יק :ו"מ ,א"עס
mb oomנ"שו ב"עס , yopנ"שו ב'ער  myםיבר ' 

 'ובותכ : א"ם ב'ב : א"ם .ד"ל 5 53 s&onb ןכו
vyחותפו יולגו שרופמ אוהש רבד וכפהו ב"עס  
"yפסות ' "Unתועמ . . ןימותס תועמ ג"פס  

 המיטא ןינעב b" הנושאר הארוה םצעבו .ןישרופמ
onאל . . תומותס םיספל ל"נה 'ציב 'ורי לעפה  

 'נ 'ליגמ ,םותס . . mne .ר"צ 'דהנס .'וכו םחתפי
 םותס דמלי 3 mar"  .ןימותסו . . ןיחותס א'ער
 דהאו חותפ דחא תומ ירחא שיר ארפס ,שרופמה ןמ
 435 .ג"מ "לוח .םותסה לע mno דמלי םותס
 .םתוס וניא אמט םתוס רוהט בלח .ט"מ ,התמתוס
 א"ער u/2 מ"ב ,םיתס אל ימנ םתסימ א'ער םש
 ל עיפ .תלד לענ ומכ p^ וינפב חתפה תא םתוס
 ,תונולחה תא ןימתסמ ג'ע n'57 י"פ 'דהנס "ורי
 לועפ ינוניב .עיקר לש תונולח ןימתסמ ב'פ ר"בד

Yes vpתומבי ל עפנ .תומָּתּוסְמ ןתוא תואצומ  
 השרפ המל ו"צפר ר"ב ,בקנ )22 וכפה ,םתסנ :ו"ע
 םתסנודע 'וכו הרות לש תוישרפה לכמ המותס וז
 ,המכח ירעש ונממ ומתתסנ : ג'י 'טוס לעפ ת ג ,ונממ
 ר"יפ "לכ .המכחה תונייעמ ומתתסנ : ט"מ םש
 'ובותכ .היתנעט ןמתתסמ : 'ל 'ועובש ל עפ ת א ,ח"מ
 ,'ג 'כיא 'גרת 'ייעו היתנעט םתתסיא "xw ו"ק

mאללוג םתתסי ב"כ ,ד"י בויאל :םתתסא +: םתש . 
 bs bb nnb" :ז'מ mb טשפומה םשהו
 טשפומה םשה דועו םינפלו המיתפה ןמ ח"מ ח"פ

npעימשהל תלאשגה הארוהבו -- : ז"מ ז"ע  
 מ"ב האלהו .'ב הציב לעפה "יא םתס םשב הכלה

 — ]^5 אנת j^ bnb : ז"ס

  mpno  ;spalten pb 155) pnDוניבר תעדל 155
 יברעו פ'למ אוה ד"עפלו תיקדיס טחמ]

 ןירמאנ ולא 'פב werthlose) 388826 העורג עבטמ
 םינבא רכומ דחא Co) הטוס) םינהכ תכרב 'מגב
 תיקדיס רחא רפס תיקתס ינימ רכומ דחאו תוילגרמו
 עסש תעסשו .קרס 'עב bw" תיקדיס טחמ ונייהו
 תקיתס (CR יורי 'נרת )0 יד"י םירבד ;יה יג איי יקיו)

 טרפבו ןוזמל דחוימה רבד י"לב b^ ב"א) — אתקתיס
 "נוי הלמל ןויכ ב"ר ה"יחא]* | ,(ןגד לש רבד
 וניברו ןאכל ןינע ול ןיא לבא יקדס ע'ייעו %

"m םידב "y וברעתנ תואפריג יתשו הרות "nb . . ד"א הרות ימעט תואחסונ יתש zen ייכב 273 ow הליגש ייגו (i 

wowג''ונבו ךורעה לע ריעה  "nbס"שב ספדנב חיר ייפב (*  .הרות  mרבדל תועטב  ysייפמ קתעוח \1 .םש ןוילג  
un maגארפ יפדב (*  manילח אל המכ היאר הז םגו ןכ ארקנ תואוקמב ח''פ יכ תועטל אילפהו ימלשוריב ל"מר  

 ליעלרו ןאכד תארנו )5 .םירתפ תאמוט תועטב ג"ונבו י"שרבו ס"ש יייכב ןוכנל ה"כ (* .וינפלש םינויצב ןייעל שיגרמ אלו
 .ל"נה ייחספל ps nes" זמור וילע רשאו ונידיב ps רשא ןילוחל nes ייפ רחא ררגנש הארנ (* .םירתסה חיב לי'צ כ"ג

 .6 ב'לש m יקילייגנא ייכ ץבוקב) 'ילוח ייכב ה"מגר ייפמ קתעוה )? .חימגר ייפב היכו ןיקולח לייצו (*
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 זא לכא ךוועבש הריתסה תלמ רואיבל הופיסוהו
 הריתסה תלמב ךורעה תנוכ יכ םתוקיתש הפי כ'חמב
 הנמטה ןינע ונייה םדוקה 'עמ םא יכ לוקלק הנניא
 לטב דבעה בשי אלש םילעבל והל אחינ ש"מ הזו
 הכאלמ תושעל בושי אלו הכאלמה ןמ ותעד חיסיו
 ומצע ויתפי דבעהש ושוריפל 'יפו הליחתככ
 םינושארה וילעבל הנושארה ותכאלמל בושי אלו

"nb 
T 

sאחינ רועיש כ"או תולצעו הלטב ירבדב העשיו  
 vnb אלש הצור וניבר eb .ירתסיל אלד היל
 הריתפה jb רקיעהו םייפש המ sn דבעה ומצע
 לבא ,(תופפותה ייגכ העידיה Wn אלב בוט רתוי ילוא וא)

 תלמש תופסותה ילעב תנוככ כ"ג ל"נ ןינעה ףונב
 יכ ךורעה תטישב אלו (sw לוקלק ןינע ירתסינ
 ^ רס 'עמ ירס ןמ לעפתא אוהו ימצע תערמ םא
 דואמ ןינעה יפכו לקלקתיו עורי אלש 'יפ 'טו
 לצעתיו לטב תויהל ליגרי אלש י"שריפ הפי דואמ
 תוביתב םילעפתמה ךרדכ תשמשמ ו"יתה ירתסנ
 ירפ שרשה ושוריפל Di כ"או 'וכו ךמסו ןייש
 םגו ,(י"שרב ב"ירנה p5^ ורוסל רזח ןינעמ רוס אלו)

nsןוכנל ןיבה ק"בב מ"טשה איבהש 'יפמ חכומדכ  
 ub היל אחינ מ"טשה ל"זו אוה b שרשה יכ
 אל יאד אזוחמד יסולכואב (mue הירבע ירתסל
 מ"משה לעבהז לע בתכו ב"ע י ש ל ח הכאלמ ידבע
 יאד ירייא םידבע םתסב יכה אהר יניעב אמית הזו
  םתסד םושמד עמשמ אלא ישורפל יל הוה אל
 רותסל אלד הירמל mb אחינ qn ןינלצע םידבע
 mm אלש ירתסל 'יפ ח"רד .אדח ירת מ"ש כ'ע
 'עב תעדל יתיארה רשא ותטשב ךלה כ"או שולח
 דועו ירס כ"ג שרשה ושוריפ יפכ כ"או ש'ע 'ו רס
 ןינעמ ךורעה 'יפכ ומצעב 'יפ מ"טש לעב יכ חכומ

 — [הנמטה ונייה .הריתס

das Gespinnst von (אתירותסמ םשהמ הנבנ ^nb 

  (der Garnhaspel abhaspeln, abwickelnולאב

 אתירותסמ יתייא Cb 'יליח) mn ינמיס 'מגב תופרט
 ןושל (' אתירותסמ b^ .אקושב אללוד רתס
 דועב ב"א) — C1y 53 יאיפש א (! ה לחמ
 pum כ'חאו אללוד רמאנ שוכב הוטנה טוח
 תודוגא ותושעל אתירותסמב ותוא םילגלגמו

| 

 טמק
 '& קרפ ערוצמ אופסו ש"ע ח'ע ,ב'חב n הזב
 ב"מ א'פ 'טוס רָתַמִה m3 rmm .האלהו 'ב השרפ
 אוהו ,(םייונשה ג"שו ov בייחב) ע"ייעו רתס םוקמ "5

 ,ג"י "ימריל ;ו"ט ats it "רבד 'גרתב ארתיס
aהרות ירתס הזו דוס "יפ ימינפה רתסל לאשוהו  

 ירתיסב יקב ר"ע ט"כד ה"פ 'ובותכ 'וריו ל"נה ייחספ
 ינבל יירתס הלינש הז אוה ימ s3 'ליגמ ,הרות
 ה"מפ v'3 53 unb הלינש אוה ינא 'וכו םדא

psא"עפר םשו ,היולנכ הרתיס  mno psהיולגכ . 
 mam .'ג לגמ ע"ייע םירתס תליגמ נ"שו ^i תבש
 :'ה 'גיגח y" טאלב b^ רתסב ת"יב by רושקב
 לעפהו :'ט ב"ב jp 'שודיק .'ט Si 'טוס .ז"ט
 התיהש ow לע רתסא .ג"י 'ליגמ C ops פ ב ונממ
 ,ה"ס 'יעשיל 'גרת לועפ ינוניב )8 הירבד תרתסמ

reא"ל 'וכרב לעפ תה .ןֶרֶתַסַמ 1^ ז"ט 'ימריל ; : 
ewהארת ואל  qosורתתסי :םשו ,רתתסאו ; 

 ,'ז bmp 'גרת .אָנְרָתַפְסְמַ ןויכ םש 'וכרב לעפ תא
 .'ב טשפומה םשה .'וכו רבג רתתסמד אמכיה 3^
 ב"עס ז"טד א'פר 'טוס v^  ,הריתסו יוניק : םשו

 -- [הריתס ry" ג"ערו

 . לעפמ ר"עפלו הריתס pip וניבר תעדל) (?, רתס
 sohlecht התחשהו לוקלק ןינע לעפתאב ירס

Cwerden, aus der Art schlagenםיצע לזוגה 'פב  

 הולמה 'מגב ךשנ והזיא 'פבו 6.ז'צ ק"ב) מ'ר 'מגב
 ירתסינ אלד היל sms (א'ער היפ מ"ב) וריבח תא
 לטב דבעה בשי אלש םילעבל והל אחינ .p^ .ידבע

mb"תעד  Caתושעל בושי אלו הכאלמה ןמ  
 ה"יחא]* .ה רי ת ס ה ן מ רקיעהו הליחתבכ הכאלמ
 תופסותמ תחכונה היארהו ט"ק י"כב ND" ןוכנ ה"כ
 ןושל ךורעב b bn^ ובתכש אחינ ה'ד ל"נה מבד

avroירה כ"ע לוקלקו  wowהמ םהינפל היה  
 כ'ערו תס ל ny ןמ רקיעהו bn ךורעב ספדנש
 תמאבו XLVII דצ אובמב הז לע יתאלפנ רככו
 ונניא mens הפירה 'לב הריתסו pan לכב וניא
 pep לכ ילב כ"או .'עה ms ע'בשפה "יע ק"הלמ
 יכ תעדל תאז קר pn" 'פסותהו טק י"כה "יג

 לוקל קו :תחא הבית רוע ובתכ תופסות ילעב <
 הובתכ םמצע תעדמ ילואו ילש י'כ ךורעב bw" המ

 ע"פרבו ט"ק י"כב n2 )* .אריתסיא yy רחא שורדו P) .ש"ע יררתס yony vns אבה יעבש גשוממ ולידבהל ידכ אצמנ אל לקב )!
 ע"ייעו ורפטמ 27m n י"כב ורטסומ ר"פדבו ורטשימ 'ב יוו י"כבוורתסמ טייק י"כבו ימא ליסאב'ציניוו mb יפדב ןוכנ ה"כ ) .ומצע
 'ציניוו יזיפ יפדב ה"כ )5 .אתירותסמ עיייעו לע לעד ןויכ אתשבשו אמלעב שובש קר הארנכ הז לכו תואסריג ראש לילס
 .יתיאר ןיאו יחכונה 'עב ב "ר פר ג ןכ יכ הלזעמ היגהל יתיצר לינה יעב לבא יס ,ב"ח) לד 'עב ןוכנ היכו 'שמאו

n"ךרוצ  onsי"כב ייל ןכו ללכ 'יל ריפדבו ,הטמל םיכפב יייע ןוייע  zmרבו ט"ק "33 הייכ (* ,ביינש קייהעב 'יאו  
 .לילס :y'"y 1188061, 8820 ט"יאל אוהו ליינה עיייע לד iy ףוסב זיראפ י"כב הפשא היכו אפשא ל''צו

Jin 

^ "ED 



 .ןיכלמתמ ןירבער רתב [ישיב ל"צ] (אשיב) ידבע
 wm 'גרת .('ור ת ס ירמ ותייא ב"עס 'ח 'ורוכב

(Gr ae ox)יז יירכ) וצתת  ,יהורתסו  €nנרת ' = 
 | חס .ןורתסי 'א י"רת G5 ap pp ,ןורתסת
 / = ,רתסנ ןמגרותמה à" יפכ 'גרת (היכ Ye .ילשמ)

 < !ןיקופתמש הגיראה יטוח לע )2 mp רמאנו
 < ט"פס ייאלכ 'וריו .ר"יד ג'יפר תבש v^ ל עפ ת ה
 רחס ילוא ni הוה רּתתְסַמ ןאכמ תוחפ ד"ע ב"לד
 D 5 רעש תטירמ לע (ג דועו ,(םדוקה 'עד אתירותסמ

(ausraufen das Haar)ךייזמ ירתס : ז"טק "ומבי ,. LER 

 .ןוהירעש הילע היתיב ישניא ןרתסמד דע :i 'ירדנ
 ריתהו דירפה b" ל"נה ע"למו רעשה maa לע ('ד
 ה"מ א"פ הטוס das Haar auflósen) תורעשה

 היה םאו . . הרעש DN רתוסו N'D 'טיס 'פסות
 by (m awme יפסותכ רתוס היה אל האנ הרעש
 41^ ריזנ (aufheben, Zerstóren) רבכד הזיא תרפה

 'מא b'3 רתוס רמא ןנחוי 'ר דע 'וכו vn ינירה
 האלהו :ד"י ףדנו םשו י"שריפב p" רתוס וניא
 ומוי אלא רותסנ אל ב'עס ו"ט Dv ,'ימעפ הברה
 , , םירשע רתוס ב"ער ב"נד ב"פס ריזנ 'ורי ,'וכו

 Yp םש T" ,ש"ע םישלש רתוס . . לכה רתוס
inusפסותב ה"כו וב תורתוס תוועש יתש ' 

 .'וכו רעתב אלא רתוס ww םשו :ד"פ 'וריזנ
 רתוס היאר איבמש ןמז לכ הנשמב .א"ל 'רהנס
 סתתסיש דע רתוסו ןנחוי ר"א ימגב : םשו , P תא
 -wider תודגנתה 555 (' לאשוהו | ,ויתונעט

sprechenרבד ריפה וליאכ  now3^ תבש : 
 ןירתוס וירבד ויהש לאקזחי רפס זנגנ אוה אלמלאש
 לאקזחי 'פסב שי (ינליוו פישב) gs ^p הרות 3595
 pa הרות ירבד umb וליאכ ןיאומש םירבד
 ןייעו כ"ע ןהב אצויכו  תוכונחו םידעומה תונכרק
 ןירתוס ךירבדש ךייד אל sb םש ,י"שריפ כ"ג
 ,הז תא הז ןירתוס ךירבדש אלא Tox דוד ירבד
 א"פ האיפ 'ורי .הז תא הז ןירתוס וירבדש םשו
 הזיא א"עס א"סד א"פ "ישודיק ^ ג"עס ו"טד
 .וירבד תא רתוס אלו 'וכו ומוקמב בשוי אל ארומ
 !p^ רותסל השעמ n'b. 'ירדנ : ה"ס ז"ע .ב'ק מ"ב
 ונייה רותסל השעמ ל"זו 3^ דצ םלוע תוכילה
 השקמ וירבד ךפה הארנש השעמ הנשמב איבמשכ

cooשי יכו רמולכ הימתב רותסל השעמ רמואו  

Y |ייעו וירבד רותסל השעמ איבהש םרא " pw 

» 
 ב"ו סרג m ^b יפלו ה'יחא]* ,(תוליבחו
 אללווד ב"ר ןיכהו ליסאבו 'זיפ ר"פדב ה"כו אללווד
 סרג ow םג לבא 'ו לד ע"ייע לילד = אללוד ומכ
 אלו ב"ה י"כבו 'ציניוו 'פדב ןאכ ומכ אללוד וניכר
 רבכ לבא ('(יקרתסב 'עו à לד ע"ייע יפסותה ייגכ יללוז

 תמאבו הגירא יטוח (now פ"למ יתשריפ 'ו לד 'עב
 p" הלוד רתס 5" ה לוד m twp" "23 ה"כ
 םשהמ הנבנ רתס לעפהו .היוטו הגירא יטוח לגלגמ
 פ"למ אוהש לילס 'עב 325 b^ רשא אתירותסמ
 היוטה יטוח םירשקנ ול sib רשא ךלפה הנק
 ושריפ "nb .היוטה רמג רחא ונממ ןילנלגתמו

wmאוהו הלחמ יכ רע ןושל ל'צו הלחמ ןושל  
nO" Garwinde Aisי"כ "יג יפכ שרפל ףיסוה  

 ק"הע הפי וניבה ןכו רומאכ אפשא זעלב ר"בו ט'ק
 ש"ע לילס 'עב אבוה ז"עלה oy ושוריפ רשא ב"נש
 pw 7^ ^p le" ןילוח י"עב התע יתאצמ ןכו
 ך"ילרפעלק זנכשא 'של vy כ"ג אתירותסמ בתוכה

py ^b»)ש"מו ,(ל"נה  myש"רייטלוושיד בתוכה  
 צ"ל אוה (ש'יקייטלשוויד סיטב יילוחב יישרבו) ז"לב

Garnwinde, Haspel = devidoirילוחב ה"מגר י"כבו ' 

 תירותסמ ל'זו p^ (ביעס ves ףד יקילייגנא v5 ץבוקב)

biosצ"ל אוהש הארנו כ"ע זעלב  Well- treuil 
baum, Haspelbaumרואיב תבוח יתאצי הזבכו ] — 

"nb *הסירה ןינע ס"לב)  n» mensה 'רזעב ', 
 absondern דירפה םגו ךתח ̂ ע"לבו ביי

mn» auseinanderreissenםינפב '"« ), 

 ל"נה ס"לבו 'רזעב "יאדכו הנושאר הארוהב )*
 mom" הנובה .ג"ע תבשב 'יא הסירהו הציתנ ןינעמ
 םא : א"ל 'ליגמ ,ןירתופ דיב ןינוב ולפיש v5 'מוי
 לאו רותס הנב םידליו רותס םינקז ךל ורמאי
 םינקזו הנב םידלי ךל ורמאי םא .'מ 'ירדנ ,הנבת
 ורמאי םא א"פ Uy 'תפסות ,םינקזל עמש רותס
 ר'להק ,ןהל yew שדקמה m3 רותס םינקז ךל
 'כ 'ינעת .לתיכה bon ^p ורתוס : ינא אצומו 'פ
 ,הל רתס הוה אתעיער תוהד אתישא לכ ב'עס
 אתשינכ יב שניא רתסיל אל :'ג ב"ב :'ג 'ליגמ
 הב n" לבא . . יתירחא אתשנכ יב 537 דע
 תירתס יכהו יכהדא .'ד םש .ינבו ירתס אוהית
 אל תותס אל יא היל וחלש . . היל תיינבו היל
 תינבו C תרתס יאו ('ינכת אל nno יאו רתסת

zer- 

om )'ביחב , v5pר " ם ד "יגל דיטב 5 הרעהב  bwםא 2^3( סיש י"כב ה"כ )? ו " פרד 'יגל  Nbלא התרתס  
«nonינבת לא התרתס םאו . *) i33ירמ כ'ג םשו (: ז"ס ףד ילייגנא י"כ ץבוקב) היימגר י"כב ג"הכ (* .התרתס םאו  

 'א רתס 'עב יתרמאש םעטמו my אצמנ אלו קייודמ וניא לעיפה לבא ורתיסו ייישרבו הורתיסו לעיפב ג"ונבו ,יניצחו
 .יא רתס 'עמ ולירבהל ידכ לעיפה ונממ אצמנ ps רשא ןאכד nb" ןמ ולידבהל ירכ לקב אלו לעיפב קר אצטנש
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"yהזבו םטסד6 ראותהו ,(6טש שרשהמ) טסל%  

 ,ב'כ 'א Vm ;א"י ,'ה סומעב תיזג םינקז 'ע וקיתעה
 וניבר יכ ל" דועו son אוהו 5016 י"כ תצקבו 'ב
 םדוק ויהש תיזג ינבא ,לסופה אוהש 'יפ בצוח קר
 ט'דסב pw i'm" תטשב הזב qom ליוג ינכא
 ןילסופש ולא p^ ןיתתס לשו ל'זו ט'כפ 'ילכל )20
 n) מ"כ) תיבהב ןגיסרגדכ ןיתתס ןמש תיזג ינבא
 .ל"כע 'וכו בייח nnb תתסל רסמש בצחה ר'ת
 ms" ןכאה ודיל אבש ןושארה יכ רקיע ל'ג הזו
 העיברמ אוהו תתסה sw בצחמה ןמ הבצוחש
 psum] ל"צ] (ןיבצוח) wm ורכזוה ןכו ,הקילההו
 ר"קיוב «ns ,ח"מד ד"פ 'ילקש 'וריב ןיתתסו
 DD" מ"ב 'ורי ,בצחמ ע"ייע תתסה סחנפ ו"כפס
 טשפומה םשה םשו . תתס םימעפ הברה ג'עס ב"יד

(das Behauen der Steine) (* numoוריב ה"כו ' 

 רמג איה םינבא לש qmm ד"ע א"יד ט"פ תבש
 ןתיתס :םשו : ג"מד ג"פ ז'ע 'וריב ה"כו ןתכאלמ
 לכ לע וב ןירתמ ר"ע ג"מד ד"פ םשו ,ןתותיס ל'צו
 אצ Ty ד'לד ג'פס "יעיבש qv ,תותיסו תותיס
 ,ןאכמ תותיסל חפט יצחו ןאכמ תותיסל חפט יצח

 'וריב ןכו ל"נה תבשו ק"ב לעיסב ונממ לע פהו |
nivג"יד  ב"יפר . qnn xyבייח + + ןיפיכ רקנד  

 ןיפטקמ א"פס "עיבש 'תפסות .תתסמ םושמ
qnomקרס ע"ייע המכרכו התתיס ר"שהש שיר  

 וב ןיתתסמ bp" רצ כ'רד 'תקיספ .םכרכ 'עו 'ו
 ,ה"סק רצ כ'רד 'תקיספ (*וב ןיגרסמ וב C ןיפלגמ
 דמוע היהש הובג רוצל ב"לקת 'ר ףוס עשוה 'קלי
 םהל רמא וב ןילשכנ םדא ינב ויהו םיכרד תשרפב
 'קיספ — 'וכו העמיק העמיק C 'וכו ותתס ךלמה

7x 20לש ןבא ,ו"סק  mobלש ונוקית יפל  
vw"ש"מו ששג ע'ייע לבא תתסמ ל"צ רעבאב  

 ,[א"פש ,ב"חב

nno - "nb 

p»ראותה — םש ק"ירהמו העומש  ^b 3inbסרוה  
O^ 3" 7552 *nD (der Zerstórer)ר"בב שרד  

 nb" :ד"ל הטוסבו ('ןירותס pi sino א'עפ
 Dun דיב ייונב r^ .ה"בקה לשוישעמ רתסש
 ji םינקז nvno + א"ל 'ליגמ טשפומה םשהו
 הריתס םידלי ןינב .'מ "רדנ ,הריתס םירענ ןיינבו
 Y" .א"פ Uy יפסותב ה"כו ןינב םינקז תריתסו
 רעת תריתס :ה"נד Yb םשו : ב"נד ב'פס ריזנ
 אָתּוריִטְס ס"לבו .לעפהב ליעל y" שממ תריתסכ

Gee =(הסירהו הציתנ  mmאלו 'פ ר"כיאב  
 .אתולג ינאמו אתיירוטיס ינאמ הינייז ינאמ + רכז
 ןב לאעמשי 'ר :ז'נ'ורוכב (יטרפ םש) לֶאיִרְתַס *

 ו"כקתת 'ר בויא 'קליה 'יגו לאירתס
 .לאירתכ ^

nnbראותהמ הנבנ לעפהש ר'עפלנ)  nnbאוהו  
 "יע Steinmetz םינכא בצוח 506% י"לב

 הכמהו תתפמה Co'p תנש הנובה 'פב ("נפב
 תתסה תבישי )"5 יילכב ב"כפ ןחלשהבו ,שיטפב
 בשויש הלודג yy תכיתח 'יפ ('סרדמ האמט
 לש תבקמ די )5'0( יילכב ט"כסב C moy. תתסה

nnb(:ג'צ ק"ב) םיצע  לזוגה 'פד ג"רב ,השש  
 בצחה (Ch^p אעיצמ אבבד ג"סב .ןתתיסו םינבא
 תיזג ינבא לסופה םינבא בצוח b^ .תתסל רסמש
 ג"הכ ה"יחא]* ליוג יננא םדוק ויהש
 ינבא סיטב ריב ייכבו) י"כ ראשבו ט"ק י"כב הנוכנה

mהצר וניברו !ליוג ינבא ו הי ש ע"פדב לבא  
 םינבא בצח בצוחה יכ לסופו בצוח pi קלחל הזב
 ליוג ינבא ונייהו ןייפשמ ןניאש mm ^53 תולודג

pyןיעמוש ליוגב ה"ר :ז"יק מ"ב י"שרבו ליוג  
 םדוק ויהש mui ינבא בצוחה אוה לסופהו ול
 רומאכ י"למ ל"נ הלמה תרזגו .ליוג ינבא ןלספש
 ^Q^ a בימ) בצח ('לפמאק יפכ) וקיתעה םינקז 'עו

 .תאטט הרשק הרוהט הריתה תתסה תבישי א'פס ב"ב יילכ 'תפסותבו (* ןירותסמ רב רותס an vp^ יר אציו יקליבו \'
ontןוכנ  va23הלועמ הניאש ייגה 'תפסותב א"יפ מיב יפריא ייכב לבא (* .טיק  nun) nvתותיפ םג ) am mm 
 יתבר 'קיספ (5 das beim Meisseln Abgebróekelte. ןירורפה ןהו תתסה ירי לע בצחנש המ ייפ 2 טס

 ןיגרסט וב ןיפלגמ וב [ןיתתסמ לייצ] (ןיתתתסמ) an" טיילש יר ייעשי יקליבו יתבר יקיספב ייל )* .םיגילפמ ס"טב 15
 = .והותתוס יקליבו (* ,שיימ שייע ןורחאה גרס y^ ףוסב ושוריפו וב



  .הרשע שש

 m5) בויא קוספה «mo דור ע ןוכנל oe ב'הו דיל 'ב Ww ו'ו יזכב תואה םויפב ה'כ ה"יחא*| =
 = ךוע םלשנ im "an e'p י"כבו ,הרשמ ד"לו 'בו 'א ^Y י'כבו ךורע ט'טב 'בו 'א vn י"כבו |
 חתא ך'מס qw םלשנ Ya י'כבו .ןיאמ שי ארובה םשכ ן"ייע TW לחאו .ךמוסהו רזועה ךורב ך"מס

ms Twהמואמ אצמנ אל םואיזומ שיטירב י"כבו .ן"יע  nw oniךימס ] — : 



 ורשקתנ ,'כ 'ינעתב ה"כו ש"ע 'וכו הבע בעב םימשה
 ,ןתרזפמ חור םישק םיבע 0 ב"ב .'וכו םיבעב םימש
 ודריש pen : ט"ס amm ,'וכו אביע יאה :ה"ע ב'ב
 m) ש"י תומש) ןנעה בעב 'גרת ,ידע ע"ייע םיבעב
 בוי הרבע בעכו ,אָביִעב 'א י"רתבו אננעד אביעב
 םש 'גרת 'ייע דועו תרבע sTy ךיהו'גרת 0 ייל
 לעפמ own תרזגו — ב"כ ,ד"מ "יעשיל ;ט'כ ,ו'ל

yyאוהש בע וראבמ 175 $23 לבא ('א י'ב 'כ'א  
 ג"ע ו"סד ג"פ 'ינעת 'וריבו עיקרה us תא בב ע מ

"anז"חא אבה ע"ייעו — דא ע"ייעו הבעמ ] — 

;dicht, diek ירמוח moa py מ"למ nay — בע 
  ;dicht machen n3'y nayמ"לב יִבּוע .,יבע

(die dicke Stelle, Dicke, Diohtheit *2yג"רב  

 לכ (GU 'וליהאב ו"י 'פב (ב'עס (r7 תעשב ק"פד
 (* עדרמה יבועב האמוטה תא ןיאיבמ ןילטלטימה
 C הבועמ דחא ('גשמב ביער חיימ יכוס) הברעו בלול 'פב

nmקדימ  Cאיצומש הבע (' וחוליק דחא לפסי "יפ  
 ולא 'פב ,('"טעמ טעמ איצומש קד nw" הברה
 טחממ אנש יאמ (ט'מ hn" האירה 'מגב תופרט
 ססמה 'מגבו .תוסוכה ma יבועב תאצמנש
 ןימומ הבויה 'מגב רידמה '52165 00(
 תיב יבועב תאצמנש טחמ Cvy 'ובותכ)
 תוסכ בע 9": "ילכב ו"כפ לדנסב .(תופוכה
 p^ .ןמגרא ךירכתו ןמגרא בע סרדמ תוסכ ךירכתו
 p^ )^ תוסכ בע mim תוסכ vob ןישועש 725
 תוסכ ךירכת ןמגוא עובצ בושח 325 ןמגרא נע |

 א"תיב א"פלאהמ רשע הששה ms אוה 'ע *
 'ויתואב םימעפ ףלחוה ןורגה תויתואמ ותויהבו

 ןט ע"ייע טמשנ םגו אצומה ותוא לש 'חו 'ה 'א
 ע"ייע 'ג םוקמב אביו !pb רס (אנעוט — אנוט)

 ע"ייע ירבעה 'צ םוקמב ר"אלב mas םימעפו ררע
 עבר (אצי — NP (ץרא =) אערא ,(ץע — עא
 אכיו .ןתלוז דועו ףאצ=) ןע .ןאע .(ץבו =)
 דועו 'ורו י"ל לש הרבהה mw םוקמב םימעפל

 ע"לב -- וליסכע ,עמעטע ע"ייע תפסונ 'א םוקמב
 .הדוקנב 'ע תוא בורל ותמעל

 .ץע 'יפ עא תחת םימוגרתב םימעפל אַע *

 .'ז לע yy לוע לעפמ לאע *

 ,'ז ןע ע"ייע (QGehafeieh [אע *

 .ע"ייע אתע ומכ אתאע *

^pi ר"אלבו םיירבע מ'וא 'ייע ןנע ^b (מ"למ 2p 
 ?jn רמא 'פד ג'רב diehtes Gewülk) אָביָע

 NUDU הילוכ אביעד אמוי (ב'עס חיכ אמו) הנוממה
^bןאכל עיצפמ שמשהש ןנועמה םויבו ליאוה  

 שמשה חרז אלש םוקמב תורועחוטשל לוכיו ןאכלו
 C3 'וינעתד ג"רב .(' ןישבייתמו תחרוזש \' םוקמב
 הירתבו ארטמ, b^ רטמל תוינש תוחורהו םיבעה
 ארטימ יוה וליאכ ולעמ אביע וא אתוחינב אקיז
 אה .ט'נ 'וכרבב ה"נכו ה"יחא]* ."אניינת

 ורשקתנ י"שריפ אננעב ריטקד אה אביעב ריטקד |

 םוקמה ותואב ni תומחו המח n3 לצה םוקמב bw" ןגועמה םויב וישכע חיר ייפמ חכומ ןכו )* .םוקמבכ לי'צש 553 )!

 היד :ז"ט תבש יפסות יייע ןאשונה םדא לע האמוטה תא ןיאיבמ יולהאב )5 .(ינליוו סישב) חייר 'יפמ קתעוה )5 .אוה

 וריבו ינינשמבכו וגיבר ייגכו הבועמ דחא סיש ייכ ^35 ל"צו הבועמ דח א ו סיטב ג"ונב )5 .תבשב ימגב )^ ףדבו לכ

 .ח"יד ב"פ יטוס יוריבו  .ה"כ ייכריעב היכו ישוריו ז"יפ יוינשמבו ס"ש י"כב ה"כו (5 .חיר 'יפב ה"כו הבעמ ש"ק י"כבו

bu v33ןעכנימ  paייפמ קתעוה 65 ."5 םשו ח"ר ייפב לי'צכו (* ,חייר 'יפב היכו  màהייכ (* .ינליוו ס"שב יכופב  

 = םייפבו ,ומצע םשב ש''רב היכו ('" ,תוסוכה ma דע תופוכה ma ןמ תועטב טמשנ י"כבו ע"פרשבו ו"ופרב קר ןוכנל

 ,6:= עילל wow הארגו 'וכו הביע םסרופמ ומשו םידגבה וב ןיחינמש הבית ומכ השעי רוע הסכמ e^ ם"במרהל

5p ysםידגבה וב חיגהל רועמ , 
20 



 — [היבועב

 בע )=  '"y Jochbalken, Zaumleder ni2y(םינפב =

 לועב עגונה (G7 'ילכב א'כ p^  עגונהב
 = העובקה העוצרה b C" תותובעבו ןיעב ברטקבו
 < pea ^b .('ודיב בכורה השפותו (' פוני לכב
 ואיבי דרפ וא סוס וא רומחה םע ןישרוחש ולא,
 ושעיו קש לש וא רוע לש וא רמצ לש םידגב
 = = ( "ךאוצל ותוא ןינתונו ןיעל המורו 6 לילכ ןימכ ןהמ

M 
^ X1 ה 

^" 
y 

 שיש םישרפמ שיו .םיחיוב ןכו לועה וילעו
 ל"צ] ("'(אתכומה Tin סנכנ ץעהש) תושירחמ
 איהש השירחמ שיו [אתכיסה ךותב סנכנ ןיעהש
 תעבט איהש ןיעו <" [ןיעה ל"צ] (ץעה) oy תקבדנ
 אינתד jw ןינמו ןקיבדמו ןהיבג לע ("ןותנ
 ןיעהו ('"דצעמבש ןיעה (א'פ ב"ב יילכ יפסות)

 ןינמו .maya ^e ,(" הקלח תייטב ומשו השירחמבש
 'קיג קש וא רוע וא Dn םידגב תובעהו ןיעהש

sun] G7 amישרפ ינימש ארפס) םינהכ תרותב  
(neaתאו ןיעה תא הברמ ינאש לוכי וא  

mayaל"ת  Ge P»אלו םהב הכאלמ השעי רשא  
 )^ ךוראה ץע C* [may] םירחאב הכאלמ השועה
 mw לועה (ni b איהש השירחמ לש
 ןנברד אנשילב [ןישירמ ל"צש ל"נו] (" (אנאשימ)
 153 (היכ ,אימ יקזח) yy) בע ל"צ (בע «yi אוהו
 יקזחי) םיבעהו (שרמ yy בימ דיפ ייבז) ונשריפש

 בותכ תושירמ ב"א) — (""ןישירימה ולא 002 םש
 ,ושירמ 'עב ןכ סירג ומצע ךורעה לעבו תואחסונב
 = ןישירחמה ולא ןכו) ל"נה erp י"כ 'יג יפלו ה"יחא]*
 רחא ףלאב 'מ י"כ ^15 ןישיראמה ל"צ ב'ה "22
 — bag אוה Tm אלל ב"ר תרעה (שרמ ע"ייע ם"ימה
 | שבושמ היה רבכ חסונה iem םג i75 םג

 (תובע =) בע - 3p) — בע

j ו 

 דנק

 (xw הרוק bys y'"p א'פר vow הרקת לש | wes השועו שובלמ ותושעל יואר ןיאו בע דגב
res vuv sb moהרוק לעב דועו  prbםיבעה 05( ח"כ 'פב .(' םלועה גהנמכ אלש 33 <  

 יפסות) אתפסות .2 לע 'ג םושמ םהב ps םיכרה
 ,םידבלהו םיסוגסה ןוגכ םיבעה ןה ולא (ה'פ s םילכר
 לש תואלמופהו (' ןיסדרבהו (*ןיסרבה םיכרה
 שאר לש עבוכ "53 אמיליפ b^ ב"א) -- שאר
 (* (תואלמופ אלו oan ל"נ ןכו עוש רמצמ יושע
 םיבעמ ףא 'מוא הדוהי 'ר 'מגב ךפהש ימ 'פב
 ןיפחמ רמא דח יסא ברו אייח יר (הנשמב : גיי קימ)
 הייחא]* ,('(מגב 58( 'וכו יכומסא ןיבעמ ישולקא
 ל"זרדבו (ו"ט ,ביל יירבד) תיבע לקב n3y מ"למ לעפה
 ו"סד ג'פ 'ינעת v (bun^ ק"מ paye לעיפה םג

so "y xyםדוקה 'ע  men ^v mbז"יד ג"פ  
 qno :2^ re םשו ,לדהל תנמ לע הביע ג'ע
 תא הבעמ .ג"לד א'פר 'יעיבש v^ ,ןכעמ אוהש
 mayo mani ג"ע ב"סר ד"פ 'ציב 'ורי ,תורוכה
 בבע לעפמ כ'ג תויהל לכויו הָּבּועָמ לועפ ינוניבו
 יייעו "שו הבועמ ע"ייע T0 ל"נה ב"ער ח"מ 'כוס

soר"ס 'יחספ .הזל םדוקה 'ע  : y'"y ray nob 
 ג'הכ ויקש תא הבעמה T'bD האיפ 'תפסות .ךעמ
 בַע ראותהו !חפקמה 'פריא י'כבו 535" 'פדב
 ,הבע nb +: ב'כ 'ציב 475 : ו"ל 'יחספ הֶבַע הבקנלו

"moה"סד ב"פ "נעת 'ורי ,הבע התלילב ב"כ  : 
 ד"ע ט"כד ה"פר 'יאלכ v^ ץובקה .אָיְבַע הודבע
 .תונווכמ ןה m" תובעה תונווכמ ןניאו תוקד ויה
 תוסכ b^ םיִבַע ץובקהו ,בע םשה םוקמב ראותהו
 ^31 ד"עפ ד"ד ב'פ תבש 'שוריבו ליעל y" בע
 יינעת 'וריבו .םיבעה ל"צו םיכרה םיכעה ס"טב

SÜDד'סד : snןדיבע שמח ל"צו ס'מ ןיבע . 
 ה"פר ב"ב יורי ןיִבּועה ץובקהו יִבוע = יִבע םשהו

quג"לד א'פר 'יעיבש 'ורי היבועל םייוניכבו  
 . . עיקר לש ויבוע .א"סד א"פ הלרע יוריו ג"ע

mayץרא לש  N'bonsa Mביר  aUפב | היבוע " i'nךוראה שוריפה לכב ררגנ וירחא רשא  

"wy (i273 'ילכ יפסותו שיירל מייפב  wbש"רה ןויכ הילעו  ^b)היכ (? .ךומסבש היפ ביב יילכ יפסותמ חכומ וניבר  
paxשייק יייכב  m»יפב ' sqmיילכל  n/3יתכראה רבכו ש"ירב ל"צו ןיסדבה ןאכ ע"פדבו (ןיסריבה םשו 20 ט"דס)  

 יפל ב"ר ירבד םינכו )* .סדב y^"y תורחא ייג ןינעבו ןיסרריבה (jm 'יפב )5 .שייע (b^ i'm) סרב יעב וזה ean רובע
 המ יפל לבא ג'הר ייפב כ'ג w^ שאר לש תואילמיפה ייגו gefilzte Wolle, Filz mna יל ןויכו שאר לש ייג
 ע"ויע איינלמפ ןמ העיטק הלמה שאר לש תפסוה ילב ח"מ ה'כפ יילכ שיירב mu תואילמפה ונינפלש יפסותב ייאד

y" )5ז"כפ יילכב ג"הר ייגו ש"מו עיומב הייכ (* תובעב גיונב \5 .וניבר ייפ םשו שלק , v5אמלמ יפ תשבושמ . 

 אוהו ילכב ע"פדשבו ט"לר T mi ע"ייע jon wm סוגילכב 5^ סובילכב ר"פדבו ריבו ביה דיל ויו ט"ק ייכב ןוכנל

no» (!5 .ס"ט ל''צו גיהר ייפב ( yvyםינוש םישוריפו ברטק . *) לילס ם"טב שייר ייפב. *') nbiהמהב יראוצל ג"הר . 

 אוה םיטו רעצמבש 'פריא י''כב ('* .ןותנו ע'יפדבו ש"ירב הייכו('5 .ש"רב ה"כו ('? ,םינפב שיימכו ךורעה םשב שיירב ייאדכ

 .המינפ אב ןוילגמש הארנו כ"ע תעבט הקלח המו :רוע ג"הר ייפבו ךמס y^"y ע"ל mm )5 ג'יהר ייפבו ךורעב ייל ( ל

 שיירב 'ילו הנאשישמ ט"ק י'יכבו האיגושמ i'm ייפבו )! .ב"ער ייפב כ''ג יייעו השירחמ לש ב עו emn (U .שיירב ייאו

 תושירחמה פ"טב ג'הר ייפבו עיפדבו שרמ עיייע א'ער זיפ ק"ב ימור ס"ש v23 ה"כו טיק י"כב דואמ ןוכנ m3 (י*

 ,חושירמה ולא ciym גייהר ייפ on sx ןכו ןישירימה ס"ש v3 nnn םירפסה 732 אוהש תושירימה לי'צְו
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 .ארתב בח 'עב אבוח סרג ךורעה לעבו אתיירחאד
 ז"כ ^ ילשמב 'n אבוע 'טישפב ה"כו ה"יחא]*
 ה"כו היבוחו היבוע 'גרתב תואסריג יתש םש רשא
 ,(1+ הרעה טיכש ,גייח) 14 י"כ 'יג יפכ 'ב בח p" ךורעב
 ינרתב ה'כו יִבּוע ^Q ,היל יילהת) יקיח 'גרתב ה"נכו
 ,אבועב (ג'ל b" ילשמ) קיחב 'גרתו ,ז"כ ,ט"י בויא

 Ls eS ןמ a"3) וז": (pw קחמ

(verdichten, dicht machen) 237 *ב"יס ר"ב  
 OR בע ע"ייע

 ע"לב 'יפש C תיבבא ע"ייע תיבעבע .תיבבע *
 'עב וניבר pin ןכו תחדק םש רומאה

 אתיבבעל בט ג'ע "ד ו"פ תבש 'ורי (ד"כש (am ףרז
 .םייונשה נ"שו רחא 'יפב w'b "ייעו

dienen, וינינע לכב השע תארוהל בורק 5/55) 12v 
;arbeiten, thun, machen, bearbeitenהָּדּובָע ;  

 Bearbeitung, eine Strecke Feldes; הָדָבַע מ"למ

TI Arbeit nTi2yיאלכב ישילש 'פב (םינפב 'ייע " 
 הכותב עטיל שקיבו האובת העורז והרש התיה 0
 םיחפט 'ו ('התדובע הל ןינתונ ןיעוליד לש הרוש
 ו"פבו mos 'ד (*התדובע הל ןינתונרמוא יסוי 'ר

GU)ול ןינתונ 'ד בחרו )^ קומע .אוהש ץירח  
 6*ןפ גה תדובע (' איה המכו . . תומא 'ד ותדובע
 תא רכומה 'פב .'ג רמוא ע"ר חור לכל םיחפמ ^
 הלע ינתו (א"ער Ye ביב השלש הנק 'מגב הניפסה
 ארונד אדבע -- םרכה תדובע ידכ ורמאש תומא 'ד
 ןירוסאה 5523.02 רנ'עב ונשריפ רבכ C ביס יירדנ)

vbהרומתב  C073הצקומה  T3y3mרבענה והזיא  
 הזו הזו רופא וילעש המו אוה ותוא ןידבועש לכ
 .ז"'ע תישענו תרבענ המהב b^ .הליכאב ןירתומ
 טיק ק'ב) vas תא brun 'מגב םיצע לזונה 'פב
 הרועו התדובע רמשמ ותואבש ןהכל הנתונ (ג'עס
 ^t n€ ירמב) רמאנש היתונתמ התדובע b^ .ולש
 רמא 2'0 ז"נ 'פ הבר "ישארבב Ü. הנתמ תדובע
 ול ורטא האור ינאש המ םתא ןיאור וירענ ינשל
 םכל ובש רומחכ ןיאור םכניאו ליאוה רמא ואל
 רוטחל ןימוד םתאש Cn יב'כ יישארב) רומחה Dy הפ
 ירשו b ונדמליב auno ןימוד םידבעהש ןאכמ
 םשב (" וניבר ונודמל )05 ךל ךל :0m םרבא תשא

 רתוי תצק ןושלה ש"רבו (האלהו 15 טירס (y הזה
 mb טיטשה לבא ונקתל שי םשמו איה הנומ
 ןושל בשייל לכוי אל יכ ילוא וניבר pp^ רובדה
 ןיעב רוברה תליחתבו הנפוא לע ךורעה תמנמונמ
 ךורעב אצמ הזכ םא יתעדי אלו ש"רב הפסוה שי
 "יא ל"נה ג'הר "פב יכ ןכ בתכ ומצע תעדמ וא

webיפלו .ךורעה ןושלכ  "bךורעה  "bpיפה ' 
 (תושירמה (ow ןישירימה ולא םיבעהו ם"שבש

manתובע הלמה  (וזו punתותובע אלו ) תחא 
 השירחמבש ץע cy pros וא בע yr cy םע
 הדי לע רשא א"לב א"טומוק תלמ איה וז ד"עפלו
 יכיתח ינש b Kummet^ אוהו ב'גש p'np זעול
 לקהל ידכ רוע ףוצר וכות רושה ינרק תומדב ץע
 p^ יפלו ('הלמה וז גנולעדא p" לועה תכישמב
 'יפכו מ"למ תובע אוה 'וכו העוצרה p^ ןושארה
 רשקתתו הלגעה וב וכישמי רשא רבדה) ם"במרה
 'כוסב 'יאדכו  תותובעה i" ןכתת זוז יפלו (ןהב
 "53 בטיה ןייעתשכ לבא .הלנעה תותובע .ב"נ

i'mברטק ה"ד ףוסב  mtu)וילעש אצמת )19  
 העוצרה b^ כ"א mon ןושארה 'יפב וניבר ןויכ
 'כ'ג ךלה sv רשא) ברטק 'עב ןכו ברטקל רואיב "וכו
 העוצרה 2" יפל p nuu nbos3" גיהרד תובקעב

 sm כ"ע א"ריילפ זעלבו המהבה ראוצ הב ןירשוקש
 — [ברטק ע"ייע T" fliéra ט"יאלב

 אָביִיִע ראות schuldig sprechen בָייָע =) בע

 הכיא 'ליגמב pues y) ע"למ 88918
Gy? nowבייע ךיא רמא אנינח יכר רב ימח יבר  

 אכייחל ןיחווצד ארתא תיא ןויצ תב תי 'ה היזגורב
 היזגורב (* בייכ ךיא רמא ינמחנ רב לאומש 'ר אבייע
 שרד CUN ייב הכיא Sys ה'יחא]* que תב תי
 ראותה ונממו לעפה sum "mb ele  ע'למ
 straffüllig, 2"m ^B כ < ע'לבו אבייע
 אבייכ ומכ Bw אבייע נ"בשר תעדלו 18

schmerzhaft582 לעפמ  byp2ביעי 'יפש כ"מהו 53  
 ךיא שרד ביעי חכיא כ'או ןוכנל ןויכ אל ןנעו בע 'ל

3pהייכו 2^ ףלא ^ הכיא יקלוב היכו בייח גייונבו)  

 — [ביִיָּב ךיא דועו Q3 יב יירברל ןזבמרב :

 Schooss) 5/53 קיח ומכ ס"לבאָבּוע — אבע ₪4

 אבוע 2n iem) הירכנ pn 'גרת

 תיכאכח n»n ע"ייע לבא )3 .ביאכ עייפדבו vi ה"כ )* Joch לוע vy "pw קויד אלב תצק 6 עגערטייב סעלרעפו ('
nmהתדובעל ג"ונבו ךומסב היכו ס"ש יייכבו יוריב היכו (+ .(איפש . *) yה'יכו (* .םיחפמ ^ ג"ונב (* .תמדוקה הרעה  
pnsגיונבו 'וריבו תוינשמב  me )* aunייכב ןוכנל  i'nןפגה תדובע היכו .םרכה ט'ק י"כו ע"פרשב לבא ריפדבו  

 י"כב n/5 ('* .הרשב וגייהד התדובע רכש התדובע p^ss י"שריפ ןכו (* .קרי תדובע ביפ "'אלכ 'תפסות .גיימ rb ייאלכב

 .וניתובר ב"ה י'יכבו יתובר ריפדבו טייק

20* 
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  :Yb imp cbןחינ'הנס ,ת'נ .ז"ט ," .'ד : יג ב'ב =
 000 an vm .ט'ל ium in ז'ע : ז"מ 'ועובש arp ,ה"ק

mosר'ב נ"מ א'פ  venיתיאר 'פ ר"להק "ייעו  = 
 = תדבכ הכאלמ ןינע (ny) מ"למ הרובע ,םירבע
 = ה"ר א'מ ג'פ 'יעיבש המדא ידבוע וא םידבע לש
 =.ןינע דועו .ד"ע "Wut ow 'ודיק 'ורי :םשו א"י
 = ב"מ א"פ תובא e) ,'ל תומש מ"לב הדבע ומכ) תורש

 = "נעת ,'וכו הדובעה לע my סלועה םירבד 'ג לע
usוז רמוא יוה בלב איהש הדובע איה וזיא  Qbpn = 

 = "ועו .'וכו החמשבש הדוכע איה וזיא QNO 'יכרע
 — 'ליגמ הדוכע קר וא ל"פ ר"מש תונברק תדובע

os n^העונש 'מולכ 1 הדובעה האירקב דועו  = > 
 = = pea (y ןועמ ומכ) שדקמה תיבב םיהלא תדובעב

"es umsיישודק ארפס +: ז"טד ח"פ ב'ב 'ורי :ב"ל  
 'פ ר'שהש mu ינב 'פ VN 'ד קרפ 'ב 'שרפ
 הרשע news ךמעב הצר תלפת ארקנדועו .ךררש
 'ייעו הדובעה לעו ה'ד : ח"ס 'מוי י"שר 'ייע הדוכע

y Dvח"ו לש ריכזה אלו העט : ט"כ 'וכרב  
 לכ .ח"ד ד"פ 'וכרב v^ ,הדובעל רזוח הדובעב
 : ז"מ 'מוי ץובקה .הדובע הרמוא אבל אוהש רבד
 : שירב ינימש .ארפס ,שרקמבש תושק  תודובע
 יוטיחו nir הקירז הלבקו הטיחש תודובע העבש
 הדובע כ"ג רמאנ אשיב אנשילבו .הלילבו הקיצי
 ולאש ט"פס ק"ב 'תפסות םילילאל היוחתשה לע
 Lo $89 היה הרז הדובע דוכעו ךל ורצי ול רמא
 |... םימעפ הברה ם"שבו .ר'הצי לש ותדובע אוה ךכש
 ת"רכו םילילא תדובע בורל ותרומת אבו ry ת"רב
 ILC € TD ,כ'פ :ו'נ תבש ep :ז'נ 223 op א'ע
 qb פ'ו:  E : 'ט ימוי .ה'כ nbb" .ל'ק amp :ה"ק

um synב"כ + םש  : um nibusו היכ ,שי  
 423 113 1n'p : ח'מ :ז'מ 'ומבי :2^ : א"י 'גינח

sז"נ : ampו"ל 'טוס : areשודיק ' wbטיל  : 
 .ז'ג 3 :ט"ל 'הנס p" ב"ב .ט'ג מ"ב :ט"מ .'מ
 OE : ג'צ .ב'צ .'צ :ב'פ SUP .ז"ס UD :םש
 E385 .'ח ,'ינז'ע arp up :ג'ק :ב"ק :א'ק .ט'צ

iw m aביל : EBD uf» 175 p 
 הכסמה ארקנ הז ow לעו ,נ" הדנ : ג'י 'ילוח
 תּוּדבע טשפומה םשה — Cy רוצקכ my הדובע
 עיטקבו ד"מפ ר'ב ב'ער ^ 'וירוה :ז"טק "יחספ
 b'53) N72ip םשה ןינע דועו .ו"פ "טיג ּודְבַע דוע
 ,אדבוע ידבעד :א'ע 'מוי השעמ ומכ (אָרָכָע

 'ז ןינמל הלוע רבעה בר םשב רמאש הימרי 'ר <
 'וריקב ק'פב .תבשב הרותב ןירוק לארשיש העשב
 ינב יל יכ (ב'ער ב"כ 'ודיק ינענכ רבע ךומסד ימגב

 ,םידבעל םידבע אלו )02 ה"כ (p םידבע לארשי
 רבע «Cn ייכיע| ןישרקמ ןיא 'פד (Ibn ןיכרעב
 (* אנתל ('היל 'אמייקד אוה אכריפ יאהמ ירבע
 ה"יחא]* 42 ןיאש םוקמב אלא םוביי שי םולכ
 השע Dy mmo ס"לב ה"כו .3p ר"אלב דַבַע לעפה

"yתא דבוע .א"מ "טיג  anm]יעיבש ' Ybא"מ  
 'וכרב ,הרז הדובע דבועה : 'מ 'הנס ,הדובע ידבוע
 J'y מ"ב .ריבע בטל אנמחר ריבעד לכ ב"עס 'ס
 אתלימ לכ s'yb 'ד 'רומת ,ישלח ידבע אל יא

som cosדיבעת אל  DRורי ,ינהמ דיבע ' 
"b "umbקלבד אלו תדבע ךיירבד אל .ט'כד  

 אערא המו . . דיכע תא המ ה"פס ר'קיו ,'וכו תדבע
 y" רבע 'לב םגרותמ הישע ןושל בורו .אדיבע
 לע תורוהל לעפה רושקב אב םימעפלו .ןמגרותמה
 'ירדנ 'ורי : ח"לד ח'פ 'יעיבש 'ורי השעמה תדמתה
 רמט ע"ייע אתרעמב רימט TID VY ב"מד א"פ

nmנ"שו 6דימ   "HD" "UTוריו ד"ע א"כד א"פ ' 

 י'הבמ y" השע לעפב ה"כו ר"ע n'es ה"פ 'ילקש
 mpnpss& רובע ימ .ז"ל 'ומבי :ז"ט דצ ף'זרהמל
 לכ :3/5 ה'ר ,יריבע .ר"כ ק"מ ליעפ ינוניב .ןהכל
 ז"יד ג'פ האיפ v .'וכוייולגיאל אדיבעד אתלימ

quem vyאתדיבע והב ריבע .ז"צ ק"ב .אריבע . 
 רקבה ןמ 'קיו שיר ארפס .ליעל y sys לעפנ
 .ע"ייע רבעש לעפש .דבענה תא איצוהל ('ב os 'קיו)
 .ישארבל 'לקנוא 'גרת "ייע דיבעתיא לעפ תא

ysורי .ב'כ ,ט"ל ;'ז ,ד"ל ;ו"כ ' ^xynט"סד ד"פ . 
 תיעב :ודצ 'פ ו"כיאב ו"יתה תעלבהבו .ךרא ע"ייע
 ל"צ אדביאל תיעב םשו .סיטנוכרא אדבעיאל
 וכפה דבעידב ,דבעיד םימעפ הברהו .אדבעיאל
 תובית יתשב ב'עס ה'ע "יחבזבו ע"ייע הליחתכל
 ם ש הו .השענש sns ^b דבעיאד ל"צו דבע יאד
 ץובקהו מ"למ (ּאְּבַע ,דבע ס"לבו א"לב) .ay .דָבִע
 :ז"מ :םש Ub :ז"ט uo 'וכרב 'ייע יִדְבַע ,םיִדָבָע

noe imיחספ : ג"מ 'וריע .ט"פ + ב"ל :ה'כ " 
 ,'ד "ינעת :'ח ont ims 'כוס :חייק .ז"טק :נ"יק <

 : 'ד 'גיגח .ז"'ט :ו"ט .ד"י : ג'י 'ליגמ : ה'כ : טי
 :ח"כ 'ונותכ +נ'צ .ב"ס : ח"מ :ז'ט 'ומבי :םש .,'ה

 ישוריק .'מ 'טוס .ו'פ (UD gU .ב"י 'יטיג :ז"ם

v5ט'מ )12 .ה"ב : Syמורת 'ורי ,אדבוע דבע : א"י "יבוריע : ט"ע 'שודיק | מ'ב ,ז'צ :ד'ע ק'ב ,א'ע ' 

 .ונינפל "5 (* ,יברתיאר אוח (p^ .טימק Bn יקילייננא ייכ ץובקב) הימגר 'יפב היכו היל אקפנד אוה ג'ונב )!
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meהיה | : א"סר ב'פ 'ציב 'ורי ,('אדבוע ירמ ג"ע ה'מד  pimאלש ערוי היהו  ew mnר"בכ .("רבק  

 אתבט ('אדה לכ meus) ל"א ₪ 'פ 'שרפ | יעתשמ .א'מד ב"פ ז'ע 'ורי ,אדבועל ןירבס ןוניאו

 אילוטק ןמ התי )10 ןייכרמ ןנא תילו "3035 ןל תדנע | .ד"גד ה"פ ריזנ 'ורי -'וכו יוה אדבוע אדבוע ןהא

 (":דשו םומרות ץיצק הוהו ןיסומרת כסנ דבע המ | "שאי השעמ 'גרתו .אחא 'רד ימוק ארבוע אתא
 טיקשי אוהו 'פ ר'קיוב LC קילס אליטקו היתצצוק | דועו ,אדבוע(ותלוזו ^ 5 ;ביל n תומש vb; ר"מ
 ,('* אתריביעד הירמ היבגל לזא )^ psp היפא (היפסו | ד"ע ב"פד ג"פ ק"מ v מ"ד  תוליבא mpb ןינע

 6% v^ 'גרת ^O 5 יישארכ) הכאלמה לגרל | 'ורי ,ןידבוע pun םש pps אדבוע היל הוה

 ר"פדב ג'הכ ה"יחא]* .ידינבד א תדביע | העבראו ןירשע שרד הוה יבר ד"ע ח"סד ד"פ ינעת

 < ט'ק י"כבו ע'פדשבו ימדק תיאר אתדיביע ג"ונבו | ןיליא המ 'ח תבר 'פ ר'כיא -- Un עלבב ןידבוע
 םעטה הזמו אתדיביע ל"צ קר ר"פד 'ינ ל"נו אתדיבע | א"יפס "מורת v^ הדיחי הבקנלו דיבע תאד יִדָבּוע
 — ("אתרבוע an^ םשש סולקנוא וניבר איבה אל | הכאלמה לגרל 'גרתו אתדבוע דבע הוה :ח"מד

 ףא אוה םדוקה 'עה תארוה םצעמ 'עה לכ יכ עדו | אתדבוע לגירל הטינויבס 'פד 533 070355 'ישארב)
 — [ש"ע וניתופסוה םש ונרדצ ןכ לע 'גרתב אתדיביעו אדיבע s^ אתדיבע ירוס לקשמנו

eז"מ , mmג ,א"ל ; (סש '. smו"ט 5 ; mb 

v3ותלוזו א"ל  QCרועה ןוקית ןינעב טרפבו םדוקה 'עמ) דַבָ | היתדיבעב .א"צ מ"ב ל'זרדבו  be- 
 תבש שירב arbeiten, gerben die Haut) ,היתדיבע דנעימ ד"ע ד"ד ב"פ תבש "ורי ,דירט

 ללכ qa .ןרבעל תורוע ןינתונ ps G'yb "9 | הכאלמ'יפ היתריביע דבעימ : ט"סד ד'פ 'ינעת 'וריבו
 — )5 ודבעמהו וחלומה Cry תבשב וומא לודג ;ר"נ 5 'רזעב ןינעה mm אדיבע רבכ ןכו קסעו

 ראותה 'ולכ ה"יחא]* = .(יסרוב 'רמג 'לב ב"א) — ^s] 'ג ;ט"מ 'ב לאינד ;'ח ,'ה
 ה"נכו ,יסרובה אוה "Gr תבש) ןְּצָבְע (םשה שימשתב) 'פב (םינפב 'ייעו thun, machen םדוקה 'עמ) 739

 pw ץובקהו ןדבע לש . . mmy ח"מ ו'כפ "ילכב | מיב) תינטק הנערזי אל האוכת 'מגב לבקמה

vpלעיפהו י'ו רע ע"ייע ןינדבעה תבירע א"מ ו"טפ דחאו (: ןיעב ט"צ רמא דבעד יאמ דבע (ב'ער  

 po ןיתדביע אל ולש ןיליונ ב"עס TO ^U | ןרמאו ('םולח nbsp ן וגכ השע, b^ ץרא ךרדב
 ו לעפנהו ,דבעמ םושמ בייח :ה"ע תבש | .wee "ץרא ךרדב דחאו ןיעב ותמ ט"צ ומולחב ול

velט'פס ק"ב | ושרשי .אלש ןעיבשהו םירבקה לע תונליא  U22פריא ' Dyןניאש  CJUI) 
 .ןילכואב mmy ןיא : ה'ע nov ,טשפומה םשהו | ותמש םיתמה לע ןיעוטנה ןיתוא אלא וחרפי אלשו
 וה ימב "T רובע המ כ'ע יה "ם תכש "וי | ךיקילדמ הטב יפב :האטל .ךחא א ה
 ודבעמהו ראיב ב"נש ק'העו .תורועב ןיטמרשמ | אביה לכ דנעד יאמ דכע (א'עו v5 תנש) נ'סב

 ^ gerben =( lóven) אוהו א"ב ן"איול םימב ןארשו ןינידס איבה b^ .הירהט טימק הוהד

 (C ןדס 'עב ונשריפש (CD הדג תכסמד השעמכ
 לז א המורת יסמרות יאזע ןב ץציר ןאכ רחא רפס
 p^ ('ץיצר ןיסומרות ותייא ימנ יכה דבעו והיא
 ש"פד ^12 5/933 'וריע (תובגע ןינעהיפכ) זּובַע * | רבק םש היהש םוקמ 553 «yp ןיסומרות איבה
 י"שריפוןנת וזובא וא ןנת וזובע י"שרבו 'מגב sp םש היה אלש םוקמבו דרוי היהו הפר חיה

 ?Jp ןמו בע jb בכרוה (der Dickbürtige [קדבע
 .ןקרלז 'עב 'יפ רבכ 6'ק יהנס) **R2p)) כ

 ג"ונבו טימתת זמר בקע pom ס"ש ייכב ה"כו (5 .196 ,ביח יוועלל ר"תמע יייע )* .זיחא אבה עיייע היפ רייקיו (
 םשבו מ"בל מיטשב אבוהש חייר ייפמ קתעוה )5 ys טיק «v3 ןוגכ ייל חיר 'יפב )* .ערה 'ר ייפ ,יה ייכבו ny à ןיעב -

m^ץציק ןאכו ןאכ סיש י"כבו יאכז ןב ץצ ו ק ןאכ גייונב (* .כ"ע רבעד יאמ דכע ונסרג אל רמא ןואגהו : םש םוייפה  
 יתייא יכה דיבעו ימג והיא לוא cam (ה"ל דצ תבש (pU 'קלי י"כבו יכה ימנ והיא דבע ג"ונב ,וניבר יינכו *אז ע ןב
 "וע )* .(םש םיידב) b'W י"כמ חכומ ןכו "yy ןאכ N^ ךורעב רייפדבו וניבר 035 הבורק "גה וזו כ'יע ץצקו יסומרת
 רעגרעבמאב n שיימ "m דורעבש ינושאר ייג ןינעבו comen ייגו b^ דגנ יאזע ןב הלועטח ייג יפל ירטו לקשש ע"בשפהב
 מ'יאפרב ןוכנל הייכ )9 aen ow איהש לכ א ב א לייא יב ויו י"כב )8 .לזנה הדנו תבשד 'פסותה לע זמרב תבשב עיילב
 ט"ק |w33 ר"פדב ןוכנ הייכ (11 .ןיכדמ ייישרל סחוימבו ןכדמ ג"ונב (% .איה ר"בו ב"ה ו"ו י"כבו אדח ס"טב ע"פרשבו

 . .הישע (ויל (sn 'ב קלט 'עב יתאבהש. יומוקמב רחא ןונגיסב תצק םימעפ הזיא 'יא השעמה הזו ('? Ou ס"טב ע"פדבו
 .'גרתה םשב ש"מו םדוקה עיייעו אתדיבעד ע"פרשבו ריפרב הייכ (+ .והיעבצאב אתקזעו הידיב ארטוח ביהי my ג"ונב )"5

 ש''ארבו ףייירבו ורזיפ יוינשמבו פ'או ןעכנימ סייש ייכב היכו ('* oem ע"לב רעגרעבמאב יה תחימת אקלס הזבו )!5
 .6 .עגערטייב סעלרעפ (י* .ןידובע anm (17  .ורוע תא דבעמהו גיונבו vy in'y ףרב יגשמה יויצבו 'וריבו

 Bad רוית ו
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 ,pero 'יא ה"פר תוחמשבו וטיבע ןוכנרתויו וטבע | יוריעב םוקמב "0 וזובא ןכו ויתובגע וזובע ש"דב
 | ץכקל ץראכ הריפח םהל שי תגו קיו ."ותג ול | ןנת ודובא וא pn ודובע ne י"כבו (א'ק רצ
 תג אוה Min טיבע כ'או תג ע"ייע ןמשו ןיי (mew | ל'צ] or ובע) 'וריעב ח'ר "יפו וזוכא ,וזוכע ג"ונבו

mi [mapומותכב 'ופסותה תעדלו . רומאכ ץראב הריפחו | תלוחלחה םוקמ תובגעה תיב םיכיריה " > 
 לש טיבע ןינעה nm Dip ה"ד ב'עס Ob | 'עבו ש'ע זגרה 'עב יתאבה 'ורוכבב ה"מגריפו ,כ"ע
  ימימ bw wsp וסרג Now םש ny תשוחנ | "ורוכב 'תפסותב ה"כו py זובע "יג ל"נ לבא וזוכא

vbבע) לע הובישוה  orוסרג אל ןכו םיל גר | 'פריא י"כבו [וזובע ל"צ]  sbמ"משב "ייע . 
 — pw] "ובותכל ע'ייע רועו ע"ייע זבעש לעפש ןינבב הזמו ,וזכע
 .BL Ca םילמ ליג Das = שיִבַע =) טבע לאשוהו טבש )< פ'למ רזננ nay ילואו .ןכעשמ

 Nachigeschirr zum הנתשה ילכ אוה כ'או yi :וניבר 'יג .יפכ ז"י ,'מ  בויא 'גרת 'ייע ריגל
  (Urin bdםיעפ טיפ 272 הניפסה תא רכומה 'פד ג'סב <
 טבע 5/55( טבע  ipfündenאָטיִכְע  ^bםילגר ימימ לש טיבע "פאו | ןכשמ טבע  ^bוצחורש םימעפ ...1
  8ה"כו ה"יחא|* 0 וב דדומו ופוניט ריבעמו | וילכ ריכמה 'מגב ליכאמו לזוגה 'פכ < /
 ( pmליז .(ו'טק  nsךיטיבע  ^eול שי ק"העו ,ח'ר 'יפמ אוהש הארנו ם"בשריפב | בר היל רמא .
 אוההל אנוה  iisוירחאו מ"אפדב ןכו ומצע ינפב ךרע | ןוכשמה הדפו םימדה ןת ול 15333 «3 .
E םרוקה 'y םע po» אלל ללכנ םהיפלש voy ע'פרשבכ | "ירבד) ןמ קושה תנקת וב ושע רבסד 5525 ךלש 

Lo כ'ע הנתשה לש ילכ שרופמ בטיה ק'העבו 00 | ה"מרה "ייעו ה"יחא]* = = .וטבע טבעל, 000 
 י"פס ק"ב 'וריב ה"נכו .מ"טשב " orתואטבא וניכר איבה טבא 'עבו ל"נה פ"למ אוהו | רמימ ליכי ג"ע ]
 .ימ תבש) םיכרכ לש | ק"ב לעפתאב לעפהו ,ינימ ךיטיבע ירש תא היל  in»): Coכ'או טיבע א"ו 8 |
> sn» חטב 'עב םגו אוה "mW ותערל wir) טכא | = — [טַבַעִיִמ אתמ רבא אתמ רב ב'עס ג"יק 
  99שי הזמו יטבא חטבא חטכה תואחסוגה יוניש לדון  <
I gmnannnness אוה אוה מיבא אוה אוה מיבע יכ | 590% 02 CIT ע'למ אָטיִבְע ,טיִבָע =) טבע 
 ץראב הריפח דועו  010008, Kufeשובע ןינעבו .תיסרפה הלמה תביתכל דואמ בורק | ח"א לכ 4
Ek — םדוקה ע"ייע ב"עס ב'פ 'ובותכב ןוגכ] ^p םיבגע לש טיבעה לעו (:ב'ע 072 ךשנ' 

 ףוסב .הלודג הבירע  ^yייפ  Cm vo('טבעמה ןמ
 ןיטבוע * | (נ"מ)'ילכב ג'כפ רודכהב .ןילע לש (*חטשמה ןמו  y'"y.םישבוע

W'"p : הסר ב"מ 'ינעת 'ורי diekzp^m Rap > | ^0 NOU טנב רריעב ק"פב .למנ לש' ps 
 ה  dan.'ב בע (ןיפוכיאב ןילמבב  ^bי"שריפ 'ייעו בע אשחה ושע

  bueואיל :ישארב) למגה רכ ומכ  nאיבה םשו 'ג ,'ז 'כימל  bn'גרתב יתאצמ ךכ
[0 Aw nm vy ןיכוחד העילקכ הונדבע ימלשורי | C2  DOTINPO = = אלמגד (' אטיבעב ומוגרת. 
  i'mארפסב ה'נכו ל"נה 'ילככ  eונינפלש | ם'כז 'פ ערוצמ  nbשורי תינע תכ לבא 0
r ןיבוחד העילק הודכע. ^w טיבע . . דחוימה בכרמה הזיא 'ג קרפ 'ב 'שרפ 

 אלא הכודמ ןיעכ אוה םג ד"בארה "יפו למנ לש
 my ןמו בע ןמ בכרוה spp ומכ) ףוּבע "₪8 | ולוביק תיב טיבעהו הלעמל ולובק ms הכודמהש
 3 וילעש ןליא ףוּכַע כ"או תעלבומ iun ה"כו למגה רכ p^ איה ע"ל טיבע תלמו .כ"ע הטמל
 )3 3^ ירבד) ןנער ץע 'גרת diehtbeleubt) םיבע | ןינע דועו — ד"עפ ר"בב ראובמ ה"כו אטיבע ס"לב
 הלא לכ תחת 'גרת יכ אוה תועט ילואו ףובע ןליא | םיבנעה וב וצבוקי רשא ץראב הריפח ןיעכ הלמה
 ףע ע"ייע איפעמ אמטוב לכ ^G יו ?pm התובע | b" י"שרו ר"מ b" 'ורהטב ם"במרה ןוכנל 'יפ ןכו

£uןכתי אל ה"יחא]* .ארתב | ינפל םיבנעה וב ןירבוצש לודג ילכ ל"נה  "b5/235 5^2  
 ym w3 ייעשי ^ ^q ;יד D 275 ;גיכ 53? אימ) | תא ןיכרוד .א"פד ב"פר ק"מ «v3 m5" .הכירד

ems A. 
E 

D'b5 יפריא י"כבו) ג'יפ יורשעמ יתפסותבו ו"פ יאמד 'פסותב םיבגע לש טיבע היכו (? .ידש ם"טב עיפרבו vss m (i 
 יאמד 'וריב לבא ויפר מ"ב יפות (טובע  vbגיהר ייפב היכו םיבנע לש טבע ד"ע ב"סד היפר יציב יוריו גיעס ה"כד

 יורהטל  vb.ה"מ *(  isiטבעה (« ner.חיטשמה גייונב (+ .טיבע םיבמרהל 5)  i733'תפסותבו  "Tyתופכואב ('ב) ג'יפר

 'יפבו «^ nןיפכואב « mé.וללה תובית יתש וטמשנ ע"פרשב לכא ר"פדבו ייכב *(  m'2ייכב ןוכנ  6^5 vaר'יפדבו ב"ה
 .אטובעב ס"טב ב"מ ג"כפ יילכל ג"הר ייפב )! .ןיטובעב עייפרשבו ט"ק י"כב לבא
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ip man[אשרר] ארבעב ילת ') ^bתלדה חירכב , 
 היחכשא אניבר (:ב'ל ייטיג טג חלושה 'פד 23
 ג'סב NU ארבעב יאקו ילתד קחצי רב C אברל
 p^ (' ארבע יכ והל ומרד םתה 6D 'יטיגד
 ןמכ 6עצמאב ןילטומ וללה תומיתח
 — nb דחא יפלכ ןגג ןיאו הזל הזמ חירבמ חירב
 (גיל v5 ; חיכ v3 תומש) ןוכיתה חירבהו 'גרת 278(
 האעיצמ ארבעו ל"צ ה"יחא]* | .(האעיצמ הארבעו
 ,ויכ םש) ץובקהו אָרְבע דוקנ דימת הטינויבס 'פדב

.v3ה ,'ג 'ירבדלו אָירבע .ןירבע  ,יִרְבע )0/3 יזיכ ' 

 .יִרּבַע ןירּבע ץובקהו soy ת"פדשבו ןירכַעו ןישד
^i»ילב ארבע וניבר  Tvס"ש י"כב כ'ג "יא  

 תכשב ה"כו ארביע םש ^m 'יפב לבא SD 'ציב
 ארובע 'ציבב ג"ונבו : ו'ט 'גיגח ס"ש י"כב ה'כו ,"י
 ארוביע 232 .ב"נ 'כוסבו : D 'יחספב 'ב י"כב 021
 B/p י"כבו ארביע ל"נה 'ומוקמה ינשב 'ישיגבו
 may ןושלמ הלמה ןינעו .ארבע an^ לצא ארוביע
 מ"לכ לעפהו חרב 'למ חירב ומכ Durchgang הָריִבָע

ciyn (Un wu»גרתו ,רבעאו לעפאב ומוגרתו ' 
 (גיל (v5 ne, חרבל ;רָבעַמ (m2 3 moe) חרבמ

 — [אָרּבַעַאְל הטינויבס 'פדב 'גרת
 ןה םוקמל םוקממ םצע pnyn wp מ"למ) רַבַע

 ,übergehen, übertreten ירסומב ןה יעבטב

 תא רכומה 'פד ג'סב (םיפעתמה םיגשומב דועו
 6 תוכד אריעז ארבע (א'עס א"צ 22( הניפסה

"bתלפת 'פב .התוכבש (""ןטק רבעמ ותוא,  
menןהיכרצ ויהי רוביעה תשרפ לכ 6 ח"כ יוכרב  

 לארשישכ 'יפא Cb'2 םש) דומלתב 'יפ (" ךינפלמ

 — ךינפלמ ןהיכרצ ויהי הרות ירבד לע ןירבוע
 (אמגתפ תרבע CW יד'כ 'ירבד רבד תורע 'גרת ב"א)
 הרבע םהילע אלמ התאשכ "פא ירמאד אכיאו
 ימגב הנוממה םהל רמא 'פב .("' ךינפל ןהיכרצ ויהי
 ייפ רופא 6( א ע רד ד ירובע 625 'מוי) ול ואיבה
 ןיליפת ovp ("ןייי ל כ ב ריבש ןיליפת ריבעהל
 ולעי ןאיצוהל אבישכ יכ המל רוסא שאר לש

 "יסופדבו ףובע ןנער usn (C033" ;היל at יילהת
 'פדב 'יאדכ n^33 ל"צו ףונע ם"טב םינורחא
 הננער םינורחא "יפופדב ןכו ל"גה 'ירבדל השינויבס
 by' ןמו בע ןמ הבכרה אוהו .איפובע ביל v בויא)
 ע"לב :ay — ארתב ףע y'"p איפוע ס"לב

£lלע .רמאנ ?\- נ"לב  vayילעו יפנע לש  
 (ףעבע — may £e ןליא ילע יפע ןכו ןליאה

 - [ןינעה pen אוה

 ,düster ההכ o-* ue ע'למ bw ץֶבָע
(finsterגרת ('ו 05 יילהת) ורפחי לא םהינפו ' 

 ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]* ,וצבע אל ןוהיפאו
 ג"ונבו כ"ע ושריפ אלו ואיבה ךורעה לעב בתכו
 ורהנו וכפהו ההכ אל 'יפו המושרה ע"למ ל"נו ובצע

 -- [(םש יילהת)

r3» *אצבע  — N38ץעּב  (Zinnלידב 'גרת  
(G^ r3 pm)רבדמכ) לידבה 'גרתו ץבע  

Ny3y CY» ae5ת"פרשבו הטינויבס 'פדב ה"כ  
 ,ראובמ ?DU ש'ע ץעב 'עב ה'כו אצבא

yap * (ומכ m yy yanה'לש ) הלח 'ורי. 
 ןיליאב ןיזירכמ ונא ןיכירצ א"ער ח'נד א"פ

 'וכרב ילבב לש yan אוה אוהו ,ןיציבע ןידבעד
 יז"ל

 לעיפב לעפהו Riegel חירב b^ אָרְבַע — רבע
 Gerriegeln חירביו b^ רבעיו (א"כ 'ו א"ט) מ"לב

 (.ב"ק ייריע ררגנה (à 'מגב ןיליפת איצומה 'פב
 ולא 'פב NET ארכעב ילת הוהד אוההל הייזח
 תשש בר C0 רזעילא 'ר 'מגב םיחספב םירבד
 אשרד ארבעב ילתו הידומלת רדהמ םוי 'ל לכ
 (איעס 3^2 יכו) לילחהד ג"רב .('ישפנ ידח רמאו
 Casan רעצמ הוהו אשדד ארבעב ('הישפנ אלת
 ארשב היל (*ילתיא 00 יציב ןילישמ 'פד ג"סב
 לכ ךמסד 'מגב ןישרוד ןיא 'פב .אשרד ארבעב
 mmm ברל לאומש היחכשא (:ו'ט aum לכתפמה

 יב "D י"כב ה"כו (? .שפנ יאדח (םש ייחספל pé י"שר ייכבו פ"או à ''כבו יאשפנ cam יאשפנ un" גיונב ('

 '3 יייכב היכו אלמגד ליצ אלמיגד אדיגב יוגה ייכב םשו (רעטצמ ג"ונב) רעצמ wp הוה סייש י"כבו (* .ל"נה ייחספב
 ג"ונב )* n/bp. ייס היח א"בשרה 'שתבו גיל ייעשי 'קליב היכו ארביעב םשו ונינפל היכו (5 .אלת a3 )* .ו"ט 'גיגחב

 וררכ יעב היכו ט"ק יייכב ?)n'5 .וללה תורוע ייפ ע"פרשב לבא ו"ופדב ןוכנל ה"כ (5 .ארביעכ ג"ונב (? um ברל

 תשרפ לכב ג"ונב ('1 .ה"מגר ייפב ה"כ ('* ,םירשכ רוא והז היימגר ייפב (Déc ארביע ג"ונבו אתוכד ג"ונבו יתוכד ע"פדבו

 התאש העשב DN" ג"ונב Ü) .וניבר ייגכ y) רצ יוכרב ס"ד) &'b D' י"כבו ךינפל םהיכרצ (ויהיו aec ויהי רובעה
 ויהי הרות ירבד לע םירבוע unt העשב ייפא . , v Tubo םהיכרצ לכ ויהי הרבוע השאכ הרבע םהילע אלמתמ

 וכו ןירבוע לא רשי v העשב ייפא םשו יוכו םהילע אלמ וניבר ייגכ םשו סיש י'כב רדסה היכו ?qub םהיכרצ לכ

m )'*ןעכגימ ס"ש ייכבו .ג"מ רצ ימויל סיר לעב םאיבהש תומוקמ ראשבו רילו פייא פיש יייכב ה"כו ר'פדב ןוכנל  
 קיתב (b^ י"כבו ר"פרב ןוכנל ה"כ (* ,יוכו אערד ey" ט"ק «vx ע'פרשבו אתפטוטל אערדמ ג'וגבו אתפטוטא ערדיאמ

 .ןואגה םשב «my "p 273 "y ym םשב תיר שימו םש ימויב יפסוח 'ייע ןיליפת לש
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 = ךמע יכרצ והי עבות הביתה ינפל רבועה צ'שש
 קר הז לכו ליעל 'ייע ילבבה 'יפו (' םייולג ךינפל
 םהינפל רבע אוה 'גרתו .הטמל y" הדגאה שורדב
 .'ד רבע ע"ייעו ןוהימדק רבע אוהו )3 יגיל יישארב)
 mbm וילע רבע ולאכ הקתעהו הרסה ןינע דועו
 :חספב ןירבוע ולאו 'נשמב ,ב"מ 'יחספ ונממ ותעד
 ואלד ןחלושה לעמ ונייה ןירבוע 'ופסותה e^ 'וכו
 לבב ןהילע ןירבועש יישרכ אלו) 'וכו והנינ לכימ 3

 את ב"עס ז"כ 'וכרב ל ע פ ב ןכו ,(אצמי לבבו הארי
 :ג"ל אמוי .ךל ןרבעמ אמלד א"ער ח"כ םש ,הירבענו
 maya" "ער ג'ס 'ומבי .ליעל ny 'וכו אערדד ירובע
 ליעפ הב ןכו ,ותרבע von ^b ,הלמב ארבעימ
 ןיריבעמ ונא ןיאש ה"בקהל ונעבשנ רבכ :ו'נ "טיג
 ריבעמ aw ונל עבשנ אוה ףאו רחא לאב ותוא
 שפנ גרה םא ל"פ ר'מש .תרחא המואב ונתוא
 on לש ןינוקיא ריבעה ולאכ לארשימ תחא
 : םשו .ד"ל 'יחספ ןתרוצ ,ותרוצ רבועת לעו פ ב
 'תפסות ד"ע ג"לד ו"פס mop" 'ורי : םשו .ב"פ
 רביעת 'פריא י"כבו ז"פ "חבז 'פסותו ו"פ 'יחספ
 !p^ ,רָּבַעּת דקנל שיו רבעת ג"ונבו רבועת ל'צו

mvדועו .וינפ  pyא"כ 'רומת הכלוהו הרבע  
 התנש הרבע כ'ג םשו התנש הרביע ,ב"כו ב'עס

"bהרבע רבכש  moyהנש . ryרבעמ לזא : ה'פ  
 תא וילע ורבע ולאכ ב"מ ב"פ תודמ .הרבעמ והל

^b paaל עיפב ל"פ ר"משבו ןירה ותוועו קוח ורבע  
 ימ ('ז יאיכ (moe המאל ותב תא שיא רכמי יכו
 pns לע רביעש pun רוביע אלא ךכ ול םרג
 ליעפה .םירחא לע ותעד הלג «* ע"למאוהילואו
 י"שריפ 'ייע םילכואה לע ןיריבעמ ps : ר"ס 'יבוריע
 ןיא ןיתיתפ ןיריכעמ ןימילש דומעה ףוסב םשו

ipsג"ל םש ,ויתודמ לע ריבעמ ,ג'כ 'מוי  
 : ר"ס 'וחנמ + 'ו 'ליגמ : ד"ס 'יחספ Jy :ח'נ א"עס
 אל musa עגופה 'מולכ תוצמה לע ןיריבעמ ןיא
 תבש 'תפסות -- הלחת הישעיש ילבמ הילע רובעי

CD r'bלע ריבעמח א'עק 'פ 'יטפוש ירפסו  prn 
 ^3 ב'צר ג"חב ש"מו וניבר ^3 (ורוכיז) רכז ע"ייע
 מ"ל pay דועו .תבשב ןיעה תא ןיריבעמ 'פריא 2
 תא םירבועה ^G .יט לאינד) ךיתרות תא ורבע ומכ
 תד לע תרבועה .ב'ע 'ובותכ )00015 הימרי) יתירב
 היתורבחו תד לע תרבוע א"עס א"ק םש ,תידוהיו השמ

/ B 
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Meo crרַבְע  
 ןיליפת emp ןחינהל רוסאו שאר לש ןיליפת ודיב
 v5) יוחנמ) הבר ץמוקה 'פד ג"סב שרופמכ v לש
 שאר לש כ'חאו די לש חינמ חינמ אוהשכ (' אינת
 שרפמו די לש כ"חאו שאר לש ץלוח ץלוח אוהשכו

ovט'מ  vm2? ךיניע ןיב תופטוטל " nלכ (ח  
 לש הלחתב ץלוח ךכלה םיתש והי ךיניע ןיבש ןמז
 הטמל ןיליפת לש סיכב חינמו התווצמכ שאר
 אבישכו הלעמל סיכב חינמו די לש ץלוח כ'חאו
 החיגמו הלעמל ןהש עורז לש הליפת חקול שובלל
 תפטוטה לטונ כ"חאו תוצמה לע רבוע וניאו רתלאל
 והי ךיניע paw ןמז לכ םייקמו סיכב הטמל איהש

Convףועה ינמיס ךמסד 'מגב תופרט ולאב  
 יישארב) םירעל ותוא ריבעה םעה תאו (ב'עס 'ס יילוח)

Unורקיל אלד יכיה יכ הנימ אקפנ יאמ (א'כ  
 'מגב תוכרב שארב .' אתולג ינב אתולג יהוחאל
 םימכח ירבד לע רבועה לכו 679. תוצח דע א"כחו
 רבועת «CU "יחבזב me םיחבזה 533 .התימ בייח
 'מגב העש לכ 'פב .הפירשה תיבל C אציו ותרוצ
 םילעכבו םדב ביער דיל ייחספ) ץמח תמורת לכואה
 ולוספ B^ ,הפירשה תיבל אציו (*ותרוצ רבועת
 לוספ וב עריאש םילעבבו םדב לוגפ ןוגכ ופוגב
 ותמש םילעבה תמחמ וא ךפשנש םדה תמחמ
 ןיתממו הרוצ יעב יכה םושמ יוה האמוט לוספד
 .הפירשה תיבל ואיצומ כ"חאו ותרוצ רבועתש דע

 מ"ד עסנ וא ךלה cy ףדרנ רבע שוש ה'יחא|*
 יורי  .(האלילג רבוע שרד .'ע 'דהנס :ז"כ "ילוח
 ךדיב תרבע ivy טד ח"'פ 'ומבי 'ורי Ub תבש
 ר"ב ,ג"כד א"פ יאמד Tv" ,('"ק ר"ח) די yp יוכו

 ד"לד Ye3 'יעיבש v^ ,םיבשו םירבוע 72 פ"ס

 םומ וכפה) רבוע םומ .ו"כ 'ציב .ןיבשו ןירבוע ג"ע

 ךלהו ףלחש רבדל ןמזב העיסנל לאשוהו .(עובק
 ,דיתעה לע קעוצו רבעש לע האדוה ןתונ .ד"נ'וכרב
 רכעשל היידוה ןתונ yp ה"סד ile "ipn 'ורי

 רבעשל אוהש רבד לכ : םשו ,אובל דיתעל קעוצו
^mב"כר ד"פ 'הנס 'ורי ג"עס ח"מד ז"פ "טיג 'ורי  

 דבע ע"ייע ילבבב דבעידב ומכ ונינעו רבעשל ב"ער
 ר'קיו ינפל רושקב מ"ל ךרדבו ,6'א om אב 'עו
 ינפל רבועה .ד"ל 'וכרב ,הביתה ינפל רובע ג"כפ
 ימלשוריה 'יפ ןכו ,ויתחת רחא רובעי העטו הביתה
 המ לכ : רובעה תשרפ לכב (ג'ער n^ wb יוכרב)

 יגליוו סישב n/5 ייפ 27 y^ גיהר םשב (Y) יפסותה ןכ ובתכ ןינעה mum (? aen ע'יפדבו טייק "23 ןוכנ ה"כ ('

 ג"ונבו אחוולג ינב אתוולג הווחאל היל ורקיל אלר ne ov om יקילייננא s" ץבוק) היימגר ייפב היכו ly] .ןואג םשב

 ,ואציו פ"שד הנשמבו תוינשמבש ינשמב היכו (*  ,ךורעבכ כ'ג סרגש הארנ יישר ייפמ לכא אתוולג ויחאל ויקיל אלר
 ,סישרהמב ה"כ (* ,האלילג אוהה שרד ,ב'יינ ק'יבבו ,ח"פ תבשב (* .ןתרוצ inim )* aem ט'ק י'כבו



E 

161 i רבע 

 רוכבמ הרבע הרבע רמג :ז"ל 'יחבז C : ד"ס 'דהנס
"yי"שריפ , "v .&^ m7)תעשב ,ג"ד ב"פ ק"ב  

 איה השק רבוע ינאש הרבעה ו"טפ ר"מש .ןתרבע
 א"פ 'וריע 'ורי .'וגו יתרבעו (G^ 3^ mov ימאנש
 תרוצ יוניש ונינעש המו .םדא תריבע ידכ .ט"יד

"yונממו לעפה ליעל  ownייחספ הרוצ רוביע  
aנ 'וחנמ :םשו .ב'פ :נ"ע '+ pumרוביע  

 וא הרבע םש לעו — .ליעל y" ל"פ ר"מש ןירה
 םדוקה ע"ייע ארביע ,ארבע חירבה ארקנ הריבע

m5ייגכ ארביע) ארבע ןינעבו  (eonא"צ ב"ב לש . 
 -- [ש"מו ודרכ ע"ייע

 4f ע"לב אָרְבָע ס"לב ןכו דצ b^ מ'למ) רבע
Jenseits, Seiteיפל וינבלו םהרבאל ראותו  

 דגיו YD 'פ ר"בב (םינפב yp"' רהנה רבעמ אבש
 רבעמ םלועה לכ רמוא mmm 'ר ירכעה םהרבאל
 רבעמ אוהש ירמא ןנבו ('רחא רבעמ אוהו דחא

 יבתכ לכ 'פד ג'רב .ירבע ןושלב C חיסמו רהנה
 [תימליע ל"צו] )6 (תימלוע) תירביע (א'עס ו"טק תבש)

 ל"גה 133 ה"יחא]*
 אוהש SDN הימחנ 'ר : ירמא ןנבר םדוק דוע "א
 םהרבא ארקנ יכ הטונ תעדו .רבע לש וינב ינבמ
 (וג ,ריב עשוהי) ייתכדכ רהנה רבעמ אבש ow לע
 היהו 'ונו רהנה רבעמ םרבא תא םכיבא תא חקאו
 הרצק ךרד שפת בותכה לבא ירהנ ירבע תויהל יואר

"Uyםירבע וארקנ לארשיו 'ב ,א"כ תומשל ע'באר  
moאלו רהנה רבעמ אבש םהרבא םש לע םעטה  

 ונמע ופתתשי זא יכ רבע לא םיסחוימ םהש רובעב

 אל ונחנאו ושע ינבו הרוטק ינבו לאעמשי ינב
 ,םש ע"באר יייע ודבל םודא קר ךיחא ארוק ונאצמ
 pw לע םירבע םתוא ארוק nob 'יא ג'פ ר'משבו
 םרבא 3^ ,ד"י יישארב 'גרתב ראותהו .םי ורבעש
 םשו םש יירתב) הארבע ארבג 7^ ,ט"ל םשו ,הָאְרְבַע
 הבקנלו יִאְרְבִע ערא + ץובקה vo 'מ םש ,(הארביע
 א"פ 'ליגמ 'ורי .אָתיִירְבָע ו"ט ,'א תומשל 'א י"רת
 ול ןיאו ןושל ול שי ירבע $5 cip :א"עד
 בתכ חלשיו 'פ ר'תסאו :א"כ 'דהנס ,'וכו בתכ |

o רַבָע 

^bרהנה רבעד ןושל , 

eyתובותכ 'שורי ,י'שריפ  rpא"לד  Yyםישג  
 רמאנ ןכו לכה תא תודבאמ תר לע (?) תורבעמה
 'יפ הריבע ם ש ה הנממו .אנדקופ ,אסומנ רבע ס"לב

semהברהו  cyהשוע שוריפ הריבע רבע לעפה  
 : ח"כ ,ט"י : ב" 535 םשהו לעפה y"' הריבע

a5ר"ל : iD iD aeוריע : ה'נ :ג"ל תבש ' 
p b^ו"פ .ו"פ : ה"פ : ח"ל ,ט'כ 'מוי  "Xni8^ ( 

 'גיגח ב"עס ז"כ ק"מ "5 ,ב"י 'ליגמ : םש .,ז"מ
nםש ,'ג 'טוס : ג"כ ריזנ : ה"ע 'ומבי .ז"מ ב"עס  : 
 m'y) ב'ב :'מ : מ"ל 'שודיק +: דימ 215 : א"י 5
 JP תובא :'כ Dn" .ה"ע .ד"מ : ם"י D 'הנס
 המהב) *p" ק"ב 'תפסות .ל"פ ,ר"כפ נ"רדבא א"מ
 : א"ל תבש תּוריִבע ץוכקהו .(הריבע הב הרבענו
 : ד"סק :ז'ט ב'ב D 'טוס .ז"פ :ו"פ :ה"פ 'מוי
 (ז"ב א"ב ;ג"כ 5 ילשמ יגרת) אָּתריִבָע 'גרתב 1853

 ,ה"ל 'דמבל ;ח" ,ו"כ 'קיול 'א י"רת jsp ץובקהו
 ,גיכ "30 רבד תורע nm" הורע pip m ה"כ
 ל"זרדבןכו .,(ליעל ביר p" םגתפ תריבע tivo) ;ו"פ
 עגנ אלש ופוג ,הריבעב ;pw אלש vp v'b ר'ב
 לכה א"ער 'ע 'דהנס .6"7 ר"דמב ה"כו .הריבעב
 אלא הניחט ןיא ." 'טוס ,הריבעב הלצא ןייוצמ
 רבדל ןעבת : א"י םש .ןחט ע"ייע הריבע ןושל
 ןיירבע ראותהו ,ונווכתנהריבערבדל :ו"ל ,הריבע
 . < יודנב NT תערל ומצע השקמה ב'ער 1^ הדנ
 רצי לש תונמוא ךכש ןיירכע ארקנ רמא ימא 'רו
 השע ול רמוא רחמלו ךכ השע רמוא םויה עוה

Tמ תבש ,'וכו ': Aירש ןנברדא רבעד ןאמ  

 ס"לב אְרּובָע ראותה 25 C אניירבע היל ירקמל
 יינעת ^? Reisender 7l y'b3 רבוע b^ אָרּובע
 ווה אלד שיב רפכ ןול ירק אוה המלו .ט"סד ד"פ
 ^ 'שארב 'גרת אָיִרְובָע ץובקהו ,ארובעל ןילבקמ
 ג"לק ב"ב הלחנ ריבעמ ןינעב דועו ג'ל ,א"כ ;'ג
 .ם"בשריפ 'ייע ^21 אתנסחא ירובעיב יוהית אל ב"עס
 תשרפ הזמו ךוד "פ ארבע ס"לב «wy םשהו
 Scheideweg םיכרד תשרפ ומכ (ל"נה 'וכרב) רוביעה
 'יארכ םיטסילה ינפמ םיכרר תנכס היה םש רשא
 סטסלמו םיכרד תשופל אצויו א"ער ב"ע 'רהנסב

 רהנה רבע ינב לש י"שריפו תירבע בתכ םשו ,ירבע | הרבע ךרד may map Ü (Durchgang) תוירבה

 —— a i MÀ Óו ———————

 : ירדנ לכ םדוק כ"הוי לש תיברעב רמול םיגהונ ונאש עודיו )! יכדרמ vby אוהו םיניירבעה cy ללפתהל ןיריתמ וגא
 ול וריתיש שקבמ וניא "פא להקה תריזג לע רבע רשא שיא לכ cy ללפתהל םרח ןיריתמו הי'בל pois ליזו ^w ימויל

 האגמו ער "nn הנבלח ירהש תינעת וגיא לארשי יעשופמ וב ןיאש תינעת לכ (: 'ו יותירכ) אדיסח ןועמש יר רמאד
 שימ יייע !my 325 ביח ףעלל *)n/3 y'a "yr .הרסי ץרא לע ותדגאו אכתמ "2 רמאו תרוטקה ינמס ןיב בותכה

 ר"פדג D/2 )* ,חישמו a3 (5 ,דחא גיונב (* un yummy הרבעה כיג םשו (? .560 n pw" הטומכאה 'חה ברה

 .תימלע ע'יפרשבו

2l 

m SERI BARRIER 

 א בב



 = ייחספד ג"רב (םינפב p" םילעפהו תומש דחא
 < «C Gr [ןיריכמ ןניא םא 'פד ג'רב 031[ (נ'עס 'כ)

 | 325 ורוביע רואל ת וא ו ש מ ןיאישמ יתמאמ
 Loeb היפ יוריע) ןירבעמ דציכ QÜ vw 'עב ונשריפ
 = 'מוחנת) רבדיו שירב ונדמליב .רבא 'עב ונשריפ רבכ
 = nb איה "פא הנידמב תבושה )5 ^0 353
 < 6 הרוביעל ץוחו mma הלוכ תא ךלהמ איכוטנאכ
 LO ןיקדנופו תוינחה הרוביע onm? nos םיפלא

iidלעש הנידמל"  qonויהש והיקדצ תרעמו  > 
 .םיפלא הל num הלוכ תא ךלהמ Cs ח"י ה
 אל ותרבע )"2 ב"נ תשרפ ר'בב .ביכס המא
 " | תליחת )6 mo vow (*וש ע ן כ א ל וירב ןכ
 | | — pub אלא nur םשל התיה אל באומ לש ורוביע
 d = [ימאנש] תונז םשל אלא ושע ןכ אל וידב םימש
 — ןומיס ^ םיטשב לארשי בשיו Cw Gv ידמב)

wwםשל היה אל באומ לש ורוביע תליחתמ  » 
 2 E ושע ןכ אל וידב nut םשל אלא םימש
 = 'קזח) זראה תרמצ — 6" ןרגה mm (O ,יג תור)

 = וישרש ךיו .(" אמר אזראד אתרבע nn ('ג יזיי
 = = ןוהערא ףוקת לע ןובתיו 'גרת O0 עשוח) ןונבלכ
 /  ילא רמאת .יכ emu חלשמד ןנביל ןליאכ
 L0 רמית םורא D) י"רת O^ (s 1023( ךקיחב והאש
 : ןדיד תואחסונב כ"א) — .רביעב pum לוטיל
 < אל ךויעה לעב ^« ךבוחב pnm  לובס בותכ
 = ע"ייעו בח ע'ייע ךבועב וא ךבוחב ורגל שיו ןכתת

«Gyךבוחב יכ רבדה תמא ה"חחא|*  OS 
 Loo ,גיתב) בח ע"ייע ןוכנ nyb ול שי ךבועב
 - ןורתפ הל שי וניבר 'יגל םג ז"כב )"5 י"רת "גכו
 Busen, Sehooss" קיח "יפ גל = = 2 פ"למ אוהו

 < "גותש המ (nn nne הרומז suy ונינע פ"לב
 וכ יג" 52( הרומז 'א 'ורי 'גרת ןכו אתרבע תרמצ
 .יז"י 'קזח) תוראפ 'גרתו ,ארבוע 'ב י"רתבו אתרבוע

quocישארבל 'א י"רתו ' beתרופ ןב ב"כ " 
 - לכ תשככ [אהתרבועב ל"צ] (אהתדבועבו :ףסוי
 Lp qos אלל דירפה ב'ר יכ עדו — אקרפ ינליא

 עב שימ 'ייע (* .ןאכ ונויצמ וניברש ינפמ

MER 43 - "3v 

 - לע יתפסוה )5 .רבעמ «vy (i32 םייאו ימ ס"ש ייכו יישר ייג יפכ ) .יה D'U ייכב היכו אנימי רבעב ייסופר תצקב ('
Cbיע  OAקתעוה ושוריפו ושוריפב וניבר זמור וילע יכ ןכ ומכ ליצ ןאכ כייאו הירד הז קר איבה םש רשא (.ג'יסר ,א"ח)  

 ְ : יב ייחספ לע כ"ג יתזמר cs יעב זייכב לבא (ינליוו (pe היירל חייר ייפמ

 1 m» ^b£ קתעוה םשמ רשא new ח"ר 'יפב ייארכ cn : דלונ םוקמב ל"צ cw יעבו תמדוקה הרעה יייע (* ,רא
 \ < ייפא הרעמב תבושהו ג"ונב )$ .תויאקדנפו ג"ונב (* .הרובעמ yum הרובעו יוכו הלודג הנידמ איהש איכוטנאכ גיונב (*

 ET 'וריע y" דועו לימ ne ייא ר"רמבו לימ ב"י תב mne nmm ךלמ היקדצ הב חרבש
 753 כיג ירמב לבא וידב ןכ אלו ירקמבו ותרבעו ירמבו יירחא עיפדב לבא ר"פדב Ds (* wo "b חלשב *ותליאשו
 : - ע"פרב לב א י'יכב ןוכנ היכ )! .אילש יר יימרי יקליו vp זמר אריו יקליו qan דרתו "5 יבר תור כ"ג יייעו ('* .ךורעה
 = V^na3 ('* .ךורע י"כ האר אל יכ יוועל 'ה יניעמ םלענ הזו איעב 8 ייא םש לבא ב'כ קוספב אוהו זראה תרמצמ

 / Seni ןוהנחרוט pyo ייא 'א

 בסק

^e»ליעל ךורעה  ey)רשא 'עב תוכיראב ש"מ  
 .תיתפג ע"ייע .ח"י 'לינמ | ,(האלהו (vow aen יב
 תינוי . : תירבע ובתכש Di 'נשמב : ז'פ "יטיג
 yim" דחא דעו ירכע דחא דע תירבע וידעו

0vג"ער ז"יד י"פר ב'ב . nb33 ןינעש  "xמ"לב  
 א'מ) רהנה רבע .'גרתב הברה ןכ W^ אְרְבַע ס"לבו
 תומש 'גרתב ארביע ה"כו תרפ cup 'גרת ('ד יה
 (rw) ףתכ 'גרת ןכו ;ג"מ ,ד"י א'של ;ו"כ ,ח"כ

n5יקזחי  C2 nm. i^ abא"י 'דמבל 'ב י"רת ןכו , 
 רבע 'גרת ןכו .ש"ע 'ה רבע 'עב וניבר 'יג יפכ 2^
 רבע ;אנדויל ארביעב (א" י" יג יישארב) ןדריה

pbייל 39  G^ידמב) םירבעה רה ,אמיל ארבעמ  
 רביע — [conv ארוט (פ'מ a5 .יירבד ;ב"! ז"כ

Y'a»יבוריע : ז'ע 'מויבו 6 ב"עס 'מ ' D^ 

 םוקמ םש אוהו אנימי רבע N S^ 'וכרבו (*א"עס
 יישרו .םש ם"בשריפב ה"כו לנה ב"בב ה"מנר "52
 'וריעבו תרפ לש ומורדב הנידמ םש "יפ 'וכרבב
 ,א"צ ב"בב b" ם"בשרו .ומורדב nhe רהנה רבע 'יפ

 תצק שי ילואו ",ומש ךכ, : בתכו אריעז ארביע
 — [ודרכ ע"ייע לבא םהיניב ךשמה

 וינפל ךלוה אוהש המ מ'למ p^ רבע = רבע
 "הספד ג"רב vorangehend, vor) ומידקהו

 'פב הדנבו C875 'כוס לוזגה 355 'פד 'מגבו 6')
 יאהד עמשמ יאמ (CD ןיסירג ימ 'מגב השאה
 (גיכ ^n ביש) ביתכד wm ימודקאד אנשיל רבוע

ponולכ ישוכה תא רובעיו רככה ךרד ץעמיחא ' 
 ה"יחא]* "ישוכה תא םידקהו ץעמיחא ץר,

 לכ רמאמה אבוה ןכו ל"נה bm ר "יפמ קתעוה
 םדוק (b^ ןתיישעל רבוע ןהילע ךרבמ  תוצמה
 ה"ל 'וחנמ :א"כ 'ליגמ B^p: "יחספב (ןתיישע
 דוע ואבוה ('וחנמב pum ל"נה תומוקמ לכבו ב'עס
 ןמו ('ג ג'ל יישארב) םהינפל רבע אוהו ןמ תויאר

 — ^Q] ,יב הכימ) םהינפל םכלמ רבעיו
 schwanger 8018  ןוירה ןינע (* bye nm לעיפב) רָּבִע

werdenב ') jyלכל קלחה הזיא הפסוה  
einverleibenתפסוה ןינע )^9  D?וא שדוחל 'א  

 הרעמכ הלודג איה
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 ריעל ריעה יקלח ןה הפסוהו יולימ ןינע )0. 338
 € ו"פר vy" 'תפסות .ג'נ 'וריע m םרבחתהל
 (רדא) שדח ףיסוהל ןה : ב"כד mes 'וריע 'ורי
 האלהו .א"י ^ 'דהנס .שדחל 'א םוי וא הנשל
 הנשה תא ןירבעמ םירבד 'ג לע ב'פ mb" 'תפסות
 ינפמ הנשה תא ןירבעמ ןיא :םשו .ב"י םשו 'וכו
 םימחר (היקזח) שקיב המ ינפמ אלא 'וכו האמוטה
 דביע אוהו רדא אלא ןיוכעמ ןיאש ומצע לע
 אלא םינשה תא ןירבעמ ןיא : א"י םש .ןםינב ןסינ
 4v 'ייעו 'וכו nappe לילגב הורבע םאו הדוהיב
 'תפסות .ו"טק D^7 N'D. ברכו'  Dy yb" 'הנס
 ה"ר הנשה הרבעתנ ל ע פ תג ^qu n : א"י 'הנס

bi im^ב"ק . -- Yנ"פר ה'ר  m7ורי ג"ע ' 
 . . וימימ רבעתנ אל ןסינ 'מוא 'ר .מ"ד ו"פ 'ירדנ
 'ה ,'ז ש"הש 'גרת ל ע פ .וימימ רבעתנ אל ירשת
 איחרי אָרְּבַעְל ב"ל ,ב"י 'א י"הר 'גרת que ןיִרְּבַעַמ
 .ןפינד אחרי אּרָּבַעְל 'ב ,'ל 'ב m" םשו ;אינשו
 םשהו .אתרבעמ אתש :3^ mb" לו ע פ ינוניב
 הרוביע :םשו .'פ 'וריע תוארוהה יתשב טשפומה
 ר"פ 'וריע 'תפסות : ב"כד ה"פר 'וריע v ,ריע לש
 והמ : ב"כד ה"פר 'וריע 'ורי ,ריע לש הרוביע 0«
 'גב שדחה רוביע .'ב 'הנס — רוביעל רוביע ןתיל
 'ל הנשה רוביע המכ .א"י םש ,'גב הנשה רוביע

,bv3 מ'ב .ב"י םש 'pשדוח ב'פ 23 'פסות ב"ער  
 TD" 'וריו ג"ע ח"נד ies ה"ר Ye "ייעו רוביעה
 .ביצנ ע"ייעו א'פר oyn" 'תפסות *^i'y n א"פ
 ארוביע mp ל"נה 'הנס 'וריו .רס y'"y ^p 'ובותכ
 mmy ץובקהו הרוביע inus ב"פ ה"ר "וריו

quyםירובע  vpnז ה"ר ,ב"עס ר"ב ט"יפ ', 
 ,ןיטרק ע"ייעו תא הפי 'פו ידוד לוק 'פ ר"שהש
 שרחהו הנשה רוביע ןינעב  תוכיראב 'ייעו .סרק
 רוטו ז'מ ןישע ג"טסו שרחה שודק 'וכלה ם"במרה

msתעד תאז לכ ךיתעדוה ירחאו .ח"כת ,ז"כת 'יס  
 הלממ ויתופיעס לכ py שרשה רוזגל לקנ .טמנל

Pesתצק יונישב ורחב הנווכב ל"זברו 5  
nsn?ןושלה לופיש ירכ הלמה  byארקמה ןושל  

 nm רזגל לבא ליעגי אלו רבע ורוש € aes .בויא)
 "יעו הפי ןייעתשכ ומלוהל רבדה השק שרשה
 פואיניזיגל סוריוזיתבו לעג שרשו הז שרש ק'דר 23

ovםשו ] — 

 (אָּתְרַבּוע ר"אלבו Zorn ףא b^ מ"למ nay — רבע
 nen בושת רשא דע o P'D") ח"ס 'פ ר"בב

 : ופא pb" ףרטיו [אלא] ןכ השע אל אוהו :ךיחא
 רמא 5. )^ ,א (my חצנ הרמש ותרבעו

21* 

 (הרבע =) רבע - רַבַע

 mb םדוקה 'עמ 'וכו זראה תרמצ ליחתמה רובדב
 הלמ תמאבו ,דחא ךרע אוה י"כו ע"פד לכב לבא
 תודככ השוריפ הנושאר הארוהב ל"נה '"יסופ

"y Schwereןוירה  Schwangerschaft031 דועו p 

 ןינע b^ דועו Foetus המהבה וא השאה יעימבש
 ךפיהב רעב ומכ אוה רבע שרש כ"או Fülle. יולמ
 By" .הכוראה הרבהה ןמיס אוה ;^j תויתואה
 !pn םיפעתסמה םינשומה םינבומ הלאה םירכדה

qup 0ותרביע יכ ןנחוי 'ר :א"ל 'ישודיק ןוירה  
 היב תרבע : א"פד Nb "TD ^v UIN DD ומא
 לע פ תג ב ג"כפ יתבר 'קיפפבו ,יהובא תיימ הימיא
 «nmn ל עפ .ויבא nb ומא וב הרבעתנש ןויכ
 יתירה יכנאה .תרָּבַע סורא םוגרת Cn "b ישארב)

 ל ו עפ ינוניב .תיִרָּבַע אנאה 'גרת *O5 ae ידמב)
noseה"פפ ר"ב האלהו .ט'יק .האלהו + ו"ל 'ומבי  

 : ג"ל 'ומבי niae ץובקהו .ץ"רת 'ר יבדמב 'קלי
 ישארבל 'גרת אָרְּבַעְמ לעפב לועפ ינוניבו .האלהו

s^ rbיד"כ ;ב"כ .א"כ תומשל ;ה"כ ,ח"ל  ", 
 : ל ע פ ת א .אָתְרֶּבַעְמ לכ : .e "bn ץובקב
 ^rb ab p 'שארבל 'ורי ann p תרָּבַעְתַא
 ,ה"מ (m$» vnm תעלבהבו ,ח"י ,ח"ל  ;'ב ,א"כ
 תֶרָּבַעְתִמ השאהןיאה"מ פ"ר ר"ב ל עפתה .ארבעיא
 ,ח"נ b^ המהבה לע רמאנ ןכו .הנושאר האיבמ
 הרביעו י"פר ק"ב 'תפסות יהרביעשב .. הרביע

abusט"י הרומת . nenaז"מ ק"ב .תרבועמ . nb 
 תחת טרומ לקשמב) לועפ ינוניבב דועו -- אתרבעמ
 "יטינ תֶרָבּועְמ nome תחת תֶרּבּוע ma (טרוממ

iisרכא 'עב) הרבוע השא .ג"נ 'וריע ,הרבוע התיה  
 : ט"כ 'וכרב ,(תרבועמ סייש ייכבו הרבועמ וניבר ^3 יב

 איהה : םש ammo הרבוע .ב"פ 'מוי ,תרבוע השא
 הרבוע ח"פר הרנ 'תפסות ,'וכו אחראד הדבוע
 ,תּורָּבּוע ןהיתש ויה :'ס הדנ ץובקה .הרבוע הניאשו
 .י"אבש תורבוע םכל יא .ה"לד ב"יפ 'ובותכ יורי
 פ"'ס םש רוביע .כ"פ v3 wsp טשפו מה םשה
 'א י"רת .'נ 'ג בויא usn .נישו ליעל p" .א'נ
 .אהרוביע ימוי ןיעבושו ןתאמ T ,ה"כ 'שארבל
 ןטב ירפ jur )5 .יִרּוביִע ירת s הדנ ץובקהו
 םש ,א"מ ר"פ ילוח רֶבּוע (Embryo) ומא יעמב |

 ,ד"ע מ"ד א"פ ז"ע 'ורי .א'נ ריזנ .ט"י :" 'רומת .ח'נ
 רשאכ 'פ ר"להקבו ב"פ הרנ 'תפסות ,ז"ל 'ומבי
 ץובקה .הרוביע ג"ונבוהשא לש הרבוע ל"צ ךניא
 ,ד"לפ ר"ב : ז"נ 'דהנס ." mon i5 הטוס ןיִרָבּוע
 3, ש"הש 'גרתבו cup cU bm תוכימסב
 ןינע ('ג a5 vp "bano susp yup אָרָבּוע
 תואמגודה ליעל y" תוראפו הרומז וא ןליאה ירפ
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 - ייסופדבו 'ב י"כב ז"פ 'ומורת 'תפסות ."יסופדבו 'ב

 <  'פריא י"כבו ןישבוע ל"צו תוינקפמרדו ןיטבוע
 6 א"פ 'ורשעמ 'ורי ,(גימש m שבח yv ןישבוח

 עב וניבר 'יג יפכ ר"ע 'n ףד םש 'שורי ב'מ
 ןישבועה ל"צ ילוא ןישבואהו םיכנעה : ןישבוא
 ג"ונבו ,ןה םינטק םיחופת ^b םש וניבר ש"מ הזו
 . W'b 'ומורת 'וריב "יארכ ןישבואה ל'צו ןישבאה

 .ןישבואו םיבנע ד"ע ה"מד

 ,Umflechtung עולק לכחל bw מ"למ) תובע *
(geflochtener Strickא"כס 'ילכ  yb 

 בלול א'עס ה'מ 'כוס  .וניבר "יפו 'ג בע ע"ייע
 v3) ,חייק יילהת 'אנש 'וכו ותובעב םדהו ודוגאב
 ב'ער mb ףדב י"שריפ םש "ייעו םיתובעב an ורפא

 .'ג בע ע"ייע .ב'ג 00 ץובקהו

 ומכ ('א גוע =) נע  ziehen 3H.,אצ = ny 618הגוחמ .
> 'B3 (Vertiefung, Graben py ומכ (3 Kreis 

 הכותב דמעו הגוע ap + ג'כ 070 ולאה תוינעת ררס
^bהפקה םישה  Cןיקשמ שירב .ץראב  C»ןיאו  

 (&'y — .דדב 'עב b" םינפגל (*תייגוע ןישוע
 .התבצנ m'a "יז" 'קזח) החמצ תגרע 'גרת
 דדב 'עב וניבר איבה 'ז קופפ םש 'גרתו ה"יחא]*
 פישכ) ח"'ר pb" קתעוה תצק "יפו : 'ד pos "שו
 : פ"ד א"פ ק"מ v א"פ יעיבש 'פסותב ה'נכו ,('נליוו
 'תפסות םינפגל תויגוע השועה "s ז"פ תבש 'ורי
 mb mb (' (םינפנל) תויגוע ןישועו ג'פ ייעיבש
 ..ןליא ןיב תואיגוע השעי אל רהב שיר ארפס ,'וכו

vmm vanoא"מ "לוח . nayתפסות .םימ לש ' 
 .ירכנל םימ לש (' ותנוע םדא רכומ א"פר ק"מ
 הינוע יכ 5^ ^y הריפח 'יפש הקע ע"ייע דועו

 — [ש"מו ב"כ ,א"'ח ע"ייע אינא ומכ

vךלמ גוע =  'p vas quanאביו ('כ"מ  
 אבש xw ומש ארקנ המלו Cay אוה טילפה

 .תונוע תוצמכ קסועו בשוי םהרבא תא אצמו
 אביו א'עפ N'D הדנב ןנחוי 'ר שוד ןכו ה"יחא|*
 npn min יייעו 'ב טלפ ע"ייע ^« xy הז טילפה
 ב"ע 'ר ךל 'קלי א'פ ר"בד ט"יפ ר"דמב ה"כ 'יסס

 — [ה'סשת 'ר npn טקלי
 הואתה קשח םוקמ איי יגיכ 'קזחי) מ"למ) הָבְגָע *

T 

die Schamtheile הורע m3 ונייהו תונזל 

 דסק = הֶבְנע * — Mp) — רבע

 ה"יחא]* .הימופמ איעז אל (*היתרחנ (' היתרבוע
 = ייאדכ אתרבוע לגירל ד" ,ג"ל "ישארב 'גרתב לבא

 'פדב יאדכ .אתדבוע ל"צו אוה ס"מ 'יסופד תצקב
 ל"צו ס"מ התרבע .ט"כר י'פ 'רהנס rv .הטינויביס
 םשב 'יפ רבע שרשב p^r — תישע b" אתדבע

'y לש ןוירה pups (C v8 "ye?  ויבא ועברתו 
 םדוקה  m5[ןיבהל השקו —

wtס'לב רובע מ'למ) ארָוביִע ,רּוביע  
 "Frucht, Boden- n פ"לב ארובע

b'3 Y (ertragרוביע | (ג'כ .הימ 'שארב) רב ד"צ , 
 'ובותכ .'וכו הדובעמ הנגד ג'ע מ"ד ז"פס 'ירדנ 'ורי
 ישארב) ןגר 'גרתו .תוינטק הנממ רוביע הנממ .ב'יק
 ארוביע ,רוביע )5 ,אימ םש) רב 'נרתו "ל ims ,זיב

 'גרת רובע מ'לבו ,(הטינויביס 'פד ^35 שגר ילב)
 ץובקהו ותלוזו n .ב'ס "יעשיל ;ר"כ my 'ילהת

UYב"כד א'פ .יאמד .  yג"ער ו"סד ג'פ 'ינעת  
 .ןידיבע איירוביע המ

^p ת"יב רושקב דימת מ"למ רוכעב =( mop" 
 p" ןינעה תלמו סחיה תלמ wm (ללגב

 ךרד ארבע ס"לב רוביע 'שלמ התרזנו ןעמל ,ללגב
 ל"זחלב ןכו wegen, von Wegen ש"אלב ןכו

 רמואה לכ ע"באר איבהש יבשתה «y ליבשב
 רּובעְמ לכא אל mum תלוז רמולכ) רובעב ןמ רובע

 ,ץראה

 שבכ y'"y ןיריכע תחת ס"ט םידיבע ,ןיריבע *
 םדכ yy (Cm 'ב הרעהא'צק ידייח) 3

 .'ב רכע 'עו

 .'ב רבע ע"יע ןיירבע .הֶויַבָע ,אְרובָע ,רוביע *
 תַרָּבּוע .הָרְבּוע .אָּתְרַבּוִע .אָרְבּוע ,רֶבּוע

 0029 .אָרְביִע 52^ .'ה רבע ע'ייע אָרּוביִע ,רּוּביִע
 .'ג רבע ע'ייע הארבע יארבע ,תירבַע ,הָיְרְבַע

iam ס'למ ןיִשְבוח w» ןיִשְבוע nu. 
  rbחופת  (Apfelertןיצקוע 'תפסות

wbה"כ ןיגורתאהו ןיחופתהו ןישבועה ישרוש  
 N'p 'יצקוע ש"רב ה"כו )687 (jp טרופריא י"כב
 םיסגאה ועיקלאז 'דבו ןישבואה יצקוע ג"ונבו ד"מ
 יוג 'פריא US יגב ב"פס 'יאלכ 'פסותב ךפיהבו
 י"כב "יארכ שבוע ל"צ סגוע i'y קסרפ ביכרהש

 עייייע 'קליה 'יגו היתרחונ ריפדבו ןכ ומכ ג"ונב )*  .היתרבע שייק יייכבו ז"טק יר תודלות mo יקליבו ונינפל היכו ('
 ןויצב חטמל my תואיגוע טייק י'כב (* .קוח ט"ק י"כבו הנקה רילו ,בו יא va י"כב לבא הפיקה ב"ה י"כב (* 23 רחנ

 Job אוה ay אוה גיונב (* quy י"כב הייכ )? .ריכשמ :םשו ותנוע יפריא י"כב (* .'פריא י"כב ייל (* ,ארפסמ
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 הל ולפנ pst pun א"עס r5 vb 'ועובש
 (לגיע) דח pup: »'vj םשו אלוניע וג וכרעיאו

 וג ןיכירע .איירניד ןירת ןוחכשאו [לוגיע ל'צ]

 טימש אוה ב"כפ ר'ב | .ו"פ «vows m אלוגיע
 לוגיע רכתשמ cb» sw . . אעראא אלוניע
 (גיכ «b תומש) םחל רככו 'א י"רת ..היב ךלהמו

 pour me 'ד ,'ל םש ץוכקהו םיחלד לוגיעו
 'מורת .תבש 'ייע הליבדל ראות cas .ארדיסב
 'ומורת ppm ה"פ 'מורת 'תפסותהו ל"נה 'שעמו

neד"ע ז"נד א"פ הלח 'ורי  ,הליבד ילוגיע ר"מ  

 תואוקמ 'תפסות גלש לע כ'ג רמאנו ןילוגיעב לוגיע
 bup םד n vn. ראותהו .גלש ילוגיע ה"פס
 'וריע 'ורי .ב"ער ,ב"ל ז"ע יייעו pps) םד וכפה)
 ח"פ 'יחספ 'ורי .(תעבורמ הכפה) הלוגע .כ"ד ב"פ

vosלג  "mb ^v» buyע"ייע ג"ע ט"יר א"פ  
 (תלגלגס ומכ (ww תלנלוגע pip ןכו ..ןיררהנס

 v^ לעפהו .00. ג"פ pow 'תפסותבו 'א דכ ע"ייע
 : ר"צ תוחנמ ל עפ .ןילגעד ןיהב o se) 'וריע

 בסנ ד"ע ח"לד ט'פס 'יאלכ v^ ,לגעימ והל לינעד

 ןתוא השע p^ ןוהיורת לע n^n רמעד יקסיפ |

 Y^ ל ע פ  .לגע ס"לב strand machen םילוגע

 ב"פ ז"ע we" ,לָנָעישמ הרוגמב yy 'ב"סר ר'פ 'ציב

 ג"פ ינש רשעמ n ל ע י p .לגענו ללסנ : א"מד

ovisולגעמו ג"ער  pמורת 'תפסות .ויעימ ' "p 

 ב"פר 'וכמ T"' א"מ ב"פ תוכמ  .ויבג לע ולגעמו

 ראות הזמו .לצחמו ץלחמ .לגעמ ע'ייע vy א"לר
 ר'ע ו"סד Ye 'ינעת 'ורי .ג"כ 5 pn" ינוחל

 p^ ןכו 'א גע ע"ייע הפקה השוע b 5iyen^ ינוח
 וקיתעהל שי כ"או ליגעד ה'ד : ר'צ 'וחנמב י"שר

Kreiszieherג"צר 'יסו  byאובמ 'ייע םוקמ םש  
y"y» xviיגיח ינוח  (Genט"י הדנ ל ע פ ת ה . 

 לגעתהל י"פ 'מורת 'תפסות ,'וכו לנעתמש קור ,ו"נ

 'תפסותב ה"כו אילביטק נ"ע לגעתמו םשו הילע
 'דהנס ^6"  .ח"ד ו"פ תבש 'וריו CD x's תבש

"eח"כד .] — 

 bw ןילוגע ןיבע ןיפד 'יפ םדוקה 'עמ oup לגע |
(Walzen, dicke Bohlen n2ת") תבש שירב  

nap *(לּוגיִע =) לשעה . 

& zii )/7S ar^ 0 04 E PES don ut 

nop 

qwםירוחא  Hinterbackenץובקה 9 ע"לב  
 ^n a) ילהק) בגחה .ב"גק תבש (רוחאו בנז 99
 .ויתובגע :'ל הדנ ב'ער ח"ל 'הנס ,תובגע ולא
 ps תוכגע ry ח"נד ב"פ הלח 'ורי ,ד"כ 'וכרב
 אוהו םירוחא 'יפל היאר ץובקהו .הורע םושמ ןהב

 .הטמ לש םינפ

yy mpאגא  Crירהנפ) הגע ילבו ןילובגב  

 .אנא 'עב ^5 רבכ (6:א'ק

 , לוע ;זוגמ4 ירודכ ירבדל ראות לוע מ"למ לנע
 לוגיעה runde Masse, Rundes) לּוגיִע

 pon 'עב p" רבכ (ח'מ ace יושעמ) ונקילחישמ
 ('לוגיע אצמ (.א'כ 075( תואיצמ ולא 'פב | ,(בו יא)
 עינצמה 'פב .(*הליבר לש לוגיע p^ .סרח וכותבו
 לוגי עב «Gy ג'צ תש רככ איצומה 'מגב
 'פב .םיבוה תושורלוהואיצוהו הליבד
 םילודגה הליבד ילוגיע (ח"מ) המוותב 'ד
 עדוי ןיאו com הציבד "רב ."םינטק ה םי לעט
 p'p ג"רב .(*ךרד 'עב b^ רבכ הסרד לוגיע הזיאב
 ןוידפל ןיעלפ שמחב הז ('לוגיע Cm יישודיקב
 אוהש swa ארקנ ןכ ב'א) -- .יודפ ונב ינב

uyםילוגעה (ל":ה) 'מורתד 'נשמב ןנירמאדכ  
 לוגע הלבד Doe םישועש םינבלמה תא םילעמ
 לש םילכו תורככ שי םג עובר ןבלמ תרוצנ וא
 הז םיבורק םינינעה לכ כ"א םילוגע םיניגמו תג
 דח :ויתעדי יכ .(טימפ )53 'שרפ )5 ר"'בב .(הזל
 הכיא תליגמב .(*יר לו 5 לוגיעב אתיפד אלוגיע

mumאתיפד ןילוגיע .'ןינמות :ישפנ םולשמ  

 בותכ ןיקילטפ ןינמת ב"או -- .אתיפ ןמ אתיפ
 C אי ןינעל ןכו 'מגב 'טוסב ק"פב )^ (תואחסונב
 לש 'או ןמש לש 'א ןילוגיע 'ב ןהל (" טקלמו
 דחא ךרעמ הז e3 ט"ק "55 ה"יחא]* .שבד
 הז םיבורק םינינעה לכו ומצע ינפב quy ע"פדנו

mbלש דחא גשוממ ופעתסנו ב"ו 'יפכ  sip 
 רככל ראות אוה ןכל רודככ לגלגס אוהש לנעמו
 ,י"ד ו"פ ^333 7 א דועו ל"נה ר"כיאו ר"ב יייע

 'ירוכיב 'ורי ín יולע ךרבמו ^C אלוגיע בסנד ןהא =
 'ורי qose wey m5 הוה אל ד"ע ה"סד ג'פ

omo» (iלוגע גיונבו יישרב  me»הליבד ילוגע םש . *) 8 .יישרב היכו( omיפדמ לבא 'ציניוו ר"פדבו י"כב  mbליסאב  

 'וכו תונמל וכררש תא ייגוס וניבר 'פ 'א ךרד 'עב יכ עדו אוה ס'טו פרד ע"פדבו ביה י"כב ןוכנ ה"כ (+ .ייל האלחו
 ה"כו לגע anim לוגע ע"פדבו לגוע ט"ק ייכבו ר'פרב ה"כ )5 .המלש ןויגה יייעו הליבד לוגיעד הז ia 'יא anis םשו

 . "כב ןוכנ הזכ )7 .דחא 'עמ אוה טיק י"כב לבא ומצע ינפב ךרע הייד ליחתמ ןאכ (* ןוכנ nó» vb יורוכב 'תפסותב

 לזו )19 .ןינמת גיונב )? .ןירלופ ייב אתפירד גייונבו ידלופ bes ע'יפדבו ביה יייכב ןוכנ הייכ (* a עיפדבו ב"הו דייל

 יא שפנ יב ןמ יא םב עיייע psy לכב תרחא ייג ול nmn וניברו nb דח קיליטפ לכמ לכא ןיקליטפ ןינמה ןוהימדק ןיתייא

 היתאצמ אל ינאו אלגופ cam ש"ארה םשב איבה ציהא ייפו )' sw טקנ עיייע wb ר"מש ייגו ('' .שימו ןוקליטפ עיייעו
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 = yop ביבס לוגע אוהש וא ביבס ביבס pub איהש
  א"לרור "ימפסא 'לב וזעולו רחס yp ק"רר תעדכ

rodela206615 אצניכורפ 53  rondelle,ט""אלב  .— 

buy puy q53 rotelas ruatellaץובקהו אליגע  = 
 ^La R םש אילינע ;ו'ט ,'ט 'ב י"הד 'גרת ןיליגע

 = - t] ,ג'כ ;ב"

 הלוגעה ותרוצ םש לע ןגאו לפס p̂ לָניַע =) לגע
po לש לגוע ךותל אוה טחוש (Becken 

 יילוח)  Got aeoהונשריפ רככו ןגוא ךותל רחא רפס
 'עב  psהנוע ג"ונב ה"יחא]* « mo"שרב

 ד'כ ,א"ח ןנא ע"ייעו ש"ע לוגע וניבר 'ינכ א'לבו
b לגוע bn ליגע ןאכ ש'ק י"כבו .ש"מו 5 הרעה 
  míהאס םיעברא לגוע ר"פס תואוקמ 'תפסותב | .
V — [bb ע"ייע a ג"פ תבש "n gpoxy ר"אלבו 

 LB? by Wagen הככרמ p^ מ'למ )* nbay — לגע
 "= לעפמ ס"לב r'51 dahin rollen ללוגתמ אוהש

 'פב Sternbild) לזמ ?me (ב דועו rollen לג
neaשי םא 'מגב השא  Lo «yb vo n3) (*3b 

 - .  האטט ןטק לש הלנע C2 יציב «ww 'פב ןנתד
 < | ןיכמסד eb" לכו היולע םירר אקד s£ סרדמ
 wb תבש) ןה תולגע שלש "C סרדמ אמטמ הילע
 לש .(" םרד יעב ונשריפ רבכ Gro vob יילכ ,איער
 < | הלגעי p ("n^ יילכו תבש) םולכמ הרוהט םינבא
 Loo ן"ושע ברעו יתש ןיכבוסמ cup םינבא לש

manתונולח  pmooםש  Duis םתוא ןיכשומו  " 
 Loo pais תולבקמש (" תוקובד תונולחה qms םאו
 "ולא .(" nine ואל םאו האמט םשמ ןילפונ ןיאו
 .  ("םיכבופמ ןילוגע םירבדו םהןינע יבורק C תולגע
 «Lo Ay תוידודג םש ויה 'מגב ןירבעמ רציכ 'פב —

'b 43) GUאמט היהש ימ  "nob6 םשו .ריצ  Lo 

 < -  הלגע הייחא]* pm ברקעו ןופצב הלגע
^bליאה בגז תחת ןטק ןורק םג ןכ ארקנו בכרמ  > 
 הלנעב ג'ער ז'ד web תבש יורי :ר'נ תבש
 - וז 'דמב 'גרתב n'51 אָתְלִנע bos .הילאה תחתש

(nbsp — bap — wey — לגע וסק 

 ףוסב .(' תגה ילוגיעבו דבה mi תרוקב 05
 תושר ('ןיגזל .'ןילוניעה ןיב neo Ub  תורהט

 .(חפלט 'עב ונשריס רבכ םיברה

 "nm ול ןיאש npa םדוקה p לּוגִע =) לגע
(kreisfürmigג"רבו 6'ח) ריזגד ק"פד ג"סב  

 p»? Cbwy ma Gyo ריסק 272 טושפ טג 'פד
^bהייחא]|* | .תוניפ ול ןיאש ןשבככ 53536  

"y3 ןוגד 'עב ה"מגר 'יפב T)וניבר 'יפכו כ  ^g 
 תויהל ןשככה ךרדו :ח"ר bb^ אוה הארנכו ם"בשרב
 ןשבככ היושעה הכוס ב"עס 'ז 'כוסב 'יאדכ ףקיהב
 וכפה לוגיעו .'וכו הב בשיל ירכ הפיקהב שי םא
 Kreisausschnitt, Kreis 2*2D ףקומ חטש 'יפ עוביר

 אעוביר .אעוביר cub קיפנד לוגיע א"עפ 'ח 'כוס
 r^ ovy רומעה שארב םשו .אלוניע וגמ קיפנד

xuיייעו עיבר לוגיעה לע רתוי עבורמ המכ  
 p "y Tw^ המכ ה"ד :ו"נ 'וריע 'ופסותב ושוריפ

 — 6'ז"מ ב"יפ 'ולהאב ש"רהו ם"במרה

 Ohrring mw יפכ םימזנ ילח מ'למ 53 לגע
 ףוסב השא המב b3' (םינפב y" ילבבה יפכו

 לש pw הז buy (איעס (wo nir תיריב הכלה
 המכ אישרק buy (ניעס (no ve ימלשורי C ןירד
 ה"יחא]* quis לע םיליגעו (Gne pim אמיתד
 לע םילינע ןזואה ימזנ וארקנו ןוכנה אוה 'וריה 'יפו
 ימזנ אשדק «Db םהיאומב םילוגע םהש םש
 סנשי ל"נה 'וריב יכ ym ,'ו שרק ע"ייע ןזואה
 ילבבב 'יאש המ y'"y זמוכ ןינעב םישוריפ ינש

 -- [טורטורפב זמוכ לעו ליגע לע

 לכמ ןיגמש םש by po 'יפ אָלינִע ,לינע =) לגע
a" (יימרי my ןגמ וכרע (8)868 תקיהב "x 
  02.ןיסירתו ןילינע ורדס 'נרת  mxעבוכו ןגמו (
am (דיכ יגיכ 'קזחי), — *[ה"יחא voy ומישי 

 הנצו ןגמ ( nmהרחסו הנצ ,לינעו םירת 03 :ה'ל
 ארקנו .אליגעו אסירת 'גרת +( יא'צםשו  pbהרחס

 לבא ימאו ר'פדב ןוכנ mes (* .ןילוגע ןאכ ע"פרבו «neon sys m ריפדב f nan) mr ילוגע «vex יישרב ה"כו ('
 Aequator םויה הושמ תלוגע הז cw לע ארקנו )9 .לוגע גיונב (5 .ויל ,ד"ח (+ .ןיגולו ס"טב ליסאבו nim me יפרב
 רכעמ ךרד ןופצל םורדמ ךלוהה אוה (Meridian) םויה יצח תלוגעו םלועה יבטוק עצמאב ברעמל חרזממ ךלוה בבוסח אוה
 הלוגע ארקנ (Zenith) םדאה שאר חכונ ברעמל חרזממ תכלוהה קפואה בטוקו ,הנידמה ישנא ישאר «n םלועה יבטוק

^y) mnisבחורב  weinםירדגה 'פב . v33(7הלכ יסמב ה"כו םידדה תיב ס"ש . *) יכבו ר"פרב )9 .עבוקו ארקמב* 
wyהלגע ה"ד .'ופסותב יייע דועו םש תבשב ייבא 'יתכו היולע ךימס אהד סרדמ האמט 'ציבב ייאד י'פע אוהו )"5  

 .חיר ירבד רתי איבהל mobi התעו .ד"פ תבשב חייר 'יפמ קתעוה 'וכו פרד םדא ךכיפל ןמ םש 'יפו ('' reip m סרד יעו
 = ה ע ש ת ר"פרבו י"כב (** .רייפ ינליוו סיישב ry חייר ייפמ קתעוה (3 .תוקובד ל"צו תוקוחר ייא ינליוו סיישב ספדנ ח"ר 'יפב ('?

 - 'ציניוו ריפדב ('* .העבש קר bn ררגנ וירחא רשא ותסרינ יפל יכ העשת ייל טיק יייכב לבא (תולגע הרסח ר"פדב) תולגע
 .ע"פרשב היכו םיכבופמ י"כבו םיבבופמ
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 ^ D' רומא 'קליב ה"כו לגעל ס"ש י'כב ג'ונבו
 א"נ הרהמ אייה o^B mu ל"זו הרהמ «v ל"רת
 'וכרב .וניבר b^ הז by: »'p" הרהמ אוהו לגעל

m^לגעלר ל"א ב'עס  mns spהרהמב י"שר 'יפו  
 ובירקד mns לגעלד ס"ש י"כב v» vy רבקת

45vתממל ] — 
D2Y 1ומכו מ"למ)  casרעטצה ןינע  betrübt sein 

 'פב Betrübniss nD3y Dum) ,שפנ רושקבו
 תמגע ינפמ שולתי אל (א'עפ חיכ הליגמ) ריעה ^33
 ןויבאל ישפנ המגע mes) ,יל בויא) ןושלמ מיילמ) שפנ

Qu yyםש בויא 'גותב ה"כו ה"יחא]|*  

 ?jam G^ /w m הנגעת 'גרת .ישפנ ' תַמְנָע
 'דהנס v^ לועפ 'וניבב ה"כו ליעפה אוהו ןמיגע
 'וריב ה"כו יתיבב המוגע תבשוי ינא ג'ע ג"כד ו"פ
 בורלו וילע המוגע תבשוי ינא ד"ע Uy? Ye 'גיגח
 ר"קיו ,וילע המוגע ושפנו :ה"נ 'וכרב שפנ רושקב
 ןשפנ ד"לפ םשו ,וילע המוגע השמ לש (wb א"פ
 ןוהשפנד וג ןמ .ד"עד ib 'ליגמ 'ורי ,ןהילע המוגע
 ^3( שפנ תמגע :ו"כ : ר"י ק"מ םשהו .'וכו המיגע
 תומוקמה ינשב ס"ש י"כב ה"כו םגא ע"ייע וניבר

 ג"ונבו א'ער ו"טק תבשב פ"א "22 ה'כו ף'לאב

 — [שפנ תמגע

 הפש יגעלבו רז 'לברבד )99 ע'למ ל'נ םגע 9 *
(unverstándlich redenהתש י"פ ר"דמב  

 ןושלהו ובל ףרטנו . . ותעד לכ אצי תיעיבר סוכ
 pup ונושל אלא «bi וניאו רבדל שקבמ קספנ
 ןיאש הפש יגעלב ow יכ 'רבד אל ונושל 'מולכ
 אלש רבדל ליחתמ «mo יג התש םאו "רחש ול

 ?D ר"דמב y" ןגוהכ
qvןכו הריגפו הריצע ןינע לעפנב מ"למ)  p'53 

einkerkern, zurückhalten 37ןיבזע ; . pap 

"Y Anker [33yהניפסה תא רכומה שירב )0352  
 ינת ("ןיגועה תאו סנה תא 325 (הנשמב .ג'ע 1^(

 ?Om" רמוא אוה ןכו ("ןיניגע ולא אייח 'ר
o?(מגב םש) הנגעת ןהלה  ") jp ^bםילזרבה  

 ןיכילשמו םילבחב qms ןיושוקש םילודגה
 רגסמ לע ורגסו (" הניפסה דימעהל םיל ןתוא

top 
 'גרתב ה'כו nox ת"פרשבו הטינויביס 'פדב 'ג
 ץובקהו ח"כ b םש היתלגע יונכבו ז"כ 5 "יעשי

joyה"מ 'ישארב 'גרת , p^(יטינויבס יפדב) א"כ  
 ליעל יייע) הלכע לזמ ןינעבו .אָתְלְנַע ז'כ 'פ םשו
 z'yp ח"נ "333 לע כ'ג זומרל «w (יחספו יוריע
 uvm לגע לש ושאר b^ י"שר לבא אלגעד אשיר
 — nbay&] לודג בוד לזמ ארקנ ס"לבו — רוש לזמ

oapרע המהב 351 מ'למ)  mwס'לב  &bxyע"לב  
 ע'לב אָתְְנֶע ס'לב nbxp הבקנלו )==

(Kalb ₪95תבש אתלות הלגע  amוילק :טייק . 
 א'יעס יז יליגמ (1 : ביי יינעת :ח"ס ייחספ Y. ייבוריע

 .תלת 'עב Xp יילוח :זיפ :ה"ס um qu ייטיג

 : ב"לד ט'פ 'יאלכ 'וריבו אלגיע ג"ונבו ה"יחא]*
 הטינויביס 'פדב 'ג /2 'ט 'רקיו 'גרתב ה"כו לגיע דח
 א"מ 'גרת ץוכקבו אָלְגיִע ד"כ  ,ב'ל תומשב םשו

aeoyy 25 3^4^ ב'מל םשו  r'o.ה'כו ןילגיע  
 לבא אתלת ןילגיע 'ט ,ו"ט 'שארבל 'ויביס 'פדב
 pae תלת תרב soap 'א 'ורי 'גרת 'יגכ בוט רתי
 r5 my הבקנ איהש תשלשמ הלגע תקתעהל
 .'ודיק לגע ןינעבו -- 'ו .'ג ,א'כ 'ברל 'גרת אתלגע
 לגע ע"ייע 'נוכנה 'יגה איהש ו"פ 'ורוכב 'פסות .'ח
 'עו י"שריפב 'ייע ב"עס ח'נ יוכרב -- וניבר "גו 'א
 ןבא ?b pP^ ףוריצב דועו — ףוסב הזל םדוקה

 - «p] ע"ייע הבוט

Oe yb b3pייפ  cp,םשהו  bapאָלְגְע  
Eie «ee yy poרושיקב  Dyוא 'ב  

 תותימ 'ד 'פב eilend, schnell) לעפה ראות 'ל
 יכיה Gy בינ ירה ץפרשנה תוצמ ומ

 תבש) אייה אוה לגע אוה B" לגעל (* ףרתשילד
mpאוה (* (.ד"פ ק"ב :ב"יק'יהספ  C minoתנגר יכ  

 6 ת עו ב םורא 'גרת ה יכ בוי  בורקמ םיעשר
 nw ג"ונב ה"יחא]* ילגעב אייצש יעישר

ni mos!תקתעהל) אלגעב 'א ט"כ ילשמ  
 לדגתת אלגעבד 'א 'א רתסא ינש 'גות .(עתפ
 .(לאלגעב אלגעב ^ 'פףוס 'ו םשו joy היתוכלמ
 אלגעב תומתד יכיה יכ א'עס ה"ע "חספב ה"כו

 בתכא םעטהו Cn'y דצ יינעת (*'D ם"ש ייכבו יילהת י"כ יקליבו יישרב יילו אתלת nón קוחמל שי :הייכ ףרב לבא ('

"ayaסיש יייכב היכו (* .דר 'עב  anam sbהרהמ לגע ייפ קר 'הנס חייר ייפבו )* ,יר ,ג"ח אייה עייייע דועו (5 .ףורשילד . 

maר"בו ב"ה ויו י"כבו ריפדב ןוכנ , vaןמזבו אלגעב הלפתד שידקב ןכו \* .תעזב ע'יפרבו אוה "טו יעיב דייל  
 ia ינשמה ןויצב vs" יייכב היכו (* 6יכ n אגא עיייע nay ילב כ"כ לעב יפ qn ( .תמגע גיונבו י"כב (* .בירק

 םייבשרבו ףיירבו יקליב היכו ןינוגיע bo יפ יה פ'ש vii ןיניגוע ג"ונבו םינוגיע ל'צו םינוגע טייק יייכב ('* .ןיגוע ימגב

"y b"ומוקמב פ"ד . !!( םשו myךורעב 'ילש ומכו םייש יייכב יילו שיאל תויה יתלבל . *') 5 ה"מגר ייפב ןכוmתאו . 

 בינש ק"העבו שיע םייבשריפב «m'a :'ע ןאכלו ןאכל זוזת אלש n»bon ןידימעמש ז"עלב שירקנא ןירוקש ולא ןיגועה

 ןינוגיע .ומכ ר"בד ןינגוה ושריפש םש 2/202( ג"פ פ"ר ר"בב יישרל סחוימה y Anker^ אוהו א"ב ןייריקנא כ"ג ףיסוה

 Ancora, anero ש"רוקנא vy .ב"בב ןינוגיע ןכ ומכ bv" הגע שרש קיירר y" ןגא yy? pia כ"מבו



  Yu =( MVעפ ,ענענ 'עב 'מושרה ע'לב ונינע =
- €wülzen, vermischen ברעמו לגלגמ ,ענעגמ 

 'א) 'ורי 'גרת G0) .ט"מ יישארב) התוס םיבנע םדבו

C»ירחא שירב ר'קיוב .("אמדב ןיגענעמ  mb(כ'פ)  
 ויחורפאו C א"עק רצ כירד 'תקיפפ) תומ ירחאד 'תקיספבו

 .ןינעגעמ ("הילזוג cen )05 85 בויא) םד ועלעי
 ןיגעגמ .ר"קיוב ה"יחא]* pne C אמרב
 םגו םדב ןיעגעגמ 'ג D mb" ירחא 'וחנתב ה'כו
 ל"נ 'ינה וזו ןיענעגמ ילומרכ י"כב כ'רד 'קיספב
 — [ג"שו ש"ע ב"לש ,ב'ח עגעג 'עבהב יתכראה רבכו

jay *ןורגא ,ורגא יעב 'מושרה י"למ ןורגא =)  
 ייפ 000% תויתוא ךפיהב וא «Gv :א"ח)

 ןורגא 'וריבו ןורגע חינה ד"פס יאמד 'תפסות (ןבל
 .ירגא 'יגה 02 מ'קוצ) 'פריא י"כבו ל"נה ע"ייע

 mit den וינוקב חננ ,שגנ ומכ ס"לב p^ שנע
(Hórnern stossenר"בב  'D('פ פ"ר) א"ס  

 .אטיעב אתיובד דע אשיגע ארות תיל : הניד אצתו
 כ"ג םישרפמו השיגנ םיסרוג שיו nna ^e ב'א)
 ר"בב י"שרל סחוימה ייפ ןכו ה"יחא]* — .(תחגונ

bnיפו הטעבמ התרבד דע אשיגנ אתרות תיל ' 
 (ימלשורי 'גרת ל"צ) ימלשורימ היאר איבהו תינחננ
 ג"ונבו 2p שיני וחיכ "2 (mov רוש חגי יכו

nןשננ רות י'רת €« םש חגנ רוש ,שגני , 
 ינשבו םיוש םהיתשש ירה ןחגנ רות ו"ל 'פ םשו
 אשיגע הזו אשּוגַע on^ הטישפה 'קיתעה יומוקמה
 bu אשינע וניבו םשב איבה כ"מבו .ר'ב לש

 -- [אשיגע
z 

 תדנ 33% םשה me ינימש ןינבב 2 ע"למ) דע
 Kleid der Menstruationen Q'3y דגב ,השא

 Lappen) שימשת תעשב יולב דגב yp ל"זר לצאו
 ח"פ האורהבו .םידעב תשמשמה Cu הדנ שירב

 אצמנו רכה תחת ןותנ אוהש דע «CD הדנב

 דגב לש טוטרמסו תילטמ, p^ \"םד ("וילע
 םאו שימשת רחאל ןהב המצע תקדוב השאהש
 י"פעאו םד ןהב הארנ שימשת תעשב הדנ התיה
 לכ םידע דנבכו רבדל רכז רבדל היאר ןיאש
 תשמשמה םינושש vy vC Cn :ריסייעשי) וני תוקדצ

Gaגרת '. 

nop 

Cg33p תי בב (' ןונגעיו 'גרת (ב'כ 2 ye) 
  mimיבימ םש) ואבחה םיאלכ

 ןוהננע ןירוסיי יתבבו *(.  פש ולגה ךשחב רשאל
 | ,ש'מ  Ceליעפה אוהו ה"'חא]* = .ןינינעדל 'גרת

 םש 'גרתב ה"כו ; orקוספ םשו .ןיניגע ןוניאד
  y vsוניברו ליעל  omaםשה אוהו ןוהננע

  spyהָנְנָעִת מ"למ הלמה הרזגנו .יוניכב ( nולינה
  ^bתבשויה השא הארקנ הזמו הנבכעתתו הנרחאתת

 ,הנוגע לעב אלב הריחי  ^vג"ע ה"מד ד"פר "טיג
 אלש  wanר'קיו ,הנוגע תבשוי  eםישנ הברה

 .םהל תוניתממ תוונּוגַע תובשוי ויה  "t3.ג"ל + ו"כ
 .'ג "יטיג .אנוגיע טשפומה םשהו .תונוגע תונקת

 'ומבי  meלע פבו .ןנבר הב וליקא אנוגיע םושמ
B^ מ"ב לעפ תא no ביתומו ןגעמו :ו'כ "wa 

 המהבה לע רמאנ םגו .הל בתיתו ןגעית אלד םושמ
"y ןהבש הגונעה א"ער 'פ ק"ב הדיחי הראשנש 

 'פסות  ovהגונע סרג וניבר לבא ח"פ 'פכותב ה"כו
 ל"נה מ"למו .גנע ע"ייע  panס"ש  oiהנשמבש ןיגועה

 היה ס"שה ילעב ינפלש ל'צו  junהנגעת תלמב
 שרש ק"דר יייעו הננגעת םוקמב השוגד  nyי"שרו

 ע"בשפה "יע שגדה רסחש תרופמה יפכ 'יפ תורב

 ובשחב הָניִנָעִּת דוקנ י"כ םירשעו השמחבו .ןגע 'ע
 ןכו הנע שרשהש  pinבאתכ) חאננ 'ן הנוי 'ר

 לוסאלא  ^ei )50%ןוכנהו ,ומלוהל השקו תויגוע ןמ
 ןיגוע הניפסה ידימעמ ל"זר וארק בוכעה ןינעמ יכ

 « quaהתוא ןיענומו התוא ןידימעמ םהש ינפמ
 קתעהמ  Cומכ ןיגועה יכ רטוא יתייה םהירבד ילולו

ps py וו ומכ ףו 5  לזרב אוהו ןגוה ,ןגוא 
— [3 jam 

 ע"ייע Bine 5%-\ ס'לב D38 102( סְנּוע .םוגע *
 133 ןייעב .דימת N^ 'תפסותב (סגא

 למטסורק ןיביכרמ 'פריא י"כב א"פר יאלכל 'פסות
yסנוע  ).| ne6 םיסגועה ז"פס "עינשל  

 ןיסגועה יגפ i'b "צקועל nw | ,(' ןילימטסורקהו
 D'ó3 ז'מ Xp ןיצקוע ש'רבו 'וכו ןילמוטסורקה
 ןינמוסמה תומוקמב הנשמבו .ןיסגועה ל"צו ןישלועה

 C .ןוכנה הזו ףלאב דימת S" םגא 'עב

v33 mui )'י'כבו ריב  tspןוכנ הייכ (? .ןונונגעיו ג"ונבו ןוגעיו ר"פדבו ב"ה ייכבו ע"פרב ייארכ ןונגעיו ליצו ונגעיו  

 .15 הרעה ל"נה באתכ יאצוהב רעיוביינ y \+ .ןיניגע ami (* .אנגע לע ע"פרשב לבא (cpu ר"בו ב"הו ט"ק יייכב
i^m )5ןיסוגעה ג"ונב (* .םגא . /( גייע קסרפ יפריא "3 יוגב ייאלכב בייפסל לבא payשבוע ליצ  y'vy5 .םישבוע ) יוריבו 

 יקיספבו ויחורפא האר ריקיוב ('% ann אוהו אמראב גיונב (* Da ל'צ ם ג ry ןילסטסורק ןיביכרמ .ז"כ 'א"פ 'יאלכ

 הדנ שירב ג'הר ייפמ קתעוה )5 ,רוהש לוגע c5 ג"ונב ('5 .הילע תועטב ג"וגב ('* .אמדאב גיונב ('' ,ןיחורפא ימח

 .91 רצ טירסב
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 ה"כו אדורא N'D3 ^N ד"לו יא ו"ו י"כבו cadaver | 'טגב ןי' איצומה 'פב .(' [םידע 'בב ל"צ] (םידעב) /
àןבא רורצ  nit)א'פ ) DWרתומ דע הילע שי  ^bלבא ל'ז היעשי ברה םשב ק"בל מ"טשב הדורא |  

 ףלאדי הרודע ומכ הרודא ל"צש רורב חכומ םשמ | (אימ א'פ 00( ןנתדכ ןילוקפ וא טוטרמס ןוגכי ןואג
 ,ד"לו 'א vi י"כב ל"צכו "ןיעב תפלחתמ איה | יכהו היתוועו הינוקית qnm Uy ינשב תשמשמה
 , b^ דע jb הנבנ רע ןמ לועפ ינוניב אוה הדודעו | רתומ אוה ירח רבכ הב חנקתנש י"פעא רמאק |

 / — n] דע ע"ייע m — ללשנש המ הילע שי םא ('א"פ ,('"הב חנקתהלו הלטלטל
 8 הב חנקתהל רתומ הב חנקתנ רבכש רכינש דע
 QW (Ein des Alibi überführter Zeuge דע הנשמב .ד"י הדנבה"'נכו ה"יחא|* )6 תבשב

 "Zeugniss, Zeichen der Jungfrauschaft D) :םשו םש .םידע ינשב תושמשמ לארשי תונב ךרד

 ,הל קודב וניאש רעב . . הל prin דעב הקרב = לספנ אוה ערפמל רמא ייבא (ז"כ umo" : ביִע ק"ב)
 : ה"כו סואיתווא ע"ייע 'וכו דעו שמשל לשמ :םשו תנשב ןפינב ןועמש לע רטש איצוהש ןבואר 'יפ
 8 | .ר"ע ט"מד ב'פ הדג «7v Up ג'פ הדנ 'תפסותב רטשה jon ןוממ C ךכו ךכ ונממ הולש ח"צשת

 ₪ s" רטשכ םיבותכה םיִרעו ז"'צשת jDu3 דחאכ | bas וניברו תועוגצ לש py .כ"י 333 4993
 Eo ןתמיתח ומייקו ח"'צשת תנש ןסינכ ואבו הדוהיו Dos vua mos "y pn nv ןושלמ (p^ ןדיע

 .i ןילספנ םומיזהו ח"צשת תנש לולאב םידע ואבו — ['ב ןדע

 , תביתכ ןמזמ אלו ןיד תיבב ודיעהש העשמ ערפמל
 םויב ובש \" [רשפאש ל'צ] (רשפא יאש) רטשה | [ק"בד א"פב] Erbeutetes bow ^p) מ"למ) דע

 ח'ר 'יפ הז ויה םירשכ םדוקו ףוייזה בתכנ וריעהש | הרו ע דע אי בי (ב" «oU תומש) דע ןהאיבי (.א'י)
 ןיקולה ןה ולא ארמג ףוסב ,("הבור מ 'פ ב ל'צז | .[ה] רדא 'עב ונשריפ רבכ Cmm seo ,('ד"בל
 (ןויצ רה לע 'פ) הכיא תליגמ ףוסבו (:ד"כ תוכמ) ,טימ יישארב) ךע לכאי י'שלמ ושוריפו הדודע א"יו

 n תאו ןהכה moms תא םינמאנ םידע יל הדיעאו | יייעו י"שרבו ונינפל w^ א"יכו ה"חחא]* = 072
 : הירוא ןינע המ יכו 03 ,'ח ייעש והיכרבי ןב והירכז | ע"ייעו הרודע יפרגד תיאו כ"ג ואיבה םשו 'פסותב
 o יתש ןירהתו )2 ב"נ 'פ ר"בב .\'* 'וכו והירכז לצא | p^ (ינליוו סישב) ושוריפ י"פעו ח"ר ^62 ה"כו רדע
 ןמצעב וטלש אמוחנת ר"א ןהיבאמ שול תונב | רקיע ^n : םש וניבר ש"מו (הרודא) ררא 'עב וניבר
 'שרפבו ,היינש האיבמכ ורביעו ן תו דע ואיצוהו | יחכונה ךרעב ves "יגל היאר 'וכו הר ע הלבנה
 םוקממ ןמצע תורמשמ םיוג תונבש יפל Cv w'o | ר"למ הלמה תרזגל היאר4 םגו (הרוע :דע איבי)

 וגיבר ירבד nar ילולו הטמל y" הנשמב .ד"י הדנב ייאדכו םידע ינשב סרוג אוהש ליינה טידס ייפב rm 'יגל ןויכ ('

 ה"טרסב המה אלה וירבדו ג"הר אוהו ,às םשב ייפה הז איבהש םש תבשב חייר ייפמ קתעוה כ"ע (* .אוה הנבה ללושמ
5nביי הדנב אתיירבב אוה ןכו םידע ינשב תשמשמה םינשושש שיב ןויכ וילע יכ חכומ כי'ג םשו וגיבר קיתעהש  : 

 .תבשב יישריפב ה"כו (* w"D. ט"ק י"כבו עיפרשב לבא ריפדבו ב"ה v23 ןוכנ nes )5 .הונקת ןה mmy qn םשו שיע

"wo )*5 .הרודא יעב ( n'3ד"בל הדוע דע והאיבי ס"טב ע'ייפדשבו ר"פדב ןוכנ . *) הררא 'עב ה"כו הרורא ר'יפדבו י"כב 

 ןאכ יתחסנ זייכב לבא יר רא יעב הייכו יגולאש יפדב וימש יר ייטפשמ 'קליבו י"כ (noua םיש י"כב היכו ןינושש שי םשב

 .יד רא יע לע זומרלו הרורא א"ס דוע איבהל ךירצ היהו וניבר זמור הז יע לע יכ הרודא ימא 'ציניוו יזיפ יפד ייגכ

 ןיבארב הייכו ) .ןכו ןכ עיפרבו ט"ק י"כב ןוכנ b'b3 תפצייח.  *( m3 בייה יייכבו רייב "33 הייכו חייצתת טייק "23 )*

 שייארו א"בשרה ייתב יייעו ח"ר ייפכ ז"פ ק"בב ף"ירה ייפמ חכומ ןכו הז לכ wmm םש רשא אייק D^ יא רומע גייק ףד
 תלמ תועטב ייל שייק יייכבו הבורמ יפב םדוק תועשב הדוקנ םש קר יזיפ יפרב הייכו wm" רייפדב ןוכנ הייכ )5 .קייבל

 היל הוה ריהסאד אנדיעמ לספנ אוה ערפמל רמא ייבא now דע לי'זו .ז"כ 'הנסב 'יפב ?^n ךלוהו iav "bn הז לעו חייר
 ןלוכ ןסינמ דיעהש תוידע לכ ירשתב םזוהו p] חיירב דייבב Tyne ןוגכ ייפ רע עשר תשת לא הרמא הרותהו עשר |

 . והולספש םירעה ואב ןמז רחאש י"פעא רעה לספנ םויה ותואמ ד"יבב רטשה קזחוהשמ רטשב תודע איה (DN ןילוספ

 וילע רשא : ב"ע קיבב אוה אוהו כיע לפכ ימולש ת תדמ הבורמ ,פב בטיה ואב והונשריפ ובכו

 ף"ירה ךלה וז הטשבו ,ינליוו םישב םפדנ םשמ רשא אקילייגנַא יייכב יילד קייב 'יפב ח"ר ירבד ןידבאד לבחו וניבר זמור

 טעמכ nN33 ('ג) דע 'עב ורפסב הארת םאו n/5 בתכ (אשראוו יפדב יק דצ WU היידס לעבו .ק"בר זיפב תוכיראב 'ייע

 היה own וגיברש עמשנ יעה הזמ כ"או ח"ר םשב ןכ ייפ nan יכ ויניעמ םלעגו כ"ע ח"צשת א"ד תנש ומכ Tw היהש 5
x 

 = Q'w הרעה) ריייש 'גהל n^s תורלות y" ג"הר תומ לע הנק רבח «^n הב im רטפנש הנשה איהו) הנש ותואב זא 5
my /ארבג דה תמאבו המורמ חיר לשו ןושַאר רודבש ןואגה ח"ר ינשב קיזחמש וירבד ףופב הירסעב ברה כ'חסב העט  

 ^n אבש האנ Enn ןיגעבו -- ח"ר 5e ונתוח היה וניברש ש"סב mon on (n הרעה םש) Des ידלות יייע אוה :

 ?D'y זמר "yu" 'קליו גימ b' בקע b' ירפפ y"' דועו ('* a» דע יע y'awbn שיימב y" ושוריפב ונעימשהל
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 — QRDYM תאז י"שריפו הרמא אדע pD'3 ה"מ "222

  yy[אדה ,אדא —

 bis ןמז וא םוקמ ליבגהל פחיה תלמ מ"למ) דע
 לכ 'פד ג'רב Gührend ןמזה ךשמה ןינע דועו

 .הארמ היה b^ ןילוחל ןאכ דע 6ו'ק Yo" רשבה
 יתלוז ויתועבצא ןהו ןילוחל poen דע וידימלתל בר
 םוקמ תועבצאהו די לש ףכה המורתל ןאכ דע ףכה
 6 ג" 1203( ארוק היה 'פד ג"רב .(" דיה ףכב רבוחמה
 לבקל ךירצ ימלשוריב 'יפ הדימעב ךבבל לע דע
 עיגהו ךרדב ךלהמ היה דציכ רמועמ םימש תוכלמ
 דומעי אלא ךרדב ךלהמ אוהשכ ארקי אל ש"ק ןמז

pumםימש תוכלמ לוע וילע לבקיו ןגוהכ ובל  
 «Se היה םאש רמואה zs ךרדל +" רוזחי כ"חאו
 ז"ואב ה"כ ה"יחא]* .ודיב אוה תועט דומעי
 ב"פר "3*3 יורי יייעו) ךורעה םשב ג"ל ""« ש"קה

 דע : ח"נ mn atm "לוח :ו"כ 'וכרב (א'עס דיר
 ' םעברי רע ןמז תלבנה ןינעב Uy דועו ללכב דעו
 דע :ז'ק םש 'וכו םהרבא דע .ב'ק 'דהנס .'וכו
 תנש 'וכו ןינש ןיעברא דע p) םש 'וכו רושא
 .הברה mn : "כ 'וריק 'וכו הנש םירשע דע .ב"נק
 דע .ןכיה דע ,א"ל 'ודיק (םימעפ המכ) irn ייכרע
 רושקב םימעפלו | ,וג'שו ייר דיח) ןודכ y'"y ןודכ

Dyםשו וחשה דומע הלעיש רע ,'ב 'וכרב 'דו 'ש  
 התאש דע n ק'ב ,'וכו ןמא הלכיש דע .ז"מ
 רבדמ יתמ ולכ אלש דע :'ל יינעת ,'וכו ינלאוש
 ,ןכשמה םקוה אלש רע : 'ד 'ורוכב : ב"יק "יחבז ,'וכו
 התבכ אלש דע : םשו ,רקז ע"ייע ב"ער ח"ל 'מוי
 עיקשי אלש דע nes v3 ,'וכו ילע לש ושמש
 אלש דע ג'עפ םשו ao ps לש ושמש ה"בקה
 איהש הב ריכהש דע ו"כפ vpn .'וכו השאה דלת
 םש ,יבתיד דע a םשוייאקד דע S2 'וכרב .תידוהי
 ,ןפכ ע"ייע 'וכו תיחצד דע . . תנפכד דע ,ב"ס
 ותאד דע nup" ,'וכו עשילא אתאד דע .ז"פ מ"ב
 ךלגוב אלדנסד דע ר"מפ ר'ב .'ד זב ע"ייע ^3(
 דע ומכ אוהו 'וכו אנימשד דע רוכז 'פ ר'כיא ,'וכו

 -- [האלהו יל .'ד ;ה"כ ,'ו לאינד . . יד

 Beute, Ge- bbw ^p מ"לב דע ומכ y =) דע
 (ביכ b ייעשי) ליצמ ןיאו זבל ויה ( 8

 ו -/"""-3  /ק/-]7 [-/--/-/-/-

TETו ירי סה ות לש דו  
ERAI PAL 2E 24d 1 *ל  x 21 ' j y0 , % ו  E 

"bol / E - ^ & 

 (ידע =) דע — net דע

 ונייה ןתודע ,'וכו תוריקפמ רחא םוקממו ןתודע
 ה"יחא]* .(תואחסונב בותכ ןתורע ב"א) — .םילותב

on»ר'בב  Cbלבא ה"מ  ^iהיארו רקיעה וניבר  
 (האלהו 5^3 ,ביכ יירבד) 'ילותב קיתעהש 'גרתמ

 ןידיעמש םילותבה תותוא "יפו ריהס ע"ייע ןוודהס
 הרוהט ינאש ואר : תפנ 'פ ר"שהשב 'יאדכו הילע
 ןינע הליאשה ילבו -- 'וכו ילע הדיעמ יתודע וזו
 לעפה pp רושקב םימעפלו תּודָע אצמנ תודהס
 :ט"מ 'יחספ : ב'כ תבש :ד"י 'וכרב 'ייע תודע דיעה

mpט"צ 'ומבי ,ט"כ 'כוס : 572 ה"ר :ב'ע 'מוי : 
 .'ז .'! moo .ד"מ Uy .ז"כ : ו"כ 'הנס :ה"נ ק"ב
 ץובקהו :ו"כד ב"פ iw" יורי ג'מ ח"פ תוידע
 ב"פר ב"ב 'תפסות : א"לד א'פס 'וכמ v^ תוידע
 'וכרב תוידע אתריחב תכסמ הארקנ הז םש לעו
 לעפהו y" םשהו ,'א רחב 'עו םויב ווב ע"ייעו ,ח"כ
 יינעת .ה"כ : א"כ ה"ר my "y דיעה ליעפהב דוע
 :'ע : ב'כ (Pp sm" 'בותכ : ט'צ ,ז"'ט'ומבי .א"
 : םשו rb n^ mb :ה'ע .א"ע מ"ב :ה"נ ק"ב
 .ב"ס ייחבז .'ג .'ב ז'ע : 'ל 'ועובש ,ז"ס .ו"מ : ד"מ

 « amמ"ד,  ע"ייע ןיממוז םידע ןינעבו : 'ו 'ילוח |
— [mnm 3T) א םמז' 

 הלא p "y^ ץובקהו STI NTR 052 ^b STD דע
'b23 (dieseקילדהל 'מגב וגהנש םוקמ  ^nbb) 

 'פב ןניסנדכ אדה b .Nnn^ אדע ל"א (ביעס גינ
 mo "w3 ('ןיחירב מ ןי א 'מ ג ב טג חלושה
 םישנא הלא 'ולכ ('ןירבג יעדרהנ ןירבג ידע (א'עס
 איל p3 לכ 'פד ג"סב ןניסרגדכו םישנא הלאו
 רב אחא בר רמא 'יפ .יארק יקיידד (* ארוסמ ידע
 שוריפ ןכו יארק יקיידד והנינ ארוסמ יאדוינה בקעי
 iy: C 90 ן ם כ 'עב (א'ער בימ תוכרב) אנפב ידע
 ?Cr יוחנמ) תוישרפ 'ב ג"סב הבר ץמוקהב .ךעכ

SNל"א הזוזמב בייח אנרקאר אחתיפ יאה ימא  
 ידע ל"א ןימיצפ היל תיל sm רמימאל ישא בר
 תיוזב דמועה חתפ אנרקאד אחתיפ 'יפ \* הימיצפ
 ל"א םיחספ ראשכ ןימיצפ היל תיל sm תיבה
 ןיבשחנ ןה ןינושמש י'פעא 'מולכ וימיצפ ידע
 סרג ל"נה 'יחספ ח"ר 'יפב ה"יחא]* .ןימצפ

m^איבהו 'וכו אוה תאז רמולכ אוה (א"הב) הדע  
 ה"כו וניבר ^35 ןוכנהו ל'גה 'יטיגד ינויצ ינש כ"ג

 ייפב ה"כו הארוס ירע גיונב )5 .ייחספל חייר ייפב ןירבוג ג''הכו ןירבוג יאעררחנו ןירבוג ידע ג"ונב (* .ךורע י"כב ה"כ ('
 היד יילוח יפסות יייעו (* .ומיצפ גיונב (*  .ןפכ סייטב ע"פדו ט"ק (i'n vai ד"ל ויו י"כב ןוכנל הייכ \* .ייחספל חיר
 זיואב (* .המורתל ינש קרפ y" יילוחל ןושאר קרפ רע Cb (ם"עס ביכש ףר  ילייגנא י"כ ץבוקב) ה"ואר ייפבו ,בר רמא

 pm ס"טב
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 וובעי םפדרי .ןדעל קושכ 'גות (גיכ 4 | הסישמל jm ימ .[ביזישמד תילו] ידעל ווח 'גרת
 (a ob הרב ענו יחש ,('ג (ae ee םו לש
 ורופי אל 'גרת הזל בורק quy  ב"א) — )060
 ה"יחא]* = .(הינמ ןודיעי אל (ו"ט (svo mee ונממ
 ATP יכ עדו quU ת"פדשבו 'טינויביס 'דב ג'הכ

ozח"כ בויא לקב הרע ומכ לע  nג לאינד ', 
v3גרתב הברהו ' guysרבע  nyגרתב דועו ליעל ' 

 ^q ,ה"מ ;'ח ג'ל 'יעשי 'גרת ;ז"י ,ו"מ 'שארב
 המ יכ «m ,'ד לאינד הרס pop רועו .'ח ,'ה ב'מל
 )^ ,מ"מ ישארב) רוסי אל 'נרת ןכו רס אוה רבעש
 (יש ,י'ד יירבד) ורוסי ןפ :22 'מויב n'5 "uy אל

geomשארב 'גרת 'ייע ל ע פ א ב המרהו .ןוריעי ' 
 ,ג'כ תומשל ;ח"י .ח"מ ;ט"י ,ח"ל ;'ב ,ה"ל ;'מ 43
 ל ע פ ת א ב ןכו ותלוז דועו ג'י s» 73m ;ה'כ
 לעפאב ןכו .'א יז" ייעשיל ;ה"ל .א"ל ,'ר 'קיול
 C ןוהתי ys G^ o .יל iau 'pp לש אינה ןינעב
 : ב"ל 'ציב bye 3 ,'ז ;'כ ,'ה לאינר "ייע דועו
 [רוא ךישחמה םחפ רי ו b" אכושח ייודעל
 Um i|e ע"למ הרוע ל"צש 5" הרוע = דע

 מ"למ וניבר תעדלו geflochtener Strick תובע
 ורטפנ 'מגב הפורע הלגע פב (ץומאו pun ונינע
 חינה (C22 vy ןידימעמ ps 'פד «i (.ו"מ 'טוס)

moyהלוספ ןיקש לש הדוע . ^bרחאמ תובושתב  
 הלש דגאב התוא ןידגוא הרפה לע ףכוא ןיחינמש
 יואשמ לש ןיקש ןיחינמו (" םאזח יברע 'שלב ומשו
 ןידגואו הברה ךוראו דחא קוזיח תומכ ןיאיבמ הילע
 בר רמ ןואנ ירמ א ב א b" ןכו הרפה Dy ןיקשה
 הדוע התוא ןירוק המל הבי שי שאר קחצי
 (וו ,זימק nm y^" םיונע דדועמ םש לע ןיקש לש
 הלופפ ןיקש אלב הדוע הטודא me לע חינה 'יפאו
 ^i ידמכ לוע moy noy אל רשא הב ארוק יניאו
 הטופב ה"יחא]* Dy יורק nma 'יפאש 02

"bז'עבו ןיקש לש הרוגא ןיקש לש הדוע י"שר  
^bןינקיר הברה ןיקש  aהידב) א"לבו דחיב  

 ,כ'ע ןיקש וב ןיווטש yy הרוע b^ (ךושמתש רע
 ז"על ח"ר 'יפב לבא .ץע 2« ע"לל ןויכ א"ל יפלו

v)ףד יקילייגנא  ^an Co^יפו ןיאקש לש הרוע " 
 התוא ןידגואש םיידע לש רייוצמ קבח הרוע
 3n" ז"על א"בטירה 'יחב יתאצמ ןכו ,'וכו המהבב
 אוהש ba המואמ b^ אלו ןיקש לש הרוע

 דע) - (ידע =) דע

 רקבב .בקעי ידעל רסמ ןאמ 'גרת «CU פש בקעי
 ןושל 'ולכ הייחא]* — 0« avo 'ישארב) דע לכאי
 web יברמב יקנוא um may םנו .מ"לכ 'גרתה
 יירת) אָתיִדְע הבקנלו )5 .טיי .ז"ט ,יל יא לאומשל ; ביי

 'פ ר"כיאבו ןינעה הזמ +ט"י ,ז"ט ילשמל ; ; םש ימבל יא

 אתזיבל ןיחווצ ^ma Q ,'ב 58 4TyN המ =
 לעפהו — הביא le wb לע ss ןויכו אתידע

"vיעשי זב זבלו 'גרת " an O^האדע ידעמלו  

 — ]«" .ב" ,ח"ל 'קזחי 'גרתב ןכו

 Empfüngniss) ןוירה b^ יודיע ,יוּדע םשהו ידע =) דע

 יכיירעצ 'גרת )53 ítem ךנורהו ךנובצע
 (תימ ט"מפ ר"בב .(?יכיינודיעו CIO י"רת C יכייודעו
 הרמא (G^ n^ meis הנדע יל nma יתלב ירחא
 ינאו ןיטישכת הל שי הדלי איהש ןמז לכ השאה
 ?iim ר"הה ןיטישכת הנדע יל nma יתולב ירחא

Qo anmהשאש ןמז לכ  mbתותסוו הל שי  Cינאו  
 .ןייודיע 09 י"רת הנדע יל התיה יתולב ירחא

HINTSע"פרבו ןיידע ם'ק י"כנו ב"ה י"כב היכ 19  

 135( ןייּודָע v^ 'גרתב נ"ונבו ןייודיע לצו ןיידיע
 םינודיע הנדע יל mma יתולב ירחא ינאו ר'בב
 ןייודיע הל שי הדלי איהש ןמז 55 וזה השאה
 טמשנ יכ ל'נו הנדע יל התיה יתולב ירחא ינאו
 איבה ןייודיע הל שי ןורחאה לעו ךורעב הז רמאמ
 םיטישכת הל שי ג"ונבו .ל"נה י"רתמ היאר וניבר
 הנדע שרד דועו ,האנ ידע : הנדע שרדו םי אנ
 : ןוירה 'למ שרד דועו ,םינוריע הזו ןמזו ןדיע 'למ
 ,יודעה הז ךנורה :כ"פ ר"ב יודע דיחיהו .ןייודיע
 bye2 ידע לעפהו יודיע ^G 5 תור) ןוירה 'גרת ןכו
 םשו 'ד .ז'ט UN ,'ד 'שארבל 'גרת ny לעפאבו
 ^SA 3^5 Cpu m 5 םש 'גרתו VW י"רתב

 — [ע"ייע m'yb ראותהו ,ו'ט ,'ז יילהתל

 ףדרגו 2/53 my ny ומכ ם"לב sy "m = דע
DPרע  p'52(gehen, vorübergehenש ארד  

 לכ (rv) םיקרפ דב הכלה שיובהנשה
 תמיאינהד והיילע ודע יקתפרהינה
 לכ 'טגב ןישודיקד ק'פבו 6ןדתיא
 ימקמ יאק ןנחוי 'ר 65 באה תוצמ

^3Pיקתפוה המכ רומא יאמואד  
 אוהו ('*יואשמ וב ןידגואש עולק לכח ל'גה ע"ל | (ove םירבועל ץוחכ .(י נ הד והיילע ודע

 יעב הייכו ו"ופדב קר «/m )5 .יקתפרה יעב ה"כו ןודתיא ג"ונב (+ .תותסו ג"ונב (5 .יכייודיעו גונב (? .יכייודיעו ג'ונב ('

 b" ריפדב י'ארכ סאזח אלו ל"צכ (5 .יטינויביס יפדב mm ודפ"ר.  ^) mU דייל s2 יא ו"ו י"כב mei (* .ש"ע יקתפרה

 הייכ )? .םיזח ביה 3a" ^5 ט"ק י"כבו (:זילק arm יו רד ע"ייע עילב הרוגחו רוזא "פו 'מאו ליסאב יפדב ןוכנלו 'צוניוו

 .שיימו יד רוע ץיייע ונממ לעפהו ('* ! רמ ןואג b^ ןכו קר ע"פרשבו יציניוו ר"פדב

22* 

| 
| 
| 

luda, 3 LO on 

p ——ב  

 ו יי רווק רייר ו יי יי יירש



 יג «7b אניזנ תלמו חפמ D (arass^ ירגנוה 'לב
 בשוי p OLS p/b y gy (wp^ '"כבש חלועמה
 pP" המ ונייהו חפט דמועו בשוי אניזנ סור כ'או
 -רב לש לובגב ורועשו ץראה לע הובג חפט ה"מגר
 .ץראה לע mai חפט םיטח ןיחנומ ויה אעייט ידע
 = וא ןינפור וניבר 'יג יפל לכא .תואסרפ 'ג ךרואב
 py) ידמ קופיס 22552 פ"לב איה הלמה אקניזור
 < ל"זר לצאו ) ) ע'לבו אקיזור ס'לב sem ומויב
 "| לכב םהמ קפתסמ םדאש םיטח ונייה ץראה רובע

ovלצא אקניזור 'עב וניבר איבה ןכ ןעי  Low ^a 
 [ פק vus 'יגב יכ wi הז יפלו ארוביע 'יג סג
 המינפ ןוילגמ יטיח תלמ תאבוה יטיחו spa יטיח
 = ם"שב ונלש «s^ אקניזור וא ןינפור לע תורוהל
 |  ל'צש אבזיכ םורל b^ יטיח כ"ג יטיח אבזיכ םור
 | p3«^ ט"ק י"ככ אניזנסור וא (אקניזור) אכניפור וא

y» noק"ודמ יטיח זאו (ליעל ] e0  
 'גרת Kalte) רוק אירע ס"לב p^ ירע 5n ידע "

 .ש"מו a .ביח) 'ב רלג ע"ייע ^ ,ר"י "רכז
2 . 

EMאָיְדְע  bתחפס אָתיִרָע = 23< ע'למ  = > 
(Schorf, Flechteתחפס וא תאש 'גרת  = 

o^ p») "פדנ ה"חא]* — ,אידע וא אקמע ('כ  - 
 = ג" pen Y3 ,ד"י DU ה"כו Rep ץמקב 'טינויביס
 אלו — ל'נה ע'למו ןוכנ ה'כו אָתיִרָע 'ח .'ז .'ו
 = .ךידע שרחת 0n ,'' בויא) מ"למ ןמגרותמה 'יפש ומכ
 =  ודיעיש םיעגנה ושוריפש ןוכנהו ךעננ 'יפש ידגנ

 -- [םש ע"באר "ייע

 L0 ןהרע "יס oy qup מ'למ ןיִרָע ומכ e^ ןיידע +
(zur Zeit, bis jetzt, noch immerתבש  

 :ח'פ תבש ,יערומל ןיכירצ ונא ןיידע :" ב'ב :ה'נ
 וערזמ שי ןיירע :ו"ט 'גיגח ,ןכג אתוביבח ןיידע
 : א'ק רצ כ'רד 'קיספ ינוכמס 'פ ר"שהש .םלועב
 ]0 םיעפ א'נ 'כוס ,(נ'שו Up aem ילוכסא ע"ייע
 ב'עס ו"ל 'מוי .שאר תולק יריל pss ויה ןיידעו

m) תברה 'וריבו רפה טחשנ אל ןיידעו (םימעפ  = 
 Y ן"יעב םג לכא "ל (acm ןיידא yy ף"לאב
 < תא יא ןיידעו ס"שרהמה "יג יפכ :ח'ד Y'b יוכרב
 < יחעומשה וזל םכח התא ps ןיידע 'מולכ (" וזל

 =) דע|
 לש pam י"שר לש הדונא וניבר לש דנא אוה
 פ'למ ילוא זא תלדב 'יגה םייקל קחדנ םאו .ח'ר
 יואשמ אָרּודּוע ,אָריְִע ,הדוגאו הרישק אתודידע

 — [םייולב םידגב לש

 pon 939 y/bs bw אָּבִרַע =) בדע ד
 ,Theil לרוגב לפנש קלחל לאשוהו

 אבדע ("C5 «norm p דחא לרוג 'גרת (ג
"nה"יחא]*  mט"מ 'ישארב 'גרתב 'ייע , 

 m ,ב"ל 'ברל ;ג"י ,ד"ל ;ו"נ ys 'דמבל ;א"כ
 ;'ח .ז"ט 'קיול ןיבדע ץובקהו .ר'כ .'ט ;'מ ,'ג 'תסאל
 'ז ,ח"י 'דמבל ; ל"נה 'דמבל sn mo ,ד"י א"של

 י[אָיִבְדִע

Gemeinde, Ver- להקו דעו ^b (מ"למ my * 
(ammlungהדעו תטפוש הדע .'ב 'דהנס  

 ,א'צ "i ק"ב ג"ע ב"כר ד"פ 'דהנס 'ורי 'וכו תלצמ
'p ר"להק s'y ג"נד ב"פס ש"מ 'ורי ,ותלוז 30m 

 .השודק הדע םייה האר

^e) "TPאוה יטרפ םשו מ"למ טישכת  (Adiיכדרמ  
 ^Ca הליגמ ('ידע כ היה וסומינב רתכומ

 לאעמשי 'ר 'פ תוחנמב .סמנ 'עב ונשריפ רבכ
 ודיש םיטח CUD ויתמ רומועה 'מגב
 Quy 'וכו תוחנטל יא יאמל םינעב
 ידע 33 6ןיא אנווניאה יכ אכיא ימה
 אתלתב יטיח בק ('ןינפור היל wmm אעייט
 בותכ אצנגמ שוריפב (' יטיחו אקניזור א"ס ,יסרפ
 חפט, !p^ (* [אניזנפור ל"צו] 6 (אבזינ סור)

 .'תואסרפ 'ג ("ךרואב ץראה לע (הובג
 ץכוקב) יוחנמל י"כ ה"מגר 'יפמ קתעוה כ"ע ה"יחא]*

visםשו )65 ףד יקילייגנא  ^bםויפה  pw,םדא " 
 ע"פדשב ow" ומכו (גארפ ידב וירחאו) 'מא 'פדב יאדכ
 םור, D'RETS9 רגסנש המ םגו איה ב'ו תפסוהו
 ריעה הזבו איה ב"ר תפסוהו ע"פדשב b^ "אבזיכ
 תפיקזב םיחפט ינש "פו י"שרב ג"הכוונלש 'יג לע
 חפט אכזיכ בתכו ינש תלמ pnmo ק'צו כ'ע לדונ
 ןוכנהו ע"בשפה וילע גישהש המ y" ךורעב הכו
 $'n שש! = של פ"לב ונייהו חפט אוה סור יכ

  (iייל  "nbusיע ןאכ ריטב ריפרב )? .שימו 'ב סמנ עייייעו סיש ייכב םא יכ  )* emnגיונב (* .ו"ופרו י"כב ןוכנ ה"כ =

 ו"ו י"כבו ןינסרד ןינפוד ס"טב יב «Y ייכבו b/p י"כבו ע"פרשבו ןפריעב הייכו (3m דיל יייכבו 'ציניוו ר"פרב היכ (* ידעדכ
 — B3 היכו כ'הו ר"ל יייכב היכ (*  .ריפדו שיק v33 םש ייארכ יטיחו ow יטיחב םשו אקינזר sys ה"כו (* oon יא

 < ל"צו אבזיכ םור ייגה םישדק ןאצבו ע"פרב היכו אכניסור ריב V33 אבו ינפור יב ^Y י"כב NIDD DU 'א ו"ו י"כבו ה/'מגר

 "כב היכ )1* .תבוג ע"פרב לבא הימגר ייפנו b'p w35 ה"כ (* .אניזנפוכ D'b3 םש קר טייק י"כב היכו (* .אבזינ פור

 XV אובמב יתאבתש םינויצ y" אצנגמ ייפ ןונעבו ('' .ץראב סייטב גארפו א"פרבו ךראב ע"פרב לבא ה"מגר 'יפבו ט"ק

 .'וכו ps ןיידאו ani )1? .ןויכ mesas ייפ לַעו



P ovy 2? = m 
 לדע 'יפש הממ חכומרדכ ושוריפ האר יניברו כ"ע ןסר
 ילואו ג'הר 'יפ לש sone אוה אוהו .ןונצל המוד

c)ש"מב  N^ןויכ איירורדש  "bbש"מב ג"הר  
 םימגמוגמ יכ ןיבהל השק ג'הר ירבר 'יפו .(* גרטיס
 אלדע ל"צכש נ"לו .שאונ רמא ףעל 'ה םגו םה
 גרטיס אוה דע m^ לוצומכ אוהו אלגופל ימד
 אלדע ושוריפ הזו ל"צכ ib ןיפתשמו םויקרס אוהו

cesףרושש (.)22%) לוצומכ יוהו אלגופל  
 'מולכ םימ רצוע אוהש ותלוגסמו הערצ תכישנב
 ל'צו] :qwe הכמה לש תיחולחלו תוחל ענומ
 ארקנו (mm) ברגה רבשו שטור (,-ש)) [ןישרטו
 uei cpu ןושלב (cob .גרטיס אלדע

o (5eסויקוס .אוהו . my "bs (o) 
x'530528 "כ  Q9 =( pb penes 
(o^ב סעדיראקסאיד בתכ הז לכו .ןשה הפרמ ' 

 pw ל"צכו םש ג"מד "יע) 60900 ןינעב מ'ק
 ןמ v" 5«  םואינילפ בתכ ןכו .(\0ה6090% תחת

Lepidium inter urentia intel- bw lepidium 

ligitur .. . 816 et lepras et psoras tollit 

semper facile et cicatricum hulcera. Tradunt 

indoloredentium . eonvertere 

doloremחמצה הז יכ ורמאו ונענ םלוכ כ"או  
 ענומו ברגה אפרמו םיפרושה םיחמצה ןיב הנמנ
 — [םינשה ילוחב הכורא הלעמו הכמה תיחולחל

40190004 óprá- "bb my = לרע bu רָלְדע 
eine Art Woll— (Filz) אירוטרוא ם"לכ piv 
CY) הציבד ק"פד 3/53 (Socken וניבר 'יפלו schuh 

 .םיאלכ םושמ ןהב ןיא ןירלידע  ^pלש םילכ
 רמצ « quןילענמ תחת ןתוא ןילעונו םילענמ

 נ'א) -- 6*ילאדיפ ז"עלבו ברוג יברע 'לב ןמשו
 ןילדרע « mxסרג ןכו ה"יחא]* | .(תואחסונב

 'יפב ןילדרע  nmי"שרבו ס"ש י"כבו 'ציבל 'יפב
 םיאלכ 'ה ג'הבו י"כ י"שרב לבא ןיליררע ש"פדבו
 ע"ייע לבא קרווס 'עבו ןאכ ךורעה ^35 ןירלידע

"yp ב ברג 'עו ש"ע ו"ו י"כ "גב .אילפמא'. 
 'יא הז י"פעו .ו"ט 'ציבב י"שרב םינואגה 'בושת

 י"כב  pyןיליגרש ןירלידע גרובסנעגער לש
 שיו םישיית לש רוע םהילענמ תחת ןשבולל

 רמצ לש רועמ ןתוא ןישועש ! popיונייב ותוא

  (denken, Bedenkenובל לע בצעתיו |

 'ב י"רת )60 ישארב) ועדיין   pp'א י"רתבו היבל |

Ute cer ל ו P P OR ל 
lat 3 * 70 % . E WIN 

das Nach- (הכשחמו רוהרה ןינעה יפל pur 

 nmn 849 י"לַמ ילואו הירמימב ןוהילע ןיידיאו
6 

 Entsehluss 9l] sos. ילוא וא .הבשחמו

 Brunnen = רובה יוטכ ?\ גפ ע"למג )?( הניידע *

(Grubendeckelפ ערוצמ ארפס ' 

 הניידע לע בכש 'יפא «Y ב'פר 'א 'שרפ םיבז
 הניידע אלו «00ove p בכשמ ל"ת תלדה לעו
 ב"כב יניידוא ומכ הז eb הניידע "יפו תלדה אלו
 ה'מגר םשב ש"מו (O5 am ןדא ע"ייע  ,ד"מק
 יבל my לבא .םש .ב"בל mex שוריפמ קתעוה
 לוכי כ"ות םשב ז"סקת 'ר ערוצמ 'קליב יכ קפקפמ
 ילואו .הבירע אלו ל"ת . . הבירע לע בכש 'יפא
 ,ושריפ אל ןכ ינפמו 'יגה וז התיה ד"בארה ינפל

* («Chadyga דמחמ תשאל יטרפה cv) NÜPTP 
 אתתיא ביסנו א"כ .א"כ 'ישארבל 'א י"רת

 אמיטפ תי הימא היל תביסנו הכרתו אשידע תי
 דמחמ לש הנושאר ותשא יכ אוה עודיו .אתתא

 תארקנ =  Fatima 535% mns penכ'ג וזו -
 .'ורי 'גרת לש ןמזה רוחיאמ היאר

 .תידע ע"ייע תידיע *

 ר"לב ארקנה nex ןימ אלדא ס"לב לדא =) לדע
(Pfefferkraut, lepidiumגיפ) ייצקוע ףוסב  

creםידרז יבלול  benלדע  ^pןונצל המוד לדע  
 תיפח ןימ יימור 'יפ 58( — .איירודש אוהש א"יו

bus posהייחא]* .(לדע סובלוב ארקנו  
 לדא 'עב הז לע יתזמרש ומכ D'5 אוהש ןוכנהו

Cb aemף"לאב ה"פ 'יעיבש 'תפסותב 'יגה נ"שו  
nnmיעיבש 'וריב הז ' rpלרע ג"ע ז"לד  pw 

 ,לדע ל"צו הלרע bn 'צקועמ ןויצב :ז"ל ףדב
 ן"יעבו ף"לאב תואסריג יתש איבה mm הלדע

omד"א לד א לשו םידוז ינלול : םש 'יצקועב  
 pw לכ à שרפמש תואופו ירפסב יתאצמ לד ע
 אלנופל ימד אלדע ימרא 'לבו ינוי 'לב םיבשע |

 'יפ ברג אברגל ןירטשו אימ ןירצעו ליצומכ יוהו
 ןישפתמו אוהד תנוקרד ג ר טי ס אוה אלדע אב רג

^y (iלבא 39 צינלפפ ףעל יייע (5 .שרפמש תואופר ירפסמ דחאב ל"צו )* .האלהו 149 איח דמחמ ייח רעגנערפש  
 האסו יאשח ys' ךורע י"כ 'יג יכ 565 היאר הניא איירוטס בותכל ךירצ ויה 880101 בשעל וניבר ןויכ אול יכ ותיאר
 . ןוכנה aom י"לוריפ סרוג אילפמא 'עבו f avum) ךייש ייפה לכ יכ ומלהל השק א"י םגו ת"לדב תמאב (ונלצא ע"ייע)
 אילפמא יעב ימושרה יורו ייל תמועל אוה ילאריפ לבא שיע qub sys ה"כו Socken, pedüle טייאלמ וניבר תשש יפכ

 .ברוג ע"ל nr ןכו ךרואב שרופמ םשו



 ןנ םע רושקב בורבו .ר'צ mob" :ד"ל  תוכרכ
E — [v'"v 

oss (erp pbs wp qTY = QUUחאלהו יח ) > 

 ס"לבו  "b mim [0vןמזו תע  (Zeitרב =
 ? C? ^ne.הינריעב ('ח תפ ל אל ןנברמ אברוצ <
v 6גמ) (רמוא אוהו 'מגב ןיכרבמ רציכ פ'סב 

 לבא  pupעדימ אנדיע היל  vsאק הינריעלד ="
 יפב .ליזא  mes"היבע שלש לע 'מגב ןיקילרמ =

 הינדיע היל וסנאד אבר ינאש (א"עט גיל תבש) *(
 ילו ברעתנש רוכב 7023 עורזה 'פב .וחרכ לעב

 סורפלו (ג'לק  mהינדיע היל וסנא  ^pויה אל
 יפד ג'פב .('סדמול היהש יפל דומעל ותוא ןיחינמ
 הימקל אתא ישא רב ימיש בר (:'פ יישיג) ןיקזנה

 ןבתול ל"א ייבאד  obאנריע יל תיא ל"א אנדיעב
 ידידל  ny "b(.א'ל תבש) ומכ רמלל  nyspםיתע

 לש ןריע והזו )19 הנדב 'מק 'פד ג'סב .הרותל
quam) (לאינדב ב"א )"^ ^ כ') — C תועונצ 

 ןינדע [העבש ל'צ]  ny pipה"יחא]* — .(ןמזו
 .ו'ט 'וכרכב ה"נכו  pyיסרנ :15 תבש ,אתולצ

 ןדיע תע 'גרתו ייולצ ןריעב  "n"ב יג 'לחק [
 "יטפושל  .ריחב ןהיע האלהו  owןופ ןדיע ב'כ :

 'דמבל 'א י"רת .איהה אנדיע 'א ,ח"ל ישארב 'גרת
  YD 32,ד"מ 'ילהתל ,ןידה אנדיעב  v5אנריע

p^ א'ע םש אנדיאה דע לעפה ראותב ןכו ,אדה, 
 .אנדיא ע"ייע אנדיאה "ימעפ הברה ילכב ס"שבו

 יטפוש) םימיל 'גרתו ^ jer (rםימי 'גרת ןכו ןדיע

ROTY gyE ץוכקהו .ןדיעב ןדיע Qro 2 (יישארב 
 ,'א 'תפאל ;'א ,ד"כ בויא 'גרת " iיִנָפִע תוכימסב

 יִנּודיִע י"כבו  "y'ילהתמ םינויצב יוועלל ר"תמע
  Yo ;" vp;'ו  wb[יב —

omn רתומ ^b )-*4* y'bsp (מ"למ my 
; übrig mehr sein רעושמה לע תומכב 
m טגב לבוחה 'פב (ל"ר ,ג"חב' yy new 

 רמוח ( Crb puלכ 'יפ הפדעהל אלא הכרצנ אל
 היתונוזמ קופיפ ירחא הלבחה ימרמ ראשיש המ

 ןבו ה"יחא]* .באה לטונש אוה  ^pה"מרה
 הפדעה טשפומה םשהו .וז 'יגוסל מ"טשב ויטירפב
 ר"כד ה"פ יאמד 'ורי ףדוע ומכ אוהו נ"שו ע"ייע

cxi 

 דעק
 beinwát יעצמאה ש"אלב טונייב ל"צו בקעה דגב

  '"y (Beinbekleidung)םעלרעפל ר"טב 108 —
 — Socken] = א"ב ן'קוז וזעול ב"נש ק"העו

2 5 

OJ& (06 עילב )םשהו הפיפכ ןינע )0345 ry 
 לאושהו sich biegen, schmiegen) ךוכיר

 'פד ג"רב üppig, wohllebig sein) קונפתלו גונעתל
 גיש) ינצעה ונידע (ב'עפ ve ק"מ) ןיחלגמ ולאו

(n aתעלותכ ומצע ןדעמ הרותב קסועש העשב , 
^bקסעתמ היהשכ  nniךכרתמש דע ומצע ןדע  

 וילע תב שוי מ ו ת ער א ה ת ש תעלותכ ורשב
 השוע הרימ לכ ץעכ השקתמ המחלמל אצוישכו
 תויהל ח'ר 'יפ «i הייחא]* vun תעשב
 b" י"שרל pm כ"ע הרות ירבדב ?ny כשוימ
 nom ןינע הז ןכו ,'וכו ומצע ףפוכ : ומצע ןדעמ
 הלמ mm ךוכיר ןינע לע םנ לבא ל"נה "ברע
 םיטפשמ 'ליכמב הליאשהב m רכזוה ןכו C תיברע
 וניזאה ירפס ,קנופמו ןדועמ ךכורמ היה לח קרפ

 םיברעמ ויה ינוצר יל השוע ינבש ןמז לכ ו"ש 'פ
 .. םתוא םינדעמ : םשו .'וכו ותוא םיקנפמו םינדעמו
 : םיבוט יכ 'פ ר'שהש .םתוא םינדעמ הרות ירבד ןכ
 םינדעמ הרות ירבד ךכ qum שארה quy ןמש המ
 .ףוגהו שארה םינדעמ הרות ירבד ךכ ףונהו שארה
 .ןוניקפנא ע"ייע רשבה תא ןדעמ א"ער ג"מ 'יחספ
 ט"פס 'ירדנ 'שורי ,ןמצע ןהב ןדעל rb: תבש
 תוריפכ םעט ןתנ ןינע דועו .ןדועמ ףוג v א"מד
 ,תוריפה תא תנדעמ המיכ Un ר"ב םתוא קיתממו
 ינליא לכמ diy 08/2 ישארב) ןדע שרד ז"טפ םש
 םינדע ינימ ארב רשא :י'ד ו"פ 'וכרב 'ורי .ןדע ןנ
 יתקספ לעפתנו לעפ תמ ,יחלכ ves ןהב ןרעל
 זמר vuv 'קלי ינוכמס b ר"שהש .ב"ק רצ 53
 (רוקמה ןויצ 53 ו"פקתת ^" ש"הש 'קליו ב"ער
 התשמכו לכאמב םישדח השלש םינש ינב ןדעתי
 .'וכו םישדח השלש ינב ונדעתי אלא דע 'וכו
 mà ןינרעתמ :'ח 'ירדנ ,רשבה ןדעתנ .כ"ק ב"ב
 Weichlichkeit) O29 ע"לב ןודיע טשפומה םשהו

(Wohllebenץובקב . oi^ ^ipnןינודיע גיהני לאו  
 ^G^ n יישאוב הנדע שרד mb ר'ב ,ומצעב
 y" ארקמ ovy ןינעבו .'ז דע ע"ייע םינוריע

- = 

 ,חתפינ ע"פרבו טייק י"כב ה'כ (? n/3. יינעתב אבוהש (יכ ,יז ימחנ ;ויט ,'ב ירזע) ןידע ינב לע יישריפ כיג יייעו ('
v33 m (3יציניוו ר"פרבו . +) סנא יעב (* .תינדיעב גיונב aem)תבשד הז לע ךלוהו בבוס הז ייפש יתוריעה רבכ (אינק  

 < 3 ןיחינמ ויה אל תב ש ד הי נדי ע שוריפ :הזכ יחכונה oy ךורעב תויהל יוארהמו cU עיייע  co רומאה םעטמ
 ןוכנה "יפה יתאבה רככ יא דע יעבו (* .הריתס ןאכ תילו סנא 'עב ושוריפ לע וניבר ךמס ל"נה יילוח לשד ייפ ןינעבו

 הדנב ס"שה ייפמ לכא ס'שה ןוילג יייעו לשרה ריעהש ומכו וירפסב ןכ אצמש םושמ yas" ןדיע סרוג היה וניבר לבא

n» ovוב תקדובש דע ןושלמ אוה יכ רורב . 
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 ותוא ןומטל ךרד ןיאו הזכ בושח רדוסב שמתשמ
 'טנב ה"כו קדע וניבר i" ז"פלו .המהבל ןמשב
 ^3 תשבושמ רתויו תשכושמ אקארק 'דב י"שרבו

 ז"כ 'קזחי 'גרת ןיקדע -- 'ןיקזע pu םירפסה |
 — ['ב קרע 'ע ךורעה ייגכ ןיקרע ליצ ט"י

CWasseruhr, eine Art Spritze קרע co קדע * 

  "v'וריע  "bbו"כד  T'yקדעב ןיפיסומ
 תבש 'פסותבו קדעב ןיפיטמ :םשו ,תבשב הלוחל
 ךורעב «rn 6 קדא jb ןיפיטמ 'פריא י"כב ב"פס
 סרטט סכפרא 'עב לבא קדאמ ןיפיטמ קדא יע
 יתאצמ התעו («QN P) ש"ירב םג י"כהיפליפוידו
 ןמ וניבר איבהש יפויד 'עב ךורעה en^ לכ יכ

"bקיתעה ארימג דע ^« עידוהל אב  n^? "bb 
 ןיפיטמ סרג ומצעבח'רו C) ,ר"ק 'וריעל (ינליווסישב)
 'עמ קדע רוזגל שי הז יפל ילואו ת"לדב קדאמ
 ןיקר ןי קד ןיבקנ ותיעקרקב בוקנ זוכ rns אבה
 רקיעש ל"נ דועו S) (יפויד יעב וניבר וירחאו) ח"ר 'יפכו

 כ'ג אוהו רימאטיז 'פדב 'יאדכו קרע 'וריב "גה
 זוכ b^ ש;* = קרע יכ mb םדוקה 'עבש פ"למ
 — קדא ע"ייע א'פו pb רחא ףיט םימה איצוהש

 יפכ ^N: 'דהנס «dünn, zart pow) קַדָע *

 םיכר םה b^ ןיקדע אירמיא אקארק 'פד 03
cpmםש ג"ונבו  go»ןיקרעד .א"י  bnןיקדעד  

Tip Dus "5. Pasקר 'ע  UPSו  
p" "mע"ייע .ח"ע ייטיג -- ,(נ'שו ,ח"ק םש)  

 .קיוע

YT)הדשמ םיערה םיבשעה תרסה ןינע מ"למ)  
 'מגב תקונית 'פב Gáten, behacken םרכו

 אלא לובטת אל השא (א'עס ז"ס הדג) הדועו תאר
 שיאה | (רימ םיעגנב 'ב «c ןנתדכ התלידג ךרד
 הכירצמ ל"ר שוריפ .םיתז pomo רדועכ הארנ
 (' ןניעב אל אהו תדמוע nno ךרד לובטתש
 םדא יעגנ האורש ןהכ יבג ןנתרכ תורהטל אלא
 ןהכל vae ריזחמו ןהכ ינפל םורע דמוע שיאה
 רדעמה היבגמש ךרדכ הלעמל ויתועורז היבגמו
 ונטבו ולש יחשה m3 האריש ידכ הדשב רדועש
 ךרדכ ותמוק sev ןהכל ובג ךפוהו וינפ לש
 mm ןמ ןיליפמשכ םיתז קסומש העשב ףפוכש
 תיבמ ךכב תוארל לוכיש (no ץראה ןמ ןטקולו

 העק

 אפדוע .ג"פ Uy" א"לבו ףדועבש ינש רשעמ ג'ע
 יאמ : ח'פ ב"ב ןורתיל לאשוהו ,תלתו ןיתיש
 אל : א"ק מ"ב jb םע רושקב לעפה ןכו .והייפדוע
 תיתאד ארבגמ תפידע אל :םש יאנימ תפידע
 ,וניב\ השממ אנפידע אל : ג'ק 'ובותכ ,הינימ
 ה"כו הרימ הפידע ודי  .ג'פ 'בותכ לי ע פ ינוניב
 אפידע ןטק תאיב רמא דח םשו av ps ט"ל 'ומביב
 והניא 'ג xo" .אפידע לודג תצילח רמא דחו
 : םשו 'וכו והיינימ Suy והיא . . הינימ יםידע
 ףידע יניס רמא Un S5 'וירוה .ףידע היינימ יה
 .א"מ 'וכרב .'ג ןפ ע"יע ףידע םירה רקוע רמא דחו
 "ים 'ייע ףידע con po .. ףידע העבש ןימ
 ףידע . . ךופוש 'ג ,ה"מ 'ילהת 'גרת -- ,ש"ארה
 :לע רושקב אב רתומו הפדעה ןינעבו .אשנ ינבמ
 ב"פ ה"ר y" ,וילע ףדוע םלואה sb ד"פ תודמ
 תפדוע המחהש pv ג"ע ח'יד א"פ 'הנס ^" :ח'נד
 אמש .ג'ס rp" ליעפה .(הנבל) הנבלה לע
 ד"כר ה"פ יאמד 'ורי ,יוארה ןמ wv וילע ףידעת

xyמ"ב 'תפסות ,תוושעמה לע ףידעמה  TB 
 — n31] הז לע הז ןיפידעמש י"פעא

feines 22% AS, p'bb קרע "i (ל'ג p'TP 
  Schweisstuchוניברו םינפב 'ייעו  ^p(גופס

 ןינמוט «C77 תבש) תונונח 'מגב המהב המב "יפב
 .ןמשב גופס הל ןינמוט שו רי פ ןמשב קדע הל
 בוש חו רישע אוהש OU) אבקוע רמ התישע
 ב'א) — המהבל א לו הזכ רקי רבד ןישוע ולו
 י"שר 'יפו סרג ןכו ה"יחא]* .(בותכ קוזע תואחסונב
 יריאמה 'יחב ה"כו ךר רבד לכ וא ןפג רמצ קזע
 תונושלב רבד שרש אצמנ אל ד"עפלש דבלמ לבא
 שי תובישח המ דואמ יל השק ןינעה הזל תונוש
 בר DN" רשא דע גופסל וא ןפנ רמצל ךכ לכ
 לחרב תגהינ 'מולכ אבקוע רמ התישע כ"א ארסח
 ן"רה'יחו י"שריפ y"' אבקוע רמ לש ותובישח וז
 אלו תלמ ימא 'פדב ב"ר טימשה םעטה הזמ ילואו
 י"כב 'יארכ קר ע םרגנשכ לבא (המהבל םדוק)

 ןיקרע יגש הל ןיגמוט ךומסב י"כב «D ם"א ם"ש =
 ל"שרהמה היגהו ןילבול דע 'ינשיה 'פדב ה"כו ןמשב
 ריסהל ?p רדוס b^ פ"לב הלמה יכ ןוכנ לכה
 כ"א ארסח ר"א הפי כ'או (עיז )57 ע"למ) עיזה
 ותובישח ינפמ אוה קר יכ אכקוע רמ התישע

> 4Y3 דצ תבשל ס"ר ש"מכ ןיקרע אלו יריאמב היכו (* .ט"ק יייכב m/3 )* םייטב ייל ע"פרשבו ו"ופדבו ט"ק. v33 היכ (t 
p ךורעב wee ן י ק ד ןיקד ל"צ םשו (* .חיר ירבד ןה ןה à» ילכ או ה ש וג ע מ ש רובד םגו (* .קדאה aa )* 

 שי יגלווו סישב פפדנהו תחא םעפ  qan mano.ןגעב ע"פדבו ש"ק י"כב (* .ךרעה הז
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 — םא וללה םיריעשה לכ b^ .חלשמ ורדע יכו עס
 <  איבי םדה ךפשנ דועו רחא איכי םדה ךפשנ
 .6תיבא ןיפושנ ןלוכ 'דו 'ג ןה om רחא
 == .יןיטחשנה דננכ ןיחלתשמה ןהשכ ןיטחשנה ןשרה
 <  "מולכ חלשמ ורדע יכו ול רמא חלשמ ןהמ המכ
 (LB ףרוש ורדע יכו ל"א ןורחא אלא חלשמ וניא
 - | תורת שע .('ןלוכ תא ףרושש תרמאש (א"ער ביס

Xיז 37 438  ;a^31' .יד היכ n G'2n^ר דע  MM 

 Em ,מ"ק 23 ןוכנל ג"הכ ה"יחא]* .ךנע
 |... .ע'פרשב לכא 'ציניוו vega ה'כו ר'בו (" ב"ה רל
 L0 רֶדִע 'גרתו .ומוקמב אלשו דחוימ 'עב תועטב ררסנ
 < NTM 'טינויביס 'פדבו ארדע Qc זיט :ב"ל תישארב)

0 

 E m .(האלהו 'ב ,ט"כ םש) ןירדע וא ןיִרְדָע ץובקהו

myח"כ 'ליגמ  pyתפסות הבקנ ץובקהו 'ע : דיל ' > 
  םישנא ץובקמ m תוורְדע ויה ןירחונ ג"פר תוידע

vovםירדע ןיאב ןילדגתמש ןויכו א"פ  opp 
 = +, םידע ידעב יאבתו «ose pm) 'אנש םהיתבל
 " | תבשויו תכלוה + הנאתה 'פ ר"שהש ,םירדע ירדעב
 = ה"ד ר'כיאד 'תחיתפ ,רבדמב su םיודע הל

unלארשי 103 אלש דע )^ יג" יימיי) 'ה רדע 'הל  
 היול ירדע 335 הגוהכ ירדע םירדע :םייושע ויה
 L0 תונוכמוריד ןינע דועו .'וכו דבל לארשי ירדע דבל
 "  הרוהטו האמט המהב רדע א'מ ח'פ 'ולהא 6
 = יזכו ףועו היח המהב רדע ןכו ט'פר 'ולהא 'פסות
 ,תומי היירדעב רדאב רות imus ב'פ ה'ר 'ורי
 < םש p xp" ('ע יחיע יילהח) תואלכמ י"כ 'גרתו

 Es ,("'מ ,'נ
tT *ומכ ס"לב  wpמ"לב  (helfenילשמ 'גרת  > 

a^הירדעמל [ירשמד ל"צ] (ירשמד) ןמ 2^  ——- 
 OU 'עו 'ב רבס 'ע יוועלל ר'תמע "ייע 'וכו

  "wiתורעש ם"לב אָרְדּוע ל'צ ארדוע =) רדע =
- — alls 337 הזיא לש יולמל תוצונו 

  011186, 11881180 zur Füllung(ר  ^vהמב 'פ תבשד —
= > quan ^b הינדואד הירדוע לפנ ניעס היד v5 השא 
ho x הייחא]* .ש"ע אר דוא ומכ ןזואבש 

 "ג יכ יתחכוה םשו אדדוא ע"יעו ש"ע 'א רדא <

L0 ש"מו ידרוא yp דועו תירקיע ןידוי ינשב וניבר 
 [הירדוע ל"צ 'וריבש הירדוע םגו — |

 ועק
 השאה ןכו Tox וגיא ןכ לע snv האור םירתסה
 היתועורז תטשופש C תגרואכ הארנ העגנ האורשכ
 התמוק הפפוכו הבג mnm ברעה הכמו הלעמל
 יכו ץראה לע בכושש הנגב תא הקינמש התואכ
 תקדוב איהשכ התלידג ךוד :ןניעבד יכיה
 התלידג ךרד לובטתש ןניעב יכה העגנמ הרהטל
 הז b^ דועו .הכירצ אל הלעבל לבא C תורהטל
 (oma win 'מגב לאילמג ןבר 'פב .קסמ 'עב
 הזה רגה יסכנב רדועל אלא ימד אל אה 6ביג
 (נימ) האיפב 'ב 'פב ,ינקד jn רחא רג לש רובסכו
 ,(היכ ,'ז ייעש) ןורדעי רדעמב רשא םירהה לכו
 (*יש כ נמ G'yo טייק קיב) ליכאמו לזוגה 'פב ףוסב
 ה"יחא]* | ,תוקרי ירפוח 'יפ תוקרי ירדועו ןיערז
 םילעופ : ט"פ מ"בו ב"פ תורשעמ 'תפסותב ה'נכו
 לעופה תא רכושה םשו ,םינאתב ןירדוע ויהש
 ןילעופ ןירכוש, ח'פר 'יעיבש 'תפסות ,רודעל
 'ד דגו 'ב רא 'עב לכא (םיניאתה) ןתוא ןירדועו
 מ"טשבו א"בטירב ה"כו ןירוא הבוט רתוי וניבר 'יג
 ,(דילק רצ su ס'ד) 'ה po י"כ ןוילגבו מ"בל
 יבגמ םיבשע ןיטקלמ ps ב"פ 'יעיבש 'תפסות
 .רדועכ הארנ :'ד ק"מ .'וכו ותוא ןירדועו . . לבזה
 ןיא : ג'ס ז'ע .ךמע רודעאו ימע רודע .ה"ע מ'ב
 y m" רודע ליז ה"כפ ר"קיו own op ןירדוע
 לבז ע"ייע ב'מ ב"פ "עבש ל עי 5 .ךרעה ףוסב

amהדשב ןישכנמ ויה ב'פ 'שעמ 'תפסות ,(היפר  

 שכנמב א"ער ר"יר ג'פ ב'ב 'ורי ,הדשב ןירדעמו
 ר"קיו לעַפב .הרדעמו הלבזמ ב"פפ ר"ב ,רדעמו

 ג"פס 'ורשעמ 'ורי ל ע פ ג .ןוהימדק אנרדעמ ה"כפ
 ןושאר 'שעמ 'תפסות ,תרדענ איהש רצח TY ג'ד
 ןירישכמ 'תפסות ררועמ -- .תרדענה רצח 8'3
 טשפומה םשהו .'ד רּוע ע"ייע ררועמ ל"צ א"פר

wyע"ייע .'ג ק"מ  as»ןיקוסע ט'לפ ר"ב  . . 
 ץובקהב nS /הבקנלו ,רודיעה תעשב רודיעב
 ר"בבו nip יתש יל רודע + וימי לכ יכ 'פ ר"להק
 — [ע"ייע מ"למ ררעמ ןינעבו — תוירדע ס"טב ז"כפ

T?מ"למו  cvןאצ רפסמ ץובקל  Heerdoלאשוהו  
 PAP TW! Menschensehaar םישנא תצוכקל

 איפ ימוי) ול ואיצוה 'פד ג'סב 118909 תואלכמ

 - 'צוניוו ריפדב ייכב n'3 )* .תורוהטל :ניופדב (* .ןנעבד ע'יפדבו ט'ק י"כב f) .תכרועכ גיונבו םש ייעגנ ש"רב גיהכו )!

 < ליפדב (* .יצוניוו ר"פדב («pu ה"כ )5 | .ג"הבו בירו Cb ןעכנימ ם"ש ייכב היכו י ש קנ מ ט"ק voa ^5 ע"פרשבו
 = "רדע י מ לש ור י nan ייגה םשו )* .י"שריפ יייע my cim סישב ימויב nes ןכ ייפ ןינעה ףוגבו (* .תיבב ע"פדשבו

  )* Quyתרודא עיויע א'עב ייפ וניברו ( aemק"בב חיר ייגו /(שיל  aeוניבר ייפ ויפ לעו תרודע  vyדע עיייע רוע <

= = my עיויע אייררע ליצ אוירדע ce» וויל יישארבל vn לבא (!* .(קחוד אוהו הרדענ אל ילמ ושריפש יפסותה ג'שו) 'ב 
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 171 (הַשדע =) שדע + — ש'דע * | זעק

D?א"יפס 'ורהט 'תפסות םישדע ץוכקהו .ש"מו 'א  
 — [(ט) ח"פ ז"על pw תושדעה הבקנלו

 linsenfórmige, flachrunde 'א הָשָרָע ומכ) שדע 3

(Würmflascheפ ר"בב ' G5) wpםתויהב  
 ג"ע ןתיו pen האלמ השדע לוטי אלו : םיבאוכ
 השדעכ ותרוצ ילכ םש p^ ב"א) -- .תבשב וסרכ
 ומכ ארקנ השדע תרוצכ אוה רשא ילכ ר'לב ןכו
 בותכ ןדיד תואחסונבו םנושלב השדע תארקנש
 סחוימה לבא ה"יחא]* ,(הבירע לוטי אל
 כ"ע תשחנ לש ילכ 'יפו השדע סרג ר"בב י'שרל
 ש"מו 'א שדע ע"ייעו lentieua ר"לל ןויכ ב'רו
 "יבורלע 'פסותמ qvx רחא םשל ךייש 'עה לכו
 — [גשומל גשומ ןיב םיקוליחל דרי אל וניברו

 ןימ oy ץובקב םשו מ"למ my — שדע 4
 (mb תורשעמ ףוסב Linsen) עודי תינטק

Ooהפוגב] .םירצממ ןיאבה 'יפ ,תוירצמה ןישדעה  

veתבומ השדעכ (*0"מ) [םיעגנב  "b Cבוצק,  
 םוקמ .(' *רתי אלו רפח ("אל וניאש םצמוצמו
 (' תורועש 'ד השדע םוקמ תושדע 'ט סירגה
 (* ד'ספ ר"בב | ,(א'מ םש םיעג) תורועש vb אצמנ
 השדע המ (דיל vi תישארב) םישדע 715 (ג'ספ)

 לנלגכ יושע םלועה 35 (" לגלגכ הייושע וז
 לבא הפ ול ps לבא mw הפ הל ןיא וז השרע
 ליכאהל םגהנמ mm ה"יחא]* | .(" רבדל רופא
 ג" 'וכרב 'ורי ys" ,(ה'לפ רירפ (y םישדע לבאל
 יוליבא .אריעז 'ר ליבק י"רבשר ךמד דכ ,ו'ד
 אותר אמכרמימ ןיחפולמ יולכייאו
 ייעבו :זיט ביבל pw י"בבו) השדע ה"נכו .אג הנמ

nןילבול יש יפרבו  ni vowשדע זילב  "yסייד  

 ח"מ ז"יפ 'ילכ Yp "יעגנב יימעפ הברה (ומוקמב
 אלו הלודג אל (רועיש ןינעל) ורמאש השדעכ
 ט"לכ בורל ץובקהו ,תירצמ וז תינוניב אלא הנטק
 ,םישדע לש לי ש ב ת ס"ש י"כב ל"נה ב'ּב םישרע
 : כ"ד ב'פ 'דהנפ v" ,םישדעד םישירג :'ס ק"ב

 ,(זייק (am ךיצד yy תיר שידע *

 הדמל buy ילכ 5% עילב השרע =) שדע 1
 linsenfürmiges 66/4888 םישדע םש לע

Wágenםומיחל םישדע תרוצב לוגע ילכ דועו לגג  
(flachrunde Würmflascheמגב השא המב 'פב ' 

 רחא ךלה השדעב (איעו יפ תנש) אלטקב אלו
 תפסות ףוסב .(' א"רידתשא ז"עלב p^ .ויתולשלש
 השדעב (ןיאלממ ps (ה'פ (א"פ) ןיבוריע
 ה"יחא]* ,(הסרעב בותכ תואחסונב ב"א) -- .תבשב

 ג"פ מ"ב 'ילכ 'תפסותב לבא ל"נה תבשב 'מולכ
 ה"כו וניבר 'יגכ יריאמה 'יחבו פ"או 'כנימ ס"ש י"כב
 זעול םשו ומוקמב ם"ד y" אשרע ש"פדב י"שרב
 צ"לב אריידתשיא nb ךירצו א'ריירתשיא אשדעב
 B^ ר"לב ה"כו statera ט"יאלמ ךורעבכו 6
 ינפמ וא ולוגיע םש לע ילכה הז ארקנו םינזאמ
 «p, C1 ey v םישדע יפל ןילקושו ןיררומש
 lentieula לוגע ילכ ארקנ lens םישדע םש לע ר"לב
 רועו ול המוד לוגע ילכו םישדע ס<%% י"לב ןכו

nmaםומיח ילכ  i'm ^p npnה"מ ו"טפ "ילכב  
 ישילשה "פל ןוניטבה ה"ד ףוסל ו"מל ךיישו

^y)549 ל"ומ שימ ( bnבוקנ .אוהו לונע ילכ  
 ןהינטב לע ותוא ןימישמו ןימח ןיסינכמ וב םינפבמ
 י"לל ןויכו כ"ע סוקפ qv 'לב ומשו רוקה ליבשב

nma banהשדע  vusפ"פ  y'"yךיישו 'ג שדע  
 'תפסותמ ל"נה השדעב ןיאלממ ןיא הזמו ןאכל
 השדע ןתי אל «C0 ג"ם תבש 'תפסותב ןכו .'וריע

 — [ויעמ לע ren האלמ

 לוגיע אוהו (פ"לב אחפלט ומכ) ne = שדע 2
nan1:מ580מ(6ז 126 0/8126 השדע תרוצכ ) 

 ונשריפ רבכ היפ הרג (my vy ןיבלולהו ןישדעה
 ל"נה ע"ייעו (nns .בלול 'עבו חפלט 'עב

Denיתאבה  ym ^pהלמה וזבו 81 ט"רסל  ^p 
 ה"כו השדע vmm אבוה םשו Cvm ייפ'ורהט) ןילוניע
 ע"ייע דועו .השדעהו ןיפדה : ה"מד ה"פס ז"ע 'וריב

 יב ןטב עיייע םינושארה וישוריפ ינשו (3  .ןילממ .ע"פדבו ב"ה י"כב ןוכנ m )? .ארידתשיא ע"פדב לבא טייק יייכב (*
 ייפמ קתעוה )* .ג"הר ייפב היכו ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ (* .תבמ (yy תאבומ ג"ונב )5 .ש"ע nan 'ע vey ל"צכ (+ .שיע

vm26 ט"דסל  nnmונממ רשא ייכב יכ שמשכ רורב ךורעה 'יפ  i^m? ^b Dbשבושמ היה  i'm» cb)הידל ךייש  
 יעבש ושוריפ oy הפי הלוע ןאכבש וניבר (b^ המואמ «cw ריעה אל ל"ומו יקליקה םירגכ היידל אלו תאבומ השרעכ
 ונלצא אוהו m£ ר"ל טייק י'ו ייכב ןוכנל ח"כ )9 cvy דילד ג"פ יועובש 'וריב היכו תורעש גיונב )5 .תנווכמ 'יפש תבמ

 י"כב (1% .אוה D'b עייפד לכבו ר"ב י"כב ייאדכ ביספ ןכל vai תוישרפה תקולחב הריתי nns ישרפ הנומ וניברש ג"ס יפ
 המ b ייכב לבא לגלוג הז שרע המ ןושארה י"עב היכו תלגלוגמ וז השדע המ :ז"ט ב"ב cy הלועו לגלגס ביה

 הייושע in oU^ םגו שיע ריבב יישרל פחוימה b^ הז י"פעו םלועב רזוחש לגלג תוליבא ףא לגלגל המוד הז שדע
 ג"וכבו רבדל רופאש הפ ול ps opos לבא ימאו רייפדו ט'ק ייכב ה"כ ('* .הפי הפי הז יפל הלוע ךשמההו 53535

 .ל"נה aea 'ייעו רבדל ול רוסא לבא
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mpאלע * - (הַשְדַע = שדע <  
 .רּוע ע"ייע דּוע * | תושדע נ'לב mp לבא .ה"שע 'וכו אלא ויה ןישרע

 | . und noch, ferner) תפסות ונינע מ"למ) דוע % | .- (םינימ ינשב 'ב שדע ע"ייע דועו .א'מ ו"פ "יעגנ

 | ב'יפ 'ובותכ 'ורי vy בילד מ"פ ייאלכ וי = | ןינעל לאשוהו םישכת ידע מ'למ vy =) תידע
 EC gena ןמז ךשמה pop ןכו דוע pen :ה"לד Schmuck, 2108, das Beste) 330! רהבומ

 EC :א'נק תבש .םוי דועבמ : א"פ אמוי ה"מ א"פ D2U | קידיע לכ תי 'גרת )03 ייב 'כיא) בקעי תואנ לכ תא

nבקעי  VCתואנ  pb3« םילהח)  G"גרת ' jm»0000 יאלא דוע אלו :'ו 'ליגמ ,ךדיב [ 

 = W33 (Knabe, Bube דלי p^ מ"למ b»y =) לוע | שדקמ "ימורו י"לב b^ ב"א) — ,םיהלא תידיע
 = אוהו (היפ) ר"קיו שירבו ('ל) ז"ל an ןויכ ב"ר ה"יחא]* | .(םדבל םינהכל דחוימ םוקמו
 = יא Gef aes בוי) םהיליוע ןאצכ וחלשי : טיקשי | לבא ל"נה הארוהב 9000, aditum 'ורו י"לל
 ה"יחא]* = .אליוע (' אקונימל pup איברעב יול | לאשוהו ,הפי ונינע הואנ ןמ תואנ שרד הארנכ
 תיבה לעב לע ויתונוזמש תיב ןב b^ .)-* ע"לב | ןהל pow ןיקזנה im wi תודשבש רחבמל
 האנ הז יונכו (bow קנוא Ou ע"למ ילוא וא | Ust) שי :םשו b) םש הבוה ןכו תידיעב
 הנקנלו .מ"לב לּוע ae» nb ס"לבו — דליל | אבוהו א"פר ק"ב 'תפסותו ,ב"יפר 'ובותכ 'תפסותו
 = םש לעו -- nns הלוע : יתשו םג 'פ ר"תסא nby | בטי מו והדש ב טי ממ היאר .ט"מ 'יטיגבו םש
 y ימלשוריו ילבבד ארומא אָלּוע יטרפה םש הז | ץרא < ע"לבו — s as) תומש) םלשי ומרכ
 Lo אלוע בר ,יאליע רב אלוע "שו ו"ודב ג'ק דצ ה"דס | ה"קפ א"ק O^ מ"וח ע"שב הגהבו .האירבו הבוט
 " | לכ אלוע ,אנניחרכ אלוע , אבא רבאלועבר ,ישארב | יוארש עקרקבש חבושמה avvy) ^p ל'זו בתכ
 = .אלוע ,אישנמ 53 אלוע ,לאעמשי רב אלוע ,יאכז | תיבד תידע spp תואנ 'גרת .הריד voy עובקל

 ,רפכש אלוע ,האריב אלוע .ןירסקד אלוע ,בר רב — [כ'ע בקע
 ימ ב'ב "וכו שגשמ אלוע ןינעב -- אנזח אלוע

 :תיריע ע"ייע ה"פס 'יעיבש 'תפסות תידיע s — [יא שגש .שגשמ ע"ייע א'עס

 | -L L Sünde, Ver עשפו אטח ןינע מ"למ py =) וע
3 / ^ , 

(gehenןה ייפ עירזת יכ השא ר"קיוב  owesע'למו הוע 72 |  Qo7סילב  ^B NY)קעצ  
 תבש) יועמ אלד אקוני יאה sehreien) דיסח "פא (*א למ pupa 0raes יילהה) יתללוח

 |. MB לעפא אוהו ה"יחא)* = .יועמ Py CUP | ר ח א רצ וב אהי אלש רשפא יא םיריסחבש
 / — D'un "yb ע'ייע y" לעפמ ןועמ דחא Tx ג"נב ה"חא* הבעות לש
 .E 'כוס hineingehen, eintreten 5by) 1« לוע * | רחא תלמו ןועמ דחא דצ ל'צו דחא דצ םש 'קליבו
 Lo ew לע ע"ייעו 'א רב ע"ייע ילייעד : ה"מ י"שרל סחוימו 'יל ע"פדשבו ר"פדבו י"כב ןוכנל 'יא
 [ "ודיק יורי ,לייע ^a^ n ,לועינ .ב'נ : א'נ 'טוי | ל"צ] דחא ול אהי אלש פרג 'ח ,א'כ 'א "הדב
 |  ,לייעמ רדה ב'עס ia 'ובותכ ל עפ .לאע .ג"פד ב'פ | האירקב ןיאלמ 'ר ואבוה םשו כ"ע הריבעב [דחא דצ
 | רדהו לייענ b" 'מוי ,אמילנ היל אלייע aep םש | יונכב איוע ר'אלבו .םשוריפ ש"עו quy ןינעב
 / ,לייעתמ אל : א'נ co ל עפ תא .לייענ כ'ג יוועל לצא י"כ 'גרתבו (דיכ ויד לאינד) ךתִיוע
 L = | יייע דועו איווע sU 'ילהתל 'גרת ןיוו ינשב
 .I לכהמ 'גרת Unrecht y) מ"לבו ס"למ) (NOW * | .נרת ידחא yrs 'טינויביפ 'פדב לבא 'ז ,א'נ םשל
 ו rud ןמ אלזמ 7 em n אישדוק ny )05 יחיכ תומש) םישרקה ןוע

CEPSתנוע  n35 יקי לארשי hמ"לב) אָתְלְוַע נ"לבו תיוק  qwבויאל י"כ 'גרת  M5 
 ,לֶוע סילב wbwy sow ראותהו ,נ"כ ,ו'ל ;ז"מ | בש

soyט"כ ילשמל ,(* אלוע א"כ יח" בויאל 'גרת  
vsא'ל ילשמל יִלוְוע ץוכקהו ('אלווע , Lm n 

 D לעפהו aebty 'ה ,'ג 'ינפצלו ^n ,ט"כ ;ב'כ ד"י
 י .תודימב לוּועמה ג'יפ bbw" 'תליכמ | ap ע"ייע nap ,גוע *

 .ןמגרותמבויוועלל ר"תמע'ייע םיבר דועו לארשי ינב
 — .[םיוע ע"ייע לעפהו

np ע"ייע sm ומכ ^b NY * 

 טייק v33 לי'צכו 'מאו ליסאב 'זיפו ריפרב ה"כ (* ^5 S/pns ונינפלו היפשת 'ר יילהת יקליב mo (* .תיב ייל ונינפל )!
cvו"ופדבו אקינמל  aps)ה"כו  vasאליוע סיטב  ג'יונבו "33 היכ (* .חיקתת בויא יקליבו ר"קיו . *) x»הליע : 
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 לוכי 'P הרות ירבדמ ומצע תוועמ םדאשמ : תועמ
 ימל אלא תוועמ ןירוק ןיא : םש ל ע p ת ג ,ןקתל

mneותוועתנ :א"מ הטוס ,תוועתנו הלחת ןקותמ  
 תובא א"ער ג'ל תבש רכזה טשפומה םשח ,ןינירה

mpתוויע ח"מ  pun amu»הבקנל -'ב ןע ע"ייע  
 תוזלו 'גרתו sm ןידבער ט'כ ,"י ילשמ 'גרת
 ,אתוופשד [אתועו ל"צ] (התעו) 02/706 םיתפש
 .אתווע 'ב י"רת os דיי 'ישארב) ה בו ח םוקמ םשו
 3^ ;ב"ל ,'ג ילשמ 'גרת sinw .אָתְוע ראותהו
 (yy יאנתוע ,ינתוע רפכ יטרפ םש הזמו — ח"כ

sim (Cv noseרפכ ומכ וא ל"נה הבוח ומכ  
 ו ןשיב

 -Evan ןוילכ ןוא = ןוילג py 'יפ ןוילג cy ןוע *
geliumא"חב ע"ייע , mbי"כ םשב ש"מו  

 .ס"ש

ND DAD Div"ןע ע"ייע . 
 : ג'ד N'ED 'ומבי Tv" (םוקמ םש) )0( איינווע 2

 איירצוצו אייכווגו איינווע 'וינש
 ד"ער ה"סד Tb 'ודיק 'וריבו אמי ליבחד אתליכת

 'ודיק ילבב אינוש ה'כו איינש םא יכ איינווע "יל |

 'ומבי 'וריב יכ 53 (חייר .ג'ח יאבואג ע"ייע .ב"ע

 איינווע בותכ היה הלחתכו תואפריג יתש וברעתנ

 .המינפ ןוילגמ אב כ"חאו איינש an" ףיסוה ןוילגהו

 יףע ע"ייע אפוע ,ףוע ,ףּע *

 'ומבי Gathen מ"לב "yy ומכ (Ee, y'by ץוע *
 ץייע :'פ 'שודיק ,היבורק הל יצייע ז'ק

 px s^ b 'שארבל 'ב י"רת .תוער muy היל
 ךתי pus 7^ ,ד"כ ירמבל 'ב י"תו .ןשיב ןציע
 םש ,הציע ןיצייע ו"ט 'א 'תפאב ינש 'גרת ,הציע

 ,הציִע ּוצעו 'ט 'ז

 הטנו ךפה Ole ע"לב py לעפמ קייע =) קיוע
(hinwenden, neigenטנג קרוזה 'פד ג"רב  

Cy sux)היתלקשו היצרחב היל קיועד . ^p 
 ותפלוש איהו ean הל ןתיל ^C הלצמו וינתמ םקעש
 .היב אנירק ןתנו הוה היתערמד ןויכד וינתוממ
 "פו היצרח היל pss ביתכ ל"ז לאננח יבר 'פב

qusהיהש  banםצמצו קזוחב וינתמב קוב  

 טעק (קייע (ex קיוע — תיוע 1
ver- "y ט"לב 457 ע"לב "y (לעפמ ny * 
Verdrehung des Kór- ^/3* = תיוע drehen 

DN אבה ע"ייע (pers, Krampf 

 ע"למ y" לעפמ ('א שרדנו המוא םש «'5( םיּוע
 .zerstóren d. h ךפה 'יפ my) מ"לב =) ל"נה

umkehren, verwandelnהוא ומכ יוע )2  gelüsten 

 (שחנ b^ אָיְוָח ומכ )7 Gmpn y" m ומכ )2
 ינמיס ל"צ] (םד תזוחא) 'מגב תופרט ולא 'פב
 ('ג ,גיי עשוהי) םיועהו ינרקעהו (: יס 'ילוח) [המהב

 ('וויעש ey םמש וארקנ המלו Casa ןמיתמ םיוע
 bw א'ד ,הברה תוהלאל Ü וויעש א"ד .ןמוקמ תא
 )3( ז"כ p' ר"בב .תיוע ןתזחוא gms האווה
 ומרגו םלועה ןמ ודצוהו םלועה תא < ודצהש
 (*הוע my my יל .א"כ 'קזהי) ד"הה דוציש םלועל
 םיאיקב ויהש רמא ןועמש 'ר רב רזעילא 'ר הנמישא
 ןכו C emp איוחל ןיחוצ אלילגב C שחנכ תורפעב

^bיע ייטיג וזחאש ימ 'פד תואופר ףוסב .(' יויחב .) 
Ynהיה 'פב .תיוע ותזחוא דמועמ ותטמ שמשמה  

 היחולש בר yo ריי 222( עשוהי ר"א 'מגב ארוק
 רשי qw ךלה אל חילשה p^ ('תיועד אוה
 (" עמש תאירק אורקש רחאל ןיליפת איבהו רחיאו
 םה םיפדרנ my s/o3 mp םישרשה ה"יחא]*

oy» cuv»וא יעבמ  "DDשרשמ  niy 
wur Grp =(ןמוקמ תא וויעש םיִָּע  "yליעל  

 תיוע 22 הזמו ליעלד my ומכ הממש ןינע אוהו
"bישיג מ"כב זעול י"שרו םירביא םוקע  pe "n»n 

 צ"לב א"פנרק Onnynm  לע 'ג ,ביי np" 'יפבו

Krampf = erampeלהקבו ' DUילואו ף'פנארק  

 .אנורגש ה'ד .א"נ "ילוח 'יפ y" דועו ,א'לל ןויכ
mmתיועל ןיתיעבמ 60? ז"םס תבש 'תפסותב  

 רומח ךימימ תיאר : ברביכ 'פ ר"להק .,\"' הקיפלו
mwיתיבבא ע"ייע לבא וילע תיוע למג וילע  

 .לוקלק «amp 5m תּוע שרש ה ןיגעו
mmב'מ 'ישודיקב ןכו תיועד אוה 53 'וכרבב  

 £^ הדנ ,יתוועל אלו ome ינוקתל yw ב"ער
 ויתודמ ד"וב ב"פר vw ,ןתוא תותוועמש ינפמ
 'א 'א רתסאב ינש 'גרת jn ninmyo ויתולילעו
 תא ונילע תוועמ 'א 'פ 'ירבד ED" ,אָתְועמ אכלמ
 'פ ר"להק n תא ןיתוועמ b" ר"מב .םיבותכה

 3433( ט'תת יר יירבד יקליב ה"כו ב"כ יר עשוהי יקליו י'שריפב היכו (* .יד םש עשוהי יייעו ןילוחב ברד רמאמ (+

 .תישילש םעפ שמשנ nom 'זיפמ ע"פרב לבא («vii) veu qx הייכ (* .ורצש ג"וכב (*  .וויאש ג"ונב(* .ותויעש

 "33 היכו (* .בינש am יויח = יוח יעב ימולכ (* .איויא ג"וגבו איווע עיפדבו ט"ק י"כב היכ )^ .םישחנכ גיונב \*

Dיפריא י"כב היכו ('1  .יישריפ יייעו \\% .אחולש גיוכבו  inmחלצמו סימב ר'פדבו הטג ייפ ('* .הקופלו תוועל , 

29* 



 םיחספהו םירועה ךריסה םא יכ )00 'אנש העובשה
 poss וארי אלו םהל םיניעש םימלצה bn ולאו
 .עומשלמ אנוש דוד שפנ (*יאונש .וכלהי אלוםהל
 - אנוש דוד היהש :א"רדפכ ה"יחא]* sy דובעלמו
 . לעפהו urn תבחרהב םשו om^ א"ע עומשל

syמ"לבו) ס"לכ  oyרֶבדַלו 'כ ,ג"כ 'ומשל 'גרת " = 
 i ו = דוע y" ,ןימיכח יניע wy ooo ידב) ^W ,ז"מ

 = א'עס ה'פ ק"ב .'ז 5 'מריל ; 'ז ,ה"כ ב"מל 'גרת
 יפדב י"שרבו D י"כב ןוכנל ה"כ ww אניע
 = .ג"ונבו ש"ע 'א DN 'עב ה*כו Co'Y ק"ב פ'ד) םינשיה
 = NT ראותהו .רָועַתיִא ז"יפר'ב לעפ ת א ,אריוע
 = רוע 'גרתו .םס | ע"ייע ל"פ v2 w'ys ט"ס "טיג
 x) ה"כ אָריִוָע (ט"כ ,ח"כ םירבד ;א"י ,יד תומש) רועה

 | 'גרתב רוע פ"לכ) vp ןכו 'נויביס 'פדב דוקנ
inpא'כ , am^רבע רה ןבז יתבר 'פ ר"כיא  | 

Uy smארוע אדח אקנא :םש הבקנלו  — 
 = ד" יד הכיא 'גרת ןיִרְויע ץובקה :ירבע לקשמבו
 <  ארומא DD (אימס ,אמס ומכ) אריוע דועו —
 'כוס :מ"יק 'יחספ :'ד 'טוס : 'כ 'וכרב p" לבבד
 - 'ובותכ : א"לק ב"ב א"ער im 'וחנמ ,ה'נ 'ילוח .ב"נ
 'ינ יפכ תויסינכ ריטפמ אריוע בר ןינעבו -- .ב"יק

pomא'נ 'ילוחב . "yאריוע 'ע ה"דס 'עב ש"מ ] -- = 

Dארּוע ס"לב ןכומ"לב) רוע  ote Joeץומ  
(Spreu2 לאינדב / GU?ירדא ןמ רועכ  

 תנש "ריב ה"נכו ה"יחא]* — .ץומ ושוריפ טיק
 ?EID רוע ר'ע רייד דייפ

 .וע ע"ייע רוע ;ררוע ,ריע ,רוע *

 רוגאל bann תא עלק ple" ע"למ ל"נ) רוע *
(einen Strick drehen zum Binden וב 

 םתא יא ש"בל ה"ב ל"א א"פר ןירישכמ 'תפסות
 = wmm ג'ע ונתנו ררו ע מ דחא קש הלעמב םידומ
 < יאש ןותחתל ןוילעה דצמ ןידרוי םימהש י"פעאש
 - לנש הלעמב םידומ םתא יא ש"ב ל"א ןתוי יכב
 |  ש"רב ג"הכ ^« הז ג"ע הז ןנתנו ןיר רועמ םיקש
 לבא ש"וה p^ םש !y" ('ד"מ wb 'ירישכמ
 - המושרה ע"למ אוהש ל'גו שריפ אל המצע הלמה

^bתפסותב 'יגה 'יסופדבו עולק לבחב דוגא קש ' - 
 ןוררועמ . . רדועמ 'פריא י"כבו ןירדועמ . . רדעימו
 pum .ש'רה 'ינכ ןיררועמ . . ררועמ 'מול ךירצו
 ל'נה pp" ,הדוע ע'ייע תלדב וניבר "גו הרוע

 ו * - (קייע =) קוע

7 
£r 
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 הל unu אוה וליאכ [ותלטנו] ולחלחתנו וינתמ
 תואחסונב בותכ קידעד ב'א) — .טג הז ירה ךכיפל |

 היתפלשו היצרח הל קרעד ג'ונב ה"יחא]*  .(ןדיד
ymל"צכו היתפלשו היצרח הל קייעד 'יגה 'ב ףלש  

 DU קזעד N^ ש"ארבו "py םוקמב קייעד ןאכ
^b ^pקזע 'יג יפל לבא 'וכו וינתמ םקע י"שר  

nv pm =ח"ר 'יפכ שרפל בוט  coונייה קזח  
pisיפו ' payגיח ינרגה 'עו ,קזא קזח ע"ייע קודה , 

 ש"ע ח"ר b^ כ"ג אבוה DU ןיטיגב ש"ארבו 6 אפק
 (הירצח) קירעד 'יא "יטיגב א"בשרה 'יפבו .ךורעבכו
 העייסמו הל וברקמ אוהש jv 'מולכ [היצרח ל"צ]

 — rn] ותחיקלב

pw *קוצ ומכ "5(  Gedrüngen, quülenקע ע"ייע . 

 ע"ייע Vertiefuug, Graben nay) ומכ) הקוע *

Dp»יב קלח .ע"ייע שפנ תקּוע -  

^w» pmy *ומכ  pumתולעמ  Gtufeב"ב 'שורי  
 (אסכב) ןיקווע השלש דע :ד"יד ג"פס

b^]אסככ ]'). ypהלוע לבב לש הרש ט'כ פ'ר  
 א"נק רצ כ'רד 'תקיספב ןכו 'וכו םיקווע םיעבש
 ןיקווע םיתשו ןישמח ידמ ben ןיקווע ;יעבש הלוע
 םשב "wv 'קליבו םיקוע an^ אציו 'מוחנתבו 'וכו
 ^3 ה"כו "תוגרדמ, ב'נו םיקווח א"כק 'ר 'תקיספה
 שרדמה 'ינ לע bw ב'ר תנווכו pun y'"y וניבר
 יקליב  ה'כו ת"יחב 'יא ouis) Dun ר'קיו

 | ,ב"יש 'ר "מרי

 לעפהו ein Blinder, אמוסל ראות ow מ"למ) רגע
 רזעילא 'רד אתיירבב lind sein) 39 ,רָוע

 םהרבאל סובי ישנא ורמא C [ו"ל ל"צ] (ז"ל) 'שרפ
 יסוביה vy שרוי ךערז ןיאש תירב ונמע תורכ
 p השעו הלפכמה mb תא ךל ןירכומ ונאו
 בוחרב םודימעהו תשוחנ ימלצ wy סוכי ישנאו
 לארשי ואנשכו םהרבא תעובש תירב םהילע בותכו
 יאנש העובשה ינפמ nw סנכהל ולכי אל ץראל
 אל םלשורי (* יבשוי יסוביה תאו ג'ס ,ו"ט עשוהי)
 הצר דוד ךלמשכו םשירוהל mmm ינב (*ולכי
 ורמאיו) C n ביש) 'אנש והוחינה אלו םש סנכהל
 דודל רמאיו ל"צ] (הנה אבת אל דוד לא «Di ישנא
 סנכהל «bv התא ןיא ורמא [הנה אובת אל רמאל
 תירב «bn בותכש וללה םימלצ ריסתש דע םש

 ו-8 - - 2 - -= * t t t 9 PHÓ רש

"y (!גיפס תבש יורי  po m» )* ny v^ארקמב )5 .ולכוי ירקמב )* .בשוי םייטב עיפרב )3 .יב ףרת יעבו גתמ יעב  

 ary הז ןגתנו יב הלעה םא . , תוריפ אלמ קש הלעמה : קר w nv^ הנשמגו )5 .יאנוש א'יררפבו ואנש
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Cry»א"יו .'הינזוע  msי"רת ב"א) —  C0תאו  
 ע"ייעו ה"יחא]* = amy» תי ^G יא" יקי הינזעה
 yw" ט"רפב ג'הר p^ ןכו (שימ n2 wb" אזא

manyה"כ זועה ףנכ ^«  Diמ'ב "לכ 'פסותב  
 תארקנ הזע בור לע ןכו זוע 'למ הלמה min ,ז"פ
 y" היזזע הטפשמו gy שרש ק'דר y" הינזע

 — ny] 'ע ןוחרפ ש"רל תרבחמ

müehtig; זזע לעפהו stark pim (ונינע מ"למ tv 
my מ"לב wy ס"לב riy ראותה stark sein 

GeRehtig, starkתוהדכ  Cידחנס) אזיזע ןיתמיחר  
C^שירב ,רספס 'עב ונשריפ רבכ  ^y33ואימ א'פ)  

mp mmגלשכ  ^bפב ,גלשכ ףקותב הנבל ' 
 .ינליצתש (C^ nx הבכמה 'מגב ןיקילדמ המב
 ינטינקי אלש Db יזע b" .םינפ תוזעמו םינפ יזעמ
 אהי אלש םינפ תוזעמו םינפ תוזע וב שיש םדא
 ךיראהש ע"בשפה 'ייעו ה"יחא]" = .םינפ תוזע יב
 הלעה דועו י"שריפמ רתוי ףידעש ךורעה 'יפב

wowיכ איבגמ ףידע םכח הזבו ינב תבית סורגנ  
 אלד 'יאד םינושאר 'פדבו ם"ש י"כב תמאב אתיל
 תבשב ס'רב 'ייע הזב הנוכהו ארזממ ו הי א הייוש
 ז"ט 'וכרבב כ'ג y" וז יברד היתולצו : פ'כ דצ
 ב"ב םינפ ףיצחה ומכ מ"לכ pb זעָה !b^ .ב"עס
 ןיא נ'שו .'ג מ"ב ,ילבבה qma ינפ יתזעהו ,א"לק
 יבג לבא .ז"ק ק"ב ,ח"עב ינפב וינפ זיעמ םדא
 ךינפ nnn ןאכ דע ,ב"ס 'וכרב .זיעמו זיעמ ןודקפ
 ראותהו ,וב ךינפ זיעהו אוח עשר .ב"ק "חבז ,ךברב
 'וכרב ץובקה .הלכ 'כסמ כ"מ ה"פ תובא םינפ זע
 םשהו bb יזע :'ז ipn a" 'גיגח ל"נה תבשו
 :ח"פ 'יחכז דועו ליעל ןייע sub my טשפומה
 שיש ןהכ לכ :'ע Tp" ,םינפ תוזע לע רפכמ ןויצ
 : ט"מ 'שודיק Dub ילב דועו 'וכו םינפ תוזע וב
 .אזע ע"ייע ir'DCDY ץימאו mpm) pm ןינעבו
 הציב Pu ץובקהו רמנכ זע יוה כ'מ ה"פ תובא
 ('' ל"נה 'יעגנ my napi vmm ,ףלצ עיייע : ה"כ
 ראותה 0222 ny לעפמו — סרפק y'"y .'ו 'ותירכ

SPI)בצע 'גרת ל"גה 'רהנס  (ילשמ Yoא ') אתלימ 
 .אתירישמ יזיזע ^n ,'ז יעשי 'גרת ץובקהו אזיזער

cwmר'כיאב טשפומה  'pבל תנגמ םהל בישת  
nowג ', mp G'oט"וש 'רדמ ל עפ תהו ,אביל  

 זע - רוע *

 לכ תא mmy ג'ע ג"ד ב"פר 'ומבי v^ ןיבהל וניכז
 א"פ 'ודיק 'וריבו הרוע ל"צו םובייל הלוכ השרפה

mםישודק 'פ ארפסב ןכו הריע "גה ר"עס  "Db 
 רשקמו רבחמ 'יפ הלוכ השרפה לכ הריע 'ה קרפ 'ב
 : ט"ל 'יטיגב ה"כו הערוא םש ד"בארה 'יג לבא קזח

^p "yםש אופסב םייוו 'הל דומלתה תרסמ  
 .העיגפ ןינע b" העריע ומכ הריע 'יפש

ny * (תועל לע זמרב oye».קיזחהל ונינע 01 05 ) 
 בר ותואיש דע ג'ער ב"יד ח"פ 'וכרב ^?

 ד"מ ... ותועי רמא לאומשו Cw מ מ ms רמא

 ה"כו רבד ףעי תא תועל תערל בי ת כ ד ותועי
 ג"ער ט"לד א"פ ז"ע 'וריו : ב"כד ה"פר 'וריע 'וריב

 ,(ל"ש (wr תא ע"ייעו

 םיוע עייע יאָנְתוע .אתוע D» wm .תּוע *
Um 

 .תזע , sy ע"ייע תֶוָע *
iס"לב מ'למ)  mmy9 ע"לב » (Ziegeג"פב  

 .ןהכל יאדו התנש תב "rp Ce ףד א'מ) יורוכבד
  "bהדליו הנש זעל שי םא  imsיאדו רוכב דלוה .

 אל ןיידעש « ons mםאו  mayהמימת התנש
 'ג ינב רומחו mb ואל DN רוכב אוה DN קפס
 5301 דציכ 'פב .(ודלי אל 'ג םדוקש ןהכל יאדו
 אקושר יזיע ינה 6 ג'כ p דעומ והזיא ךומסד 'מגב

^bונב תאו ותוא 'פד 1/23. .(*"החיבטל םידמועה,  
^mתורשכ [ארבד ל"צ] (אלאבד) יזיע ינה +.'פ  

 א"ס .רבדמב תואצמנה C33 לש p^ חכזמ יבגל
 map" .אפקרקד אזיע — (' [אלאבד ל"צ] (ארבד)
 רעי אלאב D" ב'א) — .ןברט 'עב 'יפ רבכ טק
 wu en ה"יחא]* .(ירעי רוש ילברות ןכו

^bאלאב  cwג 'ליגמב ה"נכו — אלאב ע"ייע '. 
 'ורי 'גרתו .אמיד אזיע SUP ב"ב snas יבד אזיע

p"ישארבל םש הבקנל ןכו 34" ;ב" /3  Ab 
 :ה"סד ב"פס 'וכיב 'ורי ,ןינש תלת ma אזיעו 'ט

cixהלעש  iyןיִזיָע רכז ץובקהו .הזיע  OPy 
nn RIDPתבש ,ז"ט .'ט .ז"כ : ל"נה 'שארב  iy 

"ipnםיִּזָע ירבע לקשמבו .ה'כ  ^b"ג"יק  ₪ — 

 ילכ לכב eeradler) איזוע ,אָזּוע y =) זע
 b (npn^ ףנכמ ץוח ד'ימ 'ילכב r^p ילעב

n'3(5 חיר. "bo ודילוי ע"פרשו ש"ק י"כבו ר"פדב. ^( קתעוה m/s )*  .ייגב )* ,ס"שרהמ ייגב ןוכנל ה"כ המהרשיים (i 

 ארבד ייג by pam רב לש men יכ וניבר b vy^ רדסה יתכפה )^ .רכ עיפרשב לבא יציניוו ריפרב שיק י"בב ןוכנל
 ,אלאב עייייע (היימגר b Vy" אוהו) לינה ya ש"מ לע ךמסש cabo אלאב ייפ אל ןאכו ('ג ,בייח) אלאב 'יפמ חכומ ןכו

mes )?ןוכנל  v3ארפס כ'ג יייעו (* .תווח יכ ג"וכב (* .ריפדו טייק יייכב (5 .זע פיטב עיפרשב לבא ר"פרבו טיק  
 .זעה אל ולאכ «nn זעה םא יב קרפ ייעגנ



 < = suco םדא ינב תושפנ דבאל אב םישנה
 | 41 ^aghvanm b (ה'מ ,ח"יפ דאדידנעו) אטסעפאדנעצב

ava derenanmשפנה ףורטל שקיב, " 
 < ילצא ןיאו 0 דאדידנעוול שוריפ לעגעיפש יייע)

 == 12 Ázhu Dn םה לאזעו (הזוע) my יכ קפס
 הלבח יכאלמ 'מויב p "ww^ לגשמה תואת יררועמ
 םהילעו pp לבות mns ה מ ע ג ימיב ץראל ודריש
 == תונב תא םיהלאה ינב ואריו 02 0 תישארב) רמאנ
 < Tv םורממ א"יפס ר"בדב שרופמ ןכו כ'ע םדאה
 תוצראה תונב ודמחו לאזעו הזוע םיכאלמ ינש
 ןיכ םתוא תילתש דע ץראה לע םכרד ותיחשהו
 now" ל"נה ריכבא 'דמ יפכו .'וכו עיקרל ץראה
 הטמל ושאר םימש ןיב ומצע הלתו הבושתב רזה
 ץרא ןיב הבושתב bn" אוה pu הלעמל וילגרו
 דמוע אוה ןיידעו הבושתב wn אל לאזע םימשו
 הויבע ובדל םדא ינב תיפהל ולוקליקב
 m" .'ח רצ לינורוק נ"רל םיסרטנוק השמחבו כ'ע
 .םהיני עב אלא ולשכנ אלש לאזעו הזע אצומ התא
 שא ןפוגש לאזעו אזע המו ד"לפ יתבר 'תקיספבו
 םיליפנהו by .ןכש לכ אל ונאואטח ץראל ודרישכ
 pan לאיזועו יאזחמש 'א 'ורי 'גרת Co 0 תישארב)
 תומש ינשו .ב"כפ א"רדפ Up" ,אימש ןמ ולפנ
 וארקנ םשו ינויה qun רפס ירישבו ךונח רפסב םג
 לאזעו (יזחמש) יאזחמש אוהו 2500086, 1259
 'טינויביס 'פדבו לזלזע אוהו .ACD ארקנ דועו

pu»ליזזע סרג 'ח ,ז"ט  Do»ילואו .(ליִאָזַזע  
 לזאזע שרד 5n 'מויבו .לזלזע ןמ רוצק אוה
 bw -- ny ןמ בכרוה כ"או 6 השקו זע אהיש
 .חלשב 'קלי םירצמ ל ש ר ש אזוע ונאצמ דועו
 א"רהמל מ"היב !y" ריכבא שררמ םשב א'מר 'ר
 רעכיברהאי) ללירב 'ה «ny ט"ל n" קעניללעי
 לש ןוילע לילאו רש 298 אוה אוה )146 איה

= [o "xb 

 * (ב ןתנוי לש ויבאל (* יטרפ םש) לֶאיִּוע /
 = | ,ח'כ 'כוס .'ג 'ליגמ (ימלשוריד ארומאל

  i3א'ער ר"לק םש ,לאיזוע ןב ןתנוי ב"עס ג"לק
 'ורי לאיזוע 'ר .לאיזוע ןב ילע חיטה  "bpwא"פ

 ןימושרה מ"כבו ב'לה א"פ ק"מ 'ורי א'לה 1253
  "nט"יק רצ ף"זרהמל :

3tמ"למ)  wu»שטנו חינה  verlassenםשהו  
das Verlassen, Ueberlassen na"לאשוהו  

E 
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 ןתוכלמב ןוזזעתי לא 02 .'ט (5n0 זעי לא 'ט רומזמ
 -- [ןתולשב ןוזזעתי לאו

  ov) DID mp ND'דהנפ (יטרפ ^45 3'
 ןיסחויבו 'ק ס"ש "53 ג"הכ אזע רב השנמ

 Dmm ap" .רב 'פ ס"ש י"כבו 045 רצ םלשה
 י"כבו תוע ג"ונבו תזע ןב אישנמ 'ר (166) םלשה

owתליא רב השנמ 33 ןעכנימ  '"yרהנס "ד ' 
 : מ"י דצ

NWהֶזּוע =) , Om» 5wun mpינש םש  
 ימוי) יריעש 'ב 'פד Yb2 (םינפב "ייע םיכאלמ
croהזוע השעמ רפכל אב [לזאזע ל"צ] ('(םיזע)  

 ךכיפל Yo 'פ רזעילא 'רד sna .( לז אזעו
 סנברק לטבי אלש לאמסל כ'הויב mo ןינתונ ויה
 ולרוגו ןברקל nb דחא לרוג «norme ep) יאנש
 לארשי לש םהיתונוע לכ תאטח ריעש לזאזע לש

soyשרדמה ל'זו רצקמ היה וניבר ה"יחא]* —  : 
 אלש כ"הויב דחוש (לאמסל) ול ןינתונ ךכיפל
 לרוגו 'הל דחא לרוג 'אנש לארשי לש ןברק לטבל
 ולרוגו הלוע ןברק ה"בקה לש ולרוג לזאזעל דחא
 לארשי לש םהיתונוע לכו תאטח ריעש לזאזע לש
 םתונוע לכ תא וילע ריעשה אשנו 'אנש וילע
 םשב אבוה םש רשא "TU "ישארב poa .כ'ע
 כיג ספרוהו לאזעו יזחמש ןינעב הדנא ריכבא 'מ
 'הל ריכבא שרדממ םיטוקלבו resp ידיח קעניללעיל מייהיבב

 ןיבירקמ לארשי ויה ךכלו ל"זו םויסה (רעבאב שיר
 לארשי לע רפכיש 'הל ד א ליא כ"הויב תונברק
 לארשי לש םהיתונוע לובסיש לזאזעל ns ליאו
 בותכב יכ שודיח הזו כ"ע הרותבש לזאזע אוהו

ox aneא"רהמו 'וגו 'הל דחא ריעש םיריעש  
 יכ ןוכנל ריעה (ל"גה םיטוקילב (ow קעניללעי

nm2 אורקל הנקתה חמצנ 'nv3תשרפ החנמב  

 רבדל םדא ינב תיסמה win לאזע יכ «p תוירע
 וארקש רחא ןכלו םישנ לש ןינועבצ ינימב הריבע

 ריעש וחלשש הב בותכש תומ ירחא 'פ תירחשב

onsרהזהל תוירע 'פ החנמב אורקל ונקת לזאזעל  
 םתוא תיסמ לזאזע וא לאזעש הריבעה ןמ םדאה
 תומש לא — אזעו mp (הזוע) Ny תמאבו כ'ע

 Azi, Azhu וארקנש םייסרפ לצא הלבח יכאלמ ינש
my)48 'קעלדנעצ יטסוי  iwלע (תומוקמה  Owהואת  

nmלעפהמ םישנ  "y, verlangen, azתואת  

mo )'ליצו ייל עיפדו ייכ ראשבו ט"ק .י"כב  nayב'הו ש"ק י"כב הייכ \*  neס"ש יייכב הייכו לזאזעו הזע ייא  

 ' pbi הטמל יייע דועו לאזעו אזע ע"פרבו לאזעו ny השעמ לע רפכמ לזאזע גיונבו לזאזעו אזע םשו ימ יזכבו יב
 ,השקו ry אוהש םוקמ 'ב ou ייכב (*

- 

 בפק

Ta - 4 OMA 
 ו

0 
1 

Z^ 
y" 
» - 



183 pm E am גפק 

 Up זרי ,ליזע חכשא : ח'ד ב'פר מ"ב 'ורי םשה | C23 םירדנ 'ד 'פד ג'רב (הבזעל ךירצש הסיאמל
 םשה רועו ,ןטק ליזע היל ןובזיד ג"ע ט"לד we | .המיז רבד e^  הביזעד ןילימ הב nen אל יא

Dons)ק'העב  vowס'לב אָלְזיִע | בוזעל יואר ש : דוע "יא  wotyגרת ' "onnהברהו .'ג .ז'נ  

 — ]3 לזא ע"יע ף"לאב = | הרכזוה ןכו רומאכ הליאשה ךרדב אוה 5. כ"ע
mהימרי רמא םירבד 'ד חצנל המל 'פ ר"כיאב  

 .סאמ 'עבו ש"ע 'וכו הסיאמ החיכשו הביזע הליעג
mmusהנושאר  ^bהביזע  pipוריב השיטנ ' 

 םירדנ 'ורי : ט"יד ה"פר םשו .ט"יד ד"פס האיפ

 לעפהו .ה"ל פ'ר ר"קיו ט"ספ ר"ב ג'ע ב"מד א"יפ
 המלו םירמ w חיי :ב יא (Vm הבוזע .ב" 'טוס
 ^" ,התלחתמ man לכהש הבוזע new ארקנ
 (טיכ ייג ביש ערצמ שרופמ .א"סד N'D 'שודיק

amyביל "ימיג ליע פח : usbע"ייעו וניא  [em — 
 — רעכ ע"ייע תבזעתמ veo ר"ב לע פ nn ,ביזעמ

  ae[ש"מו הביזעמ ע"ייע הרקת ונינעש —

wo ntyע"למ  pומכ  ^b Diומכ וא ךתח  
wmע"ייע  (abkneipenלוממ ושאר תא קלמו  

 = םזעיו «C 6'שורי 'גר ת יט ,יא (p ופרע

 שיו תואחסונ תצקב בותכ ןכ ב'א) — הישיר תי
 «n^n ה"יחא]* — ewm» םהב בותכש תורחא

 תי םוזחיו mn pw םש 'קיול 'א י"רתב "יא
 הישיר ןימזחו ^b ,א"ל 'ישארבל ןכו הישיר

umgraben, םרכה ביבס רפח 0 ybi erbe) py 
  durehbrechenדועו  ^^y(םינפב םירחא 'ישוריפ

  =( "UHאדא  yu pp.הלמ  "pos:ימק) תומכיד ג'סב | יויו  nb OXהלרע לש וללה
  (reitender 48006 D('הקזע לש ןה | הסיא ישורי 'גרת לילק  ^b qnעטנ (תוריפ ןניא

 איל יישארב) החלש  — C7תישילש הנש לש ןח רבכ אלא ןישוחכ ןהש רוחב ושוריפש דגזא ומכ ב"א)
  mov.(ךאלמו [ monesןהש .'נ .א'חב עיייעו ^ peתוריפ הקזע לש ןחיבשהל ידכ ןינמשו

 רובס אהת אל רמולכ תיעיבשב ושרחנש תיעיבש
 ומכ קזענו הפי שרחתנ אלא ולדג רוב הדרשבד

vm) לש .והלקסיו .והקזעיו (s m ייעשי) רמאנש ןידגזא 'ג 'פ םש לבא אָידנזע 'ו ,ב'ל "שארבלו 
 וליא לכש י"פעאו תורחבומ ןהד (פש) [ןה] יעבר םוקמב ן"יעב םימעפ הזיא 'גרת י"כב ןכו ןידגזע ל"צ

 ף'לאב 'ופדב "יאש  pחיבשהלד וירבדל ןנישייח אלו םולכ רמא אל ןירופא | = = [דנזע יע יוועלל ר'תמע
 וחקמ  oesרובצה תונברק לכ 'פד 'מגב .(*ןכ

on (ןכו ם"לב ^e JU ysהוט  mes) | ;spinnenתחת קזועו בשוי ואצמו הדשב ךלה (:היפ  
sonyהוטמ אָלְזָע ס'לב  (O03 73 Gespinnstםיתזה |  ^bםינכאה תא ךילשמו רפוח, '')ב"פב י 

 והל איעביא תארקנ mmn קזעי תיבו (:ג"כ) ה"רב | .(' ליזע דכ ןתיימו 'גרת (ח"כ 05 תומש) הוטמ ואיביו
mb»ילשמ) ךלפ וכמת  aeתיב | אהריו ומוגרת )€^  pn pu?אילעמ אנשיל . (e "ye" ^n53 

 אנשיל ןנת pr תיב אמליד וא והלקסיו והקזעיו | (nns .אלזעמ C ]225 ל'צו] C (ןיבבל)
 eps" רוסא אוהו ('א יימ ^27( ביתכד ארעצד | ע"ייע םשה אוה oss ע'לב אלזעומ ם"לב אלזעמ
 סרפה תיב קזועה mw (ה'ס יח"פ nins ףוסב | 'א י"רתב ה'כו y 558 Can" ליעפהו אליזעמ
 רדג ול השעש , "s .םינבא ךילשמ b cwm^ | 'פ ר'להקב היכו ליזעו עישר א"י ,ב"כ "ירבדל
 והקזעיו שרפמו ("'"והלקסיו והקזעיו ןמ םינבאה ןמ | תארוהב רועו ,ליזע אליזעמד אמכיה :להבת לא

 . ידמבלו א"כ b "שארבל ny ן"יעב קר י"רתבו
oi^םשל ץובקהו האלהו 'ה  wfןידגזע ב"כ  

 יבו 'א ויו טיק יזכב היכ )* .דכ ל"צו ליזע ל כ pres יא י"רתבו לעפ אוהו ליזעמ יזכ תצקבו יטונויביס יפדב ה"כ 1

Cןכבל ליצו  vimןיככל עייפדבו ב"ה  vix)נ"ל אותו ךמתו זחא ייפ ךבל סילמ )3  .ןיבכל ריב . *( m»טיק י"כב ןוכנל  
 הקיזע an33 (*  .םיזעיו עיפדבו בינש קיהעב ה"כ (5  .יגרת קר איפדבו ייל ליסאבו 'ציניוו יזיפ ריפדבו ב"נש ק'העבו

aset ona3« א"בטירהו ^ avis)ו"ופרב ןוכנל ה"כ )7  v3xיל עיפרשבו ןניא סיטב ייל טייק ' piתוריפ תלמ . 
^b var )5כ''ג יייעו יפסותה וילע וגישה רבכו א'עב  eniא"בטירהו א'בשרה  nbםש אבוהש ןיבמרה  ^b bm Dt 

 וא רפוח ושוריפש םיתזה תחת קזועו בשוי ואצמ ילמ הקזע ייפ א'פו א"בשרה ליוו (: היפ יוחנמ) ז"חא אבה ןינעמ
 לזייקו :אב תיעיבש תדובע תמתמד ןירוסא ןמצע תוריפ רוסאו אוה אנליא ייורבאו רפע ותאלמל רדג pos םהל השוע
 תופסותב אבוה חי'ר 'יפכ אוהו איבטירה ךלה הטישה וזבו כי'ע תיעיבש יאצומל ערזת אל הרשו רוקעי תיעיבשב עטונה
 'ףד יגנא י"כ (xpi יוחנמל «v ה"מגר cpi ה"כ (* .רוציקב לינה ךורעה ^5 כי'ג אבוה nen רמוש היד wb יוחנמ
 .םיקואב ארקמב )19 .ונינפלכ ךורעה ייפ איבה קיזע היד םש יופסותו םינכאה תא ךילשמ b^ לקסמ היה לע םש קר (.ביל

 .25 'טידסב ג"הר bb" קתעוה )!!



 = תעבטה יפ הליאשהב 'בו 'א קזע' yb "o אָתְקְזְע *
| E ר"להקב (Mastdarm 95e y' bib רוחאב 
= mmn עיייע) ו"עקתת 'ר תלהק 'pb" המכחה "b 

 .ארבל אתקזעמו אתקזעל אכרטיפמ (תנכ <

  muy = vמ"למ  pipקוזחל ץימיל תרימע =
 .עויסלו  (Hilfe, Hilfeleistungק"פד ג"סב <

 איה יאנת (א'עס דיי) יוינעתב ? pnתוינעת רדס 'פב
 פש) ולאה ^ Coדע 'וכו תבשב ןיעירתמ וליא לע

 .הקעצל (" א ל ו הרזעל רמוא יסוי 'ר  ^p.הרזעל
ps ,לבא ומצע ('ינפב ללפתמ ןהמ דחא לכ 

 'איפונכ ןישוע '(  ^eונינע םירמוא ןיא הקעצל
pb ןיללפתמ הרזעל א"פ npa דחיב רובצה לכ 

 ןרזעל ירכ  ceןיללפתמ ןיא הקעצל אל לבא
 ןתוארהל אלש ה"בקהל  mwישנא וארש ומכ

 ןהל ואביש ןיעירתמ הרזעל א'פ .הניפס התוא
 ה"צ 'דהנס ונממ לעפהו ה"יחא* — .(הרזעל

YR 0^ c2 t) היורצ ןב ישיבא ול רזעיו א'עס 
 היה .ט'פ תבש .הלפתב ורזעש בר רמא הדוהי
 ,'וכו ול רזוע ה"בק אלמלאו : ב"נ 'כוס ,ינרזעל ךל

 [וכו ותרזוע הכז .ג"ס 'ומבי -=

 *  bv» Norםישנאל ('כ רפוסה ארזעל ('א יטרפה
 ארזע לע ושרד תומוקמה הלאב (םירחא

 ב"כ א"ער 'ו 'ציב ב'עס ז"כ א"עס 'ד 'וכרב רפוסה :

  n5'מוי .ב"ל :ט"י  "b:מ"ס ב"עס  p'bלבא :ח'י
Vb א'ער vb ליגמ א"עס '2 'כוס' my ע"ייע 

 א'עס ה"כ .'ג 'ובותכ +: ו"פ 'ומבי ב'עס א"ל ב"עס
 ק"ב ב'ער ט"ס 'שוריק  £'p,ו'מ :7^ 5'3 א"ער

 'ועובש .רושא ע"ייע ב'עס א'כ 'רהנס ב"עס א"כ

 .ו"ט רע"א   "mb"יכרע .ה"מ ^ :2'b 3'תפסות
 'דהנס 'פסות ,ג"יפ 'טוס  Tbו"לפ ר'ב " vpב"פ

 ר"שהש ח"פו ג'פ ר'דמב  'bיפ לדגמכ 'פ םינצנה
 יר .ג'נ 'וחנמ — .ח"פ ר"תסאו ח"פ ר"להק יתמק
 'ומש 'קליה "גו ^« סולוטבא 'רד הירב רב ארזע
 .ו"ופד ג'ע א'נק דצ ה"דס 'ייעו ,אריעז 'ר ו"סק 'ר
 ישימחה רודכ הרזע ,ארזע 'ר 'ורי ארומא םש רועו

 בורל רמא  "mp'ר  "y winי"הבמב תומוקמ הארמ
 כ"ק רצ ף"זרהמל :

 *  Mוי 1
, % A ee 
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 ה"יחא]* .6 ןקזע תעבט 'גרת תעבטכ רדגוביבסה = =
 גייס ל"נה ימראו ס"למ ונינע ןורחאה b^ יפלו
 לבא ל"נה 'כוסב י"שריפכו תעבטכ לוגיעב רדגב
 ם"במרה b^ ןכו .ל"נה מ"למ אוהש בוט רתויה
 (ק"יזעתלאנ ברע 'לב קזועו ל"זו םש תולהאב
 ותוא הקנמו EM קלסמש sm [ק"יזעלא ל"צ]
 הקונמ ץרא 5 m אוהו כ'ע mw היהיש דע

menהחטש לכב . nmm»ז"יפס 'ולהא 'תפסותב  
 הזמו arm הלודג הקידב 35 ps cen תיב) וקזע
 : ט"ל הכוס 'ופסותב ג'הכו תומביב ןה הקזע תוריפ
 ^b וא 6 ה"פר יאמד 'תפסותב ה'כו (*א"דב ה'ד
 ןושאר 'יפכו שרחנ 'מולכ עקב -2* ע"למ אוהש
 nnm קזועש ואצמ SUN לשש לכא )* ךורעב
 תיב .ח"נד 6'3 ה'ר 'שוריב ןכו ודיב םיתשו ויפב

pu?רזגנש הארנ הכלהה תא ןיקזוע ויה םשש . .  
nys snp p'5nמולכ ' omm «xbהכלה  

 יפל "p m'e3^ ויריבו ויפב nen רגוס "ילוחבו
 -- [ססוכ : אנדמוא

 ונייה רגוס ןושארה ןינעמ אקזע ,אָתקזִע — קזע
 (D^ םיקיזב רופא אוהו Fessel, Kette) לבכ

 ןינעמ 53 .הייחא]* ,איקזעב a]n (א יימ
 רגוסו תעבט היי יו לאי אתקזע b^  ל"נה
 תבש 'וריב 'יאדכ ץובקה sym םירגוס םילבכהש
 דיחיהו  .אייקזיע «C ואיל ירטב) תעבט im ו"פ

T ry "y spyאתקזע סילב דועו .ד'מד  
 תלשלש םערכזנו .הזל םדוקה ךרע 'ייעו ג'יפ ר"קיו
 אתלישוש היל ביהיח"ע רומזמ ט"ש 'דמ .ח"ס 'יטינב

noy ppmהלע קיקחד אתקזיעו םש  AM bw 
 (םש 'ימרי) מ"לב םיקיזא ומכ אקזע ילוא ל"נ דועו
 y'b "y 'יסו שרשה jb הנוי 'ר תעדל ף'לאהו

engsehliessen |וניברו  jN2חסינ םדוקה 'עבו  
 בותכ ונינפלו ןמגרותמב ה"כו cl הימריב
 טימק onn" ף"לא אלב ונאצמו החנ now םיקזאב

 — Cmn] ^ ,5 םוחנ ;יח

 לעב «C תבש) ןמשב prp n5 ןינמוט קזע 9
 y קרע סרג ךורעה

m» (Íדיחיה אוהו אקזיע ע"פרשבו ריב ייכב לבא ר"פדו ביה דיל ויו טייק י"כב  (emm asmוחיל יישארב) תמתוח  

nmeישארב) ותעבט 'גרתו (דיכ ,בייכ 'ימרי ; איי .חיכ תומש ;היכ  ("oביימ ) גרת אוה ןקזע ץובקה לבא היתקזע' 

 .ריי קוספ (cw אתקזיע ץובקה םש קר םש תוחנמב י"שריפ ןכו (ינ ואיל ידמב ; Y3 ח"כ ; ביי יה"כ תומש) תעבט לש

(vbאתקזע ס"לבו . *( wuדייפ יוחנמב יפסותה . ws(יי ,יי עשוהי) הקזע ישלמ  pmאוח . ?) גייננבו טרופריא י"כ יפכ 

 יוריב ךא 'כנימ יש (v33 יישרבו היימגרבו b^ np. הנשמב היכו (* ,(515) הנוי ירל לוסאלא באתכ כ'ג יייעו (+ .קזע

 .ינפל םייטב ע''פרבו טייק ייכב ןוכנל היכ (* .ד"" ףרב חייר ייפ קיתעה ןכו א ל ל ב א w mp^ ילופאנ תוינשמבו ףיירב

 .ד"י יינעח י"שרב w^ הז «b^ .הרזע ןהל אביש עיפרבו טייק v33 היכ (5 ."" "n יינעתל nu ייפמ קתעוה )7

 .הרזעל היד



 185 | muy — (דרזוע =) דרזע 1

 םוטקי אמש הריזג (' ושאר לעש בוריעה לוטילו
 ל"צ] ןידרזע (' ןניאש ?mp םינקב אנימאק יכ
 ןתוטנלו םביכרהל ןחונו קרי ןימכ ןהש [ןיררזע
 אלו אוה ןליא ןימ ואל ינהד ןמטקל יתא אלו
 הזיא ריפדב יכ עדו ה"יחא]* — ."ןנבר ןהב ורזג
 ררזע 'יא ליחתמה רוברב לבא ן"ישיר ינשב םימעפ
 ווק( ינשב דילויבו'א ריוי'בב לבא
 ןיררזע י"שר י"כבו pony ןעכנימ ס"ש י"כב ה"כו
 ה נק לש הלע p^ ל'נה ם"למ אוהו רקיע ל'ג הזו
 'ע ו 2559- ע"לב ארזיח אוה אוה ילואו
 ייאלכ 'פסותב 'יאש המ nn םדוקה 'עב ומכ 'חו
 וא ררזיחו ל'צו mnm ןינחהו םינקה ג"פס
 ןידטאהו ל"נה 'וריעב 'פסותה ןויצב ג"ונבו ררזעו
 םינשיה 'יסופדה לכבו ןידרזעהו פ"א ס"ש י"כב לבא
 ןייעו תואחסונ יתש וברעתנ י"שרבו ןידרזועהו
 pi תואחסונה יתשו ל"נה 'וריעל oun ל"שרהמ
 דרווהו ם'טב םש קר .ל"ד nb 'יאלכ 'שוריב
 האכ ןידטאה תלמו ררזעו וא ררזיחו ל"צו ןידטאהו
 ןידטא התארוה ןיא לבא תורוהל המינפ ןוילגמ
 'עבו ןאכ ךורעה יפכו הנק םאיכ pup po אוהש
 קתעוה וניבר 0B לכו שיע voe יג'ח) רזח
 כ'ג yy (wm" פישבכ ייבוריעב ח"ר'יפמ

 — [י"שריפ

nmשדקמה רצח מ"למ  (Tempelhofםינהכה תרזע  
mv»ביפ  v5איפ 'ילכ  n^ (mmןכ ליבשב  

 i55 תורצב הרזע ('ב יו"מ onm" ןמ הרזע תארקנ
 ב'א) — .ןרזועו ןיעמושו לאל ןיללפתמ םשש
 ,(הנותחתה הרזעה [דע] €^. ?2r pm קוספ ןושל
 אוה הרזע 'יפש wy wow ps יייעו הייחא]*
 םש ללפתהל מ"היבב לארשי וב םיפסאנש רצחה
 לכ יכ mur תארקנ ךכיפל םרזועו םעמוש ה"בקהו
 כ"ע ויהלא 'ייב רזענ םלש בלב ov ללפתהל אבה
 y muy nob" לע הכמסל ידכ nu תוכימסהו
 ה"יבאר בתכ לארשי תרזע ל"זו ל"גה'ודמל ט"יותב

muyהארנ ןכו (לוגסב ןיעה) דוקנ יתאצמ לארשי  
 'וריב רחשה תלפת 'פד .הרזע 'ל אוה רבד םשד
 חלשי 'אנש םלועל האב הרזע םשמש הרזע שרפמ

quyשדוקמ  "yrךכ ול התיהש הארנו 20  "XY 

 'ויתוא ךפיהב רֶרזוע ל"צש ל'נ ררזוע =) דרזע 1
 וניבר "יפלו Apfelmispel 2:575 ע"למ

(Spierlingא"פ) יאמד שירב  GUןידרזועהו ןימירה , 

 ג"רב .םידרזועהו םישירפה ro) איפ) ייאלכ שירב
 ןיעגפב ןיטחוס .(איער ד"מקו (ijo rop nas תיבח 'פד
 poa דציכ 'פב .ןידרזועבו 6ןישירפב ו

Conוכרב) תולבונו ' Coישלוט ןידרזוע . ^p 
 ןימודאו .' יריבוג יברע 'לבו ןליא תוריפ ישלוט

s mאברוש זעלבו [רורעזלא ל"צו] (דורעזלא)  C 
 (א'עס חיל תבש) הריכ 'פד 'מגב .(*ירטובלא א"יו
 מ"יפב ה"יחא]א .ןידרזועכ תוקמוצמ םיצב

 זע"לבו ד"ורזע, םידרזוע ם'במרה p^  'יאלכל
 רודזעלא םש יאמדב ןכו ךורעה 'יפכ אוהו .ש'ברוש
 ייפב ןכ ומכ ל"צו רורעזלא תומוקמ ינשב ל'צו
 "אד דורעז םוקמב רורעז ovo א'פ 'צקועל ג"הר

ovמ"כבו ךורעב ל"צכו  ysסורגל שי יחכונה  
 "יג יפכ שירפ 'עבו ררזח 'עב 'יאדכו ףוסב ש"ירב
 .(תרעתבו היסש (n^ ררזח ע"ייע sp י"כ עקבו ומ

 ,ןיררזע סע אוה דחאו ןיררזח ש"ירב 'וריה ^3 נ"שו
 "אש יאמדר א"פר 'תפסותמ היארהו ןיררזוע
 ש"ירב ל"צ םהינשבו ןיררזועה 'פריא י"כבו ןידרזוחה
 ןכל ת"לדב כ'ג ס"שבו .ררזח ע'ייע תרחא היארו

"b(ע"ייע) אתררז י"שר  "yןוכנהו (ןידרזוע) ןיררזע  
 "5 תצקבו אתרזזע ם"ל jim ןררזע ל"צ מ'כב יכ

^W Yenוזעול וניברו — ו"יו רסח םידרזעה  "y 
 ר"ב י"כבו אוה אוהו אברוס US תצקבו אברוש
 שיר קדצ יכלמ ןב י"רהמב «mu אנרופ ס'טב
 "יאלכל צ"מב י"רהמב "יאדכ אברוס ל"צו יאמד
 ש"ארהו .ח"ל תבשו .'מ 'וכרבב י"שרו — ד"מ א"פ
 שמרוק [pump] (ןידרזוע) וזעול ל"נה 'קועב
 Spierling cormes ץוכקבו [corm אוהו ,שימרוק

 — [אנרוס ומכ ונינע כ"או

 אוהו אתרזזע ס"למ ל"נ ררזוע ,ררזע — דרזע 3
 522 'פב Rohr) הנק b^ ארזיח ומכ

 ןאכ C75 "5 הנקה שארב ונתנ 'מגב ןיברעמ
 םינקב אתינתמ b^ ןיררזע ןיאשב ןאכ (*ןיררזעב

opm me5 (ןימ) "x]אבי םאו ןליא [ןימכ  
 ןתוטנל לוכי ןיאו ןיקזח ןהש ןויכ ןהב ("שמתשהל

 יריבוג יעב שימכ ל, A אלו ey. "d y'5 .אוהו דיל ביה ו"ו י"כב ןוכנ היכ )? qus ל"צכו שירפ 'עבו י"כב ה"כ )!
 0 טיייאלב (5 .ררזוא עיייע רועו ירגוג םייטב מיאו ליסאב יפדבו ירבוג ייאד טייק יייכו יציניוו nb" ר"פר ייג י'יפע

mes )+ילואו דייל ייכב  aonםיובשריקרעעמ 0 ט"יאלמ ןוכנ : v3)ירסיבלא ע"פדבו ירטיבלא טיקו ביה 079 . 

ma )5סיש ייכו ריפדב  vi»םפרנ חיר 'יפב (* .שימו יעה ףוסב יייע ךורע  Dassף"פדב ה"כ (* .תוושהל תועטב ינליוו  

 nw סייטב «n'a ייפב (5 .ןשאר D'"b2 ו"ופדב לבא "^n ייפבו ט"ק ייכבו ימאו

24 
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 יטע ןינעש וניבר b^ היאר nyp 'גרתה הזמו
 איההבו 'גותה רמאש הממ לבא ותצע b^ שחנ לש
 הבס "פש bs "bb ןויכש כ'ג חכומ 'וכו אליע
 = ור (ENS ינוע וקיתעה םינקז 'עו ןועו sm אליעו

poo Q^םגו ' וש  SRריבשמה ") ^p1 ןוכנל  

 אוהו שחנה לש הכסו בוחב ('שחנ לש ויטעב
 לש הייטח ינפמ i"b cnm 'תקיספ לע ריעה
 ר"בב ד'עפל ל"צכו ,הייטע ל"צש (' םהיתונווע
 = "וכו עשרה ותוא םהילע yep הייטע וזיאמ ח"יפס
 n" אטיע א"לב ונינעש nm -- C הייטח ג'וגבו
 ;ב"ב ,ט'כ "שארבל y" 'ורי Cans הברה הצע

m^ Ysאמייקתמל ('ג יא'י ילהק) ץעה'גרתו .ד"י 75  
 nb'p& ג"לב :mp .(הצע 'למ ןיבהו) אטיע איהה

ovyא ,'א 'תסאל ;ו"ט ,א"כ 'דמבל 'א י"רת '. 
 דועו 36 ןיִיָמיְע ח"כ 3/0 'ירבדל n^" ץוכקהו

DUו"פס ב'ב 'ורי יטרפ  vb"ןייטיע רב ג'ע  — 

 (₪886 מ"לב לצע ומכ אָלָטַע =) לטע רש
 תמיאל ^b i) ילשמ) לצע יתמ דע 'גרת

vusםש ;'ו 'פ םש 'גרתב ןכו ה"יחא]*  
v2,ד ,ג"י '; (x5ט"י ,וימ םש ץובקהו ג'י  

(vb b^ ov) nbyy גרת אתולטע טשפומה םשהו' 

— [Musse, Trügheit 43225 ע"לכו אתולטע 

cen Oy *אנינח 'ר : תאלמבו 'פ ר'תפא (יטרפ  
 .לטע ןב

 -Wirts אפילטא ,אזילטא ומכ אָזיִלְטַע — זלטע
yy haus, d. h. Jahrmarktסילטא ) 

(ipbpy ונייה Ceo») my לש (C? אזילטע 
C ונשריפ רבכש 

 יהנס Fledermaus) אמט my םש (bbb ףַלטָע *
n'aויהש ףלטעו לוגנרתל לשמ ב"עס  

 'ז 'ורוכב ,'וכו ףלטעל לוגנרת bw רואל ןיפצמ
 pub pa ליטמש י"פעאש ףלטעמ ץוח ב"עס |

 .אָפיִלָטְע ^n) ר"י יירבד ;טיי (?am p ףלטע 'גרתו

 ,Schenkel ךרי b" אמטיא ומכ אמטע — םֶטע

(Flankeאתהמטע  ?( הרושד ^wy)ז"נ :) רבכ 

 ?X3 איבה םשו ה"יחא]|* .םטא 'עב ונשריפ

 המוח לש תוכרי 'יפו אתהמטא ונינפל כ"ג 'יאר ^3

pin 
 mb ןויכ וניבר םג ילואו ^yp n ד'פ 'וכרב 'וריב
 'ז ד"מ א"פ 'ודמב «na ,55 'וריב ונינפל לבא
 הרזעה לכ א"מ א'פ םשו 'וכו הרזעב ויה םירעש
 האמ בחר לע עכשו םינמשו האמ qu התיה
 (S 'כוס Yn ה'מ ב'פ םשו ,'וכו שמחו םישלשו
 . .לארשי תרזע :םשו ,םישנ תרזע ל"נה 'ילכ ב"ער
 Spy ב"ל ^ .ייעשי  'גרתבו .םינהכה  תרזע
 וג'מ 'קזחיל ;ב"י s/ םש nay" יוניכב ,םלשוריבר
 תוינשמבש הנשמ "212 הרזעה רפס :ח"י ק"מ .'ח

 הג ע"ייע ארזע רפס ונינפלשכ וניבר 'יגו 'וריהו
 ו"טפ 'ילכ כ"ג "ייעו .4 הרעה נ"ר ,ב'חב ש"מו 'ב

v5ארזע א"נבו הרזעה 'וינשמבש הנשמה ^3  
 — ['ב רפס ע"ייעו

DU») [OP *הירזע יחא ןועמש .א"כ 'טוס (יטרפ  

 א"מ א'פ n»n" ז"מ ח"פ mb" ה'כו = =
 קסוע mup היהש vy ה"כפ ר"קיוב שרופמו

 הארקנ ךכיפל ןועמש לש ויפב ןתונו איטמקרפב
 ר"לקתת זמר ףוס ילשמ 'קלי 'ייעו ומש לע הכלהה
 א"נק דצ b^ 'ייע הירזע 3 sos םש 0
 'תקיספ ףיסוהל שיו ,כ"ק רצ ף'זרהמל י"הבמו ד"ע
 .ב'מפו ה'כפ ב"כפ א"כפ ו"טפ ד"יפ ב"יפ יתבר

 Db" םש הייטח 557 הירזע ^

 ארקמ לש סע ומכ wy xp וניבר תערל) טע
Griffelומכ וא  n»y "b NDSאוהש ןוכנהו  

 'פד ג'סב Anlass, Sehuld) בוחו הבס 6 י'ל
 (.ז"י ב"ב) ןיפתושה 'פד ג"סבו C002 תבש) המהב המב
 וב בתכנש וסמלוק p^ שחנ לש )* ויטועב ותמ 'ד
 ותצעב N'b .רפוס By (3 "nb יילהת) ומכ תומה
 .םעטו [אטע ל"צ] (my) O^ ca 5er ומכ
 דילוא דבועו 'גרת 6/2 יידתור) ישי תא דילוה דבועו
 היב תחכתשא אלד pii שחנ ירקתמד ישי תי
 אתומד אכאלמד יודיב הרסמתיאל C אתיחש אליע
 דע ןיאיגס ןימוי mm) myb הישפנ תי  בסימל
 6 ai הוחל איויח ביהיד אטיע 'יי םדק רכדיאד
 ןימיכח ve ןילכאד C אנליא יריפ ןמ לכימל םדא
 ובייחתיא אטיע אוהה לעו שיבל בט ןיב עדיל
 ישי ביכש אליע איההבו אערא ירדייד לכ אתומ
 .לארשיד אכלמ דוד תי דילואד ישי אוה אקידצ
 .בטיה רצקתנ ע"פדבו ט'ק י"כב 'יא y'2 הי"יחא]*

 .אנליא ןמ גיונב )5 .תתא גיונב (+ .אתיחשו 3773 (* .תבשבו םש יישרו ב"בל י"כ הימגר ייפב היכו (? sey ג"ונב (1

p» (*לעהראשאווב רעמייהליוו יחה ידידי ינריעה . *) 8 .ייפה הזל היאר ויטיעב ליצ ילואו ויטועב וניבר ייגו( y"טח  

yovy )'? סלטא ע"פרבו ט"ק י"כב הייכ ('' .אזולטעז'יעב )19 .השמ ירי לעב ןוכנל. man ןכ יכ יתיאר בוש (* .ביעש ovn 

  ovas mwi(!5 aen wn.אתמטע ע"פרבו ,רייב בייח ד'ל 'בו 'א ו"ו
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 ליעפו יוסכ ןינע ףטע מ"למ b RbU'y" =) ףטע

 'מולכ אבחנ םוקמו הסוכמ אוהש המ ףיטע
 אבה Seite) +-*'ב* ע"לב דועו Schoss, Busen קיח
 ךרי «jy ליעא 'גרת )5 (mee ךקיחב ךדי אנ
 ,טיפ יילהת) םימע םיבר לכ יקיחב יתאש .ךפטיעב
 ןיאיגסר ןוהיפודיג לכ (* יפטע לע תירבוס 'גרת 0
 m^" 'ז ,'ד 'גרתב «mu ה"יחא]* .ןיממע
 'גרתב ףיטע ןכו ז"כ ,'א "ירבדל ;'ה 4^ 'מבל יא

  "bmp,'ז  (m'כיאל 3/ ^2] —

 ןינע ףוט ןמ לעפא ףיִטָא ומכ אוה b ףסע
 לע schwimmen machen, ertrünken) הפצה

 SD 'עב p^ רבכ C? 7D ךופטע תפטעד
 'יפבו ךופיטעי ךפטעד by ר"פדנו י"כב ה"יחא]*

m^2/3 ס"ש י"כבו ךופימע ךפטאד לע 'כופל  
 — ]1:1 v5 "vm) "3 ףט ע"ייעו ןיעב

moyמ'למ)  pupהפיפכ ןינע =< ע'לבו הטע  
Giegen, einhüllen 521ןיחלגמ ולאו 'פד ג"סב  

poםילאעמשי תפיטעכ הניאש הפיטע לכ 672  Ü 
 (*"ותילטב וא ותפנצמב unm apr ומפש הסכמ 'יפ,
 רבד ירוט ופכו ףוטע )02 בג 'עב שרופמ דועו
 רמואה םדאכ, b^ 6ח'כ םש) הוה ('ימר רבו יברבר
 הז יכ םיאנה םכישובלמב וסכתהו ופטעתה םירהל
 א"יו .אוה םילודג ןכ םכלצא רבקהל אבה שיאה
 םכישובלמב וסכתהו ופטעתה +(" רמא םדא ינבל
 תעשב םתוא ופכו םירהה לע ודמעו \"םיאנה
 ("רחא p ,)" "in^ םימרו םילודג ןב יכ ותרובק
 וחייל ישארב) ףלעתתו ףיעצב b5m .םירשה \"'םה ירוט

C^לכו .(7 תפטעתיאו אדידרב ('א) 'שורי 'וגרת  

 1555 יאיל' קח הפלוע וילע הדשה יצע
 םיקמעו ^O יהיפ onm" הז מ"ל ב"א) -- ,("י ו סי כ

byבורמ ופכתי 'מולכ ה"יחא]* ,(רב  
 רדוסו תילטב יוסכמ בור b^ לע רמאנו .האובתה
 'ירדנ 'ורי : לקב ,ותלוז םירבד לע הליאשהב דועו
 D'7 א"פס ז'ע v ,ותילט ףוטעל ,ח"לד ג"פס
 םולשל םיפוטע ןיארנ כ"פ ר"דמב יןיבשויו ןיפוטע

mפ ינוניב  pהטע 'גרת 5̂  wt)אוהו דיי .חיכ  
 אלטציאב .. ףיטע ^ ה ש"הש 'גרת yn ףיטע |

 תוכרי m?2) סישב) ייפש m" "ps קתעוהו כ'ע
 ף"לאב כ'ג .א"בטירה 'יחבו ם"ש י'כבו ןינב לש
 ,('אתהמטא םוקמב םטא 'עב ל"צכ ילואו אתאמטא
 "גה כ"ג nmm was ינפל יכ חכומ יחכונה 'עמו
 ינש 'גרתב ה'כו (ש'ע םטא 'עב ימושרש עילכו) ןיעב
 אנימיד הימטיע תי טישפ 'ב קוספ ףוס 'א רתסאב
 אמטא א"עס 'ז 'ליגמב ה"נכו ,הימטיא 'יסופד תצקבו
 ע"ד א"פ 'ליגמ 'וריב w^ הז nnm ךרי ח'ר "יפו

 — [םטע n" ד'ע

 ךוכירל ילכב םיתיז תמיש p obe^ ע'למ) ןטע
(die Oliven einlegen in den Bottichלכב  

 ונטוע ישילשה («nun Gre 0m (*ח"פ תונברקה
 תחתש ןתוא טקול, b" .הקליש דע דבה תיבב

mmשמשה ןיאש יפל  mwהברה ןהילע  poa 
 'מולכ דבה תיבב ונטוע יכה םושמ הפי ןילשבתמ
 דע הקליש דע ןטעמב ילכב דבה תיבב ומישמ
 ןבגנמו ןלעמו ןהיארמ minem ןתפילק ךכריש
 קחדה בגא ילכב דחיב ויהשכש יפל im שארב
 ילכה ב'א) -- (* ושפעתנו "ורשונו C להומ ןהמ אצי
 .ואלמ ויניטע (v2 ae) בויא) ןושלמ ןטעמ ארקנ
 ק"דוה ש"מו ןטעמ ע"ייע ה"יחא]* ,(בלח
 ומכ b" ב'גש ק'העו הנוי 'ר םשב «jb שרשב
 — Zuber, Zober = א"לב ןירבוצ םילכ on ןטעמ
 'תפסות ,ותיב ךותב םיתיז ןטועה םש 'וחנמב ה"נכו
 םשו ,ץראב (םיתיז) ןתוא ןינטועו ר'פס 'יעיבש
 ב'פ הלח 'תפסות ,דבה תיבב ןתוא ןינטועו ח'פר

jm pon .. NMןה אלא . . וידי לע ןינטוע  
 'ורי לועפ ינוניבו .םהידי לע ןטוע אוהו ןיקסומ
 ןהיתיז לכול םדא 53 ךרד ג"ע ה"כד Yb יאמד

payליעפבו  : "vןיתינתמ .א'פד ב"פר ק"מ  
 י"כ ג"פ 'ורשעמ 'תפסות לבא — ^« םיִניִטעב
 ןינטע ג"ע א"נר ה"פר 'ורשעמ "וריבו ןיניטע 'פריא
 ןטא ע"ייע ow 'פסותב ונינפל 'יאדכ ןינוטא ל"צ

 — rb] ,א'ח

 'דהנס ^" kosten) המיעט «py 0( המעטע *

 'הו המעטע יתייא ג"עס כ"ד ב"פס

 ,םועטל אבה b^ המעטמ ןוכנל man יוועל

 pnywr כ"ע f)  ,חומ תועטב ה/ימגר ייפב )5 .טיפ ונלש רדס יפכ (? .אתמהטא ד"טב 'ח הרוש ביס יאיחב ונלצאו ('
 .ףטע וניגפלו (* .יפטיעב גיונב (* .ושפעתכו תלמ ייל םשו wy) ביל mm ילייגנא י"כ ץבוקב) יוחנמל י"כ ה"מגר ייפמ
 ימר רבד גייונבו חייר ייפבו םייש v33 n'3(9 .חייר ייפמ קתעוה (5 .לאעמשי ןאכ עיפדבו ב"ו בג y3' ייארכו לי'צכ (

 N'D ב"ה י"כב (!% | .(ינליווב ספדג סיישב) חייר bb" קתעוה כ'ע ('* .תייר ייפב ייל ('' .םירמוא n 'יפב ('% ,יברבר רבו

 .ףלע py pr ייפ ןכו ייל וייכו ע'פד ראשבו ו"ופדב קר ('* ,תפטעאו גיוכב )5 ,סהירופ סימב טיק י'כב (*

2% 

 זפק ; " 1

 הע



mp 0. 07 BDרשע  
 .ןוולטצאב ןפיטע 'ג ,'א רתסא Cow 'גרתבו
 D^p םשו .,ילצמו ףטעתמ .^ תבש לעפתא
 ז"פס 'וכרב 'ורי .ףטעתמ ב'ער ב"ל ק"ב ,ףטעימ
 ".mb 'קיו 'גרת yr" ךרבמו ףטעתמ ד'ע א"יד
 ירמבל .ה"ס ,ר"כ 'ישארבל 'א י"רת ,'טינויבס 'פרב

;wb mb ymט"ק 'ילהתל , o^יליאשהבו ותלוזו  
ovג'י ,א"ע  pesymנרת לע פבב ןכו .אנלק ' 

 לעפתנ ,ותלוזו ^ ,א'ס ייעשיל .ה"מ ^a 'קיו'ורי
 'וכרב ,'וכו ה"בקה ףטעתנש :ז"י ה"ר לעפתה ו
 ופטעתישמ .'י תבש ,ךתודיסחב ףטעתת :ז"ט

  (Leisten, Gitter, Eichel'פד ג"סב  7iולכאש —
(C ר ש ע 'עב ^b א'עס) ףוטיעו רוטיע wn (יוכרב 
 הריכ תרטע (ג'מ) 'ילכב ה"פ רונתב  "bביבסש ןינב <
 ד"פ זיזהב .("ש א ה א צ ת א ל ש יד כ הריכה <

 ןינב'יפ (ןיחו תפ הו תורטעה (א"מ) תוליהאב =
 תורטע ןימכ םילוגע םירוח וב שיו ןולחה ןמ הלעמל | =
b] (הנייהת) תורטעהו (C 05 3) ייתכדכ 

 'היהת "(.  reaתא ןיאורו ןילוע )75( תודמב
 תווטעהו רמאנש ("תונולב ש תווטעה

(yo הי ה ת"). זילק תבש) רמוא א"ר 'פד ג'סב 
DN להמש םוקמ ^b .)" הרטעה תא הפוחה רשב | .א"ל :םש ,בשויו ףטעתמו : ה"כ םש ,םיניידה 

 ףטעתנ " sx'ורי ,ותארקל  DUג'רב ,דיגל ביבפ הרטעכ רשבה ראשנ הלרעה | ףטעתנ ,מ"ד א"פס
 .'וכו ול בשיו  amasדיה לכ 'פד | ,הרעשב הפטעתנ :ו"ס (« Gym »yo ionול שי" לובג

"b = רוסא הלעמלו הרטעמ. sms הטמלו הרטעמ | 'שורי ץובקב ליעמ "e oie ע'לב ףיטע םש ה 
 דצב תירבה ןמ הטמל | : תצחרו 'פ הבר תור ,ןיפיטע ינש + א"כד ח'פ  sun.ג"רב .זוחאל רתומ

 'וכרב טשפומה םשה .םיפטע ינש ( GUדע אייח 'ר אינת (:חיס 'הגפ) הרומו ררוס ןב 'פד | .רטע ע"ייע
 ל"נה ק"מ הפיטע הבקנלו  "yליעל  (Cדועו  | payדיג תפקה רמא ימיד בר אתא יכ הרטעה ףיקתש ;
 אָתְפמַע ס"לבו מ"לב הפטעמ  (Ueberwurf)ןפוד אצויד ג"סב .םיצב תפקה אלו | 'שורי ( v2כ (םיעס 0

 ונתפיטעכ : א"כד ח"פ האיפ  bu.הרטע ףיקתשמ 'מוא יסוי | ונתפיטע ךכ  ^bהטוס ףוסב .רעיש
 תורטע לע ורזג סוניספסא לש םומלופב )5( | וכריב 2^ פ'ר ר"ב ,ל"נה הבר תורב ה"כו ,תבשב 5
 אלא ונש אל בר רמא 6. פש) 'רמג ,םינתח לש | .דמשה תעשב םתפיטע וניש ב'פפ םשו ,הפיטעב 3

 חלמ לש | רכינ ותפיטעמ ד"וב ךלמ ךדוד המ 'פ ר"שהש  bwתירפג  ^23 ^bבהזמ ל'ז םשרג
 א'ד ,'וכו  "nםירכינ ח'ת םירבד הע בר א ב ה"פ |  nmaתירפגו חלמב התוא וצחרו הרטעה התוא

í הרטעהש p] לשו דרוו לש לבא ne אהתש .('ןתפיטעבו 'וכו ןסיכב 
. jo אמייק "b ל'ז ח'רו .סדה לשו mm לש המצע | geschwücht, השלוחו תופלעתה ןינע מ"למ) ףטע 
  (ohnmüehtig seinתירפג ןיבו חלמ ןיב | ףוטעי ינפלמ חור יכ  paדרו ןיבו סדה  pmםינק 4
 יג ייעשי) " ^n 0ןושל  Ü msרבכו  ^eירש ישנד לכא ירבגד ילימ ינהו רופא תיליח ןיבו | 'עב 1

 .(תואיל ןושל א'פ ,69 ףג  5 vuiירש אלילכ אתכלה וניתובר ורמא אידהבד אדח | ה " כ
 ןניסרגד וז ותו | וזה חורה אנוה בר רמא ףוטעי ינפלמ חור יכ היכו  p'e3.היחכשא אניבר )7( 'יטיגב =

 דע 'וכו היתרבל אלילכ לידגד ישא בר רב רמל | הרבשמו םירהב ('הל שרמ םלועב תאצויש העשב |
P ל"ייקו ירש ישנד לבא ירבגב לודג ןהכד אימוד | תוירבל cpun אלש ירהזה הל רמואו תועבגב 

 רב אדומלת אלוכב ישא 33 רב רמכ אתכלה | יהלשמ ףוטעי המ ףוטעי ינפלמ חור יכ םעמ המ
  TUתאד  m») ewףטעתהב ('ח ,'ב  by(אתירואו) העובש ךפיממ | .ישפנ  C5[א ר ו י ח ו ל'צו] *'(.

 תרטַע ,הרטע ט"למ) רטע  Kranz, Kroneהטוס) אינת | דועו  C55ריע תולכ תווטע איה וז יא

 במושגים  הרטעל םימודה  | Brustwarzeלש הפיכ אוה השוע לבא בהז לש  "p nbnאל

nx )'ייל :הייס יוריעב (? .ל א ע מש יי תפיטעכ ןאכב ךורעה 025 סרג ףטע ק"דר  yy4 . ףיטעהכו ישלמ כייא (* .יו 03  
 ג"הכ (5 .טמשנ עייפדבו b/p י"כב ןוכנ הייכ (* .תואל ג"ונבו bep ייכב ה"כ )* oy שרש ק"רר w^ יו ףג עיייע ןאצה
 ולשרמ לייצו ולשומ יוו ,ט'יק י"כבו תועבגב ntn ו"טפר 'קיובו טייר יר ייכלמ יקליבו רבב 565 היכו im דייל י"כב
 ] ע"פדבו ב"ה דייל ויו י"כב ןוכנ m3 (? .ולשחמ ךלוה יפ ר"להקבו ay ג"יד טיפ יוכרב יוריב ה"כו ולשכמ ע"פדב לבא
 " 9/33 ה"כ (5 .יוכו ידכ ןמ b j'y" 'יפבו םוחה ייא םשו ומצע םשב שיירב «n (5 (.קסע 'ע רחא) רשע ל"צו רטע

("pםייט אוהו ןיתותיפהו ו"ופדבו ןיחותיפהו ר"פדבו . %) 3 יתשב היכו ('?  .ונינפל ייל )1! 25 טידסב ג'הר ייפמ קתעוה 

 E 31* 3523 זיצ ייס ז"ואבו 'וריבו 'זיפו ילופאנ הנשמבו D^U י"כב הייכו ('* .הנייהת ןאכ םג ע"פדבו טייק י"'כב םימעפ
 יפסות יייע ח"ר םשב יפסותה ואיבה ןכו ימאו ליסאב יזיפ יפרו ר"פדבו י"כב m (55 ,יציניוו יפדב הייכ )1* .הרטעה

 "n אוהו הייר : דיפ יובותכבו רמ הייד .ג"פ ימויו רמלו היר .אימ 'ועובשבו רמ היד in 'ילוחו רמ הייד : ט"כ ידהנס

 ,הנמלא 'n .ו'צ
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"ynאראו 'מוחנת ,ךלמל רטעל ב'מפ םש  ^bה ' 
 'טוס ל ע פ .'וכו ותוא ןירטעמו ןיאב םיכלמה לכ
 ישארבל rv 'גרת .אפס ע"ייע 'וכו היל ארטעמו .'ה
 A CN RP NOR Me rr e SH Er יירבדל ;ויכ כ
 ל עפ ת ג .ורטעתיא ב"כ 358" 'גרת ל עפ תא

enmלע  v3לעב ע"ייע הב רטעתנ ב'נפ . v 
 'ורי ,הב רטעתהל '33 תור mbi : כ"ד ב"פ 'דהנס
 יאמד 'ורי ,הב רטעתמש הרטעה ג"עס ב"מד 3/5 ז"ע

ay vllר"מש  wbתואמגודב ליעל 'ייע  
omיירוכיב 'ורי י"מ ג"פ "ירוכיב טשפומה םשהו  

 ז"פס 'וכרב 'ורי .םירוכבה רוטיע : 707 א"פס
 אלמ הכרב לש סוכב ורמאנ םירבד 'ג ד"ער א"יד
 ךוה םש צ"האב ף'זרהמ b ne" mms^ רוטיע
 םיחרפו םינשושב תוסוכח םתביסמב רטעל םינויה
 היבשויש איריסב כ"ג טשפתנ גהנמה הזש הארנו
 שרפמ ןכל גהנמה הז עדונ אל ילבבבו םינוי ויה
 הדוהי בר : רוטיע א"עס א"נ 'וכרב ילבב ס"שה
 ,('ילטנב היל רטעמ אדסח בר םידימלתב והרטעמ
 ןירוטיע יונל ןייושעש ןיחרפו ןיציצ כ'ג וארקנו

vyא"פ 'כוס 'ורי ,הכוס ירוטיע : ס"ד א"פ 'ציב  
 — [ןירוטיע הב הלות ר'ע א"נד

 -das Ent קוליו nbn ת"לב p^ רּוטיע =) רטע
(fernen, Beseitigenןיב ןיא 'פב  "mànמגב ' 

 Trap ןושל p^ םירפוס רוטיע Cro ^75: םרות

 Cay אלו :ורס אל ('תומ בה קר mn אוה
 טג לש ופוג 'מגב שרגמה 'פב ןניסרגד אה ןכו

Cre oa)ןיארנו קלוסמו רוטפ 'מולכ ריטעו ריטפו  
 ps ווה אל םיופכ ישנא הליחתבש םירבדה
 םכבל ודעסו n) היי יישארב) ירק wn ארקמב

 ,חיס יילהת) םינגונ רחאו םירש ומדק ורבעת רחאו
(oהבו םוהת ךיטפשמו לא ירוהכ ךתקרצ  

 אוההב ילימ ולאב ישבתשמ ww )005 םש)
 רבתסמ יכהד םושמ קודקד יכהד ירבסו ןמז
 ,ורבעת רחא ירק ווהו יוו ינהל וקלסו םירפוס ותאו
 םירפוס wm רכו הבר םוהת ךיטפשמ ,םינגונ רחא
 ילימ ןילהל והל ורק יוח יוו ןילהל והל ירטע אק
 ןוניא הלבקד ירואו קחצי יבר יתאו םירפוס רוטיע
 אתשהל םיבורק תורוד דעו יניסמ השמל הכלה

 . (רוטיע =) רטע — רטע

 אהד אל םישנ ראשל לכא תולכל אלא ןומא
 ג'רב .בהז לש ריע והתיבדל דבע ע'ר 6: טיג תבש)

cנ'הכ ול אב 'פד  cwישנא םמש ארקנ המל (:פ'פ  
 ה"יחא]* .הנשויל הרטע וריזחהחש הלודגה תסנכ
 ב'ער "D'" א"פס 'ירוכיב 'וריב רתכ ןינעב ה"נכו
 ףוס אל ר"ע ג"מד ד"פ ז'ע v^ .ןילביש לש תורטע
 .דרוו לש תורטע ףא אלא םילוביש תורטע רבד
 'פ ר"להקו הלפנ 'פ ר'כיא : "כד ט"פס הטוס 'ורי
 ג'עס ב"מד Ye ז"ע 'ורי mu לש הרטע : הער שי
 ג"'ע ב'כד ב"פ יאמד v" ,הב רטעתמש הרטעהו

 ,'וכו הב רטעתהל ה"בקה ול חינה הרטעה התוא
ubו'ט : Tn»שארב הרטע תויהל ה"בקה  

 םיקידצ םיבשוי ^q 235 ,קידצו קידצ לכ
 השועו א"כפ ר"מש ,'וכו םהישארב םהיתורטעו

qmsה'בקה לש ושארב ןינתונו תורטע  + +. 
 v'pu .לארשי לש ויתלפתב רטעתמ ה"בקהש
 לא ה"מ ד'פ תובא ,הילעבל הרטע תרזחמש ג"יפס
 ארפסו :ז"פ n2w .םהב לדגתהל הרטע םשעת
 'תפסות תוכימסבו :.תורטע רשע לטנ ינימש שיר
 תווטעל לאשוהו G .םימכח תרטע ו'טפ 'טוס
 y" ןולחה וא sunm ביבס רז yi אוהו ןינבבש
 המודש דיגה שאר (ג  .ל"נה תודמו 'ולהא 555
 ה"נ 'ומביו ליעל y"' הרטעל n»n רחא רשבה
 'ורי ,הרטע תסנכה :ז"ד ו"פר 'ומבי 'שוריו ב"עס

 'ומבי 'תפטות הרטע לש ההבוג : ז"יד ט"יפס תבש
"BDתרכנש לכ הכפש תורכ והזיא  jo Tan 

 הרטעכ ףקומ ןידדה ץקוע «.o םינפלו הרטעה
romתפסותו :ב"נ םשו ליעל "ייע א"עס ' 

 לכמ רבד np מ"ל ומכ b^ לעפהו .ו"פר הדנ
"Xרתככ  (umringen, bekrünzen)גר לקב  

 'תקיספ .אתונתויג ןוהתרטע C יג'ע onm" ומתקנע
 a לע יפ .ןמקל y" רוטע sm ט"פר יתבר
 יירוכיב ,תוריפב םילשורי יקוש רטעל ידכ א"עס'ה
 ג"פר 'ירוכיב 'ורי ,םירוכבה תא ןירטעמ ט"מ ג'פ

vy m1ןרטעמ היה . ryא'ער ג"יו ב"עס 2^  
 המב דיע ט"לד א"פ ry 'ורי , תוריפב תורטועמ
 'תפסותו :ח"סד ד"פ תינעת 'ורי ,'וכו תורטועמ

C2 Te.םלשוויל ןתוא הלעמו ןרטעמ . yow 
 ותוא ןירטעמ ויהו תורטע לש תוארוד ואיבה ה"פ

 ^"( עיפדב 'יל (? .אלמ אהישו רוטע אהישו חדומ אהיש ותווצמ הכרב לש Dis לעפה w^ ט'פר יתבר יתקיספבו ('

 י'הד דימ ביכ א"מב בותכ ארקמב לבא שייארבו יירדנל מיטשב הייכו ךורעה םשב איליזאב יד תולודג תוארקמל המדקהב
 ןוכנ היכ )* .תומבה ק ר כ"ג איבה vb ייטיגב יישרו תומבהו DP ,ויט יב י"הדו ד" ,ויט אימבו תומבה ךא ג"ל ,יכ יב

 .ורטע ע"פדשבו ר"פדב
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 ןשע אלמ יכ ןרטע וז הלממ רזגנ ילואו .הילוכ = /

 yn קיתעה וב רשא רטע םגו .ז"חא אבה ס"למ

 A ES [(ו'יט ייכ DU יב (v*n ריטע

L0 pn וחירש ירצ ^b SIND Uy (ס"למ [OY 
|. Harz טמפ ע"לב übelriechendes Harz 

3 E ןיא (: 03 תבש) ןיקילדמ המבב (der Pinienzapfen 

Ley (ביעס יכ םש) "רב שרפמ ןרטעב ןיקילדמ 
 ה"יחא]* .אשבורד אתלופפ הועש אתפיזד אתלוספ |
EX ans ןכו Olla3|  ארקנו ל"נה ס"למ אוהו בליע 

 ץראה תואובת ורפסב ץראווש י"ר ( mennהאוץ  -
"| Renan תפז ןימ אוה ןארטקלא ע"לב ןורטע ל'זו Q^ 
 כ"ע ר'בוניצ ץעמ  smץעה « "p sףעל |

Lo תרכזה ילב תירוס הלמ כ'ג איבהש 56 צ"נלפפ 
  nob:ד"כ :'כ תבש אנרטיע ןרטיע תידומלת "

LI 
Ü 

 - "נכ ל'צו 'וכו לידאהו ןירוטיעהו -
 N י by 'עו לדא ע"ייעו ןידטאהו 'ירפסה

 L0 (m /ד יטפש) רמת 'גות (םוקמ םש) תורְסָע *
 = תומוקמ תומש הברה ןכו 27 תורטעב

 .רדא תווטע ew תורטע ומכ הככ םיארקנ
 .מ"צוא טשריפ y" באוי תיב תורטע

 - genbp מ"לב ונממו niesen 5% ע'למ שטע
 | "פ שּוטיע = BR ע'לב אתשטוע ס'לב

 " "533 ותמש D^ 'פב das Niesen) הרירזה תלועפ
 - 8 אישק אל (' שוטיעא שוטיע (:ר'כ 'וכרב) דמוע היה
 " sm הפי הלעמלמ b^ .הטמלמ אה הלעמלמ אה
 .(LU €P2 B2 האורה 'פד תומולח ףוסב ןניסרגד הז ןוגכ
 = < ץתושישע (" (ano arg ביתכד C הלוחל הפי שוטיע
 ,(*ירטונרטשיא זעלבו ויפבו ומטוחמ אוהו רוא להת
 תקהפמ תותסווה jn ולא )270( הדנב ט"פ השאהב
 'פד ג"סב ןניסרגד הז «ju 6*הט מ למ תשטעמו

 30 00 0 0 EP - (רוטיע =) רשע

 / | PR יכ איה אלו ה"יחא]* uana ןשע הלעמו אוה

 תלוחל הפי ןמיפ ג"ונב (* .שטעתמא שטעתמ an! mex "o הלפת ילה ז"ואבו פיש יייכב הייכו )* .ע"ומב ליצכו ('
 ןינעה שוריפל הטמלמ תלמ וגיבר ףיסוה קפס ילב )5 sternuere. ר"לכו sternutare ט'ייאלב (* .ןמיס "ל pw י"כבו

 איבה ןכו הטמ ךרד כי'ג ייפ D'bp "D ד"וי ע"ש רוטבו ש"ע תצק הזב קפוסמ שטע יעב ב"ירגהו
 וני'תו רינרוטשא יופסותה ובתכ ןכו הלעמלמ ונייה תשטעתמד ם"במרהל מיייפ םשב איבה גינקס םש ך"שהו רבחמה
 מ"יפ ךוהמש ע"בשפהב בי"ירגה שימ יייעו כ"ע תמא םהינש אניד ןינעלד הארנו דע יוכו ויתושיטע ךורעב שיימכ הלעמלמ
 דואמ ןוכנ הזו ה ל ע מ למ תשטעתמו ייגה טיק vaa יכ ym .ךורעה 'יפב ירשו לקש דועו רוריבב ןכ חכומ אל ם"בטרה

 ,אפוגר (mo ירקימ הלעמל שוטיעב wm" יכ

Y 

 תומש) ךיפ לע עמשי אלו וארקו ישכתשמ ווה =
Qna =הייחא]* .ו"יוב ירקמ אלד ירמגמ ירסוסו  

 ."רדנ מ'טשמ חכומדכ אוה ג'הו "פמ הז לכ
 חכומ ןכו עמשי אלו ו"יוב חסונה םירפס הברהבו
 DU יש תחנמ "יעו םש תומשל ע"באו "פמ
 ו"יוה כ"ג W^ אוגיג 'פדב 'ז  ,ו"ל "ילהתל 'גרתבו
 תומשל י"רתבו 'טישפהו ינורמשה תוקתעהב ןכו

5aשיו  spp)דהנס 'ייע אנידד אבילא היגימ ' 
:37Dו"יוב יא דועו .258 טפירשרואב ג"אר ש"מבו  

 תוטמ ירפסבו 'א י"רתב )3 05 702( ףסאת רחאו
 ךלת רחא כ"ג אבוה םשו : ז"ל "ירדנ "יעו ,ז"נק 'פ
 — .ךתלעהב פ"פ יש תחנמ יייעו (הינ m2 יישארב)

^bי"שרו רסומו קלוסמ 'יטיגב ריטע  "bןינעמ  
 ב'פס הדנ "וריב ה"נכו .קחוד sm ז"חא אכה 'ע
 'מולכ הינימ .ריטע [היתימח ל"צ] (יתימח) : נ'ד
 'א .'ורי 'גרת ,ונממ pum לדבומ הדינה םד תיאר
 תי ןורטע €2 /היל יישארב) רכנה יהלא תא וריסה
 ,ורטע דיי ייל יב "n וריסיו 'גרת ..איממע תוועט

 — [ורטע (GU) וריסה

 0 xouola& "למ cb אְוְטְע =>) רטע

 -Gesellsehafts ןיפתוש רטש 'מולכ אתורכח
(vertrag(ב"ער טיל מיב) ג"בשר 'מגב דיקפמה 'פב  

 אלד ילימ ינה 6ט'כ ב'ב) םיתבה תקזח 'פד ג'רבו
 b" היל תיא אלק ארטע דיבע לבא ארמע דבע
 ט"בב ןעכנימ ס'ש י"כבו ה"יחא]* .ארטש
 ארטיע ס"טב Yum ארטיע 'ב 'ר י"כבו ארטיא
 רפסבו ג"הבו ב'ב ם"ש 53 ארמיא "יא ןכו

 ה"מגר !b^ .ארטיע ג'ונבו (ב'בל סופד 'ייע) חקמה
evמ"ב י"שרבו ומוקמל ם"בשרב ה"כו הקולח  

 הארוהבו bo" אוהש הארנו .'ו קרפ 'יטיגבו םש
 ארטש ךורעב bx ןכו ,ריבשמה y 'מושרה
 ילשמ עעורתה וקיתעה sop 'עו .הקולח

Gr» n^עשוה 33 קיתעה סוכמוסו  vy Cmn 

 — [ל"נה «m הלמ

"p ^wפ"למ)  ^bןשע  Gauchenרהו 'גרת  
 ^by (n" ,םיי תומש) ולכ ןשע יניס

^ 

 קהפ יעב יילד היארהו



M p? - wey 
 ז'ע יורי .ןהידיע ינת לאומש : ב"כדה"פר 'וריע 'ורי

woט"לד  yyםהידע לע זמרהו םיוג לש ןהידיע  
 א"פר 'תפסות .אוה שורד ךרדב קר (יט arm ייעשי)
 (יכ יז ילשמ) אסכה םויל 'גרתו .ןהידיע ינפל "ער

 .אריעד אמוילו

 .תידע א"ייע תידיע *

 ע"ייע ס"טו י"כב ה"פס 'יאלכ 'תפסות )( טייע *
 יףיפ

by yy nip y by * 

5vp ^iקחש)  (Staubםינזאמ קחשכו 'גרת  
 ה"יחא]* .אינזאמ לויעכו vo m) ייעשי)

yosילואואינזומ לויעכו  sonרפעה יכ הלע לעפמ  
 ושריפ אלו by "3n ןמגרותמבו הלעמל הלוע

immןושארה לוע לע  simקחוד . mאל יוועל  
 — [רקיע לכ הלמה איבה

Junges, junger מ"לב vy ws ס"לב) אליע * 
^b (Eselארפ ריעו 'גרת .מ"לב לוע ומכ  

 'גרת יליע .ץובקהו אדורמ | אליעו Gros  בויא)

 םיריע .ירטוז יליע ap תבש ו'ט .ב"ל 'ישארב
 .ןיליע 'נרת )^ 55 'יעשי)

 ,האליע 'ר ,יאליע 'ר ,יאליע בר ,(אליא) אליע *
 .ךרעה הז ab "y ארומא ow יאליע

vb *(ארומא םש)  ysג"לק  : ^wה"מ  : 
vp yyח למ '. 

(gehen ךלה "E ט"לב my ןמ byp D" 
 ג"ע ו"ד ד"פס 'ומבי 'ורי  qnךילגר ךמייעד

 רהמ ךלתש yox הנכלתש הארת הנה e^ 'וכו
 jn ס"טב ד"ער ד"פר ib "ישוריק 'וריבו ,ןאכמ

 .ךילגר ל"צו ose ךמיעד

 תכשחל לאשוהו py = ע'למ «b אמייע *
 'ורי das Umnebeln des Auges) ןיעה

ryמ"ד ב'פ  T'yוא .אניעד אמייע ןהא  b'yהייטע  
 םמע מ'לב ,* לעפמ ןוווע 4l ע"למ אניעד

 das Verduukeln רואה "n ןינע

n»תוארה 3285 םש מ"למ  Ty! Augeפ"לב ומכ  
etןיעמו ןיע  my! Quelleתייטנ ש;< ע"למ  

 m) יה ןינבב .עילב) y" לעפה «mu םינזאמ ןושל
| 
| 

f atsאו בנו  

 ןיאו שמעתמש ןמז לכ העקבבו Coro 'וכרב) האורה
 ימוחנתב) קחצי ןקז יכ יהיו ונדמליב LC ועמוש וריבח
 ערת תמו שטוע םדא היה בקעי ימי דע ("ל יודלות

 םיבוט םייח ול רמוא אוהו שטוע םדא אוה ךכש ךל
 moy שקבו בקעי ול דמע ארקיעמ תמ היהש ללכמ
 אכוה א'רד יקרפ pr" ה"יחא]* = .'וכו םימחר

 םוימ ז'כקתת 'ר sio בויאלו ז"ע 'ר ךל ךל 'קליב
 היחו שטוע םדא אצמנ אל ץראו םימש וארבנש
 םימחר שקיבו וניבא בקעי saw דע 'וכו וילחמ
 ו"פ 'וכרב rv Aw" ,ג"פר ,ג"ח אטיז ע"ייעו 'וכו
 (:בייפר רצ םש וניבר ייג) אלכימ ונ שיטעד ד"ער י'ד

 ער ןמיס ותלפתב שטועה ד"ע ו"ד yb 'וכרב 'ורי
 ,אל הלעמלמ לבא הטמלמ רמא תאד אדה ול אוה

env avמ'ד  wey Tyרילהק .הילק עמשו  
 "" ל עי פ ב .אקוני אוהה שיטע : לכה תא 'פ

YT YD n»הדג .שטעמו קהפמ ר'ע  Db 

 שטעתה ס"ש י"כב א"עס 155523 לעסתה .תשטעמ
 י"בבו םשו .שטעתמ .שטעתה 'ימעפ הזיא :םשו ,קרו
 vm :ה"נד o הכוס 'ורי .שטעתנ לעפתנ ס"ש
 אהת ט"פ ר"דמב ,תרטקה םוטיפ חירמ תושטעתמ
 טשפומה םשהו .םירבא תקפרתמ אהת תשטעתמ
 :ר"ב :ז"נ םש )22 ייג ייפכ) 5"4 'וכרב שּומיע

»'bרצ כ'רד 'תקיספ  .s'pקלי השיטע הבקנלו ' 
 — [אטיז ע"ייע א"רדפ םשב

oe» wey *קחצי ^2 (קחאי 'ר תדיל םוקמ  
 T^ ב"ער ב"פד i'b ק"מ v" אישוטע

napד"עס כ"ד ח"פ  ^vג'עס ח"יד ג"פ 'טוס  
 י"הבמ "ייע אריעז 'ר לש ודימלת היהש הארנו
 כ"ג םשו ר"עפ כ"ק דצ ה"דסבו t Y'p דצ ף"זרהמל

^anג"הב יתאצמ ןכו .שוטיע רפכ שיא קחצי 'ר  
"nרפכ שיא ג"ונכו ב"ער 'ז ז'עמ ןויצב ךסנ ןיי  

 .וכע

 ימ אייע ב"ער ז"ט ק"מ (אייחל יאננ םש) אייע *
 ומש הניכ ךכ י"שריפו ץוחב qo ארוק

 ןיכירצ sm תותירכ ,כ'ע יאנג ןושל אייח 'ר לש
 .ע"ייע ירבדל

 y עי"יע אבייכ ומכ דועו אבייח ומכ b^ ָאְביִיִע *

ND *אָבִיַע ס'לב  Up cob 

 ,'ב ז'ע Fest "yw 533 "p 2S9 yt) דיע *
 .ריא ע"ייע ןהיריע ינת דחו ןהידיא ינת דח

 .ט"ק ייכ יג יז*פע אלו םירפסה ,יג יפ לע יתחסנ ןכל הטמלמ תשטעמ ייפ oy הפי הלוע men וזו (1



 = € wep ביב) טושפ טג 'פד ג'רב .(" ערכה ןתיל
 . «p לכב inb) לוצינ םדא ןיא תורבע ("שלש
 = ותעדב בשחמש , רמולכ הלפת ןויעו הריבע רוהרה
 L0 ("ינוצ ר יל ושעיש ידכ יתליפתב יתעד ןיוכא
 —— נעלת py .(" "וארובל הסנמ ומכ המודש ונייהו
 (רזער (vb 'שורי האיפב ק"פב )^ .'ל ילשמ) באל

pyנעלת  C"אל לע תזיבו בא דוביכ לע  npnםאה  = 
 Loo אוהש ברוע אכי [לחנ יברוע הורקי] םינבה לע
 ינב הולכאיו] הנממ הנהי לאו הנרקיו ("ירזכא
 הנהיו הנלכאיו ("] מ ח ר אוהש רשנ אביו [רשנ
 ןיעב אצמנש ץרש (r5) ^555 'ח 'פב רוגתב .הנממ
 ןולח, p^ חפוכ לש ןיעב הריכ לש ןיעב רונת לש
 ידכ חורה וב סנכיל .רונתב עקרקה oy הטמ לש
 = | 6"חותפ ven [ןיאש] ינפמ המלו py ומש קסויש
 = א'כפ עגונהב .(" mne" םימעפ םותס םימעפ אלא
 " ץע לש תעבמ b^ תובעבו ןיעב (GU םילכב

Cty763 יתפסות) אינתד  "opem Geb ct 

 L0 6*ומכ mayas .השירחמבש ןיעהו ("דצ עמבש
 3331 ^n) ה ye" men" הלגעה תובעכו
 bss g'5« 'פב דועו 0502 בע 'עב ונשריפ

(ev)תכתמ לש ןיעבו . ^bלבח ה הב שי תעבמ  
 תעשבו 'מגב שרוקב רמוח 'פב .(** המהבה ךשומש
 mam nns nep ("ריישו (היכ הגיגח) תותגה
 ןניאו וטחסנ sow ול הארמש o" ןהכה (" יניעל
 .רמול ןינמאנ ןיא וטחסנ" םא לבא האמוט ןילבקמ
 ינתד אה ןינמאנ ןיא תותגה תעשבד אמלא םירוהט
 הנשה תומי ראשב ונייהד ילפאב ןהכה יניעל הננתי
 'פ3 .("ןנמזבד יפרחב ןינמאנ ינתר ןיתינתמ לבא

/ d Y 4 , j 

Iv . / ] / " . | an ^ 

yv. ^ 3 .*=- 
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 בצק

 OPy דועו scharf hinsehen תוחוקפ םיניעב טיבה

 יומבי) חא ול שיש ימ 'מגב תשא דציכ 'פב (םינפב
 rp ג'רב by jy (n 3 03( ול ןיא i 6 ב"כ
 אלמ ןיא ^i) ,א'כ תומש) ארק 'יתכדמ שרופמ (.'ד)
 ואל ןהו ואל היל ןנישרד sen ןא ביתכ אלו ר"ויב
 ןיא ערזו אינתד אנת יאה יכו הז ןודאל ףסכ ןיא
 לוספ ערז רשכ ערז אלא יל ןיא גיי בכ יקיו) הל
 אצויכ שרד הנה הילע ןייע הל ןיא ערזו ל"ת ןיינמ
 bw" הל שי םא רשכ ערז הל ps ןהו ואל ב
 םא הילעןייע הל ןיא והזו buo עוז
 ל'ז ח"ר bm" (לופפ ערז 'יפא הל שי
 תורממ איבה ןייא 'עבו ב'א) -- ןישודיק 'סמב
 ^r) ,יח בויא) הזחי םינבא m3 5m ןייא סרגו ולא
 רדס 'טגב ןילחונ שי  שירב C) (ןיועי אינבא תיב
 אלא יל ןיאי ול ןיא ןב ר'ת Crep 3( תולחנ
 ויבא יבנאל םדוק יוהלד ןכה ןב הלחנל emp יוהלד
 שרוי אהיש ןב לש תבה תב qm ןבה תב יטנ יכהו
 ף'לא יאהמ 'מולכ ול ps on ןיינמ Cos יבא
 6ל כ מ וילע ןייע 'מולכ C ry השע [ול] ןיאד
 ןגישרד ימנ יכהו ותשורי ול וחכ חכמ םיאבה ןיררצ
 ךירצ הלחנל ןימדוקד ינה לכל ימנ pn אוהו תב
 ןישרוי ןהל שי םא םהירחא ןייעל רוקחלו שפשפל
 Cis ח או ותלחנ םהל ןתיל וחכ ל כמ ןיאבה
 ןייעל ךירצ באהיחא ל םימדוקדימנ
 ןהל ןתילו ויחא חכמ ןיאבה לכל
 יפד ג"סב] .('ל"'ז םשרג יבר b^ הז "ו תשרי
 ןיאש ןיינמ ר'ת Guo כ'ב) ("[הניפסה תא רכומה
 ןיא !C "לקשמ יבג,, 'יפ ןיעירכמש םוקמב ןינייעמ
 WW (א''ער א"ס תובותכ) הקינמו 'מגב ורמאש י"פעא — גהנמש םוקמב הושב mv ימולכ ןיעב ןיע ןירכומ

 ןכו ארקמ ןידמל דועו .ע"למ ושרפל שיימו ןייא עיייעו (? .לוספ דע wb ןמ טמשנ ע"פרשבו יציניוו 'פדב ןוכנ ה"כ )!
 ys תולודג תוכלה לעבו ירפסה םשב .בייכ יומביב ןיבמרה ייחב שימ יייע םוביה ןמ ויבא תשא תרטופש תבל ול ןיא
 .יישודיק שיר א"בטירהו איבשרה ייחב יייע דועו ש"ע ג'הב לע םש גישה pinum ב"ירת b^ יישודיקו םובי ילה ז"ואב
 ע"פדבו ביה יייכב לבא הימגר ייפבו ויופדב ןוכנ היכ (+ .ומא יבא יבא עיפדב לבא ה"מגר ייפבו ט"ק י"כב ה"כ )!
 bi ןחכ לכמ ר"פרבו b'p י"כב ה"כ (5 .לכמו ע"פרבו ט"ק ייכב ןוכנל היכ )5 y וב תשע ןיאד רמ א יאהמ סייטב
 E אוהו )9 .היימגר ייפב היכו ויופדב קר ןוכנ n'3(5 .ויחאו ה"מגר ייפב )7 .ןחוכ חכמ יציניוו יפדבו הימגר ייפב ה"כו וחכ
 (DE "m'ba ייפב היכו (11  .יב ערכ יעמ תכומדכו ל"צכ ('% 555 ם"שב ילש v5 ותואמ pb") V רשא ייכב תואב תוא
 אייפרו טייק יייכב היכ (+ .השלשמ ויופדבו טק י"כב ןוכנל ה"כ )55.55 :ביחב הימגר ייפ run יב דב עיייעו (?
 ה"כ (!* .הגיעלהש 3033 ('* .הימגר ייפמ קתעוה כ"ע )19 .ינליוו סישב ספדנש היימגר ייפ י"כב לייצכו (15  .ייל ע"פרשבו

 B קרו ב"ה י"כב ןוכנ היכ )0  .ינמחר עיפדב לבא ונינפלו lm ט"ק י"כב ה"כ Ü5) .רזכא ע'יפדבו ונינפל היכו ט"ק י"כב
 .E .6 ט"דסל ג"הר bb" קתעוה (?'  .יוכו רימתש ינפמ אלו טייק :v3 חותפ דימתש ינפמ אל המלו עיפדבו ןיאש ל"צ

mu» )%39 23 בע עיייעו הקלח תייטב ומשו בתכו 'פפותה םש איבה ןכו תעכט אוה [ןיעה] (ץעה) ג"הר ייפב ( E m3 
EV "N73! רצעמבש ליצו תועטב וקה טמשנ ןכ px ץעמבש ל"צ ןיעמבש ריפדבו טמשנ וקהו צעמב ם"טב DU קר טייק v33 

 טיק ייכב ןוכנ היכ )74 .ץעבש םייטב ןאכב ע"פדבו 'ג בע יעב  27mאוהו הדוקנ כיחאו המכ סיטב ע"פדבו  )5* .p"bה"כ

 רחא שוריפ ונשריפ רבכ ס"טב ע"פרבו ט'ק י"כב ןוכנ  yaלבחה סיטב ייל םש קר ךורעה םשב שיירה איבה ןכו (% .בע

 ה"כו )28 .רוישי .ג"ונבו רוישמ םיש יייכב (** .לבחב הל שי תעבט קויד אלב ט"ק ייכבו  V/33ה"כו יב סיש  bbin3דייר
 .ינליוו ישב חייר ייפ יייעו )29 ,ינעל םייטב גיונבו 'פסותב יייעו ר"מ טייפ תורהטבו ^n ייפבו
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 הברהש ינפמו .בהז לש py הל השע ג'ע א"מד
 לע השומש אב כ'ע ןיעל תוסחוימ תודמו תולועפ

xםינינעל הבחרה  pssבוט מ"לכ (*  nyילשמ)  
 המכסה ןינע לע רמאנ py (wa cv) ער ('ט ,ב"כ

pumל"זודב םג רבדל המכסה ררעה וא רבדב  
pyהבוט . . pyט"מ ב'פ תובא הער . PYהפי  :+ . 
(Yרצ :ד"ס ב'ב :ו'מק תבש הער  pyתבש  

 הער py ומכ py בורלו : 5 'טוס py ירצ :ח'ק
 ןיעש ןומהה ny"tboser Blick אשיב אניע ר"אלבו
 יחש ברו (" םייסרפה ינוימדמ םהל האב תקזמ הער
 ריסהו ןומהה ןוימד יפל שרד בטיה םייסרפה ןיב
 ב"ער ז'ק מ"ב ןיע וז 0622( ילוח לכ ךממ 'ה
 y'"y הער ןיעב םשו ny py :ןיע י"שר 'יפו
 (יא ,בימ יישארב) וארתת ושרד א"צפ ר"כ .'ב דבע
 ז"צפ םשו .ןיעה ינפמ דחא חתפב סכלוכ וסנכת לא

DDR PRןיעה ןמ ןיארייתמ . ^p minכ 'וכרב '. 
pyערה  pו"ל  : "moב"פ 'ודיק "ייעו .נ"צ . 

 מ"ב | .ה"נ םש ןכו אשיב אניע «S 'וכרב ר"אלבו
 אטלש : 'נ 'יחספ : אשיב ילב םגו .א"מק ב"ב .ח'יק
 ט"לכ רועו .'וכו אניע םושמ יא .'ל מ"ב .אניע והב
 m'y ב"ב .ר"ל nae nj 'וכרב החגשה py ןינע
 ח'מד ג"פס 'וירוה 'ורי ,'וכו וב ויניע (pm .'ק 'הנס
 v^ הליאשהבו ןטקה לאומשב םהיניע ונתנ ג'ע
 לארשי לש םעורז יעדומה א"ר .ט"סד ר'פ 'ינעת
 :מ"ע ק"ב .םלוע לש וניע ,'ד ב'ב yw ןיעו
 האור וניא וליאכ ה ל עמ לש py nep לוכיבכ

amsג"ונבו ז"'פ 'תפסותבו ת"האב ןוכנל  pyלש  
 . . הלעמ לש py ו"'טפ 'יטפשמ 'תליכמ ,הטמ
 םהיניע um םה ג"מ 'פ בקע eb" .הטמ לש ןייע
 ןינעבו -- םש ןיע ריאמב 'ייע 'וכו הנותחתו הנוילע
 pr תב ע"ייע רועו ,תיארמ ע"ייע pyn תיארמ
 'ז ,איי ירסב יייע) הארמ מ"לב ונינע דועו .ךלמ תב

prmא'ל 2 ילשמ ,זיט יא ) msדמע ויניעב םאו  
 wy (pv תא עגנה ךפה אל )75 2^ ("v קתנה

"b (v2ד"עפל הזמו  .ותנומתו והארמ  "vוכרב ' 
 ןח 7 ביפ uS לי 40 ןכייעב BN ,י"ד "פ

 רושקבו .ןתרוצבו ןתיארמב 'מולכ ןה ןנייעב ןיבוריע

 ^ 'פב .('םיניע ילודנ םינב b" ינניע .ינב הל
 max (* אבש השעמ (C YO תוהנמב p לאעמשי
 שרפמו רכוס py תעקבמ םחלה יתשו ןיפיוצ
 התוא by 6:כ'פ ק"ב) הבורמ 'פד ג"סבו ,(פש) "535
 Ü 'וכו ןיפירצ תונגמ אבש השעמ wow העש

 עשוהי 'ר (תושמכ :חיכ תוכרב) men nben» 'פב
 בר (.ט"כ םש) (*א 3 מ ג ,הרשע הנומש ןיעמ רמא
 תונושאר 'ג ריכזמ, b^ הכרבו הכרב לכ ןיעמ רמא
 העיד ךתאמ ונינח תיעיבר הכרב רמואו ןרדסכ
 הבושתב ינריזחה ,תעדה ןנוח י"אב לכשהו הניבו
 ונל לוחמ .הבושתב הצורה ךורב [ךינפל] המילש
 ונכלמ וגילאג .חולפל הברמה pon ךורב ונעשפ יכ
 הכרב לכ ןכו C לארשי לאוג ךורב ךמש ןעמל
 עמוש י"אב ("התא םיבר םימחר אלמ דע הכרנו
 יר בד ולא ןנקתכ תונווחא שלש רמואו הלפת
 תוכרב שלש רמוא b" ונניבה רמא לאומשו )33
 התא ךורב דע 'וכו ונניבה רמואו ןנקתכ תונושאר

nונאצמו ןנקתכ תונורחאה שלשו הלפת עמוש  
 "ma Cn ד'פ) 'וריב שרופמ לאומשו 23 םעט
 !nx הכוב לכ ףוס רמא בו ונבתכש ןינעה
 son תיא C הכרבו הכרב לכ שאר רמא לאומשו
 ןיעמ ח"יינת אנ ת תיארו ח" ןיעמ t ינת
 היל עייסמ ('ח'י ןיעמ 'ז ינתד ןאמ ח"י
 ונניבהו שש ירה תונורחא n תונושאר 'ג לאומשל
 'ז ירה הלפת עמוש י"אב הב םתחש תרחא הכרב
 ברל mb עייסמ ^m ןיעמ ^n ינתד ןאמ ^n ןיעמ
 ונשריפ רשאכ הכרבו הכרב לכ ןיעמ המיתח רמאד
 )^ יטוס) ןושמש 'מגב הטוסב ק"פב .(" "הלעמל

semירדנסכלא ר'א )1^ :חיל יישאיב) םיניע חתפב  
 לכש וניבא םהרבא חתפב הבשיו הכלהש דמלמ
 ןיאב בשו חרוא לכש (" ותוארל תופצמ םיניע
 ומשש pps «ses ןינח 'ר \* םהרבא nno לצא
 )^ םיניעהו חופת )5 ve עשוהי) 'יתכדכ םיניע
 הירבדל my הנתנש 'מא ינמחנ רב לאומש 'ר
 לע ןיב רמאנו עודי py ןינע ה"יחא]* .'וכו

expתבש ומכ ןיעה תיאר  impץצקת ןיעל רי , 
 ט"פס 'ירדנ 'שורי תבשחמ תכאלמב היושעש ןיב

mutי"שרב , *) i-esלבא : טיימ יטוסו ק"בב תונגמ ה"כו ןיפירצ תוניגמ םימעפ יתשב טייק י"כב (5  .רמועה : דוע  

 .הרתי תוכיראב תוכרבה רתי ואבוה ז"ואב (* .ריפדב ןוכנ ה"כ (+ .ב"מ ה"פ יילקש יייע תמא היכו maa קיבב ם"ש י"כב
 ונינפלש "גכ סרג אלש םישרהמה "יגכ וניבר ייג יכ חכומ (5 .סייטב זיואב ייל (*  .ונתליפת תא םימחרב לבק ז"ואב )5

 ליומה תרעה יייעו הלאשה ןיעמ הבושתה ןיאו הכרבו הכרב לכ b» .רמאד ברא השק הז יפל יכ ^n ןיעמ עבש והזיא
 .יציניוו ר"פרב ןוכנ ה"כ (* .ז"ואה סרג אל ןכו ךורעה לע ריעה אלו ץנייאמ יפד 'וריה ת"ר 'יפט קתעוה כיע )!?

wnז"ואב  nהלפת  sx» ^bםיניע לכש םוקמ (''  mewר"'א גונב ('* .י"שריפ 'ייעו אוה וניבר ייפמ הז ('?* .ותוארל - 
 .57 רצ םידשחו םיכאלמה לע ירמאמב agha dóithra ןינעב שימ יייע )!5 .םגיעהו יקמב (+
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 = ,תנכס הנייעב pb «ss ןייעמכ nypw רמימ
 = וניבר 'יג 'א בז  ע"ייע יתנועל ם"טב : ר"ס 'וחנמ
 = pe לע וארקנ תומוקמה mew הברהו .הלועמה
 = לצא ןכו .ןיע 'ע מ"וא טשריס 'ייע מ"לב ומכ ןייעמ

py imהדנ 'תפסות ,ב"פ 'ולהא 'תפסות 535  
 ע'ייע ra^ iy יכב py .לובנע irs "לוח ה"פס
 = ז"פ "יעיבש 'תפסות .ו"כ תבש ^13 p ע .ארבתנ

 < ל"פ מ"ב םיטד אָניִע .ארקמ לש ידג py אוהו
mmע"ייע ,ה"כ ה"ר ב ט ן י ע .אתידבמופל בורק  

 ,(' ר"פ 'יעיבש 'תפסות טי רעי py vnm בטנע
 לכא ר"פר yw" 'תפסות sb» ז'ע ישו כ ןיע

v3וכופ ןיע .ןישוכ ןיע .ו"לד ה"פ 'יעיבש  
"wbורי : ט"מ ' "bowר"ס תוחנמ ד"ע ח"מד ה'פ  : 

 וניבר סרג )20^ ,ב'ח) res nui 'עבו .'נשמב
psyרכושה  phyר"נ "חכז ם טי  : "npינאיג  

 ד"פר 'יעיבש 'תפסות תש י ני ע 189 רעיוביינל
 ב"כד b'3 יאמר 'וריבו תשיניע ג"ונבו 'פריא "23
 .תדלל ny 'p ר'להק הנ א n ן יע .שונייע ר"ער
 ל"נה 'יעיבש 'תפסותבו ל"נה יאמד 'ורי ערת ןיע
 ימ של! ע"לב psy :ןיעמ ראותהו agam יניעו
 mm xy Y ז"פ ריזנ 'ורי תולודג םיניע ול שיש
 יייע א"ער א"ס 'ובותכ ץובקהו ךיחנ ימחתאו ןנייע
 ךרדכ הנושאר הארוהב py ןינעמ ל עפה ו .ליעל
 ע"לכו «ny טיבה "p (e n^ א'ש pip מ"ל
 nmpb ןיעב הטבה 5553 03 bm לצא לבא 5
 ןייע up 'ומבי וילע ןייע הזו mon) ןינבב עילכו)
 תילכש ןיעב הטבה לע רמאנ ןכו .'ד 'וריק הל

nachdenken372 30( והנרצי והננבי 'ב .י"רת ( 
 ןייעמ א"ער qum ברכו'  nj ינייעו ןוהתי רטנ
 Hua ל ע ם כר .ןיע ם"לב '(.  «m הב

j'yםש . . יא  QU)אנידב היב ינייעמד רע . 
 ינייעמ .'ס 'יטינ .אתמר ילימב ןנינייעמ i05 'ליגמ
 ןנינייעמו im^ "umb .אתבשב אתדגאד ארפסב
 ה"ר .ינויעל היל יעביא .'ח 'וכמ ,הינידב ןנא היל
 ינויע ימנ הדיקפ איה אמלעב cvy .הניחב ז"ט
 ל"נה ב'ב הלפת ןויע טשפומה םשהו .אוה אמלעב

"yוכרבב ה"כו ךורעב ' njז"ט ה"רו א"ער  : "p! 
msךמוסו ותלאש אובתו לבקתתש הלפתב ןייעמה  

 הארוהמו .םש י"שריפ כ'ג "יעו כ'ע ותקדצב
 לכל הושב לקש p" לעפה הנבנ ןיע לש תישילש

ne»הזיאל םינזאמה ףכ ןושל  *xתתל  jm 
 genau nach dem Zünglein der Wage) הז by הזל

TERN TON ) ו i . 
bio XL an aes NOU. Wi 

^ Y Wen STA AM 

v / - רצק 
 'וכרב הארמכ + תומדכ b^ ןיִעָמ ,ןיִעְּב : 'מ וא 'כ
 ןכו .אעיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראר אתוכלמ .ח'נ

"neanגיל 'ירבד) בקעי ןיעכ 'א 'וריו 'קנוא , (n' 
py?אתכרב ןיעמ 'ב י"רתבו  .ןוניכובד אתכרב  

 m'3: 'וכרב ןכו | .תוכרבה תנומתו mess 'מולכ
 ג'מ מ"פ 'וכרב .הרשע הנמש ןיעמ ל"נה 'וכרב 'ורי
 ןיעמ הבוטה לעו הבוטה ןיעמ הערה לע ךרבמ
 ,'שוריבו 'וינשמבש הנשמב הנוכנה ini הערה
 ןיעמ < . הבוטה לע ןיעמ 02 ףד ילבבד 'נשמבו
 prb mU ד"ס 'וכרב v" .ד"כ תבש ,הערה לע
 ומש ןיעמ ^ 'טוס ,אמטי ןיעמ :'ג ז"ע .ערואמה
 א"נפ ר'ב ,היל רמאק ןיעמ : ה"ק 'רהנס ,ה"בקה לש

prsה ירמא לכ תא 'גרת .,נ'הוע לש אמגוד ' 
 ונינע G ,יייד איימנתפ לכ ןיעמ )72 002 עשוהי)
 םיחיר עצמאבש בקנ ןוגכ ןיעל המודש המ לכ
 הריכ לש py ,רונת לש py ןכו yy תב ע"ייע
 5b'& םש ;ז"מ ח"פ "ילכמ םינויצ ליעל y 'וכו
 ר'פ ינש ישעמ w^ ,א'פ ב'ב ^55 'תפסות ;ב"מ

men iaל"א ןינייע אתלת יל תיא יאמלחב  
 ילואו .ארונתר אניעו ךיניע ןיתרת דיבע תא ןירונת
 הניפסב רוח ןיעכ 'יפ א"עס 'ג 'ירדנ אניע ןימ הזמ
 ליא תומד "יפו ן"רב ה"כו אליא y'"y וניבר "גו
 ,אנייע ד"או ןאצ 'יפ אנע]ןמ ש"ארו י"שרל סחוימבו
 הזמו םיינזאמה ףכב ןושלה תייטנ 059 ע'למ )3
 ךרעכ 'מולכ ןיעב ןיע ול לקוש היה ime ב'ב ל"נ
 הוש לקשמה אהיש תוארל םיינזאמב ןושלה תייטנ
 הטמל 'ייעו םיינזאמ ףכב ןושלה «ne לבל הושב

C. yeaע"ל ןינע  ceהנפו דצ  Seite, Gegend 
 mm הנה תופצמ םיניעהש םיכרד תשרפ ומכ אוהו

nne nmןינייע תשרפ 'לקנוא 'גרתש םיניע  
 ,ןמת ןילכתסמ ןונייע לכד ןיחרא תשרפ 'א י"רתבו
 לע ןינייע  תוכסב 'א י"רת םיניעב א'כ 'פ םשו
 n) ,'ז ילשמ) הנפ 'גרת ל"נה 'טוסב «Up אחרוא
 (62.< ץובקב ע"לב 2« מ"למ )0 אתוניע לבקל

^bןמ םימ תואלמל : ד"י 'ובותכ ןיעמ  "T prn 
 ישארב 'גרת .ןיעה תא רכועל i053 א"פ 'ובותכ

 אימד SPP ביבי שמ ;יל .טיכ\ רי
 ןיימד ןוָניע ז"כ .ו"ט  תוטשל 'א cn ץובקהו
 'ורוכבבו ותלוז רועו 'ז n 'ירבדל ; $^ 'פ םשו
 י"רתב אתונייע נ"לב דועו ןיילדימר DYY& : ה"נ
 ד"ע ח"מד ה"פ 'ילקש av ו"ט r5 'דמבל 73

mew nnsןירבס יתניעל הרמאש וז . . יתניעל  

 .ויצ הזיאב תילכש הטבה לע jy רמול תישדח תירבע ןושלב לגרוהו (* .טידעיו ןויעו ריער ב"כד ב'פ יאמר יוריבו ('

 .סוקמ הארמ לש
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 ,ינריע .ריע .אתקיע .,קיע NDY .ףיע .הָסיִע *
 133 לצא ד'וי ילב םכרע יייע תינריע

 ,ש"מו

NY *ץוע ע"ייע . 

 .ןחשומ y'"y םוקמ םש יריע *
. 2 

 Mundvorrath) אופפמו 5853-9 ע"למ) תיריע *
 הטקלש תיריע ה"פס 'יעיבש 'תפסות

 'פדבו 'ב י"כב לבא 'פריא י"כב ג"הכ המהב לכאמל
 .תיריע

 ,שע ע"ייע שיע *

 :ח"מר א"פו הדנ 'שווי (םוקמ םש) ולתייע *

 pw ה"כו ולתייעב תחא הבירב השעמ
 הדנ 'פסותבו ולתיה .ט'נ תומבי ילבבבו : ט"מ ףר

 A ,ג"חב ע"ייע noma ,תולתיה א"פ

 -zurück — ab רוחיא j'y מ"לב בקע ומכ) 22
halten, hindernדחא םוקמב רחא לעפ תהבו  

(ich aufhaltenינשמב 72 תוחנמב ג"פב ) ץמוקה 

wy Dלכ ונממ רסחנ םא 'יפ 320 תא בכעמ  

 ןמ רסחנ םא ןכו לוספ הרטקהל הצימק ןיב אוהש
 םלוכ ןכו לוספ הוטקה םדוק אוהש לכ ןורשעה
 אוהו ה"חא]* | .אמעט יאמ CU) 'מגב שרופמו

 bep לפכ ותמגודו םבקעי אלו 00 105 בויא) מ"למ
 Sy ז"ע ןיי תבקע 'ב בקע 'עב וניבר סרג ןכו
 ן"רה ואיבה ןכו ןיי תבכע א"ס bus ב"ער ב"עו
 תוחנמב ה"נכו — תואחסונ ne^ תא א"בטירהו
 ןיא ןבלהו ןבלה תא תבכעמ ps תלכתה .ח'ל
 תחא הנתמ : םשו .ז"מ 'יחבז .,תלכתה תא בכעמ
 . .תובכעמש א"ער 'מו ב"עסו א"עס ט"ל םש תבכעמ

pavתובכעמ , DUבכעמ אל . . בכעמ .ב'נ , 
 'ורי .בכעמ tm^ .ז"י .'וכרב ,ןיבכעמ ,יבכעמ : םשו
 ,הרפכה תא תבכעמ איהש ר"ע א"לד ה"פ 'יחספ
 לוכאלמ הככעמ הז המ ר'ע ז'יד ב"פר 'טוס 'ורי
 אוהש ןויכמו םיחבזב לוכאלמ איה הבכעמ םיחבזב
 בכעיל .'ד ב"ב yn לכ ש"ע 'וכו חומשלמ בכועמ
 המהמתה ןושל לכו היבג היבכע : ב" own ,אתש

nnאבכע 'גשילב  y'"pןכו ןמגרותמב בכע  
 אל (ו'נ יריכ יישארכ) יתא ורחאת לא 'א 'ורי 'גרת
 m5 ישארב דמעת לא ל ע פ תא בו m^ ןובכעת

Coןכו בכעתת אל  "p wm  ,9— בל"ע pup 
 ,ב" תומשל ;" ,ג'מ ;ז'ט ,ט"י "ישארבל 'גרת |

20* 

wiegen)ןיעירכמש םוקמב ןינייעמ ןיא  .ט"פ 373 , 
 י"פר 'הנס יורי לועפ יגוניב ,ןייעמ ינירה : םשו
 ןאכ ביתכ ps תונוע אשונ ןייּועמ היה vy ז'כד
 האיפ 'וריב ןוכנ ה"כו ^O) £1 'כימ ןוע אשונ אלא

wbיפל ב"עס ז"טר  "iאקארק 'פדב הלועמה  
 א"פס 'ודיק 'וריבו תועטב b^ ו"ופדבו ןישאמארקו

N'DTה"ע  D'53ילהת 'קלי ,ןייועמ ל"צו ןייצחמ " 
 םיינזאמ ףכ 'מוא א"ר יוסח 'ה ךל ד"פשת 'ר
 השוע ה"בקה המ ןאכמ תויכזו ןאכמ תונוע ןייועמ
 ,ןייועמ םיינזאמ ירה י"פס ר"דמב .רסח יפלכ הטמ

we vuירה  moןייועמ םינזאמ ףכב ןירה . 
 ה'כו ןייועמ םינזאמה וישכעו n'en יתבר 'תקיספ
 ןורסחמ תועט ןייוצמ א"סו ר"ל o^ אשת יכ 'וחנתב

mvאיה ] — 

Qro Vy) yip py (לילא ראות םש) 0 53 pr 
 לבא ה"יחא]* .אילג תיב 'עב  pwאל

  ^bח"כ 'רומתבו ל"נה ז"עבו .אילג תיב םא יכ :
pra ג"מד  ג"פ ז"ע 'וריב לבא לוכ, py an 
 ז"ם ז"ע 'תפסותב ה"כו ץוק ןיע התוא ןירוק םוכ '\

 לילאל ראות אוה ילואו  Derארקנש 25%
Ty 140 א"ח רעכיבוהאי לליוב 'ייע, % 

 — [ש"מו «p^ ע"ייע

 ,Kalbsauge הרקי ןבאל ראות) NOZP ןיע "6
CEdelsteinח"כ ^20( המלחאו ובש יגרת , 

 ה"כו ה"יחא]* — .אלגע ןיעו איקרמ (ביי טיל ;ט"י
 'ב י"רתבו לגיע ןיע 'א י"רתבו אלנע py ס"לב

 — [אלגיעניע nns הביתב ^n ,'ב 'דמבל

j^p *ן"ייע  De»א"פלאב רשע הששה תואה  
 ג"ע א"ער א"'פ 'ליגמ Uv (א'תיב

jyץעו ע"ייע םיסנ השעמ  SUDפ ר"שהש ' 

 ,יפ יילהת) רעימ 'ביתב.'ע 'מולכ mon ןיע : טעמכ
O5ג"רדבאו ג"יפ ר"קיובו קוספה הזל ט"וש 'דמ 'ייע  

 ה"כו ןינייע : ד"כ 'ליגמ ב"ל nsi ץובקה ,ג"לפ
 ,ד"ע ד"ד ib 'וכרב 'וריב

 qu ע"ייע spu"p .ןנויע *
 .ןיע ע"ייע שונייָע *
 רדש ודצ b ר'כיא ,Kauf) 066 י"למ) אָתּוניִע *

 היתינוא ומכ p^ היתיב רבל היתוניע

 : ד"לק א'ח ונוא qs ע"ייע

 ,לכ py 'פריא ייכב לבא ('

 — צו -



 3n3 )294 ףעלל צינלפפב אבוה) pp י"כבו 'וכו

 " מ"פב בתכ דועו c : םולדנאב ארקנש
 = לכ AQUI bs סרניק "פל vp א"פ "צקועל
 | גל | o5 ל ,52)| |

 = = שלב ןמשב ןיוש ןה תויבכעו Dp יכ הזמ הארנ
oí =המ כ'או  jm "bUןיצקועב . > 

oבלחה ץנו ב'מ  "b ץימכ תייטב ףשרה  . 
 b'sw רורב ל"נ כ"ע תומהבה ןתוא ןילכואו םיצוק
 "  םרוקה ליחתמה רובדו 'וכו ףשרה b^ תויי בכע
 . | םלענ הזו שוריפ אלב ראשנ בלחה yn ונייה הזל

beeםג כ'או ל"נה ףעל 'המו  ^p ymמ"יפכ  | 
 תמאב דיעה ןכו לכאנ ץוק תיבכע יכ ם"במרהל
 ייאח בר "פו : ל"זו רערע שרשבו "ימריב ק"דרה
 לכאנ ירפ םינפבמו ץוחכמ ץוק אוה תיבכע ל'ז
 ג"ע ח"ד ו"פ תבש 'וריב ה"נכו — כ'ע רערע ארקנו
 שרפמה !b" אתיבכעל בט בולצה רמסמב . , ןיאצוי
 = תירקיע "גה וז הארנכ תיִנָּּבַע הכקנלו .ץוקה תכמל
 = Mr םילדג ויהש תינובכעו םדהל לשמ ג"ספ ר"בב
 = = וחוח הזו wey pma הז ולידגהש ןויכו הז יבג לע
 -'קליב ה"כו תינובצע םירפסה 'יגכ סרג 'ג בצע 'עבו
 = "וחנתבו ,ז"כ .ה"כ 'שארבל בוט חקלבו י"ק 'ר תודלות
 ץוכקהו .ינומצע שבושמ רתוי 'ד D"  אצת יכ
 םיתמ ויהש ןושארה ןברחב : ויה םיבוט 'פ ר'כיא
 ןיינבכוע ויה אל ןורחאה ןברחב לבא pix חירמ
 י"כ 53 yw (תינובצע =) בצע ע"ייע לבא 'וכו

 -- [ונאזנול ם"רהמ איבהש

 Spinne 7^23y מ"לב (p^ אָתיִבוּכְע בע

 ירוקו םוגרת )€ e ע"לב
 —— ה"יחא|* .אתינבוכעד ןיוקבו ויה sn ייעשי) שיבכע

 — .אתיבכעל דיקפ יד 'ג ,ז"נ 'ילהת 'גרתב ה'נכו
 < אסריא : בושכע nbn 'ד ,מ"ק 'ילהת 'וגרתב לבא
 -- Otter, Viper] אבוכע D/bb "b אתיבוכעד |

 לילגנ םוקמ םש Co22P 812327 — רבכע
CAyafenןילעופה תא רכושה 'פד הרגהב  

 תאז ר"קיוב .אירבכע ינב היל וקבש אל C ר'פ מיב)

 wp = (אָרְּבְרַע 2 032« — 253

 ל עפ תה .ותלוז הברהו ג'כ . א" 'דמבל ; מ"ל |
"vבכעתמ :ג"לד ו"פ 'יחספ  muon jbר"להק  
'pםשהו .בכעתמ ינבש וביט המ :קוחשל  
 ,ןירבזג .בוכיע cvm א"עס ^Y 'רומת טשפומה
 ה"כו בוכיעל , . הוצמל vy ט"לד ב'פ 'מוי 'ורי

ovורי 'ייעו א"ער ג'מד ה"ם ' ^nDbט"כד ב"פ  : 
 ז"פ םש ,תרטאתא הוצמל . , תרמאתא בוכיעל
 ג'פ 'ליגמ 'ורי .בוכיעל anm וילע הנש : ד"לד
 א"עס 'ה 'מוי ,בוכעל וא הוצמל ןודכ wo" : ד"עד
 בוכע ב"כ xr ab 'א ocn .אבוכע ב"ערו
 הככע .ח"ק r'p: 'ומבי אָבּבַע ןינע ןכו -- .ארדנ
 הבכע .א"מד ח"פס 'ירדנ 'ורי יוכו שיאה ןמ איהש
 ןושל אלא הבישי ןיא .א"כ 'ליגמ ,הנממ הניאש

 — ]3 בקע ע"ייע Yy. : א"ע ז"ע .הבכע

 ע"לב אבוכע ס"לב תיבפע jb ץובקה) ,תויִבְּכַע
(eine distelühnliche Pflanze ><פב ' 

 jp ץוח 'מוא ןועמש 'ר G5 גיפ ןיצקועב ןורחא
 לבא (CT nna ןיי ידכ איבמה 'פד ג'סב .תויבכעה
 תוקרי e^ תויבכעה תאו פר גי קה תא ןינקתמ
 ןיחתורב רואה y ('ןקתמל ךירצו pun ןהש
 C הליכאל ןייואר ןניא ןקתמש םדוקש י"פעאד

oi»הבר יישארבב .הליכאל ןקתמל ידכ ןלטלטל  
pho 65 gpתיבכ ע וז תיי יג ישב  *) 

 mm .םירד םירד היושע איהש ('סרניק וז רדרד
 אתיבוכעכ אהיו 'גרת + .ז"י יימי) הברעב רערעכ
 ןהש Cw rss זעלב תויבכע bm C ארשימב
 C ודרק זעלב [פרנוק] (סדנוק) .אטאטמ יניממ
 סעלרעפ יה לצא) גרובסניגיר י"כ ק"העב ה"יחא]*
 אוה בשע ןיכלוו ש"אלבו אר'ייופ ז"עלה )5 ריטב
 man me" כ"ע Ton bx "ww םוקמב לדגו
 ילואו Veilehen = 7106 = א"לייופ םעלרעפ
 Rose, rosa אוה ךורע לש pn" יכ בשח בתוכה

peםיצוק יניממ אוה יכ ןוכנהו .רקיע הז "יפל  
 מ"יפ ^bn m ,'ג יישארבל י"שריפ p םילכאנה
 ןיצוק וילעש חמצה אוה bum 'קועל ם"במרהל
 ךכ רחא ןתוא ןיכילשמו ןיצוקה ןיפלקמו הברה

mopרשכב לשובמ וא אנ לכאיו שוש ותוא  

 לבא םיישב ונינפלכו תילדב תועטב י"כו עיפרשב לבא רייפדב ןוכנ ה"כו סרנוקה 'ב ויו vix ב"ה י"כב ןוכנ היכ (1
 — םוקמב ?w Y' ךורע י"כב ל"צכו סנריק םוקמב ג"הבב לי'צכו גיפס שיווי יפסותב 'פריא י"כב היכו סרניקה יישר .י"יכב
 (b"' ריפדו ט'ק ייכב pas היכ )* .ש"ע D'op יעמ רורב תחכומ שיירב a^ סרדנוק שבושמ רתוי ט"ק י"כבו סנרוקה
 ,ר"פרבו ב"ה ייכב ןוכנ היכ )* .הכרבל ב"ה י'כבו ןלכאל ז"'ואב (* .וניבר םשב vOv ^D טיוי יה ז"ואב היכו 'שמאו
 יגרתה איבה רערע שרשב pom (* .1 הרעה יייע ר"פרב ןוכנ היכ )5 .תויבכע ולא cai ה"כו תויבכע pupn ע"פדשבו

 < 8 אוה ילואו י"פור ע"פדבו םיקד םיפנע ramüeeio טיייאלמ אוה ילוא ט'ק י"כב m )^ ,ויייוב יימריל 'יפב לבא אתיבכעכ

.eardi ץובקה אוהו "mp ע"פדבו Distel, cardo — ש"ק י"כב ה"כ )* .Müusedorn, ruseo m"won 



197 

 ארבכע אוהה :ח"פ ז'ע ,'א רח ע"ייע נ"שו .ה"מ
 , . ארבדד ארבכע : DU ,ארכישד אתיבחל לפנד

 ארבכע :ג"ד א"פ תבש 'שורי .( אתמד ארבככע

cn amenיקיול 'א  a^אמכוא ארבכע ט'כ  
 ,'ד ,'ו א"ש 'גרת יִרָבְכְע ץוכקהו ארויחו אקומסו
 איִיַרָּבַכְע ןיליא : ט"ד ג"פס מ"ב 'ורי ^in^ w יה

 וניברו : ויל 'ציב אָּתְרַּבְכְע הבקנלו .'וכו איעישר
 — [יקמרפסא ע"ייע ארבכע סרג

 והיתתמ ןב לצא ג אוהו Akko Ty) םש) 1כע *
 י"א לש  הנופצב ('ב ידיי s5 'וינומדקה לע)

 הברהו ." Ww 'כימ .א"ל ,'א 'יטפושב הרכזוה רבכו

 'ז DU ,ןופצכ וכע א"מ א"פ "טיג 'ייע ל'זר לצא
 והנימרו אמייק י"אד הנופיצל וכעד ארמימל ב'ער
 ףוס 'תפסות ה'כו 'וכו ביזכל וכעמ ךלהמ היה
 וכעמ ןיכלהמ vow 602 א"פ 'יחספ 'תפסות ,'ולהא
 ייעיבשל pw א"פר 'יטיג 'תפסותב ny דועו ביזכל
 CD ד"פ ז"ע 'תפסות ,ה"פס 'ובותכ 'פסות ה"פר

 ה"פ ר"ב .וכעל םיגד . . ןיאיבמ םולכ מ"פ ר"מש
 DES ע"ייע וכע רפכ pipi -- וכעמ הלועה גד

p»זובע ע"ייעו , Cp"זוגרה 'עו וזוכא  

 6% 66 bs" ב"ר תעדלו

(After, Schamtheilולא לע 'פ תורוכב תנשמ  
 p^ ..ךעממו וזוכע לע ובישומ Co 'ורוכב) ןימומ
 ל"צ ה"יחא]* — ona yy תובגע וזוכ י"לב
 רבכו nip ל"צכו רתסנ ףוג אוה ו"יוה יכ זוגרה
 — yn] שארב 'ימושרה 'יכרעב הלמה 'יפב יתכראה

 ןמ וא תולזמו םיבכוכ תדובע ןמ עוטק) ם'וכע *
 -Gétzen תולזמו םיבכוכ (תדבוע) דבוע

(dienst, Gótzendienerם"וכע המ ב"עס ז"מ 'דהנס  

 ,ם"וכע דבועה האלהו .ג"נ ^21 ארסתימ אל הנמזהב
:3'D ovיאלהו :'מ 'יחבז , סם"וכע יתרשמ האלהו  

 דנועל ןכו .ם"וכעל טחושה .ז"מ םש ,ם"וכע יריעש
 םש ,'וכו הרותב קסועו ם"וכע .ט'נ mun" ז"ע
 ה"מ ב"פ ןירישכמ ,היוליע ם"וכע שוניעאד ןחכשא

r5 bח"מ . "bהבקנלו  .T'D pwם"וכע  nw 

 Y^"3 QMaass הדמ b^ .אלכוא ומכ אָלְכּוע לכע
weןיברעמ לכב  sub Quo "yקרי  

 הניפסה תא רכומה 'פד 03 ,('ןילבת אלכועו

 (אָלְכּוע — לכע — ּאָרָּבַכַע — רבכע

RO RRו עו 2  
My 4 (8 ;  

 זצק

manזירכמ הוהו ארבכע (6'אדה ל לע 0'טפ  
 ה"יחא]* .(' הנוכש 'יפ ייחד web ןבזימל יעב ןאמ
 vim היהש דחא לכורכ השעמ ר"קיוב ג"ונב
 עדו ירוופיצל תוכומס ויהש תורייעב
 םירפכ ןיב והיתחמ ןב הנומ r5 ^b וייחב יכ
 כ"פ 'ב רפסב דועו Ayafágn" םג ןוילעה לילגבש

^Dוריכזהו ןכ בתכ 0  Dy "Uoהז יכ ןירופיצ  
 וניבר 'יג 2^ עודיכ ןוילעה לילגב כ'ג היה ןורחאה
 ושרדמ ma היה םשו דחא הנקב pow ר"קיו 'יגו
 ירבכעל ןיקלס .ה"כד me 'וריע 'ורי יאני 'ר לש
 : ז"מד י"פ 'ומורת 'ורי .'וכויאני 'ר תיבדמ ןיעמשו
 !y" ףלאל דח ארבכעב ןוב 'ר יב DP 'ר ירוה
 ןילוח ש"ארבו Cv) שירכ אל ח"מ י"פ 'מורת ש"ארב
 ל"או ירבכע יב הוה יאני 'ר .'ל ז'ע .ג"ל p^ ז"פ
 (np (ירבכע יב ע"ייע 'וכו ירוככע יב הוה אידה רב

 ירובכע ר ב 'ימעפה יתשב ס"ש י"כבו .םוקמ י"שר
 ןכו ירבכע וא ארובכע םוקמה םש לע ארקנ 'מולכ
 רב היננח 'ר ד"ער T^ $'b niv 'וריב ונאצמ
 אייח 'ר יבג היתדיבע רבעימו לזא הוה ירבכע
 םגו : ח"מד א"יפ 'ומורת 'וריב «mo ^2 איירופיצ

nmבורק היה (ירבכע) ארבכע יכ תצק החכוה  
 DNT* ןאמו ןדייצ ןמ יתסנכ 'פ ר"להקב .ןירופצל
 י"כב ארבכע ןכו ,ירבכע ww ילוא \"ןירבכע ןמ
 Okbara םוקמ היה ארבכא וניבר 'יגלו 'ישודיק ס'ש
 ןאכ וניבר ש"מ pub לכ לע — אנוא yy לבבב

^bןוכנ וניא הנוכש  [mw — 

 ס'לב .,/5%% yrbs ץוא ץוש (cw no רָּבְכִע
 השלשב תונוממ יגיד 'פב aus) ארבקוע

 ווהד אוהה (:ט'כ ידהנפ) ;יקדוב דציכ 'מגב ררוב הז
 הז רבכעכ 'מולכ ירנידא ביכשר ארבכע היל ורק
 תורוחב סינכמ אצומש המ לכו ןירניד יררוגש
 ויסכנ .לכמ ןתונ וניא ןרצע הז ךכ ןהילע בכושו
 :א"כק תבשב ה"נכו ה"יחא]* | .םיינעל םולכ
 רנכע :^ 'יחספ .ש"מו יקמרפסא ע"ייע : "ל 'ציב
 רבכע : םשו .םימעפ הזיא ש"ע ויפב רככו סנכנ
 | .(האיקמ איה) רבכעה ףא ג"מ ט"פ הרפ :רוחש

 2p :ו"כק םש .'וכו רקנמה רבכע א"עס B" 'ילוח
323pםיבש רככע : םשו ,המדא ויצחו רשב ויצחש  . 

 'כוס א"ער ח"כ 'ציב : א"נק תבש םירבכע ץוכקהו
 "טיג ארבכע ר"אלבו ימגג ^yep a 'וירוה : "ל

v33 ma )'תומוקמה תומש רובחב ליגר אוהו ב"הו טייק  y'"yס'טב דיילו יא ויו י"כב )? .אי'תהל ע"פרבו אדה  mw 

 ןהאזיוועל יה תעדלו (5 .זנוגש עייפדבו 37m ט"ק ייכב הייכ (+ ,191 רעיוביינל יגאיג יייע ןיבבט ןמ nan זיראפ י"כבו )?
 אלכוע ג"ונבו קרי אלכועו ןילכת ארטיל ב"הו טייק י"כב אלכועב ר"פדב )* .81900מ91[86218 איה ארבד ארבכע 8

 .קרי ארטילו ןילבת
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 (אָנְכָע = ןכע - bow) — לכע חצק
 ךכ ריסב לכעתמ ושבה המ" +" ,יס"יילהח) ריס | השמחמ ns" אלכוע המכ שרופמ (א'ער יצ ב"ב)

 אלו : סלעי ^n ,'ב בויאל י"כ 'גרת .םש ולכעתנ | אשמוחו הציב אוהו םיציב השש בקהו בקה עבורב
 -- [א'עב 'גרת יסופרבו \' לכעי ןיינמ (ב'עס 'ח) הדמב v23' 'טוסב ק"פב .(' הציבד
 , | wm" עבור ap יצחו בק בקרת יצחו בקרת תוברל
 ךפוה היה yy ט"לד א"פ ז"ע 'שורי (?) אלכיע * | (oye לית ('ו ליפאו ןמות יצחו ןמות עבור
 mob) .ר"כר 16 יאמר 'וריבו הילכיע תא רכומה 'פב .שערב ןאוס ןואס לכ יב )05
 < ושרפל יתכראה רבכו הלביפ ןוכנל כ"מה "ג לבא | תטשפ יאמא (:ה'פ rr תוריפ רכומה 'מגב הניפסה

 | ,(היכר א'ח) היתחספא 'עב | המכ, b^ אלכועב ילכוע האמ הויחמר יאהמ היל
 הב וצרתו הילע wn 'טולכ ןאכ ודרמ תודמ
 התתפתנש myi 'פד ג"סב .(' הברה ןיצורית

mama)הוסנא יזוז רמימל אכיאד ג"עאו (.ג'נ  
 אלכועב ילכוע האמ היל וחמד ןאמכ אנימאד

^b4211021 איההב י"שריפ ב"א) — תוכמ האמ " 

 לזרב השארבש העוצרב [תוכמ האמ התוא ןיכמ]
 טעמ יונשבו אלכוע המשש הנטק תלוקשמ ןימכ

 : ח"מד N^ED 'ומורת T^ (יטרפ םש) יאַמְכִע *
"CUיאמכע ןב ןתגוי ר"ע ר"ד ב"פ תכש  

 poi אלל הגוהו m'b ^b תבש 'לה rosa ה'כו
"byי"בב לבא יאניכע (א'עס טימ תבש) ם"שה "יג  
Dvםיתעה 'סבופ'א  ^wף"ירב ה"כו יאמכע ןוכנל  

D^3) »"5תבש  vזימ :) own31 .ןנחוי 'ר "יגה ^ 

iתולודג תוחפשמ 'ב : ו"ט 'ומבימ כ'ג חכומ ם"ימב /  
 יא מ כע ןבמ םיעובצ תיב תוחפשמ םילשוריב ויהש | 7U אלכוע יכ אריהנ אלו 27 איההב ם'בשריפ
 E m לגרומ היה לשמ אלא אוה לקשמ םש אלו הדמ
 b .(תחא הדמ nn תודמ האמ והכה 'מולכ םנמזב
 .E י"למ g3128 ס'למ (והְניִכָח ומכ) אְניִכע )8221 [כע | i .(יובותכל מיטשב אבוה) אמק ארודהמבו ה"יחא]*
 .. לש rmn nt Otter, Seblange 506 £piàva = דיינוטסב ל"צו ר"יינוטסב ילכוע י"שרב דוע

Stockstreiche, bastonnadeוכרב) וז אנכעכ תוכלה והופיקהש יאנכע | <והש ב'ר םע ןידה לבא ' .b/^4 | 3^2  

 4 םיבר ירבד לע pon רשא לע vno (7? | ce quy aem) אלכוא םע אוה דחאו הדמ םש
 | יעב אל עשוהי ^ אנקיסאו םלזלז וליאכ אצמנש | מיה p אל ל"נה ר"דממב כ"מ לעבו .ויתשריפ
 3 אתלימ ימדמ אלא וניתנשמב שרופמ יודיג ןושל | .noel הנטק mm ןוכנהו םינמק תלוקשמ שרפל
 / ימדמ אל א'ר העבראו ovy הכשמו אתלימל פינה pena טסה תא שריטה בו
 « אלא חכשא אלו וניתנשמב שרופמ יודינ יעב אלא | sos יטוס יתפסותב ה"כו האס ןינעמ ןואס שרדש

 ליכאמו לזוגה ףוסב jon ya שרופמ דועו אתלת — [תועטב טמשנ 'פריא י'כבו אלכועו ןמות
 רכושה 'פד הדגהבו (ב"ער ז"יק p'2 הדש לזוגה 'מגב

^b 53v528 ומכ  (erzehrenפד ג'סב ' snbןילעופה תא |  n'Oת'פ :דיפ ) יחתפ אנכע אנכע 
 'מגב ןידה רמגנ 'פב .ויבא לצא ןב סנכיו \" ךיפ | שדקמ חבזמה 'פד ג'רבו Cvm ימוי) יפלקב

Coe cniךמסד | לע הלועה תא שאה לכאת רשא  yw DW]ומש ירמז רמא רחו 6רימ ידהנפ)  
 לארשי לש ןהיתונווע ןכיעש ןכע ומש ארקנ המלו | יאו ריזחמ התא הלוע ילוכיע ('ג ?o^ P חבזמה
 E ללכב לארשי לכ ויהש תמקעמו תבבסמש אנכעכ | דיג 'פד (i3 .תרו ש ק ילוכיע ריזחמ התא
 i" הארניל ךא העפאו שחנ "53 b^ 8'2( — .אטחה | התא יאו ריזחמ התא רשב ילוכיע C3 "ליח) השנה
 D דופק המש רשא היח ןימ יימורו י"לב ןאכ ושוריפש | לכאתיש ידכ ומכ b^ .תומצעו םיריג ילוכיע ריזחמ
 3 ומכ ץוחל היצוק הרויו רודיככ תבכסמ םימעפלו | ה"יחא]* .ירמגל אלו אוה רעוכמ רבדו Cana יוכרב)
 Jgel, £yivog י"לל ןויכ ב"ר הייחא"] Gun» | לעופה .ש"ע רכע 'עב א"ס יפכ : ט'צ ק"ב לעיפהו

 הצור כ"כ לעבו הרדק ןימ הלמה וז תארוה on | ל עפ תנ ,תולָּבּועמה סישה ייגכ) ד"מ א"פ דימת
 E ר"פד 'ינכ וא יאנכע לש ורונת mb שרפל | וניבר'יגכ w "v3^ לבא לכעתיש ידכ ל"נה 233
 4 םירמואה תעדלו ,ש"מו ןכח ע"ייע לבא יאני כ | וארק ךכל ד"יפ 3122 .(' אלכא 'עב ה"כו ף"לאב

 .הימגר ייפמ קתעוה )? .טיפ רירמבבו גיפר יר "יעשי 'קליב יילו פישב ונינפל ייל (* .ח יי ר ם ש ב ם"בשריפב היכו ('

 ,לכאתש ידכ סיטב w^ יחכונה ya ר''פרו טייק י"כבו (* nwbn. ייא ע"פדבו ס"שב ה"כו ב''הו דייל "ו ייכב ה"כ )*

 .יא לכע yovy אלכוע לייצו תליכופ ןעכנימ ס'ש v33 ךפיהב ייא .טיכ ייבוריעבו (* .סעלי ומכ תויתואה ךפיהב כ"או \*

 'נכרבב גיוכב (* .ןגוהכ ןייע אל ויתופסוהב רעשיילפ n םגו 'עה הז ייפב העט ןכ ןעיו םלעתמכ wy ney יוועל יהו )*

 :ךיטופ ק"בב ('" .(5 הרעה גיפש ,גיח) ןכח yy רועו וז אנכעכ םירבר ופיקתש מיבבו הז יאנכעכ והופיקחש "052

C Ny svn oM tdטסו ב 1 04 שגבו ה שידו בש ב  JUS S adl i cea ai cu a RCM. 
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 m"am רקענ חלד 'קב (Copy ביתכ 'מגב .ץוחל
 ןיצוריכה pex ילכה ךותמ, 'טולכ יתא אק אנמד
 ילכה qune רקענ ww שביהו הלעמל ןילועו
 ךכיפל ילכה ךותב סנכנ אלו  ףצ וניאו ץוריבה

(fonןרכוע א"יו 6 ה"כ 'וכרכ ותמש ימ 'פד ג"סב  
 אימ יילוה mS דחא טחושה 'פד Di ,ולגרב
 הדנב ק"פד ג"סב .הנש ןירוכעב אבר רמא )25

Cows Cemםיצע לזונה 'פב .ןרכע שמש  'b33 
 C ךחומ ("רכעיל ל"א «^cn p ןינמואל ןתונה
 qme לכעל א'ס .וחומ לבלבתי 'מולכ וללק 'יפ
 אקר ןילולצב מ'ה .(Gy» ms oo עבטמ לזגר 'מגבו
 .אל היל וזח אק אלד ןירוכעב לבא היל וזח
 .ותרכוע העמק חור 'יפא .,'ה הטופב ה"נכו ה"יחא]*
 ה"פס 'ומורת 'ורי ("םירוכע םימ ח"מ 'פ בקע ירפס

Ty Yesרהנס ,רּוכָע ןיי ' :T'התא הזה םויה  
 הלולצ פ"פס ר"ב .ב'הועל רוכע התא יאו רוכע
 התיה םירוכע , , התוא םתרכעו תיבחה התיה
 רכועל : ח"כר א"פ 'ובותכ 'ורי .התוא ונללצו תיבחה
 'ורוכב .'ט הדג ל ע פנ  ,תללצו nsnm ןיעה תא
 ט"יד T'b הטוס v^ ,בלח השענו 555; םד :'ו

vyםישדח השלש רחאל אלא רכענ בלחה ןיא . 
 EN" 'יידבועב העיבש היניע :נ'ר ב"פס הדנ יורי

 ,ִריִכְע : ה"נ 'ילוח ליעפ י נוני בו .הילספ אל רוכע
 ילשמ Sn ל עפ ת א .היתעד אריכע .נ"ג "והנמ
 ב"כ p'b ר"מש טשפומה םשהו .רכעתת 'ו ,ו"ט

 ב"של ק"ררב תּוריכע ומכ b^ הָריִכַעַב ותלפת
 קי ה כ

 םינפב 'ייע «m'y ומכ (q'(2) םיִריִכַע —( רכע
.hN רכומה 'פב (Pressbalken, Presssteine 

 תיבה  Cre v3תא אלו ןיריכעה תא רכמ אל
 .לגלגה  ^bן"ונב ןיריכע תובושתב  im pnישבכ

^p הרוק אוהו. "3n תיבב םיתזה תא ןישבוכש 
(r^ יפב ליצ] (אייפב) 1303 ןילינעה qm ןיריכע רחא 

  orm. 5555ישבכ 'יפו םיריכה  pmםינכא ילנלג
 .םיתזה ןהב ןישבוכו ןינחוטו עצמאב תובוקנ

 טירס) נ"הר סרג םש 'ילכב ה"יחא]*  Gןיריכה
  vumושריפו ןיריכע ל"נה  "yבתכ דועו ישבכ

 איצק ,ד"ח שככ 'עב אצמת םייונש רתיו ןודיכ ד"א
 זינע ח"מ א"יפ 'ילכב 'יאד ןודיכ 'יגו (שיע ? הרעה

 (םיִריִכַע — רכע — i9) =) ןכע

 ןכ ww השועש רונתה לעב יטרפ DU אוה יכ
 ט"מ תבשמ היאר איבהל שי (:טינ מ"ב  יופסות)
 יפכ .ב"ס תבשב «n .יאמכע ע"ייע לבא א"עס
 הנכע לש סראכ ז"טפר ר'קיו bw ס"ש י"כ "ינ
 ע"ייעו 6 ו'צד א'ח) םרא ע"ייע "גה יונש ןינעבו
 תשרפ לע בשוי היהש אניכעל ve ר"בד .סעכ
 pv : הדובע ברמו 'פ ר'כיא .ןכע ז"לבו 507

avaקליבו ןיגכע א"כש 'פ וניזאה ירפס ץובקהו ' 
 'רהנס ןָּכיִע ונממ לעפהו — ןיניכע ה"מקתת 'ר םש

 — [ךורעה "יפו ל"נה

 מ'למ טישכתל לגרה תלשלש מ'למ) סֶבִע 1
VE) ימלשורי השא המב 'פב (Fussfesssl 

Gmaהמכ איקודרוק )0^ 52 היעש) ('םי םכ ע  
 ןימ ב"א) — .הנפכעת םהילגרבו (ז'ט ow אמיתד
 ל"נה 'עמו ה"יחא]* = .(םייקדרק ע"ייע םילענמ
 אל ןאכו יחכונה 'עב ושרפמ היה וניבר יכ חכומ

 — [ךויע "55 אלו 'יסופדב אל אצמנ

 חלשב 'תליכמ Schlange) שחנ ;i£ י"למ) סֶבָע 2*
 n) ,יל ייעשי) העפא ןיא א"פ עסיו 'כסמ

 אוהש my bx האור הז םכעש ורמא סכע אלא
 : יקליב הנוכנה 'יג ה"כו "53 nb To ריואב חרופ

— m^ "p חלשב 'טוחנת יייעו ו"סר ^ mb» 
 ךפיהב םיעפלו  memwsסעכ  y» y'"p.סרא

 (השאל יטרפ םש אוהו םרוקה vb ג'ל) הָסְבַע
 הסכע יאמ (ז"ש תונברקב שי 'פב הרומתב

 התוא האורה לכ (ןנחוי ר"א rb rm) עשוהי)
 .התומכ הפי התיה wow ליבשב ותשא לע םעוכ
 הז שורד ילכו .היפוי ךותמ י"שריפ ןכו ה"יחא]*

 — [איה םדוקה 'עמ סכע ןינע הלמהש טושפ

 (יעושתה vno םש וָלְסַכ ומכ (b וָליִסְכַע .
 מ'מ יישאר ותשק שרד ח'צפ ר'בב

 nep לזמב השוע אוהש וליסכע m וכ

bo) $3»ע'לבו . pup Aeחולד  pbםילולצ  
trübe machenתודמ יתשב (םינפב "ייע דועו  

 שביהו רכענ חלהש אלא Cx ףד ה"מ) תוחנמב מ"פ =
 בורעתמו הטמלמ רכענ חלהש b^ .רכענ וניא
 — [ףצרמ ע"ייע דועו -- ןודכ vy הל שי רחא | אצוי ילכב שרקתנש המו לולצ וניאו לבלבתמו

 ינשמב םגו )9 . יר עשוהי יקליב יילו ייל ונינפל (* .יפיסכע תועטב ע"פרשב לבא ריפרבו טיק vis ןוכנ היכ (1
 אמיאד גיונב )5 :(.  דיל ףד יקילייגנא (v יוחנמל היימגר ייפמ קתעוה f) .ף"כב יוינשמר הנשסב לבא ף"וקב w^ סישד

ama )*רכעל . ') visלבא )? .איימ א'פ תוכאב םיערה םימ ומכ )5 .היחומ מיטשבו 'ר ס"ש  ysתחת ל"צ ןודכ  

 י Ap ד"טב ^ הרוש 5 :ד"חבו א'יפ : ביפ



 sen וניִאד הלוע וז ירה רמא אלא ^C ל'ע רמא
 .תבוט ימד אלא תיבה קדבל ןתונ וניא התוירחאב
 < TN ןהכ המכ ןידמוא (*התבוט אוה המו האנה

 " ןתיל הצור ןמז ותואב ('ד בו עה רמשממ וניאש
 = ןמז דע ול ןיתמיש (" [הז רושב] רושה לעבל
 = ורועב ול הכזיש ידכ ותולעהל ול והנתיו ותרמשמ
 - ותרמשמ ןמזב אלא ותולעהל הז ןהכ יאשר וניאש
 .ןתיל בייח אוה ןכ ןתיל הצור ןהכ ותואש המכו

 םא ("ןכ רמא םאו eon sm רמול לוכי חבזמ
 ןתונ הבדנ םאו םינהכל ןהימד תא ןתונ םה רדנ
 שידקמה 'פב ^w" .(""ןנירמאדכ ןתבוט תא
 ןיפיסומ ןיאש 'ל ןינתונ םילעבה )3 «v ייכרע)
 'מגב תורוכבב 'ב 'פב m. לש יוליע לע שמוח
 ןהירבד לכל ןילוחכ ןה ירה (ב"עס (ve ןבלחו ןדלו
 ארמוח, 'יפ .דבלב יוליע תוצמ אלא םהב ךל ןיא
 ינרת | ('ג יזיכ 'קי) ךכרע mm .(""היידס יעבד
 (y שדקמ שיאה 'פד ג'רב )75 ךייוליע אהיו 'ורי
 אלא ןרמא אל ימנ יעקרקמב 6 ג'מ (emp וחולשבו
 והנימוקואו אינפו ארפושד אמושב b^ .יוליעב גולפר
 לכ pw" הרמב b^ אתחשמב גולפא לבא ימרב
 אנמתר בתכ יאו (C7 תומבי שירב onn אוהש
 אנמחר רפא אק האלעה לכ אנימא הוה הלעי אל
 אל ל"מק ןתוארהל ןהידיב םיאלכה ןיאשונש 'יפ
 ינא (א'עס wb םש) לרעה 'פד ג"סב .(" שבלת
 = האממ nM הלעמ p^ (" הלוע לוגיעב wey הנוש

 < | ("לכה yes אלא הלוע הנוש אנתה היה אל
 Loo הלוע eo) יוכותכ) הקינמו 'מגב ורמאש י"פעא 'פב
 < //  "'שארב) לעב תלועב [איהו] (* ומע תדרוי הניאו ומע
 " | םא b^ .ותדיריב אלו לעב לש ותיילעב )0
 הלוע התחפשממ הבושה החפשממ וא רישע היה
 אוהו הרישע איה התיה םאו ותלעמ גהנמכ ומע
 = .התלעממ ומע תדרוי הניא התחפשממ תוחפ ואינע
 1 דרויו הלוע ןיכס Cn "לוח ןיטחוש לכה 'פד 'מגב
 התיעצמאו mam היתוצקש p^ .וב טוחשל רתומ
 וב ןיאו קלח היפש אוהו תדרויו הלוע איה וז רצ

"E 

puתיבה  uvmישרק ןתוא ןימירחמו יוליע  

 ןנברד הזה ןמזכ המורתהש ילולו ןירתומ ראשהו |

 בושְכע * יי 3

atop *אתינובשכע  ni»שיבכע ומכ אוהש  
(Spinneתפסות ' mb mbןכותל לפנ  

 םיצקש yb" ינה לכ ש'רה 'יפו 6 יאביש בושכע
qmילהתב 'יפ י"שרו כ'ע ' npשיבכע :בושכע 'ר  

 ,אתיבוכע םש 'גרת ןכו (araignée) ז"עלב א'נייריא
 אדה ד"ע "s ב"פ ovy 'ורי ךכ ילוח ןימ ארקנו |

 .ןעררוע 'ע כ'ג 'ייעו .הנכס C אתינובשכע

^b» PUZP "6התע  (unק"פ תובא הנשמ  
"b יתמיא וישכע אל pw OD 

 .העשכ דע ןמ בכרוה אוה ילוא ה"יחא]* = .התע
 "טיג  Oy,וישכעמ . . םויהמ  menכ"ד ז"פ

 א'ער  "rv.הנושארב ד"ער א"כד א"פ יאמד ,

 ג"ער נ"כד ג"פ םש ,וישכעו  "vv:מ"ד א"פס ז"ע

(Vb יטופ 'תפסות יייע) ד"ער .ד"כד ט"פ 'טוס "ורי 

 וישכע ב"יפ ר'ב ,וישכע לבא . . הנושארב < .
 .וישכע  "Uv,ןמז רחא . . וישכע .ט"ד ז"פ תבש

 וישכע .ד'ע ב"ב ,'וכו םימ שיש וישכע .א"צ 'דהנס
 = פ"ס ךתלעהב ירפס ,'וכו יתעבשנש  m'yדע יכו

 ע"ייע וישכעו . . רבעשל ט"לפ ר'ב .'וכו וישכע
 ןוהרה  m Yn'וכרבבו  iDד"וי אלב ושכע

 - [ע"בשפהבו יבשת "ייעו

 hinaufsteigen ילע ,אָלְע ר"אלב nby לעפה) לע

 .םינפב y" תונוש תוארוהב לעיפו ליעפהב
 ואיער כיל men (* ף ו מב CWerth יּוליע םשה
 חבזמ ישדק דחא b^ .יוליע שדקה ןתוא ןישדקמו

Umןינשמ ןיא תיבה קדב ישדק  msהשודקמ  
 ןישידקמו הלועל םימלש ,pais הרומח השודקל הלק
 תיבה קדב ישדק םשל יוליע שדקה חבזמ ישדק ןתוא
 'ירמאדכ יוליעה והמו תיבה pao ןתונ by ותואו
 םירחמ 6 ח"כ) והדש שידקמה 'פב ןיכרעב
 םישדק ןיב םישדק ישדק תא םדא
 רוש רטאש b" םהימד ןתונ C 3 55 םא  םי לק
 יגס אלד ןויכ ותוירחאב בייחש הלועל ילע הז
 ליאוה] תיבה קדבל ves ןתונ היל בירקמ אלד
 אוה הבדנ םאו )* [תיבה קרבל יוליע שרקה ושידקהו

qmsישדק  namאל הבדנד ןויכ יוליעל שידקהש  

 "y רייפ תבש יוריב (? !ובאושה i333 (688 ט"קוצ) ואביש תחת 'תפסות י"כב ליצכו בימ טיפ nb שירב גיהכ ('

 ייכב ןוכנ ה"כ )5 .הימגר ייפב ייל (* .קרפב D'b3 ע"פדב לבא ביה ד"ל Ya wp י"כב ןוכנ ms )5 .אתינומשכע דייע
anסייטב וייופדב (? .הימגר ייפ יייפע ל"צכ (* .רתונ ם"יטב 'ציניוו יזיפ יפדב לבא ימאו ר"פדו ב'ה ,דיל טייק  byהיכ (5  

 pss m/3 ('* .דבועו םייטב ויופרבו יימאו רייפרב "35 ה"כ (? .האנה תבוט יציניוו יפדבו mnes "פב ה"כו 'מאו רייפדב
 . .חיימר m ילייגנא v5 ץבוקב) הרומתל היימגר ייפמ pnyw כ"ע ('? .כייאו mua ייפב ('1  .ךורעב ליצכו ה/ימגר ייפב
 ילקנואב ןכו רתוי הארנ הזו הייוליע י"רתב גייוכב (+ .(.ט"ע רצ יורוכבל יקילייגנא v3 ץבוקב) mis ייפב הייכ ('*

 .עיבשפחבו ייישרפ ןייעו )!7 .םילוגיעב לוגיע ג"ונב ('* .זנטעש שבלת אל אנמחר בתכ תוסכ ירכומ ייפאו ג"ונב (1* .תינסרופ
 .הארק יאמ אנוה בר רמא רוע ג"ונב ('*
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 ילע הנוש היה ל"ז לאננח וניברו voy טלוש ןיאו | (oro oni תואב תוחנמה לכ 'פב 4 .('ללכ המיגפ

qnoםישככ ינש לע םחלה יתש  miוידי יתש  | pyינקיזת לאו רחא םוקמב ןיעה יאוב 'מולכ  C 
 יאתת אימ ועב יאליע ךינמיסו 09 תוינעתב ק"פב | הלעמ «pn ר"א .דירומו הלעמ איבמו ךילומ הטמל

CYדירומו הלעמ  cobאימ ועב אל | ולש ץראהו םימשהש . ^bארוסב ברו אעדרהנב לאומש  
owתוחורהש ימל איבמו  Cabeלע והייורתו | ןכו דע 'וכו  meיפט ארוס ןמ ליעל אעדרהנו  

 יארוסו ברו אימ ועב יעררהנו לאומש (*'כ ןמ | olm (א'ער ep ןיטקלהמ 'מגב תבש ףוסב 30:55
 םימה םיוקנ םייתחת ןהש ןויכד אימ ועב אל יאתת | .(*"טעמ טעמ, b^ די לע די לע אדסח ר"א הנשמ
 'ס ov 6א תכליהו םלצא ןימייקתמו ןהילא | אחינד אכיא C Cp יוכותכ) תנוזינ הנמלא 'פד ג"סב
 תמבי) ויחא תשא דציכ 'פד 'מגב .("'פ רחאלכ | 'ועובש שירב .די לע די לע אלקשר השאב היל
 ךינמיסו ומא יבא תשא ףא ףיסומ יריעזו )0 eo | םיתניב םלעהו ףוסב העידיו הליחתב העידי 623
 יריעזו םאה יחא תשא רמא בר b^ .ברד יאליעד | ולא €? תותירכב 'ב 'פב Sum הלועב הז ירה
 ברו הלעמל אוהש באה םאה יבא תשא ףא רמא | איכמ רישע היה DR ^b .דרויו הלוע ןברק ןיאיבמ
 DN ויבא יבא תשאב אפלחמד םושמ הל ינת אל ט"מ | ימוחנתב) ונדמליב .ינע ןברק איבמ ינע ,רישע ןברק
 רמימל יתא poen הל שי םאה יבא תשא רמאת | 'שארכ) וב pm םילוע םיהלא יכאלמ )605 אציו
 רמא יריעזו poen הל שי ימנ ויבא יבא תשא | םיכאלמהש אלא היל יעבימ םילועו םידרוי (םש
 הל ןיא ךכיפלו ליזאד חיכש ויבא יבא תשא יבגל | ןירמשמ ויה ודריש ןתואו pow י"אב ול ןירוסמש
 ליזאד חיכש אל ומא יבא תשא יבגל לבא קספה | תמה תא ורבק 'מגב ותמש ימ 'פב .ל"וחב ותוא
 ויבא תחפשמ יבגל א'פ .קספה הל שי ךכיפלו | 7( דחפלצ תונב 'מגב ןילחונ שי 'פבו C02 'וכרב)
 םתהמ השורי היל יתאד םושמ ליזאד חיכש | UD" םיטכש השש 'מגב ןירמאנ ולא «p 6: חייק

CY?בטימל יתא אלו םתהל אברוק היל תיאד עדיו | היב אטלש אלד אניתאק ףסויד אערזמ אנא  
 'מגב .ליזאד חיכש אל ומא תחפשמ יבג םתהמ | תרופ ןב (ניכ 'טימ יישאיב) ביתכד אשיב אניע
 jm היילע ינב יתיאר Gm הכוס הברעו בלול 'פד | ילוע אלא py cop ת'א py ילע תרפ ןב ףסוי

"p quןיטעומ | םקיזי אל ער ןיעב ןהל ןינייעמש המ לכ . ^bתייארב \"ן ו ג כ שדוקה חורב יתיאר,  
 ןגל תולעל ןייוארה הזה רודבש םיקירצה יכ םולח | ob ל"צז םשרג 'ר .רתויב ןילעמו ןחל ליעומ אלא

pow qneןושאר [קרפ ףוסב ל"צ] (קרפב) .(*"ןה ןיטעומ ןדע | ןיעה ןמ הלעמל בשויש רברכ ןיעה לע  

 רדסב cv 'וחנן.  i433 (5 אבא רב אייח ר"א ייגה םשו .ביפ םש ימגב )?  .ודודיחב הוש וניאש ייפ ה/ימגר ייפבו ('

 הינימ תעמשו :א"כ ןיכרעב םאיכ ייל ונינפל )5 .ינליוו םישב ח"ר ייפב ה"כו (+ .דירומו הלעמ כ"חאו איבמו ךילומ ךופה
 חכומ ה"מגר ייפכו )7 .םש בוט חקלבו ג'י ,ח"כ אציול י"שרו ח'יספ רי'ב y" לבא (* .'יכרעבכ ייג nmn וניבר ינפל יכ
 יתאצמ אל ביי'בל ה"מגר י"כ ייפבו לינה ביבל םיבשריפבו py ילוע ה"דב ש"ע .דיפ מ"בבו ל"נה 'טוסב יישר 'יפמ תצק
 .המואמ יישריפ אל inus ףדבו כ"ע ןהב תטלוש הניאש ןיעה ןמ ןיקלוסמ py ילוע ייפ .'כ 'וכרבל ייישריפבו ייפה הז
 םירשע ןמ יפט ייגה םשו ךורעה ירבד איבהש )124 0( ימיד בר y םלשה ןיסחוימ חכומ ןכו ב"ה י"כב («p ה"כ )*
 לבא אתכליהו xvm יכליהו ריפרבו «mà si םישה ןושלכ אוהו ב"הו טייק יייבב ןוכנ m )? .יב סיטב ע"פדבו ,יסרפ
 ינפלכ יס pw ןל איעביאו Qon) ם"שב) ^5m n ייפ רחא ררגנ וניבר )!5 ,ךכליהו תועטב וטשפ האלהו 'זיפמ עיפדב

Dרחאלכ וא לאוש וניאו  oינפלכ רמא בר לאושו  CDיעב אל יאתת אימ ועב יאליע ךנמיסו יס רחאלכ רמא לאומשו  
 ןניא ןהו האהת אעדרהנ יבגל איהו ברד הירתא ארוסו םימ םישקבמ qm ההובג אוהו לאומשר הירתא אעררהנ ייפ אימ
 viBy: 3"y 'b רחאלכ יס «c אתכלה אפפ כר bw" סלצא ןימייקתמו ןהב םימה ןיוקנ ןייתחת ןהש ימולכ םימ ןישקבמ
 ינפלכ רמא בר יכ חיר ייגכ איהש וניבר 'יגכו לאומשכ ונייהו cp רחאלכ 'פ nv אתכלה פ"ר ירבד ייראובמ בטיה וז 'יג
 יישריפ לע גישתו ל"נה םלשה ןיפחויה ci דיעמ ךורעה וניבר ייגו בלול יה ףוס גייהב ייגכו 'פ רחאלכ רמא לאומשו יס
 אוה יכ רועו םויסה ןינעב) כייע אוה ןכו ויגיעב הארו 5325 ךלה אוה יכ דועו ךורעה לעב ירבד יל הארנו םייסו ותסריגו
 ךורעה וניבר "3 םייקל כג הלעה עייבשפהבו (קייודמ וניאו אוה אמלעב רופיס הז יכ VI אובמב יתוריעה רבכ 'וכו ךלה

 .יל דצ המלש ןויגה לעב «/3 יייעו ושוריפב קחדנ ןכל ךכלהו םירפס לש תעטומ ייג וינפל התיה קר י"שר תטש דגנ
 ןעכנימ סיש ייכב לבא) אנמיסל ךרצוה ךכל לאומשדל ברד יכפאד אכיאר ועדי סיישה ימכח םגש רמול רבדה (svp םייסו
 ףוגבו כ"ע והל יכפאד םושמ (ח"כ) ייטיגב Di וניצמש ומכ D/ רחאלכ יס םוי אתכלה רמול ךרצוהו (ךינמיסו תמאב ייל
 וא וב ןילאוש ןיאו םישש ינפלכ 5n (אנליוו ם"שב ספדנ םשמו ירי תחתש) ה"מגר b^ רחא ררגנ יכ ריעא my י"שריפ
 דע לבבמ הוהד לאומש אימ יעב אל יאתת םיששב םימ יעב י"אמ הוהד בר אימ ועב יאליע as ןילאושו םישש רחאלכ
 ז"ואב יתאצמ ןכו N^ D דע יישרב ל"צש ע"בשפהעב היגהש המ כ'ג יייעו כ"ע ד ח א ו םישש דע אימ יעב אל ףוסבל
 Bx» Qn ייל ע"פדו יזכ ראשבו) טייק "33 uus obs *'( m/s ה"כו טייק י"בב ה"כ )! .'ת 'ס לטו םשג תרכזה 'לה
 :יכוסב ינליונ םישב םפרגש הממ ררפה ךפהב Dt יא רב ya םיבותכ המה אלה חייר ירבדרתיו וניבר קיתעה ונממ רשא חיר
 .םשו שייע n's לצא ןושארה אייכ אוה ךורעה לצא «^N ינשה רמואש ימ שי ייפ חיר לצא אוה ךורעהב ונעמשש ייפ יכ לינה
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 .נ'פר "ירישכמ 'תפסות .מ"ד א"פר 'ומורת 'ורי (*
 = (A^" "hn א"מ ו"פ ןירישכמ 215 ןהיתוריפ ולעה
 " < תודוגאה תא הלעמה ב"מ םש ,גגל ויתוריפ הלעמה

"mb o»ע"ייע :ה"ס  qme Ban à» — 
 < ןנלמ ע"ייעו תונבלה תא תולעמ תורוחש האלהו
 " הלעמש הוקמ .ב"מד b" 'ירדנ 'ורי .'א לנע 'עו
 = mbyp ב"מ b'5 תובא )^ .ןתאמוטמ ןיאמטה תא

osהלעמ 'נ'שו :'ח 'וכרב ,הברה רכש םכילע  " 
 = = -- שדוחב עלס ךל הלעאינא : ט"ס מ"ב .בותכהוילע
 תלעמ . . אהת ט"פ ר'ב ןח אשנ ומכ p^ מ"לכו
 = מ'לכ דועו 'וכו ינפל ןח תילעהש םשכ . . ןח
 = | לעיפב (heben, verherrlichen) תוממורו יולע ןינע
 = 'ורי .הלעתי הליעש nmm :נ"ל תבש לעפ תהו
 < ז"טס ,ו"טפ ר'ב .יתוא וליעש ג'ע ט"כר י"פ 'רהנס
 =" "מ פ"ם ר"ב .('ג יס יתקחב 'מוחנת יייעו) ותוא הליע
 .ןיחוקלב הלעתמ :חקלתו 'פ ר"תסא ,תכלוהו הלעתמ

pravaהלועמ ע"ייע : ז"ט ק"ב ןילּועמ ,הלּועמ לו ע  
 ילעתא ,אָלַעְתִא לעפ תא qun הזב ליעל רועו
 mbp םשהו .יט ,ז'צ ;" .'ו ,ז"מ ילהתל 'גרת יייע
 mon הילע : ז"יק מ'ב הנושאר הארוהמ ('א מ'לכ
 :ב"פר 'וכמ w^ :'ז 'וכמ .ליעל y .ה"ל 'ובותכ

vy wb"אלש היילע :'ח "חספ .לגעמ ע"ייע  
 ADT ב'פ 'ירוכיב 'ורי הינש הארוהמ (: .המשל
 .הילע ןהל שי םירוכב הילע ול ps רשעמ
 .'כוס הדוקפל יונימו הגרדמ תוממור תארוהמ ('ג
 ותיילע .ז"מד Ye] Cms "Uv (yo oy :ה"מ
 ןוילעה חטש לעש רדח מ'לבו ,ול איה הדירי
 ,ו"נ "ירדנ ,הילעהו תיבה האלהו : ז"טק מ"ב 86116
 תיילע i^ nàw: .אעראב רכחמ אל אה היילע

monןב  mpmיחספ 'ורי ,'וכו ' BDע"ייע : ל"ר  
plםירא  Coo cU)ץוכקה ,נ"שו  npbyמ'ב  
npר"אלבו  sum oyהאלהו ג"כ /3 "יטפושל 'גרת ; 

 - דועו ; ט"צפ ר"ב ̂ מ"בותלוזו ג"כ ^e ^ א"מל
^bאתוילע ןמ יל רמאתמ ו"כפ ר"קיו םימשה םור  

nמוחנתו ט"יפ ר"רמב ' npnא"פ האיפ 'וריבו  
 .תונכל לאשוהו -- אימש ןמ יל רמאתא "א .זיטד
 ב"פ הדנ 'ורי ,רדח ע"ייע ir^ mo השאה רוקמ וב
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 . .הארוהמ אצוי לעפב םימדוקה םינינעב ל י ע פה | ןמ םלש pn םלשמ דעומ (חנשמב :ויט קיב) ןיקיזנב
 6 םי סכנ בש הלועמ היילע יאמ (ct 53 .היילעה
 המלשו דוד והנינ יאמו החפשמבש ןילועמ לצא
 יובותכ) ותוחא לע אבה 'מגב תורענ ולא 'פב ,(םש)
 "'תכדכ היילע qw Cio הרירי qu ןיב (היל
 ךב סב הלעמל איבמכ ('ערוי m) .ריע יילהח)

yyהלעמל והלעמו םדא דיב ןזרגהשכ תומודרק  
 אצויכ ותלוז לע וא ץעה לע תוכהל ודירוהל ונממ
 לא )5( האיפב (''ז 'פבו «C 'ה 'פב .וב
 .6םילוע (היכ ,ביכ ילשמ) pow לובג ג ס ת
 ףסוי ברו הימרי 33 (א'ער ט"יד היפ האיפ) ימלשורי
 ודריש וליא רמא דחו םירצמ by וליא רמא דח
 ןינעה הזכו ארוהנ cip ןיחווצ אימפל םהיסכנמ
 רמול ול היה pps )0 יב"י ^5«( אלמ ךירחא וארק
 וניא] תיבה לעב וחכש אל C בותכה הניכש אלא
 ,תחכשו ךריצק ^b) ,דיכ יירבד יייע) בםיתכד [החכש
 (םש (y ביתכד [החכש וניא] ןילעופ והוחכש אל
 דע וחכש אל ןמ ה"חא]* | ,תחכשו רצקת יכ
 םאיבה אררג בגא por 'וריה ירבד qn ןה ארימג

waשרשה .הלמה טפשמ הזו --  pay )* nby 
 ומכ ירסומ וא יעבט ןבומב ma35 ךומנמ העונת
 .ןכודל הלע :ח'יק תבש ל ק ב v הכפהו מ"לב
 נ"שו ליעל y" 'וכו ומע הלוע vb .ח"מ 'ובותכ

bnדרויו.הלוע ןברק ןכו ןיכסב דרויו הלוע :ז"י  
 ,דרויו הלוע כ"ג pen .'ט 'וירוה .א"כ 'ועובש
 .חבזמה לע אבוהש המ p^ ןילוע : ג"כ + ב"כ 'וחנמ
 וב לטבו ותלוזב דחא רבד אבש הלוע 'יפ (ב דועו

(aufgehen)ורת ןכו ל"נה .א'פ 'ומביב הלוע הזו ' 
 האלהו י"מ םשו האמו דחאב הלוע המורת ro ד"פ
 רבד הזיא oy הלעש המ ונינע ('ג דועו הלעת
 הניאו הלוע תבש .ט"י ק"מ (anrechnen) ןובשחב
 : ג"כ 'וחנמ Dy ןניאו ןיקיספמ םילגר תקספמ
 ב"ב 'ורי .םילעבל התלע אל . , םילעבל התלע
 ןיינמה ןמ הלוע qms םוקמ אלו ג'ע ו"טד ו"פס

^b1^ ילינמבו .ט"צ ילבבב "יאדכו הדמה ןמ וניא  
 ww (re ,'ג (5v בל by הלע מ"לכ n) דועו
 ט"פס ריזנ יורי ,ותעד לע תלע אל ,ג"סד ג"פ 'ודיק
 .ךתער לע תלע יכו .ז"כד p "sin "n£ ,ח'נד

 !y" ש"ע :י"ק רצ םש "b :סטיע m5 ידהנפב סייש v33 'יאו ונינפל ייל (?  .ויפסכנבש anm 'ר פ"ש י"כב היכו )!

 י"כב ןוכנ n3 (5 .ר"פרבו ביה ייכב ןוכנ היכ (+ .ריפדב הייכ (5 .גגושב ןיב ono .היל po גגוש ןיב ה"ד םש תופסות
omo )5 vינשמב יוריב יכ עדו ייל ע'יפרשבו ריפדב ןוכנ  pvהיכו םילוע תומוקמ יבב יוינשמבש הנשמבו םילוע םשו  — 

 € רצ האופל (^D 'ציניוו אוויר (bw יפד תוינשמבו אצת ירפסבו ןושארה י"עבו ס"ש ייכב לבא ילבב סישר 'נשמב
^wימוחנתבו 'וריב אתגולפה יבבוס םילועד הז לע יכ תואחסונ יתש איבהל ביטה וניברו מ"לכו םלוע  mbחלשיו  p? - 

 וניבר 5D אוה הזכו ןמ (1 ,ירקח לא חלשיו ונדמליב סרג םש ילשמל יש תחנמו םילוע לובג םלוע לוכג גטה לא ביג ייא יי
 .הישע אלמ שרשבו pv novi קידרה ואיבהש גיחד sb רחא ררגנש הארנו יוריב ^5(



  =( by"— by(לוע 2031

 םושמ ןהב ןיא ןיעה ןהב ןנצל קרי ילע, 'יפ .האופר
 פישב) ח"ר יפמ קתעוה TN] — «en האופר
 י"שריפ לע וגישהו 'ופסותה וכלה הטשה וזבו 07
 ה"פר 'יעיבש 'שוריב ה'נכו — .בשעה םש אוהש
 ppm .םוי 'ג ןיגפה דעו ןילע תאצ ןמ ר'ע ה"לד
 Ax "ילוח by ןיתיש םש 'יעיבש 'ורי ר"אלב
 'תפסות — אילכתיא y'"y ^« אילע אלמליא
 'פריא י"כבו םייולעה תא ןימייקמו א'פס 'יעיבש

 .[ןילעה ד"באר ^21 ןיאולעה

 nby& פ'לב ןכו ר'אלב sby | הָלְע — לע
 ,Yeranlassung הבסו הלילע ומכ Je ע"לבו

(Yorwandליכאמו לזוגה 'פב  'bi3וילכ ריכמה  
p»הלי לע 'יפ אצמ ('הליעש ש'כ (ב'עס רייק '). 

 'ובותכב ב"פב noy» ןיעב wn 00 709 לאינדב 8^5(
 :היס ריזנד i'D2 ל"ר רמאהו 6 'כ) םידעה 'מגב
 &' ,לארשי yos ל כ ורהיטו ואצמ (* הליע
 וז ןיקיזחמ vow האמוטה ('ורמאו ואצמ אעלע
 לאיגדב ב'א) -- w" לכ ווהיטו nmn עלצה
 היהיש קרטצי אל כ"א המופב ןיעלע תלתו n) ייז)

^bבתכ אל וניבר לבא ה"יחא]* — .(עלצ הלע  
N'Dםא יכ  N'Dיפסותה ואיבהש ח"ר 'יפכ אוהו  

 ארטו לקש הברהו 125 י"שרל סחוימב ןכו 'ובותכב
 now ןוכנ לע ריבסהו ןינעה הזב 'ובותכל מ"טשה
 ה'נכו payn לכ ראובמ אצמת םשו ה"שע ךורעה
 ר"ב nby "y רמא תאו : ז"מד b" 'ומורת 'וריב

2"pאיה ףאו ה"מ פ"סו  "yו"טפ 'ומבי 'ורי ,הליע  
 'ובותכ ^" ,ויסכנמ וחירבהל הצור היה הליע .ו"טד
 א"יפ 'ירדג 'ורי ,וררחשל הליע יתאצמ ,ח"כד ג"פס
 'תקיספ .הנשרגיו nv הצור איה הליע Ty ב"מד
 ףילאב "יא דועו :הליעב noy ולפנ ח"כפ יתבר
 ישורי ,ןישקבמ ויה soy .ז"טד א"פ האיפ 'ורי
 ישוריבו יעב תא אליע א"עס ה"לד ב"יפ 'ובותכ
 אוהו יעב תא אתליע ג'עו ב"לד n£ 'יאלכ
 .אתיעלע ז"ט ,'א 'תסאל ינש 'גרתבו ירוס לקשמב

^v noy soy —ורשעמ ' pס"ט ד"ע א"רד  
 — [אלוע 5"

 המהבה ראוצב yp ילכ לע מ'למ לוע =) לע |
 wb553^ (rà) ב"פב Qoch הלגעב תכשומה

 "יע ה"יחא|* | ,ינורשה לועה sob 'רמוא ה"בו

 וכפה by" טש פומה !Dun ,הילע nnb .נ'ד
 תאז ימ 'פ ר'שהש (das Sicherheben) קוליס
 pop תישילש הארוהמ דועו ,ובדמה ןמ היולע
 "ישודיק 'יכרע (Absehützung, Werth) ןובשחב ךוע

 א"פר הרומת 'תפסות .ךורעב יייע ל"נה 'רומת
 םדאל רמא ד"ע א"נד ב"פר ריזנ v Uy" שדקה
 .'וכו איולע היל ןנילעמ :ב" ב'ב ,ילע ויוליע
 היל תיא 5 םש ,איוליעל ינתשא :ה"ל 'וכרב
 יוליעב )2 יזיכ יקי) ךכרעב n annm^" איוליע
 'מוהנת ^nnbry G, יח"כ בוי הכרע nn" ,אתשפנ
 p "by" ןושל אלא npn ןושל ps 'ג "יס יתקחב
 'ארוהב לעפב ליעלו .תואמגודה םש y" תוממור
 ןותחת וכפהו מ"לכ bp ראו תה ו .תישילש

avעמשמב ןוילעה שדקה ד"ע ד"סד בם 'ירוכיב . 
 y& דצ כ"רד 'תקיספ vp 'ובותכ םינוילע ץובקה
 האליע .'מ "טוס .אָיְליִע ,הָאְליִע ר"אלבו ט"פ ר'קיו

^pןוילע לא  '), ^vוילד ה'פ ינש 'שעמ  yyאלילג  
 ,ךורעב ליעל y ." "ינעת יִאְליִע ץובקה .האליע
 בילד ט'פס 'יאלכ v^ .יאתתו יאליע :ז'ק מ'ב

s'yאייליע חלש אל  [y]אייערא חלש אל , ^ 
 אייליעב דיבע אייעראב תדבעד המ : ה'נד ה"פ 'כוס
 .ריבע :םילק 'פו הלא לע 'פ ר"כיאב בוט רתויו

 y לעפה ראותהו .יאליעב תידבעד המ יעראב
 תוא ny רושקב בורל אבו (אליע a0 לאיגד) אָליִע
 .ה"מ ב'ב .אליעל ,א"נ 'ילוח ,'ל תבש .שומישה
 . . ליעלמ ג'ע ו"טד ו"פס 312 v ,אליעל ןיקלס
 J'y 'ובותכ יוניכב לע מ"לב ומכ m .ערלמ
 ןוניא ip ד'ר .ב"פ 'וכרב v .יִלָע "פ יאוליע
 יוליע ץובקבו ףיליפתה) ו י ל ע ןיחנומ 'מולכ יוליע
 , ב'עס 'ח bw" ,מ"לב by w35 coy סילב =)

apשורי ,ארשב יוליע ' n5 Uyד"מד  Tyןיא  
 ןמ ז"ט ,ד"כ 'דמבל 'ב v "n ̂ היִוְליע הוה
 ינב יִוְליִעָמ 'ח .ה"כ םשל 'א י"רת ,היוליע םדק
 ילולע .(יִהְווְליִע ג'י ח"כ 'ישארב) voy 33 ,לארשי
 אהרוש יוליע ל"צ א"י ,ה"נ 'ילהת 'גרתב הארוש
 — ]216 n'3, ר'תמע יוועל 'ה לצא 'גרת י"כ "גב

 םיפנעב םילועה ץעה יפוטל םש מ"למ הָלע =) לע
Glattןיא 'מגב םיצרש 'ח 'פב  puימליה  

nam)םושמ םהב ןיא ןילע לאומש רמא (א'ער טיק  

 פיש w33 היכו (5 .הטינויביס ידב היכ (* .ןוילע לא p mn^ תארוהב ןינוילע ץובקה «se .ביכ op לאינדב ןכו (:
 ריזנב (* .'בותכב י"שריפכ אוהו 'זיפ 'פדב יישר ייפב היכו (* .א"הב אלע n .'ה ,יו לאיגדב םג לבא now ג'ונבו ט"טשבו

 ה"כ (' ,יובותכד aa mm^ ךירעהש מייטש יייעו לכ פרג אל יובותכב י"שרו v 'פפותב היכו (* .אליע יימעפה יתשב
 ,ימאו רייפדשבו ריפרו rp ייכב

g6* 



 us - לש -ר לע ^ דר
y ג"מ ישארבל 'גרת ּולָעֶתיִא, by פ ת א .ותלוזו ג"כ | ה"מ ג"פ masa הליאשהבו .םש 'וריהו ש"רה ^p 
 ,ץרא ךרד לוע . . תוכלמ לוע . . הרות לוע | ^ opm o'גרת  puoםשה ל'זר לצאו .ב'ל ,א" =

 לוע ^ 'וכרב  miosלוע . . םימש  | — [musהגיגח רכז  mהבקנלו .חיכש אל אללעל אזוז "
 ןינימה תשמחמ אלא עמשמ אל האובת .ה'נ 'ירדנ =

 ואל ןתחפד ןויכ : םשו .עמשמ ילימ לכ אתללע
 א'פ 'וכרב "" לע פהו .'וכו איה אתללע $7 =
 ירש ג'ע  oyולועייד אתעש דע לאעד ןירמא אל —

  ^vאדחל ללעיא הוה ארפק רב ג"ע ח'ד ו"פ תבש
  wpה"פר 'וריע 'שורי ,ועבצאב לשכנ ללע ימ

 לילע דבע : ב"כר  ^b'ינעת 'ורי .אובל ליגר היה
 ר"סד א"פ  xy'ירדנ 'ורי .ארומ ןמ לילע תאר דכ

 ב'מד ט'פר  yyהללע אל . . יתיבל הללע אל
 ח"כר :א'ח) יפופיא ע"ייע ךתייבל  "rv ,6ו"פס ב'ב

 :הירצ ויה 'פ ר"כיא .ערש אנא ללעמ ג'ע ו'טד
 ר"להק .ןיללע אינמת :יתבר 'פ םש .לילע אלו

  nibםשו ,הנידמל התללע אל המל :שמש :
 .ז'ט ,'ב לאינדב רבכו .'וכו תללעו תדריש תאו

Ep amm mo 

 ק"פב órserkeulo) השיתכ ילכ מ"למ ילע — לע
 וילע בצקל ילעה תא ןילטונ ps Ce הציבב

 האופהו אסידה וב שתוכש אנכוב ילע, 'יפ .רשב
 דמוע וניאו לוחה תכאלמ אתיסאב הב אצויכו
 ילע הז C [יכ [vies ךכיפל לכאמ ינימ וב שותכל
 ילשמ) הז מ"ל ב'א) -- .(''רוסיאל ותכאלמש רבד
 «p^ ה"יחא]* — ,(ילעב תופירה ךותב (ג'כ 62
 ס"ד א"פ 'ציב 'ורימ חכומ "m ^55 אוהש וניבר
 SO 'ציב י"שריפ 'ייעו .היב תתכ וד הנכובו ג'ע
 לבא .יוכו תשתכמב שותכל רוסיאל ותכאלמ ילע
 דבכו בע ףד י"שריפ ילעה תא 05 א'ער ^ ףדב
 האיפ 'ורי .'וכו ינפיטו סיגרטל םיטח וב ןישתוכו
 שתכמב 'ינעת mo 'תפסות .שתכמב ילעכ .ז"יד ב"פ
 זעול ב"נש ק'העו -- raw" הז ילעב ינפלש זלה
 — Mórser] ריזרעמ אתיסאו (Stóssel) לפיטש אנכוב

 המ p bby" ןמ .ליעפ vo wm oy" 3 לע ,junger Esel מ"לב wy 153 053 wby — לע

:N'2 ה"רב ק"פב (falend, Augenseheinliches 

 (הנשמב  pa'רמג .לילעב הארנש C) עמשמ יאמ
 יאהד  oyיילהת) ייתכד אוה (*ילגמד אנשיל

 ^ (raלילעב  wbתפירע 'מגב 'רהנסב ק"פב

 [ריעל] לילעב אצמנ ₪ ורדמו (א'עסר'י) הלגעה 000

 םיריעו su 6י לי עב אתספסא Chop חבש)
 ה"יחא|* .הרשע יליעו 'גרת Ore 5 יישארב הרשע
 "ye" ;ד"י ,3^ 'יטפוש 'גרתב ןיליע ץובקב ה"נכו
 בוי ארפ ריעו 'גרת אדורמ אליעו דיחיהו 'ו ,'ל

 הככ סגרותמ הסנכה ןושל לע הרומה האיב ןושל
"yליִעָא ל ע פ א בו .יוועל 'ה לצאו ןמגרותמה  
nו "ישארב ', yb ;b^י'ב ,ג'כ תומשל ;ו'מ  

 Lo  ןוכנל איבהש כ'מ ys" י"שרל םחוימכ איסהרפו
mimשבושמ היה רככ וינפל םגו ץראל לילעב מ"למ  

 qn הז לע ול «no היה ןכ אל םאש ךרעה חו i ada תומשל :וימ ,גימ ;ט" 2 ישארב הז

ins Auge םסרופמו יולגב ונייהו ןיעב הלועש ןיריתמ 'מגב ךישחהש ימ 'פב (Eselsfüllen 

E — [a^ s^ 
 (Lo mb ר"בב .הדידמב קוסעל הוצמ yo) בורק,

"usiלָלָע — לע  ^oלֶלָע הזמו אָּב  ^bפ ל'צ] (תיילעב 'ה | האובת ' Cats ןתולילעב אה  > 
(Ertrag, Frucht, Getreideרמאמה רוקמ אוצמל ךוכנ ותויהב ל"מר ה"יחא]* אב 'גרת  E i 

 now) ןמיסב ונמיסו תוילעב 'ד wb" ר"בב היגה | הדשה תאובת 'גרת .ימדק לע ^G ו יישארב) ינפל
 L0 men ליחתמה ר'פרל ןויכ וניבר יכ בושחל העטו | ה"יחא]* .[אלקח ל'צ] dicho תללע n /n) בימ)
 < »33 w^ האלהו 'ציניוו ר'פדב לבא ויתוילע םיִמָב | C100 עשוה ;יי a ix ל ייעשו יגרת) ז"לב ללע
 Lau ךרעב רחש הל ןיא הלמה וזו תוילעב 'ה 'רפ | ,ה"ל 'ישארבל 'א י"רת (ס"לכו) אתללע הבקנלו
 . רשא לילע 'עב אלו 'א לע 'עב המוקמ הל התיהש | 5 'קיול ;^ ,ג'כ תומשל 'לקנוא ; ו'כ .ז"מ ;ז"ט
 3 ונילצאש ב"כפ לע וניבר תנווכ יכ א רורב ןכ לע | rmv ;ב'כ ,ד"י m5 ;'ל .ח"י ידמבל ;ב"כ ,א'כ

ppm C» mילקנוא אָתְללְע  iab תולילעב ךל אה םולחב המלו "יא םשו ג'כ פ"פ | ז"מ  - 
  (msןללל  o8'ירבדל  x 3פשכ 15 סרג אל רוריבב אהי פרג י"שרל סחוימהו | 'גרת אוה |

E רוריב "b תולילע ןינע תמאבו O00 הסרג אלש | בורו ללע אוב 'גרת ןכו אוב qb רזננש האובת 

| 

 לבא בינש ק"העו ריפרו טייק ייכב «p הייכ (5  ,ינליוו סישב ח/יר ייפמ קתעוה f) .ךורעב ^5a» m ייפב ה"כו ('
 חייר יייכב היכ (* .ייולגד בוט רתוי ס"ש ייכבו ילגימד גיונב )9 .קוידב אלש אתללע יטיגויביס 'פרב (+ ,ילעב עיפרשב

 ,ג'כ b/p וניגפלו (* ,'הנסב
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 nbbw הזיא ד'מ םש דיחיהו — ,'ט ט'מ "מרי
 רמא . . תחא הללוע האר ט"כ פ'ר ר'ב ,ףתכ ע"ייע
 b'by ונממ לעפהו roy ךרבנש וזה הללועה יאדכ

byesרקיו 'גרת (לֶלּוע מ"לבו) ' u^ירבדל ;^ " 
 — [א'כ ,ר"כ

5ybyלּועְלְע אָלַעְלּוע ירוסה םשהמ לַעְלַע ס"לבו , 
(fortstürmen, fortireiben רעס qioipby 

 ךירבמהב  'pתא הלעלעש חורה )"5 ייאלכב (*'ז
"nn הרעס חור 'גרת הרעיס ^b האובת ג"ע ןפגה, 

  mopיח  comימגב "ילוחב 'א 'פב .אלועלע חור ('ד
 ןיוותב רשכה ' C2ןירשכ הנ" ינב יתמאמ

 (*ולעלעישמ  mnויחורפאו הל רמא אוהו הל ינת
 יטייל בויא) םד ועלעי  CÓטימש יכמ ייבא רמא יתמיא

 יפל ה"יחא]* .אמד הינימ יתאו אפדג 3^
 רע חורפאה תחימצ תעשמ ולעלעישמ ןינע וניבר
 קופפה איבהש הממ לבא חורפלו עונל לכויש

 ייבא ושריפ רשא בויאמ  CODהינימ אפדג טימש
 'למ וניבה ס"שהש הארנ 'וכו  ^p myby'יפכו עלצ

 םש 'ופסותה ^ nןכו ,ועלעי  ^pייאלכב ם"במרה
 ךורעה 'יפ רתוי הארנ םש לבא ש"ע הלעלע ל"נה
 ונרעשיו 'גרתו ומצע םשב ש"רב ה"כו םרעיס 'מולכ

bipbp םשה ןמ wi) הינילעלעיו, Ge» o2 (בויא. 
 'גרתב הברהו אלועלע ( yא"כ ;איל ,איי ירמבל י"רת

 ;דיי  "nייעשיל « 30m,ט"כ  inיימריל ; איי ,ג"ל

 ןכו (ותלוזו יג )7350 ,איי יילהתל ;ג'ב ,יל ;טיי ,גיב

 השק לועלע ךל ןיא טעמכ 'פ ר"'שהש ל'זר לצא
 ,'וכו ןופצה ןמ אב אוהש הזה לועלעה ןמ רתוי

 ר'להק ץובקהו  'bבוט  owןה ('ןילועלע המכ
  ^s» pinumלע 'פ ר"כיא .ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי

 — .[ןילועלעו ןיחור :גאודב השעמ ה"דס הלא

 ויבאל ('* (םיימצעה תומש) יאְליִע soy ,אָליִע*
 פ"ס ר"ב הדוהי 'ר םתס אוהש mmm 'ר לש

 ג"הכ יא ליע רב mmm 'ר םשב הירזע 'ר נ"מ
 ^ םתס קר $32 ג"ונב לבא muy ^ 'ע ה"רסב
 ד"פ דצ ה"דס "ייע יאעלא רב הדוהי 'ר אוהו הדוהי
 וא יאליע 'ר (ב «Y 'ציב cvy (אשראוו 'דב) ג"ע
 םוחנת 'רו אלועו אגוה ברו אבא'רד הובא האליע 'ר
 ד"ע Np דצ ה"'דס יייעו b" 'וחנמ אליע בר ('ג

 .ב"נקו

 אָליִע * — (ליִלַע =) לע

mannה'רל / "pי"שריפכו ,איסהרפב : לילעב  
 ןינע ןכו כ'ע לכל יולג : לילע :ג"לק תבשו ה'רל
 לילעב וא | (ג'ע גיכד טיפ 'טוס 079 ריעל לילעב
 ונייה im Anblick der Stadt (ט'פר 'תפסות) ריעה

ampןינע מ"ל לבא ,וניבר וירחאו ח"ר 'יפכו ריעל  
 -- [אוה רחא

 מ"למ angethan sein, pflegt zu sein biby =) לע

(Griederholt thun 55iyיחספב ק"פד ג"סב " 
Cnלבקל ןילולע ןהש ןיקשמ תא אמטל אמטי  

 ןיקשמ :'ז הדנב «mu ה"יחא]* .האמוט
 ןילולע pst ןילכוא . . האמוט לבקל ןילולעד
 םימשג ימ ב"פ ןירישכמ 'תפסות ,האמומ לבקל
 ןהש mvb ^b האמוט לבקל ןילולע ןהש
 :היהש המ 'פ ר"להק .'האמוט לבקל ןילולע
 לולעל סיראל ורסמו םרכ ול היהש ךלמל לשמ
 איה המו ^m: "חפפ טשפומה םשהו .'וכו וב
 ר"מש ץובקהו ןַתּוליִלָע םש 'ופסותה 'יגו ןתלילע

 — [מ"למ sim ויתולילעו ויתודמ ב'פר

 Vorwand nbsby ,הָליִע ומכ b" ילּולע =) לּולע
(Einwandירורח ןמ  dy(ויפ ייטי) ילולע  

 |, ה"יחא]* .ישילש לע 'עמ הז ,רהצמ 'עב b^ רבכ
 דחוימ 'עב 'עה הז םש "יאש sp י"כ רחא ונררגנ
 םדוקה 'ע םע ןוכנאלל ללכנ ע"פדו י"כ ראשב לבא
 נ'ה ר"ל ו"ו י"כ "גכ ל"צו לילע ליחתמה רובדב
 תולילע) מ"לב הָליִלָע ומכ ר"אלב ילולע ןינעו .לּולע
 הלילעב ואב השלש + א"ק 'דהנם 0n 0n םירבד
 ,שורפל הלילע םישקבמ ה"פ 'פ ךתולעהב ירפס .'וכו
 ר"תסא .'וכו הלילעב ונילע תאב הלחתמ ג"צפ ר'ב
 לע אב הלודג הלילעב עשרה jon : ךלמה םא 'פ
 תולילע ול jm אלש כ"פ ר'רמב ץובקהו .לארשי

ssoאתולילעב ןגסד ישניא ךנה ב"ער ח"פ תכש  
"3jעו ירופ ר'אלב ומכ הנינעו (אחומילשב הכפהי) ' 

 — ]3 לע ע"ייע הַליִע

,nbbiy — Coopץובקב קר מ'לב תֶלְלוע  nfobiy 
"Pהריעבה רחא םיראשנה םיבנעל ראות  Wein- 

(traube der Nachleseז 'פ ב ' ') םרכ 02( האיפב 

 הנשמב םשו ה"יחא]* .תוללוע ולוכש
 שיו טרפ ול שי ו"טב םשו תוללוע םימעפ הזיא
 ;'ו ^r 'יעשי 'גרת .ןלֶלוע ר"אלבו תוללוע ול

———————— 

 יזיפ יפדב ןוכנל «mé (* .לע ליחתמה רוברב מייאפר y" עי'פדבו ייכב (* .ףרטיל הלילע האיר םיקסופ לצא לגרוה ןכו )!
 ועלעישמ גיונב (* ,יח סייטב wm ר"פדב לבא א'יפדב ןוכנ היכ f) .יו קרפב יז קרפב םיטב ר"פדב לבא האלתו

 . .תובית יתשב ולע ליעשמ תועטב yas [ולעלעישמ 57[ (ולעלששמ) יפריא י'כב א'פ יילוח יפסותמ חכומ וניבר ייגכ לבא
 mm, m פיר ר"משב )*



, A den tst ur i TEN PUNK 

 ."רחא 'פ כ"רד 'תקיספ ,אתבילע אדה ר"ע ח'מד
moםשהו .אתבולעד ארב ו"נפ ר"ב 6 ע'ק רצ)  | 

 = "רי יגרת opi ,ל"נה "טיג .ם"לב ה"כו אָנָבְלּוע
 = ןא'כ ,'ה ;ז"ט ,'ג תומשל ;'ה ,ו"ט תישארבל 'א
 = .א" ,ד'נ ;'ח T5 'יעשיל ivo ,'א א"של 'גרת
 = .עבת ומא ןובלע ח'צפ ר'ב :ה"נ תבש ןּּבְלָע ןכו

^o vyאוה הרות רפס לש ונובלע שקבש  
 = ר'ב mmn לש הנובלע א"מפ ר"מש ,ינובלע שקבי

mo eoםיבולע לש ןובלעב האור , pwהאר פ'פ  
 — [ינובלעב

 םישרשה at וניבר ה"יחא]* טלע ,זלע ,גלע
 = .ע"ייעו םתאיצמ רקוי בורמ תומוקמ הארמ ילב

 ,רקיע לכ ייל ב'הו ט'ק י"כבו א'פדבו ש"מו בהל
 :א"טק רצ כ"רד 'קיספב ונממ םשה y Toy" ןינעב

"yתונושל הרשעב :החמשנו הליגנ 'פ ר"שהש  > 
wpןינעבו 2( הזילע הסילע 'וכו הליג החמש  

 DU וניבר 'יפו ^ עקר ע"ייע :ג"נ 'יבוריער הטלע
 — ny3"] חיכואש ומכ n' "^b "by אוה

 רוע הלכתו הלחת לכ ןמז מ"למ nbip — םלע
 ץק ןיאל דיתעה jon Urzeit האירבה םדוקמ

my? Ewigkeitתואיצמה 555  (Weltפד ג'פב ' 
 p^ ,ךייחב הארת ךימלוע ^C 7« ארוק היה
 pow ךל םלשל ה"בקה דיתעש תובוט ןתוא ןיעמ
 ןינעב pon שירב .(' םייחב התאשכ הארת אבה

 ירמא ןימלע וטמ יכ (א'עס איצ CDD בירחנס
 םילשורי 'מולכ poop ומשש םוקמ b^ \'ןיטלעב
 ינימשה םויב יהיו 'פ ר"קיוב .\* םימלועה תיבאוהש
 ארת לא תשרפ ךמסב ל"צ| (אביקע 'ר תשרפ ךמסב)

j^מגב ןיחלגמ ולא 'פ 'שוריבו (א'יפס) םדאתי יכ ' 
 תומלע ונגהני אוה C^ C ג'פד 2b קייס יורי)[ןיערוק ןיא
 תומלועב תומלע תומלועב תומלע )6 n5 'ילהה)
 א"רמה אתמלוע ןיליאכ תומלע תוזירזב תומלע |

y םלע = 

Tos VS xig Y TANE 5 4 MTS E יל 
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 ,beugen וקחודו המחלמב חצנמ cle ע'למ) בלע
;niederdrücken 25y 0/53 ה"כו demüthigen 

 gebeugt, unglücklioh (D'b3) — אָביִלָע ,אָבּולָע
 yum קידצ (Wyore) רציכ תוינעת רדס 'פד ג"רב
 חלושה 'פב .ימ ינפמ החדנ ימ C בולע וניאשו בולע

$iןיקתה ללה 'מגב  CY? ^ bmpיאה  
 TD" אפצוח ^5 .אוה יניידד אנבלוע לובזורפ
 ךותב 6 הנזמש הלכ הבולע , . הטימש יעקפמד
 pne ןיבלענה vn ,הלכ הפוצח b^ .התפוח
 ,(לינה אמוי תבש ייטיג) 'וכו ןתפרח ןיעמוש (' ןיבלוע
 (*ןיבילעלו 'גרת 055,05 ילשמ) םדאמ םיגויבאו
 "Cr a א'מ) דבע mnn םויה ON ,אשניא ינבמ

onnי'ג הינפצב .בלעתת  y oy G^גרת לדו ' 
oyר'קיוב טיקשי אוהו 'פב .ןבלוע לבקמו ןתוונע  

 [אטחי חישמה ןהכה DN ל"צו] (אטח חישמ ןהכו)
 היפאד אתנידמ הבולע יול 'ר רמא (ה'פ ריקיו)
 ןיבלמ לעופ v53 בל p^ ב'א) — .('סוטירגטפ
 י"לל ןויכ ה"יחא]* — ,(והזבמו ופרחמ ורבח ינפ

Auméoונוניבב 0/221 .ל"נה 'עו ם"למ אוהש ןוכנהו )*  

 וניאשו בולע ,ט"כ 'לינמ (ואותה תארוהב) לועפ
 בולע . . הסיעה איה הבולע vp ר'בב ,בולע
 וניזאה ירפס י'וכו העיטנה הבולע 'וכו רואשה אוה

aיתבר 'תקיספ ,'וכו הז םדא היה בולע ו'ש  
woבולע אה  maהבולע לש . "vט"פ 'וכרב  

 y" ןיבולע qupm 'וכו הבולע אינסכא + גיד
 : ג" VP" ,8 הרעה 'מוי י"כו תבשמ qvx ליעל
 y" ח"מ פ"ס ר'ב .'וכו ויה ןיבולעו ןיחונש ינפמ
 ילשמ 'גרת Gub) ם"לב =) ליעפ וניבבו .הטמל
 ג"ע ו'סד ג"פר 'ינעת m" אבילע om א"ל ,ד"י
 יאנילו :ד"סד Yo 'ודיק V^ ,אבילע דיבעי המו
 ןיליא ב"ל ס"ס ר"'קיו ץובקהו 'וכו ליאש תא אבילע

eaioyאתבולע אשפנ ד"ל פ"ר םש הדיחי הבקנלו , 
owה'פר יילקש 'ורי ,אתבילע איהה ז"ל פ"ס  

(tררסה ךפיהב ונינפל . *) תבשב לבא התניזש ג"ונב bהלקלקמש הלכה איה הבולע :תאז ימ יפ ר"שהשבו הנזמש . 
 לבא לינה תבשב ייאדכ ןיבולע 'יג איצוהל אבש הארנו y ןניסרג ןיבלענה 'יטיגב יישר בתכו ייטיגב ןוכנל גייהכ (*

"us v33ימויבו  a2 ןבילעלו ו"ופדבו ,ימאו ריפרב היכ )* .םש סייד 'ייעו ןיבולעה םש יב ס"ש י"כב לבא ןיבלענה כ"ג  = 

 = wen רעלזייא יהל רייטב y" (* .ס"ט אוהו סוטיסגרפא ט''ק י"כבו םירגרופ גיונבו סוטרגטפ 'עב הייכו (* ,יבילעלו ג"ונבו
 י אצמת ךכרצ לכ ייפ י"שרו ) .םינפב רומאכ 'עו סייל אוה יכ ץוחנ וניא (זיט ,ו"ל יב יזהד) בעל מיילמ ותרזג לבא 7

 םהש תומשנה םלועל המוד המכתה תילכתל םדאה yu רשאכ ייפ 5m יתאצמ 'ז רצ תשלשמ הכרב רפסב מ"טשבו

 ,א''ח) moin 'ע by" יתחגה )9 .י"שריפב היכו (* .ןימלעכ גייונב )9 .ייחב תומשנה םלוע תצקל yum 532( לכש

 ךמפב my ביה ייכב לבא ינימשה םויב יהיו 'פ ר"קיוב קר Cw ריפדו Y י"כמ «pu עייפדו v33 יכ עדו (שיע הילש
 (n3 |" ארת לא mmn וטמשג תשרפ ךמסב תובית רחא יכ לייגו אביקע יר קר 5 ךמסב ר"פרבו אביקע ^ תשרפ

 רבסו רטג אלדר קיתעמו ןיערוק px יורי im ק"א nnn" תושבושמ אביקע יר ; תוביהו האיסנתא 'עב ןוכנל ייארכו

 וניבר יכ תחצנ היארו האיסנתַא יעב וגיבר איבה ק"מ יורימ ןויצה הז םגו אביקע יר mam תובית ישאר תא תועשב טשפ
m3יכ 'שוריה לע כ"ג  papאלו יוריב םש קר ייא ןושלה  "y my Phaםינפב ךומסב . 

 יש
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 20 | (םלוע =) םלע

 'ובותכ .א" .'ו יילקש :ו'ט ,ד" 'גינח .'ט :'ח ק"מ
 ^t :'ג 'טוס i'm "רדנ :םש .א"יק + ג'ק ,ב"ס

qyb ^ו"ט :" ב'ב :ה'פ .ט'נ מ"ב :'מ יודיק : 
q^ר"ס :ר"מ :ג"'מ 'רהנס .ב'כק :ח"ע : םש .ה'ע : 

imb uyםש ,ב'ק : םש .א"ק .'ק .ט'צ .ב'צ .'צ : 
arpםש : cpז'ק . pא"יק :י"ק .ט"ק : םש  : 

 'יחכז + " 'וירוה : ה"ל ^am a i : םש ,'ד .'ב ז'ע
 Ab : ד"מ by s" .ד"מ : ט'כ 'וחנמ + ח'יק
 םימלוע רכז מ"לכ ץובקהו .ט"ימ ה"פ ז"טמ ד"פ תובא
 לחונ .א'נ :ז"ט םש ,םימלוע 'הב ררש .'י 'וכרב
 'כוס .םימלוע ינשב רוגל ivy 'ומבי ,םימלוע 'ב

 הבקנלו — ג'שו n'y ,ב"חב ע"ייע םימלוע תיב :'
imb vyיש .'ק 'הנס , תומלוע ינש ב"פס ר"מש  

 ט"פרו reb ר"ב .תומלוע י"ח :'ג ז"ע ,תומלוע
 וארבת אלש ט"יפ bw ,ןבירחמו תומלוע ארוב
 ,תומלוע ינשב הדומ i55 םש ,םירחא תומלוע
 ךיגבמ בירחהל ןידיתע .ה"פ דצ $758 'תקיספ
 תומלוע העבש דגנכ לכה 'פ ר"להק ,'ומלוע העבש
 ליעל 'ייע ק"מו יליגמ rv" ר'קיו .'וכו האור םדאש
 'יחספ : ד"נ 'וריע y" אָמְלִע ירופו ר'אלבו ךורעב

vxב"כ תינעת .א"ל ה'ר . mamםש ,ו'ט : 
sa 7373טיג " SD JUטופ ' i^שודיק .ט'מ ' 

 ,ח"נ ב"ב : דייק sb .ם"מ n .א'פ :ט"ל ,ב"ל
ivyב'ק :םש .ח'צ .ז'צ 'רהנס : JBOUP ip 

 .יתאד אמלע רב ע"ייעו ,ןורתי המ 'פ ר"להק ,ה"ס
 םלעב . . רקשד םלעב ו"כפ vpn oby ס"לכ רועו
 nM םלע 2/5 ה"כ 'ישארבל 'א י"רת .אטשוקד
 ,םֶלָע .םלוע תיב — ריבע םלע ה'כ ,ח"ל םשו
 תומוא .נ'שו .ח"ע ,ב"חב .ע"ייע ןימלע ,אמלע
 המואמ ץוח תומואה 'יפ (ה"וא רוצקב) םלועה
 : םשו b תבש ,ב"ל .'ו 'וכרב y" תילארשי
 'גינח : ב" ban um" 'ינעת urs ה'ר ars הכוס
 Pp" :ה"ל 'טוס .ז'נ mb 'יטינ .א"יק 'ובותכ :'ה
 Bp 'יחכז :'ד :'ג y : ד"צ 'דהנפ : ו"ט ב'ב .א"ל
 םינבומ םיינכות םירובד הזיא דועו .ט"פ : 'ס "ילוה
 גהנ y'"y םלועבש גהונב ט"ד הלמה תאז שומשב
 םישנא שי 55 : 'פ'שודיק אמלעד ישניא .נ"שו
 דחא לכ p^ ב'ער ח"צ 'ילוח אמלע ילוכ ,םלועב
 אמלע לכ = אמלע ילוכ ןינע דועו םלועב דחאו
 םיארומא וא םיאנת לש דחו דח לכ (ע"כ רוציקב)
 םימעפל דועו ילבבב הברהו םש 'ילוח s'yb 'ט תבש

 סליקע 'גרת ,תופפות תומלע ךותב )03 nb יילהח)
 ר"קיוב ה"יחא]* .תומלוע ינשב תומלע האיסנתא

^gאתמלוע ןילאכ תומלע תוזירזב תומלעב ל'הזב  
 'גרת תופפות תומלע ךותב Ce) יילחת) 'יתכרכ
 תומלע תומ וב ןיא ש ם לו ע האיסנתא סליקע

wsתומ וב ןיאש םלוע תוביתו תומלוע  pu" 
 ר"קיו לש «nou ןאכ םג ל"צכו האיסנתא 'עב כ'ג
 ראשבו האלהו 'זיפ 'פדב לבא ט"ק י"כבו ר'פדב ^&

^W "5ןושלכ הזו יתחסנש ומכ  "wmל"נה ק"מ  
 תימלע תומיל עב תומלע תומלע ונגהני אוה

mmisאנתאו סליקע 'גרת אתמילוע ןליאכ תומלע  
 mb וכ ןיאש םלוע ('[אייסאנתא ל"צ] (אריס
 םלועב «van אוה תומלע uns אוה דע 'וכו
 .ל"נה 'ליגמ 'וריב ה"כו אבה םלועב ונגהני אוה הזה
 היגהל ץוחנה qb כ"או 'וריה 'לכ ךורעה ןושל ירה
 יתהגחש ומכ ןיערוק ןיא 'מנב 'ורי הביקע 'ר תחת
 תומלע : תומלועב תומלע תחת כ'ג b'y ךורעבו
 ,אָתְמילע ירוס 'למ (א * תומלע שרדו .תומילעב
 תומלע הזו Jugendkratt תורוחכה חכ אָתּומיְלע
 b" תומְלַע ןושלמו )2 תוזירזב תומלע תּומילעב
 ןליאכ והזו אָתָמילַע ץובקב אָתַמִיִלְע ps תורענ
 : תורענה ןפואב תוריחמב 'מולכ תורענכ 'פ אָתַמיַלּוע
 — לע תולמ יתשב כ"א 6909996 י"למ ('ג דועו

meומכ  yy) mo — bgאיסנתא ) ("mתומלע  
 . . ז'הועב וא ר'קיובכ תומלוע ינשב nipbty ומכ
 םלע ע"ייע 'בו 'א תארוה popa .'שוריבכ ב"הועב
 .האיסנתא ע"ייע תומ -- לא שורדה תארוה ןינעב ,'ג
 ומכ b" תומָלּוע ,סיִמְלוע .ץובקב nbip. ןינעב
 הזבו Gm mp םבלב ןתנ םלועה תא םג מ"לב
 : א"ל un :'ז : 'ו 'וכרב 'ייע ("ל"זרדב הברה ןינעה
 .'נ יחספ .ה"ם m'y" : ח"פ : ז'ע : א"ל תבש ,ד"נ
 .א"י ה"ר :ה"מ 'כוס .ט"ס + ד"נ ,ח'ל m :ד"נ
 : ו'ט : ג" 23^ 'גינח :'ט "נעת .א"ל i85 .ז"ט
 .ז"ל m̂ : א"כק y ב"ב + מ'מ :'מ 'ודיק .ז"ט
 ז"ע .ב"ק .א"ק :'ק :ז"צ .נ"צ : כ'צ :א'ע 5
 TO "יכרע .ז"כק QU" "bm + ד'נ :'מ :" +'מ
 vmy רוצקב) אבה םלוע ,הזה obw םימעפ הברהו
 ^ :ו"ט a^ ," vm :'ז .'ה :'ד 'וכרב "יע (ביהוע
 :ג'יק i תבש :א"ס :ז'ג ab ub :ד"ל א"ל
 p^ .'נ .יח .'ב ייחספ .א'כ 'וריע .גינק .ז"כק

"eyו"ס :ה"ל : ambח'ב 'ליגמ .ט'כ .א"י "נעת : 

nt» )'יורוב  buקר :ג'יעד בייפ  peתובות יתשב בותכ ארקמב (* .תאיפנתא ע"ייעו אייסנ אתא תובית יתשב תועטב  
5yוא הלמ אדח אוה םא םישרפמהו םירפוסה ןיכ תקולחמ שי לבא תומ --  pnןילימ  yשיר יילהתל יש תחנמ  

 .סלע שרש y" אבה םלועהו הזה םלועה )^ me ייעשי) םימלוע תעושת םג me porn יפלו (* se רומזמ
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 (םיִלָא) םלע — (םֶלוע — םלע
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 < mew רנל תניתנב רעלדא ן'והמל רגל תניתנ | ,ןיעדי אמלע לכ : ר'ד א'פ 'וכרב 'ורי מ'ד 'וריב
bnהטינויביס 'פדב לבא  ^bנרת .םאק תלמ '. 

 םלועל m ,רנ ey" יייעו ןימלעל מ'כב הלס
 י"כב ,ןימלעל 'ייד ארמימו 'גרת 6n. ie nm בשי
 — [היבתומ ןימלע ימלעל ^?" pb לצא 'גרת

noy *רתסה ונינע 'יפ מ"למ  (werborgensein .| 

 — לצאו לעפתהבו ליעפה לעפנב ארקמב
 Uy .לעיפבו לועפ ינוניב לקב םג שרדנ ל'זר
 (ח'תלו ול ןילגתמ ven ןיסוכמש םירבד :ה'ל
 nibiby היב ירק ךובהא תומלע (iw vm) יאנש
 ונממ ןיסוכמה םדא ינב 'וכו ןיסוכמה םירבד ל'צו

'"y ^»ם"ש י"כבו .א'ע 'שוריק .ומוקמב ס"ד  
 pbyb (ve ,יג תמש) םֶלעְל ימש הז ,'נ "חספל
 p^ ייחפפבו םילעהל :םלעל .'ודיקב י"שריפו ביתכ
 ביתכ Y" sen םלעל p^ ח"רו .המלעה ןושל יל
 'שוי לעפ תנו לעפנב .כ"ע הימלע 'מולכ
 הריתב ינקזמ המלענ הכלה וז .ג"לד ו"פר 'יחספ
 = | ד'ע מ"ד ג'יפ 'מוי 'ורי .המלעתנ D/ ילבב 'יחספבו
 ח'ע פ"ס ךתלעהב web" ,ןהמ pbyns אוהש דע
 יוניניעמ םלעתנ פ"פר םשו wb יניעמ םלעתנ

^vלי ע פה .םהיניעמ םלעתנ :ר"מד ד'פ ז"ע  
 ]000 לע ('ג /א שיחש) תומלע שרד mob. co ר"שהש
 ] .. nebyne לע ipw ,התימה ov ןהמ תמלעהש

 7. «me א'פ vow ,םיקידצ לש ןרכש ןתמ ןהמ
(n ca mee)םשהו .הירבד תא המילעהש  E. Dby 

 :ב'ד א'פר תבש v ("5 xn ymy" םלעה םוקמב)

 .מ'ד rp םשו ns" םלעב ג"עו vy 5 םשו

 | ט"ד ףופב 'יאדכו nw bn nns" םלעהב ז"טב
 n שרשה הזמו .שדוקה םלע ב"ע םשו .'א דומע
 E — [טשריפל מ"ואב y" םלוע םרוקה 'ע םג רזננ
 ץמאו pm ^b (םיִלֶא ומכ) oby פ"לב) םלע

mannbar sein ע"לב kráftig, stark sein 

4 X» א ym? ץמאו קזח (םינפב 'ייע own הזמו 
Lo ה"יחא]* .(םלא ומכ ב'א) — .('םלעו ףקת 'גרת 
" 5DIE72 תמאב n'21 ש"ע םלא 'עב םילא סרג. 37m 
 יז ואיל יירב) ץמאו קזח תקתעהב םירחואמח 0/2) ;

pb'y! ימעפה יתשב 'טינויביס 'פרבו םילאו ףקת' 
 Lo םליע ע'פד "ג זאו וניבר ןויכ קופפה mb ילואו
 N ,זיכ יילתת) קזח י"כ 'גרת םיִלַע byes ,איה הנוכנ

uonםילעו + רעניו ז"כ 0^ תומשל 'א י"רת  :" M 
 Lo spun הזל 'תליכמה bp" אוהו 'וכו יארצמ תי

im33' םיִלָע ראותהו .תורענ חכ םהל nט בויא ', 

 mb" אמלע לכד ןילימ yy י"ד ז"פ תבש יורי
 ת"יב םע רושקב .אמע לכ 'וריב s^ בורלו ןוהב
 ,in die Welt hinein) םתסב ,ללכב 'מולכ אמלעב

bloss)אמלעב עיזהל :'ט תבש 5616000968, , 
 'ומבי .אמלעב אתווצל .'ז ז"ע ,אמלעב ינויעל
 v4n Gra cri v3 pO ירק ,אמלעב ידוהי :ז'ל
 ךשמה םלוע 'יפ מ"למ דועו — אמלעב יארעב 'א

 (GAS ^ov םלועל ורבעו מ"ד םדאה ייח ןמז |
 ד"פ 'וכרב 'שוריב שרופמו ג'כ 'א איש םלוע דע
 ,הנש םישמח אלא יול לש ומלוע pg אלהו : ז'ד
 pw5) .ט"ד mb 'וכרב 'ורי לעפה ראותב ןכו
 םימשג תדירי ךכ םלועל םייח םיתמה תייחתש
 py רושקב ם לו ע ל םימעפ הברהו .םלועל םייח
 ,'ה 'וכרב 'ייע bn ^p" (stets, bestándig) לעפה

r^ mnביל .מ" . (T3תבש ג'ס .א'ס :'פ  
o5 i^ב 'יחפפ : א'נק .ט"כק :ג"פ .ב"ל : םשו '. 

 ק"ב .ג'נ 'כוס ,'כ 4^ 'ינעת :'ג .ט"מ :םשו .'ג
aimoב'מ מ"ב :ט'ק . Dy)י"ק ב'ב :ו"פ : 

 vB so 'וריק + vp ua 'ובותכ : םשו ,ט"ק 'ומבי
 : רימ .ד"י ידהנס .ז'מ .'מ Vn 'טוס .'ז :'ו "יטיב

a'pה ז'ע ': iib "bm g^יכרע : ר'פ ' b 
 אל :ו"כ ק"מ mobiy ומכ אוה םלועל .ב"ק 'יחבז
 ד"ע "Ye ג"פ ק"מ 'וריבו ם לוע ל ותוחאל ןתינ
 ןיא א"עס 'ז "ע ,תימ לוע החאמ WW "א
 קספה ול ps .ד'נ 'וריע תימלוע qms ןילבקמ
 הנקת ול ps :ב"יד ט"פס תבש 'שורי ,תימלוע
 הרהט ול ןיא .נ"לד vb "יחספ 'שורי .תימלוע
 — .תימלוע mv ךל ps ט'כ פ"ר ר'קיו ,תימלוע
 םלועל bye" הברה W^ ס"שב אירטו אלקשב
 מ"ד םיללכ הזיאב וא (מיכבו .איק יילוה 4355
 לעבו ותלוזו :ח"מ 'ובותכ :ז"י 'גיגח .'ה 'ותירכ
 יללכבו ש"ע m3 ךיראה "מש "יס יכאלמ רי
 ל"הזב ללכה יתיאר : ט'ק רצ ו"ראק י"רהומל ארמגה
 הוה הלחתמש יפל אוה םלועל ארמגה רמואשכ

YDןינע  cmsרחא ןינעב ץריתו וילע השקהו  
 המו .ש"ע 'וכו ןושארה ןינעה דימעמורזוח ושכעו
 yp (Ewigkeit) ילב דע ךשמיש ריתעה ןמז ונינעש
 ךלמי 'ה 'גרת .אימלע .ןימלָע 'גרתבו מ"למ עודי
 םלעל םיאק היתוכלמ ^ Q^ ve) תומש) דעו םלועל
 תלפתב השודקה תקתעהב חונה ןכו אימלע ימלעלו
 y m'3pn« לע הנווכהו םאק התוכלמ ןויצל אבו

mj (!5 םילע ג'יונבו טיק ייכב ה"כ )*  .םישרהמה ייגב ןוכנל s»םליעו תחת עייפרב . 



 209 | yby — (םיִלֶא =):םלע
 ;ד'מ םשל 'ב sn" ,אעליע Gs ,יב תישאוב) עלצה
 ,'ז לאינד ןיעלע ץובקה ,אבא ma jb עלע ט"י
 אדח א'כ ,'ב 'שארבל 'לקנוא 'גרת יונכ םע ,'ה
 אעליע איה יהועלעמ אדח םש י"רת יהועליעמ
 ועלעישמ web לעפהו .אנימי bb" ןמד תירסילת

 .םש 'תפסותהו וניבר n^ לעלע ע'ייע לבא

by ע רחא ליעל' yy opby * 

ohnmüchtig werden, (השלוח ןינע מ'למ moy i 
  i53 (erschmachtenןיטחוש לכה 'פד "

 6יש תבשר ג'רב ,(' ה פ ל ע «n אמש Co יילוח)
 p" ,הפלעתי אמש הריזנ אל יאמא הליחתכלו
 לע [שמשה [qm (ח ייד 029 ומכ תופייע ןושל
 : ט'פ הדנב «nu ה"יחא]* = ,ףלעתיו הנוי שאר

mmףלעתנ אלו : םש "לוחבו ,הפלעתי אמש  . + 
 ץבוקב hn" שיר) ה"מגר 'יפו יתפלעתנ אלש יל ירב

vaףד יקילייגנא  G'yןכו כ'ע ףוייע ןושל הפלעתנ  
 רפא הילע ןינתונו א"פ ipn" 'תפסותמ חכומ
 ףלעתיו ןינע ןכו 'וכו הילע ןיפלעתמ ויה אלו הלקמ

vaהנפלעתת ,ל"נה  pop €^ /n m»לכה  
 לכוי אלש דע הלהבהו שפנב העיגיה בורו תופייע

 ק"דר 'ייע וחור אצת טעמכו ומצע לע דומעל םדא |
 וויט איל יקזחי) הָפְלָע כ"ג אבוה םשו noy שרש
 אל יִפולַעְל :'ג "ילוח לָעַפִב .ושוריפ ש"עו

 [ןנישייח

 be- => y'b ה'כו ox" ןינע מ'למ) ףלע 2*
T6 v2 (Geckenג'ק 'ר א'ש 'קליו  

̂ i םשב nד"כ ז"עבו םיבורכ ינש ןיבמ תפלועמה  : 
 TD יפדבו ס"ש י"כב לבא םיידע ידעב תראופמו
 MB ףד 'קילייננא י"כ ץובקב ons ei "ילו "יל

 -froh החמש 'יפו סלע ,זלע ny qm מ'למ) ץלע
vergnügt seinדציכ 'פד כ"רב 610086ת,  

 6אעלא 'ר ןכיה ונניפצה ?Gi 0" ןירבעמ
 ונניפצה, b^ תינורהא הרענב ץלע ןהל רמא ןופצ
 ת גפ צ ןינע pex האורו np pip ונל הארה
 יישארב) חנעפ תנפצ ) «C יא'ל "להקה ךי אי רי ל

(Gro aroןכיה 'מולכ  pesימ שי הרענב ץלע  
 איהו ןרהא ערזמ תנהכ השא אשנש חמש 'מואש

asm s^0 'םילהת) םיצירעו n voהזמו .ןימילעו  
 (אמילע ס"לב) אמיִלּוע .םֶלּוע ,םילּוע 'סו ר'אלב

"pאָתְמְיְיְע ס"לב אָּתִמְלּוע הבקנלו םֶלָע מ"לב  
 אָתּומיִלּוע iow טשפומה םשהו ,המלע מ"לב
 םימולע מ"לב .sem y pbi , (אתומילע ם"לב)

Jugend, Jugendkraft, Jugendzeitןמגרותמב 'ייע  

 הוה אנהכ ג"ע ^n ב"פ 'וכרב v^ .יוועלל ר"תמעו
 "להת) ויתמלא אשנ .אכהל קילס 45 ןיגס םלוע
 prb (בקעיג) יתא ט'עפ v'23 שרדנ (ו יויכק
 (ס"לכ) תּומיִלְע טשפומה םשהו .אָתְמַלּועו ןיִמְלּוע
 .'א םלע 'עב םושרה ק"מ 'וריו 'ליגמ 'וריו ר'קיוב
 ומוגרתו םוקמ םש אוה (ה איט ;ז'ש 'ג ב"ש) םירחב

[neby — 
 ןמ רזגנ Celymiiseh תיִמְליִע הבקנלו) יִמְליִע *

 ןיבותכ ויה ,ו"טק תבש .עודמפופ םֶליִע
 , תימליע הארק ,ח"י ילינמ ,תימליע , . תיטסיג

 .םימליעל תימליע םשו

 sich Dby3 לעפנב זלע np ףדרנו מ'למ) םלע
(rühlich zeigenבויא) הסלענ םינגר 522  

 איבה אל םש ב'א) — Nw 'עב "ייע On ,טיל
 םינושארה ע"פדב ה"יחא]* .(טמשנ ילואו
 הזב יתאבהש הממ רתוי b" ךורע י"כבו מ"אפד דע

ynא"פדב לבא  ^Wהלוע אשונ : דוע  "mioו"פ  
 קוספה רשאב םינויצה םינכ םג םאו ט"פ תורוכב
 : ז"ג 'ורוכבו : YD 'וחנמב שרדנו אבוה בויאמ ל"נה
 'יעב םאיבה אל וניבר יכ לילעב הארג תאז לכב
 םאיבהל וניברל היה אלו ב"ר תפסוהמ םהו יחכונה
 טמשנש 'ג אש 'על ןויכו אש 'ע לע זמר רשאב
 אלש א'צרה ו"ופדב קר אבוהו ךורע i$" יסופדב
 םשמ קוחמל שיו 'ב אשנ 'עב ונייה ומוקמב
 וכירעאש ומכ 'נ אש 'עב ןוכנה ומוקמ לע ובישהלו
 אשנ 'עב הז לע יתזמר רבכו םייחב pon יהי םא
 תאצוה ויניע לומ 'תיה אלש ב"ירגהו ש"ע 'ה
 תועט לע ריעה אל ןושארה 'ציניוו 'פד ךורעה
 'ורוכבו 'וחנממ םינויצה תאבהב םג ררגנ וירחאו ב"ר
 טשפומה םשהו -- יחכונה 'עב י"כו 'יסופדב 'תילש

 — [זלע ע"ייע כ"רר 'תקיספב s^ הסילע

 ומכ אוהו 'עב 'צ ףילחהל ר'אלמ) אָעְלְע ,עֶלָע *
 ןניסרגדכ םירפכה תונבמ תינריע ( תינורחא | ינרת yos b'5x  Rippe) עָלַצ מ"לב

A a à כת M M Pt, 

v33 mo (tףלעתי ס"שבו מ"אפדב לבא ליסאב 'ציניוו יזיפ ריפד טיק . *) ה"כו D'UN "i3םינשיה 'פרבו  inmיאעלא  
 יר לע אעלא (Sb אעלא 'ר לע והבא 'רמ ולאשש סיט אוהש הארגו b'p ךורע ca" היכו רזעלא ןעכגימ ס*ש "23
 י"כב היכ (* ,ליינה ייקוספה ייל חייר ייפב (* .ש"ק י"כב קר ה"כ (* .אעלא יר ויבר רר)נ וירחא רשא .n ייג ןכו 028

 manns ע"פרב לבא m^ "b3 ט'ק
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 * רקע וש ירשו ה רק ו כינו רב קו ב ב



 uk (xoc "bb "a3 , ילואו Günsedistel םיצוק
 . ?ovis ale , 2-5 פ'לב יקנש ןישלוע איה איהו

sonchusאיה איהו 169 ב"ח סרילואוו "יע  XX0  
Endivieאיבהש ->\* איה איהו  b^&םייסרפ  > 

 איה יבדנה ןיממו ("580 םש סרילואוו לצא
Cichorieל"נה 'יאלכ צ"מ ןב י"רהמ ש"מ הזו  bm 

 px" זעל סדופנש ןישלוע b^ הרש ישלוע
 = ןכו כ"ע יקיטבלס ירוקיצ [הדש ישלוע] יקיתשימיד
 = ןיממו .י"ריאוקיצ ןישלועה א"מ ז'פ 'יעיבשב זעול
 = S'p "יחטפב 'וריה p^ ודי לע רשא ןומיסקורט הז
 שי .ט"ל nbp" ס"שב םגו .ןישלוע ג"ער ז"כד
 'תפסות .הניג ישלוע ןיבו הדש ישלוע pi קולח
 < 'תפסות ,הליכאל ןישלוע שלותה +"' ט"פ תבש
 < לכא 'וכו המהבל ןטקלש ןישלוע rts 'יצקוע
 |. 'תפסות םשב ז"מ ג'פ ןיצקוע ש"רב ןישלועה יגפ
 659 טרופריא י"כב 'יאדכו ןיסנוע ל'צו אוה ס'ט

 — [סנע ע"ייעו מ'קוצ לצא

  = nov'ע לש ןישלוע ומכ ןיִתְלוע הקודם(  =
 הכיא תליגמב  vm:ונעשפ  psאתילועד

(empn yy) [יאלכ 'ורי"] nbn אמיסב ןרירמ 
 בותכ 5333 ב"א) -- .("ןיתלוע הדש ישלוע
 .ש'טו יבנרכ ע"ייע ה"יחא]* ,(תואחסונב

  empםילשהל שי הדש ישלוע  ^vןויכו 'יאלכ
  wa.הדש ישלוע ראובמ םש רשא :םטדוקה 'ע לע
  vyאתילוע ודי לע ראבל וילע זמרו ןיתלוע

 [שרדמד --

by noyןטק זוכ 45 פ"למ  (kleiner Krugג"רב  

 רכב תפקנ תלע (:גינ y" ןירבעמ רציכ 'פד
^bומכ תפקנ ןייה וב ("ה ל עמ ש לטנא תלע  

 < עיגה 'מולכ דכל הכמ sp םד G'ys יז יילוח)
 רפס איירשנ ןועבי ןיי וב ןיאש (" דכה ילושל

 6( תינריה יאמ «C^ wo i ידכ .איבמה 'פב
 ,אתיילקח C* y צ ייבא רמא תינריע nmm בר רמא
 , תרחא אשנ רבכש הנורחא ותשא איה תינורחא
 םינהכ תרותב תכסמ הנשש חמש םיומוא שייו
 'מולכ תינריע ןהב אצויכו םישדק תטיחש ןוגכ
 תירחאכ (*הפרגש 6 תינור א הנוציח הנשמ
 ספדנש ח'ר bb" קתעוה כ"ע ה"יחא]* — ."וימי
 יעב וניבר קיתעה 'ציבב ח'ר "יפו 'גליוו ם"שב
 םשהו — bm p'w3 'ציבב ח"ריפ y" ספלא
 החמש הארקנש תומש הרשע ןיב הנמנ הָציִלְע
 ל"צו הצלע an^ םשו החמשנו הליגנ 'פ ר"שהשב
 םשב) p'bw זמר D' "יעשי 'קליב "יארכ הצילע
 ינר 'פ כ"רד 'תקיספבו ,ד"לפס ג"רדאבו ('תקיספה

 — ]^5 :א"מק רצ

 כ אתקולע ,הקלע ,אקלע *
erp Apiby35% ע'לב  (Blutegel 

 .ךירעא םשו ש"ע א'סב 'א אקרע 'עב ואיבה וניבר

 םיאלכ שירב Cichorie +>\* פ'לב ןיִשְלּוע שלע
wb) y הדש ישלועו ןישלוע (בימ, we) 
mmo ישלוע (ןומיפסקווט ןישלוע Ga 
 תלו ע ; Cןיטולפק הרש ישירכ ןיתרכ ןישרכ 6

  ^bהרש ישלוע ,('יקתשימד סדרפבש ןישלוע
 א"ו (" י"נוצניס זעלבו ("יקמשרופ תודשבש

 ו'יניפסירכ  — Cש"הש קוספב 'גרת ב"א) 3/
(pee) ןישלועו הכמת לע יבצל ידוד המוד 'ט 

  ^e'לב יבידנה ארקנה בשע י"לב ןומיסקורט
 י"לב ןיבוטניאו לאעמשי  immי"לב ןיטולפק 'יפו

obw עב דחא לכ' "y שאר םהל שיש םישרכ 
 ודי 34 ךשמ המל לבא ןוכנ הז) לכ הייחא]*
 ןיבהל השק ינוצניס טרפו ךורעב תורז תולמ 'יפמ

| JD sonco ט"יאל איה יל הארנ רשא תאו 

mes )'י"כב ןוכנל  iיפרבו תינריח 'ע דועו םפלא עיייעו תינריה 'עב יתחכוהש ומכו ח"ר  ייפב ה'יכו רייפדבו  Tb 

 ביה v33 ןוכנ היכ (* .יעא ס"טב יציניוו יזיפ 'פדב לבא 'שמאו רייפדבו v3 לכב ןוכנ ה"כ )? .תיייחב ןוכנ אלל האלהו

p)ייפב ה"כו ר'פדבו (תינרוחא תועטב םש  n^ל'צו תינירחא האלהו 'זיפמ עיפרבו תינורחא ל"צו תוינורהא םשו  

 'וריב היכו בייהו ט'ק "33 ה"כ (* .האובנ ם"טב ייעשי poa) )5 .סרוגש ל"צו הרוגש היר ייפב )* .א"פדבכ תינורחא

wmביהו טייק "33 ה"כ ( .ןומיסקרט ןאכו ןומיסקורט ןוכנל םשו יחסונ יונשב שייע (ב'פ ,דיח) ןומיסכרט 'עב יינוי הלמ  

 3n יייכבו יקתשורפ טייק י"כב )!? 0011086100 \* .ןיטולפק הרש יתרכ ןיתרכ ןישרכ יוריב (* .יתליע ע'יפדבו יוריב היכו

 םיק !!)w33 .ךומסב y^ ייאלכב צימ ןב י"רהמ זעול ןכו יקיטבלס ליצ וא ,wild 161006 טייאל אוה ילוא יקתשרופ

 < אכמח לע :םיררמ קיתעה יח ,ביי תומשל יא ייירתו ('* Sauerach, erespino. טייאל ff wb) ב"גש ק"העבו הצניס

 Gummi aussehwizende y ovg 57*! xoyOp י"ל ''ע ייפו ואיבה 255 צינלפפ פעל יה םגו )1* .הינולכיי ןישלועו

Pflanzeליגה מיוא שימ הזו  (ese,כ)|כ  JAש"ק ייכבו ריפדב ןוכנל ה"כ )55 .ףטקה לזונ ונממו  
 Jan םייטב ויופרב ('* .דכת ןמ ןייה תא הלעמ ,הלע won noy" וניבר רזג ילוא כיאו ('* .יתלוע מ''אפדבו ןישלוע ו"ופדבו



  VAS EPOR IIEME /f1'- wet ^ baהרר הק *

  un ers Moיג
/ e Uv 6% e EU 

211 py — nby איר 

verdunkeln הכישחלו תוהכל לאשוהו vrhüllen 
verdunkelt, ,% 9€ y'b3 ימע tp ףדרנו 

  '33n blind seinה"כו בהד אמע ('אייד 'כיא) בהז םעוי

 ר'כיאב  "bםעוי הכיא :  TRלע רמאנו ,אבהד אמע
 לע אלזאו אימעד ב"ער ג'נ 'וכרב תבהלשה תוהיכ
 ,(אלק יבע וכפה) אלק ימע .ח"ל 'ילוח ,לוקה תשלוח

 חורה תוהכ לע לאשוהו  ^bייעשי) המהנ 'גרת רעצ
 טיג ^ (Uּוניִמַע  jbההכ חוו .אנבבד ילעב םדק

 .אימע תוהד ןוהחור 'גרת ('ג יא'ס םש)  mb'גרת
  bn pimיוחנת ליע פ ה .ךורעב  ^bלאימע 'ז
 ילמג ןב  G^ oo" 703וחכ הָמָעֶה  byיכ רמאש

yp תבש 'תפסות DD y שרשמו .ונממ אוה קזח 
 םילחג : ינוני ב בו וממעש םילחג  ^b nipbipח'ר

 ולינה יקזחי) 'שלמ יוביכל תובורק א"עס ז"כ 'יחספב
 אוהו "וכו והוממע אל םיזרא « ^bה"כו ךורעה

 ר'קיובו ,םש י"שרב  ^s vobתומּומַע םילחג
 .(לועפ ינוניב)  bלעי  ^vילודיג .ג'סד ג"פ הלרע

  nowל ע פ ת א .ע"ייע סֶעָמְע לפלפ ,וממיעש
 אימע םש ה 52^ תלהק 'גרת .ןוממעתי =
 ע"לב * Dunkelheit ,3לודגו ןטק 'פ הבר תור :

 לע וניברו .אימע ןריעל  bרזנ ר'פד 'סריג
 לעפמ איה םע תרזג לבא ץראה Dy כ'נ הזמ

 «m תחא הרובחל sm ףסאתה P) ע"לב םמע
Doyע"לב  Volk >> ;Geméinschaft p» 

 םינויצ וניבר איבה אל ואצמה בורמו .יממע ע"ייעו
 הפי רדס ךל אהו Cy רוצקב) ץ ר אה םע רובדל
 QNID .ז"נ + ב"נ :ז"מ :'ג'מ 533 :רובדה הזל
 Yp ד"מ ג"פ ,ג"מ ,ב"מ ב"ש נ"מ .ב"מ א"פ יאמר

 ג'ט ג"ם ינש 'שעמ ,ט"מ n'b 'יעיבש ,ב"ימ ט"מ
 .ג'ס : םשו .ב"ל «uU :ו"מ ^a תבש  ,ו"מ ד"פ
 ino :זיל + ביל .ביל + mo ייבוריע .ב'נק דייק

"nobציב :םשו .ט'מ :ב"מ ' imb oisהגינח  
 bosunoera :ת"כ ביפ br ,ביכ כ :מ" 20^

 ,ר"יק 'ומבי .ח'כ ^n יליגמ : נ"מ .ם'ל 'כוס :ד"י
 BUD "מיג :'ע 'שוריק :א"יק :ו"ס ,ר"ב 'ובותכ

 ידעת וא םתיכל םידימלתה וכלי p^ ןואדי רחא
 ןיחתופ 'מולכ man לש הפוגמ ונייה ('ר תכ
 יבתכ לכ יפב .( םידימלתה תותשל תרחא דכ
 ma חכשא (.טייק (n3 הקילד הלפנ רציכ 'מגב
 'פ ףוסבו (*ירנידד אתיליע C) 73 הנבז אתינגרמ
 jar לזא 6 גילק 272 vp53 בתוכה 'מגב ןילחונ שי
 הומש דע 'וכו אתינגרמ הב חכשא הערק C אתינוב
 ןטק ילכ b" (*ירנידד אתיליע ג"ב הי להינ
 תבשב 'ופסותה b" ןכו ה"יחא]* | .לטנא ומכ
 — [ל"גה פ"למ אוהש יל הארנו ש"ע י'שרכ אלו

^Mאתילע  Feuerwurmונל שי 6ח"ק) 1353  

poךורעה לעב ומש אתיליעו רחא  
 יא'ח) אתילא 'עבו ה"יחא]* | .ש"ע אחילא סרג

(Q7ןאכד ^23 לבא .אתילע 375 סרג  ^gיקליב  
 — [ש"מו ש"ע ל"נה 'עב רכזנה בויא

 ןמז ךשמה ןינע כ"ג "יפו emm תלמ מ"למ) םע *
 בורק Cwührend, so lange als "y הלמהכ

mbךוארי מ"לכ  ppשמש  "p (n xy "onmלכ  
 ח"מ א"פ תכש ל"זרדבו . תואיצמב שמשהש ןמז
 b DU'3 וכפהו ,החרז שמשה דועב b^ שמשה םע

 .הכשח םע : ז'פ bv" ז"מ

Dyתחא תדו הפשמ םישנא ןומה ץוכק מ"למ)  
das Volk des Landes; ץראה םע ;Volk 

ver- רוא mn» מ"לב DBY .niedriger Mensch 

  (dunkeln,  verlóschenםירבד ולא 'פד ג"סב 'וכרבכ
 ( 625ג'פב ןילוצ דציכ 'פב םיחספבו

 היע ייחספפ) ('ןילוצ ןיא  C 6תוממוא והל איעביא
 והוממע אל םיזרא . . תוממוע וא « pm,איל  Cnייפ

 'גרת .םרוא ההכ והוממע « nnירקיו) עגנה ^4 .
G^ aes קזחי) חור לכ' nnn» אשתכמ אָמָע. 0^ 

 ןירוק ךכ םש לעו .אחוו לכ ('ימע תו 'נרת
 ."ץיאה םע ווב ( poy n^nwע"לב

bedecken, יוסיכו רתסה הנושאר הארוהב ונינע יש 

 jp ומכ ייפ רבדה ףונבו (? .אוה ם"טו רתב סישב "ארכ ו"ופדב לבא 'מאו ליפאב b" ר"פדב «bp vss p היב 1
mma.ןייה וב ןיאיצומש [ילכ] ימולכ דכב תפקנ תלע ייפ ליזו  yisראשנ אלו תיבחה תיתחתב  joאיירשנ ןו ע בי תיבחב  

 mmn תפוגמ רס ות וא םהילהאל םידימלתה וכלי b^ הנימ התרבח [רתכ ידעת וא ל'צש 55 (רתב ורעתַא) ןוהיניקל

 רתכ ידעא וא ןוהיניקל איירשנ פיא סייש י"כ ייגכ סרוג ךורעה pi ons piv הארנו .יוכו ןייה התשמב וראשיו תרחא
 י"שרבו וגינפל ni רתב 03 רת ב ידעי וא ח"פר ו'ופדב לבא רתכ ידעי וא DUO יצנוש 'פרב ה"כו 'וכו הנימ התרבח

 ןוכנ היכ )5 : ב"ק דצ יוריע סייד יייע רתככ תיבחה ןמ תטלובש תפוגמ (b^ שיפד ייישרב ייאדכו רתכ ל"צו אוה סיישו
3m bp. v33ה"כו א בה ד ירנירד אתיליע רסילתב גיוונב )* .ב"י עייפדבו  posוינש 'ר ייעשי 'קליבו זיט יר ישארב  

 mov i733 סיש "55 הייכו (* .אתוניב xai )5 ,תבשב יפסותבו יישרב יילו ,אתאיליע םשו : ג"לק ביבב 203 ייל לבא

 ויופדבו םיעתי ר''פדבו ונינפל «DU ט"ק ייכב הייכ (5 .ביער ז"ע תבשב הייכו (5 .וייופדב קר היכ )7 .אתאיליע ירסילתב

 ֶּ Mw ק"העבו יציכיוו יפרב קר «me ('* .םוועתי ס"טב ליפאבו יזיפ יפדבו ימעתי מ"אפרבו ימעתת

2 

x 

"IC ww 

2-2 

M RAקץ  

  i d ag s dmאש * -

| 



hn hus . / 

 ומועו 'ה Sub בצנ "G ייג «ye רמוא 'א בותכ | )375 'טוס : ד"פ .ט"מ SS ,ד"י 'ירדנ .ב'ס :םשו

 "B b «5 )^ ,יד לאו) רמוא דחא בותכו םימע ןירל :םשו .ה"פ : ג'ל מ"ב :ה'צ ק'ב .ש"ע .ט'מ ח"מ

 < תא jos [ביבסמ] םיוגה לכ תא טפשל בשא | :ה"ע ry D .ט"ל ז"ע .ח'סק Ya :זג n/ ב'ב
 < תומואלו ('ןידה רשפמו ןידה רצקמ דמועמ לארשי | ^un .ז"ט 'ועובש :ו"צ :ר'צ :'צ :ב"נ :'כ 'דהנס

pוכמ ' Cvm q^תוצמ פ'ד ג'סבו .(" וב קדקדמו ךיראמ בשוימ ןד | תובא ד"מ א'פ תוידע .1^  
 p" .התדימע איה וז התבישי  (.ויק 'ומבי) הצילח | : ט'צ .א"ל 'וחנמ י"מ ה"פ י"מ YD me ב"פ

 < םייקתת ךכו התרימע איה וז םובי אלב התבישי | .ו'ט in "bun ,ו"ל +: 'ל : ג'כ .ב"כ "is 'ורוכב
 -םולכ וז תערוי 'מולכ Cnpv אהו הל רמא הפי | הדנ vb Yo prp ive 'יכרע :ל"ק .ב"צ .ה"ל
 (WB םיעננ שירב .('םוביי םשל ןווכתמ וניאש | .'ב ,'א 'נשמ Ub vo Tb 'ורהט .ד"ל :ג'ל ;'ל
 = ."תכדכ ןושאר עובש ףוסב דמועה תאריגסהל (ג'מ | יירישכמ א"מ י"פ 'ה ,'ג י'ב 'א 'נשמ ח'פ 'ה ,'ד
 'פד ג"רב .("ק תג ה דמע ויניעב םאו )5 cpo^2 | ץראהיּמַע ץובקבו ates ve םוי לובט i'D א"'פ
 הקדבינ ימג הליפנ 6ר'ע n20" וברעתנש 'יחבזה לכ | א"עפ ט'מ 'טופ אעראד אמע ר"אלבו :ד"מ 'יחספ
 ("הכלה תעל תעמ הכיוצ ("הדמ ע רבסק | םילב ה'כו by :by "nm .'ה ,'ו ש"הש 'גרת
 ייפ ישו .ה"כ 53 רזוחה דומע .הקידב הכירצ | םימכח ידימלתל pi ןומהל pi 555 לאשוהו
 שבי ותויהבו חלו )5 תלוחלחה תפשמ אצויה יערה | 0m ,ביי ym 327 ע"ייע רבד אמע nb .ה"מ 'וכרב

 אצויש ןתשה חוליק אוה ןוליס דומע ןימכ אצוי | : י'ד D תבש y" ד'ע ט"כד ה'פר 'יאלכ יורי
 .ןוקריו (* ןוקרדה 'עב ונשריפ רבכ ןוליפה ומכ | לכ ד"ע ז"מד א"יפ 'ומורת"ורי 'וכו יידומ אמע לכ
 [הינוחנ ל'צ] (הימחנ) יבר 7833 רחשה תלפת 'פב | «v אמלע ילוכ ילבבבו 'וריב ןכו 'וכו ןייבר אמע
 םידומע 'ב 'יפ ינמיה bp" לארשי רנ 6חיכ «mas | לכ 'יא : ח"מ 'טוסב יכ םהיניב קוליח pun C8 םלע
 הלרעב ק"פב .("ןינבה לכ ןהילעו שדקמב ויה | נ'שו pp ע"ייע אמלע w^ .א"י 'רהנסבו אמע

 םילכ ירבש קבדמה b^ ןילעה ףרשב דימעמה 0« -- [ר"שהש
  Tvיוהפקמו בלח וב רימעמה א"יו .הלרע לש סומוקב | רשי בצמ לע רבר וא ףוג תמיק ןינע מ"למ) —
^p3*5 םילכ ירבש קברמ שרפמה קדקד אל 3" ; aufrecht, emporgerichtet sein הפוקז המוקבו 

 ליעפהב  (hin — anstellen, Halt gebenהיל) ןידימעמ ןיא 'פ ז" עב רמתא | 'ה 'םב « Gyהמ ינפמ

 רמא קחצי רב ןמחנ בר םיוג לש תוניבג ורסא | תא דימעמ היה ('דמ עמה שאר 0 רימתב
 ,('ןיאמט  ^bתונברקה לע לארשי ןידמוע ויה |  "bbקרפב .(" (הלרע לש ףרשבהתוא ןידימעמש

 םילשוריב  ono wnףופבש 'מוא הדוהי 'ר 070 םידיב (" ['ג ל"צ] ('ב) | ןיאורו הלפתל םדימעהל שאר
 'וינעתב ןנתדכ דימתה  'b3םיקרפ השלשב  | CUDאיפ ייצקוע שירב .דומע השעיש דע אמטמ וניא

 וליא  qnרבכו תודמעמה  ya ^p.לכואה דגנכ ןווכמ אוהש דמועה ביט | 'ב יפב .('ישנא  "bוניקזישכ,
 'ובותכב  (UDםתיעצמאב ושעי םילצבהו תוטולפקהו םישירכה | םוקמב ינולפל היה בשומו רמעמ

 רכומה 'פד ג"סב .(*הזה  ave"ערזה ובו למרת ושארבו דומע ןימכ | 6'ק ביכ) וריבחל ^ Cה"יחא]*
  ps vnםידמוע ה"מ ה"פ תובא .א'כ אמוי לקב לעפה | תמל תובשומו תודמעמ העבשמ ןיחתופ

 רככו [תלהק רמא] םילבה לבה דגנכ  ^bב"עס ז"כ 'וכרב ,םיפופצ | ךרב 'עב  nepודיעיו ךלגר לע
  Sul n n eדה ו קו וו ו ו — 00 — —Óג'פ יפ הבר 'שארבב ( OUתודמוע ב"ער 2^ הגיגח ,וילגר לע י"ר רמע 73 | : התושקהב יהיו

 .תחנ אצמתו םיה י"יא b ny^ ר"כו גיכ ייס הבושת ירעש םינואגה 'ושת יייע ץראה Dy יוכנכה חנוה ימ לע ןינעבו (1

 mb .ריפדב לבא א''פרבו טייק "33 m3 )* .דימעמה ע'יפדבו .ב"פ ייחספבו דימתב m3 איפדבו ט"ק ייכב ןוכנ הייב )?

anmרמשמ ישנאב ליר (+ .אמט  Dp xm5 ,רמעמ ע"ייע (5 ( rmiךיראמו ןירב קדקרמ גיונב )/  .ןירב . . ןידב  

quiיישריפ 'ייעו (* .היל תערי ג"ונב (* , " ) omליצ וא ,עגנ עיפדב לבא טיק ייכב ןוכנ  : mimעגנה  "Dyויניעב  

cw)ביכ ('1 ,ש"ע שירה קוספה הז איבה ןכו (יה  v3טייק י"כב ןוכנ ה"כ ('? ,תועטב טמשנ ויופרבו ימאו ר"פרבו  

 שייע ('+ .תלחולח sm ריפרב לבא מ"ארבו י"כב ןוכנ הייכ ('* ! ךכליה יירחא ע"פדבו 'תכליה ריפדב לבא י"כ ראשבו

ovniםש תוועמה ןוקיתל שימו ציק  yb275 שימ יל אריהנ אלו ('* ,תוכרבב ייישריפ יייעו א"כ 'ז איימ יייע ('* .יחכונה  
 תולועפ /3( םילכ ירבש וב ןיקבדמ םגו תוניבג תושעל בלחה ודי לע ןירימעמ ? תולועפ יב השוע ףרשש רשפא אל יכו

 bb" קתעוה כיע )!5 »3 (bà bw יפב קר ביה י"כבו 'ד 'פב bep י"כבו 'ב יפב W^ ע"פדב U asas Jano) הלאה
wn ovs ש"רה ואיבחו 42 רַצ טידפב im 



Sus C. (Tp — דמע — "ey 

oyלוח ןתונ התא ןיא םא ב"מ ר'דמב ,ליעל  
 תומואה ןיא לארשי ןיא םא ךכ הדימע ול ןיא ריסב
 הרימע ולאל ןיא י"ס יתבר 'תקיספ ,דומעל ןילוכי
 nnm mv טשפומה סשה דועו ,העושי אלו

meysךרר לע  bbyע"ייע ) "mג"פס ינש 'שעמ  
 ץוכקה לעופ ינוניבו  .הכרעהו הרמע yy  ד"נד
 (das Stehen) תודמיע טשפומה םשה םוקמב הבקנ

 תודמוע יבא תא יתשמש ג"ע ב"יד b" תבש ^«
 ע"ר תא יתשמש ד"ע "my ג"פר 'גיגח 'ורי ,'וכו

 אדּוטְע ר"אלבו 8816 wey מ'למו n5 תודמוע
 ללפתמו דומעה ירוחא דמועו .ג"יד ט"פ 'וכרב 'ורי
 םלוע לש ודומע pipes ב"פס ר'מש הליאשהבו 'וכו
 רמאש סהרבא לש ודמעמב ל"ר 'וכו דמוע התא
 y" :ח"כ 'וכרב ז"בירל םשה ראות sm .יננה
 ר"מש דומעכ ונוימרש לכל לאשוהו .ךורעב ליעל
 תולעל לאשוהו .ןש לש דומעכ וראוצ השענ א"פ
 י"רתב ומכ אוהו רחשה דומע א"מ א"פ 'וכרב רחשה
 ^r 'ובותכ .אתצירק דומע ד"כ ,ב"ל יישארבל 'א
 לאשוהו .שאה דומע מ"לכ אוהו ארונד אדומע ,ב"ס
 דועו .הידומע שיפנ ary ז"ע סימה חוליקו ץוצינל
 .ליעל yn נ"שו $u 'וכרב ןייע ןתשה חוליקל

ynידכ ב'עס 3" ב'ב וילע ללננ רפסתש ץעל  
 ,ליעל "ייע ג"מ ג"פ םידי ,י"שריפ ש"עו דומע לונל
 ופוסב רפסל דימע ןישועו y" א'עד א"פ 'ליגמ 'ורי
 ותליחתל רפסה ןיללוג ךכיפל ןכימו ןכימ הרותל

minmהתיעצמאל  yשורי ,ל"נה םידיל ש'ר ' 
 ,םידומעל םימוד הרות לש e ג'יי א"עד םש 'ליגמ
 ,ב"מ א"פ 'יצקוע דומע המודכו לצבה בל ארקנו
 (ייצקועד גיפר) yb bv לובט 'תפסות ,ליעל y ג'מ
 pn vb p'b ר"'ב ץובקהו -- ('דומעב עגינה
 ג"פ ז"ע 'ורי ,ירסיקד ידומע .ה"כ ק"מ ,ןידומע

 ידּומע יניב .'ח 'וכרב ,ןירסיקד אָיִדּומע ג'ע ב"מד
 ןיפיקתל לאשוהו ,האלהו ^ ,ז"כ תומשל 'גרת 'ייעו
 — [אעראד אידומע ח'כ ו"מ 'ישארבל 'א 'ורי 'גרתב

 הרימע ;הלועפ 53% א"לב הדמוע ,הדמע = דמע
 Urin) ןתשה máeze 'נשיה פ"לב ג פ"לב

 Cry אייד טיפ) ע"ר רמא 'פ (%ש יר ב ימלשורי
 ר"בבו .הדימע התוא ןירוקו הדמע תורקל הצר אל

ebטיבע י"לב ב"א) — .ןוהרה 'עב בותככ אלמע  
 am ןוהרה (ys nons .(םילגר ימ לש
 606, י"ל לע ב"ר תנווכ יכ רבכ יתוריעה 605

pmהמ לע תועדוי  j^המ לע ץראה תודמוע  
 דמוע omm : ד"כ "ילוח ,'וכו "דומעה לע תדמוע
 ר"פ 'יאלכ .'שורי ד"מ ד"פ 'יאלכ ,'וכו וילגר לע
 Mb 'ינעת ,ץורפה לע הבורמ דמועח םע : ט"כד
 דמוע nbus ארוקה .א"כ 'ליגמ ,הליפתב ודמע
 יטוס 'שורי .ןידב דמע : ו"כד ח"פ 'דהנס יורי 'וכו
 ג"ע ^n ב"פ 'וכרב 'ורי .לוכשא ע"ייע .ד"בר ט"פ
 וניא :ז"מ מ'ב ,םיעברא לע דמע םישמח לע דמע
 ק"ב .וימי יצחב bp" -א"ע 'ודיק ,ורובדב דמוע

£yבור נ"שו ב"עס  wxלע .הב דומעל ןילוכי  
 עובש ףוסב דמועה םיעגנ לע רמאנ מ"ל ךרד
 .ליעל yi" האלהו ג"מ א"פ "יעגנ mp 'וכו ןושארה
 דמוע mb" בלח : ה"ל ז'ע בלח תפקהל לאשוהו
 .א"כ bp ינוניבב ל עו ₪ .דמוע וניא אמט בלח
 ,רמועמ לכא .'ע "טיג a» "ewe ןידמול היה
 העונש :ח"ל 'ועובש ,דמועמ הלפת :'ל 'וכרב
 'וכרב 'ורי ,דמועמ + . העירק א"כ : 'כ ק"מ ,דמועמ
 .דמועמ ש"מ לוע vby לבקל ךירצ- ,ר"ד ב"פר
 ליע פ ה .דמועמ . . תוריש ה'נק 'פ 'יטפוש ירפס
 ר"דמב ,הברה םידימלת ודימעה א"ט א"פ תובא
 דימעה ח'ע '5פ .ךתלעהב eb" םינב דימעה ד"יפ
 ודימעה םה םה : ב"ם''ומבי .,'וכו םירפוס םוקמה םהמ

 'וכו pan וניאש זייד דימעמה לכ : 'ז 'דהנס ,הרות
 .תדמעמ C3 יא ילהק) תדמוע המ ץראהו 'פ ר"להק
 בלח תפקה לע .דימעמה רחא ךלוה לכה .'ס תבש
 האלהו : ד"ל : מ'כ ז"ע ny" ןידימעמ רמאנ הביקב
 .ט"יק 'יחספ .ליעל y" ז'מ א"פ 'לרע : ז"טק "ילוח
 My umo .וילגר לע ודימעמש םדא לש ונוממ
 :נ'צ םש ,ונוממ לע ומצע דימעמ םדא ןיא הקזח
 .םהיבקנל ןיכרצנש העשב ןמצע לע ןידימעמ
 : 'ל 'ועובש .הבישי הכפה הָדיִמָע טשפומה םשהו
 ןיניד ילעבו הבישיב pou .הדימעב ה"ד םירעב
 ,א"יק 'ובותכ .א"יפ DU ב"פר ר"דמב ny" הדימעב
 הב ןיאש הבישי :םש ,'וכו הדימעב הברת לא
 :ח"כד ד"פ 'ובותכ v^ ,הנמיה הבוט הדימע הכימס
 ,הקיתש אלא הדימע ps ab 'טוס ,ןיד ma תדימע
 "ירוכיב 'שורי ,הלפת אלא הרימע ןיא :"ו 'וכרב

YDשורי ,ג'ע ה"סד ' nאוה ינא :ז"נד א"פ  
 'וריע v^ ץובקהו ,הליחת ןקז תדימע יתמייקש
 ינולישה mns ינפל דמעש nep לכ : ב"כד ה"פר
 . . תודימע 'ז ב"עס ח"לד א"פ 'מוי יורי ,'וכו ובר
 «p ^e םוי ק הרימע qup דועו .תודימע ד"י

 ץישח רמועש םוקמ רומעה ארקנ my .Columne אילב כ"ג 'קנש רפסה רבע by" דוע ארקנ ישרחה ירבע ישלב (1

 / 3m ש"ק "33 ןוכנ ח"כ )* .דומעה לע דמע ךלמה nm דיי אי: ב"מ כ'ג יייעו Vorbeterpuli הלפתל
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 = איבה םשו Con גיח אמטוח 'עו םש ןיטמיא 'עו
 < | אטמזחו )^ ויט ישארכ) היה הטלעו 'א י"רת וניבר
 "= | ד"מפ $221 אטמוע ומכ אוהש יתוריעה רככו הוה
 < | ש"מ y mn" התטימאו היה הטלעו ף"לאב אבוה
 " | 284 jm וישרודו ךוד רוד ורפסב םייוו א"רהמ 'ה

 . .5 הרעה

NDY cop *ע"ייע )$5 47 ע"למ)  Dyםשו  
ced 

 isich abmühen הדבכ העיגי joy מ"למ) לַמַע
 (יפב) (םינפב 'ייע 'ורו י"למ דיעפל אָליִמַע

 אל לבא (א'עס זימק תבש) תיבח ['פ ףוסב ל'צ]
 םהינפל ןהיתועורז ןילפקמו ןיטשופ, b^ .ןילמעתמ
 ןיממחתמו ןהיתוכירי iy gros ןכו םהירחאלו
 .("רוסאו האופו השעמ ןיטכ אוהו  ןיעיזמו
 ?DM Cr ייחס םירבד ולא 'מגב העש לכ 'פב
 p^ .הלימע הניאש תפב ורמאי הלימע תפב ורמא

nbדיב תופיחד 'ש הב ויהש םינפה םחל הלמע  > 
p/mלגרב תוטיעב  '). nbהמב 'פד הלימע  mew 

 הייחא]* הי עב לם .רבכ (ב"עס ב"ס תבש)

 ,למע לעפמ רזגנ כ"ג אלימע י"שרו וניבר תערל
 amilum = קטש b" אוהש הארג רתוי לבא

^p Kraftmehlתניחט ילב היושעש הייקנ תלו  = . 
 . (איל rb תומש) תיחיפצ קיתעה סוכמוסו (* םיחיר

vyןלימע ןינע הזו 400%  y'"yונינעש המו —  
  :ז"מק תבשב לעיפה s" .הדבכ העיגי b" מיל
 ח"פ האיפ 'ורי ל ע פ תה .אפרמו תֶלָמַעִמש ינפמ
 'תפסותב ,וב למעתהל ns םופ . . חקלש .א"כד
 = "ז"טפס תבש 'תפסות ,('וב למעתמ היהש ve האיפ

ps 00ראותהו .'וכו למעתהל ידכ תבשב ןיצר . 
 < bey ינא mbpy em למע ינא :ח"כ יוכרב לַמָע
 .LT רכש םילבקמ םניאו םילמע nm רכש לכקמו
 "  םילמע ויהי רובצה cp םילמעה לכ ב'מ b'« תובא

 Nbby p'b3 אלימע ר"אלבו .םימש םשל םהמע
 < לבא אלימע mob אלעופל ןיירק ןמת ט"לפ ר"ב
 .ז"י 'וכרב לָמַע םשהו .(' 'ב דמע 'עו ןוהרה ע"ייע
 מ"לפ v3 .הרותב ולמעו הרותב לדנש co ירשא

maלמע  yyר"אלבו .ןוהרה  beyשארב 'גרת ' 
 ow Y "4355 ;א"נ ,א'מ ;ז" .,נ

ALIS 

TA Mae 

. amylum ex tritico ac siligine 

"by(הדמע =)  

vocרנכו ל"נה פ"ל אוה יכ רורב הארנ יל לכא  
 ןוהרה 'עב תונוש תואסריג יפכ ןינעה לכב יתכראה
 ןושל לפונ םילגר b^ אוהש הרימע ןושל לעו
 'שוריב HT5" הדמוע וא תבש 'וריב 'יאדכ הדמע

i ryא"עס ג"מד  symל"נה פ"ל . "bהלועפ  
 רתויו השעו bye OU ןמ לועפ ינוניב אוהו

guלעופ שוריפ '2%+  לעופ ינוניב איבהל  
Arbeiterזיראפ י"כ "יג יתאבה ןוהרה 'עב יכ עדו  

"wvירה דמעה ןב תורקהל הכז אל ל"הזב ר"בב  
 אלמעה ןב היגהל mum" אמ png ב ארקנ אוה
 A פ'לב יכ ןאכ יתרמאש המ יפל ילואו ש'ע

^p oolקר אמעה ןב י"כ ^3 ןכתת דבועו לעופ  
 ןב תורקהל הכז אל :הזכ רדסה ךפהל וכרצוה
 הפי הלוע הז יפלו דמעה ןב ארקנ אוה ירה אמעה
 ןב «a^ םש קר ןוהרה ys v3 םשב וניבר "יג
 — [ש"מו ש"ע דבועו לעופ כ'ג ע"לב m למע ה

 'שורי abmessen, abschützen "IBN) ומכ) דמָע "

 כ"ג םשו התימל והודמע .ח"נד ט"פס ריזנ
 'יאדכ התימל והודמא אלשב אלא nnm והודמא
 והודמע אלשב אלא .ז"כד ט"ע 'דהנס 'וריב 'יא םש
 : םשו .יעצמאה TON םש vr 'ורי םשהו ,התימל
 : םש 'דהנס "וריבו דחא דמוע לע םיבר ןידמוע ינש
 ,דחא mw" לע םיבר [ןידמוא ל'צ] (ןידומא) ינש
 bs] (mm תועט לש דמוע +: םימעפ הזיא םשו
 םילחג pup שמח דמועב ה"מ ב'פ דימת .[היה
 v" טשפומה םשהו .דמואב : דמא 'עב וניבר "גו
 ריזנ 'וריבו הנושאר הדימעב תמ 'יפא םש 'דהנפ

ovהגושאר הד מ ע תמחמ ס"טב , 

 ג'ע ב"כד ב"פ יאמד 'ורי Ob) םש) אָדּומְע *
 "RT אקדנופ ג"ע

yy mias *י'א דמע  

 יבג לעש רמצב ^Spinnrockenstock n) =) המע
 C המיא א"ם | ,(א'מ ,א"כ קרפ יילכ) המיעה

 C ומוקמב ונשריפ רבכו

 dichte הליפא ךשח b^ אתטימא =) אתטימע *
ms CFinsternissס"לב  ypזיטק .א'חב ל"גה  

oma (!א"כפ יילכל גיהר 'יפבו ט'ק י"כב ןוכנ  N/Dאמיא 'עבו ןאכ ץ"פרבו  ^Nןושל טפשמ יפכ לבא ףוסב ףילאב  = 
 - ןקור אוה ייפ בינש pay : טיס en אמיא עיייע (* vb web יילכבו תוינשמבו םיבמרב ה'יכו mos א'יהב לי'צ 'יסרפ

 טעב יעבו שיע .ויע יוחנמל ןויכ (* :זימק תבש אנליוו סישב ח"ר ייפמ קתעוה (* .םישנה וב תווטש (Roeken) איב

 "E . . adpellatum ab eo quod r^ ,n סואינילפ יייע (5 .ש"ע ייחספב י"שריפ ןכו

sine mola fiatןכו  "bמ"וא  Etym. M: "vקה הסהל06 00 טל  cO00006 < - 008 . 
 .תירוסה הלמה וז ןכתת אלמע וניבר ייגלו )* .ייל : זיפ יובותכב )*
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 יתעדי אלו .ב'בלו םש 'פסותהו 'ובותכב י"שריפ
 םש רשא 'ב למע 'עמ 'עה הז וניבר דירפה המל

 — [ומוקמ

(Amalek) DODYרצ כיד 'תקיספ רוכזד 'תקיספב  
 קל םע (' אלחז ןידהכ me (' קלי pp < ו"כ

svג"ונב ה"יחא]* — .לאושי לש ןמד קולל  
 pen ל"ומה ש"מ y" ^« אבש קל py א"ד
 טנח רוכז : רכז 'פ רצויב ןטייפה דסיש המ איבה
 םיריבכ עורי יקלח דבאל pb םע יקלמע ינמ
 יישרדמבו ל'זר ושרד הברהו .יקקולל לכ ןיעל
 2^ p' רכז b' יתבר 'תקיספ 'ייע קלמע ןינעב
 (הרומז =) רמז ע"ייע "y" םש כ'רד 'תקיספו

nג"נפו ב"מפ ר"ב ,א"עס ח"נ 'וכרב "ייעו .'ש  
 — [ג"יפ ר"רדמב ב"לפ ר"קיו ;ז"כ ,ה"כ ;ג"ב 'פ ר"מש

foy)ומכ =< ע'למ)  oyםעה ינב ונינעו מ'לב  
 תומואה ןמ דיחיה on לארשי cy תלוז

 (.יכ (^n יממעב רשפא Heide, Nichtjude) םלועה
 naw3 ה"נכו ה"יחא]* D 'עב ונשריפ רבכ

 ןיממע ינב :א'ע 'אמוי .ןיממע וב וקסעתי +: ט"לק
 אלמגד . DBy. אָלָּמַנו :יתבר 'פ ר"כיאב דיחיהו
 .יוג אוה למגה גיהנמ B^ 'וכו עדי תא אנמ םמע
 םופל 'ט ,'ב רתסאל ינש. 'גרתב הבקנ ראותהו
 רבכו — "n המלעל p" אתיאממע אתמילוע

 — [אינשלו אימא איממע לכו ד" ,'ז לאינדב

 der Ammoniter, ammonitisch *318y =) ןומע

 לעש "C תומביב ק"פסב (תיִנמַע הבקנלו
 תרצ םירבד 'ג  רמאו איכנה un" בשי וז הכודמ
 ינע רשעמ ןיושעמ באומו ןומע הרוסא תבה
 יניסמ השמל הכלה G'3 'גינחד ג"רבו ,תיעיבשב
 ידכ תיעיבשב ינע רשעמ ןירשעמ באומו ןומע
 ne ןיסנרפתמ והיש ןהילע pis םיינע והיש

^bהנושאר השודק  CE)ושדקש המ  "byםירצמ  
 לכ התעשל השודק תיעיבש תשודק הב אהיש
 אבל דיתעל הושדק אלו הב לארשי ורדש ןמז
 הושדיק אל ולעשכ לבב ילועו הברחתנש רחאל
 ה"יחא]* .תיעיבש תשודק ןהב sm אלש םוחיגהו
 תיגומע אלו ינומע ג'ע ^ ח"פ 'ומבי 'ורי כ'ג 'ייעו

 ומר : סנומע — ןומע - bey) =) לָמִע

 תואצוה ונייהו «np םדוקה 'עמ p gboy^ — לַמִע
 ןיזחוא םינש 'פב Kostenaufwand) ןהב עיגיש

 ןוהיחבשו ןוהילמעו ןוניא Gre 072( ירטש אצמ 'מגב
^pהמ ןהיחבש ןהיתואצוה ןוהילמע ןהימד ןוניא  

 מ"ב 'ופסותה B^ ןכו ה"יחא]*

v3עדת  bnןוהיחבשו האצוה ונייה ןוהילמעו"  
 'יפמ חכומ ןכו כ"ע האיציה לע רתיה חבשה ונייה

 —  ["גוסב ט"טשב sm ד"בארה

 dünner 'א למע 'עבש 'ורו י"למ ל"נ ןלימע =) למע
(Euchenןלימעו (.ב"מ "יחספ) ןירבוע וליא 'פב  

 השעמ 'מגב 'ילעופה תא רכושה 'פב .םיחבמ לש
 non, ^p .םיחבט לש ןלימעל וללה cve טיב)
 "יפ ב"א) — .'הרידק לש אמהוזה בואשל ןישועש
 ותויה דע םימב יורשה p ןימ וא הטח 'ורו "53

 םימה ינפ לע טשו ןסרומה Tun דע שתכנו ךו |
 ילכב םשוי ןפרומה רסוהו םימה וכפָשְגי רשאכו
 לכ תשובי דע שמשה תחת ןנדה םישדח שוח
 םינוש םילכאמ ונממ םילשבמה םישועו תוחלה
 אייח 'ר SDN (ד'ע ?«sí גיפר "יחספ 'שוריב לבא
 שילש ואיבה אלש תולילמ איבמ ןלימעל אב רב"
 וא תולילמ רחא ןפואב י"לב ןלמע b^ ןשתוכו

 שוויפב ל"'זח וכלה יכ עדת gm םילבש רמוע =

 ןפוא ה"יחא]* | .ינוי ןושל רחא הברה תולמ
 י"ל לע ןויכ ב"ר יכ  תודבכב vum וישוריפ ינש

T. ^B duasל"גו םילבש רמוע 6090 דועו  
 היקנ תלוסמ הפאנש תיחיפצ ןיעכ ל"נה י"למ
 קר התוא ןיפוא ויה אלש רשפאו .דואמ קדו
 וניברו תומימחה בואשל הרדקה י"פע התוא ןימישמ

Wb5 "bאוהש 'יחספב ח"ר  ^b "byס"שה  "nDb 

 ע"ייע רועו Ty ט"כד Yo? ^nbb 'שוריו :'נ"מ
 א"לב ץויטש p" וזעול ב'נש pp .ןודילכ

[eingerührter Mehlbrei — 2 — 

 וכש MK ע'למ 'ב למע ומכ אלמע —( למע
 ל"זר לצאו Erwerb, Arbeitslohn הלועפה .

 השאה תאיצמ 'פד ג"סב Miethzins) תיבה תוריכש

 ךמסב תיבה תא רכומה 'פד ג"רבו «C !בותכ)
 אלטעמ ןניבגמ (א'עו זיפ ביב) רצחה תא רכומד

Connה"יחא]* ."םיתבה תוריכשמ;-%ם  

 ץי רע ח'כד p" 'דהנס 'ורי , תיבאומ אלו יבאומ | "ייעו ם"בשריפב ה"כו ב'בל ה"מגר bo" קתעוה

 היכו )* «p םע : תורסח ביפר 'ר b nova יקליבו קל גיוכבו פי'או 'טראפ ייכב היכו )* .היתיבד ס'יטב 'ובותכב )!
vaaאלחד ג"ונבו. ל"נה . 

 )0 .ןיחיבשמש
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 (גיעס ביי יגיג;ח) הרותבש pns לכ שרד אוה םג
 = = ליש ןמ ינוליש ךרד לע) ינוזמיג ומכ ינוסמיע כ"או
 .(68 םיאנת לש הדגא) רעכאב 'חה man בטיה כ'או
 ו הימחנ תחת 3y י"ד 'טוס 'ורי :  ד'י 'וכרב 'וריב

 ̂ תא שמיש ע'ר הזכ ע"ר תא שמיש ינוסמיע
memינופמיע  "byל"נה 'גיגח  "nוכרב 'ייע " > 

 = בקעי 'ר TY מ'ד ר'פס מ"ב ימלשוריבו — ב"כ
 ,אינוסמע

> "m (יא) ףסאתה )* ע"לב םמע ןמ לפלפ DyBy 
. musammen schaaren, sich zusammen 

  (5 dunלפלפ  = noy jbע'לב ימע  o5ןינע
3"1w/B) תבשב ק"פב ימלשורי (erdunkeln תוהכ 

 הוריתהו הילע ומעמע (ג'ע  nbםוקמב םיוג לש
3'N) — שפנ. "mn "bb "xb לארשי nb ןיאש 

 עשה ויניעו 'גרת  C ^ 399(םעמע יהוגיעו
Jw *[הארוהמ הז יכ כ"חמב העט ב"ר ה"יחא 

 ופסאתה ושוריפ םימעפ הזיא תבש 'וריב ומעמע יכ
 ,ח"לד ח'פ 'יעיבש 'וריב ה"נכו ורמגו ונמנו דחי

 ג'פר ינש 'שעמ 'ורי  wr YIDב'פ ז'ע 'שוריו
 .ו"ל ז'ע ילבבו ד"ע א"מד  ^W.ונמנ  ^wנ"פר ה'ר

  n3ןימעמעמ ןיאו ורבעל הארנה לע ןימעמעמ ג"ע
 ושדקל הארנ אלש לע  man ^bתוליבחב וילע
 ,'כ ה"ר ילבבבו תוישוק לש  ^Nלאשוהו ןימייאמ

 ןומיזל  ^? (sich aufraffen)ג'עס ט"ד ה"פ 'וכרב
 ס"שרהמ "יפו 'וכו םעמעמ היינש ברסמ הלחתב

 ם ש ה ו | םגמגמ ף"ירהמו  "vייעיבש 'וריו תבש
"pub םועמיע שי יכו ל"נה ז'ע 'וריו ש"מ 'וריו 

 תוכלהמ ש"מ 'שוריו "יעיבש 'שוריו תבש 'וריו .
 רמולכ איה םועמיע לש  moonץובקב ונמנש =

 תבש ימלשוריו םימכח  niלש תוכלהמ ןכ
3^ nbnp גרת תוהכ ןינע' (2 — en םומיע 
  cm 72םשו ,ןוממעתי אלד רע . . ךניע '
Byep ל"נה ייעשי 'גרת ל ע ל פ ב ו .ךניע ןוממעתיו 
Q^ /n 702) השיא יניעמ םלענו שרד wb ר"דמב 

 מ'פ 'טוס 'שורי .םמעמו האור הלעב אהיש אלו
  vy iu'ירבד) ואר אל וניניעו  (T aesאל

psyיי" = םַעְמְע — נומַע —  

 ס'ט ינמוע Ty ז"לד ג"פר 0593 'ורי — ינומעה
 — [אלטסוסמ ע"ייע

 ןושל השק ,2<-* ע'למ שרדנו איבנ םש) סּומע
 schwerverstündlich oat) ראותהו רובדו

 סומע תא יתחלש + קדצ תבהא B wy 'p") ר'קיוב
 pes C [פוליספ ל"צ] (אפוליספ) ותוא pip ויה
 לע אלא היתניכש ייורשאל היל הוה אל ה'בקה

Dunאסוליספ  Cbסחנפ בר רמאד אנשיל עיטק  
 — ונושלב סומע mv ov לע סומע ומש ארקנהמל
 ה"יחא]* ,(ושל געלנ י"לב סוליספ ב'א)
 'ע לע קר זמר וניברו ע"ומב סוליספ ע"ייע דועו
 ויהו םומע תא יתחלש 'יגה 2/57 'תקיספבו .סומע
 ומש ארקנ המל סחנפ ר"א C אסוליספ ותוא ןירוק

Duyה"בקה חינה ורמא ונושלב םוליספ היהש  
 אסוליספ ןידה לע ותניכש הרשהו ומלוע לכ תא
 ר"להקבו ל"נה 'קליב ה"כו כ"ע אנשיל עיטק pon לע
 היהש סחנפ ר"א סומע ומש ארקנ המל 'יא ושארב
 תא היבקה חינה ורוד ישנא ורמא ונושלב סומע
 ןידה לע אלא ותנכש הרשה אלו ויתוירב לכ
 ע"למ סומע שררש b'n ,אסוליספ אנשיל עיטק
 תלהק שירל כ'מ pb" ןושל געלנ bw" ל"נה

 — [וינפל היה now רתוי ךורעש הארנ

 beladen, belasten) אשמ תניעט riy מ"למ) סמע * =
 'מוחנת mu יסמוע :ינמיש 'פ ר"שהש

 jp סמועמ אוהו אשמ vby ןינתונ 'ג D^ ידוקפ
 אלמ .'ק mb" יונכב Doip םשהו noa םינב
 האישנ ןיא ד"פו ר"מש טשפומה םשהו .זסָמּזע
 ףוס y" בויאל י"כ usn -- .הפימע ןושל אלא

 .ץמע יע
 ( 1.0006, (Emaus- Eup.xo0j םואמיע ,םואמיע*

 .סואמא ע"ייע ,ד"י 5550 YD) 'ותירכ

  ינופמיעה ןועמש נ"שו : ב'כ 'יחספ ראותה הזמו

 םיתא לכ שרוד היה ינוסמיעה mom הל ירמאו
 וא mano שי גרובנערעד 'ה תעדלו 'וכו הרותבש
 '3 "י'ע) וזמג = וז םג שיא mm op ותושהל

 .אסוליספ 3/3 w^ ה"כק רצ ומחנ יפ כירד proba לבא '/6)\)9 ייל אוהו סוליספ 'עב ה"כו זיש yn יקליבו רייקיוב ה*כו )1
 םג וניבר איבה אל המל ע''צ תצק הז אלב יכ ה"כק רצ כיירד 'תקיספל ןויכו אתקיספ jb "sp אוהו ייספ bx ילוא (*
 סוליספ ןמ ייל pw vpn לש ןושל םע אלו 'תקיספה ןושל cy רחא הנקב הלוע ךורעה pe^ niv טרפבו יתקיספה
 םש ni לבא ש"ע ילהק שירמ היארחו ךורעבמ ומילשהל "vw וגלדמ היה קיתעמה ילואו ןורחאה סוליספ דע ןושארה

 by ףיסוהל וניבר אבו ןוכנ לכה ךורע לש ייפ םוקמב 'תקיספ סורגנ םא לבא ךורעה ןושלמ הנושמ תצק שרדמה ןושל
 יכ גינ ms ov יתקיספב ריעה רעבאב שיר םכחה ליומהו .אנשיל yep : ןושלה my ייא 'תקיספב יכ רמול ר"קיו לש

n59ןונגיסב שוררה ןושל איבה סומע שיר קידרו ותקיספב ךורעמ אב ייפ  ne^ייעשי 'קליב (*  ,וריכזהש ילבמ ךורעה  

cwיגוססעה 34723( ס"ש "33 ה"כ (* .סוליספ 'תקיספה םשב , 



 "55 ה"יחא]* .לארשי יתלחנו coy לע

Hh 

p s pey — Byby 

 (ריפ יפ ונינפ) (*ה" ₪ 'פבו .'וכו תונליאב ךכוסמ | 'דהנס 'ורי ,וניד לע ונמעמיעו והונחנהו והניאר /
  3תישארב ןורבח קמעמ והחלשיו | האריי אלש ולא דגנכ ולא ןינד המלו .ג"כד ה"פס « C^ atןיא אלהו |

 | ךלה אחא ר"א קמעמ תרמא התאו רהב אלא ןורבח - .[ָעְמָעְמ אצוי הז ןיד |
 | וניב ה"בקה ןתנש הקומעה הצעה [התוא] םילשהל

A ונעו .םודבעו ןורבחב רובקה .('האנה וריבח ןיכו | yy ומכ .אוהו oA47 ע'לב pep ס'למ) ץמע | 

 | מ"לב  pyןייע תשיבכ  | (dag Auge zudrücken'מגב 'טוסב ק"פב ו היפ .יושארב) יונו םתוא /

 חרק תדע 'מגב קלחב ( "p miךלמה קמעב רשא תבצמ תא (ביעס ^( םולשבא הל ימחד 53 (א'ער .

j aw םלוע לש וכלמב הקומע הצעב UU 0 $) | oe סיזאו יוניע ץימע ליטרע Canow אי הד') 

 יגיל יעשיו ומכ ן  Ueהזמו ב'א) — .ויניע םצוע | ( GU 27 2םיקמ יננה  Toyאצויכ ךתיבמ הער 1
 תישארכ) 'מוא התא רבדב | לאושה 'פד הנשמב תמה תא ןיצמעמ ןיא ןינע  (Gvקמעמ והחלשיו .]
i חלשב "wmm ps» םהינפל ךלוה 'ה ונדמליב .'וכו ,ץמא 'עב ןיצמאמ סרג ךורעה לעבו Grp) תבשב | 
 | ה"יחא]* 033 לכ הטמשנ תואחסונבו  ^P | wbקמע לא םיתדרוהו םיוגה לכ תא יתצבקו ה /

 םא יכ הטמשנ  ^W'יגב  nunsלע 03,5 לאי) םש (" םתוא יתטפשנו טפשוהי | יהנסב ס"שה ל'זו 0
 |  wpלעו ז'ע התותסו אבב לע הנתוא א'ער י"קו ב'עס  yuאלא ביתכ אל םימד תכיפש לעו

"Aum —P e$ s 
  AIשד לה

 :רמול ףיסוהו קוספה הז איבה 'ח רומזמ ףוס ט"וש
 טפשוהי קמע והמו טפשוהי ומשש קמע ןיאו
 : טפשוהי שרדו כ"ע D'un תא ה"בקה טפשיש
 שרד ןכו ,םש לאויב י"שריפ כ'ג 'ייעו טפוש הי
 ama 'ייעו ^O יד 58( ץורחה קמע ט"ושה םש
 לילגבש קמע . . הדוהיבש קמע .51 = רעיוביינל
 y'"y א"עס א"כ 'ינעת ,ד"ע mos "p 'יעיבש 'ורי
 .ןאכד קמע ןינעמ אוהש ם'במרה b^ נ"שו 'ג קמע
 ,die Tiefe םור וכפה pop מ"לב peiv םג הזמו

Tieflandר"אלב ;  "b:ד"ס : ג'ס ,א"ס ב"ב אקמּע  
 : אקמועב םודס נ"פס v .אמורו אקמוע א'ער

omnיקמועב ;'ד .'ב 'נוי 'גרת אָיקמוע ץובקהו  
 'יעשי n אקמע ןכו ר"ל | ,ז"כ 'קזחי n אמי
 הליאשהבו .'ג מ"ס יילהת 'גרת יקמע ץובקהו ג"ל ,יל
 : ג"ס 'וריע ב"ער 'ג 'ליגמ ,ןידה קמוע : ד'נ 'יחספ
 אקמועל mmo :ז"ק מ"ב ,הכלה לש הקמועב
 Nr היקמועל תיחנ א'עס ט"ל ק"ב , אנידד
 ל"נה 'טוסו ר"ב הקומעה הצעה (nip ראותהו
 פ"ר ר'ב ,אתקימע אתכוד + ג"כ 'ינעת 'וסו ר"אלבו
 ;ד"י ,ב"ב ילשמ 'גרת 'ייעו אתקימע אתלימ ג'ס
 ^o) ,גיל ייעשי) מ"ל ךרדכ לאשוה ןכו 'ג ,היכ
 (mb ןושל דבכ .םש 'גרת 'ייע ןושלה תודבכל
 ליעפהב ונממ לעפהו — ןושיל קימע 'גרת +י .'ד

 — [םנהיג ול ןיקימעמ א"עס ג"ל תבש

PUE." 

 חרק שיר 'קליב ה"כו רדה היזח אתאד לכ היזמל
 ש"ע .'י D" חרק manm ן"קתת ^ ילשמ 'קליבו
 ןב ps לש ותשא) הוארש ימ ךורעה ירבד "5!
 ^3 .ךלהו ויניע oxp (' המורע התיהשכ (תלפ
 םדוקה רובדב םג הדגהה וזב וניברל nmn תרחא

moהזל תואחסונ ייוניש ןינעבו .תמצ ע"ייע  
 הצורה תבשב םשו ,ש"מו ץמא ע"ייע :א"נק תבשד
 ןכו ס"ש י"כב ה"כ no לש וינע וצמע תיש

 y" ןילבול דע םינשיה own" לכב "יא ן"יעב
 'פריא י"כ 'תפסותב ןכו :ג'פק דצ תבש ם'ד
 'וכו nb לש ויניע ץמעל הצורה 009 ז"יפר תבשל
 'ציב .ןהיליאמ תוצמאתמ ןהו : ךומסב םש םג לבא
 (D" nme" רגוס !b nnb^ ץימע Np א"עס ב'כ
 סמע yn' לכב an w'p" "23 יכ עדו — ויניע
 :קרח תקתעהל m" .ז'ט בויאל י"כ 'גרתב 031 '03

 — [יחוככב ילע סמע

 ביבסמ הקומעו העקבל ראות םש מילמ) קמע
(Thal Ebeneקמע ב'מפ הבו 'ישארבב  

 קמע ול וארקנ mew 'ג ('ג דיי יישאר םידשה
 םידש יושע C היהש ,(*ןינירס לדגמ היהש םידש

pwםשש הוש קמע .םידשכ וינב תא קינמש |  
 . חמיב ול ושעו םיזרא וצצקו םלועה תומוא לכ וושוה
 | וינפל ןיסלקמ vm הנממ הלעמל והובישוהו הלודנ
 | היהש תוכוס C'121 [pep] ינדא ינעמש 'ירמואו

U^) 4 .לטרע ע"ייעו( עייייעו ט"ק ייכב היכ )5  .שלחה yeux "p י"כב (5  .אוהד עייפדבו ט"ק י"כב ןוכנ הייב (t 

 יישרל םחוימב היכו ןינדס ע"פדבו ( i33ןוכנ ה"כ )5 .קינמ אוהש איר . . היהש איר ךומסבו ןאכ ג"ונב (5 .םינדס

 המינפ ןוילגמ אב אוהש הארגו ם יי מ ל ת םירש םירש גיונבו י םידס םידס 'זיפו ר"פדב לבא בי'הו טייק י"כבו ימאו ו"ופדב

 מיל םפתו ( ipwל"ט,  9) ייפ םיקמע רדשי םא  pipדועו םימלת תיישע  "y'ר ךל ךל יקליו יישרל סחוימב  wyאל

 .םימ לת הל סרג  pos ma (5וניבר יכ ט"ק י"כב  mnmהייכ יפ תחת ביה ייכב ל"צכו טייק י"כב ןוכנ היכ )2 .רצקמ

 | .םמע :ארקמב (%% .האנה רבח : ןורבה שרדו )? .א"פ תועטב ע"פדבו היפ לי'צו
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 Mr ןיקמוע א"סו ןווקמוע :
 .E 'גרתו .ט"ק י"כ ^25 ןייקמָע ןוכנהו א"פדב ב"ר
 ^L פ א .תימיקע ג'ונבו תיקמע ('ז יח"ל onm" יתוענ

 )000 סומע) םתסרע לע

 : ןמגרותמב ןיָיקמוע

 jb קימעמר C? m2) ילשמ) םיכרד שקעמ י"כ 'גרת
 E - .'גרתו )̂ .ג"ל'יעשי) הפש יקמע מ"למ אוהו ,איתחרוא
 = = ה'כו אָנְקִמוע ראותהו faris) תוקמעמ ז"ט ,'ז עשוה
 .יכסמ — אנקמוע אביל 'ד ,א"ק 'ילהת 'גרתב
 — [ןקמוע . . םדא wm אל vb 'טוז yos ךרד

"vמ"לב רמצ ומכ ס"למ)  CY ^ Wolleאָנְפּוג  
 = המב 'פד ג'רב Baumwolle j52 "bw) ס"לב

 ןושל "םפ יניב יניבד אתינרמע (!'כ תבש) ןיקילדמ

 רמצ ןיעכ ךר ןליאה ןיבו הפילק ןיב שיש רמצ
 תליתפ ומש הברעד אתינומע שכל ww זואב

 < רמע לכ 6 ויט 'גיגח) ןישרוד ןיא 'פד 'גב .('ןריעה
mmsהרויל  "B pooןינתונש רמצ ותוא לכ  

 (CN הפי עבצה הלוכב הלוע עובצל הלודג הרויל
 ותוא לכ 'מולכ יקנ הימא בג לעד C אל [וא ל'צ]
 עבצה טלוק טיטב ךלכולמ וניאו יקנ אוהש רמצה
 דריו םולשב הלע הפי היה הלחתמ ע"ר ךכ הפי
 דרי אל pun היה אל הלחתמש nw םולשב

.C moviיגימ ירקי) רמצ דגבב 'גרת ב'א) —  ^( 
 םש 'גרת y m" ה"יחא]* ,(רמע שובלב
 bom wa ייעשיל sn  ,ב'כ 'ירבדל ;ח'מ

 .אקנ ע"ייעו אקנ רמעכ 'ט ,'ז לאינד ^yn m ,ז"כ |
 Jn 'וכרב ה"כו ארמעד אבבג ר"ע ב"ב = ,הרכסא ע"ייע

 ארמעל ימדמ ארויג ןהה ג"ע ד"סד ג"פ 'שודיק יורי
 = רתויו ,ירש אנתיכב ירש ארמעב : םשו 'וכו אנפוג

 רמצ b" ס"לב ה"כו אנפוג .רמעל ימדמ היגהל בוט
qeתבש) אתינרמע  ^p nןימכ  weyןיבש  

 .ב"כ 5'3 ראותהו (der wollige Bast) וצעל ותפילק
 ירכומ b^ ארמע ותייאד י א ךו מ ַע והנה : ץובקב
 אנבזל קילס אטוטמקרפ :הקפס 'פ ר"כיא .רמצ
 ארמע קרס an^ ןשי רפסבו ורמצ רוכמל b^ הירמע
 תא רוכמל 'ינה ב"נ פ"ס ר'משבו כ"מב y" קילס

 — [ולש

hüufen, Getreide (םירמע תדונא ונינע מ'למ "y 
  zusammentragenםשהו  Vp byןתלת לש

> Garbe, gehüuftes (R73) "Div מ"לבו Stoppel 

 ןכו שימו יב קמע ע"ייע (+ -

pyיגרת  Y^ "pn3 ייכב ןיקמוע 'מא 'פדב ןויקמע האלהו ר"פדב (5 .הטינויביס יפדב יי םש אתקימע הבקנלו ימ m 

 (wi33 )7 .ש"ע וניבר ררגנ וירחא רשא חי"ר

 ןניסרג ע"פדבו ט"ק "33 ה"כ (?

 הארמל לאשוהו םדוקה 'ע לש pisy מ'למ קמע
 ; ₪65 hochweiss רתוי קומע אוהש ןבלה

 ינמיס 'מגב mes ws (Elster יקמעה ברוע
 ידיי יירבד) ונימל ברוע לכ תא Gro 5m תופועה

o^ןכו ןבל ברוע אוהו יקמעה ברוע ('הז  
 רועה ןמ קומע והארמו (ה'כ a^ xpo רמוא אוה
 bb" ה"יחא]* | .לצה ןמ הקומעה המח הארמכ
 ברועכ :םש ס"שב וינפל התיה אלש חכומ וניבר
 ונעימשהל אב המ ןכ אל םאש ארוויח יקמעה
 : "מ תובותכ 'פסותמ חכומ ןכו ןבל ברוע אוהו
 אוה יקמעה ברועו .ס"שה ןוילגב ש"ע אה ה'ד
 ןהאזיוועל y" ןה ןינבל ויפתכו ופוגש ל"נה ףועה

"wb nbn ,615! המח הארמכ ןינעב  b^n 
 רוחשו ןכל לכ ןכו הקומע הארנ לצ לצא המח
 Xy איה הנבל תרהב ךכ קומע ןבלה הארנ רשבב
 הקומע קומע ןושל המ s'b 'יעגנ SED "ייעו
 'תפסותו לצה ןמ םיקומע םהש המחה הארמכ

s'b ^y»הארמ המחב לצ הארמכ הובג הארמ  
 תאש 'גרת ןכלו .לצב המחה הארמכ םהבש קומע
 .ו"נ ,ד"י ;ם" ," /3 3" ירקיו .'גרת p" אקמע
 pw "n "y 2 'גרת םיעגנב Ee ראותהו

us uaיל  yb. urbג" "כוס 'ורי -- דיל  
 (-hoeh רתויב תחרוז 'מולכ הקומע תירוהז dd ג"נד

(schimmernd(5ש)  םימודאבש םדמדא אוהו ] — 

 die aus Emek) קָמַע םש לע יקמע ראותה) קמע
 p^ .יקמע «oun GU 5553 ו"כ 'פב

 תיראש Cn ovo ^09( "יתכדכ ומוקמ םש לע,
 ק"ת האיצומה vp GU תוינעתב ' ןניסרגו םקמע
 "יפמ קתעוה ה"יחא]* — pep רפכ ןוגכ ילגר

i'mג"ונבו םהינש םשב ש'רה ואיבהו 18 ט"דסב  
 Jer 'ואחסונ יוניש איבה ס"דבו וקימע 'ינעתב
 ךליש אוה יקמע לדנס s^ ם"במרה 'יפבו .ןיקימע

 — ['וכו [הקומעה] החלה ץראב וב

 Glanzfleck) 'ב קמע ע"ייע אקמע = קמע €
Onתחפס וא תאש  "pיב יג" ) 

 C אידע וא אקמע

 4001880, -ver םקע ומכ קמע לעפמ) *ןייקמע

(kehrt seinםיחורסו 'גרת ןוהתסרע לע  

 .יט D'b3 ע"פדבו ו"ו י"כב ןוכנ ה"כ )? .איבהל :ג"ונב )!

 ייפב ה"כו ע"ומב ןדיא 'עב ה"כו ימא יפרב ה"כו ןריאה ג"ונב (* .ןוויקמע

 .שייע יישריפב היכו 6 .אלא םייטב טיק
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 y'"y v'y א"יד ט'פ תכש v^ ארומע — שומש | רימע ("O7 תבשב ורמא לודג ללכ 'פב 6
 -- pnm] 'עו דמע 'עו למע ירחאמ רימעכו GUI י'ט "מרי) ומכ ,הלט יפ אלמכ

  xpםישודק 'פב םינהכ תרותבו  van(גיפ א"פ) )
 השקב האובת םהינפל חנה (" יט" יקיו) בזעת
 שק רימעד ללכמ תודבכמב םירמת רימעב ןתלת

 םהינפל חנה 'מולכ השקב האובתה 'יפו ןתלת לש |  (Omerתבשב אב היה רמועה רמוא לאעמשי 'ר
 / יוחנמב הברהו הייוחא]< 6, גיפ יוחנמ) ןיאס 'כמ Dos won ןמ ירפה רישת אלש שקה םע האובתה
 A ש"ע ^5( בורקה ןמ איבהל רמועה תוצמ : ד'ס Uy ה"יחא|* = .שקה ךמצעל לוטתו ירפה ול ןתתו
 םחלה יתשו רמוע א'פס יאמד 'תפסות ןינעה לכ | unn spy ךכו TD N'e .יאמד 'תפסותב ה"נכו
 ,ג'ל .ב"ל m^ j'me 'ומשל usn אָרְמּוע ר"אלבו | lus יעיקפ cs 'כוס 'תפסות ,הינפל ליטמ

yw "tbעודי םילבש ונינעש המו .ב"כ םש ץובקהו י"ל | היפר ביב יורי ,רימעל וערז ביפ  

 peo "Bb Us דיפ האיפ ןיְִמע ץוכקהו S5 | ומרי ינרת .ארימע ר'אלבו  .רימעל qut .ו"טד
 — «?hn הברהו ארימע םילבו ^a :,'ד 'כימל 236 יב םומעל ל"נה
 םש א"מת ג"ח ע"יע nnbn ומכ (b^ ןְתִמַע * by"bm .ה"ב r3 ילשמל 'גרתב mov ריצח 'יפ

  - "vשביה תדמ דועו המלא ונינע מ"למ רָמּוע |
 חספ לש ותוחמל התוא ןיפינמש טרפבו |

li 1 / " / ^ P PEDEב"פ "יצקוע ,רָמַעְמה ח  mbםימח םימ םש לע םוקמ םילצב ) ^vק'מ  vp , 
 i ANI "5r ןתמעמ רחא m £um .ינש .ביפד | "ד P9) Yun ^B ל'פע 'ד ןמא T2 3 ומ
 .ןתמע ל"צו ותמע y" ח'לד yas רמעו רצקו ,ח"נ 'וכרב .ןרמחש ג"ונבו C א"כק
 רצוקה .ג"ע תבש ,רמיע ג'ע ג"יד ט'פ 'וכרב 'וריבו
 -er הבושת ןינע אָנע ס"לבו מ"לב 1 my =) ןע | .הרוש רמעמ ד"ע ח"יד ד"פ האיפ 'שורי רמעמהו
 )0 חרפה תא חגנש רוש 'פב (א1600%0, entgegnen הדשב רמעמל טרפ ךדשב ב"'פר 'פ אצת ירפס
 n לע ('רוצל ירמ ינע 6 ט"מ ק'ב) החפש nmn 'טגב | תעשב ו"מ ר'פ האיפ טשפומה םשהו .'וכו וריבח
 : השלשב תונוממ יגיד 'פבו .ךירצ אוה ותיחולצ יפ | רומיעה ןיא :ג'ע תבש ,רומיעה םש ירפסו רּומָעה
 ןמחנ בר 6ר מ אר C2 יהנס) ןועמש ר"א 'מגב הז | תודלות .י"ד ז"'פ תבש 'שורי ,עקרק ילודגב אלא

 כר mb) רמא תודעל רשכ תוירעה לע דושחה — [רומיעה
 ^j ינע (b^ .רשכו היפתכב ןיעברא C 5 ינע תשש

s» "Vלעב יא ןניערי אלד ג"עא תוקלמ בייח אוה ינודא | ודבע תויהל סנאו ץלא ונינע לעפתהב  / 
 ^« [העימשה הבוט אל bp ןיקלמ ןניטיקנ יאדו | ,beherrschen שוככ ןינע 9v ינורמש 'לב

 (unterdrücken(,  ישודיק | 6היפ ידחנפ) ןיקנחנה ןה ולא 'פב * eeהדות דלו 'מגב הדותה 'פבו  amm) 
 אהו המחל אה איה הדות אמייקד ךה יא )0 wv | ונפינכיש דע ín וניא לארשימ (vb בנוגה
 ירמ up 6ןמחנ בר היל bes' הרומת יוהת | רמעתהו 0 יה'כ 'ירבד) 'אנש וב שמתשיו 6 ותושרב

 בייח אוה ינודא ינע "פ) .רשכו היפתכב ןיעברא | "ייעו ה"יחא]* .שומיש pip ^b  ,ורכמו וב
 ןניטקנ יאדו לעב יא ןניערי אלדר ג'עא תוקלמ | ט'כש 'ר 'טפשמ pon" ג"ער 'פ אצת יכ ירפס כ'ג
 ץמוקה 'פד ג"סב ^C (העומשה הבוט אל לע ןיקלמ | שומיש רמעתה b) s'bpnn^ ^" אצת יכ 'קליו
 )5337 ימשמ ירמ ינע היל רמא CI 0020( אטוז | םישרפמה לכב ה'כו רמע שרש ^p 'ייע דובעישו
 יל אמיא אישנמ ברל יבא היל רמא 'יפ ירמ הנע א'ס | led D רמעתת אל (585 דצ) חאנג 1 b^ ןכו

7bה"יחא]* ,("יברד הימשמ הדסח בר הרמא יא ירמ | 'למ ןכ ושריפ נ"דעפלו ,הב דבעתשת אל  
 ה"מגר bl" ינודא יננע : ירמ ינע מ"כב p" י"שרו | ששפומה םשהו .(שבכ ינורמש ילב pp" רמע

 'מולכ p^ 6 חייכד יגנא ייכ «yxp ,א"פ יוחנמל י"כ vw vb) "bye המכ :ה"פ 'דהנס "יע רּופָש

m (!האיפ יוריב  now obs ?) יישרב הייכו vixםיש  spותושרל :גיונבו . *) yורמע :תשבכו ח"כ .יא יישארבל  

 y"/ תועטב סייש ?)vis .ם"ש ייכב היכו (* .רמא גיונבו Dow י"כב היכו (* .רוצל י כו 3035 (+ .[הילע ל"צ] (הילג)

 קר ןכתי 'יפה הז ('" .שוריפב ונונפל n5 לבא ייגוסמ «nx ןכו (?  .ידהנסב יישריפ יייע )? .ךורעה לע ריעה אלו סיד

 שח אל בייירגהו ןאכ יתיאר הרושה בובריעו םש יתמלשהו הפ יתרגסה ןכ לע יוחנמד ןויצב אלו ל"נה ידהנסד ןויצב

 תועטב היטשפו ירד יימעפה יתשב ייא טייק (V2 ריפרב יכ עדו ןוכנה אוהו ברד :ג"ונב ('? .ברד ג"ונב ('1 .הזב קדקדל

 .בר ד לי'צו יברד

98" 

0" 



 ex =) [ע = (הנע =

 nan 'ח ^b תומשל 'ב sn" .('כ'ע 'ר יל בישי
 ^b^ b תומש 'גרת ל עפ תא sm אמע לכ

 — m5] יִנעתִמ 'י* םדק ןמ

 qus םינטק הרובחל ןינענ םילודג : םשו ab ןינענ
 — [אוה הענכה ןינע םלוכ p̂ ול

 האירקה לע הבושת pip מ'למ n omy — ןע
 -eróffnen (als Antwort), im Wechsel רישב וא ge- Ue ע"לב הענכה o" מ"למ זז my =) ןע

(drückt, 2000086 seinמגב ןיקילדמ המב 'פב ' | (chor singenןיקשמ ףוסב  +) pm)ינשמב ביער ח"כ ) 

 = דע 'וכו תוחפטמ אל לבא תונעמ דעומב םישנ qun) יוניע לע (איער ג'ל nx תוריבע שלש לע
^vתא ןינעמש ןיניידה  punןירה ןיעדויש רחאל  | "ypתונועש  o:הניק תחאכ  nnsןלוכו תרמוא . 

 הניק התוער השאו (ש"י /5 (7D יאנש תונוע | pun ןיתוועמש ןיניידה pun תוויע ותוא ןירחאמ
 'נרת ה"יחא]* — .איוניע התרבחל אתתיאו 'גרת | .ןידה תא ןילקלקמש ןידה ילעב ןידה לוקלק
 הנעמ 'יפ sw "לב אוהו .איה וניבר תפסוה 'וכו | אמוי pun "up ח"מ e 'ובאב ה"נכו ה"יחא]*
 ג'פס 'רוכיב 'שורי Ty i531 רפסהב וא רישב | yy ב"מד א"יפר 'ירדנ nv ,ןובער sp" : ר"ע
 אתיניע דועו TUM יפמ אלא היינע ןיא ד"ע ה"סד | ,ישפנ יוניע ט"י 'ג 'כיא 'גרת , שפנ יוניע ירדנ
 רמוא אוה : ח"ל 'כופ לעפהו .'ד ,'ב 'כימ 'גרת | דחאו הבורמ יוניע דחא ^m 'פ 'יטפשמ 'תליכמ

"yyמוי ץובקהו , טעומ ' ayןייּונְע השמח , "vהיוללה |  jmתונעל הוצמש ןאכמ היוללה םירמוא  
 היה םאש ןאכמ 'וכו אנא רמוא אוה . , היוללה | 'דהנס לעָפהו qup השש Ty ר"מד ח'פ 'מוי
 ,רמוא אוהש המ וירחא ןינוע ותוא ארקמ ןטק | ןיא .ט'פ םש "OY תא 7OyD התא (sun ,ה'ל

puroןיתיממ אלא הז לש וניד תא  vs wwwל 'טוס | ': cesתא ארקמה לודנכ הריש ורמא  
 רמא השמ םיקרפ ישאר וירחא ןינוע ןהו ללה | הזה ןמזב םירג המ ינפמ : ח"מ 'ומבי לועפ ינוניב

payeןירוסיו  psiלש ונב א'ר 'וכו 'הל הרישא | ר"דמב לעפ ת א .'וכו םהילע  imoןטקכ 'מוא  
 רמואש המ לכ וירחא ןינוע ןהו ללה תא ארקמה | msnm" 'כשמנ b" 'וכו שרד ינעיא ןמז דח מ'פ =

 | "טופ m Yen^" 'טוס 'תפסותב םייונישב "ייעו 'וכו | 02: ןמז m i'P ה"סד ie 'וכיב ריב 'שרדה =
bu] = (0קסימ [ינעיא '). לעפנב y'"yךרתב ינענ המ ןנא א"ער א'ל 'וכרב .ג"ע כ'ד ה"פ | .ז"חא אבה ,  E 

 Lo ab ,הנע אלועמש :םש ,ןמא הנוע :םשו ..ה"מ | 'גרת םוצ ןינע ןכו ג'ל 'ג תלהק nn לַעָפב / " 
 |[ |  תבש .ןמא ע"יע 'וכו הפוטח ןמא אל pay pw | ;ט"כ "כ ow On לעפ תא ;א"ל ז"מ 'קיו =

 לנה ק"מ .'וכו וחכ לכב ןמא הנועה לכ :ט"יק — [ותלוזו n ,'ז 5310 ; 'ד ma ייעשיל
 לעפנ .תונעמ לעיפה םשו 'וכו תונוע ןלוכ
 . < ע"ר הנענ . . 'מאו ןופרט 'ר הנענ :'מ 'שודיק

 — nr] רחא הז"ורבד 'מולכ םלוכ ונענ

 ג"רב Gieh demüthigen) לעפנב םדוקה 'עמ) ןע
 ןב לואש ךל יתינענ (ניעס ב'כ) 'מויב 'ב 'פר

 ימנב השאה תאיצמ 'פב C לארשי ךלמ שיק
 ,Elend תוינע ,אָתּויִנָע ;ןויבא מ"למ 'יפ 3y =) ןע | mp ךל יתינענ (Gro mun ותב תא אישמה
 תנידמל הלעב ךלהש השאה 'פב Armuth) ה"יחא]* .[ירדהאל] יכייש םיניינע 'ב וליא .לוכא
 yn) בייצ יומבי) הנבו הלעב ךלהש השאה 'מגב םיה | בתכש ןיכרעבש דירש תהגהכ אלו םילשהל ל"נכ
 תוינע p^ .טנ הכירצ וניתוינעב רמא לאומשו | ול שי 'א ןע ןינע יכ כ'ע םודקה p ךרעל ל'צו
 ה"יחא]* .קפסה ררבל חכ ונב ןיאש המכח | רתוי יתרבד b c my "N" גארפ 'פדבו רחא 'יפ
 TP YbT ג'פ ןישודיק 'וריב ה"נכו ,י"שריפ ןכו | זיפ (amn32 י"שר ירבד םינכה ל"מרו כ"ע יאדמ

 תוינע :ט"מ יישודיק P2 ונממ הכירצ וניתוינעב | ראשב "ילו !םבתוכ ךורעה לעב וניבר ולאכ םינפב
 = ,םלועל ודרי תוינע map הרשע :םש (nmm | יל לוחמךל יתינענ qvi "וכרבב ה"נכו .י"כו ע"פד

onתוינע ןיא :ב"פ | כ'ע יוארה ןמ רתוי ךלומל יתרבד י"שריפ םש  jbנ'שו :'ז "ירדנ ,'וכו תונמואה  . 
 Loma תוסגל ןמיס א'עס ג"ל תבש .התימכ תוינע | 'תפסות ,המואמ י"שר 'יפ אל :'כ תינעתב לבא
 םש , תורישע םוקמב תוינע ןיא :ב"ק םש , תוינע | .יאמש תיב תומצע םכל יתינענ ה'פס תולהא
 ינמיס : 'ז טיג .יתוריתעב . . יתוינעב ב"ער מ'ק | ותיב ינבו הרובחל הנענ אוה .ג"כד ב'פ יאמד 'ורי

 גייונבו םיש י"כבו איבטירבו 3^ איש יקליב ה"כו (5 .אתעמש היתכשמ +: ב"ס תובותכ ילבבב )* .ש"ע 'ד ןע כ"ג הזמו ('

 .ןיקשמ יימעפ יתש םייטב וייופדב )!  ,יוכו לואש תומצע םכל יתינענ םימעפ יתש
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 תבש 'שורי ץובקהו .םוי יצחו הליל . . המילש
wbתונוע 'ד ,ו'פ תבש .תומילש תונוע .ב"יד  . . 

 עברא : תוליל 'ד שרופמ : ד"ס הדנבו תונוע 'ה
 ל"נה האיפ רבד הזיאל pup qr  ,תונוע
 'שורי ,ה"'מ ne תורשעמ ןכו תורשעמה תנוע
 תנוע :ה"כד ח'פס vy" 'ורי .ב'לד w'p 'יאלכ

Devaק"מ 'ורי  Yeעמש תאירק תנוע .ג"פד  , 
^vה"מד א"פר 'ילקש  T'yםהילקש ואיביש ידכ  

 לש הנוע 'ח קרפ ,'ב 'שרפ יתוקחב ארפס ,ןתנועב
 'פ וניזאה ירפס ,'וכו רועפ לעב לש הנוע רבדמ

vwםולכ לש הנוע . nvג"ע ה"ד ב"פ 'וכרב  
 ר"שהש ,םיקידצ לש ןתנוע . . םינאת לש התנוע
 התנועב תטקלנש ןמזב וז הנאתה דרי ידוד 'פ
 עיקשה m'b'p ר"ב .התנועב תטקלנ הניאש 'וכו
 אתנע א"יפ v2 התנועב אלש המח לגלג ה"בקה
 א"ע ה'ד ב"פ 'וכרב v^ ר'אלב «mu ןוטסיראד
 תאישנד אתנע [aU ג'פ םשו ,אתולצד אתנע
 אָתייִנָע ר'אלב bx .אלכימד אתנע . . םיפכ
 porn ךיתיינע אה ovy ז'טד א'פ 'טוס 'שורי
 עובק ןמז )7 ךיתנע אה "יא ט'פ ר"דמבבו ךיתיבל
 הנועה Yb ה"פ תובותכ ומצע שימשתו שימשתל
 6% 5 תומש) התנוע :ז"מ םש , הרותב הרומאה

 'ג ישרפ םיטפשמ 'תליכמ הרותב הרומאה הנוע וז
 ל"ד ה'פ 'ובותכ 'וריב ה"כו yos ךרד וז התנוע
 .התנעו םש 'ומש'גרתבו .ראש ע"ייעו ש"ע ב"ער

 ,הנוע תחמשל 05 5n םירבד) םכילהאל .'ה ז"ע
 התנועל : ד"ס 'וחנמ — .הנוע תוצמ ב"ער 'ה הציב

b"uע"ייע יתניעל  ppתפפות -- 'א ' mb iP 
COל"צ הנוע אלמ ןיכלהמ וימימש רהנ 'פריא י'כ  

 םימ לש ותנוע 'פריא US .א"פר ק"מ יפסות ,וניע
[ny 5x — 

Klein- b'55 ןאצ ומכ D'b mop —9 ןע ₪ 
MEUS PNIS) 5s PRU גרת' (vieh 

 יה 3b םש 'גרתב ןכו הייחא]* .ןירותו ןע
 ?V א"ש 'גרת ,אנע תיו 7 'פ םשו ןידבעו ןע

 NAP [D ןימיטפ 'ד )^ סומעל ;אנע ריעז ח"כ
 ישארבל יונכבו ןינע ד"י ,ב"ל 'ירבר "רתב ץובקהו
 qN osi  .ב"כ 'קיול ;יינָע ןמ sum ג'מ ,א'ל
 — [ןאצה תפר b^ אנעב n" : התאמוט 'פ ר"כיא

o» v 

 םדא לש ותיב ךותב תוינע השק .ז"טק ב'ב ,תוינע
 ק"ב .ןירוסיה לכמ תוינעה השק א'לפ ר"מש ,'וכו

Yuילוח " inpייחספ .אתוינע אלזא אינע רתב  
 ma y'"p .'ט 'גיגח .'ד לבג NDW ע"ייע : א"יק
 : ב"ס תבש ,תוינע r5" ןיאב ןיאש .'ט 'וירוה 23
 uy ע"ייע ps" -- תוינע ידיל ןיאיבמ "רבד 'ג

pn — 
 הטמה שימשתל העובק תע מ"למ nj — ןע

 הגממ המ pom העובק ny ללכב םג ל"זרדבו
(Zeit, ein bstimmter Theil der Zeitח 'פב ' 

 (.ויפ תבש) ע"ר רמא 'פד 'מגבו (C'D תואוקמב
 המכ (CY ז"ער ג'סבו , תונוע 'ד ןהש םימעפ
 שירב .'וכו הליל וא םוי וא ןנחוי ר"א הנוע הוה
 ,התעש הייד תונוע 'ג moy ורבעש לכ 6: 0 הדנ
 ואב אלש דע ויתוריפ שדקמה (ח"מ) האיפב ר"פב
 (' אתנע ןמ 0/0 ד"לפ ר'בב .תורשעמה תנועל
 'פב ny ןמז n. .C^ תמשניא ("הלע Tr תבהיד
 ל"מק הבוט הצע CY יומבי) ןיחא 'ד 'מגב ץלוחה
 שדחב הנוע וחניטמינד יכיה יכ אל יפמ ןיא 'ד

"bח'ר  D"שמיש תבש ברעב ןושארה םדא  
 «mam (6ןילמנה 'מגב י'פעא 'פב .הליחת
 nae ברעמ תמיא םימכח ירימלת לש הנוע 6 ביס
 , , ג יא (inn ותעב וירפ ןתי רשא תבש ברעל

 הז לע םגו תבשל תבש ברעמ ותטמ שמשמה הז .

^bןושארה םרא ארכנ ובש  Cןנתד אה אישקו  
 ומע תלכואו (ינשמב :ד"ס תובותכ) ורמאש י"פעא פ"סב

 יסוי 'ר שרפמו ("תבש יליל ל תבש ילילמ
 nip תארוה ה"יחא]|* .שימשת רמא C אנינח 'רב

OWהעשל עבראו םירשעמ דחא ןמז  wv ey 
 הנועה ימוק 'פ ר"כיאו ד'ער ב"ד א"פ  תוכרבד
 עגרה הנועל ד"כמ דחא תעה העשל ד"כמ דחא
 ןכ ומכ א'פר 'וכרב 'פסותבו תעל ד'כמ דחא
 וא «ov ('ג .תעב ,הנועב . . העשב in" םשו

ovy vy "p n5רב א"ח ר"א הנוע המכ  
 םשו . . הליל וא םוי וא ןנחוי 5 רמא אנא
 , הליל יצחו םוי יצח ןנחוי ר"א הנח רב רב הבר

vy "Yםוי יצח . . הנוע איה המכ : ה"מד ה"פס  
umייעו הליל וא םוי וא רמוא אייח 'ר הליל  

 ט"פ תבש nv .הנוע ה"ד ב"עפ ב"ס 'ומביל י"שר
 הנוע המכ .ה"ס הדנ ax הלילו הנוע םוי .ב"יד

ama ias )*ייכב ה"כ (* .תמשנתיא גונב (5 .יהולע גייונב (*  quyולע תינימש ב"ער חיל 'דהנס יייע (* .ר"פדבו  
 .ברעל תבש ברעמ תחת ע'בשפהב ב"ירגה ןכ היגהל js הפיו ביה טייק  י"כב ןוכנ היכ )5 .העברא ורריו םינש הטמל

 JUN בר : היס AM" ג"ונב (: .ריפרמ ץוח ע'יפדב ייאדכ תבש
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 bsp — 33» ^ CRRENSAR )= לוע
 ה 4 1 *. ,

 = 'מנב ןירימעמ ןיא 'םב CAugenbeere, Blatter 72% | qi ^b Six  םילב —9 ע'לבו מ'למ) 209
 < אקנוורפ אתבניע יאה א'עפ חיכ vy | ןיאפרתמ | ויבנע ויה 629 לוזגה בלול 'פבכ 8

 "| תב אתכנע יתיל יכה יא אסרומ b^ אתותימד | ןאכ הייחא]* qex ^b וילעמ ןיבורמ
 " DM אסרומ התואכ ןהיארמ ויהש םיבנע 'יפ הנימ | מ'לכ ונינע הליאשה ילבו סדהה ירגרגל לאשוה
 < הרוחש איה םאו םינכל םיבנע «vx הנבל איה | םירדנ 'ורי OWeintraube לוכשא דועו jen רגרנ

SEDב'מד  Tyריבעי | דועו תמעוט ינאש הניאת םנוק  moyהוככ) ןימומ ולא לע 'פב .(*םירוחש " L0 
 = = ,'הבנעכ וניעב שיש. b^ בנעו שחנ ןוזלח O75 | היל יבגנ ווה AD) םירדנ אָבָנע ימראו ס"לבו בנע
 - פד יקילויגנא «v ץכוקב| ה"מגר 'יפב ה"כו ה"יחא]* | ,ט"צ ידהנס ,ןפג יבנע ,ט"מ nob" ץוכקהו היבניע
 L0 בניע תוינשמבש 'נשמבו בנוע [i^ םשו OU ג'ק | םיבנע הטחס ט"יפ vu ,'וכו ויבנעב רמושמה ןיי

s masר"אלבו  "P enn) pim)ןוזלח 'עבו ,בצע ם"מב 'נשמב ילבב ס"שבו | 'א יורי 'גרת  Lam 
 " | 'ב קרפ רומא ארפסבו yy כ'ג וניבר סרג (ח'צש | is ,'י ,ימ םש 'קנוא 'גרת ;ה"כ ,ז"כ "שארבל

puoע"לב ומכו) הבקנלו .'ה ,ה"כ  (eRןוכנהו ויניע 'ג 'שרפ | יובותכ  zipד"פ 'ורוכב 'תפסותבו  - 
 .העובעבא b bU^ ע"למ (אתבניע (vao בניא | םישלש הב ןיאש הבנעו הבנע לכ ךל ps : א"ק
 = ישו (טיצש םש  ןוזלח ע"ייע םדאה ףוגב האצויה | דועו .תחא הבנע .ה'נד ו"פ v "ורי ,ןיי יברג

 = תחימצ הארקנ ש"אלב םגו הפי הפי הלועה י"שריפ < rn אבה ע'ייע
 — Gerstenkorn] ןיעה לע הלועה תפרועה רשב

 umi ^p ל"נה ע"למו םרוקה 'עמ ny =  בנע
(Kornהרישק ןינע מ"לב דנע ומכ 'יפ) 229 | וליאכ התוא ןיאור 07« ו"פב האיפב  vyתואלול  = 

 (.א') 'יחספד ק"פב ehlingen, schnüren) םירועש לש nep ^p .סירועש לש C ny איה
 ןשחה תא וסכריו .איה אתיילעמ הרישק הבינע | גיפ) לודג ןהכ 'פב ימלשורי ןירדהנסב ןנירמאד
 + 6 ןובנעיו CO ימלשורי asm (ת'כ )5 תוסש) | sn םישדע רמוא ןנח רפכד בקעי 78 (ג'עס 25
 אלא ורשוק אהי אל :םש 'יחספב ה'נכו ה"יחא]* | .'וכו הפי ןירועש לשכ ןהלש הבנע התיהש אלא
 np תבשב ה'כו ונבנעי אלש רבלבו :םשו .ובנוע | אב םש «o עדו .ןירועש לשכ הפי r3 ה"יחא]*
 yy ב"יד ב'יפ n» "v^ .ט"ל mb ןבנעל ידכ | י"הדבו םישדע איי ,ג"כ "שב "אש הריתסה שרפל
 'תפסות TB" תחאב וריתהל לוכיש ידכ ובנוע | אלא ויה םישדע רמא הז לעו םירועש ^i ,א"י 'א
 ןיכנוע אלא ותוא ןירשוק ps 070 ב'יפס תבש | םישדע לש ירגרג "יפו (''וכו ןהלש הבנע התיהש
 בנועו הלעמלמ לשלשמ 'יחספ ףוס 'תפסות .ותוא | המק וניבר b^ כ'או םירועש לשכ  םילודג ויה
 רושק הפמב 'ילכ 'תפסות לועפ ינוניב .הטמלמ | ןיתובנע ייגה היה אוה 'פ הבר תורבו .ומלהל השק

penןירועשל  bnהבנע הפי כ'מ 'יפו ןתבנע  | cupג"ל הכוס ל ע פ ת א  : masoבנעימ , 
 טשפומה םשהו .'וכו יבנעימ אלד imb 'וחנמ | ירכדב סרוג אוה (omo ךורעה 'יפ לע המת רבכו ןהלש
 6%: ג'ל יכוס .ג'יק : א"יק תבש .א"י "יחספ הבינע | םתליבש התיהש לאומש 'דמ איבה דועו Op ךורעה

  nmaםתלביש ל"צו םירועשכ  ^pתומש) תואלול 'גרת -- | םהלש תלבש  a.יד  ^ unא" היל ;א" <
 ,ןיּבּונָע | .םתלבש 5 םתלמש כ'פ לאומש 'דמב ג"ונבו  stmuyשגד אלב י"כו "טופד .תצקכ |
 ןינעבו « moא"פ האיפד  3'bהונע ע"ייע  pony, "pw[אָיִבּונְע -- .

wnהבנע ומכ | כ'ג  ^bט'ק י"כ "יג יפכ המק  
 30006, ipfoXov 'ימורו י"למ לובְניִע =) 5339 — [חמק ע'פדבו

.  embolus, was eingeschoben ist, Klóppel 

 הבנע ,בנע ומכ אָתְבַנִַע — בנע  ^bןיערגו רגרג |  (in der Schelle(לובניעה )5 יילכב ד" 'פב <
 ע"לב ה"כו אפרומ ןיעכ םיניעב ילוח ןימ טרפבו |  mumהשא המב 'פד ג"רב ( Cn'» n3ביתמ

 < Wa (* .יוריד ינשמב היכו וניבר ייג לע ס"ד לעב ריעה אלו  היינע bs יייכבו הונע תוינשמבו ילבבד ינשמב ג'ונב ('

 יתיל יכהו יכהדא 'וכו אתומד ה כ א ל מ ר אקנוורפ  ג"ונב (* :'ם ק"ב כיג יייעו )3 .סיטב חמק םירחא ע"פדבו מ"אפרב

 ייכ ץבוקב ח"רו .םינפלד וניבר 'יפ .בסומ הז לעו יתמכואל יתמכואו יתרויחל יתרויח יוליע רדנגינו אנימ תב אתבניע

LMןוסכטיו י"רתב ג"ונב (*  .הרוחש איהו הבנע ומכ םדא ינב רשבב תחמוצש אסרומ אתבניע ייפ (איעס זיי ףד) . 

 ה'כו (* .ד"ע ז"לד yb יירדנ יוריב 'יארכ אלעיד אבוכרא לי'צו סיט ד"ע ד"לד inb יועובש 'וריב יליפד הבינע לבא 65

 .לובנע ןוכנל (ח"סר (arm גז יעבו לבנעהו run לבגיעהו ג"הר ייפב
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 zurückziehcn) רוחא ךשמ 'יפ ali) עילמ) 339 ?

 (א'ער יפ p'3 ןילדגמ ןיא 'מגב 'הבורמ 'פב
 pv 'ל ןהבש הגונעה C תא אהשי wow רבלבו

^bומכ הנורחא  mייא  Gn"מולכ הנגעת ןהלה ' 
 yp'5 ט"ע p'33 ה"כו ה"יחא]* ,ורחאתת
 yy ov" ל ה נו רח אה תא «me אלש דבלבו
 ס"שה יסופרבכ W^ ס"ש י"כבו םש םג לבא מ"טשב
 ^3 לע המתש ע"בשפהב 'ייעו jp ע"ייע הנוגעה
 יעל qe וניבר ירפסב לפנ תועטש רעישו ךורעה
 --[תוכופה תויתוא :םייס ב"נש ק"העבו .ןגע

 'מגב ןילחונ שי 'פב qx ןבל ימרפ (ov הנע
 ןועבצ אבש דמלמ (Grup sr תולחנ רדס

 ול רמאש יפל b muy^ הנממ דילוהו ומא לע
 ותב ונשרית וחכ חכמ האבה ונב תב המו יקודצה
 ןתוטשב ןיקודצה vo ןכש לכ אל וחכמ האבה
 ןבר שקבו ויבא תא שרוי וניא רזממה וכ םירמוא
 הצר אלו וירבד ךותמ ובישהל יאכז ןב ןנחוי
 הנעו ןועבצב לשמתנו ןועמשו ןבוארב לשמתהל
 חינהו תמש ןועבצב רמוא התא המ. ול רמא ךכו
 ןב אוהש היא חינהו רזממ אוהו ונב אוהש הנע
 היא [ןב ל"צ] «e אצמנ א לה רשכ sym ונב
 אוהש ומצע הנעו ותוא שרוי Cams חכמ אוהש
 הדוגא הרתוהש ךותמ ותוא שרוי וניא וחכמ אב
 בר 'יפ הז mp דצב וז הליבחה הדרפתנ הז דצב וז
 הארו אוב ל'ז ח"ר לש רחא b^ .ל'ז ןואנ הידעס
 ריעש לש ונב ןב ןועב'צ ןב הנעש י"פעאש
 ןטול (כ «5 תישארב ומכ ריעש לש ונב וארק
 אוה ירה ןבה ןבש ךדמלל [my] ןועבצו לבושו
 הזש רמול ןהיניב שרפה ןיאו ןה וחכ ןלוכו ןבכ
 הייאר ךל ןיא יקודצה ובישה וחכ חכ הזו וחכ
 ארקמ אהי אל ובישוה ינרטופ התא ךכבו וז אלא
 םכניא 'מולכ םכלש החישכ הרותה jb יתאבהש
 םירבד אלא הכלה חכמ אלו הלבק חכמ םיאב
 'יפ "b םשרג 'רו .הלטב החישכ איהש םכיתעדמ
 p^ ונלש המילש הרות אהת אלו הידעס ברכ
 אלש ךכב ךויטפאש אוה ןידכ ירה

mnn6 ונלש המילש הרות תימלוע  

 גוזה (ת'מ ח"יפ הרפ תכסמ ףוסב ןנתד אהמ אבר

 שיקמח גוזה ךותבש לזרבה, b^ .רוביח C לובניעהו
 'עב שרופמ דועו ('"לוקה עימשמו iun ינפודב

^o 5) — C uwןתנה רבדל ללוכ םש י"לב  qn 
 ןימ ר"לב ni ןכ ארקנ הלגעב טרפבו רחא 337
 ולפיו וטומי אלש םינפואה לצא עובקה .רמסמ
 ל"נה יורו י"לל ןויכ בזר הייחא]* ,(ץראל
 קעניללעי 'הְו GT em ves רעלזייא 'ה תעדכ אלו)

 לבא Ae messy הלמל והושה +95 םימכח חפש)
 ןוכנהו תשתכמב ןיכמ וילע רשא ץע הלמה וז ןינע
 מ"יפב ןכ םג 'יא «qnn ^b ל*נה י"ל אוה יכ
 הזיא םש תבשב ה"נכו ש"ע ל"נה הרפב ם"במרהל
 יול ךירצ] (ןהילבניע) ולטינ ץובקה םשו םימעפ
 המ י"שריפו ןילבניע im "יחכז  .[ןוהילוכניע
 לבנא 'עב וניברו .'וכו שקשקל ןכותב יולתש

 — [ש"מו ש"ע ןילובנא םרוג Cp יא"ח)

 תאנהב תומיענהו תועשעתשהה ןינע מ"למ) 20 1
 תובאב (םינפב 'ייעו sich. ergótzen שפנה

 הבהא ךל ps (072 97) QN qm 'ר 'פב ג"רד
 לבקמה לכ (*א י wan mm 'ר הרות לש הבהאכ
 גונעת ונממ ןיענו מ הזה םלועה גונעת וילע
 |וילע לבקמ וניאש לכו אבה םלועה

 םלועה גונעת ול ןינתונ 6הזה םלועה גונע ת
 (גנוע =) ix מ"לכ םשהו ה"יחא]* .אבה
 רילהק טשפומה םשהו תבש iy :n^p תבשב 'יא

"bתוגונעתו : יתסנכ  npתודגאה ולא ('ח יב"י  
 תוגונעתו : רובדה ףופב םשו ,ארקמ לש יגונע ןהש
 ל עיפ ב לעפחו .לארשי לש ןנונע הז םדאה ינב
 'וכו תבשה תא גָּנָעִמַה לכ ב'ערו א"עס n^p תבש
 .והב תגנעמר .ה"כ "ינעת .'וכו וגנעמ המב :םשו
 םיגנעמו םיאב םה תבשבו [r'2D oni 'תקיספ
 ,weich תוכר ןינע לע הלפנ הנושארה החנההו -- 'וכו

geschmeidig seinםירבד) הגנעהו ךב הכרה מ"לכ  
 תגנעמ ב"פר ינש 'שעמ 'תפסותב הזמו QU ח"כ
 י"פר 'מורת 'פסות 'פריא י"כב ה"כו הרעשב הרעש

 'פ ר"שהש טשפומה םשהו .תנגעמ ס"טב ג"ונבו
 — ]^2 ונוגינבו .וגוניעב ארקמ ארוקה : תפנ

mea i533 (!א גז (5 (ינליוו םיישב) לינה תבשב ח"ר ייפמ קתעוה )? | .ךורעה ייגכ ןוכנהו לבניעהו תבשבו לובנעהו '. 
om )+י"כב ןוכנ  svp5  .ייל עיפדבו ונונפל ה"כו ב"הו ) mésמ"ר ךורעה םשב ןוכנל איבה ןכו יבו יא ויו י"כב ןוכנל  

 ז"הועה גונעת דע vmyn גונעת ןמ ייל ר"בו ב"ה ט"ק י"כבו עייפדבו יגונעת :  םשו ונינפל «mn ךירעמב ונאזנול יד

 התא an^ ר"פדב לבא ו''ופדב ןוכנל ה"כ (* D/w. יייכב הייכו (* .המואמ ריעה אל בייירגתו תועטב המלש הרוש הרסחו
 שייק ייכב היכו יוכו אצמנ אלה רשכ אוהש ונב ןב אצמנ אלא רשכ ןב אוהש ונב היא ןב חינהו תמש ןיעבצב אצומ
 .ו"ופרבו ט"ק י"כב ה"כ (* .יציניוו יפדבכ ןוכנהו ריפרבכ א"פדבו ב"ה י"כב ייאדכ יוכו אצמנ אלה לי'צו היא ןב אצמנ אלו םשו

nu (?ר"פרב  noתועטב טמשנ ע"פרשב לכא  jbונלש המילש הרות דע ונל המילש הרות . 
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 םתאש רמוחו לק ותוא אלא םכלש הליטב החישכ
 וחכ הפי ןכש ונב תבל המד אוה ךופומ םירמוא
 im : ב"בל י"כב ה"מגרה 5m ה"יחא]* — .יוכו

vpךרפומ שריתש היאר ןיאיבמו םישקבמ םתאש  
 שריתש אוה ןידב ונב תבל המד םושמ אוה השקומו
 איהד היבא יחא םוקמב החכ הפי ןכש תבל םרוק
 רמאת היבא יחא םע תשרויו היבא םוקמב תדמוע
 החכ ערוה ןכש ונשריתד וחכמ איתאד ג'עא ותבב
 היחא םוקמב השורי תלטונ הניאש pns םוקמב
 ם"בשריפמ חכומ :«m' ^b כ"ע תבל םדוק ןבהו
 ב"ב 'פסות "ייע (nnm nap הנעש b" ת"רו ש"ע

 ^"( ז"םספ תבש 'תפסות Y3 "ba.  ותונתונע |

 ומכ וא הבינע ומכ וא Korn רגרג הבנע =) הֶוָנָע — [ח"בה «nma ^q ל"נה

 = .חיתונתונע .ח"כ ק"מ ,'וכו הירכז 'ר לש ותונתונע
 ^D 'דהנס ,א"רד היתונתונע .'מ 'טוס ,ה"רברד

 = אתונתונע :'כ vn זעוב לש ותונותונע ב"עס
 pm ותוא לש ותונתונע א"כפר ר"מב ,ח"רד
 p ר"להק ,ךתונתונעו ךבוט תדמ ב'עס ז"ט 'וכרב
 | ד'עפ vs ,ךתונתוונע תדמ mn לא :חור םא
 = "'רת y" 'גרתב הברה jp -- םינב לש ןתונתונע
 = ילשמל ;'ה ,ה"מ 'ילהתל 'גרת ;ז"י .ג"י 'דמבל 'א

 — [ותלוזו 'ט ^s, תלהקל ;'ד ,ב'כ

M) האיפ שירב (םינפב "y מ"למ noy 
  onoהונעה יפלו  Cep ^bבנעב ליעל ןגישרפדכ

 שרוקה ןושלב דורפה רבדה  תרישק א"פ ,('ב)
np תבש) ומכו (*ןיבונע תואלול 'גרת הבינע יורק 
  GN "nobהונע רמאש אנתו .הרישקב הבינע *(

 " vםוקמב ו'וש « sלעב לש ותוונע יפל א"ו
 הדשה  jsםילהת ^ €" m.ינברת ךתונעו  ^pיפל <

 םיינעו הבורמ והדש םיינעה בור יפלו הדשה לדוג
 םיינעו הטועמ והרש והדש יפל ןתונ ןיטעומ

 ץובקה  yyש"וב ה"כו ה"יחא]* .םיינע יפל ןתונ ןיבורמ | ג ביי ידסב ונע 'גרתו )05 ייג םש)

  pussyאינני .ןיִנְתוניִע ץובקהו  | o€x 0יתש םשו ם'במרהל מ'יפ כ'ג "ייעו ומצע םשב
 יהיכ ;טיי = .גיי  ,'ט םילהתל ; יז ^  .Gnómם"במרה 'יג ילואו תואסריג וָנָע טילב  nmmס"ש י"כה 'יגכ

  oenםעפ קרו  nnsאלמ  ovjyהינעה יפלו ןעכנימ | ל"זרדב אלמ ה"כו  "yלעב ש"מ "' pהאיפל
  "Uyח"מ 'טוס ,וינע יא :'ו 'וכרב :  Pipon'ירדנ  w'b[ב"מ —

i שודיק ,וינע לע אלא הרוש הניכשה' ps imo 
bb תבכש (םינפב 'ייעו Sehiehte, Lage) C DP | ses ; םיכ בוט p ץובקהו .וינעו עונצ aer 

  ove "ipnו'סד  yyתמש : "ל ךררב ראותהו ג'יפ ר'ב  Q^ nre,תייחא]* אלט תונע ('א י"רת
 .ט'פ .'יאלכ 'שורי  om vy cהוה  puo quyתוחנא ג"ונב  simoונכרצוה וניבר 'יג יפלו ןוכנה

 ריבבו ןווניע ,ה"לד ב'יפ יובותכ ימלשוריבו  | sisקוחדל  C2"יעו ע'ייע אתוסמ ומכ 'טמשנ ת'יחה
— (sos םוקמב ,יגס הוה ןוניע xy i53 ו"פ am 77 ןתונע, 

sb תבש ,אוה pap ןווניע ג"ע m b םשו 
 ןתונע ב'הוע ןב והזיא : ח"פ 'דהנס . ללהכ ןתונע
 ץובקהו .היה ןתונעד יבר 'יפא ד" 'וירוה ,'וכו
 ינתוניע ב"ער א"י 'דהנס ,ןה ןינתוונע 'ג : ר"פ מ'ב

 ויתודמ לע ריבעמו חור לפשל ראות מ'לכ) ('וְנִע

 JY = ROME pur ר'אלב muy ס'לב
(demuthsvoll, demüthigהינפצב לדו ינע םע  

G^»גרת ' oyןתוונע . ipרומחה לע בכורו  
 ןאצה op" .רמח לע ביכר ןתוונע )69 ,יט 530
 לבא ה"יחא]* .[אינתונע 'גרת] (א"י א"י םש)
 הברה רועו .ש"ע א'עב ןאצה up" קיתעה 'ז םש
 ^b) זיט םש) אנוונע G'5 ,ויט ילשמ (asm ןונע 'גרתב

 ןניא DN 'פד ג'פב (םוקמ םש 20 ןיִע — 2027
 הישדקו (' בטנעל ליז (היכ (ne ןיריכמ

 = = A220» ןיע 'חסונב ב"א) — .םוקמ p^ ,אחריל-
 < | ם"א "D "53 בטנעל וניבר ייגכ לבא ה"יחא]*

 | y'"y zb py ןינעבו בטניעל ןעכנימ sim ילו | Uh 'טוס i7 men muy 5/55 םשהו ,יארתב
 BE — [rv א"ד ,וימ YD תובא i75 "כרע :'פ oUy :םשו

 | ומכ ונינעש nb — ד"ע ו"פד ג"פ yn" 'ורי ח'פ
 < gebeugt, arm, leidond) חור הכנו לד 'יפ מ"למ) ינע | תבש תּונָתְוְנע ר"אלבו .ז"חא אבה ע"ייע הבנע
 ינע 6ט' וריבחל רמואה 'פד i53 "ישודקב אצומ התא .א"ל 'ליגמ ,ללה לש ותונתונע .א"ל

 בנע עיייעו חמק ע"פדבו אמק ביה י"כבו ט"ק י"כב ןוכנ n'3 )5 .ינע םיטב ע"פדשבו מייאפדו טייק י"כב ןוכנ ה"כ ('

 ייכב ה"כ (5 .ונע סייטב עיפדבו י"כב ה"כ )5  .הונעה ע"פדב לבא ייכב ןוכנ n3 (5 an יד בנע עיייע Q .נ"שו יב

 .בט ןיעל yn עצמאב עיפדבו



225 

 py" שרדגו (איל a7 275( םיורפסה לילא) 32527.
 ( תותימ 'ד 'פב (םינפב "יע הדגה —

 הירמל ינעד ךלמנע 6 ג'ס (mo (רדו נה 'מג ב
 ול עייפמש 'מולכ וברל הנועש no 'יפ אברקב

ymחורבל הצורשכ , 
p) *ר"אלבו ראסו6 בע םע ףדרנ מ"למ)  mi 

 רבדמב 'גרת y ('OUe) 'ופו ע"לב ה"כו
 ^3 'יפכ Ye ,ג"כ 'קיולו ^7 ארקי py 05 ,'מ
 ארקי nM 'א י"רתבו יִנָנָע תלטמב 'טינויביס 'פד

"sna vישארבל 'א ' /Dד"י  Numומכ  Bp 
 ר"ב דובכ iy" ומכו ולאמש p ר"שהש הניכש
 pw ץוכקהו .ט'נ 'וכרב (NIX הליאשה ילבו ר"כפ
 ub יישארב) מ"לכ לעפה ונממו n5 'ינעתבו יִנָנְע
 יהנס'ב'עס ח"כ «b' ןנועמה pv לועפ ינוניב .(ד"'

yn) ivהארנו ,ב'מ ב"פ  mbארקמ לש ןנועמ  
 .ןנוע 'ע mb 'ייע

 'ובותכ py בר (םיארומא הזיאל יטרפ םש) ןְנָע *
 ה"דסב ע'ייע ותלוז הברהו b^p. תבש .י'ק

 בר .אייח רב py בר ,אפילחת רב py בר ג'שו
pyףסוי רב  my 

 ישרפ 'ישודק ארפס Zauberer) ףשכמ ןינע) ץןנוע *
 וליא )2 יטיי ירקי) וננועת אל ^ קרפ ^2

 לע ריבעמה הז 'מוא לאעמשי 'ר םיניע םיזחוא
 "רו p'm .םיתע cimo וליא רמוא ע"ר םיניעה
 הנוע ןושלמ spen שרוד ע'רו םיניע 'למ ןישרוד

oy"»ידהנסב הז ןיעכו ד"בארה ייפ 'ייעו |(" ןע  
 העבש ריבעמה הז רמוא ש"ר ןנועמ ר"ת ב"עס ה"ס

 םיניעה תא זחואה הז א"כחו ןיעה לע \'רוכז ינימ
Y"ימפוש ירפס ןייעו םיתע בשחמה הז רמוא ' 

 :וננועת אלו קיתעה ow 'קיול 'א י"רתו .ב'עק 'פ
 תלמש ל"נו ןינייע ןירדהנס יווחא אלו
 רוקמה לע תורוהל תועטב המינפ האבוה ןירדהנס
 הז ןנועמ םימכחה ושריפ G'yp היס ידהנס) םשש

manדוחא אלו ל'צ י"רתב כ"או םיניעה תא *) 
 לכתסיש ןנועמ b bn^ 'קיול .ע'בארו .ןינייע
 טשפומה םשה הזמו .ש"ע .לפכה ילעפמ םיננעב
 UD תבש 'שורי ap ד"כד Ue Umi 'ורי ןּוניִע

 Ay ט'ד
ein mp אנוא ^b אָתיִנניִא — 6 אָתיִנּוניִע 

  (kleiner Lappen der Lungeולא 'פב

 (אָתיִנּוניִא — אָתיִנּוניִע - ינע

dist d ea eT eו  V. ng 4 X "^ u 2 
, Nor Yee (A ^ 

 ארקנ ל"א והמ הלטנו màn אבו הרוחב ךפהמה
 'וכרב אָיִנע ר"אלבו ינע נ'כו ה"יחא]* .עשר
 : 'ז יליגמ :'ז ipn" :ח'ל ev .ח"יק "יחספ ר"ג
 תומבי :'ז "טיג : UD  .א'מ םירדנ : ה"נק תבש
 : ד"ק 'וחנמ .ו"ע 'דהנס .ב"'צ ק'ב : א'כ 'טוס :ב'ק

 םיינע ץובקהו qvas ע"ייע ר"לפ ר"קיו .ז"ט 'רומת
N53נע  '"pירדנ :'ג "לקש :ה"מק תבש " 
abימיג ' arbק"ב  yג"פ .א'ע + א"ל מ"ב  , 

m 33א"פ תובא :  (nובותכ הדיחי הבקנלו ' 
^v :3'Dהתוא ס"פ ר'ב .ג"לד ט"פ 'בותכ  neam 

 ys'3 :^ ק"מ ינוע ל"זררב = «sp wo םשחו
unד"פ תובא .ז"טק ב'ב :ז'טק +: ו'טק 'יחספ  

 לעפהו .נ"שו 'ה ןע  ע"ייע mp ^& בורלו ט"מ
 יינעת expo : א"גק תבש לעסנב ומכ לעפתיאב

X5אמש .'ה 'ילקש .,ונעיאו ונעיל רמא ב"עס  
yb sx»שוריב לבא — רשעי וא ינעי | .ז"י ' 

 אלו אכרוצל היל ליזאד ןהה ary ד'לד ג'פ 'יעיבש
 ינעתמ sim רתאל sns ןמ br ינעתמ
 : | דרצוה "יא .ב"פ ילבב תבשבו ינפתמ ל"צש הארנ

 -- [תונפל

 mob ע"יע : ח"פ m3r^ (ארומא םש) ינייניע *
ow דועו — םייונישה ru OUS n) 

 — nens הב נייע : לכה תא B' ר"להק יטרס

T3)ד"ע מ"ד נ"פ 'מוי  "WNי"הבמב 'ייעו ינייניא  

 : ר'סד ף'זרהמל

 p" (םימעפ הברה תלהקב) מ"למ) אניינע 3? *

 Beschüftgung, M3y ס"לבו רבדו קסע =
(Angelegenheitהלעמל ביתכ המ א"פ ר"קיו  jp 

pip"ןיינע ('3 ד"פ 'ליגמ 'תפסות  nbenפסות ' 
peu goד"יק ב"ב .'ו יישודיק ,שג לש וניינעמ . 

 ,ונינעמ רמלה רבד .ו"פ 'דהנס quy ותואב ןיקוסע
Yוהנת . . ןינע וניא םא ג'ע ז"נד א"פס ה'ר  

 יכאלמ ריבו א"ער דיק 'יחספ י"שר ey ןינע
^Dתואמגוד נ"שו 'ב , i^vאניינע יכ דיביע  

 .'וכו ידדה ידהב אניינע ידבעד S0 ב'ב ,האמדק
 'ורי ץובקה .אניינעל אניינעמ וקילס p^7: םשו
 ישעמ 'ורי .הברה תוניינע iy ו"טד seb תבש
 תוניינע ד"ע ז"מד ו'פר "טיג cv .ה"גד Tb ינש
 י"כבו (pin ז"לב א"י gw ש"הש 'נרתבו םירחא

 .אניכסמ יניינע 'ב ,א'מ יילהתל 'גרת

 .היכ (* .תוחנמב תודמ 'בב תועטב והיגה ימאו ליפאב יפדבו תודימ 'ד ס"טב זיפ 'פדב לבא ר"פדבו יזכב ןוכנל היכ )!

 ןוכנ הייכ )5 .זחא 'עו רחא ע"ייע nw ומכ אוהו ת"לרב (* | .ביצר um (ורוכז) רכז ע"ייע וניבר ^3 )3 .ר''פדבו "כב

 .אתיננע ליחתמה רובדב עיפדב לבא םינפב לודגה ךורעב m בינש ק"העב
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 לו וכ וב

Al;ו. |  

E "^ d dla 



SO.הב ו טו  

 תולקוקנע

 «r5 ar) ,יח BPO" םינרהשה 'גרת ןכו ראוצה לע
 :ח'ד ו'פ תבש 'וריב nc איקנוע 5x איקניע
 תוקנעה 'גרת ןכו ^mpap (O, ייג ייעשי) םינרהש

eenםדא םישמ םא .ה"מ 'יבוריע מ"לכ דיחיהו ,(םש  
 הכז y ב'ב ,'וכו ראוצה לע ףרש הז קנעכ ומצע
 ר"ב ץובקהו .עימק ול ןישוע הכז אל קנע ול ןישוע
 p^ םיקנע i'p םיקנע םיברמ ויהש : םיקנע 'יפ ו'כפ
 p" אקנוע תארוה ןמו .ןיטישכת נ'ע ןיטישכת

 לגלנ םיקנוע ויהש םש ר'ב py לעפה הנבנ ראוצ |
 QU ע"למ b" םימשג ונל דרוה םירמואו המח

TNוראוצב  (umschlingen, umhalsen)מויבו ' 

 ןתמוקב המחה םיקינעמש ליעפהב :ר"ל 'טוס ."
 p" ר"בב י'שרל סחוימהו ס"שבו שמוחב י"שרו
 (חייכ ^^ ירטב) קנעה שרד ז"טפ ר"רדמב .ש"ע א"עב
 וקחדנ םישרפמהו ,שמשה תא קנוע היהש הוארש
 Qn ab "רכ) ול קינעת קינעה מ"למו -- ש'ע

^bוהנעט  cumתונוזמו תונתמ וראוצ לע  ^W 
 . .ןהל ןיקינעמש וליא ג"ע ט"נד א"פ 'ישודיק 'וריב

pוכו ןהל ןיקינעמ '] — 

CEDEםימוקע םיוו) ןיִלְקְנָע  "beiעב 'מושרה ' 
Widerhaken, €Y2p Ww") iuis 

(Hakenstange |ימ יזח) דחא חפוט םיתפשהו 'גרת , 

| 

| 
| 

 .לקנא 'ע האר .דח ךשפ ןיקפנ ןילקנעו 607 |
 ( ny Dons[ל"נה 'עב ש"מו םש ק'דרו י"שרפ —

 stark, 98 S323) קזח 226 "53 ןומקנע
 :ושע תא ארקיו GO vp 'p ר"בב

 ב"א) -- ךלמל (" ןומקנע תבתכמ התיהש הנידמל
 ןויכ ביר ה"יחא]*

 כ"מבו ,78 א"ה רעלזייא יהל ריטב (wy  ל"נה י"לל

 נ"נכו ארקמ לש pip ןינעמ אוהש בושחל העט |
 ןירתפסיא ^31 וזחא 'פ ר"שהשבו nw םש 'קליב
 מ"פ "שארב תדגא 'ייע דועו G'sp איח) ע"ייע

 — [םייונש המכב

 (die zarten Ranken des Weinstocks) תולקוקנע

 v5) הלרעב ק"פב vam םינצרחהו
^bאחא בר 'יפש ומכ םינפגה ישארבש (" םיכרה  

 - (אתינּוניא — אָתיִנּונע | וכר

 יניב יניבד אוהה 6זימ ילו האירה 'מגב תופרמ

 ל"א הפרטימל רכס ישא בוד הימקל יאתאד
 — wy n לכ 6.[איוא רב] 6רמ ('אנוה
 ורקו והל תיא יכה אתיירב 6 (בותכ יויח (*ב"א)
 nen ה"יחא]* .אדרווד אתינוניע יחבט והל
 הנטק אנוא אתינוניא ומכ :םש "ילוחב י"שריפ
 ק"העבו כ"ע המודאו אתשילק םש לע אדרווד
 — Rosenblatt)] =) ט"אלבזור ש"אל y וזעול ב"נש

moy *ףיעספל םש מ"למ)  (Zweigב"ל 'כוס : "p 
 | וצע תא ןיפוח ויפנעש ('מ ,ג"ב יקיו) ףנע

 ר"אלכו .'ג ץצ ע"ייע .ב"מ 'וחנמ תיציצל לאשוהו
, 

 .'ו .ח"י ייעשיל ;'ח ,ז"י 'קזחי 'גרת אָּפְנְע

 רבכ 62^ הכוס ןתשפ Bündel) יִציִנְע — ץנע
 .(ץנא .ע"ייע (Z£'N -- .ינשה 'עב ונשריפ

 איבה םשו (הימק aem cu op ל"ר ה"יחא]*
 רשא ח'ר 'יפבו ס"שב 'יאדכו ף"לאב "גה וניבר
 bow Cin סישב םפדנש ומכ) "יפה קתעוה םשמ

 הכוסל ס"ש י"כב 'יאדכ ן"יעב 'יג רחא ררגנ ןאכ
 6ז'יש דצ הכוס סייד עיייע) י"שר י"כו ורזיפ 'פד י"שרבו

  nינשה 'עב ( am.א"פר 'כוס 'פסותבו ט"מד |

 וא (Reisten)') א"ב ן"טשייר וזעול ב*נש ק"העו
 — Strang)] —( גנערטש

6 » 

 | 'פד ג"סב Gals ראוצ )59 153 gpny — קנע
 רמוא א"ר "B3 C' יוכרב) ןיכרבמ דציכ

 יב רב יאה אדסח ברד תורמימב Corp תבש) ןילות

 אתלת היב ?ms אקנוע ןיבזל ארשב ןיבזד בר
| *^ - 5 - * LPS אירבו קזח שיא י"לב 'יפ | ראוצל ןירוק יברע 'לב ראוצה ןמ 'יפ ארשב ינימ). 

 רשב ינימ 'ג וב שיו Cneme םוקמ mm (' קנוע
 רחרחתיא ('ד יטייס יילהת) ינורג רחנ .ןבלו שוחכו ןמש
 'גרת (יו :טימק פש  םנורנב לא תוממור .('יקנוע
 'גרת אדי ירישו איקנע .ןוהקנועב ןהלאד ןחבשות
 הייחא] ,(םיי ,'ג (ye .תורישהו תופיטנה

 'ורי הבקנ ר"אלב ןכו ראוצ p^ ל"נה ע"למ אקנוע
 אוההד היתקנוע ןודכ דע ג'עס ה"ד ב"פס 'וכרב
 | איפר mm אתקנוע (" אוהה : םשו ,איסר ארבג
 ידע b pip" מ"למ אוה ל"נה 'גרתה pus .'וכו

 .איוא בר רב ג"ונבו יד רב ya 'יאדכו ליצכ (*  .ימאו ייציניוו ר"פדב aen ) m3 בר ג"ונבו 'ד רב יעב ה"כו ('

 לכ 5m תואתסונ יתש איבה (: זיש ףד 'גנא י"כ ץבוקב) ה"מגרו 'ד רב 'עב היכו (5 .מ"אפדב t£ תויתואה ושמשנ )*

 קיהע י"כב שטשיר היכו 3 הרעה יציניא ע"ייע )8 .והל תיא יכה אתירב יזיע ינה לכ ד"או והל תיא יכה אתירב nm ינה

 יישריפ יייע (5 .קנע ע"פדבו י"כב ןוכנ היכ (1 .יצינא 'אב יתכתכש המ לע ריעה אלו 82 סעלרעפל ר"טב oy גרובסניניר

 הייכו ןימקנע גייונב ('1 .ס"שרהמה ייגכ ('? .יקניע o'b3 גיונב (* .םייונישה נישו אקנוא 'עבו אקנוע ה"ד bn 'וכרבל

 .םיבנעה w^ ךומסב זייואב ('* noy 'יא (cw ביילש זמר spo ל"צכו רייק יר תודלות יקליב



P | "ey -- np 
 אתנע [nns] :ותמש ימ 'ם 6ו'ד גיפ) 'שוריד
 אתנע תתא היל ןולאש אלו םיפכ תואישנד
 שנא [ךידבע] e" ny "b ,היל ןולאשו אלכימד
 ה"יחא]* .הז ןינעמ Ge יד 'רזע) תנעכו mm רבע

 — [ש'ע 'ו ןע 'עב תואמגודה יתיברהו

das Laster- ןוא << ע"לב ןכו bb) ND3D * 
 אתוופשל ('ד יז"י ילשמ) nw 'גרת 6

 היבועב "ל v" םשו .(* [אתנעד ל"צ] (אתאעד)
 ךיתנע ט"פ ר"דמב -- 6 [אתנעד ל"צ] (אתצעד)

y""y)ג תוא יו ןע '), 

DID(םוקמ םש)  covןמיחא :ד'ל 'טוס  
 ninjp אוהש הארג תנע הנב (ב'כ ^a ירמב)

 .ךרעה הז מ"וא טשריפ 'ייע Anáts םויה דע ארקנש
 'ורי אינותנע אנינח 'ר ארקנ תאזה ריעה םש לעו
 Ty ג"ע ב"סר ב"פס 'לרע יורי : א"מד ב"פר 'מורת
 ג'ע י"ד ז"פ םשו "Q5 ה"פ 'וכרב 'ורי איינותנע
 םשהמו + י"ד rb תכש y" :ז"טד א"פ האיס 'ורי
 ח"ד םשו ג"ער r'7 ד"פ 'וכרב 'ורי ראותה תותנע

s»לכא ס"שרהמה 'ינב ה"כ .איתותנע ןדוי 'ר  
 ,ז'חא אבה ע"ייע

N'TTYIROP *םש)  ^v (po3 "ינעת 'pה"סד  
 Yp "bpw "v נ"ע ז"סד Den ג'ע

 תוכרב 'וריב לבא אירדנותנע ןדוי 'ר T'y ט"מד
 אירותנע א"ער ח"ד םשו אידרותנע ג"ע ז"ד ד"פ
 איה ילואו איתותנע ס"שרהמה 'יגב םהינשבו
 ב"יד ט"פ תבש 'וריבו mb םדוקה 'עהמו הנוכנה
 איפארגאיג היגה רעיוביינ Cnm איירדתנע א"עס
 .איריסב Antarudya אוהו אידורתנע (978 תידומלת

C npyהנכהו קסעו הכאלמו הלועפ ןינע מ"למ)  
. m») ןיכרבמ דציכ 'פב (Zubereitetes 

imםירמוא ש'ב (א'עפ  nהרדק השעמ אל , 
"eSלשובמה ןמ רדונה  m)השעממ רדונה (.טימ  

 'רמג .תחתוו השעממ [אלא] רופא וניא הרדק
 היב (* הלשבתמד Tb" לכ אנת ייבא obw (םש)
 ולאו םילשובמ םיטח p^ .היל ירק לישבת אתפר
 (nns .ןפרע Tw (סיגרט יקלח ןה
 א לשבתמד וניבר 'יג הז יפל לבא םירדנ ן'רב ה"כו

 , שעמ b" ם'במרה ןבומ הז יפ לעו )*

 והנינ יהו ('(ק 'יס cnp" תותליאשב אחבשמ
 ה"יחא]* — .םינפג תונקונק 'מאדכ אתגנקונק
 ראשבו מ"אפד לש יתימאה npo רחא ונררגנ
 קר ל"נה תותלאשבו ! אתניטק והנינ יהו ע"פד
 ג'כש p" הלרע 'לה ז"ואהו .ל"נה bb" "יא זמר
 והנינ יהו "?p אוה םגו ןתנ וניכר םשב ואיבה

 איסר א'פס) הלרע v^ כ'נ איבה אוהו .אתייניטק
 םיבנע אוה ןוקירטונ ןושל אכא רב אייח ר"א "ע
 ארפסב ןנישרדש המ הזו C ןוהיתלת וקלד

"wpג 'שרפ ' n pupטיי יקיו) .וירפ  Q'2טרפ  
 תולקוקנע תא אצומ ינאש לוכי וא 'וכו םילעל
 תולקוקנע ןינע בורקש ירה «x^ ל"ת רסובהו
 רובס יתייה תולקוקנע bn ד"בארה (b^ רסובל
 ןיצקועהו תוארדשה ןהו םיבנע לש תונקונק םהש
 ,ב"צ 'ילוחב ה"טגרו כ"ע ןהב ןייולת ןירגרגהש
 יפופ תונקונק ל"זו p Gene ףד ילייגנא v2 ץבוקב)

pu»הארנ ילו ע"ייעו כ'ע םישק םיבנע םהש  
 יכ ןפגבש תולקה תוקנוי הנה ןה תואלקוקנע יכ
 הטישפב םגרותמ הלמה wm ס"לב py "e הז

"monז ,ד" בויא ב" ,'פ'ילהתב תק נוי ' ; Ye 
 תולמיתשמ בכרוהו («G 4" pm תר א p דועו יל

spתולק — ] — 

 by pi ףסכב bip qw תמיש (b 55b^ שנע *
 שּונָע .ז"מ 'ומבי Girafen םימש T2" סנק

 שנע ךכ DN .'ט 'דהנס .הליקס שונע . . , תרכ
 Umm כ"א אלא שנע אל iu תותירכ ,'וכו בותכה
 : ג"ס 'וריע : ט"מק ,ו"נ תבש (vy לעפנב הברהו
 יטוס .ב"ל 'ירדנ + ב"כ 'ינעת +:ז"ט ^n :ב"כ 'מוי
 :נ'ק : א"ק .'ח mop ." ב'ב ,נ"צ ק'ב 508
 JD 'וריע :א'נ 'כוס ש געיא לעפתא .א"ק
 .ח"י ז"ע + ד"צ : ג"מ Uu" 7( "יטיג .ז"ט 'ציב
 תומכי :ו'טק תבש pop = שנע ט"לכ םשהו

USיטינ .ז"מ " gU Y.ד"נ םשו : ט"פ 'דהנס . 
 ןישנוע 'i: םש qus הרהזא ונעמש שנוע
 אל לכא רופיאל .ב"יד ט'פ mb 'ורי ,יולגבש

 .ו"כ .'ז 'רזע שנע ר"אלבו .שנועל

^e .התנע  (= "b snapומכ ר"אלב  nyמ"לב  
 תוכרב תכסמ (הָנוע ='וןע ע"ייע %

 .קנע תועטב ספדנו תולקוקנע ל"צ םשו XIV אובמב הז לע יתוריעה רבכו (

 הטישפב ה"כו (* .תירוסה 'טישפב ה'כו (* .תולקוקנע לע ותנוכו כ"ע ןדיספתו םידקה םפרש ש םי בג ע m ג"ילה ינש

 ץ .אלכאתמד גייונב )5 .תויתואה רדס יפל הפע man א"פדבו vy ביה רייל וזו vim b יציניוו יזיפ ריפרבו טייק י"כב הייב (5

 .רירז יעו סיגרט (םיגרט) ע"ייעו ףוסב םיימב ו"ופדבו םיגירט ר"פדבו ש"ק" ייכב ה"כ )7
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b. 
L0» b רבומכ) םכיתסרע תישאר :ג'פ "my 

 לע : ו"פ 'ובותכ .רבדמה תסיע ירכ סכיתוסיע ידכ =
 בכעמ ימו .ז"י 'וכרב ערה רציל לאשוהו .התסיע =

L0 הבולע (גייפ רידמב) ד"לפ ר"ב ,'וכו הסיעבש רואש 
 ע"יעו .הער איהש הילע דיעמ המותהנש הסיע | <

 בלע --  paysלינה ע"ל אוהש ל"נ הלמה תרזג =
  ^bלבגנו שולינה קצב '(.  noy mאופ סמ ע"לב <
= mmn וזכו וב םיברועמ ןירועשו cun רשא 

^ [34d 

(e 

 ..הבורמ ותסיע . . הטועמ ותסיע . . ותסיעב הער

 החפשמה םוחיי רדעהל הליאשהב ל'זר ושמיש
 ח"פ תוידע ,(*:א'ע :טיפ (mp הייקנ nib הכפהו
 לע אריתב ןב m" עשוהי 'ר דיעה נ"שו ג'מ
 הרשכ הסיעהש הנוהכל הרשכ איהש הסיע תנמלא
 םישרפמו הנמלא ע"ייעו ברקלו קחרל רהטלו אמטל
 < םהירחאלש ןיד ma ג'פר תוידע 'פסותבו .םש'וידעב
 ברקלו קחרל רהטלו אטטל הסיע תנמאנ ורמא
 לש רמאמה שירו ועגנ אל הסיע תנמלאב לבא

 יכ ףיסוהל 'תפסותה אבו ןאכ con ל'גה 'נשמ
 = ןינעב אלו המצע הסיע ןינעב התיה םיאנתה תודע

(C meos noyהסיע והזיא ה"פר 'שוריק 'תפסות  
 = תרזממ םושמ אלו תוניתנ םושמ אל הב ןיאש לכ
 הסיע ורמא המ ינפמ . , םיכלמ ידבע םושמ אלו

 " הב ועמטנ ןיללח קפסש ינפמ הנוהכל הלוספ
 יהוזיא b רחא ןינעב "יא +: ר"י 'ובותכ ילבבבו
 ."שוריבו ללח קפס הב עמטנש לכ הסיע תנמלא
 (.ויסד ריפ ישוריק יורי 'ייע)) ד"ער ה"כד א"פ 'ובותכ
 הריש כ הפיע איה וז יא ל"הזב אתיירבה 'אבוה
 ^. ןיתנ אלו רזממ אלו ללח אל הב ןיאש לכ
 13( .רמוא מ"ר bibo הב עקתשנש החפשמ לבא
 הלוספ הסיע px הרשכ הפיע pi וקלח כ'או
 תובותכ 'שורי ,(לוספ הב עקתשנש החפשמ =)
 הפיעל רמימ רבס mov 'ר  א"ער ו"כד א"פס

 םשוהש רחאל nb nnb ןילינרש 'מולכ תירקיע =
 מ'טשב 'ייע ךרה לישבתה לכב אוח הזש הועקב
 — ושוריפ ש"עו אלכאתמד ^D כ"ג יא םשו "ירדנ
 ה ש ע ע"ייע תומשהו םילעפהמ ףעתסנש המו

 -- [ונלצא

^p) NZDY *ע"לב אבסע ס"לב  c^בשע מ"לב  
 'גרת Kraut, Krüuter) קריל yap םש

 bano" י"כ 'גרת ;'ה ,'ב ;'ל ט"כ ,'א "ישארבל
 ,(האתיד נ"ונב) אבסיע קורי 'ב ,ז"ל

% 2 

b npy — npyםירועשו םיטח ,נ9* ע'למ  
 1 -Ge שולינש קצב דועו ma הז ץיברועמ

menge von Weizen und Gersten. 2 Teigmasse. 

 der Mangel reiner החפשמ "Dm רדעהל לאשוהו
(Abstammungיוריק) ןיסחוי ^ 'פד ג"רב  Cb/Dלכ  

 תובותכד ג"סבו .לארשי ץראל הסיע תוצראה
OU)לארשי ץראל הסיע תוצראה לכ רמ רמאד , 

 איה הלהה הלטינש יוחא הסיע'יפ
ENלכ 8*5 ןכו ץלות הפיע ה לכה  

 pne 6לאושי ץואל הפיע תוצואה
pomלארשי ץראו לארשי ץרא יבגל  powאוה  

 'תפסות גימ nb תוידע) npy תנמלא ,533 יבנל

m'yשודיק .7^  תובותכ ג"פר ' CGn'"yעב ייפ 335 ' 

 nb nmn ON )7( ןירישכמב 'ב 'פב .('ןמלא
 חימ) ינש רשעמב 'ב 'פב .יקנ םחל p^ הסיע
 ץנומצ (ולכאי 6ינש רש עמ ינישרכ
 רמוא ןופרט 'ר ומע ןיאצויו םלשוריל C ןיסנכנו
 ןיארקנ ןילשובמה *(,  pen ^s תויסעל וקלחתי
 ושריפו תואחסונב בותכ תוסעל ב'א) — .תויסע
 הסעו הסע לכב ומישיש תורוהט תוסעל םישרפמה
 ה"יחא]* | ,(הציבכמ תוחפ םיאמט םינשרכה ןמ

"yש"רו ם"במרהל מ'יפ  ownס"שבו תוסיעל  
 וניבר 'יגכ ןעכנימ ס"ש "53 לבא תוסעל ילבב
 nipyyipn 'יא : ז"נד א'פ הלח 'וריבו .תויסעל
 תויסיע שמח השעו :םשו ,תויסיע ישאר סריע
 ,תוסיע יתש .'ל 'טוס ,תוסיע המכ inre ז'עבו 'וכו

m^» )1ע"פד ראשבו ו''ופדב ןוכנ  vo»ךורע לש ייפה הז איבה יובותכל םיטשב (* .לארשי ץרא רע לארשי ץראמ רפח  

 המהב D'b3 וייופרבו b" 'פדבו ,ט"ק יייכב ןוכנ היכ (* .ךיראה יכ םשמ אנ np ןאכ ןנשיש תוטשה לכ py ןמלא יעב
 'פדב לבא מ"אפרבו ר'ב י"כב ה"כ (5  .וליפאו םייטב יציניוו mb 'פדב לבא מ''אפדבו ריב י"כב ןוכנ 5 s) «mo רשעמ
 - תלוספכ הסיע עמש ט"אטורמ מ'ר םשב י"שרו (' .תויסיעל וררפתנ יוריבו תוסיעל rax (* .ןיסנסנו סייטב יציכיוו יזיפ

 'הו הטיחפ ןינע ייפ (ססע) noy ייסע לעפמ רמוא רזג כ"או ^by n) .א"ע יישודיק) םהלש הקשמ טהסנש םיבנע

nyרעיש  wineינש ורמע לשמה אטוז םירבדה הלא םשב ה'י'תת יר יירבד 'קלי יייע (* .שי"רה תטמשהב הסירע ומכ . 

 " לע רמאנ ןכו 'וכו שול תונב יתש pnm 'אנש הסיעה תא [ובריעו בוט רתוי] (וכרעו) טול תונב ורמע רע יוכו  ןימותחנ

 .שרופט האלהו :mw 43 ליח ץשערנ עימב לאטנעזאר יה VD יייע (* .יג ,גיי יימחנ ברע ;באומו ןוטע ינבמ תובורעת

 Inm ןינעה לכ



  — nbyתויִסְסַע — (הָסיִע | 229

 ימ יט'ק תבש (איסא ומכ םוקמ DUO איסע * | הלוספ הסיעל אמית 'יפאו יפוי ר"א . . הרישכ
c"אוה ילואו .איסע ינב .ח"מ 'ילוח , איסע | םכחה ימלשוריהו ילבבה תטש ןינעב ש'מ  
b'mדועו .האלהו 218 האלהו 970 םש  Essa | "pהירבטל בורק  "p88 איפארכאיג רעיוביינ . 

 1 ר"ת n^n הסיע תנמלא ^n )^ 'ובותכ 'ופסות
 ₪ ₪ רי י |

 CC [וישוריפ ינש רמו ארוטו סווס בותכ תואחפונב ב"א)
  sovינימ םהו  mpאיה ב"ר ^3 ה"יחחא]* .(םירמ 35^

 * הסיע ( ^pומכ  DN ,NDYNןילבול רע "נשיה 'יפופדב .ט"ל 'יחספ ס"שה שיראוצוה 'לב

 י"לב שיו ,שו  iócג'יפ ר'קיו  pmaארוסו סווס ס"ש י"כה 'יגו ראורי רמו ג"נבו ו'פש

 יישארב)  m G^ oss'ציניוו 'פדבו ילוי רמו פ"א י"כבו יאלאו רמו עשרה ןמה תא הדימעהש ידמ

 'עב יתבתכ רבכו יאורירמו תחא הכיתב איליסאבו י"ל לקשמב התנבנ הלמהו שחנכ הסיע ךשמש

 אוהו תחא הביתב רקיעש אלוירמ לקשמב איה ש"ירה תפסוהכו ל"נה שיראוצוהו  majoranaל"צכו

 סרא ע"ייע ר"ל ( aemז"טפ ר"בבו "צר  jon "an'צמא י"לב 60000046 תחא הביתב ארוטו סוסע

 היהש הבר תור שירבו שחנכ המע ףש  mensומכ | אמע  satureiaבוזא ןימ ר'לב  y'a "yללירבל
 ודי אצמ אל 191 צ'נלפפ פעל 'הו .204 ,א"ח .שחנכ הסיע ל"צ םהינשבו שחנכ

 .ושוריפב

by מ"לב "by לעפב "oy (מ'למ DP ^N 
(drücken, pressen השיתכו הקיחד ונינע 

 קרח 'גרת  byומינש  Qm ^ "onmאָלְסִע * ילע ןסעמ  ^b i^ vyאלפא ומכ « nךורעב
 םש קרח קיתעה ןכו ה"יחא]* .ןוהיככ  ae) op »*»» Tbביפק 6,

 בויא ;ז"'ט ,'ב הכיא ;" ,בייק ;ב"י  rbןכו ,'ט
 סנוא ןינע ןכו יתי ןָפעמדו יי ייל בויא) יקרעו 'גרת |  ^b DPODDP(י"אב ןילרגש תינטק ינימ וניבר

 הציחלו  ^^vנ'ד ט"פס  Tyתבשב ק"פר ג"סב . .ופיעש לארשי (" Gy" nאלמת אל
 ע"ייעו וסיעש ם"וכעו  envyרחא תובושתב 'יפ .ןיסומרותו תויססע הרדק השא | השיתכ ןינע רועו

 האסעל ^ ,'א 'תסא 'גרת הריצעו  pamןיא לבכבו לארשי ץראב ןילידגש תינטק יניממ | רבגכ
 םשה הזמו ,אתרצעב יובניע רצעד  Doyשי ב"א) — .ןיסומרות אלו תויססע אל ןייוצמ | מ"לב

  ^bםיבנעהמ אצויש ןיי  "pםא יתערי אלו תויססע שיו םיסיסח שיו םישישא | 'גרת ,הסיטרו הכירר
 םינימ וא דחא תינטק ןימ וא תינטק ןימ םלוכ — [םיסע רמח 'ז ,'א 'תפא

D'OY * |הָסַע ע"ייע מ"למ . 

 רשא (הימרת אריו 'פ יב םוימ) לאטנעזאר 'פ ריוהמ לודגה םכחה ברה ידידי בתכמ ינעיגה תאז לכ יתבתכש ירחא (*
 םלע בט ףסוי יר) םינושארה תוטיש : ץרמנ רצוקב וירבד הלאו וילעבמ בוט ענמא אלו ןדיד ןדינב הנעמ יל ךרע וב

 יתחכוה רשאכו דיעפל םנמא תועורי הנמלא noy! noy ןינעב aus n'b) תוידעב ד''בארו םייבמרו .ריי 'ובותכ יישרו

 דגנתמה ךפיהה םיגושארה םיאנתה ימיבו תיבה ימיב הנושארב התיה nam הלמה תארוה (םינפב יייע) ץטערג עיימב
 'ודיק) הייקנ תלופכ איה תפחוימה ההפשמהו bn רפס הל pw רשא ההפשמ איה הסיע תהפשמו תפהוימ החפשמל

 עדנ wow ינפמו התוא תוקנלו ררבל my םילוכי ונא ןיא רשא הסיעכ איה הסוחי רפס הדיב ןיא רשא החפשמהו (: טיפ

 ארזע ימיב ובר םגו ובר רשא םירג תהפשממ איה םא וא לכו לכב לארשי ערזמ איה םא עדנ אל תאזה החפשמה םוחימ
 לכ םנמא .םירחא םילוספ םג םהב וברעתנ ילואו םיאנת המכ יפל םיללחכ םה םג רשא ינשה תיבה ימי ףוסב טרפבו

 רפס זנגגש םדוק תוסהוימח תוחפשמל םינושארח ימיב היה רשאכ םסוחי רפס םדיב היה אלש vy קר דלונ הזה קפסה
 הרשכ הפיע 'ט ילה א"פ יובותכ ישוריב וארק ןכו הזכ קפס קזחל לוספ ץמש mw םהב עדינש אלו (: ביס ייחספ) ןיפחוי
 ורמא הזה ןפואבו וירחאו תיבה ימי ףוסב ץראה ימעמ םיבר ויה הזה ךרעבו ןיתנ אלו רזממ אלו ללח אל הב ןיאש לכ

 ילבבב וא via ומכ ךכ לכ ןסוחיב תוררובמו תוקונמ ןניא תוחפשמהש רמולכ לבבל הסיע יייאו י"אל הפיע תוצראה לכ

 םנמא (גימ היפ תוידע) הנוהכל אשנהל הסיע תנמלאל אריתב ןב v v4 muy י'פָע man הנושארה הנשמה יפלו

 הנושארה הנשמה תא רשק שדקה וניברו (םש 'תפסותב 'ייע) הנוהכל אשנהל המצע הסיעל na וריתה םהירחא לש ps תיב
pyתנמלא לש רתיהה 5 הנורחאה הנשמה  ny noyיכ וכרד יפל הטצע הסיע רתיה  nivכ"ע המוקממ הזז אל  

 Dus עיילמ הבצחנ רשא הלמה תרזגמ םינפב יתבהכש המ ףוריצב ןינעה לכ ררוביו ראובי הז י"פעו בהזה ונושל
 .דאורי סיטב ע"פדשבו ריפדב ה"כו ראורי רטו תובית יתשב v3 ראשבו ויו י"כב היכ ('

f 
1 
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 ל

^bםייס ןיקיסע כ"ג סרוגש .ט"ק י"כבו  ןירוערע  
^bםירפסה "ג יפכ מ"כב י"שרב ה"כו ןיררוע  

 = ואציו ה'ד 'פסותב ש"'עו s'yp 3^ מ'בב ה'כו
 = שיש Coon יגנא ייכ (yxp 'ועובשל ח'ר 'יפב ה"כו
 | לבא כ'ע ומצעל תובירמ הנקיש ןיקיסע הילע
 o) ןישב nw קר ר"פד ךורעכ סרג קשע שרש ק'דר

 — [רוערעו הרירט pay ןיקשע הילע ואציו

poyס'לבו  mb pivתולדתשהו  sich mit etw. 
.'p3 םינפב ןייע) bescháftigen, befassen 

 .6ץ מח 'מורת \לכואה 'מגב העש לכ
 < אל ןכש תוצמ ראשכ תרמא םא אל (ג'ל 'יחפפ
 | םאש קסעתמכ קסעתמ ןיאש ('ןהב בייח
 < רבוחמה Con qnm שולתה תא היכגהל ןווכתנ
 'מ ג ב תותימ 'ד 'פב .'וכו הליעמב רמאת רוטפש
 קסעתמה 6ב'5 "5 (ולבקמה ךומסד
 "| תבשב קסעתמהו nini ןכש בייח תוירעבו םיבלחב
 <  םיבלח יפ .הרות הרסא תבשחמ תכאלמ מ'מ רוטפ
 אוה ' קור רבס wp אלא לוכאל ןווכתנ אלש
 חיטהל אלא האיבל ןווכתנ אל new ,ועלבו
 ןווכתנ ןרמאדכ תבש :הורעה לע אבו לתוכב
 ל"א (C'»p תבש ףוסב .'וכו שולתה nw היבגהל
 כ"א (CE תותירכב ר"פסב .אנא אמלעב קסעתמ
 טרפ הב אטח רשא ג'כ יד ארקי) רמאנ המל
 €^ B רתונו בלח 'מגב 'פה nim .(" קסעתמל
 קסעתמ min ןכש בייח תוירעבו ןיבלחב קסעתמ
 mmn הרסא תכשחמ תכאלמ ט"מ רוטפ תבשב
 הל ירק רמ Cb הטוס המחלמ חושמ 'פר ג"סב
 קסועל הנימ (spp תושר הל ירק רמו הוצמ
 | תלהק ץפח לכל ny ,הוצמה jb רוטפש הוצמב
 vb3 ^p ב'א) — .אקסיע לכל ןדיע mn C8" .יג
 = ןויכ ה"יחא]* .(המ רבד תושעל לדתשמה לעפ
 =  מ"למ םדוקה 'עמ אוהש ןוכנה לבא 9040 י"לל
 .הזיאב תולרתשה ןינע ל"זרדבו דוריט ןינע קשעתה

omא"י 'וכרב לק ב ה"נכו . ^bתבש ,ןניקסע אל  
 תוצמכו הרותב םדא קוסעי םלועל : 'נ 'יחספ ,יל

- noy 
 ע"שב הגהב אבוה ךורעה b" ה"יחא]* | ,(םינוש
 תויססע תבשב D^ י"שרו ח'קס ד"נר b^ ח"וא
 כ'ע רתוי לושיב ןיכירצו תוינטק ינימ ןיסמרותו
 ססע תיברע הלמל תוכייש םוש שי ילוא הז יפלו

oetש"ארה וכלה י"שר תטישבו קזחו השק  
 ךפיהב p^ (ב'ילה ג'פ תבש יכלה) ם"במרה לבא ן"רהו
 ע"לל ןויכ ילואו הברה לושיב ןיכירצ םניאש

o2םיינשב ופרגל יוארוש  Que mm 
zerbeissbarא"פס 'ציב 'תפסות ןינע הז ד"עפלו  

 )! תויסיסע לכאנש ינפמ ןיטיח ןיחלשמ 'פריא י"כב
 לכאמ ןהש ?Np א"סד א"פס הציב 'וריב ה'כו
 'תפסות : ח"י תבש תויססע םוקמב םגו (* תויסיסע

d—ג"פר תבש  "unm C»3 'ומורת 'bג"ע א"מד  ^N 
"anהמו .ד"ע ה"ד ג'פ תבש 'וריב תויסיסע  "pw 

wmובושת םשב ' cwךשמה שי  piתויססע  
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 J'D 'ומבי וכו הוצמב קסועה .ה"כ הכוס ,'וכו | הפי הלוע הזלו pop ןמ ץובקה אוהו ןיקסע ןוכנל
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 יד " jaיז הקל  0eמ"ב  mp.יקסיע ירת א"ער
 לע רועו  ^p pb'y'גרת 'ייע מ"לב רבר לע ומכ
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 — .ךורעה איבה אלו עשוהי הרש לעב ייפב ow 'וכו חיסי אלש ייפו וב ויניע ןתונש ךירצו nes ןחלשה ןמ ההובג ודי

sysלי'צכ ('* .אר מב ייל ('* .הייר ייפב ייל ('* .רייפרבו י'כב ןוכנ הייכ ('* שימו רטע ע"ייע רחא ייפ 'וריב ייא רוטיע  

 הארנ ינליוו ם"שב ספדנ וכותמ רשא ייכ לבא היירב m3 ייפמ קתעוה כ'יע ?!* תרומתו ne ייפב )15 .חיר ייפב היכו

c» wn coneל"נה ייקוספה איבה אל , (Uרבד םוש ע"פדבו ב"ה י"כב ןוכנל היכ . *') יו גו ע"פרבו "33 הייכ, 
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 233 רשע

 (ריכ דיי 00( יאנש ערוצמ לש ןמש גול ,ןהכל 'הל
 'וגו ןמשה גל תאו םשאה שבכ תא ןהכה חקלו
 (cU 'אנש רמועה רתומ ,םשאל ןמש גול שיקה

O^ (5תחנמ וז 'הל םירוכב תחנמ בירקת םאו  
 ןמשב הלולב החנמ לכו (" ^ «e sn רמועה
 ביתכו ,ויחאכ שיא mnn ןרהא ינב לכל הברחו
 םכריצק תישאר רמוע תא םתאבהו +" יג'כ םש)
 ףינהו (כ יגיכ (pe 'אנש םחלה יתש ,ןהכה לא
 by 'ה ינפל neun םירוכבה םחל לע םתא ןהכה
 תוחנמ יריש :ןהכל 'הל ויהי שרק םישבכ ינש
 ןוהאל החנמה ןמ תרתונהו ('ג ,'ב 8(  ביתכד
 ^b n) 122( 'אנש הרוכב םלשוריב עברא ,וינבלו
 םדאב b" ובירקי רשא רשב לכל om רטפ לכ
 לכ ירוכב "Q פש) 'אנש םירוכיב ,ךל mm המהבבו
 םרומהו mm, ךל 'הל «we רשא םצראב רשא
 בירקהו opo" 'אנש vn ליאו הדותה ןמ
 ליא 'וגו ןהכל 'הל המורת ןברק לכמ דחא ונממ
 הפונת ןהכה םתוא ףינהו )200 יבדמב) 'אנש ריזנ
 mn לע )? [ןהכל ל"צ] ('הל) אוה שדק 'ה ינפל
 רוע («nop רמאנש Dp תורוע ,הפונתה
 ןילובגב רשע .היהי ול ןהכל בירקה רשא הלועה
 תישאר ('ד יח" יירבד) 'אנש זגה תישארו המורת
 ,ול ןתת ךנאצ זג תישארו ךרהציו ךשרית ךנגד
 ונממ םתתנו (חיכ יחיי יבדמב) יאנש רשעמ תמורת
 ויט פש) יאנש הלח ,ןהכה ןרהאל 'ה תמורת תא
 תמורתכ המורת ומירת הלח םכתסירע תישאר ('כ

qmומירת ןכ  nmןוידפ ,איה ןהכל ןרג תמורתו  
 תשמח תחקלו (ז'מ ,'ג יבדמב) יאנש ןהכל ןבה
 ןרהאל ףסכה התתנו x^ תלגלגל םילקש תשמח
 רומח רטפ ,(ח"מ (cv םהב םיפדעה ייודפ וינבלו
 ,'וגו השב הדפת רומח רטפו (C» 05 mee יאנש
 היהו (איכ .ז'כ 'קי) יאנש םרחה הדשו nnns הרש
 ןהכל םרחה הרשכ 'הל שדק לבויב ותאצב הרשה
 לארשיב םרח לכ in^) 'דמב) ביתכו ,ותזחא היהת
 םשאה (n»n cm) 'אנש רגה לזג ,היהי ךל
 ד"כ ולא 'וגו םירפכה ליא דבלמ ןהכל 'הל בשומה

nuneםייק וליאכ ןמייקמה לכ הנוהכ  bbsטרפו  

 ותוא לטנ תורטע רשע אנת 0" .'מ תומש) ןכשמה
qon ךוסינו הברע תועיטנ רשע .'וכו Conn 

 (i הברעו בלול 'פר ג'רב יניסמ השמל הכלה
 Yom דתעניו  C2 6 ק"מ ןיקשמר ג'רבו (דימ

"bייעיבש שירב ןנתדכ תועיטנ רשע  (và Ww) 
 ןישרוח האס תיב ךותב תורזופמה תועיטנ רשע
 רוסאד ג'עאו הנשה שאר דע ןליבשב האס תיב לכ
 ןבלה הדש תיעיבשד הנשה שאר םדוק שווחל
 ([תרצעמ ו ל"צ] (תרצע דעו) חפפמ ןליאההדשו
 רמוא ןועמש 'ר (א'5) "יעיבשב ב"פרב שרופמכ
 ןליבשב שורחל רתומ תודלי ןהש תועיטנ ולא 'וכו
 )7 קימ) ןיקשמ שירב ןניסרגדכ הנשה שאר דע
 התתפתנש «my פ"סב .('הרלי ירשימל אתכלה
 אברו ייבא המכ דעו € 27 «man בתכ אל 'מגב
 ןיב ןיא 'פ ב .יסכנ רושיע דע והייורת ירמאד
 סנכנוובחמ האנה רדומה 'מגב ודומה
 יבר יבד (*אתיירושע (נ'עס טיל יירדג (*ו ר ק ב ל
 'מוא y GUyb חיס יובותכ (y אינתד .("וליג ינבבו
 םיסכנ רושיע תלטונו םיחא יסכנמ (' תנוזינ תבה
 ןבו moa רשע ול שיש ימ ךירבדל C35 רמא
 (הרשעל) ןיינמ ?GUY ב"'צ 'שרפ ר"בב 55( דחא
 orb יבדמכ) iw5 רמאנ [הרשע איהש הדעל ל"צ]

 דיי םש) הדעל יתמ דע my ןלהל 'מאנו הרע )3
 לזוגה 'פד ג"סב .(''וכו ןאכ הרמאנש הדע המ כ
 יילוח םייחלהו עורזה 'פד CUP (o3 ק"ב) םיצע

Copעבראו םירשע  minsןרהאל ונתינ הנוחכ  
 'וכו חלמ תירבו טרפבו ללכב ונתינ ןלוכו וינבלו
 תירבו ללכב p" (ב"פ) הלח 'תפסותב ןייונמ ןלוכ

nopרמכ 'אנש ' Ce" n"םישדקה תמורת לכ  
 qui ךל ךיתתנ 'הל .לארשי ינב ומירי רשא
 אוה םלוע חלמ תירב םלוע קחל [ךתא ךיתנבלו]
 יקי 'אנש תאטח טרפב ךתא ךערזלו ךל 'ה ינפל
 םישדק wp התוא לכאי םינהכב רכז לכ 600
 'אנש יאדו םשאו bn" םשא ףועה תאטח אוה
 ןהכל) םהל nns הרות םשאכ תאטהכ ('ז י'ז םש)
 ימלש יחבז ,היהי ול וב רפכי רשא [ןהכה ל"צ]
 ויהי שדק םישבכ ינש לע (כ ,גיכ 00 'אנש רוביצ

as 1ותוא  nvרתויו ,ןליא הרשא תרצעמו ןבל הדשא חספמ יאק יפריגה וז יפלו ב" ה י'יכב ןוכנל ה"כ (* .'וכו לטנ  
 cw קימל חיר p" יייע (5 .שיע wm סישב קיימל חייר ייפב no תרצעמ ןליאה הרשו חספמ ןבלה הדש .סורגל בוט
 טייל םירדנ) וריבחמ האנה רידמה תועטב ספרנ : yv ona םשו .יג לג 'עמ חכומדכו ל"צכ (* .החצ ןושלב ראובמ םשו

 לג יעבו יי"שרל סחוימבו ןיירב היכו (5 .(ביעס ט"ל םירדנ) ורקבל סנכנ ורבחמ האנה רדומה bis ורקבל סנכנ (בייעס

àיירדנב )8 .תנוזינה תב יובותכבו יירדנב (? .וליג ןבבו ג"ונבו 'ג לג יעב ה"כו )8 .אתיירושיעב ונינפל היכו אתירושיעב  

 ביער ה"עד דיפ יליגמ יורו ג"ע NU Gb תוכרב יורי :דיע ידהנס :גיכ יליגמ : א"כ יוברב יוועו (* .רירבדל * בר ל"א

 .'יל רייפרבו ('% .ג"ער ט"יר א"פס ירהנס יורי
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 אלו )72 ,(זיכ 20( התא יבא ץעל םירמוא (א'כ
 .(םש) ףרוע ילא ונפ יכ (ג'כ ;(םש) ינתדילי תא
 .ןנירמאו  .('הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ יכ (ד'כ
 < ןינעב ןביתכר תוער c5 won ןרימאד ינהד ימנ
 1 = אוה יכהד ('ימאדו )2202 'קזחי) טפשתה טפשתה

(og (22/2 יקזחי) םד תכפוש vy (8 ןה ולאו: Cos ma 
 ;(פש) םילולג התשעו ('ב  C2;(ה פש) םשה תאממ =
B ךב ויה וערזל שיא (n (מש) המוהמה תבר; 07 

 ךב ולקה םאו בא (ז (" ; םד ךפש ןעמל (127) € <
  (nהנמלאו )^ ;םותי ('ט :(סש) קשעב ושע רגל "

 [ךב ונוה]  Cתיזב ישדק (א" ; (םשו םש) ( pPח6;  <
 ^ Gליכר ישנא (ג" :(סםש) תללח יתתבש תאו

La (Be) ט'); ^( ךב ולכא םירהה לא ee) ךב]*) vn] 
ner (ve(פש) ךכותב ושע : (Ueךב ולג בא תורע  

cv)שיאו )^ ;(םש) ךב ונע הדנה תאמט 0^ ; )^  
 ותלכ תא שיאו (ט" ;(" [הבעות השע] והער תא
 ויבא [n3 ותחא תא שיאו (כ ;("[המזב אמט]
 ךכ וחקל דחש «Ge :(א"י (mm ne ("[ךב הנע

G^ ov)[תחקל] תיברתו ךשנ (ב'כ ;  : Gr»יעצבתו  = 
 < own (Gu) תחכש cms C ;("[קשעב ךיער]

 ןיוה יתרת ביתכ ("רחא רפסב .("ד'כ ולא
smד"כ  mאקיבש 75 דובער אוה יתרת א"ס  *') 

 תחאו תחא לכ ןנחוי 'ר רמא יכה em) "ינעת) ל"א
 ?my םיתש ^5 (לינה ^?( 'אנש םיתשכ הלוקש
 'וגו ורבע יכ יתירחא אתעמש הרתבו ימע השע
 תאז (" 'ונו [אולב ל"צו] !C (אלותו) )5 םש)
 השוריפב רמ אש שי אוה (D2 איה הדגא
 אלא (" אניינמ יאה אקווד ואל רמאקד T5 ינהד

 יפב ,(ליגה (nbn eem m pos וכו חלמ תירבו

 ('העבראו םירשעמ דחא הלחה רועיש (ז"מ) הלחב 'ב
 ח'גד ב'פ הלח) ימלשורי ,ח"ממ ns םותחנו דע 'וכו
 ןהכל הנתמ ידכ הב שיו הבורמ ותסיע םותחנ (ריער
 .ןהכל הנתמ ידכ הב ןיאו הטועמ ותסיע תיבה לעבו
 (ב"עפ *'n ב"ב) ומור 'מגב וריבחל תוריפ רכומה 'פב
 םש) ביתכו ותמוק nos םישלשו (יב 50 א"מ) ביתכ
 תפשמ בישח אק יכ ינשמו ותמוק nes םירשעו ('כ
 תומא 'כ ולא b^ .הלעמלו [םיבורכ ל"צ] (םינק)
 ןתמוק םיבורכה יכ הרוק ימש דע םיבורכ ישארמ
 םיבורכ ינש ריבדב שעיו (ג"כ 07( 'אנש המא רשע

 ינהד ארק יאה ל"מקו ותמוק תומא רשע ןמש יצע
 םיבורכה ומכ ןהב םידמוע םיבורכהש תומא רשע
 רבד ןהב ןיאו ללח ןלוכ םיבורכה המ הלעמ לש
 ןירש ע .(' ןידמוע ויה סנב םיבורכה ראש םג ןכ
 (eye) יוינעתד ג"רב Cano אקיבש יתר תו

"bיימרי) הימקלו ארק ןידהמ ןישרופמ םה אלה  
 ? ב"כ קיבשו 'ב בשח יאמאו T'5 (om גיי יב
 םהל בצחל (ב ;(םש "ימרי) ובזע יתוא ('א ןה וליאו
 ךתער ('ד ;("' פש) ךיהלא 'ה תא ךבזע ('ג ;(םש)

(e^ cm)אלו ('ו ;(פש) ךיתובשמו ('ה  mme 
(ev)ז ) s)[דובעא ל"צ] (רובעא  me)כ  ; 

(nט ;(סש) העוצ ') (איכ םש) תכפהנ )^ ;(םש) הנוז ; 

 פש) יתאמטנ אל )2^ ;(ב'כ םש) ךנוע םתכנ )»^
 םירז יתבהא 5 (ד" ;(פש) יאגב ךכרד 6̂ ; (גיכ

 ושיבוה Ue) ;(פש) ךלא םהירחאו OUS ;(ה"כ םש)
 (ne) םהירש ^Q) ;(םש) םהיכלמ )^  ,(םש)

c"(פש) םהיאיבנ[ו] 65  ;(פש) םהינהכ[ו] ; 

 הלועמה גייהכו )3 .ח"ר ייפמ ובאש םהינש ילואו םייבשריפב היכו (? .ד"כמ ע"פדבו רשע ךרעה תודוא ואיבה יכ לייצב (1

 ייפב לבא v3 היימגר ייפבו ויפר יר יימרי 'קליב היכו עבראו ןירשע (anii סיש יייכבו (יישרב אל לבא) םינשיה ייסופרב

 = איבה ךומסב ןכו תויתואה ןויצ ילב םיקוספה קר איבה םשו )35 פ"שב) יינעתב חיר ייפב i73 wm הז לכ f) .ביכ חיר

 - ותעד יפל יכ שרפל וניבר ףיסוה mon ולא )5 .ימדו עיפרשב לבא יזיפו ריפדב הייכ (* .ןויצ ילב יקזחימ םיקוספה קר
= am ןכ wma יכ רמול וניבר ןויכ הז לעו 'וכו םישרפמה םימכחה ןמ שי ייא יינעתב n'y ייפבו ןינעה ןכ יכ [s x 

  0איבה  nר"א תי זח י דמ ב ונאצמ ? pnתואטה דיכ  ntnכ"חאו טפשתה תשרפב לארשי תא איבנה לאקזחי <

 י"כבו (* ,םיקוספה איבה  xmןוכנ היכו (**  .חיר ייפב ןוכנ היכו (* . ייפב ןוכנ היכו (5 .ולקה םאו יז בא יו ייגה

 .חייר ייפב !) « mUייפב  (i? metרשא 1/33 ה"מגר ייפבו ;ח"ר ייפב הז לכ (% חי"ר ייפב הייכו ('% .חייר ייפב הייכו

  Vn('נליוו ם"ישב יתאשרהב ספדנ ונממו)  5mםירפס העבראו םירשע לע ורבע אלהו 'מולכ והל אקיבש העבראו םירשע 0 "

NUר"פדבו ב'ה יייכב ןוכנ הייב )15. .יישריפב כיג יייעו כיע טפשתה טפשתה השרפ התואב יביתכ תוריבע ש ש ו םירשע  
 ה'כו והל קיבש ןי ת רה ו םירשע דובעד אוה יתרת ןעכנימ ס"ש יייכבו ל"נה 'ימרי יקליב ג"הכו )16 .דחא ע"פדשב לבא
 דובער wm יתרת ליעלד וניבר ייגו יקליה ייג יפכו ל םהל לחמ לאקזחיב תורכזנה תוריתיה תוריבע ב"כה יכו 'יפו י"עב

c3יכ רמול ונחרכוה אקיבש  v3ע"פדבו ,ייכו ר"פרב היכ )!5  ,לינה ה"מגר ייפכו 'קזחיב יביתכ תוריבע  Wmאל . 
 < איבהש ירחא וגיבר (nii ר"פדב ג"הכ ('* .שייע םיקוספה הלא ny איבה ןכו ליעוי אולב םש קוספל ןויכ ימולכ ('*
 רמאש ימ שי םגו 'מולכ רמאש שי אוה םגו 'י'פו .איה הדגא תאז רמול ףיסוה ה"ר 'יפב כ''ג cw] jun םישוריפ
 ימ תער ריכזה אוה (nx ל"רו ךומסב איבה רשא יאה ברל ןויכ אוה תלמב ילואו םירמואש שיו : קר w^ יירחא ע'יפרבו
 םנו איה הדגא הז אנ תו ורבע יכ יתירחא אתעמש הרתבו :וזכ nan ביה ייכב לבא 'וכו v oum שוריפב רמאש

 an^ וז םייקל חרט (איל דצ) המלש pun לעבו אי ה



as "my om = 
 ,ורָסיִרְת = by pn (רסְךַח :העיטקבו) רסע

sponהבקנלו  Uhירס יתלת ,ירס יתרת ,ירס , 
 ^3 ; א"מ n'b, ,א"ל 'ישארב 'גרת ?pop ץובקב
 (הארישע) האריסע : ירורס רפסמהו ,האלהו ^m ,'א

"b(אָיריִפְע ם"לב) אתיריסע הבקנלו ירישע  "y 
 , יארס דח | .ב'ל at 'קיול ;'ה om יישארב 'גרת
 ןורשע 'גרתו .'ח ,ה'כ 'דמבל יא Un יארס ירת
 (האלהו ב"י (ov ץוכקהו jimpy (טיכ ,א'כ .תיכ ידמב)

 - [ןינורסע

 fliegen, flatten) החירפ ונינע מ"למ my — ףע
 ירצב (א'ער ויכ תבש) ןיקילדמ המב 'פד 'מגב

 אצמנ 'מגב הפורע תלגע 'פב .ףע אוהש ינפמ
 (''וריבח הדש ךותל וירמע wey CD'S יפו ןומט

"bיעשי) ומכ " cow syn O00חורה םחירפהש  
 'וכרב ינוניב לעיפבו ה"יחא]* .ןליאב ולתנו
 : מ"ק "ילוח ,רופצכ ול תפפועמ ותסנרפ .ג"ס
 ירפס .תפפועמ התיה : םש ,תפפועמ אלו תצבור
 pp (' יביכ "20 תצבור םאהו ז'כר 'פ אצת יכ
 "3 ס"ט ףפועמו ףוע : א"נ "לוח -- .תפפועמל
 האלהו .ז'כ bur" ףוע םשהו sa ףע ע'ייע 'נוכנה
 ףוע אצי ומא בלחב p DU^ ,ףועה ינידב הברה
 ג'היר לש ומוקמב .ז"טק םש DM) בלח ול ןיאש
 שלושמ .ב'צ ק'ב .בלחב ףוע רשב poss ויה
 םדא (* ןכו pow" web gy לכ (" םיבותכב
 הרעהב ל"נה 'ומוקמב ג'הר 'בושת yn" ול המודל
 5/47 np'Db' : ו"מ דצ םיה י"א יפ Dy 'ושת 'סבו
 ףוע אבו בולכב ןותנ אוהש ףועל : םשו Dp דצ
 תבש חמש b' ר'להק yi vai" לע דמעו רחא

"y NUוריע 'א בב ' ipץובקהו .ענצ ע"'ייע  

mewמ"ב : ח'ל 'טופ : ה"כ 'ציב :ה"מק תבש  
 ץובקהו seip 'גרתבו : ז"כ 'ילוח : ח"'ק 'דהנס : ו"פ

 — ןיפוע

 schmachten, ermüdet ףע' Dy ףדרנ Ey =) ףע

Geinףעומ אל יכ 6 ד"צ ירהנס) קלחד 'מגב  
 הרותב ףיע ay ps גיכ :'ח ייעשי) הל קצומ רשאל

= 

ty הלר 

 ןושלב ד"כ רמאקדו ןיוכמ אק 'אתשיפנ תוערל
 ,.האמ ליסכ תוכהמ 0 "a ילשמ) ביתכדכ אמזוגו יאבה
 may עבש יכ eb ד"כ םש) םקו קידצ ne עבש יכ
 תישארב) העבשו םיעבש ךמלו (תיכ ,ו"כ (ov ובלב

 ירמא רד"כ יכיה תרמא יאו םהב אצויכו (ר'כ ייד

 יכ ר"ב C wes יאמב רמימל pa (ןילי גר

 רמא yo Tb") מיב) םילעופה תא רכושד יאה
 אשיקל 335 הוה יאד ? אשיקל רככ ןיד (היל

| 15 mb אנקירפמו יישוק v5 יל השקמ ma 
 רמא ןכו .(אתתעמש אחווו אליטמו אקוויפ
 ויה ןיחש יכומ ד'כ (ביער ry תובותכ) רידמה ףוסב

 ןיינמו ןואג יאה בר ישוריפמ וליא לכ ("םלשוריב
 יול ךירצש 7*5[ (וניינעב) רקיעה אוה לאקזחי לש
 'פ ונות לא ר'קיוב שרופמ וניצמ ןכש C [וניניעב

 ("ןנחוי'ר םשכב ןדוי 'ר 059 םייחו תומ
 אלא םתח אל ןלוכמו לאקזחי רדס תואטח ד"כ
 תושודק רשע : ןואג יאה ברמ ולאש Conn לע
 ןתוא בושחתשכ (וימ («ww םילכ שירב ונינשש
 jp הבושח הניא s" : ךכ םבישהו .א" ואובי
 דובכ ןהב שי תושודקה ראשבש יפל תושודקה
 ןיענומש וא האמוט תצקמ ונממ ןיענומש םוקמל
 י"א םתסב ןיאו וילא םנכיהל םדא 723 תצקמ
 םחלו םחלה יתשו רמועו םירוכיב תאבהו וז השודק
 ןה י"אב תושודק 'יו וללה תושודקב ןניא םינפה
 הזכו ה"יחא|* | .התרותכ תחא לכ ןה דחא רדסו
 ש"רו םש ט"יות "ייעו א'פס "לכל ב"ער בתכ
 ןיליגר bm -- mn nm ע"בשפהו םש יילכב
 :ט"מ wyrp" בטיה y" הרשע ןינמב םירבד לולכל

 : א'ל ron ." ב'ב :3^ m ,ב" נינה
 ,'וכו "רבד הרשעב .ב"י 'גיגח ^3( םירבד הרשע
 m'y ב"ב הבקנלו 'וכו תורמאמ הרשעב .ז"יק 'יחספ
 SR שכחנ םינש רשע .א'צ ,'וכו תופוח רשע
 רשע .ט"כ 'וחנמ ,'וכו תוללק רשע :'ק 'וריע ,'וכו
 תועסמ רשע : ד"צ 'דהנס .א"ל ה'ר 'וכו תורונמ
 ;ג"כ יהימ יישארב רשעמ 'גרת ארסע ר"אלבו .'וכו

nדח (ביכ ,חיכ ;יכ  jbדח :הבכרהבו .("ארסע  

 .רמימל ישיפנד יאמב עיפרבו ב"ה יייכב ה"כ )9 ,יליגר ו"ופדבו ר"פדב היכ (* .הישפנ ס"טב ע"פדבו ביה י"כב pas הייכ ('
m (4סייש ייכב . *) יקליו ס"ש י"כבו וניגפל תרהא ייגב תצק Cy5  .איכק רצ מייבל סייד ( "yrהיאר איבהל שי  

 םירשע : 'ג ייחפפ יוכו ג'הנכא ?int תוינעת עבראו םירשע :ה"נ 'וכרב םלשוריב ויה תומולח mb" העבראו םירשע
 *)byr .ותישארב ר"כיא ידמב ש"ע יוכו םיקווש דיכ יובמ לכו תואובמ ד"כ היטלפ לכו םלשוריב ויה תויטלפ העבראו
 ידיא רב בקעי 'ר 'וכו םדא יכבל לשמ pnv ^ םשב pm יר רחא ייא גייונב ) ,ריקיומ היאר vus איבה הז
 בקעי יר (רייקיו םשב) am" ויימקת 'ר סומע יקליו ביסש יר יקזחי 'קליב לבא לאקזחי רדס תואטח ד"כ אח א בר םשב
 ג"ונב ('1 .ארפעמ ומוגרת םיול לש רשעמ לבא )! .םשו םש יקליב «nu לזגב אלא גיונב (* ?qim יר םשב אדא רב

 p'w יזכב היכו ^w ייטפושו תודלות תשרפ יס יקליב ה"כ ('5 ^ הריס ןכב אוהו ('* .םימעפ הברה ןכ ?W DE" ופצ

 | 22 (X433 א"בק D^ קדצ yp" 'שתבו v3 "b קיל יפד יינואגה 'שתבו ירו יה
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  nonwjהיכו =

 < ט'יפ yp ws Tx ^5 (X" םדוקה «?y | ,ו"ט
 וללש ל'זו ישילשה דוסיהב b" 'דהנס ם'במרהל

usbןיא ורמאו דורפהו רובחה 5 םימכחה  
 = אלו ףרוע אל ('הדימע אלו הבישי אל הלעמל
 < רוביח אלו .(' ףרוע אוהו vb" אל 'מולכ יופיע

"ey sumולכ םיתשלפ ףתכב ופעו ןושלמ ' Yen 
 E "bp ןושל הארנהו כ'ע םהב nes ףתכב םתוא
 דרפנ דצ אל הלעמל ןיא 'מולכ 'גות לש ףיע ןמ
 d — [ל"נה מ"יפ לש רוביחו הדירפ ונייהו לופכ 0x אלו

 | E. Schmieden, 99V ינורמש 'למ ףפע — ףע

  (glühend machen,שיי א"מ) םיפצר תגוע (=

"yn םיתאל םתוברח ותתכו .אפפעמ אררח 'גרת 
 (ד י'ב) היעשי שירב ןוהיפייפ ןופפעיו  nmג יי ,
= = baw דחא 'עב ןוכנל ללכנ ב"נש קהעב nnns) 

= nmn םצעו םיכרע ינש m wy י"כבו ע"פדב 
 קיתעה ןכְו שאב לזרבה דודיח ינורמש 'לב הלמה <
 םיפצר םגרתו ,(ביכ ,יד יישארב) שטל ינורמש 'גרת <

— [mx לעפמ םיפרצ ומכ הלמה וז ןיבה 

 0 le ע"לב = לעפאב spy ס"למ) ףע
dreibenםשה הזמו  byאפוע מ"לב , wey 

 - Zweig, Séhóssling) ןליאה ילעו יפנעל ראות ס"לב

 אמטוב לכ 'גרת טיי ^ יקזחי) התבע הלא לכ תחת
 עשוה 'גרתב ןכו לעפא אוהו ה"יחא]|*  .אָיִפְעַמ
 ,'א ש"הש 'גרת ייונכב םשהו .הלוט יפעמ ג"י ,'ד
 ,אָהְיפִע 'ב ,'ב םש ץובקהו ריפש הייפע יד ז"ט
 = ןיבמ 1235 ייפו חיי ,א"  ;'ט 'ד לאינד p" דועו

 — G^ mp] םילהת) לוק ונתי םיאפע

 'גרת (םינפב y Schleier" ףיעצ 'יפ אפיע
 (הייכ וריכ mew» p5nm ףיעצה חקתו

 .תאיסכתאו אפיע תביסנו
 | סלב mw לעפמ יתעדלו ^b^ 53^ n םש 'גרתב
 -Ver- הפיע מ"לב םג mb ילואו verdurkeln ףע

O3YN ג"י ,'ד סומע; ne Verschleierung 

7.33. 

— Ry = ףע 

 (םש ייעשי) לקה ןנשאוה תעכ .ול קיצמה דיב רסמנ
 לבא הרות לוע ןהילעמ ולקהש םינושארכ אל |

 ('יושעל prem הרות לוע םהילע ודיבכה םינורחאה
 וניא םא 6ןדריה ירבועכו nw יכרודכ סנ םהל
 'מגב ו א ליל ג ותנא השעא וב רזוח
 ףרוע אל הלעמל ps ויט aum ןישרוד ps 'פד
 י"שריפב ה"כו ה"יחא]* — .תופייע ןינע יופיע אלו
 s בוי רצב US 'גרת .ש"מו אביע ע"ייע לבא
 ונאמ .תקעב 'גרת יסופדב ג"ונבו וחור ףיעב 'א"

vילשמ) תושעל  Gr» aei»אלד י"כ 'גרת  ivby 
 — [ס'טב ת'פדבו אתדיביע ןדבעד יודיא

 doppelt seim) לופכ e mp^ ם"למ gy = ףע |
 הפע הליגמ (א"עסאיכ 'וריע) ןיספ ןישוע 57022

 לופכ הפע b" ל"צ] (ףיע לופכ 'גרת) Cw) יה 30
 אישמה 'מגב השאה תאיצמ 'פב .(*[ףיע לופכ 'גרת
 C והניפיע יאה ילוכ קנפמ bs (א'עס vo יובותכ) ותב
 6 איג "57 תופרט ולא 'פב .(*הילהינ והנירדשו
 'יגה ף"ירנו ה"יחא]* .ףעימ ףיע . . אמילג
 ייש ףר יקילייגנא י"כ ץבוק) ה"מגר 'יפבו ףעיימ ףייע

 ג"ונבו כ"ע אוה לופכ יאו 'מולכ ףעימו ףייע (ב'עס
 תילטה הלופכ םאו 'יפו י"שרב ה"כו ףסועמו ףוע
 י"שריפ אסחכ ךקסע ףיע ,ו"נ תוכרבב («m .'וכו

 תופעות .ג'ס 'וכרב שרדנ ןכו .ש"ע חוירב לופכ
 ןילפוכ ורעצב םימש םש ףתשמה לכ Grass .בויא)
 ףסכו ךירצב ידש היהו Ge בוי 'אנש ותפנרפ ול
 תלפכו 'גרתמדכ הליפכ ןושל י"שריפו ךל תופעות
 ,ח"כ םש) לופכ 'גרת ןכו כ"ע ףיעתו )5 a יומש)

 25m) סישב) ח'ר 'יפכו וניבר 'יפכו y 05 טיל ;ז"
 היל my ..ד"לק תבש לע פב ו .ל"נה "וריעב
 : ו"צ 'וריע ns) והל ףייע e 'וחנמ ,יאליעל
 'וריעב פ"שה 'יפכ nby הליגמ ןינע ןכו .והניפייע
 m לע קלוח ע"בארו 'ירכזב י"שריפ (ey ל"נה

unmיינפ הנשמה רעשמ  :rC SH6 אפוע ןמ  
 אוהש O3 ןעללעצסימ) סעלרעפ 'ה תעדכ ןוכנהו
 הנשמה רעש אוה אוהו לופכ b^ ל'נה ס'למ

mt Doppelthorיופיע אלו ףרוע אל 'יפ  nan 

 ג"ונבו ומוקמב mb" סיד 'ייע הייונמכו היעשי 'קליבו ם"ש יייכב היכו (? .תושעל ו לל ה ןייוארו ani תייהאב היכו ('

 .והניפייע ג'ונב )5 .יוריעב חיר ייפב mu )* .םש הרעה יייעו יא לג עיייעו םייש ייכב היכו (* .ןדריה יכרודכו םיה ירבועב

vasi (5תלחתב אכקוע רמ לש ונב יכ הלעהו עיבשפהב ביירגה שימל היאר תצק ייגה וזו היל רדשו הילהינ והניפיע  

 tuy וחלש כיחאו qn לפכ ע"מו ויבא לא ובישהו תועמה jm אל 2 אלפע ןמ סרג יחמקו תופועה רעש איבה יישרו (1 .

Yam )5ינושארה ייסופדבו סיש י"כב ' "woוקחמ , "y,םש ק"ררה איבהש הנשמב 'גרתכו אנפלוא לייצ ילואו : תכומ . 

 עיילמ bu (% .האנק אלו nan ^w ce לבא סיש ייכב n5 ךורעב ייל ןכו תירחת אלו ייג 'תיה אל םיבמרה ירפסב יכ

ceלידבמו ררפמ . 
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(DN DU) Nb *ףוע ומכ 'יפ) ףפע " | אתידבמופד אבחר לש ונב  payהחירפ  (fatternרדמ ' 

 ת"א ז'נק 'ר 'ב 'ר 'קליו ^n רומזמ ט'וש י"כבו 'וכו ימיבאו אפיע :ח"כ 'ועובש
 תורצ תוסט ינופפע אלא (ה ^n םיליהת) ינופפא .ע"ייע הפיח 'וריבו ה"דסב ג'הכו אפיא ס"ש

 ףעפע לפלפ ןינבבו .[ףפועי ףועו 'אנש] ףועכ ילע 1
"EY *ע"ייע יופע  dיה  "W^p»  (Augenwimpern) D'eyey motיתלד ןכ  

 .העונתה תוויהמב mim הנה ןתחיופמ םיניעה
 כ"רד 'תקיספ ,םיפעפעב רעיש הברמ ,ט'ק תבש
 ע"ייעו םיפעפעבש רעשה תא לדגמ .ה"לק דצ

 .ךלט תב

(Gardellen) "Bp(.טיל ז'ע) ןייפעהו תינתלסה  
 ואיבה 322 ב'א) — .סנוקא 'עב b^ רבכ

 ,א"חב ע"ייע ה"יחא]* = (.ןייפא 'עב ךורעה לעב
 — [םייונישה נ"שו סנוקא 'עו םנוטא 'עו ו"טר

 ע"ייע אצפא סלב 523 ע"לב wypp — פע | םילופע םירוחט Bevlen am After coop) =) לפע
 '023 ןיניידה תעובש '53 Gallapfel) ץפא ה"יחא]* .ןויבד 'עב "5 רבכ )1 6 הי'כ הליגמ)

 אתישב ימייקד יצפע יבק האמ (א'ער 272 יל הנמ | הליגמב ח'ר es" וקתעוה ןושאר 'לב םש וירבדו
Du)א"פבו | ,(אנליוו  ^pאתיש | םיבקנ עמשמ םילופע  ^bונייה  (yosה"יחא]* .ונשריפש  

 "יאש 'יטיגו תבש 'ורי נ"שו ט"כר  ,א'חב ע"ייע | QR עילב ןכו תוינותחת bey שרש ק"דרב ןכו
^pלכב לבא המהבה רוחאב ךותיח  narלעפהו ן"יעב כ'ג = | מ"למ ל"נ  usoט"י 'ליגמ ץיפע .] — 

beiyתוינותחתבש הכמל לאשוהוהעבגכ תוהבגןינע  
(Erde, Staub אָרְפַע ^D! ר'אלב מ"למ =( "EP | ww ק"דרו טשריפ "ייע hügelfórmige Erhühung 

 אתנובל רפע 6ינ תבש) ןינמוט המב 'פד 'מגב
 הכז הנובל 'גרת הנובל לש תירורפע co ירש

mae)ל '. O5אתיכד אתנובל  piamרפע ליטהל  
 היפוג )* אלהאו תומהוזמ םידי pmo אלהאב הז
 אל השא אבר שרד UD) הדג תוקוניתב ןנירמאדכ
 תא וב סבכל יושעו להאב אלו רתנב אל ףוחת
 ילגיסו [pu אוהש אסא וב ןיבועמשכו םילכה
 לש ןירקיע ןמצע ילגיסו (*אדארב ותוא ירוק
 םירבד השלשמ דהא אוהו הפי םחירו ןה םיבשע
 יברע 'לבו Ge "moy ןיאדודב םימכח ושריפש
 רתומ םינבל uen ןישועש n .(דעס ןמש
 ףושל רתומ Ge) תבש) ילפלפ רפע וב ושאר ףוחל

Cvןאמ 6חיפ "לי השקמה המהב 'פד ג'רב  
ymולכ ןינייעב ןנילמו לאומשו ברד הירפעמ ןל ' 

"nnmירבדב ' sewnירקבו ןירוחט קיתעה ל"נה  
 vmm -- םיִלָפַע דקנל ךירצו םילפע ביתכה תחת
 'ורי תיבה רהב הובג םוקמ טרפבו העבנ 'יפ לָפּוע

Ye "ipnםדא .ז"סד  ppi "bwילבבבו לפועה  
 עלס ןש י"שריפו לפא 6 ןרקב ב"עס ב"כ "ינעת
 maion לפוא 'יפ י"כ ה"מגר 'יפבו ,ומש ךכו הובג
 וליפא 'יסופדבו ('ב) ג"פר 'ינעת 'תפסות י"כב ג"הכו
 לפוא ל"צו .'ינעתב ם"ש י'כב 'יאדכו ליפא ל"צו
 ןמ 'גרת ןינעבו .אלפע : לפוע nm bbw ומכ
 'נ ףע ע"ייע p^r תרופמ-יפכ " ,'א 'ינפצ אלפע

 - [ש"מו

 ,ז"חא אבה ע"ייע םיִּפַעְפַע *

om )'ןכו םירוחטב םילופע ייגה  cnייפב (? .ןויבד 'עב  nםוקמב םייטב  biר"פרבו י"כב ןוכנ הייכ (5  m) 

 wt s'yp ב"ח עיייעו אדא רב ב"ה יפכבו nns הביתב ה"כ )? .אליהאו ע"פדבו ט"ק v33 ה"כ (* .ץפע סייטב ו"ופדבו

 ונלש ייג םע הלוע ^n יפ )* .יא לגס 'עב רבכ ייפו ירעס ם"טב ב"הו ו"ו י"כב לבא דיל טיק י"כבו ע"פדב pos ה"כ )*

 ms^ אבוה) am 5m ךורע לש ןושאר ןושלכ ושריפ me לכבו חיירו ג"הר קיתעה ןכו ס"ש י"כב ג"הכו אתניבל רפע |

 ךכו ןאבל [רדנכ ל"'צ] (דרגכ) הנובל לש אתניבל m שממ הנבל שרפמש שי ליז ג"הר בתכ אתניבל רפע (תבש א'יבשרה

 איהד (ךורעה 'יגכו) אדארב ןכו . . הנובלו רומ ישלמ התניבל שרפמש ימ שיו (אנליוו cow) noy bm כ"ע םירבוס ונא

 ג'יילה ביכפ תבש 'הב םייבמרה "ny ןכו y"2 ןהב cvv הציחר ןינעל והלוכ sn אסא אתלית ילגיס אתלית אלהא אתלית

 ר"אדנכ תארקנו ןוכנ w^ םשו ליעלד ג"הר ירבד לע ריעהש םש מיימב יייעו הגו ב ל רפעב םידיה תא ףוחל רתומו

 לבא "הניבל השיתכ, ייפ י"שרו :הנובל : םהינש ייפ ou ))07806 voz) Ps y/o אוהו zy לאעמשי ילב ןייאבל

 .ולצא רכזנש ילפלפ רפע סע הפי הלוע וניא

 US  ,ת'כ יירבדב p" "יע א"עב D" עיבארת וה

- cadi "Doni 



 יפ תבש 'וריבו D'i3b, התא םיירפעל ןבת ו"פ
 b'y ילוא םיתרפעמ בקעי אינוה 'ר ג"עס ד"יד

 =  .םיתרפאמ Cro רצ) ה"דס ^« םיירפעמ

| E y'33 םינפב) "y שרדנו יטרפ םשו p59 
  wwל"צ] (ןורפעל) םהרבא עמשיו (ה'ג) <

 Lb 23 יישארב) ןרפעל םהרבא לקשיו moy] לא
 כירד יתקיספכ) רשעת רשעד [אתקיספב] ('('ספב)
 "= םינכהש ליכשב ו"יו רסח אניינת ןרפע Gy היצ רצ
 LED ביתכדכ Y" won .םהרבא bw ןוממב ןיע

ors nsער שיא ןוהל להבנ  pyיכ עדי אלו . 
 /: ווא ייכב ןוכנ ה'כ ה"חא* | ונאבי רסח

 - ,קוספה ףוסמ היארה לבא 'וגו י"ע רצקתנ ע"פדבו
 - שיר 'ליכמב ו"יו רסח ביתכ ןרפע שרדמה אבוהו
 .יייע) ^ B^ האר !TTD 'א D^ רהב 'מוחנת ורתי
 "  'תקיספב mp שרדמה הנשנו ,(ד ייס אריו רדס יג
 . ייח 'פ 'קלי א'לפ ר"מש ro הבר תור א"פ יתבר
 (ימוחנתה םשב) ב"סקתת 'ר ילשמ 'קלי ג'ק 'ר הרש

"m5'3 "שארבל בוט הקל 'דמ כ'ג  [wb --" 

 < < קוספב 'גרת (םינפב y" ס"ט b^» (v) ןרפע
 ' יול בהז ילילג Mu (ויט ,'ד ש"הש)

 ה"יחא]* = ,הבוט ןבא pb ןרפעו ןקרב לע ףילג
 וייתש ו יכ Vp om) ןיטניקי 'עב יתחכוה רבכ

 <  ןופ עז ל'צו פ'ט ןרפעו תלמו וברעתנ תואסריג
y'onרפו ' ^b. Obs;ןינעה לכ ש"עו םוכרככ קורי  = 

- m םגו הלמה וז תרזגב ש"מב העט יוועל Cm 
 -- [ותועט לע ריעה אל רעשיילפ

 , .לרקיעה שרשהו faulig werden oU ע"למ) שפע

"y jי "יחספב (חרפו רמנ ומעטו וחיר 'יפ . 

 = ושבע ןינעמ ב"א) — .השפיעש תפה "Cnm :ויט
 — ,וא'פ תואל תפלחנ ma תואו 07 י'א 587(. תודרפ
 .והומדק 322! שבע שרש ק"דר "ny ןכו ה"יחא]"
 - | הלמל שפע כ'ג הושה sm (501) חאנג 5 הנוי 'ר
 'גותה איבה םגו שבי ומכ ונינעש o תיברע
 - הזבמנו סואמ השענ b^ הז ןינע לבא ואיסמתא
 yb oy והושהל הנוי 'רל היה בוט רתוי כ"או

  o7לכל חלצי אלו תלעות וב ןיאש ןינע 'יפ -
 - תלחתב 'מושרה ע"למ ורקיע יכ תמאה לבא רבד

 " umה"נכו .תחשנו דספנ "יפו  nb"רי השפיעש <
 : ג"נד ב'פ ינש 'שעמ v א"ער ח"לד n'e 'יעיבש

 pap רפעמ וניניע ןיאלממ ven meam בורמ
 הייחא]*  .ןיעמוש ונא ןנחוי 'רל רבדה הזמ לבא
 ארפעמ jb ביהי sb) :א'עק 323 ה"מגר "פ ןכו
 בורמ ה"מגר ייפו ןינייעב ןגימר לאומשו ברד
 ג'הכ תמאבו ןינייע ןיילמ ןושלה קיתעהו .תוביבח
 .ב"עס ג"ג ז"עב ה"כו ש"ארב ה"כו ow ס"ש י"כב
 הימופל ארפע .ז"ט ב"בב אוה יאנג ןינע ךפיהבו
 רפע ינכוש לש םיניע יולג לע 'מאנ דועו .בויאד
 y 3b mb" 'טוס ךיניעמ רפע הלגי ימ הליאשהב
 ה"נכו .'ח b^ ינימש 'וחנת ה"כפ "wp א"כפ ר'ב
 רפע :א"פ 'ירדנ  .ע"ייע הלקמ רפע .ז"ט הטוסב
 לקש : ג"ע ב"ב ,חוחית רפע א"ער n" 'ציב ,ריפ
 רפע : א"יד ח"פס מ"ב 'ורי .ש"ע היל mis ארפע
 המדא רכז רפע ו'טפ ר'ב .ןבל רפע . . רוחש

nip)אלא ךרבתמ וניא ץראה רפע המ ט"ספ םש  
 תוכתמ ילכ לכ תא הלבמ ץרא רפע המ . . םימב
 תורפע 'גרת .קחצי לש wey ד"צפ םש יש"ע 'וכו
 ר"דמב מ"לכ ץובקב ןכו ,לבתד ארפע 02 י'ח ילשמ)
 רשא בהז תורפע היה הז זי י'ה ידמכ רפעה ט"פ

qnoיח'כ בויא) תורפע 'גרתו  Oאבהדד ןיתורפע . 
 תיִרּורְפַע ןיארקנ ןירועשו pen לש תלוספו רפעו

 דדי Bpo יע'ייעו .הו'צ + גיצ .ביבקלע

bpמ"למ)  ^bע"לב ןכו ךרה יבצה וא ליאה דלי  
eםדאל םג והוליאשה ל"זרו  "eרוחב  

(Jüngling, Neugeborenerרפע הנמ ימ ונדמליב  

 הנמ ימ O'Dwn יר קלב יקליב w^ לבא יול 'וחנתב) בקע

 ןישבוכו השא תנועל ועיגהש ןהב שיש ('םירפע
 ה"יחא]* .םירוחב ^5 הריבע ןירבוע ןיאו ןרצי תא
 המכ בקעי רפע הגמ b" שררדמה םשב םש 'קליבו
 הרות ירבדב ןיקסועו לארשיב ןהב wn  ןירפע
 ןהב שי םירענ המכ םיליאה רפועל וא 'אנש
 ןמלוע תיבל ןיסנכנ ןהש דע ןמתוחב ןהש לארשיב
 לוכי B^ ל"א רחא רבד ז"סשת 'ר םש 'קליבו ^«
 'יפכ אוהו 'וכו לארשי ירו ח ב לש ןרכש תונמל

qn3 ןינעה הזמו  Bp T^56% ,יב תישארב)  
 ארבנ ותאילמ לע םלוע sew רמוא ןומיס רב "3

^bרוחב  pimופקתו ודמעמ לע דמוע  "yכ'מ  
[nw — 

 'גאיג y CAgpaíua" תינורמש ריע) םיִירְפְע *
 א'מ €« ח"פ mb" )55 רעיוביינל

 ,ה"פ "וחנמ ,(םיירפח תוינשמבש ינשמב) העקבב םיירפע

wa ):אקספב עיפרשבו ריפדב היכ )? .ךורע יייכב הייכו (* .תועטב ^5 . 
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0v»לשמ ץוח םירשכ םיצעה לכ  mrדע 'וכו  
 )* 332358 ןמ סנג לאעמשי ןושל p ew yy^ לשו

mזעלבו ןיליבורטציא  .Ü "ypלכ 'פד 'מגב  
 p^ ןיחתורב וליעגמ (* רורפ pp 655 ייחפפ) העש
 וב רענמו הרידקה ןמ קרמה ןיכפושש ץע לש ףכ
 (:ב"מ ישו המחלמ חושמ 'פד ג"רב .('הרידקה
 )^ ותינח yp ןנירקו ותינח ץח (' יי א'ש ביתכ
 רפסל רופאש ןאכמ וחבש יצחל ועיגה אל ןידע
 m3 חתפל אל ("יכה יא םיעשר לש ןחנשב
 הֶצָע ג'לבו ה"יחא]*  .דודד היחבש יעודואל ללכ

"di. 
2Xyהרוצ תניתנ ןינע) )8  formen.ןינע טרפבו  

 y! ein Kind strecken" דליה ירביא תכישמ
 leiden, betrübt sein) 318221 רעצ pay C5 ,םינפב

c2)ב ל"צ]  [n'0תיבח  rcp ni)ןיא (א'עס  
 וירביא ("ןי כ שו מ, b^ ןטקה תא ("ןיבצעמ
 תחא ("הרז ש לש תוילוח ודיב בשיימו ןטק לש
 יפד ג'רב .("ןובצע ןושלמ בוציע הזו התרבח לע
 אבוט חדב אקד אייזח G'yb יל 0203 ןידמוע ןיא
 לכב b" ,(ג'כ היי ילשמ) רתומ היהי בצע לכב ל"א
 םיעבש יל הפסא ונרמליב .רתומ mm בצעה החמש
 ידיסח יל ופסא ('יל ךתלעהב יקליבו 'מוחנתב) שיא =

 דמש לש ורוד יל ופסא ה"בקה רמא אבל דיתעל
 ןירמואו ןיידה ינפל לארשי ןידימעמ ןישוע ויה ךאיה
 ןיברמ דימ םלועל רפוכ וניא רמואו ךיהלאב רופכ ול

py voyםתובצע וברי 'אנש  inb nmכ"פעאו ('ד  
 םש) 'אנש רחא ףיסוהל דוע ןירהממו עמוש וניא
 ךיפא לב 'מוא אוהו תועטל ךסנ ול 'ירמוא ורהמ רחא
 התאו םלצב עבשה ול 'ירמוא (פש) םדמ םהיכסנ
 יתפש לע םתומש תא אשא לבו 'מואו הנפנ

ee)בייעס 'ג 09( תובצע וללהו תוקחוס וללה ,('* ) 
 גה ,ייוניש 295 (rns .קחס 'עב 'יפ

smמוי חמש וכפה הליאשה ילבו .הליאשב ' 

 אל .א'מד ג"פ אמוי 'ורי bep) 'מורת 'פסות
 ל"צכו תשפעמ התיה . . . ולאו תשפעמ התיה
 ה"כו תשפעתמ pen ד'ע ח"מד ה"פ 'ילקש 'וריב
 ה"כו תשפעמ התיהש "^s תאז D 'פ ר"שהש
 'תפסות .תשפעמ nma א"יו ב"פ כ'הוי 'תפסותב

"nbb€2 ב"פר  nonושביש וא ושפיעש קצבה , 
 'וחנמ nb (השפיעו פ"א סיש י"כב) אשפעו ,'ז "יחספ
 ובקרי אלש א"לפ ר'ב לעפתהב ,אשפעימ יכ + ג"כ
 טשפומה םשהו .'וכו ושפעתי אלשו +(תוריפה)
 ,הבורמ השופיע : םשו ,חיכומ השופיע .'ז 'יחספ

Dowאשופיעד אמהנ ] - 

 .ש"מו ןיעופעפ y'"p 0( ןישופשפע *
yrרמח לע םא מ"למ)  yyןליא לע וא ללכב  

(Helz, Baumרמוא מ"ר 'מגב ןיקשמב ק"פב  
pu»ומטמ אל אמלעב םינבאו םיצע (א'ער 'ח  

 יוהד ןניפלי אל ותיבד האמוטמ p C^ ומטמ אכהו
 אלא ךל ps שודיח אכיאד אכיה לכו שודיח
 לבקמ אלו ץע ילכ יטושפ םיצע אהד ושודיח
 (.טיכק nm" בטורהו רועה 'פד iD3 .(* האמוט
 יבג לע הרומח האמוט אמממ ירה רשבה יל המל
 י"פעא רשבהו אשמב אמטמ רבאהש 'מולכ ויבא
 רכאה בג לע אשמב אמטמ ירה רוהט אוה ומצעלד
 ןויכ 'מולכ [wow vy nero] שמיששכ ל"או
 שמשמ רבא יאהד אמטמ וניא רכא אלב רשבהד
 לע wan חנומש ומכ אלא ןניבשח אל רשכה
 ,ושבה אל לבא אשמב אמטמ רבאהו «y יבג

nbייחפפו םש) הליטב הבישיל הדחיש רואש  
^p (* cnsהבישיל הדחיו השק איהש רואש תפיכ  

 ראשכ בזה בשומב אמטמו ןילכואה תרותמ הליטב
 ורמאי אל p^ .שמיש yy השעמ שמיששכ בשומ
 רואש nr הרומח האמוט ןיאמטמש ןילכואל וניצמ

wwלש הכיתזחכ אלא בושח  yyלש הכיתחו  y» 
 ףימתב ב'"פב .6 בשומ אמטמ בזה וילע בשויש

 בכרוה וניבר (5 .ואמטמ גייונבו  (אנליוו סישב) ח"ר "יפב היכו ומטימ ל"צו (? .השפיעש ל"'צו השיפיעש יפריא י"כבו (1

 ^Q שלש b(5.vwvb" םג ךלה הטושה וזבו )̂ ףכ ,יג nes עיייעו )5  .שיע י"שרל סחוימה b Dp^ הייר "5

.Art Pinie, Kiefer » 4-2)טיייאלב )*  piniדיחיהמ ץובקה  Kiefer, pinoלינה ייברע הלמו זעלה ןינעב וניבר ייפו  

 רצ) ו''פ יוכרב i^ni ייפ ןכו )3^ (ry אזראד אריפ אוה אוהו יב ליבורטסא yvy ייילב ליבורטצא quy ןכו אוח ןוכנ |

 אמסרפא אוה ןמש py אלהו yy ןמשל וניבר menm ךאיה השק לכא כ"ע [אזראד ל"צ] (אזוראד) אריפ רבונצ um (ג"ער 'ז

 ps yy" ייא טיי ,א"כ בישבו )19 .שייע ל"נה 'יחספ n5 ייפב היכו )? Koehlóffel. )9 .א"מר aem) yy .גיכ הייר

wyןוכנ הייכ ('* .ןיביצעמ ע"פרבו ט"ק ייכב ןוכנ היכ )7? .55 ונינפל ('' ,יפוי ללכמ לע גישהש המב םש יש יחנמ  

 ןיבשיימ ייסופרה ייג םייקל המלש ןויגה ףופסב רעגרעבמאב 'ה חרט cim ח"ר ''פב ה"כו ב"הו טיק ייכב

 סישב ביעס זימק תבשב חייר ייפמ קתחעוה )5 .אוה אוהו ,הרדש ג"ונבו חייר 'יפבו ריפדב הייכ (% .ועייפ יישר DN ףא

 .הישע זייפרת יר יילהת יקליב וגדמליה הז אבוה רחא ןונגיסב ('* .םש יישריפ כיג יייעו אנליוו

aD.ד 6  MBמ  a ounדא-ר מוש . 
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 Pn Y ןבת ס"ורדבו םיצע yp b pr הצע
 Gehülz, Streu harter Stoppeln) תינטק לש

 וימ זיפ תבשב ורמא לודג ללכ 'פב למג יפ אלמכ
 wp DN ףרושו (GU» nb תולהא suos "עד

 ויה .ז"ס miyp םיתב ילעבו ןיחמש םיינע : א'כ
precןיבצע ויה . , ^nbbבצעו א'ער ט"יק  . . 
neu3 יוכרב "ייע דועו D nז"ט 'ציב  : 

^nה'כ .ב"כ . ^wל עפ תא .א'ל הדנ .ז'ל  
 בצעתגו : ח"ל 'הנס לעפ תג ,וביצעיאו .א"ל 'וכרב
 .ילשמ) ךיבצע ןיא ט"פ ר"דמב 2Yy םשהו :ותתימב

Oo"ץראה תעיגי וז ךיבצע :םשו ,םינב אלא , 
 אבצוע v3. 'וכרב CXP sb saw, ר"אלבו
 1233 )33. מ"לב) תּוביַצע טשפומה םשחו .ךבלד

abה 'גיגח :'ל תבש ': mimר"ב הָביִצְע ומכ  
 'יפ לבא — תוליבא אלא הביצע ps ג'לפו ז"כפ
 ךידי ח ,י בויא מ"ל pip b תבשב ןיבצעמ
 תוכישמל ןושלה ma שמתשהו ,ינושעיו ינובצע

 E m רמא הצע יאמ (!n n3) ירמג ,הצעה תאו

mmmתינטק ינימ לש ןבת . nns].פו " - 
 : E 6 הציעה תאו שקה תא bn 'ולהאב ג"הר
 - עקרקה jb רצקיש םדוק ומש םינימ 'ה לש ןבת
 P .ןכהל שק ששוקל גיי (n mee ביתכרכ שק
 < לש i3n הדוהי בר 58 הציע יאמ 'מגב ןניסרנו
 Y E םינפב ןורסח ןאכ שיש ל"נו כ'ע תוינטיק ינימ
 < לש jam ^«: ביתכדכ שק 'וכו םינימ n לש ןבת
 . .מ"יפב 3' !y" 'וכו ןניסרגו הציע : תוינטיק
 " תוינטקה ןכת הצע : תבשב ms bm ,ם"במרהל
 .יפסותב ה"נכו .שקהמ השק ל'ר כ'ע ונממ השקו
 אלו שקב אלו ןבתב אל ןיסכמ ps ו"פס "ילוח
 ..ןינמוטו i'yp se 'יבוריע .'וכו הצעב אלו הבבגב
 . םישוריפ '3 b n'm^ .תינטק תלספ י"שריפו הצעב
 :םש םויפהו (nm אצמתו ונושל תוכיראב ש'ע
 = .איכקע ןב איננח 'ר (הירבט ישנאל) ןהל רמאו
 = mB תשרופמ הניאש ןיבשע אלו ןבת אל וז הצע
 םיצפח הירבט ינב ןיאש ןויכ וז הצעו 'יפב ןה
 mb תכשב הב ןימטהל רתומ ןהבש תיחולחלב

punה 'צ ע ןיבנ התעמו ל"כע ןבת ינפמ הצע  
 = : "כד ה"פס 'וריע ^ .ו"ד ג'פ תבש 'וריב םי ב ש
 = םינקה תלוספ אוהש ל"נו ג'ע .ב'נד א"פס הכוס 'ורי
 < | wn םיחל דועש י'פעאו הירבט cu םילדגש
 < תיחולחלב םיצפח אל יכ םהב ןימטהל הירבמ ינבל

nav1^ יימר) מ"ל .אוה הצעו -- ח'ר 'יפכו ( 
 " ממ לעפהו — ל"נה הארוהב הוליאשה ל"זרו

"an :הזר םא איה הנמשה 'כ ^ ידמבל 'ב  " 
 Y — [p3y וא ןיריפ ןוניא ןינימשה

 -bedrücken, er קשע j'y אָצְע ס"לב 'יפ) הצע
 .וא הירבח תי הצע וא C2 י"רת (קעס886ם

 תא קשעת אל ,(איכ «cp ותימע תא קשע
 6 אצ ת י כב ריכש קשעת אל ,(? (גיי en םש) ךער
 hd Q3 n3 םש) 53 קושע sw On ,ד"כ םירבד)

 = ,ןושארה ןויצ קר 'מאו ליפאב 'זיפ 'פדב ה"יחא]*
 -םג 2m m" םירחא םינויצ ינש םג ר'פדב
 "ב "רתב תחא םעפ אצמנ דועו ,ןורחאה ןויצ
 = NEP יד איצע : קשע רשא קשעה ג'כ ,'ה 'קיול

 — [אַצַצע פ"לב םשה אוה איצעו

 .םולטת .ב"ה "53 קר הייב )?

 םיקרפ וב רצונ ולאכ ויתוילוח בשייל דליה ירביא
 תלד המ ינפמ ב"פ מ"ב 'ילכ 'פסותב ה'נכו .םיקרפ
 בצעמש ינפמ . . האמט םיאפוו לש לדגמנש

moyב"נש ק"העו .קוניתה תא  nnbט"מריפיג ןוכנב  
(geformt —)ארפס שירב שרופמ םיִּבַצְע םשהו --  

 — [םיקרפ םיקרפ םישענש םש לע םיבצע :םישורק

 יעב המושרה ע"למ הסכמ b^ אָבצּוע =) בצע
 6 ויס (p'2 עוציק הכירצ הניא Decke) ןיזרבא

 ,א'חב ע"ייע ה"יחא]* ןיזרבא 'עב B^ רבכ
n^הפי שרופמ לכה ג'הר 'יפו תומוקמ רתי נ"שו  

 העות ךלהו ושוריפב ןייעל קד אל יוועל 'הו הפי
 ק"ב ס"ש "53 ה'כו הנוכנה איה ו"יוב אבצוע ^3
 הביתכ תמועל wm .ד'צ 'יחבזבו ז"מ ו'כפ "לכבו
 ק"העו .אבציע  ק"בב rum J4i9 die תיברע
 הנשמ 'לב אוהש הבכרמה הסכמ 'יפ : םייס כ'נש
 יעצמאה ש"אלב אוהו .כ"ע א'כ טילקאפ ןטיפט

Decke des Wagenbocks —b 0 0 1%סעלרעפ 'ייע  
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 םיצוק ןימ תינובכע ומכ ^5 mauxy — בצע
 : םירענה ולדגיו CUD) *'D 'פ ר"בב 1

 'וכו הז ג"ע הז םילידנ ויהש תינובצעו ono לשמ
 ^3 זחא (was nons .אוה םיצוק ינימ
 הבוט רתויש יתחכוה רבכ תויבכע 'עב לבא םירפסה
 ץובקה : ויה םיבוט 'פ ר"כיאבו .ש"ע תינובכע 'יגה
 בכע 'ע ךירעמב ונאזנול יד מ"רו ,ןייְנָבָּבּוע ימרא
 וז ^53 ש"מ לבא ןינבנע ר'כיאב US י"פע סרג

 — [ל'נ ןיא הלמה
 בנע ל"צו p הנשמב א"עס ח"ל 'ורוכב 00 בצע *

 ,'ג בנע ע"ייע

 גייונב (? vm ילב ג"ונב (1



 241 םצע

 לצעתמ הוה םדאהש vy (O^ cnp םיתלצעב
 וזה השאהש י'ע . . יוארכ ושאר תא תוסכל
 ר"דמב 'וכו יוארכ המצע תא תוסכל תלצעתמ
 ותרובק תא שיא עדי אל לצעתנש יפלו כ'פס

 — [ז"יפ א"רדפ ג"שו ו"זרחמ 'יפ "ייע

DDףדרנ מ"למ)  Dyתוכיאו תוהמ 'יפו ףוגו םרג  
 -das Wesen, Wesenheit, Selbst רכד וא ףוגה

heitףוגה "1252!  (selbst, alleinרידמה 'פד ג"סב  
 אלד p^ .ךמצע דובכ ליבשב השע Cry יובותכ)
 א"פ תובאב ה"נכו ה"יחא]* eoim ךל יחנמ
 ןמאת לאו ד"מ ב'פ םש ,'וכו ימצעל ינאשכו ד"מ
 םש ,ךמצעל הבוט קזחת לא ח"מ םש ,'וכו ךמצעב
 ב"ער ה'כ Dy" ,ךמצע ינפב עשר nn לאו ג"ימ
 ,עשר ומצע םישמ םדא ןיאו ומצע לצא בורק םדא
 הבוח האור םדא ןיא :ה'ק 'ובותכ p תבש
 ,ומצע לע דיעמ םדא ןיא ב"עס ז"כ 'ובותכ ,ומצעל
 ,ונוממ לע ומצע דימעמ םדא ןיא א'עס ג'נק תבש
 ,ןויסנ rb" ומצע םדא איבי לא םלועל .ז"ק 'הנס
 ,ומצעל ךרבמ הזו ומצעל ךרבמ הז ,ג"מ 'וכרב
 הזו ומצע ינפב הז לאשנ DN א"עס ז"כ 'ובותכ
 אוהשכ אלא . . רמאנ אל : ח"כ ה'ר ,ומצע ינפב
 רמוא ינא ימצעמ אל ט"פ 'ירבד ירפס ,'וכו ומצעב
 ירוסו ר"אלבו ותלוז הברה דועו 'וכו אלא םכל
 Q'ti :דיסש iT) y'"p םרג : הז nnn םירמוא
 תבש "ייע מ'למו (Knochen) םרג ומכ jy דועו

UDזיפ תבש 'תפסות א"עס  "bip C0ורי ,ח"נ ' 
 רמאנו .ד"ע מ"ד ב"פ Uy 'ורי ד"ע ד"יד ד"יפ תבש
 )072 ,בימ ייעשי) הָמְצְע = םֶצע םשה תארוהב כ'ג
 לב יט n2 יישארב) ונממ תמצע T'Db ר"ב ץובקה
 לכ b^ ,ךל ויה ונממ אל תמצעש תומצע ןתוא
 עלב 'פ ר"כיא טשפומה םשה ןכו .חכהו ףקותה
 ?vn םדאה ינב יִמּוציִע (ד י'ג ילה יתומצע שרד

 םויה חכו ףקות לע 'מאנ טרפבו ,םימוצעה ינבכ
 Dv לש ומוצע : ו"פ תבש 'ייע ovn םצעב מ"לכ
 מ"לב ny .םוי לש ומוציע :ח"פ 'וחנמ .א"פ 'מוי
 ל'זרדבו הקזח הנעט p (GU aem^ ייעשי תומצע ומכ)
 , . םימוציע ג'ע ז"יד p" ב"ב 'ורי אתכמסא ןיעכ אוה
 ןימוציע ייבג ןוניאד : ז"מד ה"פ "טיג 'ורי ,ש"ע יבג
 םינש : א"ל 'הדנס לעפתנב ונממ לעפהו .'וכו
 ומצעתנש םינש א"פ מ"ב 'תפסות ,ןידב ומצעתנש
 לעפתהו לעיפב מ"לכ py תשיבכ תארוהבו .הזב הז

nivעו ץמע ע"ייע : א"נק ' QUליעפהב  "TP 
 — ) ]^21 והאר Nov ימכ ויניע םיצעי לוכי : ב"ל

 לעפמ Rath ותלוזל :ny תעדוה מילמ) הָצִע *
 : ב"כ "ינעת .הצע ואשנ ^ nm (ץעי

 n^p ב'ב :הצע «bw אלש vo: ,הצע לוטיל
 :ב"י 'לינמ .א"ם 'וכרב 'ייע .mp ל"מק הבוט הצע
 ע"ייע ,א"י :'י 'טוס .ח"נ 'יטיג ,ד"מ 'ומבי ,ז"מ 3"

 וריק : ט"מ .ה"ל :םש .ד'ל : א'כ ,ב"י םשו ,קמע
 ,ב"ב mb" :ר"עק Sp .'ד : 'ג 372.053 מ'ב ,ו"ס
 תובא .א"ס TD :ב"ל דימת : ט"ק rp y :ו"כ
 תוצָע ץובקהו ז"פ ז"אד א"פ 'ירפוס א'כמ ה"פ

"Upי"רת ןשיב ןציע ר"אלבו תוער תוצע : 'פ  
 דוע 'יאו ח'כ ,ב"ל 'ירבדל ^is ,ו'ט 'ישארבל 'ב
 'א un יתסאל ; יל aves ילשמל anm אָתְציִע : לקשמה

 איִתְציִע ינב : שלש תנשב 'פ ר"תסא ץובקהו סהלוזו
 .נ"שו pup ע"ייע ונממ לעפהו .היליד
^elהסירע) הוצע  (Gacktrogגרת ' [1v]הסירע  

 אתווצא ע"ייע ה"יחא]* ,הוצא ומכ

aemךתראשמו 'ורי 'גרת אָתווצַע דיחיהו ,ש"מו (א'גר  
 .ויט ידמב י"רח) אָתוְוְצע ץובקהו ^Q יה ma יירבד)

 ירבדב ויתפסוה ןכלו 'ורי 'גרתב קר אצמנו (א'כ .יכ
 םש יכ ף"לאב ל'נה ע'ייע איה פ"ל הלמהו .ב'ר

 — [ומוקמ רקיע

. (Rückgrat 0-4 ע"לב nxy (מ"לב NY * 

 י'ט ,'ג 'קיול 'ב י"רת
Duyמ"למ)  Dvותכאלמב אפרתמו ךיראמל ראות  

(trüge, Trügerהנוהכ ילצע םושמ רמא דחו  
 ה"יחא]" wn 'עב B^ רבכ (ב"עס כ"קו b" ייחספ)

mu»ו"ממ ב'פ תובא הריבעמ לצע הלכ 'סמב  
 םישנה .ז"כד א"פ םיחספ 'ורי ,םילצע םילעופה
 : ז"כ 'כוס ץובקב ןלצע ראותה !mp .ןה תוליצע
 הבקנלו ,ןינלצע תכ C7 ג"פ ייחספ 'פסות ,ןינלצעה
 ר"ב niibyp ץובקהו תינלצע n5 .ה"ס 'יחספ
 'וכרב תּולצְע מ"לכ טשפומה םשה ,ו"פ ר"בד ה"מב
 תולצע .ו'ס 'יחספ ,תולצע qno :'ל תבש .א'ל
 ג'ע א'לד ח'פ 'יאלכ 'שורי ,'וכו םכב התיהש
 ותולצע אשונ הזו הז לש ותולצע אשונ הז
 תבש :לעפתגו לעפתהב בוול לעפהו .הז לש

impישורי ,'וכו םכח לש ודפסהב לצעתמה לכ  

 ב"יפ תובותכ ימלשוריו :ב"לד מ'פ "אלכ
 .'וכו יבר לש ודפסהב לצעתנ אלש ימ לכ .ה"לד =

 v" ,'וכו ןהכה לצעתנ אל וימימ ב'מ ב'פ דימת
 "ירוכיב v .ףרש אלו לצעתנ 127 א'ט 'יחספ
 ק"ב 'ורי יאב אלו לצעתנש Tm ג"ע ה"סד ג"פר
 שרד ט"יפ "vp ,והובירקה אלו ולצעתנ ,ז"ד ט"פס

 in .תוהמ לע רמאג  רועו ,ץראהו םימתו ריואהו שאה ?Dn ידה םיטושפה םימשגה לע םצע רמאנ םייפוסוליפה ישלבו ('

 .ךרעה m םירדג רפס y רחא אשונב אלו ומצעב אַצמנה רברה לע דועו
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 = אדיינ הוה nwiw^) יקייד ווה יכד היתובבשב
 = ^35 בוט רתוי וא ירצע הייחא]* .הינדפא

vowץובקב ראותה אוה יִרוצע  D'bbאָרּצַע  ^b 
Weinkelterer n3 TYייעשי) ךרודה 'גרת ןכו  Mb 

vo smm;^ןורצעי אל (2%5  by] quer) = 
 = = ם'ב Wy" ץובקהו בקי 'יפ woxy םשהו .[ןירוצע
 = א" ,ט"מ יישארבל 'א 'ורי sn" רּוצָע דועו ל"נה

wuתסא 'גרת נ"לבו ןיבנער ' JNןיבניע רצעד יי  
 .glam ע"לב תרצעמ ומכ אתרצע 'יפו ,אתרצעב
 ןיארקנ גוזה ונייה םיטחסנה םיכנעהו 8
 המ mae lee ע'לב sy ם"לב רּוציע
 pom דעו :גז דעו 'ד ,'ו 'דמב 'לקנוא 'גרתש

wmר תעדכ ' wn) psדיל : "ypגז יעו .שיל םש  
^v byem (nen vmיורי :ז"טד ז'טפ תבש  

 ירייז ע"ייעו היב רצע וד ארייזב ג'ע ם"ד א'פ 'ציב
xייע 'גרתב הברה ןכו ..'תפסותה נ"שו (ח'פר ' 

 "טפושל 'גרת .'כ ,'ט םש 'א י"רת ^N ,'מ 'שארבל
 m'a "ימריל ;'מ :ב'ס ;" ,ז'מ "יעשיל ;ז"כ ,'ט

 -- [ותלוזו ל"נה 'תפאל ו'ט 5 'כימל ; ג"ל
p *העינמו הריגס (רצא ומכ) ונינע מ"למ)  

 zurück — festhalten, abschliessen) בוכיעו

 Jn 'פסותהו י"שריפ ש"ע wb יתרוצע ,'ו 'ודיק
mn?7720( יהל תרצע  ("ossרוצע יעינש המ  

 לכב mp יעיבש המ יא ןירוצע «Du תשש ףא
 'וכו הכאלמ לכב ןירוצע םימי תשש ףא הכאלמ
 םדא אהי «by : תרצע שרד ה"לק 'פ האר ירפסבו
 'וכו םכל ל"ת שרדמה תיבב ולוכ םויה לכ רוצע
 ישש ףא רוצע יעיבש המ תרצע יעיבשה םויבו דע
 םימשנה ןיא :'ז 'ינעת ל עפ ג ה"שע ,'וכו רוצע
 לעיפ .םיוצענ םימשהשכ .'ח םש ,ןירצענ
 ב"פשת 'ר סהנפ pon א"עס ג'צק רצ כ"רד 'תקיספ
 יתבבו תויסנכ יתבב ןירצעמ לארשיש ןמז לכ
 ג ח ארקנו .םהמע ותניכש רצוע ה"בקה תושרדמ
 תרצע דועו .חספ לש תרצע וא תרצע תועוב ש
 «p ותרחמו) תוכוסה an לש ןווחא םוי מ"לכ
 כ"רד 'תקיספ ופי המ b' ר'שהש ,(הרות תחמש
 תויהל an לש תרצע nmn היואר ל"נה 'קליו
 הקוחר nop לש תרצעש םשכ bv םישמח הקוחר
 תרצע ארקנו 'וכו ד'המל לשמ ולשמ םוי םישמח

rsקש ו  

(Wy - wb y * 

 שיר ןשיה Comum אצת יכ 'מוחנת ינומצע * =
 «y ע"ייע תינובצע ל"צו ס"מ תודלות

 .תויבכע
, 

 -irdenes Ge (ע6%5\ ע"לב ץיצא ומכ 'יפ) ץיִצָע

(sehirr, Napf (Nachttopf)העש לכ 'פד ג"רב  
anb אריז רב היעמש בר ביתמ (ה'כ') "no5) 

 [ qm'יאלכב ז"פסב  (UDבוקנ ץיצע ריבעמה
 יובותכב ג"פב .רוסא ('םי ת א מ ב ףיסוה םא םרכב

 « Ceהתוש סנואה בעציצו.   ^b"לב ארטסג
 א ארקנ לאעמשי  Cy x,רטסג 'עב "יפ רבכו

 ^ zויה רתפ) קוספכ 'גרת  (Cwרתסא שבלתו
 הייחא]* | ,(אציצע עירב אלקלקמ הוה : תוכלמ
 = ןינעה הזבו .אצוצע אעירב 'יסופדבכ אלו ןוכנ ה"כ

 'ליגמב  voהיתרב) הלקש  qomתיבד אציצע
 ףילאב וניבר ואיבה ץיצא 'עבו "וכו אפכה

 אנפרהד אציצע ןכו  gw'yp T'bp 3'3ייכב)
 ס"ש י"כב ה"כו ף"לאב איבה (אתציצע ר"אלב יפ

 י"בבו ןעכנימ  7nה"מגרל י"כב ה"כו ף"ירבו ג'הבו
  iubאגליוו ס'שב ספדנ םשמו ידי תחת רשא

 ןכ יכ ף"לאב "יגה רקיעו אציצע : ן"יעב תועטב
 רשא ע"לב םג 'בתכ  uenלבא ל'זרל הלאשוה

 "ימעפ המכ  ^Nל"גה ב"בב 'ר י"כבו ן"עב םג
 ם"בשרבו  "DDדע 'ציניוו  pnןינעבו .אסיסע "יא

 בוקנ וניאש ץיצע . . בוקנ ץיצע  "Uyיאמד דוע
  Woי"מ  gry navי"מ ב"פ 'יצקוע .'ע 'וחנמ

 ד"פס 'יאלכ 'פסות ה"פס יאמד 'תפסות  v'יאלכ
 תבשב ח'ר 'יפב הפי הפי שרופמ לכהו .א"לד ז"פס

ey m sey האלהו :ו'צ ףד אנליוו ם"שב 
 ל"נה "יאלכ 'ורי ץובקהו .ז"פס 'יאלכל ט"יות

 — (םיציצע השמח

 ץימ תטיחס ןינע b^ ס"לב ןכו ;5* ע"למ) רַצְע
 ,drücken, ausdrücken המודכו םיבנע לש

;pressenאָרְצּוע ס"לב .3\2* ע"לב ארצע  deraus- 
(gepresste Saft, die ausgepressten Weintrauben 

 אתייפיטנ Coo ייש וזחאש ימ 'פד תואופרב

Capיתרכד  ^pתריצעמ ןיפיט  pun 
 .אתגז 'עב p^ רבכ 6ו"פ םיב) ירצע יב אחכתשמד

 | suy") ךנה wn G'yo 02 272. רופחי אל 'פד ג"סב

 - "יתספב 'יאדכו םיתאמ סייש v/33 לבא 'יאלכב ג'הכ )* .זייטק יילוחב היכו אריעז רב ןעכנימ ס"ש ייכב "יאו ונונפל ייל )!
 השק הצקו ץיצע ייאר ויו 'פדבכ אלו ךורע ייכו ימאו CDD ריפדב ןוכנ ה"כ )5 .םיתאמב ייחפפל חיר ייפב לבא יילוחו
 .4 הרעהב שימ שייע שדק ילב ץיצע אוהש בתכ (טיכש ,ביח) ירטסג יעבו לאעמשי 'של אוהש ץיצא 'עב ןכ ייפ אלש
 ג"ונבו ב"בל היימגרו סייש v3 ה''כו (5  .אתגז 'עב היכו ירצע יני ב 3033 (5 .דינר יא"חב א"ייע ארציא 3023 )3

 .וניכפלכ ימשמוש עייפרבו y TW) ב"ב םייד) "no י"כבו ביה י"כב (mna ,ירצוע



 243 בקע
 חד

 דועו .ןקָע ז" wb 53355 ;ט"י ^ on 'גרת
 םשו ,ז"י ה'כ 'ילהת 'גרת ןיתקע לקשמב ץובקה
 חור רצקמ 'גרת קיַע םשה דועו .ןיתקיע 'ג .ז"טק
 ינוניב ('טינויבס יפרב ה"כ) אחור ?py (יט ,( יומש)

 )0 דינ ייעשיל ו"ט יא איש (mm חור תקייע לּועָפ

 ,'א הינפצ ;'ו ,'ל 'יעשי 'גרת pry טשפומה םשה
 .ןמגרותמב pp ע"ייע 'גרתב הברה byem ,ו"ט
 now y'"p היצרח הל קייעד m'y 'יטיג לעַפב
 מ'לב ומכ לעפ א p pw" 'עב ל'צכו 'ב
 ד"ד ב"פ ^« v^ 0" ייב פומע) pyp לעפהב
 mn : דילד W^p 'וכותכ 'ורי ,ןל ןיקיעמ ןוניאו
 יל אקיעמ אניש רח .ה"לד p ov^3 ,היל אקיעמ
 ר"ב ,יל הקיעמ yw" דח : ב"לד ט"פ s55^ 'וריבו
 ,גיב (mb ךיררצ תא יתרצו an .ליעל y ד"יפ

Geוחיי 'קיו) ררצל ,ךל ןיקיעמדל קיעאו  (n^ 
 יימפוש) הקיצה ,הל אָקַעאְל : 'טינויבס 'פד 'גרת

(re rmתקיעא 'גרת  (moגרת ' ypויעשי)  (rb (n 
 רמ ןכו לועפ ינוניב אוהו 'וכו םדק ןמ קיעָמ תא

wb;ייחב *תצק לעפתא .חור קיִעָמ )3 272 א'ש)  
 קצומ .(*ייחב תיקעתיא 'א và w3) Un" תישארב)

 — prm (o ib] בויא)

 דועו Fuss ףוסב לגרה ירוחא b^ מ'למ) בקע
mann3 לעפהו 8086 לענמה pyרחא ךלוה  

 ב"י 'פב (םינפב y" ם"למ nachspüren ורקחל שיא
 ו'כ 'פב .רשכ בקע ול שיש לדנסב (.א'ק) 'ומביב
 דע 'וכו וינזאמ תחא הקספנש לדנס (we) 'ילכב
 דוורת אלמ 'מגב ריזנו לודג ןהכ 'פב C ובקע קספנ
 B" .בקעה ןמ אבה בקר הימרי 'ר יעב (.א'ג ריזג)
 'פד ג"פב .(' בקעה x" לש ויצחמ הטמלו םינתממ
 ץיוה השא לש הבקעב לכתסמה )0( na^ 'ב
 ותשאכו ףסוי בר רמא םיגגוהמ םניאש םינב היל
 ("ףרותה epe ינתקד הבקע C שיקל שיר רמא הדנ
 ינימשה םויב הבר 'קיוב .בקעה דגנכ ןווכמ אוהש
 ןייה לע םירחאמל (:"פ) "הירזע 'ר תשרפ
 ןיאמדק אתונחל ןיללעד ןיליא )5 2 ילשמ)

 רַצִע ij גמר

 : ב"מ 'יחספ .('אתרצע ר"אלב ןכ םג חספ לש
 י"ק םשו :ז"טק תכשב ה"כו אתרצע דעו אחבידמ
 ח"פר תבש 'וריו n'D: 'יחספ y" + ם"כקו א"עס
 'דמבל 'לקנוא yi my" ג"שו ינרגה ע"ייע .א"יד

no» 35 msתרצע . v"ז"מק ב"בב תועובש . 
 ב ב ק"מ ?CD D ה"ד ם"בשריפ "יע)

 'ע רח רשע ע"ייע א"מ ב"פו N'O א'פ תיעיבש

 m 'תפסות א"פ 'ינעת 'ליגמ  .ה"ס 'וחנמ (קסע
 תרצע יונכל םעטו א"פ 'יכרע 'תפסותו (Q"bb 'טוס
 ר"ב טשפומה םשהו .רצע שרש ק'דר ש"מב "ייע
 nY'xy ב"נפס םשו ,וּוצי עב ךלמיבא א'מפ

 .םימשג תריצע ג"מפ בקע ירפס

typ *רצעי הז ; ('ז היי ייטפוש רצע שרוי מ"למ)  
 הטילש ןינע 'יפ 0" s5 א'ש) וימעב

 yy .ז"כד ו"פס יאמד 'ורי .א"ע Up (תוכלמו
 .'ה לפ

 piv ומכ ^5 py ס"לב Ole ע"לב קּוע לעפמ) קע
 אתקע ,אקַע D'b3 CT n יילהת) mpy םשהו

^bהקוצ  (Bedrángniss Nothיניד 'פד 'רמגב  

 )35 (א'עס ו"כ ידהס) (*הז ה ש ל ש ב תונוממ

 ןויכ nns? DUE 'גרת .אקע אד ןנחוי 'ר
 ושפנ תרצ n «py" לכמ 'ט ד"נ 'ילהת 'גרתל
 (ov) תאזה הרצה .הישפנ תקע (א'כ 270 :ישארב)
 ;'ג :ח"ל םש 'ב י"רת mp à אדה אתקע 'גרת
 ; ג'י א"כ R^ n תומשל 'א vn o5 ,ח"ל
 ילשמל ;'ו 'ל yen 'גרת ;ב"ל .א"ל arb ימבל
 אוההל הייתסמ אל ד"יפ ר"ב ל"זרדב ןכו ז"כ ,ג"כ
 pw ,'וכו היל אקאעמ תיתאד אלא היתקע ארבנ

N'bbןויכ שיאה םש 'פ 'בר תור .אתקע תעשב  
 A 'דהנס ץובקה ,'וכו ךל תלזא אתקע תתאד
 ןאיגס ןקע :ח'מ 'טופ המוח םא פ'ס ר"שהש
 'תפסות ,(אמע לע ,אמלע לעו אמלעב יתימל ןידיתע
 ,אנד ירחא ןווהי ןיאיגס ןקעו 'פריא י"כ ג'יפ 'טוס
 ^ .ןייוהי ןיאיגס ןיקעו : ד"כד PUB 'טוס יורי
 y" דועו mn ןיקעד שנ רב ^ys U ,י"פס ק'ב

 De Saey) עב: וארקו יזירקמ יברע רפוס וב שמתשה םגו 76006 יו p" ייפ גיס יינומדקה לע והיתתמ ןב לצא ('

om (*  .0685ע. ar. 1. 146)ויופדו ט"ק י"כב ה"כ (5 .למיגב ל"צו 'רמגב םיטב ע"פרשב לבא וי"ופדבו ט''ק יייכב ןוכנ  

 בקע ייפ םש יופסותו )5 .וביקע ?W Dt^ (גיי) ב"יפס nit יתפסותב הייכו )5 .יתקצ ומכ pim (+ .רמאהו ע"פרשב לבא

 ב"הו דיילו ו"ו ט"ק ייכב ןוכנ mu (* .תפונטה םוקמב ג"ונב (* .שיקל ןב ןועמש 'ר ג"ונב ) .םש רכזנה םעטהמ שממ

nm5 הירזע 'ר ש רי 5 ס'יטב nהגוהו הירזע ^ תשרפ בותכ היה הלחתב קפס ילבו הירזע דיי יפ ייא ר"פדבו תשרפ  

 אבוהו הירזע יר ישרפ תועטב טמשנ עייפדשבו ב *י b ליצו אוה ^mye ii v '8 םוקמ הארמ לבא noob אבו דיי 'פ

 ny סקס יעמ תכומדכ vous ביי 'פ וניבר לצא הנוכמ הירזע p ירפ לבא דיי 7b הז תחת

*31 



cpy - cpy 
 א"ל , תמקוע רחא ןושל ,תרקוע 'מולכ  םימעפ
 תא לטנ 'מגב רכושה 'פב ז"עב .(" תפקוע
 יי תבקע שי םא (ינשמב y"3. ז"ע) )45 ש מה

 pb שי ךפשמה ךותב b^ תבכע א'ס רופא
 .כ"או ה"יחא]* a5 דרי וניאו ןייה תא בכעמש
 'וריב כ'נ W^ ף'וקב לבא אוה א'ס יפל הז "פ

Lone wen] א'בטירהו jm ילופאנ 'וינשמבו 
 = תבקע המ b^ .ה"מד ה"פ ז"ע 'וריבו תואחסונה

j^םדמ הכקע המיתד המכ ךלכלמד אוההב  "yp > 
^bכ'או 'ה רעש שיר 'ה תיב א"בשרהל א'התב  | 

 "= Ü*gnps ייגה 'קיעש רורב קוספה 'וריה איבהש הממ
 <  רמולכ ףקע .םקע ומכ אוהש ל"י ןאכ םג ילואו
 " ("ןייטעמ הב ראשנש המיקע ךסשמה ילושב שי
 vn איבה הפי m ב"ער א"ע ז'עב י"שריפ "ייעו
 - 'וכמד nm ךורעה 'יפכ ןימירעמ ונינעו ל"נה קוספה
 = בוקע ומכ הבוקע עשוהב ע"בארה e" ןכו ל"נה

 -- *[בלה

 םדוקה רבד לע זמרו םשור 4% ע'למ ל"נ) בקע *
 תואוקמ 'תפסות Spur, Anzeichen) ול

 ןהב ןיאש רבלבו ןהב ןיליבטמ םיתיז ימ ה'פט
 ןמש םיתיזב םש היהש זמרו םשור ל"נ ןמש בקע
 ,םיתיז ימ קר ללכ ןמש רכז wm sov 'מולכ

pxי** לעפה + yb ^pרבד הזיאב ראשנש המ  
 mb םדוקה qw לש ןיי תבקע הזמ ילואו

 = "מגב קלחב (Abhaltendes, Abwendendes) בוקע
 = ןימ ונל שי (:חיק (umo לובמה רוד ישנא

sp; nsומש שוקע הל ירמאו ("ומש , "p 
 ןיחינמ (uw םימה תא באושו seb po אוהש
 ומש בוקע א'פ .םימה עולבל ונישאר לע ותוא
 "s^ הממ ה"יחא*] .םימשגה תא בקעמש
 םהילגר יב ק ע ןיבמ איבמ אוה םהל רמא ךומסב
 < 'ב בקע הארוהבו רקיעה sw בוקע יכ הארנ ^2

"bםקע ומכ  o»שוקע תרחא 'יג ןכתת הז ] — 

 לכ 'פב] .('םינורחא ןיאצויו wb  .ןיביקע ןיקפנו |
 C (vo myme) [העובש הרזח 'מגב ןיעבשנה
 יומש) ףאנת אל ןיינמ C quis רחא בקועל הרהזא
 ךלוהו ףדרמש b^ < ףיאנת אל היב ירק (ריי ייכ
 רחא שוריפ .(*ףואינ ורינחל ןמזמו ויבקע לע
 ל"ת בייחש ןיינמ .ףואינל «pw םוקמ ול ןיכמ,
 ל"ג הייחא]* | C mue םורגת אל qon אל
 טיבה אוהש b^ בקועל 'יפו רקחו קדב בקע ס"למ
 'וכמב ןיבקוע הזמו ףואינ ידיל ואיבהל ףאונה רחא

u^ךסממ ר ק ח ל 'גרתש המ הזו ז"חא אבה א"ייע  
 םשהמ ותרזגו qam ma C אבקעמו 05 v2 ילשמ)
 ראותו .הנהו הנה טיבהל ויתובקעב ול אב b^ בקע
 הנורחא אב b" ר"קיוב (wem "גכ ןיביקע לעפה
 םשהו a5 םימדוקה םיכרודה תובקעב אב ולאכ
 ,ב"נ יילוח mo תירחאלו ףוסל מ"לכ לאשוה בקע
 ב"עד ט"מ 'טוס אחישמ תובקעב sen יבקיע
 ןרקה רכש ר"'בד םשב בקע שיר «pb ,ו"צ 'דהנסו
 pon ארקנ ןכו תירחאב p^ םכל ןתונ ינא בקעב
 טיי טימ יישארב מ"לכ) Nachtrab הנחמה ןמ ןורחאה

yenיח  G^לש וביקע ר"מ 'טוס  oyע"ייע  (pr 
 ב"ער Y'b 'יחבז (C7 y ve sn conn מ"למ דועו
 םלגר תסירד לע b^ בקעה לע ןידרויו pow ויהש
 — "ישרפמה y" לבא וכלה ןכ ואבש תמועל 'מולכ
 ר'קיו .ר'בו ו'ו י"כ "יג יפכ יג לת ע"ייע x3 ב"ב

 -- ['ד שד עיייע ז"כפ

 TW biegen, krümmen ףקע ,םקע ומכ «b^ בקע
 ןילוגה ןה וליא .'פב (העינמ pup בכע ומכ

 םדמ הבקע יאמ (א'ער ^ 020( pow ןכיהל 'מגב
 גורהל ןיבקוע ויהש cuyos ר"א חה oa עשוה)
 תועמש) ףאנמ רחא בקועו .(*ןימירעמ 'יפ תושפנ
 התחנמ תא איבמ היה 'פב .('הז ןינעכ הארנ 6ו'מ
 הכלה תומוקמ 'גב (ז'ט 6( pw היה םוקמ 'מגב
 הז ינבקעיו 075 3 יישארב) ילמ p^ ארקמ תבקוע

 אצויו ןושאר אלפק יבל סנכנש הז am" ס"קתת יר v3 ילשמ יקליבו יארתב pron יאמדק אליפק יבל סנכנש הז גיונב )!
 רייפדב )* .ףאונ גיונב לבא יישרבו ם"ש י"כבו חייר ייפב ה"כו )5 .'א רת jm יעב וניבר ןייצט ןכו ל"צכ (?  .ןורהא
 wy א"שרהמה ינפל היה אל ןכו ףיאנת אל ייל na היב ירק ייל ונינפלו יועובשל ה"ר ייפב היכו ףאנת אל ב"ה י"כבו
 = מד ילייגנא v3 ץבוקב) חייר 'יפמ קתעוה )5 .ףואינל םישנ ול ליגרהל סופורטיפא ול השענ ייפ יישרו (* .ךורעה איבהש
 לכ : יועובשב ייחב ייפ שאגימ ןייירהו שיימו םדוקה עיייע )? ,םיברוא י"שריפ ןכו (* .ןיבקעמו תירוסה יטישפב (' .(: ז"ס
 תא תחפקמ, b" ייישרו )1? .לגרה תירחאב אוהש בקע ילמ בקוע ארקנ רבדה תא וב רמוג went הנורחאב השעמ השוע
 תא mb תונאותו ןיפיקע ומכ וילע אבש ליר ארקמה תא תבקוע הכלה יתאצמ יריאמה ייחבו ."תרקועו ודמעמ ובקע
 י"כב הייכ )!! .ארקמל תפקוע הרותה nan דיע טיינד Nb יודיק יוריבו .'וכו תרחא הנכתב ורימעהלו ותנבהמ ארקמה
 .העינמ ןינע בכע ומכ בקע ייפ ('ד ,זילבויא) n'53 nx בכע עייייע ף"כב : םשו (ey ביער y vy£ ילבבבו (** .ר"פדבו
 ייכבו )15 .ותערל יתנוכש ךורבו יוריה תא איבהו עשוהב ןכ ומכ ייפש ק"דרב ww" בוש )14 .ז"חא אבה יע כי'ג יייעו ₪

 .שקיע 'פ vix ומש שקע ל"או ומש בקעו רבד ונל שי anim ומש בוקעו דחא ר ב ד סייד לצא יקלי
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 245 | דקע — DAY | המר

 הרהטבו המכחב לארשיב םדא לכ לע תלעננ הרזע
 רכזוה דועו .לאללהמ ןב היבקעכ אטח תארינו
 ר"מ N'D 'יעגנ  ,ד"מ ג'פ 'ורוכב 'וינשמב ט"בער

mו'מ ב"פ . Ty "y!ורמאמ ו"מ ה"פ תוידע  

nemג"פ תובאבו . R'D 
Àkiba ben םיאנתב לודגה אביקע =( np 

 ןיאש םיסכנ 'מגב 'ודיקב ק"פב +1
 דיתע ינאש רושיע (איער זיכו ביעס ויכ) תוירחא ןהל

nni mobרושיעו עשוהיל  onsדית ע ינא ש  
 עשוהי ^ p^ (*ף וי ן ב הביקעל nm דומ ל
 רשעמ ותוא לש ומוקמו םיינעל סנרפ ע'רו יול היה
 ה"יחא]* /וכו ןותנ אוהש ול רכשומ
 מ"בל ח"ר 'יפב w^ ל"נה 'יפכו ,ו"ופדב קר ה"כ
 לכו .ל"נה 'ודיקב י"שרבו ש"ע Geom סישב) ; א"י
 םה אלה ע"ו תלדג תשרפו ותרובגו ופקת השעמ
 (האלהו 111 מיד) ף"זרהמ םירקבמה ירפס לע םיבותכ
 ןיקסנעלאמס פיר cm (016 nmi ללירב י"ר 'ה
 רעיודנאל 'חה ש"מ כ"ג ry (האלהו 87 םלוע zy יסב)

 לוכשא 'עב ש"מו (האלהו 45 (vr ף"זרהמ ע"מב
aem)הנומו ךלוה (ג'נק דצ ו"ופדב) ה'דס לעבו ,(א'יש  

 לכב רכזומו הנש מב ע"ו אבוהש םימעפ ב'ער -

 זמר הז לע איבה םש הגהבו םימעפ ד"סקת ס"שה
 סניכרה ןב אסוד 'ר חבשש המב יכ אוהו דמחנ
 ףוסמ, ךלוה ךטשש ע'ר ךירשא CUb יומבי) ע'רל
 םוכס דגנ ד"סקת אירטמגב הלוע "ופוס דעו םלועה
 ז"ער ע"ר אבוה 'תפסותבו ס"שה לכב רכזוהש
 הנלפהבו ,(מ"קוצ יאצוהב 'תפסותל חתפמ (y םימעפ

 ולגנ השמל ולגנ אלש םירבד (ט'יפ רידמכב) ורמא
 תילגנא ע"מב י"ב ע"ר ירמאמ "עו ויריבחו ע"רל

[Menorah III 334 — 

 םינפב p b:n Ts" הרישק py מ'למ) דקע
(bindenאל (גימ היפ תבש) המהב המב 'פב  

moyאלו  busדימתב ד'פ  Cןיתפוכ ויה אל  

 (.רינ תבש) 'רמג .ams) ןידיקעמ אלא הלטה תא

 ףוכי אלש לוגר לגרו די תדיקע דוקע הדוהי ר"א
 'גות ב'א) — .'וכו רושקו 6 ועורז by ודי

 כ"א pomo ןילוגר (טיל ייל תישארב  םידקנ םירקע
 'לב ןכ אל אוה דחא bum דוקע 'גותה תערל
 דוקע Py ןיא mesi ה"יחא]* .(דומלתה

 דככי ןב 'עב 'מושרה ע'למ napi ל'צוו הָבּוקְע
 הבוקעכ Áhnliehkeit) )& הרעה ep ,ביח)

 .בא רדבכי ןב ךרעב 'יפ eye vu) 'דהנס) אבלכד
 cy הפי הלועו אבקועכ בוט רתוי םשו ה"יחא]*

 — [תואחסונה ייוניש נ"שו םש 'יברע הלמ

 א בקוע רמ \'א (םייטרפ תומש) ןבקּוע ,אָבְקּוע *
 :א"ל mb 'פסות 'ייע אלוג שיר

a"אישנ היהש בתכ :ז"ט ק"מב י"שרו תייצ יא , 
orsי"'אב אישנה יכ אישנ לש יונכ קר היהש  

 ארקנ לבבב הלוגה שארו j22 דוככה םשב ארקנ
 'ציב .ו"טק "חספ אב קו ע אנ בר Wm אָנָּבְ
 ב"בבו אבקוע בר W^ א"עס ט'ל 'טוסבו א"עס ט'כ

aאתולג שיר הימחנ רב ןכקוע שרופמ "יא  
 pm DN יכ אתולנ שיר אבקוע רמ הז ןיא לבא
 ב'עס ו"ג תבשמ חכומרכו ףסוי בר ןמזב אתיצוצד
 י"שר 'ייע דחא םהינשש רבסש י"שר לע ע'צו
 ס"ד לעב וילע nbn רבכו ויזדל ה"ד : א"ל 'דהנסל
 ס"ד כ"ג y: eo" דומלתה תספדה לע ורמאמב
 אבקוע רמ היה ימ ןב ונל עדונ אלו .ה'פ דצ 33
 inm םייוו 'חהל וישרודו רוד רוד y" אתולג שיר
 :ד"ל 'וריע אבא רב אבקוע 'ר דועו ('ב האלהו 1
 'וכרבבו א"בטירכו ז"ואבו DP י"כבכ אמח רב ל'צו
 .ה"כ "יכרעב ה"כו mon רב אבקוע רמ xn" .ד"מ
 אבקוע רמ 'יא םלוכבו : ה"ג 'יחבזב : ד"צ 'ובותכב
 יתאצמ ןכו אמח רב אבקוע בר סרג ה"דס לעבו ח"ב
 אבקוע בר 'ורודה רדס איבה ^C 6 א"עס ה"ס מ"בב
 רקיע לבא ב'עס א'צ 'יחספ אנשירפמ אנניח רב
 אינודשרפמ אנניח ברד הירב א קיא בר "נה
 ייחפפ סיד) אינרשפמ פ"א י"כבו 'מ ס"ש י"כב יאדכ

 ib :ז"ל תבש ןשיממ אבקוע .בר ('ד | ,6 אימק רצ
 y" אבר ימיב אבקוע (C בר 0n. b 'ציב א"עס
 y3' וניבר 'יגמ חכומ ןכו רתב ה"ד Y) vn 'םות
 םש תוועהבו םכוע 'ייע 'ב ףדנו mv 'עב דד

 י בר( (.גינק 1087( ה"דסב היקע בר ע"ייע דועו
 "^n א'יפ 'וריע v^ י"אד NYDN ןבקוע ,אבקוע
 :כ"ק דצ nib "yh" : ח"עד ב'פ aum" 'ורי ד"עס

N'OpP *ד"פ 'יחספ .ט"י 'וכרבב לאללהמ ןב  ; 
 ps C Por 'ר] omm יבר voy דיעה

 ייגה ייחספ פיש ייכב לכא יוכרבל םיד y" ייגה spy הייכ )? vy א"נק רצ ו"ופד ה"רסב רייטב ייאדכ .חימ אלו )!
 ףיזרהמ עימב ףפמעק ר"ד יה שיימ כ"ג yr" ייחספל סייד y" ונינפלכ והיגה לישרהמהו םינושארה יפדב ה"כו אביקע 'ר
 .א"הב יוריבו ףלאב ייא ילבבב יכ עוריו ףילא mos אביקע יעה עצמאב םשו טייק יייכב ןוכנ ?nes .האלהו 147 הייח

 .ועורז יבג לע גיונבו חיר קיתעה ןכו (* .ןידקעמ תוינשמבש ינשמב לבא סיישה ישמב p היכ (*



> Q5) תורשעמב ק"פב (Graben, Vertiefung 
 pw םנכתמש אמונ p^ .הקועל דרישמ ןמשה
 | 'עפ mb יוריע ןיפתתשמ דציכ 'פב .( ןמשה

-- 
+ 

1 

 = ס"שב) םש 'וריעב ח"ר ל'זו הייחא|*
1 

BA. 
m. 

 .הרעמה תקוע (א'מ) תואוקמ ו"פב .הקוע wy ןתצקמ
pwהב ןיליבטמ  "bןהב ץכקתהל הריפח הלא םג  

 ,םימה
^b Gomץראב הריפח ומכ איהו הקיקח 'למ הקוע  

 < הז איבה תואוקמל ג'הרו כ"ע cUm וב ץבקתהל
 - ותיתחתב בוקנ 'תקוש ןיעכ וז הקועו 'יפו "יבוריעד
 - 'וריב ה"נכו כ"ע הרעמה יפ לע וא ביבה יפ לע ןותנ
 — ;ה'כד ח'פס 'וריע 'ורי ,הקועל דרי + א'נד ז"פר מ"ב
 < "וריע 'תפסות ,הקועה תאלמתנ .. הקועה הבקינ
 = -ישעמל 'פריא י"כב pen ,(ל'ש (iim רטסג א"ייע ו"פ

 < = "ואוקמ 'תפסותבו C spypb דרוישמ א"פס ןושאר
 = .י"כבו תויונח יחתפבש תויממגו טיטה תקוח א"פר
 א'פ 'ואוקמ ש"רב ה"כו טיטה תקזח ם"טב 'פריא
 כ"ע 'וכו טיטה תוקיקח ומכ טיטה תקזח 'יפו ד"מ

^em(ל"גה יוריעל חיר ייפכו) אוה ןוכנ  wmmםלענש  
 לחומ pip ןכו טיטה תקוח ל"צש ש"רה יניעמ
 vb» "nb) 'פסות) אמט דבה תיב תקיעמ אצויה
 תקועמ ל"צש לנו )671 טיקוצ) יפריא י"כב ה'כ
 תיב תקוש סרג ב"מ ט"פ 'ורהטב ש'רו ("דבה תיב
 שפנ תקוע ןינעבו -- ז'חא אבה ע"יע לבא רבה

(m ^b nu)ע"ייע  aei [3 pon 

 תיב ילכ טרפבו רתימו לבח Ue ע'למ ל'נ לקע
Flechtwerk in der הכבש השעמכ "on 

  122. (Kelter(:דיטק תבש) תיבח 'פד  Compאצויה =
 הפיפכה םש לקע, p^ .אממ דבה תיב )* לקעמ
 הניאו הפוק ןימכ היושע איהו םיתיזה וב ןירצועש
 הכבשו הדוצמ השעמכ תגרוסמ אלא הלודג הלוכ
 ןיניערגה ןהש תפגה ראשנו םיתיזה ןירצועש רחאו
 jb טחסנו לקע ותואב mes ןיסינכמ םיתיז לש

" | pp לקעח לע ןינתונו וב ראשנש ןמש לכ nem 
 .בלול 'עב שרופמ דועו (' אתכרפמ אוהש
 נ"הר D "by" ה"מנר םשב "p ou^ ה"'יחא|*

 C םתפ ןאכ איבהש b^ אוהו 'וכו הפוק ןיאיבמ

 = «mp םשב םש we (" ל"נה i'm 'יפמ קתעוהש

 רקע (wb 239 יברעו מ'למ אוהש רומלת לש
^bרזגנ ןורחאה הז יכ 'גרת לש לוגר ןינעל דנא  

 ןיבהו ןאצה ילגרב םינבל םימתכ b^ .)=) ע'למ
 הרישק תארוהב דקעו .דוקנ ומכ pp 'נרתה
 ןושלבכ וב שמתשהו 'גרתה קיתעה אל הברקהל
 ,בייב יקיול יב n" ; 'ט יב'ב תישארבל יגרת יייע) ארקמ

 ר"בב ל"זרדב m'53 ('כ ,'ז 'כימ 'גרתו םש לעפתאבו ;ז"כ

 «pn תא py" וניבא םהרבא היהש המ לכ ו"נפ
 םהרבא דקעש העשב ג'פ ר'קיו ,'וכו ןטמלמ ונב
 ג'ע דוקעו mos ל"פ םש 'וכו ונב קחצי תא וניבא
 ,דקעיל הזו דוקעל הז ו"נפ ר"ב לעפנב .חבזמה
 ,'וכו ךינפל יתדקענש הריקעל רוכז יתבר 'קיספ
 yy ודיקעהו :ע"ק דצ כ"רד 'תקיספב לי עפה
 'מגב שרופמו ותוא ןידיקעמ ל"נה Ten ,חבזמה

ovתדיקעכ לגרו רי : א"ל  pnה"כו םתרבא ןב  
 דוקע b Cr^ היפ תבש 'וריב לבא .ד"נ תבשב
 אלש דוקע Cm ד"פר תבש 'תפסות י"כבו nns דיב
 אב 'תליכמ mrpy םשהו ab וז וידי יתש ףוכי
 רכוז ב"פ vpn .קחצי לש ותריקע םד 'ז 'שרפ
 תדיקע םהל ריכזמ ט"כפ םשו קחצי תדיקע ה"בקה
 רכזנ תא ד"ע ה"סד ב"פ תינעת 'ודי .םהיבא קחצי

onoיייע יתבר 'תקיספ ,םהיבא קחצי לש ותדיקע  
 .קחציד אתדיקע vb א"כ 'א י"הדל 'גרת ליעל
 nmn ךכו א"מ ד'פ Bn ןברק תברקהל לאשוהו
 ז"נ "טיג yen הזמו 'וכו םורדל ושאר ותדיקע

3'ybהעבש יתדקע ינאו דחא חבזמ תדקע התא  
 -- [חבזמה ג"ע ןברק יתילעה 'יפ תוחבזמ

 auf הדיק or wp תויתואה ךפיהב פ'למ) דקע
(die Knie fallenישארב) 'הל הוחתשאו דקאו  

 C תיחבשו תידואו תידקעו C9 י'רת v5) ,דיכ
 ונדוע וניבאל ךדבעל םולש וומאיו
 םתרמאו ,(ת'כ oo וחתשיוודקיו יח
 ווחתשיו 'םעה דקיו יונו'ייל npe חבז
 "ינורחאה םינויצ ינש ה"יחא]* | | ,(זיכ יב"י תומש)

 bw יכ b^ י"רתב ונינפל לבא י'כבו ו"ופדב קר
 א"ל | ,'ד 'ומש Ia י"רתב "יא לבא יתבתכש ומכ
 הצרא pum v5" םש 'ב י"רתו ודקעו :ודקיו
 — [ןמגרותמב 'ייע אערא לע [דקעו ל'צ] (דקאונ

 שיירב היכו (* npn תועטב 'ציניוו ע'יפדבו "23 ןוכנ ה"כ (* ,ודיגסו ונחגו 'א י"רתב גיונבו f) .תיחבשו תינחגו ג"ונב ('

 .דבה bn" ייפופדבו (* .לקועל ס"יטב ייסופרבו )5 .נ"ד ביש 'שעמ 'וריב («me אוה אוהו הריפח b^ םיבמרל מייפבו
 לוקעמ "^n 'יפבו לקעימ ג"ונב (* .להומ י"שר :v33 לחמ yw omo וא לחומ ליצו לחמ ע"פדבו ט"ק ייכב היב

 תייטב כ"ג pe» 37 nnne mb ט"רסב ג"הר b5" קתעוה (* .לחמ יעב בי'ג סרג ןאבר ייגכו לינה ייברע הלמבכ ןוכנ אוהו

 ,ש"ע : דימק תבשב (אנליוז סישב) חיר ייפכ b^ להמ יעבו ('* .ש"ע nbi ys יתשריפש תויפוג
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 םהב וצבקתיו הניפסה תועיקבמ ןיגלדזמש םימה וב
 ןכ םג "yw ל"נה ע"למ- אוהו כ"ע Tn םימ
 וב דיבכהל אשמ nnb ךרד הניפסה תיתחתבש
 יילכ 'תפסותב 'יאש המ הזו (Ballast) הניפסה
 תא וב דיבכהל יושע אוהש לקעה א'פו מ'ב

 — [הניפסה

die Krüm- רהנה תוימומקע 5e "bey =( לקע 
Jie! ע"למ לקיע ;mungen 008 8 

 'פד ג"רב der Krummbeinige) ? 3\% בקנל
 יבראד אתלימ יאלגיא («GUY amm תנוזינ הנמלא
 סירומה 'מגב ןידימעמ ps 'פב ,('ווה ילוקעב
 ילוקע p^ .אכיא ירושפו ילוקע םתה ל"א c5 ז'ע)
 ירושפו תוימומקע רהנה תפשב שיש תומוקמ
 ןהב תכשמנ הניא תיבחהש ןיכומנו ןיהובג תומוקמ

eniדיכ 572( לופינ 'מגב רופחי אל 'פב .) 
 ירושפו ילוקע ('יאתא (אריקד יאהמ ד אתי א
 ט'צ םש) וריבחל תוריפ רכומה 'פד ג"פב .הועבט
 — תוימימקע ךרר b^ .ןותלקע ךרד ןהל ןתונב 6790
 (* סקיפ לעבו «C תורוכבב ז"פ ולא ןימומב
 ןיאו ויתוסרפ ףיקמ אוהש לכ לקיע והזיא לקיעהו
 ה"יחא]* — .[תושקונ ל"צ] (תוקשונ) ויתובוכרא
 רומא ארפסבו ןלקע an^ ה"פס 'ורוכב 'תפסותבו
 ימ ל"נה ע"למ sm ןלקיעה 'ג 'שרפ 'ב קרפ
 ל"נה הארוהמ ע"ל כ'ג ילוקעו .תומוקע וילגרש
 לועפ ינוניב (nmm םוקעו תווע 'יפ לקע מ'לבו
 ראותהו .לקועמ לקמ ח'ש 'פ  וניזאה ירפסב
 ל"נה 'הנסו "יעיבש 'תפסות 'יעיבש v^ תולקלקע
 יאמד 'ורי ןותְלקע מ"לב ראותה דועו .'א לקע 'עב

 -- 6 [ןותלקע ךרד ונלאשיש והמ ,ד"כר ד"פ

 6 יירת üng 5p) ומכ אלקיע — לקע דע
 איקזעו ('ג יאיל יבדמב) זמוכו ליגע תעבט

 ,ליגע «ce ליקע ןיערדאמ אילקיעו אתעבצאמ

 א"ער ט'נד א"פ 'ישודיק 'ורי (Aquile) םליקע *
 יורי .הביקע 'ר ינפל רגה סליקע םגרית

 הרותה רגה סליקע םנרית ג"ער א"עד א'פ 'ליגמ
 www וסליקו עשוהי 'ר p» רזעילא ^ ינפל

vomול  meeםדא ינבמ  ^v [nx]כוס ' 

p»py * - לקע 
 ןיכרוכו ןתוא ןימקועו ןילקועש ןילקע ןיארקנ יכהלו
 םקע ומכ לקע ןמ לקע רזגש הארג 'וכו ןתוא
 ןויכש כ'ג חכומ ןתוא ןיכרוכו ושוריפ ךותמ לבא

Je. obביבס ךרכו רשק  umbindenםשה וגממו  
Jueשרופמ ןכ תמאבו רתימו םילכח יוושיק  

 ןילקעה b'n 6טיל רצ ןילרעב יפר) 'ינואגה 'ושתב
 ידכ םיבנע לש לגל ןריזחמו (' תורוסימ ןיאיבמ

sovלש תורופימ ןתוא ויה םאו לגה דופתי  
 םירצנה ןמ תושעיל ןכרדו .ש"ע 'וכו 'וכו םירצנ
 םירצנ לש לקעה : ה"מד ה"פס ז'ע 'וריב 'תיאדכ
 )5( mp ז"ע 'תפסותו ,ה"ס הדנו .ה'ע vy ילבבבו
 ןמשה ז"מ א"פ 'ורשעמב ה'נכו .ןירצנ לש םילקעה
 'וכו לקעה ןמ bmw דריש י"פעא הקועל דרישמ
 לכונ הז יפלו א"פס ןושאר רשעמ 'תפסותב ה"כו
 לקועמ אצויה לחומ es" 'ורהט 'תפסותב םג היגהל
 יורשעמב ם"במרה 'יפ "ne ,(םדוקה ע"ייע) דבה תיב

avםילכחה םיחקול ויה יכ לבחה אוה לקעו ל'זו  
 םיתיזה וכותל 'ירבוצו לוגע ילכ ומכ םהמ םישועו
 ארקנ םילבחה ןמ יושעה ילכה ותואו םתוא 'יטחוסו
 לבא ל"נה םינואגה 'ובושת 'יפכ והזו .כ"ע לקע
 לוגיע ומכ לקע bw" תצק הארנ ח"מ b" תורהטב
 תעב םיתיזה zip ףקה sun דבה תיב לקע ל'זו
 .םש ש"רה כ'ג p" כ"ע םצבקלו םרבחל הכירדה
 תיב לקעל רמול לוכי ל"א ? רמזו ןהכ .,ו"כ 'דהנס
 םא לקעל םא עדוי בלה ל"א ךירצ ינא דבה
 'שוריבו ,ג"פר yw" 'תפסותב ה"כו תולקלקעל
 בלה יעב אנא popyb ל"א .ה"לד ד'פ "יעיבש
 לש םילקע ו'טפ ר"מש ץובקה mp 'וכו עדוי

 — ([םיתיז

 הניפסב pon ןיצבקנש םוקמ ג3*== ע"למ ל"נ לקע
der התיתחת wm 
(Schiffes, wo die Schiffsjauche sich sammelt 

 (*ל ק ע בו הניפסב ןילועה םימה 0( ןירישכמב ה"פב
  ^b.הניפפה ספותש לבחה א"ו .הניפסה לגר

 ה"יחא]*  ^bל"גה ע"למ םדוקה 'עמ רמוא רזנ א"י
  "bלקע  banלגו ןושאר ^52 הארנ יל לבא

 ןירישכמב ם"במרה תנוככ ל"נ הזב ותנוכו הניפסה

unterste Raum des 

 ץבקתמ רשא תוניפסה pai םוקמ אוה לקע ל"זו

^b wm )'הכירכ  Gebundתורסומ ומכ וא  ^bהיכו (5 .לקועב ע"פרשבו לקיעבו ר"פדבו ט"ק י"כב ה"כ (* .םילבח  

 ע"פרבו אריקד איההמ ה/ימגר v3 ייגכ nan רקד יעבו איפדב qui n (* .אמייק הוה ילוקעב אבראר ג'ונבו מ"טשב
^W [NO(* .םייונישה נ''שו רקד עיייע !ארקד יאהמד 3033 )5 .אויקד אהימד התיא  i733ייכבו סקיפ ךורע 'פדו םיקיפ  

 .תולקלקע תוחרא ךלוהש ןטשה ל'ר ןותלקע ילולפב תוחדכ"הויד ףסומב ןטייפה דפי ןכו )^ .שיע סקפ 'עב ה"כו סקיפ טייק
 .ךיתותפשב ןח קצוה )3 YD 'ילהת) קוספה ףוסמ היארה יכ יוגו תלמ יתפסוה (*
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vm סליקע םגוית אמוחנת ר'א Uy ra ve 
 רודיה (^ om yגיח  ^v QG'bpה'כד ו"פ יאמד

  TYסליקע  py pon «mומצע לע רימחהו ויחא
 םיכרע "יע שרדמב אבוה םימעפ המכו .'וכו
 ,האלפ ,םלע ,ארטצמ ,האיסנתא ,םויקא :אירכמוטסא

 poo 'וריע ,ךתימומקעל אנטישפ Y 'דהנס

 , 2 Oy ג"יד ט"פ 'וכרב v 355 pn^ התימומקע

 = ךוד ג'ע ח"יד s'b םש ץובקהו דצה jb תימומקע = א'עס b^7 א'פ vy "nmn" תימומקע ךרד

 L0 ר'קיוב ה'כו אָתּויִנָמְקַע ס"לב םשה רועו .תוימומקע
  ומע אב ה"בקה תּונמקעב אבש העשב א"יפ

 :ריסח Dy 'פ ^n רומזמ ט"ושב «n תונמקעב |

 י"רת .ןכ ומע אב ה"בקה ףא תונמקעב ומע אבשכ
 Lo .אתונמקע ןוכבלב תיא אמליד 'ד ,'ו "רבדל 'א
 "  "יאלכ v my" ליעל y הָמיִקְע טשפומה םשהו
 Mtr" "eps ,'וכו המיקע p" ב"ער ט"כר ר"פ
 = ראותהו .התא ח"תש רכינ התא ךיתפש תמיקעמ
 = נ'פר יאמד rv" ,לגמל המוד םוקע .ב"ל 'כוס םוקע
 ו גיעס ח'יד א"פ 'וריע 'ורי ,אוה םוקע ב"עס 27'2

 mp ןפוד : 'ו 'כוס הבקנל py אובמ .'ו ילבבו
vוריבו המוקע היתעבצא ב"עס ז"סד ר"פר 'ינעת ' 

 'גרתבו אָמיִקָע פ"לכ המיקע ב"עס ה"עד ד"פ 'ליגמ
 'גרת רכז ץובקהו .אתמיקע אחראב 'ו ,ב'כ ילשמ
 םימוקע א'מ פ'ר ר"ב .אבל יִמיקע יכ so םש
 ץובקהו :ד"כ 'ליגמ הבקנלו .סקס ע"יע לבא
 יא י"רת אנמקוע ראותה דועו .תושוקע תומוקע
 ('שקע רוד תקתעהל אנמקוע ארד 'ה 305 "ירבדל
 וניזאה ירפס ;ג"י ,'ה בויא 'גרת אָיִנֶמְקוע ץובקהו
 'מוי ימלשורי .םילותלתפו םיִנָמקוע םתא ח'ש 'פ

Ueהבר ארקיו ,םינמקועה לע : ד'מד  *p 
 (ןינמקוע) םינמקוע : לדגמכ e  םירישה רישו
 (יז וחיל onn" יתיוענ 'גרת םקע לעפהו .בלבש
 an ילשמ uw) ppp לי עפ יג וניב .תימיקע

qs Tun gcאניוה  EEו  
 < י"פ ר"קיו ,וראוצ םקוע למגה )2^2 ב"פ 'וריע 'ורי
 :ד"מד ז"פ 'מוי v^ ל עיפ ,וירחאלו וינפל ומקועו
 'ליגמ .ןאכלו ןאכל ומקעמ mm לדגמכ 'פ ר"שהש
 כ"פ .ר'דמב ב"י 'יסר קלב 'מוחנת vb םקיע : ז"י
 ,'ג 'יחספ .םקפ 'עו סנילכ ע"ייע vb תא םקעש
 ר"דמב ו"כפר ר'קיו ב"לפ ר'ב 'וכו בותכה םקע
 "| msn שלשו םיתש ה"בקה םקיעש וניאצמ ט"יפר
 ."יפ nbw" nin 3^ רומזמ b^w 'רדמ y 'וכו
 ומקע 3b ר"ב ,ר"יפ יתבר 'קיספ 'ד 'יס תקחו 'ט
 המ ט"פ ר'מש לועפ ינוניב qum תא ילע
 +. + 207 תמקעמ תוכלמה ףא םקּועָמ שחנה
 v" .םקועמ הערפ ףא םקועמ שחנהש םשכ

 םשב וניכר ונייצ םיכרעה הלאב יכ ^ ןורפ ,טקלפ
 סליקעו .ש"מו ומצע ינפב 'ע לכ 'ייע םישרדמה
 פחיה תלמ םג קיתעה רשא דע הלמב הלמ קיתעה
 nmn ותדילו ובשומ םוקמו .ל"ש ,א"ח ע"ייע תא
 ארפסמ הארנכו ע"ומב סוטנפ ע"ייע סוטנופ
 ,היכ pu ךצואב רשא ('א ישרפ 'א קרפ) רהב שיר

Cסליקע איצוהש המ אל םילכוא ךציאבש המ  
 'ר רהב 'קליבו \'[פוטנופל] (פושנופל) וידבעל
 .סותנפל וידבעל pib קנו א איצוהש המ ט"נרת

ns»סליקע לבא סלקנואב סליקע ףלחוה םימעפ  
 םיניע רואמ) הניב ירמא yr" רוחל סלקנואו דוחל
 יהו ק"דר 'ה 'צוהב 388 ה"מפ (סימודאה ןמ עירל
 הטש (18 הרעה יב ירורהמ vn יירוהיה תורוק) ץטערג

mmsש"מ כ'ג 'ייעו ןינעה הזב  mcnרענילרעב  
 .האלהו 92 דצ סולקנא 'גרת ורפסב

 «qp םע sm מ'לב לקע ומכ םילב) םקע
;krümmen, krumbiegen, windenהמיקע  

 ןילעופה תא רכושה 'פב Krümmung) תימּומקע
 תותימ 'ד om CU n ןילכוא ולאו 'מגב
 רמא ןנחוי 'ר (ביער היפ cmo" בוא לעב ימנב

 תותירכב ק"פבו .השעמ הוה vb תמיקע בייח
 'פבו 8 (א"ער 'דו ביעס יג תותירכ .ללחמה 'מנב

 תמיקע C המ תובותכ) תרויגה 'מגב התתפתנש הרענ

 יענענמו ויתפש םקעמש b" ול ומרג ויתפש
 mim :הביתה mm 9" ד"לפ הבר תישארבב

moyט 'להק) םילודג םידוצמ '. Omןנמכו ןמקע . 

 (m^ ןמכ ע'ייע pes ןֶמַקע דקנל ךירצו ה"יחא]*
uaאָמקַע דיחיהו .תואחסונה ייוניש נ"שו  pam 

 ערהל המרעו mms ונינע m ,דּוצ ןמ םידוצמ
 ילשמ 'גרתב ,אָמּוקיִע bL ומכ אוהו ,ותלוזל
 אוהו שקעו ,תושקע תקתעהל m ,m" ;ר"כ ,'ד
 'ו ,'ז yw 'גרת (Verkehrtheit) ס"לב אָתּומיִקְע
 ןייטמדו 'ה ,ה"כק 'ילהת י"כ 'גרת C mme תומיקע
 ,'ב הכיא 'גרת mewpy םשה ןכו ןוהתמקוע רתב

e"בלבש תימומקע .ט"נ 'וכרב ךבל תימומקע . | 

ma ('יה 'צוחב ןוכנב  o"רצ  ay» vpאיגער 'פדבכ (* .השעמ (יוה) יוהנ ויתפש תמיקע גיונב )* . *) ב יירתבו' 

 .אמקוע ארד
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 ונבשי 6י ג כ שנ ש p" אברקע היתסקע סקער
 — ברקע C תציקע ןתציקע (יימ ,ביפ תובא) ומכ שחנ
 ל"ו ה"יחא]* — .(תואחסונב בותכ ץיקעד 29
 אנרקע היצקעיל ץיקעד ןאמ םש ium 'ורוכבב
 הצר אלש ינצקועש 'מולכ ץקע ןאמ סרג ה"מגרו

 — [י"שריפב nu 'וכו הכלה רמול

 לעפמ Rünke, List המרע b" ןיפיקע — C ףקע
atcיפ ' popשוקעו 'מיקע  ver- 

(drehen, verbiegenןיא 'טגב ליכאמו לזוגה 'שב  
 וילע ןיאב ןיא .רמוא ע"ר (איעפ ('ip p ןיטרופ
 בוכע ילב ב"א) — .(" תוימומרעב 'יפ .ןיפיקעב
 י"לל ילוא ב"ר תנוכ ה"חא]* — .(ענומ רבדו
 ןוכנהו 60 ב"ח ר"טב רעלזייא 'חה תרעשהכ 9%(
 'ודיק 'וריב תמאבו םקע בקע ומכ p y'b^ אוהש

N'Dט"נד  ^an Tyתפקוע הרותה תומוקמ 'גב  
 תארוהב 'ה'נכו ש"ע 'ב בקע 'עב א'סכו 'וכו ארקמל
 םדא NP אלש ג"ע ו'מדה"פר 'יטינ 'וריב לעפה
 תועמ ums הולמו הפי וויבח הדש תא האור
 וניבר b^ הפי כ"או .םירעה p^ ונטמ הלטונו ףקועו
 .המכחב p "wo^ תוימימרעב ןיפיקע םשה
 היה bm (ומוקמב (nw cy יריאמה 230 בתכו
 םירודנ םניאש םינומדקה םילילאה ידבועמ סכומה
 יכרדב םירודגה ןתואב מ"מו 'וכו תותרה יכרדב

mmnןידל ונינפל ואב םא אלא ןכ רמאנ אל  
 בוקי אלא טחמ אלמכ ךרדה תא םהל ןיריבעמ ןיא

 - ['וכו רהה תא ןידה

D'b'py *ףקע לעפמ)  ^bףקיה ןינע  umkreisen 
 «Cireus y) ףקיח םוקמ b^ םשהו

 רמאו nw" ךלמל לשמ ןנחתאו שיר יופס
byתיעיבש יגפ לכאיש ימ  vmםיריזחמ  

 ינפ הלכאו תחא השא הכלה םיפיקעב ותוא
 שיר 'קליו םיפיקעב התוא םיריזחמ ויהו תיעיבש
 ב"פ ר'בדב ה"כו ןופמוק ירפס םשב סרג ןנחתא
 ילואו ש'ע vp םשב ןופמק 'עבו א"לפ ר"קיוכו
 הגפומ םוקמ ומכ ונינעו an" וז ("םייקל שי ז"כב
 םינירבעה ןיכילומ םש רשא Cireus ןיעכ לוגעו
 יניקשי 'ם ר"שהשב 'יא ונממ לעפהו .זובלו הפרחל

 ייאלכ יורי . םקועמ לחנה היה vy ב'כד ה"פ 'וריע
 ילשמ 'גרת .ונש םקועמה סירעב ב"ער ט"כד ד"פר
 לעפ תה .'מ DP ל"צכו ןמקעמ ^n .ח"כ ;ו"ט 'ב

 — [םקעתהל אבישכ ל"נה ר'מש

 ל"זר 'לב ץקוע iz ס"לב p^ אָסקוע — םקע
(iachelיוכרב) ןיקיזה לע 'מגב האורה 'פב  

 חנמד אבוקעד ('א םוק ע אל יא ירימגו 605
 ברקע ץקועש םירבדה ןיארנ 'יפ .רניד רהנב
 בגז אוה שע הנצב ןינוממ ןהש אוה המיכ יבכוכמ
 6:'ק יורי (*ןישרש 'טגב ןילפת איצומה 'פב .הלט
 ופוסל לענמל שי p (Ca" פ קו ע היל תיאד אה
 'ואחסונב 2/8( — .םיבשעה תא רבושו דח ץקוע
 ג"הכ יכ יתרמא רבכו ה"יחא]* — .(אצקוע בותכ
 'שמאו ט"ק "^35 ןוכנה לבא םינושארה ע"פדב
 םהינשל דחא p" .ץקע 'עב ורקיע היה הז ילב יכ
 'ע mp "yi bs ילב ץקוע 105 אסקוע ס"לב יכ

 — ypy] 'עו ,'ג סקע

 5 = 459 פ'לב p^ אָסקוא = NDDY =) םקע
 גרואה 'מוא רזעילא 'רד ג"סב CWinkel תיוז

 אכיא לכ (.דיב הציב) ןידצ ןיא '8* נ"רבו 6 YP תבש)

 תויוז 'יפ לודג רביב ('יסקוע יסקוא (*הי ל תיאד
 -- חרוטב אלא םשפותל לוכי ןיאו םשל תוחרובש
 הייחא]* = .(יצקוע יצקוע בותכ תואחסונב 28(
 ילב וניברו יסקוא W^ תבשב פ'א ס"ש י"כב לבא
 יסקוע רחא רפסבו יסקוא דחא רפסב האר קפס
 עדו הפיה וכרדכ 'ואסריג יתש איבהו (יצקוע =)
 לבא an^ וז לע יתוריעה רבכ xps) 'עב יכ
 אל הניאש הלמה תרזג ןינעב יתבתכש הממ יתרזח
 'יפכ n "פו תיסרפ DW יכ mov אלו תירוס
 י"כב יב עדו .תבשל םש 'ייעו 'ציבב י"שרו וניבר

"pרדסנ  yn mסקע 'ע םדוק ץקע ה"דב  px 
 — mw] ס"טו יצקוע an ^N^ 'עה עצמאב

 ומכ אסקוע ןמ 5605 סקע לעפב ס"לב (b^ סקע
 'פד ג"רב 'ורוכבב ache NXpiP) = ץקוע

 ןאמ תשש בר רמא 6א'% ןישדקומה ילופפ לכ

 -- ווב

poi mo» (!לכב  my v2ר"פרב לבא מייאפדו  mbפיטב םקע 'חתמה רובדב הייכו המוקע יציניוו , immiאצוקע . 
 הייכו אצקוע עיפדב לבא ח"ר b/w (pa^ יייכב אסוקע היכו איפדבו שיק "23 היכ )5 ,ןישרש ס"טב עיפרבו י'כב ה"כ )*

w23ןעכנימ  immיצקוע . *( תבשב הייכו יציבב ןוכנ היכ v»אכילד תועטב םש יפדבו םייש . *) m3ע"פרבו ביה י'כב  
 ןוכנ ה"כ )5 ,ילשמ ךפונ אוה יכ תוארהל ד"פב בכוכ רסח הידב םשו 522 יאיח (* mobi הטמל yr" יסקוע יצקוא
 = גארפ יפרו ט'ק "33 הפיה bn m/3" )* .תסיקע ןתסיקע רייפדב (* .ונכשנש יציניוו mb 'פדב לבא ימאו ר'פדב "23

 ,ינועל יה תעדכ ('1 .תונמרעב ע"פרבו ביינש קייחעב ןוכנ ח"כ )5 .ץקע ךרע יעה הזל ומידקה ע"פדשב לכא
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 פסות y" ילכב דח רכדל לאשוהו ,ןיצקוע וב
 = | ,וכו וצקוע לטונו ץרפנש שוחרה א'פר מ'ב 'ילכ
 | ב"פ ר"ב un uvm א'ה ms לש wn רבדל
 < תכישנ לש דח רבדלו .הלעמלמ ולש ץקועהו

 bp" ץ"בשרל תובא ןגמ 'יפב יתיארו — C ברקע
 איהו וכזזב ץקוע אוהש ברקע תציקע ןתציק
 הצקוע . . הרובדה המ א"פר ר'בד .'וכו הברה השק
 נ"שו ^ יגיח) אתרבד ע"ייע םירהאל הצקוע . .רמ

po» "mnלעפהו .ךיצקוע ןמ אל קלב  web 
vר"שהש ,יחו רברבח וצקעש : ב"יד ח'פ 'וכרב  

 םש , םב ץקע אל אנעטרופ ייפא : ךלמהש דע 'פ
 'ח יירבד 3n" .ןיכוב qm םתוא ןיצקועו : וזחא

seןכו םירבדב הכישנל לאשוהו .ןיִצקע ןיברקעו  
 sticheln רובדה stechen ןמ לצאנ ש"אלב

mmזמרנ אלו ותזמר ןאמתו 'פ ר"'תסא ןינעה  
 הציק ע טשפומה םשהו (py אלו ותצקע

 -- a] סקע עיייע ל'נה תובא

"pn ץקועב ץצק ד"עפלו רקע ^b wr» yp 
  (abhaeken, am Stiel abschneidenתיז לכב

 ויה 'פב .לוכשאה תא ypy (ג'מ) האיפב 'ז 'פ
 ץקעש ןוגכ (. אימ (ome קדבו השעמ 'מגב ןיקדוב

msnה"יחא]* = .רקע 'יפ .לטקימ הלעד תבשב  
 טוקל 'פ י"שר לבא :'ע ב"ב הנאת ץוקע py ןכו
 :ו"נד ה"פ ינש 'שעמ 'ורי טשפומה םשהו ,םיניאת

 — [הציקע רכש

"eM339 ע"למ) קיקע ( (Carneolקוספב 'גרת  
 ןועמש ^C יה שיהש) בהז ילילג וידי

 ה"יחא]" | .הבוט ןבא ןימ b^ .קיקע לע ףילג
 חקל נ"שו (ריסק m" קרי ע"ייעו הדטפ אוהו

[nw — 

 ס"לב n'3 וישרשמ 321 תשילת ןינע מ"'למ רקע
 ירוקע Cntwurzeln, 108- herausreissen) רקע

 435 (ביעס היס m5"  תוער (תויהמ תוינטק
 תולותב דחא 'מגב ףלוחה 'פב .(' 'ל 'עב ונשריפ

moa)דע ^2! הנטקו הנקז הרקע התיהש וא 6 ב"מ  

 הדוהי 'ר מ"ר ירבד םישדח'ג ןיתמהל תוכירצ ןלוכ
vnbדימ אשנילו סראיל . pmלע אכה 'פב  

 .ץקוע ד"ער ד"יד ד'יפ תבש 'ורי הרובדו ברקע |

 רקע — םיפיקע "
 ה"בקה לש ונימימ אצוי qus היהש דמלמ
 mie תא ףקועו רזוחו לארשי לש ןלאמשל
 .ףיקמ ומכ ףקוע ירה 'וכו ףיקמו nm 'וכו לארשי
 ךרד (רבדה) ?wi היה ג"טש '5 הכרבה ירפסנו

weתא ףקועו לארשי לש םלאמשל שדוק לש  
 'וכו לארשי הנחמ

Stel, אָצקוע ,ץקוע stechen (סקע ומכ yp? 
(Giachel, Spitzeתבשב ורמא לודג ללכ 'פב  

cv»ויהב .ןהיצקועו ןהיניערגו ןתפילקמ ץוח  
 יאכז ןב pum השעמ ?C0 "ירדהנפב ה"פ ןיקדוב
 איה ובש הנאתל שי בנז ןימכ 'יפ םיאנת יצקועב

nonהרירח לטנש טחמ .ץקוע ארקנו ןליאב  ') 
 ה"פב .ררח y2 "p' רבכ (הימ גייפ יילכ) הצקוע וא
 p pum" לע [ודי] ןתונ אהיש ידכ «CU הדנב
 G2 'מויב 'ב 'פב C ושאר אוהו דד לש דודיחה
 אוה ץקועה b^ .לגרהו ץקועה ?C דימתב ג"פבו
 ריג 'פב .הצעה תמועל Ce י'ג 'קי) ביתכרכ הצעה
 בר רמא vw) יילו לילשב גהונו 'מגב השנה

ammתובית יתש ולאב — ןירוסא ץקועבש ןיטוח  
Copsעו 'א ץקעו ' Unsדחא ":'0 םה  Bn 

 וניבר בשחו 'ב «pp 'על ןויכ סקא ש"מב ה"יחא]*
 אוהש יתחכוה רבכ לבא ןאכד אצקוע אוה אוה יכ
 דחא ץקעו Dpy יכ ותא קדצ nr לבא bn פ'ל
 הצקל לאשוהו דח רבד לכ ס'לב ןָכ ארקנו .םה
 אינונ pos ד"ע osi ט'פ ovn v מ"ד רבדה
 jm היצקוע jm היצקוע יבג ןהד הישיר איילצ
 לכ תלחתמ .ד"כד ה"פ יאמד 'ורי .ןהד הישיר יבג
 ןותחתה הרדש אוהש הצעה ארקנ ןכלו ץקועו ץקוע
 ץקועהו לגרה א"פ כ"הוי 'תפסות ,ליעל y ץקוע
 תלדלודמ הילאהו ונימיב ץקועה ג'מ ד"פ דימת
 י"שריפ 'ייע ץקועה יפנכ א"עפ $" יילוח 5
 אקנה  ,ג'צ 'ילוחב זעלבכ ל"צו אקנא זעול םשו
 לש בגז ונייה ץוקו דח רברו Chanche. צ"לב =)
 הניאת ב"עס ^B 'וכמ ץקוע ארקנ הנאתה mb ירפ
 א"פ 'קוע .הבנז דצב י"שריפ הצקועב התמורת וז
 . . תעלד ץקוע םיסנא יצקוע . . םינאת יצקוע ו"מ
 יכוס C םיצקועה לכ ראשו :םשו סרניק ץקוע
 לש Pup א"פ 'יאלכ 'תפסות ,וצקוע לטינ : ר"ל
 שיו לכוא וב שי וז הרמת המ ל"פ cpu ,ןומיר

 עיפדשב לכא ביינש ק"העבו ויופדב poi ה"כ (* .י"שריפב ה'יכו (* .הררח ןאכ y'b]n ררח 'עב היכו ביה voa היכ )!
  (* pyלעו  oeםיצקע יןיצקוע יםיצקוע תכסמ הנוכת הז ( yיוירוה 5 Can) יוכרב  n/aהייב (* .יא סקע עיייע ביעס =

 יעב בותכל לקלקו ןקתל רכס m דטלל חכשש בירכ אלו דמל יעב הזב ונוצר (' .תויחמ ס"טב ע'פרבו טיק "23 ןוכנ
 ,ל"מר וכרדכ ררגנ וירחאו | רקנ
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 yl"  .ןורקעתאו ג'ע מ"ד ole ry ^v ,הידומלת
 ,ט"י 'קזחי 'גרת ;ג"ס n'5, 'ירבדל 'א 'ורי 'גרת
 רקע pip דועו .א"ל ,ד'כ ;א"י ,א"י ילשמל ;ב"י
 הניאש השאה unfruchtbar sein ;** יברעו מ"לכ
 ארקנ דילומ הניאש שיאה ןכו הרקע תארקנ תדלוי
 תארקנש רשפא (רקע שרש) ק"דרה תעדלו רקע
 ןכו ערזה לבקל לוכי הניאש 327 הב רקענש ןכ
 p^" ר"אלבו .טפשמכ ערזה איצומ וניאש שיאה
 אפילש ארקע .ב'נק תבש .אָּתְרַקַע הבקנלו ארק
 אנדוכ .א'צ ב'ב .אקא ע"ייע לבא D'U י"כב ה"כ
 פ"ר ר"ב .אתרקעד NDD ב"עס ה"ס תומכי .ארקע

gbהבקנלו רכזל ץובקהו .אתרקע הל  ןיחווצו  
 pP ןישנו ןיִרְקַע ןירבוג ד"י ,'ירברל 'א 'ורי 'גרת
 'וכו ןכתא יתרקע המל ה"טפ ר"ב ונממ לעפהו

ownוכו תוהמאה ורקעתנ המל ', "TD ^b»קחצי  
 .םירוקע וניתובא ויה nb ינפמ :םש ,היה רּוקע
 ךתמהבבו הרקעו רקע ךב היהי sb : ד"מ תורוכב
 םידימלתה ןמ רקע ךב mm אל un) 'ירבד)
 .'וכו םוקמה ינפל הרוקע ךתלפת אהת אלש הרקעו
 'ומבי .רקעימ . .ארקעימ א"עס י'ק תבש לעפ תא
 : ב"פ 'ובותכ ,אנוה ברד היקרפמ רקעיא T'D: :ב"ס
 הרקע ,רוקיע טשפומה םשהו [anml ארקעיא
 ל"צו] רקיעכ pw yo הילד ה'פ 'יעיבש 'ורי
 ע"ייע תוינטק יִָרוקיע ב"עס ה"ס mo" .(' [רוקיעכ
 והזיא "a א"עס א"י ז"ע qun mas ליעלו דמל
 הבוכראה ןמ היתוסרפ רשנטה הפירט הב ןיאש רקיע
 א"עס ג"י 'ורוכב — €( ז"פ תבש 'תפסות .הטמלו
 איהו הינפב תלד לעונ [רוקיע ל"צ] (רקיע) והזיא

nnbר'מ "ילוח ,  wmpyםינמיס , — D "mb 
 תריקע :'ב תבש .(ןיאושק לש) ןתריקע ינתדמל

yenוירוה יורי .החנהו הריקע .'ה ,'ג םש ,ומוקממ ' 
 .ףוג תריקע Ty cb 'ומבי 'שורי .ו"מד א"פ
 םשה ,Ty .תונבו םינב תריקע ז"מפ יתבר 'תקיספ
 py ל"זרדבו wopy ם"לב 02 02^ ייד לאיגר) רקע
 ז"פ 'יעיבש UU Wurzel, Stamm" שרשו דוסי 'יפ

 לע ןילכוא ps . . רקיעה לע ןילכוא iy ז"לד
 ב'מ םשו ינשה רקיעה ןמ א"מ Ue 'יאלכ .רקיעה
 'ובותכ .ןהירקעו ילבב ס"שבו vi^ ה"כ ןהירקיעו
 .ט"נד ג'פס n^ ^Y ,ורקיעמ תשחנ ךתחמה .ז"ע
 .ז"פ 'דהנס ,'וכו אוה שחנ אל הרקיע השמ רמא
 הוה ארקיע לע ג"נפס ר"ב .הרותה ןמ ורקיעש רבד

pw UNDהירקיע לע ו'פ ם"פ  mapע"ייע  pw 

 היברו הירפמ םדא לטבי אל Cono סש) ותמבי
 .[nni nns .'וכו םינב ול שי כ'א אלא
 לע לפת לעפנו לעפו לקב רקע לש הנושאר
 רוקעל 03503 (np מ"לכ וישרשמ עוטנה תשילת

yw»דופיו שרש ייפ רקיע םשהמ הנבנו  "p 
 !ND" הרוקע האובת האס ט"מ Yp האיפ .הטמל
 מ"יפ 'ייע 'וכו םושהו ןליאב ןכו הרוקע הניאש
 . . ועטנ TyD ה"לד ה"פ 'יעיבש v^ .ם"במרהל
 רוקעל wp ow , םינפגב רקעמ ב"מפ ר"ב .ורקע
 ודיב י"שריפ OU3 UR 'יעשי) ןודאה םואנ .,הלכ ןפגה
 אוהו םירחא הב עוטנלו םכצראמ םכתא רוקעל
 מ"כ ינמחנ לאומש ר"א ,ג"כק Ty 2707 'תקיספמ
 בא ןינב ןירויד סינכמו por רקוע ןודא 'אנש
 עשוהי) ץראה לכ ןודא תירבה ןורא הנה םלוכבש
 יקליב אבוהו לארשי םינכמו םינענכ רקוע א"י ,'ג
 «yr לכו 'גרת .ד"י 'ר עשוהי po nus 'ר 'יעשי
 'גרתו ורקיע יאיד ןליא לכו (היכ 72 בימ) וליפי בוט
 ילשמ) הניסרהי .רקעימל (ז יח" ^i יא ^59( שותנל
 ומוקממ רבד תקתעהל לאשוהו .היל רקע ('ד ישיכ
 ייחפפ ,ונצראמ ז'ע רקעש ךורב א'"מ ט'פ 'וכרב
 ירקעמ .א"ק םש m ןחלשה תא ןירקוע :ו"טק
 ...תאצל םהילגר ורקע א"ער ב"ק :א'ק םש ,אכת
 )5( ו"טפר תבש nebin' ,ךליל םהילגר ורקע

DRןירקוע  mm nenaצ"או דיחיה תושרמ ףועו  
 , . ריחיה תושרב pi 'פריא י"כבו ר'הרמ רמול
 רקוע םכח : ד"ע 'ובותכ : ח"כק תבש y" ר"הרב
 yy א"לד ז'פס mas :וריבו ורקיעמ רדנה תא

vגה : ג'גד ד"פ ריזנ 'וריו ג'ע ב"סד ב"פ 'ודיק " 
qeu qpרקוע  am3: 'ליגמ  wpרוקעל  

 ןמ רחא רבד רוקעל b^ ר'קיו 383 העשת
 תוירוה .הרותה ןמ nns ms רוקעל . . הרותה

a"רקעת אל ,ג"יק 'יחספ .'ג ןס ע"ייע םירה רקוע  
 : א"פ 'ילוח הטיחשב םינמיס תריקע ןינע דועו .אבכ
 הבוכראה ןמ תוסרפ תריקע ןינע דועו ,רקעמו רחונה

nesוחמש תכסמ ' mbםיכלמה לע ןירקעמ  
 לקב w C^ זיפ תבש 'תפסותב ,לעיפב מ"לב ה"כו

n» pyרקעיתש אל ב"'עס 3^ 'וכרב ל עפ ג  
 הרקענש םוקמ .ד"נ םש ,המוקממ םירצמ תאיצי

usbח"כד ג'פ 'יאלכ 'ורי .ז"ע  ryםיינשה ורקענ  
 ע"ייע ח"מ ג"פ "יצקוע .םינושארה ורקענ . . (םיערז)
 -- ירוקעיא רוקעיא .ד'מ 'ילוח ל עפ ת אב .'ג רע
 רקעיא :ז"מק םש ,הדלוו רקעתיא :ג'ס תבש

 mnes ל"צו רייט nob יירדנב

 ףכ*

; ow v גיח ןכד, y"y 6 



 = פרקש = רקע
 .ל"צש ל"נ) םמולא ותוא pop ונלצא םינמואהו
 = םנכי רשא לזרבה הצק אוה ולש ברקעו [םגללא
 = המוד הצק ולו הלש "יכינחב הכיו המהבה יפב

 ע"לב אוהו כ"ע ןושלה ןינמואה והוארקיו ברקעל
. 

— ([Gebiss oU. 

 'פב (דבה תיבב ברקעכ ףופכ לזרב םדוקה 'עמו ברקע
 'לב האמט 73 m3 ברקע (ג'מ) 5553 ב"י

 ואיליא סופולא ןוי 'לבו) )0( אברקעמ לאעמשי
 ןיא יכ רגסמב ויתאבה ה"יחא]* ,(ואיבירט
 'יל ן כו ש"ע ז'חא אבה 'עב ON יכ ןאכל ונינע
 לאעמשי 'לב םג הארנה יפכו ב'נש ק'העב
 p" אל y ב"יפ "ילכב ג'הרו קוחמל שי 'וכו
 וזו ברקע תלמ םדוקה קרפב b^ רככ יכ המואמ
 ל"זו ש"רה p "y'3^ ברקע לע כ"ג min הארוהה
 איבמורפ לש ברקע ןיעכ שרפל שי דבה תיב ברקע
 דבה ma תרוקב עובקה םוקע לזרב Goo ליעלד
 ע"ל אוה אברקעמ הז יפלו כ'ע םילכ וב תולתל

eeהיה אל הארנה יפכו .םוקע  bwש"רה דגנ  
^bיכ ךוועב םפדנה  bunוילע ריעהלט  px 

 וירחא רשא i'n 'יפב b^ וניבר אצמ אלש הממ
 ולשמ ףיסוה אל אוה םג יכ רורב '703 מ"כב ררגנ
 ט"ק י'כב "אדכו םדוקה 'על ךייש ךרעח הזו
 'ע wy 5553 wn ל"נה תובית ןנשי cv םג
 אל פימופ יד דודל דוד nex לעב «b .תברקע
 וישוריפ יכ עודיו הזה ךורעה 'יפמ הטואמ ריכזה

 — [ועבטה וניברד ישוריפ ינדא לע
 TM אבה ע"ייע ןינברקע בוט רתוי ןילברקע *
 !ןאברקע ל"צ] (אברקעמ) לאעמשי 55[ []ןיִנָּברַקַע]

 ,[ואבירט ואיליא סופולא qv ןושלבו
nns]יתאבה  mbרובדב דחוימ 'עב ברקע 'ע  

 ."וכו ןוי 'לב p^ יכ .ךורעב אצמנ אלש ליחתמה
jmהלמה וזו [ןינברקע] (ןינבקרעו תלמ לע קר  

 ןינבקרעהו הנדנדה רקיעו ב"מ ז"פ ייעיבשב 'יא
"mוז תמאבו ןינבוקעהו ספדנ שדחה אנליוו  

 ה"כו ח"מפ !mb רותפכב יתאצמ ןכו 'יגה 'קיע
^e5ם"במרה  bnןאיברקע ארקנ בשע ןינברקע  

 ירגרגש בשע p OU AP^ אוהו ןאברקע ל'צו כ'ע
 p'b3 ארקנו ברקע לש ץקועכ םה םימוקע ויערז
 exopmíougov "לכו ברקע 2x "b .אברקע 27[
 יכ םידקא דועו Couovpómuv לןנכ np ףדרנו

"Ouocgómioyכ"ג ארקנ  puónou;הנופ ותויהב  

 .+'מ דצ כ'רד 'תקיספ ץובקהו .נ"שו 6 חיכש ,גיח)
 ןיאיבמ ו'כ D npn^ ןשיה 'מוחנת ^b ר'דמב
 .םיבשע ישרש 'יפ 'וכו ויתחת ןינשעמו ןיִרְקיִע

 תא וב ךוסל ג'ע ט"מד ו'פר יילקש ימלשורי |
 ,י"קו םשו ,ןירקיע ןמש :ט"ק תבש ,םירקיעה

pups bu(םירקיע) . p'"pרקד,  > (wap MID 

 'פסותב ןירקיעסוכ הכו תואסריגה uw" ןינעב
 ר"בב לבא i'yb ב"מד ב'פ ז"ע 'שוריו ח'פר 'ומבי
 םאה רקענ הדי לעש כ"ט 'יפו םירקע לש פוכ ג"כפר

novאלמ סוכ אוהש ןוכנהו כ"'ע רלת אלש ידכ  
 ode Je ע'לב ןכו ,םיבשע ישרש לש הקשמ

.Medieinalwurzelרבד שאר רקיע ןינע דועו  

Hauptsacheע"ייע .ד"מ א"ער ג"יו ב"'עס ב"י 'וכרב  

 :'ב תבש ,רקיע אה :'מ 'ועובש 6 היפ (v0 לפמ
sonילוח ,תכש רקיעד ' nvרקיעכ םעט האלהו : , 

 : ג"נד ד'פ ריזנ 'ורי ,רקיעו תססות : ט"פ 'ובותכ
 רקיע 431 ח"פר םשו העובש רקיע ,תוריזנ רקיע
 םייסו רקיעב ליחתמ )7^5 א"פר ק"ב v .,ותודיע
 ע"ייע ר"תור שירו ד"ספר מ"פר ה"כפ ר"ב .תודלותב
 DD ע"ייע rb p' v3 ,(תימ (AUD איטנתווא
 יט"כ תישארכ הרקע שרד 'בר תור ףוסו א"עפ ר"ב

G^לחר  nmnארקנו .תיב לש ורקיע  piלאה  
 : ח"ל mp ('רקיע : לכל wi דופי אוהש ךרבתי
 'ב 'שרפ 'ג קרפ יתקחב ארפס .היה רקיעב רפוכ
 (ganz und gar) רקיע 55 .רקיעב רפוכ אוהש ףוס

 ג"עדז'לר ז'פס 'יעיבש 'ורי ,ב"כ 'רהנס .ב"כ ^223
 anfánglich, von vorn) אָרְקיִעְמ .ז"טפ ר'מש

herein)3 : 'ח 'ליגמ )3^ 'וכרב 'D "mwורוכב : ' 
UY QUOודיק 'ורי + ז"יק .ז"ס :ו"ס ק'ב ,א"מ : 'ג ' 

 — ]. "pb ד"פ

3*pvברקעכ ףופכ לזרב ןכ ,ארקנ טרפבו מ"למ)  
 80108 8 2% "לב המהבה ןסרב

(krummes. Eisen(ה"מ) םילכב א"יפ תוכתמ ילכב  

 סונילכ לש לזרבה b^ .האמט איבמורפ לש ברקע
 ךותב סנכנו איבמורפ אוהו *qD אוהו גתמ אוהש
 לזרב ותוא םשו סוס וא רומח ןוגכ המהבה יפ
 "ילכל ג'הר ps" קתעוה p'2 ה"יחא* | ,ברקע
 ל"צש ל"נו סגל תייטבו.דוע "א oen 7 ט"דסב םש
 ,וילעש לזרבה םע jon (i9 eos p) ע"ל mm םגל

5"nרשא לכלכל המדי ושא לזרבה :ם'נמרה  
 איבמורפ ארקת רשא איה המהבה יפ לע בבוסת

 ומלענש אלפו 108 צינלפפ ףעל y )* .Fundamentallehren" םירקיע הרותה nm" וארקנ האלהו םייבמרה תעמו ('
 new ny הפי ןילועש הלאה ךורעה ירבד ויניעמ
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 t'y 'דהנס ,ברקע תנכס .'ח 'יחספ .'ב קרט ע"ייע
N'yDהאיצמ חישמ ןה ולאו תעדה חסהב ןיאב 'ג  

 ב'עס ז"ס 'ילוח ,תיממס y'"y : ז"ע תבש ,ברקעו
 ברקע nb jv הז ברקע ג'יפ ר"קיו .תישופח ע"ייע
 תדלוי הז ברקע cb ר"ב ,םישש םישש תצרשמ הז
 JB איהה ברקע ירה א"פ ר"מש םישש םיששל
 .'ג 'גיגח םיברקע ץובקהו .םיעבש תדלוי םיצרשה
 Yb; ,'ח 'ירבד יגרת :ז"פ 'דהנס «mp ר'אלבו
 'יחספ ברקע בכוכ תרוצ mp .ןיברקע 'ו ,'ב 'זחיל
 יתבר 'תקיספ b" ר"דמב .'ט לגע ע'ייע : ד'צ

 — ]& סקע ע"ייע : n'3 'וכרב .ב"פ

 המיקעו תווע ןינע o3 ע'לב ןכו מ"למ) שקע *
yy  עקושות :'5 ליכמ' (erdrehen 

 ("ןשקעו ןלקעו ה"פס 'ורוכב 'תפסות ראותהו .םקע
^D "bשוקע :ח"ק 'דהנס -- תומוקע וילגרש  

 'פ ר"להק שוקע ןב יטרפה םשה דועו .בוקע ע"ייע
 .יתלדגו

 ,regen הנשמ תוררועתה pip מ"למ wp =) רע
munter gemacht, רועינ לעפנ ; wach werden 

erregen, wecken, ררוע : ללפ aufgeregt werden 

  Gunter machenינש רשעמ ףוסב ( 0755 TEףוסבו

 ןיפקונה תאו ןיררועמה תא לטיב איה ףא 072 'טוס
 'עב] שרופמ  QC [mpiשירבו 05( 'יבוריעד ג"רב

 חקולה  mensאצמ 0272 יירוכב) רזעילא 'ר 'מגב
  pbונימ תא ( ^b yuאוהש תילמרכל חותפ

 ברעתנ ול המוד  psושענו תילמרכה םע םייחל
 " nns nwוציקהו ומ תא אצמש ןימ ומכ

 דע םייחלה ןיב שמשל רופאו ומע ףתתשהל
 הנממ וגילפמו וניבל וניב ץצוחש יחל השעיש

 םייחל ('ןיבשכו  mneהניאש םיכרה תושרל
 ל"צ] (םד) 'פב םיחבזב .המע תברעתמ הניא הניממ

(b) הבוז 'פב וצב ר"קיובו Cre» תאטח [nb 
 ,י'ד שיהש) ןמית יאבו ןופצ ירוע  Ceוז ןופצ ירוע

 רבד ירוע התוא ארוק המלו ןופצב הטחשנש הלוע
 ,ררועתנו ןשי היהש  i3ירוע 0 תוינעת 'פד

 יליפ ררועמ ךורעה לעב "יפ ןאכ ב'א) — .יליפ
 םהש  meלפ 'עבו  ^pה"יחא]* .(רבשמו רערעמ

 יליפ ורוע 'ג לפ 'עב ךורעח ל'זו  ^pתדרויה הפט,

.nהייכ (* .ןינברקע ל"צו ןיברקא תועטב ספדנ םשו )?  p»)קייהעב  

 .תליא עיפדבו ב"הו שיק ייכב ןוכנ - 5( m3 )375 (mb יעבר םרכ ינש רשעמ תגשמ my נישו תלייא 'עב ה"כו ביינש

poa»(רוע =) רע -  

  V |o. 04 4 2.0קיי - |

3 B. 4 / Ww", XE " 

 גנר

 ירבד לכ התעמו (Sonnenwende) שמשה ינרקל
 ןינברקע ראבל שוריפה אבו שמשכ םירורב ךורעה
 יכ דוע ףיסוהו ןאברקע  ע"למ bus 'יעיבש לש
 ;démos אוהו ('סופולא י"לב בשעה הז ארקנ

my gomואיבירטואיליא  NY C4000107009  
 היה אלול ^5 עדו eliotropia. ט"יאל אוה ילוא וא
 ךרע יב רמוא יתייה ךורע Um ע"פד לכב בותכ
 אוה יכ וניבר לש ופמלוקמ אצי אל םלועמ ל"נה
 pen לבקרע y'"y "pues הנשמב ןילבקרע סרג
 .ט"ל 'יחספמ 5/3 איבה ben אווצא 'ע לע זמור
 לבא ח"ר ייגכו 13055 ןילבקרע 'ינה : ו"כ 'וריעו
 אוה אוהו ןילברקע an^ .אווצא 'עב "יא va י"כב
 כ'ג yr" (5:נ"ר ,א"חב יתוריעהש ומכ ןינברקע

^bןילבקרע 'יג לבא 'יעיבשל ב"ער  nrwהלוע  
 am" [הפי

ce» n2?pyכֶרְקְע םש לע םוקמ  (Skorpionןמ  
 'פ שירבו CD הציב שירב ןופצה

p»6א' ה"רב *) ^pעב "יע םוקמ םש ' 
 יתוריעה (Go aen םשו (nns — .6ת לייא
 תברקע x^ .ש"ע ה"רבו 'ציבב תואסריגה שובש לע

^Wםינשיה 'פדה לכבו ינש 'שעמב ס'ש י"כב כ'ג . 

 יתשנבנב 'פדבו 'ינשיה 'פדב ^3« ה"רב ה"כו
 תועטב מ"רפפ 'פרב הל וטשפו וקב 'ברקע ספדנ
 ךורעה לע ריעה אלו ינש 'עמל ס"ד «y הברקע

by00:00: ןמ רוצק אוה תברקע ^5  \" 
 לע והיתתמ [2 "/\ 000 C3 'ה יא םייבכמ רפס)

 752 םיברקע הלעמ pw by (Cw /n 2^ תוינומדקה

"yn C 0 5ןהאזניבור נ"שו 159 רעיוביינל 3383  
 קפס ילבו Akrabeh ארקנ םויה Ty יכ ריעהש
 תלמ תומוקמ המכב ה"נכו — ברקע mw לע ארקנ
 תובא Guypy) 'וסו ר"אלבו 994 ע"לב) ברקע
 ,םלועמ .Bim ברקעו שחנ pun אל mu ה"פ

punב"פ  yy "bתבש 'שורי ,ץקע 'עו .סקע  
 vpn ךשית sow ברקע לעו vy ו"טד ז"טפס

35bותצקע 'ב קרפ 'ר םישודק ארפס ,ברקע וכשנ  
 תבש ,— וצקועב הכמ ברקע e v3" ברקע

mביירה ע"ייע  ,G'bp amעיייע .ט"ס 'יטיג  

 'יפו ארובז ע"ייע .'ה הגינח .א" 3n 'עו קרב
 א'עס א'מ 'ירדג .'נ 'ובותכ ,ח"ר 'יפמ קתעוה וניבר

nns הביתב לי'צכ )* .ם"טב םיפולא i ט"ק יייכב (t 

 יב mpi עייייעו ל"צכ (* .יפרוא vi33 ה"כו ןשקיהו ג"ונבו ןעיוו יפדב הייכ )7 .תיברקע יא י"ירתבו ןיברקער אנקסמ יגרת 0%

 ,ןיאשכו D'b3 מ''אפדב ('

E tuשיש יס,  



 ce + ררועתישכל :םשו ,ל'נה הבר 'קיו ררועתנ
 סרג וניבר יכ חכומ ל"נה ןויצ ךותמ .וררועתישכל

"manומכ  vpnע"ייע ונינפלש "גו  [ws — 

 . ,giessen הקרהו הכיפש p^ מ"למ my =) רע
  (ineinander mischen(:גינ ימוי) ול ואיצוה 'פכ -

n) תקוגית 'פב .ריעשה םד ךותל רפה םד הריע 
pb הרעמ התיה ('רהוט םד לע תבשויה (:א'ע 

 .חספל  ^bדובעל תרתומ התרהט ימיב תרלויה
 ןיטחוש ויהש חפפ ןברק לע םימ תכפושו םישדקב

 תעגונ הניאו ןהיתכב ותוא ןילוצו ןיצחורו הרזעב =
 ןמ ,חספ לש ופוגב  symהדכ ( na mew,6כ .

 .ח'נ 'מוי לעיפ ב ה'נכו ה"יחא]*  pub Tryאלמ
 ךותל  poroםדא הרעמ א"עס ב"מ תבש .'וכו ןקיר

 תבש תפסות יםימ לש לפס ךותל םימ לש ןותיק
 .תבנשב הרבכב ןירעמ ןיא :'פריא י"כב 0" ז"טפר
 ..ולאמשב ('הרעמו ונימיב לבק א"פס "יחבז 'תפסות
 'ורי וכו ולאמשל הריעו ונימיל ולאמשמ הניפ
 חתור וכותל הריעש דהא :ט"מד א'פס 'ורשעמ

mina "v ru תבכש תכיפשל לאשוהו 'וכו 
y + א'ע ילבבב תופשאל הרעמו אלממ אהתש 

  yo yyליעפה .תופשאל הרעמ ה'פפ ר'ב .'א
 ב"מד ה"ס 'מוי 'ורי  Tyתורעה ל קוקז אוהש ןינמ

 םשו :  Ts,'וכו תורעהל  "vט"מד א"פס 'שעמ :
A^ ילהק 'גרת by פ א .חוליקה cy תורעהל we 

  m.ןוהימימ  wm'ורשעמ 'ורי טשפוטה
 ל"נה  vyנ"פ תבש 'וריב ה"כו אוה ןושאר ילככ
 ו'ד :  pen.בימ תבש ילבב יייע) ינש ילככ יוריע כ'ג

 והלאה(,  'ורי  ne ryיוריעה לכ אצמנו .ה"מד
(3 n5 nw רע ה'פפ ל עפ ה "n תמחמ 

 -- [הדכ רעתו 'למ 'יפ םלועח ןמ רעוהש

 קובדו wan ןינע e my" מ"למ ירע «ny רע
 das An- ny .anschliessen D ע"לב

 schliessen der  Geschlechtstheile — der .\ת-

 תוירעה לכ G'yo 'י) תותירכב 'ב 'פב 6
 אמק הכלה ףופב .רמונכ הרעמה תא ןהב השע
 ןנחוי ר"א (ביעס הינ תומבי) ותמבי לע אבה 'פד
 שממ האיב רמג האיב רמג הרטע תסנכה וז הארעה
 'פד ג"סב .רוטפו הקישנכ אלא וניא ךליאו ןאכמ
 'רד אמעט אמלדו (ב'ער .טיכק יילוח) בטורהו רועה
 אינתד ("םייח ילעבב ('הרו ע מו ליאוה omn ןועמש

 meo my =) רע - \רוע =) רע |

 ב"ר ףיסוה רבשמו תלמו menn" תרערעמו חכב
 טשפב העט לבא תוערעמ רואיבל ומצע תעדמ
 תררועמ ונייה «wu בתכש תרערעמ יכ ךורעה
 p^ ח"ר םגו הריתס ןאכ ps  כ'או | (רערע עייע
 רטמה סינכמש 'מולכ םיעקב וררועתה יליפ ורוע

np?ייעו כ"ע םהבש האובתה איצומו םיעקבב ' 
 לעפנה אוה רועינו ,יאמ "m 'ופסותה כ'ג
 רועינ :םשו ,ןשי דחאו רועינ דחא AC) 'ותירכ
 pu" :ןימ אצמ mv .ג'ע ז"עב (' י"שריפו ןשיב
 רשא שיאכ רועינ ןושלו . . ףסותינו קזחתנ 'מולכ
 &ma הלילב רועינה ומכ CR o "רכ) ותנשמ רועי

veרועינו ונימ תא ןימ אצמ ינתד אכיה לכו 078  
veaהשוריפ  sהנושאר ותרותמ רעונ רועינו  

 y'« היל יעבמ רעונ (cM קזחתנו ורבחב קבדנו
 שי «mb p רענ 'עב הלמה וז וניבר איבה ז'כבו
 ש"מו רענ ע"ייע ראות אוה רּועיִנ יכ אוהו רואיב
 וניזאה ירפסב ראובמ QUU 2530 ונק ריעי .נ'שו

"bוריבחל ןליא ןיב ויפנכב ףרטמ אוהש דע ד"יש  
piל קב .'וכו וינב ורועיש ידכ התריבחל הכוס  

 נ"פ ב'ב "ורי הינירועי םורא 'א "5 בויא 'גרת
 ק'ב ינוניב ,וררועל ומכ אוהו ורועל ךירצו 8
 דחאו רע דחא ^is תותירכ ,ןשי ןיב רע ןיב .ו'כ
 אל ה"פ ז"אד ,הנשי ןיב my ןיב ב" su ,ןשי
 .םירעה ןיב ןשי אלו םינשיה ןיב רע םדא אהי
 ,'ה ר"שהש 'גרת ל ע פ cy ע"ייע :ה"נ תבש
 ריִעָה b wy^ "לב ןכו ^5« ןוהתי amy תוהו 'ב
 (הנשמב) םינוי יחירפמ ראובמ : ה"כ 03b ליעפה
 ג"ונבו D'U "53 ה"כ םינויה תא ןיריעמש ולא
 o 'גרת ל ע פ א ב .'דרמ ע"ייע ןירממ
 . ןירביג ךל תריעא 'ט ,ד"י 'יעשיל ;ינרעאו
 'גרת יייעו ּורעְתא ^ ,'ז ש"הש 'גרת לעָסִּתֶאב
 ל לופ .לַעָפְתֶא 3^ רע ע"ייעו  .ב"י 3^ בויאל
 p ^onnb/ ;א"י ,ב'ל "9335 'א י"רת מ"לכ רָרוע
 'וכרב Tw yb "y" ל"נה 'טוסו ינש 'שעמ .'ג
 אניוה אנא ('ט 27 יילהה הריעא שרד ד"ע ב"ד א"פ
 ןכרד . . יל ררועמ הוה אל הרחש הרחש ררועמ
 הריעא רמא תאו ןררועמ רחשה תויהל םיכלמ לש
 :םכתא ררועי אוה ד"ע ג"יד ט"פ 'וכרב 'ורי ,רחש

"Uvונימ תא ררועמ ד"ע ב"מד ה"פס 'ומורת . Ty 

 אוהו Einwand erheben, reclamiren ררוע ןינע

wapרעוע = 'ט רע ע"ייע רערע ןמ . bbpni 

 ןוכנ היכ )* .ערעמו ס"טב יפריא "33 (* ,רוהט ילבב ס"שרד ינשמבו יוינשמבש הנשמב היכו 1 .ליגה 'וריעל כיג יייעו ('

in v33ייל יחפונב (* .הרעמו עייפרבו  ysיישריפב . ! 
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 רוביחו קובד (quy 5b  .בייחמ אל הרעמ בייחיט
 תלסלסמה )301 מ"קוצ) me 'טוס 'תפסות ליעפ הב
 (ביתכב Y2 יי א'ש) תורעמ .הב mym ןטק הנבב
 'פ הבר תורבו .ומאב ורעה לכהש :2/0 'טוסב שרד
 vinim םיוג תולרע האממ (ל yp n גב) הנאשתו
 הב ורעה ד"ע ז"כד ג"פ 'ובותכ 7 .הלילה לכ הב
 ל"נפ 'ישודק ארפס לעיפב .םדא ינב הרשע
 v" .השפוח אל יכל הלוכ השרפה לכ הרויע
 הלוכ השרפה 55 הריע v'yb ח'נד א"פ 'ישודיק

suוריבו ' mex»ב"פר  vy vuתא הדוע ^3  
 : ט"ל ילבב "יטיגבו םובייל הלוכ השרפה לכ
 ש"מ יייעו .:השפוח אלל הלוכ השרפה לכ הערוא
 לכא 'ז תוא ט"פ דצ DU ארפסב Dn 'הה הזב
 לעפָה .רבחו pat ^b הריע 'יגה 'קיע יכ הארנ יל
 הריסב : ז"יד א"פ 'טוס 'ורי .ז"טד N'D האיפ 'ורי
 .'מוחנתב ב"שר ברה ש"מ Uy" .'ז רב ע'ייע הרעוה

^b non jw"דצ 2^ 'קיספ לעפ תא .'ח  
we (ילשמ יקלי sאשת יכ יקליב יייעו גיינקתת  Sויפש ) 

 המדמ אוהד )0^ Ye ילשמ) קרח תכושמכ לצע ךרד
 wm אכה ןמ היל רשפמ תאד אתריס אדהל
 'וריבו .6 םש ילשמ י"שר yy אכה ןמ אירעתמ
 מ"לכ לכה .תירעתא אתכיסב .ב"כד א"פ יאמד

 nib wv" טשפומה םשהו «vv א'עב 'פ

 ,היירע תאמוט : םשו ,היירעב ןודיל ry ד"כד ז"פ
 אוהו ,היירעב הל רתפ : ה"כד א"פ 'ובותכ 'ורי

 — [א"לר , ג'ח ע"ייע היירעה ומכ
 ,einsam םינב :אלב nob ראות מ"למ y" — רע

(kinderlosתומב) ותמבי לע אבה 'פד ג"רב  
(v2ויהי םירירע  qu» si pםינב ול שי  pap 

 אלב ךלוה םינב ול ןיא C5) 087( ותומי םירירע
 'םבו (ב'עס ה"ג תבש) המהב המב 'פד ג"סב ,(" םינב

 תא 21130 'מגב ןיפרשנה jn ולא
 הנשעי רשא שיאל 'ה תרכי C (.ביפ mo הו ם ק ה
 אל אוה pon דימלת ^ps G /2 5800( הנועו רע

yp =( רע - my =( רע הנר 

 ('התפילקב 'יפא הרועמו ה לפנ ש הנאת לשרוחיי
 הרועמו סרפנש לכוא «GU םוי לובטב ג"פב
 הניאת לש "wm (ח'מ גיפ) ןיצקוע ףוסב .תצקמב
 הרקענש האובת . . התפילקב הרועמו חשפנש
 ולא b' .[הרוהט] ןטק שרשב 'יפא הרועמו
 רבכה לדלדינ Gv "לוח) דבכה לטינ 'מגב תופרט
 "יסרגדכ הקובד הרועמ b^ ,והמ ןישפרטב הרועמו
 יאמ Uy דיג (v לטינשמ 'מגב ול ואיצוה 'פב
 רב הבר רמא יל יז אימ) (* תויולו שיא רעמכ
 ביתכו ולש הייולב הרועמה שיאכ אליש בר
 רועימהש מ"ש (*ו תחש א ב ק ב ד ו (ד'כ ,'ב תישארב)
 pan לכב 'מגב ינש איבמה 'פב .(' קובידה אוה

"eיעב "וכו ילש ריינהו ךטיג הז ירה ר"ת (:יכ  
 הכירצ אל דע 'וכו והמ הטישל הטיש ןיב seo בר
 הטישל תעגמ הטמ לש דמלה +ןונכ p^ הרועמד
 ג"רב .הטמ לש הטישל ןינונה ןכו הלעמ לש
 6 ןידיגב ןיריעמ ויה DN 'מוא בקעי 'ר UO€ 'ציבד
 הל ירא אקד איריא יאמ ןואג b^ .תורופא
 ראשנו) (א'מ ג'פ pv לובטב ןנירמאדכ בוריע ןושל
 6 [תצקמב הרועמו סרפנש לכוא ל"צ] (הרועמ

v»דומלתב הכרה ןהמ  Cלב הברהו הנשמבו ' "bs 
 ה"יחא]|* | .אברעמר ידימ 'מולכ 'עב 'א ןיפילחמ
 וניבר b^ לע יתזמר 335( O00 יא'ח) יג רא 'עב
 הרועמ 'יפש 42 ט"דסב י"טב ג"הר b^ רחא ררגנש
 45 'ח ,'ג 'צקועל am  "יפב ןכו כ"ע ברועמ ומכ
 י"כב "יא הז 'יפכו כ"ע ברועמ b^ ארועמו בתכ
 שרפל יתיצר םשו .ה"שע 'ג רא'עב יתאבהש ךורע
 ומכ מ"ל אוה יכ ךרוצ m ןיאו י"למ הרועמ
 ארוש לעו ומוגרתו (ja my wp 375 ייעשי)
 יתאבה םשו א"לר ,ג"חב הארעה ע"ייע ןיסירת וקבד
 וזב ל"זמכח ורחב הנוכבו ע"ל כ"ג אוה יכ 325
 השע ןינע הזו הפישחו יולג כ'ג הנינע יכ ןושלה
 יישודק ארפס ןכו לינה תותירכ) רמונכ הרעמה םהב

 ,ותאיב רמג אלו רבחמו קבדמ p (n" קרפ 'ב השרפ
 תותירכ ,רמוגה דחאו הרעמה דחא :'נשמב : 22 'ומבי

a^הפורח החפשב רמוג םשו ,הרעמכ רמוג ושע  

 היימ גייפ p" לע זמרו pns ב'יגו הפילקב הרועמו חה ש 5 ג ש הנאת לש «mn אינ תד u« אבוה ov יילוחב )!

 ארקמב (? .ב"ער חייכק יילוח כ"ג יייעו אתיירב וזיא לע םא יכ ךומסב האיבהש ןויכ וזה הגשמה לע אל וניבר לבא
^wהז ןירועמה םיבורכ ןכו )5  .וניבר ייפמ הז (* .תוילו  Ds miאיפר יציב יוריב )5 .הזב הז ןיקבודמ ייפ : דינ  D'*4 

 'עבו ליעל וניבר ואיבה ןכו (1 23 רא עיייעו ירקד ע"פרשבו יראקד xav קייהעבו רייפדב ןוכנ היכ (* .ןידיגל תורועמ
 אשה יכ שיר אמוחנה ידמב )? .בסנ תחת Di ומכ (* יי"טב ni וניבר ייגכ תצקמב םשו כ'יעס r3p יילוחב הייכו יא סרפ
 ןודיל תאצי ךרוצל icy דיכד ז'פ 'דהנס יוריב ןכו סישב אירטו אלקש יייע ('* .תקדחתמ an^ 'יפר ?ni יקיספבו

 .ןחיגב תא ןירבוק ותומי םירירע רמיתד רתא לכו דלו אלב ןייווח ויהי םירירע רמיתד רהא לכ הדוהי יר רמאד ירירָעּב

na (tייל .עיפרב לבא ביה דיל ויו ייכב קר . 



am *|ה"יחא 

- 

 (ריע

k 

 = .לטונ היה 'פב .הליחת :Cn ןמשב ונרערעי אל
 ןירערעמ התוש הניא הרמא C2 'טו0 התחנמ תא
 רגרנ ומכ ב"א) — .רוביש ןושל הז םנ 'יפ .התוא

yרערע לאעמשי 'לבו םש ). 
 אוהו .תרגוג 'עב הילע יתזמר רבכו 5m ע"ל
 :יוכרבבו ל"נה 'תפסות י"כב W^ וניבר "יגכו ןוכנה
 ה"נכו | .ס"ש י"כב כ"ג ה"כ לבא mn ס"ט ונערעי

"ylןיקשמו התוא ןירערעמ ר"ע ח"יד ג"פ הטוס  
 ,ל"נה 'טוסב י"שריפב ה"כו הח רכ ל עב ותוא
 הנורגב הקשמה ןירבוש 273 ונינע וניבר "יפ יפלו

 — [תחרכ לעב התוא ןיקשמ 'מולכ

 0 ל ע"לב ןכו ס"לב אָרַע =) רע

 'םבו (.גיכ היר) .ןיריכמ ןניא DN 'פד ג'רב
 C :םינורע (א"פ םילקדבו 'מגב הניפסה תא רכומה
 אפרט C פיס (b^ וזחאש ימ 'פד תואופרב ,(" ירע

 הז ןליאה ב'א) — ,(" ו'רואל זעלב p^ (" ארעד
 'ג ןפד «"'v ה"יחא]* .(ש"ע ינפר .ארקנ

QGUp amקליב שובש לע ריעהל ןאכ יתיארו ' 
 םינומרע םינומרא ^25 ר מ א ל'זו vow 'ר 'יעשי
 יבלוד םינומרע םיבורע  םינומוא םיגומלא
 םש ב'בבו ה"רב יכ עדו ה"ר ב"נו אתיסכ םיגומלא
 רמא שבתשנ הזמו (ירמאד אכיא) ד" א "א םשו
 טשפו ד"א תחת ר"א בותכ היה קפס ילבו יבר

 ל"צ םיבורע תחת םגו יבר רמא תועטב בתוכה

 — [ל"גה ע"לבו ארע ם"למ ץובק sim ירע

 ריע דועו 8686: (רפכ הכפה) מ"למ vy =) רע
 'פב (םינפב 'ייע השא טישכת םש בהז לש

 רבכ בהז לש ריעב השא האצוי "מ! תוידעב 'ב
 םירדנ העברא 'פד ג'סב C) םלשורי 'עב וונשריפ

nep wy 625תלהק  € C^םישנאו ףוגה הז  
 ריע 'יפ ה"יחא]* — .'וכו םירביאה וליא טעמ הב
 תומרב בהז לש הרטע : ט"מ 'טוסבו ל"גה בהז לש

yy vyןב : ג'י 'גינח .יטוסל י"שריפו םלשורי  
 ריע ןבו T ןב ,רפכ ןב ע"ייע רפכ ןב וכפה ריע

 -) רע - (רִיִרָע =) רע

 qu (' םידימלתב הנועו ('םי מ כח ב רע ול אהי
 יכ תמא mov ה"יחא]* C mess קלחל הז

ow)תבשב י"שריפכ ףירח ונייה לכשב רע "פ  
 יכ ותנובתבו ולכשב ררועמה אוהו ש"ע יכאלמבו
 וקיתעהל שיו 'א רע 'עמו םידימלתה תא הבר

der Geistesregeםהילע הנועו םירבד ריעמ 'מולכ  
 ey תי רע הבקנלו — רּוע שרש ק"רר יייע
 ןח תלעב י"שרפו תינריע . |. הרענב ץלע : ג'נ
 10« yov ע"ייע א'עב b im" .'וכו הפירחו

 -- [ש"מו ריע = רע ע"ייע

 die (ןירערע) ןייררע ומכ prey ,םיירע =) רע
(Sehollen) Zerschlagendenא"כ 'פ עגונהב  

 םיירע b^ .אממ (* םיירעבו םייחלב Gu) "לכב
 רפע לש pun (*רבשמ ובו תתסה ילכל המוד
 הב דוסיה דע ורע ורע 6% יז"לק יילהת) ביתכדכ

 "ירמוא שיו .רערעתת רערע (ת'ג יא'נ הימרי) 'מואו
 הרפוחל ץראב סנכנו דח ושאר השירחמ לש תאש
 אינתדכ הנעמה ביחרמו םייחל ןימכ ביחרמו הלועו
 ןירערעהו ןיאמט תתסה ילכ 55 Gb מ"ב יילכ 'תפסוח)
 16 7X i'm ^eb קתעוה ה"יחא]* ,"ןהמע

ownםהמע ןירערעהו ל"נה 'תפסותמ כ'ג "אבוה  
 ה"כו ןירערעהו ל"צו ןיערעהו ב"ה י"כבו ג"ונבו
 ש"ארב ה'כו ,ךורעהו ןואגה םשב ow ^55 ש"רב
 (ןייררע) םייררע ומכ (ןיירע) oy כ"או .ומצע םשב

somל"נה  "). mu»הרעוס שרד ריבסהל שי  
G^ ovs "wwקלי :ד"לק דצ 20 'תקיספב ' 

 הורערעש המוא אתרערעמ הרעוס ט"לש 'ר 'יעשי
 'קליבו mp ורע םירמואה 'וגו wor ד'הה ה"וא
 הורערעש ל"צו הורע רעש תובית יתשב ס"טב

"bר'כיא 'חיתפב ןכו .ורבשו וסרהש  mץפמ  
 — (waekliger Zahn)] הרערעמ ןש :ברחו

 רוביש ןינע םדוקה 'עמ וניבר תעדל yu רע
 'פב gurgeln lassen) .ע2* ע"למ ב'ר יפלו

 (' (איער ויל 0272  ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ

 יוג לבא םימכחב הנועו םידימלתב רע סרג יכאלמ ייפב יישרו )* .תבשב ןעכנימ סייש י"כב הייכו המכחב i י"כב )!

 ךורעח לש ןושאר קלחל הנכמ אל יעבו יא רע yi ל"ר (* yn אוה דימלתהו ררועמה אוה םכחה יכ הנוכנ סישה

 םיריע B^ ם"במרהל מ"יפבו (5 .ג"הר ייפב ל"צכ (* ,ךורעבכ i'm sem ןיירעבו ןייחלב ג"ונב (+ .הנושאר תקולחמ

 mw) ow ונינפל ייל (* .(ג"י) ב"יפ יתפסותב היכו (* .ושריפ אלו ןיאריע םרג דייילה כיפ יילכ יכלהבו (?) תאקאאתלא
 ליסאבו יציניוו 'זיפ ר'פדב לבא רחא ךרע לכה י"כ לכבו מ"אפרב ('* ,םינורא םש יופדבו היר סיש י''כבו ב"בב היכו )?
 ! g/3 םייבשרב ל''צכו רייירול ייטיגבו היר י"שרבו lauro טייאלב ('* .יארעד אפרטאב ג"ונב ('' :תועטב רובדה ליחתמ ןאכ

 Lorbeerbaum, laurierשייייב ירפהו  — Lorbeern baiesב"בב היימגר ייפב זעלה ה'כו  vn ymy(!* 5nדיסק  : 

 ,י"כה ייג ייפכ א"ער '0 יירדנו .ט"ג תבש 3«(
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 ררע ד"יד ג'פ ב'ב 'ורי 50 וז הדשב יל שיש
Tsןילעופ ינפב ומע רריע 'יפא : םשו ,ןיד תיב  

 לע רוע ארק T» m3 ג'פר ה'ר 'ורי nm ררע
 ק"מ «3x1 לפלפ ןינבבו .'וכו םירעה די תמיתח

bonח'רו 5 ^« םירערעמה ורקפ : ה"כ יליגמ  
 א"כד ג'פס 'דהנס 'ורי  .ןינימה i רקפ 'ע ךורעו
 ה"פס םירדנ 'ורי ,םייק וררע רעריעו אב DN ד'ע

 ,תאזה הנתמה לע רערעיו אביש ימ לכ vy ט"לד
 3'3 ס"ש *'53 ה"כו נ'שו .'ם 'יטיג wy םשהו

 : א"כ 'ובותכ yy ג'ונבו א'ער ב"לו ב"עס א"ל
 : ו"כד ב"פ 'ובותכ 'ורי ב"פס 'ובותכ 'תפסות .ב'כ

 ויהש ,ד"סד א"פ 'ירוכיב 'ורי : מ"ד me 'ומבי 'ורי
pupןירערע — רערע הילע  "bsא'כפ  i'nע"ייע  

 'ול ךירצ ארערעמ :הז האר 'פ ר"להק — 'ה רע
 — [ד" רע .ע"ייע אערעמ

 (AUD ארא 'עב 'מושרה bb אריא = אריע =) רע
(Stück Wolle (e^(א'מ) יילכב א"כ 'פב  

 nay wn אוה, b^ .הריזחחל דיתע הניאש הריעבו
 םימעפו ואיצומ םימעפו םקורו בשוח השעמל אוהו
 ק"בד ג'סב .'וריזחמ ןיאו ואיצומ םימעפו וריזחמ
 ןיריע אל 6'ידר גה ןמ ןיחקול ןיא ר"ת 6ט"ק)
 ה"יחא]* :(ארא ע"ייע רמצ י"לב 'יפ ב"א) — .'וכו
 דע הריע ארקנו תוביתהמ יכ עדו יתשריפ םשו

moסישב ספדנ .'צ תבשב ח'ר 'יפמ קתעוה 'עה  
 ןיגרואש ושוריפ ףוסב 'יגה םש םג לבא : 'צ 'נליוו

qmsהז יפלו תלימ ומכ גו פ ₪ תוחפטמ ךותב  
 גופס תוחפטמ 'יפו ךורעב םג 'יגה וז םייקל שי

sehwammigהגיראל שיש 'מולכ  eunםינולח  
 ;יינעה רואיבל דוע אבוה ח"ר 'יפבו גופסב ומכ
 ,1<= y'bs gm כ"ע למכ לאעמשי 'לב תארקנ

Teppich2000ש0% . Ty!םשב וניבו םש איבה  

 ש"דב : ט'יק ק"בב ג"הכו תילדב אדיא 'ינ ןואגה
 D'UN ,ןידא םינושארה 'פדב י"שרבו ןידיא 'זיפו
 "למ אוה יכ ש"ירב ל"צ םלוכב לבא (םש קי'ב פיד)

&ptovסרוג וניברו ןיריא ק"בב ה"כו 5060 600009,  

 וירבד רשא ל"נה "ילכל ג"הר 'יפב «mo ןיעב
 )15 רצ) y'm ^b י"כב קר יחכונה ךרעב םיקתענ
 ונרמאש ומכ, nw 'יאד אוה תועט ספדנ ונממ רשא
 ונרמאש ומכ ל'צו "ןימינ אלו ןיריע אל תב שב

 רע זנר ey) =) רע - (ריע

anץובקהו , nipםשו .ב'ד א"מ א'פ 'ליגמ  
cד"ער ב"כד ב"פ יאמד ימלשורי : ג'ק 'ובותכ  

 J'y ג"מד ND Cyl v ד"פ 'יעיבש 'תפסות
 ר"ב Klein =( Stüdter) (ינריע) ifvp^ ראותהו
 ,ינוריעל לשמ ד"פ ר"קיו ט"יפ pen ,ןרע ע"ייע נ"פס
 ^7( v ,הנידמה jb דחאו ינוריע דחא 'ירדנ ''ורי
 ה"פ 'דהנס 'ורי ץובקהו ,ינוריעב ג'ע מ"ר  ז"פס
 ט"פר  ב'ב 'ורי הבקנלו .וללה ןינריעה vy ב'כד

Ty r$ינב 'פ ר"כיאו תינריע  muy sx 
atsב"עס 33 'וריע  "bץלע ע"ייע םירפכה תונבמ . 

 ע"ייע .ב"ל 'ציבב ןכו nhyy .'פ תבש ץובקהו
 - [" רע עיייע אָתיִנְרִיִע — ןרע

 ורערעי jb עוטק Cn e "yw  ורעעי מ"למ) רע
jmהנעטו הקעצ ןינע ,* = ,* ע'לב  

UD! (schreien, reclamirenןמו ירורח ןמ ריטעו  

 ונשריפ רבכ (א'ער vb ייטיג) אכלמ ירורע ןמו ילולע
 איבה Cy cU םשו הייחא]* .( והצפ 'עב

 ןהיתש תמאבו ירורע דועו יררע תואסריג יתש
mmeמ"לב עטקנ רבכו ירוערע ןמ תועוטקו  "ye? 

 רע הנעטו הקעצ לע כ"ג רמאנ  ל"נה ע"לבו (ל"נה
 ,'ח ק"מ 'מגב היבו mss םנ היארהו 'רערע וא
 ןויצב 'מגב םשו ותמ לע םדא ררועי אל ינשמב
 'וכו רערעי אל יאמ ותמ לע רערעי אל 'נשמה
 ךפיהב bs י'כבו רערעי 'נשמב םג סרג ף'ירבו
 'ומוקמ ראש נ"שו ומוקמל פ"ד "יע ררועי 'מגב םג
 y" ונייהו רתויב קועצי אל 'יפו .םינושארה לצא
 םוקמב : א"ל ב"בב ה"נכו .םש ס"שב 'ייעו םינדפס
 'שוריב ,ןיררוע voy שיש ס"ש י"כב ןיררוע שיש
 רויעשב ,לטב וררע רריעו אב םא ג"מד א"ם "יטיג

 רוע כ"ג םשו ,תאשינ אלש דע רריע תאשנשמ
 'ובותכ rv ,ןיררוע תוחוקלה :םש , תאשינשמ
 ל"ד ו"פ םש .'וכו םישרויה ?ררוע ימ ,ו"כד ב"פר

vyןירירע ןוניחכשא  ^bינינעב םיררוע םאצמ  
 א'לד ז"פ םש ,'וריב "יאדכ Pop ל"צו C הבותכ
 .'ב wy ,'וכו ןירמאו ןיררע היבירק pum ג"ע

DN SDםשהו י'וכו םיררוע וילע שי  "cup 
 ץובקה אוהו (ל'נה eus" ךורע לש תואסריג יתשכ) "1?

 והזיא ד"ע BUD א'פ ק"מ 'ורי Up vy וא OY" ןמ
 i07 א'פ 'יטיג 'ורי ,םיתמה ןיב ותריכזמ רוריעה

ww xv47373 אלו ןיריע אל ק"ב ב | ופוגבש ררעו לטב וררע ופוגל ץוחש  ^xדוע 'יא ן'יעב  
 רוע לכ ד"ע ב'לד ט"פר 'ובותכ v" ,םייק my הריעה תא הרריגש הדלוח א'פ ב"ב ^55 'תפסותב

mei (!יפדב לבא 'מאו ריפדבו י"כב ןוכנ  anim sbרהצת ס"טב ליפאבו . ?) יוועלל ל"תמעל תופסוהב רעשיילפ 'י'ע 
yqג'יונבו סיש יייכב הזכ )* .ארקמ לש םירירע ןמ שרפל קחדנ השמ ינפו (* 531  UM 
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 7 Lr שד רע דפ

 < םייסרפה ועבטש עבטמב ושענ Cr ne ןישידק
 die וארקנ םהלש הלעמ יוש ישאר העבש יכ

me» unsterblichen Heiligen, Ameshá- 8 

 = TNUM םימדרג םניאש םירמוש םשב וארקנ םימעפ
 | avüo אוה (וימ ייס Mihr YO ארטימ לש דובכה

paváo paccapaváo parópaváoרמושו ןיגמ  ET 

 םיטטושמ הלאה םירשהו םינפלמ רמוש רוחאלמ
 ^le ןבומ ^ ,'ד ירכז םגו ןגהלו רומשל הנאו הנא
 ^B כ 'רהנס םינשי סניא יִריִע 'יפו -- הפי הפי הז
 3 .ידהס ךלע ווהל יבכשו יריע
 .ריעתיא Uy 2'U א"פ 'וכרב fv לעפ תאב
 ריעתאד ןויכ : א"סד .א"פ "ישוריק 'ורי ,'וכו ירקי
 = = היתניש ןמ רעתיאד p^ ר'קיובו ,היתניש ןמ יובא
 = ךדי לע רעתימ הוה אל :: ט"כד Ub cuo 'ורי
 = bnnb" רעתיאו mb ys ילשמל ריעתא 'גרתב ןכו

aה ', noרעתימ .'ח ,ט'כ 'יעשיל 'כ ,ג"ע םש  = 
 .'א רע ע"ע bypns ומכ אוהו ,'א ,'ד 'ירכזל
 ל"צ] (אתרעתמ) יעב לזא .ג'פד ה"פ 'ציב יורי
 rvynb הצר b^ אתבושד אתצירקב [היתרעתמ

 T — [תבשב רחשה תולעהב

d XE 

 'גרת (Beinbrecher, weisser Seeadler) רע 1

 (ג"י איי 'קי) הינזעה תאו סרפה תאו

 הינזעהו סרפהו 'גרתב ה"כו ה"יחא]* .איזעו רעו

 ע"למ sn ילואו ,אירעו 'ב י"רתבו O0 ידיי 'ירבד)
be e 8ותואי םיראות ינשו קזח דועו ןבל  

 — pim] ןבל אוהש סרפל

zufalig, לפטו הרקמב ^b ^w = רע 7E 
wow פ' nbn תנשמ (ebensüchlich 
mpb ךרד ^b הסיעה ןמ יארע םילכוא QU» 

 םימעפלו ערע : ארק 'גרת  yosהייחא]י = .ש"ע
  ^b'ורשעמבו הלחב יארע  wbג"מ ב'פ 'כוס ה"מ

 ג'כ 'וכרב האלהו .ו"כ ףדנו :  "vב'פ 'וכרב "3
 וכפהו לפטו הרקמב .ג"נד ב'פ 'כוס 'וריו ג'עס

 עוטקו עבק  jbדועו .ש"ע (יב) ערע לעפמ יערע
 בתבנ  Upעוטק  pb'שרפ 'ישודק ארפסב יִעְרע .=

 ירק שרופמ 'ד קרפ 'ב  pnארק ומכ (דייכ .גיכ ויכ
 ערע ר"אלב אוהש :  onsיירע ייניד תא םתישע

 -(אריע =) רע

 ראותהו :הריאה "גה 'פריא י"כבו "סופד תצקבו =
 'שוריה 'יפ ןכ der wollige Bast אָתיִנְריִע ונממ

 )"5 םייבמרה ייפב) JTN וא ןדיא נ"ע ד"ד ב'פר תבש

 — .ע"ייע אתינרמע y" ראובמ ילבבבו :'כ תבש לש
 — ]3 רע ע"ייע 'ישודיק ארפסו 'שודיק 'ורי הריע

 ו'כ 'פ לדנסב Haut, Fell) מ"למ רוע =) רע
 רוע 'יפ ('רמחה רועו רומחה רוע (GU 'ילכב

 לע םישמש רמחה רוע רומחה לע םישמש רומחה
 ןתשפ לש ןמוא שבולש ('] ת כ ה רוע .וידגב
 ךנתפי אלש םהינתמב ותוא ןיושוקוו
 םישמש ףתכה [cy ."ץופינהוילע
 וקיזי אלש ואשמ תחת ופיתכב
 תורובחה אפור םישמש אפורה רוע .( יו אש טה
 לע םישמש הסירעה רוע  ,ךולכלה ינפמ וילע
 םגהנמ היה jp לש בלה רוע ,ןטק לש הסירע
 לותחה והכי אמש רוע םינטקה ינתמ לע רוגחל
 רוע ,הטמ לש תפכהו רכה רוע ,תומיו ובל לע
 רוע םהינתמב  תוקירסמה ינמוא ןימישמש קורסה
 השקמה המהב 'פד ג"סב .ןתשפ לש ןמוא קרופה

nmארמוחל רשבל םילשמ רוע רמ אמינו 6:ו'ע , 
 ומילשמ רועהו םצעה xn peu רשבה ןוגכ "ם —0 

 יצח 'יפאו רשבל ףרטצמ רוע רמאת אלו בורל
 יילכב 'נשמה ירבד רתיו mns C יצחב
 'y' לבטק .איטרוקס 'עב םישרופמ bn אלה ל"נה
 6ביכק) הנשמה ירבדו .ב"כק 'ילוח נ"שו 'א חטש
 לש ריזח רועו םדאה רוע ןרשככ ןהיתורועש ולא
 nn , תשב na ,תשב 'עב םישרופמ 'וכו בושי
 רבד . 7^ bib" .תיבה לעב mmy ח'מ ו'כפ ^55

 — usb] הנהנ רועהש רבד . .רועה ןמ אבה

 der 'נשמ 'לב רע ומכ ס"לב Yy "y& =) רע
Wachendeראות אוה טרפבו 'א רע ע"ייע  

 לכואה 'מגב העש לכ 'פב (םינפב v" ךאלמל
 ,יד לאי אמגתפ ןיריע תריזגב +-ג'ל (no^ המורת
 ןיוש ןישידקו ןיריע ןה ןיוש רמאמו הריזג 'יפ (ד"י

qnירפסב ה"יחא]* — .ןה ןיוש אתלאש אמנתפ  
 יכ ראבל יתכראה האלהו 6 דצ םיכאלמה לע
 ..ןיריע ץובקהו 'כ ." ,לאינדב שידקו vy יונכה

 תכומ שירמ יכ ym ןוכנ אלל ררסה ךפהנ ע"פדשבו רמחה כ"האו רומחה וניבר ייפ הליחת יכ veu ןוכנ היכ )!
xovרמחה רוע קר ךורעב וינפל היה  "yנשמבו רמחה רוע קר "א יוינשמבש 'גשמבו ם"במרה םשב 2/3 שמ טייותב ' 

 יתמלשה (* .ןהכ ,ןהכ ס"טב טיק י"כבו ע"פרשב לבא ימאו ר"פדבו ב"ה ר"ל ויו י"כב ןוכנ הייכ (? .רומחה רַוע קר סישד
"y veyיילכב שירה ייפמ הכומ ןכו ןתכ  bwשיידבו .ךורעב ליתתמה  myאנתיכ ןתשפו 'גרתו : . (fה"כו ןחכ ךרע י"פע  

 .ןילוחב ה"מגר ייפמ חכומ ןכו (5 .םש יילכ שירב
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 ןיטשמה האורש רחאמו תוצמב קדקרל ןהילע
 בכעתמ וליאכ רמועמו בשוימ תוצמה תא ןיבבחמש
 בותכ א"פ C "[ןיטשהלמ רמול ךירצ] (ןיטסהלמ)
 (ח n'3 ייעש) חצנל תומה yos (* (?) ימלשוריב
 רפושב עקתי אוהה םויב mm G^" r2 םש) ביתכו
 אדח אנמיז ("ארפיש לק ןטש עמש יכו יוכו לודג
 אוהה wm רטא היל ןיינת דכו ליהב אלו ליהב
 עלבתמל אנמז אטמ לודגה רפושב עקתיד רפוש
 דבעמל יאנפ היל תילו לבלבתמו (* עיתרמו
 הדימעב 'ל ןניעבד ןידמל ונא ןאכמו (' אירוגיטק
 C (ידבעו ירמחמד) cim הבישיב םישלש ומכ
 'לו שחלב ילו יבתידב 'ל [ידבע penes ל'צו]
 ארסיפד הימיא אתעפד תויעפ האמ דגנכ רדסה לע
 איעיקת לק הלפתה לכ ןירמונשכ ןוניא 'י ולאו
 ת"רת men ת"רשת ^ יוהמל יעבתמ האדיחיד

imןולח 'פב ,(''ק  (יוריע s»הנשמב ) הדוהי ר"א 
 תורצח יבוריעב לכא ןימוחת יבוויעב א"דמב

piרמא )9( ארמנ .ותערמ אלש ןיב ותערמ  
 אנח בר היל רמא הדוהי 'רכ הכלה (" לאומש
 ל"א וייחל וא ויתורוק ולטנש יובמב 'יפא האתדגב
 'פד ג'סב ונשיו .תוציחמב אלו יתרמא ןיבוריעב
 Vb ימוי) יריעש ינש 'פד ג"סב ,(.ה"צ פש) m33 לכ

O07תבשל האצוה בוריע  peהאצוה בוריע  
 אל ןיאיצומ ןיא 'מגב הציבב ק"פב .םירופכה םויל

 209 — אְרְע =) רע

 «m .םלועב יירע סכתא השעא ינא ףא םלועב
 קוספ "DU ,יארעב ימע ןוכהת ןיאו 'שורי 'גרתב
 ,א"מ .'מ .ח'כ .ז"כ 'פלו אמלעב יארעב רד"'כ .ג"כ

 — ]3359 9^3 ידועו

 לאינד ;ז"ט ,ח"כ א"ש Geind) רצ ומכ מ"למ) רע *
 אתחיתפב רוכזו 'פ ר"כיאו ז"לפ ר"בב ,ז"ט ,'ד

 רעו אנוש הדימעהש תובית יתשב רענש שרד
 .רענש py m ה"בקהל

 םירבדה תורבחתה ןינע לעפתהב מ'למ) 29
 ןכו םינפב yp" םינינב ראשב (D ל"זרדב

 בבריע = mischen +* ע"לב ברע 'וסו ר"אלב
.vermischen, verwirrenכּוריע  ;Vermischungבּוריע  

 איבובריע ,בובריע ; Versetzung der Verse תוישרפ

(Gemisch, Unordnungםרכ (א"מ) 'יאלכב 'ה 'פב  

 'דהנסד i3 .לבלובמ p" איבוברע עוטנ אוהש
 תואולה ולא, p^ .ןאכ בותכ תוישרפ בוריע 6'ב)
 (ו'כ ,כיכ תומש) ימע תא הולת ףסכ bs והב ביתכד
 ןיברועמ םיטפשמה הלאו 'שרפב בותכש המ לכ
 ביתכ והלוכא Cabs ('ח יז םש ביתכ יכו ןה
 ק"פב .(?"ןיחמומ 'ג ןיכירצ תואולהו תואדוה 'יפאו
 ומכ, "פ .ןטשה תא בברעל ידכ 6ז"ט) הירד
 ץילמ ךאלמ שיש Ou ,גיל בויא (y וניצמש

 ןינווכמו ןיטשמ ךאלמ שי ךכ תחש תדרמ הדופ
 .בוט prb האצוה בוריע רבס רמ (C29 בלולה תא | ןיטשמ דומעי םאש םבל לכב "ירמואו לארשי

nex (15" לכ קתעוה םשמ רשא חיר ייפב היכו (* .יהנסב היר ייפמ קתעוה )* .םיהלאה ליצו חייר ייפב nספרנש ומכ  
 ריכזה אלו npn ob ח"וא רומב הייכו הייר ייחב א"בטירו pon ךורעה םשב ימלשוריה הז ואובה ןכו (+ .ינליוו םישב
 שודמה םשב 'שוריד אה בתב (ab חקורב בותכ הז לכ יוכו ישוריב 'יא יכהו םש י"ב ברה בתכו ךורעה תא
 עיפרשבו ר"פדב הייכ (5 .ירכ היד : זיט הייר יופסותב ייאדכו ךורעה תא ריכזהל שח אלש המית תצק לבא ,ש"ע "וכו
 אבוה ליינה רוטהב )^ .בברעתמו קר יופסותבו עתר עיייע ןוכנ כיג עיתרמ לבא תתרימו סרג ךורעה םשב ןיירב )5 .ארפוש
 אלו ליהב אנמיז won רפוש לוק עמש יכ לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו ביתכו חצנל תומה עלב : ל"הזב 'שוריח
 היל תילו בברעתמו תתרימו הינמיז אטמ cwm cus תיניינת עמש דכ לודג רפושר אנמיז אוהה [אטמ] אמש cw ליהב

"ebרצ ה"ר 'לה םהרדוכאו ארוגיטק דבעימל  nowדייעפ  insליהב הנושאר םעפ ןיעקותשכש 'שוריב 'תיא יכהו ל"הזב  
 אוהה םויב היהו 'אנש אוה הישמ רפוש רבס הינש העיקת תוצמ ומייק רבס הנושאר ליהבו עזעדזמ הינש ליהב אלו
 ןיאש וילע חכומ אתוזתו כייע חצנל תומה עלבו יאנש םלועב ןטש םוש ראשי אלש ליהב יכה םושמו לודג רפושב עקתי

mןונגיס  pe^ךורעהמ ילוא קיתעה קר יכ 'וריב םינפב האר אל םהרדובאו ימלשוריה  mmnתירבעב ןושלה  "byהייר  
 «^n יה ram )* .ןוכל אגרטקמל יתאד אנטס אבברעמל ןוכל יהי acm םוי 'א ,טיכ ירמבל יא ימלשורי can ל"גה

"DDעיר  ^anךורעה םשב  pómירמחמד : קר ךורעה םשב ואיבה רועיש ה"ד : גיל ה"ר 'ופסותבו ןידבעו ןרמחמד . 
wm )5הז איבה ןכו כ'ע יישירפדכ יתובר ובתכש המ לעו וניגהנמ לע קלוחו ז"ואה םייסו לינה ז"ואב  jnובלכה  

on"5 דיפ ייפס mשיו בשוימ הלפתל תולוק םישלש עוקתל םגהנמש בתכ ךורעה לעבהו  poma55 עוקתל  joo 
 יכ"ע םומעפ יג תורפושל קירק םימעפ 'ג תונורכזל קישק םימעפ יג תויכלמל קירשק תוכרבה רדס לע םימעפ 'ג ןמיסו
 והבא ברד אקפס םושמ קירק קישק ק"תשת הכרב לכל ןיעקות אהיש אוה ןידבו ibm ךישת "פס ה"ר 'לה יכדרמה בתכו
 ib ךכו קישק והלוכ ways דוחל mai יאו ק"רק יהלוכ דיבעינ דוחל לילי יאו קירשק והלוכ דיבעינ ליליו חנג יאד
 י"פעא בשוימד תועיקת ועיבקה ךכלש יניעב הארנו ליזו בשוימד תועיקתל pan םעט ןירה ייחב יתיארו כ"ע ךורעב
 בשוימד תועיקתל כ"חא ןיששוח ויה אלש רשפא ןתוא ןימידקמ ויה ולאש יפל תוכרב רדס לעש ןתוא םידקהל יואר היהש
 .ל"כע תוכרב ררס לעש ןתואב ולזלזי אלש עודיבש בשוימד תועיקת ומידקה. ךכיפלו דבלב ןטשה תא בברעל אלא ןניאש

OW 3053 (!Oבר  DW mumלאומש . 
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 "= תוישרפ כוריע .ז'ק ק"ב ןכו ,ךורעב ליעל + יב
 n E: E ,ןימוחת בוריעל לאשוהו (qw  ביתכ
 = ט"יד א"פ "יבוריע v^ ןילישבת בוריעלו תוריצח
 < ובריעו 'ג ויה .. דחא .בוריע וכריעו םינש ויה ג'עס
 = ג'מד ו"פ 'מוי 'ורי וכו יוגה אבו ןיבוריע םינש

vyהרשע ךותב תוכוס ^  boר ' o»מוא ' wen 
 : Eo ינב רזעילא יל רמא ןכו בוריע Uy ןלוכו
 " arp 'תפסות p" בוריע y םיתש ןתושעל ינא

unsןאכמ :ו"ט  Ub mov)58 (ג'כ Dםימכח  > 
 " < pnis םייק :ח"כ 'מוי , הרותה ןמ ןילישבת יבורעל
 = תוכלה bs" ט"מפ רב .ןילישבת יבוריע "פא וניבא
 העשב : א"כ 'יבוריע ,עדוי םהרבא n^ תוריצח יבוריע
 ,ד"ל תבש ior תליטנו ןיבוריע המלש ןיקתהש
 ^D ב'פס תבש v^ ,תוריצח יבוריע ןימוחת יבוריע
 pw לעו ןימוחת יבוריע < . תוריצח יבוריע ג"ער
 <  הנוכת תוריצח יבוריעו ןימוחת יבוריע ינינע בור
 = ןיבוריע :םיאלכ וארקנ 'גרתבו .ןיבוריע תכסמה

"yינרת ;ט"י ,ט"י 'קיול ; 'מ ,ב'כ "7 'גרת  
 דיחיהו (6:חיע יילוח יייע) 'ה ,'ג .ז"ט םש 'א 'ורי
 תויחה תובורעת b^ ארקמ לש בורע ומכ אבורע

"yןינעה קזחל לעפה 'לה לפכב לעפהו : .ןמקל  
ms o3ז"ט : ovyג"פס ה'ר 'ורי .ושוריפ ליעל  

 ברעיל אלר ב"ער 'ב ז"ע ,תולזמה תא בבריע .ט"נד
 ושוריפ ש"ע בברעל sow ז"פ 'פ רב .'ומו והניא וב
 תחמש בכרעמ ינירה ב'פ ר"'דמב ,םש כ"מבו םינפב
 פ"ר םשו יתכ תחמש בברעמ ינא כ"פ ר'קיו ,הרות
 קוחשל 'פ ר"להק .אָיִבְבְרַעַמ Cnavy םילהת) םיללוה
 .קוחשה כְבְרועמ nm 1 'להק ללוהמ שרופמ
 , ןבבריע יט nn nm בר שרד יתסופל 'פ ר"שהש
 ותדעסב המוהמ םהב סינכהל שקב חרב פ"ס םשו
 (האלהו איכ ,יח תומש) רע ייפ א"יפ ר'מש ,הבברעלו
 .לכד אָבּורָע תירוסה 'טישפב ה"כו תובברועמ תויח
 , ארב תויח יבוכריע ה"כ my "onn ץובקהו סנג
 ריחיהמ (ןייִבּובְריִע ל"צ] (ןייובריע) א"ל qp םשו
 עוטנ אוהש םרכ א"מ n'p 'יאלכ איבובריע בובריע
 ןיא הזה ןפגה המ ו'לפ ר'קיו וכפהו ,איבוברע
 ,'וכו תורוש תורוש אלא איבוברע ותוא ןיעטונ
 = איבוברעב תאצל ןכרד ןיאש תונליא המ sb 'ילוח

Dז'ע ,הוושה תא לטיכו בוברע אב .ה"פ תבש  = 
 .ירפס ,ה'בקה ימק איבוברע אכיא CDU ב'ער 'ב

nu 

d 

  cv, ^bתבשב לכוא ךרוצ ןניאש םירבדל בוט '(
"y אלא תושרל תושרמ ןיאיצומ Ps תבש המ 

 עירוב   45ג"רב .(*"ש"ויב  ^ byןילות רמוא
 ( navאבוריע אמרכב אתושכ (.ט'לק ( ^p C,(*ייאלכ

 א'פ) 'ילכ תכסמ שירב  (nטוחב ופיקהל ידכ
 .ברע  ^pיתשה ךותב ברעתמו ךלוהש הבעה טוח

 יירד אשירר אתבוברע .ברע ומש  wb(א"ער 5(
 ףספסא 'גות ב'א) — .ףרח 'עב ונשריפ רבכ

pip (ןיברברע יד איי ידמב). = = *[לעפה ה"יחא 
 לובלבו תורבחתה  omnלעפתהב קו מ"לב

 :ד"פ 'מוי לעפב םינינב ראשב םג ל'זרדבו
 ךסנמ ב"עס ב"נ מיג לע י םב ..והנינתילו והניברעיל

 םשו ,ברעמ רמא .לאומשו שממ ךסנמ רמא בר :
 ב"ב 'תפסות ,עמדמ ונייה .ברעמ  mpאהי אלו
 :ג'ח) יקבלב ע"ייע ןייב םימ ברעמ  Orראש ג'שו

 "יבוריע ,תומוקמ ( mp Q2,ןהב ןיברועמ םיגד
 א"פ ק"מ 'שורי :'ח ק"מ " Ty bע"פס ר"ב

  quus psבוריע תארוהבו .החמשב החמש :
 ב'פ 'וריע  voאל עירב,   ypןיברעמ 553 א"מ ,

 םש  i1'5רצח .כ'ק תבש ,'וכו יאמדב ןיברעמ
 ונל ברעו אצ :םש ,םתברע .ד"ל םש תברועמה

  m'ורי  uesובריע אלו בריע אל : א"פד ב"פ
App ה'ל ייל now) חלממ 'גרת byes םירחא ול. 

  Dasייעשי)  GU» os.,אימב ברעמ  "4nיקיול 'א
  n^ a5יייע) ןיברעמ ןוניה דכ « ioי"רת ; (ד"מ היפ

 בוריע ןינעבו .אדחכ ןיברעמ א"י  ,ב'כ 'ירבדל 'א
  "4A.'וכו איתבב ןוברעיו 'ה 75 תומשל 'א

"y: אברעתאל 'ז ,ג'כ עשוהי own לעפ תא 
 ,'ה ,'ג ש"השל ; ,ר"י ילשמ 'גרת  nירבדל יב

 לע פתנ .ןוהב ןוברעתת אלו :ןתחתת אלו 'ג ,'ז
  ^vםינפה םחל לש הסורפ ד"ע א"סד ב"פר הלרע

 םשו הברעתנש תאטח לש הכיתח ןכו הברעתנש :
 :םשהו .'וכו ברעתנש ערוצמ לש ןמש נול

pp תואוקמ בוריע : ו"ט 'ומבי, rs Yo תואוקמ 
 ,בוריעב ןהיניק וחקלש ד'מ א"פ  vג'פר 'יחספ

  yen by vy $53ובוריע לעו תרכ בייח ךורב
 'ירוכיב 'ורי ץובקה ,ואלב  Yeןנייעב ןיבוריע .ה"סד

 ד"ע א"סד בפ 'לרע 'ורי ,רשעמ יבוריע :םשו ,ןה
 .'וכו ןיבוריעל טרפ ןהב לכוא וניאש םישדק ךל שי

 השרפב תוארקמה בוריעל לאשוהו  '"yיהנס

 יויע .ייבוריע pups 'גרתבו י"שריפב ה'כו (+

 יציניוו ר"פרב ןוכנ הייכ )3 ,ינליוו םיישב יציבב .חיר bo" קתעוה )* .תבשב :תועשב ע"פרשב לבא א*פרב (po ה"כ ('

 .אבובריע ג"ונבו יינושארה 'ופדבו
 .אתיבוברע ן"רבו י"שרבו אתיבובריע ג''ונב )5 .יתופסוהב םינפב הטמל

 D'w ייכב ג"הכו mb יפדב יילו מ"אבו
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 בי"ב imb מ"ב .טיס prs gvy gvb ceu .זייע יובותב)

 מושפ טגב ברע p CY3^ יורוכב | .איל יהנס .ריעק

 דע 'וכו ברע y" וריבח תא הולמה (.ג'עק ביב)
 ךכ ןיבו ךכ ןיב הולל םיפכנ שי םא 'מוא ג'בשר
 Cry ייטיג) וזחאש ימ 'פב ןדיצ .ברעה ןמ ערפי אל

 ותשאל רמאש דחאב ןדיצב השעמ ג'בשר רמא
 הדבאו יתילטסא יל ינתתש תנמ לע ךטיג הז ירה
 היאר C, הימד תא ול ןתת םימכח ורמאו ותילטסא
 ול ררוב הז השלשב תונוממ יניד 'פב הנורחא

on)ל"א םידע אבה ל"א <. איל  psאבה יל  
 היאר וזב 'וכו בייח אוהש היאר יל ןיא רמא היאר
 «ame הכלה הנושאר היארב לבא ותומכ הכלה ןיא

 םותיח רחאל אצויה ברע (:היעק כ"ב טושפ טג 'פב
 .ברע ינולפו בתכ םידע תמיתח רחא b^ .תורטש
 לעפהו Cx on ילשמ imb ,רימ תישארב) מ"למ ה"יחא|*

 :םשו ,היתלכד התבותכד אברע :ד"עק ב"ב ראותהו

 : ינכשמ 'פ ר"'שהש רבעתשמ אל אבותכד ברע

 וניתובא . . והרמשתש םיבוט םיברע יל ואיבה
 ,ו"טק מ"ב .ונתוא םיברוע ונינב . . ונתוא םיברוע
 רבד יהולגר .ג'נ 'כוס ,ברע לש ותיבל סנכנ התא
 ס"ש י"כבו :ח"מ 'ורוכב ,היב ןיברע ןוניא שיניא
 ,היב ןיברע ןוניא שיניא רבד יהוסכנ ( ,ד"עק ב"ב
 ברע p" וריבח תא הולמה ב'ערו א"עס ג'עק ב"ב
 המכ :םשו ,ליעל y" 'וכו ברעה ןמ ערסי אל
 ערופ ינאו והולה ברע ינאו והולה .ר"עק ,םימעפ
 ןושל ןלוכ C ךל ןתונ ינאו והולה בייח ינאו והולה
 ךיברע .ו"כ 'כוס  ,ימתיד אברע .ד"עק qn תוברע
 ;'א ,'ו ילשמל 'גרתב דוע לעפהו qux אברע

amטשפומה םשהו 'ג ז"י בויאל ;ג"י .ז"כ ;ח'י  
 תושעלמ . . חרב ג"צ פ"ר ר"ב ל"נה ב'ב תּובָרְע

(C mayפ"לבו תוברעל ךמצע תסנכה ז"כפ ר"מש  
 .('אתבורע ברע : nay ברע ילשמ י"כ 'גרת אָתְבּורָע
 אתבורעב ל"צ את וברעב 'גרת )72 v2 םש) םיברעב

sbומכ דועו .הברע  ^b nàyטובע  (Unter- 
pfand)לכה ז"טמ כ"פ תובא  puniר"תסא ,ןוברעב  

 ,'וכו ןוברע ןתיל חקול לש וכרד : ךלמה רסיו 'פ
 מ"ב 'תפסות ,ךנוברע םלשהו ךל : ח"יק 'יחספ
 ליקש sp אנובוע .ה"כ ק"מ .ןוקי ינוברע א"פ
 ץובקה .הינימ ילקש אנוברע :ה"ק תכש ,הינימ

mb»ןמ . . םירבד השלשמ קחרתי א"עס ט"ק  

 תא םיפחוד םידלי איבוכועב םכלוכ כ'פ יירבד
 ב"יפ ר"דמב ,םישארה תא םיפחוד םינקזו םינקזה
 םישנו םישנא םיאכו הז לע הז םיקחוד ויהש
 ב'כ 'א 'ירבדל w "v n' הז י"פעו איבוברעב
 .איבובריעב יתול ןותבירקו :םכלכ ילא ןוברקתו
 איבובריע )2003 (B המוהמה תא 'גרת ,ןוכלוכ
 לע nvm איהש המחלמ לכ לדגמכ p ר"שהש
 bp תבש aen איבובריע תמחלמ ףלא םישש

"yיררנמ ןמסנ םשו .וניבר 'יג ליעל ' w'bהבקנל . 
 ב"ר ש"מו .תוליאש יבובריע ט"מפ ר"ב ץובקהו
 אוהו 'יסופרב ונינפל ה"כ ןיברברע ל"גה 'מב 'גרתב
 הביתב sw ולאכ חיל יביי (mov בר ברע אוה
 'דמבל 'טינויביס 'פדבו Gemisch 2733 תחא
 2^ ,'א ש"הש 'גרתב ה"כו ןיברבריע ow ל"נה
 מ"למ 3p לצאנ ברע לעפה nmm -- ןיבורבריעו
 הגיראה בחורב רבועה טוחה םש p^ ח"מ ^" 'קיו)

 ארקנו ךואכ רשא םיטוחה לכ ךותב ברעתמו
 יילכ .(' אברע 'גרתב ר"אלב (Einsehlag) ש"אלב
 ןיעכ העירזל לאשוהו ליעל ךורעב y mo" א"פ
 ברע ןערוז יתש ןיעורז ויה םא :ה"פ תבש בֶרע
 רבד לש ובחרלו וכראל ארקנו .יתש ןיערוז ברע

(die Kreuz und Quer)י"ק "לוח ברעו יתש : 
 ט"יד א"פ 'וריע v^ .ב"מד ג"פ 'ומורת 'ורי ,האלהו

matr. 
 Bürgschaft ןוברעו ןוחמב ןינע מ'למ) ברע

(Bürge אָבְרְע ם"לב 33« ראותהו ;leisten 
 'טוס) םהינפ וכפה 'מגב ןירמאנ ולא 'פב  CUאכיא

 אנשילד אנקיפא 'יפ אברעד אברעו אברע והיינב
 לארשימ דחאו דחא לכ לע ותרכנ ןועמש 'רד אמק
 תחא לע רובעי םאש תוצמ ג"ירתל ('תותירב ח"מ

  qmרובעי םאש לארשי לכ בריע םגו ונועב הקלי
 דחא  qneאלו ורבח והאריו  npןידה  wesהקלי

 לארשי לכ ואצמג ונועב  capהז  mbאנשילו
 עמשת םא 'מולכ אבועד אברע ףיסומ 'ר ינתד
 ודיב החימ אלו ינולפ והארו הריבע רבע ינולפש

pip חקיל 6 ברע ךרדכ בייוחמ התא mun 
 אל .םאו וב החימ אלו הארש בועה םדאה הזמ
 אברעו אברע 'יפ והזו םנועב שפתנ אהת ךכ השעת

  (Caiumוניתנשמב נ"בשר הנשש םוקמ לכ |
 הנורחא היארו ןודיצו ברעמ qnn ותומכ הכלה

 .'"שריפב יייעו (+ .תונברע ביה י'כב (5 .תותירכ שיק ייכו ע"פרשבו ,םישבו רייפדב f) «ne .אבריע יטינויבוס יפדב ('
 יתלטציא ג"ונב (* .הזב הז םיברע ןילוכש רמלמ vn ןועב שיא (זיל וייכ יקיו) ויחאב שיא ולשכו שרד ב"עס ז"כ 'דהנסבז
 הייב (* .היתי ןיברעמ 2733 'יפופדבו (* .טייסק oem תילטסא עיייעו ותלטציא דבאו תלטציא ט'יק י'יכבו ותלטציא דבאו

 .אתוברע גייונבו )9 .1 הרעה 'עה ףופב y" (* .םיש "22
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 < | םווע :ח'ק .'ק + ט'צ ידהנס aU» sn ב'ב 05 | 'ומשלו ;'א ,ט"ל "ישארבל 'א י'רתב .(' תונוברעה
 Lo  .הלושה הז mu .ג'ס "לוח י'שר Cep םימה — [אָתּונָּבְרַע ד"כ ,ב"כ

wmישארב) ברוע  mאכרּוע חייט איי יקיו ;יז  

  33vע"לב אָברוע ס"לב ןכו מ'למ)  cbר"לב |  ppmא'מ ; א"י ,ד"ל 'יעשי 'גרת ןיִּברּוע ^4 1)
(Rabe, corvus |חרפ אברוע  sey) | som aes Y")י"פע  "bmהז :ז"ם תבש ראותהו .ל"נה  > 

 = = [ברוע ומכ ארק לוגנרת 'יפ תיִּבְרְע ארקש | | שוריפ (' ברועכ רוחש ייפ (* ךמס 'עב y" (:ריכק
 y | | תעד 'מולכ אוה תותיחפו יאנג ןושל, רח א
 "5 של? y'ba asy ראותהו ,c ע"לב (Arabien 239. | םילתלת ויתוצוק .(' "םיברועב ןיקחושש םירענ
 |... B3 (Arabien N'"27y" ,אָיְבְרָע der Araber; ןישוע 'פב שרופמ איי ,יה ש"הש) ברועכ תורוחש

 = 'פד ג"רבו GU? Py לארשי תב 33 ןירימעמ ןיא | ר'קיובו G'yb איכ ייבוריע הדוהי 'ר ךומסד 'מגב ןיספ
 ' לוהמ ינועבגו anb יברע ey) ימבי) לרעה | הרענ 'פב 0" 570 ושאר 'שרפ היהת תאז
 = המב 'פב .("םייכרעה ילהא (''מ ח"יפ) תולהא moi | יעב אברוע 6 טימ תוכותכ) באה 'מטגב התתפתנש
 < םישנ p^ .תולוער תויברע (איעס n'o תנש) mew | לכה 'פד ג'רב .'וכו ינב יעב אל ארבג אוההו ינב
 |̂ ,יג ייעשי) ביתכדכ תולערב תואצוי תויברע | רשבו םחל ול םיאיבמ ("םיברועהו 67 ןיטחוש

ae)זי  oילוחב ה"יחא]* .'וכו ' ev תופכמו ןשאר לע דגב תומישמ תולערהו תורשה | יאמ  " 
 < = ,הטמל תורשוקו םיניעה אלא הארנ ןיאש םינפה לכ | ירת אמלידו . . שממ םיברוע אניבר רמא םיברוע
 - ,('ה אירנילככ תולער יגיעפ חיד vo ימלשורי | ג"לפו 'ה 'פ ר"ב "ייעו .םיברוע והיימש יוהד ירבג
 = ₪"מק (Bt תיבח 'פבו Geop תכש) יבתכ לכ 'פב | 'קלי mb יעסמ 'מוחנת ^b פ"ר ר"קיו ג"כפ ר"דמב
 !LN ברעב יאכז ןב ןנחוי ןבר ינפל אב השעמ | a^p 'הנפ 'ייעו ט'ר 'ר 'למ 'קליו aes 'ר עשוהי

vi» —ייעשי) רדק בשת םירצח .תאטחמ ול ינא ששוח | "יע אמכוא ברוע הז ברוע .ג'פ 'ילוחב  
Dun  ,6מ"ט saxaא" יבימ | /3 קמע ע"ייע יקמעה ברוע ) pnis Ciaיאברע רבדמכ ןיבתיד "), 

 .("יאברע ןע לכ יספפש) רדק ןאצ לכ | איגאלאאזבו ש"ע cov ישארב אבה ברוע : םשו
 ' תוצרא השלשב הנלחתו (צ'פס) א"צ 'פ ר'בב | ךלה םנחל אל :ב'צ pi .215 ןהאזיוועל 'הל
 = יניקה ה"יחא]* — .יניטסלפבו איברעבו איקינפב | 6 ביכש יביח) 'א רזרז y'ey 'וכו ברוע לצא ריזרז
 : ו"לד ו"פר "יעיבש 'וריב ראובמ ove") 'ישארב) | אברועל םשו הארצימ אברוע ה"ספ $13 ,נ'שו
 'וריב ראובמ ?"C יא'כ ייעשי) ברעב אשמ .איברע | רמואה : ז"ס תבש הבקנלו .היניק לע ארונ יתייאד
 = | .ז"פ 'ובותכ .אייברעב בר לוטמ + ט'סד ר'פ ipn" | ישורר יייע דועו 'וכו יקירש אתברועלו חרצ ברועל
 "| ץירוק איברעב ב'מפ ר"מש ,איברע לש םילמג | :ו'נ 'וכרב יִברוע ץובקהו אברוע .ברוע ןינעב ל"זר

navג'יק ייחספ ,ב"כ "יבוריע :ו'כק :ה"ל  ym:ארשבל  menoתומוקמ תצקבו סחל ע"ייע  L0 eap 
M 

 | | .איבה ךמס יעב םש ימולכ (? .תוברע vun שיר יקליו ל"נה ר"בבו ברע תויהלמ oam ay גייד גיייפ תומבי יוריב ('

 d | ריפרב )3.13 הרעה ךמפס עייייע mb אברוע כ"ג b^ ךמס ,'עב ילואו וכו םויה ינא ונייהו חרפ אברוע ךומסב ןויצה

 רואמ ןוכנ ה"כ (+ .אניברועכ ל"צו אצ ברועכ בינש ק"העבו (osse) ןיבארע ץובקה בארע יברע לקשמב אוהו אניברועכ

 <  ךמפ 'עב ינוכמס םויה ינא ןינעב םגו 'נליוו ס'שב יציבב חיר ייפמ קתעוה כ"ע )5 .רחא תלמ ייל ע"פרשבו יציניוו יפרב

 Lm "yr ומוקמב Py סיד ייכ יקליבו ינונבגב yi לבא ינועבגו יומביב )?  .םיברעהו : קוספב (* gv ייפ רחא ררגנ

 / |. BU קר רייבו טייק י"כב ה"כ (* .םיברע עייפדבו טייק ייכב היכ (* .(זיכר ,ביח) ינונבג עיייעו יומביבכ זייעב םג א"בטירה

 = ו"ופרבו האירצ לכ ,הארצ לכ ,האורצ לכ דיילו יבו יא Ya vss שבושמ רתויו הארנ ילכ ?x יייכב ןכו תובית יתשב םשו

 m ליצש (: מ"ר ,דיח) ןירנילכ ys יתחכוה רבכו איידינלב יוריב (i433 ימאו יזופ ריפדב 'יאדכ האירנולכ ל"צו האירנולב

 7 yy da" ארקנה ליעמב םישנאה 153 םהב ףטעתהל תויברע םישנ ךרדו רמצ ליעמ םש ימושרה יילמ b איידינילכ

 <  ןגהנמ תויברעה םישנהו n^ בתכ (: היס יגליוו ס"שב) תבשב חיר לבא ךורעבכ ייפש vo יויפ תבשל בייערה ייפ כיג

 ךרמלל xt א"יו תולערהו תורשה ביתכדכ םי ג פ יו ס כ ומכ ןכו )?( האירכילב ימלשוריב תולער "יפו תולער תאצל

 ךורעב ייא ןושארה ייפכו 27y הוהב םימכח ורברש אלא ךכב רתומ םדא לכו םהל (smi םגהנמ ויה ךכ וללה תומוקמבש

 ע"פרשכו .ריפרב ה"כ ) .םינפה מ yin השאר לכ תפטעמש im הלוער mn גיש ייסס ח"וא רופב לבא יישרכו

 .ו"ופדב קר ןוכנ !!)m/3 ,רבדמ ג"ונבו רבדמב
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 הליאשהב םגו רקפ וכפהו כ'ע ברע הלילה תארקנ
 ןברעו ברע ה"וא לש ןרקב השעישכל א"כפ ר'ב
 HN" ומכ) ברע ארקנ דועו .'וכו רקב לארשי לש
 ותלחתהש יפל ט"ויו תבשה ינפל םוי (אתרוא
 'וכרב y Rüsttag" ומדקש םוי לש שמש תאיבמ
 : ד"פ Ov" ,'ז 'ציב ,האלהו Sp + ט'צ 'יחספ :'ב

opasראותו ראות ותלוזו .'ל 'ינעת א"מ א"פ  
 נ"'שו :'ט תבש :ז"כ :'ד תוכרב תיבוע לעפה
 'גיגח , תירחש , . תיברע .ח"יק תבש ,תיברע תלפת
 ייגב א"מ א"פ 'וכרב .תיברעו mone .ב"מ 'טוס :ב"י
 א"רמג mw ש"פדב ילבבב m ןיִבְרָעב 'וריה
 יחה תאצוהב 'ורי דומלת דסונ הילע רשא הנשמבו
 קפס ילבו !םירחשב )5( םשו םיברעב in^ ול
 Qna vp "onm ברע ידע .ןירחשב . . ןיברעב ל'צ
 p^ אָתְבּורָע ס"לבו .(אשמש יבוריע י"כ 'נרת

awברע תארוהב שרדמבו 'וריב הברהו תיברע  
 ד"נד ד'פ ov" 'שעמ 'שורי בוט םוי 33 תבש

 תבש 'שוריב ה"כו אשמר יתפב (' אתבורעב ד'ע

 ל"ד ד'פ 'יחספ v^ .אשמור םשו ד"ע ד"יד ד"יפ
cyו"מד ח"פס 'ומורת 'ורי .אתבורעד אמוי  : 

 Yob ר"בב ל"צכו אשמש יעמטמ םע אתבורעב
 עמט ע"ייע ימעממ ג'ונבו אתבורעד אמוי יעמטמ

cum an)אתבויע אתשימח א"יפ ר'ב ,(הועהב  

 שיר navy לכ .ו"סד ב"פ 'ינעת 'שורי ,אתבש
 ד"ע מ"ד ח"פר 'ירדנ 'ורי .אבוש navy לכ . .אתש
 : לודגו ןטק פ"ס הבר תור .תוכוס תבורע לכ
 ימלשורי ,אבר אמוצ תבורעב . . אחסיפ תבורעב
 — .אבר אמוצ תבורעב לזא ג"עס ה"מד ח"פ 'ומורת

 — [ש"מו 'ד רפ ע"ייע אתבירע ז"מר 'ר ב'מ 'קלי

 הניפס 'יפ <>? ע"למ ל"נ na mna =) ברע
 Mulde, Trog) הניפס תרוצב ילכ ow אוהו

 ,ןיגדבעה תבירעו GU :ילכב yep ץע ילכ לכב
"bילכ,  yyהניפס ןימכ  wemיסרובה תדובעל " 

 תבירע (ב'מ פש) ('יכ 'פבו ,(*ארטשמ זעלבו
 ןירוקש nip הניפס םיאנבל שי, b C^ תונוסיפה
 ןתיל םינטק םינבא הב םיאיבמו 6 ירטניל זעלב

 יאכז ןב ןנחוי ןכר לש ומוקמ ברע אוה אוה ילוא
 ןמ ג"עס ז"סד ר'פ ינעת 'ורי ןירופיצל בורק אוהש
 אבוה א"נ D" וייח והיתתמ ןב y" ןירופיצל ברע
 Arrabeh ארקנ םויה דועו 204 רעיוביינל 'גאיגב
 ע"ייע ג"ער ג"יד ט"פ 'וכרב rv" ,ו"כ n5 ,(205 םש)
 D ע"ייע ח"מפ ר'ב ^33 ראותהו rp .ד'ח) לבוי
 'וחנמ 'ב "p ע"ייע א"מ ד"כס 'ילכ םייברע ץובקה

«JDארפס  'p"א" קרפ ^ 'שרפ  mwםייברעה  
 v"  .'ב דמג ע"ייע א"מ ט'כפ 'ילכ «nw ע"ייע
 םייברעה םע קבדתו ךלת ד"ע ב"מד א"יפס םירדנ
 .ל"גה תבש תּויְכרְעה הבקנלו :םהב השפנ הקשחש
 ץובקהו 'ל .ז"כ 'א י"הד 'גרת nsi ר"אלבו
 יס ;זיט .ב"י איכ ייעשל ; דיכ n/ ייטפוש יגרת) יאברע

 יאברע והנה : ח"סק ב'ב ,(דיכ gv ;יב יג מריל ;י
 -- [אתידבמופל ותאד

 שמשה תאיבב הישע b" ליעפהב מ"למ) ברע
(v5) הרפב ישילש 53 (Etwas abends thun 

 ןיקודצה ינפמ הרפה תא ףרושה ןהכה ויה ןיאמטמ
 וכמס .תשענ התיה שמש יברועמב םירמוא ויהש

 וילע ןהידי ( ce(ח"מ  ^p.וזב ותוא ןיאמטמ ךאיה
 לבטש רחאל ןל אמייקד וילע ןיכמוסש הכימסה

  psןיא (א'עס 'ח) 'מוי שירב ןניסרגדכ וב ןיעגונ
 אלא 6 הרפה תא ףרושה ןהכל .כ'הויב ג'הכ ןיב

  nmןיאו הרפה תא ףרושה ןהכה הרהטל ותשירפ
 םדא  payהשודקל ותשירפ כ'הויב ג"הכו וב

 ןמ אמטנש רחאלו וב ןיעגונ םירוהטה םינהכו
 קסועו לבוט הכימסה  meaבועה אלב רתלאל

me" הנשמה וז האנוהו ה"יחא|+ ,שמש 

 'גיגחו .'ב 'מויב א"ער א"כ 'יחבזב  NSש"עו א"עס |
  5 ^5לועפ ינוניב איה ברועמו  yyברועמ

 ארפס נ"שו  abaר"שהשו ט"יפר ר"'קיו ליעפהבו
 בירעהו ריחשה .ןהב בירעמו ריחשמב ושאר 'פ

 םשהו .הרותב  33pארקנ בוע שרש ק'דרה בתכו
 ךשחה תע אוהש ינפמ ברע שמש תאיב רחא תעה

pa דירפי אלו םדא ריכי אלש םירבדה וברעתיו 
 םויה ןמ הלילה קלחי ברעהש יפלו רבדל רבד |

 Freitag. (* .אשמר ג"ונב (?  .כ"הויב גיהכל הרפה תא ףרושה ןהכה pa ps גיונבו דילו פ"או יב ס"ש יייכב ה"כו )!

mes )*ארטמ ץע"פדבו טק י"כב  ^aאוהו הפידע יייכה  v5יינויו  Baektrog, .0%70%, maetraונממ רשא ג''הרו  

 י"כב הייכ (* .'ב ם"טב ע"פדב )? .הלודג הרעק :%= ע"לב אוהו mibi תייטב (11 טידסב) my ףיסוה ל"נה ייפ קתעוה

 אוהו דילו 'בו יא ו"ו 35 0/3. (* .שימו עיומב ןספ עיייעו תונויספה ץ"פדבו 'גיהר יפבו ונינפל היכו דיילו ב"ה יב ויו

 . קצבה תבירע yr mop" הניפס ירטול ל"צו ירטונ i ייכב ירטנינ טייק יייכבו Kahn, Mulde, linter ריילמ ד"עפל

 ,ט תואל ןישבתשמ ונ תויתואו רמנט ע"פדבו
 ל



 לש יעיבש ארקנו /2 ףלק 'א רצנ ע"ייע ח"מ ג"ס
anאתברע "'וכופה  (das Weidenfest)כוס 'ורי ' 

 אתעיקת ןודבעת אלד ןוכתעד pim : ר"נר ר"פר
 התעיקת ןודבע ןותקחדא ןיאו אתבשב אתברע אלו
 'מול ךירצ] (אתבורע) םשו .אתברע ןודבעת אלו
 'כוסמ ןויצ ליעל 'ייעו .איעיבש אמויד [אתברע

 ווב כמ

 angenehm שפנ תמיענו גנוע ןינע מ"למ) ברע *
  ERNזייט יקזחי ;וייכ ,איל יימרי) מ"לב לקב 15)

 ,ךל םסביו ךל ברעי התאמוט 'פ ר"כיא ל"זרדב ןכו
 ,םכל ברעי ג'יפ ר'דמב  boyר"בד םכל  n'bברעי

 ויש 'פ וניזאהירפס ליעפהב ,ה"פפ ר'ב 'ייעו םכילע
 םינדעמו םיברעמ ויה  umsולוק ,ז"ט 'ינעת ראותהו

 ( ow,אתולצב 2" ךילק ד"י יב ש'הש 'גרתבו
  v5 vyג"פ ר'ב ,'וכו ךידוד ירבד ילע םיִבָרְע

 .םהל םיברע םהש םירבד

 .'א ברע ע"ייע אתיבובריע ,איבובריע *

piis *2( לעפמ)  "eןיברועמש םינטק םיגד  
 ןהאזיוועל 'ה תערל sm קלחה םע

(Sprotte 260א"ער "ל ז"ע  y^pקלח  im)ו'טח .) 
 י"שריפ 'ייע דועו ונינפלש "גו wa ייג ג'שו

 pom as : ר"ל ז"על

nian *מ"למ)  ^eםיפירע ומכ  dichte, finstere 

(Wolkenיעיבשה עיקר אוה ל"זרדבו  
aunיזננ הקדצו טפשמ קדצ ובש תוברע :ב"י  

 םיקידצ לש ןתמשנו הכרב יזנגו םולש יזנגו םייח
 ריתעש לטו תוארביהל דיתעש תומשנו תוחורו
 = nm םיפרשו םינפוא םש ,םיתמ וב תויחהל ה"בקה

 אשנו םר יח לא ךלמ דובכה אסכו ש"המו שדקה
 "להת 'גרת .ey" 'וכו 'נש תוברעב םהילע ןכוש
 ,א"כח ג'מד ע"מב ירמאמב יתחכוה רבכו 'ה ,ח"ס
 ל"ורל אב םיעיקרה העבשמ ןוימדה יכ האלהו 7
 עיקרב ןכוש ןוילעה לילא םתעדלו םייסרפהמ
 דובכה אסכו ס"שה דגנתהל אב הז לעו יעיבשה

^mימשו םימשה יכ תוברעב םהילע ןכוש  
 'וכרב העקב םש !y" — .והולכלכי אל םימשה
 יכ : םשו ,'וכו תוברעד אתקפב ליזאק הוה 5

 דסר תוברע * - nay) =) ברע

p?שדוקה 'לב ןמשו ןיכבדנה  Cobreהבירע א"פ  
 ר'פבו (GP ד"כ יפבו .טיטה םיאנבה הב ןישועש

 םילגרה תבירע לע ורמגו ונמנ םויב וב 00« םידיב
swןיבק 'ט דעו ןיגול 'במ  "bןימכ  myp 

 םשב ש"רב ה'כו ה"יחא]* — .םילגרה תציחרל
 ומש ץעמ ילכ b^ םיריב i'm "b ןינע ןכו ומצע
 א'מ ו"טפ 'ילכב ןכ ומכ p^ רבכו כ"ע תייטב הנפנ

"y 5^3ד"כפ "ילכבו .םש  Yoאיבה אל רשא  
 ןה תובירע שלש 'יא ןהילע זמר קרו הירבד וניבר
 'תפסותב ה'נכו .ןיבק העשת דעו גול ינשמ הבירע
 תבש 'תפסות ,הבירעב הפקמה א"פס puso 'שעמ
 קצב ב"מ ג'פ 'יחספ .'וכו הבירע ירביש 0" ד"יפ

 םימעפ הזיא .ל"ד ג"פר 'יחספ 'ורי ,הבירע יקדיסבש
 הברע .ז"יד ט"יפ תבש v" .הברע כ"ג םשו הבירע
 'ב ןימכ הקלחנש וא א"מ ר'פ 'ילכ ; ןימח האלמ
 (היסר יאיח ברא) הברא ומכ הבירע D^ ,םיבירע
 mm ל"נה ע"למ הנטק הניפס הנושאר הארוהבו
 לאשוהו .ןדריה תבירע .ז"ד דיפס תבש Uv" ןינעה
 תואמגודה ךורעב y neo" תרוצב אוהש ילכל
 הניפס pos yy ילכ הפי b^  ב"נש ק'העו —

 — Mulde] = א"ב ר"טלומ

ese y'bs nag ג"לב םג bum (מ"למ 30v 
  (n3 D'53 ;Baehweideבלול 'פד ג"רב

 C'N'227, ^B .םיאיבנ דופי הברע C12 הכוס) הברעו
 אלב םיאיבנ גהנמ . . ךכ תושעל םתוא ורוה +

 םיאיבנה ורזחו הוחכש . . ןוקית אלבו הארוה
 יכ הודסי 'מולכ םהל הודסיו הכלהה םהל ורוהו
 הז לכ הי"יחא]* .,אוה יניסמ השמל הכלה
 קר איבה וניברו Ds 'כוסב m3 'יפמ קתעוה
 ןואנ ארירש 'ר הלאשנ רבכו .ש"ע וירבד ףרות
 בישהו םיאיבנ גהנמל םיאיבנ דוסי ןיב שרפה המ
 ,ר"מ XD Uy ז"ש D^ הבושת ירעשב "יאדכ
 יברע C79 pen mina ןמ רקיע הל mos הברע

5mביתכ  cp»תחאו בלולל תחא םיתש )525  
 pv .ב"מ ג'פ ow ,בלולבש הברע : םש ,שדקמל
 'ייעו אתברע אתפלח .ד"ל םש .הברע לש יעיבשה
 תלת ,'ב ףלח ע"ייע ב'פס 'כוס 'תפסות .ו"ל תבש
 'ירוכיב | .ינייגס ע"ייע : ט"כ 'וריע .ףצפצ ע"ייעו

 שי חייטב ר י ק ב ייפ תוגוסיפ ל"זו ע"ל my איבה גזהרו וניברל ךייש זעלה קר 15 םש גייהר ייפמ קתעוה כייג )!

 םיאנבה וב ןישמתשמש הבירע sum אוה םיאנב ילכו ץעמ לולח רבד ייפ ,.₪ — cpi ליצש ל"נ 'וכו ןיאנבה ולאל

 יוריע י"כ יתפסותב b nn" המוג ומכ לולח רבד לכ ונינע דועו Mulde הבירע כ'ג ייפ עילב 5: תמאבו men תליבגל

 .הביוע תחאו ארטסיג תחאו הקוע תחא (יו) טייפ



 גי רברבח 'עב ה"יחא]*

CAMIS n PAM S RD S TIS TU URNE POTERE D 

  — mamןילבדרע = 265

 ראות 'א ליפג ןב 'עב 'מושרה ע'למ) דורע 1
  pubהאטלה  mm qGidechsenartם ש *(

  pb mm "yיוכרב)  C95רבכו רברבח א'ס
 .ומוקמב ונשריפ

 א"סכו (בימש  ^Wש"עו רבובה 'עב םושרה 'וריב

 דורעה תחת ךפיהבו .4 הרעהב בטיה  "bis.ז"כק
 ,ב"חב ש"מ 'ייעו רברבח 'א ליפנ ןב 'עב וגיבר סרג

 ר'מש נ"שו 3 הרעה ז"יק  vesדורע 'יפו .ל"צכש
 רברבח ומכו האטלהל ראות אוהו ץורימה לק ע"לב

 — [הלש רחא ראות

 -Wald רבדמ רומח 2,9 ע"לב ןכו מ"למ) דורע 2
 mnm ןימ דורעה )"2 ייאלכב ח"פב 61

i5ה"רב ק"פד  Typ C3רבדמבש דורעל המודש  
 אוהו .רבדמ דמל ארפ (ר'כ ייב 05?( ביתכדכ 'יפ
 )8( ^4p Q" .ז"ט תישארב) םדא ארפ .ירבדמ רומח
 (* דריע «C Ge פ"ר) ד"כ ^5 ר"בב ,דורעל ימדמ

b us pump O^ s mew»לאיוחמ ,םלועה  
qmeועטקמ וניבר ה"יחא]* = .ןשיתמ לאשותמ  

 jb ינא ןשיתמ . , םלועה jb ינא ןחומ ג"ונב יכ
 קר איבה ר"כ 'פב לבא vob ר"בב ה"כו םלועה
 דריע שרדמה רזגו 'וכו י"ע ורצקמו שורדה תלחת
 םשחו .קיחוהו ךילשמ 2 ע"לב 'יפ Twy לעפמ

Ti»ם"לב ה"כו ירבדמ רומח ונינע  NPגרתבו ' 
 הרודמד אדורעכ bs "bv 'גרתב «mU .אדורע
 ל"נה קוספה ןויצ רחא ךורעב ל"צכ ילואו ארבדמב
 יילהתל ץובקהו 'ה .ט"ל בויאל 'גרת y" דועו

s^ Upדועו  vy my anniט ,'ח עשוהל '; 
 א'כ m לאינרבו pr 0  ,ד" יימריל  ץובקהו

smץובקה ל"זרדבו  nihח"פר םילקש 'ורי  
 :ז"מ rp .6'י"שריפ y" תואידורע : ג'ק תוחנמ
 (aD ררא ע"ייע וניבר "גו ידורעב םיחיר ינחמ
 תיבב א"מפ בקע ירפס יטרפ םש דועו — (ג'ער

^am myםירא תיב 'עב 'ייע הנוכנה  (b T) 
— [wt 

 2T — DY520 ןילבדרע

 'עב p" רבב (ג'כפ ריב) (*ןיל ברכו
 לנא ןילברדה ט'ק י"כב ה"יחא* .ןי לודר ה
 ןילודרח ןאכב ע"פדבו סילודרה 'על ms וניבר

 — [אוה ס'טו

(Wasserorgel pos] 

—MÀ—— —— 
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 תובועב סנ יל השעש ךורב ךירב תונרעל אטמ
 .'וכו

oso? "₪ע"לב ה"כו ס'לב)  Jioהרבכ 'יפ  
(Giebהרבכב עיני רשאכ 'גרת  

 אלברא ע"ייע אלברעב ןיריזחמד אמכ Cb sb סומע)
 'גרת mb בורק ןינעו ךורעה לעב סרג ןכ 55
 ןוניא ןילברעמ )0 50^" (mot ץראב םה םיכבנ
 ןיא 'תליכמ י"פע sm ה"יחא]* ,[אעראב]
 YD ,'ג 'תסא 'גרתב ןכו םיבברועמ אלא םיכבנ

in»לקבו ןיארכונ ןיממע תודחב אלברעתמ  
 איעישר D ,'א .ש"הש 'גרתב םשה ןכו .אתיכב
 ןיברבריעו ומכ ^8 ןוהיניב יד ןיארכונו ןיאלברעו
 ברע ע"ייע (C? A^ P2 ףספסאהו 'גרתב ןוהיניבד
 pi" ל"נה יברעו ם"למ אלברע םשהמ pw 'א
 הנה עוני וב רשא הרבכב ומכ לבלובמו ברועמ

mmאלברא 'עבו  Gros wm)י"כב יכ יתחכוה  
 אלברא :ו"כ מ"בב לבא ש'עו ן"יעב כ'ג וניבר סרג

 — [אלברע ומכ אוה

 תורושו םימלת םימלת sb nm = גרע
 האירל לאשוהו Beet העירזב תורוש

 הגורעל ןיינמ (Gb nit ע"ר רמא 'פב (םינפב 'ייע
 ולאב .(6'דדב 'עב "פ השש לע השש איהש
 אלא ורמא אל (C300 הביקה הבקינ 'מגב תופרט
 י"שרו ה"יחא]* .האירד המוא 'יפ ,הנורע התואב

"bה"מגרו כ'ע ילאמש וא ינימי האירה ןפוד  
 DON הגורע התואב p^ 6ט'ש ףד 'גנא v3 ץבוקב)

 הנואב הבקינ הנואב םאו המואב ןיבקונ המואב
 ה"נכו .הרוש pip כ'ג האירב mmy ןינע ירה כ"ע
 יייעו הגורע םימעפ הברה : םשו .ה"פ :ד"פ תבשב

^bיפב ךוראה ' mUתנש 'שורי 'ייע דועו .םש  
 'תפסות ץובקהו .האלהו א'מ yb 'יאלכו ,ג'יד א"יפ

 — [תונטק תוגּורע ב"פר 'פריא י"כ "יאלכ

 'גרת Gülzen ללוג לינרע ס'למ) ליִּגְרע ₪
 | לגרעמדו (ז"כ ,ו"ב ילשמ) ןבא ללוגו

 לינרעמדו mon הטישפב ה'כו ה"יחא]* .אפכ
 — [ללג "יפו לגע ןמ לערפ ןינב אוהו

 Dm ע"ייע אָבּורְע *

 ןייצש ילבמ הגורע ןינע 'יפ יב ררב 'עב לבא דרב ר"פדו ט"ק י"כבכ אלו ימאו ליסאב ans mb יפדב poi ה"כ )!

 .דרע .ע"פדבו :ביהו typ ייכב ןוכנ nei (* .ריכפס כיג יויעו ו"כ ba) הייכו (* .ו ב סייש ייכבו "יל ם ש ו(? .תבשר הז

 ע'יפדבו שיק י"כב ןוכנ היכ (5 .תורדע גיפר תוידע "תפסותבו תומהב לש םירדע (b^ תוארידע סרג ה'ימגר b3^ לבא (5

possoסילודרה ע"ייעו  n2 הרעה מ"ר . 
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 wow לש ןינעה «m ה"יחא]*

i 
|. 

| 
[ 

 = .יע כ'ג 'ייעו .ןעדרוא ארח ב'כפ ר'קיו [עדרוע רח
 אדה Up ד"יד ד"יפ תבש 'ורי נ'שו ("אנעדרוא
 אדה N^ ר"ע מ"ד ב'פ ז"ע 'וריבו הנכס הנאעררוא
 — [אנעדרוא ע"ייע ןושלה ילוח אוהו הנכס אנעררוע

nw לעפמ Blósse הפישחו יולג ^b (מ"למ nw 
Scham, הנוגמ רבדלו הפרחל לאשוה דועו 
Verbot wegen תוברק םושמ רוסיא דועו Unzucht 

  (Glutsverwandtschaftג"סב " 'Bםידעה דציכ

 יוכט)  Cnויבא תב ותוחא תא חקי רשא שיא
 'וגו ( pתבו ויבא תב (ז" ,'כ  Cubsל"ת ןיינמ

 הלג ותוחא תורע  (sep)ןישנוע ןיאש דמלל
pm ןמ 

 'ג'ומבי 'ייע תוברק :  mbאיהש תדחוימ השא תוחא
"y mo הרצ ..'ח ew vy איהש לכ ףא הורע 

  ovלכ  pen eonהאלהו .ג'י  mx.א'כ ,הורע
  yanץובקהו .הורעב  nbuy.האלהו .'ד :'ג 'ומבי

  "53תוירע  rn) 53 y'"yאוהו (גישו ביעס פיר
  nium nnתוירע ץובקו הורע דיחיב ס"שב 9"

 :ר'ס תבש ,ד'כ 'וכרב  "yyייחספ :'ק :א'כ
 'מוי + ג'יק  ^ "imn my'ובותכ : ג'ס 'ומבי :א"י

 ,ו"מ 'יטיג ,סופרטסא ע"ייע + ג"י |  TD'וריק .'צ
 ,ח"ל 'הנס .ב"פ  sU synג'ס | ז"נ +  Upתובא
 ג"פ  anיולג אוהש לכל לאשוהו  semר"שהש

 םי לש ותורע םיסכמ םימ המ :םיבוט יכ 'פ . .
 ה"מפ ר"ב — לארשי לש ןתורע הסכמ הרותה ךכ

  oos'גרתבו .'ג דע ע"ייע ןתודע ל"צ ןתורע
"y אָתיִריָע ,אָתיִרִע , איריע : הורע םוקמב "א 

 ןיכ ; 'ז יו ח"י 'קיול ;ג'כ 3/5 ,'מ 'ישארבל 'גרת
 ב"מ 'ישארב 'א י"רת ץראה תורעל לאשוהו .א"י

jn ץובקה אוהו אערא תייטמ תיירע ב" .'ט 
"587 wn" ג'ע ה"עד Te ליגמ 'ורי ל"זרדב' 

 אתיירעבו  mm mesע"ייע : ט"ל 'ורוכב
 ['א ןכז — |

yos) Norm *אליזרוא ומכ אליזוע ס"לב -22*  
(Gaxelleןוהיליזרוע חופיש דע 'פ ר"שהש . 

 ys (gn אלזרוא ע"ייעו אתלייאד

entblóssen, nackt machen p'53) לַטְרַע ^en 

 ס"למ האליטרע ,יאליטרע ראותהו
  obeyאיִלַטְרִע  Gackt my ovyםריע יכ 'גרת

n ןילידרע Uu 

 לעב סרנ ןכ יכ .ןילירדע ע'ייע ןילידרע 4
 ןירלידע .^b ה"יחא]* = .ךורעה
 — [ש"מו רלדע ע"ייע

 יורי Trüffeln) אדרע ס'לבו >> ע"למ) ילידרע *
 איח) דרא: ע'ייע Ty ז'לד י"פ 'יחספ

 ,יל יאידרע 'פד תצקב 'יחספ «^n נ"שו ש"מו (ג'ער

 סוקפמרד = סוקפדוע אוהש ל'נ) איסדרע
(Damascusתקזח 'פב אימפסאו איסא  

 — Cv3, ביב) םידיעמ םינש ךומסד 'מגב םיתבה
 .(זחמ pw ^b םיקסדרע בותכ 'חסונב 3"
 סיקסרא n ס"ש י"כבו סיקפיררע ג"ונב ה"יחא]*
 סיקסיריע 'זיפ 'פדב 'פסותבו אקסרדא פ"א י'כבו
 «T סוקסדרע ג"פר 'מורת 'תפסותב (םש ב'ב סיד)
 Gvy א'ח) םסקדרא 'עב יתנייצ םירחא םייונש
 רקיע יכ יתחכוה e"yp פש) 'ב איסא 'עבו םש לבא

  ^m[ש"ע סוקסמרד —

 006 י"למ קסדרפ ל'צש ל"נ) קסררע

 שא לש דוד וא התחמ 9%
(Feuerpfanne, Kesselפד ג"סב 'ציבב ' t&v(:כ"כ)  

 לזרב לש ילכ p^ לזרב לש תואקסדרע ןיאיכמ
 ל'צש רובס יתייה nonni ה"יחא]* — .בקונמ
 לבא ם"ד איבהש י"כ י'שרכ (diseus) תואקסד
 תוקסידרע "n 'יפבו תואיקסדרע פ"ש י"כב םג
 Yo 'ציב 'תפסות י"כב לבא המואמ וב 'יפ אלו

"anתואקסטרפ  Cןכו  "veiג"ע א"סד ב'פ 'ציב  
 י"שרו .םיקפידרפ ל"צו ןינשעמ ויה םיקסידרפ
 םיבובנ nm ש"רייצניצנא תואיקסדרע ייפ 'ציבב
 Ráucherfass, encensoir צ"לל ןויכו כ"ע םיבקונמו
 תותחמ ילכ תואיקסדרע 'ציב 'יחב 'יפ יריאמהו
 רקיע 'פפות י'כו ימלשוריה cas הארנ ילו כ'ע
 ילוא וא ,שא לש דוד וא nnns ל'גה י'למו

feuersprühend, zuoíacoxcogרשא שא ילכ םהו  

 תומש) התחמ וקיתעה םינקזה 'עו םירעבמ םהילע
  m3(ה'ל 0 —

 p'b3 מ"לב עררפצ ומכ ר"אלב p^ ןעךְרוע ₪
 עדרפצה לעתו 'גרת Girosch אָעְדְרּוא

 ה"כו ה"יחא]* = .אינעדרוע וקילסו (יב ,יח תומש)
 דימת ה"מ my 'ילהתל ;האלהו ז"כ /5 םש 'גרתב
 p" ר"ב mmn םג ל"זר לצאו ('אָיְנעִּררּוע ץוכקב

anim )'תואקסקררָע . *( (bol)שגר ילב 'טינויביפ  yea *) רומאכ םיברה ונינפלו םוגרתמ ריחיה םג ביר איבה םשו, 
 .ויבא תבו ומא תב ג"ונבו ס"ש ייכב vn היכו )*
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 בתוכו CB ייטיג .ודבע רכומה 'מגב םג חלושה
 ק"פב .ןדימ ליצמכ אוהש ינפמ ('ןיכרעב הלעמו
 < .ןיניירה (*יכרועב ךמצע שעת לא 0"( תובאב
 ןועטל ןיעדוי ןגיאש םדא ינבלו  םימותיל "יפ
 ןיידהו וליבשב ןועטיש סופורטיפא ול ןימישמ
 דחא דצמ תונעט רדפלו ןעוט אוה תויהל ומצע
 אל ךמסד 'מגב התתפתנש (mw 'פב ,יואר וניא
 ונימצע ונישע pne ר"א 625 'ובות) הל בתכ
 אדח (.ט"כד דיפס 'ובותכ) ימלשורי | ,זיניידה יכרועב

 אוה ץצק הל רמא ןנחוי 'ר יבגל nns אתתיא
 ןב עשוהי 'ר רמא ןכה אל היל mes ('ךייפא
 תולגל אלש ןיניידה (' יכרועב ךמצע שעת לא יול
 בתוכה 'פבו .הרשכ איהש הב yv וניד ריחיל
 בר רמא Gvb יובותכ| תוריפ חינה 'מגב ותשאל
 יניד 'פד ג"רב .ןיניידה יכרועכ ונימצע ונישע ןמחנ
 רמאדכ (גיכ ידהנס  [ררוב] הז השלשב תונוממ

omהירוסבש תואכרעב ןנחוי  ^pןיחמומ ןניאש "). 
 !pw םיטפושה דעו םוקמ ינוי 'לב b^ ב'א)
 'ד 'פד ג"רב (יכרא ע"ייע ריעה יבתכ םידקפנ
 איה י"א לש הכראש umb" 6: ב'כ םיררג) (* םירדנ
 אלו וב בותכ טבשו טבש לכ לש וקלח ךוע "פ

sub[וטעבש ל"צ] (וסעכש) יפלו יכה ואלב  ^( 
wemתוצמ יקיקר . -- המכח בור ןהילע ףסונ  

pup Uam Gov poהחא קיקר .ןיריטפ  = 
 ה"יחא]* | .דח Tan (ג"כ ט"כ תומש ,ויכ ייח

 הז וקלח wes 'פד דע םינושארה ע"פדב יכ עד
 לבא השלשל ב"ר וקלח ט"אפדבו םיכרע 'בל ךרעה
 וניבר תטש יפל ןוכנ הזו sns ךרע לכה י"כב
 אוה TW לעפמ כ'ג ןיכרע וא תואכרע יכ בשחש

mm90/90 י"ל אוהש ב"ר- תעד ןכתת  Obrig- 
keitsgebiude, Rathhausןיבשויש םוקמ "ים  

 ביער יט ייטיג) תואכרעו םהלש ןיד ma םגו טפשמל
 my" א"ער א"כד גייפר יהנס יורי .גיכ יהנס .גייי זיע איי . יי

araיילהת 'קלי יייעו .דימ ייטיגו  ^ n'ennןשיה ימוחנתו  

 'ומוקמה ינשב וניבר 735  ןיכרע וא (םיטפוש שיר
 "הד 'גרת הָאָכְרַע דיחיהמ ץובקה אוה םינורחאה
 ח"מ ר'פ 'ישודיק יִכָרַע ץובקב תוכימסבו ז"י 'ב 'א
 ב'ערו .ף"לאב "גה ט"פ ר"דמבו ךרא 'עב וניברו

^bויהש תוארדהנס : יכוע םש 'ישוריקב  pimp 

 ה"יחא]* ns יאליטרע ירא )0 02 תישארב) התא
ow m»ז"ט ,'ב סומעל ;^ ; npoה ', vb 
napiא 'תסא 'גרת אתליטרע ' Wwץוכקהו א"  

 Y5 בויאל ;'ז os3 "שארבל 'גרת ןיאליטרע רכז
 .םש 'תסא 'גרת jeep הבקנל ;" ,'ז 315 ;^

n»י"שרב ה"כ יאליטרע חילש +: ה"ס 'ובותכב  
 .ליטרע י"שרבו 'לטרע :'ח 'טוסבו יאלטרע 0:
 ד"ע ל"ד ו"פ 'ובותכ 'ורי ,יאליטרע ארבג : ו"מ מ'ב
 : א"כד ח'פ האיפ 'שורי הבקנלו ייליטרע םקימ
 ח'כ "ירבדל 'גרת טשפומה םשהו .תווה אָליִמְרִו
 י"הד 'גרת לעפהו .ס"לב ה"כו אתויליטרעבו ח"מ

m cwל עי פ ;אָלָטְרַעל  v3פ ר"להק ו"פ ' 
mnט"יפ ר"ב ל עפ ת ג ,קתשנ ע"ייע ולטרעמ  

 יישארבל 'א n" ל ע פ ת א .הנמיה ולטרעתנ
 ,ביל ייעשי) הרעו 'גרת .שובל ןמ ולטרעתאד 'ז ,'ג
 לטרעתתו b") .'ב pim לרעהו .וליטרעתאו )^

 - mym] ומכ וניבה כ"א

 שכרה יבכר Conn +יניילוטרע = לטרע <
 וביכרד (דיי .^ ,יח יתסא) םינרתשחאה

 יאלבטרא ע"ייע ה"יחא]* — .יניילטרע אסכר לע
 — ^b] .א"חב ש"מו

mp "Uy *ןיירע  Copךווע  spאירע , 
 הורע ע"ייע א תיירע

TOPרחא רכד לא ןוימדו האושה ונינע מ"למ)  
 -ab םימדב אמוש דועו הלעמבו תוכיאב
taxiren77 ;8028020ת,  Werth, Schátzung, 

(equivalent3 .יילוח שירבו 62 ןיכרע שירב ^( 
 ןמצע וכירעי לארשי לכ 'יפ .ןיכרענו ןיכירעמ לכה
 יג זיכ 5"( בותכה רמאש אוה ילע יכרע םירמואו
 ילע ינולפ ךרע 'מוא ןיכרענו  ,ךכרע omm (האלהו
 בוצק ךרע ילע ינולפ ימד ןירדינ ילע ימד ןירדונ
 וב אצויכו (6'דבעכ ותוא ןימש רדנ הרותב
 קיב "'ע) ןיקיזנב רומ אה םימדב ופוכ
 הרומאה ןיכרוע ונייה ר פו כו (האלהו מ
 6 ms2wp .(דבעכ ותוא ןימש הרותב
 02 זימרה 'עב ייפ 335 ey) א"י ייטיג pu לש
 'פבו )"2 יוריע ןשיש ימ 'מגב ואיצוהש ימ 'פב

 ותוא ןימש ןמ טמשנ ע"פדבו שיק י"כב קר היכ ) ,ש"ע (:גייכק ףד יגנא י"כ ץבוק) ןיכרעב ה"מגר Ub רחא ררגנ ('

 ןהלש תואכרעב גונב (*  .ומצע ינפב יע ליחתמ ןאכ y'bum ךרעה ךשמה טיק ייכב (5 .דבעכ ותוא poe דע רבעכ

 ץיצק .זייד טיפ בייב «ny חכומדכו ךיסא 5/« ךיבא פ"טב ג"ונב (5 .ךומסב ןכו יכרעכ ר"פדב )? .םיוג לש תואכרעב

 תטשכ bb" ץיבשרל תובא ןגמב יייעו (5 תובא ןגמב ץייבשר 'יפב יייעו יכרעכ תומוקמ ינשב 'וריב (* .ךייסא pos אוה

 .ייפה לכ קתעוה c רשא םירדנב יישרל סחוימה ייפב nés ('% .םירדנד סייטב ע"פדב (? 2
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 . "שלה :י'ר ז'פ תבש v 8 קסמ 'עו 'א רדע
 — "Oy א"עס ז"לד vo 'ועובש 'ורי .ךרועהו ףטקמהו
 = ןירת . . התריכח בג ךורעימ תלזאד sms אדחב
 " ףירע םשהו .לגע ע"ייע 'וכו ןיכירע . איירניד

(nm)תארוהב לועפ ינוניב  ^p (oenןקותמו לולג . 

 = 'גרתבו ל"נה mew 'קיו 'גרת 'ייע pp ראותו
 «ox ץובקהו ךירעו ל"צ ךורעו ^e )^ יבדמב
 = 'דמבלו 'ב ,ט"כ תומש י"רתבו C73 ,'ב 'קיו 'ב י"רת
 | םשפומה םשהו .[ןיכירע ל'צ] (ןיבוריע) ו'ט ,'ו

reהתכירעו התשיל לע בייח :י'ד , ^vרהנס ' 
 — [ותכירעו ותשיל .ט"כד י"פ

  oyמ'למ)  chאלש  qnmולש דינהמ רועה <
  Unbeschnittenerבלהו הפה דבוכל לאשוהו

 ןירדהנסב ג"הכ 'פד ג'סב (וילע םורק ולאכ (273
 6:ביכ לרע 'מגב לביקש 'יחבזה 55 | 'פבו (ביעס

 רכנ ןב ר"ת ? bi» (m opmל"ת שממ רכנ ןב
 ורכנתנש (' ] ב רכנ ןב ל'ת המ כ"א (פש) בל לרע
 אלא יל ןיא \*רמושמ ונייה 'יפ (' םימשל וישעמ
 (םש יזחי) רשב לרע ל"ת ןיינמ רשב לרע בל לרע

 ותמש לארשי ונייה 'יפ  vnsאכירצו ('הלימ תמחמ
 ןיאד םושמ (וכנ ןב אנמחר בתכ יאד 15

 אמיא םימשל ובלד םושמ רשב לרע לבא םימשל
 לבא סיאמד םושמ רשב לרע אנמחר בתכ יאו אל
 לרעו בל לרע .אכירצ אל אמיא םיאמ אלד רכנ ןב

 רשב ( 7mארשיב ילרעו אבל יעישר 'גרת (פש *(
 הלימ תמחמ ויחא ותמש לרע (.'ה) 'ילוחד ג"רב
 םייקל לארשי ווטצנ אלש 'יפ .אוה אילעמ לארשי

(m D^ pn) אנש התימ שיש םוקמב תוצמה' 
mew אלו םהב ^m םדאה םתוא השעי רשא 

 לומל שקיב אלו הלימב רפיכש אטישפ אלא טהב
 .ךשמ 'עב ונשריפש ומכ הלרע ומצעל ךשמ וא

Ü למזואו האזה לרע Con) השאה 'פד ג"סב 'יחספב 
 .'וכו  Bלרע , cuאוה יואר חספ ברעב למש

cn pusoךוע לעפמ ךוועכ  כ'ג ןיבה כ'או . 
 בתוכו *am 6 3'e" ק"מל 'פריא י"כ 'תפסותבו
 ב"ב י"כ 'פסותבו ןיאכרעב ג"ונבו םייכרעב הלעמו

mesויפס מ"ב "5 'פסותבו ןייכרעה . . ןיאכרעב  
 ג"ונבו א'פר ז"ע US 'תפסותב ה'כו םיאכרעב
 .תואכרעב 'יטיג שיר י"כ 'פסות ,ןיכרעב יםיכרועב
 ןיניידה | (יכרעכ ר"פדבו ל"נה יוריבכ אל) יכרוע לבא

 pn לא vorm ןוקיתו רדסו הכירע 'למ ושוריפ
sowךועש ימכ ומצע השעי  vילעב תונעט  

 .מ"ד ב'פס 'מוי 'וריב רדס ןינעמ ןכו .םיניידל ןידה
 :'כ "רדנ 'ליאשהבו ,םירביא ינש ךרוע דחא ןהכ
 אלש המע שמשש b^ וכפהו ןחלש ול יתכרע
 מ'לכ םימדב אמושו האוש ה ןינעו 'כרדכ
 'יכרעמ iv ליעל y" לעפנב םג ל"זרדבו ליעפהב
 אל לבא ךיענ :'ה 'יכרע ,ל"נה om" א"מ א"פ
 המחלמה יִּכְרַע ץובקב רדס (b qyavm" .ךירעמ
 הפי 'פ ר"שהש : ב"כד ח"פר 'טוס 'ורי : ב"מ 'טוס

nsירדנ אמוש ןינעב ' "y i3'5ייברע ליעל  
 יתקחב 'מוחנת mw ץובקהו האלהו .'ח :'ז .'ד

"Dהארקנ הז םש לעו האלהו .'ד 'כריע ןיִכְרַע .'ו  
 הָכִרְע טשפומה םשהו .ןיִכְרַע אתכסמה

"vהכירע . .ןלהל 'אנש הכירע .מ"ד ב"פס 'מוי  
 שרר (גיל ,יל ייעשיל) )1! (' ךורע ,(ביי nt PO ןאכ 'אנש

 תא ינפל םיכירעמ םתא :^ 'יפס יתקחב 'מוחנתב
 דועו .םנהיג תכירעמ םכתא bus ינא םכיתושפנ
 וכרע pri ג"פ 'ר אריו 'קליו ט"מפ 3/2 טשפומה םשה
 — (יתפש) םיתפש תוכירעב ןתינ ןח Cow בויא)
 B Ty = Tus^ ר'אלבו ps ומכ py ןינע דועו

wn "yw" un ppט'כ  Tq»אנימ תי  
 ,den Teig zurechtmachen) הסיעה תלילגל טרפבו

rollen)מ ד"פ ז"ע " ^vיעיבש ' ,Yb* m'eD1?"  
 ןיכרוע (ןיאו) אלו ןישל אל ג'ע ז"מד neo ןיטיג
 ,'וכו תכרוע תחאו השל nns :ח"מ 'יחספ .ומע

i' "yxע"ייע הנב תא הקינמכו תכרועב ר"מ  

 B הרמשו 535 navy הב רשא תרבחמל (םשה תארוהב לועפ ינוניב) ךו ר ע :רובדה חנוה אילטיאו דרפס coin לצאו )5
 .E 'ר לש רובחל 15:5 תוכז םהדבא ירו .(דיי יבייל בויא ןילמ ילא quy אלו 053 אוהו) ביא vey ןילמה רדס עגונש המ

 ys וניברו XXI םש wy ריפד יפכ יג ןטק 'עב ןכ בתכ ומצעב וניבר 03( (האלהו XIX aen אובמ יייע) ךורע
 mb ym (XIX בוט בכוכ '] תואצוהב יייע) ךורעה תרבחמ ורפס ןוחרפ המלש יר הנכמ היה ןכו ךורע ורפס ארוק

Oy vu)5 םילאעמשיל ןילימ ךרע םג ןכ הנכ mלאעמשי ןושל ימכה ואשעש ך ורע אצמו ל'ז גויח דמעש דע  : 
 Lexieon latinum םג ןכ ארק היימפ םיניע רואמ לעבו  .יוכו שדוקה ןושלל ןכ השעו ויכרד דמלו ותוא ארקו םנושלל
 םיחבזב ^ ס"ש ייכב היכו )3 .יכידעו םייטב ייסופד תצקבו )* .ביישר 'ה הז לע ees אובמה qo» XL אובמ יייע ךורע

cnimלינה 'הנסב ליזאב םדוק יפדב יישר ייפב ה'יכו (* .םימשבש ויבאל גיונב  
 ₪: .לרע ייחבזב a3 אייער א"ע 'ומביבו ס"ש יייכב היו (?

 : ןואג חמצ

 .א"ע יומביב «De 5 :.ייל ונינפלו

 .יהנסב יישריפב היכו (5 ,רוזנעצה jo טמשנ ליזאב 'פדמו
 .ע"ייעו למזיאהו 3433 )9 ,ארסב גיונב )?
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 יבתכ לכ 'פב לאננח וניבר b^ הקילדב ןימירעמ | ןירבוע ולא 'פב .('"ברעל חספה לכאיו לובטיש
 (.כ'ק (ne  שובלל לוכיש המ לכ wan 'מגב | הלרעל ןאכמ (א'ער חימ nop ןישירפמ דציכ 'מגב

"ew,רתומד ל"מקו הכלה ןכו םילכ ח"ימ רתוי  
 ןימירעמ ןיא ינת (ג"ער ויטד זיטפ תבש) 'ןרי :םירעהל

 ןנירמא וז .לעו ןימירעמ רמא (*ןוב ר"ב יסוי 'ר
 רמאד ןאמל יעבת תפרופד 6 היפ תבש) ימגב
 ה"יחא|* .ןימירעמ ps רמאד ןאמל יעבת ןימירעמ
 ןכו Jb" pea :כ'ק תבשב n "eb קתעוה
 'וריבו ש"ע :ה"פ תבשב םיסנ וניבר 'פמ חכומ

 ןאמכ ןמזמ כ'חא ןיליצמ רמד ןאמ :םש תבש
 ןאמכ ליצמ כ'חאו ןמזמ רמד ןאמו ןימירעמ רמד
 ג"ערו ב"עס ה"ד ב'פ םש ^" .ןימירעמ ןיא רמד
 יציב ^« ,ןיליבטמו ןהילע םירעמ םינטק םילכב
 יורי ,םירעהל רופא . . םירעהל רתומ Yos ג"פס
 סנכיל וילע ןימירעמש אלא ר'ע ו"ד vm ק'ב
 שרד ^C 2 תומש המרעב וגרהל (vu םשל
 והומירעיש ר"ערו ג"עס ב'כד n'en "snb 'וריב
 .ט"ל 'פ vu ,6 'פ mio ילבב יייעו) ns התימ הזיאב

 כ"רד 'תקיספב ה"כו העובשה לע םירעמ התא המו
 ריבעמ ג"ונבו ילומרכו 'פו פ"א "5 ^33 .ט"לק רצ
 ימורעיא אמליד .ה"כ 'הנס ל ע פ ת א .העובשה לע

Spאק ימורעיא אמליד :ז"פ 'ובותכ ,םירעמ  
 .'ב 'טוס ב"ערו א"עס Yy 'הנס ראותהו ,תמרעמ
 םורע םדא אהי םלועל .ז"י 'וכרב .םורע עשר
 תערב ןימורע ןהש םדא ינב :'ה "לוה ,האריב
 J5; ,ב"י ילשמ 'גרתב moi אָטיִרָע ס"לבו .'וכו
 ,אישל su "שארב 'גרת םירע דועו ז"ט ז"י
 (יאמורעד) ןוהלילכ ^m  ,ד"י ילשמל ץובקהו ג'כ
 'גרתב ה"כו אָתּומיִרְע ס"לב םשהו soy ל"צ]
 ,'ב א"מ 'גרת smmesp m .'ה ,'ח ; 'ד 'א ילשמ

(mםירע רבג ו"פפ ר"ב  nmn nmוכו היתומירע ' 
 , תימומרע noy הסנכג + א'כ 'טוס תימומרע ןכו
 mew דועו .הלחת תימומרע וב הסנכנ : ה"מ הדנ

mamתמרעה 'פריא י"כבו ד"פר ט"ב 'תפסות  
c [ma 

DTPםלע מ'למ)  punשובל ללושמל ראות  
 ותוא ןישירפמו CUD יאמדב א"פב

ovyןישירפמ ['שוריב ל"צ] ("(שוריפ) תושמשה ןיב  
 ןועט ויה םא ש הכרב ןועט וניאש םורע ותוא
 ריכזהל וופאש ןישיופמ ויה אל 0222

 הוומחש הלרע 'יפא, 'יפ .םיתאמב הלטבש
 ןילוחה ךותמ התלע Cons לכה ןמ
 םיתאמ DU ורייתשנו הברעתנש
 ןיותומ הדמ התואב ןילוה לש תודמ
 .("םיתאמב הלטבש הלרעל ןאכמ ול ןה

nons)יפל יוגלו לארשיל ללוכה ראות לרע  
 וניבר סרג ןכ הארנה («e ל"נה cna bn 'יפ
 "15 אב אתליכמב שרופמ ןכו bun 'הנסב 03

Yoבל לרע לאושי דחא רכנ ןב  nmיונ  
 לכו (Gm a^ mot) לרע לכו 'גרת ..עמשמב

C bspלומנ יתלב לארשי קוספה הזל 'תליכמבו . 
 לרע בתות 'נרת Geo יחיכ 0937( ךברקב רשא רגה
 ילרע לארשי תיב לכו םילרע םיוגה לכ יכ ,ךניבד
 ןוהרשבב ןילרע איממע 55 'גרת (היכ ,יט (y בל
 'שארבל 'א י"רתו .ןוהבלב ןילרע לארשי תיב לכו

aתסא 'גרת ץובקהו האלרעו : לרעו קיתעה ^ ' 
 אלרוע 'גרתבו .אלרוע "לב ןכו ןיאלרע 'ה ,'א
 ישארבל 'טינויביס 'פד 'גרת הלרע b" םשה אוה

a^ a5אָתּולְרּוע ם"לב ה"כו אתלרוע י"רתבו . 
 .ותלוזו (היכ ^5 (moe an הרב תלרוע תוכימסבו
 אשיר לע (םולש רב אעיטק) לפנ :^ ז"עב ןכו
 שרופה .ב"צ 'יחספ now םשהו .העטק היתלרועד
 ול ךשמ vy ח'ד ח'פ 'ומכי 'ורי 'וכו הלרעה ןמ
 עברא n'2b ר"קיו ץובקהו ךשמ ע"ייעו הלרע רחא

nibopהלרע רמאנ ןה  mssיימרי)  nהלרע . . +"  
 , , (הייכ יט ,ימרי) בלב הלרע . ,(יל .ב"י ^ (mb הפב

 פ"שב הברה מ"לכ mes הלרע םשהו an תלרע
 ותלרע םתלרעו ,הלוע תכסמ תארקנ ww לעו

Gn» en cpmותמיטא םתמטאו י"שריפ  NTםוטא  
 םג שרפל שי הז יפלו כ"ע ונממ תונהילמ םתסנו
 לרועש רבד ג'ע NUT ד"פס 'ורשעמ 'ורי לעפה
 m^ + ו"ל תוכרבבו םתופו םטואש D^ וירפ תא
 by mbw" ט ש פומה םשהו .ירפל רמוש

«mnא"ע :'ע 'ומבי  — 

 תולונחתב םכחתה wp מ'לכ ליעפהב) םרע
(klug handeln, listipg zu Werke gehen 

 | ד"מל יעבת 6: ה" תבש) תפרופ 'מגב השא המב 'פב

(t!ח"ר ייפמ קתעוה . ?( ופב ספדנבכ אלו דואמ ןוכנ ה"כ' nmךובנ ןרעטש 'ה ל"ומהו םיא לכ ה  my) màתורעה  

 שי ךורעה b^ לעו הייר ייפמ קתעוה (5 .ךורעב ןייעל wn אל יכ ןוכנ אלל mam תועטב כ"ג ספדנ סישבו (ו'פק דצ

 הלרעל ןאכמ ןמ תועטב טמשנ ע"פרשבו י''כבו 'ציניוו 'פדב קר ow הזה en^ לכו פופדב םימגמוגמה חייר ירבדב ןקתל

 חי"ר ייפבו ןוב 'ר יב גיונב (ל .אלרע יפדו י'כ תצקבו אטינויביס 'פדב ה"כ (+ ,יוכו הלרעל ןאכט דע םיתאמב הלטבש

 SN קלה ע"ייעו 'א ןויכ pum הפדה סופורטפא ץעיייע וז תועט תמגודו )5 .ןיכא רב



 חרוא תשרפ לע עיברד אנמרוח 'א י"רתב לבא 0
 — [אנמרוח ומכ אנומרעו

 i p ץובקב הבקנ ראות neivy = ןרע
 0  איבמה 'פב ,Dórflerinnen) 161610543046י1ממ6מ

 יאמ (ב'ל 'צב) (ןי תחופ ןיא 'מ גב ןיי ידכ
 תוינריע יאמ ("תוינריע ('הדוהי בר רמא תוינריח

 'מגב j' sun 'פב .אתיילקח yx ייבא רמא
 ."פ  .תוינריעב (" איהה אינת c» Ce תבש) לוחכ
 opum קושל תאצל תוליגר ןיאש רפכ תונב,
 קר ירי לא תאצל קוש םש
 qo ויהש הנידמל 02 א'נפ vas ,(" תועונצ ןניאש
 .הייחא]* .ינריע דחאו הנידמ ןב דחא ןינורטפ 'ב
 mpeg ג'שו n ovt"  ינוריע ג"ונב

 -'וריעב תינריע ןינעבו — nbjvy הבקנ ץובקהו
 = יוריב אָתיִנְריִע .ץלע ע"ייע ועו 'ד רע ל 13

 s" — ]* רע ע"ייע ב"'פר תבש
"v 

 =  וליפא ד"עס ז"טד ט"פר ב'ב 'שורי 6) הינריע 5
 "גה א"ער ר"מק ב'ב ילבבבו הינריע
 )00 8 ע"יע הנוכנה

 רע 6 Lorbeerbüume) םינורא =) ו

SUM, | 

bm vw ian pvלק  i abהָסיִרָע  ^bשרע  
 überwülbtes Bett oe ע"לב הפיכ הל שיש

 יפב Wiege, Kinderbett) םינטק לש התוא טרפבו
(Uiיילכב  (GU)םפושיש מ הסירעהו הטימה  

 = ושרע הנה Ge ייג "ירבד) ןושלמ ("ג דה רוע ב
 = רואיבל ג"הר 'יפב ה'כו ה"יחא]* | | .לזרב שרע
 - p* דוע םשו (G2, m2 א"מ ר"פ הדנ ןתסירעמ
 C  ל'צכו 266 4« דהמ ל"צו כ'ע תייטב רהמ
 < mp5s* אוה הטמו ל"זו םש 'ילכל ם"במרהל מ"יפב

 תושמשה ןיב (םווע אוהשכ םשה תא
 הכשח pep ('גשמב .דילתבש (*[נ ת ד איה אדה | =

 יאמדה תא ןירשעמ לבא דע 'וכו הכשה wes קפס
 ץחרמב יאמד ןיללחמ רמוא לואש ןכ אתפלח אנת
 אנמ יבר 1233 ןועט יאדו אה הכרב ןועט וניאש
 ויה םא ל"א ךרבמ win דציכ ןדוי יבר Cep יעב

mmeלע תועמ ויה םא ינש רשעמ ןוידפ לע  
 .'שוריה ל"כע ה"יחא]* = .ינש רשעמ לוליח
 םורע ת"ס זחואה נ"שו א"עס ר"י תבש הליאשהבו

ovy copהבקנלו .תוצמ אלב םורע דע 'וכו  
 . 'הגס .המורע וינפל דומעת אלו me .ה"ע 'דהנס

 המכב ns המורע הרבקנש nbn המ נ"שו ב"עס 'צ
 ןימורע ןידמוע ןידמוע ןהשכ ocn 'וכו ןישובל
 519 א"כח ג'מד ע"מב הז לע יתבתכש המ יייעו

 — [האלהו

ny *מ'למ)  nopרובצה רבדל םש  (Haufen 
 ןמ (ןימרות) אל ג"פס 'ומורת 'תפסות

 המירעהש םשכ א"לפ ר"מש I המירעה לע ירכה
 השע ךכ 'וכו הכותל דרוי ןהכהו תדמוע תאזה
 nro) יומש) ומרענ ..'וכו המירע םלועה תא ה"בקה

wnהריש 'סמ חלשב 'תליכמב  Yeןימכ םאשע  
 ןמרּוע jomy אימ ודיבעתא UN י"רתב ןכו תּומיִרע
 n'» mno הבקנל ןכו wow ס'למ ץובקה אוהו

 v2 ,'נ 'ימריל ,אתמירע רטסב 2/  תור 'גרתב =
noUuyארוביע . 

 )002 (nU יבלוד םינומרע .CPlatane) מ"למ) ןומרע

C בלד ךרעב y om 

 ,Otter) 2881186 אָכְמְרּוח ומכ wjibóp —( ןומרע
vun G"o nme (תישארב mw coy ןופיפש 

(O95 .השרפב ןימכד אנומרע nילבב *) יויחכ 
 ילע ןפיפש ךרד ילע שחנ .אחרוא לע ירשי ןמרוח
 ן אנמרוח בותכ תואחסונב (3M — .ןה pow חרא
 י"רתל ןויכ ב"ר ה"יחא]* quon) ע"ייע ןימכד

  nousעע-3\ = דהמלא רירפלא ל"צו רהמלא =
Wb vip ר'בב שרדנ On םירבד) שרע e! 

wm )'לבא ןנינתד יוריב גיונבו טייק יייכב ןוכנ ה"כ )? .םש יאמדל ם"במרהו חירה ייפ כי'ג יייעו יוריב יילו וניבר ייפמ  

 ,גייח (5 .המרעה ama יפריא יזכב ה"כ (* .רקיע הזו ימ ו ק יוריב )5 .הנשמ איהש ןנ תר לי'צו אינתד םיטב ע'יפדב
my) ot roי"בבו וייופדב ה"כ )7 .ןומרח יא ןוזלח 'עו בובא ע"ע םלקנוא יגרת אוהו (* .יז רע ע"ייע . m3(9ייכב ןוכג " = 

 mmm ל"צו יחצי (ses קחצי בר ןאכב ע"פדבו ש"ע ץלע 'עב היכו : גיינ יוריעב ח"ר קיתעה ןכו סיישב הייכו טייק

mu» (?י"כב תוינריע . . תוינריח  pwתבשב היכו ץלע ע"ייעו  sbלינה יציבב ייאדכו ד"וי ילב תוינרע טייק י"כבו  
 .  ןכו ביתו טיק ייכב ןוכנ ה"כ (11 220 ע"פדבו ב"ה י"כב ןוכנ mes )€ .רקיע no ד"ויב טק י"כב םג ץלע יעב לבא

 < ןיאש ייא עיפדבו ךורעב ןייעלמ חכש ל"ומהו ךורעבכ ל"צ םשו לוחכ היד : יפ ינלווו סישב niei n^3 'יפמ הכומ
peיפ ןכו ('* .וב תאצל ' nוריעב ' cuiםישה שריפדכו לינה הציבמ היאר איבהו םירפכה תונב תוינריע  MY 

 w"" ילב םיישב ונינפלכ סרגש הארגו 'וכו הרדקה ןמ ןהב ן יר p מ ש תולודג ןיספלא ייפ הציב oni יריאמהו אתיילקח

mmy5 ,יורוע ילטו הרע לעפמ ( onoןיי יפ ןוכנל םשו יב ףש יעבו ךורע י"כב ה'כ )14 ,זיי ע"פרכו ךורע י'כב ןוכנ * 

v ^ 
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 סירע . . םינק ג"ע וריבעהש סירע 'פריא י"כב

 'ייעו ץירח ס"טב ג"ונבו 'וכו ןופירה ג'ע וריבעהש

 ול היהש Duy Yes pw 'פסותו ,ח"מ vb "יאלכ

 עטונה סירע והזיא א"מ ו"פ 'יאלכ .ותכליהכ עטונ

 ה"מ םשו 'וכו רדגה דצב םינפג שמח לש הרוש
Dyםינפג שמח וב ורייתשנו ותיעצמאמ ברחש  

 'וכו הגרדמה jb אצוי אוהש םירע ב'מ םשו 'וכו
nv gms yyםירעב : ל"ד ו'פר ."יאלכ  

 ייאלכו ד"ע ל"ד ז'פ םש .ןווכמה סירעב ... סקועמה
vbג"פס האפ 'תפסות ץובקהו םירע יקסיפ ו"מ  

 — [םינטק ןיסירעב , .םילודג ןיסירעב החכיש והזיא

phyםשהמ ל"נ)  joyםירועש שרג אָנֶסְרַא ס"לב  
Gerstengrützeססרו שתכ לעפה ונממו  

 הסיעה תליבגל לאשוהו zereiben סרג ,שרגכ

 Mehlbrei einrührenהסירע םשהמ ורזנ 1751 ) 
 6זיל יוכרב) ןייה ןמ ץוח bia" ןיכרבמ דציכ 'פב
 (G'yb n'y mno תוצמקנ תוחנמ ולא 'פד ג"סבו

wonןסרעשב ןניקסע יאמב . ^pןושלמ  )"^ 
soדחא ושענ ןבריעש ןויכד םכיתסירע (א'כ .יכ  

 .(*הלעמ לש ןושארה קרפב הז ךייש .תיזכ וב שיו
 'עב ונשריפ 325 | 6ז'ל 07233 ןפרעו דירז תלס

(C morימיי) ול ואיצוה 'פד ג'רב  Crירמאד תיא  
 33 הבו רמאד 6]תנוהי רב הברדכו ןסרעב
 רדומה ןיב ןיא 'פב 6 ל אי חי ב ר רמא ןתנוהי
 םירדנ) 6% שפנ תאופר והאפרמ ךומסד 'מגב האנה

weeיאמ ותואפרל הלוחל הפי ןסרע (ב'ער  joy 
 בר אתקיתע יועשד אלשוח 6'ןתנוי יבר רמא

novאיפנ שירד אתקיתע ירעשד אדימס רמא  
 p" .(" ארותד ארשיבכ אלושיב ןיעבו ייבא רמא
 םילדגש חכ ילעב תיחמק לש הינב ויהש ינפמ
 ,םיאירבה ןכש לכו םילוחה חכ ץמאמש ןסרעב
 תב השוע התיהש ומכ שש ימוי) ys תבכשב א"יו
 ינטב רב 'עב שרופמכ 6 'ע 'ה:0 המלש םא עבש
 )! המחלמל bm ינרזאתו € n יילחת) ייתכדכו
 ןרוג תא mw ('ב י'ג תור) 'יתכרכ ינתזריז 'מולכ
 ןירצונ ולוכ םלועה לכ ינתצמא ינתזריז םירועשה
 רורבה jb ינאו ערז תבכש לש הפיט לש רורבמ

C) 3^5 תפסות .'וכו אלא הלחת הסירע' nm 
ro תבש יייעו) ^« הסירע לשו הטמ לש ןיבלמ 

 הסירעו 'וכו אסכהו הטימה ג'פ הציב יתפסות ,(א"עס
 'תפסות ,הקרפתנש  3'5 "b5'וכו הטימה ז"פס

"mb ר"אלב אסרע ןינע ןכו תיכוכז לש הסירעו 
  3ירדנ .,'א דג ע"ייע אלצד אסרע ,ארגד אסרע

 כ"ו.  אסרע יתבר 'פ ר"כיא .שגרד ע"ייע םשו
 'וכרב 'ורי אָתאָסְרַע עברא םש ץובקהו .אתיחפ

 .אתיירסיק אתסרע .ו"ד ג"פ  vrג"פ ק"מ 'וריב
 < .אתייסרע 'יא ג"ע מ"ר ז"פס 'ירדנ 'וריבו א"ער ג"פד

  vo.ןיסרע ה"פ ר"קיו ,ןייסרע ג'ע י"ד ז'ם תבש
 אסרע 'יפ דועו  nos'שורי תמה הב ןיאשונש

 'שורי ג'עס ב'לר ט"פ "יאלב  3^p "anms,ה"לר
 'וכו יסרע ובחי  p'"pאיסא  3/5 JNהיסרע .ב"כ

 היפרע :ו"ד ג'פ 'וכרב 'ורי ,הבהא רב אדא 'רד
 לאומש 'רד היסרע : סשו ,קדצוי ןב (*ןועמש 'רד

 םיאלכ סירע ןמ לעפהו -- קחצי בר רב  vbזימ
— [rris אבה ע"ייע 

p"y — D?ש5ע* ע"למ  Weinlaubeונממו  
 y wülben" הפירע םשהמ וא Doy לעפה

 ןסרע םא 'מוא הדוהי 'ר 005( םיאלכב 'ח 'פב (םינפב
 ןיגירפה ןיקתה b^ .ןיפוטצמ וליא ירה הלעמלמ
 'פב ןנתד אה ןכ ומכו ןבריעו ןפצרו םיצעה לע
 .בוריע ןושל לתוכה ןמ אצויה (pup CU השש
 חרפה .בוויעה קיספמש )05 פש) םירע יקספ
 ,איבוברע ךותמ 'יפ (Cyn cv םירעה ןמ אצויה

"bםינקמ םישוע (* ןלעמלמ ןסרע רחא  posסרע  
 לאעמשי 'לב ןמשו ןפג יגירש הילע ןילדמו הלעמל
 המ לכל יללכ nw י"לב p^ ב'א) — םירוע
 .(הובג םוקמב «nbn ץראה jb אשנו הלדוהש
 das Aufhüngen, 0300066 "bb ןויכ ב"ר ה"יחא]*

Sehweben |—סירע יכ ל"נה ע"ל אוהש ןוכנהו ') 
 'יפכו הכוסב היפנע וכבסיש תחרופה ןפנ ע"לב
 לעפה רזגנ ונממו ז"מ ד'פ 'יאלכב ם"במרה

jyא'פכו  qupאוה ילוא ןושאר 'יפ יפלו  
 ןכרדו in einandergeflochten sein o2 ע"למ

 ד"פר 'יאלכ 'תפסותב שרופמ ה"כו םינקב וריבעהל

 טיק v»53 היכ (? הלעמלמ ג"ונבו יוריב היכו (* .לאומש גיונבו תכלל בוט פיס ר"להקב הייכו סיישרהמב pos הייכ )!

 ,ג'חב לינה עיייעו דרז ןאכב ע"פדב לבא oy ךורעב ןכו טייק v5 הייכ (* .יב פרע ךרעל ל"ר )1 uy ע"פדבו
 .* קיימ .ז"ע : איל : חיכ .2^ 'וריעב היכו (? omm רב אבר  פ"א ייכבו' ןתנוי ג"וכבו ריל "p י"כב היכו )$ .א"כש

 שפגה 103349  .לאיחי בר ס"ש v3 תמאבו הנוכנ הנניא ל"נה ימויב לאיחי יבר ייג יכ החעמ רומא :איימ יירדנו
 ה''ר px" ('1 ,אתלושיב עיפרבו ארשיב יכ my םשו ייכב gm ('% .6 הרעה «cy» pn ט"ק יזכבו יירדנב היכו )*

 .ןוכנ אלל ינליוו פ"שב הגוהו ימ ,ביכ בישל ןויכו ליח ינרזתו san ימויב

À 
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 וניבר יפו .ש"ע דירז 'עב רבכ voy יתזמרו ל"נה
 חלש ירפסמ כ"ג חכומ הסירע םשהמ ןסריע לש
 ורמא ןאכמ סרעתישמ םכתסרע [תישאר] p" 'פ

 םיטיחב לגלגתתש> דע הסיעה ןמ יארע םילכוא |
 לוביגו לוגלג ונינעו םשהמ הנבנ לעפה יכ ירה 'וכו
 m : ז"ל 5533 י"שרב כ'ג יא וניבר "יפכו הסיעה
 יגנא «v3 yop יוחנמל י"כ ה"מגר 'יפבו .ןסרעשב

mכ'ע ןלביגש ןסריעשב שרופמ 6 ר'כ  mmןינעה  
^vא"פ 'ציב'ורי .ל"ד ג'פ "יחספ  Dsסריע ד"ער  

 א"פ non 'ורי .אל סריע לכא של אלא רמא אל
 ןההו : םש mv ינוניבבו תויסיע ישאר סריע : ז'נד
 לבא .אוה סֶרועמכ ל"צו אוה סריעמכ ואל ךושנ
 ט"לד ו"פר "ירדנ 'וריו ל"נה םירדנו b" ןפרע םשה

wm ovyעה תלחתב 'מושרה ס'למ '] — 

 2o [mee הז ירח סריע םא סרעלמ חיה רפוא

 b^ ('אתסרע אתסרע אזוחמ הלוכל בירעמ 602
 פב ונשיו .דחיב םלוכל אלו תונוכש תונוכש,
 הניאש לכ (.'פ em דיחי לש vy 'מגב ןירבעמ רציכ
 תקזח אתציחמ ייפ .הציחמ הניא nm היושע
 "רב nn תויושעו ('ןמייקו ןעיבקד אתרירש

"wuסרעל אסרעמ ךירצמ הובא רב הבר 070  
 הנוכש התואב הברו הנוכשל הנוכשמ תשש ברו

^bי"נויר אסרע זעלב  smהנוכשה ןמ הלודג  
 ovy) הייחא]* .א"דרטנוק זעלב הנוכשו

^b rione8688071046 ריעה יקלחמ קלה ט"יאלב  = 
contradaךלפו קוש ט"יאלב אוה  Y Gegend = 

^bאסרע ןיטיגב  nmeיפלו ר"הד דצכש ,םיתבה  
 לבא הרוש — )5 - )| פ'למ אוה ילוא הז
 ג'עס ס"ר N'D 'ציב 'וריבו .הנוכש p^ ל"נה 'וריעב

 -- ("[פרעל pwyb ןעטימ לאומש

 'עב ימושרה y'bb סיִרָא ומכ וא D'y =) סרע
OUש9ע* ומכ וא המדא דבוע סירא  yb 

 תקזח 'פב Gártner eines Grundstückes) תונליא

 יסירעב 6'מ (ri 6ךי םירעה 'מ גב םיתבה
 תנש) ויתולשלש רחא ךלה אסרעב (o םרע eg |." םגהנמו החפשמ התואל עודי boy ^b תובא יתב
 סרג ןכ יכ (''השדע עיייע Co וקלח הדשה לעבל ןתונה אוהו ודיב לכה םילשהל
 quis לעב ראש קלח (jm 'יפאו הזה ןינעב אוהש ימ לכו
 הקזח ול ןיא תיבה לעב pon אוה חקלו ןיסירעה
 Hüngebett אלזרע ס"לב Ole ע"למ s לסרע | e^ (*היוש א נ מ רח ק (* [רומיא ל"צ] (ירמא)
 ,יא ייעשמ השקמב הנולמכ ors) ע"ייע ע"ייע רמוש י"לב 'יפ ב"א) -- (*אפורטיפא אשרומ
 יול [vox אטייקמב (? אתותבמ לסרעכ unn + | יילל ןויכ ב"ר ה"יחא]* | ,([סירא ל"צ] (סרא)
 'גרת] 02 יריכ ?ye הנולמכ הררונתהו .(" איטקמב | ייפמ קתעוה ל"נה יפו .ש"מו ש"עו סירא 'עב 'מושרה

nאיגופה לכב ג"ונבו .ש"ע ב'בל מ"טשב אבוהש  | onm3 ה"יחא]* ,[אלסרעכ איתאו אלזא ^ 
 יכ ריבעד ע'מב אכה ב"ער ה"כ 'וריעב תופסותה | ןעכנימ ס"ש י"כבו UD 'פדב לבא ןיסירא ,סירא
 םיחותמה םילכח ei^ אלזרא ע'ייע וניבר 'יגו אלסרע | י"פעא ב"פ הלח 'פסותב ה'נכו ,ן"יעב "יא 'רו 'הו

  | aovהז לכ ה"יחא|*  m^ ^bbהיהש | 'מויב ^

| 

 הייכו \* .םגיהנמו ם"טב ע"פרשכ לבא ר'יפרבו ייכב ןוכנ m )? .י"כבכ ל"'צו ןיפירעה ןוגכ ר"פדבו ב"ה ייכב ה"כ ('

 אמלעב אינמרה ג"ונבו אנמרהק 'עב "אדכו אנמרהק ל"צו אנמרהב ט'יק י"כבו 27 $353 דואמ ןוכנ nei (+ .אנמרהק יעב

 ji לשומ ole פיל שממ אוהו אנמרהק ל"צ םלוכבו אנמרהב יר פיש י"'כבו אינמרהב 'פ ם"ש ייכבו הויוש

 א פורטיפא ע"פדבו איפורטיפא רשוימ תועטב טייק יייכבו השרומ DUO V5 ראשב i'n («m יייכב ןוכנ ה"כ )5 .סופורטיפאו

nemב"בל מ"טשבו  ^wלבא ךורעה יפ לע קפס ילב אוהו סופורטופא ימולכ השרומ אנמרה  mייגכ אגמרהק ל"צ  

vanאוהו .'פ יוריעב םייש י"כב ה"כו (? .ןיסירא טרופריא יייכב (* .רומאכ סופורטיפאו שאר ימולכ אשרומ : ושוריפו  

 ארפ y3' ייאדכו אתסרע ל"צו אתייסרע אתייפרע תומוקמ ינשב גייונבו 375 ףדל bot י"כב אסרע אסרע דותיבו ץובקה

 :ןעיבקר לייצו ןמייקו ןיעיבקר ?no ייפבו ןימייקו עיפרשבו ר'פדכו טייק י"כב ןוכנ ה"כ (5 n. ייפב תומוקמ ינשבו יב

 יע לזר ('1 .אשמשל אלוטמו אלוטל אשמשמ ייגה : ה"כ 'ציב ילבבבו ('% .שייע .ויכ ףדב ח'ר ייפמ קתעוה הז לכ )*

 היכו אישקמב ג"ונבו הטישפבו ןמגרותמב היכו (15 .יג יעב 'עו אלזרא עייייעו אתיתכמ ס"טב b/p י"כב ('* ,'א שדע

 .אישקמב א"פדבו אטיק ומב D"b3 ןאכ ר"פדבו 'ג עב 'עב
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 bv5^5,7; ;'א .,'כ םש :'ו ,'א ב'של 'גרת

 ; 'ג ayuno 'גרת ל ע ַפ sn .'ז ,א'י עשוהל

 תחא הז האר b vbnp' .ו'ט ,'ב ; ד"י ,'א לאויל
 כ"רד 'קיספבו אערעמ ל"צו ^5: תחאל ארערעמ
 'וריב n'3 תחאל העראתמ in^ הבוש 'פ ףוס
 םשהו .ערא jb לעפתא אוהו .ט"יד א'פ 'טוס
 םשה דועו , עוריע (C6 7 NY הרקמ 'גרת עּוריִע

 אָתְציִרְע ס'לב ^w,  ,'ט תלהקל 'גרת אָתיִעְרְע
[Zufall — 

 ,ה רע Y'"y ר'פ מ'ב ^55 'תפסות ןיערע *

(Einwand erheben, reclamiren) ^^y *ע"יע  

 ,ש"מו D' רע

 Genick, Nacken ראוצה ירוחא b^ .מ'למ) ףרע
 < ,Rückseite) 168%  רוחאה דצה לכל לאשוהו

 ל'ז .ח'ר b^ ףרועה ןמ קלומה ce ןילוחב ק"פב
 ןיארקנ ןהו ראוצה לעש תלגלגה תצק אוה ףרוע
 ףרועה ארקנ תלגלגה ירחאו םינפה תלגלגה ינפ
 האווה לוממ ופרע לוממ 'יפ תלגלגב םהינשו

 ,(ףרועה דגנכש ראוצה ירוחא אוהו ףרועה תא

 היכ 27( תולבנה תא ןיקיחרמ 'מגב רופחי אל 'פכ
 חור הז )2 ביל «ne יחקל רטמכ ףרעי (איעס

 ניבו C "s םלוע לש ופרועמ האבש .תיבועמ

 הרותב קסועה הז יחקל רטמכ gus, b םשרג
 הבוט השוע יחקל עומשל ונזא ןיכומו המשל
 ופרעמ האב איהש (*יברעמ חורמ אובש הזה רטמכ
 "תכר הניבש לש ופרע יברעמ ('חורבו םלוע לש

 עמשמר םתארב התא po ןופצ G^ sb יילהת)
 וינפו ןופצב ולאמשו םורדב הניכש לש ונימיד
 .ברעמב הניכשד אמלא בועמב ופועו חרזמב
 קפועש הרותב לזלזמש n^ ונייה יתרמא לטכ לזת
 תינופצ חורכ םלועל הער איבמ המשל אלש הב
 בהזה תלזמש (*דע םלועל הער האיבמו תבשנמש
 האובתה תוגקל לוזב םבהזו םפסכ םדא ינב םינתונש
 המשל אלש הרותב קסועה הז :אשד ילע םיריעשכ
 הבוט איבמ המשל הרותב קסועה לכו רשכ ריעשכ

 ףרע - לסרע

w TUNMN m i 4 REX, 0 / ו 

 הילע בכוש רמושהו menn רדסכ ןליאל ןליאמ
 -- [הלילב

 הריכלו הכיבס piy ס"לב bry wes ל"ג לסר
  Y'33 (verstrickt, verwirrtתשרפ (5)

 (א"ל) [ב"ל ל"צ]  (Cםהילגר ןינתונ ויה םירובגה
 הביתל סנכיל אב היהו ותוא ןימתופו םוהתה לע

  vmביא) ד"הה םימב ('תול םרע תמ וילגר
 וללוחי םיאפורה ('ה ,ויכ  — umושריפ ב"א)

 סחוימב ה"כו ה"יחא]*

 'יפו תולכרעתמ וילגר ויהו םש 'יגה יפכ ר"בב י"שרל
 ראות הפיו כ"ע תווכנ תולכרעתמ י"שרל סחוימה

 'קליב ה"כו תולסרעתמ ןוכנל הינה  "njםשב ה"נ
 'צמאה ר'למ אוה "פה הז יפל ילואו 6ר"ב

  arsaliumןכו הפרשו היוכ  ^Nהמ ג"כפ א"רפב
 ה"בקה השע  b mmnתומוהתה  vmתא םיקלוש

 'יגה וז יפכו 'וכו םהילעמ ןרוע ןיטשופו םרשב
 "יפו  px ^w"יל 'חסונבו םי מ ב תולסרעתמ

 ,ד"י 'קזחי י"שרב "יל ןכו ,ל"נה 'קליב 55 ןכו ^7
 סנכיל אב ב ו ד 73 םשו  vmתולסרעתמ וילגר

 ןינב אוהו לזרע ס"לב .ומכ "פש הארנ ילו כ'ע
vom ולכ ד6860066ג );* ע"לבו לזע ןמ לערפ' 

 לסרע םג הזמו םילבחב ומכ תודכלנו תוכבסנ
 — [ןושארה

 תופלחתמ an jy מ"לב ny ies sym 2 ערע
(Hornisse(: יפ תבש) אלתוכ ןמ אתיערע קפנו  

"eyתומש '3323 ה"כו ה"יחא]* .יפידנא 'עב  

ansדועו 3^ 3 עשוהיל ;'כ 5; יירבדל ; ח"כ  

 רזגנו Cm :א"חב) ע"ייע אתיערוא הלמה הבתכנ

 הרק b^ ז"חא אבה ע"ייע ערע = pos לעפמ

— [begegnen, anfallen 

 ץ ן : וע ,ץרע ס"לב mp מ"לב ys ומכ 'יפ) ערע "טנא
 םוקמב "yap 'גרת begegnen) עַרְע

 ^j ה"יחא]* יארתאב ערעו (א'י ,טיכ תישארב)

 ן ן Pj סלקנואב ןכ םגרותמ השינפו האירק זושלמ הברה
yףלאב תואחסונ שיו זמגרותמב תואמגודה  d 

 ה"יחא]* .(' *תחנב םיררויש וללה םיביברכ .םלועל | ערעתא ל ע 5 ת א ̂ רע ע"ייע דועו yos ע"ייע

 ר'יפדבו v3 ראשכ ןוכנלו תוסלרעתמ תחת טייק י"כב לייצכו ביה י"כב «me (? .השרפה וז ןויצב שימו יא איטלפ ע"ייע )!

 (א'צר ףד) ילייגנא v3 ץבוקב היימגר ייפבו (+ .תולטרעתנ םשו גיייקתת יר בויא יקליב ליצכו (* .תולשרעתמ עיפרשכ לבא
5m ^bףרוע יאמ אלא ןורגה דגנמ וירחא ראוצה והז ופרוע לומ ףרוע והז םינפה דגנכ שארה ירוחא שממ ףרוע אמיליא  

 . . ףרוע לומ ותמיהש םינמיסה כ"תאו תקרפמ ךתוחש ןורגה דגנכ וירחאמ ראוצ והזו ףרוע לוממ טחושה רמאק יכהו

 תורבד vn ט"ק י"כב (1 .ברעמ ןמ אבש הז רטמכ ה"מגר ייפב (* b^ הז ע"פדבו ביה ייכב pai ה"כ (* 0« הלוספ

 Jw v3 ךותמ ww םישב ספדנש ייכ ה"מגר ייפמ קתעוה כי"יע (* .ייל ס"שב wb היטגר 'יפב היכו (*
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 .(היוכ ןושלמ םישרפמה |



 בעב CWolkendunkel ןנעה בע b^ מ'למ) לָפְרַע *
 ורתי 'תליכמב ראובמ )8 טיי תומש) ןנעה

 לפרע הז הזיאו הבע ןנעב 'ב "'שרפ שדחב 'סמ
 אליפרע ^G 2/2 ביש) ךשח 'גרתו אָלַפִרְע ס"לב ה'כו
 p^ ארוטלפ ערת ל"צ ארוט אלפרע ט"צפ ר"ב —
 דועו . -- 18 ש"טע סעלרעפ 'ייע ןירטלפ חתפ
 אליפרוע א"ער 'ד 'ינעת Sprühregen קד םשג ונינע
 אליפרוע יאמ היל אינהמ אלק יתותד אדיצרפל 'יפא

 ,'ג לפ 'א רע 'א אלק ,דצרפ ע'ייע 'וכו

eine Heu- ipucífy, "bb איבוצרע =) איבצרע 

  (chreckenartתופרט ולא 'פב 533'
 םימעפ 'ד (ביכ איי יקי) והנימל Core 'ילוח) םיבגחבו
 C איבוצרעהו תימלשורי אנחויו םימרכ תרפצ איבהל
 ול שיד לוגרח ןימ י"שר b^ ב"א) — תינוברזהו

c»וא תינובזרה םע רכזוהש ילול ה"יחא* |  
 תינבזראה 'ה קרפ 'ג 'שרפ ינימש ארפסו וניבר 035
 תינובזרא ע"ייע ל"נה vb sims רמוא יתייה

yyפו ע'ל אוה ילואו אנחוי  pp ez 
-- [n5*8 

 .ןיפרע yy ןיצרע *

pyהפנ וניבר תעדל)  (Siebילכ 523  yyו"יפ  
 תחא תרופצ וב השעישמ קרעהו 'מ) 'ילכב

"b,יפכ ה"כ ה""חא]* — .'םימכח 'לב אתאופנ ' 
 p^ ם"במרהו ש"רב םהינש םשב אבוה ןכו ג'הר
 מ"ב 'ילכ 'תפסותמ ושוריפל mes ןיעכו .א'עב
 רתיב א"מ ה'פ b55^ איבה ד"בארהו .ש"ע ה"פס
 ינפמ םעטהו הפנ ךורעב b^ : קרעהו : הזכ תוכירא
 םילכ ראשב כ"שמ ןהש המב ולאב שמתשמ םדאש

 ,ל"כע הלעטל ריכזהש

 my הדק תושע לזרב Gange) אקרע =) קרע
pim»ה"יחא]* .לזרבד ןיקרע 'גרת )€^ 2  

 b'^1 בויאל ן"במרה 'יפב vno ןמגרותמב ה'כו
 ח"כ Bub" 'א י"רתב ןיקרע -- ןיקרע ium ש"ע

 — ףיקוט ל'צ טיי

p^ "GM (פ"לכ ^b8:606 ץר ) פנ רשא 'גרת 
 ה"יחא]* .ןמת קרע יר 02 יח"ל ירמכ) המש

 .ןמגרותמב y" הככ םגרותמ סונמו החירב בור ןכו
 ז"ט פ'ס תבש v" .ז"ט ז'ע b מ"ב ל'זרדב ןכו
 א"פר 'יחספ 'ורי ,ד"ע ח"לד v5 'ירדנ 'ורי vy ו"טד

 Y) vys am תינובזרא עיייעו איבצרעהו ביה יייכב (5

 YU 'פ וניזאה ירפסב ףרעי ןינעב שורר כ"ג יייעו

 ןפרוע ופכ : ףרעי שרד : ה"סד 5'2 'ינעת 'וריבו

 רצל לאשוהו -- ןידרוי םימשגה דימ הבושתל
 'גינח ןינעב לבא .ל"נה ב"ב רוחא אוהש ברעמה

vbמ"לב ומכ לעפהו .'ב ףע ע"ייע  bתתירכ  
 ץיפוקב התוא ןיפרועו ב'עס ה"מ 'טוס ףרועה
 ט"יד ו"פ האיפ m ,הפורע הלגע םשו , הירוחאמ
 יאו ND ^ 7753 .ןיפרוע ןיא . . ןיפרוע ג'ע

 .הלגעה הפרענ .ז"מ 'טוס Dy פ ג .ףרעימ היפרער
 — תוריפ mew וניאש סוקמב mum se םש

bunטשפומה םשהו .הפרע ע"ייע :ב"מ  'm»3 
DUג"כד ט"פ הטוס ^"  yyהָפיִרָע , bbכ ' : 
 — [הלגעה תפירע .ל"ד א"יפר mb" יורי

Ce ע'לבו מ"לב mw ow» "b ס'לבו ףרע * 
(Geld umwechselnויש 'פ וניזאה ירפס  

 רמוא םדא ןיא לשמ ינענכ ןושל אלא ףרעי ןיאו
 m עלס יל ףורע אלא הז עלס יל טורפ וריבחל

 יל ףורצ 'יפ

 ג"סב Fledermaus) הדפרע ינורמוש 'למ) דפרע
 םינש C y ב'ש רחאל ףלטע Gro ק"בר ק"פד

 ארפרע C90 י"רת )^. דיי 20 ףלטע .דפרע השענ
 יתוריעה רבכו אדיפרט "sn 8^. s" 'קיובו ה"יחא]*
 ןושל sim אדפרע ל"צש GUpn ,ג"ה) אתפרח 'עב
 ב"רו ,ףלטע תינורמש הקתעהב קתעוה ןכו ינורמוש
 — [חיצ (7T אריפרט ע"ייע ש"ירב סרגל העט

new *שימשת 'יפ ףרע ןמ שרדו יטופ םש)  
 הטוס) המחלמ חושמ 'פד »3 (הירוחאמ

 יא'כ ביש) ביתכו new (C0 .'כ ,'א י"הד) ביתב (: בימ

 הירוחאמ התוא ןיפרוע לכהש 'וכו הפרה (האלהו זיט
 ה"יחא]* | .תופירהכ התוא ןישד לכהש הפרה
 אפרה םש י'הדב «mn ארקמב יכ pm .שד ע"ייע
 ןכו םיאפרה ביתכ ביתנ ריאמבו הפרה י'שרבו
 s "mb^ 'גרתב לבא (soi ל"נה .ב"שב 'גרת
 ^,^ ב"ש םיקופפה םיאבומ ל'נה יטוסבו .הפרע
 nena חסינש עמשמ mew ב'כ ,ז'כ ילשמו
 תותירכ כ'נ p^ nien" הדקונ הרוסמהו תופירה

 — [וט'נד א'פ 'ודיק mm^ .א"י

 yy Yos א"פר "ירדנ v^ (ןיכרעל «y ןיפרע *
 .'וכו ןיקרע ןיצרע ןיפרע

ww עיפרבו ב"ה v33 היכו ט"ק v33 ןוכנ ma (t! 
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 25 (בוקרע — בקרע — p^y שא | הער

 שפשפ ג"ע y^ Wwe 'וכרב 'שוריב ה'כו ,ליעל | ראותהו א"לפ ר"ב ד"ע ג'עד ג'פר 'ליגמ 'ורי .ז"כד

 - [אתקולעל Y 'ילוח יאקורע ץובקהו ח"י ,'י pun sn קירע

  cem[הייתסמ היקוריע 5^4 תומבי אקוריע — %
  2אָתְקַרְע אקרע ס"לב 459 ע'לב) אתקרע ,אקרע

^Mהיצרח [הל ל"צ] (היל) קירעד )« קרע  ^bהעוצר  (Lederriemenןב 'פד ג"סב  
 הלק הוצמ יאמ "G'y איעס Uy ירהנס הרומו ררוס | My קיוע סרג ךורעה לעב

 6י*ונש ל 'יפא )52 רמא קחצי בר רב הב ר רמא
 העוצו ןיושוק לארשי b^ .(*אנאסמד אתקרע
 p'2 ןנירמאדכ םלשוריא ילבאמד םושמ הרוחש
 רמא ימכוא ינאסמ תמייס אמעמ יאמ Gy טיג
 היושל םיוגה ורזגו םלשויא (אנלבאמד
 (גייפ) [היחה ל"צ] (היהת) תאז ר'קיוב .('הנבל
 'קספבו (תיל< יתקחב סא שירו םחנפ 'ר 'שרפ
 אתוננסמ איאי Grp דצ (27m 'po5 ועמשד 'א

 ,ארויח איפופד הילדקב אקמוס אתקרעכ (' יאדוהיל
 ב'א) -- 6 [היבל [b (היבלבל) by רחא רפס
 תקרע דעו G'2 0" יישאיב לענ .ךורש דעו 'גרת

 | מ"לב .אקּולע אוהו אקלע א'ס) אתקרע ,אקרע
(Blutegel, Vampyr אתְקולע SP לולע uc 

 ז"עב ק"פב  vy 532ז"ע הב שיש ( C2התשי אל
"en ודיב אלו ויפב אל תורהנה ןמ Du םדא 

| "b היל עייסמ אקרע תנכס יאמ אקרע תנכס 
 םחהל רתומ םימ לש אמינ עלובה רמאד אנינח
 םימב היוצמו הכורא תעלות 'יפ .תבשב ןימח ול
 םדה תא תצצומו וב תילתנ רשבה לע תלפונשכו
 החילה ןמ תאלמנ איה תצצומ איהש ןמז לכו
 הנטק תיבח ומכ אהתש דע תחפנתמו תצצומש
 ויעימבש החיל תצצומ םימה ךותב העלוב םדאשכו

 im ו 0 . 2*

 עשי vbys ךורש ןכו הייחא]* Us ןנישקמו הבצ ופירכ תאצמנו ויעימב תלדנתמו
 אלא יחמת אל .א"כ ב'ב ,הינסמ תקרע 'גרת Cv ורוכנ) הכצ ופירכ 'מגב ולא ןימומ 'פב הלע I / * %% or זיכ

mus ^אלו םימ ןיתשהל שקיבש דחאב השעמ 1 , 1  nneר'כיא .אנאסמד אתיקרעכ |  Cbב'יפ ר'דמבו ברמו  
 ורמא המ ינפמ הלע ןנישקמו הבצ וסירכ תאצמנו 'מוחנת 'וכו היקונימ by אקרע ןינעט ןווהי אלד

 הרי .,אכשמ ןידה Jb אקרע ןידה 'ז יס "שארב | אכרע אמליד ןיתשה אלש ינפמ הבצ ופירפש ₪
 "3 דקי הלספסו דקי אתקרע BY ו"טפ 'ומכי | שיאה ותוא mop ןניקרפו וסירכ התבצו עלב
 b" 'וכו תדקי הלספס אלו תדקי אתקרע אלו | תצצומ ויעמבש תיחולחל לכ אקרע עלובהו תתוש
 םש רשא לספסהו העוצרה וליאכ המודש דע והכה | ub ןיתשהל שקיבש sem peyv ןאכמ אקרע

 ירוסו ע"לב א תקרע ג"לבו אקרע er^ .תודקוי והכה | תולז םורכ .אקלע m'D הבצ וסירכ תאצמנ ןיתשה
"wn (e an "mmר'קיוב אתקזע םוקמב אתקרע ל"צכו העוצר | 2 ןוהמד אצצמד .אקלעכ  Y^p 

DEתבש) םישרש "יח "םב  Corpיאמ  aeeכ'מ לעב ^53 אלו | . rae aam apartאזרב ע"ייע  

 mpm אתקרא voy דועו -- ח"פק ,כ'ח '2 | | תעלות הז םג 'יפ אתקרעל הל ילבא אמל בוש
 Wi 'גרת Rind, Gras) וחא ס"לב'יפו אקרע "6% ותואמ ארבנ הז לבא ונשריפש ותוא ומכ דבכבש
 הייחא]י = .אימ ילב אקרע םימ ילב בותכ תואחסונב .כ"א) — 'מגב שרפמש לכאמ
 — [אקרעו וא'כ ,ימ (me הצבו 'גרתו | .(לאעמשי 'לב ןכו הקולע מ"לב ארקנ אקרעו אתקרא
 ^3 וניבר תטשב ש"מו אתקרא ע"ייע ה"יחא]*

 die Fersensehne, 255,F ע"למ spy — בקרע | אתקרעו ,אקרעו .אתקרא 'עו ע"ייע תירקיעה גנטופ
 לגעה בנז 6 'מ) תורוכבב 'ז 'פב (א y 'ירוס ןושלב ה"כו Ale ע'לב הקולע ומכ אוה

 ףייירבו תותליאשב היכו (? .הקולע vy ייפו אקרע כ"ג סרג ז"עב ח'רו ךורעה ירבד לינה ז"עב יופסותה וקיתעה כייע )!
 .יוכו קחצי בר רב אבר ג''ונב לבא הידס יייע תומוקמ בורב היכו (.ה'ק דצ ידהנס סיר) v3 pua ub מ"הונמבו
 טייק ייכבו אנליבאמ גייונבו b) םייש י"כב ה"כו (* ,אנסמד עיפדבו סיישבו ט"ק יייכב הייכ (* .םישבו טייק י"כב ה"כ (*
 תוגבל ויה תועוצרה לבא רוחש היה יאדו לענמהד ולעהו .ביכ יינעתמ ושקהש ל"גה ידהנסו קיב יופסות יייעו (* .אנלבאתמ

 ייפה הז יכ םייפו מ"ות ייס יושתב איבשרה םיכסה הזלו רוחש לכה תועוצרהו לענמה היה תונעתדו קיבד ימכוא ינאסמו
 .בייכ יינעתב סרג היה אל וניבר «s אישוק ןאכ ןיאש הארנ ד"עפל לבא ל"ז ךורעה לעב ברה 'יפמ רתו' ןוכנ nm לש
 'פדב ה"כו 'וכו אנא האדוהיד ועדיל אלד יכיה יכ בישה הז לעו יטוח ךל תיל שימ קר םא יכ ימכוא אנאסמ תימרו

vym mpמ"הונמבו  nbבקעיד אתרבל יקיספב (' .יינעתל זו"ר תקתעהמ חכומ ןכו ויילר . *) nגייפ ר"קיוב היבל לע  

 רייס ש"הש 'קליבו אלקדב ינכשמ יפ ר"שהשבו הילדקב ל"צו היסוסד הילקדב 'קיספבו איסוסד אשירב הילפ ר"קיובו

i'bpnnחילריקא , 

9o* 



 'ול היבכרא יויעז א ת א אימד C אמוקוע
 הייחא]* .היל רבעמ אקו 6ה יפתכא ןנחוי
 יליגמב י"שר לבא הלמה b" אל וניבר יכ עדו

^p imsלש תילולש  moה"כו כ"ע ןיסנוכמ  
 ('יפלחתמ ם"מו ת"יבו) אבוקרע ןינע פ'לב תמאב
 י"כב s'y" n'y 'מויב ה"נכו ל"נה 'ומוקמ ראשבו
 ל'נ ייפ ק"העו 'וכו .הוה אימד אמוקרע 'ב ס"ש

nesתילולש וא םיקומע םימ הארנ ילו כ"ע םימה  
cenע"פדבו ,רומאכ  pr)5553 ויופדמ  'yn ma 

 — [אבה ע"ייע ןוכנ אלל ז"חא אבה p' םג

Achillessehne, Fersen- 3p? (ומכ ל'ג Np" 
 —  Gehneהמהב 'מגב השקמה המהב 'פב

 רמא prin תמוצ ןה ליאו «Gr ייליח) וכתחנש
 אמגרע p^ ב'א) — אמוקרע יוליעד Cows בר
 הריפח ומכ שי ךריהו pum ןיבו רוב תחש י"לב
 .(םיקרפה תא רבחמ ןטק םצע b" י"שרו ימינפה רצב

mns)ןויכ  boע"למ אוה יכ ל'נ ןיאו 609  
 אוהש ונייהו בקעה קרוע er^ בוקרע יעב ל"נה
 9. !Gus הגיס ןבאב 'יאדכו בקעה קרוע ירוחא

Uy cu! qdלטריה 'ה ש"מ  das Arab. 
u. Hebr. in der Anatomieה"מגרו .23 דצ  "bis 

 לב ןירוקש אמוקרע b^ (גילש ףד יגנא v2 ץבוקב)
 ךרעה הז ו"ופדבו «sU לכבש עדו כ"ע גיַמ ןענכ
 וניא הזמ הז 'יפש ימו םדוקה 7s ןוכנל דרפנ
 ל"תמעל תופסוהב רעשיילפ 'חה on העוט אלא

 — [ןגוהכ קד אל יוועלל

 ז"נ 'ורוכב (םוקמ םש) [ןונבל] הנבל תקרע *
 C לאירתס ןב לאעמשי 'ר דיעה ב"ער

 "גה ה"מגר 'יפבו הניבל י"שרבו הנבל תקרעמ
 אוה אוהו ןונבל תקרעמ ןוכנהו הנבל תרקיעמ
 Dy אוה ns םוקמה הז ילואו C (ביש (anm אקרע
 Jy א'לד ח"פ 'יאלכ 'ורי "b^ םשמ רשא יקרע

covהדרשה ינדא ע"ייע יקרע  a")םשו היל  
— Psp» ד"טב 

vB ע'ייע qeclamiron) ררע * 

 ירירע * -- (בּוקרע =) בקרע וער

 ובקונ )"5 דימתב 'ד 'פבו בוקרעל ny הניאש
 לש ךבוסל pop לאעמשי 'לב p" ובוקרע ךותמ

5mןישרפמ שיו .בקעה ןמ הלעמל אוהו בוקרע  
 "ןוילעה קרפ ןוילעה yep ונייהו ךריה ףכ םוקמ,
 ט'ק י"כב ןוכנ ה"כ ה"יחא]* .אנוצנא זעלבו
 der obere 1100 des Hüft- ancona טאל אוהו

beinsץבוקב) ה"מגר 'יפ ונייה מ"יו וניצניא ע"פדבו  
vץפק 'יפב כ"ג ררגנ וירהאו (ביעס דיק ףד ילייגנא  

nyשרפמה !יפכ אלו ל"נה ע"ל אוה הלמהו  
 "35: ל"'מר תעדכו אבוכרא ומכ אוהש דימתב
 — [אמוקרע ע"ייע דועו — ד"פר דימתב 'וינשמה

eine Art Pflanze, [ןילברקע ל'צ] c» לבקרע 
  (Sonnenwendeתיעיבשב ז"פב (75)

 (' אוצא 'עב ^5 רבכ אירכובהו ןיציבלחהו ןילכקרעה
 'יגו ה"יחא]* ,(ןילברקע בותכ תואחסונב ב'א) —
 'עבו אווצא 'עב ש"מ p"' תירקיע תואחסונה

 — [ברקע 'עו [ןינברקע]

 .תקרע ע"ייע יקרע *

 .ןיפרע ע"ייע ןיקרע 7

^p לקרע ס'לב לקע ןמ לערפ pom לקרע EM 
 'גרת Gerdrehen, krümmen) םקעמ

 ןילקרעמד moii (D יטיכ ילשמ) וירבדב ץא שיא
 א"ס כ"ג םשו ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]*  .יולמ
 יולמ לע בבופש ץוכקהו ריחיה אוהו אלקרעמד

nmnע'לב ןכו | .נ"לב ןלקרעמד תויהל ןוכנ  
 — [םירבד לקעמ e^ ו

 םיקומעםימ Se פ"למ ל"נ אָמּוקְרִע — אמקרע
 ,Wassertiefe ןיסנוכמ םימה תילולשו

CNasserstrudelא 'פד הד גה ב ' D"הלינ  

QU ve)יכדרמ רבעיויאמ רמא לאומשו  
no[אמוקרע ל"צ] (אמ קר ע) רבע ד ₪"  

 רועו 'מגב ריעה ינב 'פב Ü. אחספד אמויב אימד
 אחרואב ליזא ma b^ Guys me םש) הדוהי ר'א

NODהיבכרא ארבג אוהה אתא אימד (" אמוקרע  
 ,'ד רע ע"ייע ירירע * | אטמ יכ Gun wy יוריק ןיסחוי 'פד ג'"רב .היפתכא

Cאווצא עיייעו חוצא ע'פדבו י'כב ןוכנ היכ . oה'כ  qn»לבא ויופרבו ביה דיל יב יא ויו טיק ייכב  y/pyxטמשנ  
 רתעמ אקו תועטב ne v/p33 ה"כ )* .י"שרב היכו אמקרוע 223 )3 .אמקרוע «n'a ^b ןוכנה אוהו אמוקרע mam ש"ע רתסא םוגרתב אוה ןכו תינעתב nob לש ןושאר םוי ריבעהש ייא ק'ת ןושלב לבא אחספד אמויב ייל 'חסונב יאימר דע
 'קליב )* .סי"שה ןוילג יייעו יסא ג'יונב (* m"5. ר"ל יבו יא Y ייכבו .Yap ןוכנ היכ ) .אמקרוע ע"פדבו NOD אקו ליצו

 ,ילשמ qp אוהש תורוהל בכוכ יב אקרא םדוק דיטב שמשנ םשו (* .לאירתכ ו"כקתת יר בויא
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 רבוע T'U ג'ד א'פס א'פ 'וכרב 'ורי ,השע יבייח
 ד"פ 'שודיק 1 ,השעת אלו השעב . . השעב
 אוה השע השע חכמ אב אוהש השעת אל לכ : ו"פד
 הזמו (א'כ 275 יקזחי) מ"לכ הטיחסו הכיעמ pay דועו
 ט"יות 'ייע דבב םיתיז ןישוע ps ו"מ ח'פ 'יעיבש
 ןוכשחב הנכה py "e רוע ,נ"שו 'א דב ע'ייעו םש

berechnen, anrechnenירה ג"ער י"ד ח"פ מ"ב 'ורי  

qnמ"ב 'תפסות האמב וילע תויושע  meןה ירה  
 דומעה ףופ םש מ"ב 'ורי ,האמב Toy תויושע

ovyלכ .ח'כ 'ודיק לעפנבו קושבש רעשכ ילע , 
 לכ 'מגב םש שרופמו 'וכו רחאב "D השענה
 יילוח ,ומכ בשחנ b" וירחאלש ף'כבו .םושינש
 השענ םש מ"ב v^ ,יוכו טחשש ימכ השענ : 5^
 ליע פהב אצוי לעפבו pri הדש ול ריכשמכ

SU 3'2 (veranlassen)ר"דמב  i^eהָשָעַמַה לודג  
 הָשָעַמל רכש ןתיל ה'לפ ר'מש ,השועה ןמ רתוי
 ךלמה היקזחב השעמ ח"פר 'יחספ 'תפסות .השועכ
 'פסות Ü*xw, חספ תושעל רוביצה תא השעהש
 ,'וכו רובצה תא ("ושעהש ינפמ mW ב"פ 'דהנס

s" "pmi ovהשיעש 'יא ד"ע ח"יד . Tvמוי ' 
 ז"על לארשי תא איִשְעָה ךאיה ואר ד"ע נ"מד ו"פ
 b 3'3 .ז"ע mus neon" טג לעי ם ,'וכו

"vג"ע ד"לר א"יפס 'ובותכ  "vי"ד ט'פר 'ומבי . 
 תישעו ,טגב האיצויש לעבל ותוא ןיפוכ 'יפ :םשו

OU» v2 20ךושעיש ד"יבל הרהזא  s» n'yורי ' 
 B^ ךושעיש 2^7 ריהזהל | ג"עס v w'B ה"ר
 םנ ל"זררבו ל"נה 'קזחי מ"למ אוהו qms ןיפוכש
 וסיעש לארשי "T'p i ט"פס 'יטיג 'ורי ך"מסב
 .הינזל והניתישע .'נ 'ובותכ ל עפ .הסע ע"ייע "וכו
 לוע ipw ,הייושעל .ג"נ םש ,והניישע :םשו
 םש טשפומה םשהו .היישעת אלו לוע היישעו
 nv" יאלעמ (והניתישע ה"ד .'ג תופסותה ייגכ)

 הישע ,היִישָע לקה תארוהב טשפומה םשהו יּושיִע
 'ומבי ,ןתיישעל רבוע :'ז 'יחספ ,היישע .ז"י 'ליגמ

(wpוכו היישעב ונשיש לכ ' "vט"פ ייחספ  
 . .היישע תעשב אלש . .היישע תעשב vy ו"לד
 ר"שהש ,'וכו הלחתב היישע .ר"מד ד"פ ז'ע יורי
 'פ אצת ארפס .העימשל הישע ומידקה mens 'פ
 הישע ןאכ 'מאנו שארב הישע ןאכ רמאנ 2"
 .ה"נ 'מוי ץובקהו ,ןינעה לכ ש"ע 'וכו םינרפצב

 — [תווש וויִתְויַשָע לכ ויהיש

 =) שע --  הרריע *

. LE] * 17 P un 0 

"m CMM 

 י"פס 'וריע 'ורי CWecker Tp ומכ (p^ הרריע * |
 רמימ יעבד תיא קדעב ןיפיטמ ר'ער ו"כד

myהתינקוק רמימ יעבד תיא  ^bקדע לש לוק  
 םדא ץיקהל וב ןילוכיד תחנו תומיענ וב ןיא (קרע)
 ovn ומידרמ םא יכ ריעמ וניא םיענ לוקוותנשמ
 הנש איבהל ידכ יושעו םיענ אוה לוקה הזש ד"או

 Dup לש רמז ילככ םדאל

 'פב (הלטה בנז ארקנה 2212 w'y ומכ (b" שע
 יאמ G'yb mo יוכרכ) perm לע 'מגב האורה

 ה"יחא]* .הלט בגז הדוהי בר רמא Cb ייט בויא) שע |
 אתוי יאמ אתוי הדוהי בר רמא שע יאמ 21733
 ^y^ אלגעד אשיר הל ירמאו הלט בנז הל ירמא
 אתויע ס"ל כ'ג 'יפ pen Geop ידיח אתוי 'עב ש"מ
 והושהש שיע שרש טשריפל מ"ואב יתיאר לבא
 לזמ אוהו זע 'יפ אתויע ס"ל ותעדל אוהו זע םע
 911 ג'ח ג'ג ע"מב ןרעמש 'ה ש"מ 'ייעו 8
 — [ל"זר ירבדל עויס םהירפסמ איבהש האלהו

 ,thue הלועפ pip לכ 55: מ'למ הָשע =) שע
Geachen, verrichtenםיחספ ינוע 'פד 'מגב  

 לאו לוח ךתבש השע nep pie "vs .גייק .בייק)

 התשמו לכאמב ךתבש השע 'יפ .תוירבל ךרטצת
 . תוירבל ךרטצת לאו לוחה ימי ומכ םישובלמבו
 יפד 'מגב ןמשל ןהב רבדו (*ןלעופל םירבד השע
 לש משל םלעופל p (ro zr")^ ןיפ םנוק
 החלגו ר"ת +.ח'מ יומבי) ץלוחה יפד ג'סב .(*זו"בקה
 ^G 3*2 הינרפצ תא התשעו השאר תא
 .'וכו לידגה nw .ע"רו ץוקת רמוא רזעילא 4
 רבכ רשא תא : םימשה תודלות הלא ב"י 'פ ר"בב

 ^a) יב ילהק) והושע אלא ןאכ ביתכ ps והשע
 תיבו ה"בקו 6םיכלמה יכ למ ךל מ 51535
 הסע 'עב ב'א) -- רבאו רבא לכ לע ןינוממ וניד
 y" ל ק ב לעפהו ה"יחא]* = (ןינעה m איבה

i'mתבש : ג'ס .ט'מ :היל :ב"י  Jp 
 הכוס : ה"פ אמוי  .ב'יק + ו"פ 'יחספ .ג"נק + ג"לק
 : טיל wb pp א"ל : ג'י mb" .'ט ק"מ + ט"מ

SDג ז"ע £25 תוכמ .ג'ק : ט"צ 'דהנס :םשו ', 

 'ורי + ט"נ הדנ .כ'ק : םשו s ב'ב .'ז 'ילוח + 'ד
 p  .'ק 'וריע הָשָע יווצהו .ד"ע ח"כד b" 'דהנס

 תוצמ : םשה תארוהבו השעת לאו בש . .השע
 .'ל 'ובותכ a y"p השעת אל תוצמ השע

 שים  ALI Ru ues eו א 0/0 0077

 , ריפדבו ב"ה י"כב ה'כ (* .םוקמ לש ע"פדבו ייפב mo (* .םלעפ םשל inim jon ייחב ה"כו (5 הייר ייפב היכו )!
 ,ושעיהש יפריא י"כב (* השעהש "פופדה 'יגכ בוט רתויו רוביצה תא השיעש אל : םשו השיעש לעיפב 'פריא ייכב )5

 זער ה
. 



 (Dow ג"ונב ח"יחא]* = .ןשועמ אלו לשובמ אלו
 = = "ריב ה"נכו לועפ ינוניב iem ,לשובמ אלו ןשועמ
 nae 'ורי , תונשּועְמ םיבנע ד"ע ג"סד א"פ 'ירוכיב
 ams ןינשעמו : ב'כ va ,ןשעמה קבאמה .י'ד ז"פ
 .EU קיסהל םא ג"ער ג'מר eb vp Uy לקבו

osונשעתי אמש .ד"ס 'יחבז ל ע פ תה .ןושעל . = 
 EI ןושיע ry ט"לד א"פ ז"ע 'שורי טשפומה םשה

 | — [הפירשו
m 

Er 

 = shark, krüftg sein ףקותו ny ןינע ס'לבו ןשע
 I לעפאב ןכו ,stárken (ס'לב ה'כו) ןשַע לַעַּפ

 109333 'גרת .(םינפב 'ייע םשהו ראותהו לעפתאו
 n = חיכ nn ילשמ) םימ ידבכנ תוניעמ ןיאב .('ינושע

 Uma .[אימד ינושיע ינייעמ ןווהנ אלד דעו 'גרת]
 - יעיע ('ןישעאדכו usn (ח'כ (C םוהת תוניע
 | 'נרת 6'ט ^ (c וזע תירק רישע ןוה ,אמוהת
 | םיצירעו .הינשועד ("א כ ר כ אריתעד אלומ
 DL ןיטהר ינישעו 'גרת )75 יא" פש) רשוע וכמתי
 | gbyam C יח" (ne 'ה םש זע לדגמ ,ארתוע רתב
 —— 'עכו ה"יחא|* | .אהלאד vov (" אנשועד
 wp )7 ,איס םילהת) זע לדגמ 'גרת איבה יראורבא
 Mp ^b p'53 אָנָשּוע ה"כו .תועטב nn 'פדבו

^mח"כ ;'ם ,ז"כ ;'ג ,'ח "להת 'גרתב , Bac 
eןכו ,ז'מ 5^ בויאל ; 35 ,א"כ ילשמל ;ותלוזו  

say pyתומוהת ד"י "יס חלשב 'מוחנת ץובקהו  
 איה תוינושע אלהו םש שי תומוהת יכו ומויסכי
 «m | אָגַשָע ,ןשע ראותהו QUO ידבכנ 'יפ

 זועב 'גרתו .'ג ,א'ל ;'ח ,ד"כ 'ילהת 'גרתבו ס"לב
 ,'ט םשו (" אנישע ןמ usn "zs | ('ה יהיכ ילשמ)
 םש י"כ 'גרתו , ^n :ח"י יילהתל 'גרת ץובקהו ד"י
 nn &n»ey הדיחי הבקנלו C54 ,ט'נ ;'ח ,יל
 םש אָתְניִשַע ץובקבו 5^7 ,א'כ ;ם"י gm ילשמ

 "ילהתל 'גרת ןשע ,jy לעפהו ,ג'כ ^n :'ג 'ט
 ""« ח"כ ,יח ילשמל ל עפ א 3^ ,ט'פ ;יס ,ב'נ
 "ילהת 'גרת לע פ ת א ; ט'כ ,'י םשו ,ךורעב ליעל
 = יח ,ה"כ 'דמבל 'א י"רת ,ט'כ ,ח'ס ;'כ ,'ט

 ושא םודוקה רצ NoUy ס'לב ףשוע — ףשע
 ףייסהב (םינפב "ייעו Axt, Haue וכ בצח

Ja m - 
/ A "t 2 d s 

| 918 2o Ge =( ףַשע av | ny? 

 !yup ow "b מ"לב N2UP (Krau) ,בשע "
 ץובקהו המהבו םדא לכאמ אוהש קריל

 ז"כפר vp ז"ל םג ל"זרדבו (היכ .זיכ ילשמ) תזבשע
 ד"ע ח'פד UU 'ינעת v pity" ןילעמ םירהה
 ,הדשה יבשע :ד"'נ 'וריע .'וכו ךייחלב םיבשע ולעי
 ב'כפ "vp >> ע'לב RaDy ס"לב אָּבשע דיחיהו
 p'"p אבסע בורל י"כב 'גרתבו אבשע תלכא

"b v3בשע כ'ג םשו אבשע אוההל אמח . 

COD *אוהו ושע תוכלמל לאשוהו בקעי יחא)  
 'א ?b^ אשת יכ min "Uy (Rom" ימור

 ויפש 'ר תומש ^p» w דצ bpw" כ'רד 'קיספ
 ,י"פר יתבר 'קיספ ט"נקתתו ז'נקתת 'ר ילשמ 'קליו
 .קשע םא 'פ ר"להק , א"לפ ר'מש .תוד 'ררמ שיר

 אצויה רוטק תילע pip o quy ops מ'לבג ןשע
 דע ןינשעמ beriuehern) לעיפבו שאהמ

 .לבז 'עב ונשריפ GU ביפ (cpi הנשה שאר
 ro" ןשעל םלועל «*G5 w "פד ג"סב הציבב
 אוהש תוריפ ןשעל b^ יומוגא ארשבא הוהד
 לע םימשב mano (ns "b שפנ לכוא רישכמ
 רופא בוט mo ול אהיש רבד םוש ןשעל םילחג
 םהילע םימשב ןתונש העשב םילחג הבכמש ינפמ

sירש ₪"ויב הרעבהד ריעבמש ינפמ רתומ  
 moy in הניבל ןבילש p^ רתומ C own יבג לע
 רמא 'פד ג'סב .(' 555 הבכמ וניאד רתומ םימשב

onoהנוממה  m9הלעמ (.ח'ל  qw»יתיאר  
 הנשע הלעמו תרטקב ןינתונש pon, ^p (' ידגנכ
 יפד 3*1 .(*"ןאכלו ןאכל תעצפמ הניאש לקמכ
 (תומביד) [הלעבו איה הכלהש השאה ל'צ] (ןורחא)
 ונילע ונשיע ma ונילע (*ונשיע Gre [תומביב]
 ןיאורו ריע שובכל ןיכלוהשכ ליח ישנא 'יפ הרעמ
 סנכיל ןיאריתמו םדא ינב םש שיש ןימדמו תורעמ
 ןיתיצמ םישוע המ םתוא ןיגרוהו םדיב ןיז ילכ אמש
 הרעמ אלמתש תורעמה nnb לע רואה תא ןהב

QUUבטומ ןהילא ןיאצוי םאו  pw)ןיקנחנ ואל  
 ולאב .ןהמ ןיטלמנו הרעמב ןירוח שיש םימעפו
 לכב .תנשועמהו םד תזוחא ?6n 'ילוח תופרט
 | pub אל ןיאיבמ ps 6: ו'פ 'וחנמב ח"פ תונברקה

eSIו ב  

Cטיוי 'ה זיואב היכו  sun soשיע . *) neaתצק ןינעה ביחרמ וניבר לבא חיר ייפמ חכומ ןכו (* .שרח עיפדבו ייכב  
(fס'ש ייכב היכו  cinיייעו יתיאר ידגנכ  Vpיתיאר ייל יתסונבו . *) ייפמ קתעוה כ'ע nונישע גיונבו ןוכנ הייכ (* , 
(Cאיפרב  ovy *) היכ ('* .אניינק 'גרתבו ע'פרשבו ריפדב ה"כ ) .יטישפב הייכו ןישעא רכו גיונב v33ימאו ריפדבו  
 יייע ('5 .אנושע ייסופרבו זעמ בוהכ וליאכ ('* ,אשנועד םיטב יציניוו mb 'פדב ('' .אברכ ס"טב ו"ופרבו b" 'פרב לכא

 yn הז יוועלל רי'תמע



- 

 ךיסירכל יושו ךיבגל קישע (ב'ג מיב) המכ דע 'מגב

 אל רקויב הנקת סא .שובלמ הנוק התאשכ ייפ
 ('ףוס ב .הושב אלא הנקת אל לכאמ לכא שוחת

 Ty םש) שידגה לע ומע קספ "15 ךשנ והזיא 'פ
 ^p היה b^ ארפע קישע רמימאד הירתאב (איעס

 הארנ ילו תומוקמ cows י"שריפב ה"כו ה"יחא\*

 bue" רקויב הנק ביבחו בוהאש המ יכ bn ע"למ
 קשוע .א"יק מ"ב מ"טשב 'יפ ןכו קשח מ"לל בורק
 .ךכ לכ ןכתי ןיא םש לבא הזל םדוקה 'ע לש
 ס"ש י"כבו י"שריפ y" ךקסע קישע 23 תוכרב

 MT [ףידע

ppp *ם"למ)  ^bזולנו 'גרת 16% םוקע  
 היתחראב קישעדו Ci היי ילשמ) ןיכרד

 הקי תעה ןכו תירוסה 'טישפב ה"כו'יסופד תצקב ה"כ
 'גרתבו הבל שיקער 02 n פש בל שקע 'טישפה
 ק שעב וחטבתו גיי ,יל «ye מ"לב «p ,היבל םיקטד

nb»תומשהמ אוהו שקעב ומכ אוהש הארנ  
 ,םיפלחתמה

 ליעפהב reich sein בר ןוה pap ונינע מ'למ) רשע
(reich machenמגב התתפתנש הרענ '53  

 nb DN רמואה (איעפ חימ תובותכ) ימוא הדוהי 'ר
 לכ אל ול ןיעמוש ps ('יסכנ מ וחורבקת אל
 .רובצה לע ומצע ben וינב תא רישעיש ונמיה

nons)יכ לקה ומכ ליעפהה תארוה מ"לב ןכו  
 בויא) רשעי אל ומכ 0" v יילהת) שיא רישעי

vo5'7 "ילוחב (ט'כ : "bתורתשע  Q^ nam 

 ,( תורתשע 'עב «xn ןהילעב תא תווישעמש
 ,רישעהו .'ט bpw^ .ח"ל 'ירדנ ,ורישעה .ג"ל תוכרב
 : ד"נ תבש ל עי פ .םורד ע"ייע רישעיש : ה"כ 33

Cun2! תרשעמ תרטק .ו'כ 'מוי ,א"ר רשעמ " 

 ל עפ .ורשעל וילע הווצמ התא יא : ז'ס 'ובותכ

 .ליעפהב רישעי ל"צ ילוא רשעי וא ינעי am 'ליעמ

 דועו רָשַעְתְתֶש ליבשב רשע .ט"יק תבש ל-ע פ תה

Uyיחספ ' qwד"פ "ילוח :ו"ט ה"ר :'נ : m" 

 לעפתנ .ושעתיא :'ל 'יטינ לעפתא : א'ע

 ' ה"כ תבש ריִשָע ראותה .רשעתנ ,ט"יק תבש
 : םש .נ"יק 'יחספ Ye 'וריע :ה'נק p^ .ב'צ

yא'נ : 'נ 5952 : ח"ל . ^wז"ל  "Tpט"מ  : 

 .ביל en Ye ^mi : ג"יק 'יחבז .ב'צ ae ק"ב
 ט"כד b "אלכ 'וריב .ב"פ ר"בד Tp 'טוז ר'אד

"UP - שע ₪ ףשע) o£ 

 אמט (' ופשע לטינש םודרק (GU יילכב ג'יפ
 המוד הביצח לש דחא דצ, b^ ('ועוקיב ms ינפמ
 m 0« 2^ א'ש ותשרחמ תאו sn השירחמל
 Qu) p  ("תושרח מ ל 'גות ןכו היפשוע
 אצמת הרוצהו 9 ט"דסב ג'הר 'יפמ קתעוה ה"יחא]*

ipsעקב  Lomהז יפלו ופשא ש"רה ייגו  ,(איסק  
 דח דחא ושאר רשא הריפח ילכ AM yb .היהת
 ט"ב 'ילכ mpbin' כ"ג W^ ךורעה ? "ינכו .אוה
 ןמ 6 ופשעו אמטה ןמ ואשעש ovp) א"פר
 אמטה ןמ ופשעו רוהטה ןמ ואשע רוהט רוהטה

 הלו . . םודרק 53b מ"יפב ם"במרה בתכו אממ =
 אוהו םירגנה וב ושמשי בחר דחאה תווצק ינש
 םודרקה ןכ ארקנ ס"לבו ש"ע n ופשוע ארקי רשא
 1 ושמשי רשא םגו ותלוזו ץעה ןיבצוח וב רשא

 — Hobel] דצעמ ןיעכ םירגנה
 ץחלו לוע תישע b^ קַשע מ'לב prp = קשע

(Bedrückung, Erpressungימגב לבקמה 'פב  
 והז םלועמ ךיתרכש אל (.אייק D'O תועש ריכש
 אבר לזג והז 45 ןתונ יניאו ידיב ךל שי קשוע
 היקפא יכהל לזגונייה קשוע ונייה רמא
 .ןיואל 'כב וילע רובעל ינשי ל ירתב אנמחר
 'פ תותליאשבו ןעכנימ פ"ש "53 «m ה"יחא]*
 רבדל םעט ןתנ הלאש קמעה (b^ ז"נק D^ אצת
 ןיואל ינשל בשחימ ינשיל ירת תיאד אכיה אקודד
 בשחימ אל 'נשיל דחב דוחל תורהזא קולח כ"אשמ
 קיזחהש מ"טשב יתיאר לבא כ"ע mns דחל אלא

mbw "35ל"הזב בתכו 'וכו בותכה ןקלח המלו  
 ווה יא ףאד ינשיל ירתב והניקפא יכהלו ג"לו
 רוסיאו ןיואל ינשב רבעד i'm רחא 'לב והייוורת
 קתינה ואל יוהד ןאכ ןיא תוקלמ לבא רמאק ואל
 ךל ויתתנ ייבא ירברב ג"ונב «c עדו .כ'ע השעל
 יניאו ידיב ךל שי "א ת ש ש בר ירבדבו לזג והז
 ייאדכ  ג"עצ "גו ךורעב «bus לזנ והז ךל ןתונ

 םש מ"בב קשוע .קשע ה"'נכו -- ע"בשפהב כ'ג
 ;ד"י .ד'נ ייעשיל ;ג"כ ,'ה 'קיו 'גרתו םימעפ הזיא
 אקשוע uw 'גרתב n ,'ג 'תפא .ט"כ ,ב"כ 'קזחיל

am. 4ילשמ) תוקשעמ  n2יוקשּוע ןעיגס יט . 

 יירבדל a^ ^ Ys .א"כ ,'ה 'קיול 'גרת לעפהו
nnb ^5 — 

 ונייהו ביבחו בוהא eMe ע"למ ל'נ ישע = קשע =
(beliebt, mit Liebe gehegt "pבהזה 'פב  

 יתושירחמד ע"פרשבו תושירחמל ריפדבו ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ (* .עקב עייייע )* .גייהר ייפבו עקב יעב היכו ופשוע ג"ונב (*
 'ב יפרוא י"כב )5  .תורדק גיונבו 'פריא י"כב ןוכנ ה"כ )* n'3 )5 .המואמ ma שיגרה אל ל"ומו והשעו ס"טכ םימעפ

 .תורשעמש לעופב inim (*  .ויסכנמ יובותכב גיונבו ןיאב היד : ב"נ 'ורוכב 'ופפותב ה"כו (1 | ,ו"כב



mevy = e» 
 -Glasgefüss zum leuch הקלדהל שמש וא רנ וב

(ten, Leuchterפד ג"סב ' ^D6 היכ "272 תמש  

 p^ .הדגנכ ש'ק תורקל רתומ תיששעב האוצ
 תאירק ארוקה ןיב תיכוכז לש הציחמ שיש ןוגכ

yovםירבד ולא 'פד ג'סב .יערל  nb)ג'ג  (uy) 
 יאצומל (' ת ב ש ב תכלוהו תקלוד התיהש תיששע
 ןיקילדמ המב 'פד ג'רב . (הילע לידבמ תבש
 תכלוהו תקלור התיהש תיששע y vo תבש)
 ימ "רב .6הקילדמו הבכמ תבש יאצומב םויה לכ
 לבט הנועט ותמהב nmn Crop תבש) ךישחהש
 v5) הי ןיריכמ ןניא םא 'פד ג'רב C) תיששעו
 יהיו ונדמליב .תיששעב והוגיאר םיבעב והוניאר
 (דיי b^ אראו ימוחנת) דרבה ךותב תחקלתמ שאו דרב
 אדחכ אבורעתמ אחשמו אימד אתיששע  ןידהכ
 קוספב 'גרת ב'א) — ןוהיווג ןמ קילד ארונו
 .(תיששעכ (pun בהז ילילג וידי 0 ,יה שיהש)
 יתוריעה 'עה ףוסב זיכש יא' ששא י'עב ה"יחא]*

 רצ כ"רד 'תקיספב אבוהש תיתימא 'יג by רבכ
 b^3 ר'דמב ה'כו אלירנקד אתשאש אדהכ :'ג
 השיש יכ ל"נה פ"ל אוה jm אלידנקד אתישאש
 ,candela 53 אלידנק הפסוה י"עו תיכוכז ילכ אוה

^bהרונמ .ע"לב 429 וא רג  Leuchterלבגומ  
 כ'חאו קילדהל רמועה תיכוכז ילכ אוהש גשומה
 (qu תיששע קר בותכל ושבשו הפסוהה וטימשה
 ש"וש דע : ד'נק תבשב ח'ר 'יפב 'יארכ תויששא
 M) ,יג עשוה) םיבנע ישישא b^ שישא 'עב ןוחרפ
 תחא השישאו Cn ,'ב ש"הש) תושישאב ינוכמס
 תויששע ומכ ןיי bw תיכוכז ילכ )^ ו ב"ש
 'עב ונאזנולל ךירעמה ןכו כ"ע ןיעב 'א ףוליחב
 תעלבומ :py תיששעכ הלמה וז 'יפ אתישש
 ר"שהשב (NT תפסונ ןיעה יכ תמאה ךפיהבו כ'ע
 אתישש לבא אלידנקד אתישאשע הניאצ 'פ
 אלידנקד אתשא םג בתכנ העידי ןורסחמו תירקיע
 בויאל םש) אלידנקד אתיששאמ O'Bp o NM יקלי)

 ששאב הארנ ,ח"נד ב'"פ ה"ר 'שוריבו (בייקתת יד

 | ה'לידנק י"שר 'יפו C תיששעב ילבבב s^ םוקמב

 פר

 .תודונעברישעו םינפנב לד : לד םוכ שרופמ ד'ע
ownע 'יטיג ג'ס תבש :ז"ט תוכוב רשוע ': 

 יישארב) רתעיו .א"ל 'ורוכב :'ט ב'ב + ו'ס 'ובותכ

 רשועב תולפת ךפשש נ"ספ $23 י"ר p^ (א'כ ,היכ
 :ב"ק תבש תּוריִשְע טשפומה םשה ,'ב רתע ע"ייע

 םיבק ^ : ט"מ 'שודיק . תורישע םוקמב תוינע ןיא
 ;ח"יד ד"פר האיפ 'ורי ^3 םלועל ודרי תורישע
 — [םלועה mm רמאש ימ ינפל תורישע ןיאש

 TUN pmo רָשַע ןמ מ'למ spy לעיפבו רשע *
 den Zehnten entrichten, verzehnten) רש עמ

 ז"טמ א"פ תובא ,ינע  רשעמ ןירשעמ :i 'גיגה
 ןירשעמ ןתצקמ n'b ה"פ םש ,תודמוא רשעל
 האלהו .ד"י ה"ר לעפ תה .ןירשעמ ps ןתצקמו
 ארּושיִע ,רּושִע רּושיע טשפומה םשהו ןירשעתמ
 b' vg 'ובותכ 'ורי .םיסכנ רושע Qno 'ובותכ
 רושיע j'y ח"יד ד"פס האיפ 'ורי ,םיסכנ רושיע ר'ע

Unב"פ 'ירוכיב 'שורי ,רומל דיתע ינאש  BT 
 ירפ המ ג"פ ר'בד הליאשהב .ורושיע ותטיקל
 םיכירצ ךנטב יופ ףא רושיע םיכיוצ ךתמדא
 ,וב גהונ poe cis .ד"י ה"ר  ץובקהו .רושיע
 .ז"נד א"פ n 'ורי ,ןירושיע 'ב וב גהנו .ו"ט 'ומבי
 א"פס יאמד 'שורי (sx ירושיע . . ינע ירושיע
 ר"אלב .רושיע לש ןירושיעו ןירושע ינש :357
 ,אמק ארושיעל ארתב ארושיע ימר אל .'נ 'ובותכ
 .יבר יבד אָתיִירּושיעכ : ט"ל 'ירדנ הבקנ ץובקהו
 .שמח ע"ייע אתיישמוחו אתיירושיעב T'D". מ"ב

myתרשע ןמ ץובקה  : "rnשונכ :רומא ףוס  

pun ^b mpOPTEYאיבה וניברו .םישנאה תרשע  
 .ש"מו ש"ע ךמס תואב ךרעה הז

(mit Würfelstein spielen שש ומכ ^b) *ששע 

 ששעתמ אוהד אנבאמ ט"י רומזמ ילהת 'דמ
 ששונתמ an" 'קליבו 'וכו והכ המ ןיעדוי ןתא

vr yyהלמה תרזג יתשריפ םשו . 

 «AL םילמ תיִשָש = nuts ומכ 5^ תיששע

 זעול א"ער ג'כ תבשבו Leuchter, chandelier צ"לב | ןימישמש וז טרפב ל"זר לצאו תוכוכז ילכ

 ןיקילרמו וילע ןיכרבמ ג"ב לצא ס"ש י"כבו הלדבהל רוא ונממ  ןיאיבמ םיירב (* 105 יחסונבו יפ סיש ייכב היכו ('
 לעב לצא ימורו ביה טיק י"כב הרשיה nam ה"כ (* .האבה הרעהב דוע «oy הילע ןיכרבמ קר ג"ונבו הלדבהל ונממ

punרמאמ הזמ השענו תכלוהו תקלוד ןמ גולדל ועט עייפדב לבא ויו ייכבו א'ל דצ המלש  "nםוקמ הארמ וטימשהו  

 וניבר ייגש רמול .גינ יוכרבל םישה ןוילגבו עי'בשפהב ןואגל העטה הזו םירבד ולא יפד ניסב וז ופיפרהו .גיכ תבשב
 בש 'פמל ךורע דומילב תמאל ןויכו ל"נה geom לעב יחה הז לע דמע רבכו ,ג"נ יוכרבב תרחא nnm ר"פרבו Uy טיי רצ

 המ יפכ לבא אוה שבושמ םיכרע ינשל קלח אל םא ףא א"פרב םגו םינויצה ובברעו םיכרע com asy ליסאב יזיפ 'ציניוו

 : ה"כ יוכרב וניבר איבה הלחתבש הפי הלוע לכה יתחסנש תבש יופסותב היכו (* bn nae כ''חאו avi ףרמ הז כ"חאו

n5 .תויששעו ג"ונבו לבט הייד ) yxרקיע ל"נ ןאכד הז לבא א"עב שרפל הז יתיצר ששא . 



 281 תע — תיששע

 ומכ b^" 5:06 = א"ב אקיוצ"וכו הלודג הכיתח א"פ
"y Zeugסעלרעפל ר"טב  [e — 

 * תשע ( ^eכשח einen, denken) לאינדב 1'/
 'גרת לעפתאבו «x^ תיִשע אכלמו 'ד

 vb /5 ב'של ;ו"כ 'ח 'ימריל ;'ו ,ב'ל ייעשיל
vpeynoייעשיל  ,ybעשוהלו א"י  ", j^ 

 בושחי b^ תשעתי W uv^ 'גרתבו ןותשעתא
oumןיִנותָשָע ז"לב 'גרתבו תונותשע ןינעמ ותעד  

 ^G ,איי יימריל ; יז mus ;םיכ ,טימ 'יעשיל) תורתשע

 ב"ער ה'כד ו"פ יאמר 'ורי (יטרפ («Dv רותשע *
 s'b 'ירוכיב 'ורי 'וכו רותשע רבד ןיליא

 םשו רותשע רב ןימינב םשו ,רותשע רב .ר"סד
 .רותשא רב ןימינב

 ןאצב רשוע b^ ןאצ win מ'למ) תורָּתָשָע
(Zucht, Vermehrung der Schafeג"רב  

 *piby (* רישעיש הצורה (ב"ער דיפ יילוח) םדה יוסכ 'פד
 ג" ,יז יירבד) ייתכד יאמ אדסח בר רמאו np המהבב
 .ןחילעב תא C תורישעמש ךנאצ תורתשעו 0«

C nime» (םינרק רובחב ^bםוקמ םש ) יכוסד ג"רב 
C»תורתשעב ותכוס השועה התעמ אלא  

mb, ^b ^iהייחא]* ."םש תחרוז המח ןיאש  
 םילודג םירה ינש ייפ י"שרפ 538 ח'ר 'יפב ה'כ
 תחרוז המח ןיא םירהה הבוג ךותמו םהיניב הלפשהו

  nw[הלפשב —
nyתנע ןמ עוטקו מ"למ)  ^bןמז  (Zeitהמב 'פב  

 תנומא mm (א'ל תבש) הבכמה 'מגב ןיקילדמ
 הנומאבש םיערז ררס הז תנומא C ,גיל 'יעשי) ךתע
 הז ךתע הכלהכ ויתוריפ רשעיש השעמה יולת

Tםימיו תותבשו םינמז תרימש םשש דעומ  
Demoרדס הז ןסוח  Dus)אלש :ףקות ךירצש  

 ןיגדש ןיקיזנ ררס הז תועושי ,ערה רצי וב טולשי
 דימ ועישומו הזל ןינתונו me ןילטונו םדא ינב
 aD אנפחא ןושל םישנ רדס ןסוח א"פ ,ןינלזגה

pnול ןייוחש ,(ותלוזו ב"כ יה ,ביל ידמב ; דיל ידיי  

 רמוא ןתנ 'ר = 6ר'כ) 'וכרב ףוסב QC pomo םינב
venךיתרות  npאהיש וניקתה 'יפ (*'הל תושעל  

 (ד יב ("n רמאש ומכ םשב ורינחל לאוש םדא
 אוה ןוקיתה הזו «O^ o ייטפשכ ךמע 'ה ,םכמע 'ה
 יאנש ה"בקה לש ויתומשמ םולשו םכילע םולש

 תוכרבב ה"כו Laterne = lanterne = א"נרטנל
 זעול :ד"נק תבשב לבא ל"נה תומוקמה ינשב
 ךייש רתוי תבשמ ךורעב ל"נה ןויצ תמאבו א'עב
 'וכרב 'פסותב ן"יעב n'51 — ש"ע ז'חא אבה 'על
 ,הילע ןיכרבמ תבכ אלש י"פעא תיששע C0 ו"פס
 אל הרעקו תיששעו סוכ )9 ג"פ תבש 'תפסותו
 לודג סוכ י"שריפו .ר"מ תבשב ה"כו ןמוקממ םזיזי
 — Lampe, lampe] = אפנל ןירוקש תיכוכז לש

Klumpen הלודג הכיתחו בע ץובק ^b (מ"למ nep 
 תיתשע תחת תיששע ; לזרבל ראות טרפבו

(Gisenklumpenמגב הנוממה םהל רמא 'פב ' cw 
 Ü תויששע 'מוא nmm 'ר אינת (:ר"ל 'מוי) נ'הכ היה
 ימגב ז"עד ק"פב ,כ"הוי ברעמ ןימחמ ויה לזרב לש

55mלש תויששע ןהל ןירכומ ןיא %ז"ט) םוקמ  
 הלעמ היהשכ Cm וילא wi שירב ר"בב .לזרב
 היהו תואצויו וילכ תועקוב ובל תורעש ויה המיח
 .קבאכ ןיאיצומו ve ךותב לזרב לש תויששע ןתונ
 | qp םילכ השועה «Gu יילכב w^p תוכתמ ילכב
 ינק 'ז ימגב הבר pen 'פב .הררחה ןמו תשעה
 jp האב nmn הרונמה ר"ת «Gm תוחנמ) הרונמ

 וא לזרב לש הלודנ הכיתח b^ .בהזה ןמו תשעה
 תושע bmi C^ r2 לאקוחי) ביתכדכ בהז לש
 קתעוה [n^n | ."אלזרפד ןיקרע ןנימגרתמו
 ה'כו לזרב יד ןיקרע םשו םש 'ילכל ג"הר-'יפמ

"v3ט"פ 'וחנמ 'סותו א"פס 'ילוח 'תפסותבו .קרע  
ps mwץובקהו .6 תשעה ןמ אלא הרישכ  

 'וְיִבְו (א'פ אמוי יתפסותב ה'כו) לזרב לש תויששע

ierתוששע ג"ע מ"ד  ^eתולודג תוכיתח  
 תשע יורק בע yup 'יפ ד" n ש"השב י"שרו
 תבשב זעול ןכו Masse, masses = זעלב האיששמ

 ש"שמ "לש וא לזוב לש תויששע :דינק
 ולא ל'זו םש תבשב ח"ו b" ןכו כ'ע זעלב
 (אסלופ) אלא ןיושע תיכוכז ילכ ןניא תויששעה
 לזרב ביתכדכ תולודג תוכיתח b^ [אפלוב ל"צ]
 כ'או Geponm סלב 'עב קתעוה ןכו כ"ע תושע
 רדסל רתוי ןכתי תבשמ םדוקה pw לש תיששע
 לש םינפוא 'יגה 'ח b vun^ ןשיה 'מוחנתבו .ןאכ
 — ב'ל ms T'p "x ל"ומה 'תכש המ y"' לזרב

p'npלהטש תשע זעול ב"נש  )— Stahl (Rast 

 תבש סירב יישר י"כב היכ (5 55 'וחנמב 'יאד המ ע"צ כיאו (? .'מויב n cba היכו תיששע דיחיה ט"ק ייכב ('

 ינשמב היכו (5 ,י"שריפב ה"כו )^ .תרתשע ע"פדבו י"כב הייכ(*  .תורשעמש ג"וכנב (* .רשעתיש גונב (+ .טיפק דצ

 יכבו ny םושמ גייונבו יפ םיש יייכב .ג"ס ףדב ao ייל סיש י"כבו המ טיפ 'וכרבב יפ ם"ש ייכבו v3" תוינשמבש

'bורפהד םושמ םעט המ  "v nmnניבב שיימ 3/3 . : 
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 ןוא תפש לע בישקמ [ערמ] .תוהו ps 'גרת ןכו
 הייחא]* (Ge תוה ןושל לע ןיזמ רקש 01 0 םש)
 ,א'כ m5 ,ט"י ילשמ 'גרתב ה'כו אתאע ג"ונב
 ט"למו sn jb עוטק אוהו 'כ /5 ;'ח ,ב"כ ;ו"ט

 — [ל'נה

"Dyס"לבו מילמ)  "npהנכה נע 9 ע'לב  
(gerüstet, bereit seinה ןיב דמוע יכנא ' 

 - 6 דתעמ אנעוה אנא )4 י"רת n) ,יה 'ירבד)

sy)הז מ"ל  m2.ךלמכ 02  nyרודיכל ). 
 muy בורק רתויה איבהל ב"רל ול היהו הייחא|*
 העט ןמגרותמהו הָּיְריִתִעְו ומוגרתו )072 יריכ ילשמ)
 m5,^1; "ישארב 'גרת לו עפ 531252 .הנבהב
 ;ה"ל ,ב"ל 'ירברל 'א 'ורי 'גרת ;ר"כ ,ג"ב ,ב"כ 635
 ,'א 'שארבל 'א י"רת ל עפ ת א usn בויאל
 ^N 'דמב ;'ד 2 תומש Cn ;ו"ט ,ג'מ ;א"כ
 ב"ב 'שורי לע 5  ,ותלוזו ד"י א"ל "ירבדל ;ז"ט
 ב"יפ 'ובותכ 'ורי ,ןיכירכת היל ny" : ג"יד ג"פר
 B^ :ז"ד ה"פו תבש m yo" אנאו .ה"לד

i nmeםירכזה ןהילע ולעיש תונכומ 'ולכ ןדתעמ ] — 

 'ולכ €*Ziegenbock J5) ע"לב ןכו מ"לב) דותע *
 .םדוקה ע"ייע mapin לע תולעהל ןכומ

 א"מד ב"פ v'y ^v לכשבו םינשב לודגל לאשוהו
 הרות יזר םהל הלג םידותעכ ושענו ולידגה ד"ע

 .םישית ע"ייעו

"ny'yo ste) TDY *ראות רועו הנכה ןינע 'יפ  
 Bevorstehendes, Zukunft) אבה ןמזל

 ןיעיבשמ .ז"פ 'ובותכ ,ריתעה לע קעוצו .ד"נ 'וכרב
 לע ותוא ןיעיבשמ ןיאו אבל ריתעה לע ותוא
 ןמזל םוקמב) אובל ריתעל םימעפ הברהו .רבעה

EC ny 

- 
EN 

 |"ףמואו םולש םולש רצת ךומס רצי C22 ייעשי)

- 

 ז"ע .ב"נ 'כוס Sn "ינעת + ט"פ תבש (אבל דיתע |

 ISP יוריק ;ב'כמ דיפ ;ז"טמ , ביפ תובא + 'ג ,'ב
 םיחספ הלא תומוקמב y ny קר עוטק רתוי רועו
 :םשו .ה"ע ב'ב + ו"מ 'ליגמ .א'ל 'ינעת : ט'יק .'נ

imu omoז"טק :'ל תבש הדיתע הבקנלו .'ק . 
 3'3 N^p: 'ובותכ n^p: יחספ ," 'מוי :ח"לק
 :ג'מ 'וכרב םיריתע רכז ץובקהו ,ג'כפ ר"מש .ב'כק

navיג"ס 'ומבי = .ט"ב 'ליגמ .ח'ם 'יחספ : ב"נק  
 : ח"צ : א'צ USD" : ה"ע 272 : ב"יק : א"יק 'ובותכ
 לבקל mi ינב ןיריתעש ג"ע מ"ד ien ז"ע 'ורי

 | אתבשב אתדגא "ארפסב ןינייעמ
np vosהל תושעל ' venיפד ג'סב .ךתרות . 
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 ורמא ךמא הנקז יכ nin לאו (ביכ ,גיכ ילשמ)
 וריבח םולש לאוש םדא אהיש וניקתהש הלעמל
 ןמזה ךראש האור התא םא ('ןנבו וומא םשב
 תומיב התיה הנקתה וזש רמאת לא תולגה ךשמנו
 םיזבנ um וישכע םתוכלמ «ny םינושארה
 הנקתב ןיבייחו םינימאמ ונא ps רבדה ןיקזהשכו
 הכרבו הכרב לכ רחא םינוע הלחתב םינהכה ויה וז
 םינימה ועמששכו םלועה ןמ לארשי יהלא 'ה ךורב
 ליבשבש םינהכה וארשכו רחא אלא םלוע ןיא ורמא
 והיש וניקתה אבה םלוע לש הנומאה הטעמתנ ןכ
 םלועה ןמ 'מולכ םלועה דעו םלועה ןמ םירמוא
 ורפה םוקמה דובכ ליבשבו אבה םלועה דעו הזה
 ול אב 'פד ג'רב .םלועה דעו ופיסוהו היהש ןוקיתה
 'הל תושעל ny אמיא תיעביא GUyo טיס ימוי) ג"הכ

menמולכ (ו"כק ,ט"יק 'ילהח) ךתרות ' ny,איה הנכס  
 תונברקב שי 'יפב הרומתב C "nien» ןידימל ןיאו

C 7") "ma 

 (ןישודיקב) הרומאה הנש G'yo זימ 0 ןפוד אצוי
 יתשו המוח ירע יתבב הרומאהו [םישדקב ל"צ]
 תבבשו ןבבש ירבע דבעב שש nnns הדשבש םינש
 ה"יחא]* | .םלוכ םישרופמ םשו תעל תעמ ןלוכ

Uy mnןינעב םישורד  nyב"כ "ינעתב קוספבש  : 
 : ז"ס :ב"ס .'ג 'ובותכ .ב'ע 'ומבי : ב"י 'ליגמ ,ג"כ
 תעה א'פר 'וכרב 'תפסות -- .א'ק .ח"צ 'דהנס

nnsץובקהו .'ו ןע ע"ייע הנועל עבראו םירשעמ  
 127 ןנועמ ,הרותל םיתע yxp s'yo א"ל תבש

^p Comתבש 'תפסותב ע"ר  r5דהנסו € ' 

 רימת ny» .בשחמה) םיתע ןינתונ וליא : ה"פ
 : ז"י ה"ר .'וכו תווש םיתעה לכ אל .ו"כד א"פר
 רוטפ םיתע .א"צ 'יחפפ ,הערל םיתע הבוטל םיתע
 \ ה'ד ב"פ 'וכרב Y (YD ry" ז"לב םגו .בייח םיתע

xyיר"אלבו .ברע יתותיעב : ה"מד ר"פר הכוס 'ורי  

 — [אתיע איההב ז"מפס ר"ב

(Unheil, Unrecht nmm ps 2/53 &ny ^e) CNDP 
 ואיכ 2^ ילשמ  ןוא לכ קידצל הנאי אל

nnאתעד םעדימ לכ אקידצל ריפש אל . y» 
 אל אנקיממ ארבו ('א יג" (cw הרעג pow אל
 םש) nya עמש אל שרו 'גרת ןכו *אתע ליבקמ

Cenוב המוהמו  e De)היב אתעו 'גרת יט . 

 .ףלאב ייכבו ר"פדככ :b/w התע תועטב :p^ny ליסאב יציניוו יזיפ יפדב (* .ימויב ח"ר 'יפמ קתעוה )* .ןאכב ב"ה י"כב )!

 .ןמגרותמב ,y" אתעב גייונב )4 ,םיאק תיוח גייונב (5 ,אתעב 32435 )5
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 '53 reich) ט"לב vp ומכ ס'לב vny — רתע
nbsvw'bהימק 25( תוניבשושה 5 :) 

 שיש תורוחסב רישע 'יפ יבמופ ריתע ןיסכינ ריתע
 n^ ב"א) -- C וב אצויכו ןפג רמצ ןוגכ חפנ ןהב
 .(תירתע G'5 ידיי יישארב) םוכא תא יתרשעה

 '& י"רתב לבא 'ב י"רתבו 'קנואב ה"כ ה"יחא\*
 ;^ Mb "ילהת 'גרתב ןכו .תירתעא לע פאב
 'יסופד ראשבו לעפב איגר 'פדב ^8 'ז ,ג'י ילשמבו
 "סופדבו ריִתַעַי i ,ט"מ 'ילהתל 'גרת י"כבו לעפאב
 ותריתעתא :"י 'וירוהב ןכו רתעתיא לעפ תא ב
 עיטקבו .ורתעתתר יכיה (c» Y מ"ב ,אתרופ
 םש ה"כו ירתעיא .ט"מ 'יחספ y רַתַעיִא .,'נ 'ירדנ
 ,ב"ל 'ירבד 'גרת לעפבו .ורתעיל :ג'כ 'ינעת ,ג"יק
 ותלוזו m 3^ עשוהל ;ח"כ ,ז"כ ,'ה 'ימריל ;ו"ט
 םימעפ הזיא םשו bn ב"במ ליעל "יע ראותהו
 ז"לד ז"פ 'ועובש 'ורי ,ריתע רבג .ו"נק תבש ,ש"ע

vny vyץובקהו .אתיב וג ריתע . . אקוש  
 'יטיג +: ג'כ syn" ,ד"נ now : ב"ל 'וכרב יריתע
 'גרת Ynzy& םגו אָתְריִּתַע הדיחי הבקנל םשו .ו'נ
 p'b3 ה"כו אְרתּוע nip pem .ז"ט ,'א 'תסא ינש

nocה"כ 0^ א"'ש 'גרת ;ג"י :ב"ל 'ירבד ; 
 ,ח'כ ק'מ .ותלוזו ג"ל ,ז"כ 'קזחיל ; ג'כ ," א'מל
 ןעכנימב "5 הבר "ירבד שרדמב ,אדסח ברד הירתועו
 רומלתה תיבכ) רעבאב ש"המ לודגה םכחה ךירעהש

mmתוכוב םעלב םהל ךפשש 947 ריח סייוו  
my?ארתועב ל"צ ןוטסירוס  ^bתורישעב  ^m 

 אָתּוריִתַע ס"לב דועו nenas) ןוילגמ האב ןוטסירוס
 םשהו .ילכא יתוריתעב אלו :מ'ק תבשב ןכו
 םושמ רמית ןיא ר"ע ט"לד א"פ ז"ע 'ורי טשפומה

 - ['וכו רופא רותיע

 nm ןיעכ הריפח ילכ (s פ"למ לינ) רתע
Schaufelטגב הכוסב ק"פב (םינפב "ייעו ' 

 ,רתעב ןכפהל תויוארו ליאוה (ה"י) שק יליבח
 ךפהש רמא ל"ר : קחצי רתעיו OUO ד"ס 'פ ר"בב
 RUN ךיפהד ארתע היל ןיירק ןכ םופלו הריזגה

o2המ ינפמ (.ד'פ יומבי) ותמבי לע אבה 'פד  
 ךפהמ רתע המ רתעכ םיקירצ לש ותלפת הלשמנ
 א"פר "יצקוע 'פסותב ה"נכו ה"יחא]* י'וכו

"bp — Dy 
| 

 גפר

 'ל py 'גרתב הברהו 'ה m/ ש"הש 'גרת .,םהילע
 ;ב'כ ,'ה ^3315 ; ב"כ ,ד'כ 'דמבל 'ב י"רת רוקמה

 יב"י ,יט להקל ,'א /3 קוקבח 'גות

npy *ינוניב ןמזל הלכגה תלמ מ'למ)  (jetzt, nun 
 יפל ימולכ הזה ןמזמ b^ הָּתַעַמ 'מ ףורצבו

 ,התעמ אלא ב'ער ^r ק"ב .'ב 'כוס demnach ה
yp cmרוכמי אל ןיטיח התעמ ד"ע ט"לד א"פ  

 ,ה'פר מ"ב ^55 'תפסות ד"לש 'פ וניזאה ירפס .ול
 .'וכו התעמ רומא ג'פס מ'ב ^55 'תפסות

 | שי 'פב (הדגאה י"פע שרדנו ימרפ DU לֶאיִנְתֶע

 ץבעי אוה לאינְתע (Gre mer תונברקב /
 C והנעש לאינתע ומש ןועמש יחא amm ומש המו

 ה"יחא]* .לארשיב הרות ץבירו (' ץביעש yay לא
 ר"מש mie ר"בב y" לאינתע ןינעב םישורד רתיו
 — [א"פ ר'תסא הפי ךלוכ יפ ר"שהש ח"מפו ג"פ

pny *הקתנו חוסנ ונינע ליעפהב מ"למ  Lent- 

(y^ איל יילהת) קתע (rücken, versetzen 

 ban" 'קליבו וי תוירבב קיתעהש 'א-'פ ר"בב שרד
 לעפה C ויתוירבמ קיתעהש םירבד ו"טשת זמר 'ר

 .ןאכל יתקתעוה ינאו םירבדה לכ 'פ ר"להק

pny *הבר הנקז ונינע מ"למ)  alternפ"לב  (pny 
 pnp.O 209 הלב 'גרת ר"אלב ןכו

 «qpnynm Gr 53« םתנשונו 'גרת לעפתא
 'גרתו יקתעיִמד אקיתע 'א י"רת O יו'כ ירקיו) ןשונ

 מ"למ p'ny ראותהו .ןוקתעתיו +ה"כ .ריל 'זחי) ונשיו
 ;א"י 3" 'קיו 'גרתב ה"כו אקיִּתע ,קיתע ס"לב ןכו
 7827( ןימוי קיתע .ט"יק 'יחספ ;'ג ,'ו 'דמבל ,"י ,ו"כ
 'וריבו יקיתע p'np + ב'מ םש 00 ne יייעו יט יז
 אנלזג : ו"צ ק"ב .קיתועד psy : נ"ד ב"פס הדנ
 ןילקת ג'ע ves ב"פר'ילקש v" ץובקהו , אקיתע
 יפ לע) אָיְקיִּתַעַד אחריב 'ב .'ח א'מ 'גרת ; ןיקיתע

nmא"י  . yyהבקנל | ,ףתא  "vז"מד ג"פ 'ילקש  
Yyילימ לכ ב'עס א"צ ב"ב ,אקיתע אתפסות  

 .'וכו אתקיתעב רמגימ .ט"כ 'מוי ,אקיתע

 םיקיתאהו ז"ט א"מ 'קזחי.ומ"לב pas =) קיתע *
 ךפהמ הז רתע המ י"פ ר"דמב רתעב הכפוהש ינפמ | יוז 'גרת 'ג ב"מ םשו איקיתעו 'גות

 ע"ייע om י"שריפו םש הכוסב ה'כו 'וכו ןרוגב האובתה תא |

 הקתעהו ןושל לא ןושלמ םוגרת קיתעה y השדחה ירבע ילבו (* quy y ךורעב «ome ץעיש ias (* .ואנעש ג'ונב ('
 האלהו mb יפרבו ריפדבו י"כב qu ה"כ (* .יא qvo ילשמ מ"לב cimo אי עבו Absehrift בתכה ןגשתפ כ'ג ארקנ

 .יטשב ליגה םכחה wn "y (* .ש"ע א"עב םייבשרו הימגר 'יפב (5 .ותמש ס"טב

96* 
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 ינפמ «"G ('ו"מ p' הבר יישארבב )0 רתע
 דח ךל רמא ps רמא אלתמ : יתרבג הרש

sen Toms6י בור פ ךל רתע ןיירת ןיימחת אל  
 שי ילואו דיבע בותכ 'ואחסונ 'צקמב ב'א) — 'וכו
 ילשמ y& מ"לו ןכה b^ תלד תואב דתע סורגל
 .(ךל הדשב muy ךתכאלמ ץוחב ןכה (ז'כ ,ה'כ
 אל רמחד Tus רח ךל רמא םא i703 ה"יחא]*
 ^3  [יבורפ ל'צ] (יכורפ) ךל ruv ןירת שוחית
 ךינדוא דח ךל ws םא ט'ע 'ר ךל ךל 'קליה
 ל"צ] (ימורפ) 15 דיבע pon ןמיהת אל רמחד
 ny 'עב בתכש ונאזנול מ"ר ירבד ןיארנו [יבמורפ
 דתע ל"צו ךורעה לעבל הנמדזנ תשבושמ אחסונ
 dM  סרנש 3 ךירעמה איבה ןדוא יעבו 'וכו תלרב

 מ"ל כ'ג איבהו ושוריפ ש"עו תלדב דתע 'יפב

 כיג אוהש) וניבר ^31: ב'צ ק"ב ןינעבו .ל"נה ב"רכ
mסוש ייב ) pyשימו שמ 'עו ףכא  -- 

 לבא א'קרופ bn" רקיע יכ ולעהו 'כוסב 'ופפותה
 vy רתע כ"ג י"שריפ אסמ ה"ד א"ער ה"כ 'ינעתב
 ל"נה 'יסרפ non איה יכ רקיע ל'ג ןכו ש"ע אלאפ
 תחר ומכ ותרוצו m ץקוע ול שיו הריפח ילכ
 ל'נ ןאכר ייפ לבא ע"למ שרפל יתיצר רתח 'ענו
 ,אתריתע ןינעל תומוקמה יתנייצ רתח 'עבו רקיע
 ק"העו — ש"ע הריתחל ,אתריתחל והושהש הריתע
 ישר y Gabel" ש"אלב אלבאג y וזעול ב"נש

 -- [אלגידב ורדד ה"ד aro מ"ב

mnp *מ'למ)  snyהלפת ןינע  (Gebetתקיספ ' 
 יישארב) jon 'אנש הריתע המ א"יפ יתבר

 ,איכ ב"ש) ןאכ רומאה הריתעה ףא 'ימואת (א'כ יהייכ

 ,םימואת (ד"י

 .יכורפ סיטב ו"ו יפדבו ימאו ליפאב יזיפ ריפדבו י"כב ןוכנ ה"כ )*  .זימ סיטב ו"ופדבו י"כב היכ ('

 .רסיבש ךרעב חילצי ןכו ,רפתיש Tw בותכל עייס .רסינמת םיפלא םימלוע ביבסה
 יבו 'א ו"ו י"כבו' (רסיתש םשו) םואיזומ שיטירב "53 ןיע ms םתב ואצמנ הלאה םיזורחה ה"יחא]*

 ש"מש וניבר ירבדב ןויכ המלש ןויגה לעבו cm) ד"ל .(ביבסה ל"צו םיכסה תועטב םשו
 .תילכת אלו תישאר ול ןיאש ונייהו םיפלא םימלוע ביבס י ח ךרבתי םשהש amo ח ונייה רסינמת
 םשב א'פ ךרע לחא ,ןעייסד אנמחר ךירב ןייע .ךרע םלשנ + ל'הזב ןיעה תואה ףוסב 'יא ט'ק י"כבו
 ליחתא רזועה ךורב ךורעה רפסמ ןיעה תוא quy םלשנ ל"הזב) "יא ר'ב י"כבו .הפ םדאל DW רשא

[l'en ms Tw — 

ms 

 b^  'ומביב לבא Gabel = fura = א"קרופ רתע =
 וגישה en" הז .לעו Sehaufel, pala אוהו א"לפ



js a הפה תוא 
6 

/ 
6 

/ 

2% 66 6 | % 

96% : 

 בור nb ןיאש השא 'יפ .(' אתכיסב ולתד הכירצ | א'תיב אפלאהמ רשע העבשה תואה אוה פ *
 לע המישמו nnns םישנמ רעיש תחקול רעיש | ףלחויו הָּפ ומכ אוה הנושארה ותחנהו

 ה"יהא]* ,הרעש אוהש ומכ הארנש השאר | םאצומ םה םג רשאב 'ו 'מ 'ב תויתואב םימעפל
 aT ילייגנא ייכ ץבוקב) ייכרעל י"כ ה"מגר "פב ה"כו | =רקפה ,עקב = עקפ ,גלפ ומכ גלב מ"ד םיתפשהמ
 תרחא mew לש רעש תירכנ האפ ל'זו 6 v2p | o תחת םימעפל אבו ,יפמופ ומכ יבמופ :רקבה

 רתומ רעש התואו הרעשל תרבחמ התיה אלש .המודכו ילייפ ,אירופ ע"ייע תינויה
 םישנמ תורעש לש לידגו העילק 'יפ תירכנ mes | 8O תורחטד Pe הנשמב ceno םש) יִבאָּפ * jm ל"נה 'ומוקמב י"שריפב כ'ג p vy" האנהב | =

 g^ ב'ער א" Up ןעכנימ Dub י"כבו ,תורחא לע הארנכ Nin יבאפ ןב N2 יליפ ןב
yr דימלת הזיאמ הפסוה sump תיעילק האיפ | "הספ ."ק י"ל לופ לעב ע"ייע Fabius ר"ל DU 

  45''כבו ח'ר 'יפב ג'הכ יבאיפ ]3 לאעמשי  | D'Dי"שר ייפ  ymאתאפ 'גרתבו ,ז'חא אבה עיי"ע[  -
 .'ט 'מויבו תוחנמ ףוס 'תפסותב ה"כו יבאפ ןב

 תדמועה האוכתה טרפכו הצק 'יפ מ'למ) הָאָּפ 2
 -das Áusser (האלהו ימ טיי 'קי) הרשה הצקב SAND תיב ע"ייע יגפ ,יִנאָּפ *

nw 5/5 nme — NB 1טרפבו הצק ונינע  | ste des Ackers, Peahהחותמה הרומזל לאשוהו  
 שי םאו 'טגב 'יבוריע שירב (והצקל סדנוקה הצקמ | תורעשה הנה ןה שאר תאפ .דצו חור

 Ü תואפ 'דב ןיסדנוק 'ד ץענש םדאב השעמ «GN ול | תירכנ האפ ,(ביכ יט יימח) שארה ידדצב תולודגה

(alsches Haarהשא המב 'פב  Cove n»)היבג לע הרומז חתמו | .לובכב ; Cםיאלכ ןינעל ול וריתהו  
 'םגב קרפה qom .(" תבשל אל לבא | ינירה רמאש n 'פד ג'פב ,רצחל תירכנ האפבו
 'פב 'יאלכד אתפסותבו Ce ריש ("אריי שה | (' האיפב רשפא רבס p'n 6ח'כ ריזג עמשו ריזנ
 ("* םינרקודה םינק םש ויה «Ov לאילמג ןבר | C אמהזד ידייא תירכנ האיפ רבס C20 תירכנ
 .(* רתומ רשעברתויב 'יפא 'לעמלמ האיפ ןהל השעו | רמא €« ןיכרעב ק"פד ג'פב .6הי ל אחינ א ל
 הלוכ איסכמו pun אלו ףיקמד ידימ לכ e^ | אל אה onn 'רמאד אמעט תירכנ האיפב (' אבר |

| 

| 
| 

| 

 תחרק הלוכ meme האיפל אימרד האיפ הל ורק | הל יעב אעבימ sm רפתמו אוה אפוג vn 'רמא
va br ^דהנס) הכה 'מנב קלח ףוסב הגינח ' ipתארקנ .איהו טעמכ הב רייתשנ אלא הלוגמו |  ^( 

 איסכמ אלו שארה nepos תירכנהאיפ ןכו האיפ | אל דע "וכו והמ תוינקדצ םישנ רעיש (*(א'עס

 ידהנסמ חכומ ןכו )5 .ו"ופדב ןוכנ ה"כ (+ .אמהוזד ג"ונב (5 ,ריאמ ירו ג"ונבו א"סו ש"ארב ה"כו (? האפב 3733 ('
 ל"צו יטביסב ס"טב יפדבו 'דהנסב סיש vi53 היכו (? .ףסוי בר יעב ונינפל am^ םשו )9 .בר ייא ייכרעבו א"עפס בייק
 סייש ייכבו יישרבו שיפדב היכו (* .'וכו תרהומ ה א יפ 'יא 'ב דומע שירב לבא תוניפ ג''ונב (* .ןיכרעב 'יאדכו אטכיסב
 יועטב טשפנו ירפה ףוסב םשו ויופדבו ב"ה י"כב הייכ )!! »^ םיישב ןנחוי יברד אבילא אנקסמדכו ('* .ןהילע (anii פייא
 יתחפנש ומכ ל'צו הרייש א"פדבו nove nas ("5n ריפרב) הרפה ףוסבו ליסאבו יזיפ veu ה ר פ ה האלהו יזיפ 'פדב
 תפסותב )" .יתפסותהמ ןויצה רחא ןויצה הז ו"ופרמ ץוח ע"פדבו קרפה ףוסב קר םשו טייק ייכב היכו ביה van ייגכ
 תרקינ סייטב ו"ופדבו תירקנ ר'יפדבו שיק ייכב ה"כ ('+ .פ"'שה ייגכו ('5 .(5 myn ז'כק ,ג"ח) רקד עיייעו םינרקודסה
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robbia domesticoר"לבו  Krapp = rubiaןינע ןכו  

 אוהו האופ ה'ד : ט"פ תבש י"שרב א"צנרוו זעלה
 Krapp = guarance אוהו Warance הנשיה צ"ל

garanceתבשבו .ח"ס תבשב הציק י"שר זעול ןכו  
 אוה האופ תלמו .א"צנרג : האופ ירשק s'y ו"ס
 p'5 yw 811 צ"נלפפ ףעל 'ייע bus 'רפו ע"ל
 יו"נ 'וכרבבו ל"נה תבשד sme sm אוהו אתופ
 אוהו אתופ רמול ךירצו אריכב snb לפנ פ"טב
 ,ד"'ח סרכ ע"ייע אריבב אסרכ (be לשמ ןיעכ
 ה"נכו +ו"'פ תבשל Twy רומל לעב שימו 'ו'לש
 D^ אשנ ןשיה 'מוחנתבו ז"מ c 'ליגמב האופ
 הפכר ע"ייע ב"מ ז"פ "עיבש , םיטסא ע"ייעו ד"י
 רמול ךירצ "^s זעלבו א"ופ יברעב ב"ער 'יפו
 (n) ט"פ הרפ 'תפסות ,אייור זעלבו ה"ופ יברעב
 תבש 'פסותב ה"כו .האופו (הצוק ל"צ) ץוק םיטס
 האופ אדה in" ove תבש 'ורי 0509 wes י"ב

 אוה אוהו נ"ע ו"כד י"פס 'וריע'וריב ה"כו בט רקיע
 לועפ וניניכב ונממ לעפהו :ו"פ תבשב האופ ירשק
 היּופמ BN" ןילקרטב ונתנ ז"פס n" 'תפסות י"כ
 דיסב וא םודא עבצב עובצ 'מולכ 0755: דיוסמ
 mme ידי לע םודא .עבצ ארקנ י"לבו .ןבלה

Pan mmm 509206020 = 50060000העופ הככ  

 DU םגו 149 ,א"ח ר"טב ז"מיר 'ייע O05 sw תומש)

 ןכתי 'א ,'ז י"הד meae ג" ,ו"מ 'ישארב mp יטרפ
 Ruber, Rufus 1/53 םגו םודא עבצ םש לע תויהל

ovםודא עבצ םש לע יטרפ ] — 

NDNB *רוס 'לב)  smeמ"לב ומכ  Falle, nb 
(Schlingeיכרע ' D^א"ער  N2Dאתיכב  

 m ילייגנא v2 ץבוקב) י"כ ה"מגר B" אתיבב אחאפ
epי"שריפ כ'ג "ייעו שקומ  penא"לב  "x; 

Ann 
 ,ש"מו 'ב יטנפ ע"ייע (יטרפ «Du יטאפ "

 .'ב קנפ ע"ייע ןיניקינאפ *

 ןיניקינאפ * — האפ 5

nnm] v5האפ תכסמב םימעפ הברהו  
^w ava)האפב הנינע בור םש לע תארקנש (האיפ , 

 יוליכה תמחמ אלא האיפ ןיא "שודק שיר ארפס
 אלא האיפ per םש הל שיש אלא האיפ ןיאו
 ךותל ןיאצוי האיפ ישרש T5 'יאלכ 'תפסות ,ףיסב
 רתיבו םש 'פסותב לבא ,'וכו םרבבש תומא 'ד
 סדנוקמ החותמה הרומז ונינע יחכונה ךורעב 'ומוקמה
 תארקנו העילקו לידג ומכ אוהו י"שר 'יפדכו וריבחל
 אבוה ט"לה wn vy vm Guidande ש"אלב

"B5גה "93 ח'ר " pusד ' nupתויוז "33  
 תוניפ ילבב ס"שב ונינפל 'יאש המ הזו םרכה

"y8 הרעהב ליעל [ — 
- 5 

 פ"לב 55 פ"לב 55 ע"לב me = האיפ) האפ
 המב 'פד ג"סב Krapp, Fürberróthe) אָתּוּ

 B" 6 "5 תבש) םירשקב ןיאצוי םיננה השא
 לש אל b Ü meo" ירשק mmm בר רמא םירשק
 ןינועריז וז mee] ל"צ] (האיפ) אלא תירכנ האיפ
 םיטסא יחיפסב (הצק עיייע ow זיפ ייעיבש) ןנירמאדכ
 ימרא 'לב ומשו םודא וב ןיעבוצ ולש ערזו הצוקו
 םירשק 'ג רמאק יכהו 6 הוו פ יברע 'לבו אתופ

qmה ילוחה לדגי אלש 'מולכ ימקומ ולש שקה ' 
 ("התיפ לפנ b^ .ולעמ םיפשכל 'יפא 'ז ופמ

Cieםירבדה וליא לכ האר אלו הזה ןינעכ הנאצמי  
 ע"ר רמא 'םב ,(םש תכש) םינב איריא יאמ דועו

ov)433 םהב עובצל ידכ (*האפו םיטסא 6ט'פ  
 לש 6 האופ «'O ייעיבשב ה"פב .("הכבסכ ןטק

mmyלש [האופב ל"צ] (האיפב) ןידומו דע 'וכו  

 ה"פ) 'שורי .תומוקמ תועלצ +( תידיע 'יפ תועלצ
a vosתעד יפכ ב"א) — (" ארטיפ ('ה א ו ם  

 ,(הצק 'עב "יפ ןכו אוה דחא האופו הצוק ךורעה
 ןאכ .ל'צכו האופ [a^ רקיע חכומ םשו ה"יחא]+
 ט"יאלב אוהו ז"עלב אייור םש (b^ םוקמ לכב

robbiaןכו  ^bוקיטסימיד איור םש צ"מב י'רהמ  = 

v3 (!ה"כו האפ טייק  nosפד שיארבו םיש י"כב ה"כו האיפ ימאו ליסאבו 'ציניוו יזיפ ר"פדבו ' ^niייכב לבא  

i7 quyם"שה ייגכ האופ ךומסב הטמל  ovi»ךורעהו הצק 'ע ךורעב ייאדכו האופ מיכב לי'צכו ף"יר  wpתוטשב  
 ה"כ (? wy T תכש םיידב y" סיש יייכה ייגו םופד pu Ja תואחסונ ייונישו הדוה' בר ןורחאה קר איבהו םיארומאה
 ה"כ (* .הוופ 5^ nnb ליסאבו 'זיפ 'פדבו דיל י"כבו האופ א'יפדבו הופ ריב י"כבו ב"ה יייכב היכו יציניוו ר"פדב ןוכנ
 ט'יק יייכו mb ריפדב לבא ו'ופרב ןוכנ ה"כ )5  .אתופ מ"כב ל"צו האופ א'פדבו האיפ ע"פרבו אתופ ג"ונבו ט"ק י"כב

"bהאיפו ו"ופדבו ימא יפרב ןוכנ ה"כו האופו ג'ונבו פ"א םייש יייכב היכו (* .שוריפ ימאו ליסאב 'פדב תועטב טשפנו  
 ה"כו הכבסב ב"ה י"כב לכא תומוקמ ראש (c't הכבס ya gv» oso ליסאב יציניוו Cep ריפדב ה"כ (* .האופו ל"צו
 יוריב היכו האופ ג"ונבו האיפ ,האפ םיש י"כב ה"כו האיפ ע"פדבו ביה v3 ןוכנ ה"כ (* .הכבס יעב ליסאבו 'זיפ יפדב
 .האופ ל"צו האיפ ע"פרבו האפ םירחא י"כבו ר"ב (v33 ןוכנ ummy ?) m ב"ה י"כב (5 qui ה"כו ימגבו 'נשמב
 ל"צו הרטופ יוריבו ארטפ ם"טב םירחא ע"פדבו ארטופ ?"v/5 Y י"כבו ארטפ ר"פדבו הרטפ רי'ב יייכבו ביה י"כב ה"כ ('"

 תאופב 'וריה י"פע ייעיבשב קרצ יכלמ ןב י"רהמ p^ ןכו םיעלס — תועלס ומכ תועלצ b 760% v5 wy^ ארטיפ

 ,ריוצמ תייופמ «io )! ,האופ ייל .בינד ה"פס יורשעמ 'ורי ('% .ארטיפ :תועלצ לש
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 יראפ CR^D ול ותחפי אל 'מגב npe יברע 'פב
 ק"ב חגנש רוש 'פד ג"רב .אתוינעל wp" אתיבב

veג"רבו <ת"יק שב הילעהו תיבה 'פר ג"סבו 6:  
 יראפ ךיתושר ירממ C ביצ ב"ב) תורימ רכומה 'פד

 אמק אמוי «C "ישיג ןיקזינה 'פד 'מגב .ערפא
 םש) וזחאש ימ 'פד תואופרב ,יראפד אימ הויקשא
 ק"פב (b שירד יראפ cmo ילושבל (א'עס טיס
 ולישפא 6'ח תורוכב) (?אצויה 'מגב תורוכבב

 הילכה יריכעד אהו ('ב"א) 6 יראפד אלבח יל
 .יר"'פרופ אוה זעל ןושל 'יפ .('(בותכ ארשבד
 ןיבוס b forfora^ ט"יאלבו furfures ר"לב ה"יחא]*
 וניבר en^ הז יפלו ,ש"ארה לש טרפ ט'יאלבו
 furfures לכ «D^ p ל"נה wp יראפ רמוא רזג
 -Getreide רעללעשל מ"וא 'ייע far ר"ל ןמ אצוי

e schrot23455 פ"7מ רזגנ יכ רורב ילצא  = 

furfurאיה תיסרפ הלמה וז םגו ןיבוס "יס  [v'"y — 

 רע עיגמה ראוצה טישכתיראפ אטקנמ =) יראפ

qmaתבש)  Cbעבו אטקנמ 'עב 'ייע ' 
 תוכיראב ^5 אטקנמ יעב ה"יחא]* .אלטק

mעיייע  bepוניבר ש"מ 'ב . "byה"מגר "5  
 — n^s] חיכואש ומכ 'ליעמב

^s "wb *פ"לב  OUירפ השוע לעפה ונממו ירפ  
:n^ 33 (lühen, wachsen חמצו לדג 

 ןיב 'עב n'5 לדגו רזוח ה"מגר p^ יראפ ררח ^
 ,ל"נה פ"למ wmm 'א

 :"'ד רפ ע"ייע (laufen) יראפ +

 ,Ende מ"לב האפ ומכ b'53) NDB /אָתאָפ *
(Gaarlockeךדש תאפ 'גרת  pn)יט"  

 ,אתפ ,אטינויביס 'פדבו אלקחד אתאפ G'2 ,ג'כ ;יט
 !DNE ,ןוכשירד אתאפ )72 2^ םש םכשאר תאפ
 : ארפסה י"פע ןוהנקדד אתאפו «Cn a םש) םנקז

 Ty .ןאכמו ןאכמ םיערצה bn ולאו םכישאר ףופ
"yימריל 'גרת ' mns bהפקנ 'גרת 5 ,ה"ב  

 ע"ייע Mn!b ץובקהו אתאפ תפקא ריכ י'ג ייעשי)
nnb 

 יִתאָּפ * - םיאפ *

 .א"פ תבשמ ןויצ םייפ y^p םיאפ *

 MU  פ"למ אפפ ,אָפאָפ ס'לב) יִפאָּפ
 (' יאנאנ דחו Vater) בא papa 3 03 ה

 ע"ייע ה"יחא|* (Un ןב 'עב p C^ ב"מ יטוס)

 ע"פדבו ,"2( ע"ייע דועו יתכראה םשו י"ק ,ב"חב
 ,האפ T3 תועטב ךרעה הז ללכנ םינושארה
 ינפב 'ע ןוכנל ד"לו ו"ו ב"ה ט'ק י"כבו א"פדב לבא

 - [אוה ומצע

 "לב -

 ע"'ייעו ב'עס ה"כ ב"ב (יטרפ (DU האנוי יִּפאָּפ *
PDש"מו . 

 .ןויליפפ ע"ייע ןויְליִפאָפ *

"NBמ'למ)  popראשנש המ תוריפה תשיפח  
 die Zweige durchsuchen דונדנה רחא םיפיעסב

vu»ייל עורזה 'פד ג"רב (רֶאָּפ 'למ ם"שב  
 יבד .אנת )2 ,דיכ «u^ ךירחא ראפת אל (:אילק
 האפ 'ולכ ונממ ותראפת bon אלש לאעמשי 'ר
 .הרותבו 'ילוחב י"שריפ 'ייעו [mms .ולש
 שפחת אל 'מולכ תוראפ 'למ אוה ע"באר 'יפל לבא

 - [תוואפה

Kopfputz, Turban (שארה טישכת מ"למ ?NB 

 (yb n" Y5) השא המב 'פב ימלשורי

 אילילכ םיראפ כ י'ג "יעשי) תודעצהו םיראפה

 .םכישאר לע םכראפו Q/2 יד"כ 'קזחי) רמיתד אמכ

 'פ ז"ע תכסמ Saite, Sehne) ? ןימינ) ראפ "6
 וחמ םיעמ ינב 6ז'מ vy םימלצה לכ

 ןינעה הזמ ילואו ,רונכ לש ןימינ י"שריפ תוראפל
 טקולה תושרש (n C5 n3^ יואפ אטקנמ
 .קולח לש וא הכבס לש וא שארבש ןימינה רבחמו
 פ"שב 'ילו הלמה תא איבה אל ךורעה ה"יחא]*

"Sתורוניכל והמ "גה םשו ז'עב ח'ר "פו  
 י"ל ,gym תוראנ : תוראפ םוקמב 'ול ox ילואו

veOgtov, 900לבא ריש ילכ לש רונכ  p 2Sע"לב  

 ל"נה תבש ןינעב ב"ר b! nervig^ םירתימ לעב
 — [אטקנמ ע"ייעו (^b ןיא

 p" ןיבוס B^ 5595 עוטקו 5335 פ"לב) יִראָּפ
 ,'ד תפ weit) בחר "יפ) DNB * | (Kleien" 689 א'ח סרילואוול 'ייפרפ מ"וא

 ;ורליש הרפ ליחתמש ביימ א"פ יורוכבב תוינשמבש הנשמה רדס יפכ ןייצ וניבר (? .ינאנ .עיפדבו ב"הו טייק vi הייכ (
moלש רובד ףוס ס"שב לבא וילודג וניאש יפל רובדה  movאצויחו 'ב  [Dרוהט רוהטה , ivהנשמה ליחתמ אמט . 

 .תועטב ייל א"פדב )* .יראפמ ילבח 3023 )3 'ז ףד 'ורוכבל ןויכ וניבר יכ רבסש העט ביר (5 ןויצה הארש ינפמ א"עפ
 'ה םגו ,ימדוקה הרעה יייִע 'וינשמבש 'גשמב ייאדכ תחאכ תוינשמ יתש חפנ וניבר יב בטיה קד אל לבא א צויה ימגב

 יוועל אוה םג אוהו וניתואפריגמ הנושמ וניבר av רמול העט .יז ףדמ איבה לכז
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 ^n 'ב "כיאל 'גרת .ןוהנימ אגייפ אלמ 5".
 םלוכ b^ יתקע גיִאָפ ^b ,'ג םשו .אתולצ אנייפל
 יגרת חירו חכ תתבשה תארוהבו ,תושילח ןינע
 'א ,'ב 'תפא 'גרת , אתיירוא תנפ 'ד ,'א קוקבח
 גרת .אכלמד היתמיח . . ('גפ רכ + ןמגרותמב

 — [לבנמ ארמח גפ דכ ז"ל ,ה'כ א'ש

 b $33 (Quelle^ ןיעמ 4 י'לב יִניִּפ =) גפ
voהניגב הנותנ איהש (*יגיפל :'ה עטיו  

 תומש) םימ תוניע הרשע םיתש ,הנגה תא הקשמו

 'יפ ב'א) — ('ןיימד ןיגיפ )9 'ורי 'גרת 03 יו"ט

 וקיתעה םינקזה 'עו ה"יחא]* qo» י"לב
 ,(ותלוזו v5 ,אייי יקיז ;יב sm ; א"י ויז יישארב) ןיעמ הכב

Pיקיו) רָוקַמ ,(ח"כ 35 יירבד ;יז זי ; יז 0 ישארב)  

vsא י'ט יימרי ;יי וה"ל 'ילהת ; חיי '), y»3pהיל 'יעשי)  

ws;יב" תלחק ;"  mb — (Gרהנה םש םג " 
 .A [ע"ייע הנפ

x =( 25א גפ 'עמ ' ^bתוררקתה ןינע  sich 
sich חור תרוק ומכ גונעתל לאשוהו kühlen 
by תחא גפהו דומע 69'י) ימויב ק"פב (ergützen 

 ףוסכ םינהכה לא רמא ר'קיוב ,הפצרה  "wbךתקרצ
 mw [אתקיספבו ל"צ] (* ('ספבו) (ז'כפ) לא יררהכ
 יעב אל 6ו"ע 03 כירד יתקיספ) (*ז ע וא ב ש כ וא

 p^ ב'א) — ץולעל b" יונב op אננפתיאל אלא
 תנוכ ה"יחא|* — Gen y'"y. לייטו ךל 53 גפה
 יתוריעה רבכו Ge i'm גפה 'עב ש"מב 'ייע ב"ר
 y3w' ס"לבכ ותארוה םצעבו co yon אוהש םש
 הליאשהבו תוררקתהו תוננטצה ןינע 'יפ 'א גפ
 pw ר"קיוב אנגופתא ללופתא ןינבבו חור תרוקל
 ג"י p" רומא ןשיה 'מוחנתבו אננופתמל אלא כ"ג
 'תקיספב ה"כו הנגופתמ י'פר ר'דמבו אנגפתמל
 ^ הכימ 'קליבו הגגופתהל : וכח 'פ ר"שהשבו ל"נה
 — vpn] ל"צו ר"ב ב"נו הגנופתמל ס"טב ר"נקת

nio =( 25מ"למ  bw»ץובקב קר )+ pwםינאתל  
 .unreife Feigen דוע .ולשבתנ אלש םינטק

 (" וחירזישמ םיגפה ?G ע"לבו wie  ם"לב ה'כו

 ןותיק יוכו ןותיק םדא איבמ גיונב (? .גיפתש ג"ונבו

(mp — גפ - Nb" 

^p) 'DNB *מ"לב  (überreden nnbילשמ) ונחידת  

GU o5תירוסה 'טישפבו ּהיתאפת 'גרת  

 .ותפתנ

erschlaffen תושילחו ןויפר pop owe (מ"למ 3B 
 ס"לב  obע"לבו  c8השענ  "pחיר רמנ דועו

(verkalten, den Duft verlierenםהל רמא 'פב  

 ךותל ןיליטמו pen ול ןימחמ 6 איל יפו) הנוממד
 העש לכ פ'סב .('ןתנצ גופ תש ידכ ןנוצר
 prob ןיאש Do co "nb ןילשבמ ןיא 'מנ
 ,בישכ אל ןמעמ ןיגיפמש ןיקשמ ראש רוסא ןמעט
 לש ןותיק אלממ Cio תבש) השעמ 'מגב הריכ 'פב

Cbומחיש ליבשב אלו הרודמה דגנכ וחינמו  
 (CY 'ציבד א"פד ג"סב ,(' ןתנצ גופתש ידכ אלא
 ,ומעט reb ww nb ןמעמ ןיגיפמ ןילבתה לכ
 דחפ ^C $- ריעב wm המכ 'מגב ןיפתושה 'פב
 ?CY דציכ 'וינעת רדס 'פד ג"סב .וגיפמ ןיי השק
 רדה 'פד ג"רבו 6272( ןירדהנסב נ"הכ 'פד ג'סבו
 הנישו לימ ךרד (*א מ ח רב ימר רמא Gro יוריע)
 ךילעמ ךניי תא יריסה .ןייה תא הגיפמ אוהש לכ

O7 c» ew)ךרמח תי" יגיפת אלה 'גרת  ye 
mm(א'י יחימ "ימרי) רמנ אל  usnאל היחירו  
a6(:היכהליגמ) דמוע הלגמה תא ארוקה 'פד ג"סב  

 ק"פב .ארוביצד והייתעד אנייפ אמליד שוחינ
 ^C תותרכ תרטקה תא םטפמה 'מגב תותירכד
 .החיר גופת אלש ידכ הרבוצ םימשגה תומיב
 ןיגיפמ ps CUó wo ןיי ידכ איבמה 'פד ג"סב
 ג my יילהת) הז מ"ל ב"א) — ןמסחל ידכ ןנוצב
 ןינעה הזמו ה"יחא]* ,(נופת אלו הרגנ יניע
 Q2 mn יישארב) ובל גפיו ('ר ,'א קוקב הרות גופת
 חיר תתבשה «my תושילחו ןויפר pis ^e ותלוזו
 פ"ד א'פ 'ציב 'וריבכו 'ירוסו תיברע הלמ תארוהכ
 מ"ד א"פ ryp^v ליעפהבו ab ןמעט ר'ע

wyךרדה םשו ,וניניי תא גיפנש דע ונמע לייט  
 לע תחא גפהו דומע :0^ 'מוי ,ןייה תא הניפמ
 'ג גפ ע"ייע א"עב b^ וניברו י"שריפ y" הפצרה
 qua הזל כ'ג ךיישו גְנּפְתֶא : ל ל פ תא םשו
 rb 'יחספ 'ורי bun bus לע פ .ש"מו ש"ע

mu») )1ר"ל ףרב ס"ש י"כב ה"כו 'וריבו םייש ייכו 'זיפו יפאנ יוינשמב  : 

 ויד Yb תבש יוריב ה"כו ןתניצ גיפתש ליבשב ג'ונבו DU יפסותב הייכו (5 mo סוכ nux אלממ )3( rb 'תפסותבו
 יתש אבא רב יוריעב גיונבו ףיירה ^3 היכו (+ ,א"פ ימוי יתפסותב ה"כו גופתש בוט רתויו ותניצ גיפתש ליבשב ביער
 רב יינעתב 'יפופרבו 'דרהנפ םיש יייכב לבא יינעת סייש יייכב ה"כו won רב ןעכנימ Dv י"כב תינשה םעפבו םימעפה
 .ןיימד ןינייע יב יירתבו ןיימד ןווניע יא ייירתב ג"ונב (? ,יגיפכ i703 (5 ,תפ inim (5 .אחא בר 'דהנסב ייסופדבו אבא

nei (?אקספבו ע"פרשבו ר"פדב , *) יעבו ('% ,שבכ וא ע"פדבו ב"ה י"כב הייכ nwיציניוו יפרב ה"כו וחירזהשמ סרג  

 .בייערו צי"מב (^v ש"רה ייפבו רהב ארפסבו ןעכנימ םיש ייכבו 'וריבו 'פאנ יפדבו
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 'תפסות ,רסוב וא ןיגפ הלכא םא Yo ק"ב 'תפסות
  תוכוס וא ןיגפ ונממ ולפנ יפריא י"כב ר"פס םיבז
 ,הרמת יגפ םשו ,ירפ pap : א'סד א"פ הלרע 'ורי
 העיטנ לכ לע nip לאשוהו .ןודמ יגפ lob ר"'מש
 (:טיעק (n'" 'ב בכ 'עב אבוה ב"פר ר"ב y" הכר

 תקונית הדוע השאל יונכ אוה םגו .8 הרעהב נ'שו
 י"שריפ y תורעשב אלו הידדב אל ןמיס הל ןיאו
 הנבנ םשהמו .ו'פ הדנ 'תפסותו לחב 'עו .ז"מ הדנ
 — prae) אלו ןלישב imas ה"כפ ר'קיו לעפה
 der ןותחתה וא ןוילעה יחל ₪% ע"למ ל'ג) 35

'B3 (Oberkiefer, Unterkieferיחספ יברע ' 

 אכרד אגפל אדי (.ב'יק 'יחספ) ול ותחפי אל ג"סב
 םושל mb ןהל שישכ םדא ינב גהנמ 'יפ .אדחפל

vvלע ודי ןשישכ םדא 53 ךרדו ויי חל לע  
 (:אינ תבש) המהב המב 'פד ג"רב .0ותחדפ

 533 ןיזחוא םינש 'פב .אלזרפד יגפב אבול ארמח
 map (^x רומח הנק הז (e s) ןיבכור 'ב ויה

"bלע תונותנה הרסומ לש תועוצר,  mnoלעו  
 יחסונבו גתמו ןסר י"לב p^ .ב"א) — (" "התחדפ
 ג"ונב ה"יחא]* .(אדחפל אגרד איסואל ודי בותכ
 ב"ר nx» s הרעהב ש"מ "יעו איסואא אדי
 אוהש ןוכנהו הרפומו לכח ה[6 י"ל לע ילוא
 )5 ,ביח) ינאפ תיב 'עבו 'עה nonna 'מושרה ע"ל

smןכו יחל  geyóvיחל י"לב  Kinnbacken 
 לבא המהבה יחלב ןירשוקש ןפרו גתמל לאשוהו
 nans הארוהל יתזמר םש רשא iD תיב ע"'ייע
 יגפ זעול םש תבשב י"שרו Zaum - תיסרפ תלמ

ip = (nme =( גפ 

 הדג למצו לחב mie m 'עב b Cr b^ 'יעיבש)
^p Croינותיב יגפ .,לחב 'עב  Cאינבוטד יניהאו  C 

"mbb)ייבוריע .גינ  ^p Gn»ינפ 8'3( — תומוקמ  

maהעברא 'מגב קלחב .('(תואחסונב בותכ יניה  
 דודל עבש (n3 nmn muss Grp oco תוטוידה
 ןמז םדוק ולצא האב 'מולכ הגפ הלכאש אלא
 הלעבשכ שיא תשא התיהש רופיאבהלושיב
 ל"צ] ^m) (cw יחיל "להתת) בי תכד ורניי ה

DIS Mידננ יבואבכמו ןוכנ עלעל  
 ףוסב ר"ת (.ג'כק תבש) 'ילכה לכ 'פד ג"רב (*דימ ת
 'יתכדכ הגפ, b" ןבתב הנמטש nap )75( תבש 'סות
 אלש תוריפ ןהו היגפ הטנח הנאתה ^G י'ב ש"הש)
 ןבתה תומחב לשבתהל ןבתב ןנמטו ןליאב ולשבתג
 "פמ קתעוה ה"יחא]* ."הליכאל 6רשכיה ל
 ב"פ 'יחספ 'וריב ה"נכו  (אנליוו פישב) תבשב ח"ר
 א"פ 'יאלכ 'שוריבו ןבתב הנמטש mb : ט"כד
 חקולה א"פר "עיבש 'פסות .לבטב ס"טב : ז"כד
 'מוחנת 'פריא י"כב ןוכנ ה"כ ^« וריבחמ הנפ
 ש"מ 'ייעו הגפ עלב 'ז "יס ןשיה 'מוחנת ,'ה b^ אריו
 ר"קיו יִּגַפ תוכימסב que , םיִּנַפ ץובקהו  .ל"ומה
 , . יראוצב וללה ןינפה תא ולת ט"יפ ר"'דמב א"לפ

nnbר"בד "ייעו 'וכו יראצב ןיגפה תא ןיאורש  
3'bיגפ הלכא םשו םשו ז'לק 'פ סחנפ יופסו  

 ,ו'כ 'פ ןנחתאו ירפס Yb: 'מויב ה'כו תיעיבש
 תיעיבש iy ינפ :'יעיבשד א"פ שיר 'תפסות
 יפריא י"כב ג'פר ןיצקוע 'תפסות ,ג"פ םש ה"כו
 6 ןיסגועה יגפ . . תופיסה יגפ . , רסוב ינפ

 תויהל ךירצו ינוות יב רייפדבו anim יפדבו ט"ק י"כב ייאדכו תהא הלמב ליצו ינוו תיב ב"ה ייכבו ויו ייכב ןוכנ ה*כ )!

 .םייונישה ןינעב ש"מו זיפ :ב"חב ינאותיב yy לבא (3 .תואחסונה ייוניש נישו ןהא עייייעו אינבוטר Ya י"כבו (? .ינוותיב

 איבהש ל"שרהמה שיימו ייישריפ יייעו יוכו היואר רמאמל קופפה הז םידקא םשו 'הנסמ חכומ ןכו ו"ופדב קר היכ (+

 ןיקשמ ג יונב (* ! ינפמ ייסופרב )5 .רשכוהל nos 'יפבו רשכהל ט"ק ix" ע"פרשבו איפדבו רייפרב ה"כ (* .ךורעה ירבד

 אדחפל אכרד אגפל ארי ונייהו (רדסה ךפיהב םש (py ח'ר ייגכ וניבר ייג התיה יכ ילצא ררבוה 'יפה הז qno )5 .תוכוסנ

NTל"ומהו אגפא ארי . . אנפא ארי ךפיהב קתעוה חיר "יפבו אתנושל אכרד אנ פ א  manאגפא וידי ליזו (חייכר רצב)  

 תחרפ לע וירי ושוריפו אנפא ארי חיר בתכ לודג קוירב יכ הלמה תרזג יקמעב דרי אל כייחמבו כ''ע ארמגבכ אתופא ליצ

 אתופא םגו םירפוסה תעידי ןוופחמ למיגה טמשנו אגנפא אדי בותכ היה הלחתב יכ יתעדו תחדפ ייפ Ass פילב יכ

x52לינה פייל אתופ לע  aonטמשנו  qun qunתחא (אגנפא —( אנפא — אתופא כ"או ומולשתל וייתה שיגרהל  

 לע וידי . . וייחל לע וידי b^ במיה (אגנפא =-) אנפא ארי כ"חאו אגפא אדי הלחתב סרגש וניברו תחדפ לע 'יפו איה

 ןעכנימ סייש ייכבו .ו"מר :א'ח אתופא עיייעו ןוכנ וניאו אגרד ג"ונבו (אכריד) אכרד וסרג חיר pir יניבר pir ותחדפ

 ונייה וגיברד אבילא סוא תארוה יפכ יתשריפ DU (ד"סק ("DU סא עיייע איסואא ג"ונבו אגפא ארי וניבר ייגב כ"ג ייגה

 )3 יפכ אגפא : היוניש Dy הפי הלוע הניא איסואא ייג TN יכ nen onm ינא רזוח לבא qns םש יתעד יפל וא םיריחנ

 שרפנ DM ח"ר ייג Dy הפי הלוע איסואא ייג יכ ON" הזחא DODN (אגנפא ==) אנפא חיר Ci יפכ וא וניברו ם"ש י"כה

 ייכבו יינשיה pip" לכב היכו )* wm ןוכנ לכה הזבו תחרפ כייג wn עיילב איסונ זאו איסונ הנטק הגהב איסוא

 .אנליוו סישב n'25 חיר 'יפמ קתעוה )19 .תיב גיונבו סייש
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 | .'ג .ב'ח ימאב ע"ייע טעמכ ש'הש 2b* | הנק הז 152 יגפ (Zaum, freine) ן יירפ אלזרפד
 ג"רב Speer, Lanze) תינח ,o פ'למ by mp | 5 מ"בב זעול ןכו ל"יצביק maie mam רומח

lKappzaum, cavessonןילעופה תא רכושה 'פד —  CY D'3)ג"יפבו  
 40:33 n'b3  .ןויגפהו ןיכסהו ףייסה (א'מ) 7553

Cn om ove)ונזאב םרצו ןוינפ לשנ  ^bןיכס  

 ר"לב 'יפ ב"א) — ('ודואילפסיא א"יו תויפיתשב
peןויכ ב"ר ה"יחא|* = .(ןטק ברח   pagio- 5b 

onisןכו חמורו תינח פ"למ אוה ד"עפל לבא  ^B 
 :ןויגיפה nb ט"בבו חמור : םוגיפ 'ורוכבב י"שר
 Spiess חמור D épieu (éspieu)" צ"ל אוהו 'יפשא
 = p .ודואילפסיא | 821606, spiedo זעלה pay הזו

CBתיצ ףר ייילגנא "3 ץבוקב| 'ורוכבב ה"מגרה ). 
 .מ"בבו ^553 יכ ינבישת לאו כ"ע חמור + םויגפ

nye =( n8י"כב יכ הז לצא הז חמורהו ןויניפה ורכזוה | 'ב גפ ע"ייע יגיפ םש לע רהנ םש  Db 
 ד"ויב ןויגיפה תיתימאה 'יגו .חמור תמאב 'יל מ"ב | ןוימרק CD (Pagida רהנ אוה תצק תעדלו

 לבא) םש b5b yb^ ט"רפב "ארכ m'b רחא | ךומריו הגיפו ןוימרק b (Gro ns^ הרש הניפ ימו
 לבא ןויגיפ 'ורוכבב 'וינשמבש הנשמבו (רסח 'יפה | תא רכומה פ"רב רמאקד םה תורהנ ow ) סיימפו
 םוגפ ה"מגר 'יפבו םוגיפ D'b3 ם'שד 'נשמב | )3 25 ?onm" ביתכד יאמ (ב'עס vy ב'ב) הניפסה
 ע"ייע שגפה ג"פר מ"ב 'ילכב 'פריא י"כ 'תפסותבו | 'ד ולא הננוכי תורהנ  לעו mo םימי לע אוה יכ
 ןושאר 'יפכ ושריפ ב"ערו ש'רו .ןויגפה 'פדבו שגפ | UP" 'וכו לארשי gs ןיפיקמש sus no תורהנ
 המוד תוועמ pap ^b ם"במרהו םמצע םשב ךורעב | הארמ וניבר איבה םשו ה"יחא]* .ץב ךרעב
 -- pp] לגמל | ילוא yum ,ןאכ םנייצל לרח ןכ ינפמו תומוקמ

ubו או יגיפ פוש לע  o)ר'שהש  eןווסוס לע : יתסופל  pue 
 - לכא 'וכו םינושמו םיפלוחמ כ"מב ^9 mue emp עו prr qa ללא מ

ewe Uy wa :ןיינס ל'צש לוק הפי תהנחכ חארנ יל ץראה תאובתב ש"יר תעד ןכו . 
 םושרה רהנה אוה ?OG 'גא'ג) רעיוביינ mà תעדלו

 הז יפכו 0^ י' סואינילפ ואיבהש ךרעה תלחתב
 v3 ה"כו m) "i5 nre ^an בוט רתוי ילוא

b"wיפסותו 'קליבו םינושארה 'פדבו י"עבו י"כב  
E Ua d sg ern) 

(ppp םש 209094 יִנאָפ mas = יִנאָּפ =( 2B 
  neutינאפ תיב ( Cowbuna gar b'D. 3םש

 'עב א'פ (' םלשוריל ץוח םוקמ  m3,יגאפ
 ךורעה יפכ אוהש א"פב יכ יתחכוה םשו ה"יחא]*

 ף'לא אלב 'יגה ןכתת יגאפ תיב 'עב ! ^pםוקמ
 ןאכ ט'ק י"כב תמאבו הליכא  "anלבא יגאב תיב

 יפכ  ^sםוקמ םש לע ף'לאב ןכתת ןאכד ןושארה
 'עב וב ונכראה רשא ל"נה  DU,יגפ רפכ .יגאפ

— [C'w היח) .רפכ ע"ייע יגאפ תיב רפכ/ 

 ןינע לּוגיִפ  ל"זרדבו bus םשהמ לָּגיִפ =) 5:35
 ,Abscheuliches ץוקשו Deb הבעות

(Grüuel, Verworfenesוטחש 'מגב דימתה 'פב  

 אלא לוגיפ עבקימ אלד 6א'ס ייחספ וילכואל אלש
 וא הטיחש תעשבו חבזה טחושש ימ p^ .הקירזב
 וא םדה תכלוה תעשב וא םדה nbsp תעשב
 תיזכ 'יפא וא רחמל רשבה לוכאל הקירזב בשיח
 קורזל בשיח וא רחמל הילאה רועמ וא רשבמ
 רחמל ןירומיא תצקמ ריטקהל וא רחמל םד תצקמ
 nam ג"ע ברקיל רופאו ונמזל ץוח הזו אוה לוגפ
 pm תכשחמ וכ בריע אלו וביוקהו רכע םאו
 xm n voy בייח ונממ לכא כ'חאו ומוקמל
 תבשחמ וב בויע אלש ותוצמב ריתמה בוקש

yanםדה ןמ קורזל בשיח םאו ומוקמל  pnaוא  

was =( 129ס"למ  mesaהב תוריל הלודג ןבא  
(grosser Wurfsteinולבק יחמו  pin?6 3 ( 

 Comme החמו 'גרת

IT2B *עַגָּפ ומכ ^£(  (begegnenושגפנ 'גרת  

 'גרותמבו דחב דח וחיגפ )0^ ,טיכ ילשמ)

upועגפ 'ירוסה 'טישפבו . 

 .תארקל 'יפ יטנפ ל"צ : א"מד ב"פ ז'ע 'ורי יטגפ *

————— —— Hm IL M HR 
 ,שגפ ע"ייע ר"ער ב"כד ב"פ יאמר v^ איטונפ *

= ———— 

(Cייפכ בוט רתויו  nésםוקמ  punםילשורי תומוחל  ma yyט"ע ,ב"ח יגאפ : ?) יפכ' wpהרפל ג'הרל  ^amהגופ . 
 'ציניוו p" ריפדב לבא איפדו ביה ויו ,ט''ק ייכב ןוכנ ה"כ f)  ,עיייע םיינפ דיל vim םינפ ל"צו םינפ ym ייפב )

 ,תואילפסא טיק ייכבו ורואילפסיא ע"פרשב לכא ר"פדב ןוכנ היכ (* .יהונזגפ 270 י'כבו שגפ ץיייעו (* .וגפ סיטב



 291 Db) — םגפ

 אלגופ היל רקע א'עס " ז"ע 'וכו אלגופ רקע
 ביס tp omm רעה הימה mecum at וכו

 ,י"ד ו"פ 'וכרב 'ורי .אלגופ וג אניכס א"עס א"מד
 'ורי ץובקהו .'א Doy ע"ייע צ"האב ש"ארה 'יג יפכ
 ה"כו ןילגופ ל"צ ןילגיפ ןירת ב"ער כ"ד ז"פ האיפ
 p" ב"מ Nb ןיצקועב imm .ז"יד ט"פ ב'ב 'וריב
 וניבר b^ םשו ןונצ ע"ייעו םילוגעה אלגופ : ןונצה

eamע"ל  ee?ןכו ש'ע זעלו  jeanע"ל  'y3 
 — rris] אבה ע"ייעו לצב

 םיאלכ שאר (?wilde Zwiebel) הֶלָּגְלְלְּפ לק
 לצלצבהו לצבה (א'ע זיכר) 'וריד

 לצנ 'עב הייחא]* bus ןימ b^ הלוגללפ
 הלגופ ע"ל י"ע 'יפו הלוגלגפ וניבר סרג Crop ,ביח)
 ם"במרהל מ"יפב 'יא מ"יכו כ"ע רעי לש לוצלצב מ"יו
 הלוגללפ ונלש 'יגכ כ"ג וסרג מ"ב י"רהמו ש"רו
 :ya גלגפ סדג T3 ^b "יאלכ .'לה ז"ואב לבא
 לצב ע"ייעו .ש"ע הלמה was טימשה סולסלפ

 -- [אלופלפ היגהל יתיצרש
 אָגְגיִפ ם"לל קתענו míjavoy י"למ oye =) םֶגָפ

(Gauleיאלכ שירב " ps (v5)ןיביכרמ  
xy C235ןליאב קרי אוהש ינפמ הנבל הדיק , 

 ןיצקוע שירב .ןיזובריהו םגיפה (Gen 'יעיבשב ט"פ
(Go)פב הדש תוקרי םגיפהו אתנימה ישרוש " 

 אתימאב ןכו (np nie שק יליבח 'מגב ןינפמ
 לאעמשי 'לבו 'C אטור זעלב םגיפ b^ ,םגיפב ןכו
 Ci 'לב ןגיפ ארקנ ב"א) -- [ןאגיפ ל"צ] (לאגיפ)

nons).אוה אוהו $^ ע"לל ןכו ס"לל קתעוהו  
 ם'במרהל מ"יפב ה"כו ךורעב ןאגיפ ל"צש לאגיפ
 בדסלא אוהו ןאגיפלא ברע ןושלב םגיפו םש 'צקועב
 ייצקועל ג'הר י"פב ה"כו בארס s^ 'יאלכל מ"יפבו
 רמול ךירצ םלוכבו כ"ע תייטב בארס b^ םגיפ

2N7Dאוהו םגיפ 'ע ונאזנולל ךירעמב 'יאדכו  
 ה"נכו o9 bug pos ןכו +!3= clas ע'לב
 אתימאב ןכו 'פריא י"כב (ו"ט) ד"יפס תבש 'פסותב

 (UD" ףנט y^"y ו"פר ב"ב 'תפסות C) םגיפב ןכו
 כ"פ ר'ב ,םוניפ תלמ ^5 .'פריא י"כב לבא (טימ
 ש"מו ע"ייע סניפל ל"צ םגיפל המודש ה"דא ידגב

 —]̂ ןגפ ע"ייע א"עס ה"כ ןיע — AND 5 ךותמ .ו"ט 'גיגחב («mo ה"יחא]*

 אצר - לָגיִּפ =) 5«.

 bib yb רשב לוכאל וא ץוחב ןירומיא ריטקהל
xyלכאו ובירקהו רבע םאו חבזמה  usbןכ רחא  

 שרופמ לכהו תרכ voy ןיבייח ןיאו ומוקמל pin והז
 Nom :טיכ (n37^ .ארמגבו הנשמב םיחבזב ב"פב
 םיחספ) pow דציכ 'פד גירב Ü הרוצ ןועט לוגיפ
 Cnm רבועתש דע אלא ףרשנ וניא רמולכ ,(: ביפ
 :n3" תוכיראב ey bue (bue ןינעב ה"יחא]*
 : ט"נ .ז"ט 'וחנמ : ד"ל האלהו n האלהו + גיי
 | .'ב 'ליעמ םיִלּוגיִפִה ץוביקחו n'es "יחבז 'תפסות
 וידי 'פ ר"שהש 'ז קרפ 'ה 'שרפ mb ירחא ארפס
 לעפהו : םשו .ט"נ 'וחנמ אָלּויִפ ר"אלב ,ילילנ
 ךריב לגיפ :ג" 'וחנמ , nbien : ג" "חבז לעיפ ב
 'ורי ,הרטקח תלגפמ הרטקה ^ bw ,ןימי לש
 קורזל ןתטחשש םיפרשנה םירפ )757 ו'פס 'מוי
 לגיפ רחמל ןיוומיא ריטקהל לגיפ רחמל ןמד
 ינוניב am לגיפ אל רחמל ןרשב תא ףורשל
 ל עפ pbnoo bubo. ה"פ 'וחנמ 'תפסות לועפ

meלעפתנו לעפ תה .ילוגפ רדהימ א"עסז"ט  
"msח"כ ,תלגפתמ אל : ג'י  : muוחנמ ' Ae 

 ה"פ 'מוי wiv ,לגפתנ אל :נ"י םשו ןילנפתמ
 me" ל ע פ ת א m לגפתנו m לגפתנ vy ב"מד
 — [ילוגפיא ןינעל : ח"נ 'ילוח ,לגפימ ,ילּוגפיאל .ד"י

 Retüg 95. y'ba) ןכו סילב sone =) אלגפ
 תוכרכ) ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב

 יעטנ ןונצ 6:ח'כ "5 ןיברעמ לכב 'פד ג'רבו 675
 תבש) 'ילכה לכ 'פד ג"רב .אלגופד אתעדא ישנא
 (אימק םש) שקה 'מגב ןילות רמוא א"ר 'פבו (.ג"כק
 jux sone "b ,ירש הטמל הלעממ אלנופ יאה

ps,רפעב 'יפא וא ןבתב הנומט אלגופ םדאל שי  
mmnהילעו ('[הנומט] השאר העוטנ ץעכ תדמוע  

 ךשומו םילעב זחוא םא (* הלטיל אבשכ ןילונמ
 היבגמשכ י"פעא הטמל הלעממ והז הקלסלו שארה
 לבא 6 יר ש mm (" בברתשמ (*[רפעהו] ןבתה
 הלעמל הטממ היבגהלו הנומטה שארה הצק זוחאל
 ץראה ינמשמ הנה (ז'ס) ח"ס 'שרפ ר"בב .('"אל

 ןיברבר ןילגופ ('רקע ירש . . אעראד אינימש ןמ <
 .ןיקיקר לתשו

m» )1י"כב  b"?ג"ונבו םינושארה 'יסופרבו  "byןועט ל"שרהמה תהגה  yחייר ייפמ קתעוה (? .חייר ייפב יילו הרוצ רד ב  
 .ןמוקמב my: חיר ייפב )5 .ח"ר bx bows" (* .הלטונל אבשכ וישכע ne ייפב f one) 'יפב (kp ל'צכ )3 ,ייתספב

 nav אנליוו סישב ספדנ חיר ייפמ pnym כ"ע (* .םש :תועטב עיפדב לבא חיר "יפב היכו ט"ק ייכב ןוכנ היכ (?
aspאימק ףרב חי"ר זמר וילעו בייער . *( הייכ pss1* .רקיע ע"פדבו ט"ק י"כב ) m'3טיייאלב ('1 .םגפ ע"פדבו טייק '/53  

 תומוקמה ינשב ם"במרהל מייפבו לינה ייעיבשב אטור ןוכנלו אטמור תחת ייאלכ שירב צ"מב יירהמב לי'צכו ruta ימורו
mש"רב היכו  n3שיק ייכב . *!( גיונבו aps5 ') ינריע יופסותו םיגפ ח"ר 'יפבו םגופ ע"פדבו £55 י"כב ןוכנ ה"כ 

pvםוגפ ח"ר . 
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 [b/y (תיב) אפרחל אניפוש ןוהל הוהו (א'כ יגיי
 םשה ה"יחא]* | .(לזרפד ןאמ לכ C mae [היב
 ןורסח לע bs» npue» טשפומה םשה ומכ אָמְיִּפ

vwכ'רד 'קיספ הנבלהו המחה  wu) Uxתאו  
 אמגיפ לע ארהיס אה (' .היכ גימ) רוע והיקדצ יניע
 = .(ןאמדעירפ יה 'צוהב .ז"ע דצ) ו"טפ יתבר 'תקיספב ה"כו

pxאמגפ לע ץ"ק 'ר אב  nnmר'משב הז  
 .ח"נד ב"פ ה"ר 'וריב .הנבל לש הרוא sen ו"טפס
 םשו המחה רחאל התמגיפ המחה ינפל התמגיפ
 ר"שהשו ל"נה ה"ר ילכבב ה"כו הנבל לש התמיגפ
 אלמתתש רע ד"ע ^j ט"פ 'וכרב 'ורי .הנאצ 'פ
 ,ותמיגפ אלמתיש רע ג"מפר יתבר 'תקיספ ,התמינפ
 דע םומ וב שיש ןיכסה לע רמאנ ןכו ,ץובקהו
 ב"ער ^r "לוח «"'Co Y ןרופיצה וב רוגחתש
 : רומעה ףוסב םשו הברה תומיגפ וב שיש ןיכס
 רוכבב ןזוא תמיגפ חספב םצע תמיגפ jn תומיגפ 'ג
 ןלוכו . .ןיכס תמיגפ ףא . .םישדקב םומ תמיגפ
 חבזמה תמיגפ המכו חבזמה תמיגפ ידכ ןתמיגפ

 וזיא ר"פר 'ורוכב 'פסות .ןרופצ הב רוגחתש ידכ
 ,תרגוח איהו הילע ועבצא ןתונש לכ המיגפ איה
 -.דועו .התמינפ תא ולטנו ב'פר 'יכוע 'פסות
 (Ehren דובכ תתיחפ ('א 'יפ אָמְכָּפ 020 םשה

(verletzungארקי אל ןהכ רחא ןהכ :ט'נ 'יטיג  
 ארקי אל יול רחא יול ןושאר לש ומגפ םושמ
 ימו םשו .א"ס 'טוס p" 'וכו םהינש םגפ םושמ
 אתלתב ארכג אתלת דע 'וכו אמנפל ןנישייח

uevאכיא ירפס יותב ארבג דח אטגפ אכיל  
 : ךתמוק תאז 'פ ר'שהש p 'מויב ה'כו אמגפ

  psןתינ ןניעב  maק'ב 'ורי .םגפ  resגיע ו'ד <
 < םגפ תודוא התפמה ןתונש pen ('ב ,החפשמ םגפ
 םנפו תשוב ןתונ התפמה .ט"ל תובותכ תולותבה
 החפש איה וליאכ התוא ןיאור םגפ .'מ ?D .סנקו

publ n»תשוב םלשמ א'ער א"מ םש ."«  
 133 לבוחה ב'ער m3 ד"פר 'ובותכ v" .םגפו
 «nme םשו .םגפה jb תשובה jb רטפ . . הנטק
 (סחוימו רקי וכפה) םּוָּפ ראותהו ,היבא לש המגפו

Dlegitimerשודיק ' :YDשיו .ןישודיק שיש מ"כ  
 'ורי ,ןינעה לכ ש"עו םוגפה ns ךלוה דלוה הריבע
 לעב : 'מ mins napi yy" .ר"סר e 'ודיק
 שייבתמה המוד וניא ט"פ ק"ב 'תפסות -- .המוגפ
 'תפסות הבקנלו .םונפה ןמ שייבתמל "p ןמ

D — םֶניִפ) — mb 

 Gerüst, pegma ר"לבו דיש י"לב םֶניִּפ =) םגפ

 Taubenschlag) ךבושל לאשוהו 1

 אימ (DB םירעה תא ןירבעמ דציכ "יבוריעב ה"פב

 םוגפ םנכנ םוגפ אצוי תיב «D2 תיב (ביעס בינ
 :שעה ךבוש ןוגכ אוהו ('ם ג י 5 רקיעה 'יפ אצוי
 יניד 'פב ןניסרגדכ םינקב אלא וניאו תופועל
 (: חיכ ידהנס) pv יחירפמ 'מגב השלשב תונוממ
 םילכ jm ('ןמגיפ תא ורבשישמ םתרזח יתמיא
 ןינב ןימ com י"לב (.b y^ -- םהב םידצש
 םוקמ ןאכ ןיאו לודנ רבד םעה לא תוארהל יושע
 ןמגיפ תא ורבשישמ pup לבא ושוריפב ךיראהל
 np םידייצ לש ילכ ןימ יגפ י"לב ומעטו אוה רחא
 ל"נה 'ורו י"ל לע ב"ר תגוכ הי"חא]* | .(תשרו
 MB mn, mavis bo ןויכ ןיררהנסד הז ןינעבו
 'וריעב-ח"ר 'יפמ קתעוה ךורע לש en^ לכו תשרו

ummםיצע ןינב ןינע תומוקמה ינשב ד"עפלו  
 םידמוע וילע רשא תורוקו םיפדמ יושעו הנכהל
 תופועל םיפד ןינבל לאשוהו Breitergestell םיאנבה
 ה"פר vy 'וריב הנושארה הארוהב ה"נכו תומהבלו
 הארוהבו אמ ג יפ : םשו םוגפ 'ימעפ המכ :21'3
 תא רבשישמ lys ז'נד א'פס n 'שורי הינש
 ,וימיגפ רבשיש דע ד"עס ז"לד ז"פ ז"ע 'ורי ,וימיגפ
 תיב pub ^p א'מ ה"פ 'וריעל ם"במרהל מ"יפבו

 — [י"שריפ הטשה וזבו בורח

 לאשוהו תושילחו ןויפר ןינע נופ ap רקיעמ) 9
 -schadhaft machen, beein התחשהו ןורפחל

ey TY (uüehügenםינפב ) רכושה יפב ז"עב 
 6 זיפ ז"ע) in ןב סותיבב השעמ 'מגב ('לעופה תא
 ג"רבו .רתומ םגפל םעט ןתונ דמלנ ןלוכ ירבדמ
 ןירופא ןינימ 'ג 'פד ג"רבו Cove 'יחפפ ןירבוע וליאו
 הלבנמ ןנירמגד mb" םגפל םעט ןתונ C 15 ריזנב
 Yos לע תורוכבב ו"פב .לבנ 'עב ונשריפש ומכ
 המגפנ ?CI ףד אימ (b רוכבה תא ןיטחוש ןימומ
 ןמ הטורפ mw הנהנה "Cm הליעמב ה"פב .ונזא
 (רימ) תודמב ג'פב .לעמ poo sov י"פעא שדקהה
 בתוכהב ,('רבד לכב המיגפהו העיגנב לסופ לזרבהש
 .'וכו דציכ התבותכ תמגופה CUD תובותכב ט"פ
 התמיגפ G"yo גיכ היר) ןיריכמ ןניא DN 'פד 'מנב

 ןינע [b »'m) — nem" רחאל וא המחה ינפל
 איש) םיפ הריצפה התיהו usn ,ןווסחו התחשה

eםשב יוריע יופסותו םיגפ ח"ר ייפבו םגופ ע"פדבו ב"ה י"כב ןוכנ ה"כ  n^?ה"כו ןהימגפ 'וריעב ח"ר "יפב ₪2 .םוגפ  

 פו תעיגנב inii )5  .ןילעופה ע"פרב ) 'דהנפב .תמגיפ ג"ונבו ןמגרותמב ה"כו )* .רבד לכל המיג
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 דועו ]13 ע"ייע — קדצי sb ךורעב א"פו ל"נה
 — [םש ןייוצמה רתסא ינש 'גרת ינגופ ינגוב ע"ייע

 -Dórf יזרפ ןבו רפכ שיא paganus 153 'יפ) ןנּפ
(ler, Bauerשירב ר"קיובו "פר) א"נ 'שרפ ר"בב  

 דחאל 0"כפ םוחנת 'ר 'שרפ .םינהכה לא רומא
 תיבל yum wow דע qoem ןמ אינומגה לטנש
 דע א'ס .('ולש ןירותימל (wo ao ('ואירוא
 עינהשכ ןגפכ ךלהמ היה 6' הנידמל jun אלש
 ארקיו ףוסב ונדמליב .'וכו ןימלקכ ךלהמ הנידמל
 : (א"כ ,יה יקיו) אטחת יכ wey (6 ^b ארקיו 'מוחנת)

 חלופה דע ^«! ךלמה תא וסיעכהש ןגפו חלופל
 לבא ויתגוה ןכל ותוא םיעכהו יסומינ עדוי הזה
 יתינפ ןכל יפומינ יעדוי וניאו אוה טוידה ןגפה
 אינגפו איטבלוב קרוזה) 'פב ימלשורי ,"ו תו א
 ישורי) [הנובה ל"צ] (וטפשמכ ןכשמה תא תומקהו
 :וטפשמכ ןכשמה תא תומקהו G'yo a"7 בייפ תבש
 שיאו יזרפ ר"אלב 'יפ ב"א) — (* אינגפו איטבלוב
 םירחא םידגב שבלו 'שרפ לאומש שרדמ .רפכ
 ה"יחא]* .(יזרפ לש ר"לב b^ אקינגאפ ןינאמ (ד'כפ)
 -büuer יזרפ לש ^« paganieus ר"לב ראותה אוהו

diehאקיפנ םוקמב ו"כפ ר"קיוב אקינכפ ל"צכו  
 b" ךתלעהב 'מוחנת לבא ,(ו'פת :ג'ח) wen ע"ייע
 'וחנתבו .("ןגס buy ס"ט ןגפ . . סוכרפא א"
 כ'ע ידיחי 'יפ ןגפ ךלהמ אוה א"כ D^ אריו ןשיה
 23b^& ץובקהו העירי ןורפחמו תועטב הפסוה איהו
 — [םינאכפה ו"טפ ר"מש .םשוםש 'וירוהו תבש יורי

 י"רת unreife Weinbeereu N25) ןמ ץובקו ]28

C9ד 139702( גז דעו םינצרחמ |,גז  — 

 הזו הייחא]* Gr» דעו בותכ 'ואחסונב ב"א)

 — ןצרח 'עו גז ע"ייע : ר"ל vri mmm 'ר תעדכ
 — [ת'קיומ ןויצה 'ד גפ ע"ייע ןְניִנִּפ ראותהו

 (םינפב p" לבא Raute Db = אָנְיִּפ =) ןגפ
 (א'עס חיכ Y' ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב

 — ונשריפש (" ןגיפה אוה b^ אשבודב אנגיפ יא
 הארנו הדור 'יפ י"שרו תואחסונב בותכ אנגיט ב"א)

nns].ןכו  'nmnעב ' 

 גצר

 ח"ד ו"פ תבש rv" .המוגפ תונמואב ה"פס 'שוריק
 ל"צ] (המיגפ) peo לש תיארנ san אלש א"עס
 'וכו התבותכ תומנופה .ז"פ 'ובותכ לעפהו .[המוגפ
 תתחופה אל תמגופה + ג"לד ט"פ 'ובותכ 'ורי . ש"ע
 תמגופה ןיב המ :ו"כד ח"פ 'דהנפ ^« ,התבותכ
 ,ורטש םגופה : ז'פ 'ובותכ ,'וכו תתחופה ןיב המו
 'תפסות ,ובוח רטש םנופה ו"פר 'ועובש 'תפסות

 .ףקז ע"ייע .ח'י 'יטיג ,הפקזו המגפ ח"פר 'יעיבש
 ותחפשמ תא םגופ ומצע תא םגופה לכ א"כפ ר"דמב

a»הל םינפ א'ק :א"מ 'ובותכ , "vב"פ 'רדהנס  
 'וכרב Y^ ,בותכה המגפ המצע הרקפש ןויכ : כ"ד
 ו"פר v3 .המגפ הב חבשמש לכ ד"ע ב"יד ט"פר

nnא"ער ו'קו ב'עס ה"ק םיחספ .םתוא םגופו  
 DAD וניא ג"עס ז"עד ב"פ 'גיגח 'ורי .ומגפ ומעט
 ,םגפנו םגופ :ז"מ "כרע לעפנ .םגופ הז ירה
 המכ : ט"ל "'ורוכב .'א רחרח ע"ייע נ"מ ג'יפ "ילכ
 המגפנ ד"מ ג'פ תודמ .'א ןבז ע"ייעו םגפנ : םימעפ

nnsלכיה ינבא 62( ג"פר 'ליגמ 'תפסות ,ןהמ  
asמ"ב ל עפ תא  "bepאמגפימד ןויכ  

 — ['וכו

 .איטמגרפ ע"ייע אטמגרפ 5". אטמניפ *

^b) 92bעב 'מושרה פילמו ;* ע"למ קעז ' qai 
 | .הלילב וניגפה "CO ה"רב ק"פד ג"פב

 תלבקמ 'גרת )^ 'ט תלהק םיליסכב לשומ תקעזמ
 | j j ינפד ןייטש לע טילש אוהד אעישר ארבג לק
 | Gn יא m0 ךלמ יתייה תלהק ינא .לבקמ אלו
 ימש mm תלהק אנא רמא !j23 pe אכב 'גרת
 .('ןגב 'עב ונשריפ רבכו וניגבהו א"ס ,המלש ירקתמ
 יל ועגפ (OU ר"בב .תעלבומ 'ע ןעגפ ןגפ א"פ
 ךילא יתעושו QC [יל] הינוענפ ('ח ,ג'כ תישארב)
 .לועית ךמדק יתניגפו 'גרת )303 (cnm אבת
 העמש 'גרתו .'וכו ךמדקל יתוניגפו ג"ונב ה"יחא]*
 ג"ונבו י"כב ה"כ יתניגפ "י bap (X a םש) 'ה
 ,ב"ל תומש י"רתב דוע W^ ןגפ לעפהו .יתעיגפ
 ^ תגנפו 'כ 3 'ישארבל י"רתב .ז"כ ,ב"כ 'ירבדל ; ^
 Grp» סרג אוהש | 'יפו ע"למ איה הקעזו הקעצ ןינע םלכ miei ל"צ

om (tא"י  : "yb2 הרעה . *) עיייעו ןאירוא לייצש ליינ (* .ייל יל ועגפ קוספהו יל ינועגפ ג"ונבו יישרל סחוימב הייכו 

 לובג פ"לב יכ תחא הביתבו ןורתפ הל שי אירוא mu 'יג םג יכ יל ררבוה התעו םש יקליה sa היכו גיפר em ןיירוא

 ר"בב י"שרל םחוימב יייעו יא ןימלק 'עב היכו ) .שיימו ןירתמ עיייעו ( * .רטטפ עיייעו gw ארקנ רבד הזיא הצקו

 ןכשמה תא תומקהו ג"ונב (5 .םויוניש המכ םשו םש 'מוהנתה ןושל הייכו ךורע י"כב ה"כ )7  .ינתרק an oen^ )^ .נ"פר

 חימד ג'פס תוירוה יוריבו שייע יוכו אינגפו איטוולוב ןירפיצב qmm ןייערז qn דע 'וכו םיצעל טפשמ שי יכו ושפשמכ

 'יסופדה 523 הייכ )19 .טייצ תוא יכ ייס ךתלעהב ןשיה יוחנתב ביישר יחה ve "y לבא "יפופד תצקב pos היכו (* .גייעס

 .םגיפה אוה סרג א"פרבו .ןאגיפ : לאגיפ םוקמב ינוקת יפכ םגיפ ya עיל לע וניבר ןויכו 'שמא 'פר דע
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3b - (Niy5 — ןנפ 

 לא שרדנ תור רמאתו 'פ הבר mm ץובקהו «5
 ,ינמ ןיענפ ןיבסת אל ילע אטחת אל : יב יענפת

beoםידשו ןיקיזמ ילעב  Plagegeisterועובש ' 
 'וריע 'וריבו ב"יפ ר"דמב הכו םיענפ לש ריש : ו"ט
 ויפ תבש v2" םיעגפ לש ריש xy ו"כד י"פס

imלש ריש  quioב ,'א 'תסאב ינש 'נרת ' 
 העיגנ ןינעב ny"b יטרפה םשהו (qua ןיריש
 הלפת ןינעבו v'y ח"ד ב"פס מ"ב "vg" ק"ב

 ;ח"ספ ר"ב :ז"ד ד"פ 'וכרב rv" .ד"י 'טוס

 לטב wb ס"לב העיגימ  תופייע ןינע מ"למ) $55
 ע"לבו 188818, unthátig sein, feiern דובעלמ

 ,Schaden דספהו pri wy pum סרה we 'ראו
(Verlustירגפמד אמוי 6 טיכק תבש) ןינפמ 'פד נ"סב  

 ויהש DY, "D ימפשד ?Nb אנדיאה CODN ןנבר
 "תכרכ סרגימל ילכי אלו ןיפייעו «py םישלחתמ
 ותוא םיארוק ויה Cue רשא (איכ ." ,יל איש)
 רמא יכהד חויר אלב לוטיב םוי 'מולכ ימפשד אמוי
 אזוזב [ישיר ל"צ] (אשיר) 'ק 23 זירכמ (סש תבש)
 היה p^ .( םולכ אלוב יטפש 'ק ('ינרק 'ק
 bp םדא ינב האמ 'מולכ ישיר האמ חלגמה גהנמ
 ינב לע תיכוכז לש ינרק 'ק םישמח ןכו זוז ורכש

esאתליסוכד .אדביר אוהו זוז לטונ זיקהל  € 
 ןקזה ןקתל לבא ה מ גח מ ל א לאעטשי 'לבו
 םולכ ןמואה חקיל גהנמ היה אל הפשה לוטילו
 םהל השוע וא םשאר חלגמש םדא ינב םתוא אלא
 6 ונרמ א רשאכ ורכש לטונ אתליסוכד אדביר
 ןידה היה ןכו םגחב םמפש לטונו םנקז ןקתמ לבא

mae av)היה אל תומפשה ןמואה השוע  bp 
 היה ןכ לעו ('םקיר ותיבל ךלוה היהו רכש
 רכש ודיב הלוע היה אלו עגי היהש ימ לכ לשמל
 אל ארגא יא .('"ימפשד אמוי ותוא ארוק היה

 דצר
 אנגיפ לש רחא לקשמ יכ אוה חרכומ אל לבא ןגט
 — sT2] ףעלל צ"נלפפ p" סונגיט כ'ג 'יא ירוסה

 תכש) תיבח 'פד ג"רב Pflaumen) םיִעָנְּפ =) עגפ

 "יפ ןישירפבו ןיעגפב ןיטחוס G'ym א'עס רימק
 ןכו ה"יחא]* | .[אנגורפ ל"צ] (.ov זעלב
 זעול ןכו ש"ע «v "יג יפכ ןיקסמרד 'עב זעול
 אוה עגפ ל"נו prunes צ"לב ש"נורפ : םיעגפ י"שר
 zm סרילואוול מ"וא y Püaumen OU פ"למ
 'יפב םנמא ראיב אל )10( ףעלל צ"נלפפבו 1

m"ימ שי :םיענס יתיאר (אנלוו ס'ש) תבשב  
 ל"צו פ'ט אוהש יל רמוא יבלו ב"ע yep רמואש
 לש p^ הז לבא «Quitte ek ע"ל gm לגרפס

purseם"לב ,שירס ע"ייע  ^b VÀןיקסמרד  
Pfaumenזאו וליתפס ל"צ ילואו  "bיפו וניבר ' n^» 

 תהא םעפ ^M m^ 'יפבו — ונווכתנ דחא רבדל
 ןילבול דע 'ינושארה 'יסופדבו י"שרב ה"כו ןיענפ

 — [ןיעגיפ

vie *ףדרנו מ"למ  Dyטרפבו העיגנ ונינעו שגפ  
 zusammentreffen, feindlich anfallen) הערל

 'רהנס ,ןציל דח היב עגפ xy ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי
 א"ד ט'פ תבש v" ,וב ןיעגופ ןיאנק נ"שו :א"פ
 אלש ידכ mb ר"דמב ,ושבחל וריבחב עגופ ד"ע
 ('ב יז" (SED שגפ 'גרת .ןידה תדמ םלוכב ענפי
 ןויצה 'א ןגפ ע"ייע מ'לכו השקב ןינע דועו .עיגפ
 אלו ד" ,'ד 'תסא 'גרת לעפאב ןכו me ר"במ
 הטוש ןיא : ג'י תבש by פ ג .יאדוהי לע יעיגפת

ab)גיגח ' i^אמוז ןב ב"פ 'גיגח 'תפפות  ') 
 .. + ענפנשמ :ח"ד ו'פ תבש Uv" עגפנו ץיצה
 yy oun תרותב לי עפ הה הזמו ענפנ אלשמ
 עגפתמו ג"ע ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי ל ע פ תצא .עיגפמ
 py spe 053 ןכו מ"למ ye םשהו .היב

 ךיראה ^m ייפב לבא ל"נה ייקוספ ינשל ןויכו תוביתה יתש קר ןייצל ליכשה וניבר (? .יאזע ןב :זיעד בייפ ciun יוריב ('
 bin" לע ע"בשפה תישוק יקלתסנ nim חיר ירבד קר וקיתעה en יכ ןכ ומכ ושע 'ופסותהו ד"וי קוספה לכ קיתעהל
 היכו יפסותה וקיתעה ןכו חייר bi ^w" וניבר ייגכו אנרק ע"פדבו ט"ק v33 ןוכנ הייכ onmes ייפ לע yx תצק לכא
 B/p י"כב ןוכנ הייכו )*  .ישיר האמ כ"חאו הלחתב הז תויהל ררסה ךופה (my אזוזב ירק האמ ג"ונבו פ"א סיש י"כב
 י"כב ייא ט"ק "35 ייגכו ע'יפרב ה"כו םולכ אלו אנליוו םישב ספדנב חי"ר 'יפב לבא 'ופסותה תקתעה יפכ n^» "b3 היכו

 ביה יא ו"ו י"כב ה'יכ )5 .זיס הדנ ףיסוהל em ניישו ה'ער ידיחב לפכ עיייע )5 .םייד ey ן"רה ייחבו פ"או ןעכנימ םיש
ovaסופדה תועש נישו לסכ 'עב ושוריפ יייעו ט'קו  v3)חיר ייפב ספדנבו ר"ל  owיולכ ןרק האמ המ גו דמ ' א ליזו  

 (המגודמ יא) m ןוכנ אלל ןקת היגמהו דחא זוז ןרק יקב ורכשב לטונ אתליסוכד אדביר אוהו תיכוכז לש pp האמ
 ונטבמ אל קפס לכ ילב רשא ךורעב תיברע nón כ"ג ייאש תוארל קד אל לבא ךורעב ייא הלמה וזש ותוארב [םישמה]
 ה מ ג חמ ל א ל"צכש שמשכ רורב ןכ ינפמו הזה שוריפה 533 ררגנ וירחא רשא ח"ר 'יפמ הקיתעה ON יכ האיצוה
 ש"ק י"כב ןוכנ הייכ (* .ימא ע"פרב לבא חי"ר pa) "m^ ש"ק י"כב ה"כ (*  ,ךורעבכ אתליסוכד ארביר רחא אוה ומוקמו

"bi mע"פדבו חייר  jpיופסותה תקחעהב הארת והצק ספאו ,םיטעמ םייונש תצקב אנליוו םישב ח"'ר ייפמ קתעוה (*  
 «33 ההגה לעב ךלה הטישה וזבו ח"ר ירבד וקיתעה יופסותה יכ ביירגה Cyn אלד m^ ירגפמ «ne האמ היד תבש

 .ש"ע 'ג תוא : טימק תבש ס"דב ספרנש יישר
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 ולבק יחמו 'גרת (*[תוזונפה ל"נ] (תויגופה) א"יו
Co v3 pmש"וו ה"יחא]* ייהוזונפ תחמ  

 יהושגפ 'גרתב םרגו ל"נה en" לכ ומצע םשב איבה
 רבכ ןייצ ונינפלש 'גרתב 'יאש יהוזוגפ à לבא

 היפ .לעו א"יב ןויכ an^ וז .לעו ne 'עב וניבר |
 יילב 'תפסות י"כ יתאבה poe 'עבו ליעל יתנקת
 ץובקב הבקנה הָשונָפו רכזה som שגפה ג'פ מ'ב
 .ש"מו ושגפ ע"ייע וניברו xm 'יפ ןינעבו תושוגָּפה

bpרפכ דחא םוקמ ארקנ הז םש  Py") win 
 רפכ 'פריא "53 ז"פ ז"ע 'תפסותבו Cry רימר היפ
 ב"כד ב"פ יאמד 'וריכו Cv "T רפכ ע"ייע השגפ

 — [השוגפ אוה אוהש רבדה בורקו היטוגפ'יא ד"ער

Ubףררנו מ"למ)  Dyעגפ  uyשיאב שיא תבירק  
 רומעל שיאב שיא תבירק לעפתנו לעפנבו

 -auf Jemanden stossen, mit Über המחלמב ודגנכ

(acht gegen ihn auftretenךיבא הנה ונדמליב  

 םע שנפתמו ופדור ןבל ייל יחיו (mmn הלוח
 וטמשנ תואחסונבו קבאתמ ייפ ב"א) — ךאלמה
 ונדמלי px יכ וטמשנש אל ה"יחא]* Loos םירבד
 עודיכ 'יפופרבש 'מוחנתה וניא ט"כב ךורעה איבהש
 ונינפלש 'מוחנתה בורל הושוה mew רפסב קוו
 בתכהמ יתרמל ךכ וניבר ןייצש ונדמליה םע
 . רעבאב ש"רוהמ םכחה ברה ידידי יל ץירהש
 Dy שגפתנש בקעיכ רבג ימ ט"פ ר"'ברב ה"נכו
 יקליב ה"כו  תומל לארשי ימי וברקי כ"חאו ךאלמה
 שגפתנש םדא בקעיכ רבג ימ ם'תת 'ר mo 'ילהת
 ךאלמה by יתשנפנש א"יפ םש ל ע פ ג בו .'וכו

 — [ןירוכרפ ע"ייע 'וכו ותוא יתחצנו

 לעפמ בחר breit 2-99 , 5% יסרפ 'למ ל"נ) ּושגָּפ
QAשי  (breit. getretenורי 'גרת ' 

 י"רת ב"א) — QU ביל 73( תישכ תיבע תנמש
 וזחפו לארשי תיב ורתעו (G9 טעביו ןורושי ןמשיו
 רסחו ושגפו בותכ היה תורחא תואחסונב ילוא
 שי יכ היאר וזו תישכ תיבע תנמש לש םוגרת
 יכ 5 pm ה"יחא]* .(תואחסונב שוביש
 'ב י"רתב ה"כו טעביו תמועל אוה 'א י"רתב וזחפ
 הארי 'ב י"רתב תוחוקפ םיניעב טיבהש ימו וטעבו
 הטונ יתעד ןכ ינפמ 'גרת ילב 'ראשנ תיבע תלמש

"3Bושְנָּפ —  

| m3 (v3) 5553 ז"ט 'פב 

uS 

 הצר

 אקספב oW 'עב ונשריפ רבכ C 8/0 ט"ב) ארנפ
 הועוס הינעד אקסיפבו (ו"כ רצ כירר 'תקיספ) רוכזד

nv)ורע ורע (.ה"לק רצ  (יזילק יילהת C)ורגפ ורגפ  

pnידיי יקי) תיבה תא  Grי"רת  CIO.6 רכפו  

 יתש ןנשי רגפ תאווהבנ ה"יחא]* ,הי תיב תי
mmaןבומב )€  «o51 מ"למ  "bהליאשהב  

 הירגפא אל :ג"ק 'ובותכב ה"נכו הכאלממ לטבו תבש
^pא"יק םש לעפ תא ב .הוצממ ולטבא אל  : 

&nón ewיאמא ל"א אתא יכ יתא אלו ימוי  
 ןבומב !ב ,רמ רפא אמעט המ ד"צפס ר"ב ,תֶרגפיא

 הציתנ pu ימראו ינורמש ןושלב pns ע'ל
 כ"ג !y" םשו DU 27 'תקיספ prm הסירה
 ןשיה אמוחנת שרדמו ז"לק רומזמ ףוס 'ילהת 'דמ
 רמא אנהכ רב אבא ^23 ווע ווע א" D" אצת
 יתבר 'תקיספב ה"כו ורבש שרפמה b^ ורגפ ורגפ
 ר"כיאב ה"כו ורגפ ורגפ בוט רתויו ורבת ורבת ב"לפ
 'מוחנתבו (רכפ ע"ייע ורכפ cv פרג וגיברו) 'ה רוכז 'פ

 םשב ו'פתת ^ "ילהת יקליב אבוהו 'ט D^ אצת יכ
 ,וראגפ וראגפ [i^ הינעד 'תקיספבו .'טוחנתה
 .אבל ירגפמ ט"פ vpn לועפ ינוניבבו
 ,(רגב עיייע וניבר ייג) רגפמ ירוגפא ,ו"פ הדנ ל עפ א
 סומעל ;ו"ט ,'נ ,א"מ ,א"ל obey 'גרת לעפ תא
 תקתעהל ל עַפְב הבוהו .'ח ,'ב 'להקל i'w .'ט
 ;ר"ב :ג"ב ;ר"כ ,א"כ ,ט"י תומשל 'גרת 'ייע סרה
 א"מל ;ה"כ .א"י ב"של ;ה"כ ,'ו ^n .'ה "טפושל
 ייעשי) רעש תכי 'גרת רּוגיִפ םשהו ,ותלוזו 'ל :וח"י
 י'ה amu "pim nn "ייעו ןיערת רוניפ וטל וש

 — ['ע p': מ"ב ארגפ ןכו .3^
 Leichnam 5/53 «e) ומכ ם"לב) אפ ,רֶנּפ *

"yד"י 'יטפושל 'גרת , n^גרת ץובקהו ' 
 ר"בבו 'נוב 'פדבכ | אירגפ (ט"י יו"ט 'ישארב) םירגפ
 :ינורמש 'גרתבו 'וכו םירגפ ךינב ושעישכל ד"מפ

wmייעו .איגלפ ג"ונבו .'וכו רגפ ' Tyגרת ' 
 — יל היפ יקיול 'א י"רתו ניל eb ר"י "ממש
 ס"ט רגפה 'פריא י"כב ד'פר מ"ב 'ילכ 'תפסות

 .אנליוו 'פד ^35 איבמורפ ל'צו

 grosser זגפ 'עב 'מושרה ס"למ הֶשוָּפ =) שָנַּפ
(Schleuderstein 

 םיצח, C'mam "פ | תושוגפה תיכו םיצחה

 ימולכ אתותיתפ ארגפ אתוריכש ארגא ייפ ל"צכ םשו

 .'ע מ"בל מיטשב אבוהש ח''ר ייפמ קתעוהו אתינתמכ אלד אתוויבש תעשב הושש המכ הרגפו התחפש

 םימדה לכ לטונ הרבש ג םאו אתוריכש לטונ

 פירא ה'ד

  aen (iויכ :

ns 5mינב וגהנ ארגפו ארגא הניפס אתכלהו ליז  NODISאלד הריבש תעשב הושש ומכ ארגפ הכישמ תעשב ארגא  

 איבה הז לעו (* wp י"כב היכו תושיגפה תיב ייגה םשו ומוקמב ג"הר ייפמ קתעוה (* .ןורכפיו גייוגב (* .כ"ע אתינתמכ

 ליומה םלשה םכחה ש"מ יייעו וררהב לילכ ןשיה אמוחנתה רואל אצי התעו (* ,תוזיגפה ל"צו תוריגפה ט''ק י"כבו יגרתה

 ,12 רצ אובמב



3» 2» Ox פ"לב "b  לש תרנגולת Te ןהמ 
Schnabel der 1ילמ ילואו םוטרחב רוקינ  

spalten, trennen, bhid טירקסנפ 'שלב bid דנעצ 
 3133 picken זנכשא 'ל םגו findere ר'לב הזמו —
 פ"לב ןכו bicken שרש גנולעדא יייע fingere ר"למ

 — [םוטרחב ףוע לש mp ^b כ*ל

wTbפ'למ ל'נ)  yy MUאתקל לאשוהו טבשו  
 חינמה 'פד ג"רב Stiel der Schaufel) ארמ לש

 — = ארמד אניפוקל ארמד אדפל «Cr ק'ב) דכה תא
 < הב רפוחש ארמה y Y אוהש אתק ארפ b יאמ
 — | םשש וכגמ אלא ודוחמ אלו לזרבה urn אניפוק
 :חיל n'a : הינ תוכרב) ןנירמאדכ אניפוק ומשש רוחה
 ח"ר "יפב ה"יחא]* — .אטחמד אפוק "OG ףק ע"ייע
 " ארמד אדנפב וריבח תא הכמה ל'הזב ייא ק"כב

  ^Dאוהש אניפוש  yrכ"ע וב רפוחש ארמה *(
p'b כ'ג איה אניפוש יכ ךורעה ^b5 שממ אוהו 

 = אל וניברו ומצעב ץעו ץעמ השענש המ
 הלמ בתכו הטימשהו אניפוש תלמ וירוב לע ןיבה

 אלגרומה  npאדנפ ונינפלשכ סרג ח'ר יכ עדו
 ןכו אדפ 'טשוק 'פד ף"ירבו 'ה ס'ש י"כב לבא
 י"כב ה"כ הייחמ ארמד ארפ לקש םש :מגב ךומסב

 רצ קיב פיד יייע ל"נה  Cnאניפוק 'עב אדפ ה"כו
 « — copy mב'נש ק'העו  cenלימש זעל

— [Stiel 

 ימ 'פ ר"להקבו אדפ רב ע"ייע ארומא DU אדפ "
 היידפ רב :ז"ל דצ כ"רד 'תקיספו םכחהכ

ymתדפ . 

i ein viereckiges (םאדפ שיראוצוה "למ "ANUS 

  (Stück Zeugבר רב הבר (םינפב "ייע 6

nu) ימארפ רמא ( א לוערד novo אנוה') 
 6ו'פ  "b 325הופמ ןישוע א"פ .ןימטקנא 'עב

 ןיקחשמו םיניעה אלא הארנ ןיאו םהינפ לע ןיחינמו
  qnאיהו םיכלמ לש הרטעל המוד "ר חא 'יפ

 טוס ןימכ איבמו ושארב דחא החינמו תשוחנ לש
 ינש ה"יחא]*

 פ"א י"כבו ימרפ

 .וב קחשמו voy בכורו «yy לש
 ^33 וראבתנ םינורחא םישוריפ

 תקתעה איה (ב*נש רוצקה ךורעה ייגכ ןשגפ וא) ושנפ יכ

 םישענ ושגפ כ"או בחר 'יפ ל"נה פ"למ אוהו תיבע

 ג"הר ew" תושוגפ הז יפל ילואו םיבעו םיבחר
 — [ל"נה פ"למ כ"ג תו ב חר םיצח וניברו

loskaufen, aus- "ben ןינע מ"למ 338 =) דפ 
  ; lósenםשה  (Lósegeld jT'פב  mbיפלקב

 ג"סבו (ב'ער אימ ימוי) םיריעשה ינש לע ןנתנ 'מגב
 לוקה תעימש 'שרפ ארפסבו ('(:ז"5) תותירכד
 ps ןיא ^n) קרפ שירו ^r קרפ mb הבוחד ארובד)

 דימעהו ('ד השרפ יט יפ יתוקחב יפ ארפס ףוסב ,ףועל
 תדפנ המהבה G^ "3 Op ןהכה ינפל המהבה תא

pmתרש ילכו הנבלהו 6םיצע הו תופועה  
 שרופמ םיבלכל ןליכאהל םישדקה ןידופ ןיא .ןידפנ
 vyn (W^ "bb ןירוסאה לכ 'פד i03 הרומתב
 ךבלכל אלו תלכאו הזיג אלו e an) 'ירבד) חבזת
 ןליכאהל םישרקה ןידופ ןיאש ןאכמ בלח אלו רשב
 ןהב ךל ןיא תלכאו חכזת ירמאד תיא םיבלכל
 רבסקד ךליאו החיבז תעשמ אלא הליכא רתיה

pmaםיבלכל ןליכאהל םישדקה תא  ^pאלו רשב  
 C "הדובע ונייהר םישדקב בולחל רוסאד, בלח
 :ז"כק תבש m "2333 "yp לעפה ה"יחא]*
 b מ"ב qui "טיג :םשו .'ד םילקש ,ט'לק
 'ורוכב םשחו האלהו : 'ק 'וחנמ ..'ד ry : ט"י "הנס
 ןוידפ . . ןבה ןוידפ .. רומחה רטפ ןוידפ + ב"
 עושי ע'ייעו ןבה ןוידפ .'ז :'ו 'שודיק .ינש רשעמ

cvm)ואמטנש םיכסנהו 'וחנמה : 'ק 'וחנמ ,6 ה'סק  
 ושידקישמ ןוידפ םהל שי ילכב ושריק sow דע
 הנובלהו םיצעהו תופועה ןוירפ םהל ps ילכב
 יא : א"לד ד"פ 'יחספ 'ורי .א"ק oim ש'ע 'וכו
 'וריב .ל"צכו ןוידפ אלב תאצל שדקהל רשפא

DNUSןייובשו םייובש ןוידפ .ג'עס כ'ד ז"פס ) 
 היירפ טשפומה םשהו .'ז 'ילוח ,'ח ב"ב 375 'ינעת

 — im] םש nib ץובקהו 3^ :3^ 'וכרב

 iy שירב das Pieken der Hühner) דיפ —( דפ

C0»הפשאב ןירקנמש | ןילוגנרת לש  דיפכ  
 ben ה"יחא]* ,(םוטרחב ןירקנמש רוקנ 'יפ ב'או

 ערפנ ינא (ד'כ ייל בוי עוש ןהל ודיפכ DN שרד

 Jm בייער ייישרפ יייעו אתיירב אלא יניא סישד ינשמבו ןוירפ ףועל pav nén vb תותירכ 'וינשמבש הנשמב ('
 ייפב הייכ (* .ארפיפה הז !b^ איבהש תותירכ ףוסב ם"במרהל מ"יפ y^ ארפסב היכו ב'הו ט"ק v35 ןוכנ היכ (%

nuaמ"אפדבו (.ו"מר ףד יגנא י'כ ץבוקב) ירומתל  D/b3אל אניפוקו (1 .ה ר ז הדובע ונייחד  ."bסיש יייכב ייל )5  
noonש"ארבו  ^w] .ןימטקנא יעב היכו אנ:ה בר רב אבר גיונב (* ,ב"כ ק"ס ר"פ ייס תבש ילה זיואב  ?) m'a»)י"כב  

 : .ביינש p'mya ןוכנ m/3 )8 .ןימטקנא 'עבו זיואבו ן'רה ייחבו ס"ש
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 השלש ול vm s'b ר"בד .('םירמו ןרהא השמ |
 ינש :'ב "יס ירבר 'פל nr וה ןשיה 'מוחנתו .ןיגוגדפ
 'ח ,ה"ל יישארבל 'א av 'גרת הבקנלו .ןינוגדפ
 ל"צ אתווגופ ט'נ ,ד'כ םשו ,הקברד התגוגדיפ

 — [התגוגדפ

 Podagra, To0dfpx י"למ sue =) ארגדפ

(Fussgicht,ןושמש '523 'טוסב ק"פב  C) 

 [ותנקז תעל קר] יכ יויט אימ) ביתכד וילגרב אסא
 ןושל .ארגרפ ותזחואש C בר רמא וילגר תא הלח
 םילגרילוח 'ורו י"לב ב'א) — C gram web זעל
 םאו ל"צ] ('(אטח חישמ «jn 'רפב ר'קיו 'דמבו
 הייסאד אתנידמ הבולע «Gr [אטחי חישמה ןהכה
 'עבו ה"יחא]* — .(םילגר ילוח לעב p^ םירגדופ
 ("a אטטוקיא ע"ייעו  .םוטירגטפ וניבר 'יג בלע

QUYורי = ,ה000/06 == 000/06 ראותה אוהו ' 

 תיניצה לעש עלסב ןיאצוי iy ח'ד Ye תבש
mimeע"ייע  novעו ' n2דמ ץובקהו .אערא ' 

 'קליב אבוהו םימ יקיפא ואריו 'פב ח"י רומזמ ט"וש
 ןירגדופהו ןישושתה םישוע ויה המ א"סק 'ר ב'ש
 = א"לב ש"כייג nnb ב'נש ק"העו -- 'וכו םהבש

([Gicht — 

^b) DITTBחצמ  tim 55% p'b3שי 'פד 212  
 ךלהש השאה 'פד ג"רבו 6ו"מ 723( רוכב

 םינפ ףוצרפ אלב תחדפ ר"ת (כ'ק (mes הלעב
 םהינש ויהיש דע ןידיעמ ןיא תחדפ אלב םינפ ףוצרפ
 םש 'ורוכבב ה"נכו ה"יחא]* .חצמ b^ םטוחה םע

 תורוכבבו ותחדפ אצישמ ושאר בור הזיא .ח'כ הדנו
 דע ד"פ הדנ 'תפסות תחדפ אציש :םשו ,אצתשמ
 ,'כ 'וכמ אציש דע ^5 'פריא י"כבו ותחדפ אציש

 'ורי 'גרתו התחדפ לע : ד"נ תבש ,ותחדפ :םשו
 -- [אתחדפ :חצמ ח"ל ,ה'כ 'ומשל

N"TB ₪ה986 י"לב)  (Kinderןיקיזנה 'פ 'ורי  
vb)ז"מד  Cאידיפ תוטועפ  ^pםינב י"לב  

 ל"צו איירפ תוטויפא 2725 ה"יחא]* .םינטק םירענו

 ; יז וחיי יישאר  רענ םינקז 'ע וקיתעה ןכו .איידפ
 ; דיכ יב 375( «b" א ,יד ילשמ) ןב (ותלוזו 'ה .'ג וב"ב

 ראותה ונממו =:8506 לעפהו (ותלוזו גיי ,יד תלהק
 ח"פ 33 'ורי י ט פיי ד פ והזו 0220008, 6%

 — [ע"ומב יטפדפוקק ע"ייע :ז'טד

N'IB ₪ — "NT זצר 

 הרוצ forma ר"לב ימראפ אוה אוהו ימארפ ף"ירבו
 ןישענ א'קשמלט ws ^b" הז י"פעו הוסמו ראותו
 talamaska תנשונ הלמ אוהו תקוניתה תיעבהל
 !y" : ו"ם תבשב ל"מב ל"מר "ייע masque ונממו
 ,'ג אמרפ ע"ייעו ,תבשב ן"רה «n^ ז"ואב כ'ג
 jon ' ע"פדבו י"כב 'יאדכ ימארס 'יג יפכ לבא
 איבה ק"העו ןימטקנא 'עב וניבר איבהש 'יפה קר
 דנב לש הכיתח אוהו יחכונה 'עב םג אוהה 'יפה
 ינפמ םריו ןעמל םהיפ לע םינקזל ןיושוקש
 ח"ר יפמ קתעוהו כ'ע תוטפרתמ םהיתותפשבש
 «wu םשב םש ז"ואה תקתעהכו אנליוו ס"שב
 ימאדפ ל"צו ימרפ 'יא ס"טב םשו םש לבא לאננח
 לע רבכ ?nb םשו ןימטקנא 'עב יתהנהש ומכו
 הלמה יכ ח"ב ע"מב םינשב תובר הז יתבתכש המ
 ןכו )99 עילל הקתעג רשא שיראוצוה 'ל איה
 ילמ וחמצנ םלוכו phandám, phadám א'נמרא 'לל
 תכיתח הלמה ןינעו C paiti- dhána הנשיה יסרפ
 תועבצא עבש וא שש Tu» nim תעכורמ דגב
 רירה ךלכלי wow הלפתה תעשב b לע םינתונו

 -- [םתלוזו םידגבה םהיתותפשבש

 אָנְנאַרְפ ס"לל קתעוהו =:9/₪/6 י"למ) גוְַּפ
 Pádagog, Erzieher) תוקונית להנמה ןמוא

 גוגדפ C5 n ילשמ) now הבר "ישארב ('שירב
 )2^ "a ידמכ קנויה תא ןמואה אשי רשאכ א"דמה
 'יפ ב"א) — «Np תי אגוגדפ ('בו 'א) יורי 'גרתו
 הברהו ה"יחא]* quen לדגמה ןמוא m^ י"לב
 pw .גוגדפל ונב תא רסמ ח"כפ ר"ב y" שרדמב
 jor לכ גוגדפ ול היהש םיכלמ ןבל לשמ א"לפ

mmeקלי) ב"מפ םש .הדרנ ולש גוגדפ היה חרוס ' 
 היהו א"כפ ר"מש .'וכו וגוגדפ ול (ann (רתפא שיר
 vpn ז"לפ ר'מש «Cn ודי לע שקכמ גונדפה

"bוגוגדפ ל"א  onn yyאב ןשיה אמוחנת  
"n "Dגונדפכ  nuב"מ פ'ס ר"מש  mmגוגדפה  

 כ"רד 'תקיספ ,'וכו גוגרפה רמא ץוחב דמוע
 ואי אלוכסא y'Up 'וכו וגוגדיפ רמא : א'ק דצ
 : ח"כד י"פ 'דהנס ישוריב ד"ויב «m נ"שו 6 פיק
 עמשש ןויכ י'פ nis 'תקיספבו וגנריפל ורסמו
 נוביא ולש גוגדפ לטנו 'ה הלכ b ר"כיא וגוגדיפ
 | ןיגוגדפ 'ג א"פר v3 ץובקהו .'וכו םינק לש

 רתיו XLVIII בייחב לעגעיפש 'הל אטסיפא תקתעה aen ?( ovy ס"ט ןמאדפ b/p י"כבו ימאדאפ יא ויו י'כבו )!

 .שייק ייכב ןוכנ ה"כ )3 .198 דצ אבארטשו 1540 ב"ח סרילואוו 'ייע דועו 77 רצ ןאקיסקלעדנעצ יטפויבו תומוקמ
vans )*םשו )* .ופורטיפא גילד יר חלשב יקליבו ובהוא ייגה ג'יפ חלשב יתליכמב (* .אקונימ תי יב י'רתבו אקינימל יא  

 3" רמא nmm בר רמא ג"ונב (7

 יתהגהש ומכ לי'צו בלע

38 

 .םילאוג 'ב ייסר רבדמב 'מוחנתו pmów vob ר"קיובו םיבוש םיסנרפ .'ט iym" ג"יפס
ninaיעסמ ןשיה  ^Dט"יאלב (* ,הדוהי יר רמא יט  .podagraהיכו (%  ya 
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> pue מ'לכו לזרב ילכב רבש RO9 (ע'למ yb 
. einschneiden, ver- האכה "y רשבב ךותח 
= (navy ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב Gemden 
 ללח לש הכמכ אתערפ יאה לאומש רמא |

 אי מד  "b 6ד עצפ 'גרת ב"א) -- לזרב לש הכמ
 עצפ תחת ( movאעדפ (ה'כ :א"כ  mnnפדעא(,  <

 [ mensמד י"רתבו העדפ ינורמש 'גרתב ה'כו =
 אעדופ  "smאעדפ ל'צו אערפ יניד ה"כ ,ו"ט םש = <
 תרותבו ף"ירב ה"כו אתערפ יאה ז"ע ם'ש י"כב ןכו |"
 ,דיל רצ ז'ע ם'ד 'ייע יער ^ 79 ן"במרהל םדאה 7
= opina 2. yap) אתעדיפ ח"ר "bo אתעדפ an 
  r^ b" "yעצפ '"םֶו (אתעדרפ אנליוו םישב ספדנו א"עס .| 1

 ילשמ) בהוא יעצפ 'גרת כ"ע אעריפ : עצפ 'גרתמרכ =
 :ּזיכ ( C"יפופדבו ו"ופדב ןוכנ ה"כ אמחרד היתעדיפ < "
L עצפ 'גרת 'ל ,'כ םש 'גרתכו ,היתערופ שבושמ 
> = mne : yup ז"ל 'כ א'מ 'גרת לעפהו soy mo 
  "ubול השע י'שריפו הירבהל היל ערפד : ט"ק <
 ם"טב ש"פרבו כ'ע ז"ע 'סמב תערפ ומכ עצפ פרע,  "

 גוש והערפ .והוידפ ג'ונבו היעדפ ט'ש י'כב םשו =
 'גיל « OUד'ע א"פד א'פס ישודיק 'וריב שרופמ =

 [הינועדפו היגויחמ ב'יפ ר'קיו .ןירוסייב והעדפ -- <

' 

/ 
Di 

" mb םדוקה 'עב bón עו' b'bn) אָעיִדְּפ 7M 
> pue ym ברחו ץיפמ 'גרת Geil 
 ה" 3 ילשמ)  Tn.('אנינש אריגו אפיסו אעידפ =

> (Fett, Schmeer בלחל ראות םש מ'למ) רֶדֶּפ 
 דימתב ר'פב « bei OU.לעונתנו רדפה תא <

 תטיחש תיב  C'פד ג'רב .הלעמלמ שארה השוחש  "
Lo תיב לע sen תא הפוח Gy wa "ov דחא 
 הלעמ לש דובכ ךרד והזו והלעמו הטיחשה —
0 r ש"ע םימעפ הזיא 'א דומע ףופב םשו n^nw]* 

 'ורי ץובקהו  Tb ovםירביא ד"ע א"מד ופדרין,  "
 [םירדפו םירביא ח"ספ ר'ב -- -

> ben wis ^b הדופ ינוומש 'למ לינ) אָרְֶֶּפ 
  (list, Exerementתלפמה 'פב (םינפב 'ייעו | =

 שי
₪ 

 7 תה

Nye met חצר 

 ÁN דפ ע"ייע ןויִדָּפ *

 .העומרפ y"y העומדפ *

 ילכ דועו pi דמצ OUS ע'לו ase ם'למ) ןַּפ
 1 Zweigespann .2 Joche רקב דמצל השירחמ

(für Zweigespannלכ 'מגב םיצע לזוגה 'פד ג"רב  
 ירותד .אנדפ לזגד ארבג אוהה 6ו'צ p'3 ןינלזגה
 הידי ש ב כ (אתחיתפ qr הכיא תליגמב .הירבחמ
 'גרת 0^ איי איש) רקבדמצ np C אנדפ לע
 ^o) טיי אימ) וינפל םידמצ רשע םינש .ארות ןדפ
 )23^ א'ש) ותא תאו 'גות ב"א) — ןינדפ 'גרת|

 כ"חמב העט ב"ר ה"יחא]* ,(הינדפ תכיס תיו

 לעב העט ןכ) דחוימ 'ע ךורעל ףראטסקוב רחא
 תוארוה יתש ול שי ע"לב (ןאדפ) ןדפ יכ (ןמגרותמה
 איבה הפיו רקב דמצל השירחמ ילכ דועו רקב דמצ
 תארוהל דועו ק"במ ןויצ הלאה תוארוהה יתשל וניבר
 תלמל 'גרת אוה הכיפו ר'כיאמ ןויצ השירחמ ילכ
 ט"לב Tex ומכ ןדפ pap 'גרתבו .'ו TD ע"ייע תא

my)יגרת  wmםשו לינה אימ ;וייט דיי ; יז ואיי  b^ 

 דועו ^Q :בימ uw בויאל | ;גיב (ae יימריל ; איב

 הלא לע p ר"כיאבו ^ ^ עשוה 'גרת השירחמ ילכ
 'וריבו הינדפ pur : םשו .ךנדפ ירשו ךרות ירש
 ךנקנק ירש ךרות ירש 'יגה א"ער ה'ד Ye 'וכרב
 n'b ר"דמבו ג"מפ יתבר 'תקיספ 3 ןקנק ע"ייע
 = א"ב ר"אפ ב'נש p'ny זעול ןרפ — ^ ךס ע"ייע

— [Paar 

("b) יילכב ג"פב (Fass תיבח ^b סטיפ —) D37D 
 ןואג רפס ןיסידפה תא הב ןילפוטש תילבי

 6 ויט 2 ןניסרגדכ אוהו C [ןיסטיפ ל"צ] (ןיסטפ)
 ה"יחא]* .לפט 'עב 'יפו ןיסטפ ילעב וללה
 ךורעה םשב איבהו 'ילכ ש"רב כ'ג w^ םיסדפ ^3
 תוינשמבש 'נשמב ונינפל ןיסטפ np ןיסטפ ^(
 ע"ייעו ל"נה ג"הר b^ קיתעה וניברו 005 'נשמבו

— [bbb 

cow p»2 rns )'ונינפלש רייכיאב לבא ר'יכיא םשב א"פר יר  mpm)יכ ותוריעה רבכ יו ךס יעבו היתכיסא הידי  M 

 דיפ יינעת 'וריבו היתכיס קימעו ויפרתת יר יט לאינד 'קליבו היתכיפ קומעו ייגה ד"יק דצ כ'רד יתקיספבו א'עב וניבר

 ריס ,דיח) לפט יעב ה"כו 5 טידסב xam ייפב ה"כ (* .אנ דפ ל ע mv vam ךורעה ייגכ ל"צו הידי שבכו : ט"פד

vyאתעוב טייכ ,ג"כ םשו אתתעופ שבושמ ג"ונבו יטסקוב 'יגב ה"כ (* .איה אתנכס אתערפ יאה ג"ונב (* .(יא הרעהב  

 אתערפ הבקנ הדיחיבו ןגמד pysb ימל ארת לא יפ ר'תסאבו ביייפ רייקיו רכזבו הבקנ ץובקה אוהו אתערופ ןאטלאוו תאצוהבו

ovyרילהק רכזלו לינה  o0ץיפמ 'גות לכחל ילכ (-.)< עילבו אעורפ ס"לב) העירפ םשה הזמו .הערפ רח שי יכ  

 ייגכ Mim (* .היערפו סיטב .ג"יונבו ןמגרותמב ה"כ )5  .אעירפ סישב ג"ונבו ןמגרותמב mó אעירפ e om) ילשמ)

 .הטיחש עייפרבו שיק ייכב ה"כ (* aon ותרזגמ יכ םרוקה עיייעו ןמגרותמה
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Ausliuferin, O55 25 למ" by m3YyTB * | 
KXausgeherinםא 'ו 'יפר בשיו 'מוחנת  

 mmn םילגרה ןמ . . . (הוחה תא) התוא ארבא
 תינרדפ אהת אלש לגרה ןמ הארב אל . . תינרדפ
 b") יל יישארב) 'אנש תינרדפ התיהו האל הדמע
 'וחנתב ה"כו "nj אצתו &C ,ריל פש) ןכו האל אצתו
 mw nbus התיהש ליבשב 'ה "פס חלשיו
 אצתו ןינעב וארקש הממ ןינמ המצעל הלקת המרג
 תינדרפ ,אתינדרפ ר'בדב לבא תינאצי (b^ .הגיד
 א"סב 'ב סרפ 'עב וניבר 'יג יפכ n"b ר'בב ה'כו
 ה"מפ ר"ב י"כבו תינדרופ םשו rb ר"ב "53 05
 תינפרפ ח'יפ ר"בב ג"ונבו 'ב סרפ 'עב ה'כו תינדרפ
 דרפ 'עב כ"ג m^  תינדרפ "גו תינאצי ה"מפבו

pomייעשי 'קליו תינסרופ ד"כ זמר 'ר "ישארב  
 'מוחנתה יינש קפס ןיא ילצאו תינסרפ :ה"סר
 אצוי ןאור רדפ פ"ל שממ אוה תינורדפ «C תירקיע

ymהבקנל ונממו ןאור רדפ ינוניבו שאל 22(  
 ,("אתיקפנ :סרפ יעב א"סכ וא תינאצי ונייה תינורדפ

 'וכרב "ייע רזעלא 'ר לש ונב (ארומא םש) תֶדְּפ *
 ט"לד ב'פ 'מוי w^ .'ח הדנ ,'כ ק'מ :א"י

vyק"ב 'ורי  Yeדצ 'וריה אובמ יייעו ג"ע .ד"ד  
 y" דועו ד'הדפ ןייע ןקזה תדפ 'ר ןינעבו א'כק

DDרב 'ע  sbה"פ תואב , 

DBםייח ילעבל חתפמ )* יִּפ תוכימסבו מ"למ)  
ng רבד לכל חתפמ, (? Mund, Oeffnung 

 הטמ לש  ^bםחר  mW C Muitermund(ה"פה
 תבש) הנובהב  CUPהפ  mneםותס הפ  ^bשי

 יוארש העש שיו הרות ירבדב קותשל יוארש העש
 ןינעכ .רבדל  c9שנכ ןירזפמד תיא 0202 ףוס

^m) םחלה יתש 'פד 'מגב .רדב ןישנכמד nm 
 םורוקיפא 'מגב קלחבו (ח'צ  Cp "m5והלעו

 הפורתל ? pmיז"מ ^ "n Gלש הפ ריתהל רמא
 לש הפ הטמ לש הפ ריתהל רומא דחו הלעמ
 ובל חתופ והלעמ ויפב םדא םישמש ןוגכ הלעמ

 לכאמל  Cלש הפ ריתהל רמא דחו  nobלשלשמש
 ונממ תלכואש הוקעש תווקע לש הפ ריתהל

 הפ - אָרְדַּפ

b Lm Fr TI 

 "קש

 טצר

 ארדיפ ג"ע ופושש "qu» Cn הרע הילש 'מגב
 ןאצ וב ןידימעמש םוקמ תובושתב 'יפ ארדיפאב
 ןילפונו םש הברה ל בז תוליטמו םימשגה תומיב
 רחא םוי ותוא תושדו םהילגר ימימו םימשג וילע
 רצחה לכ תאלמתנו הבע השענו קבדנ אוהו םוי
 תומודרקבו ארמב ונממ ןיכתחמ ץיק אבש ןויכו ונממ
 רבדו הריכו רונת וב ןיסכמו תומא 'ב לע תומא 'בב
 םימשגה תומיב חומינ ps רונתה ןמ בחר אוהש
 .ארדפ תימרא 'שלב ותוא ןירוקו ילכב לטלטמו
 ('אררפ ג"ע ופרושש רמאש ןואנה ירבד ןיארנו
 ('ארדופא (' א"פ .ארדיפאב םש ןיאו (ןישירב
 ארדיפא י"שריפ ןכו ה"יחא]* = .שיש לש ןחלש
 ארדיפאב 'יגה ןיאו םירדופא ג"ונבו כ"ע שיש ןבא
 א"בטירה na^ ךורעה איבהש ג"הר ירפסב 'ילש ומכ
 והופרשש רמא אבר 'יפה קר רקיע לכ הלמה ^5

buכ'"ע שיש לש  mmהז יפל  ^am "bn 
 b^ ארותפ ומכ אוהש ל"נ (ארדיפא) ארדופא
 אָדְרִפ "גה רקיע הארנ ילו SW רתפ ע"ייע ןחלש
 pn) ; דיי ,טיכ תומש) .ושרפ קיתעהש ינורמש 'למ
 jp לדכנו דרפנש הרירפ ןינעמ וא mme א" .'ד

munומכ  jb wpשרפ  absondernפ'למ וא  
 לבא — ז"חא אבה ע'ייעו הזבמנו סואמ רבד 25?

 — [רבח יתאצמ אל אררפ ןישיר ינשב ^35

 ש"ל\35 5 פ"למ nme םדוקה 'עמ ל"נו תרדפ

 תליגמב niedrig halten, verachten) הזבמ
 אתוכלמ sue תיוה ךל : םודי ץראל ובשי הכיא
 ארשיב ליכאד היתימח רמאו היל תרדפ אוה ףא
 ייפ nb 'ואחסונב בותכ ב"א) -- אתבנואד
 'יפ ןכו ה"יחא]* — .([לתהמ ל"צ] (לתמו) הנגמ
 ןיכלמ השמח jm cw ג"ונבו ךורעה םשב כ"מ

pimירמאו והיקדצ םדק רצנדכובנב היל ןיתרפמו  
 ךל אלא רצנדכובנל אתוכלמ היל אייאי אל היל
 רצנדכובנל היתרפמ אוה ףא . . אתוכלמ אייאי
 שיר 'מוחנתב ה"כו היל ןיזבמ 'יגה .ה"ס םירדנבו
 הלמ םג ןבומה הזבו היל יזבמ אק הוהו ןנחתאו
 פואמ b^ דורפ ^2 תויתואה ךפהב ל'נה "יפרפ

 — [הנגמו mas תסאדרפ לעפהו הנוגמו

pats )ר'יפדב  wmכ"או ארדיפ ב"הו ט"ק ייכב לבא ימאו  psמ"אפדב (?  .ן"ישירב בתכש המל רתוסו קוליח  
 b" 'פרב ה"כו ארדופא מ"אפדב (* .א"פ לי'צו np קר ט"ק י"כבו ליסאב יפדב הייכו (Ww מ"אפדב )5 pum ^n ב
 תינדרפ יעב יוחנתה ינויצ ינש איבה יוועל sm )5 .ארדפא (א"ס םשו) ביינש (pony ט"ק י"כו ר"פדבו ארדיפא ו''ופדבו
 ,וריבו גישו ש"ע רחא ןונגפב תצק םש לבא רדב 'עב ייאדכו 'וריל ןויכ וניברש הארנ )5 .ותהגהל םעט תניתנ ילב
 העש רמאש הז לע יכ ושוריפ םעטמ רדסה ןאכ ךפה וניברו שונכ ןירדבמד העשבו רדב ןישנכמד העשב ייא ונינפלש
 «p תבשב י'שריפ ןכו 'וכו ןישנכמד nun cow רבדל יוארש העש שי תמועלו שנכ ןירזפמד תיא איבה קותשל יוארש

ovםימלא הפ ריתהל סישככ םימלא ןינעב ייפ י"שרו (' .ש"ע וניבר ייפמ ךפיה םותס הפו חותפ הפ , 
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 י"שריפ sy" ה"יחא]*

 :ה'גד ד'פ ינש 'שעמ 'וריב 'וכו ן"יעל ה"פ םידקה
 תבש ץובקהו .ןשיפ ע"ייע ןיש הפ ל'צ ןשיפ
 — [עיייע ךכיפל ,יפל ,יפ לע ףא ןינעבו pere : ג'ק

Feigengallwespe, Feigen- n2ND7 n8 =( nB 

  "y bohrerרמא 'פד ג'פב )305 ןהאזיוועל
y^תנש)  Cהניאתד הפ  "bןיעילתמש תעלות  

 ע"ייעו ה"יחא]* .עקרקב ןירבוחמ ןחשכ םינאתה
 תבשבו nn ןינעב ןכ ומכ וניבר 'יפש (צ"ק יג"ח) הה
 ןיאש ל"נ הפ תרזג ןינעבו .ןידל הפ הילטק :םש
 às b'b py םא יכ ארקמ לש nb Dy הנינע

— [Wurm תעלות ^b 562 |»? 

 הואתל herumirren) העת b^ ס"לב wne =) הפ
 יעב אתגירל 'גרת ('א ^n ילשמ) דרפנ שקבי

 אלא 'גרת C2 פש ובל תולגתהב bw ^« ,(' איהפ
 םשה .(mb nons .היביל יהפ אתויטשב
 3^ הליגמ Hin- und Hergehen איִהָפ D'53 יהיפ
 יהיפ יהישב אתשל היל יקפמד ס"ש י"כב ב'עס
 ם'ד y "ys" י"כ 'קליב ה"כו wins cim אלו
 p" י"פעו יהש ע"ייע יהפ יהשב imm ומוקמל
 םיוק םירחואמה 'יסופדב ושע ש"ע (י"שרו) וניבר
 חספ םויה תבש ןמ ת'ר אוה ולאכ י'הפו י"הש לע

 — [םויה

pupלעיפב)  pyeע"למ  ^b gühnen Dהתפ  
vbלכב  (den Mund aufsperren n2ט"פב  

 ותמש ימ 'פב .תשטעמו תקהפמ Uyo) גיס) הדנב
 (קהופו (pma (א'עס דיכ תוכרב) .דמוע היה 'מגב
 אל םא רמוא א"ר 'פד ג'סב C [pen pma) ל'צ]
 חתופ 'יפ תמו קהיפשב יגילפ יכ Grp תבש) איבה
 (םירמוא שיו Cos לא זעלנווחכ לכב ('ויפ
 ויחוקלמ yn חתופ י"שריפ ב'א) — ('ירלקדנטשא
 Gen» חור איצוהל
 תוכרבב ה"גכו .וירבד רצקמ ב'ר יכ םש 'וכרבב

Li 
(Cmmןויפורתל  ^pראותל ילוח לכל האופרל  

 יכ חכומ הייחא]* DNI והארמ אהיש םינפ
 םינפ ראותל 'ילו 'רהנסב ס"ש "5 ^35 ותסריג
 ס"ש י"כ ^35 'יג דועו ונינפלכ הפה ילעב לש
 המו שממ הפורתל ג"ונבו ןויפרתל ז'מ 'קזחי 'קליבו
 960066 י"לל ןויכש הארנ האופר וניבר 'יפש

Heilungהאופר 'יפ  p!וריבו .'קזחיב י"שריפ ' 
 ל"זו םירמואה ףולחב ןכ ומכ שרד ,נ'ד Ye יילקש
 הילע ץצמ היפרת רמא ןנחוי 'ר הפורתל והלעו

mumהפ ריתהל רמא דח לאומשו בר הנוזמ  
 דח יול ןב עשוהי 'רו הנינח 'ר ןטמלש

wwהפ ריתהל רמא הנרוחו תווקע הפ ריתהל  
 :ז'ט הדנב (om תארוהב הפ «n2 כ"ע םימליא
 שיר ט"וש 'דמ .'א קר ע"ייע mpm י"שריפ 'ייע
 ילעב לש חתפמ joya .הדנפ ע"ייע ip רומזמ

"y n»nא"מקו ב"עס מ"ק תבש  noni m'y" 
movהיפש . . הפי  ysהפ לדגמכ 'פ ו"שהש  
mbיא תומש) ךרפב  O^ב"ער א" 'טופב שרד  

 .ב"מק יילוח : ט"ל 'ישודיק .ךר הפב me ר'משו
 הפ לעבש הרות ,בתכ wen ng .'ג קפ ע"ייע
 תבש nnb ונינע mp ,נ"שו (חינש דיח בתכ ע"ייע

 'תפסות .'ב סר ע"ייע הפ תושעל םא נ'שו : ז"ק
 Spb ע"יע םהיפ qw Dn res מ'ב 'ילכ
 יפ ,תעבט b^ תומשה ףוריצב ע"ייע יפ תוכימסבו
 תויפה ב'פ ר"בד ץוכקהו הברה דועו הסירכ
 ר"שהש ,ועוניו ותרכי ןה תויושר יתש םירמואש
 ורמאש web +'ד ,'ד (tn תויפלתל שרד לדגמכ 'פ
 תויפיפ Schürfe "nno. לאשוהו הברה תויפ ול

(o "ep onn)יתש לש ברח .'ה 'וכרבב שרד  
 ח"יפ ר'דמב הברה תויפ b^ תויפיפ Tp .תויפ
 86118806 הברה תויפיפ ץראל וחתפנש העש התואב

msn pu» —הפ הפופכ ה"פ .ד"ק תבש ה"פ  
 ^35 אוהו ליעל ןייע םותפ הפ חותפ הפ הטושפ

"$nג"ונבו ם"ש  sp /bהמ ליבשב :ר'ק 'הנס  

 היכו (* .איהפ ט"כ י"כב לבא אייהפ ךורעב ו'ופדבו איחפ b) YA 'גרתבו אויחפ רייפדבו העות ייס היהפ ס"לב «^n (? .י''שריפ ןכו ('
 yp אוהש רמול יתיצרו (.ז"ק (jm אירלא 'עמ חכומ ןכו ר"פדבו ב"ה דייל ו"ו י"כב ה"כ )5 .ו"ופדבו ט"ק יזכב ןוכנ ה"כ (* .קהג יעב

 רצ ביח ע"בשפה ליירש y alare קוהיפ ארקנ אילטיאב תומוקמ תצקב יכ תעדל יתיארה התע לבא sbadigliare ןמ
inpב"נש ק"העב היכו רייילב ו'ופדבו ילרא ס"טב ימאו ליסאב זיפ יפדבו  voxןושל אוהו ריילאב גיג ךורע  

büiller messילצא ןיאו  peoרייילייב םש תבשב ןכ ייפש יישר י"פע ןכ והיגהש  büilerר"יילאב יוכרבבו  ymיכ רוע  
 ,נייג ויו v33 ויופדב ןוכנ ה"כ )5 sbadigllare. ל"נה תיקלטיא הלמ אוהש ןוכנ כ'יג m רי י לד ב סרג טייק י"כב

D (י"כב  i7ירלקידניטשא ר"פדבו  v6 vixירלקדנטש גייגו , v3ילקרנטשא טייק , v33ויו יייכבו ירלקטש יב ו"ו  
 ןפזב םירמוא ויה ןכ ילואו estendieolare רקיע תילדב ילואו ירלקינירטשא ע"פרשבו ירלקינרטשא ו"ופדבו ירלקרנטש 'א
 : תקהפמ הדנב י"שר «b^ אוהו םש ל'דש y sieh recken" וירביא טשופ ייפ estendere םוקמב ימורב וניבר

 nbn ש"ארה ירבד איבהש ע"בשפה יייעו (ליירש 60010106 — estendiller ?) ריילידטשא י"שר איבה vx ר"יילירטשיא

pnייכ י"פע ךורעה ירבד יתאבה (ויכש ,בייח) םשו םג יע ךורעה לע ןויכו ח * ר ייפ םוקמב  Bn nmחייר ירבד , 
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 ןוי ןוש ל .םיעמ ינב תא תכלהמו בלה תא
 ריפס ,("אבאפ bw "b ("ןוופסא ןבלה
 (" ןבל ןימ יסיפ ,ןדקרופ רוחש po אלקריציצ

nee[ולוברע ל"צ] (ולוברנ)  (Cא"באפ 125 לופ  
 bp") ירצמה לופ .(" יציב תיעועש .(" א"קנלב
 א'פ ייאלכ) הזב הז םיאלכ ןניא בורחהו ירצמה לופ

Gnירצמ לופ ןימכ הנוי ר"א בורחחו (פש) 'שורי  
 ןיבורחל המוד ןלוכ ולש ןילימרתהו 'יפ אוה יסרפ
 ןילימרתכ ןיטושפו ןילוגע ןניאו ןימוקעו ןיקד ןהש
 pw ךכיפלו אבורחל ןיימד C5 יוצצקו ןילופ לש
 ןבלה bie יתעד יפל 3 -- ("הזב הז םיאלכ
 ןבל אוהו אילוככ ותרוצו bass תינטק pe אוה
 בל לופ ןימ אוה תיעועשהו םודא אוהש םג שיו
 'שוריב ארקנו םינושמ םינווגב רייוצמ אוה לבא
 ןבלה לופל םיארוק םיימורהו םינויה יכ אתליספ
 pw ןושיפו םיעמ ינב תא תכלהמ אוהו פוליספ
 לכה יתשריפ ה'יחא]* .(לונע יורו י"לב תינטק
 ,אלּופ ר"אלבו .ש"ע חפטו ריפס 'עבו תורעהב ןאכ

^vייאלכ 'ורי .ל"נה וניבר "ג י"פע ל"נה "יאלכ  
Dvע"ייע איירצמ אלופ :ז"ד ה"פר תבש 'וריו  

 'יעיבשב ירצמה (ירצמ) e ה"נכו .יבול ,סקידבל

pneלופ —  NO 

 ריעס 17.25 1242: .קהפמו קהגמ ב"ער ד"כ

 ס"ש י"כב ב"ער ר"כ "233 cvm .שטעמו קהפמ

 *= א"לב ן"נינ זעול ק"העו .'וכו ק"ל קוהיפו קוהינ
gewen, = ן"עוויג כ"ג זעול אירלא 'עבו gühnen 

  "y giwenסעלרעפל ר"טב 81[ —

 .'ג האפ ע"ייע NIB ,הָאּוּפ *

 ap ע"ייע גופ *

NMBב"ב  ixאגוס ע'ייע . 

 AUS ע'ייע .ב'כ 'רהנס ט'מחגופ *

nb y'"y mb * 

bb ע"ייע NDIB * 

 .אתטפ ע"ייע אָתיִטוּפ *

 ,ךפ ע"ייע ךופ *

 Bohne Nbip) ר"אלב .לופ מ"לב .)כ* ע'לב) לּופ
 ןדקרפה ריפסהו לופה (א"מ ab םיאלכ שירב

 ('[לופה ל"צ] (לופ) (א'ער ז"כד א'פ) 'שורי ,חפוטהו
advo[אלופ ל"צ]  ') venןדקרופ 6 אנושיפ  

 ,ז"מ D's תבש ,ב"פ ov 'תפסותו ט"מו ח"מ ב"פ
 יורי ,ג'פסו ב'פס 'יאלכ 'תפסות ב"מ ז'פ 737

 bi דוע רכזוהו .ד"ערו ג"עס ב"כד ב"פ יאמד
 ד"פ 'ורשעמ rb rb wb ,ה'מ א"פ 'יצקועב

 6 ילקריציצ (* [זעלבו ל"צ] (תייטבו) C אנובליג
 לופ .('אתילימ חפוט  .("ןאבלוג *(  [תייטבו]
 ר"א )^ אתליספ )* תיעועש ('' הוורפס ^C ןבלה
 תעשעשמ איהש תיעועש ww ארקנ המל הנוי

ML 

mu» )'ש"רבו שוריפה קר 'וכו ריפסהו לופה הנשמה ירבד איבה ונינפלש יוריבו ייאלכב צ"מ ןב י"רהמ תקתעהב  p"b3 

 .הליפ יוריב ג"ונבו v/D3 יירהמבו שירה ייפבו מ"אפדב ןוכנ היכו (*  ,תויזעול הניהה ולאכ mmn món לע cnp ןנשי

 Platterbse 5 y/o mm (+ .ושוריפ ריפס ע"ייעו הנושופ ג"ונבו אנושייפ שיירבו ^53 י"רהמב 371 p ה"כ (:

yyעייל אבלוג ןינע .ה"ל ייחספ ןויצב לבא (ציר יבייח) בלג  po urהטח  myןדקרופ ם"במרה 'יפ ןכו 422 ציינלפפ  

 ךומסב ו"ופדבו 'מאו ריפדב n'/3 (* .זעלה ראובמ ריפס יעבו ovi כ"ר ,איח ןינפא 'עב היכו (* .ןאבלג ע"ל vy ינשמ לש

 תייטבו n^n ךיישו אוה םירבד בובריע ןאבלוג ילקריציצ תייטבו יכ ל"צכ (* .אלקריציצ הנושאר םעפבכ לייצו אלקרציצ

 ראובמ םשו עיייע )? .ש"מו הפט ע"ייע דועו 4 הרעה יייע (* .זעלב תלמ הטמשנ ילכריציצ nón םדוקו ןאבלוג תלמל

nyהנשמה ירבד רתי הנומו ךלוה וניבר ('* .תואחסונ ייוניש  nyהנוופרכ ג"ונב ('1  .ישוריה ייפ  ^ai)אנזופרכ ף"ארה  

 אוהו )7? .םיעועשהו ג"ונבו סם"רב תומוקמה רתיבו ינשמב DU י"כבו יוריב היכו ('* .אישרמ ש"רו הוופרמ wea י"רהמו

Bohnenart 00006 == qoasíoAog v5ע"לב ירקנש אוהו התליספ תועטב 1033 אתוליספ צ"מב י"רהמבו שירבו  b y 

yאתליספ תרזג לע םש ריעה אלש שדיחו 313 דועו 284 ףעלל צ"נלפפו ם"במרהל מ"יפ  yvy myג'יהכ ('+ .אתליספ  

 יעב שימ my זעל םשב דחא לכ ראבל בש 'וריה תא וניבר איבהש ירחאו .ןבלה ןורפסא ןוי ןושל ע'יפרבו ביה י"כב

 ע"ייע )€ .יתדקנש ומכ ל"צו תודוקנה תועטב אנליוו ס"שב הז וניבר b^ ספדנ צ"מב י"רחמ ייפב ('5 .1ג23 ('* ,ריפס

 ייל אוהש 53 כיע יקי לו ד א *ל םש oy דועו ילוברנ וניבר םשב nan צ"מב OD" 'פב םג לבא (ב"ס (svn חפט

 ייפב ןוכנ ה"כ )!? weisse 20220, fagiolo. וארקנ םויהו faba blanea )'* .lüngliehe Hülsenfrucht לש

 י"ל אוהו ריפרב ה"כ (*  .חיינק ,בייח אייקיב ע"ויע Wíeke, veeeia ט"יאל אוהו הציב ג"ונבו ךורעה ירבדב ves י"רהמ

 ןוכנהו כייע ולש ןילע שיארה ייפו יצוצקו nan שיירבו (*' .זעל ןושל איה וליאכ הלמה לע וקב םירחא ע"פדבו 06%

 ו'רהמל מ"יפבו (?* .םינוציקה ג''ונבו ןיצוצקה םילצב יפריא י"כב ביפ ייעיבש יתפסות יייעו Sehotten םהיתופילק ןהש

 . ;Qoo 06/:9< ןיליספ אירגא Doy ןיליספו אירגא ןוי 'ל בורה ייפ צ"מב



 ל

302 pone — 55 בש 
 ,ןופ יאָיְסְמּופ ,יבמפ ע"ייע COBiB ,יִּבְמופ *

 יעב לכה הינופ ,הנופ ,ןויְדנופ ,אָדְנּופ
 Y ילב דחוימ

 אלמ ףורגא 492 פ"למ pugnus ר'למ) ןיינופ *
 ט"פס 'יעיבש ^ Faust, Handvoll) די

 ןיינופב [אלביימ ל"צ] (אלכיימ) והמ א'עס ט"לד
 המ קר תמאל ןויכש השמ ינפ b "y^ ןולקשאל
 ןויכו ודיבש ףורגאב איה זעל הלמ  ןיינופ 'יפש
 ל"נה ר"ל אוהש תצק ןוקית ךירצ pugno ט"יאלל

sm»פ"למ הרזגנו (ל'נה זעלה  bnהתואב  
 ,(' הארוהה

 ÁN רנפ ע"ייע היירנופ *

 ^A ספ ע"ייע אָסוּפ *

 Pause) םייתניב הייהש b^ ₪966 י"למ) ןיסופ *
 תיבבו ג'פר b3^ חקורב אבוה אתפסות

 אצי אל ןיסופב ןאתש ב"עת D" ח"וא רוט ףסוי
^oםהיניב הלודג העש ההשש  pnaןחלשל בקעי  

 'וריבו ןיקפופב an^ איבה ב"עת CO ח"וא ךורע
^i]ןיסופ ^3 םייקל הארנו קספ ע"ייע ןיקסיפב  

 22 ע"ייע mn ,ל"נה י"למ

 ,Windung סורוופס = 65% י"למ ילוא) םורסוְוּפ
(Schneckengangמגב האורה 'פב 'שורי ' 

 לש וכרד שי 53( 'ע 5^1 טיפ) הרקענש םוקמ
qmאלא םישנב טיבהל לאילמג  qvתימומקע  

 ימ י"לב b" ב'א) -- (' םורסוופ ןהא ומכ התיה
 ,(ירוחאל טמשנ וא טיבמ םואתפו ךלוהש
 6 660860 b") לע ב'ר ןויכ ילוא ה"יחא]*

gurückprallenלבא  nbתומוקמה רתיל השעי  
 יתעדו הז ןכומב wes יאש opus" 'וריע 'וריב
 pi" איה ל"נה תינוי הלמהש יוועל 'ה תערל הטונ
 ילבמ שונאב שונא ענפש לקועמו תימומקע ךרד
 סדספופ ןהה 'וכרב 'וריב ג"ונבו הזל emp והארש

 N'yD מ'ד א"פ ז"ע 'וריבו סרסויפ ס"שרהמב לבא |

 ןהה ב"ער ה"כד ח"פ 'וריע 'וריב ה"נכו םורווספ
 Y^ ,הכותל ר'הרמ וא ה"רל הכותמ קרז סורסויפ

"bowחכשנ ג'עס נ"ד ז"פ  jb(וילגר) סורפויפ  
 אוגלו אפויפ ןמ ס"טב רימאטיז 'דבו [וינלד ל'צ]

 — ([ש"ע 'יפב קחדנ השמ ינפו

 ח"פ ;ז"מ B'b הדנ א'עס ^n 'מוי .ןבלה לופ ו"מ
 ןירישכמ ,לופ לש ןיסירג א"מ א"פ םוי לובט ,ב"מ

 ib 'תפסות ,לופ לשו ןיסירג לש ט"מ ה"פ
 ג'מ WD nw ,(ביס ידיח) חפט yp ןירישכמכ
 י"כב ה"כ ןילופה ץובקהו לופה לע . .ןיסירגה לע
 «m ןינולמגה ןילופה ג"ונבו ב'פ 'יאלכ 'תפסות
 א"פ bv לובט ש'רב היכו ב"פ 'יעיבש 'תפסותב
 י"ט שיר 'תפסותב ונינפלו 'תפסותה Dr ב'מ
 ןיברעמ ויה םינפייזהו .לודג 'יפש ןלמג ע"ייעו .ייל
 y'"y Tun ג"יפס 'יטפשמ 'תליכמ p" לופב לוח

 -- [ש"מו 'ה ןלפ
 -paulium, paule יעצמא ר"למ אָלווַפ =) אָלוְויּפ *

umומכ  palliumי"לב  máy.ליעמ  

 "np ו"לפ 33 Oberkleid, Staatskleid) רדוהמ
 ךכיפל , ,.(גיּכ /6 תישארב) הלמשה תא «ne םש
 ןשיה 'מוחנתב ה"כו אלוויפל ne תילטל ow הכז
 ל"נה 'עצמאה ר"למ אוהו אלוופל ל"צו א'כ "יס חנ
 איוולפל ל"צו אינולפל גה א'ס זמר m 'קליבו
 (yy (זייר :איח) yp ןויליפא שארב ף'לאבו

 .ע"ומב סוילפ

 mOUÀEQV, mamuAauy 'צמא (Con ןולוופ 5

papilio 3/53צמא ר"לב ' bmw pavilio 
Yo ' ww "pon ^3 (Zeltסלמרד ע"ייע  a'm 

 .ש"מו 'ג ןלפ yp (ר'נק

 רעיוביינ Phialus םש לע Phialia ריע םש) אָילּופ *
 : ביואה ה"ד 'ט רומזמ ט"וש 'דמ 9

 שיליפ yen 'ר 'ילהת 'קליבו אילופ הנב סוליפ
 eb הנב

 רוטילופ .ןוקיטילופ ,ןונמוטילופ .ןּוטיילופ *
 , סומלופ ,םילופ ,ןוכירטילופ

 am ילב y'»p םּופילופ .אָסְלּופ ,סוכְרַמיְלופ

 ד"עס ב'סד n'b 'ציב 'שורי )0 תוטוסילופ *
 לעבו ןלטלטל רוסא תוטוסילופה

 ושוריפ לבא תוטוסל יפח הפי man הדעה ןברק
 b m) הטוסל ןינעמ אוה «c ןוכנהו ןכתי אל

Doy 

 ,אָתיִרְּבְמּופ , אָתיִדְּב D םשו DD ע"ייע םּוּפ *

jm e7  

 ולטנש b pub^ עיייעו טוטרמס 4:-/ פ'למ ייפ ילוא וא i) יתו ליימרו (5  ,סודסוופ v5 Ya יזכב (? .טוטרטס 7223
*" 

 ,ב"ר ירבדב m3 וקייד אל 79 wm ריטב רעלזייא
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 ןכו nnb העונת ןינע b^ וטושפ יפל לבא ערז
 התכח התזפ ןוקירטונ שרדנ :ה"נ תבשב תזחפ
 ,אזיזפ אמע pub התזפ ןוכנל י"שריפו התלז
 שארב ף"לאבו .'וכו תאטחו ךמצעב תרהמ התזפ
 b" לוקה תעונתל לאשוהו ,נ"שו םיזפא ע"ייע
 ןכו לוקה עמשנ ריואב לוקה nyun "y יכ ללצ
 הקש טיפ יה הש ןזפמ YD ד"פ 771523 ושרד

snmשרד כ'או זזופ ולוק וילע היהש ןנוסמה  
 ap ןושל םדוקה 'עמ דועו העונת ןינע מ"למ זזפמ
 וניברו תוריהמ b SPI^ םשהו WIE ראותהו

"bאבה ע"ייע א"עב  [rns — 

 הנוגמו השק 5? פ'למ וניבר 'יפכ אָויזָפ =) זזפ
(hart, verüchilichפב ' "DNןיינמ 'מגב ע"ר  

 'ובותכד ג"סבו yb") ח'פ תכש) ערז תבכש תטלופל
 יתכא הינדואל mew םידקד אזיזפ אמע (.ב'יק)
 ה"יחא]* .לכסו השק םע 'מולכ ותימייק וכייתוזיזפב
 אמע י"שריפ הארנ רתוי לבא ל"נה פ'למ ילוא
 'ותכב 'יגו ,(תבש) רהמנ .py ,('ובותכ) לוהב py אזיזפ
 יתכא וכיינדואל וכיימופ ותימדקד אזיזפ אמע
 וכייתיזחפב יתכא םש תבשבו ותימייק וכייתוזיזפב
 N^ אזיזפ אמע םוקמב ךפיהבו ךורעה is^ ל"צו
 — [אזיחפ אמע nat) סיד לצא) 'קליו פ"א ס"ש י"כב

"nas ייע החפשמלו םכחל (יטרפ' cU» D 
sspג"ע ד"כד ט"פס 'טוס 'ורי ףיסוהל שיו  

 ^ ,פ"ב אנינח 'ר ..פ"ב ללה ,יזפ רב יניא 'ר "יעו
 ,פ"ב קחצי 'ר .פ'ב Dv" 'ר יפ"ב ןנחוי ^ .פ"ב הדוהי

 .ה"דסב פ"ב ןועמש ^

 p ע"ייע א"מ א"פ ריזנ (תוריזנ יוניכ) חיזפ *

boy bip *5. 0202: ם'למ  O24,שלח השענ  
 geschwücht sein, "en et) הפרו

 לוע הילע noy אלש רע רד"יפר יתבר 'תקיספ
 איהו תורוש היניע לוע הילע הלע תווש היניע
 השענ תלזופ 'יפ לועב תלכתסמו תלזופ תפלחתמ
 הילע תולעב תשלחתמ הרפה 'מולכ הפרו השוחכ
 m ןיעה לע תלזופ non הבש ילוא וא לוע
 ןירוכע .היניע ושענו היארה «n שלחתמ השוריפ
 הלמה b "y" ,ל"נה "סרפ הלמ b pi^ ןכו

 י"כבו אזיפ 2755! ח'יר 'יפב היכו ₪

DWץוכקה אוה אָתאְוָּפ =)  Dאָתָּפ ,אָתאָּפ  
 הנכלת ףופטו ךולה Glaarlocke רעש תעילק

 הייחא]* יןפקמ ןוהתוופ 'גרת Qe si) ייעשי)

 ive Pnmesi" ו'ופד 'גרתבו ןפקמ ןֶהְתְפבו ג"ונב
 ןישולת תורעש תעילק תוירכנ תואיפ תורשוק ויה
 תופקא דיחיהו ש"ע אתאפ ,האפ 'עמ אוה כ'או 'וכו

 — [ד'כ ,'ג 'יעשי 'גרתב אתאפ

 ךוע לכ "ייע קּופ ,ץופ ob , עּופ ,אָּתְסּופ *
 Y ילב ךרעו

 'תפסות (0:.1ע9 הרונמ 4« פ"למ ל'נ) יטקּוּפ *
 תיב הב שיש יטקופ ב"פר מ'ב ^55

 אלו סנפ vran yn 'פדבו 'וכו האמט ןמש לוביק
ymלבא .פ'לב ןכ הנינע ל"נה הלמ םג יכ אוה  

 .סנפ ע"ייע

 ,אָמויִרּופ qb eme ,אָרּופ mb ,ןירקופ *
NITEאָתְרופ .אָסְרּוּפ .סונרופ . 

 .ו"יו ילב y"y אָתַופ ,שּוָּפ .

 geliutertes אזיפ ר"אלב רוהט בהז p^ מ"למ) 15
  p'b3 (Goldתחלגת םוי 'מנב ז'עב 6

  Gamולתו (* יזיפ יזוז (ע בר א .לקתמ ותיימ
 .היראוצב היל  mos(תינ יישיג) ןיקזינה 'פד הדגה

wm" אמיליא. Cao הכיא) זפב םיאלופמ[ה] יאמ 
 אלא 'וכו אזפב ןפחמ  pois vow.ןיפויב זפה תא

 ילקתמ איתרת :םשו ,אזיפב יפחמ ג"'ונב ה"יחא]*
 אזיפ אריתסיא  mmo'גרתב ץובקהו .'וכו אמלעב

 ,ח"כ בויא ^ Yאָּיַזּוויִפ ינאמ  "bםילכ  rebאבהדמ
 — rns] אבה ע"ייעו אנינס

 ןכו תוריהמו העונתה תולק ןינע מ"למ ne =) זפ
 ^5 וניברו flink sein, leicht bewegen ,ק* ע'לב

 ל'צ] (השא) המב 'פד 'מגב DES "y) א'עב
 (* התרזפ g^ ('א תב ח ה תזז פ 6 ה'נ תבש) [המהב

nivישארב) ומכ ערז ' OU oיעורז וזופיו  
nns Tומכ וזופיו וניבר איבה כ"או  

 'מגבו «me ה"ד : v5 'טוסב י"שר «b^ וצופיו
 ח'צפו ז"פפ ר"בו ד"ע ו"מד ב"פ 'וירוה 'וריבו םש
 בוט רחוש 'יפו ט"לפ א"רדפ ה"פ לאומש 'דמ
 תבכש רוזיפ לע קוספה הז כ"ג שרדנ םש "ישארבל

oA 

 .יד ןמ שבתשנו * aai Cyr bus י"כבו n'y ייפב היכו (* .ר"פדבו י"כב היכ )!

 א"עפרב לבא bm" יייכב m/3 )^ .סייטב b" ו"ופדב לבא ימאו ר"פדו ביה טייק «v55 po הייכ (* wb Des ס"ש

spon unb 

Drm 

? vti 
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 יתעמשו אוה המ ועדי אלו םינומזפ םיטויפה
 ןושארה בויא ןעיו 08/72 בויא לש 'גרתש םירמוא
 תואחסונ הברהב יתשפח ינאו הקעצ ןושל םיזפו
 לבא כ'ע 'וכו ביתאו קר יתאצמ אלו  תוקיודמ
 חנומה 'גרת די בתכב ץנוצ לודגה 'חה אצמ ןכ
 םיטוקלב ה"כו GÓ7 איזעאפ  עלאגאגאניס) איספילב
 בויא "jp אינירבאטנאק די בתכ רצואב םינטק

^w) pipi115 רצ יססעניס רעללישל המרב תוינב ( 

 איבה גרובסניגירב חנומה ןטקה ךורע די בתכו
 וויט תומש) םירמ םהל ןעתו 'גרת אמזפ 'עב רוע
 'רו )68 םעלרעפל wes "y ןוהל (mere (א"כ

 םינויצ ינש כ'ג איבה תופוסא לש י'כב לעירזע
 DU סעלרעפ ןומזפ םשה vr לע 'יפו 'גרתמ הלאה
 תופוסא רפסבו הנעמ ןינע ;sn (ססארג m םשב
 אוה min ןושל ןומזפ ןירוק המל ראובמ ומצע
 ותוא .תונשלו רוזחלו תונעל אוה ביבח 'מולכ
 yen רשאכ [אנהכ 'רד ל"צ] (וגאמיד) 'תקיספבו
 ואיבה כ"ע הידיד אמזיפ רמוא ולש תוביבח רמול
 גרובסניגיר ךורע "3 לעב b^ ןכו םש סעלרעפ
 "ימושרה תומוקמה רתיבו 'תקיספב יכ רבדה תמאו
 אוה לבא יתראיבש ומכ תוביבח o^ אמזפ 'עב
 ונינע ps םגו ןומזפ ןבומל ךייש ןיאו ל"נה פ"למ
 תערכ 64/6 וא סעלרעפ תערכ אמסוב אמסב
 תלחתב המושרה e'bb אוה ר"'נעפלו .םש ץנוצ
 ןוגינה תעשב לוקל דחוימ רדסו ןפוא הנינעו 'עה
 ויה «jun רישב םינומזפה יטויפ קפס ילבו
 םימעפ ןירזוחו ןינוע תסנכה תיבב םעהו םיררושמ

mo maהז ןיעכו םיזווחה  nmaםיה תריש  
 לודגכ הריש ורמא דציכ ו"פר ID" 'תפסותב 'יאדכ
 לע וירחא ןינועו תסנכה תיבב ללהה תא ארקמש
 קחצי תריקע לעב «pin .ה"שע ^« ןינע לכ
 בושחאו n/5 (גרובסערפ יפדב Yo רצ) "now רדסב
 םיקרפה ןיב םתוא ונעי רשא םה וללה תולמהש |

 אוהש הנעמ תיבל תיבב ןינועש םיטויפב גהנמכ
 'תבושת כ'ג יייעו כ"ע oven לכ ללכ תנווכ ללוכ
 רבדה אוה ן"ומזפ תלמ ןכו ד'ר D^ שאגימ ןבא י'ר

 ןושל ילעבש הזו mas םימעפ ורמואל ןירזוחש |
 םעפ וירבד תונשל nnn שיאה תא םיארוק הז
 א"נאמזפ תובר םימעפ רבדה לע רזוחו םעפ רחא
 תיב לכ לע snm בכוס םלועל תויהל ןומזפה ןכו

mmהז יפ לעו כ"ע ןומזפ והוארק רישה יתבמ  
(Pismonםזפ 'עב יבשתה ל'זו : popןומזפ קיתעהל שי | תצקל  .C Refrain. 

 לז * (ומזיפ =) ןומזפ * =

 תשפוח ורועיש זאו שפוחמ שפחב שפח 'יסרפה
 ש"מ ןויכ הזל ילואו הנהו הנה תטטושו היניעב
 שי הז יפ oy ש"ע ונדמלימ אילפ 'עב וניבר
 ,םש 'קיספב py ריאמב אבוה א'זה ש'מ ןקתל
 ולזפנש לועה ןמ םיניע mm :םש poo לעפ ג
 וליפכש וא ולפנש : םוקמב א'זה ןוכנל man ןכ
 לש יניע וקדב "פו רחש הל ןיאש 'ואחסונ לש
 לועה jb תושולחו תושוחכ הנהש ואצמו הרפ

 .םש רפוסמה ןינעכו

mit eigenthümlicher Stimmmodulation ם'זָּפ * 

  (sprechen, singen,ש"מו ןומזפ ע"ייע

 הבחו ןח תבהא AMA ם"למ ל"נ Nbre =) אמזפ

(Liebe, Wohlwollen, Gunstאתקיספב  

 יכ ינצלחי 6א"ק רצ כירד 'קיפפ ישילשה שרוחבד
yenיילהת) יב  C3 n^איה הידיד אמזפ ןנחוי ר"א  

 תוריזפ י"לב ב"א) — אתיירוא יל ןתימב ma תקלס
 א"ער זמר .vv 'קליבו ה"יחא]* ,(תובידנו
 yen יכ ינצלחי 'תקיספה םשב איבה «Y'y my ףד
 יל ןתימל תקלפ ידיד sene ןנחוי ר"א יב
 ש"רו ל"מר יכ עדו .ךומפב p mp" אתיירוא
 ותנווכ יכ ב"ר ירבדב ושריפ DU 'קיספ רעבאב
 ףראטסקוב רחא הזב ררגנ ב'רו 900% י"ל לע
 תובידנו תוריזפ הלמה וז ןינע ןיא לבא ןכ בתכש
 mmm 0660 "y "b יוועל 'הו ריבשמהו 350
 לע רשא קוספה ןבומל שורדה זא ליכקמ ps לכא
 יכ שרד כ"או 'מושרה 'יפרפ הלמ איהש יתעד ןכ
 הלגנ יתקדצב אל 'מולכ הידיד אמזיפ יב ץ פ ח
 דרי יכ התשע איה ותבחו ותבהא םא יכ ה"בקה
 םולשתלו ד"ויב 'ינה רקיעו הרותה יל תתל יניס לע
 'תקיספב "אדכ ם"ימה שיגרהל ךירצ תלפונה ן"ונה
 ט"ושב (Cb 272 onn וב ץפח יכ והליצי שרדנ ןכו
 'ס 'קליב ה"כו היב תקילס ידיד sere ב"כ רומזמ
 םהינשב רמול ךירצו וקילס ידיד אמזיפ ו"פרת זמר
 nm -- (yp לע ל"ר היב תקילס היריד אמזיפ
 ע"ייע תראפתו הלהת ל"נה 'יסרפה הלמה ןינעש

 - ןוקימזיפ

que +לוקל דחוימ רדסו ןפוא ל'נו ןומְזיַפ  
 טויפ ןימל .לאשוהו QUÀ פ"לב ןוגינב

 .לינה יושתו הריקע לעב לע כיג ריעה אוהו םש ץנוצ יייע (* aem ךרוצ אלל pvp orm wel זימיר לש ןוקיתהו ( / וור 1
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p? nb - pere | הש 
Cainטשפומה םשהו  "mbרוזפ :א"ע  

 «p לובט ,'וכו םלועל האנהו ןהל האנה םיעשרל
 קרפ 'ב 'שרפ ערוצמ ארפס ,ליעל y" ג"מ ב"פ

 .רעיש רוזיפ 'ב

 ימויד 173 (םינפב p" תובית ישאר) בשק רזפ
 ךומסד 'מגב הברעו 36 'פבו 6«

 םייפ 'פ, C'D ה"רד ג'רבו )75 m5 יכוס ללהה
 t C םילגרכ סייפל ןירזוח ינימשב (:היג יכוס) ןנתדכ
 ןיינעל םימי ןייז ותוא בושחל 5335 nne" ןמז
 ( 6דיכ ק'מ) ןיקשמב ןורחא 'פב שרופמכ תולכא
 ינימשו amm גחה ינפל sn Dv 6 אניבר רמא
 לכב ןברק 'ק C. םישלש ןינעל א"כ ןאכ ירה ולש
 ,ומצע ינפב ריש 'ש ,דחא רפ ינימשבו םירפ םימיה
 "הלפתו ןוזמה [תכרבב ל"צ] (תכרב) C הכרב 'ב
 פישב) 'כוסב ח"ר 'יפמ תואב ms קתעוה ה"יחא]*

Geomילב ה'נכו  n'5ט"וי ד"פס 'כוס 'פסותב  
 ומצעל לגר ומצעל jor ומצעל prb גח לש ןורחאה
 א'מ) 'יאנש ומצעל הכרב ומצעל ריש ומצעל ןברק
 תא וכרביו םעה תא חלש ינימשה םויב 0"ס ,'ח
 — ['כוס 'ופסותב 'ייע ריש ןינעב ת'ר e^ 'וגו ךלמה

 vazr שיראוצוהב vazra דנעצ לב sue =) רזפ
 Keulo) ץפמ ילכו bm טבש 2(  פ'לב

 'פד ג'"סבו 6.ת"כ ק"ב) דכה תא חינמה 'פד ג'רב

 ארזפ טוקנל (ביעפ טיצ ב'ב) וריבחל תוריפ רכומה
 b ףוקזש C דוקינל ןירוק ןכו ese ייפ ביתילו
 י"שרבו טבש י"ע ארזפ ק"בב ח'ר 'יפ ןכו ה"יחא]*

ovלזרב טבש בוט רתוי הלמה תרזג יפלו לקמ  
 ןכו bra ושארב רשא טבש אוהו ץפמ ילכ וא
 pow הדנפ סרג אוה ךא ץ פ מ ארזפ 322 ה"מגר
 p^w י"כב אלו ונלש 'מגב אל יתאצמ אל oan וז
 ןינע זא איה תיתימא (DN (מ"טשב ה'יכו ארזיפ 'יא םשו)

 (páeze) ירגנוה 'לב ןכו 5b a5 םילב הדנפ
— [páleza 

blasen, wegblasen, (ש"ע חפנ 'עב ורקיע n9 

(aufblasenםיחספב סרפה תיב םדא חפנמ  
 חפנמש p" "שו ביער ב"צ ייחפפ השאה 'פד ג"סב

 תחרב הרוז ןוגכ וב ךליל הצורש םוקמל רפעה
 רבוע הרועשכ 'יפא םדא םצע האור וניאש ןויכו

erbe) pteלענמ ₪%)% ,ש=% . Schuhדועו  
 תבשב ק"פד 'מגב (םינפב 'ייע .םייסנכמ

 (.ביס (!n3 םייפגמב אלו .ילצמו יקמזפ טיקנ 69
 'עב ונשריפ רבכ יקמזפ Ü הנח . רב הבר רמא
 ףיסוה הלאה םינויצה ינשל ה"יחא]* = .םיפנמ
 Rb 'ועובשד הז דוע De 'עב איבהל וניבר
 ינאסמ b^ .ב"ס תבשד הזו ^« וכייקמזופ ופולש
 ,^ תבשד יקמזפ ןאכ םג ללכש ומכ 'וכו אדבילד
 הז יכ קפס ילצא ps לבא 3D םשד .יקמזפ םע
 אוה רחא ןינע םייפגמ ושוריפ רשא .ב"ס תבשד
 םיסכמש םיסנכמ 55%: = %<=-% תייסרפ הלמ ונייה
 ש"ע םייפנמ ןינעב וניבר "יפש «cn קושה לכ
 'מושרה פ'למ אוה 'ועובשו .'י תבשד הז לבא
 jm 'לב px (GO שיטע סעלרעפ 'ייע) ךרעה תלחתב
 בקעו חט RE םילענמ השוע .ץנאציב

 — 43b] פ"לב ארקנ לענמה

Ruhm, תראפתו הלהת as alb (פ"למ ripara + 

  (Lob, Stolz'דמ « D'Yרומזמ ^ mאבוהו
 וטבשל ףרועה ןתנ ימל ג'סק זמר 'ב לאומש 'קליב
 ךיביוא ףרועב qr (ח :טימ יישאיב) 'אנש הדוהי לש
 mw יל התת יביאו איט 22 ביש) רמוא דוד ןכו
 (ז וגיל יירבד) יאנש in ילש ;וקימזיפ דוד רמא

nanא ט"וש 'מבו 'קליב נ"הכ 'ונו הדוהיל " 
 כ"ע השוריו הנתמ שרפמה (b^ ילש ןוקירמזיפ

pom ^nתירקיע  "biימולכ ל"נה פ"למ הלמה  
 טבשמ אוה יביוא תא חצנל יתלהתו יתואפת
 nbl .ךיביוא ףרועב TT  רמאנ הדוהיב יכ יתובא
 תויסרפ תולמב sm .אמזפ ע"ייע n»n הלמה ןינעש
 ןוקירטפ 'עבו .עודיכ ל"זרדב 'ק השענ הביתה ףוסב

 .הלועמה איהו ח"צפ ר"בה 'יג הארת

 -zer דרפה ונינעו wa םע ףדרנ מ'למ) רֶזָּפ *
(streuenיוכרב 'תפסות .ג"ס 'וכרב ל עי פב  

 הפ 'עו שנכ רדב ע"ייע ט"פס 'וכרב 'וריו ז"פס
 לועפ ינוניב .ןסנכמ ינא . . ןרזפמ ינא ד"מפ ר'ב
 רוהט הכודמב רזופמ היה םא ג"מ ב"פ םוי לובט
 לעפתמו לעפ תנ .וווזיפב הצוו אוהש ינפמ

navז"ט : mnm3 'טוס 'תפסות 'e3התחנמ  
 ל"צ] (תרזפנ) 'פסות י"כבו ןשדה תיבב תרזפתמ
 wu רזפתנו Yos ר'ב .ןשדה mais [תרזפתנ

 .יבשתה y Prasser יארמ רתוי תועמ איצוהש רמולכ ןרזפ השדחה ירבע 'לב ראותהו )? .םש (cam םיפגמ יייע (1

 םוקמב ח"ר ייפב 3/3 אניבר ל"צכו )5  .ח'ירמ ייפה הז הכוס 'ופסותה ואיבה ןכו (* .םילגרבכ ג"ונבו ^n "יפב היכו (*

 דוקעל תועטב ביה יייכב )8 .חייר ייפבו טייק ייכב ןוכנ הייכ (? | .קימב ^m ייפב ה"כו (5 .םש ייאדכ בר
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 סישב ספדנ) ח"ר 'יפבש ותוארב וניבו םג הככ

Cmוריב לעפאבו .איעפד יציב "גה ' "mbב'פ  
 e [ןילימב jnes (דיי n"5; איש) םהב טעיו ביה

nb — nb5% 'א  n» I. ^bחורה  
 geblüht sein e Ul e-B) ע'לב ןכו הטמלמ

 א"ר 'פד ג'רבו (e nie) ןינמוט המב ?e ג'רב
un) wwעשילאכ יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפת (ל'ק  

 Cn3. ןשיי אלשו (*ןהב חיפי אלש םיפנכ לעב
^bרכוע 'גרת ב'א) -- הטמלמ ןהב שטעתי אלש  

 תירי mma voy G3 «m ילשמ) חור «bm ותיב
«quneיתאבה םשו 'א חפ ע'ייע ה"יחא]*  

"anהמל יתעדי אלו ,'טסקובב ה"כו אתחופ  ^p 
 לעפה .ז" ז"עב ןינעה ma לבא ,הז ןבומב 35
 תרזוח הניא וז nmenv םשכ הרמא nme : םשהו
 םשכ .+ . + החירפה ס"ש י"כבו ^« ךכ המוקמל
 : ו"כד י"פ 'וריע 'ורי — ל'נ ןיאו .יוכו וז החרפהש
 .ט"צ 'וריע ילבבב 'יארכו החיכב ל"צש ל"נ החיפב
 לכ ש"ע הכיפה man השמ ינפו ,וחיכב ע"מב יכה

— [pn 
nbחפ =)  "wלעיפב  men ^bןינועבצ ינימ  

"mהשוע  Figuren zeichnen, pv» 

mahlenלבא  '"yםיתבה תקזח 'פד ג"סב (םינפב  
v»ןירייכמ ןיא 6 יס  perיפ הזה ןמזב ןיחייפמ  
ps,6 רייוצמ ש רהאל תיבה ןיניבלמ  jua 

 ה"יחא]* "שדקמה m3 Cw seb הזה
 ןיחייפמ ןיא b^ ם"בשרו .ב"בל ה"מגר 'יפמ קתעוה
 יתשריפ הז ey s'y" ןינועבצ ינימ לש  תורוצ
 ומכ אוה ןיחייפמ תלמש כ'ג 5^ לבא yn שארב
 יפריא י"כ 'פסות יכ היארהו הֶאּופ םשהמ ןיהייפמ
 ע"ייע הייופמ ינוניבב לועפה 'ומורתד ז"פס איבה
 ןיא 'פריא י"כב םג ב"פס ב"ב 'תפסותבו .'ג האיפ
 3'3 ,תייחופמ תיב לועפ ינוניבב םשו *(  ןיחייפמ
 . ; ןימחפמ 'יגה ס"ש י"כבו תחייופמ . . רצח םש
 ,ןיחייפמ ןכלו ש"ע םחפ ןמ ונינע כ"או תמחופמה
 רפאל םש אוהש me םשה ןמ ורזגל שי תחייופמ

— [Russ רוחשה 

mb םדוקה 'ע ףוס "y me םשהמ 5'» nb 
  (schwarz bestreichenןמ רדונה 'פד ג"םב

 הייחפ הבר אלוקיד לוקש (א'ער א'נ םירד) לשובמה

 םירבועה ילגרב שדינש סרפה ms ששוח וניאו
 לודג ללכ 'פד ג'סב חספ ישועל רוהט םיבשהו
 םושמ בייח  תיכוכז ילכב (' חפנמה Cmy תבש)
 שיטפב הכמ םושמ בייח המל ייפ שיטפב הכמ
 תיכוכז ילכב חופינו תוכתמ ילכ ןירררמ שיטפבד
 חפונה (ו"מ א'פ ןירישכמ שארב xm ןכ
 ופכב ןישדע לטונה b^ ןקדבל ("י דכ םישדעב
 ףדרנו חפנ שרשה הייחא]* .ןקדובל ןחפונו

mb nyע"לב "ייעו) חורה תבישנ יפו מ"למ  
i?ליעפהה תארוה לקה תארוהכו  muהמ כ"ג  

 המ mb ךייש הארנכו 'ג חפ 'עב וניבר איבהש
 כ"פ ר'רמב ל קב :«nu .ש"ע 'ד no 'עב איבהש
 .ורעצל 'ולכ ושפנ תא חופל ולצא qom ינא המ
 ,ןוהשפנ חפיד דע 'א י"רת QUO יא'כ 'רמב) חפנ דע
 ץובקב קרו ם ש ב הלואשה הארוהה וזב הברה ןכו
 ואצי :'ב Uy ,שפנ יחפב iP אלש ידכ : ג'כ ה'ר
 אבוה) ,ג"כק דצ כ'רד 'תקיספ ,שפנ יחפב וינפלמ
 ,שפנ יחפב םשמ אצוי mm) (Yo יר ייעשי 'קליב

nivשפנ יחפב ותיבל ךלה :ז"כק , pw v'753 
 מ"ל הזל בורק םינושארכ שפנ יחפב ךליל םכפוס
 :חופיש דע 'פ ר"שהש טשפומה םשהו .שפנ חפמ
 רבכ אל תויכלמ לש ןלילב החיפ םינכאש דע
 ןינע b^ 'וכו םירצמ לש ןלילב החיפ יתסנכה
 הפיב אבוה) 'מוחנתבו Kühlung תחנ לש תורירק
 סינכאש דע טעמ וניתמה ה'בקה ses ^an (לוק

meר"משב זגור לש החפה ךפיהבו .'וכו תויכלמב  
 ,ושעש לגעב םלועב nme ונתנש לארשי ג"מפ

neע"ייע הטמלמ השיטע ונינעש  sineדועו  
 ה"ר 'ורי Wind, Hauch T? ^b אָקּוּפ ר"אלב םשה
 'גרתבו .נ'שו vm) יה"ח) על ע"ייעו mp : ח"נד ב"פ
 הבקנב ט"כ ,א"י ילשמב םשו אחופ ב"כ ,'ל בויא

 - [אתחפ ס"טב 'יסופד תצקבו אתחופ

 תעדכ בוט רתויו םדוקה 'עמ וניבר תעדל) חָּפ
 schreien) קעצ b yb^ ,יִעְּפ = יחפ לעפמ ב"ר

 p^ .ןאמל איחפד יעיב (א'ער UO 'ציבב ק"פד ג"רב
 תמשנ ויפאב חפיו ('ז ייב "שארב) 'יתכדכ הייח
 p" ב"א) — )5 5 'קזחי) םיגורהב ne .םייח
 ,(תקעוצו העופ םיציבה ב תלוגנותהש איעפ
 p" אלש ע"צ תצקו ש"ע י"שרב ה'כו הייחא]*

nas nva (!זיפס  "àחפונה ד"ע . *) "yשיימ תבשב אברכ (5 .ייבא תערכ (+ ונינפל ייל )3 ,אנליוו סישב חייר ייפב . 
 ' - 7 "רר הר 6

 רייכ עייייע רייוצמ ומכ y/bs mm ביה י"כב 'יאדכ רייופמש ליצו דייופמש ע"פדבו ה"מגר 'יפב היכו ט"ק י כב ה"כ )
(C .) m" orm3" חיימגר ייפב היכו  wp vin "aסייט לבא  annןיחיפמ ליעפהב ג"וגב )5 . 
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 טשפומה ם ש ה םשו 'ב זפ ע"ייע א"עס ח'פ
 התוזחפב התוא האו :שארב ר"'כיא ,וכייתוזחפב
 האר . , הזחפב התוא האר : א"כק כ"רד 'תקיספבו
 םשב א'תת זמו 'ס 'יובד 'קליבו ןזחפב ןתוא
 'קליבו ןזחופב . . הזחופב התוא האר 'תקיספה
 הכוס v^ .ןתוזחפב . , הזחופב ו"נר ^ D' ייעשי

GNIDDאזחפ ואותהו .אבה ע"ייעו אָתּוזְחַפ  
 6 גייר א'ח) יפא p' ךורעה b^ ב"ער ro "ילוחב

nopי"שרו  p ^bייכ ץבוקב ה"מגר 'יפב ה"כו ה ש  
 פ"למ ילואו כ"ע yy תכיתחכ השק Com ילגנא

 — [תיחולחל םוש ילב שבני שי

 ^Ver- m םדוקה mw) לש ס'למ sme =) זחפ
Cworfenheitףדגמה 'מגב תותימ 'ד 'פב  

GUys rn uuo)יפ ילגמ אקר והיזהפא  ךדיאו " 
 עמשימל אכילו דובע יכהו יכהד ילגמ אקד והייחרוא
 והייחרוא ג'ונב ה"יחא]*  .םולכ םהל רוסאש
 'וכו אוה אחרוא פ"א ס"'ש י"כבו ילגמ אקר

 אלו ומוקמב ס'ד Uy והיידבוע  קליבו ש"פדבו |
 — [ךורעה לע ריעה

 םימורע ופוג יקלחש דע עורק דגב שובל 'יפ) חַחָּפ
 in zerrissenen, den Kórper nicht ganz םה

(bedeckenden Kleidern einhergehenארוקה 'פב  

 by סרופ חחופ Cv2 הליגמ) דמוע הליגמה תא
 םידי n3^ וידנבב ןיאו עורק דגב שובלי b^ עמש
 (יג , ,יכ .ייעשי) ןנימגרתמדכ תומורע Cvv אלא
 ךילהד «ne ףחיו םורע והיעשי ידבע ךלה רשאכ

 קתעוה ה"יחא]*
 .ב"ער ד"כ 'נליוו ס"'שב ספדנ 'ליגמל nma 'יפמ
 nm (ו"טלה ד"יפ) pip» תכסמ 'ליגמב איבה י"שרו
 nme םירפוס 'סמב ג"ונבו v'5 ןיארנ ויערבש לכ
 שרופמ ^r 'וכו םימורפ וידגב וא ויערכ םיארנה
 תומורע ויתועורזו ויפתכו וידננבש ימ nme כ"ג

 וידי יליצא תחת רוזא ןיאכ וילעש ודגב אצמנש
 'גרת איבה י"שרו כ'ע חחופ ארקנ הז ןיעכ הטמלו
 יופסותה וילע וגישה רבכו ונינפל 'ילש 'יעשימ
 איבה י'יעשי לע 'יפב לבא ף"ירל yip ן'רב "ייעו
 ס'טו תחופ 'גרתב W^ 'יסופד תצקבו ש'ע ןוכנל
 עדו €« ד"פ 'ליגמ 'תפסותב ה"כו nme ל"צו אוה
 עצמאב ןכו חחפ ה'ד ןוכנל s" ר"פדבו ךורע י"כב יכ
 yn' עצמאב ןוכנל ו"ופדבו החפ ה"דב ע"פדשבו

 ."ףחיו nne והיעשי ידבע |

nnb — (me =( ns | זש 

 תיבמ התא תרפכו "C ^ תישארב) ומכ B5" ארפוכ

 ג"ונב ה"יחא]* .יופיח pip [רפוכב] ץוחמו
 וניבר ^3 םאו ן'רבו י"שרל םחוימב ה'כו הייפח

 — [ךועה שארב רומאכ אוה זא איה הנוכנ

 *  NIB ,NEBמ"למ)  neס"לב  ^b Nnbתשר |
 3 פיל ! 'לל 1

"y (Sehlinge, Netzלהת גרתב  | Dה"פ |  w^ס"לב .זחפב ןירבע ןול ימח הוה דכ  

 155 ;'ה ,'ו ילשמל ; 'מ ,א"מק ;'ז ,ר'כק ;"י
 ," ב"כ בויאל ;'ז ד"כק 'ילהתל ץובקבו

"mb *מ"למ)  ^eדרחו גאד  sich fürehten, 
Gitternס תוכרב ליעפהו לקב 'ייע ', 

^nbbא"יק  »'ybר"בד לעפ תה א'ער ב'יקו  
 מ"ב .'ע 'יטיג 'ייע אדחפ ר"אלב nb םשהו א"פס
 imn הידחפ ליצ (om )3^ יינעת v5 ב"ב : ו"ס

 ה"צ D" .תחדפ ע"ייע א"פר p^3 'יחספ (הידוחפ

 | ותדחפ לכה תא 'פ ר"להק מ"לכ נ"לב רועו ב"עס

 .ןתודחפ אלו wis nn ח"יפ ר"'דמב ,מ"המ לש

"TIS *םידחפ 555(  (Godenךשא חורמ 'גרת  
C3 ae» "p"ןידחפ םירמ  "yורוכב ' 

 "יע ןחיפנ יודחפ י"רתבו .ךשח ,ךשא 'עו :ד"מ
o09«. 5 8 כרת  Gn aT m 

nne * (ץובקה ninpאָתְוְחַפ ץובקה החפ ר"אלבו ) 
annעה הז טשריפל מ"וא 'ייע ם"למ ', 

 .'ב nnb ע"ייעו

 übereilen תוריהמו העונתה תולק 'יפ מ"למ) זַחַּפ
 B^ דועו stolz thun תואג ןינע 255 ע"לבו

 ירדנב 'גב "רדנב ק"פב übermannen) רַבְג

 יתלכתסנ (ד"פ יוריזנ יתפסותב היכו :יט) / םיושכ

 וילע ורצי ץפק b" ירצי cy זחפו ילש האובב
 )1130 בכ ש מ הריבעל רהרהו האנ mes םושמ
 ('ב D) תישארב) הז מ"ל ב"א) — ('[רכז ל'צ]

meלא םימכ  cmnה"נ תבשבו ה"יחא]|* | : 
mb wmןוקירטונ ןושל  yvyח"צפ ר'כבו 'ב זפ  

 םיזחפכ תישע : םשו , תינז תאטח nme שרדנ
 ose 'ל שרד ט"צ 'פבו .םימב ןהיקוש ורבתשנש
 הבגו שאר תולק ןינעב («n .ש"ע םינפוא המכב
 לע התשמה תיבב :ח"מד א"יפס 'מורת nva חור
 ב'פ ק"מ v^ .היב ןיקסעתמ prre p»s ידי

poss iseןיזחפו ןיתשו  "snב"ל 'ירבדל 'א , 
nתבש אזיחפ אמע 'קליו ס"ש י'כ -- ושנפ ע"ייע  

 .תומורע ומכ חיר ייפב )* .'ציניוו ריפדב היכ )* ,ריפדו י"כב ('

99* 
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pene:תואוקמב ט"פב  OU)תא לובטי אל  
 xm םוקמוקה לעש תורחש b^ ןימחפב םוקמוקה
 הימחנ הלעש העשב : בזעי ןכ לע )0? ט"יפ ר"בב
 וחינהו שמשה ןמ םישנה ינפ ומחפתנ הלוגה ןמ
 חבזמה תופיקמ vm תוירכנ Dus ואשנו -ןתוא

s mum2 רמוא יכאלמש / G^תינש תאזו  
 ילכב €"( 'כ 'פבו ,'וכו םיטשל תינש ושעת
 אעמיק ןימחפתמ םא ןאש תיבמ ןיאבה ןיקדה ןתשפ
 ושמיש בלכו םח 5^0 ז"ל 'פבו ,('ןידבוא ןה
 םסרופמ בלכו םחופמ on wr ךכיפל הביתב
 iin 'וחנתב) ינענכה עמשיו ונדמליבו C) ושימשתב

C6העשל הירי ומחפתנש ינפמ הנורטמ לכה ורמא  
 תרמוא תישוכ תמחופמ הלוכש תא ךלמה האיצוה
 י"כב ה"כ ה"יחא|* .ה תו א לטונ ךלמה יל
 ר"שהשבו bw ע"פדשבו לטונ קר ו"'ופדבו ט"ק
 ליבשב npo הל הרמא ל"הזב w^ ינארת לא 'פ
 ..םלועבש הטוש יא הל mes תומחופמ m הארש
 תרמוא תא רתויב וילע הביבחש ותשא םא המו
 השרגל הצור תחא העש תומחופמ הידי הארש ינפמ
 .כ"וכאע ךמא יעממ הרוחשו תמחופמ ךלוכש תא
 המ ןהמ רחא ומחפ םא םש ר"להקב לעיפב ה"נכו
 היה ךינש 'פו לדגמכ 'פ ר'שהש  ,ןהימד המו ןה
 ה"פר ינש 'שעמ 'ורי 'וכו הינפ םחפמ ונממ דחא
 yv" ,ןימחפב ןתוא ןימחפמ ז"ע יתב vy ה"נד

ve nobעיצפמו הווכ הזה םוקמוקה המ | .ג"לד  
 ליעל y" םֶחּופְמ לו עפ ינוניב 0«( םחפמו
 mm ךכיפל םשו vb פ'פו ט"יפר ר"ב ר"שהש
 'טוס 'ורי .'ה Dn ע"ייע םחופמו רועכ שיאה ותוא

 'פ ר"תסא ,םחופמב אל שרח ילכב ד"ע ז"יד ב'פ
 y" םֶחַפְתָנ ל ע 5 ת ג .תומחופמ תורדק ותוארהב
 האלהו : א"ל ב"עס ט'כ תבש ene ם שה ו ,ליעל
 ןישוע ןיא 25 הציב ל"נה 'ואוקמ pene ץובקהו

peneהאלמ וישכע םירבדה לכ 'פ ר"להק ,ט"ויב  
 לע דיחיה אוה 'ו ,א"י "ילהתב ene לבא םימחפ
 brennende Kohle שא ילחג ?$e יברעה לקשמה
 הז םש בוט 'פ ר"להק Schmied phb ראותהו
 ראותהו ,ומחפל חפנ : תע לכב 'פ םש ,ומחפב קסוע

npe - nne 
nmeוהוקיתעה ז"כב לבא ב'נש ק"העב ה"כו  

 mnn "am וליאכ זחפ 'ע emp ןוכנ אלל "ירפוסה
 ילואו .חחופ ןטק ב"ער ד"כ יליגמב ה"נכו .(' החפ
 רתיבו xy ה"ד ב"פ 'וכרב 'שוריב ןיחפ רב הזמ
 םשו G'p om ןיחפ רב yi יתאבהש 'ומוקמ
 : ןוכנ אלל p^ 'וריב ס"שרהמו vy א"עב שרופמ

peonb — 

 Yp ייעיבש v" (םימח םימ םוקמ םש) לַחּפ *
xy vosלחפד אתמחל לזא אריעז 'ר . 

 דיעפלו םינפב וניבר b "y ybme^ =) ץלחפ
 3% פ'למ וא רדא 'עב 'מושרה ע'למ וא
(Gebundץלחופה )2 'ילכב ד"כפ ןיסירת השלשב  

 וב ןיכילשמש ילכ p^ םולכמ qub םילמג לש
bar(ד'ע 505 ג'פ) "שורי 'ועובשב ןנירמאדכי א"פ  

 דכ 'ןיכורכ עלב ןילמג עלב אכלמ רובשד איוח
 ןונוילמו םילמג לש ץלחופ ןותייא הינולטקמ ןועב
 הכלה וזכו תימו ןועלבו ןירמוג ma ןוניבהיו ןבת

os 7173077( "דבה תיב תרוקכ שחנ יתיאר אל  
 םשו ה"יחא]* UN 'עב ונשריפ רבכו (א'עס היכ

 קתעוה ןאכד !b^ רוע ןינע אוהש ותנווכ יכ חכומ
 הרעשה יפכ קר ןאכד ןושאר 'יפו "ילכב i'm 'יפמ
 ןה תולפשמ שלש 'ילכב 'יא הלמה וזל םדוק יכ
 מ"ב "ילב 'פסותמ עמשמ הז ןיעכו m" לבז לש

vesכ'ג יא ןילחפ ^3 םילמג לש ןילחפהו לסה  
 'מושרה פ"למו איה (nns ילואו 'ועובש 'וריב
 nna)" תמאבו Gebund הכירכ 'יפו 'עה תלחתב
 ע"ייע הכירכ pip כ'ג ע"לב אוהש ןירובג 'ינה
 ןכו הכבש p^ ם"במרהל מ"יפבו ת"ל aem רדא
 66%, י"למ הז יפל ילואו רבכמ השעמ p^ ב"עב

— [Flechtwerk, T Asxc'AÓg 

ünbמ"למ)  ewתוממוע םילחגל  Kohleראותהו  
Kühler, Schmied "n2לעיפב םֶחָפ לעפהו  

(it Kohle schwürzen un y'b3 nmeתלפת 'פב  

 | ימחפש )3*5 ךתיב ילתכמ Cn 'וכר רחשה
 ןתכאלמש טחמ השעמ mun ל'ז m^ ^b התא

 איבה ל"מר קרו תמא אלל איפסומ ב"רב יקירס יקוב nón םגו תחפ וסרג םירחואמה 'יסופדב יכ בתכ יוועל 'ה לבא ('

 חלשב יוחנתבו ןירבק cy ז"לד ג'יפ יירדנ יוריבו ןינורק (iei םיבורק 'וריב oan יילכל b *) im cei הידב הלמה
"arp no nbימא רילמ ןיכורק ליצו  earruea, earuca, earrueha, earroeium%0ס0וס+ 'מא יילב  .Wagen noy 

 יוכרב יוריב ( | .רכינ התא am סיש י"כב *( «m יייעו ןיטהמ Tip ביתי היחכשא שוריפב 'יא CUy 3 ד"פ
 יוריב (* .יושע אוה pss המכב ןהמ דחא ומחפתנ םא ברב יכ ,פ רילהקבו ןידובא גיונב )5  .בימק 'יס aen ץ"בשת
 [ססרופמ [Y'5 (םצרופמ) אצי בלכ םחופמ אצי on םהישעמ ולקלק ברועו בלכ cn ^an wy 00 א'פס 'ינעת

 .ב'עס חייק mio" ילבב y" תוירבה jb הנושמ xr ברוע ושימשתב



 309 nnb — םֶחָּפ טש

 הזו כ'ע C x3 ז") הינפב הסחפ ומכ ינתוגרגה | ןיחפ רב רואיבל פ"שרהמה ש"מו ליעל y" ימחפ
 דועו םיכרעה ינש ופעתסנ דחא גשוממ יכ ןוכנ — nnb] ע"ייע

 «-5 153931239 19 לע

EMIרחפ  — pb wyneןכו  y'bרצוי 299  
 ייעשי) רצויה רמוחכ 'גרת CTópfer שרח

('B sה"יחא]* ,ארחפ ריב אניטד אמכ  

 יימריל ;ה"כ ,א"מ 75,5 םש an my 'ייעו
 om G'5 0« לאינדב אב רבכו האלהו 'ג .,'ב ,ח"י
 אָרְתּפ ne" (ףסח 'גרתבו ל"זרדבו) wann ארקנ ןכו

"an "yכ .רמבל 'א "« .'ונרת ;ב'כ ביי 'א  
 — n] /3 בויא ;'מ ^YD "pe 'גרת ;'נ

nme "eaס'למ 5"  ^bרבד הזיאל המוד  
Gihnlieh, gleich seinךיצפח לכ 'גרת  

 םיחפ אל םעדמ לכ יט ,'ג 5$( הב וושי אל
v5תירוסה 'טישפב ה"כו הל ל"צו ה"יחא]* —  

 ג"ונבו "23 ה"כ הל םיחאפ אל א"י ,'ח םש ןכו
 רתסאב ינש 'גרתבו אָמחַּפ ם"לב םשהו mb» ס"טב

 — snp] יל vem 'ג ,'ג

 -ein ךעמ 039% O25239 p'bn ל'נ) םָחָּפ
Gerdrückenלאעמשי 'ר 'פב ז"עב  ovo ry)לש יללכה םשמ הארנכו יטרפה םש) הֶרוחַּפ * |  

noneי"פעא  sowהרבישש אל 'יפ .הלטיב הרסח  vד"כד ט"פ 'טוס 'שורי (הזל םדוקה . 
 יטרפה own שי D "ישודיקבו הרוחפ ןב רזעלא ה"יחא]|* .הרוצה הקחמנש הכעימ אלא םירבשב

 ,הריעופ ןב רזעלא .ב"מ ףדבו הינפ תרוצ ריבעהש ןוגכ N n^ 'יפבו
 N'üYP "רוס ןושלמ א תרועפ ומכ ל"נ) smüns * הסחפש לארשי ח"ר ^5 הלטיב אלש י"םעא הסחפ

 ב"כד ה"פר 'וריע ,vv (Sehlund 6 ף צ ר 'מולכ םיבכוכ דבוע לש mam תדובעל
 עלסה קיקנה ןמ b^ אתרוחפ ןמ חשמת ןיאו ב"עס | s pw^ י"שרו .'וכו ללכ «ns הנאו התרוצ
 יקיקנ הככ הקיתעה 'טישפהו רוצה תרקנ ונייה כ"ע התרוצ הכעמתנש דע שישטפב . . הילע הכה

 Or an איש םיחרצ דועו ^G) יז 'יעש) םיעלסה | vs ry ותיחולצ התסחפ הליאשהב ןינעה הזבו

 ecl di cir ede t ג"נפ ר"ב הזמ דועו .רחוימ יעב ואיבה וניברו +: ב'ע
 (ב"נפ) 7 בב vns (ein- zerdr ücken pne 132) הסחפשב DN IO נ"ט ז"ע 'וריב ה"נכו .שחפ ע"ייע

puהיהש דמלמ ז"פר ר'קיו .חורפא ןאכ  pnsל'צ]  [voeוניגפל \*  Gusאיה המ ותנתמ  d 

 .הל אנא שיחפ יעבצא אנא ביהי יא הפופש אל | rae ועד םהל רמואו םהינפל וסחופו םנברק לטונ
EEהופקה קיחש ששת | יר דש קליפ(  Gesעורש רא יםורח ראר|  ED.א ולי הת הי אכ  
DINEיאש רעה ,מחל רמגאו חל .1חתוסו  mbעיספ ראשיחפ |  DN) cפק ךרעבה פחפ רמכ  

 ופא ךעמנש ימ ev^ ליעפ NY שיחפ ה"יחא|* | posez תא לטונ ו'מקתת 'ר ילשמ pou שממ
 — [הימטוחב יקלד 2032( מק היהש ליעלכ ל"צ תומוקמ ינשבו 'וכו םהל וחתופו

 S — ['וכו ופחופו םנב רק תא לטונ ןרהא
nns (55 ע"לב— ausgraben AT D/b3)לצאו  

wenig תוחפ ;vermindern pon (ןינע ל"זר אלמתנ ךכ לכ דע הליאשהב ןושארה ןינעמ DIS 

 ןכמ תוחפ (:רימ «v ןפוד אצוי 'פב (םינפב p? | dureh Druck" ץוחל איקהו וכות ךעמיש
'b2 Cüberstrümenןיעב עבצא ןתונכ | תג ןיחקול 'מגב לאעמשי 'ר  ^bלע אבה  myאיהש  nib 

spותיחולצ ותסחפש אייח 'ר ינתדכ (:ו'ג  wonםינש 'גמ |  Dtםדאכ אוהש םולכ בייח וניא דחא  
 אמש moy סוחי ותעיגנבו וניעב ועבצא ןתונש | ותאיקהו ותיחולצ אלמתנ 'יפ ורוב ותסחפש ימנ
 וניאו לסופו ותואתמ רתוי mop ונויסחו הנתיחשי | ונתגרגל הלעו ורוב ותסחפש ימנ אכה ץוחל
 אוהש תיב 6 איל 'ציב) ןיי ידכ איבמה 'פב .ליכאמ | b^ ח'רו ה"יחא]* sen האקה ופוג ותסחפו
 ןיא .תחפה םוקממ לטונ תחפנו םותס תוריפ אלמ | החתרהב ןיי רובה איקהש ןוגכ ורוב ותסחפשב
 ,('ביל e ילכ השוע אוהש ינפמ רנה תא ןיתחופ | ורוב ותסחפש b^ י"שרו כ"ע ינתוגרגב אבו
 ורכ ירא 'גרת G3 ,'כ חיי יימר) החוש ורכ יכ | ילושב nem mn עיגהש דע רובה אלמתנש

 ו

 וניבר איבה תומוקמה הלאב יכ יח ףש ,הירד ,'ג ןב ,סמב ,רסיקיטנאו ,תיבבא yn) חכומ ןכו (* oun תהגה יייעו )!

 r3 ר'גפ [osi ןובשהב איהש (i5 'שרפמ םינויצ



 : ב'ד א'פר ק"ב 'ורי ,הלבג nnb ,א"י :"ק"ב ךרעה |
 תחפה ps ד"ע 3/07 ר'פ 'ומורת 'ורי nnno םלשי
 .'א לקת עיייע אָתָחַפ .'ע מ"ב qwe תפסותהו
 ר"להק .הב התחפ אהת ג"ע א"מד ט"פס 'ירדנ 'ורי

7bדועו .אתחפל ליזיא : חמש  pupךרע תותיחפ  
 םיחא ט"צפ םש ןכו ל"נה ו"לפ ר"ב הזמו תולפשו

nnne?היתועס ע"ייע ךתיבד היתוחפ .('  — 
 : א"כ 'ליגמ "יע רתי וכפוה תוחפ ראותהו
 'תפסות ,(':ה"מ 'כוס 0 'יחספ :ג'כ ,ב'כ
 'ובותכ א"יפד מ'ב 'ילכ 'פסות הבקנלו aen 'ילקש
 — [תותּוהפ האלהו m^ pw. ץובקהו nmne .'מ

Sohn אָתוְחִּפ jb עטוקמ יתחפ רב =) יִתְחַּפ * 

  (von Fürsten, grossen Münnernע"ייע

 ג"ע ב'סד ר"פ 'ציב 'וריבו'יפ םשו נ"שו יתחפ רב
^anל"נה ע"ייע יתאפ א"סו .החיפ ןכ , 

woe =( DBאטמ ומכ אוהש ל'נ  yan ^bתעל  
 reichen, langen bis zu einer לכגומו דתועמ

my! bestimmten Zeitרמוא א"ר 'פב (םינפב 'ייע  

 3^ mb איטפמד (Cop n3 ןירוש 'מגב ןילות
 un 3^ i5 קיפפמש ברע ינא b^ אתש יחרי
 הלוע הזו שדוח ב"י תעל עיגמש 'מולכ הייחא]*
 י"כב ה"כו היל איטממר יכיה יכ פ"א Dp י'כ 735

"vaכ"או : ו'פק רצ תבש ס'ד 'ייע היל איטמד  
 ילוא זא 'ירקיע איטפמ ^3 (DN אטמ ומכ אטפ
 הזו andauernd sein םייקו דמוע b loU gb^ אוה

 — ול םייקתתש י'שריפש

 Licht "M Qc 667> "bb) אָטּפ =) טפ
 ךתלעהב 'מוחנתב) בבוחל השמ רמאיו ונדמליב

 םיבוט םישעמב ריאהש (ה'כ 050( לאיטופ ('יל
 הייחא]* .רנ p^ איטופ תינויב רמוא תאש םשכ

 בויא ; יד ,יא יישאר רוא הככ וקיתעה םינקזה 'עו
n?ייעשי ;ו"ט ,ח"ל ; יה  "omenהברהו יב 3 הכיא  

 ,יד היעשי) 313 ;(זיכ ,'כ ;'ט 3" ילשמ) 43 ; (ותלוז

 יקלי ,(בייכ , יב לאינד) ארוהנ iU .ב"ס n ,ינ ; יה

vי"לב תורנ ב"נו הנויל תוריאמ תויטפ נ'קת ^  
 ג"מ ע"מב ירמאמב רמאמה וז תודוא יתכראה רבכו
 ןיבה vb ^p בשיו ןשיה 'מוחנתבו ש"ע 591 א"'כח

Dםייסש המ הזו איטופ ומכ (ןוניטופ)  
 רעבאב ש"רש'מ 'ייע הערפ לש ותיבל קיה ב ה ש

 — [ןונטפ 'עב "ייע ןוכנהו

 (אָמופ — bb — nne יש

(mnoןידה "כ םינהכה לא רומא ר'קיוב  

 ר"בב .(' הברוח m א"ס תיחפ רח יל ןיבז ארבג
 ^n) ,יט יישארב) ןענכ יבא אוה םחו 05 ז"ל 'שרפ
 תלפונ הנושארה החנהה ה"יחא]* | .אתחפד יובא
 תא ןיתחופ ps ןינעה הזמו 'סו ע'לכ הקיקח לע
 רצוי לש םיציבב ןיקקוח ןיא 'מולכ םש 'ציב רנה
 'ציבב ח'ר b^ 'ייע jew וכותב קוצל epo תושעל
 ^3 .יפכ (* ג"פס 'ציב 'תפסותב ןכו םש י"שריפבו

 ןימותס ןיספלא ןיתחופ ןיא : םפלא 'עב וניבר
 y" תחפה םוקמ ,ב"ל 'ציב רנה תתיחפ םשה ונממו
 הכוס לי עפ ה .תחפנו : א'ל 'ציב לעם ג .ליעל

in^הזמו יעצמאה ןפוד תיחפה  mmeל"נה 'גרתב  
 'גרתו הקיקח ןינע םלוכ nne מ"לב אָתְחַפ ס"לב
 הדמ ילכ ow הזמו ןיִתְחַפ 05 יד" PO תרורעקש
 ז"פר ב"ב ^55 'תפסות nnie (Hohlgofüss) : לולח
 ןכו תחופה די ח"מ ט"כפ "555 .ש"רה יג יפכ
 ןיתחפה ילוש ז"פס ק'ב 'ילכ pw ץובקהו (* תחופה
 on ןינעל nne לאשוהו .'וכו 'ילכה תועקרקו
 י"ע רסחנו וכות תצקמ דבא קקחנש המ יכ ןוערגו
 ןיא .א'כ 'ליגמ ,ךלוהו תחופ : א"כ תבש לקב ,הז
 יינעת , mne אל : םשו ,ג"כ םש , ןהמ ןיתחופ
 ךלכיממ תוחפ p^ 'יחספ .'וכו ןיתחופ ןיא .ד"י
 א"פס 'ומבי v 'ייעו הותחפ ה"מ ד"פ 'ואוקמ ,'וכו
 : ו"כד ח"פ 'דהנס 'וריו bp 'ובותכ 'תפסות -- : ג'ד
 תתחופה : ט"מד א"פ 'ירדנ v^ .התבותכ תתחופה
 ד"פ 'ומורת 'ורי ,'וכו הנבלה תומימ תתחופ הניא
 ליעפ ינוניב .'וכו הרשעמ 'א תחופה ר'ע ב"מד
 "יעו יקידצ "למ אמלע תיחפ אל : ז"צ 'דהנס
 סרגיו 'פ םשו ,אתיחפ אסרע יתבר 'פ ר"כיא .הטמל

onoר"שהש ,תיחפ  'bגרת .אתיחפ אד :ינוכמס ' 
 ע"ייע דועו תיחפ י"כ ^35 ל"צ תיתפ 'ג ,ט"י "ילהת
 ,ה"מ 'ילוח ,תחפנ ףוסל א"עס 'ה wb ל ע פ ג עפ

nnne?תחפינש לדנסב ב"יפ 'ומבי 'תפסות ,תלדכ . 
 ןתיחפמש ינפמ ד"ע "n ב"פ מ"ב 'ורי ליעפה
 'ורי ל ע פ ת א .ןקיחשמש 'ינה .'ל מ'ב ילבבבו
 . . אדעומב תחפתיא ןירופיצד ארייא :פ'ד א"פ ק"מ
 ,'וכו אדעומב תחפתיא איטקמ רבד אמלע תיב
 אתחפיא ^2! הינאב ^3 תיִחָפיִא : ב"ס 'ובותכבו
 .ב'כד א"פ יאמד 'ורי .תעלבנ ו"יתה 'וכו אגרד
 רבשנו pri ^b "bv ארותפ [תחפיא ל"צ] (תחפ)

 | טועימו ןורפח b nne^ ם ש הו  .וינפל ןחלושה

 bw" יייכב (5 .אקלח ארח Jar ג''ע חייד ב"פ D'3 'וריבו ארבג יאהמ היניבז אבורח ג'יונב (? .תחפ 'גרת יסופד תצקב ('
pwתומותס ןיספלא ןיחתופ . *) inimתוחפ  ne)טועימ 'מולכ תותיחפ ןינע ךכ השרחה ירבע ילבו ( * .יפריא י"כב  

mainיקירצ יתישו ןיתלתמ אמלע תוחפ אל (* .ךרעהו  "yrיהנסב םינפב ליעל  an 
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 nibbb vb ר"בד ץובקהו ליעל 'ייע ב"לפ ר'קיו
my(לפלפ ןינכמ) הבקנל ראות  mieebeמוחנת ' 

 דע 'וכו . . תינטפטפ mun הפה ןמ 'ו "יס בשיו

 ה"מפו ח"יפ ר"בבו תינטפטפ nmm האל הדמע

 ס"למ p^ יוועל 'הו תוינרבד ,תינרבד ירבע 'לב

Dunרב אטטאפ םשהמ לאשוהש  musע"לב ןכו  
 ןכ לוק עימשמש זווא רב לוק Ms ונממו ₪
 ריבשמהו ןינע לכ לע רבדו דימת ולוק ועימשהש ימ

^bר'למ  Schwützer, fatuusלעפהו  fatuorלכא  

 הז רחא הז םייבד הברה 95 5 ע'"למ הארניל

 ,esl ראותהו ,bbb םשהו דחיב לכה
Sebwützerתיברע הלמ כ'ג ייעו  bibeןושל רבד  
 — ww] הל ןיאש תמגמוגמ

ND5 *אטפ רב ע"ייע יטרפה םש . 

 ab ע"ייע אטופ *

 .'ב bb ע"ייע יטופ *

 YO ארתב קרפ תוכמ תכסמ )« סולאטופ ₪
 לש הנוממה לוק ועמשו (א'עס

 סולואטופ ימורל הבורק ריע םש 'יטלפמ ימור
 ףוסבו אירבט ימח ומכ םימח םימ םיעבונ המוחתבו
 הז תועטו סולילטפ בותכ On לע (b הכיא שרדמ
 2^ ה"יחא]* | .סולאטופ הנוכנ 'סריגהש הזו
 לבא Puteoli ארקנה אינפמקב ריעה םש לע ןויכ
 היטלפ הלמהש יתחכוה רבכ 0 יג'ח) הימה 'עב

w^י'כבו תוכמב ןוליטפ  pwל'צ סניטלפא  
 ג"מ 'פ 3, ירפס "3 Capitolium סואילטיפאק
 — [סוליי : ופ 'יא ל"נה ר"כיאבו ,הימה ya ש"ע

sevתעדל ל"נ  is psy avem2ש5 , 
 פ"למ ד" < ל לבא Hockeriges תישושבג

^D Unterbau, Gestell >< 3 — 0 20 

 mmm om 6nm'y תבש) ןיי איצומה 'פב (רבדל םיסב
 השועה (א"מ) 'ילכב ו"'פ .טופטפ תושעל ידכ 'מוא
 תפוש תויהל טיטב jm ץראב ןימופטפ 'ג
 הריכה ןמ nbwn שושבג,, b^ הרידקה תא ןהילע

"bאיש טופטפ —  

 לעפה הנבנ זווארב b^ אטטאפ ?vb םשהמ) טפ

 -schnat ווא רבכ לוק עימשמ bee לפלפב

ternרובידל .לאשוהו  sehwatzen 5b3לבא  "y 

 וה 6ז"ט ןיכרעב שי 'פד ג"סב (ש"מו ךרעה ףוס

 ןברק איבי הרות הרמא ךכיפל טיטפ השעמ השע

 ךכיפל ערה ןושלב ולוק עימשהו טפטפ, 'יפ טיטפ

 לכב לוק ןיעימשמש םירפצ web jp איני

 (וניניב) םולשה םהל רמאיו «C א"עפ ר"בב ,('"העש

 ןיטטפ ןיאו םולש ורמאיו וניבל C) [םכיניב ל"צ]

 רובידהש ןרמא אדה האב ותב לחר הנה יעב תא

 ימל (^G ינימשה םויב יהיו ר'קיוב .םישנב יוצמ
 )4 ןינויד ןאמל (ט"ב ,ג"ב ילשמ) חיש ימל 2 םינידמ

 תימולש (בילפס ריקי ביבס תשרפבו .(* ןיטטפ ןאמל

 ךיל םלש ("אטטפ תווהד ^G :ריכ (PY ירבד תב

 Cy רייד טיפס 'שורי 'וכרב ףוסב .('ןוכילע םלש

 .ןיבט אתיירואד איטטפו ןישיב ('איטטפ לכ
 6 ויטק ביב) תולחנ רדס 'טגב ןילחונ שי שירב
 המו [רמאו] ודגנכ טפטפמ היהש רחא ןקזמ ץוח

 ג"רב 'וחנמב ,וכו 6וחכ nb אבה v3 תב

 טפטפמ היהש דחא ןקזמ ץוח (ה"פ) לאעמשי 'ר 'פד
 תרצעש עדויו לארשי בהא וניבר השמ רמאו ודגנכ

Dvגימ הטוס המחלמ חושמ 'פד נ'רב .'וכו דחא  
 חקל G'yo וימק ביב) ןילחונ שי 'פד ג'רבו (א'עו
 ורתימ יתאד ואל (היכ 0 תומש) לאיטופ תונבמ ול
 טפטיפש ףסוימ יתאר אל ז"על םילגע םטיפש
 עמשמ ירת לאיטופ תונבמ יתאר דע 'וכו ורציב
 יפד הדגהב .(" סחנפ יתאק ומטיפש םינשמ 'מולכ
 mb wo ןהל הרמא תמשכו Gra 'יטיג) ןיקזינה
 םינויצב ה"יחא]* | .ףסוימ רתוי ורציב טפטפש

 הזיא דגנכ םחלנו םירתמ טפטפ ןינע םינורחאה
 פ'למ ד"עפל אוהו : ט"ק ב"בל ם"בשריפ 'ייע רבד
 יחצ טפטפמד ח"צפ ר"בב לכא הארוהה התואמ «?
 ראותהו לפלפ ןינבב Geschwütz אָטַטַפ ןינעמ אוה
 ךב האור ינא ג'צפ ר"בב ןכו .ל"נה 'יכרע טיִטּפ
 'מוחנת ,ךתומכ טיטפ ךיחאב שי התא טיטפש

vw"טיטפ התא 'ה 'יס  "bהבקנלו ןרבד  ebbe 

su )'ןיכרעב הימגר ייפב  (ץבוקב v)א"פרבו וניניב ט"ק י"כבו ע"פרשבו ונינפלו ריפדכ הייכ (? .(אייער חילק ףד 'גנא  
 ט"ק י"כבו םינודמ בותכ ארקמבו nnb m'y יר היד ה"פ ר"תסאבו ר"קיוב היכו (5  .ונוניב תועטב טשפנ הזמו 'כיניב

 .ןוכל גזונב (* .אמלשב : דוע גונב )5 .ןיטטפ ל"צו ןישטפ ir ילשמ 'קליב לבא ןיטיטפ ג"ונב (5 .ןיניד ג"ונב (+ .םינדמ

ome» (*םישרהמה 33 ןוכנ  i23)ייכב היכו (* .אישטיפ  peגיפק רצ בייב ס"דב 'ומוקמ רתיבו תותליאשבו י"עבו  : 
ais somה'ימגר 'יפכ ('"  ^wעמשמר תונבמ וקפמד תיאו ורתימו ףסוימ יתרת עמשמ יטופר לאיטופ ינש אלמ לאיטופ  

 ינש ייפכו לאטופ ביתכ אלו לאיטופ ביתכד ט"עק יר אראו 'קליב ייפב אבוה ןושאר 'יפכו ם"בשרופב 'ייעו כ"ע יתרת
 עפטיפש ףסוי טבשמ תוחפשמ ותשא התיהש לאיטופ תונבמ אלא רמאנ אל לא'טופ תב ז'פס ר"משב שוריפב 'יא

 .ז'על םילגע םטיפש ורתימ רחא רצפ תאבו ורציב



woe — Dens 
 ןיבירקמש ינפמ ןהיצקועב ןהיתורטוטפב ח'ר p^ ןכו
 ^35( ךורעה b5^ שממ י"שריפבו כ"ע ז"על ןתוא
 ט"לד א"פ DU 'מנבו ה"מ א"פ ז'ע 'נשמב 'וריה

Tvךורעה 'יפמ חכומ  'y3לכו חוש תונב  "en 
 פישב) :ן"ט ה"רל ^m "יפמ .קתעוה ל"נה ךוראה
 ה"פר 'יעיבש 'שוריה אבוה םשו Dun ,(הישע ינליוו
 pw ה"ר ח'ר p^ ('האריטיפ חוש תונב : ה"לד

^bלב האריטיפ ' qvורמאו  pbרשאכ םינאת  
 — [ש"מו ארטפ ע"ייעו .חוש תונב ע"ייעו כ"ע ונרמא

 פואמ םוקמ < פ'למ ל'נ 255 — 23005
 ר'קיו שירב der Hintere) רוחאל ראותו

C7ףכ אלמ 'שרפ  nmiאכרטטפל אביד אינסמ :  
 p^ ב"א) -- [רבל ^5 ךירצ] (ארוכל) אכרטטפמו
 .(תעבטה יפל ךומפה ןיקדהמ ons י"לב אכרטפופא
 'פ ר"להקבו .חקטאז6 י"לל ןויכ ילוא ה"יחא|*
 אכורטפמו אכורטפל אביד subs "גה המכחה
 ו"יעקתת 'ר תלהק 'קליבו ארבל אתקזעמו אתקזעל
 + אתקזעמו אתקזעל אכרטיפמ אכרטיפל איעמ תנכמ

 — [ארבל

patina = patella ר"לב 06 vb) bob * 

 Xn" "ורי .ב"כד א"פ יאמד US" (הרעק

voו"סד  bep ryדחביצ  ^bע"ייעו הנטק הרעק  
 .ןיקיליטפ

(Consulat 078% "bb איטפיא =( TUB 
 הנמנ אוה ירה Ty Ub 'רהנס 'ורי

 ע"ייע איטפיא ו"לפ «von םיכלמ לש הייטפב
 .Qum יא"חב)

 -gofloch נורא לס paiella 'צמא ר"למ) איִליִטְּפ

(*(tener Korbלכב 1^ 'פב האמט " 
GU»יתפסות) אינתדכ תורגורג לש הפוק 'יפ  pat 
oneתורגורג לש (' איליטפו הרמת לש לתוח  

 תנש לודג ללכ .mp ימלשוריבו ,לכואו C עטקמ
 םיומת לש לתוח איעשוא 'ר ינת (ג'ע י'ר זיפ
 «mb )555 עטקמ [תורגורג לש איליטפו]
 ןמשש יליטפ םימכח ירבדב שיו (" א"טרופסא
 ב"א) -- ) אלייט זעלבו ריג נט לאעמשי 'לב

^pילוא ה"יחא]* .(םילודג םילס ןימ י"לב  

| 

 ביש

 'פד ג'רב 'מאדכ הרידקה תוכימסל יושע אוהש
 ('ןכש . . איזח יאמל אוהש לכ C sp תכש) הנובה
 ('"הרידק ןהילע תופשל הנטק הריכ יטופטפ ןישוע
 ןהילע ןיתפושו הריכב ןישוע [C0 ןיטופטפ 'ג,
 ןיחינמו לתוכל טופטפ ןיכמוסש שיו הרידקה תא
 ה"יחא]* ."לתוכל התוא ןיכמוסו הרידקה תא וילע
 "mui b ס"שב ספדנ תבשב n^» ^b5 קתעוה
 ץראב ןינב w ש ו ש ב ג טופטיפ b^ ל'זו : 'פ
 שיו ןה ןיטופטיפ 'גו הרידקה תא voy ןיתפושש
 הרידקה תא וילע ןיחינמו לתוכל טופטפ ןיכמוסש
 הל ןניטקומו 'וכו ןנישקמו לתוכל התוא ןיכמוסו
 כ'או כ"ע 'וכו רמאק הנטק הריכל טופטפ אהל
 שושבג טופטפ (b^ רצקמ אוה קר ךורעב םנ ל"צכ
 וניכר איבה אלו ג'הר 'יפ אבילא אוה ח'ר ירבדב
 יפלש הארנ ילו "ילכמ i 'יפ .קיתעה רבב יכ
 ייפ (טטפא ע"ייע) ל"נה "ברע nos אוה en^ הז
 ne יתעד ןכ ינפמו םדאה ףוגב לבא שושבג
 תא וילע ןיתפושש ץראב pol ח"רב ינש 'יפל
 ץראב ןינבו סיסב 'יפ ל"נה פ"למ אוהו 'וכו הרידקה
 ןיטופטפו א"ימ ה"פ 'ילכב .ם"במרה b^ הז י"פעו

mapומ כ הרידקה ןהילע תדמועש טיטמ  
 א"דיפרט זעול p'3: תבשב י"שרו כ'ע תורופיה
 Dreifuss — trépied אוהו (רייפרט ש"פרדבכ אלו)

 הל ושעו . . הריכ ד"פס ק"ב 'ילכ 'תפסותב ה"נכו
 ,ץראב ןתנש ןיטפטפ השלש ה"פר םשו ,םיטופטפ

moo"ב"נש ק"העו -- יטופטפ םימעפ הזיא קרפה  

^cסובירד ןירוקש לזרב ילכ  (Dreifuss = Drivuoz) 
 סעלרעפל ג'רטב y"' 90186 אוהו כ'ע pow וא

jw" 109כושתו .יפירט ןירוקש טופטיפ ק"מס ' 
 שובירד pope הבוצחה ןנלל ג'נק 'ס לייוו י"ר

 — [א'עת ,ג'ח בצח ע"ייעו

 סירגדופ w5 xv אָרְנֶמָּפ פ"לב) סוטְרְנַשָּפ
 .בלע 'עב "ייע

 ץקוע ונייהו רבד qu yp ל פ'למ ילואו רֶטְטּפ
Gtiel, Stengelתונבו 62« ז"עב ק"פב  

 רב רב הבר רמא (Cin ae 'רמנ ,(* תורטוטפו חוש
 םינאת 'יפ ונינש ןהיתורטוטפב ןנחוי ר'א הנח
 ה"יחא]* .ז"ע ינפל םולתי אלש ןהיצקועב תונבל

b: בוי DURO ל א ו 0 INE ALL ALL LL lo 

 *)m'3 .ךומסב הטמל 'ינפב y" לי'צכ )3 .םש "535 גיהר ייפמ קתעוה (* soy ייל rm ייפב לבא y" ןכש .ג'ונב ('
 9586. יילבו (* .הירישופ ג'ונב (* .ימגה ces קר הז לבא םהיתורטוטפב יוריבו ילופאנ 'וינשמב לבא ילבב ס'שב

(ovyאיטלפ ם"טב גייונבו אילטפ 'פריא י"פב ה"כו . *) ישב ה'יכו (* .ערקמ ג"ונב" vtm»יילכל  nya inim)איילישפו  
 ,Handkerb. 800148 שייאלב )!0  .רותמו ערוק םירמת לש
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 ילכ ושרפל העט ב"נש ק'העו .קיליטפ לש | ונממו לס 606 אוהו C איריטפ ומכ איליטפ ל'ר
 פ'אוכיור שא תותחמ וא הנבל mom ןיריכזמש

 — Rauchfass] א"לב

 Goldblatt, ausgobreitete T£T2.0V י"למ) ןולטּפ

 ,חיכ 3'&( ריפוא םתכב הלופסת אל ,6
0eרוהט םתכב .('ןולטפב ףחלתשת אל 'גרת . 

 .ףחל תשת'אל יכד ןולטיפב 'גרת (ט"י פש הלוסתאל
 יקנו ףורצ an לש חפו Db "bm "bs ^b ב"א)
 קתעוהו b'a "bb אוהו ה"יחא]* = .(גיס לכמ
 ;דיכ 45 200 םתכ 'גרתו הארוהה התואב ;<  פ"לל
 תומש) חפ םינקז 'ע וקיתעה ןכו .ןולטיפ (א "ד יכיא
 ;(י'ש m pn ;'ל טיל ,ביל ,חיכ (pe ץיצ ; )3 5

mov) «459"  ^([ — 

 Oapitolium) ןילוטיפק — ןילוטיפ ,םוליטפ *
 קיתעה רשא ע"ומב סולאטופ ע"ייע
 A תועטו ףראטסקובמ הככ

fett machen, אירבהו סובא "b (פ'לב DEB 
durch םימשב ינימ 31v yb לאשוהו miásten 

(Mischen wohlriechend machenתותיוכ שירב  

 ייפ תרטקה תא םטפמה ןמשה תא םטפמה GU א'פ
 חקר תרטקה תושעל םימשבה לכ חלממהו םשבמה
 ,םטפמ (Cw י"רת (היכ ייל תומש חקר השעמ ,תחקרמ
 השעמ GM 'יבוריע ףוסב P) י'ג יישפוש) אירב שיא

 פ'סב ןנירמאדכ תופוע ירכומ b^ םימטפ לש קושב
psהציב 'תפסותב היכו :טיכ 'צוב) ןידצ  bow (QD 

 לזוג וא דחא רות יל ןת ול רמאו ולצא ל'גרה םטפ
 ה"כו ה"יחא]* | .המה ןמשמ ןושל ןלוכ b^ דחא
 םטפ ראותה אוהו ל"נה 'ציבב י"שרו יוריע ף'ירב
 ה'צ יילוח pop לש רוש .ט"מ ,ח"ל 'ציבב ה"נכו
 'קלי T'p "x: כ'רד 'תקיספ .'א np ע"ייע א'ער
 הלימו םטפח bus . . התוא האר Yys 'ר ורתי

npnיעיבש 'תפסות .םש 'וריע ץובקהו תומוטפ ' 

n'esפובא רוש דועו .ןימטפהו ןיעבצה  (Mastochs) 
 ינפלמ ןיפרוג 09 זיטפר תבש 'תפסות : מ"ק תבש
 םטפהש המ ינפמ ג'ע ז"יד כ"פס תבש ^ םטפה
 ר'מש bbb ירופו א"לב ןכו ,לכוא יערה רתומ
 היה דימ לוכאל דחא אמטפ יל היה ילוליא ה"כפ

 ל"נה'צמא sob אוהש ןוכנהו ל"נה sporta ט"יאל
 ותעדמ ףיסוה וניבר קר ג'הר 'יפמ קתעוה 'יפה לכו
 ל"הזב 'יא m 'יפב יכ עדו תויזעולה תולמה
 תייטב המשש תורגורנל הפוק ןימכ איליטפ
 םימכח ירבדב שיו דע "כו ןיתא הופוק
 ל"נו «wu טימשה תייטבו כ"ע רוגים יליטפ
 לש הפוק !o2 ל-52 = ןיתלא mop ל"צש
 quin 'יגכ ל"צ רוגיס nnm .Feigenkorb תורגורג
 ןישוע וב רשא ילכ 9:5 ע'לב sm (רי גנט
 זעלה הפי הלוע וניא הזל לבא םינאת לכאמ ןימ
 אלייול זעלבו "יא ב"ה ךורע י"כב יכ עדו ךורעב
 אייליטפ ה"נכו Spülgelte, lavello ט"יאל אוה ילואו
 'וריו דע ב"נד א"פ ינש 'שעמ 'וריב םירמת לש
 ישעמ 'פסותב ירבע לקשמבו ,ו"טד ו'טפר תבש

 — [תואילטפ 'פריא י"כב א"פ ינש

C ripeהב ןילשבמש הרידק 2% פילמ ל'נו  
(Kochtopfה " ע 'שרפ ר"בב *) (וניפל 

Oyeאלא ןכ רשפא : ול ונבשחנ תוירכנ אלהו  
psבט ןוקיליטפ ביסנ הוה אבט יאקווק ימח הוה  

 'חפונבו לגע י"לב ןולטפ p^ ב'א) -- ביסנ הוה
 : ינש ץצחב סרגיו 'פ 'כיא ידמבו ןילקטפ בותכ
 לעבו תפ דח קילטפ לכמ לכא ןיקילטפ ןינמת

qunןילוגיע ןינמת סרג  Gay yy sme] 
 ,איח) 'א p3 ע"ייע ר"כיאב וניבר "יג ןינעב ה"יחא]*
 76006 bb" ןויכ ב"ר ,םיכרעה cm נ"שו 6: לק
 'יפו רוראפ p bn^ פ"ל אוה יכ ןוכנהו לגע
 לישבת 'מולכ בוט הרדק ןבל האר םא בט ןוקיליטפ
 ושוריפ הז ל"נה ר'כיאב ןכו ומצעל ול חקל הפי
 יימדק ןמז n" ןל יתיימ ns קיליטפ ונינפל ג'הכו
 ןוהימדק ןותייא ןולכאר ןמ mns ןמז ןל יתיית אל
 לכמו nb "m קיליטפ לכמ לכא ןיקליטפ ןינמת

ceo»[פטיפ ל"צ]  b5 nתילכאד ןמ יבר ל"א  
 קיליטפ דחמ ןיקיליטפ ןינמת ךמדק ןותייא תיקספו
 יתשיא [סטיפ] (סיטפ) אדחמו תיתפ דח יבר לכא

momרוראפ קיליטפ רמאמה לכב 'יפו 'וכו ספ  
 'וריב ןינעה הזבו וב ןילשבמש לישבתל לאשוהו

 פ'לב םג יכ לטפ 'עב ןייוצמה 'ינעת 'וריו יאמד |
 תחקרמ חקור y" .אמטפ םעט vb ךותל השענ | איבה 'א שפנ 'עב יכ היארהו OU ומכ 2%

(Apotheker)לישבת לכמ לכא ר"כיאמ ןימטפה ד"ע א"מד ד'פ 'מוי 'ורי  ,bp mnתקתעה איהו  

(iט"ק ייכב גזהכ תמאבו . ?( יייכ לכב ה"כ quyג"ונבו  cann5 ) ןיקיליטפ ע"פדבו יירחא י"כבו טיק ייכב ה"כ. 

 .ןיילטיפב ןטגרותמבו ריפוא ןטד ןולטיפב ג"ונב )5  .ח"ע ע"פדבו טייק י"כב ןוכנ היכ (*
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Debיאמטיפ =) םמפ -  

 ,/mpoxou י"למ אמומרפ ל'צ (sobre םטפ ₪ |
-(Büste, Brustbild mmn דע joy 52 

"vםיקרפ השלשב קרפ 'ינעתד  Tb)איער טיפד ) 
 ג"ונב ה"יחא]* .דיג שרפמה b" הימוטיפ יל ימח

 ןב לש) הישיר [ןיניעט ל"צ] (ןיניעמ) pns 'וריב
 'וכו ןידה לטק ןאמ ןול רמא םוניירדא יבג (הבזוכ
 הכירכ הניכח חכשא הימוטפ יל ימח הימוטפ יל ימח
 ואיתיאו :רופיסה ותואב 'יא עלב 'פ ר"'כיאבו וילע
 . .ןידל הילטק ןאמ רמא םונאירדא יבל הי שיר
 חכשאו היתייאו ליזא יל היתייאו ליז היל רמא
 ושאר קר יכ ירה 'וכו היראוצ לע אכירכ אנכע
 אל כ"או סונאירדא ינפל ואיבה אביזוכ ןב לש
 ותיוג לע םא יכ ודיג לע ךורכ שחנ ואצמ
 סעלרעפ 'ה תעדכ יתעד הז ינפמו הנוילעה
 ץפח סונאירדאו הימוטרפ היגהל )0 ןעללעצפימ)
 המחלמב ודגנ רמועה רובג םדא תרוצו י נפ תוארל
 ^vy G ^ אימ) שאר וקיתעה 'ינקזה 'עו ,המוצע
 Cmm) דע הרוצו ןוילעה su אוהו הסל

posוניזאה  "oהיפוג יל ןותייא "יא ו"מקתת  
 ןוילגמ האב meu תלמש רבדה בורקו אימוטפ
 Tue» י"ל אוה אמוטפ יכ בשח היגמ לעבו המינפ
 המ 'קליב םש שי םגו qu O ע"ל וא היונ
 חכשא :באש םשמ רשא ורוקמב ר'כיאב 'ילש
 ר"כיאב ה"נכו ,היתובכרא by אכיוכ איוח

cvןיחא ינש רופיסב  wpןוהישיר יאיתייאו  
 והיימוטיפ יל יתייא ליז ל"א "וכו סונאירדא יבגל
 'מוחנת ^« ןוהיראוצ לע אכירכ אנכע חכשא לזא
 י"כבו ןימוטיפ ןהל דימעמו m ^b' 'יטפוש ןשיה

 - [ןימוטרפ 'ר

 לש ץקועו שרש פטי bb" אָמְטיִּפ =) םטפ
 1 -Wurzel דד לש ודוחל לאשוהו עטנ

Stammende einer! Pflanze, 2 Spitze, Warze . 

(en der Brustהרע ןפוד אצוי 'פב  ji GUיאזע  
 TW שאר, b Cn^bbbn" ריחשתשמ 'מוא

mm(גימ ביפ יצקוע) זומר לש אמטפ .(* *). mp 
 לש ןדוח ןכו pes לש ודוח אוה םג 'יפ om 'עב
 לוזגה בלול ףוסב (" אמטיפ .ןישירכ לשו םילצב
 pen ל"ז ח"ו b^ ותמטיפ הלטינ 6ריל יכופ
 ןנתדכ רד לש אמטיפכ םטוחה רד אוהש םירבדה
 יבר רמאד אה לבא ןומר לש אמטיפ Oron ןיצקוע

———————Ó4 

 דיש

 ךודכ Xy x23 me b יורי ^« םלשוריבש
 םשהו .םימטפ לש ז"טפר v3 quy ןימטפהש
 y! men" לעבל אמטיפ .ז'"מ ק"ב טשפומה
 !y" .ןוכנ ייפ )137 רצ יבכרה .(ann 'ינואגה 'בושת

 — אמטיפ 'ח ג'ע "להת ;ו"ט ה"מ 'קזחי 'גרת
yv UP (5 mmsיילקש 'ורי ד"ע א"מד ד"פ  

 ,תרוטקה םוטיפ ב"פ כ'הוי 'תפסות ,ח'מד ד"פ
wv»י"רת יהחשמה ןמש םוטיפ ג'ע 357 ח"פ  

 תותירכ ןימוטיפ ץובקהו אמוטיפ 'ו ,ה"כ תומשל יא
 :ז'ס "ובותכ לועפ ונוניבב קר לקב לעפהו .'ג
 'וריו ג"ע .ו"טד א"פ האיפ 'ורי ,הָמּוטְּפ תלוגנרת
 תומוטפ ויבא תא ליכאמ : א'פד א"פ 'ישוריק
 .תומוטפ וילע קרוז ג"י D^ בשיו ןשיה 'מוחנת .'וכו
 Top vpn .ליעל my ל"נה pon כ'רד 'תקיספ
 םג 'פ ר'תסא ל ע י פ ב לועפ ינוניבו .ןימוטפ םילנע
 זעוב הל רמאיו 'פ הבר תור ,ןיִמָטופְמ םילנע יתשו
 יבא סטיפש יטופ ןב : ב"פ 'דהנס .תומטופמ תולגע
 ר"ב 'ג טפ 'עו : ט"ק ב"ב "3 'וכו ז'על םילגע ומא
 UD ימטפמ ב"ער ו'ע 'יחספ .רפיטפ ע"ייע ו"פפ
 My ינישרכב המטיפש mb C? Yes ז"ע 'תפסות
 ילשמ 'גרת nep לילב ר'כ י'ל ייעשי) ץימח 'גרת

(vàםימשב בוריע תארוהבו .יִמְטַפִמ ירות ז"י  
 ד'פ 'מוי 'ורי ,תרטקה תא םטפמה .'ו .'ג 'ותירכ
 ה"נד ה"פס הכוס 'שורי ,םייצח המטיפ ד"ע א"מד

vyהליאשהבו ,התיהש ומכ תמטפמ התיה אלו  
 np C3 7n רישהש) חקרה ןיי i ךנהנא 'פ ר"שהש
 ןימוחנתל לאשוה דועו .תוינשמב םטופמש דומלתה
 א"ער YD מ"ב םדא לש ובל תא םטפל אמלעב
 ל עפ תה .םש י"שריפ 'ייע אוה אמלעב ילימ ימוטפ
 "יטפוש 'גרת םָמָּפְתֶא ל ע פ ת א ,םָטַּפָהְל ב"לפ ר'ב
 ,ז"ל ban" 'גרת ןימטפתמ .ו"ט ,'ר עשוהל ;ה'כ ,'ו
 'גרת 'ייע pep ראותה תארוהב לי ye ינוניבו .'ב
 ;'ו ^ "עשיל 3^  .'ו ב"ש ;ד"כ m3 א'ש
 י'א א"מ 'גרת אָיִמיִטַפ ץובקהו א"ל ,ט"ס יילהתל
 ,ותלוזו 'ט o א"של ; (סש קירר יייע) '3 ,'ה ; 'ט

7Tו"טד א'פ האיפ  iyא"סד א"פ 'ישודיק 'ורי  : 
 ד"ע ה"סד ג'פס 'ירוכיב 'שורי pros) ןילוגנרת

mmיליגמ  pues DT Tש"ע ןירות ינבו , 
 ,אָתְמיִטַפ אתלוגנרת Dnm b ר'כיא הבקנלו
 ,א"מ "ישארבל 'גרת y sme" ,ןמיטפ ץובקהו

 >= כ ,ח"י .'ז יה .'ד יב

 תומופיפה 'וינשמבש ינשמב גייונבו הדנב ג"הר 'יפב ה"כו ep יייכב ה"כ (? .זיט )^ איש םיפרת סליקע קיתעה ןכו ('

 םש גימ ביפ ןיצקועל ייפ יייעו 93 ט"דסב הדנב ג"הר ייפמ חכומ ןכו(5 .תמוטפה ע'פדבו תימוטיפה ס"שד ינשמבו

 לש ךשמה קר a^m טייק י"כב לבא ךרעה ליחתמ ןאכ ע"פדב (5 .שיימו קרסמ ץעיייע (my .אמטיפ ג'ונב (* .48 רצ

 ,רקיע ה"כו םדוק



815 

 לכוס ךשמהה ןיאו הייחאו* .אשדו עטנל
 תונמש ןינע אָמְטָפ "למ אוהש ןוכנהו en" הז

 — w'yp] 'א bbb 'עב ויתאבה ןכ ינפמו

Nye"השידע ע"יע  anכ"ש ,א'ח 'ב ןשא , 

259: p'bs 
+ 

C tp n) 
i$ QS ע"לב news — IND 

  (olei'פד 'מגב  "nםיצרש
 דייפ תבש) ימלשורי .גנטופ ('נשמב (DU רזעוי יאמ

mןוכירטילופ (ג"ע  Cאל ב'א) — ו"ילופ זעלב  
pup?ךורעה לעב  c»עודי בשע אוה  "bsורו ' 

 תופיל ול הלוגס שי יכ תובר תורעש הלמה םעטו
 ה"יחא]* ,(וימימב ץחרי ox רעש לידנהלו

Sm0700/0.)70ע  = polytriehonהז תלוגסב 'ייעו  

 ועשפ המ יתעדי אל לבא 'ל ,ב"י סואינילפ בשעה
 ימלשוריה 'יפ איבה קר אוה יכ וניבר לש ותאטח המ
 ןינע 'פו ע"לב יכ b npn" גנטופ b" זעל י"עו
 בשעו (שימו אתקרא ע"ייע) mentha pulegium גנטופ

pulegiumט"יאלב  Polei = puleggioעבו ןאכו ' 

 פ"או ןעכנימ ס"ש י"כבו גנטופ 1927 סרג 'א אקרע
 אתקרא 'עב ה'כו קנתופ ג"ונבו קנטופ ש"רבו
 ינה רקיעו ^33 ב"ר העט pni yi לבא ע"ומב
 ''סרפו תיבוע הביתכ ey amp" ,קנתופ ו"יתב

immגנדופ ל"צ גנגרפ 'יציב 'לה  Cתבשב י"שרו  
 Polei, pouliot. v'b אוהו לאלופ : קנתופ זעול
 — rtp] "יטיג : ד"מ 'וכרבב ןיסיס ימ זעול ןכו

 -pu ר"לב mouvóva 'יעצמא י"למ (pobre ןונטפ
(D) ז"פ 'פ ר"בב (Buhlerin הנוז "B tana 

 ןוניטופ השענ םשל רפה דריש ןויכ "(  bbהערפ
 ב"א) — ופוגב סרתסנש  obsאבוהש הז ןושלמ

 ןב דכע :םיעגי םירבדה לכ  'פ תלהק שרדמב
 תוינטפא  ^p"ייעו םיסירס השוע היה  ^Dרחא

 תוינוטפא 'עב ה"יחא]* ,(ומוקמב  "T0(אייר

  ^bסרסמ אוהש מ"יו וניד רמגנשו עשר י'לב ב'ר
 םשו ל"נה ר"בד הז ךמסל איבהו  qosיתילעה ךרעה

 הנוז 'יפו איה תרחואמ 'ורו י"ל הלמה יכ רבכ
 ןעללעצסימב כ"ג ה"כ יכ  תעדל יתיארה התעו

pw ר"בב ןינעה ךשמהמ חכומ ןכו (91) סעלרעפל 
 וסריפו ש ימ ש ת ל א ל א החק ל א לש רמלמ

(NDiPE(ןונטופ =) ןונטפ —  

n» )* coaיפב ה"כ (* .ןאכב עיייע אקוב ג'יונבו חיר 'יפב ' nתטיחשד ותואכ ךורעב ל"צכו  pow)בימ)  : 

 ומש =) םמפ

 ץעה הצק אוה ותנכוב הלטינ (ב'עס היל הכוס קחצי
 | ףשד ec אנכוב יאה (' [אנכוב ןוגכ] גורתאב ןותנה
 6 [אנכוב] Tp ךודמה םשו הפרמ היתכודמ
 י אתיסאו אנכוב 60«? 09( (ןניסרונדכ
 ןימכ [אוה] ןליאב וב bn" אוהש yp גורתאבו
 ץעהו אתיסא ומכ קוקח גוותאה רקיעבו הנכוב
 אתיסאה ןמ אנכוכה הרקענ םאש ןל אמייקו הב ןותנ
 bm" המע גורתא לש ופוגמ לטינ אמש ןנישייח
 | תמייק גורתאב אנכובה םא לבא לוספו גורתאה
 רשכ הנממ הלעמל ץעה «qnn אתיסאה ךותב
 'ר .6"רשכ וצקוע לטינ והזו םייק רקיעה ירהש
 גורתאב תסנכנ אמטיפהש ותנכוב b" ל"ז םושרג
 הלוכ אמטיפה הלטינ םאו אתיסאב אנכוב יאהכ
 ינתד ותמטיפ הלטינ ונייה גורתאה ןמ השרתשנש
 אל אמטיפה הזש ןל אריבס en^ הזו ("ןיתינתמב

nepב'א) — אמטיפ ראש לע  ^pתיתחת "53  
 וא רוכט ןכ רמאנ ונלצאו רובטה ןכ ארקנו ירפה
 תוריפב ןכ אל אמטפה לצא ץקועה ובו דדה תיתחת
 ה"יחא]* .(הצקה לא הצק ןמ ודרפתי רשא
 ץקועו אמטיפו ל"נה  תינוי הלמל ןוכנל ןויכ ב'ר
 'ופסותבו ש"ע | .ז'מ mmi רדה ןינעל דחי ורכזוה

sbג"נד ג"פ 'כוס 'וריבו ל"נה  s'yותמטיפ שרופמ : 
 אמטיפ : ו"ל 'וכרב י"שריפבו C ותנשוש ירמא ןמת
 םיחופתל שיש ןיעכ ושארבש חרפה ipea לש
 לש אמטיפ י"שריפ : ח"יק ;ילוחבו כ'ע ןילגרפסלו
 pw ה"מגר 'יפב ה"כו כ'ע vb לע רמוש אוה ןומר
 רמוש הפילק איה וז = 6 חימש ףד ילייגנא ייכ ץבוקב)

 א"עב p^ ג"מ b'2 ןיצקועב ג'הרו כ"ע ןומיר לש
 המטיפ 157 N'D 'יאלכ 'וריבה"נכו .קרסמ ע"ייע
 ט'פ 'מורת 'ורי men לש המטיפ . . mess לש
 ךתוחמכ ותמוטפ ריבעה .ז"מד *b" םשו ד"ע ו"מד
 (ביכ n aem יישארב) הנק וקיתעה םינקזה 'עו .אוה

 — [ל"נה הלמה וז (y C^ en om" םינירש

das Ge- QUccuux י"לל ןויכ 2» Bob «n 

  pfanzteיע לש םטפ 'למ ןוכנהו
 ריטממ יננה 'פ ר"מש ID (das Gemiástete" ןושארה

 Tb לוכאל דחא אמטפ יל היה ילולא (היכפ םכל
 יללכ pw י"לב p^ אמטיפ םעט ve ךותל השענ

 ה"ב (1

 ייפכ אוה הרואכלו (5 .ו"ל ףד ינליוו סישב ספדנ הכוסל חיר es" קתעוה (5 ,י"כב ןוכנ mi (* ,ךורעב ל"צכו ח"ר "יפב
àי"שר ייפבש יולה קחצי  sx»ופסות יייעו ביעס ה"ל ' cbלבא רובדה ףוסב הלטנ היד  oyשוריפב זחאש י'שריפ  

"y (?ילבבבו )7 .בקעי וניבר .ןיכירטילופ ג"ונב )5  .ותנכוב עצמאב ע"פרב הייכ )0 .315 'צינלפפ ףעל  im c» 
 .ןונשיופ ג"ונבו ןונטופ םוקמ 553 ליצו ןיניטפ שיק ייכבו pies הידבו ךרעה

40* 

-— 



TITO Wm RU 

Y 
A 

^ 

316 (DM*B — סטפ — Que =( ןונטפ "ou 

n'3pnתוינחו :םידכ י"לב תואסטפ ^5 .האמל ) תוסטפ | בר רמא הערפ סירס רפיטופ : ג"י 'טוס יייעו  
 ותוא תועיזמו ןייה תובאושה ןהו ילחשד םינקנקו | ע"ייע 'וכו וערפו לאירבנ אב ומצע ל ואנקש

 £5 תורפוכמו msi ,(* תורייונמ תוארנו ץוחב | ףסוי ונייה רפה דריש ןויכ רמאמה רועישו .רפיטפ
 תירפוג ji ןתונ ןילשבמשכ p^ (* (ביעס זיצ | בשחנ היה םירצמל 0^ יג"ל 20 רוש רוכב ארקנש
 ג"רב (Cms תולשובמ תירפגב רואה ןתכחלמו | ושימשתל ותושעל הצר 'ולכ הנוזל רפיטופ יניעב
 ינד סה ןיסטפ b^ ןיסטפ ילעב וללה 6 ויש 'ציבד | אביו 'פ חלשב 'תליכמב שרד ןכו רכז בכשמב

ponyולאו םיכורא םינקנקהש אלא םינקנקל םימודו | ידיכ 2 היד) םיטפש ושע שאוי תאו א'פ  
c5ושע םיטופש המו םיטופש אלא םיטפש ת'א  | pupהנשה שארב ורמאש ומכ  Gn» iU»עקותה  

 ןיסמיפ ילעבי ("[א"פ] .סטיפה ךותל וא רובה ךותל | אל רשא םישק תונוירב וילע ודימעה ורמא וב
 הברה ןיי ןהל שי 'מולכ תולודנ תויבח ולעב םה | 'וכו רכז בכשמב ותוא ונעו םהימימ השא ועדי
 ('םהמ mne םידכ ילעב ('הייתשל ןימיכשמו | [vm ^i םשו .א"פד א"פ 'ישוריק 'וריב ה"כו
 ת כ ןיגלה jb תוחפ mw םידכה jb mme prio | אראו 'מוחנתבו .השאה תא ןינעמש ךרדכ וב ןינעמ

"b ^pביתכד םי שנ כ לע ב גש ןינמו  ce vmאל םולכ םהל ןיא ("הר אמ ילעב 6 תי ש ש |  
 רבכש שרדמה תיב תחמש אלו ט"וי תחמש ומייק | םיטפש svp אהת לא םיטפש ושע שאוי תאו
 'ציב ח'ר 'יפמ .קתעוה כ"ע הייחא]* ."ואצי | " ,ג"כ pum מ"ל ןכ הארנכו .'וכו םימופש אלא
 'וריב 'יאדכו םותיפ ייגה רקיע  ,(ינליוו 00( םש | השרפה לכו הב wey םיטופשו םישנל pv יהתו
 'וריבו סתיפב אוה דצ לאומש ,ר"יד ג'יפס תבש | ל"נה י"למ וניבה wm הרבד םינונזת ןינעמ
 י'כב W^ ו"תב p" סמיפב 'יא .ב"סד ג"פ 'ציב | ךכ C5 5n יישארכ םופש םופשיו נ"פ 23 ןכו

 'תפסותב לבא סותיפ וא רוכ ב"פר bv לובט 'פסות | אוהש אינפכא לכ nes םהיניב םודס ישנא ונתה
 bns" 'תפסות .סוטיפ ל"צ םיטיפ ד'פס ק"ב 'ילכ | ייפ ןכו ^ ותוא םי לעוב והי ןאכל אב
 pw 'וכו תיכה ךותב דמוע אוהש סוטיפ b" | תוינוטפא ןב דבע היחכשאו לזא ל"נה ר"להק 'רדמב

"bונאזנול מ"רו .רכז בכשמ וב השע  ^bוכו סטיפב ונתנש ו"טפס | 'עב ' ^Wובותכב ה"כו ת"יטב ' 
 סוטיפ ךותל ןתונ .'פ מ'ב ,לודג סוטיפכ :א"יק | ושוריפו אוה זעל ןושל ו"פפ ר"בב ל"זו ןוניטופ
 תוינשמב סטיפ ה"כו םוטיפ םוקמב ל"צכ דחא | ביכרה כ"ע רענל המורו ןקז ול ps סירסה יכ רענ
 ירפסב ל"צכו ,'טשוק 'פד som 'וריבו ילופאנ | putto ט"יאלב ןוניטופ b^ יכ ובשחב םינינע ינש
 ,םוטיפה jb התושכ 'יא םשו ז"יש 'פ ףוס וניזאה | יכ רבדה תמאו DUO ix(cono; "bn דועו רענ

 p^ עירזת ןשיה 'מוחנתבו ל"נה 'ציב ןיסטיפ ץובקהו | צ"לב) ,putena, putana 007692 איה ןונטופ
(putainר"למ והורזנו  putusהבקנלו רענ  putaeיגה ל"ר זמר ייכלמ 'קליבו םיסטיפ םהל השע 2̂ | ' 
muyשימשתל תודמועה  epתפסותבו : ז"צ : ג"צ ב"ב תוסָטיִפהבקנלו ,ןישטפ | עגנאקודל מ"וא ' 

 ב"כב 'רו 'ה ס"ש י"כב ה'כו 'Ü תוסטופ ו"פר ב'ב י"כ | ןשיה 'טוחנתבו ל"נה םוקמב סעלרעפו סואיסריימ
 וניברו תואיסטיפ ילופאנ תוינשמבו ,ף'ירבו : ג'צ | רישע ב'נו סוניטופ ותיב השענ סרג ז'ט D^ בשיו

 איבה סדפ 'עבו תואסטפ דועו תוסטפ איבה ליעל | — ('[תוכיראב ew "y פויטופ והיגה ל"וטהו
 'עו יתשיא p^"y סרגיו 'פ ר"כיא .ןיסידפ "גה ,TY | Fass ןיי לש דכ ₪006 י"לב סָטיִּפ =) םטפ

OWeinfassרכומה 'פב  mwםוקמב סטיפ ל"צש ןוקיליטפ | 2 וריבחל  Debץובקה ןכו  
  ova[ןיסטיפ ל"צ ןיסיטפ ר"תסא שירב | רשע וילע לבקמ ןורשב םינקנק (נשמב ביעס —

 ייפ )3 .תואיסטיפ יפאנ תוינשמבו תופטיפ ג"ונב (* | .ויפפ רייבב ןינעה ןבומב ןה הלמה תרזגב ןה העט יוועל יהו )!
 jj יירהמ ןכ ייפ רבדה ףוגבו ,הז לע יתוריעה רבכ םש רשא (ךרעה פוס vor ,בייח) רג ע"ייע תורחשומו תוהצחוצמ תורייוגמ
 תופטיפ אנאת 6ז"צ)''מגב ליצש לינ (* .תורייוצמ ייגה בינש ק"העבו םש מיטשבו שיע : ז'צ ביב שאגימ
 ע"פדבו ושריפו הגשמה ןויצ לע ימגה ייפ קיתעה כיחאו ושריפו הנשמה pu בורל קיתעה וניבו תורפו גמו תו אנ
 py ןהב «jm תירפג איבמ ןלשבל אבשכ תורפוגמו mao ז"צ ב"בב הימגרה 5m(5 .ךיראהל םהל היהש םוקמב ורצק

 אנת הייד םיבשרה ייפב ייא ןינעה (n vb כי'ע תואנ ןהו תולשובמ תוארגו תירפגה ותוא םע רואה ןתכחלמו רואה
 אב היימגר ייפמ הארנכו ןעכנימ סיש י"כב שממ שוריפה הזו יוכו ןלשבל אבשכ םירפסב בותכ שוריפ . . תוסשיפ
 טמשכנ (5 .ברעה דע ןייה םהל קפסיש pose) cam חייר ייפב (* חיר "פ  קיתעה mo דע ןאכמ יכ לי'צכ (* .המינפ
 שיק ייכב ןוכג ה"כ ('* .םשמ ןקתל ךורעב jy אל ל"ומהו ns ייפב לייצכו (* .ךורעמ ומילשהל wn n ייפב תועטב

n^ "biב"חב) הראמ ילעב עיייעו , Yepתוסניפ םייטב ייסופדב )!! .הריאמ סיישב עיפרבו שימו . 
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 ןיטיגב ו"פ לבקתה רמואהב .'וכו םב תרבדו ' יי
 םישפח םיצוצו חלשו .הוסנרפ mese (:ה'ס
 .ןירוח ינב ןיסינא [wm ורטפ 'גרת ו יחינ ייעשי)
 ןכ םגרותמ חולש אנשילב הברה ןכו ה"יחא]*
 ז'ט 'קיול 'א en i^ yb" "ישארב 'גרת 'ייע
 רבע חולש ןינעבו n 3 sn" 'דמבל  ;א'כ
 םירבדל ;ז'כ .ו"כ ,א"כ תומש 'גרת y"' ישפח

iy^ us ymהשא חולש טרפבו ז"ט ,ר"ל "ימריל  

 ןשי טגב ותשא םדא רטופ :ט"ע "טיג טגב
 תא רטופ וניא םדא (' ח"פר 'יטיג י"כ 'תפסותב
 . ;הורטפ 'נשמב :ה"ס 'יטיג 'וכו ןשי טגב ותשא
 הורטפ רמוא ןתנ 'ר pi5' םשו םולכ רמא אל
 'ר אבר רמא םולכ רמא אל הורטיפ ןימייק וירבד
 ש"עו הורטפל הורטיפ ןיב קיידראוה האלבבד ןתנ
 mnbw עמשמב שי הורטיפ רובדבש הארנו י"שריפ
 םולכ רמא אל רמא ןתנ יבר ןכ לע ירמגל אלו
 יכ ןירוטפ טגב הוחלש עמשמ mob רמואב לבא
 ןירוטפ טג י"ע חולישל אורקל ןיגהונ לבבב ר"אלב

ebיד רבג ו"כ ,'ז תלהק 'גרתב ה'כו  nn' vbp 
 'ובותכ 'ורי .ט"ק 'ובותכ סנכ וכפהו .ןירוטפ טגב
 וא (ב"י) ג'יפס 'ובותכ 'תפסות ג'עס ו"לד ג"יפס
 אינלפ רב אינלפ ךיא : ה"פ "טיג mb וא סונכ
 ליִעָפ ינוניבו .'וכו היתתנא תינולפ תי Tum רטפ
 הונרטפ :ה"מ D" ,רהצמ ע"ייע ,ו"פ pw ריטפ
 האיצי unm aw ןמ חולש pip דועו .ןוזמ אלב
 לוכי א"ער n'b יוריע mk ל"נה 'כוס ותבוח ידי
 ,'וכו ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינא
 ב"עס :ט"כ תבש ,הלפת ןידמ . . רוטפל :םשו
 רחאלש ןייה תא רטפ .ב'מ 'וכרב :ןלוכב רטופ
 תורטופ ב"מו א"מ א'פ 'ומבי .ןינעה לכ ש"עו ןוזמה
 וכפה הֶרּוטְּפ הבקנל wee ל ו ע פ ינוניבו .ןהיתורצ
 D" .א"ער 'לו ב"עס v5 תבש y"' בייח ,רתומ

bיורי .האלהו  ,ד"צ מ"ב  "nsוילד ג"יפס , 
 רוטפ תכשד ירוטפ לכ .'ג תבש ,ותלוז הברהו
 די ייע רתומו רוטפד תלת ינהמ sib רופא לבא
 דמוע לעפבו .ו'כקת -- ר"כקת p^ יכאלמ
 םדא רוטפי לא sb 'וריע הכילהל תושר תלבק
 ,א"ל 'וכרב ה"כו 'וכו הכלה רבד ךותמ אלא וריבחמ

y'"y D3UBUb,Upob *דועו .'ג טפ  yy 
 .סולאטופ 'ע רחא ליעל טופטפ

 ר"לב (medo י"למ אקֶטיִּפ = אקטפ "€:

pittaciumע"לב  Zettel, Blütter 49U» 
(aus der Schroibtafelע"ייע תרגיאו רפס 'גרת  

 C אקתפ

 .ע"ייע ןוקיליטפ ל"צ ר'עפ v5 ןילקיטפ *

 wen" חולש pop (*א מ"למ »55 ר"אלב) 565
frei machenבוח ידי תאצוהל לאשוהו  

frei sein von etwas "P2 ;schuldlos erklürenב ') 

 -sich ver הכילהל תושר nbsp (לעפנב) ר"אלמ
abschiedenומלועל ךלה ;  (scheiden, sterben 

 רוטפל ינא לוכי 6 ה"מ (n2 הברעו בלול 'פד 'מגב
 ןב ןועמש יבר b^  .'וכו ןידה ןמ םלועה לכ תא
 םיהלא) ול הארנו 6 םינש ג'י הרעמב היה יחוי
 לדוג םיהלא תוארמ ךרדב ל"צ] (ודוככ לודנ ךרדב
 םלועה תא רוטפל ינא לוכי C) רמוא היהו C [ודובכ
 ךכו ךכ םש אצמא םא םודסב רומאה [הז] ןוגכ

 יתארבנש ovo 6 םו ק מ ה ל כ ל יתאשנו םיקידצ
 אלו םלועה םייקתי יתוכזב 'מולכ וישכע דעו
 קירצ םש ps DN 'יפאו 6' םיהלאה ('ונתיחשי
 םלועה ארבנשמ תנגמ וניתוכז ימע ינב םאו רחא
 ונא םיניגמ ונמע והיזוע ןב םתוי םאו וישכע דעו
 ןוגכ היילכ אהת sow (*םלועה יאב לכ לע
 לכש ולצא ררבתנש השלש ולא אנש יאמו לובמה
 םלועל רומשה ןיעמ הזה םלועב ולבק םיקידצה
 הלודג סתוכז ךכל םולכ ולכק אל ולאו אבה
 (ביעפ ימ) ןישודיקד ק"פד ג'סב .(*"םיקירצה ראשמ

pxלע אלא ("ןודינ םדא לש וניד תליחת  
 תישאר Db רטופ "CO יז" ילשמ) 'אנש הרות ירבד
 Cw n2 ייעשי) 'אנש !C םימל לשמנ הרותה p^ ןודמ
 (?ןודמ תיש אר .םימל וכל אמצ לכ יוה
 יעב יייע (ו"פ ייטיג ריטעו pb) .ןידה תישאר
 (ג"ע ח"ד היפר יוכרב "9 (* ע"א 'פב v" .רהצט

 לש רבד ךותמ אלא עשילאמ רטפנ אל והילא
 ךולה םיכלה המה יהיו א"י 'ב x7  'אנש הרות
 "22 ד"הה עמש תאירקב ןיקסוע ויה mei רבדו

 אוהש ומצעב עדוי ninm) n'5 ייפב (1 ^m. ייפב ןוכנ ה"כו (5  .הנש ח"ר 'יפב (5 (ou יא קתפ ע"ייע (1

 ח"ר ייפב (*  .תיחשי אלו asm אלו ח"ר ייפב (* .ח"ר ייפב nés ו"ופדב (pz הייכ )5 ,'וכו רמוא היהו לוד ג רי פ ה
 pon) סישב ייל )19 .יכוסב ח"ר pp" קתעוה כ"ע (* .ונא םינוגמ דע תנגמ וניתוכז ןמ טמשנ n5 ייפב (* .ירובעב : דוע

 אוהו ('+ .ןוכנ אלל 'עה ליחתמ ןאכ ר"פדב ('* .ויופדב ןוכנ «mí )!* .םימכ עיפדבו ט"ק יייכב הייכ )!! pnm 'ר ילשמ

pwיפב ס"טב עיפרב לבא טייק י"כב ה"כ ןידמוע  paןירימעמ . 

t 



 518 Qqmeg — רטפ - רַמָפ * חיש

 "יע :y" א"י ,א"כ תומשל 'א י"רת :'ה 'ירדנ
nnר"כ 8225 , sgיימריל ;'א ,ינ "עשיל ;'ג  

 nva (das Verscheiden) טשפומה cwm .'ח ,'ג

 'יאלכ 'שורי .ג'ק 'ובותכ :ט"ק 'וחנמ .א"י יינעת
 תעשב Ty ד"לד ב'יפר 'ובותכ v" ,ב'לד ט"פ
 jp םדא לש ותריטפ תעשב T' vpn ,ותריטפ

 — [השמ לש ותריטפ א"יפ ר"בד ,םלועה
"bbמ'למ)  pipןושאר רלונה דלוול החיתפ  

 תואופרב Erstgeborenes) אָּתְריִטּפ ר"אלבו
 אתריטפ אתנכ ןדגנכו 6ט'ס ייטיג) וזחאש D" 'פד
 (aw (:ג'יק o"? p C ל"ירטניא אתנכ ^5
 דלוו הל היה אל ('ם לו ע לש אתריטפ , אתנכד
 ץונקהו הייחא]* "G" o. תומש) םחר רטפ ןוגכ
 v^ .'וכו םיסוס bb" . . םירומח יִרְטַּפ ,'ו 'ורוכב

 — [תורומח ירטפ : ד"מד ו"פ 'ומורת

 Sohwamm 255 y'bs) ,אָתְרּומַּפ "לב «jore רטפ
 ןאמ יאה (א'ער ח'ק תבש) םיצרש 'ח 'פד ג"רב

 רקוע םושמ בייח אכצחד אנואמ ארטיפ שלתד
 בשעכ אבצהד אנואמ ארטיפ b^ ולודיגמ רבד
 (Ye ('ןורתא 'פב .(ימד בוקנ וניאש ץיצעב
 (' ןיעקרמשו הדשה תוקרי לכ : ייצקועד 65

mee]רדונה ג"רב  jb6הינ "רדג) קריה  by 
 ורבדב mmi לכהש רמאי messen לעו ןיהמכה

vmןיהמכ 'עב ןהמ  ^pתוירטפ (" ילפוטאריט ןיהמכ  
 ה"יחא]* | .(לאעמשי 'לב ןכו ב'א) -- Ü י"גנופ
 כ'ע רטופ םמשו תוירטפו ןיצקועב im ^e ןכו
 ee "bs דועו ירוטיפ 'עב 5 הרעה יייעו 55 אוהו
 .ז'כ 'וריע .ח'פ תבש :'מ 'וכרב ג"שו ןיהמכ ע"ייע
 א"פ תורשעמ 'שוריב (no תוירטפו ןיהמכ ,'נ הדנ
 — [תויירטפ 'יא ז"פ 'ומורת 'תפסותבו Ty ח"מד

 D patronus^ הוסב 0 י"למ jos =) רטפ

 (נ"פס) א"נ 'פ ר"בב Patron, Beschützer) ןיגמ

 (גיצ) ר"צ 'פבו םינוטטפ 'ב הל ויהש הנידמל
 (יח avo יישארב) (* [ה ע ר פ ל| באל ינמישיו
 : לשומ quo :ןודאל pisi לי ם ב ןורטפל

pui 5vהמ ךוטסב זע וא בשכ וא רוש  
 כירד 'תקיפפ) בשכ וא רושד אקספבו 2D) ןורתי

m3לא וריבחמ רטפנה .ד'ס "וכוב לעפנב  

 רמאי לא תמה ןמ רטפנה 'וכו םולשב ךל ול רמאי
 . mm) ןמ רטפנה .ט'כ ק"מ «s םולשל ךל ול

 ןיב וריבחמ רטפנה ז"מפ ר"ב ,'וכו תמה jb רטפנה
 'טוס ,'וכו תושר ves לוטיל voy ןטק ןיב 093
 פ"ר ר"להק ,םהל וכלהו םלשורי ינקז ורטפנ : ה"מ
 תויסנכ יתבמ ןירטפנ לארשיש העשב לוכא ךל

nsישארב 'מוחנת 551 תושרדמ ' "bדימלת 3"  
 weno ןיכירצ ריעה התואב ובר ןלו וברמ רטפנה
 .תועש ששב םהרבאמ םירטפנ נ"פרר"ב .'וכו ונממ
 .'וכו ירדהמ pn ירטפימ יכ .א"ע 'מוי לע פ תא
 רטפנ .ז"י 'וכרב ומ ל וע ל ך ל b" לעפנב דועו
 רטפנש העשב .ז"ט 'רומת ,םלועה ןמ בוט םשב
 היהשכ וניבר ו"צפ ר"ב ,'וכו ןדע ןגל וניבר השמ
 ג'י "יס יישארב 'מוחנת ל ע פ א .םלועה ןמ רטפנ
 ירטפמ אקו ותא ארפצב אתרואב הינימ ורטפא
 ,לומתאמ יאמקמ ותירטפא אל ימ והל רמא הינימ
 'דב אילט ןירטפמ ןווהיד אימוי ןליאב ב"יפ ר'דמב
 'וכרב mv" ךולהל תושר ןתונ ליע פהבו .ןיעש
 ע"ייע ח"מ י'פ 'יחספ .םעה תא רטפה ר"ע ז"ד ד"פ
 ל ע פ ת א .ןזח 'עו סנכ ע"ייע ti bn .ןמוקיפא
 תעלבהבו .ןימלע תיבל רטפתא : יתבר 'פ ר'כיא
 .אתרובק תיבל sees 'א ,'ז 'להק 'גרת ו"יתה
 'קיו 'א 'ורי 'גרת 'ייע השורג b^ אָרְטּפיִמ ינוניכו
 יב דפסה תישע ןינע mp לעפ אבו ד"י .'ז .א"כ
 ,ב"עס ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי ול ךלהו רטפנ תמה

Yerumר"כיא : ח"מד ג"פ 'וירוה 'ורי ג'ע ב"מד  
 דועו .יולע רטפאו הקותמ 'פ ר"להקו «sum 'פ

 ארק ("^b O^ אָּתְרַטְפַא TyPbN men, םשהמ
 ,א"ל vb םש ,איבנב ריטפמה 175 הלינמ הרטפהה
 םש ,ןיריטפמ יאמ ירוטפא םש ,ןיריטפמו האלהו
 y" בטח וכפה sibe םשהו .רטפמו ארק :יל

"UYב"פר האיפ  Uy DUO"מורת 'ורי ,האיפ רוטפ ' 

 ג"פ nbn ^v ,רוטפל . . בויחל vy iv3 ד"פ
 ןהמ בויחל ןהמ : 'ב תבש ,בויחה לע רוטפמ .ט'נד
 בויחל םיתש : םשו .ב"ד א"פר תכש 'ורי ,רוטפל
 :ה"פ w^ ןירוטיפ טג ץובקה .רוטפל םיתשו

 שבתשמו ו"יו לע וקה som ועלש רייפדבו now לש ם"טב עיפרשב לבא מייאפדב ןוכנ הייכ (* .היסר cUm אתנכ עיייע )!

wiiזעלש ביה  wp vimארטיפ לבא והיתיבר ונייה ואלד רוטפ בוקנ וניאש ץיצעבד גיעאד ימגב קיסמו (* ,םלועל  

 ע"פרשב תועטב טמשנו 'א ר"פדבו ב"הו ט"ק י"כב ןוכנ היכ 6 .עיבשפה ירבד p"3 בייח והייתיבר ונייה אכצחד אנואמ

 y Sehwáàmme" תוירטפ ןימ 4« «Jl פ"ל אוהש יוכנהו ם"במרהל מ"יפב ןכו לצב וניבר ייפ עקרמש 'עב )5 ,אמק
 ש'יק ייכב ה"כ (5 .סואיליסב ya היכו ל"צכ (* Sehwümme, fungi. שיייאלב )7 .ןיהמכ עיייע )5.305 ףעלל צינלפפ

  TmXTpov 2004606 "m wu cuראות אוה ילוא זא תירקיע ןואילסב ע"פדה ייג םאו ךלמה ןיגמ «0 ,2600/9006
 .סואיליסאב ע'ויע לבא

ae "יו" 
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 319 (יריטופ — B5" - (ורטּפ =-) רטפ

 moT/oioy DYY עיבג 'ורו י"לב ןיריטופ =) רטפ
(poterium, Becherר"בב  'pםאבצ לכו ^  

 הוסינכה (ביכפ ץרא ןורתיו 'פ mb ירחא ר'קיובו
 דחא ןיריטופ ןילייפ ול vnb אציש ןויכ ץחרמל
 סוכה ותואב שותי ה'בקה ול ןמיז והתוש היהשכ
 (*ב"נ 'שרפבו .םינש 'ז וחומב רקינו ומטוחב סנכנו

m (UIDתנמ + ריטמה  "hn ppו , איי ) יִר 
 לש ןילייפכ ןתנוי 'ר םושמ ןמחנ רב לאעמשי
 ואטח (Ub) ט"פ 'שרפבו .ץחרמה רחא ('יריטופ
 (ןיריטופל) ןיקשמה רשל אצמנ בוכז :הקשמ
 ןיקסולגב רורצ םיפואה רשלו ולש + [ןיריטופבנ
 לבו ילייפ ימלשורי [ann] ןושלב סוכ b^ ולש
 m" יילב ןיריטופ p^ 278( — ןי רי שו פ ימור
 סוכ םנושלב ילייפ p^ תותשל רחוימ עיבגו סוכ
 ה"יחא|* .(םיתוש וב רשא סוכ לפכה םעטו תיחולצו
 מ"כב יכ חוטב ןוכנ יבלו לפכה הזב ישוק שי 153
 ןיויטופ ילפי ד ל'צ לפכה הז אב רשא ל'נה
 לודג סוכ ונייהו לפכ םוכ e" 9% 0 סוס
 ר'בב תמאב ה'כו ץחרמה רחא ןיקשמ ויהש
 ה"כו ןירימופ אלפידכ bn א"נ 'פב זי ראפ י'כ
 ,(שימו (piat ינלב yy ג"עז"לד י"פ "חספ 'וריב
 פוכב ןיריטופ ילייפ bn'bp^ ר"בב י"שרל סחוימהו
 ה"כו כ"ע ץחרמה רחאל התוש היהש םימשב לש
 ןוטיילפ לע ןויכו י"שר ל"צו ךור עה םשב כ"מב
 ךורעו י"שר םשב א"נפ ר"בכ "יפה כ"מב איבה ןכו
 ר"קיוב ב"כפב לכא ש"ע א'עב י"שר 'יפ Ub ר"בבו
 סרג am אר טח ד א ס כ דל וגזמ ונינפל "א
 היגהל ל"ג וניבר p^ ןינעבו ןיריטופ ןילייפ ןאכ 02

"bםשש לייפ ע"ייעו 'שורי םו גר ת ןושלב םוכ  
 ג'ג י"כבו ,ימלשורי 'גרתמ תואמגוד המכ ןייצמ

^anקר יכ ןכ וניאו ל א ע מ שי ןושלכ םוכ ייפ  
 qom ינוי ןושלכו םוכ b aa" יס ר פ 'לב

 ןושלב = bs pi ^e xus" היה הלחתב ילואו
 ילב ,ימלשורי 'לב תועטב םירפוסה וטשפו ינ וי
 ji ל'נה 'ורו י"ל איה ןיריטופ תלמו .לאעמשי

 לכ ויה ןיטוש רמואו אב גוג אבל דיתעל ey) דצ
 ויה אלו לארשיל ןהל pars ןיאב ןהש וליא
 סהילע םייקתמ ןנורטפו ןורטפ ןהל שיש ןיערוי
 vov C וחישמ לע כ'חאו הלחת 'ה לע דע 'וכו
 המד תא ולאש וכל (ג'ער ויטד א"פ האיפ שירב
 (ילוברטפ שאר הנתנ ןב המר ('הניתנ ןב
 לכ ינפל )58 ותרטסמ התיה nns םעפ היה
 םדא דעב pao ר"לב p^ ב'א) — 6ולש י לוב
 "יפו רחא ןינעב ןה טילקרפ ומכ ןיד ירבדב ןה
 לנא ה"יחא]* ,(הצעה תובא "53 ילוברטפ
 םירפסב תאצמנ הניא חשד Bou תבכרומ הלמ
 -mapo הלמ ny הלוע וזו ילובורטפ an^ ט'ק י"כבו
 םירש 'יפו םע ןומהב הב ןישמתשמ w^ סט
 an by^ (ביצ יביח) לב ע"ייעו .Rathsherrn םיצעוי
 : ב"פק Tx כ"רד 'תקיספב "אש המ הפי הלוע
 א"נרת 'ר רומא 'קליבו ותוא ופליקו ילופורטפ ואצי
 איבהש הממ לבא הנידמה יבשות iu ילפורטפ

wmיליבר טפ 'תקיספה םשב 'ט טרפ 'עב  
 ע"ייעו םיצעוי םירש ושוריפ יכ חכומ ר"פד 'ינ יפכ

 הזב הלמה ןינע ps ז"כב לבא .ךיראא Dun טרפ
 ד"וב .ג"יד ט"פ "233 'וריב ןורטפ ה"נכו .ךרעה
 אב 'וכו ונורטפ ןכיהו אוה ןכיה 'וכו ןורטפ ול שי
 םימעפ הזיא ש"ע "וכו ונורטפ לש וחתפ לע דמעו

"vemג"ם ז'ע  ietךייד םהרכא ו"מפ ר"ב .ג"ע  
 ךמצעל ךל אלו ךנורטפ ינאש ךייד ךיהלא ינאש
 ןינעה לכ ש"ע ונורטפ ינאש . ,ימלועל ויד אלא
 ןשיה 'וחנתב ה"כו .ינא nee ט"ק דצ כ"רד 'תקיספ
 "יס עירזתלו ,ו"ט p^ ורתי ןשיה 'וחנתבו אראו שיר
 ינא ךייד 'בר תור שיר ד"וב ונורטפ השועה 3^

mus nepןגורטפ חינה (הערפ) ב'פ "ישארב  
 CÓ DD יקיראט ע"ייע א"יפ ר"מש .םהילע ול ךלהו
 | -םירצמה ןמ ןינורטפ ןהל ויהש ד"יפר םש ץוכקהו
 .ןינורטפמ אוה ןורטפ המ ךרוד המ 'פ ר"שהש 505
 המו תונורטפ םכל שי םתא ר'תפא שיר הבקנלו

qnש₪יפ ח"כ ^2« תירבה ירבד הלא ] — 

  (sג"ונב יכ תרחא ייג ול התיה וניברש הארנ  pniםינושארה ויה םיטוש . םימשב ןורטפ םהל שיש םיעדוי ויה אלו .

 לייצו כיע yos יכלמ ובציתי )3 ,'ב יילהת) דיהה םהל כ"חאו םהלש ןורטפל גוורזמ ינא הלחתב אלא ןכ השוע יניא ינא
 יקליבו :ךלמה ירפוס וארקיו 'פ ריתסאבו ל"גה כ'ירד 'תקיספב ה"כו וחישמ לעו 'ה לע ןעשנ !קוספ mo לע יכ 531213
 אלא ויה ןיטוש : םשו ביפ יישארב תדגאב א"עב תצקו ,יה לע noy 'ב רומזמ טיושבו אמוחנתה םשב גיפקת 'ר יירכז
 םירחא ןיחישמ דיטעמ אוה הליחת חישמה תא ינא rmm םאו לארשי לש ןנורטפ לצא הליחת ךלוה ינא השוע ינא המ
 יודיק ינריב היכו ריפדב הייכ (* .ט"ע ovni עיייע (? .יוגו ץרא יכאלמ ובציתי םיוג ושגר המל יאנש היבקה לע אלא
 יתקיספב הייכו ף"כב ילוכרטפ ם'יטב מ''אפדמ yin עי'פדבו האיש יוריבו ילוב eb" תובית יתשב םשו םשו ביער א"כד איש
 $33 ןוכנ הייכ (* .ולש ילוכלכ םישב ע"פרשב לבא 'מאו ר"פדבו ייכב ןוכנ היכ (* .ויופדב ןוכנ ה"כ (* ,ג"כ פ"ס יתבר
 Y/233 n'/3 (* .ןיריטופ ילייפ ךותב וכתנ בובז גיונב (* .ךומסב יינפב יייעו ןירטיפ ילייפב ג"ונב ) .דינ ם"טב ע"פדבו ביה

 ,הרטאפ UD 'סְךבו יריטופ 'טאו ליסאב aum) 'פדבו "3 ראשבו ?Y ריב



 Mme — ףירָיְטופ -) רטפ
/ 

vaעשוהיב ה"כו ה6ל00 ראותהו 550% י'ע (תלוזו  

 4v .ןורטפ דצב ל"נה ר"משב ראותה הזו 'ב ,'ה
 תועלצ לש האופ שרופמ א'ער ו"לד nb 'יעיבש
 האפ ע"ייע ארטיפ ל"צו הרטופ י"ע On היפ ייעיבש)
 680 ז"יח ג'"מד ע"מב b^ שצטילעד 'הו 'ג

yox ^b 9286066 "bbאוה קחודו הב .לוחכל , 
 רשא :ה"לד ה"פו 'יעיבש 'ורי היריטיפ ילואו
 כ"ג אוה רטטפ ע"ייע חוש תונב 'שוריה ייפ י"ע
 ארקנ nBN2!felsig, mevoxíx : ארטפ לש ראותה

poםיעורג םינאת  posארוטר (א תא ת  
 לעו רוצב םילודגה םינאת b yogauóxn^ י"לב
 ולשבתנ יכ ןכ וארקנ ילואו הירטיפ ונייהו עלסה
 םצעה pw mbi — .'ח 'ורוכב 'ייע םינש 'ג רחאל

 - (ע"ייע סורטפ :סרטיפ

 .ירוט יפ yy ןירוטיפ ,ירוטיפ *

 ,'ר רטפ ע"ייע ילוברטפ ,ילובורטפ *

 am םולגד ע"ייע הער שי 'פ ר"להק סוגרטפ *
(quש"מו . 

  Nn^Obדנעצ 'למ ל"נ  pacuם"לטו שבכ 232
 כ"רב Kintagssehaf) ומוי ןב שבכ כ"או םוי

 ואדו המ (חימ «m^ ][מוקמ והזיא 'פד
 אקנד רב אזורטפ וקפס ףא אקנד רב אוווטפ

^bןנרמאדכ רניד תותש הושש שככ  
 .אקנד רב תאמח «Coo  תותירכ . ז"ל  תועובש)

 ראשב לנא ג'הו ט'ק י'כב ןוכנל ג'הכ ה"יחא]*
 ךשכנ והזיא 'פד ג'רב ybi ^x" ע'פרו י"כ
 והזיא ןכ man ד"עפלו :'פ מ"ב םוקמ הארמ ב'גו
 ,יקנד תלמ האצמנ םש מ"בב יכ ותוארב רפוס

anmיחבזב ' b^המ  esתאטח [ואדו ל"צ]  
 ףא ס"ש י'כבו יקנד רב םשא וקפס ףא אקנר תב
 'ירמאדכ וניבר איבה הז לעו אקנד תב תאטח וקיפס

nwenל"צ] (רב)  [n3אזווטפ יכ שרפל אקנד  
 ילוא וא אקנד תב תאטח ןבומב אוה אקנד רב
 לעב ש"מ 'ייע תואחסונ יתש ךורעה לעב ינפל ויה
 v53 לבא ע"בשפה לע כ'ג גישהש המלש ןויגה
 תואחסונ יוניש יתאצמ אל 'יחבזל מ"טשבו ס'ש
 ה"מגר 'יפבו םש ח'ר «p^ 'ועובשל ס"ש י"כב םגו
 קר "יאו אזורטפ תלמ תאטח םוקמב b^ תותירכל

 כש

 ביש ND יי שאהב  םוכ םינקזה יע וקו
 'זיפ 'פד ^3 "יפכו Cn י'א (DOR תוקשהו ('ג .ביי

 וניבר ואיבה לייפ 'עבו pater ר"ל amm הרטאפ
 — [ש'ע ז"עלב םשב

"ne 25% פו' 55 y'bs ves = רטפ ₪ 
(ungesüuertes Brod הצמ 'יפ אָריִטַפ 

"nnהצמ  Cn /3 "p manריטפ  onnה"יחא]*  

 'גרתו ריטפ םיחל ('ב יטיכ תומש) תוצמ םחל 'גרת
nusקר 'טינויביס 'פדב קתעוה חספה גחד  m'a 

 ריטפו ('ג .טיי "שארב) הפא תוצמו 'גרתו אָריִמּפ

 'ב ,ט"כ תומש 'גרת ץובקהו י"שריפ y"' הפא

 a2 תומש) תוצמה an ,ןיִריִטַפ ןיגופסא 'ד ,'ב 'קיו
 י"רת O'5 a^ BÓ םתראשמ e TÉDT אגח י"ט

 ירירמו יִריִטּפ ןמ [ןוהל] ^ (ןוכל) רייתשמד ןמו 'א

 'ורי :רורמו הצמ ירייש ולא אתליכמה י"פע אוהו
 ד"ע ד"סד ד"פ 'ליגמ 'וריבו ד"ע ה"פד ג"פס 'ירוכיב
 הבקנלו .ןירורמ םע ןיריטפ . . ןינוקרי םע ןיריטפ
 תומשל ץובקלו ו'כ n/ 'קיו 'גרת spnyee הדיחיה

 — jveb] 'כ ,ב" סלקנואב םשו 'ב ,ט"כ

 b^ הליאשהב םדוקה ןינעמ ves — רטפ "א
 ungemischter j3n תבורעת ילב יקנ

(^^ "pin? ben ותוא םיחט םנהו 'גרת (Lehm 
 היל יעעשו  pb.ןבת אלדר ריטפ

Stein, רוצו עלס 600%, petra "rw (י"למ NB 
  5%אצומ : ונדמליב  nonoיכב ארטפ

 קלב «ip ייאו יול קלב (n353^ ונארא םירוצ שארמ

vorn 7ב"א) —— )! (ונדמליה םשב  ^gורו י"לב ' 

 םכל הזה שדחה 'פ רימש 'ודמב .שימלח ןנא
 דצב אמש וא יל mes ץחרמח לצא אמש ('טפ)
 ונדמליה םשב ל"נה 'קליב ה"יחא]* .(ןורטפ
 'וכו ארטפ הטמל אצומ היהו cms םוקמב רפח
 תא רדפילו moy תוננל ארטפ יתאצמ יוה רמא
 םיה ג"ע ערוזב ב"עס ז"כד א"פ 'יאלכ 'ורי .םלועה
 םש .,'וכו םיעלס xy [ארטיפ [bu (הרוטפ) ג'ע
 .ןונילשורטפ ע"ייע ם"ט ןונילוס הרטיפ רטפ 'א דומע
 .bu טרפ ע"ייע ix 'דהנס ם"ש י"כ ארטיפ
 M .'ח ,יכ B3 ybp" וקיתעה םינקזה 'עו .אטריפ
 רב אזורטפ 'יפא "nb בר רמא א"ער ^N 'ורוכבב | n' יירבד ; ב"כ .א'כ ,ג"ל ;'ו ,ז"י תומש) ךוצ ,(א"כ ,ר"כ i א"י

yy my (!ותואמ איבה הלא תומוקמכ רשא סוילמת ,רפע ,ןילמ 0 לס :גילורטסא  pumונדמליב  mw»יקליב  
wm )' nש"ק יזכב ה"כ )3 .אהנאה ןמ ץובקה  Amp 



 321 רַפיִטּפ — Nnm | אכש

 ינענכה עמשיו ונדמליב .(*םו ל כ בכעמ היה אל
 (ונדמליה םשב דיסשת יר npn יקליב a" 'יל 'מוחנתב)

 (' אקירטפ ןהיתובאמ ןהל שיש ונא ןיעדוי ורמא
 .(''וגו בקעי לוק לוקה (ב'כ ir mies רמוא היהש
 pw O5" 'קליבו וחנתב שדקמ םיכאלמ השמ חלשיו
 הימק ןיחווצ cow Uns לוק ןייז ילכ המכ ךל שי
 איהש המל ונינפל ךיתולייחלו ךל ליפמו ה'בקה
 םהל רמא בקעי לוק לוקה 'אנש ונלש ןוקירטפ
 ןוקירטפ לע חטוב ינא ףא םכלוק לע םיחטוב םתא
 B^ .היחת ךברח by: €o יזיכ יישארב) יאנש ילש
 — הלעמל (ונרמ א ש ןורטפ ונייה ןוקירטפ
 הייחא]|* — ,(תובא תלחנו השורי י"לב 'יפ ב'א)
 יקיו ; יח יינ «ww בא a םינקז oy וקיתעה ןכו

A" aיב ידמב) ויתובא תיב ןכו (ה"כ ,^ עשוהי , 

c505 פש) ויתובא הטמל  (fאיבה כ'מו  ^D1533  
 ךורעה 'יפ ןוקירטפ ט"מפ ר"בב bm תוכיראב תצק
 כ"ע ויתובא תלחנמ ול שיש םיבושחהו ןורטפה
 ןיקיריטפ b mu^ 'פבו כ"רו וניבר b^ תבכרה וזו

qnn "bבטיח קייודמ וניאו כ"ע ולש ןמ הנתמ . 
 ש"ע ולש ןוקירטפ היהש ל"צ ןאכ םג יכ עדו
 שררמ לש x" הלועמ רתוי an" וזו pun לכ
 — [ש"ע ןוקימזיפ 'עב יתאבהש לאומש 'קליו ילהת

' mecgocéAvoy "m תינוי 'לב) ןונילשורטּפ 

p'ob קתעוהו petroselinum 

 Oy JUS ע'לב  ןוילאסורטאפ  ,ןוגילהסורטפ
ellasדוע פ"לב כ  (Petersilie Osa "?^ 

 ןונילשורטפ ןוהנמ pei (ז"כד 6m  'יאלכד שיר
 והמ ג'ע חילד טיפ םגיפה b תיעיבש תכסמבו
 ןוגילפורטפ רמוא אנינח רב יפוי 'ר תורהנבש םפרכ
 'יאלכ 'וריב ה"יחא]* = .םפרכ ןימ 'ורו י"לב ^5

^sיאלכ ש"רב לבא ןונילוס הרטיפ רטפ ונינפל ' 
 ןונליסורטיפ (mo ןיניליפורטיפ ןוכנל ר"מ א"פ
 ט"פ 'יעיבשב צ"מב י"רהמ ex" ל"נה 'יעיבש 'וריב

S NND 

 תבכרהב הדגה י"פע שרדנו יטרפה םש) רפיטפ

 ימגב 'טוסב ק"פב (ערפ ,רפ — ןטופ ,טופ
 תישארב| רפיטופ והנקיו 63": ףסוימ לודג ונל ימ
 וסריסו לאירבג אב ומצעל והנקש בר רמא ('א ,טיל
 5 םש) רפיטופ ביתכ ארקיעמ וערפו לאירבג אבו

 DU ה'מגר ל'זו שוחכ הש אזורטפ י"שריפו אקנד
v3 yxp»א'ער ב"ע ףד ילייגנא ) mnn»ייפא ש"כ  

 הוש www שוחכ השב "יפא אקנד רב אזורטפ
 ךורעה איבה אלש שוריחו כ'ע לקשה תותש אלא
 קיתעהש י"פעא איגר 'עב אלו ןאכ אל ןויצה הז
 ל"נ הלמה תרזג ןינעבו .ה"מגרד ושוריפ םש
 ומוי ןב שבכ b^ תויסרפ תולמ יתשמ הבכרוהש
 תונוש תונושלבו pacu שבכ b^ טירקסנסו צ"לב וכ
 םוי פ"לבו pac, puc, pec, pez) הנממ ןיפעתסמה

m[רגזור] (רגנור) ע"ייע  — 

 .אכרטטפ ע"ייע אכורטפ *

 60% *53 יטרפ «?c םֶרָטיִּפ , סורְמיִּפ *

(Petrusשורי םרטיפ רב יסוי '? ' 

 ל"צכו ג"ע ב"מד ib ז"ע 'וריו ד"ע ב"פד ג"פ ק"מ
v'23ףסוי בר ד"צפ ר'בבו ןורטפ םשו ב*צ פ"ר  
bwז"פר ר'קיובו סורטפ רב יסוי 'ר  j3סטרט  
buסרטפ  ^s»יקליבו ו"סשת 'ר 'ילהת 'קליב  

"mn gibיאדכו סורטפ ל"צו הירטפ ס"טב הרש " 
 'קליב לבא ט"ישת 'ר "ילהת 'קליו sib ר"משב
 סחנפ ס"טב 'ה רומזמ ףוס ט"ושבו ל"ש 'ר 'יעשי
 : סורטפ (DU D'bs .אטרפ D'b3 ב"ספ ר"בבו
 Petrus םתד ידסיממ ns" ארקנ ןכו עלס 'יפ אפיכ
 שרדמה תיבב P SB^ ןועמשד אתדנא שרדמב

 ,האלהו b" .ה"ח קעניללעיל

 .ןונילשורטפ עיייע ןּוניִליִסורטיפ *

pejus *ןיִּפּורטיִּפא =)  (Vormünderשורי ' 

 וטחשש mue vy ה"לד me 'יחספ

voyסופורטופא ע"ייע ןיפורטיפ  m)בייר ), 

 הארנו י"אד ארומאל יטרפ םש) poe" ,יקורטפ *
Patrizier, patricus; patricius םש by 

T5 מוי' "v אסורד 'רד הוחא יקורטפ 'ר (ארקנ 
 א"מד  Uyר"משבו  pר"שהש ב"יפ ר"דמב ה"ל

 יייעו יקירוטפא 'ה מ"ב ילבבו יקירטפ 'ר : וידומע 'פ
  "nistקירטפ רכזנ דועו .א"פ 'ילוח :ה"נ 'וחנמ .ב"י

 םש)  (ewםינואגה 'ושתב  ^pיבכרה יצוהב) ה"לקת
 )268 דצ

 תובא nbn» mew ח-ק6* י"למ) ןוקיִרָטּפ
  (stammviüterlich, Ererbtesר"בב 35

eg €3 וימ ;הימ, wo םש) ערפיטופ ףוסבלו 0 | שקבמ יתייה ולש ןוקירטפמ וליאו : רמא "m (ro) 

wy (t188 ןאקיפקעלדנעצ יטסוי . *) לוק לוקה ןינעב לייזר תושרד יייע (+ .ןוקירטפ לייצו יקליב היכו (5 .ייל יינפל 

 ה"כ (5  .לינה יישארבל בוש חקלבו .א'כק דצ כ"רד 'תקיספבו רייכיאד אתחיתפב ביפ חלשב 'תליכמבו הייפפ va בקעי
p»רמואש ע"פרשבו הלעטלש קר ר"פרבו 'ד רטפ לע ןויכו ט''ק י"ב . 
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 ל

(ND'MB — אתטפ — "bb = 22v 

 | עייע «Yt ny שמ תויתואו 'מושרה איח איה יכ | וערפו םיציבל וסריסו רכז בכשמל ומצעל והנקש

 התארוהו יסרפב =- mu לא תוליבקמ (רהצט ,יקצט | ערפיטופ אוה רפיטופ UD) ז"פפ ר'בב ,('ריגל
 לברס = i$ py ףדרגו םיקושו םיכריבש םיסנכמ | היהש ערפיטופ ז"על םירפ םטפמ היהש רפיטופ
 ןוהילברסב םש לאינדב דחיב רכזנש המ הזו | 'וכו "תב ה"יחא]* .'וכו ז"על ומצע ערופ

 דקנל ךירצ ה"פהו ןוהישטַפ רקיעה pm ןּוהיָשיִמָפ | ש"ע ןוניטפ 'עב איבהש שורדה םויסל וניבר ןויכ

[etmג'סרל סחוימה 'יפו .איה הכורא פ"לב יכ ץמקב —  
 י"פעו ,('ןוהיתוכריבש םיסנכמה ןוהישטפ b^ ןוכנ | ה'כו Hammer ףלוכל ףדרנ םש מ"למ) שיִטּפ

 תימח ז'ט D^ יתבר 'פ ר'כיאב ןיבהל שי הז | 'ר 'מגב רחשה תלפת 'פב (,;-?5* ע"לב
mamוכרב) הנקה ןב ' Cn»קזחה שיטפ  ^bכ'מה 'יפו שיטפ ילגרב הוה אלד ימלחב | םשכ  roשובלמ . 

 ק"דרו ל"נה לאינדמ היאר som םילגרה לעש | ויתוכלה ךכ שיטפה nnno תוצוצינ תורזפתמש
 לבא לברפ 'עבש ןויצה אוהש ונדמליה איבהש | Ue) היפ ינש'שעמ ףוסב .םלועה לכב תורזפתמ
 םילגוה לעש שובל ןינעב 'יפה הז יכ יתחכוה םש | הכמ שיטפ היה 'וימי לכ 6r) wb ףוסבו
 רחא םנמא ש"ע ששפ 'עב וניבר 'יג יפכ קר ןכתי | דעומ לש ולוחב הכאלמ ןישוע ויה e" .םלשוריב
 יינכ םורגל בוט רתויש התע יל ררבוה הריקח | ק"פסב ןנתו (' ןדסה לע שיטפב ןיכמה ןיחפנה
 לאינדב אשמפ = שטפ אוה אוהו שיטפ ונינפלש | חתפמהו לוענמהו הרוקהו רוניצהו ריצה «Go ןיקשמב
 לע n" לגרה לעש םיסנכמ 'יפ ba פ"למו | ג"כ ןנחוי דמע שיטפ ידי לע דעומב ןינקתמ ורבשנש
 ה"נד ד"פס ינש רשעמ 'וריב יכ היארהו םיקושה m") שיטפ ; «OU םילכב ט'כ 'פב .ןלטנו

 לע vn 'מולכ אלברסמ ילגר ותרומתב w^ ג"ע | Dv שיטפו ןטק שיטפ 'יפ 'ו שיטפ לשו
 — [םיקושה לע םיסנכמ ונייה לברס שובלמ ילגר | תבשב ה'נכו ,ומצע םשב 'ילכ ש"רב ה'כו ה"יחא]*

ayהיב תיאד ידימ לכ : ה"ע םשו שיטפב הכמה  | 
c»הזיא םש ןכו שיטפב הכמ םושמ בייח הכאלמ  | * "b 'UDEומכ  popUbןינעב ש"מו סטפ ע"ייע  

 | .'קליה "יג יפוקא ע"ייעו שיטפב הכמ םושמ  בייח : םימעפ
 y" אממ גד ןימ וניבר תעדל wuytie =) אתטפ | יגיכ יימרי noD ייעשי) יגרת Coa .'ג רצ 'א חפ

sweep CUןיברעמ לכב 'פד ג'רב (םינפב לודג םכחל דובכה ראותל לאשוהו  ^an"חיכ  
 'פבו (איעס ריכ ייחפפ העש לכ 'פד ג'רבו (א'עי | ינמ 'ר יטרפ םש דועו .ל"נה 'ימרי מ"לכו הרותב
 לכא Gr יוכמ) mb33 לכא si ןיקולה ןה ולא | "ילוח :'פ :ו"ס "יחספ ב"ער ט'פ .ב'ב שיטפ רב

inoז'ותירכ ,ה"לק ' : [amsשוריפ (' ס ל א ת ךנמיסו 'ד הקול אתיטופ —  h 
 הז ולכאת אל םרשבמ םכל ויהי ץקשו ולכאת | םיכיריבש םיסנכמ *-% פ"למ ל'נ אָשַמַּפפ שטפ

Geinkleiderונדמלי שירב  jnםדאה  | poenםיגדב  Cp?םש) םיצרשב ביתכו (א" יא"  
 אלו ץרשה לכב םכיתשפנ תא וצקשת לא ג'מ | ולא (Ce» 02 er ןוהישטפ )06 'קליבו ימוחנתב)
 )'5 וצקשת לא 'א on vb^ ווה םהב ואמטת | י"לב b" ב"א) — ןהיתוכרי לע תונותנה ןיקרב
 אל nnb ץרשה ץרשה CO ביתכו ואמטת ('אל | ר"לב ןיקרב ev^ םיקושו םיכרי שובל ןימ 'ורו
 ףופב ארקיוד 'ג ינה ,השביד sow אלו םיד אנש | איה תינוי הנניא הלמה ה"יחא]|* | .(םיסנכמ
 תשרפב הרות הנשמב ("'ס ,ינימשה םויב יהיו | הנמאנ יתעדלו תיסרפ םא ci ל"מרו ב"ר תעדכ

"noni )'ורגסנ ופריסו לאירבג אב תובית  nyקימבו םשו םש גיונב (* .ו"פפ ריב ע"ויע לבא יטוסל ץנאש יפסות  M" 
 יתפסותב היכו שיטפ הכמ היה ינש רשעמב ימ י"כבו הכמ היה שיטפ רדסה םשו וניבר ייגכ חי"ר ייפב לבא וימי דע
 :ןוהישיפפ ביתכבו ירקה יפכ nn )5 .שיטפ ןב לש ו"ופרבו .ימאו רייפדבו טייק יייכב היכו (* cow ק"מב יייעו (* .ג'יפס 'טוס
 סולליטסק בתכו אשטפ םיילבו םיסנכמ וא ןיקולח ע"בארב w^ םישוריפ ינשכו ןהילעש םיליעמה on ןוהישטפ איפב (*
 ןוכנ n/3 )* .ונדמליה םשב לברס y cry' "יאש לבבש וניתוברכ אוהו ע"בארב ןושאר ייפכ הזו רשבה לע קולח אוהש
 D'w יפרב) יוריעל חייר ייפבו םלאת פייטב םשו ןאכ י"כו ע"פדבו סלאח 'עב ר"בו טי'ק י"כב mu ימא יפדבו ב"ה י'כב
 ריפרככ 'ל לע הדוקנ הכירצו (* .ימאו ר"פדב ה"כ )5 .ךורעבכ םילאת ל"צו ושוריפב קחדנ 55 ס"לאא ס"טב (אנליוו

 וצקשת לא קוספב הרמאנ יל תואב ס"לאת לש תובית ישארב הרומה הינש הרהזא ותנוכו הדוקנב 'ל : יב. תחת w^ ו"ופדבו
ne» )*ת"רב 'א תוא ראבל ושוריפ רומגל הזב הצר וניבר יכ תועטב לכה י מ ע"פרשבו ' א ימא 'פדבו ביה י"כב ןוכנ  

 ןכו b' תחת ימ בותכל תועטב וטשפ ןכ ינפמו הרות הנשמב תלמ לע ןויכ וניבר יכ ובשח ורמג אלד םירפוסהו ס'לאה
 .ש"ע ךרעה ותואב תוכז אירל ןילמ ךרע י"כו םלאת יעב בינש ק"הע העט
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 323 (ירומיפ =) ירומ יפ — (אתיִטופ =) אתטפ

 ה"יחא]* .יערה תואצוה םוקמ p" ץצקת תעבט יפל
 י"שריפ 'ייע תעבטכ לוגעש רוחאב בקנ ןכ ארקנו
 — [נ"שו y'"y אתקזע 'עו א"לב ארקנ ןכו תבשב
 Masttau ןרותה לבח ןירוט יפ ,ירוטיפ =) mb" יפ

 Mast «ve) ע"למו לכח ,2 פ'למ 5
 1322 mm דע םירמוא םימכחו 'מגב 'וכרבב ק"פב

Cnןיחלגמ ולאו 'פד ג"סבו  Co p?)ירוט יפכ  
 CD יתיאו דועו 'פ ר"'קיו שירב .טשווה יפב

 ןרופיצכ רמא הנינח 'ר טשוה ןמ ןיאצויה ןירוטיפכ
 לבח איצוהל הצורש םדאכ b" טשוה ןמ ןיאצויה
 .לודג חרוט וב שיו ןרות לש רוחב רשק וב שיש
 תחא nbb ירוטיפכ בותכ ןדיד תואחסונב ב"א)
 A WD£ םיציצ ירוטפו ןנימגרתמד םילבח י"שריפו
 !p^ שפועמ רבד ןירוטפ b^ י"לבו ןינוטאו (ח"
 ה"יחא]*  .(רמנ וחירו שיאבה 322 רבד ןירפצ
 היה הלבקב וניברו ולבוס ךשמהה ps ב'ר 'יפ לבא
 ןרות טשו p" י"שרל סחוימה םג יכ ושוריפ ול

"yירוטיפכ תחת תוכרב ס"ש י"כב םגו םש ק'מ  
 ל"נה 'גרתכו ינוטיאכ ל"צו ינוטיפכ א'ס ןוילגב 'יא

poneליגר היה קפס ילבו דומלתה ןושל ןבומב מ"ל  
 ןירוטיפ וא ארוט b^ ןרותה לכחל אורקל םעה יפב
 יתזמר רבכ טשו יעבו ('ב ששו'עב 273 ייאדכו תחא הביתב)

 'עו פ"למ ל"נ ירוט יפ תלמו ןרות !9-% י"ל אוה יכ
 xi" ט"ק י"כבו ןרות לע ןירשוקה לבח b^ ל"נה
 קיתעמה ילואו ו"יתב ןירותיפ ,ירות יפ qun לכב

panולאו 'פ ר"להקבו .ךורעב 'יאד ןרות 'יפמ ןכ  
 ילבו ." D^ ץקמ 'וחנתב ןכו .ןירוטיפקכ 'יא היח

wo ^bכ'ג הלא תומוקמב טשו יכ רמוא יתייה  
pטשוה יפב ירוט יפ כ'או הניפס 'יפ 25  "p 

 לודג חרוט אוהש הניפסה לע ןירשוקש ןרותה לבח
 ןשיה 'וחנתב 'פסקא י"כב קיתעמח ןויכ "ne .עודיכ
 יכ my עדו .ש"ע 200 דצ ב"שר 'צוהב ו"ט D" ץקמ

  2jפ'לב 6 ^p[לבח —

 גכש

 ריפנס ול ןיא רשא b5i C דיי 020 יכנא האר
 אממ גד אתיטופ שוריפ .('ולכאת אל תשקשקו
 השרפב םלוכ שמח הקול הלמנ .6 א תי רי ג אוהו
 6 לכי אל םה הלאו ינימשה םויב יהיוד הנורחא
 וצקשת (*ל א (Gc cr םולכאת אל eo am) 'קיו)
 G'2 םש) ואמטת אלו (CU ואמטת אל (ג'מ םש)

 תותליאשו ג"הב 273 ונויכ םיקוספ הלאלו ה"יחא]*
 רפסב ם"כמרה לבא םינואגה תטיש איה וזו .ף"ירו
 n הקזחה דיבו ט"עק השעת אל תוצמ תוצמה
 החד ן"במרהו en^ הזמ «nb ג'כה bw" 'ולכאמ
 גד אוה אתיטופהש םינואגה 'יפ דימעהו ושוריפ
 'ורופא 'ולכאמל מ"מב 'ייע עברא וילע הקולו ןטק
 יעיש תה רקיעה שירב תוצמה רפסב ן"במרב 'ייעו םש
 אמט גד אוה אתיטופ 'וריעו 'יחספב 'יפ n'à םגו

vv)אתיריג אוהו הפסוהה לבא (םימה ץרש ייפ  
 יתהמת רבכו םוקמ םושב יתאצמ אל ךורעב 'יאד
 pw יכ (Yt Gn אתירוג = אתרג 'עב הז לע
 הושה ךיאו אמט ףוע אוהש איבהש םינויצמ חכומ
 רקיעש ל"נ לודג ןויע רחא לבא אמט גדל ןאכ
 אתירוג אלו א תי ריג ר'פדו י"כ 'ינכ ןאכ "יגה
 םינואגה ירפסמ דחאב וניבר אצמ T2 קפס ילבו
 ןהאזיוועל 'חה הנהו ומש אתיריג אתיטופ גרה הז יכ
 תליכא לע ןיבייח תויהב יכ máu (975 איגאלאאמ
 טשה גד היהיש ץוחנה ןמ תוקלמ 'ד אתיטופ
 Scholle ארקנה ןימ הזו ץראה ?yo םגו םימב
 תינוי הלמ איה איה אתיטופ כ'או Vra י"לבו

mima 5nפ"לב ומש יכ  mb (Bl. 
 ,Butte א"לכו ךורעה לש אתירינ איה איהו דריג

8 -- 

 Üffuung des יערה תאצוהל בקנ (b^ תַעָּבַס ^5
(Masidarmsימגב ורבחב לבוחה פ"סב  

 םינטקו ערז תבכש שיאב שלש (ג'צ ק'ב) י"פעא
^b6ה'ק תבש) םיצרש 'ח 'פד 'מגב .תעבט  T 

 (הלאש קמעה יפ יייע) TB "D ינימש יפ תותליאשה רחאו (ג"ע א"לק (3x םיגד יכלה ג'הב רחא mm ררגנ וניבר )!
 ייחפפב ח"ר b" לבא יוכמו ייחספל י"שר יייעו תופרט ולא no news nas ןכו ל"נה םיקוספה ןויצב ןיואל 'ד ונמש
 עברא הקול אתיטופ לכא ייבא רמא הז רדסבו ןיואל יד כייג הנומ זילקת יר ינימש יקליב יכ ym voy אוה םגמוגמ
 רוקמה בינו כ"ע ולכאת אל םרשבמ םושמו ואמטת אל םושמו תשקשקו ריפנס ול pw רשא לכ [םושמ] וצקשת לב םושמ
 םש D'j "y תוכמב ןעכנימ סיש ייכב הזה רדסבו כיג ה"כ תמאבו ימגב 'יפה היה יקליה לעב ינפלש ירה :ז"ט תוכמ
 .'מגב כ"ג היה Down "Dv my הארנו גיכלהס ב"פ תורוסא תולכאמ יכלה םייבמרל ביבס ny לדגמ ייפמ חכומ ןכו

 אב ןכל ל"נה יקליהו ס"ש י"כה ייג mmn אל וניבר ינפל לבא 7 הרעהב ליעל oy ןיבוריעל m תקחעהמ חכומ הזו
 עייפרשב לבא 'זיפו ר"פדבו ר"בו דיל ו"ו ביה י"כב ה"כ (* .ררגנ םהירחא רשא תותליאשו גיהב לש רדסכו ןיואלה תוגמל
 '"שריפב ןוכנלו 'יחספל ח"ר ייפב תועטב היכו ולכאי אל סיטב ע"פרב לבא fem טייק יזכב ןוכנ no (* .אתירוג טייק יייכו
 יתאצמ (144 רצ ד"צר ייס יבכרה יה תאצוה) 'ינואגה יושתבו (* ,אל ס"טב ע"פדב לבא ב"הו שייק ייכב poi ה"כ )* .םש
 ילאעמשי 'לבו תוירטפ תארקנו . . ןיהמכ ןיממ ירוטיפו רורד רופצ ירופיצ טשווה יפב ירוט יפכ הל ורמאו טשו וגב ירופיצכ

 דואמ דואמ לודג רעצבו לודג קחודב אלא ןתוא ליטימ טשווה ןיאו ןיבורק ירופיצו ירוטיפ ורועישו רטפלאו המכלא 5223
 uy וכו
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 ןמייופ מפ — «b — np" 8 רכש
j^ won (תבש w"yo n'yב"ער 'פ .ט"ע ) ידכ טיט 

 ןושלב ותוא ןירוק שוכ cb, ^b ש ו כ b^ תושעל
 ומכ שוכה יפ לע ןישועש (* אכליפ שיר ימרא
 pum בופיו שוכה רבכיש ידכ ארוניצה לצא רודכ
 ןישועש שיו ץעה ןמ ןישועש שיו םצעה ןמ ותוא
 BB" קתעוה כ"ע (n^nw .'טיטה ןמ ותוא

m^ףדל תבשב  n'y35 סרג יכ כ"ג חכומו א"עס ^ 
 י"שריפו רוכ יפ לע npo השלש לכב 331^3 ח"ר
 ב'נש ק"העבו .חופמה וב ןינתונש בקנ my ףדב
 א"לב אוהו שוכ 'עב ה"כו א"לב לטריוו שוכ זעול

wirtelאוהו ט"יאל אוהו ה"ייזופ שכ 'עב םשו  
fusajuloשכ ע"ייע  [mov cT» — 

 b'3 יאמד 'שורי (רוצ םוחתב vy nai יִּפ *
 nmbs תורייע וליא ד"ער ב"כד

 'נאיג רעיוביינ 'ה תעדלו תבוצמ יפ . . רוצ םוחתב
 ר"פר 'יעיבש 'פסותב לבא Maasub איה איה 22

 .אביצ אמופ "גה

(Mündung des Abgrunds) ninm *שרד ןכ  

 .'ב םותפ ע"ייע םותיפ

 ןאכו עשר יפ 'ע רחא ואיבה וניבוו אָרקַת יִפ *
byא"פדב 'יאדכו תויתואה רדס יפכ  

 עשר יפ 'עה םג יפ 'עב א"פדב N^ ןוכנ אלל לבא
 Uy nns הביתב עשריפ 'על ךיישו —

DE b PB SUB TUB דיפ ,יִנָּפ ,הָנִפ, * 
«n2 n9 דפ ,גפ ע"ייע, 

 ישורי ,Kinder) 210% תוקונת י"לב) תוטּויָּפ *
 תטישב הל ודרי ג'ע ר"כד Deo "בוריע

 p^ 'וריבו חקמ ןחקמ תוטויפה ןנינתד תוטויפה
 .אידפ 'עבו טעפ 'עבו ע"'ייעו תוטויפא : ז"מד ה"פ

Glanz, תראפתו vm "b (אָתּויאָּפ ס"לכ NDS " 
m בוי ובאב ונדע 'גרת (Herrliehkeit 

 "y" 'פדב ןוכנ ה"כ היתויפב אוה יד דע ג"
 <>! פ'למ ארקמ לש ובא pan 'גרתהש יל הארנו

 .תראפתו רדה

 רוושמ poeta mornzc י"לב ןמייופ ,ןָייפ) טייפ
(Poet, Dichterםינהכה לא רומא ר"קיוב  

der An- רובט אוהו סרכה תלחת ^c) הָסיִרָּכ יִּפ 
(fang des weibl. 101068, der Nabel 

 6 גיס ףד ח"מ) m3 ['מט ל"צ] em 'פ השאהב
 תעפושו היעמ ילופישו הסיוכ יפ תששוח
 'יפ התוא ןיזחוא (6תרומרמצ ןימכו

^bםוקמ היעמ ילופישו 6הרוובט הסירכ  
 תרומרמצ .(סש) 'מגב שרופמ תעפוש הפרותה
 בר BN" ,אתרימצ אתשא (ז"פ תבש) 155 תומימח

 ךדחפמ רמס (ניכ יטייק םילהת) ול המוד ןואנ יאה
 ט"דסב הדנב i'm 'יפכ אוהו ה"יחא]* .ירשב

 ךדחפמ רמס jb תרומרמס b^ תרומרמצ ל"זו 32 דצ
 ןויכ א"יבו כ'ע םינטקד אתראמצ ןמ "^s ירשב
 תא תחדוקו תממחמש ילוח 'יפ אתרימצ אתשאל
 וניבר איבה 'ה רמצ 'עבו םש תבשב י'שריפכ ףוגה
 םישוריפ ינש יכ הארנו ש"ע מ"י םתסב Ym תעד
 : ג"ס הדנ 'מגב תוסריג יתש sy" םיבשייתמ הלא
 יייע ת"יחב nnnm סרג ם"במרהו הסונו תתתורו
 ייפ תתתור 'יג יפל יכ תרומרמצ ^n הדנב ט"יות

wemתרומרמצ כ"או 'ונו ךדחפמ רמס ןינעמ ג"הרו  
 nnnm 'ינה יפכו 'ה רמצ ע"ייעו תרומרמס ומכ

 152 תומימח b^ וניברו םינטקד אתראמצ ג"הר 'יפ
 ב"ער תטשב ט"יות לעב יפכו אתרימצד אתשא
 pb^ עויס אוהש ךורעה 'פ ויניעמ םלענש שודיחו

Bunריעה אלו םלעתמכ ומצע השע ב"ירגה םגו  

 — [המואמ

 Mündung ףרוצה וב ךיתמש ילכ מ"למ) 513 יִּפ
(des Sehmelztiegelsתבש) ןיי איצומה יפב  

 כהז יפרוצ לש רוכ יפ תושעל ידכ תיסרח (:חייע
 טופטפ, b^ טופטמפ תושעל ידכ רמוא הדוהי 'ר
 יפרוצ לש רוכ ךותב ותוא ןישועש ןטק תישושבג

amבהז הב ןילשבמש "הרדקה וילע ןיתפושו . 
 (סש בהז יפרוצ לש רוכה יפ לע ןתיל ידכ ןיבוס
 לשבתיש ידכ בהזה ךותל ןינתונו םחפה ;יקחושש
 ידכ בהזה ךותל ןיבופה ;pinu םימעפו בהזה
 תבשב ח"ו n^ הז י"פעו ה"יחא]* — .לשבתיש
 רתיו nv" ךיראה וניברו 65 ףד) אנליוו ם'שב
 ידכ ה"נכו — w'y טופטפ 'עב םה אלה m ירבד
 וניבר : 'פו .ט"עו א'עס ח"ע תכשב v יפ תושעל

 —  [ז"חא אבה ע"ייע שוכ יפ 'n ^25 סרג

 | -die kugel ךלפה שאר לע רודכ («pb שּּ יִּפ
 'פד ג"רב unde Spitze der Spindel) (הכופד 'קפפבו OD ^b np 'שרפ |

 ה רמצ יייעו תורומרמצ סישד 'נשמבו תוינשמבש 'נשמב ה"כו תרומרמצ ר"פדו ביה י'כבו (T5 ו"ו ייכב הייכ ('

muייכב  waרע היעמ ילופיש ןמ טמשנ ע"פרשבו ר'פדו ריב ביח רייל  ewלבו רוע ייא הייר ייפבו (? .היעמ  

 ,ם"אפרב WU" י"פעא תועטב טטשנ גארפ 'פדב (+ Ww ךלפ עיייע «AM — הכלפ לאעמשי



 טייפ  — (twm "b —)לייפ $25

 אעב האמוט יקולפל ואל p^ והמ יערה תיב ךרד
 wm ליפה העלבו האממ nmn םאש הינימ
 'וחנמב שרופמכ אלא התאמוטב איה ירה האיקהו
 ןיצוה עלבש (bb Ce amo לאעמשי 'ר קרפ
 nb" הפיפכ והנידבעו יערה ms ךרד ןאיקהו
 האמוט ילבקמ אלד םיללנ ילככ והל wm לוכיע
 .(' י"טנפילא זעלבו ('לוכיע ווה אל אמליד וא
 מ"בו ב"עפ ה"נ 'וכרב אליפ א"לב ה"נכו ה"יחא]*

inbףק ע"ייע  a^םיִליפ א"לפ ר'ב ץובקהו , 
"vתבש  nbד"יפ תבש 'פסות ןיליפה ג"ע ז"טד  
ow»ןיליפל לכאמ . mmעו6- ליפה ןש ונינע  

vp" beinר"דמב ה"פ  UBשורי — ליפד ן'סרע ' 
 ע"ייע .פ"ט 'ליפר הבינע ד'ע  ד"לד Yp 'ועובש

 — ['ד בנע

 עיייע bb" ,אָיְמְטוליּפ .סוּגְליּפ bp» ,ליִּפ *
 ,ד"וי ילב םיכרעו לפ

nnb *הלופ ל"צ הליפ .ז"כד א"פ 'יאלכ יורי  = 
 ,לופ yy וניבר ייגכו אלופ

alo  וכלים ouv, phiala m (י"לב יִליִיָפ onb 
'D'D3 ב 'פב' (Schale, Becher קרזמו D'2 

 .השדח שרח לש (*ילייפ איבמ היה Gay ו"ט)
 תא ןירהטמ רציכ «Cc םיעננד ןורחא קרופ
 לפסב .השדח won לש ילייפ איבמ היה ערוצמה
 C איר בי נ ילייפ 'גרת 072 י'ה ייטפוש) םירידא
 יליים 'גרת "'  יא'ג ייעשי) הלערתה (DU תעבוק
 (" א"לואיפ זע לב ילייפ י"לב סוכ .אטוולד אסכ
 ןייתשד 'גרת on^) פוסע) «p יקרזמב םיתושה
 (טיכ ,היכ תומש) ויתורעק תישעו .רמח (" ילייפב
 rm) .זיל (mew להקיובו .(" אתווליפ 00 י"רת
 תא 6% ^5 רבדמבו (" ויתפכ תאו ויתורעק תא

 102 02 הייחא]* .תופכה תאו תורעקה
 להקיובו הז nnn איבה ליסאב 'זיפ ר"פדב לבא
 T ט'אפרב "יאדכ אשנבו ל"צו nns ףסכ תרעק

 הכש

 à) ש'הש) לכור תקבא wm (ט'עק רצ כירד יקיספ)

amm oב'א) -- ןטייופו ('בורק יונתו יורק  
vb3 "bרקיעו ה"יחא]* (ןטייפו ררושמ  

 ןטייפו יינתו p spia" ג"ונבו ל"נה י"למ ותריזג
 י"כבו ןשרדו ןטייפו um" יורק 'קסיפבו ןשרדו
 ט"אפד רע ר"פדבו ןטייופ יתחסנש ומכ an" ט'ק
 רזעלא 'ר תאז ימ 'פ ש"השבו סטייפ א"פדבו םטייפ
 y" ייוטייפו יובירקו oum יוארק ןועמש 'ר רב
 Dro םשהו .ד"כ ms ov 'קיספב רעבאב 'ה ש"מ
 אלש ידכ ג'ס ףלא 'ר לאינד 'קליו ה"פפ ר"ב
 םוקמב ראותהו ,(איח «PP ןה ןיטויפ ירבד ורמאי
 אנטייפ ןידה : יתתנו 'פ ר"להקו ר"שהש שיר םשה
 ש"הש «p' ץובקהו ,(ה'ק oam אתיבפלא ע"ייע
 םיזורהב ךראוצ :יתבר 'תקיספ םשב ג"פקתת 'ר
 גרובסניגיר ק"הרע י"כבו םינטייפה וליא C ,'א ש"הש)
 ךורעב יילש (nb ידמ 'עב 'יא )93 ves סעלרעפ לצא)

 ןושלו ןוגינ ןושל ידויט והנה s 5m (לודגה
 ^nin (b בימ) iym ןגנמכ mm ומכ טויפ
 yp חבש ןושל אטויפ יטייופכ

ND EUNץנוצ .'ה  aepועו 50 ארעאפ  

 ז"ט ,'ו ב"של n" דועו 'שורי 'גרת םשב 8
 D^ יודמל 'ופסות יקספבו .ןשונ ןשי רוזחמ 'יפב
 ורבדיש ךודיטי םימעטב ומכ ענצה ^5 b" 'ד
 יטויפו ידייט ינה ומכ טויפ ןושל ימנ יא ךתועינצב
 ,דיח) qme ע'ייעו ,אתולג שיר ימק והב יליגר
 ג"'שר 'שת rwr ous ר"טב יייעו (ה"סש םשו זיכ
 D mui mmn" 'ושתב יייעו ז'ק םימכח תצובקב

 .' א"סקו ס"ק

 .סטפ ע"ייע סתיפ , DUPB , סוטיפ *

(Elefant 5 פ'לב .2> ע"למ אליפ po») be 
 'יאלכב ח"פסב « Tn pe "npn 07ליפה

mpmםדאו היח ןימ  smeשווחל ןלוכ םע  
 6 תונח 'טגב wem אל 'פב .:ךושמלו

Go s»האיקהו תירצמ ("ה פ י פ כ עלבש ליפ  

(tט"ק יייכב יול . ?( תוטיופמ ,טייפמ ,טייפי לעפה תא םשהמ ונבו "y60 םש ץנוצ . ?) ז"ואבו יוריבו סיש ייכב ה"כו 

 .רייפדבו 9/33 היכ (* .גיהנהלו שורחלו ךושמל ייאלכב ג'יונבו ב"עס ד'ינ ק"בו א"עס דיג תבשב אבוה ןכו א"צר CD 'יאלכ 'ה
m3 (?הטישה וזבו )5 .הפיפק ע"פדבו טייק י"כב  ^bה"מגר  oyאיבשרה םשב מ'טשב יייעו (ילש י"כ ךותמ )ספדנב אנליוו פישב . 

 יוינשמבש ינשמב היכו (9 .זעלב ט"נפילוא בנש py ו"דנפילא ץ"פדו v/3 ראשבו elifante אוהו ו''ופדבו ב"ה 23. ה"כ )7

 יג p" יעו ערוצמ שיר ארפס 'ייעו דייעס ז"יד i 'טוס 'וריב היכו (* .אשנ שיר ןשיה יוחנתב ייאדכו ילייפ ל''צו .יליפ סיישבו
 ייכבו יב ו"ו ב"ה ט"ק ייכב n'3 )!! .ארביג עייפדבו ייעגנ שירב היכו טייק ייכב ןוכנ ה"כ )!9  .ויפר 'וריזנ 'תפסותו

Yaטיייאל אוהו אלויפ דיילו 'א  Phiole — 8816, fialaה"רטפ זעלב ט'אפדב לבא ר'פרב אלואיפ זעלב היכו  
 ע"ייע poterium יריטופו patera ^" ט"יאלב הרטפ תלמו כי'ע mp" ימור ןושלב ויופדב לבא ליסאב' 'זיפ pui ה"כו
 .ןווליפ ניוכב ('? .ריפרו י"כ י"פע יתחסנש ומכו זעלל ןאכ ןויכ וניבר יכ ןוכנהו שייע י"ל התרזג וזל ni לבא 'ה רטפ
 ,יוכיזב תיו היתוולייפ תי  ג'יוגב (1* .אתולייפ םש 'ב י"רתבו אתווליפ יז ,'ד 'דטבל יא י"רתב לבא יותלייפ ג"ונבו ('
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 396 | םייפ — b"b | וכש

 ל'צ ילוא לבא 'ילש י"ל איבהו ותבשחמ יפכ ול
 opinio ר"לבו הבשחמ 50906 י"ל sym היתנויפ

 Qm /א"ח) היניפוא ע"ייעו

oiyp ,q?5 *ד"וי ילב ע"יע , 

m avo;  מל"י( DB *ר"לב  Tuch, pannus 

(Kleidףסוי תא וטישפיו ד"פפ 3'1  

 'ר בשיו 'קליב ה"כו סניפה הז | (גיכ ז'יל תישארב)
 ךוועה םשב כ"מב b^ ןכו ז"עלב עטוק ב'נו ב"מק
 רכמש דע וכעל yan אל n'y פ"ס ר"ב ."יל ונינפלו

ww byeגילק 'ר חלשיו 'קליב הלועמה ג"הכ  
 ר"בב ה"כו ו"ט ,ג"ל יישארבל ן"במרו בוט חקלבו

DUםשו זיראפ י"כב  oye ^x)סוס ב"נ 'קליבו  
 דגב סניפ "יפו ר"בב וגתואחסונב שוריפב ה"כו
 תונתכ כ"פ ר"בב "א זיראפ י"כב יכ my ym .ןוילעה

cwידגב ולא  nsםיבחו םגפל ןימוד ןהש  
 ל"צש הארנו ,םגיפל ג"ונבו הלעמלמ ןירצו הטמלמ
 ר"לב ,;wivo 696 אוה אוהו סנפל ל"נה י"כב

pannusאוהו סלניפ ןמ עוטק סניפ יכ ל"נ דועו .('  
 ןוילעה שובלמ penula = 946% 'ורו 'צמא י"למ

Oberrockןיטישפמ ויה הלחתבש 'וכו וטישפיו והזו  
 < .אינלפ yy דועו ןוילעה ודגב

,D"B,D5*םּויִּפ , ,ND"B,D"Dאָנּוסיִיִּפ  
 DD ע"ייע

^v) DUBע'למ אסיפ ,ספ ומכ  j2l2ס"לב  
 "יע דועו Abgebrückeltes, Stück םיסאפ

 3D" ומצע רעופה 'מגב תותימ 'ד 'פב (םינפב

Coאדש אפיפ לקש  maסילוקרמ ל"א  Aw 
 אדשד ןאמ יאה Cn 02 ןילוגה ןה ולאו 'פד ג'רב |

 (.א'פ תבש) ןיי איצומהד ג"סב .ירמת רתאו אסיפ
 C (תואחסונב בותכ םייאפ ב"א) — סייפ יאמ
 המדא יכיתח םייפ b^ אתיילבב ינישרכ אריז ר"א
 תיירכמו רהנ לש טיטמו לתוכה ןמ תורבתשמש
 p^ .ןומרכ ?men ןרועישו ינישרכ ימרא 'לבו רוב
 ^j איצומה 'פב ןאכ רומאה םייפ 6 רח א ןואג
 דימת 'פב "יחספב ןנירמאד אלק jm jn תורורצ

^no»אלק לקש (:ב'ס  pneינישרכ ןהו היב  
 תוכר לבב ינישרכש ינפמ אתיילבב המלו אתיילבב
 רחא 'יפ .ןהב ךשמנ תעבטה ךכיפל jn mma ןה

^sזיפ ר"פדב ' Poss)תאו ויתורעק תא סחנפכו  
 ויתפכ תאו ויתורעק תא להקיוב ל"צו תופכה
 י"רתב 'יאדכ ילייפ לקשמ יכ עדו .מ"אפדב "יאדכו
 האלהו א"ל ,ה"כ ^b םש 'א י"רתבו ,ג"י ,'ז ידמב 3
 אתלייפ הבקנלו a^. /p 'ישארב 'א י"רתב אלייפ וא
 יינוי הביתכ ny הלוע (היפ קוספלו םש ידמב ייירתב)

ouo3 תומש) קרזמ םינקזה 'ע וקיתעה ןכו  j'a 

m6עיבג סוכמוס קיתעה ןכו 07.0 ידמב ;יג  
 rg לקשמו ^b) ,ב"נ יימרי) םיפס )3 v 'ישארב)

 "סרפ הביתכ םע הלוע ג" ,'ז 'דמב 'א י"רת
 וניברו ,ו'צ 'ילוח ילויפ רב יטרפה םשהו ל"נה
 ילייפ ןינעבו .א"פק  ,ב"חב ע"ייע ילייפ רב סרוג
 'יפ ןלייפ usb ראותהו — 'ה רטפ yy ןיריטופ
 ר"להקמ ןויצ Grp "m סופלא ע"'ייע סוכ טישומ
 וב 'יפו בתכו הרלייפ 'יגה 5/03 לבא ל"דרה ^35
 אלו ךורעב 'ילו כ'ע סרח ילכ השוע ןמוא ךורעה

 — [תקיע לכ ןויצה איבה

nie qoe niens *סוליּפ .אייקנוליפ , 
 ,ןוסֶליפ .ןיִּוליִּפ ,אָסּוליִּפ ,אָקְלּופ
 .ד"וי ילב יעו 'ע לב y^ סיפוסוליִּפ

 ארוטאל יטרפ ne) nb 55 ,אָפיִלָּפ .יִּפְליִּפ *
 .ה"עד ד'פ 'ליגמ 'ורי Philippus) י"אד

 א"פ םשו הנוי 'ר ימוק הטורפ רב יפליפ 'ר ביתה
 3pm" 'וריבו 'וכו הטורפ רב אפילפ 'ר ב"ער ע"ד

T/Dיפדב) : ח"סד . Owenהטירפ רב הפילפ '4  
 א"עפס ר"ב .הטילפ 'ר 'טארק 'פדבו הריעז 'ר ימוק
 (vp יפולופ 'ע ה'דסבו .יארוהנ רב יפילפ ר"א
 eb ונינפלו "ירפוס 'סממ Cp איבה 088 ריע

je = אקְּומיפ wo pre יקְליפ. * 
y ילב ע"ייע DISP הָניִּפ, 

 'ינוי 'למ poenitio, punitio ר"למ ל"נ) אייִמְנְויִּפ *
 'דהנס ^"? Strafe) שנוע 00

 הייטנויפ היל ןיבי ןועמש 'ר ירבד ג'עס ל"ד א"יפס
 יפכ ול ןינתונ תוצמ ראש רוקעל אב םא 'מולכ
 חכומ ןכו www ןילקופ םימכח תעדלו ושנוע
 ירבדמ רבד רוקעל אבנתמה ד"יפס 'דהנס 'תפסותמ
 תצקמ לטבל אבנתמ cw 'מוא ש'ר בייח הרות
 ןינתונ א"עב 'יפ השמ ינפו 'וכו רוטפ תוצמ םייקלו

 ו וווצולהתכ7]7]97ת7 2/2

 י"כבו םייפ ייגה פ"א סיש יי'כבו שיארב ף"ירב לבא (5 que עיייעו vo טיפ 'יאלכ ןוניפה תולענמ ונממ ראותהו ('
 י"כבו רחא p^ ןואג ר"פרבו מ"אפדבו ב"ה י"כב ןוכנ היכ (* .דילה nae יכלהמ ו"כפ D'3 n» comb oso ס"ש

 .דחא ןואג D^ ימא דע יזיפמ ?y/b טיק
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  - D"bעשריפ 7

 קבודמ "3 'פסותה איבה 'ואוקמ ףוס ש"רבו ףיפב
 ע"שפהבו 'תפסותב ונינפל 'יארכ ףוסב ונינעו ויפב

 — [ש"מ ויניעמ םלענו vp ^3 לע המת

ppe'e *דגב םדוקה 'עמ ראות אוהש הארנ)  
 : לודגו ןטק 'פ הבר תור Gewebe) גורא

 שמשה רות אלש ידכ וילע שרפו ןיקפיפ לטנ
 המע רבדמ (?) ר"דמבט היאר איבהו ןוליו p^ כ"מו
 אוה תועט ב"יפ ר"דמבל ןויכ םאו .ןיקפיפה ךותב

 ny ןוילפאפה [a^ םש יכ ודיב

HB ע"ייע (Schlünde) תויפיפ * 

 ,ד"וי ילב ע"ייע תוראייפיִּפ PESE" ,יָנָפיִּפ *

 ריבעהו ד"עפ ר"ב Purpur) ןירופְךופ ל"צ) ןירופיפ *
 ןירופרופ 'קליה ^15 ל"צ וילעמ ןירופיפ

 שבולמ ^p N^ ז"ע ארויפיפ הזמו ,אריפרפ ע'ייע

 .ז"כר ,א'ח ארויפיפא 'עו רפנ y'"p ןמגרא ליעמב

 .קפ ע"ייע הקיפ ,אקיִּפ *

 Meertang mit qUxoc ג bim" י"למ) סקיפ
(dessen purpurrothen Gattung man fürbte 

 ערוצמ אופס היהת תאז 'שרפ שארב םינהכ תרותב
Qnmינש  poתעלות ל"ת סקיפ לוכי ד ידיי  

 אה ינש ל"ת םיעבצה ןמ תחא לוכי תעלות יא
 םודא רמצ סקיפ (b^ :הבוט תירוהז וז דציכ
 b" תעלות ל"ת העיבצ yp" םודא אלו ותיירבמ
 םדא ידיב עוכצ ונייהד תעלות יא םדא ידיב עובצ
 י"לב p^ ב"א) — ינש ל"ת םיעבצה ןמ ns לוכי

pomןווגב רמצה םיעבוצ ובו בשע  «OWN 
 ר"לבו QUxoc 00000006 בשעה ארקנו הייחא]*

fucus marinusקר וא  fueusןכ ינפמו וב םיעבוצו  

 YD ,Y5) סואינילפ יייע םודא ןווג כ'ג הככ ארקנ
Denונממ לעפהו 'ג ,ב'כ  y'"y Dpצ"נלפפבו  

 עצמאבו שארב ןוכנל י"כב יכ עדו 238 ףעלל
 'זיפ ר'פדב לבא .א"פדב ה'כו ףוסב ך"מסב ךרעה
 ץובק ונינעש המו — ם"ימב ס"טב ליסאב 'ציניוו

 — pp] ע"ייע .הקיפ ןמ

pow (STOארפ ע"ייע  qu^e)[ןיטריפ] . 

 (חימ) יילכב ב"יפ תעבטב (Buehsbaum) עשריפ
 [םיאמט ל"צ] (םירוהט) ץעילכ ימלוג לכו

TUSו ו  

 וכש

woהז א'פ הייחא]* .ןבאכ השענו שביש  
 'עב וניבר סרג ח'ר 'יגכו תוכמב ח'ר bb" קתעוה
 חכומ תורורצ ןה b" יכ ןואגה 'יפכו .ש"ע םדנ
 םיבגר וניבר 'יפש ןשרכ ע"ייעו תבשב ju 'יפמ

m»פ"לב "פ ןכו .םש תוכמבו ש"ע תבש י"שרב  
ysאלק אוה אוהו =-כ* ומכ  Scholleז"כב לבא  

 הכיתח b^ ל"נה 'וסו ע"למו םיספ ומכ סייפ יכ ל"ג
 ,pechia, pecia 'צמא ר"לב ןכו ,ספ ומכ רבד הזיאמ

pessia, petia, pessaהכי תח ^5  Stückךרפתנש המ  

 b/m Cw סיש) תבשב ח"ר b^ ןכו ('רבתשנו
 C [ינישרק ל"צ] (ינש ירק) היל שרפמ אקד םייפ
 ךרפתהל בווק איהש המדא אוהש אתאילבב
 ןיירקד תופורש םינבל אלו םינבא 'ניאו תתכתהלו
 "יפ . . םייפ + תבשב ף"ירה "פ ןכו כ"ע ירוגא
 n'3 ךרפתהל ל"צו ררפתהל הבורק איהש המדא
 וניבר b^ הטשה וזבו ד"לה ו"כפ תבש 'לה ם"במרב
 וניבר ואיבהו ,ג"מ תורוכבב ה"נכו .ןושאר 'יפב
 ,טקש ע"ייעְו (חיכואש ומכ ה"מגר ייפ י"פע) ^ םפ '«3

^p nmתונוסיפ תבירע ב"מ  כ"פ ^553 ב"ער  
 , .המדא 02211 תונטק םינבא הב ןיאיבמש הבירע
 יעב וניבר לבא 'וכו אסיפ לקש ןושל תונוסיפו
 היאר mb איבה אל ןכ ינפמו א"עב b" 'ו ברע

npbb nmש"ע ע"בשפה תהימת . mpע"ייע  
 — [ספרפ

po ,NBD'B ND'D *ספ ע"ייע , 

 Fransen, Einschlag 501 י"למ ב"ר תעדל) ףיִּפ

im Gewebeוניברו  ^bלצלצ  (Gürtelףופב  
 רופא ןתשפ לשב רמצ לש ףיפ פ"מ יט"פ) םיאלכ

"bלוצלצ  bwב'א) — רמצ  ^bלכ י"לב ףיפא  
 "יאלכד 'שוריב .ותגיראב Cip ךותב ןתנש המ
 לבנ אמקומ אלד (א'ער בילד טיפר) רוסא וניא קרפ
 ה"יחא]* = .(הפיפ ןיגב ןתיכד לבנ המקמ רמעד
 (* (תיכר (aem ןופפא ע"ייעו ל"נה י"לל ןויכ ב"ר
 'עב ש"ע ח"י רומזמ ט"ושב ינופפא שרד הזמו
 ןימילשמש sns ל"זו 'יאלכ ש"רב יא ב"ר 'יפכו ל"נה
 'וכו ףיפ ארקנו רגבה תפשב ןישוע דגבה ןינרואה
 רמצ לש תותוכע רמצ לש ףיפ ם"במרהל מ"יפבו
 "גכ םרג NY ש"רה b^ רחא ררגנ ב'ערו כ'ע
 יכ ותסריגל עויס יתאצמו ו י 0 תוינשמבש הנשמ
 קבדומ 'פריא "223 w Cm^ ז"פ תואוקמ 'תפסותב

1 : wm )ייפ (ל"מרה ןכו) דוד ריעב אראל יד  vonןשרק 'עב ה"כו (?  .ןהב קחצל תוכטק םינבא הנינע לבא 7606  
 0 50 ors Exualvo, 50% yas םשו (5 nes ^b ל"ומה יניעמ םלענ nn ינישרכ לצא

TM 



TP — Pv 
npn ^bםירסנ לש ןייבוע אוהו הרקתה דוח 'יפ)  

 der dicke Theil der DBretter ןדוהב

(an ihrer Spitzeקיחרה 'מגב '«53 ק"פ ףוסב  

n^ x5)איעס  Cm3 ויבא bיִפ ןנירמא הרשכ  
 רקיעב אלו תערה תבשחמב b^ םתוסו דרוי הרקת
 ל'זו n^ "b "bp mm ה"יחא]* .השעמה
 ולאכ תעדב psm 'מולכ םתוסו דרוי הרקת יפ
 תארוה p^ אל וניברו כ"ע םתוסו דרוי ךכסה הצק
 ys" כ"ע ןדוחב (pb לש jy ^b י"שרו הלמה
 רקיעו .ה"צו : ד"צ 'וריעב הרקת cb ןינעמ הברה
 לבא מ"אפדב 'יארכו D" 'עב ךייש 'עה הז םוקמ
 חכש ילוא ןאכ רדסג םינושאר "פופדו י"כ לכב
 יפ יכרע םויסב כ'חא ריכזהו יפ 'עב ורדפל וניבר
 יאיח יד םא ע"ייע ותמגודו Te 'ע םדוק ורדסמו

nm א"יק] 

7bמ"למ)  wyקוכקב  (Flasche, Krugב"פב  
O3 2553ןילילגה ןיכפה . "pןמש ילכ  

 .(*ןמשה ךפ ('ג .'א elo urit ןושלמ לילגמ
 C Tb (p'D3 תכש) הניפסל ןינמ 'מגב ע"ר רמא 'פב
 mpi 6:היכ קיב) ןופרט 'רד וידד 'מגב 5350 דציכ
 p" 6 תמב ןיאמ ט כזב ןירוהטש םינטק ןיכפ
 אלו הנישי אל ןהב ויאש ןילונע won ילכי
 אלו רצ דואמ ןהלש בקנש יפל א"פ C הביכש
 ןיאש יפל ואמטל םשל ועבצא םינכהל בזה לוכי
 ןיאש שרח ילכ לכד nb אמט ריואב אלא אמטמ

vexליתפ  vbpםיעגנב 3^ 'פב .('תמב אמט  
o»המ לע  nenושרח ילכ לע הרות  byוכפ  

 'א יפתו 'א יפט ע"ייעו ה"יחא|* ,ויפט לעו
 ג"ע ז"מר ג'פ 'וירוה 'וריב 055( .ךיראא םשו
 תוכלמ ןתוכלמ התיה ךפה ןמ וכשמנש אוהיו לואש

b'D v3.55אלמכ םיטשה ןמ ול עפוש ט'ס  
 יישארב) ודבל בקעי snm א'עס s'y 'ילוח .ךפה יפ
 י"שרב ה'כו pep ןיכפ לע רייתשנש ' (ה'כ יביל

— [pw יישארבל 

"pb opu» 79עב ' (kehren, wenden w'y En 

 רמאי אל (CUD 'יאלכב ינש 'פב האס 523

 «ye כ'חאו (" ךפוא אלא ךפוא כ'חאו עטא

 חכש

 ץע ^61 wy אוחו זרא yy, ^b .עשריפ לשמ ץוח
 א"יו | ןוניסקופ (זעלבו) 6 עורכשאל המודש

Couהנשמב ב'א) —  pnלשמ ץוח אידהב  
 הנושאר םילפכ אטח 2/7 ה"יחא]* — .(עורכשא
 ונייח וניבר וררסש ומוקממ ךרעה תא קיתעהש
 בתכו יפ 'עב ורדסמ היה ב'רו סקיפ 'ע רחא רדסמ
 איציניוו 'פדב ןייע אלו עשר יפ תובית יתשב
 7/273 nin יתשב ה'כו nns הביתב "יאש ןושאר
 תחא הביתב ןוכנל ב"נש ק"העב לבא ליסאב 'זיפ
 תאזו .ב"פס מ"ב 'ילכ 'תפסותבו ג"הר 'יפב 'יאדכו
 םדוק איבהש | (לימר ומצעמ ןבומו) ב"ר השע תינש
 א תפסות ב הלמה םילכב i^p תעבטב ןויצה
 הרזה הלמה ונינפלש הנשמב אצמ אלש ינפמ
 ט"דסב 3m "bb חכומדכ םש nmn קפס ילב לבא
 ש"רב ל"צכו ושוריפב וניבר (co וירחא רשא 8
 (המלש ןויגהב יייעו) ש"ארה 'יפב ה"כו עורכשא ה"דב
 יכ וניבר i^ ערי wn םגש חכומ ב'ער "יפמו
 עמשמ כ'ע ןניסרג עורכשא לשמ ץוח ל'זו בתכ
 ליסאב 'ד ךורעבו .עשריפ אוהו תרחא 'יגמ עריש
 ןושלבו ןיפלחתמ יפ ion ןוילגב "יא n רשא
 טאשמאלא הנמ למעי ירלא opa לאעמשי
 oec cp = : תויברע תויתואב xim ('כ'ע

 bs] al ,(-= (o2)! Xo לאעמשי ןושלבו
 ארקנ י"לבו (*רבחתמ (עשריפ תלטב) p^ : השוריפו
 אל לבא .תוקרסמ ונממ ןישוע רשא אוהו םקב
 התושהל ינפקונ יבלו עשריפ תרזג יל שירפתיא
 סעריראקסאיד ; יה .יב ,יד טסארפואית) 6% ץע סע

 עבט ימכח םירמואו G^ ae סואינילפ yr , זיפק יא

 עעניל לצאו Sebestenbaum ארקנש ץעה אוהש
 ÜCordia Myxaןוניסקופ אוה עשריפ לבא  

 — [ליעל y bosso" ט"יאלבו םיובסקוב מאס

 ןשיפ : ה"נד vb ינש 'שעמ vo" ןושיפ *

 'תפסותב 'יאדכו ינש ןיש הפ ל'צ יניש
 .ינש רשעמ הז ירה ןיש הפ mes ש"מ

 .דיוי ילב עייע םו תי פ ,ןושיָּפ*

 JU סטיפ ע"ייע DIPB ,םותיפ *

 ו"ופרבו 'מאו ליסאבו יזיפ 'פרב ה"כ (* .ערכשא עיייע ו"יו ילב הביתכח רקיע לבא םש ינשמבו imm "יפב היכו ('
 איה קפס ילבו )3.05 ךורע י"כבו ערכשא ע"ייע םיובסקוב 0880, busso טייאל אוה vois תלמו ו"סקוב ר'פדבו ושוב
 Persea ךרע רעבורגו שרע y" (* .עשריפ תחא לי'צו הלמה cy קבוהי ייפ (* .(1.111 רצ אובט יייע) ארטלא יחה תרעה
 ע"פרבו תבשב ייפופדבו ?D't' "/333 Tv ייפב הכו שייק ייכב pos הייכ ) .שיע im ייפב היכו (* .68 ףעלל ציינלפפו
 .ךפוה גונב ('% .ךיראה יכ ש"ע קייבב י"שריפ הטישה וזבו (* poss ns ייפמ קתעוה (* .אמממ קייב סיישב ג"ונבו ןיאמטו
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m5ןיעה וב ןיעבוצש  רוחשה לוחכה אוה מ"למ)  
(Stibium, Bleiglanzerzןיא 'מגב םיצרש 'ח 'פכ  

 p" .(* ךלמ תב ריבעמ po Gro" תבש) ימליה ןישוע
 6 זיט ביב) ןיפתושה 'פב ג"סב ןנירמאדכ «C om ךופ,
 ייפ אקשיר Rom Cmn o 390 .ךופה ןרק יאמ
 [ילטניירוא אקשיר] דואמ קיהכמו הברה רוחש אוהש
 ונימב חבושמ אקשיר אמכרוככ ונימב חבושמ אוהו
 עבצ ותוא המ ('ילטניירוא ו'קורק ותוא ןירוקש
 — 'םישגה )^ ראשמ הפי התיה ךכ ונימב הברה הפי
 yy» ךופב םשתו ל יט O£ הז מ"ל ב"א)
 י"כ ה"מגר bb" קתעוה ךוועה b^ לכ הייחא]*
 אקשירי יתמלשהש המ ןכ Di "א םשו ג'בל
 ep? ^m תינש םעפבו קשר 'עב ה"כו "ילטניירוא
 ל'צו לי טניי א אקורק אקשירד המכרוכ ה"מגר
 09000 -orien צ"ל אוהו ילטניירוא וקורק ךורעבכ
 םוכרכ אוהש חכומ א"עס p" תבשל י"שריפמו 86
 ןנ לש : אקשיר אמכרוכ וירבד הלאו ןגב לדגה

itpכ'ע םינגב לדגה לטניירוא  oyי"שריפ  
 ןירוקש ןג לש םוכרכ שבושמ own :ז"ק מ'בל
 ל"צו ןימכרוכבש חבושמ אוהו ט"לנימדוא גורק
 תוכז א'רל pon qw י"כב יתאצמ ןכו ליטניירוא

yaתבשב י"שריפ איבהש קשר  p/31לינח  bn 
 ארפעז ל"ר ליטנייר וא ןג לש םוכרכ 'יפ י"שרו
 שיש «ma mu כ"ע mua לדגה ריפסכ ריהזמ
 (""'אקשרד אמכרוכ ם"לב כ"ג אוהש אקשיר שרפל
 פ"לב raokhshna ונממו חרז ^5 rukhsh דנעצ 'למ

 שפג ₪20 meum פ'לב הנשיה
mmקיהבמו  Jeuchtend, glünzend2533 יכ עדו  

 ה"כו אקשיר אלחוכ p'w י"כבו אקשירד אמכרוככ
 ךורעו ה"מגר b^ י"כ "גכ אוהו ב"ב 'פסותה "3
 כ'ג וסרג יכ חכומ ךורעו meas ^5 ךותמ לבא
 תש וברעתנ ןכו אקשיר (אקשירד) אמכרוככ
 'מ דצ ב"ב ס"ד 'ייעו בויא mo pos תואחסונה

 — [ךוועה לע ריעה אלו
02-55 O2595» ם"למ bi mss (ר"אלב r138 

 רבש « (Gerschlagen, zerstossen nn'םב

 הוה ויד רמא יא (C2 n7 רוחש 'מגב דיה לכ
 לולצ אוהש 'יפ ,אתוידד אתוחכפ יכ אנימא

rósan 

"2b 7 טכש 

 «p ןיקשמב ינש 'פב ,('כ יז תומש) וכפהיו ןושלמ
Ca"ויתיז תא ךפהש ימ  ^bתיב ג"ע ןנימזהש  

 (ג"מ) םיעגנב ד"פב qm ןהמ איצוהל דכה
 הכופה אלשו הכופה תחבגו תחרקב אמטמ היחמה

^pןושלמ  sm (Gr an cp?ןבל רעש הכפה . 
 pip ןהל ןיאש תורענ ולא 'מגב (mmy ולאב

 Gr5 mam)אלש ידכ תכפהתמ הנזמ השא  
 (ב"כמ ה"פ תובא תורמאמ הרשעב 'פב .(" רכעתת

 וליפאו 'מגב 'יחפפ יברעב n3 Tem n3. ךופה

  אתעמשב ךל יכפה (ג''ק (no^ [יוחמתה ןמ]
 תותיגה ןיב (: איל זיע) ץמוחה 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב
 (*רמאד תתרימ אמלע ילוכ יכפא sp ןויכד ונש
 וכפאד «b C gw^ יל וכ רדמ ותא אתשה
 ןייה תונקל םירפכב ןיריזחמ לארשיד אמלע ילוכ
 יל וכרדמ ותא אתשה רמאו יתוכה תתרימו
 — יאנימ umb אלו יוג ym יכ um לארשי
 qum לארשי ילוכרמ בותכ ןיא תואחסונב 3(
 ה"יחא]* .(ימרא 'לב ךפא וא ירבע 'לב ךפה אוה
 תושבושמה 'יג רחא העטו איה תועט ב"ר ירבד שאר
 ןוכנהו 'מאו ליסאב 'זיפ 'פדב 'יאדכ לארשי ילוכרמ
 ה"כו ד'ל ךורע י"כב ה'כו יל .וכרדמ ו"ופד 735
 אל יכ םנחב man ל"ומהו אנליוו ם"שב ms "יפב
 ב'ה י"כבו ורכדמ "ו י"כבו ,ו"ופדב ךרעה הזב ןייע
 ךרד (y ינוגישה 'יפו )5133325 ל"צ םהינש וכדמ
 ילואו (םימעפהיתשב) וברמ 'יא ר"פדבו (ח"מק ,ג"חב
 יעב רמול יתיצרו ל"נה ב"ה י"כב אורקל שי ךכ
 יל ובראמ תחת תעלבומ ףלאש (יפר (aem ברא
 רקיעש םש יתוריעה רבכ לבא ברא ע"ייע יואמגודו
 wu קפס ילבו ל"נה ו"ופדו ד"ל v5 "גכ "יגה
 ג"ונבו 'יל ס'ש י"כב לבא ח"ר ^3 רחא הזב ררגנ
 ךפא ע"ייע דועו יל ודספמ יל וזח יא אתשה

(7e aem)ש"ע ךפה 'עבו ךפא 'עב ומוקמ רקיעו  
 -- [םשו

Seite, mm» דצ = פ"למ b' N35 "e * 
(Qrfostenגרת ' nnילשמ) יחתפ  

O5 5אוהו ןמגרותמבו י"כב ג'הכ אערתד יכפ  
 אכפ ס"למ ושריפ יוועל m cbe היגהל הצור

 .רומאכ פ"למ אוהש ןוכנהו ! םייחל

 יזכב ןוכנ הייכ (+ «'n. ייפבו ייכב הייכו אתעמשב ךב יחרט גייונב (5 .ושוריפו ךפה עייייעו )?  ,י"שרל םחוימב היכו ('

 לעב שימכ אלו (* .ךומסבש ייפהמ אבו ךורע יייכב 'יל ןכו קוחמל שי )5 .ירמא תועטב ע"פרשב לבא רמא ריפדבו טיק
 סיש תבשב חיר BD" קתעוה םש וניבר (nb ןירוה תב עיייע (* .יה קד יעמ וקדמ ומכ וכדמ יכ ג"ל רצ המלש ןויגה
 קשר יעב היכו ביהו טייק ייכב ןוכנ ה"כ )9 ,ונלש לוחכ תחת ךורעב ג"הכ יכ לחכ ymmy (5 .ךלמ תב y"y דועו ינליונ

y'b33)ה"מגר ייפב ('* .טייאל הנניא יכ ילטניירוא ל"צו ולטניירוא ןאכ  jaראש , !!( "yאלש 216 םעלל נ'צנלפפ  
 "pu תלמ רותפל עדי
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TUPSU Sל  

 תרחואמב םא יכ המודקה m^ ינוי 'לב אצמנ אלו
 (adversus סומינארעיהו .400 X" סואיסריימ 'ייע

(Jovinianum I, 5ולצאו הלמה וזב רבכ שמתשה  
— [paxami א" 

DD2B *השעמ א"פו רומא ארפס (יטרפ םש)  
 ה"נד ז"פר ריזנ 'וריבו ססכפ ןב ףסויב

Y'yDא " ^DYתוחמשבו ססכפ ןב  ^D T'bח"כ  
 ,סקספ ףסויב השעמ

T5825 *מ"ל ףכפ ןמ לפלפו  pay ^bילב הליזנ  
 ee ע"לב ה"כו .frei ausfliessen בוכע

"yהמל 'פריא י"כב .ג"פר 'כוס 'תפסות (טשריפ  
 (UU םיכפמ םימה וב . . םימה רעש ומש ארקנ

 , ןיאצויו ג'ונבו ןילועו ןיכפכפמש דמלמ ('ב ,ז'מ
 אלמ ybpb (wan) המוד "5 'פסותב םש רועו
 מ"לו now רפרפמ ג"ונבו הלועו תכפכפמ הרבכ

Debםיככפמ ומכ אוה  pimםיכפכפמ לפלפ , 

 -zusammenfalten, in הזב הז רשק 'יפ ס"למ) 335

(einanderbinden6 תבשב ק"פד 'מגב Dרכפ  
 ותאטח ילבחכו .הירמ mp אדבעכ רמא ילצמו הידי
 .רכפתנ יוטחד ילבחבו 'גרת «GU ,יה ילשמ) ךמתי
 יטישפב ה"כו ב'הו ט'ק י"כב ןוכנ «m ה"יחא]*
 — [ךיכפתנ b'b3 ג"ונבו רכפתי ע"פדבו "ירוסה

 ליפה לעפו לעיפבו הליפנ jy רַנָּפ ומכ) 328
 ד"כפ ר"בב miederwerfen, zerstóren) רתסו

 לפנו תחא m» mob ןיכומסה תונליא 'בל 03
 יישארב) Pp. n יכ לבה תחת ךכ הרכפו ורבח לע
 ריכפ Ü ךערת ךיה 5"6« m'b 'שרפבו ('(היכ ייד
 התיהש בודל O55 rp 'ופבו ('לקלוקמו
 תליגמב .היבינ mob רמא הינודא ינבב תלכשמ
 ורכפ ורכפ ('ז יז'לק 'יליהת) ורע ורע 'ה רוכז הכיא
 א"דמה Ü ןומירא הידופי 'יפא ורכפ ורכפ רמאד ןאמ

 C רערעתת רערע הבחרה לכב תומוח )2. aes יימרי)
 np .אישדק ורכפ (א) י"רת בהזה ימזנ וקרפ
 "C ארוכפל ןדיע 'גרת 02 י'ג תלהק) תונבל תעו ץרפל

328 - MB לש 

 רוחשד אתרחכ רומא יכהל ל"מק טעמכ םדמדאו
 המכ לכד אזחד ןויכ (:'כ 200 קרפה ףוסבו .הברה
 יחוכפו אוה אמט יאה COM ינתשיא אמוי הגנד
 ג'סב .ךלוהו ההידש 'מולכ C ליזאו חכסד אוה
 םתה ארמחו ארשיבמ ש"מ "CI תוינעתב ק"פד
 מ'ב) והוולה 33 ךשנ הזיא 'פב .אדחפ יחוכפל
 אמליד רע 'וכו ארמח יתש אקד היחכשא C ויס
 אהי אמכ Di ןיפתושה 'פב .הידהפ היחוכפל
 השק ןיי "web השק דחפ (א'עס יי ביב) ריעב
 mb אמינ 6 ב" 'ליגמד הדגהב ,ותחכפמ הניש
 היל ליזא א'ס .הירמח היל חכפמ רחמל ('הל ט ק
 ה"יחא]* .(תותיחפו תונטק ןינע ב"א) -- C הירמח
 גיפהל הירחפ יחוכפל מ"בב י"שר b^ בוט רחויו
 וניי גיפי : היל poe 'ליגמב b^ ןכו כ"ע ותגאד
 הניש השק ^j וגיפמ ןיי ב"בב 'יאד הממ לבא כ'ע
 הגפהה גשוממ קזח אתוחכפ גשומ יכ חכומ ותחכפמ
 הסימרו התיתכו הריבש ןינע ל"נה פ"ל אוה ד"עפלו
 הופילחה הלמה תרזג וניבה אלש םירפוסהו לגרב
 החיתפ 'יפו רחא ןבומב לבא מ"ל אוהש חקפ תלמב
 ^ י"כבו 'ליגמב ש"ה י"כבו 'ל י"כב ייא חקפ "גו
 ם"ר 'ייע nom vow ןילבול 'דבו ב"ב ם"שב 'פו
 וליפא אכט אמלח תחת w^ ןכו .ב'כ Ux ב"בל
 /5 י"כב .ה'נ תוכרב היל אחכפמ אתוחידב ידידל
 יחו תפ ל ןעכנימ ow י"כבו mb חקפמ ג'בבו
 לש חקפ Dy חכפ תרומתמ םא יכ הז ןיא הי ל
 ל"נה הדנ אתוהכפ םשהו .החיתפ ונינעש מ"ל
 תונטק ןינע אוהש i15 ןד nm תושילק י"שריפו
 [bn (חנפ 'ע amp אתוחנפו 'עבו — תותיחפו
 ויד לש תלוספ b iw" ק"העב יתאצמ [אתוחכפ
 ר"טב 'ייע Hefe — gruntsopfe — א"לב א"פוזנורג
 — [חנפ 'עב אלו ומוקמ רקיע ןאכו 6 סעלרעפל

 000900 צמא 'ורו י"למ) DD2B סע
(Zwieback, paximatium, 7t % 

 ןיבשויו )5( ןושרג ינב תא אשנ 'פ ר"דמב 'רדמ
 ינש הפאנ nnb 'ורו י"לב p^ ןימסכפ ןילכואו
 הייחא]* qu תדיצל ןכומ שבי אוהו םימעפ

 ןוכנ היכ (? .ליזאו חכפמקד wi חכפמו ^2( רמא ינתשא רדהד אזחד ןויכ יוכו ינתשיאר ארפצל אזהד ןויכ ג"ונב )!

m5 ypילו ם"א םיש י"כב ןינעה יפל חכומ אייסכ )? .אלטק ע"פרשבו ר"פדב יליגמ ס"ד לצא רתסא י"כ יקליב ה"כו  

 גיונבו ךורעה לע ריעה אלו רקיעה הז יכ בתכ ם"ד לעבו ןעכנימ סיש ייכב ה"כו nob בקע יקלי vs נ"שו v רצ

 וייופדבו ימאו רייפדבו ייכב ה"כ )5 .ןיק גרהנ לבה לש ויטהמ ךכ ורכפו וריבח לע 503b גונב )* .הירמח היל קי ס פ
quan m»ר"פרבו א"פדב ןוכנ ה"כ (*  popsלקלוקמו רוכפ ג''ונבו אוה ס"טו ןולקמ ג"ג י"כבו יקלקמ ע"פרשבו . 

vas )?עיפדכ ןוכנהו ןומראה ט"ק י"כבו ןומרא ביה  "b!ייל יקיספו ירמב וגינפלו (ביצר ,א'ח) ןומירא עייייע הברח ןינע . 
 ןמגרותמב לבא וקירפ a^ ונינפל (* .ש"מו רגפ ע'יייע הרעוס הינע יקיספמ רגפ יעבו וניבר איבה ןכו ורגפ ורגפ ג'ונב (*

 ,ארפכל א"תבו אכרפל ג"ונבו ןמגרותמב היכו ('? .וניבר ייגכ ייא
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 ןיטחוש לכהד אמק הכלה ףוסב .םימ אלב המדא
G^ ^nmקידבו הל * ל פ אמלד  nnb "b C mb 

 אה D" ןכו .בקנ וב ןיאש חומה הארו םצעה
 הייזחו היילפ 6 פ'ק 3 טושפ טגד 223 ןניפרגד

nnoאוהש ןיינמו ולש ןמזה הארו וטשפו טגה  
 ךירחא ראפת אל «C 7732( ייתכד הקירב ןושל
 תלפמה 'פד i^3 ,ךותב ילפת אל ןנימגותמו

m»6ייולפ יאלפד ואל אלא (א'עס א'כ  
 החלפתנ םא א"פ .הכיתחה החתפנ b^ .והיינב אכיא
 .ץראב עקובו חלופ ('ז ,אימק םיליהת) ומכ העקבתנו
 עיגה אל ןיידעו) גיכ 0505( ודובכ pn חלפי דע
 ימ פ"סב ןניסרגד אהמ שוריפ הז C cons תויהל
 יא ('ןייע ליז ל"א «Geyb nt cv ותמש
 עיגה אל ןיידע] 6יולפ תיא איילפתמ
 רבשמה לעפ י"לב p" ב'א) — pons] תויהל
 ןויכ ב"ר ה"יחא]* .(םירבדה הלגמו חתופהו

"y Oo "bb60 ,ג"ח רעלזייא 'הל ר"טב  
emmתוארוהה יתשב ל"נה ע"למ אוהש ןוכנהו אוה  

 יכ םינוש םינינע וללכנ 'עה ns םגו תורומאה
 pas ץוח ל"נה םינויצה םה ה עי קב תארוהמ
 ה"נכו .שופיחו הקידב תארוהט אוהש ןושארה
 ילפ אקו ביתי הוה א"עס ז'פ 'מויב העיקב ןינעב
 :ח"ק 'דהנס .'וכו אשיר ילפ אקד ידהב . . אשיר

ae cose spתא  byeי"ב 'יג יפכ ל"נה 'וכרב  

bunלעפאב ג"ונבו . bypbודמע ד"צ פ'ס ר'ב  
 ר"קיובו והועקב b^ הילייפו ותוא ולשלשו והולטנו
 ו"פ יילקש 'וריב ^5 ןכו .הילייפו תלמ 'יל ט"יפ
 pum sns אבה ע"ייע אָליִפ םשהו .א"ע נ"ד

npaיא ' Tyרואל ןילופ ןיא :ג" 3^ תבשב  
 ןילופ ןיא 0« ז"טפס תבש 'תפסות .3^ םש ,רנה
 op אל pw תבש לעיפ .דובכה ינפמ ר"הרב
 ב'פ 'ורשעמ v^  .וילכ תא אלפמה םש 'תפסות
 תיבב ויקסע הלפל םדא אוה הצור ד'ע ט"מד

 ו \ יל יי ו אש וב 5 רב ו ב

"2b331 (אָלַּפ =) לפ —  
T . 

 התואמ הכיתח רבשמו הלגמ היה p C^ (א"עס םש) ה"יחא]* :אנברוח ינבימל ריחב ןריעו אניינב

 'ומשל ;ד"כ ,ג'כ 'ישארבל 05 ילבבכ) י"רתב ה"נכו
mbז '; Y5קיול ;ד"כ ' nידמבל ;'ל .ו'כ ; ה"מ  

"B  ,ישארבל רַבּפְתֶא ל עפ ת א .ה"ל כ"ב' aw 
 ל"נה ר"ב סרוה b i25^ םשה תארוהב ראו תהו

 ,ד"כד ט"פ 'טוס 'ורי יטרפ םש הזמו .איערת רוכפ

nmmע"ייעו — הרוכפ ןב  [wb — 

 לעפתהבו טפשמ תצירח pip מ"למ bbg =) לפ
 mb לעיפב םג ל"זרדבו הנחתו השקב ןינע

 המהב המב 'פד ג"סב +םינפב p" לבא beten ןינעה
 תולילפ תישע p (!nbm" תלליפ cmo תבש)
 תמש) ומכ תללפתה תלח ךמא ןובלע תעבתש
 By בכש אל רכס win יאה השמ לחיו (א" .ביל
 mp ^b הלפת 'לה ז"ואה איבה bn" הזו ה"יחא|*
 ןושלד םשמ יתדמל ל'הזב םייסו וניבר םשב
 אוה וניבר תעדל כ"או כ"ע הלפת וניא תולילפ
 שרדנ ןכו טפשמ תציוח p^ הלילפ מ"ל ןינע
 אלא רמאנ אל ללפתיו : ב'פ םשו .ד'מ 'רהנסב
 ay תולילפ השעש דמלמ €5 vp 'ילהת) ללפיו
 רשע ב'פר ר'בדב לבא .םש ז'וא ey" 'וכו ונוק
 ,לוליפו . .העוש ןה ולאו הלפת תארקנ תונושל
 ללפיו «pm דומעיו (םש יילהה) 'יתכד לוליפו
 קוספה הזמ היאר איבה ו"פ 'פ ןנחתאו שיר ירפסבו
 'ה לא ללפתאו ןינמ לולפ :םשו ה די מ ע איהש

Q0 55 02»לעפתהבו  ^bהלפת ןינע  mmm 
 ד'פ "1 v bem^ ל ע פ ת ג ב ל"זרדב ןכו
 — xy ז"סד ד"פ 'ינעת 'שורי + 'ח םשו Yy ז'ד

 — ['א לפלפ ע"ייע לפלפ ןינבבו

 עקב ('* b^ ,3* ע'למ הָלָּפ ,ילפ be — לפ
 1 spalien 2 unier- wem קדב )5 חלפו

(durchsuchenתכש שירב  Gv»אל  nomתא  
 אטרוק ילפ (א'ער יכ הד דיה לכ 'פד ג"סב ,וילכ
 אתשוגרגד אטרוק ילפ אני רחא 'יגו ס ,אתוירד

ios (!התלח התלליפ . ( ה"כ pz)ימולכ ח"ר היגה ע"בשפהב :ביירגהו א* ס = תועטב ורצק ע"פדבו ב"ה י"כב  ^ 
 ןוכנל היכ )3 .אנינח יגר שוריפב ןכ בתכ תמאב יב טרק 'עבו אנירחא איגוסב וניבר ןויכ וילאש רמאמ אוה אוהו אנינח
 יאולפ יאלפד ע"פדבו ט"ק י"כב ןוכנ ח"כ (+ nnb anm. יישרבו הימגר Cel כ"ג 'יא ילפ ייגו ולפ ע'יפדבו ט"ק י"כב
 קר טייק ייכבו ב"ה י"כב mo )7 .ס"ש י"כב ליז ה"כו (* .ךרעה ףוסב םילשהלו ןאכט קוחמל שי (5 .ייולפ ילפד גייונבו
 ליז .אילק 'יפר שייק תורהט ילה זיואבו ייולפא יאלפמ גינבו ייולפא ילפתמ ע"פדשבו ייולפא יילפתמ רייפדבו ייולפתמ יא

"mםיקדס םיקדס (האוצל) הל שי םא האר ימולכ ייולפתיא איילפתמ יא רמאמל שוריפ אוהו ל"צכ (* .ייולפא ילפא יא  
 רחואמה םידקהש רמאמה םרתסנו לבלבתנ ע"פדבו .הדגנכ ש"ק תורקל רתומ זאש סרחכ תויהל רבכ השבי אל םאו
 ליזו בתכש ליינה ז"ואמ חכומדכ חיר תטשב ייפה ma ךלה וניבר יכ עדו ע"בשפהב המואמ הז לע ריעה אלש שודיהו

 ק"פ ןנירמא (x זייואה בתכ הז לעו ח"רפ כ"ע עקובו חלופ ןושלמ העקבתנו החלפתנ אייולפא ח " ר b^ יילפא ילפא יא
 היאר איבה ךורעה ןכו חיר ייפ י"פע ךורעבכ ייפ ז"ואה םגש ירה Duy הכיתחח החתפנ e^ היל ילפד אמליד . . יילוחד

 nb ןושלמ ^n ןכ ייפ םש םגו לינה יוכרבד הזמ y cb) איהש) א"פ לש ייפל

42* 



h A Lal «Md *-2 י"ח 7  Loווד קהלי  

582 (be —) לפ — «bp — לפ 

 תליגמד [תומולחל ךומס ל"צ] (תומולח שירב)
 אתא Cn םניתאמ דח ה"ד יתבו 'פ ר"כיא) הכיא

 חתפ רעש ערת יליפ 'יפ יליפ ערת לע היל ביתיו
 רעשב 03( י"רת רעש י"לב ייפ ב"א) -- qme ןלוכ
 ה"יחא]*  ,(םודסד יליפב ('א ^io "ישארב) םודס
 יליפ ערתב אטמד ןויכ יתבר 'פ ר"כיאב ה"נכו
 רצ כ"רד 'תקיספבו ז"כ פ"ר ר"קיו אתנידמ איההד
 רעשה חתפב 'יפ יליפ ערת לע בתכ קפנ os :ד"ע
 יליפ תלמ 'פל המינפ ןוילגמ האב ערת יכ ל"י וא
 w^ הז תלוזו םש 'תקיספב רעבאב n' ש"מ 'ייע
 םדק ןומייק ג"ספ ריב ומכ המצע ינפב הלמה
 :הלוע תאז ימ 'פ ר"שהשו ז'עפ םש ("יליפ
 'ג ייס יחיו אמוחנתו ו"צפ ow ,יליפ ןמ ןיקפנד
 OUT הפיכ ףכ ע"ייע לבא הירבטל ץוחש יליפב
 לע ןיבשוי ויהש p^^ 'יטפוש 'מוחנת .(שימו א"צר
 םג 'פ ר"להק .הירבט לש  [יליפ  ל"צ] (ילייפ)

imamוכו תחא ןיליפב ןיסנכנ ןלוכש י"פעא ' 
 ,דחא ןילופב ןיסנכנ לכהש Ueys ח'יפ ר"קיובו
 'פ ר"תסא .ןיליפל ןותארכ : noo ny 'פ ר'להק

c3ר"להקבו אתרעמד יליפ לע היל ביתיו :יתשו  
 אחתיפא : ג"ל תבשבו יליפ ל"צו ילפ ס"ט רפח 'פ
 "now 'קליו ד"ע n'y ט'פ 'יעיבש 'ורי אתרעמד
 ערת לע ט'עפ ר'ב אתרעמד אמופ לע ג'לק 'ר
 ץובקהו :ח'פ דצ כ"רד 'תקיספב ה"כו אתרעמ
 pw '3 י"רתבו התווליפ א"י  ,'כ "3315 'א י"רת
 y" (ליפה לעב ש"רבו) לופה לעב ןינעב .אתווליפ
 nnb וקיתעה םינקזה 'עו  ,(ה"מק om ךרעה הז
 b) .'ז וגיכ cnn ;'ט um יימרי= ;דיי gn יישארב)

 , ד" ub 'ילהת .^ וחייל ייעשי .זיי ,חייכ 'ישארב) רעש
 ע"ייע דועו müXn vy Gnm im חיל בויא ; חיי ,ויק

 — ['ג ןלפ

nb*b3 ,mbb» wbp allen מ"למ 5p) — לפ 
das Abfallen, לּופינ was herabfállt, Aussaat 

das in Brocken zer- ןילופינ Db ;Sichablüsen 
  (fallende Brod(.ט"כק יילוח) בטורהו רועה 'פד ג"סב

 םושמ אמטיל לופינ השוע התימ יא ךשפנ המ
 יחה ןמ רבא  ^bןויכ תמכ בושח רבאה לודלד םא

 וליאכ לדלדנש  beuיחה ןמ רבא םושמ אמטיל

 בלש

 ק"מ ,w bye^ םש ןוללו עגופ אוהש ןושארה

 והיכ ,יב איש) וללפו 'גרת .יונאמ ילפמ .ב"פד ג"פ
benהבקנלו ,אָיְלְּפ םשה ונממו | .('ןוהיניב  

 תיילפ ,היילפ ע"ייע תיִיְלְפ תוכימסב אָתיִיִלָ
[vt — 

sb» =( bbםדוקה 'עמ  ^b mbקרסו עקב  
(Ritze, Spalteג לע 'מגב .ןיקילדמ המב 'פב ' 

 C 0:333 יליפ היל הוהד mmn 6255 תבש) תוריבע
 ןרמא אלו (איעס vp ייחפפ) ןילוצ דציכ 'פד ג"רב
 הילוכ יליפ היל תיא לבא יליפ היל תילד אלא

my) (* vosלחכה 'טגב רשבה לכ 'פב ונשי  
 (c א"דב 'מגב םיתבה תקזח 'פבו Ga^p, יילוח)

C12אערא יליפב אתפיל *אדש ד ןאמ יאה  
 \'אליפרוע יאמ Gy 'ד) תוינעת שירב mp אל רגד

myיפ ,יליפ ' nes,תומוגה תרערעמו חכב תררויה . 
beהז ינפלש 'עב 'ישרפדכ "יחלפ ונייה  — 

^p i")םיברועמ רפע תורורצו המדאו טיט י"לב  
 ה י"ל לע ב'ר תנוכ הייחא]* ,(םימב

y) Schlamm, Lehmרעלזייא יהל ריטב  ^n660  
 "i יילהת ; ym ,ב"כ ב"ש) wu םינקז 'ע וקיתעה ןכו

 יט יט"כ ייעשי b'. ,יי בויא i א"י יישארב) ךַמְח (ו"מ

 וניבר 'יפו ?Cons "ye הנמדמ סוכמוס קיתעה ןכו
 ל"נה 'ינעתל m mb^ םדוקה 'עמו רתויב ןכתי
 קוספה דוע איבה םשו יינעתב ^m 'יפמ קתעוה
 םיחספב ח'ר b" ןכו כ'ע ץראב עקובו חלופ ומכ
 תומוג ןימכ יחלפ 'יפ יליפ היב תיא יא ל"זו ל"נה
 יחליפ כ"ג ח"ר 'יפ יליפ ימותסל : ד"מ 'כוסבו .'וכו
 ים +'ג "עבו .'ג .ק"מבו a^ חלפ i55 ביתבדב
 וררועתה יליפ ורוע 'ינעתב e^ ה"מגרו םיקדס ח'ר
 .'וכו םיעקבב הקד רטמה סינכמש 'מולכ םיעקב

^b 3/23סחוימבו .םיעקבב :יליפב ם"בשרבו ה"מגר  
 יישריפב ה"כו םיעקב יליפ 'יפ ל"נה ק"מב י"שרל

 -- [ל"נה 'כוסב

 ^? Thor, Pforte) רעש המ י"למ יִליִּפ =) לפ
 C אליפל ןוטמד ןאמ (.ח'דו"פ) השא המב 'פב

 אתקיספ) חלשב יהיוד אקספב .(* ךרצח nne והז ל"א
 .('םירצמ יליפ לע הדלונש רבכוי וז G5 דצ כ'וד

 היכו (* .ילפיו לעפאב ייסופד תצקב )? .הנפל ג"מ ביפ יורשעמ שירבו ענפל יטארק 'פרבו יימאטיז יפדב ןוכנ היי ('
vaaסיש  bwלצא י"כ יקליו  c3הירשבב ןעכנימ סיש י"כבו היפוגב גיונבו היוגב ביה י"כבו : ה"ל רצ תבשב  

 י"כבו ןאכ y/p33 לבא דצרפ ym' ונינפל היכו ט"ק י"כב ה"כ (* .ארשר עיפרשבו ר'פדב ןוכנ הייכ (* .היב גיונב )4
cUריער ב"יד ביייפ 'ומבי יוריבו (* .ילופל ג"ונב (* .אליפרע  pens jp ^anןהה אריעז יר ל"א יליפ  nnbךריצח . 

 .ילייפ ןורגס om ןכו ילייפ ג"ונב )19 .הדלונ םירצמד poo לייצ] (ילייפ) לע w^ דיצפ ר'בבו )?
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 תוכגל יאבג man לעב תונמל יובמה שארבש
 ןוממ ותואב חיורמש המו ריעה com ךלמה תנמ
 ךלמה רצואל ןתונ ןרקהו וצבקמש רכשב ולש אוה
 וניכש רחאה שדוחו יאכג הז היהי הנש וא שדוחו
 לעב לכל םיתבה רדסכ ןיכלוה ןכו ול (" ךומפה
 וללה ןיחא לש תיבל עיגהשכו ושדח (" תיבה
 םיצע bran 'פב )^ "עצמאל רכשה ןהמ דחא ונימו
 רכומה 'פד ג'רבו (:ט'צ ק"ב) ןינמואל ןינתונה 'מגב

mveךילומה (ב'עס ג'צ ביכ) וריבחל  penןוחטל  
 ןסרומ וא ןיבוס ןאשעו ןתתל אלו תלוס ןתושעל

nepואשעו םותחנל  ^p. powers neןתתל אלו,  
 ןימיחה לעש הפילקה ריסהל ןתוא )5 ןיתתולש ןיעכ
 :ןיבוס ,תלס ןישוע הפילק אלב ןפוג ןיניערנה ןמו

qmsאוה :ןסרומ .ןיטחה לעמ ןיפלקנש ןיפילקה  
 ,(""קמקמתנו וילאמ לפונש :ןילופינ תפ , קדה
 ב"ספס ר'ב 'ייע ןכש הכפה לפנ תארוה ה"יחא]*
 pn ע"ייע ד"ע א"כד זיפ 'טוס 'ורי Dp הכפהו

noe amהמודש ןושל תחנהל לאשוהו (א'עס  
 הנממ הקוחר וא nb בורקה ןבומב אטבהב ןושלל

"yהזה ןושלה לע לפונ הזה ןושלה ח"יפ ר'ב  
 הקילדו רואה תזיחאל לאשוהו ane ןושל ע"ייע

"vז"טפס תבש  v'yה'פר ר'מש הקילד הלפנ  
 רבד הזיא םויקל ms .קלד 'עו בלח שג ע"יע
 עיגה my 'יפו .הבדנל וימד ולפי י"פ ק"ב 'תפסות
 יאבגידיל bey וניא לפונה לכ inb ^y תוינעל
 יניעמד לכ םשו ,י"שרל םחוימה e ey^ הלחת
 תתחשהל לשמב אבו שמתשמו ,ליפנ ילע ואל
 האפ ע"ייע :3' "לוח :ו'ס תבש רבד הזיא
 רזב ע"ייע לפנד ארזב .ה'ק מ"ב .סרכ ,(האופ =)

/wליעפה  ^bאיבה  "vbהליפנ  zu Falle 
bringenאוה ד'נפר ר'ב  debדועו  ^nדילוה  

 הדנ :'ט 43 "חספ 'ייע (aborüren) ונמז ינפל
 ילופא א'ער ב"מ on by^ פא .האלהו .ב'כ ,א"כ
 bp3 םשהו ,'וכו היל אלפמו : ט'ק mb ,ליפא
 תליפנ :ר"נ ק"ב (nb»b טש פומה םשהו .ע"ייע

 גלש

 םושמ אמטיל לופינ הבושח רבאה תתימ ps םאו
 C גיכק (DU טישפמה 'מגב הז 'פבו הלבנה ןמ רבא
 bi השוע ןושאר ןושאר DIS יבר המגרית
 .היק 53 הדש לבקמה 'פבו 7D) האיפב 'ה 'פב
 "^n היפ האיפ wv ,(< ה לי פ נ (' יִדִכ (הנשמב

 איההבו הערוזל ידכ הל לפונב והבא ר"א ריע
 psv די תלופמ הב ערזש המ הלפינ )55 רמא
 תלופמל וא ערוזו וידיב שכנמו שורחל םירווש ול
 לכקמהד הליפנ ידכ א"פ .םירווש תשירחב םירווש
 epo רועיש האיפד הליפנ ידכ (*התעירז ידכ
 רוכל וא ערז רוכל תודש ראשב תויהל לינרש
 וא ןיבק 'ד ןתונ ערזש רוכו רוכ לכל b^ האובת
 רוכל רמול יצמת םאו ונממ טקילש רוכו רוכ לכל
 םירוש תלופמל וא דיב ןיערוזש די תלופמל ערז
 האובת םש ןינתונו םוקמ השירחמב ןינקתמ ויהש
 תדרוי האובת התיה םלתה תא שרוח רוש היהשכו
 ןילוכי ןניא הזה ןינעבו םלתה ךותל די לע די לע
 2/2( רופחי אל 'פב ,('הברה pens םא יכ הערוזל
 b^ המא ('םישמח qni אצמנש לופינ 6 גיכ

5mלפונ אצמנו וילגרב הרדמ אלא חרופ וניאש  
 V ת ש לוב 'מגב רכושה 'פב ז'עב .( ץראב
 (איער ויכד (v5 יאמדב לבקמה פ"ס 'וריבו .,(* (.איע
 p" ,(" רצועל יתחת C5 5 םדא רמאי אל
 (st ומכ ןוטלשה רצועה תא סייפל ךמצע לפה
 וסייפמש שוחל שיש יפל ימעב רצעי הז 0" ייט
 ול ןתונ וסייפמש יוגל םימד ןתונ הזשכו ךסנ ןייב
 יתחת רמאד ןויכ רמאק יתחת לופ ךסנ ןיי ימד
 לפונש הזו ותוקשהלו וליכאהל ליגר היה אוהו
 אלא אימד אל אה רופא ךסנ ןיי והקשמ ויתחת
 ימ 'פב ,רצועה ןמ ינטלמ ול רמול רתומד אהל
 א ל ש ןיפתושהו ןיחאה Ces : דימק ביב) תמש
 ןהמ דחא לפנ mas) תשורי וקלח
 תונמואל win (GE) 'רמג ,עצמאל לפנ תונמואל
 עצמאל קולחי תונמואה התואב חיורמש ,nb ךלמה

wn vns oyתיכמ ןיליחתמ ויהש ךלמה תונמוא  

n^» )'יייכב ה"כ )* ,ירכב האיפב ג"ונב לבא מי"יכבו האיפב שיארבו סייש יייכב  b'pהלפנ ידכ םשו ויופרמ ץוח עיפדבו  
 .בייד טיפ ns יוריבו (% 5n רמוא אוה אכו ג"ונב (5 .הלפינ ידכ nés avi לבא ידכ 55 םשו האיפב ישוריב היכו
 b" אוהו האיפל שייר (my הערוזל ידכ הל לפונב : האיפ יוריב הלפינ ידכ ייפ הזו הב לפונה ערזה ידכ הלפינ ידכ ייא

 .יג Vbi ו"ופרבו ינ ישמאו ריפדבו בה י"כב m/3(9 .וניתיגוסב מ"בל מ"טשב nma תוטשה יויעו (* .שייע ךורעה ייפכ
«m (7םש ביבב אמח רב אבקוע ירכ . %) ןינמואה תנשמ וניבר ירפסב יכ הזמ עמשנ nwיייעו תשלוב תנשממ תררפנ  

 רצואל ידי לע לוקשו רניד םיתאמ ךליה םא יכ ייל יאמד יוריב )10 .לוע זייעב ג"ונב (? .ר "פ ד ב 'ד b 'y כ"ג
 םדא רמאי אל טרופריא י"כ י"פר יאמד 'תפסותמ וניבר «ca חכמ תצקו רצועל א"ל ר צו אל יתחת זיע סיש ייכבו
 ינשמב היה ןכ יכ חכומ יציניוו ר"פדב (pz הייכ ws) גיונבו יוכו תונמואל יתחת ל ו פ ו זוז םייתאמ qon וריבחל
 היטגר bi" )19 ,בורקה my" הימגר ייפב )7 :ו"צק רצ בייב סיד לצא יייכב דיבא בירה ייפ ןכו ה"מגר ייפ י"כב היכו

 .בייבל הייטגר ייפמ קתעוה כיע )16 .ןיתתלמ ה"מגר ייפב ('* .ביבל י"כ ה"מגר ייפמ קתעוה ('* .תיב לכל
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 'גרת לפלפ ןינבבו ב"י ,'ז 'קיול ;'ב ,ט"כ תומשל
 ינש 'גרת ,ירקיא ארפעב תילפלפו ו"ט .ז"ט בויא
 mm — אמטיקב לפלפמ הישיר ז"ט ,'ד רתסאב
 לבא ןוליפד ארמוח 'ט רמח 'עב וניבר 'יפ 'גרתה

 — [ש"מו 'ב ןלפ ע"ייע

ENפ"למ אָתֶאְלַּפ — לפ  "p &nNbpהצילמ  
 ,Rüthselsprache תודח ירבד איהש

mn (Sinngediehtילשמ) הצילמו לשמ ןיבהל  
 ה"יחא]* .אתאלפו אלתמ אניבתמל € ,'א
 ןיאלפ bb ןינעמ sum תירוסה 'טישפב ה'כו

 — rns] אבה ע"ייעו

 תגלפה ראתל ונינע'יפ soe לעפה ינוניב) אָלָּפ
 הקדצל רבד תשרפה ןינע דועו הלועפה

 -Vor םסרופמו Abgesondertes, Gelübde מ"למ
(züglicher, Ausgezeichneterןיקנחנה ןה ולא 'פב  

 ךממ אלפי יכ ר"ת (א'ער זיפ m ארממ ןקז 22
Cn og" 20ןקז השענש ןיד תיבבש אלפומב  

 אלש וא «^C תוירוהב ק"פב .רבדמ בותכה ארממ
 היה אל (uU) ארמג .םש ןיד תיב לש אלפומ היה |

 דמלל היהש ןירוטפ םש pr omi לש אלפומ
 'פד ג"סב .ודמל אלו םלוכבש ברה אוהש ונמט

nא לפ ומ ב 6 טיכ ריזג עמשו ריזנ ינירה רמאש  
 הנש ג"י ןב ונייה 'יפ יגלפימ sp שיאל ךומסה
 ימ םושל עדויד אלפומ הוה *א ןיקבדנ וירדנד
 סחוימב ה"כו ה"יחא]* יןימייק וירדנ רדנ
 YD TD: .ב'ס (DU oy :ט'כ ריזנב י"שרל
 ל"צ] (תולפל) עדויש b^ אילפי ^« Ue ר'דמבו
 ,ןימייק וירדנ שיאל ךומס אלפומ ורמא C [תולפהל
 ןינע אוהו םשה «DM C ראות ונניא אלפומ כ"או
 Tub" ןיד תיבבש אלפומ לבא .השרפהו רדנ
 םסרופמהו סחוימה 'יפ ,ל"ד א"יפר 'רהנס m^ ל"נה
 'וירוה אלפומ ארקנ ד"יב לש ראופמהו ןושארה ןכו
 אלפומו היה אוה iy ט"יד א"פ 'דהנפ 'ורי ,םש
 וריעל ךומסה ןיד תיבב ותוא ןילאושו ןיאב ןהלש
 ןהלש אלפומו אוה אל םאו ןהל ורמא ועמש םא
 וכתכו 'וכו תיבה רהבש ר"יבב התוא ןילאושו ןיאב
 אלפומש הארנו ns n7" :ז'ט 'דהנסב 'ופסותה
 .ןינעה לכ ש"ע ,ןירדהנס ןובשחמ היה אל ר"יבבש
 'וריב ?p תיב אלפומ וא ןיד תיבבש אלפומ 012«
 ע"פר'ב א"יפ ר'דמב .ו"מדו ד"ע ה"מד איפ 'וירוה
 ,האלפמ ומכ ונינעש nb ants הנה 'פ ר"שהשו

 דלש

 .ונתליפנמ ונכמסת vy ג'ד א"פ 'וכרב Uy ,רובה

 הסינ תליחתש .ג"כר ח"פס 'טוס v"  .ד"מ 'טוס
 ייחספ 'שורי ,הסינ הליפנ תליחתש 'וריבו הליפנ
 be noe mn .הליפנל wen אל .ז"כד א"פר

n55)ל"נה מ"בו האיפ ערז תרישנ  pow ppm 
 ,קמקמתנו וילאמ לפונש המ 'יפ ליעל y" תפ רושקב
 y ל"נה יילוח p^ לּופיִנ : םירביאה תליפנמו
 הניא הטיחש לופינ השוע התימ .ד"ע .ג"ע םש
 הלפתל ץואל הליפנ ןינע mn -- לופינ השוע
 ןינעש המו .'א לפ yy לולפו לופינ ב"פר ר"בד
 לפנ 'עב ע"'ייע mes לּופיִנ mn לגרח po לופינ
 בא ןיונב ומוקמ רקיע הזה ךרעה לכ םנו ש"מו
 יתש זחאש וקודקד תטשב ןאכ ורדסמ היה וניבר

 .- X] דצ אובמ "יע עודיכ שרשב תויתוא

 ץחכ קרזנ חמור po ב"ר תערל ליִּפ — 55 53
 (שאכ) 'גרת CWurfspiess, pilum ר"לב

 (אתשאכ) יד י'ב (mm בכרה תודלפ [שאב ל'צ]
 ןימ ר"לב b^ ןינימז ןוהכיתר יליפ [אתשאב ל'צ]
 ר"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]* = .ץח ומכ יושע חמור
 . תויפיפ לעב «yn JUS ,.(\5 gros i לינה

non yn 9lל"נה ליפ ומכ איהש ל'ג ז"כב לבא  
Elefantר"שהש 'גרתככ  sאָיְליפ לע ןיבכור 'ח . 

 אל וניבר ox ותוא רותפל עדי אל ןמגרותמהו
 םוחנמ קוספה mb קר איבה לברס ym ואיבה

 — [ש'ע

 שרדו רקח 3% eros ילוא לּופ =) לפ רט
 ,Untersueher םירתו םירקוח pow כ"או

(Auskundschafterארקל השמ חלשיו 'ורי 'גרת  
Gn e sme»השמ רדשו  poeיבל אנמזל  

 (י ויכ יירבד) םולשל הילא תארקו 'ורי 'גרת ,אניד
 הייחא|* .םלשל היל ירקמל ןילופ התוול ןירדשתו
 הערפ רדשו € יט (mov הערפ חלשו י"רתב ה"כו
 — [ז"ט ,^ םש 'ייעו ז"כ p םש ןכו ימחמל ןילופ

 p'bs לַלָּפ ןמ ליעפ ינוניב sis =) 55 דס
 הכיפש ןינע מילב bbs ומכ ללפ יליפ

(bestreuen, übergiessenהחנמ לכו 'גות  

 אליפד אתחנמ לכ C ,'ז 9« הברחו ןמשב הלולב
 הזב הברה ןכו ה"יחא]* .אליפ אלדו חשמב
 ;א'כ 52^ ;ג"ל ,'ו 'קיו Cp  תולילבד ןינעה
 'גרת be הבקנ ץובקהו .'ט .'ו 'ד a5 'דמב

v23 p» m )'ט"כ ייזנל י"שריפ יייעו (? .אלפוממ עייפרבו טייק  : 
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55 (UD»2 ִלָּפ = ןיסְבורְביִלְּפ — Nob 
 ; 86 Alte הנשי ה י"למ הָאיִלִּפ — האלפ

 לא ר"קיוב Buhlerin) הנוז mógyn ינרופ
 םיפואינ הלבל רמואו +ג'לפ) םייחו mb 'שרפ ונות

ars pimהוהד ינרופ האילפ סליקע המגרית (ג'מ  
 (*האילפ ןירוק qum הלבל ןוי 'לב p^ אירייג אילבמ
 6 טאו ו"ופדב ןוכנ ה"כ ה"יחא]< = sive הנוזל
 p "Wm^ ליפאבו 'זיפ ר"פדב לבא iw ק"העבו
 ה'כו הנוזל יצנרופ ואילפ ןירוקש wn הלבל י"לב
 שובשב "W jw^ םוקמב יכ .אוה ס"טו ר'ב י"כב

emו"ו "531 יצרופ ז ע ל ב 'יא ד"ל י"כבו ןירוק  
 ט"יאלב איה תיזעול וזש תמא םג םאו ינצופ

tanaו"ופד ^3 ןכתת תאז לכב הנוז  n'31ט'ק י"כ  
wmיתש שרפל אב  mbpbי"למ  wy my» 

 הלב וקיתעה םינקז 'ע יכ אוה ןכ תמאבו ,('ו ןרפ
yenיהי יקי ןועי  ,(א"י יח"ל יימרי) םיולב ('ה .יד ,ומ  

ets]וכ  EMז ש"הש ' (a^^בויא) שישי  ,v5קיתע )^  

 .ma ato הבקנלו 00066 )3 ג'י sb | ,יז לאינד)

 עשוה ; ויט D יל ,ד"ל 'ישארב הנוז וקיתעה דועו

 Pom י"ע (בזכ .איכ v5 יישארב) השרק o ,'ד

 .אליפ "טב ונינפל s^ ר"קיובו .'ו ןרפ ע"ייע דועו
 ימאב ,ימאב א"ייע יאליפ טעמכ 'פ ר"שהשבו

 - [ש"מו

put- 

 ל'צ הרגאלפ ותזחא ג"כפס ר"'דמב 0( הרגאלפ *
 .Podagra: הרגאדפ

 ונדמליב ךירעמב ונאזנול מ"ר ירבד הלא ןידאלפ *
 p^ ךלש ןידאלפ תקסופ ינא אציו 'פ

 ר"בבו ןידאלב "יא 'ז D^ אציו 'וחנתבו כ'ע ךתסנרפ
 ו"מק 'ר בשיו 'קליו ךלש הסנרפ ינא תכתוח ז'פפ
 flando, flato 'צמא ר"למ אוהש ל"נ ךלש אנונא

 Fladen. ש"אלב

 .« Eןיִסְכורְּביִלּפ ( '5g Eןוסְכיִרְּ 0660 ₪040

(lass' viel regnen | הברה רטמה 

 דילד vb  תועובשד םיתש תועובש 'פ ימלשורי
 ילפ vp" רמאו mmo ארטמ ימחד ןהא (דיעס
 (p^ בר רטמ י"לב p^ [ןוסכירב ל"צ] (ןיסכורב)
 ה"יחא]* .םיהלאה ומכ אוה העובש ןושלו ןודא יריק
 נ"שו ר"צק ב"חב ע"ייע ןוסכרב 'עב c uw רבכ

 — [;ח"לד ג"פ "ירדנ "ורי

 TUO ו ל

 הלש

 ךממ אלפומב .ג"י 'גיגח y Wunderbares^" האילפ
 "יא נ"ע ז"עד בפ 'גיגח 'וריבו :55b שורדת לא
 לא ךטמ לודגב ח'פ ר"בבו עדת המ ךממ האילפ
 שלש ב"כפר v'3 ץובקב soe מ"לכ ז"לבו .שורדת
 הארה n'b ר"מש ,'וכו (Dv msi wy םיִאְלִּ
 השע םיאלפ ב"יפפ םשו ,םיאלפ יאלפ ולוקב

wpוכו םהב ', "mיתאלפהו  (תומש ^nויט ) 
 psDb n^ b םש 3 י'רתבו pesos דיבעאו
 (א sm 053 תלפ ןב nw : ט"ק mo" הבקנלו
 תישעש תואלפ ו"טפ ר"דמב ,תואלפ ול ושענש

oyוכו יתנקז '. mbiםדוקה ע"ייע אתאלפ  mb 
 .תודח ירבד הב שיש תלדבומו תגלפומה הצילמ
 אילפמ 'ה ,'ט pw" "Cn" לעפאב wes לעפהו

 — [הצע

x552 ע"למ ילוא o.המכח ילב תורענ חשעמ השע , 
 וגיעלה ותלוז םע השע ליכסה ילפא לעפא

(zum Narren halten, verspottenהלא ףוסב ר"בב  

 ןוניא ןיעדיו יב הלפמ תא nb (075590 mj תודלות
^bה"נכו ה"יחא]|* | ,ילע גיעלמ תא המ ינפמ  

 אבפ ןהב ילפמ ד'ע m3 ט'פ ייעיבש 'וריב
 לזא םניתאמ דח :יתבר 'פ ר"כיא (' יאדוהיד
 : םשו יאיגס םלשורי ינבב ילפמ mm םלשוריל
 ריזנ 'ורי C םלשורי ינבב ילפת אל אבהלו ןאכמ
 יתילפא אל אנא ל"א יב התליפא המל : ד"גד ה"פס
 אל ש"וח ל"א יב תיילפא המל C א"צפ ר"כבו .ךב
 לפרמא ןוקירטונ שרד ב"מפ םשו ,'וכו ךב תיילפא
 תצלפמ y'vy .ד"מ ז"ע .לפרמא ע"ייע ילפאו ירמא
 ע"ייע דועו .אציו אילפמ C0 ג"פס ז"ע 'תפסותבו

 גש ןכו ךכ לכ הנוכנ הנניא י"למ הרזגו תיילפא
"bםילטב םירבד רבדמ  psגועיל ונינע ] — 

won *תיחשה 26 ע'למ ל"נ יִלָּפ לעפב)  ve 
bp G^ יו"כ 'ירבד) יתרעב 'גרת (lerben 

 ז"י ;'ו ,ג"" םש ys" הינימ יתילפ אל 37 םשו
YO א"מל ̂ ,'ב 'יטפוש ;'ג ,ח"כ א"ש 'גרת UN 

MO ג 'ינפצל ;ב"י', 

 ivy 'ובותכ Oh פ"למ האופרל בשע) אָליִּפ *
yyאנדל  mp Gn mmה ןלפ ע"ייע ', 

 .ךהגמ x^5 ךחנמ ץמוג רפוח b ר"להקבו ךחדמו ט"עפ ר"בבו יאדוהיד אבס ןידהב ךייחמו ייגה 'צ דצ כירד 'תקיספבו )!
no (*ךרתב ילפת אל ומוגרת ךירחא ראפת אל אוה הקידב ןושל ילפת םייסש  »^yהאבוהו תרחואמ הפסוה איהש ל"נ  

 .תועטב ספדנכ w/b אלו w"w ונינפלו ב'צ יפ םשב וניבר ואיבה ז"יר aem תיילפא ya (5 ss לפ sy ךורעמ הגגשב חמינפ

 .תיזעול הלמ man ולאכ םיוקב יינרופ יא iov קייהעבו ו"ופדבו (5 .ואילפ ס"טב עיפדב (+



 336. 105 ולש

 ןגיעב ךכליה ןישודיקלו ןיטיגל ןיקדוב הכלה אלא | םשהו .םינפב y" קוליחו qvo ןינע מ"למ) 358
 תורעש 'ב יתייאד אוהו הלעמל ns" םויו הנש x^ | ;(CTheil, Stück, Portion אכולפ ,אָּגְלַּפ ,נֶלּפ

 איהה (' א"פ .(' *אלתמא םש san wow דבלכו | הָאָּנַלִּפ = ; זמ אָתְנּולּפ
(Zünkerיוכרכ רחשה תלפת 'פב  vbינשמב אימ ) | םינשב ןטק רמולכ לודגכ הארנה ןטקל השדקיאר 

 ןטקו ןבואר תונלפל עיגה אל ןיידעו המוק לעבו | הלודג החנמ 'יפ .החנמה גלפ רע רמוא הדוהי 'ר
 327 ןיב רוקחל ותעד קולהל עדוי וניא ןיידע אוה | ןיב לש דימת דגנכ הלעמלו הצחמו תועש 'ומ
 םילודג ןבואר תוגלפל (ל'גה ייטפוש) ייתכדכ רבדו | à" טחשנ תבש ברע mu "me) ןנתד םיברעה
 ל"א 6 א'פ יורי ןירבעמ רציכ 'פד ג'פב .בל ירקח | דגנכ הלעמלו הצחמו 'טמ הנטק החנמ הצחמו
 נ'סב .ע'רד הל שחד תיל ןיבוריעב האגלפ אבר | דימת Ge 'יחפפ) ןנתדכ רחאתמ אוהשכ ותבירק
 'ולכ םיקינ האגלפ ימקמ ל"א C טגה לכ 'פד | החנמ גלפ ,הצחמו 'טב ברקו הצחמו 'הב טחשנ

 ולכאש השלש 'פד ג"רכ .גילפמו קלוח רבד לכ לע | 'ה וראשנ הלעמלו הצחמו תועש ששמ הלודג ,
 .הירבחמ גלפומ והיינימ דח הוה אלו 6: הימ 'וכרב | גלפ הלורג החנמ גלפ איה וז םקלח הצחמו תועש
 ןלוכ אלא המכחב הלועמו גלפומ דחא היה אל 'יפ | 'בוראשנ הלעמלו הצחמו תועש 'טמ הנטק החנמ
 רב אחא בר ינאש (.גיפ יוריע רדה 'פד ג"רב ,ןיוש | אביו הנטק החנמ גלפ איה וז םקלח הצחמו תועש
 לוגו ורוד ימכחמ היה קולח ce .גלפומד בקעי | (ו"'ש ק"בב ק"פד ג'סב .('עיבר mme תועש א"יב
 וחינהו טג איבמה 'מגב טגה לכ 'פב .(*המכחב ןהמ | וגלפ רבס רמ Geo יובותכ) תורענ ולא 'פד ג'סבו
 b^ ("גילפ א גי לפ אד ןויכ (חיכ n0) jor | 'פד ג'רב ,אנוממ אקזנ ונלפ רבס רמו אסנק אקזנ
 אוהו הנש 'פ ורבעש ןויכ 'מולכ ('' סגלפ ומכ ח'ר | אעראב יל תיאד אגלפ «Co c2 תיבה תא רכומה
 ןיקזמ הנש 'קל בורק דע rbem תורובגה uà | "פ .אעביר 6 אעראב יל תיאד ('י ג ל פ אגלפ
 הנקזב גלפוטד אוהו המכהב גלפומד אוהו .הברה | יולל ןבואר רכמו 'ופתושב הרש ןועמשו ןבוארל
 גלפומ ונממ הלעמל םכח ןיאש המכחב גלפומ 'יפ | יתרכמ וז הדשב יל שיש יצחה הז ןושלב ול רמאו
 ימגב ןילחונ שי 'פב ונמיה הלעמל ןקז ןיאש הנקזב | לבא ולרכמ הדשה יצח אוהו עיגמה וקלח יאדו ךל
 6: אייק ייחפפ אנלפ חור Co'p, ב"כ) דחפלצ תונב | םע יל שיש הדשב umm הז ןושלב ול רמא םא

 וזחאש D 'מגב כ'הוי 'פב C9") דר נ 'עב p" | אוהש וקלח יצח אלא ול רכמ אל ךל יתרכמ ןועמש 2
 תוכיתח ייפ (" יעצו י גו ל פ הורדהא Goo ימו) | הנימד אערא רצמ רכמ (* א בר רמאו (' הדשה עיבר
 ולא 'פב סוגלפה ןמ אלו ןאצה ןמ C nb לש | הקלח ול רמאו הדש ול רצמ e^ .אנלפ ('א גי לפ
 שירב ,(ביעפ זימ ייחפפ) ןישרפמ דציכ 'מגב ןירבוע | ןושלב ול רמא לבא יצחה הנק ךל יתתנ הנממ
 םירכ רקיכ .סגלפ והרוק ןופרט 7 (גימ איפ הרפ | תודשבש תוחפב הנק ךל cnm) mes הכיתח הז
 'פ ב .ןיסיגלפ (* רקי ךיה 'גרת 0« יזיל nm | עיגה אל ןיידע 6פ'פ) ייטיגד ג'פב .ןיבק C אוהו
 mmo תא םחש אלא 'מגב תודמ יתש | םימכח םהב ויהש ןבואר ,b^ .ןבואר תוגלפל
 ןירותב רשכה 'מגב ןילוחב ק'פבו 6א'צ | ןיעדוי ויה qm 'פ m ייטפוש .y בל ירקח םילודג
 ובירקה (GE הרפ שירב ןנ תד (. גיכ יילח) | ראשכויכרד לכב לודנכ הארגה ןטקה הז עיגה םא
 ול הלוע ןיאו ליא יכסנ וילע איבמ | ןישודק וישודק תויהלו לודגכ ובשחילו םילודג
 רמכ) ליאל וא ןנחוי '5 רומאו וחבזמ | לודגכהארנה ןטק pa ןיחבהל חכ יב ps ינא לבא
 pb» ^p ("פגלפה תא תוברל o ve | nb) ןיאו ותלוז ןטק ןיבו ןישודק וישודק תויהלו

| 

"'yn )'תיאד אעראב אגלפ ג"ונבו )3 ,וגלפ ו'ופדב לבא ליסאבו יזיפ ריפדב ןוכנ היכ )5 .ןינעה לכ : ו"כ יוכרבב י"שריפ  
 ?n^b א"פר ו"ופדבו םייש ייכב היכו (* ,הרתי תוכיראב ה"מגר ייפב היכו םיבשריפב יייעו (+ ימא יפד ךורעב היכו יל

 ייסופדה לכבו ם"בשרבו וילש ל"פדו י"כה לכב ןוכנ ה"כ (* .בייעס va בייבל סייד 'ייע ל"שרהמה תהגהמ הבר ג'ונבו

anm) o"םשו יימיג ףוס שיארה ואיבהש ח"ר ייפמ קתעוה 7 .אגלפ  "anאוהו (5 .ןבואר תוגלפל ונעיגה אל ןיידע  

 ייכ p't3 ^w גלפומו ייגו כיע םימכח ראשמ גלפומו המכהב לודג גלפומ ייפ ינליוו סישב חייר ייפ ןכו (* .יישריפל בורק

 הלמה ןיבהש הארנ (''  .יגולפא גילפאד ע"פדבו גילפיא גילפיאד inim ט"ק י"כב ןוכנ הייכ ('* .גילפמו ג"וכבו שיפדו
 םייטב עיפרב לבא י"כב ןוכנ ה"כ ('* .גימ א"פ mb ם"במרהל bob "yr לודג pon ימולכ סג גלפ ןמ תככרומ אוהש

 (.טילק דצ 'מויב ס"דב) םוקילא יר יפב היכו I4) ,יגלב גיונבו יגאלפ ןעכנימ םייש י"כבו יב סיש )22 היכו ('* .רדג

wyתוטלש תורככו םחל לש תוכיתח יעצו יגלפ  nyג"ונב ('5  ma (f pwר"פדו י"כב ןוכנ  wmעיפד ראשבו  

 .תועטב שמשנ
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 351 גלּפ

 "ישארבל w "en (Or/ יישר (vy חרק גילפתאו
 : א"כק ב"ב ו"יתה תעלבהבו .אניד גילפתא 7 ,ד"י

Usירבג ףקרקל אמליד וא גולפיא םיטבשל  
 ר"קיו ,גלפמ דכ .י"ד ז"פ תבש v^ ל ע p .גולפיא
 ליעפה .הטמל "יע לעפתה ,'דרג ,ףייג ע"ייע ג"פר

"ve quyלובגל ץוח הכילהו הקספהו קוחיר  
die Grenze übersehreitenתפסות (גלפה ע"ייע) ' 

 N'b כ"הוי 'תפסותב ה"כו גילפה ר"פס יוכרב
 ואצמו ד"ע ב"ד א"פ 'וכרב ^ ,ד"פ 'ולהא 'תפסות
 TU 7^" ט"פס םשו ,גילפה mn "my .גילפהש
 ונגילפי ג"ע np ב'פ ז'ע 'ורי ,הנממ "ny גילפה
 YD: 'מוי .'וכו ושעל וניבא "spy גילפהש םשכ
 ז"כ 'כופ ^« אלא םירבדב ןגילפהש ינפמ אל
 ג"פס 'ומבי 'תפסות יםירבדב וגילפהש אל ב"עס
 "טיג יפסות ,'וכו אלא ןגילפמ x היהש אלו
 : א"מ 'וריע ,.הגילפהל אלא הז ןוכתנ אל 0D ז"פ
 תקחרתמ הניפסה רמולכ םיב םתניפס הגילפה
 ןיגילפמ ps .ז"טפר 303 (י"שריפ ey לבא)
 תובא .תבשל םדוק םיטי 'ג לודגה cu הניפסב
 ינוניב .רבד לכל גילפמ יהת לא vo ר'פ
 iopio m קרפ 'ה 'שרפ ערוצמ ארפס לעפ ה
 גלפומ :כ'ק ב"ב ,(התרינל ךומס וכפה) התדינמ
 ליעל וניבר ^33 ןוכנ ה"כהנקזב גלפומ . . המכחב
 אוה 'ור ס"ש י"כבו גילפמ ג"ונבו ה"מגר 'יפב ה'כו
 םהבש גלפומו אוה ב'פ 'גינח 'תפסות ,גילפד
 ל"נה 'ומוקמב ה"כו אלפומו ג"ונבו 'פריא י"כב ג"הכ

Sw NOD ylםשהו  ibeאָנְלַפ )2 ,יז לאינד)  
yר"כיא ג"ע ט"ד ז"פ תבש 'ורי 53 ב"ב 'וכרב  

 אגלפו אגלפ :ט"ע nbb^ .גלפו ןינש תלת יתבר 'פ
"bאגלפו ילע אגלפ : ט"פ תבש .הצחמ לע הצחמ  

 אנאו ךדיד jb אגלפ תא am א'צפ vl ,ךלע
 וניבר 'יג יפכ ל"נה ק"ב ּוגְלַּפ ןכו .ידיד ןמ אגלפ
 ג"ונבו ק"בב ם"ש vss ף"ירבו .א"מ 'ובותכב ה"כו
 א'לד ז"פ 'ובותכ 'ורי "א sms ם"לבו ,אנלפ

ivyג'ע 353 ה"פס 'יחספ 'שורי ,ןרפ תוגלפ  
nubesלכב וכפה) ךמופ  (quwגרתב ןכו ' ^v 

 'גרת ,וגלפ יבלב תוה אלד ד"י 35 'ישארבל 3
 ר"תמע 'ייע תואמגוד הברהו ש"ע ט'כ ,ג"ב א"ש

 ןיתרת 'ז ^s 'ירכז n ץובקהו ,966 ,ב'ח יוועלל
 .ןווגלפ עברא ג'ע ה"כד ט"פר 'וריע v^ .ןוְוּגְלַּפ
 ,וניבר 723 ל"נה 'מוי '358 pap גולפ ןמ דועו |

 תבשויה 'פ ר'שהש nap (be 5/52) הבקנלו

 אָתְנּולּפ ןינע ןכו םירבד .תגולפ . . ןהיניב ןיאש יפל

 זלש

 ללכלו שבכ ללכמ אצי שדוח ג'י ןב אוהש ינוניב
 וניאו הזל הז ןיב עצוממ גלפ 'מולכ אב אל ליא
 bw היחא]* mo אלו mb אל רשכ

1mסנלפ : הרפב  ^bאלו ליא אל וניאש ינוניב  
 ושוריפל b^ עצמאב ףיסוה וניבר כ'או כ'ע שבכ
 ה"כ mb אלו הזל אל רשכ וניאו (םש (me ש"מו
 ם"במרו לוספ הזבו הזב סגלפה א"פ 'ילוח 'תפסותב

pibe "eגלפ  y piהרעהב ליעל  iiןוכנהו  
wwwי"ל  y'"yכ'או "3 סנלפ  psןאכ  

 דורפ ןינע 5753 - טפשמ הזו abb 'עב ומוקמ
theilen, spaltenה"כו  eס" לבו 5  absגרת ' 

 pow 'גרת .ןונלי "חיל ae תומש) ,pum . וצחו
 ארוטמ זי ואיי עשוהי) קלחה og (ד'יכ ms ילשמ)

 'שורי ,(אימ ייב לאינ ליעפ ינוניב sym אגילפ
"wpה"סד ד"פ  rvרח לכ ביסנ גלפ ןמ ןונלפ  

 'וכרב ^« דו ב כ קו ל ח ל לאשוהו .'וכו ןוהנמ
 "ינעת v C ps היל :גילפ תא ב"ע ד"ד ב"פ

eט'יק ב"ב ,לאומשל רקיא ןוגלפ .ח"םד  : yop 
 ,ארקי גלפינ ג"כ ,ט"כ ילשמ 'גרת .ארקי היבר היל
 "streiten, getheiller np קו ל:הל דועו

(Meinung seinב ,ט"מ "ישארבל 'ב 'ורי 'גרת ' 
 pam ma ל"זרדב הברהו ,יוחא לע גילפ היבל
 יבר .'ה מ"ב ,גילפו אוה sin בר נ'שו :'נ "יבוריע
 יארומא ירת .ג"ל 'דהנס .גילפו אוה Nin אייח
 ח"יפ ר"דמב 3" D^ חרק mn" ,ידדהא יגילפד
 יכיה לכ ב"ער ט"מ 'ורוכב ,יארומא ירת הב יגילפ
 א"פ 'וכרב 'ורי ,ברכ אתכלה לאומשו בר יגילפד
 לע גילפ מ"ר + . . ץנבר לע yop ג"ר א'ער ג'ד
 לע אגילפ אתינתמ ,ט"כד ט"פ wb5^ 'ורי ,ןנבר
 ןינעבו יגילפ אלו ב"כפ ר'ב וגילפ יכ stp ^on ,בר
 D^ יכאלמ די 'ייע יגילפ םימכחו p'n םא ללכ
 Yon ^D DU ינילפד יאנת n" ןינעבו ,א"פרת

mלעפ תאב  veo v3הימחנ יבר ןוגלפתא  
 ^" nans רב אדא בר ןונלפתא א"כפ םש ,ןנכרו
 ,הבר אייח 'רו יאני 'ר ןוגלפתיא ב"כפ םש ,אנונמה

^vינעת ' T'5ז"סד  Tyךירצ הוה אל הלע 'יפא  
 man לע גלפתמד n ,ט"כ ילשמ asm ,הגלפתמ
 א"ער 212 :ב"כ "233 ו"תה תעלבהב הברהו
 bw" ,יגלפימק ?m'y 'ט 'דהנס א"עס ^m 'ובותכ

oicגרתב הברה דועו .היב ינילפ גילפימ אה ' 
 ;ו"ט 7̂ = ;ה'ב ," "ישארבל p pon תקתעהל
 .יח .יב 270( וצחיו 'גרתו ,ו"נ ,ה"נ ,ג"ג ,ו"כ 'דמבל

C"גרתו ,וגילפתאו ' np"ירמב) חרק  (M ve 

pas ms (!םיישרהמה ייגב  i023)גלפתיא . 



(achtung, 00076. 6הוטמל יל חלשל  

we)אסינלפל 'גרת 02 05  (Cינביציו ותשק ךרד  
 .אריגל אסיגלפכ 'גרת ^G י'ג 'כיא) ץחל הרטמכ
 תומוקמ יתשב ג"ונבו ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]*
 בויאל י"כ 'גרתב ה"כו אסיגלפל ל"צו אסילגלפל

"bוקיתעה םינקז 'עו .אסיגלפל היל יננימקואו ב"י  
 וקיתעה סוכמוסו QuAXxiocx Cn ,יא שיהש) הרטנ

 Dv im aan" ,היכ si הימחנ) הרטמ ןכו סט

 וקיתעה 'כ /5 א"של ןויטורואיתו םוליקעו ('ב 5
 אלש הדוקנה רמוש םיצח הרומה יכ ,quof הרטמ

 — [הרטמה איטחי

das Meer, pelagus 60/6 ְַּורו י"למ) סוג' 

(die hohe Seeםי בלב תומוהת ואפק  
 — אבר אמיד סוגלפ וגב C9 י"רת ('ח יו"ט יומש)
 ה"כו ה"יחא]* | | .(םימי בל "ורו י"לב p^ ב"א)
 אמיד סוגליפב :םימי בלב 'ג b" 'ילהת 'גרתב

mסוגליפב אכמרד אפליא :יארת לא 'פ ר"תסא  
 (אנא) ןיללע דכ : שקבל ny 'פ ר'להק אמיד
 :ט"י תבשב י"שר בתכו 'וכו פונליפל ps] ל"צ]
 ותיעצמאש יתעמש בקעי וניברמו om ןיגילפמ ה'ד
 ןיגילפמ י"שריפ לבא 'וכו pube .ארקנ םי לש

  mm['א גלפ ע"ייעו ומלהל השק ןושלה —

mannbar, 792006, 020/85 vot) ַּסְנַל "e 

aus der ersten Kindheit herausge- 

(iretenהרפ תנשמ  OU) p'bליאל אל רשכ וניא  
 אצי רענ י"לב b^ םגלפ והרוק ט"ר שבכל אלו
 יגרת .תורחבה ימיל ןיידע אב אלו תודליה ימימ
 .ןיסיגליפ [רקיא] (רקי) ךיה 02:15 'ילהת) םירק רקיכ
 ואיבה רככ וניברש ג"עא ב"ר ופיסוה הפי ה"יחא]*

 ל"נה bb" ןויכו ומוקמ רקיע ןאכ יכ 'א גלפ 'עב
 — ]80 n'3, ז"מירל ר"טב "ייע

 םיקופ השלשב יפ יינעתד 'ורי 0 םגלפ
 תוינח םינומש ןנחוי ר"א (ט"סד ריפ)

 ה"יחא]* .ישמ ןימ שרפמה b Dio^ יגרוא לש
 פ"מ אוה יכ ןוכנה ז"כב ישמ ייפ 34% פ'לב םא ףא
 יעב וניבר ייג יפכ) ^35 עלב 'פ ר"כיאבו סנליפ ל'צו

quoע"ייע ןיניליפ ירכומ לש תוינח 'ש  pibe 
 — [ש"מו

vios *םדאל תרחוימה המאה איה מ'למ) שֶנָליִּפ  
 'ובותכ 'ורי Kebsweib) בכשמל

vio * - xb | |o חלש 

 ..היתגולפ puni ךל המ n^s ר"דמבו 'וכו אתנולפ

 א'ער 'ט 'דהנס ,אתגולפ היב תיא ב"ער ד"י ק"מ

 אתגולפב ב'ער 'ד אמוי ,'וכוי'רד אתנולפביגלפימק
won smחרק 'מוחנת  ^bןידהב ךל המ "  

 'ירדנ rv" .ל"ד ג'פ 'יחספ v &mynba" ץובקהו
 ; דיי .יח יב (vm תוקלחמ 'גרת ןכו + ט"לד ה"פס
 א"פ 'וכרב Tv טשפומה םשהו ,('ב ,א"ל  ;יח ,גייכ

 ויתחתמ ןיגלפתמ תישארב ימ גו לי p לכו yy ד"ד
 'א רומזמ ט"ושב b^ ןכו גוליפ "יל yep ר"בבו
 א"לבו .'כ 'ר was" 'קליו איה nns 'פ ר"שהשו

sabeגוליפ תוכימסב  "yיישארב 'גרת  ;'t,7^ 
 'טיגו my הָאְנְלַּפ ראותהו .ב"ל ," 'דמבל 'א י"רת
 "ייעו האגלפ ל"צ wibe ai 'שוריק ןכו ל"נה

[ow "wb — 

 Familienabtheilung, n3b5 ,njbp ומכ מ"למ) 155
(Sippeייפ ייטפשמ ימוחנת) ףסכ םא ונדמליב  

 וגלפל הכוז םימש םשל wn תא חיכומה לכ €
 ('ירחא םדא חיכומ (ג'כ n3 ילשמ) 'אנש ה"בקה לש
 'יאנש דסח לש bn וילע ןיכשומש אלא my אלו
 ,(ותציחמלו וזוחמל ר"לב 'יפ ב"א) אצמי ןח (םש)
 ןוכנהו Distriot, Gegend, plaga ר"ל ןויכ ה"יחא]*
 תוגלפ ץובקב הָּנַלְפ נ'לב מ"לבו ירבע ןושל אוהש
 155 אוהו mb םדוקה ע"ייע ז"ט .ו"ט 0 םיטפוש

mbeoוא  mooןינע אוהש 'ה ,ה"ל יב י"הד  

 |— [תקלַחמ
 -Liebes הבחאה תותוא oOoxia ב"ר תעדל) גוּגְלּפ

beweiseקוחש 65 י"למ ילוא ד"עפלו  
 תורבדב ונדמליב Scherz, Possen) םיעושעשו

 םדוק הנש םיפלא )^ ןנחתאו ימוחנתב) תונורחא
 היהאו הב C ןוגוגלפ ה"בקה היה םלוע לש ותאירב
 אנגופתאל גפ 'עב 'מאדכ D" םוי םוי םיעושעש
 תותואו םיעושעש י"לב p^ ב"א) — .יונב םע
 ,ב"ח Yes רעלזייא mnm" ה"יחא]* ,(הבהא

^b 0קנפ לעפמ גוגנפ = גוגלפ  (m ergótzen 
 בהוא «qOoloyó (םירפסב הניאש) י'למ יוועל
 ןיצלעו החמש ןושל e^ א'נש ק'העו ,חישל

— ([dergótzen = ergótzen. ש"אלב ןיצעגרד 

 הריטנ ןינע ,Qoo 0% י"למ אָסיִגְלַּפְ סגלפ
 -Beob הרטמה לא ץחח npa הרימשו

 721 אסגלפל ע"פדבו ןמגרותמבו ריפרב ה"כ )3 ןיגוגלפ ע"פרשב לבא cnim ריפדב ה"כ (? .אצמי ןח ירחא יוחנתב ( 1
v33 D'33ט"ק . 



539 (qbp — nop — voe * 
 וא nb תוסורפ ("'ב ול ונתנש ינעה ןכו 00
 ?Cb) ni עמ ב ג" פב בייח הליבד יחלפ
 .םינאת תוכיתח"פ (בייח הלבד יחלפ אצמ
 qoas nop» ול ונתיו ^G 'ל (ww וז מ"ל ב"א)
 יינעת 'ורי תפ תכיתח לע לאשוה ןכו ה"יחא]*
 רמולכ יחלפ אלא ייכג הוה אלר xy ד"סד א"פ
 תחא חלפ מ"לכ דועו .םחל ne אלא ידיב יל ןיא
 תיתחת חלפכ 'גרת Mühlstein םייחירה יבא ינשמ

zwפ"ד א"פ ק"מ 'ורי .אתיערא אחלפ ויט ,אימ  
 — [אדעומד אחליפ ןל תיא ר'ע

y'bs לאשוהו המדאב עוקב po» £50 nob 
  Jbהמדא דבוע  (Landmannןגפו חלופ

 ךרעב יייע Qe ךרעב איבהש ונדמליו à ייפ ירקיו 'וחנת)

 יוחנתב) רמאת יכ 'פ בקע mm וגדמליב ,0« ןגפ
 ('ןירמופ ט ןילדנס ןישבול ןיחלופ לש ןכרד 09
 לכל ןירסומ ?C ייטפוש 'וחנתב) תירכי יכ 'שרפבו
 ותוא ורטשיש ןיחלופ ינש לארשימ (cns דחא
 ,(רמוש י"לב קלופ p^ ב"א) -- אטחי אלש
 אוהש ןוכנהו «Wüehter 0096 "bb m ה"יחא]*
 טרפב 'גרת 'לכו .דנעל לאשוהו bn 'עו מ"למ
 ה"כ 'קיול 'א י"רתו anoo ס"לב ןכו םילילא רבוע
 ^"^« ארויג תיערזמד אהחלפלו :רג תחפשמ ז"מ
 יחלפ 'ז ,ז"צ "ילהת un .ם"וכעה הז םש ירפס
 יינפצ 'גרת 'ייע דועו ,אלספ יחלפ םשו ,אתוועט
 0602088:086 ןחְלָפ םשהו .'ה ^ עשוהל ;'ד ,'א

^b b^ myגרתבו םילילא תדובע 'ולכ הדובע ' 
amm "y sonowאנחלופ 'א ג"כ 'דמבל 'א 'ורי  

 אתירכונ אנחלופ 'א ,ד"י ^3335 'ב י"רתו ,הארכונ
 'ב ,ב'כ יישארב 'גרת p"' םיהלא תדובע דועו
 רווט 'ב ג'כ םשל 'א י"רת ,אנחלופ yos : הירומה
 ןכשמ ןחלופ ג'כ ,א"כ ,ח"י 'בדמב 'גרת ,אנחלופ
 5223 ןחלופ שי יכו ,ז"ד ד"פר 'וכרב 'ורי אנמיז
 'גרת "ייע אטלעב הדוכע דועו ,הלפת וז וז יאו
 QR SR תומש ;ו'כ 'ל ; ז"כ .א"כ ,ט"כ "שארב
 .אערא תונחלופ Cm ,'ה 'להק 'גרת הבקנלו ד"

 — [ע"ומב 'ה חלפ ע"ייע לעפהו

(Spindel 355 =( nbp025 ז"נ יפ ר"בב b)בשיו  
 הרמא החליפמ הרישעהש השאל : םהרבא

 טלש

 ןיא שגליפ הבותכ הל שי השא ר'ע ט'כר ה"פ
 םישנ .א"כ 'רהנס ,ןינעה לכ ש"ע 'וכו הבותכ הל
 אלכו הבותכ אלב םישגליפ ןישודיקבו הבותכב
 'ורו bb הלמה 'קתענו ,'א job ע"ייעו ןישודיק

 .אתקלפ ע"ייעו טשריפ "ייע

 -pal 'צמא ר"למ וא ןיסודְלּפ ,ןיִסיִּדְלַפ =) סדלפ
dones, faldonesלכ וב ףוטעל םישנ 723  

 ז"פק ,ב'חב ע"ייע ןיסדרב ומכ ילוא וא (' ףוגה
 יגרת ניי ידיי םיטפיש ןינידס םישלש (סרב ע"ייעו
 ל"צ] (ןיטירח) ינשב ףסכ םירככ .ןיסידלפ ןיסלת
 .ןיסידלופ puni 'גרת (Q5 500 £U [םיטרח
 ןיסידלפ .o5 c5 "n9 תומלשו 'גרת ןכו ה"יחא]*
 טרופריא י"כ 'יגב 02 ד"פ 'ליגמ 'תפסותבו ץובד
 ןיא סורלפבו סודיככ סרופעמב muy היהש ירה
 ג"ונבו הביתה ינפל רובעיו םגרתיו ארקיש דובכ

 — [םורליפב
 א"פ אמוי 'ורי (ש"ע ןירד הרפ 122( ןירדהלפ .

moח"עד ב"פ 'גינה 'וריו ג"ע  : 

 Rathsherr) טוילב ע"ייע ןיטוולב ומכ) ןיטוולפ *
 ה"כ ןיטוולפ תכשל 'מוי שיר 'תפסות

 .ןיטוולב בוט רתו' ג"ונבו 'פריא י"כ 'יגב
/ 

schim- כהצומ menm jb rs אְזיִלְּפ =) זלפ 
  Gaerndes Metall, Kupferליכאמו לזוגה 'פב

 לאומש 6ג"ק po (ןיטרופ ןיא 'מנב
Csאזילפ ד ללכב אבהרד אנקל ) "^bלפס,  

 אזוז דח היל עלבאו בהצומ תשוחנ ללכב בהז לש
in»יוגה רהמיו העטש ומכ תוארתהל 'דב 'ה ול  

 רמב בותכ ןדיד תואחסונב ב'א) — (**ךליל
 רבד ושוריפ רשא ר"ל אוה אזלפ ילואו אליזרפד
 ל"נ ןיאו falsum ר"לל ןויכ ה"יחא|* | .(ףייוזמ
 אליזרפ וא אלזרפ 'יג םגו ל"נה ע"ל אוהש ןוכנהו
 ? לזרבה םע בהז המו אוה ס"מ (םינשיה 'יסופדב י"שרב)
 ףילחהל םוקמ שי inis תשוחנ oy am לבא
 'יפכ אוהו ךורעבכ ש"ארה b^ היל עלבא ןינעבו

 " "y n[מ"טשב —

 דחא קלח דועו Spalt, Ritz עוקב ןינע מ'למ) חַלּפ
 יאמדב 'ה 'פב Stück, Segment) םלשהמ

^v (!62 םידוהי ישובלמ ללירב יחה ש"מ . *) ג"ונב (*  .,ר"פרבו ךורע י"כב ןוכנ הייכ myיתוכמ . n/3 (fי"כב ןוכנ  
 רמב םייטב גיונבו אזילפד רמב ליינה י'כבו הזילפ איהש תקזחב היר b^ םשב םשו ט"טשבו ף"ירבו ג"הבבו יפ ס'יש
 .'יל ונינפל (* ,שי'ע מיטשב ואיבתש חיר ייפמ קתעוה (* .םש המושרה םילמ ןובשחב רמ 'יפו " רמ y^y א לזר פ ד

 .ןירמוחה ס"טב אייפדב לבא יפאבו יציניוו 'זיפ ר'פךב ה"כ (* ,תועטב שמשנ ע"פדבו ךורע 723 גיהכ (?

49* 



NC 

P" , enn - .-- 

 m3 "wb, ;ב"כ ,'כ םש 'א י"רתבו ה"כ םש
n^2 03 אקיו 'גרתו / Cwונאיקיו 'גרתו טלפו  

ce o5 2oהיהש רחא דוריפל לאשוהו .טלפו  
 by" אניכס היטלפר C] an amo ללא 'גרת קובד

omnיילוחו א"ימ ב"יפ 'ומורת .ללא ע"ייע .א"כק  
 ,יעלב ררהו יטילפ םיגד םשו ,תטלופ דבכה + ב"יק

àvו"פר 'ומבי  irטולפיש דע  (Utק"ב 'ורי  
 'ורי ,םיבשע תטלופו תכלהמ התיה : ב"ד א"פר
 קיחב תטלופה המוד אל xy i53  ט'פס 'יאלכ

wwהירכנ קיחב תטלופל  ^b p^rטלפ 'עב  
 יילהת) ומל טלפ ^C ^ הכימ טלפת ךרדה הז לע

[en 13 — 

entrinnen, ge- (הטלמהו הלצה ןינע מ"למ ob 

(rettet werden, erhalten bleibenפב הדנב ' 

 טילפה אביו .(א'עס איפ (DU הקרב 'מגב השאה
7n7^ .יישארב) ירבעה םהרכאל  C"ןנחוי ר'או  

 C גע 'עב שרופמ m לובמה רודמ טלפש גוע הז
 לאכימ דגיו טילפה אביו ו'כפ רזעילא 'רד אתיירבב
 רבד דגי םיפנכ לעבו +'כ ^ mp יאנש דיגמה היה
 לאמס ה"בקה ליפהש העשב טילפ ומש ארקנ המלו

cw n»שקיבְו ופנכב זחא ותשודק םוקממ  
 ארקנ ךכיפל ודימ ה"בקה וטלפו wy ודירוהל
 .טילפה bw אב GU» v9 לאקזחי רמא וילעו טילפ
 «nu ה"יחא]* | | ,ד"יפבו ג"יפב לאמס תליפנ
 הטוס 'תפסות יטלפ ןנוממ .'ח 'וירוה .'ט תומביב
 ,טלפ אל man ראשו "^g א"פ 'טוס 'ורי ד"פ
 ,וטלפ אל ראשהו הלחת הקל אוה ט"'פ ו'דמב
 ןוכל תטלפ אל יתרתמ אדח a ג'פ 'וכרב "ורי
 טילפו ^G ביי ילשמ) קירצ הרצמ אציו 'גרת .'וכו
 ןוטלפ ג" ,' רתסאב ינש 'גרת .אתקע jb אקירצ

 — [ארונ pns ןמ

 3b" לאשוהו .palatium ר"למ ןיִטֶלָּפ =) טלפ
oderןיטאלפ ,ןיטלפ ס"ללו  "bלכיה  

 רשב ךלמ (א'פפ) הבר 'ישארב Cr א ר ב
bmכיד גיס ביפ ןירדהנסב ב"פב .ןיטלפ הנוב .) 
nbול  nbיפב .ולש (*ןיטלפ חתפמ אצוי וניא  

 הנובה 6ג'ג 5« באל אלו 'מגב םיתכה תקזח
 סורוקיפא 'מגב קלחב .רגה יסכנב םילודג (*ןיטלפ

Ct oom)הנב ולאכ המשל הרותב קסועה לכ  

(qob * nbe(ןיִטְלּפ =) טלפ —  

 nnno ('זז וניא יתרשעתנ הזה חלפה ןמו ליאוה

 ; n פ ומכ החלפ 'יפ ידי

 םויב יהיו ק"יוב pali, Ritz) 'א חלפ 'עמ) חַלָּפ

 היחלפ יתש ow G"5 הירזע 'ר 'פ ינימשה | =

senאל תואחסונב ב'א) — רמח היחלפ ןמ רתי  
 לעב ירבד Duns ואצמנ אלו הירזע 'ר רכזנ

 הייחא]* — .(אמטנפ 'עב יתבתכש ומכ ךורעה
 חכומ רשא תומוקמ רתי נ"שו סקס 'ע דוע "ייעו
 'ר vpn לש 3^ 'פב וניבר ^3 nnm ^5 םשמ

 -- [אכקונ ג"ונבו הירזע

noB "eyדֶבַע מ"לב חלפ ומכ ימראו פילב 'יפ)  
Gienenיישארכ) לחרב בקעי דבעיו 33  

 (תא) יד (א'כ יז" יו) לאינדבו חלפו €2 יטיכ
 .ארידתב nb] ל"צ] (cv הלפ [התנא ל'צ]
 ר"תמעבו ןמגרותמב 'ייע 'גרתב n3 m ה"יחא]*

 יוהיל אגלפו חלפ אגלפ א"עס no ז"עבו .יוועלל
 mr הדובעל תחלפ אמעט יאמ : ב"ק umo .ךל

amייטפוש ; 'ו ,א"י ; ט"י ,'ד 'ירבד 'גרתב ןינעה  
 y qum" לאל דבוע B" "יי םדק ףורצבו ג"י
 SS .ב"י ," pus ;'א 4^  תישארב 'גרת
 'ירבדל 'גרת חַלְּפְתַא ל ע b תא ^an ,'ג יכאלמל
 'גרת חַלְּפַא ל עפ א .'נ ,ד"י 'יעשיל ;'ד .'ג ,א"כ

novיא  Q53 ;דיי / i7ותלוזו 'ה ,5  mo 
 ץראב םלת תושעל עוקב quy מ"ל ומכ ונינעש

"yילשמל ;'ז ,א"מק 'ילהתל ;'ב ,'ד "ישארב'גרת  
 ע"ייע ראותהו ,םשהו .'ח ,'ה תלהקל ;א"י ,ב"י

 — ['ב חלפ

 הטלמהו הקחרהו הכלשה pip ^b מ'למ) 055
(ab- auswerfen, absondernותמש ימ 'פב  

 ח"פב .ערז תבכש הטלפש הדנו CY .א'כ יוכרב)
 האמט yw תבכש הטלפש תירכנ O0 תואוקמב
 bs טשימ "7 לשובמה ןמ רדונה 'פד i53 .'וכו
 'יבוריע) רמאד p^ 4.33 ימק טולפת אל םעדימ
 jo pm התימ בייח ובר ינפל nin Geyo טיצ
 וניא םא אסיידו ארק לכאש רחאל אסיידו ארק
 לש הליתפכ ופוג ןיפוושש ול ןיקיזמ ןהירחא קר
 )2( Sn" (חיכ חיי (p ץראה איקת אלו רבא
 'גרתב ה"כו ה"יחא]* .אערא טולפת אלו

 ה"כ (5 .ךלפ ר"בב ג"ונבו הכלפ עייפרשבו ימאו ר"פרו ב''הו ט"ק v33 ה"כ (? .וז b'b5 ע"פרשבו ר"פדב ןוכנ ne 0 רו -

 תכ יעב היכו ר"פדב «'n ביה יייכב ןוכנ הזכ (+ .היבר ימק עיפדבו ךבר יפאב ב"עס DO דומתבו סישב היכו ע"פדב

 .ניישו גע יעב שייע ב"טפ ר"במ וניבר איבה םשו (5 .םש יירדנב י"שרל סחוימב ה"כו קרה האלהו יזופמ עיפרבו שיע יב

 .ןירטלפ .גיונבו menus "en חכומ ,ןכו (* .ןירוטלפ יורי ,ןירטלפ o) is .ר'פדב ןוכנ .ה"כ )^



 341 (ןוקימילופ — קטלופ — e5b) — טלפ

 'תליכמ bb 'יגח 'ה 'פ nas" 'תקיספבו 'וכו
 לש ןירטלפל וסנכנ הרישד 'תכסמ ףוס חלשב
 פיטב יקליב) 455 לש ןירטלפ וצירחהו . . , ךלמ
 ולש ןירטלפב בשיו , , , (ךלמ לש ןירטלפ וריזחהו

 .ןירטלפב mov בישוה יסוירק ג'פ יתבר 'תקיספ
 .ךורעב ליעל p" א"עפס 'v תּויִרְמְלִפ ץובקהו

nwתוירטלפ י"שרל סחוימבו תוירטלופ ט'ספ  
 ע"ייעו 'ט דר 'עב וניבר 'יגכ תויטלפ בוט רתויו

asר"תפאכו תוירטלפ יתש דלוי םא 'פ ר"להק  
 ט"ש 'פ וניזאה ירפס ,ןיריטלפ s^ םהה םימיב 'פ
 ולשמ nns הרוטלפ mp דמעו תוירוטלפ רשע

  nmeהיה  sms['וכו ןירוטלפ לכמ — 0)

 7000046, י"למ by ןימיטילופ ,ןיטילופ =) טלפ
 -hoehange רתויב הלועמו בושח הס
(sehenשיגוה תחא מעפ ולשמ אשיו ונדמליב  
vovןיטוול ול עובקל ןישקבמ ןינימו יטילפה  — 

mon 5")עב ה"יחא]* .(תואחפונב וז 'יג ' 

 ןינימו יטילפה ר"פד ey" יתחסנ G2 (vm) ןיטוול
 תלמו רישע ה\000/% י"למ יתשריפו יחכונה 'עבש
 וב יתרזח התע לבא הררש 'יפ יונימ ןינעמ ןינימו
 ןינימיטילפ תחא הביתב ל"צו שבושמ אוהש ל"נו
 וינימו וטילופה ו"ופדבו pas וטילפוה ט"ק י"כבו
 הלועמ s^ הלחתב 'מושרה bs" ןימיטילופ ל"צו
 וצר םינושח ויהש שיגרה םעלב 'מולכ בושחו
 רמא הז לעו ודחשל וצוש 'טולכ סמ ול עובקל
 וז יתאצמ nns םעפ דועו ,בזכיו לא שיא אל
 יתבר 'תקיספב יתהגהש ומכ nns הביתבו הלמה

reןב ג'יפ ר"דמבו ץחרמב בנגש | ןימוטלופ ןב  
 איבה ב'רו הלועמו בושח לש ןב e" ןינמטולופ
 תעדכ) היגהל שי ילואו ש"ע ןינמוטילופ 'עב הלמה
 — mb] םדוקה 'עמ son זאו ןיניטלפ ןב (ןאמעדיג 'ה

yy note *ש"מו 'ג טלפ , 
wpbo *דרנ 'פ ר"שהש (ע"ייע ןוטיילפ =)  y'"p 

 .ןוטיילפ
cw» Nobb *יטרפ ) ^vומורת ' Yoר : ז"מד ' 

 ^ ץראהו b' ר"להקבו אטלפ רב יול
 ימור שיא ןויטלפ תאז ימ 'פ ר"שהש .איטלפ

 .ימור שיא ןיטלפ ח"כ רומזמ ףוס ט'וש

politieum, | דס ולא bts ןוקימילופ=) קטלופ 
  (bürgerlich, für die Bürger'ומורתב ב"פב

7 % - RR E) . - 4. uem. ייל x A ₪. ) pt .% 

 אמש

 No ייעשי) 'אנש nb bun) הלעמ לש ןירוטלפ

 יישארב) הערפ m3 .ץרא דוסילו םימש עוטנל יט

 אבה ןכו .הערפד (' ןירוטלפ €« י"רת 0€ ביי
[ns]ר"בב | ,(5 יט "5 יישארב) התיבה םישנאה  

 אלש המ תוירטלפ )33 רשא שרי (א'עפפ) ב"עַמ
 — ('ה"איצלפ ןיטלפ b^ .תוצרא mmy שרי
 וארקנ ךלמ לכיה ינבו .ןומראו לכיה ר"לב p^ ב"א)
 יול לש וטבש הכר רבדמב שרדמ שיר יניטלפ
 ה"יחא]* .(תרחא 'יג הבותכ תואחסונבו ויה ןיניטלפ

 ףוסב לכא ויה ןיניטלפ ב"ר'יגכ 'יא v3 יכ עדו
 אוה ןיניטלפ יב ,אוה אוהו יריטלפ ינב ''א 'שרפה
 j3 ןיטלפה ןב ,b palatinus" הלל ראות
 ₪006 x) 585( לכיה קיתעה סוכמוסו לכיהה

 לכיהה לע mno? zum Palast gehürig וסע
«Seblossbeamterןשיה 'מוחנתב טוליפ ןב כ"ג הזמו  

 ינב 'תחיתפב ר'כיא ןומרא ןב b^ ^ 'יפר ךל ךל

 ןב "mop 'וחנתבו ןיטלפה ינב ג"כפ ר"מש ,ןיטלפ

 ןב עשוהי 'ר : םירפא כ"פר spi ראובמ ןכו ןירטלפ
 :םיתרפא שיאה םשו 'פ הבר תורבו ינאיטלפ רמא יול

 .np תחפטימ התיהש sys" ה"פ ר"דמב ,ינאיטלפ
 bye" הברה ןירטלפ bus ןיטלפ ה'נכו .יניטאלפ

 יוכו הלודג ןיטלפל לשמ ר"שהש שירו ב"יפר ר"ב

 שקיבש העשב ר"ושב ה"כפ vow  ,ביב ע"ייע
 ןורטסיגמ y'"y ח"כפ vpn .'וכו ןיטלפ  תונבל
 ןיטלפב אצומ היהש םשכ א"'פר ר"דמב ,ע"ומב

 iy moi התיהש ןיטלפ ו'טפ םש ,(הולש)
 ינב תיא ד"ע ב"ד א"פ תוכרב w^ ,'וכו תוניפסה
 .ןיטלפ [םכחימ] (םיכחמ) prs ןיטירפ pim שנ
 לש ןיטלפב הלודג ןיאש iy ב'יד "5 תבש 'ורי
 ;א"כ .ט"מ ;ז"כ ID ישארב 'ורי 'גרתב ̂ ךלמ
 ,ר"מ יישארב 'ב י"רתב 53 םגו 'ט ,ד"ל 'ב י"הרל
 ^ תפסוהב םימעפ הברהו ןיטלפ 55 תדערו ט"י
 ;ז"'ט ,ב"מ םש 'גרת (ןירוטלפ) ןירטלפ עצמאב

bג"כ  yהריבה 'גרת ,ךורעב ליעל  m)יא  

(«aגרת 'ייע ןיריטלפ ,ןירטלפ דועו אריטלפ ' 
 יג. זיכ ;א"י;'ח 'ב י"הד מ" .,מיכ חל ממש

 ליעל p imu 5 "me" ל"זרדב ןכו ותלוזו
 הפשא םוקמב ןיריטלפ יל ונב .ז"ט 'גינח ,ךורעב

sso "mי"כב  Dusלע ןילודג .ןיריטלפ ג'ונבו  
 רובק היה ןירוטלפה ךותב כיפ ר"מש יהפשאה

"$iונבו רטלפ ונביש ג'יפ ר"דמב ,טינרבק ע"יעו  
 לכאמ b^ ('ןוקיטילופ לכאמ sums ינפמ (Un | רטלפה nne לע םידמוע הנידמה ינב ויהו ותוא

 .אתיבל יא י"רתב ג"ונב (*  .ןיטלפ גיונב )* .הטמ לש ןי ר ט לפו הלעמ לש ןירטלפ pus vii ןירטלפ גייונב (
 .סוקוטילופ "D י'כבו סיקיטילופ wx ןיקישילופ ic (5 .palazzo, palagio שייאלב )5 .יהכנ ג"ונב ( 1 1



 לכו םלשוריב ויה nibbs עבראו םירשע ריעה 'פ
 'וכרב 'שורי ר"אלבו .תואובמ ד"כ היטלפו היטלפ
 כ'או אָתְוְטְלָפ ם"לבו ירופצד אתייטלפ ,ו'ד ג"פ
 .(אָתְוטלפ וא אָתיִיטלפ וא ל'צ ךורעב ליעל

v3ןכו תוירטלפ א"מ פ"ס  wb pwתויטלפ ל'צ  
 -- [ש"ע יט דר 'עמ חכומדכ

 Zeitdauer ןמזה .ךשמ 340% bm" ל'נ) אָיְטֶלִּ
 (םינפב 'ייע ןובשחה som רפסמ וא

 תודבע Cro רצ «o 'תקיס) qunm 'תקיספב
 תואמ 'ד םתוא ונעו םודכעו םהל אל ץראב תוריגו

(os) mvאיטלפסא א'ס .םהלש איטלפ לע  
^eאל תורישו הדובע י"לב 'יפ ב"א) -- החונמ  

 .(םיריכשה ומכ אלא םיתושמ םידבעהש ומכ
 ררכוה אל 3"( ןויכ 'ינוי nbn וזיא לע הייחא]*
 'עו ל"נה mov 'ל איה איה איטלפ ד"עפלו (" יל
 יקזחי) העפש «C^ nt) יישארב) אלמ וקיתעה םינקז

 חיי ב"ש ; יז יד "'טפוש 001 יישארב) ןומה ייל יו"כ

 יִפָא כ"או ח\4006 p (יד nep יילהת) רפסמ (ט'כ

 אלמ וא pen ,רפסמ יפל b^ איטלפ לע וא איטלפ
 ש"מו ?bp NT") היטפסא ע"ייע ןמזה ךשמו םינשה

 'תקיספבו .א"ס יפל םג ןינעה לכ יתשריפ םשו
 DN^ הנש תואמ עברא קר 'יאו הלמה וז 'יל ל"נה
 "יפא ו"טפ יתבר 'תקיספבו םהלש תילטיפסיא לע

 ר"ל y ^p" ןאמערינ m" םהלש םילטפסיא לש |
hospitiumהז יכ היטפסא 'עב יתחכוה 335 לבא  

 ל"צ וליפא תביתו ד"מפ ר"בב כ"מב א"י "יג יפכ |

 יפא כ"או D'p י"כב "יאדכ לע אוה אוהו יפא

 יפל p^ (םהלש איטלפ לע =) םהלש איטלפ |
 4 ךל ךל 'קליה 'יפכו םנובשח תמלשהו רפסמ

t'yא"ס יפכ אוה וניבר 'יפו — היטפסא ע"ייע ] -- 

XRפולאטופ ע"ייע ריע םש (?) איטלפ  CU 

wn ג טלפ' y/"y (palatini) *9N'DOB * 

(Ehrenbezeugungר"מש 'רדמ  

mbסנכנש םדאל לשמ 'פס) םיטפשמה הלא  
 תינוי ןושלב 'יפ תישענ אימוטוליפ yeu הנירמל

 במש אימוטוליפ cem — (ןוקיִטילופ =) קטלופ

 p^ ב'א) — םיכלמ ימעטמ א"יו .ןיטלפ ינב לש
 ימולכ wy ינב לש רבדל יללכ םש יימורו י"לב
 םישנא םא יכ לוכאל רפכ ינב םיגהונ ןיאש רבד
 ש"רהו ש"ע ט"במרה "יפכו ה"יחא]* — ,(םיבושח

 תרזגנ הניא ןוקיטילופ תלמ לבא וניבר ירבד איבה
 ריע ₪66 םילופ םשהמ DN יכ ע"ייע ןיטלפ ןמ
 ןכו רפכ וכפהו ,ינידמ ,ינוריע b^ ונממ ראותהו
 (רפוסה ךרובמ תופסוהמ) םונוא 'עבש וקיטילופ ןושל

popריעה ישנא םירבדמש  "pא"ח אובמ , C [X 

 ר"לב ןכו חט (606:) י"לב (e^ אָיְטַלָּ

€weiter Plaiz, Strasse 2!T? plateaמגב ' 

 'פ ר"בב .הלודג איטלפו איטרס «C תבשב ק"פד
 לש תויטלפ יתש (א'לפ ונינפל )* [ביל ל"צ] (יל)

(C34תובוחר תאו הונינ תא ןביו  Syיישארב)  s 
 numm םיקושב ריעב .(* אתויטלפ «C י"רת (א"

eme)ב י'ג ') Cnןו ת אפ בו אתייטלפבו ןיורקב ' 
^pבוחר 'ורו י"לב 'יפ ב"א) — 6 א"צלפ זעלב  

 ,(אימ תויטלפו +" יז"ל בויא) קצומב םימ בחרו 'גרת
 תקתעהל 'יא אָתּיִטַלַּפ .אָתיִטְלַּפ acto ה"יחא]*
 ;'ב ,ט"י 'ישארב 'גרת p" י"רתב קר ץוחו בוחר
 תבחר ריעה םש קתעוה ןכו 'ב ,ג"י "ירבד ;'ו ,ב"מ
 תוצח ןכו G'2 2^ יבדמב) בחר ריעה םשו ליעל יייע
 וקיתעה ןכו .אתבר אתרק ןויטלפ (טיל ,ביכ םש)
 יקזהי ;יג ab oye y qm יילהת) תוצוח םינקז '«

 )3. D ,טייי יימפוש ; 'ב 0" יישארב) בחר )^ ,'ז

 חקמ לש לודג קוש ןוכנל וניבר ^5 'ג tob 'עבו
 piazza 102 platéa אוהו האיטלפ ibm רכממו
 מ"ב 'ורי א"עס ט"ד ה"פ 'וכרב v3" ה'נכו .ןאכד
 דועו טרסא ע"ייע ב"פר מ"ב 'תפסות :ח"ד כ"פר
 | .ד"ע ב"ד א'פ תבש 'שורי נ"שו טרטסא ע"ייע

 jo קרוזה 'פריא י"כב )" י"פר תבש 'תפסות
 ד"ע ה"כד א"פס 'ובותכ 'ורי .איטלפל . . תונחה

 | איטלפב וליפא . . . בורה רחא ןיכלוה איטלפו
 ג"ע גיד oves יילקש 'שורי ,הלוענ ןירופיצ התיה Gnaden- und ו י"למ) איִמוטוליּפ 1 |

 | .(םימעפ הזיא) הלודג איטלפ םשו ,איטלפב אצמנ
 עצמאב ב"כפ DU ,'וכו וז אייטלפ המ N/DE'D ר"פ

 ר"כיא .ךורעב ליעל 'ייע א"לפ םש ץוכקהו ,איטלפ

 יעב ל"פ היכו (* .איטלפ 'ע םדוק ייא םינושארה 'יסופדו י"כ לכב לבא סונטלפ y רחא הפי 'עה הז רדסנ א'פדבו )!

 y'"y (3 .רקיע היכו בייל ייא יג בצח bn ,תיפרג יעב לבא ןויקבת 'ב רמק ,ןיטקרטק ,יח לק ,קמצ .א'י ספ ,יב לסרע
 לבא ריילו ט"ק ייכב ןוכנ הייכ (5 .ךרעה הז mes יייעו אתרק תאיטילפ יא י"רתבו אתרקר אתייטלפ גיונב (* sn לק
 .ןותפב ג/'ונבו ןאותפב מ"אפדבו ןואתפב ו"ופדבו ,ליסאב ורזיפ ר"פדו טק יייכב הייכ (* .ימלשורי 'גרת סייטב ע"פדב

.Platz, piazza (4 *) זיפ ריזנ יורי ןירסיקד איטלפ ןיכעבו aexpייכב יילו קוחמל שי )9 .א"צר ,ריח (הפיכ) ףכ עייייע  

 .וירחא ביר העטו יט אוה יכ יתכהוה םשו )!! .וי.להל השק תוריש Depos 80 wn ר"טב רֶעלזייא m שימו ('% ,שיק
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 (ךוועה (ns ואיבה v'23 םש רומאה םירבדה
 ארוט ןידהב ילצמ בט אל ל"אד יאממ ןכ שרפל
 י"לב יתיאר יכנא םנמאה רבוע הזה רהבש עמשמ
 ויפנעש קרס ןליא po לע הרומ תאזה הלמה

news sumםיניטאלה םגו הברה לצ  wmm 
 רמוא יבל ןכלו . . הז םשב אוהה ןליאב אורקל
 רבוע היהש ןליא םש אוה ר"בב רמאש הז םגש יל
 yw אוהה ןליא mm םאו by ול nena ויתחת
 םינורמשה ןידבוע ויה םשש םיזירג רה לע וליאכ
 בט אל ינורמשה ותוא ל"אקד unm הנוי תומד
 םינורמשה ושע םשש ינפמ ארוט ןידהב ילצמ
 םינורמשח ובשחש ילואו . .ינש תיב ימיב שדקמ
 תא בקעי םש ןמטש ןליאה אוה סוניטלפ ותואש
 םתוא ןמטיו 0? (mewY ביתכד רכנה יהלא
 לצא י"שריפש םכש םע רשא הלאה תחת [בקעי]
 DN ףאו . . םכש bus םיזירג רהש rr m םכש
 םויה ןיארוקש המ ק'הלב הלא ps יכ רמאנ
 ויה ry ידכוע יכ םיעודי םירבדה מ"מ סוניטאלפ
 דובעל בוט by ןהל שיש תונליא םתדובעל םירחוב

rryוכו םהיתחת ' asiסונטלפ היה אל ילואו םייסו  
 םיברה ךרד היהו םיבר ויה לבא . . . רבלב דחא

 — [כ"ע תונליאה bmw תחת תרבוע

moXnvác "bm 555רכומ 000 וא  Ver- 

(uferלאעמשי 'ר 'פב ז"עב  C7)לבא  
 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב .רטלפל nb wp ןיכילומ
 רטלפ ןאכ ןיא יבר רמא 6היל פש) םירבד ולאו
 רמא אלו יוג רט לפ רמול םעה ןיוובסכ
 םיכסנהו תוחנמה 'פד ג"סב .לארשי .רטלפ אלא

amo)ביעס ג'ק . Gn p»פב םילקשב 'שוריבו ' = 
 ךייחב ןימאת sb (א'כד (me 6ןי קורה לכ

"sont mחקולה הז  neרטלפה ןמ  ps! 
 יור רטלפה ןמ חקולה .(' אנכימס sp ("רטלפא
 עב """« )275. היפ ND7' 33 מ"ב N'"'7: 'ז"פר תבש

 ,(םיטח לש יקנ nb רכומ י"לב p^ ב"א) — סופד
^g mons.רנד לכ רכומל יוניכ םש ל'נה י"לב  

 np רכומל לאשוה ל"זרדב קר יקנ תפ קר אלו
 רחוס b" חג 6006 'צמא י"ל אוהש ל"נ דועו |

"vmוחנמב ' ^b DPי"שר 'יפ : ה"נ ז"עבו םותחנ  
 vbb ןויכ .ילואו כ'ע nen תא הפואש רטלפ

 ה"נכו — nbn הפוא flaquerius, panetarius 'צמא .

 ג"ע ג"ר א"פ תבש 'ורי ,ד"נד ג"פ ינש רשעמ 'ורי

 ןירכומש תונח b mp vy^ א"מד ב"פ ז"ע 'ורי

 גמש

nimm minoםעהמ שיאו שיא לכל ךלמה ןמ . 
 "pe אימטולפ ג"ונב ה"יחא]* = .דובכו תובידנ
 ושוריפ יתאצמ אל כ"מ בתכו ש"ע םימעפ הזיא
 ב"ר ^55 ןוכנהו כ"חמב העטוונינע יפל ש"מ ש"עו
 ש04- ראותהו ^n ,ד"י הטכחה רפסב ה"נכו ל"נה

«uro;ד ,'ג םייבקמ ירפס 'ג ,ח"י םש '. YDש"עו  
 sb Luo :ויב ב

 der 7000506600 ב"ר תעדל) ןונמוטילופ ₪:

ein óffentliches Amft bekleidet 

'm'b ר"בדמ שרדמ )0363 "יע ס"ט אוה ד"עפלו 
 ןונמוטילופ ןבל לשמ ג'י ןושארה םויב בירקמה

nons]. qnm רש י"לב "b ץחרמב 31v 
 ה'כו ל"נה י"ל לע ב"ר תנוכ  ^b3ד"רל דוד ריע

 יוועל 'הו אראל יד  ^bי"למ  moXuocovóuoyלבא
 ס"ט אוהש בורק רתויו םעה יפב לגרומ היה אל
 ןאמעדיגו 185 ש"טע סעלרעפ "ייע ןיניטלפ ןמ
 ע"ייעו ןאמרעירפ 'ה תאצוהב יתבר 'תקיספ ףוסב

 — [ש"מו 'ד טלפ

 ,Platane, platanus 7220906 ^" י"למ) סונטלפ

 ותוא טרפבו ןומרע וא הלא קרס ןליא
 םימהו (Q5 ג'ל 'שרפ ר"בב (םינורמשה והודבעש
 ןידהב רבע םלשוריב אילצמ pop ens ב"פ 'פבו ורבג
 הייחא]* On ^b 'וכו יירמש דח היתימחו סונטלפ
 םילשוריב ילצמל קילס ןתנוי 'ר ב'לפס ר"ב ל"זו
 רח יתמחו [סונאטלפ ל"צ] (םינטאלפ) ןידהב רבע
 ילצמל קפימל ל"א ליזא תא ןכיהל ל"א יירמש
 ארוט ןידהב ילצמל ךל בט אל ל"א םילשוריב
 ר"ב לאעמ שי 'ר א"פ פ"ס ר"בבו 'וכו אכירב
 'פ ר'שהש כ'ג yi" 'וכו האלצל קילס י פרי
 דח יבג אטמד ןויכ . . ןתנוי 'ר ^3 oen לדגמכ
 ןתנוי 'ר "גה ןכו 'וכויתוכ דחהיב יעגפ סונטאלפ
 ןתנוי יברב השעמה איבה ןכו ז'נ'ר 'ישארב 'קליב
 ר"בד 'וכו םיתוכ לש cbe לצא ךלהמ היהש
 'רב השעמה 'יא ד"עס ד'מד n'b r'p 'וריבו ג"פ
 ע"ייע 'וכו הילופינ אדהל לזא יסוי 'ר יב לאעמשי
 םיתוכה םש ודכעש םוקמ םכש אוהש הילופינ
 ארוט ןידהב ילצמל ךל בט אל ןינעה ךשמהמו
 אוהש תמאהו רה אוה סונטלפ יכ וניבר ןד 'וכו
 "ל ,יל יישארב) ןומרע וקיתעה םינקזה יעו ןליא
 .הלמה וז י"ע ^Q ייד ymm הלא קיתעה סוכמוסו
 ומש עדונ wow רבחמל י'כ ןילמ ךרעב יתיארו

yxp»ןונגיפש בושחאו לזו (םאטשרעבלאה ייכ  

 אוההו יוחנמבו (* .אריפלטל םייטב 'וריב (? = .ןיקודה ויופדבכ אלו ימאו ר'פדבו ייכב ןוכנ הייכ (* ,םייטב ייל .ו"ופדב )!
 .ךימס רטלפ לע ארבג



Nos5 ילפ ,הלפ ליעפמ 5« ^ wenיעמ .קדבו  
 וחקיו ונדמליב (ןוגמ- und hersuchen 'ב לפ

 אילפמו איזח איה העש לכו 05 omn הרפ ךילא
 הרפה 'יפ ילפ ןמ לעפא אוהו ה"יחא]* — .הניעב
 mim הנה תטטוש הניעו הניעב תקדובו תשפוח

"yתלכתסמו תל ז ופ םשו ר"יפר יתבר 'תקיספ  
 השיפח כ'ג ונינע פ"לב bre יכ ש"מו לזפ ע"ייע

 — [הקידבו

monיפ) ' ybתתחשמ וא תקדובו תשפוח םדוקה  
 bis ירפ 2 פ"למ ל"נ יראב nom תתרכמו

 die יראב (הילפ =) היילפ כ"או םימרכהו הדשה
(Aufsucherin od. die -Zerstórerin der Früchte 

 םימרכ תרופצ יאמ 6'צ תכש) אביקע ר"א BY" ג"סב
 איוקימו ייבא רמאו ('יראב היילפ בר רמא
 אלקידב אחכתשימו 6אלקידד א תופיצ

(son) mmירבנ 'גו 'ב ןהל שי ןילקדה לכש  
 ןימ שיו ןהלש תוירח ישארב ןתוא ןיפיקמש
 הלועש דחא ארבנ אלא וב אהי אלש דחא

oyאל וניבר ה"יחא]* ,ולוכ  ^pאלייפ  
 םימרכ תרפצ קר B^ אוהש ח'ר b^ אל ןכו יראב
 יכ ל"נו 'ב רופצ 'עב (ח'ר p^ י"פע) וניבר b^ ןכו
 ארקנה אוה אוה םימרכ תרופצ ארקנש בגחה הז
 תוריפ תשפוחה רומאכ 'יפו יראב אילפ ןומהה יפב
 web יכ תוריפ תתחשמה וא םימרכה לוביו
 ל"מרו תוארוה יתש ול שי 'ב op yy ילפ ,הלפ
 אוה יכ ןוכנהו רופצ שממ אוהש תועטל אילפה
 הברא ןימ אוה וא רופצ 'עב ךורעהו ח'ר 'יפכ בגח

 — [ב"ער n'b "ילוחב י"שריפכ

 p^ םדוקה 'ע לש n"5p ןמ תוכימס אוה) תייְלִּ
 die Sehlangen- ^b אויח ףורצבו תשפוח

(aufsucherinקלב ימוחנת) יב תללעתה יכ ונדמליב  

 'גרת C5 (8^ P) הקנאהו ,(* vr תיילפ האר 05
 ה"יחא]* C, אויח תלייפו א"ס אויח תיילפו 00 59
 ןכתת וניבר i^ לבא איויח תיקנימו י"רתב ג"ונב
 הקנאה תחת אויח תיילפ 'יא ונדמליב םג יכ רתוי

"wvיוניכב ע"לב הקנאה כ'ג ארקנו אמוחנתב  
Jbאיויחה יניכ הלפמה 'יפ , 256%  die Lau- 

"y senin der Otterר"תמעב רעשיילפ 'חה ש"מ  
 — [578 ב'ח יוועלל

iw 2י'יכב ירייב ילייפ י"שרבו ב"ה ךורע י"כב יראיב היכו יראב הליפ  D't? 

 תייֶלָּפ — bbb" דמש

Verkaufsladen DUהיה םא .ג"כד ב"פ יאמד 'ורי  

 רטלפל הכומס איהש ותונחב וא רטלפב רכומ
 תונחכ וא רטלפב רכומ לבא ג"פ יאמד 'תפסותבו
 T^ רטלפה ןמ חקולה ה"פ םשו ,ותונחל הכומסה
 .ריטילופ ע"ייע my .םופד ע"ייעו .א"ידז"'פר תבש

v3לזא ב"כפ  ynאריטלפ ירמ םש ,אריטלפ ימק  
 -- [םש ע"ומ 'ייעו אריטרפ סרג רטרפ 'עב וניברו

noXn- י"לב םדוקה 'עמ ןירוטְלַּפ = רטלפ d 
Verkaufs- 13 רוכמל num סוס 

(adenתינמו )2 32 לאקוח) ידע תידעו 'גרת  
 ןינעמ אוהו ושריפ אל ב"ר ה"יחא]* | ,ןירוטלפ
 DU ןירכומש םוקמ b" ז"חא אבה 'עמו ןושארה

 [ש"ע ^m םדוק 'יאש דעהו תוינחב

 pultarius ריבשמה תעדל) ןירוטילפ , הריטלפ *
 ק"ב 'ורי Kochgeschirr) לישבת ילכ

 רבע הרופב הריטלפ קיפא שנ רב דח .ג'ד ב"פס
 הצוח לישבת ילכ איצוה דחא 'יפ הירבתו ארמח
 : ט"ד ג'פס מ"ב 7v ,ורבשו דחא רומח וב רבעו
 רוטפ . . אקושב ןירוטילפ הירבחל בהיד שנ רב
 .קושב ןירוטילפ תעד לע אל רמוא ינאש םלשלמ
 עדו היאר ילבמ ןיטישכת ילכ p^ השמ ינפ ברהו

 .המודכו בהז CDD ^D platura 'צמא ר"לב יכ

 ןיטלפ ומכ s nyibos^ ,ןיִרָטְלִּפ ,ןיִרוטֶלַּפ *
 ,'ג טלפ ע"ייע

Ceuריטילזפ  b»יעיבשד ^? (םדוקה 'עמ הז ' 
 רבלבו (ג"ע vos ז"פ) לודג ללכ 'פ

 רוכמל ןכומ םוקמ ילב p verbe^ ושעי אלש
 תפסותבו רוטילופ ג"ונב ה"יחא]* n5 רבד

 — [וטלפ ames) אלש דבלבו ו"פ 'יעיבש

dick הס 600 י"לב yb» ןוכירטילופ E 

  (behaart, Frauenhaar'שורי

 רזעוי G'y דייד (b^ םיצרש הנמש Co תבשד
 עיייע ה"יחא]* ,גנטופ yy ןוכירטילופ
 — [878 ףעלל צ'נלפפ "יע ארבנג רעס ס"לבו

 I2 OD NODIUSTNO'D "T התטלפ *

 וא איטלפ ומכ אוהו (היע c0 ןועמ
 .הירבטל בורק םוקמ םש ילוא

 .ואשעש דבלבו תועטב 'פריא י''כבו )!
 אראבנ 3/333 f .b't) י"כבו ם"שב ייל )3 : חיצ דצ תבשל ס"דב אבוה חלשב ייכ pos איליפ היכו יראייב איליפ פ"א

 ולאכ יאויח איוח ,n"55 קר ייאו א"ס "ל ב"ה י"כב (% .תחא הקנא .האר nan 'ט D^ קלב ימוחנתב )5 ,רבנ ע"ייעו

 !py" תועט לכהו אויח תיילפו א'ס אח תש י לפו an" ט"ק י"כבו אויחל aem ןיב cin יונש איבהל הצור א"פה

"unר'פדבו ע"פדבכ  ^wאויה תיילפ האר 5( אויח תיילפ תיילפתאר יב תללעתה יכ . 
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 345 םויִלְּפ — ןוטיילָּפ | המש

 ר'פס תבש 'תפסותב ה'כו .אבב ןב רזג ןוטייליפ| דרנ ילעמ בוט ןמש b foliatum^ ר'למ) ןוטיילּפ
(rohlriechendes Oel aus Nardenblütternןוטיליפ לש תיחולצ €« |  penח'פ  Ct)ןיטייליפ לש  

 : ב"כד א"פס יאמד v3^ ה'כו ןוטייליפ לש םשו | .ןוטיילפ לש תיחולצב אלו ג'ס n0 השא המב 'פב
 : ח'ד ו"פ תבש 'וריב ל"צכו : ג'ד א"פ תבש 'וריבו | O00 פומע וחשמי םינמש תישארו Gy םש) )353
 ןוטיילפ ה"כו ןוטייליפ ל"צ ןוטיליפ לש תיחולצ | C תלכוכב רטופ רזעילא 'ר C noo הז (' בר רמא
 : ה"לז"ע ס"ש י"בבו np 'הנסבו ד"מ ,ל"פ b53̂ | םשוב (*וב שישכ א'דב ןוטיילפ לש תיחולצנו
 .ןוטיילופ לש חירל 'פ ר"שהשו ^C ןוטייליפ 'יא | 'ר קלב 'קליב av ^ עטנ םילהאכ ונדמליב .'וכו
 ר"שהש אטליפ אפי 'ר ייפ ^O ייד שיהש) תולהאו | רמא (*ןוטילופ לש םילהאכ נדמליה םשב איעשת
 mong התוא ארוק המל םש w^ הממו דרג 'פ | ןחירש םילצב לש תונגכ ןתוא הנכמ [nns] ה"בקה
 אוה אוה יכ :«n םילהא ךרד אב אוהש ינפמ | 'ןוטילופ לש םילהאכ ןתוא הנכמ ('ינאו ער
 — [ל"נה ונדמלי לש ןוטילופ רומ b UD) יילה 'מאנש ונממ הפי mo ןיאש
 אוהש םילהא ןמש ארקנ )5 המל [תועיצק] תולהאו
 הלע הנהו ג" ד"ל 'פ ר"בב .('םילהא ךרד אב

oimןומניק וא חבושמ רבד איבהל הל היה אל  
 ןישרפמ שי ,("ןו מ ס לו פ פ wo (" ןוטיילפ וא
 -pi ר"לב 006, חו( bs pbbp" =) םויְלָּפ | ןיחבושמ ןיברועמ םימשב השא ?nes ןוטיילפ
 ,Hut דכל לש ym ^b leum, 8 — C n* bg a יברע 'לב ומשו ("רבנעו (" קסומ
 ואימ) יילכב ט"כ p3' (א'עב b^ וניברו Filzhut | םידרוומ תחקרמ ןמש pb 'ורו י"לב b^ ב'א)
 .שאר לש םוילפהו ןיטרטהו ןירדופהו ןירס ימונ | ןוטיילפ לש םילהאכ ונדמלימ אבוהש המו םימשבו
 p^  םוילפב ןכו 6 ז"גד אימ D" האורה 'פב הדנב | וחיר ץע po sum ןוטלפסא סורגל שיו אוח תועט

gmי"לב  Wmב"א) — ינ'וילב זעלבו "וב הסכתמש תחפטמ, | 'ורו "55 ןויכ ה"יחא]*  ^p 
 y 53 הדנד סוילפ ךא שאר לש עבוכ 'ורו י"לב | העט לבא ל"מר תעדכ 881800,

xàהטעמו ליעמ | 'קליה 'יגכ ןוטילפ וא ןוטיילפ יכ ונוקיתב  ypוניבר ה"יחא* = .(וילפא  
 ןויליפהו ל'זו 20 x" ט'דסב ייפש i'm רחא ררגנ | אוה ל'נה טק י"כ ^35 ןוטילופ וא ונדמליה םשב
 תור n375^ תחפטמ b m^ ןינעל "יפ ינוי ןושל | דרגה!ילעמ בוט ןמשו םימשב (b^ ךרעה הזמ שממ
 )32 טירסב) הדנבו p Ty'5 רשא תחפטמה CO /'ג | ,ער וחירש םילצב ןמ ךפהל איבה cw ונדמליבו
 ?v2 /3 "ye) "יתכדכ תחפטמ b^ ןויליפב ייפ | ב"ס ג"יפ סואינילפ ירבד הלא foliatum ןינעבו

Nardium sive foliatum constatרמואו תוחפטמהו תופטעמהו תוצלחמה |  ("bà m) 

omphaco, balanino, junce, costo, nardo,ינשב סרג ג"הר יכ עדו כ"ע תחפטמה ^37 |  "pen 

amomo, myrrha, balsamoהנשמב לבא פוילופ ס"שב הדנב ג"ונבו ןויליפ | .םימשב ישאר ןה ןהו , 
 יב 'א ו"ו י"כ יפל וניבר «i^ םוילפ 'וינשמבש | איבה : ב'ס תבש ןואג (Do 'רל חתפמה רפסבו
 יא vb ט'ק י"כבו ע"פדשב לבא ר"פדו ר"ב ב"ה | הדוהי 'ר רזג ןוטאילפ לע ףא 'טופ mb 'תפסותמ
 תחפטמ "פו ןוילופ קיתעה הדנב ב"ערו םוילפ | mom הלמ תביתככ שממ sm כ"ע אבב ןב

foliatumו"טפ הטוס 'תפסותב 1702  ssoגישה ט"יותו וב הפסכתמ איהש | לע  voyםגש קיסמו  

 ג"ס דצ כ'רד 'תקיספ (ריע ה6)6 י"למ) םילופ *
 סילופוילא ל"צו סילופ הז שמש vy ב'עס

yyא"ח , Suש"מו , 

 ב ר DN" הרוהי ר"א ןעכנימ סיש י"כב לכא ww םייש י"כב היכו יבר ל"צ ילואו nein לע וקב יבר רמא Up יייכב )!

 ,דייכר דיח תלככ «y עייייע תלבוכב ג'ונב (5  .ןוטיילפ ג"ונבו םיא םיש י"כב ה"כו (? .לאומש רמא הדוהי ר"א גיונבו

ovv )*םהב . *) mוניאו םיטב ע"פדבו יקליב היכו ביה י"כב ןוכנ ה"כ )5 .ןוטיילפ ע"פדבו ןוטילפ 'קליבו ט"ק י"כב . 

"y (75 .5 הרעה ) ר"א ייא 'קליב x»יייע (* .יוכו המל  mosאל גייונב ('* .רישהשמ ןויצ ךועה הז  menn nmn 

 ןומסלופפ 'עב ה"כו ר"פדב ןוכנ ה"כ ('% .ןומסלופפו pup וניבר סרג ןומסלופפ יעבו ןמסלפ וא poop וא הלועמ רבד

"yעייייעו ןומסלבפוא איפדבו ליפאב יפרב היכו ןומסלופב ו"ופדבו ןומסלופכ ם"טב יזיפ יפדבו טיק י"כבו תמדוקה הרעה  

 יד"ח תפכ ע"ייע )9 Mosehus. אוה אוהו ךסמ ב"הו ט''ק י"כבו קשמ יקסמ ?ymy (t .ןימסלב y r2» en ןומסלפופוא

reאוהו  .Ambraעילב אוהו ביהו דיל ריב ויו טייק .ייכב ןוכנ הייכ )!*  ÀJייפ  pe poךסומכ חבושמ  my 

 ע"פרשבו הילגל pum .99 רצ  םואיסריימ (y 060/06 ny nv" יצמא יילב '[%)וס+ הייכו ךרעה הז גאטיירפ

 .ןוטילפ ג"ונב )15 Dm םלוכו הילגא
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TP יקי וש Te 

 השאל לשמ ו'נפס v3 ,ךלפב אלא השאל
 הזה ךלמה ןמו ליאוה הרמא הכלפמ הרישעהש
 'ובותכ ר"אלב .וניבר 'יג חלפ yy 'וכו יתרשעתנ
 ה'כ אתכלפ נ"לבו .אכליפל היתקיספ ל"נה 'דהנסו
 (םש ירהנס סיד יייע) אציו 'קליב 'דהנפמ qvum הז
 הריתהש 'ולכ אתכלפ אירש ל"צו אתכלפ ארייש

oenאמכיה : להבת לא 'פ ר"להק .הוטמה ןמ  
 היתכלפב היל קילס ןכ היתכלפ לע לוע אליזעמד
 ידהב אתתא :ר"י 'ליגמ ונממ byem .ביסנ אוה
 יאמד 'ורי היכליפ -- 'ב תש ע"ייע אכלפ אתוש
 :y'"y ש"מו היתחספא ע"ייע ס"מ ,ר"כד ד'פ

 -- [אלכיע
6--- 

vog 25 מ'למו iזוחמ 995 עילב  'b3 (Bezirk 
 (.איכ ב"ב) רצחבש תונח 'מגב vem אל

 !op ךלפ לכב תוקונית ידמלמ ןיבישומ והיש
 Qr v יירבד) ךירעשב (.יז תוכמ) םידעח דציכ פ'סב

 ריע לכבו ךלפו ךלפ לכב ןיניד יתב בישומ התא
 יאו בישומ התא ךלפו ךלפ לכב ל"וחב לבא ריעו
 ןה ולא 'פד ג"סב «sep ריע לכב בישומ התא
 ישדק 'טגב תאטח mb 'פבו Co" m5 ןילונה
 ךלפל ךלפמ הלוג גרהש יול ןב Gp ^no םישרק
 'מגב תותימ 'ד 'פב .וטלוק וכלפ וכלפל הלג םאו
 יול ךירצ] (לכ וגוודזנש) םשכ 6 ו'נ ידהנס) ףדגמה
 ךלפ לכב ןיניד יתב בישוהל לארשי [ווטצנש
 )2 ae עשוה) םימ רוד תופנבו ,(''ו כו ךלפו
 תנפ םירצמ תא ועתהו .אברעמ רוד יכלפבו 'גרת
 ה b" .אהכליפ ינבר 'גרת 0? 08^ ?ye" היטבש
 םוקמב תוצבוקמ ןהש תוכומסה תורייע ("'ו וא
 הז מ"ל ב'א) — ךלפ ונייהו הנידמ םיארקנ דחא
 [mns ,(םרכה m3 ךלפ רש Om ,'ג יימהנ)
 ךלפ יצח רש םימעפ הברה לטיפקה ותואב םשו

asm  (Halbbezirksfürst)יד ייג יירב) לכח . Am 
 רתפא) הנידמו הנידמ לא 'גרת יאנוכרט ךלפ 0^

orsאיִכְליִפ ,יכליפ ,ןיִכְלִפ ץובקהו ךלפו ךלפל  
"yי'א ילהקל : א" ^ ;ט"כ 2^ עשוהי 'גרת  

 ' א'נ ,'ג הכיאל ;א" ,'ג + 'ב «s ש"השל ;ב"י
 ב"פס 'ירוכיב 'תפסות .ותלוזו 3^ .'י ms 'ילהתל

 — [םיכלפ םיִכְלְּפ אלא םידיחי pow ויה אל

Top ? — boe ומש 

 ט"כפ 'ילכבו ש"ע דבלב השאר לע הסכתמ p^ הדנב
 ןויליפא 'עבו ןאכ הלמה תרזג יתאבה הז י"פעו

aemתבש 'שוריבו 05  rebו"טד . Tyןויליפה  
 pa סויליפב היל רבעמ yy ד"ד ב'פ 'וכרב 'וריבו
 יינקזה 'עו דבל ןמ השענש שאר עבוכ םלוכ
 תעדלו 006 vy )5 ,חיכ תומש) תפנצמ וקיתעה
 m5 תומשל תפנצמ תקתעהב zuo תצק 'חסונ
 ןינע הדנב ב"ר תעדל לבא 'ט .'ח 'ח 'קיול ; 'ד
 y/"y ןוילפא תבתכנ הלמה וז לבא pallium ר"ל
 י"נוילב זעלהו — ןוילעפ ע"ייע דועו  .ז"יר ,א"ח

 — Hülle] הפיטע velo = velama אוה ילוא

 b 'וחנמ יבר לש וריבח אנת םש) ומולפ *
 ה"ר ovp דועו cim ומילפ הינימ אעב

 א"ע 'ד 'טוס א"עס ND 'ישודיק : 'ח 'יחספ .ד"כ
 אוה אוה ילואו ףנס ע"ייע .ה'כ 'ינעת : א"י 'דהנס

neueע"ייע . 

yy pi» *סלפ . 

 ישנאב תודיקפ ;oUxoyo י"למ) םוכיִריִלְּפ *
 'תליכמ Tribun) םיימורה לצא אבצה

 ואייר (NT םוקיטיפיא ע"ייע ב'פר קלמע 'כסמד
 (C2 m ןוירוקיד ע"ייע nn^3 ר"ס ןנחתאו 'קליו
 בומ רתוי ילואו .סוכירילפ n סוכרילפ םשו

 .ל"נה םיכרע ינש Cep סובירילכ

 ה"כו Spindel הוטמ ילכל ראות םש מ'למ 755
 'ובותכב ט"פ בתוכהב Spinnstock) 355 ע"לב
C v5ןיפתושה 'פב .('התסע לעו הכלפ לע 'יפא  

 אכלפ אעדי אדחו "Ci ביב) ןרומה תא אלו 'מנב
 (.היצ יהנס) בירחנס ןינעב קלחב .(*יקרתסב אדבעו
 םלוע 6: ביע («na תידוהי תד 'מגב רידמה 'פבו
 («mb שיכ איל ילשמ) ומכ ^5 .(*יאכליפ יל בה
 האל השפת 6א'ע ב"ע 'שרפ ר"בב .ךלפ וכמת
 הדוא םעפה היל ,טיכ יישארכ) 'אנש (* האדוה ךלפ
 "תכד הדוהי האדוה ילעב הינב לכ ודמעו 'ה תא
 הספתש לחר n» mmm^ רכיו )2 m5 םש)
 ילעב maa לכודמע 6תונקתש ךלפ
 הפשי ןימינב [ןיויטסמ ל'צ] ףייטפמ)
 המכח ןיא Yo: 'מויב ה'נכו ה"יחא* | .('וכו

 הכליפ xa )1 כייאו יב לוונ ע"ייע יישרב א'ילב היכו יקרתסיב דבעמל אערי סייש ייכבו אלוונו אכליפ ima (* .התסיע . -

 גיונב )5 .הידוה ob הספת האל ג"ונב )5 .יובותכב ךלפ ןכו ךלפ יל יתייא noy "mon (S .תואסריג יתשכ סרג וניבר
 .כ"קתת יר בויא יקלי ,י"ק יר לאומש 'קלי ,ו"כק יר אציו יקלי snos pa cb ר''תסא יו ייס אציו יוחנת 23 «s הקיתש

 האלהו b" יפדב הייכ )9 .ךלפו ךלפ לכב ןיניד יתב בישוהל נ"ב ווטצנ ךכ רמאמה ףוסל ןויכ יוכו (* ,ו"ופרב קר היכ )^
 העבש w^ טק vi33 תמאבו תייחל וא ץיייזל רמולכ יחל וא יזל לייצו דילו ביה י"כב היכו חיל וא זיל 'יפ vibus לבא

 .הנמש וא
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 ע'ייע לבא 241 דצ ףעל 'הל צ"נלפפב ושרפתנ אל
 — (wt Q^» m] הילימיפא

 םירבוע ולאו 'פ npe" 'שורי 0( אנילולפ "1
 ןליאב יסוי 'ר ירוה (C9 Y חספב

 וילאמ לופינ תפ שרפמה ייפ רעבל ךירצ אנילולפ
 הדעה ןברק לעב e" ןכ ה"יחא]* .ןירורפל
 לכאמ ןימ אוהש נ"לו רמול ףיסוהו יתאצמ םשב
 הלודג תועטו כ"ע ןינלפ 'ע ךורעב יייעו ךכ ומשש
 ש"מ ןכו שובלמ bx יכ לכאמ וניא ןינלפ יכ איה
 תוגולגולחה איה זעל הלמ אנינולפ השמ ינפ לעב

qmךרדו ינילפלופ ותוא ןירוק זעלבו . . יניחפרפ  
 ןרעבל ךירצו ןכותב nep טעמ ןינתונו ןשבוכל
 ,ריפלופ ,ד"יפלופ אוה זעלה יכ ומלהל השק כ"ע
 המו x'b sym (ה'צש orm תוגלגלח yy ריפרופ
 אוהש עד ןירורפ "יפ ןינעבו ? ימלשוריב ומוקמ
 םירשונה םירבד Abfale ןירורפ .22% 5)2.,  ע"ל

 — [םלש רבדמ

 míos — ווטש x "bs^ אָמּוליִּפ =) םלפ
 תבשב ב"כ 'פב ,Schlamm) 110788 טימ

ps CUאמוליפל ןידרוי . "eהעקב אמוליפ,  
 עקבי םאו ('לפט ומכ טיט ויתחתו םימ וב שיו
 ןיצבקתמש דע אלא תולעל «bu וניא וב עבטיו
 רמאש ימ שיו םשמ ותוא ןילעמו םדא ינב הברה
 ןילשלשמ cen pma ןנטצמ העקב התואב ץחורה
 אמוליפב ןידרוי ןיא א"פ .(*"הקיב 'יפ הזו ויעמ [ינב]
 C ימולפ רהנה שממ זעל ןושל אמולפ הקיב םושמ
 ךותבש wen עקבי אמש תעלבומ py העקב הקיב
 אלא םשמ תולעל לוכי וניאו םשל עבטה םימה
 ןידרוי ןיא א"ס ,חרוטב םירחא ותוא ןילעמ כ"א
 ןידרוי ps (6"מק פ אר מ ג .,אטירוקל
 ומכ רהנ אמירוק b^ ןכו הקיב םושמ אמירוקל

vb mob)ןוימרק "מ  xb)ומכ אמירוק .א"פ  
(v2 non)6" א מ ג א ד ימרְק  psהכותל ןידרוי  

 םעט ןלוכו ("םגאבש טיטב עבטי אמש תבשב
 י"לב א"פ הצבו ןויה טיט "53 p^ ב'א) — ,דחא
 «jr רחא "55 ה"יחא]* ,(יפושב רבגתמ רהנ
 "פכ אוהש ןושארה b^ ןוכנהו חש י"לל ב"ר

T? *אָמוליִּפ — םֶלָּפ — ) 

| 

 זמש

vob 3תנעשמל ת'ש מ'למ)  iD3 (iabפד ' 
 ךלפב קיזחמ G'yo חימ ירהנס) ןידה $53(

 תעל קר 0/2 vb א'מ) ייתכד אסאמ (טיכ ,'ג ביש)
 בר רמא nmm בר רמא וילגו תא nbn ותנקז
 י"כב ןוכנ ה"כ ה"יחא]* — ,אר גדופ ותזהאש

ve]mולאכ א"רגדופ לע םיוקב ע"פדשב לבא  
nb smע"ייעו י"שר 'ייע תיזעול אוה תמאבו  

 יהנפל ח'ר 'יפבו .י"ל אוהו בלע !y'"y סוטרנטפ
 ןושלב bn ^w Guys ריק ףד 'קילייגנא v3 ץבוקב)

vפרק גלא  simןירוקש המ 'מולכ כ'ע  
 05(:₪680 ארגדופ י"לב ןירוק !oed (Gieht) ע"לב

 ס"טב 'יא «Gy .טימ ירהנס) אנליוו ם"שב םפדנבו
 — [סרקנלא ל"צו ארגדופ םרקנלא י"לב

 ונדמליב Geil ןזרג הפ י"למ ןיקְלָּפ — ןיּבְלּפ
 םתומקשו דיי D^ אראו ימוחנת) דרב יהיו

 vw למנחב וה מ m my) יילהת) למנחב
 ןזרגל pup sur ^b  תונליאה ץצוקו ןיכלפב
 ב'ה י"כב ןוכנ ה"כ הייחא]* ןיקיליפ
 יב ו"ו י"כבו ןיקלופ 'א "ו י"כבו ןיקילפ ר"פדבו
 רתויבו ןיחלפ ג"נ י"כבו ןיכילפ ר"ב י"כבו ןיכלייפ
 ה"כו סיכ לפ b וסכילופ ר'ל י"כב שבושמ
 ('ל"נה י"למ ןיקיליפ אוה אוהו ט"ק י"כב דואמ ןוכנ
 (onm לישכ C121 א'מ) ןזרג ןכ וקיתעה םינקזה 'עו
 ga סליקע pups jm (v יגיכ cow ;יז ,גיע

Cn o^ "529ןיכלפ 'יגו  ^mיא ף'וקבו 'מוחנתב ' 
 רומזמ ט"ושב ה'כו ןיקליפכ Tw ב"יפ "משב ןוכנל

myדרוי היה הזה סיקליפכ ה"ק רומזמל םשו  
 םיקד ויהש y" םינפנ ןידה : םשו םהילע דרבה

mwעב ב'רו ^« ןיקליפכ ' poeר"מש ןייצ 'ב  
 ןאכ זומרל ול mm ף"וקב ש"ע ה"ק ט"וש 'מו

voyרמאמה שירו -- ךרעה הז לע םש ריעהש ומכ  
 — ty] לטנחב 'עב wan איבה ונדמלימ

 .אלגפ 'ע רחא ע"ייע אלגללפ *

 "B" קריה ןמ רדונה 'פ םירדנ 'ורי אילולפ 82

wn cmsינימב רתומ אהיש  
 אייסקולוקו אילוליפו הלורסמו העבנ ןוגכ אילימיפא
 ןכו הייחא]* .ולא תולמ vano יתלוכי אל

 .ןיכלפ א"פדבו ןנכילפ האלהו יזיפמ ע"פדב (? .תועטב טמשנש וייופדמ qun עייפרשבו יזיפ ריפדבו ייכב ןוכנ היכ )!
mu» )5ייפב  m^»קבד םשו םשו בייערבו ףייירבו . (fףיירב ה"כו ח"ר 'יפמ קתעוה כיע  ntnייכבו [אקב ל"צ] (אקנ)  

 וירחא רשא חיר ייגכו וניבר ייפכ רקיעה הזו הקיב םש םג Ww" ךומסב לבא טייק ייכ ךורעב היכו אקיפ ג'יונבו אקוב פיא
 גיל דצ המלש ןויגה לעב בתכו ולא תובית עברא 'יל ב"ה ייכב(5 flumen) ר"לב fiume — flume ט"יאלב )5 ,ררגנ
 ןידרוי ןיא הנשמב א"ס איבהל ףיסוה אמוליפ 'יג איבהש ירחא וניבר יכ םילופכ םניא תמאב לבא "המה םילופכ תמאבוי
 ייפ םרק 'עבו (5 .איטגאד ןאכ ע"פרבו יר םרק 'עב היכו שייק ייכב ה"כ )^  .ורואיבו םש ארמג איבהל ףיסוהו אמירוקל

 .שיע א"עב
44* 



 88 —— piybbe =( piwyboe) — (אַמוליִּפ — םלפ חמש

 תצקבו א רפ ב ח'ר ^35 פרוג אוה םגש יחכונה 'ע
 'פדבו ,רומלפ 'יגה 5j  (ריבו :גיג ו"ו («v ךורע י"כ
 ייאדכ ארפב ל"צו ארפב ס"טב 'מאו ליסאב 'זיפ
 ט'ק י"כב יכ דוע ym ךורע י"כבו unm ר"פדב
 אוההאינת יכ ל'ז יכ םייתניב תחא הלמ דוע "א
 הלחתבש ל"נו כ"ע אדומלפבו ארו תבו אופב
 תואסריג יתשו ל"גה bw י"כבכ ארינב בותכ היה
 יככרה 'ה יציהב) 'ינואגה 'שת 5 — דחי וברעתנ

nbינשהו שירב ןושארה אדומלפו ארפ )23 רצ זימ  
 ןהישארו לבבב ןיגדה je ןינימ ינש qm תלדב

 — [ל"כע םיאמט םיגד ישארל ןימוד

nos ₪ר'למ)  plumaהצונ  (Flaum 
wsתורוק 'פ) ש"הש שרדמ  

 תצונב האלמ הטמ ר"לב 'יפ המולפכו הטמכ (וניתב-

 ,7Aoupía 'צמא י"לב ה"כו הייחא]* ,ףוע
 סחוימבו סוגרפכו הטמכ 'יגה ח"ספ ר"בבו בסט ס
 אציו 'קליבו כ"ע אסכ ןענכ 'למ 'יפו סוכרפ י"שרל
 חקלב יייעו) («np רכ ב"נו סנרופכו הטמכ ט"יק 'ר
 ןוכנהו סונרתכ 'יגה סנרת 'עבו e) חיכ יישארב בוט
 תוצונ אלמ הטמ plumeus סומלפכ ריבשמה תהגהכ

yvyצמא ר"לב ה"כו ריבשמב 'ב סנרפ ' plumacia, 
plumaciumהזב םיכובנ םישרפמהו תוצונ אלמ רכ  

[nim — 
 -Besor לח 0% י"למ סוטיִלָמּפ =) סוטַמיִלְּ

'D'b2(ger, Verwalter, Aufseherתמש  

 ןמ nn" ר"ת 6 דימק 3 ןיפתושה ןיחאה 'מגב
cwmלכ 'פבו .סוטימלפו 6י א בג והונימש  

 תחא םעפ Ce mmo (*עוקת 'גב תונבוק
 ןהל we ןמשל איקירול ישנא ('וכרטצנ
 תואחסונב ב"א) — [nx ^b] דחא םוטימלפ
 םשב 3/37 איההב ם"בשריפו םיטסימילופ  בותכ
 ,(שריפ הפיו qv 'לב תמחלמ םחול לאננח וניבר
 םחול p moAsuováós^ י"לב יכ b" הפי ה"יחא]*
 סוטסומלופ nnn תמאבו (סומלופ ע"ייע) תמחלמ
 jp n»n תאזב 'קליה סרג 'וחנמבו cus "אד
 pmb אוה אוהו הסג490/% םסוכרמלופ ב"סקתת
 יכרצ לצאו יאבנ לצא ונינע המ לבא C) תמחלמ
 תמאכו הנוממו רטוש קר לבוס ןינעה ךשמהו ןמש
 י"כבו רטוש  (םיבשרבו) ב"בב י"כ ה"מגר שריפ ןכ
 רמוא יבלו ק"העב ה"כו ה ג ומ מ ה"מגר 'יפ 'וחנמל
 וניבר חינה כ"לאד ךוועב ןכ םילשהל ךירצש יל

 י"פעא nonna 'מושרה bey" ח'ר b voy^ ךורעח
 םינקז 'ע וקיתעה ןכו 77036; בותכ אצמנ םירפסבש

 תקתעהב ה'כו "מ a^ "onn ;הימ s ביש) טיט

 תאז לכב /2 1 "יעשיל omm סוכמוס סליקע
D3רבכו .=ף\60 לעפהמ רזגנו אוה ןוכנ ה  
 רשא תומוקמה ונמסנ םשו םלפמ 'עב הזב יתכראה
 הנשמב ןיב ס"ש 2355 ym .םֶלופמ לעפה םש
 ף"ירו n' seas ^35 "an ל"נה תבש 'מגב ןיב
 'יפבו 'זיפו ילופאנ תוינשמבו  'וריב ה"כו אמוליפ
 איה יכ ריעהלמ חכשש ט"יותל מ"יפב 'ייעו ב"ערה
 ושוריפב ררגנ וירחא רשא ךורעה לעב וניבר "ג
 C אמולפל תואסריג יתש ואבוה ם"במרהל מ"יפבו
 פ"שב ונתואחסונב 'יאד אמידרוק nnm ,אמידרוק
 בורק אוהו (ויעק תבש סיד) אמוריק י"כ י"שרב "א
 ט"כלה א"כפ nav 'להב ם"במרו .אמירוק וניבר ^35
 טיטב אלו ןילשלשמש םימב ןיצחור ps "יפ
 ף"ירה b^ רחא m3 mu כ"או כ'ע וב ןיעבוטש

ient)יפכ ' mהנשמב 'יפש הממ  רזוחו (ךורעהו  
 — [ש"ע תבשד

cucםדוקה 'עמ לעפה) םֶלָּפ  ^pחלו ךלכולמ  
(Guit Sehlamm bedecktתומלופמ םינכא  

 ה"יחא|* .םלפמ ע'ייע Cra ייהבז xo יגוגח)

 — [םימלופמ םיגד : ד'כ 'ציב כ'ג ג'שו

 ר"לב )0006 == דמו י"למ) דּומְלַּ

pelamis, pelamysותנש םדוק סונוט גד  

(der noch nicht einjihrige Thunfischפד ג"סב ' 

DNז'ע ןידימעמ  C5ריפנס ול שיש לכ םיגדבו  
 אדומלפו ארפב איהה אינת יכ ייבא רמא תשקשקו
 ןימ 'ורו י"לב 'יפ ב"א) -- םיאמטל והיישיר ומדד
 ןכ ארקנ ותנש םדוק ןטק ותויהב סנוטא ומכ גד
 ה"יחא|* | .(אדומלפו אראב בותכ תואחסונבו
 וקב ןכו םיוקב 'רומלפו vus בותכ ס"ש י"כב
 ש"ארבו Pb" 'פדב אראב וק ילבו ונינפל 'אראב
 יתשריפ ןכו 6:הימ רצ ry סיד) ןנחלא 'ר 'סותבו
 יניממ כ"ג ópxuc גדו (2 (היסר (aem ש"ע ארא 'עב
 ארקנ ןטק ותויהבו brun peo אוה קר פונוט
 ארפב ןמשש םיגד ינימ קתעוה n 'יפבו סומליפ
 איעס ה"כפד) יקילייגנא י"כ ץבוקב ה"כ ארי מ לפו
 ,אר אב "א ז'עב אנליוו ס'שב םפדנב לנא

 התושהל ידכ ומצע תעדמ ןכ an סיפדמהו ארימלפו
byהשעי אל ןכו ונלש ^3 ! nienךויעב ןייעלמ  

 b" עיפרשבו mb יציניוו ריפרב היכ (* .סוקרא ל"צו סורקא (aep י"לב תועטב ספדנ םשו (* si ףיירב היכו ('
/ ' u * ) י"כב ה"כו ופצפטצנ ע"פרשב לבא ימאו ו"ופדב ןוכנ היכ )5 ,העיקת סייטב יציניוו ריפדב »'nהכרבה ירפסב היכו  

 .סוכרמלפ y mb וניבר שימל ma הרואכל וזו )9 mov יפ

"LÀ. EE 4% = Sev 
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 349 םומלופ — (םוטיִלָמְּפ =) םּוטמיִלָּ

 frumentarius, Proviantmeister אוהש רעש )132?

 ךיראה יכ ש"ע protonotarius רטנטלפ היגה דועו
 לצא הדיקפ mm 'צמא ר"ל אוה יכ ns ילו
 םירפוסה שאר comes notariorum הארקנש םיימורה

 יבתכו ירפוס לע הנוממ diplomatarius הארקנ דועו
 יונכה ונלצא דלונ הזמו ולש ןמאנ לעב היהו ךלמה

Diplomatיכ םוקמ לכב הפי הלוע וזה הארוההו  
 וער וילע דיגי רטנמס ע'ייע : ג"ר א'פ 'וכרב 'וריב

omnייגב) ונינפל ה"כ ןירטמלפ יכ ןיריטנמיסו  
 ךלמה םתוח יומוש םה (ןירוטנמלפ ךורעהו םיישרהמה

 לש ווטנמלפ היה השמ ןינע הזו ותנומא ילעבו
 'מוחנתב ישוריפל יתאצמ תחצנ היארו .ה"בקה
 םתוא יתקדב הזה טבשה ףאו ו'כ D^ רבדמב ףוס
 השועו וברקמ ינא ףא "וכו ידובכב םירמוש ואצמנו
 יתשודקו יתיב ןימאמ יניאו ילש ןירטנמלפ
 ויה ןירטנמלפ יכ ירה 'וכו רמאנש םהל אלא
 ,ןירטמלפד mnn המת הביתכו .ךלמה ינמאנ
 — [ןירטמולפ ע"ייעהטמשנ שארב m ןירטנמלפד

 המחלמה ליחו המחלמ zuo; "bs סומֶלופ
(Krieg, Kriegsherr(.טימ) "טוס ףוסב  

 הרפב ח"פב 6'םינשב .סונייספסא לש סומלופב
cU6 תורצ ב ינשבו תויסמלופב (*ןיבזכמה  

 אסומלופ אוהה 6'ע) חינמר 'מגב רכושה 'פב ז"עב
 הלטנ 'מגב תופרט ולאב .אעדרהנל קלסו לזאד
 סופל אתאד אפומלופ אוהה OU m )643 כ ה
 םינצמ ימ לאו 'גות ב"א) — ליח o^s .אתידב
 (הינירברי) הינייז ינאמב ןיפומלופו ('ה ייהבויא) והחקי
 .(ליח י"לב g^ [הינירבדי ל"צ]
 תומש ;'ח .יב ידיי (£cCeWS .המחלמ וקיתעה םינקזה

vo5 'דמב | ;ז"ט יבייל ;יג  eor» vברק  

 בֶרֶח (א"כ ,יז לאינד ;גיכ :ח"ל בויא v5 ir יילהת)

 ףוסב ןינעה mer | ('ג ידיי 'בדמב ; ויל y aes יקיו)

 לש סומלופב . . . םונייספסא לש סומלופב 'טוס
 ט"לד א"פ ז"ע v mns^ סומלופב .( שו טי ק
 המחלמ ןישוע ויה ימור תוכלמו םירצמ תוכלמ ג"ער
 סומלופב ןיגרוה ונא יתמ דע ורמא וליא םע וליא
 'יפבו תויסמלופב pw הרפ ץובקהו ^« הז םע הז

imתואסמלופב . mo:המכ עלב פ"ס ר"כיאב  

 ה כ ים א צב

 טמש

 ירחא 'וחנמב ה"מגר b^ האר קפסילבו שוריפ ילב
 סוטומלפ סרג 'וחנמב ה"מגר םג יכ ותסרינב זחאש
 סוטומלופא וא יאבג סרג BS" .ב"ב 'פסותב יכ עדו
 תירקיע an" וו םו טי למו פ א 'פריא י"כב לבא
 י"בב יכ יתאצמ תיתפומ היארו C ל"נה י"למ אוהו
 'קיספבו יאבג וא סו ט bo bib תמאב סרג 'ה ס"ש
 רמול ךירצו שיטל ימילופ 'ג הכרבה תאז יתרטוז
 סוילימופ ל"נה ירפסבו 507% אוהו שיטילמופ
 רבד לע גאודו רבד לע דקוש Emus י"למ אוהו
 המישאו וקיתעה םינקזה 'עו רבד לע ןיע םישמו
 — [עופ\ סט a)rou ('כ ,ד"מ 'ישארב) voy יניע

 ,klug םורע הס\טטףל6 *"למ ילוא) סוטיִמְלּפ .

(verschlagenג'כפ יתבר 'תקיספ  

 mam םיפוליכ [אוהשכ ל"צ] (ןהשכ) ד"וב ךלמ
 ל"נה bo" ןאמעדיג 'חה 'יפו סוטימלפ ש"אמ 'המ

 ,ש"מו (ח'יר (mn םופוליכ ע"ייע לבא

 ןירטמולפד ןמ עוטקו ןירטנמלפ ,ןירטמולפ *
 -Schmuck 8 "למ

(küstchenןירטמולפ ול היה י"פ יתבר 'תקיספ  
nsנ"שו (ט'ק יג'ח) רטמולפד ע"ייע 'וכו בהז לש  
wnףיסוהל  "mאחתפמ ג"עס ם"ד א"'פ הציב  

 ה"סד ב'פ 'ינעת 'שורי העיטקבו הידיב ןירטנמלפד
vyךלמל  mmeהנטק ןירטנמלפ לש חתפמ ול  

 ץפח ילכ לכ םיעינצמ ויה וב רשא זנרא "ים 'וכו
 ותמגודו הלמה שארב 'ד ועמק םיקיתעמהו .םיבתכו
 רטנמלפ ע"ייע דועו .'ה רטפ ע"ייע ןיריטופ ילייפ

 .ש"מו

 ,אינלמפ ע"ייע אימלפ *
 -diplo רַטֶמולְּפַד .,רָטְנמולפד «ws ל"נ) רטנמלפ

 -Ober ךלמה יבתכ לע הנוממ ה(
Gotáür, Bewahrer der kón. Schriftenןנחתאו שירב  

 ,ה"בקה לש ורטנמלפ היה השמ c5 'והנתג ונדמליב
 --רטנמס ךרעב 'וכו ('ןירוטנמלפ ינש חלשש ךלמל
 ומלופ p^ תיימור היצחו «mo היצח וז הלמ ב"א)
 הנוממ רמולכ רפופ ר"לב ןירטונ "יפו אבצ י"לב
 -m6Aeuo לבא הייחא]* ,(אבצה ישנא לע

notariusשיטע) סעלרעפ 'הו םירפסב אצמנ אל  

 ה"כ (5 .ןיריטנמלפ םשו ר"פדמ ץוח עיפדו טיק 177 wn. *( v33 n3 רעכיברהאי ללירב imm רבכ ריעהש ומכ )!

 ע"פרשבו א"פרב ןוכנ ה"כ (+ .ןיזחוא םינשב ס"טב ליסאב יציניוו me יפדב לבא ןוכנ הז םג ויהש םינשב א"פדבו ר"פדב
quanenיוריה דומלתה רסונ הילע רשא הנשמב הייכו יציגיוו 'פדב ה"כ )5  nmaםירחא ע"פרבו ול  vo»ןורצב ךורע . 

 רסונ הילע רשא הנשמב יכ וזל ןמאנ דע יתאצמ התעו סוטיט ע"ייע ץטערג יחה תרעשה יפל (* ,יייכו veu ה"כ (*
 i0 "bi ה"כו סוטיט יטוס mb 'תפסותבו 'וריב םג ג'ונבו סוטיק 57 n ט ' ק תמאב ייא ול 'צוהב 'וריה דומלתה

 .דייי הרעהב cvm ץטערג 'הל םידוהיה תורוקב תויפמלופ הלא לכ לע cy )5 5n הרפל
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 — ז"חא אבה ע"ייע אוה ס"ט א"לרת 'ר שיר רומא | ה"פ 'מוי 'שורי ..'נכו סונאירדא השע תואסמלופ

 ויה ןיסכודו pee ןלוכ n^e ves ץובקהו
 וכו

 סט, qXay.- "SDN י"למ) ןוליפומּולְּ /
 ר"לב qXÁyouXoy ומכ | חסט)\סצ

,flammulaלכד  C(Militairfahne mnsירפסב  
 וינש םילשהש ("ןורטיקל ד'המל לשמ קלב שיר
 ול ךלהו חרב אלא iw ןוליפומולפ שמש אלו
 p" ושאר תא עוטקל בייחו ואיבהו ךלמה חלש
 לגדבזעש Centurio ארקנש תקלחמה לע הנוממה
 זמר שיר רומא 'קליהו .התימ בייח ול חרבו הנחמה

 bw סוכרמילופ ןוכנ אלל א"לר תסרוג

josס"לב היכו יִנַלּפ מ"למ)  yb» jbeש35  
ein Gewisserא.  (GN.יריעש ינש 'פד 'מגב  

Cro») vוהמ ינולפ רזעילא 'ר תא ולאש  
 ויבא ישגלפ לע אבש םולשבא, 'יפ אבה םלועל

woאריבס ימ ה"ועל  jbירהנפ) )35 רמאד אה  
 אלב םישגליפו הבותכבו ןישודיקב (puo (.א'כ
 אלא ינותלאש אל ןהל רמא הבותכ אלבו ןישודק
 155 ה"ועל wb המלשו המלש לע p^ ינולפ לע

myןתנוי 'רכ ןל אריבס ימ המלש לע והולאש *) 
 אלא וניא wen המלש רמואה לכ ?CY תבש) רמאד
 המהב המב 'פב 'מגב ןניסרגדכ (''וכו העוט
 b" ("ירא T5 העורה ליצהל anb ,(ל"גה תבש)
 6 טייק בי ןל אריבס co דוד דימ mms ליצהל
 אוהש ברה םוקמב באוי ונייה רימלתל דובכ ;יקלוח
 וניא .באוי ינודאו א" ^ 27( רמאש ינפמו דוד
 ןיקלוח ps אמלד וא וליצהל ןתינו תוכלמב ררומ
 אוה תוכלמב דרומו ברה םוקמב דימלתל רובכ
 השבכה לע אלא ינותלאש אלש המוד ןהל רמא
 עבש תב 'יפ ליצהל והמ השככה תאו ול ורמא
 'פב ןתנוי 'ר רמאד אה ןל אריבס ימ דוד דימ
 תיב תמחלמל אצויה לכ ('' (.ו"ג תבש) המהב המב
 תכל טג ןתנ הירואו ותשאל ןתונ תותירכ טג דוד
 ה"יחא]* (G0 תומבי תפסות שירב הז "עבש
 תופסותב כ"ג אבוהו 'מויב ח"ר en" קתעוה הז לכ
 ראות םש ינולפ (b^ .ש"ע ^m םשב םש 'מוי

 &b3 תויסומלופב וחרב םינהכ ינש ד"עס ב'מד
 :'ל 'וכרב אכלמד אסומלופ ןכו ל"נה 'ילוח ז"עב
 "ישארבל 'א י"רתבו ל'נה 'גרתב ןיסומלופ ץובקהו

ve ybןכו הנחמו אכצו ליח אוה סומלופ ןינע  
 ירמב) ^g3y Q ,ו"כ יב vn» 5m ppt 'ע וקיתעה

 איש) הנחמ ג'ל ,ביכ עשוהי יה ,ידיכ יירבד ; ויל ,איל

 — ^w) ו"כ 'ב mp ךודנ (ד"כ ,יה ב"ש .'א ,היכ

 סיטסימילופ ^n םשב 5*'2 איבה סוטמלפ 'עבו
 רקיע הז ןיא יכ םש יתוריעה רבכו 227 ןויצמ

^anןויכ ח"ר לבא  "boוקיתעה ןכו ₪626.16  
 ; יב ,'ג mye n^ "b א"ש) המחלמ שיא םינקזה 'ע

vmידמב) המחלמ ישנא ('ג ,ח"כ יא  né» aesבימ . 

 אסומלופד ,אפומלפד ירבנ )75 cn ,יב 33 ;טימ
 ע"ייע אקסומרפד ל"צו ס"מ Ux מ"ב ם"ש 53

 -- [אקסמפ

 -Ober אבצ רש 000% י"למ) סּוכרַמְלּפ
(eldherrהכיא  תליגמב  "mnoה"רב  

Comםירכ םושל  aes pm?סוכרמילופ "כ  ') 
 ךלמה חלש (ס'ק ín יקיספ יבושד 'תקיספב
 שיא תואמ עבראו .('הבירחהל דחא סוכרמילופ

Wayא) י"רת ('ז ובל יישארב) ' Cmןירבג האמ עבראו  
 שרושחא ךלמה רמאיו 'גותב .הימע ןיכרמלופ
 ריבעא rom) רתפאל sv יגית הכלמה רתסאל
 ןינע ולא 'ג b^ 6. ןיכרמילופו ןינומגה ךינימ
 י"לב p" ב"א) -- םילייח ירשו ןינוטלש ןה דחא
 Tw םגו ב"ר םע pum הייחא]* (אבצ רש

pooץבוקב רשא י'כ  viריעה םאטשרעבלאה  
 הלמה יכ וכרד השעי תמאהו 5m וניבר דגנ ןוכנל
 ןמו המחלמ ונינעש oie oio ןמ תבכרומ איהו י"ל
 יירבד) ביוא תוערפ שארמ ,כ"ע רש BU" סּוכְרַא

6m aןוהיכרמלופ ןוהירוביג ישיר ןמ 'ב י"רת . 
 סוכרמילפ b'y םיקירסילכ ז"יש 'פ וניזאה ירפסב

yyםיקיר םילכ  uos rmלבא  yvyןיכריליכ  
ee)ב"סקתת 'ר הכרבה 'קליב סוכרמלופ לבא (ה"לר  
D'yסוטימלופ  iyw  )פלמיטוס yy)ייגמש  "pov 

 יקליבו qn דחא ןינע ולא 'ג יכ וניבר ש"מל היאר

 שיר ירפסב ןוכנ אוהש ומכו 'תקיספד סוכולמורפ תחת רעבאב שייר יחה ברה ןכ mun הפיו )* .סוכ המילפ ג"ונב )!
 גייונב (* .םש עשוה יישרבו בילקתו זייקת 5 עשוה אילרת יר רומא יקליבו ח'יעק יר יס אראו 'קליבו אלק יפ קלב
 םינושארה עיפדב יכ סוכרמלפו רטנמלפ סוטמלפ oy ליר (+ .ןיכרמילופ לי'צ ןיכירומלופ 'א sn nm ינש יוגרתבו ןיכרמלופ

 3555 ןוליפומירפ הגהה דוע םשו 11 שייטע סעלרעפו םואיפריימו עגנאקור יייע )5  .יחכונה 'ע cons ךרענ סומלופ יע
primipilusונכרצוה אלו  x3 )* .eenturio (5 .móט"ק ייכב \* .בר רמא הדוהי בר רמא  pm?ןתנוי חיר ייפב םג לבא  

 אירטהו אילקשה ?^ny N אימ קוספה םג איבה ימויב חיירו (* .ןתנוי רייא ינמחנ רב לאומש ריא םשו Dy תבשב היכו

 ל"צכו !Y bb "na 'תפסותמ חכומ וניבר תקתעהכ לבא יכו השבכ ליצהל המ ייא nó םדוק n's ייפב ,!" .עטקמ וכיברו
 "My יט תובותכ 'תכפממ ייאר איבה no 'יפבו ('' .חייר ייפב
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 הלמ לע ןויכו b" אוהש רמח 'עב ב'ר ריעה רבכו
 folium) ר"לכ ומכ) הלע י"לב התארוה םצעו ל"נה
 ,איי ,יח ;יז יג יישארב) הלע הככ וקיתעה םינקזה 'עו

sw "onnיג  onovבוט םחירש םיבשע ונינע דועו  
Uy2'3 'רקיו ארפסב הזמו רמח 'עב ב"ר bישרפ  

 ד"בארה !b^ ןוליפב םינפג ילע . , ברעמה 3^
 ("C3 תבש 'סמב ןנירמאדכ תוקרי ינימ לש םוניכ

amemםינפג ילעו ןוליפד  pevכ'ע וילעל  
 םינפג ילע "יא יתיאר רשא הער שי 'פ ר"להקבו
 םינפנ ילע p'b3 יתיאר הז םג 'פב לבא ןוילפב
 תובותכ הזמו mro" םשוב וגינע דועו .ןילפלפב
 ףסאו אנדל א"ייע ןוליפ ומכ אוהו אליפ ב'ער ז'ע

Uy pne ^bע"לבו 00486000 ןוריתאבלמ  
 גאבה סיטב הימ afe  ןיצקוע םיבמרהל (nobi ק-כ\

5m269 ףעלל צ'נלפ 'ייע (גראס . yy my 
 — n] ןלפ

 רעשו nnb םלוא xwv "bs nbe — ןלפ
(Vorsaal, Portal(חיימפ) ןילא אריו שירב 322  

 ) םוקמ p^ היה שלופמ וניבא םהרבא לש ונולפ
byז"ם  OU PDהלכ רשאכ יהיו  ipm 

 'תקיספב mnm שלופמ wis קחצי לש (' ונולפ
 ינעירות cep דצ כירד יתקיספ) םכל םתחקלו
 ה"בקה eb דוד רמא Core "ילהת pem תרוא

nmשלופמ ןוליפ הזיא ינעידוה םימלועה לכ  
 : םימיב אב OUO ,('ם 'פ ר"בב .(*אובל ריתעל
 שלופמ םוקמ 'ולכ אבה םלועה ייחל שלופמ ןוליפב
 (רעשו רצח םלוא י"לב p^ ב"א) — ('רשי חרואו
 תארוה ןכתת ל"נה מ"כבו ב"ר תעדהנוכנ ה"יחא]*
 ןויצב אבה 'עב ןכתת רעשו חתפ תארוהו םלוא
 | כ יו רב יושארב) חתפ םינקזה "עו חים .ל"קיומ
 ; זיי ^ab n ייטפוש) pw» )5 'דיי ;ב"ל ,יח ,יו

"m3וי'כ 'א , mUAQy Q^םג לבא  "m gbז ,'ג יב ') 

 יתייה ב'רו wu 'יפ ילולו .תיבה אובמ ותויהב
 שלופמ ןולופו קחצי לשו א"א לש ונולופ שרפמ

(Ye =( ןלפ - job אנש 

 םש ריכזהל הצור וניא רבדמהש םוקמל וא םדאל
"wbמ"לבו  nm)איכ איש .א ,יד  C)רבוחמ  Dy 

 שיא .ב"מ 'דהנס y" דרפנב םג ל"זרדבו ינומלא
 .א"מ םש :בייח התא ינולפ שיא יאכז התא ינולפ
 ךיתשדיק .ה"ס vp .ינולפו ינולפ ינפב האלהו
 ינב ד"ע ג"סד ג"פ ישוריק 'ורי ,ינולפו ינולפ ינפב
 'תפסות ,ינולפ ץפח לוטיו ינולפ רבד השעי ינולפ
 המ ז"פ ק"ב 'פסות ,ינולפ לש ומשא ב"פר 'וריזנ
 ז"על ןישוע ךכ nri תבש הבקנלו cabe הז
 av ,תינולפ השא ד"פר תומבי 'תפסות ,תינולפ
 אתיִנְלִפ ,ןֶלְפ ס"לבו mans תינלפ .א"כד ו"פ הטופס
 ny שי 'פ ר"להקב ןלפ רתא n"b ר"קיוב ה'כו
 ןלפ pub הובגמ םג 'פ םשו ןלפ רתב ןלפ קוספ
 nv" .ןלפד הירב vp vos v "יעיבש 'וריב

"byג'סד ג'פ 'ישודיק 'ורי ,ןלפ םויב .ו"ד ד"פ  
 תינלפ תנא ךיל שדקמ ןלפ רב ןלפ אנא ר"ע

màאדה ןיא ג'ע א"לד ז"פ תובותכ 'שורי ,ןלפ  
 .ב"יק nob" ,'וכו הלעב ינלפ ןידהל יבסת תינלפ
 ^33 ל"צו אינלפ רב םש ןכו אתינלפ רב אינלפ
 ס"ש י"בב pw m אתינלפ רב פ"א ס"ש י"כ
 פיד (y ינולפ ינולפ ת"האבו אינלפ אינלפ פ"א

qomינמלפל ,אינלפ ינבמ דח ב'ער ט"פ 'יטינ  
 .א"צפר ר"ב היינלפל רמא אנוה בר Gn sn לאינד)
 vens .ינומלא ע"ייע הלע .זעובו 'פ הבר תור
 שי אתינלפ םישדח 'ג הל שי אתינלפ : וזחא 'פ
 — [ז"'חא אבה ע"ייע ח"טפ ר"ב ןלפ -- םישדח 'ד הל

 םיחרפ quXXtov, 6000 "bs ןוליפ — ןלפ
 Laubwerk, Gewürz) בוט חיר לש םיבשעו

 רבכ (גיעס טיס ייטיג :ביס תבש) ןוליפד .אתרמוח
^Bרמח 'עב , nons].ע"ייע  amaה"לת  

 'עה mb כ"ג 'חרכומ רשא יתאבהש י"כה ^3 יפכ
 םימשב אלוממ םש 'יפהו ל"גה 'ע לע זמורש ינפמ
 אליפד 'גרת הלולב לש p^ לע ךמוס םיברועמ
 ש"מו m op y'"y אוה רחא pay 'גרתה הז לבא

yi (!םילמרד  aen)לש םוקמ שוריפב ר''בב וניבר סרג (דיינק  wwרפסב וניבר אצמש ירה היה שלופמ  "nwםוקמ  
 שלופמ םהרבא לש םוקמ יטלפ bn םש ייאד זיראפ ר"ב י"כב יתאצמ הרעשהה וזל תיתפומ היארו ונולפ רחא רפסבו
 תואסריג יתש וברעתנש ירה 'וכו א"א לש םוקמ ונולפ 5n ונ תויתואמ שבושמ יטלפ תלמב cb יכ קפס ילצא ןיאו

vas inimיאודבו אא לש ן לפ ל ה א  nónןלפ תלמ לע תורוהל המינפ האב ןוילגמ להא  ne"יכ הגהה ילעב ןויכ  

 םילמרד y/"yy ןולוופ עייייע יצמא 'ורו vor להוא "פ ונרו לו ו 5 ביפ יר אריו יקליה ייגכ בוט רתוי וא ונולפ ןינע תמאב

 יכ חכומ  םוקמ וניבר ייפש (nob דחנימ ךרעב בותכ דועו ונולוופ לצו א"א לש ונוולפ oan ium קיהעב םגו שימו
 שלופמ םוקמ שלופמ ןוליפ b" (הטמל (my ט"נפ ר"במ ןויצב Di לבא איא לש ומוקמ "אד א'ס י"פע קר ייפ אוה
 י"ב לכב ללכנ ןכו ומצע ינפב ךרע ול יתדחי אלו להואה ינפל nw כ"ג ייפש דסט\שץ יילמ אוהש רמול ונכרצוהו

 .וגולופ ו"טק יר תודלות יקליבו ונויליפ ג'ונב (* .ויס םיטב עיפדבו ב"ה ייכב ןוכנ ה"כ won םינויצה Dy ע"פדו

 י"פב 3^2 יתאצמ אל לבא ירסומ וחק 'פב םינהכה לא רומאב רייקיובו : ךורעב תויהל qux ילואו ל"פר ריקיוב היכו (+

quyונינפל (* .א"ס סייטב ע"פדבו בייהו ט"ק יייכב ןוכנ ה"כ (* .אבה םלוע ייחל רייקיובו 'קיספב (5 .י"ת רשא  Pw33 " 

 ,יתכראה םשו p) ,ג"ח) poss עייייע תרחא



 "יא ד"פר "*"73 'תפסותבו .'עה שארב 'מושרה
 וניכר לש אינלפ אוה אוהו אימלפ 'פריא "22
 הזמו .איילנמפ yy דועו ,אילמפ 'פסותב 3^2
 עלב 'פ ר"כיאמ ז"'חאש 'עב וניבראיבהש המ ןינעה
 ותרומתב'יא .ט"סד ר"פ ipn" 'וריבו ןוניליפ ירכומ
 ןכו טפ\66 אוה Nm סנלפ ל"צו סגלפ יגרוא
 יר םנולפב ריתהל wb :07'23 י'פס "17 'וריב
 ןב עשוהי 'ר סנולפב ןיריתמ ןנחוי 'ר םשב והבא
 יושעה שובלמ אוה 'יפ ע'הקו סנולפב ריתה יול
 אוהש ןוכנהו כ"ע ופוגמ תצקו ושאר וב תוסכל
 ע"ייעו רומאכ םיכרי דע וינתממ וב תוסכל שובלמ
 אוהש ל"נ םניפה ד"פפ ר'בב -- ע"ומב סנולפ

 — [סניפ ע"ייע סלניפ וא סנליפ ןמ עוטק

 ר"לב ףש6): י"למ םדוקה yo pine =) ןינלפ
paenulaםיסנכמ ןימ  Tyיוסכו הפיטע ר"לב  

(Umhang, Hülleסורה ךומסב ביעי הכיא תליגמב  
 אלדגמ בויה ןוניליפ ירכומ לש תויונח b^ ותרבעב
 ,(תואחסונב תרחא אסריג שי ב"א) -- ידו לפ "5
 בו עלב פ'פ ר"כיא 'רדמה ןושל הזו הי"יחא]*
 תורהט ירכומ לש תויונח תואמ 'ג רמא אנוה
 ינרוא לש mss שלשו אייעבצד אלדגמב ויה
 יונשבו רדסה ךפיהבו ארמנ רפכב ויה תוכו רפ

^sימלשוריב  "ynןנחוי ר"א א'עס ט"סד ר'פ  
 לדגמב ויה סגלפ יגרוא לש תט"ונח םינומ ש
 ירכומ לש תויונח םינומש אב רב הייח ר"א אייעבצ
 ר"כיאב סרג וניברש הארנו ארמ'א רפכב ויה תורהט
 היה [סנלפ ל"צ] (סגלפ) תחת קר 'שוריב "יאדכ
 nns תעדל םהיתש ר"עפלו ןוניליפ וניבר ירפסב
 לקשמב ןוניליפו ינוי לקשמב אוה סנלפ יכ ונוויכ
 אוה יכ בשח וניבר יכ חכומ זעלהמ לבא ,ימרא
 ידולפ אוהו תכורפו יוסכו הפיטע 'יפש ל"נה ר"למ
 תופטעמו םיקד םיפיעצ velletti וא velluzzi ט"יאלב

mp?י"כב קר "יא ידולפ "גו  B'pיא ע"פרבו ' 
 — nme] ול ןיאו ילוריפ eom י"כבו ילודיפ

 'שורי (אינלפ yi 'מושרה י'למ) םֶנְולְּפ ₪
 ייפ הסרואמה הרענ קרפ 'ירדנד

 תנותכ ןימ י"לב b^ םנולפב ריתהל wm (ב"טד
 היה pw אינלפ 'עב b^ רבכ ה"יחא]* <  .ןטק

itיכ ואיבהל  pibe nosאוה ינווי לקשמ  
 ל"מרו הזל םדוקה 'עב רומאכ ימרא לקשמ אינלפו
 ולאכ הזל םדוקה qn םע 'עה m רבחמ היה

 — en] וניבר ירבד

teא = שש שי צי יב  

 yi» "em — ןוליפ =) ןלפ בנש

 ןלוופ 'עב המושרה Um" י"למ  ונולוופ 'קלי 'יגכ
ym1 הרעההב הטמלו ש"ע סילמרד [ — 

 רעשו nnb ^b "bi םרוקה vs pios =) ןלפ
(Thor, Eingangתאז ר"קיוב  mnnרוכזו 'פ  

 Cn 3^ ילהק) ומלוע תיב לא םדאה ךלוה יכ (ח"יפ)
 הווש דחא לכ דחא ןוליפב ןיסנכנ ןלוכש י"פעא
 שאר לש oo ונייה nns אליפ א"ס .ודובכ יפל
 y3' 155 ימולכ ה"יחא]* ,רעש אוהו קרפה
 ר"להקבו ש"ע ח"יפ ר'קיו "יג יתנמיפ םשו 'ד לפ
 תמאבו ןוליפל ל"צו ןליפל nns דכ תדלל ny 'פ
 'ע וקיתעה ןכו יליפו ןוליפ םה םינינע יבורקמ
 mn י"ע Di wuÀoY "y םג רעשו חתפ םינקז

 — ]* bb 'עו םדוקה ע"ייע
 (ש'ע 'ב ןלפ v לש אוה אוה ןוליִּפ 155

 תעונש 'שרפב [ארפסב ל"צ] ('('רפסב)
 םינפג ילע x5 פרש'  ^G קרפ «ap ןודקפה

 noy לש יללכ mw י'לב p^ ב'א) — ןוליפב
 ויהו דמחנו רקי םשב לש הלעל ןכ וארק טרפבו
 רנכ ה"יחא]* .[פג ילעב ותוא םיפייזמ

"neveםשליכ 'ב ןלפ 'עב לכה  Twוניברו  
 'גרת 'למ ןוליפד ארמוח 'יפ אוה יכ ךלה ותטשל
 yas לע גישמ אוהש השק ב'ר לע לבא רומאכ
 המ 'ב ןלפ 'עב ריעהל ול היה כ'או 'ט רמח 'עב
 — phyllon] ר"למ b" אראליד ד"רו .ןאכ ףיסוהש

 Ay ןיסדנרפ ל"צ ןיסרדנלפ »
 00086, ,QeAóvtov 096- 'צמאה "למ אָיְנְלִּפ

 שובלמ אוה 591 סואיסרימ "יע עצם
 eine Art Kniehosen) םיכרי דע םינתממ ןוילע
 אילפנא 6הינ 777( קריה ןמ רדונה 'פד ג'רב
 a'yo) 2^ הדכ) דיה לכ 'פד ג"רב .םיסנכמו C אינלפו
 לש mob ןימכ pev ןה המל םינהכ יסנכמ
 דע הלעמל ןישרפ לש (' אינלמפ א"ס .ןישרפ
 ב'א) — ןיצנש ןהל שיו םיכרי דע הטמל םינתמ
 ,(םיסנכמ ר"לב הלמה 'יפו אילנימיפ סורגל שי
 'צמא י"לב ןכו feminalia ר"לל «jv הייחא]*

La594 סואיסריימ) (0.///00ע022/206 ימיו ו ( 

nmiר"למ  Tv femen (femur)תצק תעדלו  ja 
feminaלש םוקמ ותוא הסכמש רונס 'ולכ השא  

 רוניס אינלמפ םש הדנב י"שריפש המ הזו (*השא
 Gurt, poureeint = [ט'נייצרופ ל"צ] (ט"ניגרופ)

 :3^ תבשב wb" 'ייע וב mam .איהש רוניס

 = א"לב עצרוש ב"נש p'ny זעול ןכו רוניס ה"ד
vun "3123 -- 8י"למ תירקיע אינלפ  

 .רעללעשל suy "y (+ .ונינפל היכו (* .אינילפו גיונב (* .ירפסב ס"טב ע"פדבו b/p י"כב הייכ ('
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  — D*jos "E(אסליפ — םלפ |פולסא[  | 353

 'הל טפשמ ינזאמו סלפ «Crbb soy בשיו שירב
 ןידושח תרמא התא npn ל'א א" one ילשמ)
 (*ןיטחוש הלקלקה תעשב 'יפא יחה jb רבא לע
 תרמא ,םיזע ריעש וטחשיו (איל ,ז"ל 'ישארב) ביתכד
 דבעל םידבע ןתוא ןירוקו תוחפשה ינבב ןילזלזמ
 ןהיניע ןילות תרמא 0^ (svp cnm ףסוי רכמג
 אשתו ('בודה תא ךב mus ינא ץראה תונבב
 ןוהיתלת לע 'וכו יז ,טיל vem וינודא תשא
 רומג ל"ר היחא]* D'Y ינזאמו סלפ דכלנ
 ינבא b5 והשעמ 'הל טפשמ ינזאמו סלפ קוספה
 יייעו קוספה שאר קר 'דמבו ימלשוריב ה"כו סיכ

 — nw] ילשמב י"שריפ

 ר"לבו 6036 י"למ [אפלופ] אפליפ =) םלפ
D» ^b follisהיהש ךרעב הנושמ היה ויושו  

 .der Beutel Gold od ףסכ לש וא בהז לש סיכ
(Silberיאמ 6זימ ם"ב) ןומיסא 'מכב בהזה 'פב  
neosןומיסא 'עב 'ייע ("[אסלופ ל"צ] (אסליפ) . 

 סוליפ ןירשע 'גרת )^ י'ד 'קזחי) םויל לקש םירשע
 הקוקח וב רשא לקש י"לב b" ב'א) — אמויל
 הייחא]* .(םינויה לצא המכחה תלעב םלפ תרוצ
 bn ורקיעש ןוכנהו Can pum הז םעט תניתנ
 הלמה הבתכנ Tw ט6046 ינויל לאשוהו םיכ 'יפש
 1011628 ר"לב ןכו 0% 06000 0006 0

"Uy folleronתועבטמ ןינעבו סואיסריימו עגנאקוד  
 !m רותפכבו .רלפ ע"ייעו 82 ןאמרעקוצ 'הל
 לש «vw תלבגהב ךיראה 63 דועו 62 דצ ז"טפ
 תבשבו 5/33 י"שריפ איבהו ש"ע אסולפ ,סולפ
 ףיסוהו אסולפ פ"וכבו אסלופ הל דבעיל  ,ה"ס
 אלא mw וניאש ש"ע לקשמ אפולפ מ"יו רמול
 'למ אוהו הב לוקשל ךרדש ינפמ וא ףסכ ולקשמ
 bs" .אוהש ונממ «noy כ"ע םירה סלפב לקשו
 yy »5 ע"לב ןכו 60036 אוהש תצק תעדו ^"
 ^ היתתניא היל am^ זילפ ר'קיו ץובקהו ,ןומיסא
 אקוש ןמ םולכ ךינבל ןיבז קופ ול רמא ןיסלופ
 תכ 'עבו רלפ ע'ייע רלופ הז תחת s^ בורלו 'וכו
 אסלופ ל"נה תבשד הז וניבו B (''ר יב'ח) אערא
 ןירוק לאעמשי 'לב ןכש תשוחנ לש עבטמ 'מולכ
 יאצוה םינואגה תבושת ןכ םג יייע) כ"ע סלפ רלופל

 לבא "v אסלופ 'סריגה (cp | ,(28 רצ יככרה
cunaגרתב ןכו 'קזחימ 'גרת ליעל "יע ר"ויב ' | 

DM EP Tar "ירו יש 

 גנש

(Planet, Wandelstern zxvág *bt) 0355 E^». 

 דציכ :ךתמוק תאז 'פ ש"הש שרדמ
 סינלפ ןימכ רמוא רזעילא 'ר רואה םהל השענ
 רמוא ןועמש 'רו תכל יבכוכל יללכ םש י"לב "יס

  peaךז רוא י"לב ^5 ('יגווא  vnmשמש רואכ
^b וצ ימוחנת) וצ 'פ ונדמליב ןכו איה הנוכנ "ג וזו 

  62םניאו םיריאמ םיבכוכהו ינלפ אידהב בותכ
 ףיסומ ןועמש 'רו רואה ףוש אל ןכל םיפרוש
 שמש יצח יכ רונתל םתוא םיליטמה תפירשל םעט

 .וריעבי קוחרמל  nonwjונינפל ר"שהשב
 יתוריעה רבכו סנלט  niךרעה  (05 Umאוה יכ
 ל"נה וצ 'מוחנתבו ב"ר 'יגכ ל"צו ס"מ  ^w'יינלפ

y'"y אייקנוליפ 'יגבו ושוריפב העט ףסוי yy פבו' 
 היטלפ 'יגה 'ג 'יס וצ ןשיה 'מוחנתבו — ז'חא אבה

  nen[סינלפ אוה אוהו היטנלפ ב"שר והיגה —
qUo- "bb איקיינוליפ = אייקנוליפ =) קנלפ 
(Zank = Sireitsucht תקולחמ פא 
(«^ ^D אראו 020 הערפ םכי לע רבדי ^5 ונדמליב 

 ארוקה לכ  pbשי אייקנוליפ אמש רובס הז
(^ Y ייעשי) השעא יצפח לכו םוקת יתצע הלעמל 
D'DN | איקנוליפ תקולחמ י"ל'). ^p וכו' 

  ^s "mnaאראו ןשיה 'מוחנתבו איקינוליפ ןוכנל
  ^pאינולקפ א"י  nen'ייעו איקנוליפ ל"ומ והיגה 273
 עירזת 'וחגתב ב"שר ש"מ  ^Dג'נ תוא 36 דצ 'ט —
^x) וז 2's5 ox ארקנילפ ט"טב ט"פר ר"משבו 

 תועטו ךורעב ג'הכש בתכו וינפל תחנומ תשבושמה
 "יא הלמה וזו םיתעבש תקקוזמ ךורעה "ג יכ אוה

 א"פ 'ד םשו ;'ד 'יס ד"פ 'ב םייבקמ ירפסב  "Dו'כ ;

  oemונממ לעפהו ה"כ 'יפ 'ה  QOoveuxéoהלמה וזבו
 רחתת םינקזה 'ע וקיתעה  15 ^nmקיתעה ןכו +'א

— [Q^ my םש) תורמל םוכמוס 
  ^p no» D95תושע םוט לכשב לקש 337

  wügenסֶלּפ םשהו  CWageןיקשמב ק"פב

 דחא בותכ (איעס יט קימ) םישנ ןיאשונ ןיא 'מגב
 דחא בותכו ךילגר לגעמ סלפ )3 ^ ילשמ רמוא
 לגעמ סלפ 'יפ סלפת ןפ םייה חרוא (' ,'ה פש) רמוא
 השעו הלודג הוצמ וז יא הארו תוצמה לוקש

 ביתכו התוא  misםייח  jbלוקשת אל 'ולכ סלפת
 רשפא אישק אל הלודגה ינפמ הנטקה חינתו

 הנטק תושעל  ^yהלודגה השעו הנטקה חנה םירחא
 ( owר"בב .6.ךדיל האבה הנושארה השע ואל

 אלא םניא ג"ונב (+ .שיע יישרל סחוימב היכו (* .אייקוליפ Deui ר"פדב )? .ף"וקב ביר סרג יקווא ym «Uf יילב (

 ינא ךכ א"ער זיטד איפ האיפ יוריבו הטיחשב אלא וניא דינקתת 'ר ילשמ יקליבו מ"ק 'ר sem pou היכו ןיטחוש

 ישוריב (* qnm שוחטין  -««'q | ןהילע חוכומ .ךל איוגתמ אבוד אה וגינפל n/3 ןומיפא ys היכו )^
 .פ% דזט םוקמב לייצכ ח"ער (vna 6% שייע זוז יעב 2 ייפש ךרדכ אוהו (* .ח'יר 'יפבו
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 7 (אָּולִּפ — bbb — !אסלופו (אסליפ =)|םלפ | דנש

Pelusium = 1מג00- ןמ ראות ןיָסּוליִפ =) סלפ מ'בכ י"שר "יפ] m — הליבד סליפ 3^ יל ww 
ctvוניברו םירצמב ריע  ^bפב (א"עב ' 

sewשובל ויה רחשב (:ד'ל 'מי) הנוממה םהל  
 םהינש ןייודנהו ןיסוליפ, 'יפ הנמ ב"י לש ןיסוליפ
 ריעב השענה שובלמ ב'א) -- "ןוי 'לב שובלמ
 שוכלמ ןיודנה ןכו םירצמב איה רשא ןיסוליפ
 ץוב חכשל וגילפה םיבתכמח לכו אידנהב יושע
 קיתעה וניבר ה"יחא]* | .(ולא םיזוחמב לדגה
 ל"ומה קר ןוי תלמ "ל םשו ח'ר eb" ושוריפ
 תמאבו (ךוועמ ילוא) ומילשה gem ס"שב

obפ"לב ןוילע שובלמ אוה  Cיכ ןוכנה לבא  
 ב'ר תעדכ וארקנ םריע םש לע הלאה םישובלמה
 וניבר יגכ הפיה 'יגו (ב'כר (m יודנה ע"ייע הפיה
 י"שרבו 'זיפ 'וינשמבו 'וריבו פ"ש י"כב ה"כו ח"רו
 ןיסוליפ ל"צו ןיסולפ ג"ונבו 'מגב הנשמה ןויצב
 כ"'ע הלועמו בושח אוהש ןיסוליפ תנידמ י"שריפו
 ראותהו .ז"חא אכה ךרעבש אסוליפ איה איהו
 סואינילפ בתכו pelusiaeus. דועו pelusius ונממ
 -Aegiptio lino Quatuor ibi genera: Tani 'ג ,ט"י

minimum firmitatis pluri-ראבל ףיסוהו  ticum. 

mum lueri ac Pelusiacum.. cum regi- 

onum nominibus in quibus nascunturץובש ירה  

 יפויב הלועמ אוהו ארקנ ל"נה vy ש"ע ןיסוליפ
 "ג יפכ םש 'מויב ה"נכו .קוזיחל אלו רודהבו
 רחשב א'כהו ו"ופדב 'מגב הנשמה ןויצבו 'שוריה
 רשע הנומש לש ןיפוליפ (םיסוליפ) שובל היה
 'ורי .א"עקת זמר D' תומ ns" 'קליב ה"כו הנמ

ovד"ע מ'ד ג"פ  pieהפי ןיסוליפ לש ינש  jp 
 D7' ס"שב כ'ג יא ןיודנה 'יגו ןיודנה לש ןושארה
 רתי נ"שו יודנה ע"ייעו ןייודנה «imi יתשנבנב
 143 דצ א'צר D^ םינואגה 'ושתב !p" -- םייונשה

 -- [866 דצבו יבכרה 'צוהב

 mb םדוקה 'עבש תירצמה vy spe =) סלפ
Vy) תירט 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב CPelusium 

 .אימפסאמו אסוליפמ אלא ןיאב ןניא ןתקזח (.ט"ל
 ירמב) (* םסמערמ ועסיו אסוליפ י"רת ססמער

 — ]* bbb 'עבו ש"ע sus אסלופ ,ז"מ

pop25 עילמ)  gm»ץלפ םע  nn "sםינשל  
'D3 Gerschneiden, — reissen —לגרה דציכ  

 לכאד ארמח אוהה (ג'עס (b^ p's ןשה דציכ 'מגב

 ה"יחא]* .לפה רביש b^ .אלסל היסלפו אמהנ

 וסעל היסלפ b^ י"שרו לסה וינשב ךתח e^ ח"רו
 רקיעה אוה א"לו כ"ע יתעמש אלו וקרס א"ל
 אלס יסולפל ימנ היחרוא םש «nr ל"נה ע"למו

 — [פילפ רדהו ליכאד

 -das Sehwin הפנה ;Aci י"למ אָסְלּופ =) םלפ
mun» וב תוכהל הטמה תפנה אוהו) gen 

 ןילעופה תא רכושה 'פהד ( sוהויתא (:היפ
 כ"הוי 'פב .ארונד יסלופ ןיתיש והויחמו והילאל

 יפוי)הליכאברוסא'מגב  Grלאיובגל ואיצוהה
(*pbib ןיתיש והויחמו דוגופה ירוחאמ 

  (Cg 123'פב  prit psאלו'מגב
 6 G'e oun) 535353ןווטטימל הוקפ א

 ירותאמ  CT325mןיתויש ההויהמו
 ארונד יפלופ  ^bןיטושה ןוגכ יסלופ

 שיש םולשו סח, ןואגה 'יפ ,ןינוטלשה ןהב ןיכמש
 שיש עשילאל תוארהל אלא ןורטטמל ןיד וילע

(r5 וילע אוהש ןודא ול"*). מ"ב) בהזה 'פד ג"רב 
 יול הוה יא '(  wnארונד יסלופ ךפאל קיפמ —

 ב'א)  "bר"לל ןויכ ה"יחא]* — .(חכב הכמ ר"לב
  pulsusןושל ןיב ר"ל איבהש השק תצק לבא

 ארונד יפלופ ןיתיש והויחמ ל"נה רמאמב 'ימרא
 ל"נה י"ל אוהש ל'נ ןכ ינפמו  ^bטושה תפנה

Ruthen = א"לב j"bw זעול ב"גש ק"העו הלקמ וא 
 ה"פ מ"ב י"שרו :  ^bל'נה 'מויבו תוקלמ תטבח

 'ייע) רוע לש תולקמ  (Cvלקמ תכמ ל"נה 'גיגחבו
 י"דאנוטשב =   Stockschlüge, bastonnadeילולו

 ארזפ אוה אוה ילוא אסלופ יכ רמוא יתייה יתארי
 פ"לב 'יפש (גוהנכ דיימלב ש"רה ףוליחבו תויתואה ךפהב)

 — [רזפ ע"ייע bmi לקמ

nes )'לכ והוסינכהו ורזח יתשנבנב ידבו איליזאב ס"שב רוזנעצה ןמ טמשנו ריפדב ה"כ (?  .יסליפ ע"פדבו ייכב  
 ןיתיש והוכהו ייא םייש ייכבו שדחה "wo ס"שב ספדנ םשמו "א י'עבו םויה דע תינש טמשנ ןאמרעב ידבו רמאמה
 ארוגד יסלופ jb טמשנ עיפדבו ךורע יייכ לכב הייכ )5 .םישב ייל )5 .דיניב ס"שבו quy ייכב היכו (5 .רוא לש םיסלופ
 ןואגה כ'יאו יגיגחב ח 'ר ייפמ קתעוה כ"ע (* .איבגמ ףידע םכחהו הזב שיגרה רבכ ביירגהו ינש ארונד יסלופ דע ןושאר

sn wmהז לכק ח"ר םג ילואו חיר  "enןכו ג"הרמ  n»ינליוו סישב חייר ייפ םע הלוע וניבר ייפש שיש ינבא 'עמ  

oanדיי : poםשב שרפמב י"עב היכו ןואג יאה בר ייפ הז ףיסוהו תצק ביחרה וניבר  rm)ינדא לע ח"ר ירברש ירה  

 םאטשרעבלאה ייכ ץבוקב v3 מ"עב (5 .יב סלפ יעמו א"עב ייפ .זימ מ"בב קר )9 .אכה my ג"ונב )7 .ועבטה ?i'm ייפ

 .בובח ןינעט אוהש יל רמוא יבלו שובלמ ןושל תארוהב יתאצמ אלו יתעגי ןיסולפ nón ליזו qun 'עב sins לעב בתכ
von1? ,םינפב רומאכ םא יכ שובלמ תארוהב ייל וגיא תמאבו כ"ע ןיביבח ןיסולפ ייפ היהיו סוליפ ( m/3ריפדבו י"כב ןוכנ , 

 ,ר"פרו Vin ייג qnn ןכל םדוקה קוספ וניבר חינה המלו וירחאש קוספ הז לבא ססמערמ לארשי ינב ועסיו ו"ופדב לבא
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 $55  (םופוסוליפ — הפוסולפ — (אָסּוליִּפ — סלפ

(geformt, erdichtet 766v י'למ) ןּוטְסֶלּפ t 

  yy,רתסלפ

q&anAoc, qaoíoAoc, qac/oXoc י"למ) סולסלפ 

eine Art phaselus, phaseolus y 53 

  (Bohnenםיאלכ שירב ( wbתינמושהו םושה (ג'מ
 סולסלפהו םומרותה לוצלצבהו לצבהו  ^bםוש

bw לצב לוצלצב 6 רבדמ לש םושו סדרפ לש 
 לש סומרות סולסלפ ("[סררפ לש סומרות] רבדמ

salvatico ה"יחא]* .ו"קטבלס זעלבו רבדמ 
  ^bןולופפורדניד י"לב דוע ףיסוה מ"ב י"רהמ =

  evOpoge nocדמלו םירפסב אצמנ אל אוהו
 רחא ףסותינ  n'enש"ירה ףסונ תוינמור ןושלבו

  '"y ífrisol frisuelo, frejolצ"נלפפ ףעל 395
 סולסולפ — .חעומרפ ע"ייע ימלשוריה 'יפ ןינעבו

— [rns אבה yvy וריב ד"מ' b ז"ע 'וריב 

Philo- סוג6600% י"למ סופוסוליּפ =) הפוסולפ 
  soph, philosophus'פד ג"רב (ב"ר 'ייע

mm" הפוסולפ אוהה GUyD זיטק תבש) יבתכ לכ 
 לאילמג ןברד .היתובבשב  nnn "beםיבכוכב —

 י"לב ^6 ב'א)  ^omרקוחו המכחה בהוא שיא
  man,(ףסלפתה לעפה ונב םישרפמהו םירבדה

 ןושלה ביטב יקב ודיש ימו ה"יחא]*  "xnעדי
 איפוס ןמו סוליפ ןמ בכרוהש  ^bהמכחה בהוא

 המכחה דוד  ""yתבש 'ופסות  C nwע"צ תצקו
 הקתעוהש ירחא הירוב לע הלמה וניבר 'יפ אלש

 ט'יאלל כ"ג  «filosofoג"פ תבש 'וריב ה"נכו ^
  vרבל לאש םופוסוליפ דח .ג"ע א"סד ב"פ 'ציב

 ר"ב ,ארפק  s'bתא לאש דחא םופוסוליפ ^
 ןבר תא לאש דהא םופופוליפ א"יפ םש ,לאילמג

 יתבר 'תקיספבו ,'יעשוה  ibכ"פ ר"ב יבר תא
 יועובש 'תפסות ,'וכו עדיל שקיב דחא סופוסוליפ
 ג"ונבו 'פריא י"כב ה"כ דחא תופיסולופ ואצומ ג"פ

 םופסלפ  "nsר"אד תכסמ  n'bז"פ הלכ 'כסמ
 תימינפה תוכלמל וכלהש םינקז העבראב השעמ

qux). םש רבח דהא םופוסוליפ ןהל mm 
 ןינעה לכ ש"ע 'וכו ונרבח סופוסוליפ ינפ לבקנש
 אוהש רעיש 41 ד"ח רעכיברהאי ע"מב ללירב 'חהו

  pyעדונה סופסוי  osefus Flavius DU'2ז"ע
 םופסולפ לאש :ד"נ  "nsח'ר י"כבו ג"ר תא

 הנש

 תא (איי rb "ti םסמ ער ץראב € ,ג"ל

 ה"יחא]* !QU יא תמש שם סם מע ר ת או םתפ

 איבה vum ךורע י"כבו 'ציניוו ר"פדב קר ה"כ
 ,ב" תומש י"ותב ה"נכו ןרדסכ אלש םיקופפה
 «TnÀós "bn vw ןיסוליפ "Tem ;ז"ל
 וזיט ve ,יל ?cpm ארקמ לש ןיס אוה אוהו טימ
 'ב ןט ע"ייע ob ע"לבו (ב ןס עיייע) yp& ס"לב
 9-2 «ym — (Kothstadt) תארקנ ןכו Gro יריח)
 ב"וורב תוכיראב הז לכ לע «y^ ע"לב תמאב
 םדוק ע"ייע ראותה הנבנ םשהמו Sin 'ע רענעיוול
 ןכו .יִאְסּוליִּפ וארקנ וזה ריעה לש םע דועו הזל

 -— ^U] יי יישארכ םיסרתפ '3 ah" קיתעה
 לעפמ ינוניב .ףט\4606% י"למ ןוסֶליִּפ — סלפ

 ר"בב Beschützer, Hüter) רמוש )06600

 ןנבר (היס דיכ יישארב) הזלה שיאה ימ (C5 א"ספ
 — Cm ןולא הזלה (ונופליפ אוה יומא
 הברה לעפהו ה"יחא]* — .(רמוש י"לב b^ ב"א)
 ;יה va יישארב) רמש רובדל םינקזה 'ע תקתעהב
 טו ,'ט ידמב 72 ו"ט די וביי תומש ; טיב ריכ ,איל

 וח"כ ; יכ ייו ילשמ) רצנ תקתעהל yy (וחלוז הברהו

 ייפ י"שרל סחוימהו .קלפ ע"ייע ונממ םשהו 03
 'וגו לגעמ סלפ מ"למ ותרזגו ותוא הולמה ךאלמה

 — [אוה תועט

 רומזמ ט"וש 'רדמ Philos) יטרפה «?D םוליִּפ *
 .אילופ ע"ייע 'ט

 ןיגל 'פריא י"כב ז"פ 'ומורת 'תפסות | רגסלפ *
 ג"ונבו רגסלפבו הבית הדישב ןחינהש

 רומשל המודכו זגרא ילכ ןינעה יפל הנספלאב
 .רמשמ םוקמ 0 י"למ ילוא המ רבד וב

tnaהשודקה ץרא  nil»תשלפ ןמ ) 
(xtv b vssצ'פ ונפל ) יהיו sysלכב  

 -- יניטסלפבו (*איקינפב תוצרא הש לשב : תוצראה
 ,(איקינפ ארקנ ןודצו י"לב תשלפ ארקנ ןכ ב'א)
 יניטסלפד אילולת ne ר'קיוב ה"נכו הייחא]*
 פוכוד הירצ ויה b איכ"ר  Cb .ר"דמבב ה"כו
 'קליה ^3 ןורחאה סלפ ע"ייע ןוטסלפ -- יניטסלפד

 - [םש םושרה

Palüs- ob (ע"לב 11006108 י"למ "epo 

 הרש n" יקליבו ונפוליפ ג"ג י"כבו ונוסלפ ט"ק י'יכבו וגוסליפ םוקמב («Yapss 5x ע"פרבו i'm דיל ויו י"כב היכ )!
 איח 'ב ןולא עייייע אוה תועטו הז אלא הזלה ps ג'ג ייכבו (? .יינוי יביתככ ונוססלופ ליצ וא ונוטסלפ םיטב טייק יר
 ייפ הז (5 .איקונפב ו"ופרבכ אלו 'שמאו רייפדב ןוכנ né» )+ ou םייטב עיפדב לבא בייהו pvp יייכב ןוכנ n (* : טיפ

 יולה קחצי םוחנ ירו (* .ש"ע ךורעה םשב מייב י"רהמ ייפ יפל לי'צכ (5 .ךורעה nes מייבירהמ ייפ יייע תינמושו םוש לש
in2םירדגה רפסב  noyםש אוה ףוסליפ ב"עפ  ci»איפוס סוליפ ל"צו כיע המכח בהוא ייפ ףוס וליפ תומש יבמ בכרומ . 
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  | vvולָפְליִּפ =) לָּפְלִּפ — (םופוסוליִפ =) הפוסולפ 356

 ןישועש vy י'ד n'eD מ"ב 'וריבו אוה ןוטסלפ
 וא ןוטסלפ ל"צ שפיט השמ תאו ןרטסלפ הרותה
 יקליבו ) רטסלפ 'יגה ו'פס מ"ב 'תפסותבו ןורטסלפ
 תא םיאור ונא ונדמליה םשב א"כש ^ "מוי
 הרותב רבד ps vn ל"א . . . ןורטסלפ םכתרות
 הרותה לכ אלא רקש לש רבד אלו ןווטסלפ

 -- [איה תמא

jibpos 7Mר'ב 'רדמ (291%8 ןומפלב —  
 האיבמ Gb חנ תא םיהלא רכזיו'פ

 .ןומסלב ע"ייע ןומסלפ וא ןומנק וא הלועמ רבד
 ר"דמב .ןומסלופפ 'עו ןוטיילפ yn ה"יחא]*
 .םימשב ישארב אלו ןומסלפב אל ןיכירצ ןיאו ג'יפ

 — [ןומסרפא ע"ייע דועו
 8808, 08800 'צמא ר"למ by אקיסולופ "

 21525 «prb 218506  תיחולצ
(Krugרדש אתיתש ינימ ירת א"נק זמר 2/0 'קלי  

 תופסו בכשמ (ח'כ ^a ביש 'אנש דורל יליזרב היל
 רוקמה 373 'וכו אקיסולופ וליא בכשמ רצוי ילכו
 י"כב 5 וז הרז הלמ יל 'מגב םש לבא ino ז"ע
 - ףיפוה 'קליה לעב ילואו תיתש 'עבו ח'ר 'יפו ס"ש
 ככשמ ןינעכו 'צמאה ר'למ אוהש ל"נו ןכ שרפל

"yל"נה ב"שב ק"דר 'יפ , 

 ,)55  ע"לב nbgbg הנקנלו לָּפְליִּפ =) לָּפְלִּפ
 mé- "bs Mh פ"לב אלפלפ "רוס ישלב =

«coiר"לב  (Pfeffer, piperהשא המב 'פב  n3!) 
Cvחקיו 'פ ונדמליב) חלמ )!! 3533 לפלפב  (mp2 ^ ( 

 ^C אוהש לכ תלפלפ *C תנש) אביקע ר"א 'פבו
 ('* אליבגנז "(^G בימ) יחספב ןירבוע ולאד .ג"רב
 ןייו ןמש רשבו mpi תפו אתכירא (" אלפליפו
 'מגב כ"הו' 'פ ב ,אפוג והלוכל ולעמ ןשי
 דציכ 'פד 'מגבו 6א'פ wor ןילכוא לכא
 וירפו וצע םע טש ץ ע 6ו'ל'וכרכ ןי כרב מ

 'ר mm "pon ןנחתאו ss 'קליב my  ףוסוליפ
 לאש :ד'מ DU (P 57( 'א הינפצכו ח"פר
 ב"מר ז"ע 'מגבו 'גשמב 'וריבו סופסולפ ןב סולקורפ
 שיר ר'כיא ץובקה .סו ל ם ו ל פ ס'ש י'כבו ד'ע
 ןב םעלבכ ה"ואל ןיפופוליפ ודמע אל אתחיתפ
 ןיפסולפ ולאש : ר'נ ז"ע ,ידרגה סומינבאכו רועב
 ח"ר 'יפבו ןיסופסולפ ס"ש י"כבו ימורב םינקזה תא
 s'b פ"ס ר"ב ,('תומואה יטכח י"שריפו םינקזה
 ונב םיירוסהו — (''וכו ובשחו םיפוסוליפ ובשי
 לצאו םישרפמב ה'כו ףַסְלַּפְתֶא לעפה ונממ

 -- [םירקוחה

 ןיטסלפ ידב i"pnn 'ר 'ירבד ?«pb ןיטסלפ *
 ,(הימ m ןוטסאלפויד ע"ייע ס'ט

 ףייזמהו ובלמ רצויה mAaocáo י"למ) C רטסלפ

der Fülscher, der etwas erdichtet 

 erdichtet, erlogen TÀxocóv) ןוטְסַלַפ ראותהו
 (*י א C5 יוכרכ הנחד השעמב ןידמוע ןיא 'פב
 'פד ארמג ('ף ו ס ב ,('רטסלפ ךתרות השוע התא
 ק"פב C, רטסלפ יבתוכ לע (א'עס טיכ יכוס ןשיה

iva6 א"! תחלגת םוי 'מגב  vp qb6רטס לפ  
 םירבדו\ הבריבש ^. (ט"יפ) ושאר 'פ היהת תאז ר"קיוב

o" (e mוינפל רמא ה"בקה ינפל חטתשנו הלע  
 6*רטסלפ ינאשעו המלש ינרקע םלוע לש ונובר
 XN ןיעדוי 05 יוחנת) חרק חקיו שירב ונדמליב
 וללה לע םיטחר אלמתי אמש אוה םוחרו ןונחש
 לש ותרות איה ןוטסלפ םלוע יאב לכ ורמאיו
 ,(ףייוזמו רקש 527 י"לב ןוטסלפ p^ ב"א) — השמ
 y3' ש"מ לע ךמסש ינפמ b^ אל וניברו ה"יחא]*

qbיז ,יב יישארב) רצי וקיתעה םינקזה 'עו ש"ע 'ח ; 
cnn ; 5 moeב"ל , veיי  (ותלוז הברהו)  

s sem ocoבזכה ובלמ אדבו ובלב  
 (גיל ^a אימ) אדב םינקזה 'ע וקיתעה ןכ ינפמו
 ה"כו ל"נה מ"לב ןוטסלפ ראותהו לעפה הזב כ'ג
 «ym 'פב .("ןילפלפ הז רמוא וה הוש | ולא לש ןתרות םירמוא ה"וא ויה ח"פ ר'דמבב

 ט"ק v/33 ןוכנ היכ )9 Reehner ngu cod. םיטסיפיספ ליצש לינה םוקמב ללירב יה man הפיו (? quo ייפ onn תבשבו (+
 ימאו Mb' ם"ק ייכב ה"כ (+ .ת/ייטב א"ס איבה קיהעהו ו"יתב יעה עצמאב םימעפלו שארב ע"פרשבו ךרעה עצמאב ר"פדב ה"כ

 לבא ימאו ליסאב יפרב ןוכנ הייכ (* .סישב היכו ו"יתב עייפרשבו ייל ר"פרבו רתסלפ ו"ופדבו ימאו ט"ק י"כב ןוכנל הייכ (* .ןיא ע"פדבו

 D'"b3 ו"ט רק 'עב לבא vana ג"וכב לבא ח'יר ייפבו ב"פ הכוס יתפסותבו 'ב סייש v/33 ה"כו (* .שארב ס"טב יציניוו 'זיפ ר"פדב
 ו"יתב ויופרבו ימאו ליסאב De ריפדב ה"כ )9  ו"ופדב ית ךס 'עב היכו ו"ופרמ qun ע"פדבו ס"ש ייכב היכו (*
 ןושלב w^ מייבבו ו"יתב ג"ונבו יפריא ייכבכ ('% ,הלמה וז ייל xy כיד ביפ 'דהנס יוריבו ו"פר רימשבו ונינפל היכו

 עייייעו שייארבו ף'ירבו תוינשמב ישוריב ןוכנל ייא רגרגב ייגו לגלגבו לפליפב ג'יונב ('1 .תמא ותרותו con nep : דובכ
 (ימוחנתו) ונדמליב יכ ורצב םשרש קיתעמ הזיאמ איה תינוציח תהגהש 5« 'יל lw טייק י"כבו ר"פדב )5 23 רגרג

 ב"ה יזכב )1 & axe לפלפ וניאו י"שריפו )19 ,המינפ אבוהו ש"ע ןילפלפ הלמה כ"ג יא (ל'צכ) המור n יל וח קי ו
 ,יטיגבו עיפרשב היכו ילפליפו ג"ונבו bo 1033 היכו ר"פדב היכ )0 :ה"ש uam ליבגנז עיייע זעלה ןיעכ אוהו אליבגנג

 יכוסב ה"כו כ"הוי יפב דע כיהוי bs ןמ טמשנ ע"פרשב לבא 'ציניוו ר"פדבו י"כב (pe הייכ (% .ליבגגז עיייעו : ט"ס

 .ןילפלפ ייפא b" לכ yy :תונג יל יתישע יפ ריילהק עיייעו א'ער היל

v "in לש 

8% 
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 351 (יִקְליִפ =) קלפ - Geom =) לָפְלָּפ זנש

 ב"מד ד"פ 'ומורת Tv" ,אדסח ברד אלופלפ ,ז"ס

vyאירבח לופליפמ  mybwאד ] — 

 m bp y'"p ללפ ןמ לפלפ ןינב) 855
'3^n Gnit Staub bestreuenיתללועו  

 ירקיא ארפעב יתילפלפו re ore בויא) ינרק רפעב
 לפלפמ שנ רבו )2^ יא" כויא) בכלי בובנ שיא 'גרתו
 yb' ונינע ןורחאה ןויצה הז ה"יחא]* ה
 YB ,ז"ט בויאב 'גרתה ןינעבו ש'ע mb םדוקה
 ללפ ןמ לפלפ ןינב אוהש 'ח לפיעב יתוריעה רבכ
 'טוחנת ןכו ז"ט ,'ר רתסאב vw" 'גרת נ"שו ש"ע
 תורורצבו רפעב לפלפל ךלמה ךרצוה 'א 'יסס בשיו
 ןיטטעטש 'פדבו ןכותמ תילגרמה תא איצוהל
 רתסאב ינש 'גרת לעפתאב .לפלפל ל"צו שפשפל
 — ['א רפרפ ע"ייע דועו אמטיקב לפלפתא 'א ,'ד

  ES) pios"למ (סּופיִלפ 00006 ,0006

  (Polyp  Auswuchs an der Nase'פב

 'פב .סופילופ הלעמ די (א'ער ט"ק תכש) םיצרש 'ח
 6ארמ ג .סופילופ לעבו (.הנשמב ry יובותכ) רידמה

(cU)לאומש רמא הדוהי בו םופילופ לעב יאמ  
 my (reb יובותכ 'תפפות) אנת אתינתמב םטוחה חיר
 אסרומ ןימו םטוחה ילוח 'ורו י"לב 'יפ ב"א) — הפה
 ועיגה דע השפי םימעפלו ער וחירו וכותב לדנ
 אטבמב רבדל הלוחה לוכי אלו ךיחה לא םינפכמ
 איצוהל ןיפוכ ןיא רשא אתינתמה ירבד וקרצ המו
 ה"יחא]* — (השופה לע es יכ םופילופ לכ לע
 יילהת 'קליו 'ז רומזמ 'ילהת 'דמב לשמב רמאנו
 הרועכ השאל המוד אטוח אוהו עשר ז"לרת ר'ס

 — [פופילופ הלעמ המטוחו

plagiare, TÀoYikotog צמא י"למ' b" 4iu55 

füngt (plaga) תשרב רכולה plagiarius 

(niitelst Fangnoetz(הימ) ^553 ג"כפ רודכהב  
 ומכ ךורא אוהו C ers זעלב e^ רוצלפהו ףרמה
 רוצלפה em" רה'ג  bm ^w ה"'חא|* | | :המא
 ותוא סינכיו bon mes תייטב )« והלא "פ
 b3' ומשו קנחיו mm שארב וא [my] שארב
 — Sehlinge] )3« ע"לב אוהו p pm'5 לאעמשי

 ,Wache, Verwahr- QuAox י"למ קליפ =) קלפ

Gamאבא 'ר 'שרפ םינהכה לא רומא ר"קיוב  
 'תקיספ) םכל םתחקלו (amos 'תקיספבו (ל'פ)
 ש בחי או האטסיל אוהה דיצתיא (* (.ב'פק רצ כירד

 535 הליגמ שירבו 6היפ ימוי) תאטח ךומסד ימגב
 )^( תבש תוכלה ךומסד 'גיגחב ק"פבו (o) וארק
 ישנא ירמאד ונייה אכריפ היל תיל יאדו לאומשד
 .ירקד mix אלממ אתפיוח אתלפלפ אדח אבט

^bלפלפהש ומכ םלוכמ ('] ט ק ו ארומא היהש  
 ארומאה הז «T םלכמ ףירחו ןילבתינימ לכמ ןטק
 ה"יחא]* = = .וילע ונילפהש ןיאנתה לכמ ףירח
 חירל לפלפ pen qms לפלפ : ד"פ תבשב ה"נכו

nenובותכ ' n yטקנד ושפא ימנ הפה  
 ה"מ Yb "יצקוע ץובקהו ,'וכו הימופב אלפלפ
 א"ימ ג"פ תוידע ,םילפלפה : א"נ הדנבו ןילפלפה
 הציבב ה'כו ןהלש mm ןילפלפה תא ןיקחושו
 הציב 'תפסותבו ד"ע א"סד כ"פס 'ציב 'וריו ,נ'כ
 'וריע now םיחירב ןילפליפה ןיקחוש ויה ב'פס
 'ינושאר ןכש ןנחוי ר"א (ריגרג) יזח יאמל ב'ער א"כ
 'תפסות ,'וכו ותוא ןיקחוש ןילפלפ ןהל היה אלש
 נ"שו : א"פ 'מוי .תמעוט ינאש ןילפליפ ז"פס 'ירדנ

p5ןעטו ריעה 'פ ר"כיא ,'וכו ילפלפ  maoןילמג  
 התא המ n^b' ךל ךל mn" .ןילפלפ ןיניעט
 רמא ןילפלפ ןה ול ורמא . . הביתה ךותב ןעוט
 ט"לד w'b ry 'ורי «Q3 ןילפלפ לש םכמ ןהל
 שי 'פ ר"להק ,!טיצק יא'ח) הנדרקסא ע"ייע ד"ע
 ם"ט הז םג 'פבו ןילפלפב םינשרכ . , ברעמה העור
 ^3 לפרפ ע"ייע .א"מק תבש .'ב ןלפ y'"y אוה

ayaג"ער ח"מד ג"פס 'וירוה 'שורי הליאשהבו  
 םלועה תויהל רשפא רקויב ןילפליפ לוזב חלמ
 הלשמנ ח'מ ו"טפ םירפוס 'כסמ yn" ןילפלפ אלב
 לאשוהו .'וכו ןילפלפכ הנשמהו חלמכ הרותה
 הליגמ 'מוימ םינויצה ליעל 'ייע לכשה תופירחל
 המכחב התלפלפ .א"ל תבש לעפה vem הגיגחו
 בובנ 'גרתו ותומכ הרות יתלפלפ אל : ה"פ מ"ב
 wan) עיייעו) קיידי לפלפמ שנ רבו G^ a בויא)
 אלש רבד לכ ז'פר ב"ב 'תפסות זע קסע joy רועו
 ראותהו .'וכו םהיבא תתימ רחא ןימותי וב ולפלפ

vןלפלפל םדוק ןרדפה ילבב 'פדב ג"פס 'וירוה . . 
 'וירוה 'וריבו ;לפלפה sum ןרדס אוהד ימיא ^
 םשהו ןלפליפ 'יגה ג"ער ח"מד veo 'וריה ס"שב
 scharfsinnige Dispu-) &NbsEbg ,לּוּפְלַפ טשפומה

(tationילופלפמ הל אנרדהמ ב"עס ג'ק 'ובותכ , 
anb vonלעב : ה"מק ב'ב ,ולופלפמ . . ןריזחה  

 | אתיירב ,אמלעב אלופליפ .ח"ל םירדנ ,לופלפ
"Ap םידימלתה לופלפ, (Un vB mss) תובאד 

 .יטור ע"פרשבו תשר rete יורו ט"יאלב אוהו ר"פרב ןוכנ הייכ (* .ר"פדבו י"כב ןוכנ הייכ )* .ןטק ע"פדבו ביה v33 היכ )!
 ייל ע"פרשבו הנושארל תינש הרושמ אבו קוחמל שי ונרמליב קפס ילבו ריפדבו ב'ה י"כב 'יא ונדמליב 'תקיספבו ייג (*

 .ונדמליב םא יכ אחקיספב תועטב



 תלמו ןוטלקופ ל"צ ךורעב ןוטרקופ ילואו ןוטלקיפ
 ר'כיא שירבו המינפ תאבוהש mns ^i ןוטקלופ
 ןירוטלקפא [פליקע ל"צ] (פולקנוא) 'גרת "יא
 אטקילפא סליקע 'גרת לוענ ןג 'פ ר'שהשבו אטקילפ

"yלעפה  Guoע וקיתעה ' pp» mpm 
 ,פש יקזחי) המקר וקיתעה ךכ xoaóoc ראותהו
 יס Dum (יב יטיכ יא vm ;vb ודימ יילהת

 המקר (הייל ,חייכ ;ו"ל :וזכ תומש) bph וקיתעה ןכ

 ?cp וקיתעה mouucà "y דועו (יל sn ייטפוש)
mov)ןוטלקיפ "יג ירה (ותלוזו ג"כ , חיל ,  גיל ,היל  

 ןוכנ .רתויהו ר"ויב ןוטרקיפ ייא ב'ה י"כבו תירקיע
 -- [רומאכ ןוטלקיפ

 606 006 = י"למ אָּתְקַלִּ ₪2 |

(Kebsweib w3be מ"לב wx 
(v3 ב"כ תישארב) המואר המשו ושגלפו י"ות: 
"y m ה"יחא]* יהמואר המשו היתקלפו 
 ,'א 'א י"הד 'גרתו אתקליפ 3^ ,ו"ל םש י"רת 35

 ץובקהו בלכד היתקלפ ח'מ .ו"מ 'ב םש ,אתקלפ
 י"הדל ;'ט .'ג 'א י"'הרל ;'ו ,ה"כ "ישארבל י'רת

 -- [שנלפ ע"ייעו א"כ ^s 'ב

  "wmרלפ )=  «bipר'לו 'צמא י"למ 600606
y'"y אסלופ ומכ ^5 ,follera, follarion 

 ויטד) 'וריב האיפד ק"פ ('ב םלפ rv) תיחלש אנא
 הלמ יל תחלש תאו ימיט הל תילד הלמ ךל

 'יפ רלופ דח אכטד  pe 153הייחא]* .ןטק עבטמ
  m'קליבו ה"ל פ"ס ר"בב  yumס"טב א"ל 'ר

 רלוט  5^n uv ruaט"מפ ר"ב ץוכקהו רלופ
y'"y ןיסלופ ^ ץובקה ז"לפ ר'קפבו ןירלופ ^ ע"פו 

 — [ארלופ ל'צ אדלופ ס"לבו 'ב סלפ

 durebbrochen עוקבו חותפ b wbo^ סילמ שלָּפ
P תבש) שלופמ יובמ (sein, offen stehen 

 (.ביי ב"ב :ח"י יכוס .הייצ :ביכ ייבוריע : זיק .זייק :זיטק

  mne ^bולא 'פב .ןירדצ ינשמ  jnימגב ןיקנחנה
 שלופמה תיב (א"ער טיפ 'דהנפ) םירפוס ירבדב רמוח

 ורכחל  ^b C 5:355והנידבע הליחתמ יא,  'nיתב
 ןויכ יתב 'ד ונייהד ('הירבחל תיב רח שילפו

 358. שָלָּפ — op»e =) קלפ חנש

 כירד יתקיספ) הלילה יצחב יהיו 'תקיספב .(' יקליפב
 רחאו (יד b" אב 'מוחנת) ךשח יהיו ונדמליבו ro) רצ
 ורזח אל א"פ .ךשחח הז תויקליפב ןשבח ךכ
 ןוי 'לב רהוסה ma ^b .ןירופאה mas ןשבח
 םדאה ילגר וב ןילבוכש ןרסה לאעמשי 'לבו יקליפ
 (*(.'ע .טיס'יטיג) וזחאש ימ 'פד תואופרב ,(* הקלפ
 ןינעכ b^ היל וקלפו היוליע יודה אל יאו
 יילב p" ה"'חא]* | ams ןירסואו C ונרמאש
 ; 'ד זי 25( אלכ וקיתעה םינקזה 'עו רהוסה תיב

v3(זיב יביב אימ) .אלב | תיב )030 ייעשי ;זימ , 

 )^ rb יב (m" תכפהמ ma ('ד יז'ל "מרי) אולכ
 (מ'י ,בימ יישארב) רמשמ תיב ,(" :א'מק 'ילהה) רגסמ
 3/5 "on 37 ;& ידמכ ; 075 20" תומש) תומשמ

 תיב הככ קיתעה םוכמסו סטגאאמ p"' ('ה ,יט

 .ןוסלפ = סלפ ע"ייע לעפהו ^G יד תלחק) םירוסה
mi»ו"טפ ר"משב  nmול ךלהו יקליפב  mm 

 ינוירב ע"ייע יקליפב טעב ל"פ םש ,יקליפב המע
ism)תּויִקְלִּפ ץובקהו 6צ'ק  "yתקיספב ה'כו ליעל ' 

 קלפ ונממ לעפהו .תויקליפה חתיפ ב"מפ יתבר
 — [וניבר 'יג יפכ ל'נה 'יטיגב

 ןיכלפ 'עב 'מושרה bs" ןיקליפ =) קלפ רט
 לכ תאו 'פ ר'מש שרדמ (ןזרג "פ

 רומזמ bnn^ 'רדמבו ^5( דרבה הכה הדרשה בשע
 p" ןיקליפכ דרוי היה (Gvp ומשב וארק 'הל ודוה

 .(ןיכלפ ע"ייע qma י"לב

Npob *קדס 'יפ )3 ע'למ  (Ritz, Rissר'להק  
7bהערפ רח וא אקלפ דח : םירבד שי יכ , 

 -Buni הסוא\ל0 ןוטלקּופ = ן!טקלּופ =) טקלפ
(^ re קזח) .המקר ךשיבלאו' (gewirktes 

 םגות םליקע ('(אגלת) ןריפרופ רמא יסיס בר
 ןוטקלופ ןוטרקופ ( vwשארב  b venen(לוענ ןג —

 ב"או  ^bי"לב ןוטלקפו בשוח השעמ גורא י"לב
 ןירוטלקיפאו אתקילפא ןוטליקיפ ע"ייע המקר השעמ

'y3 ה"יחא]* ,(ושבתשנש תואסריגה הארו 

ex) רקיעש יתוריעה רבכ (m יא'ח) אתקילפא 

 תא ןהילע איבה ירוסאה תיבב םתוא שובחל ובשח ימוחנתב W^ א"סכ )* .שבחתאו ריקיובו בהייתאו יתקיספב ג'ונב ('

 כ"רד 'תקיפפב w^ תויקליפ ייגו 'וכו איבה םתוא רוסאל ובשח nn ימוחנתה םשב ביפק c אראו יקליב היכו ךשוחה

 א'קוטש (373b pony וניבר ייפכו wn T4 ע"לב אוהו קלפ בוט רחתוי (* .יפ b^ וצ תותליאשבו nob יתבר 'תקיספבו
 ע"פרבו ארקמ ןושל ww טיק ייכב ןוכנל הייכ (5 .היוליע ירדה אל יא קר גיונב (+ .2100% ומכ אוהו Stoek — אילב

 ר"כיא שירבו לוענ ןג 'פ רישהשב ייל (* .תומוקמ רתי גישו תואחסונה יונשב שימו שייע (* .קופפ אוה ולאכ רמאש

 ,חיר «'bi n" וניבר ייגכ w^ סיש v33 לבא לוספ ריואה תא האור וניאש ןוציח ma ג'ונב (* Wb ךורעב ייל ןכו

 .הירבחל (nm ms wb" חייר ייפב )?

/ 

b v 



  * — vosאָתיִדּב םּופ )= פוּמִבְדִיתָא(  859

 p" ל"צ ה"יחא]* .(תשקשק י"לב רלופ 'יפ
mo poseתשקשק וקיתעה םינקזה 'עו (' 'פו ע"לב  

 qoMc "p "b ,ד"י םירבדל סליקעו b ,א"י "קיו
 י"שריפ y" (ה .אימ בויא) ןסר סוכמוס קיתעה ןכו

 — [םש בויאל

'nos 2ז"מש ,ר"ח יתלסו יתרכ ע"ייע . 

DB. 763ר"אלב)  poיז ;חיי ^ לאיגר) , (nע"לבו  
Mund,"b ^p D'53 אָמּופ ,םּופ ומכ e 

  (Offnung, Mündung'גרת  (pb)ל"צ]  [nbםדאל
nawm ה"יחא]* | .אשנאל אמופ (א" ,'ד mom) 

 ה"כו .,יוועלל ר"תמעבו ןמנרותמב םופ ע"ייע 'גרתב
 ,ןוהידימלת םופלו . .. ןנבר םופל :ז"ס תבש ל"זרדב

  DUע"ייע אמופא .א'מק  pumששא 'עו  SN'ורי
 א"מד ב"פז"ע 'וריבו אמופ וג ד"ע ה"מד ח"פ 'ומורת
 הירבח ימח ג"ע מ"ד ז"פס 'ירדנ ^ ,המופ וג א"עס

 ר"להק ,אמופב  'bאטשול אמופ ןמ המכחה
 'וכרב 'ליאשהבו  QYDהגיגח , אבאד הימופ ימד

 ברד הימופ ימד ,'ה  alץובקהו ,י"שריפ ש"ע
 'ורי : ג'ד א"פ תבש יורי : ג'ד א"פ 'וכרב 'ורי ןיִמּופ

 ד"פ 'ומורת ? bתפסוהבו .ה"פס 'ומורת 'תפסות
 תפסוהבו .נ"שו ז"יר ,א"חב ע"ייע אמופא שארב ף"לא

 םופב םופל 'כו 'ל תויתוא  ^bיפכ יפל מ"לב ומכ
  weil, deshalbג"ד א"פ יוכרב 'ורי  "y i'yייאלכ

 ל"ד ו"פ  wn muyייפ ןכ םופל ג"ע ו"נד
 — [נ"שו (Gv» aem םופל ע"ייע ךכיפל ומכ

 ראופמה םוקמ םש) אָחיִדְּבִמּופ =
 (ארופל בורק 5333 הבישיה יספותל

 תרגאב eH תובית יתשב ייגה py הארנה יסכו
 רהנ םש לע ('ציניוו (viu ךורעב םימעפלו ג"שר
 (an .אתידב 3« (T) 'ב אבל ע"ייע אתידב
 D' תבש יייע םוקמה תנוכת ןינעבו .6' ש"מו )^
 וקזחוה ויבשויו ,'ד U wb sp^ מ'בו  ב'עס
 'ובותכ .אתידבמופד יאמר ,ו"מ ב"ב 'ייע םיאמרל

jyוז"כק "לוח ,האמר האתידבמופ דיבעדכ  
 ינשא ךיוול [האתידבמופ 'ול [Tex (אתידבמופ)
 35 'וירוה ^i ףק ע"ייע +: ח"ל oni ,ךזיפשוא
 ינדפא וב'ת אלו איסחמ אתמד ילקיקא ובית

 אָתיִדְּב םּופ *

 י"כב bw n's" םשב ייפ יופסותה ואיבה םשו ארוקהו ה"ד :

 טנש

 'יירואב יביתכד ןיליפת ואל והגידבע ןתלהכ אלשד
 וילע ףיסוהש c ]55[ ערניא אל יאהו 555 והנינ
 'רדכ אוה לוספ אהד ארקיעמ דמועו עורג אלא
 ה"יחא]* ."לוספ וריחל שלופמה תיב רמאד אריז
 ל"הזב םש םייסמ ^Nim m 'יפמ קתעוה כ"ע
 ^ תב תפטוט דבעד ןונכ אכירצ אל אנשירפו
 m3 יתייאו יאליעמ ןיליפת אתכלהכ איוהד יתב
 ערוג ףיסומה לכ ונייהד והיידהב maim אנירחא
 האור וניאש ןוציחה ma רמאד א 23 דכ ו רקיעה
 יארבאמ תיב יתייאד ןויכ יאהו לופפ ריואה תא
 וניאו ימינפ ןוציחה השענ ןוציחה ימק הימקואו
 הפי הלוע וז ייגו כ'ע לוספ אוה ךכיפל ריוא האור

Db "n ^3 Dyכ'ק רצ .ט"פ 'רהנסל ס'ד 'ייע  
 אלו api ג"ע ג"נר ג"פ הכוס 'וריב ה"נכו (' ב"עס
 y" שלופמ לעופ ינוניבו .רשכ םינפבמ שליפ
 ט"פס 'וריע 'וריו Yy א"נד א'פר הכוס 'וריו ליעל
 ב"פר 'יאלכ 'תפסות .ןישלופמה םירשג Ty ה"כד
 ןישלופממ ד"מפ v3 .ןישלופמ ןימלת השלש
 np 'בכ ע"פ ou .שלופמ ע"ייע ךיתנמיז הבש

 -- [תושלופמ

suchen אצמש ילכמ קדבו won o)? (ע'למ top 
  NYn ohne zu finden(ע"יע שלב ומכ

 ךרד 'פ םשו הנמלאכ התיה b ר"כיא) הכיא תליגמב

 תדמ רחא וש לפ אל םה ('ה היה '8 םשו ותשק
pmא"ס ןהירחא ה ש לפ אל ןידה תדמו  pnאל  

 ןוכנל w^ השלפ .ושלפ "ג ה"יחא]* = ,ושפיח
 םימעפ המכ ה"כו (תשליפ ^am עיפדבו) מ"ק י"כב
 'הש אלפנ שודיחו ש"ע ל"נה 'ומוקמב ר"כיאב
 ךורעהמ ןויצ רחאו םהמ רחא ףא אצמ אל יוועל
 א"כקת זמר עשוה 'קליבו ?הלאשה ןמיס בתכ
 ל"נה ע"למ sm ל"נה ר"כיא ל"צו ר"ב םשב ואיבה

op qm»שלב  "evא"סכו שפח ומכ וניבר  
 — [ןאכ איבהש

 תשקשק o-9 'פו ע'לב ןכו ףס\6 י'למ) אָחְלַּפ
(Schuppen(.ה"ל רצ) הרפד אתקיספב  

 b'& .('ינונד אתלפל ןיימד אתלוגנרתד יולגר
 | ב"א) — תשקשקל "פ ינוד (אתופסרוהל

(iחייר 'יפב היכו . *) ד"ל יוחנמ 'ופסות לע כ"ג ריעה אוהו 

 ב"ה י"כבו ט"ק 33 רואמ ןוכנ nó» (f .אנונד ןוכנל pow י"כבו «mn ישב c יתקיספב (5  .ונינפלש nm ייפ

 איתופרח יאתופרחה עיייעו חיצת ,ג"חב [אתיפסרח] (ןיתפסרח) יעב יתכתכש הלמה תרזגל המוצע היאר וזו איתופסרהל

 י"'בירו )3 ,םייונשה לכ נישו ךרעה הז יויעו אסופרחה כ"רד 'תקיספבו איתופרהל א"ס ןאכ ייסופדב 'יא ךורעבו ז'צק םש

 \ 2-35 ומכ .nm )9. יש דיי יירבדל לבא אפ קיתעה יט aet יקיול סוואט ע"ייע יהלש ארקנ ןכו (% . שפל |
* 

 108 עטכישעגרוטלוק טשריפ y" .םייברע םירפוס לצא יהלש םופ רהנה רי by n םש לע
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  * Dvטמפ — (אָמיִדְּבַמּוּפ =) אָתיִדְּב םופ .360

 ןהב הטלש ךכיפל יבמופב ונתנש y" תונושארה
 ann (rio יילה תורשוכב םיריסא איצומ CÓ ןיע
 | ידבוע לע םירצמב ןיריסא ווהד לארשי תיב קפאד
 ןוקת י"לב 'יפ ב"א) -- יבמופב ןירשכד ןוהתהבא

| 

| 

| 
| 
| 

. 

 יבס .אשק רב ע"ייע א"ער p" תבש ,אתידבמופד
 יארומא + . . אתידבמופד אפירח . , אדיבמופד
 DN" 'ג ףרח 2D, ע"ייע : ז"י 'רהנס אתידבמופד

 ,ו"מ יילוח .אתירבמופד יסחיימ : ב"ע 'שודיק .'ו

 ליעל y" האתידבמופ םשה ראותו .סומלופ ע"ייע
 והלוכ (הברל) היל ups ב'ער ג'נק תבש ץובקהו

 .יאתידבמופ

 ןינעה הזבו ה"יחא* | .(להק ינפב לורג קסעו
 אבשכ השמ תולכ םויב יהיו ה"פ יתבר 'תקיספב
 new םהל השע יניסב לארשיל הרות ןתיל ה"בקה

 " ה : / [LU ו
NT mb *לבבב םוקמ םש)  Mündung desלינה י"למ ^5 הלודג  feierlicher Aufzugר'דמבו  

(Gitromesיבל וא אתינצ יבל בורק  
 יעב ש"מו : YD 'טוסו .א"ל תוכרב "יע אתיניצ
 DU ש"ע אנהכ בר הרוה םשו היל (an אתזב
 עלקיא אעררהנמ ןמחנ בר :ה"צ 'ילוחמ חכומ ןכו
 די לע התנוכת ןינעבו ארהנ םופל אנהכ בר יבגל
 םופב יאוהד הבחר איהה : ד"כ 'וריעמ חכומ רהנה

iיע םש היה רמצ ירכומד אקושו ה"שע 'וכו ארהנ " 

 הימקל ותא 'וכו ארהנ םופל ארמע ותייא ב"כ 3'3
 'וכו ארהנ םופל יראק יתייא .ח"פ DU ,הנהכ ברד

 J'y 'ישוריק 4? 'ומבי QNA ברד הימקל ותא 4
asאינמה ע"ייע  an)אינפרה 'עו (ו'טר  DU)מר ", 

 הרות ןתיל (ה"בקה) אבשכ moyntiov ראותה 5^3
 'קיספה 'ינכ בוט רתויו לודג ןובמופ השע לארשיל
 ןתנשכ r^ ^b אשנ 'מוחנתהמ חכומ jm ,ל"נה

vpnוכו יבמופ םהל השע לארשיל הרותה ' 
 ,יבמופב 'יא ל"נה אשת יכבו ערה py ןהב הטלשו
 יתבר 'תקיספ ינוי ןושל טפשמכ ה"יפב בתכנ רועו
 יפמופ םהל השענ היהו אוהה םויב תואצוי ויה ב"יפ
 תוהמיאכ יבמופ הל תישענ אלש יפל : םשו יוכו
 ט"לד ב'פ 'מוי 'ורי יולגו םוסרפ ונינע דועו .'וכו
 *45 ג"ע ר"נד ר"פ 'כוס v^ ימ"ד ב'פס ש"עו ר"ע
 ה'מד א'פר 'ילקש 'שוריבו רבדל יפמופ תושעל
 ,יבמופב התוא סנכה ל"נה בקע 'קלי ose 'יא ר"ע
 ^35! אליפופ ר"ב י"כ 'יגכ .ל"צ יבמופ ו"פפ ר"ב

onvenי"שרל  yyתושעל ןינעבו — ףרפ  yop 
^ovגרובסנעגער י"כ ק"העב 'יאר רוע ריעא יבמופ  
5nןירוקש םיעבטמ לש סופר  pp1/53 אוהו כ'ע  

 Geprüge der Münzen, Stempel, coin (תילגנאו)

"y109 ר"טב סעלרעפ [ — 

 fimbriae ר"למ איירבמופ ל"צ ילוא) אנייבמופ *

 יודיק Gaum, Fransen דגבה תפש

 םוקמב י"שר !b^ ינייבמופב היל דבעד , ביל 2
 .וילושב ןוגכ . . הריפתה

 ,pompa לסט 'ורו mov 'למ abis —( יבמפ 0
'D3 (feierlicher Aufzug, Oeffentlichkeit x 

 השע ר"ת 6ה"מק 2( תוניבשושה 'מגב תמש ימ 2
 יפב ז"עב .הענצב wy תושעל שקיבו יבמופב ומע
 םיעשרל ןייד אל cvs vy ולאש 'מגב לאעמשי 'ר
 איסהרפב ןיאטוחש 'יפ יבמופ ילש yop ןישוע ןהש

(wwם ת א טח םסרפל ךירצ ") ןיאטוח ןהש 
 דלוה תא רצ ינאש םסרפמ ינאו הורעה לע דוחיב
 וב ליטהל יחרכ לעב יתוא ןיחירטמש אלא היעמב
 תורבעתמ םישנהש גהונוגהנמכ םלועהש יפל המשנ
 )1103 אלש ןישוע ןיטושש י'פעא םישנאה ןמ
 עלס תושעל mp53) תשחנ ןיברעמש ,pus א"פ
 ריתע ןיסכנ ריתע 6 הימק) ב'בב ןניסרגדכ הלודג

 Lichtspender כן פ"למ ילוא («mue טומָּפ

"y! ww jn»מגב הריכ 'פב (םינפב ' 
 טומפ אריז ר"א (א'עס דימ (ni שדח רנ ןילטלטמ
 רופא לכה יובדל תבש התואב voy וקילדהש
 ואיעס (wap nt יבתכ לכ 'פד ג'סב ,הלטלמל
 b3' .תבשב ןלטלטל רתומ יבר תיב לש תוטומפ
 אמיאו yb) חיכ תוחנמ) הרונמ p" 'ז 'מגב ץמוקה
 האב הניא בהז האב הניא םינק האב בהז האב ימנ

Dpירקא טומפ אוהה . ^bהל שי םתס הרונמ  
 דומע אלא הל ןיאשו השמ לש ותוא ומכ םינק
 ה"יחא|* | .טומפ תארקנ דחא רנ השארבו דחא

 UB תבשל חתפמ רפסב ןואג םיסנ 'ר b" ןכו | יתוא ןיחירטמש אלא לודג הארנה רבד יבמופ
 ש"ע 'וכו דחא הנק הל שיו הרונמ po טומפ ל'זו | C "םכירבדב 'ה םתעגוה ^Q ייב יכאלמ) 'אנש
 הרזגנש ל"נה פ"למ ילואו ל"נה 'וחנממ היאר איבהו | (איל no אשת יכ (mmn אשת יכ mos ונדמליב

mmoדנעצ 'למ | תוחול : ךל לפפ +יל 'וחנתב) ןועמשת בקע  banuינוניבו רוא ןרק  banumajtכ'או  
 בעייה ויה בר רו 42------ =

uלע וקב ר"פדבו י"כב היכ )* .יניאש ע"פרשבו מ"אפרב ןוכנ היכ  vanיישריפב היכו )* .תאטח ע"פרשבו  "yrריקיו  

 קתעוה כ"ע (* .תשחנב ףסכ ע"פרכו חיר bi" היכו ביה b'pvaa היכ )* .יה b" אשנ ימוחנת יייעו ט"פר ר'רטבו גיכפס 1
 ,יבמופב pni וליא ףא יבמופב 0202 וליא המ w vnm" ^ בקע 'קליב )5 .ז"עב m ייפמ י



 861 אקסמפ — טומפ

 ,(אסריגה קדצת ןכו םיסנכמ ר"לב אילנמפ ב'א)
 ולאו םיסנכמ ישבול ולא ט'צפ ys ה"יחא]*
 י"כ םירדנ 'תפסותבו sabes ל"צ איללמפ ישבול
 איליפנאב . . רוסא תוסכה jb רדונה ד'פר 'פריא
 "Ay אילמפבו ג"ונבו עבוכבו םיסנכמב אימלפב
 ר"אב ל"צכש הארנו היילמפ ג"ער מ"ד ז"פ 'ירדנ
 אילמפ ל"צ אילמ הפ תחת ל"נה 'ילכב iym "יפב
 אינמלפ תחת תעלבומ ן"ונ mim ךפוהמ 'פריא 52

banוא אילנמפ  b^ומכ אוהש  "y subeןכו  
 ז"פרו ה"פס ב"ב 'ילכ 'פסותב ץובקב ן'נה טמשנ
 ייפ b553^ ם"במרל מ"יפבו .תולימחהו תואילמפה
 ןיעכ .5\%5! ע"לב אוחו א"ישאשלא : אינלמופ
 עבוכ לצא ל"נה םירדנ 'תפסותב רכזנ ןכו עבוכ
 אינלמפ 'יגל ןיב םיסנכמ ןיעכ שובלמ אוהש ןוכנהו

 — [ש'ע אינלפ 'יגל ןיב

 פ"למ אקֶסּומְרַפ רמול Tox אקסנמיפ) אקסמפ
'"y Ordre, Befehl | 3255?ג"םב (םינפב  

 ירבג םתה *G'yb x טיב ןילעופה תא רכושה 'פד
 םישנא, "Cw פ אכלמד אדנוג 'יפ ווה אקסומיפד
 תואחסונב ב'א) — "םש ןייוצמ ויה םיקזח םירובג

pUררגנ וניכר ה"'חא]* | .(בותכ אקסומרפד  
 (ןעבנימ סיש ייבבכ) םש 'יאד ם"ש י"כה ^3 רחא
 jp שבתשנ "Y קפס לכ ילב לבא 'קסמופד ארבג
 יוויצ פ'לב sm ונלש 'יגכ אקסומרפד oun ש"יר
 םישנא b^ אקסומרפד ירבג 2/8 ךלמה תדוקפו
 לש ןושארה 'יפכ הזו ךלמ לש ותעמשמל םירסה
 ain דנג (yy ךלמה ליח 'מולכ אכלמד אדנוג ךורע
 ןינעה הזבו םש ויה ןוטלשה ישנא י"שר ייפכו (ז'יש

^n panבותכל אקסומרפ תחת ס"ש י"כב היגמש  : 
 ג"הבו יא ירו יפ םיש ייכב ייארכו) אסומלופ ,אסומלפ

 ןינע לכ (ל"נה nao מ"טשב ד"בארבו ש"ארבו V/5 ףיירבו

 ןוכנה לבא סומלופ y'"y ליחו אבצ כ'ג הלמה הז
 אקסימרפ 'טשוק 'פד ף"ירב אקסמרפ 'ב 'ר י"כ ^35

muרתויהו מ"טשב   ps)אקסומרפ ונלש 'ינכ  
 ח'ר "פכ שממ אוה א'פו ל"נה רומאה ןבומבו
 יפל ןכ !b^ אקסימרפ סרוג אוה םגו םש מ'"טשב

uyיפל אלו  nsumל"נה תיסרפה הלמה  "yr 
 ינש ייפב ש"מ לבא 132 סעלרעפל ש"טעב כ'ג
 PR הק LP vb איה הלמה יכ

== [ 3 

 אסש

 báma דועו קיהבמו חירזמ טומנפ ומכ ילוא טומפ
 פ"לבו bamik שיראוצוה 'לב bámya ונממו רהוז ייפ
 y'"y אטמופא ףלאה ושארב דועו חירזמ ל"נה
 הרעקל סוכל ימד טומפ b n'w^ .ח"יר ,א'חב ש"מו
 'ופסותו ,ד"מ תבשל ן"במרה 'יחב 'ייע תיששעל

ovדועו — ירבדל ה"ד  bעוטק טומפ ילואש  
 יע וקיתעה ןכו ףד6 bp wm" טומטפ ןמ
 ילשמ) רואמ םוכמוס n) טיפ יילהת| רזאמ םינקזה
 ; nom ;'א ה"כ יילהת) דוא «ppm y ('ב ז"ט

 — [דחא רנ השארבו וניבר ש"מ הזו on .זיע

 .םיינפ ע"ייע סיימפ *

 קלחב Familie m3) ינב familia ר'למ) אָיְלַמּפ
 לכ 6 טייצ m5" הרות ןיא רמואה 'מגב

 לש אילמפב םולש םישמ המשל הרותב קסועה
 — תולייח b^ 'וכו הטמ לש אילמפבו הלעמ

^b Y'a)(ו"ט ,'א שיהש) קוספב 'גרת תיב ינב ר"לב  

 הייחא]* .(אשידק ישלקב אילמפב יתיער הפי ךנה
 הלמה וז ןורתפ וניבר יניעמ םלענש אלפנ שודיחו

 ה'נכו .תיב ינב 'יפ famiglia ט"יאלב םג תלגרומה
 ילודגמו הערפ ידבעמ בויא y/2 כ"ד ה"פס 'טוס 'וריב
 בורבו תימור הביתככ שממ הזו היה ולש אילימפ
 יהנס ןוילע תכל לאשוהו ם"מה רחא ד"וי ילב םימעפ
 םולש םישתש א"ער ז"י תוכרבב ןכו ל"נה 'נרתו
 : ז"ם'רהנס ,הטמ לש אילמפבו הלעמ לש אילמפב
 ה"לפ יתבר 'תקיספ nbyo לש אילמפ ןישיחכמ

Tesד'פר ר"מב 'וכו ילש אילמפ לכו ינא ה"בקה  
 ךכש השא דולי ירשא ב"כ "יס 'דמב ןשיה 'וחנתו
 p pw^ ,וילע (max וולש אילמפו ךלמה האר
 לוכיבכ א"לפ ר'קיו ,ולש אילמפ הטעמתנ לוכיבכ
 םשב ז"טש 'ר yen" 'קלי aov אילמפ ה"בקה טעימ
 ,ךלש אילמפ ונישענ יכאלמו ינא לוכיבכ 'מוחנתה

owךלמה תא האר ךכש השא דולי יושא  
 — [םיבצנ וילע ותיילמפו

 0.000 feminalia ר"לו 'צמא י"למ) C אְָנְלַמַּ

(eine Art. Kniehosen אינלפ y'"y 
  33323ז"כפ 6 Cr) 5553אינלמיפו אילפנא

 םייסנכמו  .C'פ ר"בב  pוגינפל) (*ה"  'bתנתכ והיפ

(pw) וילע רשא דוגרפ mr (ג'כ יז'ל יישארב) םיספה 
 | — הז ינפלש קרפבש אינליפ והז .[ולש] אינלמפ וז

 '"כב ה"כ (?  .איינלמפ ןיידוי ישב ע"פרשבו תויתואה רדסכ אלש אינמלפ ד"טב ו"ופדב לבא «Y ביה טיק י"כב היכ )!
imאינלפו אילפמא ד"א אינלמיפו אילפנא ש"רבו םיסנכמו אינילומפ אילפמא ג"ונב (5  .אינלמפ ע"פרבו שירה ייגכו  

 ייכב ןוכנ הייכ (+ .אינלמופ ם"במרהל מיייפבו אוה דיטש הארנו אילמ היפ ד"א אמלמ יפ ג'הר ייפבו כ"ע wn ons לכהו
 .חייר לש ייפ אוה יכ wb לייצו ייפ תועטב טייק י"כב (* np bs rip ע"פדבו nb לייצו יה b ביה י"כב פייטבו טייקוריילו ויו
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 יל היהישכ p^ הנשא הנפאשכל Có 25( רמוא | תויפ אלמ ילכ p^ איפמופ = איפמפ א
 היהי pi 'גרת .יקסעמ יקנו יונפ היהאו יאנפ
 ה"יחא]* | .(ותיבל יהי ינפ (ה ,דיכ יירבר) ותיבל
 הילע רשא ה תלמו ב"ר רבח םינוש םינינע
 לבז ^« פ"לב ןכו בעה ןמושו ףונט קר ונינע ןויכ
 ('א הנינע מ"לב אוה הז הלמה טפשמ לבא האוצו
 תנוכב ןה םוקמל וא שיאל תער תנוכב ןה הייטנ

ny?ז"י )5/2 ^39 155 ותלוזו םוקממ וא שיאמ ; 
 הנפ יתבר 'פ ר'כיאב nib! wegwenden )" י'ל
 אינפרדשחא שרד יתרמא Co ר"שהשבו ךליל
 ןינופו ןידשחנ ןהש  תונוכראה ולא 62/2 לאינד)
 .ןיד םינופו pub ןירדהמש :םשו sx לכל ןיד
 פש) ןפנו ('ב ייב 052« םכל ונפ קוספה ןינעכ אוהו

(nowונכפה י"שריפו  cubןינעה הזבו .ךולהל  
 /3 תומשל 'גרת y" לעפתאב mma 'גרתב הברה
 וון: םיהבד ;ר יי ;כ'כ ,ד יד v3 ,יג ;ב"י
 ונייה 'ל םע רושקב ל ע פ א ב ןכו ותלוזו 'ג .'א
 הרסה ונייה 'מ םע רושקבו רבד הזיאל הייטנ
 ;" ו ;ז"כ 'ג ב"ש 'גרת y" רבד הזיאמ הקתעהו
 גיי ,יכ בישל ; ג'כ ,ריכ עשוהילו ; ח'נ ,'ח א'מל
 .הלטבל ובל הנפמה ר"מ ג"פ masa ןכו ותלוזו
 םירבד ,זיכ "n תומש) ברע וא םוי תייטנמ רמאנ ןכו
 .אחספ ינפמד דע ,ה"ס "ישודיק ל"זרדב ןכו ^G ,ג'כ

vaאשמר ינפמכ כ"פ  "bלעפנב .ברע תונפל ומכ  
 ןמ הנפנה ח"צפ ר"ב םלועהמ mie 'יפ רטפנ ומכ
 הרסה הגינע G ינב הנפנ ג"פס me 'תפסות םלועה
 ל"נה תבשב ל עי פ ב הקרה ר"אלב ןכו הקתעהו
 ושקב .א"כ 'ינעתב ןכו .ךורעב ל"נה מ'למו ןינפמ
 תא תונפל כ"חאו ותטמ תא תונפל וידימלת
 תא וניפ כ'חאו םילכה תא וניפ :םשו ,םילכה

^v antoד'ע ט"מד ח'פס "טיג  DNרצח התיה  
 'וכו nibo השא שיא לשו nibo שיא השא לש
 לעפבו .םשמ והניפ תבשה סנכנ ב"צ רומזמ ט"וש
 תומוקמה ינשב 'תקיספב ןכו הייונפל יעב :'כ םש
 תקתעה sm ןונפ ןונפ רוכז 'פרר"כיאב ה"כו ל"נה
 יכאלמ) 457 הנפ n "i^" רעתו מ'למ ורע ורע

Reibeisenק"מד 'ורי (םינפב "יע  

 [ןיליאב ל"צ] ןיליאכ) «Gy איפד ביפ ךפהש ימ 'פ
 הניבג וב ררגל תדרגמ pb שרפמה 'יפ איפמופ
 :הדעה ןברקה יובד הלאו ה"יחא]* .םחלו
 םיבקנב בקונמ לזרב לש bbb יושע ילכ אייפמופ
 ארקנו הניבגו םחל וילע םיקחושו םיטלוב םינטק
 השמ ינפו כ'ע הברה תויפ ול שיש ינפמ ןכ

 — pompa, Pumpe] אפמופ זעל 'למ ואיצמה

 C 3 אמרופ 'עב שרופמו אמרופ א"ס (O הירמפ

 zu- wegwenden היטנ ןינע מ"למ )* m =) ןפ
 וייהו רבד וא םדא הזיאמ הייטנ pip ('ב

 10?%ע00טנמם6מ, fortschaffen הקרה ר"אלבו הקתעה

;ausleerenלוטבו התבשה |25 ע"למ ('ג  ruhen 
(müssig seinפב ' n^ןינפמ 6 "כ תבשב  "BN 

 םוקמל םוקממ האובתה ןיקיתעמ, b^ תופוק 'הו 'ד
 .(?" תיבה תא ונפו [ןהכה [mas 075 ידיי 'קי) ןושלמ
 לא (Gb'Bp BU םדא הנומ 'מגב םדא לאוש 'פב
 לא אדומלת יאמ .C3 0^ ipm םילילאה לא ונפת

venםכתעדמ לא  "bןילכתסמ םתאש ןמזב  
 המב 'פב 'מגב C םכתעדמ לא ןינפמ םתא ןהב
 אלד הנפומ 'יפ דחא דצמ הנפומ (.ד'ס תבש) השא
 'מגב תלפמה 'פב C. היבתכמל ארק יאהב ךירצ
 ןיב יאמ שרופמ (C22 n המהב ןימכ תלפמה
 וניאשלו ןירדצ ינשמ ינפומל דחא רצמ הנפומ

mb"היכ תישארב) הדב רעתו ,רקיע לכ  C5י"רת  
nsus) C9םהיקש םיקירמ .(*התלוק  B)בימ , 

 רצ ירד יקיספ) רוכזד 'תקיספב .("ןונפו י"רת 05
 ורע 6הילק רצ םש) הרעוס הינעד 'תקיספבו (ו"כ
 (' ןונפ que 6% יז'לק יילחת) n3] דוסיה דע] ורע
 תורהט ףוסב — לינה תישארב) m5 ym א"דמה
 ירוחאל pae דבה תיב חתפל ץוח ןיאצוי G5 י"פ)
 — man ןמ יערה קיתעהל 'מולכ תונפהל b^ .רדג
 וב ליטהל ןכומ םוקמל ןוינפ םיארוק י"לב ב'א)
 'ר 'פ תובא יקרפב mb בורק רחא ןינעו ,האוצה

 םכבבל תערמ םישוע םתא רשא לא ייפ ייישרבו (5 | .ינליוו ם"שב ח"ר 'יפמ קתעוה (?  .ימארפ יעו גפס עייייע דועו ('
 םילילאו םייח תמשנ ןהב ןיאש םכתעדמ ןישוע םתאש המ ימולכ pen ייחב ייפ ןכו כיע םיללח ןושל םילילא םכלש ללחו
 ירוימ םינושארה ראשל לבא ז"ע לש ןניא ןאכד תונקו'ד pem יישר וניבר תעדל כיאו y£ חור אלב םיללח ןושל
 ייפ לע כיג ריעהו רעגרעבמאב שיר mn ברהל ךורע דומלב אבוה ב"מק ייפ דייח ףסוי יכרב יייע ז'ע לש תונקוידמ
 (תוניקיאב) ןילכתסמ ןיא לוחב ms ג"ערו ביעפ ב"מד ג'יפר Py ava אתגולפ הזב יתאצמ ינאו םישודק b) ן"במרה
 כ"ותב היכו שממ ןתוארל ונפת לא רמוא nov יר ןדבועל ונפת לא םילילאה לא ונפת לא אמעט (nm [תוינוקיאב ל"צ]
 .הדוהי 'רד אבילא ןכ ושריפ ן"רו ,יישר 055 כ"או .יידו םתוארל הנפת לא cow הדוהי יר ייא םשו םישודק פ"ר

(iהישע ושוריפב ךיראה ומוקמב אנליוו סישב חיר ייפבו . *) היכרומ תתחאו יב י"רתבו אתניגל תניקורו יא י"רתב גייונב. 
 וניבר איבה רמאמה mor ךורעה vby ל"ומה תוועמה ןקית רבכו eNb[ ןטאפ ס"טב רוכזד 'קיספב )7  .ןיקירמ גיונב (*

 .שיע רכפ 'עו רגפ יעב



 ןיעמ ג"פ ר"רדמב ץובקהו .(היונפ Di םשו) שיא
 ל עפה ינוניב niue וליא ^O י'ד m םותח
 'ג ד"ע ד"ד ג'פ «mom 'שורי ub" ומכ b^ הֶנֶפּומ
 ,הנפומ דחאו תויחא יתש םיאושנ ןהמ םינש ןיחא

^b myתבש ךרצנהמ וניאו לטב  muל"נה , 
 (leere Zeit, Musse) יונפ ny 'מולכ mio םשהו
 ר"אלבו .א'ע : 'ע ז'ע Grp .א"מ תבש 'ייע

SDI2Dאתוינפ ןתיא אנאו 'ה .'ג ,'כ 'קיול 'א י"רת  
 ינא הנופ ל"נה ארפסה י"פעו אוהה ארבגב קסעמל

 — יאְנַפ = ub שררו nz יקסע לכמ

 sich wenden) הזל םדוקה 'ע לש מ"למ me =) ןפ
 לא הנפ (א'פק רצ 270 אתקיספ) הכופד אקספב

 ושאר אל הזה קופפה (ח" ,ב'ק יילהת) רערעה תלפת
 םתלפת םא ותלפת רערע םא ושאר ופופ אלו ופוס
 םתלפת השנמ לש ותלפת וז רערע אלא םירערע
 'תקיספב ה"יחא]* = .ויתובא תלפתו ותלפת וז

^wרערעה תלפת לא הנפ םא 'וכו הזה קוספה  
 'וכו אלא םירערעה תלפת לא me רמול ול היה
 תלפת לא mb [םא] ל"פ ר"קיובכ an^ רקיע לבא
 הזב אל םאו ותלפת הזב אל רמול ול היה רערעה
 םירערעה תלפת לא הנפ רמול ול היה םתלפת

"yהיה אל "יא םשו ב"ק רומזמ ףוס ט"וש ר'דמב  
 אלו םירערעה תלפת לא הנפ אלא רמול ךירצ
 ותלפת תא הזב אלו רערעה וא םתלפת תא הזב

"yרשקנש שורדה ינפמו .ה"נתת 'ר 'ילהת 'קליב  
 ונייצל ול mm was איבה pieno הז לש ובקעב

 -- [הזל םדוקה 'עב תירבעה הלמה תרזג יפכ

 ףוצרפב ןוציחה חטש ונינע מ"למ ns =) ןפ
y) הייקנ ןושלב הליאשהבו das Gesicht 
"y דועו Person ףוגה ox» sa דועו .(םינפב 

 'ובותכב ק"פב (םינפב  CDאכיא יא ךליאו ןאכמ
 תושדח םינפ  "b anb qubהיה אלש םדא

 םדא ךלישכ ןיכרבמש העשב הדועסב וא הפוחב
 לבאה תיבל ןכו תושדח םינפ יורק הליחתכל םש
 תכרב ושעשכ ןושאו םויב םשל ךלה אל םא

 לכב הבחר « bךליש  cwהליחתככ ןישוע 'ז ךותב
nt) הכלהה וזב שרופמ ןכו וליבשב הבחר תכרב 

  mםינפב הל תחכשמ 'ז לכ הבחר תכרב ביער
 הירב הירקמ אבא רב א"יח 'רד אה יכ תושדח

 ל"רד  Cmmלזא אל אמק אמוי אקוני היל ביכש
  mUהינמגרותמ ינמחנ רב הדוהיל הירבד רחמל

 (םיִנָּפ =) ןפ — )28 =) ןפ

CN 2ונס  T"תישארב) הוש 'נרתו יג !'מ ייעשי)  

0n amרשימ  sinoלטרק ןידה ןונפת ה"כפ ר'קיו  
^bלהבתנ אל ר"יפ ר"דמב םשהו לפה הז וקירה  

 הקרה ןינע 'יפ ול ךלהו סנש אלא תיבה יאנפמ
 — /3 תואב ש"מ y Ty" .קר תיבה היהש 'מולכ
 רזגנ הקרהו הקתעה ונייה 'גרתה ןושל ןינעמו
 (entleeren) ףוגהמ יערה תקרהו תקתעה גשומה
 אל :מ"ק תבש ,ןינפנ ןיאש יתדמל ,ב"ס 'וכרב

quenךרצוה .ב"פ םשו ,וכיירבוג ונפמד אכיה  
 ךוצנה לעפנב םשו תונפיל לוכי וניאו תונפיל
 W^ םימעפ הברה .ב"ס 'וכרבבו הנפנ וניאו תונפל
 אלא אב אלש בתכ יבשתהו ש"ע הנפנ לעפנב
 'ורהטמ דועו ל"נה ינויצמ חכומדכ איה אלו לעפנב
 םאש ד"ע ז"טד א"פ הטוס 'וריב כ"ג "יעו ל"נה

meונממו .םיינש םש דחייתת וכרוצל ןהמ דחא  
oeו"פ תבש 'וריב  nהיינופל לאע רזעל 'ר ג"ע  

(Abtritt)אוהש םיעוט םישרפמהו 'וכו  nwםוקמ  
 ז"טש 'ר "ye" 'קליו י"פ ר"בבו :ב"ס 'וכרב ילבבו
 התבשה 'יפ ע"למ ('ג .אסכה תיבל לע רזעלא 'ר 'יא
 רמאת לא ל"נה masa mem הכאלמ לוטנו
 ^ 'שרפ 'ח קרפ "ישודק ארפס .'וכו הנפאשכל
 ינא הנופ )"35 152( O .'ה ,יכ «?p ינָפ תא שרד
 קרפ תומ ירחא ארפסב ה"כו וב קסועו יקסע לכמ
 היהיש ישפח איצוה 'יפ אצוי לעפהו .'ח 'שרפ "י
 frei ziehen lassen) רוכבעש וא הכאלממ לטב

wmaיס 'רקיו " me^ינתרקל םשו ינתרקל  
maב ןגפ 'עבו ש"ע יתינפ '.  "Uvט"פ 'וכרב  

 ר"דמב ,אירדנסכלא me םסורדנסכלא ב'ער ג"יד

mo4 ל עפ בו .םתוא הנפמ ינא ינב ליבשב v» 
quo ovןונינפ דומעה  mmד"סד א'פ 'ינעת 'ורי : 

 ,הינינפמו דבעימ המ nun ,ךלעב ינפ T5 אה
 ינוניבהו .היתיבל לזאו היתי ןונפ ose ר"קיו

"wbיּונָּפ ראותה םוקמב  ^bיונפ ^ 'וריע קר  
 אילמ וכפה אָיְנִפ ר"אלבו .םילכמ ob . . םדאמ
 y" ישפחו יקנ ייפ Un ooo y"y" ה"ספ ר"ב
 העילבה תיב ןיא :am am .ל"נה unm 'גרת
 רשפיא ד"עס א"יד ט"פ תבש v" ר"אלבו יונפ
 ראות אוה דועו ,יינפ דחא בקנ DU אהי אלש
 הייּונּפ הבקנלו (frei, ledig) השא וניאש ימל
 'ישודיק 'תפסות +הייונפה) היונפה לע אבה יונפה
 שיר : 'ח םשו :ז"ד ו'פ 'ומבי (Y Cop^ א"פר
 'שורי ,היונפ sm יונפ תא ג"כפס ר"קיו .ארפס
 תשאב ןאכ הייונפב ןאכ T'UD ד"יד דייפ תבש

 m 57$ הירב יגתמ הל ירמאו my ג"ונבו 1
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 לע רמוא DUO) אוהש :ג"י Cavy .ש"ע ינאיבה
 הארמו אמט רוהט לע םינפ ול הארמו רוהט אמט
 ינפמו — 3^ רומזמ mb ט"וש «y T" םינפ ול
 סעכה החמשה (mms Dun םדאה ףוצרפבש
 םינפ םשב bn Di וארקנ המודכו ןוצרהו באכה
 דועו ךורעב ל"נה תומוקמה ינשב vi cy מ"לכו
 ג"ספ ר"ב רבס ע'ייע תופי םינפ ו"טמ א"פ תובא
 'תקיספ ,םעז לש nue we ר'דמב תוינלוח וינפ
 םינפ זיטפר םירפוס תכסמ) תופעוז םינפ .י"ק רצ "רד

 תוקחוש be תוריבסמ םינפ תוינוניב םינפ Ow לש
 . . תוכושח םינפב א"פ עסיו חלשב 'תליכמ .ש"ע 'וכו

nesםשו .תוריאמ  mosיוליגב חלשב  Dub 
 אל pn .ב"י 'לינמ (Schein) הארמו py ונינע דועו
 אלא ןהמע השע אל ה"בקה ףא םינפל אלא ושע
 וכפהו םדא ינפ דננכש המ ארקנש ומכו ,םינפל
 'גיגח (Vorzei) ןמזב המדקהה ןינעב ה"כ רוחא
 רוחאל המ םינפל המ הטמל המ הלעמל המ : א"י
 תויהל דיתע nb היה המ "א ב'פ n 'תפסותבו
 הז 'ב המ אלא 'בב םלועה ארבנ nob א"פ ר'ב
 תושר ךל ןיא ךכ וינפלמ חותפו vx לכמ םותס
 ראותהו .'וכו רוחאל המ הטמל המ הלעמל המ רמול
 -das Innere, Inn ןוציחה Ten םיִנָפ :ךותל

(wendigeםשו םינפלמ )2 ^ אימ) מ"למ  n^ 
 bir" לכיהה ךותל לגרוה ל"זרדבו n8 האלהו
 ןיעכ ןגיעב «sio ,ץוחבו nues האלהו .ח'ע
 יפלכ וכפה) םינפל יפלכ :ב"מדה"פ 'מוי v ,םינפ
 ימוי .םינפב השענה ריעש :ה"מד ח"פ םשו (ץוחל
 ראותו .םינפלו ינפל qj .ב"נ "0m» aw ילבב
 ז"ד ו"פ 'ומבי 'ורי דעו תיבל וא החפשמה ךותל

iyץוחל סנכתש דע םינפב איה םלועל ותוחא  
 יורי .םינפל סנכתש דע ץוחב איה םלועל ותסורא
 אדעו תיבל (יבר) לילע הוה דכ : ב"לד ט"פ 'יאלכ
 ^ אלא דע 'וכו םינפל אבור אייח 'ר סנכי רמא
 םינפלו ינפל יסוי 'רב לאעמשי 'ר םינפל אבור אייה

3nמ"בל י"שר 'ייע דועו .ה"לד 8^3 'ובותכ 'ורי  
 «Dj ע"ייעו םינפל הכירצ הניא ה"ד א'עס ז"ט

 : ד'כ 5/5 רבד ךות דועו .יינפל ,ינפל ע"ייע דועו |
 3 'וריע mm) ע"ייע pun תרושמ םינפל :'ל |

 יח לאיגד) ינומלפל א"כפר ר"בב .הזמ םינפל הז

 (םיִנָפ — ןפ דסש

 ר"בב C הליחתבכ הבחר תכרב ךריבו היבגל ליזאו
 ןגח ^n) :ג"ל תישארב) ריעה ינפ תא ןחיו )0/9( 55

 ןהל ('חלשמ ליחתה ('ויעבש םינפה תא
 לכ ינפ לע היה בערהו (א"צ) ב"צ 'פבו ,(* תוינורוד
 ץראה לע בותכל ול היה Om aem תישארב) ץראה

 רב לאומש רמא ץראה לכ ינפ לע בתכנ המל
 G םירישעב אלא הלחת בערה ליחתה אל ינמחנ
 תא תוארל םיחמש םינפ ול שי רישע םדאש ןמזב
 ינפמ תוארל םינפ ול ןיא ינע םדאש ןמזבו וריבח
 ב'עס 7"( הדנב 'ב 'פב .וריבחמ שייבתמ אוהש

vunיפ הינפ תא חידתו הטמה ןמ דרתש ידכ (א'ער ' 
 השעמ 'מגב הריכ 'פב .ףרותה םוקמ לע היקנ ןושל
 לש וינפ דגנכ וידי חינמה ) בר רמא (א"מ תבש)
 'יפ וניבא םהרבא לש ותירבב רפוכ ולאכ הטמ
 והסכמ יכה םושמ ורשבבש תירבה ןמ שייבתמש
 םדא ינב ותורע וארי sow חינהל רתומ קילס יכ
 והאור רחא ןיאש הדיריבו רהנה בג לע ןידמועש
 ןיאש ןכרדכ ןידרוי 'יפ ש) יפקז יתחנ יכ רוסא
 .םדא ינב והוארי אלש וחש וקלס יכ רחא והאור
 השא וא שיא לש תשובל יונכה הז ה"יחא|*
 הינפ .ד"כ תוכרבב ןכו ףקז עיייע ןוהחתה ןקז ומכ)

mmo('כ ייל ילשמ) מ"ל ךרדכ אוה עקרקב  nnnm 
 םינפ 4532 פ"לב p^ ןכו םש י"שריפ 'ייע היפ תא

 םצעו ףוג לע םינפ רמאנו .הטמ לשו הלעמ לש =
 תושדח םינפ והזו Person Sache רבדהו ףוגה

 יופפותב אבוה) שרדמב ה"כו : םשו .'חו :'ז 'ובותכב
 רמאנ ןאכל ואב תושדח nup Gum היד :'ז יובותכ
 םדוק םיארנ אלש םירבדה לע רמאנ ןכו ,הריש
 ש"ע ןאכל ואב תושדח nus lys vx ק"ב ןכל
 «cS פ"לבו ע'לב ^« ומכ םינפ joy mm .י"שריפ
 םינפ הלגמה א"ימ ג"פ תובא Artund Weise ןפוא

 N'D האיפ 'שוריב שרופמו הכלהכ אלש הרותב =
 . איסהרפב הרות ירבד לע רבוע אוהש הז : ז"טד
 הרותבש תוריבע לכ ב"עס ה"מד ח'פ 'מוי 'שורי
 'ייעו mni mus הלגמה . . , ץוח רפכמ כ'הוי
 .'ז 'ותירכ א'ער ג'י 'ועובש .ו"פ : ה"פ 'מוי ילבב
 כ"ד ר"פר b" 'ורי .ז"םק «D n^ תותליאש
 אמט םינפ ט"מ תשרדנ הרותה אהתש ידכ א"ע
 'פ ר"שהשב ה"כו ולגדו js רוהט םינפ ט"מו

 ךוראה רמאמה לכ יכ יתאצמ התעו ןואג יאה בר ייפ (ביצק (oW ךרב יעב וניבר איבה רבכ הבחר תכרב ןינעבו )7
 הבחרב הידס יח ףד יובותכב מ'יטש לעב (act ג'הר םשב כי'ג איבה לבבב הבחר תכרב גהנמ ps דע "nó אגהנמ ןמ

 ריפרו טייק "33 הייכ )3 .ריע לש םינפה תא ןניח ע'פדבו ט"ק ייכב הייכ (* .הישע םינושארה םיטוקילב אוה ורוקמו
 והבקי רב ענמ (וייכ ,איי ילשמ) 'מאנ ךכל םירישע אלא ץראה ינפ ןיאש דוע ג"ונב \* .תונורוד ג'ונב (* .תלשל ע'יפרשבו

 .בר DN" (אנהכ פ'א ס'ש ייכבו) אנוה ריא אבא ר'אהו ג'ונב (* .םואל
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 ךותל ןיסינכמש א"ב Fedem] =] ן"רידעפ
 ךורעה 'יפ לכו כ"ע לוענלו רונסל ןיצורשכ אנרופה
 ינרופה כ"ג 3n" םשו ש"ע ל"נה ג"הר 'יפמ קתעוה

n»ע"פרב לבא ןאכ ע"פדבו ןרפ 'ע ךורעב י"כב  
v3אנרופ ק"העבו ב'ה י"כבו ןרפ  "R75ונינפל  
oדועו .לענמ חיְסושִמ 'צמאה י"למו רקיע ינרופ  

 Riegelholai לענמב yy ^b v פ"לב יכ ריעא
 — [וב לוענל חתפמב ןיסינכמש ץעה ותוא 'מולכ

 etwa, wohl jb) תיירבע תלמל בורק) ןופ ₪
 ריעזכ C יויכ תישארב) בכש טעמכ 'גרת

 וליא 'גרת €'3 ב"כ 0053 ברח שי ול ,ביכש ןופ
 אק ומכ םוגרת 'לב הותי הלמ אברח תיא ןופ
 תחא הביתב Ty אצמנו ה"יחא]* — .דומלת 'לב
 אוה תצק תעדלו (b ar") ולא ע"ייע ןופלוליא
 ,wohl הארוהה התואמ י"לב הריתי הלמ ₪00 י"למ

etwaהלמ שי פ"ל אוהש 5 רתויו —  mum 
 — in Betreff, anlangend] עגונש המ ונינעו פ"לב

N2B *49« פ"למ אָגְנפ =)  (Stimeיחספב ח'ר 'יג ' 
 'ה גפ 'עב ושוריפב יתכראה רבכו ,ב'יק
 .אתנפא 'עו אתנפ ע'ייעו ,ה"שע

 הברהו .הנבה תשק ^non i ,ז"כ 'קזחיב 25 *
 ןינעמ הניבה אטאגלואווה הב םישוריפ
neposףטק ןימ 2:\% פ"למ אוהש הארנ ילו . 

 ,mewpóc חפ% "למ "b סגנפ ,םוגנפ *

 'תליכמב arm, dürftig) תונכסמבו תולדב
wmשדחבד 'כסמ  s'bDשרד  wnינושקב  

ye»הימ , o^אל ינושקב והת [אלו]  mnn) 
 יתמדקה תוצמה םכל יתתנ אלש דע רבכ . .סוגנפ
 והות םהל יתרמא אל ה"פ םשו ('ןרכש ןתמ םכל
 ו"כש 'ר היעשי 'קליבו סגנפ היתתנ אלו ינושקב
 שבתשנ ו"יוה וא Db ל"צש ל"נו סגנפ ל"צו םגנפ
 ל"נה י"למו סרגנפ ל'צ סוגנפ nnm ש"יר ןמ
 pn אל לע בקעי ערזל הרותה יתתנ אל רמולכ
 י"שריפ ןכו ןרכש ןתמ םהל יתמדקה יכ תונכסמבו
 ןעללעצסימ) םעלרעפ 'הו y vin אל ל"נה היעשיב

^p 8י"למ  oéva,הלועו הפי הז םגו ןבזכו המרמ  

(E55 = 38םרבפ :םוננפ * -  now 

o^ותציחמ התיהש ר'הדא הז ימינפל סליקע םנרת  
 vb nos 'ר לאינד 'קליבו תרשה יכאלממ םינפל
 ל"נו ,םינפל אוהש לאכימ הז 'מוחנתה םשב איבה
 חבזמ .ב"ס "יחבז :3^ 'גיגח השרד יפ לע אוהש
 ע"ייעו voy בירקמו דמוע לודגה רש לאכימו יונב
 ראותהו 27 םיכאלמה לע יומאמב ש"מו לאכימ
 הבקנלו ימינפה חבזמ האלהו ^w "יחבז ימינפ
 ,תויִמיִנָּפַח תולכואמה i'y ט"לד ב'פ op 'שורי
 המלו תבסב מ"לב ומכ 'יפ 'מ שומשה תוא רושקבו
 תוכרבב תואמגודה "ייע המ י ג פ מ ס"שב הברהו
 n^» :n'bp :ה"ק :םשו TD ,א"ל תבש ma :'ד
 יליגמ : ב"ב pn Mp" 35 + 'כ D 'מוי ,ז"מ

HDD $^ח'מ 'ומבי + ה'פ 'ציב :ז"פ ;ד"נ :'ח  : 

SUDה 'ובותכ ': ir'yט'נ מ"ב 3 ק"ב : IB 
 ^A .ד"י :ג" ," יטוס ,א"פ "רדנ ,ז"מק ,'ד 33

 .'ק .ריצ : טיל ab + א"כ ,יכ 'דהנס snb +: ביל
 : א"מ 'יחכז :םשו ."י 'וכמ ,ד"ק :ג'ק rip : א'ק

 — Lr : א"ל הדג : p + ט"כ 'וחנמ

 ר"למ ,méwoy 6% 'צמא von br ןיפ 5 ןפ

(pinna, penna, Feder (im Schloss)תוכתמ ילכב  

 6 ןיפח ירמאד אכיא ןיאמט ינרופהו ןיפה O2 א"יפ
^mךותב ןיסנכנו תחתופב תועובקה םיניש ולא  

 'לבו C ארטסולוקה אוה ינרופהו pen מ"יו ינרופה
 הכותל סנכנ ינרופהו ('ו"צניטק זעלבו C לפק יברע

penשי רחא ('דצמו רגסנו 6'לוענ דחא דצמ  
 pen תא ןיחידמו חתפמה וב ןיחינמש בקנ ינרופל
 ינרופה ןמ pen Ü שרופ העש התואבו חתפנו ץוחל
 ר'לב p" ב"א) — (*ו"'דרק זעלב pem ונממ אצויו
 ב'ו ה"יחא]* .(רחא רבדב עובקה n רבד
 pm (n YT") 'עב יתשריפ ןכו .pinna 155 ןויכ

"byש"מ  i'mשור תייטב ומשו 'ז דצ ט"דסב  
 טולב רבד לכו שאר ע"לב ob אוהש יתבשחו
 אוהו שיר ל"צ שור יכ רורב ל"נ התע לבא הלעמל
 ר"למו 'צמא bb" כ'ג pb כ'או Feder 572 ע"לב
 לע ושא חתפמב nun אוהו ןינעה ותואמ ל"נה
 ק"העב 'יפה אוה ןוכנ דואמ המו רנסנו לעננ ודי
 ןיווקש םיניש ונש אוה pem ל"זו ב'נש

 טייאלב )4 .לענמ al » p'/53 Js (* .Sehloss, Riegel, elaustrum רילב )? .'' b א םיטב םשו xm ייפב ליצכו ('

 ק"העב «^n וצנוטק יציניוו 'פדבכ b^n ונריטק ט"ק י"כבו ורניטק ביה י"כבו ימאו ליסאב Db ר"פדב 0

 רפסבו Plattsehloss — Blattsehloss אוהו כיע חתפמה ןיפונכמ iv איב אייסולשטלב ןירוקש ל'זו דוע w^ םשו בינש

vusעיפדבו ט"ק י"כב ה"כ (5 ,לעננ ריפדב (5 .יתאצמ אלו יתעגי סעלרעפל  smןוכנל ה"כ )7  siaג"הר ייפבו ביה  

 יתרמא אל ומע רחאו ומצע quas םש 'יעשיב יתרמא אל תלמו )? Zapfen eardo- 3753 (* .ןיפה יפ «nnb ע"פדב לבא

 .ב"ס דצ Dt 'תליכמב py ריאמ y" ינושקב onn יתרמא אלו spy ערזל



 (וידנופ =) ob" — םגנפ .םוגנפ וסש

 רדונה C 3 םירדג) py ןמ רדונה 'פד 'מגב .אדנופו
 יילכב ט"כ 'פב .איקיספבו אדנופב רוסא תוסכה ןמ

GU)איצומה 'מגב עינצמה 'פב .תרופעמהו אדנופה  
 בז C2 ןיבזב ד"פב ןנת ND cn (ג'צ תבש) 955
 השמה לע וא ןילפפס השמח bp לטומ היהש
 ונזאב (הנשמב .ביצ תבש) עינצמה 'פב .(" תואדנופ
 .וקולחל C ותדנופ pa הטמל היפו ותדנופבו ורעשבו
 הלעמל היפו ותדנופב תועמ איצומה 6פש) ארמג
 איקיספ pop אוהו זעלב שממ אדנופ b^ .בייח
 — 6 (דיכ ,'ג («ym .הרוגח 'גרת אוהש רוע לש

^b 38)סיכ ר'לב  penתשרכ יושע תועמל ןכומ ). 
 אי הדנפא ע"ייע ש"ארב ף'לאב םגו ה"יחא]*

c7זמר םשו יתשרפ םשו  wm)ךרעה הז לע  
 «na .הדנפא 'ע לע ןאכ זומרל יואר היה ןכו
 ול הרוגח ותדנופש י'פעא ה"פ "אלכ 'תפסותב
 «C ז"פס 'וכרב 'תפסותב 'פריא י"כב ה"כו ץוחבמ

 ט"פ תבש 'תפסותב ותדנופ ןכו ותדנופא ג"ונבו
 ישורי C) ד"פר 'ירדנל 5 'תפסותב אדנופב ,0

nivב'ב 'שוריב .אדנופו ילקינ ר"ע ו'טד ז"טפ  
cm ovy vus vobרודנפ ןימכ ול ןתונ רמא  . . 

 -- הדנפ ל"צש ל'נ איקיספ ןימכ . . moon ןימכ
 — [הדנופה ל"צ הידנופה n ^b עירזת quon 'וחנתב
 As ר"למ ןויִדְנופיד jb עוטק ןוידְנופ =) ןוידנפ

(QOupondiumרככ 6ןוידנופ ב רככ  
 בגח הלכא 'מגב לבקמה 'פב .("רככ 'עב ונשריפ

(Grp D»המלא עוריגב ול הלעת אל התעמ אלא  
pnהנשל ןוידנופו עלס ןתונ 60« ןיכרעב ז"פב  

 nmm +'"ט) יילכב 'ח 'פב .)! ערג 'עב ונשריפ רבכ
 ,אמט ואמצל ps רמוא יסיי 'ר ויפ ךותל ןוידנופ

"bףסכ םישמ םימ ןיאש םוקמב םדא אמצישכ  
 ב"א) — soa") ונמט לקימו ve ךותל רוהט

 ע"ייע ןירסיא ow לש עבטמ ר"לב ןוידנופיד 'יפ
«(DNה"יחא]*  ne"א"ח רסא ע"ייע ^5 , 

 הממ ץוח ה"נכו ש"מו רככ ע"ייע דועו ש"מו :2^

 יפל ו"פ ב"ב 'ילכ 'תפסות 5n 'יכרעב יתנמיסש
 רחא האצמ א"ימ ז"יפ 'ילכ ש"רב הלועמה "יג
 ץובקהו .(" הב רורצ ןוידנופ וא )^ החוסכ וא תלדה
 'תפסותב ה"כו ןינוידנופ ז"ל ד"פ "יכרע 'תפסות
 "53 ג"'פר ש"עמ 'תפסותב לבא ר"פ vw 'שעמ

 — [תואידנופ ג"ונבו תונוידנופ נ"ל 'פריא

Dyקדצ רבוד קוספה איבהש המ  Tabםירשימ  
 ,(םש ייעשי)

"3B o*ויה 'פ ר"כיא (יברע סוכודל יטרפ םש)  
 רגנפ רמא דח . . אייברעד םוכוד : הירצ

 קילסו רובדה ותוא ףוס דע ןינעה לכ ש"עו הימש
 ,רגנפל האברעמ יליפ

 אדנפ ר'א אביקע ר"א :ה'נ 'וכרב (9) אדנפ *
 ןעכנימ ס"ש י"ככו םיריב ר"א םוחנ ר"א

 "אב ND ר"א םוחנת ר"א הנכפ ר'א אבקוע ר"א
 והמ יתערי אל w3 n»n^ 'יאב ס"ד לעב בתכו
 נ"בב תמאב "יאדכ םריב jb עוטק אוהש ל"נו כ"ע
 ר"א אבקוע ר"א ןושארה י"עבו ךנופ 'ו םשו
 רקיעו םש ם'דב y mp" םיריב ר"א . . אנרפ
 רב אנזיב 'ר 'עב ה'דס ע"ייעו ךנרפ וא אנרפ "גה

TX 

 עו וחיוש ימו חופומ p^ אדופ ל"צ) אדנפ *
(stinkend4 תבש Dתיבד אדישל  

 אתיירוגד יפואאו יראד יפקרקא יכה אמיל אסכ ה
 ירמאמב 'וכו אדנפ אקיריש C אדישל C אתתכשא
 אקיריש יכ יתוריעה רבכ 91 םידשהו םיכאלמה לע
 אוהש any ל"נ אדנפ pipi לבא Zairica דש אוה
 טירקסנאפ 'למ םלכו pütak שיראצוה pà דנעצ ילמ

puyateםשהו ער הירו החרס ןינע 'יפ  püiti 
Gestankצ"לב חרסומ ראותה 932: השדחה פ"לבו  

puyant der Stinkendeאוה אדנפ כ"א  Dy — 
puyantדשל תואי דאותה הזו ('אדופ ל"צ וא  
 שיאבהל הווצמו ער חיר לע הנוממ אוה יכ 8
 דקפומ לואשב pn הליכא תעשב םישנא םעט
 לעגעיפש 'ייעםיעשרה תושפנ לועיגל הנחצ תולעהל
 תיבב יוצמ אוה ל"נה שחל יפכ םגו 180 ,ב'ח ןאריא

 ,אסכה

ny =( TBף9099% 'צמא י"למ  morר"לב  
(Geldkatze, Beutel תועמל D'5 funda 

  2703תלשפמ ותדנופבו 6 270 5272( האורה 'פד *)
nat) ילד ןירשוק 'מגב םירשק ולא 'פב .וירוחאל 

 ןיקדוב רמוא הדוהי 'ר 'מגב םיחספב ק'פבו (.גיייק
 ,איקיספ וא אדנופ וילע ךרוכ רמא הדוהי " (א'י)

 'טגב יבתכ לכ 'פב ^ nםילכ  (7p nas)ילקנוא
QE EE a oו יש יורה ב וכ ירש וש או א 4" שבב  

 ייכב (+ אינפ םיש ייכבו (5 .יאדישל ג"ונבו םיש v33 ג'הכ (? ,ןותחכשא ג"ונבו היהחכשא סייש י'יכבו יישרב ג"הכ 6
b'pלבא תוידנופ 3233 )? .תלספמ סייטב א"פדבו סישב ייאדכ תלשפומ 5^ תשלופמ סיטב  niveiריפרב ) .תואדנופ  

 לבא ךורע vaa ר'יפדב ןוכנ ה"כ (* .אדנפב vain (* .איקיספ עייייע 7o) .ש"ע הדנפא יעב היכו ותדנופאב םיטעפה יתשב
 תוסכב גיונב )! abxy םשב שיירה שוריפ יייעו (* .בייעש uma עיייע )!* .נישו דיכר cen )5 .ןוינרופב םיטב ע"פרשב

 .ןיידגופב יפריא י"כבו ןוידנופב 3733 (* ,יג no עיייעו החוסב יפריא י"כבו



 367 הָניִּפ * - pue | וסש

y'by pxי"למ אקדנפ ס"לב 35 323  
 'כסמ שירב Haselnuss, X&9uov) לסל ל

 ריזנ ינירה (ג'ע א"נד איפס) אברעמ ינבד ארמג ריזנ
 (' ןיקדנופ כ"חאו (pros vns ^«(  תיבח אלמ
 אוהו Cr ד גו ב לאעמשי 'לב ('י"ליקונ זעל ילב
 4" י"לב ןוקיטנופ ^5 iu — ('זולג ןירוקש
 וארקנ ןכו סוטנופ ץראב בוט לדג היה יכ זול ירפ
 םירחבומה םש ויה יכ ןיקפרפה סרפ תנידמ םש לע
 אירק םירמאנה םיבושחה םיזוגאה ואב סרפמ םנו
 אוה ןיקדנופ ה"יחא]* = ,(יפזיש ע"ייע אקיסרפ
 נ"לב ר"ע ח"מד ז"פס 'יטיג 'שוריב ys ץובקה

 — [תואקדנופ + , ןיסירג

 Db ע"ייע הדנפ = רודנפ *

 .רדנפלק ע"ייע se va רדנפ *

 ,ב"ח) ארדנפ ןב ע"ייע ארטנפ .ארידנפ ,ארדנפ "

 יילוח 'תפסותו Cp פש) ארטס ןב (א'כק
 ,(תיסק (n ושי ע"ייעו ארטנפ ןב עושי ב"פס

70080006 (oávOouga) ורו י"למ) אָרּודְנַּפ' ₪ 
(musikalisches Instrument, pandura 

 ב"בד םיתבה תקזח 'פבו (גיע r7 ייפס ק"ב mp 'ורי
ovemגיר  CUyארטוה ןירמד תיא תיכוכשמ יאמ  

 ףות ומכ רמז ילכ י"לב e iue^ ןירמד תיאו
 ןכילוהל ןאצה םיצכקמ הז ילכב ןאצ יעור ילואו

 C תיבל ןאיבהלו הדשל

mie *היטנו הפונת ןינע הֶנִּפ לעפהמ)  CWendung 
 ץובקהו "כ יהיכ יב היר) הנופה רעש מ"למ

 אלא והי אל הנופ התאש תונופ לכ ,ו"ט 'טוס
 אמויו : ב"ס "יחבזב ה"כו תוניפ ג"ונבו pb ךרד

 יייע תונופ א"צר ו"ופדבו םש פ"ש י"כב לבא : ו"ט
 ןוכנ ה"כו ש"יר תוא :ו"ע דצ 'כוסלו םש ס'ד
 ב"פס "ירוכיב 'וריב ל"צכו ד"לק e' האר ירפסב
 םימעפה יתשב ל"נה 'יחבז ס"ש י"כב ה"כו ,ה"סד
 לבא mob ןגוהכ 'ק י"כב םש ס"ד לעב בתכו

 ny ןגוהכ ד"עפל
 רכדו ץקוע (pinna = penna Ys הָניִּפ *

(Spitze "Mתודמ שלש ח"יפס ג'רדבא  
 . * םפיספ ןבא הניפ ןבא תיזג ןבא םימכח ידימלתב
 + + (Schürfe) תחא הפ אלא ול ןיאש תיזג ןבא

 -Gast ןולמ ,mavOoxctov דס 00% י"למ) קָּדְנּופ

Herbergeתומבי ףוסב +(םינפב 'ייעו 18,  

st)ג"פב .תיקדנופכ תנהוכ אהת אל (א'עס  
 ןתונה 6: איס ייטיג ןיקזנה 'פד ג"סבו (OU יאמדב
 אוהש תאו הל ןתונ אוהש תא רשעמ תיקדנופל
 תיב .קדנופ לאעמשי 'לב תונח e sun^ לטונ
 יפמ .אתיקדנופ ומונרת (א .'ב עשוהי) הנוז השא
 — אתריח יקדנופמ )2 י"רת ('ב ̂ תומש) תוריחה
 יקדנופ 'יפ ןולמ ma mov 'לב קדנופ b^ ב"א)
 בתכ קדצב «wu םגו ה"יחא]* | .(ןולמה לעב
 5 99 יברעל vios קתענ יכ לאעמשי ילב
 קדנופל ןנמזמ ה"בקה : ^ 'וכמב קדנופ ה"נכו ןולמ
 ואשע 2 מ"ב .'א לשא ע"ייע .'י 'טוס ,'וכו דחא
 לצא . . . ינכשמ נ'ע 15 ד"פ 'וכרב 'ורי .קדנופ
 אל vy אל אצמ אל ב"פ ר'דמב .'וכו דחא קדנופ
 ךרדה יפל הדועס וינפל םיאיבמ ג"יפר םשו קדנופ
 יפלו ךרדה יפלו ונחנא ךרדב . . . קדנופה יפלו
 ואצמ ו"כרת 'ר onn" 'קלי ,'וכו ךל ונפנכה קדנופה
 קדנופ ותואב עשר התוא האר . . . דחא קדנופ
 bp" 'תפסות ,םימעפ nPN ש"עו תוכרב הברה
 ט"מ ח'פ "טיג .קדנופל וסנכנש םינש ח"פר
 הנלו א"פר 'ומבי 'פסותו 69 m'b "טיג 'תפסות

wyורי אקדנופ ר"אלבו .קדנופב ל"צ יקדנופב ' 
 y'b3 'ו .ב'מ "שארבל 'א י'רתבו :י"ד Ye 'וכרב
 רכז ץובקהו ,ש"מו ךרעה ףופב 'ייעו אָּתקּדנופ

 ,ל"נה תומשל 7^ T5 'דמבל 'א sn" ןיקדנופ
 ז"םשת 'ר יעסמ pon .יב י"רתב 'ז .,ג"ל 'רמבל
 תוינח ושעי לא טלקמ p אטו יופס םשב
 לש תואקדנופב א"מ ב"פ ז"ע הבקנלו , ןיקדנופו
 ךלמל יאנג ןיא א"פ ר'קיו יקרנופ ראותהו .ם"וכע
 רמא ל"נה 'ילהת pon" .ולש יקדנופ cp רברל
 ב"צפ ר'ב Eb ר'מש mp "pi" 'וכו יקדנופה ול

Cos yy)םשו  "yשוריבו האקדנופ ר"אלב ' 
 mpyne הבקנלו .איקדנופ ר"ע v3 re 'וכרב
 'תפסות : 'ו 'ילוחו ל"נה 'ומבי יאמר.( 6%0006]
 אתיקדנופ 'גרתבו יתשו םג 'פ ר"תסא 'ומבי ףוס
 'יטפושל ; ה"כ  ,'ו םש wn" לינה 'עשוהי 'גרת
 'ג א"מל n jpyse" ץוכקהו 'א "d ;'א ^
 אָתקּדְנּופ יתבב 'ו ,ב"מ 'ישארבל 'א sam" ;ז'ט
 לש קושב ןתוא ואצמ ר'ב ey" אָתְקּדנּופ ל"צ

— [now 

 ייליצונ עיפרב יא ןטק 'עב לבא ייליזונ ק"העו "ov יפרבו 'מאו ליסאב יזיפ ר"פדב היכ )*  .ןירקדנופ ג"ונבו ןוכנ הייכ ('

 י"כב ןוכנ הייכ (+ .םינוכנ םהינשו קדנופ ע"פדב לבא ב"הו ד"ל י"כב ג"הכ (5 .ילכונ ב"ה «vi 5 הרעה ב"מ ,ביח יייעו

 .תיזעול הלמ menn וליאכ זיוולג ק"העו ימאו ויופרבו זולג : וקב ליזאבו mb יפרב לבא ןטב ע"ייע je. sm ר'פדבו טייק

 .ח"כש vm אתשכרכ עיייע )5
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 ה"יחא]* = .יטנפא ע"ייע תארקל י"לב p^ וכעל
 ןוסיטנפא ע'ייע רועו )2 UTD יתנפא y ל"ר

[t^ cm) — 

 : להבת לא 'פ 'ר תלהק (יטרפ םש) (?) יטנפ *
 םדק אירורא תא ארק יטנפ ןב יול 'ר

 יוריד יטאפ רב יול ^« wm אוהש 53 אנוה בר
 אנוח 'רל לאש יטאפ רב יול : ד'עד ye 'ליגמ
 אקארק 'דבו ו"ופדב ה"כ 'וכו me היירוריא ןיליא
 'כסמב pm ,b'b3 םלוכו יטספ 'טארקבו יטכפ
 (אנינח 55( לאש יטאפ רב יול ג"לה ב"יפ 'ירפוס
 'לינמ ילכבבו 'וכו הירורא ןליא son) 'רל ל"צ]
 רב יול m^ "b תקתעהבו wn" רב יול w^ : א"ל

 .ס"ש י"כב ה"כו אטוב

 ה'כ nn .ןיה יעב "ייע שמח ןוניִטְנָּפ
 אוהש מ"אפד דע Cw י'כבו) ע"פר 553

paie oתויו ז שמח  "yעב ' pnיעב לבא  
qmטיר יג'ח)  "eבוט רתויו שמח יטניפ קר וניבר  
 ריזנמ איכה םשו (כ 050 ןו גר Cy3 "y םורגל
 -- [יתבתכש המ םש "ייעו שמח "יפו ןוגיטניפ € 'ח)

 רתסא 7b (Alles zavcóv" י"לב) ןוטנפ א
 ("יבעמ) שובלה תא np רהמ 'פ

qux] |רמול  ^b pese pes [peןימוד  
 הייחא]* .לכה י"לב ןוטנפ p" ןודא ר"לב

smנ"שו ינימוד ע"ייע תוכימסה  smתומוקמ  
zw INIT. 9n 

 mmw רצ 553 ₪66 י"לב) Dib3B סא
auf alle Weiseשורי (0טע808]0, ' 

 סחניפו תא אלא 6ג'כד ו'פר) ןידה רמגנ 'פ 'רהנסד
 ןוכנימ n" סיפתמד סוטנפ ןוכיניב ןיזבנ ןוקפא

^pי"לב  "wmaינפו ה"יחא]* .םוקמ לכבו  
 איה תיזעול הלמש בשחו 'יפב כ"מב העט השמ

 — [ש'ע ןיזבנ 'עב יתשריפ רמאמה שירו

 ךויראנ ,Pontus) 116926 ץרא סוטְנְופ =) סוטְנֶפ
 ךלמ ל"צו] (רענש ץראב רסאלא ךלמ

 ץראב ('א יד" יישאיב רפאלא ךלמ ךוירא רענש
 — 6 םוטנפד אעראב v" 'גרת +" ^ (nw [רענש
 Can םליקע אצי םשמו אוה איסאב זוחמ ב'א)
 ,ש"מו סליקע ע"ייעו רהב שיר ארפס y" ה"יחא]*
 לבבד אעראב C2 An ישארכ) רענש ץראב י'גרתו
 ןכו .ליעלד ןויצב וניבר ןויכ ןויצה הזל םנ ילואו

4 ee בג idt iii ad e יו יעץ 0% 4% 

/ 

(Oi^yb =( pe» - הָנִּפ * | = חסש 

 ר"ל ey sm" 'וכו תויפ יתש הל שיש הניפ ןבא
 bipennisתויפ יתשמ  ps)הנפ ןבא מ"ל הז  

*Eckstein 

"p*b לב רמש 24 דנעצ 'שלמ איחנפ' =( ms 
 פ"לב הזמו schützen, páànak שיראוצוה 1

 השאה 'פד ג'רב ('(80גטש רומיש 3? השדחה
 b^ היקבש היחנפל ימנ יא 6ו'טק תומבי) הכלהש
 אלו ילכה לע המורת לש vn חינה ןכל תובושתב
 הנמיה לוטיל םדא אבי םאש הרימ ש ל וקחמ
 קחרתמו וז איה המורת רמאי ןמיסה ותוא האריו

menmןושל איחנפ י"שריפ ןכו ה"יחא]*  
 איחנפו א"ער ג'ק ק"במ היאר איבהו רומיש
 ןוכנש י"פעא םש ק"בב לבא אניעבקד אוה אמלעב
 ןושל איחנפ ףיסוה ז"כב הלצהל רמולכ שריפ
 ל"נה פ"למ רומיש ןושל אוהש ןוכנהו .ש"ע קזוח

'"yק"בב ןעכנימ ס"ש "53! 20 ש"מע סעלרעפ  
 דנעצ 'למ ןוכנ הז םגו אתחפ 'ר י"כבו הייחנפ
 כ"'או רומש 52% השדחה פ"לב páia הרימש 6
 W^ ק"ב מ"טשבו אתחפ םוקמב אתאפ "גה רקיע
 ד"כארה םשב בתכו ןיעה ןמ תוסכתה "יפו יחונפ
 155 אמלעב אי יה ש ו ל'זו יכה סירג אל ןואגה
 ריעפל לבא כ'ע :«^o אנריבע אמלעב אשווא
 יכ ןוכנ ww 'וכו אשווא רמולכ ושוריפל שוריפ
 OJ5U יכ ונירפסד אייחנפ אוה אוה אמלעב אייהש

 — [אייהש כ'נ ייפ

Dme*םָחְניִּפ  ow»)רזעלא לש ונבל )* (יטרפ  
 םיארומאו םיאנת המכל )3 ןהכה ןרהא ןב

 א"כד א"פ יאמד v" .ךרעה הזב י"הבמו ה"דס 'ייע
 ריאי ןב (סחנפ) סחניפ 'ר האלהו .'ז "ילוח ד"ע

mmו"כ פ"ס ר'קיו :ג"ל תבש 'ייע י"בשרד הינתח  
 היגה הפיו האטסיל סחנפ : ו'ק 'דהנס nno ע"ייע
 ןויכו האטסילפ םחנפ )7 ןעללעצסימ) סעלרעפ 'חה
 y'"P אתבוג ןב סחנפ .ה"שע Pontius Pilatus לע

CESיביח)  חירא  LIA DOPO VOYרו  Bbןב  
 : קוחשל 'פ ר"להק .אמור ילודג ןיב יתייה ינא אבורע
 y'"y אכוחדד ל"צו אוה D'O אבוהרד סחנפ ר"א

 ,(ריל arm ךחד

"CDתארקל 4ח₪ל6 י"למ יטנפא =) יטנפ  

—CCentgegenןידימעמ ןיא 'פ ז"עד 'ורי  
 ('האישנ ןדוי יברד יטנפל קפנ ןנחוי 'ר c א'מד ביפ)

 ךלמ ךוירא רפאלא םשו ריפדמ ץוח ע"פרב היכ )5 ov ,גיח ינימוד עיייע (5 .איישג 3 spe) orm עיייע דועו ('
 פוטגובד אכלמ שבתשנ casn תצקבו סוטנפד אכלמ : ןושארה ןויצב ci לצו (* .ס"טב םלוכו ב"ה י"כב mu רענ

 .סוטנופד לי'צו
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 יד



369 

 אבא : ב'מד ג"פ 'ומורת 'ורי (אנת םש) ןומיִנָּפ *
 'טוסבו רמא ןומינפ ט"פ ר"דמב .ןומינפ

 .ןימינימ vy ז'טד wo הטוס oam coe .'ד

 ,verhüllt ףוטעו יוסכ «Ole פ'למ ילוא) ןינופ *
 הממד ז"ט י'ד בויא י"כ 'גרת

 לוק p^ עמשא ןינופ לוקו vn" : עמשא לוקו
 ילוא ןיעגופ לקו  ג'ונבו יאשח רבד אוהו הסוכמ

 Rede) רובד o9 p'b הז םג

 יא jb ע"ייע יאנפ ומכ b ND"UB" ,אָחּויְבְּפ *
 .ףוסב

ND'B * (ומכ ס"למ mio₪0%6 מ"לב ) הנפ 'גרת 
 י"כב ה"כ היתיניפ ליבקל en in) ילשמ)
i"אתנפ לכ לבקל 3^ 'פ םשו אתוניע , 

DN'5 *סוניפ ע"ייע . 

D"3B112666 םָאיִנָפ =)  Eaeריעל ראות  

 הרפב 'ח '53 Caesarea Philippi) ןירפיק

(D)איה הרעמ ^5 םיינפ תרעמו באחא ראב  
 ןושארה (sx" G0 ד"פפ ר'בב ,ןדריה שארב
 6' אדהב היל ביתיו nm) 45b דיבעתא : ינומדא
 ונדמליב .סיינפ הז םשל .«C הליגמד ג"רב .םיינפ
 שיל דע ואביו )"^ ייפ אשת יב ימוחנת אשת יכב

 רזעילא 'רד אתיירבב .םיינפ qp (72 0n 'יטפוש)
 יגרתב D*3b. וז Oo יושארב) PT דע ףדריו ז"כפ
 ןוהדימ רבדו oUm) שיהש) רוחה ןמ ודי חלש ידוד
 ארקתמד םשלב אבייח םעברי יושד אכתמ אלגע תי
 ןכלו pap סירג ךורעה לעבש הארנ ב"א) — םיינפ
 ופילחה ל"זכח לבא תמאה ןכו הז םוקמב ךרעה איבה

msאימפפא תלמב ושע ןכו ם"ימ תואל ן"ונ ), 
 י"רתב ןוכנ ה"כו ן"ונב 'יגה רקיע תמאבו ה"יחא]*
 י"הד 'גרתב לבא ,םאינפ תרעמ א"י ,ד'ל 'דמבל 'א
 'וחנתכו א"רדפב !n2 סאיטפ ןד קיתעה 'ב ,א'כ 'א
 לצא םיימפ ךורעה עצמאבו שארב ר'פדנו ל"נה
 ם"שבו םיינפ דימת ו"ופדבו י"כב לבא םיינפ "גה
 יתש ג"ספ ר'בבו .םיימפ 'ח b^ חלשיו ןשיה 'וחנתבו
 'וריב רופסה ותואבו סיינפ א"נ םיימפ תואחסונ
 םשו ג"לפ ר"בב ה"כו סיימפ ב"עס ו"מד ח"פס 'ומורת
 ,ה"נ תורוכבכ ל"צו ס"יימפ .תרעמ םיוקב תועטב
 סיינפ ד"ער ב"כד ב'פ יאמד 'שוריב לבא סיימפ
 y'"y םיינפ ינב ד"ע ח"לד ט"פ "עיבש 'וריו
 םש לע הארקנש ןירסיק ריעהו »0 0 טולקיד
 לע | והיתתמ ןבכ) 6006006 7j 2( קחסט הדסימ

 רודה i rr הדו

Deoטסש (םָאיִנִפ — םיִיְנַּפ — (םוטְנפ —  

 רענש 'גרותמ א"י ,'ה 'ירכז ; א"י ,א"י 'יעשי 'גרתב

"yלבב . ymרסאלא ךלמ קיתעה סוכמוס יכ  
"twmלע הזב ךמסו 60606 116ש200 ('א 5^  

 — [רענש ץראב ארקד אפיס

 Vor- Qavevooio י"למ ב"ר תעדל אָיְסַטְנִּפ 1

Giellungב"בד ןילחונ שי קרפ 'ורי  
 הבשחמ י"לב b^ איסטנפ רמימ יעב (א'ע ז"טד ח'פר)
 יעב קחצי 'ר ג"ונב ה"יחא)* mo רבד רויצו

 .mw י"למ אוה ד"עפלו חכשא אלו הטסנפ רמימ
 ראותהו Verstündiges, Kluges לכש רבד דואט

 לבוקמו ריאמה רבד רמול הצר 35153 חש
 -- [אצמ אלו רשיה לכשל

 vm ; גיי ,יי יישארב) םיחתפנ 'א י"רת יִאַניִכְסַטְנַּפ *
 QUY יא

 ^G ,^ יישאר םימנע 'ב י"רת יאטילופטנפ *
 םיחלסכ תקתעהל 1^ pw 'א י"רתו

"nmםיסרתפ תקתעהל 3^ ,'א 'א , 

 ₪096 jb בכרוה ב'ר «ny אָיקקיטְנָּפ
qmילואו תוער ולכ א  nv 

 "fünffaeher my שמח לעב xovvaxxxóg בוט
m Güsewiehtאיקקיטנפ 6 ר'סד ק"פ תינעתד  

 ה"יחא]* = .תוער ולכ י"לב ^5 ארטמ יתאו ילצ
 !b^ 'וכו ילצי הקקטנפ והבא 'רל ימחתיא ג"ונב
 אוהש cn ל"נה י"למ רמולכ תוער שמח שרפמה
 'יפ ה"דסבו — רטמ «sa ללפתי תוער שמח לעב

 - [שיא םש

 (ביער am אתגז 'ע ךוועב ר"פד ^2 ? אתיטנפ *

 .אתמטפ סורגל בומ רתויהו

N95 b'55 NB "€ברע  (Vesper, Abend 
 יישארכ דע לכאי רקבב קוספב 'גרת

 תונפל מ"ל אוהו ברע 'יפ אינפבו ארפצב (ז'כ יטימ
DUROS) EBDוניצמ ןכו (בחו :,ג"כ :יירבד ;ג"ס\ 372  

 ה"יחא|* ,(ו :וימ יילהת ; זיכ 4^ (mov רקב תונפל

ynהזמו ןפ  "pw b^ p'bה"כו ברע שממ  
"annaא"י ;'ז ,'ו 009340 'א י"רת ;ז"מ 'ז 'קיו , 

"yn e^אתבש ילעמד אינפ לכ :'כ  pwג'כ  
 ב"עס ה"ג 'יטיג .אינפ ידהל .ט"י 'מוי ,אינפב ב"ער

 — ['ב m$ ע"ייע אינפ רהנ

 ,הנפ == jb ע"ייע (Abit) היינופ *

 .אדחב טיטב ו'יופרבו ,י"כו ימאו ר"פרב הזכ )!
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^ 
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 אבר םינפל הכירצ הניא וז GUyD זיט (DUI בוח
ny»s Cabosינפל אלו םינפל הכירצ  (mbייפ  

 ומוקמ רקיעו ה"יחא]* = «n קדקדל Tow ןיא
 י"שריפ לעו הז לע יתזמו םשו םינפ = ןפ 'עב
 ינפל הסינכהל הצרתל ידכ הכירצ הניא בתכש
 אכילד ןישרופ םינואנה תבושתו 'וכו הבישיה ינב
 p^ א"בטירהו כ'ע ויגל הולעת לא אילע'נ אישוק

"wyםיטש  suינפל הסינכהל הכירצ הניא ןז (םש  
 — [וניבר b^ ןינעה הזבו 'וכו pant לק יכ םילודג

 פ"למ וא ע"ייע סניפ jb ראות וא ise] =) ןונפ
Lappen 3דלל ל"למ וא  aus Filz ge- 

(achtףוסב . ^w55ןוניפה תולענמו )0 טיפ  
^oןירלידע  Cילודפ זעלבו תלוספה ןמ ןייושע  C 

 ,(רילב ןונפ ןכו הזבנ דגב pb י"לב b^ ב'א)
 סניפ 'עבש 'ורו ,'ינוי הלמ לע ב"ר תנוכ ח"יחא]*
 ןינתונש טוטרמס pay yn שארב ל"נה s'y ש'ע
 bb" אוהש הארנ snm ןיינופ ע"ייעו לענמב

"momשארב  ynע"ייעו רבלמ יושעש המ הזה  
 —  [ש"מו ןיסדרד 'עו יאסרנב

uU יפו ע"לב ןכו ףש6 י"למ סָנאָּפ =( D28 
Leuchte, Laterne(.םייב יבוס) ןשיה 'פד ג"סב  

 ,ךשחב ןבישוהו םהינפמ סנפ לוט ודבעל רמא
 ןמש bip תיב וב שיש םנפ «O7 [םילכב ב"פב]
 (*"הבכת אלש חורה ינפמ רנהוב ןינתונש ילכ, 'יפ
 ה"יחא]* pow» רנ mao תיששע "55 p^ ב'א)
 תיכוכז לש סנפ ז"פס ב"ב 'ילכ 'תפסותב ה"נכו
 וקיחב ןוממ רג ול היה «C ו"פס 'פריא י"כ 'פסותבו
 4v  ,יסרפו יבוע לקשמ לע "sm C סנאפב וא
 ,סנפ ךותב וא וקיח ךותב רנ +ב"יד m 'וכרב

vowםש .םהינפל ךלהמו סנפה לטונ היה ו"טפ  
v5ןשיה 'מוחנת ובר ינפל סנפ ןעוט רימלת  

 רבעה ז"טפס ר"דמב א"י b^ חלש 'שרפל הפסוה
 '& ר"להק ץובקהו .הנוקל ריאמו סנפה לטונ
 יוכו ןיִסָנפּו תורנ קילדה ג'פר ר"בו רפעה בשיו
 ח"ספ םשו ,ןיסנפו תורגב הרטיעו ןיטלפ הנב םשו
 יתקחב jun 'מוחנת ,ןיסנפה ns ובכ תורנה תא ובכ
 'פו ר"כיא שיר ,ןיסנפ ינש הכותב קילדה 'ו 'יס
 ןיסנפ ר"כב כ"מ b" ,ןיסנפה תא הבכמ דרב בשי
 mam היד .ט'כ 'כוסב י"שריפב ה'כו א"נרעטנל

(DjNb = םֶנָּפ — (DN')B — ָּםייִנ 

 תראותמ 68 יט ,'ב תומחלמה לע ;יא ,'ב חיי תוינומדקה

 119%, וא ('ג ? ו"ט יוינומדקה לע ce 11ששש6 5/3

 הרעמהו 1146006, Iwov רהה םש לע 11%

 דועו סאינפ הוארק םינורמשהו .םש התיה רשא

 Caesarea 'ע רענעיוו p" של תארקנ םויה

 — wb m] 'ע כ'ג y1 האלהו 936 רעיוביינו

(Phünicien, Powicn) N'D*38. *ע"ייע צ"פ ר"ב  

 .היקנפ 'ע ע"ומבו ,יניטסלפ = סלפ

 ND ,אָכְניִפ "למ אָקְניִפ .אָכְניִפ qe — ךנפ
mW7005, אש%6 "למ ינורמש 'לב  

 ולא 'פד כ'סב grosse Schüssel) הלודג הרעק
 ('יכגיפ א"ס יקניפ ךחלמ רב (.ט'מ) םיחספב ןירבוע

 אקניפ רמ ףירש יא CO 'וינעת רדס 'פד ג'סב

 6 א"יק "לוח) לחכה 'מגב רשבה לכ 'פב LC אסיירד

 ארשב הב חולמד 'ימא 'ר יב הוהד ('אכניפ אוההד

 האצוי הניאש התיה סרח לש אכניפ וז "יפ .הרבתו

 )55 m3 תודלות הלא 'פ ר'בב .םלועל היפדמ

nnsהניעט אתתא איהה  "nתלפד ךניפ  ^D 

 ה"כ הייחא]* .יכניפ ןוי 'לב הלודג הרעק
 י"כאניפ םיוקב ו"ופדב לבא י"כבו 'מאו ר"פדב

ommהלוע אכניפ תביתכ  anהלמ םע הפי  

mmoפ"לב ה"כו תינורמשו  oוריב ה"נכו הרעק ' 

 אסירגד אכניפ . . אזרואד אכניפ : ו"ד i5 תבש
busדהנס 'שורי : ט"מד א"פס 'ורשעמ 'וריב ' 

 תוכרב 'וריב ןכו תלוסד ךניפ דח ג'ע ל"ד א"יפ
 הממו — ל"נה "יחספ 3ye* ץובקחו .ד"ע ג"יד מ"פ
 לש אכניפ וז b bun^ ."לוחב י"שרו וניבר "יפש
 תמאבו תשחנ לש היה אמלעב יכ חכומ 'וכו סר ח
 תומשב ןכ קיתעה ינורמשה םגו ל"נה פ"לב ונינע ןכ

 219 ני "כ

 ,sich füchten חרבו yo OX*b פ'למ) 5
(davontrabenייטפוש) ןיריבא תורהד תורהדמ  

Gnאכוניפ ומוגרת  mmסוס ולעה .ךינפמ  
 (* ןיכנפמ ןהיתווסוס 'גרת 072 a3 יימרי) רמס קליכ
 .(ןיכנפמ ןווסוס 'גרת] €3 52 םוחנד רהוד סופו
 הלצה 9\* םשהמ פ"לב mz לעפה הזו ה"יחא|*
 ידכו טלפמל ץר לעפה כ"או mon ע"ייעו טלפמו

 -- [חכ לכב ץר 'מולכ ומצע ליצהל
 ינב לש דעוה ךות 'מולכ ךות 'יפ c8 = םנפ

 ירטש אצמ "32 ןיזחוא םינש 'פב (הבישי

 ייכבו אסיידרד יתירחא אכניפ רמ ףירש יא גיונב (? .(חיעק ביָח ע"ייע) ירונת םיחמ רב יעב הייכו ונינפל ow אייסכו ('
 .אקניפ ע"פדבו טיק v3 m3 ) .ףירש 5" ריפדב ךורעב mor ירש יא ןעכנימ vix אכניפ אדח 'יאו יתירחא ייל

v33 ms )+5 ןכנפמ עיפדבו טייק ( היל רמא גייונבו יב 'ר ס"ש ייכב אבר רמא היכו "zw5 ) םיגפל הכירצ םי'ש .ייכב 

 .שימו רלרע עיייעו ןילרירע ל"צו ןירלירע טייק ייכבו ביה ייכב ה"כ )? ,םינפל ינפלו םינפל הכירצ וז ג"ונבו םינפ ינפלו

vas (*ראשב ייאדכ ל'צו מ"ב י"רהמ ייפב ה"כו ילורפ ב'הו דיל  v3ייפמ קתעוה )* .שימו רלרע עיייעו ילורפ עייפרו  

 .סנפב 3733 ('" .םש יילכל ג''הר



8 (Dpy'e — סֶנאָּפ) — סקְנּפ — D3b 

 רמצה תויעקפ E» (EU פילמ וא ןיקנופ קנפ
 ןילקינופ 'יגל וא Knüuel an der Spule שוכב

 אלו ןירינ אל QGnschlag םינפבש "ינויו ם"למ
 -- CD 45 'עב np רבכ 69"יק p'3 ןיקנופ

 ילוש vb3 'יפ ילקנופ בותכ תואחסונב ב'א)
 -penicu ר"ל לע ןויכ ב'רו ה"יחא]* .(דגבה

lamenta telaeי"לבו אלקינופ ס"ל אוהש ןוכנהו  
"y Einschlagfaden 70/068 ש"טע סעלרעפ . 

moןינקינאפ א"יפס ק"ב י"כ 'תפסותה ^3 הלוע  C 
 bb י"כו 'ה 53 'עבו ןאכ וניבר "יג יפל לבא
 ןהו ל"נה פ"למ הרזגל בוט רתוי ילוא םש יריאמהו
 שוכב ןילגלגמו םירשוקה רמצה תויעקפ יטוח ןה

  "ny[ל"נה סעלרעפו 978 א'ח סריללואוו —

 ןינאמ ל'צ אקינפ ןונאמ ו"כפ ר'קיו ? אקינפ *
spiב ןנפ ע"ייע '. 

 Prunksaal, svoxot-fen י"למ אָטְקיִנָּפ = טקנפ
 תומוא ויה Ub) ר"קיו שירב Dues) 'ייע

 C ןוהטקינפ ךותמ ןיזרתנו רובידה לוקןיעמוש םלועה
^bיילהת יש םיכלמ וליבוי ךל ,םהילכיה  vo5 ( 

 ר"בב .אנברק אייכלמ «nn ךל ןוהיטקינפמ 'גרת
 — ןושלבו ('ןיטקינפבו ןיי פוונ ב 6D") ז"יפ
 .(ןיסוונ ע"ייע ןיסקנפבו ןיסומנב בותכ 'חסונב ב'א)
 ךוועה 'יג יכ ב"ר רבכ ריעה cw לבא ה"יחא]*
 ר"בב זיראפ י"כב יתאצמ ןכ תמאבו רקיעה
 הצור 186 א"ח ע"מ ללירב 'הו Cj טי ק נ פ ב "טס
 יפל ,'פ 'יטיג י"פע 090% י"למ םירפסה ^3 םייקל
 . .'מור תוכלמ הניאש תוכלמ ןושל 'עב וניבר 3
 ת"יטב ^3 לבא ןושל אלו בתכ אל םהל ןיאד
 (' םייהנעפפא חונמה 'ה חיכוהש המ יפכו תירקיעה
 םש ישנא תוווצ pw רשא לכיה ל"נה י'למ

 — [םינויה bus יוגה ילכיה ויה em ןירמשנ

 (s b"D) א"צ 5 EUM (איקיניפ עייייע) היקנפ

 ב"א) — יניטסלפבו איברעבו (*איקונפב
 ןודיצ yos ''ורו "לב ^5

 אָתיִקְנִפ ס"לב ןכו =₪9% bb ppye" =) סקנּפ
Brett, Tafel, dann Buch aus Schreib- 

(iafeln zusammengefügt6: ד"ק תבש) הנובה 'פב  

 אעש

 ר"עטנל ב"נש ק"העבו ,"יל י"שר י"כב לבא אנריטנל
"yא"נרעטנל  'nebinע"ייע ב'פר מ"ב ^55  

 |b^s ס"מ ו"פר ב"ב 'תפסותב תופוניפ — יטקופ
 -- [םטפ ע"ייעו 'פריא י"כב 'יאדכו תוסטופ

pi»p 7Mר"למ)  fenus, foenusךשנ  (Zinsדמ ' 

 רומזמ) םירפסמ םימשה רומזמ 'ילהת
c^ןיסוניפב םיערופו ןיסוניפב הזמ הז םילטונו  
^pךשנו תיבר ר"לב . = DON]ו"כפ ר"קיובו  

 הזמו (סיטספ yy לבא) ןיסניפב ל'צו ןיסויפב ^3
 ןוממב ךכרבי א"יפ ר"דמבו " b^ אשנ 'מוחנתב ל"נ
 וחקי sow ^p סאינפ הנידמב יושע אהת אלש
 הנש רחשהב ףעל m ('ךשנב ךממ ןוממה תא
 y landesflüüchtig quy&c "bm סגיפ היגה 60 'א
 ד"רל דוד ריעבו — 68 ,ב'ח רעלזייא 'הל ר"טב
 "סכמו סמ, י"ע ושריפו 209% יתאצמ אראל יד
 יוועל 'הו — Ueberfuss העפש הלמה וז ןינע לבא

"Pקס  poena,סרג ונאזנול יד ם"רהמו .שנוע  
 [ושוריפב קחדנו סאינפ תנידמכ

 'צמא ^" י"למ רוסניס היגהל ל"נ) רוסניפ *
syncellusהרושל רואות 2/6006,  

 Zellenmóneh) םתלפת תיככ םיימור לצא תודיקפו
 ז"עב לאש אלו הנירמב ךלה ^ "יס 'יטפוש 'מוחנת
 חתפב דמוע הלש רוסניפה mo הנידמב סנכנ
 הארנ ילו ז"ע qma nov ץעה שריפו 'וכו הנידמה

 bam םושרה ןינעמ =

 -verweich ןודע ונינע o? y/b3 ןכו מ"למ) קנָּפ

verzürtelnא"עס ') הגיגחד ג"רב (1:6ג6מ,  

Gumיקנפמ ייותיאל .  piesילשמ) ודבע רעונמ  
 |" יישארבל יקנוא m ןיכלמ יקונפתב ,(א"ב יטיב

ma isרזכ גיל ), nons].אקונפת ע"ייעו  
 איבה םהילע רשא םיקוספה איבה אל וניברו
 'גרתב הברה לעפתאו לעָפב לעפהו .םוגותה
 ר"תמעו ןמגרותמה ןייע םינדעמו הנדע גנע תקתעהל
 ותורענב ורצי תא קנפמש ימ לכ ב"כפ ר'ב .יוועלל

quo yp ^»ט"יפ ר'קיו לועפ ינוניב  mmeקנופמ . 
 ק"ב peo ר'אלבו קנופמ me 'יטפשמ 'תליכמ
 אתוקנפמ םשהו .ט"ק תבש :ז'ם תובותכ .ד"פ
 (Ver אקנופ ס"לכ דועו .קנפמ y'"p :'3 'יחספ

(gnügenיט"י ילשמ) גונעת 'גרת ןכו  (Cאקוניפ  
 (ויטמ) תובאב ישילש 'פב .סקנפ יפד ינש לע | — [אתיקנרפ ע"ייע דועו

 ר"שהשב היכו (5 .איה תועט ןינקאנס ייגו ,ןיקנאפ א"נ (? .תלגלגה סמ census 10 838118 'יפ 'צמא v 3:5 my עדו )!
^bןאכ עיפדבו ןיסוונ יעב היכו בי'ה ייכב ןוכנ ה"כ (* .ןוהיטקינפ ךותמ חופתכ  .pones cssריפדב ה"כ (5  ni»יעב  

powיוועל .'ה וירחא ררגנ ןכו 1875 ,90 רעמהאר יהל טטאלברוטארעטיל )7  .ןיסיקנפב גיונבו (* .ןיטקנפב עייפרשבו . 
 .א'קנפב גיוגב )9

 47ך* .
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Ep er ir 
 יסקניפ א" Ub) תישארבל 'א "ות .םירפס
 Tafel = א"לב אלכט 'יפ ב'נש ק"העו .אנבשוח
 ym ורכזוה חייג ז"יפר תבש 'פסות .ט"מק תבשבו

 — ty] סקניפו אלבט

D*p5ןיִסיִרְקִניִּפ =)  , ropasומכ וניבר תערל  
 תבשב ק"פב 'ורי ('ינפב y" לבא ןיסירפק

rmתוילוקו (" תויטבוקו ןיסירקניפ "עס  
pemןידימעמ ןיא 'פבו .תורתומ וליא ירה םהלש  

 Gb) ry תפסותב ר"ת «Cm  תוקלשהו 'מגב
 ומול ךירצ] (איטלמהו) תואטולפקהו ןיסירפקה
 ולא יוה ןהלש ןימחהו תוילקהו !C) [אילטמהו
 ןיסירקניפ men וניבר יכ חכומ ה"חא]*  ,ןירתומ

nyפסותו ז"ע לש ןיסירפק ' ("j'yוריב תמאבו ' 
 ןיטירקנפה an^ ןיסירפקה תחת 'יא ר"ע א"מד ב"פ ז"ע
 ןיקפרפ .כ"ד re mw 'שוריב 'יאש הממ לבא
 ט"פ oU :ז"יד א"פ 'טוס v^ לש ןיסרקנפ תחת
 ילבב ז'עב םג היגהל ןוכנ רתוי ילוא :ד'כד
 (איכר ATO ןיסירקנפא ע"ייע ןיסירפק תחת ןיקסרפ
 -máyypno. 'צמא י"למ ןיסרקנפ ילוא 'טוס "וריבו

covתוקיתמ ינימ  C Zuckerwerkוריב ןינעה הזמו ' 
 ר"ע ה"ד ג"פ תבש 'שוריו ג"ע א"מד ב"פ 'ומורת
 (ןיסירקנפכ) ןיסירקניפכ הפי ei) לש) ןמעטו
 — [ש"מו 'ג סרקפ ע"ייע my תוקיתמ ינימכ רמולכ

 Bosheit movagiz הלוע ב"ר תעדל הייִרנופ =) רנפ
 deutliche Erklárung 060066 י"למ ןוכנהו

(Offenbarungח"כד ייפ) לארשי לכ 'פ 'דהנסד ^  
 י"לב p^ הירינופ ינפמ ןתאובנב «me השלש (א'ער
 mam היירנופ ג"ונב ה'יחא]* .הלועו עשר
 0060066 — br" ןוכנהו ושוריפ תודוא כ'ר
 אלש ינפמ 'מולכ <" יולג שוריפו יוליג ^8 6

n5»וקיתעה םינקזה 'עו םהירבד ונמאיה םהל  
nosט'כ יטיכ "3:0 ) qavegóy "yוקיתעה ןכו  

wb לעפהו ₪606 ioci (7b sm ייעש) הדועת 
 — [(ו גיל הימרי) 853

 'גרת Thor, Pforte) רעש אָתְרְנַפ —( רנפ "קא

 (amm וכלמל שלש תנשב קוספ לע

— "5b "€N — םֶקְניִּפ) =( bp3e בעש 

 השלשב .('ד עס 'עב 'יפ רבכ החותפ סקנפה
 jn  תויסקניפ שלש )5 יילכב »^5  ןיסירת
 לע יושע חול s^ ,סרדמ האמט C ןידופיפאה
 הב שישו C תונובשח וב ןיבתוכו רפע לש קבא

maייל) הועש לובק  ^b Geחול  memגנודב  
 ןושלמ Gi [moss) רוהט] הקלחו ,וב בותכל ידכ

,pbmפ"סב  r^תיב וב שיש סקנפ 2^6( 5553  
 Cw ארב mw הב ןיאשו האמט הועש לוביק
 שי תואסקניפו 6 תוארטפיד (א'פ הבר תישארב

"eis 6הד תלפמה 'פד  mm C^(סקנפב)  
 'גרת ('ג יב sb יקזחי) רפוסה תסק C) [סקנפכ ל"צ]
 הייחאו* qup רפס י"לב p^ ב'א) — ארפס סקנפ
 ףדו חול לע סקנפ ןינע חנומ הנושאר הארוהב
 וינפל תוחתפמ ו"טפר 'טוס 'תפסותב "יאש המ הזו
 יחול ינש ה"מו ר"מ ב'יפ תבשב .סקניפ יחולכ
 ה"פס תבש 'וריבו .סקנפ יפד ינש םשו ,סקנפ
 ר פ סל לאשוהו הסקניפ י'ע ןומיג שרופמ ג'ע ז"ד
 "אד המ ןיבת mt ' ןיפדו ןיחול ןמ רבוחמש
 דח יאמלחכ muon :ה"נד ד"פ ינש 'שעמ 'שוריב
 ה"ד יתבר 'פ ר"כיאבו 'וכו ןיחול רשע ירתד סקניפ

n9 יאתוכ ( menסקניפ דח ןיעט הגיוהד ימלחב  
 החיש pw" ו"כפ vpn .ןיחול עבראו םירשע הבו
 ופקנפ לע םיבתכנ ןה ותשא םע חישמ םדאש הלק
 ןיאש יירבד bN^ ,ז"עד ב"פר 'גיגח v^ ,םדא לש
 TU "P" ,וסקנפ לע םדאל םיבתכנ אטח ןהב
 הרקבתנ א"פפ ר"ב ,תחתפנ C וסקניפ ד"ע ו"לד א"פ
 ז"פ יועובש ,סקניפכ הלפיק ט"ס פ"ס םשו וסקנפ
 ו"פ 'ועובש 'תפסותב ה"כו ופקנפ לע ינוונח א"מ
 'ורשעמ 'ורי wb לקשמב ו ת ק נ פ 'פריא י"כבו

ioט"מד  mn? Tyיוכו ייפליחד היסקניפב  *), 
"yהסקניפ ןהה ןוגכ קקוח ד'ע ג"יד ב"יפס תבש , 

 «C ג"יפס תבש 'תפסות א'ער ס"ד א"פס 'ציב 'ורי
 א"יפס DU 'תפסות ,סקניפה ...ns ןילטלטמ

GU»ט"פס ק"ב 'תפסות ,סקנפה ג"ע . + רפסה ג'ע  
 y" א"פר ר"ב ץובקהו 'וכו סקניפב ריינב + . הכה
 א"פ ה"ר 'וריב ה"כו תויסקנפ ל"נה יילכבו ליעל
 3:15 ה"ר ילבבבו 'וכו ןה תויסקנפ שלש ,ז"נד

—— 

om» )'ייכבו רעס סיטב ע"פרשב לבא ר"פרב ןוכנ  z/nייא  Tyךיישו איה פיטו רעפ 'עב ייפ ר"קיו שירב  

 .םירפסה ייגכ ןירופיפאה עייפרשבו א"כר :א/יתב ע"ייעו ר"פדב דואמ ןוכנ היכ )5  .ןאכ שי םיכרע ינש בוברעו טקנפ יעל

 יייכב ןוכנ הייכ )4 .ןידופיפא ע"ייע פופדב םימגמוגמה ג'הר ירבד יתנקתו לכה יתראיב רבכו ג"הר ייפ רחא mu ררגנ )?
 סקנפל ומא יעמב המוד גיונבו (* ,תוארתפד : רתפד 'עבו תוארטפויר ע"פדשבו איפרב הייכ (* .רתפד 'עב ה"כו ר"פדבו טק

 כ"ג םשו (* .םיחלגה ןהב ןיבתוכש pm סקנפ םש הדנב ייפ יישרו po  דיכפ יילכ םיבמרהל מייפ יייע ( .לפוקמש
 .תויטוקו םייטב ע"פרשבו ריפדו י"כ לכב m3 )!9 ,יקנדא עייייע ךתרגיאב וניבר ייגל וא ךיתרגאב : יס יולוהב (? ? ותסקנפ
 -panera רילמ 416 רעטלאסגעבעל) ףעל 'חה תערלו )19 ? ןיצרפוק םש יפסוחב טרופריא vin ('? .אילטמ ע"ייע )!!

po dium,זיכ סואינילפב תראובמ איה אלה ותלוגסו םילצב יניממ , y/o my )'+ anyללירב יהל רעכיברהאי  aen219 . 
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 הנווחאל תמדוק no» ms ב'א) — תואריבל
 הלעמלו וצמאמ רשא וק C התרוצו (' יספ תארקנ
 ומכ ןישוע ןכו הרונמה ינק ומכ םיוק ינש םיאצוי
 הנרובעת אלש ידכ םיכרדב םישרקו nm וז חרוצ
 b^; ^bn הזו ה"יחא]* QU T» תומהבה

pmקחודו  snmךועה שארב ש"מ יפכ בורק  

 ןיספ ,םיספ ומכ אוה םיצפ יכ םצפ 'עמ היארהו
Gyוריע ה'נכו ' DN snוכו ספ םש שי ' ". 

 'וריעד א"פר 'תפסות ,הרשע הבוג ספ השוע האלהו
 הארנו DU ,תומא רשע דע וטעממו ספ ול השוע

Dbםשו ,םינפכמ ספ הארנו . . ץוחבמ  "p )( 
 ב"פר 'וריע 'ורי .ןאכמ !bb ןאכמ Db הב רייתשנו
 השש לש ספ .:םיחפמ עברא לש ספ ר"עס ט"יד
 םיספ ר"ע ג"כד ו"פ םש ,ןיספ םש ץובקהו ,םיחפט

m»האיפ 'ורי 'ייע דועו א"פס תורשעמ 'תפסותב  
 BD 'טוס 'תפסותו ר"פ האפ 'תפסותו .א"כד ח"מ

^vmה"כד ט'פר 'וריע  yyהתיהש ירה נ"לב  
 ה"פר 'ירדנ 'וריב לבא והמ תויְסיִסְפב הקולח רצחה

 — [ספסיספ ,ט"לד

D"5 =( DBהלרגה 'יפ  das Loosenסופ ,סיפ לעפמ  
 ינש 'פב oosen) לרוג ליטמ bbs ,סַסֶפ ס"לב

 :לאוש 'פב .םש ויה תופייפ עברא )6272 'מויב

 ינב םעו וינכ Dp םדא םיפמ 6ח'מק (nov םדא

 הז קלח אבי ימל ןיסיפמש םייפ mob 'יפ ותיב
 דגנכ הלודג הנמ לבא mw ןיקלחה והיש דבלבו
 לודגה «bw םייפה אבי ימל רמולכ הנטק הנמ
 איבוקב ןיקחשמד אימוד ונייהו איבוק םושמ רופא
 ןושלמ, p 5 n'a C^ אינק אלו אתכמסא יוהד
 ימ (.דינ .ג'ל (n ("ןנ ירמ א ד איהה «C םיפ
 ןרסימ (Crp "nbb רכשה לע ונרמאש ומכו םיפמ

C pesק"פב .'ב) םיפמ 'עב ונשריפ רבכו  
 הכז וסיפה סיפיו אבי לבטש ימ (ג"מ א'פ דימתב
 'גרת Or ,'א ילשמ) וניכותב ליפת ךלרוג .הכזש ימ
 בותכ תואחסונב ב"א) — (" ןניתניב אמרא ךסייפ
 ,אָסיִּפ םשה ה"יחא]* .(תועט אוהו ךסיכ

 לעפהמ הנכנ Nb ,ND5 D'bb לרוג b^ איי
 'גרתב ה"נכו לרוגה י"ע ןיחבמ bbb (be) ,םופ

'nbNןכו .אסייפ ינש 'גרתבו אסיפ עבצ ר'כ ,'ט  
 םייפה ג"מ ב"פ bw ,ןושארה םייפה הז .ב"כ אמויב

 געש D"B) — םפ — (אָתְרְנַּפ =) רנפ

 תיבד אתיירב אתרנפ C תעילבו ('ג י'א רתסאב ינש
 אתרופ b^ אתורפ םהב בותכ תואחסונ "v אשדקמ
 ןינעו posta ר"לל ןויכו ה"יחא]* .תלד ר"לב
 וירחא רשא : ו"צ 'דהנסמ הארנכ תלד אוה אתרנפ
 הז יפ לעו אשד דח והניתעלב והלכ 'גרתה ררגנ
 ס"למ ארתנפ ל"צ ילואו ,אתורפ אתרנפ והיגה

[Pforte 2,9 — 

wp3p1 תחרפ 49« פ'למ ל'נ "m Stmהלעמ  
Stirnseite, Obertheil des לענמ לש 
  (Schuhesאתנפא א"ם (ב"ק תוטב) לעמ 43233

 א"כר ,א"חב ע"ייע ה"יחא]* .ומוקמב ונשריפ

 ןכתת mni ^m תואחסונה יוניש נ"שו b^ םשו
 — [אתנפא ^35 רתוי

 בותכ ןכ קתנופ «wy יאמ (?) קתנופ €
 סרג ךוועה לעבו C תואחסונב
 C ש"ע גנטופ

 'מושרה י"למ אָריִטְנַּפ = אָריִתְנַפ =) רָתָנָּפ פשע
 y"' דועו Pantherstein רוטנפא 'עב

 a) ,ט'ל ;יכ m» mit) npe םהשו 'גרת (םינפב
 האלמ איהש תאז ןבא ןכ תארקנו אריתנפו אלרוב

HNI* Immו"יתבינה "טינויבפ 13037  
 "יסופד תצקבו ;3^ ,ח"כ 'קזחי 'גרתב ונינפל ה"כו
 ףלאב י"רתבו ת"יטב ל"נה תומשל 'גרת י"כבו
 — 6 ח"חא אבה ע"ייעו ע"ייע ןירוטנפא שארב

 -Pan ריִתְנַפ ס"לב ה6א9 מק י"לב) ןיִריִתְנַּפ ₪
Gherליכשמ רומזמ "ילהת שרדמ  

 :יתרות ימע הניזאה CU pub? my רומזמ) ףסאל
 היח ןימ 'ורו י"לב 'יפ ןירתנפ ומשו אוה היח ןימ
 .תורברבה ורועב שיו דואמ רזכא DT ומכ
 qn ^ 'יליהת 'קליבו ןיריתנפ ג"ונב ה"יחא]*

 — [דיחיה םוקמב ץובקה sim ןירתנפ

pessia, pessa צמא ר'לב' Q2? y'bn (ל"נ pp 
ein abgebrochenes Stück לכהמ דרפנה רבד 

 Mauerstück, Brett. bm) תכיתחו שרק דוחיבו
'e3המכ ("'מ גב ןיפתושה  wmיח 325  ריעב  

 ץע ישרק b omn^ יספל wn) ב"י (איעס

 ןיפפ ןישוע «Cr? 77D jan ריעה ירעש קזחל

 בוט חקלבו (+ .שיימו wey דואמ הנוכנ וניבר 'יגו (? .איה תשבושמ ביר 'וגו קנתופ : ט"ק תבשב ( .תעלבו ג"ונב (1

 bey pt ,ימשב יחה ברה שיימ *'n) רצ) שייע לבא רטנאפ היגהל ל"ומה הצרו רצבאמ הפשי קיהעה ^ ,ח"כ תומש

 םירבד בוברע םש קר ריפדמ חכומ i3 י"כב ןוכנ ה"כ (* ךורע ייכב ה"כ )5 ,םופרב שבושמה ץראזמ םוקמב די ראו ר מ

 ע"פדבו טייק י"כב ה"כ )10. ,יישריפ שייעו : טיימק ימגב אנקפמה י"פע Y ( wm )8 .ק6% ) .שדוח wm המכ אוה

 .אניתניב א"פדבו ןוניתניב ו'ופדבו ר'יפרב ןוכנ הייכ Ü aeyo) ט"מק תבשב ינליוו סישב n'y 'יפמ קתעוה )!5 .רמאד



 ספ — b"b) — םפ

 ךסיכמ תתנ םא :ו'טד א'פ האיפ 'שוריב ה'נכו |
 תוימיזה ןמו ןיסיפה ןמ ךרמשמ ה"בקה הקרצ

qmא"פס ר"בב ה"כו תוינונראה ןמו תוילונלונה  
 ^ pb" שיר 'קליבו novem ןמו ןיסיפה ןמ

venהאיפ 'שורי סשב ב"כ 'ר עשוהי 'קליבו  jo 
 .ןיסיפה jb ל"צו (תוימיזה) םימיזה ןמו ןי קיזמ ה
 ה"רד 'תקיספמ וניבר איכה O3 :ג'ח) ןוימז 'עבו
 ג"לפס ר'קיומְו (ה'פקתת ריס שיהש 'קלי (vy ונדמלימ

 זמר שיר הימרי 'קליבו ןיספ ןינעב תואמגוד רתי
 אציו 'קליבו ט"כפ ר"קיובו םיפיפ 'יגה ןוכנל ב"יש
 : א'נק x" כ'רד 'תקיספבו אציו 'מוחנתבו א"כק 'ר
 ילומרכו פ"א י"כב 'יאדכ םיספ w os^ "גה

 — [ל"ומה םכחה ברה איבהש

Dbףדרנ פיפ ,סופ לעפמ)  "b DDb Dyרירפה  
 ומכ לעפבו לעיפבו losmachen ולכמ קלח

 beschwich- "nt שיא תוצרה ןינע םיִפָא ס"לב
(tigen, besünftigenרכושה 'פכ ז"עב  GN'Y)רמוא  

 ןושל b ben^ תנמ ילע bem sx יוגל םדא
pvoר"בב .העירפו   m^ ^bרזע ול השעא 09  

 אקריפ הל ןיספ ןנא O05 ns qw יכ ר'קיוכו
punא'ס  psיפושמ א"ס אנרופ הל ןניבהי  

 'עמ לעפה אוה poo ילואו ה"יחא]* .(*אנרופ
 ןינתונו הל ןילקוש ונא רמולכ pendo ר"למו םדוקה
 תוצרתה ונינע לעפבו לעיפבו הלש aive הל
 bs mde "pb" בורקו ל"זרדב הברהו תותפתהו

überreden mit guten Wortenינאו :ח"כ "כרב  

 wy :ב"ל ..א"ל םש yy םירבדב ופייפל לוכי
 'ליגמ ..ר'כ 'ינעת ב"עס ז"י ה"ר .ז"פ 'מוי ip .ד"נ
 .ט'ע 'ומבי ib "opp :ז"ט oum .ז"ט ק"מ .ב"י
 ג ז'נ 75 "טיג . ב" : א"כ יירדנ ,א"צ 'ובותכ :ו"צ

x2וירוה .'כ 'דהנס 0 ' oia?ה"צ .ה"צ 'ילוח . 
TDורי ו"כפ ר"קיו ג"צ פ"ס ר"ב :ז"ס .ב"ס ' Uy 

 ,ה"פר 'ירדנל ז"פר 'ומורת 'תפסות vy א"מד 35
 ב'סר | ג'פס 'ציב 'ורי 'ייעו ג"פ 'ורוכבל e" ק"בל
 ,א"נפ ר"מש .ז"פ 'מוי םייופמ wb ינוניב .א"עס
 םש 'סייפימו היל וסייפמד .ג"כ 'מוי לע פתא
 אלו םייפימ א"ער ט"ע «n^  .סייפיא אלו : ז"פ

 יישארבל י"רת .תסייפיאד ys/3 ה"ל הטוס ,והניסייפ

 דעש

 . . םייפ הל שי + ט"לר ב'פר 'מוי 'ורי ,'וכו ינשה
 ץובקהו אסייפ .ג"כ .ב"כ 'מוי ר"אלבו ,םייפ הל ןיא
 עברא .ה"כ 'מוי 'מגב שרופמו ליעל y^  תוסייפ
 אבוט הב ווה wm אדח לכלו סיפהל ןיסנכנ םימעפ
 יבכרה 'צוהב'ינואגה 'שתב סייפ ןינעב ה"ייעו .תוסייפ
 nob :ד"כ םש ליעפה ב לעפה ןכו -- 1% דצ
 'שורי ,ןיסיפמ המב םשו ,ןיסיפמו ןירזוחו ןיסיפמ
 | UN" 2( םיספה ,'וכו סיפי תא רמוא םא ל'נה 'מוי

n5שרדמ (ג'כ  T'eb v'23הזיא הילע וסיפהש  
 'תפסותו א"פ כ"הוי 'תפסות ,ויבאל ונכילוי םהמ

mpםימעפ המכ םשו םשו ןיסיפמ רציכ 'כוס  
 הנחבהה ןבומב קר דועו .סייפ היה אל לעפב
 תבש יוריבו .ד"נ Dt" ,D'ED ^D א"עס ג'ל תבש

 — [ג ז"ד הפ
 ,pensa, pensio 'צמא ר"למ ןיסייפ .ןיספ =) ספ

Steuer, pesa, peisa, pisa 

'y3 "y תוילגלונ תונונרא ןיספ ןימיז (Census 
 ןירכוח 'מגב ד"פ ימלשורי תיעיבשב] ('ןוימז 6
en יטיכק "onm םירבועה wes אלו C 6 (הילד דיפ 

 אל  nowורמא אלו םלועה ןמ ןירבוע ןהש ה"וא
 םירמוא לארשי המ םכילע 'ה תכרב לארשיל

 םשב םכתא ונכרב  Gnתוכרבה לכש םכייד אל
 םירמוא םכניאו תואב ןה וניתוכזב םלועל תואבה

 ולט ונל  (inmןיסיפ ונילע ןילגלגמ םתאש
 תשרפ ר"בב .(* תוינונראו תוילגלוגו תונוימיזו

  C snbינימשה םויב יהיו שירב ר'קיובו  (nbיהיו
 ספיל תבייחש הנידמל :םיטפושה טופש ימיב

 ךלמל  Cםי נה כה ל א רומ א ר'קיובו 9*6
 םויב םכל םתחקלוהכוסר 'תקיפפבו

 ןוש ארה ( 28 npoהנידמ ל 6ב'פק דצ
 ה"יחא]* .'וכו ךלמל ספיל תבייח התיהש

 ןוכנ ה"כ  qn» v3 553ע"פדשב לבא ר"פדבו
 יתזמר רבכו ךלמל פפיל דע ךלמל ספיל ןמ טמשנ

wv םע) יתוריעהו aii ה"חב pe עב הז לע' 
 האבש תומוקמה  cssהנינע ןיאש  bp,ןיספ

 ספיל יכ יחכונה ךרעד ןיסיפ [ miןיפפו גסוח66
 'ינכ םיסייפ וא ןיפיפ וא  b'p "5הלמה. איה

  mennךרעה הז שארב המושרה  "yrפעלרעפ
mesi אוהש רמאש ימ לע ןוכנל גישהש 108 

DD "D pensus, 

(iגיח , o7] vayשייע א'עס ויילד היפס ייעיבש יוריב היכו )5  .עיפדב תועטב טמשנו ליצכ )? . (fגיונב : wonולטו  

 עיפרבו י"כב הייכו (* .םיסייפ טיק י"כבו טיכק יילהת יקליבו ט"ושב היכו תוימיזו co ג"ונב (* ,וללה תוכרבה ןמ םכל
 ה שרפבו ל'צ הטמלמ גיי הרושב םשו) ב"מ דיח ןוימט ע"ייע בימ- ויופדב Di ןוימט יעב לבא ביכ ס"טב םשו ויופדמ ץוח
 ר"קיובו ךנימ תיקבשו אנרופ הל ןניבהי ןנא ייגה רייבב (* .רשל םפיל vus ג"ונב (* .(קר פ בו ves 'יאדכ אלו ביס
 אנרופ ןיקסופ ןנא היפרת יר רהב יקליב אקבשו אנרופ יקפפ אנא iS "S ייעשי 'קליבו ךנימ תקבשו אנרפ ןניקפפ ןנא

 .הקבשו אנרופ ךל ביהי אנא 'ב"עפ 7053 אייפ 'ובותכ יוריבו ,הקבשו
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 "גה :'מ 'וכרב ילבבבו 'וכו אסיפ pn ארבד ןאמ
 םילשמ הדפוק ד"ע י"ד ז'פס תבש v^ .אתיפ
 pm .הדפוקל אמלשמ אל התסיפ התסיפל

vג'ע ג'לד ו'פ 'יחספ  ponהיתערבו ץבוח לכאד  
 ר"ב ץובקהו (?אָתְסיִפ ארעבמ ox דפוק לוכימ
 — [ז"חא אבה ע"ייע םיקלחו תוכי תח 'יפ םיספ ד"פפ

DBר'אלב םֶסֶּפ =)  ^oללח  (entweihenהיללחמ  
 ספמ 'שורי 'גרת (Ch oae» mpeg תמוי תומ
Cnmךיהלא םש תא תללחו .הלטקתמ  i^ P?) 

 רפה יתירב תא 'גרת ןכו poen אל י"ות 6^
 ^ (ip ללח 'ה שדק תא יכ )* 6n m יישארב)

(nשירבו )0 יעסמ הלאב יתירב תא םכרפהל)  
 'קי) יתירב תא םכרפהל C 0( (םינהכה לא רומא

(fom voגיכ .ייעש) יבצ לכ ןואג .ללחל , Uo 
 הירשו הכלממ ללח (חיכ יגימ (ee שדק ירש ללחאו
 אהתוכלמ ל"צ] אהנברבר סיפא mn €« ,'ב הכיא)
 המל (bb") בקעי בשיו שירב ר"בב ,[אהנברברו
 םיספ םהינפל םיה ערקיש ליבשב ותוא ואנשיו
 שרדו .םי ספ םיספ ג"ונב ה"יחא]* ,םיספ

 ןינעמ wan | וניברו m pb )0 ז"ל יישארב םיספ
 ןוכנהו הכיתחו העירק ונייה לולח ןינע 'גרתה ןושל
 ןושלב סספ Do "יא Ty ,הזל םדוק 'על ךיישש
 ;'ח ,'ד עשוה 'גות לעָפב 'גותב הברה לולח
 'א י"רת ;ד"ל ,ה"כ "שארבל 'ב י"רת לעפא
 וזזט 'דמבל ;'ב ,ב'כ ;ו'ט 3^ b .'ח ,א'כ קיו
 ל עפתא .,ותלוז הכרהו vro 'ל ;'א ,א"כ ; ו'כ
 לועפ ינוניב -- 'כ ,ו"ט בויאל «n^ vy; 'ירבדל
 ןויצה wan איבהש המו ,נ"שו םפמ ע"ייע הפפמ
 וניבר ריעהש ומכ ךרעה n ךייש ל"נה ןושארה

 - [ספמ 'עב ומצעב

npe — Dbע'למ  USמ"לבו  nieהבחרה ונינע  
(sich ausbreiten, ausweitenםיעגנ שירב  

 ןילוחכ pre ג'רב .(' ןויספ ול דלונש תא Go א"פ)
Gsm)ןויספו 125 רעש םהו ןינמיס ינשב  C 

 'ה "nox : ו"ט 'פ ר"בב .('"השפת השפ ,O8 "יפ
 ("השופ אוהש ץע ינת ץע לכ המדאה ןמ םיהלא
 כ"הוי 'תפסותב ה"נכו ה"יחא]*  .םייחה לכ ינפ לע
 ,חרזמה לכ ינפ לע 6" הפופ הנבלה רומית א"פ

vb v5ב"כ . Y5תקתעהל םייפתנ  noע"ייעו  
 ג'ל 'וכרב ל עפ תהו ל עפ תג /2 ספט '3 תא
 ,ונמיה סייפתמ Yb: 'מוי ,רשה ותוא םייפתנ א"ער

"mbט"ל . jouו"כפ ר'קיו ,וסייפתנ  mmeול  
 no תועובש ל י עפ ה ב .רודב םייפתהל לואשל
 n'o 'ועובש 'שורי .ה"עב לש ותעד םיפהל ידכ

moyד'ע  spon musסויפ טשפומה םשהו , 
 (-das Besünftigen, Zu אָסְיִפ ,אָסיִפ "לבו אָסּויּפ

(redenשורי , סויפ לבקמ +: א"ל הדנ ' "nב'פ  
 םהב היה א"צפ ר'ב ,ןסויפ לבקמ (com :ה"סד

preףסויל  pvoויחאל  pvoג"צפ םשו , ןימינבל  
 האיפ 'ורי . אפויפ בגא ר'צפ ?De , םויפל השגה
 ,ךסויפ לבקי : ט"מד ה"פס 'ילקש v : א"כד ח"פס
 ד"עפ ר"ב ppm .אסייפ ןנבר ודבע .ז"ל הדנ
 לילמו 'ג ,ד"ל ישארבל 'א cn Dr ירבד

poroל"צ ןיסויפב הזל הז ןיערופו ו"כפ ר"קיו —  
 אנוסייפ םשה םוקמב ראותהו Dye ע"ייע ןיסוניפב

(das Erbetene)ג"יד ב"יפס 'ומבי 'ורי , punאנוסייפ  

 — [ךתנסייפד

Grab- ארמ ;< ומכ ^b 2-5 ע'למ אָסֶּפ =( DB 
 תיאד ןאמ (CU2b םישודק שירב ק"יוב

 ןירפוחש ארמל ןירוק י"לב b^ שוכמ וא אספ היל
 ה"כ תמא ה"יחא]* — .לאעמשי 'לב ןכו bb הב
 'צמאה ר"לב יכ ר"לב ל"צ י"לב ש"מ לבא ע"לב

"D bessaאיבה שכמ 'עבו 53 ןירפוח רשא םודרק  

 ד"כ 'פבו — אספ בסי א"סב ה"כפ ר'קיומ וניבר
 — pb] היל הוהד ןאמ y" "א

 .Stück, Bissen הכיתח b^ 'א ספ ןינעמ) ספ
 תליגמב (תתפ לעפמ תפ ומכ סספ לעפמ

 לכמ לכא (סרגיו יפב ונינפ) .םולשמ mum הכיא
 אוהש ל"יו הרדקהו ספלה pa» 5^ po on לישבת
 השק ןורחאה 5 הייחא]* ,ארי ספ 152
 ייאדכ nb ומכ ספ n" ןינע יכ ספ דח ייפל ומלהל
 y3' יתאבה רמאמה תעצה לכו סרגיו 'פב ונינפל
 'וריב רופסה ותואב ה"נכו .'א סב ע"ייעו ןוקליטפ
 היכרוצ לכ לכא mmt ןמ בר ג'ע ט"סד ד"פס 'ינעת
 ו"פ 'וכרב 'וריבו 'וכו אמטקב הי nb* b עבצ הוה
 ךירב רמא אנאו 'וכו יתסיפ לכא אנאד ןיגב :י"ד

 בלחב רשב 'לה ד"וי רוטבו )* .םדוקה yo ךשמה אוה ע"פדב לבא ו"ו י"כבו x0) svp ייכב דחוימ sys ןוכנ היכ ('
 w33 ייל (* ,ינשא ימייק תי ג"ונב (* .הניספיד ג"ונב )5 .םיתיתפ רעבמ [דפוק ל"צ] (רפוק) לכימל יעבו ייגה ww 'יסר
 ה"מגר ייפכ אוהו (* .ןויספבו ןבל רעשב גיונב \* .ןוישפ גיונב )7  .יטייק תי אלטבמל גיונבו (* .יתחגהש ומכ לי'צו מ"ק

 יפריא י"כב ג''הכ ('1 .הסופ 332( טמשנ עיפרשב לבא ר"פרבו ייכב הייכ (1% ,(ב"עס ג"פר n יגנא vo ץבוקב) יילוחב

 .הצופ w^D השופ ג"ונבו



EONרק  

 by תקבדנו המצע ינפב תגראנ הנוהכ ידגב לש
 : ב"מד ה"פר 'מוי ^ ,דיה תסיפ דע תעגמו דגבה
 ועבצאב קחומו תשחרמבו תכחמב ודי ספ תא הפוח
 b" 'שרפ ^ קרפ ארקיו ארפסב ,ןטמל ןלעמלמ
 ,א"י 'וחנמ y" לבא 'וכו ועבצאב ולדוגב קחומו
 'ומבי אריד אתספ ירוסו א"לבו .א"פ 'וחנמ 'תפסותו
 בימ) םיריה תופכ 'גרת אדי תספ ומכ אוהו ,ו"טק

soאנותיכ הזמו .'ד ,'ה א"ש 'גרת יהודי תסיפ (ה'ל  
 ^Qu ^ ב'ש ; ג'כ .'ג ז"ל cya 'גרת יִספד

^b b^לגר ספ דע עיגהש םיספ מ"לב ] — 
 ג"רב (8600% הכיתח b" 'א ספ 'עמ אָיְסַּפ — ספ

 וינפלמ טוקש win Com יורוכב) ולא ןימומ 'פד
 b" ('ספיקש וינפל הברה טלוב ושארש, "5
 ונייהו וירחאמ הכיתח ves ךתחנש ימכ המודש

Cro cmo)קתעוה כ"ע ה"יחא]* = ."איספ לקש  
 ג"ונבו םייונשה yw תפיקס ע"ייע .ה"מגר 'יפמ
 ןכו הכיתח הפיפ 'יפו איסיפ ה"מגר 'יפבו אסיפ

 — [הלודג אסיפ ח"מ b npn^ ןשיה 'מוחנתב
 .trennen דירפהו לידבה b^ 52? ע"למ סֶפָּפ) ספ

(absondernפ ר"בב ' )ונינפל) [ב"ל ל"צ] )5 

 אוה רציכ םילבזל םינוילעה ןיפילחמש שיו איל
 ןמ ןססופ היהו ול היה ןיטקרטק ןימכ אלא השוע
 יפל ה"יחא]* cen לעופ ר"לב 'יפ ב"א) --רצה
 היה םרוג ה'נ זמר חנ 'קליהו em לידבה ןינעה
 אלו רפח fossare ר"למ ב"ר תעדלו רצה ןמ ןחתופ

sm)הסספש האובת א"פס ןיצקוע 'תפסותב ה"נכו  

 הסספנש לעפנב ג"ונבו טרופריא י"כב ה"כ ןרונב
 א"פ 'יצקועב ןפסבש ה'כו הססבש בעיקלאז 'פדבו

ioר"פדב ה"כ ןרוגב ןסספש 'א ספספ 'ע  ךורעבו  
 — w"y] ר"לק ,ב'חב y'"y ססב 'עב א"סב ה"כו

2D9קספ םע ףדרנ)  ;spalten, schneiden, theilen 

(Traube n2D2איפ ןיצקוע שירב  GPהגיספ  

 אלמש mw, ^n .הרוחט הנקירש לוכשא לש
 תצקמ ונממ נספנ םאו לוכשא ומש םיבנע
 ומש ףטנו ףתכ ול שיו ונממ לצפתנו לוכשאה
 שיש בוזא 07« הרפב א"י 'פ תיחולצב .(' 'הגיספ
 םתוא רתביו .'וכו ודגואו וגספמ םיחלק השלש ול
 ,[אעיצמב] jn גספו ('א) י"רת OC יו'ט יישארב) ךותב
 גספת )3 י"רת ^Q יטיכ תומש) ויחתנל חתנת
 תונליא ינספמ ר"ת 6 ט'יק ק"בד ג'סב .יוגספל
 (.איפ (p/3 הבורמ 'פד ג"סב .' םינפגנ יקספ מו
 (*דרויו גספמ הלועו גספמ םימרכה ןיב העותה

x5 — ("bs =( Db wv 

 ינפ לע הסופ המחה רואמ : מ"ד Yes 'מוי 'ורי
 ט'מד ה'פ 'ילקש ^" .א"מד םשו ,חרזמה לכ
 הלועו תרמתמ nmn סוניטבא תיב לש א'עו
 ר'שהשבו דיש הסופ התיה ולא לשו תדרויו הסופו
 תורוקה דע הלועו תרמתמ התיהש : לוכשא 'פ
 'תפסות יייעו רפוכה לכשאכ תדרויו nb כ"חאו
 אוהש : דרנ 'פ םשו .תאז ימ 'פ ר"שהש ב"פ כ"הוי
 םירגכ תרהב ג"ע פ"ד w/o ק"מ 'ורי ,להאכ הסופ
 ,התשפ ט"מו ח"מ ד"פ םיעגנבו םירגכ התספו
 pw ה"מ א"פ yin DU" ק"מ יורי ipo םשהו

m5 T5 3nאמ דיפו :חימו ז"מ םשו  JB 

qvoב"ל ז"כ .ב"כ .'ח .'ה ,ג"י 'קיול 'ורי 'גרתבו , 
 -- אָתְיִיָסִּפ הבקנלח"כ pe shoe האלהו ,ד"ל
 תפסות ןויספ ןושל י"שריפ Qe .ב'ע nm" רב תספ

 — [ש"ע סייפ ומכ ^pus pub s .יוברו

DDעפפ 155 אָסָּפ =)  (schreitenתא רכושה 'פב  

 איצמ אלד Cre מיב) השעמ 'מגב ןילעופה
 b" םשו .(nn .אתגנז 'עב D^ אינק איספ
 ת'האבו 'ה ס"שי"כבו .הנקה ע ו ספ ל הלוכי הניאש

"mnק"בל ס"ש י"כבו .עספימל הלכי אלד תמאב  
 יעספר ה"דב י"שריפ sy הייוספ הסייפד :ג"כ
 'יפו יג 'א עספ ע"ייעו יאוספ יאספד א"ל : יעוספ

 —  [ש"מו 'ב ץפ "יע דועו וניבר

DBאָסַפ ם"לב ןכו מ"למ אָתְסיִפ ,אָקיִפ ,אפפ — , 
 דועו ירנע 'לב די ףכ ומכ Handflüehe אָתְסּפ

 הלוע שיא ףככ הנטק Gand, Fuss) לגרו די םג
 שירב NT» תסיפכ ומוגות (דימ "on א"מ) םימ

 .לגרה תסיפב 'לו די תסיפב 'ל v5) א'פ) תוליהא

 לכב ^ לגוה תסיפב םישלש ג'ונב ה"יחא]*
 והו עבצא לכב 'ו דיה תסיפב םישלש עבצא

 (mé אדי יד אסמ n) י'ה «?0x אדי Db מ"למ
6U2תובותכ ,אלגרו אדי םע רובחב ס"לב ה"כו  

 + < + הנתנ T5. "bao am non אלמ :א"יק
 .ג'עק ב"ב .ו"טק מ'ב .ז'פ 'מוי  ,'וכו ודי ספ לע
 תספ ול רתה ךדיב שי ןוממ ow ('ג י'ו ילשמ) םפרתה
 ,ל"נה ימויל or "yr ךריב ול שי ס"ש י'כבודי
 ריתמ (איל .nb) יילהת) םספרתמ שרדנ m'y 'פ ר'בבו
 םיספ שרדנ T'bb םשו .ףסכב הצרתמו ספה תא
 רחא רבד ודי ספ דע תעגמ התיהש C3 075 'ישארב)
 יליגמ ,ודי ספב תנמטנו רתויב הלקו הקד התיהש
 | די תיב : ב"ע אמוי ,(ט"'ש SUD 'א רכ ע"ייע ,ב"י

—————Ó RIA 0 ו 

 היכו )^ .םש ןיצקועב ג"הר ייפמ קתעוה )* .תפיקס עיייעו תפיקס (inim ספקיש טייק ייכו ר"פרבו ויופדב ןוכנ היכ ('

 מ"ב 'תפסותב ה"כו גיספמ גיונבו מ"טשב היכו (*  ,יגספמ 3032( יקיספמו ?^D ייכבו NO3"" ה"כו ק"ב ףוס 'הפסותב

 .קספמ יר סיש י''כבו ב"פס
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 תישאר ףסכ ספא םא 'א v "3m" .ןוניתחלשו
(CU onnןיא  EDS "bbדמועה לעפה ןבומב ןכו  

 אל יתכאד + . ירמגל יעיב הל הדספד : ה"נ 'יחספ
 Yy א"נד ה"פר 'ורשעמ 'ורי  ,ירמגל יעיב ידיספ
 :'נ ייחפפ ל ע פ נ ב q'TDO ןהש תונונצו תפל
 רכשנו לפש שי רספנו זירז שיו רכשנו זירז שי
 ja לעפאו ליעפהבו .דספנו לפש שיו
 ךליאו ןאכמ ארוקה ב"מ א"פ 'וכרב אצויה לעפה
 ,תוכרב דיספה אל :^ 'מגב םשו ,'וכו דיספה אל
 ,תדספמ הלפת ןיאש nob : ב"ד א'פר 'וכרב 'ורי
 ידוספא :ח"ק תבש .יאמרה ריספה המ כ"א .ז"נ מ"ב

NPוהיישפנא ודיספא והניא : ט"לק ב"ב ,אנדיספמ , 
 N'D DU ,הישפנא ריספאד אוה והיא ,ו"נ יובותכ
 .יתדספה :ח"ק םש ,אכלמד אתדועסל תדספא ב"ער
 ,ריעה ינב תא ודיספי אמש ב"פר ט"וי 'תפסות
 ,ןנבר ורש אדיספ םוקמב :'ב ק"מ אָדיִקִּפ םשהו
 ,'ג מ"ב ,ןנבר ירזג אל אריספ םוקמב .'ס 'ובותכ-
 ,אדיספ היל תיל ip^ ow ,היל תיא אדיספ יאמ
 mop» ב"ב ,אריספ אכיל . , אדיספ אכיא : ז"ל םש
 (YT ע"ייע דספה םשה דועו .'וכו אדיספ םושמ

 לאע : ורכשב אב 7^ ,ב"כ תומשל 'א י"רת ,(ג"לר
 — [הירגאב הידיספ

 Polster תסכ 23% ע"לב אידסב ס"למ) תויְדַספ
 בקעי אציו שירב וגדמליב qe יב ע"ייע

 רבד ומע אצי אל בקעי אציש qna C75 יוחנתב)
 ואיי 2 יישארכ 'אנש תוירפפ אל ףאו םלועב
 היה אל תוידספ ול ויה םאו םוקמה ינבאמ חקיו
 תוידפיב אמשו תותסכ b^ ושאר תחת םינבא ןתונ

4nןהב ס"טב םשו ר'פדב ה'כ ה'יחא]*  
 תוידסכ b'53 ע"פרשב לבא jn תוידס יב ו"ופדבו
 רכ אל ומע היה אל יכ "א אציו בוט חקלבו ןה
 יעבו ע"ומב ש"ע ןייתספ אוה אוה ילואו .תסכ אלו

 — [קרמנ

 ,'א איליספ yy תואקדספ *

 .תורסוופ ע"ייע ,מ"ד א"פס ז'ע ^« תורוָוספ *

 ייחספ (חספה גח my ןנרק ונינעו מ'למ) חַסָּפ *
 , םיחספה ןמ י"מ י"פ'יחספ ,חספה תכרב .כ"ק

 ייחספ 'ורי /(* םיחספ ברע האלהו א"מ Up םשו

 גסּפ

"bי"פעא סכותב ךלהמו תודשהו םימרכה קספמ  
 םוקמה קיספמש י'פעא ךוד DP ןיאש
 (ps 62 po ןיקשמ שירב .(וב ךלהמש
 ןינספמ שרפמ שי [ןליאב] ןיגספמ ןיאו Cp דרז מ
 ה"יחא]* ,יאדמ רתוי ןנער אוהש ןליאה ןיכמוס הז
 קספמ ומכ גספמ 'יפו .ק"מב י"שרל סהוימב ה"כו
 לע 'פ ר'כיאב «ma .ל"נה הרפב i'm "פכו
 ליעפ ינוניב .םירבא םירכא היל גיספמ וניראוצ
 ליעל 'ייע הגיספ םשהו .ךערת rob ק"פ ר"ב
 המו :כ'ד ז'פ האיפ 'שורי ןיגיספ ץובקהו .ךורעב
 יייע אָיְּוסְּפ ,אָיְְסַּפ ,ןיִגְסּפ ץובקה הכיתח ונינעש

"anו"ט תישארבל , ^, m^מ 3^ תומשל '; 
 ריחיהו 35,12 ;ב"י .'ח "178 'קיול ; 15 573

NIDDישארבל " ybץובקה דועו .א"ל ,ו"כ :"  
 .יוחמת ע"ייעו ד'ע m ד"פ 'ירדנ 'ורי אָתָּנַיִּפ
 <5 ע"לב אפפ ,עספ ומכ גספ לעפה e^ דועו

pmaדודנ  v3ט'עפ  mmםסד ע"ייעו אגספ  
("b amסמד 'עבו ן"ישב "א גשפ 'עבו םשו  

 ןריטעלק זעול ק"העו -- תומוקמה ראש ונמסנ
 — klettern] א"לב

TDDN דיִסְפַה, verderben (תחשנ 2-9 ע'למ TDB 
Schaden "IDB3 Schaden haben, zufügen 

(Sehaden, Verlust NT'D8 ;erleidenתיבה 'פד ג"רב  

 יאהב ('היילע Ü אדספמ המכ C ז"יק 272 הילעהו
 p^ .אתלות היל תיא C ךכליה (*אתלות אתיב
 יאד היתקדו תיבל היתסבח היילעד ןתנ יבר רבסק
 אתשה ןינש (' ןיתיש יאק הוה היילע אלב תיב הוה
 לפנו ןינש ןיעברא היל םק היילע הילע אינבתאד
 אתלות תיבל היילע היל ארספאד היל חכתשא
 ליקשו ירושכו ינבילד אתלות היילע לעב לקשו
 אתעדא והייורת ux יכ ןכו יתלות יות יאתת

qux cimביהי האתחתד  punירדו ןיקלוח  
 היילעב ירדו אתלות zm היילע לעבו האתחתב
 יכו היילעב ישומתשאל אתושר היל תיל האתחתו
 יגלפ (ןיכה on ארקיעמ ימדב ןיבהיד יכיה
 הז ינבימל אליח ןוהיריב תיל לפנ יכד ףופבל
 םחלשתו םימאל ערת n" נ"א) -- םר מ ע ב ר "פ
 ל"צ] (ןוכיתדספו) אימוא .אתרבת ('ג ,הימ "להח)
 ןמגרותמב א"סבו י"כב ה"יחא]* .([ןוניתדספו

oma )'ריפדבו ךורע י"ככ .  (fןוכנ ה"כ  v35  .ןידדומ ס"טב ע"פרשב לבא ר"פדבו ) ה"בו v33דיספמ 1055( ס"ש . 

ma )+ע"פדבו ס"ש י"כבו ריפדב  moyימאו ר"פדב היכ )7 .אתכלה ר"פדב )5 .אתלית ייסופדו סייש י'יכבו ט"ק ייכב )5  

 ילבבב !i753 אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמבו יוריב mo .ןיבה סיישב ו"ופדכו יכה ש"ק "33 (5 .ןתיש ו"ופדבו

 .םיחספ. יברע
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vuiתוילטספ ג"ונבו  — pie)תרתכ קיתעה  
[ErtocUMoy ("b nw) — 

 ןוהימרג לכו ב'ק זמר א'ש 'קלי (o םוליטספ *
 סוליטספ ןידהכ GU» ín לאיגר) וקידה

 ןכאבו רוצב םיעקובו םיכר םהש הניאת ישרשו
 ילואו םילוטספ pons ד"ס ףלא 'ר לאינד 'קליבו
 "פש ןילוטצפ ,ןילטספיא ןינע ןיאו אוה ס"ט

 .ןילטצפ 'ע ע"ומבו ןילטציפא ע'ייע םיקיקר

 70009006 769006 "למ אָמְטְספ =>  םטספ

 ר"קיוב «CTreue, Vertrauen pne הנומא

 ןידה ליחד המ ורבחל דחא רמא )^( חבוז 'פ וצב
 תא תילו אבמ ךליד אמטספ אהת ל"א אטילש
 רמולכ בוט אהי ךלש רובידה b sys^ ליחד
 v2 ומכ ונממ אריתמ התא יאו הרותב קסעתה
 ןוחטב י"לב p^ ב"א) — הב תוטנוס םישנה (א'עפ

nons) Ob»!וניברו ל"נה י"למ  ^bיפכ  
 כ"מ "יעו אמטספ אדה rum .ובל לע הלעש
 ק"העבו --- mm תוכיראב תצק ךורעה p^ איבהש
 םישנה ומכ הק י תש ןוש ל מי רוע s^ ב'נש

— [n3 תונוטסופ 

Vertrauen, הנומא 0616 "bn D'DD 7G 
  (Treue, Glaubenתובותכד 'שורי

 הנמלאתנש השאה 'פ ( eםידעה םינמאנ 6: ויכד
 םיטספ רטשו הנמא רטש רמול  ^pהנמא י"לב

 םהב בותכ תואחסונ שיו  "bw,סיספ ע"ייע םיפפ
 ג"ונב ה"יחא]*  v3רטש כ"ג םשו םיטיסופ םש

 ימלשורי דומלת ימכח ^5 םיטסיפ ל"צו םיטיסיפ
 אלו הירוב לע ינוי ןושל טפשמ ןיבהל וביטה
 הלמה השבתשנ ןכ ינפמו ילבב דומלת ימכחכ
 רטש ב'פו ב'ב 'תפסותבו סיספ ע"ייע ילבבב
 ןילטונ ב"ערת ר"ס 'ילהת 'קליב ה"נכו אוה םיטספ

"y תרחא ^3 ןיטסיפב ןיערופו םיטסיפב m^ הז 
 'עב  ^» bbהז ןילטונ 'יפו דואמ הנוכנ 'קליה

p" אלב : םייסדכו הנומאב ןיערופו הנומאב הזל 
 וקיתעה םינקזה 'עו םירבדו  mewבימ) " iוביכ ;ויט

 "; ,יה יימרי) הנומא ('ג 72 ילשמ  53m,יט יא י"הד 472

  3:א"ל יב י'הד ; א"ל  ve 3nןומא (ותלוזו חיי

 י"כ רבחמ לעב ןויכ חלמה וז לעו 02 ביל יירבד)
 ןילמ ךרע  "b3[ש'ע ןוטספ —

 * .אקתספ ע"ייע אקטספ

nob *חעש אקטספ * —  

 ייחספ : חספה «an m .אלילהו אחספ : ה"לד ז"פ
 חספ ,ו'צ ,ינש חספ . . ןושאר nob האלהו ,ה'צ
 ,א"יד ח"פר תבש 'ורי ,םירצמ חספ . . . תורוד

 אחספ : ט"כק 'ילוח ,אחספ ילילד יסכ יתעברא
 אחספ האמדק אהפפ ^n ,'ל 'ב י"הד 'גרת אריעז
 (wt םיאלטב 'גרת NITIDO ירמא ץובקהו .אנינת

vר ), ine)תכסמה ןכ תארקנ םיחספה ןינע  
 .םיחספ

 םידרומ 66070 bn" ילוא pipa = טספ
  Abtrünnigeר"בב (א"עב 'יפ ב"רו  'pז"מ 6

 ונינפל)  uen (Usbהמחלמל אציש העשב : לומי
 וליצהו ךאלמ דריו ןוטספ העיס ול ושע  ^p('בראמ
 ב"א) — ןינעה יפל  ^pישנא י"לב  saxםיכלוהה

 ה"יחא]* ,(םהילגרב  wsה י"לל 96
 % א  Fussvolkתלחתב יתמשרש 353 ןוכנהו

 ךרעה  "yלעבו .14 ,א"ח ללירב 'הל רעכיברהאי
 י"כ רבחמ  quyןילמ « v3 yxpבתכ (סאטשרעבלאה

 הנינעש י"לב הלמה יתאצמ יכנאו ל"זו  pipןוחטב
 יכ ןאכ שרדמה ןויכ ומצע ןינעה הזמש רשפאו
 המוהמל ששח אלו חטב ךלוה היהש ןינעב ול ושע

 — [בראמה ןינע הזו

 ,epistola קטל ילוטסיִפֶא = (binos לטספ
 בר ונדמליב Urkunde, Brief) בתכו תרגא

 המחלמ תושעל דוד ךלהשכ )5 «mmn םכל
 בר הב mns mm ('ילוטסיפא ול ואיצוה םודאב
 זעלב pump ןוותשנל b^ רהה תא בוס םכל
 בתכ m) י"לב ילוטסיפא b^ ב"א) -- יל"וטשיפ
 ונינרו ה"יחא]* ,(ילוטסיפא ע"ייע תרגיאו
 'ורו י"ל איה איהו epistola D^s5 אוהש בנשח
 -- ש"מו טיפק (aem ילוטסא ע"ייע לבא ב"ר תעדכ

— [Brief א"לב ב'ירב זעול ב"נש prm 

die auf den 20. חש 0 י"למ) יִלוטְסּפ 84 

  (Sàáulen ruhenden Balken'שורי

 ימוק אדבוע 6פיכד דיפ םרכה nmp 'פ 'יאלכד
 p^ תוילוטספ םהילעו ןידומע העבראב mov 'ר
 ,םידומעה בג לע תורוק m י"לב ילוטסיפא
 א"פ 'כוס 'וריב ה'כו תוילטסיפ ג"ונב ה"יחא]*
 !yy תוילטצפ iy ט"יד א"פ 'וריע 'וריבו .ב"גד
 פש) ילוטסא (y'ey mp ב"כר , א'ח תויליטספא

lv Cropזיראפ י"כב ה"כו תואילטסא ד"עפ ר"ב  

 י"כבו ןילוטסיפא ע"פרבו דיל י"כב ה"כ e EU NEL ךל ךל 'קליב ביינ ןכו 6 .וימ ע"פרשבו n פדבו י"כב ןוכנ היכ ) " " " 1

 .ןילוטספ שייק
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sn אָלְסיִּפ) =( "pb — pb * 
 סע לוגנרת .ה"ד ה'פס ק"ב v" םיאלכ ינויסיפה
 ייאלכ 'פסותב ןכו (תסווט םש wo" ג'ל אוהו) ינויסיפ

 וא פווט ל"צ] (תווט) uin 'פריא c5 א"פר
 ,ינאספ ,ינאיספ ג"ונבו ינויסיפו nbmb] הבקנל
 ג'פ ז"ע 'ורי .,סווט וא ןויפפ וא לוגנרת ז"פ ר"דמב
 (CB aem ךלמרדא ע"ייע ינויספו אסווט ד"ע 203
 תא ON" לאוש ג"כ b" תודלות ןשיה אמוחנת
 3^ ,ז"ט תומשל 'א י"רת ץובקהו .'וכו ןונאיספ
 ןיסווט המכ ע"פ ר'בבו .ןינויסיפ וקילסו : ולשה לעתו
 ץ"רת 'ר onn" 'קלי b« תיא ינויסיפ המכ יל תיא
 ,perdix ץ"ידריפ y 'יפ י"שרו ,ינאויספ . . ןימוטס

Rebhuhnאיגאלאאז ןהאזיוועל 'הו ל"מר .תעד ה"כו  
 "א'לב ןאווש n^, "p ב'נש ק"העו — שיע 8

Sehwanאוה תועטו ] — 

j55ףדרנ)  (abschneiden pbB .ibB Dyםיצוק  

 .ןיכספמ ןיבוכ ומוגרת ^G ,ג"ל יעשי) םיחוסכ

 .('ונינפל אוה mim רטקספ א"ס "205

 -aus ןכאב וא ץעב הביצח ונינע מ'למ) לַסָּפ
,behauenןידרזמ (26), 10061 תֶלָחֶפַמ  

 'פב .לבז 'עב p"  רבכ | (ג"מ ביפ ייעיבש) ןילספמו
 לזרב ילכ,, b" חדקמהו C תלספמה (Oro יילכב ג'י
 jb ץעה תא וב bow אוהש בחו דצעמ ןימכ

moe)תומולח ףוסב .(' "תוחול ינש לספיו ('ד 5  
 ןינמואה תא רכושד ג"סבו C72 0253 האורה 'פד

Cb onu)שרו ה"יחא]* | .םודוקו לספ רמ " 
 8010018, doloire, Hobeleisen = ר"יילוד לספ זעול
 ט"נד א'פ 'ישודיק 'וריב הליספ וא bob אוה אוהו

Uyיאשר ל'נה 'יעיבש לוסיפ טשפומה םשהו  
 bypm .ןליאה יפנע תציצק p^ ולוסיפב ינא
 ב'פ 'יעיבש ,לספמה .י"ד Ue תבש Uv" לעיפב
 ז"מ ט"פ תואוקמ ,הנשה שאר דע ןילספמ ג"מ
 'פ ר"להק הבקנל טשפומה םשהו .תונליא ילספמ
 (met ךל לספ ךעדמב םג '5פ םשו הארו יתבש
 n'5'!Schacht בצחמ b^ ךל אהת ןתליספ Cw ידיל

 — [ןיליספ ס"לב

 ,Pflock דתי 90096 bn" אָלְסיִּפ =) לָּפַּפ

(hólzerner Nagelתבש) ויד 'מגב ןיי איצומה 'פב  

  Cbןידיעמ םינש ךומסד 'מגבםיתבה תקזח 'פבו (22

  o5תושרד אלסיפ 'יפא רמא אבר אל אלסיפ לבא

 ע'ייע ד"ל י"כב ג'הכ הפוא pistor) רָטְסַּפ *
 .רטנספ

spüter, ןכ "TIN posterius 3 50) |'veobb * 

(Giernachהרות לכ יתלדגו 'פ ר"להק  
 .יב המייקתנ ףאב ןיריטספ יתונקזב יתרמלש

«Ausbreitung ש"ע 'ז) Db (ןמ jPDb * 

geziemend D''N'DB 12 'גרת (20₪689מ0, " 

 אתלימ :וינפא לע א"י ,ה"כ ילשמל
 יספ תובית יתשב ס"טב ג"ונבו תייאיספ לילמד

 188 deutlich 49429 ע"למ ילוא ,תייא

 ,obsonator 6/60/0260 'ורו 'יעצמא י"למ) רֶטְנָסָּפ

'"p "Ww! Küchenbesorgerםינפב ) 

 (ת"כפ) ןורתי המ b' םינהכה לא רומא ר"קיוב
 עדיאד ןילישבת ןמ יל םיעטמ תא יאו אנא ךריטנספ
 (.'ע כירד (np'ob' רמועהד אקספב .ןיכירצ ןוניא המ
 y2' ונשריפ רבכו אנא [ךסריגמ ל"צ] C (ךפירגמ)
 תיבל הדועס יכרצ לכ הנוק ר"לב 'יפ ב"'א) — םגמ
 הייחא]*  ,(לשבמ י"לב סוריגמ 'יפו לשבמל ןתיל
 קיתעה 'עה לכו 'צמא י"לב ה"כו ל"נה ר"לל ןויכ ב"ר
 םטספ רחא 'עמ ונייה וניבר ול דחימה ומוקממ 35
 הפיה רדסה ינפמ ןוטניספ 'ע רחא ב"ר ורדסמ היהו
 םטספ 'ע רחא אוה םינושארה םיסופדבו י"כב לבא
 אוהו רטספ 'עה עצמאבו שאוב "נה ד"ל י'כבו
 עצמאב ר'פדב ג'הכו רטספ 'עב ל"נה ר"ל אוה
 המ 'פ ר"להקב לבא ךסרגמ w^ ל"נה ר'קיובו 'עה
 bbb ^b ב'נש ק"העו — 'וכו אנא ךרוטנספ ןורתי
 כ"ע הדועס ןושל וא לישבת ןושל מ"ו הרעק

 — namen] תרעשה יפל קר אוהו

(Fasan, phasianus, 0000096 (ורו י"למ' "pb 

 כ"הוי 'פד ג'רב . i09(*ילכיכ ילכיש (:היע
 באה תוצמ לכ 'מגב ןישוריקב ק"פב .וילשו ינויספ
 ודרוטו (* ינויפפ ויבאל ליכאמ שי Cab יישוריק)
 (.הינ ק"ב הרפה תא חגנש רוש ג"סב .םלועה ןמ
 זעלב p^ .הזב הז םיאלכ ינויספו סווט לוננרת
 'גרת )2 יהיק יילהה וולש אביו לאש .('ונאזפ
 י"לב (p s'w^ — ןינויספ men" ארשב וליאש

mםיכלמ ןחלש לע הלועו בושח רוהט ףוע ןימ ). 
 םע לוגנרת .ז"כד א'פ "יאלכ "וריב ה"נכו ה"יחא]*

 ת*האבו ילביק םייטב 3432( ילכיק םשו םיש יייכב היכו )* .יג סגמ עיייע ךסריגמ ל"צו ךסורגמ ע"פרשבו ר"פדב היכ )!
 N/D3 N'b: יודיק יוריב היכו תומוטפ an^ ג'ע ves wp האיפ יורי (5 .לכש יעו ילככ יעב ה"כו ילכיכ ךורעח ייגכ
 A ייפמ קתעוה ) ,םייונישה גישו תלספמ ע"ייע )5 .םייונשה ג"שו רטקספ ע"ייע )5 Fasan, fagiano. טייאלב (+

 ו 9 טידסב
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380 — mobs * - (bp'e — bbb פש 

"bםישנב ליספמ היהש רחא חמש . "pרמאנ  
 קזחומ י"א א"עפ א"ע 'ישוריק ןיסחויה nno לע
 הרלנש לכ .ז"ע םש ,רשכ רשכל לוספ לוספל
 pw הבקנל ,תיבה לוספ ע"פ va ,םילוספה ןמ
 ןירישכ : ד"סד ג'פ 'ודיק v ,הנוהכל הלוספ .ז"ע
 ^« ןירישכה לע  תולוספו nies לע ורהזוה

"bw xe cwmוניברו ןילוספה תרקנ :ח"פ  
 ןינע דועו | ,(גייר :דיח) לחכ yy ןילוסיפה סרג
 .ו"נ יחפפ ,לוסָּפ וב עראי א"מ א"פ 'מוי םומ
 'ואוקמ 'תפסות ,לוספ יתטימב שי wn אמש
 ופוגב ולופפ mb לעבו ומצעב ולופפ הוקמ א"פס

nmמורת 'ורי ' mbה"מד : :YD "Tpתואוקמ  
 ח"פס ריזנ 'ורי ,ולוספב אוה םלועל ג"מו א"מ ג"פ
 "ישארבל 'א 3n sbsbp" 'גרתבו ,לופפה ma : ז'נד
 :ד"סד b 'ודיק v ץובקה .'ד ,'ו 'ירברל ;'י ,ב"כ
 אלוסיפ םשהו .איָיִלּוְפ ןויא ןמ ןמת תיאד

Verworfenerגרת ' ^vי"רת ; ב"כ ה"ל יישארבל 'א  
 'קיול 'א י"רת אילוסיפ ץוכקה ;'ב ,ט"מ םש 73
 .ט"מד ה"פ 'ילקש v nbipp" םשה דועו »^ א'כ
 אהתש ךל bbb . . השמ רישעה תוחולה תלוספמ
 «y"y ב"לפ ר'קיו vb יירדנ 'ייעו ךלש תלוספה

obא '), | now) "yתלוספ ריבעמ ר'ע י"ד ז"פס  , 
 'ורי  ,'וכו ןרוגבש תלוספמ : ב"נד א'פ הכוס 'ורי
 ןיארמ ז"טפ ר"דמב ,ירפ תלוספ ,ה"נד ו"פ ריזנ
 תולוספה וננתסנ ז"פר םשו ,'וכו הלחת תלוספה
 החפשמבש עוריגל לאשוהו .ןנס ע"ייע 'וכו ונממ

vאל ךינב : ז"כד א'פ 'יאלכ  mmתלוספ ןהב  , 
 EUN םעה תוצקמ ד'ע נ'מד א"פ bu" 'ורי
 ה"כו םעבש תלוספה ןמו םעבש םיצוקה jo איל
 הרמת המ א"מ פ'ר ר"ב .ט"לד א"פר ז"ע 'שוריב
 םהב ןיא לארשי bn ךכ . . . תלוספ הב ןיא וז
 . . תלוספ הל ps וזה הניאתה vo פ"ר םש .תלוספ
 םשי ,'וכו תלוספ ךב ps םהרבאל ה"בקה רמא ךכ
 וניזאה ירפסו 'וכו תלוספ ונמיה אצי םהרבא ח"ספ
 לואגל שרד הלע זעבו b' הבר תורב ,ב"יש 'פ
 ברעמ יניא הלטיל יל pm + לענ ומכ (' ,יד תור)
 לכ .ח"כק ב"ב טשפומה םשהו ,'וכו ינבב תלוספ
 ופוסו ותלחת לוספ תּולקפב ופופ וא ותלחתש
 mbbb אמש bus ךל 'פ ר"להק ,רשכ תורשכב

 — ]151 ינבב היה

 יילהת 'קלי GBinde, fasciola) ר"למ ילוא) ןויְלָסֶּפ *
 ןינתונ ןהשמ הזה ןיידה המ ן'רת 'ר

 ^52( 53 קרוזה 'פד ג"רב .אימד ןיטיג תושרכ תבש
Cryר"א ('אלספב לפנ אטיג לזא  nb»יד יוה יא  

 אלסיפ p^ .אתושר היל גלפ תומא 'ד לע תומא
 זיז ןוגכ וא העברא בחרו הרשע הובג אוהש דומע
 תומא 'ד בחר לתוכה ןמ םיחפט 'ימ הלעמל אצויה

^mב"עס ריי הכוס) ןונב אלסיפ  .b^2) יכוס 'פסות 'b* 

 דתי י'לב (p s'w^ .הכוסה jb אצויה לספ
 pw ב"בב b" ה"מגרו ה"יחא]* ,(ץראב ץוענ

^bלש הכיתח ונייה אלסיפ  yyהניאו "מ הכומנש  
 bw הכיתח םשו ם"בשריפב ה'כו 'וכו 'ד הבחר
 דתי וקיתעה םינקזה 'עו וכו דו מע וא ץע

moe)חיל ;ז"י ,היל ;םיי  יזיכ  . p) qp C3טיל , 

vy Goהלמ  movל"נה  wmר"לב  ,paxillus 
mo»כוסב ' n^ץובקה םשו ,לספו רסנ א'ער  

 אוהש ןילספ א"פס מ"ב 'ילכ 'תפסות ,ןיִלָּפַפ ינש
 — [עימקה תא [ןהילע] (וילע) בתוכ

 רשנש המ ונייה הליאשהב 'א bbb 'עמ) לָסֶּפ
 unbrauchbar sein דוביאל "mx הביצחב

 וב ורזג םירבד ^n 'מגב תבשב ק"פב (רשכ וכפהו
 pat ףוסב ןנתד םירבד ^n^ wb Co תבש) םויב

n)לכוא .לכואה המורתה תא ןילסופ וליא (ביימ  
 המורת לכואה .'מגב העש לכ 'פב ."« ןושאר
 אמטנש ולוספש b^ .האמוט bip (.ריל 'יחספ)
 ריזח רשבכ b CO gus" לוספ רחא רבד תמחמ
 לונפ ('כ) י"רת .ב'א) — םלועל רתיה ול ןיאש

enmל"צ]  ^m bibe [mmםיגיסל היה ךפסכ 'גרת  
 הייחא]* bib אוה ךפסכ (ביכ ייא ייעשי)
 הכוס .&^ 'וכרב p" רישכמ וכפה ם"שב הברהו
 , א"מ ז"פ : ד"מ ב"פ תואוקמ .ב"כ n'5 האלהו .'ג
 ל"פר ר"ב ב'ערו א"עס 'ע 'ישודיק Nom ב"מ
 א"מ ,ב"פ םיחבז לּוסָּפ לועפ ינוניב א"פר ר"משו
 ,ןילוספה לכ ץובקה א"מ rb be האלהו ב"מ
 יילקש 'שורי תולוספה הבקנל ,ןילופפה .ב'כ ה'ר
 ישורי bbp ליעפ ינוניב y ב"עס "y ז'פר
 'דהנס : ה"ק ב'ער א" 'ובותכ ,א"לד ז"פס 'יאלכ
 : ו'ט npb^ ל עפנ ey wbob .ץובקהו .'ח
 pup" .ז'צ .ו'צ ק"ב c'e nbn ^v :ה"מ
 ארפסי ,ו"נפו ו"ל p'p ר"ב ד"מ א"פ 'יחבז + ד'ק
 'ח"ס 'ילהת 'גרת ל ע פ תא .,התלחתהב םישודק
 תעלבהבו bpens ^ א'"כ א"של ,וליספתא ז"ט
 bypn ה"כ ,'כ 'קיול 'א י"רת bp ו"יתה
 | רילהק ל עי פ/ v5 ,'ח "25 'א n^" ןילספומ

vas (iאלסיפב . 
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 בוע 'עב וניבו b" א"פנו — תונויספה ג"ונבו

 יפל ילוא כ"ע טי ט ה םיאנבה הב ןישועש הבירע
 -- [טיטה ישוע תונוספ ראותהו טיט o פ"למאוה הז

06 àjw- "bb ןוטתניפפ — ןוטְניִספ cwn 
  COWermuthwein Oicacןיא 'פ 'ורי

 דחה w*àbb ןומיס 'ר 6א'מד 5( ז"עב ןידימעמ
 חקורמ ןיי Cm י"לב 'יפ ןותניספ רמה C ןוטידנוק
 ע"ייע אכמוטסאל ליעומו ןיתניספא ארקנה בשעב
 "JU ןיתניספא ע"ייע הי"חא]* .ןיטניספא
 'שוריבו ןווטתניספ bua  ןוותניספ ז"ע יוריה "יג
 , ןוניתנספ ל"צו ןוניתספ iv ה"מד n 'ומורת

"minוניברו .ןוטתניספ . . ןוטידנוק 'ח "יס בשיו  
v3ןיתניספא  "pסליקע קיתעה ןכו י"לב הנעל  

 — [('ד ,יה ילשמ) הנעל

 pb" 'ע םדוק ע"ייע רטנספ *

Oe o2)ןירתנספ אכבש סורתיק . pb ^bילכ  
 pe ה"יחא]* .ןירתלספ י"לב ארקנה רמז
 םינקז 'ע וקיתעה הלמה וזבו ןירטנספ CD לאידב
 יישארב) רונכ וקיתעה ןכו ןירטנספ , ןירתנספ לאינדב
 סליקע ןכו א"י זייט ייעשי ; 'ב + יפ ioni יילהת ,'כ :ויד

 וקיתעה p (72e "innb סוכמוסו ab .ז"ט א"של

bs,יב ,ביל .יילהת) ; mn (25 (3^ "bmi wn am 

 — ^G] א"כ .בויא)

D'DBוניבו תערל  qbאוהש ןוכנהו סויפ .סיפ  
 תמש ימ 'פד ג"סב (ע"ייע םיטספ jb רוצק

ius b Cop cuםיסכנ הל ולפנש השאה 'פד  
nim»הז אוה םיספ רטש (טיע  "bינתסייפש,  

 ךל נתכאש השא אשיל הצוו תייהש העשב
 C ךתוא ואריש רובעב ךל הרוכמ וז הדשש רטש
 םלועמו םיסכנ הנוק רישע התאש םירובס ויהיו
 רטש וא הדשה איה ךלש אלו יל תרזחה אל

mesלע וז הדש ךל יתרכמש  mbךל ןימאאש  
 יל תתנ אל םלועמו ונעבקש ןמז דע םימדה

ri13123 ב"פ] 'שורי .ןמא 'עב א"פ שיו [ 
 הנומא ןוי ןושל הז אוה םיספ רטש (ביעס ויכד)
 איה דציכ הלעבמ היסכנ חירבתש הצורה סיטסיפ
 םדאל הסייפש p^ רחאל סיספ רטש תבתוכ השוע

 אפש

 רמא ךכ חשענ המ האור וניא y" וינפל ןוילספ
 ינפל ןתנש הוסמ ןינעה יפל 'וכו לא חכש ובלב |

 ,ויניע

 תועקב 'ב ולא ח"צפ ר'ב (העקב םש) ןֶלְסַּפ *
 .לאערזי תעקבו ןלספ תעקב

— D'BY עב' "y (Stammler 2266 י"למ) סולָסּפ 
 געלנו םגמגמ םיתפש לרע י"לב p^ ב"א)

 נ'שו יתשריפ סומע vi ה"יחא]* .(ןושל
 ,ביל היעשי) םיגלע םינקז 'ע וקיתעה הזמו .תומוקמה

deua Coריזנ .ז"לד א"פס יירדנ 'שורי  
 אוהש ימ 'יפ םוליספ bu vn אהי אל םיליספ

 — [ןושל געלנ

 Bohnenart) אילפפ p'53 6700 י"למ) אָיְליִסִּ

 ןימ 'ורו י"לב p^ ב'א) — אילטימב ןייע
 אתליספו תיעועש ארקנו הילוכ ומכ ותרוצו תינטק
 ייונש ונמסנ לופ 'עבו הייחא]* .(לופ ע"ייע
 וניברו אילשפ ונינפל an oin^ ז'עבו תואחסונ
 סמרות po sm איליספ אילטמ ym ןאכ סרג
 ,אייליספו ןיפמרות ד"ע ם"ד א'פ 'ציב 'וריב 'יאדכ
 תואקלספו אילספ 'פריא י"כב א"פר יאמד 'תפסותבו
 תואקלספו ס"ט אוהש הארנו תואקרספ ג'ונבו

 -- [איליספ ןימ אוהש הארנ

(die Verworfenen (ג לספ 'עמ' vp E 

 איסאמ סואמו יחס 'פ הכיא שרדמ
 םשו ה"יחא]* — .סאמ 'עב ויתשריפ האיליספו

vn»אָיִליִסַפּו איסיאמ ל"צש יתהגה רבכ (ז'פ  
 — [ומוקמ רקיע םשו 'ג לפפ 'עמ אוהו

 Sáule, Pfoste) םצפ 'עו 'א Db ע"ייע) םיִּסַפ *
 םיספ p3 אצמ ג'ע ח'ד ב"פ מ'ב 'ורי

 ע"ייע םיצפ 'יסופד תצקב ב"פ מ"ב 'תפסותו םיספל
 .סיספ ע"ייע םיספ רטש -- ,םצפ

 םינבאב םיקסועה םיאנב (b nijib'e" ןספ "טנא

 תנשמ Maurer) המדא יבגרו תונטק

 תונוספ תבירע 'G יכ"פ) תותסכהו םירכה 'פ םילכ
 תבירע ם'כמרה תעדל b^ סרדמ אמט םירמוא ש"יב
 םיאיבמש ע"ר תעדלו ןיספגה הב ושולי ןיאנבה
 .אסיפ לקש ןושלמ המדא יבגרו תונטק םינבא הב
 ייפ י"פע 'ו 53y 'ע ךוועה 'יפכ אוהו ה"יחא]*

imתונוסיפה וניבר 'יג נ'שו םש יתחכוהש ומכ  

vinum absinthites (* .Gewürzwein vinum conditum )היגהש ומכ אלו היימגר ייפב לי'צכו (5 .ז"ט ,דיי סואינילפ  

 .ל"נה היימגר ייפמ קתעוה כ'יע (* .אנליוו םיישב ילש vi5 תא ל"ומה



 ; ג"כ rb "ילהתל ץובקהו .ב'כ 5 'ימריל ,ז"ל

 882 — ןופיספ — D'Db | בפש

 שרדג mb bue v3 .עספל וכררד ןליאב איה | דיל יסכנ ואביש ינוצר ןיאו תאשינ ינירה רחא
 תישענ רז ךתרוכב תלליח תד לע תעפפ ןוקירטונ | ינשרגי ow ןמז רחאלו הנתמב ךל onis ילעב
 :ג" new לעפאו ליעפה anb ע"יעו | ביה י"כב הייחא]* ,ךממ םלטא תומיש וא

^inתלחתב  qunםיספ  n'תומבי ,םעה ישאר לע ןיעיספמ | 'יפו ילכב ס"שב  impהז אוה ימ  
 ללפתמה : ג'נ 'מוי ,שודק Dy ישאר לע עספמש | ותפייפמש םיסויפ רטש D'Db רטש םש 'ותכב י"שר
 ,םולש ןתי כ'חאו וירוחאל תועיספ 'ג עיספיש ךירצ | b^ םשו מ"טשב אמק ארודהמב י"שריפ yr" "וכו
 אלש ידכ וירוחאל היה רזוח : ב'מד n'b 'מוי v | םיפויפ ןושל ושריפ םלוכו א'בשרו הנוי 'ר ידימלת

blעיספמכ הארנ אהי | אוהש ןוכנהו וניבר ררגנ וירחא רשא ה"מגר  plד"פ 'יאלכ 'פסות ,םידבה  
 ג"ונבו י"כב ה"כ התריבחל הרוק ןיב עיספמ היה םא | םיטסיפ 'עב 'יאדכו ומצעב וניבר 'יפכו bs י"ל
 ןתנוי ^ הוה ג'ע ד'ד ב"פ 'וכרב 'שורי — עיצפמ | םיטיסיפ ,םיטיסופ שבושמ TN 'ובותכ Yn" נ"שו

5nאייח 'ר 37 א'פ ריזנ 'שורי ,הירבק לע עספמ | א"פדב הפי רדס רחא ונררגנ יכ עדו .סיטסיפ  
 הניאש הריפת !b Ty^ .רוצד איירבק לע עספימ | םדוק 'עה הז רדסנ םינושארה "יפופדבו י"כב לבא
 ק"מ בלכ ע"ייע הריפתה רזפמ "אלא רשויב רפות | רמג ירחא וניבר ופיסוהש רבדה בורקו ,עפ 'ע

TWרחא ורדסו יוארה ומוקמב ואיבהל חכשו ספ  | ^ ^Y s'y»ק"מ  N'bםשהו -- עיספמ ר"ע פ"ד  
 העיספ ר'צ ?b ר"ב :^ 'ינעת + ג"מ 'וכרב ny'be -- ]* םא 'עב ותמגודו אתקפפ 'ע

npaםהיתועיספ ויהש : ג'ס תבש  mbiירהנס  
  pp DEOSה קיפ 30 ספ  | PX 29119985ויתועיפמ ,ביכ  Ts opnsמולו םילש !|

  DPאםי םפ -- א  BP.העיספו העיספי לכ לע רבש | ,ל'בב ע"ע 'םטרפ  Dnoו
 העיספו העיספ לכ לע שנ רבל רכש םלשמ ה

 ,םידסח תולימנב  ^vריזנ  Yoלכ לע א"עפ ו'נד
am ךילע ןילעמ עסופ תייהש העיספו העיספ 

 שלש ויה םהרבא וניבא לש ויתועיספ ג"מפ ר"ב
  pon'זו םירפ 'ז תועיספ ^ לכ לע ד"פ ר"דמב

n^ "bnn גרת אעיספ ,אעסיפ 'גרתבו םיליא' 

 ,pressen, drücken קחשו סרד «e ע"למ (ors עָסֶּפ

(reiben6גייכ ק"ב בלכה 'מגב לגרה דציכ 'פב  
 םוקמ עצב ןונכ, b^ יעוספ עספד [רמא] ישא בר
 (' תוריפהו ןתקחשו םינבאה הרבש ןהב הככחתנש
 עצב ןוגכ םתליכו םתסרדו םתפניט הפירדב
 תומימת sm הילכ ןושל 0" י יב 'כיא ותרמא
 ;D ח'ר pb" קתעוה ה"יחא]|* — ."תומלשהו

(mיאוספ יאספד סרנ א"לב י"שרו  ^b!וספ ןמ  
 הז ע"בשפה כ"ג "ייעו -- m bb ע"ייעו םינומא

 -- [ךרעה

 ח"פ 'דהנס wi gs ,א"ל בויאל ;'כ ,ז"פ
 v^ ,דיספמ אוה ןַעָיִסְח ןיתרת ךלהד ןיגב : ו'כד
 ןיתרת : ג"לד ט"פ 'ובותכ v^ .ח"לד ז"פ 'ועובש
 — ]*1 עספ ע"ייע אָתיִעּוסְפְמ םשה הזמו — אָתָעיִסֶּפ

 'ורי .ינרת Girecken עפפ ןמ ליעפ ינוניב) עיִסֶּפ
COוא םורח וא  yvארקי)  OP a2 

 — [היכרי טיטתשמד ג"ונב ה"יחא]*

 schreiten, gehen yis) מ"ל ומכ אוהו ס"לבו עָסָּפ

 יתעספ אל (גיעס זיכ יליגמ) ריעה ינב 'פד ג"רב
 תואלצחמ ג'ע בשיל םגהנמ 'יפ שדק םע ישאר לע
 — םשאו לע עיספמו bw" ךלהמשכו עקרקב
 C12 איש תומה ןיבו יניב עשפכ usn ב"א)
 ה"נכו ה"יחא]* ,(אתומ ןיבו יניב 6 אעיספכ
 םע ישאר לע עספי אלש ןיידל ןיינמ :'ז 'דהנסב
 : םשו ליזאו עספמ הוה inp mes m שדוק
 שודקםע ישאר לע עספי שדוק oy ול ךירצש ימ
 ישאר לע עספי ךאיה שודק םע ול ךירצ ןיאש ימ
 ןעספו םש ויה תולעמ 3^ "i: הטוס wp םע
 םא Yy ל"ד א"פ 'יאלכ v א תחא העיספב השמ
 איינש : ב"נד א"פ הכוס 'ורי ,'וכו עספל וכרד היה

das Ein- מ"לב העשפמ ^p אָתיִעְוסְפִמ — עספ 
(21D ^D? תטעש לוקמ. (herschreiten 

 פרג p^m הי"יחא]* .תיעוספמ לקמ 'גות
 תיעוספמ ל"צו תועיספמ ז"ט 'ח םש לבא תועספמ

 — ['ב עספ jb רזגנו :איגר 'פדב "יאדכ

 "Ty הנטק ןבא 3% ץחְס6. 90% י"למ) ןופיִסְּפ
 ןובשחב הב ןישמתשמש ינפמ ןונשח

(Steinchen, Abrechnungןויצ רמאתו אקספב  

 ןוניא ןופיספ אמוחנת ר"א (א'לק רצ כירד יתקיספ)

—————— ——— ——— ——— 

 .אדח אעספכ 1433 )* .שוריפהו תועטב גארפ 'פדב ('



NUM ריו TATUS ₪ 

 983. DDE'DB ,DE'DB) — םפספ — ןופיִסּפ | גפש

 תונטקה 'ינבאה לע ןיספספ לע הבותכ nmn (םדוקה
 iim pos ןטפספ ה כ י nn ם"טב 'ירחא ע'פדבו
 לכו ןיספספ קר 'יאו b^ הביתה תלמ ט'מש ^
 'וריב לעפה ה"נכו -- םדוקה 'על ךייש זלה ןויצה
 םיקליקב ןיספספמ in "un" תיא : ה"נד ד"פ ריזנ
 רמאד ןאמ אדסח ר'א ןיספספמ ינת 3n" תיאו
 y^ שתב ןיספספמ ןיא רמאד ןאמ אירבב ןיספספמ
 ז"מד lb 'ילקש 'שורי aty Yo Te 'ציב יורי

vvןיספספמ הזו ןיקלקב ןיספספמ ויה ןירבזגה  
 יעיקפ ןיריתמ 'מגב (b םש תבשב ןיפיכה תא

voyיסופספ ןיפיכו אל יסופספ לבא המהב ינפל  
 ריתהל אלא ספספל ןיריזה אל לבא ןניספספמ ימנ
 תבש 'תפסותב ןכו n3 ^b "by וניבר b5^ ונינעו
 . + ('ןיכרפמו m" רכזנ טרופריא י"כב (ד) 'ג

 — [ןיספספמ

 y3' 'מושרה י"למ ןיִסְסיִסֶּפ Db'bb, = ספספ
 -Stein קוחשל טרפבו תונטק םינבא ןופיספ

(chen im Brettspielהז השלשב תונוממ יניד 'פב  
 קחשמה ןוגכ Q'ys n'a ירהנפ) ןילוספה ןה ולאו 'מגב
 6* ןהיספיספ תא ורבשישמ םתרזח יתמאמ ןיספספב

^pב'א) — ןהילע ןיקחושש ןירייוצמ תוחול  "p 
 וארקנ bw לעו םמצע איבוקהו קוחצה ינבא י"לב
 ,(איבוקכ ןהש mU ינבאו תועבורמ םינבא ןכ
 תקתעהל םינקזה 'עב ה"נכו 35 oy pom הייחא|*
 (זיכ ,יל ילשמ) ץצחו ץמס00 (Cb b DU רורצ

 א"פס ה"ר 'וריבו yun. אוה ולאכ jugis וקיתעה
 קחשמה הז :איבוקב קחשמה woes y ז"נד
 קחשמה דחאו ןיספיספב קחשמה ns" ןיספיספב
 רובשישמ ותוא ןילבקמ יתמיאמ םיזוגא יפילקב
 .א"כד ג"פר 'דהנס 'שוריב ה"כו 'וכו ויפפיספ תא
 'ורי DE'Da Tm vy sb ז"פ 'ועובש 'וריו
 DW שי . . . םפיספ DU ןיאשב : י'ד ז'פ תבש
 ל"צ] (ספספ) עטקמ i'y ג"יד ב"יפר םשו .םפיספ
 ויהש םילודג לש םהיתב Up vew ,[ספיספ
 ב'ק 'ר א'ש 'קליבו ,'וכו ספיספבו שישב םייושע
 C ןורחאה pp ע"ייע ט"ושה 'יגו םיספספו שישב

 ואיל יירבר) ינבזעו ןידבע ןוניא תידבע אנאו ןידבע

 ןובשח p^ 0^ פש) םיתבזעו תידבע (SON יט
 רזג ושוריפ י"לב pj .ב"א) — ןופיפפ ימור ןושל
 תונטק םינבא ויה םינוי לש ןיד תינב יכ ןיד
 הרוחש ןבא םיליטמ ויה םיבייחמהו ןופיספ תוארקנ
 םיבייחמה ויה םימעפל וא יפלקל הנבל ןבא םיכזמהו
 הנושאו תוא איה יכ ספיספב אטית תוא םיבתוכ
 'פב 'כיא שרדמבו התימ הנינעש ('סוטנת הביתב
 ירמא ןינבר (ד ויט יקזחי) ות mam : רכז אלו
 ה"יחא]* ,(הנוכנ 'יג איה וזו םפספב אטיתכ

 סרג 'א ספספ 'עב וניברו םפספו ןיכותח 273
 ע"ייע הנוכנה איה an^ וזו ןספספ הביתה ר"פדב

 ואיסיפ יאסיפסיפ ס"טב כ"רד 'קיספבו .ז"חא אבח
 דבל ןופיספ קרו וניבר 'יגכ W^ אמראפ י"כב לבא
 ךליו pay רעבאב ש"ר 'חה ש"מו ג"ל הרעה יייע
 תעידי ןורסחמ הרזה הלמה טמשנ א"מקתת ^
 "Q2 תלה ןובשח וקיתעה םינקזה 'עו .רפוסה
 רפסמ קיתעה סליקעו 0" 'ה (of רפסמ םוכמופו
 םינקזה 'עב ר"פדו ל"נה תינוי non vy Cn ,ב"ל יירבד)
 Vno לעפה y G2 יזיכ יקיו) sen םגרותמ

 mos רשא p רזנ ר"לב ה"כו Vágua םשה הזמו
 "5 רתסא רופ הככ וקיתעה םינקזה 'עו ב"ר ןויכ
 'תקיפפ ןובשחב איקב שחְסססַא ראותהו (דיכ

 ל"צו בשחל לוכי םטיפסהש םוקמ דע : ז'ק כ"רד
 ב"צ 'פ ךתלעהב ירפסב םיפיספ ןכו סטסיפספש
 'ה ש"מו הטספס ע"ייעו םיטסיפספ ל"צ ו"ופדב

 — ]180 א"ח רעכיברהאי ע"טב ללירב

trennen, 2^ (ספ ע"ייע סספ ןמ לפלפ ןינב DBDB 
mos רירפהו לידבה+ auseinanderreissen 

 תבש  Covpםיפיכה תא ןיספספמ  ^pןיכרפמ,
"xeu ומכ הליכאל חונ תויהל ןככרל תותפ ןיעב 
Cp mas ן םפב ש ןילכואה תודי לכ Gy aee 
 ריז) ספספמו ףפוח ריזנ  '"y C200ףספס 'עב 6 --

 ביעי הכיא 'ליגמב ( voiאלו יפב  Oxירמא ןנבר

 ר"פדב ג"הכ ה"יחא]* = .ןספספ ה בי ת ה 155
  n»nע"ייע סוטנת ןמ העיטק אוהש) ו ת תיותה

en 69 me mo 0209070 (!אטית  joאטיא ע"ייעו הזל עוטק  wo" yr *) ררגנ וירחא רשא חיר ייפב הייכו 
 דומלתב וניצמו ליזו יורימ היאר my יאבוה (ינלינו םיישב) nés ייפבו .ב"' Db ע"ייע טרופריא י''כב ונינפלש ייגו וניבר
 ןישאטארק יפדב 3733 כ"ע ןיכרחמ (b^ ןיספספמ (.הייד ב"פ תבש יורי) הליתפ לש [הפוג לייצ] (קונית) ןינעב ורמאש י"א
 ןיספספמ ןיא vy ב"פד דיפס 'ציב יורי ה'נכו .ןול ןיספספמ ןול ןיכרחמ והמ לייצו ןיל ןיפספמ po ןיכרחמ והמ ס"טב
 ןילרייעש בינש ק"העבו רועישה דירפמ וניבר b^ הפי nen )? .רואב ןתוא ןיספספמ הייפס ייהספ 'תפסות UNA התוא
 ח"פ 'הנס 'תפסותב ה"כו ןיספיפפב שיפפדב ןוכנ היכו (* .ןיסכרפמו םיטב ג"ונבו (+ seheiteln w/55. ןויכש 573 653

oyןיספיספ ינש זיפר 'יחבז 'תפסות )5 .ןהיספסיפב ג"ונבו ךורעה לע ריעה אלו סיד  vn33 גיתכ יוכו תופלחה תיבב " 
 יעב א"ס יפכ ו"מ א"פ תודמב ןיספיספ ישאר ךכו Cy :ב"ה) mon ma עיייע ןישפשפ ל"צו ס"ט ןיסיפיספ ג'יונבו 'פריא

 ,חוקנתמ ןיא הידיו םחפתט ספיספה ספיספב (CM א"פ ריבדו .'ד שפשפ
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^oכ'הוי ברע ולכא ('הובא הבר אלו ףסוי בר אל  
 הלפנ 'מגב תופרט ולא 'פב .(' תקספמה הדועס
 הכה םא p^ ('תיקספ הייחמ יאו G2 יילוח) גגה ןמ
 הבנזמ אלו הבנז דעו השארמ אל הטמב המהבה
 לש הבחרל אלא המהב לש הכרואל השאר דעו
 הכמ איה וזו העצמאב הכמו הרצב רמוע המהב
 הניא \* תוקיספ nmn 0« 'יעגנב א"יפב ,תיקספ
 תחא הקיספ 'יפא רמוא הדוהי 'ר םיעננב האמטמ
 ולאו 'פ .תוכיתח b^ םיעגנב האמטמ הניא הרשקו
 'ודיקב ק"פבו «i Cm" p ןיבתוכ ולאו 'מגב ןיחלגמ
 השאה תא אשונה 'פבו 6'₪ האיבב ךומסד 'מגב

 ירטש אל שממ ןיסורא ואל יאמ (א'ער ב"ק יובותכ)
 התא המכ רמאד בר רמא לדנ ברדכו ('אתקספ
 ךכו ךכ ךתבל «jn התא המכ ךכו ךכ ךנבל ןתונ

eyרצמ .הרימאב םינקנה םירבדה ןה ןה ושדקו  
 .גלפ y3 "y Go' :ביס 272( הקיספ הנימד אערא
 תומש '3 6 ר"מ wen קוחר 'מגב (pun nubi שירב
 ןומטא ('הלעמל יפלכ םירבד קסופש ןוקספ ול שי
 רגוסש ןויכ ןורגס לארשי לש ןהיתונוע םטואש
 יישארב ותוא התדלב ביזכב mm .חתופ וניא בוש
 'פב "C nro ןמ תקספד mm v 'גרת 0 יחיל
 6 גיל הכו) רשכ ןטעימ םאו 'מגב לוזנה בלול
 תורוכב) המהב חקולה 'פד ג"סבו (*(תומביד ג'סבו)

mmo Graאלו הישיר קיספב ש"ר  "b nu»ימ  
 ושאר תכיתחב יכ ןיעדוי לכה יח לש ושאר ךתחש
 איצוהל אלא ותתימל ןווכתמ יניא רמא םאו תומי
 ירה אלא וירבדב שממ ps ךרוצ רבדל םד ונממ
 'w גילפ אכיהו אוה הצורו ותימהל ןווכתמכ
 יוחנמ : גיכ הציב .א'ק ייתספ .ו"מ :טיכ ,ביכ (nav ןוגכ

 דיבע 'יפאו ץירח דיבע אלד רשפאד ארירג 6 אימ
 תגש) יבתכ לכ 'פב ןכו .היל smi אלד רשפא

onpאלד יזרבב היל ליקשר  amaיפב ןכו היל  
 ךומפ 'מגב אי בה א ל ם א רמוא רזעילא 'ר
 אכיא יאו (:גילק פש) אביקע 'ר רמא )"5555
 לוזגה בלולב ןכו ןבה יבא אלו רחא דבעיל רחא

(m)קיפפ לבא יתירחא אנעשוה היל תיאד אוהו  
 אחינד יאדוכו תומי אלד אקופסל אכיל הישיר
 קיספ הוה יכיה היל אחינ הוה אל יאד היל
 רדומה ןיב ps 'פבו 60( 'ליגמד ג"רב ,(" הישיר

 קספ - DP'DB.Db'DB") — םפספ דפש

 ןהילע םיקחוצש םירייוצמ תוחול םייס ב"נש ק'העו
 Britsche, Pritsehe) ש"אלב sn כ"ע ןושטירפ
 גרובסניגיר י"כ ק"העבו א"עב p" 88 ר"טב םעלרעפו

^wשילור מ ןיספספב ןיקחשמה ל"הזב  ^p 
mmbכ"ע ןהילע ןיקחושש ןולפ ט ןירייוצמ  

 ןיספספ זעול : א"כ 'שודיק :ה"כ 'דהנסב י"שרו
 Brettspiel, mérelles, marelles Nm ש"ליירמ

Mühlenspielצמא ו"למ) ' Spielmarke, meralus 

"yצמאה ש"אל אוה ןולפטו (םש םעלרעפ ' 
Wiürfelspiel, toppel, 1א [ Spiel- tavele 

brett87( ([ — 

eee ע'לל .קתעוהו (igo; "v (למ' DBDB 
  1%לבב  m3םיעגנב א"יפ (7)

 ינווג הב שיש ךסמ b^ ןיספספ הב שיש אטיק
 תעבטה לע םתוחכ תונטק םינבא א"פ .העיבצ
 ןהל המודכו לארשי ץראב ןהיתורצח םהב ןיפצורו
 ל"צ] (יטייקד ירניד ןוגכ וילע שיש) דגב ןינעל
 ה"יחא]* .[רייוצמ בהז ירניד ןונכ וילע שיש דגב
 ררגנ וירחא רשא 'יעננב ג'הר b^ י"פע יתהגה
 ירניד ןוגכ וילע שיש דגב máu א"פב וניבר
 תויבועה תוביתה תקתעה jn ןה רייוצמ בהז
 "ר"נדומ בות יטיקו, ג"הר 'יפב ל"זו ךורעב תוטמשנה

"bאטיק  bwהנשמ  cםיעגנב ה"נכו .25  
 ירפסבו ה'פ yii" 'תפסותבו rm" םספספ םש
 םש p" ד"בארהו ידיחי םפספ ז"טפ m עירזת
 ותמגודו ןבל ben עבצ לש תואלבט ןימכ ןיספספ
 דועו 6היכ) ןירדהנס 'סמב ןהיספספ תא ורבשישמ

 — [איסופפ ע"ייע

ge- תיזג ןבא ^b ל"נה. "bb bpbb = םפספ 
(glütteter, behauener Steinתיזנ ינבא  

 ג"ונב ה"יחא]* | ,ספיספ ןבא 'גרת CÓ 5m אימ)
 הניפ ןבא תיזג ןבא ח"כפ נ"רדבאב ה"נכו ,ןליספ

 — [[ספיספ] (ספסיפ) ןבא

poBףדרנ)  byקשפ מ"ל  b'b3 3pp ny:קספ  
 !trennen, theilen, aufhüren 233p לדח ךתח

"y! bestimmenמגב ורמאש י"פעא 'פב (םינפב ' 
 .קיספארמ אלו קיספא רמ אל Cro יובותכ) ןילייטה

 ה"כ )5 .היקספא ג"ונב )9 .ש"ע יישריפב ה"כו (? .הובא רב הבר ס"טב ע"פרבו הובא אבר לי'צו ר'יפדב ןוכנ היכ (1

 תקספ ריב ייפעו היתי «nw דכ גיונב (* ,הלעמ ג"ונב (* .אתקיספ גייונב (5 .תיקיספ טייק י'יכו ו"ופדבו ימאו ר'יפדב

 ילוא ייל )9 ,ט'ק יייכבו ריפדב ייאו 'ו רי תבית ייל םשו תקספב ו"ופדבכ ל"צו תקספד ס"טב 'מאו ר"פדבו םוקמ םש
 ןוכנ היכ (*  .שייק יייכב הייכ (* .02( שיר הדומ אבוסש תומוקמ א"ימ רחאב וא 650( יובותכ שיר היל qoo ףלחתנ

 ייח יייעו ןתוא רתוסו ומשב תורחא תויאר דוע ףיסוהו וניבר תטש איבה .א'יק ףרל niti ן"במרה ייחב ('1 .ר"פדב

 םלש רתו' ךורע םינושארה יכ יתוריעה רבכ םשו יה רבס yy דועו דיק רצ תבש ny דומל יייעו ףיירל ביבס ןיירה

 .םהיריב היה
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 הקדצ יקסופ ןועב .ו"לד ג"יפ תובותכ 'ורי .ןיקסופ
 דע תוריפה לע ןיקסופ ןיא + ב'ע מ"ב ,'וכו םיברב
 הברה ש"עו .'וכו ןיקסופ רעשה אצי רעשה אציש
 המכ .ח"מד ג"פ 'וירוה v^ ,האלהו Uy םימעפ
 ה"פ vpn "y הילבקל קיספ אוהו קספ ארובצד
 )20( 5^3* םש ה"פר 'ובותכ 'תפסות ,ד"פ ר"בדו

nבויא 'גרת  mbילשמל ;"  (wsןכו .ד'כ  
 .'וכו ינתו קיספ אק : ט"כ הכוס הכלהה תביצקל
 :םשו ,ו"ט הגיגח קוספה תרימא תארוהב דועו
 םיבותכהמ- םיקוספה תאירק וא ךיקוספ יל קוספ
 ארדיס קיספ הוה בר א"עס ז"פ 'מוי םיברב תושרדב
 ארדיס יקספ אעדרהנב :ז"טק תבש ,יברד הימק
 קיספק הוה :ז"ט ק"מ ,אתבשד אתחנמב םיבותכב
 קיספ Np : ר"סק ב"ב י'וכו הדוהי ברד הימק ארריס

inbל ע פ ג ,םילהת רפסב  pomהארוהב לי  
 פ"ר תבש 'ורי :םשו ,ב"יק תבש הקספנ הנושאר

Yoטוחה קפפנ .ב"מ יילוח ,ורשוק היה קספנ .ו"טד  
 א"יפס ק"ב 'תפסות ,ובורב קספנ : ה"מ ow .הלש
 ,תוללקב ןיקיספמ ןיא .א"ל 'ליגמ .הריגמב קספנה
 pop םש תירחש תבשב ןיקיספמש םוקמ :םש
 ןיקיספמ ולאו האלהו כ"מ ב"פ האיפ ,'וכו החנמב
 הניא לזרב לש הציחמ 'יפא : now ,'וכו האיפל
 ,'ל תינעת .םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ
 'יג יפכ קיספא D 'ובותכ 03 קיספמה הרועס

"y wmםהמע רבדל קיספה ב"פס ר"מש ,ליעל  
 קיספא + ז'ע 'ובותכ ne לכ poen אל השממ לבא
 ל"צו קיספיא N^ 4^ םשו ארונד אדומע היל
 יקספמ א"יפס ק"ב 'תפסות ל עי פ .קיספא לעפאב
 י"פ 'יחספ v" לועפ ינוניב abb ע"ייע  םינפנ
 'וריבו ,ןיקסופמ .א"יד mes תבש 'וריו ג"ע ז'לד
 ל עפ תא .יסופ ע"ייעו ןיקסיפב : ז"מדג'פ 'ילקש
 ;יט ,ז"ט םיטפוש 'גרת Oy p'obns" ,קספתא
 ילשמ) תרכת 'גרתו ,ג"כ ,'כ ג"ל ;ז"כ 'ה 'יעשיל
 קיספא לעפאב לדח תארוהבו .קיספתנ ואיל ."
 s) .ייעשיל Y ,'כ yb .,יב א'ש 'ברתב
 לש רמאמ Vers pibb םשה םוקמב לועפ ינוניב
 פ"לבו ,קיספב ול ךומסמ לדבנש דחוימ ארקמ
 השמ היקספ אלד  אקוספ לכ 375 הליגמ אקּוסָפ

psט"צ תוחנמ :ז"ט תומבי ,היל ןניקספ אל  : 
 יליגמ ,הז קוספמ ץוח .ט"צ 'דהנס ,'וכו הז קופפ
 ןיקוספ ,םיקוספ ץובקהו 'וכו אקוספ ירקד ה"כ

 n€ ,יח יימחנ) ארקמב וניביו 6 ז"ל 072. םרות 'מגב
 ,תורוסמה !יקוספ וליא הל ירמאו םימעט קוסיפ הז
 mmn תאז [השרפל ךומסבו] (ו'פ) שירב ר'קיוב
 היה אלו  ('יראב אבנתנ םיקוספ 'ב ('0"מפ םש)
 ורמאי יכו ןה ולאו היעשיב ולפטנו רפס ידכ ןהב
 «qu יכו ר'קיוב | ,('כ .םיי (7n oye ורבחו םכילא

Tnאל םכצראב םתייהשכ (ג"לפ) םייחו תומ 'פ  
 Tm 6'ז"על תואקספ תואקספ םישוע םתייה
 ב"או — n" ךילגר תא (*יקספתו (ה'כ ae יקזחי)
 ,יכ אימ תצרח תא ךיטפשמ םוגרת הזל בורק ןינעו

Coתנד  qi(ביכ ,ביכ יקיו) ץורח וא 'גרתו תקספ  
 ןיקשמד ג'רב .(הכלה קספ ןושלה הזמו קיספ וא

pu»אדח, 6שוריפ תוכירבהו תוקיספה 6"  
 יתישע 'פב תלהק שרדמב ב"א) Cw אתלימ
 םימ תוכרב ר"לב b" סניקספ םימ : תוכרב יל

Dob2!םיגד םא  DUעפושב ), nnns].5^2  
 יסופדבכ ןוכנהו ןווחאה ןויצל .דחוימ ךוע השע
 הכֶרבה יכ ךותיחו הקיספ ןינעמ י"כו םינושארה
 niu 6! פ"למ אוהש ל"נ דועו הדשה ךתחמ
 טפשמ הזו -- (Wassersammlung, Teich) םימ הוקמו

 הארוה ןינעב qnn ('ג sn 02 ךתח ('א פ"לב הלמה
 הזבו גפַפ םעו ארקמ לש קשפ cy ףדרנ הנושאר
 .ליעל y נ"שו .ה"ע תבש הישיר קיספ ןינעה

^omהיב קספ :'ח  wmaלאומש ,ב"כ 'ליגמ  
 ta^ ,'וכו קוספל יל וריתה אל : םשו קסופ רמא
 אינלפד הימד קופפיל אימ an יקספד יכיה יכ .ט"ס
 .יתויחל יל תיקספ mp .א"כ i3 .אתינלפ רב
 םיטפוש) קתניו ,וקופפ (ויכ .תיב c3 אימ) ןרזנ 'נרת

seגרת ג :גיכ 020 הכד עוצפ ,קספו 'גרת €« ' 
 וברשמ .ז"מ הטוס לדח הינש הארוהב ,קיספד
 םש .ןקיספה ז"בירו םירמה םימה וקפפ םיפאנמה
 ,יקספ אלד אימ Z7 ק"מ :םימותו םירוא וקספ :ח"מ
 םד ע"ייע קיספ אלד אלק . . קיספד אלק :ח"י

SWעורקלמ וקספ + ג"פד ג'פ ק"מ 'ורי  , annmלדח  
 ,יז בויא) ^m5 (B י'ה םירבד) gp (n ,ח"ל יילהה)

 ומכ b^ תישילש הארוהב ,ותלוז הברהו (₪ .'ו
 לע הקרצ ןיקסופ Ps א'עס 'ח ב'ב בצקו רזג
 הקדצ יקסופ :ח"ע !Bi" ב"עס 'ח ipn" , םימותיה
 ,הברה תלכוא אעמק וקספ D': 'ובותכ ,םיברב
 הל וקספ :השאל "mu ןיקסופ ps UD םש
 pons ינוזמ יל קוספ ,'וכו ןיי םייתאס םימכח
 : ג"פד ג"פ ק"מ 'ורי sb "שודיק + םשו '5 DU | PRO רמא לאומשו שיא תשאל noun ןיקסופ

 .יקשפתו ארקמב (* ,תויקספ תויקפפ םישענ םתייה ג'ונב ) .הראב עיפדבו טייק ייכב ה"כ (5 .םירבד ינש w^ םשו )!

 ,יישרל סחוימה 'יפב ה"כו (*  .ריפדבו v3 ןוכג ח"כ (5
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 C ךתל קיזחמ לודג ילכ אוה רתקספו רתקספ הילע
 הבכת אל )3 קיפ ףוס יא השרפ) וצ שיר ארפסב
 ןיפוכ הל ןישוע ויה המו תועסמב ns )050 קיו

moyב'א) -- 6 רתקספ  ^pעיבג ןימכ ילכ י"לב  
 ,(הרוי וא בחר

man fascia (ר"למ 90% 'יעצמא י"לב N'DDB 
na) לבח 'מגב םירשק ולא 'פב (Gurt 

 אדנופ וילע ךרוכ CR 'יחספב ק"פרד pim" +.ג'יק
 תנש) (*' איקיספ לש הכבס יטוח .(" איקיספ וא
 ?ye" הפקנ הרוגח nnm .שרופמ הכבס 'עב C א"יק

 8'3( — איקיספ ןרסא ןווהד ארתאו 'גרת O5 ,'ג
"bר'לב  poםידליה םיפטעמ וב רצו ךורא דגב  

 רוזא ארקנ ןכו ודרי אלש םיקוש n םירשוקו
 ה"נכו רקיעה אקיפפ ה"יחא]* ,(הבחר הרוגחו

"nvaבָבְליל אקיספ השועה : ב'יד י"פס תבש  
 ןימכ רוגח ,ט"כ 'וחנמ ר"פד 'יגכ ד"ויב בורלו
 לזרבה תא ןתנ ר"ע ח"כד b" 'דהנפ 'ורי .איקיספ
 איה bp'p'& קלב ירפס ץובקהו איקיספ תחת
 י"פעו הלש ןיקיספ תחתמ רועפ לש םופד האיצומ
 הלילק 'לבו — ש"ע 'א ,ה"כ "25 'א י"רתב הז
 קפנ 'ח a'5 ב"ש 'גרתב ל"צכו 9000108 אלקסופ
 — [" אלק םופב ד"טב ג"ונבו אברקב חצנו אלקסופב

 שורי (ןורמשב םוקמ «bv הִָיקיִסָּפ ,אייקיִסָּפ *
 הקול אוהש הז .ה"כד ה"פס יאמד

 ג"ע ט"ער Ye הגינח 'שורי ,ןיתוכ לש היקיטפמ
 .תקספמ םיקוספ לש אייקיספש ינפמ

DpDB *םש)  cobססכפ ע"ייע , 

DU) NDNDD *קחצי ^ התאמוט 'פ ר"כיא (יטרפ  
 ,אקאספ

 npibe הבקנלו .ךורעב ליעל y ו"טפו ve ר'קיו
 א"ער נ'מ ,תרגרגה תקוספ .ב"מ b n^ הכיתח 'יפ
 אכיאדב :2'2 מ'ב Nppb ס"לבו 'וכו הקופפו הבוקנ
 Ab- PPDB :ג'ד א'פ תבש 'ורי ,אקספב אנמיס
 ןיד ךותיחו הכיצקו ךותיח ונינע דועו 6
 םירדנו p'3: םש !y"' אקספ יאמו : ו"ע יובותכ
 (bus דועו .('אנידד אקספ : ל'ק ב'בו :ו'ל
 Tren- ppB םשה הכיתח ןינעב הנושאר הארוהמ

(nung, Bruchtheiiיאלכ ץובקב " YD YDישורי  
 ט"פס 'יאלכ 'שורי ,םירע יקספ 4^5 ו"פס 'יאלכ
 ע"ייע ^m הליגמ ו"כ ה"ר .רמער יקסיפ ר'ע ב"לד

anbליגמ ..ארתלמא ע"ייע ,'ג 'וריע ' siיקספ  
poreירדנב 'יאדכו קוסיפ סרוג וניברו ' Dy) 

 םהרבא םהרבאב אצומ התא eD'3 ר'מש דיחיהו
 ווימ םש) בקעי בקעי קספ וב שי ^w) ,275 'ישארב)

 ps ('ד ,'ג (mot השמ השמ לבא קספ וב שי )2
 א'לבו (*קיִסֶפ "לבו ,(ליעפהב ליעל y) ppp" וב
 יילוח dob ע"ייע aD + ב"ס ב"ב אקיספ ,אקסיפ
 תקיספ ונייה הביצק תארוהבו .היקספ יב ,ב"יק

puaוא  sp»פ"ס ר'קיו  ps i^ךל ןידבע  
 אוה אוהו אקסיפ ל"ר םש השע T'b ר"בד ,אקיספ
 ןוגלפתא קוסיפב ג'ע י"ד ה"פ מ"ב 'שורי קוסיפ
 ךומסבמ ודוריפ y" רמאמ קוסיפ דועו mos וכפהו
 הקספ לכו הקספ םיתשו םיתש ןמ ג"יפ ר'דמב ול
 ג"לפ ר'קיוב ץובקהו Cmn שמח ןמ הקספו
 ומכ דועו .(* תואקספ ליעל b וגיברו תויקספ
 נ"שו :ח"י ק"מב ג"ונבו וניבר ^25 אתקספ : אקַסּפ
 ראותו ,אסידרפד אתקסיפ Up ב"ב . אתקיספ
 ,ש"ע ליעל וניבר ^35 (ad "ילוח תיקפפ לעפה
 ןומטיא ע"ייע .ר"מ 'הנס תינוקסיפ ,ןוקסיפ ןינעבו

 — [(האלהו : ביס :א"ח)

woe) "DoDטאו "25  cto DpDb * | Kühlgefáss, Kes-א קספ ע"ייע (םוקמ ', 
 .איקיספ 'ע ףוס y אָלְקְסּופ *

 -QkoxoAoc, qkc י"למ ב"ר תעדל) הָיְלוקסּפ *
 תועמל קש pasceolus ר"לב 6%

 ןיפוכ 6 ריקד ו"פמ D" ןיבוריע ףוסב 1

 ('ג (r5 mot ויתוריס תישעו .("רטקספ וילע
 לש תופיפכ ןימכ p^ (' היתורטקספ דיבעתו 'גרת
 הפוכ תבשב ה'מ) דימתב ה"פ ןהל רמאב .תשוחנ

 הרוסמבו (* .קיספ דוקינה תניגנ Deeisoren. *) mbi םיקסופ ,קפופ ונממו Deeision ןיד pop לגרוה םינורחאה לצאו ('
 תואקספ ב"יפ ריי'רמבו ה"מ b' אשנ ירפסב f) .יח ,יב יירבדל ; טיי ,היב ירמבל יש תחנמ יייע קוספה עצמאב אקסיפ
 ,רעבאב ש"ר לודגה םכחה ברה ל"וה אנהכ ברד אתקיספ ארקנש עודיה שררמה mpi הז םש לעו (* .טפקס עיייע ס"ט
 יישארבל ושוריפו היבוט 'ר ייפ אוהו יתרטוז אתקיספ רחואמ שרדמ דועו יןאמדעירפ יחה ברה שדחמ ל"וה יתבר אתקיספ
 היתוורתכספ ג"וגבו היתוורתקספ ר''פדב )7 .רתכספ גייונב )5 ,רעבאב שיר mn בוט npo םשב שדחמ רואל איצוה תומשו

nU»ןיפוכ ע'יפדשבו ר'יפדב ה"כ (5 .יטינויביס יפדב )3 ,חיל םש) תוריסה יגרת  myהיה גיונבו 'וכו לודג ילכ רטקספ  
 יוריב ג"הכו רתכספ ג"ונבו רטקספ ע'יפרשבו ריפדב m (*  .ךתל תקזחמ לודג ילכ התיה רתכספו רתכספ ןהילע הפוכ

vb? D»ריפרב ה"כ (*' .הדנפ ע"ייעו איקספ ע"פדשבו ר"פדב ה"כ ('* .ד"פ רידמבו ,טייעד ג'יפ הגיגח יורי ג'עס איטד  

 .רעבאב v םכהה םשב יוועלל ל"תמע my )€ .איקספ ע"פרשבו
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 ^3« 53i X5 פ"לב ונממו A פ'למ) אקתְסּפ
 רודשנד Pistaeie) אקתספ ס"לב ד

 אקתספ C רודשנ 'עב b^ רבכ QUyD טיס ייטיג)
 wv .ןבס ya ^p Gee "e (*אקתספ וגלפו
 ןיקתסיפא (ד'ע "no א' תורשעמב אמק 'פב

 םדא )"20 םיאלכד ק"פב 'שורי  .ןיליבורטציאו
 — ppnob pns קפנ המ ןימטובו ןיזול עטונ
 רמשנו אירוסב לדג ירפ pom י"לב b^ ב"א)
 ןיקטסיפ 'יאלכ 'וריב m^nN | ,(הפילק ךות
 ב"עס 57'3 ב"פר יאמד 'שוריב שארב ף"לאבו
 ע"ייע דועו (yw .ב"כר ,א"חב ע"ייעו ןיקטספאה
 ל"צו ןיקסרפה ג"פסו א"פ 'ורשעמ 'פסותבו ןירצלא

 — [ןיקטספ

 אעפ ס"לב ןכו הקעז wp מ"למ npe =< עפ
Gehreien, rufenןינעל ןכו 'מגב 'טוסב ק"פב  

 העופ תארקנ המלו םירמ וז העופ «CÓ הבוטה
 ומכ דלוה אצויו השאל תשחול  'יפ דלול העופש
 'פ ר"קיוב .6 "השאה ינזאב ןירוקש וישכע ולא
 עפאמ םכלעפו )25( םינהכה לא רומא ךתקדצ

ae yr)תובוט תוכרב לכ (ריכ  men»ה"בקהש  
 יניסב ועפש nns הייעפ רכשב לארשי לע ןאיבמ
 "O cn b תומש) עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ
 העופ השאהש תויעפ 'קמ עפאמ םכלעפו א'ד
 C םייחל'או התימל ט"צ רבשמ לע תבשויש העשב
 אתייח ארבתמו אתלבחמ התיח הל וארקנ תומש 'ג
 התימל אנכשממ תוהד אתלבחמ תייחו התמ תוהד
 ארבתמ ,לנחת לכח pw (ה'כ יביכ תומש) א"דמה
 דחאל (ב"כ) ג"כפ ר"בב .6 התימל הריבת תוהד
 «y הערמה לעב וירוחאל ולישפהו ידג ףטחש
 ירהו ל"א םולכ אלו ךדיב המ ול seen וירחא
 תישארב) םיקעוצ ךיחא ימד לוק ךכ ךירחא העפמ
 DM יוג םתס "Cy "v רדה 'פד ג"פב C י'ד

 ףתתשמהו 'טגב עורזה 'פב .יעפ העפמ רגואד אתיא
 'ים יעפ .אעפימ יוג םתס אמיאו (ביער גילק יילוח)
 (*ולש רשבהש דיגמו הערכהב לוקשת לא קעוצ

 אתיעפ (א"ל הכופ) לוזגה בלול 'פד 333 ןנירטארכ

(nya — עפ - mbtppe * זפש 

Beutel, Geldולא 'פ האיפד 'ורי (םינפב "ייע לבא  
 אירחא הילוקספב היל ןותימ ועב Oy re 'ירבד

5pתוחתמא י"לב  (pops)אוהו ה"יחא]*  
 ןויצ תבהאב ף'זרהמה 'יפכ הארג לבא ל"נה י"למ
 וקספ רשאכ רמולכ איירחא היל וקספכ ל"צש
 א"פ "שודיק 'שוריבו nos ונייהד הנורחאב היל

 — [איירחאל היל וקספ דכ תמאב "יא : א"סד

PpD'b *ר"למ 4-5 ע"לבו ןיקספ ם"לב)  piscina 
 'וריע 'תפסות Fischerteich) םינד תכרב

 ג"ונבו 'פריא י"כב ג"הכ ןיקסיפהו םירחה C9 י"פר
 : תוכרב יל יתישע 'פ ר"להק .ןינקספהו ץובקב

 .ע"ומב 'א קספ 'ע mb "yr סוניקסיפ

 ע"ייע ןוניסקפ ל"צ .א'מד 'מוי 'שורי ןוניקספ *
 .'ב ןסקפ

^b) NEDD "€:תכיתח טופבו הכיתח = ספ ןמ  
 'פ "חספד "ורי Stück, Bissen) תפ

 היתעדבו ץבוח לכאד ןידה 'ע ג'לד (ve םירבד ולא
 ןושלמ םחל b^ אתסיפ ארעבמ Tox דפוק לכימל
 ץובקה אוהו ה"יחא]* — impp (ז"ט :ביע םולהת)

RDÜ'דיחיהו  nav ovvי"ד ז"'פס  Tyהדפוק  
 — yw] ספ ע"ייעו 'וכו התסיפל םילשמ

 רשא רוע —5( פ'למ אָּתְסּוּפ —( אתספ "משא
 Fell Leder worauf  וילע ןיבתוכ

(geschrieben wirdןיטיג תכסמ  'bןיקזנה  Cr») 

 אתסופ דוגניא ל"א ןלפ אתכודמ הנקיחרא המכ
 יפכ קו הזו ה'יחא]* .ףד י"שריפ אנלפו
 p^ פ"לט התרזגש ןושלה טפשמכ אל לבא ןינעה
 אוהו pans voy רשא הלעו yp תפילק וא רוע
 — ש"מו vy טעמ "יפ פ'ל דגניא bx דחא ףד אלמכ

 - rns] אבה ע"ייע דועו

impe. eפ"למ ל'נו  o^»רשא לכו רוע  
 רוע לש עצמ כ'או ונממ השענ

 המ 'פ תלהק שרדמ (אָתְסַּפ ס"לב ןכו 8
 ,6 קרמנ ע"ייע ןייתספ יתייאד תיא םדאל ןורתי

 Uy הדנלג pope ירפ לש הניערג ייפ םשו )? Binsengaatte cO. 600, 6/0006 יילמ איצוס יוועל יהו )!
n )5ייכב ס"טב היכו אתקספ ו'ופרב לבא א'פרבו ריפרב ןוכנ  b/pםש לבא  ibnןאכ שי עיפדבו ךרעה ךשמה  

 הכוטדכ n^» "pb קתעוה וניבר b^ יסרג אל א"פו דלוה תא האיצומו העופ התיהש גיונב )5 .ןוכנ אלל jn ךרע
 תובוט תולועפ לכ nen יניפב ינפל םתיעפש העופ ליבשב רייקיוב לבא א"י יפ רומא יוחנתב היכו (* .שייע יטוס יפסותמ
 םדוק 'יא א"ד לש הז nen pen יוחנתב ה"כו (* .יניסב ועפש [תחא] (דחא) הייעפ ליבשב רייש יר ייעשי 'קליבו תומחנו
 תושרד ןנשי םש בוט sp ר'ילהקבו תויעפ האמ םש יקליב היכו יעפ האמ ןוקירטונ עפאמ שרדו יוכו יוכרבה לכ שורדה
 ,גיח) אתייח יעבו לבח יעב ש"מכו תרלל ny יפ ר"להקב יא הזל בורקו 'יל ימוחנתבו ר'קיוב (* .העופ ןינעב תורחא

vosי"שריפ 273 'ייעו (* .(:שיעשו . 
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 = ץפצפ 155 אוהו הלעמל הלועו ץבצבמ b^ ל"נה
 y 03 mb' ילואו ,עפנ = עופ ןמ לפלפ ץבצב

 -- rns] אבה

 eindrin- yb ס"לב עופ jb לפלפ) עָּפְעַּפ "€
(genי בוי לפוא ומכ עפותו 'גרת ", 

G7אעפעפמו  vnה"יחא]* = .לבק  ^bךשוחה  
 'גרת אעופעפ םשהו םוקמ לכב םינכהו טשפתמ

 — [אלכקד עופעיפד "53 1^ ,א"י בויא

 .רעפ 'ע םדוק ע"ייע ןיעּופַעְּפ *

 ;Kinder, Unmün- aids י"למ תוטּויָּפ =) טּועָּפ

 תוטועפה CE | ןיקזינה b^ ןיטיגב 6

 .תוקונית תוטועפ b^ .רכממ ןרכממו חקמ ןחקמ

 'טו'חו עבש 222 תיש רבכ אנמיקואו

 היפווחיפל דחודח לכיגילפ אלו 'יו
mma)ה"יחא]* ,(םש  p» m5ה"נכו .ו"ופדב  

 'תפסות ,תוטועפה תטיש ג"ע ז"מד ה"פס ייטיג 'וריב

 Ty תוטואפה א"נבו תומועפה CD ה"ם םש

 - [ש"ע תוטויפה

arbeiten חלפ א"לבו השע ey (ףדרנו מ"למ ys 
 הנוממה ןהל רמא 'פד ג"סב Arbeiter) לעופ

 p" (יד rb ילשמ) והנעמל 'ה .לעפ לכ (,ח'ל ימוי)

byeהמכח תנו 'ה  mbידכ והנעמל הזמ רתוי  
sowאוהש ימב אלא הכאלמה אהת  yenהז 'יפ  

 טיב) ולשממ לכוא ותסינכב לעופ .(* ל"ז m3 לש
vbלכוא ותסינכב א"פ .(* סנכ 'עב ייפ רבכ (א'עס  

 לוכיו אוה ותושרכ הכאלמב רקבב סנכנשמ ולשמ
 לשמ ותאיציב ותכ אלמל אבלמ רחאל
 וכישחהל לוכיו אוה ה'עב תושרב 'ולכ תיבה לעב
 רדהו תויחה ןופסאי שמשה min (' הצורש ומכ
 תחירז דע רחאתהל לוכיד אמלא ולעפל םדא אצי
 והזיא 'פב .ךשחתש דע ברע ידע ותדובעלו שמשה
 ייבא רמא 6 חיפ םש) ינוונח ןיבישומ PR 'טגב ךשנ
 ^5 .הנימ ליטבד הכאלמ התוא לש לטב לעופכ
 ודיב ןיאש !ny ףסכב דגב לכ רפותש טייח ןוגכ
 'בב דגב רפות לטבו בשוי אלא תושעל הכאלמ
 וקלחו ורכשב ףסכ ישילש 'ב ול ןתונ ףסכ ישילש
 ול ןתונ אלא ?C פש תואיצמ ולא 'פב .חוירב
 הנימ ליטבד הכאלמ התוא לש לטב לעופכ ורכש

^bרעצב ותכאלמש לבסו ףתכ אוהש םדא ןוגכ  

"pb — (ye -)y5 
 טשוו (גימ ייל תופרט ולא 'פד ג'רב .אד איה
 לכ 'פב תורוכבב .העוג 'יפ היב איעפו היב הלכאד
 ווקענ םעט המ C5 רוכב היה 'מגב ילוספ
 הדלויכ O^ ao היעש) ןושלמ יזחמו יע פד
 לינה vy3 m") ^b^ ןכו ה"יחא]* .העפא

omאלא קיתש אל 3 םתס  yoןושלט זירכמו  
 "ילוחב י"שריפ ןכו ,'וכו קעוצ 'מולכ העפא הדלויכ

asיתעמש ינאו שרפל ףיסוהו תקעוצ איעפ  
 ןירמא ב"פס 'א 'תסאב ינש ana" ה'נכו .תמשנמ
 הוחי 'גרת כ'ג איבה אוהו ןמגרותמה y" ןיִיָעּפ
 ,תחפ ע"ייע לבא תיעפ אליל ('ג 0^ יילהת) תעד
 ליעפה .ב"ר 'יפ יפכ 'ב חפ ע"ייע איחפד יעיב הזמו
 םשהו ליעל y smye" ראותה ליעל y" העפמ

 — [היָיעָפ טשפומה

 ,sprengen ץפנ j2, ומכ 'יפ עפנ = עּופ =) עפ

Gerschellenיה ייטפוש) ותקר הפלחו הצחמ , 
 שיטפכו ,היעדצב הירבעאו היחומ C תעפ 'גרת 05
 עפנמד אשיטפכו 'גרת טיכ ,ג'כ הימרי) עלס ץצופי
 ימליה ןישוע ןיא 'מגב םיצרש 'ח 'פב ,('אפיכ

na)םיציב ףורטל 'יפ יריסא יעיב יעופעפ (ט'ק  
 לזרב ^C 27(« אהי המכ 'טגב ןיפתושה 'פב .ןייב
 ידכ ךרי 'טגב השנה דיג 'פב .ועפעפמ רוא השק
 wr שארמ "פא לוכאל רופא ובלחב ואלצש
 סמינ וממחתהב 'יפ עפעפמד בלח ינאש GUY יילוח)
 רשבה לכ 'פד ג"רב .ןלוכ םירביאב עלבנו עבונו
 ןימחב לכא ןנוצב ןילטינ םינורחא DU Cn'p םש)
 אמהוזה תא ןיריבעמ ןיאו םידיה תא ןיעפסעפמש אל

^bתועובעבא ןיחש ןושלמ ןיעבעבמ ןיעפעפמ  
 ומכ הנושארה החנה ה'יחא]* O ooo, תומש)
 םינושארה םינויצבו 5s 'גרתב הזמו ץפנ ץופ
 y^ ,םישוג עפעפמה ד"ע ט"ד ז"פ תבש יוריב ןכו
 wvv' ,םילתכה תא ונעפעפ i'y ח"לד א'פ אמוי
 ר"להק ,ותוא ןיעפעפמ ןישרשה ,א"סד א'פ הלרע
 חירל לאשוהו .ותעפעפמ שאהו ינא אצומו 'פ
 ףדנ b^ )9 ע"לב ןכו (eindringen) סנכנו עקובש

qmז"עד ב"פ הגיגח 'ורי  : mmעפעפמ חירה ותוא  
neusוגיח) 'א ןכח ע"ייע יניל 'פ הבר תור "יעו  

 ,עפעפמ וחיר היהו ד"ע ח"כד י"פ 'דהנס 'ורי ,(דיפש
cpuויה םיבוט 'פ ר'כיא ,ןכע ע"יע ז"טפר  

 .ה"ק 'ילוחב הליאשהב ןכו םיתמ vm ןהב עפעפמ

ü " 1 
 ן טומ ורקענ דיטב ליפאבו 'צינו nb ריפרבו mb" יעפד םושמ םומ יוה ורקענ םעט המ א'פדבו ט'ק י"כב ןוכנ היכ (

- 2 " - 
 5)(pw  .אנליוו ס"'שב ספדנב היכו )* .ענפמר b^b3 ג"ונבו איגר 'פדב ה"כו (? .העצפ ג"ונב \ .קוחמל שיו ןוש לט

 .יוכו ושריפ םירחאו לעופ הירב מיטשב יייעו (7  .ב"ח veis ןוכנ ה"כ (* .יתחכוהש ומכ ת"ר ייפ י"פע ייפ

 יוקר יהו רירית טור

* X" 
E 
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 ןירלופ s nbyw mm ps^ ע'פ v3 ןינעה הזבו

 קיסע אניוה : ר"סד א"פ תינעת 'ורי הבקנ ןושלבו
 — [הֶלַעְפ מ"למ sim יתלועפב

Ober- 000 צמא *"לב' pallium ר"למ ןוילעפ H 

(deid, Mantel = =ךפהל שרדנ ד"פ ר"דמב  
 ןינוילעפ qup הכוסכ ומצע השע יד .ריכ איש)

smןויליפא ומכ  ^y 

 דורטו חור דונדנ ןינע מ"למ לעפתהו לעפנב) םַעָּפ

 y'5 (b'bb) ר"בב beunruhigt sein) הבשחמ

 לאינד) ןלהלו (יח wm תישארב) םעפתו רומא אכה

(woאעב ןורתפ ןאכ םעפתתו  m»bןלהלו  
 םעפתו רקבל ךומס אוהש Uy ןאכ הנורתפואמלח
 ה"יחא]* — .םעפתתו בועבמ היהש י'ע ןלהלו

Yosאעב הינורתפו ערי אמלח ןאכ  maiןלהלו  

 אב אוהש ןאכ "וכו י"ע ןאכ . . הינורתפו אמלח
 ץקמ 'קליו יב b" ץקמ 'מוחנת 'ייע דועו ברעבמ
 מ"לכ לעיפב םגו p ףלא 'ר לאינד 'קליו rep 'ר
 י'ב יישארב) םעפה שרד ח"יפ ריב G5) יגיי ייטפוש)

 — [ולוכ הלילה לכ ינתמעפמ התיהש איה תאז 67

 ןומעפ .םַעָּפ ושרודו םדוקה 'עמ לעיפב) םַעָּפ
 6ימ ןושמש 'מנב 'טוסב ק"פב 86

 התיהש דמלמ «Gv יגיי ייטפוש ןד mines ומעפל
 ומעפל אכה vns ius וינפל תשקשקמ הניכש
 ה"יחא]* ןומרו ןומעפ 05 יח"כ תומש) םתה ביתכו
 םעפ הזב (הייל .דיל yis תישארב) םעפה שרד ןכו

 הזב (תיכ :ויט vm יייע) םעפ mai (ג"ל יח"כ תומש)

 'שורי םידעצ 'פ תומעפ ץוכקבו on הזבו רזנ
 לש ויתומעפ שיגרהש ןויכ ג'ע ו"טד ו"טפ תבש
 ימעפ תוכימסבו םימעפ ץובקה מ"לבו לאעמשי 'ר
 — nmt] ק"דר תערל )2^ v2 תומש) תומעפ לבא

 סונאיספסא השרפ 'פ ר"כיא (Paneas) םיעמופ *
 (םיעמופמ) pim םירמוש בישוה רסיק | =

 (סועמופ) 'יגה .כ"מבו לימ m^ [pymes ל"צ]
 .ש"ע סיימפ ונייהד הארנ בתכו [סיעמופ ל"צ]

 ןיברעמ לכב *p' ג"רב Cardamomum) ?) ןיִעופְעַּפ

Cn ny)ורי + תוגולגלחבו ןיעופעפב ' 
 שיו ילוקק jn ןיעופעפ ( א'כד ח'פ) האיפ ףוסב
 ה"יחא]* | Opp ע"ייע ב"א) -- תוחילמ ןהב
 ה'כו האיפד vn" ס"שה תעצה קר ב"ר איבה םשו
 איבה האיפד 'וריה הזו ד'ע כ"ד [i've 'וריע 'וריב

Prey — bye טפש 

 ךתכאלממ לטבחתש ךל ןתא המםדא ול רמאי םא
 רובעב טעומ רכש אלא ונממ שקבמ וניא ימע בשו
 «pa תחנב ותכאלמש ימ לבא הרבכ ותכאלמש
 ה"יחא]* — .לטבתי םא רתוי שקבמ רפוסו ףרוצ

ma b'nא"ל מ"בב  : vv»לטב לעופכ ('גליוו  
 mom טייח היהש ןוגכ b^ הכאלמ התוא לש
 ההתשנו הדיבאה תא בישהל ךלהו ותכאלמ
 אל עלס ווכשש דגב תריפת רועישכ התבשהב
 הנת עלס רועיש יתכאלממ יתלטב רבכ ול רמאי
 רופתי המ ול ןיאש תעכ ורכש ןירעשמ אלא יל
 ךנה ול "sss םדא אבי םא לטבו בשוי אלא
 ראשת וא עלס wm דגב תריפתב חקת לטנו בשוי
 בורק ןוגכ הייוצמ הכאלמהש תעבו םויה לטב
 הזו 'וכו עלפ דגבה תריפת רכש וב אצויכו לגרל
 וצוקב n'D ףדל מ"טשב אבוה n לש שוריפה
 לטונש מ"כב n ^b 'וכו לטב לעופכ n'5 ץרמנ
 אצומ וניאש העשב השועו ליזומ אוהש המ רועישכ
 םדאש ןמז םהל שי תוכאלמה לכש הבורמ הכאלמ
 ןינמואה רכש רקייתמ זאו הברה תושעל אצומ
 םירכתשמו םיליזומ םיד הכאלמ ןיאצומ הניאשכו
 לעופכ ה"ד : ט"כ 15153 'ופסות "ייעו כ"ע תוחפב
 ןכ עמשמ ןושלה ןיאש n שוריפ לע ושקהש
 'ורוכב ה"מגרו nbi :א"ל מ"בב מ"טשב y" דועו

v3 yap)6 ג'צ ףד יקילייגנא  ^pלטב לעופכ  »^ 
 וא טייח לעופ דציכ רימחהלו לקהל רבדב שיד
 'ג םויב nm כ"כ חרוט ותכאלמב ןיאש רפוס
 ותכאלממ לטב אהיש מ"ע םדא ורכוש םא 'טישפ
 ליאוה ורכשמ תצק ול חיניש שקבמו ותיב רומשיו
 איה ותונמואש ןויכ יאדו חרוט וניאש לטב אוהו
 טעומ רבד אלא ורכשמ חינהל הצור וניא חרוט אלב
 השק ותכאלמש לעופ לבא תחא הטישפ ןונכ
 ?n וא ותוריכש יצח «m ןוצרב יאדו ףתכ ןוגכ
 ה"נכו — was 'יפ הזל בורקו כ'ע bes אהיש מ"ע
 ,ישולכא ע"ייעו םימעפ הברה האלהו ay מ'בב
 דחא לעופ םש היהו : הקותמ 'פ ר"להק 'וכרב 'ורי
 ע'ייעו אבט אלעופ ט"לפו ו"טפ ר'ב sbyp פ'לבו

m nmnלעופ מ"לב ומכ  (Arbeit)ח"פפ ר"ב  
 — rnw] אבה ע"ייע ךובאד אלעופ בס

 'ע mo "y מ"לב לעופ ומכ אלעופ א'לב) לעפ
 ט"ס 'פ ב"ב Arbeit, Erarbeitetes) םדוקה

qvoםלחיו  mmאלעופ בס לזיא :םלוס ') 
 הייחא|* b») 'עב b" רבכו אלדמ א"ס ,ךובאד

+ 7-7 
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 הזמו םירמת רכש תסנכהב וקסעו שרנב הבישי שאר
 רוד ע"ייעו אתייזנ ,'ד D] ע"ייע .,ג"יק'יחספ רשעתנ
 בר :האלהו 204 i'n י"רנ םייוו 'חהל וישרודו רוד
 בר : א'ע 'שוד'ק : "ל תוחנמ :ט"מ 'הנס אבס אפפ
 הירב אפפ בר ,לאומש רב אפפ בר ,ןנח רב אפפ
 הירב אפפ בר ,ןמחנ רב אפפ כר ,אדא רב המא ברד
 כקעי רב אפפ בר N2N, רב אפפ בר ,ףסוי ברד

"yוכרד (ןמחנ רב) אפפ בר .ךרעו ךרע לכ ה"דס  
 ידי הב תאצל םיקלוחמה םיארומא תעד זוחאל
 .'ז תינעת ךכליה הזב ללכו השעמל הכלהה תבוח
 אוה אוהו :ו"ע .ו'מ 'ילוחו .'מ 'טוסו : ט"כ ג'שו
 ביב (yr." "yn" .אתכלה רובדב הכלהה עבוקה

nap6: א'מ תוחנמ :  yyע"מב ללירב 'חה ברה ש"מ  
 ץטערג 'חה תעדמ איצוהל 8 ,א'ח רעכיברהאי

wn)ב רהנ ע"ייע אתאיפפ :אפפ רהנ — )492 ' 

 .אתייפפ ע"ייעו
CBB *לוח (לבבד ארומא םש) " "pבר דועו  

 p'3 "לוח ישא בר לש ובר ינשה יפפ
 .נ"שו ה"דס 'ייע

 ןב סופפ (א (יטרפ םש םופאפ פ"לב) סופָפ *
 ע"ייע ושי לש ומא םירמ לש לעב הדוהי

 לש ותגולפ לעבו ורוד ןב )0 .ש"מו ארטס ןכ
 ^ ל"א . . . סופפ יבר שרד א"כפ v3 ע'ר
 ג"ונבו ס"ש "53 ה"כ (YD ה"מ ז"פ תוירע סופפ
 סאיפפ 'ר 'פ י"כבו .ד"צ 'דהנס םייפפ ה"כו םייפפ
 .סופיפ Crop רצ m" 077( ר"כ 'יעשי י"כ 'קליבו
 ר"ע ה"ד ב'פס תוכרב 'שורי סופפ ןב הדוהי ('ג
 סופפו סוניילול ('ד .ד"ע ו"טד ne תוכרב 'שוריו
 : א"כד ג'פ 'דהנס 'ורי iy ע"ד א"פ הליגמ 'ורי

 .ו"ופד ט"נק רצ ה'דס "ייעו

 אתדיפופ רב SD 'וריע (יטרפ (DU אָקְדיִפּופ *

 יה ז"ואבו ש"פדבו ס"ש י"כב "ילו
 ,א"כק דצ 'וריע ס"ד 'ייע ר"סק np 'יבוריע

"bbי"למ)  mémupo;ןרופיפ ,ןורופפ ס"לב  
(Rohr = Bastgebund, Papierstaudeלכב  

 השעש (' תורייפיפ (G5 יילכב p" ילעב ילכ
 ר"כב .הרוהט קוזיחל הלעמל הטממ pp םהל
 םוקמ רמא אנוה 'ר mb רצח תאו )75 פיס) ח'לפ
 ןישירכ poss ןהש Comp רצח ומש היהש
 (* sy 'לב אוהש בשע e" ,רייפפ ןישבולו

 ריִיּפ -- ןיעּופְעְּפ | = צש
W^ sיפב ' ^b bn sn» "ybןיעופעפ  

 תוחילמ ןהב שיש mpy ןה יכ ונעמש

mררגנ וניברש ירה כ"ע ילוקאק  vansאוהו  
 (אימר יביח) תוינדגדג 'עב 'תאבהש שוריפה אוה

 רמוא יתייה יתארי ילולו .ש"ע quy י"כ םשב
 י"כבו תוינדגדג 'עו ע"ייע ןיחפופ ןמ שבושמ אוהש
 — [סופדבכ כ"חא nam ןישופשפע "גה ןעכנימ

 תחיתפל לאשוהו הפ תחיתפ wy מ"למ) רעָּפ
 'ד 'פב Entleerung haben) ןותחתה הפ

 רועפ לעבל ומצע רעופה (הנשמב i ידהנס) תותימ
 ןיוכימ אקד ג"עא (.ריס םש) 'רמג ,ותדובע איה וז
 חניקו וינפב רעפ םשו ה'יחא]* ,היוזבל
 Uy Wy ח"כד b" 'דהנס 'שורי ןכו 'וכו ומטוחב
 םשו «b 553 וינפל ןירעפמש חיכוי רועפ :ד"מ

iwוכו הימק ןירעפמ ירועפ אתשה ', "bbקלב  
 ב'מד ג'פ Uy 'ורי םשהו ,ומצע רעפמה א"לק 'פ

TYהריעפב אלא ותדונע ןיאש רועפ לעב , 
 ךממ ןישקבמ םולכ ךל תפכיא המו sp 'דהנס
 הרעפ ד"פ יתבר 'תקיספ הליאשה ילבו .רועפ אלא
 יטרפה םשהו -- ums העלבו המצע תיבורחה

 - [הרוחפ ע"ייע mpi YD 'ישודיק הריעופ

 יירדנ ולא 'פב 'ורי ("נפב 'ייע 111112 יפופ 7
wn)ב"מד  ryאל לארשי (' יפופוא  

 ןושל יפופוא םילילא יפופ י"לב p^ יתיבל הללע
 םש הז יכ םינויה םירמוא ויהו םילילאה העובש

posינו שיא יכ אוה םתועט םעטו םיובעה  
 ל"צ] (יפופ) ותוא ארק דחוימה םש בותכ ותוארב
 תוא תרוצ יכ תוינוי תויתואה ויה יכ ובשחב [יפיפ
 דצמ םתביתכו nov א"פל המוד תירושא א"ה
 34 ירבד םינכ ה"יחא]* ןימי x5 לאמש
 ?nin היה יכ וקיתעה (אלפאסקעה יפל) םינקזה 'עו
 "« ou m 111111 (mw) קפל00000 ומע

 ש"טע y! 540 ,3'n" רענזיילשב אבוה םומינאריה
 תא הככ job תאזה םינויה תועטו 67 םעלרעפל

ovשמתשהל ימלשוריה ימכחל הקתענ דחוימה  
 — by] לעד אתשנשו העובש ןושלל vim הזב

 אפפ בו (לכנד יארומא המכל יטרפ םש) אָּפָּפ *
 יפסות .ו"כ 'וריע י"שר 'ייע אבר דימלת םתס

 היה ומא Dun ה"דס bus תומוקמ רתיו .ג"צ תכש
 mm ש"ע G'yp יב'ח) יתרפשוא 93 ע"ייע יתרפשוא

 ונוי ילב אוהו י"לב בותכ היה ילוא (+ anyn vn רצח yy (*  ,תורייפע "הר 'יפבו תורייפיפא גיוונכ )* ,יפופיא גיונב )!

 Jay 'לב שבתשנ zm לאעמשי ילב םיקיתעטה וטשפו 6
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 Ezigzvís bw" לותה םש יכ ףצקו המח ןושלמ
 עדו -- .Athen) 10,438( עגושמה 609% היה

 y pp' ללכנ 'עה הז י"כו 'ציניוו 'זיפ ר"פדב יכ
 אלו אתייפפ אוה אוה יכ בשח וניבר ילואו םדוקה
 רחא רדסה םשו ומצע ינפב 'ע ונשי מ"אפדבו איה

 -- [ןומסלופפ 'ע

mamUÀeQV, mamulauow צמאה י"לב' PI: 

 ר"לב  (Zelt bmw papilioיהיו 'תקיספב
 לש הדובכ ןיא )2 דצ כירד יתקיספ) תולכ םויב
 הל ושע אלא איסהרפב המע רבדמ אהאש יתב

"p ןויליפפ ךותמ. nep רבדמ אהאו +" ןויליפפ 
  onsיל הפסא ונדמליב « O0» mmnןישוע ונא

 ה"יחא]* — .ךתוא האור םדא ןיאו ןינויליפפ ךל
 'וריע 'ורי נ"לבו  Ysתונויליפפ םש ויה ג"ע ג"כד

 [תורוקה דע תועיגמ —
óropdAcauow י"למ ןומסלפופא =( ribooiss 
pep G9 «b פ ר'בב' Galsam 

 ה"ל 'פבו ("ןומסלופפו  omm O5אצומ :'ה
 המל )55( ימ 'שרפבו ןומסלופפ לש תיחולצ

U! ןומסלופפ לש תיחולצל המוד םהרבא וגיבא היה 
 רומ ייפ  DTNקוחרמ וילע ףדונ וחירו וב םפבתמ

 תוצראה לכב ךלוה ועמש םהרבא היה ךכו הברה
 -(""כו הנהמו הולמו הקשמו ליכאמ

 ( 278.[ןומסלפופא ל"צ] (ןומסלבופא) ע"ייע

 ,אתייפפ ע"ייע אָנופָּפ , אָיְנופָּפ *

N'DIBD *אָיְסּופְסֶפ ןמ עוטק)  Mosaikספספ ע"'ייע  
C3הרוצ רצ ד"וב ה"פ לאומש שרדמ  

 .'וכו וינמס ךותל איסופפ ןתונ אוהו

 ,סורסוופ ע"ייע ג"ע ג"יד ט"פ 'וכרב 'ורי סֶדְסֶפוּפ "

 .ab- ausschütteln) הריענ ןינע b^ ץַפָנ =) 18

 (.ג'ע (n3 ('* תבשב ורמא לודג 555 'פב
manספנמה א'ס ופצנמהו ונכלמה רמצה תא ''), 

 ץפנמהו שדה אנת 6ג'ע פש שדה ארמגנו
(bemןואג ייפ .ןה תחא הכאלמ ןלוכ  

 םושמ בייח ותירוופע ןמ לכואה תא ץפנמה
 ק"פד ג'פב . םילובש bbw pb ןכו שד

——— 

 wm ןיפילק ונממ ןישועו (' אבלמ ומכ אוהו רייפפ
 C תורייפיפ תורייפפ א"יו mb רצח ינב ןתוא ןישבול

roםיאלכב תורייפיפא ומכ תונליא  v5)גימ ) 
 C םילכב (* [רחא] שוריפ .(''א 'עב ונשריפש
 הלודג new ןימכ אוהו רייפפ ילכמ השענש ילכ,
 תלבקמ הניאש הכבשו הרוצמ השעמכ היושעה
 — .םינומרו םיסנאו םיחופת ןונכ אלא האובת
 םירצמ wei" לדג בשע po 'ורו י"לב ^5 ב"א)
 p^ הזו ה"יחא]* .(בותכל םינוילג םישוע ויה ונממו
 b^) ,ימ בויא הצב ןכ וקיתעה opm 'עו תמא ב"רד
 y Ny (םש סוכמוסו םליקעב היכו 'ג s3 תומש) אמוג

 D 3"b^ סואינילפו ^w 'ח בויאל ;'ב ^n יעשיל
 עספל וכרד היה bx ג"ע ל"ד ו'פ 'יאלכ 'ורי .א"י
 ,תוריפיפ יתש םש ץובקהו 'וכו רויפיפל רויפיפ ןיב
 אוה דועו ,(* תורייפיפה רתומ ר"ע ל"ד res םשו
 מ"ב "לב 'פסות : ז"כד א'פ 'יחספ v" תוראייפיפ
 y' רחא ע"ייע ןירופיפ — תורואיפיפ םשו ו"פר

 -- [תויפיפ

NODE *ז'ע  Y'"y w^ארויפיפא 'עו רפנ  
Quas onm) 

ND"BBןיפתתשמ דציכ 'פד ג"רב (םוקמ םש)  
 אתייפפ רהנ יתאפיר יתרת (:ב'פ יוריע)

^bי"שרו ה"יחא]* ,עודי םוקמ  ^Bאוה  

 אינופפ אוה אוהו .'ב רהנ ע"ייע אפפ רהנ םוקמ

 הדנ 523( בקעי רב אחא בר mm ew רשא

Croונייהו םש בשויהו (בימ "יהפפ הנתמ ברו  

 mox .ו"טק ק"ב אָנְופְפ :אוה ונממ ראותה

 : ד"נ DU ץוכקה ,'וכו maar אנופפ לזא אנופפל
 ,אפפ ןמ ראות אוה I'D מ"ב יאנופפ לבא יא נופפ

 [(דיפש am רכח ע"ייע

N'2BB (םש י"לב "Ezipxa vyאירופב ) ר"בב 
 ^n) ," תישאר «^nemi O (* ח"לפ

 רשא Uy DU אינפיפא י"לב ב"א) — (*איניפיפ
 י"לב p" םינפיפא ארקנה עשרה סוכויטנא האנב
 א"פ 'ליגמ 'וריבו ה"יחא]* (רדוהמו לודג
 אוה ילואו תמ ח יתמחה תא "א ב'עס א'עד

 לבא זכר em תורייפיפא ע"ייע )5  .תורייפפ ע"פרבו ב"ה י"כב ה/יכ (* .םיט אוהו אבלא ק"העבו ש"מו ינרה עיייע )!
 ידב )5 .םיאלכב סי'טב ו"ופדב לבא י"כבו 'מא ר"פרב (5 .13 רצ טיידפב 'ילכל yq ייפ לע ןויכו ל"צכ (+ qe יייע
 ןויליפאפ 'קיספבו ןויליפיפ רייפדב (* .אינפיפ א"פדב (* .ה"ל ע'יפרשב לבא bm" י"כב ןוכנ ה"כ )7 .תורייפיפא : רימאטיז
 ל'צו ןוילופא ה"פש זמר המורת 'קליבו ןוילפפ w^ ןוירפא b) רישהש ירמבו (שיימו ןיקפיפ עיייעו) בייפ ריירמבב הייבו
 ייכבו ונינפלש ר"בב ייל ןכו ריפדבו 0723 ייל ('* .ןימסלפ זירפ י"כבו ןומסלפופא !f) i723 .ןומסלפ ג"ונב )55 .ןוילופאפ

 תוכרב שייארה y" טפנמה גייונב D) ,ספנ עיייעו ו"ופד 'וריב ה"כו ('+ .ורמא תבשב עיפרבו D/p י"כב היכ ('* ,זיראפ
 ,ב'יי ק"ס ק"פ
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 802 — חַצָּפ - )'53 — ץּפ בצש

 תארוהו ז'עד ןויצל ןכתת הארוהה וז לבא הימופ
 אצפ היושהה !ey" 'יחפפד ןויצל ןכתת הכילה
 ספ ע"ייעו ל"נה ס"ש י"כב "יאדכו עספ = אספל

 — [עספ 'עו 'ט

 befreien nox) ןינע מ"לב הָצָּפ מכ Nye =) ץפ
 (.הימ ביב) ןינמואה 'מגב םיתבה תקזח 'פב

 פינאו יוג יתא אקו הירבחל ארמח ןיבזד לארשי רב
 ג"רב .הינימ היל ("י צ פ מ ד אוה אניד הינימ היל
 הימיא איתא יא 6 א'צ («nmn יושנ היהש CD 'פד
 ער ךודמ ךליצהל .(* ךל אנציפמ אל ארערעמ
 .אשיב אחרוא jb יצפתתד 'גרת ^Q ,יב ילשמ)
 אתתא jb יצפתתד )"5 פש הרז השאמ ךליצהל
 ^C ,דימק יילהת) ודבע דוד תא הצופה .אתינולח
 יוועלל ר"תמע y" 'ורי 'גרתב nim ה"יחא]*
 "ילהתל ip 73,3 ילשמ 'גרת יִצְּפְתֶא לעפתאבו
 'ע 'ילהתל לע פבו .ו"ט ;wo ,'ם ;ז"ט ,ג"ל
 אשיב אתומ jb איצפמ 'ב ^ ילשמל :הָאְצַפְל 'ב

— [n5 "^ ו ,ב"י םש'; '"y 

 םימ הוקמו m23 BTub פ"למ yg = דצפ
CWasserbehülter, Teichב"מ) םיבג םיבג  

àויקיפא לכ לע הלעו .ןידיצפ ןידיצפ 'גרת 0  
 אבגמ םימ ףושחלו ,יהודיצפ 'גרת Con) היעשי)
 םיקיפאל ,(היכ םש) םימ ילבי םיגלפ 0n) 5 םש)
 .איליחלו אידיצפל Can ('ג :'ו יקזחי) תואיגלו
 ?ירתו 'ג 4 ,ב'כ םש 'גרת '"« !«T הייחא]*

 בויאל ,םירואיה תקתעהל 'א ,ח"י ;ט"י ,'ז תומשל
YD ^י"כב א" 3^  i330ןוהידיצרפ  yy! 

 Ub" י"כב r5 ,ח"י 'ילהתל 'ז א"מ םשו דצרפ
 — [םתלוזו ,יקימע ג"ונבו אימ

NDYB 58מ9ב החיתפ ןינע, nie (ט"לכ (WB 
(offener Platz, nicht ummauerte Stadt 

 יט'פ 'ילהת) התחמ וירצבמ  G2ארבת יהוחצפ 'גרת *'(
 'גרת ב"א)  onamיתבו 'גרת (א'ל יה'כ 'קיו) םירצחה

 ,(איחצפ  nonsישארבל 'גרת 'ייע דועו
 'גרתו ז"מ ,ו"ט ייטפושל ;'ה ,'ג יירברל ;ז"ט ,ה"כ

 'ירכז) תוזרפ  Cn /2םינחמבה 'גרת ,ןיִהְצַמ (72753

 םעפ, b^  .הירמע ץופ היל C תרנתיא 67« 'מויב
 Now תיבה לעב לצא םיבוט ןב ינע רכשנ תחא
 רכשגה בצענו וצפנל רמצ ול ןתנ וריכמ היה
 והחינה ל"או תיבה לעב שיגרהו התיחפה וזל עיגהש
 .6"רמצה C ץפנל חנה רכשנש רחאמ ול בישהו
 יבד (א'עו (v3 x רובה םא 'מגב רופחי אל 'פב
 'פד ג"רב aW אנתכ יצפנ ןיברד הירב (*ןוירמ
 p אלממ וז לאומש רמא «UD m) תקוניתה
 תא רידמה 'פב .הנקת הל ןיאו הצפונו
 Cy ינותח) א למ מ אה תש וא 'טגב ותשא
 B5B" תצפונו אלממ אהתש תנמ לע
 6יכפהתת ךתטמ ישמתשכ הל ומא
 יצפנת אלא יובעתת אלש ידכהפי
 אילד זיפ תובותכ) ישוריב שרופמו ,ע רז תבכ ש

Guoרע השעמב ירמא ןמת  qns)ויה ש  
 תלפמה 'פד ג"סב .ןהלש ז" ש ןיתיחשמ

Gro)אבלכל ידשו אחלמ ץופ ישנא ירמאד ונייה  
 C בלכל אלא חלצי אל חלמה רוסי םא 'מולכ
 ץפ גו 'גרת )55 (?en הזיגה ןמ לט ץמיו

 ('ב 3 «ye רפעמ ירענתה .('אתזג ןמ אלט
 ואינ ^53(. קיר ילכ ינגיצה ,ארפעמ יצפנתא 'גרת
 ורקע ה"יחא]* jp pes ינצפנ 'גרת 05
 מ"למ ץּופ דועו .יווצה אוה ץופו ,נ'שו ש"ע ץפנ
 אמש ג"ערו ב"עס ט"יד א"פ Tub "v" רוזיפ ןינע
 ללפ ןינב .םיביואה וצופי אמש .OQ ם"וכע וצופי
 ז"כפ ר"קיו (zerschmettern) הריבש pay מ"לכ
 םא :ב'נ הכוס ללפתה .םירהח ישארב תצצופמ

 — [וכו ץצופתמ & לזרב

 ,החיתפ ןינע מ"לב nye ומכ ס"לב אָצָּפ =) ץפ
 -hin עצמאב הכילה ןינע עספ ומכ אצפ דועו

(urchgehenול ותחפי אל 'מגב 'יחספ יברע 'פב  
GRIPק"פב .(" אלב חתפנ היתנקת יאמ אצפ יאו  

 ןתנוי 'רו אנינח יר (איעס "9 ןינוב ps 'מגב ז"עב
 דח ("יכריד ירת והנא וטמ אחרואב ילזאק ווה

"ubז'עד אחתפל  "mתונוזד אחתפל יצפ  ^p 
 יט n5 בוי) ילמ חותפ p^ ב"א) — הכילה ןושל
 יצפ םש 'גרתב ה"כו ה"יחא]* ,(והיפ הצפי

 י"כב («bw 'טשוקו האיליסב י"ופדב ה"כו וניבר ייגכ boy הארנ ייפ .ךותמ לבא mes ייפב ה'יכו תרגת יא גיונב ('
 ייכבו (+ .ימויב חי"ר ייפמ קתעוה כ'ע )5 .ץפני הנה םייטב ינליוו םיישב ספדנבו $m ייפב ל"צכו )* ,אתרגיא תחת ןעכנימ

Dvף"ירב 373 ייל רב תלמו ןוירמ ר ב יבד ג'ונבו ןוירומ יבד  "y visריפדב ה"כ )6 .ךורעה לע ריעה אלש סייד  
 ,יישריפב היכו (5  .וגיבר ייפמ הז (* ,תועטב טמשנ ע'פרשבו יציגיוו יזיפ ר"פדבו ייכב ה"כ (* .יכפהה (nein יפדבו
 י"כב יכרד היכו )1! .וגיבר ייגכ iom איצפד D'N י"כבו עספיא יאו 'ב ס"ש יייכבו ןיעצממ יאו ג"ונב ('% .קפנו 373 )?
 ר"פרבו .ביצ 'ובותכבו םישב היכו ימאו ביהו טיק י"כב ח"כ (!* ,םיכרר תשרפב mos ייפבו יליבש ג"ונבו ת"האבו ס'ש

 יוחיצפ 3753 M) ,ךל אניצפמ אל . . םא איתא יא ג"ונב )/ .ץפנ עיייעו יפפנמד ס"ש י"כבו יצפנמד ימאו ליסאב יזיפ
 ,אריבת
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 15355 ומואה 'פב ותמגודו אתוז
 וובסכ ומאו השאה תא שדקמה'מנב
 םגא יאהד עמש מ יא מ Corb "שודיק)

 ןושל ןלוכו אוה אנלצובד אנשיל
 םילצב וארקנ ךכ םש לעו אוה לוציפ
 ןמצעמ לוצבלו חומצל םיוהממש
 535 30'3  ק"העבו ו"ופדב קו ה"כ ה"יחא]*
 'עב bran 'ישודיקב sevo 5y הז לע יתוריעה
 AID 'ציב 'שוריב ה'נכו ש'ע (דינק יב"ח) 'ב לצב
 : ט"ל "ילוח לועפ ינוניב .אכלו אכל aen לצפ
 אלצפימד אכיה :ט'נ ov לע פ תא תולָצּופמ

ovא"ע  + nyהינרק .ט'כ ימו לי עפ ה .ליעל  
 [תוליצפמ 6 —

  ^b &"byxs — wow CDםירמת יגפ
 nreife Datteln) םתוא ןיעצופש

 ב"עס ביפר ריפר) i ידכ איבמה 'פ ט'וי 'כסמ 'שורי

Gvאדבוע הוה אילוצפ ןיליאב  ^bשרפמה  
 אילוציפו איילוציפ ג'ונב ה"יחא]* .םילצב
 יליעצפ ןה ןהו איילוצפ : ט"מד א"פס 'ורשעמ 'וריבו
 "פו עצפ ע"ייעו (ב"ער הימ תבש .'מ 'ציב) םירמת

 - [אוה תועט שרפמה

Dub (ע'לב םצפ מ'למ pe) (ee)הריבש ןינע  
 קדס b" םיצפ aufreissen, spalten; העירקו

 הזוזמהו יחל םיספ 152 y! Rise, Spalt" ערקו
(Latte, Pfoste, Columneןיי איצומה 'פב  nav) 

 תובושתב p^ ורבחל םיצפ ןיב ןתיל ידכ םרח (.ב'פ
 תוחולו תותלד תושעל תורוקה ןירסנמש ולא,
 ןהב סנכיש ידכ םירסנה ןיב cn ןינתונו םירסנו
 ןושל םיצפש ןיינמו ןה ןיחלש ינפמ ושביו חורה
 תשערה (יד ,'פ יילהת) ביתכד [אוה] ערקו קרס
 'גרת ^O יביכ יימרי) ינולח ול ערקו ,התמצפו ץרא
 יחלה םשש mp שרפל שיו n היל םיצפו
 ידוהי ארקכ יהיו ןנברד אנשילב אמיצפ הזוזמהו
 תלת ומוגרת (Gr» 55 sv העבראו תותלד שלש
 'פבו (:ו"מק תבש) ןיבקונ ןיא 'מכב תיבח 'פב ,\*"םיצפ
 «nnn Ci 2" ביב) ןיקלוח ןיא 'מגב ןיפתושה

D3b - חַצּפ 

Vn א צי Yt - MI 
- 3 

 גצש

 יורק "b ,'ט רתסא 'גרת ,ןיחיצפ יכרכבה .^e) .ז"י
 יטרפה םשהו .יִאָחיִצְּפ םיזרפה : םשו ,אָיַחיצמ
 'גרת יסופד תצקו חיצפב (ג'כ י'ב םירבד) םירצחב

 — [חיפרב

 klar, heiter) םיניע תריאמ sms ס'למ חָצָּפ
 'עב ונשריפ 322 (:ח'כ (Uy אניע יחוצפ = =

 (C vy aen 'א אלכוא 'עב ה"יחא]*
 — [ש"ע

 .לכא

, 

 דועו hell el ע"ל כ'ג 'ייעו םדוקה 'עמ) חַצָּפ
 ילע mx םוחכ hellfarbig) םידורבל לאשוה

 םיצומא םידורב ,חיצפ ןיחשכ ?€7on" "ye רוא
 םידוקנ םידוקע sep ןיחיצפ usn )300 יירכז)
 ןירומנ pus an )^ :א'ל (mew  םידורבו

 .ןיחיצפו

ya מושרה ר'לו 'צמאה י'למ) ןילָטְצַּפ' CES 
kleine, wohlriechende ןילטציפא | = 

QGrótehenותולככ השמ לא ןתיו ר"מש 'רדמ  
 ןילטצפה jb אלא שקבמ יניא ונב ל"א (אימ פיר)
 ה"יחא]* — .ןטק nb jo ר"לב b vb^ ךותבש

yyא"ח ןילטציפא , bונש םע נ'שו " 
[msnbun — 

ovp (ס'לב לגרוהו לגרומ וניא לקב מ'למ bp 
heilen, ausein- ףעתסנו לדבנ 2 ע"לב — ^ 
CvY) תוחנמב א"יפ םחלה יתשב (anderklaffen 

 .ןהישארב ןילצופמ םש ויה בחז לש ןיפינס 'ד
 לכ פ"רבו 6 א'ע אמוי) ג"הכ 'מגב ג"הכ ול אב 'פב

 ייחבזה (" C nןימומ ולא לע 'פב .(' לצפמ ארמע
 ,םצעה תא לצפמ בנזה שאר היהש וא (:ט'ל יורוכב)

 ןפוד אצוי 'פד ג"סב (« Cro mשאר (' לצפישמ
 םטוחה  ^pג'רב ,לצופמכ הארנש בקניל ליחתישמ

 ןיברעמ לכב 'פד ( myאלד אלא ןרמא אלו (:פ'כ
 לבא אתוז (*אתוז 6ליצפא  "uesאתרז

  DN B nwתרז תרז ילצפימד וילע איצוה

 [לצביא ל"'צ] (לוציבא) ןיסוונש שיו
-- 

 ג"ונב (? .םש ימוי סייד יייע ליצבמ יב ס"ש ix b" ליצפמ ילוצפיא ג"ונבו ליצפמ םשו 'מויב ןעכנימ סיש יייכב היכו )!
 ליצבא anii לוצפא עיפדבו ,'זיפ 'פדבו son) ומצע ייפה לבא) m/s ייפ תקתעהב ה"כו ט'ק י"כב ה"כ )9 .ליצפישמ

 לצאו (* .אתיז ס"טב חיר ייפבו אתריז ג"ונבו 'D י"כב היכו f)  .לצפיא י"קפ אילק ייפ יוריע 'ה ז"ואבו 1 הרעה יייעו
 yb ע"ייעו ןיצפ ג"ונבו ןימיצפ היגה אוהו ןמגרותמבו גייהר 'יפב ה'כו (5  ,תלצפתמה אנוא nen לוציפ םשה םינורחאה
 ם יצפ ןיב ןתיל ידכ רפע םש הנשמב "אד nb לע דימ ב"יפ nya ג"הר איבה הז לכ יכ עדו ןמגרותמב םצפו
 קר 3m "bs ייאדכ הבושתה ירבד וניבר קיתעה הז לעו םיסופדב טמשנו ךורעב כ"ג הלחתב בותכ היה ןויצה הז ילואו
 לעב ברה הז לע דמע רבכו םימוגרתה יוגדר יוחא ו"ל 'ימרימ ארקה הז ןוכנ אלל אצמנ ג"הר 'יפב וכ רתי קודקדב
 ח"כו (' = .ל"נה יילהתל יישר כייג יויעו (88 (b^ גיסרל תורדוב món םיעשת לע 373 ריעה ry) mm רצ תבש) יל

 ,ס'יש י"כב

00 
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 m'y) םש) ארמג + 857 עוצפ והזיא (.'ע יומבי) לרעה
 אלו )5 ,ג'כ םירבד) עוצפ ןנירקד ונייה אבר רמא
 ומכ עוצפ bos םימש ידיב עיצפ b^ עיצפ ןנירק
 אוהו ןרהא וערפ יכ (ה'כ 25 תומש) 'יתכדכ עורפ
 . לאננח וניבר b^ הז םדא ידיב השענש רבד
 6 ישורי 'גרת )2272. תישאיב) הלוע יצע עקביו
 'ואחסונב הז יגרת ps 38 — אתלעל ןיציק עצפו
 + * אתיקד ןיפיק עטקו ג"ונב יכ ה"יחא]* = .ןדיד
 ר"בו ב"ה י"כב קר "יא אתלעל תביתו אתלעל
 'גרתב שרשה הז 'יל הז תלוזו ,האלהו 'זיפ ע"פדו
 ןיסיקעצפמ j'y כ"ד ב"פס 'רהנס 'שוריב 'יא לבא
 — "וכו אנא ןיפיק עצפימל DN ג'צפ ר"ב ,'וכו
 «p לובט , םיתיז עצופה sb ד"פ 'ורשעמב ה'נכו
 יעוצפ ז"מ Ub 'מורת ,םיעוצפ םיתיז ו"מ ג"פ

vnתבש  m'yועצופה , ^vז"טד ז"יפר תבש , 
 ידכ (יט) ח"פס 'תפסות םיזוגא וב עוצפל סנרוק
 ןיעצפמ ("G ב"יפס םש  ,ןימינ יתש וב עוצפל
 ןיריזגב וחומ תא ועצפ :ח" תינעת ,ןיזונאב
 .ןיריזגב mb תא ןיעצפ א'פר ק"ב םילכ 'תפסות
 ליעפהב xb היחומ ןיד ח'פפ ר"ב ליעפ ינוניב
 ו"פר םילקש 'שורי amb תא ןיעיצפמ ב"פ 'דהנס
 by*b .'וכו םיתיז עיצפמו דמוע היה ג"ע ט'מד
 .םידיב ועציפש תיז : ט"מד א"פס 'ורשעמ 'שורי
 דיגה עצפנש ןיב ןלוכב עוצפ :ה"ע 'ומבי לעפ נ

siםיציבה ועצפנש  plםיציב יטוח ועצפנש . 
 עַצָפ םשהו .ונב עצפנ ד"ע ג"סד א"פ "נעת 'שורי
 ר"להק :ג"ס 'ומבי ,'וכו לכור יִעצפ ץובקה מ"למ
 יעציפ ןיילמתאד דע ןוהיחומ עצפו : םירבדה לכ 'פ
 ,ה"ע תבש העיִצְח טשפומה םשהו ,'וכו ןיעציפ

"yץובקה ליעל  "moתועיצפ תועיצפ :ז"ל  , 
 — [תויָעַצְּפ ושארב היה : ב"לד ט"פס 'יאלכ 'שורי

 -sieh hin לוציפ ןינעל לאשוהו םדוקה 'עמ) עַצָּפ
Qu. hertheilenהנוממה ןהל רמא 'פד ג'רב  

 ,ןאכלו ןאכל עצפמ המח לש רומית (ביעס חיכ ימוי)
 ךכ ןאכלו ןאכל תולצופמ הינרק וז הליא המ
 'מגבו ) (.טיכ םש) ןאכלו ןאכל עצפמ ('רח ש
 תולעהל ןיעדוי ויה אל (ח'ל (pe סניטבא תיב

mוימיצפ תא ץופ תומא עברא ול שי םותס  
 לכ אמטמ וניא םותס ובק תומא 'ד ול ןיא
 ידדצ יווש ןיפתושהד ןימיצפה ולא p^ (' ויביבס
 nnb תושעל ידכ לתוכב ןיערוקשכש יפל חתפה
 םיצפ ארקנ אוהה יוושהו ןירדצ ינשמ ןינבה ןיושמ
 (ליעל (y^ ינולח ול ערקו 'גרתב b^ רשאכ
 ןיצרופ ומתסל ןישקבמו ירמגל חתפה ןיקלסמשכו

umsתוגרודמ םינבא חתפה ידצ ןישועו יוושה  
 עדוי אלו pian רבחל ידכ תולעמו po ןונכ
 קליס וימיצפ ץרפ םא ךכיפל nnb ןאכב היהש
 ךכיס 60"( הכוסב ק"פד ג"סב ,(' ירמגל ותושר
 .('םייחל ןואג b^ ןימיצפ הל שיש הררסכא ג'ע
 תיב (.ד'ל יוחנמ) תוישרפ 'ב 'מגב הבר ץמוקה 'פב
 הזוזמב בייחמ מ"ר דחא םיצפ אלא ול ןיאש
 ט"רו תוזוזמ ביתכד px ט"מ ןירטופ םימכחו
 תוזוזמהו םייחלה יכ םירבדה ןיארנ 'וכו ביתכד ט"מ
 ןהש ליבשב ןימיצפ וארקנ ןכ ליבשב םירסנהו
 'וחנמב י"שריפ ןכו ה"יחא]* = .ןירשוימו ןיושמ

DU3. תבשב ס"ש י"כבו תוזוזמ ןימיצפ 'bיא " 
 prr א"פ תורשעמב ה"כו ,ש"פדב ה"כו םיספ
 םיצפ פ"ש י"כבו תוינשמבש 'נשמב לבא םיספה
 םיצפ ןיב mini + ט"מד א"פס תורשעמ 'וריב ה"כו
 Du א"ער ג'צ 'וריע הימיצפ ,ןימיצפ ה"כו וריבחל
 , םיצפו וימיצפ תא קרפמ : ג'מד ג"פ Uy 'שורי
 ע"ייע םיפפ ומכ ןימיצפ תחת ץובקה sm ןיצפו
 וללוגתאו 'א .'ו רתפאב ינש 'גרת ץובקה דועו .נ"שו
 ימיצפ תי ךפהמ הוה :םשו ,םהילאמ אָיִמיִצַפ
 תור שיר םצופ 'יא דועו EDD ידומע 'יפ ארפס
 תוזוזמו ןימיצפ ןינב כ"מב "פו ומצופב קסוע הבר
 D"& ב'נו ומהפב 'יגה ^m זמר עשוהי 'קליב לבא
 םש 'פ ר"להקבו ג'כפ לאומש 'דמב ה'כו ומוחתב

 -- [ומחפ בוט

 spalten, trennen Tm) העיקב pay מ"למ) עַצְּס
 יעוצפ )72( 'מורתב ]^ ל"צו] Cem 'פב

 (: ביכק תבש) םילכה לכ 'פב .המורת ימלש םע ןילוח
 לודג ללכ 'פד ג'פב ,ןיזוגא וב עצפל pimp םדא לטונ
 יפב :השיד ללכב העיצפ רמוא mmm 'ר (.ה"ע םש)

(iלכב ייל ןכו הלונע יאצח ינש ןיב אבוהו יוכו םותס תיב ויביבס לכ 53 םותס וחתפש רבק ג'ונב  vinרבכו סייד לצא  
 ה"מגרו )* .ךורעה לע כ"ג ריעחל ול mum רבק ינשבו תיב בותכ היה 'אב וברעתנ mambo יתשש .זיכ דצב םש ריעה

bליזו ייפ ינש ייפבו א"עב  joyםתוס היה 'מולכ וימיצפ תא ץרפ אלש רחא  nnbnתתפה תרוצ רתופ היה אלו  
 : וימק תבשב חיר ייפבו 'וכו חותפל ותעד היה wm" ןרקע אלש ךותמר והיילע המיתס qoi na אלא תוזוזמהו ןיפקושמה
 םגש וא ןואג וניבר ארוק ותוא ילואו הכוסב ח"ר ייפב ה"כו (5 .כ"ע ירמגל חתפ ןיד ונממ קלתסנש ןימיצפ ץוריפב ייא
 לעב שימו ונלש ייגו ייישריפ יייע לבא )5.  .ןורחא עיפרבו ביה יזכב ה"כ )5 .ןידומע ייפ י"שרו ג"הר ייפמ קיתעה אוה

 W'y הסופ חיר ייפבו עסופ סיישב יב י'כבו עיצפמ םשו םשו (* .ס"טב ו"ופדב לבא ימאו ר'פדבו v23 היכ (* .ע"בשפה

gnהספ = ספ , 

: 
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 ןהל שיו ןהמ ןשעה תאצל םיבקנ וב שיו םחיש
 תא ןהב קוקפלו םותסל םינכומ דגב לש תוילטמ

mapaא'ל יילהה) רקש יתפש הנמלאת (* , (o^ 
nיתוופש ןקקפתת  nns). pub 
uumםתס  "m5 ביל יב ( pppישוריב ה"נכו  

 קופל ךירצ ןיא . . קופל os : ה'כד meo 'וריע
 תויהל : ז"טד ז"יפס 'שורי pipe גוז :ד"ס תבש
 קקופה (') ו"פר תבש 'תפסות ,ןולחה וב קקופ
 (n) ד"פר םש ,ןולחה תא ןיקקופ . . ןולחה תא
 ,םיבקנה תא ןיקקופו (ח"י) ז"יפס םש ,גוז הל ןיקקופ
 ,'וכו ביבה תא pppe 00 א"יפ wy" 'פסות
 ,הרזעה תא ןיקקופ המל ('ר) ג"פס 'יחספ 'תפסות
 יפסות ,הקוקפ התוחפ תרווכ Yes ק"ב 'ילכ 'פסות
 וקקפ ח"מ Ye ^b5 ,דיסב וקקפ ד"פר תואוקמ
 'תקיספ ,טוטרמסב הקקפ ז"מ ה"פ הרפ .תפזב
 לעפ תה .('םיקוקפ ויהיש םילפס ז"טפ יתבר

"e$ןיקקפתמ ויתונוע + ג"ס  xע"ייע וניבר  pp 
 'תפסות .ה"כק תבש ןולחה קקפ קֶקַּפ םשהו ,'ד
 'ומורת 'פסות .םיתניבמ קקפה תא לטונ bw 'וריע
 הפוכמ ד"ע ה"מד ח"פ 'ומורת 'ורי ,ץצוח קקפ ז"פס
 : םשו ,רתומ ץוח וקקפ היה םא 'וכו קוקפ וניאו
 קקפה b .א"פ ק"ב : ה"כ xyn^ ,וקקיפב לטנישמ
 — [תיחולצ יפ לעמ קקפ ריבעמ ע"פ y'3 ,הלעמלו

pb (ןמ לפלפ ppע'למ  )1 C8החיתפ ןינע  
(fien, auseinanderfaltenרחשה תלפת 'פב  

 (*ו ק פ ק פ תי ש דע n2 222( לאילמג ןבר 'מגב
 קוקיפ יתלוז pipe, ^b הררשבש תוילוח לכ
 (םדוקה (yy ןניסרגרכ המיתס pipe ןל אמייקד
 יכוסב ק"פב ןניסרגדכ החיתפ קופקיפו ןולחה קקפ
 םדא ערוכשכו םיתניבמ דחא לטונו קפקפמ (ו"ט)
 תוארנו (?ויתוילוח תו ח ת מ תמ wp ףפוכו
 תומתתסמו וירוחאמ ץוחכמ תוילוחה תוחתפתמ יכ
 ."ויתועבצא ירשק רבדל אמגודו םינפבמ
 'ה ז"ואב אבוה ח"ר "פמ קתעוה כ'ע ה"יחא]*
 לעב תעדכ אלו ךורעבכ ל"צ ben ב"צ b^ הלפת

p"תנווכ יכ ז"ואבכ ל"צ ךורעבש וכרבל  wa» 
 קוקיפ ןמ ולידבהל wn קופקפ יכ (ח'ר b" י"פע)
 ה"כו המיתס ןינע הינשהו החיתפ ןינע ןושארה יכ

nosע"לב  pbהמיתפ קוקיפ לבא (קפקפ לפלפו)  

 א דש ו TEBN A 1ו רידר .נ' רק זי, aM tn» e rS ו[

 הצש

 וללהו לקמכ nbwn רמתמ וללהש ןתומכ ןשע
 ה"יחא]* .לצפמ ומכ עצפמ b^ ןאכלו ןאכל עצפמ
 לצפמ ^3! תמאב W^ :ח"כ 'מויל .ד"יר יקספבו
 עיצפמ וללה לשו ג"ונבו -- v5 ףדב ow ה"כו
 זמר ילשמ 'קליבו וללהו ס"ש י"כבכ רמול ךירצו

 - [ד'נקתת

vue) pupעצפ ןמ  ^eועצפנש הרמת ינפ  
 תנש) ןילטלטמ 'מגב הריכ 'פב (םינפב 'ייע

moאעב (א'עס ימ יציב) ןילישמ 'פד  ג"סבו (ב'ער  
 ש"רל הרמת יליעצפ 'ומ ר'ב ןועמש 'ר הינימ
 תוריפ ןסינכהש הרמת יגפ תובושתב b^ והמ
 ושענ אלו ולשב אל ןיידעו הפי הפי וקתמנו

cnnןיכסב םינשל דחא דחא ןתוא ןיעצופ  
 םויקל ןסינכמו ןשבימו ןשביל גנל ןתוא ןילעמו
 ןוניצקא ןשבייל גגל ןלעהד ןויכ ןל אריכסו
 תורגורג אלא ש"רל הצקומ ןיא ןנירמאו היתעדמ
 א"עב b^ י"שרו ה"יחא]* .דבלב ןיקומיצו
 ילבמ ךוועבכ ובתכו 'ציבב 'ופסותה והוחד רבכו
 תעלבהבו .תבשב םינשי 'פסות כ'ג יייעו והוריכזהש

 — [ע"ייע איילוצפ ן"יעה

"vB *תופסות ןינע)  Germehren B'bbגרת ' 
 ףיסומו רצפד שנא לכ (ג'כ (vet רצפה
 ,י"שריפ «y" 'וכו

 אסייפ ומכ Nyb ס'לב אָתְציִפ =) אָּתְצְּפ רע
 םיקידצה לרוג לע 'גרת oos) לרוג

 ,סייפ 153 איקידצד .אתציפ לע ('ג יה"כק יילהת)
 ,'ח .ב"ל ;ד"ל ,'ד "ירבדל י"רתב 03$ ה"יחא]*
 (SU ,'ו 'א י"הדל ^n ,ח" ;ג'ל qb ילשמל

 -- [האלהו ב"ס

 20800060 -aus םתס ר"אלב 'יפ קקָפ ₪ קפ

  (verstopfenהיכק תבש) יילכה לכ 'פב 6 ^

pa» קקפ, ייפ C ̂  ןולחה קקפ רמוא רזעילא :)«
 'פב .("ןולחה םותסל יושעה ותלוזמו דגבמ ךסמ

xw הל קקופו )32 פש) רומח 'מגב המהב המב 
 הראוצב  ^bדילותש  bipןיקילדמ המב 'פב 533

 תליתפ . nm) 4333(בימ) יילכב ח"כ 'פבו 6.ט"כ
  mneקוקפל וניקתהש 'ג לע 'גמ  Cץחרמה תא וב

^bרקיע ןיקפקפמ 2 ר"אל אוה | ידכ ולוכב שאה וב סנכיל ידכ לולח ץחרמה,  amי"שריפכ אלו  

 .חיר pb" קתעוה כי'ע (? | .יוכו רמוא א"ר ןולחה קקפ ג"ונבו ש"ארבו ף"ירבו ישוריבו יזיפו 'פאנ תוינשמב היכו )!
 קקפמ יפריא י"כב איפר תורשעמ יתפסות )5 .19 טידסב גיהר ייפמ קתעוה כ"ע )*  .קקפל תבשבו קופל יילכב גיונב (ל
 םידב תומוקמה ראשבו ןעכנימ פ"ש י"כבו ר"פרב ןוכנ ה"כ (* ,ו"וארגה תהגהכ סיקפמ ל"צו ץיקפמ ץיפקמ ג"ונב ןושאר

 .הועבצא ע"פרבו ז"ואבו טייק י"כב ה"כ (* .תוחתפתמ ז"ואב (1 .םש 'וכרבל

50* 
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wanken דונדנו טומ pip מ'למ קופ = pb 
 'פד ג'"רב an Etwas) 00/6 הליאשהבו

 ימנ אמוי לכ יכה יא Com הכוס) הברעו בלול
 ימ 'פד ג'רב )635153 יקופקפל «C ת א וחדיל
 ימ תא ("מ) (*ה"פ ב תוידעבו Cen תוכרב) ותמש

mתליטנב קפקיפש (' ךנה ןב רזעלא תא  Corr 
 (men mia G5 iy ואישה 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב
 ותמבי לע אבה פ'סב ,הב ןיקפקפמ ןיאו איה
 השא אשנש («qv» Cro nb לטבי אל 'מגב
 ^Np (2/3 m ילשמ) יאנש (*ןיקפקפתמ ויתונוע
 (ז'ס) ח"פפ ר"בב .'המ "pus pb בוט אצמ השא

 ארקיו וששאתנ ןכיא ודיב תוקפקופמ ויהש יפל
 ,'ונו (יא :חיכ יישאיב) qms ךרביו בקעי לא קחצי
 תוקפקופמ [תוכרבה] ויהש יפל (ח'ע) ט'ע 'פבו
 ךל רשא 5 יהי ons  ןאכ וששאתנ ןכיא ודיב
 לוזלז pip ןה ןינע יבורק ןלוכ "ים (יט ,גיל יישארב)
 הכופב י"שריפ ןכו ה"יחא]* ,רובישו רתיה
 תלאשנ קר הארוהה וז לבא ילוזלזל : יקופקפל םש
 "א mim הנה דונדנ ןושל ונייה הליאשה ילבו
 א'ש) הקופל שרדנ םשו 1 רומזמ שיר ט'ושב

ovoרבדב קפקפמ התאו ול רמוא התא המ (א'ל  
 קפקפת לא . . , ךיפמ ואיצוהל «bv התא ןיאו
 'רהנס 'ורי קופקיפ םשהו .'וכו רמאת לאו ךיפב
 קופית "5 הרמא DU ויה 'ירבד יקופקפ : כ'ד ב"פ

 — [תא םימד ךפוש ךילע םירמוא והי ךתקופקפ
 Knüuel, Kugelfórmiges תעקפ Nype, =) אקפ

 wulstiger Knoten) טלובכש רשקל לאשוהו
 b nui^ לש אקיפ רע C רילק יילוח) עורזה 'פב
 (ט"מ) םיעגנב י"פ םיקתנהבו .הלורגה תעבטה איה
 תרגרג לש אקיפ דעו יחל לש קרפמ ןקז והזיא
 אקיפ דעו וירחאל עפושה דוקדקה ןמ תחרקה והזיא
 ,ראוצה ירוחאמ אצויה םצע 'יפ (''מ פש) ראוצ לש
 רבתתו ^n) י'ד איש) ותקרפמ רבשתו 'גרת ב"א)
 אצוי הקיפ Canto יורוכב) וליא ןימומ 'פב ,(היתוקפ
 .("ולדוגמ אצוי רשב תכיתח pes ^5  .ולדוגמ
 אלש רע הקיפב עגונה (Geo) 7553 א'כפ עגונהב
 זעלבו הכלפ לאעמשי 'לב אקיפ 'יפ bo העריפ
 .הנריתיש םדוק העריפ אלש דע ("ו"ליצטרב

, is קש ד E Loa ted uu" Lb. hg f 1 | cx % ליי .. QR ו EET REOR A E TUNE TEM ד ROS ו קי dan. 1 4%" 
5 2 N 2 4 / 

 p DU^ ז"ואבו .ע'בשפה 'ייע דועו ש"ע 'וכרבב
 ארזיח =) רזח 'עב הארת mo תצקו ןינעה לכ ח'ר
 'כוסב 25m) פישב) m ^p ne (ש"ע ר"סש ,ג'חב
 הזמו y'« ביחרמו חתופ קפקפמ ל'זו ל'נה
 ג"פ הציב 'תפסותו .ו"טד ו"טפר now 'שוריב
 ןיקפקפמש (תועקוקבש) עקרקבש תומתוחב
 כ'פס תבש 'שוריב ה'כו 'וכו ןיריתמו ןיעיקפמו
 א"פ יליגמ 'שוריו : ג'סד ה"פ הציב 'ורי vy ז"יד

 — [א'עד

 ליעפהבו herausgehen קפנ א"לבו מ"למ pio — קפ
 ג"סב herausbringen) איצוה b^ מ"למ קיִפָה

 ךחלי תוילגרמ קיפהש הפ (:פ'ל) ;ישודיקד ק"פד
 םירקי ןהש הרות ימעט רואל איצוהש p^ רפע
 קופ C .הימ) ןיכרבמ דציכ 'פד ג"סב ,םינינפמ
 יפל ךומס ךומי יכו ר"קיוב 237 אמע המ יזח
 )^ ns ייעשי) ךשפנ בערל pem (ד'לפ) יתבשח
 רומא םירבדב ותמחנ ול ןתיל ךל ps ('ל"ר רמא
 353 — ךל ןתיל המ יל ןיאש voy ישפנ אצת ול
 הואג תעשב ןגמ קיפמה לכ Cn'o יוריע) רדה 'פד
 הסכמו ריבעמה 55, b" ודעב תורצ ןימתוחו ןירגוס
 ןמוט וילע רבגתמש תעב 'ולכ הואג תעשב ורצי
 ןושלו ודעב תורצ ןימתוחו ןירגוס רבגתי אלש ותוא
 ןנחוי m (re' ^ בויא) ורבעי םילחנ קיפאכ קיפמ
 ריבעמ וניאש 5555 רמתא קיפמ ןיאש לכ רמא
 ודגנכ םחלהל ודגנל ןגמ קיפמו והלגמ אלא והסכמו
 'ר ,םדא לש ותורכש תע איה הואגה וזו ושבכל
 וגיפהלו וריבעהל ידכ הנישב ושבכל רבס אנינח
 עקתשי אמש ןנישייח רמא ןנחוי 'רו ףידע יפט
 קסעתהל ידכ ותולגל אלא הלפתה ןמ ענמיו הנישב
 יפמ ללפתי כ"חאו וגיפהל ידכ וב אצויכו ךרדב
 יוריעב) ח"ר eB" קתעוה כ"ע ה"יחא|* = ."ףידע
 םשה mm .'וריע 'פסותב כ"ג אבוהו ('נליוו פיש

^p pubמ"לב  Caioיקופב :כ'ד ז"פ האיפ יורי  
 יקופב ג"ע ד"סד א"פ "ינעת 'שורי ,אתש שיר
 ,אנוש יקופב Ty TM ה"פ Up 'שורי ,אתבוש
 ף"לאבו אתטמש יקפב א'ע ז"יד ט"פ ב"ב 'שורי
 — [לעפה םנ (ג'שו :ל'ר (aen יקופא yy שארב

 ר"פדב A^. m) עיפדבו ט"ק י"כב ןוכנ היכ (5  .המל יתעדי אלו דחוימ 'ע ליחתמ qo ע"פרב (? | .יול vw ג"ונב (+

 .ןוכנ m n הדוהי יר קרפב מ"אפדבו קרפב קר ליסאבו 'ציניוו יזיפ יפדבו ריפדב ה"כ (5  .בלולב דע i73 ןמ טמשנ
 .שיימו 4 הרעה ^n) ,גיח) םגד עיייעו qun מ"אפדבו דנה ביה ייכבו 5owm יזיפ רייפדבו ט"ק י"כבו ו"ופדב היכ )5

 ה'כו ('* .ןאכ ול וששואתנ ןכיהו ג"ונב (* «jw pp yy ןימתסנ ייישריפו ןיקקפתמ ג"ונב (5  .םידי mnes תוידעב ('
 יצמא רילמ 614606210 טייאלב )!! .הריתי עבצא ןיעכ ייפ (: חיק ףד) N^ י"כ ץבוקב היימגר ייפבו ש"ע י"שריפב

wm Wirtel, vertieula, vertieilliumק"העב ל"טריו  sy102 »3 סעלרעפ יייעו שוכ יפ עיייעו שכ . 

 ש
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 -kugel רודככ :buy טלובו ףדוע רשב תכיתחל
fórmiger Wulstד"לק "לוח ןינעה הזמו  : "yii 

 ,ב"כ 'ורוכב ר"פס 'יעגנ 'תפסות י"מו ט"מ י"פ

y immןיקיפ ץובקהו ךורעב ליעל  y'"yלעב  
 הקיפהו א"פר bus" 'תפסות .'ב (nb 'עו הקיפ
 ןורחאה ןכ ע"ייע ןיקיפ ןיקיפ ד"יפ ר'קיו ,עצמאב

Qr m)תוקיפב ג"יפר 'ולהא 'תפסות נ'לבו  
 y" ןופפלמ לש רותפכה ארקנ ןכו .ןבלמ ע"ייע

 ש"רב אבוהו הנותחתה הקיפ .ב"פס 'יצקוע 'תפסות
 D T'y iy^ ג"פ 'כוס 'שוריבו ה"מ ב"פ 'יצקוע
 — :אקיפ רמא אלוקח רב קחצי 'ר + . . ותמטיפ
 'עב וניבר pi" 'יג y" : ז"מק תבש אקיפ ןינעבו
 אתוקפא ע'ייע םוגרתבש אתוקפ ןינעבו — םלפ

aem)ן — [(הילר  

 'תפסות Zittern, Wanken) מ"לב קיפ ומכ) הקיִּפ *
 תיועל ןיתיעבמ 'פריא י"כב CD ז"פס תבש

 ד"נרתת ^ 'תסא 'קלי .הקופלו תוועל ג"ונבו הקיפלו
 pow לש ונוממב הקיפ ןיסינכמ bn שרדמה םשב

DU) np *(איפק ,ביח) הקיפ רב ע"ייע (יטרפ  
 'פ ר"להק אקפד אתרעמב םוקמ םש דועו

senיאתקפ ע"ייע דועו ץמוג  

 -be החגשהו ןויעו רוקבו הריכז uy מ'למ) דפ
denken, auf- besuchenלאשוה ל"זר לצאו  

 שירבו (א"מ (W5 תוידע שירב eiwohnen) הנועל
 הקידב b^ הדיקפל הדיקפמ cw ללה 0« הדנ
 DM" אממ הנושאר םעפה pb וב עגנש רבד לכ
 )5^4( 'יעגנב ה"פבו 02 תוידעב ה"פב ,הברה םימימ
 רעש והזיא אמטמ לאללהמ ןב היבקע הדוקפ רעש
 הכלהו ןבל רעש הבו תרהב ול התיהש ימ הדוקפ
 C ^21 mim ומוקמב ןבל רעיש חינהו תרהבה
 'דהנפ הדיקפ תעשמ םראב (nin המשנ יתמיאמ
 אלא רצונ דלווה ןיאש הלעבמ הדקפנש b^ (:איצ
 הרמש ךתדקפו יי ," 3"( ביתכו םוי 'מ ףופל
 רמוש חור הדיקפ תעשמו המשנ וז חורהו יחור
 הייחא]* DUJ 'עבו רצי 'עב ny qun" תא

"pP — (yp pps — wp זצש 

 יתפסות בייימ זייפ 555(. ('ם* תב ילעב ילכ לכב

 הלודג הקיפכ ןרועיש ןמשו ןיי תודונ bs) מיב יילכ
 6 ןבור לש שוכ mb (ns Ub) ףוסב .ןהלש
 לש רוע הקיפה לע אלו שוכה לע אל הזי אל
 תוכתמ ילכב .רוביח תוקיפל רבוחמ אוהש הסירע
 .אמטמ ע'ר תכתמ לש אקיפ 6"( 'ילכב א"יפ
 האמוטהב םתה ןנת 6272 המהב חקולה'פב תורוכבב
 רבקה תחיתפ םילפנל ps (ד"מ) תוליהאב 'ז C קרפ
 בר רמא אקיפכ יאמ אקיפכ שאר ולינעיש דע
 Cp יבר רמא רמצ לש אקיפכ 33 רמ א אנוה
 pa אתא יכ יתש לש nns יתעמש תוקיפ 'ג
 ap לשכ המהב לש יתש לשכ השא לש השריפ

v3הקיפכ ורועיש םימעה ץראמו סרפה תיבמ אבה  
 ונשיו ןיפוצרמה omms אוהש ןיאקס לש הלודנ
 הקיפ b^ תימחלה תיבחה תפוגמ לש ןוילעה דצב
 ותואו ("שוכ יפ 'עב יתשריפ רשאכ רודכ ומכ אוה
 הלודגןיאקפ לש אקיפו ןטק יתשה תווטל יושעש
 ץראו דבוכ רתוי ןיכירצו .pay קשה יטוחש ןלוכמ
 אקיפכ ורועישד ןויכו ימד סרפה תיבכ םימעה
 הרועשכ םצע רפע ותואב שי אמש ןנישייח הלודנ

^pארקנה םוקמב ןישענש תוימחלה  m3םחל  
 רצקה תיבחה תפוגמ לש ןוילעה דצב רועיש ותואו
 ן"יע תואו העקפ ומכ b^ ב'א) — 6 הלעמ לש
 ןכו nns .(רודכ הלמה pim תעלבומ

somרודכ דחי  opלכב תעקפ " "bד"מ  ^p) 
i'mאבובו תימראב [אתרבק ל"צ] (אתרובק) תעקפ  

 תביתו Knüuel y ע"ל אוהו הבוכ ל"צו כ"ע תייטב
 ל"צ ב"י ^ יילכל ג"הר 'יפב 3'5 'יאדכו אתרובק
 הקיפ איה איהו תעקפ ס"לב ארבק 'יפו אתרבק

i^mםילכב ג"הר 'יפבו 'ה עקפ 'עב 'יאדכו תעלבומ  
"y bran r^pכ'נ  ym ^pא"יפ ^555  vbהזו  

nbתפסותב שרופמש ' "bns35 'ורוכבו ח"פס  
 הקיפכ (ד'מ זיפ יולהא) הקיפכ שאר וליגעיש רע
 ןנבר 'לב הסיס אוה אוה שוכ לש הקיפו רמצ לש
 תכתמ לש הקיפ .ח"מ i^n הרפל im "b "ייע
 i'm ^b Yb s^p ^b5 א"פר מ"ב ^55 'תפסות
 לאשוה דועו quin לכ ש"ע למג bw nen ןימכ

 סיטב וייופדב (5 .ןרוכ ם'טב ליזאבו ו"ופדב לבא יג שב sys הייכו (wvp vl 'מאו ריפרב ה"כ (5  ,מ"'אפדב «p היכ (1
 ע"ל כ"ג איבה אוהו ח"ר ייפ רחא ררגנ יכ יתחכוה םשו (* ?on ר"א ימיד יר אתא יכ ג"ונב )5 .ייל ונינפל (+ .תשרפ
 דע CY ףד ילייגנא ייכ ץבוקב) ל"זו הפי «sn רדסב םש קרו הימגרל ךייש הז לכ f) .ךרעה הז שארב ייאדכו אכלפ
 הקיפכ ד"מד w^ רמצ לש תויעקפכ לודג ושאר אהישו vob ףוצרפו ותרוצ הרומג אהתש ימולכ הקיפכ לוגע ושאר אהיש
 הבקנב הארנכ לוגע qno uy הקיפ ךותמ הקיפ לודג ברע לשו ןטק יתש לש ןיסיסה תא הילע ךורכל תוליחתמ םישנהש ןבאכ
 סרפה תיבכ םימעה ץראמו סרפה תיב לש עקרק אבה שוג ןיבע ןה קשה יטוחש ןיאקפ לש הלודג תיעקפ הלודג הקיפ
 רצקה תיבח תפוגמ לש ןוילעה דצב רועיש ותוא ונשיו הרועשכ םצע רפע וב שי אמש הלודג הקיפכ ורועישד ןויכ ימד

 .תוידעל ץנאש תפסותב n'3i(8 ,יוכו אוה םוקמ םחל mas ןישועש תוימחלה הלודג הקיפכ wn הלעמ לש



G'yo 275) y^ ('a102לש רפוש  n'5ןיחקפמ ןיא  
voyתוליהאב 00«( ז"טפ ןילטלטמה 553 .לגה תא  

 א"ו 'פד ג'וב .ועמדב לכוא וניא לגב חקפמה
 שפג חוקיפל ןיינמ +בילק תנש איבה אל םא רמוא
 ןירקוע ןיא 'פב תבש תפסותב .תבשה תא החודש

vu Ouיפוי  pioחוקיפל  wb)הכלהב .'וכו  
 (wb חוקיפ ןיחקפמ «pn ר"א (C7 'ובותכד 'מק
 'רהנפ) תרתחמב אבה 'מגב WD" ןב 'פב .תבשב

cvyתבשב לגה תא וילע חקפל אלא הכרצנ אל . 
nyריחב ןדיע 'גרת ('ה ,'ג תלהק) םינבא ךילשהל  

 החיתפ חקפ b^ ה"יחא]* — .ןינבא vus אחקפל
 :נ'ק תבש ,וחקפמ ^j :ב"י ב'ב בלו םיניע טרפכו

sopהלכה יקפע לע חקפל םוהתה לע ןיכישחמ  
 ר"ע ה"ד נ"פר תוכרב 'וריב היכו תמה יקסיע לעו
 ,םיבר יקסע לע חקפל .'ה 'ובותכ .החגשה ןינע 'יפ
 pw ;הלכ יקסיע לע חקפל 0 t^p תבש 'תפסות
 ,ד"י בויא 'גרת .תושפנ קפס לע ןיחקפמ (ז"ש ו"טפ
 םש לעפתאבו ; 'ח ,ו'מק יילהתל ;ט"י ,ז"כ ;'ג
 איצוהל ידכ לגה תחיתפ הליאשהב my mb ,ו"ע
 ליעל y" לג רושיקב אבו ותויחהלו רואל םדאה
 טשפומה םשה תארוהב שפנ רושיקבו : ו"ט "ובותכו
 Lobenserhaltung שפנ תיחמ b^ £53 ַחּוקפ
 ז"פס 'דהנס יורי ,ה"פ 'מוי ^5 :ו"מ sn 'ובותכ
 ואותהו .6% ט"פס תבש 'תפסות ג"ע ו"כד

son npoוא ויניעש ימ  visר"מש תוחותפ  
 חקפ i^p: תומבי ^« אמוסו חקפל לשמ ו"לפ
 ,תחקפה לעב npe םש ,השרחתנו תחקפ אשנש
 םש yy" תוחקפ תויחא יתש , . ןיחקפ ןיחא ינש םש
 ג"ע ח"מד ז'פר "יטיג v^ האלהו p^ ,האלהו .י"ק
 שיש תחקיפ .ז"מד ה"פ םשו , שרחתנו npo היה
 .ג"יק תומבי לעפתנ vom תשרח וכפהו תער הל
 וחתפנש b ^p^ דועו .'וכו שרחה חקפתנ האלהו
 Y"  ,ג'נק תבש יקבו םכח wen לכשה ןיע ול
 'שורי ,ןישפט וכפה ןיחקפ vy ו"טד ז"טפ תבש
 me תובותכ ,תחקיפ השא ג'ע ה"ד ב"פס תבש
 , חקיפ היהש ךלמה ותוא ד"פ ר"קיו ,אוה חקיפ יא
 םירזממ לש jm ^ הכלה ו"טפ םירפוס תכסמ

 c [ןיחקיפ

 X "bb» אתיקפ ס"לב nope pepe =) טקפ
 'פב Bodensatz) םירמש faex ר"למ חף

 וילע לבקמ חקול 6: 'מ) ןמש היה םא 'מגב ריקפמה
 רוכע jew ^b םיטקפ אלב םירמש הצחמו גול

  -- Upsטקפ )=  Pipeפּקטִים(  - 898

d VERור ו 2 יד. 4 זו יי  

 חצש

 ב'מפ יתבר 'תקיספב W^ הדיקפל תונוש תוארוהו
 טוקיל לש הריקפ שי . . , הכרבל הדיקפל שי
 הדיקפ שיו . . הלואג לש הריקפ שי . , תומצע
 הנורחא הארוהבו םינב לש הדיקפ שיו הנמא לש
 יב תתנ יתמיאמ (ל"נה בוי ךתדקפו ד"לפ ר'בב
 ב"עס ב"ס תומבי לקב ןכו .ינתרקפהשמ המשנ
 הדקופ וניאו םימש תארי איהש ותשאב עדויה לכ
 תא דוקפל םדא בייח 'וכו רמאנש אטוח ארקנ
 ע"ייע דועו ,'וכו ךרדל אצוי אוהש העשב ותשא
 y" .ט"לכ יוויצו הרימש ונינעש nb . דיקפת
 : ח"מ םש ,אבא ינדקפ אלש העובש as 'ועובש
 יחא ינדקפ אלש יל המו אבא ינדקפ אלש יל המ

ynלעפאב ןכו .ב"עס 'כ מ"בי"שר  vתוכרב  
 'תקיספ' ,הירומא ןדבאל spen 'ר ג'ע ז'ד ד"פ
 והיירבחל דקפמ הוה אריעז 'ר imup דצ 5"

mהיתיב וג דיקפמ הוה תדלל תע 'פ ר'להק , 
 :'נ "טיג התימ תמחמ יווצ b^ אתדקפ םשהו
 : ו"מד א"פ 'ילקש 'ורי לאה ny דועו npo רטש
 לע רבעד ^C י'ל (mor םידוקפה לע רבועה
 הרימש b^ הָּדַקִּפ מ"לכ nmpe םשהו ןתי איָיְדּוקיִפ
 י"שר p" מ'לב דקפנ ןושלמ mx pus דועו
 b מ"ב דיקפה לי עפה ב לעפהו א'ער ז"צ 'דהנס
 ,ו"ל םש לעפא .האלהו a5 םשו דיקפמה א"מ
 : ג'ל ייחספ ליעפ ינוניב .והנידקפא . + . ידקפמ
 'גרתבו .דיקפ דקפימ :o תותירכ ,ידיקפ דקפימ

byesתקתעהל םימעפ הברה לעפתאבו  "y ms 
 'גרת 'ייע p'b5 siye םשהו .יוועלל ר"תמע
 םשה דועו ^i ג" ;'ח ," ;ג'כ ,'ו ;'א ,'ב ילשמ
 ("AUS mp ןודקפה 'גרת Aufbewahrtes אנודקּפ

 qmpen תעובש : ו"ל 'ועובש ןודקפ מ"לב ןכו 02
 DN אבה ע"ייע ג'צפר v3 ,האלהו ז"ל םש

nnmייטפוש 'וחנתב : ב"ל ה"ר הליאשהב  "b 
 תומבי םש ה"ר תונודקפ ץובקהו ח"פ ר"דמב ב"י

 — [ז"מפ יתבר 'קיספ ג"צפר ר"ב .ט'ק

vos win שירב voi q'u pe vv» ןודקּפ 
Gemןודקופ אלא ןודקפ הימש ואל . 

 יתשב םשו D'NbT דע ע"פדבו י"כב ה"כ ה"יחא]*

 פרוג י"שרל סחוימה לבא ר'בב ונינפלכ תובית
— [bw כ"מב '"y p" קופ 

Dpהחיתפ ןינע מ"למ)  üfnenתחיתפ ל"זרדבו  
 ('ינפב 'ייעו םינבאה רוזיפו תריתס ונייהו לגה

 .לגב חקפמה ןמ ץוח «Ce השאה 'פב "יחספכ

 .ךורע י"כב הייכ ('
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 yb ומכ עקפ ,חצפ ונייה חקפ 15( לצפ ומכ לקפ יכ

 ליצפימ . , אנתיכ : א"ע אמויב אתיאדכו (ותלוזו

yyאבה ע"ייע תלקוקפ ןינעה הזמו לצפ  [rris — 

 nbpbipe ןמ עוטק אָתְלְקוקְפ nbpipe, — ('לקקפ
 רבוחמה רבד b bb^ = לֶקָּפ לעפמ

 ר"בב Sichverzweigendes) הנאו הנא לצפתמו
 השנש השנה דיג jus ארקנ nob (ח"עפ) ט"עפ
 אדיגד אתלקוקפ אדה רמא אנוה 'ו ומוקמ תא
 "ירמאדכ b^ רוסיא וב וגהנ םישודק לארשיו אירש
 um ןריסא רסימ ולש תונקונקו 6ב'צ יילוח)
 ףד ילגנא ייכ ץבוקב) ה"מגר b^ תונקונקו ה"יחא]*

pea Geneןישרפתמש ןיקד  qbךליא דיגה  
 p" ר"בארו ,(תולקוקנע qw cu y» s'y ךליאו
 תאצוהב) 4^ 'שרפ 1^ קרפ הבדנד ארקיו ארפסב
 יג 'קי) םילפכה לע רשא On רצ סייוו םכחה ברה

 תולקוקפ ןושל : תולקוקפה pow בלחה הז +"
 אוהש רבד לכ תויול קוקפ תולמ יתשמ אוה בכרומ
 תולקוקפ ירק 'ומוקמ השלש םינשל לצפתמו רבוחמ
 אתלקוקפ יאה השנה דיג ןינעב ר"בב "א יכהו
 הילאה ובלח ^b קרפ ארפסב bun כ"ע 'וכו אדיגד
 paw בלחה הז הילאל ךומסה .בלחה תא איבהל
 paw בלה 'יגה ט"פס 'ילוח :תפסותבו ,תולקוקפה
 םרוק) לקקפ 'עבו תפובילק y'"y mp תורקוקפ
 אלו דחוימ 'עב ארפיסד הז וניבר איבה (רקפ יע
 — [ךרעה הזד אתלקוקפ אוה אוה יכ המל יתעדי

Cadהלייקיפ  E)יוסכ 450006 י"למ הלייפיק  

 הציב Kopfbedeckung) שארה

 הלייקיפ אחור חרפא (.ג'סד היפ) ארתב אקרפ יוריד

 ,שאר לש ןירסו תפנצמ י"לב 'יפ הילדק לע

(Buntgewirktes הספק י"למ) ןוטלקופ "ex 
 המקר ךשיבלאו יתבר 'כיא שיר

 השעמ המקר י"לב p^ ןוטקלפ ןוטלקופ סליקע 'גרת
 — [ש"מו טקלפ ע"ייעו ה"יחא|* — .בשוח

 'ול qux א"י D^ אראו ןשיה 'מוחנת אינולקפ *
 .ל"ומה nm איקנולפ

Dpbע"למ)  ^b (Eםתפ  (erstopfenונדמליב  
 עקת Cn יגיכ 53( םעלב יפב רבד 'ה םשיו

pw" םעלב לא םיהלא רקיו .('המקפו vea 

 םקפ — Üpe Pape') — טקפ | טצש

 יל 0
^ 

 onm" היומש ךא .('םירמשה ןמ הלעמל אוהש
 — אהייטקפו אהיידרוד םרב ומונרת CB ,'היע
 םירמש ה"יחא]* = ,(רכועמ pts ןמש b" ב'א)
 'פ וניזאה ירפסב שרופמ CÓ ,ה"כ ייעשי) םיקקזמ
 ר"תסא ,םיטקיפ אלא םולכ ןהב ןיאש םירמש ר"כש
 םילידנקב םיטקפ ןמש ונתי אמש שלש תנשב 'פ

C3וכו ינטקיפב רכומה ה"פר 3'3 'תפסותבו '. 
 — rns] אבה ע"ייע לעפה ונממו

"y ^b) OD 1אלו רבע ורוש'גרת (םינפב  
 אלו ןיטבמ הירות א"י .'ד בויא) לעני

 ש"ע ה"יחא]* ,זפמקפא 'עב ואיבה זטקפי

 'עמ רזגנ כ"או ןטקפי an^ כ'ג iva ל"ר ,א"חב
 — 3x1] רועכ השענש ערזל לאשוהו ^m םדוקה

 .'ב ןסקפ ע"ייע ס"ט ןינטקפ *

 -ab ףלק ומכ וניבר תערלו לצפ ומכ (p^ לקּפ
(chülenםילצבה "מ א'פ) תורשעמב ק"פב  

 .('המירע ד י מ ע v מ לקפמ וניא םאו לקפישמ
 לקפלו ןיזוגאב קרפל ליחתה 072 ןיצקועב ינש 'פב
 םיפלקה ריסישמ לקפישמ b^ .רוביח וניא םילצבב
 ןישרפמ שיו Cmn דחא ףלקלו לקפלו ןהילעמ
 םישארהו םיתאמ וא האמ דחיב ןהלש ןילע ןיעיקפמ
 .[nns ,שביל ןתוא ןילותו הטמל ןייולת
 . . לקפלו (ומצע םשב) כ'ג b^ ןיצקועב ש"רהו
 ןכ ייא תורשעמב ס"ש י"כבו ףלקל ומכ לקפישמ
 הארנו לפקמ וגיא םאו . , ולפקישמ [x^ תמאב

 — [ףלקמ וניא םאו , + ופלקישמ ל'צש

 ,fasciculus 96 יורו bm" אלקופ =) לקפ
 יאמש תיב 'מכב דיה לכ 'פב Gündel) הדונא

 ןילוקפ b^ אמהנד ןילוקפ yl ןאמ (א'עס ^D הדנ)
 ךרוצל ןילוקפ תונקל הצור ימ רמולכ יקנ ןתשפ
 היקנ 'לב 6 שימשת ונייה אמהנ שימשת תקידב
 אוה רשא םחלה םא יכ (ו טיל יישארב) "יתכרכ
 תומש לועבג התשפהו CO י"רת ב"א) — לכוא
 ילואו הדוגא י"לב 'יפ ןילקופ דבע אנתכו (איל ייט
 p^ י"שרו (nons ,(םדקש ךרעה הז ןינעמ
 שארב ףלאבו 6008 צ"לב ןוטוק +: ןילקופ הדנב
 תוכרב ילוקפ ראותהו .א"לר ,א"ח ע"ייע ןילקפא
 ןירוקש ןפג רמצ רכומ י"שריפו : ז"י nou : ח"כ
 רמוא יתייה י"שרו ךורעה שוריפ ילולו כ"ע ןוטוק

 ייפבו סיש vi33 ה"כו (* .םיטקפ w^5 םיטפ nen )* .םירמשל ךומסה רוכע ןמש םיטקפ מ'יטשב אבוה ד"בארה ייפ ןכו ('

 pb ע'יפרבו י"כב ה"כ )5  ,דעס יעו nnb yy (5 wy ןיצקועב ג"הר *)'cbi n  .דימעיש דע גזונבו ג"הר
 Mb ^p קלב jn ימוחנתב היכו ma רמסמ עבוקש םדאכ ומקפו ויפ תא' םקעש ייגה 3^ p" קלב ימוחנתב ('

 .(ט"לר ,ד"ח) סוגילכ y'"y  רועו
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 «by תעלות יא תעלות ל"ת סקיפ לוכי )0 יד"
 סקפ b^ דועו Dp'b. ע"ייע 'וכו םיעבצה jb דחא
 ל"נה תבש vb תא םקופ והזו ףפכו םקע ע"לב
 הנוכב ב"רו .וראוצ תא סקופו ח"יפס 'תפסותבו
 י"שרו חתופ ךורעה b" םעטמ תקשופ in" הנשמ

^bש"ע א"עב  vo "yrתבש ילה ז"ואה  n'y "D 
 rYb]— דצ תבש ךורע דומלב y ךורעה םשב ג'קס

  DPDםשהמ)  /Dp'bי"למ אסוקיפ  máxocוא ₪66
 לצא לאשוהו nui רעשו רמצ (ןירקפ עיייע)

 Hürchen, Züserchen) םיחמצ nrw רעשל ל'זר
 ןיעולדהו ןיאושקה (הימ אי תורשעמ שירב
 וזו המירע דימעישמ סקפמ וניא םאו ופקפישמ
 'פבו G'yb ג") הציבד ק"פד ג'סב הררגב הנשמה
 cn'b טיב) ןילכוא ולאו 'מגב ןילעופה תא רכושה
 ןיאושקב רשעמל ונרוג והזיא ארטוז ch ביתמ
 ןהלש סקיפ לטנישמ יסא ר"א וסקפישמ ןיעולדבו
 p^ תיבב וסקפישמ אל (* הדשב וסקפישמ ואל יאמ
 םהב חמוצה רעשה וסקפישמ ןיעולידהו ןיאושיקה
 תארקנ הרישנ התואו רשונ ןילדגתמשכו הצונ ומכ
 תורשעמב צ"מב י"רהמ 'יפ ןכו ה"יחא]* — .סוקפ

 לדגה mb סקיפ b" מ"בב י"שרו (ומצע םשב)
 שולתב beu ww ןמז רחאלו וב קובדו ושארב
 . < . והייסוקיפל רמגד דע םש «b'23 na כ"ע
 ,מ"מד א'פ 'ורשעמ 'שוריבו והייסוקיפ ילוחתא יכמ
 לעפהו .היסוסקפ םירי יד ןמ : וסקפישמ שרופמ
 ץקיפ 'פריא י"כב 'יא א"פר 'ורשעמ 'תפסותבו סקיפ

5^n53 טעמ םדוק םש ןכו ,סקפ 'ב י'כה 'יגכ " 
 י'בה "ג יפכ :ג" הציב ,םקפמו ל'צ קקפמו
 תא ןיסקפמ אינת nav יבג (ומוקמב DD ס"ש
 אחסונה כ"ג ואיבה ה"ארהו יריאמהו תבשב ןיעולדה
 'נליוו "שב ח"ר 'יפבו ןנילכאו ןניסקפמ ps אהו
 — .[ןנילכאו ןיסיקפמ ps אהו ל ע פ א ב סרוג

 סקיפה לעב Fleisehgewüchse) םקיִּפ =) סקפ

 'עב 'יפ רבכו ןקיפה לעב א"ם (.ה'מ תורוכב)
nes6 . 

 לדגממ (לאננח לדנמל יטרפ םש Dp =) םקפ
 ןכו פוקפ לדגממ 'גרת 075 «ae 00( לאננח

 «p ה"יחא]* C 0 הירכזב לאננח לדגמ
 (mu םיחלסכ ראובמ ז"לפ ר"בב יכ המוא םש

 -- [םיפוקפ 0" ^

(DipB — סקפ — pb | n 

 סונילכ ןתונש םדאכ D" תא םקופ היה ויפב רבד
 C הקקופו המהבה יפב

 Dy רובחבו Haar 5610016 9 עלמ 5^5( םקּפ
 '53 ,Schminke) 10008, 6% י"למ לחכ

 'מגב ,תסקופה ןכו תלדוגה ןכו Cv תבש) עינצמה
 'פב .הנוב םושמ תסקופו תלדוג (א'ער ה"צ םש)
 הודהו Co םש השא האצוי 'טגב השא המב
 אלשו לוחכת אלש ורמא םינושארה םינקז התדנב
 היטישכת השא השועו 'מגב ןיקשמב ק"פב .סוקפת
 C תסקופו תלחוכ םישנ יטישכת ולא ר"ת 6 יט קימ)
 6 'כ) ותמ תא רבוקה 'טגב ןיחלגמ ולא 'פב .'וכו
 וא von תמש ימ (CU 'ובותכד אמק הכלהבו
 תלחוכ תויהל ותשא תא ףוכל יאשר וניא ותומח
 .ןאכלו ןאכל הרעש תקלחמ תסקופ b" תסקופו

B B3מגב ךישחהש ' Q5 ps6 הנק הבש)  
 הציברמ הארמה הטעלה איה וזיאו הארמה איה וזיא
 תחא n33 םימו ןינישרכ הליכאמו היפ תא סקופו

nme ^bתסקופ ןוגכ היפ תא  Üב"א) —  ^p 
 ןיפיימו ןימידאמ וב DD וא בשע pn om י"לב
 םג תסקופו תלחוכ ןינע הזמו םהינפ תא םישנה
 ןינעמו תרופסתו קרפמב רעשה ןוקת 1m י"לב סקפ
 לע ג'ו תנוכ ה"יחא]* opi תלדוג הז

"wbינוי " ^mלעפהו ךרעה תלחתב 'מושרה  wes 
;sehminken quxóoי"לל ןויכ רעשה ןוקת ןינעבו  

"mה6%₪  pecto,קרוס  kümmenהארוהה וזלו  
 'מושרה ע"למ b^ ילצא רורב רתוי הנווחאה
 דוקדקל תויולתה תוועשה ןקת ע"לב סקפ יכ

nenזעול  p'npן"לטייש ב'נש  = scheiteln. 
^b»סחוימב 'יא ןאכלו ןאכל רעש תקלחמ ךורעה  

 ארוניטרבו ם"במרהל מ"יפב ןכו :'ט ק"מל י"שרל
 איבהל ךיראה אוהו סקפ y ע'בשפהבו ש"ע תבשב
 םינושארה 'יפ םע םדדצו םירזופמה י"שר ישוריפ
 תסקופ b^" ב"'עס ד"'צ תבשב ס"שה nim ה"שע
 nia םושמ תסקופ ב"ער ה"צ םשו הווט םושמ
 י"שרבש יתוברמ שיכ אוהו ל"נה ע"למ כ'ג רזג

DUשוריב לבא .תסקופה ןכו ה"ד : ד'צ ' now 
 העבוצ םושמ תבייח תסקופ b^ ר"ע ב"יד י"פס
 הארוהה וזב חרכומ ןכו ;90xo י"ל לע ונוויכש ירה
 ךורעב ל"נה תומוקמב לחכ לעפה םע רושקב דימת
 .ש"ע ז"פר םירדנ 'תפסותו ג"פד ג'פ ק"מ 'שוריבו
 ירקיו) ינשו א"פר ערוצמ ארפסב סקיפ םשהו

 YD תא םקופ היבקה ךכ הצריש ןכיהל חמקופו המהב יפב [סונילכ ל"צו] (סובלכ) ןתנש םדאכ גיי D" םש 'מוחנתב ('
 מ"אפר דע עיפרבו י"כב היכ )? ,תקסופ ר'יטב ו"ופדב לבא רייפדבו ייכב ןוכנ היכ )* .סונילכ עזייעו ביפ ר"רמבב היכו
 .חיטק vna הקיפ לעב y yu יייעו (* ,הרשב ' י 8 א ם"שב atem b סיש י"כב היכו (* .החיתפ ייפ מ"למו תקשופ םשו
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- LEXICON 
vocabula et res, quae in libris 

TARGUMIOIS, TALHUDIGIS ET MIDRASCHICIS 
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 physieum ad contextum Aruchinum adjuneta. 

Praelaudatum opus ex disciplinis contextus Aruchini Venetiis (anno 1531) 

editi et typis mandatorum optimi ita ex hujus cum editione principis 

(ante 1480), nec non cum septem Aruchinis veteribus manuscriptis 

bono cum animo facta comparatione corrigit, explet, critice illustrat et edit. 

Dr. Alexander Kol, 
Rabbinus Congregationis ,Ahawath Chessed^ in New-York (America). 

TOMUS SEXTUS. 

Auetoris, cui caes. scientiarum Academia Vindobonensis subvenit, 

impensis typis mandatum. 

GEO O T3H-- 

VIENNAE 1890. 
Im Selbstverlage des Verfassers. 

Buehdruekerei von A. Fanto in Wien, IX., Rógergasse 9. 
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 'עב וניבר b w'3^ י"רהמ יניעמו ויניעמ םלענו
 2-5 ע"לל ןויכ רדמלא inm וניבר ש"מו .'א עקפ

 — bns] יבגר לע שוריפ אוהו בגר
 ,Knàuel הדוגא b^ תעקפ ומכ עיקֶפ — עקפ

 המהב 35b" רימע יעיקפ ןיריתמ (61
 יעיקפ, א"פ ,6ג) ףכ 'עב ונשריפ רבכ Gn'»p תבש)
 'ג ןיפכ עיקפכ mmus 'ב ןיעיק 0 תודוגא רימע
 לזוגה 'מגב ליכאמו bran 'פב .(*"ףכב תורונא
 6 רימע עיקפ יל טישוה pis ל"א (.ז"'ק (po הדש
 יאשר (:'צ מ"כ) םילעופה תא רכושה bm) .הז
 ידכ המהבה ינפל רימע עיקפ ריתהל תיבה לעב

sovתפסותכו ה"יחא]* | ,השידה ןמ לכאת ' 
 רימע עיקפ הליכאהל רכושה יאשרו ח"פר ט'ב
 י"שריפו .השד איהש העשב הברה לכאת sov ידכ
 ןידגואש םילבש לש ןישק ןיעיקפ ט'בו תבשב
 אוהש .ל"נה ח'ר 'יפכ ןוכנהו רשק b^ ק'בבו 'וכו
 ךכיט א"פר הכוס 'תפסות nos ונייהו תעקפ ומכ

 -- [רימע יעיקפבו ןילבחב
 עקב = עקפ jb ליעפ ינוניב אוהו yb =) עקפ

"bב 'פד ג"רב (םיקרס השועש העוצרה , 
CU» vsאלו  myהנוממה ןמ הקולש אלא  

 Cine ('הדוהי בר רמא עיקפ יאמ עיקפב
semאקרטמ  sem,יולת (6ליתפמ לבח ןימכ  

 הנוממה 'יפו הב ןיכמ ד"יבש העוצרה ןוגכ לקמב
 ייבא bs (""עיקפה mas mono הנוממה עיקפב
 (' יבב ןב (א"מ) יילקשב ה"פב ןנתד אה *C (םש אמוי)
 ה"יחא]|* | .אדגנ עיקפ יאמ עיקפה לע הנוממ
 "ילו אוה  רתוימו 'וכו עיקפ יאמ א גי מ א ג"ונב
 הושהש השק ייבא לש שוריפ הז יפכו ס"ש י"כב
 עיקפ ב הנומטה jb הקול םע העיקפה by הנוממ
 'יפ ןורחאהו D לע הנוממה p^ ןושארה יכ
 p^ ל"נו העוצרב האכה ידי לע הנוממה ןמ הקלנה
 השועש העוצרה איה ךועה שארב רומאכ עיקפ
 תועוצרל השארב תקספמ י"שריפלו רשבב םיקרס
 היאר ליעפ ןינבו הישיר קיספד nt ש"ע תוקד
 «y'"y Gro rb mu עיקפ m3 ןינעבו -- וירבדל

,3'n3ש"מו 'פ ] — 
 םיטוחה ןיכתוחו ןיערוק ^55 yps ומכ 'יפ) עקָּפ

 .einen Docht drehen Pi) תריזשל

(N3D"bB =( ןֶמְסְּפ 
 רקב pecus ר"ל םש by ילוא sop'pb ₪ ןסקּפ

 יעיפצ ונייהו vom Vieh pecuinus ראותהו

 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב Rinderexcrement) רקב

 אנסיקפר ינאמ והנה ןבז )! קחצי בר 625 זיע) תודונ
 םילכ b^ ועקפ אשמשב והניתחא אימ והנלמ
 י"כב ה"יחא]* | .רקב יעיפצמו המדאמ ןייושע
 6: יכ ףר ילייגנא ייכ ץבוקב) ח'ר 'יפבו ןימסקופד ס"ש
 ןהו זרא «y ילכ רמואש co שי 'יפו אנסוקפד
 אנסוקפב םיקבודמ םילכ רמואש b wn^ רושאת
 ל"צו D'b ילוא ךלא תניתו y qos ברע 'לנו
 יעיפצ י"שריפ ןכו רקב יעיפצ .)=-כ ע'לב לכו
 יה יצוה) siam s" תמאב ה'כו ךללא ל"צ וארקב
 חמצ לש Yu | ע'לב אוהו 3 רצ r5 "0 יבכרה

JJםילכ וב עובצל ןיכררש ] 
 D'53 buxus 650 "m bo ןוניסקמ =) ןסקפ

 ר"בב y'53 *-כ,  Buchsbeum) ןוניסקופ
 )0^ ואימ "yo" רושאת "Ob» pb ['פ] ו"מפ
 רושאת ומש ארקנ המל [ןוניסקופ ל"צו] (ןינוסקפו
 ונדמליב ונשי ןכו םיזרא ינימ לכמ רשואמ אוהש
 -- (2('מ "ספ המורת inim המוות יל חקיו 'פ

p xmלובי אל והלע רשא זרא ץע ןימ י"לב  
 עורכשא ארקנה אוה ילואו Dun תרוצ ול שיו
 אלא ילוא קו אל הייחא]* ,(הנשמ 'לב
 ר"יש א'ח עורכשא ע"ייע ס"לב ה"כו אוה רורב

yתובותכ 'שוריבו .ש"מו עשריפ  reDא"לד  
TYהניסקיפ  ym "bmיסקיפ א"מ ב"פ 'יעגנל  

 רדאלו זעול pun — ש"מו ערכשא ע"יעו ןיב
 — Hollunder] אוה אוהו Flieder לע ןויכו'א'ב
 ,Erdriss קדס b^ עוקיב ומכ b^ הַעּוקּפ = עקפ

(Spaltאברעמ ינבד 'מגב 'יעיבש תכסמב  
yb»שבישמ םילבז ןיאיצומ יתמיאמ (ג'ער דילד  

 pon (' יפוי 'ר רמא העוקפ ארמגב ושריפו קותמה
 רטמהשכ העקבבש םיקדס om אתעקבד העוקפ
 רחאל אלא ןישבייתמ ןניאו םימ ןיאלמתמ דרוי
 (גיל 3 בוי לחנ יבגר ול וקתמ םש by ןמז
 .(עקב ומכ עקפ ב'א) -- לאעמשי 'לב רדמלא אוהו
 menm אעוקיב 'יפ אתעקבד העוקפ (iw ה"יחא]*
 ש"רה יכ יתזמר םשו ש"ע קתמ 'עב יתשריפ רבכו
 קתמ 'ע ךורעה איבה ו'מ ט'פו א"מ א"פ 'יעיבשל

 הייכ (+ .אנמ יר ama )? .ןוניטקפ ם"טב םשו (? .ל"וה הנתמ רב י'ר סיש יייכבו היל הוה אנסיב רב קחצי בר 20:3 (1
 םשו ינליוו םיש תבשב ח"'ר 'יפמ קתעוהו (ףכב תודוגא 'ב ןיפכ עיקפכ n'as Dy יעיקפ תועטב ר"פדבו) ו"ופדב ןוכנ
 עיקפכ תודוגא יב ןיעיקפה אלא יוכו שרפל אנוה בר אב ימג תעקפ (ד"מ י"פ 'ולכ) ןנתדכ תודוגא יעיקפ ייפ ל"הזב ייא
 ח"ר 'יפב תועטה לע יתוריעה םשו שיימו עייייע )? .בר ג"ונבו ם"ש יייכב היכו (5 .ייל ר"פדב )5 .ףכב תודוגא 'ג ןיפכהו
 rns אבה "y לשופמ ןאכ עייפדבו אקרטמ יעבו חיר ייפב ה"כו (* .תואחסונה יוניש ov) isis ררגנ וירחא רשא
 עייייע תואחסונ יוגש ןינעב (3% .אנימא אוה שירמ כ"ג 'יא pen )19 .ל"נה אמויב חיר bb" קתעוה כ"ע (* .'שורומ ןויצה

 ,שיימו 'ז una יבב
1 1.3. 
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 3" 'פבו .םלועה ארבנ ןהמו הזב הז ןכתפו גלש
 דננכ םרשקו ימג לש תויעקפ לטנ תודלות הלא
 .(* תעקפה ךרד ןיאצויו ןיסנכנ לכה וליחתה חתפה
 ^ Cn'5p יילוח) הבורמ איה המכ 'מגב זגה תישאר 'פב
 (Cb^p ק"בד ג"סב .יתש לש תויעקפב רמוא רזעילא
 אסיסו תימראב ) ארוביק ייפ תויעקפ ירייש אלו
 — תעלבומ 'ע ן"ייע אלב הקיפ א"יו ןנברד אנשילב
 ינש יגרת תכשכ bm םימיב קוספב 'גרת ב'א)

 ןושל ילואו 3130 ןינע ןונגנמב עקפמ 62 &s רתסא
 ב"מ) תועקפו (דיכ יז ;חיי (nae םיעקפ הז ארקמ

 jo יושע רודכ ארקנ ןכו םה םילוגע יכ € ,י'ד
me»ב"ר ירכד םינכ ה"יחא]* | .053 ןמ וא  

 ל"נה א"מל 'טישפהו 'עה nonna יתמשרש ומכו
 םינטקה ןיחיטבאה ירפ ארקנ הזמו אעיקפ הקיתעה
 ןכו 6' רודככ לוגע אוהש (תועוקפ (yy תועוקפ
 ילבו ןכ ארקנ mes וא ימג לש הכירכו רודכ

paנ"שו עקפ ע"ייע ס"ל אוהו ארובק  i'm) ^b 
 ילמ ב"ר היאר איבה "ne וניבר ררגנ וירחא רשא
 ןיעקפ ןינגנמ ווה bw ןכו רתסאב (ינשהו 'גרתה
 בטיה הזמו (sich wülzen) ןיכרכתנו ןילגלגתמ 'יפו

wemןירדוסב הנעיקפי אל  nx)יפכו 6ח"ל ' 
 jon ^m יריאמה ב"רה 'יחב ןכו 'וכו ןיכרוכו וניבר
 דומל 'ייע הנכרכי הנעקפי "יא ןתנוהי ירה םשב
 השעמ יס תלחת) ם"במרה ירבד נ"שו םש תבשב ךורע

Co?הציבה תא עיקפמה  ^bםידגכב הציבה ךורכי  
 qun רודכל ןירוק ןכו . . העיקפ תארקנ הכירכהו
 ש"ע ושוריפב קחדנ ט"יות ברהו תעקפ וב ןיקחשמש
 ,ל"נה ע"ל לעב ברה ש"מכו ךורעה טשפ קיחרהו
 לע ינא המתו ומלהל השק הריבש ןינעמ י"שריפו
 ביטה ב'נש ק'העו — הככ כ'ג be" יוועל 'ה

 — knàulen] א"ב ן"ליינק זעלל

 ,reissen ערקו קדפ עקב ומכ = ע"למ 'יפ) עָקָּפ
aufgeschlitz- הָעּוקְּפ ןַּב ,spalten, sprengen 

den Marktpreis in die רעש רושקבו tes Thier 

Spalt, Oeffnung des אָעְקיִפ ;Hóhe treiben 

ps 6ו"ש דציכ תוינעת רדס 'פב (Mastdarms 
  pomאלש ישימחב הלחתכל רוביצה לע תינעת

 הלינמה תא ארוקה 'פד ג'רב .םירעשה תא עיקפהל
 ערפמל  nbi 61תיעישתב םינשה תכרב רמול ואר

ypb בת 

 לילחה 'פב ןנת G2 תגש) ןיקילדמ המב 'פד ג"רב
 ןהיניימהמו םינהכה יסנכמ יאלבמ (א*עס אינ הכוס)
 הכוסב ימלשורי  .ןיקילדמ ויה «qa ןיעיקפמ ויה

mbתורנ ןיקילדמ ויה ג"הכ יסנכמ יאלבמ 6 הינד  
 ןיקילדמ ויה טוירה ןהכ יסנכמ יאלבמ םינפבש
 (יכ ,דיכ "p" ;'5 ,ז"כ תומש) ביתכ , ץוחבש תורנ

 השוערבד ךל ןיא רמול ורעיש דימת רנ תולעהל
 המגרת ןיעיקפמ והמ דבלב םיתשפ אלא תבהלש
 (.איכד חיפ) האיפב mns 'פב ,ןילישפמ n) 'ר
 אלו ןיסנרפ pb 6 המקמ אעב ארפכל לע py 'ר
 עיקפה לע יבב ןב ןוהימוק רמאו לע prop ןילבק
 םע תונמהל הכז תוליתפה לע הנמתנ הז םא המו
 תושפנ n" לע 'ןינוממ םתאש םתא רודה ילודג
 םילקש 'וריב «m הייחא]* .ןכש לב אל

n'bנייז ע"ייע ד"ע ח"מד  mn)ראובמ ןכו (תיפר  

 ונינע (*ה ל * ת פ : העיקפה לע הנוממ ars 'מויב
 י"שריפש המ הזו ןיטוחה תריזשמ תוליתפ תיישע
 ,תוליתפ ןישועו ןיערוק ןיעיקפמ ל"נה הכוסבו תבשב

o3תותובעו לבחה תריתס ןבומב  mmןינעה  
 תבש עיקפמ אל לבא . . ךתוחו עיקפמו ריתמ

Yapעקפ 'עב ואיבה וניברו)  OCי"שריסו  "iD 

 ב"עס א"ל הציב y" דועו ילכב לבחה תורשרש
 ו"טפר תבש 'ורי עיקפמ אל לבא vnb א"ער בילו
 ןיעיקפמו ןיקפקפמש עקוקבש תומתוחב .ו"טד
 ר'תסא .נ"שו 'ב pb y^"p "וכו ןיכתוחו ןיריתמו
 ןתשפ ילבחכו רמצ ילבחב ןיעיקפמ לכהש רוח 'פ

 — ]^ עקפ 'עב p^" תואמגוד רתיו 'וכו

 Knüuel ל"זרלב ארובק ומכ b nype" — עקפ
 אעיקְפ ס"לב ןכו רותפככו רודככ לוגעו

(knüuelfórmige Verzierung(:ח"ל תבש) הריכ 'פב  

 תילטמ וא רדופ ןיאיבמ b^ ןירדוסב הנעיקפי אל
 ןיכרוכו הפי תוממחתמש דע שמשב ןתוא ןיחינמו
 ולאב .לגלגתתש דע ןישלשמו ןינושו ןהב הציבה
 ימג לש תעקפהו רודכה O2 םילכב vp םילכ
 one לש תויעקפב הרועיש תמחה ^G'D p 'פבו
 ארבש העשב (ב" wan ןישרוד ןיא 'פד ג"רב
 תויעקפ יתשכ ךלוהו ביחרמ היה ומלוע תא ה"בקה
 | תא ה'בקה ארב דציכ ולכיו b" ר'בב .יתש לש
 לש תחאו שא לש תחא תויעקפ יתש לטנ ומלוע

ams (!הסוי יר ימוק ייגה יר . *) ןינמתמ גונב (* .המקומ גייונב.  (fאמ פ"א י"כבו אתליתפ ג'ונבו םיש ייכב ה"כ " 

 Y'"Y! Docht drehen הליתפ השוע ,,):5 עילמ 5:5( ןילישפמ ונייה ןיעיקפמ an" יר 'גרת יפכ nim .אתליתפ עיקפ

 ךרד אציו תעקפה ךרד סנכנו חתפה דגנכ הרשקו ימג לש תעקפ לטנ un" ביייפר רייבב (5 .(ןילשופמ ייגב הזל םדוק

 y" )* .אקפ :y' רבק עיייע ס"ל שפשמכ ארובק בוט רתויו (5 .ימגה תעיקפ nan םשו יתינפו יפ רילהקב ה"כו תעקפה

 .278 צינלפפ ףעל
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 הרומת mo 'תפסות ,התעקפ רכש nb ביהי .ז"מ
 — [התעקפ רכש הל ןתנש

 (i'n עיקב ע"ייע y'bb עיקב ומכ ype = עקפ
 טג 'פד ג"רב erfahren) ל'גרו דמולמ (ב'סק

 'יפ רשוקמב ("'ר עיקפ n G'yt דיסק 272 טושפ
 הייחא]* ,(תואחסונב בותכ עיקב 8'3( -- יקב ומכ

 עיקב י"כ ה"מגר ייפבו עיקפ b) ס"ש י"כב לכא
 כ"ג nt יקב תועטב ילש י"כ ךותמ ספדנ אנליוו םיישבו)

 ןכו ליעפ ינוניב omm .עיקב ע"ייעו קב סישב
 ינבו םסרופמ b" והיימש עיקפד :ז"ל תומביב

 -- [םהב ןילגרומ םדא

 die kugelrunde Frucht תועקפ מ"למ) תועוקפ

(der Coloquinteןיקילדמ המב יפב  nat) 
 ש'ר 2^0 ^y ם"סב םילכב .תועוקפ ןמשב (ריכ
 ןיצקוע ףוסב ןכו ןהב אצויכ תועוקפ לש ףא רמוא

qm ^b CY ve)ןירמ ןהו םינטק ןיחיטבא ןוגכ  
 ב"א) — תוירבדמ יעוליד מ"יו ןמש ןהמ ןישועו
 ה"יחא]* ,(הדש תועוקפ אצמיו טל 'ד 272( הז מ"ל
 .הדש תעקפ ונממ טקליו הרש ןפג אצמיו ל'צ
 !p^ (תויקפ לש םרוג אוהו) 'יצקועב i'm ^b ןכו
 p" ל"נה 'יכלמבו עקפ שרשב ק"ררב אבוה וניבר
 עלד mum ע"ייע דועו ש"ע םינואגה םשב הז
 p ww b^ רגנכ 'עו (רומח תקירי —9 קרי
 p^ איבה ל"נה 'יצקועו יילכב ש"רו ךורעב מ"יכ
 א"מ ח'פ תולהאב ש"רה ש"מ y m" ךורעה

unקיתעה 'גותו -- ₪"9) 'תפסותה  pe 
 ןיעי ק פ עשוהי 'ר תבישי םוקמ ילואו — אלקח
 תועוקפה nw לע ארקנ (ביסק יביח) yy (ןיעיקב =)

 -- [םש תוחמוצה
pepe *קפ ע"ייע קקפ . 

 'פב ארפסב (לקפ 'עב ע'ייע nbpipe = לקקפ
 (רייי ישרפ ^f קרפ הבדנד ארובד ארקי) םימלש

 :תולקוקפה לעש בלח הז +" ,'ג ?p םילסכה לע רשא
 הילאה ובלח )^ קרפ (ce םימלשה חבזמ תשרפבו
 בלח הז הילאל ךומסה בלחה תא איבהל המימת

pavיתשְריִפ רנכו ה"יחא]* .תולקוקפה  
 בורקו ח"עפ ר"ב לש אתלקוקפ אוה אוהו ליעל
 עקפ קרפה םויסב Tun הז ףיסוה וניברש רבדה
 המל שודיח הז ילב יכ רקפ קרפ ליחתהש סדוקו

  sen[ידרהל םיכיישה םינינעה —

 (תֶלְְקּפ — לקקפ — עקפ
 "ילהת) ביתכד םירעש יעיקפמ דננכ ירדנפכלא ר"א
 תשרפב הרמא *2 דודו ym עשר עורז רובש (ז"ט 5^
 (.וימק תבנש) רבוש 525 תיבח 'פב .הרמא תיעישת
 ןיא 'פב .(' mm עיקפמ vnb תורגורג לשו
 בקעי 4 (איעס חיכ "3( ןיאפרתמ 'טגב ןידימעמ
 npe wm ה עי קבב ןושלמ, p" אעקיפב שח
 p^ ('"םדא לש תוינותחתב עקבנש םוקמ 'מולכ
 אעקיפ «n 6 תרגרגב תעבטל תעבמ ןיב רחא
 דגנ 'ניערג לש קדס my» ^p 6 פש) אעקיפ ידהל
 האתת ץוחב ול שיש המ האליע אעקיפ התרבח
 cry .שיס יילוח) העוקפ ןב ,(*םינפב ול שיש המ
 יעב אוהו ה"יחא] .ןב 'עב p^ רבכ (האלהו
 ז"פר 'יעיבש 'וריב העוקפ ןהה לבא .העוקפ ןב

"b :r53ה"נכו .הזל םדוקה 'ע לש תעקפ ומכ  
puriהציפקו העירקו העיקב  UPאעקפ : ח"כ  

 רבד אניע עקפ ,עקפת . . אניע D םש ,אניע
 עקפל .'מ DU ,בר יבד אזרא עקפ :'כ מ"ב .ךשיש
 "à העקפש תלחג ,ו"פ 'יחכז .אדכ עקפ ,אדכ
 'ורי .אעקפ אתיבד תירשד תימח יתבר 'פ ר"כיא
 תחת תעקופ איהש םימעפ ד"ע נ"ד ג"פ 'ורשעמ
 .תעקופ איהש דע ד"ל פ"רו ב"לפ ר'ב ,'וכו לגלגה
 םשו 'וכו הרעשמו הרועמ עקפ ג'פס mb 'תפסות
 א"יפס יתבר poe הליאשהבו .ליעפהב 'ייע םיריל
 ורתי 'תליכמבו עמוש לש ןזואה עקפת אמש
 ולאכ הקספה «jo דועו .ןזוא רבש ב"'פ שדחב
 ועקפ i'y ב"ד א'פ תומבי v^ ץפקנ וא ערקנ

monתשודק היל העקפ .ט"לק יילוח ,ןישודיק ', 
 :ב"לד ח"פ תובותכ 'שורי ,והייתשודק העקפ םש
 אלד .פ"ד א"פר ק"מ 'שורי ,ןתשורק והיינימ תעקפ
 ח"כפפס ר'ב .לעפאו ליעפה quiam ןעקפי
 וניבר ^3( (ת'צר :ד"ח) עפכ ע"ייע תואציחב עיקפמו
 p^ ראילומ תא ועיקפה א'פ םידי 'תפסות .םש
 םימה ואציו קדס הב השעש ה"מ א'פ םידיב ש"רה
 ןישוריקל ןנבר והניעקפאו ,ג"ל 'יטינ 812 עקפ ומכ
 יעוקפאל : םםש ,והניעקפא יאמב .ו"ל םש ,הינימ

GODSרובחבו .היתעקפא :ח"מ 'ועובש  Dyרעש  
^pגרת ל עפ ת א ,ליעל יייע רעש ריקוה ' uw 

 העקבתנ b^ םלשורי רוש עקפתא 'ז ,'ג רתסאב
 (Sprung העיקב b" עקָּפ cwm .םילשורי תמוח

"nDb (Spaltד"פ  : :n'bר'צפ ר"ב .עקפ םושמ  

 'ובותכ לוטיבו הקספה ןינעבו .עקפ אלו רשק אל

yy (!העיקפ ע"פרבו חיר ייפב חיכו ש"ק י"כב היכ 65 | .נישו 'ד עקפ . *) ייפמ קתעוה כ"ע "y m^גיישת כי'ג  

amni)שרו (* .22 דצ ז"מ ייפ (יבכרה "' opלש תעבשב  muיישרו (* .יער  "bורשבבש קדס 733 ןיניערג לש קרפ . 

 .יר ילו יעיקפ Yab33 לבא א'יפרבו ריפדב ןוכנ הייכ (*

o1" 



 ירוקפא :ח'פ ow ,והנרקפא אל ךלו והנרקפא
 רבדמ המ .ט"מ 'דהנס ל ע פ ה ינוניב amb רקפמ

spesoלכל רקפומ נאוי לש ותיב ףא לכל . — 
poרקבה תא בזעיו א"בדת םשב ד"כר 'ר א"מ  

 — [ריקפה ל"צ ול רשא 55 דיקפה דימ ('כ יט" אימ)

"opis =( "pb28 ע'לב רקפ לעפמ  spiכ'או  
 'פב Spalt, Oeffnung) בקנה תיב ירקופ יב

 אמהנ ןניתיימ Cry 'ומב) אכד עוצפ 'מגב לרעה
 (* ירקימו הירקופ יבא היל ןניחנמו ירעשד אמימח

"bי"שריפ כ"ג יייעו ה"יחא]* .קדסה םוקמב , 

 התרזנ יפלו ליעלד sype ומכ אוה ןינעה יפלו
 — bn] ע"למ

 by bw זג moxápoy "למ ןירקופ =) ןירקפ
Háuflein geschorener 8דועו  Perrücke 

"y055 ( ןינמוט המבד ג"רב m3)ןיאצוי 62  
 רתויו 05(« ח"ע 'פ ר"בב .רמצ יפיצבו ןירקופב
 ןמ זזוגש המ b^ וראוצב ןתנו ןירקופ לטנ : בקעי
 -- יפיצ 'עב p'& ימור 'לב ירקופ דחיב הלוכ המהבה
 י"למ אוהו ה"יחא]* — .(רמצ תזיג י"לב b^ ב"א)
 'יפו ר"ל םע י"ל ףילחה םימעפ הברה וניברו ל"נה
 'פ ר"להקב ה'נכו .(" רמצ תזיג לש הכירכ ןירקופ
 יאעלא (*ר'ב mmm ר"א ב"ע רומזמ ט"ושבו ךל יא
 וראוצ לע ךרוכ יתייה ("ןירקופ םש יתייה וליא
 ןימכ ו"כד י"פר «v^ 'שורי  ,וקנוח יתייה 'מולכ
 לע nno םיחרקה לש םכרדו ,ודיב ויה ןירקיפ
 !mtb 698088 א"לב ארקנו רמצ תכירכ םשאר
 יח ףצ 'עבו «(C ה"פר 'תפסותבו תבשב ןירקופ
 ומכ m» ^o רחא m3 ררגנו ןוכנל וניבר ושריפ
 תירקפה ה"פס 'יאלכ 'תפסותב ג'לבו — םש חיכואש
 — [םיאלכ םושמ bna ps הפיצהו (תירקופה ו"ודבו)

 (שיע רילר יאיח) PoSpPbR ומכ ןיפירקפ =) סרקפ
£uויהת םישודק שירבו 5*0 ר"קיו  

 6: ויס רצ כ"רד 'תקיפפ אשת יכד אתקיספבו (ר"כפ)

 ינאש רע 'וכו הברה ןיסירקפ ול היהש ךלמל
 .ושבה לע שבולש שובלמ p pub^ וקיבדמ
 תואחפונה vw" םע לכה יתשויפ רנכ ה"יחא]*
 pen ימונ 'פ ^55 ny yw ש"ע ןיסרקיפא 'עב

noD)ןיסרקיפ "גה ש"רבו ןיסרקפא (א'מ  i'm 

 0 (ןיסירקפ =) םרקפ — C's =) רקפ דת
. ^ 

 הערל הבשחמו הצע ו פ"למ b'y רקיפ) רקפ
 feindliche Absicht, Anfechtung) המחלמו

 ידהב רקיפ יוהיל אל 6 ר'כ) יוינעת רדס 'פד 'מגב
 ונינפל ה"יחא]* ,םירבד קסע א"ס .יאדוהי
 ל"תמעב םגו ע"פרב דצב םשרנש ומכ אלו) ;ד"כ תינעתב

 ^3 איבה אל ס"ד לעבו ^wp» ^w (O ףד יוועלל
 "ם"שב ח"ר 'יפב אל וניבר 'יג יתאצמ אל ןכו תרחא
 םשמו) ידי תחת רשא ה"מגר b^ "23 אלו אנליוו
 איה תירקיע וניבר "יג תאז לכבו Go?m םישב ספדנ
 אכלמ רובשד אמיא זימרוה ארפיאו ל"נה פ"למו
 קסע ול mm אלש הנב לא הרבד פ"לב קפס ילב

umםידוהיה דגנ םחלהל ביוא תבשחמו תנוכו  
 יוועל m' תיסרפה הלמה תארוה תמאב איה וזו
 הלמה תרזג לבא ןוכנ אוה הזו Hündel קיתעה

 —  [ויניעמ המלענ

 20801108 leben, die Schrift סורוקיפא םשהמ) רקפ

hüretiseh erklürenריקבה = ריקפה ליעפה  
(etwas freigebenהלגמה תא ארוקה 'פד 2153  

 השמל ןרהא בישהש הבושת ךותמ «Co דמוע
 (זיט קימ) ןיחלגמ ולאו פ"רב .('ןיני מה ורקפ

smילימ ינה ,אניד יבד אחילשב רקפתמ יאד ןל  
 אתמש אלייחד דע אתווקיפאל לבא אנוממד
 םישנא ךל חלש ונדמליב .(פש) py םישלש הילע
 אב אוהש רקפה עשרה 2n) רבדמב) ול ורפסיו
 wm C ^«: הבוטה]מ ליחתמ אוה ערה ןושל רמול
 'ענו ה"יחא]* ,ומוקמב ונשריפש סורוקיפא
 6 לעפה םשה הז ןמ ונב ל"זרש יתוריעה רבכ ל"נה
 'ליגמב ןינימה ורקפו ונדמליד רקופה עשרה והזו
 (םישרהמה ייגכ) ; ב"יד ט"פ תוכרב 'וריב ה"כו (* ל"נה

:in'5 "mbרקפד כ'שכ לארשי םורוקיפא לבא  
 ק"מ לעפ תאבו .יאהילוכ יריקפ ימ D/ םש ,יפט
 רקפתיאד אחכט יאה : םשו ,דרמ b^ רקּפְתַמ ל"נה
 המצע הרקפ :כ"ד ב"פ 'דהנס wv" ,יבוט יברב
 ליעפהב ןינעה הזבו pen» המצע התשע רמולכ
 (רקבה יעו רקב עי"ייע תיבב םימעפ בורל (nva - עפאו

 ,'ג "לקש 'שורי ,ודבע ריקפמה האלהו ,ט"ל 'יטיג
 ,הדשה לכ תא ןיריקפמ והיש וניקתה 0923 סישב)
 הכוס ,'וכו יסכנל .והל רקפמ יעב יא .ז'מ 'וכרב
 ע"כל :'ל מ"ב ,איכושחל sem רקפא : ד'מ

 ךכ an" יט b^ חלש 'מוחנתב )* .םיררעמה רוזנעצה ןמ הנתשנו םינושארה ייסופדבו vym סיש ייכב כ'ג הייכ )!
 '5 ייכבו (* .גילר ,איחב שיע ךפיהב אוה ם"במרה תעדו (* .הערב ןימילשמו הבוטב ןיחתופ n5 ירפסמ לש םכרד

 ₪6%6% יילב סוקפ ןמ אוה הלילק ןושלו (5 .ירקמו ירקופ יבא גיונבו אנליוו םישבש יאמקמ רח יפסותב «n .וקרפ
 ,ירמא ס"שמב ר"להקב (?  .(תאלהו חיל .זיל ,יו םיטפוש) הזגו (יד ,'ג בימ) רמצ םינקזח y וקיתעה ןכו (יב סקפ עיייע)

 | .ןירקיפ טייושבו )?
| 
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 405 רפ - (יסירקפ — םרקפ הת

 תוברעד אתקפב ליזא הוה אניבוד הירב רמ 605
 ואיער vpi ביעס ו'ק יילח) ר ש בה ל כד ג'רב\ו]
 ([תוברעד אתקפ ינבל אניבא רול'א
 ארפצמ וכיידי ושמ אימ וכל יחיכש אלד ןותא ןוגכ
 ןיחלגמ ולאו 'פד ג"רב .אמוי הילוכל והיילע ונתאו

p")אתקפב אימ ינובז אדסח ר'א 6ויפ  nup" 
 ידכ םימ ינובזל בושיה ןמ הקוחר ,mx yos 'יפ
 התוש היהש vn 'מגב ןינימ 'ג פ"סב .(' "ותסנרפ
 אתקפב "Co [אכיא ל'צ] C poe 6 ג'מ ריזנ)
 12 ומכ ב"א) — הישירל יבנג הוקפפו תוברעד

Guyי"שריפ ןכו ה"יחא]* ,([אתעקב ל"צ]  
 אקפד אתרעמב ןכו תעלבומ ןייעו .העקב אתקפ

 — [אעקפ ומכ אוה ץמוג bn 'פ ר"להק

NBpB *ש"מו 'ג אקתפ ע"ייע , 

qnm קרפ 'יפ. me bb — ע'למ nw» רפ 
(93^*43 (scheiden, theilen, abbrechen 

 הלכוא הליכאל תדמועה : תלוגנרתב €« הציבד
 ךומסד 'מגב השקמה noni 'פב .אוה תרפיאד
 (nbb^ ןילוצ דציכ 'פד ג"סבו Cy 'ילוח) מ"ר ל"א

Gbלטונ 'פב ,ומד יתרפימד ןאמכ ןילכוא ירוביח  
 ןחלשה יבג לעמ ןיריבעמ ('נשמב .גימק תבש) םדא
 bw 15317 C0 ייחספד ג'רב .תיזכמ תוחפ ןירוריפ
 הרוזו ('' ררפמ (.א"כ) העש לכ 'פבו .ררפל קונית
 rpm הדירפו הריבשו הכיתח quy 'יפ ,חורל
 יעיבב אה 'גרת n) יט": ייעשי) ועקב ינועפצ יציב
 ,('?(םש) העפא עקבת הרוזהו .ןיתרפמ ןינמרוח ןויחד
 תרפו דירפמו ךתוחה לעפ ר"לב mb ^b ב'א)
 partio ר"ל לע ותנווכ ה"יחא]* ,(דרפ ומכ

ponםשהו  pasע"למ אוהש ןוכנה לבא קלח  
 םע ללכ ןכל ררפ ןמ ורזגל בשח וניברו ל"נה 'וסו

mbיחספו תבשמ "נויצה ונייה ררפ שרש םג ' 
 תואמגודה תוברהל ףיסוא םשו רורפ ע"ייע לבא ל"נה
 ארפ jb ב"ר תעדכ אלו אתרופ רזגנ mb ןמו

 הקור תרפ עו 99

 ירפ תישע p^ ארפ פ"לב n»o מ'למ +%) רפ
 joy C2 fruehtbar sein ח"עבב וא חמצב

 רשקה ד"מ p" תואוקמ , תיפרכיפא ד"א דוע
 ג"הרבו םיסקרפבש ג"ונבו ש"רב ה"כ םיסרקפבש
 ןיסרקיפא 'ע ךורעבו ןיסרקיפא לש 'יגה ל"נה 'ילכב
 לש אתוסירקפא אוה אוהו ותוסוקפא לש סוג
 א"ותב ן"במרהו — זחא אבה. ע"ייעו :ח"מ הדנ
 לעב ןתנ בר םש5 איבה ?^PD n'3 העירקה ןינע

 — w'y] ןיסקרפאבש רשקה 'יגה "b ךורעה

 יפד ג"רב m5) םדוקה yo' אתוסירקפ =) םרקפ
 דצ םירישע תונב (חימ mm ןמיס אב

prא"ס ןתוסירקפב ףושינש ינפמ אובל רהממ  
 "ו ה"יחא]* ÁN 'עב D^ רבכו ןתוסירקפא

 — [ש"מו ל"נה ע"ייעו א"סכ ג'ונבו ןיסרקיפא יעב

 'צמאה bb" ןיסירקנפ ומכ 3^5 ןיסירקקפ =) סרקפ
pnovovתוקיתמ ינימ ד"  C Zuckerwerk 

 movyenav&oog  םירקנפ = סורקפ ונממ ראותהו

(Zukerbückerאתקיספ) ישילשה שדחבד אקספב ' 
 .ןיסירקפ הקיח אלימו סורקפ (* ל צ א 6ריק רצ כירד
 ,ביל 'ירב) רוצ שימלחמ ןמשו עלסמ שבד והקיניו

G^חופתכ 'פ ורתי עמשיו 'פ 'קליה לעב ב"א) —  
 ןיסירקרפ הקיח אלימו סורקרפ (bus py .(ג'ער זמרו
 ה"יחא]* .(פודקרפ ע"ייע םידגמ רכומ שרפמה 'יפ

"isונינפלש 'קיספב כ"ג 'יא סודקרפ 'עב ךורעה  
busקר 'קליה 'יגכ ןוכנהו ןיפידקרפ . . םודקרפ  

 ןיסידקרפ jb ראותה אוהו םורקנפ ל"צ סורקרפ
 y! mp'no" ינימו םידגמ b^ ןיסירקנפ ל'צש
 ךפיהמ שרופמ כ"ג םשו אתקיספב ב"שר ברה ש"מ
 p^ ןכו אקח bn" ןיסיפרק + < יפרק תויתואה
 ןיאו תוריפ רכומ xxpmolovío סודקרפ pb" 'ה
 קוספהמ היאר איכה הפי ושוריפ יפל לבא ל'נ

 — [ל"גה

npps אָתְעְקּב. = npe אָתָעְקִּפ ומכו, NDpP 
 ןידמוע ןיא 'פד 02 (1ג1ּ תעלבומ ןייעו

 ילצמד ןאמ ילע ףיצח ישא בר רמא C0 יוכרב)

 eme 'פב .('בוחר וא הדש ומכ b C אתקפב
nwמגב ףועב ' pm]ןימזמד (.א'ל "לוח  mb 

 'וכרב) האורה 'פד ג"רב .("אתקפד ארפע הילוכל

 אתקבב . . אנהכ רייא ג"ונב (* .לזא ס"טב ע"פרב ןאכו סודקרפ 'עב ה"כו איפדב m» (f ge") (pz סרקנפ עיייע )!
^aאתקפב  ^wי''כבו (* .ייפ איח יג ללכ יג 33 מ''הונמבו מ"טשבו ריסחה ייר 'פותבו ס'ש י"כב כ"ג  'bהפסוה ןאכ שי  
umףנכימ אלד ילימ  maלש הבוחרב ןיללפתמש וניצמ תמאבו הרשע  "y vyו"כ הליגמ . powה"צ רצ תוכרבל . 

D'b3 3723 (5אקתפד  "y!סישה ןוילגב . *( תועטב ע"פדב טמשנו ל'צכ jbתוברעד אתקפ דע תוברעד אתקפ . ') ה"כ 

 אקד אוהה 'ופסותבו ליזאק i )? .אכיא ןוכנל nen מייאפד דע האלהו vui הייכ ) ,אנליוו סישב "proa n ייפב

 םינושארה ייסופדבי י"כב ייל ןכו פ"שה ןוילגב y ררפמ na גיוגב ('' snas ע"פדבו ט"ק ייכב ןוכנל mu (* .ליזא
 Dt קידר (y ןיתרפמ ליצו ןיחרפט תומוקמ ינשב גיונב *Í) .חיכ רצ nob" סייד יייעו ..)

EU 



A06 (NB — רפ — "b | ות 
 יוריפב עפשהב ר"תסא ףוס יּוריִּפ my ub 'רומת
 יושאיב) תֶרַפ שרד ט"צ פ'סו ח"עפ ר"בב תּורָּפ ןכו

iemןב (ב'כ  mpאָריִפ ר"'אלבו מ"לב יִרָּפ םשהו  
 .ט"ע 'ילוח יריפ mn : א"ל הכוס ,ט"ל תוכרב
 לנא ץונק ול ps ארקמב ,י"ד ז"פ תבש 'שורי
 תוריפ .'מ האלהו mo 'וכרב nive ^w ל"זרדב
 'ובותכ :תוריפ ןינק :ז"מ 'יטיג : ה"לק תבש ןליאה

"bא"יפ 'ומורת 'ורי ,תוריפ יריפ + םשו  "eT 
vyלאשוהו .ח"מ 'ועובש יריפ ר"אלבו תוריפ יִמ  

 האיפ ןרק וכפה (Nutzniessung) האנה תבוטלו חורל
 D "Tp/& ר"ע ז"טד א"פ האיפ 'שורי א"מ א"פ

"yb y'"yא  — 

"bמ"למ)  "bרושו רקב  Gar, Stierתלכתהב  
 רפ שדחה םויבו (.ה"מ (m^ )5 םירפה 'מגב

 (que \*םימימת ליאו םישבכ הששו םימת pa ןב
Qn atsישארבו  Cםירפ 'הל הלוע ובירקת םכישדח  

 העבש הנש ינב םישבכ דחא ליאו םינש רקב ינב
 רמא הכ ידדהא יארק ושק (א"י יחיכ יברטב) םמימת
 npn שרחל דחאב ןושארב ['ה ינדא ל"צ] ('ה)
 תא תאטחו םימת ל"צ] (תאטחל) רקב ןב רפ
 הלוע שדה שאר רפ (n" vo pm) [שדקמה
 ר"פדבו ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ ה"יחא]* .אוה
 םשו 'מגב ש"ע 'וכו אוה שרח שאר ע"פרשב לבא
 ,האדוה רפ 32 תינעת , םירפ )75 םימעפ הברה

mob2 א"פ 'bינב ףא א'כחו . , םיתש ינב םירפ  
 ,'וכו םירשכ שמחו עברא ינב ףא רמוא מ"ר שלש
 תאטח תרפ =) המודא mb טרפבו הָרָּפ הבקנלו

mbא"מ ב'פ ) mbהתנש תב הלגע א"מ א"פ  
meתב  pn?תב הרפו םיתש תב הלגע א'כחו  

 הארקנ ךכ mw לעו ןינעה לכ ש"עו 'וכו שלש
 כ"רד 'תקיספ snb mw ר"אלבו -- mb תכסמ
 ר"קיו ג'שו אסאפמ 'עו דקס עיייע ,ג'נק רצ

 - [ט"כפ
0 

 תליגמב 1809 ץר ,* ע'למ ירפ ,אָרָּפ — רפ
 אוהו) םירצמה ןיב הוגישה mem לכ הכיא

 (* היבגל ארפ הירבחל רתב ירפ (הדובע בורמו יפב
 .( הרתב ארפו היתרות (' תקרע :יכרד רדגבו

mos vהמב  "vn Gy n^ vb) mosךרתב  
^Dה"נכו ה"יחא]* ,ץר הרפ  "yw v3 

 ע"ייע bb" איִרְופ ומכ )0 םינפב p" תופסות
 ןיכרבמ דציכ 'פב (םיאשונ וב רשא אסכ b" ע"ומב

 'פד תומולח ףוסבו (.ימ 'וכיב) תוקריה לע 'מגב
 ופוג לכ ןיברמו ןירפמ םינטק םיגד Cr2 פש) האורה
 pen טיפ 53( ךשנ והזיא 'פב .('םדא לש
 (ov) יטנבו תיבר םושמ ןיששוח ןיא והרש לע
 זירפמ בותכ תואחסונ תצקב ב"א) — דציכ שרופמ
 בשת תוזרפ n3) ^( ןושלמ אוהש י"שריפו
 הלפנ 'מגב יבתכ לכ 'פב ,('(ביחרמ ןושל םילשורי
 אהי המכ 'מגב ןיפתושה 'פבו (.ח'יק (nit הקילד
 Ub יבו אירופ הניל תסנרפ יאמ (.'ט ג'ב) ריעב
 יובותכ) םיתאמ התבותכ הלותב 'מגב תובותכב ק"פב

C ^ןיברו ןירפש אפפ בר רמא אירופ יאמ  moyפב ' 
 הירפמ םדא לטבי אל Cato יומבי) ותמבי לע אבה
 לאעמשי 'ר 'טגב םיתכה תקזח 'פב ,'וכו היברו

Bv (C75 c)והיינב אכיא אטוז .אריפו אבר  
"bאבר אריפ,  pisאריפ רמגד ןיעולדו ןיאושיק  
 רמגד קרי ןוגכ אטוז אריפ p^ םישדח השלשל
 ה"כ ה"יחא]* 417353 שדוחב הידיד אריפ
 תוטיש ראש DU ןנשיו מ"טשב אבוה ח'ר ^53
 בשח יכ םינוש םינינע המכ הזב ללוכ וניברו .ש"ע
 ןינעה הזמ וניא אירופ לבא רחא שרושמ םפעתסהל
 ןירפמ םגו היברו mob jb ורזג אפפ 237 ג"עא
 (Zuschuss יוברו תופסות ןינע הליאשהב קר מ"בב

(gebenןירפמו אְרָּפ ס"לב הֶרָּפ ןמ ליעפה אוהו  
 ןיששוח וניבר 'יג יפכ הז תמועלו ץובקב ינוניב אוה
 לע ןירפמ 'יא ג"ערו ב'עס י"ד היפ מ'ב 'וריב לבא
 רמא ןנחוי 'ר םש 'שוריב 'יפו ששוח ןיאו והדש
 השענ ומא ל"ו ךובתהל הייוצמ הדשהש ינפמ
 הניפסו תונח ןוהיניב המ רקויב הדש ול ריכשמכ

num ^2]אתגולפה ש"ע יוכו ןירפמ ןיא הניפסו . 
 ןיברמ ומכ ןירפמ b^ הליאשה ילב ל"נה 'וכרבבו
 תבש jw pi pub" ,ז"ט neun לקב ומכו
 ,הראמל הברו me ד"לפ ר"ב .וברו ורפ .א"יק : ט"פ
 היברו הירפל אלא הניא הטמהש םשכ א"יפ ר"דמב
 "לוח ,הברו הרפ היה ק"מהיבב היהש המ לכ ךכ
 ^m: ב'ב ירָאָּפ רדה א"לבו תוברלו תורפל . נ'צ
 ם'למ יתשריפ wb» 'עבו 'א ןיב ע"ייע האלהו
 :'ח ק"מ :ג'ס יוריע הָיְרִפ טשפומה םשהו .ש'ע
 :ד"פ מ"ב Ty פ"ד א"פ ק"מ 'ורי .ב"ס : א"ס 'ומבי

 ןירבמ יילו ןיברמו ןירפמ וניבר ייגכ 'יא ס"ש ייכבו תועטב ןירבמ טמשנ :זינ ףדכו ןירבמו oy .'מ 02322 גיונב ('
 'והיבו ילופאנ תוינשמב היכו ןירפמ ס"ד לצא ייכה לכב לבא (* .גיפ w/m יא ללכ n רג הייונמבו .ט'כ זיעב ייל ןכו
 ארקמבו mn וייופדבו ריפדב ה"כ (* .םירסה ס"טב ו"ופדב )5 .ןיייזב זירפמ היגהו ןיונב ייגה איבה יישר ףאו ףץירבו
 .הירתב יראפ קיזמ אמח וגיבר 'יגכ ב'ייפ ריידסבו הירתב םיאק ג"ונב (* .ישארמו פ"טב ויופדבו ר'פדב ןוכנ «ne (* .םמימת

 .קפג 3733 )* .תרקע םייטב ו"ופרב ('

— a diri ו וא "a 
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 ייבוריעבו ny] ^5 53[ (רחביצ) ארפ ןיקלוח
 jb ןיעבוש 627 ביפס ןיספ ןישוע 'פ 'שוריד

 טעמ b" האמ ארפ ןיפלא אשמח אה ןיעבוש
 ב'ר ייפ 42Y הייחא]* (nv wl ןאכמו
 . ש"ע תרפ ןמ רזננ אתרופ יכ p55 וניאו תרפ 'עב

 וכפה דועו ףדועו רתי ונינעו ל"נה י"ל אוה ארפו
 דח .ג"עד ב'פר 'לינמ 'ורי ןורחאה ןכומבו טועימ
 ןוהלוכ רבת ד"ע ג'מד ר'פ sp 'שורי ,דח ארפ

 -- [דח ארפ

 א"פ ה'ר 'שורי neben, bei xp) י"למ) אָרְּפ *
 סופרגא ע"ייע ^« םואיליסב ארפ .ז"נד
Q0 wmדועו  smע"ייע תואמגוד  qbש"מו 'ה . 

b" rwv"ר"לב ףסטקאסש 'יעצמא י"למ  
 םילהת שרדמ Gabel) גלזמ 8

 ןונארופב רקדיל אצוי ךל המ : ףוסב ב"י רומזמ
^bגלזמב רקריל ךלמה תרזגב בייוחמ התא המל  

 ר"קיובו 'קליבו ,furca שלא ןמ אלילק ןושל אוהו
 ןכתי הזו הקול ןוכנל םשו לגרפ ע"ייע לוגרפ "ג
 .ןונארופ ןכתי רקדיל תמועל לבא לוגרפ תמועל

 00600006, ov יילמ psp ןרדארפ א

'D ר"מש 'דמ (eben der Thüre 

 אשנ אלש ןמז לכ ןתח 05 פ'ס) המורת יל וחקיו
 י"לב p^ וימח תיבל ןרודארפ הוה son ותסורא

 C רעשה ינפל ךלוה

 *  boy pn"עצמאה י"למ 76000890%%

(Untersucher, Umhergehenderורי ' 

 ןיתריארפ ןיודהלפ תכשל ג"ע ח"לד א'פ אמוי
 בצמ תא רקבל םיכלוהה י"לב p^ ןיתדיארפ ל"צ

 ,490 סואיזריימ 'ייע היכרוצו הנידמה

 .ע"ומב ןירוכרפ ע"ייע ןירוכירפ ,ןירוכארפ *

 ןיקולארפ «mp ח"לפפ sv o ןיקולארפ *
 ns) בישר יחה 'צוהב) הוצת בומ חקלבו

uanנותב "אדכ גזורפ ל"צ םהינשו גיזתופ ' 

 amb yy יברעו פ'ל im ש"הש

pommes *4 ןרפ ע"ייע n 

^p D'NSB *ףסט ע"ייע פ"לב םיפנכ . 

 -Half 000090 000% י"למ יבְרפ — ברפ "מ

erםרבא תשא ירשו 'פ ר'ב שרדמ  
 ךיגדוא רח ךל רמא ses אלתמ even ול הדלי אל

 (ארפ ומ | זת ֶּבְרִּפ — ברפ €« —

 ירוח ירפ ב"ער א'כד ג"פ 'הנס 'וריו .ה"לד ד"פ
 השנמ Yy ח"כד Uns 'דהנס "ורי ,אתבושב ארמח
 עיייעו זמר 'ר במ 'קליה n3 יייעו) היעשי ירוח ירפ הוה"

 ירפ"אוהו אירפ תוה .ו'נד ה"פ ינש רשעמ v^  ,ביע
 יירפ ןיקפנ .ג'סד ה"פ הציב 'ורי ,ירפ אוהו אירפ
 הירתב ירפ א"ער ד"מד ד"פ ז"ע y^ .ירפמ הירתב

v» —ןתימירפ ע"ייע נ"ע ג"לר ט"פס 'ובותכ ] — 

 'עב y" +.'ס (y אדומלפו owe) גד (po ארפ
 ,(ארא בותכ תואהסונב ב"א) -- דומלפ

nonsשת 'ייעו ש"מו ארא 'עו דומלפ ע"ייע ' 
^w(יבכרה יצוה)  "p23 דצ ז"מ [ — 

 Graben ner) מ"לב אָריִסִח ומכ b^ אריפ =) ארפ
 רדציכ 'פבו .Q3 3( ןיספ ןישוע 'פד ג"סב

 הובא רב הבר (Cb nt דיחי לש vy 'מגב ןירבעמ
 אריפ םושמ אתסרע (' אתסרע אזוחמ אלוכל ברעמ
 דצמו המוח םידדצ 'גמ היה אזוחמ 'יפ .ירות יבד
 וב ןיצבורש ץירח אלא המוח היה אל יעיבר
 איה תחנל היושעה הציחמ אריפ התואו תומהבה
 ג"רב .הציחמ הל בישח אלו תומהבה הב ץיברהל
 אריפ (א"עס ט"ע יובותכ) םיסכנ הל ולפנש השאה 'פד
 הרי פ ח b^ .אנרק הל ירמאו אריפ הל ירמא ירווכד
 ןיקלוח ןיא 'מגב ןיפתושה 'פב .('םינד םשש
 .תומא 'ד ול שי ילפוסד אריפ יאה (א'עס איי ביב)
 לשבמשכ וכודש הריפח רצחב ול שיש ימ יפ
 ילפוסה קרוז רכשה ןהמ ףושל ןרצועו םירמתה
 ה"טגרו ה"יחא]* = .אריפה ךותב nei ןונכ ןהש

^bיניערג ןימישמש ה רי פ ח ילפוסד אריפ כ"ג  
 .י"שרכ mui 'וכו המהב לכאמ ךרוצל םירמת
 אריפ ומכ החוש אריפ י"שריפ .ו'כ "יבנוויעבו
 רפעב ןינעה הזמו ,(איעס 02( תינעת 'כסמב ירווכד
 יעב ךורעה ^3 y" לבא ב'ער א"פ  םירדנ ריפ
 b'y ןירפ רפע :א"לד re 'ובותכ 'שורי .לעש
 ,6 היסת גיח) רפח y'"y : ט"ע ילבב 'ובותכ .ןיריפ
 הריפ יכ — ןיריפ ושבי א'ק ב"עס 'ס pa^ ץובקהו
 .ף"אר 035 הדופ ל'צ ars א'פס ינש 'שעמ 'ורי

 — nive] ק"דרה p C3^ /« 'יעשי) תורפ רפח

drüberhinaus, aus- cxpà לב" ^p) N?D > 

  (genommenר"ב שרדמ  B'D3רמאיו

mארפו לוכא ךליח םופל 'פ שחנה לא םיהלא  
 'שוריבו ,ירש תאד הממ רתיו שיבל תאר הממ
 «pun C ליר vb השאה תואיצמ 'פ 'ובותכד

 השרומ שררו )5 .י"שריפב om (* .אתייסרע ג"ונבו אסרע  .ו"כ ףדל pov vss לבא .יס 'יגוריעב סיש יייכב הייכו )!

 .השרואמ ומכ ('ד 5 םירבד)

aT 



 ו ₪

 i"b - ברופ =) ברפ en" חת

 mptoudrov, mpifderov 'צמאה י"לב יכ ףיסוהל שיו

^bע"ייע איסומיד וכפהו דיחיל ץחרמה תיב ןינב  
 ח"פס 'יעיבש 'וריב ןינעה הזבו Cb am סומד
 .רופא הטבירפ ןיליאב םרב איסומיד ןיליאב i ח'לד
 maim שרד ותטמ הנה 'פ ר"שהשו א"יפ ר"דמבב
 יפכו .הייטבורס ,הטבוורפ Cn ,'ב np םדאה ינב
 תואטבירפ יכ רמול שי הלועפ 005% איטקרפ א"ס

^bתוכאלמ םישוע םהב רשא םינינב  Arbeits- 
(Güuserיעצמאה י"לב ינויה הלמה ןינע ןכו ' "y 

 ןיא אטיברפ i'bb ר'בב לבא 446 סואיפריימ
 — [ש'ע אטיכרפ 'עב וניבר 'יגכ ייגה רקיעו ןכ ונינע

 פ"לבו Vorstadt ריעה ישרגמ מ"ל $5 =) רָּבְרַפ
 Som- 2525 is ho ,2ל |

(Gerhaus, Anbauייתבז) ןמוקמ והזיא 'פד ג'סב  

G"yo nesדימתד 'מגבו  GU»דח ('רכופד ךאיה  
 םושמ היבג ביתיו bus הוה (" אתבצב אנירחא
 רמא ^n) ,ויכ יא (^n רברפל יאמ ,יארבא יאקד
 היחא]* .רב יפלכ רמאד ןאמכ אליש בר רב הבר
 תמאהו רב — 0% י"למ רב sb ומכ שרד כ"או
 ה"טגר 'יפ ךותמו mb ע"ייעו רומאכ פ"למ רזגנש
 ר"ל appendice צ"ל =) "ץ"ידנפא pop ןיעכ,

(ppendixןינבל ףסונה ןינב  web sןבומב  
 -- [ל"נה פ"ל

^b b/5n) 395גנעתה ןינע  (sich ergótzen 
 יגרת e") טייק יילהה עשעתשא ךיתוקוחב

 ,(קנרפתא בותכ תואחסונב ב"א) -- גרפתא ךתריזגב

 לאשוהו הזמ הז לידבה b^ גרפא לעפאב ס'למ) 305
 ("Np רימי אל .um = vertauschen) הרומתל

 לעפ י"לב p" ב'א) — (" גרפי אל 'גרת 9 יז"כ
 mapke "bb ןויכ ה"יחא]*  ,(ריממהו ףילחמה

seitablenkenאוהש ןוכנהו  bran boר'קיוב ה"כו  
 יילהתל ;'ד ,ב"ל 'ומש 'גרתבו ןירנירב אגרפמו ה"כפ

pיישארב) לכש םגרת ןכו י"רתב קר אצמנו .'כ  
 ,ג"כ 'ירבד 'א י"רת אָּוריִפ Te םשהו On יח"מ

 | י"לב 'יפ יברופ ךל דיתע ןירת שוחית אל רמחד
 וקיתעה םינקזה 'עו nns .איבמורפו ןפר
 הלמה הבתכנ דועו 900046 י"ע (היכ ,ימ בויא) לבח

 — [ךועה שארב הרומאכ

 -foragerius, fora "עצמא ר"למ ילוא) ןורגברפ

Fourrage, אופסמ gium, forragium 

  123 (Futterהדנמ :בומ קר (ריספ ('ה" ם תשרפ
 (*'ןורגיבורפ וז 61 ל ב ץראה תדמ וז גיי "ד ירזע)

 ה"יחא]* .[אניטורגנא ל"צ] (אניטורוגנאל) ךלהו
 'יעצמא י"ל אוה ןורחאה הזו  ^b dvoupoóvףסכ

 נ"שו (חילק יא"ח) אניטורגנא 'עב ש"מכ אלו תלגלג
 "יג  sponסרג א"יק יר 'ודלות 'קליה יכ עדו

y55. בורק אוהו ןוניגורפ ר'תסאבו ןורוגירפ 
 אופסמ תחקל ןינתונש סמ ושוריפו (*ל"נה 'יעצמאה

 [ליִלַּב ומכ ולב ראבל ונווכ ילוא ךלמה יסופל —

 ןאצ c4 cvpÓpxca י"למ אָטיִּבורְפ =) אטברפ

(Gehafe, Kleinviehיכ שירב ונדמליב  
 א תקיספבו (5 ('ה b^ אשת יכ אמוחנתב אבוה אשת

 ימחל ינברק תא אקסיפבו 0" רצ "א ש תי כד
 אבא 'ר C9 /2 ב"מ) םילא והמ (.'פ דצ כ"רד 'תקיספ)

 ןאצ י"לב p^ ב"א) -- ('אטיבורפ רמא אנהכ רב
 יינקזה יעו הייחא]* .(םיזע לש טעמל םישבכ לש
 ja" v2 ;270 יד ארקי) שבכ תא הככ וקיתעה
 ^" (DU בשכ 0 ירי" ירקיו) השבכ (א"י יו"ט רבדמב

 Ge) ביי ;יד .יב ,יד יישארב) ןאצ a rn a) יז ;ה"ל

 .m" ביל (pb הש C 5/255 ;mó) ,א"ל םש) לחר

— [o8 1^ םירבד 

 ךרוצל םידחוימה םינינב (privata. be תואָטְבְרֶפ
 ץחרמ 'יעצמאה י"לב לאשוה דועו דיחיה

(Privatbüder "UTא'פ ר"ב שירב ) אל ןיידע 
m3תואיט אביר פ הל ". seoןתנ אל רחא  

 ןהמ :םדא השענ תינימש 'שרפב .איטקרפ סהל
 b^ ב"א) -- תואטבירפ ורמא ןהמ תואסומיד ורמא
 םעפ סנכי םהבו םדאה ךרוצל םייושע םינינב ר"לב
 4^ ;א'ל ,ו"'ט בויאל ;גיל ^v ,ז"כ .ארקיול ;ט"י | ה"יחא]" .(אסכה תיב ומכ ודבל דחא שיא םעפב

po) omes (!ט"ס םיטב ע'פרשב לבא י"כבו רייפדב , *) חיכ (5 .ולב ל"צו אלד ו"ופדבו אלב ר"פדבו ימאו ייכב הייכ v/33 
 הייעק n" רעכיברהאי ללירב 'הו .ןורגפרפ Ya 3 ייגו (* .ןורגב ורפ תובית יתשב vss ןורגבורפ עיפדבו 2m טייק
 םיקנעב לודג םדא ואיצוה ןשיהו םודקה אמוחנת שרדמה ינפל אב העשה וזבו(5 ,ח505%%//:000  ןוריגנרפ היגה
 האלהו 'ה תוא ןמ ונינפלש 'מוחנתב ספדנה ןינעה לכ יתאצמ אלו שפוחמ שפחב יתשפחו רעבאב ש"ר םלשה םכחה ירידי

^yדצ ל"ומה שיימ אובמ  m (5 ieןוכנל  v33ייסופדב היכו ביה דיל ויו  ysשייע רקנ  nb"םכחה ברה ןויכ  
 DU אמוחנתב היכו איטבורפ 'תקיספב תומוקמ ינשב )^ .ךורעה יטופדב תועטב טמשנש 'ג הרעהב 27 יתקיספב 535
 ראשבו מיאפדב ןוכנ n'3 (* .תואטבירפ ר"בבו י"יכו ע"פרשבו ר"פדב היכ (5 .יוטבורפ 3^5( יוטמורפ ז"יפ יתבר 'תקיספבו

 .גרפתי מיק !!)w33 .י"כ ה"מגר ייפב היכו אתווצב אנירחאו הוה רח ג"ונב ('* .רברפאר ש"ק י'כבו עיפד
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 ז'ד ו"פר תבש 'וריב כ"ג «m .םיספ לש ומוגרת
uem vyלע אתילגרמד היילט [אנתימ ל"צ]  

 ,אתוגרפ ל"צ ילוא וא אתדגרפ ומכ אוהו אתזגרפ
 םדוקה 'עמ ךסמ ונינע bus 5535 mae לבא
 ט"דסב i'm "b ןכו ,םש ם"במרל מ"יפ yn" הזל
 רתס ןאגיח b^ תכורפ ומכ mem ל"זו 90 דצ
 == ע'"לב רתס באגיח ל'צו כ'ע תייטב
 י"נק י"ע דוגרפ 'יפ ל"נה תבשב י"שר — 9

 -- [אלפנ אוהו Kniehosen ן"זוה
Dii?B *י"למ)  mópyogלדגמ  (Thurmאמוחנת  

 השענ (זיכ רצ בישר יצוה) ד"כ 'יס חנ ןשיה

 ח'"לפ ר"בבו םידומע b" קיתעמה ףיסוהו ןיסוגרפ ונל
po»ב"ס 'ר  ^inתוכומס השענו  wmmםג התיהש  

 ב"שר ש"מ 'ייע לדגמ י"לב 'יפו ןיסגרופ an^ ר"בב
 . ימשב

 רהומו תונתמ חט, mpouxa י"למ ילוא) תויזגרפ
(Geschenk, Heirathsausstattungר"בב  

 ךמא התשעש תויזגרפה ןתוא לכ כ"א 07 ז"נפ
 ןינע b^ אתורי אתיבד אינפ 6לאעמשיל
 א"פדב ה"כו ה"יחא]* .[םיסכע ל"צ] (םיסעכ)
 אלו ר"בל כ'"מב ג'הכו וחיי יג "יעשי מ"ל אוהו
 י"ל אוהש הארנ ילו וניבר ןויכ הלמ וזיאל יתעדי
 'קליבו (תול (empn yy אתזגרפ ןמ ץובקה וא ל"נה
 םירבד תואנואה ב'נו תואיגורפ an^ א"ק 'ר אריו
 ,180 םהרבא m" רעעב כ'ג y epic" י"לל ןויכו

 — [68 םיכאלמה לע ירפסב ש"מ y"' דועו
junges םינפב) ^y pup cc» y'op) תּויְגְרִּפ 
  (Glühnchenתוכרב) ("* ןינקסמרודו ?5)

myהדוהי 'ר) 'מגב תואיצמ ולא 'פב .('' ןקסמרודב  
 / (ביעפ דיכ מייב) ('? [אירופנא ילכ ל"צ] (רמא

CONירופיצל אירבט ןיב תוטוחש תויגרפ חכשא , 
 ירשא 'פ ר"קיוב רזע ול השעא )07? ח"יפ ר"בב
 B (pane^ חכשא היילגו לזא (""ל5 הפוסב
 םהל ןירוק לאעמשי ןושלבו םינטק םילוגנרת
 ,םינטק םירפצ א"יו ('' גורפ דחאלו ("גירארפ

 י"שרבו (אגליוו פישב) ח"ר 'יפב N^ א"כ ה"יחא]*

mam monדועו 2 ע"לב םיחורפא ומכ זא  
"yןושארה 'יפ ןינעבו ,םינטק םירפצ .22%* פ"לב  

 ץובקהו כל ע"ל אוהש וניבר וראבמ היה בשיה

egםינטק םילוגנרת . sae m»ץובקהו  

 ג"ונבו ג"הב היכו (ל

nex - x an 

 'גות GI) 5 יא (v ריחמ

 — [גוריפ
NUnB *ק- 5 ע"למ)  (auswachsenתינעת 'ורי  

 לש איגופ לע ןיעירתמ ר"ע ו"סד ג"פ
 ,ןתשפה תחימצ לוקלק לע 'ולכ ןתשפ

 Vorhang 5! פ"למ ילוא nbn ^p דְרַפ =) דגרפ
 לדבמה קרפו הציחמ fargard הנשיה פ"למ וא

.(Absonderndes6 חיי 1222 .ותמש ימ 'פד ג"רב  

 בהזה 'פד ג"סב .דוגרפה ירוחאמ C תעמש המ יתרבח
 ג"סבו .םהינפל לעננ דוגרפה ps השלש Gra מיב)
 ירוחאמ יתעמש ךכ (:ט'פ 'הנפ) ןיקנחנה jn ולא 'פד
 ןהמ שיו .הלועל קחצי ps הלועל השה דוגרפה
 םינתח תליכ ינפל שיש ןוליו p^ .(יסלפ 'עב
 'וכרבב י"שרו ה"יחא]* | .םיכאלמה יחתפ ינפלו
 הניכשה םוקמ ןיב תלדבמה הציחמ דוגרפ b^ ל"נה
 ירפס 'ייע הנשיה פ"למ bn" דוסי יתכמת m לעו
 עבונ הזה ןוימדה לכו ^n דצ םידשהו םיכאלמה לע
 םילדבנ ויה םיכלמה םלצא יכ םייסרפה יגוימדמ
 ויה הציחמה ךותמו תלדבמה הציחמ י"ע ןומהמ
 שדחב 'כסמ ורתי 'תליכמ ןיבנ הזמו םעל םירבדמ
 המוד אל ונכלמ יפמ עומשל וננוצו 'ב 'שרפ
 'גרתב ה"נכו .ךלמ יפמ עמושל דוגרפ יפמ עמוש
 Ip ('יננע יהולע אדוגרפ ךיה סרפ 'ט ,ו"כ בויא
 .הידוגרפ רתבמ תעמש ז"י ,ז"ל 'ישארב 'ורי 'גרת
 y" אדוגרפ ,דוגרפ : תכרפה ,תכרפ 'גרת דועו
 'האלהו vo wo mb :ג"ל ab ,ו"כ 'ומשל י"רת
 ט"כפ 'ילכ — ^m" 'דמבל Ym; ,'ב b" 'קיול

 — rnN] אבה ע"יע א"מ
 00 -za 'צמאה bn" דוגרפ =) דגרפ

 ver- perangada 'צמא ר"לב ןכו ב

(erümtes Oberkleidיומבי) הצילח תוצמ 'פד 1/22  
pnm civ?םילקשב ג"פב ימנ  ps GU»םרותה  

 ,לדנסב אלו לענמב אלו C תופח דוגרפב אל םנכנ
 םילעגמ 'ב <כ"'ק תבש) םילכ ^m 'מגב יבתכ לכ 'פב

mםילכב ('ט"כ 'פב .\'ןידוגרפ 'בו תואילפנא  
GU)תרופעמה  mpmלכ 6]ןהימינ  jme 

 r2) 5 יישארב) םיספה תנתכ יי'9) ה"פ p ר'בב
 ר"לב p^ ב"א) — רייוצמ דוגרפ m" :דוגרפ הז

roשובלמ ותוא טרפכו ה"יחא]+ ,(שובלמ  
 ןיבת הזמו תרייוצמ הפשו ארמא ול שיש ןוילעה

DU! — '3יטרפ  

(iתעמשש םייטב ע"פרשבו ר"פדב ה"כ . *( yy9 ,יר םלפ ( nbn y^"y (f 2n "a3ש"מו , 

 ע"פדשבו 0pm ב"ה v33 ןוכנל ה"כ (? m^2. ס"טב ע"פרשבו ר"פרו ט"ק י''כב ןוכנ ה''כ (* ,דגרפ ךורעב ש"ק (v2 דוגרפ

 ג"ונבו ט"ק י"כב ג"הכ ('* .לארשיל D'b3 וייופדב (* .שובישב ג"הר ירבד איבה cune 'ע ל"תמעב יוועל (* quoe ס"טב

 רייפרב ליצכו שייק יייכב ןוכנ ה"כ )!  .ןויגרפ גיונב ('* .ינצ yi ארתב ויד yi היכו \* .היינק יגיח (''  .ןינקסומרודו

CUר"ב £33 היכו גירארפ ל"צו גיררפ ו"ופרבו גיראפ םישב  i43לבא  v3ה"כ (15 .גורפ ר"ל י"כבו גוריפ ב"ה  

 .אתוגרפ ע"פרשב לבא ו"ופרב ןוכנ

02 A B, 



 יילב $-je עילב ,): UU פ'למ לָּגְרּפ
(Cirkel, mepiroxילכב ט"כ 'פב ' )יריש )2 

 pat דחאה ןהידצ םיצע 'ב, p^ ,חפט C לגרפה די
 םשארב לזרב 6'ןה ל ש ינשה דצהו ma הז בלושמו
 תורוצה na תושעל םיכה ומכ ןיחתפנו תועבצא 'בכ
 B" ב'א) - «Cibw'b ww mo "תולוגעה
 םירשיימ וב רשא םישרחה ילכו ךנא י"לב ארגרפ
 ילו ל"נה יילל avs mns] quam יוק
 ע"לבו 'רו 'לב םיאצמנ פ'לב ןכו תופלחתמ ש"ירו
 רא'גרפ ל א )20 פירס) ym איבה ןכו ש"ירב קר
 ע"ל וכרדַכ טימשחו ויוחא ררגנ וניברו  תייטב

 — sesta] ט"יאל ויתחת איבהו

bise — 535ר"למ  agellumצמאה י'לכו ' 
 ₪ סוס ידועה טס

(Geissel Prügelללקמה תא אצוה 'פ ר"קיוב  
bלוגופב הקול ךל המ 6/5 5( 6 בי בס ") 
 רמאו ד"הה םימשבש אבא ןוצר יתישעש לע
 הירכז) וגו vv ןיב הלאה תוכמה המ ("וי לא

^p (Q0ולידרוג זעלב  ") — (ב"א. ^pלב " 
 'תפסותב ה"כו ה"יחא!* = .(תודרל העוצרו טוש
 תויהל רמסמ ושארב השעש לגרפ ר'פר מ'ב 'ילכ
 ש"מו לגרפא ע"ייע ושארב ף"לאב רועו .(" וב הכמ

 — [ש"מו ןוגארופ ע"ייע דועו ,ו"לר ,א"חב

Waare, דס[ י"למ ס"לב 150 N'OD3b 
(Geschüftsbetrieb, Handelפד ג'סב ' 

 ידימלתל איטמגרפ השועלו (:דיל יוכרב) ןידמוע ןיא
 (. א'צ ב"ב) הניפסה ns רכומה 'פד ג"סב *C. םימכח
 B^ תבשב וליפאו (* איטמגרפ לע ןיעירתמ ר"ת
 "פאו םימחר םהילע ןישקבמ תורוחסה ולזוה םא
 (.ביפ מיב) תועמ'דיקפמה 'מגב דיקפמה 'פב .תבשב
 שילש עקרקב שילש ויתועמ םדא שלשי םלועל
 רחוסל רבוע sv תחת שילש ("איט מ גרפב

 איממנרפ — תיגר ית
 י"ד Yo 'וכרב 'וריבו ש"ע יתבר 'פ ר"כי אב ןיגירפ
 אתיגרפ ריחיח ג"ער םשו ןיגרפ ל"צ ןנרפ ב"עס
 ןיא ו"פר מ"ב 'תפסות )00 ,א'ח) איינוחא ע"ייע
 — [תויגרפה לע אלו םיחורפאה לע אל ןיקסופ

 אתיגורפד ארמח Phrygien) ? אָתיִנּורְּפ = אתינרפ
 לש ןיי, b Gr5p^ תבש) תסמרד אימו

 ומשש epo לש po (' אתיגורפ ומשש םוקמ
nosןתוא התוש בל ךשמנו ןיברעו ןה ןיבוט  

 תומוקמ ןתואו םש רחאתמו ןחינהל הצור וניאו ןהב
 חפקתמ הברה ןמז םש רחאתמהו הרות ינב ןהב ןיא
 ה"יחא]* .תסמד 'עב y" "ודומלת חכושו
 הברה ןאכ י"כבו an" נ"שו bim סומד 'על ןויכ
 ח"ר י"כב ה"כו תסימרד ,תסמידר ,תסמורד שבתשנ
 תנשל n "יע) ויבר קיתעה ושוויפ שא
 puyíx איה איה אתיגורפ יכ הארנו )50 סישב
 תוכלמ ןמזמ םידוהיה ובשי Dun הנטק איזאב רשא
 b^3 והיתתמ ןבל תוינומדקה לע y"  םייריסה

^D ieד '. ymר"קיובו אתנּגרפ 'יגה ג'ג י"כב יכ  
 ךורכה שורדה mms אתגולפ ,אתגותפ סרג ה"פ

 — [אתּוגתפ y'"y םשה הז לע

P225אָּגְרַפ ס"למ)  gemeine Hirseוניבר 'יפלו  

 ןיגרפה )75( ב"פב תיעיבשב |(
 יברע ילבו ('ןענכ 'לב Caps 'יפ ןימשמושהו
 לבא ןומר ןינע אוהו ('ורוואפפ זעלבו C שאכשכ
 וענענמשכו לדוחכ ערז אלמו והומכ לונע אל
 אוהו בקנה ןמ לכה אצי בקנישכו שיק שיק ארוק

pnsה"יחא|* .ןימשמושמ ומכ ןמש ונממ ןישועו  
 B' סחנפ םשו p" 'פ חלש ירפסב םיגרפה ה"נכו

Yepךירצ םוגרפהו  nbתכסמ 'תליכמבו םיגרפהו  
 דימתו pasen ל"צ ןוגרפה ח"פסו ח"פר אחספד
 תלבק יפל לבא ס"לב ונורתפ ןכו ןחוד לצא רכזוה

 - mbsN5] ןהאַמ אוה הימערו י"שרו וניבר

yy vena n5. (1גיח) םומד , (b.אתיגרפ טייק ייכו עיפדשבג . ?) וקמ: 3^5 .וקפ.'יא םשו בייה י"כב ליצכו ריפדב ןוכנ 03 

 an" לבא ייעיבשב צ"מב י"רהמו שירה וניבר םשב wein ןכו םוקמ ע"פרשבו ט"ק יזכב לבא cam הייר י"שרב ייאדכו

 mak אוה וקמ תלמו אינולופ ילב makowiea םהיפ 'לב mokowiee — היציבוקמ וניבר םשב איבה ves ^D nón יכלה

 ךורעב םוקמ ייגלו Mohn. התעו Magen, Mahen mm» mago, maho הנשיה זנכשא ילב mák ירגנוה ילבו תיואלס 'לב

 שאבשכ תחת ליצכו oA )* .סיר ,דיח ןענכ יעב) VID רצ אובמב שימ y" (* .ן/אשש ייל הלוע 'יסופדב
s^b3דימ א"פ ילחל  nnm5  ,תיעיבשב ם"במרהל טייפב שיאבש ( ט'יאלב papaverריילמ  .papaver *) 33 ןוכנ הייכ" 

 .ויטשיצ וייופחבו ר"פדו טייקו ביה יייכב .הייכ )9 .לש ס"טב עיפרשבו ט'ק ייכו רייפרב ןוכנ n2 )5 .לוגרפ ע"פרשבו ר"פדבו
m (?ייכב ןוכנ ה"כ )19 .ביבס ליצו יס איפדב לבא 'ציניוו ר"פדו יזכב  sapלגופב א'פקת .יר יירכז 'קליבו ע"פרבו . 
ab (tורמאו ו"ופדבו ימאו ריפדב םא יכ ךורעב , *') יב"ח) לררב 'עייייעו (ולדרוג ו"ופרבו) ר"פדו טייק י"כב ןוכנ ה"כ 

 37133 ('+ .ןלקרפ עייייע ןינילקרפ ל"צ יפריא 23 "יאדכ ןינילגרפ ביפס ביב יילכ 'תפסות לבא Ü) .שימו לגרפא 'עו (היפק
 .ף"וקב עיפרשבו ר'פדבו י'בב היכ ('* ,ףיוקב (xax 'ה םיש vaa היכו ('* ,איטמקרפ
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 ןיבגנמ ןומר לש ןירגרג מ"יו ןתוא ןיעינצמו ומצע
qmsןומרה 0"מ) ןיצקועב ב'פב .(* זהב לשבל ידכ  

 ןיניערגה איצוהו ודירפהו ורבישש p^ .רוביח ודרפש
wes (Cwןידורפ ג'ע אצמנ (טימ) תורהטב . 

^bץרש אצמנ  byושתכנ אל ןיידעו ןידורפ םיתזה , 
 ודרפ 'גרת יו יחינ ייעשי) עשר man חתפ
 ושבע oss") לאוי) הז ט"ל ב'א) — אעשיר תשינכ
 pay מ"ל אוה Te רמולכ ה"יחא]* | ,(תודרפ

s» visiנ"לב  m6ורשעמ 'ורי ' &'bח'מד  
T'Vהדירפ  ommsהדירפ לכא .י"ד ו'פ 'וכרב 'ורי  
nnsהדירפ וא כנע לש  nnsלש  wn spem 

 אתדרפ ס'לבו .ןומיר לש הדירפ ד"ע ד"נד Yo ריזנ
 לאשוה דועו .ש"מו 'ח טרפ ע"ייע אתטרפ אוה אוהו
 וברי אלש א"א א'עס ז"כ הדנ בקרו רפע ריגרגל
 'וכו בקר לש nns הדירפ לע sep תודירפ יתש
 ט"לד ב'פ 'מוי v ," Tb" ע"ייעו י"שריפ 'ייע
 הקירפ ןינע לעפהו .הדירפו הדירפ לכ בור ג'ע
 b .א"ל sp moe לועפ ינוניב mb הז לדבהו
 ב"פר מ'ב 'ורי ו"פס תבש 'תפסות ל עיפ bre ר'קיו
 לעפתא .האלהו .ב"ל :ט'כ יכוס לעפנ :א'יד
 תוחנמ לוקלקל לאשוהו mes" דורפיא .ב"ל םש
  ,'ז ילשמ 'גרת לעפא .אתוזח דרפיא א"ער נ"מ

 — [ימילעד אבל אדרפמד

 ₪000 bb ילוא אָתיִדְרַּפ :תיִנָרְרַּפ =) דרפ
(auf der Strasse befindlichלגרה ןמ אלו  

sun sowתינדרפ  ylicvpהימוה .תונאיסטסיא  

 תשא .אתדירפ 'גרת )^ 50 ילשמ) תררוסו איה

 אתלכס אתתיא 'גרת "C י'ט (ce הימוה תוליסכ
 'וחנתב N" תינרדפ "יג ה"יחא]* ,אתדירפו

 לבא תיגרדפ y'"y 'ה 'יפ חלשיו םשו b^ בשיו
 יא'ח) תונאיסטסא ע"ייע דועו תינדרפ ו"פס ר"דב

 n'epnn 'ר וניזאה 'קליה "גו ש"מו תינסרפ 'עו (ג'עק
 — [םה םינרופ כ"ש 'פ ירפסבו ןה ןינדרפ

einzelne Taube, ein Stück vom. nT'?B =( דרפ 

  (aubenpaarףוסב  prp,ג'פ)  (vmשלש

 'רמג .[שירב ל"צ] (ףוסב) ןידירפ wen 6 ןידירפ
 nns הרירפ C ve 5/3( םילעופה תא רכושה 'פד
 (ז השרפ ," קרפ) ארפס שירב ,םכיניִב יל שי
 שפנו תשרפבו .תחא הדירפ 'יפא :ןהכה ובירקהו
 הלוע ןיבדנתמ | לבא n) ישרפ ^ קרפ) בירקת יכ

(TT"B — Tb — w^b53"b 

 s'D .תקפנ איטַמגרפ י"ֶרת «Ue ov) יישארב)
 ר"מש 'ררמ הרוחס "53 p^ ב'א) — 6 איטמקרפ
 דמע סיטוטמגרפה ואר (פ"יפ) חפפה npn תאז 'פ
 ,(י"לב רחוס 'יפ ול gn ול רשא לכ לטנו הלילב
 י"כַב :'י ק"מב ל"מיגב .איטְמגרֶפ 7:5 ה"יחֶא]*
 ר'פר ק"ב 'שורי y ג"לד bb תובותכ 'ורי ם'ש
 שיר אמוחנת ,ד"ע ט"כד י"פס 'דהנס 'שורי .ד"ד
 רצו אימ רצ בישר 'ה יאצוהב) 'מורת שירו םיטפשמ

 ;ד"ל ,ב"מ 'ישארב 3n" ,ק'פססש ז"עפ ך"ב ,(.הימ
 ראותהו .ותלוזו 'ח ,א"כק "ילהת 'גרת ;ד"י ,ו"מ
 ב"שר 'אצוהב ^i דצ רבדמב אמוחנת טוטמגרפ
 say חלש 'ט ר"להקב ה"כו ל"נה ר"מש סיִמּוטְמְנְר
 mox(pacswrág י"ל Y& 'וכו םיטוטמגרפב הוה

.Geschüftsmann,היתוער ג"פר ר"קיו אָמויִממְגְרַּפ ןכו  

 ג"יפס ר"ב ןיִטוטְמְגְֶּפ ץוכקהו אטויטמגרפ ירקתמד
 אמוחנתו .ב'פ שדוחב 'תכסמ vum 'תליכמ ו"עפו
 : ג"'מ רַצ 23 Cnpob ןיטטמגרפ cnn שיר
 np'bb' ןיטויטַמְגְרּפ ,ו"טפ יתבר 'תקיספ אָיַטְטְמְגְרַס
 תאצוהב א"כ 'פ יתבר 'תקיספ — .ה"צק דצ כ'רד
 אטטמגרפ אה אטמגיפ אה א"עפ ב"ק רצ ןאמדעירפ
 ע"ייע «t .אטוטמגרפ אה איטמנרפ s ל'צ

 — [איטמקרפ

mamie 6ףקיה 6 י"למ ל"נ)  (Umkreis 

 הרגרופ רמא בר ג'ע ז"יד ג'פ האפ 'ורי
 לש תוהמאה רמא בר b^ התחמוצ רמא לאומשו
 ןתפקיה תוביבפ לכ oy האיפב תובייח םילצב
 םישרפמהו ןרקיעמ חמצנש המ קר רמא לאומשו

mשוריִפָב  "Upף"זרהמל צ"הא .  ^vורשעמ ' 
s'Dוליקפישמ שרופמ .ט"מד  qpוד  gyהרגריפ , 

 ןיא פ"למ רעשיילפ 'ה םשב יוועל 'ה איִבהֶש המו
 p/b הלמה ps לבא .פ"לב לינרה אל 'וריה יב 55
 Umkreis, pairikara, הנשיה פ"ל הבורק רתוי זא איה
 ז"מד N^b 'מורת 'שורי (ארומא םש) "5*3 *

Tyןירסיקר ירוגירפ 'ר . 
 לאומש 'ו ב'פ «Y'7 (po Du אָטיִרְְרַפ *

 .םוקמ םש b'2 'יפו אטירנרפ
trennen, thei- 5372 537 קחרה ונינע s/5) TB 

  nyoB = T8 lenץוכקה אתדרפ ס"לב
 C pes 655( תיעיבש 'תפסותב K ern) אדרפ

px"דרפה )5( תורשעמב ק'פב .דרפ תושעל  
 ינפב רגרג cum ןיטקלתמה px ^b .ןיקומצ ד

 םיבמרל מיייפב היכו (5 3b . . ןיררפמ םיטב טרופריא "33 לבא | אנליוו יפדב כ'ג ה"כ )?  .ונונפלש י'ירתב הייבו (1

wy)ע"לב ייפ ןאמור רבח לי'צש לינו ןאמורבח תייטב ייא םש קר )44 טידס) ייצקועב גיהר 'יפכ אוהו )* .שירב כ"ג  

sue ,:(\( =5 .ןומירה ( awתודירפ . 

02* 
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 אטמגידרפ D ms השעו דוד ידבע לטנ pon השע המ
 p^ ב"נ 'ב ימור י'כבו תונציל p^ קיתעמה ףיסוהו
 ימשב D ms' םש 'מוחנתב ב"שר ש"מכ ןוכנהו קוחצ

 .ןולקו :וב b^ ונממ ראותהו הנינשלו לשמל י"לב
(sonderbar, auffallend. 720060050 *" b n'p27*5 

 ןבל ומשו חא הקברלו (פ'פ) איספ ר"בב
 היהש רתויב ןבל b^ סוסכדופ רמא קחצי ינר
 י"לב ייפ w) — C'3 ןקוולב ונרמאש ומכ הנושמ

omוהמתי ויעמושו ויאור רשא אלפומ רבד  
 ,א"חב סוסכודרפא ע"ייעו ה"יחא]* ,(וילע
 סליקע (ריכ Y יילחת) קיתעה אלפנ aen ז"לר

vyי"ל  "ys Dusח"לק 'ילהתל סוכמוס , b^ 
 אלפ תקתעהל סוכמוסב יא ד92600606/06 םשהו

oye)והימ יילהת) הואגו ('ו ייט  ([ — 

 .voll 5/9- 9; פ"למ ons sme — שדר
strecken,יניניבהו —  JU» 

 -Vollstreeker, An .דדסמהו רדס 552724 םשהו
(ordnerהלגמד הדגהב  "bs C2")היתיבב אחרק  

 תבש) יחה תא 'מגב עינצמה פ"סב .יוהינ אשכדרפ
Cvתלת טהרו הילע אכלמ חתרד אשכדרפ אוהה  

 ןואנה שוריפב .ךלמ לש דיקפ b^ .היערכב יסרפ
 הנשמ ר"לב p" ב"א) — 6האש כרפ ביתכ

«ovnהלמל ןויכ ה"יחא]* —  mewהניאש)  
 י"ל רעיש )152 שיטע) סעלרעפו produx (םירפסב
 קפס ps ילצאו Trabanten 70007056 'יעצמאה

 םינבומ ינש ול שיש הטמלש תכדרפ sun אוהש
 הכאלמ b» cb quy "ya» לוטיב quy 'א
 רדס השוע b^ ופוליחו םשה םוקמב ינוניבהו
 הליגמב י"שריפכ ריקפו (vi וניחו ןודאה יווצב
 אשכררפ ךורעה "ינכ''יגה רקיעו em) ייפ תבשבו)

 אקשררפ ר'תסא י"כ 'קליבו 'ליגמב 'פ י"כב ה'כו
 אכדשרפ תבשל ןעכנימ "531 'ליגמל 'ל י"כב לבא

— [(3"p תבשלו .זיכ הליגמ סייר wy) 

 רוצק) ּתְכְּרְרפ  jbםדוקה 'ע לש פ"למ ךתכדרפ
Gesch üftsloser, Müssig- הכאלממ יונפ "b 

C יקפידנא 'עב ^b רבכ (günger 
  (Panther, Pardel 9982234 DOToBסלדרב א"ס

  ^b 22ב'א) — ומוקמב  ^p"ורו י"לב
 ,(רמנ 155 mn ןימ

 Vorhalle) 069000 ב"ר 'יפל םּומּודּורְפ 6

 בז היהי יכ שיא ר'קיו שרדמ
 רצח י"לב p^ סומודורפב וילע בשי (b^b) ורשבמ

 ונינפלש ^31 הנש ב'ר ה"יחא]*

anordnen 

 בית םּומּודּורָפ 79% — TT7B) =) דרפ

 חגנש רוש 'פב .תחא הרירפ 'יפא ףועו םימלשו
 ^n) קיג) לארשי לש רוש 'מגב םירווש 'הו 'ד
 mm ןהמ איצוהל יל שי תובוט תודיופ יתש
 "יפ י"שר ה"יחא]|* | .תינומעה המענו היבאומה

mmeןכו לזוג  wyןינעמ וב רבודמש מ"כב  
 הרירפ איבהל ח'ק 'פ חלש ירפסב ןכו תונברק
 הבירק nns הדירפ וניצמ אלש לוכי וניא תחא
 לבא ל"נה מ"בב *'שריפ ןכו .הלוכ הרותה לכב
 ןכו «bra רקיו םת 'מולכ הליאשהב קר אוה םש
 איצוהל יל שי תהא הדיופ א"עס ת"ק 'דהנסב
 — [רקי ןבא 24? ע"למ אוה יכ רמאש ימ שיו ,םהמ
 אתדרפ ס"לב דועו 'א Tb ןינעמ m =) דרפ

 תלפמה 'פב Sandstein, Kies) אדרפ ץובקב
 ('ןידירפ ינש sow רשפא יא (ז"כ הדנ) הילש 'מגב
 טרוק לע ןיחנומש רפע לש ןיטרק ינש b^ .רפע
 ינש ץצחב unn (Dor ב"א) -- בקר לש דחא
 ה"יחא]|* | .(ינש ארירפב ץצירו "מ י'ג יכיא)
 'גרתב ל"צכו ןידירפב ןמגרותמה 'יגו ןדירפב ג"ונב
 ה'כו ןידירפ ל"צ ןידדחד ןירירפ ב"כ  ,א'מ בויא
 ,אירירפ ס"טב :i5 ^ ,ח"ל בויאב ןמגרותמב

mחימהיעשי) ויתועמכ : (e^ק"דר 'ייע יהודורפכ  
 — ['א mb 'על ךייש 'עה לכו .םש

 ימ 'פד תואופרב Brustbeeren N35) =) דרפ
 p^ .אדירפ ינוב השמחו (.ט"ס יישיג) וזחאש

 זנכשא 'לב ןריב תשורפ b^ נ'א) -- אריפ תשורפ
 הזיפלו ה"יחא]* ,(ןיפזיש ארקנה ירפה אוה
 אריפ תחת ןריב [a^ הנש ב'ר יכ עדו יתמגרת
 'זיפו ר'פדבו $i" אריפ תשורפ ו"ופדב ג"ונבו
 שירכ רב שרפ D'b3 D'p י"כבו ארדנ תשורפ

 הארנו אריפת שורכ אדירפ b^ ג'ג י"כבו אריפת
 ס"למ אריב שירכ אוה ילואו אריפ «nem ל"צש
 דצ צ"נלפפ ףעל y Laserkraut" ארבד אשרכ

 — [בשע pb "b י"שר םגו 6
T8 *סוסמ דלונה ןימל םש מ"ל; הְְּרִּפ  vem 
 םיאלכ 'תפסות ,ד"נ 'יחספב 1

n'enהכקנלו  meב"עס ג'י הליגמ . "vיילקש  
 'שורי + ב"יד ח"פ 'וכרב v nme ,נ'ע ז"מד ג"פ

"bvב'פ פ"ס ר'בו :ה"מד ח"פ  y'"yר'ב .רברבח  
 ,ט'ע 'ילוח nive ץובקהו .א"פס רבד ,א"מ 'ח"לפ

 ,ה"פר "יאלכ 'תפסות

 ₪%0%- ץובקה 0008690 י"למ) אטַמְגִיְדְרפ *

^p 86]הנינשלו לשמל  Bei- 
(piel, Strafbeispielךל ןשיה 'מוחנת  ^D Tתיבה ינפל | " . 

 לבא wy אשכרפ יעמ חכומ ןכו ביה דיל Ya טייק ייכב pss m (5 .םוקינררב יעו 5 amb) yy יתש גיונב )!
 ,שימו מיק N/m ע"ייע )4 m תועשו האכשררפ ישמאבו האשכדרפ ליזאבו יציניוו יזיפ ר"פרב
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"CDר'ב שרדמ )«( יקסידרפ  bpm 'pעמשנ  
 יקסידרפ רדש (ד'צפס) הערפ תיב

 ה"יחא]* = ,יקידסרפ ע'ייע יקיתסורפ ומכ הירתב

 ע"ייע p^os bn ש"ע אוה ns ןינע יקידסרפ
 — [ש"מו w'y חילש פ"לב py" רקיעה אוהו קתסרפ

 ס"לב p^ אקסיררפ ןמ ץוכק .poe — ןקסדרפ
 ריקב הריפח רועו ןולח תומדב ןטק רדח

(fensterartige Nische, Wandvertiefungםדאב  

Cro75( תוליהאב ( peusוליאכ ןיקסדרפה תא  
 .ריק ירחא ריק א"יו תומוטא תונולח b^ .םטוא םה
 )23 רצ) ם"דס ג"הר b3^ 'יא ןושאר 'יפכ ה"יחא]*

 ןיושע תיבה לתוכב םילולח םידומע 'יפ ש"רו

 אבחמ ם"במרהל מ"יפבו 'וכו תונולח  תונולח
nvemךותב  vpה'כו כ"ע תיבה  ^bהלמה  

 ןיקסדרפ ינש : םש תוליחאב ה"נכו .ס"לב אקֶסידְרפ
 ז"פס תולהא 'תפסותבו .הז ג"ע הז וא הז דצב הז
 ג"ונבו םימעפ המכ "יא בעיקלאז 'פדב in^ יפכ
 'יגו ןיקתסרפ 2/2 םשו 'פריא י"כב !n5 ןיקטסרפ
 mpoc- "br אוה ילואו ןיקסדיפ אתפסותב ש"רה

.Beiwerk, Fachwerk 0%ויה םיקסיררפ ןינעבו  

 'תפסותב ג"ע א"סד ב"פ הציב v^ 'וכו ןינשעמ
 — [קסדרע ע"ייע תואקסטרפ 'פריא "5

 ,אשכדרפ y'"y אָּכָשַרְרַּפ *

 תיולהעפ) | ₪5!% פ"למ אָנָשדִרַפ =) ןשדרפ
 -Vergeltung, Gegen ^3 (ןנשאדתפ

 (geschenkהליגמד הדגהב  )ינשדרפ רדש )27 
 רתפא) ביתכדכ תונורוד חלש b m5^ אילג אלו

(n^ 55ביתכד אגרכ ילד ךלמה דיכ תאשמ ןתיו  
(ce)ביתכד איתשמ רבע השע תונידמל החנהו  
(ov)מגב רכושה 'פב ז"עב .("רתסא התשמ תא ' 

 ירדה אלו ינשדרפ ירדשמד עדת (v) וניי רכומה
^b aniןיחלשמ  maisןילאושו ןירזוח ןיאו  

qmsאנשד יאה .הכישמב ונקש יפל ןהל ןריזחהל  
 UT 'עב b^ .רבכ (Cow m0 אנשדרפ יאהל

DNאנשדרפ יאה וב .בותכש רפס ןיאצומ ונייה  
 אנשד החנמ אנשדרפ qo אחינ הוה אנשד יאהל
 6 ןמש לכ (פיכ ,'ג םיטפוש) "יתכדכ לודג םדא

 ,סדרפב גייונבו תופסותו י''שרבו

cemאָנָשּרִרַפ — ןשדרפ — םּומודּורפ ) 

 : זיער ביפ יגיגח יוריו ביפר יגיגח

 גית

^sסוסידרפ היגחל הארנ ילו סומידופב  gymי"ל  
 óffentlicher םדא ירגפ ובישוהש םוקמ 0%

Aufstellungsplatz der Leichenיווצב התימ יבייחו  

 תא רצנדכובנ ריזחחש ירחאו םש םינדנ ךלמה
 ונרהו סוסידרפב וילע בשי mmm ירע לכב םיקיוהי
 לכב ותוא ריזחהו [a^ ט"מר 'ר  ב"מ 'קליב לבא
 רקיעה אוה ילואו 'וכו וגרהו סמידרפב לארשי ירע
 , תחשַמ verstümmelt 7wxoewoc 'צמאה י"למ

 רודזורפ 'עב אצמת quss שוריפל תצק היארו
 - [ש"מ ש'ע

 . ש"מו 'ב סרפ ע"ייע תיִנְדְרַּפ *
pbדמחנ ןגל ראות תונושל ראשנו מ'ל)  

 'פד 'מגב Park, Gartenanlage) וב לייטל
pt('סדרפל וסנכנ 'ד 6 ד" 'גיגח) ןישרוד . "b 

 םיקידצל הזוננ איהש quy ןנ ןינעמ סדרפ והניכ,
 לש תומשנהש תובועב םוקמ אוה םוקמ ותוא ךכ
 אלו 'טגב ןיפתושה 'פב C33) תורורצ םיקידצ
 לאומשד הובא DN" אסדרפ )27 (cz הדשה תא
 nob וריבחל רמואה יכה ce) sun ןיבק 'ג תב
 ןיא 'מגב ךשנ הזיא 'פב .'וכו ךל רכומ ינא םרכב
 תונקל b Sb" בר אסידרפ XY) םיב) ןיקסופ

pubםדוק םאנקו הנש התוא לש ויתוויפל  
 ןכ לע רתוי qe ירפ לודיג רחאו bus הטנח
 ןיעכ ('רבש B^ אהוית לבקמד ןויכ ירש לאומשו
 יזוז ידשד יל רטנ רגא יכ יזחימ אל חרק וא דרב
 posse אוה סדרפ DM ירותב בר ידומו אקיפסב

cpינפמ ןירוושב תוריפה ןועטלו טובחלו  
 y' הייחא]* .*המכב תוריפה תא ןידיספמש
 רבדמב ,'' ,ג"" 5; ^ ,'ב תישארב) ןג וקיתעה םינקזה

(n. 3ייב יימחנ) םדרפ דועו (יל ,יא ייעשי , םש) 333.  

 000800006 י"ע | (ג"" 'ד ש"הש ,יה vs תלהק ;'ח

 nion "ww ש"מ "ייע אוה פ"למ הלמה בצחמו
 'ציב 'פסות .לשא ע"ייע ^ 'טוסב ה"נכו תוירבע
 םשו ל"נה מ"בב לקשמה ma אסידרפ ס"לבו א"פ

apג ,ד"י 'ישארב 'א י"רת ,יִסיִּדְרִפ םש ץובקהו ' 
 בויאל ,ןיִסְּדְרַפ 'ה ,'ד םיטפוש 'גרתו ,אָיַיִדְרּפ
 'תפסות .ד"י "יכרע תופדרפ ירבע לקשמבו א"י ,'ב
 יפסות תוארסרפ ל"צ תואיסדרפ — ב"פר "יכרע

 — [תוארזרפ ע"ייע ר'פ 'ינעת

me» (tיתפסותו ס"ש "53 ה"כו שיש ינבא יעב  

 ג''תר תבושת יייעו שיש ינבא yy םייונישב וירבד cmn .יב פ"טב םשו xm pups יגיגחל ns ייפמ קתעוה )?

 "יפש 123 ירותב יפ כי"או .המקב סיטב גארפו א"פרב (+ .רכש ע"פרשבו ימאו ר"פדב הייכ )? .ט"צ b^ קיל 'פד .ג"התב

"mns nóש"ע ישבשמד ייפב 'א שובש יעב וניבר ררגנ וירחאו רחא ןינעב תצק ומוקמב מ"טשבו םש מ"ב 'ופסות יייע . 

 ט"ק י"כב ןוכג היכ (* .שיע סישב אוה רתא רדסו י"שריפב היכו (5 .ו"יפ ס"טב עיפדבו 27m ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ )5

 .ןמש שיא לכ ס"שב ע"פרבו



 ללא שש 3-1 00 1 יגל ₪ 0
1 , 7 f 

ni "rz - ore -( ןשדרפ | mn 
 «v ראשבו א'סכ "א ק'ב פ"שב 'ה "5( י"כ 223
 אנגהרפ ג"ונבו אנבגהרפ N^ (.ט"מק רצ «"p'ap סם"ש

 אנאבגהרפ ןאכ םג סרג bon ןיבוריעל ח"ר pa^ לבא
 יינה םייקל ל"נו כ"ע ןידרוטה םישנא "יפו אכלמד
 תולועה ל"נה תויסרפ תולמ יתש תבכרהבו ח'ר 533

oyגנהרפ יכ ךרעה תלחתב וניבר ישוריפ יִנש  
 דועו מה יאבנ אוה אוהו רצואה רמוש אוה ןאב
 שונעל אבש אוהו רסומה רמוש אוה ןאב גנהרפ

 — [םדא יגב

xbפ'לכ)  > | cb bb.םייחירה  
(C 21016, Mühlenflügelפד תומולחב ' 

 - אידהרפב אתאישק ךב ינחטו ey) ו"נ יוכרב) האורה
 ה"יחא]* .אבכהרד איחירב א"ס .אזחו רהרה אבהרד

 ייא טיב לצ) pn י"כב לבא ונינפל "יא א"סכ
 (.גינק "33 תוכרב פ"ר) אידחרפב 'פ י"כבו אידהרפב

smךיטס םוקמב אוה ת"לדו ל"נה פ"למ ] — 

Gerichtsrüthe, Bei- mápeüpor י"למ) ןיִרְדָהְרפ 
  (sitzer beim Amtאמוי שירב ( N'b(א"מ

 ןיטדרגא ןונכ ןירדהרפ pub ^p ןירדהרפ תכשלב
 p 3'&) — "mw jv^ ןושלו םיקוושה לע הנוממה
 קדקד אלו ןירדהנס ומכ ןיד תיבו הצע ימכח י"לב
 b3N 3/5 ירבד םינכ ה"יחא]* cmn לעב
 פישב) i'n 'מויל m^ ^p רחא ושוריפב ררגנ וניבר

aomןילמ ךרע לעב םגו ,ש"ע  v5םכחה רצואכ)  
 םושרה Tim וניבר לע גישה (וירנ סאטשרעבלאה
 ל"זו םיימורו םינויל pem ירבד לצא nes בתכב
 אוהש י"לב יתאצמ ןירדהרפ תלמ mim : ףרותב
 רבדה לא הבירק ןינע אוהש ארָפ ןמ תבכרומ הלמ
 םיבשויה וארקנ הזמו הבישי ןינע אוהש (ונאירדהו
 תלמ יכ ינא רמוא ןכל ןירדהרפ י"לב תוכלמה לֶצא
 תלוזב טרפב ns" יונמל יטרפ םש וניא ןירדהרפ
 הנוממה ריקפל םש אוה לבא potus תלמב רחא
 הנחבה לעו לבגומ ןמזל היהיש רבד הזיא לע
 הלחתכ יכ בושחא רטאש תוגהנהה רדס תאזה
 ג'כ תכשלש ינפמ ןיטוולב תכשל תארקנ התיה
 לש יונמו .ט"י 'מויד p'b3 םתה 'ירמארכ התיה

amsהצעה ימכח יונימ ד"ע ויה וייח ימי לכל  
 ןיטוולב תכשל תארקנ הלחתב nmm ןכל רמאש

 ,(תובידנו mino י'לב p s") — bn^ שיא לכו
 ראבל bp) יג'ח) nes y3 יתכראה רבכ ה"יחא]*
 ןינתונ יכו [UD הז שוריפו אנשדרפו אנשד
 ,(*הטשה ףילחהל ונכרצוה אלו הז לומגב וזכ החנמ
 'ב י"כבו C303 אנשררפו הנתמ b^ אנשד יכ
 ן רוד רדש W^ (טיכ רצ םש ס'ר) ל"נה .הליגמב
 ינשדופ ראבל ןוילגמ אב ןרוד קפס ילב ינשדרפל

5n3175315 י"כבכ אנשררפ  DUר'כיא ינשידרפ  
 היתיבב אנשררפ רדש :רוכזו ^m אתחיתפ
 — nino 79068066 "b] לע ןויכ ב'רו .('רייגיאו

 -praedio ר"למ אָּתקַורָּפ ומכ ל"נ) אקתדורפ *
  tumיווצ  (Befehl,ר ינש רתסא ^

 תנידמ לכל ארדתשא אתרגיאו ןויקתדורפ : ףוסב
 :םשו ,אכלמ  prs.'וכו תירדש יד ןויקתדורפו

mme yy mb* 

 ,'ג 5b ע"ייע אָתְרֶּפ *

 נ"שו [mns — אותב למ ע"ייע אָבהְרֶּפ א
 י"שריפ 'ייע אבהרפ אלימ 4^ הדנ

 אבדרפ ל'צ ילוא fein, weich proba ר'למ מ"יו

bsדנעצ  varedvaךו  -- 

b jA2ane — [33778ןמ בכרוה  ^b QS 

 רמושו ןודא OU ןמו רפומ וא רצוא
 Schatz- 3D'D וא רצוא רמוש וא ןאבגהרפ כ"או

'b3 (hüter, Sittenhüter, Polizeiןיברעמ 553  
 B" .אתמ ירמב יאה (*אנבגהרפב אה C5 יוריע)
 ירה סמה תוכנל וא םדא ינב שונעל אבש ןבגהרפ
 םיוג ואב הייונש וניתנשמ ןכ וינפלמ חרוב אוה
 (:א'כד ג'יפ יוריע) ימלשורי ,ברעמל ובוריע חרזמל
 ברעמב רמד ןאמ (*יטויסקט ולאב חרזמב רמד ןאמ
 2'5 ןילעופה תא רכושה 'פד ג'רב .(' יאמור ולאב
 אוההל היחכשא ןועמש 'רב pow ^ 6 ג'פ
 ךלמה ןמ הנוממ b^ .יבנג םיפת אקד Ü אנבגהרפ
 ליכאמו לזוגה 'פב .ןהב אצויכו םיכנגה גורהל
 הרסמ והיינמ n bp" (.ז"'ק ק"כ) הדש לזוגה 'מגב
 p" ב"א) — אנמגהרפ N'D .אכלמד אנבגהרפל
 ה"יחא|* .(הנידמ לע הנוממ לודג רש י"לב ןומגהרפ
 ף"ירבו Führer, Wegweiser ססיל י"ל אוהו

 ב ב ו ו-7

 אנשדרפו אנשד ייא (144 רצ) יבכרה N75 mn יאצוהב םינואגה ישתבו )* ,םש ידהנסב א"שרהמל תודגא eni" 25 יייעו )!

 עיפדו טייק יייכב ןוכנ ה"כ )5 .אנאבגהרפ (אנליוו ם"שב) חייר ייפכ (+ .אתטרפ רטש ir ןיטיגב (? .וז הלועפל הז ןוערפ

(Uy svn y'"yy5 ,חיר ייפבו ונינפל היכו יטוויסקט ביה י'כבו ) ןכו wmmהז  nnיעב ויתשריפ 5220 חי"ר ייפב  

 רעשיילפ )9 .אנוגתרפ גייונבו .ט"יק רצ מ"ב ס"דב y^" םייונש רתוו אכלמד אנבגהרפ ?^cen b יייכב «n'a )7 .יטויסקש

 mb ס'יטב ו"ודבו go ריפדו י"כב ה"כ )? .יוועל m לצא

. 
- 

-. 
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 "ם .( א שוג מ הורפ ףפוי בר רמא הורפ יאמ
DU mb,שיו ישונמ םדא  jbםירמואש םימכחה  

 האריש דע שדוקב עקוקה תחת הליחמ רפח יכ
 התואב Cn*3n5n ושיגרהו כ'הויב ג"הכ תדובע

menוהואצמו ו רפ חו םוקמ ותואבש  *) nmm 
 קתעוה ה"יחא]* — ew" לע היורק הכשלה

ve»  ליומא m^ "bbהורפה תיב לבא 0"  
 יפל ומלהל השק ^C ימויב i ייארכ) העיריה א"הב
 ףוע ןינעבו -- ע"בשפהב ש"מ lu 'ייעו "יפה הז

 — ]22 .דיח) אינכ yvy Gal "^n הורפ

nm *(יטרפ םש)  mb ryאייח 'ר ב'ער  
 ל"צו האדורפ ה"דס לעב "גו האוורפ

 כ"או 18 דצ םלשה ןיסחויב ןוכנל 'יאדכו הארורפ
mobs smרוורפ  ^y 

 תצקבו .תואטברפ ע"ייע א"יפ ר'דמב הָמָּבוְוְרַפ *
 ,הטבזורפ  תואחסונ

nieve *יישארב) םיסרתפ (המוא םש)  ^,^"( 
 .תוטיוורפ ז"לפ ר"בב ראובמ

 .perivolium ר"לב 500000000 י"למ) אָליִוְרּפ %

(Gehóft, Weideplatzקתעוה שרגמ  

 'א י"רת ('ב יהיל יבדמב) םירעל שרגמו י"רתב הככ
 um 'קיול יייעו איורקל (יליורפ 'ב ייירתב) ןיליורפ

 ל'צ 'ז .'ה .'ד םש 'דמב י"רתב יליורודפ .ד"ל
 .רוורפ ע"ייע לבא 87 ,ב"ח ר"טב ז"מיר my יליוורפ

D'13bםתאו ונדמליב 053 יגייתדג) (םוקמ םש)  
 ןשיה יוחנתב יילו ונלש 'וחנתב ייל) םיקבדה

bnי"הד) 'אנש תוריפ השוע היהש ןינמו (ב'שר יה  

 ןוכנ ה"כ ה"יחא]* ,ם*ור פ בהז בהזהו לינה
 ה"נכו .םיוורפ ,םייורפ ,םייוורפ ע"פדבי ט"ק י"כב

 — ]151 תוריפ השוע mme םיורפ והמ א"יפ ר"דמב

 לע ךיתונבו Sünfte) ססקפלא (bp b'y" ןווְרפ
 לע ומוגרת (ביכ :טימ ?ye" הנאשנת ףתכ
mobה"יחא]* | ,ןלטנתי  ^bןוירופ ומכ ןוורפ  

 םיבושחה תא םיאשונ וב רשא אסכ b3" ע"ייע
 -- [הליאשהב םגרתו

 QUS ,טילע* | ע'לב 3: םילמ אקנוורפ
 הירב אקְנורפ פ'לב קנאורפ יולהעפ '53

 דחא ינפל ךלוהה ללכב הזמו ירא ינפל ךלהמש
 ג"סב Führer, Bote, Vorlüufer) חילשו ךוד הרומו

prreאקנונרפ -  
 ויה אלו ןוממ י"ע םינמתמ ויהש ךותמ ןכ ירחא םנמא
 תכשל הוארקו ורזח ןתעשר nens ןתנש ןיאיצומ
 תארקנ אהתש וז איה יאדכ אל רמולכ ןירדחרפ
 קר םינשו םימיל הררשב םיגחונה םיצעויה תכשל
 הנשב הנש ירמ הררשה םינשמה םידיקפה תכשל
 םהה םידיקפה םגש רחא ןינעב כ"ג םהל המודו
 עודיכ םינמתמ ויה םיבהואה ןוצרו ןוממ p" םכור
 .'ט 'מוי .ל"כע e םיימורל םימיה ירבד רופסב
 א"פ DY' 'וריו א"פר 'מוי 'תפסות .'ה סרפ ע"ייע

 — [ע"ייע ןירדהלפ s xy^ ט"לדו xy ח"לד

 בר ל"א ,א'פ "ישודיק (םוקמ םש) איטהרפ *
 אוהש 5( ישא בול איטהרפמ ןמחנ

 ,ה'ח טרעננאמ y Atropatene"' זוחמב 920006

 ה"דס לעבו אטרפס סרג 170 םלשה ןיסחויו 8
 עצמאב ףיסוהו אטרפ ןב ןמחנ בר גוסב ואיבה

 .איטפרפמ ג"ר

rima0%: פ"למ)  "npnרבד וא םראמ  
Vor- by םשהו sich in Acht nehmen 

^b ישרפה QD םישנא ךל חלש תותלאשב Gicht 
rub יברע 'לב הישפנ יזוהרפל היל יעבימ crop 

 ע'ל לע ןויכ וניבר הייחא]* ,זהרפ ארוק
  5bםש תותליאשבו רומאכ אוה פ"ל תמאה לבא

 — [םימעפ הזיא יזוהרפ 'יא

C armes ע"ייע (Riehter) 2208 795 

majónaix י"למ spm»e (פ'לב N'DOTB "EXE 
Offenheit, Óffentlichkeit, óffent- 

Q5 םימשה לע Tr nbi פ ר"מש שרדמ' (ich 
  DNאיסהרפב הכמ םהילע איבא  "pיולגב י"לב

 וכפה ה"יחא]* ,(לכ* יניעל  «npהענצ
"D י 'טוס .'ה 'גיגח .ז"ט 'ציב + ט"מ 'כוס "יע": 

 איבה ןויצה הזו איסהרפ :ד'ע םשו א"ער ה'ע
 ןישמשמ ןיאש ל"נ רמא תאז לכבויבשת לעב כ'ג
 םר לוקל לאשוהו כ'ע ! שומשה תיב תלוז וב

82% S ם"לב mb snp! איסהרפב ב'פ ר'בד. 
nva יתלב pip לע תשמשמ איסהרפו .686מ61:01ג 

  omoבידו  לעבל איסהרפ ע"ייע  qwי"כ ןילמ
 ינשב הזב ךיראהש םאטשרעבלאה 'ה רצואב רשא

 — nw] טעמכ םיכרע

T)?אמו הנוממה ןהל רמא 'פב (יטרפה םש)  

 (.תיל םש) 'רמג  ,הורפה תיבל והואיבה 6 ר"ל

aen (!זילר  m )* omאשוגמא גיונבו טיק יייכב  gemi yy)ע"פרשבו חיר "יפבו ר"פרב ןוכנ ה"כ )5  .גייק  

 ,רפחש עיפרשב לבא חייר ייפבו מיק" ייכבו ר"פדב ןוכג היכ (*  ,הוורפ היד 5 ימוי 'פסות כיג yr" םימכח



à6 c "B — אקְנוורפ "n 

 3" ה"יחא]* ,(םירפכו םירעה .ישרגמ "53
 fester Platz, Burg סס06סטש י"ל לע הארנכ ןויכ
 הביתכו רברפ 'עב ןמסנה פ'לו מ"למ אוהש ןוכנהו
 vp (vb) ז'ע י"כ 'תפסותב «m וזל mas האלמ
 רצוא p^ ןיי וכותל ןיסנוכ יוגו לארשיש ראורפ
 ןינע דועו me ג'נבו ob? ob ג פ"לב הכו ןיי

 'וריב ןכו Cub עיייע) ןינבה תפסות תיסרפ הלמ | יאה (ח"כ D" ןיאפרתמ 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב
 היוגב רבעימ ww הרוורפ ןהה ,ר"עד oye 'ליגמ | aen אתותימד ('אכ א למ ד אקנוורפ אתבניע

 ךיתקבש דח אמוי 6 ח"מ הכוס הברעו בלול 'םד

^pאוה אליורפ םגש הארנו .הרוורפכ רבע והבא 'ר | אקנוורפ התוא ןירוקו ירא ינפל ךלהמש הירב שי  

 רכושה 'פד 'רמנ שיר ב :אקנוורפ C ךיתיושו

 והיא אתרגיאד אניירק 6 גיפ ט"ב) םילעופה תא
 יהנפ) תונוממ יניד TM" 'פד ג"סב .אקנוורפ יוהיל

Cnךדיב אתונמיה  Cאל ימנ יקנוורפב וליפאד  
 .('והונלביק אל ריי תכ אוהש אקנוורפ* "יפהינילבק

 ?Jb ומכ אוה ?Jb פ"לב ןכו רוורפ ומכ אוה | ךאלמד אקנוורפ אוה םדא לע ילוחה הז אבישכ ךכ
 תלדב אדוורפ מ"כב םורגל כ"מב העט ןמגרותמהו | ב"א) — חילש אקנוורפ (e^ וחולש אוהו תומה
 — [ש"מו האוורפ yy הארורפ ל"צ האדורפ ןכו | ה"יחא]* = ,(ותוחילשב ריהמו ץר ריצ י"לב ייפ

by ia 35000606 צמא י"ל  (mpolvevxoc) 

 פ"ל אוהש ןוכנה ,לבא ץר vu םגו לבס אשונ
 שיש ימ p^ 59 052( הירב pe ארקנו ל"נה
 יברע רפוסו ירא ינפל ץר רשא (רוחש ןזוא ול

Damirתארוק  "y ,-J!ןאקיאזארעיה טראכאב ש"מ  
 י"שריפש «v חילשל לאשוהו ,האלהו 112 דצ ב"ח

yo "mesיכוסבו : ח"לו  ^b bunץורל ץר  
 קבומב הלמה וזב שמתשה ירופה םירפאו .וינפל
 אתרגיאד ssp לשמב הפי הלוע הזו תרגא אשונ

 וכו

 Hafen) טרופ ,למנ p^ 25(? פ"למ ל'נ) אָתוְורּפ
 יעב ייפ (.ח'צ ב'ב : גיע "D טפש לולד

 ys' (.ג'כ ("n גיהמשמד C אתוורפ C) טפש לול
 יילו םדא חלוש 'מנב השנה דיג 'פב ,גיהמשמ

C^חיכש ארוסיאד יאוה םיוגד אתוורפ םתה  
 (porta) טרופ למנ י"שריפו ה'יחא]* ,יפט
 )15 (יוועל יה תערכ porta אל ל"נה פ"ל .אוהש ל"נו
 יייעו 'וכו ןייוה snme תלת  ,ג"כ ה"ר  ץובקהו
 :ומצע ינפב TW ןאכ שי ב"נש ק'העו -- י"שריפ
 א"ב טרוב ןירוקש men qo ^e אימד אתוורפ
 דועו )003 27( מ"לב (p^ כמו  6b רוורפ גנולעדא y Fürt, forda, Bort, Forth" אוהו כ'ע

 -Vor ריעה שרגמ D^ ג'שו רברפ ע"ייע — Furt] 'ע ( 4
Giadt, Vorhof7202 התתפתנש הרענ 'פד ג"סב  | sb) DBףדרנו םינפב "ייע  Dy2: ע'לבו ץרפ  

 -das Mass durch זירפה ליעפהב לובגמ אצוי לכו אעדרהנ ברכ גוהנ C אהרוורפ לכו לבב 615
 הדנב ק"פב brechen, über die Grenze gehen) | מ"ר 'מגב טג איבמה 'פב .לאומשכ גוהנ אהרוורפ

 לע זירפתש ללה ירבדכ אלו 6'ד 0 א"כחו 'מגב | הנוקכ אירוסב הדש הנוקה «Cn oss  רמוא
 רבדה תא ביחרהו הריתי הקחרה השעש b^ .ויתודמ | ?P" םהירע שרגמ הדשו ,םלשורי ^C רוורפב

 ה"יחא]* .םלשורי בשת תוזרפ Cn .'ב יירכמ ומכ | תושורגמ ושערי .ןוהיורק (* ירוורפ ('א) י"רת 053
an)חיכ יזיכ ) usnפ ר"כב .אירוורפ ןועוזי ' C50ע"ייע גילפהש 'יגה ר"ע ח'מד א'פר הדנ 'שוריבו |  

gaps pum pow uosגלפ | ןיאורו ןידרויו ולש , "vnלש ויתודמ לע זירפהש ינפמ .ב"ל  
 ע"ייע לבא 'וכו והדש לע זירפמ : ט'פ מ"ב ,ה"בקה | ("רוורפב ןדו בשוי היהש ךלמל [לשמ] ןשי ותוא

powר'להק -- ,'ב רפ | רוורפב ןידרוי ןשי ותוא ןיאורו יקליסבל  ps cbןיזירפמו טילש םדא  
 tà jn3 0222«? פ"למ אוה ילוא םהיתועבצאב | b^ ב"א) — ("ןדו בש" ותוא ("ןי איצומו
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iwi (!ךתקבש וניבר 033 פיש י"כבו ךויושו ךוקבש אמוי דח  muי"כב  om (* apרייבו 3" טיק י"כב ןוכנ , 
 n'S "bb קתעוה )* .ןריב (ava ךריב ייל $m ייפבו )375 ,ג''ח) ןמיה עיייעו פ"ש יייכב היכו (% ,ףוסב תועטב ע"פדבו
 .ט"קו ג"ג ייכב ה"כ (*  .ןורטטימ ya וירוב לע יתשריפ ןינעה לכו אקנוורפב ג"ונבו ךורעה sii ל"צכו אקנוורפכ םשו

D'bS i723 )*אהדוורפ . ^( v33 meםלשוריבש רוורפב א"'מ ר"פ הלחבו ירוירפב ס'שב ו"ופדב לבא 'או ר''פרו  , 
 רייל ויו טיק י"כב ןוכנ n/3 \* .אליורפ עיייע יליורפ גיונב (* .ררזורפ ידורפב ס"טב ג'יונבו ראורפב בפס ימורת יתפסות

 ט'ק יייכב ה"כ ('1 ,רוורפב a3 ('* .ונלש ןובשהל הריתי תחא השרפ הנומ [isi לכא חיס ע''פדשבו ר''פרב היכו
 ה"כו אתוורפא מייבמ וניבר 'פריג םשו ח"כ ,ה'ח עייייע ('*  ,יקיליסב ע"ייעו n» ךפיהב ג"ונב ('* quem ע"פדבו
 ךיע עיפדבכ אלו ךרעה ךשמה ט"ק יייכב ('* .דיק רצ מ"ב פ"ד y" טפשלד אתוורפ יבא יב 'ר ס"ש vao ונינפל

vbiריבשמח לעבו ('* ,ומצע  mun00000.06 ייילמ ואיצוהל "73 אתמרפ ןוכנ אלל . 
Eירו יקרי הו ווד ריק ר קרוקס  
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y"y mpofouX ואכ móc o0); (י"למ bare : 

Dokument vor dem (b? יב'ח טב 

(Gericht um die Schulden einzufordernףוסב  

 דחא הז טמשמ וניא לובזורפ Ora arm ייפ ייעיבש
 לובזורפ לש ופוג הז 'וכו ללה ןיקתהש םירבדה ןמ
 םוקמבש םיניידה ינולפו ינולפ שיא םכל ינא רסומ
 = .הצראש ןמז לכ ונבגאש יל שיש בוח לכש ינולפ
 .יפב שרופמו םידעה וא הטמלמ ןימתוח ןיניידהו
 v5 ייטיג לובזורפ ןיקתה ללה 'מגב טג חלושה
 m 'יפ .טב 'עבו יגיטרטסא 'עב ונשריפ 522
 ייטיג אתלמד אסרופ ןיעכ רבדח תנקת omo אוה

o5דבאי אלש הולמל הנקת רמולכ  mpm wie 
 תיב י'לב p" ב'א) — ונוליש ימ" אצמיש ינעל
 דריו pnr םעה ןמ Uns bap sow הנוממ ןיד
 < לע py תיכב הנותנ הצע ןכ הרמאנ םגו ויסכנמ
 < תודוא יתכראה 5 ה"יחא]* ,(הז ןינע
 לובסורפ ך"מסב 'יגה ועו 'ד טב 'עב תולמה יתש
 ץובקהו ח'פס 'יעיבש 'תפסות .ז'ל :ו'ל "מיג
 yb 'ליגמ ןינעבו .א'יפס ב'ב 'תפסות ןילובפורפ
 יטובזורפב אב הזו ילובזורפב אב הז ב"ערו א'עס

"ew 55הנעטב ילובזורפב אב יכדרמ הז  mpo- 
foodהנעטב יטובזורפב אב ןמה הזו  mpó- "bs 

Vorwand Qxoteאב יכדרמ י'שריפש המ הזו  vos 
 bp? nb" 'וכו ינע תנעטב אב ןמה רשוע תנעטב
 (.זיל "טיג ימנה שרד יפל אוה ינעו רשוע י"שר

 — ['וכו םירישע וליא ילוב

Bote, (חילש 00006, 6% י"למ pans 

   (Gesandterכקעי חלשיו ךומסב ר"בב
 ד"הה ןיבזרפ חלשו ולאמו ולאמ הקל (דיעפס
 p" ב"א) — םיכאלמ בקעי חלשיו ד :ביל יישארב)
 ינקשי 'פ nm שרדמבו טבזרפ ע"ייע תוחילש י"לב
 | Qnia mov ןייבזרפ השעת vas השמ תוקישנמ
 תורוהל המינפ ןוילגמ אב חילש קפפ ילב ה"יחא]*
 חילש הלמה ןבומ . כ"או ןויבזרפ ל"צ ןייבזרפ לע

 — [ם'ר תעדכ תוחילש אלו

  erbe ane =( 25 "llע'לב 52 פע 255 =
  8קיספב 'גרות  wvבהז ילילג

 ה"יחא]* — .גזורפ לע ףילג רשא (ד"י m שיהש)
 = ןי קר ט ותרומתכ w^ 3^ ,ט"ל תומש 'א י"רתב
 p b'y" "סרפ הלמב ךפנ קיתעה סוואט י'בירו

 .למלמ עיייע ןיזמרמו an 3^ ^b^ ר"כיא 'תחיתפבו
 ףקומ .וכפהו יִזְרֶפ מ"למ me yb vs לקהבו
 ןחכשא nb ארקנ ומוי ^ja mb m הלינמ "יע

  nuaג'עד ב'פ 'ליגמ 'שורי ,'וכו ןל אנמ ףקומ :
— [nyw התואב היה me 

Cribאתפרדנא  "b 625 C xo "»n) (Cעב ' 
 ,(' אתפרדנא

 .רוורפ עיייע ס"מ אזרפ *

 mgec- "bb אָיְסַבְּורּפ = אָיְמַבְּורְּפ — טבזרפ
Gesandschaft, Gesandschafts- eucix 

(Gesandter 7«0:6Beuvác D'D'zu"B ;empfang 

 'מוחנת אראו שירב ונדמליב  nwייפ  Cnואב רחאו
vm mn הערפ לש איטבזרפ Dv ןוהאו השמ: 

 ןירטעמו ןיאב ןלוכ םיכלמה  amsהלא שירבו
 ןשיהו םודקה ימוחנת) םירבדה  Vbyבישר לצא ידרפס י"כ

 לש (* ןיטלפ חתפב ןידמוע ןושל םיעבש ('ג דצ
 ןיחישמ ויהי ךלמ לש ןיטבזרפ ואובי םאש הערפ
 םירשה יכאלמו םיחולש 'יפ ב"א) -- ונושלב ומע
 םיכלמה ויהש 'ולכ תוחילש איטבזרפ 'יפו ,םיכלמו
 ב"ר ירבד םינכ הייחא]*  .(ומולשב שקבל םיחלוש

 םיטובזורפ יכ  somחילש  bsר"טשב ה'כו ל"נה
 ךלמל רטעל סיטובזורפ החלשש הנידמל לשמ ב"מפ
 ולצא סיטבזורפ הדוהי חלש ,'ו 'יס שגיו 'וחנת י'וכו
 טשפומה םשהו .ןיבזרפ ע'ייע ת"יטה תטמשהבו
 םוי ל"נה אמוחנתכו יטובזוופ םוי ה'פ ר'מש

^3n ב יס אראו ןשיהו םודקה אמוחנתבו איטבזורפ' 
 איספיבסורפ ל"צש רווב ל"נו ארסיבסוופ םוי

npo םיחולשה תפיסא 7052090066 *"ל wm 

  mew so'א ,'ה  Dvדועו איטבסורפ ל"צו סורפ
 םירבד יפל הפסוהב םודקה 'מוחנתב טשפומה םשה

pipes ןורטיבזורפ אבי םאש ('ב רצ) ב"שר לצא 
 םיחולשה תפיסא 0500056000 אוהו 'וכו רחא

 גיצהו הוזה הלמה םימשה אבוטנממ םיפדמהו
 םדא"  Cep ansתרעה  assםשה דועו .ל"נה

 אוה יאנוש ח'נותת 'ו רתסא 'קליב טשפומה
moíc- סיטובזורפ ל"צ םיטוכזורפב ומע יתדריש 

  260066, 6%רפס ןמה ^55 םיצעויה תפיסא

 טפשמב אוכל םיניידה ינפב דמעש  Dp,יכדרמ
— [bun ע"ייעו ym suyo yo הליגמ "y 

 .הטבווופ y'"p p'b הטבזורפ *

 עייפדבו ליגה י"כב ה"כ )* ,םרוקה יעמ ןוכנ אלל אוח ע"פדבו ר"בו דיל ויו jmb סיטב םשו i'm up "23 ה'כ ('

 .ןירטלפב ימוחנתב (* .גימק w"n, )5 .אטפרטנא ,אטפרדנא

93 VI. B. 
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 המיאב התוא וארקו ןהישאר תא וערפו ןהילגר
 עמש תאירק לארשיל ה"בקה רמא ךכ עיזבו תתרב
 ישילשה שדחבד 'תקיספבו .ילש C אמגטסורפ
 אמגרזורפכ ךיניעב הרות ירבד ויהי אל (.ב'ק רצ םש)

^b mw(אמנטסרפ ע'ייע  ב'א) — תרגיא , 
 וא רושד הז וניבר איבה אמגטסרפ 'עב ה"יחא]*
 ן"ייזב כ'ג םש ג"ונב לבא r'25 ר'קיו םשב בשכ
 חלש תואמגירזורפ 'ג .(ץובקה) ז"יפס ר"קיוב ןכו
 אמנורזורפ ד"נקת זמר הכימ 'קליבו «sau עשוהי

nהנשי אמגודזורפ .ב'ק רצ כ"רד 'תקיספב . . 
 ^w ,'ז "רבדל ם'בשרה 'ייע (*השדח אמגורזורפ
 ma תד b^ תמאכו neos ךורעה 'יפ תא איבהו
 םינקזה 'עה תקתעה איבא םשו אמגטסרפ ע"ייעו
 תועטב 'יא א'ס 'יס ח"וא רוטבו ך'מסב 'יגה py" יכ

 — ["ב ןרמב ש'עו אמגטזורפ ל"צו אמגטורפ
pns *רב קרזורפ ^ ב"יפ ר'דמב (םכח םש)  

semו 'ילהת 'קליבו ' wen ^ 
 .'וכו ירידזורפ

 הדנב 'ב 'פב Vorhof mpó8upoy) י"למ) רדְזּורֶּפ
 הילע b^ הילעהו רודזורפהו רדחה 6 ז"י)

 pes רודזורפב (sue םילגו b^ תנתשה םוקמ
 (איער דיכ ביב) לופינ 'מגב רופחי אל 'פב אמט
 וקפס רודזורפב אצמנה םד אנינת ימנ ןנא ףא
 ךמצע ןקתה C'e Ue תובא אמוז ןב 'פב Ü. אמט
 רודזורפ, b^ ןילקרטל סנכתש ידכ C רודזורפל
 םדוק ךלמה רצחל רעשה ןיב אוהו אוה ןוי ןושל
 תותפשב הורע םוקמב השא לשו ךלמה ינפל סנכיש

mmyלובזורפ — (''רודזורפ ומש  YS 
 וודזורפ .תואדסרפ ד'א תוא דזרפ .לובסורפ
 nnb ינפל םוקמ י"לב e^ ב'א) — ('רודפרפ ד'א
 רמאנ הליאשהב ה"יחא]* — .(רעשה םלואו תיבה
 הדנ המהב לש םחו לע וא הורעה תותפש לע
 'וריב ה'כו רודזורפל ץוח ושאר דלוה איצוה + ב"מ
 ושאר דלו איצוי אמש .ב"ע 'ילוח ̂ ב'פ הדנ
 .המהבל רורזורפ puso םשו ,רורזורפל ץוח
 היל תילד ףילי אל המהבמ םדא :ו'מ 'ורוכב
 השא : ו"פ nis .םשו םש תופסות p" רודזורפ
 ,רורזורפ הל תילר mens . + רודזורפ הל תיאר
 «pn אניד תיבל אדסורפ 'גרת Co אימ) םלא
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 ח"כ הוצת בוט חקלב ב"שר 'חה ימשב בתכש המ
 — [גיזורפ ל"צו גיזתרפ שישרת cen יי

Besatzung, praesidia, praesidiarii ר"למ) תואָדְזְרִּפ 

  (€Wachen zur Beaufsichtigungג"סב

 תוינעתד  Guo 5'פבו « vwתונב 'מגב ןילחונ
 הלא ןכ עשוה לטיבש cv 6א'כק ב"ב) דחפלצ |

 םיכרדה לע טנג ןב םעבוי בישוהש תואדזורפ
 ולאו יפד ג'פב .לנרל לארשי ולעי אלש ידכ
 בישוהש תוארזורפ לטיבש 6חיכ «pu ןיחלנמ
 ג'פב .(' לגרל לארשי ולעי אלש םיכרדה לע ויבא
 ערה "wy הלא ןב עשוהב היב sns CU ןיטינד
 ייתכו Ca ^ בימ) לארשי יכלמכ אל קר 'ה יניעב

e: eתואדזורפ ןתוא ל"א רסאנמלש הלע וילע  
 ולע אל כ"יפעאו ןלטבו אוה אבו םעברי בישוהש
 ולע אלש םינשה ןתוא ה"בקה רמא לגרל לארשי
 — םירמוש תוארזורפ .e^ .יבשב וכלי לגרל לארשי
 ישנא ר"לב p^ תוארסורפ בותכ תואחסונב ב"א)
 קופפב 'גרתו ורמשל ךרדה לע ריעב םיבצנ המחלמ
 .(אליבש לע ןיורזרפ ינמו ותעב הפי השע לכה תא
 ןכו .ןוודזרפ יגרתב "יא 'א ,'ג תלהקב ה"יחא]*
 אבייח םעברי ביתואד ןוואדזרפ 'כ ,'ד תור 'גרתב
 'תפסותבו תואסררפ : ח"כ ק"מבו ףיבזורפ סייטב ו"ופדבו)

"synת'כ "ינעתב ס"ש י"כבו תואיסדרפ ד"פ , 
 וניבר ^35 mime : םש ג'ונב לכא תוייסדרפ
 םלוכבו תואייסדרפ :'ל gom ב"ר יניעמ םלענ הזו
 'וריבו 'ינעתב ןושארה י"עב 'יארכ תוארסרפ ל"צ

ny)םשו םש סיד ), pyי"כבו — ע"ומב 'יאדכ ר"למ  
 ן וש ל תואדזורפ ךרעה עצמאבו שארב סרג ג'ג
 רמושל ןירוק «o לאעמשי ןושלבו םירמוש 0 ןוי

 -- [בתוכה תפסוה אוהו כ'ע ר אזו רפ ךרדה

 mb םדוקה ע"ייע ןוואדזרפ .ןוודזרפ *

Be- 066-900 "bs bimbi o =( NOTIS 
  (eh, 4לא ןתיו אשת יכ ונדמליב

 סרופ Y3 ךלמ Q'b ייפ אשת יכ ימוחנת השמ
 .'וכו סומוק ןלפ רמואו הנידמב C תואמגידזורפ
 ךלמל Gy רצ בירד 'תקיספ) בשכ וא רושד אקספב
 לע ודמעו הולטנ הנידמל ולש אמגרזורפ חלשש

 טייק י"כב לבא ריפרב הייכ (* .ךורעה ייגכ לייצו תואמגידוורפ גייונב )  ,ג"סב רע גייסב ןמ ייל ע'פרבו ביה ד"ילר"ו ייכב היכ )!

 היכ (* .אמגרזורפ ל"צ gramme בקע ףוס יוזונתב )* .אמגיטסורפ עייפדבו גיי CD רומא ןשיה יוחנתבו יתקיספב ה"כו אמגרזורפ

 םשו )31 טיידסב) ג''הר bb" קתעוה (? .רורזורפב ג"ונב (* .אמט וקפס דע אמט וקפס ןמ טמשנ ע"פרשב לבא Yam י'כב ןוכנ

 ינפב םיכרע המה ר"פרב (* Vorhaus. כ == mons ליצש ליינו תייטב ןילח ר םשו רודסורפ דיאו רוסרפהו 'יגה

 ; .ןוכנ אלל ןמצע

 חית



LATI y 
^ 

 - תוכמוס סליק םיעבשה תקתעהכו רוזא לע
 .'ה ^s ייעשיל סוכמוסו ; 'א ,ג"י revo סודותו
 (ריכ 5 ילשמ) רוגח תלמ םיעבשה וקיתעה ןכו

Q"b'3 תו3 תחפטמ םג לבא (Cross "te mun 

 והקבוץ  [ה900009076 —
  NDSילוא  vob"עצמאה - mpoהקמ .

eingerührte ^ Gerste —Cóui, moo 

  ( Gum Bierbrauen'יחספ יברעד אמק הכלה ףוסב
  nb) CD.('םינאתה רכש ברמ הינימ יאעב אמוזרפ <
cU םישנ 'הב השעמ 'מגב וב שדקמ שיאה 'פב 

  C35ארכישד אמוזרפ לקשד ארבג אוהה «$0 =

 = אוהה 'ישודיקב ג"ונב ה"יחא]* ,
 < סרג 'א אמרפ 'עבו ארכישד אמורפב שדקד איסרס

 ילכ p^ אהב יל ישדקתה הל רמאו אתתיא ךהל
 aw אלמ

 אמריפ לקשד ארבג אוהה 272 אמוזרפ Dus וניבר
 י"ר 'תפסותבו ף"ירב N^ ארבג .אוהה ייגו ארכישד
 < ילכ "יפו אמזורפ an^ ('ודיק י'שרב) pun  ,ןקזה
 .ואיצוהש רחאל b" ש"רו רכש וב םינתונש ןטק
 = םירמתה תלוספמ םישוע םירמתהמ ןושארה רכשה
 = אוה אוח אמזורפ הז יפלו כ'ע אמזורפ ארקנו רכש
 תושעל םירועשה תלוספמ רמאנ הז קר קמ
 אמוזריפ "יחספל ם"בשרו י"שריפ ןכו רכש םהמ
 = = 000% ob ןורתפ שי אמריפ םגו םירועש רכש

  "y Gerstenteigמרפ 'עב וניבר 'יפו .םש ז"מיר = <
 yis ש"מ לבא ש"מו ש"ע ף'ירה new יפל הלוע
 ש"מ לבא ותרזג ןיאמ יתעדי אל םי גא תה רכש
 רכש אלמ ילכ Con יישוריק ארכישד אמוזרפ ןאכ
 .אמורפ 'יפש ף"ירכ אמורפ סרגנ DN קר ןכתת
 ןטק ילכל לבבב ןירוק ןיידעו qup ילכ ארכשד
 ןילשבמש הרדק *ש: ̂ פ"ל לע ןויכו כ"ע אמרפ

 — [(תיצק 27( אמרוב ע"ייע וב

 = ףסכהש לכ 'מגב בהזה 'פב (יטרפ «be קזרפ
Cn" mU)יבד היבסנמל יעב אקר עמש  

proeאליפור . ^bסנא יוג . 

 *  Nusםש)  Porska vy(אימוטופוסימב =
  "Uy,ה"ח טרעננאמ  yy 200אניבר =

 ,ש"מו

"rx (דועו ץיצה תחימצ תלחת ייפ מ'למ noB 
Blumenkeleh, kelehartige ןינבהו הרונמה 

% A 

 | שוריפ י"לב הייחא]*

Lis " 

me-cweR שת 
 בשיו אב לוענ ןג 'פ ר"שהשב (q5  ,סודסורפ אינ

moyוכו רודזורפב ' voy)ימושרה י"ל אוהו ,(פמיררפ  
 An יקזחי) םלוא וקיתעה םינקזה 'עו C 'עה 'לחתב

 יטיי יישארב) nns ,Q'3 ו'ג יימפוש) הנורדסמ ,זז"ט !

 ,וימ (DU ןתפמ (יז ,ימ (bm את ,(ו"ט SN יימרי ; ו

 ;זיכ ^b יטפוש) ףס וקיתעה ןכו ,הלמה וז י'ע 63 =
 — [(יז .ינ וימ יקזחיל סודותו סליקעו ינ ,יז א"מ

 .קרזורפ ע"ייע ירידזורפ *

 bw "b ם"לב ןכו sire ר'אלבו 5rb סע
(Eisenלאינדב  )7 G5יד יהוקש  

 m 7353 י"רת ה"יחא]* bis ann לזרפ
 ותלוזו .ד"י ,'ה רתסאל ;ד"י i5 ילשמ 'גרת ,'ט
 by" . ו"ע תומבי n ע"ייע : א"פ ק"ב ל"זרדבו
 כ'ער ז"נ "ימינ :ו"צ 'דהנס 'ב ףרז ע"יע .ז"ע
 ונממ לעפהו אָיְלזופ ר"כפ "wp .קרסמ ע"ייע
 אק הוה רעתא יכ א'עס ה'ס pb לעפתאב
 תלשלשב דוגא היה ותנשמ רעיג יכ b" לזרפימ
 ןינעה יפל p^ י"שרו 2/5 ע"לב ןכו לזרב לש
 ךילוה הזו כ"ע summ הקתנל קסעתמו עגתשמ
 השענ Je y'bs שרפל יוועל 'ה תא ללוש

 -- [עגושמ

(aus- zusammenpressen) Di?Bימד תואופרב  

 — הינימ אימל והנימזרפא .ארפצל וזחאש
 [nns .(ונלש תואחסונב וז i^ ןיא ב'א)
 אובמב ונלש םירפסב 'ילש an^ וז לע יתזמר רבכ
 ג'ג י"ב 'יגו .ט'ס 'יטיג .ב"ג ע"פדבו LXVI דצ

 — [והמזרפימ

 3v^ 'שלמ רוזא אָמְּרפ .אָמּוזְרְפ (D/52 אָמּוזְרפ
  Gurt, Sehurz mept u.aע"לבו 2272)

 רשא השא תילט  x25(היתוכירי  p'bהכופב
 תוחנמ) ג"רב תלכתה 'פבו (.א" הכוס תלדה 'מגב

"B היתיב ישנאד 6" אמוזרפב אתלכת ימר Cvm 
  nonלכ 'פד 'מגב .(ותשא לש תילטב תיציצ

C תואמזורפ יריש בר css (ה"כק תבש) םילכה 
 תבשב ןלטלטל רופא  ^p'שורי .תותילט יריש

 השא המבב  vDתוצלחמה 6:ח"ד ( /3 ye(ביכ
 ב'א) -- אט מוזרפ  ^pליעמו תצלחמ י"לב

 ,(אטמוזירפ םיבר 'לבו

 ייפב הייכו אמזורפב (.די! דצ .סיד) הכוס סישב יב ייכבו אמוזרפל ג"ונב (? y ig הדנב תופסותה תרזגכ אלו ('

v5 nunוחנמל ' (ץבוקב v3יד ףד ילויגנא .). *) םשו הכוסלו .ה"כק תבשל ח"ר 'יפב ה"כו nas Damוניבר . (Aייפב ה"כו  

 (אתמוזרפ םשו) ג'גו ביה ov» wm «bus nés (5 .תוימוזרפ םינשיה םיסופדה לכבו תוימזורפ ונינפל היכו תבשב חיר

 ר''טב vw 492 סואיסריימ oy (5 .אמוזרפ ויופדו ט"ק 5( אטמוזריפ 2423( אטמזורפ רייל וו י"לכב לבא ר"בו

nינסאו :דוע ע"פדבו ט"ק י"כב ה"כ (? .184 . 

99* 

* uice adt 

 . א רו וה" 0 ו



 ws ה"יחא|* = .ייותאל איתאו איוחמו אפלש
 לע יחורפ b^ אוה קר תבשב י"שר Ton הטשה
 ק'העבו .הנהו הנה ןיחירפמש תונטקה תורעשה
 א'ב לירגעלו אמוניה b mb" אילכ s^ ב'נש
 [ןיחירפמו ל"צ] (ןיחירמו) ןאכלו ןאכל חירפמש
 «p'n ייפ אמנה 'עב bx כ'ע הלכה ינפל ןיבובזה
 ש"אלב אוהו 6היכר arm ןיילרענעלפ י"ע הלמה וז

 ,6' ףיעצ b Vilegerlein^ "יעצמאה

nmeמ"למ)  ^e nme mmeםירענהו םינטקה  
Gunge Brut, blühender Jünglingק"פב  

 ,ץראב ותוסכ שיא הגוהכ יחרפו 073 (*w תודמב
^bיובותכ) יחרפו יחרא .הדובעל םייוארה םינהכ ינב  

anbרבכ 6 דיס  "bיחרפ ה"חא]* | .חרא 'עב  
 ים זייד אי'פ יטוס יורי : ו"צ ידהנס טיי 7( הנוהכ

 םיחרפא כ"ג ןיבה mei ל"נה מ"למ mb 'עב ק"דר
 153 p^ הנוהכ יחרפ יכ ל"נ דועו ,תופועה ינטק

 — [ש'ע ז"חא אבה 'עבש חרופ

ein aufblühender םדוקה 'עמ ny =( ns 

  Qünglingםישנ 'מגב ולכאש השלש 'פב
mou)ןנחוי 'ר רמא .(ב'עס זימ  musוילע ןינמזמ  

^bהארנש הז ח"ר  noy voyחרופ ארקנ רעיש  
 תנש ללכב סנכנ אוהש ימ ןמחנ בר רמאש והזו
 נושח אוהש תועודי תורעש 'ב איבה אלו ג"י
 ןיכרבמ ימל עדוי םא לודג אוהש י"פעא ןטקכ
 am אל הזמ תוחפ וילע ןינמזמ הנש ג" ןב אוהו
 ואל אימש יפלכ יוחאו ארבל קפנר ייבאל וחבשד
 הניב ול שיש והוחבש אלא הילע ינומזאל אקוד
 = אבור mb ווהד ןגד 'זו קרי ולכאש 'גו ןטק אוהו
 ךיניש דנלבו וניחלאל qux) ןיפרטצמ רכנימד
 "BN" אה 'יפ b ןואג יאה ברו .ןגד לכאש ימ
 רמאד אה יכ אלא אתתעמש ינה לכב הכלה תילד
 לעו וילע ןינמזמ ןיכרבמ ימל עדויה ןטק ןטחנ בר
 D" ןבו 'ח ןב 'יפא ןטק רמאקד ןויכו ןניכמס אה
 ,ןיכרבמ ימל ערוי אוהש pum היל ןניקדב
 יפסותב ןישרופמ nn אלה ח"ו ירבד הייחא]*
 הדוהי 'ר 'פסות p" דועו ןטק ה'ד םש 'וכרב
 הדועס 'ה ז"ואבו (ת"'ל תשלשמ הכרב רפסב) ךיסחה

  ^p[ו'צק —
2 4 

nsע"לב)  c^חרפא מ"למ  (junger Vogelפב ' 

 תובותכ) תוכאלמ ולאו mis ורמאש י"פעא

+4 
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i 

CVerzierungהרונמ ינק 'ז 'מגב הבר  ץמוקהב  

 כת |
 ל
 y ד 4

 ןימוד ןה המל םיחרפ : חרפו רתפכ 6חיכ יוחנמ) =
 )5( יילכב א"פ תוכתמ ילכב .םידומעה יחרפל

 בחרה, b^ .ןיאמט סיסבהו חרפה ןירוחט הרונמ ינק =
 יעצמאהו moe iow (o רנה וב בשויש הלעמ לש | =

 תדמוע meme םילגר 'ג ןתואו הנק ומש דמועה
 יתפסות) אינתד [אוה] ןכש poo סיסב ןמש ןהילע

weחרפו םיחפט הרשע הובג ר"הרב הרונמ (תבשר  
 ,(?['וכו] "הנמיה לטונ םיחפט העברא השארבש
 איהש ןינעה הזב התיה אל שדקמב התיהש הרונמ
 שרופמכ הבג לע ןיעובק תורנחו םינק 'ז הב ויה
 ןויכ won wm 6ביכ (n3 ןיקילדמ המב 'פד ג"רב
 אסניקב לקשמל sb sub אל nma יעיבקד
 ה"יחא]* = .הרונמבו םינקב ויה mme יקולדאו

my "iה"מגר 'יפו : ח"פ 'וחנמ  ^b? DUךאיה  

 ה"נכו .שדקמה לש הרונמב תורנה ןיעובק ויה
 יתנשי ינא חור 'פ הבר תורב דומעה יציצ ןינעב
 ץיצ תארוהבו ,ןהמ דחא לש (Knauf) וחרפ לע
 ןבל חרפ ארקנ ףדונ וחירש חמוצ םש טרפבו ץנו
 ה"כו :ז"לד ז"פר 'יעיבש 'שורי  ,ו"פר ר'בד "ייע
 ןילבחרפ ג"ונבו ןיבל me ה"פר 'יעיבשל 'פריא 53
 תערצה תולגתה לע מ"לכ uen לעפהו .הניבחרפ
 ןהב nm :3'D n3w כ גיי ארקיו ;יס יט תומש)

 + .ולוכב החרפ האלהו ג"מ ח'פ y '"y^ תערצ |
nme =ותצקמב , nחרופ ג'ע פ'ד א"פ ק'מ  jb 

 הָחיִרְּפ טשפומה םשהו .רוהטה ןמ חרופ . .אמטה =
 עירזת ארפס 'mb "mb n ד'מ ח"פ םיעגנ |
 ישורי YbD 'יעגנ 'תפסות ה"פו 'ד קרפ 'ג 'שרפ =

 : א"עד א"פ 'ליגמ 'שורי ץובקהו :פ"ד א"פ ק"מ
nimeז"י ז"ע — . mes nmnהחרפהש םשכ  

 ןושארה י"עבו ס"ש י"כב ה'כ 'וכו תרזוח הניא וז"
 blühen ליעפהב my: — nb ע"ייע החיפה ג"ונבו

lassenםישעמו תוצמ חירפמ לומתא ז"לפ ר'ב  
 ר"שהשו job ר"קיו sn חרפ ע"ייעו («a םיבוט

 — [תחרפמ איה יוה הנשושכ 'פ

 -fat יַחּורָּפ Fliege. בובז ם"לב mme» =) חרפ
(ernde Haareתבש) יחורפ אילכ  Crרבכ  

 לכ לע ןינתונש לודג דגב א'פ C55 'עב "פ
 יחורפ אילכ ארקנ יכה םושמו שאר לש םירשקה
 (wb ךליאו ךליא ןיחירפמה םידגבה לכ זחואש
 אמלד הלעמל איהש ןויכר הב האצוי הניא יכה

 וניבר יכ הלמה וז יתאלמ )? .שיירה יייעו יוכו תייטב ךבב אוהש 33 לש ועוקש תיב בשויש ייא 7 טידסב vm ייפב ('
 החיה ךיאה ראבל וניבר ףיסוה כ"חא קר ?ara ררגנ וירחאש ייפב ג''הר כ"ג ואיבה כ"עו אתפסותמ ןויצה רצקמ היה

mwשדקמבש . Cהיכר ,ר"ח  : +) my5.58 ר"טב סעלרעפ . 
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 ,אחרפד אלוט : sp "יחספב ןבומ ןליאהו ,ב'עס 'מ | הנקשיו םיחרפ הנליכאי ותב ןיבליש הצורה 6 טינ
 אתיטוב בש .ט'נ 'ילוח .יחור mb" יבד ץובקה םשו

 -- [אתיטב ע"ייעו יחרפד

Heuschreken- 2000/06 י"למ תצק תערל NIS 

  snm" (art.קליה « $eרתומ 'גרת )9 ,'א
 «p םיעבשה וקיתעה ןכו ה"'חא|* | , .אחרפ
 b") ,'ג םוחנ ,גיל ,דיק יילהת ; הייכ ,יבו םש לאוי)

 יב Vm) bpm (r5 sn אימ ; ביכ ואיי ap הברא

 — Q'5 "y] יילהתל סליקעו n3 ,יו

NT *עמ ' CN mbםיחספ  mb &'pb "p 
 ,שרופט םשו ב'פת ,'ח רח y'sy וכייחרפ

 ab- bb ם"לב ןכו דרפ «b ףדרנו מ'למ) טרָּפ
 +01מ20]מ6 ,Berre D^?2 sondern (עסממסמ

 םירגרג 'ב 0 האיפב ו"פב Bruehtheil) טזרֶמּורֶּפ
subטרפ והזיא "₪ ז"פב ,טרפ ןניא השלש  

 )5( תורשעמב ינש 'פב .הריצבה תעשב רשונה
 רגרגמ (b) ג"פבו לכואו טרופ יל C רובאש ןומרב |

 דחא ןומר ידיצרפ לכוא p pass^ טרופו לוכשאב
 'ירדנד 'מג ףוסב קרעו אצוהל ףאונ היטרפ ,דחא

  Ciרוכב שי 'פד 'מגב .(*רביש ושוריפ )בכורף  .
 .טורטורפל ('ןובלוק וביט המ הז ןוידנופ 65
 לידבה דרפ ומכ b bob" תארוה םצע ה"יחא]*
  לעפ בו bun יורשעמב ןינעה הזבו ורבחמ דחא
 דיחי ריגרג טֶרָּפ םשה הזמו i ז"פ האיפ טרפנ
 ה"כו ארתנ י"גרת C יט" p" ךמרכ טרפו רשונה
 : טרפ (586 לוסאלא באתכ) הנוי יר 'יפ הפיו .הטישפב

Ju8 Ua! (^ s! Pרשונה רינרנ "5  

 777225 ץרפו דרפ 152 $35 'יפ דועו — .ףנעה ןמ
 ןאכו 'ז טרפ ע'ייע ןטירפ א'עס ז"יק ק"ב ןכו ל"נה

spy smןכו ומוקמ  aeiאצוה היטרפו :ז'כ  
 םשה הזמו -- .ויתפש ערק י"שריפו היתופשל
 ונייחו לכהמ רבשנהו לרבנה קלח b^  טורטורפ
 י'ה 'ורוכב י"שר y Bruchtheil im Einzelnen" יטורפ

 ה"נכו יטורפ :י"שריפו טורטורפב בותכה ןאנמ אלו
 ,טורטורפה לע דומעל לוכי וניאו ד"פס מ"ב 'תפסותב
 = טרופריא י"כבו טרטורפ ב"פ ינש רשעמ 'תפסותבו
 'תחיתפ ףוסו ג"ע ט"סד 20 'ינעת 'ורי .טורטארפ
 ג"נד ה"פר ריזנ 'ורי , טורטורפו ףלא השמח ר"כיא
 Ty ט"יד א"פס 'דהנס v" ,טורטורפ סנכמ ד"ע
 טורטורפ היל דיבע תאו ל"צ טורטורפ היל דיבעתיאו

 — [ךומסב םש "ארכו

 ינבו ןירות pas ןיהורפא b^ הקופל ךומס בלח
nns) mvןכו . . םיחורפא ג"ונב  b'53 

snmז" ,'א ילשמ 'גרתב אתחרפ הזמו ; Y52,  
 יבימ) תונב vb vy דמ"ב  mob Ty 'ורי ץובקהו

a"אתלוגנרת ('  gemאלמ בוט 'פ ר"להק : 
 לעפהו .ןייחרפ האמ jb אתופכ ארפיצ אדח אנט
 ,fliegen החירבו תופפוע ןינע מ'לב ומכ ונממ
 םיחורפא םש ויה .א"מק : מ"ק "ילוח 8:0
 'תפסות . ןיחירפמ תולזוג ^s מ"ב .'וכו ןיחירפמ
 תכש 'שורי . ןוי ע"ייע Duy יחירפמ ה"פר 'דהנס
 : ט"יד א"פ vp 'שורי mm ותחירפהו + י"ד ז"פ

 ז"לפ ר"ב = .התחירפהו ר'ע ב"נד 355 הכוס 'וריו
 תוצמ חירפמ לומתא הציב וישכע חורפא לומתא
 ,ןחירפמו ?r'Db םש .יוכו וישכע םיבוט םישעמו
 ח"יד «Ye הטוס 'שורי : 'ל 'ועובש nos לעפא

omes Tn xvג"צפ ר'ב לקב  nmeןתמשנ , 
 יועובש .ב"פ םירדנ "ייעו ריואב ןיחרופ ." הניגח

imp ובותכ +: א"יק םיחספ .א'כ הציב :'ל' gw» 
umoו"ק : "bpתינעת 'שורי 3 'ילוח ,ז"טק  

 .'וכו תחרופ החל ז"נש 'פ ירפס mo ay ח"סד ר"פ
 וניברד 'יפו זיזח ע"ייע :'ט תינעתד תוחרופ ןינעבו

Dvקתעוה  m "emםש תינעתל ] — 

viel sein, ףדועו הרתי ןינע eJ? פ'למ 5» m» 
(Nüberwuchernק"כ עינצמה 'מגב חינמה 'פב  

 'יפ רוטפ סצמצמ .לכא חירפמב אלא ונש אל 65
 =- [ביחרמ ^n ייפ כו ה"יחא]* ,רתיימ

nme sme = mbילו םדוקה 'עמ 'יפ וניבר  
 ןכו 8902 תופפוע ןינע me לעפמ הארנ
p'53אָחְרֶפ  (das Flattern, Beunruhigungתואופרכ  

 ןכש לכ אבילד אחרפל Ceo no וזחאש ימ 'פד
 יבורק ןלוכ b^ .אנימאק ארקויל אנא היביל חרפד

 eum לודג ןוגכ qn ןינע

 ןיכרבמ רציכ 'פב Blüte der Kapper) פ'לכ) אָחְרּפ
maןייה ןמ ץוח  mos»הילקשד ויל  

 זעלבו ףלצ p C^ אתיטוב C vm אחרפד אצינל
 ה"יחא]* .ואפכ לאעמשי 'לבו אופק
 -x&m י"לבו ג\5 LOU A sm :ג'נ י"כב ה"כ

capparis 453 7%ט"יאלב  capparoארקנ ןכו  

 : םשו b תוכרבב ןבומ ירפה ,ירפה םגו חמצה

 דובאש ס'יטב ו"ופדב )3 = ,אתיטיב איוהו םיש ייכב (* .אתיטב ץייויעו ייחו ריפדו יזכבו ויופדבו טיק ייכב ןוכנ היכ )!
 ךורעבו הימקלא יאקש אדנאל י"רחמ ןואגה תבשחמכ אלו ליעלא יאק ךורעבו nem היטרפ היד יירדנל יית "ועו (

bה"כ (*  vsו"ופדבכ ןובליק אלו מ'יאפדו . 
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"vהטורפ הלכתש דע  jpכ"וד 'תקיספ ,סיכה  
UNוכו הייוצמ הטורפ התיהש הנושארב :א"ק ' 

 ןכו הכרב ןמיס ןהב ןיא תוטורפ העברא :'נ 'יחספ
 רב ןתימ אלד ד"ער ה"מד ח'פ יומורת v^ ר"אלב
 .א"מד ב'פ Uy 'שורי «y  אמופ וג ןיטירפ שנ

vosוג ןיטירפ ןתימל  aunה"מד ג"פ "טיג 'ורי . 
 'וכרב 'ורי ןיטירפ ה"כו ןיטירפ איירוביצל ןולאשא
 :יוניכב םשו ,ט"מר ז'פס 'יטיג 'ורי ,ד"עס 51 איפ
 ,יטוירפ : תחת חמש 'פ ר"להקב ל'צכו יוטירפ

"Wo mnיתבר 'תקיספ  i25טרָפ לעפהו .תוטירפ  
 ךפיהב וא תונטקה לע תולודגה תועמ ףילחמ 'יפ

"yא'פ 'וידע ט"מו ח"מ ב'פ ינש רשעמ  "nמ"ב  
 דחא בהז טרופ םדא שי ה"פר ר"מש :'ח ב'ב ,ה"מ

 — [(תימק mss" ע"ייע 'וכו

 040% bb" וניבר תטשל ל"נ תוטורפ =) טרפ
 (בימ) יילכב 'ב 'פב Milde, Sanftheit) תחנ

 p^ תוטורפ איצומכ אוהש ינפמ אמטמ יסוי 'ר
 וניכר ייפ ןכו ה"יחא|* ,הפיט רחא הפיט
 םויסב קר ym ^b "py = 0'כ ,ד'ח) pw 'עב

ne" QN new (תוביתה והנתיל )4 ט"דס "am 

n^p ילכ תוכלהב ד"בארה םג ךלה הטשה" wv 
 ארבתסמו ל"הזב ךורעה תא איבהש ירחא םייסו ו"לה
 לכנה לע םיטרופה ומכ תוטורפו ןואגד השוריפכ
 תוקד תואצוה רמולכ ךמרכ טרפ ןושלמ אוהו
 ריבסה ןכו 'וכו איצומ וניא םעפו איצומ םעפ
 תוטורפ איצומו שוריפש ם"במרה ירבד הנשמ ףסכה
 לודג רוחיאב טעמ טעמ ונממ םיאצוי םימה : אוה
 תחפונבו + םש םייסו 'ילכל ט"יות כ'ג 'ייעו 'וכו
 ןהיתש ת"יטהו ש"ירהו א"בשב א"פה רוקנ ם"רהמ

 הפט רחא הפט טורטורפב ^£( םלוחב  5'pתאו
 י"למ אוהש יל הארנ רשא  busטעמ תחנב 'יפ

-- [»b53 s'y» כ"ג "יפכו הפט cns nob טעמ 

 בהזה 'פד ג'רב )3 טרפ ןינעמ nive = טרפ
Qr nox)ונינש תוטורפב ידיאו ידיא אמליד  

 ןינוקש עבטמ וב ןיאש (רימ םש) ןומיסא ןוגכ, "5
 — men תא nup תוערה תועמ (פש) ןנתדכ
 ^3 לבא ה"יחא]* ,(בותכ תוטטורפ 38

mי"כב ה"כו וניבר "יגכ אוה ש"ארו  p'wפיר 'פ  
 תמאבו וניבר קיתעהש ^bn m ירבדו Cn רצ מיב
 ירבדכו 'ג טרפ y/"y עבטמ nmm אל תוטורפב

"ws6[תוטטורפ 'עב ב'ר קיתעהש  -- 

 בכת nee) =) טרפ - שֶרפ

 ,Einzeles (לַלַּכ וכפה) ןושארה ןינעמ) *5
qgpeciellos ——השלש 'פד ג'רב ללכו  pre 

 pon 53 ייפ .ב'א) — 6ריל (vb ריזנב ןירופא
 «v5 ps c איה אלו הייחא]* .(המ רבד

parsרומאכ ןושאר ןינעמ אוהו ןאכ ןכתי  pon 
mewתוטרפ ץובקהו טרפו 555 ןינעבו .לכהמ  

G'y? 5 amp)אָטְרפ ר"אלבְו (בילפר רימש) םיִטֶרָפ  

 'א לכ 'עבוירוב לע ראובמ יִטְרָּפ ץוכקהו .ד"נ ק'ב
m)ה"כר ) ywדועו  yיכאלמ רי  qi ^b — 

 (-Aus ללכהמ רבד תאצוה b^ 'ל םע רושקב טֶרּפ
(sohliessungםימיו תותבשל טרפ .ו"צ ןיבוריע  

 ,קסעתמל טרפ .ט"י 'ותירכ ^ תועובש ,םיבוט
 הדומל טרפ 'G ייח 'קי) הב «vn .ז"ל 'ועובש
 "כ ,היכ יקי) אצמו .'ח תוכמ .ןיחאה ןמ דחאל
 — [:'ל 'יכרע האלהו :ח"ס .ד"ס ק"ב ,יוצמל טרפ

,6018 umwechseln תועמ ףילחמו ףרצמ 'יפ Dub 
 -einzelne Münze, Klein (אָטיִרִפ =) הָמּורָפ

(geldכ ישודק 2733 '.) הנמשמ דחא ורמאש הטורפ 
 טרופה (CD ינש רשעמב ב"פב ,יקלטיאה רפסיאב

pooתועמ וב חקולו עלס רכומה 'יפ .ינש רשעמ לש  
 בותכ 'מגב טושפ טג 'פב .תוטורפ ןהש תשוחנ לש
 ,ישניא ידבע אל אבהרד יטירפ (.ו'סק ביב) יזוז וב
 ןיטרופ 6'ח םש) ריעב אהי אמכ 'מגב ןיפתושה 'פב
 לש סיכב שי םא b^ .ןמצעל ןיטרופ ןיאו םירחאל
 ודיספי אמש אריתמו תשוחנ לש תוטורפ הקדצ
 pa ןיא 'פד ג"רב .('דשח ינפמ םירחאל ןפילחמ
 | ברד הטורפ mb ינהמ spy 6ג'ל "ירג) רדומה

 סנוכה 'פב תשרופמ ףסוי ברד הטורפ ^5 ףסוי <

 הבר הדיבא רמוש «^C?» p ןיטסל הואיצוה 'מגב
 בר הידיל איטמ אק האנה יאמד םנח רמושכ רמא
 הידבעש וחרכ לעבד ןויכ רכש רמושכ רמא ףסוי
 ירסוחמ העברא 'פב .רכש רמוש היל הוה אנמחר

me?ןיאיבמ ולא 'מגב  C^ ^n^»התא ןאכמ  
 הייחא]* .הטורפב הפיאה תירישעש דמל
 אטירפ וא הטוופ וארקנ תשוחנ לש םינטקה
 אבהרד יטירפ ,ו"פק ב"ב (טרפ ןמ ליעפו לועפ ינוניב)
 אל אפסכד יטירפ : י'ק תובותכ ,ישניא ידבע אל
 אמיא Dp : ה"סק 1l 'ופסות יייעו ישניא ידבע

omעבטמ ילב ןמיסאכ  '"yיב יפכ .ו'מ מ"ב ' 
 אתגנולפ הטורפ איה המכו -- 'ה טרפ 'עב וניבר
 ח'נד א'פ 'ישודיק 'שורי )37 "שודיק Cep איה
 'דהנס הטורפ םתס תועמ וארקנ םימעפלו .ר"ע

nu» )'וללכנ אלו םה םידחוימ םיכרעה ינשש יל הארנו )* .י"כ ה"מגר שוריפב  nyימ תער איצוהל ידכ 'ג טרפ  

 .תוטטורפ אלו תוטורפ niin cam מ"בב יכ (wy שממ תוטורפ .םה יד טרפ יעב ל"נה םילכ לש תופורפ יכ רמאש



 ^ pum הנידמה 53 ושע nb 65 םכל םתחקלו
 ינוטלש "5 והוסליקו ותארקל יטוטרפ ואצי לימ
 םכל םתחקלו 'תקיספבו ('י"טורפ זעלב הנידמ
 — הנידמ (*יליברטפ ביתכ (:ב'פק רצ כירד 'תקיספ)

 ה"יחא]* .(הנידמה man ינוטלש י'לב ^5 ב'א)
 םילודג 'שוריפש ל"נה י"ל לע כ'ג ילוא ןויכ ב'ר
 = א"פ ר"כבו הנידמה ילודג im^ ר"קיובו םיבושחו

^Nע"ייע תוטטורפ — אלטפוגא ע"ייע אטאטרפ  = 

 — ['ה טרפ

 | ר"למ Pfórtner רעוש וניבר 'יפל אריַטְרִּפ — טרפ
 < -Verkaufs ה 00 י"למ ןוכנהו סע

(aden, Büderladonתאש ביטת םא אלה ר'בב  
 C ארדשמל ןיעדי ימורב ןיבלכ תיא (נ'כ) ג"כ תשרפ
 םנמנתמ הימרג ריבעו אריטרפ ימוק ביתי ליזא
 .(*ו"ריטרופ זעלבו רעוש b^ םנמנתמ אריטרפ ירמו
 תואחסונבו םיתבה ינפלש ןתפמ v53 ^s ב"א)
 וכותב ןירכומש mum י"לב "יפו אריטלפ בותכ

  «aieתעדכ 0690009 הלמה ןיא ה"יחא]* ..

P 

 b" איה לבא porta םע תוכייש הל שי אלו נ'ר
 תיקלטיא תלמו ,ע"ייע אריטלפ cp איה תחאו ל"נה
 mme רדפה לע קד אל ex ללוש וניבר תא ךילוה
 מ"אפרב ןוכנל 'יאדכו אריטרפ גופ תחת איבהל ול
 י"ב לכב ותויהב רדסה תונשל mus אל לנא
 -- [ךועה לכ רתוי לקלוקמ ו"ופדבוםינושאר םיסופדו

 Qfaulthiere תודרפ םע ףדרנ nib — טרפ

 תורוסא תויטורפה 07« םיאלכב m פ"סב
qneהייחא]* .ינומזומ ןוי זע לבו תודופ  

 ; ןכו ר'פרב ה"כו ר"בו ג"ג ב'ה יב 'א ו"ו י"כב ג'הכ

 ךורעה רחא דימת ררגנש צ"מ ןב n" 'יפ איבה
 זעלנו ןוכנל w^ 'זיפ 'פדבו bn תומוקמבו םשו

vהלמה יכ ןויו ז ע ל בו ע'פדשב ייארכ אלו  
 אוהו תינוי זעל eg יכ תינוי אלו תיקלטיא הנניא

  muscio; museio, musmo, musimoןכ ארקנו .

 האלהו ווזיפ ו'ופדבו vom זעמ תדלונה הירבה
 ua wo י"כב יכ עדו ,אוה ס'טו ינומוומ "יא

"smeםיאתמו ןוכנ הז םגו  bpתיזעול הלמ  
 תוטורפה 'יגה ג'ע א"לד ח"פס 'יאלכ 'ורי -- ל"נה

 — [תויטורפה ל"צו

der ןושאו 069% "bm "piv — טרפ "GM 
  (Erstoםהל רמא קרפ אמויד 'שורי

 eB = טרפ = — (אָטְריִּפ ₪ טרפ |

, 5% 4 o ERN 
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 ןיקזינה 'פד הדגהב Testament) אָטְריִּפ —( טרפ
emיהגפ) ןדארזובנ ןינעל קלחד 'מגבו 6ז'נ  

Cr'*רייגיאו היתיבב אטריפ ארש . "bרטש  nix 
 'דחנפבו אתטרפ DU" רדש "33 'יטיגב ה"יחא]*
 י"ככ ל"צו ארטיפ D" ס"ש "551 אתיטרופ רדש
 ,ומוקמב 'הנס ס'דב p" םיונשה "sn אטריפ 'פו 'ק
 םינינעה יטרפ 'ולכ טרפ ןינעמ הלמה הרזגנ ילואו
 דצ א"ש p^ (יבכרה יצוה) 'ינואנה 'שתבו ול םיעגונש

"b 144וריצחב תוצרפ ץרפ אתאטריפ טרפ ] — 
2Bקוחש ןינע וניבר תעדל)  spottenהארנ ילו  

unwürdig handeln, verüchtlich bs y'5n 

  (sprechenג"סב " C'"i) p'2ןטירפ אנהכ בו

myw לכב תוקחשמכ ויתותפש ןיארנ ^5 היתוופיס 
  nbus:ץראל ובשי הכיא  pamןיטרפ אקו

  ^b 23272123בותכ ןיתרפמ ב'א) — ןיקחשמ
 ה'יחא]* ,(תואחסונב  "e wasיפל קר ןכ

 ןטירפ םג ןכ ןיבהו הכיא שרדמב ןינעה ךשמה
 « imaרבכ לבא ק'בד (היטרפד ? "mbטרפ 'עב

JNהז יכ ר"כיאד הז לצא ומוקמו ונינע ןיאש . 
 'יאדכו רצנדכובנמ ןויזב ךרדב םירבדמ ויה ושוריפ

 היתוופיס ןטירפ ןינעו רדפ ע"ייעו ןיזבמ ,ה"ס 'ירדנב
 — [יעורק ויה ויתפש 'יפ

 ס'למ ר"עפלו הפילק וניבר 'יפל אָתְטְרֶּפּו טרפ
 Granatkern) הדירפו דרפ 105 אָתְדְרפ

 אקספבו (ריי b" אראו אמוחנת) דרב יהיו ונדמליב
 רמא דח 6 'ג רצ כירד יתקיפ) השמ תולכ םויב יהיוד
 B" ויגלמ איזחתמ היתניצרחד אנומרד אתטרפכ
 ןיארנ ןירגרגהש םינפבש התוא pes לש הפילקכ
 המינפ אבוה ךורעה e^ הייחא]* :וכותמ
 אנומרד אתטירפ לע תורוהל Yep 'ר אראו 'קליב

wp "yברה  "nnכ'רד 'תקיספ רעבאב ש"ר  DU 
 אתטרפכ ל'צו אתונופכ b^3 ר"מש כ'ג ג'שו
 pw" ל"נו אתרטיפ תועטב הנאצ o" ש'השבו
 pru "פו T ע"יע אתדופ ומכ אוה אתטופ
 הז איבה ב"יקתת 'ר בויא 'קליבש היארהו ןומרה
 ןיערג 'יפו אדיצרפ ןידהכ אתקיספה םשב רמאמה

Jeילומרכ י"כה סרוגש המ בכ'או  wavהרעהב  
 אתדרפ רמול ךירצ אתדחפ (םש 'תקיספב בישרמ זינ

 — [ל"גה ס'לכ

dio םיבושח oépcaco, "bm 'pipys =( טרפ 
  CYorzüglichenבויק'ר   wesםינהכה לא |

 ג"ונב (* .יליטרפ ס"טב ןאכ ע'יפרשבו s cob עייייעו רייפדב die Besten, forti. *( DU3 וא Obermeister, proto וא )!

 Pfórtner, portiere ט"יאלב (* .אלדתשמל

oc desיז אל יו ו  

-- didi T.i 
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 pom זוחמ parsimum 'צמאה ר'למ 5^ םוטרפ *
DR! ירפס (Landgebiet, Distrikt ץראהמ 

 אלא (עשוהי) שביכ אל sbm ג'נש 'פ הכרבה
 'יפבו סוטרפ nen 'קליב ה'כו 'וכו ןטק הז םוטרפ
 ומכ אוהש ל"נו ירפסכ :^ ,ג"ל 53335 ן"במרה

 .ל"נה ר"למו םוסרפ

 Frosch) מ"לב שערפ ומכ ס"לב 'יפ) הָנְעטְרּופ *
 הנעטרופ ףא :יתטשפ 'פ ר"שהש
 | .םהב הצקע אל

 'נוי ישלב ןכו protector ר'למ) רוטקיטורֶפ ₪
 -Beschüt 0070/0500 'צמאה

Ger, hoher Würdentrügerהתאו 'פ ר"מש שרדמ  

 אהי אלש רוטקיטוריפ ואשעו (ז'לפס) ךילא ברקה
 ?m םויב סונמו ןורטפ ןגמ ר"לב 'יפ ןוטלפמ זז

SOS *ומוקמ ול היהי ןאכ לבא יי טרפ ע"ייע , 

 ,'א טרפ ע'ייע טורטורפ *

"wsר"למ) יִניָיְרוטְרְפ  praetorianiי"לב ןכו  
Leib- llpavcopuxvot צמאה' 

Gwache der Prütorsשלש תנשב 'פ רתסא 'רדמ  
 רמוא רזעילא 'ר םשב ןומיס רב mmm 'ר וכלמל
 המחלמ ישנא n5 ר"לב b^ יניירוטרפו ינלוכי
 ה"יחא]* ,ימורב רסיקה לכיה תא תרמושה

 — [א"ר ,ב'חב ש"מו ינאירוקרב ע"ייע לבא

Ueber- z:eptoucéo. עפש וניבר תעדל) אירופ "e 

 ללע לבא 5000006 ראותהו 8
 (Q'y ^ nb 'שוריד ךשנ והזיא 'פב מ"בב (םינפב
 י"לב p" אירופב אלא ןודכ התנבזמ יתערב תיל
 ה"יחא|* :הבורמ המ רבד תויהב עפושב

 תליגמ wb ימי ומכ ארופ ןמ ץובקה אוהש ןוכנהו
 — [רופ ע"ייע ב"יפ תינעת

 הכו י"למ ילוא ^x תעדל) Nb "א
"bs יתערלו Hülle Umwurf 

  (Tragsessel, Sünfte 6%'פ 'ובותכד 'שורי

 ןנבר המוניהב 62( ב"פר) הלמראתנש השאה
pm לק ליעמ י'לב ^p )' אמוירפ pubs אכהר 

 = הלילק ןושל אוהו ל"נה ^3« הלמל ןויכו ה"יחא]*
 'קי) *33 םינקזה 'ע וקיתעה וב רשא ;opo לש

àיתעד יתיוח רבכו א"  seneל"נה "נויה הלמה  
 /3 שיתש) ןוירפא אוה אוהו ה'כר ג'ח אמנה ע"ייע
 יאמוירפ ןוירפא אוה (nb וידומע 'פ ר"שהש mp (ט

^ y bar 
dd ar ^n n / 2 
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 יטורפ העמשד הלמ םשמ (Cry 5^ yb הנוממה
^Bעמשש םש לע 'יפ ה"חא]* = .ןושאר י"לב  

 ר"קיוב ה"נכו .,וקחדנ םישרפמהו הנושארב הלמה
m'ebןוקפי אמע 55  pnbיעב יאדוהיד יטרפ  

 רתסא התשעו הלתי םידוהיה שאר 'יפ אלבטצמל
 תוארל םידוהיל םתאנשב םלוכ ואביש המכחב הז
 ןוהל ןוקפי רתסא 'קליה 'יגו םהילע םדחפ לופיו

 — ['וכו אדוהיד יטנפא
Vor- moe voYauía י"למ אָיִמְנֶטְרִפ =) םגיטרפ 

(eier der Hochzeitיהיו ש י ר ב ר"'קיוב  

 אימגטרפ ןה jn םינש 'ז ןתוא C (א'יפר) ינימשה םויב
 אימגטרפ לכאד ךינמיסו אובל ריתעל םיקירצ לש
 .(םינושאר םיאושנ י"לב ב'א) — אתיתשמ לכא
 לש תבשב ,ד"כד ר'פ יאמד 'שוריב ה"נכו ה"יחא]*
 י"רהמו ש"רה y" הביא םושמ וריתה אימגטורפ
 n'b ר'פס 'יעיבש 'שורי .ב"מ ר"פ יאמדל צ"מב

  iy[אתיתשמ ע"ייע אימגטורפ ליכאר —

7Gתוטטורפ  Q)(.ו"מ) בהזה 'פ אעיצמ תכסמ  
mתוטטורפב םלועל רמא ישא  

 y" הרוצ אלב ןיידע תשוחנ לש תועמ י"שריפ
 ףיסומ ב"ר ךרעה הז היחא]* m טרפ ךרע
 לש ופמלוקמ אצי ולאכ מ"אפדב ספדנ תאז לכב
 הרוצ אלב דע Tum ספדוהש רחא יכ ןתנ וניבר
 קוחמל ךירצו 'ה טרפ ע"ייע ב * א הלוגע יצחב "יא
 יתוריעה רבכו 3795 ךייש 'עה 5555 "ב'א, תא
 — [תוטורפ וניבר ^35 3n "py" יכ 'ה טרפ 'עב

 שרדמ Grustbild טסדסש י"למ) ימוטורפ "א
 (יטפ) םכל הזה שדחה b' ר'מש

vs psלש יטוטורפ ליבשב אלא וליבשב םיערוכ  
 הייחא]* — .ורובט דע םדא ?mb י"לב 'יפ ךלמ
 סליקעו ̂ ^ אימ שאר הככ וקיתעה םינקזה יע
 אמוחנתב — 0" ^ איש םיפרת ןכ קיתעה
 ע'ייע ןימוטרפ ןהל רימעמו 'ר י"כב םיטפוש ןשיה

 — ]3 םטפ
 יילב טְריִּפ ןמ ץובקה poys ל"צ) ןוטריפ 7€

 ,Seerüuber, pirata) דלפ000 7% "ורו

 ךלמל ^55 בוזא תדגא םתחקלו o ר'טש שרדמ
 [ןיטריפ ל"צ] (ןוטריפנ לש תוניפסו םיב וינב ny אבש
 הייחא]* mn "rms 'ורו י"לב 'יפ ותוא םיפיקמ

quMישארב תדגא .ןיטריפה .ב"פר ר"א ' bb 
 וילע ואב . , הניפס ול היהש רובג לבוחל לשמ

oTנ'שו ח"'לר ,א"ח ןיטריפא ע"ייע 00 ] — 

 .אמוירופ 3733 )* .שירב לי'צ שוריפ . . ר''קיוב פיטב עיפרבו w3 רָאשבו ט"ק ייכב ןוכנ הייכ )!

₪ 



 Decke) הפכמ 0606 ילוא Re =) תיירפ 8
 in ידמב) וילע ליתפ דימצ 02 י"רת

(eהעשמ אתיירופ  bpןכו .הייחא]*  
 ל"נה י"למ ילואו קפוד והז ל"נה קוספל ירפסב

^evאמוירפ ע"ייעו יוסיכ ,הסכמ ] — 

 328 ?(TAN zerreiben c" ע"לב ךרפ לעפמ) ךרּפ
 = 0703( ןדאב ינומירו ךרפ יזוגא (וווסמ0

 = א"פ ,ןדאב 'עב p 332 (W"b^ יתבר 'תקיספ ב"מ ג'פ
 QC ריב ןיכרפנש ןיכרו ןיבושח ןיזוגאה ןתואש

Ye3תוווכבב  CU»פב :תכרפנ אהתש השבי ' 

 יא Cy סיב ןירפמ 'מגב qua] והזיא ל"צ] (בהזה)

 = 'פד ג"וב .אכירפ אבהד היל תיאד ארבג חכתשמ

 "ןעקסע יאמב («som Gro amm השאה תאיצמ
 'גרת («Cn /7 n ץעב היה שבי .אבירפ אבהדב
 ןינע הלמה e^ ה"יחא]* .אסיקכ ךירפ הוה
 qd הליאשהב םשה (nme דיב הריבשו הקיחש
 - "ייע הכירפב :ךרפב ושריפ וניתוברו €" ow תומש)
 = .דעןכרופ :ז"ל 'וכרב bp הו papi : א"י 'טוס
 .'וכו ןכרפמ לעיפב :ה'ע יוחנמבו ןתלסל ןריזחמש

vowוכו ודיב וכרופ םדאה א"לפ '. ypיחפפ ל ' 
 היליצא ח"פר ר'קיו לי ע 5 ,אכירפ ךרפימ + ח"פ
 by'b :'" ז"ע .ו'פק ב'ב אכירפ אבהד .ךירפ
 : םש ,ט"ויב תוינטק ןיכרפמ :ב" הציב לע פו
 Yoon) ג"ע ךירפי אל : ט"פ מ"ב ,'וכו יכורפל והמ
 ,ילד ז"פ תבש wav ,יוכו די לא דימ ךרפמ לבא
 y" :ז"ל 'ורוכב ל עפ נ  ,'וכו אישירב ךירפמ דכ
 י"כב ןרופיצב ךופיתש ידכ ,ו"מ "לוח ,ליעל
 .(ךופיתש ג"ונבו) ךרפתש דע ד"פר 'ורוכב אתפסות
 ו"כד bD "vp "wv" , תכרפנ הניא ,ה"כ 'וכרב

pi vyלעפ תא .תכופנ הניאש ןיב תכרפנב  
 ללומי .אתוומכא ע"ייע ןכרפימ יכורפיא : 'כ תבש
 «ye הללמא .אכרפתמד אבסע 'גרת Cn ,'צ יילהת)

Cooתריבשל לאשוהו ,אינפוג וכירפתיא 'גרת  
 ק"ב (zermalmen, widerlegen) םכח תעד וא רמאמ

 'ר ךירפ .ז"מ mus" .ךרפימל אכיא nom : 'ה
 הכרפ N'2 'ירדנ ,נ"שו ג'י 'ישודיקב ה"כו ,יאחא
 ,ךרפימ אלו אתלימ רמאד לכ ד" 'וירוה .ארפק רב
 ,ךירפיא אל ייבאד ךירפיא והלוכד אשיר יוהיל
 אכריפ והל תיא והלוכל ap "טיג אכריפ םשהו

32bאכריפ היל תילד ע'ב רזעלא 'רדמ  '"yi 
 :ו"ע 'ילוח ץובקהו + ל"ק 3/3 ,'ז 'ליגט aro 'וחנמ

 — [ךל הטל 2ves* ירודהא

TN — None "em 
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 לש הכרד) שיליניפ 'ה תעדו .ש"מו ןוירפא ע"יעו
 םיפתכה ביבס הטעמ א bb" אוה Carb הרות

Umwurfאמוניהב תאיציש הנשמה ןושל הרות ןכו  
 ךרדכ הלוגמ היה השאו לכש עוופ חשארו
 הטעמ הילע וגתנ הטמלו םיפתכה ןמ קר תולותבה

 - [כ"ע דובכ

(Sünfte, Tragsessel 000509 י"למ) ןוירופ ^e 

 השמ תולכ םויב יהיו 'פ ר"מב 'רדמ
 הארתש בטומ ןוירופ הל wey ךלמה רמא G^5 ר"מב)
 וב רשא אסכ bs" ^5 ןוירופ jb cni לש ('יונ
 ג"ונב ה"יחא]* = wen השא וא שיא םיאשונ
 םיטפשמ שיר 'תליכמבו ןוירפ ל'צו םוירפ פ"טב
 (חינ .היח) אקיטקל ע"ייע qma por ןוירופ ןוכנל
 "עו ה"פ יתבר 'תקיספו וידומע 'פ ר"שהש יייעו

 — [ט"לר ,א'ח ע"ייע ןוירפא ןכ וקיתעה םינקזה

 יגרת (ר"אלב םדוקה 'עמ אָניִיְרּפ =) [וירופ "6
 יט יא שיהש) ידוד הפי ךנה קוספב

 .ןוירפא ומכ 'יפ אתבח אניירופב ירשמ תא יד ןדיעבו
 'א י"רתב ה"כו ר"אלמו םדוקה 'על ךייש ה"יחא]*

 — ]15 אנירופ היל ןיקתא 'ג ,ב"ל םירבדל

zn בי  ותקנוי ותנג לעו 'גרת 6 ןוירפ "CEN 
  by) 0eה"יחא]* .היתוקני הינוירפ

 [ןג ה900860(ו0% 'צמאה י"למ ילוא —

 fruchtbar sein) מ"לב me ומכ ר'אלב) יִרָּפ *
 ד"לפ ר"ב ,ןיברו ןירפ ז"טפ Y'5 .ו"ט 'גיגח

 ר"דמב  mo SD,הברו  "bw,ז"נ  Cוברו —
 JB 'וכרב ןירְפמ ליעפה .יִראָּפ רדה .טיי :ח" ב'ב
 םשהו ,וניבר ^3 ש"ע : ט"ס מ"ב נ"שו 'ב רפ ע"ייע

 ,'ב רפ ע"ייע nnb mb ,יּוריִּפ טשפומה

pap"תואסכ 50000006 'צמאה י"למ ל'נ)  
 Sessel הבישיל ביבס mpi אושנל

Gum Herumtragenאעיצמ אבבב ו"פ רכושהב  
 p^ תמל וא הלכל ןילילחו ןירפיירפ 6 ה"ע ףד)

payןוירפא  — (ב"א ^p.י"לב  poהמוקע הרצוצח ), 
 ילו ,mepupepráe 0060090 י"ל ןויכ ה"יחא]*
 ילופאנ 'ינשמבו ץנעראלפ י"כבו ל'נה י"למ הארנ
 :ו'ק דצ מ'ב ס"ד np ןירפירפ א'גו ,ןירפייריפ
 םיענו םיפושמ םיצע 'יפ י"שרו ,ןירפ איירפ "וריבו
 y" ךורעה bb imp^ כ'או ןוירפא ול תושעל
 — [לודנ קחודב הילר im ףעלל חיב) רעעב 'ה ש"מ

> 

 2 ) 3| .js — ךרפלא זוג םיזוגא  יקילח אימ cb חאיפ םיבמרה ייפ ןכו (* .הייונ גיונב ('
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 'פ ר"כיא (םינפב "יע Koch לשבמ) סטוכרפ *

 דח bus הנב תא הכילוה : סרגיו
 ש"ע 'וכו תונמוא ינב תא דמל ול הרמא סטוכרפ
 .'וכו ןמוא אליפק ושוריפ ןינעה יפל כ'מ "פו
 רקיעש ל"נו םינוקרפ an^ םירבדה לכ 'פ ר"להקבו

^nסטכופ  mimשיר  byשי! פ'למ אוהו ^  
 .לשבמ

 «Jh פ"למ ^j רצוא ארברפ 5^« )( אייכרפ *
 ד"פס ז"ע ^ Weinkeller) (ראורפ ע"ייע)

 'תפסותבו y לש אייכרפב ?p תא וסנכש :ד"מד
 ,ע"ייע ןוכנה אוהו ראורפ an (UD^ זיפ ז"ע
 ,flagellum (00ס/6\וסי 'ינויו ר"למ b'53b —( לכרפ

 הכוסב ק"פב Weinrebe) םיבנע ליכרפו טבש
 ^| 'פב ז"עבו ^C הכוס ןידס הילע סרפ 'מגב
 6ןיקילדמ ה מב 'פד ג"ר בו א') לאעמשי

nat)ביב , ^y»רוע  Gnןיי ידכ איבמה 'פד .ג"רבו  
ne»יליכרפ 65  pupםילכש לש תורטעו . 

 חפטו ןאכמ חפמ לכרפה די (ג'מ א'פ ןיצקוע שירב
 Dy jm nw םיבנע לש תולוכשא, b^ ןאכמ
 ר"לב לגרפ p^ ב'א) — (**יליכרפ ןמש הרומז
 הייחא]* | .ןמא השעמ תוכבסנ םיבנע תורומז
 אוהש ןוכנהו Weingelünder, pergula ר"ל לע ןויכו
 ליכרפו ם"במרה ייפ ןכו 'עה שארב ל'נה 'ורו י"למ
 ,ושריפ אל י"שרו .'וכו ןפנה יטבשמ טבש ארקנ
 .ש"מו לכרפא ע"ייע יליכרפא 'יגה .ה'מ תבשבו
 ר"מש 353p יריכרפ ^30 + ד"םד יירוכיב 'וריבו

 לכה ועדיש ידכ םיבנע לש ליכרפ וריבו 0222. ו"פפ
 — [םוכה jb אבש

 060006 bm" סוכמוטורפ =) סוטמיכורפ

(der in der vordersten Reihe kümpft 

 יל הרא הכל ונדמליב « ^5 soyונלש קלב ימוחנתב
 לייוה ןשיהו םורקה ימוחנתב יילו  nnךלמל (בישר םלשה

 איצוהש  moרחמל « szינב תא ןדו ינא
&^ "bs וטקובאל ןירוק ןכ') ^b סוטמיכורפ 

 ב"א) -- המחלמה שארב סנכנה  ^pסוכמוטורפ
 ,(המחלמה שארב סנכנה "53

 ראשמ (cL ע'למ גרפ ןמ ץובקה ןיִנְרֶפ =) ןיִכְרְּ
Tםיתניב  Zwischenzeitייעו 060021086, ". 

 «qne 62" mU תוקרילו 'טגב ה"רב ק"פב (םינפב
 השרשה רתב (px לוזא pie pi ןייושעש

dv "vMו  iie Or je TET j 

7 
t£ 

py» 19ןושארה  (abreiben, kratzenהמב 'פב  

 Ca תש) ('אצוי ומח 'מ גב המהב

 ר"לב 'יפ ב"א) — ןיררגמ b^ םדאל ןיכרפמו ןיכס
 דעו םיימורהו םינויה לצא amb mm דרגמה לעופ
 ןמז ידמ nex ךוסלו Tub ץוחרל ךשמנ םויה

quia$55 ןויכ ב"ר הייחא]*  «fricoג"ונבו  
 דע םינשיה 'יסופדב 'יאדכו ןיכרפמ ל"צו ןיסכרפמ
 'תפסות י"כב ה"כו ,ג'נ דצ תבש םיד 'ייע אקארק

yp nav »*[ — 

jy ^b) qbהרישק  (bindenא'פ ך"ב שירב ) 
 ונחנא הנהו ?00s) יישארב) א'רמה ןכרפתא

 ה"יחא]* ,הרישק ןינע b" םימולא םימלאמ
 'גיגח 'וריבו ןיכוריפ ןיכרפמ קתעוה 'בו 'א י"רתבו
 'ג ול שי obw שרשה יכ ראובמ iy ז'עד ב"פ
 ע"ייעו ש"ע ןקתתשי ןכופתי ןשרחתי תונורתפ
 אתכוריפ ,אתכרופ םשהו ,(א'כש ,ה'ח) ש"מו ךרכ

Dy4" ,ןוכיתכרופ ,יתכרופ םייונכה nםשו ל"נה  
 — ןיכוריפ ץובקה

(Zerstossenes, Graupe א ךרפ ןמ) אָבּוריִּפ' T 

 jzve ץובקהו יז"ט .'ב 'קיו שרג 'גרת
 'שורי 'גרתו .ד"י ,ג"כ םש למרכ 'גרתו ד"י םש
 np "v 'גרתו ,ןייִבּוריָּפ 02 יגיכ 0725 תולילמ
 תפיר ןויכו יוכרפ )5 ,יא IN ייהד ;'ג 5 תישארב)

 .תופיר וטכ

 (Gb AT אכרפ יאנסכא N'"p אָכְרִּפ *

 .תויכרפ ע"ייע אָּתְכּורָּפ ,תֶכרֶפ *

der das Wasser zum 7o 071 (י"למ NU'2*5 

  (Baden bringtר"א 6"  ד"ספ ר"בב

 כ'חאו ץחרמה תא ףטשמש אטיכרפ ןידהכ והבא
 המל ךכ ךלמה ןב תא ץיחרמ « wp sהליחת

 (אטכרפ) "פ .ומע 6ותוירפו אציש ידכ
 ב"א) — ןלב [אטיכרפ]  ^pשמש י'לב  joanקרוז

 לע םימ  ommל"נה י"למו ה"יחא]*
jos יישרל סחוימה ^b) אטיברפ ם'טב ג'ונבו 

 ראותה תונבל הנווכב םיסיפדמה ןכ ושע ילואו
 ץחרמ 'יפש תואטברפ ע"ייע אטבירפ םשה ןמ

 [רתוי ןכתת ךורעה 'יג לבא —

 wp אמגירכרפ ל"צ אמנידכרפ *
I True CRURA AU prו יורש ב ב  

 . / אב 1
d (ר"פרב ה  po m (* weaראשבו ריב י'כב  v»5 .ותכרפו עיפדבו ותריסו ) לכב ןוכנ ה"כ v3ייל עיפרבו . 
 Advokat, avogado, avocatore m^won. )5 ,םיבטרהל מי"יפ כ"ג y: (43 0X)" טירסב im 'יפמ קתעוה )



qu- לעפה הנבנ ף0%% םשהמ pps — D239P 
 ש"ירה תפסוהב ,sehminken 90v אסטל

 אלו לחכ אל ;Gunzel gagxí) םשהמ ב"ר תעדלו
powובותכ) םכרפ אלו ' r^7^ ידהנפו איער ( Ty 

 < ץסכרפמ ןיא CO 2'2 בהזה 'פ ףוסב .('לחכ 'עב
 אוההד אה יכ איה יאמ 6פש) 'רמג ,םדאה תא אל
 = .ב'א) — הינקידו הישירל היעבצ לזאד אבס אדבע

"bלעפ ונב וניתוברו הנקז תמחמ טמק י"לב סכרפ  - 
 b ,(םיטמקה תרסהל סכרפמ ורמאו

mינויח םשהמ הרזגל בורק  ppתפסונ ש"ירו . ₪ 
 = תוינשמב מ'בב mpi ה"כו סקרפמ לעפה ונממו
 = ד'ע b'7 TED מ"ב 'שוריב ןכו ,'שוריבו ילופאנ
 = naw ,ךמרג רוצ היל «wo אלד ןיסקרפמ ןיא והמ
 . םשהו ,ש"כ אל mn וז תא וז תוסכרפמ תונוז .ד"ל
 מ"ב .ל"נה 'דהנפב ל"צכו .ל"נה mass סוכריפ
 ל"נה מ"ב 'וריבו 'וכו איה המ םדאד םוכריפ ל"נה
 o C[w ppp| ע"ייע שייר ילב הברהו .סוקריפ

 .— Qiüpfen, zappeln 03-52 ם'למ ל'נ) םּכְרפ
  ow "eaדיב םכרפתש דע (ז"ל ןילוחד =

 .י"פעא םהישאר wmm 02( תוליהא שירב 535
 איהש (*האטל לש בנזה «p םיאמט ןיסכרפמש
 (p Ys^ -- ןיענענתמו ןידנדנתמ b^  תסכרפמ
 תא םהרבא חלשיו (א) י"רתו דקרמה לעפ י"לב
 (סכרפתא הירעצ תעשב אלד C יב"כ תישארב) ודי
 וז PS ,ארעצ ןמ D'SEN אלד ג"ונב ה"יחא]*
 bgenm דקר 'יפו ל"נה פ'ל םא יכ ב'ר תערכ י"ל
 ט"דסב ג"הר pan ןכו ךורעה 'יפכו עונענלו רונדנל
 תייטב ןיברטומ ןיחקולו ןינתונ 'יפ ןיסכרפמ (9% רצ)
 - דונדנ וב שיש ימ "פ ןיבורטמ = bs ל"צו כ'ע
 - אלו ללח : ג"כד ט'פר 'טוס 'שוריב ה'נכו .עונענו
 " ושע . . תאצל םכרפמ בקעי i'Db ר"ב .םכרפמ
 - הנידמה ינב : רכז אלו 'פ ר'כיא .תאצל סכרפמו ץר
 = e3'$ תולהא 'תפסות .ויאנוש םדב ןיסכופמ

 « Cisח"פס 'יחבז 'תפסות .'וכו אמטמ תסכרפמ =
 םש 'פסות ה"כו הסכריפש , . הסכריפ  Y'bי'כבו <

 ורמאש םוכריפ .ח"ל ןילוח םשהו ,הסיכרפ 'פריא
 ,'וכו  a" Uy.'ז ייכרע ץובקב ,סוכריפל :םשו <
 םכרפו :ב"טק ב"ב ,יִסּוכרפ תלת דע סיכרפו תלתא.  =

 — 6 [יסוכריפ
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^pהאיבמו האלמתמ וז אראשמו יראשמ יראשמ=  
 ןמוש יפל לכה האלמתנ אל וז pum שילש
 ןבויח ןנבר רומא תחאכ םתשרשהש  ןויכ םוקמה
 היינש היינש הנשב םאו םתשרשה תעשב רשעמב
 השרשה ןמזש יפל תישילש תישילשב םאו
 הייחא]*  .ןיגרפ א"ס *ןליאב הטילק pas ןליאב
 ןיגרפ ןיגרפ b^ ןכ ןעיו ma ^e3 "גה א"סכ
 לבא y/b3 הלמה p^ תמאב ה"כו יראשמ יראשמ
 ןיכרפ ןיכרפ סרוג ושוריפ לכ קיתעהש וניבר
 p" י"שרו .ומלהל השק הזו ס"שב ונינפל 'יאדכ
 הז ןושל ןיכרפ 'וכו טעמ טעמ יושע ןנרגש ךותמ
 כ'או "C2 יציכ) תוינטק ןיכרפמו . . תוינטקב לפונ
 00/0 י"למ ןיכרפ ילוא וירבד ילולו .'א ךרפ 'עמ

foxyoטעמ  [ey — . 

x "2254%: םילמ ילוא דגב יכיתח)  | eU. 
C35-9 פ"למ םיעובקה  die befestigten 

ny363 (Stückeיילכב ב"יפ  G2)ןיאמט (' ןיכיתיה  
 תא ןהב ןיחנקמש דגב יכיתח e^ ןירוהט ןיכירפה
 .ןהילע .תבשוי הרידקהש םינבאה א'יו .הרידקה
 מיב יילכד יתפסות) אינתדכ םיריכב םיעובקה, א"יו

obירמאד תיא (*םיריכב ןיעובקה ןיכרפה ןה ולא  
 "יפמ קתעוה ןורחאה א"יה ה"יחא]* = ."םייריקב

i'mדירשה ש"מ 'ייע םיריק ^3 ןינעבו 8 ט"דסב  
 םייריק "ג קחמש א"רגה לע גישהש ןיכועבש
 ךורעב תונוש תועד יפל ןיכרפ תלמו as ירבדב
 בתכ nni ףכבו ל"נה פ"למ תשרופמ איה אלה
 רבשלו ךופל יושע ץעמ וא moneo ילכ אוהש
 םילכל gn "ייע 'וכו ןדדרלו םילודגה םילחנה

 — ]' ךרפ 'עמ כ"או

yp ni3*bתֶכֶפ מ"ל ןמ   "bהיושע ןוליוו  
 'תיירבב CYorhang תלדבמה הציחמ תויהל

 תורוחש תויכרפ ונב תפוחב הלת א"מפ רזעילא 'רד
^bהייחא]* ,רדק ילהאכ תורוחש תועירי  

mmץובקה  Tb "bpw ^v nisiה"כו .ח'מד  
 תוכרפ םש ר"ל י'כבו :א'נ 'מויל ד"יר יקספב

niמויב ג"ונבו  ,ו"ק 'ובותכבו א"מ ה"פ 'ילקשב ' 
 y" אָתְבּורָּפ ^D ,א"כ ב"ש 'גרתבו -- תכורפ

p"םש  Cmmתומש 'גרת אָתְכּורָּפ  v5א"ל  
 — [האלהו 'ב B" 'קיול ;האלהו

 ,ילכל טיייות y ךורעה םשב ד"בארה סרג ןכו םוריקב fm דייל ו"ו viaa )*  .גישו (ביעק דיח) םיכיתי עיייע (1

 ip" ריאר סקרפ f) .סוכריפ ,סכריפ a3 םייונישה נ"שו i$ n )? .יילכב ג"הר $Ca 'יסופדה ייג ןכתה לבא םש

 *'n ביפ טייב יורי )7 .ןיידעו ama 'פריא י"כב ןוכנ הייכ (5 .שיימו שייע (ויל (mn האטל ya ג'הכו )5 .סרקפ עייייע

ayןיסכורפ  y^"yןיסכרפ . 

94* 
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Gb 5/531 Beryll ןילוריב =) ןיִלּוריִפ ^a 

 יחיכ תומש) םהוש ינבא Y^ 'גרת
 'גרתב אילרוב ומכ e^ .ןילוריפד ןיילגרמ )0 .יט
 m) "bs^ הבוט ןבא ןימ תארקנ ןכו פולקנא
 .ךלב עיייעו ויצק .בי'ח '& אלרוב ע"ייעו הייחא]*

Gvp ne) 4היבוט בר בתכ הוצת בוט חקלבו --  
 — [רילוב ל"צ pep ילבו ריגוב םהש

 das Kleid רפתה םוקמב העירק ןינע 555( םֶרָּפ
D^b ס"לבו in den Nühten aufreissen 

  Gerhackenבר 'מגב תכשב ורמא לודג 555 'פב
 אפפ ? CYםושמ בייח אקליס םירפד ןאמ יאה

 .ןחוט  ^bוניאו השיתכ ןיעכ אוהש אקליס םירפ,
 םושמ בייח ךותיח ןיעכ  C mbםירמואש ימ שיו

 אלה יז יח'ג 'יעשי ומכ םירפד ןאמ  pmoבערל
 תוקריה לע 'טגב ןיכרבמ רציכ ףוסב .(*ךמחל

 « masיברבר (* ימריפ (* והנימרפ (.ט'ל  ^bןכתח
 הליגמד ק"פב ,תולודג תוכיתח  C mהמירפו העירפ

 ושאר רעש ערפ לדגל העירפ, 'יפ םירפצו תחלגת
 ןועט . רהטישכלו  55 mbורעש  [^s]המירפ

mms ןהכה € הטופב ק"פב ,C'o" תעירק 
"D ומרפנ ומרפנ םא וערקנ ערקנ, DM הידגבב 

 המירפ ;רפתה םוקמב אלש דגב לש ופוגב ערק
 תועמ דיקפמה 'מגב דיקפמה 'פב .("רפתה םוקמב

  (YO onu)יאמורפ יחיכשד אנדיאהו  ^pןושלמ
 ןיטיגד .ג"סב | .םימרפ ויהי = וידנב +הימ + גיי ירקיו)
 ןיחלגמ ולאו 'פד 'מגב .היררצ ינשמ ("המורפו 6 'צ)

 « (03 prימ 'פד ג'וב .הוקפאו ("' יבב םורפ
 'יטיג) וזחאש  C870אקליסד אמריפ יתרכד אמריפ *'(
qma ben C^ ןישירכ לש תוכיתח vn אלמ 'יפ 
"y *[דגבה תעירק אוה לעפה תחנה רקיע ה"יחא 

 םינויצה ץוח  bmםרופ אלו ערופ אל .ג'ע 'מוי
 'א קרפ רומא ארפסב 'וכו הטמלמ אוה םרופ לבא

 אל ושאר 'ב 'שרפ  vun rtsאל  pvלע
 םהיתמ לע םימרופו םיערופ םדא ינבש ךרדכ ותמ
 ג"הכ רציכ אה םימרופה ךרדכ םורפי אל םורפי אל

 .הלעמלמ טוידההו הטמלמ םרופ  owקרפ עירזת
"WD ילבבו : ט"יד ג"פס 'טוס 'שורי 'ה השרפ 3^ 

 ;Praxis, Verfahren moti) י"למ) ןיִסְכַרֶפ ^7

 (n^; 3b תואיצמ ולא 'פ מ"ב 'ורי

oyאלא יתא אל  "ensןוכדיד ןיסכרפ  ^pי"לב  
 ןוכנה אוהו הייחא]* !ame לעפ קסע יימורו =

 ןותיווה ךיה ותרומתב w^ נ"לפ ר"בב יכ היארהו
poיג'ח) ןפכוד ע'ייע .ןוכניד אלא ז"כפ ר'קיובו  

evoאיבהו ןאכ בתכש המ םש חכש ג'רו ש'מו  
 "א ^" D^ רומא 'מוחנתבו .ןסכור תעטומה ^73
 ןוכיניד bun ןוביציד אלא יזחמל mns תועטב
 םלשה 'חה ל"וה ןשיהו סודקה 'מוחנתב תמאב ה"כו
 'הו )88 רצ) רומא 'פב ב"צ הרעהב ש'מ y" ב"שר

 -- [קחדנו העט ןיסכורכ 'עב יוועל

(falsche Münze, Tezpaxy koc(yx (י"למ N3272"5 

 | הרפ שירב ( GUוהרוק לאעמשי 'ר
 ךלמב לספנש עבטמ אוה ינו 'ל, b^ אמגרכרפ
 עבטמ עיבטהו דוד אב עבטמ ול היה לואש שרח
 ינוניב אוה המגרכרפ אוה לואש לש לספו רחא
 ללכמ האצי C 3:52 היה שבכ היהש רע ןכו
 שבכהו C "'אמגרכרפ אוה אב אל ליא ללכלו שבכ
 ליאהו שדוח 3^ ןכ דעו םימי תנומש ןב רשכ אוה
 — שדוח ד'כ דע ns" םויו שדוח ^i ןב רשכ

^p 3'w)ףיוזמ עבטמ 53 ), 

 .לכרפ ע"ייע ריכרפ *

 70600 ,poc 10606- י"למ ןירוכירפ) ןירוכְרפ ₪25

Umgebung, Kreis, Ge- ?)0000 

Qietחילד ט"פ) םגיפה 'פ 'יעיבשד "7  Cryתיבמ  
 י"לב ^5. ן'רוכרפ תחא הנידמ Du דעו ןורוח
 י"למ [sym D DIN .ריעל םיבורק תומוקמ
 v^ יג יירבד) לבח םינקזה 'ע n mm ל"נה
 (Men ,ז"' ,יד יב י"הד ה"כ טיי יישארב) 355 )0

 JD ,'ג יימחנ) ךלפ b") ,יה יא י"הד) שרגמ O5) ,ביי

 ישוריב ג"ונבו — ^Q יט 'תסא תונידמ ראש ג"
 ע"ייע [ןירוכירפ] (ןירוכריפ) א"יפ ר"בדבו ןירוכארפ

 — [שגפ

 ,ומוקמב b^ רבכו אשכדרפ א"ס אשכרפ

 ר'פרב -ה"כו אמגירכרפ ean םשו לינה vy ייפמ קתעוה כ'יע )* היה ה ש ו תועטב םשו 28 טירסב ג'הר ייפב ליצכו ('
 Jn שייירה רחא ד"וי אלב ןוכנל sam א''פרבו י"כבו םירפסה תסונכ אמגודכרפ תועטב עצמאבו ךרעה שארב ו"ופדבו

Cייפמ קתעוה  màס"שב  xmםש ארטו לקשו יס ייסר תבש ילה זייואה 273 יייעו ייגה תאז החוד יישרו (+ . 

n Cקתעוה (? .אמירפ ג"ונבו ימרופ ,ימרפ ימירפ סיש י"כב )5 ,והנומרפ ו'ופדבו 'טאו ר"פרב ןוכנ  m^» "biיליגמ  
 - ןויצה .בינ עיפרב ('* .המירפו ו'ופדב (* .םיערקל הערקנש העירקמ הלודג המירפ cb הטוסב יישרו )5  .(אנליוו סישב)
 ונינפל ('* .אבב ץורפ םיש 33( סורפ גיונב !i) ,סישב ךורעד ןויצ יילש ןורל יוועל יהל העות ךילוהש אוה pam ח'כ

 .ןישירג סיטב ו"ופדב ('* .ךופה ררסב
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 א"ב טלינערפ ב"גש ק'העבו — ךורעה ^55 ןוכנהו
"*y breglen6 ר"טב סעלרעפ ] -- 

 (םינפב 'ייע דועו Form, Larve, forma Y 56( אָמְרַּפ

 (woman ךאלמ חלוש יכנא הנה ונרמליב
 הדנהבו ("ןוומשת רומש DN יכבו (םיטפשמ פוס
 .ןיא קדצ 'ה העמש דודל (noon Gn i םיליתד
 .ןיבק 'ט וב ןיאש םלוע לש וללחב עבוו תיב ךל
 םירומח ןוגכ םהינפב אמרופ ןייושע ךאיהו ןיקיזמ
 = חלגנ וינפבש יוסיכה ןימרוג תונועשכו comp לש
  .םדאה זרוכ ךאלמשכו הטתשמו וב לכתסמ אוהו
 = יתוליחה הארבו .'וכו קוזנ vB קתוש ('םולש

mins)לע 6אטרופ ה"בקה שבלה 05 'ירבד  
 bw םהינפב וליא תא וליא ןיאור ויהו .םהינפ
 . ונשריפש גופס ןיעכ אוהו mob ^b .לארשי
 לע ןותנה moo po ר'לב (b iw^ -- ומוקמב
 םיטפשמ אמוחנתב ג"ונב ה"יחא]* ,(םינפה
 .ב'עשת 'ר bnn^ 'קליבו ר"פ ר"בדב ה'כו אמרופ
 אמהרפ ל"נה ט"ושבו אמאורפ ערת 'ר םשו אמרפ

s»תבשבו .הוסמ םשו םש 'קליב  YDאמרפ :  
 םש b^ ןימטקנא 'עו ימאדפ ע"ייע אמארפ ל"צ
 ,םש תבשב ח'ר bb" קתעוה ^« רגב לש הכיתח
 המושרה פ'למ אמדפ כ"ג ל"צ ןאכד אמרפ ילואו
 לש ןינעה ךשמה rmi הילע םגו ימארפ 'עב

 — [םייסרפה ינוימדמ עבונ יכ ןיקיזמ

 Schild) ןכמ ,parma לס "ורד י"למ) אָמְרִפ "€

 רמא דח ותשק ךוד 'פ הכיא 'רדמ
 b! miyr jab^ ןימ v3 ^p .אסירפסאל אמרפ
 אמרב ג"ונב ה"יחא]* ym nen po םורפסא

y'"yראותה הזמ ילואו ש"מו אתירפסא 'עו  
 ב"נו "יטפוש 'מוחנתב ה"כ ןגמ ילעב b^ ןיטומרפ
 ש"מ 'ייעו ןימוטרפ םינורחאה 'פדב לבא םינוטלש
 < םשו C 79 ppm ןשיה אמוחנתב ב"שר 'חה

— [mb *5» ןימוטרפ onn ןימוטיפ 

Trag- 60006  אָמיִרַּפ =) אמרפ מל"י ^w 

  (sessel, Sünfteוידומע 'פ ש"הש 'דמ

^p אמירופ ('ט ,'ג שיהש) ןוירפא והמו ףסכ nv» 
 י"לב  poה"יחא]* .םדא הב תאשל הלגעו אסכ

 [ש"מו אמוירפ ע"ייעו ב'ר ^35 ל"צו אמוירפ ג"ונב —

 המהב המב 'פב Halfter) 8 י"למ) איּבמְרּפ

 [םיקדבולו b] (qwby (א'מ me תבש)

 ,תמרופו תערופ השאה ןיאו םרופו ערופ שיאה ,ג"כ
 'יטיג 'ורי pesies UTE : ז"טד א'פר 'טוס 'ורי
 לעפ ג  .ןימורפ r'b 'ובותכ 'תפסות T'y נ'ד ט"פס
 mb "אלכ 'תפסות .ומרפנ ומרפנ DK .'ז 'טוס
 לענמב ב"יפ by" 'פסות ,םופנש רמצ לש קולח
 קרפ עירזת ארפס המירפ טשפומה םשהו .םרפנש

"bרהטו 'ה השרפ  a^ epoןמו העירפה ןמ (ד'ל  
 לכ המירפו העירפב וניאש :3^ 'וירוה .המירפה
 ךתחנש רבד לכ לע םג רמאנ םרפ ס"לבו .רקיע
 ק"מ :ר"ע תבש הזמו :םיקרה jp םיקד םיקלחל
 והנימרפד wn" תוכרבב םשו ל"נה .ט"ל תוכרב ,ה"כ
 יפריג ןניזח א'ער א"ל bn" ל ע פ ת א .'וכו יפמ
 «n אמריפ םשה םוקמב bye ns .יִמרפיִמד
 ע"ייע) אמריפ . . הפיק יאמ .כ"ק : ז"יק bin ס"לב
 ראותהו .ל"נה תוכרב ימריפ  ץובקהו ,('ב אמרפ

seiמ'ב  [bn — 

 Gerstenteig 000% "bm) אָמריִּפ —( אמרפ
 PD" ארכישד אמריפ לקשד ארבג אוהה

 ותושר אלב ורבח תיבמ חקל pino רכש ייפ 6 25
 .קרפה nm והונבתכ רבכו אמוזרפ א'ס 23 שדקו
 וניבר b^ יכ na^ םשו אמוזרפ 'עב ל"ר ה"יחא|*
 ף"ירה b^ יפכ הלוע רכש אלמ ילכ ישודיקד יאהב
 הלוע pub רכש ןאכ bw" המו םינואגה םשב |

 םיכסהש ף"ירב ש"ע ף'ירבש שריפש ימ שי יפכ
 ארכישד אמורפ ןנירמאדמ (ןטק ילכ) ןואגה 'יפ םע
 ול היה ןאכ כ"או כ"ע אמורפ ארכיש רמא אלו
 יפל יכ אמוזרפ 'עב איבהש המ 'יפ איבהל וניברל
 אמריפ יג by קר הלוע רכש אלמ י ל כ םש שוריפ
 ^qu .אמוזרפ 'עב 'מושרה פ"ל אוהש אמרופ וא
 וניבר איבהש 'וכו קותמ רכש שוריפ CI תינש
 הלמה ןורתפ יכ אמוזרפ 'עב בותכל ול היה ןאכ
 ק"ודו ודי לע תמאתנ אמוזרפ 'עב 'מושרה תינויה

7nט6000% ילואו -- המוזרפ 'עב ע"בשפה כ'ג  
 -- [רכשה קתמי וב רשא הסיע ושוריפ

 (םרפ ע"ייע Zerstickeltes אָמיְרִּפ ס"למ) אמרפ
 (.כ'ק ("irpo הפוקהו בטורהו רועה 'פב

 קמוצמ רשב p^ .אמריפ (" אכר רמא C הפוק יאמ
 p^ ב"א) — ןושאו ןינעל ךיישו .הרידקב החמנש
 קצכ ןה רשב ןח m" ברועמ רבדל יללכ םש י'לב
 סטפ י"לל ןויכ (nns ,(רחא רבד ןה

-- 4 Qoi E EE T E EE D E Ne eU i ו ו ו — לתשומת — —— ה 

 זרוכ nb רייפדבו טייק י"כב היכ (+ .ייל בקע יוחנתב (5 ,הבר «ime לישרהמב היכו (? .הפיק גייונבו 'ג ףק יעב היכו ( 1
 D'b3. םיראמופ ק"העבו היראמופ ע"פדבו ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ (* .םולשב םדאה amem םדאה םולש זרוכ ו"ופדבו

 .ה תיבה ה ו



 תאו ,Sehnurbart 00095, vóovat י"ל אוהש

 י"כב w15^ ותשמרפ וא וקתשמרפ יכ ל"נ רשא
 אתשמרפ ומכ אוה ('ב"פק 'ר אראו pos ם'ש
 טירקסנאס 'למ םילודגבש wa 6 ,יט רתסא)

p/53 paraméshthaהנשיה  peramashטשריפ 'ייע  

 המא +(ונקז אל) vpn המא היה הערפ ןינעה "יפו
 םילודגבש לודגו םיסננה תחפשממ אב רמולכ
 ביטה הז לעו mmn new היה (החפשמה התואבש)
 םישנא לפשו ר"י ,'ד לאינר קוספמ ךמס איבה
 הז א'ד דוע איבה $e לאינד 'קליבו moy םיקי
 סננ היה רמולכ אקשופ אעיטק אסננ רצנרכובנ

 -- [חפטכ רצקו

 אוה ס"מ ג'ע ג'לד ט'פס ns" יורי ןתימירפ *
 תא תתל ץר 'יפ ןתימ ירפ 'ול ךירצו
 .לובזורפה

 b ס"לב ₪2 ע"לב חגופופ ר"למ יִנְרּופ =) ןרפ
 ימגב העש לכ 'פב Ofen) רונת b^ אתינרופ

 ינרופ nb ןיהרהש יוג 685 ייחפפ הולהש ירכנ
busג"סב .לארשי  eיציב) .ןיי ידכ איבמה  C05 *( 

 השדח ינרופב ןיפוא ןיאו ינרופב ןיפואו ןיקיסמ
 6 תפ 'מגב ןידימעמ ps 'פב .תחפית אמש

ry)יונ וינפל איבה 6 ה'ל  nb "nsהפאמ יגרופ  
 .הנרופ 6( 'ילכב ח'פ רונתב .האס
 אוה זעל יפ 6האמט זבזיל הל שיםא
 הייחא]* = .(ימור ןושל sm ב'א) -- ^C ו"נרופ
 'ירופו ע'ללו goüpvog 'צמאה י"לל םג קתעוהו
 יישארב) אופא שורדל ז'ספ ר'בב ^8 ירוס לקשמבו

o2לכב ךל היופא אתינרופש ינממ ףרה יל  
 -- [םוקמ

 יילכ) !C ינרופהו pen ('ד ןפ ע"ייע ינרופ =) ןרפ-
WU»רבכ (דימ  "Bה"יחא]* —— .ןפ 'עב  

 — [(פית n) gn ע"ייע my ש"מו 'ד ןפ ע"ייע

  RESIי"למ  Durchgang 6%"למ וא 6%

(Leuchtthurmתורהטב ו"פ םוקמב  )ןרפה )672 
 עצמאב דמוע אוהש תיב, b^ תבשל Tren תושר
 שלשש לדגמ ןימכ מ"יו םיברה תושר [ךרד]
 לדגמ ומכ השביל תחא חורו םיה ךותב היתוחור

pom 
 לפכב .(*אמוקרוק זעלב paw) o^ איבמורפב
 .איבמרפד אלפוכב 'גרת 0n) ,אימ כויא) ונסר

 quum "יגכ 'גרת י"כב לבא הינפירד אינו ה"יחא]*
 'וכו איבמורפו אממזב 'ט ,ב"ל 'ילהת 'גרתב ןכו

w^p ^55א ברקע ע"ייע .א"מ '. "Yה"פס תבש  
r3ע"ייעו .איבמורפב אצוי ער וקוסיעש רוש ג'ע  

 — [ףפונ ם"ימהו ברפ

 ,ש"מו bbb 'ע mo 'ייע ןיָטּומרַפ *

 y'"y ס'ק Tx כ'רד אתקיספ סוכולמורפ *
 a^ רקיע וז יכ םוברמלפ |

 לעב סרג ןכ יכ אקסומפ ע"ייע אקְסּומְרפ 8%
qim : 

 ,ז"כר א'פ םיאלכ 'שורי אתומרפ ,הָעּומְרַפ *
wbי'ע | |(0000036| סולסלפ  

 א"פ םיאלכ ש"רבו רימאטיז 'פדב "יאדכ העומרפ
ioהעומדפ 'שאטארק 'פדב התומרפ  UNI! 

 .הטומרפ

 Zauberer) רבוחו ףשכמ qxouoxóz י"לב) סוקַמְרַפ

 סוקמרפ סוקמרפ ל"א 0050. C my 'פ ר"בב
 (C51 'לב ףשכמ b^ אילילב ןיחלצמ pen תיל
 ר"פדבו י"כב ןוכנ ה"כ ה"יחא]* = .סוקמרפ [ינוי]
 םיוק תועטב w^ ע"פרשב לבא (םוקמרפ םשו)
 וא סומקרפ סוקמרפ ע"פדבו סוקמרפ תבית לע
 'רדמב כ"ג m" תואחסונ nen" ('ציניוו יפדבכ ךפיהב
 וזנו .סוקמרפ סוקמרפ תאז ימ 'פ ר"שהשבו ר'ב
 )^ (BP" ףשכמ םינקזה 'ע וקיתעה תינויה הלמה
 ,ביב תומש) הפשכמ ('ב ,'ב לאינד Pin םירבד ; איי

 ן ביכ ויט בימ) םיפשכ (?j5y Q^ e D םומרח ,0"'
 סא Y'y םגרותמ C0) ,'ג mw ;ביי n/ הכימ

 תקתעהל 'ה ז'נ םילהתל םינקזה 'עב von לעפהו
 — [רבח

münnliches (D T3 וניבר ^b (יפכ pnus 
 ךמסד 'מגב ןיחלגמ ולאו 'פב 4

 השמ ימיב היהש הערפ ^Gn ק"מ) (*ןיסבכמ ולאו
NUIתרזו המא וקתשמרפו המא ונקזו המא  "B 

 י"שרל סחוימב ןכו הייחא]* .ולש ריגה
 -fra דנעצ 'ל אוה תצק תעדלו ותמא וקתשמרפ

vükhshבשוח אוהו 96 ש"טע םסעלרעפ 'ייע דינ  

 עיפרשב לבא ר"פרבו טייק י"כב ןוכנ ה"כ (5 ? 662610 קרוק טייק יייכב (? ,יריאמהבו ילופאנ תוינשמב w^ ונינפל ייל )!
 יולב 'תפפותבו (* .ייכב הייכ (? .ג'פס 'ציב יתפסותב היכו (* .סופרבכ יקליב oan 'ג לאינרב לבא (* .ייכב הייכ (* .ט'ע
 ולאכ רסח לינה יילכמ ןויצו הדוקנה םע רונתב : האס רחא ייא ע"פרשב לבא ר''פרבו י"כב (pz ה"כ (* .אנרופ vao קייב
 me ע''פרשבו יד ןפ עיייעו ריפדב הייכ ('* forno טייאלב ('* .יילכב אוה קרפ cw יכ איה אלו ייפ התיה רונתב תלמ

i33:אגרופ . 

 . מ
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ovpיפו הרקיעש י"פעאו רהומה לע רמאנ ' 
 היבא תיבמ האיבמש רהומה לע תורוהל המשוהש
 לעבה ןתונש רהומה לע כ'ג חרוי אוה מ"מ אינודנה
 וברה קוספ לע ר"בב רמאש והזו הבותכ רקיע אוחו
 לכה הבותכו אינודנ לכה יכ ןינרופ רהומ . , ילע
 הבותכ תפסות אוהו ןינרופ ארפ ןתמו ןינרופ ללכב
 ינפמ ןינרופ ארפ ארקנו ותעדמ לעב ףיסומש
 ןינרופ ארפ ונינעו לצא ע"לב 'יפ י"לב ארפ תלמש
 רטשב בתכנה תפסות אוהו הבותכה לצאש המ
 = .אבש חויר רמאנ הליאשהבו y) 'וכו הבותכ

 י"כב ללכנ ןוכנו א'עס ריג 0302 אנרופ הבותכמ
 = לעפהו ומצע ינפב ךרע אוה ע"פדבו ךרעה הזב ט'ק

— [t jb ע"ייע vob 

 -mop ; הנוז CGuhlerin zóovn י"לב אָנְרופ =) ןרפ

veloyתונז םוקמ  (Unzuchtsstátteא"מפ ר"בב  

 הימיאד אנרופ רחבד שניאכ UM" טול ול רחביו

 " 'גות ("האילפ 'עב ןניומאדכ תונז pip 'יפ
 י"לב p^ ב"א) — Gb vp ינרופ האילפ סליקע
 םהמ יתרבעש טעמכ 'פ ר"שהש 'רדמ .תפאנמ הנוז
 הנקז nw י"לב ייפ snb ימאכ וסיתק האילפ ינרפ
 אלו י"לב ארקמה 'גרת םליקעו on ץראב יבש
 ה"יחא]* .(ימאכ ע'ייע ןכ םירמואה ועטו ר'אלב
 .סליקע 'עו ,ימאב 'עו ח"עק Umi ימאכ ע"ייע
 ויט חיל ;'ל m5 תישארב) הנוז .וקיתעה םינקזה 'עו

aw(ביכ .איכ םש) השדק  qurילשמ)  (aomי"ע  

 וזו mopveioy י"ע (שיכ ,ז"ט יקזח) תונזתו 60%

 009% איהש וא אינרופ ל"צש ל"נה ר"בד אנרופ
 בימ ;ר'כ «in תישארב) יינקז 'עה תקתעהכו םינונז
 anb n רבדמב) m (ט"כ ,ב"ו יגיב יקזחי ;ב"כ יט

 CS | .ביכ .ויט ,זיט 'קזחי) תונזת ;Co a יימרי

 םינרופ ץובקהו .'ד ןפ ע"ייע ד"מ א"יפ ^55 אנרופ
 ge [3 Tb y'"y לבא כ'ש 'פ וניזאה ירפס 'וכו סה

 "יעו Morgengabe geben אָנְרְוּפ ןמ לעפ) ןרפ

 ?npa תא וכרביו w'"p (CB) 'פ ר"בב (םינפב
 ויה אלו ויה (" ןייופישו ןייווד ובייא 'ר רמא
 — בלב אלו הפב ןיסייפמ b^ ,הפב אלא ןינירפמ
 תא הפב רזועו םירבדב קזחמה לעפ י"לב n^ ב"א)
 הקברל תוכרב «un ןיע ירצ ויהש רמולכ וריבח
 הנבנ אוהש ןוכנהו ה"יחא]* ,(איגודנה תחת

 (bs ^b yw" — (' "םירצמ לש האירדנסכלא
^mלצא םייונב םיהובג םילדגמ  pnםושל  pw 

 ןכ וארקנו הלילב םינפסל ריאהל םילודג םיסנפ
 .(ןורפ יאב אירדנפכלא לצא יונב לדגמ םש לע
 םש by ארקנ opos יכ ב"ר ירבד םינכ ה"יחא]*
 ל"גה b3^ ג'הר כ'ג ןויכ הז לעש רבדה בורקו 6%
 'תפסותבו 3 ףוס וניבר טימשה המל יתעדי אלו
 60% bb" ןרפ ןויכ כ"או יקליסב s^ ז"פס 'ורהמ
 לבא .ם"במרהל מ'יפ 'ייעו ןושארה "יפכ אובמ
 טורטורפב יקליסב ריכזה םש 'ורהטב 'ח 'נשמב

 — [יקליסב pa jo ןיב קולח שי כ'או

jme — qbאָנְרִּפ ,אָנרופ  gepvá "5Bפ"לב  
 -Hochzeitsverschreibung, Morgen אָתיִֶנְרֶפ

 (א'עס 2 יובותככ התתפתנש הרענ 'פד ג"פסב 6

 ידיא בר רמא תרבל אינודנ אוהל רמאד אוהה
 ג"רב .(?ימתיל אחוור 'יפ ימתיל אנרופ ןיבא רב
 איבוע לש םילמג (Cro cw השאה תאיצמ 'פד
 ל"צ] (ילעבד) הנרופ .ןהמ C הנרופ הבוג השא
 6 דילד א"יפ mains יורי ד"לפ ר'קיו ז"יפ ר"ב) [ילע בר

"yעב ' (bbא"פ 'פ ר"בב  *) יושארב) רהומ (פ9'9 
 02( י"רת (* ןונרפ ארפ (פש) ןתמ ןינרופ ^O ידיל
 רהמכ ,(ויש ,ב'כ תומש) הנרהמי רהמ C הבותכו ןרפ
 יל חקו (היספ v» yo 'רפב e") C פש) תולותבה
 י"לב "פ .ב"א) obw (*ןונרפ ארפמ אבה : םשמ
 יתלב הסוראל ןתויש המ ןונופ ארפ "פו רהמ
 רהפ וקיתעה םינקזה ^G ה"יחא]* .(רהמה
 5%- ןנרופארפ תלמו ספוט רהָמ לעפהו ספק

gagspváאיה תחא הביתו הבותכ תפסות אוה  
 y" תובית יתשב הבתכנ בורלו ה"פפ ר"בב 'יאדכו
 ,הדיד ןונרופ ארפמ mnes : ל"ד ה"פ תובותכ 'ורי
 ןונרפ ארפה jb בסנ והמ ג'עו א'לד ve םשו
 ה"פ ריזנ v :ז"מד ה"פ "w^ 'ורי p n הדיד

^v i3ה"נכו  ,ד"ע ז"יד ה"פס 33  bישורי)  
amsאָנְרַמ (ג''ע אילד זיפ  (םש xb ne) nטייד . 

 n)" ,יד bb עייייעו םש בייב ישורי) אָנְרופ (.ז"ס 'ובותכ

 אילר ד'פ 'יחספ 'ורי) יִנָרַפ א ,('* ary bs ves תובותכ

yןיִנָרמ ץובקחו (ותוארהב 'פ ריתסאבו  vent)יפ  

 "ת ושא) י"כ ןילמ ךרע בב יתיארו ,(הרוחש
 וז ^52 ךיראהש (םאטשרעבלאה 'חה לש י'כ רצואמ
 םש יכ י"לב יתיאר ינאו :אוה וירבד mm הלמה

 ייפב היכו (? .ןורפ os" ותוא ןירוקו סורצמ לש הירדנסכלא לדגמ רומע mos : םשו 36 טירסב rmm ייפט קתעוה ('
 buy איספ ר"ב י''כבו א'מ ס"טב ע"פדבו י"כב ה"כ (* .יד םפ (* .אנרפ גייונב )3 .ב"ער ד"נ יובותכב שוריפב היכו י"שר

 .ןורפארפ ג"ונבו ןונארפ ארפ | בייה י"כב (* .א"פ יפ .אתבותכו mb] ג"ונב 1 .אתלותב ינורפמכ .C$. c י"רתב )5

 .ןיפופשו ג"ונב )!* .האלפ 1 imp 5n'( yip אנורפ iy ג"לד טיפס םשו Ü) .ןינירפ יארפמ טיק ייכב )?

c Am: as 
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 — mui'es .המצע תא סנרפל לעבה הב עבתשמ
 ןימש הסנרפל )63 םש) שרדמ הז 'מגב התתפתנש

 ךילומו ןהמ המצע תסנרפמש יסכנ רושיע b" ,באב

 . תסנרפ ול ןינתונ ןל 00 ח"פ) האיפ ףוסב .לעבל
 ןוזמו ףרט bs ^b" ב"א) — «np רכ ייפ הניל

5m302 היעשי) ןכסה לא אב ךל 'גרת לעפ ונב  
mb (eיא" יירכ) םיעורה תשלש 'גרת .אסנרפ . 

(nןיסנרפ אתלת ). *[ייכ רבה תמא ה"יחא 
 Db" ןבומב ןה ימשנ ןבומב ןה ןוזמו ףרט גשומ
 תעדכ אל קו םשהו לעפה תארוהב קבורי וידחי
 תוארוה יתשבו ל"נה ס"למ םא יכ 009% י"למ 3^
 םילעפב הערמ ןושל לכ ןכ . ןעי nn שמתשה
 םימגרותמ ותנזהו םדאה תגהנה לע בשה תומשבו
 יוועלל ר"תמעו ןמגרותמה y bib" וא הנזה ילב
 םשהו ימשג ןבומב אוה לעפה ל'זרדבו ,תואמגורה
 םש 'תפסות .א"ס 'יטיג y" .ירסומ ןבומב בורל
 ,'וכו לארשי יינע םע םירכנ יינע םיסנרפמ ('ג) 'ה
 ב"ב ,'וכו בטומ וסנרפמ םא ינסנרפ .ז"ט הרומת

jnוכו ךסנרפא המב . . + ינסנרפ יבר ', DU "& 
 431n5 'תפסות .ז"נ 'ובותכ :ו"ט 'גינח sys) א"י
 ,ד"פ ר"דמב jb פ"ס ר"מש ז"פ מ'ב 'תפסות ו"פר
 ישודיק :םשו .ז'ס תובותכ ,ח"כ תוכרב לע פ תה

"bw bד"פ , npe pumפ"לב  ^b ND 
"y qubהסנרפ ןיכירצ .,'ג תוכרב , DUםייח :ז"ט  

 :א'נ יכופ : ג'ק : "ל תבש ,ג"ס םש הסנרפ לש
ynט .'ב '. ^b : b^ה"פ ימורת 'תפסות .ז'נ  

 ,ר"פ תובותכל )'5( ד"יפ תבשל ה"פ יאמרל םשו
 ה'פ 'כוס 'ורי 437 ג'פר nbn 'שורי b" 'טוסל

v3 imמ"ר םדא יכרצל לאשוהו .ז"צ פ'ר כ"פ  
 אידסיבו אירופ אוהו ל"נה האיפ הניל תסנרפ
 ליעל וניבר 'יפש המ הזו ,ח"יק תבשב שרופמכ
 תוינטקו ןמש שרופמ דיפ האיפ 'תפסותבו .תסכו רכ
 הליכאב ,ח'ס תובותכ המצע תסנרפ שרופמ ןכו
 ,אסנרפ 'גרתבו .איופיכו אשובלב כ"ג םשו היתשבו
 תלהקל ;טיל  ,ח"ל בויאל יגית) אתוסנרפ , אתסנרפ
 'גרת (2ב2 ב ==) bue ז"לבו ('א יא" im ,יה
 £^ ,'ג יכאלמל s sb "יעשיל iv5 ,'ה א"מל
 יקליח ^3( סונרפכו הטמכ ויתחת ושענ mob ר'ב
 ראותהו .אמולפ 'עו ,סנרת y'"y לבא (סנרופכ
 תוכרב גיהנמ b^ ס"לב ה"'כו Djs םשה םוקמב

qv)ב'צ 'דהנס :'ה הגיגח , mb wrח'פ  
 ןוזר 'גרתו (ג'כ יח om דיל prm) sys 'גרתו .א"כד
 DU האיפ 'שורי ppp ץובקהו v2) .היי ילשמ)
 = יח ,בינ ;יר ,יג ייעשיל ,יז ,יב ,ריל (0h 'גרתב ןכו

 — [.'ט 'ינעת : ו'פ 'מוי noxio ירבע לקשמבו (רועו

 םיחולש ןינעמ וחלשיו שרדנ ל"נה ר"בבו םשהמ
 ונתנ אל ןינירפמ ויה אלו "יפו תולותב רהמ 'יפ

 םינירפמ ויה אלו ד"עפס ר"בב asi הפב אלא רהמ =
 לבא .ןיסירפמ סרג סירפמ 'עב וניברו הפב אלא
 רפ ע"ייע mb לש ליעפה אוה : ט"ס מ'בב ןירפמ

 - [ש"מו 'ב

jb *םחנמ תיב לש ןריפ .'מ 'ורוכב (םוקמ םש) , 

o^» sb 76M5 ע"לב ןכו 215 ם'למ  po 
 קרפ feine Seidenart) רחבומ ישמ

 תיכוכז לטב ק"מהיב ברחשמ (?Cn 'טוסד ארתב
 ןיקילדמ המב 'פ תבשבו ארנופ אוישו הנבל

nae)גרתו דוחל אדנרפ ארישו דוחל אריש 6 'כ ' 
 תוכלמ רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו קוספב
 יפבו [אבט] ןגנרפ האריש | ('א m/ רתסא ינש 'גרת)
 אבט האויש (" :'ו שי םש) ןמהל 4555 רמאיו
 י"שרו ןדנרפ סורגל שיו תועט אוהש הארנו ןניגרפ

^bב"ח ר"טב ז"מיר ה"יחאנ* ,רחבומ ישמ  , 

n'epלכא 74990: תרחואמה תינוי הלמ לע זמר  
 ומכ ל"נה פ"ל אוהש ןוכנהו ישמ הנינע ןיא
 ףעל b" ח'ב ע"מב םינשב mas הז יתוריעהש

smברח תארוהב -ש: , תיסרפה הלמה התואו  
 ישמ | ארקנ ןכו OUS ןכ םג הבתכנ קירבמה

 — [יפויב קירבהש רחבומ

 0D והואיצוהש ימ 'פב (Brundusium) ןיִסְדְנרֶּפ
Cemהגילפהו ןיסדנרפמ ואבש השעמ  

 ב'א) — םוקמ ow "b .םיב [םתניפס] (ותניפס)

vyה'יחא]+ .(םויה דע המש ןיסדנרב אילטיאב  
 ןיסרדלב 'יגה 'מ י"כבו ןעירבאלאקב ףחה םוקמ אוהו

e'8 "521ינשמב לבא ןיסרדנלפ ג"ונבו ןיסדנלפ  
 — [ןיסידנרפ תוינשמבש

 'א רתסאל ינש 'גרתב cem םש) םוטיִנְרַפ *
 .השעמה ש'ע 'ג

cv». 1378 *ה"כ ,ד"ל 'דמבב רבכ םשהו ארומא ) 
 : ב"ל 'כוס ,ד" תבש ןנחוי ר"א ךנרפ 'ר

 ^ םשב ךנרפ 'ר ,ו"כ nm .'b ק'מ ,ב"ל 'ליגמ
 A'BD 'ינעת v" 'ז 'כלה ה"פ 'שורי 'יחספ הנינח

 י'א 'לה ג"ם הכוס 'ורי בר םשב ךנרפ 'ר

DBירוסו ר"אלב)  pipוא תונוזמ לש וא קולח  
theilen, vertheilen Nahrung, םיוויצ לש 

Leiter, Verpfleger D3?2 ; nühren, leiten, führen 

  Vorsteher"ל? ע"לב ןכו  i'si Q(Prüfektהגיגחד
  6m'פב .םנחב רוביצה לע האנתמה סנרפ לעו

  man» sysשדח 3^ הלותבל ןינתונ (ו'ג
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D^sמ"למ)  trennen, brechen ?27 ponהָמּורָּפ  

 |. Abgebrochenes, Stück, Brot םחל תפ "5

 = 6 הנמ וא (o n'5) האיפ ףוסב (םינפב 'ייע דועו
 | 'םב m יצח b^ .סרפ רמוא ע"ר (הליבר
 <  תוסורפ ול ונתנש yn ןכו (ה"מ) יאמדב ישימח

nbלוח) המחבה הטחשנ 'מגב בטורהו רועה 'פב " ...| 
Cropלובטב ןנתד אהמ יהנימרו  p»ישילש 'פב  | > 
(e)תצקמב הרועמו סרפנש לכוא  ^pלדלדנש  = 

 M השלשב (א'מ) םילקשב ישילש 'פב .תצקמב הרועמו
 .. תספה םרפב הכשלה ns ןימרות הנשב םיקרפ
 < השעמ לש תונרג ןהו גחה סרפבו תרצע סרפנו
 = םילקשב v^ 'וכו רמוא יאזע ןב ע"ר ירבד המהב
 אינתו .אגלפ סרפ אנינתר qn לכ Cors גיפר)
 'פסותב ינש 'פבו תורוכבד ('ןו ר ח א 'פ אתפסותב
 vob תוחפ ps רמוא הדוהי ^ רב «co 'ר 'ילקש

nvתורוכב) [תונרג 'ג] ארמגב רמאו לגרל םדוק . 
(n^ר םרפ המכ ' D?הדוהי 'ררב  ?b"Nםרפ ןיא  | = 

 " | mpm) והבא ר"א העמשמ יאמ Dv ו"טמ תוחפ
 | mein» nob תוכלהד אגלפ יאמד אגלפ אגלפ
 < םיפב nv 'ל חספל emp חספה תוכלהב ןילאוש
 = דיל n) mun mm"" המהב טחושה sii ןילוחב
 < תליכא ידכב תיזכ אכילד עמדה דיזנל חנה (ביעפ
 לש ןמש וב שיש לישבת עמדה ריזנ b^ .סרפ
 ,עמד תארקנ ןילוחב הברעתנש המורתה יכ המורת
 [nnne 2( קרי תשבוכ איהש השאה 'פב ןנתו

Cינשה אמטמו אמט ןילוחבש ןושארה  boo 
 = .(*(עמדמה ןינעב תורוכבב שרופמ) ישילשהו אמטמ אלו

 )* תרמא יא (פש (on^ ןנישקמו עמדה דיזנב [לכאנ]
 ילספ המורת תרהט לע ושענש pow לש ישילש

menליספד ירימ היל ןניפס יכיה המורתב לוכאלמ  
meuאלה המורתב לוכאלמ  vnוב שי עמדה  = 

 = "C תיזכ ןיא עמדה TO ןניקרפו המורת לש ןמש
 5 תליכא ידכב ןילוח לש הפקמב המוות לש ןמש
 < ולאו 'פד 'מגב שרופמ הזו הל תחכשמ אל סרפ
 ?ןירופא ןינימ 'ג פ"רבו (C םיחספב ןירבוע
 םושה ןילוח לש הפקמ ןנתד (ויל ריזנ) ("ריזנב
 = אל ותצקמב nv ub עגנו המורת לש ןמשהו
 ןמ «nu אכיאד D'5 'וכו ועגמ םוקמב אלא לספ
 יאמא יכח יא .'וכו פרפ תליכא ידכב ןמשהו םושה

- 

7% 

 תכיתח opo, "ba *% פ'למ ילוא) אקנרּפ
 'פד 2/33 Fetzen, Lappen) טוטרמס ,דגב

cnn אקנרפמ NOD יאמ )55 תבש) ןינמוט mes. 
 תוסכל הייושעו דגב לש הכיתח b" .ריפק אל
 'מגב ןילות רמוא א'ר 'פב .ילכבש ןיי וא םימ וב
 אגלפא אקנרפ יאה (' אבר רמא C ט'לק (cw ןיננסמ
 )^^ (vy ץמוחה 'מגב ןירימעמ ןיא יפב ,ירש אבוכד
 b^ אקנרפב 6הי'רצ אבוכב אומח היל שפ
 .'טוטרמסב ילכה cb רשוק ילכב ןיי ול ראשנ,
 ףד «aw v" ץבוקב) ^r'ys m ^5 ןכו הייחא]*

n^2) איעפ cםש סרג ןכו טוטרמס אקנרפ  
 אקנורפ ונינפלכ ח"ר סרג  .ח"מ תבשבו אקנארפ
 ח"ו "פ :ט'לק תבשבו אקנרופ חתפמה רפסבו
 םיכקנ וב שיו ןקנקה יפב יוסכ b" אקנארפ ל'זו
 אקנורפ א'יו a2) "n ocn ןנסל םינטק םינטק
 ןנירמאדכ אבוכ יוסכל ואשעש 733 לש תילטמ
 רשק ילכב ןיי ול ראשנ b^ איקנורפב הירייצ 'וכו
 וניבר ירבד ןה ןהו כ"ע ןיטוטרמסב ילכה יפ

 | — [ךורעב

pie שרשל לעיפ ןינב pr (לעפמ NDYD37B 
verweichlichenךב הכרה (6עפ0020מ,  

 איטחמד C0) י"רת ("נ  ,היכ («cn הננעהו
 ,א"ל רבדמב) n ןברק תא ברקנו י"רתב .אתיקנרפמדו
 C אתיינידמ איכלמד ןוהתנב ןמת ןיימח ןניוחו €
 'דמבל v^ 'גרת ינשב ה"כו ה"יחא]* .אתקנרפמו
 ןוכנה אוהו אקנרפמדו s^ ל"נה םירברל לבא םש
 י"רת גנעהו (vr pu) םש רכזלו לועפ ינוניב
 'א י"רת 'ייע קנרפתא ל ע פ ת א .אדחל קנרפמיד
 בויאל rb .ז"ט p^ 'ילהתל ;ג"י ,ג"ל 'ירבדל
 ןיקּונְרפ ץובקב אקּונְרפ םשהו s ,ז"כ  ;ו'כ 33
 .א'צ .ז'ע .'ע sU» ^p "ילהת יעושעש 'גרת
 ןיקיגרפו ןיטטיח לכ ופי המ 'פ ר'שהשב ןכו

 -- :n5] ז"הועב ןיקנרפתמו .poene לארשיש

 רקבב םכשה 'פ ר'מש שרדמ (?) אתינרפ "שא
"m (^b)אנמווד אתינרפכ רמא  

"pןויכ ב"ר היחא]* = .ץיערנ י"לב  "bbהקש  
 רקיעש יתחכוה רבכ 'ח טרפו 'א דרפ 'עב לבא

 — [אתטרפ "גה

 ני"ונבו םש חייר 'יפבו .חימ תבשל נזרל חתפמה רפסב הייכו (.דייסק דצ תבש D/3) v3 ףייירבו גיהבו סייש יייכב היכו (1
 | 4$ ילרתב ג"ונבו אתאי א"פדבו אתיי יאניידמ ר"פדב )5 .יהנורצו גיוכבו יירייצ D י"כב am) בר ש"ארבו ב ר
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 א'פ nnn ליצכ(5 .ייל ע"פרשבו ו"ופדו י"כב ןוכנ ה"כ (5  .ייל הליבד תלמו תחא הביתב ס"טב רייפדב f que) יאנידמ
 י/ בב (1% .ןרמא ו"ודב )?  .קוחמל שי (* | .סורפ. גונב (* .רקיע לכ שמשנ ע"פדבו ןורחא 'פ לש תייר אוהו im י'כבש

 .וייופדבו יייכב הייכ )!!. ,הזכ pw ו"ופדב לבא מ"אפדו

VL. B. 
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  - Dbסרפ )=  N"D*B "D7b(האְסרפ 434

 ז"יפר 'ולהא 'תפסות תיב wan אלב px תיב ךרעב
 ר'תסא ץראה pom תוכיתחל לאשוהו .סרפ תרמכ
 תוסּורפ תוכלמה תא הלבקש סרפ : שלש תנשב 'פ
 תא סורפל עדוי א"פ 'גיגח 'תפסות : לעפהו .'וכו
 'תפסות .וקוח שורפל ג'ונבו 'פריא "53 ה"כ וקיח
 י"כב ה"כ סּורפה ןימותחנ לש wb n'es מ'ב ^53
 by" א"מ ג'פ םוי לובט סרפנ לע פנ mo ג"ונבו
 סרפנ ה"פ 'וחנמ 'תפסות ,סרפנש bow :ז"כק
 המו .וילוגיע bm aw מ"ב ל ע ?pn ,םחלה
 — ['ז סרפ ע'ייע שרפ ומכ )0:53 ןבו) סרפ ןינעש

 ראות םש npe מ"למ npne .npw =) סרפ
 ליעפהב ven לעפהו ,Huf, Klaue םיפלטל

 (ויתוסרפב ךלה b^ ל"זרדבו ויפלטב עוקב ונינע
 ןועמש 'ר «Gm יילוח) הדולגה 'מגב תופרט ולאב
 בושח וניא 'יפ 'וכו הקד המהב תסורפ דחא רמוא
 'עב CD ייל ןתסרפ ןתסרכ .רשבכ אלא רוע
 6הייע (B ןועמש 'ר 'מגב השקמה המהב 'פב .םרכ
 qon ךלהש 'יפ והייניב אכיא עקרק יבג לע סירפה
 0/5( תואוקמב ה"פ ןיעמב .ץראה לע ויתוסרפב
 ךלה םא b^ העקבב תברועמה רומח תסרפבו
 האלמתנו הריפח ותסרפ םוקמ ראשנו טיטב רומחה
 םוקמ by ברועמ םימ האלמ העקבה nmm םימ
 C menn התואב לבוט האס 'מ לכבו רומחה לגר

ty^p «3ונדמליבו ירשו (ה"מ) ו"מפבו ,ןביו 079.  
 בישר 'חה תאצוהב םודקהו ןשיה ימוחנתב) הניד אצתו

 א"ס תינפרפ אהת אלש לגרה ןמ אלו (ו'פ רצ
 "su 'וחנתב ה"יחא]* ,תינקפנ א"ס תינדרפ

^Dתינאצוי 'ז "פ חלשיו 'מוחנתבו תינרדפ 'ה  
mnmןשיה  bnקושל האצוי  vy'33ה"מפ  

 ןינעבו — nb עייע) תינסרפ ^n 'פכו תוינאצוי
 ,ה"לד ז'פ 'יחספ v^ תוסְרְּפ ץובקב הָסרָפ םיפלט
 vimm הסרפ : D םש .תוסרפה ma in 'ילוח
 ה'כו wnbyb ס"לבו לוכא ריזחה moss לוכא
 versehen אָנָסְרַפ "לבו jnpye ראותהו ,'גרתב

— [mit grossen Klauen 

 אָתַאיִסְרַּפ הבקנלו npe ,אָיְסְרַפ .יִסְרִפ =) םרפ
 ('אסרפ אלקדב persiseh Dób) ןמ ראות

p^)א תייפרפב ואל יאמ -םרא 'עב ונשריפ רבכ (.ט'נ  
 (.ט"כ תבש) אתיימראב אל והימיא בגא ןייזח אלד
 y לכאהל ןייואר ןניאש םילודג אתייסרפ 'יפ

 6 ל"א ילבבה חתוכב רזעילא 'ר לע ןנבר ינילפ | =
 ידכב תיזכ 6היב תילד ילבכה חתוכל חנה
 םדאל ןכתי אל p^ הל תחכשמ אל םרפ תליכא
 אקו חתוכב ותפ לבוטש ןונכ חתוכ חספב לכואה
 אוהש אמואד אתינמוקמ תיזכ לכואו רטשמ ריטש

yenפרפ רועיש אוהש םיציב 'ד תליכא ידכב  
 וועיש ותויב תיזכ מ mne mne אוהש לכו
 יאו וטועימב לטב םרופ תליכא ידכ
 לכ לצא ותעד 6הלטב לכאו ףונימ ףוג
 תא לופפל ןיפרטצמ .עמדה דיזנל pun אוהו םדא
 y3 ^p' רבב )"5 b" ראוקמ) םרפ יצחבכ היוגה

 ^"( n תישאר 'פבו OUS תוידעב 'ג 'פב ,היוג | =
 תובייה (* סרפו הנמ תוזזוג תולחר שמח +.הילק
 ג'סב .םיזוז yp ןהש רניד Yp "b an תישארב
 הסוופ םדא DW אל 6 ט'כ (n והואר 'פד
 ןהל ךרבי אל p^ ןהמע לכוא כ"א אלא ןיחרואל
 תמיעט אלב nom ידי ןאיצוהל איצומה תכרב
 תמיעט אלב ןכ תושעל לוכי וינבל לבא םולכ
 יצח ר"לב b^ ב"א) — ןהל דמלמש ינפמ םולכ

pomתרצע סורפו חספה סורפ םעטו  ^pי"לב  
empינפלו  pip ceo bumתולמ  mwיפל  

 ופא יקיתופא ורמאו רבדל רכז תושעל םנושל
 יאמ ורמאו םיבר הלאכו אירדנפקב ןכו יאק אהת
 mpós "bb ןוכ ה"חא]|* | .(ןוד pe ןודקפ
 וזכ תלגרומ non ל"זח ולאשיש ומלהל השקו
 ךתחנה רבד s 536 = eve יכ ןוכנהו י"למ
 pmo והזו now וכפה יצחו קלח ונייה םלשהמ

coאגלפ . yורימ ןויצ ליעל ' ^bpoוריבו ' 
 וכפהו סורפ םימעפ הזיא N^ ד"ע א"כד א'פ יאמר
 'שורי npe ןכו ה"פ תוחנמ 'תפסות 'ייעו .םלש

Yo mosלש הסורפ :י'ד  penלש המילשו  
 תפ תכיתח הזמו .ןיטח לש הסורפה לע רמוא ןירועש
 .ז"טק +: ו"טק םיחספ 'ייע הסורפ : םחל תפ ונייהו
 'מורת 'תפפות ל"נה יאמד תזפּורֶּפ ץובקהו :'ז 'ילוח
 יצח ונייה סרפ ןכו ,ד"ע א"סד ב"פ 'לרע 'ורי ה"פס
 סרפ אוה המכו ז"פ Dy 'תפסותב "אדכ 7220
 'ואוקמ 'תפסות יייעו סרפ תליכא :םשו ,רככ יצח

neםיטרפ תליכאב :ז"מד ג"פ 'וירוה'ורי ץוכקהו : 
 ,דחא םלעב םיסרפ המכ :ב"ד א'פ תבש 'שורי
 6:ט'כ ^m "יע) הסורפ םרפ איצומה תכרב הארקנו
 ע"ייע סרפה ms ןינעבו — עצמאב םחלה ךתחש

AD 6 חרב 

 ךורעה ייגכ תוינשמה ייג לבא סרפו הנמ הנמ פ"שבש הנשמב (* ,ו"ופדב ןוכנ ה"כ )3 .ויופרב ה"כ (3 aab חיכ ) " 1

"y5 .ע"בשפה ( "wnהאסרפ גיונב )€  ,םי'במרהל םיייפב כיג . 
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pv ל לכ רוחבל ותנקתו םדה' 5323 "b pov 
 'גל םישרח 'גמ טעמי הנש 'נל עינה םיקרפה ןיב
 םימיב אב םיקרפה ןיב דוע .תחא םעפ םישדח
 הז הנשל הנשמ וא םישדח 'ול םישדח 'ומ טעמי

  b"t ms ^b,הלבקב
  ^b2והונלבק 'יפה הז םייסו אנליוו ס"שב ח'ר

 = bb" דואמ ןוכנ לובג 'יפו כ"ע nbip וניתוברמ
 | — pns] י"שרו ל"נה

  152) D?Bשרפ  ausbreitenונממו  D*?Bשַמ8פעסל 

deo p'bs py (אסירפ) ,אָסְרֶפ ס'לב 
(Vorhang c"; Deckeהליגמ) ריעה ינב 'פד 3/22  

C Y»ןוליו 'יפ אוה שימשתד שימשת אסירפ יאה  
 .הביתו הביתל שימשת אוה הביתה ינפל ןיסרופש
 וב ןיסכמש תחפטמ א'פ C nmn) רפסל שימשת
 ןיללגמש ןותחתה דנב ותואל שימשת אוה ת"ס
 יסרפל ןייזח 2'6 הכוסב ק"פד ג'סב mmn רפס וב
 p^ ב'א) — ('הרבכו הפנ ומכ, b^ .אתוופנו
 להאה תא שרפיו 'גרת ינוצח הטעמו תחפטמ י"לב

mew)ב"ר ה"חא]* | .(אסרפ תי םרפו (טיי י'מ  
 הברהו ל"נה ם"למ ןוכנה לבא סיס י"לל ןויכ
 = .תומשל ;יה ,יד |; האלהו ויכ .הייכ ,יג ירמבל) 'גרתב

v5גרת רדפ נ"לב ןכו "ל 0 ' p)יא  + Cnאתופירפ  
nn]אתוסירפ איה אדה ארקיו שיר תותלאש  

 הליגמ .אסרפד אתילב :'ח םשו : ז"כ 'ילוח "ייע
 הירבעמ הלבד אסירפ יאה ס"ש י'כ 'יגכ :ו"כ
 .'וכו ירש ארפיסל אתיסיכ ימנ יא אטוז אסירפ
 p" .ר"דמב ירבע 'לבו A onn) 'כוס pss ץובקהו
 הדוצמ ןכו ..'וכו ונממ הלעמל ול החטש b ןימכ

Neizתא הלעמ ג'פר ט"'וי 'תפסותב 'פריא י"כ  
 (שרפ ומכ) סרפ לעפה "ייעו ,מ"וי ברעמ וסרפ
 wb5 "v"  ,היתלוג סרפ + ה"מד n'b אמוי 'שורי

 תבש Y" ,היתדוצמ אנהכ סרפ א'עס ז"כד א'פ
 me תבש ,'וכו היעליק ןיסרפ pu ג"ע ז"יד כ"פר
 הסורפ ךתדוצמו i'vD 'ג 'יחספ ,'ב רדס ע"ייע
 < — םייחה לכ לע הסורפ הדוצמ ו'טמ 35 תובא ,'וכו
 תישאובל 'א י"רת לעפב כ'ג םשו 'גרתב הבוהו
 .תסרפ "^G י'א הכי השרפ 'גרתו ,ה"כ ,ח'ל
 ל עפ ת א ,א"י ,ה'כ 'יעשי.'גרת סירפי לעפא
 .אמגטיד ע"ייע "^ ,'ח ;ו'ט ,'ג רתסאב ינש 'גרת
 טישוה 'יפ ףכ רושקב שרפ 5/53 ומכ סרפ דועו
 (ינהכ) יסרפד אגדיעב :ה"נ תוכרב הלפתל די
 ןיסרפד אינהכ 'ג ב"י 'ישארבל 'א י'רת "ייעו והיידי

AE / 
Je TEES 
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 'עב y C5" 'וכרב) אתייסרפ יפוא ,6'םרא 'עב
SBתיעיבש תואסרפה (א'מ) ייעיבשב ה"פב  

 ,םינש יתשל ןישוע ןהש תיעיבש יאצומל ןהלש
qn "bאתייסרפ ירמת  qmeםינש יתשל תושוע  

sbםינש 'בל םינש 'במ ןישועש םינאת ןימ  — 
 דקתשא לש רבד לכל ללוכ םש י"לב p^ ב"א)
 הנשב םילשובמו דחא הנשב ולמגש םינאתה ןכו

cn mnsב'ו ה"יחא]* ,(הרכעש הנש לש  
 ןוכנהו ,ל"מר וילע גישה רבכו ₪006-6 bb ןויכ
 לקשמב הבקנ ראות אוהו סרפמ םינאת ןימ אוהש
 ימרא by ד'פר 'יעיבש 'תפסותב c3 תירבע
 אתייסרפ .ב"י ,'א רתסאב ינש n" אָתֶאיִסרפ

yעו ליעל ' esרכז 'לבו  "webרתפא 'גרת  
 ,'א רתפא ינש 'גרת הֶאְסרפ דיחיהו 'ב ," ;ד" /8

(mיסרפ ןכו .ז"ט  ^vיסרפ דח :י'ד ו"פ תוכרב  
 ע"ייע y .ייסרפ ל"צ bob" נ"ונבו ם"שרהמב ה"כ

 — (ע"ומב 'ט סרפ

D*225 'פו ע'למ)  Zoll, Tributלצאו 60% ?  
 (גימ א'פ) תובא שירב Lohn) רכש ןינע ל"זר

 «ni לע ברה תא ןישמשמה םידבעכ ויהת לא
 ינפל רבועה 'מגב ןידמוע ןיא 'פב .פרפ לבקל
 דבעל המוד תויעצמא העטו ?Cr תוכרב) הביתה
 ןיקיחומ 'מגב vem אל 'פב ,ובומ סרפ שקבמש
 .סרפ לטונש דבעכ אמיאו )3 2172( הליבנה תא
 דודל באומ nm nins ^b^ וירוחאל snm וברמ
 ,םרפ ילטנ 'גרת ('ב 7n ב"ש החנמ יאשונ םידבע
 ידמ םידבעה יכ ןושארה ןינעל ךייש הז 'ע ב"א)
 םעט לבא ףרטהו ןוזמה pon םילבקמ ויה עובש
 .(ןוטלשל הנידמ תנתונש סמ 53 p^ סרפ ילטנ
 ל"נה ע"למ הארנ ילו ב"ר תנוככ ל"נה י"למ ה"יחא]*
 :ה'כ 'ינעת ,סרפ ילבקמ .ג"ע : ב"ע 'יבוריעב ה'נכו
 Yy ג'סד א'פר תינעת 'שורי ,וברמ Db שקבמ
 אלא ופרפ עבות דבעה ןיא + . ונממ וסרפ עבות
 רכש ןיבו סרפ pa קוליח ןינעבו ,ופופל ךומס

  n^p "y[תובאב ם"במרהל —
D*B50006 י"למ אָסְרִּפ)  (Ephor, Aufseherפב ' 

 ישא בר 6הימ (mex ריזחמה 'מגב ץלוחה
 5337 יסרופב היינמו bm רב ירמ ברל הירשכא
 — ןירדהרפב p Ce" אמוי) יסרופ ןירדהרפ יאמ
 ,(הצעה רשו הוצמו (vi י"לב סורופא b" ב"א)

 יפד YD3 (Grenze לובג ח60% י"למ (pv םרפ
 | ןיתלת לכ אמדד אסרופ (: ט"כק תבש) ןינפמ

(iגימק תבשמ ןויצה 273 םשו . weyםש ייפהו  pipiםישב ח'ר ייפמ קתעוה אתיימרא  wm *) ה'יכו n^? nbaיויע  

 .אסירפ לצו ס"ט  .חימד ו"פ ייטיג 'וריב אסירפ (* ,ח'יר 'ופב היכו (* ,אנליוו ס"שב
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 םשו הייחא]*
"nיללכ םש ב'ר  "ybימור ישנאמ תוייונב  + + 

Jal Or rete 

 ,אינולוק ע"ייע אינולוקו סרפ

 ium 'וכו vp sn [סורופ] ל"צ (םורופ) לבא
 ב'מקתת 'ר וניזאה 'קליבו ןאכ ב"ר סרגש ומכ סרמ
 בשומ שממ אוה Dub ילואו ,אינולוקו םרפ סרג אל
 colonia אינולוקו םש ובשי וא םייסרפ ונב רשא
 הלא םידגנתמ םהינשו םיימור םש ובשי רשא
 ,םייסרפ ץובקהו תיסרפ 3p35 יסרפ ראותו ..הלאל
 תבש :ו'מ :'ח תוכרב ,ןושל ע"ייע יאסרפ ןייסרפ
 :ב"י א"י 'ליגמ ." sv" ,ב"ע :ט"מ "שודיק ,ד"צ

 y'"y man דועו : ח'צ m" : ח"כ מ'ב p^ ק"ב
 ליזאב 'פדמ יכ תינש nsn .'ג סרפ יעז םרא
 ימור תחת האסרפו סרפ אב םימעפ הברה האלהו

 אוהה : ב" תוכרב מ"ד רוזנעצה תמח ינפמ האמורו
 רתיו ס"ש י"כב תמאב 'יאדכו האמור ל"צו האסרפ
 תחת :ז"ע 'דחנסב הגוה ןכו .םש ס"דב תומוקמה
 פיר "יע) 'ינושארה 'יטופדבו ם"ש י"כב 'יאדכ ימור
 תספרה לע רמאמ py" — ןימ ע"ייע דועו סרפ (םש

 — ]69 x" ץטיוואניבאר ן'נר mb" דומלתה

(abschützen) D3B "6ךירעהו 'גרת  manירקי)  
r2תושפנ .ךכרעב .אנהכ םירפיו (יב  

(e)טולקנואב קר ה"יחא]* — .אתשפנ ןסרופב  
 ;ו"ט m ;האלהו ג"י t /* pb nw "קיו 'ייע
 'אוה ילוא 7^ )3^ ז"כ p לעפהו rb (ns 'דמב
 הזיא לש ךרעה לדונ דועו רושקו רובח ls פ"למ

 , ד

 wp" ילב ?2s .ע"לב ₪5 פ"למ) אָסְרַפ 1
 'לימ 0059/16 י"לב .אחסרפ

 .תכסמ (.4 deutsche M/"( persische 110116) 'יסרפ

 יוה יפרפ אפלא אתיש (US) היהש ימ 'פ 'יחספ
 be העברא הסרפ לכבו ץרא תדמ o^ אמלע
 תומש v" 'גרת pose : ט'נ 'ילוח יפרפ ה"יחא]*
 ץובקה ם"ל .," 'יעשיל ;ה"ל א'כ 'מבל ;א"ל 3^
 יליגמ ngye דיחיהו .ד"צ : ג"צ 'יחפפ תּואָסְרפ ןכו
 ג'ע nU ריפ xn" 'ורי + ב'פ ק"ב ^u 'ינעת .'ג
 תועיטפ יפלא תשלש לש ץרא תדמ התיה אסרפו

 -- [תוימור

 ,der Alte 092006 י"למ) סיִטּוּבְסְרִּפ א

(GEhrwürdigeפ ר"מש 'רדמ ' 

Doeםיִטּובְסְרפ דע —  
= 

ve osולצב . yyא 'יעשיל 'גרת ', veיילהתל  
 תושרפ 'גרת 3^ ,א"י בויאל ;^ ,נ"מק ;ו"ט ,ח'ם

 — .[ולצב "jp )*« ,יח אימ)

D?B-א סרפ 'עמ) ' ^oתמדקהב עמש תא ארקל  
 das Sehma תונורחאהו תונושארה תוכובה

(heilen, vortragenארוקה 'פב  nsדמוע הלגמה  
 ןירבוע (ps עמש ('לע pow ps Coo הליגמ)
 לכ 'מוא mm 'ר b mne^ דע ^« הביתה ינפל
 אהימ עמש לע סורפי אל וימימ תורואמ האר אלש
 יכ ,רוא רצוי תכרב עמש by סורפי אל ןניעמש
 אוה ירא ןנימגרתמ 6" .'ט איש) חבזה ךרבי אוה
 ןיסרופ ןיא ןכ לע רבדה רקיעו QU אתסכנ סירפי
 השודקה ליבשב "מ mno vow לע
 ינב ךותב יתשדקנו 'מגב שרפמדכ
 דיפ num ימ לשוריב ןנישקמו לארשי
 ןיפרופ ןיא ןנינתד ןויכמ yb) היעד

Coyהלימ הדיילו עמש  ps punינפל ןירבוע  
 אכירצ ןכל ןניקרפו 6הרש עמ nine הכיתה
 הרשעמ תוחפ עמש לע ןיסרופ ps ינתד אדהכ
 םלוכ ןכו .ןירמוג ןתצקמ וכלהו הרשעב וליחתה
 רמוא אוה ןלוכ לעו ןהב אצויכ וניתנשמב םייונשה
 הז ה"יחא]* ,ולכי 'ה יבזועו qvo ss ייעשי)
 ס"שב ל"נה 'ליגמ es mu כ'ג איבה 'שוריה |

 י"שרו ןיסרופ ןיא ה"ד םש 'ופסותבו ש'ע אנליוו
 תא רובצה וארקש רחאל כ'היבל אבה ןינמ "5

 הנושאר הכרבו וכרבו שידק רמואו דחא דמוע עמש =
 y" כ"ע רבד יצח ןושל ןיסרופ עמש תאירקבש
 ינב הרשע םלועבש גהונב הנשושכ 'פ ר"שהש
 «bi ןהמ דחא ןיאו תסנכה תיבל ןיסנכנ םדא
 ןהמ דחאו הביתה ינפל רובעלו עמש לע סורפל
 W nen" 'וכו הביתה ינפל רבועו עמש לע פרופ
 1:30 הליגמ | ,ג'כפ ר'קיו יייעו .עמש תא םורפ

 — vow] לע pw אוה איבנב ריטפמה ,ר'כ

 כ'או החיטש 'יפ 'ז סרפ 'עמ אָסְרּופ) םרפ *
 Ausbreitung, Darlegung אתלמד אסרופ

(Ger Sacheאתלמד אפרופ : ז"ל ןיטיכ  yyלבזורפ , 

Per- "5 (שי95 העודי המוא םש, pb "d 

  (Ger, Persien'פ הבר םירבד שרדמ

 האזינו   CUתונידמ ינשב שמשש ןינטרטסאל

1 Vor (5 .תא ם"שב ס"שב ייסופר ) vaisיישרבו אנוזמ םירפ  p'sקיתעה ןכו תא 'וריב גייונב (5 .אנוזמ לע סירפ  
 וללושמ וניבר ירבד m ילבו ^5 תוחפ דע יימ תוחפ jo טמשנ עיפדו י"כ ראשבו ו'יופדבו ט"ק י"כב ןוכנ היכ (+ .חיר

bn manויופדב ןייעל קד אל אוהו ע"בשפה יייע . 
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 םינקזה 'ע וקיתעה תינויה הלמה וזנו ה"יחא]*
 יח ,יב רתפא) תֶד ,(דועו יד )0^ ;'א Mo יירבד) ךבד

 )5 .זיט ,חי! תומש ;15 m5" תישארב) קח On, יח

npnארקיו)  s (noיכ ,ז'ל ,טיי ;יה  Cnםש) הוצמ  

 | "Pb ,bn^ ;vw5,nn) םש) טפשמ וריי vs ,יב יד

 ,םינקזה 'עב הכב םגרותמ לכה ןותשנ ,הרות ,דוקפ
 quon 'מוחנתב ןכו ן"ייזב ונינפל s^ תומוקמ בורבו
 bw אמגורזורפ ש"ק 070 דצ בישר יחה «ann רומא

 Ub "יס ןשיה אמוחנתב ץקמ ףוס ןכו 'וכו אוה

 שלש המרעב ףסוי השע םירצמל ודויש ןויכ
 = .ב"שר ש"מ y mp"' ל"ומה ש"מ 'ייע תוימגטסורפ

 — b'p ms] ז"י ייפ חנ 'פ 'מוחנתב

"e00070046 '"3? 'למ) היִטְסְרֶּפ  Ansehen, 

(Machtה'פ 'יטפוש 'פ ר"בד 'דמ ). 

 ולש היטסורפ ףא רבוע om רשבב ןעשנש ימ לכ
 ה"יחא]* .הרוש י"לב היטסורפ b^ תרבוע
 = דיקפ וא הדקפ b mposcácos" וא ל"נה י"למ אוהו
 QU ריב יב ?Vt הדקפ םינקזה 'ע וקיתעה ןפו

 ז"מירו 61 ,טיכ ;איל v3) יא (VR ךש (CU) דיקפ

 :יהנומא חוסל היטסיפ הינה םנחב (169 'א ריטב)

 ויתונותשע ורבא לע ךלוהו בבוס ר"בדב שורדהו
 — ])4 ap םילהת)

 אמוטסורפ ג'לפ יתבו 'תקיספב אמוטסורפ *
 ,אמגטסורפ bu ס"מ 'וכו ולש

 == חיע ^r ויפ) השא המב 'פב ישורי (?) ןילקטסרפ

m'D ןילוקטסרפ iw לש 7v ^b 
 א"פ ר"פדב ה"יחא]* .ןילוטקוטסורפ

 ט"ק י"כבו ןוילוטוקיטסורפ  s'"pג"ונבו ןילקטסורמ
 ןילקט קוט שורפ  sysסרג אראליד ד"רל דוד

an» 500009(6ילח םידעצ ה "bb יפו הלכסרפ" 
 לבא כ'ע 535 םישועש  psןינע הז  vyבהז

 [יניעמ םלענ הלמה תרזגו ןבומו —
y'"yr'b תולהא 'תפסות ןיקתסרפ ,ןיקטסרפ * 

 ,ןיקסדופ
 * 'דמ ןירסוקטסורפ  "onnב'רו 1" רומזמ שיר

 ,ש"ע ןירוטסקורפ סרג

 לינ אָנְכַסְרּ  O59 bpתבש (םיכבוסמ םיפנע
 סרג זג 'עב .אנכסרפ אזאוגב :רינק

poss ם"ש "533 ושוריפ ש"ע אנכיסרפ Wi 
 :אנבסרפו ש"דבו אנכסרפו אזווגב

 * " npינויה םשהמ)  "wxokewuovקהבומ ןמיס

 תמא תואו  Kenn = Wahrzeichenעפה

* 

Bob - סיִטּו 
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 ץוחרל סיטובסרפ D353 (vt) םכל הזה שדחה

 ערפמל ארוקה 'פ הלגמ תכסמ  .וידבע לכו אוה
m (yb ve)יטובסופב אב הזו ילובסרפב אב  

 ימוטורפ ע"ייע ה"יחא]* wen רש 53 5

 סטיבסוופ ר"משב ג"ונבו — טובזורפו לובזורפ 'עו

'mסוטיבורפ היגה )94 ש'טע) סעלרעפ  ^bר"למ  

ma privatumתואטברפ ע"ייע ץחרמה ] - 

5ispive *לובזורפ ע"ייע . 
 .טבזרפ ע"ייע ארסיבסורפ ,איסבסורפ *

 .תוארזורפ ע'ייע תּואְדְסורָּפ "₪

MIיקידסרפ  oקר ל: פ'למ יקסידרפ ל"צ  
(eerתא רכושה! 'פ ז"ע תכסמ  

 י"שר b^ והיידהב יקסידרפ ותיימד (:היס) לעופה -
 ה"יחא]* = .לבקל ןכומ ילכ י"לב p^ םיקר םילכ
 ייגה רקיע יכ איה אלו ח06 upon י"לל ןויכ
 'פסותבו א"בטירה 'יחב ס"ש י"כב 'יאדכ יקסידרפ

 פ"למ אוהו (:ו'פ רצ זייע (b/5 יינושאר 'יסופדו פ"דב

p ^bתכדרפ ע"ייעו ('פסותב) ח"רו י"שר 'יפכו ] — 

 Cr ,יז אימ) טפשמה םלואו רודזורפ א'פ רודְסּורּפ
 י"לב "יפ ב"א) -- אניד יבל אדסורפ 'גרת

 רודזורפ 'עב 'מושרה bs ה"יחא]* .(אובמ

 אדסורפ ג"ונבו רודסורפ תרחא "יג איבה ק"דרו ש"ע

 אצמנה םד ג"פ m 'תפסותב 'יא 'פריא י"כבו
 — [רודזורפ ג"ונבו רודסרפב ל"צו רידסרפב

(Befehl "mx (הקטסל[4 י"למ *30D95 "uM 
 תוצרא שלש 'פ 'שוריד 'יעיבש

 חלש תוינטסורפ שלש Cy וילד ve ייעיבש 'ורי)
 ,תואמגטסורפ ומכ b^ לארשי ץראל עשוהי
 006704 י"ל sim תויגיטסרפ 2753 ה"יחא]*
 ח'כ 1 לאינדב הלמ םינקז p"  וקיתעה ןכו יווצ

— [rns v'"y אמגטסורפ ומכ Nm 

 Befehl, Edikt, mpóovoyua י"למ) אָמְניִטְסּורּפ
 חלשש ךלמל x'bb ר'בב

 ,הוערקו הולטנ wy המ הנידמב ולש (' אמגטסורפ
 )"35 ןורתי המ 'פ ךמסב בשכ וא רוש ר"קיובו
 דע 'וכו הנידמב ולש אמגטסוופ חלשש ךלמל
 .'וכו עמש תאירק ילש אמגטסורפ ה"בקה רמא
 (* תואמגטסורפ '3 C^bD סש) רוכזו 'פ mmn תאזבו
 pw" אמגירזופ ונייה אמגיטסופ .עשוהי חלש
 Gua תד י"לב p^ ב'א) -- C ומוקמב קרפה הזב

 y'"y (* .mwo3 boob ו"ופדב )* .אמגיטסרפ ו"ופדבו אמגטסרפ א"פדבו ךרעה שארב :םג 373 י"כבו ר'יפרב ןוכנ היכ ( " 1
 , אמוטסורפ yy יתבר 'תקיספב תשבושמ ייגו כ"שו אמגרזרפ
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malum 0% megouxóv ^") ^3? שלב) קסרּפ' 

Ec 

vi MT 

. 

₪ ^myp | ןושלב perium 
 וליטישמ ןיקסרפ ümih Des) ,5\%* פ"לב
 א'ם (בימ איפ תורשעמ) ovra nb) ךירצ] (רואש)
 .(יברעו ^ "53 ןליאו ירפ םש 2/8( — ןיקסרפא
 ש"ע יתכראה (בימר /א'ח)-קסרפא 'עב ה"יחא]*
 יבג לעש תילר ב'עס vep מ"ב conn ןליאה
 'שורי 'א לר ע"ייע 'וכו קסרפה רקענ . . . קסרפ
 ,ז"כד א"פ 'יאלכ 'שורי ,וקיסרפ ג"ע ב'יד "5 מ"ב
 קסרפו חופת ב"מפ ר'ב .קסרפ ג'ע nas ביכרהש יוג
 .ןיקסרפאה ס'ש י"כבו ר"מ א'פ 'יאלכ ןיקסרפ ץובקהו
 איהש ל"גו ?t כ"ג הלמה הבתכנ פ'לב יכ עדו
 ש"ר : ז"כד א"פ 'יאלכ 'שוריב 'יאש אקתשרפ איה
 ,הקתמל ליבשב לשובמ ןיי היקתסרפ יקשמ יוה 'רב
 Urb האיפ 'שורי אקיסרפ כ'ג ארקנ ירפו
 ןיקפרפ ץובקהו אקסרפא א'ער ב"יק ילבב 'ובותכו
 דועו 3" דג 'עבו ןאכ וניבר ^35 .ל"נה תורשעמ
 ש"ע .ן"כד א'פ NDS" 'שורי נ"שו קסרפא ע"ייע

 — [ש"'מו

 ג"סב Schlingo) הדוצמ וניבר תעדל) 0( קסרפ
 אבר היל רדהא (Creep ^n ןקה חוליש 'פד
 תואחסונב בותכ 8'3( — הדוצמ b^ השפתו יקסרפ
 כ'ג pi" י"שר פרג ןכו ה"יחא]* ,(יקתסרפ
 p^ קתסרפ אוהש הארנ ילו כ"ע תודוצמ יקתסרפ

 — [קתפרפ ע"ייע חילש

 0 ש"ל! פ"למ ְגֶמָנָשיִסְרּפ =) גנמשיסרפ
'p3 (Untersuchungsprotokollלכ  

Danיכ רזעילא ר'א (:ח'כ יישג) םירבד 'ג 'מגב  
 ןיירה 'יפ גנמשיסרופ םתחילד ימקמ אדחוש ילבקמ
 י"שריפו גמנש יסרופ בותכ 'חסונב ב'א) — לודגה

pooלודג גנמ ןיד שיסרפ הז ר"ל ילואו ןיד ), 
nonsר'לל וא ןויכ  praeses magnusל"צ זאו  

 ש"טע סעלרעפ y phrasis magna" ר"ל וא ןייד
 פ"למ גמנשסרופ in^ רקיעש בטיה ראובמ םשו 36

^e baןיידה םתוחש הריקח בתכ  byילעב  
 רחא ררגנ וניברו .ןיד קספ פ"ל b^ י"שרו ןינידה

^bיטיג 'ופסותב אבוה ח'ר ' n^iגמנש יסרופ , 
 — ^s] ,ב'ח ינגוב 'עו גננ ע'ייע דועו

 Gesandier חילש X AL פ'למ) קָתְסַרפ
nyמגב יליגמב ק"פב )בתכ וניבר ' 

 ו
M * 

pnow — npe 
mXoxG- ;anzeichnen, anmerken 0000 

(be- ausgezeichnet %אוה הלמה תארוה רקיע  
 עידוהו ערל וא בוטל ןמיס ןתנ ^5 (' ל"נה י"למ
 א'כפ ר"דמב 'יא תאזה הנושארה החנהבו םיברב
 וערג ןולקב ותב תא םסריפו ומצע תא הזבש יפלו
 האזבל ^ ^m, 'רקיול 'א י"רת םשהו 'וכו בותכה
 לאשוהו .איריע יִמּוסְרְפב אתשמשתב איריע
 םיפנחה תא ןימסרפמ :ו"פ אמוי םיברב העדוהל
 ב'לפ ר'קיו ,יולגב המסריפ םוקמה .'ט 'טוס .'וכו
 היה יבר : ע'ד א'פ הליגמ 'שורי nsn המסריפו
 'רהנס 'שורי ,'וכו הנשב םימי ינש ומצע םסרפמ
 י"רתב הברהו ,ךיל םסרפמ אנא ד'ע ה"כד ז"פס

yה"כ ,ח"ל 'ישארבל ; soוח"כ תומשל ;ה"מ  
 ,'כ בויאל ;ד"י ,ב"י תלהקל v5 i'm; 'דמבל ;'ל
 ל'נה ר"קיו npyom, לועפ ינוניב ^ ,ו"כ םשו .ז"כ
 ,םצרופמ 'יא ד"ע ד"סד א"פס תינעת rv" , םֶסְרופמ

ensלע  opensירמבל 'ייעו ר"י ,'ב תומש י"רת  
 os ל"נה ר'קיו לעפ תג ̂ ^a תלהקל ,א"מ ב"כ
 יליגמ .ב"יק 'יחספ אסינ ימּוסרּפ םשהו .םסרפתנ

 ,ו"כ ^t יישארב י"רת אינע ימוסרפ :'3

(Abschützung) NJDmB *ע"ומב ןורחאה סרפ ע"ייע . 

 .'ב סרפ y'"y (Herumlüuferin) תיִנָסְרּפ *

 ףוסְרּפ  (Aufseher, Spüher, prospex ?)יישלב *(

 6 הייחא]* ,שלב 'עב 'יפ רבכ ףוסרפל רפמ
 ייל ונינפלו 'א ,ח"ל תישארב ונדמלימ qun אוהו
 «yb -- םודקהו ןשיה 'מוחנתב ^5 'מוחנתב
 Vorge- praepositus )מכ אוה praesopus 'מאה

setzterףוסרפ אוהש הארנו ] — 

 יףוצרפ ע"ייע ףוסרֶפ *

 Gesichter) םינפ תינבת ,ooo י"למ) אִיַפְסְרִּפ

 ספדנה יוחנתב ייל) םיקבדה םתאו ונדמליב
 .איפסורפ (היל ,יה אימ) םיבורכ עלקו (ןשיה יוחנתבו

 aw לש ףוצרפ.'יפ

 64=- תויתואה ךפהב ילוא אפוסורפ =) אפסרפ
(Saphir, 9e:005ו"ס 'פ ר"בב  Cb)יוערדא  

 תרמא תאו אפוסרפד ןידומע ןירתכ בקעי ןנובאד
 ה"יחא]* ,(ריי זיכ יישארב) wr לע השיבלה
 סחוימבו תחא הביתב ל"צו אפוס ארפיד ג"ונב

 — [ םוקמ !nw ^p רפאיד י"שרל
 .ו די

 ה"כ (? .אמוסרפ םסרפ bon אסוסרפ :ססרפ דיטב םשו 689 גיכה גימר עימב רעלהאק ירד םכתה ריעהש ומכ ( ^ 1

 .,יח ונממ ל"צו דיש יתונממ הטמלמ 'ח הרוש € vp ,ביח) םשו (*  ,יישלב ל"צו שלב ןאכב ע'פדבו שלב יעבו ייכב

 SOUND עייייע רועו ^a דג יעב היכו )*



 'ורי MB ק"מ העירמ םשהו .םהישאר תא ןיערופ
 א"עס ב"ע 'ובותכבו p'b ר"ב : א"עד א"פ 'ליגמ

veא'כ ;ה"מ ,ג"י 'קיול 'א י"רת "יעו שאר  , 
 תקרהו תחיתפל יולגל לאשוה my .'ה 'ו ימבל ;'י

gunןכו  E? yosיוריקב םיערופ ויהש .ז"ע 'מוי  
vyתוכרב 'שורי ל עי פ 'וכו ןמצע .(ןיעירפמ ליעפהב  

 לעפנ .בשיש דע עויפ אל ג"ע 32 ט'פס
 . .םשהו בשוימ אלא דמועמ ןיערפנ DN .ב"ס תוכרב
 הסכמה רועה יולג ןינע דועו OU) ועורפ תא האור
 ,ג"לק תבש die Eichel entblóssen דיגה שאר
 ר"דמבו ךלמהש דע 'פ ר"שהש quse ןילהומ
 ןינעב לעיפ .ערופ pue להומ היה השמ א"יפ
 ny bum .ועריפו לאירבג אב + ג'י הטוס סורס

^b»םהרבאל הלימ תעירפ הנתינ אל : א'ע  ^v 

om^ me mosר"בד .ז"יד ט"פ תבש 'ורי ד"ע  

nns Yesירדנ 'ורי ,העירפל תחאו הלימל (דחא) ' 
 ר"שהש .ןיציצל תחאו העירפל nns : ח'לד ג"פס
 — [העירפב הפי ךנה הלימב הפי ךנה : הפי ךנה'פ

£X) ע'לב ןכו םלש oss ^o (ם"למ vp "e 
 םהל המלשאו 'גרת

 םוקנ הזל בורק ןינעו ןוהל ערפאו G0 + א"מ .יילהח)
 ה"יחא]* .תונערופ ערפתא 'גרת ('ג ,איל 503( תמקנ
 ט"ב .ל"זררב ןכו ש"ע ןמגרותמב תואמגור הברהו
 : םשו .'ה ב"ב .עירפ ,עורפ , . יל ערפ ,א"כ :'כ
 .'ו ,ונמזב ערפיש יאולו . . ונמז .ךותב ךיתערפ
 יתערפ אל רמואכ יתיול אל רמואה לכ האלהו
 .ב"מ םימעפ הברה םשו : א"מ תועובשב ה"כו ימד
 ame 'ועובש לע פג | ,ג"עק .ב"עק 35 ,האלהו
 עַרָפִיִל אבה :'ה ב"ב ,וערַפי אל .ח"מ , תערפנה
 א"פ מ"ב .העובשב אלא yos אל םימותי יסכנמ
 ny" 'וכו ערפש ימ ב"מ ד"פ םש ,ןהמ ןיערפנ ו"מ

 ט"ב 'תפסות 'ייעו ורובדב דמוע וניאש ימ ערפהל
 ןיערפנ ר"מ T'b תובא ,רפס y'"y .ב"ס 'וכרב ,ג"ם
 qnb ןיערפנ ןיא ר"פס 'ובותכ 'תפסות ,יולגב ונממ
 ינא ^« ערפיהל ןייד ינא b 'שרפ ירחא ארפס

snלקבו .'וכו םכמ ערפיל דיתעו . . יתערפש  
 ךרכתי לאב רמאנו ובוח םהמ ערפ b^ לעפנה ןבומב
 'תפסות לבא ד"מ ר"פ מ"בב ט"יותה בתכש םעטמ
 ערפנ אל ה"בקה + < םכמ ערפנ oW i'b" הטוס
 , + םיירומאה ןמ ערופ ה'בקה י"פר v'bw ,םהמ
 = ערפתיל : ב'כ mb" ל ע פת א .םיירצמה ןמ ערופ
 המ 'ד ^b תומשל 'ב י"רתב ו'יתה תעלבהבו 'וכו |

pro?עַרָפ -  
| Ce 4 ^M 

- som 1 
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 יקתסרפ אמלידו Co ה ליגמה תא ואוק
 Ys 3'5 םילעופה תא רכושה 'פד הדגהב ,רודש
 6וינ ייטיג) ןיקיזנד הדגהב . אכלמד אקתסירפ (א'ער
 "לב p^ ב"א) — בתכ b^ יאמורד )* אקתסירפ
 יילל ןויכ ב"ר היחא]*  .(רפס ףוסב gon בתכ

Zusatz, 00000יפו ל"נה פ"ל .אוהש ןוכנהו " 
 הילע ררש .ח"נ תוכרבב ה"כו י"שר 'יפכ חילש
 y'"y אכלמר .אקתסירפ .ב"ס 'ובותכ .אקתסירפ
 ע"ייע : א"מק 'ילוחב יקתסרפ nb ר"עפלו .אקורד

 — ['ב קסרפ

 .ןיקיטצרפ ע"ייע ןיקיתסורפ "א

 ישלב אָתְוְתְסיִרִּפ הכקנ yup אהתויתסרפ
 Ap "יסרפ 'למ אתנתסרפ 'ירוס
Qienerin Us»הנינעת היתווש תומכח 'גרת  

 bm תשא י"לב 'יפ ב'א) — (שיכ ,'ה "טפוש)
 ה"כו הטססד66 bb" ןויכ ה"יחא]* — .(הרשו
 רעשיילפ 'ה ש"מכ ןוכנהו אראליד ר"רל דוד ריעב
 Yum ל"גה פ"ל אוהש יוועלל ר"תמעל וי תופסוהב
 N^ אטסרפ דיחיהו .ןוכנה הזו אהתותסירפ תמיכח
 לאישמש ךאלמה רפוש תעיקת םדוק הלפתב
 לע הנוממה אטסרפ ךאלמהו העורתה לע הנוממה
 תארוהב לאישמש cy הלוע אטסרפ ראותהו ק"רשק
 קטצרפ ע"ייע דועו -- לא שמש ונייה יטרפ םש

 — [ש"מו
auflósen, שאר רעש snm יולג way (מ"למ yos 

  8 Haar, entblóssenהיפ יולהא) תוערפהו

 תופוט ולא 'פב 0« Jp 'עב y C72" ריזנ בימ

 איוא כר רמא אתערפמ ?WD C" יילוח םרכ 35
 המהבה וב ןיחתופש םוקמ b^ .יחבט יערפד אכיה
 הטיחש ישו ^s: םש) ןנירמאדכ היברק איצוהל
 'מגב השקמה neni 'פב ,החותפ 'מולכ תערופמ
 םידיגה תמוצ (ו'ע ייל הילגר וכתחנש המהב
 'מגב השנה דיג 'פב .יחבט יערפד svn רמאש
 ךומסה ןוציח אינתהו Cow סש) ןיחבטה ןיא ךמסד
 'פד ג"סב .יחבט יערפד אכיה mmm בר רמא םצעל
 תבשב שארה "ny (.ד'כ ק'מ ןיחלגמ ולאו
 היהש vpn ומפשו ומטוח תולנל ךירצ 'יפ .תושר
 תבשב תולבא ןיא יכ עידוהל ולבא ימיב הפכמ
 mo ה"יחא]* = qux ןיא ושאר תולגל לבא
 ..ערופ שיאה ,ג"כ 'טוסב ה"נכו ,ק"מב י"שרל סחוימב
 רומא ארפס נ"שו םרפ y'"p תערופ השאה ןיאו
 א"יפ ר'קיו ז"ע דצ כ"רד 'תקיספ ,ב"פ 'א קרפ

om )1ייכב  subeאקתפורפ ע"פדבו טייק י"כב הייכ (? . 
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 p^ .(' יפורפ ודירומ ינאו ירוכב ינב ה"בקה רמא
 ןויזבב ודירומ ינא 'מולכ C ואירפורפוא זעל ןושל

 ה"יחא]*

 םשו ,ןויזכב ודירומ ינא ג"ונבו b י"לל ןויכ
snיבמופ ודירומ יניא  nnmהז  ^wסחוימב  

 "יא י"שר 'ינכו י"לב mis יפו אלופופ י"שרל
 — [זיראפ י"כ ר"בב תמאב

 ₪6: « פ"לב = ע"למ אניחפרפ ס"לכ) ןיחְפְרפ
Np mu (CPortulakהיניחפופ רדבמ  

 ה"יחא]* —— .תוגולגלח 'עב ey 6e .הליגמ)
am»37 תוינדגדנ ע"ייעו יתכראה (ה"צש D)אימר ) 

 'ליגמ הָיִניִחפרפ ץובקב קרו s" ךורע םשב ש"מו
 'וריע 'וריבו א"ער א"כד ח"פ האיפ 'שוריבו םש

 yy ח"לד wes 'יעיבש 'שוריבו ד"ע כ"ד ג'פ

 ל"'צו ןיניחרפ ,ג"עד ב"פר 'ליגמ 'וריבו  איניחפרפ
 — [ןיניחפרפ

 רמוא א'ר 'פד YD3 (Pfefferkórner יִלָּפְלָּפ) לפרפ
 ילפרפ יאה הדוהי בר רמא (א'מק (nu ןילות

 ט'ויב ,b^ .ירש אניכסד אתקב אדח אדח קדימ
 אברכ אתכלהו אבוט 'יפא ינשמד ןויכ רמא אבר

vnb unיכ  "wmב"א) — .תבשב 'יפא אנווג  
 ג"ונב .[nons .(ןילפלפ בותכ תואחסונב
 ונממ קיתעה רשא ^m "פב ה"כו ילפלפ

 — p'w] י"כב ^33 יונש "ל ןכו 1^ 333

 וא קית Oy 235« פילמ (b אְָנופְַפ *
 מ"ב 'תפסות Geutel, Bündel) הדוגא

 p^ בייח דבאש וא 2232 . . אדנופרפב ונתנ ח'פ
 יהדוגאב וא קיתב תועמה ןתנש

 ןמו ףנכ vs פ"למ וניבר תעדל se'e35 = ספרפ
 י"למ ^y תעדלו םינפב 'ייע רורצ אסיפ
 תנש) ןיי איצומה 'פד ג'םב (הנטק הרעק %

Croהלוטלטל ירש אסיפרפ יאה  ^bלתח 'עב  ^( 
NDליעל ןנירטאדכ לודג םייפ אסיפרפ,  w3 

 אריז ר"א םייפ יאמ Cx רומע (cr nit הכלהה
 םימשב ינוערז וילע ןיערוז אתיילבב ינישרכ
 םיבשע וב ולעש רורצל ןימודו ןיחמוצו םתלוזו
 ףא הנוי יפנככ אוה יסרפ ןושלמ אכהד רפ ןושלו
 ןויכו אסיפרפ והזו רפ ארקנ וילע חמוצה ערזה
 בר הגימ עמשמ אק וב חנקל רתומ ל"ר רמאקד

 (אָסיִּפְרִפ =) םפרפ —

 .(ןולקו iis י"לב יפרפא o^ ב'א)

 המקנ pup 'לו ןמ .רושקבו יארצמ ןמ תיערפיאד
"yםשהו — ר"תמעב יוועל 'ה לצא תואמגודה  

 תעירפ .יב"כ 'יכרע wb 'ובותכ T'yp. ב'ב העירפ
maביסנו הלא לע 'פ ר"כיא אעירפ ר"אלבו הוצמ  

 :ז'מ מ"ב .ו'צ ק'ב .ןּועְריִּפ םשה m .ךיעירפ

a"א"מ תועובש : 'ט ק"מ האלהו  : nins ^v 
 יומשל 'א n^" אנערפ .אָנעְרּופ ס"לבו .ר'לר י"פס

"oSןבומב ראות םגו אפסכ ןערופ  DU"ומכ  
 נילבו .ותלוזו ד"י ,ד"ל ;'ה ,'כ םש sn "y" םקונ
 תבש .א'ס D': :ח"מ .ח"י תוכרב תּונערּופ םשה
 5 .מ'כ 'כוס av 'מוי bp .ז"טק .ז'צ +: ב"ס
 JD +: 'ס .ז"מ תומבי + 'ה הניגח ,ג'כ .ד"י 'ינעת
 'דהנס .'ח ב"ב 2b ק"ב ח"מ הטוס :'ג םירדנ
 ז"יפ 'בר 'תקיספ .ז"י 'יכרע :ז"כק יילוח .ח'ק .ב"ק
 ,ח"יק תבש ^ יינעת in" m^» mbaywe ץובקה

.o'5p72233 אתּונערופ ס"לבו ח"מ ה'פ תובא  : 
 אתונערופב ס"ש י"כב ,ב'כ ק'מ :'ד"י ב"ב ,א"כ 'וריע
 ןנערופ ץובקהו ּונָערופ כ"ג 'גרתבו אתנערופב גונב
 ז"י  ,ה'כ םשו ,ןינערופ 2753 'כ ,ד"י 'קזחי 'גרת

 — ןוונערופ

 הרהמב ,רהמ 'יפ ת"יבב דימת עיִרָּפ — ערפ "פע
(eilends, schnellיומש) רהמ ורס 'גרת  

 ארוקה הזמ רזננש ןכתיו עירפב וטס (ח יביל
 אלו הרהמב ארוק איה יכ Guo vb יליגמ) ערפמל
 'ייטפוש ,'ב ,'ז 'ירבד 'רת "יעו ה"יחא]* | )102

 Day א'פ יישוריק 'שורי ab 5 א'ש ;ד"ב ,'ב
 — [ע"ייע ערפמ ןינעב .עירפב תמשניא

 כ'פ ר"ב ץובקהו + ז'ק תבש qGloh מ"ל) שועְרפ *
 .אנעטרופ ע"ייעו ןישוערפ

 Haken, Heftel סרק ₪60 נויה םשהמ) ףרָּפ

 השא המב 'פב ,anhefteln) ק009%₪ לעפה
nae)ימוי) ול ואיצוה 53 ןכאה לע תפרופ (.ה'פ  
Co"תשוחנ יסוק .םורדה ןמ הפורפ הנוציחה  

 ייפ (N'3 — .שחנד ןיפרופ 'גרת א"י «v תומש)
 Uem" הקיתעה ןכו ה"חא]* .(סרק י"לב
 ,ו"פ תבש .י"רתכ יופרופ ^G ,היל (mee ויסרק תא
 n3w 'תפסות .'א ידמ ע"ייע תופורפ תוידמ 5
 — [תבשב לטינה רבדב הלחתב תפרופ «C ד"פס

 Unschicklichkeit m QETE ELA) י"למ יִסּורָּפ =) ףרפ

 המירצמ דרוה ףסויו Cb 5 (' ז"פ 'פ ר"בב

 ואירפרופ טייק י"כבו ו"אירפורפ ב"ה «v3 ריפרבו ו"ופרב ןוכנ היכ (* .יפורופ ריפדב (? a'b ע"פדבו י"כב ןוכנ היב ('
 ןוכנ ה"כ (5 .שיע לתח ומכ אסיפרפ i) b nun^ .ןויזב opprobrium ר"ל אוהו py ו"ופדה (a^ האירפרופ איפדבו

 .םימשב y'by ראשבו םינוערז שיק י"כבו חיר b3" ה"כו ר"פדב
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 א'מש .ד'חב ע"ייע nbeens ל"צ) הלוספרפ
(Armbandםיראפה ןכו הדעצא וז  

 — (n^ Y5) השא המב 'פב 'שוריב תודעצהו

 הלספורכ בותכ תואחסונבו תודעצא י"לב 'יפ ב'א)
 ד"חכו ה"יחא|* — ov» לש תודעצא י'לב 'יפו
 תעדלו -- תירקיע הלספורכ ^« ('יתכראה א"מש
 -brachi ר'למ הלפכורפ 88 ,א"ח ר"טב רעלזייא 'ה

 — [ל"נ ןיאו הדעצא 3

"B3B 1לוגלגו דונדנ ןינע,/* 5 ע"למ)  wülzen, 
(sich hin- u. herbewegenב"פד כ"רב  

 אוהש ואצמו קונית לש ויבא אב «CX  'מויב
 vp (3 (xu יישארב ונילא וננחתהב .רפרפמ

COOןנימדק רפרפמ  ^bייפ ב"א) — רפעב לגעתמ  
 י"לל ןויכ ה"יחא]* ,(לגלגתמה לעפ י'לב

mepupéooשוריב ה"נכו ל"נה ע"ל .אוהש ןוכנהו ' 
 ג'ע ג'כד ט'פר 'טוס 'שורי ,ד"ע ט"לד ב"פ 'מוי

 ."'כו ואצמ אלו ןמז רחאל אבו ןאכ רפרפמ והואר
 'ועובש ,'וכו ינב mm רפרפמ א"פ 'ועובש 'תפסות
 ג"פ תועובש 'שורי ,רפרפמ ima :ז"ל 'הנס ,ד"ל
 p ר"שהש ,היל בהיו רפרפמ היתמח ג'ע ד"לד
 שיר ר"כיא .אמוי אוהה לכ רפרפמ דבע טעמכ
 אלו םתמאל 'פ DU תמו רפרפו וטבח 'תחיתפ
 וזעול ב'נש ק'העו — תימו רפרפמו בלח חכשמ

w'53ט"ליפצ  [zappeln — 

noo) 9575 225 5 ע"לב ןכו  "bץצרו רבש  
Gerschlagen, zerbróckelnפב ' OYבוט  

 ןיושו ?Cr ןילישבת 'ב 'מוא ש"יב 'מגב הציבב
 ןילישבת 'ב ןהש in ךותל ןתנו הציב רפרפ םאש

^bןושלמ  c*0זיט : G^ינרפרפיו יתייה ולש . 
 ,הציב רפריפ ב"פר הציב 'פפותב ה'נכו הייחא]*

 הלוחל ןיקסולג ןירפרפמ ב"יפס תבש 'תפסות
 ןרפרפתאו ו"ט ,ב"כ 'ילהת 'גרת ל עפ ת א ,תבשב

— [vs pnbw 

"bs wYyeyie oNTEYD אָרּופְרּופ) אָריִּפְרפ, 
 » (Purpur, Purpurkleid 7«090900ר"כב

 (yunn רענש תרדא Gb פ"פ) [ו"פ ל"צ] (ו'מ) 'פ
 jn 'פ vpn שירב .האלבב אריפרופ (א'כ ,יז
 'קיספבו (2D) 'ה הבגיו 'פ 'ישודק שירבו GU ריקי
 ול היהש ךלמל re) דצ כירד אתקיספ) אשת יכד
 מוחנת) םיטפשמה הלא ףוסב ונדמליב ,('ןוריפרופ

vas (?ןריפרופ רייפדבו ט"ק  

TIR4 2 אע וג  ed URו רש וולו שו שנ  eyr Eyesא וי יב  

 אריִּפְרפ - ND'e"B — ספרפ

 .ילשמ ךפונ אוה qun לכ יכ בכוכ ןמיפ דיטב טמשנ םשו (?

 אמת

 םא אנהכ בר הל ףיקתמ הלוטלטל יושד אפפ
 רתומ ל"ר רמאהו ךרוצל אלש ורמאי ךרוצל ורמא
 ךכליהו ירש אל ךרוצל אלש הלוטלטל לבא חנקל
 אסיפרפ יאה ייבא רמא אפפ ברדל ןניכוצ אל
 ג"ע חנומ היה אתלימ היב אמינ ןדיל אתאו ליאוה
 יכ שלות םושמ בייח mmm xp וחינהו עקרק
 םילוש ומכ וא ןכ ומכ םוקמ ול ןישוע ותוא ןיערוזשכ
 רשפאו עקרק xy voy חוניש רועיש וילע בשויש
 וחינמש ןמזבו עקרקל רבחתמו םש שרשמ אוהש
 רבוחמש םוקממ וריבעמ אוה ירה תודיתי ג'ע
 וחינהל ורקיעמ וערז םא לבא שלות םושמ בייחתמו

yתודיתי .  now mmג'ע וחינהו וחקלו םש  
 בייחו עקרקל רבחתמש םוקמב וניכה ירה עקרק
 ,(הלודג הרעק m י"לב p^ ב'א) — yen" םושמ
 הרעק אוה paropsis "מורו תינוי הלמ ה"יחא]*
 רחא ל"נה שוריפב ררגנ וניברו הלודג אלו הנ ט ק

ms ^bוירבד קיתעהו  nbהלמב  ^y)פישב  (x9 
 אסיפ 'למו רפ פ"למ איה תבכרומ הלמ הז יפלו
 vn ח"פ תבש 'להב ם'במרו .ומלוהל השקו
 מ"ההב y" רפע לש תישושבג y" אסיפרפ קיתעה
 5*1 תיסרפה הלמה sump יבקעב כ"ג ךלה ילואו
 כ"או רורצ ונייה אפיפו יוברו .mp כ'ג ונינע
 ,רפע לש תישושבנג ונייה םיבגר לש ץובק אסיפרפ
 םשב ש"מ !p Ty" בוקנ ץיצע אסיפרפ b" י"שרו
 גהנמ לש גהנמה רוקמ wm םינואגה תובושת
 'בושתו ה"רת 'יס ח"וא 'ייע  כ"הוי ברעב תורפכ

 — n'xw ^b] א'בשרה
 -Tpu 'צמאה ^3"( ר"למ ןיִטיִסֶפּוְּפ = טספרפ

(Vorgesestzter, 86008100; 6% 

 )^5 ןשיהו ספדנה .אמוחנתב) ףסכ תרצצח ונדמליב

 ןיטיפפורפה vm המחלמל אצוי היהש סוכודל
psaןיאב םיאישנה ךכ תונויגלה כ"חאו הליחת  

 ךילא ודעונו ןהב ועקתו OG י" 702 'אנש הליחת
 לודגל אוה שממ זעל ןושל הרעה כ'חאו םיאישנה

popב"א) — ('ו"טיסופורפ  ^bםירש ר"לב  
 התא ז"פ ר'דמב ה"נכו ה"יחא]* ,(םידיגנו

 שי םיהלאה ףא ןיטיסופורפ ול שי ד"ובמ האור
 ול שיש א'פ םש mm ^« ןיטיסופורפ ול
 תא mb ךל סוטיסופורפל רמואו הברה תונויגל
 סוכרפיא ןכו סוכוד ןכו ו"טפ ר"מש ,'וכו תונויגלה
 ע"ייע דועו — 'וכו תונויגלה ןכו ןוטיסופורפה ןכו

— [mese 

preposito m'^wo (! 
 .ןירפרופ 'ח ייפ אשת יכ יוחנתבו 'תקיספב ה"כו ןוריפרופ an" רקיעו 'ריפרופ א'"פדבו

$6 VI. B, 
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trahe 

 תנש) םדא לאוש 'פב .(*רטפ והלוכ הרירק השעמ
 B^ .ויתורפרפ תאו ויחרוא תא םדא הנומ (: חימק
 אוהש דע (.ד"ק) ייחספ יברע 'פב .ןתפל ינימ
 ןחלשה וינפל ואיבה, b^ .תפה תרפרפל עיגמ
 המדאה ירפ ארוב ךרבמו תרזחה תסורחב לכטמ
 תע איהו תפה תרפרפל עיגמ אוהש דע קיספמו
 ינימ י"לב mew "b ב"א) -- (*'הצמה תליכא
 ר"לבו ןחלשב םיבוסמה ינפל םיאבומ םימעטמ

meneה"יחא]* .(ןכומו ןקותמ 3235 יללכ םש  
 ל"נה י"ל לבא ולבוס ךשמהה ןיא praeparatus ר'ל
 לעפמ אוהש ל"י .דועו דוד vy לעב "יפכ אוה
 ןתפל הנורחאב הדועס יכרצל אבומה לכוא רפרפ
 ר"קיובו ןיירפרפ תיא ז"יפ ר"בב 'יאדכו המודכו
 תרפרפ ג"מ "5 'יחספ .'וכו ןיירפרפ הב תיא ד"לפ
 תרפרפ אלא לביט אלו י"פס "יחספ 'תפסות , תפה
 תוארפרפ םהל ואיבה ד"פ 'וכרב 'תפסותבו .תחא
 ןהל ואיבה דיחיה ד"ע י'ד Ys  תוכרב 'שוריבו
 ךישממ התא םוי לכב .ז"כ הכוס ,'וכו דחא תרפרפ

 התא יא וישכעו ךמצע דובכל תוארפרפ המכ |
 תובא הליאשהבו .ךנוק דובכל תחא תרפרפ ךישממ
 וניברו bbb pip "e המכחל תוארפרפ ^n ג"פ
 ק"העבו — ז'חא אבה ע"ייע דחוימה 'עב ולידבה

vowזעול  neוא א'פוז ןירוקש הרעקב המונצ  
 flülusige) אוהו כ"ע ן"כוקנפפ א"י א"לב ט"ארעמ

"vy Speise) merate — Suppeסעלרעפל ר"טב  

"Xלבא .6  Pfannkuchen ^Pומלהל השק ] — 

 ב"ו תעדלו םדוקה 'עמ [nisse — תוירפרפ
 יגיפ תובא) היבקע 'פב (םילוגע 60609

(nosתוארפרפ תוירטמיגו תופוקת ") המכחל -- 

 תוכבוס תומכחה ראשו הלוגע י"לב ^89 ב'א)
 ,(הלוגעה ךות הדוקנו זכרמכ איהש תיתימאה המכחה
 וניברו דוד ריעב אראל יד דיר 'יפ ןכו ה"יחא]*

v2ןק  bןגמב ץ"בשרו .ש"ע אריפרפ ןינעמ ידע  
 רחאל לכוא .םדאש תואופרפה ומכ 'יפ תובא
 [p תומכחה לא ןכ גונעתה ךרד חונקל הדועסה

 — ['וכו תוירבה ינפב םתוא עדויש ימל דובכ

  "eaןרפ 'עו רפד ע'ייע ןינרפרפ (.

 % ארקת 'פ ר'כיא ןאריפרפ  Dp y'"p'יגו 'ב

A» 

m3 )ןוכנ  wp v33ביה  

 ןאריפרפ * — אָריִפְרּ

| 

 n" א ייפ סייטב עיפדבו 37m טייק יייכב ןוכנ הייכ (?

 במת

 הפפוהב ה'כ) ואבת יכ םישנא ךל חלשבו n) "יס
 תרדא (:א'מ רצ רעבאב יה לצא ןשיה ימוחנתב ךל חלשל

 | שבול לבב ךלמ mme ןוקילבב (' אריפרופ רענש
bowוחיריב  — (ב"א ^pתלכת דגב 'ורו י"לב ), 

 אמוחנתבו אירופרופ םיטפשמ 'מוחנתב הייחא]*
 C חיל רצ רעבאכ) ימור י"כב חלש po" הפסוהב ןשיה
 אריפרופ "m 'ר עשוהי 'קליבו ןשיבלה הריפרופ
 ^32 אריפרופ ל"צ אירפופ ה"פ פ"ס ר"בבו ןוקילבב
 חלש my פ'ר ר"ב .םרכ 'פ ר"שהש "ייעו ךורעה
 אתחיתפ שיר ר"כיא ,קלט y חלש ע"ייע אריפרופ
 )^ (MB cpm המקר שרופמ לוענ ןג 'פ ר"שהשו

"yקתעוה 0" :יב הכי ותרמא עצב .ארופרופ  
 .אכלמד אריפרופ ד"לפ םשו .הריפרופ עזב ו"פר"קיוב
 ''וכו שובל אוהש ארופרופב ותוא וזיב ל"פ ר"מש

owפ'פ  n'5ר"בד ,'וכו ולש ארופרופ ושיבלה  
roוכו ילש הרופרופ שובל ', vpnשובל ח'כפ  

 אריפרופ jn לארשי זביו 'פ ר"תסא ,אריפרופ ןידה
 לוכיבכ b רומזמ ט"וש שרדמ .ןהב ראפתמ ה"בקהש
 DU "y Gon עיייעו) 'וכו אירופרופב ובתוכ ה"בקה
 ר'קיו ץובקהו .ךלמ לש אירפרופ וז ב"כ רומזמ
 א"נ p"b ר'מש .'וכו ךל שיש ןירּופרופ לכמ ב"פ
 אמוחנתב ה"כו תואירפרופ ה"מפר םש .אירופרופ
 תואריפרופ ןכ Di םשו )75 03( אשת יכ ןשיה

n»הוצת ןשיה אמזחנתב  C^ X.תואריפרופ  
 'מול ךירצ ןירופיפ ריבעה ד"עפ ר"ב -- ןשיבלה

 — ow] 'קליה n^ כ'מ y" ןירופרופ

CEDE(אוה תועטו הביתכ ב'ר תעדל) איירפרפ  
 ןבל mb לע wem "להת 'דמ

 .הביתכ b^ םתוא ןדו ולש איירפרופ איצומ (ש
 -- [הזל םדוקה 'עמ אוהש ןוכנהו הייחא]*

 ?jb p ךתחנש המ ונייה ee ןושלמ) תֶרָפְרַפ
 וא Zerhacktes, Nachtisch רּוריִפ ומכ קדה

 (.ב"מ יוכרב) ןיכרבמ דציכ 'פב תפל 50006 י"למ
 תרפרפה תא רטפ ןוזמה ינפלש תרפרפה לע ךריב
 תרפרפה תא bb nen" לע ךריב quen רחאלש
 אתירות הב ןיאש הרעקב המונצ nb תרפרפ (" 'יפ
 לע ךויבד הכלה ןכו תונוזמ ינימ ארובד (' אמהנד
 לכאמ ינימ לכו תרפרפה תא רטפ איצומה תפה
 לבא nen תא רטפ אל תרפרפה לע ךויב לבא

 .הרוריפרופ סייטב חלש 'וחנתב ('

 הייד םש תוכרב 'ופסותבו חי"ר םשב טיינק D^ ז"ואב m (+ .אמהנ nmn האלהו יזיפ 'פרבו ז"ואב ^n "פב היכו ר'יפדו

 דיח (1 yn" שארב םג י'יכב ייארכו תוירפרפ ע"פרשב לבא bm" םייק י"כב היכ )$ .ייחספל ^n ייפמ קתעוה (5 .ךרב

 .ןרפ 'עו שיימו דייק



 448 N'P3"B) —( דצרפ — ץֶרָּפ

 ,וצרפתי אלש .. ץרפתת sbw yy א"סד ב"פ
 ר'ב (Ausgelassener) ץּורָּפ םשה םוקמב ראותהו

 ץובקה .הזה ןושלכ רמוא וניא ץורפ םדא CEN ע"פ
 ןיטיג 'תפסות תוצורפ , ןירשכ וכפה .'ז 'טוס ןיצורפ
 דועו תועונצ וכפה .ו'מ 'יטיג :'ב 'ובותכ ג"פ
 וברשמ .א"ע 'ישוריק (ליעפ ינוניב) ץירפ ראותה
 רודה יצירפ : ד"ד xp 'וכרב 'שורי ,'וכו םיצירפה
 ,ד"נ 'וכרב אצירפ , אצרפ .ז'חא אבה ע"ייע דועו
 : ב"י הליגמ אָתְציִרָּפ ר"אלב הבקנלו למג ע"ייע
 ץרפ .ג"ג ב'ב מ"לב ץרפ ומכ הָצְריִּפ nre םשהו
 tyiv" ,הצריפה דצ .כ"ד ז"פ האיפ 'ורי , הצרפ
 אמוחנת .תחא הצריפ םש התיה א"ער ה"מד ג"פ
 רתויב רשכה ינפל הצרפ ןינתונ ןיא 'ה 'יסר חלשיו
 : ר"ס הדנ הייקנ 'לב הליעבל לאשוהו .בנגה ינפל
 רדג תצירפ ןינעב דועו — הקוחד הצרפ :^ 'ובותכ
 ץובקהו הרדוגל היה ילע וזה הצרפה ר"לפ ר'קיו

nix)bג"מ ב"פ תודמ  Ya "bow "vוכרב .נ"ד ' 
D^רדג ע"ייע : א"צ ב'ב ז"פ 'תפסות .ו'נ 'יחספ  

 ינש 'גרת ןיצירפ qp תבש יִצְריִּפ ץוכקה דועו .ג
 תופיצח תוצירפו הצרפ ןינעש המו .'ח ,'ג רתסאב

"yו'כ 'טוס .ו"ע תומבי .א"צ מ"ב ,ו"כפ ר"ב  : 
 מ

 לאשוהו עשר b^ םדוקה 'עמ ye =) ץרפ
 םיתיז xp (םיכרפנ םניאש םישק םיתיזל

 וגשריפ 322 (ה"ק מ"ב ;וימ ,ג"פ ייצקוע) םיבנעו
 וניבר איבה ללא 'עב ה"יחא]* .אללא 'עב
 ןושאר pp" יל ררבוה התעו ש"ע 'ישוריפ ינש

Tvח'רל  cwn ^emםיאבומ םהינשו ג'הרל  
 היאר אבוה םשו ן"במרה םשב .ה'ק מ"בל מ"טשב
 jb םיאפרה רתימ ראשנ (Nim ונדמלימ ח'ר 'יפל
 תא וכיו 'אנש ויריבחו לפרמא גרהש םירוכגה
 םיטלפה םיתז יצירפכ םהלש nb be הזו ^« םיאפר
 אוה ןכו גוע הז טילפה אביו 'אנש תפגה ךותמ
 םיאפרה ךותמ ראשנ 'מאנש םיריש ותוא השוע
 [םיתזה b^ ךירצ] (םיחזה) ןה םיתז יצירפ אמלא
 — [ן"במרה ןושל כ"ע דבה תיבב םימלש םיראשנש

 ג"רב Kern) ןיערג ,e "למ אָדיִצְדִפפ דצרפ
 יהודיצרפמו 6 א'כ תבש) ןיקילדמ המכ 'פד

 ץראה'ערזמ (' אנימ לכו ןיניערג 'יפ .אחשמ ןידבע

Su CT 2%רוה  

-d Peg " 

an 

^b 5/55) popהבוט בורמ תוטשפתהו רוזפו דורפ  

  (ausbreiten, zunehmen.תבשב ק"פב (^2)

 לארשיב הרהט הצרפ המכ הארו אוב  ^bהלדג
 ,'ל יישארב) ומכ  OUהייחא]* .שיאה ץרפיו

DU) קוספה איבהו ב"עס ג'ד א"פ 'שוריב ^b» 
 םיסנ 'רל חתפמה רפסב ואיבהו בורל ץורפיו € יל
 הצרפ ול הצרפנש ץרפיו שרד ג"עפס ר"בבו .ןואנ

 — [ב'הוע לש אמנוד ןיעמ

ein- 7733 וא המוחב הריבש ונינע 555) y*B 
;reissen, trennen, durehbrechenהָצְרֶפ ,ץֶרָּפ  

1'D3 (Riss, Einbruch(ב"ער זי יוכרב) ארוק היה 'פד  

psץרפ  cnmרימק : OO"וניתעיס אהת אלש  
 בונב ץרפש גאוד ונממ אציש לואש לש ותעיסכ
 ותעיסכ תאצוי ןיאו (האלהו יט v2 א'ש) םינהכה ריע
 ער ץעוי היהש 'יפ לפותיחא ונממ אציש דוד לש
 QU םוחנ) wy neus היב ביתכ ער ץעויבו

 ןיאו לעילב ץעוי הער 'ה לע ('ב שו ח אצי ךממ
 חווצו ערוצמ היהש יזחנ הז וניתובוחרב החוצ
 'פב . ארקי אממ אמטו (הימ ^ 'קי) ביתכדכ
 ארוק הצרפ ('(ו'כ (n3 הוצמ יחולש 'מגב ןשיה
 ןאכמ רמואו בשחמ הצרפ האור בנגהשכ b" .בנגל
 יבנג ירמא הכוס ריבע יא ימנ אכה בונגל לוכי ינא
 .בנגמל ןניצמו ןל יזח יצמ אל לכימל לייעדכ
 דרפ ,זרפ לעפל בורק ץרפ ירכעה לעפה ה"יחא]*
 רדגו לענ א"פ "ישודיק 'תפסות סרהו רבש "יפו
 ןהיתונגב תוצרפ ןיצרופ .א"ע 'וחנמ 12 'יחספ ,ץרפו
 7^3 p" תבש v ,ymb" ד"מ T'b "יאלכ ,'וכו

yע"ייע הצורפ הבית : ד"צ 'וחנמ ,הצורפ הפוק  
 ץרפ ולאכ רופיאה לע רובעל לאשוהו — .'ז בת
 תרדג רבכ YD תוכרב םינושארה ורדגש רדגה
 אל .א'מד c'e ז'ע 'שורי , ץורפל «v התא יאו
 ה"פ ר"בד ט"עפ ר"ב ה"כו םימכה לש ןרידג תצרפ

ypביח) 'נ רדנ , Cnmשחנה ו'כפ ר"קיו נ"שו  
 אלש .ה"כד א'פ 'ובותכ 1v .םלוע לש ורדנ ץרפ
 Np ווהד :ד"כ ipn Quen" לארשי nus וצרפי

 ,ץרפנש רדג 2 ד"פ םיאלכ ל ע פ .אתפירב יצרפ
 הנטק רצח :'ט 'בוריע , muse וב וצרפנ :םש
 וילע וצרפנ : ב"ל : ט"כ הכוס ,הלודגל הצרפנש
 הצרפנ ז"צ פ"ס ר'ב הליאשהבו ,דרפ y^y לוספ

ammלעפ תנ  "vהציב 'שורי .ו'ד ג'פ תבש  

 יילהה יקליבו יינשיה ייסופר לכבו סיש "3 ייגכ איה וניכר תסריג \? .רבוד תועטב ע"פרבו ב"הו ט"ק י"כב ןוכג היכ ('

 מ"טשו שיארהו הנשיה oi ויניעמ םלענש עייבשפהבו א"שרהמ יייעו יפפותה י"פע םינורחאה 'יפופדב פ"שב הגוהו ד"מק

 :ז"סרתת .'ר יימחנ 'קליו ריכרת יר רומא 'קליב mua הארוק גזונב (* .תואחסונה יתש wein (תשלשמה הכרב רפסב)

pi )+העמ וייופדבו הניט ר"פרבו טיק ייכב . 
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 וא אמוצופ כ"או הייחא|* up יבשוי

 ינצרופ oy תוכייש ול שי אמצרופ ונינפל 'יאדכ

 'ה «^p י"כבו אפוצרפ ח"ו "3 אבוה ם"נשרבו

p'bb ןוכנ אוה ילואו אפוצר nam 6ו"מק רצ ביב or) 
 אמוזרפ ומכ אמוצרפ תצק תעדלו ,יוזבו ער ליש

 — [ע"ייע

 ומכ ןיערג אתנצרפ ,ןצרפ ם"למ אָנְצְרּופ) ןצרפ
y'53דיצרפ  (Kernמגב ןיכרבמ רציכ 'פב ' 

 אה ימשושדב אה (.ח'ל יוכיב) nen לעש ךומסד
 6בימ mbb^ ןירבוע ולאו 'פד נ"רב ,(' ינצרופדב
 pono, C^p ינצרופדב אה 6אקווודב אה
 ןתוא ןיטחוס כ'חאו םימי 'גו 'ב םינצרחה לע םימ
 ירמשב םימ ןתונהו ינצרופד דמת ארקנ ןהמ אצויהו
 .(' 'אקוורד דמת ארקנ ןהמ אצויה ןתוא ןנסמו ןיי
 'מוא יסוי 'ר (מיל ריזנ) ריזנב ןירוסא ןינימ 'ג 'פב
 . ימינפחו גוז ןוציחה המהב לש ans העטת אלש ירכ
 ןינצרופמ ןנימגרתמ ןאמכ ףסויר"א (G0) 'רמג .לבניע
 והזד ןירוצע ?uvm aw "bob 'רכ ןירוצע דעו
 (.ןית'נתמה יסוי 'רכ ותוא ןירצעמש ןוציחה

 .אריצרפ ונייח ('ר י ג ר ג ה (*ימינפה ונייה ינצרופו
 ינצרופ : T5 ז'עב ץובקב קו ה"נכו ה""חא|*
 — [ינצרופב והניתיווט יאמב Up "bp ,יאמראד

 םינפ 060 0% י"למ ףוסְרּפ ,אָפיצְרפ) ףוצרפ
 ןישוע 'פד 235 Gesicht, Vorderseite) םדקו

 UNUS" עלצה תא םיהלא 'ה ןביו («n^ m) ןיספ
 י"לב b^ ב"א) — ףוג b^ ףוצרפ רמא «m Gr" ,יב
 אל וניבר יכ תואל הזו ה"יחא]* ,(םדא ינפ
 םינפ י"לב איה תלגרומ הלמ יכ הירוב לע י"ל ןיבה
 ויב לאינד) םדקו םינפ דימת םינקזה 'ע וקיתעה ןכו

veי"כב) ויד ןינעבו 0 50  QTע"ייע ףוצרפ  

 ש"ע םינפ ףוצרפ םשו ש"מו UD) יגיח) ףוצרפויד
 ידהנס 'שורי 5 מ"ב היפוצרפ יונכה םעו ש"מו
 ע"ייע ןיפוצרפ ץובקהו .ןהיפוצרפ הניש : ב"כד ד"פ
 ול השע הלחתב :ג"ק 'רדהנס .נ"שו ףוצרפויד
 תופוצרפ דועו ,םיפוצרפ העברא ףוסבלו דחא ףוצרפ

n5ד"כ  : r'yי"כב) ח"פ 'דהנס 'תפסות : ב"מ .ב"י  
 םילכ 'תפסות D) ו"פ D) ה"פ ז"ע 'תפסות ('פריא
 יונכבו תופוסרפ ג"ע ב"מד ג'פ Uy 'וריבו א'פ מ'ב
 יפריא "53 €« ז"פ תוכרב 'תפסות ןהיתופוצרפ

 (אָדיִצְרַּפ — דצרפ דמת ףוצרפ =

 ^C "וינעת שירב .אדיצרפ תארקנ תוריפה ערזמו

 b^ ינהמ אלק יתותד אדיצרפל "יפא אליפרוע
 המוד םכח דימלת ןכו חמוצ ןבאה תחתש ירפה,
 חמוצש ןויכו בואש באושש ןכאה תחתש ירפל
 םילעופה תא רכושה 'פד ג'רבו .(*"תחא תבב חמוצ

nu)אנמורד (?ידיצרפ היילמנו = (היפ  pmo 
 !p^ ןצרפ ע"ייע wn" ל"נה ע"למ sum ה"יחא]*
 ח"רו nba 'יפבו י'שרו ךורעב אתיאדכו ןיערג

 — [יינעתל

 קיפאו אבנ ס"לב אָריִצְּפ ומכ אדיצרפ =) דצרפ 7630
(Kanal, Wasserbehálterיקיפא 'גר ת  

 ה"יחא]* ,יהודיצרפ תונתויג ('ז ,א'מ בויא) םיניגמ

i23םילהת "גרתב םימ ידיצרפ ןכו ןמגרותמב  
 ןוהידיצפ םש 'גרת י"כב לבא א"י ,ד"י בויאבו 'ב ,ב"מ
 רקיע אוה ןכו אידיצפ 'ז א"מ בויאב "סופדב ןכו

y'"yאיה תפסונ עצמאב ש"ירהו דצפ ] — 

A פ"למ קתסרפ ומכ ל"נ pppse — pou? 
 ךלי ןכ םא א"מפ v'53 Qiener דכע

 ןיקיתסורפ בותכ תואהסונב ב'א) -- ןיקטצרפ איביי
 היה ה"יחא]* .(קושה ןמ םיפוסא י"שריפו

 ךלי ונינפל «w^ םרג אוה יכ ןכ שרפל חרכומ
 תעדכ אוה ילואו קו ש ה ןמ ןיקתסרפ ינש איביו
 (ח00000206| -mxoxc "למ 152 א"ח ר"טב ז"מיר

Sehmaroitzer, 6קושה ןמ סרג אל וניבר לבא  
 תא pau המל ורועשו פ'למ אוהש הארנו
 .םשירויו םידבע ול איביו ךלי ושריל ידכ טול
 איביו ךלי ^30 'יציניוו ר"פדבו .אהתויתסרפ ע"ייעו
 ט"ק י"כב לבא םיעברא א"פדב ה"כו ןיקטצרפ 'מ
 כ"ג 'יא ןיקמצורפ ^3 רקיע לכ רפסמה ^5 ב"הו

 - זיואפ י'כ ר'נב

 :םפרפ ע"ייע םצרפ *

 'פב )53 'ייע ער ןיי ןימ ss — םצרפ

 vs" 23 ןיי לש ףתרמ 'מגב תוריפ רכומה
 .אתנרקא ןבזמד אמוצרפב mmm בר הדומ (ב"עס
 אמוצרפב סירקהש ןיי אוה אכה ינת ?Np ןיי "יפ
 וניאש ןינצרופב ץימחאד ףיקת ץמוח ןוגכ אוהש
 םירפכ יבשוי ןהש תונרק ינב תוינחב אלא רכמנ
 )/3 יהגס .בייפ קייב :חייכ יוכרב אתכוד 553 'ירמאדכ

 .ימשש עיייע (* .איריצרפ גיונבו םיד לצא םיש י"כבו יי"שרב היכו (5 ey אנליוו ם"שב 'ינעתב חיר ייפמ קתעוה )!
 ב"ה "33 (5 .רחא ו"יוב nw קוור 'עב ע"פרשבו ןאכ ו"ופדב לבא ונתואתסונב היכו יג pw יעב ו"ופדב ןוכנ היכ (+

 ןצרח ע"ייע (5 .ינתמד וי'ופרבו 'ינתמד ריפדבו ט"ק "33 הזכ (* ny ייחספל n ייפמ קתעוה 2y (* .ישוריב ס"טב

 aman עייפרבו bep י"כב ןוכנ m3 (% .שימו גז יעו



 oi קרפ = ףוצרפ
 דע אוהש די לש קרפה םוקמ mm קרפל עינמש
 ילקשמ רמואה 'פב ןיכרעב ןנתדכ קפרמה םוקמ
 רמוא הדוהי ^« GBo ^39( .ילע ירי bow ילע
 רשב לקושו וקפרמ דע וסינכמו םימ תיבח אלממ
 אלמתש רע הכותל ןתונו תומצעו םיריגו רומח
 איה קפרמה דע תועבצאה ןמ דיה ללכ אוהו
 תואמטמ םידיה "מ םידיב 'ב 'פב T, תארקנה
 עורזה קפרתתש םוקמ, b^ .קרפה דע תווהטמו
 עורזה והזיא (:ד'לק 'ילוח) עורזה 'פב Cnm ןמ
 םוקמב b" .די לש ףכ רע nas לש קרפה ןמ
 זעלב תארקנה ףכה דע לגרה ןיחבטה ןיקירפמש
 לילשב גהונו 'מגב השנה Cu 'פב ."א'לפסא

5nג'צ .) nbn3הייחב  pneהז 'יפ .הקרפמ  
 רחא ןכותב בלחהו תורבוחמ תוכריה םיאור ונאש
 הייחב לכא תוכיריה ורבחתנ המהבה תטיחש
 אכרת והזו היה הלוגמ הזה בלחהו ויה תוחותפ
 ונפדרנ וניראוצ לע 'גרת ב"א) -- אתסובילקאד
 ןיא 'פד 'מגב .(אנראוצ תקירפ לע nom) הכיא)
 .םיקרפ ישאר ול ןירסומ לבא Can 'גיגח) ןישרוד

prave, ^bןקופל ועינהש .(' "םירבד ישאר ול  
 (CR לפט 'עב p^ רבכ Gn b תבש) ya אלו
 ןהב 'א 'שרפ םיאולמ וצ ארפסב ה"נכו ה"יחא]*

op»יח , CU»םיִקְרּפ ץובקהו יעצמאה קרפ הז  
 ג"פר ר"בד םייח לעב וניאש רבדל םג לאשוהו
 "יאדכ) תוילוח ^5 םיקרפ םיקרפ היושעש הרונמ

(s "wasמ"ב  םילכ 'פסות  lb?לש תרפסמ  
 yr" תוישרפ קולח לע קרפ רמאנ  דועו .םיקרפ
 הנשמב .ג"י 'וכרב ןכו הגינחו ה'רמ ל"נה 'ינויצ
 ונינעש המו י"שרבו ש"ע 'וכו םיקרפה ןיב ןה ולא
 ז"חא אבה y^"y ןמזמ המ pom הכיתחו jy קספ
 ע"ייעו מ"לב עורי ps5 לעפה תארוהמ לכה לצאנו

uz XN 

Zeitabschnitt, Abschnitt im. (םדוקה 'עמ p9B 

irennen, sondern, ab- auf- p?B .Vortrag 

'y3 ^p 333 א'עס) ro תבש) ("יארומא (losen 

 עמש ירקמב אה יקרפ ביתומב אה ,('' 6ה) רמא
 6:ו"ל יוריע) הנתמ 'מגב ןיברעמ לכב 'פב  ^pבשויש

7 EE a2 VENERE 

 המת

 ח'פ ןירדהנס 'פסותב ךפיהבו ןהיפוצרפ ג"ונבו

 ףוצרפויד עב En ך"מסב יו .ןהיתופוצרפ

 — C [ש'ע

 הריבש ותארוה רקיע pe לעפהמ הנבנ מ"למ) קרפ
 p28 כ"או trennen, absondern 33 תשרפהו

(Gelenk, Theil der Schrift, Kapitelט"וי 'פד ג"רב  

 mb 6רמוא 115 ןושארב, Gy איל ה"ר לש
 םימש הנקש םוש לע יא v5 יילחת) ואולמו ץראה
 יכ ץראו םימש הנוק )^ הי «tim יאנש ץראו
 יילחח יאנש ול םתוא mpm וארבנ ןושארה םויב

sepםדא ינבל ןתנ ץראהו יט  wow wm 
 לבת (יז ,היצ sw דיכ mm "was" (*ו מלו ע ב

awרמוא ינשב 03  cyaושדק רה וניהלא  
 ביתכדכ וישעמ קליחש םוש לע (ב m) םש)

"mieלידבמ יהיו 0 יא  psקליח ךכ םימל םימ  
 ,ויהלא vy תארקנו םילשוריב רחבו םלועה
 וביפ (nm לא תדעב בצנ םיהלא רמוא ישילשב

oיא יישארב) ייתכדכ ותמכחב ץרא הלינש םש לע  
(oויטפשמ ולבקש ותדעל הניכהו השביה הארתו  

 הלילו ov יתירב אל םא )02 .גיל יימרי) 'אנש
^mןיטושפ יששו ישימח יעיבר  qnלע ןלוכ וללה  

 םויל ריש verb יעיבשב ה'בקה לש וישעמ םש
 תבש ולכ תויהל ריתעש םויל (ces nm תבשה
 ה"בקה לש ומי wins הנש ףלא ןברח רמולכ
 םימכח ואר המ הימחנ ר"א םיתמה תייחת כ"חאו
 םש לע םימי ^ רמולכ וללה םיקרפה pa קלחל
 'ז םוי n3 אלא תבש ולוכש pv 'ז םויו וישעמ
 "פ ךכו הוישה הנכוה ויש עמ םש לע
 ביתכדכ תבשש bw לע תבשה םויל ריש רומזמ
 שדקיו יעיבשה «b תא םיהלא ךרביו ('ג ,יב יישארב)
 יל רשבה לכ 'פד ג"רב .(*"תבש וב יכ ותוא

Grpשודיק  prןילוחל קרפל דע שדקמב םילגרו  
 ירשקמ קרפ b^ .קרפל דע המוותל קופל דע
 די לש ףכה קרפהו די לש ףכה יתלוז ויתועבצא
 אוהו דיה ףכב רבוחמה עורזה ("ה צ ק מ תועבצאהו
 רבא 6ה'פ 'יחספ) ןילוצ דציכב ןנתדכ קרפה ארקנה
 דע ףלוקו םצעל עיגמש דע ךתוח ותצקמ אציש

 vb רזגנ pen ןמש יניעב המודמכ ףוצרפ 5n רבחמה לעב בתכ םאטשרעבלאה יהל ייכ רצואב v5 pon ךרעבו )!
 ."וכו אימגיס םנושלב ךימס תואל יירצה תוא הנש םנושלב י'דצה תרבה תאצמנ אלש ינפמו סופוסורפ םינפל רמואש
 י"כב דואמ ןוכנ ה"כ )5 = .םלועב עייפרבו טייק ייכב ןוכנ היכ )5  ,םירמוא ויה המ ג"ונבו mes 'יפבו םיש יייכב היכו )?
 חי'ר ייפמ קתעוה כ"ע )? .תבשש םוש לע יז םויו וישעמ םש לע םימי 'ו אלא עיפדבו חיר ייפב ה"כו ריפדבו imp טיק

noaייכב הייכ (* .אגליוו םישב  Bepהיכ )* .41 ט"רסב ג"הר 'יפמ קתעוה (* ] חנקמ ו"ופרבו הנקמ ר"פרבו  vi33 
 ייפמ קתעוה (? Bug, 662101002, spalla. ט"יאל אוהו בייח vis "a3 ןוכנהו אלולפסא טייק י"כבו אלפשא ע"פרבו ביה
 5 .6 תורעהבו ז"כק seni עיייע )!! .הארומא ע"פרב רמא 'עבו הארומיא ע"פדבו טייק י"כב ןוכנל nes ('% .יגיגהב חיר



 ו יס

NYIRSA, (Qב  

 (Vortrag) אקריפ ר"אלב דומיל תשרפו ךותיחו .'ד

Wnם"ש י"כ "נכ בוט רתוי וא יארומא קרפ  

 ?^w ,ז"יק 'יחספ (GUO ni. יארומאד אקר יפ
 : א"לד ז"פר amus ישורי .אקריפ ףוס . . אקריפ
 םש ,אקריפב שירד ,א'ל 'שודיק ,אקריפד השאר
 .'ק םיחספ .אקריפב הישרדמל 23 'יחספו ,א'ע

 ח'פר 'ירדנ 'ורי .סחנפ 'רד היקריפל יעלקא אנא
 ז"פ ק"ב 'תפסות ,'וכו יקריפ לסחר דע ר'ע מ'ד
 .ב'ס 'ובותכ יִקְריִּפ ץובקה .וקריפ הנושו ךלוה

yyתשרפהו הקיספו הריבש ןינע לעפהו .'ב לייט  
 תבשו ל"נה 'יעיבש 'יצקוע ל עי פב הזמו רבדמ רבד

 ב"עס פ"ד א"פ ק"מ rv" .ל"נה 'ומביו mns ,ה"צ
 ז"ע 'שורי ,םומיאה יבג לעמ לענמה תא ןיקרפמ

Yoורי ,וימיצפ תא קרפמ + ג'מר ' NDYח"לד א'פ  

 . . וקרפמו ודימעמו ןכשמה תא nens השמ היה ג'ע
 וצ ארפס יייעו וקריפ אלו ודימעה ינימשה םויבו

 תוילוחמ ואיצוה ושוריפ דועו SW 'שרפ 'ס 'יאולימ

 קרפ «Y םירבאה ירשק ונייה ps םשהמ לצאנו
o 0«ימ .ח"מק ,ז"'מק תבש לעפ תנבו לעפנב ןכו  

 ןיקרפתמ "mos : 'ו 'ורוכב ,'וכו ולגרו ודי וקרפנש

 ,קרפתנ ךשמנ ג"ע ח"לד א"פ אמוי 'ורי s הנמיה
 וקרפתנש .ז"טד ז"יפר תבש 'שורי :ב"כק תבש

 אמוי .('הקרפתנ ג"פר מ'ב ^55 'תפסות ,תכשב

 .ג'צ 'ילוח ל ע ַפ .ןיטמשנ ןניאו ןיקרפתמ .ב'ע
 .ו"פ מ"ב דמוע לעפ לש ןבומבו .אקרפימ יקורפ
 ונייה היקלח רובחמ האצי המוחה 'יפ אתישא קרפ
 jyb וכפה תודוגא ריתה מ"לכ קָרָּפ "פ T ,הלפנ
 ר'ע ג'ד ג'פ ק"ב 'ורי ,וקרפ . . ונעט .ח'פ תבש

 S" הרוחש 'פ ר"שהש ye דחאו py דחא
 תבש ,האלהו .ב"ל מ'ב y" דועו .תקרופו תנעוט
 םשו) ג"ער ר"לד ?ve 'יעיבש 'שורי :םשו .ח'ל
 b'3 'וכרב 'תפסותב ה"כו קירפי לעפאב םגו קורפי
 'ליאשהבו קֶרופמ א"ער ג'ל מ'ב לועפ ינוניב .(ש"ע

vaרובחבו .'וכו וילעמ וניי קרפתנ : לעפתנב ו"לפ  
pyר"יפר 'טוס 'פסות .א"יק 'הנס 'ייע מ"לכ לוע  

 לע הבושת ןינע רועו — .ז"פ ק"ב n 'פסותו
 תוישוקה תודוגא ריתה 'ולכ קרפמ לעפב הלאשה
 אוהו הל ביתומ אוה ס"שב הברהו תודבכה רשפו
 אניקרפמו א"עס ר"פ מ"ב .ה"מק תבש הל קרפמ

p?P ומת 
 jb Don אב ונינש 45 הרות Bom» קופ עבוקו

 ירקמב ונממ דומלל הצורש חרזמל ובוריע חרזמ
yovןיאש  usb6 הברה ןלצא שיש האנה  

 ןהמ שקבמ אוהש אלא עמש ןיוקמש ותומכ
sme nenעובתלו ןלצא אובל ליגוו ול  pes 

 ןאמ איכר גיפ ^7«( ימלשורי  .ונממ חרוב ןכל
 ברעמב רמאד ןאמ אימיכח ןיליאב חרזמב C רמאד
 D" רבכ G'D ביפ ייעיבש) ןיקרפמו ןילבזמ  .ליגרב

 ןיצקועב 'ב 'פב ,(*ןימלתה ןירבשמ א'פ .לבז 'עב
 .ןיזוגאב קרפל ליחתה לכוא קרפל ליחתה (הימ)
 וז תופילק '3 anb שי ןיזוגאה שרפל ומכ קרפל ייפ
 «jn ןיקופמ םירמח םירמח םתוא ןישועשכו וז ג'ע
 ןישחובש ןיושו 'מגב תבש ףוסב C. הנוציחה הפילק

 חקיל "פ רתומ ('ל"א קרפל והמ Grp תבש)

 א"פ .(* תרחא המהב ינפל חינהלו וז המהב ינפלמ
 קרפמ Cw"p "mve "y n5 תבשב הניעט קרפל
 בלוח ("םיעיקפ ריתהל קרפל א"פ .םימש לוע
 C's תבש) עינצמה 'פר נ"סב קרפמ םושמ בייח

 המהבמ ןיקנויש x" pamo רמוא לואש אבא
mwארעצ אכיאד אכירצ אל דע 'וכו ט"ויב  

 הליקס רוסיאד תבש אוה די רחאלכ קרפמ רכסו
 .ןכבר היב ורזג אל ואל רופיאד ט'וי ןנבר היב ורזג
 'מגב .י"פעא 'פבו CT"D שרח 'פד ג'סב תומביב
 קנוי nio רמא סונירמ 'ר אינת (יס יובותכ) תקנימ
 םוקמבו אוה די רחאלכ קרפמ ט'מ תבשב בלח
 המל םעטה הייחא|* .ןנבר nn אל ארעצ
 תומביד ןינעהל .ה'צ תבשד הז וניבו ךימסה

nunoיפמ ררבוה ' m^רצ אנליוו פיש תבשב  
vaםינויצ ינש כ"ג איבהו ךיראה יב ש"ע ביע  

 Tw דומיל לעבו תבשד הז רואיבל םינורחאה
 תבושת םשב ש"מ 'ייע תמאל ןויכ .ה'צ תבשל
 yn by' ט'ק י'כב ללכנ ךרעה הזש עדו .םינואגה
 םיכרעה ינשל דחא טפשמ יכ ומע pum םדוקה
 ,ה"ל ה"ר מ"ד .דומיל קספ וא ןמז קספ poe "יפו
 'ינעת .תודעומ י"שריפו םיקרפ לש . . . תוכרב
 I"p םיחפפ .'וכו הנשב םיקרפ השלשב ,ו'כ
 (ללהה תא) לארשיל םהל ונקית םהיניבש םיאיבנ
 B^ רועו .קרפו poe לכ לע www ןירמוא והיש
 קרפ ע"ייעו םדא לש ונמזמ ןמז nns ךותיח קרפ

2"m erp v33 (!המכב ע'פדב לבא . ) ייפבו nnינריעב  cwהרות ירבד עומשל אב אוה ןשרד ייפ היקריפ ביתומב  

 ךכ שרפמו ול ךירצ pav ינפמ ונממ קחרתמש pn עמש יוקמב ברעמל ובוריע חרזמל םכח אב קחצי יר ינתקד אהו

 לבז יעבו (* .רמד ג"יונב )5 .ךורעבכ 'וריד אקספ ^mo n איבה כ"חאו .(ןבגהרפ יעו יטויסקט עיייע) 'וכו י"א דומלתב

 יופסותו ייישר ייפכו (* .ם"ש י"כב היכו (* sme ראובמ םשו 44 טיירסב גייהר ייפמ קתעוה (* .שיע ימלשוריה ייפ איבה

 .הקלחנ ג"ונבו יפריא waa ה"כ \* .םשוריפב םיקוליח םינואגה ןיב יתיאר בתכ חייר ייפבו (* .ש"ע ייפה הז לע וגישה



 5 רקרפ = קר
 תפסות .םימשג קרפ . . םיטח קרפ . . םירועש
 ועיגיש דע . . הקריפל העיגתש רע ו'פס 'ומבי
 ועיגה : 'ט ק"מ א"ער ג'מ 'יחספ :'פ תבש ,ןקרפל
 לא ,הדיל יקריפ :ז"מד ג'פר "ילקש 'ורי ,ןקריפל
 (y" ןהיקריפל qb an ('כ טיי איקי) ללחת

  "mbהרות יקרפ תאז ימ 'פ ר"שהש | (ו'ע . . ,
 [תוכלמ יקרפ --

(Proconnesus ילוא םוקמ םש) ןיִסְנוא p 

 שיש לש םידומע רוח 'פ ר"תפא
 איפארגאיג רעיוביינ 'ה ש"מ 'ייע ןיסנוא קרפמ 4396

 דקרפא 'עב יתבתכש ומכ דנעצ 'למ ל"נ) דָקְרּפ
(rücklings, auf dem Rücken 1223 by "5 

 ריה לכ 'פד ג'רבו C20 1272. ארוק היה 'פד 232
Con m»עמש תאירק ארקי אל ןדקרפ  ^bבכושה,  

 b'r יאה בר b^ ןכו הלעמ יפלכ וינפו ורדש לע
 הדגבו ימומחיאל יתאד םושמ וינפ לע ןשיה מ"יו
 יופא ןדקרופא יקיידו אוה םומיח תוריזגש שרופמ
 רב השמ רב ('בקעי רב השמ יברו .(*'הדיקב
 'פב ;C ד ק אירופא שרפמ היה אנוברנ ןמ ןובא

^neרמאר ןאמלו 6 ויצ יוחנמ) ןחלשה 'מגב םחלה  
 ה"יחא]* .אדקרפמ תוה ידוקרפ הוה הלעמל ותרגסמ
 'יאדכו אדקרפימ ל"צו אדקרפמ הוה ידוקרפ ר"פדב
 כ'ע ןחלשה ץוחל הטומ 'יפו ה"מגר 'יפבו י"שרב
 jb השמ יבר 'יפ יפל יכ עדו ,י"שרב כ'ג "ייעו
 בכשש עמשמ (לדק ומכ =) ןדק אירופא אנוברנ
 . לדק ומכ ןדק הדנב א"שרהמה 'יפש ומכו לדק לע

wyהלאה םיקוחדל ונכרצוה אלו  bwדקרפ שרפנ  
 ל"גה 'וחנמ לעפהו .ש"ע דקרפא 'עב רומאכ צ"למ
 היבכר 0^ ,ט"מ תישארב CH י"רתב לעפתאבו

 — [הירוחאל דיקרפתמ

 sich גוויזו רובח ןינע ?(o פ"למ ל"ג) דקרפ
(anschliessen, begatten(ה"מ) ן"מ 'פ ר"בב  

 ליבשב םכתא יתרקע המל עלסה ans" יתנו
 רמא אנינח 'ר םושמ הירזע 'ר ךיארמ תא יניארה
 — ןהייונב ןהילעב לע תודקרפתמ הנייהתש ידכ
 Now תיזח 'דמבו תוקפדתמ בותכ תואחסונב 8'3(
 ^3 הארנ הרואכל ה"יחא]* .(תוקפרתמ והי
 ר"ב 'יגמ הפידע תוקפרתמ והי אלש ר"שהש 'רדמ

 "נעת יורי ,רגנ ע"ייע :'נ ז"ע 'וכו יקוריפ ר"כ היל
 קּוריִפ טשפומה םשהו .המרג יקרפ עדי .ו"סד ב'פ
 תועסמ תעשב ןקוריפ ד"פ ר"דמב הדימע וכפה
 'מוי m" ץובקהו , תועסמה תיינח תעשב ןתדימעכ
 .ןיקוריפ nou תודימע עבש ג'ערו ב"עס ח"לד א"פ
 הכפה np'se דועו .ןיקוריפ הרשע השלש :םשו

meonב"ל .א"ל מ"ב הניעט הכפהו :ג"ע תבש . 
 ,ז"יק ק"ב iy אישוק לש ץורית אקּוריִּפ "פש המו
 יאהו אקוריפ יאהו אישוק יאהו אישוק יאה
 ,י"שריפ y" אתנכסל אקוריפ .'ל ז"ע .אקוריפ

 — [ ג'י vm" .ד"פ מ"ב יִקּוריִּפ ץובקהו

 -Aus םינפב 'ייע מ"למ הלצה p ripye" =) קרפ
(lósung, Loskaufungהתתפתנש הרענ 'פב  

 (BU 'ומג ,הנוקרפבו היתונוזמב בייח 6 ו"מ יובותכ)

Creהשעמ תחת היתונוזמ ונקת  mחיכש אהד  

 b^ היתוריפ תחת הנוקרפו רידת חיכש sm רידת

 חיכש אל אהו חיכש אל אהד היתועקרק תוריפ

 — תחא םעפ יחיכש אהד התבותכ תחת התרובקו
 ונקרפיו rs :וילק םילחת m pb ןושל ב"א)
 ה"כו קרפ לעפמ הנבנו ה"יחא]* ,(ונירצמ
 תקתעהל 'גרתב הברהו אָנְקְרּוּפ םשהו לאנ b^ "לב
 אָנקְרפ י"רתבו ןמגרותמה y per" הלצהו העושי
 'דמבל י"רת ץובקהו ז"ט ,ח'י ;א'נ ,'ג 'דמבל י"רת

v3ו"מ . moיילהתל 'גרת אָתּונקרּופ הבקנלו ט"מ  
 י"רתבו ס"לב הכו אקורָפ ראותהו 'ה ,ד"מ ;'ח וח'כ
 ןקורס יונכבו 'ח .'ו .'ג ד תור לאגה תקתעהל
 ,א"י «at ילשמל ןוהקורפ n^ e תומשל י"רת
 אקורפ )2, 9 nbi ww ב"ל פ"ס ר"קיוב
 ,יתבשו 'פ ר"להקו הפי ךלכ 'פ ר"שהשב הכו
 ,יאדוהיד ןוהיקורפ דיליתא הלא by 'פ ר"כיא
 -- [ה'כ ,'נ :ח"י ,ט"מ 'ישארב י"רת ןיקורָּפ ץובקהו

 ג"רב Zeitabschnitt, Periode) 'ב קרפ 'עמ) קֶרַּפ

 האנ וקרפו ןקז C UD דציכ 'וינעת רדס 'פד
 .ותודליב ys םש C is לע אצי אלש ייבא רמא
 בוט וקרפו "גה ב"פ הגיגח 'תפסותבכו ה"יחא]*

 ע"ייע + ט"כק תבש .ןוגה היה ותורחב ןמז רמולכ
 DoD א'.  nv" ע"ייע א"מ i'b "ops )^ פרפ
 .קרפל pum לידגתש דע ד"ע ג"יד ג'יפ 'ומבי
 'יפ "יע הדוד לע תקפרתמ jo מ"ל איה הלמה םא | קרפ א"פ ה'ר 'תפסות .הקרפל ךומס :ט'ג 'ובותכ

 יתובר םשב איבהש ויל ייפ שיק ילה ז"ואב .אבוה ח'ר ייפמ aom כיע (? 35 ג"ונבו $m ייפבו םיש v3 היכו (1

 ירבדב דקרפא יעב היגהל יתיצרש המ כ"או ש"ע 'וכו ןכ אוהש 35233 םירומאה םירבדה ןיארמו ל"הזב םייפו 'ינואגה
 טק י"כב (5  .ק"ודו םישרפמ שיל היאר want now5 ונויכ יופסותה יכ חרכומ וניא ךורע ^non n םוקמב 'ופסותה

 .ידק ע"פרבו שייק י"כב הייכ (+ XV. רצ אובמו יא דד (y'"y אוה "p אביקע
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 p" ןכלו" ןוקרפ ומכ לוקופ בשח וניברש הארנ
qeאוהש ןוכנהו  pipןינעהמ חכומ ןכו האקלה  

 Aw כ"חאו הלוקרפ ןתונ אוה כ'חאו םש 'קיספב
sumגרהיל  »^ penתקיספב ' pb (bpי"כ  
esלבא הלוקרפ לטונ אוה הדוה 'פו ילומרכו  

 הלוקרפ לטונ אוה הדוה אלש דע ןכ וניא ה"בקה
 א"סקתת 'ר ילשמ 'קליו ד"נתת 'ר 'ילהת 'קליב ה'כו

 — [הלוקפס םנחב היגה ב"שר 'חהו

ow» Nopw ^Nיסרפה  Periklesראותהמ  
(der Weitberühmte 7250006 : 

 ) by 45 6א"כד 5( תונוממ יניד 'פ 'הנסד 'שורי
 ארקנה ימור אבצ רש םש ^5 ירופצב אלקורפ
 לאש (CY ז"עד םימלצה לכ תנשמבו סולקורפ

 . סולקורפ

 ,Anwalt 04200076 י"לב (" טילקרפ =) טלקרפ
(Sachwalterןב 'פב  "y0) ד"פ) Dהשועה  

 ןיקילדמ המב 'פב ns" טילקרפ ול nip nns הוצמ
 .לוצינ םילודג ןיטילקרפ ול שי pw C25 תבש)
 הלוע ינפב האב תאטח המל )560 "יחבזד ג'רב
 סנכנו שילקרפה הצו תוצרל סנכנש טילקרפל
 לכ €^ ב'כ) אהי המכ 'מגב ןיפתושה 'פב ,ןורוד

npoז'הועב ןישוע לארשיש דסחו  mbwלודג  
 ,םימשבש ןהיבאל לארשי ןיב ('םילודג ןיטילקרפו
 — yan" ייטילקרפ 'גרת C2 ab בוי יעיר יצילמ
 ה"יחא]* | | .(תוכז דמלמ ץילמ י"לב 'יפ ב'א)

bmרצואכ) י"כ ןילמ ךרע רבחמה לעב  anoרי  
 ץילמה לע י"לב התארוהש תמאהו (םאטשרעבלאה
 לא הבירק ןושל אוהש ארפ jb תבכרומ הלמהו
 הלמה "יפו האירק ןושל אוהש םוטילקו רבדה
 תוכרב 'שוריב ה"נכו )723 advocato ו"טאקוודא
 ןיטילקרפ ינש ('ג /ח'כ ידטב) םויל םינש : ז"ד ד"פ
 ןיאכ ןה ךכיפל ג'ע ג'פד א"פר תינעת 'ורי ,םויל
 בויא 'גרתב ה"כו אטילקרפ ס"לבו .םימל ןיטילקרפ

 — [אטילקרפ דח ג"כ ,ג'ל
 Binden) דקל oe ןיִמילְקרְפ — ןמלקרפ

Y»5 5635םילכב  O3ןימילקרפהו  
 ןיסרוגש "w ותחרפ וב לתחמש רבד b^ ןירוהט
 יושע רבד לכו הסכמ י"לב b^ ב'א) — ןינמילרפ
 ש"רבו ל"נה bb" ןויכ ב"ר ה"יחא]* ,(ןגהל

"pheחמת (ימילקרפ — ןמלקרפ -  

 פ"למ תירקיע וניבר "3 ר'עפל לבא ר"בב ו"זרהמ
 תוהמאה רמאמה רועשו הנוכנ ר'ב "יג זאו ל"נה
 םע ןירבוחמו qum הנייהתש ידכ תורקע ויה
 הלמה תא וניבר b" אלש הממו .ןהייונב ןהילעב
 והיש ידכ רועשה זאו םדוקה 'עמ הרזגש הארנ
 יקליבו -- ל"מר «b^ ןהילעבל qmi  תוכפוה
 b' ר'שהש — .תוקרפתמ 'יגה ו"פקתת 'ר ש"הש

 — (ע"ייע ןירקפ ל"צ ןדקרפ תאז ימ

 06 י"למ לדרוב ome 152( לדקרפ

Qtockstreichארוק היה '5פ ףוסב 'שורי  

 דח היל von ןציל דח oma yim Oy היד ביפ
 ה"יחא]* ,ומוקמב 'יפש לגרפ והז לדקרפ
 (Yn לדרב ומכ אוהש הארנ לבא לגרפ ע"ייע

 — [לדק קרפ B^ ס"שרהמ 'יפבו (ה'פק

nsחפומהו  (ייאלכ wn NBזיכד א"פ ייאלכ יורי .) 

 י"לב (9) ןדקרא p^ 350 — לופ 'עב 'ייע
poחפוט ומכ  buyה"יחא]* | .(םינישרכמ ןטקו  
 — [ש"מו לופ 'עו Gio יר"ח) nep ע"ייעו

 ןיסודקרופ np אלימו דחא סדקרפ לכא סדקרפ
 רבכו םרקפ א"ם ריק רצ כירר 'תקיספ)

 ,(שריפ אל ב"א) -- ומוקמב "והונבתכ
 הפי הלוע ל"נה י"כ לש הלועמה ^3 יפל ה"יחא]*

 — ww] ש"ע 'ג p»pb לע ןויכ וניברו

 6% (מ0א06) י"למ ב'ר תעדל) וטקורפ כ |

 טילר) ק"פ ז"עד "וריי 8
 ל"נ הפוקת לש השאר וטקורפ pne ww (ג'ע
 ידג לזמ שאר m י"לב b" יקיפורט סורגל שיש
 תפוקתב ןופצ דצל בבוס םש שמשה עיגהב רשא

 ,תבט

 יתישע Ginne, Kanal X5) ם'למ ילוא) ןטקרפ
 ןינטקרפ 'גרת +1 י'ב תלהק םימ תוכרב יל

 ont ש"הש 'גרתב ה"כו [nns ,אימד

 ץובקהו ד"ל ,א"כ "4535 ;'ג 3^ 'ישארבל י"רת
 — n] ,ד"כ 'מבל 'א י"רת ארהנד ינוטקרפ

(Peitsehe 00:90 (לגרפ ומכ ל'נ nope 

(Cb/sp דצ כירד יתקיספ) הבושד 'קיספב 

 ז'חא אבה 'על והושה ם"במרה 'יפבו ןימינקרפ ייגה | יכ ןורמוש םשאת הלוקרפ הל ןתונ sm כ'חאו
 -- כ ומכ לודגה ךורעבו ב"נש רצקה ךורעב ןכו | הייחאו* = .ןוידפ b^ 6א יד" «ye היהלאב התרמ

e M M —M— ———————— 

nu 1שייק ייכב הייכ ( /  mהייכו (* .לאע ג"ונב (* .והונשריפ ע"פדבו  vi33יג קרפ יג ישרפ עירזח ארפסב הייכו (+ ,ב"הו טייק  
 ,לודג טילקרפ pb האיפ יתפסותב )? .הרפ שיר יפסותבו
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(Art Handsehuh, Lederbezugרדמ השלשב ' "onnה העמש רומזמ ' 
 ןירטסקורפ nnb חלשמ םא )^ רוטומ שיר קדצ | לש ןה ןינילקרפ 'ג 0'ט 7« 'ילכב 75 'פב ןיסירת

 Don maio םינוממ ר"לב b" םהמ ובגיש הנירמל | no אמט ןיבגח לש סרדמ ןיאמט ףועו היח ידצ = <
 ילוא ןירפוקטסורפ ג"וגבו ל"נה ר'לל ןויכ הייחא]* | יושעה רוע ילכ, b" .םולכמ רוהט ןיצייק לש
 ףדורה persecutor ר"למ ןירטוקסורפ ןמ שבושמ אוה | ומשש ףועה שפותו ודיב ומישמו םדא די תרוצכ

 — [םסמה תובגל my היח דוצל ןיאצוי ובו ('ירוטסא זעלבו ('זאב
 טקלל ןיצייק לש ,ןיבגח שופתל pim לש
 דחא ןינעש הארנ ןינלקרפו ןינמילקרפ C 'ןיצוקה
 'תפסותב כ'ג "יא ןינלקרפ 'יגו הייחא]* .ןהל שי
 — ןינילגרפ ג"ונבו 'פריא י"כב .ב"פס ב"ב "55

"V —— E 

 ,א'ח ע"ייע ןיסרקיפא ce» g'bope ₪ ןיסקרפ
 הברה ןיסקופ ול mme ךלמל (ד"לר

 והונבתכ .רבכו ןיסירקפ wp ויט רצ כירד יתקיספ)
 ,(םימקורמ םישובל ר"לב b^ .ב"א) — ומוקמב
 ומכ ץוטופשפ ר"לל ב"ר ןויכ ילוא ה"יחא]*
 ןוכנהו (דיפ יאיח ר"טב רעלזויא (n Uu wy" ןיסרטקפ

 —  [פרקפ an" רקיעו ןיסרקפא ומכ אוהש

 לכ 'פב סולסלפ ןב (ש'ע אלקורפ ומכ) סולקרפ
 ג'הכו ה"יחא]* ,6רימ (vy ןימלצה

 'טשוק 'פד ף"ירבו 'שוריב סולסולפ ןב סולקרפ
nomסולקרפ תלמו ו"ופד ש"ארב םג איהסולסולפ  

 פ"ד "יע םייונשה רתיו 'זיפ 'פדב "שרב םג איה
 — [אלקורפ cy "nw אוהו ז'עב

 Forigang, Zunahme  7goxomá י"למ) יִפוקְרַּפ

(Gedeihenתשע ץראה (בייפס) ב"יפ ר"בב  
 ntn אלש יפוקורפ הל ןתונ (*ינירה הלחת ינויבצ
 לע ץרא דפי (ה vp" יילהת ך"הה םלועל הנממ

masoפבו ,דעו םלוע טומת לב ' (Cw) p'bרמא  
 6 יפוקרפ ול ןתונ ינירה ושפותש CO לכ ךלמה

mmא'צ 'שרפבו ול ןתונ יפוקרפ הזיא דחפתמ  
G0לע  pe» Tbלטונ םדא אהי אלש :ימע לכ  

 pons ליחתה (o) ו"צ 'פ ףוסבו ךממ ץוח יפוקורפ
 רוכזו פ"פב mmn תאז ר'קיוב ,(' תואפוקורפ ןהל
 ר"הה יפוקורפ ןתונ ה"בקהו יפוקורפ ןתונ ד"וב (ח"יפס)
 תיציצב ונדמליב .שאר תא ואש 02 ,'א 03002(
 ןיפכוד jme השוע qun ימוחנתב ילו nb חלש ימוחנת)

 לאינד 'ר ונל רפיס ,יפוקורפ ןהל ןתונו ןיכרפאו
ourןיידל לאשש  Unsוהמ וקיטמרג ופוסוליפ  

 — C אקיטמרג ןושלב אוה דובכ ובישה יפוקורפ
 .לעב ל"זו ה"יחא]*  .(דובכו הלודג י"לב b^ ב"א) | Ausputz) סוכרפ ,םוקרפ ומכ ^5( םיסקרפ *

 יתאצמו יתעגיו (ב'ה יחה ייכ רצואבש) ןילמ ךרע י"כ | ,םיסקרפ םושמ ד"ע ט"לד א'פ ry 'ורי
 תיניטאלה 'לב הל המוד nns הלמב השומשו s | , סקרפ ע"ייע

  N'ODD"Sהלגמד ג'רב (ש"ע איטמגרפ ומכ) )'.(
 ג"רב .םולכ ולש איטמקרפ ליעומ וניא | =

 והז ול jn איטמקרפ אמש (Crop nit ןינפמד
 המכב היחא]* ,ומוקמב ונבתכש איטמגרפ
 ל"מיגב חסונה איטמגרפ 'עב וניבר איבהש תומוקמ
 : א"יק 'ובותכ ף"וקב ה'נכו ש"ע ף"וקב ונינפל "א
 י"פס 'דהנס 'שורי .א"צ ב'ב .א"ל "ישודיק ,נ"שו
 אתיטמקרפ הבקנלו י"פ 'ובותכ 'תפסות Ty) ט"כד
 Geschüftsfrau הרוחס תלעב mpoyuavuci י"למ
 --(אתיטמקרפ עוש תב ('ג ,'ב יב n תינענכה 'גרת

poe *אָנוקְרֶפ  yyג קרפ ', 

 Steuerbeamter, proquaestor) ןירוטסקורפ "624 | eine םדוקה 'עמ וניבר תעדל ןילקרפ =) ןלקרפ

 b" סטוכרפ p^p סינוקרפ *

 סיטב ךורע "3 תצקבו ראיזאב עיייע obi ע"ל אוהש ןוכנהו טיייאל היה ולאכ םיוקב (ani עיפדבו ר''פדב ןוכנ היכ (+
 «^D םויפה םשו 5 .Taubenfalke, astore( i'm» ^b y טייאלב )*  .ואב סייטב i73 ייפבו זאב ליצו ןאכ ,ואכ ,זאכ

 ונונפל יילש n'v ib אוהו טי צ ליצש ליג (*  ,יפוקורפ ג'יונב P) ,ינא ירה ansa (* .יוכו דוצל ןהש תותשרו םילבח םהש
 השרחה הטשה nmn םינומדקה ינפלו ג"הרל יועובש יטפשמ רפסמ אנליוו יפד רבב ספדנ השדח הטשב DN יכ 'יסופדב
 my ח"צפב וינפל םיבותכ היה וליאכ תשדח הטשב םיבותכה םירמאמה תא שרפמ י'שרל סחוימה (na חיצפ i$ ךותב
 ותנווכ ז"צפ ריב םשב איבה יפוקרפ 'ע ךורעה ןכו vun לבא sb sb יחי ןשיה ימוחנת ירמל בישר 'הל םינוקתו תורעה
 השרפ nib וניבר הברדא יכ ןגוהכ קייד אל כיע תמ ד קומ nns ישרפ ny ר"במ תוישרפה ןייצמ ךורעה יכ חיצפל

om nnsרחשהב יתבתכש המ יייע ונלש תוישרפ לש ןובשחמ  nusי"כו עיפד לכב םגו ,םיקושעל טפשמ רמאמו ^  
 וגיבר ייגכ w^ השדח הטשב ח"צפ ר"בב )7 .שלש עיייע דועו nex ישרפ אוהו ש"צפ ל"צ יאדובו ויצפ יפוקרפ יעב ייא
 ולו םינפל אבו aon ןוילגו תונתמ ייפ תואפקורפ יי ייפ יחיו ןשיה יוחנתב היכו הנתמ 'יפו תואפיקורפ י"שרל סחוימבו
 שימ יייעו וקיטמרג ןושלב ע"פרשבו אקיטמרג זעלב ריפדבו ש"ק י"כב ה"כ ) .םש בישר יייע יפו םייחר יור "23

 יא רצ א"ח אובמב
91 V1, B, 

, 



 האיפ 'ורי (י"אד ארומא «DU ירורפ ,ארורפ *

 ,ירורפ ברל רמא ^ ב'ער כ'ד ז"פ
 mmm 'רל .רקוא ארירפ 'ר ,ז"יד ט"פ ב"ב 'שורי

SUY 

 ןליאבו v5) :איפ) 'יאלכ שירב (Quite) שיִרֶּפ
 C ןיררזועהו ןישירפהו ןילימוטסורקהו ןיסגאה

 (גימ (*w תורשעמ שירב inr םיאלכ ןניא
 ג"רב .(* ןיררזעהו ןישירפה ןילימוטסורקהו ןיסגאה
 ןישירפבו (* ןיעגפב ןיטחוס (:ד'טק תבש) תיבח 'פד
 אל (.איל יכופ) לוזגה בלול 'פד ג'רב .ןיררזעבו
 'וריב .שירפ אלו ןומיר אל איבי אל נורתא אצמ
 ("T תורשעמ שירבו (ז'כד א'פ) 'יאלכ שירב
 6 הנוי ר'א ןישירפ ry ns) א"פ יורשעמ
 ןימ ךל ןיאש ןישירפ ןמש ארקנ המלו ןילגרפסיא
 אריס ןב .דבלב הז אלא הרידקל שירפ ןליא

pepב"א) — לגרפס לאעמשי 'לבו ןילגרפס  ^B 
vosץעו ירפ  ivyאוהו  poוצקוע לצא חופת  

 ארקנה [ררזעהו ל"צ] דרזועהו הבעתמו ךלוהו רח
 53 רשא שירפ ומכ ירפ אוה לאעמשי 'לב ןכ
 הז םשב ארקנ סגאה לבא ץאגא ארקנ לאעמשי
 ןיערג וכותבו ץימ אלמ ירפ sum לאעמשי 'לב
 ןוי 'לב ןיארקנ  ןילמוטסורקהו ןטק דקש ומכ
 ילב [mpi אוהו àv לש ירפ b C" ןילמוסרכ
 וקלח ןכלו סנא ומכ ותרוצו ("קוקרב לאעמשי
 ירבדכ וליא תוריפ ויהי םאו םיאלכ םה םא
 ירבד לע המתת לאו םה םיאלכ יאדוב םישרפמה
 רשא ןילגופסיא רמואש [הנוי 'ר ל"צ] bv 'ר
 ונמזב ילוא יכ ןישובחל ןכ ןירוק לאעמשי 'לב
 ארקנה יפל [הנוי] יפוי 'ר םוקמב ןכ םיארוק ויה
 mwven תומש יכ ץאגא םויה לאעמשי 'לב
 םיררפנ םינמזבו תומוקמב ןושלל ןושלמ םינתשמ
 [p ארבס 5537 אלא ולא םירבד םייקמכ יניאו

mלבא ה"יחא]* .(תואיגשמ ונקני  r23 
nivשירפ יכ תונושלב טילשה ינפלמ אצוי  

 ישלבו םישובח pe אוה לבא pinus ר'ל ונניא
 נ'הרו וניבר 'יפכו Quiite Jo 7^« לגרפס לאעמשי
 ,ש"מו שבח 'עו לגרפסא y'"y Yo ,א"פ "צקועל
 y^ ןישירפ ל"צ ןישירכ ח'נ b^ תבש 'לה ז"ואכו
 ןישירפה ץוכקב "יא בורלו 144 צ"נלפפ ףעל 'ה ש"מ
 הכוס 'תפסותו ל"נה הכוס שירפ דיחיב םג לבא
 הרידקל שירפ שרדהו .שירפ ודיב לוטי אל ב'פס

v" - pps 
 הלועפה תדמתה לע הרקיע C ואיציפורפ 'ואש אוה
 אובת םנמאה רבדב תומלשה לא הכיררה םע
 איה ןכו תלוזה לא הבטהה לא םימעפל התארוה
 החלצהה לע םימעפל mmn "53 יפוקרפ תלמ
 י"שרל סחוימה ש"מו וירבד םינכו .'וכו הבטההו

min»הרעה יייע  Auf- 600% "bb ws C 
Prachtח"פ יתבר 'תקיספב יפוקורפ ה"נכו .יזגמה,  

 ןכיהו . . , ונלש יפוקורפה לכ ירה םלועה ןובר
 המ רמא ב"יפ םשו ,'וכו םיאיכנ תחטבה אוה
 יפוקורפחו דובככה םש ,ךלמה ןמ לאשא יפוקורפ
 ולדגתנ וניתובר vies 3/55 םש ץובקהו .ול םילפט
 יתייהו :הנבש 'פ הבר nv תואפוקורפ ז"הועב
 יקליבו seepie ל"צו איפקפורפ יל ןתתש רובס

onnיפוקורפ ל"צ יפוקסורפ ךלמח ול ןתנ ז'מתת  
n»ג'צ רומזמ ט'ושב ןוכנל ] — 

 רֶרָּפ לעפמ Brotkrumen vb me =) ררפ
(erbróckelnןיכרבמ דציכ 'פד ג"סב 'שורי  

 םוקמב wen לע set רורפו אתי OUY י"ד ויפס)
 ג"ונב הייחא]* .רקיע רורפה תא ןישוע ןהש
 ץוכקה ליגרו .ןירוריפמ ןישועש לכאמ 'יפו רוריפ

"yה"ע תוחנמב  : mneיב יקי : ') bi»םינשל  
 ,'וכו ןירוריפ הנשעי bu םיתפ יא םיתפ ל"ת
 : ב"נ 7253 ,תיזכמ תוחפ ןירוריפ bp" תבש
 ,ןירורפ w^ :ז"ל םשו תיזכ ןהב ןיאש  ןירוריפ
 'ורי ,ןוניא ןירוריפ אלו ד"ע my ב"פס nbn 'ורי
 'וכרב 'פסות ,לכאו ןירוריפ טקלמ :א"פד ב"פ ק"מ
 ..תפה תא קחש ה"פ יאמד 'תפסות ,ןירורפ ('ה) ן"ם

cseז"חא אבה 'עבש ארָורפ ןינע ןכו :ןירוריפ . 

 םיחספ das Zerbróckeln רּוריִפ טשפומה םשהו

 רופמ .א'כ םש ,ררפל :^ םש ונממ לעפהו .ח"'כ
 ,לטב ורריפש ןויכמ ג'ע ח"כד ב'פר 'יחספ 'שורי
 mb" ל ע פ ת א ob ד"פס 'יעיבש 'תפסות
 יט 3/3 יילהת) ודרפתהו 'גרת .ררפימד אדימסב : ד'ע
 םשה םוקמב ראותהו .ןררפתאו (יוועל לצא) י"כב
 :'ל "חספ לכאמה ררפמש nb ףכ ייפ רורָפ
 -- [ץע ע"ייע רורפ ץע א'פ 'ציב 'תפסות ,ד"י 'ציב

Kleister sus zusammen- ןושארה ןינעמ) אָרּורָּפ 

(gerührten Krumenולאו 'פד ג'רב  

 אמוגרת אכה םירפוס לש ןלוקו ) בימ (no^ ןירבוע

 לש ןלוק היל p" יאמאו יפכשואד ('ארורפ
 .ןהיתוריינ וב ןיקבדמ ימג ןירפוסד ןירפוס

.profieio (!ע"פדבו ןיררזעתו ר"פדב ה"כ (5 .ארוריפ יישר ייגו )*  v»עייייעו ןיררזועהו ןיררזעהו בי'הו טייק . *) הייכ 

 ריא ע"פרשב לבא ר'יפדבו ט"ק "33 ןוכנ ה"כ )5 | .עיייע ןיעגיפב םינשיה יפרב )5 .ןידרזועהו יחפונבו ע"פרשבו ריפרב

 »3 0 € י(0\)006002ע (* שימו ןילגרפסא עייייעו יסוי
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 ופיתכ וא (*ועווז הכמ אלא ותכילהב ןייעמ | םניאש חכומ Due לכ לע לבא אוה אמלעב הדגא

 תומרל אלא םימש םושל אלו םדונמיה אציו לתוכל — .עודיכ ןישובח ךרדכ יח םילכאנ
 תילטב ףטעתמש ימ איכודמכ עפשמד .םדא ינב
 הטמל הפה ךופהש שתכמ ןיעכ אוה עפושמ
 השועש הז ךכ הטמלמ בחרו רצק הלעמלמ ושארש
 הלעמלמ רצק ויביבס עפושמ ותילטו ךלוחש םינפל
 ינעידוה 'מולכ הנשעאו יתבוח המ .הטמלמ בחרו
 יתבוח המ איה אתוילעמ אה ןקתאו יעשפ המ
 תוער השוע אוהש הנשעאו ("יתי ת
 יתבוח אנ אבתיתית יעשפ המ מאו
 ("הנשעאו naim דינמש אוהימ 'ולכ
 wb םוש ילע ריגהל 51« bus ןיאש 'מולכ

 יח 'פב Reiter) אָשְרֶפ ירוסו ר'אלבו מ'למו שרפ
 (ביעס b/p תבש) האור בובא 'מגב םיצרש = =

 ג"סב .אחלימב אתושכ הילכוא אשרפכ mo ימדיא

 הוהד אזיוז אשרפ לע 6'לבח 6*'כק) תומביד

 לזא (y n) ז'עב ק"פב .ביכשד אתידבמופב
 .ןול יעמשה 'מא  אישרפ ןמ דחכ הישפנ טקנ | ->

 (.חיפ ב"כ) חלושה 'מגב הניפסה תא רכומה 'פב

 אניזרוטלו אשרפל .הינימ (*אמרמ אשרפ אתא
 UD 'עב 'יפ רבכ (:יח םש)

o^bs שורפ השענ םדא תבהאמ הבהאמ שורפ | Ub (לעפמ םשה םוקמב לועפ ינוניב wb 
 השועה לודגש םימש תארי ליבשב וא םדא ליבשב | שּורֶּפ .8עפסמהסזם דורפ ןינע 'ראו ס"לב

 האורה 'פב 'שורי .םימש תארימ DU תבהאמ | התחנמ תא לטונ היה 'פב Pharisüer) אשירפ ס"לב
 ךיהלא 'ה תא תבהאו (גיע רייד טיפ יוכרב ישורי) | השא .ןישורפ תוכמו השורפ השא (הנשמב .יכ יטוס)
 ארית ךיהלא 'ה תא ^O םש) ביתכו )0,0 יירבר) | (*ומוקמב 'יפ רבכו 622 30( ינחוי ןונכ השורפ
 םאש הבהאמ השע הארימ השעו הבחאמ השע | אישמה הז ןישורפ תוכמ Co גיפ 'טו ימלשורי
 אנוש בהוא ןיאו ncs התאש עד אונשל תאב | minos אדהכ הנמלא תונוזמ חירבהל ןימותיל הצע
 ארי התאש עד טועבל תאב םאש הארימ השע | 'רל ימתי ותא איסכנב אזבזבמ man (*יתכש 'ר
 ימכש שורפ ןה ןישורפ העבש .('' טעוב ארי pe | אמע ןותאו ןוכל דיבענ חמו ןוחל רמא רזעלא
 תושעל םיצע ןוגכ היפתכא אתווצמ ןיעט ("יז חמ | רמא יכה ('ה בו תכ ל ןועדוא ןותחנ דכ C איטש
 אנאו יל ףיקא יפקנ שורפ ,("הב אצויכו הכופ | ינבזמ ןומחתא בתוכה ןוהל es» רזעלא 'ר ןל
 אדחו הבוח אדח cy" יאזיק שורפ .הוצמ ריכע | איה ןוכיסכנ ןינבזמ pass איה יזחת דכו ןוכיסכנ
 ("אתייכנ המ שורפ C^ snb) אדח זיקמו הוצמ | אשמרל ןכ ןודבע ינוזמ אדבומו א 3516 תעבות
 שורפ .הוצמ דיבע (SOM הכנמ אנא יל תיאד nb | העגנ ןישורפ תכמ רמא רזעלא 'רל nbsp תתא

naאדיה הנשעאו יתבוח המ | השועה )"625 ישס) ימכש שורפ  Üדריכענד תידבע אבוח  
 הבהא שורפ .בויאכ הארי שורפ .התווכד הוצמ אדח | שו רפ ,("הוצמ םשל אלש ולמש םכש השעמ
 יבהוא םהרבא ערז n) יאימ ייעשי) ייתכרכ םהרבאכ | קחדנו םיכרדב םדא ינב תוחרלמ pmnen יפקנ

nounוכ אצוכ יאזי ק שו רפ .םינכאב וילגר  | psךל  pinהבהא שורפ אוהש םהרבאכ םלוכמ , 
 נז לכאי אל וב אצויכ (CU תבשב ק'פד 'מגב | םד זיקמו םיבשהו םירבועה punb אלש קחדנ
 םירבד ואל vnb כז וטא ץראה DP בז םע שוופ | איכודמ ("ןיב עפשמד איכודמ שורפ ,םילתכב
 יתמיא '033 npb3" םירבד ולא 'פב ,ליכא םיאמט | עגממ קחרתמ ומצע הארמו וריב וידנב qm 'טולכ
 | .(*םוקינ םישורפד והיימעט ןנאו 6:יע "חפפ) ןיאיבמ | יתבוח המ שורפ ,(" אמטי אלש םדא ינב
 .אלא הז אוה ןישורפ * ש רדמ 'מולכ שרפנו יפקנ א"פ .הבוח יל הואשנ 'מולכ הנשעאו

 ךיהלא 'הל חספ תחבזו הוה יכה ארק יאהד אמעט | ותכילהב ןייעמ וניאו וינע אוה וליאכ mes ךלוהש
 .תושירפו הרהמ nne C57» "mp ףוסב .(" ,'וגו | אצויכ םילתוכב םד זיקמה .ער ובלו וילגר ףקנמו
 פרדמ ץראה םע ידגב "Cn 'גיגח) ןישרוד ןיא 'פב | וניא הונע בורמו וינע אוה וליאכ ומצע הארמ וב

aus (!היל יוו . *) ז"יק ,דיח ינחוי עיייע )! .אטרמ יציגיוו ריפרב לבא תואחפונבו איפרב היכ )* .אשרפ רחכ גיונב. 

 אבותאכל עייפרב לבא רייבו דייל y ייכב הייכ (? .ןייטש ןותאו ג"ונב (* .יאתבש יר טייק יייכבו יתבוש 'רד אתלמרא גיוונב )5

v»5 .יוכו דכ ןמ ייל ( om»אתופ סיטב ע"פרשב לבא ריפדבו ייכב ןוכנ . *) "yג"ונב )/ .םייונש המכ םשו יוריב  

 aas )15 .ועור סייטב ויופדב ('* .יריאמה m^ ייישרב יייע n" ייפ תצקו ('% 23 :ג"ונב (!? ,י"שרופב «m )! .ימכיש

ns )1* an .הנשעאו דע הנשעאו ןמ ייל ע"פדבו י"כב ןוכנ  *) imi4 ונינפלו ס"שרהמ ייפב היכו ('* | .טעבמ b 

 ע"פרשבו ר''פרב ה"כ )?* .םיטב איכודמ ו"ופדב לבא ר"פדבו י'יכב ןוכנל ה"כ (?' .אדחב ג'ונב (** .פישרהמה ייפ ןכו )!*

 .םש 'יחפפל חייר pa n'3(*5" .סרדמ ע"פרשבו ר'יפרב ןוכנ הייכ (% aps גייונב )95 ae ירה ביה ייכבו אד יה

57* 



 -ןישרופ ןהו הכובו שרופ אוה "in 'מוי C רובצה ןמ
 ,שירפ אבורמ שירפד לכ :םשו ary ^nsr ,ןיכובו

vשרופכ ךממ שרופה לכ :ח'מד ח'פ 'ומורת  
 שרופ ותוא ואר ד"ע ה"כד א"פ 'ובותכ 'ורי ,וייחמ
 יורי : פ"ד N'D ק"מ Tv יייע !my 'וכו ןירופיצמ
 ר"דמב ד'ע ו"נד ז'פס ריזנ Y^ ג'ע ג'כר ט"פ 'טוס

ybשריפ : םש 'ובותכ 'שורי לעי פו  mb 
 : ז"'פ םש ,ןלוכמ רתוי שריפו mw : ט'מ "יחספ
 b תבש :'ע םש p"' דועו .השאה ןמ שריפ
 שירפה האלהו א'מ ר'פ 'מורת לי ע פה ub ר"ב
 ,האיפ שירפה ד"ע ז"טד ב"פר האיפ 'ורי ,המורת

"vןישירפמ א"מ א"פ  i02ט םש ,'וכו ותיבמ ' 
 :'ח םש ,הלודג המורת אלא ןישירפמ ןיא א"ער
 א"לד ב'פ תוכמ 'ורי .היל ןנישרפמ ,ישורפאל יעב
 שירפמ ב"יפ ר"קיו ,'וכו השמ שירפה תורייע 'ג ד"ע

piישורפא :'מ תבש לעפא .'וכו םייחל התימ  
 קיחרהו ומצע לידבהש ימ visse ראותהו .ארוסיאמ
 ןה בוטל ןה םדאה ינב numm תוכילהמ ומצע
 לארשיב םישורפ ובר ו'טפס 'טוס 'תפסות הערל
 .ז"לק רומזמ ףוס bw ידמ iD ב'ב y" 'וכו
 ר'כפ ר"קיוב ראובמ "o s) 'ק) ויהת םישודק

 ארפס שיר .םישורפ ויהת ךכ שורפ ינאש םשכ
 4333 'פסות הערל דועו nn" םישורפ : םישורק
 ללוכ "וכו תוכרב הרשע הנומש 'פריא י"כב ג"פס
 לשו בוט רתיי ג'ונבו ןישורפ לשב םינימ לש
 םיארקנ ויה רוחא ןמזבש אוה yv .('םיעשופ
 יכפוה הלבקה תרוסמב ינימאמו ןירבחה סישורפ
 הבקנלו .ו'פ 'ישודיק : ב"כ 'טוס 'ייע  םיקורצ
 ,השירפ טשפומה pem .ליעל y" .'כ 'טוס השורפ
 : ב'ע bp" :ב'כ "יחספ :'ח ov y' תושירפ
 רומזמ ^ «pu .ליעל my .ט'מ iw s 'טוס
 .תושירפ לש הקישנ ע"פ ר"ב .תושירפ תוצמ ו"ט
 ןיא י"פ ר"דמב .ץרא qu תושירפ וז : ד'ע 'מוי

 -- [תושירפ אלא מ"כב תוריזנ

 ךולהל השבימ ומצע קיחרה ןושארה ןינעמ) שרָּפ *
 'שורי eine Seereise unternehmen) םיה

 ,לודגה םיל שרפל רופא i'y spy ג"פר ק"מ
 שרפמ יתישעש השעמ ד'ע ו"טד ז"טפ 'ומבי 'ורי

 = שורפת לא ד"מ ב"פ תובא מ"ד םצע תלמ םילשהל |

vb 

 הרהטב ןהילוח ןילכואה ןירבחה ןה e^ ןישורפל
 סרדמ ואמטנ וליאכ ץראה םע ידגבב ןיעגונשכ

 ףוסב ,('הרהטב ןהילוח לוכאל הליבט ןיכירצו
 pene םכילע us םילבוק Cn ,'ז .וימ (va םידי

 ןמו חאמוט לכמ ומצע שריפש anm .שורפ, "יפ
 לכאמב קדקדמ וניאש ץראה :cy אמט לכאמ
 אל "Ci תבשמ ןויצ) ליעל רמאקד ןכ אוהש ןינמו

 הכלחב ןניקסמו ץראה Dy בז םע שורפ בז לכאי <
 םיאמט םירבד ונליכאיו ולצא ליגר אהי אלש
 .'כ יטוס תושירפו pip העשתמ .('"ותרהט ימיב
 (.'ב הדנ שירב .('א) בק 'עב b" +:ב'ס mma" :איב

 השריפ b^ .תורוהט ןהו האמט איה תארו השריפ
 jb שרופה <ב'צ השאה פ"סב 'יחספב ,התטימ ןמ
 'מגב ארוק היה 'פב .רבקה ןמ שרופכ הלרעה
 ידש .שרפב :(ניעס ויט יוכוכ קדקד אלו Cs וקו

 התאשכ p^ יט o "nm own הב םיכלמ
 ןהב שיש תוביתו תויתוא ןתוא קדקדמו שרפמ
 ותוא הב םיכלמ עמש תאירק ונייהד ידש תוכלמ
 גלשת הב אוה םלועה תומוא יכלמ םוקמ םנהינ
 C22 ינענב רבע 'מגב "ישודיקב ק"פב ,(*ןנצת
 שריפ הזו התימל שריפ הז היה לודג ירמאד אכיא
 יאד ארטוז רמ אריתמו היה לודג דבע b^ םייחל
 םייחמד הקזחו pom ןכ הישפנ רבע הנק רייגתמ
 bou mme העשב הב קיזחה ךכל אוה םולכ אלו
 .תודבעל ומוקמב שריפ הזו התימל שריפ הז ונייהו
 התימ רחאל וב קיזחהו היה ןטק דבע ירמאד אכיא
 ימגב ףועב דחא טחושה 'פב (לואש אבאכ
 הז אטישפ אלא חיל יילוח) תנכוסמה תא טחושה
 תיפ האיפ ףוסב .םייחל שריפ הזו התימל שריפ
 החכש טקל «bw אל םיזוז 'ר ול שיש ימ (חימ
 "פא HM" רניד bn 'ר ויה cip רשעמו האיפו

sosהאיפ 'שורי ,לוטי הז ירה תחאכ ול ןינתונ  
nreרסח 'ר ול ויה ('י בר ד ןמ דימלת דח )025  

 רשעמ ןינש 'גל אדח הימע יכז ףילי 'ר הוהו רניד
 ןיילמו אשיב אנייע יודימלת ms ןודבע ןיניכסמ
 תיא יבר היל רמא הימיע יכזמ יעב אתא היל
 זמר וב ועננ ןישורפ תכמ הז ל"א ארועיש (' היל
 טרק n" הינורפחו ןיליפקל הינולעאו יודימלתל
 ןינע ה"יחא]* 0 pb הוהד המ Tn הימע הכזו
 שי כ'או ומצע pn me ומכ 'ראו ם"לב שרפ

la "y )'היל יילוחל ה"מגרה ייפ . »y(*ייפמ קתעוה  xvm»5 .41 ט"דסב ) ביה י"כב ה"כ. +) ^p vwאיעב  
 ייל ריפדו ב'ה שיק י"כבו לואש אבאכ אלדו (anim שיארהו ףיירה ייגכ aem )* p 'יס שיק ילה ז"ואה la יייעו

NDWתו דב על ומוקמב שריפ הזו םוקמבו ינשה ירמאד  ^wםייחל  pwיפב  emen55 שמשנ mתועטב . n'3(*ייכב  
 יייעו (* ,רוביצ יכרדמ ושריפש לעיפב ,זיי הייר (* ,ייל טייק י"כבו יל ג"ונב (* .אמורד עיפדשבו ונינפל היכו Yíbm טייק

 "JY ביפ יוכרב "n :ה'יפד ביפ יינעת יורי
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 = Wpn צ'פ ר'ב ,ברע ע'ייע ר"ע vos ו'פר 'ועובש
 | תוישרפ עברא : ל"ד א"יפ ןירדהנס 'שורי ד'כפ
 Dy .הזוזמבש תוישופ יתש :םש ,ןיליפתבש
 = יא'פ תבש 'תפסות .3^ תכש ןהיתוישרפ םייוניכה
 = ym קספ ומכ b^ שרפ לעפהמ הלמה הלצאנו

 -- [ארקמהמ הכיתח

 . KWbzweiguug der Wege רּוּביִעָה תשרפ =) שרפ
 .ד"פ יוכרב יורי ,ד"מ דיפ יוכרב) .רוביעה תשרפ

 ןינע ייפ ה"יחא]* .רבע 'עב p^ רבכ 6חיד

 ./ח"ל 'ישארבל 'גרת 'ורי priis תשרפ ומכ דוריפ
 .אחרוא תשרפ דיחיהו (ןינייע תושרפב םש סולקנוא) ך"י

 .ג"כ 8/5 ;ה"כ .ז"ט 'קזחיל ;ז"ט ,'ה 'יטפוש 'גרת
 וילד ו"פ ייעיבש 'ורי ד"פר "יעיבש 'תפסות ,ה"כ

iyןולקשא תשרפ . mmחרדשב תולצפתה ןינע . 
sn im cb0 0 / תישילש הינש הנושאר השרפ  = 

 -- [תושרפה ןיב םש ץובקהו

 ברח לכאת חצנלה Own ע"ייע שרפא =) שרפ -
 = :אברח ("לטקת שרפאלה 'גרת 073 ייב ביש)

 = by" ףקתת םא 'גרת n) 50 0009 חצנל רמשי םא
 ^n) יו"ש (pt חצנ יבאכ mm המל .שרפאל אחמ
 שי דחא םוגרת (א"י ,'א סימע) חצנ הרמש ותרבעו

 ,(שרפא ע"ייע ב"א) — ןהל

 |. 000 1616 Hebe, das Absondern אתושרפא) שרפ

 [ רה לכ TN (eine Hebe absondern שַרָּפ

 €3 v 'גרת v2) איכ (p 'הל שיא םירחי רשא
 m אמשל רבג שירפי יד אתושרפא לכ דוחל
 אתושרפא לכ 0( י"רת (Gt םישדק שדק en לכ
 = = ,ושרפא לכ ג"ונב ה"יחא]* ,ןישרוק שדק
 . השרפא ע"יעו ושרפא 'א (cns תושרפא לכ
 .'כ .טיי /ו"ט 'דמב ;יב 45 תומש) המורת י"רת ןכו

(m n" waאָתְוָשַרְפַא ץוכקהו אָתּושְרְפַא  DP) 
n^לקנואב )^ ' [p^13 — | 

 -Ochsen רקבה דמלמ b^ ס"לב אָשְרפ — שרפ
(steekenרכושה 'מגב ןינמואה רכושה 'פב  

 = דמלמב .םלשמ אשרפ טיקנד C5 27 הרפה תא
 תא שיא ,ארות תשרפ 'גרת )05,73 ייטפוש) רקבה
 .היתשרפ תי רבג 'גרת ('כ ^o איש ותשרחמ
 אשרפב 'יטפושמ 'גרתה איבה א"שב ^p ה"יחא]*
 חישרפ תי א'ש 'גרתבו אירות שרפ ג"ונבו ארותד

 — [ירופ ןושל יפל רקיעה אוהו

"B שרפ - t^e NN 
 ון

 יי -.*
E 

 םיה ישרפמ :ג'עד ב'פ 'ליגמ V" ,לודגה םיב =
 ןליאב :םש , אמיב שרפמ הוה Yo ר'ב לָעַפ
 ז"ם "יטיג 'תפסות ל י עפ ה .אהמתא ישרפ אימוי

C60םוקמל עיגה י"הדמל שירפמו ךלוה ינאש  
 am תושירפמ תוניפסהש

 Tw המ האוצ יללנל ראות םש מ'למ) שָרַּפ
 (אָשְריִפ ר"אלבו Mist, Excremente ףוכה ןמ

 .רוהט ולוכ שרפב אצמנ «C "יחספב ק"פד ג"סב
 6 אינק (nat יכרצ לכ ןישוע 'מגב םדא לאוש 'פב
 םימי 'ג רחאל 02 o2 יכאלמ) םכינפ לע שרפ יתירזו
 תרמואו וינפ לע תלפונו תעקבנ םדא לש וסירכ
 ייל רשבה לכ 'פד ג"סב 523 תתנש המ לומ ול
 ירכנ תטיחש תביקבו ירכנ תביקב ןירימעמ 6ז'טק
 הפירט תביקב כ"שכו הפרטה ןמ הקניש הרשכבו
 הביק רועב סנוכמה בלחד ט'מ הרשכה jb הקניש
 אצויהש 'מגב 'ורוכבב ק'פב .אוה אמלעב אשריפ
 ט"מ רתומ רומח לש וינפ דגנכ אבה רוע 60
 ול שי רומחה דלונשכ 'יפ, אוה אמלעב אשריפ
 אוה אילש ואלו אילש ןיעכ ve לע קד רוע
 ינפב הירב אוה ךכ אלא וינפב ימנ קובד וניאו
 םדאל שי ימנ ןכו אוה אמלעב אשריפו המצע
 אלו םאהמ אל וניא רוע ותואו דלונשכ קד רוע
 הליעמב (' .*תמ תאמוט םושמ אוה רוחטו דלוהמ
 רצחבש שרפהו לבזה € 27« תאטח דלו 'פד 'מגב
 ימנ אכה ,b^ ןילעומ אלו pim אל שדקה לש
 הל אהי אלש שרפ אלב המהב אמייקמ אל אמינ
 ימד אל ירמא היב לועמלו mess שרפ תצקמ
 תמחמ המהבל הל יתא אמלעמ שרפד השרפל המד
 אנירחא יתא neus ירמנל יאה ליזא 'יפא לכאמ

 .('"הפוגל ימד אלו לכאתו רוזחתשכ

 הלכד אתיישרפ Gibelabsehnitt nie) =) שרָפ
 .יעיברה 53 'עב p" רבכ G'yà יח יוכרב)

 אָתַשְרַפ ןמ ץובקה אוהו ז"כר ,ד"חב ע"ייע ה'יחא]* .

 pow .ז"סד ג'פס "נעת 'שורי ןכו םש תוכרב
panיוניכב .'ד יליגמ אתשרפ דיחיהו אָתַישרפ  

 לקשמב ןכו Tv מ"ד ח"פר Cn 'שורי יתשרפ
 3/5 + א"כ 'ליגמ ab ." :'ט 'וכרב הֶשְרַפ ירכע
 . . ריזנ תשרפ bs wow ,ב"ל unb .האלהו
 ^ ow ג'ס תוכרב תורשעמו תומורת תשרפ
 ... םעלב תשופ ,ו'ט :ד" X3 ,עמש תשרפ

| ww ח תוכרב תוישרפ ץובקהו'. ipa nos 

 a v3' ץבוקב) 'ליעמל v היימגר 'ופמ קתעוה (? .(.ויפ ףד יקילייגנא v3 ץבוקב) 'ורוכב v3 ה"מגר ייפמ קתעוה ('
 .לכאת ב"ר סרג שרפא 'עב )9 .(.ד"פר ףד
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 שיו ו"ופדב )72 ,דיכ ,יב «Vm שרדמ sn ןכו

 — (ע"ייעו ןגשתפ 'יסופד

 5333 םוקמ םשו אָנישֶרֶּפ .אָיְנָשְרֶפ ,אָיְנּושְרֶפ *
 אנניח 'ר .ו"ע DO (CPersima" ל"ג

 ןעכנימ ס"ש י"כב ה"כ אינורשפמ xi הירב
 אנישרפמ םינשיה 'פדב י"שרבו אינשרפמ הברד ג"ונב
 י"כב אינורשרפמ 'מ פ"ש י"כב אנשירפמ ^s) ףדבו
 י"כב ,ד"ק 'וריעבו אנשירפמ י"שרו אינורשפמ 'ב
 'יפחויב ה"כו אינורשפמ א ני נ ח ר ב אקיא בר פ'א
 vw י"כבו אינושופמ םינשיה 'יסופדבו םלשה
 'קיעש ל"נו (וריעו ייחספל סיד .(y אינשרפמ ש"דבו
 די לע לככב םוקמ םש sen אוהו אנישרפ "גה

menיה תעדכ אלו ^ דצ 'ב ה'ח טרעננאמ 'ייע  
 ,896 דצ איפארגאיג רעיוביינ

 מ"ב 'ילכ 'תפסות Buchsbaum עשריפ , עשרפ *

 'עו [עשריפ] (עשר יפ) עיייע ב"פס
 ! .עונשא

 .[אנכיתשפ ל"צ] אנכיתשפ ע"ייע אנב'תשרפ *
n*5 |ס'לב ןכו מ"למ)  ewעודיה רהנה  vb3 
 (' תכ ש ל ל 'מגב 'מויב ק"פב טד

 אן 7 Sy (Ine תוכוחר <" 'מי) ןירדרהפה
 ה"יחא]* = ,ףיסרובר me וז חלכ ןשימד תרפ
 ףיסרב ע"ייעו .ב"ע 'ודיק יסרובד תרפ אוה אוהו

Grup oomלש תושרד ןינעבו  v3'"p mb 
 תוניפסב ותוא ןירבועש דע הברו הרפש תרפ ז"טפ
 דע ךלוהו דירפמש תרפ ןיברו ןירפ וימימש תרפ
 םש ר"ב .ןיטניתווא y'"p דועו הפירגמב הלכש
 םהל רמא ךלוה ךלוק ןיא המל תרפל םירמוא
 :ח'נ 'וכרב .'וכו יתוא םיעידומ ישעמ ךירצ יניא
 : ג"נ הכוס 25 רשג y'"y .ט"נ DU ,רהנ ע"ייע
 — ]59 רענילרעב 'הל ר"טב y" דועו תרפד אמלוס

 ומכ cC ע'לב אָתְרַפ ס'לב spe =) תרפ
 'מגב bm p'b3 (Mist" שרפ ,אָשְרֶפ
vinתאצמנ אלד אכיה (ח") (ריצק לגממ  

 םיונל ימנ 'יפאד אתרפב היל סמסממ הפי וניכס
 אוה דציכ GYD חכזמה 'פב םיחכזב .ןברזמ אל
 דיבענ יכיה ('ןחידמו הטמל םיברקה vue השוע
 יכאלמ) ךתחפל אנ והבירקה ('והיתרפב והניברקנ
 יכה רתבל Gro 'הנס) תותימ יד 'פד ג"סב 400 .'א
 שרפו םד סתהל תיזח ימ 'יפ יאוה ימ [אתרפו] םד

nb - vob *אָּתְרַפ — ) 

erkláren, רואיב ןינע Gn vp) pos) שרפ + 
by'b3 ל"זרדב הברהו (deutlich machen — 

 ןהיתומש ןישרפמ םידע אהיש וניקתה .ו"ל 'יטיג

 היל עדי אלו + . , הל s קכ"א.  vos  .ןיטינב

 אביקע ר"א שרפל יל ןיאו ^a "יחבז .השורפל
 ע"ייעםשה שרפיש דע ה"מ ז"פ 'דהנס .שרפא ינא

opא '. Jo moשרופמה םשב  yy)ש"מו ריחי  

vnsתושָרופמ . . . תומותס : ב"כ 'גיגח .(.ג"כק  , 
 .'וכו השרפמ אנא עדי .ב"מד ב'פס ז'ע ימלשורי
 םש שרפתנו ומש שרפתנ ו'פ "sp לעפ תנ
 אשרפימ ידידל :ב"יק ק"ב ל עפ ת א ,'וכו ויבא
 יאיבנר אתלימ אשרפימ אתיירואד .'ג יליגמ ,'וכו יל
 'שורי .ןמתסמד ילימ אכיאו ןשרפימד ילימ אכיא
 .תשרפא אלו תבתתא T'y ח'כד ד"פ תובותכ
 wivo, םשהו .ישורפאל יתאב"ער 'י 'מו לעפ א
 .ןשוריפל . . השוריפל שוריפ )372 35 אָשּוריִפ
 ןיטיג 'שורי ,םירפוס ירבדמ ושוריפ .ז"פ 'דהנס

nobשוריפכ ואל ומתסו .ז"מד  ry ammאל .'ד  
 5'2 'שורי ,אקוספ יאהד אשוריפ jo רמימל עדי
 .'וכו ןוכל שרפה אשוריפ ןידה לכ ג'ע ר'יד ד"פר
 יולגב ונינעו לעפה ראות שוריפב תיב םע רושיקבו

genau, deutlichשוריפב : ט"ל תבש אללכ וכפהו  

 ואל .ה"צ how .ךל עימש אללכמ וא ךל עימש
 ^i "חספ ns" אללכמ אלא רמתא שוויפב
 ט"לד y'b 'מוי v" ,'וכו ןל תרמא שוריפב א'עס
 המ רומא .ו"נ 'דהנס ,'וכו הל ינת שוריפב ד'ע

 ,שוריפב תעמשש

 ausbreiten) הכחרהו תוטשפתה wy מ"למ) 05 *
 .תודוצמ וכותל ןישרופ ןיא .ח'כ 'ליגמ

 ואסכב זחא ב"מפ ר"משב שרדנ b) )2 בויא) זשרפ
 בורלו 'וכו וילע ותילט ה"בקה שרפו ה'בקה לש
 W^ עמש סרופ יסורפי תחת ןכו ע'ייע סרפ 'יא
 לכ : תילאמש ןישב ד'ע א'לד ב"פ mie 'וריב
 אה עמש תא שורפי אל וימימ תורואמ האר אלש

  ONשרופ האר ,

 הקתעה jy mixes ס"לבו מ'למ ןֶנָשְרַפ א
(0,0 ;N^ 70. ארזעב CAbsehrift 
y'"y ה"יחא]* .ןגשתפ ומכ אתרנא ןנשרפ 

 'ירבד) הנשמ 'גרת .ןגשתפ  e'קנוא 'גרת חיי
 ה'כו ןגשתפ םש י'שרבו י'כבו ס'פד 'ינכ ןגשרפ

Cw ייפ nm םתכמ 'גרת i» 35 n שוהי 'גרתב' 

ms )'והייתרפב 3433 )4 .םיש ייכב ^5 יל ה מ ל : דוע ג"ונב (* .ר"פדבו י"כב (5 .ר"פדבו ייכב . 
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zpoüécu. "bb mweePmiTe =( האימזיתרפ 
vorherbestimmter Tag, ([Au£ox) 

(Terminישילשה שדחבד אקספב  npob)כירד  
 האימזיתורפ הל עבקו הנורטמ שריקש ךלמל 6«?
 סנכיתש העשה ירה ורמא האימזיתורפ עיגהש ןויכ
 :.(עובק ןמזו דעומ י"לב 'יפ ב"א) -- הפוחל הנורטמ
 'מרכ "531 איימיתזורפ ס"טב 'תקיספב ה"יחא]*
 ל"צש נ'שר 'חה ברה הינה רבכו היימזו תוריפ
 א"פ שיו חלשב 'תליכמ כ'ג איבהו ךורעה ^22
 רוזחל םכלש הימיזתורפ עיגה ןירוטקאה ל"א
 תב bNw ךלמ ןבל ר"יפ bw 'דמבו םירצמל
 ל"צכו אימזיתורפ ל'צ 'וכו אימגוטסורפ ועבקו ךלמ
 םוי b^ אמגוטזורפ : תחת ג"סרת 'ר 'ילהת 'קליב
 -mpo ('ג 2 בוי) pp קיתעה סוכמוסו yp דעומ

w^ Seoyíx30606 60% םילשהל  — 

  ENפ"למ םימתרפ) יִאָנְותְרַפ  "yילואו טסריפ -
- Wor- בושח 06006 יאנותרפ | 

  Güglicher'א יתפא) תונידמה ירשו םימתרפה 'גרת <
 :אתנידמ ינברברו יאנותרפ )3

 -aus חונל חור ףאש ייפ «wb) ny qm שָּפ
(Gehnaufen, ruhenתבשד 233  C'T)שופל  

 בייח שופל תומא 'דל ץוח בייח ףתכל רוטפ
 ןיוכתמו ואשמב עגיש jus, ^b ,רוטפ ףתכל
 בושח הז ועיגי רוסיש ידכ חונלו חוורתהל דומעל
 ותנווכש ףתכל לבא ('וילעש אשמה חינה וליא5
 ימד ךלהמכד רוטפ ופיתכ לעש יואשמה ןקתל
 (.איל קיב) חינמה 'פד 'מגב C "man אלו רקע אלו
 דמעשכ אל אוה היחרואד ףתכל דמעשכ ואל יאמ

 , שופל

UBיובר ןינע שיִפְנ ומכ)  (viel seinהמב 'פב  
 €35 (nx תוריבע 'ג לע 'מגב  ןיקילדמ

 pay ^b "nb ארטחמ m אתמא סורית (' שופית
 דקפי תחאכו אטחת «mi םימעפ 'מולכ אוה לשמ

moyיוהל (*אמבחמ דחו ('םירמוא שיו לכה  
 "שארב) וברו ורפ 'גות ב"א) — C אוה דחא ןינעו
 'גרת y mmy" הייחא]* Gab ושפ G'3 י'א

 : א'כ יליגמ : ט'פ תבש ^0 ;ז"ט ,'א ש"הש
 י"כבו יאניגל והל שייפ : 'כ 'ינעת nb ושפ ב"כ

UB — he = תרפ = 

n4. 

. 0 T t .- 
  4ו שה  y iיא

 םירב) .לארשי ךמעל 455 קוספב C8 י"רת ב'א)
 אתרפ ub ןינוומד ליחנ ןיקפנ די ןמו (ח יא'כ
 ייטיגב ה"נכו הייחא]* .(שרפ b" אתלגעד

aםיטפוש) הנודשרפה ,אערכב אתרפ הל ביתיא  
 'גרתה 'ייעו היתרפ ט"צפ ר"בב שרופמ 677

 — [םש םיטפושב ק'דרו

 ונטב ירירשב 'גרת Nabel) אָתְרֶּפ —( תרפ "פע
 אוהו היסירכד n3 ("ט ,ימ בווא)

 היסירכד אתרפב 'גרת י"כב ה"יחא]* ,רובטה

 יתרפ 'ופדבו ייתסלו me 'ט ,'ג בויא 'גרת םשו
 'גרת םייוניכה םעו enybb ר'תמע p" יתתלד
 א"ל ,א"י 'דמבל 'א sn" ,היתרפ qb 'ג ,'ז ש"הש
 ס'לב nie לעפמ ילוא הלמה תרזנו mme דע

scheiden, spalten. I8םגו התירכו דורפ ןינע  

 תתירט y" יכ 060066 bn הנכמ וטסיוא

 לטריה 'ה ש"מ ייע השאה יעממ דלוה ררפנ רובטה
-- [Onomatologia 583 

ein wenig  DyB ^b Nnwe =( תרפ ₪. 

  (Bruchtheilשיר 'פ תוכרב תכסמ
 דיעס אתרופ רירג אבוט (ב'עס היל) ה
 ארפ 'עבו ה"יחא]* Jb 'עב 'ייע טעמ '%-

 לעפמ הלמה הלצאנו הז תועט לע nu רבכ 'ג
 : ח"כ 'ליגמ y ילבבב הברה אתרופ ה"נכו תרפ
 'וחנמ : םשו ,ו'נ : Ub 'יטיג sp "Dp .ח"יק מ"ב
 'גרתמ ש"מו 'ב ,'ד ב"מ ק"דר "ייעו :ז"ס 'דהנס +ג'ג
 y'"y .ה"ד 3e תוכרב fv — «neon לש

 — [אתרופ

n8 *ירוס לעפמ)  nbע'לב ןכו  — ^bומכ  
 ייעשי 'גרת 'ייע Ci mb ע"ייע שרפ ,דופ

 אלכוא .'ב 'ציב לעפתא .'ה 33 ;ט'כ ד"
 יתרפימד ןאמכ .ג"ע 'ילוח  .ה'פ 'יחספ , תרפימד

 JN רפ ע'ייעו ימד

n *2? ע"למ) — (ausstreuen.לכה תא'פ ר"להק  
 ע"לב p^ 'וכו םלוע לש ונוממב תריפ אוה

 SUD ע"ייע ובשי 'פ ר"כיא היתרפמ .רזפמ
 ,parthiseh) 110000000 ןמ «NW ןיִאיִתְרַּפ *

anןיאיתרפ יקומ ו"ט ,'ח 'תסא  —- 

"————————————— 0 mem cccEcEnrl 

 דח .ינליוו םישב) תבשב «mv ליזו (* .אתבחמ עיפרשב לבא ר'יפדו טייק ייכב ןוכנ na (* .תבשב חיר ייגכ אוהו i) .שיפת גיונב (* .(ינליוו סיישב) חיר ייפמ קתעוה S) y« .ךורעב ליצכו החנה הוה אנווג יאה יכ לכו :רוע nes ייפב +
 תעבקמו התנורא תסעכמ mas םימעפ יולכ הילע mun האכה תחא התגורא לע החפשה םמורתהל הברחת ייפ והינ אטבחמ

 ,לכה תחא האכהב הל תמלשמ wm הבלב לכה תא התנודא

.- Aun 



Pus 
 ץע ילכ Gro תבשב ק"פד ג'סב .ןיטושפ העבראו
 ןירוחט ןהיטושפ תיכוכז ילכ exp ילכ רוע ילכ
 (אימ) ב"ם תלחת 'ילכב וז הנשמ ןיאמט ןהילבקמו
 ^31 היל אישק תוינשמה ולא לעו «GU ו"טפבו
 t) פיר 'ח קרפ ינימש) ארפסב אינתד אה ל'ז םיסנ
 פרח ילכ אלא יל ןיא Coon ילכ םיצרש ןינעב
 ילכ לכו יל mn ip ל"ת רתנ ילכ תוברל ןינמ

C eonםילהא תוברל ןינמו  pmץע ילכ המו אוה  
 ילכ יטושפ אמלא וילהוא רהיט ויטושפ אמיטש

yrרמאק תוסרדמל וזחד ינהב קירפו ןיאמט ') 
 ןיטושפ ןהש ארדיתקהו לספסהו אסכהו הטמה ןוגכ
 ונישקהשכ ?Cn יורוכבב nnm האמוט ןילבקמו

peול  qnילובק רב אתיירואדמ ףטש ילכב  
 ןקירו אלמ למלטמד ןנעב קשר אימוד אוה האמוט
 ילבקמ אמלאד b^  תוסרדמל וזחד ךנהב ונקרפו
 השא המב 'פב ימנ םתהו ,(*אתיירואדמ חאמוט
 סרדמ םיאמט ולש תוכומס (wp» Gre nis ונינש
 סרדמ אממ ןידייפ לש לדנס ('ןינעלל ונרמאו
 בר רב אחא יבר רמא rip" אכוליהל ואל אהו
 רע וב לייטמו 5353 וחינמ דייסה ןכש ("אוע
 אכוליהל דיבעד לכד הנימ תרמגו ותיבל עיגמש
 ידיבע אלד py ילכ יטושפ ראש לבא סרדמ אמט
 יושעה ץע ילכ ןקירו אלמ ילטלטמ אלו סרדמל
 לבקמ וניא תחנל יושעה ץע ילכ לכו אוה תחנל
 "לכה לכד 'מגבו ,קשד «seb ןניעבד האמוט
 םיתז לש הנק 6ג'נק תבש) ונינש תבשב ןילטינ
 noy ןנירמאו האמומ לבקמ ושארב רשק שי םא
 ףוסב pnm .'וכו והנינ yy ילכ יטושפ יאמא 'מגב
 ןנישקא ןחלוש ןינעל 6 ו"כ יגיגח) שרוקב רמוח
 דמלמ ןניקרפו 'וכו אוה תחנל יושעה yy ילכ
 םחלה יתש 'פ תוחנמב אתיאו .'וכו ותוא ןיחיבגמש
 ריעה ינב 'פב 'לינמב ימנ «poses nnm (:ו'צ)

nnm CY»תיבה תא רכומה 'פב ארתב אבבב  

 ועבקש ןימותחנ לש ףד ןינעל 6v89 ןנירמא
 ץע ילכ יטושפ ינאש רהטמ רזעילא 'ו לתוכב
 ימושפ ואצמנ ןירוהט אתיירואדמ אמלאר ןנברד
 האמוט לבקמ סרדמל יזחד יאמ ינווג ירת ץע ילכ
 לבקמ וניא תחנל יושעה ץע ילכ לכו אתיירואדמ
 אלמ לטלטהל וכרד כ"א אלא אתיירואדמ האמוט

— ———— — — ———— 

5x5 (*ג"ונבו ע"בשפה יייע  un(eיתכראה םשו זיפ . 

 .'וכו ישייפ ווה  .ו'ק 'ובותכ | ,יאנגל ריתי ס"ש
 vb בויא T5 .ה"ק 'ילהת 'גרת שיפא ל ע פ א

v5ןוכייח שיפי שידק תלפתבו ] — 

entkommen, (דודנ קיחרה - ע"למ ל"נ JUD 

  (Cntfliehenםימיד  mn'עב ע"ייע 6 אגשפ
C סמד 

qnm עוקב ןינע més ס"לב ןכו n) nob 
  (abspalten, auseinanderreissen'ד 'פב

 שירב] חשפנש ןליא 00 תיעיבשב  now(הימ)
 יגיפ) ןיצקוע ףוסב ,('הכירב ובו [חשפנש ןליא
 .הפילקב הרועמו חשפנש הניאת לש רוחי (חימ

 ק"מ ןיקשמ 'פד ג'סב ^ Cןאמ יאה אבר רמא
 לקשד אתויחד אתעדא אלקד חשפד  "nbאסיג

 יאהמו אסיג יאהמ לקשד ןוגכ אלקירד אתעדא ירש
 הקזחב א"דב 'מגב םיתכה תקזח 'פב .ריסא אסיג
 אלקד חשפד ןאמ יאה לאומש רמא (דינ ביב)

 אלקרד אתעדא  c»m upיאהמ לקשד ןוגכ ימד
 אל אלקרד אתעדא אסיג דחמ אפיג יאהמו אסיג

  sspתומבי ףוסב .(* םיפנעה ןמ לקדה רמיזש, 'יפ
"b ^b (וחשפו הנאת לש רוחייב הלתנ 6 ביכק 

 א'ש) גגא תא לאומש ףסשיו .ורבשו  Veג'ל
QU ג wo ינחשפיו ,לאומש חשפו 'גרת 

 ינחשפיו םדוק א'פדב הייחא]*  ^sארקמ ןושל
  wemיילהת קרפ 'גרתו ,ב"ר תפסוה  C240,חשפי

 ר"פדב  ^Wןינב חשפתד "גה ב"במו ק"ממ ןויצב
 ,לעפת  imm'ל כ"ג איבה ןיצקועב  anמ"לו

 .ש"ע  "y my,חשפ 'ע ע"בשפהו ןיצקועל ט"יות
 ו"טד ז"טפ 'ומבי ^" 'ומבי ףוס 'תפסותב ה"נכו
 'ורי ,חשפנש א'פ ק"ב םילכ 'תפסות ,וחשפו ד"ע

 'תפסות ,ןהמ דחא חשפנ : כ'ד ז"פ האיפ  "yiהיפ
 ע"ייע חשפמ הוה : ג'ל הציב ל עפ ,ןימינה ןמ חשפ
 לבא לעפתא אוהו חשפיא .א'פ 'ודיק ,אתולא
 :ט"ק תבש טשפומה םשהו .ש"מו חשפא ע"ייע

 אלקירד החישפא ינפמ  "pס"לב ןכו ,י"שריפ
  nme[ןליאה תופעתסה —

ausstrecken, לב ה"כו בחרתה" pay. מ"למ) טשפ 
ausbreitenלב דועו " "y! einfachםינפב ) 

 | ןולמויל העברא (הנשמב iv^ pare pop. jar 'פב

m3 (tהנוכנה איה סימיד ייגו הגשפ ע'יפדבו ט"ק יייכב . 

 ארפסב )* .שרח ע"פדבו ארפסב היכו ט'ק י"כב הייכ )9 .ק"מב יישרל פחוימב היכו (* ,יב ךרב יעב היכו רקענש ןליא

 ד"בארה bi" ה"כו (*  .ךורעה 'יגכ שרח 53 לכ ל"ת ארפסב aen ב"ש יילכב ם'יבמרה 'יג לבא סרח ילכו ל"ת ייא

 ר"פדו רילו ביה טייק ייכב pna היכ (% .(.ביק ףד יקילייגנא vi ץבוקב) יורוכבל י"כ ה"מגר ייפב P) mo .ש"ע ארפסל

 . עיפדבו סישה ^33 אלוע ל''צו ארוע nw ט"ק י'יכבו פיא פיש י"כב ה"כו ביה vas ה"כ ('" .ליעל ס"שב ע"פרשב לכא

 .איוא



 < וז" םשו ה"יחא]*

 p" רוכב וכפה טּושָּפ mp .'וכו הלבטה ןחלשה
 ,ו"פ ר"דמב יִטּושפ ץובקהו .ר"כק ב'ב + ב'נ 'ורוכב
 יליגמ : ר"ל 'וכרב ,טושיפ ,טּושָּפ טשפומה םשהו
 .ח"פר "טיג v^ ,םילגרו םידי (טושיפ) טושפ +: ב"כ
 ה"מו ד"ע ד"מד ה"פ :ד"מד ד"פס Uy 1v : ט"מד

"xn a"וריבו םידי טושיפ .ט"סד ד"פ ' 
 ס"לב ומכ yb דועו .םידי תטישפ : ב"מד ה"פ 'מוי
 .חיפ 2'3 Y" 3^ 'טוס אתוריכב וכפה אָתּוטישפ
 = my — .ויבא תליפכ וכפה ויבא תוטישפ : ז"טד

pupילב הרשי ךרדב הכלה וא ארקמ ראב טשפ  = 
 - (den einfachen Sinn der Schrift erklüren) לופלפ

vovז"מפ  mmטשופו םויב הרות דמל   nms 
 = + ג'י 'וירוה ,טשופו בשוי היה n^b ר"דמב ,'וכו
 |. PE ,אדח אהמ טושפ :'צ מ'ב .אנתו "D טשפ
 = רדה איעבד רתב :'ט 'ישודיק ,טישפ אק :ח"י

moroהאמ יהולע טישפ :הירצ ויה 'פ ר"כיא  
 .א"כ 'ינעת .ןיטשפ pim ןווה ז"יפ v3 ,ןיקרפ
 ראותה .'יתינתממ היל אניטשפ אלו : מ"ס יובותכ
 d .ז"לק ב"ב einfach, selbstverstündlich אָטישְפ

 אל אטישפ .ח"ל 'ציב 'וכו אמיתד והמ אטישפ
 .אטישפ .ז"ט מ"ב ,'וכו אמיתד והמ . . . אכירצ
 : ד"לד ז"פ "יחספ 'שורי ,יל אטישפ |: 'ג 'ליגמ
 המ ד"ע 7^3 bp" תבש v" ,אתלימ אד אמישפ
 (yup .ןוירוא קחציל אטישפ הימרי 'רל אכירצד
 ןטישפ ןנברל ןכירצד ןילימ "i א"פ הציב 'ורי
 3€ b תבש .ןוכל ןכירצ pao ןטישפ ןוכל

psב"עס א"יק 'ובותכ .(*וטושפ ידימ אצוי ארקמ  
 ,ח"יד א"פר 'דהנס 'שורי aep היטשפ .'ו 'ילוח

 -- !איירקד היטושפכ

 !pue תונטק תועמ ס"לב אָטיִשְּפפ טשפ "ג
(Scheidemünzeמ"בד ק"פב  €t) | 

 = תונטק תועמ b" היל רייז ארפסד יטישפא ימנ יא
 .תורחאל תוטרפנ ןניאש
 - 'וכותכ יטישפ יזוז ןינעבו — שייח ארפסד יטישפלו
 Mem R5 p'bs ןכו — י"שריפ "יע db : ה"פ

 - [הנטק העמ

DUD *יחפפ ' ^pונינעש המו .טשנ ע"ייע  
 טשפומ םש הנממ אוה מ"למ דגב תצילח

 השיבלל הטישפ שיקה ג"ע מ"ד ג'פ 'מוי 'שורי
 .שרקמ הטישפ ns שדקמ השיבל המ

 תוחנמ .ו"'ק תבש) wp (Cn .ןנירמאדכ ןקירו

 יובותבד ןורחא 'פכ C. ףכ 'עב ונשריפ רבכ € היל
w"yb np)יפסות יייעו  moתועמ קסופה ('ובותכ  

 לוט ול רמאש 'ולכ לגרה תא ול טשפו ונתחל
 ינב ןושל ול ןתיל קספש תועמה ול ןיאש ילגר =

 ץע לש לנרב ותוא הלות תייה bow א'פ ,אוה םדא
wwורבחב ץצולתמ םדאב א'פ .םולכ ךל ןתונ  

 יניא ילגר תחתש 'יפא ול רמואו ולגרב ול חפוטו
 w^ הלאה "ישוריפה לכ ה"יחא]* .ךל ןתונ
 א מק אוודהמב י"ש 3 םש ב תצבנוקמ הטשב
 הארת והצק ספא םגו ךורעב שמתשמ י"שרש ירה
 ,ךורעל ןויכו יתעמש ינאו םשב 'יסופדב י"שרב
 ינשו ןושאר b'& ^5 םשש ב'הו ט'ק י"כב ןכ ןעי
 ול טשפו p^ ד'בארו ם"במרו ,אוה םינפב ןורסח
 טשפ רמאנ םינוש םינינעבו .ול ךלהש לגרה תא
 תא ינעה טשפ האלהו w/o א"פ תבש לגרו די לע
 ייחספ .ץוחל ודי תא י"בהעב טשפ . . Dueb ודי
 | האלהו arb יילוח ,'וכו די Ü תסיפ ןיטשופש :ח"יק
 'ורי : ו"'כ ^m הליאשהבו .הריזחה אלו הדי הטשפ

m^הבושתב םבל וטשפיש ידכ ר"ע ח'נד נ'פ , 
 ,ילעמ יפט היתעד שיניא טישפר המכ :םש ה'ר
 : ט"מד ה"פס 'ילקש "m" : א"כד ח"פס האיפ 'ורי
 ב"פ ר"קיו .ןועטקתי ךל ןתימ ןטשפ אלד הירי
 טשפ ג"ע ג'כד ו"פ 'דהנס uv די ול ןימשופ
 וטשפש ג"יפר 'דהנס 'תפסות .,'וכו רקיעב ודי

qmmליחתה .א"כד ג"פ 'דהנס'ורי לע פ .לובזב  
 ט"פ n ^v^ ל עו פ ינוניב .'וכו וידי תא טשפמ

Ty 153לעפתהו לעפתנ ,תוטָשּופמ וילנר  
 ב'ד א"פ by ^v" .ןיטמקה וטשפתנ .כ'ק 3"
 37 ח"פר 'דהנס v" ,ףכה טשפתתש דע ד'ע
 הבקנ .טּושָּפ לועפ cam .ףכה טשפתתשמ
 תבש gerade, einfach תומימקע ילב b^ הָטּושָפ

me aה"ל  + ypתבש .ליעלו ףכ  (vp 
mןיטושפ :ג"'ק םש :הטושפ ידצ . . הטושפ . 
"vןילפוקמ וכפה ןיטושפ ד"ע ב"יר י"פס תבש . 

 .וטושפכ םשו ,הטושפ ךוד חלשב שיר 'תליכמ
 'יטיג 'תפסות ,רשוקמ וכפה טושפ טג D'D. ב'ב

vi "p O) mpןושל הפי ךנה 'פ ר'שהש  
 הינפל הטושפ ד"ע ח"נד ip m^ wr ,טושפ
 .ליעל "יע yp ילכ יטושפ .היוחאל הטושפ
 «pi תכתמ ילכ יטושפ ד'פר מ'ב "55 'תפסות

m )'ר"פרבו ייכב  wuיזחמ יינורחאה ייפופדבו ןאכ ט"ק י"כב לבא .ףכ 'עב הייכו , .*( ע"ייע "vns5 :ז"פר ) ה"כ 
 —. תטושפ יפ לע הרותה קיתעהש אטישפ ארקנ עוריכ הדוהי שיא Vy השענ הרותה לע ירוסה 'גרתו (+ .םייש י"כב

 ,חיצת ייפ העומש ןיבי יייעו ייחפפד ב"פב ן"רה ש"מ יייע אטישפ שומיש ןינעבו
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 אוהש U^ 6a) יישארב) ןושיפ דחאה םש ו'טפ
 ,יפושב ןיכלהמ וימימש רמוא 'ר ןתשפ לדגמ

 ,pisum ד( 'ורו י"למ אָנושיִּפ =) ןושּפ ₪
 (.זיכד (wb "אלכ שיר 'שורי (20מ6 =

 תינטק po 'ורו "535 b^ אנושיפ ריפס אלופ לופ
 לופ 'עב וניבר סרג ןכו ה"יחא]* = = .לופ ע"ייע
 ג"ונבו ב"מ א'פ wb5" ש"רב ה'כו אנושיפ ןוכנל
 Meer- o "y וראיב ם"במרהל  מ'יפבו הנושופ

bohneורו י"לב אוהו ' phaseolusאוה אוה ילואו  
"= [me 

 * ר'פ ינש 'שעמ יורי ןָשיִפ ? imiןשיפ ע"ייע
; ^b תואב 

(revelo (הדיגבו הליעמ הדירמ ונינע מ'למ vun 
 ןימתוח םידעה ךמסד 'מגב טג חלושה 'פב
cw)אחא בר הירדאד יקדרד ירקמ אוהה +-ויל  
mwחכשא אלד אניבר הירדהאו יקוניב עשפ  

 6 ןיקולה ןה ולא 'פב ימנ ונשיו היתווכ קיירד
 הכמ mnw ^p Cre תוכמ) תולבנ לכא ךמסר 'מגב

qmsרתויב . nns).תוכמב י"שריפב ה"כו  

 אבוהו ףיסומ לעב הזיאל ךייש ונשיו ןמ ילואו
 יינעתב ה"גכו .ט"ק י"כב תמאב 'ילו המינפ ןוילגמ
 האלהו .ד"ל wa ,'וכו עשפד ןאמ לכ א"עס ר"כ
 לארשי עשופ א'ער ז"נ 'יטיג ,'וכו הב עשפ :ו"ל
 ג"יפר 'דהנס 'תפסותבו Dun ,שיאה ותוא אוהו
 Y3. ק"ב הָעיִשְּפ טשפומה םשהו .לארשי יעשופ
 ג"ע 7^" b"1 תבש 'שורי .ה'צ :ר'צ :ו"ל מ'ב

b»ליגמ ה"כו אתועישפ ' :Y5ב"מ מ"ב ] — 

BUDשמשמ = ששמ ומכ ששפ שרשמ לפלפ)  
(tasten, fühlen, untersuchenוריעב ק"פב ' 

 ול חונ ורמגו ונמנ Co לאעמשי 'ר םושמ 'מגב
 ארננש וישכעו ארננשמ רתוי ארבנ אלש םדאל
 b^ .וישעמב שמשממ הל ירמאו וישעמב שפשפי
 אטח DN וא אטחהמ ריהז אהיש ארקיעמ שמשמי
 הכזיש וארוב ינפל הבושתב רוזחיו וישעמ שפשפי
 'גרת «Cr ae יישאוב) ןבל ששמיו y ייחל
 ^G ,רימ םש) לחה לודגב שפחיו ןכו ןבל שפשפו
 5^3 'קיו ran 'ייע דועו unm" 'רתב קר ה"יחא]*

 ,גיי ;ז"כ ,יה) בויא 'גרתב הברהו ,ג"ל ,ז"כ ;ו"ל

 'ובותכ ,שמשמ ומכ אוהו (דועו ז'ט ,טיכ ;'ג ,חיכ ;יט

 הייכ (* .ןיבזב פיטב ו"ופדבו ב"ה י"בב pas היכ )* amma גיונב) חי ייפבו ו"ופד יוריבו 'ינשיה ייסופד לכב היכ )!
vasביה דיל ויו יייכב הייכ (+  .ןכותב ו"ופרב לבא םישבו ךורע  abun)ןילישפמו ןמ טמשנ טייק י"כבו עיפרשב לבא  

 vnm ו"ופרבו א'פרב ןוכנ ה"כ (*  .ןהירוחאל ץילישפמ ייאלכ יוריב (5 ןילבח ןכותל ןילישפמו רע ןילבחב

4% 4 Y 

 — אניטשפ שש —

  TENןושָּפ | לעב סרג ןכ יכ אנשישפ ע'ייע אניטשפ —  peeף'בב (הדגהב שררנ רהנה םש |

EC 9 
rd t a , 

Tin s 
i? 

 ,ךורעה
2 

5 5 
 .ןויספ y^p ןויָשיִּפ < =

TUDסילמ)  mb ^bהכופד ג"רב 118040206  
cmןכשמ  nesחפמ ,יכשופ ןיתיש יוה  

 אכשופ הימור 'גרת ביי יז"ל ,דיכ יהיכ תומש) ביבם
 י"רתבו םש 'לקנואב (nons .רוחס רוחס <

 י"רת יִּבשופ ץוכקהו ךשפ Ci י"רתבו אכשופ 'א
 ",Co אמ תוחפטה 'גרת .ב'מ y» pub יא
 + . ןיברבר ןיכשופ ג'ע ג"נר ג"פר 'כוס 'ורי .איכשופ

 — [ןיקיקד ןיכשופ

nachsehleppen, herabhüngen J4s (ע"למ Din 

  Gassenןיאו (א'עס ח"כ תליגמ) ריעה ינב 'פב
 ('G ןיבזב ג"פב .םילבח ('וכותל ןילישפמ
 ןילוגה ןהולא 'פב (ןילבחב ןילישפמו
 ןילישפמ paio mo poss ןכיהל 'מגב
 העש לכ 'פד אמק הכלהב .םילבח ('ןכותל
 ןיעונצהו (הימ טיפ) םיאלכ (rapa 6ו'כ "חספ)

 :םיכ יציב ןיי ידכ איבמה 'פב .('לקמב ןילישפמ
 אל ןבתה תא ךילומה 6: ב"סד ?vb הציב ישורי ןכו ——

cמגב לגרה דציכ 'פב .וירוחאל הפוקה תא לישפי ' 
E 1ןכו = 73-273( ןשה דציכ  quביפ קייב  Gaהתלח  

 תונברק לכ 'פד 'מגבו ,וירוחאל תלשפומ ותפוק |
 ותכאלמ םילשהש רחאל (:ה'5 (mme רוביצה

 קר ליגו הייחא]* .וירחאל וילכ לישפה ——
yen5 מ"ב ה'נכו לעפהו  amןלישפה  

 לישפי אל ד"ע sb ט"פר "יאלכ 'ורי ,וירוחאל
 ןיעיקפמ :ה"נד ה"פ הכוס יורי ,וירחאל הפוקה תא
 לישפה ב"כפס ר"ב לאשוהו .ןילישפמ : שרופמ
 לישפמכ אצי .ס'ק דצ כ"רד 'תקיספ וירוחאל םירבד
 'תפסות .וידגב לישפה י"פ ר"קיובו וירוחאל םירבד
 ,ובנז תחת העוצרה תא לישפיו CO ד"פ תבש
 AS ךירוחאל qv לישפת לא רמואה Oo ו"'פ םש
 ח'פר 'ילוחל םש ,וילגר < . לישפה א"פ 'כוסל םש
 ק"ב א"פ ק'ב 'תפסות לע פה .וירוחאל ןילישפמו

  m[תלשפומ :ב"ס 'וכרבו ל"נה ק'ב --

 הרימב למגה ןושפ (יטרפ םש ןושיִּפ — ןושּפ
 גיד ג'ייפר יומבי ישוריו : ז"ק «ani דדמ השופכ

O'Yשפכ 'עב ייפ רבב , 
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 ( qum C3 nen"סב .אישק שפשפב הינוזחר =
 ןמוקמ והזיא 'פד  ^n»Dוהנינ והיבגד אל 6 הינ .
 הנומש ןישפשפה  Cלכ אניתימ הנומש ןישפשפו = -

 רשע ןבחוו םיושע ןהבוג םש ויהש םירעשה 8 |

 ה"'נכו ה"יחא]* = .ינאש שפשפ  'np'be3יתבו
 חתפ ב'מפ ר"מש .ושפשיפב סנכנ ג'יפ ר"דמב ה"פ -

 א"פ ר"ב ,ודובכ אסכ תחתמ שפשפ ה'בקה ול
pw י'כבו ןישפשיפ ל'נה 'יחבזבו ןישפשפ השוע 

— [pw ס"ד "y ןישפישפ ,ןישפושפ 

(Gesimso Db'Db =( UBUDמ ג ב 'מויב ק"פב '. 
 ̂ pm אה והנימרו 6ויפ m9 רי מ קמו

 = pios ןישפשפה ישארו 05 5( תודמ שארב
 = ישאו ויהש b^ ןיספיספ א'ס לוחל wp ןיב
 <  שדוק היהש ותוא דע לתוכה ןמ ןיאצוי תורוקה

rw ommשדוק הזיא  ones)לוכאל ידכ לוח  — 
 - ,י"לורמ זעלבו םידמג ןינע א"פ .('שדוקב םישדק
 יםישפ 'יגו .2גממ6, 28016 merlo 9853 ה"יחא]*
 ספיספ ס"דבו ח'יפ bns" 'תפסות י"כב כ'ג "יא
 = Nb 'דהנס 'שוריב "יא ע"ייע ספיספ םוקמב דועו

Ncןישפשיפב קחשמה  ^bםינטק םיצע  > 
 — [קוחשל

 = ו'פ "יעיבש 'ורי (י"אד ארומא «Dv הֶשְפֶשיִּפ "
 ..יסוי 'ר ימוק רמא השפשיפ ג"ע ו"לד

= w"y קשבד 'עב 'מושרה פ"למ ל'נ) קשפ "ed 
 םימ עצב 'יפו  (Sumpfהמב שירב | -

 < פרג ןכ יבר יקשפמו (%'3 תבש 'פמב ןיקילדמ
 םחינשו ש"ע יקשבוד סרג qun לענו י"שר
 = ןינעמ עצבו קשפ ירבע 'לבו םימ יעצב ושריפ
 = יכיא ותרמא עצב ('ג יג" ילשמ) ויתפש קשופ דחא

 .רמאמה שוריפב יתכראה רבככו ה'יחא]* )0^ יב
 = = a5] ש"מ ןכתי אלו קשבד 'עב תבשב

 ה ךשפ v» siue =) אקשּופ *
 = אקשופ אעיטק ב"ס ףלא 'ר לאינד 'קלי

yy0 .קתשמרפ  

 ג"רב Gweiblicher Rabe) הבקנ ברוע) אָצְקשְּפ
 = אתא (:ג'ע 2'2 הניפסה תא רכומה 'פד

 = הייחא]* .הבקנ ברוע b^ אנינתל היעלבו אצקשפ
 י"כבו iari ג"ונבו ם"בשרבו ה"מגר 'יפב ה"כ
 = *₪ n pb" ברוע פ"לב o עדו אצקשפ ס'ש

== — 
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 ,שפשפ .ה"כד א"פ 'ובותכ 'שוריבו שמשמ ,ב"י
 'וכרב  sm.אצמ אלו שפשפ + . וישעמב שפשפי

 ,האיציבו הסינכב וב ןישפשפמ א"פ 'ילקש 'פסות =
 םש .ריעה התואב ןישפשפמ ר"יפ 'ומבי 'תפסות
 ,הלכה תאו ןתחה תא ןישפשפמ א'פ 'ובותכל
 ט"פ 'יאלכ v̂ .ךטצעב שפשפו אצ Yb "יעגנל
 ד"ע ח'ד ו"פס תבש ^« ,היל ןישפשפמו ,ב"לד
 יפ ר"להק ב"כפ ר'קיו sb ר'ב ,ןושפשפו ןילזא

manאניר שפשפ ט'מפ ר"ב ,הינושפשפו ןילזא , 
 ושפשפ : . אתעש אדהב ןושפשפ ו"לפ ר"קיו
 ר"מש ,ירבועב שפשפמ הכב 'פ ר'כיא ,'וכו אקסב
 ןכו view םשהו .ויתורטש שפשפמ ד"וב ה"כפ
 ,'ח בויא 'גרת yy" (יכ ;פ"י 'קי) תרקב 'א י"רת

 C5 ,היצ (nnn ירקחמ 'גרת ,ז'ט mo ;'ז ,א" ;'ח

Ipeevis — 
 אָשְּפָשָּפ .Db 4-5 = ,4-%-5 ע'למ) שָּפְָשָּפ

CWanzeהד) םתכ האורה 'פד 'מגב  Cn» 
vnםאש םימתכ ןינעל ובחורכ וכרא הז שפשפ  

 אוהד רתוי אלו הב הלות שפשפכ דע לודנ םתכה
 אנווג יאהמ bb" םתכה יוה יאו ובחורכ וכרא יוה
 'ומורתב n'e3 ןנתד המורת ןינעל וחירכ ומעט אמט
 הז ירה ve ךותב שפשפ םעט םעמש וא (נימ)

 המוות ילכוא דבאל רוסאד ג'עא b טולפי
 vb2 שפשפ םעטד עדי אנמו סיאמד םושמ
 ומעטד עדי אנמ יתכאו וחיוכ ומעמד םושמ
 חירמ וללומה לכש ול התורכ תירבש יפל וחירכ
 יוצמו הברה םד ול שיו אוה שמר שפשפ הזו וב
 .קבלא לאעמשי 'לבו ('יצמיצ זעלבו תובכשמב
 .ע'ל אוה שפשפ ןכו קב ע"ייע GÀ הייחא]*
 ק'העו .אתקולעל שפשפ ג"ע ג'יר ט'פ 'וכרב 'ורי
 יבשתה תעדלו — Wanzen ן"יצנו וזעול ב'נש
 ל"זר ורמאש המ By" שופח ןושלמ שפשפ ארקנ

moaהתורכ תירב ל"גה  [n3 — 
BUBרעש)  (deine Pforte jpםילקשב יו 'פב  

oU»ונימיב דחא ול ויה ןישפשפ ינשו  
 תא לטנ «C דימתב ק'פב ,ולאמשב דחאו
 ךותב jp רעש b" שפשפמה תא חתפו חתפמה
 רצ כיד יתקיספ) הרעוס הינעד אקספב .לודג רעש

Upילהת תדגהבו ' (nmtרומזמ)  G5דיתע  
 ןבא ןישפשפ ינשו cmi רעש תושעל ה'בקה

nnsאמטמה 'מגב ןיקזגה 'פב .( תוילגרמ לש  

 hn הבוט ןבאמ ב"לפ יתבר 4 'תקיספ תחא ןבא לש םישפשפ יתש onn" 'דמב (* eimex. ר"למ 0111106 ט"יאלב ('
 ;איג רצ "חבז פ"ד לעב שימ יייעו הנומש הבוג והיימק אכיאד אל הנומש והנוא והיבגד סייש י"כבו ם"טשב היכו (

 .ריָפדבו י"כב היכ (+ ,לירבמ .ג"וכבו סיש "23 םג poro "גו ןיסיספ v6 י"כבו ןיספספ ימויב 202 (?

p. 



BEA cmm unm Em י 

xy rg Sel ud rn NE, 

| 

  semאירעתמ  won jbיתבר 'קיספבו  "b"וחנתבו = <
 רשפמ b^ 'וכו ןאכמ הל רשפמ תא אשת יכ שיר
 םולש ןינע כ'ג הזמו .קובד וכפה ומצע תרתה ןינע
 'תקיספ השונה רימ ומצע תא (vm ודי לעש
 דע לעפתאב םשו ךטירפ ושפ .,ר"סק רצ כ"רד
 .'וכו wb רשפתנד ןויכו יוטירס רשפתמד ןמז

^vהז ירה םיצוקב וידגב וכבתסנ .י'ד ז'פ תבש  
 ,םיצוקה ןמ וידגב ריתה b^ הענצ םוקמב ןרשפמ
 . . רשפל לוכיש ותואב ,א'יד ו'פס מ"ב 'שורי
 א"יפ 'וריע 'תפסות web לוכי וניאש ותואב
 ורשפו דמע ג"יפ יתבר 'תקיספ .ודיב רישפמ 05
 ,'וכו בלכה תא qn יתרשיפ ךאיה . . . ונמיה
 ומע תושעל וניד לעב םע קסע תרתהל לאשוהו
 ..ןושארה ןמ רשופ ,ד'לר י"פס 'ובותכ v^ עוציב
 < רישפהו iy כ"ד ה"פ הטופס 'ורי ,ינשה ןמ רשופ

 ס"טב םשו :ד"יד ט"פ תוכרב 'שוריב ל"צכו ומע
 ןיא ורשיפש Dub :n^7 א"פ 'רהנס 'ורי .דיספהו
 י"פ ר"קיו ב"כ פ"ס ר"ב ל עפ תג .ןהב רוזחל ןילוכי
 הָרָשָּפ טשפומה םשהו .יתרשפתנו הבושת יתישע

'"P das Ausgleichen, der Vergleichוכרב ' ^ 

 'דהנס ^? האלהו : 'ה 'דהנס ,ה'צ 'ובותכ א"עס
 ב'פ ק"ב 'פסות ד'ע ג'ד Ye ק"ב 'ורי : ח"יד א'פ
 ה"כו אתרושפ ס"לבו ו"פ "wp ג"פ מ"ב 'פסות

 Jm ,'א "ירבדל W' י"רתב

sb *ה לאינד) מ"למ) ': (eפ"לבו <> ע'לב ןכו  
 רשפמ ,ו"נ 'וכרב deuten) רתפ ומכ b^ רשפ

 ,רשפמ אוהו םילח אוה :'ח"כ bv ש"ע ^« ימלח
 אתרגיאכ רשפמ אלד אמלח : ה"נ 'וכרב לועפ ינוניב
 Jm ,'מ 'ישארבל p" 'גרתב הברהו .אירקמ אלד
 ינש unn ,'ב ש"השל vo .ב"י א"מ ;ז"ט
 YD ,'ז "יטפוש 'גרת אָרָשיִּפ םשהו 'ב ,'א 'תסאב
 יד ,יד .האלהו 'ד ,'ב לאינד m 'ח ,'א 'להקל
 D/ "ישארב 'גרת ןורתפ b^ אָנְרָשּופ דועו .האלהו

A^ 3" nun 

(wiederkauen הרג הלעמ ^b (פ"למ tp 7 
 (האלהו ,'ג (^w^ p הרג הלעמ 'גרת | |

 ארשיפ poo ג"ונב הייחא]* .ארשפ אקסמ
 ושפ אלו ,ז ,א"י 'קיו 'גרת ארשיפ רשפ לעפהו

 — .['ח ,ד"י ירבד 'גרת

 םירפצ 59 A99 ם"למ ל'נ wives = ששפ
 'פ תומ ירחא ר"קיוב kleine Vógel) םינטק

 6*ןשתכתמ ןישושפ ןירת son (ב'כפ Up ןורתיו

 = אצקשפ = £5 4— pus ינש תבכרהבו
 תולמ יתשמ תבכרומ הלמה יכ 5^ וא אקצשפ
 2 ןמו (תויחה לע רמאנ) הבקנ Us תויסרפ

 — [הנקנ גרוע ושוויפ שממו

 auflósen, los 5 ע"לב ול :svp ס'למ) רשּפ
(laumachenהריכ 'םב  D2U)אוה ןתנו (.א"5  

 «p .ןרישפהל ידכ סוכה ךותל ןתונ וא וכותל
 s» m ביעפ שיכ מיב) ןירשופד D5 אלו ןישרחד
 ע"ייע ה"יחא]* ,שרח 'עב p^ רבכ (ביער דיפ

naןממחל וכפה ןרישפהל ,ה'קת  "yישורי  
 ריהש םוקמב רישפהל רתומ םשו : ו"ד ג"פ תבש
 תטלוש דיה ןיאש םוקמב רישפהל רופאו תטלוש
 ,וילעש םימ רישפמש ינפמ :'מ תבש .דלס ע"ייע

 יהיב םירבד) ךרק (' וילע ןנתנו ןרישפה ו"כפ ר'קיו

C^יתבר 'תקיספב ראובמ  BDךרישפה :רכז . 
bp»רשופ  lau seinםימ א"פר ערוצמ ארפס  

 ,ט"כד ב"פס םיחספ v^ ,םייח םימ וכפה םירשופ
 ג"ע ז"יד b'5 תבש 'שורי ,ןיחתור וכפה ןירשופ
 ןירשופ ו"פפס ר"ב .ןינוצ וכפה ז"פ 'וחנמ 'תפסותו

vmןירשופ  yp munב'פ 'וכרב 'שורי  Jy m 
 s^ ב'ער ד"פ 'ילוחבו syn ג'ע נ"ד Ye הדנ 'וריו
 — [רּושפ סוכ בשיו 'וחנת rmm eee לועפב

"UBושארה ןינעמ) ; (auflósenחינמה 'פד ג"רב  
 ,הרשפנ 'יפא מ"ר בייחמ 'Cn p דכה תא

 אטמ יכ ארמח ןבז 6 ז"ס ידהנס) תותימ 'ד 'פד ג"סב
 תומש) סמנו שמשה cm ^b רשפ אימ הייוקשאל
 י"פע אוהו ה"יחא]* .רשפ 'גרת (איכ ,זיט

 וילע תחרוז המחהש ןויכ 'ד 'שרפ חלשב 'תליכמ
 -- [ךלוהו רשופ היה

 (? ארשיס auftauendes Wasser) אְרְשיִּפ ₪ רשפ

 p^ רבכ Ci'y יישודיק יפוסא םושמ וב ןיא
 'עב b^ רבכ € 15 זיע) ירושפו ילוקע C on 'עב
 םוקמ ארשיפ 'יפ י"שרו הייחא]* 0. לקע
 תוניפס ךרד ןיאש םינלש תרשפה y" רהנה עופיש
 ףרח 'עב וניכר ןוויכ הזלש הארנו כ"ע םש רובעל
 ינש 'גרתבו ^23( םייח ןניאש םימ ארשיפ א"פב
 ע"ייע תבטד ירשיפ ןיטקלמ 'ח ,'ג שיר 'תסאב
 ומכ אוהו 'ח /3 'להק 'גרת ירשופ wo .טקל

 — [ירירקו ימימח וכפה :ו"מ 'ילוח ירושפ

 'תקיספ (sieh losmachen, ausgleichen) רָשָּפ *

 אכה ןמ הל רשפמ תאד א"י דצ כ'וד

(any ov my )+5 .ארשפ כיג 'יא ףרח יעב ) iןש תכתמ סיטב עייפדבו יייכב היכ (+ .םייונשה . 



  םיאלכ םיתשפ ץובקהו םי לש ןתשפ vy א'לד
 vv" ןתשפ השוע b inps^ ראותהו א"מ ט"פ
 ר"שהשו ר"לפר םשו ב"לפ ר"ב ג"ע 3^3 ג'יפ 'ומבי
 ,ונתשפ םוקמב ולש ןתשפ bs םשו יל ירוד 'פ

 ,וריבח bw ונתשפ י"פ ק"ב 'תפסות

DBמ"למ)  "bםחל תפורפ  (Brot Speiseק"פב  
 וניא 6" «m והורפמ ךומסד 'מגב 'מויב

 תפ ול ןיאש ימל ולסב תפ ול שיש ימ המוד
 = לכ לכאמל באת וניא nb ול שיש b ^b^ .ולסב
 = לגרה mes 'פב C בער םלועל ול ןיאש ('י מ ו ךכ
 םלועל אמיא תיעב יא 6 9" ק"ב ןשה דציכ 'מגב
 nb 6'קרמה ךותב התיתפ b^ .התיתפו המהבב
 ה"יחא]* | = ,ןיי 'עב 'יפ רבכ 6 ביס תבש) הלמע
 .o 4 זרוא nb .א'פ 'וריעב ה'נכו ,דעס s'y דועו

onsג'י 'וירוה .םישדע תפ . + ןחוד  : nbןימחפ , . 
 ןמשהו nen :ה'ל ry .תיוחש nb :ז'ק מ'ב
 א"מד ב"פ ז'ע 'ורי ,ןנמשו jme :ז"י תבש ,ןהלש
 < תפ ןתונה :^ תבש ,םיוג nb לארשי nb ד"ע
 תפ י"פ ק"ב 'תפסות א"פ 'וחמש יייע 'וכו קוניתל
 הירמ :'מ 'וכרב CU ע'לבו snp ס'לבו .ןילופינ
 תוחת אתיפ ד'ע ה"מד ח'פ n" 'ורי ,אתיפ אהד

sme)א"מד ב"פ ז'ע 'וריבו . ^Wשורי ,אתתופ ' 
 - אתתופ ל"צ הינימ אתותיפ לפנ .ב"כד א"פ יאמד
 b'& 'ציב v^ .אתיתפ םוקמב ל"נה ק"בב ל'צכו
 אתופ -- .אתיפ אפימל ל"צ אתיפ ירוה yy ס"ד

 — [האפ ע"ייע :ו"ס תבש

^b) DBע"ייע םיתש  DDןירדהנפד ג"רב (ש"מו  
 ע"ייע ה"יחא]* | .םיתש יקירפאב nb (:'ד)

 — [םייונשה נ"שו טמ

  nnbהרעי ןחתפ מ'למ ץירחו בקנ —? ע"לב) =
- Oeffnung, Loch für die 6" (י 'ג 'יעשי 

Thürangelהתופה (ב'מ) ^553 א"י 'פב (םינפב "ייעו  

 .ןימכ אוהו ארמג ילב אתקבא b^ ריצה תחתש

 תלדה תבסומו ריצה תחתש לזרב לש ןטק סוכ
 a3 ילשמ) ייתכרכ הריגסו החיתפב תרהמתמו הילע
 "תכרכ חתפמ ןימכ מ"יו הריצ לע בוסת תלדה 0^
 .א'סלגומו 'גרת תותלדל תותופהו + יז אימ)
 ט"רסב 'ילכל ג"הר 'יפמ קתענ 'עה לכ ה"יחא]*
 כ'ג התופ לבא חתופה w^ ונינפלו ש'ע 6 דצ
 .איבה 5^3 .ר"דמבו ל"נה ye" wb" מ"ל ןוכנ
 — [תוחתופ ולא רמא יאמיס 'ר 'יכלמ לש תותפ

"hb - שושָּפ) =( 
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 אבשע תאיתיאו תלזא התרבח אדח תלטק אדו אד
 ןירפצ בותכ תואחסונב ב"א) — תייחו הלע תבהיו

 ח"יפ ר"דמבב כ"ג ג"ונכו ה"יחא]* ,(ןייצנתמ
 — [ל"נה פ"למ ילוא וניבר 3 יפכו

TUBפ'למ שופפ ל'צו ס'ט)  o^»ע"לב הזמו  
(Fussbekleidung 57» bתלגמד תומולחב  

 תילד אמלחב יתימח onis יתבו הכיא) הכיא
 תואחסונב בותכ שטפ ב'א) — שושפ יולגרב
 תוסכ ילוש ושוריפ םגו לגר ףכ י"לב שושפ "יפו
 לגובש דחא ולא םירבדל תועמשמ ינש שיו םידגבו
 היהי אל גחבש ןורתפה אוהו ינשהו ףכ היה אל
 nx "bb ןויכ ביר הייחא]* .(תוסכ ול
 ע"לל קתעוהו פ"למ שופפ היגהל v אוה תועמו
 השדחה י"לב םג הזמו רומאכ
 ורזגנ nb5!papues א'רגנוה 'לבו papué תיפאלשב
 p OX" לעפהו לגר אוה .2% יכ ל"נה פ"למ
 ומכ לגוה תא הסכמה רבד שופפ כ"'או הסכמ
 ישממ ששופ ל"צ שושפ יכ ל"י רועו .המודכו לענמ

 — [שובלמו הסכמ «^o פ'לב

0 TO OUT, 

 סוכו 'מגב םיצרש 'ח 'פב (בשע ןימ) אָנשיִשָפ
 אנשישפ יתיל (Guys "p me ןירקיע

 ב'א) --- בחר אלא סג וניאש בשע b" ארטשילו
 3233 ה"יחא]* .(תואחסונב בותכ אניטשפ

 'D י"כבו היפשלו ארמחב קולשילו אניטשפ
 -- [הרטשילו אנטישפ

 Schutz. OU 55 OUS, prb 55( אָנָביִּתְשּפ
(herr Beschützerיאק אתידבמופד  

 'מגב תלפמה 'פב היצרח דע אלייד אדאל היל
 המוק לעב םדא b^ (ה'כ הדג ריפש תלפמה
 היכו אניבתשרפ ג"ונב ה"חא]* | ,ךכ ומשש
 ר"פדבו י"כבכ ל"צו אנכיתשפ א"פדבו ט"פ ר"דמבב
 jn ריעה ןיגמ e^ ל"גה פ"למ אנביתשפ ו"ופדו
 הד 'ופסות y" הלשממו now ןושל ם"בשריפ
 יפל תמאבו י"שרו ךורעה שוריפ לע וגישהש םש

 — [אתידבמופמ ל"צ היה םשוריפ

jme *לבו " npweץובקב  Linnen O'nwe 
 N'D ב'פ ק"מ .ח"כ :ז"כ תבש 8

 'ורי ה"מ ו'פ האיפ Yo gb ^55 ט"מ wp "יאלכ
 D'3: ק'ב aen" 'עו pn ע"ייע :ב"נד א'פ 'כופ
 ט"פ 'יאלכ v^ ,ןושיפ ע"ייע ז"טפר ר'ב :ונתשפ

^an 2/3 םשו (35m חיר ייפב היכו (םיישב )5 m'y : דיע ימויב na ימד עיפדבו ט"ק ייכב. *) ייפ ןכו p» היכ (t 

.Mnb עיפדבו v33 ןוכנ ה'כ (+ .הרותפב ג"ונבו חיר םשב םיטשב 323 "yr אתותפ 
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aenה"חא* | .קמועל ודירוה י"לב "פ  = 
 אלו ב"ר ירבד ראבל למע 84 ,'א ר"טב רעלזייא 'ה

noyמולכ פ'למ אוהש ל"נו ודיב ' yp bwםיל  
 לעבו ומתופ b^ הירכס א'נבו — םוהתה רצואב

 — [ורתפל עדי אלש הדומ היה ןמגרותמה

 :וניבר ^2 איתפ ע"ייע : ג'ל ז"'ע אתוותפ *

 08898 -auf רגפ ךפה הרתה wy 5/55( חַתֶּפ
(thunחותפ רמאמ (ד"ק תבש) הנובה 'פד 'מגב  

 שורדל NUS התאש רכד שי b^ .םותס רמאמו
 ןוגכ והנינ יאמו שוררל יאשר התא ןיאש רבד שיו
 ולא ךומסד 'מגב תורענ ולא 'פב .הבכרמ השעמ
 תנעט ןיעט אקד יא 6ו'ל nmn» pip ןהל ןיאש

mao nnbימנ אכה , ^bןיפא ןירת םילותב תנעט  
 ןהש םימד שי :חותפ חתפ תנעטו ?peo  תנעט
 אכיאו אבוט יטעמימ הרגבשכו השאב ןיטעומ
 הל ps תרגובה np? sin יאהו ירמגל ןישביר
 חתפ ןינעל לבא רמאק םימד ןינעל םילותב תנעט
 םותס תויהל חתפה יואר הרגבש sys" חותפ
 ןיקמוצ ןימדהש ךרדכ רגבב חתפנ וניאו ונקתכ
 ןויכו חותפ nne תנעמ םלועל שי" ךכיפל רגבב
 sb אכיאו יומגל mes ןישביד תרגוב תיאד
 ,(' nns הליל הל ןינתונ יאה ןוגכ בר רמא ןישבי
 ליגיתפ 6ב'פ תבש תלבוכב אלו 'מגב השא המב 'פב

ye»ותוא 'יפ הליג ידיל ןיאיבמה םיחתפ 072 י'ג  
 ןהיחתפ ושעש ^O ,'ג "יעשי) הרעי ןהתפ םוקמ
 ,(' םיצע אלמ רעיכ רעש אלמ opo ותוא s^ רעיכ
 ראוצה תיב ןיריתמ Gn'2 תבש) ןינמוט המב 'פד ג"רב
 שרח קולח ןינתונשכ 'יפ ןיחתופ אל לבא תכשב
 C wm ven אלו חותפ ולש ראוצה ma וסבכל
 ןויכו וללושו טוח וילע ךרוכו רתסי אמש רפות

ven wwwולטלטל רתומ יארע יושעו קולחכ  
 C ןיחתופ אל לבא ראוצה תיב ריתהלו תבשב

i736^ "5 ןיברעמ לכב 07 ( xpןשבה ךלמ  
 ואולמכ nnb DN גוע תמשכ, "5 ואולמכ וחתפ
 (DN תיבה nnb" ראש רהטמ ונממ ואיצוהל בשוחו
 'ר 'פד ג"רב תוחנמב .('"ןיאמט ןיחתפה לכ ואל
 (אימ) יילקשב ה"פב ןנתד wem G5 לאעמשי
 חתופש היחתפ ומש ארקנ המלו םיניקה לע היחתפ

e . : 0 d BN ליוו 
T 

nb ^Eהאתפ — . sspeיתפ ס"לב התפ לעפמ  
Coffener Platz האתפ םשהו offen, weit 

  nיטיכ בוי יבשומ ןיכא בוחרב  Cהאתפב
 'תסא 'גרתב ה"כו ה"יחא]* ,יבתומ ןיקתא

nb X son | |חתפ — (אואתפ =)האתפ  

 וגל ז"י ^a "5 ,אתרקד האתפ D uà ד 0
 ung" )5 ,'ח ייעשי יגרח wwe ץובקהו האתפ
 nea הבקנלו nb) + יה ילשמל) ms (n" ,ח"ל בויאל)

 וא" ,'ב הכיא 'גרת הירק  תואתפ יב ,'ג ש"השל)
 הברה דועו 'ח ,'ג תומש 'גרת sene לעפהו ב"י
 ביחרה 'גרת יתפא לעפאבו יוועלל ר"תמע 'ייע
 yi" םילב ה"כו אָתְויְתַּפ D 'ומבי seme םשהו
 ,טייק יילהת) הבחרב 'גרתו א'כ ,ד"ל י'שארבל 'גרת
 דועו .אביל תויתפ 'ט ,'ה א"מ 'גרת :תויתפב (הימ

 — [יתפ ע"ייע

(Mantel, buntes Kleid 8222 (ס"למ ילוא N2n5 
 = | ילשמ) רוכמתו התשע ןידס ^  Cra'גרת

  soneתדבע  msnיילהת) לרוג וליפי ישובל לעו
^b אבדע — (ב"א pov "inb טיי) לעו 'גרת ans 

 ןויכ ילוא ה"יחא]*
 ר"לל 0 epitogium/וסש .תרחואמה י"לב ןכו

 'גרתב 353 םינהכ ליעמ  ^bnnי"כבו יאגאתפ
 [ארקמ לש ליגיתפ אוהש א"יו  ,יגאתפ 'גרת —

 ey מ"למ אָמְנְתַּפ ס"לב) NDB3DB ,םֶּגְתַּפ *

 'גרתב הברה [Wort, Befehl) (לאינדו
 'שדחח יסרפ 'לב patigama הנשיה פ"למ לצאנו

"Uy pesט 'ליגמ .סואינעזעג '. ^bםגתפ אפפ בר  
 .ארקמ ובתכש 'גרת )3 /» יתסא)

 שירב (הדגאה ep" שרדנ םוקמ «?n אתונתפ
vp"םיתושה היפ טיקשי אוהו 'פ  

 Jan תא חתפמ «ni היהש אתונתפמ ןיי יקרזמב
 אתוגתפ b" ר"דמבבו אתגותפמ ג"ונב ה"יחא|*

y^גלפ ] — 

me לובגו yp 29% פ"למ jy» nb ww 
Ende setzen, לובגו ץק השע לעפה 

(begrenzenיתסא) ךלמה ידבע ורמאיו קוספב 'גרת  

 6 ירצואב הירוותפ Com) רסא (ינש 'גרתב יג ,יג

m» 1ןמגרותמב  am»ןמגרותמב ה"כו הירצואב אידב (? .היתי  D^b)סרג וניבר (* .אוה  ^b)מיטשב אבוה חיר ייפכ  
muליזו ג"ה  n'mתנעמ ןיעט אקד יא סרג 577  nnbאקד ע"כה ימנ יכה חותפ  pyeםימד תנעט  "bינתקר אה  

pwהילותב ולכש תרגובל טרפ יירמאקד םימד תנעט ןעוטב םילותב תנעט תרגובל  Nmואצמנש תרגובב בר רמאד  nb 
 מיטש לעב wen 'ייעו חיר ירבד ולא ןהל ןיאש שיו ןהל שיש תרגוב שי אלא םימד סהל ps תרגוב לכ ואלד םימד
 חייר bi" ראוצ תיב עיייעו הזמ np : 'ג יוכמב י"שריפ ןכו (* .שיו ביה ייכב )5 ,שי'ע י"שריפ ןכו (* .הטשה וז דגנ

 ,ח"ר bo" קתעוה (' .יא ללש ya הארה

 ,(שובלו דגב ןימ ר"לב =



E 

 \- .:חותפ חתפה אצמ

 ?qne pop ,סנכנ וב אציש חתפב ט"יפ ר"קיו

EC 

n] 

  - nmeחָחיִתְפ -
 ט'ד ז"פ nib "v הרות לש החתיפ yy ה"לד
 nv" ןיד תיב nne םינוש םינינעב às" ,ג'ע
 .ב"צ 5/3 חתפה תא םתוס .ד"ע ח"כר ר"פ 'ובותכ
 ץובקה .לכה תא 'פ ר"להק einn דע mne חתפה
 .לאשוהו נ"מ ,ג"יפ 'ובותכ א"מ ט'פ ב'ב םיחתפ
 mno האלהו .'ט 'ובותכ השאה לש םוקמ ותואל
 ,ה"כד א"פ 'ובותכ 'ורי ,חותפ

 .,ט"כק תבש טשפומה cwm ,ליעל 'ייע : ב"ס תבש

 .םשה דועו SN רבק ע"ייע רבקה תחיתפ .א'כ הדנ
  mneיאנגל החיתפ.'יפו הפ םע רושקב קר מ"לכ =

nnneהפ  ryeר"ב  m'bארפס  "p"ב קרפ ' 
 ,ב"פ ר"דמב b'2 ר"קיו ג"יפ ר"מש יייעו .'ב 'שרפ
 ה"פ תובא das Oeffnen החיתפ טשפומה םשהו

 «T ג'יפ ר'ב .'נ :ט"מ ק"ב א"עס ר'ג 'יחספ ו"מ
 = .וניבר 'יגו ב"מ א"יפ ^55 nne ומכ חתופ םשה
 — האלהו xb ג'יפ ז"מ ג"פ 'ולהא .ליעל 'ייע התופ

"p ' mne םשה םוקמב ליעפ ינוניב .חפט nme 
 וניברו ו"מ ב"פ 'יאלכ םימלתה חתופה תשרחמ

 = 427 ב"פ "יאלכ 'ורי ys" ליעל y mne סרוג
 םשו א"פ האפ 'תפסותד"ע ז"טד ב"פר האיפ 'וריו

 npe מ'לב ומכ אָחיִתְפ ןינע דועו — ב'פ 'יאלכל
 — + [ב"כפ ר"קיו א"ער D'D "טיג אימס ,ריוע וכפה

 = ןכאב וא ץעב הקיקח ונינע מ"למ mne =) חתפ
(eingegrabene Arbeit, Seulpturד"יפב  

 תא ןיאיבמ C pmuvem תורטעה «GU תוליהאב
 הייחא]* ."םירויצ, b^ חפט חתופב האמוטה
 'ולהא 'תפסותבו 25 x" ט"דסב ג'הר 'יפמ קתעוה
 6 [ןיחותפה רמול Tx] qnem ייפב s^ ד"יפס

 = ד'ע Y*4 ג"פ הדנ 'שוריב ה"נכו — ןירויצהו
 = רמוח : ג'מד ג"פ ז"ע 'שורי ,םילגרו mp חותיפ

 = .םיחותיפה תא ריבעה : םש ץובקהו ,חותיפב אוה
 ! "nnmחֶּתַּפ  (Meissler)ישורי ץובקה  "bpwד'פ =

 לינה ז'ע יורי לעיפב לעפהו םינבא יִחּתַּפ .ח"מד = ="
 הב ןיחתפמו ח"מ ג"פ הרפ ,םיחותיפ הב חתיפ

 — ['ב m ע"ייע תונולח

 ג"רב Keinleitendes Geriehtsverfahren הָחיִתּפ

 אחילש 6 בייק p ליכאמו לזוגה 'פד
 = לבא אתמשל ילימ ינה ירת יבכ ןמיהמ ןנברד
 pas ^b היל רסחמ sp אנוממ ט"מ אל אחיתפל
 ידהס ירת ןניעב אנוממלו יטישפ ארפסל בהימל

 י תותפ הזמו חותפ הפב אטובי תויהב nnb ארק

an33 (?םיחותפהו . 

 / t ut גסת

ym iem essןירדהנס והלוכ ןושל םיעבשב  
 ינשיל לייכ הוהד דע "וכו יעדי ןושל 'ע ימנ
 ביתכר ונייהו ('ןיפירצ nos רכוס ןיע ןגירמאדכ
 6 איל מ"ב תואיצמ ולא 'פד ג'סב .ןשלב יכדרמ

mneחתפת  psב'פב ..'וכו ךריע יינעל אלא יל  
 חותפ ןושלמ 'יפ חותפ לש םימלת 'ג v ייאלכב |

 (.דיצ ירהנפ) mne joy דועו ה"יחא]* | ,חתפת

 הביתה עצמאב ך"פצנמ תויתוא C 'ליגט) ןיחותפ
 םותס :ג'ק תבש 'ייעו .ןימותס .םותס וכפה
 םלועה ריואל אצי Ub vpn .ושכ mne ואשעו
 "5 תינעת 'שורי .חותפה םתסנו םותסה חתפנ
 .רכזה ינפל תחתופ איהש תאזה הבקנכ ,ח"מד

mmתויבחה תחיתפל מ"ד םינוש םינינעב  "Y 
 mme תיבחו תינח לכ לע ד"ע י"ד ו"פס תוכרב

nmeהיה  qubהשרפ וא ארקמ תחיתפל .'וכו  
 b'& ר'ב :'* "יכרע ,ז"כ ק"ב ^ :'מ תוכרב 'ייע
 הכיא שרדמבו .חתפ .. .'ו א"פו הבר תורו
 vpn .ללכב yb דע 'א D^ ןמ אתחיתפב יתבר

Wbג'יפ א"יפ ח"פ ג"פ  »'bתוליחתמ ל"פ ו"כפ  
nnbוניבר 'יג יפכ תלחתמ 3^ 'שרפ םגו . . 'ר  
nnbהירזע 'ר  y/"pר'מש ,ש"מו סקס אמטנס  

 אמוחנת 'ר חתפ ךכ ב'נ ,א'נ Tb -- ט'ל ,'ט פ"ר
 יאהל אחתפ הל חתפ ^i 'וכמ ^i 'לינמ ,אבא רב
 אחתפ ןיחתפ [pui א'פר ר'מש ,'וכו אתשרפ
 ל"א [שרדו] nnb ול רמא ו'פ נ"רדבא .ארק יאהל
 -- «ó שרדו [חתפו] ey" . + חותפל לוכי יניא
 :ט"ס 'יטיג ,חתפא אלד ב"ער ב'מ npe" ל עפ תא
 ייג יייע) יחותפתיאל 'א דומע םש ,חתפיא אלד

vemה'כו תחתפתא ,חתפתא ב"כפ ר"קיו ,טיחיתפל  
 חַּתְפַא יתבר b' ר"כיא לעפ א ,ןורתיו 'פ ר"להקב
 הטרחב חותפל pv רתיה ןינעל דועו .היתיב היל

yירדנ ' TDוכו ויבא דובכב םדאל ןיחתופ ' 
 'פ ר"שהש החיתפ םשהו : ב"כ ףדבו האלהו ש"ע
 יורי .א"מד ח"פס 'ירדנ t" רדנ תחיתפ ,ינקשי
 תויהל אבל רעשו nne ןינע םלוכ .ב"נד ב"פ ריזנ
 'תפסות nnb םהל אצמ א'צפ ר"ב ,לגר תסירד
 ןינעל ןכו ams לודג nnb ךל ןיא ב"פ תוריזנ
 bw חתפ ה"בקה ןהל nne ה'לפ ow הבושת
 חתפ יל mna ינב הנשי ינא 'פ ר"'שהש .הבושת
 m5 "ישארב) םיניע חתפב .'וכו הכושת לש דחא
 חתפב היניע הלתש דמלמ ה"פפ ר"בב שרדנ €"
 ג"יפר 'ובותכ 'שוריב ה'כו .וב תויולת םיניעה לכש

— ————— 

 םיקדעדמה לצא (? ,תוגג סרג (ביילר ,בי"יח) ןיפירצ תוגג יעבו )!
 .החהותפ

p 
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 ^ 'מגב pbn3 Güngling רענ ?L5 ע'למ) אָיְתפ
 Cp (mp $23 (^b b") 'רהנפ) םיטבש

 יול s'w םיטבשה ולא (' ,'ז ילשמ) םיאתפב אראו
 'אוהו יטנפ א'ס (* איתפ אקוניל ןיחווצ איברעב
 דלי fante ט"יאלל ןויכ ה"יחא* | .זעל ןושל
 םיאתפ ןינע ןכו רענ 'יפ יתפ ל"נה ע"לב תמאבו
 ^y רמא 'דהנסבו :רענ Dy רכזנה )00 cw) ילשמ)
 'עו ח6% bb" ןויכו 'וכו ןירוק םיה יכרכב ןכש
 צמחוסא ,y (C" ילשמ) םיאתפ וקיתעה 'ינקזה
 = ,רענ "יפו (יד ,'א ילשמ) םיאתפ סוכמוס קיתעה ןכו
 ; גיי ,גיכ ילשמ) y3» םינקזה : 'ע וקיתעה ןכו קנוי
 ,בימ D pg" ןכו ?Cn am "ye קנוי C2 ae עשוה

(n 55 pujaאייתפ רב יטרפה םשהו —  "^ 
 — [ע"ייע איידפ רב ומכ sm .ז"מד ב'פס 'ילקש

 ימ רמולכ nne ןמ [we ny» Din (יתפ)
 האורה 'פב der Breitkópfige) בחר ושארש

 .תא האורה Cnm יוכרב) ןיקיזה לע ךומסד 'מגב
 רמא ("ש ארה cine תאו אמוסה תאו עטקה
 תלנלנס ושאר ןיאש cn ^b C תמאה ןייד ךורב
 יגרת n€ ,'ח ייעשי) .ךצרא בחר sob .הבחר אלא
 ךרודו ewm לעפ י'לב 'יפ ב"א) — ךערא יאתפ
 תחת התיה ולאכ תשתכנ שארהש הלמה םעטו
 הסורד איה יכ הלולס ךוד ןכ ארקנו שתכמה
 mwwrío "bb ןויכ ב"ר ה"יחא]* .(תשתכנו
 ,איח ריטב רעלזייא) הלולס ךרד ;mco הזמו סרד

pmm G4 |התפ שרשמ וניבר 'יפכ ןוכנהו אוה  
 p^ ע"שמו ש"ארו י"שרו ,ש"מו 'ד nb ע"ייע

"nbא'עב  D'by "yבחור 'יפ יִתְפ ,אָיִתִפ  
 יתפ ןינעב לבא : ט"לק 'ילוח אלימ יתפב הזו

 — [נ'שו 6זימו (on יתפא ע"ייע אשמר

 רבוריש המ לבקל בלה תחיתפ pip מ'למ) הָָּפ *
 -ver בוט ןינעל םג «m תיסמה ןמ ול

 הליחתב הלע ןניבתכ איהד אחיתפ תארקנ ךכלו
 הרומח רתוי איהו אתמרחא איהד אתמשה כ"חאו =

 היסכנמ ערפימל האשרה אתכרדא כ"חאו הנממ
 y" הייחא]* .ומוקמב b^ רבכ אתכרדא ןידו
 p" "שרו .אחילש ה"ד ב'ע א"יק ק'ב ק"מטש
 ביתכד ןאמ .ג"ק ק"ב .אטמש cow :אחיתפ

mno moyהיל וחתפד ןוגכ : ב"יק ק"ב לעפהו  
 -- [אתא אלו היל וחלשו אנידב

 QUY 272( תוריפ רכומה 'פב (Verschluss) תֶחְתּפ
 תוחתופ ול השוע הזו תחתופ ול השוע הז

"eדחא לכ רגפמ ןישוע תיבה לעבו רובה לעב  
 ודיב ולש רגסמ חתפמ דחא לכו ראכה oo לע ומצעל
 םהינש וצבקתיש דע רובה תא חותפל ןכתי אלו
 א"עב 'יא ם"במרה ^52 ה"יחא]* ,וחתפיו

ayג"יפ 'ילכב ה"נכו  Yoתוחתופבש פטבש ןשה  
 תוחתופה ז'מ ג'פ דימת .'א סט yy חתפמבשו

 — ג תפ ע"ייע ב"יפ ר"מב

(irdenos Geschirr פרח ילכ 5 פ"למ 575) nb 
 הדגהבו (ה'פ 'יחספ) השאה 'פד ג"רב 'יחספב

 איתפ הל ירמאו אכס אינע ל"א 6ד") הלגמד
 רוחש (:הימ יורוכב) 'ירמאדכ חיפט אוה 'יפ אמכוא

 ירק יאמאו חיפמ ןהמ אצי אמש הרוחש אשי אל | =
 | איתפו רוחשו רצק אוהש ינפמ אמכוא איתפ הל | =

 היורקבש ןבאה (ה"כק תבש) ןנתדכ היורק איה
 דחאו לשמ ןימכ רוחש ('בע 'מולכ ילד אוהו
 ןיא 'פב ןנירמאדכ (' אתאיתפ םיברו איתפ ארקנ
 ינה יפפ בר רמא 63'ל D"  תודונ 'מגב ןידימעמ
 אבוט יעלב אלד ןויכ יסכמ on] C אתאיתפ
 ימ 'פד תואופרב .ששוח וניאו םימב ןכשכשמ
 ינונימד איתפ vb אנודנשל 6 ט'פ s^ וזחאש

^bאלמ ילד יתיל (*א"טוג ארקנה ילוחל  vx 
 ילכ איתפ b^ י'שרו הייחא]* em לש

  ownןכו  ^B'עב וירבד יתאבה .'ח 23'2 ה"מגר |

(führen, überreden -יתפ ימ שרד א"עס ח"ל 'דהנס  
 .ט"ל 'ובותכ .השא הזל ואתפ ימ ויט so ילשמ)

 na^ תא mme האלהו .ב"מ םש npesn, האלהו |
 (ינומעה po אוהש ר"ע ח"כד Ub "umb 'שורי |

 חתפמ ןכו התפמ ל"צש ל"נ gan תא חתפמ אוהש ^ הלמה ןורתפ nr תמאבו ל"כע שרח ילכ אתוותפ
 'ונותכ 'ורי בוט ןינעבו .התפמ ל"צ אתונתפ 'עב

 'ציניוו פ'דב s^ : ג"ל ז"עבו (ש'ע iov .היח) ^w רכ
 אתוותפ פרח ילכ n ט'לש אקארקו 'ינולאש

p^ "yאבוה ןוילגמ קפס ילבו "ל רצ ז"ע)  
 ייפ ז'על ח"ר b^ ןכו אתוותפ לע nnb המינפ

 -- .[פ'לב

 vy'b"3 )* .אתוותפ גייוכבו אתויתפ פיטב עיפרשב לבא אתייתפ רייפדבו טיק יייכב pos mes (? .הבע ו"ופדבו ריפדב ה"כ )!
 י"כב היכו תיתפ אקונימל רי'בב ג"ונב (* .ןדגש עיייע(* .תמדוקה הרעה 'ייע אתאיתפ ןאכ םג ט"ק י'כב לבא אתויתפ

spץיבארבו היכר ייס ת'א ע"שמב היכו ןעכנימ י"כ סישב היכו ט'ק י"כב ןוכנ הייכ (*  "bאתיירכ הלוכד טיצק  
 nin mem ךורב w^ ל"נה now עישטב יכ ג'עצ )^ .שארה (nnb inim ע'יפדבו , יוכרב סיד Cy הרמאנ Tm ילב

 . ביי D" יוכרב ש"ארבו יח קיפ היכר ייפ ח"וא רבחמב היכו
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 bw יואשמ b^ י"שוו ה"יחא|*

 = בותכ ןכו ה"יחא]*

R^ 
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 תוירח לש הליבח "פ 6י פואד אכתפיודד
 opi לש
 יואשמ b b "bw" הלמש ןוכנה sm םיצע
 יחה «nn 'ינואגה תבושת ל'זו .בגה לע הנועטה
 יפוא 'עמשי 'לב יפואד אכתפ )3 רצ ריל p^ יבכרה
 ןהמ ןישוע לקד לש תוירח ירקיע qm (S) ברכ
 < ידכ ןהינתמב ןתוא ןירגוחו תוקוניתל תוזורחמ
 - ומכ אוה אכתפו םימה ינפ לע ןיטשו ןיפצ והיש
 - תארקנ הלודגה הקנכמ 'משי 'לבו ראוצ לש קנע

 — [אתבתפ הנטקהו אכתפ

 אתייכתפ ירמוח (ץובקב ןושארה ןינעמ 5^«. אָבְתפ
 ,6' (Q5) רמח 'עב y" (א"ער 'ט ישודיק)

 = npe תויסרפ תולמ יתשמ בכרומ ל"נ) רמכתפ
 = -Gótzen הרוגח ,< ןמו 0606 לילא =

(ürtelיקזח)  תואולמ תומב  CB sreןמב 'גרת  
 = ^n) ,ג"י (ze תוחפסמה תושועו ("ןירמוכתפ ןיפחמ
 «pom לש nb מ"י ב'א) — ןירמוכתפ ןרבעו 'גרת
 .(םיתש הלמה םיקלוחו
 "כבו ןירמוג תפ י"שרבו ג'ונבו veda תולמ יתשב

 -- [ל"נה פ'למ sn ילואו ןירומכתפ ט"ק

  =( "3058ארכתפ  p'bsלילא  (Gotzeמל'ם 
  (Lsוכלמב ללקו ( /n ye(איכ 35 *)

 יב (n by/ םככלמ msb ,היתוועט הירכתפ
 םיעבשנהו Cn :'א הינפצב (' ןוכירכתפ תוכס 'גרת
 ק"דרבו ןוהירכתפ 'גרת ה"יחא]* .םכלמב
 יכ ןאכ ונינע ןיאו ןוכירמוכ (ne x םשו םש
 ב"מקתת 'ר וניזאה p spp ם"ל אוה ארכתפ
 = -- [ט'ש p^ וניזאה ירפסבכ סקתפה ל"צ רכתפה

drehen, umwickeln ס"לב ןכו J^ y'op) bnb 

'b3 (Gedrehtes, Docht הֶליִתָּפ , ^ng wem 
 = "ייע ןדיעה .תליתפב אל 65 תנש) ;יקילדמ המב
 תוחנמ) וכותמ C nones לידג והשע C ey 'עב

  ceרמוא רזעילא 'ר 'פד 'מנב .זנטעש 'עב ייפ =
b המ הליתפ לשבל יל המ Gp תכש) גרואה 
 םינממס לשבל  (Cלש הליתפ לושיב 'יפ 458

 לושיב הפוש יבייוחמ לש ores ןיכילשמש
 'מגב לגרה דציכ 'פב .("ןכשמב הוהד םינממס

 L ו
 a יב ₪ ל ₪ צא ₪ 2
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yeול הלחמש וא [התיתיפהש] (ותיתיפהש) : ז'כד  
 ,טג ןתיל ותוא םיתפמ ג'ע ד"סד ג'פ 'שודיק 'ורי
 יתפונ O00» "me יתלתפנ שרד Wb ר"'ב
 ט'כפ ר'קיו .ילע יתוחא יתילת יתיתפ (יתיסנ)
 ל עפ תג .העוותב םארוב תא תותפל ןיריכמ ןהש
 'ירבד 'יפא (O" ^" my םתפא שרדנ ר"תסא שיר

 r^p ר"ב .תקזמ איה . . םהב הָּתַפְתַמ תוכלמהש
mהָתְּפְתֶנָש הרענ האלהו :א"מ'ובותכ .תותפתהל . 

 א'פר 'ובותכ 'ורי nne שרשה ולאכ לועפ ינוניב
 ma "np םשה (me הָתּותְפ קפס ד"ע ד"כד
 רובדו םירכד תחיקל ללכב דועו האלהו ,ו"ל : היל
 ב'פס 'ובותכ v "Uy (das Ueberreden)" בל לע
 ,ג"פ "22 'פסות :ז"ד י"פר ק"ב 'שורי | ,ז'כד

 AB ר"מש

dureh- ,33 ע"ל ול בורקו ברעמ ^b (ס"למ The 
Gütteln, mischenרומיא <'ו?יועובשד ג"רב  

 (ב'מ איפ) ייעננ שירב .ךותפב ע"רל היל תיעמשד
 'מגב רימת 'פב .גלשב גוזמה ןייכ גלשבש ךותפה
 :.םילומ יכיתפר ג'ס ייחספ) וילכואל אלש וטחש

vb von]שא לש דחא תויעקפ 'ב ה'בקה לטנ  
mnmהז ןכתפו גלש לש  "b maןבריע  — 

e 

 קוספב 'גרת ,ברעמהו לפכמה לעפ י"לב p^ ב"א) |
 .(אימו SUN ןיכיתפו ומע דחפו לשמה 02 :ה'כ בויא)
 (ןיכתפ ג"ונבו) 'גרת י"כבו ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]*
 לולב 'גרת ,יכותפ ('ו :ח"י "ישאיב) ישול 'נרת

mee)ט"ב , v5אכיתפ ,ךיתפ ('ה יב קיו) הלולב ('מ  

 m/w י"שריפו .ב'ר תעדכ י"למ אלו ס"למ אוהו
 ארפסב ה"נכו ,ברועמ : ךותפ 'יעגנב ג"הרו 'ועובשב
 ,גלשבש ךותפה 'ב 'שרפ 'ב קרפ (םיעננ) עירזת
 ןכתפ ד"פס ר'ב .ךותפב םיאמטמ ןיא ד"י קופ םש
 הדנ הזב הז ןיכותפ :הניאצ 'פ ר'שהש ,הזב הז
 והב אכיתפ אכה המורת והב אכיתפ אל םתה .'ז

 — [המורת

N3mbאכתשפ = 45 פילמ לינ)  nbnיואשמו  
 C (Bündel, Last am Rücken בגה לע

 אוחה («^C קש אצמ (ol תואיצמ ולא 'פב |
S322פד ג'וב יפואד אכ ת פ יוד הוהד ' 

 היסיואב היב עגפ Gmpohm ושבה לכ

 טמשנ י"כבו ע"פרשבו ו"ופדב קר pz) ns (5 | .אגזב :(yy my 89 ש"טע סעלרעפ יייע (? = .בייפ רידמבב היכו )!

 טק ייכב (5. .י"כבו ר"פדבכ דחא yz) לכה ל"צו ומצע ינפב ךרע תועטב ו"ופדב )5 ,זילת ,גיחב שיימ יייעו (* ,תועטב

 יה תומביב היכו (5 .ןדעה ט"ק י"כבו ןריאה ג"ונב (5 .ןבג : my ו"ופדב (' .'ורי ^ עיפדבו .והלתופו : טיל תוחנמבו 1

 ךורעה 'יפכו רבא לש הליתפ הליתפ יאמ .ב'נ 'דהנפ יייע ('1 eei) יל המ םשו :'ו תומביב היכו ןינממס גיונב (%

 ,י"שריפב 'ייעו תבשב םיסנ ירל חתפמה רפסב ייא .

59 VI. B. 
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 - ₪ i/5 םירבד) םינתפ 'ב 'ש

"X f jJ 0 0. ng mM 

m ex. רי (0 (pe קֶמיּפ. 
 ורי 'גרת יִאְָמִתֶּפ *

 .יאנמתפ

Querbalken) DB(בימ) 'יעננב ג"יפב (םינפב 'ייע  
 ץעה ותוא וא ןכאה ותוא b^ ןיתפו שאר

 ךברנ חרזמ דצל ולש ךבדנ ברעמ דצמ ספותש
 שאר ץעה ותוא וא ןכאה ותוא םש וריבח לש
 דחא ברעמב הז ךכדנבש םיצעו םינבא ןתואו
 הייחא]* hne jew Cons חרזמב ons ךבדנבו
 שיו םינפב אוה pon "22 קר i'm 'יפמ קתעוה
 ךורעה םשב ש'רה כ'ג yt" ךורעמ ומילשהל
 ךורעה ייבד ראבל ךיראה ט"יותהו םינואגהו
 ז"פ מ"ב 'ילכ 'תפסותב ה'נכו -- ש"ע םימותסה

 -- [ןיתפ לש שתכמ

* (Goldsechmied 3m ףרצמ OUS (ע'למ jmp 
 רוע ר'פ ב"ב ^55 'תפסות  jnenי"כב ה"כ

|. 4n3n ג"ונבו טרופריא 

NIB *ס"למ)  wineמ"לב  (Otter jneינרת 'ייע  
se "UNSץובקהו ז"  pireנרת ' 

ab usb irum 

CMüchtiger, potens ?) NIBתסאב ינש 'גרת ' 

 ןמ אינותפ ארבנ :םימתרפה 'ט ^"

"wowאכלמר . 

 zerschla- nnb ןמ לפלפ nene ס"למ) תֶּפְחָּפ *
 'פ ש"הש : כ"ד ט"פ 'דהנס 'ורי (ש6ת

 ז"פר 'יאלכ 'ורי : לפלפתה ,םיציב יתופתפ ינוכמס
 .רבתשנ b" איה תפתפתמ הכיכר ןידהב vy ל"ד

 25 y'bs אקתפ ס'לב אקתיפ pre) = קתפ
D 2'53חול "למ  Zettel, Schreib- 

(afel, Buch.(.ב'ק ירהנס) םיכלמ 'גד 'מגב קלחב  
svםלשורי לש הקתפמ אצי םלשורימ םעברי  

 ויחיש אוכל דיתעל םיקידצל בותכה בתכה ןמ אצי
 בותכה לכ €3 י'ד («yw ייתכרכ םלשוריב וחמשיו
 )25( ןינעל ןכו 'מגב 'טוסב ק"פב .םלשוריב םייחל
 הוח לש הקתפב ויה אלש תוינקדצ םישנל ןכימ

^bלע הבתכנש הריזגב  mmבצעב (זיט .'ג יישארב)  
 (.גיעס טיר איפ) 'דהנסב ק"פ ףוסב 'ורי .םינב ידלת
 ה"בקה ול רמאש העשב nen השע ('הנקת רבד

3 

— pne — 5n 
? 41 * 
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CUOI יעל DNE TR 

A UN 

 הליתפב אייח 'ר רמאק יכ 6? PD ןשה דציכ
 הכורא איהש אתספפא לש הרישק b^ אתספסאד
 יכ עריד עשפ ץוחב התצקמ חנא יכו הליתפכ
 ץוחל םינפבש המ תרדוגו ץוחבש המ המהב הלכא
 ה"יחא]|* | .הרוטפ ץוחב הלכא יכ יכה םושמ
 ןלתפל ךירצ אוהו ז"יפ ר"דמבו חלש 'וחנתב ה"נכו
 הזמו רוזשו לופכ טוח »9 ראותהו ל'נה ע'למו
 yupm .א"כ תבש רנל הליתפ התשפ ,)\*
 תבש 'ורי אתליתפ אליתפ ס"לבו :'5 סש תוליתפ
 , אליתפ ביסנ אל . . אליתפ (yo ר'ע ד"ד ב'פ
 ,רבא לש אתליתפ : ט"מ 'ירדנ :אתליתפ םשו
 wo (yb op רבא לש הליתפ .ב'ג 'דהנס

"mbהליתפ . . ץעב לש הליתפ :ד"כד ז"פר  
 — [6 .ט'ס "טיג אָתְליִתּפ ץובקהו .טפנ לש

Erzeugung 02 י"למ ב"ר תעדלו לֶּחּפ ^e: 

^p אלתופ 'ירוס 'שלמ אוהש ןוכנהו 
(Hinterlist, WVerkehrtheit תומימרעו תומימקע 

 יישארב) ילותפנ (א'עפ) האל האונש יכ 'פ ר'ב 'דמ
 הדלוה י"לב p^ ןייוה ידיד אל הילתופ ('ח ייל

umתוימומקע 'ולכ היילותיפ ג"ונב ה"יחא]*  
 אלותיפ לתפנ n 'ח ,'ח ילשמ 'גרתב ריחיהו
 27( לתלתפו 'ב י"רת אנלתפ ראותהו .אמוקיעו

 ח"ש 'פ וניזאה ירפסב לותלַתִפ מ"לכו (ה יב'ל =
ongב ילשמ) םיזולנו 'גרתו םילותלתפו םינמקוע ', 

[ponen c" — 

(Bauchredner 000% "55 nima =( ninBלעב  

 ON 'עב ep Gne 'רהנס םותיפ הז בוא
 הז 0 ,יכ יקי בוא 'ישודק ףופ ארפס ה"יחא]*
 הז י"פ mb" 'תפסותו . . ויחשמ רבדמה םותיפה
 — vv] יליצא ןיבמו ויקרפ pi רבדמה םותיפה

 ק"פב (הדגה by" שרדנ vy םש owe =) םתפ

 תאו םותפ תא ?Ge ןינעל ןכו 'מגב 'טוסב
 ארקנ המלו המש םותיפ GU) תומש) םסמער

novרמא דחו סמסמתמ ןושאר ןושארש ססמער  
 ןושאוש םותיפ המש ארקנ המלו now ססמער

 .ועלוב םוהת b^ ןושאר

 תבש 'ורי Fass 749% "55 bye) ל'צ) םֶתיִּפ *
 b" ךירצ] 0332 רכז רוכב לכ רוקפ )0 :יג ירמב) | ל"צ םתיפב אוה דצ .לאומש ד"יד ג'יפ

 DOb ע"ייע סתיפב ןתיל vbp לבקמ טבש הז יא רמא לארשי ]235 |

 תרומב רחא ךבדנמו תחא ברעמב הז ךבדנבש ריפדב )* wb) ע"ייע אתליספ ומכ אוה .זיכד wn 'יאלכ av התליספ ('

 Pb ר"דמבב אלו ונינפל ייל (5 .תחא תרזמב הז ךבדנמו תחא ברעמב הז ךבדנמש שירו רחא



(yn =( 
 y" םינויצה ימושרל ללוש ךילוה הזו היב
 mme שירב היקתפ םש 'דהנסב ה"נכו .ע"בשפה

cvי"שריפבו התלחל הקתפ אריג היב קתפ .ז'ק  
 ןיקתופה י"כ ב'פ ק"ב 'תפסות .ש"ע החתפ א"ל
 .אתייזנ py .,ה"ל ק"ב ,ןיחתופה ג"ונבו ןהיביב

"vוילע םימה תמא קתפ ,ז"כד ט"פ 'דהנס , ^v 
 = וכו הניגל םימה תמא ןיקתופ ד"ע ג"ד א"פ תבש
 |. pmebnns לבא א"נפס םש .ףרגמ yy ז"טפר ר'ב
 . "ואוקמ 'תפסות ל ע פג ,ל עי פ ב .ןהלש תורהנה
 = -- 6 וקפפנו ג"ונבו ואבו וקתפנו 'פריא י"כב ג"פר

 Becher) סוכ אקְתַפ ס"לב אָקְתיִּפ — קתפ ^
 bc (ינש 'תסא 'גרתב m" ,יא) קוספב 'גרת

 == הייחא]* .אקתפ הימש ירקתמ יוהו m היתשהו
 < תעדלו אקטפ תוקרזמ קתעוה 'י :'ז יימחנ 'טישפבו
 b יילוח — .אתקפ ע"ייע דועו .אקתפ תצק

 — [אתקפ ע"ייע אקתפ
sing hing) "inbאָרּותָפ ,רותפ ס"לב  ^bןחלש  

(Tisch333 075 תבש) אתרותפ ארותפ  ^B = 
 = 'עב "ייע (.ט'כק n30 םיניד ארותפ .תורצצח 'עב

Dרסחת המכ דע 'מגב 'ופרט ולא 'פב  "^n 
 ב"א) -- ינחלוש אנחוי ייפ הארותפ C אנחוי ( דיכ
 Gabe ריבעתו 0/2 יהיכ (moe ןחלש תישעו 'גרת
 'גרתבו 'ב ,ח"כ 820 'א י"רתב 013« ה"יחא]*
 ייעשי (aw ןירותפ ץובקהו התרותפ 'ב ,'ט ילשמ

(n oseaגימ ומ יקזחי 'גרת | איָרותפ ), | יה"כ "ינעת 
 w^ ס"ש י"כבו "ימעפ הזיא ש"ע אבהרד ארותפ
 = יז"מד ג'פ 'ילקש 'ורי ארותפ יטרפה םשהו .אכת
 אוהש אלבט 'ר ומכ אוהו ארותפ ןב עשוהי 'ר
 G^ Tm יילכט ,אלבט y^p ארותפ ומכ ר"לב
 10050006 "לב ינחלוש b" הארותפ ראותהו

SR — [Geldwechsler 

 הארמב לוונמ «e$ פ"למ ל"נ wyne =) רתפ
(üsslich anzusehenדיה לכ 'פד ג"סב  n) 

 יריתפ יקמוס ימילג ייפ יריתפב אה ימילגב אה (.יכ
 —  א'פ .ימכוא רידת ןישבול ןהש ןישבולמ םידגב
 ,ימילג אלו םירופתה םישבולמ םידגב יריתפ
 «ja "יפו ירותפ י"שרבו ארותפ ג"ונב ה"יחא]*
 הסכמ 4 פ"למ אוה הז יפל ילואו ןידסו הפמ
 'וכו ןישבולמ םידגב וניבר 'יפ יפלו וב ףטעתהל
 ךודכ הארמב תחשמו לוונמ bum פ"ל אוהש ל"נ

 -- [םישבולמה םידגבה
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nwenףלא ב'כ לטנ השע המ תלוגלגל םילקש  
 'ה ןהילע בתכ ג"ערו יול ןהילע «sn ץיקתפ
 ןוכיקתיפ ולטו ואוב ןהל רמא יפלקל ןליטהו םילקש
 לכו יול ןב ךאדפ רבכ ל"א יול ודיב הלעש לכ
 pn השעא המו ל"א םילקש תשמח ודיב הלעש
 ולעש ךמצע עגה איירבחל ינת ביתמ איה םימשה
 — ולע ןיגרוסמו היה (D השעמ ל"א יול ןלוכ
 בוי 'גרת ףלקב בותכ ןטק ins ר"לב 'יפ ב"או
 הייחא]* .(ןומשרתי אקתיפב וקחויו רפסב G3 יט"
 דימת 'דהנס 'שוריב ןכו spes י"כ 'גרתב ג'ונב
 ר"רמבבו 4^ 'רהנס ילבבב ןינע ותואב לבא ת"יטב
 אקמיפ ע"יע תיטב 'גותב הברהו .ו"יתב ל"נה

wymןיקטיפ םרכ 'פ ר"שהשב ןכו יוועלל 'גרת  
 מ"ב ו"יתב בורלו .ןניקטיפ תדלל np 'פ ר"להק
 הנמזהד אקתיפ .'ע 'ודיק .עיקרמ אקתיפ לפנ ,ו"פ
 ,אקתפ ילת xy: םש .קסד יעב Uy וניבר "גו
 ת"האב ה"כ יקתפב אתיישוק ןיבתוכ ויה :2^ 'וירוה
 ^ ףוא ר"ע ה"סד ג"פ 'רוכיב 'ורי .אקספב ג'וגבו
 CUM + ז"כד א"פ 'טוס 'ורי ,אקתיפב הוה הנוי
 mb לש קתיפ ד'פ ר"דמב ,קתיפ דח בותכ ט"פ

benר"ב ,'וכו םהילע ובתכו ןיקתפ 'ע ואיבה ט"יפ  
 "יס ךתלעהב אמוחנת .ןיקתפ לכקמ םיאק א'צפ
 םיקטיפ ה"כ 'יס 'בדמב 'וחנתבו םיקתפ םיעבש ב"כ

"yש"מ  nט"כו א"י רצ ב'ח ןשיה 'וחנתב ב"שר  
"i pne 3^ ^b npn mnmםע הלוע ת"יטב  

 הלמה תביתכ םע הלוע ו"יתבו 'יברע הביתכ
 — [פ"לב

vo pnףדרנ 25  byומכ םימעפלו קספ  
(spalten, óffnen nnbהכלשה ןינע ר"אלבו  

(schleudern, werfenתבשב ק"פד 'מגב  .n^)תפסות ' 
naeהרומתב .(' תבש ברעמ הנגל םימ ןיקתופ (א'פס  

 ןיקתופ א'עס ב"י) ןיבואש DO PN 'מגב ק'פב
 ייטיג) וזחאש D^ 'פד ג"רב ,ןירוהט ןהו הו קמ ל

Coמגב ז"עב ק"פבו ' psהנוב  C" "Dהיקתפ  
"nומביד ג'רב .,יסרפ ' COאתינתמב יול 6 הקתפ , 

 (Ca» Pw גגה ןמ הלפנ 'מגב 'ופרט ולא 'פב
 רדגה qb המהבה ןיכילשמש b cin^ יקתפד
 6 חיי יועובש .,ה"כ ה"ר : ביפ ייתפפ) ןמכ 6 ץוחלו

 אריג היב קתפ ןכו .היב קתפ אלק לקש
(Cp: TERMדואמ ןוכנ ה"כ ה"יחא]*  

 ק תפ ן כו תולמ b^ ט"ק י"כבו ב'ה v5 ^a יפכ

abus (!ןיחתופ סישב צ"ר  mum .לישרהמה  *( ןוכנ ה"כ v33לבא ויופדו  vua5 .הנגל ימאו יזיפו ) תקרב גיונב. 
 הקד המהב ןיבנוגשכ 'יפו יבגג יקתפד an^ (ייש ףד יגנא US ץבוקב) "ילוחל הימגר ייכב לבא יבנג יבנג ג"ונב (*

 .הנח ^ ג"ונב (5 .(זזמר ,א"ח) קתפא עיייע (Cn רייפ ry יפסות קתפה (* .לתוכ ךרד ותוא ןיכילשמ הלילב



 שר ש"מ y nae) אבוה 'יפה אוחו (רחוסה ומכ
 ןושל אלא הזה ןושלה ps :םשו :ב'נ Ty םש

 .'וכו (ו «aU יומש 'אנש ןורתפ
 ,entkrüfiet השיחכ ןינע £2 ע"למ לינ) רֶתָּפ

(schwachץמשמ שחכ ירשבו  "onn)דיכ יטיק ) 
 pm חלשיו .םיטפ יוהמלמ ןרתפ (' ירשיבו 'גרת
 .ןוהשפנב אתונרתפ tn 'גרת (ו'ט (vp eU םשפנב
 643 יורי 'גרת (יכ 2" 763( הזר םא איה הנמשה
 ךוועה לעב תערש mas ןאכמ ב'א) — (' ןירתפא
 לע לאיזע ןב ןתנוהי לש םויה ארקנה 'גרתהש איה
 ילוח י"לב וז הלמ 'יפו .("ימלשורי 'גרת אוה הרותה

m0 כ י"לל ןויכ ה"יחא]* .(ןודבאו  
 — [אתונרתפ vm 2% , 9 םשהו .ע"ל אוהש ןוכנהו

 Absehrift) ע"ייע ןֶנָשְרַפ ןכו מ'למ) ןְנשְתַּפ
 הנשמ וחיי «r3 'גרת אדה אתיירוא

 רתפא) תדה בתכ ןגשתפ ומכ אוהו תאזה הרותה
^p) Cn;ךלמה םשב בתכנה בתכה ^3 אחסונ  

 ותחסונ והזו םינרתשחא דיב חלשנ ויפ לע םתחנו
 SUN רוביד םהינשו

nns *עוקבו הריבש ןינע — ע'לב ןכו מ'למ)  
 תוחנמ ,brechen) 200008088 םיקלחל

 'ורי jnmb .ה"ע םש ןתתפ . . nnb : םשו .ח"י
 םשהמ imme ומכ wm ןתיתפ .י"ד ז"פ 'וכרב

nmeא תפ ע"ייע :מ"י ק'ב : םשו .ה'ע 'וחנמ ' 
 :ה"ע ףדבו םשו תותיתפה :ח"י 'וחנמ ץובקהו

 Db y'"y snme ,אָתְתיִּפ — .םיתיתפ כ'ג

ur ^ו  

AES cut. 
panב ל"  Vw 

 ,H. res 0 סת |

wbרשפ ס"לב ומכ 55«(  'b3 (deutenןורחא  
 היב ןותירתפ ל"א CUP ןנח 'מגב 'ובותכד

 413 :ה"נ 'וכרבב ה"נכו ה"יחא]*

 (sm ויט ,אימ יישארב) הז מ"ל ב"א) -- יאה ילוכ = =
 ,(ותוא ןיא = =

ms 0ס"לבו ש"ע 'וכו םלשוריב ויה תומולח  
eyesןכו  &yinpר"להק  bs ^bההק  sineאימלח , 

 ןכו רושפ ינורמשה 'גרת Cn sn 'ישארכ הרותפ
 mnmnb: ומכ שרדנ ('ה 3272 ירמב) הָרותַפ קלב 'וחנתב
 .כ"פ ר"דמב "ייעו 'וכו היה תומולח sme הלחתב
 דועו :ז'צ יומבי רָתּפ .ב"ל דימת sie םשהו

ne ^bילוכ היב ותירתפ +: ז'ק 'ובותכ שוריפ ןינע  
 ץרית ומכ רתפית ,רתפ 'שוריב יוצמ nium יאה
 ,ב"רכ רתפ ד"ע m" 3'eb 'וכרב wv "y" ילבבב
 יאמד 'ורי "ייעו לאעמשי 'רכ רתפית .א"יד ז"פ םש
 ג"פ ז"ע 'ורי :ה"נד ר"פ ינש 'שעמ v" .ר"כד 77
 'ורי y^ לעפה by ארתיפ .ארתפ םשהו : ג"מד
 'ורי ,ד"ע ג"נד ה"פס ריזנ 'ורי ג"ע ו"בד ז"פס יאמד

 ד"פס 'וריע 'ורי ץובקהו ד"ע ב"לד א"פר 'ועובש
 : ו"טד ד"פ m 'ורי ןירתפ ןירת הל רתפ ,ב"כד

 אתיירתפ םשו ג"ע ט"מד ח'פ 'יטיג 'ורי .כ"ד ז"ם =

 — [איירתפ ל'צ
"v (auflsen "P5 =( "DB *ע"ייע ד"פס מ"ב  

 .דופס
 'שורי «Becher, «oco) ןיריטופ ומכ) אָרְהיִּפ * 5

 ,אייברבר איִיִרְתיִּפ ג"ע א"מד ב'פ ז'ע
 אשת יכ ןשיה 'וחנתב יתאצמ j£ patera ר"ל וא =

^Dוהמ 'א  psרהסה) איטמגרפ לש ןורתפ רהסה  
——— — —ÓÓÓM — 

 .ע"בשפהו יב jus עיייעו a םצ ע"ייעו )5  .ןינרתפ ps גונב )2903( 3753 (1

 .רסינמת ךרעב ינליכשי nmi רסבש ךרע ךורעל mous .רסבמ לּלזמו וידבכמ דבכמ
 י"כבו וידבכמ ןוכנל םשו םואיזומ שיטירבו atm ד"לו ינו Cw Y ייכב ןכ w^ 'פ תוא םתב הי"יחא]*

 ופכמ 'ב ו"ו י"כבו רפנ מ 'א 1 י"כבו , 3020 ןוכנל ב'הו ד"ל י"כבו םשו ,ןידבכמ ו"ו
 עשרל יונכ ונייהו רפוב ןינעמ רסבמ ל'זו בתכ ב'ה י"כמ הלאה םיזורחה איבהש המלש ןויגה לעבו
 דרי אל כ"חמבו כ'ע vow תא ההקה הדגה לעב רמא עשרב bm םינש ההקמש רסוכב וניצמש ומכ
 ע"ייעו ןירסבמד יזבו 'גרתו (ל י'ב א'ש) ולקי יזבו דבכא ידבכמ יכ 'גרתה לע ןויכ אוה יכ וניבר תנוכל

a3קוספ יפ לע רחשכ ןוכנ ורועישו  (bunי"כבו םיזורחה 'יל ר"ב י"כב  ^m wpךוע םלשג :קו  
 .[ה"עב י"רצ ךרע לחא ןעייסד אנמחר ךירב הפ

"e cs 
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 רפס

 ףפלשה ךורע
 דומלתב תורומחה תולמה לכ הנרוג רימעכ וצבקנ וב רשא ךורעה web wm אלה

 וב ארוקה ץורי ןעמל ביא BS" ררדסנו םישררפמו

 תאמ

 ל לאיחי וניבר ןב 155 0:08
 ימורד אתביתמ שאר

 יבר לודגה ;ןשלבהו האופרהו עבטה תמכחב pan םכחה ברהל

 ו הפ רכב

 :תופסוה Ey (א"צרה) האיציניוו suem (ז"לרה ךרעכ) ךורעה לש קושר ?cu לע דסזימ

 תורחא תולעמ םעו ןימוי יקיתע ךורעהמ די יבתכ העבש ce לע םינוקתו maya ,תוהנה
 .םיארוקה יניע הניזחת רשאכ תובר

 ויתרקחו ויתנזא

 ריעצה יכנא

 טּוהֶאק לארשי רירהומ מיאאב הדוהי ךונח
 .ו'צי לילגהו ןעכריקפניפו ןיידראווססֶארג ק"קב םינפלו קרָאידווענ ק"קב ר"'באו בר

TTיעל בוש וס  

 .ןעיוובופיקהל רשא תומכחה לש עימעדאקאהרזעב

 ו-2

aon qmm 
 NDJNB םהובא לש סופדכ
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nsi5 'תקיספ האוצ ל'זרדב nשרד .א"ק דצ  
 ט"יפר ר"קיו .ול רמאת האוצ (ל'נה היעשי) אצ

 .ןישותי הרבע האוצו האוצ ןירבעד חכשא

 -Klein הקד המהב pb לכל ץובק םש מ'למ) ןאצ
(vieh, Schafe513 ןאצ  eisernes Viehייע ' 

 הסינכה Cre m אימ) תומביב ז"פ הנמלאב )03
 גולמ ידבע ןה ולא לזרב ןאצ ידבעו גולמ ידבע ול
 ןה ולאו הל וריתוה וריתוה םאו הל ותמ ותמ םא
 emn וריתוה םא ול ותמ ותמ םא לזרב ןאצ ידבע
 'קב ןאצ 'ק ורבחל ןתנש לארשי רב ןוגכ 'יפ 25
 הצחמל ןיקלוח ויהי בלחהו רמצהו תודלווה לכו רניד
 םאו רתי jn onn jn םינש 'ג דע עיברלו שילשל
 אוהד רוסא ןתוירחאב בייח ןאצה הז לבקמה ותמ
 תסנכמש :אינודנ לכ לזרב ןאצ א"פ .(*יל רטנרגא

newהמשו הלעבל  nmmוילע םימדב  bsp 
 .םלשל בייח הלכ 'יפאו לזרב ןאצ ארקנו ןתוירחא
 לזרב ןאצ ןילבקמ «ps CU 272 ךשנ הזיא 'פב
 ןאצ ןילכקמ לבא תיביר אוהש ינפמ לארשימ
 (.טיפ p^ wm 'מגב לבוחה 'פב .םיוגה ןמ לזרב

DNיסכנב ורמא  "nne bbלזרב ןאצ יסכנב . 
 בתכ (יפ ףד יילייגא "2( תורוכבב ה"מגרו ה"יחא]*

5mורוכב) םיוגה ןמ לזרב ןאצ לכקמה ' (bs Cre 
 השק דובעש וילע רבעשל המהב הינימ לבקמד
 הימד ותחפי םא וילע לארשי לביקש ןוגכ לזרבכ
 וישכע התוא ןימשש המכ יוגל םלשיש תומת וא
 .ל"גה מ"בל מ"טשב םינוש םישוריפ 'ייעו ש"ע 'וכו
 petam 'ומבי ma pP מ"ב 'וריב ה'כו

 אבי אתיב א"פלאהמ רשע הנומשה תוא אוה צ *
 תויתוא םוקמב םג ,'שו 'ס 'ז תויתוא םוקמב

 nm תולמב הלוע 'ט תוא םע .הרצצכ ע"יע טס
 .רהצט ,יקדצט ע"ייע יסרפ לש =- תואל

vp NSמ"למ אצי  (erausgehenודיקב ק"פב ". 

 אוה ךמעמ "sx ר"ת (א'עס 27D עצרנה 'מגב
 אוה םא '' ןועמש ר"א GUD ה"כ p ומע וינבו
 וינב תונוזמב בייח וברש ןאכמ ןירכמנ וינב רכמנ
 יאיכ תומש) ומע ותשא האציו אוה השא לעב םאו

DW (5 03בייחתנש ןאכמ תרכמנ ותשא רכמנ אוה  
 [תבשד p'b ישורי] .'וכו אכירצו ותשא תונוזמב
 6 תארקנ תבש לש האצוהש pini (:ב'ד eb) שיר)
 לוק וריבעיו השמ וציו O )15 תומש) 'אנש הכאלמ
 הכאלמ דוע ושעי לא השאו שיא רמאל הנחמב
 תבש כ"ג "עו ה"יחא]* .שרקה תמורתל
 'ורימ- ןויצו יאממ ה"ד DU 'פסותו ב"ער ו'צ ילבב

^bלכו .יתמלשה ינאו י"כב 'ילו ע"פדב  qua 
 וניברו יתכראה יכ ש'ע אצי 'עב ומוקמ רקוע

 — [תויתוא יתש לעב שרשב זחא וכרדכ

CRY *יירכ) יאצ מ"לב ןכו ם"לב אאצ ןמ ינוניב)  
pop (C? (025סואמו האצ  schmutzig, 

"US (unsauberןוהינמ : ח"מד א"יפס 'ומורת  psy 
 וכפה) ןיאצ ןינאמ ג"ע ד"סד א'פ muyn 'שורי
 ךירצ] (qe הינאמ ה"פס "cp (ןייקנ ןינאמ
 ייעשי) אצ שרד ןכו 053 אָאַצ לעפהו .[ןיאצ 'מול
 .והלבנ והאצ דע א"יד ט"פ תבש 'שורי (גיכ ,יל
 מ"לבו | .ב"י ,'ל ;'ז sn ילשמ nn sas םשהו

 .סישה ןוילג יייע שמוחב י"שריפב םג ויתונב b^ םירכמג ימ וי תוכנ בו 123 רכמנ אוה םא 2773 s) רייא 27533 (?

 ןאצ םדא לבקמ היפ מיב 'תפסותבכ אוהו cosy מייבל םיטשב אבוה ד"בארה 'יפ הזל בורק (+ .הייורק ג"ונב (* .ןועמש
 תויושע ןה ירה ל"או ןאצ האמ וינפל ויה לזרב ןאצ והזיאו ןתוירחאב בייח ותמ םאו ולש ןיזיגהו תודלווהו ותשאמ לזרב

 .יוכו בהז לש האמב ךילע

VII. B. 



 mbyb םתיבא אלו ('"םכתא ארבאש םכנוצר
2mונוצרו ,ןותיבצ אלו ['שורי] 'גרת | "כ 08  

 יבצו .("('שורי) 'גרת (יכ .א" ילשמ) ךרד ימימת
 שי «vy ("ןוהתחרוא ב pem ןיליאב

unsםילודג הנויבצל היחו הנויבצל המהב ןנויבצל  
 pp לכ ןכו םינטק תויהל םינטק םילודג תויהל

mW» qeי"כב םג 'ילו ו"ופדב קר ה"כ  
 י"שר 'יפ י"פע אוה קיתעמ הזיא תפסוהש ל"נו
 םיכסמ (ל"נה "n ןתעדל ןינעב י"שריפו .ש"ע ה"רב
 ואיבה 'ילוחב 'ופסותו ןנויבצל ןינעב ה"מגר 'יפ םע
 אָנִיִבַצ 0/53 ןויבצ 'יפו ,ש"ע ךורעה "פ א"עב תצק

penובותכב שרדנ )5 יויכ 'קזחי) יבצ .קשחו ' -N^p 
 ןיא הב ינויבצ ןיאש םייח היתמ הב ינויבצש ץרא
 שרדנ m2") ייעשי) יבצ ,'ג בצ ע"ייע םייח היתמ
 CM ,'ז בי אבצ .ונויבצ ןישועל ivo הליגמב
 אלא וניא םדא לש ונויבצ לכו י"פ ר"בב שרדנ
 ע'ייע י"פס pw G'pnn יר בויא יקלי 'ייע) ץראה לע
 א"פ ר'משב Cn (wu ,'ד יא י"הר) הבבצה .יפוקרפ
 תואכצה יהָלא ה"כפ םש ,ה"בקה לש ונויבצ השעש
 . . . ויתוירכב ונויבצ השוע אוהש יו ,ביי עשוה)
 :יתעבשה 'פ ר"שהש .ויכאלמב ונויבצ השוע אוחש

 ינויבצ ושעש תובא ולא ('ה ,'ג ש"הש) תואבצב
 רומזמ שיר ט"וש B" .םב ינויבצ יתישעו םלועב
 ןיאו ןתונ התאש ןויבצב Te תא ןתת לא 25
 לש ונויבצ עיגה אמש א"יפ YT qno התא
 ילשמ 'גרת 'ייע דועו .ומלוע תא שדחל ה"בקה
 '. ם"לב םשה my 2^ ,א"ל ;ז"כ .'א ,א"י ;ב"ל ,"י

aixקיול 'ורי 'גרתב ןכו אתובצ ' mיתייאו ו"ט  
 ,אתתא תובצ 'ה ,ד"כ יישארבל י"רתבו ,ובצ אלב

vובצו . . . הישפנ ובצב .ז"פ 'ייעו ב"עס ו'פ  
 / לאינד 'ייע אָבָא מ"לב ומכ אבצ לעפהו .היתיב
 ימנ תבש יבצ ירמד : ה"ס 'רהנס האלהו ב'כ .ר"י
 ^m 'יפ NY ךורעב ןושאר 'יפ יפכו .יבצ ירמד

 -- [תראפתו יפוי b" יבצ מ"למ ןויבצ ןינע ל"נה

 ,Ausschwitzung עיז ee ע"לב ייפ ביִצ — בצ
 עגונה Cp יילוח) בטורהו רועה 'פב 6%

 א"יו רועה ןמ אצויה ןמושה 'יפ ונממ אצויה ביצב
 עגנו רשב תיזכ וילע ראשנו רועה טישפה םא

 (ביצ =) בצ — NY" 1 ב

"NY 1מ'למ)  v2ומצע םקע  (sich windenפב ' 
 הייזח 5^6 ry ץמוחה 'מגב ןידימעמ ןיא

^b הידהל') nw) osx sp omms איווח אוההל 
 ,(תואחטונב בותכ רצ ב'א) — אבו שמשממ היה
 לכב י"כמ ^31 יונש איבה אל סיד לעבו ה"יחא]*
 יכ ל"נה ע"למ אוה יכ רקיע wm "ג ל"נ תאז

 -- [ומצע תמיקעב ךליל שחנה ךוד

 ץמוחה 'גב umwickeln) ינוניבב רוצ לעפמ) ראָצ 2
vy)היראצ אבוכב ארמח היל שפ 65  

 ג"סב (תואחסונב בותכ יהנורצו ב"'א) — C אקנרפב

 6 היראצד ןאמ יאה C15 'והנמ) 'בר ץמוקה 'פד
 "5 .ימד ירשד ןאמכ ידימ אלו דבע אל הימילגל
 ורבחו ףנכה לפיקו דואמ הכורא ותילט התיהש
 הירייצד ג'עא ט"מ םולכ השע אל תיציצ וב םשו
 תיציצה יוהד ןאמכ בישחו ימד ירשד ןאמכ ורשקש
 אלמכ ףנכה ףוסב וחינהל ךירצ אוהו ףנכה עצמאב
 תותמחה לכ דיס vob יילכ) ימנ ןנתו לדוג רשק
 תורוהט ןררצד ג'עא ;ומר איצומכ וערקנש תורורצה
 ןיררוצ ןהש ןייברע ל ym ןיירשד ןאמכ בישחד
 ,ותוא ןירפות ןיאו שדח אוהשכ הליחתכל ןתוא
 n" ןמ ןאצ ומכ הלעת עצמאבש wn) תאו

my (n nםלכ םיפלאו  Cתירש לכ [םגו] תיראש  
 יב'מ יישארב) מ"ל ב"א) (5(חיל 30 'א (vmm לארשי

 .(ופסכ רורצ (ה'ל

 עילב ןכו yen ןינע w3v בל'מ  b^ לעפמ) בצ
 ,Wille, Lust ןויִבַצ cwm s2y ס'לבו —

Verlangen(.א"י) "רב ק"פד 'מגב (םינפב 'ייע דועו  

 ינמיס ל"צ] (םד תזוחא) 'מגב תופרט ולא 'פבו
 Mc תישארב השעמ לכ (Co "^ n [המהב
 ןתמוקל, 'יפ ('וארבנ ןנויבצל [וארבנ ןתעדל] וארבנ
 ןתעדל לדגל ןיכירצש םינטק אלו םיאלמ םילודנ
 םראותל וארכנ ןנויבצל תוקוניתה תעדב אלו וארבנ
 .("ןנויבצל 'יפו (א ,יב יישארב) 'אנש ןתויפיב 'ולכ
 ומע ארבנ ןמז רחאל תויהל דיתעש המ 52, א"פ
 | הלחת ארבנ שארה םדא ןיב המהב ןיב תארבנשכו
 וארבנ כ'חאו שארב םינרקה ויה שארה ארבנשכו
 ןהל לאש ה"בקה ןנויבצל ןתמוקל ונייה תוסרפה

 ימ .י"כבו היירצר inii (5 .אקנורפ עייייע אקנארפ םג nos ייפב (5  .אירהל םינורחא ע"פדבו ייל (owl ר"פרב ה"כ
 ה"רב כ''ג הייכ (* .םש n'y יישרל סחוימה ייפב שורד יייעו (* .םש י"שריפב היכו (* .יאה תואו א"פדב )* ,הירייצ זיעב
 קתעוה 2/9 )9 .י"שרבו י"עב היכו ןוכנ ה'כו ן ת מ ו ק ב 'ילוחב ה"מגר cip הירב omes ייפבו יילוחבו םיש י'כב לבא
 ןתערל : my םשו (ביעס זיטש ףד ןילוחל יילייגנא י"כ ץבוקב) nos ייפמ קתעוה כייע (? .הירל (אנליוו (px ח"ר ייפמ
 ךורעהב 'יאש ומכ ייא י" רתב יכ יירבדמ ןויצ רחא ומילשהלו ןאכמ קוחמל שיש לינ / .כ"ע וארבנ ןתעד ללכב וארבנ

 axes יגרתב ייל ('' .ילשממ ןויצ רחא ישורי תלמ noxa ייל שיק י"כבו יקנוא 'גרתב אלו
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 — wn 'עב 'ייע הב ןל תיל (*יביצ היב ארש
 תואיצמ ולאו 'פ מ"ב לש וז ארמימ b אל ב'א)
 היה םשו שרח עב (: b"" יילוח יייע y" ב"עס טיכ)

 תואחסונמ טמשנו םש השריפ ילואו השרפל יואר
 תוינעת רדס 'פב .(' mec סדה ןוגכ b C" (ונלש
 יינע לגעמה ינוחל ול רטמאש השעמ 'מגב ולאה

 nns אמילגו mens דחא יביצ ארד אתא יכ (:ג'כ

 יאה 6ה'ק "לח) (*רש בה לכ פד ג'רב ,היפתכ
 אוה אתייבצ םושמ אבצחד אמופמ אימ ירשד
 ה"יחא]* .(שקו ןימסק 'יפ ב"א) -- )3^5
 ימושרה פ"למ אוהו 'ד בש ע"ייע אביש ומכ אביצ

 — [תבצ ע"ייעו א"י ףש ע"ייע דועו

 D" ר"ב Schaar, Macht) ליח p^ מ"למ) אָבְצ *
 הכז DN CU דיי ;'א )0 ביא אבצ שרד

 ר"שהש .ה"שע 'וכו וילע אבצ ואל םאו ול אבצ

 תואבצב ץראבו םימשב ןעיבשה : יתעבשה 'פ

 תואבצ יתשב nbn לש אבצבו הלעמ לש אבצב |
 — 'וכו ה"בקה הנימ םיאבצ הברה םש ר"ב ז"לב רועו

 .'ג בצ ע"ייע יבצ ןמ ץובקהו

 ק"ב "ורי anschwellen) חופנ ונינע מ"למ הָבְצ .

 ח"פ האיפ 'שורי לעיפ , תבצ : ו"ד ח"פר
 תא הכצמה ד"פ האיפ 'תפסות ,אנבצמה : א"כד

 םש ,הבצנו .כ'ד ה'פר 'מוס 'שורי לעפנ .וסירכ
 .תיבצנו

ein דח jb! $$ pm תבכרומ noo אוה) דָחְבַצ 
Ty אלה (Bischen, ein Fáserchen, etwas 

 ריעז y" אלה 'גרת ^O יטיכ ?ye ריעזמ טעמ
 W^ ע"פדו י"כ לכב יכ עד ה"יחא]* .דחביצ
 ,'ה ye 'גרתבו ל"נה 'גרתב ה"כו ש"ירב רחביצ
 רתכ 'גרתו בל ,א"נ "ימרי :ד"כ ,ז"מ m5 ," ;ח"י
 y 'וריבו רחבצ יל ןיתמא ('כ יו"ל (nm ריעז יל

vג"מד  piv T'yרחבצ  ^bרתכ  Tyrיפדבו  
 ת"לדב an" .רקיעו ("דחבצ (םימעפ 'ב) 'טארק
 יורי ('ימעפ 'ב) Yy ר"כד ה"פ יאמד 'וריב 'יאדכו
 'ינעת 'ורי .ג"סד ה"פ 'ציב ^ ,א"ער ה"נד ה"פ 'כוס
 ישורי ('ימעפ 'ג) ג"ע ו'סד ג'פר םשו : ו"סד ב"פס

"myד"ע ב"יד ב"יפ , ^vלבא ד"ע ל"ד ו"פ 'ובותכ  
"vàוכרב 'ורי ,ד"עס ו'ד ד"פ תבש ' w'bבער ג'ד  

- 

 .האמט הלבנ רשבמ אצויה םימכ אוהש רירב םדא

 בס ע"יע ביס N^ א"פר ןיצקוע 'פסותבו ה"יחא|*

 !E^ א"מ ח"יפ 'ולהאמ i'm "b וניבר קיתעה םשו
 — [תנצ ע"ייע אתבצ ומכ ביצ

 ל"צ] (שירב) Gazelle, Hirseh 5/55 *2y) —( בצ

 ץראב יבצ יתתנו +*"ק) 'ובותכד ארמג [ףוסב
 םייח .היתמ הב ינויבצש pow ('כ 2 יקזחי) םייח
 לילקד אכלמ ךלע אניתיימ רמאק יכה אמלידו
 Cn ,יב (vn הדשה תוליאב וא תואבצכ .(' איבטמ
 העובשה תא םיומשמ םתא DW ה"בקה ןהל רמא
 תואבצכ (*םושב תא ריתא ינא ואל םאו בטומ
 הזו ה"יחא]* Ge 'בותכ) הדשה תוליאכ וא
 ךפיה ךורעבו יבצ יתתנו לש שרדל םדוק שרדה

ammיתתנו הנושאר קיתעה הנוכב וניבר ילואו  
 לש איבט 'למ יבצ שרפל ותמגמ רקיע יכ יבצ
 | לכ ללוכ ותויהב o m השע ןוכנ אל ןכ ןעי 'ימרא
 יבצ ןינעב תושרד דועו .'א בצ y fa ךרעה

"yב"פ 'ישודיק : ט'נ 'ילוח .ב"יק + ז"ק 'ובותכב  : 
vpב"פ 'יטיג יורי .ידוד חרב 'פ ר"שהש ב'לפ  

 םיאבצ ץובקה qup ע"ייע יבצה ןרק לע ובתכ : ד"מד
 'ורוכב .םייבצ .ח"כק תבש בוצה y'"y א'לפ ר'ב
 םיאבצ תורוע ג"פ 'ורוכב 'פסות .םיאבצ רשב : ט"כ

 ע"ייע .ב"לק .'פ  :ט'ע bp eux" מ"לכ הבקנלו
 = [יוכ

 Sünfte הלעמלמ הרוקמ הלגעל ראות מ'למ 39
"ye" ןצחב ךינב ואיבהו (yx un 5m 

 " sהתלג בצהו ןיביצב ךנב תי ןותייו 'גרת (ב'כ
 םוח) התלעה  osiאתכלמו 'גרת יח  n2m.איביצ

 ל'צ יכיצ ןוהיו 'ה ,'ז 'דמבל 'א י"רתבו ה"יחא]*
 ןינעבו יִביִצ  ^b,יפקסא ע"ייע אוקמ לש בצ

 איבה א"מ ח"יפ 'ולהאב ג"הרו — ש"מו יתספקס
 'יפו .ד"כק 'ילוחמ ןויצה םע הלאה םימוגרתה ינש

— [53b ע"ייע ביס mmm s? 

 פיר ?nx ירקיו) Faser) ע"ייע ביס ומכ ביִצ =) 3€
 ןיטירפסאל ולאו תונועלו ןיביצל וליא 060^

 םיטוח b" ב"או -- 6 תונוע לש ןיביצ (*ןיביצ
 Quam ןכו םיקד

 Holz אביצ ם"לב %;= פ"למ אָביִצ ,ביצ ₪ בצ
 | לבא Gewürzholz) םימשב יצע טרפבו 87

 .ןטירפסא y^"y(3  .םכרשב תא ריתמ גיונב (? .שייע אוה ומצע ינפב שורדו אמלידו ייל ונינפל (my איבט יכ ג"ונב )!
 .ןטירפסא (yy 'וכו moy לש םוביצ םהל ןיא ירמא pas ןוטילפסיאל ולאו תונועל םוביצה ולא ג"ונב (* .ןיבוצ ריפדב (+

 .ןאכ שרופמ יביצ לבא שרח יעב אבוה רמאמה שיר יכ וניבר nis (* .איביצ *) xax «pop יילוחב היימגר ייפב (5
 (Un ךרא עייייע )!! .תבצ עיייע ץובקה אוהו ('% ,רצחה ס"טב ו"ופרב ) .ןילבת איביצ ייפ (טייש דצ יקילייגנא ייכ

 .ןוכנ ל"צו ^b ט ב ייא הלעמלמ ^w הרושב םשו (:הייפר
1* 
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 'גרת ב"א) — 6'הכוזה אוה ןובשחה תא םילשמש
 qm ןינעמ bu אסיפ עבצ ('ז ,'ג רחסא) רופ ליפה
 ט"כ ,'ג ;'ז ,'ב 'תפאב ינש 'גרת 'ייעו ה"יחא]*
 ^| 'יפכו ועבצאב זחא b^ אעבצ ןמ הנבנ אוהו
 ע"ייעו ןיעבוצ תערה ייקנש םוקמ : ב'כ 'גינחב ןנחוי

 c ןהעיבצ תיכ
eintauchen, 5 ע"לבו עבט שרשל ברקו Y2Y 

(fürbenא'ס יג" הלרעד ןורחא 'פב ) דגב 
 («QU תיעיבשב ז"פב .קלדי now יפילקב ועכצש
 [ג'פ] ףוסב .הצוקו םיטס meo ('ןיעבצ ןיממ
 (' סיטסא תועובצ וידי ויהש ימ ףא 6 ד"כ) 'ליגמד
 (ביכ )3^ תומש) םדב םתלבטו .ויפכ תא אשי אל
 [תא] ןהכה לבטו ןכו C אמדב ןועבצתו C9 י"רת
 תא לטונ .היה 'פד o3 ,(' :'ד "8p ועבצא

 ןישורפל ןימודה ןיעובצה ןמ אלא +:ב'כ הטוס) התחנמ |
 תארוה רקיע ה"יחא]* .םינפל ןירחוש ןישבול 'ולכ
 v^ מ'דןווג ול שיש םימב הליבט ןינע עבט ומכ עבצ
 'ינעת 'ורי ,'וכו אתליתפ עבצ ד"ע ד"ד ב'פ תבש
 .ג'ע תבש ,אמטקב היתסיפ עבצ הוה ג'ע ט"סד ד"פס

dryז"לד ז'פר 'יעיבש 'שורי : םשו : v'5ו"צפ  
 העיבצ ןינע דועו ,ב"פ ר"דמב neon הבוט 'פ ר"להק

^m qmaותיעבצ יכיה :ב"מ  nbורי ' p'2ט'פר  
 היתעבצ . . . םכוא ועבצו קמוס היעביצ ר'ע ו'ד
 רמצ א"יפס ק"ב'תפסות .םכוא היתעבצ . . . קמוס
 .האלהו 'כ ביי ,'ד לאינד עַּבָמִצא לעפ תא .עובצ
 ג"מ vo תואוקמ pax םשהו .ח'נ 3^ 'קיו 'גרת
 Cp ייעיבש ץובקחו הפמ ע"ייע ב"פ ר"דמב עבצהימ

 yy היעביצ n'y תבש אָעְבְצ ס'לבו ךורעב ליעל
nosא ', "vלש אמיזו ד"ע ט"כד ג'פר "חספ  

 . . םדאל ןיעבצ :ז"לד ז"פר ייעיבש av .ןיעבצ
 :ב"מ תוחנמ העיבצ טשפומה םשהו .המהבל ןיעבצ

"vורי : ז'לד ז"פר 'יעיבש ' rb nivג'ע י"ד , 
 | ראותהו  Fürber ares y/53 yay:א" תבש ?4"

 , םיִעָּבַצ ץובקהו : 'ק ק"ב in ו"פ :ג"ד א"פ תבש
 my ימלשויי :םשו .ב"מ םיחספ ןיִעָּבַצ
 ג"ע 'י ףד 'ז קרפ תבש ימלשורי 2553 ט"פס
 : ב"נ "יטיג Ny2X ס"לבו ה"פר "יעיבש 'תפסות
 קרו עבצ ומכ b" ןועבצ דועו -- אָעֶּבַצ םומע
 .ר'כ w/ ב"של .'ל n "puo 'גרת "ייע ץובקב

^vכ"ד ז"פר האיפ  vyו"פ "יאלכ 'ורי ('ימעפ 'ב)  
 'וריע "שורי ד"ער ח"נד ב'פס הלח 'ורי ,ג'ע ל"ד

mesב) : כ"ד 35 'דהנס ^« .(םימעפ 'ב) .ה"כד ' 
 דצ חלשב יהיו 2/57 'תקיספבו ש"ירב 'יא ('ימעפ
 רעבאב 'חה ש"מ ש"ייע רחבצ ל"צו רחצצ ס"טב .נ'צ

mimליעל רומאכ איה הלמה  jbתעדכ דח ביצ  
 — (יוועלל ר"תמעל תופסוהב רעשיילפ 'ה

 -dar עבצ Dy ףדרנו הטשוה ןינע מ'למ) טַבַצ
"Yun (Geichen, anfassenתיב שרופמ : ב"כ  

 הטיבצה תיב טשפומה םשהו .וטבצש םוקמ הטיבצה
 ^55 ,הטבצה ג"ונבו ס"ש י"כה 'יגכ :ב"כ :'ב 'גינח
 ה"כו העיבצה תיב ש"רבו ותטיבצ תיב 'חו ז"מ ה"כפ
 | .ש"מו העיבצ תיב ע"ייעו ג"פס ב'ב ^55 'תפסותב

 Hyüne) 6:> ע"לב ןכו מ"למ עּובְצ — עבצ
 SDN 'עב 'ייע (' ז"ט "p אפא הז עובצ

 הזה עובצה unb 'ר םשב אנוה 'ר (ז'פס) ז"ם ר"בב
 ןינועבצ ינימ n'ow וב שי אוה ןבול לש הפיטמ
 פ"ר 'וחנתב ה"יחא|]* .המחה «nw ןינמכ

 ק"ב ם'במרהל מ"יפב סווט לע הז רמאנ עירזת
 (4v םלדרב ע"ייעו עבצלא p" סלדרב שרופמ

CYepב"ד א"פס ק"ב 'ורי  (yרכז עובצ , "vתבש  
 םוקמה םש nw -- רכזה עובצ :ג"ד א"'פ
 א"פ "רוכיב י"מ .ר'פ הלח (םיִעַּבְצ מ"לב) םיעובצ
 ,ד"צפ ר'ב אייעבצ לדנמ Uyix& ר"אלבו — 35

vp"אייעבצד אלדגמ עלב 'פ ר'כיאבו ז"יפ ] -- 

 p Ny2x" .עבצא םשהמ rzxn ליעסהב) עַבַצ
 die Finger vorstrecken) תועבצא איצוה

 ןמזב (C2 דימתד 'מגבו .C221 א'ט) 'מויב 'ב 'פב
 sin ועיבצה ןהל רמוא הנוממה ןיווש םינש ןהש
 טילד ביפ וי ימלשורי .ןינמל םכיתועבצא ואיצוה

wb 07היה ךכו (*םכיתועבצא ואיצוה ועיבצה  
 6. ואילוכ ןימכ ןידמועו םינהכה ןיפיקמ רבדה
 ןובשח 'מוא היה (*'ע וא o בושחנ רמוא לודגהו
 לטונ כ'חאו אב הנוממהו םינהכה היהשמ רתוי
 סייפ ונממש ןיעדויו ןהמ דחא לש ושארמ תפנצמ
 רחאו ןיידע ןובשחה yov mn אל הנוממהו ליחתמ
 רמוא אוהו ןובשחה ול ןיעידומ תפנצמה לטנש
 ג'ע א"ל ז'פ 'ובותכ 'ורי ,ווה ןינועבצ .ה"ס תבש | תועבצאה לכ ךלוהו (nae םכיתועבצא ואיצוה ןהל

 םוקמבו לארשי תא תונמל רוסאש ןיפוגה אל לבא .ז"נ תוכרב ,ןינועבצ ידגב ז"פ 'ובותכ 'תפסות

ys (!ז"ט ליצו .ט"ק סייטב 'יא הלעמלמ 'א הרוש טיר ,א"ח אפא . *) ייפ איבה ןכו m('נליוו ס"שב) .ג'יכ רצ ימויל  

 קתעוה וירבד בור )5 ."ל ר"פדב (+ .ראילכוכ עיפדבו היר ייפב היכו ט"ק י"כב ה"כ (5 gis איצוה ami 'וריה הז

 .ןושמטתו ג"ונב (5 ע"ייע סיטס ג"ונב (' .ןיעבוצה ג"ונב )5 ,ל"נה ימויל ח"ר ייפ ךוחט

 מ



5 nas - y2s 

 vy + ט"ע ק"ב b 'טוס ivp :ז'ס : ט'מ 'ובותכ
^v a5תבש 'ורי : ו'גד ה"פ ינש 'שעמ  m^ Ye 

"Vה"מד ג"פס 'יטיג 'ורי : א"כד ח"פ האיפ 'ורי . 
ounאיירוביצ ץובקה ] — 

mmm *ר"למ)  (Speisen, cibariaיתבר 'תקיספ  
 ינימ (iom BUD םירברב ראובמ ז"טפ

 .איירברב : ח"נ €T כ"רד 'קיספבו היירביצ

 Gebund מ"למ הכירכ אָתְבִצ וניבר תעדל) תבצ
 (Holz = Faser) ביפ = ביצ ומכ אוה ד"עפלו

 טילק תבש) ןיננסמ 'מגב ןילות רמוא רזעילא 'ר 'פב
 ('אתניזוכד אמופא אתבצ שניא puni אל (ביעס
 תופרט ולא 'פד ג'פב .תרמשמכ יזחמד םושמ
 אתבצב אוכיש שיניא יפשיל אל (ז'ס יילוח)
 ךומ b^ 'וכו אתבצל אנממ שירפ אמליד אתרואב

vunהמודכו  a5ז"עד ג"סב  muy)ביערו איעס ) 
conילבחב ('יטייחד יאמראד ילוקידו אתלה  

 ןנשיימ אנתיכד 6 ן ב גג מ אתבצר ןחידמ ('ירצד
 5" ה"יחא]* ,ול המודכו לקד לש ףול א"יו

m^תבשב  w'bpאמופב אתבצ קדהמ אל ב"עס  
 המודכו wn ךומ אזוכד אמופב אתבצ b^ אזוכד
 ייבוריע) תוכורכ וא םיתכצ ןאצמ ןושלמ אוהו ול

aw Ceירה כ"ע ול .המודכו לקד לש ףול  
 ייבוריעמ px קר וישוריפ ינש קיתעה וניברש
 מ"למ ושריפ םשו 'ג תבצ דחוימ 'עב איבה ל"נה
 .ןכל םירמעו הדוגא םיתבצ תירבעה הלמה ןינעו

ns ^bרחאו .ךומ אתבצ וניברו  ^bררגנ ח'ר  
 ע'ייע) ףול b" םאו 'וכו ףול "s א"פב כ'ג וניבר
 ןושאר b pi^ שרפה ןיא זא אוה הכירכ ןינע (ףל

Ce pmל"צש הנמאנ יתעד ןכל ינש  mbאוהו  
 'ולהאב vns תעד הזו ביס = ביצ ומכ (o9 ע"לב
 אתבצ b yx" ד"א ביסב לגמה ל'זו א"'מ ח'יפ
 ד"עפלו וירבד קיתעהש בס ע"ייעו 'וכו ףיל תימראב
 ,ןורחאה כצ 'עב 'טושרה פ"למו רקיעה אוה א"י ייפ
 אתזוכד אמופב אתאבצ "יא ל'נה תבשב ס"ש י"כבו
 אתיבחד תייניצ ש"פדבו ש"ארבו ף"ירבו ג"הב ה"כו

 הזו אתייניכ שבתשמו אתייניצ היגה ל"שרהמהו
 אתבצ רחא Cn ןויצ ילב) א"פדב ב"ר ףיסוהש המ
 ונלש 'חסונב s^ 'ילוחבו .אוה תועטו אתייניכ
 ךרד ותוא ןינגסמש יביצ י"שריפו אתייבצב ץובקה
 'ילויגנא a" ץבוקב) ה"מגר 'יפבו y'« םישקו םיצע

 ביצ jb ץובקה כ'ג אוהו ,איביצ קתעוה (חייש ףר
 «vw אוהו .'ל דימתו bon ז"עד snis ןינע ןכו

 כ"פ יתבר 'תקיספ ןינועבצ יניִמ "יו ג'יפ ר"דמב
 — [םינועבצ העברא

 "ילכה לכב (תועבצאה תזיחא b Ny'3Y^ — עבצ
 םהל ps .שדוקה ילכ v יילכב ה"כ 'פב

 תיב 'עב y" העיבצה mai ןהל pem pm םיירוחא
 ותעיבצ ma ח'מ ow 'ילכ הייחא]* .עבצ
 ג"פר Db ןכו העיבצה ma 'וריב א"מ ve 'גינח

 הר me העד

"b D'b3) Np2Y *עבצא  "^n (Fingerארקיול  
 אריתי אעביצ א"י ,ד"י "ירבדלו ג'י א"

"Bעבצא ע"ייע .(.א'ס יילוח) הריתי עבצא ומכ . 

 שירבו C דיפ הלח mos (םוקמ םש) םיִעְובְצ
 ואיבה םיעובצ רה ישנא QUO א'פ  םירוכיב
 .(' םוקמ 'יפ תרצעל emp םהירוכיב

 רבצ 6 2/201( ול ואיצוה 'פב (ואג66מ ט'למ) 33€
 C ח"כ) דימתב ק"פב .םילחג ג"ע תרטקה תא

 ימגב תוגג לכ 'פב .הפצרה ג"ע םילחגה תא רבצ
 רוביצ חילשו הלודגב רוכיצ לודג 6 ביצ 'וריע) ג
 ^ בימ) הז מ"ל ב'א) — ןתבוח ידי ןיאצוי הנטקב

(nםירכצ ינש ) היעשי) הללוס הילע ךפשי אלו 
 ה"יחא]*  .אתילומ noy רבצי אלו 'גרת יל יזיל
 qun mb ךייש לבא ומצע ינפב 'ע אוה ע"פדב
 mt לצא הז וא הז לע הז ץובקו הפיפא ונינעו
 ,המודכו םישנאו רפע תוריפ תפיסא לע רמאנו
 pen .תוריפ וכותל רבצ ד"ע ג'יד ג'פר ב'ב "ורי
 .ח"ל mo לעַפַה .רָבָציִל ןייוארש תוריפ לעפ ה

pe^רָבּוצ —( "3$ םשהו .ורפע רבצוה ב'עו ) 
 השמ ינפו) רבוצ ןייושעב : ג"לד א'פר 'יעיבש 'ורי
 רבצ .ז"ד ד"פס תבש y" ,(הבוצח = הבוצ סרג
 הבו תור mb .ע"ייע רוופ .ומכ sim תורוק לש
 'יחספ רובצ ומכ אוהו 'וכו דחאה רבצה תא רבכ
 'יחספ ןירובצ םיברב +םירובצ) 3/53 ומכ בורבו ."
 ינש :םש .ץמח לש דחאוהצמ לש pou b :'ש
 האיפ 'ורי םיתיז ירובצ ינש ח"מ Ye .האיפְןירוביצ

YDאל ג'ע ט'יד  mosםיתיז אה ןירוביצ אלא  
 .תועמ ירובצ . . תוריפ ירובצ ב'עס ד"כ מ"ב .אל
 תריבצש ג"מ ip 'ולהא nyoy טשפומה םשהו
 WmPu םישנא תפיסאו .(תרובצמ ND תומצעה

wayארוביצ  "epח 'וכרב ',  ipwד"ל ,א'ל  : 
 ,ה"כ 48^ :" "נעת :בי'צ 'ךריע ;ח"י הי :"ח ו

y" )'ג"ונב (% .יטיחד יאמראד אתאלחו אלוקר ג"ונבו ס"ש י"כב היכו (5  .םייונישה ג"שו זוכ ע"ייע (5  .יא עבצ  

ownןבגנל גיוונבו ייל יירחא עיפדבו ס"ש י"כב ה"כו ר"פדב ה"כ )5 . 
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  pnmoתא  ve'פד ג'סב ,ותבוטב אלש תכצב =
 רידמה « Cry cimהיילקו אתבצב היל ליקשו

 ןניתיימ 6וינ ייטיג ןיקזינה 'פד הדגהב .6 ארור גב
 הרשעב 'פב .היל ןנילטקו ןוקרדל ןנילקשו אתבצ
 'מגב וגהנש םוקמ 'פבו vb) היפ תוב) תורמאמ
 רמוא הדוהי 'ר Cv» ^ne | קילדהל וגהנש םוקמ
 .ןישפותש אוה ילכ 'יפ היושע תבצב (' תבצה ףא
 לאעמ שי ןושל לבו ןימחה תוכתמ ילכ לכ וב
 ,אהתבצ 'גרת )5 5 553 היחקכלמ Ci תבל כ
 1b ;ח"ל ,ה"כ תומש 'גרתב 'ייע m הייחא]*
 י'כב ןיתבלכ והזו 2% ע"לבו ט"מ 'ז א'מל :ג'כ

xaונינפל "יא ל"נה 'יחספבו ל"נה  &n2vאתכצב  
 'תפסות 'ייעו דבע ןאמ אתיימק אתבצו ריבעתמ
 תופסותה ^3 'ייעו א"פס 'גיגח 'תפסות 'וריע ףוס
 לש תבצ :ר"ק 'וריעב ה"נכו .תוליעמ ה'ר i 'גינח
 ץוכקהו לזרב לש nix נ'פ mw 'תפסות ,ץע
 המכ ודמל nns אתבצמ ד"ע ו"כד י"פס vy" 'ורי

 — ]^53 תותובצ

vereinigen, DX (ומכ אוהו 'ב תבצ ןינעמ n3* 

verbindenיוכרבב ק"פב (גוויזו רושיק ןינע  
 הבכמה 'מגב ןיקילרמ nea 'e3 CD א"כחו 'מכב
 םלועה לכ ^G" ii תלהק .םדאה לכ הז יכ 6'ל תבש)

dwתובצל אלא אוכנ אל  .C mbפד ג'רב ' 
 (* ןיתבצו אקיחר אחרוא (א'עפ i5 הכוס לילחה
 תלובס "יפא 6.5" השאה 'פב 'יחספב .אמיסב
 יתבחש לכ 'מגב ק"בד ק"פב .[אמלעב] (" אתבצלר
 רכומה 'פב .6" םירג sp שרחד אתבצ םתה 6 '₪)
 אתכטצמ התרבב אמיא (.פ ב'ב) n son") ת א
 םירפס שי .תרבחתמ e" אתבטצמ אל אמיאב התרב
 םינורחא םיתבצ 'ג ולא .(" הזל תווצל םהב בותכש
 םוקמבו .תמאב ה"כו ה"יחא]* — ,םה ןינע יבורק
 ץוח 'ייע rb ת"יבה ךוכירב םימעפל w^ תבצ
 שרחד אתכצ נ'עס מ"נ ק"בב רוע ל"נה "יונשמ
 ק"ב י"שריפב א"לכו אתווצ W^ ס"ש י"כבו 'וכו
 ז"עב "יא .ליעלד אמלעב אתבצלד םוקמבו :'ט
 אתווצ יוהיל aw i2 .אמלעב אתווצל .א'נ
 י"שרבו 'וכו אמלעב אתווצ 'ה ס"ש י"כבו הירבחל

 — sns] פ"דב

n3 — תבצ 

 ןישקו ןימסק םש י"שריפו ב"עס ה'ק 'ילוח אתביצ
 ביער ט'ב 'כוסב ס"ש י"כה ^35 אתייביצ-ץובקהו

 - [(דיחיה) אתכיצ ל"צו אתוביצ כ"ונבו

mas viam רושק ןינע ee eo ע"למ) תבצ. 
(fassen, binden, verknüpfenמגב ה"רב ק"פב ' 

 אבוט אמלע היל שילחד הייזח 00 םיקרפ עבראב
 'מגב םיתוכ תונב 'פב .אתדווז היל ותיבצ ל"א"

 רמא (' אניבא רב א לי ש לזא (1'ל הדנ) השקמה
 יל יניכה שוריפ אתדווז יל תיבצ והתיברל הל
 (םד תזוחא) 'מגב תופרט ולא 'פב .('םיכירכת
 אמחל תיבצאד אניעב 6050 [המהב ינמיס ל"צ]
 mou pie ow ^in nns] C וניהלאל
 AB ךדיאל אתדווז תיבצ i15 ק"מ m^ אדיגל
 D^ אמיא Dy ןיתבצד אישנ b) ה"פ 'ובותכ 'ורי
 ע"ייע אתבטצימ .'פ ב'ב לעפ תא בו  ,וגוודזנש
 םשו .'ה תבצ ע"ייע תובצל :'ו 'וכרב הזמו .'ה תבצ

 — !אתורבחו רוביח wn2x םשה

 תזיחא pupa םיתבצ מ"למו םדוקה 'עמ) תֶבצ
 'וריע) ןיליפת איצומה 'פב Gebund) םירמע
Gruפב 'וחנמבו תוכורכ וא ןיתבצ ןאצמ ' ^ 

 ןיחינמ לבא תוכירכ םדא השעי אל (.א'ע\ לאעמשי
(rnaומכ  [nx] € /2 moהל ולשת לש  jo 

 ןה בר רמא x" 'וריעבו ה"יחא]* .םיתבצה
qmתוכירכ יווז יוז םיתבצ תוכירכ ןה ןה םיתבצ  

 (אנליוו פיש :ה"צ 'וריע ח'ר (b^ אבוט ןכירכד
 ולשת לש םגו ןושלמ ולא לע ולא ןיכועמ םיתבצ
 הז ןיקבודמ םינש ןנברד אנשילו םיתבצה ןמ הל
 היושע תבצב nox ןושלמ ןיתובצ ןיארקנ הז לע
 הממ אוה תוכירכ ןינע םיתבצ יכ היארהו כ'ע 'וכו
 ודיב ואצמו 'פריא י"כב i'b ז"ע 'תפסותב 'יאד
 ג"ונבו 'וכו ;pan לש םיתבצ השלש וא םינש
 ,ז'צ 'וריע  .ןושארה תבצב דיחיה םשו  ,תוכירכ
 Vp 'וריע y" ,ישילשה תבצב . . ינשה תבצב
 ןושאר aw pma ןיתבצ השלש םינש אצמ .ו"כד
 קדוב pun ,ישילשב ןכו ינש ןכו ןושאר תבצמ

 — [תבצו nix לכמ תוגוז 'ג
 y בל"ע  CS דועו .ןושארה ןינעמ o^ תַבצ

 )2 (mo" תותימ "^ 'פב ange) םיחקלמ

 תיבציאד גיונב )3 .יישריפב «n לינה הירב ne ייפ ןכו (? אליש ייל ע"פדבו אניבא רב ייל יחסונבו ביה ovii ה"כ )!
 ייכב ה"כ (* .תבצה ףא 'מוא ^v ייחספב גיונב (*  ,וניתואחסונב ייל (5  .םיתובצ טיימ ve תוינשמב (* .וכייהלאל אמהנ
 תלוביס D'w v33(19 .ןיתווצו ג''ונב )9 .םש ס"ד y" יוכרב סייש י"כב כיי'ג יוא ל"נח pbi הזל תווצל 3733 (5 .גיג

 (mm ^b אתווצ אייל כייג ow ייישריפב ('1  .לבס יעב w^ י"כ "'גכו אוה אמלעב אתווצר ג"ונבו אמלעב אתווצלד ימנ
 3/33 םג לבא ^«( w^ ע"פדבו ל"גה יוכרבב ןושארה ןויצל ןויכו ט"ק י"כב ג'הכ ('5 .תוריפ רכומה עיפדבו לי'צכ ('%

 ,אתווטצימר ייא ל"נה

2 

iE 
» 

— 

Exitus. +4 ios I RC 

EUR An 
m. 

/ 
3 

^ 

£- 

' «ize 



DARET - פו 

T "rU "s - nas 

 יבג לבא היחרכ לעב היל רדהמ יזוז היל יתיימ יאד
 אלו םלועל היל רדהמ אל יעב יאד mas יוה אל רכומ
 אלא mas יוה אל היל רדהמל ייפאו mas ידיל יתא
 ריזחי אל אמשד ריזחיש אתשהמ חכומ ןכו ריזחישכ
 ול איבישכ (*'יפ ריזחהל mb לע ma םלועל
 הדוהי יבר תוריפה ןמ לכאש המ vim ויתועמ

vnsק"תו  C] wwלכ 'מגב ןיסחוי ^ 'פב  
 םויו םינש שלש תבב המקונו 6ר'ע (mp ןירופאה
 B3 man mb" כ"א «m^ ןב ש"רכ 'יפאו דחא

omהדמצמ כ"א  manהגוויז קוזיח םוקממ 'ולכ  
 ,הכוריפ המצע הנממ אצמנש התריבש םשמ
 כ"ע ודיצל תנכומ ותבושת ייפ י"שרו ה"יחא]*

py»ח"פ ר"ב (ןדיצב) הדיצב ןתבושת 'יא הז  
vב"יר מ"פ 'וכרב  ayןיליחתמ .ב"ל 'רהנס  ip 

ov unו"ל . jbב"לק תבש .ילחתמ ווה דצה , 
p'3מ"ב /2  DU" T'bD "YD "v w^ד"ע . JEn 

 ,רצה nbi nb יתיימ .ח"ע 'שודיק ..ןהבש הושה
 ןינעבו .תרכ דצ .. הריבע UY :םמשו ,ז'ע 'ומבי |

 CUT) *43e5 ע"ייע דציכ דצ הזיכ דצ הז יאכ
Cvהזיכ ןמ עוטק רצזיכ ט"פר ק"ב 'תפסותבו  
sxורי 'גרתב הברה לצ א תארוה ןינעבו ' TX 

Cm =(א"כ תומש י"רת .ס"לכו ,  'pn;'bח"י , 
 דועו .'ז ג"כ ;'ל 'ח ילשמל 'גרת ,א'ב .'כ 5^0

xתליפכב  ons nobץובקב  by pqח '. 
 ר'ב : 7^7 ג"יפס תבש 'שורי : ר"ק 'דהנס .ט"מ
 י"רת אדרצ ר"אלבו iy ט"יד ו"פ האיפ 'ורי ב"כפ
 'שורי ץובקהו הירדצ ןמ אלו 3^ ,ט"י 'דמבל 'א

 — [אָיִדִדצב ארבתמ *"5 ,י"ד ז"פ תבש

 auflauern, fahnden הדצ Dy ףדרנ דּוצ — דצ

 יה FpSr 3 (bange sein הלהב ןינע דועו

 ברד הירב (ו'לק תבש) איבה אל ps רמוא רזעילא
 ביכש pov ןיתלת וגבו אקוני היל דיליתא (*ימיד
 אתיינדוצ הובא היל ew mop» ליכאמ אק ביתי

spרבוקה 'מגב ןיחלגמ ולאו 'פב ,לכימל תיעב  
 רבס הומח רב היל ביכש אבקוע 6: 'כ ק"מ) ותמ תא
 ל"נ] (אנוה בר אתא) לע םוי 'לו 'ז הילע בתימל
 תיעב אק אתיינדוצ ל"א היחכשא )5 [אנוה רב אדא
 ג'סבו 6ד'נ ^"( ןירבעמ רציכ 'פר i53 .לבימל
 ילשמ וריצ הימר ךורחי אל יאמ (ט"י) ז"עד ק"פד

o^יולכ יאמרה דייצ םימי ךיראי אלו היחי אל 05  

sebmük- יפויו טושק joy "b bbs (ל'נ nay * 
(kenתישארב שיר יאחא 'וד 'תליאש  

 היהשכ 'יפ 'וכו היל תיבצמ דכו אתיב ינבד שיניאכ
 יפויו רודיהה cit לכב ונקתמו תיבה טשקמ
 'ב יס "שארב 'מוחנתבו א"עב b" הלאש קמעהבו

 ,רמאמה הז "יל

TTלעפה)  jbדַצ  ^pרבעל הטנ >< ע"לב ומכ  
seitwürts הטמל וא הלעמל לאמש וא pr» 

  (thun, irgendwo hinneigen'פב  "DNהנוממה ןהל

^p ידודצא דדצמד Cr5 709 חרזמל ול אב ימגב 
 שממ ודגנכ אוהש ובו דצב דימלת ךלי אל,

Di ובר ירחא ךלהמה ni רוב הז ירה ןכ השועהש 
 ותצקמו ודגנכ ותצקמ ידודצא דדצמד אלא חור
 םש) םדה תא לטנ 'מגב ול ואיצוה 'פב ,(''וירחאל

"p הטמל ודי דדצמ הלעמל הזמ אוהשב (הינ 
 הלעמל יפלכ ויתועבצאו הטמל דיה ףכ ןתונ,
 דגנכ תרופכה ןמ הלעמל הלוע האזההו הזמו
 עקרקב הטמל לפונו רזוחו תרפכל ץוחמ תרפכה

 אוהשכו  nmףכ 'מולכ הלעמל ודי רדצמ הטמל
 הטמל ויתועבצאו הלעמל דיה  mbiהיבע רגנכ

 תבש) ןרמאדכ החפט איהו החצמ איהש תרפכ לש
 יורוע .ביצ  iהכוס  i7ירהנפ  CTתרפכו העשת ןורא

 ןוואל ץוחמ עקרקב תלפונו תדרוי האזההו חפט
 לאומש רמא 6 ב"ק תבש) הנובה 'פד ג"רב .(*"ודגנכ
 יוארה םוקמב ותוא בשיימש, 'יפ ןבאה תא דדצמה

 ארפעו ידודצב האתת ול 6 ^b'דוסיב ןיאנבה ךרד
Cms ) ןיבשיימו רפעה לע םינבאה ןידדצמ 

 ב"ל 'ציבב ה"נכו ה"יחא]* :  puisאסכה תיב לש
 ,דיח בכ ע"ייע ;א"מק תבש ,ט"ויב ןרדצל רתומ

 ב'ב (טיעק  Quלועפ ינוניב םשו ,ידודצא דדצמד
 ד"יפו ח"פ ר"ב .עצעצ ע"ייע 'וכו םהינפ ןיִרָדּוצמ

 — [דדצמ הז אלא

 ינב 'פב Seite) רבע b" מ"לב ןושארה ןינעמ) דַצ
 (:זיכ יליגמ) תסנכה תיב ןירכומ ןיא 'מגב ריעה

 טיב םיטיח ונמיה חקל «Tx 'מגב «qw הזיא 'פבו
 היהת םא, b" .והייניב אכיא תיברב דחא xp" (.גיפ
 הרומג תיבר וז ירה וב אצויכו 'גב ןירניד 'ב האולהה
 לבא ןירבוע ןהינשו הוול יבגו הולמ יבג ןירדצ 'במ
 תיבר יוה חקול יבג יאנת לע רכמ והדש השועה

(t!ייפמ קתעוה  nesימויל . ?) ייפב )5  .םש ימויב חי"ר ייפמ קתעוה n'דוסיה ינבאב . nba (fכי'ג 'ויעו ןבישומו ח"ר  

 .שוריפ ל"צו תוריפ סייטב ו"ופדב (* .תבשב חיר ייפמ קתעוה (5 .י"שריפ רוע ama (5 .יליגמל ne 'ופמ קתעוה כיע ('

 הל ירמאו אנהכ רב אבא בר ךלוה רוד 'פ ר"להקב יתאצמ דועו אנוה בר לע גיונבו יב םיש ייכב «né )? .ףסוי רב

 .ואיבה אל ןיפחויהו אינוה רב ה"דסבו אינוח רב אדא בר םשב

2% 



 (אדידצ =) דדצ — (דוצ =) דצ
 ר"למ ל"נו (אנדוס ל"צ) אנרוס vu תודלות שיר
 ימשב והצק ספא ש"מ 'ייעו םירבדב החיקל 8
 דועו n€ הרעה גיס ,איח םש יוחנתב) ב"שר 'חה ברה

 לכא ושריפ אלו אתיינדוצ ךרעה הזב וניבר איבה
 הָדָיַצ מ"למ אוהש בשחש הארנ ןאכ ואיבהש הממ
 ןינע ג"לפר ר"קיוב אשיב ודצ . . אבט UY ומכו)
 ה"כו אתאינרוצ N^ ק"מב ס"ש י"כב לבא (הליכא
 ונינפל תבשבו 6: 1/2 רצ p» 07) ip ש"ארבו ף"ירב
 "שר "53 ה"כו אתיינרוצ ם"ש י"כבו אתינורווצ
 ןורחאהו € טיינק תבש D^D אתייונראווצ ש"פד י"שרבו

 — [הליכא 9- = (8X  פ'למ | רקיע 55

 b'b3 ןכו הממש ןינע לעפנב מ"לב «mx o דצ
 verheert, zerstórt, veródet sein NTY) ,יִרְצ

 אנאכלומ לבו ^w n) ילשמ) עלנתי הישות לכב
 Du" לכו ('ג ייכ םש) עלנתי ליוא לכו )* ידטצמ
 ירא] (יט ,יט הימרי) שיא ילבמ ותצנ יכ ,(*ידטצמ
 והבו והת usn ב"א) -- ('[שנא coss ואידצ

 py ה"יחא]* ,(אינקרו אידצ CN ,'א יישארב)
xס"לב  asmהינפצ) מ"לב הדצ ומכ  "p ("m 

 יא ייעשיל mb yo ,ו'כ 'רקיו usn "y םמש
 לע ַפ ותלוז הברהו ^ ,3^ הימריל ;א"י ,'ו ;'ז
 ISP ;ביל ,איל ,היכ 'קיו ian לעפ אר
 יילהתל 'גרת לעפ תא ;'ז ,ט"ע :'ז ,'מ 'ילהת ;א"ל
 ארצ ןינע דועו ותלוז רועו ב"י .'ב 'ימריל ;ז" ,'ט
 ילשמ יִרְצַא לעפאב 'גרתב 'יאש המ הזו געל ס"לב

m^וניבר ^33 ידטצא ל ע פת א ב ו ז"י ,'ל  
 ה"נכו געל ומכ עלגתי ןמגרותמה 'יגכו ל"נה םינויצב
 'וכו אחרוא תאידצ )0 י'ד 28( ודצ עלב 'פ ר"כיאב
 דגנכ הפי ךנה 'פ ר'שהש ל עפ נ ,םש 'גרתה 'ייעו
 ר"כיאב ּודָצ םשהו םהמ םלועה הדצי אלש תומוא 'ע
 ןכו ודצל O^ sw 99 הממוש ראובמ םורממ 'פ
 ו ביי yy aan my y .זייל וחייכ יירבד) now 'נרת

smיט יימרול ;ג'יכ ר"י  ^; arnיז ^. יא יכימל ;'5 )] — 

 y^ הנוכ p^ ד"י /3 לאינר ex לעפמ) אָדְצ *
 ,תוירבע מ'צוא

(Augenschminke "Jb ס"לב "p sU =( דדצ 

 תלחכו 'גרת )9 ייט 2/0( היניע ךופב םשתו
 )3 "יעשי) ךינבא ךופב ץיברמ | [אהניע] אדידצב

 ודומילל רזוח וניאו דמולש תוימרב דמולה דימלת
 אל יאה 'ולכ Tnm יאמרה דייצ רמא תשש 231

qnmךורחי יאדו 'מולכ ךורחי אל יכו הימתב  
 יניא וברל רמואש תואמרב דמולש ודיב רמתשי
 הצורש אלא ןכ השוע וניאו mp דומלל הצור
 155 ודיצ mos ךורחי אל, א"פ .ודומלתל רוזחל
 ךכ ונממ ופועי vex הימר Sun יפנכ qum םא
 ונממ ופועי בוטב םהב קיזחי אל םא הרות ירבד
 לא רומא ר'קיוב .('"םימי Tue אלו omm אל
 האטסיל אוהה דיצתא : םכל םתחקלו (ל"9 םינהכה
 ןונישבח C ןונידצ (ד'לפ ךיחא ךומי יכבו ,שבחיאו
 ןיחקול (* םהל mmy es 02« ה"רב ק"פב ,יקליפב
 יאיכ תומש) ומכ םדא םהל ברוא b^ .תולקמ םדיב

o^אל רשאו  muםדיב ןיחקול ונממ םידחופו  
 (y G^P" ינימשה םויב יהיו שירב ר"קיוב .תולקמ
 וללכנ םינינע הברה ה"יחא]* = ,איירוטנ ןמ יל

msשרשל בויק הדצ טפשמ :רדסה הזו ךרעה  
 nb תשירפ bx ותלוזל עוהל המרעה אוה דוצ
 'שוריב ה"כו ל"נה nw ד"לפ ר"קיוב הזמו דוכלל
 שיר לע היתדוצמ «sy םרפ ,ז"כד א"ם 'יאלכ
 דּוצ qp תוישוקב ותוא דכל 'יפ היידצו שיקל
 ,י"דז"פ תבש v y לעפב y 0/53 3%< ע'לב
 ל ע פ ת א Uy ז"יר י"פס םשו : ז"טד ח"פ ב'ב 'ורי

venל"פ  yליעל  jmו"טד ז"טפר 'ומבי 'ורי  
 ט"עפ ר"ב .ןודיצתא ג"עס ג"כד ט"פ 'טוס 'ורי ג"ע
 14533 ישורי ,טס"שו :ויפ ג'י םמד ע"ייעו אדצתמ

 הדנ הליאשהבו .אירגנאב תידצתא ד"ע 35 א"פ
QD5 לבא ,'וכו דע ידצתמ אלד אוה ידוצתא ^ 
mwוכו ןמ יל ידצ .ב"יפ ר'קיוב ידצ ' wpדחפ  

 ידצד ,ב'ד א"פר "וכרב Um ןכו דמוע לעפב רעצו
 יל הדצו המכח הבוט 'פ ר"להק ,אתויח ימקמ ןול
 ואידטצא י"כב 'כ ,ח"י בויא 'גרתב לעפ תא .ךניגב
 ג"ונב) ןיידתצמ ^n ,ב"ק 'ילהת "5 'גרת ,יארתב
 םשה םוקמב Nun" ןושאר ןינעמ  .(ןאיידתצמ

TUNומכ ס"לב אָריִיַצ  vyט"ע ,ט'יפ ר"בב מ"לב  
 «UU ז"עבו .אדייצ אדא א"י ק"מ .סמד ע"ייעו
 יישארב) הרש . , . דיצ ,דייצ qp ודיַצ שרד ל"גה
 תיכב רצ ינדיצ ינדוש ג'ספ ר"בב שרד )0 ,היכ
 s" ןשיה 'וחנתבו קחדנש םש כ'מ ey" הדשב דצ

 .תורפל «nbi הניא רבכש ףועה יפנכ רבשמ וניא םא  "פ : הזכ ןושלה vyi ח'ר ייפבו ייבוריעב ח'ר sen קתעוה ('
 namo תרחא ליחתמ אלא ובלב בשייתיש רע הברה התוא הנוש nw םא העומשה ךכ תחרופ וז תרחא רוצל קפעתמ םא
 ,ירטצמ ג"ונב (5 ,ירטצמ גיונבו 'גרת י"כב «m (+ .ךררב :דוע םישב b'W י"כב )? ,ןוגיתבס גייונב (* ,כ"ע הנושארה

 יגרתו ןוכנ הז םגו )0 ,'ג הינפצ) שיא ילבמ םהירע ודצנ אבוה עיפרשו טייק י"כב לבא ו'ופרב ןייוצמ קוספה הז ("
 .ארירצב D'b3 37223 תירוסה יטישפבו ןמגרותמב היכו (? | .'וכו ןוהיורק האידצ



 à (pw — קרצ - (אָריִדצ — רדצ
 איכה אעדצ תב 'עבו ינרנה ע"ייע יעדיצ : ט"מ

^anש"ע אדיצ תב הייונשה ] — 

 ,fromm אטחמ N'pji תויה מ"למ קיִּדַצ — קדצ
Gerechtig- הקדצ ,p7s ; gerecht, tugendhaft 

  keit, Wohlthatהנוכה 'פד "מגב (םינפב 'ייע דועו
 תבש)  CUpטושפ קידצ ףופכ קידצ  ^b 6קירצ

 קידצ שיו וינע וניאש  voyטושפ ז'הועב ףופכ א"פ
 'מו) .הנוממה םהל רמא 'פד ג"סב .ב"הועל לודגו

 אוה ךרבתמ קידצ רכזנשכ,, 'יפ ומצעמ קידצ 6 חיל
 הכרבל קידצ רכז € ,י ילשמ) ביתכרכ ומצעב
 'אנש םיעשרה לכ ןיללקתמ דחא עשר רכזנשכ

  otn (GU)ה"רד ג"רב .6 "בקרי םיעשר 6/3
 םוקמ לכ 'מגב ק"פב 'יחספבו ( ybp Cהקרצל וז

 ויחיש ליבשב  C 3('"ב"הועל הב הכזאש ליבשבו
 קידצ הז ירה  mbiןשרדה השמ 'רמ ונלבק ךכ

 ריכזהש י"פעא איה הבושח הקרצ 'יפ רומנ ק ד צ
 יונ םמורת הקדצ .("'דע ייחל הכוז וינב ויחיש
 ונדמליבו (QUU aus) ןיפתיי יה .'פב (דייל vo ילשמ) .

 ,הקרצ |« ('ה 0D אשת יב ימוחנת) אשת יכ שירב

 האיפ ףוסבו (C'75 vb RU האיפב ק"פב 'שוריב
cw)אנת +.ב"צ יהנס) קלחד ג"רַב ,(ב'ער א"כד חיפ  

 בוש תויחהל ה"בקה דיתעש םיקירצ והילא יבד
ps('ד ,'ג ייעשי) 'אנש םרפעל ןירזוח  mmראשנה  

 שרחל ה"בקה דיתעש םינש ףלא ןתואו 'וגו ןויצב
 םימה לע ןיסטו ןירשנכ םיפנכ ןהל השוע ומלוע
 רימהב אריג אל ןכ לע a) ,וימ (mn 'אנש םימיב
 (eye ל"ת wx ןהל שי רמאת אמשו 7 ץרא
 םיקידצה לכ .(" 'וגו חכ ופילחי 'ה ווקו איל ,ימ
 .ןקז 'עב "ייע (טימפ vlD םקידצ םודסב ורמאנש
 א"לבו םיקירצ ץוכקב קידצ ראותה הייחא|*

pUהזו םימעפ הברה "א ןיקידצ  nbושרדש  
7p 33375 555וי יל :םש .'ז .'ר 'ו כר ב  

 .ו"נ : םשו .ה"נ :ג'ל :'ל תבש :א'ס i3 .ם'כ
 :א'כ'וריע :םש ,ב'נק :ט"מק n^p: :ו'צ :םש
 'מוי ,מ"יק .ח"יק : ז"פ .ח"ס sm .'ב 'י ח ם פ ב"כ

 ,כופ p" :םשו ,ה"ע : ט"ל :ח"ל arb ,ם"כ : ב"כ
 ל עה :חה :ז"י :ר"מ ה' ר +ו'ג oat :ה'מ דיי

in^ ^p arg imsהליגמ ,א'ל :ה'כ .ג'כ  
 הגינה :ז"י ,ז'ט :םש JD : םש ^Q ,א"י :"

 ס"למ ה"יחא]* C ארידצב שיבכ 'נרת 0
 'טישפה לבא לוחכל ךופ 23e y'bs ןכו ל"נה

 — [אדידצ )0^ ,ח"כ תומש) ךפונ כ"ג 'קיתעה

"y * (209 ע"לבו ס"לב msב"'אמ רשע הגומשה ) | 
 X" הפופכ x" ם"ש י"כב ,ר'ק תבש

 y^) ד"ע א"עד א"פ הליגמ v" ,הטושפ

 n (Eule^" 32 9-2 ע"למ ל"נ אָיְדצ א
COתמשנתהו ףושניה תאו סוכה תאו  

 אמי jb אנונילש "n אפופק n» (6 m 'ירבד)
mmיתאבה (הועהב חייק ידיח) אנחוי 'עבו .אידצ  

 ריכזהש אידצהו Ulins) עיייע היפ ינימש) ארפסה
 התע לבא ע'צב םש יתחנהו םיבנחה ינימ ןיב

mכ'גהרומש ל"גה 'יברע הלמ איה איהש יל  
 — ]485 ב'ח גאטיירפ y"' הלילב ףצפצמ 3n ןימ

^p) N'TV *ומכ  (agd RTXרובג  "Pyתישארב)  
"On Co^האטחב אידצב 323/75  ^B 

 .י"שריפ y" תוירבה תא דצ ומוקמב ר"בכ

NDY'TY *ידצ לעפמ ס"לב)  ^pהממש  Verwüs- 
cn "ey (ungב"ל "ירבדל 'א , "; 

 ,ותלוז ^y o ,ט"מ ;א'י ,ד"ל ;ב"י hype 'גרת

 ינודיצ ראותהו רשא לוכגב nns מ'למ) ןודצ
C םיסוק ילוש G2 יילכב ד"פב Gidoniseh 

 ןינדיצהו  .C'עב 'יפ  (6 pppתופרט ולא 'פב
c'o [המהב ינמיס ל"צ] (םד (יילח nnns) מגב' 

 .'ג "רב) ןירש ןומרחל וארקי םינודיצ  C5אנת
 ינש רינשו ןומרח  punלש  "xלכש רמלמ ןה

 ךלה םלועה תומואמ דחא  onimךרכ  bwומצעל
 C תוביבח בורמ י"א םש לע םש ול הלעהו

 80186 )6 =2-5 ע'לב ןכו פ"לב אָעְרִצ = עדצ
 תב 'עב p" (:'פ (n30 אעדצ תבו אעדצ

 (א"כ ,יד 'יטפוש) ותקרב דתיהו 'גרת ב"א) — אעדצ =
 S SP ,ךכו יהיחהב* .(היערצב אציענ .אתכיסו

 .יטמתי אעדצל אערצ ןמ ח'ל ,ח'כ תומשל 'א
 םיערצה pn ולא 'נ 'שרפ 'ז קרפ 'ישודק ארפס
 ירוחאל ויעדצ הושמה הז :'כ 'וכמ ןכימו ןכימ
 'ירדנ .ויערצ 'ב ד"יפ ר'קיו : 'ל הדנ ותחדפלו ונזא

cRווק ו  

 ייג כ"ג איבה ג"הרו הככ ג"ונב aevum) ג"ונב (1 טיק ייכב היכ t) .ושוריפ וניבר קיתעהש cop y'"y םיפוכה

 רצק וניבר (* bp. י"כו איפרשבו א"פרב ןוכנ f) n .םינורצהו ם"טב anim ר"פד ע"פדבו ןיכודיצה םסק יעבו איפרו
 ייפמ קתעוה )9 .םייש יייכ sa ירצ ע"ייע ('  .גרצא תלמב : 'פ תבשב חייר ייפ ןויכ ייברעה הלמה וז לעו (5 .סישה ןושל

 וא "D י"כפו 'תסונב כייג ייא ליבשבו on iy ייח
 .ןויצה רצקמ היה וניבר \ '?

 ג"ונב )18  .יינב ייעבו סייש ייכ bzw vei ה"רבו (? .יטויב ח"ר
 now on cei םישרפמ שי םשב ה'כו ('' .ליבשב



(NS — רדצ — ("os — קדצ , 

= (X48beoxo; והיתתמ ןב לצא יטרפ םשו piTY 
 ה"יחא|* | .ןיסתיב 'עב ייפ רבכ סותיינו

n'b imידימלתו  przןיקודצ וארקנ  y/"yל"נה  
qvxנ'רדבאמ  mbיקודצ ,ןיקודצ ,םיקודצ הברהו  

 אמוי 'ב 'שרפ 'ג קרפ mb ירחא 'פ ארפס יייע
 ז"מו ו"מ ד"פ םידי .ט"לד א"פס 'מוי 'ורי .ג'נ :מ"י

mהדנ :ג"ל 'רהנס : ט"מ "ירדנ א"י  .'ד 'וירוה  
 הגיגח 'ורי = .ז"טד ז"פר ב'ב יורי :ו"טק ב'ב : ג'ל
 ס"ש י"בבו .ט'פס 'גיגח 'תפסות ד"ע ט"עד ג"פ
 יימעפ הברהו pb ןוכנל 'יא יקודצ תחת .א"י 'וירוה
 'תפסותב הבקנלו רוזנעצה jo הנתשנו הככ ןקתל שי

nmםש ,תויקּוצ ישנ ה"פר  usתויקודצב ןיקידב  
 לבא תחא הקודצב השעמ 'פריא י"כב Dun יוכו
 ייעיבש 'שורי — .דחא יקודצב : ג'ל "יזנבכ ל"צ
 םוקמה םשו .יקודצד יתביש 'רל הרוה .ר"לד ב"פ
 ארדנסכלא 'ר ג'ע ב"כד Yo יאמר 7v אקודצ

 | , אקודצד
 א"ע ו"נק תבש Gupiter ארקנה לזמ «cv קָדָצ *

 'וכו ברעמב קדצ יאקד "ny יאמ ב"ערו
vיתבר 'תקיספ ,ול ריאמ היה קדצ לזמ ג"מפ  

 n'àpn דיתעש קדצ ארוב התא המ vnm כ"פ
 pun תא םהילע קידצחל

 סע ףדרנו Hanf zu עילמ oss אְרְּדַצ =) רדצ
 יתמ דע 'מגב בהזה 'פב (םינפב 'ייעו <

 ינאמ לבא אתיירדצב (' אפפ בר רמא CN מיב)
 לטוהש b^ 'מגבו .אל הילע יריקיד הישימשת

CoU)יקל 'ד ישניא יבהיד ייורדצב אפפ בר רמא  
^bםגהנמ םיתב ילעב לש םידגב ירכומ ייורדצ  

 yo5 .('םתוא וחיוריש 'קל תומא 'ד םהל ףיסוהל
 6: יח) תובותכד ג"רבו (:זיכ ק'מ ןיחלגמ ולאו 'פד
 — אזוז .ר ב ארדצב 'יפא אמלע גוהנ אפדיאהו
 ה"יחא]* .(בע דגב b" אדרצ בותכ 'חסונב ב"א)
 Biss לבא וניכר ^39 'יא :א'נו .א'נ מ"בב
 (ומוקמב DT יייע) יינושארהבו 'ינשיה 'פדה לכבו
 ק"מב ח"ר e3" ס"ש י"כבו ייודרצב ,אתיידרצב ^8
 ע"למ איה ילואו סובנק דגב מ"כב 'יפי"שרו אררצב

bun |תשגדנ תילדה ומולשתלו תעלבומ , ן"ונו . 
 היה הלמה וז לעו .סגו בע 'יפ 222. ע"לב דועו
 יתספדה והצק ספאש ךורעה ףוסב זורחב וניבר ןווכמ
 גוהינב ונדמע וליאו, בתכש המבו III רצ אובמב
 התיה יבכש יטטחמ ינפמ C037 ךירכתל ןומדק
 תירחא ב יתבתכש המ 'ייעו 'וכו ה רי דג הלודג

 — mn] רפסה rb רבד

 תומבי .'ט:'ד'ילקש :םש am :ב" :'ט
 ה תובותכ :םש ,א'כק .ג'ק : ט'צ .ד"ס .ז"מ
 יב'ס :א'ל :'ח םירדנ :םש Qw^p qp ,ר'ק
 b Q3 ,ב" הטופ :ח'פ ,א'פ .ז'נ ןימיג
 יס ק"ב :א'פ :ט"מ :םש ,מ'שודיק :ח'מ

 : םש JP : ד"ע ,'ז ב"ב ,ה"פ :םש ,ג'פ מ"ב
imyו"כ ,ז 'דהנ ם : mbו"מ : AD ,35 PD 

 :ו'צ .ה'צ : ד'צ : DU ,ג'צ :ב'צ ,'צ : א'ע : ה"ס

 .'ד ז"ע : ג"יק p^ :י'ק :םש dp :ג'ק : א"ק
 tUm SES. onis +".תו'רוהמופ
 .א'ל ib ute .ד"י הדג .ח"כ די מ ת ,ב'צ ,ט'פ
 שיש תומואב םיקידצ שי ג"יפר 'דהנס אתפסות
 ר"ב םלוע לש וקידצ יוניכב .ב"הועל pon םהל
 ג"ספ ה"מס ר"ב :^ הליגמ npyx הבקנלו ט"מפ
 'פ 'בר תור ד"יפ .ר"דמב ט"יפ n'b, ר'קיו א'עפ

sumדועו תוקיּצה +: ינכשמ 'פ ר"שהש ץוכקב  
 תוינְקדַצ הבקנ ץובקהו up תבש ןקדצ ראותה
 BD" 'הנס "T" : א"כד ז"פר D v" .ב"יק 'דהנס

 ,א'כפ ר"רמב א"פ ר'מש ז"ל ^p ר'ב ד"ע ט"כד
 ישורי ב'ב ל"נה יינויצה 'ייע מ"למ הקדצ םשהו
 תבש וז" .'ז 'ו כר ב ג"ימ n'es תובא ל"גה האיפ
 3^ רועו 5n 'י ח ס ם + ו"נק-.ח"לק : חב
 QUA :'ח "נעת :ז"ט .יו ה"ר : ט'מ הכוס :ז"פ
 ,'ט'ילקש .ד"י :ב"י ,'ה 'גי גח .ז'ט ק"מ 5
 :םש ,ז"פ ,'נ: מ"מ :ח"'מ תובו תכ :ח'ע 'ומבי

VIDודיק /ה'טוס .ה'פ :םש ,ז 'יטיג ' 
LPSח ב'ב .ט"יק ,ג'צ ,ז"י זמ ק' ב ': 

Dז"ע .א'פ :" :ר'דהנס :םש ^ :םש  
i1" opmו 'וכרב אָתְקְדַצ א"לבו :'ח ,'ו "כרע ' : 
"nnmקּודָצ טשפומה םשהו .אָתּוקְדַצ , prs 
umז"ע ןידה םע רושקב 'ימעפ  .m^וניזאה ירפס  

 | לעיפו ליעפהב לעפה ןכו ,האר 'מוחנת ,ז"ש 'פ
 (.ג'צ m" ןד ע"ייע 'וכו ןידה תא px :'ז 'דהנס
 ב'עס א"י 'וירוה a .'ח יינעת  .ט'י 'וכרב "יעו
 , ג'פר ר'קיו ג"טפ .ר"ב ג'ע .ב"כד ח"פ 'טוס 'ורי
 םיקידצמש םיקידצ םידומלו ינימש שיר ארפס
 'וכו ןידה תא וילע קריצ םהרבא pun תא םהילע
 קדצ םא «b : ב"כד T'b 'דהנפ 'ורי לקבו .ה"שע
 ,ו'פ 'יטיג ל עפה ינוניב «n ונידב קדצי ךנידב
 rris]— אבה ע"ייע רשכו יואר 'יפ ודבעל קדצּומ

 אדבע guibefinden, geeignet) לעפה ינוניב) קדצ
 יעב p^ רבכ wb) "יט ודבעל קרצומ ןנד
 . רהצט

one» )'ייכב היכ (5 .םש מייבל מ"טשב ש''ארב היכו (* .ארפח בר ג"ונבו פיש י"כבו ג'הבו תותליאשבו ש"ארב ף"ירב  
 .סישב םש ייארכ m אלו לינה יובותכו (pesa uem לייצכ (+ .תב ע"פדבו movi ט"ק
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 ולאכ החמש ןינע pub םע רוכחב הליאשהבו 5
 — [תקהבמ וינּפ

 קסע וא פעכמ םודא היהנ ןושארה ןינעמ) 303

(oth werden vor Aergernissולאו 'פב  

 אצויה 6 דיכ קימ) ןיערוק ןיא ךמסד 'מגב ןיחלגמ
 .ןירעטצמו ןישיגרמ b^ .וילע ןיביהצמ םיבר הטמב

 ס"ש 533 .י"שרל םחוימה 'יפב ה"כו ה"יחא]*
 היה ט"ש 'פ וניזאה ירפסב ה"נכו .וילע  ןיחווצמ

wyג בחצ םג ןינעה הזמו יוכו דגנכ בהוצו  — 

 הארנש סעכו קסעה תלועפ םדוקה ןינעמ) 30*
 vor Zank roth werden) המודא וינפ תארמ

 'בל לשמ < ה'ק 'רהנפ) תוטוידה 'ד 'מגב קלחב
 mb הז (' ןיבהוצ ויהו .דחא רדעב ויהש םיבלכ
 אתריגמ היל ןירמא ט'פ) םולש ןינעב וצב ר'קיוב
 (דיי b^ אראו 'מוח:ת) ונדמליב ,(*ןיבוהצ ןותא ודכ
 אבש ןויכ mb הז ןיבוהצ דרבו שא :דרב יהיו
 ,םהיניב םולש ה"בקה השע םירצמ לש התמחלמ ןמז
 nb אבהצמו "unn C s" א'ש) התרצ התסעכו
 הימרג דבע : שקבל תע 'פ ר"להקב ה"נכו ה"יחא]*
 םיטפשמ 'קליב טשפומה םשהו .הירב Dp ביהצמ
 התימ ידיל האיבמ הביהצהש דמלמ א"לש זמר 'ר

  3'n[רעצ —

Gwiehern סופה תרעגו הזילע לוק "b (מ'למ ny 
 םכבבל qv לא +ב'מ הופ המחלמ חושמ 'פב

 םיסוסה תקעצ b" םיסוס תלהצ ינפמ 0« ,'כ יירבד)
 תולהצמ לוקמ n) יח 'ימר) "יתכדכ .להצ ארקנ
 וימ םש) ייתכדכ םיפיה םיסוסה jn ויריבאו ויריבא

Cויריבא תורהד תורהדמ ויריבא תוסרפ תטעש  
 .ליכלא להצ לאעמשי ןושלבו (ביכ ,יה יימפוש)
 ה"כו .)-6-/! אוהו ליהצלא ל"צש 503 ה"יחא]*
 . .עמש ב"צק 'פ 'יטפוש ירפסב ה"נכו .אלהצ ס"לב
 pop ןושארה ןבומבו .תיתרמו םיסוס תלהצ לוק
 +... ק"מהיב תחמש תלהצ p" ר"דמבב החמש
 וקיהבה b" יתבר 'קיספב לעפהו .הערפ תב תלהצ
 ליעפהב .לחז ע"ייע דועו ןוידפ רבד es ןילהצו
 ליהצמ כ'פ יתבר 'קיספ ,תוליהצמ וינפ ז"צפר ר"ב

 — [המחכ ולוכ םלועה לכ תא

 קהב ןינע b" רהצ Dy ףדרנ nx מ"לב ומכ) רַהַצ
(Glanz, Glanzfleckהציבב ק"פד ג"סב  G9 

 mm ףילק mas הייזח הודבע לומתאמ אמלידו

m35 .ןיבוהצ ג"ונב (%  .ו"ופדב ) aaןיביהצ . 

 Hanfkleiderverkáufer) ארדצ ןמ ראות) אָיורְדְצ ק

 mb םדוקה ע"ייע

"uiיִהַצ ס"לב יהצ =) הצ , ^p wayאמצ מ"לב  
(dürstig seinישפנ ךל האמצ 'גרת  

 | אמצ תארקל 'גרת :ישפנ ךל max ('ב :ג'ס יילהת)

 אוה ה"יחא]* ,איהצ יפאל ^O א'כ ייעשי)
sהחצ מ"לבו יחצ םע  inmב תור 'גרתב ', 

 1^ תומש 'גרתבו תיהצ 'יסופד תצקבו תיחצ 'ט
 ת"פדשבו אטטינויבס 'פדבו י"כב ה"כ ןמת יהצו '3
 'גרת י"כבו א"י ,ד"כ בויא 'גרת יהצא לעפאבו יחצ

busד'כ םשו ואיחצא יוועל , D^אָיָהַצ םשה  
 מ"לב ומכ איהצ ס"לבו .אתוהצ א"גבו NE י"כבו

 — Imm jo ,עמוקמ יצ

pum 329( לש  ^bע"למ קיהבמו ריאמ  —€e 
 שירב rothfarbig sein) םודא jma ול שי

 ?P) ףועה ןמ םאו תשרפב ארפיסבו C273 ןילוח
 .לוספ nmm ma בוהיצה תליחת n) קרפ 'ז ישרפ

^Bביתכדכ בוהיצ  p»אוהו בוהצ רעשו )6 יג"  
 ןתשחנש ינפמ 02( תודמב 'ב 'פב .בוהזה ןווגל בורק
 (GvD ייעגנב 'ג 'פב .קיהבמו ריאמ ^5 ביהצמ
 רעשב ןינמיס 'בבו תועובש 'בב ןיאמטמ ןיקתנה
 ץמוקה 'פד ג'סב ןויספבו קדבוהצ
 אכיאד ךיניע ןינ יקופא ל 6זיל וחמ) הבר
 .בוהצ רעיש ימנ אכיאו ןכל 6רעישורשב

wuילבבה ףסוי לש וינפ ובהצ )09( קרפה . 
 ^ pne 6 ח'פ (sv רמועה 'מגב לאעמשי 'ר 'פב

pensןילוחד ג"רב ,הדוהי 'ר לש וינפ ובהצ  Gm 
 ,יבר לש וינפ ובהצ pn ל"א ילצא דועפ ךנוצר
 6יוחמתה ןמ "פאו 'מגב "חספ יברע 'פב
 'פד ג"רב abb בר לוש וינפ ובהצ Corp 'יחפפ)
 םויה ןופרט ר"א (Cio me לשובמה ןמ רדונה
 השאה תא אשונה 'פד ג'סב 'ובותכב .םיבוהצ ךינפ

 jb ןיקורי vob ול הפי ןמיס ןיבוהצ ויגפ 6 ג'ק <
 ומכ הנינע הנושארה םצעב ה"יחא]* .ול ער
 םודאה 'ח קרפ 'ה השרפ עירזת ארפס םודא בהז
 nns וא mme תחאו הבוהצ nns ov ,בוהצהו
 ,א'מד ג"פ 'טוי 'ורי ליע פהבו הנבל תחאו הבוהצ
 ,בהז לשמ היה הפי snm ביהצמ היה ןתשיחנ
 ל עפ ָה ,וביהצישמ 'ז 'שרפ 'ח קרפ 'קיו ארפס
 םשהו T» my ה"פס הכוס 'שורי בֶהָצּומ ינוניב
 עירזת ארפסו ל"נה "p" ארפס בוהיצ טשפומה

 .ו"ופרמ ץוה ע'פדב יול )* .הזבשו nie ארפסב )!



 ןיאו 6מ'כ) תורוכבב nb5 רע 'פב .ןטק דגב ונממ
 Pay סואמו ןבל p^ יוצו ןיבולמ רמצ vob ןיחקול
 ה"כו יאוצו 'ורוכבב ג"ונב ה"יחא]* ,האוצ
 י"פ bw" 'פסותה ^15 an" ל"צו ה"מגר "פב
 ר"קיוב ה"כו אוה מ"ל הֶאּוצ םשהו ,יוצו 'פריא י"כבו
 ייל ייעשי) gy שרד .א"יק דצ כ"רד 'קיספבו .ט"יפר

GUק"ב 'תפסות .אאצ ע"ייעו ול רמאת האוצ  
 חאוצ Ye 'ואוקמ 'תפסות .ןילוגנרת תאוצ ו"פ

 — ]^5' ןרופצה תחתש

e$xo yb» ww ס"למ "w v אוָוצ =) ווצ, 
 שביימ  (verdorrt, vertrocknet seinםוקמ 'פב

 םיאקד לכו Gv» "nob םירבד השש 'מגב וגהנש
 יברע 'פב .(**ווַצ אכה היל ידבע אלו תומא 'דב
 big 6 א"יק :ייק םש) ול ותחפי אל 'מגב םיחספ
 .אלקיד ( אוצו (ארבג עקפ אלקדל היקבח
 73 ב"ב) עוּבק .ןרוג ןיקיחרמ 'מגב vem אל 'פב
 היבילב ביתי לזאויעלדמו ויאשקמ אמלשב (גיעס

umה"יחא]* .ותיחולחל שביימו ףרוש 'יפ היל  
 ה"כו יבצמ ב"בל :ה"מגר י"כבו wm" לעפב אוהו
 .ונינפלכ ר'פדב ל"שרהמה vam 'ינושארה "יסופדב
 ושכיו י"שריפו היערכ ווצו .א"יק 'יחספב ה"נכו

 — bm] 'עו ס"למ sm כ'ע וילגר

 (DU ,דצ ע"יע (fangen, jagen) 7י'ִצ ,דוצ *

 :ש"מו ש"ע א תינדוצ

(schreien, laut rufen הקעצ tip (מ"למ mmy 
a" ריחי לש vy מגב ןירבעמ רציכ 'פב' 

6Dליז ייבא ל"א  suyוהל  "mתחווצמ אלד  
 תחווצמ אלד ומאד ונייה אשרדמיבבילע
 ל"א (CY עד ג'פב .6א שרדמ ייבב ילע
 [אלד ל"צ] apr im ליז םוק ברל אייח יבר
 יל רמאד ונייה רמא אשרדמ יבב ילע תחווצמ
 יבב ילע תחווצמ [אלד ל"צ] (אקד) יזח יביבח
 םירה שארמ Uo) היעשי) מ"ל (yw — אשרדמ
 לש תאירק אוה מ"לב לבא ח"יחא]* (וחוצי
 חווצ היה מ"לכ € yb "טיג 'תפסותבו החמש
 y" ןואו לוע תכסמ חאירק ל"זרדבו רהה שארמ
 ק"ב :ח'לק .ר'ג ב'ב i75 .'ו מ"ב : ד"י 'ומותכ

mu - wm - 

 ,('ףלקנ םויהש יזחתמד pnis ףלקנש epe 'יפ
 (.ט'ל) הייולת הניאש mus 55 'מגב "ישודיקב ק"פב
 העומשה הורבתנ אל "פ ותיוהצ אל והל רמא
 ומאד הישאי 'רכ jb אמייק אל םכל םירהצכ

 הורועשו המח ערזיש רע
qumןצרח ערז אל הזו די תלופמב . | nons] 

^mמ"למ רווח ע"ייע ותירווח אל ומכ ותירהצ אל  
 me vpn ליעפהבו להצ םע ףדרנו ww ,רהצ
 ומכ : ח"מ 'ודיק אָרְהיִצ םשהו qua) תא ריהצמ
 v3) בויא לעפה 203 יייעו) א"י 'לב י"שר 'יפכו רהצי

pape -- Gnח'ר ^35 ארהיצ  y^pש"ַמו 'ו רצ ] -- 

(c . ב"כ 'וכרב now) 

 יניד 'פב 'וריב efeblen "pb "b) מ"למ (my וצ
 yb 'דהנס 009 (*ול ררוב הז השלשב תונוממ

 רובעל לארשיל יוג רמא םאש ('ןינמ Gam איכר
 bx" ז'עמ ץוח הרותבש -תוצמ לכמ nns לע
 אמיתד אדה גרהי לאו רוכעי םימד תוכיפשו תוירע

wsםיברב לבא ומצע ןיבל  "pwהלק הוצמ לע  
 ('ןיחא םונאילולו pep ןוגכ ול עמשי לא
 ולבק אלו העובצ תיכוכז ילכב mu םהל ונתנש
 ,ןינונרא יבגמ אלא ןוהיתדמשמ ונווכתנ ול רמא ןהמ
 דחא ןויצ לכה ןוכנל men ר"פדבו י"כב ה"יחא]*
 סונאילולו סופפ רחא ו"ופדב לבא ל"נה 'ורימ
 המינפ אב ןוילגמ קפס ילבו תינעת תכסמב : "יא
 (^Gn 'ינעת יפמבש םושרל םכחתה קיתעמ הזיאו
 השעמה הז ינפמ וניברו .סונאילולו סופפ רכזוה
 ראשה לבא 'וריה ןייצמ היה סונאילולו prob לש

^Wילבבב כ'ג  Uy "moש"ע . mu»ןינעב הוצ  
 ןינעב בורבו התימ תמחמ הָוצִמ : א'גק ב"ב הדיקפ
 הָווצְמ ..א"ל 'שודיק לועפ ינוניבבו mus תיישע
 pw ווטצנ לעפתנ .השועו myyb וניא . . השועו
 ע"ד א'פ 'ליגמ 'ורי וניוטצנ : ד"ע ,ו'נ mo ,ח'ל
 y" ומכ .ז"מק ב"ב 4^ YD nep" הבקנלו ר"ע

bU $^ b ovaז"פ ר"דמב ה"ל  "vםיאלכ  &'b 
 א'פ 'מוי 'שורי y ו"טד ז'טפ תכש v^ :ז'כד
 'וכרב 'ורי ןייוויצ א"פ ר"קיו םייווצ ץוכקהו : ח"לד

 — ח'ד ד"פ

 ^ D תישאר 'פב ehmutzig) ליל ע'לב אוצ ,יוצ =₪) וצ

 קנאח ד'ע כ"פד ג'פ ק"מ 'ורי ,ןפטרק ע"ייע .ו'פ | תושעל ידכ יוצ אלו ןבולמ (הילק "ילוח) זגה

 אוה pun ול ררוב הז .ארמגב ע"פרשבו  רייפַדב ןוכנ היכ f) .הופולק mas ס'ש (vim .ותיארמ רהוצ יישריפב היכו ('
 pao ארמגב ל"צ ילוא (* .ארמגב תועטב טשפוהו למיגב == יגב ןמ רוציק ארמגב השלשב תחת ןכ W^ םימעפ הברהו
 .םיש V/33 היכו יואצ גייונב (5 'וריבו ט"ק 33 ה"כ )* qus הרותה לע : איגוסה אוהו ןאכל ךייש ליעלד ארמגב תלמו

 אייק : ייק ייחספב סייד יייע חוצ | גיונבו הוצ ,אוצ ,אווצ םיש ייכבו אווצו ע"פדבו ט"ק ייכב «mv (? .ייל ונינפל )*
 ,ביה י"כב היכו ריפרמ ץוח ע"פדב ייל (*
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 רפסא ע"ייע ל"נה פ"למ 5 תווובח תורובח |
 -- [(ביצק ,איח)

 תווצל אלא verbinden nox =( nm) ד
G^ n» mbארתב תבצ ע"ייע . 

^g וניתואחסונ לש יוצ תחת Tenn n^n] 
 — [ארתב ווצ ע"ייע יבצ ה'מגר 'יפבו ס"ש "53

 nS ע"ייע תיצ ,תוצ

DR אבה ע"ייע (Dürre, Trockenheit) N39 * 

trocken תושבי pay חצ ם'לב nm (מ"למ nny * 
"ban גות ןיחיחצ' yo ינוניב Gein 

mbהחצ שושל בורקו ר"י  ,'ה ש"השל 'גרת 'ז  
 אבה ע"ייע

 ונייהו םינפב שבי b nni^ מ"למ) אָחְצ .יִחְצ *
 'גרתב םימעפ הברה durstig sein) אמצ

 ר"בב ןכו ןמגרותמב תואמגודה 'ייע אמצ תקתעהל
 ד'ע ג"מד YD (Dv 'שורי ,יחצ טפטפמ ח"צפ
 י"פר 'יחספ 'שורי SON איחצ אבא :םש ,אניחצ
 אניחצ :5^ ry .3^p "mbb .אחצו חחס :ז"לד
 ייעשי 'גרת יחצא לע פא .'וכו יחצ יא : םש ,אימ

UDרבד 'גרת אנווחצ :םשה ,א'כ " /mו'ט ; 
 י"כ 'גרתבו 'ג 705 ;ח"י ,א"מ ;'ז ,ה"ל 'יעשיל
 ריתמע "«« ^p ,ר'כ! באל ;ב"ל rp 'ילהתל
 אָתּוחַצ ;ת"י ,ח"מ by "unn wn דועו (יוועלל

 ה"כו ותלוזו ח"מ ,ח"כ 'ירבדל ;'ג 0^ תומש 'גרת
 wv ה חלש ע"ייע אתוחצד אנשיל .'ב ק"מב
 ,'וכו ל"א ךתויחצ my יאמ ד"ע iU Y 'מוי

namy =( nvחחצ לש לפלפ  ^e bbbןינע  m 
das Blitzen, Blinken nn»לאשוהו  

 ג"רב helle Tropfen) טחסנש ךזה הפיטל ל'זרדב
 אלב ושפא יאש cob (:ד"מק תבש) תיבח 'פד
 ואישה oll ןידימעמ ןיא 'פב .ןמש יחוצחיצ
 יחוצחצ אלב הל רשפא יאש יפל QUyD היל זיע)
 (דילפ ךומי יכו ר"קיוב ,המה הטיחס ןושל 'יפ בלח
 אהתשכ one) היעשי) ךשפנ תוחצחצב עיבשהו
 הייחא]* = .הבשיימ ינא תאצל תחצחוצמ ךשפנ

i"ךשפנש העשב התא ףא ד'לפ שירב  
 'וכו ךל הבישמ s ךפוג ךותמ תאצל תפצפצמ
 השרפה התוא ףוסב קר רקיע לכ אבוה אל קופפה לבא
 הפיט 'יפ חוצחצ טשפומה םשהו US שורדב
 pb" 'תפסותב ןמש יחוצחצ wn תקרבמו הכזה
 .ב'כ הדנ .יאצאצ 'יגה 'ב י"כבו 'פריא י"כב א"פר
 ב"יפס תומבי 'ורי הבקנלו הביז יחוצחצ .ה"כ ק'ב

 — pm] לש תיחוצחצ א"פ £^ ר'ב ,ג"יד

 ןינע דועו .חווצל ךירצש ןאכמ 0^ 05 «pm םוד
 רונתל תחווצמה veo תבש 'תפסות לוקב האירק
 ר"מ ,'שוריק ,('ןיסירגל תחווצמה :ז"פ תבש ,'וכו
 ,ונזאב חווצ UD ק"ב 'תפסות .איכרוכ ע"ייע א"עס
 ןחווצמקו :ג"ל תבשןכו ל"נה i'm 'וריע ליעפהבו
 : "כד ט"פ 'טוס rv מ"לב ארק ומכ דועו ,היל
 לכל יבר חוצ ח'כפ ר"קיו .איטמגרפב ןיחווצ ןווהו
 תבש v" םשל ארק ןכו ש"ע p'35 mx אלו ןנבר
 םשהו ,'וכו ןיחווצ ןמת ז"פ פ"ר ר"ב ד"ע א"יד ט"פ
 .ח"סד ד"פ 'ינעת v sm^ ל"זרדבו הָחְוצ מ"לכ
 אָתְחְוצ פ"לבו .ב"מ 'טוס ,ז"נ 'יחספ nim ץובקהו
 אחויצ 'קנואבו v5 יז"כ "שארבל 'א cUm 'ייע
 'ג ח"מ 3^ b 'ימרי  'גרת "ייע דועו ס"פד "35

 -- [האלהו
 יילוח 'תפסות (ךלכולמ os^ לעפמ) יואצ ,יוצ *

 יוצ רמצ . ,יוצ אלו ןבולמ 'פריא 53 י"פ
iל'צו יואצ  CRY py wy 

ny *59 ע"למ) ( w'b "xb y'"p (yx ^b 
YU 

 ףרועה לכ 69" ןילוח שירב 0188 מ"למ) ראָוצ
 ,הטיחשל רשכ ראוצה לכו הקילמל רשכ

 שאר לע ודי ר"ת C ג'צ יוחנמ) תודמ יתש 'פד 3/03
 םייבג לע ודי אלו שאר לע ודי ראוצה לע ודי אלו
 ןניעמשא יא אכירצו הזחה לע ודי אלו שאר לע ודי
 שאר ידהבל יוש אלד םושמ ראוצ אנמחר בתכ
 ונייה ראוצה 'יפ 'וכו שאר ירהבל וושד םייבג לבא
 י"שריפבו ה"מגרה 'יפב ה"כו ה"יחא]* = .ןורנה

ammןורג  (ג ייעשו' rbב'כ ,'ג ילשמ ) רָאוצ — 

 bn" ומד ירה : ג"כד ו"פ 'דהנס 'ורי הליאשהבו
 bn" רלוק ב"עס ר"מ map" ילבכבו םידעה ראוצב
 הלמה תרזגו .יראוצ לעו ילע .'ל ז"ע .םידע ראוצב
 b'3 הזמו (drehen, neigen) היטנ .pay ove ע"למ
 הבורקו היטנב b^ אזוחמ ראוצב .ו"ל ב"ב ראוצ

 — [אזוחמל בורק ה"מגר e^ ןכו אזוחמ לש
 םעו .רּוצ ,קוצ ,ץוצ ,ףוצ ,העּוצ ,םוצ *

 ,ו"יו ילב ע"ייע םהמ םיפעתסמה

 'ג דצ 'עב פ'למ e" אתינורווצ ,אתיינרוצ *
 .ש"ע was 'יגו הליכא

 תולייח 9| יולהעפב j| gebe 55 ןרווצ
Gleer)ךמסד 'מגב ןיסחוי ^ 'פב  bowןה  

 ינרווצ ינרווצ ןנימ «p'eb) Gat יישודיק יקותש
^Bי"שריפ ןכו ה"יחא]* .תולייח תוידודג  

 ,(זרואל תננצמה) ןזואל (תצצומה) תציצמה D veo nav) יפסותבו ('
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 ףופבו C ארכיסל יאתאד אתנחצד אברא יאה 6?
 EB pw Cen, mb ןירה רפכנ
 Amb פיופו [םיעט] (ץעט אתנחצו

nns).ינונמ 'עב ע"פרשב ה'כו ו"ופדב קר ה"כ . 
 היל par אוה ד"ע ט'לד Yo 'ירדנ 'שוריב ה'נכו
 ; א"נ "רדנ ,ש"מו 6יק T תרט ע"ייעו ,אנחצ

 — [,ש"ע יעבית יאמ ןיחיצ ילע ירה רמא

pin *מ"למ)  (Gelüchter, Spott prixג"נפ ר"ב  
^bישאיב קחצ ' ps CO ansהזה ןושלה  

 .'וכו םימד תוכיפש אלא . . ז'ע אלא קוחצ לש

 blendend ןבולמ ריהבמ 'יפ ע'לב ןכו מ"למ) רצ
 אל 6: איל (mn ןידמוע ןיא 'פד ג"רב 9

 ומכ ןבל p (nx^ אלו םכוא אל yu אלו ךורא
cpm»רמצ )^ יז"כ  ny 

 (Am אמטסא יעב 'מושרה bb" אָמָמַצ — םטצ
 אמטצאכ רחשה דומעב הניש Gahl) ש"ק
 C אמטסא 'עב b Gi^ 'וכרכ אלזרפל

 תישארבל 'ורי 'גרתב Seite) ארטס =) אָרְמְצ *
 ידמבל ;₪"י 3^" .ה"כ תומשל ;ז'ט ,'ו

n^ a^ארטס ומכ אוהו ותלוזו  "p 

 ay 'עו בס ע"ייע אָביִצ ,ביצ *
 ,דצ ע"ייע TY TY mx ,דיצ *

 y א"פ הליגמ 'ורי (םוקמ םש) התדייצ *

ow *ע"ייע אתוליצ  ox 

DX ע"ייע oam * 

 םיכרדה לע וא רבקה לע הבצמ ונינע מ"למ) ןּויַצ
 bypm דיס y" םירבקה ןמיס ןינע ל"זרדבו

 bezeichnen, kenntlich machen, ein Grab) ןייצ

 תורבקה לע ןינייצמו Gen om םילקש שירב
 הנבו יט יטיל יקזחי) ןושלמ p^ )562( ק"מ שירבו
 C תוזזוקב ותוא ןינייצמ יעבר םרכ .ןויצ ולצא
 קיפב ,םוח 'עב 'ייע Qe ה"פ ינש רשעמ) המדא

 ירעש 'ה בהוא C א"כחו הכלה ףוסב תוכרבב
 ןינייוצמה םירעש 'ה ims ('ב יזיפ "להת) ןויצ
 יפד ג"רב «meo תויסנכ יתב לכמ הכלהב
 םינויצ ךל יביצה G'ys v5 ןיבויע) ןירבעמ דציכ

p — mms =! n ET X 
 תוריהבו רהז ןינע 'יפ םדוקה 'עמ nxnx =  חצ

(dar machen, glütten, polirenיפב  b?לש  

 "p םימ רמוא לואש אבא 05 רפוש 'מגב ה"ר
 מיב) ןילעופה תא רכושה 'פב .וחצחצל ידכ רתומ

Crןחצחצישמ רמא ל'ר ןתכאלמ רמג יתמיאמ  
 ךיוצש ינפמ <ו" הציבב ק"פד ג'סב ,םימב

 ("n םקורמ היה DN 'מגב תלפמה 'פב ,וחצחצל
 וחצחצמו ךר ןמשהש ןמשב ms ןיקדוב (ב'ער היכ
 וחצחצ C5 vb הימרי) םיחמרה וקרמ 'גרת ב"א)

 'גרת דועו ה"יחא]* Cm חצ ןינע אתיינרומ
 + . + חצחצמ ,נ"ד ב"פס mp. "mv ín ,א"כ 'יעשי

 א"פ ר"קיו :וחצחצל דמועה .ה"מק תבש ,ןיחצחצמ
 ד"צפ ר"ב תוחצ camo לאשוהו  .תחצחוצמ
 םהינישב ןיחצחצמ jn OU» ve יישאר לאצחי
 האפרתמ ונושל א"פר ר"בד ,םהיתותפשב ןיגיעלמו
 יביל ייעשי) תוחצ 'גרת .הרות ירבדב דימ החצחצמו
 חוצחיצ טשפומה םשהו .ןחצחצב אללמל )3
 ,ב"מ UD Cana" םוחנ ; גיל (aes pnm קרב 'גרתו
 איבה ^m רומזמ ט"וש שרדמ won חוצחיצ
 םיקרב איבה ה"בקה ףאו לזרב לש ןיחוצחיצ ינימ

 — [ןיחצחוצמ ןהש

mnm =( qnאתנחצ ס"לב ה"כו ןוחרס ןינע מ'למ  
 יגיכ pim" םתמרז םיסוס תמרזו 8

 ירבדד אקספב ,ןוהתנחצ אתווסופ תנחצו 'גרת €
 הנחצ לכוא םדא (א"ק רצ כירד יתקיספ והימרי
 ,ותנחצ לעתו c2 £3 לאוי) ןושלמ ןוחרס 'יפ
 טויפב .ח"צקתת ^ הכיא 'קליב ה'כו ה"יחא]*
 אטחו בלה עורל mmn , ןחצ לאשוה כ'הוי ףסומ

 — pn] ונממ לעפהו
- 9- 

 םיגד 4945 esa ע'למ ל'נ mn = ןחצ
 jo "mn 'פבכ 8 ןיכתוחמ םינטק

 תירטב רופא הנחצה jb רדונה 6א'נ'יררנ) לשובמה
 (QU 'ומורתב י"פב .םיירומו ריצב רתומו הפורט
 תא לוטיל אלא וניאש הנחצב ריתמ הדוהי 'ר
 םישמ םאו םישובכ םינטק םיגד הנחצ 'יפ .אמהוזה
 םיגדהו םילצבה תא ךילשמ ןכותב המורת לש לצב
 םע ברעתנ אלו ותרוצכ לצב אהיש דבלבו ןירתומ
 אתנחצ יאה «Gv הכוסב ק"פד ג"סב .('םיגדה
 (UY ןידימעמ ןיא 'פד ג'סב Css ארהנ בבד

moon תל 0000 MUS de toT CUT NC UNCTUS NC MEME LL act sc 

 בבד עיייעו .טייל vys היכו )* .הזל םדוקה yb כ"או החרס ^pe הנחצ b^ ם"במרהל (nobi ומצע םשב שירב היכו )!
 s )5  .םלא ג"ונבו םיש יייכב היכו A)  .ע"ייע ארכיסל ל"צו ארבסל ו"ופדבו ארכסל ע"פדבו י'כב mu (* .ןתיא יעו
 .שייק "33 ה/יכו ת א ג'יונבו תורבקה ל ע w^ יילקשו ק"מל סייד לצא תומוקמ ראשבו pow י"כ בורב (" .שייע םייונישה

 .תואזזוקב ו"ופדב )7



  — pxולוצ ,ליִצ =) לצ 15

 ולי (ב"עס טיב םמייב Sb יילוח) )? y"s לנא 'וכו

 יתקיספ והימרי לרבדד אקספ שירב .(שרח 'עב
omרצ  npךלוק ילהצ 6  nyךילקב יצייצ 05 י" *). 

 ןיציצמ תוקונית םש םתאצמ םא CD) vob ר"בב
 ןפוד אצוי 'פב .(*םלוקב ןיפצפצמ א"ס  .םלוקב
 היתעמש 6בימ («n תואמטמ םישנה לכ ימגב
 עילמ ל'נ הייחא]* .תושמשה ןיב ('ץייצד

qm 558יצוצ :ץּוצ ס"לב  ^bףצפצמ  lallen) 
(pipenןצייוצמ ןירפיצ עמש 72 ורגסו 'פ ר"להק  

 qus המ לע עדויו ץייוצמ רופצ ר"להק שירו 'וכו
mתבש 'תפסות .ש"מו יוצמ ע"ייע  Yobתציצמה  

 איצוצ p'b3 יציצ םשהו — .חוצ y^p ןזואל
(Pipen)אנעמש יציצ יאמ .ב"מ 'וכרב )35: 'וחנמ  

zs (0A 

Tתיִציִצ ,ץיצ  yyץצ , 

 השעמ רד"ער vbt ז'טפ 'ומבי יורי O יתוציצ +
 m יתוציצב ןדריל . . . ודריש םינשב
 Muy יתותעב ומכ 'יפ יוועל

 רצ pep D ,איריצ ,ריי'צ ,ריצ ,ןיקיצ :

 + תצו

nomm *אָתּויִצ ס'לב)  ^eראותה ונממו הנזאהה  
 אלש ח"יפ ר"ב Aufhorcherin) תינתייצ

 ה"מפ bt  תינתייצ איה ירהו תינתייצ אהת
 .תוינתווצ , תינתווצ Ye ר"בדבו תזיְנָתייצ

 hinfillig, gebrechlich) 69006  י"למ) רּותייצ
 ל"א :שארל mox ויה הכיא תליגמב

 לע םייק תא ארותייצ ןידה ימוק ןמ סונאיספסא
 י"לב 'יפ .ארתוצ בותכ 'ואחסונב ב"א) — ךלגיר

bnךירעמנו ה"יחא]* .(לכ  ^bארתוצ  
 ץוערו הנקזה ינפמ שבי 'יפ ןוכנ ה"כ תמאבו שבי
 n) ,יי ייטפוש ץער ןכ וקיתעה ipm 'עו רבשנו
 בויאב ןובקר וקיתעה ןכ 66006  ראותהו 6

 — [ארתוצ אבפ ןידה ג"ונבו ,ח"י ,א"מ

byע"לב ללַצ ומכ לּוצ ,ליִצ =  veפ'לבו  
 dar) לּולצ = אליצ lüutern, reinigen ללצ
i"תבש) ןיקילדמ המב 'פד  Gaרמ רדחמ הוה  

noy)הרותל ןינויצ ושע (איכ ,איל  "wbעמשמ  
 (ליכה יקזחי) ביתכד אוה ?sob אנשיל ivy יאהד
 אכהמ רמא א"ר ןויצ ולצא הנבו םדא םצע הארו
 יהיו אקספב .'וכו ('ד י'ז ילשמ) ארקת הניבל עדומו
 תונייוצמ בצ Cmn רצ 37 'תקיס) השמ תולכ םויב
 ה"כ ה"יחא]* .תורייוצמ b^ תוסכוטמ נצ

 תורייוצמ p^ תוסכוטמ'יא ע"פדב לבא מ"ק י"כב ןוכנ
 ךייש תורייוצמ "יפה יכ אוה םיקיתעמה תועטו
 ב"שרו םינועבצב םינייוצמו םירייוצמ ל"ר תונייוצמל
 אוהו תמאל ןויכ ב'מק תוא ל"נה כ"רד 'קיספב
 ירפס םשב ג"ישת 'ר .אשנ 'קלי לע כ'ג ריעה
 עיקר לש ועבצכ . . תרייוצמ אלא בצ ןיא 'טוז
 תרייוצמ x^ 5^2 ר'דמבו yov jb בצ שרד כ"או
 ןמיס ומכ ןייצ jp ללכב py לכ תנייוצמ 'ילו
 .א"ע 'הנס (Qm ב'ב y" תורבקה תא טרפבו דיסב
 :פ"ד א"פ ק"מ 'ורי i^ cm ק"מו ל"נה ק"מו םילקש

^vינש רשעמ  n'esא"פ 'ילקש 'ורי ד"ע ה"נד  
 ינש 'ישעמ 'תפסות ג"ע ג"כד D'b 'מוס 'ורי .ו"מד

n'eט'פר 'טוס 'תפסות א"פר 'ילקש 'תפסות  '( — 
 ול שיש המ וא ימ יכ םוסרפ ןינע ןייצ e^ דועו
 ,ל"נה sm 'וכרב הזמו .םסרופמ אוה קהבומ ןמיס
 ינב ןניאש יפל ןינייוצמ לבבבש ח'ת :ה"מק תבש
 ר"בב .ןמוקמ ינב ןניאש יפל ןינייוצמ + , הרות
 פ'ס ר"מש bns ןינייוצמ qms ןירדהנס ה"פפ
 ינייצת : יתארק 'פ ר'כיא ob ןינייוצמה םינב 273
 mx :םשהו qua ןינייוצמ לארשי ויהש תוצמב
 מ"לכ my לינה 'ילקש v yn on^ ק"מ תורבק
 האמוט םוקמב qvx ןידימעמ ןיא : 'ה ק"מ הבצמה
 ר"מש א"פר '"לקש 'תפסות .,'ו םש ^« 'וכו
 = [אָנּויִצ b) ,ט"ל יפזחי ,ז"י ,גיכ 272( 'גרתבו ,ב"נפס

 by רפאמב הדונא py מ"לל בורק) קוניצ *
 Festge- c2 ע"למ תדמצנ הדוגא 573
 קוניצ ודגוא .ט'מד א"פ 'ורשעמ 'ורי 8
 קרי א"פר 'ורשעמ 'תפסות .ןטק קוניצ . . לודג
 «p aan" .קושל puru ותושעל . . ודנואש

 aps לש prs sm אקוניצ v5 ,ט"כ

 zu לוקב הלהצ «vé יברע םשהמ ל'נ) ץייצ
(jauchzenאלו ןישרחד סכ  D5ןירושפד  

 מ"בב הכו ץיוצ ליצו yrs ו'ופדב לבא יילוחב היכו ריפדבו ט"ק י"כב mo (? .ץייצ עיייע םייט ןינייוצמה ve רייקיו (!
 ייפ אל םש לבא ה"קת vna (? .aufwallen לוק ןיחתורה mn איצוהש nmm ץייצ (b^ אוה םיטו תווצ ס"ש ייכבו

p"אנליוו םישב מ"בב חיר ייפב היכו שיע חייר ייפ י"פע אוה 'יפהו ס"שב וירחא אבה רמאמ קר .  (fס"טב ג"ונב  
 VB ר'קיוב ךפיהבו ונינפל היכו (5 s ייפ ר"כיא תחיתפב שארב כיימ יייעו ד"פר יר ייעשי יקליב ה"כו יצייצ Don ישוש

 .ץיוצד ג"ונב )5 .ןיצייצמה לייצו ןינייצמה ^e) ,'ח ייעשי) םיפצפצמה שרופמ

9* 
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 Now) — לצ — (לּוצ bv =-) לצ
 ךתח םש לעפהו 3355 ילצ 55 אלו תכתמ
 ויילצו ובהביה ys םשו ,וב ויילצו רשב ונממ
 «QW ז'ע now התא vy א"לד ה"פ םש ,רתומ
 .איילצ אינונ דע ז"נד ט"פ ריזנ 'ורי ,הייולצ הציב
 mous .ד"לד res םיחפפ 'שווי (ny לעפנ
 . < העש יצחל הלצנ . . ולוכ הלצנ . + ותצקמ
 םיחספ 'שורי היילצ טשפומה םשהו העשל הלצנ

 — !ותיילצ : ה"ס npo" + ג"לד

 — by לעפהו Schatten לפוא ונינע מ"למ) לַצ
 ןירבוע ולאו 'פד ג"סב Schatten werfen) ללצ

nob)(יכ ה" הירכ) סופה תוליצמ לע יאמ )2  
 םויה יצח דע, b by^ ץר ?Dn העש רע
 ונדמליב .('ויתחתמ ומצעל 5x סופה השועש
 רשע [תינרוחא] לצה בושי (Cn ^o אשת יכ שיו
 ןדאלב +(" [ךדורטמ] (ךרורמ) .(' )0 ייכ בימ) תולעמ
 ןויכ 'ט דע ןשיו תועש 'גב לוכאל רומל היה
 תירחש אצמו דמע והיקזח sti" המח לגלג רזחש
 bys לוכא op "יחספב ה'נכו ה"יחא]* = 5
 by : ג'מד ib ז"ע 'ורי + ח"מ ry ,'וכו 5ys בשו

 'טוחנת ר'להק שיר ו"צ פ'ר vu ש"ע 'וכו הליצ =
 , .ןליא לש הליצכ . . לתוכ לש וליצכ יחיו שיר
 א"פר ק"מ 'ורי ר"אלב ץובקח 'וכו ףוע לש וליצכ
 — bb yvy] אללט ר'אלב s^ בורלו אָּיַליִצ ,פ'ר

oxאָלְצ =) , byע'לב  pm eoןינע אלצ  
 יִלַצ לעפב לאשוהו neigen, beugen היטנ

 ןיא 'סב Gum Gebete sich niederwerfen ללפתמ

 )05 'וכרב) רבועה 'מגב pw] ל"צ] (ןידימעמ)
 ("בוט םוי [ךומס] 'מגב הליגמה תא ארוקה 'פבו
 והייפא לע ולפנ יכ אברו ייבאל והל אניזח (:ב'כ)
 אידהב םהינפ ןיחט ויה אל ,b^  ,ייולצא ילצמד
 אל 'גרת ב"א) -- "דצה לע ןיטמ אלא עקרקב

nonטפשמ  mee)(אניד ילצת אל )0 ,גיכ , 
^w) mons]ייס'הלפת 'כלה ז"ואב אבוה וניכר  

 םהינפ ןי חש ויה אל an" םשו ח'ר םשב ג'צ
 הטנו החש b^ הנושאר הארוה יכ רקיע הזו 'וכו
 (BU ותוטנכ 'גות ,אלצו (יב י'מ (onn טיו 'גרת

osהיתוילצב (ג'כ  "usהברה  sniלעפתאבו  
 ילצא ל ע pa .('ז יא'מ ; יכ o ייעשי (an ילטצא
 תובותכ (ותלוזו יג יאיל ^ir ^ יילהת) 'גרת אנדוא
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 + 6 יפט הירוהנ ליצ יאה רמא אתיזד אחשמא

 C ליצד יכיה יכ 5"6 (DU השא המב 'פד ג"סב

 ,('אתינלפ רב אינלפד men ליציל אחשמ יאה

 יריעז רמא < ט'ק (DE ימליה 'מגב םיצרש 'ח 'פב

 תרמשמה ךותל לולצ םימו לולצ ןיי םדא ןתונ

 ייחפפ) ינע יפאו 'מגב 'יחספ יברעב .'וכו תבשב
6pרמול ךירצ] (ירודהאל) < ליצ חוה ו"י דע  

 פ'ב) ןמש היה DN 'מגב דיקפמה 'פב .(* [ירוהדזאל
c'eפב .אליצב היל אחינד ןניקיסע תיבה לעבב ' 

 אימ והנה 6חיכ Py ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא
cowsןילות א"אר 'פב .('הינימ  n3)טילק :) 

 'פד 2^3 ,ולציש ליבשב םירמש ג'ע םימ ןינתונ
 — אוה אתליצ אתעד (.ג'יק («mo אשנש שרח

3'W)רוכע וניאש רבדו ךז ^5 ), nns). 
 .ה'ע תבש .יאתער יאליצ אל .ד"ס 'וויעב ה"נכו
 ,וניבר "גו 'א חלצ ע"ייע היעביצ ליצילד יכיה יכ
 ןיי גול ד'ע ג"מד ה"פס 'ומורת 'ורי ללצ ןינע ןכו
 ונללצו : םשו mann nma הלולצ פ"פס ר'ב לולצ
 , תללוצו תרזוח : ה"כד א'פ תובותכ 'שורי ,התוא
 'תפסות ,ורכעי אלו וללצי + נ"ד ב"פס הדנ 'ורי
 תבש .םיינש םרכעיו רוזחי אל וללצ ג"פס הדנ

apתישארבל 'א י"רת ןילולצ םימו לולצ ןיי  
 4/3 ,'ז תומשל 'א י"רת ,אתלילצ wb א'כ ,'א
 .יריכע וכפה יליצ : ה"כ 'ילוח .ןילילצ וחכשא אלו
 ,ט"לד ט'פס "עיבש 'שורי יקנ ומכ ונינע דועו
 לילצ שרופמ n^b הבר 'תקיספב .אלילצ אלגר
 jp רודה ותוא םהילע לילצש לע ^G ,ז םיטפוש)
 : ח"כ הליגמ (Klarheit) אָתּוליִצ pum .םיקירצה
 — .אנתפא ע"ייע ,ה"ס 'וריע אתוליצ איעב אתעמש
 — [ש"מו 'ו by yvy אתלצד אתוער :א"כ 'ורוכב

noy =( by25 ע'לב ןכו מ'למ ילצ  ^bתיוט  
 (.אימ ייחפפ) העש לכ 'פד ג"סב braten) רשב

 'מגב הליגמר ק'פב .רדק ילצ והייניב אכיא
 (אותנ אלושב 60 הלנמה תא ואוק
 הוידקנ ואלצש "פ (ררדק ילצ היל ווק
 יִלצ .[nns .הקשמ ow אלבו םימ אלב
 אלא לכאנ וניא האלהו : ו'נ 'יחבז מ"לכ םשה אוה
 by" אלו שא ילצ .ד"לד ז"פו "חספ 'ורי .,ילצ
 ילצ אל אלכסא ילצ אל הררק ילצ אל דופש

 .לילצ (ams ליצר יאה יירחא ע"פרבו ט'ק ייכ 035 ליצ wn לייצו לייצ cwn ר'פרבו ליצ יאה Ds vis היכו ('
 רהרזיאו .ג"ונבו ס"ש יייכב היכו (* .ליצ 'ב ס"ש י'יכבו לויצ ג"ונב (* .אינלפ רב cow ייכב (* .אלילצ פ"א םיש י"כב )*
 Vi33 היכ )8 .אתיירתב אלושיב גיונב (' .הינימ י ק 5 נר גיונבו הינימ ילייצר ת"האב ה"כו חיר ייפב «n (* .הישפנב
 .ויופרבו "33 ה"כ ('*  .ךרארמ  דועו ךרארב ייא קופפב )!! קופפה ייל םש 'מוחנתב ('* .חייר ייפמ קתעוה (* .ו"ופדבו
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 b^ ןכו אתלצד אתוער ושריפ אלש תצק השקו | pup ל"'נה ייולצא ילצמ ןכו אניד ייולצאל .ה"ק
 א יהש כ אתויח רצע am^ םשו הרפכ חבזמ רפסב

muyףוניט האיצומ איה המחר . b»אתוער  
 וא החרס ע"למ אתלצו ףוניט = אתיער ומכ איה
 תורוהל ןומהה לשמ .אבר איבהו חורס רשב תכיתח

 ,דומיל ךירצ רבדה דועו .ףוניט אוה המ

 (Gv b לודג ללכ 'פ תבשד 'שורי (?ןיילצ) לצ
 םינאת ןימ שרפמה 'יפ ןיקומצ ןילצ ןהא

 'שוריבו ןיקומצ ןיילצ חטשד qn ג"ונב ה"יחא]"
 ןיירובדה שבר ןבזמ הוה אנינח 'ר + כ"ד ז"פ האיפ

mmאשבורד ןיעדי ןווה םשו ,ןיילצד שבד היל  
mamןיילצד ןוכל  [p» — 

xovע"למ)  Aoרוע  Glaui, Fellןמ רדונה 'פב  
 יאמ CU 005( הטמה ןמ רדונה 'מגב קריה

 הימש אברעמ רב אפילחת בר .אדגד אסרע שגרד
mov mmtשגרד יאמ [יל רמאו] יעלצר אקושב  

 רושקו יוטנ רוע אוה אלצ p^ ,6 פש) אלצד אסרע
 הטמה תונבלמ תוגרופמו תונבלמה לע םילבחב
 התוא ןירימעמש ןויכו םכותב רועהו וללה םילבחב
 ביב ןיפתושה קרפ שיר ב .רועה יבג לע ןינשי

Cnאללצל יעבראו אלצל יעברא , ^nלשמ לשמ  
 אינור לע דיפקמ התא המ אניברל ארפס בר ול
 אוה אלצ םיפכנ ךל תוברהל הרשה ונממ לוטיל
 לכואו שמשו ברשב דמועו תוריכש השועש לעופה
 רמוע וניאו לצב ןשיש תיבה לעבו תורככ עבוא
 ךכליה תורככ 'ר אלא לכוא ws שמשבו ברשב
 (' אינורל הז הדשה בוזעו ךל שיש המב ךייד
 אלצ אוהש רישע ףכשואל יכירצד יכיה יכ, א"פ
 'ד ןיכירצ ךכ uva ישנאו ויתונוזמל תורככ 'ד
 השעמ 'ולכ ול רמא לשמ uy ףכשואל אללצל
 בוטהו רשיה תישעו םושמ אלא וניא ארצימ רבד הז

Nun nm mmaא ל א וניא כ'יפ ע א אוה ינע  
 וניא כ"פעא 6 בוטהו ושיה תישעו םושמ
 הדש וישכע np אל םאש הרש אלב תויחל לוכי
 םושמ םנרפתהל המב ול pst ויתועמ דיספי וז
 רשיה תישעו ךל ןיאד יקולסל תלכי אל יכה

mneלאינד יִלַצ לעַפב בורבו הלפתל היוחתשהו  
 05 ," תבש ב"עס ד"ל ^533 ^ ,'ו 'רזע ;א"י ,'ו
 v" + מ"מ "ירדנ ," ב"ב qUD vy .,ה"ל 8
 Yy ר"סד ד"פ תינעת 'שורי ,ג"ע oru 37/8 'וכרב
 םשהו .א"פפ ב"לפ ר"ב ד"ע ms ז"פ 'דהנס "ורי
 'שורי iy א"עד א"פ 'ליגמ יורי  ,ב" ipn" ּולצ
 תישארב nn ז"טפ vp ג"ע ט"כד י"פ 'דהנס

m^»ותלוז דועו 3^ .א"י ,ז"י תומשל 'א י"רת ב"כ  
 :ר"כ 'ינעת .ו"כ : ג"כ 'וכרב ה'כו אָתּולצ ס"לבו
 'דהנס :'ד ז'ע :ז"יק ייחספ : ז"כ ev db" הלינמ

arxץובקהו  vaןֶנוְןלצ ןוהיתרת ו"כפ  p'53 
moxאָיַתּולָצ 'כ ,ב"ע 'ילהת 'גרת ] — 

mj"by — byראות  napiםדוקה 'עמ  (betend 
 (' תינילצ הלותב +-ב'כ 'טוס) לטונ היה 'פד ג"סב

^bתדמתמש הנטק הדוע הארמ  pov»הלילו  

 : לאינדבו אתולצ הלפת 'גרת ב'א) -- Cj) ללפתהל
Qn 0)אלצמו  ameןמגרותמב ה"כו ה"יחא]*  

 — [תואמגודה ש'ע

byמ"למ ללצ =)  ^pעבט  (hinuntersinkenייחבזב  
 םירשק ולא 'פבו 6 ג''ק) תאטח תרפ 'פד ג"רב

 תלפת פ'ו 'שוריבו 6 ג'ק (n3 ןילפקמ 'מגב
 הלוצ ומש ארקנ המל Guys) ויד דיפ רחשה
 pow יתמ לכש [שיקל שיר רמא] 02 or היעשי)
 רענש המש ארקנ המל רמא ןנחוי 'רו םש וללטצנ
 'מגב לבוחה 'פב .C eb ורעננ םלוע יתמ לכש
 םירידא םימב תללצ Geys א'צ «p אביקע ר"א
 C ויט תומש) תרפועכ וללצ ,ךדיב םרח תילעהו

oy +החרס ןינע 3:6 ע"למ ל"נ אָּתְלַצ 2  Tu 
 stinkend, stinkendes שפועמ רשב תכיתח

n10722 (Fleischאבר רמא ףוניט ימד יכיה : א"כ  
 רצא י"שריפו אתויח רצא אתלצד אתוער ירמאדכ
 nbi י"כבו רבועה קומינו המחר רצענ אתויח

 אתויח רצא סרג GYb ףד יקילייגנא ייכ ץבוקב) יוכבל
 כ'ע ףוניט האיצומו המחר תרצוע היחשכ "יפו

mes )' .תינוליצ ,תינלייצ ע"פדבו םישב ייארכ תיניילצ ליצו טייק י"כב ןוכנ  *) ynוכרב ' atsלזאו ילצמ אמוי ילוכ . 
ms )5ןוכנ  v3ע"בשלפתו ישוריבו ל"צו שירבו ייא ע"פדבו ביהו 0600 ויו  y»אוה לבא תוכרב ילבבב רוקמה אצמל  

 יפרבו םיש ייכה ייגכ) וללטצנ לובמ יתמ לכש הלוצמ המש ארקנ המל ל"רא cnim cow וניבר ייגכו (+ ,ל"נה ישוריב
 יזכב ה"כו ם ל ו ע יתמ לכש וניבר 'יגכ ם'ש י"כב תבשבו alb רענש המש ארקנ המל רמא «pn ירו sv (וללתצנ
 y'/W nbnn יוכרב יוריבו יוכו רענש המש ארקנ המל ל"ר הלחת רדפה win ךפיה תבשבו (תבש (D שירב Dem יקלי
 לבא גיכ D" אתחיתפ ר"כיאו שייע ג"כש יר ר"מ היעשי יקליב jm כשיו cb ר"להקב (nés הלוצ המש ארקנ המל ןנחוי

$usשאגימ '] ייפב הזכ אצמת ןינעה ףוגב (* .ריפדבו ייכב ןוכנ ה"כ )5 ,יוכו רענש לירא קר ז"לפ  "yrביבל מיטש . 
m (* .ע"פרב יילו ם"ק ייכב  n5:הימגר יייכב . 
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c0אחפולצל ימד הוהד בותכ תואחסונב ), 
 הזש דבלמ לבא .ט'ל ז'על ןויכ ב"ר ה"יחא]*
 ןייצמ היה וניבר יכ השק אוה רוהט גד אחפולצ
 נ'ער 'מ ףדל ןויכ כ"או nur ירבוע ינמיס ךכ
 הל סרג ח'ר 'יפבו אחופלישב הל תחכשמ ג'ונבו
 (לא) ןוי 'לב dw גד po 'יפו אתיפלס : םש
 שי לא תביתו כ'ע אמט ל"א והמ הזכ ל"א הפלס
 ר'פדב יכ עדו .םי גד ןימ 690 י"לב אוהו קוחמל
 לבא ארימג דע pop ךכו ןמ ייל ב'הו ט'ק י"כבו
 הממו האלהו rb jb" ע"פדבכ ייא ר'בו ו'ו י"כב
 אוהו וללה pon איצוה אוהש חכומ וניבר וזעלש
 : אחפולצ י"שר wy ;5!angulla ^? ט"יאלב
 «/b אחנולצ 'יגה ןעכנימ ow י'כבו ay ז"עב
 ארקנש ל"נה ע"לב תמאב ה"כו אחבנולצ ל"צש
 ארקנ שחנל ונוימדמו (א"ליא ק"העב) Aal ש"אלב

wm xo (e פ"לב ןכו anguilla ט"יאו ר"לב 
 (.טייל ז"עב) כ*ג סרג (ג''ער א"לק רצ םיגד תוכלה) ג"הבו

 ג'חב ,'ב תישופח ע"ייע ישאפוח 'מ ףדבו אחבולצ
ronש"מו ] — 

qm» 3nowןמ לעפש ארקמ לש תבהלש םע  
(brennen, erglühen machen 335רעש  

Gr» a^ cp» sayי"רת  CR)רעביו ,בהלצמ רעיש  
 בקעיב קילדאו 'גרת ('ג י'ב 0090 הבהל שאכ בקעיב
 יילהת) םירה טהלת הבהלכו .(*אבהלצמד אתשיאכ

aeןיעכ .אבהלצמד אתיבוהלש  ךיהו 'גרת (ו"ט  
memבהלצמ שחנ ןיעכ 'גרת (' י'א 'קזחי) ללק . 

 א לחזכ 'גות "כ e "59 ומס קליכ
 15m ט"ק י"כב ה"כ ה"יחא* | בה לצ מד
 תפסוה ןמיס לוגע וקב ןמסנ ךרעה לכ א'פדבו
 ינוניבב 0351 .ובתכ היה וניבר יכ אוה תועטו ביר

byenלכב 'ב 'שרפ חלשב 'תליכמב  e»היה  
 (en בהלו 'גרת אבוהלצ םשה ו ,'וכו בהזכ בהלּוצמ

— [ea a 

 b Nmby jk" 'וסו yop אָחּולְצ ,ולַצ *
 nun לצ ע"ייע (הלפת

(gelingen, nützlieh sein (תלעות ונינע מ"למ nov 

 תבשב לודנ 555 'פד 'מגב ( Q'yo myיב
 קופיתד היל אחינ אל ייפ היעבצ ('חלצילד יכיה
 חילצמ יפמ המשנ ma mss המכ לכד המשנ
 אירבו הפי ועבצ אהיו הפי הלעתמ ועבצש היעבצ
 ה"חחא|* | .חילצת זא «o ('ח ,'א עשוהי) ומכ

t — ———————— 
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 PY - אָלַצ = חי
 ה"יחא]* .'ןבזמל היל קיבשתד mm לודג בוטהו

 ספדנו י"ת רשא ב"בל "5 ה"מגר bb" קתעוה כ"ע

 ןינוש םישוריפ ןנשיו «sU ותואמ אנליוו ס"שב
oyתופסותבו י"שרב .  yos b»ראותהו ל"נה  

EN nubyץובקה אָעְלַצ  yoxדיחיהו ,(ל"נה !ירדנ)  

mbbyתורוע דנעמ  [Gerber — 

auf- הלת .^n בלצ ס'לבו >> yr'bs =( Soy 
 ——  (hüngenה"יחא]* .(בולצ) יולת 'גרת

 תמאבו ע"פרשב "יאדכ בולצ תלמ 'יל י"כבו ר"פדב
 יולת  G3 63 533ליעפתא אוהו בילטצא 'גרת

 ,'ז םש-ינש 'גרתו ,ג'כ ,'ב רתסא 'גרתב 'יאדכו

 ליעפ ינוניבו ג" ,'ט ;"י  sos,א"כ :ירבדל 'א י"רת
 ןיבולצ ץובקה יא  "nןכו 'ד ,ה'כ 'דמבל 'ב

 דייוגמ והואר ג"מ ,ז"טפ תומבי ל"זרדב  y mbyiל
 םש ('בּול צה  mis,בולצה לע ןידיעמ ןיא : כ"ק

 היהש ירה ג'ע ח"מד ז"פר "טיג 'ורי  moxוא
 תולהא 'תפסות ,('ח) ז"פר ןיטיג 'תפסות 'ייע דייוגמ
 תא בלוצ ל"פ ר"ב ,'וכו תתוש ומדש בולצ ד"פ

 םמוומ תא היתשהו 'פ ר"תסא ,ויבלוצ  mbבלוצו
  m5םיבולצל ריכב אצומו 'פ ר'להק  C'גיגח 'ורי

 פ נ .ןונובלצו ןילזא .ח"עד ב"פ  yיומבי 'תפסות ל
 .בלצינ ד"יפ  vowתא ןיבלוצ ןיבלצנה כ"פ

 ןאמתו 'פ םשו בלצהל אצוי ר'תסא שיר .ןהיבלוצ
 לש ופופ : םירבדה רחא 'פ םש ,ןמה בלצנשכ
 ןאמתו 'פ ר"תסא ,ל עפ ת א .בלָציל שיאה ותוא

TD p'b ר'ב בלטצא אצומו 'פ  ר"להק ,בלטצמ 
 בּולַצ םשהו ,הלבטצמל  smתבש וב ןילותש ץעח

 בולצה ןמ רטסמ י"מ ו"פ «^  "vnע"ייע וניברו
 יתבר 'תקיספ .ופתכב ובולצ ןועט ו"נפ ר"ב .רמסמ
 'שורי אָביִלָצ ם"לבו ,ולש בולצה תא ןעוט אילפ

 ג"כד ו"פ 'דהנס  iyיירבד) ץעה .אבילצל יתייא
 עשוה) םיצעה ,אבילצ 'גרת (ג'כ יא'כ ^)  o2.ןיבילצ

 ר"תסא ,הבילצל ןקותמ ל"פ ר"ב טשפומה םשהו
 'ירבדה רחא 'פ  qnybyתור 'גרתבו  SN'כיא ;ז"

 ", " i[אתבילצ —

 PR 'פד ג'פב Aap cle) ע'למ) אָחְבֶלְצ
 ירבוע usb" ךכ Q9 0 "y ןירימעמ

 ךכו אמט גד אוהש e^ אחבלצ והינ יאמ םיגד
 תומד לוגע ךורא גד אוהו לאעמשי 'לב ותוא ןירוק
 ןיאו לפונ ודיב pono ושפותל םדא אבשכו שחנ
 א'ליוגנא זעלב ארקנו לוחב וררפעיש דע הסיפת ול

 תומש יא יורי 'גרת יייע הנוכנ וניבר 03 אבהלשמר גיונב (5  .םיאולצל יפד תצקב )* .'יל ילבבבו 'וריד ינשמב ייאדכ ('
 .וניבר ייגכ (né? sa עבצ עיייע ילצולר גיונב (* sg ,זיט pn5 ;היל ,חיכ ne טיי
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 תנש wb ליפ יילכ) ןוטיילופ ,ןוטיילפ לש תיחולצ

y'"y ovpתכסמ חלשב יתליכמ .ןוטיילפ ' yp" 
 תיחולצו הדנ on לש תיחולצ ןמה תיחולצ n 'פ
 ק"ב 'תפסות ותיחולצ יוניכבו החשמה ןמש לש
 ד"פר הציב Y" +: ה"ע ry תויחולצ ץובקהו ב"פ
 הנאצ 'פ ר'שהש :ה'נד ו"פ (T 'שורי : ב"פד
 'שוריו ,ט"לד ט"פ 'יעיבש vv ןייחולצ ר"אלבו

 — [:ז"עד ביפ 'גינח

og yy ללצ ,תיניילצ oos * 

 .der Baum אבלולצ , אבילולצ ס'לב) C אָבילולצ
C (Qücinusתבשו ןיקילדמ המב שירב  

Gsימד אבילולצלו  ^bשי קרס ןליא תובושתב  
 ןימו ןמש ןהמ ןישועו ןיניערג השועו ונימוקמב
 ונמשמ התוש הברה הנצ וב שיש ימ לכו ןינממס
 : p im pop ונמשו עורכלא יברע )3 ומשו
 £9! ש*כ + ונמשו dis אוהו הייחא]*

 N M^ ייפכו .'א pp un C (ע"ומב עורכא ע"ייע)

^e3ךורעה תא האר ק'דרו ^ ,'ד הנויב קדר  
 הז האר ילואו CUXVIID אובמ "יי וב .שמתשמו

"enאנילולצ 'יפו ל"ז יכ םינואגה תובושתב  
 — [ה"שע 'וכו קרס ןליא םינואגה תבושתב יתאצמ

 ,ג'חב ,ינופללצה ע"ייע ינופלצ , תינופללצ *

 .ה"לר

 םשהמ bemalen םירויצ השע b b'by^ םֶלַצ
 בהזה 'פד ג"סב Gil) אָמְלַצ ,םֶלֶצ ,םֶלָצ

Co 53)הבר  Ctימולצל ארש  ^p vyרייצל  
 תולקמב ךעמלו טבחל p^ (" ידרצ קדימל םיצחה
 ימולצלו קד תוארהל ידכ הבע ןטוחש םידגב
 יקיתעבו הברעד םירסנ ילס ירוייצל 'יפ (" ילוקיד
 «m^ הוצת התאו ונדמליב ,יתדחכ יזחתמד ריפא
 (היל ,יג ילשמ) «ibm םימכח דובכ GO 00 הוצת

 םירמ םיליסכו שדקמה ma ונבש המלשו דוד הז
 השוע ה'בקהו והוביוחהש א"הוא ולא ןולק
 «n Oy ^n' בי תכ הט האר ןולק םה ל
 לשמה ויעב המלו הזבת םמלצ ריעב |

 מ"לכ העיגי ילב םדאה לא בוטה תאיב ןבומבו
 ויסכנ ויהיו ויסכנ 553 דואמ חלציו vb 'וכרבב
 לעפ או ליעפהב ,ריעל םיבורקו םיִחְלַצּומ וניסכנו
 ,ג"ס תבש .ט"כ ק"מ ה"כו חילצהו הלע .ר"ס 'וכרב
 אל יא nbub יא mb 'וריע ,םהל חילצמ ה"בקה
 לכ :'ג ב"ב ,ול ןיחילצמ ויסכנ ^i ז"ע ,חלצמ
 ו"פ 'דהנס ימלשורי ,חלצמ אתשה דירמד אדבע

yvy Y"אמוי 'שורי  .'דבע וד המ חלצמ אלו  
 ,ט"נד ג"פס ה"ר 'ורי ,לרוגב חילצמב ג"ע א"מד ד"פ
 ג"יפר v/3 .תחלצמו תרזוג תאזה העשרה תוכלמה
 'ישארבל y" 'גרתב הברהו 'וכו אערא חילצת ירמ

5B NMו"נ ; ne^ח ,מ'ב ;ט"כ ' 
 — 6 [ותלוזו

iovיפ) ' p'53עקב מ"לב ומכ  ;spaltenאָתְחְלַצ  
 'ביקע ר"א 'פד ג"סב (שארה יצחב באכ ס"לב

C* me)6אתחלצל יזח יאמל אוהש לכ ןרטע . 
 C אתחלצל (חיפ er^ וזחאש ימ 'פד תואופר שירב
 .דחב טיקנד ארעצ "יפ $m ארב אלוגנרת יתיל

 שיש ימ א"פ .(*אתחלצ ע"לב ומשו הישירד אסיג
 עקביו €« ,ב'כ יישארב) ומכ ושאר עצמאב באכ ול
 (.טיכק תבש) ןינפמ 'פד ג"סב ,חלצו 'גרת הלוע יצע
 תא רכושה 'פב .אנשד ("אקתכת הילוחלצ לאומש
 היביצל היחלצנ +.ט'ע מ"ב) הקירבהו 'מגב ןינמואה
 par נייק .קיבב mass r1 DIST .( הינבזנו
 וחלצ mr 'ר ,ט"כק תבש ,אחלצל . . . אלקיד
 ףשרש yy mm [pan] (םוניי) yy ^« היל
 'גרתב ןכו ץע ועקב 'יפ יביצ nbus .ט"יק םשו

"mאחלצ םשה ו איסיק ןיחלצו ד'נ .'ב 'א  (= p'b3 
 ןיחוליצל a^ vp יילהת) םירזגל sn (אחילצ

 — pnoxo] י"כבו
 'ירוס 'לבו תיחלצ nnbx nnb, מ"לבו תיִחלְצ

 flache הרעקו תנצנצ'יפ אחילצ . אתיחולצ
(Sehale, Schüsselףוסב  be) CY») ryךפשמ  

Twהשא המב 'פב .ותיחולצ ךותל  Ca'b n3). 
 'גרת ג'ל (ve moe תנצנצ .ןוטיילפ לש תיחולצ
 יב בימ) תחלצה 'גרת ןכו ה"יחא]* — .אתיחולצ

Gn aes;אימ) תחפצ ןכו  G^ ien ^ iאוה םש חפקמ סטפילהש םוקמ רמוא | ןינעבו  

 ג"ונב )* ,אתחילצל p^w ייכבו אתחליצל ana (* .העיספ רחא העיספ אבל חילצה 'יפ אבו חלצ כ"הויל ףסומ מויפב )!

 'מאו ר"פרב ןוכנ ה"כ )5 ,קתכת יעבו אגש יעב ןוכנל לבא אתקכת סיב ויופדב (* ,פ"ל םא יכ ע"ל ונניא (+ .אתחילצל

 .אביללצ עיפרו י"כ ראשב לבא ךרעה עצמאבכו ט"ק י"כב היכ (?  ,ייל סייש ייכבו הילקשנו (anim היגבנו ס"טב ו"ופדבו

 .תועטב ספד o£ אלו

 יזכבו ידדצ ו"ופדבו ררצ ע'ייעו ר"פדב היכו (1

"y (?שימ  nלולב רב םשב 354 ציינלפפ ורפסב פעל  monםשו )9  Eo bi 

 : היפ T9 D's סייד y" אבא יר ם"ש י'יכבו אבר ב'הו טייק י"כב (% |

 m'y רדסה Ten וניגפלו ילקיר pup י"כבו ( 5 .(םש םייד) יבו יא יר םייש י"כב ה"כו יררצ שיק



 o הלרע 'ורי .(הְנמְלַצ מ'למ םוקמ םש) הָנומְלַצ *
 wy yn הנומלצ יבורח .א'סד א"פ

o0 A שי NET E 
- + 

 ,נ"שו הטיש ע"ייעו ג"ע ח"מד א"פר תורשעמ

 לכ 846 b" ןמ בכרומ ד"עפל) תינומלצ ₪
 ganz allein) "יפו דיחי 696 ןמו

 ותינומלצב סנכנ ןר (ר"צפ) עמשנ bm ר'ב 'רדמ
^pתודחא י"לב דנומו דדב ר"לב לוצ ותודחאב , 

 הארנ ילו uovác "bi solus ר"לל «jv ה"יחא]*
 ונבב קר סנכנ ןד ונינעו ל"נה תוינוי תולמ יתשמ

mnדיחי ולוכ ונייהו  qunmףלא םיעבשב  
- [^» 

Seiten- 323 "xb (הטונ ךרד וא רדח מ'למ pox 
  NOD C(gemach, Seitengangאוה עיצי אוה

 'עב םישרופמ רבכ Go 202 אתה אוה עלצה
 עלצ שרפמ אל אתפא 'עב ה"'חא|* — .אתפא
 עלצ ןינעש nb — את ,עיצי ,אקרב ע"ייע לבא
 , היתועלצ כור האלהו .ב'נ .ב'מ 'ילוח y דצ מ"לכ
 MB יתעלצ .'ו 'ישוריק am b עלצ הרקענ םשו
 תועלצ .'וכו ותעלצ ues הלטנש ןויכ א"כפ  ר"ב

"yvעלצו .'ב האפ ע"ייע ר"מ ה"פ  DUםוקמ  
 — [םונרתב ה"כו ח"כ ^n עשוהי ;ד"י ,א"כ ב"ש

"wmיִאְלַצ = יִעְלַצ — עלצ  Ger- ngo mm 
(Gerקריה ןמ רדונה 'פ םירדנ תכסמ  

6s 00»רמאו יעלצד אקושב חיכש הוהד  mb 
 תורוע ירכומ י"שריפ אלצד אסרע שגרד יאמ

C sou ומכ אעלצו 

zum ףילצא לעפאב האכה pur nox (ס"למ Bow 
  (Sehlagen ausholenהטמל אלו הלעמל אל

 'עבו ףילצמ 'עב p^ רבכ 633 ימוי) ףילצמכ אלא
 (ה ,דיע (np הלעמל איבמכ עדוי ,רצ 'עבו דגנ
 'עב "פ רבכ ה"יחא]* — .אסנרוקב ףילצי 'גרת
 — [אנדגנמ ע"ייעו ש"מו תוקלמ ע"ייע mn ל"נה

exe| = coh תותואה mew ע'לכו moy 
  (Kapperstrauch'פב  "mלכ י'מגב םיצרש

 יאמ ייותאל (י"ק n3 ןיקשמה לכו ןילכואה
 ןידצ ןיא 'פד ג'רב .ץמוחב (* ןיפלצ (ce ייותאל
 א"יו 'וכו תומואב לארשי ןה ןיזע 'נ = 6 היכ הציב)
 6:יל תבש) ןיקילדמ המב 'פב .('תונליאב ףלצ ףא

 תמגוד מ"לכ םלצ ^« ה"יחא]* .(ה ל תנ
 תומרכו םלצב m'b ר'ב תומד ןינעל ampi םצע

"yתובא ר"יפ םש  Yoםיטפשמ 'מוחנת .ד"ימ  

 התאמוט 'פ ר'כיא beo ונינע my .ה"בקה לש ומלצ
 לכיהב םלצ דמעוה ב"ער ה"כ "נעת ,לולח םלצ
 םלצ דימעהש םדא :זעב הל רמאיו 'פ הבר תור
 ד"כ b'5 vow .הבושתב ולבקמ התא לכיהב
 ןגרוב לכ לע ה'כ רומזמ bw .הכימ לש ומלצ
 ,'א 'ג ;א"ל ,'ב לאינד o5x ר'אלבו ,'וכו םלצ
 ,ןלפ םלצ m3 הל רמאיו 'פ הבר תור 9^ .ו"ט
 : ד"ד ב'פ 'וכרב 'שורי ,התאמוט 'פ ר"כיא ה"כו

^vימלצ ץובקה .אמליצ .ז"מד ב'פס 'ילקש  
 גימד ד"פ Uy 'ורי אימלצ i25 ק"ב ,ו"פ 'ובותכ

vyםשו  seד"מד  yלספ 'גרת אָנָמְליִצ  
 םיפרתה 'גרת אָּינָמליצ .ץובקה )^ nn) 'יטפוש)

e» two)ה"כ ק"מ )€^  :+ pU y'"pעו יא ' 
 ל"ד ז"פר םיאלכ 'ורי אמנוצ ומכ אמלצ -- .לצחמ

 — [הכיכר הכפה עלסכ השק המדא b" ד'ע

 הליפא ךשח ונינעו me 5y "פ מ'למ) תֶומְלַצ
(diehte 908ףוסב ונדמליב  ' 

 ןינודינ םיעשרה לוחה mes 55 075 70 אשת
 ךאלמ םימלוש םיררפהשכו ('ןינודנ ןניא תבשבו
 ןתמשנ לטונו אב תומשנה לע הנוממה המוד ומשש
 תומלצ לפוא ומכ התפיע yos G'2 )^ בויא) ד"הה
 ומלש רבכש תומל wx תומלצ והמ םירדס אלו
 ישרפ "yb חלשב 'תליכמבו ה"יחא|* — .םירדס
 ג"חב ע"ייע המוד ןינעבו — תָוָמ ומעו oy שרדנ 'א

 -- [א"פ
 ייאלכב 'ד 'פב (ארקמ לש ןומלצ אוה ילוא) ןיִמְלַצ

 הנק 'מגב הניפסה תא רכומה 'פבו (טימ)
 תא עטנש rl" ןימלצב השעמ (:ב'פ ב'ב) השלש
 ןומלצב השעמ Cop פד ו"מ) תומביב ז"ט 'פב ,ומרכ
 םש p^ ינולפ שיא ןב ינולפ ינא רמאש דחאב
 ה"יחא]* = .(ןומלצ בותכ םלוכב ב'א) -- םוקמ
 ח"פרו א"פר ו"ופדב םג ם"בשרבו rb" 'פדב לבא
 ו"ופדב ל"נה םיאלכב ה"כו ןימלצ ל"נה ב'בב "א
 .יאלכל ם'ד y ילופאנ תוינשמב ה"כו האיליסבו
 י"כב ה"כו ןימלצ ךרעה עצמאב N^ 'ציניוו ר"פדבו
 ה"דב "א ע"פדב לבא ליחתמה רובדב םג ט'ק

 — [םימלצ 'עה עצמאב םג א"פדבו םימלצ

 :יאצומבו ןיחונ ונא תבשבו . . תבשה תומי לכ םש ימוחנתב (? | .יוכו vy רצקתנ ו"ופדב לבא ימאו ר"פדבו י"כב ה"כ ('
nienתורוע רבעמ האלצ ומכ אעלצ ןוכנהו (*  .'וכו םימלשנ םיררסהש דע  wow yyייל ןכו ימ ייל טייק יייכב )5  

vasםלועב שי םישק םירפד המכו יז ייסר יישארב 'מוחנת "ייעו (*  .ןיפלצ ליצו יפלצ ימ ייא ו"ו ע"פדבו ס'ש  . . 
 .ש'ע יוכו ףלצו לדרח ןכו יוכו סומרותה ןמ רמ ךל ןיא ותוא ןיקיתממ םתאו



  — nb(לּוצְלַצ = לצלצ 21

 .ל"ד ה"פס "אלכ 7v .'ה תש ע"ייע "וכו שניא
 םרכב םיאלכ א"שיב ףלצה reb 'יאלכ 'תפסות
 "po ג"עס ס"ד א'פר הלרע 'שורי שיע 'וכו
 ליעל y ,"p" תבש ןיפלצ ץובקהו .ףלצו םימקשו
 ומכ םינואגה B^ אוה אוה וניבר 'יפו 4 הרעהבו

 —  [ש"מו ה"שע 'ב רמת 'עב הארתש

 פרג ןכ יכ אחבלצ ע"ייע (As) אָחְפְלֶצ "סא
 qn לעב

(Cymbel םילצלצ ץובקב מ"למ לַצְלִצ byby 
 .לצלצה לע אזרא ןב 0 יילקשב 'ה 'פב

 C obs לוק ןיעמוש ויה וחירימ (6I דימתב ג"פב
 (Cnt 453 ,דבל לצלצהו «CN ןיכרעב '3 'פב
 b /N UO") ארק רטאד יסא ר"א ילימ ינהנמ

sosןויכ ווה ירת ('םיתלצמ עימשמ םיתלצמב  
 ירק והב ריבע un ארבגו דבעד ווה אתדיבע אדחד
 תא הז ןיכמו תשחנ ילילג ינש לצלצ p n^ והל
 .י"רטשולפ ןתוא pop yn י"לבמיצ ותוא ןירוקו הז
 ^53! cimbalo, plaustro ט"יאלל ןויכ ה"יחא]*

 אתדיבע "n'a ףדבו לצלצ "n ," ףדב י"שר
 ה"פס 'כוס 'וריב :6ךנמעף1 eymbes ש"בניצ ןירוקו

vy musלשו היה השמ לש שרדקמ לש לצלצ  
 תומכ לצלצמ היה אלו והונקתו רבשנ היה תשחנ
 pen ,ןילצלצו ^n i) א"ש) לילחו 'גרתו .היהש

nonגרתבו ןילצלצבו : םישלשבו 'גרת ' "bmp 
 ,לצלצמ ל"נה 'כוס 'ורי לעפהו — ןולצלצ 'ה ,נ'ק

  v[לצלצמ ירשו : ו"מד ח"פס 'ומורת —

 schattige Bedachung 5y by jb) בכרוה) C לצלצ
 (.היע ב"ב) הניפסה תא רכומה 'פד הדגהב

 לש ןרועמ םיקידצל הכוס תושעל ה"בקה ריתע
 . ורוע (" תוכוסב אלמתה GU5 sn בויש יאנש ןתיול
 qot בויא) 'אנש (" לצלצ ול ןישוע הכופל הכז אל
 הכז אל ושאר לעמ לצ 'ולכ ושאר םיגד לצלצבו
 bm" רשקנה רבד b^ עימק ול ןישוע לצלצל
 .ךיתורענל הנרשקתו (ט'כ פש) רמאנש ראוצב
 ספדנו P" תחת רשא ה"מגר 'יפב ה"כו ה"יחא]*

 — 5n"] ותוא ךותמ 'גליוו ס"שב

n 

 'וכו תוריפ ןיאיצומש י"אבש קרפ ינליא ןיריתע
 םיתבה תקזח 'פד ג'רב .ףלצ היל ns" קפנ דע

Cos ox»733 תוריפ 'ג הלכא  pus m»הנאת  
 ,הקזח mn" ףלצ ןוגכ ('דחא םויב תוריפ 'ג הלכא
 ג'עאו "תונויבאו pops ןיסירפק וב שי ףלצ, 'יפ

novas]אריפ רקיע ןניא  CO) nהניאת ירפכ  
qmתורמת רשעתמ ףלצ .('הקזח יוהת ןיבושח  

maומ דיפ תורשעמ) ןיסירמקז"  "pעב ' 
 אוהו אחרפ אוהו אפצנ אוה ףלצ b^ .תונויבא
 א"רפק זעלבו רבכ לא לאעמשי 'לבו .ןליאה םש
 (יתיש) ןיארקנ ןיכר ןהשכו אפצנ יבלול ןה תורמת

5x]יתוש ] Cהשועש ץעה רקיע ןהו ןתוא ןילכואו  
 ןהש המדאה ירפ ארוב 'טוא ןילעה לעו וילעו ירפה
 ןה ןהמ ןיאצוי ןהש תונויבאו המדאה jb ןיאצוי
 לע px ץעה ירפ ארוב וילע ןיכרבמו ירפה רקיע
 ארוב ןיכרבמ ימנ  תונויבא (cow אוהש רפקה
 אחרפד אצנ ארקנו bn" רמוש אוהש ץעה ירפ
 ה"חא]* .6א תיטוב תונויבא ןיארקנ דועו
 אחרפו ארפקו ףלצו הפצנ וניבר 'יפ הפצנ 'עב םג
 : 'מ 'וכרבמ הרואכל חכומ ןכו ש"ע אוה דחא ןינע

nexדומל לעב ש"מ 'ייעו אחרפ  qn»תוכרב  
 ןהשכו וניבר ירבדמ "OI פש) קדקד "ne :ז"ט דצ

plnאימוד תושקהל ופופ ףלצב םגד הארנש  
 Cry יש ג"הב (n3 (ב"עס ימ תוכרב) ארוקו ןונצד
 ןאכ ןיאו Ton םשב ל"שרהמבו vy ןכ חכומ
 'ע ןיכרעבש רירש לעב המתש ומכ הימתל םוקמ

pxהדועס 'וכלה ז"ואב אבוה וניבר ירבד בורו  
 תונויבאד הכלה ןכו . . . קיסמו ש"ע ג'סק "יס
 . .אריפ ואל ןיסירפקו ע"הפב ןהילע ךרבמו . ,ירפ
 קיסמ "3335 מ"טשבו wy א"הפב ןהילע ךוכמו
 .eC ר"אפק לא יברעב ארקנו ןטק js ףלצ
 ןיעכ אוה םירפקהו ומצע [coe אוה תונויבאה
 תעיקב םש לע pw" ס"למ אוה ףלצו .'וכו הפילק
 ףצל תויתואה ךפיהב ע"לבו (םיעְקפ ומכו ירפה
 א9ה00% י"לב ( 2 דועונ )\5 US אוהו (ףצא)

Kapperstrauehלא סורפ תורשעמ ם'במרל מ"יפבו  
 תוכרבב ה"נכו -- רבכ לא סוקפ (*י"כבכ ל"צ רכנ

abוניבר "יג יפלו  yaלּוצְלָצ =) לצלצ | :ח"כ 'וריעב כ'ג תונויבא  pbהשא תרוגח  bwר'למ  
 יעטנ nox םש 'וריעל ^m 'יפ תקתעהב s אטו א cilieium 'צמאה "21

 חיר npo חכומ ןכו (? .ףלצ 'ע y'avbn כ"ג y» pus^ ה"ד בב תופסות כ''ג «y^ מיששב אבוה חיר as גיהכ )!
y'wy: 264 אתיטב. ?( ףעלל ציילפפב אבוה y» שיע. *) תונויבא ע"ייע לבא אטיטוב ו"ופדב ) .יח תש עייייע nui 

 יפ רישהש yi לצלצה לע הזרא ןב שיקהו cy חימד חיפ יילקש יוריבו לצלצב שיקמ הזרא ןב לוק ג"ונב (* .הפצנ
 םיררשמהו טיי b 'א י"הד קופפבו סישב «mo (* .לצליצה לוק ןיעמוש ויה וחירימ : ה"נד nup הכוס יוריבו ,לדגפפ
 nor ana ('? .תוכשב ארקמב (* .לוצלצ ע"פדבו טייק ייכב pas ה"כ (* ,חיכ p cw 70( םיחלצמב ןתיאו ףסא ןשיה

 ,לצלצ ול ןישוע הכז אל nae ול ןישוע
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 man ןימומה לכ 'מגב רידמה 'פב .רשבה רועכ
 .םומ הז ירה תקלצ ומוקמ השענו בלכ וכשנ הע
 ראשנ אלו רוע הילע םרקו הכטה אפרתתשמ, 'יפ
 ןנירמאדכ תקלצ ומש דכלב הכמה םשור אלא
 השעיש דע br» (pue 'ה ישרפ עירזת) םינהכ תרותב
 אפרתנ דציכ אה COO cin יקי) pne ל"ת תקלצ
 אמוש ומוקמ השענ ("רח א שוריפ ('אפרתנ אלו
 בר רב רמא C02 m1 םד 'פד i3 ,הנבל

("wsתקלצ ומוקמ השענ רשב . nons) 
 !pA אמוג וא ץירח הב הארנ םשוכ DU י"שריפו
 אמק ארודהמב יובותכב י"שריפ ןכו כ'ע רזוח ולוכ
 קלצמ היקלצר ומכ תקלצ ('ובותכ veri אבוה)
 קרפ 'ד wb םש ארפסב ה'נכו .ש"ע קדס ןושל
 mno ל"ת תודרומ לוכי ?c» ap שא תוכמ 'ז

bu mienהשעתש דע  npbxשא תוכמ ל"ת  
 ?re 'יחספ yu" ה"כו nmn אלו התיח דציכ אה
 (גיכ גיי p" ןיחשה תברצ לבא .א"עס א"לד
 תפילקכ םורקתש דע ןושארה םוקמב ארפסב ראובמ
 < ארקיו י"רתב לבא ל"נה "חספ 'שורי 'ייעו םושה

a^םשו אנחיש תקלוצ ןיחשה תברצ םגרותמ ג"כ  
 — ל"נה ארפסה דגנ הזו האוכ תקלוצ ח"כ קוספל
 bb" חכומ ןכו םרוקה 'על ךייש הזה ךרעה לכו
 לש p3" ל"נה 'ע לש םינויצה לכ ללכש ג'הר

 — [ש"ע ל"נה םיעגנ

 sich משקמ b^ וניבו תעדל cxoy 2 םצ
schmückenשישא שושד אקפפב (םינפב 'ייעו  

 וה לע לאושי ודמעש ןויכ 6ז"מק רצ כירד יתקיספ)
 ןיצמוקו תחא ןיחתופ הלככ המצע ןימצמצמ יניס

nnsןכ "פ וניבר הייחא]* .ןיטשקמ ^5  
 ןאכד םצמצ יכ הלמה טפשמ יפל אלו ןינע יפל
 הלכ p^ ל"נו קחוד ןינע 'א סצמצ 'עב ומכ אוה
 הלכ y'"y הנשב םימעפ DU ןיצבקתמש הבישי

pays) 0720 00הלכד ארגא :'ו 'וכרבב "יאש  
 )^ יאיס היעשי) הילכ הידעת הלככו שרדו אקחוד
 ןיקחודו ןיצבוק לארשי ןכו הבישי 'יפ הלכ ןינעמ
 ה'כו תורבדח תושע עומשל יניס רהב ןמצע
 ולטבש םלועה תומואמ ערפיל ופי המ 'פ ר"שהשב
 ןהילע ןימצמצמ ויהש תורבדה mwy לארשימ

 ביכרהו "םיטשוקמו םירבוחמ, e^  כ"מבו הלככ |
 p "bp" םימשוקמו ףיסוהו םינוש םינינע ינש

 nux) — םצ — (לּוצְלצ =) לצלצ בכ

 תלבוכ 'מנב השא המב 'פב (םיזע רעשמ הסכמ
 םוקמ C2 3 "999 הפקנ הרוגח (nmm 6ב'ס תבש)

 ^| 'פד ג"רב .םיפקנ השענ לצלצב תורגוח ויהש
 המוד הז המל אה CUP סש) גרואה רמוא רזעילא
 ,('ןירינ יתב 'נ בחרב ןיטוח ינש ןטק לוצלצ גרואל
 ר"א GB") penam לכ 'פבו 6p ןיבוריעד נ"סב
 לבא ימג אלא ונש אל אייח 'וד הירב הדוהי
 וגהנש םוקמ 'פב .םידגב רותי ^" ןטק לוצלצ
 "פאו ןטק לוצלצ 'יפא C n^ "nob ריאמ ר"א 'מגב
 ילקנואב ושיבלה (:פ"ק mis mos" .הנטק הכבס
 םהל ושעיו (ט"יפ) '5 'פ x33 ,לוצלצב ורגחו
 (* ןיסלוק  ןילצלצ תורוגח ירוגח oon : תורוגח

P230א"פדב ה"יחא]*  ^Nרוגח "'יפ, םויפה " 

 רויצ ןמיס רדענ DN ףא איה ב"ו תפסוה איהו
 הזבו ךורע י"כב 'ילו b^ "ינושארה ע"פרבו דיה
 ,'ט ףרבו oen ןטק לוצליצ :'ח הטוסב 52 ןינעה
 לבח איבמ ןהכ ךכיפל לוצליצב ול men איה
 ל"ידנב י"שריפו הידרמ הילעמל הל ורשוקו ירצמה
 השקיב :איבהל 'פ ר"תסא ט"פ ר"מבב ה"כו .ז"עלב
 ,התוא וחינה אלו הנוזכ לוצליצב "פא סנכיל
 תנשב ח"רו .לצלצ ורגח ד"ע ג"מד ו"פ 'מוי 'ורי
 p^ י"שרו כ'ע טנבא ומכ הז לוצלצ e^ .ה'ק

mumןכו ל"ידנב ז"עלבו רוזא 'יפ םש 'וריעבו  
 ט"יאלבו bandeau צ"ל אוהו : ב'ם תבשב זעול

Binde — bandellaרילט הלמה תרזנ ילואו --  
 הרוגח yw" םדוקה 'ע ey תוכייש הל שי וא 55

 — [הללצנו הסוכמ הורעה

 .אלצצ yy CTurteltaube Jo עילמ) אָלְצְלּוצ

(spalien העיצפ ןינע 7 e (ע"למ pov 

 האורה יפד תומולח ףוסב ( Gr» movדע
 םינשל ועקב רמולכ היחלצ 'יפ הישיר קילמצאד
 בטורהו רועה 'פב .חלצו ג יב'כ יישארכ) עקביו 'גרת
 קלצמ היקלצד םתה Crop 'ילוח) טישפמה 'מגב
 ןכו mns .ארמסג הידבעד אכה
 ,ילוחד הז איבהו םינשל קלחנ תוכרבב י"שריפ

 y'"p םשה ונממו .לעפתאב אוה קילטצא .ל"נה
 — [ז"חא אבה

 ובימ) םיעגנב 'מ b3 (Narbe' םדוקה 'עמ) תקלצ
 ןינודינ תקלצ ומוקמש י"'פעא vm ורזח

 .(ג") בייפר nav 'תפסות יייעו בייח םיתב 'ג בחור לע ןיטוח oov וב גראש ןטק לוצלצ .דייד גייפר תבש יוריב ('
 .פלק עייייעו ןיצלוק ו"ופדבו ר"בב היכו ריפדו wp v33 nu (* | .ןילוצליצ ג"ונבו ןילצלוצ ע"פרבו טייק ייכב היכ (*
 w33 ןוכנ n'3 (* | .וניבר ייפ קתעוה םשמ רשא לד שירסב ג"הר 'יפב Ww"  וניבר "גב לבא אפרנ אלו אפרנ גיונב )*

upשוריפ קר ע'פדבו ב'הו , *) noךורע י"כב ןוכנ . 

2E ume ummע"  

 =< בש
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 דוע «Cy הָמייִצ אלו םּוציִמל תסימכר ט"כ ,ג"כ
"^nםש 'א . Dmמ"לבו .ס"לב ןכו אָמּצ  piv 

in msירק  nbד"מד ח"פ 'מוי 'ורי ,'וכו םוצ  
 ז"נד א"פ הלח 'שורי האלהו א"עס mb םשו ד"ע

ovy»גרתב ינש רתסא ב"עס ט"לד א"פ ז"ע 'ורי ' 
 ארמיא שוחכ שבכל לאשוהו .אכר אמוצ 'ח ,'ג

 Einb Mm ץובקהו .א"ער ט"כ 'רומת אמוצד |

 ינש 'גרתב תוינעתה ןמו תומוצה ןמ ד'ע א"סד
 אָיִמוצ רתסא 'גרתב םשו אָתַמוצ 'ג .'ט 'תסאב

 — [ןימוצ 'א ,'ה ;'א ,יד ינש 'גרתבו

NDY *תותשל באת ייפ מ'למ)  (durstenירבדב  
 ט"צק 'פ "יטפוש ירפס ליעפהב םג ל'זר
 .'וכו האימצהל אלו הביערהל אל

Txרובחו קובד 'יפ >> ע"לבו ס"לב ןכו מ"למ)  
  '53 (zusammen — anbindenותמש ימ 033'

 היבצח דיממצא (ב'ער ביכ תוכרב) רמוא הדוהי 'ר

 התלע רמולכ רבשנש רבשה רבחתנ 'יפ ןמחנ ברד
 אימ ה"פ ב"ב) הניפסה תא רכומה 'פב .הכורא ול

^p רקבה תא רכמ אלו דמצה תא רכמ Cry" 
 דמצה  ynתליגמב .(וכשומל רקבה רמוצש

 תייע דימצ הוה אלדגמד ארפס ייקנ : יכרד רדג יכיא
 היה רמולכ םלשוריל קילסו אתבורעב יולדניק
 יאהו בותכ ןדיד 'חפונב 8'3( — תורנה תא ביטמ
 אל תרבשנלו .(הילדנק אררסמ הוה אלדגמד ארפס

 יקזחי) םתשבח  C0 05.ןותדמצ אל אריבתלו 'גרת
 שבח תקתעהל 'גרתב ה"נכו ה"יחא]*  "y'קזחיל

 .ז"ט .'ד ,ר"ל  v3אימ הל דמצד רורצ ןתנ ינ'נ
 ;ע ץוחל אצי אלש וכותבש םימה רביח 'יפ |

 אלא )2,7 "52 בצ ps .ב"יפ ר'מב א .םישרפמה
 ns הדימצ mm ו"כפ ר"קיוב לאשוהו תודומצ
 ןושל רפסל תדמולמו הקודא התיה 'יפ שיב ןשיל

amה'נ ז"ע .ליעל 'ייע רימטטצא לי עפ תצא . 
 מ"לכ 0X םשהו 535 יכ ותאו ירבתמ יכ ילזא
 א"מ ה"פ ב"ב Joch לוע דועו ^m הז רשוקמה גוז
 ל"זרדבו S70 ס"לבו .ז"טק מ"ב ד"פר ב"ב 'תפסות
 כ"פ ר"מב רשּוקמ Dey ראותהו + ז'ע ב'ב אָדְמיִצ
 םדאכ : DU ,םידימצ ןיפנכנ ('ג 02 752( דמציו

 — [ותכאלמב רימצ

^p) nyלודג מ"למ  Gewüchsל'זרדב לאשוהו  
 -Blat תועובעבא ומכ םדא לש ףוגב לודג

(tern, Blasen(הנשמב : גיפ אמק אבב) לבוחה 'פב  

yy (2תיניילצ . +) "ba nu»היימגר . 
1% 

 nb — (םָצָמִצ =) םצ

 תחא ןיחתופ הז המ יכ ףקונ יבל ז"כב לבא .וניבר

 רושיק ןינע ?e ע"למ אוה םצמצ הז יפל ילואו
 | תורבדה תרשעב ןמצע ןירשקמ ויה ושוריפו רובחו
 הלככ םירשקתו חיי ,טימ ייעשי) 'יתכדכו הלכב
 הז קיתעה ל"מרו qms תצמוקו הירושק תחתופש

 — ['ג םצמצ 'עב וללכו ומוקממ 'עה

 -an זוע שפנב ביהרה pae ע"למ cyby —( םצ
(feuern, ermunternיתחיתפ) 'כיא תליגמ שירב  

 לש והבגמ ואריי הובגמ 03 Cm הירי גיכ ^0
 יתי אמצמצמ אלא יעב אל רמא ארייתנ C םלוע
 יכלמ ונימאה אלבו .ינסל דבעד המ יל דבעמו

qsכ'ג "א רמאמה הז 'מולכ הייחא]*  
 ע"למ ל"נו p^ המ o^ כ"מו ונימאה אל 'פ ר"כיאב
 אמצמצמד ארבג אוהה :ו'ע 'דהנסב ה'נכו ל"נה
 ?gm 'יפ ^« התמו אשמשב הירבחד אתויחל

 : -- [שבוכו

 תא התשעו abschneiden pp ele) ע'למ 5/3 םצ
 ימצתו CHO 'ורי 'גרת ^G /א"כ יירבד) הינרפצ

 לעב תעדש דיעי m םנ ב'א) -- אהנרפוט תי
 'גרת אוה ןתנוי לא סחיתמה 'גרתה יכ אוה ךורעה

mns) Cmחמצת ל'צ ילוא ףיסוה ל"מר  
 'שורימ חכומדכ אוה תועטו כ בשחש יטסקוב יייעו)
 בשי 'יפ ייורפט ימצמ ביתי mm ,ב"פד ג"פ ק"מ
 ץוקת א"ר 'יפ י"פע התשעו םגרותמו וינרפצ לטנו
 — [שע ע"ייעו ומוקמב !eb" ח"מ תומבי "ייע

 התשמו לכאמ תעינמ ונינע מ'למ mw = םצ
"UP! fastenםינהכה לא רמא ר"קיוב (םינפב  

 אל (תיכ (bo ךירבד 'ה םלועל 'שרפל ךומס
 [nns .אתינעתבו אקסב םיאצ רבג י מח תא
 רמאמה רחא וא ינפל בותכ היהש הארנו "יל ונינפל
 פ"סב 'וכו הלפתב דמעו ותילטב ףטעתנ השע המ
 sem "םצ ,b^ ךועה םויסב N^ א"פדבו ,ח"כ
 הגיגח 'שורי ןכו ינוניב אוה םיאצו .ב"ר תפסוהמ
 ,ט"יד ג'פ הטוס 'ורי ,המייצ תוהד Uy ז"עד ב"פ
 תדבוא (אמייצ ןמ =) אמייצמ nos"x הלותב
 ו םייצ היל ורמא :ו"כד ב"פ יאמד 'ורי ,(הילותב
 | ןיבא 'ר . + םייצ ןתנוי 'ר BT ie תינעת 'ורי
 ?p i'p ro א'פ non 'ורי ,ברע ע"ייע 'וכו םייצ
 D'RY ג"כ .ב'כ .א'כ 3^ ב"ש 'גרת pov ןירת
 'קיו 'ב י"רת ןיִמיִיִצ ןותא 'ד .'ג ,ח"נ 'יעשי 'גרת

 .ימח תא עייפדבו בייהו טיק י"כב ןוכנ ה"כ (* .יוכו והובגמ 333 )!

 יתקיספה סשב ה"סש 'ר 'יעשי 'קליב 'יאדכו 'וכו



 mew . . םמוצהו חמוצה ד'פס 'ורוכב 'תפסותבו
 -- C [תופפוגמ וינזאש םמוצ םינזא ול ןיאש לכ

ny *חישמ לש תומשמ דחא (יטרפ םש)  max 
oyיורי  "y gU l' miniג 'ירכז ', 

 ,רפכ y'"y חמצ רפכ — .,'ח

 ,das Sprossen חמצ ןמ טשפומה םשה) חּומיצ *
SN ST Du נרת 'ייע' CWacehsen 

 ע"ייעו א"ל ,'מ 'יעשיל  noyןינוחמצ ,אחמצ — ,'ב
 י"רת ה"כ ,ט'י "ישארב 'גרת 'ייעו 'א חמצ ע"ייע

 ץובקהו 'ב ,ב'ל 'ירבדל 'ב  "sn,ב'כ ,ט"כ סש 'א

CD *עמש 'יפ ימצא ס"למ)  (renגרת ' TUN 
 אתימצ םשהו qm mex ('ח :א'פ יילהת)

 עמשמו תקתעהל 7^ ,ה"כ "ישארבל 'א י"רתב ה"כו
 .אתייצו 'יא 'ל s 'א י"הד 'גרתב לבא

"esאיימצ  (?) "rvרכבישמ (.ט"טד) ק"פ 'ורשעמד  

 ה"יחא|* sb ןימ שרפמה b^ אטייק איימצ
cowיוועל 'ה תעדכ תוכייש ול שי  pyע"ל  

 תויהל רהממה b" הזיא כ"או תכלל רהמ ,.>5
 - [לשב

pm השק Jue ראותהו e (ע'למ bey 
hart, festושקתנש השאה ידדל לאשוהו  

 «nm 'תפפות :םשו .זימ הדנ) למצו לחב הגפ (רבכ

(e^עב ' bna 

 ה"יחא|* O—umexs הלעמל ונשויפ עמצ ,םמצ

 ןכ "א ט'ק י"כבו ע"פרבו 'ג nex ע"ייע
 — [תועטב רקיע לכ b^ ב'ה י"כב לבא

 drümpen, drücken) קחוד ןינע po ע'למ) םֶצמִצ
 ןיגרהנה ןה ולא 'טגב ןיפרשנה ןה ולא 'פב

 ארק רמאד לאומש רמא ןל אנמ שבוכ Cry 'הנס)
 .םצמצמה תא תוברל (א"כ m5 יבדמב) הביאב וא
 רבפ "Cb יומבי) 'ב הכלהב vns תשא דציכ 'פב
 'ב 'פב ,םצמצל רשפא רמאר ילילגה יסוי 'רכ הל

 םירכז 'ב mov הרכיב אלש לחר pn G0 'ורוכבב |
 ןהינש רמא ילילגה י"ר תחאכ ןהישאר 'ב ואציו
 6: (^B ארמנ 'הל םירכזה (ביי n תומש) רמאנש ןהכל
 'פב .םצמצל רשפא רמאד היל ןניעמש ילילגה י'ר

nx 75םֶצְמִצ —  

 'מגב קלחב .בייח הכמה תמחמ םיחמצ וב (' ולע
 ולאב .היפנאב יחמצ היל וקפנ (:איק (mb עיר

es) mossםיחמצ הלעה (חימ "לוח האירה  
 — יעוב ונייה b^ תועובעבא "5 05 ןיששוח
 הוהד wm CE ןירימעמ ןיא 'פ ז'ע 'סמב ב'א)
 ה"יחא]* .(םינטק םישקשק 'יפ יחמצ היב
 ימייקד .ח'מ 'ילוחב םג ץובקהו sme פ"לב אוהו

"mex nexא'פר 'ילקש יורי ןיִחְמצה תועיטנבו  
vy musז"יד ג"פ האיפ 'שורי הָתָחמיצ הבקנלו  

ivyלקשמ י"פע) ןינוחמצ םשה דועו  (yw 
 Yy ג'נד lb ינש 'שעמ 'ורי ג"מ ב"פ ינש 'שעמ
 א'נו תונוחמצ ב'פר ינש רשעמ 'פסות הבקנלו
 ינוחמצ 'ב ,ב'ל 'ירבדל 'א 'ורי 'גרת -- תוינוחמצ

 — [אערא

nox ס"לכ דועו רעשב לודג pup (מ'למ ne 
 םיעגנב b" ןיקתנהב glünzen) הקרבה ןינע

 ר"קיוב .קד בוהצ רעש Tb bus חמוצה 07«
wes]ויהת םישודק ] *) Cop O25איחומצמ  ') 

 quen (ore pmo הז מ"ל (s'w — אמויד
(exה"יחא]*  impeאיבהל ב'רל היה  
spenןינעמ ה"נכו היל ,2^ איקי) וב חמצ רוחש  

 תוורעש no וב ויה ד"פו 'יעננ 'פסותב רעש

 םשהו ,תרצובמ nns תחמוצ nns :םש , תוחמוצ
 חומיצב ליצהל ד"פו (Dui 'תפסות טשפומה
 החמצ ו"מפ יתבו 'תקיספ םירבד ראשל לאשוהו
 b^ חמוצ שא דומע : תאז ימ 'פ ר"שהש ,ותרפכ
 םיבשעמו .אמויד איחמצמ bs ר"קיוב הזמ חרז
 'שורי ,ןיחמצ ערזד ןמ ד'ע ז'כד ב"פ 'יאלכ 'ורי
 'פ ר'כיאבו ןיחמצ i'y m7 ד"פס ינש רשעמ
 ירפס ליעפה .ןיבשע ןיחמצמ ןוניא לעפאב יתבר

 — [םיקוספפ השלש וחימצה ז"ש 'פ וניזאה

 (<-<-פ) ןוואב pra 'יפ is ע"למ noy =) חמצ
(am Ohr beschiüdigt seinולא ןימומ 'פב  

 והזיא (הנשמב .דימ יורוכב) םמיצהו חמיצה "523

 גופסל תומוד וינזאש םמיצ תונטק וינזאש חמיצה
"aףא (ימגב םש) אנת .דחיב תוצבוקמ תולודג,  

 p^ אזיזח אידג חכתשאו ('עמיצ יעב ןאמ עמיצה
vaseקתעוה ה"יחא]* .'הטמל ול תויולת  

 pw (.ח'ק ףד יילייגנא ייכ (yop 'ןרוכב ה"מגר 'יפש
 עפוצהו םמוצה הנשמב iv .עמיצה ףא ^5

 ג"ונב )5  .דע ע"פרשבו י"כבו ריפדב ןוכנ ה"כ )5 sn ספ שכמ ףרגמ עיייע (?  .הלע גיונבו יוריבו תוינשמב ה"כ ('

 . p מצומוחית.  mem an )5 טיק י"כבו y'"y אחמצמ פ"למ ןוכנ היכו איחמצמ יפריא י'כבו (5 | ,חמיצ . .

  , . OONתאוצ .

 ו
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 האיפ UU ,וקימיצ Xy ה'נד ו"פ ריזנ v ,וקמיצו

 תבש קממצמ לעפתה peo בורכ + כ'ר ז"ם

 : ד"ד א"פס תבש 'וריו 02 ב"פ תבש 'פסות ל"נה
 םוקמב ליעפ ינוניב .ג'ע wh] ve "enn יורי
 'א 'שורי 'גרת .(םיקּומַצ מ"ל וטכ) ppox םשה
 'ורי םיקומיצ אוהו ,ןיקימצו 0250 ירטב) םישביו
 .א"מד א'פס 'מורת 'שורי  ,ד'ע  ב"כד ב"פ יאמר

vר'קיו : י'ד ז"פ תבש  rooןיקומיצ :םשו ]. — 

ttyארמע ,רמע ר"אלבו מ'למ)  (Wolleךירבמהב  
 jp b ףא רמוא מ"ר CUO םיאלכב ז"'פ | |
 ,גאבנב ז'עלבו ךומ b^ .שדקמ וניאו רופא

nns]53 ןוכנ ה"כ " &w v3ט"יאלב  bam- 
Baumwolle ,bagiaיצמנב ב"ה י"כבו יצבנב ע"פדבו  

 «n^ .תועטב לכה יבצנב ו"ו י"כב יצבנ ר"ל י"כב
 ןוטוק ם"בטרהל מ"יפבו ,יצבמב ל"צ יצבכ 'צ"מירהמ
 ,רמצה poi Ty ז"כד ב'פ wo" 'ורי .ש* ע"לב
 תבש 'תפסות ,םיבנרא רמצו םילמג רמצ 175 תבש
 רמצ םילמג רמצ ךלכ רמצ ןפג רמצ )09 ט'פ
 א"פ הליגמ 'שורי ^5( pr היח רמצ םיבנרא
 ןוכנ רתויו ץמח G^ 55 "tal) ירמצה : א'עד
 התוא ארוק אוה המלו C yen ירמצה ז'לפ ר'בב
 . . ןבל רמצ T3 תבש .רמצב ןישוע ןהש ירמצ

 — [איקנ ע"ייע יקנ רמצ

 -Wollhánd רמצ רכומ וא רמצב השוע o" רַמצ
"S GU ןיבוריע ףוסב (er, Wollzubreiter 

 םירמצ לש קוש רמוא יסוי  nnםילכב .ט"כ 'פב
  (mתיכוכז ילקוש לשו םירמצ לש טינזאמ טוח

 ע"ייע ד"מ ג"פ 'וידעב ה"נכו ה"יחא]* — .םייחפט

 לגלג  p ya qnגז ע"ייע  .nמ'ב 'תפסות
 .ז"טד ח"פ ב"ב 'ורי -- 'וכו ןיעבצהו ןירמצה א"יפס

  pex[םירצמ ל"צ —

 ,heiss sein םוחו דוקי ןינע רמס מ"לב ומכ) רַמצ
(erhitzenארמיצ ;  Hitze, Erhitzungאָתְריִמצ  

 ןיכבוש ןיבישומ Coil וגהנש םוקמ 'פב וש
 .הינימ ארמיצ חרפ אל יתכאד םושמ 6 הינ ייחספ)
 .('"םיציבה menn איהו הב menn ןיידע, ^5
 אריז )0 ק"ב) חורה ותביל 'מגב םנוכה 'פב

ONירומצ ארמצד , ^bףשנ אלש ימומח אממח  
 חור ונייהד man ןמ ףשנו ויפ רעפ אלא ויתפשב

onהרוזל המוד וגיא ךכיפל  mmא"פ .ותעייסמ  
 רואה ג"ע םשנמ אלא וחכ לכב הבלמ היה אלש

y €" v" DUNT e 
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 ומצמצו היל ופרא yb תומבי) ריזחמה 'מגב ץלוחה
 הטוס) ןווכמ אצמנ 'מגב הפורע הלגע 'פב .היל
 םצמצל רשפא 5D" אק רזעילא 'רד מ'מ 6 היא
 (ת"מ) "מ ם"סב ר"בב .ןהיתש ןווכב תווש ^
 ,תאו אל איהו התחפש תארו הינפ המצמצו
 mop סעכש הנורטמל :רבגה ינא הכיא תלינמב
 המצמצו הכלה תשע המ ןיטלפל ץוח הדרטנ ךלמה
 np» ^b דומעה ירוחא הל הדמעו mae תא
 'ב 'שורי 'גרתו יבסה Ce ר"שהשב «m ה"יחא]*
 סכתתו .אהפא תמצמצ ^O'b n תישאר) התסכ
 קר התסכ 'יפו תמצמצתאו 'ב י"רת GYO ,ריכ םש)
 הינפ דגנ ףיעצה וא יוסכה הקחד 'ולכ הליאשהב
 n'a ר"בב :«n'a הקיחד ןינע הלמה תארוה py יכ
 ידב ינש ןיב ןמצמצ לוכשא 'פ ר"שהש a" ר'קיו
 םצמצמ ,ב"נק X" כ"רד 'קיספ מ'כפ ר"קיו .ןוראה
 םצמוצמ א"יפס ר'קיו .הטמל םהיניב ותניכש
 ע"ייעו nbus וב םימצמוצמ ד"יפ DD ,ןהיניב
 ON םצ ע"ייע :ז"מק רצ כ"רר 'תקיספ — .תמצ

 א"פ nbn "ורי ,ןימצמוצמ ויתונוזמ א"עפ 'ז "טיג

 א"ער ה"ד ב"פ תבש v" ,ןימצמוצמ ר'עס 151

 המח אהתש ג"ע ב"כד ה"פ 'וריע 'ורי .תומצמוצפ

 תינקווד החגשחו בר קוידל לאשוהו .וב תמצמצמ

"y םצמצל רשפא יא . < . םצמצל רשפא WD 

 [.ח" +: םשו ,ז"י ,'ט 'ורוכב --

 ס"ש י"כב "s'y ג'ס תבש (יטרפ םש) יִאַמְצְמְצ *
 יאמצמוצד (יאזגב ג"ונב) אזנ יב

 .יאמצמיצד ג"ונבו יאמצמצד פ"א י"כבו אתכלמד

 -trocken, hart sein, zu שבוי ונינע מ"למ) קַמִצ

(sammenschrumpfenתבש) הריכ 'פד 'מגב  

 yen 'פד i43 .רוסא ול "nb קמטצמ 6 ז"ל
me)מגב .הקמיצו הליכאל תרגורגכ איצוה (6א"צ ' 

 םיכנעב לכוא היה Cr» mY 'מגב ןידצ ןיא 'פד
 ולא 'פב .ןיקומיצ ןהב תושעל גגל ןלעהו ריתוהו
 איה וזיא ר"ת Cn "^m התורח 'מגב תופרש

nnnב'ל 'פ ר"בב .הלש האיר הקמיצש לכ ') 
 .קומצי 07 0 יישארב עוגי ץראב רשא לכו (א'לפ
 ב"ר תפסוהמ אוהו שבי b my^ א"פדנו ה"יחא]*
 ,א"צ תבש ,הקומצש ג"פ 'ילוח 'תפסותב "כו
 ד"ע א"מד ב"פס 'ומורת 'ורי ,הקמצ : םימעפ הזיא

| nbsp שורי ,ה'שע 'וכו' pex וליכ ,הקומצ nnm 
 .ח"ל תבש לעיפ .וקמצ אלשב :א'סד א'פ
 וידפ : א'נד ד"פר pb" 'ורי ,תוקמוצמ םיציב

 D^ "bb pnywm )5 .אילת ,גייחב עייייע )* .בייל ליצו זיפ עי"פדבו יל 'פ ריפדו ביה ייכב )2



 wen : יל ידוד 'פ ר'שהש  ,ןירומ רמצ ס"טב
 — [היירימ רמצב ס"טב ג"ונבו הָירומרמצב

nbע"למ הארנ יל לבא מ"למ וניבר תעדל)  
2eהמהב 'פב (הפיסאו קודהו רוכח ןינע  

 'רמג םידיגה תמוצ לטינש ןכו 6ו'ע 'ילח) השקמה
 ייפ ןיטשפתמש םוקמ דע ןיתמוצש םוקממ (םש)
 היל יתמצ תמצימ רמא דח .ןיצווכתמש ("םוקממ
 ^5  ,אצמוא .'עב 'ייע Cry ייחספ y" : גיצ יילוח)

 היל אשביימו הכיתחל ירמוג היל יתמצ תמצמ
 היל יבייש בשמ ses דחו ריסאו היוגב אמרל
 לכ אמלא ירשו ימדל היל ןציימו הכיתחל ירמונ

novoקיב) תבש 'מגב לבוחה 'פב .איה ישוביימ  
 ותמצ ןוגכ new לחזור  b^ ודי התמצ (ב'עפ היפ
 וניאש הקמצ p33 sym Q0 mw ייח רובב
 ותתחופ ורכומל אב וליאו הכאלמ הב תושעל לוכי
 הלעב ךלהש השאה 'פב .רוזחל הפוסו םימדב
 אכילד אכיה (א'כק יומבי) אבב ןב הדוהי 'ר 'מגב
 ויצחש ימ 'מגב טג חלושה 'פב .יתמצ תמצימ הכמ

onu)והכהש ןוגכ אנרק אילכ אלד ימד יכיה (.ב'מ  
 'ח 'פד 'טגב .רוזחל הפוסו ודי התמצו ודי לע
 התמוצ ולגר וא ודי הפגנש ימ (ט"ק (nif םיצרש
 ייחפפ העש לכ 'פד ג"סב .ששוח וניאו (' ץמוחב

COT 7» 62»ןתמוצ ץמוחו ץמוחב ןרוש 'מוא . 
 (.א"ע הדנ :יכ יטוס איפרמ אתותעב תימצ אדחפ
 ארשבל ןניתימטציאו : םיוגב יתבר הכיא הליגמב
 יעב תא? ךל ןתינד ךל יוה אלו יעב תחלשו

oenןגיכהיו ךל ןתינד ןל הוה אלו ןניתימטציאו  
 C שיק ירהנס) חרק תדע 'מגב poni ,(* הנימ ךל
 3531 ב"א) — 6 תמק ןיתמטצמ ווהד אמוי אוהה
 .ארמח היתיקשאו (ךל אנליצמ אנאר בות
 אוה ןינותמצמ הימוהד דעו CU» j'5 'שרפ ר"בב

 לא רומא ר"'קיוב .היב ךלהמו אלוגיע חכשמ
pnןורתי המ 'פ  (v25)רמועד 'תקיספבו  

 n) ,יה 5«( םליח םימצ ףאשו (:'ע רצ כירד יתקיספ)

 לכו השמ an pmo לש ןנוממ ("קחדימ
 ;won הדוהי תאו ונדמליב .'וכו ול ןיתמוצמה
 ,יד (Une ךתמצל דעבמ Qum  אמוחנתב ייל ןכו ייל

 ירבד ןיתושו תויסנכ יתבל ןתמצמ אוהש Cr ;יא
 D'D האיפב ןורחא 'פד 'שוריב | .האמצב הרות
 .ןכסמ אוה pb תמצמ אוהד דע ג'כ | ויהיו (א'כד
 איהו כ'ע רובחו קודה שבוי ןינע 'יפ הייחא]*

, jw y E E ^ 

nes — wx | וכ 
 ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב .('חורה ותבילו
 ent ללח לש הכמכ אתרימצ אתשא יאה (.חיכ)

 אתרימצ אתשיא י'שריפ :ה"כ םיחספבו ה"יחא|*
 ירומצ הרמצד ומכ on אתרימצ י"יולמ ןירוקש ילוח

p/a3צ"לב אוהו כ"ע .'ס  "b mal de feuילוח  
 ב"כ m3 'ירבדבו bun ז"על י"שריפ oy המח
 ז"עלב י"ווימלמ םילוח לש שא תחדק י"שריפ
 ,ימרגד אתשא b 'וכרבל 'ייעו דואמ המח איהש

myרמצ ע"ייע  = [mox — 

 אָרָמִצ ס"למ ילוא .Blasenstein אָתיִרַמַצ =) רמצ
 תא רכושה 'פד ג'וב (ןתשה תעב תודככ

 אתרימצב nuo moy ליבק (א'ער היפ מ'ב) ןילעופה
 אלא םימ ליטהל «oy ןיאו תורכז םוקמבש ןבא "פ
 ליטהל אסכה תיבל 'ר לייער אנדיעב ןכ לע רעצב

moפד תואופרב .קעוז היה ' ^Dוזחאש  ^b")טיפ  
  cuyo"וכו אחשמ אתייפוטנ 'ג יתיל (? אתרימצל |

 והלוכל אילעמד היגימ אקפנד אתרמוחב ןייענו דע
 DN אפרתישכ ונממ אצויש ןבא ותוא D" ירמיצ
 ינימ לכל ליעוי ונממ התשיו הפי ms קוחשי
 שרופמ ןכו תחדק ינימ לכל א"יו C vise ןבא

(Gehארמצל *) ץוחבמ ותוא ףרושש תחדק ארב 
 ה"יחא]* .םינפבמ ותוא ףרושש תחדק Css ארמצל
 דינב הלידגה ןבא אתרמצ "טינב י"שריפ ןכו

munןירוקש ילוח 'יפ ירמצ הלוכ לבא ןתשה  
 ןכא אתרימצ b^ מ"בבו תחדק B fióvre^ = י'רוויפ
 3n'5,5' פ"למ רזגנ ילואו y'« םינטק םוקמבש
 «C פ"לבו ?\<=  דיגבש ןבא ותוא ארקנ ע"לב

[MA — 

 'ג רמצ ע"יע אתרימצ ומכ אְרְמיִצ ₪ רמצ
Fieber- תורלמְרַמְצ ;schmerzhafte Erhitzung 

ix) ןמ הלפנ 'מגב תופרט ולא 'פב Gehauer 
  (R03 sow)אמלעב ארמיצ ימייקו וודמד י"פעא

 .והל אמיקנד אוה  ^bהדנב ט'פ השאהב .באכ
 ( pesi Cvתורומרמס מ"יו התוא ןיזחוא תורומרמצ

 יט'יק ילהת) ןמ  GUרחרחס יבל .ירשב ךדחפמ רמס
 םש)  GO mג"ונב ה"יחא]* — ,רמרמס יבל 'גרת

 רמרמצ 'גרתב  ^eקתעוה וניבר  i'm "eBהדנב
 טירסב)  G2א"יו םויסה םשו  jbםינטקד אתראמצ

 ב'פ ז"ע 'שוריבו כ"ע  Ty bהיל הוה אחא 'ר
 ד"יד רייפ תבש 'וריב ל"צכו ןירומרמצ  Tyםשו

oo» )'ג"ונב )5 .ארמיצל 3433 )4  .ףיגבש ע"פרבו י"כב היכ )5  .אתרמצל עיפדבו ט"ק י*כב ה"כ )*  .יישר 'יפב  

 היכ (5 gy הנושמ ןינעב םשו ןותמיטמטצא גונב (5 = .ןייב ג"ונב (* | .םוקמ עיפדבו ביהו ט"ק י"כב ה"כ )5 .אנווג

m» )ימ ביה י"כבו טייק יייכב  fnm»הימק ע"פדבו ב"הו ט"ק י"כב ןוכנ . 

b $^ 
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 — ןנטצנו .ט"כק תבש .וננטצנ .ז"ע'מוי , תוננטצמ
NONEיג 'א .ףנצ ע"יע : ב"כ ריזנ  (wo) -- 

 v" התניצ ,הָּניצ ל"זרדבו 055( mus םשהו
 jan התניצד 'וכו הנצב ותמ ג'ע ר"יד ד"יפ תבש
 גופת *Y: ג'פ תבש v ^p vpu "p" 'וכו
 ,הניצה ותרפצ ר"ער ו"טד ז"טפ 'ומבי "3 ,התגיצ
 y'"y ט"יפר ר"ב ,הנצה תומי ב"פ 'ולהא 'תפסות
 jp ךניבזישי ג'ע מ'כר b "USD" 'שורי , תיבבא
 יישארב) רקו '3 n" .ז"טפ ר"קיוב הכו אתניצ אדה

Oeo onבויא) חרק 'גרתו  ^ (Usץוכקבו .אתניצ  
ouxובותכ תורירק ןינע מ'למ ' s5ידיב לכה  

Dowשקב ה"כפר ר'מש .םיחפו םיניצמ ץוח  
 ;ו'ד ח'פר ק'ב m" ^«( םילחנ שקב + . + םינצ
 .- [ןנוצ וא גלש כ"ג םשו 'וכו םיניצ וא גלש

5 

(geflochtener Korb תגראנ הפוק o? ע"למ NiS 

 זירכהל בייח ולאו 'טגב תואיצמ ולא 'פב
 ( onu.יריפו אנצב אה אנתיכו אבוכב אה (היכ

 לשובמה ןמ רדונה 'פר 'מגב ( Gn 0ןועמש 'ר
 לקש  NOxתרבכמש הכאלמ הלודג רמאו היפתכא

 בשויו שרדמה תיבל הכילומ היה 'יפ .הילעב תא
 וניאש הנממ רבכתמו הילע  2wvאוהו עקרק ג"ע
 םושל ךרדש ילכ  Ime ewה"נכו ה"יחא]*

 אלמ . . אשבודד אנצ . ,ירמתד אנצ :'ט 'ינעתב
 'יחספבו 'וכו יניכסד אנצ  m'bא"ער  wonאנצ

 ח"כ 'ליגמ ,'וכו אתומד אמס :  "x,ירפס אלמד
 לפלפ ע"ייע .,'ז םש .  aU) bw.'א רקנ ע"ייע

 מ'ב  omאוהו אניצ "יא י"רתבו אנצל ןינגוא
  ponהביתכ י"פע  "3n mapךילכ ( wnגיב

  Geoץוכקהו ךניצ תולו , sey,ירבדל 'א י"רת
opm sg הדל "ג" ars 

qu ע"ייע התניצ ,הניצ ,אניצ + 
 * (אירבטל בורק )5 900% םוקמ םש) ייִרְבָניִצ

 איה דחאו  Dyיארבנס  "vא"פ הליגמ
 יורי אירבניצ יול 'ר אירכניצ ראותהו .ע"ייע .ע"ד

 ו"לד ו"פ "יעיבש  ovy'שורי .ט"לד ט"פ  rpב"פ
 אתיירוא א'ער ד"עד ג'פ 'ליגמ 'ורי ץובקהו .ב"מד

 ,ם"טב 'טארק 'פדבו יארבנצד

harte (Stein =( יִניִצ ,ןיִניצ ,םיִניִצ ,תיִניִצ = ינצ 
  (Calme(.איל יוכרב  ןידמוע ןיא 'פד ג"רב

 אתייניצ דע ארהנ םופמ  Cתואיצמ ולא 'פב לכבד

| 

* A "LR uw hire E צי ישנה ץ 2L ל Tom CST כ v7. NS 
"- * y "T 2, 

. "m. 

 ל
V ^ 

nosינצ -  (= myםיִניִצ ) 

 y י"כבו םינושאר "יפופדב "ילו ב"ר תפסוהמ
ma»ןתמוצ ץמוחה )2( ב'פר 'יחספ 'תפסותב , 

 תארוהב 'וכו אלחב mb mex אק .ט'ק תבש
 תומצ nns ג"ע ו'טד א"פ האיפ ימלשורי ל"נה
 ןוהילע רזג .ב"כד א"פ יאמד unv C אינוחטל
 היל תימצו לזא :ז"יד .א'פ 'טוס 'שורי ,ןותמצו
 ןירבוג ןתאמ היל תמצד דע ץירבוג ןירת ןירת
 ח"צפ ר"ב .ה"נד ה"פר 'כוס 'ורי ,מ"פ ר"דמבב ה"כו

 ד'פס "ישודיק 'ורי ,ןנחוי 'ר ימוק אלהק אתמצמ
 yb פ"ס v3 .'וכו ןיטירפ היל תימצמו ר"ע ו"סד
 : הפי pn 'פ ר"שהש ,זבזבמ תאו ןיתמצמ ךיתובא

nexםשו ,'וכו הירוחאל הרעש 6 תתמצמשכ  
 : לדגמכ םשו ,ןיתמוצמ ל"צ 'וכו ןידמוצמ ןיארנ
 : "ימעפ הזיא ל"נה 'תקיספ 'וכו םכבש ןיתמוצמה
 ie 'ורשעמ יורי : תתימצ םשהמו --ול ןיתמוצמה
 .לבויב mox rs Ty .ב"כד ח'פ 'טוס 'ורי ד"ע ג'ד
 — pan] קובדו רובח .e^ ןידיג רושקב תמוצ םשהו

 :P 12 לעפה םג ל'זרדבו תורירק זינע הנצ מ"למ) זצ
 .ןמ חקולה (ג"מ) יאמדב 'ה 'פב kalt sein) נצ

 תננוצה ןמו תננוצה לע המחה ןמ רשעמ םותחנה
 22( הניפסה תא רכומה 'פד הדגהב .המחה לע

Cvןושלמ 'יפ הבקנה תא ןניצו רכזה תא (' גרה  
 ה"יחא]* vxp. םויב גלש תנצכ Qn svo ילשמ)
 ךותל ןנוצ sy 'יחספ יגוניב אוה quí ןנוצ
 ח"פר br" 'תפסות ,'וכו ןנוצ ךותל םח . . ןנוצ
 ד"פ 'ורשעמ 'ורי ,'וכוןנוצ ךותל on . . ןנוצו םח
 ייחספ ,ןנוצ min :ב"כ 'ציב ,ןינוצ לישבת : א'גד

abןנוצב שוטלת :ח'מ םש ,ןנוצב ליטת , pw 
iu.ןמ עוטק ןינוצ ב'יפס ר"ב ,'וכו ןיננוצ תונייעמ  

 ןינוצ ג"ע ז"יד כ"פר תבש 'ורי .ןימח וכפה ןיננוצ
 ולצא םדא בורק ד"פר ורתי 'תליכמ . ןירשופ וכפה
 iv ,ליבש | ע"ייע ^« px ונממ pm הוכנ
 ד'פר תבש 'שורי ,ןצית אלש : א"לד ד"פ "יחספ

Uy v"חתרימ  mosכ'פס :םש ,הננוצ ןצימו  
 Amp היל ידעד ןאמ לע םינינצ ךופש vy ז"יד

nvד"פ 'ומבי  arדע  ,pxn sosב"כ לעיפ  
 : mà 'ילוח ,הממחל וכפה הננצל v3 תבש ל"נה
 ןניצו ח"צפ ר"ב ,תֶנָנוצמה )0 ג"פ 'ילוח 'תפסות
 'וירוה 'ורי ל ע פ ה qms תוננצמו י"פ ר"מש ,ומד
 האלהו .ז"כ :ו"כ 'יחספ , ןצּוה UO ד"ע ו"מד ב"פ

quא'פ ר"מש : א"י הטוס לעפ תג ו לעפ תה  

M M —— M — 

 יירדגבו )4 .פריס 3233 )5 ,תמצמשכ 3023 (? ,יוויצ aeg יודיק ילבבבו אתווצמ w^ םשו : א'פד א'יפ יודיק 'וריב 5ל'צכו ('
 .אתינצ יב (iai ס"ש ייכב היכו (% .יז Up ,'ג וחיתתמ ןב לש תומחלמ )5 ,ארתיהב ייא : א"י

\ 



 (:ט"פ םש) הניפסה תא רכומה 'פד ג"סב .אמנוצב
 דע 'וכו ץע לשב אל תולקשמ ןישוע ןיא ר'ת
 ןבא b^ אמנוצ לשו תיכוכז לש השוע אוה לבא
 איה וז יא 'מגב הדנב ק"פב ^C) דואמ השקו הקזח
 תלותב וז ps (" שרח הב אצמנ Com הלותב
 ה"יחא]* | pup תלותב וז ירה אמנוצ עקרק
 לש DN ז'טפ ר"דמב y"' תיסרח וכפה אמנוצ
 'ו "ט חלש 'וחנתב ה"כו 'וכו םינמש Dn םה אטמנוצ
 ב"פר ב"ב v" םֶנּוצ mpi (2^ "o ןשיה ימוחנתבו)
 א"פר ב"ב 'פריא י"כ 'תפסותבו רתומ סנוצבו : ג'יד
 ב"פ מ"ב 'פסותב 'פריא "53 לבא ןנוצב ס"טב
 ג"ונבו ינצ ע"ייע םיניצ ל"צ תיז אלו םנצ אל

 — 6* [ןונצ פ"טב

n3מ'למ)  ^bתושבי ןינע  (hart. trockenע"ייעו  
ompnלע 'מגב ןיכרבמ רציכ 'פב (הזל  

 qus הרעקב (" המונצה ne )55 'וכיב) תוקריה
moyםחל איצומה  jbץראה  ^bןיתיתפ הרורפ  

 וניאו השבי (" אמינצ א"פ .הילע pun הרעקב
 ה"יחא]|* | .הפקמב הרעקב אלא הלכואל לוכי
 תוקד תומונצ ןכו : ןוכנל ףיסוהו י"שרב s^ א'פכו
 ךורעה b^ איבה ז"מק DD" מ'הב bn ז'ואבו .כ"ע
 'וכרב ךורע דומל לעב ש"מבו ה"שע וילע השקהו

owוניבר ירבד בשייל . "biק"הע זעול ןושארה  
 — Sehnittlein = Sehnitteln] א"לב ן"לטינש בנש

 ןמושה )5/5( ייאלכב ק"פב Rettig) ןונצ — ןנצ
 6 דיכ תבש) ןיקילדמ המב 'פב ,תונונצו תפל

 (b) ("ןי ריש כ מ ב ר'פב ,תונונצ ןמשב אלו
 jux ^b wb אוהו ותחידמ הדג הרעמבש ןונצ
 ילבו אלגופ ומש ןנברד אנשילבו הרעמבש םימב
 ה"יחא]* .אשרומרא ז"עלכו לוגפ ומש לאעמשי
 -armoraeeio Meer (— ramolaecio) ט"יאלב אוהו

rettigאוה ל"נה ע"לו  Je?ןיצקועבו אלגפ ע"ייע  
 אלגופ b^ ןונצה )42 ט'דסב) yn ^b  ב"מ א"פ
 B^ ה'מ א"פ םיאלכב צ"מב «snb ^p" .םילוגעה

 (ונצ =) ps -  (םיִניִצ .תיִניִצ =) ינצ חכ

 לקשד ויד (mun Co v אירופנא ילכ 'מגב
 קלחב ('ןוירמ רמ ^37 אתייניצב היידשו ארשב
 ,לבבד אתייניצ ומוגרתו Cor 'דהנפ) רצנדכובנ ןינעב
 C ירמ רב הבר ינת (Ce^ ny ןיספ ןישוע 'פד ג"רב

C393ןב ^23 שי תורמת יתש יאכז ןב ןנחוי 'ר  
 בלול 'פב ונינשש איה וזו ןהיניבמ ןשע הלועו םנה
 איה וזו תורשכ לזרבה רה יניצ Gr הכוס) לוזגה
 אניבר (.גיפ ייבוריע) רדה 'פד ג'רב .םנהיג לש החתפ
 ארבג אוההל היזח ישא ברד הימק ביתי הוה
 'וכו אתבשב (* אתייניצב הירמח wp) אקד

^sלקדב ווומח ושוק היה  Cתא רכומה 'פב  
 ינק 6 ט'ס ביב) םינקה תציחמ תא אלו 'מגב תיבה
 םירמת .pops, ^b (' ןיניצו ןיצוה ןילאתו pops ךל
 ראש ןיצוה Dow תונליא ראש ןילאת ןיהובג
 ה"יחא]* .("םינטק םילקד prx םינטק תונליא
 ד'ע ח'ד ב"פס מ'ב 'שוריב 22 N^ ןיניצ לקשמו
 תיז יצעו םיניצ אל לבא cup וב עקכמ םודרק
 לקמ השרפ 'פ ר'כיא תיניצ ר"אלבו ('א םנצ עיייע)
 מ'ב אתיינצ :ו'מ 'טוס אתייניצ ץוכקבו ,תיניצו
 םילקד יניממ po 9:5 pups jv ע"לבו ל"נה
 ,(שימוהיל (im אתזב ע"ייע אתיינצ יב ןינעבו .םה
 'גרתו .אלזרפ רווט יניצ א" ,ר"ל 'דמבל 'א י"רת
 םימשה ולעי םא 'גרת qx )9 009 א'ש) הנס
 י"שרפו ןימרד pru ppp םאו )208 סומע)
 עשוהי) ןנצ 3" D^ אשת יכ 'וחנתבו pes ןירוטב

voאיהש )5  moyתבש תיִנִצ .ש"מו ןנצ ע"ייע  
Tidצי: ותנצ עיויק  

 יתתיבש אהת ,ב'נ vy (םוקמ םש) אָתְניִצ *
 mb םדוק 'עו אתזב ע"ייע אתניצב

sb) םֶנוצ םשה השקו קזח, pee (ע'לב DOY 
 ולאו 'פב Fels, harter Stein) ס"לב ןכו

 wn) ייחספ) ןישירפמ דציכ 'מגב 'יחספב ןירבוע
 ג"רב .'וכו אמנוצב T רחאלכ ןשתוכל תויואר
 ןניקסע יאמב son (.ח"" 21( em» אל 'פד

 אתיניצ יב ,אתניצ יב ם/ש (v53  אתיינצב o גיונב (' ךפיהבו "5 אוהו אתביצ יב ןעכנומ םיש י'כבו
 י"כבו ןוירמ ונונפלו םשו פ"א םיש ייכב אבר ה"כו ירמ רב אבר | טייק ייכב )*  .אתבצ ל"צ אתיינצ : טילק תבשב

p»ןוירמ רב יבד (ל"נה יוריע סיד לצא)  omia»ביער ביל יכוסב ייא וניבר ייגכו ל"נה מ"בב .  V/33(9ייברב ט"ק  

 )34( יפדבו אתיינצב עיפדו טיק י"כבו ר"פדב היכ )5 ,רסא 3722 ש"ע סייר לצא תומוקמה רתיבו ס"ש י"כב היכו (+

 ג"ונפ (? .ינליוו םיישב ח"ר ייפב היכו (* .איער D^ ש"בירה ישתבו ףיירב :n3 א ל ק ד ד אתיניצב ?DU אתיניצב ס"שב

 ש"מו לאת ע"ייע לבא (5  .וניבר ייפ קתעוה םשמ רשא ה'מגר ייכב לייצכו יר םייש י"כב הייכו ךורעה "32 ל"צו ןיציצו

 ןיעכ אשויפה םש yr" .לאת עייייע םינטק ןירוחב ינליא ראש ןילאת ןוכנ רתוי w^ םשו ?n'a ייפמ כיע Q .ייפה הז דגנ

 שויפבו )!? ,סרח 2723 )!! .קזח עלס אמנוצ ייפ .ח"י .ביב ה'מגר ייפבו ( " ,ןיניצ סרג 272 אוהש חכומ 27y לבבד אתייניצ

 י"יכפ ןוכנ הייכ ( .אמגוצ ע"פדבו טייק י"כב n/3 ('* .אמנוצה ע"פרבו tp ייכב ןוכנ ה"כ )* Dürre. ןומנצ תוכופל

b^pןיקשמב סייטב ע"פדבו . 
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 ;ד"ל ub am תומש 'גרת 'ייע 'גותב לעפ א ב
 מ"ב .ותלוזו b' ,ט"י ;ב"כ א"י 'רמבל ; ג"כ t 'קיול
 היוגב יעונצא ,ר"כ ב'ב ,יענצמ םשו ,והניענצא : ה"כ
 עוזל עינצמה :'צ nae ליעפהבו יענצמ אל
 ןיעינצמ ןיאו עינצהל רשכ וניאש לכ .א"צ םש 'וכו
 המצע תענצמש השא א"פ ר"רמב ,ש"ע 'וכו והומכ

^niינוניב  "omn by bpג"ל 'ורוכב ח"מ ח"פ  : 
^vל ע פ תא .ענצומה םוקמ .ח"כד א"פ "יחספ  

s0 Yי"רת יייעו ש"ע ךנימ יעונטצאל וניצמ  
 לעפבו UD ,ז"ט תומשל ;ה"כ ,ז"כ יישארבל 'א
 לועפ ינוניב ארופאב תעינצ אל יאמא mu ב'ב

mo yoxארקנ םימכח ירנד םייקמה לכ .5^  
 . עונצ (DU .אסכה תיבב עונצ .ב"ס "203 .עונצ
 'מוי :'ח 'וכרב ןיעונצ , םיעונצ ץובקהו .ויתוחרואב
 ,א'ע 'ודיק D ק"ב א"מ ה"פ ינש רשעמ מ"ל
 הכקנל םשו , ךינש 'פ ר"'שהש .ג"יפ 'טוס 'תפסות
 :3 תבש re מ"ב :" bun 5 'מוי הָעּונָצ
 'ובותכ nipux ץובקהו 'וכו וז השא העונצ המכ
 תונותכ yux לי ע פ ינוניבבו = ,ב"י הדנ 803 : יב
 ,ןיעינצ ץובקהו אעינצ שניא ,ג"מ 'וחנמ ,ב'עס ב"ס
 הנקנל ' .'ד תורל ;'ה ," 'ירבדל 'א י"ות ןעינצ
 2^ ק"מ nyjx יאָעְנַצ םשה "ny :מ'ק תבש

"ybרוכחב  Dpאיפהרפב וכפה אעניצב ת"יב  
 םיחספ .ה"ע ןירדהנס SU ק"מ ,ז"מ הציב ש"ע
 כ"פו ק"מל »9 א"יפ ןיבוריע אתפסות .ג"יק
 : ג'י 'ליגמ אָתּועיִנצ myuy טשפומה םשהו
 JS "P .ב'פ ק"ב + כ"ק תבש : ב'ס 'וכרב
 םוקמה ינפל הבח ךל ןיא ה'מ פ"ר יתבר 'תקיספ
 ךתמצ ילג ראובמ טעמכ b' ר"שהש ,תועינצה ןמ

 ( vo yeוכו ךתועינצ ישרפ (יב --
ver- רבד רתסה ^b ןושארה py? (בורק x 

(borgen, im Geheimen: haltenודיקב ק"פב ' 

 3D (v" ה"כ) )45055 םירמוא םימכחו 'מגב
 ברל ל"א אדסח ברד היקרפל ותא אל (" אינוזנד
 אינוזנ ןוהב עגפו רועג ךל e^ והניענצ ליז אנונמה

ovy cvפח אנונרק ול ורמאשכו אירופל הנורקו  
 pen םיגדה יכו ול ורמא אלא והוזיב אל םולשו
 תונב 'פב .(* ךל רמול יואר אנונרק jn םירק ןה

Qu -( pxענצ —  

 אוהו y'5 ןינפר ינוי יצידר זעל ילנופ ילבב ןונצ
 nbn וניבר b^ ןכו Meerrettig ט"יאלב 6
 y'"y 5 תוכרב .6%0%696 י"לב ספנ y'"y סופנ
 'ופסות 'ייע תרזח אלו ןונצ אל :ז"נ םש ,אלגפ
 b'y תבש תונונצ ץובקהו .ןונצ ה"ד ae ז'ע

 - ]5'3 ה"פ 'ורשעמ ב"פר םש 'תפסותו

 השקו עלס b mi jb won" םוקמ םש) ןנצ
 וחנת אשת יכב ונדמליב Fels, felsig) עלסכ

("5 a" עשוחי) דג לדגמו השדחו ןנצ O^ ייס sm 
  i5איהש  nxהשדח  n'apmeהשדחל דיתע

 רדגמו אצוי ה"בקה םשמש דג לדגמ אובל ריתעל
 םלועה תומוא לש ןתיתשמ  4Cי"רת ןיקיקד ןנינצ

 'ואחסונב ב'א) — )2 ,אימ יישארב) תוקד תומונצ

  vowט"ק י"כב ה"יחא]* | 0 .ייקל ןצנ י"רת
 אוה  yןוכנל ר"פדבו םשו ומצע ינפב  yoxןקיקד

 « 67יפכ כ"או .ןיקיקד ןינינצ 'ירחא ע"פדבכ אלו
 תומונצ מ"ל וניבר "ג « = y'b3 dקזח "פ

 - nix] ע'ייע ןנצ אוה אוהו עלסכ
p2Yמ'למו  ^pהונעבו רתסב םיבוט םישעמ השוע  

(fromm, keusch seinיאמדב ו"פב  (v2) 

 .יאמש תיב ירברכ ןיגהונ ויה ללה תיב יעונצו
 והמ Cry היכד ויפ יאמד 7( ('ימ ל שו רי ארמנ
 רשכהש ונינש ךכ אדפח ^25 רמא ירישכ יעונצ
 תומהבמ ונפלמ (C p ןיבוריעד ג'סב qx ארקנ

 Ü תנתשמו תערוכש (* הדרפ וז (א" היל בויא) ץרא |
 סייפמש לוגנרת הז Gr) כויא) ונמכחי םימשה ףועמו
 לעובש b^ לותחמ תועינצ ונדמל ,לעוב ךכ רחאו
 הניכמש הלמנמ לזג ( ותאוצ הסכמש א"פ (' הענצב
 ןהלש וניאש רוחל ןיסנכנ pe ('ץיקב המחל
 ותשא לצא ךלוה רכז לכ הנוימ תוירע ,לוזגל
 ךומסד 'מגב לגרה דציכ 'פב .('ורכח תשא לא אלו
 [ייבאל ל"צ] (ייבא) ל"א 6 ג'כ (p דעומ והזיא
 ורמשיש ןהילעבל רהזה, "(  b^ והניענצא ליז
 רדג רודגי ןהילעב (vow ייכא ונישוהו ןתוא
 תאו )2 8^ ילשמ) m מ"ל ב"א) -- .(" "והרשל
 םכל וחינה םוגרת mb בורק pu המכח םיעונצ
 ל"צ ה"יחא]* .(ןוכל ועינצה GU» as תומש)
 הברהו ןוכל ועינצה ןמגרותמב םג לבא ןוכל וענצא

 ג"ונבו )5 .הדירפ 3735 f) ,ביהו טייק י"כב ןוכנ ה"כ (5 .יוכו ןהיתותשמו ןהיתונכשמ ג"ונב (* ,הנצ ס"טב bUp ר"משב ('

"yיקליבו סיש ייכב לבא םומ  avsיול  yyייפב היכו (5 .םש סייד  .n'ןיאו חייר ייפב הייכו (5 ,יישריפב הייכו (*  

poo»ייל יוכו  ceייפ יייעו (*  mליז (.ג"כ דצ ק"ב סיד) יה ס"ש ייכבו חייר 'יפב הייכו ('%  .ינליוו ם"שב יוריעל  

 חייר ייפמ קתעוה (''  .ה/יכ יודיק יייעו והניענצילד והיירמל והל אמיא ליז ג"ונבו ו"ופד ש"ארבו יייכ ףיירב היכו והנוענצ

 ךוחמ ('* .איכזונר עיפדבו v/p ייכב ןוכנ הייכ f) .ךורע י"כב היכ ) ,ןהילעבר ליצו ןהילעבל טייק vim ןהילעבר םשו
 180 דצ אנונמה בו y םלשה ייסחוי יייעו חירל ךייש ייפה nw חכומ רוציקב םש יישודוק 'ופסותב sim ח'ר ייפ

 .תונרק בשוי אנונרק Ub י"שרו 151 רצ (ob Ty ךורעה ייפ איבהש

5 VII.-B, 



HELD casusכ בו במו  

 (אַרוניִצ — רנצ — vow ל

 'וכו רפיק jb ארוניצ ליכאד לכ ח'פ ר'דמבבו ןדפד | smi wp יכ Uy) ויל (n השקמה 'מגב םיתוכ
 prb לכאמ oiboria  ר'למ b^ ירוביצ ל"צ ד"עפל

 .היירביצ ע"ייעו
 «me וו now ס"לב mirx ,ארְנִצ — רנצ

 דוע 'ייעו krammer Haken, Gabel גלזמו

 רבכ nb vb) ^5« ארוניצה תא עלבש סוכ (םינפב
ya "bיפד ג"רב תורוניצו ןימחמ .ישילש שוכ  

 ןהב ליבטי (*א מ ש Ceo oxm .שדוקב רמוח
 .דונה תרפופשכ ויפב ןיאש ילכב תורוניצו ןיטחמ
 הרוהט ארוניצ «cU םילכב א"יפ תוכתמ ילכב
 ץרא גהנמ b^ .רוהמ קרפנו לוכשא peo היושעה
 וא יד ןיושעו םהינזאב בהז ימזנ תושעל לארשי
 לבקמ הז .ומכ Dri לוכשא ומכ והיש תוכיתח 'ה
 םזנו רהטנ קרפנו ץראל לפנ םא לבא האמוט
 הזו הלעמלמ השדעכו הטמלמ הרידקכ יושעה
 ארוניצ (הימ) יילכב y^p3 6: ותרוצ
 .האמט הפפכו רזח mno הטשפש

^p,1 ןיוטש שוכה לעש לזוב ^( 
 ךכ nem טוחה menu הפופכ התיה
 ןיניקתמו 'מגב 'מויב ק"פב .הטשפ
 ךפהמו הנומש o wm וא"עס ("a ול
 .רחשב דימת לש ןירבא גלזמב ךפהמ b^ ארוניצב
 ל"ז ח"ר  .היתיירוניצ ('ג .ז"כ (moe ויתוגלזמ 'גרת

^bח"ר 'יפב תמאב ה"כו ה"יחא]* — ,ארונ יצע  

 : ר"י 'דהנס 'ופסותב אבוהו (אנליוו סישב) אמויב
n8כ"ג ש"ע ארוניצ  ^bי"שריפ ןכו ךורעב ןושאר  

 מ"יפבו ,ז'ק "וחנמ x תבש כ"ג 'ייעו גלזמ םש
 יפלו ףיסוהו גלזמ כ'ג b^ א"יפ 'ילכ ם"במרהל
 פ"לכ אוהו כ"ע ארוניצ ותוא ארוק תוועמ אוהש
 לעש לזרב wa 2n im 'יפש המו ל"נה
 ' םילכ 'תפסותבו .)<< ע"לכ אוה ןיוטש שוכה
 הדרמ ע"ייע תורוניצ 'פריא י"כבו הרוניצ Yes מ"ב
 ד"עפ ר"ב : נ"ד ו"פס םילקש v^ הרוניצ ה"כו 'ב
 ppm Casse אל ארוניצ 'יפא טחמ "פא
 pw ה'כו תוירוניצ פ"ש י"כבו ל"נה 'גיגח תורוניצ
 ל"נה 'גרתבו ןירוניצ : ב"יד ב"יפ 'ומבי 'וריבו ב"כ

 — [אתירּוניִצ

Loeh der Thür- תלדבש רוח ^b ארוניצ =) רנצ 
Gm^ יוכר ותמש ימ 'פד 2'33 (ehwelle 

  bwארוניצ תוחתמ והנילקש ליז ל"א אכיה יזוז

 והענומ 'יפ היענצ ליז יסא ברל ל"א ברד הישפנ
 בישקמ וניא םא רמולכ הידדנ תיאצ אל יאו הזמ

nmודדונתת אל ןושלמ םיעצפו תואכהב והענמ וב  
 "יחב א"שר יייע ה"יחא]* CR 0n םירבד)
 ינשה ץוריתב ש"מו וניבר b^ לע השקמש תודגא
 ב"ירגה 335 ריעהש ומכ חופו רותפכ אוהש
 ןושל אוהו אוה רתס ןינע העינצ ןושלו .ע"בפשהב
 י"שריפ 'ייע ךתיבב בשו 7550. 1 ק'מב "ארכ יודנ

 — [ךתיבב בשו רגפה in^ םשו ןישודיקב

 -Wip המודכו דגבה תפשו הצק <-*>< ע"למ) ףנצ
(fel, 1רברמב) םהידגב יפנכ  (n^? wm 

 ךתוסכ תופנכ עברא לע ,ןוהילוג תפנצ )3( י"רת
 .ןוכילוג תפנצ עברא לע )3( [י"רת] à) ב"כ 929(
 ירה 6: גיכ) עמשו ריזנ ינירה רמאש ימ 'פד ג"רב

byשניא שיפתמ ^« והמ םימלש יחבז רשבכ  
 B^ שיפתמ אפנצב אמליד וא שיפתמ ארקיעב
 אפנצב םדה קרזנש םדוק ונייהו שרושב ארקיעב

suyaשירב 'גרת )0 "עשי) רימא שארב  
 (' אננצב W'D .םדה קרזנש רחאל ונייהו C אפנצ

^bהליכאב רוסאש םדח קוזנש םדוק ארקיעב  
 ןהש ומכ אננצב ןילוח רשב יאה ימנ ןכו האנהבו
 ימנ יאה ns הליכאב רתומד np רחאל ףוסב
 אוהש רבדכ אוה ןנוצ ןושל אננצו הליכאב רתומ

enרתומו ןנטצמו רופאו םח רמולכ הלחתכל  C 
 לגרה דציכ 'פד ג'וב wiehemn) להצ 'יפ) ףנַצ

 'פב .רענש רומחו ףנצש bo Gm קייב)

 לאו (Cap יוחמתה ןמ 'יפאו 'מגב 'יחספ יברע
 ותוא 'פד ג"רב ,איסוס הב ףינצ אלד אתמב רודת
 ףינצ ארמח רב הילק יבע (ט'ע "לוח 333 תאו

mopאיסוס רב  ^bםיענ  prהייחא]* .להצ ןימכ  
 sich rüuspern O4 p'bs רענ ומכ roy 'יפ
 y" הריענ רומח לשו הפינצ ארקנ סוס תגאשו
 ףוצפצ לע כ'ג רמאנ לבא : ד"כ 'ישודיק ל"נה ק"ב

mewאפינצ ףינצו 'ג ,'א רתפאב ינש 'גרתב , 
 ק"דר 'ייע ןילותח pex .ב'כ ^i ייעשי 'גרת

 — [ןופצניו ג"ונבו ו"ופדב
DE ע"ייע pus 

 * 'תקיספ (?) ירוניצ  ^nmליכאד לכ 75 פ"ר
[15b] (הכמ) יב 3m רפיק ןמ ירוניצ 

- 

 ^n ייפבו י"כב כ"ג ןוכנ היכ (+ .ארתיהב אנשיל סרג DN "055 )5 .אנניצב ן"'בירבו ונינפל ה"בו )* .אפנע 37153 6

"yn ר"ב י"כבו דיל י 5 A 

nv ZN ר"פרמ A pn ייל 
pon ייגב ליצ םירואיה 

 ייא יבו יא YA ייכבו ב'הו ט"ק vii m2 (5 .אלש ס"טב ג"ונבו
 ןכו הרוצה ייל ע'פדבו ot םילכב ם"במרהל מיייפב הרוצה כיג
 תרונצ ב"מפ ow (' .םש 'ילכב ג"הר ייפמ קתעוה (* ,ותרוצ הז

 mms בייע יר ךל ךל
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 כ"ג ל"נה 'מויר השעמה ןינעב 'ייעו ט"כק תוא'ט 'יס
 'וירוהו י"לה א"פ 'ליגמ mm ovs ys 'תפסותב
 נ"רדבא ד"עק דצ כ"רד p'Db' ב'פ ר"רמב ב"לה ג'פ
 3^4 3^ תויח ץ"רהמ 'שתב ש"מ y"' דועו ה"לפ

 — [ןיכרעבש דירש לעב ש"מו הניב ירמאב
novלעפמ)  pxלגרב יושיק ןינע  Verhürtung, 

(Beule am Fussתבש) אערא תב תינצ יאמ  

 ימרא 'לבו 6 רתבלא ע"לב ןירוק ןיחשל ייפ (.ה"פ
 ארגדופ תינצ Gy חיד ויפ) ימלשורי QC אערא תב

 ,6 אערא תב 'עב b" רבכ

 םירשק ולא 'פב (ע"ייע מ"למ yy ורקיע) עצ
 תבש ילילמ תוטמה תא ןיעיצמ Gp תבש)

 = ךכ «Ge ידחנפ) תותימ «C יפד ג'רב ,תבש ילילל
 'מגב ותמש b 'b3 a^ הנשמ לש העצה איה
 6 תוילגרב אוה הנוש (ביכ יוכיב) ירק לעב
 אוהשכ םירחאל דמלי sow "p ןעיצי אלש רבלבו
 יניסמ רמוחו לקמ ןידמול ונא הז רבדו ירק לעב

csה"יחא]* = .ןכש לכ אל דמלל רוסא דומלל  
 D^ לע וישהל שיש המו ש'ע w'ys י"שריפבו
 'פסות י"פע ש"מו 'י דצ 'וכרב Ty דומל my וניבר
 'ובותכ 'ורי (aus =) הָעּוצ םשהו — Tem י'ר

"pד'ע גלר ] — 
 אימ יתשמ Schüssel myp) ס"לב אעצ =) עצ

 ל"צ] (קדב) 'עב p" = 6 אייק 'יחספ) (' אעצב
p'es (09 [pssהליגמה תא וארק ימגב 'ליגמב  

6mןיתישד יעצ ןיתיש יל יבירק  Cms spore 
 אתיילקח יעצ .(*"םימעטמ ינימב תורעק,'יפ .ילכאו

yay 05 o»ןוכנ ה"כ הייחא]* ין ר ע  
 יעצ ןויצב ע'פרב יכ עדו .ןדע ע"פדבו טק י"כב
 ץובקה אוה יכ ןוכנ וניאו ומצע ינפב ךרע אוה "וכו
 הליגמב רוע vmm bun 'ליגמב «mo אעצ ןמ
 ע"ייע ל"נה ייחספ .ארתבא אעצ סכימל יאעבו םש

 — [אינק ע"ייע : ז"מ own" 'ב בצח

 יינעת ehreiten) תחנב הכירד ונינע מ"למ) דַעצ *
 .ינממ לודגש cn ינפב יתדעצ אל :'כ

 טשפומה םשהו ,םולשלינריעצת : ט"כ 'וכרב ליעפה
"b  'פנהד ^v nyyxלכ לע ד'פ רד"מב .ט'כר  

 יישארב הדעצ תונב שרד ח"צפ ר"ב .הדיעצו הדיעצ

Go nהשרפ הדיעצ והמ הרותב הדיעצ . 
 .'א עצ 'ע ףוס "ייע (Lager, Decke) הָעְּוצ *

 - (אָרּוניִצ =) רנצ

 ( עו .ari - ny ו ו-2
E 1 17 1ל"  

₪-\ . 

 הלפג דציכ 'מגב שדוקה יבתכ לכ 'פב .אשרר
 .אשרד ארוניצא wb םלשמו (ט"יק (ni הקילד
 אבקוע רמ זיפ יובותכ השאה תואיצמ 'פד ג"רב-

 ,אשרר ארניצב יזוז 'ד אינע אוההל ידש הוה
 בש יבגנו (.ט'ס "ש) וזחאש CD 'פד תואופרב
 ,אשרד ארוניצא הילהנ והניקפנו ('יתב בשמ יצמוא
 אשרד ארוניצב ימנ יא איחירד אניצובב אמליד
 רוניצהו ריצה .('כ) ןיצב 'עב p^ רבכ 6: ר'צ ייחספ)
 CO רצ 'עב 'יפ רבכ 68" ק"מ) לענמהו הרוקהו
 תורוניצ ב'פס מ"ב "55 'תפסות ץובקהו ה"יחא]*

 — ]^51 םייחירה תא תופסותה

 Kanal םימ חוליקו בזרמ  מ"לב six = רנצ
(inne, Aquiüduetארוניצל ימד ארגת יאה  

 יקדב יע "ייע Coss חוור חוורד ןויכ אקדיבד
"Bמגב תיבה תא רכומה 'פב .םימ לש בזרמ ' 

 ר"ת Cb ביב) תלדה תא רכמ תיבה תא רכומה
 ג"רב .הוקמה תא bbw ועבק ףוסבלו וקקחש רונצ
 אקדיבד ארוניצ < א ז ח (.ה'ק "לוח רשכה לכ 'פד
 3:33 ה'נכו ה"יחא]* | .םימה תמא B" היעראב

 (m) א"יפ 'וריע 'פסות ,םימ חלקמה רוניצ .ט"נ
 : ה"מד ה"פס Up 3T  ,יוכו ר'הרל הלקמה רוניצ
 א"פס ןושאר רשעמ 'תפסות ,ןיחלקמ וימימש רוניצ
 לש ורוניצ 63 ט"פ vy" 'פסות רונצה ןמ טלוק
 nov 'ורי) א"מ ד"פ תואוקמ .'וכו םימ חלקמ ינולפ

Webג'ד  C'"ybג"מ םש  ,רונצה תחת ^55 חינמה  
 :פ"ד א'פ ק"מ 'ורי ,תורורצ לבקל רוניצב טטוחה
 Xy ב"מד ג"פ ז"ע 'ורי ץובקה ,הרוגיצב טטוחה
 ED תבש 'תפסות .איקדולב םד תורזגיצ וכשמ

— [pw ןיי תורוניצב . . וכישמהו Cm 

 -Wasserstrahl, spritzende Flüssig רוכיצ =) רנצ

 אמש ונרמא 6: ז"כק תבש) 335 ןינפמ 'פב 4
 תורהט ףופב 'ר לש וידגב לע היפמ ארוניצ הזתנ
 רובה תפש לע רבדמו דמוע היהש ימ (וימ י'פ)
 ול ואיצוה 'פד i'53 ,רובב ויפמ ארוניצ הזתנו

CUD gm»רפס  Dyלע ויפמ ארוניצ הזתנו יברע  
 םושמו «Car יגיג .שדוקב רמוח 'פד 2153 ,וידגב

 הייחא]* .קור לש ץוצינ b^ ,ץראה םעד ארוניצ
 'וריב ה"כו קור לש ארוניצ קתעוה 'גיגחב ^m 'יפבו

 ויפמ קור לש ארוניצ הזתנ vy ח"לד א"פ ימוי
 ירחא 'פ ןשיה 'מוחנתב ב"שר ש"מ ןייעו ams לע

nes (!ייל ע"פדבו טייק ייכבו ו"ופרב . ?) ע"פדבו ב"הו ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ (Wmןוכנ ה"כ  v» v3טייק ביה דייל  
aליינה עיויעו רתכלא האלהו יזיפמ ע"פדבו אערא תב ץיייע ןוכנ היכו ר'יפדו . = m3 (fלבא ר"פדבו רייבו טייק י"כב  

 .תינצו אערא תב 'יפ םשש וגייה )5 .אראתכ ע"פרשב י"כב *)n'3  .אלגר עייויע לבא תוילגורב ע'פדבו v2 היכ (5

 .תליגמב ח'יר 'יפב היכ )? ארפל ע"פדבו סיישבו ךורע ייכב «m (* .יעצב גייונבו סייש

5* 
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 תבש ,רעטצמו א'עס 22 הכוס רָעַמְצִא לע פ תא
 רעטצי UB :" 'להק) בצעי 'גרת .ןרעטצמד רע :מ"ק
 — [ןירעמצמכ Cw א"י 22 םיננאתמכ 'גרת ,ןוהב

PYפ"לבו ךרע תתיחפ ;*<< ע"לבו) םדוקה 'עמ)  
 יופרו תשובו ,Qual) 8092002 באכ ארעצ

 (p לבוחה 'פד ג'רב Do" ןלנמ קזנ prn תבש
Cvbתחת תחת איתא  Cv» 4/2 mew)אכה ביתכ  
yyתחת  zn» pyתחת )3,215 יירב) םתה  

 ףילי ןוממ ןאכ ףא ןוממ onn המ סנואב הנע רשא
 ןישרופמ תבשו Y" .םיקזנמ םיקזנו םדאמ םדא
 C*yy ,(שיי a3 תומש) אפרי אפרו ןתי ותבש קר
 נ'סבו Of) ק"כ) לבוחה 'פד ג"רב  ימכ ןניפסרג
 mb) yup תחת עצפ (Gv2 BU לגרה דציכ 'פד

aesםוקמב רעצ ןתיל (חיכ  .pnפד 353 תשוב ' 
 וישובמב הקיזחהו הדי החלשו C ז'כ םש) לגרה דציכ
 אהיש רע תשבה לע בייח וניא o) = / ה"כ יירבד)
 יג יישארב) ךנוכצע הברא unn ב'א) — ןיוכתמ
 שיר 'נרת הזל בורק רחא ןינעו יכירעצ יגסא 'ט
 .(ארעצ היל תיאד אנכסמ חיי י ג'י ילשמ) ןולקו
 ,'ג םש 'גרת "יע ילשמ 'גרתב הברהו ה"יחא]*
 .א"ל מ"ב םייח ילעב wx ;ז"ט .ב"י ;'ז ,'ט ;ה"ב
 רעצ : ^b 'דהנס y" דועו ,ח"כק תבש גיל .ב"ל
 :ז"מ 13 ,רעצב יורש :ח"מ 'טוס ,םינב לודינ
 ,ארעצד אנשיל א'עס m 'וכרב yx תעשב
 ר'ב "TP ארעצ . . הרמד ארעצ א'עס א"ל מ"ב
 ,השא לש הרעצמ הבורמ שיא לש ורעצ ב'נפס
 רב )^ n'5 יישארכ) ינוא ןב שרופמ ב"פפ םש
 ,נ"נ ,ח"כ 'ירבדל 'א י"רת ּורָעַצ כ"ג 'גרתבו ,ירעצ

— [r3 ה'נ,. 

klein machen, ןיטקה ^b ריעצ ןמ m2» "PY" 
  (verringernר'ב ליעפהב  vbריעצה

 תישארב)  On (50היהש שרדנ  Typויקפע תא
bypn ינוניכ .םש "יאדכו "Xy תא ןיטקמ ^p 
mango» ם, DE) רעצמ שרר ב'עס ^  שבת 

 ריִעַצ ראותהו .ןיִרָעְצּומ היתונוע הבורק התבישיש
wp ליגמ 'שורי :'ט 'ליגמ' nyyy ק"נלו מ"לכ 

 א'עד  Ty.ש"מו אכנרא ע"ייע

 תילכש וא תיעבט 'יאר ווגינע מ"למ npy =) ףצ
mss ^תלחות המע רשא  sehauen, be- 

(obachten, harrenלכה  "exתובא) הנותנ תושרהו  

1 i E ל-0 בו 

(ps = םיעוצעַצ — עצעצ) — ףצ der 

 םיאצאצ = םיעצעצ מ"למ םיִעְוצְעַצ = עצעצ
31'D3 (unge Kinderתוריפ רכומה 'פד  

 םיבורכ רמוא רגה סלקנוא אינת (.ט'צ (x3 ורבחל
 ןימורש יולכ םיאצאצ ומכ 'יפ ויה םיעוצעצ השעמ |

 איברכ 'ולכ בורכ ומש ארקנ יכהלד םירענל ןהינפ
 ב"בל mes 'יפמ קתעוה .[nons .רלשנ

 — [ינליוו ס"שב ספדנ ונממ רשא ילש י"כ

 schreien, anklagen) קעז םע ףדרנ מ"למ) קעַצ

 ראשו 6 'פ קיב) ןילדגמ ןיא 'מגב הבורמ 'פב
 ויה אל הערצ בגח ךוכיח pus תוינערופ ינימ לכ
 הקעצל אל לבא הרזעל .('ןיקעוצ אלא ןיעירתמ

Ge? ^ "aym)רבב  ^pהייחא |* .רזע 'עב  
 ,ז"י ז'ע imp מ"ב : ז" ה"ר . ט"ס v3" ה"נכו
 QE) Ux ק"ב לעפנ .ז"ט 'רומת : ג'נ 'וחנמ

 — [גלקצ ע"ייע המיגל תקעצ

wyןושלמ)  wxומכ ריעצו  ^b oyivרעצמ  
(er Quilendeןיכרעב 'ב 'פב  C3יריעצו  

 םיולה ידעופו sin ₪ "pi .ןיארקנ ויה םיולה
 ןדיד אנתו רישב םיולה יעייסמ «nb ןיארקנ ויה
 םושמ הבע ןלוק םילודגהו קד ןלוק םינטקד ןויכ
 בויא) מ"ל ב"א) — (''םיולה יריעצ wb ורק יכה
 חיכוה רבכ ה"יחא]* — .(םימיל ינא ריעצ 0135

 הלוע וניאש ב'ר לש ותועט ע"בשפהב ב"ירגה

 ןכו :(wx ג"ונבו ס"שה תיגוס oy הפי ושוריפ
 וניבר ירבדב םיולה ירעוצ וא ירעצ היגהל הצור

 ם"במרהל מ"יפב לבא ירעוצ 'יא 'וינשמבש הנשמבו
 'יפב ךיראה (^C1 n y) רעגייג 'הו ,וניבר 'ינכ 58

 ותהגהו Hirtenjunge "ew היכוהל ריעצ וא רעוצ
 ינוניבו — ל"נה ה"מגר 733 ךמס הל שי ירעוס
 איבהש םישרפמה «y^ אצוי לעפ ונכומ ןאכ ליעפ

sym Gownומכ  yשרפ "ייטפשמ 'תליכמ ' 
 ,רעוצה תא 6 איצוהל (Gor mov) ומעמ ז"ט
 ,הירעצנ :ז"כ DU ,אבוט היל ירעצמ ." 'וכרב
 'ובותכ mb ארעצמ Mp א"עס YD 'ומבי ,הירעצ
 "^n א"פ 'דהנס Y" ,היל רעצמ אק ירועצ : 'ח

vyומצע רעיצ ,ב"כ ריזנ לעי פ .ןוכבר ירועצל  
 ו"ע .ו'כ יכופ לעפ תג ל עפ תה ,'וכו pm ןמ
 ה"פ ינש רשעמ 'תפסות 'ובו רוטפ רָעַמַצִמ :'ג
 .א"כק 'ומבי ,רעטצמ יתייה "i5 'מוי רעמצמ היה

Byבים 'גינח 'ורי .ד"ע דימד ת"םר  TTריע  

 ,ד"נש 'פ הכרב ירפס ד"ע ע"ד א"פס יליגמ 'ורי

 .םיולה יעייפפ םיולה ירעופ ייגה nen (: הילק ףד יקילייגנא י"כ ץבוק) הימנו 'יפמ קתעוה )*  .דיי יינעת יייעו )!

 ,ש"ק w33 ma 9 .אוה פ"טו ומצע ינפב sy ןאכ ליחתמ ר'פרב (* .איבהל גיונבו 'קליו ww ייגכ )3

Somווא פוש ש-ש טיוב ג  

4.4 =< va 
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 אוהו שדוקה חורב הפוצה b" מ"ל mew .שדוקה
 ד"ע א"עד א"פ 'ליגמ 'ורי .איבנה אוה אוהו האורה
 ןיפוצה וליא ןוניא ןאמ םיפוצה ךל וניקתהש המ

 םיתמרה ,ד"י 'ליגמ ,ך'פצנמ 'עו א"פס ר"ב ya" 'וכו |

 ורמעש co םיתאממ דחא ('א Ck א'ש) םיפוצ

 ונניפצה : ג"נ 'וריע ל יע פ ה .'וכו לארשיל םהל
 תוכרב תלחות ןינע ל עי פ .ץלע 'עו ןסצ ע"יע
 הציב .המכחל הפצי . . תודיסחל הפצי ב'ער ז"נ
 : סורממ 'פ ר"ָכיא ,יוכו םירחא ןחלשל הפצמה : ב'ל

nexלש וילגרל  mesנ"שו חישמ ע"ייע ] — 

 D'b3 טש ףוט ס'לבו מ'לב b my^ = ףצ
(fiesxen, schwimmen(א"ער ביי) תבשד ג"רב  

 ןניא 6ןיפצהו ןיזתנה םימ הבווא תחת הנתנ
 דויש הַביִרע (ה'מ) םירישכמב ד"פב .ןתוי יכב
 יכב ןניא ("ןיפצהו ןיזתינה םימ הכותל ףלדה
 לש הטימחו הפקמ GO") p» bises 'ב 'פב .ןתוי
 הלגע 'פב .ןהיבג לע ףצ המורת לש ןמשו ןילוח
 ףצ וא ןליאב יולת וא (הנשמב :דימ (eo הפורע
 bn" אלו לפונ 6 ה"מ (cw 'רמג ,םימה ינפ לע
 C ףצ ,(" םימה ינפ לע ףצ אלו הרשב ןליאב
 'עב y (yo 2* ume) vpp" קמינו ןשבכה
 (B" םיקרפ 'ד 'מגב ה"רב ק"פב ,ישילש (*רס
 E^ ןילועו הב ןיפצפצמ  םיינוניב ?Uy) זיו ביעס
 יפב .(*ןילועו ה"בקהל n3 ןיללפתמ א'פ .ןיטש
 םרכ תיב תעקבמ המדא ימימבו C5") ma 'ב
 איהש םוקמ ותואמ םרכ תיב תעקכמ b^ םימ ףצימ
 התומימדא האריו טעמכ םימ  וילע mum המודא
 טעמ אלא הילע ףיצי אלש 'ולכ םושה תפילקכ
 הייחא]* .םושה תפילקמ רתיןייבוע והי sov םימ

moo»ג'ד א"פ תבש 'וריב ףצ  m" v'yב'פ ז"ע  

 : ר'כד ט"פ 'טוס 'שורי ו"מ ב"פ תובא T'y א"מד
 : נ"ד ב"פס הדנ 'וריו .'כו םש הדנ ףַציִמ ליעפה
 "o ןהילע ףיצה ח"לפ ר'ב .(* ג"פס הדנ 'פסותו

 — [וכו םלועה ףיצי אלש ז'כ פ'ר vp ,'וכו

 ףועה תרכה לוק מ"למ mxex לפלפ mex =) ףצ
(pipen, zwitschernןכו 'מנב 'טוסב ק"פב  

 ^e) יח "yt" םיגהמהו םיפצפצמה (?C2 ןינעל
DOMהמ ןיעדוי ןיאו  peuהמ ןיעדוי ןיאו ןיגהמ  

SUא  

(as iaרבכ  ^Bינפ לע ףקשנה .רעס 'עב  
 ינפ לע הפקשנו Ges) יגיכ רברמב) ןומישיה
 לכ ןמ < איפטצמו ('ב) י'רת ('כ :א'כ סש) ןומישיה
 הפצמה (C^ "mnob וגהנש םוקמ 'פר ג'רב .לבק
 ונממ סנרפתהל ידכ, b" םיחירו ותשא רכשל
 רכש bv 553 mew הוטמה לקשמ אתלוקתמ
 האור וניא טעומ רבד אוהש ינפמ ותוריכש םיחירה
 תינוונח אתלוקתמ (' א"פ C "ךרדה וזב הכרב ןמיס
 היתועורז תהבגמש son תוצירפו לקשמב תלקושש
 ריכשמ אתרגא cm םדא 535 היליצא הארמו
 רכש םושמ שפנ לכוא ארבעד ןויכד ולש םיחיר
 הנבזמו הכאלמ הדבע לבא הכרב ןמיס האור וניא
 (ד"כ ,א'ל ילשמ) בי תכ ד ארק הב חבשמ הל
 'מכב האורה 'פב ."רוכמ תו התשע ןידס
 םיפוצה ןמ אלא ורמא אל Cano יוכרב) לקי אל
 היה המשו םלשורי ירעש לע היהש םוקמ האורבו
 ןירבוע ולאו es ןנתד והזו םיפוצל םוקמ וב
 שיש רכזנו םלשורימ אציש (cb C07 םיחספב
 ומוקטב ופרוש םיפוצה רבע DN שדוק רשב ודיב

"Dומכ םשמ הארנ שדקמהש םוקמ האוובו  
 ep הליש ןינעל asp) 'יחבז :'ט יליגמ) ונינשש
 'יחספד יתפסותב .האורה 523 sv) רשעמו םילק
 וניאו האורה הפוצ והזיא (G9 קצב (קרופב
 בורק םוקמ םש אוה םיפוצ ה"יחא]* .קיספמ
 ק"מ .הפצמ b" ס"לב איפצ ומכ ונבומו םלשוריל
 : ג"פד ג"פ ק"מ 'ורי ,'וכו םיפוצל עינהש ןויכ .ו"כ
 שרדנ :ח"מ 'טוס י'וכו םיפוצה ןמ םלשורי האורה
 C םיפוצה ןמ אבה שבד (א" ^e יילהת) םיפוצ תפונ
 שיר 'מוחנתבו .הייפצב N^ : ד"כד מ"פ 'טום יוריבו
 mam gov yr! nb3 nex איהש :ראובמ בקע
 !mb  .הפנ ג'ע הפצ ג"יפ ר"דמב p"' הפנב הפצ
 up ןיבוריעב ח"ר ^35 תיפוצמ לצאנ שרשה
 לולח הנק 'יפו ד"ע א'כד ד"פ 'וריע 'וריה תקתעהב
 לעפהו .תרפופש y'"y Fernrohr קוחרמל תופצל
 י"כב :ד'כ הליגמ "וכו טיבמו הפוצ .ָב" הנינח

owב"י 'טוס ^5 הבכרמל ופצ הברה אלהו  : 
 n'3pnnex . . ךלמה הפצ א"פ ר'ב .,'ד ףצ ע"ייע
 pw ה"בקה eb "ex היה Cn 'יסר חלש 'וחנת

"b ^pז"טפ ר"דמבו  vaחורב . . הפצ ט'עפ  

(iוניבר לש יגרתכ ייל ונונפל . *) אתלוקתמ הייר ייחפפב יופפות ךותמ (+ .חייר ייפמ קתעוה (* .אפיישצמו בוט רתוי גיונב 
maיכ ייל )5 .חירל ךייש ייפה הז פג יכ  DN5 .ויופדב ( סישב ןאכ שי ו"ופדב mn'3 )? ampsע"פרבו ט"ק יייכב ןוכנ  

 ע"פדבו יישרבו jn ייחב יייעו יריאמבו Bs פיש י"כב ה"כו ש"ק יייכב ןוכנ ה"כ (* .איפצה abun תצקבו )? ,ימגב

 .תמדוקה הרעה יייעו הנשמב יילו ש"ק י"כב יילו ןיפצנהו my ע"פדב )75 amb הכותל ףלד דריש הבירע ג"ונבו ןיפצנה
 ןוכנ ה"כ ('* .ומצע ינפב quy ע"פרשבכ אלו ךרעה ךשמה ןוכנל א'יפדבו י"כב ('* ^ 'יס םישפוש ירפסב היכו )!!

 .אצמו פישב "5 י"פע מ"קוצ יפדבו )15 .'וכו סיכובו םיקעוצ ייישרופ יייעו ('+ ,דס עיפדבו ייכב
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 ה'בקה לבא ךתוא ףציל אב אוה אריו 'פ ףוס ןשיה
 ספדנה 'מוחנתבו רעצו הגאד ןינע b" ונל ףצי לא
 ייעו ונל ףעי ל אלא אב וניא ס"טב ^8 ב"כ 'יס אריו

 — ib? mw bw] 'מוחנתב ב"'שר ש"מ
 = כ

 Sopha 4o) ע"למ יִפיִצ ץוכקב snex =) ףצ
 יפיצ ינה (.ה"כ יוכרב) ותמש ימ  'פד ג"סב

 wm ןהילע ןיבשוי voe תולצחמ 'יפ בר יבד
 'פב ,הרותב ןיקסוע בר ינב םירחאו הרומז יחלוש
 (.ה"ט) ותב תא שדקמ שיאה 'מגב וב שדקמ שיאה
 יתות ארמח ותש אקו יבתי : ווהד ירת יב והנה
 ןיפתושה 'פב .'וכו אסכ והיינמ n לקש לבבד יפיצ
 ביתי הוה אל שירמ(:'ח ב'ב) ריעב sm nes 'מגב
 אינתד אהל העמשד ןויכ אתשינכ יבד יפיצא רמ
 nem "nbn nep" תושעל ריעה 53 ןיאשרו
 (:מ'ק תבש) ;ילות רמוא א'ר 'פב .ביתי הוה הפוק
 תלצחמ 'יפ יתדח אתפצא mmo אל בר יב רב
 )3 םירדג) לשובמה ןמ רדונה 'פד ג'רב .השדח
 B^ ,אכיא יאמ m" אחילשל ל"א אתפצ ילד
 לש אמונ .ג'ע תחנומ התיהש תחא תלצחמ
 לאילמג ןברו לש וחולשל ול mem םיבוהז
 אלש אלא ותילטל ךירצ היה אלו רישע היהש
 ה"יחא]* — .הזה םלועה ןמ numo הצור היה

m4מ"ק תבשב : "wwה"מגרו ל"נה תוכרב  
 תמאב ה"כו תלצחמ אתפצ כ"ג o^ ל"נה ג'בל
 ל"נה ע'למ ורקיעש נ"לו יוסכ אתפיצ ס"לב
 התפש ע"יעו וילע ןיבשוי רשא םודהו אסכ
 אפאד אתפיצב שידקד ארבג אוהה :כ"י 'ישודיקבו

^bומלהל השקו כ"ע פדה לש תלצחמ כ'ג י"שר  
oosע'למ  Aeןכו הדוג א  ^pןקזח י"ר 'סות  

 — rns] אבה ע"יעו

 הדוגאו הכירכ dé ע'למ ל'נ הָפּוצ ,הָפיִצ =) ףצ
(Geflecht, Gebund, Kniüuelע"למ תצק תעדלו  

 תבש) sib המב 'פד ג'רב Wolle) רמצ )5 «2
Gneאל 'פבו  wemתפגה תא ןיקיחרמ 'מגב  

Ge 22)רמצ יפיצבו רמצ יזיגב ןינמוט  ^bיפיצ  
coxהזיגה תווטשב םישנה תושועש ץפונמה  

 תווטל חונ אהיש ידכ הדונא ןיעכ ןתוא תוכרוכו
 רמצ יפיצכו ןירקופב ןיאצוי .עבצנ אל ןיידעו
 ורשוקו ועבוצו רמצ איבמ חרק םדא 'יפ C62 תבש)
 יכ האריש ידכ דגב תכיתח םע וחצממ הלעמל
 ורמאו (* רדוסה תחת ויתוצק איצומו אוה ורעש

(ENS DEP — ףצ - (Rex — ףצ דל 

pinsא"  quyא"ו ןויגה  pipהנעו .6הייאר  
 רפעמו .ןילותח ןופצניו 'גרת )02 :גיי היעשי) םייא
 ןופצני ארפעמו 'גרת ('ד יטיכ םש) ךתרמא חשת
 "mw לוק (cU) ףצפצת ךתרמא רפעמו ,ךלימ
 ייעשי) ףצפצא ןכ רוגע סוסכ C ב הינפצ) ןולחב

On nsה"יחא]*  nbףצנ שרשה חכומ  
 ףצפצ מ"לב םג mb" m םג ילואו (ףנצ =)

 -- [ףצפצ ע"ייע דועו ,ן"ונה תטמשהב
 אל DN! (botvübt sein. y'"y ס'למ ףצי —( ףצ

 אל םאו 'גרת v2) 22 עשוהי) רבדמ הגאדמ
 (wv לואשד ונל גאדו ןכו .[םגתפמ] C אפציימ
 רתומ mm בצע לכב .[אנל ףיציי [sn (ה יט
 ה"יחא]* .ךל אפצאד המ לכו 'גרת G2 n ילשמ)
 ו"נפ ר"במ ןויצה םג יתנמס םשו ש"ע ףצי ורקיע
 וללוכ היה א"פדב 2/0 'ו B 'עב וניבר איבהש
 BibT" 33 לבא ןאכ ךייש תמאבו pum הזל

 — ]^ ףצ sexy ינפב 'ע אוה םינושארה

 beengt sein) קחוד ןינע e ע"למ mex — ףצ
 ןידמוע (הימ , היפ תובא) תורמאמ הרשעב 'פב

 לכ 'פב .םיקוחד b Dm^ ןיוחתשמו ןיפופצ
 םעפ (:היפ (m^ העוקת 'מגב רוביצה  תונברק

nnsג"ונב ב"א) — ןמשל איקודל ישנא ופצפטצנ  
 תונורחא תורבדב ונדמליב .(איקידל ישנא וכרצנ

inani)ןנחתאו  uem C5םיכאלמה ןידמוע ךאיה  
 םידמוע 'יפ ה"יחא]* .ינפל ןיתתרמו ןיפופצ
 םיפופצ םידמוע .א"כ 'מויל י"שריפ 'ייעו םיקוחד
 לפ לפ ת א moni לכ 'פ ר"להקו eo" ר"קיו ה"כו
 'תפסותב ןכו «veas ci ל"נה 'וחנמב ופצפטצנ
 ,ז"י :ז"ט n'*zm ןילועו ןיפצפטצמ "i 'דהנס
 "ןיטש,  וניבר "יפו 'ב ףצ ע"ייע ןיפצפצמ לפלפב
 ,ד"נד .ר"פס 'כוס 'ורי הזמו .הלעמל ןיקחוד 'ולכ
 ןיפצפצמ ןווה איגנוות :ד'מד ב'פ "טיג 'וריו
 ר"קיו .םוצמצבו קחודב ןאצמו רקויב ויה b^ ןמת

T'obתאצל [תפצפצמ] (ףצפצמ) ךשפנש העשב  
 ןתלואנ תאז ימ 'פ ר"שהש .'א Dy ע"ייע לבא 'וכו

 -- [תפצפצמ לארשי לש
fS07( ז"נפ ר"בב ד ףצ ע"ייע ףצי  gus 

 השה ול הארי 'ה םוקמ לכמ ma רעגד אוההל
 ךייש ה"יחא]* Qs רעציו py 'יפ.ב"א)
 י"שרל סחוימה b^ ןכו מ"אפדב ספדנ ןכו 'ד ףצ 'על
 ה"נכו .םש כ"מ y" הגאדו רעצ ןושל bn ר'בב
 'מוחנתבו 'וכו ךל ףציל אב sm מ"פ יתבר 'תקיספב

 ייכב היכו וניבר ייגכ ףיירה ייג לבא  ןירוקפב גיוונבו )5  .אפצוימ inis (? = .יא nw ע"ייע noy לעפמ הז יפל כיאו ('

oteתבש יופסותב היכו (1 .שייע ןירקפ יעב ה"כו ןעבכנימ  n^םשב ןירוקפב  n^ג"הר םשב א'בשרה ייחב היכו  

 ,זיטה ש"המ ט"יפב ם"במרו



5 "by * — (ES הָפִצ =) ףצ, 

 הז םג ל"י bw" אלב םורע sex אלב sex והזו

 רמולכ ה"יחא]* .הלעמ לש ומכ יופצ ןינע
 םיכועב רדסה mw ל"מר לבא הז ינפלש cy ומכ

 קתעוה וניבר (b^ .ורדסכ sow אוה oven הז ןכל |
 ייגכ ^pu (:ט"ש ףד יקילייגנא ייכ ץבוקב) ה"מגר 'יפמ

 - [אפיצ םירפסה
6 

 הדנב Reihe) הרוש e y'bs (wax — ףצ
 אשיר (.איס (nm םישנ 'ג 'מגב השאה 'פב

 תובכוש p^ יפולש יפלשמד אפיס אפצב ןיינגד
 b^ יפולש איפלשמד אפיס הרוש ב דחיב ןלוכ
 םא יכ ^5 ונינפל ה"יחא|* | | .וזמ וז תודרפתמ
 תרוסמ יפכ 'יא 'ב now 'עבו תובלושמב ימא ר"א
 יפחלשמ ח"ר i^ ירי תחת רשא "5 mor א'ר
 תמאב ?NY כ"ע wb וז תודרפתמש יפוחלש
 "יג 'ב ףלש 'ע כ"ג 'ייעו ח"ר םשב mm 'ופסותב

 -- [ש"מו םיסופדב ךורעה

 Leuchter) הרונמ b^ מ"למ הָתיִפָצ moy — ףצ
 היעשי) תיפצה הפצ (ג"ס פ"ס) ד"ס 'רפ ר"בב

aesאתרנמל ןירקד ארתא תיא אתרנמ רדס ('ה  
 . אתיפצ

TOW *24 ע'לב ןכו מ"למ) eדמצ שושל בורק  
 -zusammenschliesseng, zusammen קב ^£

Giehenפד תצקב תודפוצ .ז"מד י"פר 'מורת 'ורי : 
 ןדפוצ ץמוחה ג"ע ט"כד ב"פס 'יחספ v^ .תורפוצ

"by ^vו"טד ז"טפ  Tyתקיספ .(*הניצה ותדפצ ' 
 ,ךמצע לע ךרוע דפצ ז"לפ יתבר

 ,Mundfüule ןוכקר 607506 י"למ ילוא) אָניִּרְפַצ
(Scharbockבר רמא דועו 'מגב כ"הוי 'פב  

 ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פבו (CU איתמ
Gm ovy)רכושהד הדגהב .אנידפצב שח ןנחוי 'ר  

 בשו אתרימצב תיש (vb onu) ןילעופה תא
 יפ ןכו ה"יחא|* ,םיינש באכ b" אנידפצב
 ה'כו א"גשימ וזעולו ז"על י"שרבו ל"נה 'מויב ח'ר
 ס"ש י'כב לבא אנרפצב 'יגה "DU מ"בב י"שרב
 י"כבו 'טשוק 'פדב א"ש D^  ה"ונמבו אנידפצב
 man )21 ןעללעצסימ) סעלרעפ 'הו .אנדפצב 'ר ס"ש
 י"עריפכו םיכינחו הפ zafar פ"למ אנרפצ מ'כ
 -- [הנדפיצ 'יגה Ty מ"ד ב"פ ז"ע 'וריבו -- ימויב

AD וחנמ' (ohne Rand, glatt pon ^e) הָפַצ * | 
 בח ע"ייע 2^ קרפ ^ 'שרפ 'רקיו ארפסו

 ,(.ט"כש ג"חב)

 הל

 שארב חנומ היה רמצ לש הפיכ (.ח'לק (m^ םימכח
 תמשו r5 no) יומש) 'אנש חנומ ץיצ וילעו כ"הכ
 יפיצ (b^ ה"יחא|* .תלכת ליתפ לע ותוא
 יפיצ ל'זו .ל"נה ב"בב ח"מגר ^85 אוה ל"נה רמצ
 א"יו העיבצ ךרוצל ןבולמו קורס רמצ והז רמצ
 הז יפל כ"או .'וכו לודג רמצ תוכירכ רמצ יפיצ

wwה"פר תבש 'תפסותב לבא .הכירכ ^« ע"למ  
 'פסותב ה"כו (רמצ יפיצ יפריא י"כבו) אפוצב ^& ('ו)

 הפיצה 'ו 'שרפ 'ז קרפ ינימש ארפסבו ה"פס 'יאלכ
 אוה ילואו ד'ע ו'ד ט'פר ק"ב v" םיפוצ ץוכקנו
 תעדו רמצ לש תוכיתח ונייהו רמצ 'יפ ל"נה ע"למ
 — [ה"שע 'ז ףצ 'ע ע"בשפה לעב איבה םינושארה

 be- "bm יוסכ ןינע לעיפב מ"למ nby — ףצ
(decken, überziehenיופיצ ;  (Ueberzugילכב  

 לש now תיפוצמ nmn )72( 'ילכב א"יפ תוכתמ
 בהזב וא ףסכב הפוצמ התיה DW 'יפ האמט תכתמ
 . שרח ילכ יופיצה היה םאו אמט יופיצה לידבב וא

"eunלש תוכיתחו 'מגב תואיצמ ולא 'פב .רוהמ  
 םושר 'יפ C ףוצמב היעשוה sw C ג'כ 202( רשב

 «po וילע םשורו קורגה טיט mann "bp םשש
 אלש חותפב אתיירב םלועב ןמיס םוש וא תוא
 תעדמ הדיבא חותפב יא םולכ תיבחה יפב חט
 ירה רמימל ךירטצא יאמלו ץראל תכפשנש איה
 n'àn^b הפוצמש ףוצמב היעשוה 'ר ולש ולא
 לכ 'פד ג'וב הרומתב .(* תעדמ הדיבא הניאו
 ןירתומ ןהייופיצש ריחמו ןנתא המו (C n2 ןירופאה

jnאהיש ןיד וניא רוסא ויופיצש דבענ ןירוסא  
 טשפומה םשה ה"נכו ה"יחא]* OUDN אוה

"exה"ר 'וריב (יופצ מ"לב)  Yeוהפיצ ד"ע ח"נד  
 יופיצה תמחמ בע ולוק היהש וא הפ תחנה םוקמ
 דמועש יופיצ אל ד"ע ט"עד ג'פס 'גיגח 'ורי , לוספ
 ץובקהו 'ב 'שרפ 'רקיו ארפס דוע 'ייעו אוה ותמחמ
 הליגמ לעיפב לעפהו ה'מ ד"יפ םילכ םייופיצה

 +. + בהז הפוצמ :ו'כ "m ,'וכו בהז ןפיצ :ר"כ <

 — [ףסכ הפוצמ

 (Fleisch) - הלעמ לש יופיצ ומכ אָפיִצ ,אָּפַצ = ףצ
(Ueberzugסרכה 'מגב תופוט ולא 'פב  

 אתיישק תלת ןמייקד ^pas C "יליח) תימינפה
 םע אתיישק תלת ןלייעדכ, b" אקחודב אפצב
 לוכי ןיא םירמתה לכואשכש וילעש לכואה ירוייש
 ירפה ןמ תצק אתיישק לע ראשנו לכה לע ןלכואל

 יופכ (ינליוו םישב) מייבב *)m 5em .ךורעה sas חי"ר cba לבא ףיצמב aim ףצומב Cw מ'יטשבו סיש ייכב ('

 תערמ םשר יעב היכו יוכו יופיצ ןושלמ ףוצמ ארקנ ףרפורמ אוהשכ םושר ארקנ טיטב יוחטו קדוהמ אוהשכ םינקנקה

 .והפרצש איונב (+ .ךרעה שארב «nó ייכו יציניוו ריפדבו (5 ,י"שריפ 'ייע לבא ומצע



 חור שרדמ םשב ג"יקתת 'ר בויא 'קליב ןכו 57 | !das NDD ם"לב
 , . ורטג אלו וארב ןופצה תנפ חור 'וכו חרזמה תנפ

cmלש ןרודמ אוה  "pusוכו םידשו תוחורו ' 
 .לאמש ע"ייע דועו

 -Basi שחנ ןימ ינועפצ ,עפצ מ"למ (p^ ןועְפצ *
Giskר'בדמב  "pארת לא 'פ ר'תסא  

 .ש"ע "וכו הז ןועפצ המ

qmm pu» Serע"ייע  "n myלפלפה םשו  
SISBN 

 ע"ייע pipen, zirpen) תופועה (n2 bip ףצפצ *

sisייע דועו ' p»היעק 'ר א"מ  
vexףצפצמ המ עדוי ףצפצמ  : px yyר"להק  

 'פ םשו ,'וכו תפצפצמ לוק תב תירחא בוט 'פ
 ,'וכו תפצפצמו תזרכמ לוק תב רפעה בשיו

 'פב aieo) ע'לב ןכו הברע ןימ מ'למ) הָפְצְפִצ
 (.דיל יכוס הלוזג הברע 'מגב לוזגה בלול

 — 'וכו הפצפצ איה וז יא הברע איה וזיא ר"ת
 "יע דועו ה"יחא]* | .(הברע ומכ py ןימ 2"
 'תפסות ג"ע ג'נד ג"פ 'כוס 'ורי : ד"לו i35 'כוס
 p" אפליח p^ ב'עס ח"ס w^ י"שרו ב"פס 'כוס

 — [ףלח ע"יע הפצפצ

 -rum ףקיהו בוביס ןינע myex num מ"למ) רפצ
"y! des 668608 Umkreisי"לל בורק  

(Geflochtenes, Windung cxsipxץע ילב 553  

 הב השעישמ הפוקה (ג"מ) ^523 r5 'פב קלחנש
 הב השעישמ קרעהו noe נחורל C תוריפצ יתש
 ןילידג הפוקל ןישועש וליא, b ns^ הריפצ

 הריפצ הזש ןיינמו ןתוא ןיבבסמו ןתוא ןירפותו
 בושי ('ג ,'ז ייטפש) 'אנש אוה הרזחו הביבס ןושל
 — ,הריפצה האב (" (opm) רמואו רופציו
 לבא תרגופמ הניא רשא nbuy ר'לב 'יפ ב"א)
 תופוק םישועו ןותלקע שחנ ומכ הלילח תרזוח
 sphaera ר"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]* ,(תוריפצמ
 "פמ ושוריפ קיתעה וניבדו ל"נה י"ל אוה אוהו
 האב רמואו ל"הזב םויסה םשו 19 x" מ"רסב ג'הר
 גלנדק הוריפ ךילא לגלגה pum 'מולכ הריפצה
 ינעמ לאארה ולא אציא ןנימגרתמו ךילא רוד לא
 לא הכלממל אטעו אתוכלמ תיאלגתיא לאה בהדו
 סופדב םגמוגמה ל"כע סאמא לא ךלהתהל הריאד

ius(הוריפ)  JI 559 ab 238 [wwe] 

 רפצ — חפצ

 ע"לב) חפצ
C(Ausgelassenheit שפנ חופיצ Eindringen 

 שפנב ךטאש לכב ( vUלכ תחמשב ('ו :היכ 325
 םש) שפנב טאשב ,('ה ,ו"ל ספש) [שפנ טאשב]

 Qs ה"כ

 תיחיפצ ומכ וניבר 'יפלו םוקמ cv 5« תחּפצ
(mit Honig eingerührte Speiseקוצנה לכ  

 (טימ היפ יירישכמ) תחפצהו םיפיזה שבדמ ץוח רוהט
 אוהו שבדו mop ןמ יושעה לכאמ b oy^ 'עב 'ייע
 תיחיפעכ רבדל היארו וקיצהל לוכיש ךכ לכ ךו
 ם"במרה "יפבו ה"יחא]* — ,(איל (m moe שבדב

^bםמוקמ םש לע  rnטוס ' imuףז ע"ייעו  
Ov om)תיחיפצ .'ג ריזנ ,םיחיפצ כ"ג 'יא 'טוסבו ]-- 

 ינפב 'ע לכ y "PX" ,אתיפצ ,הייפצ ,אָיִפִצ *
 .ףצ 'עב ומצע

 155 jov וא ן"ונה תפסוהב nex jp "rem ןפצ
 pex אעליא 'ר ןכיה ונניפצה (יוסכ ןינע יפצ

 יישארב) חנעפ (' תנפצ .ץלע 'עב p^ רבכ 622 יוריע)
 mmo עיפומ תונופצ (צ"ש א"צפ ר"בב (ה"מ ,א'מ

 mos תעדב עיפומ תונופצ רמא mpm רמול ול
 ,ח"נ 'יטיגבו ה"יחא]* m» jn תוירבה חור

mex ^bהיפיב ןיפוצ לכהש תנפצ . . לאינפ תב  
 ןינעמ 5m 'וריעד הז ץלע 'עב וניבר 'יפ ןכו "וכו
 לאוי) ינופצה .ב"נ הכוס ןכו ןמט jp mm .ןיפוצ
 ב"פ ר"קיו .םדא לש ובלב ןופצש ר'הצי הז ('כ ,'ב

P" merםהובא לש םהישעמ דגנכ א" ,יא  
 — [וינפל םינופצ םהש כקעיו קחצי

 לוכי ,Seife, sapo) 69% ^ י"למ ןופצ =) ןפצ
 ק"ב .ביפ n7") nep א"ס ןופצ y" וריבעהל

 .ןפס ע"ייע ה"יחא|]* ,ומוקמב 'יפ רבכו (:ג'צ
 b^ רבעו ןניפצה ח"פס הדנ 'תפסות ונממ לעפהו

 — ]€ nox וילע ריבעה

 לבתה mmm 'דמ תילאמשה האפ מ'למ) ןופצ *
(Nordenס"ד א'פ 'ודיק 'ורי  .ח"ל 'וריע  

 ז"יד ג"פ האיפ 'ורי cy ראותהו א"פר ר'ב ד'ע
 'לבו האלהו io me םיחבז maex הבקנ ר'ע
 , אָנופיִצ ג'י ,ריי ייעשיל ;היל ,יכ 72 יומש) 'נרת

 - ףצי y'"p : ה"סד ב'פ yn wmm" :ב"ל 'מוי
 םייסרפה ומיד ןכו .^C :'א 557? ערה חתפת ןופצמו

 דצ "יכאלמה לע ירמאמ p" הלבחה יכאלמ םשש

+ . 
 .תוריבצ . . הריבצ 'פריא יייככו הייפס מ"ב יילכ 'תפסותב ה"כו (* qun ליהתמ עיפדבו yn ךשמה ייכב ןוכנ ה'כ (
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 rn םש) גרובנערעד m' םינוציח םירפסמ היאר
 אוהש ג 5*2* ע"ל איבה sum voy גישה (4
 וז יכ ריעה אלש וילע ינהמתו מ"לב רופצ ומכ
 אתייח mim חומה םורק כ"ג ע"לב הרומ הלמה
 יהנס 'תפסותב ה"נכו Gn יילוח) sms היב חנתמד
 תוכמ ףוס 'תפסותבו והכה ושפנ רפיצ לעו ב'יפר
 ^3« רקיעו mon ושפנ רפיצל עיגת אלש ידכ
 ילואו בלה דננכ ךונת 'יפ י"שרו ךורעה 'יגכ רופיצ

 — [הזחו בל e^ ע"לל ןויכ

 ע"למ b^s רוה בגח po םיִמָרְכ nyiex =) רופצ
 gryllus stridulus אוהו

(Schwirrheuschrecke(ב"ער 'צ תבש) ע"ר רמא 'פב  

sehwirren 4e 

^p איהש לכ התמ p3 היח ps םימרכ תרופצ c 
 בויא) ביתכדכ ןטק הב קחשמש איה בגח יניממ,

(es soךיתורענל ונרשקתו רופצכ וב קחשתה " *). 
 םימב ex השועה 272( ןירישכמב ה"פ לבטש ימב
 םש) 'תפסות .ןתוי יכב ןניא הבש תאו ןיזתנה
 שי 'פד 'מגב .ןתוי יכב ןה ירה ובש תאו (ב'פפ
 הבורב ליטבינ קש (v5) הרומת ףוסב ישדקב
 אפפ ר"א הבורב קשב רעיש wn ליטבינ , רמולכ
 תומד קשב ריזנ רעיש ותואמ גראש ןוגכ אתרפיצב
 ."קלדיו ליטב אל ךכלה איה הבושח הכאלמד ףוע
 vas ץבוקב) ה"מגר 'יפמ קתעוה כ"ע ה"יחא]*
 ,רופצ Dy םימרכ תרופצ ללוכ וניבר — (.א'גר פד
 ארפסב ה'נכו בגח אוה ןושארה לבא אתרפיצ א"לב
 אתרפיצ א"לבו .ה"ס 'ילוחו 'ה קרפ 'ג 'שרפ ינימש

sop"ש"ע חיילפ 'עב וניבר 'יג יפכ : 'צ תבש  
 'ורי .א"מ +'מ ז'ע p" מ"למ רופצ imp ןינעבו
 ע"ייע :ו'ק תבש רורד רופצ ,ג'ע Yos ג'פ ז'ע
 ריזנ 'ורי .ט"כ ז"ע ןירופיצ obey ץובקהו רורד
 : ד"פ 'יחבז :'כ 'ליעמ woe ס"לבו : א'נד א"פ
 ב"ב האלהו w^ sb s לאינד ןירפיצ ץובקהו
 אלתמ :אלמ בוט 'פ ר"להק ,יחילמ ירפיצ : ד'ע

CORןילכא אייניג רגאד ןירפיצ ליכא אניג רגאד  
 ח'כד י"פ mb ^v" לשמ ןינעב דועו qe היל
 DEP u5or5sp -- num ךרוסיצ :ןיא םיע
 ארקנ Kolibri רתויב ןטק ?qu ,ןויצ ןב 'עו ארפיצ

smeמוי ב'ער 'ה הכופ :'פ תבש ' m» ₪ -- 

*5Y 7Gארפצ ,רֶפְצ ס'למ)  ^bרקוב  die 
(Frühe, der Tagesanbruchרקב 'גרת  

 יתחכותו (וחלוזו 'ג 5 תומש ;'ג ,דימ ;'ה , יא יישארב)

"py ₪8 — T 

 רידא א :

 זל

b dm! 22 31 DT  ומתרנמינן 
 i JLJ! be, wmsbs)  תיאלגתיאלא

 שוריפ הריפצה האב.
 םיהלא האר הנה ןנימנרתמו Tos s עיגהשכ
 תרזוח תכלממ ןתנו תוכלמה יוליג תוכילהתו תנוכ
 ומכ הריפצ 'גרתה ןיבה כ'או . םאמאלא ךלהתהל
 pum ק"דר 'ייע nono) היעשי) הראפת תריפצ
 ןכו ףקיהו בוביס ןינע אוה «c ןוכנה לבא .םש
 םיטפוש) רפציו שרד ד'ע מ'יד א"פס vy" 'וריב

Oanןיאנושה ינפמ הריפצב ןירזוח ןה המלו . — 
wpי"ד ז"'פ תבש 'שורי לעפהו — הריפצ ע"ייע  
iyךסימ םושמ בייח רפצ דכ ןיפוק דבעד ןהה . 

 א"פס אמוי 'שורי y $by" םשה םוקמב ראותהו
 'פ ר"להק אָּיִרְפִצ ץובקהו רטובק ע"ייעו : ט"לד
 — [אירפצ , , "rb n) 272( תונמואה : המכח הבוט

"Dה'כו מ"לב ריעש ומכ ס"לב אָריִפָצ ,ריִסַצ =  
 -Bock, Ziegen (רועו «wt ,'ח לאטד) ר"אלב
(Gockךושמ 6: ו"ס ימוי) .כ"הוי יריעש ינש 'מגב . 

 !NX רהמ, b^ .ןיאיגס ירדד ןיבוח ריעז וז הריפצ
 המ Cs'b C pane רודה תאטחו ןטק הז ריעש

 ג'רב .6 ריעשה םיהוש sns המל אריפצל י
 ימ יפד תואופרבו (:כ"מ) םיחספב ןירבוע ולאו 'פד
 ^5 ,חתפיא אלד אתריפצ (:ט"ס "שג) וזחאש
 א"יו mb אלש 'ולכ המחר חתפנ sov הריעש
 ריעש 'גרת ב"'א) — ודלי אלש םינמש תופוע
 ,'ו) ארזעבו vex (האלהו 'ט ,ז"ט יקיו ; א"ל ז'יל יישארב)

O^יריפצו  qq»ןיריפצ ץובקה ןכו ה"יחא]* =  
 הריעש un אתריפצ הבקנלו m ,ז"ט 'קיו 'גרת

pn)היכ ,יד ; eךורעה 'יפכ ל"נה "יטיגב ה"כו )0  
 (אתרפיצד) א ל ח ט םש s^ ומלהל השק א"י 'יפו
 ח'ר bb" וניבר npo ןושארה 'יפו [אתריפצד ל'צ]
 דועו wy אתריפצ ה"ד (אנליוו פ"שב) ב"ער ה"כ ז"עב

"yyז"מ ייפ )23 רצ יבכרה יאצוה) יינואגה 'שת ] — 

Gehim- mb (לש םורק ) *4* ע"למ ל"'נ vis 
hüutchenימגב .לבוחה 'פב (םינפב 'ייעו  

 p" והכה ושפנ vex לע oW 6'צ ק'ב) עקותה
 תמ םא עדיל והכה ולש הזחמ הלעמל ונורג תחת
 אבוה ט"טשב ה"יחא]* .הכמ התוא תמחמ

 ובל דגנכו ושפנ רופצ לע והכה ןואגה םשב
 ex ןמ וניבה כ"או «a אבל me ןנירמאדכו
 איבהו 169 am ולש ע"מ רעגייג םכחה b^ ןכו

 m» היבוח ריעז אריפצ ישאמ ם"טב םש קר

 וניבר 'יגכ 'וכו ריעז וז

DWיב  

 .ו"ופד תבשב ח"ר ייפמ קתעוה (+

6 

n )'וניבר ייגכ םשו ימויל היר ייפב  nas)ייכמ חכומ וז  
 אריפצ ךושמ ל"צש ויניעמ םלענו כ"ע ארתפ היל תיל (ד"צ דצ ימוי) סיר לעב בתכו ןיאיגס

 nem ?( הכו Apo .י"שריפ ןכו )?

VIL B. 

 ותקתעחו [\<3! ךלחתהל
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 וב ןירומ ןיי ייותשש sns עדרפצו אמט ץרש
 .עדרפצ אלו אמט ץרשד אוה בר יב ירק ליזד
 ץרשה ד"מו א"מ ns תורהטב «ma ה"יחא]*

 AB עררפצו עגמב אמטמ ץרש b^ .עדרפצהו
 תחא עדרפצ : ז"ס 'דהנס "72 עדרפצ : 0^ תותירכ
 YD: דצ כ"רד 'תקיספ bye ץובקהו 'וכו התיה

 — pw] 'עו ע"ייע אעדרוא ס"לבו

 ? "mie viesםוקמ םש) ןיִרופיִצ 54060%(
 ג"ע ג"מר א"ם 'יטיג 'ורי 'ייע וכעל הבורק

 התיהו 'וכו וכעל תוכומסה ןירופיצ םוחתבש תורייע
 ,ט"סד Tb תינעת v" לימ ^n אירבטמ הקוחר
 המש ארקנ המלו ..'ו הליגמ רהה שארב תבשויו
 יתבר 'תקיספ ,רופצכ רהה שארב תבשויש ירופיצ
 הקומעש הירכט . . תועבגב הנותנש ירופיצ ח'פ
 ד"יד ד"יפ תבש v mp^ ץראב nmm .תשתכמכ
 ןירופיצב היל ביתי הוה יברו gw ןצ ע"ייעו ג"ע
 ''שורי : ב"לד ט'פ "יאלכ v^ ןינש הרשע עבש
 האלמ vy התיה איהו ו"צפ ר"ב .ה"לד ב'יפ 'ובותכ
 האלהו :'ג "וריה אוכמב qu ש"מ p םימכח
 ישוריב) ןירופיצ ןינעב רפוסיש המ רוע ^«
 !ודיק וםירופיצ ו"מ ם"פ 'יכרע יוינשמבש | ינשמבו ירופיצ

 (*:ז"ס'ובותכ : ה"ע ב'ב .א"כק תבש (ירופצ הימ דיפ

 תומוקמה תמישר 'ייע 'תפסותב םימעפ הברהו
 ANTE ראותהו .אזיז מ"קוצ 'חה ל"וה 'תפסותב
 : ח'מד א"יפס 'מורת v "p^ ייארופיצ אייְרופיִצ
 (הארופיצ) אירופיצ אייח 'ר + המה םישש 'פ ר"שהש
 ר"להק ,ח"סרד'פ 'ינעת 'וריו :ד"דב"פ תבש 'ורי 'ייעו
 'שורי NYD' Hoy" ץובקהו .קשועה יכ 'פ
 UY" ,ז"ד ד"פס תבש 'שורי : ב'לד we "יאלכ
 yp" .ז"עד ב'פר rum "$ iy ו"סד yb תינעת
 ג'פ ק"מ 'ורי  .םורד p'"p ג'ע ved ז"טפ 'ומבי
 'ירוכיב 'ורי ןיִנֶרּפיִצ ירבע לקשמב דועו ד"ע ב"פד
 'פסות תיִרּופיִצ mem הכקנלו ד'ע ג'סד א'פ

 ,ד"פס ינש רשעמ

 ארפט ר'אלב 45 ע'לב pe מ'למ) ןֶרופַצ
Fingernagelג\א5\ ע"לב םשוב ןימ דועו , 

"y Teufelsklaue Jbתותירכב ק"פב (םינפב  
 ןרופצהו ירצה C )9 תרטקה תא םטפמה 'מגב

, 

lex — "ex "em no 

 וארקנו .רירפצל יתונסכמו )^ ary 'ילהת) םירקבל

 אל שמשה םמוי 'גרת .ירירפצ רקב לש םידש

 אל אשמש טילש דכ «np )? יא'כק 'ילהת) הכבי
 ץובקה אוה ירירפצ ה"יחא]* | .ירירפצ ךניחמי
 'גרת y" ירירפצ רקב לש םידש ןינעבו רפצ ןמ

 לע רוע דיכ ה ירמב יא ;SM SY שיהש

 דועו .61 X" םידשה לעו םיכאלמה לע יומאמ
 ןילוח :ז"ק מ'ב : א"יק + בי ייחספ "ייע NY5Y .ןינעב

 — ]'& ערכ ע"ייע ^ "וכרב -- : ד"צ 'ובותכ .ז"ק

 ,pfeifen ףוצפצו האירק ןינע 550 ע"למ) b" דע
(Guüfen, schwirrenרמגנ 'פ 'דהנסד 'ורי  

 (X5 ןישרוד ןיא 'פ unm (ג'ע ג'כד ו'פ) ןידה
 רפצ אנ דכו ןוכינמ ושבל sex אנ 72 (ר'עס זיעד
 םשו םשו ה'יחא|* .האירק ןינע 'יפ ולוע תוניינת
 יגיגח יורי םשהו ש"ע ןינעה nn רפצ םימעפ הברה
 ארקנ הזמו 'וכו ןיִרְפַצ jon cer א"ער ח"עד םש

 — mex] ע"ייע םימרכ תרופצ

 ע"ייע בוביסו הכירכ ןינע obs םשהו רַפְצ *
 ÁN רפצ

 ירופצכ (0%:8₪ לכח 3e ע'למ by (' ירופצ
 ביס ps ^b (.ט'כ ק'מ) טשוה יפב

 הניפסה תא ןירפותו (התינ יוריע) הלינרנ לקד לש
 המודש הניפס לש בקנב www ןיסינכמשכו וב
 ירוטיפכו דואמ רשקו Ton ולוקו סנכנ טשול
 ראשמ וללה אנש יאמו ירופיצכ תינבת Cn 'וכרב)
 ,ומוקמב b^ ירוטיפ .ןתאיציב ןישק וללהש םירבד
 דועו ק"מב י"שרל סחוימה ^5 52 yr" ה"יחא]*

 — [ירוטיפ ע"ייע

 יפסות Abgeschorenes) אריפס ומכ 'יפ) אָריִפצ ,

 םעש לש ר'פס םשו ב"פס ב"ב 'ילכ
 ,'א רפס ע"ייע ך"טסב W^ .'כ 'כוסבו Cs vex לשו

vb 0706006 "bw NUES kד"0000.% תרחואמה  

(QCohorieחלשב 'תליכמ  '"yש"טע  
 130 סעלרעפל

 ול ורמא 'פב Frosch) ץרש ןימ מ'למ) ַעְּדְרַפְצ
DVאצי )25 תותירכ) רמוא א"ר 'מגב  

Cירופיצ ע"פדבו ט"ק י"כב ה"כ . (Pס"טב יפריא י"כב  bxםשו )5 ,ירופיצ עיייע גיפ יירושכמ יתפסות  ^wיוכו השעמ  

 יוריבכ 5/3 תומוקמה הלא לכב םוי 553 ירופיצב רשב תחא ארטיל דיפ האיפ יתפסותבו ירופיצמ דחא םיבוט ןב ינעל
 iw הז לכו ירפס לע ייפב וררפ דיר 5m רופצ לש רשב ו"יק 'פ האר ירפסבו םירפצ רשב (:א"כד (Db האיפ ףוס
 םירופצהו םירופצ לשמ רשב ארפיל ול וחקלש פהד הארכ ןירפפמ לבא ירופצמ היה ינעהש ירופצמ תבית וניבהש ?cp ןנבר
 יוריב היכו A) .ןירופצ עיייע דועו ירופיצ לש ל"'צ (יפריא 3( ירופצ לש . . םירג sb ןירישכמ 'תפסותבו כ"ע םירקי ויה

 .ר"ע אימד דיפ ימוי

i 
| 
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 תוירפוצ 'ג ה"סקת 'ר קוקבח 'קליב +? תוירפצ *

 ארפויד y'"p תוירפוד ל"צו אוה ס'טו

 4102 ב"שר תרעהב הוצת mb ןשיה אמוחנתבו

nby *ורי (לארשי ץראב ריע) ' m^ח"נד 5'3 . 

pow =פ"וכ יפלו ןובסיד והמ תפצ ןיימחד  
 לע והיתתמ ןב לש Xio אוה ילואו Ciphia אוה

 Ü227 איפארגאיג רעיוביינ 'ייע 'ו ,'כ ,'ב 'חלמה

 Y» ףצ ע"ייע (Sopha. Matte) אתַפיִצ *

 -sorg הפקשה ונינע מ"למ .ליעפהב yu o ץצ
(fülüg schauenגיגח) .ןישרוד ןיא 'פד 'מכב ' 

 תומש ריכזהל ףיסוח, 'יפ .תמו ץיצה יאזע ןב 607
 ה"יחא]* Jmm הריאמ אירלקפסאב טיבהל ידכ
 ןב 'גיגחב םשו | ,(אנליוו םישב) m's 'יפמ  קתעוה

sowפסותב ה'כו עגפנו ץיצה ' monלבא כ'פ  
 ענפנו ץיצה יאזע ןב רדסה :ז"עד Y 'גיגח 'וריב
 N^ 'וריבו 'פסותבו עגפ ע"ייע תמו ץיצה אמוז ןב
 (תועיטנב) תועיטנה תא ץציקו ץיצה cns דוע

 — [ןיאורו ןיציצמ ויה .ז"ס bv .'ו yp ע'ייע

 הקרבה דועו חרפ תחימצ ונינע מ"למ yu =) ץצ
(glünzen, blühenןירבעמ דציכ 'פד 53'2  

mw)ינב 0780  c7וללה הדשה יבשעל ןימוד  
 ץציו ומכ ןיחמוצ ןיצצונ b" ,ןילבונ וללהו ןיצצונ

yeuרבדמב)  Qrןילבונ ןירשעתמש רמולכ  
 (: הימק תבש) תיבח 'פד ג'רב .ןינעתמ רמולכ ןיקמוצ
 ףסוי בר ינת (ו יז'כ .חיעשי) לארשי חרפו ץיצי
 ןיחרפו ןיציצ ןישועש לבבבש םימכח ידימלת ולא
 ןיצצונ ה"יחא]* | ,תושרדמ ןילידגמש 'יפ הרותל
 וקודקד טפשמ יפלו yy ץצנ שרשמ אוה 'וריעד
 ירבעה שרשה הזו hx אוה (אובמ שיר (y וניבר לש
 תא ץיצמ ח"כפו ר'ב ליעפהב קו ל'זודב "א
 ,ש"ע ח"יפר ר"קיו נ"שו (ד"כ (m זול yy םדאה
 'ישודיק לעפָה .ץיצמ םדאה הובגמ םג b' ר"להק
 ץיצ םשהו .י"שריפ יייע 'וכו הערה ץצּתו ,ו'ס

^b(מ"לכ) הבקנלו וציצ לבנ ג"נפ ר"ב חרפ  "T 
 jx ןינעבו -- ותציצ השני ג'ע ip ג'פר 'כוס
 : ג"ס תבש 'ייע הקרבהה ov by בהזה nb ונייה

 mat" .'א Db ע"ייע 'וכו בהז לש סט ןימכ ץי
 הזב א"עפ ר"ב  .םינפ תוזע לע רפכמ yx : ח"פ
 'נרתו טיי אייל יישארכל יא (n 'נרתבו ץיצ הזבו ץיצ

ms movויל ; C5 m5אציצ ] — 

 ףטנ 05.5 תומש) ןנימגרתמרכ תלחש וז ןרופצ
 יושעש אוה סשוכו (' ארפוטו הפוטנ : תלחשו

iex?ב'א) — דא לש  psםשוב  mןרופצכ  
 — (םיב לדג imm mn לש ןרופצכ אלא םדא לש

 תחתמ (?nw CU תואוקמב ט"פ ןיצצוח ולאב
 עזערזנש ןרופצ 'יפ תלדלודמה  ןרופיצו ןרופיצה
 וסנכיו רשבה Dy pi וגיא bn" ראשנו ומוקממ
 המכ הארו אב (ה"מפ) C 15 'פ ר"בב erp ןכותל
 ^o ייטפש) רמא mys המ םינורחאל םיִנושאר ןיב

mb) mb (5םיהלא יכ . vssהחפש רגהו  
 ןגרפצ אחַא ר"א ןהמ האריתנ אלו םיכאלמה התאר
 ה"יחא]* .םינב לש ןסירכ אלו mas לש

"eva n'3Yלש ןנרופצ הכוט : 'ט  paysוסירכמ  
 'וכו ןרופצכ vn םיקלח כיפ ר"ב ,םינורחא לש
 תומי ז"פ ר"בד .הנטק עבצא לש ןרופיצו"מפ םשו
 דחא לש ונרופיצ קזנית sb וב אצויכ האמו השמ
 םינרופיצ לוטיל רופא :ז" ק"מ ץובקה ,םהמ
 — v] יגרפיצ T'y ו"מד ב"פ 'זירוה C ,דעומב
 Grifel וב קקחל bra טע p^ מ"למ) ןֶרוּפצ

(eiserne Stangeתבהַא 'פב וצב ר"'קיוב  

oxתא לטנו וילע ובל וזנש םיכלמ ןבל )5(  
 now שירב ונדמליב Cras) לע רופחל ןרופצה
 ןרופצה תא לטנ השע המ )? "5 םש ימוחנת) יִדְוקפ
 NU" ךותמ 58 ויתחת וסינכמ mm לזרב לש
 זעלב b .5py^ םיטנוירדאה Doi) nw ליפמ
 ונרמא ןכו םדא לש ןרופצכ דח אוהו (* יִולְבוס
 ויתועבצא המ ינפמ (CUm nx תועבַצֶא ןינעל
 'פב תבש 'תפסותב mmo ןיפושמ םדא לש
 own ןרופצ ףא seus יסוי 'ר )7880( הנושָארב
 לואש אבא )827 ח"פר 'ילקש «nya m ה"יחא]*
 — [ןרופיצל המוד אוהש mer ותוא ארוק היה

 y" לבא + תינטק po ב"ר cob ןירופצ טנא
 ןירישכמ ףוסב 'תפסות +םינפב

 לשו חפוט לשו bw לש p היה הנושארב (ג'פ)

 ןימ p^ םימב ותוא ןירושש unb אמט ןירופצ

nopריפס ארקנה  v5םיאלכ תנשמ  i8)א'ט ), 

 לש 230 Do ב"מ vp ןירישכמ ש"רב ה"יחא]*
 ה"כו .8 הרעהב ע"ייע ירופיצ ריע לש 'יפו ירופצ
 ק"מ יוריבו Ty ל"ד ד"פ 'יחספ 'ורי ןירופצ יסורג

 — [ןירופיצ יסורג : א"פד פ"פס

 חקלו וילע ובל האגתנש גייונב (5 .ז"מ ע"פהבו ia" ןוכנ היכ )? .6ע"ק mn ילייגנָא v3 ץבוקב) ה"מגר ייפמ קתעוה )!
nwהחזש זילפר ריימשבְו ויבא תא ךתחל ףויסֶה  anyyרותחל ןרופצה תא לנו וילע  maןמ שבתשנ ילוא )* .ויבא  

hulinoהריפח ילכ ט"יאלב  .Grabstiehelיה היה עינ ירומ אבא לש ודוד ל"קוצז םרמע יר ןואגהו (5  av" bvתבשב  

 .הנוילעה הבישיב שקבהנ םשו ונומכחת
6* 



nyו 4 ו בב  

 40 אנויצוצ * —

 תציצמ הז םג b^ םש ה"מגו em^ .ל"גה ב'בל
 D5! (herabwallendes Haar)^ אתיצוצ ס"לכו שאר
 םיחכז oy תיציצ מ"לכ אוהו ל"נה 'ציבו 'וחנמב
 אלש ^i קרפ D' ירחא ארפס .ץוחב ותיציצ ,ו"כ
 תואפ מ"ל תיציצ 'יפ דועו su תיציצ לדגת
 .האלהו .ד"מ .א'מ 'וחנמ 'ייעו רגבה ףנכב םייולתה
 חלש D" .ד"מ .ג"מ .ח"כ תוחנמ תּויָציִצ ץובקהו
 ג"ע ח"כד b "ub" 'ורי spy ם"לבו ו"טק 'פ
 ןיב המ 'ז wem 'ילהת שרדמ ,היתלונד אתיציצ

pepתלכת .ב"פד ג'פ ק"מ 'שורי ^5 אתיציצ  
 ל"נה יילכבו .ותיציצל .ט"י 55333 םשו ,ותציצל
 Uy 'תפסות ץובקהו .היתיציצ ךורעבו ותציצל

vesאיה  munילודלדל לאשוהו 'וכו ןיציצב ול  
 'תפסות ,ליעל y" .ז"לק תבש הלימל ביבס רשב
 'ורי ייעו 'וכו ןבור ושרפש ןיציצ €« ט"פ תבש

navז"יד ט"יפ . | "esדועו : ח"לד ג'פס םירדנ  
 ראוצל בינס (שאר תיציצ ומכ) רעשל לאשוה

yוריו ליעל אבוה ,ג"מ ז"ע ' Uyר'ע ב"מד ג"פ  
 D" ףנכו vb םגו .וראוצמ ןיאצוי ןיציצש לכ
 ;ט"י ,ד"י יירבדל n "y^" 'גרתב אוה ןכו תיציצ
 ןמ לעפהו .'ט ,ט"לק יילהתל ;ד"כ ,ר"כ 'דמבל
 :ה'כ pw ,ותילט ץייצ םא .א"לק תבש תיציצ

pubתצייוצמ תילט :ב"מ תוחנמ ,ןיצייוצמה  
 — 6 re] יתבר 'תקיספב ה"כו

 y*אוהו רעוב ג = פ"למ ילוא אָציִצ  
 'גרת (שאכ תקהבמש הבוט ןבא ןימ

 ('ב ,יא ינש רתסא (nn תבשכ םהה םימיב קוספב
 , אשיישו אציצ אינבאב

 Schwalbe D'D) ומכ ילוא אָציִצ — ץצ רע
 'ירבד ;זיט ^N ארקי) םמחתה תאו 'גות

SY) QU ^ 

pv *ףצפצמ 'יפ יִצּוצ ,ץּוצ ס'למ)  lallen, pipen, 
Gwitschernרופצ ר"להק שיר .לעפו לעיפ  

 םיפצפצמה ו"פ ר"קיו ,ץייוצמ המ לע ערויו ץייוצמ
 (ןינייצמה ס"טב יופד תצקבו) ןיצייצמה ^b) ,יח היעשי)

vaץייצ ע"ייע ("םלוקב ןיציצמ  תוקונית ה'ספ  
 .םרוקה Tw לש אציצ הזמ ילואו vn ש"מו

 .'ג ץצ ע"ייע אתיציצ ,תיציצ ,תציצ ,הָציִצ *

 Vn אבה 'עו 'ג ץצ ע"ייע אָנייִצּוצ * |

qu =( ץצ 5 

 -Quaste, Trod תיִציִצ ,הָציִצ , Faser ץיצ ₪ ץצ

delתיִציִצ  (Haarlockeרמוא א"ר 'פב  DN 
 תא ןיבכעמה ןיציצ ןה ולא (ו"'לק (nis איבה אל
 אריוש בר ויבאו ןואג יאה בר תבושת .הלימה
 ותירמאד הרטעה בור תא הפוחה רשב ('ם"ע י"שי
 רשבה לכ אוה ךכ ןיציצ ןושלב הוקפא יאמא
 לטנ םא אלא ןיציצ ארקנ וניא הרטעה הפוחה
 וארקנ טעמ הנהו טעמ הנה ותצקמ ריישו ותצקמ
 ןיריפנסל ןימורש ינפט pu םירתונה sys ןתוא
 )^ cm ^ םירבד ;^ o5 א" ארקיו) ריפנס 'גרתו

 ושריפש ןיציצ (:ד'צ תבש) עינצמה 'פד ג"סב ,ןיציצ
 'פד ג"רב .רוסא לבא רוטפ ילכב רתומ v3 ןבור
 p^ הוקפאו (' היתיצוצב הוטקנ ?Cv הציב) ןילישמ
 לכ 'פב .(*ישאר תציצב C omn 'קזחי) ומכ ורעשב
 ול שיש לכ c» vy םילכ איצומה 'מגב ןימלצה
 ,ישאר תציצב ומכ תורעש b^ ויקרפ ןיב ןיציצ
 אימריקס «Cr יילכב ו"יפ קלחנש ץע ילכ לכב
 אתיצוצד pni .היתיציצ השעיו «iip םוסחישמ
 ^52( הדגהב ןיקזינה 'פב .ןתנ 'עב ייפ «CY תבש)
 ארקנ המל (G'5 רזעילא 'רד אתיירב שירבו (יו'ג
 ג"ע תררגנ ותציצ התיהש תסכה תציצ ןב ומש
 תררגנ ותציצו ךלוהש םוקמב עקרקב תותסכו םירכ
 תיציצ השועה "CU טיפ האורה 'פב v^  .ןהילע
 תיציצ תושעל ו"בקא ה"מא י"אב רמוא ומצעל
 ףטעתהל ךרבמ ףטעתנ ומשל תיציצ תושעל רחאל
 ינשבוכ ינה .תוצמ לכו הזוזמו בלול ןכו תיציצב
 המל p" .('ןשבכ 'עב (y co" "»n" ינייצוצ

qms pupןהישארב תיציצ ןהל שיש ינייצוצ  
 תלכתה 'פד i43 ,ישאר תציצב ינחקיו בותכש ומכ

CU mni»רמוא ה"כו ףנע אלא תיציצ ןיא ר"ת  
 הדורפל ךירצו ייבא רמא ישאו תציצב ינחקיו
 ןיאצויה ןיליתפה דרפל os, ^b יאמראד אתציצב

 הקובדש תירולב לש ww תווצקכ לידנה ן
 רכומה 'פד (*ג" ר ב .(*"הטמלמ הדורפו הלעמלמ
 אתניפסל עבטמד אלג יאה Cry vo הניפסה תא
 ,הישירב יתרוויח ארונד אתיצוצ CO היל אקפנ
 הייזח .(.היכ יינע ולאה 'וינעת רדס 'פד ג'סב
 D^ היתופאמ ארונד אתיצוצ (pei (' ךיחאו הכבד
 .רונד ןיצוצינ pups 5^3 mus ןיעכ םינש ולא
 ם'בשריפ 'ייעו 'ינעתב ח'ר 'יפב 'יא ל"יכו ה"יחא]*

 עטכישעג רוצ ץנוצ y ('ב ,זינ ייעשי) םתובכשמ לע וחונו םולש אובי לש n עודיכ אוהו ביה דיל ויו via היכ )!
 יישר "53 היכו n^*y ייפב הייכו (* .היתיציצב ע"פדבו סישב היכו טייק י"כב (pz ה"כ ?o) ביעיש יב o י"כבו 8
 ייפ םשו (+ .ורעשב ץיבארה ייפ ןכו ובנזב קר יי'שרב w^ יופדבו ובנזב וא ןיכורא ןהש ותפש לעש רועישב

can neaלייכע (* .יישר 'יפכ והיימש  oeה"מגר  ovas v»)גיונב (' .גיסב ע'יפדבו ש"ק ייכב ןוכנ היכ (* .)/3 ףד  
 .ץייצ ע"ייע םיפצפצמה 'פדב )? mw. עיייע תציצמה vp תבש יתפסות )5 Qm יכב אקד



A1 

"p wanקיצמש הלעמל רחא םילכ ינש שי  
 וב שי הטמלשו mne הלעמלשו הממלש ילכל
 לע קוצנ ןירוק ילכל ילכ ןיבש i ותואו ךסנ ןיי
 לא ילכמ קיצהל ליחתמש העשמ קוצנו הקיצי םש
 סרפטקהו קוצנה ,ולוכ דריש דע קסופ וניא ילכ
 ע"ייע הייחא]* .חפט 'עב 'ייע חפוט הקשמו

psרקיעה םשו ] — 

 Zuthat, Einguss TT]p יקיִצ = םדוקה 'עמ) קצ
(wie Wein, Gewürzמגב וגהנש םוקמ .'פב ' 

 nm ךלמ תבל לשמ Cv» "mee  םירבד 'ז
 ולשבו (.היע ימוי)  כ"הוי 'פד .ג"רב mp יקיצ
 לארשיל םהל דויש דמלמ v) ^ 53( רורפב
 םילעופה תא רכושה 'פב .ןמה Dp הרידק יקיצ
 יקיצל וללה 6ויפ (mu ןנתוי 'רב השעמ 'מגב

mp6:היע ביב) הניפסה תא רכושה 'פד הדגהב  
UNהתוולשב ירופיצ יתיאר  vmףלא פ"ק הב  

 יומותכ ורמאש י"פעא 'פד ג"סב .הרידק יקיצ ירכומ
 םימכח הל וקספש ןומידקנ לש ותלכב השעמ (.ה"ס
 השקמה המהב 'פד ג'"סב .הרידק יקיצל ןיי םיתאס

"mוכו ןידיגב אלו תומצעב אלו התלבנב (יז'ע ' 
 רבד b^ הרידק יקיצ ןאשעש אלא הכדצנ אל דע
 B "bw^ י"שרו ה"יחא]* .הרידקל דרויה
 יה"מגר 'יפב ה"כו כ"ע ןילבת םע הברה ןלשבש
 זעלה ןינעבו לישבת םיעטהל םתס b" 'ובותכבו

  Up cy[ל"נה 'יחספב ל"מרל —

 קוצ beengen; קחדו ץחל רצ מ"למ pw — קצ
(Felsenberg, Spitzbergימוי) יריעש ינש '52  

 רכושה 'פב .קוצ דעו םלשורימ תוכוס רשע (:ו'פ
 ,הלפנו ןיקוצ ישארל הלעה (cis ןילעופה תא
 אמיא (:ו'ל n mb רכושה 'מגב דיקפמה 'פב
 .סנוא הז ירה הלפנו ןיקוצ ישארל התלע אשיר
 ולש םירוצהו םינכאהו םיהובגה םירהה ישארב "פ
 :ו"ל 5/33 ח'ר 'יפב ה"כ (nns .ןיניכסב
 b now'& ימלשורי לעפהו .אנליוו פ"שב ש'ע
 ייאלכ 'ורי :ד"ק mb קיִצָמ ליעפה ,קוצת אל : ג'ד
 b^ ןקיוצ ,ןקייצ ראותהו .קיִצָמ ע"ייע : ב"לד טיפ
 ץובקה (Engherziger) יליכ אוהו רצו קוצ וחורשימ
 'שורי Jp ע"ייע ןינקייצה .ב"פ + א"פ "יחספב

nopג"פ 'ילקש 'ורי יקויצ — ןקיוצ ,ה"לד ז"פ  
 — pb] ע"ייע יקריס ל"צ y« ז"מד

 גלקצו CP ןיטינב ק"פב (תיתשלפ «vy cw גלקצ
 אחא בר G5 יו"'פ עשוהי) הנסנסו הנמדמו

 גלקצ — אָלצוצ — אלצצ

 . 424ל ו לג  9 TIMEו *

 אלצלצ ומכ אוהו אָתְלַצּוצ ,אָלצּצ = אלצצ
 'פד 53'21 Turteltaube) ^ ע"לב

 סורוקיפא 'מגב קלחבו +(" 2^ הניפסה תא רכומה
Cp Unio)ןניחכשמ אל אלצוצד אתעיבכ אתשה . 

 Ew Crop" דצ כירד יתקיספ) הרעוס הינעד 'תקיספבו
 'מגב ןיי איצומה 'פב .('יתיל אנינפשד אתעיבכ
 םושמ ט"מ אתלצוצד אתעיבכ 68 תבש) הנק
 אוהו my לש הציב 'יפ .אתריפצד אמיא ארטוזד
 'עב ה"יחא]* aA ןירות ןיממו יפיצייד
 pu ל"נה ע"ל אוה יכ יתחכוה Ga :ג'ח) יפיצייד
 ?^n תטישב ךלה וניברו תואחסונה ייוניש יתנמיס
 ףוע אלצוצ (.א'פ רצ אנליוו סישב) ל"נה תבשב ל"זו
 ותוא ןירוקו יפיציד םימכח 'לכו םירותה ןיממ
 !Ringel- Al — התכפלא ל'צו ל"כע 'יתכפלא
 : ז"לד י"פר םיחספ 'שוריב ץובקב ה'נכו 6
 שרפמה 'יפכ אלו ןילַצוצו םינפכ םהל יוארכ םישנ
 הפי הלוע 'יברע הלמ תביתככו -- ןינועבצ ידנב
 .ידהנסבו יינשיה 'פדב :'פ תבשב אתלוצליצ "גה

m'y ב"ב ס"ש י"כב ה"כו אלצלוצ ס"ש י"כב p 
 ע"ייעו םש ס"ד "יעו אלוצליצ 'ה ם'ש י"כבו

 [ליסת —

C33 *הרטצוצכ = הֶרְצּוצְּכ ומכ אוה)  (Kastell 
 ,הרצוצל םיחפמ 'ג .ה"כד ח'פ 'וריע 'ורי

 תוירצוצ ץובקהו .הרצוצב ס"טב .ו"ד ג'פ תבש 'ורי

 ,ש"מו הרצוצכ 'עו ארטסג ע"ייע

wv (לבבב םוקמ םש) רייצרוצ ,היירצוצ s 
 איינווע תוינש :ג'ד א"פס תומבי

 ד"ער ה"סד Tb "ישודיק 'וריבו היירצוצו אייכווג
 ז"לפ ר"בבו ארוציצ .ב'ע 'שודיק ילככבו אייררצ
 ע"ייעו 327 רעיוביינ Ciaceri אוה ילואו רייצרוצ

 )^ יכיה יאבואג

 D3 (ausgiessen' ךופש ןינע מ"למ (py ₪ קצ
 קצי עייע) ללובהו קצויה C ב"יק) םיחבזב ןורחא

 בהז קצוי (:ביצ 'הנס) קלחד Spes ,(נישו ap וריח

nnmךותל  veעשר ותוא- לש  ^bהוהד םושמ  
 ילב אלא יאנג 'לב היל רמימל אעב אל ךלמ
 ונא ןילבוק ןיקודצ ורמא "מ םידי ףוסב .דובכ
 לכ .קוצנה תא ןיוהטמ םתאש ןישורפ םכילע
 ne איעס o ריזג םיפיזה שבדמ ץוח רוהט קוצנה
 יפב 5D יעבו )7 fm) propa ey .סישו : ח"מ
 קוצנ מ"ש (CY vy תג ןיחקול 'מגב לאעמשי 'ר

—————————————————————————————————————
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 .ןיחכשמ אנא תיל גיונבו תיל ע"פרשבו ריפדבו ש"ק י"כב ה"כ )!



 ? nv] qom Crרכומה 'פד  ngהניפסה (23
 לע רוצל יכו 6ו'ע  cpותיחולצ  sinיפב .ךירצ

 (*ימיתחו יריצ ינה 6ח'ק 202 האובת 'מגב לבקמה
 אניד םושמ הב תיל ('יאדשו יארש ינהו 339

 " ayםותחו רורצ .ףסכה הורצ רצימ רב דיב "פ
 םוהפטיו םלקשמב ודמעיש רע ילצא והוחינה רמואו
 ףוהצ (ב'מ| יילכב ו"כפ להנסב ,(' ואובי וישכעו יל
 רגב '!פ .אמטמ א"ר .תועמה רורצ אמט תילגרמה
 'פב ,תועמ וא תוילגרמ וב רוצל יושע רוע וא

 'ובותכ) אישמה 'טנב השאה תואיצמ  Cbאבָא 'ר

 'פב .הירוחאל היל ידשו הירדוסב יזוז רייצ הוה
 תג ןיחקול 'מגב י'ר  Np &m CY? "Dהיריב ךיסנמ

 ןיכהעבו .(.ר'עְ ב"בד ג"סב .הידיל היל .אנרייצד
 ןימותיה םוש 'פב  c.היהב אנוה בר י'עס 207

 .היספתא יררצ רמיא רמא עשוהי  ^Dרּורָצ אמש
 ערפוש ותתימ םדוק הולמל הולה ושיפתה ףסכ לש

  oomהמהב המב 'פב .םהמ  n3םיזעה 6ב'ג
v mx ה"חא]* | .שביל תורורצ ןיאצוי 

 מ'לב  quyפ"לב ןכו הכירכ  "y,ח"מ ידהנסבכו
 היב רצימל  poenרצו  ma'ופרּב ה"כו "וכו 5'3:

 'וכרב 'וריבו  $eז"ד  ity,ברד היתלונ רייצ הוה
 'ילוח , אנידסב יִריַיַצד :ד'כ מ'ב ליעפ ינוגיב
 ,רצתימ : ה"מ 'טוס ליעפ תא ,םיתחו רייצד :ה'ק
 יילוח ,'וכו ויתועמ םדא ררוצ + ג"כ יוכרב 009 ןכו
 ,'ופו תחא תחפטמב הניבנו רשב םרא ררוצ :ז"ק
 רציו ד"יפ ר"ב .ררוצ דעומב א"פס 'יעיבש 'תפסות

 הירכז) חור ^ (wוברקב הרורצ םדא לש ושפנש
 ךל הררוצ ינאש ךייח :הדיגה 'פ ר"שהש .'וכו

 תבש 1033 ל עפ ג .ךיפנכב  irp'ורי :ו"ט 'ילוח
 םשה ונממו .ג'ע י"ד ז"פ תבש  viהרישק מ"למ

  ^55 (Bünde).ל"נה  vowלש רורצ אצמ כ'פ
 אררצ ס"לבו .תוילגרמ  mx ^eיֶרצ ץובקב ףסכה

 ז"ק 'ובותכ :  iיטישפד יררצ .ו'ט הציב ,ל"נה
 'גרת  weilחיל 'ילהת 'גרת י'ִכבּו ה"ל .ב'מ

 ;'א  Wyךירצ ג'ונבו אתנובל רירצ  "pר"תמָע
 [תואמגודה רתי סע לעפה נ"שו יוועלל —

 mm bilden רצי ny ףדרנ ,)\-5 ע"למ wy =) רצ
^bתינכת מ"לב  (Form, Gestaltפד ג"סב ' 

 ילכַב רצה שיקל שיר רמא (:ה'ע תנש) לודג ללכ

(vw =( רצ - dps במ 

 | Cyan לע אמיגל תקעצ ול שיש ימ ('הב םיתח
 A ול השוע הנסב ןכוש

 קצ ע"ייע קּוצ ןמ ראות | >< ע"לב קייצ =) ןקצ
 (:איפ ייחספ)| ןילוצ דציכ 'פב engherzig) 'ג

 תונהיל ליבשב הריבה ינפל ותוא ןיפרוש ןינקייצה
 ה"יחא]* = .ןיע ירצ םדא ינב B" .הכרעמה יצעמ
 — wn px] ע"ייעו ןינקיצ ג"ונבו םשו י"שריפ ןכו

 דועו Knoten רשק b^ אָרְרַצ ס"למ רזרצ =) רצ
 (דימ) יילכב v5 'פב Stein) ןבא b^ מ"למ

 תואמט םלוע רורצ תורוהט העש רורצ רמוא מ"ר
 ינפל B^ ,תורוהט תורורצ תותמח לכ רמוא Dv" 'ר
 ןינתונו םימלצ תומואה ימכח ןישוע םיכלמה
 תשחנ לש bw לפס ויתחתו םינבא רד'כ ןהידיב
 תחא ןכא ודימ םלצה ךילשמ העש לכ ףוסנו
 ריעה לכב לפסה לוק עמשנו לפסה ותוא ךותל
 הרמאנש [nem התיה DW א'פ .תועשה ןיעדויו
 וניאו ןקותמ (ws רשקב הרושק הכלהה שארב
 םאו האמוט לבקמ וגיא העשל sm אמייק לש
 לבקמ םלועל ותרישקב דמועו אמייק לש רשק אוה
 חינמהב C. תואמט םלוע רורצ ורמא mam האמוט
 תורורצ לכקל רוניצב טטוחה (OU תואוקמב ד"פ

^bתורורצ םש ולפי םאש בחר אהיש רוניצב רפוח  
 pv לובט שירב ,רונצה ומתסי אלו םהל וכלי
 שי p^ ,לודגה חלמ רגרגו רככבש רורצ O5 א'פ)
 שירב .ןבא רככב ןמיס ןימישמש תומוקמ המכב גהנמ

pomג"ונב ה"יוחא]* .הנקבו רוצב ןיטחוש 553 00  
 ףררנו .הנק לש תימורקב pa תיכוכזב ןיב רוצב ןיב
 יט סומע 3^ 4^ ביש) מ"למו ןבא b^ רוצ Dy רורצ

cע"לבו  .Stein 2/5  ,5תפסות ' navח'פס  
C5)וכו וקרזו רורצ .ה"ס ןיטיג .ןבא רורצ ', ^w 

 םשו .רורצ BN" םסיק 'יפא ג'ער ה"כד sU 'דהנס

 'ובותכ תורּורצ ץובקהו .'וכו היקרזו רורצ דח ד"עס
 ה"פ 'וריע 'ורי :י"ד UP תכש 'ורי :ד"ם הדנ :"ו
 ג'צפו ד"פפ 7/2 : א"מד ד"פר Dv' 'ורי ג'ע ב"כד
 ח"פ האיפ 'ורי אָרְרַצ ימראו D'óm  ג"יפר ר'מש

 — [אררצ jns ד"ע כ'ד

 'פב umwickeln) הכירכ ןינע "0€ ,רּוצ מ"למ) רצ
 ק"ב) החפש התיה 'מגב men תא חגנש רוש

-- à] 

 שיע :זיל יוחנמ יישריפמ הכומ ןורחאה ייפכו (* .םמודו :דוע וגינפל (? ,יכה הב רמא האזוח יבמ אחא בר 282 ('
 אבילא nbi יילכב ש"רה יייעו ךותיח ךירצ וניא העש רורצ ךותיח ךירצ םלוע רורצ : ליד ו"פ ייאלכ יורימ הארנ ןכו
 ג"ונבו ימיתחו : my יפ י"כבו ימור ס"ש ייכב היינכו (+ .ומלהל השק ןבא רורצ ןינעמ ןושארה ייפ יפכו ןורחאה ייפד
 ny השיררבו יייבב שיעו ה"עק D" מייח רוטב הייכו «/n םשב ש"ארב n'3(6$  .ם"טשבו ונינפל ייל )5 .ירש vm ירייצ

 .ומוקמב p'bw כ'ג
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 רוצ שרד S5 4235 vf ראותהו .'וכו םימב הרוצ
s» ej)ב ') psיתינפו 'פ ר"להק ,וניהלאכ  רייצ  

 האנ רייצ אוה רוצה «n rs) יישארב) רצי שרד
 ר"דמב ,'וכו םכיהלא 'אוה לודנ רייצ א'פ ר'ב ,'וכו
 שת הריעז ^n) )255 םירב) ישת לש ד"וי ט'פר
 ךלמ לש ןינוקיא רצ היהש רייצל . , רייצה ידי

^mלש יקלאז יפד ב"פס ב'ב יילכ 'פסות ץובקה  
 ,רייצ דבוע (ויל ,ויכ (mov םקר 'גרת ,(* ןירייצ

cwmארּויָצ ,רויצ  usnםקור  ou)זיכ םש , Tb 
"pט"ל ח"כ םש 'גרת ; ,mbט"כ ,ט"ל ;ח"י  

 pn" 'א 'שורי Can poe ץובקה .ס"פד ^35
ssןינועבצ ירויצ 'ל ." ,'ה םיטפושל ;'א ] — 

 עקבו ערק b" ע"לב )$52 ןכו ס"לב ארצ =) רצ
aee spaltenאיריִצ םשהו  p'53אָּתְרִיִצ  

(Spalt, Hohlungפב ' ^bעיגה 'מגב ךישחהש  
 ורטצמ םיקש ולפיו םילבח vm 6 ד'נק תבש)
 ץמוחה 7523. ןידימעמ | ןיא | קרפב .,(יכקנ

Có vy)אליט דח  C^רכושה 'פב .יקיז ירצמד ארויח  
 אהו (ביער mo זיע) ורכש 'מגב ("ל עופ ה תא
 pap "e spy \?ור ט צנ אלד אוה ומויקב הצור
 םיררוצמו םיעקובמו (יר 5m עשוהי) ביתכדכ העיקב
 OST ייל רפאל 95525985: 92031 "כרת 19089(
 5^3 ףיפוה ןוכנל הייחא]* ,(הישובל יכדרמ
 גישהל ול היה לבא ל"נה רתסאב ינש 'גרתמ הככ
 TW ןינעש ל"נה עשוהימ קופפ איבהש וניבר לע

^pרצ ע"ייע חהכירכ ןינע  nx siןינע 'יפש  
 ח'ר "יפש ומכ העיקב uy רומאכ 'וסו ע"לב ארצ
 הייזח ,יל ז"עב ה"נכו .ז"עב י"שריפבו ל"גה תבשב
 לעפתא (פש) ירצמ לעפב ,יתאו ירצד איויח אוההל
 ,ליעל (y wx לעפתנ Cmn iis ורטצמ

mb»וניברו אָיְריִצ םשהו ,ירטצא ייורטצא 4^  
 -- [ןאכל ךיישו 'ו רצ 'עב ואיבה

 חתפב עוכקה i" ראות םש מ"לב v3 = רצ
 Thürangel) ג 5% ע"לבו וילע תלדה בוסת

 (.גיל .יוחנמ : איי .(oy ריצ |רכיה ל"צ] (רכה) יאמ
 ג"סב C) אתקבא 'עב י'ייע אתקבא איוא בר רמא
 ךכ תיבל םיריצש םשכ Gn 'ורוכב) sew 'פד
 יכ דלתו ערכתו )6 5 א'ש) 'אנש השאל םיריצ
 A) קימ) ןיקשמב ק"פב C*mvs moy.  וכפהנ
 סילכב w^ 'e3 .לוענמהו הרוקהו רונצהו ריצה

n4ס"טב ו"ופדב )? :  ה"ע תבשב (אנליוו סיישב)  

 ע"הקה ייגו (* .ח"ר 'יפב היכו (* .אתרוצר ג'ינכבו אתרוצב סייש
 םשו פיש ייכב היכו אלוט ייא אלט יעבו ('* ops ירייצמ ייא טייק יייכב (* .תורויצ 'פריא י"כבו (* .לקד ירוצ nby ירוצ

 ייפמ קתעוה )2

 (ריִצ =) רצ — (רוצ =) רצ גמ

 גילפד ג"עא,, B^ .שיטפב חכמ םושמ בייח הרוצ
 אינתד Cop c6) san 'פד 'מגב ('ןועמש 'ר
 דע רמוא ןועמש ^" אוהש לכ הרוצ ילכב רצה
 הרוצה לכ תא רוציש דע רמולכ ולוכ תא רוציש
 תויתוא הב תיא mm איהה יאו איה האריחי

 םושמ בייח אל יאו בתוכ םושמ נייח ורקמד
 א"רב 'מגב םיתבה תקזח 'פב .("שיטפב הכמ
 רגה יסכנב הרוצ רצה בו רמא )07( הקזחב
 wb תורוצ לשו (GU םילכב ד"כ 'פב הנק
 ינימ ובו C ops ימקור דיב שיש דגב p^ .םולכמ
 AUN דגב ותומכ תושעל וב תוארל ידכ תורוצ
 | ה"בקה הלגנשכו ^. oo 'מוחנת) ונדמליב וצ שירב
 לארשי תיבל דגה (" orn יקזחי) ול רמאו לאקזחיל
 ותוא ןינוב וישכע יכו ע"שבר ול רמא תיבה תא
 רמא םתוא ושעו ויתוקוח לכ תא ורמשיו תרמאש
 ןהילע הלעמ ינאו תיבה תרוצב ןירוק והי וישכע ול
 ג"סב (* תונברק רדסב ןכו ןיקוסע ןה ונינבב ולאכ
 "B ינב ןתוא הירבל ל"א ('C6 p) ןיקשמ 'פד
 לטינשמ 35 ול ואיצוה 'פב .ןה הרוצ לש םישנא
 י"פעא 'יפ (' ימייק ווה אתיירוצב םיבורכ (.ד'נ אמוי)

sovםיבורכ ינש שדקמב סיבורכהו ןוראה ויה  
 ןועט לוגיפ 'יפא Cow ויה םילתוכב  םירייוצמ
 'עב 'יפ רבכ 6: 'ג n^ : ביפ ivy :דיל ייחספ) הרוצ

 p^ (.טימ יישודיק) ותרוצכ pios םגרתמה ,לגפ
 םדא .ז"ט 'ינעתב ה"נכו ה"יחא]* — .םונרת 'עב

mo mx bwה"כ  : nwתרוצ ג"עפ ר'ב , םינפ  
 פ"רו ד'כפר ר'ב ,רבועה תרוצ  ט"פר ר'מב ,דלוה
 םכחהכ ימ 'פו ינא יתובסו 'פ ר"להק י'פר ר"בד ז"כ

gosח"לד ח"פ 'יעיבש 'שורי ,הרצויל הרוצ . 
 רבועת ד"ע ג"לד yep "npe 'ורי ,ותרוצ לקלקתנ
 — yy ח'יד א"פ vy ^v ןכו רבע ע"ייע ותרוצ
 בייח הרוצ ילכ לדוגה ד"ע י"ד ז"פס תבש 'ורי
 ךתיב תזרוצ ט"פ ר"מב ץובקהו ('הנוב םושמ
 תבש אָתְרּוצ ימראו ס"לבו .'וכו תונבל וא .תורוחש
 ,אתרוצ :ה"מ מ'ב ,אתתעמשד אתרוצ  .נ'ס

pwב"ב , אתרוצ הב רוצל :ט'פ  Q5אתרוצב , 
 לזרב .ינרק 'גרתו e^ gs) יא י"הר) תינבתה 'נרת

cm)ב ' n^תבש לעפהו .ותלוז .דועו .אתרוצ )^  
inpהרוצ רצה : ג'קו  "yליעל  "mbא"ער א'צ  

 רצ . + . השביב הרוצ רצ ז"פר ר"ב ,רצ D'OD ןמ

 .לאעמשי € סייטב קתעוה חייר 'יפבו ןוכנ ה"כ )!
 י"כב (5  .ימוחנתב y" ןינעה רצקמ היה וניבר (+ .םקור

 .ורטצמ .עיפדבו b/p י"כב ןוכנ הייכ )!!  .םילעופה סייטב עיפרבו שייק ייכה «na me ('1 .ןכ ומכ ג"ונבו אפירח ייג ביג

 יואכ ינריעל חזר ייפמ קתעוה םש וניבר ייפש ילצא ררכנ התעו )89 .הירצ הרקמב (1+ Quy ינליוו סישב



 יכ ל" וא .הבוט ןבא וא טישכת כ'ג b^ ע"יע
 'יגב N^ םירפפב 'יאדכ אבהד הניש TN םוקמב
 — [ותנומת vem לטב << ע"למ אבהד ארצ וניבר

 'פב Saft, Fischlaeke) < ע"למ vx = רצ
 ריצב רתומו 6 א' "ריגי לשובמה ןמ רדונה

 שיש vx) C55 זיע ןידימעמ ןיא 'פב .סיירומבו
 ויה Gra ןיבוייש ןיברעמ לכב 'פד ג'רב .הגד הב
 תעמש אל אמש ול ורמא רשעמ ףסכב vx ןיחקול
 הדוהי 'ר אמית 'יפא ןהב ןיברועמ ןגד יברקשכ אלא
 .יריפד אנמושב ריצב אלא רמאק אל ('שודג ןב

^bןיריצמו ןיקחודו ןיצצאמו םיגרה ןישבוכשכ  
 ה"יחא]* — .ריצ ארקנ ןהמ אצויה חולחל ןתוא

vwלעפמ וניבר ורזג  wxע"לב לבא ,קחוה ןינע  
vx "bאצויה להומו חלמב םישובכ םינטק םיגד  

imb ry cepi uesמ '. mua "bunןילוח  
 ' 'שרפ 'ד קרפ ינימש ארפס ,כ'ק :בייק + ט'צ
 : ה"מד ח"פ 'מורת 'ורי אריצ אלבו 'א בטר ע"ייע

  oxתוריפד להומ ןינעב  "y[:ד"כ 'יחספ —

 ראות Tyrus איצינעפב העוריה Ty רּוצ =) רצ
(iyrisch "wxתורוככ הלחנל רוכב שי  'פב  

6erרבע לש 'ל ירוצ הנמב ןב לש ןיעלס שמח  
 ער םש איצומ לש האמ התפמו סנוא לש םישמח
 יאמ C םש) 'טנ ,ירוצ הנמב שדקה לקשב ןלוכ
 ר"א הדוהי בר רמא רוצ לש הנמ בר רמא ירוצ
 לשו ירוצ ףסכ םתס הרותב רומאה ףסכ לכ יסא
 ym" שדקה ירהו אוה אללכ הנידמ ףסכ םהירבר
 'ד אוה ירוצ עלס אוה ירוצ ףסכ b^ 02( רשעמ
 שרופמ דועו רניד יצח אזוזד וגלפ הגידמ ףסכ רניד
 ךשח יהיו ונדמליב (eo  ב"ס 'רפ ר"בב .עלס 'עב
 יצחב יהיוד (sposi ('ד "ס אב אמוחנת) הלפא
 רוצב םלש ארקמב רוצ לכ רזעילא 'ר רמא הלילה
 .רבדמ בותכה ימורב רסח רבדמ בותכה הנידמה
 יכ תועטב b^ :ז"ם רצ כ"רד 'תקיספב הייחא|*
 ש"מ 'ייע םלש רמאמ קיתעמה ידי תחתמ טמשנ
 ז"יפס יתבר 'תקיספב ה"כו ,ו"צ הרעהב ב"ש בר
 'ר "yu 'קליו ב'פק 'ר אראו 'קלי ט"פס ר'טשו
 וייה רצ שושל ןויכ ימורב cn ש"מו .א'צר
 .לארשיל הריצמ איהש ל"נה אמוחנתב 'יאדכו ביוא
 y" דועו רוצד הימלוס : ד'ד ד"פ ק"ב 'וריב ה'נכו
 ו"פ 'וריעל p 'יעיבשל ws יאמד 'תפסות

 (רוצ — רצ - vx =) רצ דמ

 ןיליפת איצומה 'פב .ריצה תחתש התופהו (כ'מ)
 אל לכא שדקמב ןותחתה vx ןיריזחמ 6: ב'ק ןיבוריע)
 ןיבקונ ריצ b" רופא ןאכו ןאכ ןוילעהו הנידמב

nomוב ןיעבוקו  yvןדאב וסינכהל ידכ רח ') 
 ןיריזחמ תלדה ןמ אצי םאו ןאכלו ןאכל רוזחל
 ₪יי .ז + ,ויכ תומש) תודי יתש ורקיעו תבשב ותוא
 .ןדאבש רוחה אוה רונצה 'יפו (?ןיריצ pun 'גרת
 לע בסת תלדה €" v3) ילשמ pop ;ושל ב"א)
 אריצ א'לבו snvx "לכו ה"יחא* | .(הריצ
 'וכו םנהיגד אערתד אריצ Ty ז"עד ב"פ uum 'ורי

 'גרת jy ץובקהו אתריצ On ילשמ) ריצ 'גרתו
 'גרת םחרה יעלצל לאשוהו דיל ,יו אימ) םיעלצ
 אדלו תיב [יריצ] (היריצ) ^n ,'כ "שארב 'א 'ורי
 תורוכב םיריצ ירבע לקשמבו un) 'ורוכב 'ייעו
 םיריצ ירמוש .ז"נד ח"פ ריזנ 'ורי .ד"יפ ר'קיו םש
 — [תלדה ץירח ?bt" ע'לבו -- םלשוויב ויה

 ערקו עקב 'פ .ם"למ )7 עיייע איִריִצ =| רצ
(Spalt, Hóhlungםיחפפ העש לכ 'פד ג'סב  

 תלע איריצ והב תיאד ןויכד ןיטח איעבימ אל (.ימ
 ןיאו יעיש םירועשהו nen לש ץירח b^ .אימ והב
 הנמ ולא ןימומ 'מגב ןימומ ולא לע 'פב .(' קדס םהב
 ןימ תלפמה 'מגב תלפמה 'פבו CC "רוכב אליא
 אה אישק אל «np בר רמא (ג'כ הדג המהב
 המוד ןיע לש אמכוא ,D^ .איריצב אה אמכואב
 המוד וניא וב דמוע ןיעהש ץירח איריצ םדא לשל
 py" ארהיצב ביתכ ל"ז "onm 'פב .('"םדא לשל
 תא בבוסח םודא ארהיצ py לש רוחש אמכוא
 אוהש רורב ל"נ ח"ר "ג יפל nons .רוחשה
 "Qu = לכ" mem פ'לב cukhra דנעצ 'שלמ

"bאיריצ םירפסה "ג יפכ לבא .קיהבמו םודא  
 אמליד ל"נה םיחספב ה'נכו ץירח "יפו ס"למ אוה

sorsהתרבחד היריצב אבתיו אדה , vyבגא : ה"ס  
 — ןיימד תועקובמכ והייריצ

 טישכתל ליגרמ e$ ע"למ ילוא sx =) רצ
 -kleine 31080161, Perle, Sehmuek עימקלו

(gegenstandםעוי הכיא ,הכיא תליגמט  
 ץוח ע'פדב "ל ה"יחא* .אבהד ארצ בהז
 הכיא 'פ ר"כיאבו Tb in ט"ק י"כב ה'כו ו"ופדמ
 לש סטנראל המוד היהש םוקמב יכ ל"נו "5 םעוי
 סטנרא יכ אבהד ארצ וניכר סרג ר"כיאב 'יאדכ בהז

vix» (!י"כבו ץראב טיק  nץראל . *( ייפב היכו nyשיע .איי יוריעב . *) חיר ייפב היכו. *) קתעוה "bbה"מגר  
 ןניסרג תורוכבב לבא (הדנב ייאדכו) ה'מגר תקתעהב כ"ג w^ איריצב om (: דיק ףד יקילייגנא ייכ (yxp 'ורוכב

 .שירג oU רשעמר א'פ אתפפותבו 'יסופרב ךורעב היכו שידג ג'ונבו ס"ש יייכב היכו ב"ה י"כב ה"כ (* ,ארוויחב
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^pקזוח ןנברדמ אברוצ ןנירמאדכ םיקזחו םישק  
 ע"למ ילוא הז יפל ה"יחא]*

 ףרשנש ne אבה ע"ייע הרעבהו הפרש ןינע <>,
 אוה ןכו שאב wn 152 השקו prn השענ הפרשל
 תלמו .השקו הקזח yos *-2  ע"לב תמאב
 ייפ ל"נה ע"למ כ"ג 3^5 ןנכרדמ וא ןנברמ אברוצ

 CT =) דרצ -- (רּוצ =) רצ

 .םימכח ידימלת |

 ע"למ wy) איער יד תינעתב יישר) ףירחו דדוחמו דח |
 ףייס לש ןוגכ רבד הזיא nem דודח א

 םוקמ ןייצ אל וניברו .n^n תופירחל לאשוהו ןיכסו |
 ףוסאל יתחרט יכנאו ם"שב ליגר ותויהב ואצמה
 :ז"מ :נ'ל .מ" .ו"מ תוכר ב "יע הנרג רימעב

navח"יק :ג'כ : ^pא'נק :ט"לק : א"כק  : 
 :.א'יק : ב"ס .ב'נ יד םיחפ פ YD sb 'וריע
 :ז"ט .'ו ק"מ :םש .יה 'גיגה :'כ :ז'ט הציב

urאמ ר"י +הזכ  .Y2ד תינעת :טימ הכופ , 
 .א'כק תומבי :םשו .ח'כ .ז"כ הליגגמ : א'ב
 [(/( שודיק .א"ק :ה'ק :'כ םובותב
 :םשו ,ב'ס ,ט"מ :ח"מ םי רדכ :ז'ל :ז'כ ןי טיג
 ב:ב :ריפ :ג'פ :ז'ם D'3, :נ"ב ,ט"י:מ"ב +ב'ע

 [ןימ \ 5 תועובש : דיעק .ח"סק »820. ,ב"כ
 אמ bm mb תורוכ ב .דיכ תוכמ :תימ

  19535 3oיל :ריכ :ה דג ,גיכ 5 --

'yb שאב דבוע אוהש חפנ ^b NIS =( ברצ 
(Silber == Goldsehmiedt ףרוצ ומכ וא םדוקה 

 רבכ 6'ןיקורסהו ןיבורצה  ^bהבשו .('קרס 'עּב
 היעשי) רעבל התיהו  n5אברצל ןוהיו 'גרת —

 )א"ב  .(ןיקירפהו םיפרוצה בותכ ןדיד 'ואחפונב
 ןניסדג ל"נה 'גרתבו ש"מו קרס ע"ייעו הייחא]*
 ןמגרותמבו ו"ופדב 'יאדכ אברצל ל'צו אכרצל

"vb ssa גרתב ליצכו אָבְרַצל רוקמ אוהו' 
 — [אכוצל ס"טב ג"ונבו אברצל :קודבל

 rein .לולב אלו יקנ 5 ע"למ vu =) דרצ
(ungemischtטושפת (י'כ) 'יחספב ק"פד ג"סב  

 המהב טחושה 'מגב ןילוחב ינש 'פב ל"ר יעבד
Tux (5)תוחנמ לש  panיפב .ינשו ןושאר וב  

 (ח"מ .איפ) תוידע שירבו (ד'מ) ינש רשעמב ינש
 הניאש השבי החנמ 'יפ .דירצ ולכאי םירמוא ש'ב
 — 43 אצויכו ןיבוס ןוגכ תלוסה תלוספ א"פ הלולב
 ילוא ה"יחא]* ,(דואמ שבי  ר'לב b" ב"א)
 יפו ל"נה ע"ל אוהש ןוכנהו torridum ר"לל ןויכ
 (v2 ןילוחב ה"טגר eB" קתעוה ךורעבש ןושאר
 .'יחספב ח'ר be" קתעוה א"פ (b^ (.ב'ש ףד יקילייגנא

 — [ז'חא אבה 'עב y" דועו

— 

C)ירוצ הנמב :'צ ק"ב ירוצ הנמ .ירוצ ראותהו  
 : ה"כד א"פ תובותכ 'וריו ד"פפ ר"ב : מ"מ 'ורוכב
 ב'פ הליגמ 'שורי ץובקהו .ז'חא אבה yy ג'לו
 nav "v ,איָיִרְצְל אב רב אייח 'ר השרד : ג"עד
 'שורי רוצ = qx דועו -- יִאְרוצ oy ד"ד ב"פר

 — [ןירפיקכ יאדו ןרוצו ג"ע 2727 ב'פ יאמד

 רצח Gyriseh תירוצ הבקנל ראות wx =) רצ
 רצח 'עב 'יפ רבכ (ה'מ ג'יפ תורשעמ) תירוצה

 הזו .הרעהב ש"מו (ויעת (xn רצח ע"ייע ה"יחא]*

"ynכב לבא גארפ 'פדב 'יאדכו םדוקה 'על ךייש " 
 — [ומצע ינפב «y 'ינושארה 'פדבו

(Zweig, Spross, Reis "3B ,*2 = "Y[ילבח]  
 'פד ג"סב ,(א'עס (n'y ז"עד ג"סב ןחידמ ירצד

 ןיאיבמ p^ םיתש לקד ירצ (:'צ תכש) ע'ר רמא
cux)ןישועו ןתוא ןיערוקו ןיצוהו  "BS qms 
penבר ינתדכ םילבח ןהמ ןישועו  cy) gov 
Cnoםילבח השלש  qnלש  axoםירצנ לשו  bus 

 ש"ע תבשב ח'ר 'יפב ה'כו ה"יחא]* .ןתשפ
 ט"ק י"כב ה'כו ירוצ an" ז'עבו םשו אנליוו פ"שב

 —  [ש'ע י"שריפב ה"כו ךורעב

 ז"יפס יתבר אתקיספ Geind ביוא b" מ"למ) רצ
 בותכה העשרה ימווב ארקמב רסח רצ לכ

 'וריע .ןיע יִרָצ :ח"ל הטוס ,'ט רצ ע"יע רבדמ |
 (" ,'ז הריס ןב) הדוי ל'צ ילוא הרוי לא רצב .ה"פ
 ר"ב ,'וכו רחמ תרצ רצת לא :ג"ס תומבי לעפהו
 Imus םק :בורמו 'פ ר"כיא ,קרעו היל mx א"צפ
 ריצמה לכ +: ר"ק ןירדהנס ב"עס vi 'יטיג ליעפה

 as השענ לארשיל

y'"y (zerreissen) NUS "ד רצ '. 

 Narbe, Vernarbung n3?3) ומכ הָכְרִצ =) ברצ

 ח"פבו (א"מ) ז"פבו (ח'מ) םיעגנב ו"פ הפוגב

 B^ הברצ ושענש mpm הוכמהו ןיחשה (הימ)
5n ep?) mobsםילכב ג"פב .ןיחשה תברצ (גיכ  

pium (m)אמט הברצב  ^bתיבחה יפ םתופה  
 ומכ הברצ רתיה ותוא ארקנ הברצמ רתוי תפזב
 .(תואחסונב בותכ הכרצ ב"א) — ןיחשה תברצ
 "א םינושארה "נויצב הברצ םוקטנו [היחא]*

— [nas ונינפל 

 ,fest םינפב 'ייע pim השק i23 תעדל) ברצ
  i'52 (artןבירצד םושמ (א'ער '') הציבד |

 .(יב) קרפ לייצו קדס ם"טב ויופרב לבא Dao ריפדו יייכב n3 )? .מ"אפדו ריפדבו י"כב pm היכ )!

1 VIS IB. 



 (אַחְריִצ — חרצ

Doהברד אוההכ הירוחאל היפוצרפ רדהמ ינש  
 ט'ב) ןילעופה תא רכושה 'פב שרופמה ינטחנ רב

Oveםיחספב ם"בשו "פב ה"חא]" —  ^p383  
unזעול יילוחב י"שרָו (אתחלצ ומכ כ"א שאר  

 צ"לב siordigione ט"יאלב אוהו ן"ושידרוטשא
 ,étourdissement  הנוכי םויהו estourdisson הנשיה

 Siarrsuchtדועו .ל"נה פ"למ הדרצ יל הארנהו  
"Uyהדוצ 'ע ןיכרעבש דירשו ע"בשפה ש"מ ] — 

C NTNSYיפב (ותוקרי םש לע ףוע 2« פ'למ ל'גנ  
 (: ביס ןילוח) ףועה ינמיס 'מגב mese ולא

 ,(ףוע ps ("ב"א) — ירש אדארצ הדוהי בר רמא
 [אדארכ] (אדא רב) ע"ייעו אדרצ ג"ונב הייחא]*
 — Lerehe] ,,/5 פ"לב my — ש"מו C ב'עק ב'ח) 'ב

n'y *ג'פ הגינח ד'מ א"פ תובא (םוקמ םש)  
 (ףסוי) יסוי ותלוזו ט"מ be הטוס ז"מ

 .ו"ופד Yp "x ה"דס "ייע הדירצ שיא רזעוי ןב

 Leid, Gram ערהו הציחל wy מ'למ) הֶרָצ *
 הרצלו vb המ :ז"ל 'דהנס

 יתייהש ax לכ ד"ע ה"סד ב"פ תינעת 'ורי ,תאזה
 s») עבש תב לש התרצל יתסנכנ . . הל סנכנ
 : ט"לד א'פ ז"ע 'שורי ,לארשי לש ןתרצל יתסנכנ
 nw ר'ע ז"טד ט"פר 5'3 'שורי ,הרצ העש תרצ

 .. . םליע לש התוצ טעמכ 'פ רישהש ,הבקנ
 pw 'וכו האבה הרצ ח"לפ ws ,ידמ לש התרצ
 Y^ ,נ"י 'וכרב תורצ ץובקהו ח'פ ר"דמב א'פ פ'ר
 דועו ד'ע ע"ד א"פ הליגמ 'שורי : ד"כד ט"פ הטוס
 mx יותב m האלהו א"ע 'ב «me הבקנ ראות
 :'ט אמוי -- ןהיתורצ תורצ םש ץובקהו ,התרצ
 Dby, ע"ייע v5 פ"ר ר'מש ,הרצ הכסמ ול השענ

 ,'א הדרצ ע"ייע : טי אמוי nn ר"אלבו

 התחשהו קזיה ?gc ע'למ 5^5 אָחְריִצ — חרצ
 יפד ימגב) (בלה באכ אבילד אחריצ לאשוהו

 ארוכ ךומסד 'מגב ןיכרבמ רציכ 'פב Ó (pros) המב
 םושמ אל אמוי לכ לבא ('מ («m םיאשד ינימ
 וזחאש ימ 'פד תואופרב .(" אבילד אחריצל ישקר
 יעיב אתלת לוכיל אבילד אחריצל (:טיס יישיג)
 הייחא]* .בלה 385 'יפ ימשמושו אנומכו אינינב
 אתריצ פ"טב םשו 5/5 ,ח"כ 'ירבד 'א י"רתב ה"כו

- em =( דּורצ 
(Gauh, trocken "P3 =( "yר"יב והואר 'פב  

 p^ רשכ דורצ וא קד ולוק היה (:זיכ היר)
 3p ןסרומה המ (דיוצב ךיישו (' וקור זעלב
 n ג"ונב ה"יחא]" ,ונימב בע הז ףא ונימב
 .ה"ל דצ ה"ר תוכלה ג"צר 'כלהבו ךורעה 'ינכ ל"צו
 לבא דירצ n^i : ב"ק 'וחנמ י"שרב ה'כו דירצ ייגה
 'וחנטב ה"מגר ל"זו שבי 'יפו רורצ סרג ל"נה ה"רב
 לש שבי רבד דירצ 6 דיימ ףד יקילייגנא י"כ ץבוקב) םש
 וא הכע ולוק היה ומכ הנובלו תלס ןוגכ תוחנמ
 כ"ע רפושה אוה שביש תמחמ וקוו זעלב דורצ
 — [שוריפב jn ^33 ןה וירחא ררגנ וניברש ירה

 הבר Co 32( בהזה פ"ס מ"ב תכסמ אדרצ א

 תובותכד iun יררצ קדימל ארש
 אזוז תב אדוצב bN^ אמלע גוהנ אנד'אהו 6 ח)

^bי"שר  cup uaעב ואיבה ךורעה לעבו ' 
 .(" ארדצ

(Mittelfnger) (113€אמויד קיפב  w')ןיכמ יט  
 3" רמא ("CE 'רמג mx עבצאב וינפל

 (א"פ) אתפסות .לדוגה איה יאמ אדד התרצ הדוהי
 DE לש הלודג עבצא וז mox ענצא איה וז יא
 דע ל"ר רמא (:ה'ל תוחנמ) הבר ץמוקה 'פד ג"סב
 העופ לא אב ףופ ונדמליב אדוצ ענצא
 ומא די לש העוצר ווע ש ן (אב ףוס אמוהנת)
 b^ תיעצמא הדרצ יאמו הדוצ עבצא דע (*ל"ר
 יתכראה ונכ הייחא]* .הכוראה עבצא איה

 תופסותו : ט"לד א'פס אמוי 'וריבו ש"ע עבצא 'עב
mmsי"כב םא יכ ע"פדב 'יל ונדמלימ ןויצו : ה"ל  

 עבצא דע הדוצ עבצא ןמ "סופדב טמשנו ךורע
 ונדמליה כ'ג ואיבה ל"נה תוחנמב תופסותהו הדרצ
 הישע ח"סקת b" ןיליפת 'לה ז"ואבו ךורעה םשב
 קר "וחנממ ןויצה ואיכה אל ימורו ט'ק .י"כבו
 ריעהו היגה הפי ןיכרעבש רירש לעבו -- ונדמליה
 — Tw] י"כ האר אל םא ףא םינפכש ןורסחה לע

'b3 (Gelbsueht ןוקרי 920 פ"למ b» my 
 ייחספ) ול ותחפי אל 'מגב "חספ יברע

 תרחא אלקידד אדריגא C ינזד ןאמ יאה (ביער אייק
 imp) ןילוח רשבה לכ 'פד 233 .הדרצ חור (*היל
 אסכ שיניא טיקנ יכ ארותפמ Tb ילקש אל
 יאה הוה יאד b^ הרוצ חוול השקד םושמ הידיב

 רב ימר גייונב (* .שימו שיע )? .ןסרומב סייטב ו"ופדבו 'מאו ר"פדבו י"כב ה"כ )?  ,גט60 ט'יאלב graueus ר"לב )!

 ,הישיר יגזמד ת"האבו תישירל יגזמד פ"א ס"ש י'כבו הישיר ילצמר 5( :in .היל ארחא 2773 )*

(Cיציניוו ר"פדו שיק י"כב היכ . | *) ע"פדו י"כב ה"כ (% .איפרב ייל w^»(ירצ יע) זיתא אבה יעמ שיטב אבוהו קוחמל  

v33 ymo» (!9 omen yaiאשלוח ג"ונבו סייש . 

 .לי9בשר DN" אבא
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 "A םֶרָצ — (אַחְריִצ — חרצ

 אל הברה שמתשנ 'שוריבו .יוועל לצאו 'גרותמב
 (אכירצ) הכירצ ,ךירצ ראותה ומכ (אכרוצ) הכרוצ
 'ורי  ,'וכו אלא הכרוצ אל : ה"ד Ye תוכרב "ורי
 ,'וכו ךל רמימ אנא הכרוצ ד'ע ז"טד ם"בר האיפ
 אכרוצו ןידל אכרוצ ד'ע ה"כד ו'פ יאמד 'שורי
 אלד הכרוצ אל yy ט'כד ב"פס םיחספ 'ורי ,ןידל
 אוההל הכרוצ יוה .ו"עד א"פ הגיגח 'שורי ,'וכו
 אטישפ וכפה (אכירצ) הכירצ ראותה ןכו 'וכו רמאד
 אטישפ אכהו היל הכירצ םתה + א'יד ז"פ 'וכרב 'ורי

nv omoד'פ םילקש  ne"אכהו היל הכירצ ןמת  
 רוצקל j'y ח"לד ר"פר םירדנ 'שורי mo אטישפ
 א"פ 'יאלכ 'ורי y דועו ,אכירצ רוצבלו אכירצ
 וא םיאלכ םה Bs קפס b^ הכירצ חיטבאהו .ז"כד
 דוע iu :3^ דצ ף'זרהמל vn" אובמ 'ייע אל
 ,ךירצד ןאמ לכ .ב'עס 'כ תינעת .תואמגוד הזיא
 ,רמול ךירצ ןיא .א'כ אכירצ אל ,ךירצד לכ :םש
 'ורי ,הנווכ הכירצ הניא .הנווכ הכירצ א"ע ג'י 'וכרב
 "Jy ב'פ 'גינח 'שורי ,הנוכ ךירצ : ד"ד ,א"פ 'וכרב
 ייחספ ךירצ וניא . .ךירצ b 'מוי ,ךכל הכירצ העשה
 , יכירצ : ב"כ םיחבז א"ל מ"ב ץובקה ךירצ וניא 'ה
 יאמד 'ורי לעפו לקב ques םיבר 0 הניגח
 םימכח וכרצ 'וכו ןתיל םימכח וכרצ : ב"כד ב"פר
 qox אל ב'ער ל"ד .א'יפ 'דהנס 'שורי :םתונמל
 T ךרצ + נ'כד ה'פר 'וריע 'ורי היל ךירצ , , ךל
 :ה"ק «b ,יל תכירצ : ד"ד א"פ תוכרב 'ורי 45
 וכו תכרצ : ז"טד ח"פ בכ"ב ימלשורי! ,תכירצ אל
 ייעו 'וכו אלא הכרצנ אל ו"ל .ב"ל הציב לעפנ
 םימיל ב"ער 'נ ק"ב crew ^o יכאלמ די ש"מ
 ךרצנה .א"מ תבש ,ג"כ 'וכרב ,והדש רוכמל ךרצנ
 AW שופת ךרצנ אוהש העשב ט"פ ר"מש ,ויבקנל
 ai" ל עפ א ,'וכו יבר הכירצה .ה"כ 'ודיק ליעפה
 b אמוי וכרצוה ךרצוה by bn .טג הכרצא + ג'ם
 תינעתלעפתנו לעפ תה :'ה םיחבז : ט"ע 'וחנמ
 p" ב'ב ,ךרטצת לאו n^p תבש qo אמש : 22
 היל אכירטצא .ו"ל הציב ל עפ תא ךרטצי לאו

nהיל וכרטציא ,א"ל תורוכב .ח"ל 'ילוחב  
 ,ד"ע 'מוי .'ז הציב ךירטציא ,ךירטצא .ז'צ 'ובותכ

 -- [ךירטצמ םשו .ג"כ xn" ,ר"פ

viּוריִצ ? n "yג"ע ד"נד ו"פר  yyףרצ , 

 abschneiden, abkueipen) ךתח ?^p ע"למ) םרצ

 יורוכב) תוימינפה ןיטוח 'מגב ןימומ ולא לע 'פב
 םיחבזה לכ 'פב בר רמא אריז יבר רמאהו 6 פיל
 רפה ןזא םרוצה «Cn ךפשנ 'מגב ןמד לביקש
 ןהכה חקלו € ארקיו) 'אנש לופפ ומד bap כ'חאו

ris 

 ארקמ לש mx ny תוכייש הלמל ןיאו .אבילד
 לעפתאבו re) ח'כ ילשמ) קקוש 'גרתב ןכו הקעצ ונייה

 — .[(דיכ v3, "235 יקנואו יירח) ןחרטצי

moy *ותאו ו"מ 5 'יטפוש 'גרת (םוקמ םש)  
 y" לרגמ pip מ"לבו לא ma חירצל
 .ק"דר

 fliessendes Harz) ףטונה ףרש b^ מ"למ) ירצ
 ןיקילדמ ps (: היכ תבש) ןיקילדמ המב 'פד 'טגב

 'טגב תותירכב הטכ 'פב .ףע אוהש ינפמ יוצב
 ב"צפ ר"בב .ןרפצהו ירצה (.') תרטקה תא םטפמה
 'גרת ךכו ףטק ^w) ,גימ 'ישארב) ירצ טעמ !א'צ)

"bאצויה ףרש  jbאצויו ץעה ןימשור דציכ ץעה  
vesירצה , 

 .'ו רצ yy איריצ *

Tע'למ)  Jeןויבאו ינע  bedürftig seinןכו  

 mb לאושה '63 (םינפב y" ס"לבו מ'לב
 אד ןוגכ הימרי 'ר רמא C inp 22( רהנ ףטש 'מגב
 «bw "b pn ^ 'יפש n םעט "5 הבר אכירצ
 קהבומ בר אוהש ןנחוי 'ר ושריפד ואל יאו אוד
 .ותומכ בר אלא הישורפל לוכי שיניא לכ ואל
 הארו היכרצ השוע איהש השאה (: ט'ג) הדנב מ"פ
 — לפסה ךותב ןהיכוצ ושעש השאו שיא . . םד
 םיצע .תרכנ ונחנאו 7e) יב יב י"הד) הז מ"ל ב"א)

qbס"שב הכרה ה"חא]* | .(ךכוצ לככ ןונכלה  
cg dmi» quis funק"מ  a7ךרוצל האלהו  

 + < + הרתוהש ךותט ב"עו 'ה םיחספ ^5 דעומה
 : א"לק תבש ce ev ךרוצל ונייה) 'וכו ךרוצל
 ושמש אלש ג"ע "^b א'פ mb 'ורי ,הובג ךרוצ
 ,םיבר יכרוצ .'ב 'גיגח ץבוקהו ,'וכו ןכרוצכ ןהיבר
 nib יכרצ .ג"לק תבש ,הדועס יכרצ ivo 'וכרב
 ^" / םהיכרצ לכל ^re a) תומש) םכל .ח"כ הציב
 הריגה 'פ ר"שהש ,ויכרצ לאוש :ט"ד ה"פ תוכרב
 ,לארשי לש ןהיכרצ . , התיב יכרצ עובתל :יל

funגרת םשו ,אשפנ יכרוצ 'ו ,ד"כ "ירבדל 'ב ' 
 השע רושקבו .םתלוזו y .,'ג ,נ'נ 'יעשילו ^ בל

"bתויקנל דועו הטמה שימשת ןינע  "yתוכרב  
 Uy" ie yam 'ורי ,ג"ע ו"ד ג"פ תוכרב 'ורי +'פ

^vל"ד ה"פ 'ובותכ  : v3ל"נה הדג — 33 פ"ס  
 ג"פ "יעיבש v" ד"פ ר"מב ר"יפ "Mp : ב'פ 'דהנס

unm um any 53ןפיו  mov)דבעו (ג'כ .'ז  
 'גרת C3 m2 איש וילגר תא ךסהל .היכרצ הערפ
 אתוכירצ ,ךורצ 'גרתב םשה my .היכרוצ רבעימל
 תואמגוד ey רוסחמו יווש TW? ^b )"53 ןכו)



 םירובד ןה ןיערצה יכ הליכאב רתומו רישכהל
 הערצ 'גרת ןכו אתיערע איה הערצ, מ"יו .תוירבדמ
 תארקנ המלו אתיערע ('כ י'ז םירבד , ח"כ ,ג"כ תומש)

 amm) הכמו םדא תארקל תדמועש אתיערע
 ןנימגרתמו ךרדב ךרק רשא ^O ,היכ םירבר) 'יתכדכ

 ym ייפמ קתעוה כ'ע הייחא|*

 ,ןישותיו ןיערצ א"יפ ר'מש ;םיעריצה ,ןיעריצה

 יתש םיטפשמ אמוחנת nio יתש ,ו'ל 'טוס
 והילד דייפר תבש 'ורי sys דיחיהו תויערצ

^b son) ny "ןיחש תוכמ  (Aussat;תומבי  
 יאמ הלעבל תערצ העו השא : ג'ס

 אעְרַצ 'גותבי ותערצמ אפרתיו הנשרגי היתנקת
 ןערצ ie ר"מש כ'פ ר"ב ץוכקהו syn .אָעְרצ
 :ה"ק תומבי (voey לעפתנב קר ונממ לעפהו

yb vovהערטצנ אל  rp "rub n» Tnא"עס  
 .ערטציל יואר :י'קםש ,דוד ערטצנ

 sirpus, scirpus von 4^3 תעדל ףירצ =₪ ףרצ

 ץע יפנע Mua ע'למ ילוא וא Binsen ימג
 : יז הכופ) ק"פב (ןהב ןיככוסה תוכוסו םישביח לקד
 שק ban" 'מגבו ux pes ותכוס השועה 69"
 a 6לאומש רומא הבר רמא (ביער 2^ םש)
 ןהלש ןינדמ ישאר ורתוהש ןויכ ינברואד יפירצ
 ןיפירצ, ןתואו mre ירמוש לש ןולמ b^ ןירשכ
 תא ןירשוקו הברע לש תויברומב ןתוא ןיככסמ
 ןירשוקו גגב הנהמו הנהמ ןתוא ןילשלשמו ןהישאר
 דציכ 'פב .('"הטמלמ ודרפי sow ןתוצק דע
 יבשוי 6הינ y«" תוידודג םש ויה 'מגב ןירבעמ
 3B) מיב) ריקפמה 'פד ג"סב .תורבק יבשויכ ןיפירצ
 אפירצב והניבתוא הירבח יבג יזוז דיקפאד אוהה
 ('"הברעה יצעב ךכוסמה תיב, 'יפ ובינגאו ינברואד
 6יו ב"כ רמא ףסוי בר ול ךטס 'מגב ןיפתושה 'פב
 הווקמה ףירצ b^  .ינכוואד אפירצ "פא
 הלעמלמ רצ הבוע לש תויבווטנ
 ןיתתוש רטמה יטו הטמלמ בחוו
 ווינחוצחנ וללה תויברומבנןידוויו
 ןישוע ןירפכ ילעבו ימג po (ינברוא א'יו

C15ב"א) —  ^pר"לב  poםירפכה וב רשא ימג  

(ys =( ףרצ - mw חמ 

 (איער גיי קימ) ךפהש ימ 'פד 'מגב ,'וכו רפה םדמ
 vb) ייטיג) ודבע רכומה 'מגב .טג חלושה 'פבו
 ונב bp תמו רוכב ןזא cox רמול אצמת םא
 ק'ב) עבטמ לזג 'מגב םיצע לזוגה 'פב .'וכו וירחא

OYרוטפ וריבח לש ותרפ ןזא םרוצה אבר רמא  | 
 ."ךערעד |
 ץובקה 'יא : 'ז 'ורוכבבו G8 שירפ) םש ןירישכמ |

mb wbידימ אלו הב דבע אל אמייק אמייקדכ  
 ןזא קדס 'יפ ימייק חבזמ יבגל ואל םירווש והלוכ
 לבוחה 'פב .םשור וב השעו וכעימ וא ודיב רוכבה
 [nons .ורעשב שלת ונזאב םרצ Cup ורבחב
 wb qnn :םרצ ק'מב י'שרל סחוימה p^ ןכו
 מ'טשב .'צ ק"בב ןתנוי ר'ה 'יפב ה"כו 'וכו טעמ
 : םרצ ןואגה B^ איבה ,ח"צ noo מ"טשבו םש
 ףד ילגנא «v ץבוקב) ,ד"ל תורוכב י"כ ה"מגרו טרס

^p Cryק"בב י"שר בתכש המ הזו םגופה : םרוצה  

 ןושל י ת ע מ ש «CU 'ורוכבבו ךשמ םרצ א"עס 'צ
 ןושלכו ה'מגר לש 'יפה הז לע ןויכו vv םגופ
 ול םיצ ג"פס m 'תפסותמ חכומ ךשמ ןושאר

 - ונזאב
 לאשוהו now רוח ריצ זמ ראות qvx = ןרצ

 dessen Augenhóhlen rund sind) ןיעה רוחל

 qvum (' סודגזה Corm  תורוכב) ולא ןימומ 'פב
 תועמוד תוינרצ תוטורט ויניע אנת Gv םש) 'מג

 ותוא לונעש, (*[תוינריצ] 'יפ à תודרוטו תופלוד
opeןיעהש  unnsיפב ה"כ ה"יחא]* " 

 ריצ ןמ ורזג כ"א (א'ער חיק ףד יילייגנא י"כ) ה"מגר
 אציו ןשיה 'וחנתב ה"כו תולונע תוינריצ י"שריפ ןכו
 ט"יפבו .םש ב"שר y" (תוליגע (e^ תוינריצ 'כ ^8
 nup םילזונש וא תועמוד ויניעש ימ py ם"במרהל
 תועמיד הזה םשה 'יפב ורמאש המ אוהו דימת וניע
 א"נ תוינדוצמ ה"פר 'ורוכב 'תפסות כ"ע תופלוז
 תוינרוצמ ל"צש הארנ תוינדוצמ nnm תוינדולמ
 lippitudo ןמ שבתשנ 3'5 תוינדולמ owe ינוניב
 קיתעהש ומכ :תופלוד ויניעש b lippus^ ראותהו
 lippis oeulig 0'' יט"כ תישארב) תוכר אטאגלואווה
 ןָתיִיִנְריִצ ima האל יניעו 'א י"רתבו ןיכיכר 'יפ ר"בו
 — [ם"במרהל מ"יפ תעדכו yr ^b& ריצ ןמ ורזג כ"או

 Hornisse, Wespe) הרובד pb מ"למ nyw ערצ
 ןיערצ שבד (Un v5) ןירישכמב ןורחא 'פב

 ןיקשמ 'זכ וניאש רוהט 'יפ הליכאב רתומו רוהט

 היכו (*  .תוטורט היימגר ייגו תוררוט תופלוד תועמוד תוינריצו תוטורת ויניע ןריצה ג"ונב (?  .איער ,גיחב עיויע ('

 ג"ונבו ם"ש י"כבו ש"ארבו ף"ירב ג'הב לאומש רמא אבא רייא ה"כו (5  .וינפב הכמו הפעו vn ייפב (* .ה"מגר ^53

 יזכו ע"פר ראשבו 1593 קר הייכ (5 .ח"ר ייפמ קתעוה )^ .ךורעבכ ל"צ םשו : ג'י הכוס חי"ר 'יפמ קתעוה )* .אבא ר"א

 Weide ₪295 ע"יל jm זיעלב wen ףירצ ראבל nom לינה ב"כב 033 תעד היככ (* ,ינברוא דע ינברוא ןמ טמשנ
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 p3' .ותכאלמ רמג אוהו ןשבכב ופרצישמ האמוט
 לבקמ יתמיאמ C25 ne» gv  ידכ  איבמה
 C הדוהי 'ר מ"ר ירבד ותכאלמ רמגנשמ האמוט
 ל"נה מ"למ ה"יחא]* — .ןשבכב ונפרצישמ רמוא
 תוצמה uni אל (א'ל n" nnn הפורצ שרד ןכו
 ה"בקה www םשו , תוירבה תא ןהב ףרצל אלא
 היעשי 'גרתב ןכו ג'יפ ר'קיוב ה"כו שאה ןשבכב
 ;'ה ,'ל ילשמל ;"'ו ,'ט "מריל io uy ;" ח"מ
 Schmelztiegel פ"לב אפרצ םשהו 'ג ,'ג יכאלמל
 םש yl" א"כ ,ז"כ ילשמ 'גרת אפרצ 'גרתו ףרצמ

 כ nis ה"כ

pim wo m pu» LP vos qux (פ"לב mox 
(vereinigen, verbindenייחספב ק"פד ג"סב  

 ףכ ארק רמא pon ר"א 6ג'כ) הגיגח ףוסבו )5
nnsבותכה ודי :יז 03 תרטק האלמ בהז הרשע  

 .אתיירואד ףוריצ אמלא nns ףכבש המ לכל ואשע
 רוטפ תחא nn לכוא 'ה"מ) תוושעמב נ'פבו
 'נ 'פב P םינש רביח DW ^B בייח ףריצ םאו
 רזעלא ר"א CU היהש ריזנ'מגב ןינימ
 םושמ אכיא האמוט םושמ ודירויצ
 האיבו האמוט ופוג ףויצ אכיל האיב
 ינש רשעמב ד'פב ,6ןייתאק ידדה ידהב

C mb» c)אלו טרופ ינחלושהש  me»אוהש  
 תא ףריצ CY תותירכב ג"פ ול ורמאב .ףרצמ
 אלא (C תואוקמב ג'פב .הבורמ ןמזל הליעמה
 'רמ ןיפרטצמ 'גמו 'במ דחא ילכמ ןיגול 'ג ולפנש

DNי"רת ב"א) — .ןיפרטצמ  CÓדימ םיצו קוספב  
 ןינויגל ןוהמע ןופרציו (ריכ 7702 ידטב) [םיתכ] (ביתכ)

"bלעפתאב 'ב י"רתבו ה"יחא]* — .(רוביח ןינע  
 יילהת) הפורצ : ב"ע seva ה'נכו .ןינויגלב ןופרטציו
 ותפרוצ הכז אל םייחל ותפרוצ הכז (א'ל :חיי
 : ז"טד א"פ האיפ 'ורי .'מ "שודיק לעי פ .התימל
 .ש"ע השעמל הפרצמ pem הבוט הבשחמ
 ,ל"ד ג"פ 'יחספ v^ .קוניזל היפ ףריצ :ה"כ םיחבז
 ףרצמ תיבה ןיא תיבה ךותב םיתיז יאצח ינש
 אלו : ג'ד ב"פס mp 'ורי ,ףרצמ ילכה ילכה ךותב
 ,'וכו הימיע neos ןמז n . . moy po ףרצמ הוה

pisימיע ןוכתפירצ , ^vףרצ היל ןחמ םש 'יחספ , 
 ^D הכוס ,יפורטצאל mn y" אמו לעפ ת א
 :ג'מ םיחספ לעפ תה לעפ תנ .ףרטצמ יפורטצא
 ,האלהו . ד"מ םש 'וכו רופיאל ףרטצמ רתיה ןיא
 Jub אל xm seb יאה ^g הטוס .'ד ריזנ

sey ovnתיל ש'ר .'ד ריזנ ,ךורעב ליעל 'ייע  

 טמ

 ךוכיפה יכ mew גג םהל (ps םהיתב םיככסמ
 ה"יחא]* .(הצרא רטמה ךיתהל ןידדצ ינשמ עפושמ
 ןב יולה ףסוהי wu ל"זו .ל"נה ר'לל ןויכ ב"ר
 השועה 'למ הפרוצ OU (p^ טישב אבוה) שגימ
 ונייה יפטנו הברע ינברוא (b^ ףירצ ןימכ ותכוס

mpnערב הסוכמ  ^pןירוקש  nbראמרכ ע"לב  
 לע םירזפתמ םימהש Ziege) םיפער 3\ש* =)

qmsוריעב י"שרו :ףוריטב רצחב דרויו םיפעו ' 
 ןיברואש ןידייצ לש ךוכ ינברואד אפירצ 'יפ :3"
 ןימכ לוגע ןטק תיב e^ מ"בבו 'וכו men תא הב
 תבשב ה"נכו — בוראל תופוע ידייצ ןישועש עבוכ
 ^j לש אילטיא איה וזו דחא ףירצ (mi +ו"נ
 ,יתשו םג 'פ ר"תסאו ינארת לא 'פ ר"שהש "ייעו
 ןינעבו — ןינגרוב . . ןיפירצ גיע ב'כד me 'וריע 'ורי
 'וחנמ רד"ע ח"מד ה"פ םילקש v^ ןיפירצ םוקמ םש
 .ו"פ מ"ב אפירצ ג"שו ןיפירצה תוגנ ע"ייע :ד'ס
 ה"סד ד"פ TP" 'שורי ,הפירצ תיב ז'מ me 'וידע

 0c) [ש"מו ןויצ ןב ע"יעו הפירצ ינב ד'ע

 המב 'פד ג'סב (ןושארה ןינעמ mx =  ףרצ

 םויה ותוא אנת 'תינתמב 6? תבש) המהב
 רחאו לא תיבב דחא םילגע vw םעברי דימעהש
 — jv לש אילטיא איה וזו רחא ףירצ oma ןדב

^b 5^0ה"יחא]* .(ץעמ היושע החותפ תיב י"לב  
 םג "יפ י"שרו hülzernes Haus 000706 י"לל ןויכ

 הברע ןמו םינק ןמ ןישועש ןידייצמ ןטק ךוכ ןאכ
 ל"מרו ךייש םש תמאבו םדוקה 'עמ אוה כ'או 'וכו

 — [םדוקה 'עב ואיבה

 Láuterung) ףּוריִצ lüutern קוקז ינינע מ"למ ףרצ
i'e3627 תובותכר pףוריצ  Smsףוריצ  

 m "p הירישע הב דועו 0n 0 ייעש)  ביתכד
 muy קרמל ידכ םיתפרצו בי'תכדכ mx וחא
 הניפסה תא ךילומה 0« ןירישכמב ה"פ לבטש ימב
 ופרצל םימשגל רמסמ איצומה ,הפרצל לודגה םיל

(Gu)ןיכפ וא ףייס תושעל שקבמ חפנהשכ, ייפ  
 C ןימחפב ונשעיו רואב ומחיש ןויכ ילכ לכ וא
 השעמכ ('"ףוריצ והז םימב nma תבצב ולטונ
 ןיכסהו ףייסה (.ר'5 מיב) שיקל ןב ןועמש 'רד
 'מוא ןנחוי 'ר ןתכאלמ רמג יתמ דע 'וכו ןויגיפהו
 אתכלהו םימב ןחצחצישמ 'מא ל"ר ןשככב ןפרצישמ
 תשחנ ילכב ילימ ym ןנחוי s ול mmm ל"רכ
 ןשבככ ןפוריצ יאדו שרח ילכ לבא םימב ןפוריצד

jin?לבקמ יתמאמ שרח ילכ 05( "553 ר"פסב  

 ייל (* .עשוהי יר ג"ונב (* v שייבמ ןויצה כ"ג םשו )37 שירפ) y "פמ קתעוה )* .ןימחפכ ושעיו ג"הר "יפב )!

 .תומכ אל סזשב ו'ופרב (* | .ו"ופדב DN יכ



| | 
] 

 : o" אָרְצְרִצ ₪ —
 אפירצ : א"י ז'ע Xepkras) י"לב (t'y ov אפירצ * | יל המל : א'נד ר'פ תורשעמ 'שורי ,ףוריצ היל

 ,ןולקלשאבש

 'א "ידבוע ^D i' א"מ (ןודיצב (vy ou תַפְרֶצ *
 יכ םירטוא םישרשב «p"mn zn 'כ

 .(0811:8) Franeia ה"צנרפ ארקנה ץראה איה
 לש הנב :ט'ד ה'פ 'וכרב 'שורי תיִפְרַצ ראותהו

 ,תיִתְפְרַצ ןמ רוצק) תיפרצ

Ger&usch machen יל קי ע"למ,, ppp "s" 

  ("x53 ""y'ילכב ב"פסב  (moלש קרסמה
 תואוקמב ג"פב .ןיאמטמ םימכחו רהטמ א"ר רוצרצ
 ,הברה תומוקמל ליטמ רוצרצה ןמ הרעמה 675

^oונינשש םשכ ןומרה שארל המודש ןיגלה שאר,  
 רוצרצו רוהמ קרסמה ףא רמוא א"ר Cro ביפ ייצקוע)

 רבד םשל סנכי אלש ידכ תשר תורוצ שי ויפ לע
 שדוק 5« הבוה תומוקמל ליטמ ונינש ןכלו ער
 השוע וב ךפוש וא וב התוש םדאשכש קובקב ומש
 C לאקוב vow לאעמשי ןושלו זעל ןושלבו קובקב
 לא ונדמליבו (ו'ק (cues תוטוידה 'ד 'מגב קלחב
 הלצא חנומ ינומעה ןיי רוצרצו באומ תא רצת
 ונינפל היחא]* — ,ינומעה ^j רסאנ אל ןיידעו

^sקלב אמוחנתב  n^ ^bרפאנ אל ןיירע םשו  
 רעכאב 'ה 'צוהב ןשיה אמוחנתב ןכו םיוג לש ןיי

Umכ"פ ר'דמב יייעו ירוצרצ 'יא 'דהנסבו .ד'ע  
 bb רוצרצ םש היהו ד"ע ח'כד b" 'דהנס 'וריבו
 רוצרצ ,ג'ע ry השק איהש ינומעה ןייה ןמ ןיי
 ר"ב .רוצרצה jb הרעמה ג"מ ג'פ  תואוקמ .ןטק
 'תפסות ןירוצרצ ץובקה , םימ לש רוצרצ ח"צפ
 ג"הר יפמ קתעוה תצק וניבר !b^ ,ב'פס ק"ב יילכ

 — [6 טידס) יילכב |

'D3 (Grille &wy?Y פ'לב < ;-2 ע'לב) רּוצְרַצ 
 6 היפ hn" םיבגחבו 'מגב תופרט ולא |

 .םילגר m" םיפנכ 'ד ול שי הזה רוצרצה אלהו

 ןירצנכ אלו 'יגה yep ^b 'תפסותבו ה"יחא]*
 'פ ר"שהש ה"כו ארצרצכ רצנ ג"לפס ר'קיו ,'וכו

 -- [יתנוי

 וא my ןימ 55*25 ye ל'ג) אְָרצְרַצ רש
 (איירבק תב ע"ייע ריזרז ומכ ילוא

 127 ב'פר ריזנ 'שורי ןיפוריצל ץובקהו ,ףוריצ
iyןיכורצל ס"טב 'טרק 'פדבו  — myלאשוה  

 ל"נה ינש רשעמ תונטקל תולודג תועמ ףוליחל
 ןיפרצמ א"מ ב"פ םילקש .ג"פר ינש רשעמ 'תפסותו
 ר'ע ט"ד ד"פס מ"ב 'שורי .'וכו תונוכרדל םילקש
 ינש 'שעמ 'ורי ,הפיב הפרצמ םלשוריב הפרוצל
 עילב ןכו — 'וכו עלס ףרצמה ג'עס i57 ב"פס
 Gelb: $5v2 v Ve ארקנ ףוצמ

wechslerאתופריצ טשפומה םשהו  "wn "yינואגה ' 
"Dכ"ג '"3 )210 דצ יבכרה יה 'אצוח) ן"קת  ^D Ow 

x3^pn214 דצ [ — à; 

 ג"רב (מ"למ Kupfersehmied תשוחנ (my ףרצ
 (neni ףוצמהו ץטקמה «C הגיגהד

 (mano רידמה 'פב .הייארה ןמ רוטפ ("יסרובהו
 ץמקמ דע "וכו איצוהל qms ןיפוכש ולא (ז'ע
 DN" יאמ תשוחנ ףרצמ CU ארמג .תשוחנ ףרצמו

C33יעב 'יפ רבכו ידוד (ילשוח  ownה"יחא]*  
 אוהו תשוחנ ףווצ .א"לד ז'פס תובותכ 'שוריב
 ךיתחמה שרופמ (manis €^ ,'מ ייעשי) .מ"לכ

  ^v[ורקיעמ תשחנ +(ךיתמה —
 rox לש תרופחמ ילכ (ג!9טמ s'y =) ףרצ

vyרבכ גיל  "bםילכ א'פ .רפח 'עב  
 י"מולא ןירוקש ףירצ 'גממ ןירפוחש המדאמ ןייושעה

psןיקשמ לכמ הברה גפוסש תימלוע הרהט ול  
 (םש wy :ז'ק יובותכ) דיבז בר רמא וכותל ןינתונש
 םושמ ריסא אקורי ירש ארויחו אמכוא אינוק יאה

^b suus]עלובש ףירצ ותואמ ברועמ קוריב  
 והלוכ םיעקב ןהש ינפוטרק והב תיא יאו הברה
 ח"ר "יפמ קתעוה וניבר b^ ה"יחא]* .יריסא

ypג'ח) רפח , Cmonיִפרצמד לעפבו .ש"מו  
 — [אבה 'עמ אפירצ כ'ג ךייש ןאכו .ל"נה ז'ע יעלבו

 -mit Alaun ge ףירצב םכוכמ אָּפיִרַצ — ףרצ
Gwaschenירהנס) קוחר 'מגב ןידה רמגנ 'פב  

 6 אפירצ אלברס רמא לאומש : רענש תרדא (.ד'מ
 ךל יברתו ןנימגרתמרכ ןבל pi non ל"ז n 'יפ
 ולא .('אתפירצ ךל יגסתו G3) :'ב 7009 תירוב
 'גרתב גונב ב"א) — .ןה ןינע יבורק ןלוכ ףרצ 'ה

 ,(אתירוכב ירוחמו

 .יב לשח yy (* .יקסרובהו םיש vias )* aep עיייעו ץבקמה ו"ופדבו פישב היכו ר"פדו ביה ט"ק ייכב ןוכנ היכ ('

jn )+ילשח . *) murםיש י"כב  vusיציניוו שייפר  D^ "yrץבוקב 'רהנפב חיר ייפב (* .אפירצד גיוונבו ומוקמב  

 )418 יייעו 184 רצ יבכרה 7n 'אצוה) גיסש p^ םינואגה יושתב הזל בורק ייא לבא שוריפה הז ייל ip ףד יייגנא ייכ

 אוה ילוא ןוינ ר"ב ייכב לבא דייל ייכב mu me זעלב ow ביתו יא ו"ו v3 .Pokal, boeeale ט''יאלב כי )^

 ,לאקוב לאעמשי ילבו זעל ילב עיפדבכ שיק ייכבו Becher, nappo ט"יאלב



51 nns" — אָרְצְרַצ en 

 : תא הפוסבו .ד"סד א"פ "ינעת 'שורי ל y p .ותלוזו
 3n" (אתּויצ ם'לב) אָתיִיצ םשהו היל תייצמ
 «A אימשל אתייצ sm השמ 'א .ב"ל 033455

nעמשמו  m)א ' C5 ssראותהו . אתייצו  
 — ]'& תתצ ע"ייע דועו -- ש"מו ע"ייע תינתייצ

(gegen) DY 1םימשב ושארו לדגמו 'גות  
 יאימש תיצ דע m Con תישארב)

 תיצ ע"ייע דיצ ומכ תיצ 'יפ ןמגרותמהו ה"יחא]*
 119 "€ ל"דשרל רג בהואב .אוה ןכו ךיראה יכ 'ב
 רמולכ םדוקה ךרעה לש תיצ 'למ אוהש ןוכנהו
 יוועל "ה תעדכו לבק ןמ bap ומכ sm יוטנ
 ילואו — תואמגוד ww Den" 324 ב"ח .ר"תמעב
 ו"טד ז"טפ תומבי 'וריב 'יסופר תצקב יתוציצל הזמ
 — muy] ע"ייעו םויה תייטנב אינפב רמולכ ר"ע

quin לעב סרג ןכ יכ רותייצ ע"ייע אְרְתְוצ 7E 

 אָרְתַצ פ"למ) ירתצ  (Satureiתנש ירתצ האיס
umm mopייעיבש  Gros vesעב 'יפ רבכ ' 

 ומכ בשע ןימ לאעמשיו ר"לב n^ ב'א) — האס
 םעטהו mon ינפמ הרדק לש ןילבתמ אוהו בוזא

r'y» nns]. «crab antיירתיצ , ט"כ  

 22 y'bs ירתצ ימ :ז"מד י'פ תומורת 'שורי
'"yהאס ע"ייעו האלהו 895 צ'נלפפ ףעל ] — 

E (aufhorchen Y^nn לפכהב 'ב nx (אוה nnx 
 ^30 אצמי *5 ג'ע ג'כד ט"פר הטוס "ורי

aeiהדובעבו .וילע תתוצמו רזוח אהתש אל ('א  
 ,שרופמה םשל יניזאמ ייפ ויתתוצ כ"הויל

np* *ומכ)  n»לפכהב מ"לב  (anzünden Y^nn 
 י"שריפ יתותצ תיתצמ אריז 'ר ,ט"יק תבש

 ד'לפר ר'טש ל עפ ָהב .םיקד םיצעב רואה תיצמ
 וזה תירפגל המוד mme (0 o^ NU) זפומ בהז
 ד"ע א'מר ד"פ אמוי 'וריבו שאב תֶתָצּומ איהש
 התצומ סרג (b3'5 , תירפגב תתצמ שאל המוד
 תתצומ ל"'צ שאב תצצומ וידומע b' ר"שהשנו
 ל"דרה 'יחב 'ייעו b^3 ר"מבב ןוכנל ה"כו שאב
 תצומ ןכ שרד 'א nz ya וניבר "ג יפלו ,םש

 + ש"ע

 ארצרצ אדהכ הכלמה יתשו םג b' רתסא 'דמ
 ארקנה ףוע ןימ 'יפ no אלבו הלידב אלנלגתמד
 ןמ ןיכ :רשוע תא התוארהב 'פב םשו איירבק תב
 אוהו איירבק תב תלגלגתמ הדידמ אל ןיבו הדיד

myלש הצונו הרבאב ראפתמה  mewםירחא . 
 ה"נכו ש"מו ב"יר ב"ח איירבק תב p'"p ה""חא]*

 - [ורפאשכ דבע ארוצוצ ןירהכ ב"צפ ר'בב

ow) "yvy *יסכנ א"עס א"צ תובותכ (יטרפ  

 mass רב יבד

 ה"פד b "vp v'" (לבבב םוקמ «ov אייררצ *
 רזעלא 'ר ו"טפ ר"קיו היירצוצ ע"ייע ד"ע
 ,היירורצב םוחנת 'רו

 שרשמ ןוכנהו הפרש ןינע תצי ןמ וניבר תעדל) תצ
 (.ט"נ מיב) האנואש םשכ 'מגב בהזה 'פב (אצי

 nx אלא Gr» n6 תישאר תאצומ ירקת לא
'"p3רואה ('תציש דע 6ז'ס אמו) יריעש ינש  

 .ןויצב שא תציו Gro n»0 ןושלמ ןבורב
 'ופסותב אבוה ח"ר B^ רחא ררגנ וניבר ה"יחא]*

 מ"טשב אבור א"בטירה ל"זו ש"ע (ir 'ובותכ
 אוהש ל"ז ח"ר "פ תאצומ איה bum 'ובותכל
 לכב ןכ וניצמ אלו שא תציו 'למ אוהו ף"לא רסח
 ,'וכו י"שר 'יפדכו אוה האיצי ןושל אלא םירפסה
 תמאב 'יגה 'בו 'א 'ר י"כב מ"ב ם"ש י"כב לבא
 ל"זו ה"פפ ר"בב י"שרל סחוימה 'יפב ה"כו תצומ
 הפירשל היואר התיהש רמול ירק תצומ תאצומ איה
 תאצומ י"כב םג "א :^ 'טוסו : ג'מ 'וכרבבו כ'ע
 ויניעמ םלענו ע"בשפהב ב'ירגה ש"מ במיה "^

"b3 תתצ עיייעו — ל"נה י"שרל םחוימה [ — 

 'גרת hóren, horchen) ןיזאה b 5/55) ny^ "א
 ותיצא .C) יביל םירב) םימשה וניזאה

 הברהו ns פ"לב לעפאב [sim DID .אימש
CC» anaי"כבו תיצ 'ע 'גותמב תומוקמ הארמ  

 Uy ב"ב ל"זרדבו ,ידצב שגדב אמינויבס 'פדבו
 י'ס 'ובותכ  .י"ק 'רדהנס «py תעמש HD" תיצא

ryלע פבו ! ח'ל  nxג"ל 'יחספ  : mmnג"ס  . 
 ,ז"י ילשמ 'גרת . ג"יק ק"ב : ח'כ ז"ע wp 'ומבי

"^h 25 7802000די ,ח'י םירבדל "א  wyנ ' 

de5 תיצתשמ ןעבנימ םייש יייכבו תיצישמ גיונב nתצוישמ דייל ייכבו תציתשמ יב יייכב ומכ . 
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 n ךרעב " לש ןכו pon qv qme ינעווס .רסיניג יריפמ םייולח ונניסחה =
 ג ירפמ םימלח יניסחה : הנושאר הזה זורחה םימעפ (sub 755 י"כבו ב'ה י"כב ה'כ הייחאו*
 gum םיוודה ל"צש ל"נו 'וכו רסוניג ינפמ pn ינניסחה : תינשו ,הצישת ךרעב 'וכו יחילצי "7

aםייולח  ^bי"כבו  .ובועתנ תואחסונ יתשש הארנו םיקותמ םהש  רפוניג יריפמ םילוח םהש  Peu D 
 don pens שיטירב י"כב "יל ןכו mmn ^5 ר'ב "כו 'ב "ו י"כבו םייולחד oy םולהד ינפחה 'א =

ips wvםלשנ  qwןעייסד אנמחר ךירב י"דצ  qp yw dרזעב  [gn0 ( 



"am FATE ב a מ 

 ףוקח תואה |
6 s 
cecus ceo cul 

 היארהו םיאק תחת עוטק הז לכו ש"ע 'וכו ןילכואב

 הוהד יאדוי דחב הוה אדבוע .ה"ד ב'פ 'וכרב 'ורימ

 דחל ןיאד םיאק אנוכרא mm ג"עס םשו ידר םיאק

 — [וב קסוע mn רשא אוהה ןמזה לע הרומ הזו 'וכו

 Ap yp אזאק *

 ,והיקהגנ ע'ייע : ח"פ ב'ב יהיאק *

 השמ לחיו 'פ ר"מש שרדמ (9 ןיפחולאק "סא
 רכומ התאש הזה דבעה G'5 פיס)

 דואמ בוט י"לב p^ ןיסחלאק וא אוה ןיסירגקאק
 ער י"לב ןיסירגקאק 'יפו בוט כ"ג ןיפח בוט ולאק
 00/6 86% bb" ןויכ ב"ר ה"יחא]* | ,םיללעמ
 םיללעמ ער xaxoüpyog 'ינשה הלמו Tom בוט
 ולמע pum דוד ריעב ה"כו 0/0006  י"למ וא
 nop אלו ל"נה תובית יתש לש ןירוב לע דומעל
 ןשריפו סעלרעפ ןשלבה םכחה דמעש רע םהל

yz)ישלעועג יגראמ  mónטפשמו תד יפ לע 040  

 רשא םרפסמל תישימחה האממ םייריסו םיימור לש
 Gran גיימ (y יוכאז — סנורב םימכחה.םדי וטנ וילע

bpינימ ינש שי בותכ אצמנ הלא "יקומינ יפ  
npoםיסארפ אלאק ארקנ ןושארה ,םידכע ןינעב  

 "אתריפש יונת אוהו , xod 0566 = י"ל אוהו ם"לב
 םיפארפ אקק ארקנ ינשהו (הפי חקמ וא יאנת 'יפ)
 ?xax 728616, 6ח)% ₪90 = אנואלפהו

npoןושאר חקמ יפל .ער  b»ריזחחל חקולה  
 הזיא דבעב אצמ DN ןושארה ןודאל רבעה תא
 ינש חקמ יפל לבא ואנק יאנתה הז לעו םומ
 ער s3"m םומ וב שיש דבע הנוקל ym תויהב
 הטרחההו וריזחהל לוכי ps בוש ואנוק היה כ"יפעאו

psםוקמב כ"או ..הטואמ ינשה ןודאל תלעומ  

 תולמב אבי א"תיב א"פלאהמ [^D תוא en ק *
 איטמקרפ ע"ייע ל"מיג ms םוקמב תויזעולה

 תוביתה ףוסב .אבלק ומכ 'כ םוקמב המודכו יקווא
 אקרג קתכת ע"ייע 'ה poa םימעפל אבי תויסרפה
 אוה ק תוא ינוניב רובחב תוביתה שארבו .המודכו

 SDN אבה ע"ייע ND ןמ רוצק

ND 7€עוטק)  jbרוביחב אבה ע"ייע םאק  Dy 
 -der Zu תינוניב תע הארמו לעופ ינוניב

(stand der ist, seiend, anwesendפ תובותב תכסמב ' 

 דיהסמ אקד יאמ GUyD איכ  הלמראתנש השאה
 יתכוד המכב אכיאו אנייד דיהסמ אק אל אדהס

wp cmןבוי התלוזו תפסונ וז הלמ .('ןל עמשמ  
 Dy טרפבו תורחא תובת םע תרבחנ sm רבדה
 .ותירמאק ןנירמאק אנימאק רמאק רמא תלמ
 ב'ב :'ג "יחספמ וניבר איבה אמק 'עבו ה"יחא]*

:D'pל ק"ב .רמאקד א"סו אמקד ,אמאקד יאמ ' ; 
 : ד"כ מ"ב | ,(ריסר אי 4W ע"ייע ןנירייא אקדמ

DN Np(םיִאק =) יִאק ומכ אוהו ןותידבע אק . +  
 םג וא אכהל exp ךשומש דמוע ןמז לע הרומו
 ,יגתק זירכהל . . ינתק ימ :םש ,ינוניב ןמז קר
 'עו ז"חחא אבה ע"יע on Np^ ןמ עוטק אוה

 — [םדוקה

 ,יִא ומכ קריחב רוקנו ssp ןמ עוטק) יִאק "צא

"Y 53םוקמב  "sיד ,ןיִּכ [ stehend, 
(seiend, beziehend41533 תכסמ שירב  C'2אנת  

 )7 (EC אמק אקרפבו [יתמיאמ ינתקד] יאק אכיה
 יקוא ע"ייע דמועו םיאק ומכ B^ אערכ דחא יאקו

psדע .'ב יוכרב ה"יחא]* ,םיקומ  
 יאק + ג"מ 'יחפפ :תירחשב (יאקדא סיש י"כב) יאקד

 .ליטק םימעפ הברה עיטקבו )!
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 =.( תיתכ 'עב שרופמ דועו שיקמ אוהש ץעב וקוש | 3% = ןיסרפולאק bx poo ילב ןיסחולאק
 ילע ילקשמ רמואה 'פד ג'רבו C0 aam ג'רב

mem) pos. Ge" ^23)ילעבל טרפ דיי 3  

 - אמטמ ט'ר הלש spn t2') יילכב ^w 'פב .ןיבק
 עטקה בק ומכ אוה ילכו הלש קתרנ b^ הז םג |

 'צילח mus 'פד xus .לגרל pm ילכ אוהש
Grp as)תכימסבו קומבו עטקה בקב הצלח  

 . עטיקה j רוע הפוחמ הז sp m ^b םילגרה
 תונוממ יניד 'פב .6:ה'פ) תבשב ולש בקב אציי
 אוהה (:טיכ ידהנפ) pomi m 'מגב השלשב
 אלמ תובוח ול שי 'מולכ ושר בק היל ירק ווהד
 € ביס 'ובותכ) ןילמגה 'מגב ורמאש י'פעא 'פב .('בק
 תולפתו בקב השא הצור C2 חטוס) לטונ היה 'פבו
 ותשא תא הרשמה דציכ b^ תושירפו pip 'טמ

vyאל שילש  mme?במ הל ' pon pipתבשב  
 ותשא לע ('רדומהו 6 דיפ יובותכ) המע שמשמו
 ןירגיד 'ג התבותכ לע הל ןיפיסומ הטמה שימשתמ
 'ד ןובשח יפל ^psp n ןישוע ןירניד 'גו תבשב
 ^ .ןיכלוהו ןירגיד 'ד עלסה רציכ עלסב םיאס
 ןיאס 'ג ןירניד :'גלו רנידב האס ירה עלסב ןיאס
 שמשמ NUS ואצמנ ירה ןיבק m^ DO ןיאס 'גו
 'ט ירה pap 'ב המע שמשמשכו pip ח"י המע
 בקב השא הצור ורמאש הז בקו בק לכל ןיבק
 השא הצור, א"פ C. תשירפו ןיבק 'טמ תולפתו
 תבש 553 הלצא xb" היהיו רמח הלעב היהיש
 רבלב ןיטח כק אלא הל איבי אלו התנוע הל תתל
 וניאו הקוחר qw ךלוה אהיש למג אהי אלו

imלל תחא אלא התנוע הל ' bvאיבמש י"פעאו  
 תבש לכב הנועה הילע הביבח pip 'ט תבשב הל
 תאיצמ 'פב .('"םוי 'ל תושירפו psp 'טמ דחא בקו
 יובותכ) [ותב ל"צ] (ונב) תא אישמה 'מגב השאה

Goוסירכ תא הבצמה וניע תא אמסמה ר'ת  
 וקושב בק םישמ 'יפ .וקוש תאו וילגר תא הבקמה
 חפקמה ג"ונב ה"יחא]* — .רגח אוהש תוארתהל
 מיטשב) 'ינואגה 'יפבו ד'פ 'תפסותב האיפב ה'כו
 'מולכ . . תופקהל ןושלמ ייפ הפקמהו Ge) יובותכ
 ידכ ילוח וב שיש תוארהל ידכ וקוש תא הבעמה
 יפלו .ש"מו 'ב nep ע"ייע כ'ע הקרצה jb חקיש
 הרומ הנושארה םצעו .בק pp לעיפ nip וניבר "יג

PM 
; 

m =בק = ןיסחולאק  

 הז יפ- לעו ןיסירפקאק ל"צ ןיסירגקאקו 6%
 ראובמ םגו ה"שע םיתעבש קקוזמ ר"משב ןינעה לכ

 ינא הז לעו, :רובדה סעלועפ 'ה תעדכ בטיה
 — [ורכומ ינא הז יאנת לע b^ םש ר"משב "ורכומ

 .סולק יעו םדוקה ע'ייע ne "bs ^p סולאק *

 .ןימלק yy ןימלאק +

 /2 Dp ע"ייע םיִאק *

 םיאבוס שרד ג'לפ ר'קיו (םוקמ םש) ןיסינאק *
pm»םיאבס ןיסינאק במ גיכ . > 

 Jp vy אקאק *

 .ןיסחולאק ע"ייע ןיסירגקאק *

 op yy רראק *

 Pelikan, Kropfgans אמט sy nw מ"למ) תֶאק
 תופוט ולא 'פב (אקק ,D'53 5« ע"לב

 ; (nm aem. py תאק (1(.גייס יילוח) ףועה ינמיס '523 |

 ולא .'פב :קרקרש וז םחר קיקה וז 0^ ידיי יירבד
 !Tp תאק 6היכ קימ) ןיערוק ןיא 'מגב ןיחלגמ
 BM ^b" רענשמ אבה רבשו דושב תוארל ולפכוה

mewותמשכ תוארל תואב תוער . 

Hohl- o y'b '"y sp. 0/53 40% י"למ) בק 
  (massרדהד ג"רב  Dpירכנה (« mג"סבו 6: ב'ס

 ילבקתה 'מואה 'פד ג"סבו 6ט"מ תומבי) ץולחה 'פד
"b ^w» pורוכ המהב חקולה 'פבו . Cr» 

 קפס לכמ רורבו טעמ 'יפ יקנו בק י"באר תנשמ
 אצי אל 'מגב תבש שירב .('הייקנ תלסכ איהש

pemבק קקחש טוידה התעמ אלא 6 א"י תבש)  
 B mb^ אלד ימנ יכה sub תבשב תעקבב
 עטיקה הב חיניש ידכ הב קקחו הרוק תכיתח הקל
 עטיקה 6 היס (cU השא המב 'פב ןנתדכ וקוש
 קקוחו ץע ןמ לגר תומד השוע 'יפו ולש בקב אצוי
 עוטק ולגו הארי אלש ידכ וקוש וב םישמו וב
 תכיתח םוקמ באכי אלש ידכ םיתיתכ וב םישמו

(iדיד ביפר תבש יוריב היכו  ovy *) ימולכ לייזו יוריעב חיר ייפב היכ synיייעו ותוקנלו ותופנל ךירצ ןיאו הקונמו  

 ד"פ ייס nav יכלה (raga יישרב כ''ג יייעו mu רחא ררגנ יכ ונחכוה םשו שייע )? .יב 0b והואיצוהש ימ יפב ש"ארה

 < יופסותה ייגכו ךורעב ל"צכו מ"טשב יינואגה יושתב mom (nés גייונב )5 .יישריפב היכו )5 .וקה גיונב (* .איכ קיס

 תארנו :ב'ס פד 'ובותכ מייטשב wii םינואגה תובושת ייפ רחא ררגנ (* op 'ע ע"בשפהב ןייעו ךורעה םשב יובותכב
 ארודהמב ייישרו ןואג ייפ ןכו ש"ע 'טוס יפסותב ייאדכ ח/יר יפמ קתעוה )5 : א"כ יטוס 'סותמ חכומדכ ג''תר ייפ אוהש

 .םש מיטשב אבוה אמק



 55 (ןוטיבוקא

 יינעת by" אעיקרד אתבוקב ליעלד אימ 'ז ,'א
:'nםדוקה ע'ייע  [nib — 

n3p *מ"למ הָביִק =  (Magenהאלהו .ל"ק 'ילוח  
 סחנפ שיו ונדמליבו v5p nw: ,הבקה

 הלבנ n»p : ט'כ ry Oe cm yv ע"ייע
 'ורי = .אקיינא ע"ייע הלגע תביק . . now תביק
 ץובקהו תאב רחא םוקממ הביק .ס"ד א'פ 'ציב
 ר"אלבו y א"מד ב"פ ry 'שוריבו םש םהיתוביק

 ,'ג ^m "ירבדל nn" אָתְבְק

Hohl- ppm בוקנ ילכ nx ומכ ^b) אָתְבּוק * 
 תבש 'ורי ץוכקב Korb) לס ומכ 8

 תכסימ םושמ sempa איתשמ דכ ג'ע "* ז'פ
 בורק לבא בקנ ןינעמ איבוקנ ומכ איבוק b^ ע"קבו
 יוסכ ד"פס 'ילכ מ"ב 'תפסותב איבק ומכ אוהש

 .ינט יוסכ . . איבק

 םירמסמ יעבוק ס"לב אתעבוק ומכ 5« אָתוְוְּבִק *
 ק"מ Holzpflcke, Haken) םיפופכ םיוו

a"אתוובק ם"ש י"כב ישרד אתויבק  ^p!סחוימה  
 ש"ע אתווק 'עב ה"כו yy לש םירמסמ י"שרל

 .ל"נה ס"למו תעלבומ ן"יעהש br ש"מו

cenע"למ ל'נג תויטבק  BÓתוקיתמ ינימ 5:5  
 :חמודכו ןיי ינצרחמ תולשובמה

(Süssigkeitenהספב ןירבוע ולאו 'פ 'וריד "יחספ  
 b^ רעבל ךירצ תויתרוב תויטבוק ינת "?C גיפ
 nb ירוריפ םהב ןירופמש םיבשע cb שרפמה
 תויטבוק ד"ע א"מד ב"פ ז"ע 'וריב ה"נכו ה"יחא]*

 — [וכו םהלש םימהו תוילקו

 niedrige Lager ^ י"למ ןּוטיבוקַא =) ןיטבק
(stàtte, 80028, accubitum, 

 [אתקספבו ל"צ] (תשרפבו) D") וצ שירב ר"קיוב
 ךלמל (.א'פ רצ cm 'תקיספ) ימחל ינברק תא וצד
 זעלב (*אמוק אטק "יפ ולש ןיטבוק לע בסימ היהש
 םילתכ ומכ רצ לכמ ('תוכומס ול שיש אסכ אוהו
 .(ןוטיבוקא y ב"א) — ns דצמ אלא mno וניאו
 יתבר 'תקיספבו ןוטיבוקא ר"קיוב ג"ונבו ה"יחא*]
 exp ןיטיבוקה  כ"רד 'תקיספבו םיטבוקה ז"טפ
 .ל"נה am י'למ sm ש"מו ןוטיבוקא yy 'קליה
 by catacomba וניבר ןמזב ורמא הליאשהב ילואו
 אסכה הזב בשויה יכ רצ לכמ תוכומס ול שיש אסכ
 — pw] רובק היה ולאכ רצ לכמ הסוכמו wb היה

eoo 0 

 -( ןיטבק - בק
 ב"ב ןיגול 'ד ליכמ (קקח b^ בבק ןמ) הדמ לע בק
 ןמת ע"ייע בק יצחו בק ה"פס ב"ב 'תפסות :ט"פ
 ,תורגורג בקו . . תינטק בק יצח : ד"ס 'ובותכ ,'א
 ,ז"כ 'דהנס אבק ימראו ס"לבו ףתכל בק +: 'פ מ'ב
 'ומבי .אריקר אבק א"ער ט"כ םשו ,'א לשח ע"ייע
 ipi :ט"ע Tp NEW" אבקו אבר אבק .ז"י
 אעראמ אבק .ג"יק 'יחספ ,הכר אכקב . . אטוז
 יישוריק ןיבק .'צ ב"ב ae מ"ב םיִיּבק ץובקהו 'וכו
 שיו .ד"ע ח"נד Yep non ^v אייק :ט"מ
 "TU .יִאְּבְק יפאכ . . יושע אוה םלועה ר"תסא
 קוקח yr תכיתחל לאשוהו .תכק ע"ייע םיתובק
 Ap : ב"ק 'ומביו לייעל y" רגחה bis חב םושל

 —  [ליעל יייע pap ילעב .האלהו

 durchlóchern) רוחה תביקנ מ"למ 'יפ zpi ₪ בק
 םדא בוקי wb 6 ט'כ תבש) ןיקילדמ המב 'פב

 'פבו (ב"ער 'ו) ןירדהנסד 253 .הציב לש תרפופש
 DNUS 'מגב Dn תנידמל הלעב הכלהש השאה

p'yד"יב  neanבוקי (-ב'צ  nw punמולכ ,רהה ' 
 י"פעא ונבקי וחרכ לע רהה תא בוקנל ןיד שי םא
 'מולכ ןידה תא ןיידה voe א'פ n לודג רברש
 ב'א) -- ןיידה אוה רההו הרשפ אלב ןידה קוספי
 ייפ יפלו בקנ ע"ייע ה"יחא]* (בקנ רקיעה
 וחיכ יל יישאוב) ךרכש napi jb ורזגל שי ינש

wyלבגהו שרפ ] — 

n3jמ'למ)  cwע"לב ןכו להאלו בכשמ רדחל  
 גונעת לש להאל לאשוהו Alkove ונממו 4

 'וחנמ) תוישרפ 'ב 'מגב הבר ץמוקה 'פב
Cw?הבוקכ הנשעי אל . ^bהלעמלמ הרצק  

 ןינוב ןיא 'גב ז"עב ק"פב .להאכ הטמלמ הבחוו
 הבוקב בשיל (wow) ותב לעו G'ye זיי זיע)

bmw ^bה"כ ירמב) 'יתכדכ תונוז וב ןיבישומש , 
 ה"יחא|* | ,הכקה לא לארשי שיא רחא אביו )0
 ורמא א"צפ ר"בב כ"ג הזמו .תונוז לש הבוקב 223
 הבוקב אמש הארמ "nb ראות הפי ףסוי וניחא
 'ליאשהבו -- איבק ע"ייע m אמוחנת יוכו אוה
 םימשג הנממש עיקרב שי הבוק pes :'ח 'ינעת
 יקנוא .'גרתב ר"אלבו .ז"'חא אבה ע"ייעו .םיאצוי

  m[אתבוקל ל"נה 'דמב 'ב —

% 

Wasserbe- םימ תציכק ס"למ אָתְּבּוק =( nap 
 =  (hilinissהיפ יילהת) םימ אלמ םיהלא גלפ *)

 .אהלאד אתבוק 'גרת  qi» nens'גרת
 הלעת  0e mo avoיישארבל 'א י"רת .אתבוק י"כב

m" (f  .למחוק wn p (!תוכימס ריפרב )3  .אבמוקאטאק ע"פדבו י"כב . 

S* 



 (5n" המהבב imo 'מגב השנה דיג 'פב (םינפב
 התאש התא סוטסויבוק וא התא בנג יכו 6א'צ
 (C םינהכ 'טנב 'ורוכב שירב .רחשה ןמ ארייתמ
 שירב .סוטסויבוק וא היה בנג םכבר השמ ^«
 רכומה 'פד ג"רבו <" ףסכב ךומסד 'מגב ןישודק
 כנג אצמנו nb דנע דכומה 6273 vm תוריפ
 פוטסויבוק ןוממ כנונ בנג 'יפ ועיגה סוטסויבוק וא
 יקליב אבו בקע mm שירב ונדמליב .תושפנ בגוג
 אוה וישכע אוה סוטסויבוק הז לבא "מתת יר בקע

qoumב'א) — וילכ תא דבאמו 6ק ח ש מו  ^p 
 יכ ללוז ונניא ה"יחא]* ,(אבוסו ללוז י"לב

psתופסותב ח"ר יפכו איבוקב קחשמ 'יפ ל"נה י"למ  
xaל"נה  muרחא ררגנ וניברו סוטסויבוק  ^B 

 לבא י"שריפכו תושפנ בנוג 'יפש 23'3 ה"מגר
 ב"ב 'וריב ה"נכו n3 "83 כ"ג חכומ ל"נה ונדמלימ
 הפס ^71( v אסיטסויבוק ןכו .ד"ע ו"טד ז"פס
 ייטיגל ש"ארה 'יג 'ייעו אסיטסויבוקב אמליר : ט"לד

 — [אטסויבקב an^ םשו : ח"ל

bspמ"למ)  pupרחאמ ול ןתנש רבד תחיקל  
das לּוביק ; empfangen, entgegennehmen 

; die Uebernahme einer Arbeit nbisp ; Aufnehmen 

  (Traditionslehrer. &352pלוביק תיב הב שי םא
 6' אבה .לגע 'עב p^ רבכ (.ר'פ תכש) האמט םינומר |
 .לייכב הב דודמל היושעה s^ ,םולכמ הרוהט הדמב =

 ךותב תלובק ילבקמ 62^ ק"מ) ךפהש ימ 'פד ג'רב
 לארשימ הרש ולבקש םיוג, ^5 vDN. םוחתה

pensםוחתה ךותב וצריש ןמז לכ הנקתל ןיבוצק  
 'פד ג"רב .(''רתומ םוחתל ץוח רופא ט"יו תבשב
 יישודיקב ק"פבו (א'ער חינ יובותכ) ורמאש י"פעא
 רסמו לכיק והייניב אכיא (א") ףסכב ךומסר 'מגב
 תעשב לעבה וילע לביקש ןוגכ לביק s^  .ךלהו
 הניא יכה 'יפא אלועל הב שיש ןימומ לכ ןיסורא
 הל וגזמי אמש הריזג היבא תיבב הדוע תלכוא
 התוחאלו היחאל הקשתו הימח תיבמ המורת לש סוכ
 ןימומ תנעמ ןועטל לוכי וניאש ןויכ לאומש ברל
 ןיאו לעבה יחולשל באה הרסמ םא ןכו תלכוא
 לאומש ברל תלכוא התוחא אלו היחא אל המע
 םא 'יפ ךלהו םומ הב אצמי אמש תלכוא הניא
 אלועל 6 לעבה יחולש םע באה יחולש וכלה
 הלכא אל לאומש ברל התוחאו היחא אכילד הלכא

* 

o3p — bep ^p לַמּובק * ונ. 

 tm^ "ev (יטרפ «bt לטּופק ssp .לטּובק +
 הנשמה ןויצב mor לטובק ןב הירכז ו
 D] "pv לטופק ןב הירכז כ"ג םשו :ש"י ףדב

"nowרטופק ,וטובק קיתעה ח'ר ייפבו .תונוש  

ov ymוכרבבו ,לטובק .רטובק : ט"לד א"פס ' 
arbןב  pip 

 ןינבל שירה תפסוהב ₪006 bi" אָרְמְבּוק *
 השוע (לדנס ןמ רלדנס ומכ) ראותה

 איגגז y'3 מ"ד ב"פ ז"ע 'ורי Sehreiner) ץע השעמ

 והיכ תומש) Wis הככ וקיתעה םינקזה 'עו אָיְרָטְבּוקְו
i6ותלוזו יט .ד" )0 "ישארב) הבת )^ ,יט ביי בימ . 

 תפטט :ע'ייע שארה תפנצמ פ"לב 'יפ) אְרטבק
(Kopfbund ְהשא המב 'פ שיר 'שורי  

(Uy re vay)םוקמב ןתונ אוהש רבד ארטבוק  
 פ"ל אוהו הריטבוק i03 ה"יחא]* .תפטוט
 רעשיילפו יוועל m (ה"כ .ד'ח) תפטט 'עב הרומאה
 | המב תוארל ושח אלו הלמה 'יפב םהידי ואצמ אל

 — [ל"נה 'עב יתשריפש

 .ש"מו אתבוק yy איבה *

 'פב CWürfelspiel, Glückspiel ₪066 י"למ) אבק
 pum אלש דבלבו .6ח'מק (ni לאוש ="
 םושמ הנטק mb דגנכ הלורג mo תושעל
 ןילוספה ןה ולא Go) ה'רב ק"פב ,(איבוק
 ךחצנא םא יאנת ןהיניב ןינתמ, 'יפ איבוקב קחשמה
 יכו ךכו ךכ ךל jns ינחצנת םאו ךכו ךכ יל ןתת
 ךכיפל ןינלזגב ואצמנו איה אתכמסא אנוונ יאה
 C ץראה תדובעו תונמוא ןוגכ םלועה aem ןילוספ
 םיחמש השש by3 עבורמ ףוג י"לב b" ב'א) —

vonםגו קחצל יושע שש דע תחא ןמ תודוקנ  
 תרוצב םיושעה םירבדה לכו ןכ רמאנ ומצע קוחצה
 שרושחא ימיב יהיו אקספ ףוסב רתסא שרדמ ,איבוק
 איה ץראהש 'מולכ יאבק יפאכ רמא ןיבא יברו
 יפאכ יכ 5^ םגו ה"יחא]* ,(איבוק תרוצכ
 איבוקב קחשמ ה"נכו .ש"ע 'א בק ןינעמ b^ יאבק
 ז"גד א"פס ה"ר v^ ,ב"פ 'וריע :ז"כ :ר"כ 'רהנסב

iyןשיה אמוחנת "ייעו  "b m3ליחתה םעלב 'כ  
 — וכו איבוקב הבוקב

 -Würfel 6 י"למ סיטסויבּוק =) סטסייבק

^b spielerכ"ג יייעו איבוקב קחשמ  

m (!יוריבו תוינשמב  qoumטימק תבש ימגב םא יכ ייל ילבבד ינשמב לבא םייש ייכבו שי'ארבו  m)  :יוכו הלודג  
3n ולאו ימגב ררוב הז יפב n ףיסוהל שי הירמ ןויצ רחאש 53 :דיכ ידהנסב ma יפב' om à םושמ טימ wap 

 בופי וילעו םלוע לש ובושייב ןיקוסע ןיאש יפל . , תשש בר cb כ"ג איה םש רשא ליגה 'דהנסמ ןויצ אוהו ןילוספה
 ייפב הייכו (5 .האבה גייונב (+ .ייל עיפרשב לבא יקליבו ו"ופדב ןוכנל mes )5 ,יוכו תונמוא ןוגכ וניבר וירחאו ; חזר ייפ

maס"טב 15573 לבא ישמאו ריפרב ןוכנ היכ )8 .קימב  
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 2b»: yenm ולאו דע "וכו יניסמ השמל הכלה
 "יא !y ה"יחא]* .הנימ עמש רמאק אל
 ירסומב ןה ימשג ןבומב qn החיקלמ םינינע הברהב
 םש .ןמאנ תויהל וילע לבקמה ב"מ ב"פ יאמד מ'ר

iתויהל וילע לבקמה  onל .'ורוכב ': yy 
iT vy nםירבח 'ג ינפב וילע לביקש לכ  

 ינב םהילע ולבקש תוצמ 'ז וילע לביקש לכ ^«
(m55 וילע לבקש  musי'וכו הרותב תורומאה  
"vםימש תוכלמ וילע לבקמ .ד'ד ב'פר 'וכרב  

 'וכרב ,תירב ילבקמ ב"פר 'רקיו ארפס ,לוע ע"ייעו
 ,רבס ע'ייע ו"טמ א"פ תובא ,תוירבה לע לבוקמ ,ז"י

 ו"מ ב'פ האיפ ,יניסמ הרות לבק א'מ א"פ םש |
 ,ד"ל 'וכרב .'וכו ןמ ולכקש , . 'רמ ("ינא לבוקמ

^mו"נ 'ובותכ א"י 'ודיק : ו"צ 'וחנמ :ו"ט : 
 לעפ תנ .הברה דועו .ז"יק :םשו .ג'ק מ"ב
 ארפס ,ילכב לבקתנ .ה"ל :ד"ל "חבז לע פ תה

sepלבקתנש 'ד 'שרפ 'ד קרפ  , "mח"פס םירדנ  
 יתלבקתה :ד'ג תובותכ יתלבקתנ ולאכ .א"מד

y!םש  :Y3האלהו  ^m3ןח יס נ'פ 3 ב"פ  
 האר מ'לב ומכ םינפ רושקב) ליבקה ליעפהבו
 5313 ךינפ ונלבקה אל המ ינפמ .ב'נק nav (םינפ
 םיארנה םינפ םתלכקה bns :'ה run ('* 'וכו
 ןניאו םיאורה bus ליבקהל וכזת ןיאור ןניאו
 עשוהי 'ר וליבקה ד"ע ה"עד א"פר an 'ורי ,ןיארנ
 nb'zp (Uebernahme) , תלובק םשהו .ןיעיקבב
 ק"מ 'תפסות .ד"ד א"פ תבש 'ורי ,ב"י : א"י ק"מ

 תונלבק .ב"פד ג"פ ק"מ 'ורי ,תלוביק ןילבקמ ב"פר
 טרופריא י"כב לבא תולבק 'יא ב'פר ז"ע 'פסותבו
 Nbawp ס'לב אָתּולְּבִק 'גרתבו .תונלבק סרג כ'ג

smטשפומה םשה ומכ  nbspחילש : ב"ס "טיג  
 .האלהו .ג"ס םש yi" הכלוהל חילש הכפה הלבקל
 תעשב ,ב"לד ה"פ 'יחספ rv ,םדה תלבק .3^ 'יחבז

nbspר"דמב  w^bוכו הלבקו הטיחש תוכלה ' 
ce» a3לובק , bspיחבז " a^ט"מ 4" . 

 ב"פס 'ציב 'ורי .ךורעב ליעל p לובק תיב ןינעב
 לובק תיב הז םג 'פ ר"להק .לוביק ילכ ר'ע א"סד

omi nweדועו .םימ לובק  nbsp ropתרופמ  
 mmn : הכפה כ"נ םג ןכ וארקנו Tradition דומילה
 אל וגיבר השמ תרותמ הז רבד .'ז ה"ר הרות ירבד
 ירבדכ הלבק ירבד ̂ ,ונרמל הלבק ירבדמ ונדמל

532p 

 תוינעתב ק"פב ,(' המע mns ךלה םא ןופמס םושמ
 בר הלבקמ תמיא ןושחרמב ^r (ב"י) עיגה 'מנצ

 החנמה תלפתל ןיוכתיש העשמ, b" החנמב רמא |
 | תינעתב אהא רחמ רמוא ותכאלמב קסעתמ 'יפאו

 תלבוקמ יתינעת םויב יתלפת אהתש ןוצר יהי
 תויהל ךירצ 'מולכ החנמה תלפתב 'מא לאומשו
 ^ רמא .(''הלפת עמושב םיובדה ולא ללוכ
 םינואגה וניתובר ees יתיאר ל'ז spy ר"ב םיסנ
 אלא ונינע םירמוא ןיא ורמאש תובושתבו ל'ז
 תינעת לש תירחשבו תיברעב לבא דבלב החנמב

 ןיאש םימי איעשוה 'ר ינתד אה והל אישקו אל
 תוינעת לש ישימחו ינש «qu ףסומ ןברק ןהב
 ^n ללפתמ החנמו תירחש תיברע תודמעמ לשו
 אמלאר הלפת עמושב ערואמה ןיעמ רמואו וכרדכ

Tuxתירחשב תיברעב ונינע רמאיש הנעתמה  
 ןיקילדמ המב 'פב אתיירב אהל אתיאו החנמבו

CT»ד"פב תוכרבב אברעמ ינבד 'מנבו  Cn^) 
 םשב אריעז 'ר BN 'ע «n'0 ב"פב תוינעתבו

 ןיעמ ריכזהל ךירצ vox תינעתְב vm ('הימרי ^
 םילוח אפורל לאוג ןיב הרמוא ןכיהו (*ערואמה

Yתאזה הנועבו תעב ונינע וניבא ונינע 'מוא  
 וניתנחתמ םלעתת לאו ונחנא הלודג הרצב יכ
 ז'ק onm" רומאכ הקוצו mx תעב הנוע התא יכ

(ia anוקעציו  *) םעישויו םאיצוי םהל רצב 'ה לא') 
 םשב לאעמשי ר'ב יאני 'ר mx תעב הנועה י"אב

Cmsהלפת עמושב הרמוא 'מוא יאני 'ר  ^ 
 ומצע לע רזגש דיחי 'יפאו 'מוא בר םשב הנוי
 'מוא ןכיהו ערואמה pro ריכזהל qux תינעת
 יללב )4518 אגוה בר םשב אריעז'"ו
 ןמקלו החנמו תירחשו תיברע 'יפ ומויבו תבש
 ןניסרג n) GUy ver םש Cyn ^?( אקרפ יאהב
 אלא םימעפ ינש ןוהב nna ל"ת המ ןועמש ר"א
 ינתד אה יכ רוסא םויהו רתומ הלילהש דמלמ

mbיהולע יתייד שנא לכ  sp"ר"ב יסוי ר"א ולצב  
puר 'מאדכ איתאו ברעבמ ןריכזהל ךירצ אוהש ' 

 ייאו תבש ילילב הרמוא C su בר םשב אריעז
 *C (גיע "y ק"פב אברעמ ינבד הלגמד 'מגב ימנ
 ארמאתמד אתעמש לכ C12 ריזנו ג"הכ קרפד 2/03
 ןנירמא יארתכו יאמק ("ינלבק אתלת ינמ
 םיאיבנה ןמ ולבקש דע 'וכו ןנירמא אל יעצימ

wy +יפמ קתעוה (? .יובותכד ייגוסב מייטשב ' nינליוו םישב  yiכ"ג  rusיינעת יה  ^bיר יינעת יוריב (5  .דיית  

 ךורע יייכבו יוריב )5 .וקעזי גיו pipi )9 .שיע יג ףיעס ה"פקת D^ ח"א ע"ש y" ןניקספ ןכו (+ .אריעז ל"צו הרועז

 היכ )8 .יוכרב 'וריבו ב"ה י"כב ה"כ (? ,םיינשב זחא וניברו םעישוי גיי קוספב לבא ח"כ קוספבכ םאיצוי קר lm ט"ק

 :אנוח 'וריב (5  .ביהו טייק v53 ןוכנ תותליאשב 2/3 (y לאומשכ אתכלהו םינואגה ייפ איבהש ל"נה opes יייע )1?

 .ולכקוה אל לעפהב סיש ייכב ('3  ,ינלבוקמ :וינ ריזכב (!? ,ונונפל ייל U)  .לחיו
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m (3onp — לבק — bsp n 
^bאלבוק פ"למ אלבק כ"ג הזמו 235 דמועש המ  
^bוניברו ןיקיזמה דגנ הלוגס ונייה ודגנכ דמועה  

 — n bsp] 'עב דחוימ 'עב ואיבה

an- סמחה לע pyn קעצ ^p bsp (סילמ bap 
Cn יז. ,'( p*T ףוסב (klagen, sich beklagen 

 mm 62 יב"כ תומש) ןמ ןישורפ םכילע ונא ןילבוק
 לבקאו ימדק לבקי ירא ןנימגרתמו ילא קעצי יכ
 יל שדקו sx ורבחל רמואה 'פד ג"רב -היתוליבק

Drs (o5 vpר לזא אריז 'רל הלבק לדג בר ' 
 'רהנפ ןכו ה"יחא]*

 אתליבק םשהו .אנמדק לבק ילבבה ןבקוע : א"ל
 ^m "ישארב 'גרת UP Anklage" אנלובק פ"לב

wvבויאל ;ג" 5^ תומשל . rbז"כ ;ח"י , 
 — [ותלוזו 'ט

 'פב Gegenmittel) 'ג לבק ym' אָלְביִק =) לבק
 אלביק jas Corb תוכרכ) לקי אל 'מגב האורה

 אתועינצ אפכה תיבד Cg ל ביק איה יאמ (' ןנירמנ
 אסכה תיבב קתושו עונצ םדא םא b^ אתוקיתשו
 ( ירוסייד אלבק .ןיקיזמהמ ונליציש ותעימק איה
 ותעימק רסוימש ימ רמולכ ימחר יעבמו אתוקיתש
 .ללפתהלו קותשל poen ןתואמ ותליצמה
 כ'ג אבוח ךורעה b by^ אלביק n^ הייחא]*
 wo" .ש"ע ז"לק p^ הלפתו ש"ק תרהט 'לה ז"ואב

"bוניתוברמ ונלבקש גהנמו תרוסמ  ^b "pyהז  
mmnעמ אוהו וניבר ^35 ןוכנהו הלבק סם"שב ' 

 -- ['ג לבק

 ys תונודקפ לכקמ אוהש ימ wibsp = לבק |
 אמוחנתב ^5( ונדמליב להקיו ףוסב ('א לבק

 ) אנלבק אל mm (בישר תאצוהב ןשיה אמוחנתב אלו

 C תונודקפ לכקמ .היהש בוהא b^ הלעב ייחב
 ברע ומכ ראות אוהו הייחא]* .םרמשמו
 ץוכקחו .האלהו .ד'עק :ג'עק ב'ב y" ןלבקו
 .ןינלבקח : א"י ק"מ ,(" דג ע"ייע ו"פר ר'קיוםינלבקה
 "ם + ו"נ ריזנמ 'א לבק 'עב וניבר ייג יפכ יִנְלבְק
 םשהו -- שיא יפמ שיא העומשה םילכקמה םהש
 -Zahlungs תובירע ןינע b nbsp" טשפומה

leistungימ תֶליִק ומכ דועו  .ד"עק + ג"עק 2'2  
 .ב"יק מ"ב רבד הזיא דובעל בוחה ומצעל חקולש

 pni 'רל הלבק אריז

 .הלבק ירבד . . חרות ירבד .ז'לק .b^ ,ומד הרות
 y" הלבק ירבדמ הרות ירבד ןינד ןיא .ג"כ הדנ

 jo ןידמלו :ז"נד א"פ הלח 'ורי :'ב ק"ב י"שר
 הלבקה qm וז לכ יפ רילהק ז"פר ר"ב ,הלבקה

 — ) ]^51 ינקלמ התא

 ק"פב (ונעל לאשוהו פו ךשח b^ ס'למ) לבק
 רמאד )7^ יהגפ) םינקזה תכימס 'מגב 'דהנסב

 םש  רזעלא 'רד תורמימב קלח שירב רזעלא 'ר
 DN ףא אריז ר"א םייקו לבק יוה םלועל (?(ביצ
 ןיחתופ ps bos ma (ג'מ vb ייעגנ) אנינת ימנ
 Ten ומכ לבק 'יפ (wi תא תוארל תונולח וב
 .םייק Wm ונע אהיש 'מולכ אלבק ךשוח 'גרת
 ,לפשו לפא bsp .ב"צ 'דהנסב י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 יישארב| הטלעו 'גרתו (ב"כ )0 (moo הלפא 'גרת ןכו

u^ vnףשנ 'גרתו  (יימרי c^ז"ט ) לעפהו ,ותלוזו 
"yw usns ep wesב לאויל ;ג"י ,'ג  "; 

 לאשוהו -- 'ט 'ח ;'ח /'ה סומע 'גרת ליבקא לע פא
 ה"כפ ר'קיובו ינא יתובסו 'פ ר"להק באכו הרצל
 — אלערמ ע"ייע (יולבק רב) יילביק רב יילביק רב
 : ר"ק 'דהנס י"שרב ז"חא 'עבש אנלבוק שוריפ ןכו

 — [א"לב
 םדא דגנכ רמואש המ 53p ןמ wibap — לבק

(Gegenüusserungםיכלמ '3 'מגב קלחב  

Cvp omo)א 280 ךרד ירבוע לכ םכילע אול '/ 
 jo 6 אנלבקל ןאכמ ןנחוי ר'א הבר רמא 0"
 ךדגנכ רמוא יניא רמול םלועה ןיליגרש 'יפ .הרותה
 אל 'מולכ םכילע אול 'מאקד יל הרוקהש הערה
 ודגנכ wy ^n ב"א) — יתונערופכ םכילע אבי
 DO ותשא חכונל ,הילבקל ךמם (א'כ 5n יישארב)

va('ט .'א קוקבח) םהינפ תמגמ ,היתתיא לבקל (איכ  
 ןמגרותמהמ וקיתעה ה"יחא]* — ,(ןוהיפא לבקמ
 ס"לבו לבק bsp מ"לב ה"כו תואמגודה רתיו ש"ע
 אלבוקל .אלביקל שארב ד"מלבו אלבוק ,לובק

"Bדגנ ,חכנ  npיא ,'ה ;'ג 'ג ; א"ל ,'ב לאינד  
nyיישארב 'גרת  i5 amיורי ב"י ג'ל ;ח"ל ,'ל  
oyהילביקל : א"מד ב'פ  ^vהלרע  xeג"פד , 

 ישארב 'גרת תלבקמ ש"ארב ם"ימב דועו הילבוקל
 פס ים רו up) חיכ 'ירבדל :ז

 ןלבק p" (תיכ xmi שייע) תואכדיד b" = ,ד"מד

 קחודב תצק ו"ופדבו ייכב ה"כ )* .לבוקמ ראותה וגממו המודכו רהוזה תורתסנ עודיכ הלבק יארקנ השרחה יירבעב ('
 לבא ךורעב ומכ ייפ ןושאר ילב י"שרו (*  .אנלבוקל ג"ונב (5  .שארב [רזעלא ל'צ] (רזעילא) ירד תורמימב קלחב רמאו
 ןגירמג אלבק ךורעב v ראשבו יפ ס"ש יייכב הייכו ביה י"ב ךורעב הייכ (* .הזל םדוקה עיייע ןושאר cy ןינעמ b^ א"לב
 אנלביק ר"פדב (5 הלבק ג"ונב )* .ר"פרב ןוכנ ה"כ )5 .הלבק inim ןעכנימ cU ייכב כייג ייא אלבק m ארמג ר"פדבו

 : טיילר sm )1? .סתדקפ עייפדבו טייק "33 ה"כ )?

aera 
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so yap — (yp — לבק | 
 איקו הטמלמ לושלש ול עינמו רעטצמו הסג
 הייחא]* ,אסביק ימרא 'לב ארקנ הלעמלמ
 תאז לכב לבא pn םיקוחדו םיקוחר וניבר ישוריפ
 סיעבמ ןושאר 'יפב ןויכ ילוא יכ ong יתעני
 הלבח ןינע 'יפ —-^Q פ'לל (ינתרעיצ b^ י"שרו)
 ע"ייע איבוקב קחשמ ow לע ןויכ mu ^e ,רעצו
 'ח ןינכבב .5- ע"לל ןויכ תובושתה b^ ,איבוק
 ב'בב ŵ ל"זו .איקהל הרז יל תישע p^ ינתיותג
 איקהל יעמ ינב תא התכפה רמולכ ןתסבק ה"פ
 לעב "יפש nb : ו"כ "ישודיק ס"שה ןוילג "ייעו
 ץוח) 118 ח"ח ץולחהב רושו 159 הרות לש יכרד

^ev nהשק (ךובנ ונניא שיראוצוה 'לב ןתסיוח  
 יפכ לבא !ידרפס 'למ הלמה איצממ ל"מרו ומלהל
 ןשקמהל "ms דואמ ןוכנ yn .שארב 'יפש המ
 ףסוי בר בישה ןכ לע םיקד םיקודקד איבהל חרטש

a0תיפרפ תלמב (לכבד יארומא םהינש) תשש  
 — [קוידה תילכתב קדקדמ התארוהש

 ג"ע ג"כד ג'פ יאמד 'שורי (יטרפ םש) ייסבק "
 ןב עשוהי 'ר .ג"לד vb םיחספ 'שורי

 'תפסות ,ןיסיבוק .ח"סד ר"פ תינעת wm" ,ייסבק
 יאספוק 'פריא י"כב יאסיבק ,יאסובק ND יאמד
 ,ר"פרו ג"פס 'ורוכבלו €9( ד"פ ru 'תפסותב ה"כו
 ייסובק 'פריא י"כבו יאספיק ו"פ תואוקמ 'תפסותב
 .ט"ל תורוכבו ,יאפובק ןירושכמ qb 'תפסותבו

 .(' יאצופק

 Gaukelei) 0007766 "למ 5"( תסוביק *
 ןב היננח : ל"ד s"b ןירדהנס 'שורי

 היהו תסוביק ול היהש אלא היה תמא איבנ רוזע
 דרויו ןוילעה קושב אבנתמ הימריש המ עמוש
 תבינג pay י"לב b" 'וכו ןותחתה קושב אכנתמו
 by דמועש םראכ המודכו תונציל השעמ y תעד

 ,הימרי ירבד ךפוה רוזע ןב היננח ןכ ושאר

p3pהעיקתו הדועת ןינע עַבְק, ינורמוש 'למ)  
(festsetzen, bestimmenרחשה תלפת 'פב  

 'רמג .עבק הל ןיא ברעה תלפת (הנשמב .ו"כ תוכרב)

 רמאד ןאמכ yip הניא עבק הל ps יאמ C12 םש)
 בר b^ עשוהי 'רכ הכלהש תושר תיברע תלפת
 לבא ללפתהל גהנ wow ^b ל'ז ח'רו ןואג יאה
 (*הלטבל רופאו הבוח וילע תשענ ללפתהל גהנ םא
 - םינונחת ותלפת ןיא עבק ותלפת השועה רמוא א"ר

(oי"כב ינתתיג א"פדבו ינתיתיג ר"פרבו בייה י"כב דוקנ ה"כ )* .תואפכו ע"פדבו ב"ה י"כב ה"כ  

 תנירמ ןמד השמ רמ רב בקעי . . "m" אתאליאש )149 דצ יבכרה יה יצוהב) םינואגה תבושתבו )5 .ופייתתנ ס"טב ט"ק

<< 

 מ"ב 'תפסות ,ןילת לב םושמ וילע רבוע תונלבק
 ג"פ ק"מ v^ ,ותונלבק יפל ול ןינתונ ןלבק ז"פר

 -- [נ'שו 'א לבק ע'ייע .ב"פד

bה"ע 'מוי ס"ט ילביק : ry(גיכר .דיח) ילככ  

 .נ"שו
 פש) ראילככ ע"יע posi ל'צ ם'ט םיילבוק *

Au Gr 
nNimp — nN23pיפכ ל"נ  ^pפ'למ דומע  

 העבג 'יפ «c2 פ"למ וא םינפב 'ייע הנשיה
 (איעס Yy 32( הניפסה תא רכומה 'פד ג"רב 1
 דומע 'יפ .אזוחמד ארושד האנבוקא אטיקנ הוהד
 לש 6 תואפיכו ('תואבוקא א"פ .יסרפ 'לב
 "יפוקא טיהר אק יכ ב'א) -- יל"ורימ ןמשו המוח
 ינש [ם"בשריפו ל"צ] (י"שריפו) תואחסונב בותכ

Germאיפוקא ה"מגר 'יפ ןכו הייחא]*  
 וניבר זעול en^ הז יפכו המוחה יניש לע ארושד
 האנבוקא 'יגו ש"מו 25 ,א"חב האנבוקא ע"ייע

 pU" המו 6ב"יק רצ ב'ב פיד) 'ה ם"ש י"כב כ"ג "א

 פ"לל ןויכש 3'5 דומע פ"לב (ח"'ר פ"ע ילוא) וניבר
 יטסוי 'ייע \גמטפ ןכו דומע ckemba רנעצו הנשיה
 אוה אוה ינש b^ ןינעבו 297 ןאקיסקעלדנעצ

  ^b cד"נר א"חב ע"ייע דועו העבגו רהה ןש —
 [אָנּובק ס"לבו —

 דואמ דע קדקדמ ש-% $— פ'למ «b ןתסבק
 -Vorsichtiger, Skru קוידה תילכתב ריהזו

puloserיודיקב ק"פב (םירחא םישוריפ "ייע םינפבו  
 בר ל"א Gv» rp תוירחא םהל ןיאש םיסכנ 'מגב
 תותימ 'ד 'פב .ןניעומשאל אנת לפכא ןתסבק ףסוי

 בר הינימ אעב (ה'ג («m רוכזה לע אבה 'מגב
 והמ ומצעב הרעמה תשש ברמ ימא רב יובדחא
 וניתעד na 'יפ ל"ז ח"ר .סיעכמ p^ .ןתסבק ל"א
 אצמנ 6ב"צ ב"ב א" ןישודיק (oim תובותכ ומאדכ

 םדא ינב העטמ י"לב אוהו סוטסויבוק וא 233
 תבושתב א"פ .ומצעב בגנ ןוגכ תומרמ ירבדב '

 שגדב אלו הפרב Camo לאעמשי 'לב ןתסבק
 רמוא אוהו ףנוטמ רבד וריבח תא הארמש םדאכ
 איקהל ינתעגהש דע יעמב ןילכואה לכ תכפה
 םיקוחר םירבד רבדמו רמואש ימל םירמוא הז לשמו
 ומצע תא הרעהל םדא לכוי ךאיה רמולכ םיקוחדו
 הליכא לכואו לכאמב הברמה םראה הז ןושל רקיעו

(tתואנבוקא ט"ק י"כב . 

 .א"בשרה ייחבו שייארבו ף"ירב כ'ג יייעו )5 .םבאק



 תוכאבו ליעל y" : ט'כ :ח"כ תוכרב עבק םשח
Y" 73שורי ,עבק ךתרות השע ו"טמ א"פ םשו ' 

 עבק תניש . . yip תליכא xy ר"ד ב'פ תוכרב
 Ny2p D'b3 אעביק אעיבק דועו Uy יארע וכפה
 DU ,יחריד אעיבק ב'עס .א'נ םיחספ :'ד הציב
 אעבקב .'ז ,'ו םיחכז .רדה אמק היעביקל :א'ק
 ^D תותירכ ^a ףק ע"ייע אתועיבקב : 'ג אמויב
 איוה יא ב"עס ה"ל תוכרב ,ארוסיאל אתועיבק
 .אזירפא ע"יע אתעבק .,'ו ב"ב .'וכו אתועיבק
 -- [אידעומו אינש ישיר תועיבק ג"כ ,'ד יא י"הד י"רת

 והואר 'פד ג"רב berauben) כקע ומכ מ"למ) עבק
 ינלזג ,b" ,אינלפ ןעבק ("CY» n ןיד תיב

 ."םיהלא םדא עבקיה n) ייג יכאלמ) ביתכדכ ינולפ
nnns].מוחנת כ"ג 'ייעו ,ומוקמב ח"ר'יפמ קתעוה ' 

 ןושל יול ר"א םיהלא םדא עבקיה n 'יס 'מורת ןשיה
 תאה ול רמאי ורבח םע חישהל אב יברע אוה יברע

omוכו וניעבוק תאה ' b^ע"לל ןויכ יול 'רש  
c?ט"מ ד"פ םידיב ה"נכו -- תומימקעב ךלה 'יפ , 

 — [רשמו לט רירוהלמ םימשה תא התא עבוק
 עבוכ ומכ עַבּוק מ"לב אעבוק ס'לב) אָעְבוק *

 האלהו 7" ,ח"כ תומש 'גרת 6
 יןיעבוק ח"י .ד"מ לאקזחי 'גרת ,אטטינויבס יפדב

 ,ג'ע Yos Yb 'יעיבש 'ורי npo een) אָיִעְבוק *
 םירמעה םהו an) עבוק ןמ «b אָתעְבוק *

 יה"לד Tp "pups 'ור' עבזק תרוצב
nvדהנס ' XBזיסק ,איח וטסא ע"יע : א"כד , 
RUאעבוק ס"למ אוהש  nyתורמסמב תשרחמה . 

 ,אתובק 'ע כ'ג 'ייעו
 -sammeln, zu הפיסאו הטיקל ןינע מ"למ) ץכק

(sammenbringenעשוהי) רוגיו רדעו לאצבק  

e2 veהרותל םירדע ץבקמה לכ  wwתציחמב  
 ןכ בותכ היה הארנה יפל (n^n ,לא
 .'ג שרק 'עו ףיז ע"ייע .'ז "טיגב (wi ירפסב
 nouas ,םש לעפתנ ,ןיצבקנ p uno לעפנו

s"תוילג וצבקתנ . wmץוביק : םש טשפומה  
 'תחיתפ ר"כיא ,היתשהו 'פ ר"תסאב ה"כו תוילג
 ema ץוביק Cnmoi היעשי) הפשא :איג אשמ ה'ד
 — 6 החמשב הכותל mui ץוביקב sn  תובותכ

 — [,ב'יק mb" הפירשו הציבק
yup *ע"ייעו ר"פס 'ורוכב 'תפסות  ep 

v»p .ןִבְה * -  
 וילע המוד ותלפתש לכ Gris םש) i (:ה"כ םש)

 ןושלב הרמוא וניאש לכ ירמא pis יואשמכ
 (.חימ םיחבז) ןמוקמ והזיא 'פד ג"רב Ü) םינונחת

Yos mmu»הטיהש םד 'פד  C2»ימ ע"רו  
 יפליד אוה יכהל בלח תאטחמ תוצמ תוצמ ןניפלי
 תאמוט יקופאל העיבקב ןאכ ףא העיבקב ןלהל המ
 עינת אל םא ןהב רמאנ וישדקו שדקמ
 שפנ םאו בלח תאטח 'יפ nn דרויו הלועד C3 די
 אלש העיבקב אוהו ץראה םעמ הגגשב אמחת תהא
 הבשכ בייח אלא ודי עיגת אל םאו הב רמאנ
 ןהב רמאנ וישדקו שדקמ תאמוט לבא הריעשו
 'עב יישירפדכ דרויו הלועב qm ודי עיגת אל םאו
 תישירפדכ תותירכ ו"ל לע ןיאיבמ בלח תאטחו .לע
 עובקה ריחיה ליבשו Um) האיפב 'ב 'פב .בלח 'עב
 ג"סב .םלועל העובקש ץיקב ותוא ןיכרודש 'יפ
 ,לתוכב םיצב nyspen Cro תבש) השא המב 'פד
 ןיחקול הפילקה ןמ ןיחורפאה ואציש רחאל 'יפ
 לתוכב ןתוא ןיצעונו ןתוא ןיבקונו םיצב יפילק
 העקתיו 'גרת ב"א) — (' םיחורפאה ומייקתיש ידכ
 ה"חא]* | (יהועמב העבקו «GU ,'ג ייטפוש) ונמבב
 הנושאר ןויצה אבוהש ןמגרותמהמ ב'ר וקיתעה
 יוועלל ר"תמע y" דועו תורחא תואמגוד כ'ג םשו
 yip לכ ay םיחבז vo תובותכ ל"זרדב ה"נכו
 pup mb :ז"ל 'ורוכב ,ימד הצחמ לע הצחמכ

pwתורוכב 'תפסות : ח"ל  Ubורי ,ןיעובק םימ ' 
 תוכרב .העובק ןבא ר'ע ה"נד ה"פר ינש רשעמ
 :היל םש 'וכו ותליפתל םוקמ עבוקה לכ :" :'ו
 b" תבש ,ש"ע 'וכו והייתדועס ישניא יעבק אל
 תורודל יגועבק ,'ז הליגמ ,הרותל םיתע תעבק
 'וכו «me הכלה עובקל ושקב :םשו .'כ הציב

nuא'סד ב"פ הציב 'שוריב  Ay3 ג"פ תובא 'D 
 : ג'מ תוכרב ליעפ ינוניב . רכש ול עבוק ה"בקה
 אעיבק אה : ב"לד ה"פ םיחספ v^ ,אנדיע היל עיבק
 עיבק הינמז 'ג 3^ תומשל 'א י"רת .ארמסמכ ךבג
 ינוניב .'ובו יבל חול לע עיבק 'ט ,'ד ש"הש 'גרת
 ןילגרמ mi ןיעבקמ v5 .,'ח רתסא יגרת לועפ
 ר"דמב .ןיעבוקמ + עבוקמ 'ב 'א ינש usn" :םשו
 ^m 'דמבל 'א י"רת לי ע פ תא .תַעַּבּוקמ ב"יפ
 non לעפנ .עבקיא ^n תותירכ :תעיבקתאו 'א
 ה'פר 'מוי 'ורי ,הבוח רבדה עכקי gov א"ימ ד"פ
 ,הטיחשב אלא ןיעבקנ רובצ תונברק ןיא :ב"מד

 אבוהש חייר ייפכ אלו סישה ישוריפ ינשכ רקיעהש ותקתעהמ דומלל שי ז"כב רבד ךורעה ןאכ שריח אלש גיעאו ('
"rwnדומל לעב ש"מ  myי"שרב לבא תעקבמה גיונב (* | .ר"פדו ב"ה י"כב ה"כ (5 3 ריו רצ תוכרב  nwבי'ג  "A 

 .ץובק % הדוקנה ארקנ םיתפשה תצימק ow לו (* yn "52 ייפו תעבקמה
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 ןכו ,'ה עקפ ע"ייע תימראב אתרובק b^ תעקפהו
 — [הוטמ לש תעקפ b" %ס0000 'צמאה י"לב

 םיצנה תועקפ b^ םדוקה 'עמ ארוניק = רבק
23'D3 (Blütenstand, Blütenknáuelפד ' 

nensארוביק ןנילת ןאמכ | (.ח'ע ייל השקמה  
 השא המב 'פר ג"סבו .אנת יאה יכ אלקידב
 € [אלקידב] 6אפ ב כ ןני ל ת ן א מ כ ro) תבש
 (wb ןועמש 'ר 'מגב הז השלשב תונוממ יניד 'פב
 6וינק תבשד ג"סב .הילספו ארוביק בננ Cn 6ו"כ
 ןהש הרמת ינסנס b" .הינישב ארוביק קספ קילס
 ^n 'יפ ןכו הייחא]* men לש תודבכמ
 אסבכ +(תוכמל «^m וגיבר b^ ןכו .םש 'דהנסב
 ףד יגנא ייכ ץבוקב) ,ח'ע bs mui) ^b" ןכו ע"ייע
 D^ יניהאד ארוביק א"ער 'ה ב"בבו wy "לש

  nean['וכו םירמת 'ד וא 'ג לש לוכשא —

 px ןיטחה תלופפ xopápoy י"למ רביק =) רבק
 (.ב"יק) תובותכד .ג"סב Kleien, Hülsen) הבש

 ןירישכמב ב'פב .('אירוביק האס ןיבופ האס
or»תפ ילכוא בור רחא ןיכלוה  ^p xpםחל  

 ןחלש לע הלוע ne v53 'יפ ב'א) — יקנ וניאש
 ןוכנהו 60908 ר"לל ןויכ ה"יחא]* (םיינע
 תפ וכפה רביק !nb .ןסרומ אוהו ל"גה י"למ אוהש
 תוכרב 'ורי הייקנ nb וכפהו םש ןירישכמ הסיע
 ,רביקו יקנ ד"ע ט"נד T'es nbn amv :י"ד ו"פ
 הימרי) םיפאה ץוחמ שרדנ ינארת לא 'פ ר"שהש
 איהש איטלפל ץוח תרכמנש רביק תפ וז 05 יא'ל
 'ורי (רבק) רביק האס .םירועש לש םיבוסמ הרוחש
 : 127 ט"פו :ז"יד א'פ 'טוס v" ,כ"ד ib האיפ
 ר"ב בלחבש עורל לאשוהו ל"נה תובותכ ץובקהו

n'ebדחא יגוניבהו בלחבש 'פמ דחא הלועמה  
 — [םירשעמ nw" רביקהו םיעבראהמ

"2p *ז"חא אבה ע"ייע , 

 ר'ב Chaboras) ילוא רהנ םש) לאיִרְבִק ,אירבק *
 הימחנ 'ר התוש ץראה nmn דציכ ג'יפ

 'וכו רבקו הברמד אירבק ןידהד היבות ןימכ רמא
 'ינו ךוראה ושוריפ ש"ע לאירבק סרג י"שרל סחוימהו
 ^31 םשו םילחנה לכ 'פ ר"להקב כ'ג 'יא לאירבק
 יוות 'עב ךורעה 'יגכ ('היבות ל"צש ל"נו הבית
 תלדוגו תכלוהש םימה תלידנ p cU^ ע"למ אוהו

 'פב .Muttermund) השאה bm הליאשהב) 22
 תחיתפ (ט'כק (n3 ןידליימו 'מגב ןינפמ | =
 ג"רב .רבשמה לע בשתש העשמ ייבא רמא רבקה
 רבקה תחיתפל רשפאב (GNO m7 תלפמה 'פד

 ,םחרה ma ^p ,יגלפימ wp םד אלב

(Grab תמה m3 המש nono הריפח ^b (מ"למ *3p 
 ןשיה 'פד ג"רבו "מו ב"מ) הרפב 'ג 'פב (5)

cRםוהתה רבק ינפמ לולח ןהיתחתו  ^bרבק  
 וז יא אינתדכ רקע לכ וב ריכמ םדא ןיאש םוהתה
 .ג"פ ריזג) ם ד א הב ריכה אלש םוהתה תאמוט איה
 םוהתב עקושמ וליאכ הז רבד רמולכ Geb) ייחספ
 0"מ) ינש רשעמב ק"פב .וילע דומעל qm ןיאו
 תשרוקמה המהבה רועש יפל p" הרוע y" רבקת
 הנטשפי אלש הרועב רבקתו האנהב הרופא nno םא
 הייחא]* | .הליעמ ידיל אביו רועה חקיו םדא
 yy" ש"ע s'y ז"נד ט"פ ריזג 'וריב םוהתה רבק ה'נכו

"vפ"ס תולהא 'תפסות ד"ע ג"לד ב"פ 'ועובש  
 'רדהנס .ב"ק מ"ב : ד"ס vn map ץובקהו ז'ט

vbתורבק תיב ע"ייע  omםירבק ז"לב דועו ,(ב'פ  
 ר"אלבו iy ב"מד ה"פ 'מוי 'ורי :ה"כ : ב"כ "ינעת

SNOב'ב : ו" 'גיגח :ג'כ "ינעת  .maץובקהו  
 'ינעת 'ורי .ח"כ ק"מ הֶרּובק מ"לכ םשהו :ז"ק מ'ב

 ןֶרּובק ץובקהו 'כ .'ט ,ג"כ 'ישארב 'גרת ,ט"סד ד"פ
 ראותהו .ו"כ .ב"ל לאקזחיל ;ב"ל ,ט"כ avs 'גרת

nwyizp nNo2P.(אָרּובק ס"לב)  Todtengrüber 
 ורבק im 'ינעת יִאְרּּבְק והנה :ו"כ 'דהנס ץובקב

sspתא רבוק ימ א"עס ב"; םש לעפהו  SD 
 רובקה לכ .א"יק תובותכ :םיתמ רבק ,ד"י הטופ
 רבוק :ד"כ mn ,חבזמה תחת wp ולאכ י'אב

masתבש ריבק ליעפ ינוניב .יתייה  Map 
 Am ךלוהו cipe היה ,ג"ק ןירדהנס לעיפ
 דועו am יקירצ רובקיאדמ sve "mo לעפ תא
 ארק לארשי הב רבק 475 ry ארק תנמטה ןינעב

 — [ארקיעמ

 Knüuel) תועוקפ b^ אָרְבק ם"למ ארּוּביק =) רבק
 ותייא .לזא yl יייע «CDU ילזאד ירוביק

 T2 'פב po" 'עב y Cr" ו'ע) map" ירת היל
 C דבתיא G'yo היצ :ילוח) םדא חלוש 'מגב השנה
 לש תעקפ b^ ב"א) — ,אתלכתד אווביק היל
 ד'פ b" ^55 ג'הר b" ןכו ה"יחא]* ,(הוטמ

own )'סייטב וייופדבו אסביכ ב"ה י"כב ןכו שיק י"כבו ר"פדב ןוכנ ה"כ (5 | ,רתייא דילו ויו ט"ק י"כב (?  .דחא םשו  

 ס"טב ע"פדבו יייכב ןוכנ n/3 (5 .אפבכ ה"מגר י"כבו אסוביכ ןילוחב הייכו (+ .סבכ עיייעו תבשמ ןויצה ^5 א"פרבו אפכב

amהייכות ייגה ר"בבו ( .ארוביק ריחיה ע"פדבו פיישב היכו שיק י"כב ה"כ )* . 

: VII. B, 



  wi,ד"כ ילשמב םינקז «^ 35 .0866/0066

  6%םש תולבחת ןכו פלש  iwה"נכו ,(יה
 ה"ונמבו י'עו ת"הא 'ינכ .ח"כ תוכרבב  "xwהניפסל

 אמוחנת ."ל ונינפל הטינרבק התאש  mbחלש
 ךותל ךלשומ היהש ז"יפ ר'דמנו  eenול טישוה

 ר'תסאב .'וכו לבחה תא טינרבקה  'bארת לא
 שרד  Damיגיכ ילשמ) « CUביתיד אטינרבק ןידהכ

 'קליבו אטינרווק 'יגה ב"יפ ר"קיוב 'וכו אנרות שירב
 [אטינרבק ל"צו אטינברק 'יגה ס'קתת 'ר ילשמ —

 ,xifoógiov אקס צמא י"למ 5 טנרבק

 Platz תורכקה תיב ונייהו תובצמה םוקמ
(der Grabdenkmiler *) ונל ימ 'מגב הטוסב ק"פב 

 לש gps) רמא ןתנ 'ר )79 ףסוימ לודנ
 םיכלמ לש תורבקה תיבב b^  רובק היה םיכלמ
 והזיא השמ עדוי היה אלו הברה תונורא םש ויהו
 י"שר 'יפ ןכו ה"יחא]* ,ומצעמ עזערזנש דע
 אוה י"לו םיכלמ לש תורבקב םיכלמ לש טינרבקב
 2/3 טינרבקב ז"כר 'ר חלשב pora ייגה ה"כו כ"ע

nכ"או תורבקה  nbא"ח ר"מב ז"מיר היגהש , 
mטנירבל ל"צש  Labyrinthלכ שבשל השק  

vonכ"פ ר'משבו .ל"נה 'צמאה י"ל .אוהש ל'נו  
 דועו הרובק sepultura אוה ילואו ןירוטלפ "גה

 — [ןילוספק ע"ייע

nyispרבק שרשמ 55  "pע'ייע רבצ ס'לב  
 י"למ וא רשב תצובק ונייה b^ 'דו 'ג רבק
xo)fjxp:1אמ8ג01, 1216106186  (Fleisch,פד ג'סב ' 

 ןיליפת אצומה 'פד ium ('ל (ome הבר ץמוקה
 יו םיבד הכדי לע ('השנמ יבד אנת Cn ןיבוריע)

enהבוג אוהו ובל דגנכ עורזח לע 'יפ תרוביק וז  
 'וריעו תוחנמב 'ופפותהו ה"יחא]* .רי לש
 'וחנמב כ'ג 'ייעו עורובש רשב תצובק אוה ושריפ
 'וריעב ח"רו בלה דננכ המיש אהתש ןניעבד : ז"ל

^bתעצב איהו יחשה תיב דגנכש עורזה תרוביק  
 זעול י"שרבו .כ'ע ףכ וא [ 348[ רהט איו ערדא

 = ג niaqa לימרל ל"מ y" ןץ"וררב
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 ינש קיזחמ ילכ snap ס"למ m"nisp =) תבק
 ןכו 6 י"פ םילכ ולאב Doppelkab) בק

 (''בקל ןימודש םינקנק, p^ סיירומ לש ("םייתובק
^p iw)ה"יחא]* .(תיבח ומכ ילכ י"לב  

 (םייתובק — תבק — לֶאיִרְבִַק , אירבק * בס

wmרהנ +(ךורעה 'ינכ) אירבק  Chaborasלש רבכ)  
 רבצ ונייה רבקו הברמד הימחנ 'ר ושריפש (ארקמ
 אדעפלובא לש תודע יפל תמאבווימימ רבוצש ס"לב
 עבונ רהנה m )215 ,יב mmn טרעננאמ לצא אבוה)

 היה םשו ny) שיר) Rhesaina ומש םוקמה בורקב
 איבות והנכ , . בטיה הימחנ 'ר ןכלו םישאר האמל
 והנכ Chaboras םגו ,רבקו הברמד םימה תצובק

 לאירבק 'יגב לא תלמו וימימ תרובצ םש לע אירבק
 ,ופקת לע הרומ

 /3 רבק ע"ייע הארובק ;

2pםש אירְבְק  "y myאירבק תב 'עב ש"מ  
 ,6 ביייר יב"ח)

. 

 ,ע'ייע ןינורק ל"צ ג'פר 'ירדנ 'ורי ןירבק *

"3p *ח"יפ תולהא אתפסות (םוקמ םש) לודָּג  
 רוגי דעו לודג רבקמ ןולקשא ימוחת
 .'וכו וידוגי 'פריא י"כב

 D3'3 םיוג ירבק ןמיסו ירש (גד םש) ('אנונרבק
17 DU "p GE'5 my) ןירימעמ ןיא 'פד 

 .(תופסותה יייע רופא אנונ cp ג"'ונב ב'א)

 ירש n 'יג ואיבה תופסותש ב"ר ןויכו ה"יחא]*
D")ס"ש י"כבו וירחא ררגנ וניבר  ^bלבא ריפא  

 רוסא D'w35 ^w 'קילייגנא "5 ץבוקב ^m 'יפב
 -- [אנונשדק 'עב ש"מ כ'ג יייעו

 י"למ אטינרבוק ס"לב אָטיִנרבק ,טינרבק — טנרבק
 Steuermann, gubernator) ר"לב 606

 םויב 6:א"'צ ב"'ב) הניפסה תא רכומה 'פד ג'םב
 יוא םלועה תומוא לכ ול ודפס וניבא םהרבא רטפנש
 דבאש הניפסל הל cw וגיהנמ דבאש םלועל ול
 (איכפ) ירוא 'ה דודל 'פ תומ ירחא ר"קיוב ,הטינרבק
 יב Cryp רצ כירד 'תקיס) תומ ירחאד אקספבו

 איוק snb אחא יבר ו ידיכ ילשמ) תולובחתב
 לבוחה בר וילא ארקיו אמיתד המ ךיה ןימינרבקב
 םדא השעי םלועל nme » רמאד C יא 039
 זעל 'יפ תוצמ תושעל ךאיה טנרבק ומצע תא
 גהונ י"לב p^ ב"א) — (*י"רוטנרבוג אוה שממ
 וקיתעה ןכו .nens .(לבוחה בר הניפסה
 שרדנ שרדמבו )0/2 .ז"כ .יח זיכ לאקזחי) לבוח יינקזה 'ע

 כ'ג קתעוה ןכש שודיחו לבוחה בר ןינעמ תולבחת

 וניבר ps qm ^ ייאו ארקה ייל יחסונב )* .תובית יתשב סישבכ עיפדבו אנונשדק יעב ןכו nns הביתב י"כב ('
 ,וטנרבקב עיפדבו מיק י"כב ה"כ (* .244 םואיזריימ y" (* .ל"נה יורו von הלצאנ וז םלוא gubernatores (? ,ךומסב

dי"כב ה"כ  i»ס"שבו  mU»ייכב  £pטיטב ע"פרבו ב"ה י"כב ןוכנ ה'כ (1  .אישנמ יר ו"ופדבו אישנמ יבד ר"פדבו  

pa) mo )* v^ם"מ ח"פ 'ילכב גיהר שוריפב היכ (? .םיתובק הנשמבו ץיפרשבו ר'פדב . 



65 (Tip — דק — (enpisp — תבק 
 brennen, anzünden) ע"ייע *p* ,דקי ורקיע) דק

 העמ (:ג'ל 'רהנפ) תונוממ יניד רחא 'פד ג"רב
 ("ץוק ריקי C ךדקומדא ל"א והמ תפאונו ףאונב

qpילצו . "bהרימחה ףאונה לע ורמאש ןוגכ,  
 אל ךתימע תשא לאו (כ ^on ארקי) רמאנש הרות
 היל רמא והמ הריהזה אל  תפאונל ךתבכש ןתת
 תדקוי שאהש דע ילצו ךוק ("ץוק ריקי ךדקומדא
 ךותח om) ןתוא ןילוצש ומכ האר ירק תיילצל
 הנה ירק תיילצ עדוי ךניא םא 'ולכ התא םג הלצ
 עדוי Cars ךכ דמלו האר yn םתיילצל הדקומ
 ףאונה תמוי תומ אלמ ארקמ אה תפאונו ףאונ ןיד
 תבשב ק'פב .(" "דמליו ךלי ;o 'קי) תפאונהו

e) |ןיזיחמו (ב'עס  C5דקומה תיב תרודמב רואה תא  

^bרימת שאה וב ןיקילדמש הרזעב היה םוקמ  
 רומלתב שריפ חבזמה יבג לע שא ןיכילומ םשמו
 ןמ תדרוי שאהש י"םעא (.ג"ג :א"כ אמוי .ג"ס 'וריע)

 וריי ייל ?ye" ןמ טוידהה ןמ איבהל mus םימשה
 ,(דיקי ךדקומדא ג"ונב 380 -- דוקימ שא תותחל
 םינושארה 'יפופדב ךורעב תמאב ה"כו ה"יחא]*

 'יגכו ירק ירקומדא am^ התיה ב"ר ירפסב לבא
 דקי יעל ךייש yn לכו .ףיפוה ןכ לע 'שמא 'פד

 — [ש"מו .ד"נק ,ר"חב ש"ע

 סרח לש הרעק ומכ ל s פ"לב רוק = דק
yv ילכ לכב (Schüssel יש ,ביח) דנג" yy 

 'ילכב ו"יפ ( QUדוקו סגמה ףא רמוא הדוהי יבר
 (:חייפ ייטיג) סוקיידרוק וזחאש ימ 'פד ג*רב .ילבבה
 תושרה תמחלמל ןיאיצומו 'מגב ג'הכ 'פב 'דהנסבו

 ירחא שירב ר"קיובו 6: יכ 'דהנס)  C mbהיה הזו
 ילמע לכמ יקלח  +" 52 npלאומשו בר  "nרמא

 .ודוק רמא דחו ולקמ  Ubךמוסש ולקמ ולקמ
 פרח לש הרעק ודוק םוקמל םוקממ ךלוהו וילע

 ומכ ךלוהש םוקמ לכב הילע םילכואש ( Dביל
  oonןישרופמה הלוג ילכמ אוהו שרח לש הדיקמ

  "yaתבש ףוסב .חטש  CUSDהדיקמה תא ורשק
 המבו (ל"נה הטופ) ןירמאנ ולאו 'פד ג"רב ,ימוגב

 ט"יפבו Holzgefüss 002% "bb» .ןויכש הארנ
 תופוקה תנומת לע םילכ jn םיתובק pb" ם"כמרהל

"bs תפסות י"כ ^31 ^2: םיצובק והוארקי' mov 
 תפכ ע"ייע םיתופכ ז"'פ ק"ב 4'] --

6 

 schnei- 5p3 ךתח b^ דק ס"לבו 29 ע"למ 435 — דק
(den, durchlóchernיורי ןירבעמ דציכ 'פב  

Cnהיחשממל ךירצ אל 'יפ (' ןידדקמש יתעמש  
 'פב mp דודק ולאכ היל אניזח אלא רהה הובגל
 '353 (C252 v ןיבובל. תורועו ז"עב ['ב ל"צ] 689(
 רודקו בלה דגנכ עורקש לכ בובל רוע והזיא ר"ת
 רדוק ןכו C הכיתחו הביקנ pay "b ('הבורא ןימכ
 דדוק (.ז"טק תבש) *53 ןכו (*(: היפ םיחספ) ץיפוקב

 סרכ 'מגב תופרט ולא 'פב .('ובש תורכזא לכ
 הפרט עלסכ )* הרדקנ יסא ר"א Co 'ילוח) ימינפה
 השקמה המהב 'פד ג"סב .עלסכ לוגע בקנ הבקנ 'יפ
 םצעב b^ (nne והמ תעבט pos C דדקנ Cry םש)
 nbym  םצעב וכתחמ וטרסמ אנטשפו תעבט ןימכ

nansל'צ] (הידיד) םצעה ותוא הנקה אוהו  
 חתפה םתוס שביתשכו תיחולחל אוהו [היריר
 וניאו ףרוש לזרב לבא וטרסמש םצעב אקודו,
 עצרנהו 'מגב "ישודיקב p'b3 .('"הכורא הלעמ
 עיגמש דע wm C mp" : תלדבו ונזאב 6ביכ)
 םיבותכ ולא לכ  תואחסונב ב'א) — תלד לצא
 ב'כד n'b vy 'וריב לבא הייחא]* ,(רדק
 ןכו ןירדקמ ןיא . . ןידדקמ םימעפ «ne 'יא ד"ע
 ילבבב רידקמו ןירדקמ תחת : כ"ד me nib יוריב
 'שורי ,6ה) ו"פס 'וריע 'תפסותו (in ,ח"נ 'וריע

 םג לבא 'וכו אצויו דדקמ +: ו"לד ג"יפס תובותכ
 תוכמ 'שוריו ,רדקמד :ד"סד א"פס "ירוכיב 'וריב
 תוחנמ ל"צכו ת"ילדב ל"צו ןירדקמ .ב"לד ב"פס
 דוק — רידק ג'ונבו דידק ןימשד בגא רשב .ג"פ
 ,'ח 'תפא 'גרת לע פ ת א -- אבה ע"ייע י'כ 'יגב
 y "pj" לעפנ ,ודדקתאו ל"צ ורדקתאו ^

 םשהו ^now mp C רדקנ :ז"נ ןילוחב at ליעל -
owתדידק  C[mp — 

 'תפסותבו רודק גיונב (? .ןידרקמש גיונבו :ז"טק דצ 'וריע פ"ד לעב איבהש תומוקמ רתיבו v3 ייישרבו יוריב היכו ('
e vyיוריעב חיר ייפב הייכו (5  .בוקנ ('ה)  (f ey nsאל : בתכ ב"ירגהו 'א ץפק 'פב הייכו ץיפוקב ץצוק םשו  

 ייפב היכו הרדקנ ג"ונב (5 .יב טרק ע"ייע myrti ריכזא עיייעו : ג"ק 'הנסב (mb רדוק גייונב (5  .ומוקמ יתעד'

 ^3 לע ריעא רר יעבו .וילש ma ילייגנא י'כ ץבוק) ה"מגר ייפב ה'כו (* | .רדקנ ג"ונבו היימגר ייפב ה"כו (? "033

 '.דק יעב ןייעל וניבר וילע הוצ רר יעבו תיחולחל אוהו ייפש המ הזו ליצכ ןאכ םג כ"או היריר ח"רכ סרוג היהש וניבר

 .םדוקה יעמ am דוק ייא יא ויו ייכב )19 .ךדקומד דע יישרב ('* .תרידק גיונב ('+ ,שייירב גייונב ) .רדוק גיונב (?

 .ליז : פרגש ירה ('5  .ול םרגש חכומ ושוריפ ךותמ לבא חייר וקיתעה אל ןכו סייש י"כב כייג יילו ץוק ל יז ג"ונב (*
 ib) ,ג''ח) זח 'עבו ('*  .יישרב איעב יייעו חי"ר ייפמ קתעוה ('1 | ,יניא תחת ךורעב ל"צכו חייר 'יפב ןוכנ היכ )!5

unי"כב היכו ןיזחמו  "woלינה עיייע  inimירחאד 'תקיספב "יל ןכו רייקיוב ונינפל ייל ( 55 | .ןיזיחאמו  muןייצדכ  

 ירחא ןשיה 'מוחנתבו mo Cung אמוחנת יייעו הארו יתבש 'פבו רשא לכו '5 רילהקב "יא לבא יב רשק יעב וניבר

0D omoדגג ךרעב שיימ יייעו /היכ תואב ב"שר שיימו יב . 

 פ9*



 תהימת בשייתהל שי טשק אוהש הנבל הריק ןיבו
 ם"במרה לע yn שרקמ ילכ mm א"פב מ"סכ ברה

"yהמלש ןויגה לעב הזב תעדו םעט בוטב ש"מ  
 — v5] דצ

rmס"לב)  DPע'לב  (durehlóchern c?פב ' 

 3^ 'פב ,אוהש לכ חדוקה (א"מ 6^2( הנובה
 ,ןיאממ ומגפנש חדקמהו תלספמה (QU 'ילכב
 («A תדקמה תחתמ אצויה (:ט"ק) ק"בד ג'"סב
 bp 'עב p" (:א'כ "שוריק) חדקמהו הריסהו לוסה
 יילוח) תופרט ולא 'פד ג"רבו (ג'מ) תוליהאב ב"פב
 חדקמ אלמ ww" ש"יב תלוגלוגבו CQeys הימ
 מ"ר ירבד םיאפור לש ןטקב ves חדקמ וז יאב
 תוליהאב ג"יפבו .הכשל לש לודגב א'כחו

Geo)ווועיש הליחתב רואמ השוע ה  
 'פד Y53 .(הכ של לש לודג תדקמ אלמ
 אטישפ אצי וב עקתו וחדק (:ז"כ היר) ד"יב והואר
 וחדקש ישא בר רמא יחדק הדקמ ימנ והלוכ
 Crypt ךותבש ותורכזב חרקמב ובקנ , 'יפ ,ותורכזב
 תוחודקה םילכה תודי לכ )5 יב"יפ) הרפ ףוסב
 חדקמב תוחודק ןהש םילכה תודיב שי 'יפ .רובח
 תוחודק ןמשו ןהב סנכנ ילכהו תובקונמו עצרמבו
 סנכנו רתויב הפושמ (* אתק אוהש בצנהש םימעפו
 יחודקאל ארש G'yb יר ק"מ) ןיקשמד ג"רב .(*ילכב
 רהנה עצמאבש ןוטרש תונפל 'יפ (" ןניצרוב רהנ
 עיקשת לבחבו 'וגרת ב'א) -- (" ןינצרוב ומשש
 | .(הינשיל חדקת אלשאבו (ה'כ /0 בויא) ונושל
 | 'תפסותב n'351 הביקנ ןינע ev^ ע"לב e^ ה"יחא]*

nivיחספ 'וריו (ב"י) א"יפר " veחדוקה : ג"לד  
 וכותב חדוק א"ער ב"כ 'יחכז ,'וכו ץצוקהו ררוגהו
 My כ"ג ג"שו 'ד mp ע"ייע הביאש b^ וניברו
 nop ('ח) ז"פר ז"ע 'תפסות ,'וכו חדקש ירכנ 05
 DN Xy ז"ד ה"פס תבש יורי ,("'וכו תקנימב

nmד"'פ ר'קיו החודק הנרק  besחדקמ דחא  
 הדוק ינא יתחת אל 'וכו ויתחת חדוק ליחתהו
 ,חדקימל . . זרחימל mex 'פ ר"שהש ,'וכו
 ליעפ ה -- אָקודק אניוה אנא ראותה םשו
 הרבככ m'apn ול חידקה .ח'נד ie ה"ר 'ורי

 ו כו

m 

 דפ np - (דוק =) דק

 (YE 'טוסב ב"פבו .שרח לש הדיקמב התוש התיה
 דחא רבד מ"ש השדח שוח לש ילייפ איבמ היה

4nפ"לב יכ תמאב ה"כו ה"יחא]*  Mp ^b 

 דחי ורכזוהש המ הזו שרח לש הרעקו זוכ ודנק
 .ילבבה C mpm זוכה 'תפסותב ג'פס ק"ב יילכב
 ,הרעק [ודוק 3^5[ emp ^b "יא 'הנסב ^n "פבו
 המודש yy ילכ ילבבה דוקו b^ םש "ילכב ג'הרו
 ןינעל 'יסרגדכ תייטב הרוק b own^ לש הדיקמל

pesולקמ רמא דחו ודוק רמא דח יקלח היה הזו  
 הז י"שר איבה ןכו um" ררגנ וניברש ירה כ'ע
 ןיטיגב ג"ונבו ש"ע 'רהנסבו "יטיגב  ג"הרד 'יפה
 יעב הז לע יתזמר רבכו ודנוג רמא n 'דהנסנו
 דחא pip ודנקו ודק c» bn פ"ל כ'ג אוהו דנג
 ר"להקבו ,דנג ע"ייע י"שר לש שובל 'יפ ןינעבו אוה
 ימרא לקשמב ^& הרעהב ל"נה תומוקמה ינשב
 פ"ש "53 כ'ג ^& ודוק ^« .'ברשק ^y הידוק
 y" ש"ירב g^ י"שר י"כבו 'ד .א'מ 'קליבו 'דהנס
 'הנס י"שרב םוקמ הארמ ןינעבו .ג'כ רצ 'הנס ס"ד
 ךורעה י"פעש ל"נו ע'בשפה ש"מ 'ייע תועטב אוהש
 'פ ר"קיוב pnus הארש םוקמ הארמ לעב ןייצ
 ש"מכ אוה י'שרב הנוכה רקיע לבא תומ ירחא

 — ['ג דק 'ע ע"בשפהב

 Op ע"ייע ^5 םומע 'גרת (אדיקי «os אדי *
 ,'ז דר yy הדירי םוקמב הדיר ותמגודו

 ןליא ןימ הנבל הדיקו םשוב po ^b מ"למ) הדק
 (חיימ א'פ) ייאלכ שירב costus) וניבר תערל

psןיביכרמ  xy orbאוהש ינפמ הנבל הדיק  
 הריק לבא ןליא ןיט הנבל הדיק וזו ןליאב קוי
 ןיבועמ לכב 'פב שרופמככ קוי jo םתס
 םינקה («6v5 m הנקה ש ארב ונתנ 'מגב
 שוריפ קרי po ןינברואהו ןידיקהו

npזעלב ו"טשוק הנבל ') wmול  m1 ידי ק .בוט ) 
 ,העיצק איהו תואמ שמח mpi (ר'כ ייל תומש) ןמ
 קרי ןימ הדיק 5m 'וריעב om ^b ןכו ה"יחא]*
 רמאש ימ שיו אוה ןליא po הנבל הריק לבא אוה
 לש וטשוק אוה אוהו 5-5! אוהו כ'ע טשקלא
 ומצע םשב 'יאלכב צ"מב nb" 'יפב ה"כו ךורעה
 ארקמד הדק אוהש ןיריק ןיב קוליח שיש הז יפלו

v23 )'52 טיפ יייכב ןוכנ ה"כ (? ,דיקה יפריא mדע קרי ןימ ןמ טמשנ ע"פרשב לבא ו"ופדבו  ju»7553 (* .קרי  .costus 

 לישרהמה תהגה יייפע םש ייישריפמ חכומ ןכו וניכר ןויכ ןויצה הזלש חארנ (5 .ייל עיפדבו יב"הו ט"ק י"כב («p ה"כ (+

 yrwy )!9 ,50 טירפב ג'הר ייפמ קתעוה )* .אקת דייטב Ww" ג"הר 'יפב (5 ,ח"ר ייפמ קתעוה )7 .ו"ופדרב קר ה"כ )5 .שיע
 ב"ב יתפסותכ לבא )!* .ןינצרוב עייייע י"שרל סחוימב ה"כו ('1 .ןיציב רהנ ייא חיר 'יפבו םייונישה ג"שו טיצק ,ב"חב

 .ןגאח jo nap ל"צ דגאה ןמ חדוק יפריא י"כב היפר



es "p = הדק 
i53אחדיק  symהל אחדקד לעפה :םשו םשה  

 ריר תדרומ b^ אניע mb אחידקו ns "גו אניע
 הלעמו ^«: אניעב רבד puro וליאכ תבאוכו

menוניברש ירה 'וכו יפאב החדק שא יכ 'יתכרכ  
 ם'לב אחדיק םשהו .י"שר כ'ג "ייעו וירחא ררגנ

wpTpמ"לב ומכ  ;mon nya» mypהוכמה +ה 'ח  
 הלקנ .חדק ל"צ חרק ב"פר 'יעננ ארפסבו חדקהו
 תהדק מ"לכ אוהו אתחידק 'גרת C5 n5) יילהת)
 הפוש ןינע אָלְק ס'לב הלק ןמ הלקנ ןיבהו

[PEE = 

 'פב "עב Gehüpfen באש B^ ק-5 ע'למ) חדק
 םימדרגא 6n'2 תג ןיחקול 'מגב לאעמשי 'ר

 'פב .הביאש ןינע 'יפ הלעחו תקנימב חדקש "3
 mp םאו «C לרע ךמסד 'מגב לבקש nam" לכ
 ה"יחא]* .תורוניצו ןיטחמ וב poses תיעיבר ונממ
 חדק ותסריגמ ךורעה 'יפכ חכומ ןכו ל"נה ע"למ
 י"כו ו"ופדב ה"כו וכותמ mp 'ופסותה 'יגכו ונממ
 חדוק ג"ונב לבא ^b. רצ "יחבז .ם'ד 'ייע ס'ש
 ל'גה ז"עב י"שריפ ןכו וכותב בחות י"שריפו וכותב
 הלוע bw ם"בשריפו םש 'ופסות יייעו בקנ : חדק

 — [ךורעה b" יפל

 'מולכ ל"נה b^ ע"למ ילוא החימצ ןינע (e^ חד
 -aufschies חמצה תאצל המדאה בקונו עקוב

(senעבש 'מגב לבקמה 'פב  Cb'p D'3) powבר  
sepג"רב .ילאת הב וחדק אתספסאל אערא ליבק  

 הלכאו חדקד ימד יכיה (Cm v2 םיתבה תקזח 'פד
 m לכאו ךתח החמצש ןויכ e^ (" [הלכאו חדקד]
 ישנא 'מגב קלחב .הלכאו הכתח (" םימי 'ל החמצ
 רע b^ .החדקד דע ךבג היטקנ 6 ט'ק 'הנפ) םודס
 תוזורחב 'מגב תואיצמ ולא יפב quis ולידגיש
 G"p ילו לחכה 'טגב רשבה 55 'פבו Cans .מ"ב)
 ןיארקנה םיבשע וב וחמצ, b" יפליח והב וחדקד
 םינשי 'מולכ םימרכב ןיחמוצש םינושמק םהו יפליח
 ^n 'יפמ קתעוה ה"יחא]* mp qem" ויה
 םופא אחדקד אנמור ןזח + ו"נ 12323 ה"נכו .מ"בב

= [NY 

t 

zünden, brennen (הפרש רועב ונינע מ"למ mTp 
 עוול לאשוה anbrennen lassen ליעפהבו

 6ג'נ יוריע) ןירבעט דציכ "פד  ג"רב (םיללעמ
 ןירצ ןיא 'פד ג'סב .חלמב (' ותחידקה TC תישילש

Ces an»)אלש ותרידקל ןילבת רדומ םותחנ  
 (.דיל יוכרב) ןידמוע ןיא 'פד ג"סב ,ולישבת חידקי
 וחידקהש לישבתל המוד יאדמ רתוי בופמ םא
 ןיאו ץרפ (ps 6" CU ארוק היה 'פד ג'פב .חלמ
 'עב ^p 135 O^ :הימק יילהת mmy ps האצוי
 רימלת וא ןב n5 wm אלש וניתובוחרב ץרפ
 .ירצונה ושי ןוג כ םיברב ולישבת חידקמש
 (.גיק יה: השנמב םיכלמ השלש 'מגב קלחבו
 אהי אלש Coaew cnm ךילהאב ברקי אל עגנו
 ןוגכ םיברב ולישבת חידקמש דימלת וא ןב ךל
 םיקוושב ry דימעמ vns ^b ("ירצונה ושי

C mamaםיצע לזוגה 'פכ  p')חיצ  ybטיצו  
p wy"ןתנ €  sexהרויה (*ותחידקהו עבצל  ^b 

 ותיחשמש ולישבת חידקמכ (' אוה התחשה ןינע
 ה"יחא]* | .וחלמ תמחמ לכאנ וניאש חלמ בורמ
 וחידקהש רמא אנוה בר b" ר"ע ^y ט"פר ק"ב 'וריב
 ךלש ירה ול «nw m החידקה לבא ןינממס
 ,הליפנ תעשב וחידקהש ןוגכ .ט"צ 'p ,ךינפל
 ולישבת ותחידקה .'צ "טיג vp ק"ב 'תפסות 'ייעו
 ר"פ 'ובותכ 'וריו דע ט"מד ח"פס ןיטיג v "ייעו
 y" ולישבת חידקמ הליאשהבו -- ב"עס ח"כד
 לישבתה תא חידקמ ףוס ז"פ יוכרב 'פסותבו ליעל

 — 6 ובר תא טינקמו

(zünden, auflodern דקי ^b (םדוקה 'עמ מ"למ mp 
C mp הערכד הבגא היתחנא C7) גיגחד ג"רב' 

^Bרידל ןאצ םנוכה 'פד ג'פב ,הלגו הפרשנ  
Geo pnאל  wwתפפכנב לבא תחדוקב אלא  

^Bןושלמ תפרושו תבקונ שא ןונכ  "xDביל , 
G2תצפוק ומכ תפפכנ איה םא לבא יפאב החדק , 

 לש חלק ומכ תדמוע "ei C^ תחלוק ןינושש שי
 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב .האבו תכלוה תפפכנ בורכ
 ה"יחא]* .אלכוא תלחתו אחדק (Cn'2 vy ןיאפרתט
 .אלחת ע"פדבו ךורע י"כ 'יגכ תלחתו ם"שב ג"הכו

 סיש "33 «n ךורע י"כ 533 הייכ (5  .ןתחידקה ams סיש ייכב ה"כו o) .ישולש םויב aman םיש יייכב היכו (1
 קחמנ ךורע ,י"כבו ,ירצנה ןוגכ ו"ופרבו השנמ ןוגכ wes ע'פדבו ייל יחסונבו פ"ד y") ייעבו ימגב יינשיה 'יסופדבו
 ירצנה ןוגכ קר ךורעב יוו 'פדבו ןושארה vi 'ינושארה יפרבו DU י"כבו . ךורע י"כב ה"כ (+  .ךומסבו ןאכ 03
 .ןושארה ןויצ רחא ^2( b ^w" ע"פדבו ב"הו ט"ק י"כב wn ה"כ (*  .רוזנצהמ הנשנ םעברי ןוגכ ר"פדבו

n'a» )*ה ם"ש ייכב ' anaןכו (* ,וחידקהו  verbע"ייע פ"ט וחירקישמ ישעמ שיר 'ופסות (5  .לוקלק  .mpג"ונב (5  
 לבא אתינתמ איה תחרוקב ay היד ויפפ ק"ב «nva nU תחדוקב כ"ג ם"במרה 73 לבא וגינפל היכו )7^  .אחדק
 ו"ופדבו םימיל ר"פדבו יישרופ 5/3 09« ט"ק י"כב m ('* | .חידקד ג"ונבו םיש יייכב חיכו ל"צכ ('' | .יוכו תפטקמב

 .םיטי ייל
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 ;"ו ב"ל תומשל ;א"ל ,ו"כ 'ישארב 'גרת 'ייעו 'וכו

 רחואמו םֶדְקּומ ןיא ר"ע ב"כד ח"פ 'טוס v^ לעפֶה
mni3"  .ג"סד ה"פ 'ציב 'ורי ל עי 5 pn ^v 

 ראותו ראותה .רחא ונמדקי sow vy v א"פס
 ר"ב Ep וארבנ 172 'יחספ מ"לב ינפל ומכ לעפה
 ותיירבל םדוק רובס תא n) י'ב 'ישארב) םדקמ ו"טפ
 B א"כפס םש n'mw5 םדוק אלא וניאו םלוע לש
 : םשה םוקמב דועו םנהיג תארבנ ןדע ןגל םדוקמ
 "0 0 תאריל תמדוק . . ותמכחל nop ט"מ Ye תובא

mp ולש . . תמדוק ותדיבא a5 מ'ב wen 
1 4v ונבל םדוק אוה .ב'ערו, N'yD ט"כ "ישוריק 

^v ארמנל תמדוק הנשמה ג"ע ו"טר ז"טפ תבש. 
 ב'מד ט'פ "ירדנ  vp vn oi'yייחל ןימדוק תאזה
  vyלעפה ראותו .תרחא  3pהאלהו 'ז ,'ז לאינד

 אנמדק : יונכב .ט"יד א"פ 'רהנס 'וריו 'גרתב הברהו
 "לב הֶאְמְדְק .ימדק ראותהו  epאָתְיְמְרְק הבקנלו

 ץובקהו  sep.'ח ,'ז לאינד  ^vח'נד ב'פ ה'ר :
 אתירחא וכפה אתימרק ,'וכו ןמ יימדק ונמתא

YD] א'פר "ipn ורי .ט"יד ד"פס האיפ 'ורי' "y 
Ee vr uy דילד rb רעובש may 

 ראותהו .םק ע"ייע תלדה טמשנ םימעפ הברהו ,מ'ד
 ב'כפ ר"ב (ינמדק מ"לכו ינומרק ( wm.ינומדקה

 אתּומְדְק : טשפומה םשה .ינומדקה םדא י"פ ר"דמב
 ךיתומדק א"פר ר'בד ,ליעל 'ייע : םשו א"ל 'ורוכב

 ךייתוניינת איה  nןוכתוניינת אוה ןוכתומדק
 תומש 'גרתב תומדקל שארב 'ל רושקב 'וכו אוה

 ^ דועו מ"לב תארקל ומכ ז"י  "yp."ישארב 'גרת \
 ,ד"כ  ; nb aו ו תטדקב + יל" טיב אתמרק ,(* 'ד גיל

 (אנד) הנד תמדקמ לעפה ראות םוקמב ,אתכשחבו
 'א י"רת .ב"י תינעת ; א"י 'ה 'רזע ;א"י ,'ו לאינד

 'ישארבל כ"ח,  ^ nb'7p bר'ב  w/bןתוא המדק
 [תומידק שש —

 E COstwind חרזמ תאפמ תבשונה חור םיִדק — םדק
 (.א"ל) ןייה תא ןיקדוב 'מגב טגה לכ 'פ

 ןירישכמב re קשב .גחה יאצומ לש (' םירקב
OU»םירכהב .םימל םידקה תעשב  »'eילכב " 
e»סרדמ תלכקמ הקדסנו םידקב  ^pהבירע  

 םימשג תמחמ החפנתנו םימשגב החינה הקודס

 (םיִדְק =) םדק - אָיְדִּמ = ומ

> 7 spon היל pops ח'נד ב'פ ה"ר יורי ל עפ א | תומולח ףוסב (₪6 אידצ ומכ אוהש: b^ NUDO 
 ןיפי new ינימ לכ «cron  האורהד

 ,ותלוזו 'ג sb ;'ה ,'א בויאל ;ג" ^q יילהתל | 'מגב תלפמה b3" .אפופיקו אידקמ ץוה םולחל
 ויניע PRU ףוע ירהו (ג'כ הרג המהב pp תלפמה
 ןהיניעד אפופיקו אידק םדא לשכ וינפל תוכלוה
 ?inp ףושניו סוכה ,םדא לשכ םהינפל תוכלוה
 םהינפל םהיניע b" .אפופיקו אידק 'גרת 0" יא'י
 .שארה ידיצב םהיניע mew ראש לכא pw לשכ
 יגרתה ןכו ףושניה תאו סוכה תא ל"צ הייחא|*
 יירחואמה 'פדבו 'ינושאר 'פדבו י"כבז"ט ,ד"י 3333
 אוהש ל"נו sep ס"ש "53 לבא ס"שב ה"כו ,אירק
 וזעול. היה י"שרו -- ומוקמב ונשריפש אידצ אוה

 — Ohreule, hibou] ץינביי

 .סוקינוק y'"y : ד"מ א"פ 'מורת 'ורי סוקיידוק *

wb» 575₪135 עילב ןכו ם'למ  ^bףרוע ) 
 יישארב 'גרת [Uy DON" | .ףרוע 'גרת

 ז"ט ," 'ירבד ;'ח 'ה 'רקיו ;ז"כ ,ג"כ mov ;'ח ,ט"מ

mnה"פ 'ציב 'וריב ןכו ,ותלוז  mem ab?הילדק  
 הירבד לדק ימח םירמוא ויה א"נפ ר"מש ,'וכו מ'רד
 םירמוא ויה 'ד D" ידוקפ ןשיה 'מוחנתבו םרמעד
 יילקש ^" ג"ה Ye 'ירוכב 'ורי "ייעו ראוצ האר
 םש רעבאב "v םכחה ברה ש"מ 'ייעו ב"ה ה"פ
 "שוריק ילבבב אתיאדכ ןינעב 'ל yn" 'וחנתב
 — bnp] ע"ייע 41^ un" יִלְדְק ץובקהו : ג"ל

DTןכו םכשה ונינע מ'למ)  D'539088 םָדק  
der Frühere, הֶאָמְדק ראותה ; früher thun 

"y דועו das Frühersein אתּומְדִק ;der Erste 

Cra דימת) םידק ןיקת ךשפנ ןיקת ךושח (םינפב 
 רבכ  "p'עב  C qunיאמדב ק"פב ימלשורי 82

 םיכאלמ ינב יאמרק ר'עס  Cג"רב . שנא ינב ןנא
 'ורוכנ) ילופפ לכ 'פד  Caroןבדזמ רשעמ  wmאינת

 'מאנ רשעמב ( 5 pרכמנ וניאו לאגי אל (ה"כ
 ינשו אתרואב תשש 335 היל אישק אתלימ אה
 ןימותי לש המהב רשעמב אתיירבמ 6 אתימדקב
 ,הב ועגנ ןימותיל הדיבא בשה םושמו ןניקיסע

 מ"לכ לעפה ןבומ ה"יחא]*  payהמידקב ןמזב הישע
  sp ocn,וקלפו םדק :םשו  mשותי .ח"ל

 ,ךשח ע"ייע 'וכו יכשחמו ימדקמ .'ח 'וכרב ,ךמדק
pw ^" םודקיש בטומ ,ר'עד Yo us ורי' 

 ,'וכו ןימידקמ ךכיפל ליעפהה  q^ 7533אלש

EL: 

 םידק חווב חחינה כ'חאו «ono קדסה חפנתנ | ,ו"טמ Tb תובא Uy" ^55 םולש םדא ומידקה

—— —— — M M — — M —— — ————— > 

 ירבעב )5 .אתומרקב x03 (+ ,שנ גונב )5 .םיכלמ םיטב ע"פרשב לכא ר"פדבו ייכב «ne )5 .ייגה גישו דיייקת ,ג'ח ('
 .םודקב ג"ונב )5 .םלועה שודח וכפה םלועה תומדק השרחה



 07 : םורדק - (םידק =) םדק

 p" .הרדקה b^ לע ןיחנומ ןילופ ינש ןימכ (ה'מ
 ארקנ דועו הרדק ארקנ םש חנומ חומש םוקמ
 ולשבו 'גרת ב"א) -- ("אחומ היב אנתמד אתייח
 רורפ ארקנו ארידקב ולשבו Cn יא"י יברמב) רורפב

venיב לאוי) ןושלמ רוחש אוהש ותיתחת ינפמ , 
Ciןושלמ הרדק ארקנו רוראפ וצבק  onn)יחיל  €t 
 יכימ) תחלק 'גרת ןכו ה"יחא]* .(יתכלה רדק
 ;גיכ ;א"ל ירמב יירת) 4p Cr :איפ יילהת) דֶוְד ('ג ,יג

emהיל יב : O^ילצ :םשו .א"מ 'יחספב ה'נכו  
 ,אתדח ארדיק ט"יפר ר'קיו .הרדק ילצ ןכו רדק
 ארדיקל יוו ארדיק לע «np לפנ זביו 'פ ר"תפא
 pm ךכ ןיב ארדיקל יוו הפיכ לע ארדיק לפנ
 ,האלהו .'ל 'יחספ np ץובקהו .ארדיקל m ךכ
 "TP ry ב'פ 'גיגח 7v ,תורדק ז"טפר ר"דמב

 א"פ ר"מש ^w. 'טופ לשמב לאשוהו .ןירדיק
 ,ב"יק 'יחספ aq ע"ייע ולשבתנ הב ולשבש הרדקב
 ותוא לעו .ךריבח הב לשיבש הרירקב לשבת אל
 םינפבמ ערזה לשב | .ו"כד ח"פר mob" 'ורי םוקמ
 יערה תכיפש ןינעל דועו .ץוחכמ הרידקה הריחשה
 דע ב"ער ב"ס 'וכרב mt םדוקה ע"'ייע .ב'פ תבש
 תורידק השוע vp ראותהו -- ךופש ךרדק ךתרד

TOpferז"פ 'ורהט  US SÜDר"פס 'ודיק  YDTג"ע  
 Ty ג"ד ג"פ ק"ב 'ורי ,ד"מ ג"פ ק"ב ןיִרְּק ץובקהו
 ו"פפס ר"ב םירדק — 'בר תור שירו ז"טפר ר"דמב

 mp] ע"ייע

 ג"ונב ה"יחא]* .אמק דק 'ייע רדק א
vpיג לבא ' vanןוכנל  [mp — 

 ,ש"מו ףזש ע"ייע Cr»r איפ ייאלכ 07( הירדק *

 אינדריק D'b3 ₪900 י"למ ןונירדק = ןורדק
(ceder(אילפ) חנ תודלות הלא שירב ר"בב  

 ןונירדקד ןיעא ois ןתנ 3 ^O ,יו ישארב) רפג יצע
 הלשב ימוחנח) py 'ה והריו ונדמליב ,02( n" ןכו
 ב"א) — ) ןונירדק רמא החרק ןב עשוהי 'ר (ריכ ייפ

^eי"לב  "mרפוג ץעמ יושעה רבדל ללוכ םש  
 .(פורדקד ?py רפג יצע 'גרת ןכו םיטש ץע אוהש

 סורדק רפג 'גרת ,eder) 4806 י"למ) סורדק *
"yפורדקו זרא ,ג"כ ה'ר .םדוקה 'ע ףוס  

 ארדא 'עב ה"כו סורתק פ"א י"כבו 'ב ס"ש "53 ה"כ
 ה'ר פ"ד y mW" יאמ ה'ד ,ז"ל 'כוס 'פסותבו

 .'נ תוא ו'כ דצ

Deng.הקדסנו אמודק חור אמּודק םג 'גותבו . 
 םודיק קר ןא (א"כ 72 בויאל ;יט ,'א יוקבח יגרת)

 ,ב"כ 35 3345 ;'ו B" 535 "ישארב ננה
 ארפצנ 7^ 5 .ילשמ 'גרת תירחשב ןינע דועו

 -- [אמודקב

 שארה תלוגלג b" אָדקְדְק ר"אלבו ט'למ) דקְדק
 Scheitel, Erhóhung) הוכג םוקמ הליאשהבו

 ארשבד אדקדק "Ca יורוכב) ולא ןימומ 'פד ג"רב

 (ב'פ פיס (*ג"ספ $33 .(' 'לותלת, b" אוה אמלעב
 סחייל בותכה האר המ :לאעמשי ייח ינש הלאו
 רבדמ לש ודקדקמ sow Uy ןאכ עשר לש ומש
 ולא (eb) חבוז 'פ וצב ר"קיוב .ויבאל דסח לומנל
 ה"בה ז"הועב רתיה תוחפשב ןיגהונש םדא ינב
 onm" ד"הה אובל דיתעל ;הישאר (*ידקדקב הלות

TR (2 8רעש דקדק ויביוא שאר ץחמי םיהלא  
 ארבג אוהה "b ןורמי אמע לכו וימשאב ךלהתמ
 Uy ה"כפ ר"קיוב ה"כו ה"יחא]* ,היבוחב

 הז mon) ירבד) ךיניע pigro 'וחנמ : ה"צ 'וריע
 g^ ה"ל 'פ ןנחתאו ירפסבו 'נ ספר ע"ייע דקדק
 'ירבדל אדקדוק 'בו 'א v^ 'גרתבו .שאר לש הבוג

— [5 b ג"ל, 

 ו rd לכב ןינעטמ ןונבלמ יתא 'פ ר"שהש o הקידק *
 הקידקלכב nns הביתב ל"צ הקידק

 ,(תינ (vm אקיטקל n ש"מו .אקידגולג ע"ייע

 רדק יליטק ישיפנ U»fath) יער )-* (yb רֶדק
 'ג bp 'מגב ןיקילדמ המב 'פב ןפכ יחיפנמ

 ןמצע ןיהשמש יער רדק b^ (א'עס ג'ל תבש) תוריבע
 ןבוממ תמאתנ וניבר e^ ה"יחא]* = .ןינפנ ןיאו

nonהרידק 'למ י"שריפו ל"נה "ברע  mmקחוד  
 'וכרב 'ייעו — הרדקכ ךפשד דע .ב'פ תבש הזמו

3'Dאבה א"ייעו ב"ער  [rns — 

p'b3 ,099 ע"למ wyvp mr הָרדְק. ₪ Um 
 רוראפ ארדק  (Topf, Kochgeschirrאל 'פב

 יפתוש יבד ארדיק C) 602 ב"כ ןיקיחרמ 'מגב רופחי
 ךימס דחו דח לכ e Cap^ אלו אמימח אל
 ,ראשי ןנוצ אלו לשבתמ לישבתה אלו הירבחא
 (nbB^ אתרופ אמנפ ואלד רשפא יא אמוי תב ארדק
 533 'עבו םגפ 'עב "i )^9 :זיס וע :זיל ריזנ :דימ

 יילוה mb לש :םורק בקינ 'מגב תופרט ולא 'פב

 לבא ר''פרבו י"כב pos ה"כ (?  .ארוקרפ Des ^an םישבו nen (:זייקד 'לייגנא v ץבוקב) היימגר ces היכו (1
 תנומ munt םצע : הימגר ייפב (" amp ו"ופדב (* .'ג 'וריעב היכו (+ .ידקדקב ןתוא svo ) ni aca ע"פדשב

 ,סורתק ץע הז ימוא ןתנ 'ר יא ירפ you 'תליכמב ןכו ןוניררק ל"צו pep ג'ונב )5 .הרדק הרקנ וב



 רורחש התבותכד דובעשל שדקה עקפמ אלו התבותכ
 ןמ רבע חקולה אמח בר רמא ץלוחה 'פב שרופמכ
 ןירוח ןכ ומצע הנק pon ןב םשל לבטו םדקו יוגה
 השדק אלו התעשל השדק הנושאר השורק .'וכו
 לכואה 'טגב ןיקולה ןה ולא 'פב אבל דיתעל
 ןיב ןיא 'מגב הלגמב ק"פבו "C5 'וכמ) 'ירוכיב
 טחושה 'פד ג"רבו 673 numm" ג"רבו 69 הליש
 'מגב ןיכרעב ןורחא 'פבו 6ז'ק ^20. ץוחב הלעמהו
 השדקש הנושאר השודק B C3^ יתב ןה ולא
 ברחנש דע לארשי םש ויהשכ התעשל השרק עשוהי
 wb אובל ריתעל השדק אלו רצנדכובנ ימיב
 (: 7172( םישנא ינש ןכו 'מגב 'ובותכב ב"פב ,ברחנש
 רשע לובגה ישרדקב הלונב ןילכוא םתייה המב
 רמואה 'פד ג'רב ןיכרעב .רשע 'עב p^ רבכ ןילובגב
 יהנימרו ליצאה דע דיב Cue 5235 ילע ילקשמ
 343 .'וכו קרפה דע שדקמב םילגרו םידי שודק
 אוהו אתירואד אנשיל ינת ירקיעמ < 'ג) ןישודיקד
 שיאה ןנכרד אנשיל cin ףוסבלו תינקנ השאה
 הכלה וזבו שדקהב אמלע ילוכא הל רסאר שדקמ
 יל תשרוקמ תא יוה רמאו ןישודק לעבה ןתונ
 הניא ךל תשדוקמ ינירה איה הרמאו הנתנ איה
 ,ןגברדמ ןיששוח איה הרמאו אוה ןתנ תשדוקמ
 הלעבו השא שיא חקי יכ 6יט פש) האיבב 'מגבו
 ןירופמ ןיאש ישודק ווה האיבל ןירוסמה ןישורק
 שרקמ שיאה 'פב ונשי Ty ,ישוריק ווה אל האיבל
 ללה תיב 'מגבו C2'2 פש) התבו השא שדקמה 'מגב
 הבנגבו pena לזגב השדק ^C פש הטורפב ןירמוא
 'פב .תשרוקמ השדיקו הדימ עלס ףטחש וא
 (היפ) ךיתשדק השאל 'מואה 'מגב ורבחל רמואה
 "פאו וישודיקל ןיששוח ps cns רעב שדקמה
 (: גיס תבש) הטמלמ [ד"מל] שדק — poo םהינש
 ל"צ] (ןנתאו) רוצחו שדק — n'ya ^b רבכ
 ירבדב ומצע שדקמה לכ Gra ive) עשוהי) [ןנתיו
 הגותנה הרות ירבד חנעפל הכוז ןהילע רזוחו הרות
 ץלע ומכ רוזח ומכ רוצח ןנת יגרת אוהש ןשעב
 לע שודיק לפנו שדקמה (א'מ) mea ו"פב .('זלע
 ימל pepe) man ג"ע nen רפא ןתונה b^ ,ודי
 שרק p^ ןושארה oxy3 ה"יחא]* Ü תאטה
 שרקה תדונעל וא nb רבד וא ףוג לדבהו השירפ

v3» — סיִטְנְדְרוק cen 
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quad- ר"לב xopiven; (י"למ D'OYTYD 
"P הנטק עבטמ ןימ) rans 

 ינש Oy mos איפ) תינקכנ השאה 'פ "ישודיקד
 ןימ ר"לב p^ סיטנרדק תוטורפ ינש סמיסמ סיטנררוק
 סטנידרק ג"ונב ה"יחא]* .רסיא תיעיבר עבטמ

vy 53 emןיקנוא 'ג ויושו רפיא תיעיבר ל'נה  
^y91 דצ תועבטמה לע ןאמרעקוצ ] — 

absondern, ab- (לדבהו השירפ ונינע מ"למ t5 
scheiden, heiligenפב ימלשורי (םינפב 'ייע ' 

 עשוהי) אוה םישודק םיהלא יכ (.ג''ד ט"פ) האורה
(e" v2תושודק ינימ לכב שורק , Yo3טוסר ' 

 ארדיפד אשודיקא םייקמ יאמא אמלע אלא (.ט"מ)
 תאירק הבוחה 'יפ .אתדגאד אבר הימש אהיאו
 אנריאה ןיפיסומש ינפמ הלפתהו היתוכרבב עמש
 ןויצל אבו ,ךלמה יהלא ךממורא רומזמ ןירמואו
 וא הנשמ ןירוק םגו השודק ןינועו הז לא הז ארקו
 לע 6 אבר הימש sm ןינועו שידק רמואו דומלת
 אמלע םייקימ ןהב הבוחה לע ןיפיסומש וליא
 ינפמו (ב'כ 5^ גויא) םירדס אלו תומלצ "פו אנדיאה
 אשודיק ןוגכ םירדס הב ןיאש יפל תומלצ ץראה המ
 ינה הב ווה יא ללכמ אבר הימש אהיו ארדסד
 אתכמסא לפואה ירחא רוא ומכ עפותו םירדס
 ip Qvo יומבי) ריזחמה 'מגב ץלוחה 'פב .אמלעב
 («w^ num) תוכאלמ ולאו ךומסד 'טגב י"פעא
 'פבו 6ו"פ) ותשא mv ךומסד 'מגב 'ירדנ ףוסבו
 אברדכ € טיפ (p'2 ןטקו הטוש שרח 'מגב לבוחה
 TB ןיעיקפמ רורחישו yon שדקה אבר רמאד
 )135 וצמח דבעשד לארשי pas ץמח b^ דוכעש
 היל דבעושמד ןויכ ןנירמא אל רועיבה תעש עיגהו
 הילע לייח אלא אוה יוגד רועיבה תעש yam יוגל
 איההכ ףוגה תשודקא הוהד ידימ שדקה רוסיא
 pes 'וכו אתלמד אליטצא אלייעד אתתא
 ארסתיא אנתימא היירשד ןויכ הימעטל אבר
 ישא בר רמא ןכו ףוגה תשודקכ היל הוהד האנהב
 שדקה לבא אברדכו אוה ףוגה תשודק תומנוק
 אל םימד תשודק אלא mun תשודק ואלד ידימ
 וילע התיהו ויסכנ םידקמ אהד דובעש Tb" עקפמ
 הלקשו תועט שדקה היל ןניושמ אקד השא תבותכ

"xw ישת יייע שידק ןינעבו -- ןינועו הייר si יוכרב יופסות "p my) -- הזב ןיכרעבש דירש לעב שיימ "y (f 

 .בייקת b" )338 דצ יבכרה א"ר sm a לש ע"פרבו ב'יהו שיק ייככ ןוכנ ?) n ה"כ (1  .אבה םייטב ו"ופרב )?

 ורוקמ (5 .יתהגהשכ לייצו pmi ו"ופדבו (jim עיפדבו יייכב )5  .גייק ,דיחב היי עיייעו יה : ר"פדבו י"כבו ו'ופרכ ןוכנ
 רוצחו שדקו הטמלמ שדק יציניוו ר"פרב לבא דחא y לכה טייק יייכב (' we ,ג"ה ףוז y'ey 2p ייטיגב הארנה יפכ

 ,םה ןמצע ינפב םיכרע
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"pi ורי .םישדקה (שדוק) שדק תיב לדגמכ' "b 
 םשכ : ח"מד ו"פס  pawילוח ןיבל םישדק ישרק

 הליאשהבו .יסוי 'ר לש ווודל ונרוד ןיב ךכ ןילוח
 םישדקה שדק שיא םוחנ ארקנ  Y Cepיליגמ

  i'e,ד"עד  Ye ry Cy'ייעו + ג"מו ג'ע .ב"מד
 'יחספ  Upאָשְרּוק ס"לבו  "mתוכמ  3'bא"לד

 ,'ז 'וכרב 'ייעו 'וכו אוה ךירב אשדוקל ולאש ר"ע
 ה"צ 'דהנס : ז"ע 'ובותכ  (yp.,מ"מ 'טוס ""

 דועו .היתשורק אעיבקד : ז"כ 'לינמ .ךורעב ליעל
 .ב"ל ה"ר : ב'נ 'יחספ ,5 'וכרב השּודק הבקנ םשה

Bn תשודק :ו"ט 'ציבו bw ה"ר .םשה תשודק 
 :בוט םוי תשודק .. תבש תשודק : ג'ל 'וכרב
 יישודק ,תיעיבש תשורק : ז"לד ז"פר 'יעיבש 'ורי

ppm םימד תשודק וכפה. pun תשודק : ה"נ 
 תושּודק  vpnד"כ פ"ס  "mד"ע ז"מד ג'פר יילקש

  mn'יחספ ט"ויו תבשה שדקל סוכה לע הכרבה
  Upסוכה לע השודק  4'p penלע תושודק 'ב

 'וכרב ,דחא סוכ  ubדועו .תולדבהו תושודק
  nep.מ"ד ו"פ 'ירדנ 'ורי דובכה יונכל ראות םש

 'ייעו היננח תשודקל בתכ  ^vא'פ 'דהנס 7^
 טשפומה םשהו  empשודק ('א שּודיק  prםילגרו

  ^naשודק תוצמ דציכ :ט"  mioתינמיה ודי
 שודיק . . ןושאר שודיק םש ,'וכו תינמיה ולגר ג"ע

 "ייע ,ינש  DOץובקה :ו'ק 'ילוח .'כ  py.יל
 תאטח ימ שורק )2:55 315 לבוט ןישודק הרשע

 'שודיק .ט"כ 'ורוכב  imuו'פ הרפ ,שודקו האזה
  "y woףצ שודק היה ב'מ םשו ךורעב ליעל

 .ןישודק השמח א"מ ז'פ םש ץובקה .םימה ינפ לע
  (2ד"ע 'דהנס :^ 'טוס םשה שודיק :  ^v'דהנס

  i'bא'כר +  Ybד"ע ג'כד  m.ה'לד ד"פ 'יעיבש
 'ישודיק 'ורי  T'bכ'רד 'קיספ .ג"ע ה"סד  "X.ז"פ

 שודיקה תכרב (יר  "p'יחספ  sp.ז"צ ב"ב האלהו
 אשודיק ר"אלבו : ז'כ 'ליגמ  ap. "p. "npoיליגמ

 ז"כ  .3'yp'פסות :^ 'דהנפ שדחה שודיק (ה
 'דהנס  3'b'ורי  "mbא"פ "^ nב"פ ה"ר 'ורי ג"ע

 םשו .ח"גד  musד"ע  i'i,ןיד תיב שודק .א"כק
  (aשודיק  mésייטפשמ 'תליכמ ןיפורא ונייה

 שודיק רחא שוריק 'ג 'שרפ  p'5 ^v.ז"ד ט'פס
qup ץוכקב אוח בורבו יתרבד אשודיק ןהא. 

 'ומבי (ןיאושנ וכפה) ןישודיק ^ i'ודיק יורי האלהו
  ib.ד"סד  UD iD Ppםישודיק ב"יפ ר"מב

qua שודקה :'ו 'וכרב שודק ראותה ,(' םילודנ 
 אוה  myלייעל  i^ ovשודק  . . mmשודק אוה

 'מוי .'וכו ןועו המשא לכמ ךמצע שדק .ז" 'וכרב
 הברה ותוא ןישדקמ טעמ ומצע שרקמ םדא .ט"ל
 .ז"מ םש ,'וכו ןשרקמ ןתהישמ .ו"ט 'ועובש .'וכו
 . . שדקמ רונת :ה'צ 'וחנמ :שידק p£" ארזע
 nw ילכ האלהו .'ק .ו'צ םש ,שדקמ ןחלש
 שרק .ז"ד T'bD תבש v^ דמוע לעפבו .ןשדקמ

voy.תבשה סנכנ הכאלמ השעש דועב 'מולכ םויה  
mmחספ תבשה תסינכב הכרוב תרימאה לע " 
aepאתשינכ יבב ישודקל . . אתיבב ישודקל . 

 "TU .ארמחא שדקמ . . אתפירא שדקמ :ו"ק םש
 TS םש ,אחריל הישדק .ה"כ ה'ר .ח'ר תעיבקל

DW :" Um)ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב הארנ אל  
 .םשו םש 'ייעו (םימשב) םימש והושריק רבכש
 ןינוע םעה לכו שּוקמ רמוא ד"יב שאר :םשו
 ראובמ .ח"נד ב"פ ה"ר 'וריב שדוקמ שדוקמ וירחא
 ושריקשכ y ח"נד ג'פר DU .םייוקמ : שדוקמ
 שריק .ביפ 'תפסותב ה"כו ,אשואב הנשה תא
 י'נ :'ב 'ודיק ל"נה םינויצ «cy סרא Cb השא
 p^ אצוי לעפבו ,ותלוז הברהו .נ"ל ^£ : םשו
 ,'וכו ותב תא שדקמ באה .א"מ 'ודיק :םיראה
 TD םש .'וכו הירבל אתתא ישודקל לזא .ט"נ םש
 מ"לכ םילגרו םידי שדיק ,'וכו יתב תא יתשדק

0v (1^ (5 meg)האלהו .,ב"ל : א"ל : ה"כ ,ב"כ , 
 Yp mb "יע תאטח ימ שדיק דועו :ט"י "יחבז
 ט'ב ליעפה .האלהו א"מ ז"פ האלהו ב"מ א"מ
 ,האלהו :ג"כ "כרע .ח"מ ^71( האלהו :ח"ס
 .האלהו ד" «e ;'ב Y5) 'קיו יתת לעפא
 הרזעה ps e 7350 לעפתנו לעפתה
 ,'וכו השדקתנ הנותחת .ז"ט םשו 'וכו תשדקתמ
 השאה .א"מ 'ודיק .'וכו שדקתמ ילכהו ו"טפ ר'מש
 ,ח"מ .ו'מ :ה"מ UD DU np דועו 'וכו תשדקתמ
 . . qo אנשדקימ ivo oro 'ובותכ לעפ תיא
 ,אשדקימ ימ םלשורי ,ד'נ 'ודיק .היל אשדקיא
 תומש 'גרת ,'וכו םהרבא שודקיאד ןויכ ,א"ל "ירדנ
 .ביל ב"כ i | ,יכ קיו ; מ"ב .'ל ;ב'מ הילה
 שדוקב ןילעמ :2^ 'מוי .ח"כ 'וכרב שָדּוק wp םשה
 .שדק רחמלו שדק םויה ב"עס םשו א*ער 'ה 'ציב ,'וכו
 ז"טפ תבש 'ורי.לוחל שדק ןיב לידבמה : ד"ק "יחפפ
 תלופפ ט"לפ יתבר 'תקיספ ,שדקה יבתכ xy "טד
 ,םישדק תטיחש : ט"ק מ"ב ץובקה .שדוק ולוכ + .
 ייחכז .תיבה קדב ישדק . . חבזמ ישדק .א'ל 'רומת
 v^ .םילק םישדק וכפדו םישדק ישדק (Y ,ז"מ
 ר"שהש : ז"עד ב"פ 'גיגח 'ורי גיע mov 'וכרב

 ןישוריק .ןישורק תכסמת הארקנ הז י"פעו )* num ipn תיירבו אוה ךורב שורקה ירבע ילבו ('

10 B.וו  

al a, 2S 2» xב רוחו  p iו צ'ו.  

hh. 
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 < = ףא רוכז ןלהל המ :גיכ ?n^ p איה הבעות השא
 :mW אכהד תובעות

 «Ring, D תעבט b^ ס'למ wwT7p — שדק
^na! (Ohren- Nasenringםישחלהו שפגה  

 (םימזנהו) ('אתיטלחו אישדקו 'גרת 6252 ייעשי)
 ינרת ('ד ,הל יישארב) םהינזאב רשא [םימזנה תאו]
 י"כב ןוכנ ה"כ ה"יחא]* .ןוהינדאבד אישדקו
 'נרתה 'ואחסונבו מ"אפדב לבא 'ציניוו ר"פדבו ט'ק
 'ינורחא 'יסופדב R^ דועו אישידק ס"טב ןירחואמה
 דוע p sp 'גרת (Ui ל'צו swTp דוקנ

mnל ;ב"כ ,ד"כ 'ישארבל ', iroביל תומשל , 
 ילשמל ;ד"כ ,'ח 'יטפושל ;'נ ,א"ל 'דמבל ;'ג ,'ב
 'גרותמ ג"לפ ר'קיוב ותלוזו 2" ה"כ ;ב'כ ,א"י
 ו"פ תבש 'וריבו ,ןישְדק G5 :ג'כ 'קזחי) םידימצ

 — [אָּיַשָרְק ('ג 45 "23 ליגע :ח'ד

 ר"ע ל"ד ו'פ 'ובותכ יורי (םוקמ [c ןישדק *
 .ןישדקל ןיקלס יסוי 'רד יודימלת

 ז"ע) ןידימעמ ןיא 'פד ג"פב (גד םש) ('אָנּונָשדְ
 'ופסות ys" ה"יחא]* = .ריסא (ט'ל

 לע השקהש ע"בשפה ש"מ py m" םשב ש'מ
 יקילייננא י"כ ץבוקבש ^m ייפב לבא וניבר "יג
 רוסא אנונרבק ח'ר ^3 אנליוו ם"שב ספדוה ונממו
 רחא ררגנ אוה יכ וניבר לע 'ישוק ןאכ DN כ'או

 — [י"כבש לאננח וניבר "יג

 היכו שלחו םומע ןינע מ"למ ההכ ומכ ,nop ₪ הק
 ver. O24 "לבו siumpf sein אהק ס"לב

Gingern5202( האורה 'פד תומולח ףוסב  r3הוק  
 ר"ב א"ר 'מגב 'יחספ יברע 'פב .('אנמורכ ארמח
 .היכומסל ךירצו \' הייוהקל ךירצ (.ו'טק 'יחספ) קודצ
 תרבס ימ (Cr* v2 ורבחל תוריפ רכומה 'פד ג"רב
 ורמאש י'פעא 'פכ .אוה אמלעב אהויק אוה ארמח
 אתלימד אללכ Geo 'ובותכ) gr npa תובשוי'ד 'מגב
 ב'א) — אהויק היל תיאו אחיר היל תיאד לכ
 p" הניהקת םינב ינשו (ט'כ איל ייטרי) ןושלמ ילוא
 תמאב ה'כ הייחא]* qun» םעט םהב שיש

by sm»יחספ ה"כו אהויק םשהו .ההכ ' n'yא"ער  
 לעפהו ,(*ארמחד אהויק ,ה"ע 'ובותכ .אריפד אהויק
 'ורי ,(תולושב וכפה) תוהק םיבנע כ"מ ד"פ תובא
 'ינעת יורי ד"ע ר'מד ח"פ 'מוי 'ורי : ה"ד ב"פ 'וכרב

om had jw : Ar i 3142 1 e duc 0 = | 
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 ג'פ 'ליגמ 'ורי : n^p ^nbb ,םישודק םניא ויתרשמו
 םייקמה לכ .'כ 'ומבי ,ייבא 'ייע שודקה וניבר .ד"עד

 ארקנ הנעתמה .א'י ipn" .שודק ארקנ םימכח ירבד |
 אוהש ימ לכ ד"כפ ר'קיו .שודקהפ .ג"כ 'דהנס .שודק
 Dp :ה"ק 'ומבי .שודק ארקנ הורעה ןמ ומצע רדוג
 .השודק הדע ד"ע YD ב"פס ינש 'שעמ 'ורי ,שודק
 'לינמ אשידק ירוסו ר"אלבו  .נ"שו להק ע"ייעו
 אלהק :'ט 'וכרב ,'וכו אשידק ארקיעמ ב'ער ז"כ
 וארקנו .אתשידק ,אתשינכ ב"עס טק 'הנס ,אשידק
 : כ"ג 'ייעו (האלהו יו n ,יד לאינד) ןישידק םיכאלמה

 ?pa :ג"ק "חספ .6 דצ םיכאלמה לע ירמאמ

 - [ישיִּבק

 םירזמ רבד תשרפה b^ םרוקה 'עמ מ"למ) שד
 ,absondern הז y" רסאנו ונממ ונהי אלש

(übertrg. Verbot bewirkenייאלכב ה"פ םרכב  

Gro)שדקמ הז ירה םייקמ וא םרכב קרי עטונה  
 jp )5 2/2 "רבד) שדקת jb ףרוש b" םינפג ה"מ
 ה"יחאן* rep יילוח :ויינ וריק שא דקות

 yen je wan ןה ולא iab 'וומתב s^ ןכו
 םש יייעו ^53 םרכ ה י א ל כ ו הלרעהו ^3 חספב
 אבוה ז"מ ה"פ 'יאלכ ם"במרהל מ"יפבו .'ופסותה
 ןויכש הארנו דקותית אמליד : שדקת ןפ 'גרתה
 לבא .הכלהה by sm" אתדיקי בייחתת י"רתל
 י"שר 'ייעו באתסת םגרותמ ונינפלש םולקנוא 'גרתב
 לע בעתנה ובד לכ באתסת 'גותכ 5n 'ירבדל
 רבד ןוגכ יאנגל ןיב שדוקה ןוגכ חבשל ןיב םדאה
 ,ה"ס 'יעשי y"  .יוכו שודק ןושל וב לפונ רופא
 לינה ייאלכ mt ."י ,ר"מ 'קזחי ; 3^ ,יב ינח ;'ה
 יתש שדיק . . nns הרוש vp ה"מ ד"פ םש ןכו
 הניאו הרוסא השביש je ב"מ ז"פ םש ; תורוש
 ז"פסש ל עפ ת ה ,האלהו ו"מו ה'מ םש ,'וכו תשדקמ
 — ]^« שירשתשמ תשדקתמ האובת יתמיאמ ז"מ

T 

 münnlicher רכז 32725 ןמוזמל ראות מ"למ) שָדק
(Bulleרוכזה לע אבה 'מגב תותימ 'ד 'פב  

 ^n) ,ג"כ יירבד) ל"ת ןיינמ בכשנל mms 6: ד"נ 'הנס)

 אהי אלש ופוג אמטי wow ^b שדק vm אל
 יריימ רוכזב שדק יאהד ןל אנמו השא ומכ בכשנ
 ףיליו ץראב היה שדק Dip OU 0" אימ) "יתכד
 יבכשמ בכשת אל רכז תאו ןמ הבעותמ הבעות

 אנמורכ ךקסע Np" גיונב (* .אנונרבק sy 273 יייעו תחא הביתב ויופדבו ייכב (? .אישידק גיונב לבא ק"דרב היכו ('
 ה"כ )* .אנומירכ ליזאקו ךקסע Tob ייא ןעכנימ ס"ש יייכבו ךורעב Di ל"צכש הארנו יוכו ךקסע אהק יפ ם"ש ייכבו

p»שיק ייכב  veuוניבר ייג קשמ עייייע לבא (5 ,היוהקל ויופרבו סיישבו . 



 " להק, = Cup =) הק
 ארמח ליזא אהד Cn רמא ןנונתיאד ןויכ אל ול
 'טולכ ךשפנ התצק ילוא לאש לאילמג ןבר 'יפ 'וכו
 הז לעו תבשי האמוט םושמו תודנ םד תשנרה
 אלו תקדוב יתייה תיבחו תיבח לכ לע הבישה
 pay ןכו wy א"עב e" כ"מו וזב אלא יתשגרה

"veiךוד ןכש ג'ע ה"לד ר"פס 'יעיבש  ninpn 
 םשפנ nmn : ךלמהש דע 'פ ר"שהש ,ותוא תולכוא
 אל לדגמכ 'פו ותטמ הנה 'פ ^« לוכאל אהוק
 ר"קיומ ןויצה מ"אפדבו -- םהל אהוק הכלה אהת

 — [תועטב 'א הק 'עב ללכנ

 תעמשמ np מל"ע  pop 495 ומכ (b^ הָהְק *
 תחקל הפיסא ןינע םג הזמו הוצמ לוביקו

 תהקי ולו gehorsam sein, sich schaaren) יווצ

 EIUS  תפיסא ,ל'שריפ O o) : יושארב) .םימע
 אתהקא והקמו יבתיד רומלתבו 'וכו רקיע ד"ויהש
 כ"ג 'ייעו כ"ע םימע תייהק רמול היה לוכיו C np יומבי)
 שרש ק"דרו .'ב הק 'עו ןושאר 'לב 'ומביב י"שריפ

npיברעל תאזה הלמה הנוי 'ר המדו ל"הזב םייסו  
 B^ ןכו ל"נה 'יברע הלמל qv») vy ןינעה הזב
 ו"יתה ןמיס ףוקב שגדו להקתי י"ע תהקי שנוד
 אהקתמ התימ שרפל שי הזמו תהקתי תחת עלבומח
 ע"ייע .'ר רצ כ'רד 'תקספב היתוחילש תושעל
 b' ר"שהשבו אלהקתמ an" ב"יפ ר"דמבבו ,אהקתמ
 «^b אהלקתמו nne אהלקתמו התימ an^ הנאצ
 התימ ל"צ תחא םעפבו וברעתנ תואסריג יתשש

 ,אהקתמ

emp *ב הק ע"ייע ', 

 "Versammlung, n ,בר ןומה ץובק מ"למ) לָהְק

(Gemeindeןירוק יתמאמ 'מגב 'וכרבב ק"פב  
 ןב יסוי 'ר דיעה 6'ט יוכר) ןירחשב עמש תא
 'פד 'מגב ,םלשוריבד אשידק אלהק םושמ םיקילא
 .אשידק אלהק םושמ יבר רמא G2 יציב) ןידצ ןיא
 הכלה ורמא וירבחו איסנמ ןב ןועמש 'ר םלשוריבד
 Cry 335 ףר) 'ב פ"סב ינש רשעמב ימלשורי ,מ"רכ

myאיסנמ ןב ש"רו ('םלושמ ןב יסוי 'ר השודק , 
 תבהא רשא השא םע םייח האר תלהק תדגהב

mהשודק הדע םשב  mp obsיובד ךל  
 [/כככ paco הרכות ירבד םע ,תונמוא
 המלו תבהא רשא השא by םייח האר ('ט ויט תלהק)
 םויה תא ןישלשמ ויהש השודק הדע התוא ןירוק

W^oד"ע ב"פד ג'פ ק"מ ^ ג"ע ר"סד  vmוילגר  
 לעמ .ברחה תהקו "^i ט"פ 'וכרב m ,וילע תוחיק
 ח'עפ ר"ב .ב"פ ר'בדב ה'כו 'וכו השמ לש וראוצ
 ,עשרה www לש וינש והקו ךווש 'פ ר"שהשו

y'enו"לפ  map vwוהקש תיאר םא ג"פ ר'מב  
 yop יתבר 'תקיספ ,'וכו רטמ דירוהלמ םימשה
 ליעפה .'וכו לאוש יתייה ההק היהש השעמהו
 ההקהש ןב א me ידמב) nap ןב :ט"ק 'דהנפ
 pi םהיניש תיהקה המל .ט"מ 'טוס .וידילומ יניש
 וישארב) תהקי ט"צפ ר'ב ,יניש תא תיהקהו :םשו

(0oל ע פ תה .תומואה לכ יניש ההקמש ימ  
 דימלתה mpm ow :ההק םא 'פ ר"להק לעפנו
 ךילע ךדומלת ההקנ םא : םשו 'וכו לזרבכ ברה לע

 — [לזרבכ

 -ge 55 ,רבדב ריהז L9 ע"למ ל"נ אהק =) הק
(au, emsig séinימ 'מגב יאמש תיב פ"סב  

mmeתומביב  C'"P6 אתייהק והקמ אקו ובתי  
^bקדקדמה םדאכ אתיוחא דע וז העומשב קדקדמ  

 (גישו ביר Tni הכ (^y ןניסרגדכ רבדב הברה
 'מולכ ,33'6 הכ 'עב "יע 65ההי ק ses עשוהי ^
 ןניסרגדכ ורהיטו הברה רבדב קדקדו וב רוזחל ןאימ
 יאה ?C3 ט"כ) הריכמ היה DNO 'מגב בהזה 'פב
 ךותחתשכ לזרבה ןכו הער שפנ ירקמ יזוזא יהקד ןאמ
 ב"א) — ל"ז ח"ר "פ הז לזרבה mp הברה וב
 יזוזא יקומד ןאמ ,תואחסונב בותכ אתוקא ווקמקו
 'טגבו יקומד י"שרב ה"יחא]* | .(תואחסונב בותכ
 אוהש ימ p^ ל"נה ע"למו וניבר 'יג הארנו םיקומד

rurואיבהש ח"ר ^55( הברה וב קדקדו ןוממב  
 [pun ההיק b^ ןכו ש"ע :י'ק 'ומביב 'ופסותה
 "יעגנ ם"במרהל מ"יפ 'ייע דועו 'ג הפ ע"ייע רבדב
 רהטו ההיק ההיק יאמ 5^5 mo iv NUD ד'פ
 .ף"וקב כ"ג 'ג הכ 'עב וניבר "יג לבא ההכ ג"ונבו
 םיקודקד 'יפ אָתיִיְהְק ץובקב ל"נה 'ומבי sp םשחו
 םיליהקמ : ווקמ p^ ןושאר 'לבו תוישוק י"שר "יפבו

 — [ש"מו ,ההק ע"ייעו mp ןמ כ"או 'וכו

 sich ekeln רבדב yp .26* ע"למ ל"נ snp =) הק
 (ט"יפ) היהת תאז ףוסב ר"קיוב (םינפב 'ייעו

 ה"יחא]* wen היל לזא n^ התיהקה הל רמא
 תויבחב תקדוב התיה לאילמג ןברד אתמא ג"ונב
 mes ןיתיהק אה ל"א הל הכשי ושיגרהש ןויכ

 לבא ר"פדבו ב"הו ט"ק י"כב pss ה"כ (' .אתהקא והקמד סרג אילב י'ישרו 'ופסותב ה'יכו אתווקא ווקמקו ג'יונב )!

nn bay תונמוא ג"ונב )+ 

10* 
 .וניבר "45 םייח האר יפ רילהקבו םלושמה ג"ונב (5  .ההיכ סייטב ע"פרשב
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 חוק מ"למ וניבר תערל תוחיק ,תוהיק =) תהק

 Einfassung) 23205 0 פ"למ רד"עפלו

Xp" םוסחישמ למרתה CU» יילכב a" Ces 
^B Ymmp ,ןירוקש שיו  קהותיו ns השעיו 

 זעלבו ויתורגסמ  Cobos cowילכ ןירגוס ןהבש
 וינזא רוע  COSלמרתה תוביבס תונטק םינזא

 תויקסיד לש םינזאכ  qmeתוניבסו וז ךותל וז
 ןיסינכמו אילבטקה | תוביבסו = (ןיסינכמ) חיטשה

 ןירגוסו םילבח םינזא ןתואב  Cהזש ןיינמו ןהב ןתוא
 ייעשי) יאנש הריגס ןושל ויתוחיק  C acoםירוסאלו

 ט"דטב ג"הר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* = "חוק חקפ
  wm 12ןקתל שי ז"יפע ןכו יחכונה 'עמ ונקתל

 , npnyn.ךורעהו ןואגה איבהש ש"רה  myזעול
 ויתוחיק  ^eל"נו כ"ע ירוע תייטב ומשו ויתורגסמ

Grund, Unter- רבדה תיתחת .22* ע"ל אוהש 
  Gazרצקה ךורעו  zwרעכעלייר ויתוחיק זעול

 כ'ע שובלמה רוגפל שובלמב םיבקנ ל"ר א"לב
 ש"אלב אוה ייר 3616006  אוהש ל'נו האמצעי 
row, rew אילננא 'לב ry ידנאללאה 'לב ומכ 

 הרוש  Reiheתתל הוושב םידמוע םיבקנה ולאו
 [שובלמה רוגפל םיצנשה םהב —

 ג"רב Sehnur, Schichte) לכח ,טוח b^ מ"למ) וק
 קורי וק m wn G^ mum ןישרוד ןיא 'פד

 .םלועה לכ תא ףיקמש

(hoffen, harren br םוד ונינע מ"למ mp — p 
 םידיסח ךמסד 'מגב ןידמוע ןיא 'פב (1273 3/5)

 ללפתיו רוזחי הנענ וניאו ללפתמש םדא האור םא
 רמאנש  mp On s» nmלא  pim nץמאיו

"p *[םשהו הייחא [n [לא mpi ךבל 
 רוזח ואל םאו הפי ךיוויק אב םא םש 'ילהת 'קלי

  iow mpיווקב לכה ו"צפ ר"ב ,'וכו יווקה ךותמ
 ןירוסי  "piוכו יווקב םשה תשורק -

Spinner, םיטוחה גרוא ^b (ץובק ראות Cowmp 
CWeberןירשוק ימגב םירשק  וליא 'פב  

 ייפ .תבשב ןלטלטל רתומ יאווק ילכ Canp תבש)
 העיריהש דבוכה ןסכיאה ןונכ גרואה תונמוא ילכ,
 הטמלמ וילע הטושפש דבוכהו הלעמלמ וב הייולת
 ןילות רמוא א"ו 'פב .( "תבשב ןלטלטל רתומ

 תומיב הכאלמבו ףרוחה תומיב הרותב «py ןהש
qp?אלהק ה"יחא]*  D'53ימראו  y)יגרת  

 (האלהו יא ,ג"כ יירבד ; יד 53 ;יג "8 ידמב ; a ,יד יקיו

 ה"רב םלשוריבד אשידק אלהק ה"נכו להק מ"ל ומכ
 מ"לבו :5'1 רימת-ב"עס ד"י 'ציב .ט'ס 'מוי :מ"
 . . יאדו להק : םש ,םירג להק ary 'ישודיק 'יא
 prp םיטבשה לכ ,ו"מד א"פ mmn ^v ,קפס להק
 by" 'ורי ,להק יורק טבשו טבש לכ :םש להק
 .להק םינהכ להק ןוניא תולהק עכרא : ט'ד ח'פ
 יליגמ nbnp ג'לו :םירג להק םילארשי להק םיול
 א"יד ז"פ 'וכרב 'ורי C איה לכל הלהק ןמז 3̂ .'ב
 ,הלהקו הלהק לכב )"3 vo יילהת) תולהקמב ג"ע
 .םיברב תוליהק ליהקמ ,ח"י ז"עו : א"ס יוכרב לעפהו

v3ל ע פ תה ,'וכו ותדע תא חרק להקישכ ט'צפ  
Y'3יישאיכ) תהקי שרדנ םש  iDתומואש ימ )^  

 -- [ההק ע"ייעו וילע ןילהקתמ םלועה
nonp *תבש (שדוק ירפס ד"כמ רחא עודיה רפס)  

 .'ז 'ליגמ ,תלהק רפס mao ושקב :יל
 .םידי אמטמ וניא תלהק

 Verwalier, pe טילש 0.4 פ'למ אָנָמְרַהְק
(Vorgesetzter, Herrscherתקזח 'פב  

 אנמרהק רומיא ט"מ Cro 2'2 םירא 'מגב םיתבה
 ריע 'טגב ןירבעמ דציכ 'פב .אפורטיפא 'יפ .היווש
 אנמרהק יבג יחיכשד ןויכ o my) דיחי לש
 —(Yw םוקמ לש ןוטלשה b^ ידדהא ירכדמ
 היווש אנמרה י"שריפו אנמרה בותכ תואחסונב
 ,(לשומ p^ אנמרה יבג יחיכשד לבא ול ונתנ תושר

 רשא OM "פב 'וריעב 'יא וניבר $i^ ה"יחא]*
 py D'w v53 ^W" ב'בבו ךורעה (ma וירחא
 'וכו תושר ול ונתנ ה"מגר שריפו אנמרהב ח"מגר
 ^3 יפל וא אנמרהכ ל"'צ ילואו . ם'בשריפכו
 קתעוהו ל"נה פ"למ אוהו אנמרהק ךורעבש הלועמה

 — ['טפוש ןינעב ע"לל כ'ג

 עקתו abgewandt sein) ,26* ע"למ ילוא) תהק
 )3( w4m / "כ ,ב"ל תישארב) בקעי ךרי ףכ

 הנניא nm^ ה"יחא]* = .בקעיד היכרי ףכ תהקו
 ע"למו np וא אהק שרשהו ,וניבר תעדכ תישרש

 — [ומוקממ חסנו הנפנ b^ ל"נה

 < וניבר יג יפלו (* ,ךורעה ףיסומבכ יישר אלו )*  ,היה המחלמ םוי רשע השלש nv vy ט'סד א'פר יליגמ יוריבו ('
 .אנמרה ייג ןכתת אוה (.דיפ :גיפ מיב) םישה 'יגכ לבא אנמרהק תויהל pos רתוי א נ א אכלמד אנמרה oon] יעב

vai )*יורו ט"יאלמ אוה ןוכנ ילוא ילוטא טייק  .Gewebe, telaןירגסמ לצו ןילגרסמ סיטב םילכב שיר תקתעהב )^ . 
om (יווק ע'פרבו ךורע ייכב ןוכנ . = ?) םשו ( ג"יק אנליוו םישב) חיר ייפמ קתעוה "anל"צ ילואו רככהו . . רככה  

 .רבוכה הלועמה ייג חכומ רבכ yb לבא 3333 עיייעו טיק י"כב ייאדכ דכרכ

 א"יו הכאלמל vow הרותל שילש הלפתל שילש |
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 13 (תוצווק — ץווק - יִאווק

 ונינפלכ סרוג .אוהו vb" ןכו רפכב [אסיקב
 י"כבו מ"הונמב 'קליב 'יאדכ אסוקב ל"צו אטפוקב
 .אתכודב ןעכנימ ס"ש י"כבו אצוקב ת"האבו 'ב ס"ש

 .רניטסק y'"y רניטסוק *

 Up עיייע רטסוק *

 .יב סק ע"ייע ןיזיפרטיסוק *

 .'א םסק ע"ייע םסוק *

 .עק ע"ייע אָעוק *

 yos ונכשי אל םיעשרו 'גרת (c רעווק "6
 ןורעווקי אל יעישרו C5 on ילשמ)

 בתכו (*ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]* ,אעראב
 לינו ,ןיירש א"סו אוה המ יתעדי אלו יתאצמ ךכ
 טירקפנאפ 'למ shahar פ"למ רעשקןמ שבושמ ילוא

^b ksethraןכשמ  "y810ןאקיסקעלדנעצ יטסוי ] — 

 ,אנפוק .לפוק nep Ep .אפוק ,ףוק *
 .ו"יו ילב ע"ייע ןילוספוק ,אספוק .סיפוק

 .ץק עיייע ץוק .ץיק *
Ppוכ ומכ וניבר תערל  (zusammenschrumpfen 

 אתיימד (' ןינמיז 6ג'כ הכוס) ןשיה 'פד ג"רב
 לוזגה בלול 'פד ג'רב .היתעדא ואלו ('אצווק

emץווק ףופכ בלול 625  prb Cולא 'פד ג"רב  
 וכתחש לכ ומצע bum והזיא Coo P תופרט
 y nm' ןינע b^ רבכו התימצ ןינע B^  ץווקו
 .ב"ל הכוסב eb" ל"זו ה"יחא]* .ץווכ

nmץווק  ^bולש הודשב ןיאצויש סרטנוקב  
 .כ"ע התימצ ןינע b" ךורעבו םיצוק pes םיצקוע

  onmע"ייע םיצוקה ריסהל ןינעש  pp['ד —

 רעש האפל mw nixp מ'למ תוצווק =) ץווק
(Gaarlockenירדנכ 'מגב םירדנב ק"פב  

 ויתוצווקו (ד"פ ריזנ יפסות ה"כו :יט "np 7( םירשכ

 יכנאו (היפפ )* ו"ס 'פ ר"בב 4 .םילתלת ול תורודס
 ויתוצווק ןמ חרקו ץווקל רמא יול 'ר : קלח שיא
 (que 'עב הז ךייש איי יח שיהש םילתלת
 לקשמבו ץווק יכ תוכייש ול ןיא ד"עפלו הייחא]*

Cuy oumןמ הנבנ  ch pupךנסנ ושאר רעשש  
 .וכפהו רעשה בורמ (von struppigem Haar) םיצוקכ

 -- פז
 7 ו

 היה !DM אבר רמא 6 פיק תנש) ןירוש px 'מגב
 ילככ חוטש דגבה היה םא, e^ רתומ יאווק ילכ |

 (' "יאווק ילכ ןיארקנ גרואה ילכו sme גרואה
 םשהמ הנבנ הָאְווק ןמ ץובק ראות amp" ה"יחא]*
 «C ,יה e היעשי) ירוקו 'גרת j"p ץובקהו 'א וק

 א"י םילכב p ןינעבו yy) ןויק וניבר 'יגו ןיוקו
rbיילוח יאוק ןינעבו ,וניבר "גו בק ע'ייע  p 

pp vyגו 'ה " [wm — 

"p *לעפמ)  mpץובק ןינע מ"למ  (versammeln 
mmp ןממלש המ : ג"מד ד"פס תומורת "v 

  mw'שורי לעפהו .הלוספ היווק ;לעמלש המ
 ךותל יּווק ר"ע י"ד ו'פס 'וכרב  av'תקיספ :.לעיפ

 יתבב ןיוקמ לארשיש ןמז לכ :ג"צק רצ כ"רד
 םהמע ותניכש הוקמ ה"בקה תושרדמ יתבבו תויסנכ

 הרעה ש'ע 'וכז  cvsב"יפ 'ובותכ 'שורי ליע פה
Tp? ואשעו תורהנ הוקה סונאיטילקיד : ה"לד. 

 הוקמ לכ א'פר םילקש 'תפסות : הוקמ ןושלמ
 .'וכו. וילע תווקהל רשכ האס 'מ וב שיש

ausspeien; aus- עולב רבד תטילפ מ"למ) אוק d 

pop'p הקשמ יוה: 'b ר'תסא werfen 
 קוקבח)  G'b oaןלעמלמ איקמ : popןויכ .הטמלמ

 ןולקו ןלעמלמ איקמש ויתונויגל ילודג ינש וארש
 .ןולק יק = ןולקיק שרדנ כ'או 'וכו ודמע ןממלמ

np *ןובלוק .בלוק .תילוק ,אלוק ,ןלוק  sn 
 ילב bua 'עב לוק םיליחתמש םיכרעה

 obs ע"ייע pip .ןוק .םוק םיליחתמה ןכו 1

 ד"עפ ר"בב .hinfüllig, causariae) ר"למ) 102
 (ויל ,יל תישארב) תורתונה ןבל ןאצ 070(

Commןוהנמ ביתכ  pn penaןוהנמ ןירקע  
 ילוח ינפמ םישלח ר"לב 'יפ ב"א) -- .ןירפווק

 Gom) םיכלוהו ימינפ

D'ip *סזּכ =)  (Kelehינודיצ םיפוק ג'מ ד'פ ^55 '. 

 ינשיה B'53 gátu "ירטקב 'למ) אצוק .אסוק *
  güthuשיראוצוה  güsהנשיה פ"לב 4%

  ^bםוקמ  C (Ort, Gauאפוקב אנרייד ,ד"כ תינעת
^p! אתלדבאו אשודיקל ארמח היב mov אקיחד 

 ארתא אסוק ה"מנר  m ^em'ול ךירצ] (אפיקב)

 תרתונ .עייייע (* .דבכ יעב היכו יאוויק ילכ w^ םשו םשו ux ליעל יתחסנש ומכ שוריפב ייא םשו ח''ר 'יפמ קתעוה ('
 ייפבו (* wwep. ןוילגב ס"ש י"כבו אצווכ ג"ונב )5  ןויכו גייוכב (5 ?ןודעווקת ג"ונבו )5 .84 ש"טע סעלרעפ (* .שיימו
 ע"פרב לבא י'יכב ןוכנ ה"כ )* (qmm ג"ונב (5  ,דחי וברעתנ תואחחונ יתש ץווק ץווכ יב סייש ייכבו ץווכ קתעוה חיר

 .ר"ס םייטב ו



 תיבל ןהמ םילטונ םייסרפ ויהש םיצע קאוק ורמא
 תבש לכב םיצעל סכמ תיב לכ לע היה יכ רואה
 םירבחה ויהש :י ק ני מ ד .ללכב םינתונ לארשיו
 'או יא לכ תיבמ רנ ןילטונו םיתבה לע ןיריזחמ
 ץוחכמ תורנ ואריש ידכ 213 ןיווקש הלילב

pap)ז'ע 'ורי — .כ'ע יקנימד ותוא  Ybב"מד  
TYימיט תוהו ןיקויק היל הוה אב רב אייח 'ר  

 - [ימיט ע"ייע הווגב הרייצ ימורד

 תונושלבו 5 'שדחהו הנשיה פ'למ ל"נ) קווק
 B (!qug, 86%, ghog, ghók" הל תובורק

 ר"בב Rind, Vieh, Viehherde) רקב רדעו רקב
 לכ ול ורמא : תמצע יכ ונמעמ ךל (ויפפס ה"ספ
 ךל הוה רבעדל seb אלא ויה אל תמצעש תומצע
 ('* ה"ע 'פבו .ןיגס אייקווק ךל תיא ןודכ אייקווק דח
 ימח הוה יא אלא ןכ רשפא 'וגו תוירכנ אלה 0«
 םירדעל 4135 mw .ביסנ הוה אבט אייקווק רח
 ב'א) — ךייקווק לע ךבל יווש 'גרת 05 r2 ילשמ)
 ט'ק «Tb Y י"כבו ה"יחא]* .(ןיטוק לע בותכ 'חסונב

 — [ש"מו אטווק ע"ייע ךייטווק כ"ג an" ב"הו

 ינאקוק .אלקוק ,אתיקוק ,יאקוק .קיק ,קּוק *
 Y ילב ע"ייע ארקוק

Lürm, Ge- (הקעז |55 $$ פ'למ ל"נ ops 
Nin םשב ב'פק ' אראו 'קלי Güusch 

 לש ןסירכ ךותב ןלוק עמשנש דע והילא יבד
 םיעדרפצה לוקל לשמ ב"נו וקוק ןישוע ויהש םירצמ

 ןכ תמאבו  pay,פ"לב הלמה
 * .רוק  mp svp,סוקיידרוק ,ןיקדרוק

 ,סונרוק . תינרוק ,ןילרוק .םיירוק
Y 55 ע'ייע סקרוק ,אקרוק , ןיסרוק 

 ,שק ע"ייע אישוק ישוק *

 (Q2 T וכ ע"ייע ןולחו ,רוח sms =) אתווק
 -Holz םירמסמ b^ ע"ייע אתוובק ל'צ וא
(pfückeןנילדמ ןאמכ 6א") .ק"מב ק"פד ג"סב  

 'רכ ןאמכ אדעומד אלוחב ישרד אתווק אנדיאה
 לש ץעד ןירמסמ ןיאצוישכ b^ אתווכ N'D .יסוי
 תלפונו ץוחל דעומ לש ולוחב חתפה לעש הרוק
 ןיווחב ןיומסמה ןיעקותו התוא ןיריזחמ ארוקה
 — ww אלב דנעימל ירשר יסוי 7« ונייהד

 .קתעוה כ"ע ה"יחא]*

 (אָתוְוַּכ =) אתווק — (תוצווק — ץווק דע

 ז"מד ג'פ bpw^ 'וריב ה"נכו רעש ול ןיאש ימ חרק
vyינפמ םורתי אל ץוויק  "mb ppm Tenn 

 !n5 .םיִצוְוק םדא ינב הב שי  ג'מש 'פ תוכרב
 תדמעה ו"כפ יתבר 'תקיספב חרק wen תוצווק
 םיקחשמו םיגיעלמ ויהו תוצווק לעב webs םהל
 לעב [ומש וארק] ןכש ויתוצווק לסלסמ ירה וילע
 ול םירמוא vm עשילא םהל תדמעה (' תוצווק

 — וכו חרק הלע

 ,הצק עיייע oYip ,הָצוק +
pipיקנומיד 'עב 'מושרה פ"למ ד'עפל ןיקווק =  

^bםייספרפה לצא  תרטקה ףכ  Rüucher- 
 יקווק ינה C vy 'דחנס) הרומו ררופ 'פד ג"סב 161
 תותחמ ינימ b wb^ ןניבהי יכיה יקנומירו
 ןהלש דיא םויב ז"על םיכילומו שא ןהב ןיאיצומש
 לש ילכ קווק, א"פ .('ינאש ומצע תאנה אמלא
 דגנכ םדא םמחתמשכו ( ץיצעל המודו טיט
 ידכ םילחגה לע ותוא הפוכ ןשיל הצורו הרודמה
 יל כ יקנומיר .6 תיבב שאה תצת אלש
 (.םוקמל םוקממ םילחג וב תותחל יושע
 לכב ןירזחמ ןהלש םירבח ויה ('סרפ תוכלמבו
 ןיכילומו םילחגה ןיתוחו תורנה ןיבכמו לארשי יתב
 אל ןיבזוע ויה אלו ז"ע איהש ןהלש רואה תיבל
 ןהלש ז"על ץוח C nos וניליש ons אלו שא
 (זיי ןיטיג טג איבמהב ןנירמאדכ רואה תיב אוהש
 ויהו והיימק ןמ אגרשל הלקש ארבח אוהה אתא
 ישמשמ והל wm (*יקנומירו יקווקב ותוא ןיכילומ
 6 רו בע ל אלד ןויכ ןה ז"ע ישמשמד ג'עאו ז'ע
 ןמצע תאנהל אלא ינווכימ אק לארשיל ארוסיא
 "םהל ןתיל ונל רתומ
 יתוריעהש ומכו 375 D mo^ אראו תותליאשה 'יפמ
 ןינעב ש"מו ש"ע ג"פ ג"חב יקנומיד 'עב רבכ הזל
 ילוא ל"נ דועו  ,יקנומירו יקווק הלמה num "יג
 אמוהזה וב תונקל ילכ 'יפ (Ls פ"ל אוה יקנומיר
 תותחל יושע ילכ ןימכ וניבר b^ ןיעכ אוה כ'או
 יקאוק ינה pw תותליאשב n» qum םילחנ וב
 ארונ יבל ינילפד (יקנימדו nva לכוי םגו) יקנימרו
 'עב יתאבהש ז'ע ילה ג'הב "יאדכו יחלפד ל'צו
 םימדרנ יציקמ תרכח ל"ומ םינואגה 'ושתבו .יקנימד
 : יקנימדו יקאוק ל"הזב 'יא 144 דצ א"ח ןילרעב 'פד

 ישימו יכנומיד עיייע b י"כב wm היכו א רו נ ל my ps ייכב (? | .(יח ,יא בימ) רעש לעב שיא ייגה 'קליב ('

 ךורעב ל"צכו םד א ינב ותו א ןי שועו :דוע ייא תותליאשבו (* .םילחג םהב ןינתונש תשוהנ ילכ י"שריפב היכו )?

 : תותליאשב (* .םייסרפ : תותליאשב )7

me (2אלו ךורע י"כב  n'yע"פרב 'יאדכ . 

 .ךורעבמ ונקתל ךירצו דיטב תוחליאשב ייל (" .תיבבש יילכב תותליאשב )5

 יקַאווקב תותליאשב )? ,הלילב ןכילויש יטסוי ('1  .ידובעל ע"פרב לבא תותליאשבו ט"ק י"כב ןוכנ ה*כ )! | .יקנימדו
 peeus. רילמ 61 שיטע סעלרעפ םכחה תערכ אלו 104 'קעלדנעצ



15 qanp = םזק — «mm» =( אתווק 

 ,לורתב qb יוזזקמ יומדק qb יוזזקמ Cre רצ כ'רד
 ה'כו 'ו חלשב 'קליבו ייזוקקמ ies ה"יחא]
 הלמה ןינע ps לבא יוזזקמ ךורעה ^35 ל"צו יווזקמ
 םיסירס הנינע םא יכ רפע שוגו םיבגר וניבר תעדכ
 ^37 תמאב 'יאדכו םידבע ונייהו = np .לעפמ
 rns" ןיכלהמ םידבעו, : לוענ ןג 'פ ר"שהש 'דמב

y'"yריזנב תוססק לכא .אזוזקמ  ^p .n'Dומכ  
 ע"למ אוהו ,ש"ארו י"שר b oy^ המדא תוזזוק

qnm 4lרבשנהו ] — 

C05 DD D =( nmi *ינמיש 'פ ר"'שהש : 

 ע"ייע «mn אוה אוהו תיזוק ןב ןומיס 'ר

 1329 י:דיח :תיזכ

 ינויה םשהמ ירכע ץובקה וא perip =) םזק

 טישכת 600% י"למ rmm" וא 6%
 יהיו ונדמליב Geschmeide, Schmucksache) ידעו

 יתב C qum ספדנה אמוחנתב ^75( םיננואתמכ םעה

 ,םיפשכל ךלת תאו ('ןימזוק ךל תושעל ךלוה ינא
 יבהזל C) (וחנתב ^5 ךל לוספ ןועמשת בקע יהיובו
 יתתנ ינא ול רמא ותב לש ןימזוק ונתח דביאש
 הל רמא )€ כ"פ ר"בב — Cms תדבאו ןימזוק
 השא אשיל שקבמ sm וכותב ילש ('ןירימזוק
 'לב םיידעו ("ןיטישכת b nb^ םנתילו תרחא

iרזעילא 'רד אתיירבבו ןירימזוק  anbהייחא]*  
 ירה ךלמ לש 'ימוק לכ אלהו ל"נה א"רדפב ג"ונב
 וניבר 'ינ יפלו ןימזוק ל"צו 'וכו וז mana איה
 ןימזוק mmn ome ללוכ (wi כ"או ןירמזוק
 טישכת םהיתש תארוה תמאבו דחא ךרעב ןירמזוקו
 ןכו 6606 jb אלילק ןושל %000.0000 יכ ידעו
 ר"במ ןויצב man א'פדבו אלילק אנשל 660
 nn רחא לכהו אירמזוק איבה דחוימ יעבו ןימזוק
 לצא ול ךלהו ב"יפ יתבר 'תקיספב ןימזוק ה"נכו
 ותסיעכהתש העשב «m ןימזוק הל השע יבהזה
 בנגש דחאל ב'פ ר"בד .'וכו penp הל השע
 יטשקתת לא הל רמאו ךלמ לש ןיטלפ ךותמ ןימזוק
 (רעבאב שייר יאצוה) ןשיה אמוחנת ,'וכו איסהרפב הב
 אתמכח בהי אלא רמול ךירצ היה אל 'ט 'יס ץקמ
 ל"א ןה ול הרמא ןימזוק ךל שי הל רמא ןישפיטל
 תלאשמ ינא 'וכו ךלש ןימזוק לואשל pos אב םא

E xל  
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 הייחא]* .(ץראב pex רכדו קמוע י"לב p^ ב"א)
 y3' ש"מכ וא אתווכ ומכ וא DW יכ vb ונניא
 י"שרל סחוימה b3 ^N^ וניבר 'יפכו ש"ע אתוובק

"dup 1 9p 

 'ורוכבב 'ה 'פב (זיקמ ליעפהב ע"ייע זקנ vpn זק
 ןיזיקמ ןיא no 'יפא D וזחאש רוכב (' 6 גיל)

 6'כ הטיחש םד 'פב תותירכב ^« םדה תא ול
 (ביכ םש) 'מגב b^ וב תאצוי המשנהש הזקה םד
 ט'פ תוכרב ישורי) wpp* שורפ — חלקמש ןמז לכ
 'וריבו הייחא]* ,שרפ 'עב ונשריפ 335 608
 הבוח אדח דבע ייזיק שורפ w^ ג'ע כ"ד ה"פ הטוס
 ל"נה תוכרב 'וריבו אדח oy אדח זזקמו הוצמ אדחו
 הזקמו ד"ע ז"עד ב"פ הגיגח 'ורי ,זזקמו ל"צ וזקמו
 , אזוזקמ ונממ םשהו .יאזיק ,ייזיק ראותהו ,יירת היל
 pay yxp qn Dy ףדרנ np לעפהו .ע"ייע אתזקמ
 — abrechnen, abziehen] היכנל לאשוהו הכיתח

 המב 'פד ג"רב Baumwolle AS) "למ ל"נ) אזק

 קחצי 3« pp ןמש יאמ (Gel oni ןיקילדמ
 אוה b Cars^ אחשמ רמא הדוהי ברד הירב
 םידגב ןישועש ןפג רמצב שיש ןיניערג לש ןמש
 א'לוומאב וזעול ב"נש ק"העב ה"יחא]* — .ונממ
 אוהו ל"נה פ'למו ןפג רמצ b Baumwolle^ = א'ב
 אל nw לבא 92 צ'נלפפ ףעל «y! A" ומכ
 3 ע"לב jS פ"ל y דועו -- הלמה nsn ראבתנ

 — [ןפג רמצ ג! 2,3 תבברהבו

 הדוהי 'ר א"עס ד"ק תובותכ (יטרפ (DU אז *

 םש י"שריפו אזק רבד אתינתמב אזק רב

 :םכח

 .ומוקמב שרופמו רודסק א"ס רודזק

"pאוק :=>)  Güumpenזק לעפמ  = yxpספק =  
payהמדא תוזזוק כ"או הכיתח  (Erdscholleםרכ  

 אימ היפ ינש רשעמ) המדא תוזזוקב ותוא ןינייצמ יעיבר
 םודא by ^p" (.ט"ס ק"ב Ty ה"נד היפר ינש רשעמ יורו

 'פ ר"בב C 09 pon 'עב e^ רבכו C ולוב זעלבו
 השעש דע המדא תוזזוק לכוא היה (בימ שיר) ב"מ

mo v»אתקיספב — ער  ^m"אהקיפ) חלשב  

 < ב"ה י"כבו ולוב זעלבו ייל ט"ק יייכב 0 vb3 )3  .אזאק ג''ונב )* .ןוכנ אלל תורוכבמ ןויצה לפכוה ו"ופד ךורעב )!

 ייא לבא )5 .שרח ס"טב ע'פדב לבא ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ (+ Klumpen. רפע שוג 2011 ט"יאלמ ןוכנ אוה ילואו ולוכ ייא

poaבילשת 'ר ךתלעהב  nesםשו ןיימזוק יקליב (* .ונדמליה  ^anיקליב ייא לבא )^ .םיפשכ יל תושעל תכלוה תאו  
 חכומ וניבר b^ ךותמ לבא ןימזוק ע'יפדבו ל"צכ )9 .ןתוא ע"פרשב לכא התוא 'קליבו ר"פדב ןוכנ היכ (* .דינתת יר בקע
 נ"רדאב תמאב היכו ('* .ןוקימזוק ר"בב 3523( ח"כ זמר יישארב יקליב היכו ןירימזוק רייבב זיראפ Ul ייגכ ותפסריג התיהש

 .רעטכעש םכחה 'אצוהב 7« דצ יב אחסונ 'א קרפ

1 
| 



 < | ןרוטיקומזוק םיכלמ 'ג 45 דימעמ cow הקשמ
 .טעמכ 'פ ר"שהשב ה"כו ופופ דעו םלועה ףוסמ
 (רוטלקופק) ךיתינמש י'פעא ינמיש 'פ םשו .ש'ע
 - 'וכו יתוירב לע רוטרקומזוק [רוטלוקפס n5 ךירצ]
 ישורי רוטרקומזוק ל"צו רוטקומזוק n'es ר'קיוב
 טלוש רוטרקמזוק אמית "פאו : ג'ד ט"פ תוכרב
 אתקיספ : ב"מד Yo ז'ע 'וריב ה'כו 'וכו השביב
 ybp םשו 'וכו רוטרקומזוק ותוא השע ג"פ יתבר
 p» np ר"מש רוטרקמזוק רמול yox רוטרקסמוק
 תועטב W^ 'ב "ס אראו ישיה 'וחנתבו רוטרקומזוק
 הברהו ^ D^ עירזת ןשיה 'וחנתב ה"כו רוטקומזוק
 תרעהב 'ייע הכלהכ אלש הרזה הלמה הבותכ םימעפ

 — b'3n] אתקיספב ב"שר
 kleiner 40604000 תינוי 'למ) אירמזוק ₪

(Gehmuckןיב ןיא 'פ םירדנד 70  
 ןוכילע תיאד אירמזוק pw (ג'ע חילד דיפר) רדומה
 ' :םינמק ןיטישכת י"לב "5 .ןול לאשימ רופא
 י"לב יכ ןוכנ הז םג ילואו אידימזוק ג"ונב ה"יחא]*
 לבא א60ע00% = ומכ ושוריפ 80604000 יעצמא

 ר"בב כ'ג ןירמזוק ה"כ םזק 'עב וניבר "ג יפכ
 — [ג"יפ א"ררפבו ט"יפ

wmiprip *לינ)  pep pipa 255 5 99 yn 
n7) ^ (kleines Gefüssנ"ד ב"פס  : 

 ה'כו ל"נה ע"למו תותשל ילכ 'יפ ןוהתזקזוק ןיליאב
 Nprp. ס"לב

 הלילכ רוחש ץ-5 ע'למ ילוא אחחק =) חחק
Ctiefschwarzיא תירכ) םינבלו םיקורש , (n 

 ןניסרג תואחסונב ב"א) — ןירויחו ןיחחק 'גרת
 י"שרב ה"כו ןיחווק ג"ונב ה"יחא]* (ןיחוק
 ר'בו ב"הו w'p י"כבו ר"פדב לבא ןיהחק ע"פדבו
 תמאבו הלילכ רוחש b" ע"למ אוה ילואו ןיחחק
 -- [םירוחש 'ב ,'ו הירכז 'גרתב 'יא ןיחחק תחת

jux רדע bb! pups << yw אָטוֶוק * 
"in +6ה"כ ילשמ) םירדעל  

cיגו ןיטווק ג"ונבו 'גרת י"כב ה"כ ךייטווק לע ' 
Dunקווק ע"ייע . 

 Korb) הפיפכ 3525 י"פע ילוא הדמ םש) תיִטוק *
 "wp הרושמ 'ח קרפ 'ר 'ישדק ארפס

 .'ה רז ע'ייע דועו הנטק תיטוק וז היל יטיי

4 rm 4 E ,\ n. 

Wa EU ves o a ('anp = םזק 
 יוחנתה םשב אבוה רמאמה הזו 'וכו ילש ןימזוק ול

buט"יקתת 'ר בויא  uàכ'ע טישכת ןימזוק  
 י"לב ןיטישכת on ל"נה ךתלעהב 'קליב ב'נ ןכו
 ,גיל תומש) ידע וקיתעה םינקזה 'עו כ"ע ןוימזוק

nשימ היעשי , mov no000 ;יל mןדע  

 sa היעשי ;ט"כ ,יכ ילשמ) תראפת (דיכ ,'א ביש)

"y ("^תלהק) ןקת וקיתעה ןכו 60%  ^ Co 
— ]66200% "y 

 die םלועב םסרופמ 466 UAX0Y י"למ) ןוקימזוק

(Welt betreffend, weit verbreitetר"בב  

 לע הכלהב האורה 'פב ימלשורי (ד"כפ ה"כ 'פ
 אלא ןהַב ןוקימזוק ךל ps (ריע i טיפ תוחורה
 תוחוונש (sw לודג ךל ןיא 'יפ והילא לש
 ביתכד בויא ימיב nns יהש שלשה

ari)ייא  ^( nan)יבעמ האב הלודג חור  
 תחאו תיבה תונפ עבואב עגיוונדמה
 ליטה m GU' 032 ביתכרד הנויימיב
 םלוכבש לודנו םיה לא הלודג חור
 'ה (nin איי ,ט" אי) ביתכד והילא לש
 6םירוה קופמ קזחו הלודנורורבוע
 mm] יכ םדא ל"צ] (היהת תאז) שארב ר'קיובו

vp)טפר " *( pim ^pב"א) —  "pלש רבד י"לב  
 לע ךלוה רמולכ ה"יחא]* ,(ולוכ םלועה
 ה"כו pin וניבר ייפ ןינעה יפלו םלועה לכ אלמ
 'שוריב ס"שרהמה n^ ל"נה ר"בב י"שרל סחוימהב
 538 — ןוקימסוק ג"ונבו ןוקימזוק ןכ 03 5"
 'ינכ ןירמזוק וא ןימזוק ל"צ s^b ר"בב ןוקימזוק

 — [ש"ע bip 'עב וניבר

 -Weltbeherr 4000000160 י"למ) C רוטרקמזוק

(cherט " נ ם ר"בב *) הינ ונינפל) 

 אשת יכד 'תקיספב .ןירוטרקמזוק םיכלמ 'ד ףדרו
Crow 2 pron)ןיטלוש ןירוטרקמזוק םיכלמ 'ג  

 םלוע [ס]ומזוק "53 b ap" דעו םלועה ףוסמ
 אתקיספב ג"ונב ה"יחא]* ,שפות : רוטרק
 ב"שר 'ה ברה הז לע דמע רבכו ןירוטולקומזוק
 רהמ 'פ ר"תסאבו תומוקמה wv" ש"ע ט'ע הרעהב

npע"ייע רוטלק סמוק ל"צו רוטלק ןומוק ס"טב  
 וניאש ךלמ לכ :םהה םימיב 'פ םשו ,םימוק
 m" 'פ םשו ,וילע בשוי וניא םלועב רוטרקומזוק

 ^3 יה הנהו רמאנש והילא לש אלא ןהב ןוקימזוק ךל ןיא קר ייאו (yep ע"פדו י"כ ראשבו ט''ק via ןוכנ ה"כ )!
 ש'ע יוכו חור «nmn תומוקמ השלשב ןינעה קר ליינה הלמה 'יל ונינפל (? .והילא לש רע והילא לש ןמ שמשנ ןכ םאו
 ביה ויו פיק יייכב ןוכנ ה"כ (5 cma לא ךלוה יפ רילהקב הלמה cy ןינעה ייא (my בותכ היה וניבר ירפסב poo ילבו

 ! ,חיינ ע"פרבו v33 ןוכנ הייכ (* .רוטרקמזק ע"פרבו רבו



 זז (אָיְלְבִמְק ,אילופטק — לבטק — (טטק — טק

 ול ותחפי אל 'מגב םיחפפ יבוע 'פב (
 רתב דחו sro ימקמ n" ווה יבטק ירת (א'יק)

mms ^b ^51 meוביל יירבר) מ"ל ב"א) — ןה  
 ןהש ןכ םיארקנו ירירמ .בטק ('ו ,א'צ cnn ריכ
 ךבטק היי "a עשוה) ןושל םדאה םיבטוחו םיבטוק
 3 ברמו 'פ ר"כיאב ה"נכו ה"יחא]* .(לואש
 באב העשת דע זומתב רשע העבשמ אקעד ימויב
 ירירמ בטק ב"יפ 13353 ,יוצמ ירירמ בטק םהבש
 , םיניע םיניע תורעש תורעש ןיפילק ןיפילק יושע
 האורש ימ לכו ובלב ול העובק תחא py :םשו
 — ['וכו המהב ןיב ens pa םלועמ םייחול ןיא התוא

 בטח מ'לב ומכ "פ לעפה םדקה ע"ייע) בטק
(n b^ םירבד) םיצע בוטחל (hacken, hauen 

 י"רתב i53 ה"יחא]* .ןיסיק בטקמל י'רת
 — [עטקמל 'גו יא

 )5( 'יעיבשב ח'פב ?^Walze e) ע'לב) בטק
^p שיבטוקבו דבב םיתז ןישוע ps 

 ןימישמ « yrתיבבש םיתזה לע רבכה לודג
  cunושארבו בטק ארקנו  "bnא"פ לודג ןבא

 מ"יפבו ה"יחא]* | .םיתזה ןהב ןירצועש תופיפק
 רהב ארפסבו םיתיזל ןוטק תג : בטוק ם"במרל

 יבטוקבו דבב א"פ א"פ ( ^bאוה יבטוק ריבארה
 ה"נכו .הרוקה תא תכעממש הלודגה ןבאה אוה

 ח"לד ח'פ 'יעיבש 'שוריב :  psדבב םיתיז ןישוע
 יבטוקב תושעל וריתה וניתוברו יבטוקבו (. —
 [וכתקו יבתק ע"ייע ס"סב 'יעיבש 'תפסותבו --

 steige hinab) "3 4072606 י"למ) אבטק ג

 לואש ךבטק יהא Ox 'פ ונדמלי
O* aye)לואש האבטק ךבטק יטסינלא ןושל  

^pהטמל דו אבטק ('יטסינלא אוהש "לב , 
 הבוטנממ םיפדמה ףיפוהש 'וחנתב ספדנבו ה"יחא|*

"inךבטק יטסנלא ןושל  Npל"צו לואש אבאט  
 יח רצ) ןשיה אמוחנתבו ב'ר 'יפו ^32 תחא הלמב
 ןויכ יטפנלא ןושל אלא mr הלמ ^5 (ב'שר תאצוהב
 — [כ"ע ומצעל בקעי רייתשנ לואשל דרוי ושעש

 xavafoXá  י"למ אָיְלְּבטק ,אָיְלּובטק =) לבטק
(Unterlage, Polsterםילקשב ג"פב  C2) 

aq Vy ויק 

 הצמו ביר vuy (לעפתהב) מ"למ טטק — שק
  (Ganken, neckenךשנ והזיא 'פד ג"רב (12

  wo('(א" 5^ יקי [ובונגת ל"צ] (בנגת) אל (ב'ער
 לע  nisטקמל  ^pךכ רחאו וטינקהלו וטיעכהל

 הוענ 'פד ג'סבי םירהנב (:(ל ה
D'y קותשה inv ר"א 6חהפרואמה 

 הושע דע ןאכמ 'יפא ופמ (טקמל
 רודב טוקא הנש םיעברא הז מ"ל 0^3 — 6םי מי

Q^5 ," וענ (הכיא p3 וצנ 'גרת € 7s nban) 

 י"רתב ה'כו ה"יחא]* = (ולטלטתא ףא וטטוקתא
 וצניו 'א  poידיכ  Cמ"ל אוהו אדחכ וטטוקתאו

 בהתפעל   "onmז"ס הדנ לעפבו ,(א'ל ,טילק
 ל ע פ ב .טוקיאד ב"עס  ipינהו יטטקמ ינה +: ג'י

 .יטטקמ אל  cwmו"טפ תומבי .ל'ק תבש הָטֶטק
 'ורי ד"עד"יד ו"טפ 'ומבי 1 האלהו .ז"טק םשו א"מ

 תובותכ  Yesג"ע ל"ד  ^v'תקיספ ,ח"ד א"פס מ'ב
 — [דחא שי 'פ ר"להק ח"פ ר"ב ח'לפ יתבר

 ץובקב אתוטק "לב ל\5 ע'לב אטק =) טק "שמ
 6א) י"רת Gurke) האושק מ"לב אייטק

 איטק תי ('ד )8^ 'רמב) םיחיטבאה תאו םיאשקה תא
nnינש ןופפלמו חיטבא הנשמ 'לבו אינפופלמ  

 ,םינוש םינימ

yp up C6 ע"למ 5j אטיק =) טק "ספא 
 תינעת 'סמ ףוס 'וריב Armer) 'ג ברג

qe Cres vb)הוה ןועמש  penתואמ שלש  
"p אבשד אבורע לכב איטקל (* עוקרמד pim 

 רמאמ איבהו םיינעל 02 ברג 'עב ךורעה לעב
 תצק הנושמ אוהו 'ה עלב 'פ ביעי הכיא תליגמד

 QU תואחסונב

 אטיק אנאשיל הזמו ,הטק ע"ייע אטיק .אטק *
 D 50 Tx" יבכרה 'צוה םינואגה 'ושתב

eלש רפסה תמיתחב התעו עוטקו ווצק ןושל  
wnדצ ויתורעהב הזב שיגרה ל"ומהש יתיאר  

 ,הינשיל טייק יאה ג"שר mas לע כ'ג זמורו 4
 .אטייק אחרוא ,םייקד אתלימ , אטייק אנשילו

 מ"לב .ומכ 5 y'bs בטק לעפמ wm בָטק
 ע"לב ער חורל ראות בטק cwm sep ,בצק

 ייא ייכ לכב יב ,ח"פ דצ מ'ב ^33 יתאצמ התעו ובונגת ל"צו on en פ"ר ידהנס 'וריב ה"כו 6 הרעהב יב mm אלעיייע )1

 ךורע ייכו עיפרשבו ו"ופרב ה"כ (* .שקימל גייונב )* (היירת יר'ישודק poa 'ב ישרפ יר יישודק ארפסב היכו 121240 אל תמאב

 השרחה ירבע ילבו ( Api עייפדבו ג"ונבו סישה יייכבו ךורע י"כב הייכ (* .שימו יג ברג ymy )5 .ןעוקרמד גייונב (* .ייל

 לע רשא הדוקנה a» הלוגעה בטוק רוע שיו .ימורד בטוקו ינופצ בטוק שיו Erdpol אביטק ס"לב ce .ע"לב בטוק

 והמ ראבתנ םשו םירדג רפס 'ייע םיוש הלוגעה תאז ףיקמ לא moon םיאצויה םיוקה לכ ויהי רשא הלוגעה חטש

 .ןיתסנלא ע"ייע .63202ףשוש\ (5 .םלועה יבטקו לגלגה יבטק

11 VII, B, 
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 . ny = "pepטק אילובטק = לבטק
neon ——ןושארה ') nemלדנסב .(* תוילבטקב  

 C) אילבטק רועו איטרוקס רוע «Gr יילכב "כס =
 ,אילבטקו איטרוקס «GU תולהאב ח"'פ ןיאיבמ שיב =

 6'צ מ"כ) ןילכוא ולאו 'מגב םילעופה תא רכושה 'פב = =

 = וקיתעה bum סורוגיטק ראותה םשו אירוגיטק
 < = םלואו דגנכ רבדמהו םדאל ןישלמה אוהו רוגיטק
 ןוממ יקסעב ons םדא דגנכ רבדמה לע רמאי אל

pusקפעי לבא ןתמו אשמ קסעמ וריבחל םדא  

 יעב ןוכנ ה"כו )1? .יקריטק D/b3 3133 )1* .ר"פרבו י"כב ה"כ 1e) קידטק ע'יפרבו טייק י"כב ןוכנ היכ )? ? איגיטרק

 ,(ויפר ,א"ח) ךרא

: 
(bmp =השיד יבג לע אילבטק  "b Üדבל | ןיסכמש רוע,  byןישנוע םא 725 תוסנק ינירב דגנכ רבדמה  

 רוגיטק ןישלמה ארקי הזמו תושפנ שנוע וא ןוממ | אוהשו ילוכנא ומש ןוי 'לב הלעמלמ םדא ינב וב = =
 וחיו ילשמ) בירב ןושאר וקיתעה ipm" 'עו ,ל"כע ומש תייטבו ילובטק ותוא ןירוק הטמל \* עצומ 2

 m rS) יישארב) ונילע ללונתהל 906 ^G | ה"יחא]* ."וילע ןיבכושו הטנ זעלבו עטנ = =

 רוגיטק ה"נכו 4-מץ006 י"ע סוכמוס קיתעה | תייטב ד"טב םשו 12 רצ ט'דסב i'm 'יפמ קתעוה =
 'תקיספ ץובקהו .רוגינס יעב יתנייצש תומוקמב | ט"יאלו = ע'ל xum yes ךורעבכ ליצו עטג :

Stroh = Binsenmafte, natta ————יתבר | ז"טפ "ילכב ה"כו  subוכו םירונינפ ורבעיו ',. "vה"ר  N'b 
 oUm ,ןירוניטק «vi . . ןירוגיטק «ve :ז"נד | םוסחישמ אילובטק (ל"נה ג'הר 'יפ ףיסומ וילע רש ך"מ =

"wav pn = =תבש  .n' Yoלארשי ןיבו יניב ןיטגיטק העש לכב 'ח רומזמ 'ילהת | ג'פס תבש 'תפסות  
8m 0 = =בויא 'גרת  .גוטק ע"ייע דועו ןירוגיטק ל'צ ילוא | אילביטק ג'ע לגעתמו ,ח"כד י"פ 'דהנס - 

 אירוגטק טשפומה םשהו .איירוגיטק it ,ג"ל | 'שוריבו םילקשמ ןויצ ליעל yp ץובקהו .השדח 0
 ,אירוגיטק דמלמ ו"ט פ"ס ר"מש eris וכפה) | — איילבטקה תא טמש iy ז'מד ג'פ םילקש

 ,דובכה אסכ ינפל אירוגיטק הצפק םורממ 'פ ר'כיא | ע"ייע אוה אוהו אילבטרק ל"נה מ'בב p ס"ש י"כבו = =
Bפ'פ תבר 'תקיספ ןורתי המ 'פ ר"להק כ"ג "ייעו — [לבטרק  
Eל"צכו .אירוגיטק ל"צ םירוגיטק םירמוא ולאו  

 ג'ונבו 365 ןהלש אירוגיטק עיגה א"ל oss ר'בב | 2€ ןוערפ אא י"למ) ןוטילבָטק ₪
  (Schuldzahlung u[םירוגיטק 'פ ר"דמב 'דמ *)

 בייח ינחלוש ims אצמנ (CU רכז לכ דוקפ

E |ןוטילבטק  ^pשנוע <>930מ י"לב) ('יקידטק ,ןוערפו םולשת י"לב  Bestrafung, 
(Yerdammung B.ר'קיוב  'bתאז  mmn 

 יקידטק הבוג םדו רשב (חייפס ("וש אר יפ ךומסב | אָירְוגיִטק ;Anklüger xxTíyopo; י"למ) רוניטק =
 .יקירטק wow י"לב p^ (" יקידטק הבוג ה"בקהו | ,Anklage, Beschuldigung) מ

 )"5 רומא יוחנתכ) תילארשי השא ןב אציו ונדמליב | nns הריבע רבועה Ge v5) תובא) 'מוז ןב 'פב - 8
Eiוהואר 'פד ג'רב .דחא רוגיטק ול הנוק  GU2 00Dוכשמש 'ה (ייל 'ירבד 'מוחנתב) באומ תא רצת לאבו |  

 יקידטק יתתנ םלוכלו (י למ 'עב שרופמכ הלרע ןהל | .vos 933 ןישלמי p" רוגינפ השענ רוגיטק יא = =
 . יא תומש) שדח ךלמ םקיו יקידטק יתתנ םירצמ לע | אירוגיטק וב אב דוד ןבש רוד ("C תובותכד
 יקידטק יתתנ םיקיוהילו דובעיש םהילע שדיחש (ח | דמלמ ער ץילמ י"לב b^ ב"א) -- םימכח ידימלתב

E472 יימרי) לבבל ותוא יתילגהו | ה"יחא]* = .(הבוחו תוליכר אירוגיטק 'יפו הבוח  Cwיתתנ םודא לעו  
Bרבחמה לעב 5"  "s poo quyינבלו )^ ישימ םש ושע תא יתפשח ינא יכ יקידטק | די בתכ ץבוקב  
CE0 22 3« ינומע אבי אל יקירטק יתתנ ןומע | ןישלמ ךורעב יפ אירוגיטק ,רוגיטק : םאטשרעבלאה « 
Eהלמהו ליכר  ^iv[המוס 'פ ונדמליב ל"צ] (ונדמליבו הטוסב) | דגנ ושריפש אטק ןמ תבכרומ  C*יוחגת)  
Eיתראיבש ומכ רובדו הרימא ןושל אוהש ווירוגאו  | wesייפ  Cnלע יקידטק אצי כ'חאו  nnmהנידמ , 

di |הנידמ התוא לע סוקיראטק היהש ג"ונב ה"יחא]* | ווירגאו אטק אפלא יתשמ השענו רוגינס תלמב  
E" |םא  nnsאצי כ'חאו 'וחנתה םשב ה"ש זמר 'ר 'ימרי 'קליבו | בכרומה לעופה השענ הבכרהב ה"טיא לש  
Es:אוהו אירוגיטק  qupיקידאטק ל"צ םהינשבו הנידמ התוא לע יקרטאק | לעבה 3:3 הרימאו הנשלה  
M |איבה ןויצה הזו סוקידאטק 'יגה ט'פר ר"דמבכו | ונממ רבד םשו וילע ןישלה רשא שיאה דגיו ןיד ;  

EIE QORE TU: 7 cRדש  
v |םיש "33 יילו ה ל רוע גייונב )4 .ןילובטק גונב (* .תואלבטק סרג ילבב לבא םילקש יוריב הייכו (* .הנושארה גיונב (' . 

Eטיפ ייכב 3^2 ייארכו ןושלמ םשו חיר ייפמ קתעוה (*  .גיחר ייפב ייל )5 .הישיר גיונבו .ב'הו שיק י"כב ןוכנ היכ 0  
 ,איגיטנרק השענ יובותכב an^ )137 רצ) טייסר b^ יבכרה 'צוה יינואגה ישתבו (* .ןישלמ ןוכנל םשו ר"פרמ ץוח ע"פדו ^" , |

/ 



79 T 

 = וטיק bn "יפה הזל היאר וטיק (פד דצ) ט"דסב
 ןינעל ןנירמאדכ תייטב )77( רתס nbn ןוגכ "ים
 אפ 'כוס vb ןויכו ל"כע תויטיק הב השע הכס
 'וריע 'וריב ןכו .הרשכ תויטיק וב הלות : ב"נד
 : ו"פ 'וריע ילבבבו .תויטק ול ולתו : ה"כ ח"פפ
 מ'יל ?ms תצק הזו .םידומעה לע ןירס וסרפ
 וכ y'"y סיט nep א'לפ יתבר 'קיספ -- ךורעב

 — n5] ,ר'חב ש"מו

nop *עטק םע ףדרנו ₪5 ע'למ)  = ab- eo 
(hacken31^ 'ורי n2הטק :ח"כד ד"פר  

 א"כפ יתבר 'תקיספ .הלגו תא רביש הדי תא
 'דהנפ 'וריב יניסד ארוט ןמ אטק אדימלת אוהה
 ידכ רבד תכיתחל לאשוחו .עוטק 'יא .ב'כר ד"פר
 ןיא ד"ע ה"מד ח"פ 'מורת "ורי (abbeissen) ולכאיש
 .א"מד ב"פ ז"ע 'וריב ל"צכו 'וכו רוחיש אטק אטק
 טקטק לפ לפ ןינבבו .רוחיש ל"צו ודיש הטק םשו

nנ"יר ייפ תבש  oyן כ | תסס יוריו ד'ערו  
 ילבבב תבשבו טקטקמהו גיראה לע טבושה + ג"לד

 : קרקדמה : ה"ע

 המודכו «yy תכיתח ל"נה ע"למ םדוקה 'עמ wo וטק
 Keulo) לזרב וא ץע הטמ gadha דנעצ 'למ וא

 הירבח רתב e "n mum^ התלג 'כיא תליגמב
 ירפ אקיזמ אמח הב היניחמימ יעב וטק דח הידיבו
 «y לש הטמ b" אלזרפר וטק דח הידיבו הירתב
 .(אתיטק בותכ תואחסונב ב"א) -- לזרב לש הטמו
 ,אלזרפד אתוטק . . וטק דח ב"יפ ר"דמבבו ה"יחא]*
 ייחב יל רוד ה"פר 'הנס 'תפסותד אטייק אוה אוהו

quuג"פר 'דהנס 'וריבו יטיקנד אייטקמבו אטייקב  
 — [היטקמב הטיק W^ ,א"כד

 -das Er הלועפו האירב xoa י"למ) אָמְזיִט
(baute, Werk, Geschaffeneר"ב שירב  

 ריכזמ םדו רשב )75 n יילהת) ינברת ךתונעו (א'פ
cvןלפ אלטפוגא ןלפ ולש אמזיטק כ'חאו  

 p^ ב"א) — וחבש ריכזמ כ'חאו א"ס .אטאטורפ
 ןדוי 'ר s^ ר'בב הייחא]* .(לעפו ןינב י"לב
 ףוסבלו ומש ריכזמ הלחתב . . רמא סוליקע םשב
 ינברת ךתונעו רמוא ע'ב ןועמש . . ולש המזיטק

vaוכו ילוטסוגא ןלפ וחבש כ'חאו ומש ריכזמ ' 
 רמא ינברת ךתונעו ב'פק 'ר לאומש 'קליב לבא
 כ'חאו ומש תא ריכזמ (אוהשכ) ד"וב ךלמ יאזע ןב

prepאָמְִמְ —  

 .ב"שר שימו

 רחא רמאמ אוהש בשחו דחוימ 'עב כ"חא ךרעב 35
 Ann? ww 'פ ןשיה 'מוחנתבו ךורעה איכהש הממ
 ןוקידטאק ל"צו ןוקירטאק אצי an Cre" רצ בישר
 ןושלב שנוע .b^ המינפ ןוילגמ wave אבוהו

Jvאתלימד אמס לכ : הער שי 'פ ר"להקב ה*נכו  
 תוכלמר יקידאטק וילע האבשכ הידיד יקידאטק אוה "=

umהמ הל  qnיקידטק והמ י"פ יתבר 'תקיספ  
 ל"פ ר'מש pep) ג"ונבו 'וגו לקשי ףסכ ולש
 jm) pen (טפוש (p xpo^ םיטרקל יקידטק ןתנ
 ג"פ ר"בדב ה"כו .יקירטק ג"ונב םהרבאל יקידאטק

 — ppp] ל"צ יקירטק דילע תתל

 'פ ר"רמב 'דמ (הזל םדוקה 'עמ) סוקידטק ₪
 bb) ותשא הטשת יכ שיא שיא

 הנירמ התוא לע סוקידטק (*ןוטקטיכראל לשמ
^bאוהש בשח ב"ר ה"יחא]* | .סמו שנוע הבוג  

 איה אלו הזל םדוקה 'עב אבוהש הממ רחא ןינע
 ,םדוקה 'עב ban "wb 'פ 'מלימ רמאמה אוה אוה יכ
 תוא 'ח 'יס NUS 'פ ןשיה 'וחנתב ב"שר ש"מ 7

mar. 

 Yorhang) ןוליו = פ"למ ילוא nip — הטק
 שיש 6 הטק (ז"ט) 'יעגנב א"יפ םידגבה לכב

 )"5 יוחנתב) ךתלעהב שירב ונדמליב ,ןיספספ הב
 רבדיו רפסב .ןריפרופ לש תויטיק ץוב לש תואטיק
 ןינעל (יל חלש «mm^ (* וחלשיו לש םירחא םינפב
 .תויטיקלו (* [ןיסרפל ל"צ] (ןיסופרפל) ee תיציצ
 Cry Uu3 בירד יתקיפס) בשכ וא "שדי יה ה
 'ר 025 ךתקדצ 'פ םינהכה לא רומא ר"קיובו
 אשישר אידומע אזח ימורל pop יול ןב עשוהי
 ןמו ושרקי אלש ידכ הנצה ןמ איטיפטב ןסכמ
 לש ןידומע א'ס .ועקבי אלש ידכ בורשה
 אלש בושב תויטיקב ןיכווכמ שיש

Cip pp?תולצחמב ןיכרוכמ א'ס , amm ^eןוליו . 
omאניל אטיק  Cטיפט 'עב ה"יחא]*  "m 
G'0ןמסנ  vpnןיטיפטב ןייסכימ 05 ד"לפ  

 "גכו ,"גה וזב תומוקמה ראש יתאבה 4 הרעהבו

 'וחנתמ כ"ג חכומ תויטיקב ןיכווכמ ל"נה 'תקיספ
 ל"צש קפס ןיאו תוינקב םיכרוכמ ^ D^ רומא
 ?v חנ 'פל ב"שר 'צוהב ןשיה min "p" תויטקב
 כ"רד 'קיספבו b) הרעה (n ^b רומא 'פלו oy הרעה
 ג"הר 'יגו pon 'יפ פ'ל אוהש ל"נו א"כ הרעה ל"נה

 ח"פק הרעהבו טיל דצ כירד יתקיספ יייע ינוגטרק ליצ יקירטק קחצי יר ד"יפ יתבר יתקיספב לבא ('
yy )ג"הר ייפב לבא אטייק ג"ונב )5  .ךרא  D yy (5 agpי"כב ןוכנ היכו )^  i^nי"כב ל"צכו  רייפדבו  

 .אציל א'פדבו lina )7 .שיימו םינפב יייע nini mes" כ''רד 'תקיספב mui (* .ןיפיפל םשו טייק

7% 
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 n'; 32 'יעשי 'גרת bwvp טשפומה םשהו : ט"ע
9925 = 

 תרשרש 68091 ר"למ nbpp bep =) לטק
 אלמקב אל C Cr תבש) השא המב 'פב 6

 ילכ הילע vn (א'עס יו) np שירב .םימזנב אלו
 א"יס תוכתמ ילכב .תועבטו םימזנ C תואלטק בהז
 לש Ty ןיאמט השאה יטישכת לכ (n) יילכב

zmתואלטקו  C6 אלטק יריש תועבטו םימזנו  
 'גרת G'» m5 תומש) םזנו חח ,הנטק ws אלמ
 תא ברקנו C9 י"רתב .(' ןישירקו ןילטק 09 'ורי
 ה"פב .(" ןוהיערדא ןמ ןילטק C2 יא'ל ירטב) 'ה ןברק
 הדיב 6" תעבט הראוצב אלטק Cn א'מ) .ליעמב

^bכחר אוהו השאה ראוצב ןישועש טישכת  
 הל ןיאו mew רשבב תקחודו המצע תקנוחש
 ץראב םימכח 'לבו 6*רשב תלעבכ הארנו רעצ
 "p 47 א"נירומ זעלבו (" אתאכיתפ לארשי
 רילב p ב"א) — ינלטקי qm (re ion an) ןושלמ
 ה"נכו .תמאב n'5r ה"יחא]* Gn» תרשרש
 bw הלש תוילחש 'אלטק א"פס מ"ב 'ילכ 'פסותב
 יחכונה ךרעב וניבר 'יג y" תויֶלטק ץובקהו גומליא
 ח'מ ב"יפ 'ילכב "ג b^ אציו ןשיה mini" ה"כו
 Qi y"y vp תואוקמ 'תפסות ח"מ N'b ז'עבו

 — [ןילטק ח"צפ ר"ב ,תואלטק we ר"דמב

Markt, Bazar, 016. 9% י"למ) אָזילְטק 

  (Herberge, Platz für die Zugthiereג"סב

 ינוח ינפל רכמנה 60 «V ןירימעמ ןיא 'פד
 ה"יחא]*  .אסילטא ומכ pw ^p ןירוסא אזילטקב
 'תפסות ,אזולטקב ז"עב 223 .זילטע .זילטא ע"ייע
 הז ירה קושב ןוזילטקב רכמנ היה DN ('ה) ך'פ
 קושב ןוזלטקב רכומהו ה"פ ב"ב 'תפסות ,רוסא
 'תפסות ,המינפ אבש ןוילגה b^ אוה קושב ילוא
 ןוזלטקב דימעמש ךרדכ ול רימעהל בייח ו'פ מ'ב
 pon 'וחנת — ןיזלטוקב ג"ונבו 'פריא י"כב ה"כ
 תוצוח תירק ואביו Cy רצ בישר יצוהכ) và op קלב
 רכממו חקמ לש םיקווש השעש (טיל 2 'דמב)

 — [םלטא השעו

ULיו -  

 אָוילְטִק — אָמְיִטק ּפ
 לעב וניבר "גכ אוהו 'וכו ולש אמזיטק ריכזמ אוה
 (אלטסוגא 'עב 273 .איבהש) ךורע לש א'סו ךורעה

 וחבש כ"חאו ומש ריכזמ :ר'בב "יאו 'קליב "יל
 y ןדוי יר ירבדב 13025. ושבש םיקיתעמה לבא
 'וחנתב ב"שר 'חה ש"מ כ'ג y  ,ל"ררה ישודיח

 המוטק in^ םשו ב"ל הרעה ('ג רצ) 'ישארב ןשיה
 יחי ןב ןועמש 'ר רמאמב םש דועו ,המזיטק ל"צו
 ט"ושבו .אמזיטק ל"צ אמויטה ריכזמשמ (.'ג רצ)
 'שורימ היאר שי א"סלו .אמגיטק ס"טב ^n רומזמ
 החפש וריבחל 'מואה ינת א"ער ^m ה"פ ק'ב
 ג"בשר התוא ןיחיבשמ הינב ךל רכומ ינא תינדלוו
 — [וז איה חבש יכו שרפמה b^ וז איה ימזיטוק 'מוא

 .טק ע"ייע nODp ,טטק *

 ,255 לבא )5 an pros ה"כו גרה on מ"למ) לטק
^bךתח  (abschneidenמגב לודג ללכ 'פב ' 

 אתספסא לטקד ןאמ יאה (:ג'ע (nae תוכאלמ תובא
 (:רייע יהנס בי"ג יייעו :איכק) תומביד ג"סב .םיתש בייח

 אתספסא ילטק לארשי רבל חיל רמאד יוג אוהה
 דחא 'פד ג'רב .'וכו אתבשב אתוויחל הל ידשו
 C אמגאב ינק ילטק ןנא וטא 015 ירהנס) תונוממ יניד

psםיצע יבטוח, 'ולכ  UONייפכו ה"יחא]*  
m"05 פישב) יהנפב mךבר .ה'צ תבשב ה"נכו  

 ךנה 'פ ר"שהשבו ג"לפ ר"ב .הוה אמגאב up ליטק
 ע"לכ mw ליטק w^ en) יישאיב) psp ראובמ הפי

JUאליטק ,ליטק ליעפו מ"לכ לטק הגירה ןינעבו  
 אליטק אירא טעמכ b ר"שהש 'ל ^q ,'ה לאינד
 ,לוטקת אלו ךלוטקל .ר'ע 'הנס no ע"ייע תלטק
 תלטק אל . . ןנלטק אל ןותלטק 'בר תור שיר
 ןילטקמ .ט"סד ד"פ pn" 'ורי ל ע 5 ,ךמע לטק ןאמ
 האכה ןושל שיו ללחו הגירה 'ל לכ ןכו .ןול
 אָלּוטק .לוטק ראותה .ןמגרותמה y" לטק םגרותמ
 'יעשיל ;האלהו r5 ,ח"ל 'דמב 'גרת ny" ס"לכו
 ראובמ (ח"מ) ט"פ 'טוס (ןחצרה) ןחצורה ןב ,ב"י ,ד"י

 בוי םיתיממ .הלוטק הירב .ר"כר b/b 'טוס יוריב
 פ"לב) אָלָטק םשהו .(' איילוטק י"כ 'גרת 012 5
 :ח'ע :ג'ע .א" ירהנס 'ייע Owp מ"לב אלטק

v33 m )'וא יב ותמש השאה לע ימאנ תינלטק הבקנ ראותה םינושארהד אנשלב )* .אמגא עיפדב לבא סישבו ט"ק  

 :תוילטקו ג'ונב )5  .תואילטק ג"ונב (+ m'e: דצ בישר wm" חלשב ןשיה ימוחנת yr" (*  .דיס הדנ «oy הילעב יג

  E Capriגייונב )7 ,הלטק  powושיווין.   4433 (9אוהו (!% .תועבט גייונב )? .ןוהערדא ןמ איריש ןוהירווצ ןמ ןילטק <

nn»nb ייפ הלטק 5/m (8 (רצ טיידסב w^p קנח עיייעו בייער זינ ףד תבש ייפע.  '') יילכל גיהר 'יפמ ומילשהל שי 

 םימכח 'לב  vaeאוהו כ'ע תייטב אקנכמו ןהיראוצב ןתוא ןילות בל"ע   AAAראוצה דיבר « oj.ריבר םיבפרה ייפ

 Halsband. אילב אר"נכסלה אנירומ ק"העבו wo ט"ק v2) 118180820, monile טייאלב אלינומ ליצ ילוא ('*

| 
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 םירבד C תוימטקו sey םהב (* בריע + לכוא לכ
 /'ו יירכ) םיצומא םידורב m'en תא ןידימעמש

pnus ann €ןוופופ ג"ונב ה"יחא]* .ןימטק  
 ע"פדבו) ט'ק י"כב ןוכנל ןימיטק ^« ןינמטק ןיחיצפ
 asehfarbig» רפא הארמ םהל שי 'מולכ .(ןימטק

 pup vw ףורג :ז"'ל :ו"ל תבשב לעפה ןכו |
 : DU תבש ,המוטקו הפורג 0D ב"פס תבש תפסות
 המוטק הריכ : 77 א"פס תכש v" ,ורעבוהו המטק
 תחא ג'ע ^n ג'פר םש ,המוטק הניאש הריכ + +
 :םש ,המוטק אלו הפורג אל תחאו המוטקו הפורג
 ןויכ :ט'כ דימת .הכרוצ לכ םוטקיש דע םטוקה
 "« Pup» mbi 'יפב ג"חכ יאוגמ ימטק אלד
 יד 'שרפ 'קיו ארפס ד"בארבו (ביעס זיער ףד יליוגנא
 םשהו ,ירטקד i53 לבא ןרהא ןברקכו 'ו קרפ

 אמטיק :םשו 'ב בצח ע"ייעו .ח'כ "וכרב אמטק
 םטקו אטטק amb 'גרתבו ט"מפ ר"בב ר"ויב ה"כו
 המוטק — יוועלל ר"תמעב תואמגודה y" ס"לכ
 'רמ אמטוק — ע"ייע אמזיטק ל"צ ןשיה 'וחנתב
 תבש 'ורי ןימטק — אפפוק ל"צ ב"י רומזמ ט"וש

ry n" ve(םינוה) ע"ייע ס"מ  [bw]יג"ח  

 — [ד'צק

M5 nomo y» ס"ט סומיטו - 

bbs) qpתוכיאה וא םינשה תולקל ראות םש  
(klein, insbes. jung an Jahrenפד ג"סב ' 

 וישדח ול ולכ אלש ןטק יאמ (Cv» b לטונ היה
 ןנישקמו mme הארוהל עיגה אלש רדימלת הז
 הבר ינש ןניקרפו C'55 תוחפ ירוא הבר אהו

 היה ןהכה ילע ינבמ הבר e" (*היתווכד תילד
mmמ ' mw(.ח"י) ה"רבו <ה"ק) "ומביב שרופמו  

 ןכמ הווהש אצמנ הנש כ"כ הבישי שאר בשיו
n^ותומכ היה אל ורודב ןנינשמו הלעמלו הנש , 

 ono ^« וילע ןינמזמ ןיכרבמ ימל עדויה ןטק
 (.בימ 35( לזוגה בלול 'פד ג"סב .חרפ 'עב 'יפ רבכ
 בלולב בייח ענענל עדויה ןטק 6'ב) ןיכרעד ג'רבו |

 'פ )0( ףוסב -'וכו תיציצב בייח ףטעתהל yum | mit Asche (Kohlen) םילחג i^y רפא (pot ^b םטק

prepטק  

 (.תיס יישג) הנטק ךומסר 'מגב טג ילבקתה 'מואה |

 ולטונו nas pon רורצ ןטקב תודמ 'ג ('בר רמא |
 הנטקב ודגנכו םירחאל הכוז ןיאו ומצעל הכוז
 ןיאשונ 'פד ג"סב תומביב .'וכו ןואימב תשדקתמ
 הנש א" nap הנטק איה וזיא CD הסונאה לע

| 
| 
| 
1 

| 

| 

bim ילכ xovuMaxn "bp ומכ) יקזילטיק * 
(hohles Gefüssמ"ב ^55 'תפסות  

 יקזילטיק לש ןישישגה , ,יקזילטיק לש ןיפדה ח"פר
 .יקאילטיק 'פריא י"כבו

 ,einzeln טעמ טעמ 906770 י"למ) אָטפְלטק
(geringe Zahlריעה 'כיא תליגמב  

 היל ses יליפ לע ביתי שייח דח חכשא :יתבר
 הלוכ אלא אל ל"א ('אטפלטק ןבזמ תא [תיל]
 םינטק םיקלחב י"לב b" ב"א) — טעמ b" אדחכ
 .(אטקול אטקול 'יתכ 'ואחסונבו טעמ טעמו
 ל"נה י"ל לע ב"ר ny» G2 יהיחב) עיייע ה"יחא]*
 יוועל 'ה תעדלו .אראליד ד"רל דוד ריעב ה"כו
 — [תודיחיב ונייהו זוחאל שיש המ 'יפ אסטל

 .סוכילתק y" ןיקילטק .סוקילטק *
Hüft- ספט "bb bpp תילטק — תלטק, 

  (025) pmb'nN3 p'b3 (beckenהשלש
 אלטוק p" ב'א) — ךריה ןמ הלעמל p^ תלטקב
 ' רובחו apis עקתנ וב רשא qv לש אמטא י'לב
 ט"דפב) ג"הר b^n ה"יחא]* .(תומצע ולא
 םוקמ עברמ ךכב ןיעוטו ילטקב ד"א תלטקב 5%
 12-29! םוקמ bui אתיפאו וינאכוב טשומלא
 אנכוב ןיב דמועה םוקמ 'מולכ אתיסאו ינאכוב
 — [ךריה ףכ אוה תילטק ם"במרהל מ"יפבו .אתיסאו

 ,abrupfen ףרט 'יפ Dbp p'53 )2 ע"למ) םטק

(abpflüekenיעיבשב ב"פב ' C2)ןתוא ןיכרוכו  

 הכוס לוזגה בלול 'פב .(* לבז 'עב 'יפ ןתוא ןימטוקו
 'פב .ןימיטק םינש bN^ ושאר םטקנ (: דיל :ב'ל
 ,וב חירמו ומטוק C ג'ל 'ציב) א"ר 'מכב ןיי ידכ איבמה
 (' המופב םיטק C9 "^p איי יח יישארב) mes ףרט
 Ty: תבשב «n ה"יחא]* ,הויבש ןינע

 Dore תבש 'ורי ,ומטוקהו ףנכה תא שלותה
 םימוטק ןתשלש ייפא : ד"ל 'כופ .המטוקהו הטרומה
 .ד"עו iy ג"גד :ג'פר יכוס 'וריו .ל"פ ר"קיו 'ייעו

 — + ט"כו ל"נה 'כופ םטקנ לעפנ

Nep סָטְק ם"לב אמטיק םשהמ. bestreuen 
 ע"לבו רפא  %% ,)\5 A3ופרט ולא 'פב (רפע

^p ןנישייח אליהנ אמטיק Cie לוח) הלפנ 'מנב" 
 ,הפנב הפונמ רפא  mbייט תומש) ןשבכה  Cnי"רת

  COא"צפ ר"בב .('ןותאד םטק  G'BDתא ץבקיו

 יפכ לבא ,ושאר םטקנ jb ינשה e" יפכ wm (* .אספלטק ב"הו ט"ק (vox אטפלטק yn שארבו אטלפטק ר"פרב ('
 .אנותא ןמ קיקד םטק ג"ונב )*  ,תיחמו wan טיקל ג"ונב )? .ומלהל השקו ז"חא אבה יע לע וניבר ןויכ ןושארה ייפ

 תוימטוק ע"פדבו טייק י"כב ה"כ )6 n3. גיונב )5 (בי'ער ב"כ יטוס סיישמ חכומ ןכו) ר"פדו טייק י"כב ןוכנ ה"כ 07

 .אבר גייונב )9  .ע''יבשפה לעב שיימו יופסותו yb" יייִעו ןיושב ג"ונב )8 255 ס'טב ע"פדבו



 = = DET יניממ ןימ אוהש ובתכ 'ישרפמה ב'א) —
 לש ץובקה אוהש ל"נו ם'כמרה b^ ןכו ה"יחא]*
 :**5 אוה באנדאלא vip ע'לו ל"נה "יברע הלמ
 'וינשמב יכ עדו .ז"חא אבה ע"ייעו בנזה ינטק 33
 גארפ 'פדבו םינטוקה ב'ערו מ'ר "פבו םינשיה

 לבא ןינטוקה ונינפל "גה דועו סינטוקה פ"טב
 — [םינטוקה ל"צו םינטרקה 'וריד 'נשמב

 ("א ת פפותב (םדוקה ןינעמ ןיטוק ,ןינטוק = ןטק
moתורשעמ  CUbD)סקלוקה ףא רמוא מ'ר  

 יסוי 'ר ןיבורמ ןהיטקלהו םינטק ןהיצקועש ולא
 ונייהו ןיטוק ונייהו ןהמ הטמ לש ןינטוקה ףא רמוא
 ןהיצקועד ונייה יסוי 'ר רמאד הטמ לש b C" ןינטוק
 ריגס ןיארקנ ךכלו סקלוקה יצקועמ םינטק רתוי
 ושוריפש ןינטוק סקלוקה ארקנ אלו (* באנדאלא

 םקלוקהמ 33t ינטק רתוי ימולכ בנזב ןהמ הטמל
 .דחא ךורעב ית א'צמ הז ןינטוק ןיארקנ ךכלו |

 לע יתזמר XXI רצ א'חב woes רבכ הייחא]*
 וז ר"פד "יג לע mur עבצאב תוארהל ךרעה הז
 יתעד bw cnn רככו 'יל ךורע י"כו ע"פד ראשבו
 לש «T לע ךורעה nma וניבר ןויכ ר'עפלש

iusהמכ רשא  nb»אלו ונממ קיתעה םימעפ  
 ל"נה םויסה האלהו b 'פרמ וטימשה המל יתעדי
 יחכונה ךרעה לכ ייל ב"ה י"כבו 'וכו יתאצמ הז
 ל'הזכ םדוקה «Tw n ללכנ w'p י"כבו רקיע לכ
 ןינטוקה ףא רמוא יסוי 'ר תורשעמ ףוסב : ןטק
 דע 'וכו סקלוקה ףא רמוא מ"ר תורשעמ 'תפסותב
 ילב ww אוה תינטק יניממ דחא B" : םויסה
 יפלו y'« באנדאלא [ריגס ל"צ] (דינצ) לאעמשי
 ריגס לאעמשי 'ל ונשי סגו דחא ךרע לכה "יגה וז
 'ינ יל הארנ ז"כב לבא תחא םעפ קו באנדאלא

vemעב יכ רקיע ' qpוניבר איבה 'ב  ^Bלע  
 רשא רחא ךורע אצמ כ'חאו תורשעמ לש ןינטוקה
 uw") םע) הלמה התוא שרופמו אבומ וב

 — [ךועה הז ףיסוהו 'ורשעמ 'תפסותמ

Hülsenfrüchte, םדוקה 'עמ n?3bp ץובקה) תינטק 
  p'b3 (Erbsen, Bohnenבביצה  (?€

 תורענ תונטק .דחא םויו הנש 3^ תב רע דחא םויו
 טג איבמה טגה לכ 'פב .רגב 'עב b^ רבכ תורגובו
 אה ישא בו רב רמא 6טיכ יישג םיה תנידממ

 הנטק תעדמ רמאש וז b^ (' איה אתוניטק אבאד
 תבש) אמלואל אנטוקמ à הרמא ותונטק ימיב א"ם
 5/53 em ה"יחא]* ,םלא 'עב p^ 325 (רילק
 שילק רצו קד pon ונבומו (מ'לב (job ןֶטיִק ומכ

Uniא'כד ז"פ 'טוס  Tyהנטוק . . היבוע . 
 'תחיתפ ר"כיא תונקז וכפה תונטק טשפומה םשהו
 הנומאב TW TB ןינע הליאשהב דועו ,איג אשמ ה"ד
 | ונימאה אלש םהב התיהש תונטק ב"עס ח"מ 'טוס

 ינטק : ט"מ DU ,הנומא ינטק nw ראותהו ה"בקהב
 'תפסות םיעשר ינב םינמק :י"ק mb" :םידיסח
 | Tw .'וכו ץרא יעשר ינב םינטק ג"יפר 'דהנס
 | pa ינטק .לארשי ינטק ג"ע mq ד"פס 'יעיבש

nuרילהקב  eןטק 'פ 'בר תורו יתיארו  Desןינטוקחש יפל םינטק םהיצקועש י'פעא בנז ינטק |  
 ראות אוה דועו .'ו ןטק ע"ייע אָניִטְק .ןיטק ס"לבו
 ישתבו Xu ק"ב תעבט יפ וכפה םינטק םיבקנל
 תונטקב תיאד 'יפו ח"מר 'יס יבכרה 'ה 'אצוהב 'ינואכה
 תודגאה ןמ ןיאנו ןה ןיפי תושרדמה :םשו ,תודנאבו

smש"מ 'ייע תונטק תותכסמ 'יפש הארנו תונטקה  
 ם"במרה ןריכזהש ת וג ט p נ"שו 354 דצ םש יבכרה
 אתנוטיק ,אתנוטק םשהו -- הנשמה 'יפל ותמדקהב
 יסוי 7« ג"ע ד'כד ט"פס UD" 'ורי ראותה םוקמב
 | ןתיצמת היהש אתנוטק ארקנ המלו 4 אתנוטק

 יסוי 'ר 'וינשמבש 'גשמב םידיסח לשו םיקידצ לש
 ק"ב nm .אתנוטיק ןב יסוי 'וריד 'נשמבו אתונטק

ibג'ד  Tyו"טפ 'טוס 'תפסות .התנוטק יסוי  
 הנטוק אוהש התנוטק שיא א"נ תינטיק ןב יסוי אבא
 :ר"כד ט"פ 'טופ 'ורי ליעפ הב לעפהו men לש
 mme ז"ל פ'סו vb v3 .ומצע תא pops היהש
 הנטקתנ bw "mb 'פסות לעפתה ,ויקסע תא ןיטקמ

 — [לארשימ תוריסח
.6 

 ,045 ץובקה 5 עילמ ליג susp = ןטק
 Linsen = Bohnenart) םישדע ןימ ,ך\טפ|

 6 ף א רמוא יסוי 'ר (חימ היפ תורשעמ ףוסב
 יניממ G'D) [p^] רשעמה jb ןירוטפ ןינטוקה
 C באנדא לא ריגס לאעמשי 'לב ומשו אוה תוינטק

omes (!תונטק ימי ייפ אתוניטק סילכו ןוכנ  Jugendzeit )תנוכל איבה ע"בשפהבו ייישרופב היכו (* .אתונטקד 1033 

 .רדה y'"y 'וכו ןל רמא ישא ברד ארתב ארודהמ 'וכו ןל רמא ישא i אמק ארודהמ :ז"נק ביבמ רמאמ ןינעה

 'פדבכ ל"צו (רחא וא) דחא ייפ ריפרבו ו'ופרב ה"כ )^ .ףכ ם"טב םשו ו"ופדמ ץוה ע"פרבו י"כב ןוכנ הייכ )?

 ו"ופדבו ד"ל '"כבכ ןוכנהו באנראלא םגו באנדאלא ריגצ ,ריגצ 'ירחא (vos ד"ל י"כב om )5 ob בינש ק"העו 'טא
 .ןיטוקה D^ לי'צש לחג ('  .'יל ע"פדבו טייק ייכב ןוכנ ה"כ )5  .בנדאלא ריגצ ךרעה m לבא ז"חא אבה ךרעב

 לינ ןיטנקה ג"ונבו [ןיטוקה ל"צ] (ןיטיקה) ףא 'יגה יפריא ייכב תמאבו ןינטוק וגייהו
px) me» (9  .הקטנין uvםדוקה עיייעו ו"ופרבו ייכב  nb 

 ןיטוק ונייה וניבר 'ופ אב הז לעו
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 ,klein ןטק מ"לב ומכ 0/53 bp«& .ןיטק =) ןטק
(kurz, schmalהמ םלשמ רציכ 'מגב סנוכה 'פב  

 ברד הירב Nim ברו אפפ בר C57 ק'ב) הקיזהש
 ג"סב .אעראד אניטק בגא אלקיד [ומש ל"צ](םוש)

 הבוג טחמ אלמ חינה 'יפא רמא ל"ר 6 'ל) טגה לכ 'פד |

sobייבאד אניטקד השעמכ םודוק  ^bאגיטק  
 Eu C 05) vy היהש .ימ 'םד ג"רב 5281

 יניטק ירת היל ווה יזוז האמ היב וקפמ ווהד ארבג
 p^ ,יניטקב 'י די א ברד הירב תשש כר רמא 21
 תובותכ) ןיניידה «pw ךומסד 'מגב .תונטק תודש

Cesןינטק השש ולא  Cדחא ןינע יבורק ןלוכ  
jnןמק יכ ןכתת השש "ג ה"חא]*  = 

 p^ b'an "bn םא יכ ןטק ונינע ps אנוטיק
 ןוטיק = ןטק qun הז מ"אפדב ב"ו ררס ןכ
 ל"נה ס"למ אוה יחכונה 'ע לש ןיטקו .הנורחאב
 ךיראד b "nar'3: ,והיילק pep + ג'י "כרעב ה"נכו
 אניטק ילגר ג'ע ה"נד ר'פס ינש רשעמ v^ , ןיטקו
 . . יניטק .ט'פ מ"ב 5n mans crop ץובקהו
 םשהו .ךשח yvy יינע רכז 'פ ר"כיא ,ימילא
 ןלדוגב .ח"כ תובותכ תודלי b qup" מ"לכ) ןֶטוק
 ,תונטק נ"שו .'א qp y'"y אנמּוק א"לב .ןנטוקב
 (אריעז ומכ) יטרפה םשהבו -- .אתנוטיק ,אתונטק
 'מוי ,אניטק אניטק : םש + אניטק בר 0572 תוכרב
 ג'ע ח"מד ה'פר םילקש 'וריב ןכו ןיטק ןב .ז"ל

smז 'ינעת 'ייע דועו ר"אלב אניטק ומכ ': "bv 
 קיפ ,אופ החנמ 1725-1133. 1105. bm .,ךינ

 — [א"מב דועו

 טרופריא י"כב ג"פר תומורת 'תפסות 0( ןיטיק *
 לע ובל תא ןוכיש Tox ןרוגה תא םרותה

 ןיטועקבש א"נ ^«: ןירדצבש המ לעו ןיטיקבש המ
 ^32 וא רקיע 5( ןורחאה הזו ןישקבש ג"ונבו

 ny ןיעטק ל'צ וניבר

 שיאו חצור xav י"למ b ןיטנטק רע
 רומזמ bnn" 'דמ Morder) םימד

 רחא ףדור היהש ןיטנטק O5 רומזמ) םיפיזה אבב
 ה"יחא]* Dum moy שיא י"לב 'יפ וריבח
 הז לכא דוד ריעב 'יאדכו xraveás הלמל ןויכ
 .יתבתכש ומכ ןוכנהו ov מ"צואב b^ ראותה

 — [ןיתנטק ל"צ ןתנטק 'קליה 'ינמ היארו

 pu" 'קלי Erwerb pap xüou) י"למ) םיטק *
 (בימ ,גיכ יקזחי) םאבס םיאבומ ב"סש 4

pep = mop 
 | ןה 'יפ תוינטקו תותלסו םינמש תוניי ןיחלשמ
 .תינטק יבוע 'לבו ('י"מוגל זעלבו  ןינוערז
 ל"נה "ברע הלמ אוה אוהו ט"ק "53 ה"כ ה"יחא]*
 ל"נה ע"למ ץובקה אוהו אינאטק ר"פדבו א
 ימונל ןימו םישדע po םג םאו .אינטק "ירחא 'פדבו
 ויבר השע הפי ל"נה תיברע הלמ גוסב וללכנ
 םינוש יכ םידחוימה 'יכרעב םיקברה pai דירפחל
 ללכו םיקוליחל תחנ אל ל"מר לכא םנינעב םה
 «n3 ! דחא 'עב לכה תינטק !y ןטק םיכרע ינש
 'םורת v "po^ 'מורת 'תפסות .3^ 'ציבב תוינטק

B'53ורי 'גרתב דועו -- .ב'יק 'ובותכ ,ג"ע ו"מד ' 

 — [ינטיק ^o ,ו"ט 'דמב

 ע"לבו אָנּוטיִק ס"לב xocày "br ןוטיק =) ןטק
O53רדח  (Scehlafgemachג"רב  

 .(* תוינוטיק תוינוטיק היושעה הכוסב CU הכוסד
 והנימרו Cors ימיי) תרטקה תא ריטקמו 'מויב ק"פב

 רקומה תיכב ויה תוכשל עברא 0"( תודמב ק"פב
 (דיכפ) ה"כ 'פ ר"בב .ןילקרטל תוחותפ [תוינוטיקכ]
 ןירדח הנידמה הנבש םינוטקט ןוכראל : רפס הז
 Yn" )5 יגימ 'ישארב הרדחה אביו .תורעמו ןיביבו
 (תיכ ,יז תמש  ךבכשמ רדחב ןכו אנוטיקל לעו
 י"לב p^ ב'א) — (היכ ,ביל "30 המיא םירדחמו
 י"לב ןוטקט לבא וכותב םיבכוש רשא טרפבו ררח
 םינמואה שאר ןוטקטיכואו (puis םיצע שוח
 Ob איח) ךרא ע"ייע ה"יחא]" .(םישרחהו
 7v : ט"נד ד"פר n" ^m ןילקרט וכפה ןומיק
 'פ ר"להק ז"פפ ח"מ פ"ר ר"ב T'y ז"טד ט'פר ב'ב
 nnm ןוטיק ג"לפ ר"מש .ןילקרט ע"ייע םש בוט
 ז"פס 'דהנס v^ ס"לב יםכלצא רודאש יל השע
 ץוכקהו .'וכו אנוטיק pa ןמ קיפנ אל ד'ע ה"כד
 /3 א"ל 'דמב 'ב 'ורי 'גרתבו ליעל y תוינוטיק
 וקיתעה apm" 'עו .ינוטיק 'ד ;ז"כ ,'ז ילשמ 'גרת
 (ב"י יח יקזחי ;" גיי ביש ;'א ,ו"ט ייטפוש) 737390553

 י'ו ביש ;יג sn תומש) בכשמ Q3) ,'ג 'יטפוש) הרקמ

 — t5] ^ ילהק ; ביי

 המ (5E ע'לבו xx ^b ר'אלמ wiwp — ןטק
powיתש  y'"p movזוחאו (אנטוק תיב  

 ,הינטוקב [דוחיאו] CO י"רת (יד י'ד תומש) ובנזב
 תיבב = ישבמב א"י ,ה"כ םירבד 'ב י"רת ה"חא]*

 — [הינטוק תיבב ל"צש הארנ ימטיק

 אשיש בר ג"וגבו DN" ברד טק י''כב \+ .עשוהי ברד 3733 (5

 ,םיניינע ריפרו ט"ק י"כב (" ,יז ריפדב )5

.legumen !)תונוטק ע"פדבו טייק ייכב ןוכנ הייכ (? . 

 .ידיא ברד הירב



 ו
 ר"להק שיר ליעפ ינוניב .םכס ע"ייעו הטק 'עו (ביסק
 :ז"פ םיחספ .סומע 'עו םולספ ע"ייע .אנשיל עיטק
 רב העיטק ^i ז"ע יטרפה םשה ןכו .אתעיטק אתוכלמ
 ןיעטּוקמ לעיפב לועפ ינוניב .ל"נה ז'ע 'ייע םולש
 ג'עס ה"ד ד"פ 'moo "wv .D א"פר הציב 'שורי
 ,א"לפ יתבר 'תקיספ תועטּוקמ הבקנלו à ףדו

pעטקמ לע  "vהציב 'ורי ,י"ד ז"פ תבש  T'bב"סד  
Com s vyא"מד ט"פ םירדנ  J'yןיעטקמ  "wv 

 לעפ תא .'ג D^ הרש ייח 'וחנת :ה"ער ר"פ 'ליגמ
 ישורי yopn ,ג"ע א"כד ז"פס האיפ 'ורי ןועטקתי
 וניבר "גו עָטיק ראותהו ay ו'טד ses תכש

"y yepב"לפ ר"ב םיעטק ץובקהו .ךורעב ליעל , 
^vא"פר 'יכרע יתפסות ןיעטיק ג"ע ו"ד ח"פס ק"ב  

 — nw'] אבה ע"ייע דועו ןיעטיקה

 = ןיעטק ראות , ןירבושמ b^ םדוקה ví ןיעָטק
 תא py 05 b תורשעמ שירב (ןיעטיק

 לכואו ןכתה ךותבש הממ ןירדצה jb ןיעטקה
 חורימבש ןירדצה ןמ ןירבושמה תא לטונ רמולכ
 שארב ט'ק י"כב ה"יחא* | ,רשעמ אלב לכואו
 'פסותבו ונינפל ה"כו ןיעטוקה : עצמאבו ןיעטק 'עה
 ןיעטוקבש המ לע ובל ןוכיש qox  ג'פר 'מורת
 ןינעבו .ש"מו ןיטיק ע"ייע דועו ןיטיק 'פריא י'כבו
 'וכרב 'ורי ,ג'עד ב'פר הליגמ 'ורי ןיעטיק ןיעטיק

 — 3b] ע"ייע .ב"יד ח"פ

es ברע הלמ כ"ג" "9! Balsambaum "ep 

  C (Galsamodendron-Artףטקהו רפוכה
 B" %(*רפכ 'עב 'ייע Cn הדנ vo זיפ ייעיבש)

 ;היכ ,זיל תישארב) ירצ 'גרת אוהו ו'מסלב זעלב
 'פב .ומוקמב 'יפש 155 ןומסרפא Nim (א" יג"מ

DRואישה 'מגב ןירימעמ  Cn? "vאל ןאכ דע  
 ('' אזוגד (" אפטקב אלא היוליע עשוהי 'ר גילפ
 ^ BN" אינתד היל הדומ אריפד אפטקב לבא
 porn ףרשב התוא ןידימעמש יתעמש  עשוהי
 ינפמ רוסא ןיגפה ףרשבו רתומ ןירקיעה ףרשבו
 םילזונה םינעה םיצימה 55 ב'א) — ירפ אוהש
 bb" םשב לבא יללכ םשב nep וארקנ םיצעהמ
 ,(ומצע ירצהו ןכ ארקנ ירצה לזונ ונממש ץעה

"d ^ WEM "5 : , A 4. + i ^ 5% a 

  - ep. "bףטק
* : 

 pap 0572 םינקזה 'ע וקיתעה ןכו ןיפיטק םיאבומ
 GUI יח ארזע) שְוָכְרְו (ה'כ ,ג"ק םילהת)

 -Kte םירגיטה לע העודיה תירושא «vi ןופסטק
siphon6ְס6+ י"לב ןופסיטק 053 -.) 

 6 )^ תישארב) הנלכו דכאו ךרא 6"ל) ח"לפ ר'בב
onןופסיטקו ןוביצנו  Cבו 90 י"רתב ןכו ), 

 הז jb? +.''( purum תכשלל 'מגב sov שירב
 ר'דמבו ה"פ ר'קיוב לבא ה"יחא]* ,ןופסיטק
 m" ןופסיטקא ע"ייעו ןופסיטק הז הנלכ כ'נ "5

ren 0nאייח 'ר היה םשמו  omח"ל 'ציב הבר  : 
 'ומבי האפסוטק אייח רב הכר ,האפסוטק אייח 'ר

  Tp[האפסות 'ע כ'ג יייעו ב"עס ג"צ ב"ב —

 ע'לבו yep ס"לבו עצק מ'ל «np gm עטק
 -abschneiden, ab הריבשו הכיתח ןינע 5

'b3 .(ackenהיס תבש) השא המב  G'yoעטקה  *\ 
 י"רת ('ג יטיל (mot םיליתפ ץצקו ,ולש בקב אצוי
 בשוי םהרבא היה OUS ה"מפ ר"בב quy עטקו

 ה"בקה ול רמא ררבא המב םויה לכ הימתו
 שדוחהד אקספבו Cow5 ןמ web רח 6 עטק
 ןמ אילימ 6' אדה pop (ג'מ רצ בירד 'תקיספ)
 ר'פדנו 'מאו ו"ופדב ה"כ ה"יחא]* .ךבל
 6 הרעהב ש"מ y" איטטפ ומכ שממ אוהו אתליט
 ל"נו ךבל jn איכל ארה קספ w^ ט'ק י"כב לבא
 יקיפפב ב"שר 'כחה ברה ןקית ןכו איכלמ ל"צש
 'קליבו ל"נה 'קליב אינלמו הינלימ תחת םש 571
 אתקיספב יכלמ (mo איכלמ ל"צש ry 'ר ךל
 — ע"ומב איכלמ ע"ייע .uoa י"למ gym יתבר
 yxp תקתעהל יורי 'גרתב yep ה"נכו .אינלמ עו
 n) ,ט"י םירבד ג"כ ,גיי רבדמב) תֶרָכ ג , ט"ל תומש)

 mop (m^ m3 םירבד) 33 (יד ,דיל יב י"הד) עדג

im)ל"זרדב ןכו 0" יז"ט  ^vתבש  yy n Yo 
pelשורי ,ןיסיק עוטקמ ' ve nbusןיא :ה"עד  

prepתא עטק א"מ ח"פ ק'ב .'וכו ךישיר  JT 
owףד) ז"מ  C3ידי תא עטק  ^n»ק"ב 'תפסות  

 'ורי YT תא עטיק םש ,ולגר עטקו , . ודי עטק ט"פר

 עטוקה :םש ,'וכו העטקו ודי לע והכה : ו"ד ח"פר ק"ב
 (am טקרד ע"ייע עוטק לועפ ינוניב .'וכו דבע ידי

mei )'1 ט'ק ייכב mאוהו אייפרבו ויופדב  Edessaר"פרב לבא  conהייכ )* .ןיביצנ יעב ה"כו ןרח ג"ונבו  Vi33 
 .בק יעבו : ג"ק תומבי :חיע אמויב היכו עטיקה ג"ונב לבא ילופאנ תוינשמב «né (* .ןופסטק ע"פדב לבא יחפונבו
 ודכ ןמ אטיגוט ןדה yep ג"ונב )* .עיטק ע"פדבו טיק יזכב היכ (* .ס"טב ךרבא עייפרשכו (UBND ייכב ןוכנ ה"כ )*

 'זמ ט"ושב לבא ייל בינ ימזמ ףוס ט"וש ימו יח b^ ידוקפ אמוחנתו יכלמ ייא ויטפ [cnl אתקיספבו םישרפמה ש'עו
 זילשת יר onn" 'קליבו bp עיייע ןילמ יטופטפ ןינע אוה איטטפ יכ ךורעה 'יגכ שממ אוהו אילימ ארה yep ייא ימ
 י"כב .ןוכנ היכ )! : איש ,ד"ח (* .898 ףעלל ציכלפפ יויע (* aen עיפדבו טיק י"כב היכ (* .רעצ בינו אינלמ יוגה

 nay סיש י"כבו אזוגר ל'צו amas ר"פדו ב'ה ט"ק י"כב ('* ,אפטיקב ע'פרבו ט'ק
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(DUריצב 'גרת  p?יו'כ  Nbbp, (mא י"רתכו ' 
 רצוב p^ ףיטק ראותהו (אָפְטְק ס"לב =) אפטיק

 — ['ה הידבעל D ^^ "bv" 'גרת "ייע

 sich רעשה תקיתנל לאשוהו םדוקה ןינעמ) ףטק
Gosreissenתקונית 'פד ג"רב  (הדנ YDב"ער ) 

 ךורפו ףוטק 'יפ ,אימ ךרסמ bns אימ ףטקמ רתנ
 ןיאב םימה ןיאו הז םע הז רעשה קובד ןוגכ
 רעשה pn) "b י"שרו [nns יןהיניב

 ק"ב 'שורי שאה תציפקו תקיתנ לע הליאשהבו
 טשפומה םשה .תחדוקב . . תפטקמב ג"ע ה"ד ו"פס

 — [אירכוב mp 3^ ,'ב ש"הש 'גרת

 -Trauben 5125 , 3535 ע"למ אפוטק — ףטק
(ammוהנזח (ב"יק) תובותכד ג"סב  unb 

 .תולוכשא p" יליגע ch ימייק ווהד (יפוטק
 יפטק סרג י"שרו ,והנינ יפוטק :םשו הייחא]*
 .ףוטקת אל רצבת אל ןנימגרתמדכ תולוכשא 'יפו

v nלגפ 'עו +: כ"ד ז"פ האיפ ] — 

Ueber 55 MS עילמ הָפיִטק — mp 
527" "BD שרדמב (Gwurf, auch Bettdecke 

 (ונינפל יילו אצת יכ ירפפב) וחלשיו לש םירחא םינפב

 לאעמשי 'ל p^ תיציצב תובייח ןניא C תופיטק
 אייפ תולהא , א'מ b/2B יילכ) הנשמ ןושלו הפיטק

i'nהלוצל זעלבו סונס (א'ימ א'יפ םיעגנ אימ ויטפ  

np? semהיחא]* .הכרו  smל"נה ע"למ  
 הטמה הסכמ ונינע םגו ןוילע דגבו ליעמ ןינעכ אוהו
 ט"אל םע תצק תוכייש ול שי ה'לוצל ילואו

 הסכמ אוהו חונל וילע םיבכושה הטממ
 — [ש"מו סוגס y'"p "m — הטמה וזל

 ;abschüssig ןורדמ "יפ 0% י"למ) סרפטה

C0) תוליהאב ג"פב (abwürts geneigt 
 קוצנה .סרפטק ומוקמ היה םא ריואב ךפשנ

 חפוט הקשמו פרפטקהו  "p 335 (£v VY'עב
pex ןישודק ןינעל ןכו 'מגב טג קרוזה 'פב ,חפט 

 בר רמא (:ח'ע  nnn mmmסרפטק היושע הדי
nep: אלו תעפושמ הדי  שהעמידה qus ^b 

 ןימכ היושע אלא לבקל הטושפ אלו הציחמכ
  qubחבזמ ישדק 'פד 'מגב הליעמב (" Cךפשנ

 הפצרה לע  mmב"א) — סרפטק ומוקמ  "p.י"לב
 (ןוודמ ןימכ הטמל הלעמלמ יוטנ עפושמ םוקמ

 ה"יחא]* « nתורהטב  mbט"מ ח"מ  nàyאיהש

DU )3ע"פד ראשכו  ריפדב  vi:יפטק ג"ונבו ופיטק . 

 סרפמק — ףפק

| 
| 

 .םילעופה ם'יטב ע"פרב )?

DOR ל TU | 

 ףוש אלא וניא ירצה 0 'ותירכב 01732 ה"יחא]*
 תישארכ ירצ טעמ 'גרת ןכו ףטקה יצעמ ףטונה

(an.י :םשו ,'ח הדנ .א"צ פ"ס ר'ב ףטק טעמ  

 כ'ג «ey תיעיבש ףטקל ps . . תיעיבש ףטקל
 תיעיבש 'תפסותבו ב"עס א"סד b'& הלרע 'שורי
 תיעיבשב epo שיש סרג DU 'פריא י"כבו ה"פ

banז'ע) אזווגד אפטקו .תיעיבשב ףטקל שיש  
ep m3 "b Onהער שי 'פ ר'להק .ץעה  : 

 ארקיו ארפסב ה"כו ףטקב רומח בלח . . ברעמה
"£D hbר"בארה ש"מ 'ייעו ב"י  (יצוה o" n) 

 -— ]5 ףרש עיייע np היכה

 ףטח םע ףדרנו םיחמצ תשילת ןינע ט"למ) ףטק
 -abreissen, ab ףטק ם"לבו 25 ע"לב ןכו

 (pflückenרמא הדוהי 'ו 'מגב םיחספכ ק"פב  
Ge»אלא ול תרתה אלש ךותמ  pרוכז ףוטיק  

 לגמב ןיטיזוה ןירצוק ps cwn םדוק b^ .אוה
 ולא 'מגב העש לכ 'פב .('דיב ןיפטקמ אלא
 ow ןישלש תא םירמוא םימכחו (Cv5 ot םירבד

 תברועו הסיעה ןמ תפטקמ השאה p^ 43 ןיפטקמ
 ןילכוא ולאו 'מגב םילעופה תא רכושה 'פב .םחלה
 'פב ז"עב .הפואהו ףטקמהו שלה אצי (טיפ מיב)
 זיע ךפשמה תא לטנ 'מגב 6 לעופה תא רכושה
 .יפוטק 6 ותפיטק םיוגל ארמח ותינבז יכ 6ב'ע

puג"ע .בייר  חיפס תוכרב ישורי .זימ תוכרב) הפוטק  

 "5 "35 'GCT ג"פ הכוס ישורי )2( ד'פ הליגמ 'תפסות

 ד ,יל בוי חיש ילע חולמ םיפטוקה .ןמא 'עב
 ןיטיג 'וריב nt35y הייחא]* ,6 'ג) ז"עד ג"רב

iDאל 'פ ר"כיא ,'וכו ןיפטק ןוניאד : ה"טד  
 ,יתללוע sep : ללוע דאובמ Gn י'אהכיא םכילא
 תפטקד «ne ןהיללוע ףוטק : לכ אבת 'פ םשו
 םכח בל 'פ ר'להק ףיטק ליעפ ינוניב .יתללוע

iשלה : א"יד ז"פר מ"ב 'שורי לעי 5 .חמש  
 e ןישל ps xy ט"כד םיחספ 'שורי ,ףטקמהו

 'וכרב rv" .ב'מ ,ו"ל ילבב y" 'וכו ןיפטקמ לבא <
 ח'מד ה"פר "ילקש v^ ףטיקו של ג'ע ג"יד ט'פ
 םשו 'פ 'ר תור א"יפ "vp ב'מפ ר"'ב — ג'ע
 היה א"פס האיפ 'תפסות ,תוללועב ףטקמ שיאה
 ןיפטקמ לבא (כ) ג'פר םיחפפ 'תפסות ,ףטקמ
 יבלול הפטיקש וא ו"פ ק"ב 'תפסות .ןלוכב התוא
 םיחספ ?Cb ע"לב ףוטק טשפומה םשה .םינפנ

GUקרפ םישודק ארפס ג"ע ז"יד ג'פ האיפ 'ורי  
 םיחספ הפיטק נ"לבו : ל"ד ג'פ םיחספ 'שורי 'ב

 .שיע vam ns שריפב ןכו ('

 .תופוטק ר'יפדב (* .יפיטק 3733 (+
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"tp — סְרֶפַטק 

 ;" ,ו"ט םישפוש 'גרת ^n ,א"י ;'ח ,'ו םירבד

 , ב"כ "שארבל 'א י"רת ;א'כ ,'ו :'ג ,'ג ילשמל
 ןירטק .ז"ט תוכרב ,ותלוזו ד"ל ,ב"י תומשל ;'ד
 ו"פ ר"ב : ה"ד pb'3 תבש ^" ,(אנונג) אננג היל
 b' ר"להק )3 (nm בלול ע"ייע 'וכו ךבלול רטק

nyלכ 'פ םשו ,ךפלא רוטק ךכלול ריטק תדלל  
 ריטק.ג"ע ו"כד eb" 'וריע v^ ,ילגרב ורטק :רשא
 .ארטקמ אבלח ר"ע ט'לד ו"פ םירדנ anm ,ימגב
 ^Qb.3 .« יה לאיגד) ןירטק ץובקהו ארטיק םשהו

(x5 pomאלזיא :םש ,ירטיק היב תיא יא  
 «JD ,ירטיקד אתייח .ג"צ תובותכ ,ירטיק יברקמו
 : ח'ד ו"פ תבש e"  ,היב ודבע ירטיק ירת :ז"ק
 העבש ןיוטק השמח xy ו"כד י"פס 'וריע 'שורי
 ןוטכחי ג"ע נ"ד res םילקש 'שורי ,'וכו ןירטק
 תיירישמ ירטיק ^n ,'ז היעשי 'גרת .ןוהירטק אייפש

 zer [איירבנ

 ע"לב ןכו ןברקה לע לפונה ןושע ןינע מ'למ) רטק
(duften, dampfen 27מגב תותירכב ק"פב ' 

 337 שרופמ טרפה המ ('C תרטקה תא םטפמה

 רטוקש רבד לכ ףא ףדונ omm הלועו רטוקש
 נ"סבו | (.ג'כ הציב) ט"וי 'פד ג"סב הציבב .הלועו
 אדיב ארוטיק יא ארוטיק יאמ (CO PU ןיקשמד

^bאוהשכ קולח לש די תיבמ םשובה תא רטקל  
 ןיצווכמו ןיטקלמו ןיסינכמ א'פ ילכה לע חנומ
 ןמוא השעמו ץווכ הארנו ןהיקולח לש די תיב
 רטקומ םוקמ לכב (CUP 'וחנמד ג"סב .(* רופאו אוה
 ךתער אקלס םוקמ לכב »^ /» יכאלט ימשל שגומ
 לכב הרותב ןיקפועש םימכח ידימלת וליא אלא
 ןישיגמו ןיריטקמ וליאכ םהילע ינא הלעמ םוקמ
 אשונ הרהטב הרות דמלה הז הרוהט החנמו ימשל
 (איפפ) (* ב"ס 'פ ר"בב mn דמול כ"חאו השא
 paw םישעמו תוצמ ("הרטקש הרוטק המשו
 וריי ,איכ תישארב) ביתכד י"פעא היכרב ^« רמא

 הירב הילע רשחנש רמאת רבדמב עתתו ךלתו
 הכזנג םתוח אוהש הזכ ('הרוטק המשו ל"ת
 היכרב 'ר כ'או ה"יחא]* .המתוחב האצומו
 nar" הרוטק ינב כ'ג הזמו .םדוקה 'עמ ותוא רתפ

iDכ"ע הכלהב רבדל םיעדוי םניא י"שריפו ב'ער  
 'וחנתב ןושאר שורדבו .םימותחו םימלא סה ולאכ

Y 1יי י.ש,  AR odד  
 ק"מ +. ישע . «

 ופ

 םינפלו סרפטקמ ד'פ תולהא אתפסות סרפטק
 ןיכפוש ps 6 ב"'פ 'יחספ 'תפסות — 'וכו תיבה
 "27 ב'פס םיחספ 'שורי ,סרפטקה םוקמב ןתוא

  iyה"כד ח"פס 'וריע ^« ,סרפטק םוקמב ןכפוש :

 ,נ"ד Tb םילקש wv" ץובקהבו סירפטק רב הוה
A עשוה) ררומ וקיתעה םינקזה 'עו תוסירפטק "b 

  (nי"ע  ^3» nbn[ל"נה —

 ,Hieb הלודג הכמ % Xxavaopx י"למ) סרָפְטק

 רצ כ'רד יקיספ חלשב יהיוד אקספב (80188 = =
 ר"קיוב .תוכמ 'י ולא הקול התא סרפטק רשע 6 א'פ
 jm םדו רשב )5^0( ושאר 'פ ךומסב mmn תאז
 63 ,ה"כ .םירבד) "ה סרפטק ;jm ה"בקהו סרפטק
 תולודג תוכמ י"לב p^ ב"א) -- ףיסי אל ונכי םיעברא
 ותוא ל"פ ר"טשב 0351 nns .(תומוצעו
 "Dt ,םרפטק הקל ךלמ לש ןנוקיאב ןכא קרזש
 .סרפטק ד"כ התקל היבאל ורמא התניזש ןויכ
 םיהלאה ףא סריפטק ול שי ד"וב ךלמ ז"פ ר"דמב

 — [סרפטק ל"צו סריפטק ול שי

 -bepan 20000706 י"למ) סוטקרפטק "€

Gertש"הש שרדמ  'bיתססל  
 שובלב ma "m י"לב p^ םוטקרפטק הערפ אצי
 קשנ סוכמוס קיתעה ןכו ה"יחא]* ,לזרב
 — eataphraetus, xa/vopodxvov (W'2] ו ט"ל בויא)

 N» ןוטרטק ע"ייע ןוטקיטק *

 מ"לב רשק ומכ אוהו דגא b^ ירופו ר"אלב) רטק
verbinden, zusammenfassenריטק ,ארטיק ;  

 דציכ 'פד 21/3 Knoten) רשק b^ ארטק ם"לב
 םוקמ, p^ ,('ירטק והב תיא «CY םיחספ) ןילוצ
 ןתוא ןיכתוחשכו ןירצנו ןירימא ןילדגמו ןיחמוצש
 ." "לשובמכ היל הוהו אימ pes ךתחה ותוא
 (יאיס 'ומב) םבי תרמוש 'מגב ותמבי לע אבה 'פב
 Np ריטק «np בר רמא אל mem) ps והנימ
 ןפינב יער .n ה"רד "רב ,רשק רמולכ son אניזח
 םימש ןירשקתמש 'יפ ירטיק יחיכש חכשמ ימנ
 םישלשל ירגא אלו םימשגה תומיומכ בושחו םיבעב

Corטיל .יישארב ודי לע רשקתו 'גרת ב'א) -- , 
ev»גרתב ןכו הייחא]* ,(הידי לע תרטקו ' 

 לשובטכ היל mn רשבה לע אימ יקפמר ןויכו san םשו חיר ייפמ קתעוה )* .ירטיק היב תיא inm חיר ייפב היכו ('
 .'וכו .אנליוו םישב m ייפ o» cy vw ייפב mu» (3 ידיב 3755! רי mà יישר ייכבו יריב 'ציבב יישר ייג ןכו 6

 ?b" אבילא אוה שייירב ייגו עיבשפה שיימו קימ סייד יייע אריב ףיירבו יריב ג'ונבו םינושארה בורבו קיימ סיש יזכב

n"ךורעה ייגכ ארוטיק פיש יייכבו ל"נה הציבל כ"ג יייעו קיימב יישרל סחויטב 'יא וניבר ייפכו םש ע"בשפה יייע  
3/33 (T )2722 ארוטק, "epתרטוקמש 3333 םישב ייל ו"ופרב )6  .ביימ םייטב ע"פדבו ,"33( רייפדב ןוכנ הייכ )5  

 .רפ ק ןמ הרוטק רוע
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GU C ge dA = Ás- Mal! 

p jog t. (= lal 5530! 2 P 

o 0כה  "p Pel Q^ cבירטק  

 ךותב סנכנה ןטק ץע nw המדא ידבוע לצא אוה
 עונמל לועה תעבטב סנכנה ץעה הצק לש בקנ
 א'כפ 'ילכב ג"זור p^ כ'ג 'ייעו ,ומוקממ השמשהה

3bדמבל י'רת 'ייע אברטק א"לבו 15 דצ ט"דס ' 
 — ב ,ט"י

anklagen, gegen 0/7/0066 י"למ גְרְטק "eur 

  (em. reden'גרת  "DN DNיכ שיא

 גרטקי םורא שנ רב ללמי םא CO r5) בויא עלבי
"bלב ' uvןכו ה"יחא]* | .דגנמה לעפ  p'bs 

 'עמ הארנכו תיתואה Temi ל"נה י"למ גְרֶטק
 יתאד אנטס 'א ,ט"כ רבדמבל 'א n^" .רגטק
 דמוע ןטשה ג"מפו א"ל פ'ר ר"מש .ןוכל אגרטקמל
 ,גרטקל xb" ןטשה תדלל ny 'פ ר"להק גרטקמו
 אלא גרטקמ ןטשה ps :ה'ד ב'פ תבש 'שורי
 «yp ג"ע « .ב"פ 'רהנס 'שורי ,הנכסה תעשב
 ,"' םירבד) הבריבש ד"וי ושאר 'פ ר"שהש ט'יפ

seתקיספ ,וגרטיק 0" ' "ponisהלבח יכאלמ  
 ר"תסא לעפ תה .'וכו ותוא םיגירטקמו םיאב
 ודבעש לע אל ןיגרטקתמ ךינב ןיא :ןמה רמאיו 'פ

ivאלא "וכו  psלע אלא ןיגרטקתמ  nwןירמשמ  
C Tap 

 by הניממ 4900 "למ ילוא) ןוגירטק 2

 -Dureh ויווצ תושעל ךלמה ןודקפ
(führungsbeamterגהונב ז"י רומזמ שיר בוט רחוש  

 ןתי םא שקבמש המ לכ השוע ךלמה םלועבש
 הנידמה ינב ונממ ושקביו ואביו הנידמב ןוגירטק

 .'וכו תוחפל pow ןה אמש

zum Reinigen 7/00/0700 י"למ) ןוטרטק 7€ 

(gehorendללכ 'פ "יעיבשד ^"  
 ירש ןוטניסרומ ירש ןוטרטק "לד ויפר) לודג

"bףא ירש ןכלו לשלשל הייושע האופר י"לב  
 .תוריפמ השענש

 06 ל ds י"למ) ) ןוקרטק

(atarrhalisehל"צ] (היהת) שירב ר"קיוב  
 חור וב הנתנש «o (ו'טפר) (*[היהי יכ םדא

"epןוקרטק -  
 ר"אלבו תרטקכ הישעמ םיאנש הרוטק : חוש ייח
 ,ארטוק , ארטיק דועו , תרטק מ"לב ומכ אתרטק
 .והב לייע ארטיק :ו"נ ןילוח wp מ"לב ומכ
 : םשו ,רחאד הירכקמ ארטוק קילס :ו"ט הגינח
 'מוחנת ארטוק קפנ ח"יפ ר"דמב ,'וכו ארטוק קפפ
 'גרת yi" 'וכו ארטיק יקפנ ז"כ b^ חרק ןשיה
 pw תותירכ לעפהו .ח"כ ,ט'י תישארב 'א 'שורי
 'וכו רשל רטקמ : םש ,רטיקו חביז :ינםש לעי פב
 wps לעפא .םיפשכל תורטקמ א'עס ג"נ תוכרב

 - [ותלוזו ז"כ ,'מ ;'ח .'ז .'א /5 now 'גרת

 תורצח «Gr תודמב 'ב 'פב (ba "y) ךטק

 אלא תורוטק ps (ניכ ,וימ לאקזחי) תורטק
 תורושק 'יפ יחמק דוד 'ר ב"א) — תורוקמ ןניאש
 b^ ךורעה bym תרוטק ןושלמ הנשמה ישרפמו
 הלאו שירב ונרמליב .(תורוצו םירויצ ןושלמ ןאכ
 ןיריטק לכב ותוא רצ ינא ירה : קחצי תודלות
 = + םהונא לש ונב אוהש לכה ועדיש וינא לש

 prep לכ רצו (גיכפ תומ ירחא ףופב ר'קיוב
 ע"ייע xn» לא ונדמליב ,ףאונה mess דלו לש

Ci onmרועפ לש ןיריטק לכ האיצומ התיה  qno 
 רנכו ה"יחא|* — .הזל הוחתשה תרמואו התדנופ
 הביתב ל"צ ל"נה mee לכבש הרומא יתלמ

nnsש"מו ג'מר ,ר'חב םיריטקלכ ע"ייע ןיריטקלב , 
 p^ אריטק ma ס"למ תורטק ןינע nra לבא

 — n] ילב תיב

 'פב Querholz am) 200 255 ע"למ) ברטק
 ברטקהו תכתמ לש לועה "מו ייִלָכב 4«

^bשי םיצע ינש א"פ .םירוושה ישארבש לועה  
 ןיבוקנ םהו לוע לש הז רצמו לוע bw הז דצמ
 ןירטקו ברטק ומשו yy בקנ ותוא Tani ןיסינכמו
 ינש בוקנ לועה שארב spin וטמשי wow היל

Papaםיפנכ וארקנו ברטקה אצי ;המו םיפנכ ןמשו  
 אלא דבל לועה אלו לועה הצק ישאר ןהש ינפמ =

 .('"ודגב ףנכב .^G י'ב יגח) p535^ דגבה הצק "פא
vw"המהבה ראוצ הב םירשוקש העוצרה ןישרפמ  

 ה"יחא]* = .ףנכ 'עב שרופמ דועו אריילפ זעלבו
 'יפ יכ עדו .ד הרעהב ש"מו א"סר ,ד"'חב ע"ייע
 םע דחא הנקב הלוע ךורעב ןאכ קתעוהש ג"הר

"bטיהומ ןייברע ןילימ רצוא לעב  bwטיהומ  
 של )| !Xe c4 LU ל'הזב בירטק תלמ 'יפש

 187 w/m "ילרעב יבכרה יחה ל"וה םינואגה יושהב יתיאר התעו )* .10 דצ טיירפב םש 'ילכב ג"הר ייפמ קתעוה ('
 ע"פדבו שייק יייכב y'"y קטגר.  m'3(3 | אירוגיטק גייונבו 'וכו איגיטרק "פו ח"תל איגיטנרק השענ אב דוד Jv רוד

 n תאז pna ע"פדב גיונבו ןוקימזוק עייייעו טק "53 ה"כ (+ .ןוטרטק
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 ע"ייע CWasserfall m23 םוקממ ףעזב םידרויה םימה
 — [םיכ /א'ח אייטנרטגא

 כ"רד 'תקיספבו ד"יפ יתבר 'תקיספ )0 יקירטק *
 ב"שר mim יקירטק קחצי 'ר ט"ל רצ
 .יניגיטרק ל"צש ןוכנל

 ,קירטק ע"ייעסיט סקירטק ,ןוקירטאק ,יקירטק *
 ..לפק ע'ייע mes םיעגנ 'תפסות תואלביק *

 -das Siehhin דוק לעפמ טשפומה םשה) הֶדיִק *
Gireckenר"ל תוכרב  : n5 npnיכוס  

avע"ייעו 'וכו םיפא לע הדיק : ב"כ 'ליגמ  Jm yon 

(das Herbe von Früchten NT 2ע"ייע  n: np 

 .יאווק ע"ייע 'אויק ,ןויק *

 זק ע"ייע יזיק ,יאזיק *

Das npo = mp jb טשפומה cwm nmp* 
(Nehmen, Empfangenרמג .'ב ןישודיק  

 . . הביכש .ז"צ תומבי ,'וכו ןורפע הדשמ החיק החיק
nmpוכו ', powהלגעמ החיק החיק רמג .ב"פ  

 תוחיק -- אמלעד תוחיק :'ג אמוי ץוכקה .הפורע
nnp y"yב '. 

 p SUP" ס"לב
 יבתכ לכ 'פד 'מגב Sommer) ץיק מ"לב

 ('אשמישב והל ביתומ ('אטיקב (א'עס ט'יק תבש)
Ww)ףרוחו ץיקו 'גרת  (יישארב snביכ ) אטיקו 

 יטינויביפ 'פדבו אָטיִקְו ג"ונב ה"יחא]* | .(אותיסו
 B/ ,'ג םירבדל 'א 'שורי 'גרת 'ייע m אָטיקו
 פומעל ;'ד ,ח"כ היעשיל ;'ד ,ב"ל םילהתל 'גרת
 y"y אוותיס ,אותס וכפה אטייק .ותלוזו vo ,'ג
 ימלשורי : ה"סד b/2 תינעת 'ורי ,ט"כ אמויו ותס
 אשמ ה'ד ר"כיא אתהיתפ DOT א"פ תורשעמ
 'יעיבש 'שורי ץיקה תורפ יִאְניִטייִק ונממו — איג

 ג"ונבו ד"מ ה'פ 'יעיבשב ש"רה "ג יפל ,ו"לד ה"פ
— l5 yp ע"ייע יאניטק 

(Feigentrockner yp =( OU" *תבש 'ורי  .Yb 

i'y n"א ץק ע"ייע .טייק רח היתמח '. 

 ep ע"ייע אטייק *

 JT ןטק ע"ייע (Sehlafzimmer) אנוטיק ,ןוטיק *

 ילכיק * - ןוקרטק

 6 עילמ אָטיִיק ,אָטיק = טיק

 חפ

 "פ ןוטירטק ב'א) — ןוקיטאמור השענ ןוקירטק
 jo תופטונה הליזנה ילוחל יטרפ nw 'ורו י"לב
 הליזנה ילוחל יללכ םש ןוקיטמורו הפה לא שארה
 ןושלב חור "פו םירבאה לא שארה ןמ תפטונה
 הגשמו תואחסונב הנושמ im^ ילוח אוה םימכח
 ןוטקירטק 5n ןוטקיטק ג"ונב ה"יחא!* | .אוה
 ל"נה י"ל םהינשו wp v5 לש ןוקרטק אוה אוהו
 -eeoua י"ל אוה ןוקיטאמורו ףיסומה לעב 'יפכו

 - [סוקיתמר ע"ייע 6%

cv» pp (nep *ריע ) ר"ב "Dןועמש ז"פ  
 (D^ אשנ ףוס ןשיה 'וחנתבו ןורטק שיא

 ריעה םש לע ןכ ארקנו ןורטיק שיא ןועמש )*$
 b. 'א םיטפוש ןורטק

 (xéwcgow "bs b'y ץורטנק ,ןורטיק .ןורטק *
Stachelknuteןברדו ץקוע  ^D)אוהש  

 היה ו'טפ הטוס 'תפסות Zuchtmeister) וב הכמ
 לעב ע"ייע 'וכו ןורטקל הורסמ הרומז לעבמ השק
 לעב s^ :ד"כד ט"פ הטוס 'וריבו (Crop ism .הרומז
 לדנש ןורטק היה os ט"ש 'פ וניזאה ירפס .העוצרה
 םילשהש ןורטיקל sop פ"ר קלב ירפס 'וכו ונמיה
 אתפסות .א"לרת 'ר רומא 'קליב ni 'וכו וינש
 ןיטיג 'ורי ץובקה .ןורטיקל לקוש רצואו Yes יאמד
 ןונירטק mm אלד ןייובשה תנקת seb .ו"טד ד"פ

usםינירטנוק ע"ייע דועו ןינורטק 'ול . 

 אריטק ןמ סמח לעב miv'ep ס"לב (b^ ןורטק *
 םיזונאל ל"זרל לאשוהו ג השק

 א"יפ יתבר אתקיספ Steinnüsse) השק םתפילקש
 םינוניבו ךרפ יזוגא םינימ השלשוב שי הזה זונאה
 'וכו רבשל השקתמ םינורטקהו . . . םינורטקו
 'קליבו ןינרטנק םיזוגא 'יא תנג לא 'פ ר"שהשבו

 , םינרוטק an^ ב'צקתת 'ר ש"הש

 0/0006 7 י"למ) ןיטקרטק

 Fallihüre, Zugthüre) הבוראו בנשא

 השוע אוה דציכ (א'לפ [ב"לפ ל"צ] (ל"פ) ר"בב
 p" ב"א) -- ^«: ול mm ןיטקרטק ןימכ אלא
 הטמל הלעמלמ החותפ תלד וא בנשא 'ורו י"לב
 וקיתעה םינקזה 'עו ה"יחא]* | .(עפושמ םוקמב
 ; טיי ,'ז בימ ן'ב n ;א'י ,'ז תישארב) הברא ןכ

 רונצ ('ג /3 /2 הימרי) תכפהמ mp C י'ג יכאלמ
 Qus cvm» ילככ ע'ייע :ה'ע sov ילכיק * | דוע הלמה ןינע am י"לב תמאבו CB nem םילהת)
 הווי.

 .אשמיש איטמד אכיה ןנברל והל ביתומ ג"ונב (?  .אטייקב ס"ש ייכב ('
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 ,לקניק .רוטניק .ףוניק ,אינוניק ,אמוניק *
Dowסרניק  yyד"וי ילב , 

 ,ד"וי ילב ע"ייע אטסיק DD'D, ,אסיק *

 -xowuci  'צמא י"לב Quaesitor) ר'למ) רוטסייק
(Untersuehungsrichter 700הכיא תליגמב  

 שובל םכותב דחא שיאו Cor אלו 'פ (vc ביעי
 ךאלמ amm היה םירבד i (א" ose לאקזחי) םידב
 רוטלקפס רוטסייקו לודג qn» b רוטלקפס שמשמ
 «jn חבטל םנתנ םמירחה ('ב ,ריל היעשי) א"דמה
 שובל םכותב דחא שיאו ('קזחי (ce א"דמה לודג
 רפוסה תסקו C3 'קזחי (bU א"דמה רוטסייק םידבה
 םישנא לש טפושו רקוח ר"לב p" ב'א) — וינתמב
 ש"ע רניטסקו רודסק ןכ םג ארקנ אוהו םיעשופ
 .ה"יחא]* .(תועט אוהו רוטנסק בותכ 'חסונבו

 ל"נה 'ינויו "לכ טפושו spin רומאכ אוה רוטסייק
 ןבומ ול שי רוטסוק וא +(רודסוק =) רודסק לבא

 — [ע"ייע תצק רחא

 ילב yvy אירסיק .ןירסיק .רפיק .סוסיק *
mu 

^b) NDDN'p *פו ע"לב ' oהדמ  (Maassש תב ' 
 )23 דצ יבכרה תאצוהב) ז"מ b^ םינואגה

 pps אוהו ל"כע הדמ איה אתאירומד אתסאיק
 .ל"נה 'יסרפו 'יברע הלממ

 ןב יניעוילא Gr הרפב 'ג 'פב (יטרפ םש) ףייק
 ןב יניעוהילא 723 ה"יחא]* .ףייקה

 הז ג'הכ םש יכ עדו רקיע הארנ וניבר "יגו ףיקה
wp)ט"יפ תוינימדקה לע והיתתמ ןב לצא  m 

 יניעוילא 'ולכ 1000 0 100006 moic 'א

 ןושל אוהש הארנ ףייק כ"או אשמ אשונ רומח ןב
 א5- י"לב mp אוה ילואו דובכה םש אלו יאנג

— [Affe 70$, 6 

 , סורפיק .ףופיק .סונופיק .סולפיק , הָפיִק *
pppריק .אלקיק ,ןויקיק , 

 ,ד"וי ילב ע"ייע סורתיק .ןותיק , שיק ,םריק

b» .לק -- .אתליק .אליק  

 'שרפ 'ד קרפ ינימש ארפס (גד ןימ) תונופיק * |
 אלא יל ןיא ז"לקת 'ר ינימש po 'נ

 'וכו תונופיק ןוגכ םיריפנפבו םישקשקב הברמה
 .תינופכ ר"בארה "גו

 Q9 ע'לב ללק bypm »35 וכפה מ'למ) לק
leichtsinnig sein, bp ליעפה leicht sein 

  eicht machenאל ! Dpףוסב ושאר תא םדא
qom אל רמולכ ןורג תייטנ ^p CUD תוכרב 

 המוק תפיפכב אלא הפוקז המוקב שאר תמרהב

 ]15 כ ןםירבד

 טמפ

op yy אתליק wp bp + 
 yy הירצ ויה 'פ ר"כיא (יטרפה םשה) סוליק *

 ,רגנפ

 ילב y"y ןירליק .תירוליק .יקליק ,ןוליק *
 .ד"וי

 .םק ע"ייע Dp .אַמּויק .םויק np .םיק *

 תחת Bestehendes, Schwur) אָמייק ס"למ) םייק

mnn €» י"רת Ce ידיכ תישארב) םהרבא Tv 

 םש) יתירב תאז ,םהרבנאד הימייק ^ C 07ומוגרת

 מ"לב קח ומכ הלמה ןינע ה"יחא]* = ,ימייק ןיד
 היעשי ; 'ז .ט"צ םילהת) קח 'גרת ןכו  Cn r2לאשוהו

 תישארב) תירב 'גרת ןכו תדמוע איהש תירבל 0)
 .דינ ,חיכ םירבר ;ביי .איי .יש  jn On*m vai'נרת

  333ירמכ) העובשו (האלהו גיי .איל ,יכ ,חיכ יישארב)

"^n ןימייק  ץובקהו ,(ותלוזו "n ז םירבד . 'ג , יל', 

 י"רת 'כ .ז"ט ,ח"י תומש

 מ"לב אָוק ןמ ץובקה אוהו פ"לב ומכ ןיוק = ןויק
 'גרת n (B2) תיעשי) שיבכע ירוק Faden) וק

 (יו םש) דגבל mm אל םהירוק אתיבוכעד ןויקבו
 ,אתיבוכעד ןיוקבו inui ב"א) — ןויקב אה 'גרת

 ,(ןיוקב אה

 ע"ייע סומיק ,אילמיק ,אינומיק ,אילומיק +
 ,ר"וי ילב

mp CENפ"למ ל'נ)  Aונממ ראותו םיציב  
 'ורוכב תכסמ (ןיכורא םיציב ול שיש ימ

'Bןייקה הז ןכשואמ אנת 67 וליא ןימומ  
 p^ דיגב ןתברג םיציבב ןייק קיק לעב m ןחברגה
 לעב לבא תואחסונב בותכ ןכ םיכּושמ ויציבש ימ

 pop ע"ייע םיציבב pp לעב סרג ךורעה
- 5 

 ארובו רצויל לאשוהו qux שא ע'למ אָניק *
(Schmied, Schüpferשורי ' "TDט"פס  

 ןיללקמד יאתפנ pow ןוגכ םסקב ללקמה :ז'כד
 ול םפוקה והכי : א"פ 'הנס ילבבב) ךוונק ךנייק ךיינקל

 'ייעו יִניִק (?Co^ mo ףרוצ 'גרת ,(ונקמלו ונוקלו

 ץובקהו 'ז .א"ט ^b ,'מ 'יעשיל iih ,א"נ םש'נרת
"RPל"צו יאצייק כ"ג םשו ד"י ,'ה רתסא 'גרת  

 . יאניק
 : 'ז תורוכב Klagelied) דפסה ריש מ"למ) הָניִה *

 יעבימ דודל הניק א 'ג םילהת) דודל רומזמ
 הניק ףסאל יהנ ףסאל יכב הלכ 'פ ר"כיא ,היל
 v" תוניק תליגמ : 7^ ב"ב תוניק ץובקהו ,ףסאל

 OD ר"קיו vy ו"טד ז"טפ תבש
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 חורה הששת, "פו אמלע יל לילק רטאד ןאמכ
 םדא bw חור רטולכ הטועמו (' [הלק] תישענו
 'פד 'מגב (*"םירבאה ןמ דחא באכנש ןמזב באכנ
 (DU םימותיה םוש 'פד ג"סבו ^Cn "כרע די גשה

Cvר'ת  jn»אוהה םויב ךכרעה תא  M3 wp" 
cםילקב תילגרמ 'יפאש אהשי אלש  psךל  

 יקיו) םינהכ תרותב בותְב יכה התעשו המוקמ אלא
 תילגרמ םדא שירקה DN ^5  ,(א"' קרפ יד 'שרפ

 םוקמבו לוזב תרכמנו םוקמה הזב התודפל הצורו
 אלא םשל התוא ןיחלשמ ps רתויִב תרכמנ רחא
 BR ןכו לוזְבו Copa ומוקמב התוא ןירכומ
 ןיא תווקייתמו התוא ןיניתממ
 ('ה תוא ןירכומ אלא התוא ןיניתממ
 םויב ךכרעה תא ןתנו א"פ ,לוזב התעשכ היוושב
 ךירעה bs, ^p םילקל תילגרמ אהשי אלש אוהה

MM Y SU 

 אלש «C םירדנב ינש 'פב .('שאר תנכרהנו
un»(ביימ גיפ) היבקע 'פב .םירדנב שאר תולק  

 ןילקה (Go wo יאמד שאר .שארל לק יוה
 וללה תוריפ לע םימכח וליקהש b^  ,יאמדבש
 ןיא ץראה םעמ םתוא חקולהש וז הנשמב םירוכזה

Toxםדה )« הליעמב ישילש 'פב .רשעל  bp 
 וב ןילעומ ןיא הליחתב ופוסב cm ותליחתב
 '033 ותמש ימ 'פב .וב ןילעומ ןורדק לחנל אצי
 psu רמוחו לק והז (:ג'כ יוכרב הלפתב Tw היה
 הגיגח) רחא ןינעב ןישרוד ןיא 'פב .הבושת וילע
 מ"ר רמא CUD ןירדהנפב ו"פ ןידה רמגנבו 6 ויט

 ישארמ ינלק תרמוא ןושלה המ רעטצמ םדאש ןמזב
 רמא העמשמ יאמ Cn 'דחנפ) ארמג ,יעורזמ ינלק

nosתולק וב ןיאש רמולכ תיל לק רמאד ןאמכ  
 דבוכ תולק וב ןיאש ימ רמאו C א ב ר nmm באכב
 תילנרמ ול שיו ינעו לק םדא sem ומצע [ns] | אבר רמא אלא היל יעבמ ישאר ילע דבכ וב שי

 ר"פרבו ייכב ןוכנ ה"כ )* .ןיכרעבש דירש לעב לע גישמש nm) quy דומלב כיג יייעו 'ה 322 y'ey שאר דבוכ וכפהו ('

nenפדבו ,חיר ' mקתעוה כיע (+ .תייר ייפכו ל''צכ (5 ,הבר  "bbםישב ירהנסב ה"ר  be» wb"תבחרה תַצְק רוע  

 םייכמרהל םיייפמ חכומ ןכו ילופאנ תוינשמב ת"כו תרמוא ןושלה המ רעטצמ םדאש ןמזב ךורעה 'יגכ כ"ג םשו vy ןושלה

^yכ ש ג"ונב לבא טייותב  nccתרמוא ןושלה המ  (ת"האבו הגיגח םיישב יב יייכבו sanלוק תב ). ngo)תלמש יל  

 םשהל יונכו הלעמ יפלכ דובכ peo אוהש רעטצמ ם ד א תלמ לע תורוהל המינפ ןוילגמ האבו הָניִכְש דקנל ךירצ הניכש

 ייפ םש) הבושתה וז תלפכהבו יבכרה םכחה תאצוהב 122 דצ דימר o^ םינואגה תובושתב הניכש nón ייל ןכו אוה

 ויה ט"ר לש וימיבו 122 רצ םינואגה יושת לש 5m יוכו תרמוא ןושל המ הג י כ ש ןוכנ אלל ףיסוה )184 רצ ד"סש

 ךכ וישכע רע תיאל ילק רמאד ןאמכ ייבא רמא אעמשמ יאמ הלע ןנירמאו םדאה ינב יפב הברה ןייוצמ וללה םירבד

 אוהש א לוק ןושלמ אוה יכ המודו תיאל ילקב ביתי וילע ןירמוא הברה רעשצמ םדאש ןמזב ימרא ןושל ירברמ ךרד

nbלייא .ינוי ילב המורמו רומאה ר ל ו ק אוה ימרא ילב ירמוא ונאש הז אלוקו חפב דכלנ אוהש ימכ רעצב בשוי רמולכ  

 היה qen ילת 'א תללק יכ מייר ייפ תיאל ילק ןושלמו רלוק aene אלוק ןושלמ םא היל יעבימ ילע דבכ wn אבר

 אמְלע יל לילק רמאד ןאמכ ינלק אבר רמא אלא תודבכ ןושל qux anm תולק אוהש יעורזמ ינלק ישארמ ינאלק רמוא

 ןאכל דגדנתמו ענענתמש לקה רבדכ ללקתמ אלא ומצע לע דומעלו דבכתהל לוכי וניא רעטצמש ןמזב םדא ךרד ןכו

 םיטעפ הנשנ רועו )107 רצ גיהשת y) Tan םש לע ןאורק תנידממ האב הלאשה וזו כיע ישארמ ינלק רמואו ןאכלו

my)ינלק ישארמ ינֶלְה אלא אוה ןכ אל יעורזכ י גי ע ל ק תרמוא ןושל המ רעטצמ םדאש ןמזב ליזו )084 דצ םש  
 הבושהתה תא ובתכו וניוצ ןכו ןאוריק ןמ תאזה הנשב הילע ונלאשנ רבכ וז העומשו יעורזמ

 אוה bx 9( ךעיבשמ ונינש רשאכ ינא לק 'יפו אוה רצוקמ ןושל ינלקו (on» mo בר רמ ןב בק עי בר רמ ל א
 ייבא ךמא יוכו מיר לש וימיבו יוכו ינלק מ"ר שרד ןכו . . . ינעדוי ,רמוא ינש  ,ינהצור ןכו ינא ךעיבשמ ייפו רצוקמ

 תיא ילקכ ביתאי וילע ןירמוא הברה רעטצמ םדאש ןמזב ימרא ^pe ירבדמ ךרד ןכ וישכע דע nob Pp רמאד ןאמכ
nomאוהש אלוק ןושלמ אוה יכ  neוכו מיר ייפ תויאלילק ןושלמו יוכו יוכו חפב דכלג אוהש ימכ רעצב בשוי רמולכ ' 

a3תוכייש םוש ול ןיא תייאל ילק יכ שוריפה הז לע ינא המתו .ליעל ומכ  wp cyאוהש  nbילו .'ג אלק ע"ייע  

 האלג רעצב ייפ תיאל ילקב כ"או האל מיילב יאל pb תיאל וא תייאלו רעצ ייפ wb obo סילב יכ (^D אוהש הארכ
 ילש רעצ ינלק ייפ «nz ברו, ןיפחויה לעב לש ךורע v5 וריכזה ןואג חמצ בר שוריפמ יתאצמ המוצע nuo ספתנו

 3/37 YD ירהנס vb" תחכומ ייגה וז תמאבו ירעצ ייפ cop ומכ אוה ינלק כיאו XVII) רצ א"חב אובמ יייע) "שארמ

vyקר  cwל"זו רחא ןינעב שרופמ  pen psרמד המ לילק אלא אוה תיל ינילק ד"מ ינא לק .ינת יינת תיא ינילק  > 

 733 תרומת לק דועו ךרע m לק b^ )45( לילק הלעמ יפלכ אוה יונכ םהינשבו cy ליטנ אלא אוה תיל ינא לק

 תועטב "5 עיפדשבו 'ישטא 'פדבו ביה י"כב ןוכנ הייכ (*  .בייה יייכב הייכ (* .ירהנסל zin wy דועו א"עב ייפ י"שרו
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00mתולקל ןה םיטוגרתב הנרהו ה"יחא]* —  
 S5 'ישארב י"רת oy" ןמזה תותיחפל ןה רכרה

cann;ז"ט ויט ^  ,'ו ילשמ . anיב 'שורי  
 QD ,ג"ב :'ד ^ תומש 'א י"רת ;" o5 תישארב
 הדנ 'ורי / אתיממ לילק אייח .ו"נ "טיג ל"זרדבו
 לילק .יסוי 'רדמ אלילק מ"רד אדה ג'ע ט"מד א"פ
 : ו'מ 'דהנס ם"ש י"כו וניבר "יג יפכ .אמלע יל

yyלק  "mימכ יִלְק דועו  bbs5 ע"למ (. "b 
 ma .ינגאו ךימילג ןלשוא ב"עס p" תבש טעמ
 ייפ אל ילק sbp לבא ys אקוד : ג'נק םש ,ילק
 .'ל ry .ילק ילק יגסמ יכ .,א'נ 'וריע ,טעמ טעמ
 י"רת אתולילק טשפומה cvm eb ילק ליקש
 הירכז 'גרתו 'ב :ג"'מ Dun SW ,ט'כ תישארב 'א
 , . אתרימח :'כ ריזנ אָתְליִק mni bp ,'ז ,'ה

 — [םדוקה ע'ייע אתליק

 B ע'לבו הלק מ"למ ילאק .אָלְק ,ילק — לק
"bהפרש ןינע  (verbrennen, rüstenלכ 'פב  

 v5) םיחפפ) םיריכו רונת וב pb אל ךמסד 'מגב העש
"esול ונמדזנ 5^6 מ"ב תוסכ 'מגב תואיצמ ולא  

prisג"ע אלו הטמ ג'ע אל הנחטשי אל  C map 
 6 ילאק spy םתה ינאש וכרצל pi הכרצל ןיב
 ןויכ, p^ .(אניע םושמ יא יבנג םושמ יא הל
 התוא ןיבנוגו הלילב ןיאב ןיחרואה התוא ןיאורש
 ג'רב .(*"שאב הפרוש ולאכ החטוששכ אצמנ
 ,טיכ יימרי) לבב ךלמ םלק רשא (Cors omo קלחד
 ןאשעש דמלמ םלק אלא רמאנ אל םפרש ס'כ
 ןודל ורכש לטונה תורוכבב 'ר 'פב C) תוילקכ
 רפא ורפאו הרעמ Cb וימימ שדקל רע «Ohh 'וכו
 'ב 'פב .המודא הרפ רפא בושח וניאש הלקמ
 קוליח ףא רמא הקורב ןב ןנחוי 'ר 6:ויש תובותכב
 ןיטקלתמ 'מגב ךישחהש ימ 'פב ,הייאר תוילק

n)6: היכק  poma psתא  ^b bpmןיחקול  
 שאב ןתוא ןישביימו שילש ואיבה אלש ןירועש
 ןילכואו ותוא ןילבוג חמק ותואו ןתוא ןינהוטו
 גימ ב'פ יילכ) תוילק לש בובא .("יח אוהשכ ותוא
 ה"יחא]* - ,בובא 'עב b^ רבכ | (רימ ייפ תוחנמ

 Ub" 7^ קרפ 'קיו ארפסבו ןיאלק 'יגה כ'ג םשו
 ילק םשהו ,ראותה suy םיאלק לש cus ג'י
 ארפס bp" תוצמ ח'כפר ק"יובו :םשו D" תוחנמ
 s ל"נה תבש ,ילק חמק ^ 'שרפ א"י קרפ רומא

 התוא ןינשחמ לקש אלא ומוקמבו וריב הוש הנאו
 ההשי ןירמוא ןיאו רוטפו די גשהב ןודינ\ לקשב
 ל'ת די גשהב זודינ אהי אלו רקויב רכמתש דע
 mbi 'יפמ .קתעוה ה"יחא]* ."אוהה םויב
 ייל וז 'יגכו 6 ו"מק m אקילייגנא v5 ץבוק) ןיכרעב

 ארפסב ד"בארה כ'ג b^ ןושאר 'יפכ לבא ונינפל
emלעב לש ךורע י"כבו .ךורעבש ל"נה 'יגכ 'יא  

pemךרעה הז םויסב איבה  ^bומכ חמצ בר  
 'שוריה B^ יפכ ינלק לעפה .הרעהב ליעל רכזנש
 לבא ינא לק ומכ אוה ל"נה םינואגה 'ובושתבו
 nbp ד"ע ג"יד b"3 תבש 'ורי .4 הרעהב ש"מ 'ייע
 א"פ יאמד 'שורי 'וכו ליקא אלד ל עפ א .תרמחו
 נ"ד ז'פר םילקש 'שורי 'וכו ןיליקמ ןותמח 353

d'yתומבי ליעפהב  (Bח'מד א"פר ןיטיג 'ורי , 
nbpaרובחבו +' .'וכו ףוסב הילע  ppשאר  "p 

pipתא םדא לקי אל .ר"נ תוכרב דובכ תותיחפ  
 תולק גהנו ב"עס 'ח 'ובותכ nip םשהו ,'וכו ושאר
 «jq שאר תולק 'יא ט"פס הרנ 'תפסות 'וכו ומצעב
 'תפסות ג'ימ ג'פ תובא ,ח'כ 'ליגמ שאר תולק 'יא
 תובא לילק ומכ לק ראותהו .ץקמ 'וחנת 165 'כוט
 יהנס 'ורי .ב"מק יילוח ,'וכו שארל לק יוה ב"ימ ג"פ
 : א"סד א"פ "וריק 'שורי ,הלק הוצמ : איכר ג"ם
 , תולק תורכע :ה"פ אמוי ,תולקנש הלק הוצמ
 :'פ תבש , תוצראה לכמ הלק י"א .ב"יק תובותכ
 הציב : א"יד ח'פ תבש y" ,םיצבבש הלק הציב
 יריבא . . םלוע ילק iy ב'פס AU ,הלק
 noy הרותהש תודממ תחא B^ רמוחו לק .םלוע
 םיחבז ףיסוהל שיו ,נ"שו (ח'לת (cvm רמח yy ןהב
 ונב ןב ח'וק :םש mm לק ןב רמוחו לק : 'נ
 רמוחו לק םינטק pese : ה"כ ה"ר ,ח"וק לש
 ע"ייע דועו .ןירומחו ןילק :ו"ט הגיגח .ןמצעב
 פ"ד א'פ הציב 'שורי יטרפה םשה הלק — אלוק

»'[ — 

 48 ע"ל אלילק ,ללק ס'למ הָלילְק ,לילק =) לק
 ק"בד ג"רב gering, leicht) מ"לב לק 103
CUDאנשיל ינתד אוה ('האמלשורי אנת יאה  

 'גרת (ח ,זיט ילשמ) הקדצב טעמ בוט .('אלילק
 תישארב) םימ טעמ אנ חקוי . אתקדצב לילק בט
 שבד טעמו ירצ טעמ .(*אימ לילק vf (ה ה"
 יא'כ ,ז"ט רבדמב) ענרכ םתוא הלכאו ,(א"י :גימ םש)

 mp שיפדבו םייש יייכב היכו (*  .ש"מו חלק עיייע חלקת אל ל"צ הירדמ השא לקת אל )^( טיפס תבש 'תפסות ('
 ^r) ,ד"כ םש) םימ טעמ אנ ינאימגה לבא .הז ארקמ םוגרת רסח ונינפל (* .האלילק ו"ופדב (* .ימלשורי (i033 יציניוו

 פ"א םיש ייכב הייכו (* .םיש י"כב היכו ילק ג"ונב (* .רוגמ ם"טב ןאכ ע"פדכו יב דגמ עייייע )5 .יומ לילק ייירתב 'יא
 . אגיע גיונבו .תיתש ע"ייע ('* .ארונב ןונילקד יגרתבו \* .םיחפפל n ייפמ קתעוה (5 .יבנג .

 ו
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 ש"ר אתיירב הדוהי 'ר 'ינתמ ריעבמו לבוחמ ץוח
 היל תעמשר רומיא CD וזמ הלעמ לש הכלהבו
 ג'רבו .היל תעמש ימ לקלקמב ןקתמב הדוהי 'רל
 הכלה וא mm 'רכ הכלה לקלקמב Cm תובותכר
 ומחש 'מגב םיחספב םירבד ולא 'פב ,ןועמש 'רכ
 הרובחב לקלקמ sewn ירברל «CY וילכואל אלש
 — .('"אוה לקלקמ תבשב הרובח nenyn, ^b .רוטפ
 (יח ,גיכ תומש) םיקידצ ירבד "mob 'גרת ב'א)
 הנוהו הייחא]* .(ןיצירת ימגתפ לקלקיו
 היעשיל ;ד"י יז" ;נ'ל vb oye ב"של y 'גרתב
 ;'ג n בויאל ;ה"ל ,'ב 'ימריל ;ה"כ ר"מ ;ב"י /3
 «me ל"זרדב ןכו .םתלוזו ז'כ ,ג'ל ;ז"י ,ט"כ
 תינעת 'ורי ב"מ א"פ ק"מ : ח'ק ידהנס vp : ט"יק
 ,ב"פ ק"בל ב"פר הטוס 'תפסות ,ר"ע ר"סד א"פס
 לפ לפ תה ,יִלּוקְלקיא .ט"מ ןיבוריע ל עפ תא
 ו"פר 'פאצתיכ ירפס ל'נה 'ילוחו יאמד לפלפתנו
 םכלוקלקל םתרזח .ד"ס תבש לּוקְלק טשפומה םשהו
 ח"סד ד'פ תינעת 'ורי ,ולוקלקל רוזחי Ub ז"ע

yyלוקלק  oורי .מ'ד ו'פס םירדנ 'ורי , תונובשח '. 
 ט"פ ר"דמב ,לוקליקב ןיגהונ . ט"יד א"פ 'רדהנס
 'שורי ב"מ א"פ ק"מ ץובקה .'וכו ולוקלק תלחת
 nbpbp הבקנלו .םימה ילוקליק ג'ע פ"ד א"פ ק"מ
 תעשב n"b ר"פ תובא :הלקלק רבר .'ס תוכרב
 ,לקלוקמב הללקה תא ןילות : ט'ק ב'ב ,ותלקלק
 .ליעל y ןולק א"נו הלקלקב ןידמוע an תוירוה
 ,כ'פר ר"ב ר'ע ה"סד ב"פ תינעת 'שורי כ'ג "ייעו
 יפסות ,ב"פ תינעת 'תפסות ז"פ תוכרב 'תפסות
 'שורי 'גרתו 'ב ,'ו 'דמב snm ,('ג) ד"פ הליגמ

 — [לוקליק ו"ט ^a קיו

 ,Stimme אלק ס'לב ה"כו לק ר"אלב לוק — לק
(Gerüusoh |םיחפ) העש לכ 'פד ג"'רב  QY3 

 לוק 'יפ .הליעמ םושמ ןהב ןיא חירו הארמו לוק
 הארמ b^ .תרטקד חיו לכיהד האומ הרישר
 הכופב שרופמכ הבאושה תיב רואל םיטיח תררובש

Cx»ימלשוריבו  n Cnm mb)השא הלוכי  
 ימאד תולעומ ויה אלו הכרעמה רואל םיטיח רובל
 הליעמ םושמ ןהב ןיא לוקו הארמ חיר ןומיס 'ר
 רידמה 'פכ .(''וכו וחירימ ןיעמשנ תולוק השש
 אתפסות .תינלוקה ss רמוא ט'ר C27 תובותכב

main»)תרבדמ איהש לכ תינלוק איה וז יא .(" (ז'פ  

  n^» "bx cn'יפמ קתעוה )5 = .אוהו ע'פרב לבא «^ nאנליוו סישב ספדנבו -
 םהינש w^ : ח"מד Yb neon יוריב תמאבו לוקלק ומכ ובשח וניבר (* .ךורעבמ ןקתל שיו שובשב תצק ae תבש
 האב רפסב y"' (* .םיתפפל הייר ייפמ קתעוה (* .תפלחמ יילוחבו ףולחל יאמרב (* .הלקלקב 5n ילבבבו ןולקב ןידמוע

 .לזנה 'ותכב איה המלש הנשמ wm אמית (* .רימתר ג"פר עבש

 בצ

 הבקנלו .אילק ץובקב סרונ ח'רו ילקה תא ןילבוג
 א"מד b'3 ז"ע 'ורי : ו"כד $5 תובותכ v תיק

TYרשא ךורע י'כבו  "nןיסחויה לעבל סחוימה  
 ותוא ןילכואו imm ןילבונש חמק ותוא ראוכמ
 ע"ל תמאב אוהו אפיסב ע"ל ידי לע יחאוהשכ

Asגרתו ' poopיל  O^ va inp)פדב ' 
 .אילק ^r^ q א"ש ,ד" ,'ב תור 'גרת ,אטטינויבס
 jop pem OC ,א'כ רברטב) םיפרשה 'גרת לעפהו
 אילק ;ד"י .'ב pn' 'גרת 503 op" ליעפ ינוניב
 ,היתלק יעב יא :א"ל 'רהנס .'ג ,'ל א"ש 'גרת ארונב
 ז'ע .אילקימ אלכיה ow mop אילק אלכיה :ו"צ
 םשהו — הירהיז ילק אל :ב'נ "ילוח ,והנלקו ח"כ
 א"יפ 7/553 שרדג הפרח ?p GY^ ,'ג ילשמ) ןולק

 — [ןורחאה ףרש ע"ייע םלק ומכ

 תועירגו תולק pip לק לש לפלפ (pho לק
 -verderben, werthlos machen, entar דספהו

(ten6 'פ תבש) המדא 'מנב ןיי איצומה 'פב  "pN 
 n" היב תיא. | ונוקית m ולוקלק pas אמית
 איהה אמייק דיסד הירפוש ןינעלד דח ישוריפ
 ןנבר ירבס אקו (' היתורירש ןינעל ואל אתיירב
 ךלה קזחתמ sunm י"פעא לוח וב בריעש דיסד
 ירמאק אתורירש םושמ C אכהו הלונב רתומו ויפי
 ןויכ ינש 'יפו TO ףכ אלמ לע ןתיל ירכ סג לוח
 לוח וב ברעיש דע nous היב רסימל ירש אלד
 ךכלהו ןוקיתה אוה לקלקמ אקד אלוקלק היל הוה
 דיס ףכ אלמ לע ןתיל ידכ םג לוח ןניועשמ
 ףוסב .(*"וב דוסל רתומ אהיש ידכ היל בישחד
 שיאה הלקלקב ןידמוע ןהינשש ןמזב 020 תוירוה
 ,הבוקב שיאהו רוכז בכשמב שיאה b^ , םדוק
 'תב השעמ Cvo peu ןיקזנה ey' הדגה ףוסב
 ןמצעב ושיגרה (*ןולקל ובשנש תודליו םידלי
 ןיקולה ןה ולא 'פד ג'סב .'וכ\ ןישקבתמ ןה המל
 סש) 'מג .םימב ןיב יערב ןיב לקלקתנ 622 תוכמ)
 לקלקתנ 'יפ .היינשב ןיב הנושארב ןיב הלק (-ג'כ
 נ"רב .היינש האכהב ןיב הנושאר האכהב ןיב יערב
 הב טוחשל mb ry» לש pi C7 ןילוחד
 הימד יכ המהבה תדספמ הטיחש b^ ,אוה לקלקמ
 )5( יאמדב ישילש 'פב .הטוחשה ןמ רתוי הייחב
 .לקלקתמה ("ףלחל הדושחש יגפמ ?C ןילוחד ג'רבו
 | ןירוטפ ןילקלקמה לכ Grp תבש רמוא א"ר 'פב

 י"כב ה"כ (? | .היתירורחש חייר ייפב )!
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 jp לועבגב npb ולש qum לקדה שאר לכואש
 42 Dp —  ע'ייעו השק אוהש לקדה

 45  עילמ «mb ,אָתְלק ,אלּוק .ללק — לק
(bauchiges 0301888 Wasserkrugתוידע 'ז 'פב  

 לע C wem שיא םיקי 'רו עשוהי «C דיעה (הימ)
 היה הרזעה חתפבו ג'מ) הרפב ג"פב .תאטח ללק
 לש ללק G' "bs . תאטח לש ללק ןקותמ
 «ND) p לובט שירב nb ץרשב עגנש תאטח

c»תלחלחמה ('םימ לש תילוקו  . m»לע  
 ,הפתכ לע התלוקו 'גרת ויט cU mew המכוע
 jm ןילוק 'גרת v2) 0^ ביש רצוי ילכו תופסו
 אימ) שאוהידו המלשד תורמזמהו תופסה .ףסהד
 יט :ב"ג) הימריד םיפסה תאו "Ci , 2^ בימ ;ינ ,יז

 שרח ילכ ר"לב לולוק p^ ב'א) — אילוק תיו 'גרת
 םילבנ ר"לב אילוק 'יפו השודק לש רבדל דחוימו

£xלע ב"ו תנוכ ה"יחא|* .(רוע לש  

 'הל ר"טב y culeus" ר"ל לע דועו culullus ר"ל

 אילוק תופס nno יכ ןוכנהו .6ז כ"ח רעלזייא
 ל"נה תומוקמב ללק לכא FD xh י'למ אוה

 ץובקהו ל"נה ע"למ רזגנ 'ט 5 'דמבל 'א י"רתבו
 תויליְלק ג"פר הרפ 'תפסותבו ר"מ י"פ הרפ תולְלק
 ר"בארה 2/3 'ייעו תולוליק ג'מ ג"פ הרפ שרה ייגו
 אתלוק ןינעבו -- .ז"פ תוידעב Un הנשמ "יפב

 — [תלק ע"ייע
 רדח 9006 cella "mp י"למ wb'n ,ליק =) לק

(Zelle, Zimmerפ הבר תישארבב ' )ל"צ] )5 
 הדוהי 'ר הלעמלמ הנלכת nos לאו (א"לפ) [ב"ל
 תומא רשע אליקה הב ויה 'ןי לי ק ליש רמוא
 ןאכמ אליק 'ר 'ר לש תויטלפ 'בו תומא רשע לע
 n^ תומא 'ג הביתה בחור b^ ןידדצל תומא ''בו

popויהש ןיליק 'ב תומא 'מ ןהו בחורב הב ויה  
 יב yn ןהינפלו ןיקבורמ ויה ןיליקה ירוחא עצמאב
 הבחר תחא לכ ןאכמ תחאו ןאכמ תחא תויטלפ
 ליק ןכו דחא ליק איטלפ לש דחא דצמו תומא 'ד
 תויטלפל ןיליקה ןיב ולעי תרחאה איטלפ דצמ דחא
 תומא 'ג pow ןידדצל תומא 'בו תומא ח"מ
 תחא הרוש הלעת תומא 'ש הביתה בחור התסנריפ
 לש העוצרהש ןיליק 'ל המא תואמ שלש לש
 וז דצב וז הפופל השארמ הביתה ךרואב תונוטיק
 ויה ןיליק 'ד ונשריפ רבכ םולכ שרפה ןהיניב ןיאו
 יל םימעפ 'דו pop 'ל nmn הרוש לכו הבחרב

 .ש"ע 198 רצ wen ןילרעב ה"אר יה ליומ םינואגה יושתב ה"כו (* veu ט"ק ייכב ןוכנ ?) om ןוגכ 'קיספב (5

nns qusהלוק תא ןיעמוש הינכשו  ^bלאומש  
 הכרדב שימשת יקסעב ומע תרפסמ 6פש (''מג ב
 תינשייב הניאו ןיעמוש ןינכשהש שחלב אלש
 הרחנ הל שי שימשת תעשבש השריפ אתינתמו
 ליבשבו עמשהמ התמישנ תא אולכל הלוכי הניאו
 ןוצרב sow יפל הוה אמומ אתלימ אה ןישקמ .ךכ
 תרבועה םע הנמתש ידכ תעמשנ התמישנ השאה

bpןניקסמו ןימומה 555 אוה םומ אלא תד  
 'מגב לרעה 'פב .('לאומשכ 'ינתמ אתרווחמ

vwוכו המח םירפ והזיא 6 יפ תומבי) רזעילא ' 
 .השאל שיא ןיב רכינ וניאו יוקל ולוקש לכ דע
 יטפ) ינאפר 'פ [ךומסב] (ףוסב) היהת תאז .ר"קיוב
 רפכיו לוקה mo ה"בקה obs ןינלק אירפצ ןיליא
 6ו"פ דצ) הלילה יצחב יהיוד 'קיפפב .לוקה לע
 יסוי vs (*םיעדרפצ pip .ןהילע איבה .כ"חאו
 C ןהמ רתוי ןהילע השק היה ןרוקרק אגינח יברב
 תולוק ילוקו תולוק ץונקבו לוק ה"נכו ה"יחא]*

Y B $1533מ"כ + ר'ב 0172 : . .D aeoייחספ  
wb «m5 15:0 BP Sד'ט-תינעת-. . i1 

 . ז"ט 33,30 1b : ב"ל הטוס : יח םילקש . ט"כ
QDח"פ 'יחבז 1^ ז'ע .ד"כ תובמ + א'צ 1 35  : 

 : א"ל הדנ :'ל .ח"כ von :ג'ג תוחנמ .ז"מק
 ,לק «wb so" .ע"ייע לוק תב ןינעבו .ז"יפ ר"ב
 אמוי . ג'ס 'יבוריע 2^  תבש .ט'נ mass אלק

vbר ק'מ .ה'פ מ"ב ,ב"ל הליגמ . ר"י הציב '. 
$nו"צ 'דהנס : 'כ ביב  + nyב"לר ט"פ "יאלכ  : 

 לק יטרפ םשו . ה"לד p"3 תובותכ 'שוריב ל"צכו
 ראותהו .ומש לק רצנדכובנ לש ורש א"כפ רימש

jbipהבקנלו ןינְלוק רכז ץובקה  nii»ר"מב  
 ליעל y" תינלוק vmm אשנ אמוחנתו טיפ
 ריעהל שי םיעררפצ b^ ןינלוק ןינעבו -- ךורעב

 — a] ןלק ע"ייעו עדרפצ Dif פיל לע
 Stengel, Stiel) לועבג ₪036 י"למ אְלוק — לק

 רמא אלתמ (ו'טפ) ינאפר b" ךומסב ר"קיוב
 — 6 אלוק אדהב יקלי ארוק sna ליכאד ןאמ

^p 39סרג ךורעה לעבו םיחמרו םיצע י'לב  'y3 
 ג"ונבו ה"יחא]* = .(אריק ידהב יקלי יעיבר רק
 'קליבו אליק ידהב יקלי אלוק ידהב ליכָאדר"קיוב
 רמוא לשמהו סרג ישילשה םויב יהיו ה"ד רתפא
 הליכב ןוקל הרוק ןותלכא הליכ אה הרוק אה

wa ^32 pmימ 'יפ ט"ק י"כ חפונכ ןאכ  
-o— 

 .יא רקרק יעב היכו יפ nb וצ פייס תותליאשבו אב יפ אמוחנתב ייא לבא אתקיספב ייל 'וכו יפוי רייא םויסה (* .םיעדרפצה
 םיערזל המדקה mi םיבמרב הייכו m םיקי 'ע ןיסחויבו wn גיונב (* .ע"פדב הייכו אליק גיונבו טיק ייכב ןוכנ היכ )
 עיפרבו י'כב pia n/a )5 .ביימבו א"מב ונינפל היכו םימלש שירה ייפב לבא םייבמרה ייפב ה'כו )7 ,תובאל החיתפב יריאמבו

 (Jp תואמ שלש ax ,ןילוק
18 Vll. ₪. 



 Wen זומתו ןויסבו ןויס תליחתמ sono וליחתה

+ 

 < ewm לע ןיהוכג ויהש המא vo ןתוא םימה
 = שדחה דע wem ךולה ויה םימהו ה cO רמאנש
 =  םירהה ישאר וארנ שדחל דחאב ירישעב ירישעה
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 "  םימשג תדיריל ירישע אוהש בא שדח שאר הז
 < = וחסח בא ח"ר דע ןויס שדח שארמש םוי D ולאב
 םוי לכל הצחמו חפט םימי עבראל המא תומא ו"ט
 םימב תעקושמ nmn הביתהש רמל התא ןאכמ

 ^ sז"יב יעיבשה שדחב הביתה חנתו ביתכדמ המא =
EU. 

EL 

36^ 
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 "= ןובשחה עיניו לולאו בא ומלשנ cv םישש ירה
L 
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 רהה לע החובג הביתה התיהש תומא 'ד ןתוא ^«
 ויה ןיידעו רהה לע הביתה החנו םוי ז"יב ותחפ
 תעקושמ הביתהו הובג תומא א"י omn לע םימה
 בא n^5 דע ןויסב ז"ימ ותחפ המא א"י ולאו ןכותב
 חתפיו םוי םיעברא ץקמ יהיו ביתכר םימי ר"מ ןהש

mןיתמהו השע רשא הביתהןולח תא  nyהשלש  
 םימעפ הנויה חולישבו ברועה .חולישב םיעובש

 הנש תואמ ששו תחאב יהיו ב'תכד יושת דע

 םימה וברח ירשת ח"ר הז שדחל רחאב ןושארב
 השבי ינשה שרחבו חפטמכ תשענ yon לעמ

 שדחל הענשו םיושעב רמול דומלת המו ץראה
 המחה תומיש םוי א"י ולא ץראה השבי ינשה
 = םש ר'לב b^ .ב'א) — הנבלה me לע ןירתי
 < bob רבד רומשל דחוימה טרפבו ןטק רדחל יללכ

 ,(התשמ וא [ sim Donsןינעבו לינה י"למ =
^m ^5כ"מב ש"מ 'ייע ר"בב י"שרל סחוימהו וניבר  

 "האמ א"עב ."א ג'כ פ"ר א"רדפבו .ו'זרהמ "יפבו
 = םישמחו האמו הבית לש הנימי ךרוא םינק םישמחו

 תישארב 'א י"רתב ה"כו 'וכו הלאמש דצב ךרוא
 1 1 «bg אתוביתל ריבעת ןילוק ןישמחו האמ ד" ,'ו

 ז"שר 'חה ידידיו .ל"נה א"רדפב pop וא ןילוק
 < | לודגה שרדמ לעב םג יכ יל בתכועטכנעש

 תוקולחמ 'ג ונמנ bw 'דמב לבא ךורעה b^ קיתעמ
 = .רמוא הדוהי 'ר ותוא השע דציכ : רצוקב ל"זו רבדב
 התאשכ ליק םיעשת םילוע 'וכו הב ויה ןיליק ל"ש
 תואמ שלש ולעי םיעבראו םיתאמל םיעשת ףרצמ
 .ןימכרמאר הדוהי'ר ירבד bp םישלשו
 |  ם'שרמא יול ןכ עשוהי'והתיההוטמק
 .  םוקמ הב ןיאו תורוש עברא לע תורוש עברא ליק
 < ויה ןיליק mas עשת רמוא 'ר Dp ps ולעי רצ
 ירבדכ ךורעב ומכ) ^« תואמ שש ליק לכ הב
 "  אבילא ןנישקמו ןובשחה ירחא םייסמו (הדוהי 'ר

- 
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 —  םישילשה ןמ הרוש תחופ mne הדוהי 'רד
 אלא הלעמלמ הנלכת המא לאו ביתכ אהד אחינ
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 ולעי םיינשה ןיליק כ'קו םייתחת ןיליק vp ולעי
 תורוש שלש אלא ויה אל םינוילעה םישילש מ"ר
 'מ אלא הביתה בחור היה אלו הלועו רצימ היהש
 ןיליק ל"ש הנה מ"רו 'צ pow news 'גו תומא
 הב ויה ןיליק ק"תת רטוא (' מ"ר הדוהי 'ר ירבדל
 לש תויטלפ 'גו תומא שש לע תומא שש ליק

oןידדצל תומא 'בו ןאכמ ליקו ןאכמ ליק  "p 
 ויה ןיליק לש תורוש ששו תומא 'נ הביתה בחור
 תויטלפ 'גו תומא ו'ל pow תומא 'ו ליק לכו םש
 דציכו םישמח pow ןידדצל תומא 'בו ר'ד לש
 עצמאב םירדח 'ד הביתה בחורב ןיליק 'ו ולא ןישענ
 דבל םינשו ןחירוחאמ ןיקבודמ דבל םינש הביתה
 תומא 'ד לש איטלפ ןהיניבו ןהירוחאמ ןיקבודמ
 תומא 'ד לש איטלפ ןהיניבו 'בה דצמ ןאכמ רדחו

cmבחור תומא 'ד ןהיניבו תורחאה 'ב רצמ  
 התסנריפ םיריחיה pop ידצמ תומא 'בו איטלפה
 'ו ליק לכו תומא b^ הביתה TW הביתה בחור
 לש הרושה תאצמנ 'ש ןילוע 'נ םימעפ 'ו המא

pop 0 povהז  cxiןהיניב ןיא ןיקבודמ הז  
 ןילוע 'נ תחא לכ הביתב תורוש השש ויהו שרפה
 ונישקהו ק"תת ןילוע םישילש ןכו םיינש ןכו 'ש
 snb םיישילשה ןמ הרוש תחופ היהש י'רד אבילא
 (men 'ר הלעמלמ הנלכת המא לאו ביתכד אה

 הטמ לשמ הלעמלמ התיה ןיטורמק ןימכ רמוא =
 ויה ךאיה b^ הלעמלמ הנלכת mos לאו ךאיה
 yr גילפ הבר 'ישארבב ץרותמה הביתב שדח 3^
 ,יא רייכיא ח"ע רומזמ יילהה שרדמ "5 ב"פ תוידע ח"כפ

pn Gnתנשב דציכ שדוח ב'י לוכמה רוד טפשמ  
 העבשב ינשה שדחב חנ ייחל הנש תואמ שש
 sna QU (G^ BP יז תישארב) שדחל ov .רשע
 הליל םיעבראו םוי םיעברא ץראה לע םשגה יהיו
 ביתכו ב'מ imb וראשנש וילסכו ןושחרמ ראשהו
 םישמח (C xps ץראה לע men ורבגיו (ד'כ םש)
 יאו רייאו qb רדא טבשו nib ירה «b תאמו
 אלא הז דצב הז םימלש םישדח 'ה תויהל רשפא
 ויה םימשג לש םוי 'מ תמלשה םוימ ולסכב ח"כמ
 שדחל ז"יב יעיבשה שדחב הביתה חנתו «e ג'ק
 | םימשג תדיריל יעיבש אוהש ןויס הז טררא ירה לע
 | םישדח העבש ןויסב ^r דע ןושחרמב ז"ימ ^5
 | רפחל men וליחתה ןויפ שדח שארומו ןינווכמ
 בושו ךולה ץראה לעמ םימה ובשיו ('ג י'ח) ביתכד
 אלא וריתוה אלו sem אלו םיבשו םיכלוה 'יפ
 תאמו םישמח הצקמ םימה ורסחיו םתרובגב ודמע
 רייא Rp אוהש םוי ג'ק תמלשהמ רמולכ םוי

 .יג ,'ת Ey ןאכ שי קוספה בּגרְעו ליי )* ,הימחנ 'ר ג"ונב )!
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 .'א ןלק yy אָלוק *
Cibwsbp990496 י'למ)  psעבצ  nbsn 

türkisfarbig, blau und grün schil- 

dernd |תלכתה 'פד ג"רב  Cw om:הלוכש תלט  
 אלקמ ץוח הב ןירטופ ןינועבצ ינימ לכ תלכת
 אלקב Cow ק"ב) םיצע bras 'פד ג'רב .ןליא
 6: איפ מיב) ךשנ והזיא 'פד ג'רבו omn אלד ןליא
 sw תלכת רמואו ודגבב ןליא אלק הלותש יממו

^bב"א) -- 6 וקדניא  ^pי"ל  poהמוד עבצ  
 ה"נכו .מ"בב י"שריפ ןכו ה"יחא]* .(תלכתל
 יפריא ייכב n3 ןליא אלקו "יאלכ ףוס 'תפסותב

pus va»תפסותבו ליאו עלקו ' ryו"פ  ^w CD 

 י"למ אוהו ןליאלק nns הביתב ט'ק י"כב ומכ
 ללירב כ'ג 'ייעו )032 wm ריטב) ן"מירה .תעדכ
 אלג יעב ש"מ my 'ייע לבא 201 ,א'ח רעכיברהאי

 — *b'b] ב'חב ןּוניסק
 Kleinod, clenodium "עצמא י"למ ל'נ) ןידאלק 2

 םישודק 'פ ןשיה 'מוחנת (אמא0וסש
^p |הלוע ולש ןידאלק לכ 6 טיל רעבאב יצוחב) ב"י  

 ןידאלק י"א . . םדרפה ןמ ילש ןידאלק לכ . .
 ר"קיו הדמח ילכ p^ ל"נה י"למ .ל"נו ה'בקה לש
 מ"כב ipn רעבאב m 'ב רלק ע"ייע ןירלק ג"ונבו

 .ןיראלק
 .'ב ןלק עיייע ןינאלק *
 .רדנפלק yy רדנפאלק *
 אלו 'מגב השא המב 'פב +(ךורעה b" 'ייע) בלק

 בור רחא ךלה בלוקב :Co n אלטקב
 לש תוילקנוא וב ןיעבוקו אוה ץע 'יפ ויתורמסמ
 טישכת יניממ א"פ ,רשבה םיבצקה וב ןילותו לזרב
 םירמסמב וקזחמו תג qu לוק עימשהל אוה
 ןיטישכת ןישוע םייברעה א'פ לוק ןיעימשמו
 בהז לש וא ףסכ לש תוכיתח תוכיתח םילמג ירואצב
 ה"יחא]* — ,לוק ןיעימשמו ןירמסמב ןתוא ןיעבוקו
 ואנליוו פיש תבשב ^m 'יפמ קתעוה ןושארה א"פ
 ץע 5 prb לע ותגוכ ילוא ינשה א"פ ןינעבו
 וא טישכת ילכ המש תתל תוילקנוא וב ןיעבוק
 «o ןיעבוק sum yy ןושאר 'יפו םילמגל לכאמ
 הלמה תרזג אצמ ילוא 'וכו לזרב לש תוילקנוא
 לבא :,יריאמו י"שריפ כ'ג oy ל"נה ע"למ כ'ג

^bע"ל אוה בלק ד"פ 'ילכב ם"במרה  pip c9 
"jn4320 ו'פר ינימש ארפסבו .םש הנשמ ףסכ ( 

 התוחנהו בלוקהו םלופה לוכי yy ילכ :םלוס םע
 ; ח"ד ו'פ תבש 'ורי — ד"בארה p DU "yn" 'וכו

 — [וידימעמ רחא בלוקב

 = בלק - אָלְק
 םיינש םייתחת ביתכד יאמ הוש הלוכש ד'מל

 יה בתכו כ'ע הוש ןתשלשש רמלמ םישילשו = ><
 לודגה שרדמ לעב 'חסונש קפס ןיא ינהו רעטכעש
 תחסונמ רתוי הבוט (תצקמב העוטק איהש םג םא)
 'וכו רמוא הימחנ 'ר םש בותכד ךורעבש םירפסה
 ע"צ רבדה פ'כעו ליעל הימש רכד ןאמ הימחנ 'רו
 mmm ^w היתגולפ רב  ל'ביר אהיש אוה השקד
 ששוח יכנאו תואחסונב הריקח Ty ux רבדהו
 םירבדהש א'רדפמ ל"ביר ירבד חקל לודגה 'דמהש
 י"פע איבמ אוה יכ םילדלודמו םירסחכ םיארנ םש
 תובוט רתוי תואחסונב לבא א"רדפ ירבד בור
 'א י"רתב «mu -- .כ'ע םיופסבמ תומלשו
 יאניידמד ןוהתנב תי םיקאו ה"כ a5 רבדמב
 'פ קלב ירפסבו תויונח s^ ד"מפ א"רדפכו ןילוקב
 אלילק ןושלבו .םיעלק ו"ק 'דהנסבו םילוקמ א"לק
 ר"לב xcov תרחואמ יינוי ילב 0 ןמ רזננ
 שוריפל ןיניילוק ,ןינייליק והזו ןטק רדח 18

 ES [ןוניילק ע"ייע )3,7 רבדמב) בצ

 ,Erdscholle בגרו אניטו רפע שוג S פ"למ) אלק
(Lehmוילכואל אלש וטחש 'מגב דימת 'פב  

 םא 'פד ג'סב ,היב קתפ אלק לקש 6 ביס 'יחספ)

psןיריכמ  G2 n^)וינעתד ג'רבו ' C0אדיצרפל  
 6ביצ קיב) לבוחה 'פד ג'רב ,ינהמ אלק יתותד
 ידשת אל אלק in) אי מ הינימ תיתשד אריב-
 יבלכ והנה "6n ןינוב rs 'מגב ז"עב ק"פב 73
 jas ^p והב אדש אלק לקש ישנא ילכאד
 .אנבא [a^ תמאב 'יא ה"רב ח'ר 'יפבו ה"יחא]*

D'23 "b "umפ"לב תמאב ה"כו םיבגר תסיפ  
 — [ל"נה

 םהינפל םנחלש יהי ,Glalseisen א\06 י"למ) אלק

 אלקל ןוהימוק Cas גיכ ss "nm חפל
 וב רשא דסו רלוק רהס י"לב אילק b^ ב'א) —
 ה"כו אלוקל ג"ונב ה"יחא]* .(בייוחמה רסאנ
 B^ עשוה 'גרת pow ץובקהו 'ה ,'ג סומע 'גרתב

mןשבחו תבשויה 'פ ר"שהש ,ב"כ ,ח"י 'מריל  
maaלבא ןילוק  y'"yב"חב : xbע"ייעו —  

 — pop] ע"ייעו 4 הרעה לק
 .בלק yy ו"לפ vei אלק *

NDWD *א לק 'עמ) ' (Erleichterungארמוח וכפה  
"yה"ע 'שוריק : T'b nbn ^vט"נד  

 ןירמוח . . ןילוק ץובקה : ד"מד m5 ry 'וריו ד'ע
 n'j ייחספ ,ל"ד א"יפ 'דהנס Y «TD" : ג'מ 'ילוח

gyיהנס 'ורי ויתולּוק ג'לבו ילוק ילוק  "bח'כר  : 
 ,רמח ע"ייעו

 ,יקדנא ט"ק ייכבו קרגיא ו"ופרבו ימאו ריפדב ןוכנ היכ )? svp ייכב תחא הביתב ןוכנ הייכ (* ,ונינפל ייל )!

19% 

—— 
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 | הצ
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 וירו טיי ישו

 אלת איער אבלוכ הינייז ארמ אלת יד ןה בותכ
 ^35 איה מ'בב וניבר ^31 ה"יחא]* .(היתלוק
 המכ ש"עו :ב"כק רצ מ"ב ס'רב אבוה 'ה םיש י"כ
 TY 'דהנס ס"דב אבוה י"כ 'קליבו pns םייוניש
 xowós י"ל אוהו יאנוק by ילוא יאנלק :ז"נק
 לבנ p^ 'דהנפב י"שרו .טוידה ךורעה 'יפכ שממ

ym9:26 פ"לב יכ ( ^pהמרמו לבנ ] = 
 ןמק עבטמ 00000 bm" ןובלוק — ןובלק

(kleine Münze, Agio beim Wechselnג"סב  

 ףוסבו 6 ה'כ ןילוח שירבו 625 יציב) ןילישמ 'פד
 ('ןיפתושה ןיחאה 07 bows" ק'פבו «?C תורוכב
 ןיבייחשו nona רשעממ ןירוטפ C papa ןיבייהש
 ןובלוק אוה המכו ןובלוקה ןמ ןירוטפ המהב רשעמב
 ןיפתושה ןיחאה. p on^ א"כחו מ'ר ירבד ףסכ המ
 רבכש jm המהב רשעממ ןירוטפ ןובלוקב ןיבייחש
 ופתתשנו ורזחו וקלח ןורחא 'פב 'ורוכבב ןנתדכ וקלח
 ןיבייה b nena^ רשעממ puer ןובלוקב ןיבייח
 לקושה ןנתו ןיקוחרכ ושענ וקלחד ןויכד ןובלוקב
 רשעממ ןירוטפו ןובלוקב בייח וריבח די לעו ודי לע
 m ava .ןנתו תוחוקלכ ושענ וקלחד ןויכד המהב
 המהב רשעממ רוטפ הנתמב ול ןתינש וא חקולה
 ושריו וקלח אל ןיידעש המהב רשעמב ןיבייחשו
 רשעמב ןיבייח וקלח אל ןיירעו vp וא .המהב

up pm nensואל םאו ןיבייח תיבה (' תסיפתב  
 ואיבה דחא ןומממ יכ ןובלוקה ןמ ןירוטפו ןירוטפ
 ןובלוק now nmn ךכ וקלח sb ןיידע יכ עלסה
 DM תיבה תמיפתמ ונקו won - ןיחא ויה םא
 ןנירמאו ןובלוקה jb ןירוטפ עלס םהינש ואיבה
 המהבב וקלחש ma) nr םירוטפ תורוכבב םתה
 ולג המהכב וקלחש י'פעאו ןיפסכב וקלח אלו

vm nyןובלוקב ובייחילו ימייק יגלפמלד  spעמשמ  
C55ב'א) --  ^bינתלשל ןתנה רכש ימורו י"לב  

 ה"יחא]* | .(תועמ ףילחהל וא ףורצל וא טורפל
 פ"ד א"פ 'ודיק יורי : "מד א'פס יילקש v" ה"נכו
 תונובלוק "לקש 'פסותו ys א"פ "לקש ץובקהו רע

 — .[ינובלוק כ"ג םשו
 -Kurz םילגר רצק אס 006 י"למ ןכלוק =) ןבלק

 יורוכב) שיקמ 'מגב ולא ןימומ 'פב (189986
 רבש וא ben ('ןבלוקהו ןלקיעהו ןשיקה +.הימ

5m -- (ב'א ^pרבא רוכש וא רסוחמ י"לב ). 
 (טולפפאק  יינקזה ya ל"נה י"ל sm ה"יחא]*

mumיא'כ .יקי) םורח  ^( xolofóyspטליקעו  
 ^33 .רקיעו | ,אס 066716 Co י'ו תומש) רצק קיתעה

TT. CERCROUS ERIו  

 qqbip — ןבלק - abip = ) בלק וצ
 -CUnter אבלוק ם"לבו xo) 6009 vrbs abis —, בלק

 אדהב אנמע ךדי .בה )795( ר"קיו ףופסב 4

 ןכזמל א"ס .בלוק אדח אמתי אדהל ןבזמל אתוצמ
 י"לב 'יפ ב"א) — אמתי אדהל (' אתניבתסיא אדח
 אדחל ןבזמל ןינע הזו תועורז יתב יתלב תנותכ יורו
 ויפ תבשד האצוי המב b' 'וריבו בלוק אדה אמתי

 תופטעמה אטמוזירפ G'2 ,'ג ייעשי) תוצלחמה 6 ח'ד

 ה"נכו ל"נה be" .אוהו ה'יחא|* .(ןיבילוק

 יוריבו ןתשפ לש ןיבלוק ד'ע ו"טד ז"טפ now 'וריב

 .ןיבלוק br ןירופעמו pop s'y ב"לר ט"פס 'יאלכ

 ןגאד אתוצמ אדהב ךקלוח בה ל"נה ר"קיוב ג'ונבו
 .סבנק ע"ייע דועו אתמותי אדחל א לו ק דח ןינבז

 ןוכנ אלל 'עה הז ללכנ גארפ 'פדמ ץוח ע"פדבו
 -- [הזל םדוקה 'ע םע

 bu ריח בלב יעב ע'למ .בֶלּמ = בלק א
(Zangeםתפש םש הלבנו 'פ ר"ב 'רדמ  

 !b^ בלוכ סרג ךורעה לעב בלוק יל יתייא (חילש
 ע"ייע ךורעה לעב ey pom הייחא]* .תבצ

 םודרק ומכ ל"נה 'יברע הלמ 'יפ דועו .ש"מו בלכ
mimבלוק ודיב היהש דחאל ה'לפ ר'ב ןינעה ] — 

S355.אכלה —  Olilehrahm, Butterרזעילא 'ר 25  

 גילק תבש) ןיצצומ 23 איבה אל EN 'מוא
 .אלהא 'עב y" אָבלְקְו אריק רמא אבר (גיעס

 ,(האמח אוה אבל ('א n3" ב"א) — האמח ושוריפ

 .ה"פ ק"בב ה"נכו (Q0 v0 אבל ע"ייע ה"יחא]*
 ןויכ הז לעו (בימ wm להא 'עב אבוה ןויצה הזו
 י"כב יכ עדו םש 'יפ אל לבא אלהא 'עב y" וניבר

 טרפבו ןוכנ אוה ילואו אברק : להא 'עב 'יגה ב"ה
 תמאב אוהו ףטק ןימ resine א'נישר י"שר ^5 יפל
 י'שריפ ves ספדוה תבשבו .פ'לב 8( ןינע

f$פ"ד 'ייע איה תזעול הלמ אנישר יכ המינפ  
 לע ןויכ האמח b^ וניבר ש"מו :ה"נק דצ תבש
 אלבקו אלבח םוקמב אבלח ל'צכ ילואו אבלח
 — hp'y 53 ייל קב ס"ש י"כבו תבש ס'ש י'כב

"w25pןמ ראות יאבלכ =)  ss Qon n 
 ןמת «Cv טיב) םילעופה תא רכושה 'פד

 איער יאבלוק אנייז היל אלת ירמד רתאב ירמא
 zuo "b השנמ 'מגב pons .אלת התלוק
 יימר) ךותה רעש יאמ ('ד פ"ר) יתיאר דוע 'פ ר"קיו
 ירמא אלתמב הכלהה תא ןיכתוח םשש )3 טיל
 טוידה 'יפ היתלוק יאבלוק ארמ אלת ידנה הינייז
 לש תואחפונב בותכ ב'או -- אלת היתלוק העור
 אטחת יכ שפנ 'פ ר'קיו 'רדמבו איער אבלוכ מ'בב

va )5 .ןובלק גייונבו םיש יייכב ןוכנ . +) n/3ןוכנ  v33יפבו ש"ק  
 .ןבליק הימגר ייפבו ע"פדב )9 .ינליוו סישב 'ציבב חי"ר ייפמ קתעוה )5 .תשופתמ ייעפדב לבא חיר

 ןיפתושהו יילקשב (? .אתנינתפיא טייק ייכה ייג ('



 ד[ | p s | E 9" .(אדילקא = אדילק — דלק -- (בלוק =) ןבלק

 יפב Decke zum Einhüllen) ןירקפולג — רקבלק
 רחא ןירקבלקו תחא תלט (ב'מ) םילכב ט"כ

 .(*רקפלג 'עב p" רבכו ןירקפולג א"ס ,הכימש 'יפ
 'תליכמבו .תפכ וא רכ 'יא .א"י "ינעתבו הייחא]*
 וא דחא רכ השמל ול היה אל יכו ףוסב חלשב

np?ןורקולק וא דחא ] — 

 הנושארב 3 ו"פ ילקש 'ורי (Calabria) אירבלק *
 35 פ"ס ר"ב "ייעו האירבלק דע אצי
 ,6י ךיפק ביח) רברב 'עב אבוה

 xay, caliga ר"לו 'צמאה bs" ד"עפל) םגלק
 Soldatenschuhe) תולייח ילעב לענמ ןימ

 npa ינפמ וארת לא (Con nec המחלמ חושמ 'פב
 — תולייחה pen ומכ ןיסגלקה C new ןיסירת
 «jr ה"יחא]* ,(העורתה לוק י"לב p^ ב'א)
 אוה אוה ד"עפל לבא clangor ר"לבו 00: י"לל
 סגלג 'ע 3'5 יייעו yn" .תלחתב יתשריפש וטכ
 תקיחש 'מולכ ךורעה ייגכ תפישו an^ רקיע ד"עפלו
 ^ 'יטפוש ירפסבו .תולייח לש םילענמה תפגהו
 — ןיסגלג ןינושש שיו םיסגלקע תעפש s^ ב'צק

 JS JUS פ'למ בכרומ ל"ג ןופדגילק — ןופרגלק
 רונת ילכ אוהו קומע >> פ"למו ףופכ

"yףייסהב (םינפב   y^pןופרגילק (נימ) םילכב  
 שיש לכ 'יפ הניש ינפמ האמט הפכ הלטינש
 רונתב םחלה וב ןיטישמ דחאה םישאר ינש ול
  אלפ זעלבו םימכח 'לב אסמ ומשו וב ןידורו
 .('י"לושיר ומשו ינרופה ןמ םילחגה וב ןיפרונ דחאהו
 ראובמ םשו ג'הר 'יפמ קתעוה וניבר b^ ה"יחא]*
 רונת ילכ p^ ץ\5-:| םיטסא ל'צו םיטסא תייטב
 ןיפרג ולק 'יגה םשו םילחגה ףורגלו תפה תודרל

^b oy»תבכרומ הלמהש ל'נו .א"עב ם"במרה  
  sn[רומאכ פ"למ --

 p'b3 56 "bb wvbps = wTbp =) דלק
 דילקא לעפא דלק לעפהו חתפמ ארילק

(einschliessen, unsichtbar machenחספד ג"סב " 

Ce^p)חרק תדע 'טגב קלחבו  me)והלוכו (י"ק  
 ילפוקד ידילקא א"ס .אדלוגד ילפוגו ידילקא
 ורטגק זעלב ילפוק תוחתפמ ידילק o (C^ יארלגד
 אדילקא היל רסמ (.ג'יק 'חנפ קלח ףוסב .רוע אדליג
 ידילקא לכ יג ייטיג ןיקזנה 'פד הדגהב .ארטמד
 ע"ר רמא 'פד ג'סב .יביצדמ רבל היעמשל רסמ

 'ג ישרפ 'ב קרפ רומא ארפסב N35^ ןבלוקה
 י"כ 'ורוכב ה"מגר 'יפבו ןבלק ה"פ 'ורוכב 'תפסותבו
 jap 'רפמ v] jb שרפתיא אל ןבליק :יתאצמ
 ק"העבו .ל"כע [ךלוה אוהשכ וירחאל ולגר קווזש
 — '[וזב וז וילוסרקב שיקמו ךלוהה ןוגכ s^ ב'גש

was zum Ruhe- ןירטנילק =) ןיריטנבילק ₪: 

 לסוס )%  (bett gehórt'ורי

 ןב ןועמש 'ר (דיע היר גיפ) ותמש ימ 'פ 'וכרבד
 b vm Ünbw^ ןיריטניבלק טמוש רמוא רזעלא
 בשוי ובו הטמה ינפל אסכ po י"לב ןירטנילק
 ףוס) 'ירדנד 'וריבו הטמה לע יוטנ ושארו ככושה
 טמוש אידהב סרג קריה ןמ רדונה קרפ (ג'ע מיד זיפ
 ק"מ wa" ה"יחא]* vm now ןיריטנלק
 תופסונ 'מו 'ב תויתואו ןירטנמלק an^ .נ"פד ג'פ

 — [ב"ר «e^ ןירטנילק הלמה רקיעו הנה

pisbp -סבנק ע"ייע . 

 והמ Cn ייס אתחיתפ) הכיא תליגמ שירב )0 סבלק
 רמא 6 ,ד"כ (pun לרונ הילע לפנ אל

 םלועה תומוא לע םיסבלק יתלפהש העשב ה"בקה
 הכותב המד יכ םתילג המל םתאו ולג אל םתולגהל
 .(ןיסוולק ומכ יוויצ י"לב p^ ב"א) — & םש) היה

 אוהו םיסוולק "יא 'קזחי 'קליה 'יג תמאבו ה'יחא]*
x deutףראטסקוב רבכ ריעהש ומכ ןוכנה לבא יווצ  

 םיסלק ג"ונבו bmi xpo; "bn םיסרלק ל"צש
m —רעלזייא  ppb iw» "bלרוג 36/6 ] — 

 n3 םדא לאוש פד ג'סב Hüfibei) תָסּוביִלְק
 וז (6n x^ np דקשה ?py (.בינק

 אברת 15 תולקקפה C ןיב תסובילק 'יפ תסובילק
 גהונו 'מגב השנה ריג 'פב ןניסרגד אתסובילקאד
 אברת יאה לאומש רמא (.ג'צ (pn לילשב
 .םילסכה לעש בלח wn wes אתסובילקאד
 י"שרו .אנליוו p'w תבשב ח"ר "יפב ה"כו ה"יחא]*

^bאוהו "וכו וב עוקת ךריהש א"קנה לש םצע  
 הספ טאלב haunches תילגנא 'לב hanehe צ"לב
 רצ יקילייגנא ייכ) yu ןילוחב ה"מגר 'יפב יתיאר ןכו
 אוהו xD אוה אוהו שיינה אתסובילק (אימש
 ש'מ y"' ספ ischii, os ₪61 םיאפורה לצא ארקנ
 רעד ןיא עשיערבעה דנוא עשיבארא סאד לטריה 'ה
 Onomatologia ורפסכ דועו האלהו 26 עימאטאנא

 -- [האלהו 158 דצ

^b3 )'חייר ייפב (* .ןיטיברק םישרהמה  n^» )* joםשו ט"ק "531 א'פדב ןוכנ  D'b5הכימס ע"פדבו הנימש . +) y'"y 

 Seharre, Fege razzola (* .Sehaufel pala. (* .דיימאב ה"כו תעפשו גיונב )5 .ג'הר b" אבוה םשו שימו ב"ש ביחב

^a (^ןושארה י"עבו פ"א י"כבו ייחספב ימ י"כב 273 ייא ילפוק  Déc)ךורעב ר"פדב לבא שיפדב י''שרבו ידהנסב ת'יהאב  

 .ויצניטק nan py ןמסנ (ce לפק ע"ייע (* | .יפליק nim יפילק ייחספב ani nns םעפ ט"ק י"כב «n יפלוק



- 

 < אנא ןאוולק ה"כפ ר"קיוב ל"צכו 63606 ey י"לב
 .יתובסו 'פ ר"להקב ה"כו .אנא ןינאוולק "א םשו

numפט םיִסוולְק ( וריב ה"נכו יוויצ' ^T) 
 'תקיספ אתוכלמ ןמ סיסוולק תקפנ ג"ע א"מד ט"פס
 וילע [םיפוולק ל"צ] (םינווליק) יתאצוה י"פ יתבר
 ןשיה 'מוחנת .תמייק ךלש םיפסוולק אצמנו 'וכו
 [סיסוולק ל"צ] (םיסוולק) Cry דצ בישר יצוה ץקמ
 אוה DIM ז"פס ר"קיו .'וכו םכילע איצומ ינא תחא
 ןיסונליק ץובקהו .'ב (De ע"ייע אוה ןיסוליקו
 לש ןיסווליק ושע (זימ רצ) אריו quem 'מוחנת
 ג"ספ ר"בבו ןינוולק s^ הירצ ויה 'פ ר"כיאבו ןארוב
 'קזחי po — ןיפווליק ל"צ ןווליק vm אנא

 — [פבלק ע"ייע םיסוולק

à» qoo[ןוולקח ל'צ]  ^bתודש  (Gelderףוסב  
 דצ בירד יתקיספ הערפ חלשב "n" 'תקיספ

ovxהיבתואו ןווליק דחל הילעא  mnnרח  ow 
wpדחל  pnי"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]*  

 ראשבו ר'פדב לבא 'ציניוו 'פרבו ר'ב ב'ה ט'ק
 ל"מר קיזחה תטעומה 'יגה וסנ לקד סיטב ע"פד
 סוולקנ ונקתל בשחש ןוולק 'יפב תועטב לפנו
 ש"ר 'חה ןוכנל ריעהש v5 ןוולקח ל"צש תמאהו
 ייארכו לקח ל"'צש לקד ןוכנל ןקת אוהו רעבאב

 — [רומאכ ו"ופדבו י"כב

 xe יוטעש י"לב יפנינ ילק ל"צו ס"ט) יפינולק *
 והמ א"מפר יתבר 'תקיספ (האנ הלכ

 ב"נ פ"ס ר"משבו יפינולק ('ג ,ח"מ יילהה) my הפי
 'ם b^ אשת יכ ןשיה omncm es cp ןוכנל

 ,הפמנ ע'ייע ,יפנינולק|

 hohles Rohr, Strunk, Stengel E) ע"למ) חלק

 חלקבו ןהב ןיאצוי (.ט'ל ייחפפ) העש לכ 'פב
novהרפב א"י 'פב  (e)ןיחלק 'ג בוזא תוצמ  

qnaןילועבג 'ג  ^bשרושמ םינק 'גו 'ב ואצישכי  
 לשובמה jb רדונה 'פד 'מגב .(*"ןיחלק jew דחא

7v)אחלקב הישפנ קירב הוה לאומש (:'ג  
 שפשפמו ועלובו ויפב בורכ לש חלק םישמ היה 'יפ
 ןיפילשב )175( pw 'מגב 'יבוריעב ק"פב .ויעמ לכ
 םיחלק בורכ לש חלק ומכ b C^ תוחלקבו םינקב
 רועה 'פב .ןישבי ושענו ושקתנו ובעתנש תוקרי לש
 (איעס טייק יילוח) ) ]853 שארב ל"צ] ('מגב) בטורהו
 לש חלק ןונכ ןהלש הנקה 'יפ די םושמו אחלקב

\ 2 " 
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 ,אדילקאד ('אבבל וזחד םיצע לבא 6ט'פ תבש)
 (.זינ יוחנמ) וצימחה םאו 'מגב תואב תוחנמה לכ 'פב
 b3' .ארילקאד אכבל וזחו דחא םוקמב םלועל אל
 בר רמא 6 ג'צ hn bows" גהונו 'מגב השנה דיג

wisוהב דלקימ ירולקא  ^bךויב שי םוקמ  
 יערפד םוקמכו ןוציחה לע ימינפ ךפהתמו לתפתמש

 ,ידילק י"לב חתפמ 'יפ יחבט

 ,א'ח סוקיטיפיא yp סוקירילק ל"צ םוקידילק *
 ,א"יר

 םייובצו המדא C5 ('ח"לפ ר"בב 0« יהדלק
 ןכו .יהדלק דע Cn) 05^ יישארב) עשל דע

nnםידשכ ץרא םירכנה 'לב 'יפ ב"א) -- 'שורי  
omםיבכוכה תטכהב םיאיקב ויה  nmםימש ירבוה  

 ,(ש"ע ןיאדלכ 'מגבו אידשכ לאינדב םיארקנה
 — [ש'ע יהרלק ל"צו אוה ס"טש ןוכנהו ה"יחא]*

sich be- לועיג pop ^b (ןולק םשהמ nop * 
Gehmutzenהנושארב ןיב הלק 3/2 725  

 םימעפ «nb ש"ע ^« ותוא ;ירטופ !הינשב ןיב
 לקלקחנ vy 63 2 ^3« הלקנ הז יפל ראובמו
 הליק לעיפה ?w C^ ה"פ תוכמ 'תפסותב ,יעירב

 bp 'עו ןולק yy רועו

 (JV "דהנס ehande) הפרח pay מ"למ) ןולק *
 לאשוהו ג'ע ז"עד ב"פ 'גיגח 'ורי ,ח"כ 'ליגמ

 Y" ה"כ הליגמ :ז"נ "מיג onum תיבלו תונזל
Ys ryב"מד  iyתפסות : ח"מד ג"פ 'וירוה 'ורי ' 

 ינב 'פו הלא לע 'פ ר"כיא א"יפ ר"דמב ג"פר יטוס
 ,'ד ןלק yp תינולק הבקנלו ,ןויצ

 ר"דמב Verbrennung) ףרש הלק לעפמ) ןולק *
 םלק ת"דכ הפוש אלא pop ןיאו א"יפ

mבייב טייב ), 

 'פ .ר"בב befehlend nb) / 65000 י"ל) ןוולק

su"ןוזאתד ןוולק אנא (גיספ) ןושארה  
 ולאל ולא םירמוא ויה םימה ווקי 'ה פ'רבו .('ינב
 תליגמ ףופב .ה"בקה לש (* ןיפוולק השענו ךלנ
 קיפא תומצע קיחש סוניירדא : וניראוצ לע הכיא
 Y) -- jv 'לב wx ^b" ןיספילק א'ס ,ןיסוולק

^bי"לב ןוולק  Cx musאוהו ה"יחא]*  

 B"p. י'יכב היכו ןיסולק ג"ונב (+ .ינב יב ןוזתיד ג"ונב (* .םינורחא יפרבכ mo אלו ריפרבו ייכב mo (? .אככל ג"ונב (
 יכו mim nua חינתש (ו'כ יה בויא) תלכב אבת ןישרפמ ונא ןכו : םויסה םשו 30 דצ טידסב ג'הר ייפמ קתעוה (*

 .טיק ייכבו ריפדב ייארכו (* .תוחלוקב ג"ונב (* ,אתולקב גונב (* ,כ'ע wm דחא mob יקו
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à = טלק - np 
nODמ'למ)  Y^2 (Kesselהניפסה תא רכומהד  

(vy in)ל 55 ' m»ךפהמ . Wbםניהג  

 .תחלקב רשככ

 ,einziehen רגס זחא ףסא 155 ייפ א"למ) טלק
ein- aufnehmen, schliessen -5 ע"ל "עו  ) 

 תיעיבשב 'ב 'פב ןנתד (C7 העיטנלו 'מגב ה"ר שירב
 הדוהי 'ר דע 'יכו ןיכירבמ ןיאו ןיעטונ ןיא (ו'מ)

 בוש םימי 'גל תטלוק הניאש הבכרה לכ 'מוא
 'ל Tow 'ל 'מואה ירבדל e^ 'וכו תטלוק הניא
 ירבדל ןכו הנש ול תולעל ילו הטילקל יל ילו
 ירבדל ןכו הנש ול תולעל 'לו הטילקל 'ג 'ג 'מואה
 תבש) ןיליצמ 'מגב יבתכ לכ 'פב .(*ו'ט 'מואה

 ןאמכ (ט'ע .ייטיג) הלעמלמ אוה 'מגב טג קרוזח
 ג"רב .אימד החנוהש ומכ הטולק רמאד 'וכ
 תושרמ קרוזה 'פד ג'ובו 67) תבשד

 ר"הול ר"הרמ ר"ת Gr "שג) דיתיה
 םימכחו בייחמ ר עצמאל דיחיה תושרו
 השופת החנוהש ומכ הטולק "פןיוטופ
 NOT החנוהש ומכ החנוה אלש י"פעא ריואב
 jo םדא (bb Ce mv ןיליפת אצומה 'פב
 ib לטונ לבא התושו וריב ףטוחש b^ ,הליחזמה
 ג"סב .רוסא הליחזמל ודי ףרצמ אוהשכ הליחזמה
 דלו 'פב הליעמבו m יכוס) הברעו בלול 'פד
 קודצ v3 רזעלא ^ אמית 'יפא 6 א"') תאטח
 קודצ ר"ב א"ר 'תינתמ אמיל ירמאר 'כיא טלקיאר
 )273 ייחספ) וגהנש םוקמ 'פד ג'רב .(*'וכו טלקיאדו

isoיפל 'יפ .והניטלק ארמחד (*אבג הדוהי ' pom 
 רומח לש ובג ןמלק menn ג'ע ולכש םוקמל
 ולכ אל ןיידעו ןמוקמל ןריזחה som רועיב ןבייחל
 ר"ע ט"כד ג"פר 'יחפפ 'וריב ה"נכו ה"יחא]* | .םש
 תבש ,חירה תא טלוק .'ה 'ותירכ .אעבצ טולקיד
 ותטלוק .א"יק 'ובותכ ,ןיעה תא טולקיש ידכ :ז"י
 ו"טמ Tb תובא nno רחאל ותטלוק . . םייחמ
 'דהנס .תלסה תא תטלוק . , םירמשה תא תטלוק

imתפסות 'וכו ותטלוק הביתתש לכ ' Nw 
 ,(א"י) p" םש ('ד) ג"ם תבש 'תפסות ,תורשעמר
 המ א"מפ ר"ב רבעתהל ערז תפיסא ןינעמ דועו

 ןיחלקב שמתשהל הצורש םילכ לש די םושמו בורכ
 תירוהז לש ןושל רשק 'מגב יפלקב ףרט 'פב ,וללה |

 (.איפ ק'ב) רידל ןאצ םנוכה 'פד ג'סבו Cae ימוי) |
 תחדוק א"ס תטלוק א'ס תפפכנב ןאכ תחלוקב ןאכ
 יילוח) זגה תישאר 'פד ג"פב .(' חרק 'עב b^ רבכו
 ג"פב ןנתד איה הדוהי 'ר אדסח בר רמא (ח"לק
 ןתונ והרש ךותב ןליא יחלק רכומה (ה"מ) האיפב
 ה"יחא]* ."וכו mmm ר"א דחאו ns לכמ האפ
 האיפ 'ורי יוכו בורכ לש חלק : א"יק 'ובותכב ה"נכו
 ג"פ האיפ ץוכקהו לדרח לש דחא חלק + כ"ד ז"פ
 םינקב D ms נ"לב ןכו םיחל םיחלק נ"מ
 — [םיבוקנה םינק B^ ע"לב sim 'וכו תוחליקבו
 | fliessen, stróümen) לחז ומכ b^ ר'אלב) חלק

Cp |אלש דבלבו  wyקפס )05( תורהטב ב"פב יפב ,טולקיו רחא ילכ  jbוזתנ הרידקה  
pebiהדיב עגנ חלקהש  ^bפב .ןיחלקמ םימ ומכ ' 

 יילוח) היח חמהב טחושה '533 ףועב ns טחושה
 «nne םיללח pm לאעמשי 'ו יבד אנת (יויל
 תא רישכמ וניאש חוליק םדל טופ v2) יגיכ ידמב)
 רישכהל הקשמכ בושח גרהנה םד םא b^ םיערזה
 םימ ןתוי יכו )5 a 'קו) ייתכדכ םיערזה תא
 תאיצי תעב ללח השענש תעב אלא ערז לע
 חלקמה לבא התשי םיללח םדו "תכדכ המשנ
 .[nns :רישכמ וניא וב ותמשנ דועו בזרמב
 ז"עב חוליק ה'נכו DU 'פסות 'ייעו י"שריפכ אוהו

"Tv TET Tb CECIיד ;נ'פס ב'ב " : 
"mג"גד .ב"פס 'כוס ,  vט"מד א"פס 'ורשעמ  : 
vידיכ בויא) םרז 'גרתו :ו"ד ג'פ תבש  (nאחולק  
smלובט 'תפסותבו ל"נה 'ורהטב חלק אוה  pv 

 הלעב ןחלקש ןילחוז ר"מ ו"פ תוירע לעפהו ב"פר
 'תפסות ,םיכרכל םימ ןיחלקמה .ב"י r'y ,זונא
 ץובקל לאשוהו הוקמל חלקמה רוניצ ב"פר תואוקמ
 ןיחלקמ ויה (ow CU ב"יפר ?no 'פסות ןומהה
 ,ו'ק תבש : ד"יד ד"יפר תבש v3^ ה'כו רוטפ
 ןיחלקמ ג"פ "ילקש 'פסות — תואבו תוחלקמ ויה םא
 bon אל )^( ט"פס תבש 'תפסות ,ןילבקמ ל'צ
 חלקת אל ל'צ 'וכו סוכ ךותל בולחתו הידדמ השא
 תיבד b mns" ר"הומ ימח ub" ןוכנל ינריעה ןכ
 ד"באו בר םייהלעטטעב ר'ד הנוכמה םייח .לא

 -- )* [עראמיטלאבב

 פחנמ יכממ קחר יכ םימ הדרוי יניע יניע )* :יד חדק yy חדק ל"צו חרק יעב ייפ רבכו תחרוקב סיטב ע"פד תצקב ('
 ופוגו ןירת לולא 'ה םויב "ןעכנימ, הניפסב רטפנו הלעמ לש הבישיב שקבתנ אפורייאמ ותעיסנמ ובושב יכ ישפנ בישמ
 רחא ךירצ עטנה שרשיש ימולכ הטילקל םישלש םירמואה ירבדל : יי הירב חיר ליז (* «on וחור בשתו םי תולצמב עכטָה
 החנוהש ןמ שמשנ ייכו ע"פדשב לבא יציניוו פידב ןוכנל «né (* .הישע יוכו הנש ול תולעל םירחא םוי םישלש שירשיש
 'ליעמב םישה ןושלכ קיתעה ךורעהו 'כופב ייאדכו ךורעה ייגכ ל"צו טלק יאד יליעמב (+ .תועטב ינש החנוהש דע ןושאר

 ,יישרבו סיש י"כב כי'ג by" אבג ו ש א ג'יונב )5 .םשל br שייע יכוסב אוה אייעבו
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 ה"נכו .ש"ע .בויאל .י"שר 'יפכו .הכובמו המוהמב
 — [שיע ג'ע י"ד ה"פס מ'ב v3 c bw^ יטילק

 'תפסות Geinbrüchiger) 6 י"למ) סוטולוק *
 פומולוקה הז . . ךשא חורמ n'es 'ורוכב

 וילגרב רבש ול שיש ימ 'יפ ויכשאב חור הסנכנש
 סיטילקה"יגה רקיעו פוטולוק י"כ 'יגו םיטילקה ג'ונבו

Ane vy 

 . ל'צו b'b Ty ג'עד ג"פר יליגמ v הקיטלק *
 א"צר ב'ח אקידגולג ע"ייִע הקיטקל
 | .םייונשה נ"שו

 ,Herold 0-0, י"למ ב'ר תערל) רוטילק ^
 תא םתאבהו 'פ ר'קיו 'רמ (א/מד0₪ = =

 י"לב p" .רוטלק סמוק דיבעד ןאמ QUOD רמוע
 .סימוק ע"ייע ןיר תיב חילש

 ,םיאלק םשו .'ג לק yy הפרש ןינע nop ,ילק *
 .תוילק ס"שבו ןיאלק

 יש"מו 'ב לק ע"ייע טעמ p^ ילק *

vobע"למ)  (Laugensalz ESלכב 'פד 3^3  

 B^ אילקב ןיברעמ (ב"עס חייכ יוריע) ןיברעמ

 - תירובב ותוא ןינתונו ותוא ןיפרוש בשע אוה אילק,
 לבב ךלמ םלק «'G "2 יימרי) ומכ ןהידי  ןיצחורו
 ךכיפלו ןה ןילכאנה me תוקרי : תוקריה ולאו
 ןכ ב"א) — C^mn אלמ המכו ןהב ןיברעמ ורמא
 הייחא]* .(רתנ p'"y לאעמשי 'לב ארקנ
 ה"כו ל"נה תיברע הלמ םש לע ארקנ הז בשעו

 — ]48 דצ ףעל nb" צינלפפ y"' ם"לב

 men .בלח «pi ס"למ wb ,איליק =) אילק
(Das Fette vom Getreideיקזחי) שבדו 235  

^B! אריק 155 ב'א) — שבדו איליק 'גרת ^ r5 
p'bts *[ל"גה 'יפ ןוכנ רתויו ה"יחא oue 

 תרחא x^ איוליק ו"ופד "גו יוועל 'ה תעדכו
 — [אילוק

 ונדמליב ,Doble) אס י"למ םאָיְלּוק — סאילק
 היה (ב'ל b^ אשת יכ ימוחנת) אשת יכ ףוס

 לצא הלעש רע הזה םאילוקכ עיקרב ךלהמ השמ
 ףצפצמו קעוצ ףוע pe י"לב b^ 270 — ה"בקה

 CUN po אוהש א"יו רוגע סוס אוהש א"י

 Yp mr 'ילייגנא ייכ ץבוקב יורוכב ה"מגר ייפמ קתענ 2 אלו "א םשו :

 .(.ינליוו סישב) יוריעל «n^s ^p קתעוה )5  .טוהאק י"כב היכו טולק

 השאה ןיא ר"יפ ר'קיו ,'וכו ערז תטלוק הניא הדרפה
 ונינעש חמו  .ךומסבו התדנ ons אלא תטלוק
 'וכמ p"' טלקמ םשהמ הנבנ םוקמ הזיאב הפיסא
 משפומה םשהו :ג'נ מ"ב /5 :מ"י :ב"  .ב"י
 v^ אטליק ר"אלב דועו $^ ns .ג"י 'וכמ הטילק
 ד"סד ג"פ Pp" 'וריבו טבח ע"ייע ד"ד בפ 'ומבי

v3 vvאטלוק ז"פ ] — 

 טרפבו pb וכפהו רובח ןינע e^ מ"למ) טּולק
 ein Thier למגב ןוגכ תרביחמ לגר תסרפש

'23 (dessen Klaue zusammengewachsen ist 

mo (2'y" איעס n'y קיב) ןועמש 'ר 'מגב הבורמ 
 .ןועמש (' יר 5 טולקמ רבעיאד ארבעימ ימ האמטמ

mna ומכ הקודס הניאו nns הלוכ ותסרפש "b 
 םוקמל דח (:חיס יילח) השקמה המהב 'פד ג'רב

 יעמב טולקל דחו ךתח  meןועמש 'רד אבילאו
  obs iyילימ ינה רוסא הרפ יעמב טולק ש"ר

  sz'רב .ירש ומא יעמב לבא םלועה ריואל .אציד
mb לחר sn € הליכאב והמ ימגב תורוכב 

 הדליש זעו זע ןמ  joםאו הרוכבה ןמ הרוטפ לחר
 אהיש דע רמוא ש"ר תבייח ;ינמיס תצקמ וב שי
 ימ הליכאל והל איעביא ומאל המוד ובורו ושאר
 רמוא ש"ר דע 'וכו אל יִא ובורו ושאר ןועמש 'ר יעב
 ולא ןימומ 'פד נ"רב  .'וכו םימעפ ינש 553 למג

 טולקל )20 יורוכב)  pemהמהבבו םדאב והנתילד
 'יפ .ילספ אל ימנ , penאל םדאד  wnלשכ יולגב

 ןנעב אלד וטלק אלד םדאב ילספ"אלו המהב
 'ורוכב ה"יחא]" .('"תוקודס תוסרפ םדאכ
 רומח לשכ תוטולק וילגרש : טולקה ראובמ .'מ

 לשכו  ^v Diהלגר התיה ר'ע ג"כד ט"פ 'טוס
 ויתועבצא .ה"מ 'ורוכב ,'וכו רומח לשכ הטולק
 'ז 'שרפ רומא ארפס .תוטולק וא ז"געז .תובכרומ
 ולגר תסרפ סוס לשל המוד ולגר תסרפ 'ז קרפ

 לשל המוד  wen,הרפ יעמב טולק .,'ז 'ורוכב
 — זוכו טולקכ ךיערז .ז"ס תבש

 Abschüs- xXvzóg י"למ ב"ר תעדל) ןיטילק ₪2

 כטנ8ש, -xAu י"למ ד"עפלו 6%

"D (Grandung, Gestade Oovtovווקי 'פ ר"ב  

 דע 7m) היל בויא) םי יכבנ דע תאבה UD) םימה
 םוקמל םירגנ םיבר mo י"לב b^ אמיד ןיטילק
 p" ימושרה י"למ ד"עפלו ה"יחא]* .ןורדמ
 םיברה םימה המש ופטשי רשא םוקמ D ירגסמ

v3 ma )'ירכ 3323( 'רד ע"פדבו ט"ק . 



 p סומלוק — ןוניילק
 'תפסותב ה"נכו Klobbein, Klupbein) אוהו ז"עלב AS עילבו אש (cela "m vie ) ןוניילק

 ייצקוע 'תפסות ד"פר תוליהא 'תפסות ו"פס םיחספ | Cp ע"ייע «xoío הלילק 'לו רדח !
 י"למ תילוק ל"נ רועו .ה"לד ז"פ 'יחספ av ב"פר | 6 'ז רצ כירד 'תקיפפ) «qub. m5 םויב יהיוד 'תקיספב
 — Hüftknochen TY] לש םצע א ןיניילוקל mew (*ןוקימיט ארש אכלמד אוה

(8) p ('ח יהיכ יבדמב) הבוקה לא .('י"דניט ^a 
 ,'ד רלק ע"ייע ללוק * | והמ sep ר'דמבב n2 הייחא]* .אלק וגל

 Vy "Tv. Gbschneiden mn 5 ע"למ) םלק » | 277 «npbe ץילקל תומוד ('ג .'ב 0 ידסב) בצ
 הילע בהיו .היעבצאב הקל ר'ע מיד vb לקנק ע"ייע cancelli ר"למ אוה ילואו ןיליקליקל "א

eaלק ע"ייע דועו  innenהמלקו הלחלחתמ התמח תינלפסא —  ^bוכתח , 

 .ןימלק ע"יע אמלק * | ןינפסאה Cine Art Thunfisch אפ( י"למ) סילוק
 טעו הנק 600% calamus ימורו י"למ) םומָלוק | P 722 f EC^ / : ; 3 ביפר הציב 'פסות ,הימ vb יירושכמ
 תבש שירב Rohr, Sehreibrohr) םירפוס , חלמנ רשא גד ןימ י"לב שווה

Jj UL]1  , 

 םוקמ 'פד ג'פב (* וסמלוקב רלכלה אצי אל (Cae | ש"מו ןינפפא ע"ייע ה"יחא] ור
 ויהש "25 .ןסומלוקמ יל וא ).13 םיחספ) וגהנש pon טרופריא 2032( נ"פס ןילוח 'תפסותב ה"נכו

 ןיזחוא םינש 'טגב טחושה 'פב .י' ns" יקח ןיקקוח )0 [םוללוקה eres ג'ונבו
 .סומלוקכ היושעה הטיחש C ̂ 'ילוח) ןיטחושו ןיכסב

^bאתאו ןיכסל הייפשו דחא םוקמב טחשש ןוגכ  
 הטמל טשוה טחש א"פ .סומלוקכ היל הוהד ראוצל
 הנקכ טחשו :noy רועה ךתחו ודיבש ןיכסה םקעו

mop (3^5 תילוק "bpרפוסה סומלוקכ אוהש | םצעה אוהו לולח אג '). 6 ח"יק) םיחספד ג"סב 
 ,דחא סומלוקב ןיבתכנ הישעמ לכש \'המואב רעג | -Schen ןידדצ 'במ םותסו לולחה qv לש

(kelknochemבטורהו רועה 'פב  Grp "nא"פ .ער אלא בוט תבתוכ הניא םלועלש ייפ | תילוק  
 ןילוכי ןיאש ןישוע ךכ ןיבתוכש ומכ ns סומלוקב \ ןיב ןיבוקנ ןיב ןהב עגונה ןישדקומה תילוקו תמה
 םירפוס רקש טע .("הרשפ םוש ןהמע תושעל | עגונה ץרשה תילוקו הלבנה תילוק אמט ןימותס
 .אפייזזמל רקשד סומלק 'גרת ?Cn sn me) | : םאבצ לכו )^ תשרפ ר"בב .רוהט ןימותס ןהב
 (.ז"פ רצ כירר אתקיספ) הערפ חלשב יהיוד אתקיספב | .אלגלגתמ sem הל ענצמ הוה nns תילוק םש האר
 ןהיחיש תחת שא לש C תוירודםככ ןינתונ ויהש | : ץראב ויה םיליפנה 628 ונינפל) (* ז"כ "שרפבו

 b^ ב"א) -- ןהינרפצ תחת הנק לש C תוימלוקו | םירובג םיאפר ['וכו םימיא םהל וארקנ תומש 'ז]
mbןהמ דחא לש ןתילוק  n^דציכ 'פב .המא  | "bsיימורו  Byלכל אוה יללכ םש םגו רפוס  

 : ה"ע 'ומבי «s תינעתב ה"נכו ה"יחא]* = .(הנק | pini 6 ר'פ פיחפפ [רבושה] (תומצעה) 'מגב ןילוצ

 pw ,('פ n'b תבש אתפסות : ט'ד ח"פ תומכי v | "p^ .תילוקבש לע (pues ps שארבש mb לע
 ..אשת יכ ףוס 'קליו אמוחנת ob ר"ב 6 ט'פ | אוהו םידדצ ינשמ םותסו לולחה םצעה תילוק
 ילהתל ;ד"כ ,ט"י בויאל ;ד"י ,יה םיטפושל 'גרת | חומ וב שיש qv לש םצע sm me אלמ

 yi^p' רבכ «Oi סילוק ma ינבאב םילוק
 : תיב ינבא עיייעו ה"יחא]* .סילוקרמ
 — tt] סילוק

cןיסמלוק ג"ע ג"יד ב"יפ תבש 'ורי ץובקהו .'ב ,ה"מ | ריבב י"שרל סחוימה 'פנו ה"יחא|* .הברח , 

 ז"פס ב"ב םילכ 'תפסות -- ןיסמלוק mus ר'ב | י"שרבו לייכודנ ןירוקש הבוכראה םצע "יא ו"כפ
 ויהש הנק לש תוימלוק ןינעבו — ? םיסומלוקה | .ל"ידנודר ז"עלה wii) qp קי"ט.  w^ םיחספ
 שרפמה ש"מ y"' םיגרהנה ינופצ תחת ןינתונ ! ן"ייעבפולק ןירוקש Tv לש םצע 'יא ב'נש ק"העבו

(tהיכ  vaaםיסופדב ךרעה עצמאב היכו ךורע . *) טיייאל \* .ןוקמיט עיפדבו י"כב ה"כ tendiרילהקב ה"כו (* ,תולהוא  

(bרידמבו ןורתיו  aUe5 ) קתענ )̂ | .וגזאבש םומלוקב : הייד ויס תבש יוריב (* .ו"כ ע"פדבו ט"ק י"כב ה"כ "eBח"ר - 
 ןוסכלאב רפופה ךתוחש סומלוקכ היושעח הטיחש ליזו (:חיצר ףד ילייגנא י"כ ץבוקב) הימגרה ייפב היכו (* .םיחספל

acי"שרופב היכו  sey *( ינשיה יפדבו י"כבו היחב ג"ונב' newהעשרה . *')םיבשרו יישרב 'יא ןושאר 'יפכו. 
 תוירודכ ל"צו תוידודב ע"פרשבו תוידודכ ו"ופדב לבא רייפרב הייכו (תוירודק סייטב םשו) ש'קו ביה ovii ןוכנ היכ ('%

y"y)רדב  Wwםכתא יתעבשה יפ רישהשב היכו (שימו  vw" "yםש אתקיספב רעבאב ש"ר  mwדודכ ע"ייע דועו גילק  
 ,'ג םרק עיייע ז"סרת יר 'ילחת 'קליב «n תוימורקו 'קיספב anim (%  .ויצק רדי'חב שימו

14 VII. B. 
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 דחא 735 nbn םאו הכותל עקוש היפו תיכוכז
 הל שי )* mns] הפו ל"צ] (הפ דחאו) וידה ךפשי אל
 ןכש ןיינמו mb כקנ דחאו vn וב םישמש
 היפש תיחולצ (א'מ א"פ תואווקמ ףוסב ורמאד
 ןירמלק הדצ לע הנטיש דע הרוהט הניא עקוש
 ףסוי לש ןירמלק הדצמ הנבקיש דע הרוהט הניא
 ןיחינמו ץע לש קית הל ןישועו הבוקנ התיה ןהכה
 — .תמאתמה ירמלק ארקנ קיתה ותואו וכותב תסקה
 'עב b^ רבכ ןילידנוקו ןימלק pio sti שירב
 םיסומלוקה תיב w "53 ^p^ ב"א) — 0" למ
 לאעמשי pubs ה"יחא]* ,(הביתכה ינקו

$eךורע לש הרבחמ אוהו  mo)יפב ' jm 
 תחא mw ה'דל .'פ תבשל ח"ר em^ םש םילכל
 ז"ע 'שוריב ה"נכו  .ןירמלקב nns תואו םומלוקב
 אוה דובכ לש רבד סומלוקהו ריינה ג"ע ב"מד ג"פ
 תסק ןירמלק b^ םש תבשב י"שרו «n ןירמלק
 םישי וב רשא רפוסה תַסק b^ ם"במרהו רפוסה

 — .[םיסומלוקה | =
 םירפוס לש קבד (b <> "bb wbip^ ןלק

(Guchbinderleimםיחספב ןירבוע ולא 'פב  
Cau»ןיברועמ חמקו םימ 'יפ םירפוס לש ןלוקו  

 זעלב המש ןכו ןהיתוריינ םירפוסה וב ןיקבדמו
 תוריפ ימ ל"ייק תוריפ ימ אלא וב ןיא םאו אלוק
 ינמ ר"א CUy טיכר גיפ) ימלשורי umo ןיא
 קבד ןימ 'ורו י"לב p^ ב'א) — (*ייומ י"ע והלוכו
 וא תומהב רועמ השענ שיו (pe חמקמ השענ שי
 הלמה רקיעו ל"נה be sm" ה"יחא]* = ,(םיגד
 ן"ונו ח"ר 'יפב תרכזנה הגושש b שי 1« הלוק
 'עב אבוהש המוז 'יגו ןימוז .ע"ייעו תישומש איה
 בתכו וניבר בתכש ומכ colla ט"יאלב אוהו .ל"נה
 לבא א'לוק זעלב ןלק 'עב י"כ רומלתה ירקיע לעב
 gluten] = ןדולג ל'צו] ו'דולג mb ןירוק יצראב
 אוהש רוע m»nn ןילשבמשכ ןיאיצומש המו
 כ'ג יייעו כ'ע .אלוק ןירוק ןיבורחכ יושעו רוחש
 ל"נה םיחספ .'ורי + : ב"מ םיחספ ןינעצר לש ןלוק
 תויטבמא ןידבע האירדנסכלאב  םירפוס לש ןלוק
 — a^p] א'חב ש"מו תויטבמא ע'ייע קצב לש

 ייעצמא ^3 won" ל'נ ןינאלק = ןינלק =) ןלק
sm xoAXóvaר"למ  columnaאצוי ןומהו דומע  

 בק ןינאלק = pip — ןלק - .םומֶלוק
 ש"טע y" דועו ;Ovoys שרש עננאקוד מ'צואב

 -- [88 סעלרעפל

 איזמ ןמו א66 ןמ בכרוה ב"ר 'יפל) סמזמלק
(Werkzeuge zum  Haarputzגרת ' 

 תודעצה םיראפה איסמזמלק C3 .יג 'יעשי) םירושקהו
 ועשה טישכת י"לב סימלק p^ ב"א) — םירושקהו
 ק"העב ה"יחא]* .(רעש ארמג 'לב איזמ 'יפו
 ןכו סמומלוק 'עה עצמאבו שארב on" ו"ופדכו
 יאשמשמ לוק ק'דרבו איסומומלוק 'א ו"ו י"כב

punהביתב 'ול  mmsךורע י"כ ראשבו ר"פדבו  
 — [םש'ג'הר "גו 'א רשק ע"ייע דועו .איסמזמלק

 BD תבש 'שורי Halm) תימורק =) תיִמּולְק *
 אתקיספ הנק לש תימולק ry א"יד

bow o»לש תוימלוק  mpסומלוק ע'ייע  
 .'ג םרק 'עו

Pao *י"למ)  Xa povע"לבו  (Rohr p?ר"ב  

 'עו ג"י למ ע"ייע ןימלקו ןינלימ 'א ם"ר
ponןירמלק 'קליה 'יגו .ש"מו  ep 

 ,der Edle 72231 בושח 26 י"למ) ןימלק
(VYornehmeהיה הנידמל עיגה אלש דע  

 ןימלקכ Tons היה הנידמל עיגהשמ ןגפכ ךלהמ
 — pb 'עב p^ רבכו בושח םדא b^ פר ריב)

oW)בושה םדא י"לב 'יפ  (mo)ה"יחא]*  
 b^ ךירצו ןימלאקב ו'בפ ר"קיובו ןימלאקכ ג"ונב

 — [ןימלאקכ

̂ ןימלק ( p'bbע"לב אמלק 255 18 M 
  800020206 Mücken(םינכ מ"לב 'יפ

 תא איצוהל 'גרת  pssתומש)  cnאקפנאל (דיי
 .ןימלק תי  onmםינכה «€  mmןושלבו אתמלק

 דצ ד'ח ימלכ ע"ייע ה"יחא]* .ןימלכ ארמג
 "יג כ"ג 'גרת י"כבו יב קרס 'עו 'ג רדה 'עו ח"לר

 םינכ 'גרתו .אתמלכ  p mónmאתמלק (איל
 י"רת ןימלק ץובקהו  mew[ל"נה —

Rohrbehált- 000/00 י"למ ןירָמלק =) רמלק 

  (iss, Pennalילכ לכב  3'b yyםילכב

 ('תמאתמה ןירמלק "מנ  ^pאוה זעל ןושל
 לש איהו ארבחמ לאעמשי ןושלבו ('י"רמלק

 ירל רופלתה ירקיע י"כב ןוכנ היכו )3 ealamajo. ט'ייאלב ealamarius ריילב (? .תומאתומה (i722 גיהר ייפב היכו ('

 הלוק הנושש ימ שי ןלוק my ^w םשו םיחספל ^n 'יפמ קתעוה (+ XLII. רצ א"חל אובמ y" י'ת רשא תוכז םהרבא
 עיילב wb wm ל"צו ישנ לא אוהו ס"טב nw אנליוו ס"שבו 'וכו םהיתוריינ םירפוסה וב ןיקבדמש י ש ו ל אוהו רחא רכדהו

m 
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 הפרח ונייה pop ונינעש המו .לוקלק ןינעמ אוהש
nor ma nunיעב תומוקמ הארמ יתאבה 322  

wy mopתינולק טשפומה םשהו  ma ^eתונוזה  
 in אמוחנתב n'3 ךורעב תינלוק םוקמב ל"צכו
 תינלוק אל תוממ רמ ינא איצומו 'ד "פ אשנ 'פב
 (?sp דסח 'גרתו (איכ 22 2925( הלבנ 'גרתו .'וכו

(r^ vs |ד"כ ,ט" םיטפוש 'גרת דוע "ייעו אנלק . 

 עשוהל Is 'קיו 'גרת יייע הורע 'גרת ןכו ה"כ
mא"י ] Lio 

nopןוליק —  (Pumpe xov "bpןיקשמ שירב  
 אלו םימשגה יממ אל ןיקשמ ןיא C2 ק'מ)

 (א'מ) תואוקמב ח'פב .לארשי ץראב ןוליקה יממ
 ןירישכמב Tb החושהב  .ןוליקב ואלמתנ וליפא
 'ג דע ןוליקב אלממה (ב"פ ןירישכמ אתפסותו טימ)

 דחא םוקמב םיצבוקמ םימהשכ, b^ .ןיאמט םימי
 ול ןישוע רחא הדש לא qms איבהל ןישקבמו
 ןיכשמנש ךרדה ותוא םשו םימה וב ואוביש ךרד
 הקומע spa ןוליק ימ א"פ .(* "ןוליק ארקנ םימה וב
 הנימ אלדמל אחרטו האלמ הניאו םימ הב שיש
 ולדמ יכ רמולכ ןוליק ימ ידיל ותא םימשנ ימ
 אחירטו ןוליק ימ תישענ אליטמו mom הנימ
 וב םיבאוש Tes yy י"לב p" ב'א) — C אתלימ
 כ פכ ה יתא]* .(םיקומע תורוב ןמ םימ

 bi ינש 'יפ יפכו המושרה י"ל איה הלמה ןושאר
 ק"מל ח"ר "פו הקומע אמוג 6% י"ל איהש

popאיה כ"או כ'ע םימ ךשומ ביב ומכ  bpיינוי  
j2  Hohlweg, Canal &)AcGvםינקז 'ע וקיתעה  

 mov ;ט"כ | ז"כ ;ויט ,ב"י ;'ז N "m'", קמע
 ןושאר 'יפל ילואו ('ט on ביש) תחפ ןכו .'ח ,ח"מ
 ומכ שארב תטמשנ 'קו תינוי הלמה וז הפי הלוע

  robs[המודכו —

(Halseisen אלק 'עב המושרה "bo ^p) pop 
 ילגרל ונמט םיחפו  (n2 n" mov)יגרת

  pow.ילגיר תסרפל ולצ ( nb mzלכ לע שוקי
— bx ןילוק ןוהיאיבנל 'גרת (n ט עשוה) ויכרד', 

 (אלק 'עב ךורעה לעב ואיבה ב"א) *(.

y» ר'דמב (Sehreier לוק  בעל ^p ינוליק * 
 אוהו ש"ע וינבלו ול ינוליק ול וארק

 ןולק = ןלק ע"ייע רועו לק yy ינלוק ומכ ראות
 .ןשיה 'וחנתהמ ןויצה

  — pop 2 ppינוליק * -- ץינאלק .

TESו  

y 
 התאוב ונדמליב 688016, Colonne, Maufen דוטעכ
 (mov םיעלות םריו והמ (א" o^ הוצת יוחנת) הוצת

ovtיכ ) ommaןיאצוי םיעלות לש ןינלק  qne 
 ןהילהא ךותל pois םריבאו ןתד לש םהילהא
 ילשמ) ןולק p םיליסכו sm יוה לארשי לש
 .(ןופחבו הלהבב אבה nen ^b ב'א) --- (היל יג
 דומעכ רשי וקב אבה pen 5 רשאו ה"יחא]*
 "גכ וא ןינלקה יכ ןולק םירמו םריו שודו

manםידמוע ןכ םורב םידמועה םידומעכ ןינאלק  
 טוקליבו ןינלק ומכ ןולק שרדו םיעלותה ןומהב
 ןשיה אמוחנתבו -- הלמה 'יל ד"לקתת 'ר ילשמ
 ןונאלק "גה 100 ,א"ח רעבאב ש"רה תאצוהב
 ןוילגמ האבו איה קיתעמה תפסוה איהו ליח ב'נו
 תעדכ עדרפצ הנינע ןיאו mm הלמה ראבל המינפ

 — rr] אבה ע"'ייע ד"מ ms םש ב"שרה

 Frosch) עדרפצ JU פילמ e^ ןינאלק =) ןלק
 יוחנת) [אב שארב ל"צ] (אראו ףופב) ונדמליב

 םיעדרפצה ולא ןינלק ןהילע איבה ורזח אל ('ד ייס אב
^b 323קרפה הז שירב לק 'עב . nns 

smהלילה יצחב יהיוד אתקיספ נ"שו 'ה לק 'עב  
 ןוגכ «xs םיעדרפצ ןינלוק .ןהילע איבה (:ויפ)
 תורוהל ןוילגמ אב םיעדרפצ ד"נעלו םיעדרפצה
 ןינאלק ץוכקבו אלק פ"למ אוהש quip לע
 אוהש ובשח nov yp מ"ד םישרפמהו םיעדרפצ
 ,םינאלק ף"לאב ןוכנל 'יא אמוחנתבו .לוק ילעב
 יקיספבו םינלוק ייגה 'פ D ow^ פ"ס תותליאשכו

 = = [םיעדרפצ ןינלק ^r יתבר

 הורע םשל ףדרנו הפרח b^ מ'למ ןולק =) ןלק
(Schande, Schandthatארוק היה 'פד ג"סב  

 ויבא ןולקב ףסוי בר ינת (C2 דמוע הלגמה תא
 רידמה 'פד ג'רב' .('ןכ 'עב b" 322 ומא ןולקבו
 םירבד לאומש רמא הדוהי בר רמא 2v) תובותכ)
 םירצמ תורע תש יפושחו .הורע רבד 'יפ .ןולק לש
 ונדמליב .יארצמ ןלק הירע ןלגו 'גרת )0 ייכ היעשי)
 mb הז www [ידש לאול ךומס [5s (ידש לאוו
 תלינמב .(*רכמנ םש אמש תינלוקה bus ךלנ
 ןיקזנה 'פד הדגחבו (הלא לע ei ונינפל) nop הכיא
 שלש אלמ תומצע קיחש םסונייספסא Creo ייטיג)
 ןדימעהל םישנו םישנא לארשי ילודגמ תוניפפ
 poen הז שארב לקב הזמ ונבתכ רבכו 'וכו ןולקב
 וניבר בשח pen ש'ע .'ד לק 'עב אוהו ה"יחא]*

 ג"הר ייפמ קתעוה Qo mam) לש הבוקב ייא 'א "פ ץקמ אמוחנתב )* .ןב פ"טב ג"ונבו 8 mw דיינר ,דיח i) תואוקמל
 .םינואגה יושת םשב הרעהב ש"מו יא לק yy דועו 5 קיימב יישרל סחוימה יייעו (+ .84 רצ ט'ידסב
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 (רתויב הלוק עימשמ "5 הבקנ ראות) תיִנְלוק *
 (wn ןולק = ןלק 'עב אבוה ןשיה 'מוחנת

 ז'פ 'תפסות תינלוקה ו"מ ro mans GRUB אצמת
 היניכשו התיב ךותב תרבדמה תינלוק איה וזיא

 n לק yy הלוק ןיעמוש

 | רופחי אל 'פב Amsel) 298 פ"למ ל"נ) אָתיִנְלק
 | אמטב היל wm» C2 2( םילגר ימ 'מגב

paהיל  cubאתינלקב . ybiדינ פד  E nemo 
 | תיזכ הב תיל הלוכבד rb" אכיא ימו (ביק יילוח)
 תומצעו םידיג רשב והשמ הב תיא רביא דחבו רשכ
 תומצע ולוכש ףוע 'יפ ,אתינלקב איברש בר רמא
 ה"מנרו ה"יחא]* yw רשב אלא יב ןיאו

vsב"בל  ^bאתינלק  myןכו רתויב שחכש אוה  
 | ןהאזניוועל ברה ןכ ןעיו תומוקמ ינשב י"שריפ
 שחכ וניא הלטה םעט לבא xmv י"למ ושריפ
 א"לב ארקנה ףוע םש פ'ל אוהש ןוכנהו ותעדכ

"E 

^p י"כ דומלתה ירקיע לעבו .אוה ןטק ףועו Amsel 
 כ'ע אתינלק ארקנ שאב יולק ומכו  p23 pit--[אוה 1

  7Eללק מ"למ) אָתיִנְלַק  (glünzend'מוי תכסמ \
 ו ^n) ימוי) הנוממה םהל רמא פ"סב

 | * תקקוזמ י"שריפ אתינלק תשחנ רמא בקעי ןב א"ר
 1 אתינלק ט"ש י"כב הייחא]* | .ללק תשחנ ןימו

  ium'מוי 'תפסותבו אתינולק  3'b3ןתשחנ |
 ל"נה מ"למ 'יפו איתנלק  ^p[שאב קקוזמו ףרוצמ —

 רצ רעבאב תאצוה) ןשיה 'מוחנת o ןיקילנלק *
oe C»ל"צ ןיקילנלק ינש תקח  

 | .ןיקילותק
 רכומ וא רמוש b pbip^ ןמ ראות אָסְלוק — סלק

npתוכר  (Kohlverküuferארבג אסלוקד  
 (CR םפנ 'עב y/.) rums ינבותב yb"3 חייק יומבו)

 עיייע) ףלח 'עב p" רבכ בורכ יסלוקו ןיררת תופלח
(en mב"א) —  yi om "ba ^pתוקריב דומעו  

 עזג בורכל שיש ינפמו םידרפנ םילעה ונממ רשא
 יחפלט ארבג אסלוקד סלוק בּורכה רמאנ לודג חלקו
 pow ה"יחא]* ,(ספנ y'"y איעב אל הרדקל

Kohl- בורכה חלק caulis, XauAOc ינויו ר"למ ^g 

YD ה"פ 'ציב ^v ה"מ ח"פ תבשב 'יאדכו stengel 
 יסלוק י"כ רומלתה ירקיע לעב בתכו .('בורכאיסלוק

EJIBOB. — רבנלק * 

 ,א'כ אמוי : ג'ס mb יייע (םוקמ םש) 12355 *
ena3, תב 'עב ש"מ ןייעו .ו"צ 'nר"יר , 

p335p60825 ינויו ך"למ)  erster calendae, 
(Tag des Monats, Jahresanfang ₪שירב  

Cn) pyאילנרטסו םדנלק םייוג לש ןהידיא ולאו . 
 ט"לד א'פ) ימלשורי ,אמעט יאמ שרפמ (סש) 'רמג

G0[ךירא] אממיא אזחד ןויב  sewןולק סדנלק  
 ןהיריא וליאו ry שיר תנשמ ב"א) -- ('ואי ד
 שדח שארל יללכ םש ר'לב 'יפ 'ילנרוטסו אדנלק
 םיחלוש ויה זא םתנש שארל ןכ םירמוא ויה טרפבו
 «p תעבש מכ אוה םתנש תישארו והערל שיא תונמ
 ךראתהל םיליחתמ םימיהש ןמזב ףרוחה תפוקת רחא
 אממיא אמחד ןויכ (ל"נה) ימלשוריב אידהב ןכו

ses Tuןולק סדנלק  pop ^b pw"בוט י*לב  
"bר"לב סאיד  «o»ה"יחא]*  muיפב ' 
msל'זו ז"על  "bלב םרנלק ' jvבוט  p»רמולכ  

 "א .סדנלק x xaA0w dies" אוהו כ'ע םאיד ןולק
 'תפסותב ה"כו אדנלק 'יא ילבבב לבא 'וריב 5
 םש ז'ע 'וריב ה"כו סרנלק 'תפסות י"כב לבא ז"ע
 'וכו םימי 'ח הפוקת ינפל סדנלק .םירבוניי םדנלק

ptmש"מו םירבוני  gniע יכ עדו .א"טק ' 
 ךויע "3 לכו ו"ופדבו 'זיפו ר"פדב 'יאדכ סדנלק
 — [ויתופסוהב ואיבה ב"ר ןכלו 'שמא 'פדמ טמשנ
 .ןיריטנבילק ע"ייע ןירטנילק ₪

 Pflanzstadí, Ansiedelung colonia) ר"למ) אָינְלק

 םוקמ (הנשמב avo הכופ) הברעו בלול 'פב
 אינת (פש) 'רמנ .אצומ ארקנו םלשורימ הטמל היה
 אצומ היל ירק ט'מ ןדיד אנתו היה ('אינלק םוקמ
 דכעתמ אינלק םודורוה .(' אכלמד אגרכאמ קיפמד
 דיבעתתד אניעב (^C ז"עד נ"רב .('ןייז 'עב 'יפ רבכ
 C סמ ow םירדה um אלש p^ אינלק אירכמ
 שמשש ןיגטרטסאל (י'פ) וניזאה 'פ ר"בד 'דמ ב"א)
 םירעל יללכ pw ^p אינולוקו סורופ תונידמ יתשב
 יבשומכ םיבשחנ היבשויו ישנאמ תוייונב
 אינולוק ומכ ריע איה סורופ לבא סממ םייקנו ימור
 לנא הייחא]* ,םיעובק םידירי ויה הב רשא
 .הנואלקו סרפ שרדמב ג"ונבו ש"מו ^ סרפ ע"ייע

Doe nomאינולק = הנואלקו סמ התארוה  vy 
 — bbb] הרוטפ

2515) 

A333  D'b י"כב n^» (3 

vaaי"כו טייק ייכמ ץוח ךורע  edi)ובשח רוזנעצה ילעב יכ העירי ןורפתמ רוזניצה ןמ ולא תובית יב וקחמנ  
 .איינולק an^ : רינד דיפר הכוס יורי (* .%
 השענ ןירוח ןב אינלק הימגר ייפ יתאבה הרעהב םשו sas גיהב עיייע (*

im6010108 'צמא  x0Aovóc,מ"צוא יייע ןירוח ןב וכפה רבועשמה דבע  
Du Cange Du Fresneיע  colonusיפבו " n"השענ ןירוח ןב ייפ רכעתמ אינלק סודרוה "א (אנליוו סישב) הכוסל  

no "el nm )*היכו \* .ז"על  nepicnowם"במרהל  v3דימ איפ ייצקועלו זימ ג"פ ילרעל . 

!( 

 והובשת ואיד תלמו הפרח מ"ל אוה ןולק יכ

 ,אצומ היל ירק אבכלמד אגרכמ קפימד ידייא

 רילמ אינלק ןינע ןאכ יכ תמא היכו לייבע 5מ נט d וב MEM Mesi רוי

 ,השענ ןירוח ןב דכע לי'צ ור רוי -



105 (pip — םלק — (pbip — םלק 

 י"פעא ד"ע ז"יד י'פס ב'ב Y 10155 הכלה סננ 15
 ופליק ושרדמ לע סננ ןב תא לאעמשי 'ר סליקש
 ןיסלקמ ויהיו .ז"יפר ר"מש  .םננ ןבכ הניא לבא
 םשו n'3pnb ןיסלקמ םיאשדהש וניצמו . . ותוא
 'וכו ךסלקי ימ 'וכו ךלמל סלקל ןישקבמ נ"כפ
 ר'קיו .יימעפ הברה ר"שהש שירו ה"כ !o ש'ע
 .ו"עד א"פ 'גיגח 'ורי לעפתה .(*ה"בקהל סלקנו ל"פ

yyטוס .ןיסלקתמ ' soהאליע סלקתי הינימו ינימ , 
ovemףא ח"פ ר"ב אסלוק ס"לבו סּוליק טשפומה  

 "יעו הנורחאב אלא cmo אב וניא םוליקב
 יילהת 'קלי ט"לק רומזמ 'ילהת m^ ר"יפ ר"קיו
 ר"שהשו ה"כפו ז"פ ר"מש Ty "3n "enn זמר 'ס

 ראובמ ג"ע ח"סד ד'פ ipn "v" .ידוד המוד 'פ

nisyעמוש יכנא ם"וכע סוליק לוק (חיי 25 תומש) . 
Yo Uy "vךותמכ וסוליק תמה עמוש ג"ע 27 :. 

 סוליקב ררוש Cm הלחתב ה"פס ר'קיו .םולחה
 הרשעמ pnmo ןיא y ג"ד ד"פ ה"ר 'ורי ץובקהו 'וכו
 תבש 'ורי .דוד רמאש ןיסוליק הרשע דגנכ תויכלמ
 ןיסלקמ לארשיש ןיסוליקה לכ rp ו"טר ז'טפ
 ה'פ 'כוס v app" לש ויתונש דגנכ ה"בקהל

imןפוליק ביבח ןיסוליק המכ וינפל שיש י"פעא  
 | | ירצ אוה ןסוליקל : םשו obo רתוי לארשי לש |

 ג"כד ו"פס 'דהנס 'ורי : ו"לד ח"פס 'יחספ יורי .'וכו
ovyג'פ 'שוריק 'ורי ,ןיסוליק ןירמא ןירסיקד ןנבר  

 ז"ם 'יאלכ 'וריו ?«iy ביד א"פ 'ומבי 'ורי + ד"םד
 ב'פ 'טוס v" ,אָיִסוליִק ןיליא לכ רתב : א'לר
 mu — C איפוליק יקופפ ןיליא לכ רתב : ח"יד
 "np בוט ינולפ ינפב אורקל םדוקה 'עמ הלמה

umo;וראפלו וחבשל  mb inp:ע'לב  
 הזל םדוקה 'עב יכ «wa תעד חכומ ןכו ירופו
 רחא ךרע גוסב 'ומבימ ןויצה אבוה zn") ייג יפכ)

nyםולאק תלמ ) — 

 לבא רודיהו חבש םדוקה 'עמ ב'רל סוליק — סלק
 רשאכ יהיו (ד'פפ) ה"פפ ר"בב (םינפב 'ייע

 היה סוליקב seu רזעילא 'ר vns לא ףסוי אב
 ("pm ןנתא סלקל מ"למ רודיהו חבשב ב'א) —
 'פבְו ^m) 'וכרב) ותמש ימד נ'רב — r5) יט
 שיא סודות Ga 'יחספ) ילצ לוכאל וגהנש םוקמ
 obs םיידג ןליכאהל «com co גיחנה ימור
 ילילב סלוקמ ידג ןישועו («6o 'ציבב 'ב 'פב
 ןופרט 'ר (Cry ono ןילוצ דציכ 'פד ג"רב .םיחספ
 הצוח ןילותש סלוקמ ידג 'יפ סלוקמ ידג והרוק

 הק
 ןיכילשמו בורכה ירכומ םיתרוכש המ םה בורכה
 ם"במרהל מ"יפ yi" כ"ע בורכה ישארב םהו םתוא
 (היסש היח) יא (Dp 'עב ny" ח'ר 'יפו ל"נח 'יצקועל
 (יבכרה 'ה יצוהב) ^33[ 'שתמ קתעוה en" לכו

"pג'ל  [rwy 18 "x — 

 ,hüpfen, tanzen דוקיר ןינע s» ע"למ) סלק

mee (stampfen(:זיכ ק"מ) לגרב סוליק דיב  
 ק"מ 'תפסותב ה'נכו ה"יחא]* .חפמ 'עב 'ייע

 יהיו ד"פפ ר"ב .תועורז טושיפ הז pi ב'פס
 רמא רזעלא 'ר 60275 "ישארב) mov אב רשאכ
 סלקי אל סלקמה : ז"ב ק"מ לעפהו .אב היה סוליקב
 א"פ האיפ 7v ,(' הנכסה ינפמ לדנפב אלו לענמב
 ז'ע 'ורי ה"כו איילכ ימוק Dopo mm ד"ע ו"טד
 — דקרמ m^ 4^ 'ובותכ ילבבבו xy ב'מד ג'פ
 | = [ןינעה mb סיכיישו ^ םלקו 'ה סלק ע"ייעו

^ CP) "mam [סלוקב ל"צ] ג"סב p5p 

 יסלוקב הל יטקנד ןונכ הל יעב יכה ('רזעלא
 .(סלקב ע"ייע תואחסונב בותכ יסלוקבב ב"א) -

 — [ש"מו ש"ע ט"גק ,ב'חב ה"יחא]*

 'מגב 050168, vortrefflich הפי (xaAàc vbt סולק

mתבש) םיצרש  (n?אל הרמא הרותה  
 היל ורמא ולכאי תרמא תאו הלבנ לכ ולכאת
 השאה 'פבו הפי qan .ןוי 'לב ןכו הפי "פ .םולאק
 י"רל .ל"ר ל"א (ב"עפ ביצ 'ומבי) השאה 'מגב הבר
 אנא ךל אנימא הוה הבר ארבג ךסלקד ואל יא
 ח'ר b^ .ןכו הייחא|* .( איה ע"ר ןיתינתמ
 וירבדל nmn 'מולכ בוט ןוי 'לב סולאק ל"גה תבשב
 ילק ןמ בכרוהש ופינולק עיייע דועו .י"שריפ 'ייעו
 — rms] אבה yvy דועו — הפי הלכ 'יפ יפנינ

 פולק לודג םדא ינפל ארק e" םדוקה (ve סלק
 -Bravo zurufen, be וראפמו וחבשמ ונייהו

singen, rühmenגרתב 6-5 "יברעו .ס"לב ןכו ' 
mךרבא וינפל וארקיו  aem crie)ןיסלקמ (גימ  

 א"י ,D רתסא 'גרתב ןכו ה"יחא]* .יומוק
pnיירבד) ונינרה 'כ 'ורי 'גרת ןכו יומדק סלקו  

 הברה ןכו ,ותלוז דועו n ne) יילהת) למ (גימ ביל
 'ורי ,היפלקו ,ג"נד א"פס ינש 'שעמ 'ורי ל"זרדב

"Dyסלקמ : ח"יד ב"פס 'טוס 'וריו ג"ע 2/7 א"פ  

 | .איירחאל ןוסלקו ד"ע ח'עד ג"פר הגינח יורי ,היל
Yטוס ' Tbג'ע א'מד ט'פס םירדנ 'ורי :כ'ד  | 

 תא לאעמשי 'ר פליקש י"פעא .ו"עק 2/3 ,וסלקמו

vn 735 (!לענמב אלא לדנסב ג"ונבו 'פסותו םיש . *) יייכב ה"כ )5  .רזעילא יר ע"פרשבו ייכב לבא ר'פדב ה"כ Tw 
 ww "bw ןוולק יעו יב סמנ עיויע was ר"קינב ןיסוליק )^ .רמאמה הז ןבומב העט םוולקנ יעב ליימרו ) .דיילו יו

* 
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 י"לב p^ ב'א) — ב"הועה nb" ןינמוזמ ורוטסלקו
movה"יחא]* — .(רסיילו גורהל הנוממ ןיד תיב  

 'יאו הרזה הלמה b^ תואחסונב 'דהנסב יכ עדו
 ךלמ לש אתסלק j3 ^w 'מ י"כבו י"שרבו ה"ונמב
 תוכיראב רופסה אבומ םשו D'p דצ 'הנס ס'ר 'ייע
 ירנטסילק 'מ י"כבו ירינוטצלק ונינפל in^ ז"עבו
 ןכו רניטסלק ק"פד ה"ונמבו הירגיטסלק ךומסבו
 הארנו ט'ק י"כמ חכומ ןכו ורוניטסלק ךורעב ר"פדב
 mun תלחתב ש"מכ רניטסוק ומכ v5 אוהש
 (איכ /2 םהה םימיב קוספל רתסא 'קלי ץובקהו
 ע"ייעו ןירתנסולק םש 'גרתבו ןירטנסולק ינש
 ע"ייעו — .ןיקירפלק ם"טב ר"תסאבו א"ס רניטסק

 — [רניטסוק

 עס eanis- Y 'צמאה "למ ל"נ) רטסלק

trum -אנט  (Korb(אימ) "533 ב'פב  
 ןניסרגדכ, b" לטסרק ר"א ןיבק תעברא תב רטסלק

na)אוהו םהיפבש ןילטסרקב ןיחייס אלו (ג'נ  
 ישילש ינש qme pap 'ד קיזחמו רוע לש ילכ
 ילכ bs ^p" ב'א) -- (''האסה pip ^w האס
 י"כבו לקסרט תבשב וגינפל ה"יחא]* | .(םיעור

DUש"פדב 'פסותבו י"שרב ה"כו לטסרק פ'א  
 יילכבו לטסרק 'עו לקסרט 'עו תבש ס'רב יייעו
 ד"או רטפלק ג'הר "פב לבא רוטסולקה ונינפל
 רתסלקה 'ב קרפ 'א 'שרפ ערוצמ ארפסבו לטסרק
 'פדבו ס"ש י'כב ןילטסרק ץובקהו םיבק תעברא
 י"כב ('ה) ר"פ תבש 'תפסותבו ל"נה תבשב יינשי
 ה'פר תבש 'וריב לבא ח'פ מ"ב 'תפסותב ה"כו

 — [לקפרט 'עב ש"מ ^y" ןיריטסלק :ז"ד

 הרוצ 606180078, caelatura ר"למ ל"נ) רטסלק

die einge- םינפ ראותל לאשוהו הקוקח 
  (sgrabene Figur, Gesichtsausdruckרכושה 'פב

 תא  'wi5 "5ywnהשעמ  Tb (w» 23)ךפהנ
 נ'סב .('םהרבאל המדנו קחצי לש םינפ רטסלק |

 המשנו חור וב ןתנ ה"בקהו )75 הדג) תלפמה 'פד
 אל ינפ רואו .םינפ ראות "פ .םינפ C רטסלקו |

 ל"צ] (יופא) רטסלקו 'גרת (ר'כ יטיכ כויא) ןוליפי
 'גרתב ו"יתב ה"כו רתסלק ג"ונב ה"יחא]*

 םהרבאל המוד השמ לש ןיריטסלק ח"כפר ר'משב
 רתסלק .'ז 'וכרב ib רתסלק ס"פו א"מפ ר'בב לבא
 yy" רשא דע 'פ ר"להקו ח'יפר ר'קיו ןכו םינפ

 רטסלק - (םוליק =) םלק וק

 .[ייפא |

 ת"יטב ה"כו ת"יטב י"כב לבא 'ז ,ז"י םשו ,'כ ,ד"י בויא |

 popa ידג והזיא ר"ת םדאל ןגמה הלותש ךרדב ול
 רבא ונממ ('קלשנ וא תחאכ ולוכ ואלצש לכ

psאיש תשחנ עבוכו — סלוקמ ידג הז  Tיה  
 [םיעבוכב ל"צ] (םיעבוקב) snm ןכו (היל ^«
 [עבוקו ל"צ] (עבוכו) ןגמו mix ,(ר vn יימרי)
 ןיסולק ןילצוצ (ט"יפ) 'כ 'פ ר"בב ,(דיכ ,גיכ 'קזהי)

 הייחא]* — (שובל ןימ ר"לב p^ ב"א) — ('ןיכבס
 יתכרע 'מא 'פדב םיררפנה םיכרע השלש יכ עדו
 חכומדכו י"כ דומלתה ירקיעב 'יאדכו דחא גוסב-הזב
 ר"פדבו םה דחא ןינעמ םלכ יכ הארנו ב"נש ק"העמ
 ןינעב Tun לצא אבוה ד'פפ ר"במ pex ךורע י'כו
 סוליקב יכ .בשח וניבר יכ חכומ m םלוקמ ידג
 אלו ףסוי אב ןייוזמ ונייה אב עבוקו ןגמב "יפ אב
 סלק ןינעה ךפיהב יכ ןנתא סלקל מ'למ ב"ר תעדכ
 רשא תאו רודהו חבש אלו הפרח ןינע ארקמ לש

bבל בוטו החמשב 'מולכ הדיקר ונינע סוליקב  
 סלוקמ ידג ןינעו .'ב סלק ע"ייע ויחא לא ףסוי אב
 עבוככ ןיארנו ושארמ הלעמל ןילותש ידג אוה
 Uy 'יחספב י"שר "פדכו 0023 שאר לע תשוחנ
 ,ד"לד es 'יחספ יוריב ה"נכו ל"נה 'ומוקמ רתיו

mלנע ב"פס 'ציב 'תפסות .ג"ע א"סר ב'פ 'ציב  
 עדו .ןיסלוקמ םיידג :ה'נ moe" ץובקהו .םלוקמ
 'וריב הזמו .ש-35  ץובקהו 3.5 עבוכ .ע'לב יכ
 ב"סד ב'פ 'שודיק 'וריבו אתיסלוק .ז"לד v 'ועובש

Tyץובקהו התיסולק  vaט"יפ  "yךורעב ליעל  
napiיחבז ' meתופלוק : ] — 

poop *ןיסלות ע"ייע . 
 םייעמ 3 לש םיקד ;xo י'למו םולק ₪

 Kolik %0030%06 ראותהו Darm םיבעה
 vy) מיד ביפ) ןידימעמ ןיא 'פ DP תכסמ ₪4
 :mp באכ סוקילוק 'ורו י"לב p^ סולוק היל הוה
 «a vi הייחא]* ,םיבעה םיעמ ינב לש
 יילמ אוהו w/m םלחת ע"ייע ד"ע ד"יד ד"יפ תבש

colon ^mפ"לב ןכו ןולוקד אבאכ ם"לב ןכו  DIS 
 — Bauchgrimmen e] ע"לבו

 | ; Zuchtmeister 0,000 י"למ ארתסלק) אָרְטסלק

(Quaestionarius 2"DD'pימגב .קלחב  
 ןב ונינודאש UN ןימודמכ (GrP wee םיכלמ 72
 יעבש רניטסוק אוה 'יפ אוה Tos לש ארתסלק

Dpןינוב ןיא 'טגב ז'עב ק"פב .םיחבמה רש אוהו  
Gn" vy)ר הרמאו לוק תב התצי ' manןויררת ןב  

 רצ יילכל גיהר ייפמ קתעוה )5  .ןינכס ןיסלוק ןילצליצ aeui )? .לשנ דיל י"כבו ע
 .ט''רסל 14 .רתסלק 27233 )5 .רתסלק 3103 )4



 noy | עלק — רטסלק

 am קסלג y'"y ה"יחא]* .(לספסב ןכו

 'שורי ף"וקב 'יגה ףיסוהל שיו "שו האלהו ט'צר

 תיבה לעב bw המילשו ןיקסולק : י"ד ו"פ תוכרב
 T" ,ןיקסולק האשע 37 א'פס nbn יורי ,'וכו

 ,םידיב m ^3 נ"שו קסלג ע"ייע .מ"ד א" ז"ע

 :איקסולק nien יל אצוה ר"שהש! שיר .ה"מ א"פ
nnsט"כד ב'פ םיחספ 'ורי ץובקהו  iyןישוע ןיא . 

 | — [תואקסולקכ ןיקיקר

 אקפולק לש אמגודל םיתיז ןושארה ןינעמ) הקסלק
"Y) ןיהימעמ PN )פ"סב אס. "bn 

 טיל :(  omןיחלו ןיכר, ייפ  ןילגלוגמה אקסולק
 ,ןייופרו  ^v(.בימד ג'פס)  jnתוככס  jnןה תוערפ

 [תויגטסא ל"צ] (תויטסגא) ןה תולער ןה תופפר *(
 .תחנה םוקמ ןה תומוג ןה תוסוכ ןה תויפס ןה
 ןילגלוגמ םיתז ןה אקסולק יתיז ןה "תוכי תח

 רמא «pn 'ר םשב אייח 'ר ןירוסא ("ןיקולשהו |
 תא ןיצלוח והיש ץמוח ןכותל ןינתונ ןהו אוה ןימ
 ח"ר 'יפ קיתעה וניבר ה"יחא]* C "ןהיניערג
 am^ 'שוריב יכ עדו .'שוריה ןכ םג איבהש ז'על
 יתיז : ט'ל ז"ע ילבבבו ןילגלוגטה אקסולק יתיז
 = «w'b ne] ,ב"חב 'ב לגלג ע"ייעו תואקסולג

Behiler, (€ n yv) םוקפולג =) םוקסולק 
(re) תוליהאב $'b nom223 (Kiste 

 N'D ,רוהט םוקמ לכמ הב עגונה םוקסולק ןימכ
 pe ה"יחא]* .'ג 'עב 'פ .רבכו םוקסולג
 י"כְה םשב יתאבהו תואחסונה.ייונש לע יתוריעה
 .יכ יתאצמ התעו אמקסולד ןהב בותכש םירפס שי

 , דד [ל"גה 'ולהאב arm 'יפב 'יגה ןכ

 : שרתו ןתגב qup 'פ רתסא 'דמ Oo ןיקרסלק "שא
 ןיקירסלק ינש ריבעמ ;(א'כ ,'ב)

 םיחרוא םישנא ןירפלק ר"לב p^ ירברבה בישומו
 jn אקלסל בותכ רתסא 'גרתב לבא ץרא ירבכנו
 y55 םירתנפ םיבוט י"לב ולק s^ ןירתנסולק
 השבתשנ יכ ןוכנהו ה"יחא]* = .םידבכנ הצע ישנא
 ע"ייע .ארטסלק ע"ייע quaestionarius ר"למ הלמה

 — [רניטסק

yopךסמ תועיריל ראות םש מ"למ)  Vorhangןכו  
yosהרזע תמוחל לאשוהו =  dieWande 

 Y^p הלמה nw ל"נו .תוברבו 'פו םכחהכ ימ 'פ
 ראותו תרוצל לאשוהו C תורוצו םיחותפ 'יפו ל"נה
 ךרוכ םתוחב תועבטמ ומכ םיחותפ ומכ םהש םינפ
 ומתוחב םדא לכ עבט ה"בקה r5) 'רהגפ) ורמאש

 - ]15( ה'דא לש

 Schloss, %(,5:0700%, claustrum י"למ) אְרְמְסלק

(Riegel, Versehlussיילכה לכ 'פד 'מכב  
^b C ארטסילקו תולקמו nup Casp nam) 

 ארטסולק,  Cרסאש )72( א"יפ 'ילכב הנשמ איה
 תלחתב 'ילכב אתפסות .תבשב הלטלטל עשוהי 'ר
 םימכחו אמטמ ןופרט 'ר ארטסולק )05( אעיצמ אבב
 הלותו (* [ה ז] חתפמ הטמוש הרמא הירורב ןירהטמ

 עשוהי 'ו ינפל הירבד ורמאנשכו תבשב ורבחב
C ו"אניטק ארטסולק ^b הירורב הרמא הפי רמא"*). 

 הפוחמ רפופה תסק השעמכ עבורמ איהו זעלב
 . ארטסלוקו לוענה םוקסולד (ב'פ מיב יילכ) ןנירמאדכ
 ןיבוריע ףוסב ונינשש רגנ ארטסולק מ"יו ,הלוענה
 ןימכ אוהו 6 ארטסולק ושארב שיש רגנ 6 א'ק)
 תותלד 'ב חתפב שישכו ןומר ומכ לונע ושארו דתי
 ןיסינכמו תרחאב ןכו תחא תלדב תעבט ןישוע
 םש 'ורו י"לב b^ ב"א) — דתיה תועבט ןתואב
 ארקנ טרפבו רגנ ומכ רגוסה רבדו לוענמל יללכ
 .(החיתפו הריגס תעב ענונתמו זזה דגנ pon ןכ
 איהו אנמור : ארטסולנ 'יפ 'וריעב ח"רו ה"יחא]*
 ם"במרהב כ'ג'יא ךורעה 'יפכו כ'ע אנאמ תזיחא ןימכ
 י"שרו םש ש"ר לבא ש'ע ד'מ 'ילכ 'וכלהמ א"יפ
 'וריב ארטסולק ה"נכו .א"עב b" 'וריעבו תבשב
 -- Typs v»7 "b rey] 0077 ,זימדיז סב ה

 ,ו"מד דיפ wi" 'שורי (םוקמ םש) אייפילק *
 תקוע אדא רב אבא 'וד היתמא
 ,אייסילקל

 .'ו סלק ע"ייע אתיקלוק *

 rundes Brot von 46042 י"למ אקסּולק -כ קסלק

  (feinem Mehlייחספ) היפיפי אקסולק ^)
  N'"Dרבכו אקסולנ  "bמ"יו ,'ג 'עב  nbמ"יו גב

buy np ןימ י"לב סקילוק "e ב'א) -- לודנ םחל 
 טרפבו הגועו  nb poתויתואה תומוקמ ופלחוהו ;טק

 (P2 (* .ארטפולג גי'ונבו ארטסלקו עיפרשבו ריפדב «mv (* (: גיק תבש) ןירוטלג תלמ כיכב אראליד דוד יר 'ופ ןכו ('
 eatenaeeio שיייאלב )5 .ומוקמב תבשב חייר bb" קתעוה (* .הז חפפה ןמ ג'ונבו ךורעב לי'צכו חיר nbi ה"כ (* .ריפדב

xax (7  .eiserne Querstangeהיכ )5  ,שיימו שיצר .בייח עיייעו ארטסולג  v3תויגטסא עיייעו רי'ב דיל יבו יא ויו  
 ל"צו . תויטסיא יוריב ג'ונבו תורטתפגא "3 דומלתה ירקיעבו תורטסגא ע"פרו ט"ק י"כבו תויטסגא ב"ה י"כבו שימו

 yb n ייפב יוריה תקתעהב ה"כו תויגטסיא דומלתה ירקיעבו חיר b" יייכב הייכו דיילו yn טיק יייכב ןוכנ הייכ )?

 .ןיערג 95 ןהיניעלג רומלתה ירקיע ייכבו ןהיניעלג amis ('1  .ןיחולשהו חייר ייפבו .גייונב ('% .תוסוכ סייטב ע'יפדבו ייכ
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 עלק
 תלשלשל המודו העילק ןימכ עולק son (:ב'ל
 אצוי b3' (.א"ס תוכרב) האורה 'פד 'מגב .םדה והז

 .אתיעלקל ןירוק mo הדנ) הנש א"י תב 'מגב ןפוד
amiתובע השעמ  mov)י"רת (ביכ .ד"י :ח"כ  

O9ישורי 'גרת ןכו ה"יחא]* .העילק דבוע  
 ח"כ pw י"רת 'ייע דועו n a^ e) םש) תתבעה

ww» 5 wv ^ל"ןרדכ ןכו א"ל ,'ז ;ב"ל  
 p" תבש v^  ,'וכו ןימינ שלש עלוק .ד"ס תבש
 םושמ בייח םדאב ןימינ שלש עלוקה xy ב"יד
 .+ . עלקיל ריתע היה ses תורשעמ 'תפסות .גירא
 .כ"ד ב"פ mb" 'ורי ,רונאיו עלקיש דע בייח וניא
 ר"דמב ,'וכו ןתטשקמו ןתעלקמ דוד היהש דמלמ
 'ורי mop םשהו .'וכו הרעש ול העליק איה ט"פ
 ג"ע ג"נד ג'פ הכוס 'שורי :א'נד ms םילקש
 ב'פ תינעת 'שוריב ראובמ ('ג ,יז הכימ) הותבעיו
 הנודבע םש 'גרתב ה'כו ןיבוחד העילק הודבע :ה"סד
 'שורי vy ה'כד ז'פס 'דהנפ 'ורי .ןיבוחד העילקכ
 תבש v" ,הרעשד אתעילק yy ר"כד ט'פס הטוס

"ebפ'ר ר"ב תכלל בוט 'פ ר"להק ג"ע ב'יד  n^ 
 ,ל"נה mm תוכרב 'ייעו אתעילק ,אתעלק ,אתיעלק
 p" ר"מ B תוידע ץובקהו .אתיעלקמ ע"ייעו
 napi "m — ירעש yop" .ז"מ אמוי .ליעל

vינש רשעמ  Yeןעְלק אישנ ר'ע ד'נד ] — 

 יפב Zelt, Gemach bmw "b) אעל'ק א'לב) עלק
CDתוכרב) ךרבמ רמוא הדוהי 'ר 'מגב ותמש  

 אעליקב mn C אשיאכ רמא ןיבר אתא יכ yo) ב'כ
 ג"רבו C חימ תומבי) ץלוחה 'פד ג"סב .איעשוא ברד
 אנינח 'רו ימא 'ר ביתי (.דיכ (Uy ןידימעמ ןיא 'פד
 6 אחפנ קחצי 'רד אעלקא אחפנ קהצי ברו יפפ
 ךעליקל ליז ל"א 6:ב'כ םירדג) ("םירדנ 'ד 'פד ג"רב

^eה"יחא]* .ןושארח עלקב הז ךייש .ךלהאל ךל  
 bmw הליאשהב אוהו העירי 'יפ 'א עלק yn ל'ר
 לכ :ג"ס 'וריע ,ג"רד אעליקא שרד : ד"כ ק"מב ה"נכו
 ארקנ דועו ,'וכו jw ותשאו שיאש אעליקב ןשיה
 םיעלק םהל השע .ו"ק 'רהנס םיעלק תונוז לש הבוק
 12 D^ קלב ןשיה יטוחנת 'ייעו ,'וכו תונוז ןהב בשוהו
 ןילוקמ א'נו םיעלק םהל ונב א'לק 'פ pos ירפס
 — ב לקנק yi — הליעק 'עו ןולקלק 'ע דוע "יעו

 ? . — עלק

(der Tempelhalleםישדק ישדק 6: 'ט) הליגמב ק"פב  
 ייחבז) ןמוקמ והזיא 'פב .םיעלקה ןמ םינפל םילכאנ
 םינפל ןילכאנ תומשאו רובצ ימלש יחבז 605
 (:ב"יק) םיחבזב ןורחא 'פב שרופמו םיעלקה ןמ
 םישדק ישדק דע 'וכו תומבה (vow הלישל ואב
 רשעמו mop םישדק םיעלקה ןמ םינפל םילכאנ
 והבא 'ר (ביער nep פש) ^53 ,האורה 523 ינש
 ףסוי תרופ ןב (ביפ .טימ תישארב) ארק רמא רמוא
 הכזת ולש וניאש הממ numb הצר sov py 'ונו
 n51 םילשוריל ואב .היניע אולמכ םישדק לכאתו
 םיעלקה ןמ םינפל ןילכאנ םישדק ישדק דע
 B wn^ ןמ םינפל ינש רשעמו םילק םישדק
 יאמאו הרזע תמוח םיעלק םילשורי תמוח המוח
 דועו ןכשמה יעלק םוקמב איהש םיעלק הל ורק
 הרזע תמוח םוקמב םיעלק ןיסרופ ויה ןינוב ויהשכ
 םוקמב ("b^ ,^'p) תאטחבו החנמב ביתכו ןילכואו
 "עשי) סנ ושרפ לב .דעומ להוא רצחב לכאת שודק
 pop יהולע סרפמל רשפא אלו 'גרת (גיכ ,גיל
 תא סירפי אלש ח"פס ק"ב 'תפסותב n5 ה"יחא]*
 הזה עלקכ ב"כפ ר"ב הניפסה תא דימעיו עלקה
 הניפס לש עלק א"ימ א"יפ םיעגנ ,'וכו הניפס לש
 ,ןסירפ ןוהיעליק 'א ,ח"י היעשי 'גרתב ץובקהו
 הייעליק ןיסרפ ןווה ג"ע (ri Dv תבש 'שורי
 Yo mop תוידע y" לכיהה יעלק ןינעבו .'וכו
 לכיהל םיעלק םישוע ויה ben pun ויהשכ
 mia ץוחבמ ןינוב לכיהבש אלא תורזעל םיעלקו
 םיחבזב םימעפ הברח םיעלק s^ דועו .םינפבמ ןינוב

a5ז'ט תועובש :ז'ק האלהו .ה'נ .] -- 

 ,flechten ר"אלב ןכו העיריכ גרא םדוקה 'עמ) עלק
webenעלקב ןבא ךילשמ מ"לבו  ;sehleudern 

 (הנשמב :זיס אמוי) יריעש ינש 'פב Kocher) עלק
 ר"א 'רמג ,הפירשה תיבל ןאיצוהו C תולקמב ןעלק

pes pnmהעילק  "oעלק ומכ תוטומב הלות היה,  
 הנעלקי ךיביוא שפנ תאו (ט'כ (n» we ביתכדכ
 תועילקה לכ (ר'מ) ג"פ תוידעב .('"עלקה ףכ ךותב
 פש) האממ גירא הלש לוביק תיבש עלקה .תורוהט
 (CR י"רת bn s) תומש) ףוס המי והעקתיו ,(הימ
 הכופ) לוזגה pn 'מגב לוזגה בלול 'פב .('עלקאו

nv ai "353 (tשמאבו ורזיפ יפרב הייכו תועלקמב תוינשמבו ילבבבש הנשמבו תולקמב ' mךורעב ליזאב . ?) ייפמ קתעוה 
mnmהעילק ןימכ,, דייר יפב בתכו .אמויל  ^bהשוע היה  jbהעילק ןימכ תולקמה  piןיביכשמו תוטומ יתש  "moyהארנ . 

 y^p ו"ופדב לבא ר"פדבו טייק י"כב ה"כ (? .םש אבותש םוקילא 'ר ייפו ו"צ רצ אמויל סיד y" תולקמב כ"ג סרגש
imןוכנ היכ (*  .היקלטו  Cylדינ רצ תוכרב סידב יייעו סישב היכו אשואב ג"ונבו יר ,ביחב עיייע אשיאב  : 

 י"כב ןוכנ היכ ( ויט א"ש יקליבו י'עב n» CON יברו ימא יר ס"ש י'כבו אחפנ קהצי 'רו ימא € ביתי גיונב )

 ,םיררנב ע"פרבו ט"ק
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^y)זיפ תיעיבש :ויל תוכרב  i'mהלרע  a'bתבש :חיימ  

 (m3) .יוליהאב ו"םב (: הי'כ mmo : ט"פ vy .ט'כ

 בירחנס ןינעב קלחב .םושה תפילקכ היתחתו
m) |הפילק ןוירש ישבול (: ה'צ , ^pלכ עצמאב  

 לזרב לש תחא הפילק הלות ןוירש לש תעבט
 (Ubi ^b 3'W -- .תעבטב ץוח סנכי אלש ידכ
 הציבה רמוש ומכ ולודג תעב רבד רמושל יללכ םש

smתשקשקה אוהו םיגדה ףונ רמושו תרפופשה  
bnתפילק איה תרוטקב האבה הפילק  yyהחירו  

 ןהש ןוירשב תופילק שי הלאשה ךרד לעו ףדונ
 תרפהל םשה ןמ לעפ ונב ל"זחו ףונה תורמוש
 ;'ם יא" ארקי) תשקשקו ריפנס inm תופילקה
 5^2 ה"יחא]* .(ןיפלקו ןיציצ Gm m םירבד
 ע"למ אוחש ןוכנ רתויו ,xeAXógn א9טְס י"לל ןויכ

^bףלק  ^bלוציפ ונייה ס"לב אָתְפְלק םשהו לצפ  
 ,םינומר תפילק ה"מ ט"פ תבשב ה"נכו Schale מ"לב
 ע"ייע .ח"נ תורוכב ,םושה תפילק ו"מ vb תולהא
 ר"פר הדנ 'תפסות .ש"מו כ'ק ,ב'ח יאזע ןב
 ,ןתפילק וא ןרקיע .ז"י הדנ . הפילק yos תלפמה
 'פ ר"שהש ץובקהו .ןתפילק רישתש דע ay ז"ע
 'וכו תופילק יתש הל שי הז זוגא המ n: לא
 'שורי ,ןישדעו ןילופ יפילק ivy תבש ז"לב םגו
 , רוסיא [יפילק] (יפליק) ד"ע ג"מד n'bD 'מורת

^vתולדג ןיפילקה לכ ד"ע א"נר ד"פס תורשעמ  
 'ורי ,ןטמלמ ןיפילקו ןלעמלמ ירפ הזו ירפה םע
 ןיפילק ב'יפ ר"מב ןימודא ןיפילק iy ג"ד ג'פר הדנ

 -- 6[ןיפילק
 abschülen, die לציפו ףשח b^ 'סו ע"למ) ףלק

eee) pow דציכ 'פב (Rinde entfernen 
 ומוקמ תא ףולקי 6: הי  mop'ד 'פב ,ןוציחה תא

 ג"י) הציבד ק"פד ג"פבו (ה"מ) תורשעמב  Cףלקמה
 ףלקמ םיוועשב  nns nnsףשוח 'יפ .לכואו

 (ה"מ ג'פ) םירוכיב ףוסב ,הפילקה  bpלש םירצנ
hem תא ףולקי Cw») ז"ע moi הפולק הברע. 

 לאו) .ךילשהו הפשח ףושח  (tw(*ףלקמ 'גרת
 גיפפ ר"בב .ןושארה ףלקב הז ךייש .אמרו אפלק

 ( G'ebושע תא יתפשח ינא יכ (? ^D(גייכ גיי
 תיפלק  C,וירתסמ יתילג המל ךכ לכ אילצב

 הדנ .אילצב ףלק ה"צ פ"פ ר"בב ה"נכו ה"יחא]*
 " aלצבו ףולק םוש  mop'שורי .הפולק הציבו

 ,םינאתב ףלקמ אהי אלש ,נ"ד ב'פס תורשעמ
 ל ע פג ,םיניאתב ףלקי אלש : א"יד ז'פר מ'ב יורי

jp, - vp = 
 םוקמל םוקממ my pay 8? ע"למ 5^« עלק אסא

 auf eine Zeit, irgend- yops לעפתאבו

wo eintreffen(.בימ) 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פ תוכרב  
oumשיר יבל ועלקיא אריז 'רו ('[הבר ל"צי  

 יול (  ל'ק (nx הלימד wb תבשבו אתולג
 ןינעו אבו חראתנ b^ אבשיר ףסוי יבל עלקיא
 (.ביכ יינעת) ןנברל עלקיא םייובש ןוידפ הזל בורק
 רקיעל ושוריפ בורק הז רקיעו ןנבר ידיל אב רמולכ
 ה"יחא]* — תיבה לעב להואל אבו סנכנ םדקש
 עלקיא n'a מ"ב ,ארתאל עלקיא op 'ילוחב ה"נכו
 ,ארוסל עלקיא + ד"כ ק"מ ,ינולפ 'רד הירתאל יבר
 יכ .ד"פ מ"ב ,ארתא אוההל ועלקיא .'מ הטוס

"mליאוה .א'כ הציב :ו"ט םיחספ ,'וכו יעלקמ  
 היל יעלקימ :'3 הליגמ ,'וכו םיחרוא היל ועלקימו
 .'כ ה"ר םירחא םירבדו ןמז ןינעמ דועו אמלעמ
 היל עלקימ :ג'נ תוכרב , תבשב wb םוי עלקיא

 = - [אתפיר והל עלקימ יכ :ז"יק תבש ,אליממ

vop *עלקב ןבא ךילשמ מ'למ)  (ehleudernתבש  
 לעפא ,הזל הז ןתמשנ ןיעלקמ + ב'גק

 'ורי 'גרת ןכו ,אעליקב עלְקַאו ט"מ ^i א"ש 'גרת
 םשהו .'ב עלק 'עב וניבר 'יג יפכ עלקאו והעקתיו
 םיטפוש 'גרת p" עלק. o spbp^ ס"לב אָעְליק

m.יימריל ;מ'כ ,ה'כ : 'ג .ט"מ .'מ ,ז"י א"ש  
 ה"מ ג"פ תוידע ,השוטנ עלק .ז"ס תבש חיי

 לכ 'ח קרפ Ub ינימש ארפס .'ב עלק ע"ייע
 ראותהו 'וכו עלקה תוברל (ביל am ארקו) ילכ
 ,ז" .א"מ בויא unn "y pop מ'לב b^ אָעָלְק
 בימל ;ד"מ .ח"ל sw א"מל 'גרת אָיעְלק ץובקהו

ote PNף"כ :?ז 22 מישל , 
 ג"י) תאטח דלו יפד 'מנב הליעמב o ןיליעלק

Geyoשדקה הרשב ('ןיליעלק שדה  
yoיפו ןיעלמ שדה בותכ אצנגמ "יפב ' po 

 ןכ סרגש ה"מגר 'יפל ןויכ הייחא]* .תינטק
 (: ריסר m יקילייגנא vo ץבוק) הליעמל 'יפב תמאב

5mןיעלמ  psהדשב ןיעלמ שדה ןה תינטק  
 | ןכו ש"מו ןעלמ ע"ייע ןיעלמ ןינעבו .'וכו שדקה

 — [תינטק pm ןיליעלק 'ופסותו ש"ר י"שריפ

 .'ב עלק ע'ייע Gelecnt) אתעילק ,אָחיִעְלְק *

 men ^p D ע"לב ףלק לעפמ הָפיִלק — ףלק
abschülenתופילק ץובקהו ז"חא אבה ע"ייע , 

 ןינומיר יפילקו ןיזוגא יפילק ehale, Haut) ןיפילק

1 " "y )ומוקמל סיד , *) m'2ירפסבו (* = .ןוליעלק עיפרבו םישב חיכו שיק ייכב  nbspnתופילק :הפילק  nóbiםש לע  
 .תפילק ג"ונב (* .ףלק ג"וכב (* .םלישכהל םדא ינב יפוגב םירמצנה הלכח cmm ןיקיזמה

19 VII. B, 



 ג. 3 אוהו אכילס רשק ע"לב b^ ם"במרהו
die Rinde des Cassiaאוהו הסיכראד ^37 רקיעו  

 הסאבסב ומכ 'יפו = ( ,5<4 Jo יסרפ 'לב
 ףעל "יע mo ג"פ "יצקוע ם"במרב )2,(
 תותירכל י"כב neis ל"זו 349 דצו 86 דצ צ'נלפפ
 ונל השרפתנ אל הפולק 6: ע'ק רצ ילגנא v2 ץבוק)
 ילב p pw^ ב'נש ק"העו .ל"כע אוה םשוב המ

 — [הסבראד ערקמ לא לאעמשי
 ארטפולנ עיייע :'ל הדנ (Kleopatra) אָרְטפלק *

 ד"פס "n 'תפסות נ"שו )7 ,ב"ח)
mארטפואילקב םש הדגבו ארטפולק בעיקלאצ  

 .[תיררנסכלא] (סוררנסכלא) תכלמ
 המש םושל עיבג אש, אה י"לב) '555

 ['מויב 'ד 'פב] Urne zum Loosen) תולרוג

(e)יפלקב ףרט  nbymפש) 'רמג  .תולרוג 'ב  
 לוח «bun nmn y לש יפלק אבר רמא )97
 B" ב"א) — םידי יתש אלא תקזחמ .הניאו התיה
 ד"פר אמוי v" ה"יחא|* ,(ףסו עיבג י"לב

iseאלא יפלק רבד ףוס אל  "bsוכו תותלק ', 
 יתש n» ow התיה יפלקו ב"פ vv אתפסות

mousתינעת םש ,'וכו  sesךותל םוליטהו  
 לש יפלקו םיטבש לש יפלק .ב"כק ב'ב ,יפלק
 יפלקו א"כפ ר'מב .ש"ע וינפל ןיחנומ ןימוחת |

 ןנתנ ה"כ p" 'בדמב ןשיה 'וחנת עשוהי ינפל לרוגה
 אמו qv ץובקהו 'וכו יפלקב ודי טישומ . .יפלקב
 — n] י"א הקלחתנ nvg^p יתשב +: א"מד ר"פר
 -Faust 06006, 60180208 'ורו י"למ) אָפְלוק

(ehlag, Kolbeתוכרב) האורה 'פד תומולחב  
G5םש) הרקענש םוקמ :'מגבו .תעלב יפלוק ירת  

 .אלפוק א"ס syn) ןודיו אפלוק היל ובה (.חיג
 ןיכרעבו )7( אטוח תחנמ nns 'מגב תוחנמ שירב

i3ארסח בר רטא )22( ןימותיה םוש 'פר  
Cossאהד הלע (ימיבאד ימיב יעלב יבט  

 בע ושארו םדא ינב וב ןיכמש טבש 'יפ אתעמש
 י"פעא 'פד ג'סב .(*ערקמלא איה לאעמשי ןושלבו
 אפלוקב הייחמ הרתבא npe (.ה'ס תובותכ) ורמאש
 C רושק ושארש יארישב הייחמ רמולכ יארישד
 ,ויט 'קי) וגרהת המהבה תאו )9( Tv 'גרת ב"א)

 ה"ד אתהיתפ ר"כיא ,ףלקנו םורק ב"ער ט"מ "ילוח
 ופלקמו mv היה ךאלמ . .ףלקנ וילאמ איג אשמ

"ytקלב ןשיה 'מוחנת .תאז ימ 'פ ר"שהש  ^pח'כ  
 לעפתא Dp" תוא ב"שר ש"מ p" וילעמ ףלקנ ןנעה
 'א 'ורי 'גרת ,ךעוקרמ ףילקתיא .ב"כד ד"פ 'דהנס 'ורי
 r5 a5) ,יל יישארב) לצפ 'גרתו .ףילקמ ג"י ,א" 'קיו

 'יחספ np*op דועו ,ףוליק טשפוטה םשה םשו .ףילק
yn uyתבש ץובקה .לוטיה"ד : ה"ע םש י"שר  

 רחבמ לכ rb" תבש 'שורי ןהיתופילקב .ט"כ
 — [הרוב םושמ הייפילקב

nopםדוקה 'עמ)  abgeschülte Haut, Perga- 

(nentבותכל ידכ  v5yןיליפתבש הנטק השרפ  
pav)ט"ע : vתבש  rbאייד  Cיפ רבכ ' 'y3סוטססכור . 

 יאה (.היל (ame תוישרפ 'ד 'מגב הבר ץמוקה 'פב
 אפליק יאה ג"ונב ה"יחא]* .היקדבמל ךירצ אפילק
 סוטססכוד ןיבו ףלק pa שיש ne asi ךירצ ןיליפתד
 יינואגה 'שת דוע 'ייעו ש"מו 'ס ,ג"ח סוטססכוד ע"ייע

^nm)יבכרה 'ה ) ^pראפ 'בושת דועו 296 דצ ב"לת  
 יה"לה ג'פ ןיליפת 'לה מ"כו ט"י p" ם"במרהל רודה
 : א'ל תוחנמו : ט"ע תבשב ףלק s^ םימעפ הברהו
 'דהנסד יפליקו .ט"יק םיחספד יפילק ןינעבו .האלהו

 — ow] וניבר a" דלק ע"ייע ,י'ק
 p" ם"לב ה"כו אתיפלק ,יפולק .אָפְלְק = ףלק

 וא תאש Schorf, Aussatz, Ausschlag) תחפס

 תאשלו ןכו אפלק וא אמוש )2 3^ (?ip תחפס
 (Yw — )^2^"( איה תחפסמ 6^? 5"( תחפסלו
 ה"יחא]* .(התאופר השקו הקומע עגנ po י"לב 'יפ
 רוע ףשחנ וז עגנה yw" ףלק לעפמ אוהש ןוכנהו
 ירקיול 'א 'ורי 'גרתבו .,וילע תיזזח הלעתו ורשב

iלינה תומוקמה רתיב ה"כו יפולק "גה 'ב  
 Tmb' לקשמכו אתפילק )3 יד"י יקיול) ןמגרותמבו
 )* .ימ ,ך"י יירבד ;'ט ow ארקיו) תשקשק 'גרת ןכו

 -- .[גדה רוע לע mim ומכ on יכ ןיפלק
 die Rinde eines Gewürzholzes) הָפּוליִק =) ףלק

p'e3תרטקה תא םטפמה 'טגב תותירכב  
 .השלש הפוליק vy) א"מר דיפ אמוי ישורי ןכו .'ו)

^pהסכראד לאעמשי ןושל  -- (ב"א ^yאמק ףלק ), 
 אסכוראד ג'ג י"כבו הסכריאד ב'ה י"כבו ה"יחא]*

 גונב (* .יפלק ו"ופרב לבא ריפדבו י"כב ה'כ (* .אניד pem סיש ייכבו אניד ןוד היל now אפלוק היל ובהי גיונב ('
 < דומלתה py" לעב יוכו לאעמשי )0 קיתעה אל qm ייל ר"פדו ט"ק v3x Geissel. Peitsche גש [Aud (+ .ימיבאמ
 ייגה םשו תובותכל מיטשב אוה ןכו זגרא לש לוענמב (vb ארישד אפלוקב התחמ ג"ונב (* .זיעלב ארופ םש ייאו י"כ
 Ty דומלתה py" לעב איבה ןכו .ט"יק םיחספו p". ירהנסד יפלוק ומכ אפלוק ייפ י'שר כ'או ae אפולקב

5n nvיפב יפלוק  ponז"עלב וראנידאק םילוענמ ייפ יפלוקו ירילק  םיחספ יברע 'פבו  cyפלק יעב ךורעב יילו  

«xmש"ע רלק 'עב רמאמח , 
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 ל"צ] )3( פ"רב אינתד ןמש ןישוע ןניאו הליכאל
 לע 6 ןיספולק Cpemn תומורת תפסותר ]^

cmונייהו ןיספולקה לע ןמש יתיז אלו ןמש  
 am ה'יחא]* ,אברעמינבד 'מגב ןניסרגר ןיספולכ
 ןיסכולכ ם"טב םשו .א'מר .ב'פס 'ומורת 'שוריב
 תקתעהב כ"ג 'יארכו ןיסבולכ וא ןיספולכ ל"צו
 י"כבו ש"מו ןיספולכ ע"ייע י"ב רומלתה ירקיע לעב

 — 6 [ןיסולב סם"טב ט'ק

sרוטסלק ע"ייע ירנטסילק .ירינוטצלק , 
^b) popךילשה קלט ומכ  Owerfenיהיו אקספב  

 ,אקושב (pope (: ט'פ רצ כ"רד אהקיספ) חלשב
 יקיספ) (*ךל קלקמ אנא אל ןיאו 6ךמ רג לילק

somרע םש  is (Grונשריפש ₪ ונייה קלקמ  
 תומש) םימה לא ךלשיו )2( י"רת ב"א) — ומוקמב

sreוגל קלקו (היכ  Gebע"ייע הייחא]*  
 ט"פ תיעיבש 'שורי נ"שו האלהו ו"ל qn קלט
 n'b 'מורת 'שוריב ה"נכו ,תומוקמ רתיו vy ח'לד

pop. vesאחרואב קלקמו ב"כפ ר"קיו .היווג הימרג , 
 -- [אבר אמיל קלקמו חלש 'פ ר"להק

 grobes Tuch שש cilicium 'ורו י"למ) יקלק

(Decke (von cilicischen Ziegenhaaren)פב ' 

 yn Cwo תבש) שיאה אצי אל 'מגב השא המב
 תוברל ןיינמ קש אלא יל ןיא (ב'ל im ארקיו) קש
 הניפסה תא רכומה 'פב .קבחה תאו יקלקה תא
 תאו תעדומה תא (.ח'ע ב'ג) רומח רכמ 'מגב
 pam בגזה תחתש יקלק 'יפ .קבחה תאו (*יקלקה
 השא המב 'פד pz2m יקלק א'פ .ןטבה תחתש

pub, "uswרעישמ יושע דגב יקליק אוה ןוי  
 םירכ תחת ('ועיצהל יושעו השק sm םיזע לש
 םילכב ט"כ 'פב ,(""תומהבה יוסיכ קבח תותסכו
 קל .אדנופהו ןילקלקה םייברע לש (" ןידמוגה (א"מ)-

^bןימינ ול שיו רמצ לש קולח  amןישבולש קש  
 ועמשמב ז'עלבו ומצע רעצמש o mao^ ותוא

 'ט קרפב]

m3 )?תועטב ע"פדב לבא טייק י"כב ןוכנ  psןימרות . 

 ב. ₪
 ו

2 

"^p — אָפְלוק 

 | ה"יחא]*

DON?ג'ונב  ypרקש  

 CP) איינימתשא ז"עלבו C5) ו'ציליצ |

m (Ueאפלוק שיו .יפלוקב ןולטקת אריעב  
 אפלוק שיו ךורעה לעב bw i55" טבש ונינעש '

 ,(ר"לב ןכו המצע הכמה ונינעש
 המצע הכמ קר ונינע ל"נה m י"למ אפלוק יכ עדו
 «m ^« 5 ןיכמש טבש וניבר 'יפש המ לבא
 תבשב תמאב ה'כו אלפוק ונייהו איבהש א"םל
 אלפוק ס"ש י"כו וניבר 'יגו אפלוק הלאב יאמ .ג"ס
 — ו"פ ,א'חב .ש"מו הלא ע'ייע 44% yrb אוחו

 — ]" לפק ע"ייעו
 wohlklingendes SAT י"למ) אָנופְלְק *

 Gustrumentא י"הד) תומלע 'גרת ', 
ovvאחבש יד ןינופלק תומיסב €« . 

 ןמ) 00 ₪806 'ינוי 'למ .ב'ר תעדל) רדנפלק

omnc6% ןמו  Menschen- (XvAp, 

Güuberא"נפ ר"בב  a GU)רקשוק םודס ינייד  
 ב'א) — רדנפאלקו ןיד הטסמ לבנ בר רקש בר

^pבנוג י"לב  «ON 
 י"כבו דדנפ אלק לכנ בר ןיריטפמ בר רקש ברו
 "i התסמ טיצש ל"נו ןירהתסמ w^ ד"ל י"כו ב"ה
 ןיוהשטמ רכנבד רקשבד רקשוק 'ינה ט"ק י"כבו
 ייגח.רקש בר םוקמב ד"ל י"כב םגו רדנפ אלקו
 םודסב ויה ינייד עברא "א :ט"ק 'דהנסבו רקשבד
 פ"ש י"כבו אניר ילצמו יפייז יארורקשו יארקש

onamס"ד "ייע רקשפק רקשפא ףסונו ינייד ה ש ש  
 ןיריטסמ בר לבג בר ר"בב סרג זיראפ י"כבו ומוקמל
 )163 רצ םהרבא ןעבעל) רעעב 'חה .רדנפא אלקו

pmר"ב לש תואסר'ג תוושהל  by1353 רופסה " 
 . םתינעמל וכיראה םייברע םירפוס םגו ודיב 0 אלו
 DU3' םינש ריכזה Ja kübi רפוסהו םורס ינייר ןינעב
 םיובנירג yp" ל"נה 'דהנסב ומכ \32כ**) 1549

 — ]450 דצ ד"מח ג"מצ

 ןיספולכ 'עב םשרנש יודו י"למ ןיסְפּולק =) ספלק
 b mew' 'תפסותב (ש"ע : ב"מר ,ד"ח
exלע םרותש (' ןיספולקב ןידומ [ישילש ל"צ]  

 ןייואר םילודג םיתיז om ןהיניערגמ ץוח ןילכואה

m (!ןיפפלוק ע"פדבו ג"ונבו יתפסות י"כבו טייק יייכב ןוכנ . 

 ב"ה דייל ויו ייכב m3 )5 ,ט"ק יפכט pnm ךורע ייכב רפח ךרעה לכ יכ ערו (+ .ןיספולג ג"ונבו 'תפסות ייכב היכו (

 סיגויצה ינש ע"פדבו (7

 ייפב )!* .ועינצהל חייר ייפבו (* .ילקלקה ייפופדבו ס"ש. י"כב היכו (5

 "jo םיטב ע"פדבו .ךלקלקמ סיטב ע"פדב לבא רומלתה ירקיעבו טייק י"כב ןוכנ הייכ \ל

 .םהיניב הדוקנ וא וק ילב וקבודי wm םידרפנה

pop  הערוך sas Dn ילקליק סיישה ^as םשו (אנליוו םיישב) תבשב ח'ר 'יפמ קתעוה "יפה הז יכ עדו תואסכה n^ 

 .םילקליקה ג"ונבו ד"בארה ייג יפל יח קרפ יו wb" ינימש ארפסב היכו ומוקמל פייר יייע ירואמו ש"פרו ם"ש י"ב ייגכו

 יכ ןוככ אלל הז רגס 5/55 ('5 ,hürenes Gewand.; 6111010 ט"יאלב )? .ןירמוגה ע'יפדבו יב דמג ya cwm ליצכ ('

  ninsט"יאלב ארקנ דגבה הזש וניבר  stamignaרעש לש דגב  Haartuehקרפ םילכל ג"הר ייפ ןכו  sןיקליקה א"מ :

 םישורפהש

15* 

Haartueh ,5י"כ דומלתה ירקיעבו  mewראבל דוע  : 

 .םישבול

 Q^ e אוהו תייטב yv ןמ הפמ



 be ne pin" אהו היכרב 'ר ביתה תישארב
mnsב"א) — 'וכו עבורמ יקליקה סירגכ  (bs ^p 

 «en םישית רעשמ יושע .שובלו דנב ןימ 'ורו
mmהז רעש םש לעו איקיליק זוחמב השענ  

 שיו יקיליק ךבוסמו כע רעש ילעב םישנא ורמאנ
 nmn אוהש בלב ךבוסמו בע רעש ילעב םישְנא
 היה איקיליק ,זוחמב ילואו םירתסה תיבבו ןקזבו
 | הייחא" ,(יקלקה םירג רמאנה דחוימ סירג
 יכ) םדוקה 'על ךייש וז הרעה לש ןושאר קלח
 ב"ר ירבד םינכו (רחא 'עב ךרענ לכה ריפרמ ץוח עיפדב

 ןיקליקה ןיסירג וארקנ 066 זוחמ cw לע יכ
 ב"פר "ND 'ורי ,ה"מ ה'יפ תורשעמ my "y ל"נה ישורי)

 ד"פס הלח v nnb^ ותואמ אבוה ןיי nip (: ביכד
 אב הז ה"פר תיעיבש 'תפסות הקיליקמ אבוה הז
 ויה האיקיליק יזע  ,(האיליקלקמ 2 $695; למ יריל
 ירעשמו Anistot. anim) 8, 23( רתויב םיחבושמ

 .תובע תואפכמו םישובלמ wy תוכוראה םיזע
 יצח p 'עב וניבר ew" יקליקה bui ןינעבו
 -ףיסוהל יתאב התעו םרנ 'עב יתכראה רבכ לופ
 b" ם"במרהו ל'זו י"כ  דומלתה ירקיע לעב ירבד
 לא םחוימ אוה יקלקו לופ ןיערג יצח אוה סירג
 הדנ ןינעב ןכו לודג םוקמה nm לופה היהש םוקמ
 תושדע 'ט אוהיו לופ יצח אוה םירג תוצמה רפסב
 יכ 'מיתו םישרפמה ורמא ןכו השלש לע השלש
 B ןיקילדמ המב 'פב קפתסנ 'ופסותה לעב י'ר
 יפכ חארנש תוחפ וא םירגכמ רתוי אוה השרעכ
 טירגכמ הלודג השדעהש םירבד ולא שירב םיחספ
 ל'ר ןיתעמשמ אל bx יכ בישהו mno הארנ ןכו
 רמימל 'כיאד תושקהל ןיא ארבסמ ןיקילדמ המב
 יפמ הבחר איוה הל רדרמכו הבע איהש השרעכב
 תושדע'מ אוה םירגהש ןויכ הזמ המת ינאו םירנכמ
 yn" רתוי םירג אצמ םא רתוי 'יפאו דומלתה לכב
 bib "ur אוהש ןאכב b^ אל ךורעה לעבש ןויכ
 הארנש ומכ יקלקה םירג ארקנ ןימ אוה יכ הארנ
 אוהש b" סירנ רקיעב יכ sp"  תורשעמ ףוסב

unןיסירג תסיעל םירג ימ השאה 'פב הדנבו לופ  

 הלדומ ונורגב היגהש ה"כ b^ תואוקמ תוכלהב b ינרעמ

"Pop ביק 

 . םירתסה תיבו ןקזהו בלה .יקליק (גימ) [תואוקמב
 שיאכ תורעש ול שיו קולח וניאש שיא לכ, "פ
 (ונוונמ הלדומ ובלב וא יחשה תיבב ריעש
 "יקליקכ py ןילקלקתמ ןהו העיזה js סאמתיו
 ולא (G0 תואוקמב ט"פב דועו (' וציליצ ונשריפש

 שארה לעש יאוצה 'יפ שארה יקלק ןיצצוח ןניאש
 "גכ איה ךורעה תעצה ה"יחא]* .וב קבדיש

 v5 דומלתה ירקיע לעב קיתעה ןכו ב'הו ט'ק י'כ
 ואבוה הלחתב יכ יתיאר םירבד בובריע ע"פדב לבא
 כ"חא 'וכו תואוקמב ט"פב mp) m3 ךורעה ירבד
 כ"חאו ז"'חא אבה 'עב ךיישד םיעגנב Yes ןויצה
 ,םיקיתעמהו pe תועטב לכה ^«: בלה יקליק
 ל"צ ןיקילקב .ןיספספמ :ה'נד ו"פ ריזנ 'וריב ה"נכו
 סיקלקב ס"טב ג"ע ב"סד ד"פ הציב 'וריבו ןיקליקב

onnנ"ע ז"מד ג"פ םילקש 'וריב'יאדכ ןיקליקב  -- A 
 וניבר «b^ זעה «ane ךבוסמה ye pbi לש

npרשבב 'נ קרפ 'ב 'שרפ ערוצמ ארפסמ חכומ  
 םיקליקב אלו וילעש האוצב אלו )1 ve ארקיו) בזה

 — [וילעש
 איקילק ס'לב Kilikia ץראה ew לע ראות) יקלק

 םיעגנב Y523 (aus Kilikien, xOuxía י"לב
neu Geo)םוקמ עבורמ יקלקה סירגכ תרהב לש  

onסירג )"5( ^553 ז"י 'פב ^« תושדע 'מ  
 (n'o mb) תורשעמ ףוסב .יקליקה pu םיעננ
 ןיקליקה ןיסירגהו הפכר לש לצבו יכב לעב םוש
 .וארקנ ןמוקמ םש לע א"יו (' ןיקיליק םמש ןכ 'יפ
 לכ יכב לעב mw (2m mmy» ms) ימלשורי
 ןכר דומעה תא ףיקמ דחא C333 אלא ול ןיאש
 הפילק אלא ול ןיאש לכ רמוא לאילמנ ןב ןועמש

nnsוצקועש לכ הפכר לש לצב הזיא  
 ןיאש 55 ךמוא נ'בשר ונותל ךעפנ
 וליא ןיקליקה ןיפסיוגןהולא םו אול

Eומוא נ'בשר ינת ןיעבוומה  
 תפסות ףוסב הז 'וכ עבוומ 15 ןיא

eyוליא ןיקליקה ןיסירנ ןה ולא (תוו  
 ימי תששמ עבורמ ps ג'בשר 5n ןיעבורמה

 ירבד םינכנו «3 דומלתה py" לעב תקתעהב ןוכנ ה"כ ('

 ייפמ קתעוה )* .רקיע לכ ייל ושוריפ וניבר ub םשמ רשא ג"הר ייפבו .ונורג לע הלדומ ע"פרבו ש רה ייגכ אלו
 .94 דצ ט"דסב ג'יהר  )3יותירכ יקליק ( bus 2ילקיק p yu .ןילקיק טיק י"כבו ןיק קילק ע"פרבו ר"פדב ה"כ )4

 ע"ייע ריד pu תורשעמ mo 'תפסות יייכב הייבו י"ב TUE ירקיע .לעב וקיתעה ןכו רייפדו ביה ט"ק «ovii p היב (*
 לעב תקתעהב יילו ייכו ע"פד ראשב יילו יב הפכר (y/"y ץופרב אוה 27y (* .רוח םייטב יוריבו ו"ופדבו (news im) רז

w3 תפסותב תמאב ייאדכו ןיעבורמה ן יס ג ו ל א אתפסותה ייג לע ריעהל איה וניבר  תנווכ לבא' v2 רומלתה "py 

 ייא ויופדב לבא רומלתה ירקיע לעב תקתעהמו ר"פד ךורעמ חכומ ןיסג וליא ייגו Ds ןיסוגלא yy סייטב 3732(
 .אתפסותה תא ימלשורימ ןויצ ןיב ויבר איבה היה המל ןכ אל םאש ןיסג וליא n$ ןיסירג וליא סיטב
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y'bs ארקנ ןכו rio. Appellant enim chalcanthum 

 ,£'  5 c5ייטיג ילבבב עדו 5 דועו

 תבשבו  Upל"נה תומוקמ .רתיבו  ^wםותנקנק
 י"כבו  D'wסותנקלק 'וריב לבא סותנקנק םימעפ

 סותלקלק תבשלו הליגמל ורזיפ תוינשמב ה"כו
  nb unלהקיו יפ תותליאשהב "יאדכ סותנקלק

 א"יפס תבש 'תפסותבו  Cתואחסונ יתש י"כ
 לעב ךיראה רבכ תופסותה תטיש ןינעבו ..וברעתנ

 י"שרו ש"ע ומוקמב .ע'בשפה  ^pג" 'נריעב :
 ט"כמירדא  (atramentum)ןכו  ^bתרחכ הדנב ב'פב

 רחש ע"ייעו 'ופסותה וילע ושפתו רוחיש 'יפ ןכו
  SWאוהש בתכ .ח"יד ב'פ הטוס 'ורי « byתוחמיל
 [סותנקלק הב ןיאש וז וז וז יאו —

obs ע"לב xoXoxzaio. bts סקלוק 3 סקלק 

  (Colocasia, die ügypt. Bohneסקרק 'עב

 שרש לאעמשיו 'ורו י"לב p^ ב"א) — טקלה 'עבו
 אוהש א"יו לכאנו םירצמב לדגה עטנ ןימ לש
 הייחא]* ,(םיקלוח שיו xen bu" שרש

mb yyורי ףיסוהל שיו — ט'כ ,ה'חב ש"מו ' 
 'תפסותב סקלוק 'יפא הציב ow" .א"לד ד"פ םיחספ
 ע"ייעו סקלוקה ג"ע כ"ד "יבוריע nm^ ג"פס ורשעמ

 — .[ףול y'"y אייסקלוק ץובקהו סקרק

 ,רקבלק vy o ןורקולק *

collyrium, אפ ^C "bm תיִרוליק =( "bp 
(Eine teigartige Masse, Augensalbe 

 תא ןהב ףושל ידכ םימ 6 ו'ע תבש) ןיי איצומה 'פב
 הבוט Cn'p םש) םיצרש 'ח 'פד 'מגב C תירוליקה
 ןימחב םילגרו םידי א תציחרו תירחשב ןנוצ .תפיט
 'מגב ריח לכ פ"סב ,םלועבש ןירוליק לכמ תיברע
 רוליקב מ'ר הלתו השעמ (:ט" הרע םודא והזיא
 mmn תאז ר'קיוב .המקש לש ףרשב הלת 'רו
 ) בלק דצ כ"רד אתקיספ) ןויצ רמאתוד אקספבו (זיטפר)

mappeהמודא תירוליקב רמא ל"ר םיניע  ^b 
 עמדה קיספפמו םד יניממ דחאל המודו םודא לוחכ
 התרוצ רשא האופרל יללכ םש m י'לב p^ ב"או
 םיניע ילוחל תנקותמ איה cs טרפבו הלוגעו הכורא
 יאמ האבה הנבל המדא ןימ י"לב .תירוליק לבא
 תואופרב תברעתמו .םפ הנשמ 'לב תארקנו (* אימס'

«bp — pop(תירוליק =)  

by5« -לופ  pon  ובעיקר we) npbnייפ  
[sy — 

vo "wpbp *רבדמבל 'א 'שורי 'גרתב (םדוקה  
 יאקליקר (סלווא 'ב יירת) םלבא 'ח ,ד"ל

DU ^bםוקמ , 

opp *הָלְקְלְק .לוקלק  yyר לק ', 
 .'ב לקק ע"ייע אתלקיק .אתלקליק *
 עלק ןמ רוציק אוהש (ns ןולקולק =) ןולקלק

 -Vorhang, Verschlag des Gótzen ןולק

(empelsםינפל אוהש לכ 6 2 לאעמשי 'ר 'פב ז"עב  
 'וכו ןולקלוקל ץוח mos nomero ^os ןולקולקה ןמ
 ןתואכ םיעלק יול הצר אל אוה םיעלקל יוניכ !יפ
 רחא ןושל הניכ אלא יאנג היחש שדקמה תיב לש
 לעב תקתעהב ה'כ ה"יחא]* .וחא םשו

"py5 ע"פדבו דומלתה ^ nusינה ר"פדבו רחא ' 
wsרחא םשל  yeu] ^x»ןולקולק ט'ק י"כו  

 (omn, ns ^e ןילקלק ewm ןולקלק .ע"פרשבו
 ,Verschlag 06 י"למ ןולקנק ומכ אוה ילואו

yy Gitterwerkדהנס 'שוריבו .לקנק ' "bח"כד  
 םילוקמ םיליעק .םיעלק א'נו ןילקנק eno ונב ד'ע

"yז'מפ א"רדפבו םידחוימה 'יכרעב  ^sתוינח ] — 

 000009006, ehaleanthum tn י"למ) םותנקלק

 -Kupfervitriol, Schuster סוטנקלק ס"לב ְי

(chwürzeתבש) הנובה 'פב  Upתא ארוקה 'פבו 6  
 .סותנקלקבו סומוקב ארקיסב םסב 0 ערפמל 'ליגמה
 ש י ר ב .סותנקלקו סומוקו ויד «GU הרפב ט"פב
 םומוק ויד ןכותל לפנ G5 אפ םידי
 'ר םושמ 'מגב ןיבויעב ק'פב .פו תנקלקו
 (' סותנקלקו יל שי דחא רבד C39 לאעמשי
 (.יכ תטוס) התחנמ תא לטונ היה 'פד ג"רבו ומש

 -- 6 נאזלא לאעמשי 'לבו ו"לואירטיו זעלב "פ |
"b s)הפיו תיכוכז ומכ ךז םמוד ןימ 'ורו י"לב  

 ויד םנושלב םיימורה והוארקו ךורעה bys ייפ
 רמאמ הזו םירוחש תורוע ועבצוי .וב יכ םיעבצה

smןיטיג תכסמב 6 לאומש רב  (E)אתרח  
 סואינילפמ חכומ jm הייחא]* .(יפכשואד

Natur. Histor.ב"ל 35  Graeci cognationem bn 

&eris nomine fecerunt et atramento suto- 

^ 

 20 ם"לב «c עיילב )*  .םותנקנק aman )  .םותנקנקו םידיב iam ייל (yspum 750 'בו- יא ויו ייכב קר היב )!

 הליגמבו b/w סייש י"כב ייל תמאבו ע"בשפהב ייגה וז לע המח רבכו לאומש רמא הנח רב רב הבר גונב (%+ .1

"Db פרב ילבבב ה"כו : אייד תבש יוריב הייכו (5  .ביר ייגכ לאומש רב אבר ייא פ"א יי'כבו .תרח יעב יילו בייעס' om" 

 Samos )5 .רוליקה ג"זנב לבא

₪. A. 



 רמלמ "5 'ייעו 801 דצ תירוס מ"צוא סילאכימ
 -עטיל דנוא עטכישעג רוצ 'סב אבוה רבדמב 'פל
 הלא תוגועב תוקקחנ ויהו 168 דצ ץנוצל רוטאר
 םירקבמה ןיב לודגה ץחלה עודיו .(* תועימקו םיקוספ
 y רילק יבר יב רזעלא 'ר ראופמה ןטייפה ov שרפל
 תנש ע"בב טרופאפאר ל"שרל רילקה א'ר תודלות
 דעטיל yi" 92 רצ א"צקת תנשב תופסוהבו ץ"קת
 29 דצ ץנוצל איזעאפ 'גאניז רעד עטכישענרוטאר
 ןיפחויח ורפס לע זמר י"כ דומלתה ירקיעבו .האלהו
 — )92 רצו 36 דצ םלשה ןיסחוי (y ךיראה םש רשא

 %0000% collare ^m "נוי 'למ bip« =; רלק
(Halseisen, Halsfesselילבקתה רמואה 'פב  

 אצי «p (vo vB) לובט ףוסבו Cove "ישיג) טג
 םילכב .ב"י 'פב .יתשאל טג ובתכ רמאו רלוקב |

 ןיבשויש ^ C0 ןירדהנסד ג'רב ,אמט רלוקה (א"ט)
 (.ב"כק) תומביד ג"סב .ןלוכ ראוצב יולת רלוק ןידב
 המב 'פב ,םדא ינב iw) לש רלוקב השעמ
 שח )35 (n תוריבע 'ג לע 'מגב :ןיקילדמ
 «(3 ןתנ .רלוקב והונתנש «co המוד ושארב
 ןילילש €2( 'שורי 'גרת (טיכ ,איכ רבדמב) םיטילפ

 והובהיו 'גרת.(יט 5^ (pim רגוסב והונתיו .אירלוקב
 ראוצב ןותנה cun ר'לב b^ ב'א) — .ןירלוקב
 .,(אירלוקב ןיתיפכ בותכ אחסונבו םיבייחהו םייובשה
 ג'פ 'ציב 'תפסות אָרְלוק פ"לב «m הייחא|*
 ראוצ תלמ op רבוחמ inm ,ולוק לש ראוס
 p" ראוצב יולת רלוק yb'3 ד"מ 'רדהנס מ'ד
 ,וראוצ לע רלוק ןתונ : א'מד מ"פר םירדנ 'שורי
 רלוק ריבעה : לבאל יהיו ה"ד אתחיתפ ר'כיא
 היהש רוכגל Ye ר"בד .םיברה ראוצב ונתנו וראוצמ
 האר םימי רחאל רלוקה ותואמ הנפנ וראוצב רלוקה
 ייטינ 'וריב ה"נכו 'וכו רחא לש וראוצב ןותנ רלוקה

mes veןוממ לש רלוק . . . הנכס לש רלוק  
 .רלוקה ןמ ךמצע רתה םישודק ףוס ןשיה אמוהנת
 ג"פס nbus יורי y א'יד ז'פ תוכרב 'ורי ץובקה
 ב'פר ז"ע 'תפסות ,ןיֶרְלוקב ןירוסמ וינב ג"ע ר"עד
 אמוחנת bna לש תואלשלש אלו ןירלוק אל
 םירצמל דריל לארשי ויה ןיואר n^ ^b בשיו ןשיה
 לולש היכקת 6 עשוה qp») pem תואלשלשב
 חלשמ ה"בקה םיטפוש פ"ס ןשיה אמוחנת ,(ןירלוקב
 ואיצוה א"לפ ר"מש .תואלשלשבו ןירלוקב םיכאלמ

 ש"ק י"כב ה"כ )?  .א"לב (Rosenwasser) רשוו «jm אייו

 דיק (רֶלוק =) רלק - תירוליק =) רלק

 b" הזו המדא תירוליק ap" היהת ןכל םיניעל
 הנבל המדא ןימ אריקס י"לב יכ by תורקסמו

DD. yvyאריקס 'עו ). nns].תירוליק ^3  
 אירלוקב ר"קיובו ורופ 'פ ר"כיאב כ"ג W^ המודא
 כ'ג "א תירוליק n^ תירלוקב 'תקיטפבו המודא

"viג"ר א"פ תבש  Tyןיעה ג"ע תירוליק ןינתונ  
 א"פ יאמד 'תפסות .ןיעל תירוליק me vas ,'וכו
 ז'פ תבש v" ,רוליק "א .ב"כד א"פ יאמד 'וריו
 Tb הציב v^ אתירוליק ר'אלבו ןירוליק : י"ד
 הומתל שיש המו .ד"ע מ'ד ב"פ ז"ע 'וריו ג"ע ב"סד
 | לינה 'תקיספב רעבאב שיר ש"מ y" ב'ר b^ לע

Z3 תוא 

 ,xeXMouy .'ורו bs ןיִרוליק  ,ןירליק = רלק
cellariumרצוא  (Vorrathskammerא"יפ 1/33  

 37531,0155 רסח ךלמ לש C ןירוליקה יכו : ךרביו
G5)ה"נ 'רפבו  "eb O3לש המוקמ ברחש  pvo 

 ,םולכ ולש ןירוליק רסח אלו םיבשהו םירבועה וקספו
 (mew לכב םהרבא תא ךרב 2 'p^) m' 'רפבו

o5וטילשהש השלש רמא יול 'ַר )8  oesהשעו  
 .םולכ ולש ןירוליק רפיח אלו הבושת לאעמשי

^bזעלבו ירליק ןוי 'לב רצוא  unbה"יחא]*  
 יתשריפ ןידאלק 'עבו Keller = celliere ט"יאלב

 םישודק 'פ ןשיה un נ"שו ש"ע רחא ןינעב
 ו

 000006 xoXAóptow 'ינוי "למ תיִרוליק =) רלק

(Kuchen, Brodתומ ירחא שארב ר"קיוב  

 (.ג"עק רצ כירד יתקיספ) תומ ירחאד אקיספבו (כ'פ)
wmותשיו ולכאיו םיהלאה תא  mew)ידיכ  (w^ 

 שיש ונעמש 'יפ יניסל ןהמע תלע ('תירוליק יכו
 רזעילא 'ר ארקנ ןכ לע רילק הגועל ןירוקש םוקמ
 .חקפתנו אעימק הב בותכ היהש nay לכאש רילקה
 ה'יחא]* — .(תפ pm nap 'ורו י"לב b^ ב'א)
 םיטפוש) לולצ )3^ א'ש) תורככ קיתעה סוכמוס

(a,קיתעה סליקעו  mov) ppי"ע ('ב ,ט"כ  

 ^ni) ביש) הירב וקיתעה םינקזה 'עו אס
nbnב'ש)  ^ (e^תובל  vy (n.» 3n £e) 
 ודי לע רשא %0 סוס הלילק ןושלו 0%

 גהנממו ,('ג ירי (x£ םידקנ םינקז «Y וקיתעה
 לוכאל may םידליל תתל היה םיירוסו םידוהיה
 y דומלל sewn» תיבל הנושאר וכלהש תעב

 Pflaster) —( ארטסולפ : תירוליקה 'יש ite קיהעבו ('
 np בינו ןירולק יז ייפ ירחא ןשיה ימוהנתבו ןירוליק ביפר מ"בב ןכו ירדמב ג'ונב (* = .ןירלקה ג"ונבו ןירליקה ע"פדבו

Kuehen Fermen ילואו )5 .תוגוע nay ipלגעאה ינוה לצא  (תינעת sגיכ  :) רצ ןכ ומכ אוה le y^bs muy 
2a ^9»)וניתואחסונב ייל )5  .יוכו ןאכמ וז יניא רמאו הרוצ ול רצהש רוצמ והמ יתרמשמ לע היד קוקבח םוקלי . 
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 הרשכ הכוסב ש"מו CU 'יבוריע שירב 8
 הרוקה האר,'יפ שולק אמינ ימנ יוכמ שולק ןרמאד
 ןוילעה אכמופד אנלפ אוההו השולק איה וליאכ
 הרוק איוהו וניא וליאכו ךתחנו רופמב רסננ ולאכ
 ךותב ולוכ ןותחתה היבועד חפט יצח איהש הלוכ
 קימ\ ךפהש b^ יפב .רשכ יובמה ךכיפלו םירשע

(Gema ia^הדוהי 'ר שקב תועיצקה תא ןיפחמ  
 b" ישולקא ןיפחמ (vU) 'רמג ,ןיבעמ ms 'מוא
 יכומסא ןיבעמ הזמ הז ןיקחורמ ןיפנעב ןיסכמ
 שרח 'פד ג"רב תומביב .('הזל הז ןיפנעה ךמוס

(inp)ג"רב .אוה אתשילק אתעד שרחד 'טישפ  
 וא זיינ זגימ לעב Gne "y הפרואמ (muy 'פד
 ביא) ורשב שפטר 'גרת ב'א) -- שילק שלקימ
 ,(תוקדו תושילח ןינע הירסב שילקתיא v3) יגיל
 "יסופדב לבא ןכ ומכ איגר 'פדנו י"כנו ה"יחא]*
 שילקתאו ו"ט ,א"כ 'ישארבל 'א י"רתב ,שילחתיא
 אדליג ^p ג" ,'ז 'דמבל 'א י"רת ליעפ .הירשב
 ידייא : ד"ל 'טוס ,אשילק אביע ib "נעת ; שילק
 .אתשילק אתעד p^ 'ומבי m^ אערא אשילקד

cemךמס ע"ייע + ה'נ 'ילוח אשלוק ] — 
 0000006, calathus 'ורו י"למ nnop =) תלק

 Korb, geflochtener Korb) ווא bp ,לס

 לשו ףסכ לש תותלקב (ת'מ («v 'ירוכיב ףוסב
mWאתלימ אה אנמ (.ג'צ קיכ) לבוחה 'פד ג"סב  

 םירישע ןנתד אתוינע אלזא אינע רתב ןנבר רומאד
 ג"סב וכו ףסכ לש תותלקב םהירוכיב ןיאיבמ
 תורישע (: ביפ יובותכ) םיסכנ הל ולפנש השאה 'פד
 'פד ג"רב .בהז לשו ףסכ לש תותלק qms תושוע
 ותיב ךותב החנמ איבמ םדא )0 יטוס) איבמ היה
 וליאד ג'סב Om לשו qos לש תותלקב
 ויה הנוש ארב ר'ת )2 (p ןיחלנמ
 תותלקב םייישע לבאה ('תיבל ןיכילומ
 ותשא תא רידמה 'פב .בהז לשו ףפכ לש
 ריפש התלק אתיירואד C ב'ע יובותכ) השמ תר 'מגב
 י"פעא D^ .ריסא ימנ התלק 'יפא תידוהי תד ימד
 אתיירואדמ ירש הדבל השאר לש הפכ קושבש

mmm mרבד השאר לע ןתתש דע קושב הרסא  
 תעירפ םושמ הב ןיא התלקב רצחב לבא רחא
 (G5 בוכר היה ?deb 'מגב מ"ב שירב .שארה
 [הקרוז] «Gr ייטיג) טג קרוזה 'פב ns חנימ התלק
 ^y 'פב .תשרוגמ וז ירה התלק ךותל וא הקיחל
 nup תופוק. p^ םוסחישמ תותלקה (ג'מ) ^553

— — 

D^€ vaעייפרבו "23 ד"ל וזו י"כב ח"כ (+  ,תיבב ג"ונבו  

(mmbp = רֶלוק) - תלק =( "bp 

 bmw ןיתפוכו ו"לפר םש ,ןירלוקכ ןיאנושה םתוא
 לש «n םירהה לע ה"ד 'תחיתפ ר'כיא ,ןירלוקב
 הרובח רלוק b mp^ -- ןירלוקב םינותנ םירוחב

(Verband)פסותבו תומבימ ןויצה ליעל 'ייע ' me» 
 ינרווצ : ב'ע 'ישודיק ץובקהו .ראלוק [i^ ד"יפס

 — [י"שריפ y"' [ןירלוק] ןירלוק ינרווצ

"GNתכסמ ףוסב רלק  mb»לש רלוקב השעמ  
 (' הרובח י"שריפ םדא ינב ינש

 כ

"mp 6אוהו (םוקמ םש 0006 י"למ)  

 תוניעמ י"לב "יפו םודס לש המיל תיחרזמב
 לעו 'ה .'ו P תוינומדקה לע והיתתמ ןב y" םיפי
 יישארב) עשל 'א 'שורי 'גרתו ה .ג"ל 'א 'ומחלמה

C» 0יהודלק 'ירבדל י"תבו יהדלק  bnיהורלק  
 ינפל תחנומ רבכ ת"לדב am^ ז"לפ 23 ל"צכו

  yא"פ 'ליגמ 'וריב לבא יהרלק 'עב וכירעה ןכל .
 דע רמא רזעל 5 עשל דע ןוכנל W^ ב"עס א"עד
 רומא םולש 523; 21 83 ןדויכר ,הרלק
 הזבו יהרלק ל"צ 'גרתבש ירה םונר תל ןכימ
 ט"י ,'י "שארב 'יפב סומינארעיה ש"מ הפי הלוע

Quod Lasa sit, quae nune Callirrhoe, ubi aquae 

,prorumpentes in mare mortuum defluunt.יעו " 

 ,ו"ט קרפ 'ה רפס סואינילפ כ'ג

 .'א רלק ע'ייע אירלוק *

 לודג סוכ Urne, xXnpocís י"למ ל"נ) אירולק *
 p" ר"דמבו ה"פ "p" (םינפב "ייע

 ןנחוי 'ר אירולק רמא בר )0 5 סומע) «p יקרזמ
 בוברז 'עבו אידולק s^ ר"קיובו םינטק תוסוכב 'מא
 ז"חא אבה 'עמ אוהש ל"נו רמאמה וניבר איבה אל
 יקרזמ שרדו תולרוגה המש םושל לודג סוכ היהו

 px תולוגה תכלשה לע הכלשה pip .קרז לעפמ |
 .ןכותבש הקשמה np" mw לע

yi006 י"למ) סורילק  (Loosםילהת שרדמ  

 (םירלוקב) ליפמ עשרה ^ps O רומזמ
 ותומכ םירוכנ םיעשר אלא ולש [פורילקב ל'צ]
 'מויב סורולק ,סורילק -- .סבלק 'ע mp "ייעו 'וכו

 SUP yy .,ר"פ

; sehwach, dünn sein, שלח oy go» שלק 

die dünne אכמופ וכפה אשלוח ומכ אָשְלּוק 

(Cםדוקה עזייע . *) ה"כו )3 .ק"מב יישרל סחוימב היכו 
bowתועטב . 



 nbpm םיחר לש 5353 ליבורטציא o^ :'כ ב'בל
 םינתונו ema יפ לע mw םילותש ילכה אוה
 יפ ךותל טעמ טעמ vss םידרוי םהו םיטחה וב

emmכ"ע  n»א'פ ב"ב 'תפסותב תלקה  C5 
 יילכ 'תפסות תּותלק ןכו : ג"יד ב"פר ב"ב 'וריבו
 : מ"פד ד"פ 'ינעת 'וריב ץובקה ל"נ הזמו .א'פ מ'ב
 ךותל םהל וחרב הנוהכ יחויפ ףלא םינמש
 אוהש 'וכו ופרשנ םלוכו ק"מהיב לש ^e תו תלק
 לתוכב b Wólbung, Sehwiebbogen" ל"נה ר"למ

 — [ק"מהיב תחתש לולחו רומק

 | abgesahnte gus nj פ"למ אַמּוק ,םוק =  םק

(Mileh, Molkeיירד לשובמה ןמ רדונה 'פב  | 
Cesרדונה  jbםוקב רתומ בלחה  ^Bיבויפנ ונייה  | 

 | יס 'ר (*ץימלא אוהו ('ו"ריס ןיזעולש אבלחד
 | בלח ב"א) — בלח יחוצחצ ןהב שי רכס אקד רסוא
 | (ר'ע טילד (vb ישוריב בותכ אידהבו אפקנו רשוקמ
 Hi ןריד 'מגבו ארטקמ אבלח [םוקב ל"צ] (םקב) והמ
 1 תוניבג רופיא ןינעב ןידימעמ ןיא o Uy" 'כסמ

vy)היל בישח םיקומ אק ימוקואד ןויכ אכה 0075  | 
 | בלחה םק ארקנו היניעב ארוסאל היתיאד ןאמכ
 | ארמג 'לבו רגנ וניאו דטועו Dp אוהש רשוקמ
 | yeB' 'לב בלח p^ ארקנש המ לבא אמוק ארקנ
 | הייחא]* ,(ארמג 'לב אבלחד יבויסנ ארקנ
 | ן"רו י"שרו spo וזעול 'ירדנל מ"יפב ם"במרהו
 יבויסנ י"שריפ ןכו 110186 = mesgue NY א'גשמ

 — rb] מ'ב +: ה"ל :יל r'y .ב"מ noo^ אבלחד

ep — Dpםיק  ^bדמע  oyשרשה הז תוארוה לכ  
 D2 (bestehen, bleiben, bestátigen' ירבעב

 bp. םקד ןויכ ינה ינאש ?m) 52( תוריפ דיקפמה
qv, ^bםלועל וצומיחב דומעי ךכ ץימחהש ", 

 ימייקמ (:ו"נק ביב) לכור ינב 'מגב תמש ימ 'פב
 "יאלכב ה"פב ןנתד הימעטל רזעילא 'רו ויה םיצוק

(QU)מוא רזעילא 'ר םרכב םיצוק םייקמה ' wp 
 6 יב קימ) ןיקשמד ג"רב ,שדיק אל םירמוא םימכחו
 ₪ איכ יוכמ) שרוח שי 'מגב ןיקולה jn ולא 'פבו
 םייקמה ףא 'מוא ע"ר הקול םיאלכב הפחמהו שכנמה
 ולא 'פב .("ןרקוע וגיאו עורז םיאלכ האורש ייפ

qn722( אמטה 'מגב ןיקולה  (Ueןילוחד ג'פבו  
 אלא ומייק אלו ומייק ינתד ןאמל אחינה (א'טק)
 היטחש אלד המב ולטיב אלו ולטיב ינתד ןאמל
 הבש השע םייק ומייק, p^ .היואלל הירבע אל

| n 

 pip) — םק — mp^p — תלק זמק

Aw י"לב ^b x4 -- (wx התלקל המוד 
paלס  wvםגו םירצנמ וא אטגמ  DNלש אוה  

 'ע וקיתעה הלמה וזנו הייחא]* Gm ףסכ
 ןכ קיתעח סוכמוסו ('ב w^ ודיכ יימרי) רוד םינקז
 'ורי  ,ח"ע 'יטיגב התלק ה"נכו ,(א en סומע) בולכ
 'תפסות :א"מד *T'b 'מוי 'ורי : ט"מד ח"פר "טיג

 — [ה'פס מ"ב 'ילכ

 לולח ילכ p'bs מל"ע  4B ןכו psp =) תלק
 היתלוק bauchiges Gefüss, Krug) דכ ומכ

nonדיפ מיב) : my Gap maoה"יחא]* .יאבלקב  

 םינויצה איבה קר הלמה b^ אל יאבלק 'עב לבא
 גארפו 'מא 'פדבו .ש"מו ש"ע ד"פר ר'קיו דועו ל"נה

oomךוע אוהש ןוכנהו הזל םדוקה 'עב ןוכנ אלל  
 אוהו ךורע י"כבו 'ציניוו ר"פדב NT2" ומצע ינפב
 'גרת «wa איבה םשו 'ז לק y'"y ל"נה ע"למ
 קיתעה ןכו היפתכ לע אתלוקו :המכש לע הדכו
 וזו דומלתה py" י"כ יחכונה 'עב סג וניבר םשב
 אתלוק אוהו וניבר ןויכ הלמה וזלש המוצע היאר
 א"פ תבש 'וריבו ד'ע א"מד ב"פ ז"ע 'ורי אימד
 רצ ב'וד 'תקיספ ,אתלוק ל"צ אתולק רע ג'ד
 ךיתלוק ףורט ןויצ ינב 'פ ר"כיא ,ךיתלוק ילמ :ו"עק
 nb יתנוי 'פ ר"שהשו ג'ל פ"ס ר'קיו ,ייומוק
 ה"פ Uy ^v ןינעה הזב אלוק s" דועו אתלוקכ
 יאותכ pow היתשהו 'פ ר"תסא ץובקהו ר"ע ר"מד
 ,אילוקד ארמח ןוהל יתייא ןיקיזד ארמח ןתאש אלד

 — t] לק ע"ייע תילוק הבקנלו

 דמועה bun רבד elo uns ר"למ ל'נ) תלק
 -Wülbung, hohles Pos רחא רבד וילע תתל

amentד"פב  paraתלקה לעו טושמה לע (ג"מ) , 
 התחפנש םיתב ילעב לש תותלקה (א"מ) 'ילכב ז"פב

"UVליבורטסיא 'עב  ^bןימכ אוהש ביבס ןינב,  
 ןינעל ורמאש ומכ הריכל wm סיסבו ןטק תיב
 םיחרל םיסב תלק 'יפו תלקה תא אל לבא םייחר

(mnaםילכל ג"הר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* |  
 ילואו תלק ןימכ wm םויפה םשו )5 דצ ט'דסג)
 ט"יותו ש"ר תעד ןכו ע"ייע התלק ומכ אוהש ןויכ
 רחא רבדל םיסבו לולח ןינכ ומכ םא יכ איה אלו
 םייחר ונייה תלק b^ א"עס mb ב'בל י'כ ה'מגרו
 ב'ב י"שרו כ"ע רבוחמ יוה אלד תרזוחש חנוילעה
 'יפ ןכו תסכרפאה תלק b" .ח'ס םש ם"בשרו :'כ
 מ"טשב אבוה שגימ Us ןושל הזו םיסנ וניבר

  iא ב ! : "
Aa. ע"ל wm לאצימ oos ילואו (* ,Molke siero ט"יאלב )? .סלקה b'b3 יילכב. *( ייסופרבו ym ייפב mo» ) 

ros יישרל סחוימב היכו (* .חיר ייפמ קתעוה (* .Melke J^» 
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espanaתטמשהבו .ט"ע "יבוריע ב"עס ב"ס 'ובותכ  
 4 לאינד אָיִמאְק ץובקה em ע"ייע יאק םימה
 ב'ב ןנימקומ : ט"ל מ"ב לע פ א aoo ר'מש ז"ט
 ל עיפ .נ"שו ה"נר א"חב יקוא ע"ייעו הימקולו .ר"מ
 : 'ב 'יטיג רבדה קוזיח (ז'כ י'ט 'תפא) מ"לכ p" םייק
 ,ומייקל ךירצ ..ט"י 'ובותכ Vo מ"ב ומייקל ןייוצמ
 תא םייקל :א"כ pw ,'וכו וכיירטש ומייק :םש
 היתמייק vy iet א"פס ןיטיג ימלשורי ,רטשה
 תמקה ןינע b^ דועו .'וו אב 0 רמאדמ
 ש"מ ד"פ תובא erfüllen, aufrecht halten רבד

 םייק m' ov: ,'וכו הרותה תא םייקמה לכ
 לכ .ח"יק תבש ,הלוכ הרותה לכ was םהרבא
 ב"ער 'ט 'וכרב ,'וכו תבשב תודועס שלש םייקמה
 ח"כפ "vp ,ונב תמייק ב"ער 'ז הליגמ ,םהב םייק
 המייקמ הצר :ז'נד א"פ ה"ר 'ורי :ןוכילע אמייקמל
 (v 'יבוריע ל עפ תה .התוא םימייקמ םירחא וצר
 ותמכח ט"מ ib תובא ,וריב םייקתמ ודומלת
 ןוכל םייקתת ר"ע ח"ד ו"פס nav ^v ,תמייקתמ
 ראותה .וימתוחב םייקתי .'ט "טיג ,'וכו ןוכישפנ
 יירדנ .ב"ל 'וכרב ס"לב ה"כו אמי .D? p. prp רכז

qbםייקו יח , Cuiאוהש תקזחב .ח"כ  D"p 
 ודכנ T'3b ר"ב .טיגומ ע"ייע + כ"ד ב'פ 'דהנס 'ורי
 : מ"ק 'ילוח ,אמייק לש אוהש רבד .ט"י 'יטיג ,םייק
 .אמייק ןב ג'ע ?m T "DT Cm ,אמייק ינב
 b'p ב"ב ןיִמייק ץובקה .ב"ל z33^ תמייק הבקנל
 א'פ 'וכרב 'ורי אָימייק ,ו"טפ ר"מש ,ח"פ 'יטיג
 p^ אמייק םייק ,םיק םשה .הבר תור שיר vy ב'ד

pmםוגרתב ה"כו תירב  pmתירבו  y)לאינד  
nonטשפומה םשהו  ^b Dvpהדימעו הרימש  

"n'yא"פ האיפ  T'Dג'ע ז"טד א"פ האיפ 'וריו  ^ 
"wb5ז"כד ב"פ  T'vורי  .ב"לד ט"פ םשו ' nao 

 VN'DPp ר"ע א"מר ר"פ bv àv" ץובקהו .ט'ד ז"פ
 mob) אל :'כ מ'ב רבד תתימאו קוזיח pup דועו
 "טיג ,םויק ידע ,א"כ םש ,ארפסד אדיב הימויק שניא
 םויק .ח"כ : א"כ'ובותכ ,ד"מד ב"פר 'יטיג 'ורי + 'ח ג
 ט"עד ג'פ 'גיגח 'ורי .טגה םויק ח"עפ ר'ב ,(" תורטש
 םוקיה .הרבת הנימו המויק .הנימ אתינתמ ב"ער
 .הימויק ב"לפ ר"בב היכרב 'ר ומגרת (יד 'ז יישארב)
 ידהנס 'וריב שרדנ )5 א'ש) יחל הכ םתרמאו
 תילו g^ םימעפ המכ 'וויבו .אמויקל : כ'ד ב"פ
 אובמ 'ייע ילבבב אתבוית ומכ sum ovp היל

 ור eS ל
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  "pםק (-
 ינוקתל רמימל אכיאר ונייה  בייח םייק אל רוטפ
 בייח ולטיב ינתד ןאמל אלא אתאד אוה היואל
 אל אהד בייחד אוה םיבלכל רתונה ליכאהש ןויכ
 אוהש ומכ [nu םא אכה לבא היפושמל רשפא
 .רמימל אכיא יאמ בייח וניא ופרש אלש י"פעא
 הנחקיש רחא רמול ןכתיש אוה קפס תארתה 'יפ
 הטחושל אבש ןוגכ יאדו תארתה יוה יכיהו הנחלשי

nnmרו הטחשו הקלת התוא טוחשת םא וב ' 
 ,('"הארתה אמש החיקלב הארתה 'יפא ON" ןנחוי
 וריבחל רמואה 'פד ג'סב ךיניע ןיב ץיצב ןהל םקה

Sיישודיק) יל שדקו  ^b (Qvoןיב .ץיצה םיש  
 לודג ןהכ היהשכ ןישוע ויה ךכש םדימעהו ךיניע

musויה ץיצה  pumpםש ינפמ הדימעב לכה  
 «jn םקה הרימע ןושלב ינתד ונייח וב בותכ היהש
 p^ 335 ינילפ אל אמלע ילוכ םייוקמב .('ץיצב

Cy3ןיכרבמ רציכ 'פד ג"'סב .קפנה 'עבו רשא  
 .באה תוצמ לכ 'מגב 'ישודקב ק"פבו Gan) 'וכרב)
 תומא 'ד הפוקז המוקב ךלהיש םדאל רוסא )65(
 ,ודובכ ץראה לכ אלמ )200 (ye 'מאנש םושמ
 רמא שארה יולגב תומא 'ד יגסמ אל אנוה בר
 ןיכרבמ רציכ 'פד iul .ישארמ הלעמל הניכש
 האובתה איה המק b^ חיכות המק (היל יוכרב)
 תמק לע ףינת אל שמרחו (ו'כ 2 (m "יתכד
 תלכאו )^ n/ פש) 'מאנש הירחאל הכרבב תבייחו ךער
 ?«en םחל ונייה המק (*א"פ .(* תכרבו תעבשו

oma)יט ,'ח ) gusהב לכאת תונכסמב אל רשא  
 שארב תכרבו תעבשו תלכאו הירתב 'יתכו םחל
 רילק יילוח) עורזה 'פד ג'פבו .ןועמשת בקע היהו
 jm 'רל שיקל שיר היל אמר המקא המק רמא (ב'ער
 תקזחבד םושמ טקל טקל קפס דע יוכו םילמנ ירוח
 רג והנימרו הרוטפ רוטפ תקזחב לבא בייח בויח
 קפס דע m" תישענ הסיע Damm רייגתנש
 הסיעד ןניצמ אמיק הרוטפ תקזחבד lys בייח

onoהמק ורקיא  Cה"יחא]*  pyתארוה  
 ןויכ mb מ"ב ןוכו דמע ארקמ ןושלבכ םיקו םּוק
 ,ע"רכ אלד ןיתינתמ הל המק .ב'פ pw ,םק םקד
 YD 'שודיק ,היוגב יל pp ivy ry .ו"לק תבש
 הברדב היל pp .ג'נ + ב"נ "טיג ,הישפנב היל םיק

TOUמ"ב  (Tורי + מ"ד א'פ 'מורת יורי ,אָמייִק ' 

 אמייקד אכיה : ג"מ ב'ב .ןימייק : א"נד ד"פ 'שעמ
 וקית og" "mà Up וקית : רוציקבו םוקית
 ג'ער ח"עד ב"פס 'גיגח 'ורי .ו"ט דצ ף'זרהמל 'וריה | ,דבעינו וקינ .ו"צ ק"ב ,היתכודב וקית 4^ ,אתלימב

 | ירפס יייע המק תעמשמב ה"כו )5  .י"שריפ ןכו (* | .ינליוו םישב ספרנש יפכ האלהו .ו"ט תוכמב ^n ייפמ קתעוה )!

 my תורטש םייק ןינעב (* .דילק יילוחב איגוסה לכ my )5 .ה"ל יוכרב ישרופב nm )* .א"ע vo יוחנמו וילק 'פ האר
own(יבכרה יאצוה) םינואגה  ^Dב"מתו א"לר ,א"פק . 
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 ,יכ ,אמק אקוספ :2" םש .ק"ת רוצקב בורל אוהו
 אמק אמק :2^ 'יטיג ,'וכו והיישפנ ורסמ ווה יאמק
 ריזנ .ךמקד יאמק :ו"מ ב'ב ,ןושאר ןושאר ^5
 יאמק jo ףלימל ח"לפ ר"ב יארתבו יאמק +: ויל
 י"רת N'yD ט"פ ב'ב D" 'שודיק : תובר הבקנלו
 ירבעב יִנָּפְל ומכ דועו sp n" 'כ ,א"מ "ישארב
 ביתי אוה .ז"כ 'ציב ,ןנחוי 'רד הימק א"עס 'ה 'וכרב
 ובירק :ז"ס 'יטיג DN 'רד הימקל םשו ,והיימק
 י"כבו .ןמקל רמימל ןניעברכ /2 'ליגמ ,והיימק אכת
 ד"י  יה'פ ;ג"כ ,מ"ס 'ז ,ז"נ ;א"כ ,'נ 'ילהת 'גרת

 ,יימוק ,ךמוק an^ יוועל mn איבהש םתלוז הברהו
 ןכו ,'וכו ימדק ,ךמדק 'יא 'פדבו sp" ,ןוהימוק
 b םשו .ךמקל xo sr v5 "ישארב 'ורי 'רתב
 ה'פ 'כוס 'ורי ימוק 'ימעפ הברה 'וריבו ןוהימקל 'ג
 וימד n'b ^p 'ורי .ב'עד א'פ 'ליגמ v + ה"נד

vyיפ ר'כיא ג'ע א"סד ב'פ 'ציב 'ורי יימוק ןכו  
 : ב"י 'וירוה אמק bp" רתויב ליגר ילבבבו ןויצ ינב
 ר"קיו .םש ב"רו ימק ע"ייע הפש ימק :5'2 ק"מ
 m םדוק .,הנושארב b^ 'וכו ןכ ןמ ימקו א"לפס

xus my xóuya י"לב sop ס"למ אָמוק = NDD 
B2! מגב םיצרש 'ח 'פב' (Gummi, Harzart 

 ןנחוי 'ר רמא ןירקיע סוכ יאמ C"p תבש) ןירקיע
 אמוק סומוק .תירדנסכלא אמוק (*לקתמ יתיל

nb)סומוק 'עב 'ייע (:ד"ק תבש ,םייי  -- "B 3"N) 

 ,(םלוכבש תרחבומ 'ירדנסכלאו ףרש ןימ י'לב
mns2 ןליא םש לע ןכ איקנו  nilo-868018  

ticaםירצמב לדגש אירצימ אבוכ  "yצ"נלפפ ףעל  
 םיקתענ וירבדו אמוק וניבר b^ סומוק 'עבו 197
 תבש ל"זר תעדלו -- םש הארתש ומכ ^n 'יפמ
 ךורצה דחא pon אוה אמוק ח'פ 'ומבי 'תפסותו .י"ק

 — vv] אלש וא רלת אלש ןירקיע סוכל

(Fürst 36076, comes ^» י"למ סימוק = ND 

 אמוק ("GM איסינג םויו 'מגב ז"עב ק"פב

 אוה 'מולכ שיניא bp" ('[טיקנ ימ ל"צ] (מיקנימ)
 ז'עב י"שרו m'u ה"יחא]* amen לכ לע

^bלע הנוממו שאר אוהש ןוכנהו ךלמ אמוק  
 ארויפיפא ע"ייעו סימק ע"ייע רשו דיגנ ותלוז םירחא

 — [ז"כר /א"חב

 יימק ע"ייע יִמּוק *

PCIPIOBTISRINNTYו  
4 - 

 האמק * - mp) =) םק חיק

w^ח"מד ז'פ  aryהמיק טשפומה םשה דועו  
 : ב"ל 'ישודיק ,המיק . . הביכש .א" 'וכרב מ"לכ
 rb sw own םוקמב הלא np יתרמא אל
 T'D ז'ע v^ ,'וכו רודיה הב שיש המיק והזיא
 דועו .'וכו המיק איה אל היישע איה אל ,ד"מד
 11606, Statur ףוג הבוג b^ מ"למ meip םשה
 ו"דמב .ךורעב ליעל y wb" 'שודיק :ג'מ 'וכרב
 הפוקז המוקב ^Q :ו"כ יקיו) תויממוק ראובמ 5"2

pnהירב לכמ םיארי . y»דועו ,א"ירתב כ'ג  
 יה 'תסא ." א"ל 'קזחי ;ג" ^j 'יעשי 'גרת "ייע
 : רוח 'פ ר"תסא .אתמוק אפיפכ דכ ינש 'גרתב 'א
 'דהנס ץובקהו .םילגרו םידי טושפו המוק אלמ
 קימע .7^2 ט"פר מ'ב vm" ,תומוק יתש .ה"מ
 לע רמועש העשב ד"פ ר'קיו Umm ןיִמּוק ןיתרת
 'גרתבו מ"לב המק האובת ונינעש המו .ולש יִמּוק
 y^ אָתְמְק ,אָמק בצמ ,הבצמ ביצנ 'גרתו ,אָתִמִק
 ללמ ימ שרד ג'נפ vim sin מ"צואב יוועל
 השענו השבי nmm א"א לש ותמוק ('ז יא'כ יישארב)
 ל"צ כ"או שידגו המק ןושלמ כ'מב 'יפו תולילמ
 יתבר 'תקיספב תמאב 'יאדכו 'וכו א"א לש ותמק

ienתשביתמש המקל םהרבאל לישמהו  muy» 
 inoN ומכ ותמק תלמב ןויכש ל"נ רועו תולילמ
 D^ אריו 'פ ןשיה 'מוחנתבו N^p ,א"ח םא ע"ייע
 — [תורענ לש החיל וב שיש ללמ ימ שווד ז"ל

Np ONDE Mp = NDRp jo wp? NODמא  
 6:'ג) "יחספד 33'2 er spricht) (רַָמאק =)

 תמש ימ 'פד ג'רבו ,('רמאק יאמ 'יפ אמקד יאמ
 יתדספה רכז ינאש ליבשב 'מוא ןומדא Corp ביב)
 השאה תאיצמ 'פב C אמאקד יאמ א'ס אמקד יאמ
 C אמאקד יאמ 6ז'ס 'וכותכ) ותכ תא אישמה 'מגב
 האיבהש אנש יאמ 'יפ לוכא םוק ךל יתינענ ול רמא
 B^ ב"א) — םדוק אלו תלוגנרתה וז וישכע ול
 "מיג 'כסמ .תעלבומ תלד ms םדוק ומכ ינפל
 קוספב י"רת .אימש Bp" אקיפס אכיא ימו C ק"פ
 רתבמ "מ יגכ ארקי) תכשה תרחממ םכל םתרפסו
 ב"ר ה"יחא]* | ,(האמדק ומכ אחספד אמק אמוי
 ומכ אמק שריפ אוהש וניבו יובדל שח אל
 ררגנ ב'רו רמאק (x הרומ !voy רמאק = אמאק
 אָמק ומכ אמק ל"נה 'ומוקמה לכב bw" י"שר רחא
 הלדב אקד אמקד יאמ ב'עס 'ב 'טוסב תמאנו

 - [ש"ע י"שריפכ חכומ

NBp *םדוקה ע"ייע תעלבומ ^" אָמרְק ומכ אוהו)  | 
 .עמק ע"ייע האמק * | אמק NOn :ח"מ 'וכרב er erste) הזל

 לקתמ גיונב )*  .אטקד גיונב )? .רטאק יאמ ג"ונבו )5 .ונינפל אבש הזה רברה המ י'שריפו ןמקד יאה יאמ ג'ונב ('
meb) (5 ommריפדבו "33 , 
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 'טולכ ויפמ איצומו ןחוט אוהש המל שח אל
 — םניאו םירבד הברמ 'מולכ ל"גה 'כוסבו ורובידל

nopלשמה הזמו תלוסכ ךכ לכ קד וניא  va 
 ןורמא ד"ע ז"טד bb» "Us .ב'עד א"פ 'ליגמ
 אחמקו .(ןיחמיק אייחמיק לכ) חמק אייחמק לכ
 ,תותלסו ןיחמק :ח"גד ב"פר nbn ^v .תלוס תיחמקד
 jn ןיחמק ךליהו ןאכמ vy i77 ב"פר 'טוס 'ורי
 ע"ייע אָחְמְק nep דיחיהו .םיחמק ינימ .ג'נ 'שודיק

qno 5mסעמ ,'ב טלח . nmmונינעש  pnepלע  
 ייפ ם"במרו ךורעב ליעל y" ל"גה 'וחנמ ןייח
 לי עפ ינוניבב חימק web לעפהו .הטח יניערג
 — [ךורעב אבוה bn ריזנ ל ע פא בו yes ע"ייע

UB *(הבקנל יטרפ םש)  cyא"פ 'ליגמ  
 םלוכו תיחמקל ויה םינב העבש .ב'ער

 .ז"מד ג'פ 'מוי 'ורי ןכו 'וכו הלודג הנוהכב ושמש
 'ר ןינעבו m ינפל 'ע כ'ג yn" .ז"מ mv ילבבבו
 ע"ייע תיחמק ןב ןועמש 'ר וא תיחמק ןב לאעמשי
 יא"ח תיחמק ןב ע"ייע דועו .כ"ש ,ג"'חב ש"מו ררז

 ,ג"כק
 ילשא .ז"ס ?mn (םוקמ םש) אָיְנּוחְמק *

 בו שרד :ה"כ 'שודיק .אינוחמקד
 Gamach בארמיניא,  y" תצק תערל .אינוחמיקב

 397 'גאיג רעיוביינ
OBI (אָטְמק ס"למ Runzel2916, ) םיעגנב ו"פב 

 ןטקב )"7 ז"פבו ראוצבש ןיטמקה (ח"מ)
 («ms GU תואוקמב m פ"סב .הלגנו טמקב דלונו
 ןהב ואביש ןיכירצ ןניא ןיטמקה mo םירתסה
 יתות אתתאו איחיש יתות ארבגב, b" .םימה
 אצוי 'פב ןנתדכ ןיטטק ןמש הירד יתותו היחיש
 CUm תחת טמקה הלעישמ (ו'מ הדג  ןפוד
 (זיפ מיכ השעמ 'מגב ןילעופה תא רכושה 'פב
 רחא +(.כ"ק ב"ב) דחפלצ תונב 'מגב ןילחונ שי 'פבו
 וטשפתנו רשבה ןדעתנ ןיטמקה וברו רשבה הלבתנש
 אצוי 'פבו ('ז"עב לאעמשי 'ר 'פד ג"סב .ןיטמקה
 הנק ל"ר רמא (ג'מ «om םישנה לכ 'מגב ןפוד
 — 'וכו רוחט רוהטה תא וב טיסהו בז לש וטמוקב

bep — לֶאּומק * מיק 

 העשב כ'פ יתבר אתקיספ (ךאלמ םש) לֶאּומַק *
 לאומק וב עגפו 'וכו םורמל השמ הלעש

 יכאלמ םיפלא רשע םינש לע הנוממ היהש ךאלמה
 חלשב רהזכ 'ייעו עיקרה רעשב םיבשוי ome הלבח
 רסירת לע הנממ אוהו הימש לאומק :'ה ךנימי 'פ
 יהשמב m3 אגוודזאל אעב ןחילש pb ןיפלא

 הנוממ b^ סימוק םע תוכייש הלמל שי ילוא -
 דועו .ח"מ יפלא 35 לע הנוממ היהש ןכ ארקנו
 לצא םירש ישארמ דחא Akoman אוה אוהש ל"נ

 41 דצ יטסויל 'קיסקעלדנעצ p" םייסרפה

 .ש"מו ע"ייע זמקנ לעפנ זמק *
 grobes Mehl אָחמק ס"לבו תלוס וכפה מ"למ) חַמק

 פ"סב zermalmen bp) לעפה Kahm. ןייה לעו
 חמקאד אלא Com 07( ריזנה ולא לע 'מגב ג"הכ
 לכב .חמקכ ןאשעו םיחירב ןוחמ b^ יחומקא
 האיבמ וניאו (נשטב YD תוחנטב ח"פ תונברק

eb mesןיחמקה *) ^eי"טונק זעלב ןיחמק ') 
 'מגב ןילוצ רציכ 'פב .('חמק ומכ םינבל רמולכ
 אל אה ךל אמרד ל'א (.דיפ ייחפ) רשע השש לח
 m 'פד ג'פב 'וכו היב vm אה היחמקל שח
 ND" אבר רמא CUD 'כוס ףו סבו G2 אמוי) יפלקב
 דחא 'מגב ץלוחה 'פב ,היחמקל שח אלד ןאמ
 .היחמקל שח אל אה ךל אמרד 6279 'ומגי) תולותב
 רספהל ותליכא, b^ 'וכו תקולחמ כ"חאו םתס
 א"ו (*"הל יוארכ הרותב קסעתמ וניאש תכלוה
 יתאו וז העומש ערי אלו וכרוצ לכ שמיש אל,
 'מולכ הימ קל שח אל Cg'p C75 יקורפל
 ה"יחאו* a5 אובתש אישוקה וי נפ ל ven אל
 לכב א"'ם יוארכ יספדנש ג'עא גארפו א"פדבו
 י"כ "35 ל"צו היחמקל שח אל תועטב 'יא תאז
 א"ר לזו .וינפל וניבר 'יפדכו הימ ק ל ר"פדו
 יכה היחמקל שח אלד +.ב'פ רצ vi אבוה) 'מויב
 תפ וא ןיטח nb לכוא DN ששוח וניא א'דכ אוה
 pb me" היתלמל שח אל ימנ wn ןירועש
 p'w י"כב לבא כ'ע הי מ ק ל שח אל והב ביתכד
 הניחט ןינעמ מ"כב p^ י"שר on הימקל 'יגה וז 'יל

vae )1ט"יאלמ ילוא )* .ןוחמקה  eanidoהפאנ ונינושלבו יטגנק תוכז א"רל יומלתה ירקיעבו וטטק טייק י"כבו ןבל  
 קתעוה )5 שופע ומכ ןבל new ןייה לע הארנש cim kahmig אוהו אילב גייימאק ןוכנ לע b ruv" קיהעבו )*

^b»ייפמ קתעוה הז םג )5 .ייחהספב חי"ר  n^ייכ ייגכ פורגל םיענ המו בוט המ הנה ןכל הכופב  «pyוירחאש דומלתה  
 X) ס"שב (Db םש 'כוסל «n ייפ האר וניברו ע"פדו י"כ ראשב "לש הכו ₪ ףופ בר cru ןייצל nias ונא
 ר'פד t^p ייכב ןוכנ ה"כ (5  ,חיר 'יפמ ןושארה ^32 אוה הז םג יכ "^w שימב השק תצק לבא וכרדכ וקיתעהו
 . הישחיב יתות ייגה ce חיימ vb ייעגנל ג"הר BB" קתעוה (? aem .ם"טב ו"ופרב לבא דומלתה ירקיעבו מ"אפד
 שחב sys יתוריעה רבכו הדנמ ןויצ טימשהו שחב יעב וניבר ונייצ ןכו :'פ ףדל ןויכ (* ,שחב ץיייע השחיב יתותו

pys pun meייל  v3י"כ .דומלתה ירקיע לעב וקיתעה אל ןכו יחכונה יעב שיק  "yiיופסות  ^mז"עב א"בטורה  
5n 
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 ןוטטימוק .לכב ('ז יב" 52( אוה ןמאנ יתיב לכב
 C אוה ןמיהמ יריד

 "D י'כבו י"שר «i^ :ה"מק תבשב ןוטמוק *
 ןומגה ע"ייע pep וניבר 'יגו ירטומק

woהרעה ט"עק ,ד"חב  A 
 400006 י"כבו) 6 ה 00, xpo י"למ) רָטמק

(Holzkiste, Korb (Du Cange ——ילכב ו"יפב " 
(rc)תוליהאב ט"פב .רוהט ארטמק יוסכ  (vm). 

 תוכרב) ותמש b^ 'פד ג"סב .ארטמק ןימכ יושע
vsימד ילכ ךותב ילככ .ארטמקא אמילג (א'ער . 
 אנממדל 'גרת «GU ," 9( החתלמה לע רשאל
 ."ימודאו om [ינוי] יברע ןושל, ^5. C אירטמק לע
 pu )13 ט'דפב) יילכל ג"הר 'יפמ קתעוה ה"יחא]*
 ןויכו כ'ע הירטמק החתלמה םוגרת b" כ'ג איבה

i'mהחתלמ ונייה ארטמק ל'נה תונושל לכב יכ  
 y'53 כ'ג w^ הלמה וז «new וניבר תנוכ ה'כו

Bücherbehülinis 5l?ה"כו םירפס לש קית  
nieaי"שריפו ירפסד ירטמק :ו"כ  DUMאיבהו  

vnז"כ 'קזחיל 'גרתה דועו ל"נה .ב"מל ירתה , 
 ו"טמ טיפ תולהאל ym כ'ג איבה 'גרתה וזו ד"כ
 ןנבר ילב אטפס : הרטמק b^ םשו )4 רצ טירסב)
 y^! 5'p םירפסו םידגב וב ןישבוחש םוקמ
 p^ ב"נש p exon m^ יצוה) יינואגה ישתבו ט"פס

 תוריפ ןהב ןינתונש ירטמק י"ע ןיפוצרמ i'm ג"שר
 ןיחנמד ירט מםו (%6 רצ ט"פק p^ 'שתבו .יושמ וא
 ב"נש ק"העבו -- .ירטמק ל"צ ,אתניפסב אנביז היב

peb לע ןויכו כ'ע א'לב קצאוו :רטמק wo 
 ךרע גנולעדא "ייע (Felleien = Watsack) זנכשא

[Watsack — 

 1233 ^"? Garderobier) םדוקה 'עמ) אָיְרְטְמק *
 'יפו אירטמק ןועמש ד'ע iT ט"פ

 םיזגרא השוע היהש ארטמק החתלמ 'גרת ס"'שרהמה
 ןכו םדוקה 'עמ ראותה אוהו כ"ע תואנ תוביתו
 םידגב רמוש D eapsarius, xayij&otoc^ "ינויו ר"לב

 ,ץחרמה תיבב

Haupthaar, X647, coma ^ י"לב "bip = ימק 

  (Haarג"סב  Cהבורמ 'פד ' pג"סבו (ג"פ

 רפפל ול וריתה C ןבואר רב פלוטבא C ט'מ) 'טוסד
 תוכלמ ןוגכ b" היה תוכלמל בורקש ינפמ (" ימוק
 ןזואה רע ןהינפלמ ןהישאר רעש ןיצצוקש ןוי

ttt —— HH Ó——— MM M M —— P Ó———————— 

ep -'*ep-rmp. 5p 

 ןושל אוהו תמוצו ץווכתמ רשבה ידודח b^ ב'א)
 הייחא]* — .(היה דעל ינטמקתו Cn יז"ט בויא) קוספ

mע"ל אוהש ןוכנה לבא םישרשב ק"דר תעד  
bsלוסאלא .בתכב אוהש ומכו הזיחאו הדיכל ןינע  

 ל'זרדל )636 רצ םש והושה זיכב 'חאננ '] י"רל
 טמק תלמש ןוכנהו ,דרה תחת טמקה הלעישכ
 המיפ תיישעו רשבה רוע לופכ ןינע e" ס"ל אוה
 YD: הדנ םמקה תיבו טמקו רשבה תצווכ ינפמ
 הלבנ . . וטמוקב ץרש :ב"מ הדנ טָמּוק ומכ אוה
 לעפהו «n בז bw וטמוקב הנק .ג"מ םש וטמוקב
 תא ןיטשפמ טמוקמה ןידס א"פס 'יעגנ 'תפסות
 — [טשפנש טומקכ אוה ירה וקליס 'וכו ויטמוק
 הריצעו הצימק pur מ"למו be ע"למ) ('טמק

(packen, zusammenpressenןינעב קלחב  

 màn" C היטמקו הישפת Grs 'דהנס) 355 יבשוי
 אלו 'טגב ןישרוד ps 'פב .('אי דס יב יתות
 תורוד [ד"עקתת] (ז"עקתת) ולא C 2^ 'גיגח) הבכרמב
 פ'סב .םלועה ארבנש םדוק (*ןמ צעב וטמוקש
 אניעב Gro "ישיג) .ומצע רכומה 'מגב חלושה

 ,םכילגרו םכידי רשקא b^ וכניבתואו (*וכניטמקמ |
 'גרת (ב'כ .יה ילשמ) עשרה תא wb ויתונוע
 ןכו ה"יחא]* mb ןיטמק אעישרד יובוח
 יילימ טמקי )1, פש) ךבל ירבד 35m 'גרת
 px mp איבה י"כ דומלתה ירקיע לעבו .ךביל
 npn ומכ הימופב טמקנו וזחאש o 'פבו ל"הזב
 טוקנינו ג"ונבו א"עס ט"ס 'יטיג לע ןויכו «vv ויפב
 היל אפרמ טימקד : ב"'מ םיחספב ה"נכו .הימופב
 החפשמ אכיא : ד"ס תומבי היל טימקמ אפרדו
 . ליעל y ב'עס 3^ men ל y ו פ ,אמד םימקד
 הרות ירבד לע ןמצע ןיטמקמש ח'ת «s'y ד"י םשו
 ץוח ןידמוע ןלוכ sup 'ר שניו "קלי "וכו ז"הועב
 ןיתמק y'"y לבחכ ילע ןיטמוק יעמ ינאו הקיזל

 -- [ב'ר ש"מו

 טמוק ט"פס ץרא ךרד (Pupille im Auge) טמוק *

 טמוקבש .ףוצופ םילשורי הז רוחשבש
 .ק"מהיב הז

XOU. OV), ר"למו 'צמא nop) ןוטסימוק "unm 

 |  (Suite, Hofstaat, comitatus'רדמ

 תיככ הריבה ןשוש : םימיה תאלמבו 'פ רתפא
y53 ^p הב "xb התשמו לכאמ היה ןוטטימוק 
  omaי"רת םיבשוי וידבעו ךלמה וב רשא לודנ (3)

 .םש םיד y" סיש ייכב ה/יכו היטקנ 'קליבו היטמק «mne ג"ונב (?  .הזל םדוקה 'עב ללכנ מ"אפדמ ץוח עיפדב )!
 .ןמצעב ^5 וניתואחסונבו ס"ד לצא דובכה רצואבו יב סיש י'יכב היכו (+ aem יב ג'ונבו סישב םינשיה 'פדב היכו )?
 ע"פדבו b'"p יייכב ןוכנ ה"כ )9 ,אירטמוק an^ יירפפ תצקבו )7 .היצ ,ביחב שימו ררלב עייייעו (5 ,וכניטמקא ג"ונב )5

 .ימק עייפדבו דומלתה py" לעב תקתעהב ןוכנ ה"כ !f)  .ןבואר ר"ב עיפדבו י"כב ה"כ (* ,' .צורב



121 onpאכק =) ימק (יסירטנמוס — סירטנמק —  
 55 ע"לב qst קא (xapíivoy. vbt ןימק | ףרועה דגנכש רעישה ןיחינמו ולוכ חצמ יפלכ

"m (min. Ofenהריכ שירב . )"תבש 5 
 6 תבש ברעמ ןימקה ןימתופ ויה הנושארב Cro ג'פ

 CD עירזת יכ השא שירב ר"קיוב .תבשב ןיצחורו

 ןושל תמ וניא תחא העש ("ןימקב םדא ןיתמה םא
 camino ט"יאלב ה"יחא]* .ו"נימאק אוה זעל
 ז'חא Nin ע'ייעו שאה ןשככ D caminus" ר"למ
 יקלפב ג"ע ר"יד .ד"פר 3 'וריב ה"נכו .א"פב
 m ir'D^ ילבב ב"בבו ג'פ ב"ב 'תפסותבו ןימקו
 הלחתב תפסונ דיויו ןימקי 'עו ע"ייע ןימקיה תיב
 'תפסות .ב"ב 'תפסות י"כב "יאדכו ppp ל'צו
 ןימקב תמה אמט ןימקה ץחרמב תמה ה"פ תואוקמ
 D'bp^p (יבכרה 'צוה) 'ינואגה 'תבו ,האמט ץחרמה

 pop ה'נכו .ייפה ש"עו םימקיה תיב , םימקי "גה
 'ר ש"הש 'קליבו 'ב "יס אשת יכ ןשיה אמוחנתב
 יבייחל אלכה תיב וא םוקמ pep דועו ב'צקתת
 הטוס ימלשורי ןשבכ לש שאב םנורל התימ
 epo והוריזחהו ןוטלשל והורסמ : ד"כד ט"פ
 A3 ע"ייעו popa והוליטהו veo 'טוס 'תפסות
 OUS prb .אוה pep ל"גה 'טוסבו 'וריבש ל"י וא

 'דהנס הפיכל ותוא ןיסנוכ ומכ ורועישו הפכ 'יפ
 — [צ"ר ד"חב ש"מו הפכ ע"ייע : א"פ

 ,ein abschüssiger Ort in Rom אינימיק =) אינמק

(Gemoniaeםויו ימנב "עב ק"פב  

 C אינומיקל היל ודשא אכלמל יכזד לכ 69 איסינג
 ןיכילשמש הפונמ רפא האילמ הריפח 'יפ אלילח
 ב"א) -- "שאה ןשבכל, א'פ .התימ יבייח וב

^Bורו י"לב ' nansהייחא* = .(שבכו ןשעה  
 הלטה איה איה ךורעב א"פכ אוהו ב"ר b" יפכ
 ילוא "רפע אלמ ma, "b י"שרו ,םדוקה y לש
 ולעוה התימ יבייח יכ ערו .ךורעה "פכ רפא ל"צ
 בוט רתוי וא Gemoniae ארקנש ימורב ןורדמ םוקמל

gradus gemonii 8 Gemoniae scalaeובחסנ םשמו  

 — [ט'נש ,ב"ח םדרג 'ע כ"ג "ייעו םנודינ רחא םיווב

 .זמקנ ע"ייע זמקנ לעפנ ןמק *
 .אָמְק ע"ייע ונינפל b^ ןמק *
 commentarienses ר"למ ןיִסיִרְטְנִמוק = םירטנמק

(Registratoren, Gerichtssecretüreפב " 

 )55 :חיכ רזעלא ר"א םירבד 'ג 'מגב טג לכ
 גרהנ ינולפ שיא םלועה meus לש ןיסירטנמוקמ

senישדק 'פד ג"סב 'ליעמב .('ןהירוחאל רזפתמו  
GU marsרפיסו ילובורטציא ןכ ןבואר 'ר ךלה  

 6 ב" new ףוסב ('ןהיניב ול בשיו ךלהו ימוק
 םיתמה לכ לע 6ג'כ «p ןיחלגמ ולאו 'פכו
 לע לידבמ וניא הצר ולש הפש ימק לידבמ הצר
 תיב ערוקש הפש ימק לידבמ 'יפ לידבמ ומא לעו ויבא
 ('הפשמ הטמל עווקש לידבמ וניא שממ ראוצ
 ימקו — רעש ילתלתו nes 'ורו י"לב p^ ב"א) —
 הייחא]* qp "y) ןייע יג פל וומכ הפש
 ירקיע לעב תועטה וז לע ריעה אלש שודיחו
 'וירוהמ ןויצה דחא גוס תחת קיתעה אוה יכ דומלתה
 אתפסותה איבה רבכ ימוק תרופסת ןינעבו .ק"מו
 רפסמה ירומאה יכרדמ םירבד ולא )0 ו"פר תבש
 קר w^ ל"נה 'טוסבו ק"בבו תירולב השועהו ימוק
 קרפ תומ ירחא 'פ ארפסב לבא רמאמה תלחתה
 ,רוקנת ל"צ] (רוחנת) אלש רמוא ב"ב הדוהי 'ר ג"י
 רפסת אלשו תיציצ לדגת אלשו [דובארה "יגכ
 תירולב:השועהו ימוק eben" ב'פ ר"בד הפש ימוק
 השועו ושאר תאפ רפסמה הז ימוק רפסמה המ

 — ]«« ןיצרוק תסיפת

 א, cimolia "ורו י"למ אילומיק =) אילמק

"i3 (kimolische Erde, weisse Thonart 

 רבכ אינומיק א"ס גלשאו אילומיק תירובו  ^B'עב
 ב'א) — גלשא  "bs ^Bהנבל המדא ןימ 'ורו

 .םידגבה םיסבכמ ויה הכו אילומיק יאמ תאבומה
 יכ עדו  DDהמדא ינימ ןוקיתרגו אילומיק ארקיסו

'y3 *[ה"יחא BD pb תירוליקו םה הנבל 
 נלשא ( Cree acmןה אילומיק ןינעב ןה יתכראה

 הדנ 'תפסותב יכ ףיסוא התעו תואסריגה ןינעב
  ebט"פס תבש 'וריבו .אילומיק ל"צו אילימיק 'יא'ח

 (אינומיק =) ןומיק 'יפ אילק ןומיק ראובמ :ב"יד
^N € תבשב DD י"כבו .19188 אילק ןינע אוה 

 — [אילומק : ט'מ 'דהנסבו אילומיק ןוכנל

 p'53 ןכו xeucDuov י"למ אָיְלְמיק אילמק סע
 Kleinod, Kostbarkeiten) ןָאולמיק

v3 "bפיס םלש כקעי אביו 'פ  t'yהאמב  
 C אילמיק ף"וק ןומיס yas (On ,ג'ל "שארב) הטישק

^pיטישכתו םידומח םילכ 'ורו י"לב  ampףסכו . 

 תליג ימק :רפיסו (אקילייננא ייכ ץבוקב איעס ח"סר qp י"כ ה"מגר ייפ ןכו (?  .ןואג םשב ק"בב מ"טשב היכו ('
 יושת םשב ק"בב ייישריפ כ"ג yr כיע םישוע םיוגהש ךרדכ תירולב «py וירחאלש רעשה חינהו וחצמ ינפלש ורעש
 עירזת animi היכו .ןימחב ג"ונב )5 .ןיסנכנו my גייוכב )5 ,אילימק גיונב )*  .קימב יישרל סחוימב yp" (5  .יינואגה
 ייפמ קתעוה (5 .אינוגמיקל ס"טב ו"ופרב T c^ mw) בישר שיימ יייע ןימקב לייצו ןוטקב w^ יד ייפ ןשיה onini לבא

"ys n^ 
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 ,סותנקלקו סומוק א"עס ח"יד ב"פ 'טוס 'וריב ה"נכו
 "p" ארפס ,סומוקהו רומה ?C ו'פ תואוקמ 'תפסות
 הער שי 'פ ר"להק 'ייעו רומב םומוק א'כ קרפ ףוס

cimסומוקב אל ןיבתוכ ןיא ט'פ ר"דמב ,הז  
 — [אמוק ע"ייעו וידב אלא . +.

 (.זיט) p^33 ק"פד ג"סב ?Natter) סומיק — סומק
 ה"יחא]* .סומיק השענ םינש 'ז רחאל דפרע

 י"כבו ,סומוק 115723 אלו ר"פדו wp י"כב ה"כ
 אוהש הארנו שומיק ג"ונבו פומיק י'כ pow ס"ש

vm poהתכישנ םש לע ארקנו  mnמ*למ ץוקכ  
 "אד הממ תצק חכומדכו חוחו שומק ^G ידיל ייעשי)
 לבא mm השענ םינש 'ז רחאל שומיק ךומסב
 n המקמק an" ג"שו ב"נש ,ג'חב ש"מו m" ע"ייע

 — [(: ג"ד wb תבש

6 comes (5:5) ^» י"למ p'bip = םימק ; 

(Oberst, Fürstירב " vpטיקשי אוהו 'פ  
 (* [ינכיס .אדה] +(ינכסנה) jb 'מא היכרב 'ר (ה'פ)
 C םלשוריב ('ןואירסופסא סימוק menn הלעו הוה
 mb (תיכפ) ןורתי המ 'פ םינהכה לא רומאבו
 ריבע אנא רוטאלק סימוק דיבע ןאמ ארבג אוההל
 (.ב"ע רצ כירד יתקיפפ) רמועהד אקספבו ארפסו אנלב
 ןוטנפ סימוק ריבע הוהד ארבג אוההל היל ייו
 )( ואיצלפמוק b^ רפסו אנלב דיכע רוטלקומזוק
 טיפ) mm לע 'מגב האורה 'פב 'שורי ,ךלמ לש
 והנימ וילע ביבח ןוממש דוד הארש ןויכ (ריע גייד
 'אנש שדקמה תיב לע ולש (' ןירווסית סימוק

Umm)א ' C7» r2ב"א) — תורצואה לע דיגנ  ^p 
 לע .דיגנ י"לב (*ןוטנפ םימוק "יפו דיגנ 'ורו י"לב
 סימוק הכלמה ןאמתו 'פ רתסא 'דמבו ,םירבדה לכ
 ,םיסוסה תוורא לע (vu ר"לב p^ 'ילובטפא
 תיב חולש לע הנוממ (" י"לב ^5 רוטלק סימוק
 וימוק DM יכ רוטלק ומזוק i^ ןכתת אלו ןיד
 י"לב b^ .רוטרקומזוק וא יתשריפש ומכ רוטלק
 ^31 רהמ 'פ ר"תסאבו [D^ DIN ,(םלוע ןודא
 p רוטלק pep bun רוטלק ןומנק תעטומה
 xocuo- "y שרפל ןוכנ תומוקמ תצקבו הטמל
 םירחא תומוקמב לבא רוטרקומזוק y'"y אקס
 -nomeneu ר"למ אוה יתעד יפל רוטאלק סימוק

k 

| 
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 D'bip) — םימק — יִסיִרָטְנִמוק — םירטנמק בכק

^aיונ ןל אמייקד ג'עא  mobןמיהמ ומות 'פל  
 ונלש ןיד תיבב ירמאד «pu הוונב יכיישד אתלימ
 --.6'והיירקש יקוזחאל ידיבעד ןמיהמ אל גרהנ
 םגו רוצקב םירבדה הרומה רפס ר"לב b" ב'א)
 רפסה לעב ןה ומצע רפסה ןה שרפמ ןכ רמאנ
 םירטנמוק םירכנה ןיב ארקנ םויה דע n'y י"שר ןכל
 םיארוק תוא ןורפחב ונחנאו ארקמה שריפ אוהש
 תופסותה ילעב יכ עודיו ה"יחא]* = ,(םירטנוק ול
 -com אוהו סרטנוק בורל םישרפמה שארל והארק

awentariusתבשב הלמה וז איבה ומצעב י"שרו  
inu20 'וחנמבו לאומש רמא ה'ד bאבטא ה"ד  

 ןיסירטנמוק p^ 'יטינב לבא .ט"נ ,א'ח אבטא ע"ייע
 כ'ג vn mm ל"נה vob ןיד תיבה ירפוסו יבתוכ
 :ח'כ "ישינב י"שריפ ןכל רהוסה תיב יומוש
 ה"נכו ,6[גו ר ה ל ל"צ] (גרהיל) ןינוממ ןיסירטנמוק
 ל"צ] (יסירטנמקמ) ד"ע ו"טד ז"טפ 'ומבי 'וריב
 'רדמ ,'וכו ינולפ nb pow ךלמה [יסירטנמוקמ
 (איכ ,א'מ ייעשי) םכיתומצע ושינה 'כ רומזמ 'ילהת
 ימ ע"שבר םירמוא nm wy ינב לש ןוסירומוטמוק
 — [ןיטירטנמוק 5̂ 'וכו ךינב לש ןוסירוטמוק השוע
 'נו ילו אתולומק יאלמוק ס"למ ל"נו אָחיִנָמוק

 Schimmel) תפב שופע ^2 (ןיפלחתמ
 ה"יחא]* < = .תפכ 'עב 'פ רבכ C2'D 'יהספ) אמואד

 אררג בגא איבהו רואש תפכ b^ 'ג תפכ 'עב
 nen שופע ל"נה ס"ל אוהש נ"לו אמואד אתינמוק
 y/o אוהש אמוא 'עב יתשריפש המו י"שר 'יפדכו
 תלמל תפכ 'עב הושהש וניבר תטשל יתשריפ
 המ םגו en mb^ יתרזחו ןילוגיע ןילוגיע תפכ
 ןקתל יתיצר םש רשא )^ 0 רהט 'עב יתבתכש
 לבא טרחתמ n" הימוא ל"צש הימא איפאד
 היארו .רהט 'עב יתמשרש ומכ פ"ל אוה המצע אמוא
 ב"נש p^ סבכרח יצוה) 'ינואגה 'שתב אצמת ישוריפל
 — [אמהנד אתינמוק an^ ןעכנימ ס"ש י"כבו .ה"'שע
 סומוק ,Gummi) א(, 0: י"למ) סומוק

 ^J יליגמ ip nim ^ ייטי) םותנקלקו

meטימ  Gen6: דיק תנש) ^53 .סותנקלק 'עב 'ייע  

DUאמוק . sv» ^bםש) ונרמאש ומכ ףרשה  
 .אמונ זעלבו 6''וידל pp cen 55 (גיכ
 :ר"ק תכשב י"שריפב ה"כו קס ט"יאלב ה"יחא]*

 מ"אפרב היכו (+ :ריק תבשב ח'ר ייפמ קתעוה (5  .דייר 'ופסותב ןוכנל היכו (?5 ,םייונישב תצק םשו .ט"כ יייע ('

 סימוק ליצש ליינו ןואיריסופסא (YAb32 ןואירוסופפא ר"פרבו ב"הו טייק י"כב היכ (5 | .ינכיס יקליבו ןינכס אדה גיונבו
 wm ןכ (5 Tafelmeister. לישבתהו לכאמה לע הכוממ comes obsoniorum) —( %602%6 0/0000 י"למ ןואירוספוא
 תועטב ni ימלשוריב םיטב עיפדבו .םלשוריב םוכרפיאו פומוק in^ םשו צ'ר יר ייעשי יקליב היכו vm v23 ןוכנ
 .(ולש תוירבסית לע שימוק גיונבו) ןירבווסית ו"ופרב ןירבסית ריפדב דייל ya ב"ה טק י"כב היכ (? ,הלמה םדוק הדוקנב

 006 אגף )19 xóunc 700 60/20 comes stabuli, comestabilis (? Xue. ד )8
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poen ול 6 תעמוק nmm רבחל תאשנש nns 
 ירשק ול תרשוק התיהו ץראה םעל תאשינ ודי לע

 .ב"א) — ודי לע םכמ  rip ^bהאופו שיו רשק
 רבאב וא ןורגב תרשקנ  jbםיכתכ םגו םיובאה

"py bym  האופרל םירשקנ *]אחי"ה), 
 י"כ דומלתה  ^bילואו) ןכ ומכ  "bb swוניבר

 ל"זו (ךורע י"כב ויתאצמ אל לבא  ^pעימק ןושל
 ארבג יחמתא וא ןירקיעו םיבשע לש ןיב רשק אוה

UD תבש ,כ"ע בתכ לש םג אעימק יחמתא םג 
  nrםשו איגוסה לכ ש"עו 'וכו החמומ עיטק :

 'ורי .ןירקיע לש עימק דחאו בתכ לש עימק דחא
 ה'פס תבש  yop y ir,החמומ  DU:ח"ד ו'פ

C) "5 תבש 'תפסות 'ייעו החמומ הז עימק 
 א"יד ח"פ תבש 'ורי — :ז"טד ז"יפס תבש 'וריו :

 תושעל ידכ רוע  + . yep,עימקה לע ןתיל ידכ
  Cv ^Y.עימק םשל ודביעש רוע ג'ע מ"ר ג'פ

  av'גיגח  iesןימכ ה'בקה האשע הרעסו ,ז"עד
  nom yepיישודיק ,אעימקל :אא"יק!יחספ .ועורזב

 ןיליפתהו עימקה (* א'מ ג"כס 'ילכ ,אעימק ילת : ג'ע
 ר"קיו .תכתמ לש עימק א'פס מ'ב 755 'תפסות

 לקמ לטנ ה"כפר  ppmז"טפ ר"מש .עימק וב ןתנו
 ןהב השע  yepךילע הזה עימקה אהי ב"יפ ר"דמב

  sowךב טולשי  yyהער  mor my'תקיספב
now ppm השמ תולכ םויב יהיו 'פ ה"פ יתבר 
prop תאז ימ 'ם ר'שהש ז"עפ ר'ב :N'D 

 רומאכ י"למ תבצחנ הלמהש ל"נו ( 60% ^bרשק
 תפסותב דועו  seoהרישק שממ ונינע ביבס 'יפ

 הזו האופרל ףוגל ביבס  was'ק םימעפו) עימק
 וא <  mena cnתוחקלנה  boזילטא ע"ייע

 המישנה תעונת שומשב הרבהה ךפיהב ןאכו המודכו
 "אש  66 ovaע"ייע דועו ף"וקב אטבנ 2*6

 איה עימק ה"מפ ר"במ הזל יתאצמ תיתפומ היארו
 שממ הזו םומיה ל"צו הכירצ איה סומיה הכירצ

 סומיה 'עב יתחכוהש ומכו ₪006 י"למ ( X0ביר
  yep 5/5תורוהל המינפ ןוילגמ אב הכירצ איה

 סימיימ 'עב תמאב הל סרג אל וניברו םומיה לע
 .ש"ע  pnה"כו ל"נה ז"ע 'ורוכב תעמוק ונממ לע

 'יסופדבו י"כב ב"פס יאמד 'תפסותב  nnm,תרשוק
 מ'ב ^55 'תפסות  ves[עמקישמ לדנסה —

 הזמו kamna צ"למ b'j nwtvp ,אָעמיק =| עמק
 gering טעמ b^ ,25 ,6 הנשיה פ"לב

 15p אעמיק = עמק — Di) =) םימק

lator, nomenclaterי"למ  ovoucx)várcopהגוממ 'יפ  

 דקפומ היהו Comes Palati ךלמה ןיטלפ לע
 גב תפ לוכאל ןחלושל םיכלוהה ימו ימ םשב אורקל
 nomenclator 'עו Comes 'ע Du Cange '"y ךלמה

 סומוק דיבעד ןאמ ח"כפ ר"קיוב "יאש המ הזו
qma»ןאמ רוטלק סימוק דיבעד ןאמ [ןוטנפ ל"צ]  

 ראטסגמ וא (minister palatii ןיטלפ ראטסנמ דיבעד
 רוטלק סימוק דיגנש ירה Gaegister palatii ןיטלפ
 הרעשהה וזל המוצע היארו ןיטלפ ראטסנמ אוה אוה
 יתאצמ םחלל אורקל היה רוטלק סימוק תרשמ יכ

vbnpiהארו יתבש 'פ  ni»םימכחל אל  
 דיבע הוה vnm השמ הז so תלהק) םח ל
 ו ל ןארק םויהו הערפ לש ןיטלפב רוטלק סימוק
 ןוטנפ סומוק ב"ע Tx כ"רד 'תקיספבו .םחל לכאיו
 ןומגפסמוק רמועה 'פ יתבר 'תקיספבו רוטלק סומוק
 pep] ל"צ] (ןימוד) רהמ 'פ ר'תסאבו רוטרקסמוק
 ילוא רוטלק pep = pep] ל"צ] q'esp ןוטנפ
 רומאכו רוטלק םימוק ן יט לפ סי מו ק ל"צ מ"כב
 C Nomenclator םע היה דחא Comes 781861 יכ

vaינוכמס 'פ ר"שהשו תוירבסית לע סימוק ל"גה  
 66 Gy» 06 י"ל ww ןירבסת ןיסמוק

 ר"תסא Schatzmeister, comes thesaurorum. ר"לבו

"Bר"למ יטאלבטסא סימוק ןאמתו  comes stabuli 
 -constabulatus = comes תחא הביתב ארקנ דועו

tabulus (טאלבטסא ע"ייעו aemהיסק ), םימוק .ה"נכו  
 סויה ו"טפ ר"דמב ,אסופרו םימוק ז"לפ ר"משב
 פימוק רחמל joe] ל"צ] po רחמל סוכרפא אוה
 .'כ p^ ךתלעהב quon 'וחנתב qe 'יגב ןוכנ ה"כו
 ארייתמ סימוק b "D' עירזת 'פ ןשיה 'מוחנת

 — ]^51 פוכרפאמ

 ןיפומקמוק ל"צו npn ןשיה 'מוחנת י'כב ןיסימוק *
 דצ םש 'מוחנתב ב"שר ש"מו םקמק ע'ייע

mw sט"ל . 
 D^ יישארב 'פ ןשיה 'מוחנתב )( ןיסמסימק *

 ל"צ רעבאב 'חה 'צוהב : ב" דצ ג'ל
 .סמג ע"ייע ןיקסימג

 (me הרישק %ע< י"למ ילוא עמק ₪ עמק
 (.יס תבש) השא המב 'פב (.\ גונ1664

 רודכה GU "D תואוקמ ('ףו ב ,עימקב אלו
 (m^? vy) ןידימעמ ןיא 'פד ג'סב .םומאהו עימקהו
 השאב השעמ CÓ המכ דע 'פד ג'סב תורוככבו

 יזכב ןוכנ היכ )* pese םימו ק ומידקהש הממ רוטלק סימוק שבתשנו רוטלק סימונ ל"צ רוטלק סי מ ו ק ילואו )!
 יייעו (5 = ,ןירפותו רוע ךותב www ןינתונו עומק ןיבתוכ ג"הר ייפו (* .תרשוק ז"עב ג'יונב (* .קרפב עיפדבו i'm ט"ק
 ,רבדב םיכאלטה ורזעיש ידכ תומש ןירטאנו יעימק qun» pin םופלו גזעש ייפ 189 רצ news יצוהב יינואגה 'שתפ



 qop - (pp — עמק דכק 

 י"לב ןכו «compromissum vot ןיִסְמורפָמוק 634 | .ז"ס 'יטיגב 03« ה"יחא]* .אעמיק איצומו

 -xoympóuscov, xoumoó 'צמא לכאו ב'עס ט"ע 'ובותכ ,אעמק איצומו הברה ןחוט

 b' ק"מד 'ורי gegenseitige Verabredung) 00% | 'שתבו 'וכו אעמיק המכו :'מגב םשו אעמיק אעמיק

 ןיפמורפמוק ןירורב ירטשו (ב'פד ג'פ) ןיחלגמ ולאו | 'דרנה יציקמ 'צוהב ןילרעב 'פד "ינומדק יינואגה
 ה"יחא]* = .ימור 'לב וארקנ ןכ ,דחא ול ררוב הז | :מ"ד ג"פר 'מוי v^ .האמיק המכ in^ 186 דצ
 !jo תואסמרפוק ם"ימה תעלבהב 'יא ו"פ ר"קיובו | yvy ב"ר א"פ 'וכרב 'וריבו אעמיק אעמיק הליחתב
 'ע לע ב"ר זמר רבכו wy 'עה ma וניבר ואיבה | האמיק ךושמ :נ'ד ו"פס 'ילקש v" ,האמיק האמיק
 לעב וקיתעה ןכו תואסימורפמוק ל"צ תמאבו יחכונה | האמיק ןשי םדא  ,ג'נד.ב'פ 'כוס 7«  ,ןופצ יפלכ
 — [דומלתה ירקיע אעמיק ןה םינשי ג"ע כ"ד ח"פס 'דהנס 'ורי ,וידו
 אוה ב"יפ DU 'וכו אעמיק ןשי םדא ט'פ ר'ב ,'וכו
 דוע 'ייעו אעמיק אעמיק ט"יפ ר"רמב העמיק יפר

T'bהצור 'בשתה לעבו -- לדגמכ 'פ ר"שהשו םש  
 ןימישמש יפל םדוקה 'ע לש עימק כ'ג הזמ שרפל
 ישארב הטועמ הביתכ םע םינטק ןיקתפ עימקב
 כ'ע עימק ארקנ ךכיפל . . תואירטמגו ,תובית

 — [קחוד אוהו

 מ"למ דועו abnehmen חקל 5-5 ע'למ «'b ץמק
npoוצמקב  (eine Hand voll nehmenג"סב  

 ןיצמקמ רמא לאומשו C Yp 272 וריבחל רמואה 'פד
"vץמוק איצומ דחא לכ  jbאוהו ועיגהש קלחה  
 דחא ץמוק mm 'עב y" ודיב עיגהש הממ שילש
 ארפיסב ןירשע o5 sns' ץמוק cms ןוושעל
 B) 'שרפ יי קרפ ארקיו ארפס ןרהא ינב לא האיבהו

 'עב p^ רבכ (C^ ^m עבצא וזו הצימק וז
 ןילטונ ןיצמקמ 'יפ ל"נה ב'בב ה"חא|* = .עבצא
 י"שריפ ןיצמקמ א'ער 'ג 'ילוחב ןינע ןכו רחא קלח
 ץומק  .היל m וצמק : םש yo טעמ ןילטונ
 nb Ab תא ץומקי .ו"ע : ה"ע 'יחספ ,יל בה
 ץמוקה .ג"י mo "y" מ"למ ץמוקב החיקל ונינעש
 ילכב ןתונו ץמוקה לכ ^ .2^ םש ,החנמה תא
 ישניא יצמקדכ . . ןיצמוק דציכ .א'י םש ,'וכו
 ודי ספ לע עיגמש דע ויתועבצא 'ג הפוח דע 'וכו
 .ץרב ע"ייע n b ויתועבצא ישארב ץמק ,ץמוקו
 ריזחי לאמשב ץמק 'ט 'שרפ ^ קרפ 'רקיו ארפס
 ,הצימק ןינע םימעפ המכ wy ןימיב ץומקיו רוזחיו
 ,ר'סת ,ר"חב ש"מו jen ע"ייע י"פ ר"קיו ה"פס ר'ב
 לכאו ץימקהש ןהכה תא האר ג'פ vp לי עפ ה
 ןיא . . תוצמקנ :ח'י nm לעפנ .ראשה תא
 תבש v" ,וצמקנ אלש תוחנמ ,ג'כ םש ,תוצמקנ

xeדע !הצימק ירהו ,ה'ד  wowהרופא הצמקנ  
 םשהו .'וכו םירזל הרוסא הצמקנשמ הזלו הזל

tpג 'וכרב ': psוכו יראה תא עיבשמ ץמוקה ' 
"mbהתרבח ץמוקב הצמוק ברעתנ .ב'כ , DU35 , 

 (n27 תחנמ ץמוק נ"פר ר'קיו ,אטוח תחנמד ץמוק
 ינע לש וצמוק אלמ אלמ בוט 'יפ ר'להק ינע לש
 'מ 'שרפ "קרפ ףוס "Np ארפס ,הבדנ תחנמ

 ,Feld, campus 220.60 'צמא ינויו (yon ןופמק

(Ebene, Ringplatzילכב נ"כפ רודכהב " 
GU)ןידמועש ינפמ בשומ אמט סוס לש ןטיפמ  
voyןופמקב  ne, "bומש םיכלמה וב ןיקחושש  

 ,ו"פמק אוה זעל 'לב «o (''ןופמק ןוי ילב
 איצוה 6: ביפ רצ כירד יתקיס) חלשב יהיוד אקספב
 לא) 'פ ר"קיוב ,("ןופמקל ןוקפי אמע לכ רמאו זורכ
 יהת לא 'פ דע אוהו ל"צ] (דע אוהו םנח דע יהת
 לכ רמאו הנידמב mo איצוה OQ פ'ר) [םנח ךע

soyרומאבו ,'וכו תודלוח איבה (*ןופמקל-ןוקפי  
 טוקליש ימ לכ (א'לפ םיהלא ךתקרצו 'פ םינהכה לא
 C ןופטקב ןתוא ןיריזחמ והי תיעיבש ינפמ לכאיו
 ןה mmo mme ר"לב p^ ב"א) — ('ןופנק א"פ
 'תקיספב ה"נכו הייחא]* .(קוחצל ןה לייטל
 ל"צו ןופמיקב אצוי היהש ךלמל א'כפ יתבר
 ןופמוקל אצוי ד"וב ךלמ ו"פר 'ר ורתי 'קלי ,ןופמקב
 ה"כו וב אצויכ םירובג המכ וב אצויכ םיאנ המכ
 יתבר 'תקיספ םשב וצשת 'ר ףוס 'ילהת 'קליב

5nרצ) כ"רד 'תקיספב  ('pאצוי ס"טב 'יגה םשו  
 ןשיה 'מוחנתב ןוכנ ה'כו ןופמיקל ל"צו ןופמיסל
 ד"וב job G't» ani טיל רצ) 4^ p wm^ 'פ

 ןיפטקל ל'צו ןיפונקל ימור י"כבו ןופטקל אצוי

nep ע"ייע רדנפמוק * [ הברה לכוא COUP ^mpb יברע 'פד 'מגב (wenig 

 [ךורעב א'ס 'יג יפכ ןיפנקל וא — |

 לינה יילכל ג'הר איבה ןכו ןופוקל "גה ילומרכ י"כבו ןופמוקל ג'ונב (5 campo. )*  ,םש יילכ rm ייפמ קתעוה ('
 שררמה אבוהו יב 'שרפ 'ג קרפ ערוצמ 'פ םיבז תכסמ ארפסב ייאדכו ןופמוקב an" רקיעו ןופוקב ד"א ןיפמוקב am" לצא
 ןופמוקב ןנחתאו שיר יקליב jx ןיפמוקב W^ ב''פ ר"בדבו )5 ?qup | גיונב (* = .לוענ ןג יפו יתנוי cb רישהשב כ'ג

bzwןנחתאו שיר ירפסב  cbע'ייע םיפיקעב ו"כ  noyתחת ןופנק ליצ לינה ילומרכ ייכבו ג"הר ייפב כזאו )5  mp 
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 nnb ובבל ערהו vv ץפוקו רגופ אוהש ןצמק
 ןירישע ךינמיסו א"ער ו"פ תוחנמ .ו'מ hoy .חמואמ
 תירבע ןושלבו gy ןושל ןצמקמ י"שריפו ןיצמקמ

memארקנ יליכ  C repתּונָצַמְק טשפומה םשהו  
 — [ץוצמק ע"ייע ןוצמק --

 Grube nnb "p) מ"למו pta ומכ אָצְמּוק = ץמק
 איצמוק דחב 'גרת ('ט יז"' 'ש) םיתחפה תחאב

 nns Cn ^ Pimp .ץמוג רפוח 'גרת ןכו
 ,אבר אצמוק ^O^ m 20( לודגה תחפה 'גרת ןכו
 רמא ןנחוי 'ַך זמ ,אימ תישארב םיצמקל v'pp ר"ב
 אלדו אָתְצְמקִד ירמא pom איחירל (* אצמוק ןמ
 אצמוכ ומכ אצמוק .ר"בב ו"זרהמה b" ע'ייע אתצמק

c [v5 ע"ייע 

 oes y'bs ה'כו בנח p^ ס"לב אָצמִק =) ץמק
 Ameise) הלמנ כ'ג ל"זרדבו A9 פ'לבו

 C אצמוק ה"בקה רדש +: ד'נ תוכרב) האורה 'פד ג"רב
 'מגב ןירמאנ ולאו 'פב .(* היראוצל היתחנו היבקנו
 ומדד ישנא (pnm C new הלעש ןויכו ךמסד
 (: א"כק) תומביד ג"סב ,םיבגה 'יפ ינליאב יצמקל
 היל וקיסאד והל ביכש אמלעב C ארוצמק אמלדו
 םיבגחכ וניניעב יהנו 'גרת .ב"א) -- ינלפ אמש

OU» 235 x)ןיצמקכ אנשפנ יניעב | אניוהו ). 
 : י"'ק םש 'ב ףלח ע"ייע :ז"ע תבשב ה"נכו ה"יחא]*
 .אתינעת רזג יצמק ותא +: א"כ תינעת ינונמ ע"ייע

myע'ייע ר"מ ח"פ  Dusאצמק , wvה"פ ז'ע  
 שובל א"כפ ר"ב :ןיצמק לכא היקוח 'ר ד"ע ד"מד
 הינימ הישובלד אצמק ןידהכ | ('ה + יי לאינר) םידב
 אצמק b" ל"נה תומביו :ז"ע תבשב ym" היבו

mmתבשב לבא הלמנ וא  ipםיכגח י"שריפ , 
 .995 עיגאלאאצ ןהאזיוועל 'ייע םילמנ ןיכנ רתויו
 הז xb תחת איבהש י"כ רומלתה ירקיעב יתיארו

pip P Saעיבשמ  DNקיס יב כרב יראה  
^B) Ueטיג יטרפ םש אצמק דועו — 6 בנח " 

 p' ר"כיא םילשורי בירח אצמק רבו אצמקא :ה"נ
 — [אשדקמ ברח אצמק ןב ןיבו אצמק ןיב ןויצ ינב

 קיחש jsp אכיאד תומולחב (Hemd) ץימק *
 ן j אזימק pb ןושל אוהו יולב קולח ל"ר

repץימק —  nap 

 'ליגמ ,וצמק אלמ םימעפ הברה םשו ,ץמוקה אממנ
qsרפע ץמוק כ'פס ר"ב .אתלוסד אצמוק ילמ  

 "por אתיש היל ןיבהי vob vpn .המדא לש
 ר"ב :ז"פ : א" 'וחנמ D'ybp ץובקהו .היצמק וגב
 יילקש v^ ג'י 'שרפ ^n קרפ רומא ארפס ה"פ
 I bus nvep טשפומה םשהו :ג"ד "פס
 nns איה וז . . הצימק .א"י 'וחנמ הצימק תוכלה
 ^ קרפ "sop ארפס" ,שדקמבש תושק תודובעמ
 דמלמ )3 ,'ב .יקי) ץמקו םינהכה b' 'שרפ שיר
 הל yop אלש הצימק . . הנוהכ תוצמ הצימקהש

pexאהי הציטקה םוקמ לוכי תלס וצמק אלמ  
 יוחנמ) תוצימקה ץובקהו .ןינעה 'לכ ש"ע 'וכו תלוס

my Gneהצימק תרזה לצאש עבצאה 'ארקנ  
 : 'ה 'ובותכו .א"י 'וחנמ ny ץמוקה ליחתמ הנממש

 —  [עבצא ע"ייע

 : מ"ל mb בורק ןכו einsammeln P ע"למ) ץמק

new")(.ז"ע תובותכ) ךידמה 'פַב (0"מ ,אימ  

 רמא ץמקמ יאמ (CE) 'רמג תשחנ ףרצמהו ץמקמה
 הז ץמקמ יאנתו םיבלכ תאוצ ץמקמה הדוהי בר
 םש אנקפמה יפל הזו ה"יחא]* .ןטק יסרוב
 ץכקמה הז mmm בר רמא ץמקמ יאמ N^ הנושארבו
 םצבקמ ץמקמ b" 1^" 'פסותבו .םיבלכ תאוצ
 חירפמ אוה ךכ (qune אצומש מ"כב טעמ טעט

ysד הגיגחבו (' םש י"שריפ '. n^ץמקמה  "ys 
 הז לע דמע רבכו ןמזב "mn ה"כ תוכרבל כ"ג
 י"כ רומלתה py" לעב םגו ע"בשפהב ב'ירנה
 יתיאר םהרבא ינא : ףיסוהו תובותכד י"שר לע המת
 דובעל םיבלכ תאוצ םיטקלמ םישנא הברח יצראב
 man 'תפסותבו כ"ע יחריה op בתכ ןכו תורועה
 ץמקמה רמוא שיו יסרובה הז ץמקמה והזיא ז"פפ
 ץמקמה ד"ע א"לד ז"פס תובותכ 'וריבו האוצה תא

 — [יסרובה הז א"יו האוצ ץמקמה הז

  "eliינוומש ילמ ל'נ) ץַמק  "p ybpרגפ -6%
 :  verschliessenימדו לדוד חרב 'פב 'גר ת

  45ש"הש) יבצל  sun Coonץימק  ^B.רוגס
 ץיטק וד :ד"יד ד"יפר תבש 'שוריב ה"כו ה"יחא]*

  nne) sm,אדח « vum:ידוד חרב 'פ  wyתחא
 וניעו התוחפ  nnsהזמו .( הצומק  pupיליכל

 «P ביבל יישר יויעו יוכו םידגבה ןהב ןירושש 'ר האר זנכשא ץראב לבא יזשר בתכ מ"טשב אבוה אמק ארודהמבו ('
ymיייעו  w3עב וירבד יתאבהש ה"מגר ' yen(ל"ת דיח) . ?( nusךירצ ותרבהבש ץמק ד וזכ הדוקנל כג וארק  

 D/w ןצמק ןב טרופריא ייכב גייפס הטוס יתפסותב )? .ץמק יע יבשת 'ייע םתוא חותפל ךירצ nnb») sm ויתפש ץומקל
 ה"כו (5 = .יצמק גיונבו יצמוק םיש ייכב (*  .אצוק גייונבו יקליה ca יפכ )*  .שיימו איילת ידיחב ץמח עיייע ןצמה ןב
 בודה יכ ^D יראה עיבשי אל לכאממ pus לש ודי ץמוקבש ,ns איפו (5  ,אצמק xax ( .היראוצב (i033 פיש "כב

 ."םהל עיבשמ וניא הזו ןצמוקבו םדיב ןיקקלמ ףרוחב יראהו

Tu VII. B. 



 י"כבו ןימקמוק הרשע ,א"נק תבש ץובקהו אמוקמוק
 ה"כו (גייכ ,א"ל ירמבל יא (n yn ןיסומקמוק ס"ש

ryה'ע : nmnתורויה רמול ךירצ ןיסומקמוקה : 
 'ב b npn^ ןשיה אמוחנתב 'יארכ ןיסומקמוקהו
 תוטמ תותליאשהבו ןיסימוקנוקהו תועטב ספדנבו

^pה"מד ה"פס ז"ע 'וריב 'יאדכו ןימוקמוקו ז"לק : 
 ייאדכו ינו: ןושל b^ ז"מ ג'פ ^553 ג'הרו .ןימקמוקו
 םקמקלא וארוק יברע S" םש ם'במר 'יפבו ךורעב
 — nw] 'יפו ךרעה תלחתב המושרה ע"ל אוה אוהו

 6: ג'ד) ישוריב תבש תכסמד ק'פ אמקמק 7€

 שרפמה p^ וח דינעתמ אמקמק
 ,שחנ po ע"לב יכ עדו .סמק ע'ייעו ה"יחא]*

pemןטרס "5  [Krebs — 

 דציכ 'פב wülben, xzyapeóo) "נוי 'למ) רמק
 ךיוצ ץוחבמ (הנשמב . ה"פ יוריע) ןיפתתשמ

 תחת רומק איהש ביב 0( 'וליהאב ג"פב .רומקל
 תיבה ךותב bw" אוהש רונת (א'מ) ה"פבו ,תיבה
 imm ה"יחא]* ,הרוגס s^ .הרומק וניעו

 רוגסו סומכ ל"צו רודסו רומכ ^5 ה'פ תולהאב
^w»ל"נה 'וריעב י"שרָו 62 דצ טירסב ליומה  תנקת  

^bולהא ם"במרהל מ"יפבו קוקח רונצ רומק ביב ' 
^b rb ibהזו הרוקמ םש ש"רו הסוכמ רומק  

 kamar דנעצ 'לב ה"כו י"לב הלמה ןינע ןכו רקיע
mi gewólbtםשה  kamaraר'לכו  cameraא"לב  

Gewülbe (Kammer)וריב ה"נכו ' vyה"כד ח"פס  : 

 תומא עבוא רוטקש ביב 09 ט'פ vy" 'תפסות
 אלא ,i€ ירמב) בצ ןיא 5^3 ר"דמב 'וכו ר"הרב

 — rns] אבה ע"ייעו תורּומק

%00006 ==  xaupuw י"למ pep — "p 
ge- XXpapocróy ןיטורמק ראותה Gewülbe 

(Gewólbe, 8000066 RDD*PD, ; wülbtesז"ט 'פב  

 'פבו הלש ןורמקו הביתה תחתש אפכ C2 יילכב
G7» m^רוביח עובק אוהש ןמזב הלש ןורמקה  

 אוהש הכיתה שארב הלעמ לש הבוקה, b^ ,הל
 0 ,יז ידמכ) בצ רמאדכ ןורמק המש now יוסכ
 'תקיספב בצ תולגע שש ןינעל אתסורמקל תומוד

mmורמא (5('ח רצ כ"רד אתקיספ) תולכ םויב  
 אלש הכוק אוהש אתסוומק בצ "יפש וניתובר

qmip, =( "bp — rop וכק 

nץימק  »'yיתעדי אלו י"כ דומלתה ירקיע ןושל  
 ךייש וא איה mir םהרבא 'ר לש תופסוהמ םא
 ינפלש ךורע י"כב ויתאצמ אל ינא לבא ןתנ וניברל
 איה המצע הלמהו .יתבר 'פ ר"כיאב הלמה ^5 םגו
 Om .דיה אתצימה 'עב יתחכוהש ומכ זעלו ע"ל

 רוצע p "Tu" לפכהב yep  לעפמ) ץוצמק +
 ףוסד "וריב usammengedrückt) ךועמו

 דצב ושאר D yup^ ואצמ | (ריע Uc טיפ) ריזנ
 הז םג וגרוהו וילע לפנ לג רמוא ינאד ויתולגרמ

 ראובמ "וריב םשו .י"כ רומלתה ירקיע לעב ירברמ |
 ןונכ . . . םהיתולגרמ דצב םהישאר והמ ץוצמק
 ןהד היצקוע יבנ ןהד ישיר איילצ אינונ ןיליא
 ט"פ םיחספ 'שורי [jn הישיר יבג ןהד היצקוע
 א"פ ק'מ v^ .(' ץוצמק ואצמש רתפית ד"ע ד"לד
 ץוצמק תמ ג'ע ג"כד ט"פ הטוס 'שוריו ג'ער פ'ד
 תמ ס"טב םשו ה"פר ינש רשעמ ישוריב ל"צכו

quip 

yy Sup +רצמק ןב , 

 ]49 ע"למ סומקמוק ,אמקמוק ,םּוקמּוק — םוקמק
 ו"'לב 0000 0 'צמאה י"לבו

(eueuma, Trinkgesehirr, Kochgeschirr, Kessel 

 אזוכ ('חנתאו \.חימ n3) pimp המב 'פד ג"רב
 םוקמוק 02( םילכב 'ג 'פב .אמוקמוקד אמופא אימד
 'לו אוה ןוי ןושל 'יפ 'וכו תפזב ואשעו בקינש
 «pn ןימחה תא לבקל לוכי וניאו (*אמוקמוק זעל
 קופפב 'גרת ב"א) — תפזה ןיסיממ pon םימש
 ימקמוק (jen wm Crocs vm Un תדכ היתשהו
 םוקמוק א"מ ר"יפ 'ילכב ה"נכו ה"יחא]* — .(יסכו
 'תפסותב ה"כו סומקמוק ם"במרה 'יגו 05 םחיל ידכ
 'וחנמ en אלמ אוהש סומקמוק )7 ז"פ תואוקמ
 'שורי pon לש םוקמוק וילע buo ינא + ט"ק
 המ ול דרוי ינא הזה םוקמוקב .ג'לד vp םיחספ
 ישורי ,'וכו ךכ םחפמו עיצפמו mmi הזה םוקמוקה
 pw 'וכו ןימח לש םוקמוק ב"ער א"סד ב"פ הציב
 ,סומקמוק כ"ג םשו הרודמה דגנכ םוקמוק ג"ע א"סד

v'23סומקמוק בנגנש דחא םדאב השעמ בג'פ  
 iy ב"ב ,'וכו ולש הריכה לע ואצמו . . , ולש
 b" ךירצו אקמוק npn אמוחנת .אימד אפומקמוק

 ג'יהר ירברב לייצכו )* Kanne, eoeuma טיייאלב (* .חנאו ג'יונבו סייש ייבב היכו 8 .קרופמו רבושמ "א : א'פ ילבבבו ('

 ל"צ השמ תולכ םויב יהיו ת שר פ ב םשו זימ rep יילכל שיר ייפמ חכומ ןכו הלמב nón ןאכ קתעוה ושוריפ רשא
 בישר יניעמ םלענו 'תקיספה לע בסומ וניברש תמאל ןויכ אוהו גימק הרעה םש 'תקיספב רעבאב שייר שיימ יייעו אתקיספב

 "3 bonn "py" לעב תקתעהב ייל ןכו ייל ךורע י"כבו ר"פדב לבא ךורעב ו"ופדב תמאב ספדנ אוה ןכ יכ
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 תובע השעמ nms ןישועש ןיטוח אכסנ "פו
 ףסכ לש תוכיתח וילע ןיעבוקו טנבאכו תרשרשכ
 תבשב רתומו םיכלמ לש טנבאל ותוא ןימדמו בהזו
 וילע קולחל ןתנ s שקיבשכ ג"בשרד השעמ הזו
 תומוקמ המכבו ילבב ןתנ 'ר mme אישנ תויהל
 האלבב ןתנ 'ר 6א'לק any ביב :היפ (pev ןנירמא
 תוילג ישאר vm לבבב הלוג שאר ויבא mm אוה
 ינפל דומעלו ירטק ןוניאד תורוגח שובלל ןיליגר
 ןתנ 'ר הלעו סופ תוכלמ ףוס דע םייסרפ יכלמ

mm "sbךכיפל ןיד תיב בא  viesהליעוה םא ול  
 בא תויהל ךיבא שבלש תולג שאר לש הרוגח ךל
 הז אישנ םג תויהל תשקבו תאז ךל יד אלה ד"יב

^bיעב ונשריפ "יפה הז ןיעכו (' ןואג ארירש 'ר  
 6 ורמק mn C002 ביא) םיקש ּורגח ,6א) ךסנ
 םגו הרוגח ןוי 'לב b^ ב'א) — mes לע םיקש

poםישנ לש טישכת ). nns]ייל ונניא  
 אנימה םע אוה דחאו רומאכ ירופו 'פו צ"ל םא יכ

yyאנימה יוליע ארמק + ט'נ תבש כ'ג 'ייע ןיימה  
 יקיול ;ב'מ  .ט"ל ms .תומשל y י"רתב הברחו
 ;'מ xb ,ח"י םילהתל yi טנבאבו ann 'ד .ז"ט
 /3 תישארב Sn" ןירומק ץובקבו ותלוזו 'ז ,ה"ס
 לעפהו quen סלקנואבו m .'ד ,ח"כ 'ומשל ; 'ז

usbםילהת 'גרתב ןכו ל"נה 'כיא רמק  j^ 4b 
 אוה ארמק ףיירה בתכו ,ןוהל ןרמקת + הנרגחת
 pi תועובק תוכיתח וב שיו mune לש רוגח

 — vpb] דפ b^ תבש 'כלה ז"וא y" אלילכ

 -Sehreibrohr = Be ןירמלק ומכ ןיִרָמּוק — ןירמק
 תבש) ויד 'מגב |" איצומה 'פב 8

 ןירמוקב nns ma סומלוקב תחא mw (א'ער יפ
 ה"כו ה"יחא]* = .ומוקמב ev" ןירמלק ומכ 'יפ
 yi" םינושארה 'פדכו יריאמבו Db י'כב ןירמוק
 ןירמוקו ןירמלקו r'o 3'e םילכב ש"רה 'יפ דוע

 | — [ל"כע תחא לכה

 כ'פעא ל"א nos והרקו ד"צ 'פ ר'בב 0( ןיתמק
 .ןיתמק יעמ ינא לבא הקיזל ץוח ןידמוע ןלוכ

 ולא םירבד m'en תואחסונב ב'א) — לבחב ילע

 ןיתמק — (ורמק = רמק

 y וא
d 

 (' (יכ «p mye" "םיבצב אוהו ןיעה וב טולשי
 ל'צ] (ל"פ) ר"בב 4 C ןורמק תרוצ וזו
 הימחנ o. Cae יפ ונינפל) )15 ^

 -- 6 התיה ןיטורמק ןימכ רמוא
 רעוקמ ןיגב הנובה לעפ ר"לב p^ ב"א)
 הסכמ 'ורו י"לב ןורמק "פו הבוקןיעכ
 בצ תלגעל םינויה ןכ םירמוא טרפבו רעוקמ

oesהבוק ןימכ אוהש רבד לכל ןוטורטק ), 
 ןכו ל"הזב דומלתה py" לעב ףיפוהו ה"יחא]*

"bןיפתתשמ רדציכ 'פב רומקל ךירצ ם"במרה  
 ןכו בבוקמ b^ רומק ביב תוליהאד ג"פב ןכו הבוק
 תמאבו .ל"כע הבוק pos "b ןירמק םילכד ו"יפב
 mb םדוקה 'עב רשוקמ תויהל יואר Tun הז
 הפי 'פ ר"השב כ'ג w^ ןיטורטק וניבר 'יגכ יכ עדו
 ילכ wm אלש ויה ןיטורמק pes :בצ תלגע תא

neאסורמכ ןימכ 'יגה .ב"יפ ר"דמבבו ןיעקבתמ  
 ןאכ n'àY אטסרמק ןימב ג"ישת 'ר אשנ 'קליבו
 יחד .יבב קיתעה וניברו "2 ת"הע לעב תקתעהב

 ם ש ב א"ל 'פ ר"בב י"שרל סחוימה לבא אתסורמכ
 'וריב תמאב 'יאדכו הטסורמק ל'צו הטורמק ג" הר
 א"ער ב"'נד א"פ הכוס 'שוריבו ד"ע 30 א"פ תבש

 אתסרמק ל"צו אתסימק ס"טב ל"נה כ'רד 'תקיספבו
 - s/25] ,ד'חב ש"מו אסורמכ ע"ייע דועו

 ילב kamara דנעצ ןושלב wobp ,רומק — רמק
^b | אָרְמְק ס"לב ןכו ,,* שדחה "bob 

 טנבא  iD3 (Gurt; Gürtelדהוריות  « C39ל"א
 יוהמל ךובאד ארמק ךל ינהאר יהנ ןתנ 55 ג'בשר

 בא  py msאישנ יוהמל  "bארמק "יפ .ךל ינהא
 הרוגח  pommeהבחר איהש אלא טנבאב ותוא

 ישמשמו בהזו ףסכ הילע ןיעבוקו טנבאמ רתוי
 התוא ןישבול םיכלמ  wmהשא הטב 'פב ןניסרגד

 ( naeד"א יוש ארמק ('הדוהי בר רמא 6 שינ
 ידימ ארפס בר רמאו אתקורא ? maoתבהזומ תילטא

 טנבאא הוהד ידימ ארפס בו רמאו אכסנא ד'א
 השעמ ןישועש תילטמ אתקור "פו .םיכלמ לש

  amsבהז לשו ףסכ לש תוכיתח הילע ןיעבוקו *(
  nms pemתבהזומ תלטל  nmeתבשב

(iייפמ קתעוה כיע  ims1.13 רצ ט"דסב יילכל ( nuiהרוצה רי'ב י"כבו רומלתה ירקיע לעב תקתעהבו ב"ה י"כב ןוכנל  
 וניברש עודיכ (5  .הרוצה (sb תוביתה w^ ט"ק י"כבו pep תרוצ וזו תוביתה וממשנו ייל עיפדבו

naoאידהב בותכ דומלתה ירקיעב לבא 'ל ס"טב ע"פדבו ר"ב לש תוישרפה רפסמ לע הריתי תחא  

 i733 (* .ןוטורמוק ג"ונבו ר"בב יישרל סחוימב ה"כו )5 pun אלו תועטה רבכ אצמש ירה םישלש
"yתשש ר"א הדוהי רמ רמא ןוכנה חפונהו לאומש בר רמא  '"yהזל בורקו (5 .ב'ס רצ תבש סיד  

 maps בהז לש תוכיתח ארמק qa אלילכ ןיב אצמנש תילטמ אתקור 5m תבשב mr 'יפב ייא
m?ןתכאלמ תאצמנש תילטמב תועובק  pasל'כע תבהזומ תילט תכאלמ  jn qmיעב וגיבר ירבד  

 .וראמק ו"ופדבו ורמאק ש"ק י"בב (* .47 דצ םלשה ןיפתויה רפס cya (1 ,ח"ר ןורכז ילב יא ךסג
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 רופא לבא רוטפ ריזחה םאו ריזחי אל (* ןידייצ
 ןתיל ידכ קבד 6 תנש) ןקריפ ךדיאב ןנירמאו
 C p^. pony לש הנק שארבש ףשפשה שארב
 ןבל אהיש תיבה תא ןידסש ןינמואה ןידייס לש
 ,הלעמל ןיעיגמ והיש ירכ הז ג'ע הז הנק ןימישמ
 תיב וב שיש ינע לש הנק (ז'טמ) םילכב ז"י 'פב
 ילכב .םימה וב התוש לולח הנק b^ .םימ לוביק
 ב"יפבו ,הרוהט nb ip (C םילכב א"יפ תוכתמ
 ןיצקועב ק"פבו .אמט תוקודס לש םינזאמ הנק (בימ)
 תופרט ולא 'פב .םיחפט 'ג תלוביש לש הנק (ג'מ)
 שירפ דח ווה up 'ג 6 היס pom בלה בקנ 'מגב
 .. ארבכל שירפ m" אבילל שיופ דחו האירל
 הנק דועו .'ד ןתמ ע"ייע .ט"פ ב"בב ה"נכו ה"יחא]*
 א'ס תוכרב ,לוקל mpm ד"פ vpn nsu ומכ
 הנקל היקדכנ :ח"כ 'ילוח לוק איצומ הנק א"עס
 ט"לד א"פ ז"ע Y^ + א"כ 'דהנס .הנקל היטחשנו
 ולאל .ו ד ג'פ תבש wv (s" הנק ץענו ג"ע

mm]ישורי : ט"יד א"פ 'דהנס 'שורי יייעו הנקב  
 ב"פ 'יחספ 'וריו א"ער ג"יו ד"ע ב"יד ט"פר תוכרב

vy owר'קיו  Weהנקב  quisךר .'כ תינעת  
 וחיכ תומש) תויקנמ .ז'צ y תוחנמ ץובקה .הנקכ
 B א"יפ םילכ ,ר"פ ר"דמב ה'כו םינקה ולא )2

vpז"יפ םש הרונמ  r^bר"להק .םינק תלצחמ  
 ,ועיה Yr) pn ע"ייע שיצח לש םינק יתסנכ 'פ
 יניב ,ו"פ מ"ב ,םינקה ןיב הרדה היח ה"לפ ר"מש
 יילוח .יאנלוש עיייע : ב"פ 'רהנס .שווא ע"ייע ינק

i33יניבל לע  [sp — 

 ללכב רודמ דועו ףועה רודמל םש b^ מ'למ) ןק
Vogelnest, Nest, Wohnungדועו  awםינויה  

(Taubenpaarיאבה ירדג 3 םירדנב ד"פב *) 

 תובז יניקו םיבז יניק  וילע ipe (הנשמב : היל)
 בירקהל בייח תוייאר שלש לעב בז e^ תודלוי יניקו
 ןיגהונש םיניק וארקנ כ"עו הנוי ינב 'ב וא ןירות 'ב

mwy5יב 0035 םירבד) ביתכד הכירבב 'ב '5  
 יחתפו םיניק C5) תובאב ג'"פב Ü mex, ןק ארקי
 הכלהו םיניק תכסמ 'יפ תוכלה יפוג ןה ןה הדנ
 החתפו הדנ 65/5 «m םיתוכ תונב 'פד ג'סבש
 תוכלה יפוג ןה םירבדה ולא רמולכ ןנינמ ז"כמ
 המכחל תוארפרפ +(" אירטמיגו תופוקת ,('ןישקו
 'טגב .םדאל אריפרופ ומכ המכחל jn ידע רמולכ

jp - ןיתמק חכק 

 טוקליח לעב םאיבהו רזעילא 'ר יקרפב סיאצמנו
i)ןכתת ןכו ילע ןיטמק בוחכ לבא (א'נק יר שגיו  

 ה"יחא]* .(דכל ושוריפש טמק y'"y 'ינה
 ילע ןיתמק םויסה ול שי דימלתה ירקיע לעבו
 ןוכנהו .ךורעב 'ילו כ'ע יל ע ומ ק 'י פ : לבחב
 — ['ב טמק ע"ייע ןיטמק in^ רקיעש | ב'ר 'יפב

 JB רוצק א"פו Gerüuseh לוק b^ לק ,לק —( ןק
 jp עמש 60 ןיטיגד ג"רב Gorbereiten) ןקת

 בותכ לעבה עמש 'יפא b^ אתליגמ ןקו אסמלוק
 רפוסה הארו השרגמ ינאש תינלפ יתשאל טג
 המשל px הב בותכל הליגמהו םומלוקה חקלש
 ךותיח עמש סומלק לק עמש 'יפ יאה ברו ויד
 וב בותכל רפופה ךתחש הליגמה mmm סומלוקה
 עטק Pop סומלקה ךותיח יברע 'לב ןכש טגה
 בותכל רפוסה ךתחש הליגמה ךותיחו ('םלקלא
 עמשד ךסומלק jp א"פ .('קר לא pep טגה הב
 ןקתו טגה ךווצל ךסומלק ןקת רפוסל היל רמאד
 סומלוקה ןוקית לוק עמש א"פ ףלקה אוהש ךתלגמ
 י"שריפ ןכו ה"יחא]* ,הליגמה ןוקית לוקו

npnדועו ףלקהו םומלוקה  jp "eתיאו לוק ומכ  
 אוה ןק תלמש הארנ ילו כ'ע אסומלוק לק יסרגד

 — [ןקתו השע 'יפ 05 ןמ wx D פ'ל

 y! Rohr, Stab" אינק א"לבו מ'למ mp - ןק
 ןיניידה תעובש 'פד ג'רב ,kkvvn) 4% י"ל

 םירדנב 'ד 'פב אברד אינקמ יקופאל 6 ט"ל תועובש)
Cn)אברד הימקל אתאד ארבג אוהה שרופמ  

 ג'סב .'וכו יזוז והנה היילמו איינק יתייא רע .'וכו
 ריזחי אל ןידייס לש הנק CUm תבש) הריכ 'פד
 םולש רש בר b^ .רופא לבא רוטפ ריזחה םאו
 ןידירומו pono לש אלו אוה 6 ןידייצ לש הנק
 ןניומארכ קבדב ןיהובגה תונליאה ןמ תופועה ןהב
 DN" רמימא אקבד ?C27 pv תופרט ולא 'פב
 וא Dn וא nns 'ל הבוגשכ םירביא קוסיר םושמ
 ןינקתמו 'ה וא יד וא אלא דחא הנק ועיגמ ןיא רתי
 לש ושארב הז לש ורקיע D222 אהיש ידכ ןתוא
 ויפנכב ךלכלמו קבדב ךלכולמ ןלוכבש ןוילעהו הז
 ןתוא לש ןינבו לפונו הזב הז ןיקבדנו רופצ לש
 ךכיפל רוסאש י'פעא הרונמה ינקמ אוה לק םינק
 לש הנק תאטח בייח תבשב הרונמ ינק ריזחמה

₪ 
 ,(גיוו) ב"יפס תבש י'כ 'תפסותב ה"כו חיר ייפב ( «an mu^ עייפדבו ט"ק ייכב היכו )1

 eb ; Feder sehneiden pa ee )* .דומלתה ירקיעבו ייכב ייארכ םלקלא ל"צו סנקלא םייטב א'פדב ('
.Pergament sehneiden 
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 128 mp) = ןק - ןק
 רמולכ ןוכנ «ms ןהב ןיעגופ ןיאנקה 'יא :ז'יכד
 .וב ןיעגופ N^ כ'פס ר"מבב םג לבא ןהינשב ועגפ
 דיחיהו a» b ףורשל םיאנק ושקב ו'פס j'y תובא
 ו"פ ר"בד הבקנ ץוכקבו יאנק רב sop" ג'לפ ר"קיו

nbspתינתנק 'עב וניבר 'ינו .תוינאָגק ה"מפ ר'בבו  
 רוצק Yn ח"יפ םש ןכ ומכו תינתנק ה"מפ ר'בב
 y" ןאנק ומכ ןוינוק ראות דועו .תינתאנק ןמ
 האנקה א"כמ ר"פ תובא האנק Dum .ךורעב ליעל
 המכח הברת םירפוס nop .א"כ 2/2 ,'וכו הואתהו
 אתאנק ותלוזו 'ט ,'ה םירבד ; 'ח ,'כ תומשל י"רתבו
 jb רוצק היאנק :ב'ק 'דהנס ,אָתאָנְק ס"לב ןכו
 הטוס wp" טשפומה Dum .ליעל 'ייע היתאנק
 : ז"טד א"פר הטוס v^ ,הריתסו יוניק םשו ל"נה
 ,'ב הטיס לע פהחו ,תושר . . nmn . < , יוניקה
 תא אנקו .'ג nb אנקמ רציכ : , ותשאל אנקמה
 שיר DD ,הבוח רמא ע'רו י"ר ירבד תושר ותשא
 : ח"י ק"מ .תואנקל רתומ . ,תואנקל רופא דומעה
 אניק דחא לכש דמלמ Us (ep) .םילחת) ואנקיו
 םירבד 'גרת ups ל עפ א ,השמ ינפמ ותשאל
 ילינמ ל ע פ תא "ו ,'א ,'א לאומשל ;א"כ ,ז"ט ,ב"ל
 ןיא א"עס 2^ DU SUUS ינקיא הב יִּנְקיִא ,ז"ט
 ,ןמהב ינקיאד ,ט" םש ,'וכו אלא האנקתמ השא
 : ט'נ 'רהנס ,םירוהיה 553 אנקתנ םש לעפ תנ
 :'י תבש אנקתמ ל עפ nn ,וב אנקתנ : ט"ק תוחנמ

 — [: ה"ק rub" .ה'ג +: ד'נ ז"ע ,ג"יק "יחספ

OB (53 עילמ erp סילב np nsn ןק 
  mxלזרב  (Gisen schmiedenל"צ] (והנתיו)

 ('האנקל היתבהיו ^C7 r םיטפש) ףרוצל [והנתתו
 ןכו 6 €^ מ ?ye" ונעקרי בהזב ףרוצו ןכו

nU PDידיו שכח  nog mom nnus 
 יריו 'גרתבו כ"הו ד"ל ay ךורע i23 ה"כ הייחא]*

ovpדוע "יעו  "nnייעשיל ;ז" .א'נ ; 7^ ^ םש  
UNDיאצייק ם"טב םשו ד" ,'ה רתפא ;'ו ,ו"מ ; 'ז  

— Hep. ou 

 -er ריחמב ץפח תגשה ונינע מ"למ mp = ןק
^p רבכ הצחמו ןינק םודס CGwerben, kaufen 

  v3הנקהו הנקש םש לע ' םודס (" nרבכ 6'ל
 לאושה פ"רב .קרפ 'עב ייפ  C'* D'3 mbג"סבו

 ביב) ןילחונ שי 'פד  C "pטג חלושה 'פד ג'סבו
 תוריפ ןינקב שיקל שירו ןנחוי 'רד אתגולמ 6 ז'ט)

 (חיכ) תותירכד ג'סבו CR אמוי) יפלקב ףרט 'פד
 וא םילעב תחיקלב וא אלא תושרפתמ ןיניקה ןיא
 א"מ 3e םיניקב ה"נכו ה"יחא]* = .ןהכ תיישעב
 ןיהשמ ויה ה"פפ ר"ב תשרופמ ןקו המותס ןק ד"מו
 תארקנ ףועה תונברקב תקסועה אתכסמו .ןהיניק
 םירותל ללוכ םש אוהש יפל ןכ התוא וארקו םיניק
 ןאכ וניבר 'יפכ השרפל השק תוארפרפ .הנוי ינבו

yyלאשוהו .ש"מו תוירפרפו תוארפרפ  jpרודמל  
 ואבשכו b^p ר"משב ןכו mb cnn" מ"לכ
 השא לש היעמ ד"יפ ר'קיו .ןק םהל ואצמ י'אל
 וארבנ אלש היהש המ 'פ ר'להק ןיניק ןיניק ןייושע
 Y" .'ד ןק ovy + ב"ק 'דהנס .'וכו םיניק יב
 הנושארה םצעבו .ןירבכעד ןק .ה"לד ב"יפ תובותכ

^bלש רודמו ןק  myןקה חולש :ח'לק 'ילוח , 
 אניק : ח'ס "טיג ,'וכו ןקא qne ליז : א'מק םש
 (Du וניקמ ?sz שא ט'יפ ר"ב N52 אלוגנרתד
 Gimp היניק לע ארונ יתייא "ספ םש .(לוח
 'וריע יניק .בשק ע"ייע : ח'נ ק'ב ימייק wm אניקב
 םש .ו"כה"ר איירשנ jp -- .ארתלמא ע"ייע ,'ג
 לעפהו 307 רעיוביינ 'ייע איריסב ןירסנק אוהו םוקמ

 — pp] 'עב "ייע

 דועו ותשאל שיא תביא ונינע מילמ אָנק = ןק
 eifersüchtig, neidiseh ןיע תרצ py התלוזל
(seinןיטיגד ג"רב  CUהדעדעו הנומידו הגיקו  

 wan לע האנק ול שיש ימ 55 Gr» ovo עשוהי)
 הטופד ג"רב : ,ןיד ול השוע דע ידע ןכוש םמודו

6o»ןושל יאמ  wpןיבל וניב האנק ליטמה רבד  
 יונק ןיא 6קחצי רב ןמחנ בר רמא םיוחא
 ws) לאו) רמוא אוה ןכו הארתה ןושל אלא
 הליגמב ק"פד 'מגב )3 פש 'וגו וצראל 'ה אנקיו

Cvהאנק  nsונילע תררועמ  ^bבתכיתש ןויכ,  
 הזה רבדה ןיעמוש meum vv mm עבקיתו
 יטגב קלחב C. "םכלומג םלשנ ןירמואו ןיאנקתמו
 בירחמ היאנק ערפד ןאמ 6 ב'ק 'רהנס) םיכלמ 'ג

(mpותיב בירחמ ותמחו ותאנק ערופש ימ 'יפ  
 2/5 'פ ר"בב ,ותיצחממ שרוגש ילאערזיה תובנ ומכ

sinולכ אוה ('ןוינוק הז םהרבא רמא טילפה ' 
sspלעובה 6א'פ 'דהנפ ןיפרשנה ןה ולא 'פב  

 םשל אנקמש b ^p^ וב ןיעגופ psp תימרא
 ואנקב )0 073552( היב ביתכד סחנפ ומכ םימש
 ט"פס 'דהנפ 'שוריבו ה"יחא]* ,יתאנק תא

 עייפרבו ט"ק י"כב ה'כ (*  .היתיב בירחמ היניק ערפד גייונב (5  .חייר ייפמ קתעוה )? | .ריידבו ב"הו טייק v353 חייכ 5

qu5 .האניקל ג"וגב (5 ( imeiהאנוק . | ?) לעב בתכו הצחמו ןינק הרש ייגה ביער ד"יק ב"בב "pyא'נ דומלתה  
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mopבנק -  
 אניינק ןמשו : ד"ל הטוס :אנינק (א'כ ono םיטפוש)

n psp ppmםילהת  tpדילשמ ;ב"כ ', 
utראותה  sepןיללקמד : ז"כד ט"פס 'דהנפ 'ורי  
 ול םסוק ב'עס א"פ ילככבו ךוונק ךנייק ךיינקל

 — [ונקמלו ונוקלו

 ב"פר 'דהנס 'שורי ילבבב יִּפק .ומכ 'וריב הנק *
 הנק ד'ע ז"מד ג'פ  תוירוה 'וריו א'ער כ'ד

 הפש bp" : ב"כ ק"מ : ב"י תוירוה ילבבבו הפש
 .אמק ע"ייע

"eתואָנוק  (Kreisel, Kegel 0906 bw) 

 w"ps חבזמה פ"סב םיחבז תכסמ
6me)תוסלוק לש תואנוק ןימכו  Cישארבש  

 .סיעבוכה ידודח י"לב p^ תוקונית

 ab- besehneiden הרומז ץצקמ —2 ע'למ) בנק
Tnףטק  (abpflückenלודג ללכ 'פד ג"סב  

 b^ םיתש בייח אקלס בינקד ןאמ יאה 6: ג'ע תבש)
 ולא 'פד ג"פב .עקרקב ןירבוחמה ןידרת ךתוחש ימ
 רתומ תָבשב תויהל לחש כ'הוי Corp פש) םירשק
 םופחישמ הלכלכ (ג"מ) 'ילכב (* ^Y 'פב .קרי תבינקב

^b zx"וראשנו ('ילכה תמיסח םסוחש רחאל,  
 ומש (ןעטוקו pow ow םינטק ןימסיק
 ('"אבינק + ביכ) ט"וי 'פד 'מגב 'ציבב ןניסרגדכ הבינק

^oשיו (" תלחנ תישענש הליתפה שאר ךותחל  
 תוכיתחב היושע sms הקובא ,pus רמואש ימ
 אלש םיצעה ןתואמ C ט"ויב לטונ os םינטק םיצע
 "יפה הז ה"יחא]* ."יוש רואה ןהב הזחא
 ש"ארו ף"ירב שממ ה"כו 'ציבב ח'ר bb" קתעוה
 np ךורעה ןושלב אלש ךורעה ישוריפ ינש איבה
 ינומיימ nnm כ'ג נ"שו ע"בשפהב ב"ירגה ש"מ
 הדונא on ט"וי ילהמ ר"פב ם"במרה בתכד אהל
 וב זחא אלש ץע לכ הרודמב וקלדוהש םיצע לש
 'יפ ךכ יכ תוחגהה ובתכו 'וכו וטמושל רתומ רואה
 ןימסק b n'm" ןכ רמואש ימ שי ךורעב ןכו ף"ירה
 ,'וכו ןבורב רואה קסוה אל ןיידעו רואב שי ןיקד

ymימ שי יכ ינומיימ תוהגהה יניעמ טמשנ יכ  
 יכ עדו .ומצעב ח'רה b^ אוה אוה ךורעב רמואש
 םיבוטה ןמ םישפועמה םילעה ריסהל 'יפ בנק ע"לב
 'ר יבד ,ו'טק תבשב ה"נכו ךתחו ףטק כ"ג ל"זרדבו

WIS An 3 Mלע  

 רמא ל"רו ףוגה pups ses ןנחוי » qua ןינקכ
 םדא הנוקהו 6היע (mu ךשנ והזיא 'פד ג'פב ,אל
 אתשהד b^ .יוגב ויסכנ הלותש הז והינ יאמו ומצעל
 תידומ אקד ןויכ רמאקו הינימ והל ליקשו יונ יתא
 אתמל ליזא אלו ךל והל אנקיבש אל והנינ יריד יל
 ואנק וליאכ הוהד ומצעל ןודא הנוק ונייהד יתירחא
 ןישודיקד ג"רב ,(' םשמ זוזל יאשר וניא vpn רש
 חלושה יפב .עצרנה הז b^ םלוע qup יונק 607«

gyםירגה םיבשותה ינבמ םגו (א"ער חילו ביעס זיל)  
 םהמ םינוק bns (היכ «5 יקי) ונקת םהמ םכמע
 .'וכו הז תא הז pap ns אלו םכמ ןינוק en אלו
 רבע 'הנוקה לכ ב"כ .'כ 'ישודיקב ה"נכו ה"יחא]*
 ירבע דבע .ז"מ םש .ומצעל pus nap וליאכ ירבע
 ר"ב ,ול היונק ושפנ ןיאש דבע .א"ס ריזנ 3p ופוג

Yenןייונקה  C papינק אל יאר לכ :ו"ס מ"ב , pw 
 ,ר"מ ב"ב .הינימ ינק אלד אה הינימ ינקד אה : ד"ק
 pw 'ייעו רבעתשמ אל vmm הנק רכמו הנק ינקיאד
 הבוג וניא ינקיאר :ז"ד י"פר ק"ב 'שורי ,ז"נק
 יא ינקיא אפסכב אניעב יא ,ו"כ UD" .ןידבעושממ
 יאנקד הל בתכ .ב"פ תובותכ ,ינקיא ארטשב אניעב
 תור y" רדוס י"ע Pap םשהמ הנבנ Ty .אנינקדו
 לש וילכב רמא בר ןינוק יאמב .ז"מ מ'ב ('ז יד
 יולו הנוק הנקמ יוהילד הנוקל היל אחינד הנוק
 ונקש נ"שו .ו"מ מ"ב 'וכו הנקמ לש וילכב רמא
 wb ונקשב + םש ,ודימ ונקשב (GU "טיג  ,ודימ
 | תינקנ השאה 2 יישודיק ל עפ ג .וזל ונק אלו
 רבד ויט .היכ יקי) ךתימע Tb הנק וא .'כ ,'וכו

TD mpi]ו ,די לא ' : psןיפילחב תינקנ השא  
 איהש תינענכ החפש ד'ע ט"כד ה"פ mana 'שורי
 השא : ב'פ תובותכ לי ע פה ^« הקזחב תינקנ

vpnמ'ב .םימשה ןמ הל  armםש ליעל 'ייע  yb 
 rub" ,'וכו םלועל אב sow רבד הנקמ םדא ןיא
 מ"ב .השפנ אינקמו .'ז 'ודיק ל ע פ א .ונקמ :א'פ
 היל ינקא יא :ד"מ ב"ב + ןטק ונבל היינקא .ב'ע
 ירכנל pap ןיא "a "טיג pap םשהו .'וכוילטלטמ
 "מיג 'ורי Uy י"אב ירכנל ןינק שיש . . י'אב
 תומכי 'שורי vip איהש ינפמ ד'ע ג'מד א'פ
 םירבד pap .'ג ב'ב qup הצילח yy v ג"פר
 הדובכה 'גרת .'וכו םינש ינפב ןינק .'מ םש ,אמלעב

  M M MÓ— M M —À——— ———5אררט האר ררררררר הרתה חה ההרה ==

Cהאיפ יורי  :n^" vbגיונבו מיטשב יישרב היכו (* .היונפ ל"צ היונק העשה  ow» (!אישרהמה דגנ ביירגה שיימ . 
mopט"ק י"כב ןוכנ היכ (* .סלק עייייעו  Yaייפב (5 = .זי' סיטב עייפדבו ב"הו  i'n"ייכב ןוכנ ה"כ (* .הפשה םסוחש  

 גיהר ייפב (? .ןמסוקו עיפרבו ג'הר ba" ייארכו ןיעטוקו ליצו ןינטוקו דומלתה ירקיעבו ןמטוקו םשו רייפדב ל'צכו טיק
 שירסב ג"הר bb" קתעוח bn" לכו .ש"ע .ו"כ דצ הציב pU לעב איבהש תומוקמ ראשבו הציבב י'כ י"שרב היכו אבניק
 ייארכו ל"צכ (*  .יישריפ איבהש ף'ירל ביבס pn גישהש ומכ 'יפה הז לע גישהל שי לכא י"שריפב ה'כו (5 19 רצ

 nat עיפדב לבא ףיירבו ח''רב
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s»ס'ש  ^pםירי יתב ול שיו ןותחתה שובלמ  
 ר"לב אס 00/00 וא xoXóBuv "למ sum תורצק

sm colobiumתבש 'וריב ה"כו סובלק ס"שה ^35  
 תבש 'וריב ןכו ןתשפ לש ןיבלוק vy ves ז"טס
 ר"קיו ףוסב 'ב בלק 'עב וניבר 'יגב ה'כו : ח"ד ו"פ
 רחא ןאכ ררגנ וניבו לבא .ש"מו 'ב בלק ע"ייע
 panna קולח ןתשפ לש סובנק ל'זו תבשב ms "יג
 הלאלג nnm כ"ע הלאלג ארקנו ותוא ןישבולש
 רככו ךורע לש אנוג אוה mm אלינוג היגהל 55
 הלמה «^w ץנז א"חל אובמב תעדל ךיתיארה
 ב'כ ,'ד םיטפושב ואיבה י"שרו תינענכ 'ל איה
 ^" bs" ןכ םג אוהו ,ארקמ לש הכימש ראבל
 -gown 'ילגנא ילבו »gunna, guna 00yv 'יעצמא

 -gun 'צמא 53 gonnella 12! gonna ט"יאלבו

Unterrock, Unterhemd nellaירקיע לעב איבה ןכו  
 — [אילימלא וא אי לי נו ג זעלב רומלתה
 ,Mostkuchen וניבר תעדל תואקבּונק — קבנק

(Pfefferkuchonהלחב ק"פב  GY5)התלחת  
 Ü תואקבונקה ןכו הלחב תובייח הסיע הפוסו ןינגפוס
 (D 23's^ — ('יל"וצטשומ ז"עלב p^ תובייח
 תורעק ומכ םייושע םיקיקר ןימ ר"לב אקיכנוק
 ה"יחא]* 4n (תועקונק בותכ 'ורי דומלתבו
 א"פ nbn 'וריב 'ציניוו 'פדב 'שוריב ינפלש 53

r3ם"במרו ,תואקבונקה כ"ג ר'ע  "bתואקבונק  
smותייפאו ותשיל רחאו ןמשב שולינ יולק חמק  

 'וריבו כ"ע חמק ms ןיריזחמו םידיב ותוא ןיכרפמ
 .ש"רה p "y^ התלוסל הריזחהל ןיליגרש עמשמ
 תואקבונקה ןכו ל'זו יתיאר pis יכלמ ןב י"רהמבו

mannאטליק ןב היקזח םשב לוגיע רב אנינח ר"א  
^pןתוא םישוע רבתסמ כ'א אלא ונל עודי ןיאו  

 ןויצה םוקמ יתעדי אלו בטיה ש"ע 'וכו תלוסה ןמ
 ןויע רחא לבא יתאצמ אלו 'שוריב יתשפחו הזה
 אבוהו םלש רמאמ רסח ונלש 'וריב יכ יתיאר בר
 p^ איכהש רחא ט"יר D non^ ילה ז"ואב ןוכנל
 ןכו ימלשוריה ז"ואה ןייצ C טנופמיסמ קחצי וניבר
 םשב לוגע רב אנינח 'ר הלחב תובייח תואקבונקה
 דיתע אוהו ליאוה רמאת אלש א ט לי ק ש היקזח
 ר"ל אוה אטליקש ל'נו (" 'וכו התלופל הריזחהל
 ןמשב תברועמו םימב תלשובמ הסיע ןימ 83

 — [שנדו

 (n'b3 ינשה ןויצה רחא וספדנ יוכו ^D תוביתו ייא םירבד בוברע ע'פדב יכ עדו )?

 (תואקְבּונק — קבנק - בָנְק

 םוסחישמ 'דו ג"מ reb םילכ ,אברכ יבנקמ הדוהי
 ןיכותח כ'ג םשו ז'פס מ"ב םילכ 'פסותב ה'כו בנקיו
 בנקל וטקילש בורכ ד"פר יאמד 'תפסות .ןיבנוקמו
 שייבתמ .א"לד ר"פ 'יחספ ^ ,ובש סוגרפסיאה תא
 ,ו'טק : ד"יק תבש (הבונקנ הבינק םשהו .בנקמ אלו

myח"מד א"יפ 'ומורת 'ורי נ"מ ג"פ . ^vיעיבש " 

 'תפסותבו קרי תבינק .ל"ד ג"פ 'יחספ 'ורי .ח"לד ח'פ
 Xi" .ו"פר y'uv^ 'תפסותבו US  ר"פר יאמד
 אקריד אתבינק :ז"לד ז"פ 'יעיבש 'ורי ,קרי תבונק

"sשירפא ,ס"ד ד"פ הלח  jbהתבונק . ^xאבניק  
"yיכנק ע"ייע אתיבנוק — ד הרעהב הטמל ] — 

 ןוטיבוקא yy ןוטיבוק ל'צו 'קליה 'ינ ןיטבנק *
CUm aem) 

bip —) D33pא ) = ^b Duiטושפ ןומכ  
gemeiner Kümmelורו י"למ ('ב ' cannabis 

 = םובנק C Hanf אפנק ס"לב —3 ע"לב או
 "יאלכב 'ב 'פב (םינפב np" ןותחת שובל ps סובלק
 םישרפמ שי ףול וא סובנק העורז והדש התיה (היימ)
 םישמש C [אייורכ וא] pes ומכ אוה ןילבת יניממ
 רמוא ןופרט 'ר סובנקה (ח'מ) ''ה 'פבו C הרידקב
 ןכו (ב"מ) םיעגנב א"יפ םידנבה לכב .םיאלכ וניא
 ןתשפ pb ^b m3 הז ןפרטש םסובנקהו ןתשפה
 םילכ ^n 'מגב יבתכ לכ 'פב C^ pap זעלבו אוה

Grp nnןתשפ לש ( סובנקה  ^bקולח אוה  
 לע אלא וושב לע אל ותוא ןישבולש ןותחתה
 — הלעמלש קולחה תחת sum א"נוג זעלבו ילקנוא
 םישוע ויטוחמ רשא בשע ןימ 'ורו bs ^p" ב'א)
 םינינע 'ג ה"יחא]* ,(םיבע םירתמו םידגב
 "אלכמ ןושארה ןויצה ךורעה (ma wann םינוש

[oyרומאכ רומלתה 'קיע לעב 'יגכ אייורכ וא ןומכ  
 v m) איורכ 'עב ותינעמל יתכראהש ומכו
 "ny ,צ"מ י"רהמ ןב !b^ "יסרפ הלמ יתאבה םשו

qvum basanןינע םיאלכמ ינשה  "bs pip 
mאוהו ל'נה יברעו  poןתשפ לצא רכזנו ןתשפ  

 ר"ע א"לד ט"פר םיאלכ 'שוריב ןכו ל"נה םיעננב
 ט"פס תוחנמ 'תפסותב ןכו .א"מ ט"פ םיאלכבו
 ('סובנקה jb האיבה ןתשפ הז שש טרופריא י'כב
 תבשב סובנקו .ברז 'עו דרז ע"ייע ז"מ ט"פ םיאלכ
 | Q'en iam קולח 'עבו ןאכ וניבר 'יג יפכ  .כ"ק

me )1דומלתה ירקיע ייכב ןוכנ . 
 הז יכ איורכ 'עב יתחכוה רבכו בינש ק"העו דומלתה ירקיעבו טק י"כב תמאב ה"כו ןושארה ןויצל םיכיישו .('וכו סבנקה

 .ש"ע רקיעה .חיפ b'e3 עיפדבו ב"ה דיל 0 י"כב ןוכנ ה"כ (5 ,canapa טייאל אוהו ב"ה ד"ל ו"ו י'כב ןוכנ היב (+

 $3N ר"פרו ט"ק י"כב ה"כ (* .תובקנה ןמ ם"טב גייונב )9 .סבנקה ע"פדבו ילתה רקיע י"כ ייגכ (5 ,ובנק ע"פדבו 8
 .תואקבנקה ע"פדשב *( ט"יאלב Pfefferkuchen, mostaeeiuli. 1 53 ישוריב ansmp )19  .צ"מ ןב י"רהמ omm אוהו )?

 .רמאת תלמ םדוק טמשנ דחא רמאמ יכ רורב חכומ יוכו ליאוה רמאת יול ןב yum 'ר תובייח תואקבונקה
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 00865 = אסשפ66 'צמאה bn אדנוק =  ודנק

 Cvb שיר ר"כ האריכמ אדנוק kun) רצק
 ה"יחא]* = .רצק ןוי 'לב ודנוק 'יפ רכמ 'עב יייע
 ברח ל"ו ףיסוה דומלתה יוקיע לעב תקתעהבו
 — x6v3oc] 6/9006 אוהו ב"נש ק"העב ה"כו הנטק

 ימוי) וכשנש ימ 'מגב כ'הוי יפב (שחל םש) ידנק
orbי"כב ה"יחא]* .סורי ל ק ידנק ידנק  

wpע"פדבו סורנילק ב"ה י"כבו סורילק דיל .ו'ו  
 "יעו סירילק ס'ש י"כבו סירולק ג'ונבו סורילק

b"ןושלב יכ עדו .םירחא םייונש הברה  ys 
kundaןכו הלבחה ךאלמ םש אוה  kundizhaי"כבו  

 סיתנק ידנק כ"או סיתנק 'יגה «^n b"6 ם"שב 'ב
 ךייש סורילק jb 'קו kunda, kundizha שממ אוה
 הז יפל ראשנו kundizha קידנק = ידנק תלמל
 פ"ש "53 תמאב 'יאדכו םי די ל וא סיריל ,םוריל
 napi 355 px הטוש e 53% eoo^ אוה ילואו 'ב

 -- [הטוש בלכ תכישנ דגנ אוה שחלה הזו

vinum conditum, 2098720 (ורו י"למ" pop 

w"n2 אקספב  (arom. Gewürzwein 

 ולשמנ הרות ירבד Cop רצ כירד יתקיספפ) ישילשה
 הרות ירכד ךכ ןילפליפו שבד ןיי וב שי ןוטידנוקכ
 ,(םשובמו חקרה ןיי m "53 ^p" ב'א) — ^«:
 יתשד ןידהכ : ד"ד א"פ 'וכרב 'וריב 0155 ה"יחא]*
 «nv jn ג"עס ג'פד ג"פ ק"מ 'וריב ה"כו ןוטידנוק
 'ורי .ןוטידנוק תא יתש : א"פד ב"פ םשו ןוטידנוק
 v pep^ אלו ןשי ןיי אל .ט'לד א'פ 'מוי
 אמויב ןוטידנוק קרמ אוה pne ר'ע D'D ND 'ציב
 .למזיא .ע"ייע Ty ז"טד b^ תבש 'ורי ,אבט
 םשו ילגמ ןוטידנוק היל הוה .א"מד ve ז"ע 'ורי

voמורת ' nmeורי ,ןומידנוק : דחה נ"ע ה"מד " 

 'טוחנת pep היל pub אנא : א"יד י"פ 'ומבי
 — [ןוטידנוק וברל anb היה m "b בשיו

 6/6, אס/)(ג 'צמאה י"לב ןיִליִדְנוק — לידנק
  (Sehreibfederןילידנוק  "yלמ 'עב —

  378ילב 'יפו ונלש 'חסונב תאצמנ הניא וז הלמ
 תעבט ינוי « naה"יחא]* .(תורגיאה םימתוח

 ר"ל לע ןויכ ב"ר  condalium condalusשיו תעבט

"3pגנק בלק (ןילידנוק =) לידנק - ייגיִניק  (= 

 ; 1889 דיצ 16 bb" יניניק ,יִנִניק) גנק
 »0 ,xUvtoV 1 ו ןויגיניק . אָיִיִניִק

Gagd2) דיע ביב) הניפסה תא רכומה 'טד ג"רב 'yb 
 בויא) 'אנש ןתיול oy איגינק תושעל לאירבג דיתע

Gv» vmתופרט ולא 'פב ,הכחב ןתיול ךישמתה  
 היה יגינק םכבר השמ ^51 C'D mm ינמיס 'מגב

 ךרדבו 6n ז"עב pe o3 .היה ירטסלב וא
 p" (' ןויגיניקב C8 'א םילהה דמע אל םיאטח
 אוהו [םיבלכ םע] תויח ףודרל םירעיב םיכלוהשכ
 הכקנו רכז םיאבהו (ב'ל) ג"לפ ר"בב .(' םהל קוחש
 יא ל"א אנא אגינק [חנ] ל"א "מ ,'ז תישארב)
 םיאבה אלא ןאכ ביתכ ps םיאבומ ךל תפכיא
 סחנפ 'ר 'פ ינימשה םויב יהיו  ר'קיובו .ןהילאמ
 [ןיגיניק 'ול ךירצ] prop qn ןתיולו תומהב ג'יפ
 ינינק האר אלש ימ לכו אובל ריתעל ןיקידצ לש
 דיתעל ןתוארל הכוז הזה םלועב םלועה תומוא לש
 n»n תדיצ jv 'לב איגיניק b^ ב'א) — אובל
 ה"יחא]* Cms» דצה יגיניק ^5 תוירבדמ

 ₪806 0'כ + «m תישארב) Ty" וקיתעה םינקזה 'עו
 עשרה ןיא ןאמתו B" ר"תסאב ה'נכו -ינמץפ

osx»הידיד ןינינק הארמ ה"בקהש דע םלועה ןמ  
 ארווטלב ע"ייע וזחא 'פ ר"שהש ,ריצתמ הוה ךאיה
 ובישה ^ D" רומא ןשיה אמוחנת d'y .ב"חב ש"מו
 = יינינוק ל"צו אבא ינדמל ייוגינק יכו = דוד

^b xovayüxהדיצ השעמ . ^iילוחב וניבר " sb 
^Nע"ייע יגינג כ'ג  i'mאוהו :ז"טש  nbרקיעו  

 רתפאב ינש 'גרת .איבהש א"סב אוהש ומכ ף'וקב
 pan ןכו .אייניק ל"צו oe אייניניק לכו 'ב ,'א
 יגרתב אצמנ ןכו םיפרוצ ושוריפב רואיבה ןוכנל
 'ה ןק ע"ייעו ^O 50 שרז ול דמאתו 'פ ןושאר
 ריכה אל רשאמ הזו דחוימ 'עב ואיבהל העט ג'רו

myיטירבט ע"ייע איגונק ל"צ אירגנק -- םירפסה  
x [5 Tm 

 תבשכ םהה םימיב קוספב 'גות )0( איגינק "€
 ינמוא לכ ןותאו :שרושחא ךלמה

 ,אסרוכד היערכ תי אנקתמל איגינק לכו אמלע
^bאיגינק הרוה אל םלועמ ה"יחא]* = .םישרח  

 y m '"p' ם'ט אוהש ןוכנהו םישרח תויהל
 -- [הזל םדוקה

 ירקיעב ןוכנ הייכ (? = .זיע סייד יייע י"ב יקליבו ייעב 'יל דמע אלש asm pups uy אלש inim ס'ש ייכב היכו ('
 : ייל ע"פדבו דומלתה .החמשו קוחש םשל םהישעמ לכו םיבלכ vy mn תריצ :ןויגיניפ זייעב י"שר ביג oy םיבלכה סע

 תינוי הלמה יכ תמאהו (םאטשרעבלאה ייכ ץבוקמ) vs ןילמ ךרע לעב ל"זו Xo לעפהו בלכ joy» ןמ אוה כ'או
  werלעופ mb יכ םאו ריצה לע הרומ םש םוגיניק ,הריצה השעמו תלועפ לע הרומ .םש האיגיניק הריצה לע

 ,ןויק .יכ םיבלכ my תישענה הריצה לע תרחוימ הארוהה רקיע םנמאה הריצה ינימ לכ לע 5538 cni ושמתשי תולמה
 .כיע 68818 = [פינאק [57w (ונאק) בלכל ןיארוק םשמ םיניטאלה תריזגו בלכה לע הרומ םש [;xóov, ovo] סונויק
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 .םיחירה וב חנקל «eU "553 ח'כ 'פב .ןחלשה
"bה"נכו ה"יחא]* .םיחירה וב חנקמש דגב  

 .א'מק םש al ןיחנקמ . . גופס ,ג"מק תבשב
 ג'פ תבש Tv" ,עקרקב וחנקמ ןיאו לתוכב וחנקמ
 תא חנקמ «C ה"ם תבש 'תפסות ,חנקל והמ .ו"ד
 ומטוחב חניקו וינפב yn SUD 'דהנס ,'וכו הכמה

n7 "o "mb ^vד"ע  nipלש ומטוחב ומצע  
 ר'קיו .םידיה תא הב ןיחנקמ ןיא ו"נפ ר"ב .רועפ
 .היחנקו היגזמ לע ח'כפ םש ,ופוג חנקל ט"יפ
 ג"פ ry יורי — םדה חנקתנ vo "לוח לעפ תנ

a7ע"ייע אתנקתמ ל"צו ם"ט אחנקתמ  pn 
 ןילכואש המ sym הדועסה חוניק ,ז"נ 'יחפפ םשהו

 — [הדועסה רמגב

 ^C 3( יירדנ שירב (ןברקל יוניכ .חַנוק =) חנק
Pp expע"ייעו 'א גס ע"ייע ה"יחא]*  

 -- [םנוק

 ,erzürnen םעכל תורגתה ןינע 496 י"למ) טנק
TP) םידי תכסמ ףוסב (Gum Zorn reizen 

  02רחא לש ושידנ קילדיו ךליו ונטינקא (' אמש
 ק"בד ג'וב .םלשל בייח אהאו  (C70דבע וטא

 ובר ונטינקי אמש והב תיא הבר אמעט ואל המאו
 יתימצמ ומצע .'וכו ךליו  (n eo "onmופקת 'גרת

 ב"א) — ('יטינקמ  oye "53 ^pהריקדו הציקע :
 הלאש ןינעבו  byeה"יחא]* ,(דגנמה 25

 י"לל ןויכ  xevcéoתליחתב הרומאה י"ל אוהש ןוכנהו
  qum'ילוח .ד"פ "חספב ה"נכו ליעפהב קר אבו

 'ורי 'וכו ינטינקת לא : ג'נ  "Yunא"לד ז"פר :
 אל .ה"סק דצ כ'וד 'תקיספ ,הרדנו הטינקמב

 ונטנקה אלו ותוא ונסעכה  amsהנות אל י"רת
 י'א תור) יב יעגפת לא ,ןוטנקת אל )5 ב"כ תומש)

  0sב"לקתת 'ר ילשמ 'קליב — .יב יטינקת אל 'גרת
 הטינק ושפנו ה"צקתת 'ר 'כיא יקליבו  voyל"צ

 'תקספב 'יארכו הטיקנ  ^p Ty 2/77בוי מ"למ
 ^) *( ןכו ייחב ישפנ הטקנ  "snהצק ונשפנ

 ידמב)  (nooרצקתו ןכו תטנק אנשפנו 'א י"רת
ND" אשפנ תטנקו 'א י"רת C7 C7) םעה שפנ 
map ע י"כ 'טלתה' "py לעב בתכו .תטקנ ל'צ 

  omאוהש יתער יפלו  by» pubומכ  n'yטקמל
 ונממ לפונש פ"עא  junטקמ לש שרש לבא כ"ע

 — [ש"מו ע"ייע טקנ אוה

 גלק טנק — (ילידנוק =) לדנק

 עבצאה רבא xóulo; "b py ךשמה תצק ול
 רפוסה jp 'יפו רומאכ 'צמאה י"ל אוהש ןוכנהו
 ר"בב ונינפלו ,(40 ןעללעצסימ) סעלרעפ 'ה ש"מ 'ייע
 וניבר ואיבה ג'י למ 'עבו הלמה וז הטמשנ א"פ
 xóvzO.oy 'צמאה "53 אוה ןכו ,סומלוק ןוכנ "יפו

 — ]265 סואיסריימ לש מ'צוא "ייע

 vv .'יעצמאה י"למ) אָליִּדִנק — אלדנק ד
"vb לב ה"כו' 9/6, candela 
^B (Wachs = Talglioht 49-9 ע"לבו אלידנק 

 םויכ יהיו 'פ ר"דמב « mbהשמ  C^Dאדהכ
 אדחכ ןיברועמ אחשמו אימד אלידנקד אתישאש

cx ע"ייע v ר"לב 'יפ ןוהיבג ןמ אקלד איהו. 
 ה"יחאו*  ymיפ ר"כיאמ הלמה וניבר איבה דמצ

 אלידנקד אתישאשע הנאצ 'פ ר"שהשב ה'נכו .רדג
 'עו אתישש 'עו אתישאש ע"ייעו ,ששא ע"ייעו
 | (I5 :ר'תסא ץובקהו .אלידנק «pum ד"פ ר"ב .תיששע

 ה"'פ ינש 'שעמ 'שורי ,םילידנק : שלש תנשב 'פ
 — [יולידנק דיבע mm ןמ .ו"נד

 .סטנוק y'"y סדנוק "א
 ע"ייע סר גיק ל"צו ס"ט ותוארהב 'פ ר"תפא םדנק *

 .סרנק
 .יקדנה ל"צו ס"ט ד"י ,'א ינש רתסא 'גרת יקדנק *

 לה גיהב by" וניבר ואיבה םרג יעב גורדנק *
 mum ז"סש .ב'ח ey (הטיחש

Ceש"ע ןוקיררק סרג ךורעח לעב ןוקירדנוק . 
 ז"טפו ר"'קיוב אוהו ה"יחא]* |

 — x] ^35 ןיבע ןיקדרוק ל"צו הבע ןיקירדנוק

agna ןק ע'ייע mp. mp 
 *  "5 NDומכ  npo.ןווחאה ןק ע"ייע

DU» j3iרומת) תונברקב שי 'פד ג"סב (יטרפה ' 
Greא קיד הוה זנקד היגווח אבו רמא  

 pw לע אוקנש יטולכ ייזנקה "תכד ימנ
 www wy םש לע םדא אוקיש ומכ ומא לעב
 הינב יוקת לא ינתקד ימנ אקיד וינא
 הייחא]* .הלעב 255 אוה "פ (הינוב אלא

nרומתב ה"מגרו .'טוסב י"שריפ ' "bהיגרוח  
 — [ולדגש ינפמ ומש לע ארקנו זנקד

px» napבונינ| ךוכיז  (abwischen, abreibenח"פב  

 לע החינמו הפמב ודי חנקמ (C7 תוכרבב

 ייאו nb הז םג )* .ביי יטוסב תמאב היכו סיישה ןוילג יייע וינפל וזה cun התיהש nix י"שריפמ לבא ונינפל ייל ('
 .יניטקמ D'b3 ג"ונב (* .םאש גיונב )3 ,ל"נה 'טוסב

18 B. לע 



IT e 

, 

Ed an 

LATTE IN P 0 

Bom 124. 
pi E ₪ 

"- PT 

 *553 Stachel, spitzer Stift xvcpov) י"למ) רַטְנְק |
 ('םיאנב לש רטנקה "o ^555 ד"יפ תוכתמ

pos, "2םיאנב לש אוהש לזרב לש טבשו הטמ  
 ץקוע י"לב "פ ב'א) — omen") תא וב ךותחל
 ה"יחא]* .(רתוסו רקדמ דח רבדו ןבודו
 .יאנב לש רותנק in Us^ מ'ב 'ילכ 'תפסותבו

vumהרטניק ןידהכ : ד"עד ג'פ 'ליגמ.'וריב  "p | 
 'ירפוס 'כסמו א"צרת D^ ח"וא רוטל sov תיב
 םידח םירבדל .לאשוהו -- .ש"ע ס"טב םשו 1753
 כ"רד 'תקיספ spitze Rede ברח תורקדמכ םידרויה
 | וניבר 'יגו ןירוטניק ירבד .ןירוטניק םירבד :ז"יק דצ

y3'"yב ןורטק ע"ייע דועו — רתנק '] —- | 

vbi צמאה' "bb ןירטניק rp — Up 
(Centner,100Pfund, centenarius, X£v77,V«otov 

'b5ינ 07023( םיעלס 'ה 'מגב הלחנל רוכב שי .) 
soon vwהרותב רומאה ףסכ לכ  nnbןיעלפ  

 ןורפע ףסכמ ץוח ןירטניק םיבותכד ןירטיל םיאיבנד
 2/3( השעמ 'מגב ןילעופה תא רכושה 'פב .'וכו

Greיגיכ יישארב) ןרפעל םהרבא לקשיו  (Ubאלד  
 תומש) רוהמ בהז רככ C. ארטניק אלא הינימ לקש

v3ט'ל ) "v annב"א) — )^33 בהד רטנק  
^eוניינמש רבד לכל יללכ םש ר"לב ןירנטנק  

 ^31 י"רתב ה"יחא]* quib האמ ומכ האמ
 'נרתב לבא א"י 43/2/73 Um 'גרתב ה"כו רניטנק
 mb mew י"רתב papa ןכו רטנק "ו ,'כ 'א י'הד
 ךה בכ ;'ו טיי 'א m" מ'כ .ז'כ .ה"כ ,ר"כ
 ארניטנק ס"לבו 'ורו י"לב הכו ןיריטנק ןכו ןירניטנק
 ןרק אקד אתכוד אכיא ל"נה 'ורוכב .)\ 35 ע'לבו
 pw yipm .ארטניק ow מ'בבו אלקת ארטניקל
 ןיריטניק y" ט"נד א"פ "שודיק 'וריבו ןירטניק

 יתבר 'תקיספ ,'ד b^ האר 'פ ןשיה 'מוחנתב ה"כו
 -- [סוטנוק ע"ייע Tw — אפסכד ירטניק ח"יפ

Dame *ר"לו 'צמא י"למ)  XEVTholQV,  6- 

(centurio, 000וניזאה ירפס  

 םינירטנוק ולא ^O ג'ל 30 ןשב ינב ז"יש 'פ

 םיִניִרטְנּוק * - אטנוק *

PEE tו  

 דלק

 ,ש"מו א"פ UM אטנוקאיירט ע"ייע אטנוק *

 ןירפלקא ע"ייע (םילגד cantabra ר"למ) 832023 *
 .ש"מו ו"נר ,א'ח

 םתומאל 'פ ר'כיא (ןוטידנוק ומכ 'יפ) ןוטיטְנוק *
 ןוטיטנוקו ןיקסולג ^G ,יב 280 ןייו ןגד

 3' 1533 ןוטיטנוק — .אוה אוה יכ ןוטידנוק ע"ייע
 .סטנק ע"ייע ס"ט ד"פ

 .רנתנק y^"y ריטנק *

 .רתנק ע"ייע רטנק *

"euןיְרוטְניק  (Centaur, xévzaugoz bey)רדמ ' 

v3פ ' "p G'5D pp ynןאכ  

 תורודה ולקלקתנ ךליאו ןאכמ תומדבו םלצב
wonי"לב 58 ןירוטניק  pomילב םישנא  
manםישנא ויה הלעמלו םייצחמש םינטייפה ודבו  

 דרפכ סוסכ ויהש זומרל םיסוס הטמלו םייצחמ
 ,רתנק 'עב ואיבה ךורעה לעבו ןיבה ןיא

 ר"לב ןכו יסד י"למ סוטְנוק ,סֶטְנוק —( סטנק
 Stange, Stecken) שומ ,הטמ "פ 8

 הנקה שארב ("wn) € v5 n ןיברעמ לכב 03
 העברא ץענ 6 'ד) 'כוסד ג"רב C פטנוקה שארב וא
 כ'רד 'תקיספ) תולכ םויב יהיוד 'תקיספב C ןיסטנוק
 ןהילע חותמל ןיסטנוק 'ד איבהל ול היה 6'ז רצ
 |j םידומע ןונכ yr לש nep ^b ןכשמה תא
 י"לב 'יפ ב"א) — םדנוק א'ס Coop ומש זעלבו

yr omושארו ךורא  nns]. Cnה"נכו  
 ג"עס ע"ד א"פ 'ליגמ 'וריו DT ב"פ ipn" 'וריב
 ה'כו ליעל p" ןיסטנוק ץוכקהו סטנוקב ןיילת
 ןיסטנוק כ"ג םשו T'b ר'דמבבו הנאצ 'פ ר"שהשב
 ןשיה 'מוחנת — (* םיסידנוק ב"יפ יתבר 'תקיספבו
 ץח וקיתעה םינקזה עו .ןיסדנוק D^" אצת 'פ
 סליקע קיתעה חמרו )6 יטיל יקזחי) הנצ C1 a איש)

 == b'3n] 'בךי הלמ «vy» CC om ידמב)

 .אייכד גיפ 'מגבו ינשמב יוריב לבא יטשוק פד ם,יירבו יזיפו ילופאנ יוינשמב הייכו סטנק עייפדבו svp י'כב ןוכנ הי ('
 אלו י"ל אוה יכ עד לבא וטנאק :דומלתה ירקיעבו (5  .ןיסדנוק ג"ונב )?  .ךורעבש אי"יפכו סדנוקה ג"וכבו סטנוקה
 קתעוה )5  .יאנב ג"ונב )5  .סרנק y'"y סיט איסדנוק .טיילד ט'פס ייעיבש יורי )* stanga. ומש טייאלב יכ ט"יאל
 יתעדי אלו כ"ע יסרוב תייטב ומשו םוייסה cy םשו וניבר ירבדב 2 רֶקיִע ל"נו רותחל ייא םשו ^535 ru ייפמ

 ם"במרהל (nnb cy עוברמ תייטב ומשו היגהל ל"נ  ןכל Maurerkelle  םיאנב לש ףכ ייפ jy פ"לב יכ ושוריפ
 mm ירקיע לעב תקתעהב ה"כ )^  .עוברמלא ותוא םיארוק םירגנהו . . (!Breeheisen Ala) היילתעלא יברעב רטנק

v3תיירטנק טייק י"כבו האירטניק ע"פרבו ירטניק ןעכנימ סייש י"כבו ןירטנק ,ירטנק ג"ונבו יבו 'א "^ סייש "23 היכו , 

vae" (?ירכ סיטב . 
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 הייחא]* ,'וכו אצומ התא eb לש ןללכב
 ג"ע ט"יד א"פ 'דהנס 'וריבו רשה סוקרטנוק ג"ונב
 :ז"כ 'לוחב י"שרו "וכו לאש ןומגה סונונוטנא

n^היה ולאש דועו  osן בר תא ןומגהה ןוקירטנוק  
 סוטסויבוק ה'ד (QU 'ובותכ 'ופסותבו לאי למ ג
 b' הכרבה ירפסבו לאילמג ןבו תא רסיק וקיתעה
 דועו לאילמג ןבר תא ןומגה סוטינגא לאש 'יא א'נש
 ולש ע"מב ץערג 'ה ש"מו (ז"לק :א'ח) םוטגנא ע"ייע

 — [האלהו ז"י ,ד"לח
 ((276 רעווביי ןורמשב Kanah ק'דל יניק =) ינק

 ונטנ וניד (mo יבר )"5 (n^5 תוליהא ףוסב
 «m ה"יחא]*  .םוקמ ow ^b הורהיטו יניק לע
 — [היינק ילעב : ו"מד ט'פ .'מורת em arm 'יפב
 Kalkstaub zum Tün- xovía י"למ איָנּוק =) אינק

(henהולהש ירכנ ךומסד 'מגב העש לכ 'פב  
 (:גיל (Vy תודונ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פבו 6'ל "יחספ)
 ןורחא 'פב .יאמ אינוקד ינאמ רמירממ הינימ ועב
 היתווכ אתכליהו 6ז'> ימוא pn 'מגב 'ובותכד
 האירה 'מגב תופרט ולא 'פב :exp דיבז ברד
 ותליחת אינוק b^ .אינוקד אעצ ןניתיימ Cro 'ילוח)
 ז"עב ןניסרגדכ תיכוכזכ ותוא ןיחט ופוסו .שרח

Cv»)רמא דח אניברו אחא בר הב וגילפ אינוק  
 ותליחתב ses רח ופוסב רמא דחו ותליחתב
 ופוסב רמא דחו הליבט ךירצ ןיאו אוה Dan ילכ
 'ובותכב ה"יחא]* .הליבט pun אוה תיכוכז
 אינוקד ךורעה Dy תופסות ומיכסה un ה"דב ל"נה
 ש"ע 'וכו תיכוכז תכתהב הפוחמה bn ילכ ונייה
 החממו אינוקו תפז איבמ א"עס ד"נ 'יחבזב ה"נכו
 וקיתעה םינקזה 'עו .'וכו אינוקו ריס םשו ,ךפושו
 קיתעה ןכו אסי( י"ע ('א ,יב סומע ;יב ,זיכ 27 דיש
 Ate vp Cn ur בויא ; ביל ,א'ב ,ילהת) רפע סוכמוס

 ןיפחמש oon ילכ אינוקד ינאמ 'ובותכב b" י"שרו
 ןיעכ רבא ךותינ : אינוק םש 'יחכזבו תרפוע םהילע
 : ג"ל ז'עב י"שריפ הזכו oon ילכ יופצל ןישועש

inueילכ 'ילוחב ה"מגר 'יפ ןכו ל"נה 'ילוחבו  
 pw ילכ B^ סיסנ 'רו 'וכו רבא [וב] ברועמש שרח
 תוטמ 'פ תותליאשב כ'ג y" -- רבאב ןיחוטו

 — [הלאש קמעהבו ז"לק "יס

 ןק ע"יע יונק, יונק ו ןק ע"יע coup .ןינק *
un s | 

 'ורשעמ 'ורימ ןויצ 'א סקרק ע"ייע אתיינוק *
 ,ב"נד ה"פס

 ןימ ,concha %0י/% 'ורו י"למ 2p" =) יכנק

 7/25 Muschelschale לולכש תומדב 'ילכ יניממ

epp =( יכנק - mumesp* 

| 
1 

 | וגיא
- % URS 

"mp 
 'קליבו םהיניש ןיבמ !ןיכישמש ל'צ] (םיניבמשו
 ןישיכמש ןינירטוק ולא 'ינה ד"מקתת 'ר וניזאה

centurio םיימורה לצא ארקנו תואמה לע דיגנ-.אוהו 
 וא  centurianusס"לב ןכו 'צמאה י"לב ונממו

 ,אנורטנק  mmםתדוקפ ירבוע שונעל םדיב הרומז
  am.'ב ןורטק ע"ייע דועו ע"ייע הרומז לעב אוה

Gefloch- הגירא contortum. ר"למ ילוא) ןרטנוק * 
 jn ג"ער י"ד ז"פ תבש 'ורי (8

 .'וכו ןלצחמ ןפנ ןרטנוק דבעד
 ,'ב רטסק ע'ייע p'b ןירטנק *
 ,ש"מו 'ג ןורטק ע"ייע ןינרטנק *
 ר"למ +קוסט[טספי bb" קנורטנוק =) קנירטנק

terunciusןיקנוא 'ג ויושו עבטמ אוהו ) 

 UTD הטורפב ירמוא ה"יבו 'מגב 'ישודיקד ק"פב
C2^תוטורפ 3 קנירטנוק ןיקנורטנוק'ב סמסמ . 

 yy DW mpi ר"לב סיטנרדק b^ ב"א) --
(empיתכרע ב"ר יובד ףופו ה"יחא]*  

 .רשא םירפסה ישובש רחא ררגנ אוה יכ ז"חא 'עב

 קנורטנוק e^ .ךרעה הזב ללכנ ז"חא אבה ךרע םהב
 אוהו) רסיאה תיעיבר sm ןיקנוא 'נ 'ורו י"לב
 'וריבש 4080076 סטנוירדק אוה

 21 תועבטמה לע מ'קוצ p Ty" ח'נד 'ישודיק
 סמסימ טרופריא י"כב ה"פס ב"ב 'תפסותב ה"נכו
 ינש [mexp 5'x] (ןינורטנוק) ןינורטנוק ינש
 — [םירטנוק .ןיסירטנוק s^ 'יסופרבו ,תוטורפ
 centuria רטנק ע"ייע = prep =) סרטנוק

 ואצי 'מגב המהב רשעמ פ"סב (

 תונוז nuu ןאנמ ןנחוי 'ר DN (ייס 0022( םינש
 p^ ןיריטנוק ןיריטנוק א"ס ןיסירטנוק ןיסירטנוק
 אוה ולש ןינמל האממ ^ לטונו הא מ הנמש,
 תוגוז ןינעו ב'א) -- ('"ןאנומ אוהש ומכ שודק
 ה"יחא|* .(םדקש רטנק 'עב ךייש ןיריטנק
 וניבר 'יפכו האמ ונינע יכ 'ב רטנק 'על 'מולכ
 םיררגנ ונא יכ ym י"שריפב mua (ה'מגו י"פע)

 ב'ה "23 mo 'ציניוו 'פדבש הלועמה "ג רחא
 ומצע ינפב TW אוה פרטנוק םשש vx דיל
 ןוכנ אלל ללכנ 'עה הז ו"ו י"כבו ע"פד ראשבו

opםדוקה 'ע  nibהמלש הרוש ס"טב וטימשה םגו  
 ךרעבש ןאנמ תבית דע םדוקה 'ע לש קנירטנוק ןמ
 לעב ינפל םגו בתכש המ ב'ר בתכ ןכלו יחכונה

"pyךורעב ךועה לובלב חנומ רבכ דומלתה  
— [ow 

 לאש CT תורוכבד ג'רב (יטופ פש) םוקרטנוק
 יאכז ןכ ןנחוי ןבר תא ןומגה םוקרטנוק

(quadrans 

 .'ורוכבל v3 היימגר ייפמ קתעוה ('

18% 



byp * - e»yp =( יכנק ולק 

 )5313 אצ ול רמא ןוירהה לע הנוממה ךאלמל | בר בהז ילכו ףסכ ילכ דבעה sym "9 א'ספ
smיכנוק 'מוא ') ^bיא יברטב) ד"הה ןהיתובא לש ןיריתכנקב ולא תא | ילכ אוה זעל ןוש , 

 ב'או — םתובא תיבל םתוחפשמ לע ודליתיו 0^ | neo 'רו םהילגרו םהינפובםיצחווש
 הייחא]* Gn ולא םירבדה תואחסונכ | mes ילכ יכנו ק b" (י ראב [ןמ ל'צ] (ןב)
 רוצו רצ w^ םשו לוענ ןנ 'פ ר"שהשב "יא לבא | ,ןיזוגאו תוילק ןירמא pis .השאה וב הווטש אוה
 ושוריפב העט כ'מו םתובא לש םירוטק לכב ןתוא | לזרב לש הרונמ ('וחנתב 9 ךתלעהב שיר ונדמליב
 תחא הביתב "יא ןכו םיריטקלכב תחא הביתב ל'צו | יללכ םש 'ורו י"לב p^ ב'א) — תשחנ לש יכנוק
 Crop רצ ןאמדעירפ inn תאצוח) ד"כ 'פ יתבר 'תקיספב | ה"יחא]* = ,(רצו ךורא אוה םא טרפבו רעוקמ ילכל
 'וכו רחא תומדב ולש םירטקלב רצו בשוי התאו | לע אל ר'בב ןנברו אנוה בר לש שורד יכ עדו
 "ל :ב'פ y" כ'וד 'תקיספבו םיריטקלכ ל'צו | ומכו תונדגמ לע םא יכ בסומ בהז ילכו ףסכ ילכ
 ר"טב ז"מירה 'יפ רבכו םש ב"שר "ייעו הרזה הלמה | ל"נה 'קלימ .רורב הארנכו ריבשמה לעב חיכוהש
 וא ןיריטקרכ תחת תשבתשנ הלמה ww 162 א'ח | רמא הז לעו תונדנמו םידגבו כ'ג ןייצש
 "יא "5 רומלתה רקיעבו bun י"למ ןיריתכרכ | :'ג יאיכ iom מילכ) תונדגמ 'יפ יכנוק אנוה בר

a5םיצפח ונייה (ג'כ  pupןירתיקנק | י"ע ה"רל ראבתנ . yp mpםיריטקלב םיריטקליב  n 
 ןקויד ^m רתיכנק b" ב"נש ק'העו — ש"מו ה'ק | ר"למ תונדגמ שרדו לולבש לש תורעק יכנוק

magidaתורעק ומכ לישבת ילכ סי 196  ^bםתמגודו םתרוצ ] — 
 conca ט"אלמ אוה םיצחווש ילכ וניבר "פכו

Wanneצמא ר"לב ןכו 3108061, ' Bade- concha 

wanneםידגמ ומכ אוה תונדנמ ירבס ןנברו —  
yoןכל לכוא  vexםיזונאו תוילק . "vמוי ' 

 ." .'ג 735 (םינפב y" ןברקל ייונכ p^ םנוק *
 ןייוניכ ולא ירה סנוק חנוק םנוק רמואה

 P" ךמע רבדמ יפ םנוק רמואה :ג'י םש ,ןברקל
 ינאש ןשי ינאש DAY : ר"י םש ,'וכו ךמע השוע ;

YDאתרגמ רמא דח . . בהז לש תשרכנ ,א'מד  
 ! cn ונדמליכ אוהו [אתיכנוק ל"צ] (אתיבנוק) רמא אנרחו ד"ע ו"לד א"פ יירדנ 'ורי ,הנישב יניע םנוק ,רבדמ

 םנוק ןושלב םימשל שידקיש המ ומצע ןודכ רע [ל"נה
 יל שי םדווק םנוק רמא . . אדה D] הניעמשנ

"GMרכנק  — cenchros "bb &Y2jpייסכנ םנוק א06//69,  "byה"רל ם"במרהל מ"יפ ל'זו ^£  
(Diamantartvonder 6םירדנהש ונלצא רקיעהו רבדמ יפ םנוק ורבחל רמואה |  

 'ונו שממ וב שיש רובד לע אלא pon ןיא אריכנק )^ (n'5 mee המלחאו ובש םשל 'נות

 הלועפה םצע רפאיש אוה םהילע זמרש םירדנה | הבוט ןכא ןימ 'ורו י"לב לס אלגע ןיעו איקרט

 ולש והז iP 12 היהיש 247 הזיא השעיש וא ןהוד pw ומכ הנטק nmn לע איהש םירמואו

 יפלו .'וכו שמ מ וב שיש רבד לע א לא לוחי ןחוד ומכ תודוקנ ןבאה ךותב ןיארנש ורמא םירחאו
 ינורמש 'למו אמונק ס"למ אוה םנוק תלמש ל"ג הז םינקזה 'ע יכ עדו ה"יחא]* ,י"לב ומש ןכ יכ
 !?e ע"לב ה"כו רבדה תומצעו םצע P^ םונק | ש'הש) חדקנ ןכו הככ (ט ,'ד יקזחי) ןחוד וקיתעה

 םירדנבש יפל שממו תומצע ןינע 'יפ סנוק הז יפלו | 2e) טיל pen םש תומש) וקיתעח םשל לבא (א" ,'א

 תומצעו שממ וב שיש רבד לע קר רובדה לוחי אל | 1צמסט- .אוהו Oeyxópov בתכנ רועו לטץטסוסצ י"ע

rion, lyncuriumסואינילפ  nרדנמש ימו | דועו 'ב ז"ל ;ז"נ  Di "BWםצע היהי הז רבד 'מולכ  

 (ויט ,ו"ט יב ייהד) העובשה 'גרתו substanziel» שממו | ,טיל תומש יא (van ןיריכנק וא ריכנק ילואו ותלוז

 סש) תולאה ןכו אמוניק (יא יגיכ (DU תירבב 'גרתו npnyn שממ s ןיריכנל ^n) boe יב יבדמב ;ביי

 יאמ אמניק :" 'ירדנ .איטוול ימוניק On ,ריל -- [םשל
 Ab o ץבוקהו .ןמניק אמליד וא רמאק םנוק

 .אנסנקמ אנחנקמ אנמנקמ :^ םש לעפהו nibyp | (%0-909% י"למ ןיריטקלכ = ןיריתכנק =) רתיכנק
(Charakter, Geprüge, Typusשטאנאמ ץערג 'ייע אוה תועט א0י< י"למ םנוק 'יפו | ר"קיוב ' 

 233 bn | n'3pn ארק )* (בילפ) ביבס 'שרפ םינהכה לא רומא

 עייפרבו v4b73 ןוכנ היכ )?  .היתת יעו יא שרק an^ קונפי.  *) y'"y ט"ק יר הרש ייח יקליבו יבנוק סייטב גייונב (1

 פ"טב עייפרבו רומלתה ירקיע לעב npnyni היכו ר'יפדבו v33 pas nes )9 .ונינפל יילו (* .יכנוק דע יכנוק ןמ טמשנ
 .רוצ



137 

 253 ה'טגו שריפ ןכו הייחא]* ,( תואמר
 תרזג לבא ןינעה יפל אוהו המרעב אינוניק ןיכרעבו
 ף"וקה רחא ד"ויב ןכל ב'ר תעדכ oe" איה הלמה
 "23 לבא ןיכרעב ה"מגר "יפב W75^ רקיע אוה
 השוע םדא PR : ב"מ 'ועובשב ןכו ר"י אלב מ'כב
 .ח'ד א"פס מ"ב 'וריב לבא שדקהה לע אינונק
 .ה"ד ג'פס 'ומבי 'וריב ןכו אינוניק ינפמ ר"ויב "א
 'עו .אינוניק ושע אמש Ob 'ישוריק 'תפסותב ןכו
 ,xotvoyia» י"ע ('ב י'ו 2( רי תמושת וקיתעה 'ינקזה

 א'ה תועטו לודנ קחודב הלמה e^ יבשתה לעבו
 הלמב pt" המ ןוכנהו רשיה ול הארנש ג'עא וריב
 ץבוקב) "5 ןילימ qw לעבו — אינונק 'עב ש'ע וז

Grm vsרמול ףיסוה ם"במרהו י"שריפ איבהש רחא  
 /ושלמ י"לב התארוהו תינוי הלמהש תמאהו ל"הזב
 םיברל וא םינשל תורחאתה ןושל איה לבא תואמר
 יולתה רבד היהיש םא רבדב יפתתשמו םכחתמה
 אוהש רבדב םא הב םירחאתמ םהש דבל המכסהב
 איהש ייפש ם"במרה ירכד וקדצ mm . . יונל ץוח
 הלובחת איהש ש"מו עבתנהו עבותה ןיב המכסה
 תומוקמה לכב פ"כעש אלא הלמה תארוהמ הניא
 לע הוריכזה תאזה הלמה ל'זח וויכזהש הלאה
 אינוניק םשהל b" םנמא הבשחמב התלעש הלובחת
 תמכסומ איהש דצמ אלא הלובחת איהש דצמ אל
 הלאה םישנאהו םיבר וא םינש ויהי DN סויב
 ביטב ועדי אל תואמר 'יפש ונתא םה םימלש
 םהב הרכזוה רשא םירברה עבטמש אלא ןושלה
 התלע תואמרו המרע איהש וניחבה הלמה תאז
 תימצעה הלמה תארוה תאזש ובשחו הבשחמב

 רו

 ס"לב לוטו4א8006 י"למ =) סופורטְנְנק "<א

 .Hundmensch, d. h םופורטנק

(von der Hundswuth überfallenתומורתד 'שורי  

 הלילב אצויה G5 א'פ ws אל השמח 'פ
 תוטש ילוח י"לב p^ תורכקה תיבב ןלה סופורטנק

yyס"טב 'וריב ג"ונב ה"יחא]+* .סופורדנג  
 סופורדננ ג"ע ח"מד ז"פר 'יטינ 'וריבו סוכורטונק

 — [ט"יש ב"חב ש"מו ע'ייע

D3jר"לב ₪966 'רחואמה י"למ)  censusשנוע  
 ,Strafe ver- censeo 06060 לעפה ונממו

Y'D3 (hüngen, bestrafenאתכלהו 6ו"ט) ק"ב 'פד  
 םלתשמ וניאש ןוממ לכד 'ולכ אסנק אקזינ וגלפ
 ךמסר 'מגב שרקמ שיאה 'פב .אוה Dip שארב
 רמא אלא Co ןישויק יל ישדקתה השאל רמואה

bp — אָמְנּוק * זלק 

 xw "55 ןכו מ"לב ןומָנק ומכ ס"לב) אָמְנּוק *
(CZimmt, 7ילשמ 'גרת  

 ע"ייע ל"נה 'ירדנב ןמניק ומכ אוהו אמנוקו ^r ,'ז
 תבש 7^ ,'ד ש'הש יגרת ןומנק מ"לב ןכו יםנוק

 .ו"מפו ג"לפ ר"ב .כ'ד ז"פ האיפ 'ורי .ג"ס

 ה"יחא]*  .הכיא תלינמב אתיב ירמד 9 אימנק
 ה'כו הימנק 'יא ע"פדבו ר"כיאב ונינפל 'יל

 י"כבו אימנק TY ט"ק י"כב לבא ר"בו 'ב ו"ו י"כב
 - נמק 'א 1^ י"כבו אימונק ב"ה

 ףוס סימק ע"ייע רהמ 'פ ר'תסא 0( ןימנק *

vm ynג"כק רצ ליעל . 

 הרעק my נואנ לס אשצסלש, (xXvcoy voy ןונק

m» geflochtener Korb, Schüsselפ"לב  

 ק"פבו) «Cv תבש) הרוזה 'מגב לורג 555 'פב )9
 אל יוחמתכו ןונקב תינטיק ררובה (on 'ציבב

em»ציבב ק"פבו .רורכי אל יוחמתבו ןונקב ל"צ] ' 
 .[יוחמתבו ןונקב "Co 'ציכ תינטיק ררובה 'מגב
 תיבל ןיכילומ (ps (ו"כ «pr ןיחלגמ ולאו 'פב
 .ןונקב אלו אלטקסאב אלו הלבטב אל לבאה
 םינונקה םינטקה םינונקה (ג'מ) 'ילכב ra 'פב
 םינונקה pip הזו לס י"לב p^ ב"א) -- םילודנה
 ןונקב אלו quy הזו הרעק ושוריפ on םילודנה
 'ורשעמ 'וריב ה"נכו הייחא]* .(םילסב אלא
 ,יוחמתבו ןונקב s'b 'ציב 'תפסותו : א'נד ד"פ
 'תפסות ,םינונקה ד"מ ז"יפ pun ל"נה 'ילכ ץובקהו
 בינש ק"העו .תותלקהו םינונקה ה"פס מ"ב "לכ

"bא"בראק  Korbלס הככ וקיתעה םינקזה 'עו  
 T3 | ('ב י'ח יקיו ;יג .,ט"כ mov ;חייי .זייי que 0 יישארב)

pp *ןק ןמ הנכנ מ"למ)  (Qistenא"ק 'ובותכ  : 
 לעוש : כ'ד ז"פ האיפ 'ורי תפלב ןניק לעוש

 האצמו יתנוי 'פ ר'שהש .תפל לש השארב ןניק
 .ןנקת 06 ,ריל "עשי) ןנק 'גרת ,'וכו ןנקמ שחנה םש

 י'ג ןק ע"ייע אָּעְק .ןק, םשהמ הנבנו

 gemeinsehaft- xotvovux י"למ איִנוניק =) אינונק

(liche Verabredung, Gemeinschaftפב ' 

 ןנישייחד G2 972 בוח ירטש אצמ 'מגב ןיזחוא םינש
 ןימותיה םושבו 6 ג'עק) ב"ב ףוסב ,אינונקלו ןועריפל

voברעה ג'בשר רמא וב אצויכ 6ג'כ) ןיכרעב  
 b" אינוניק ושעי אמש רע 'וכו התבותכב השאל
 תרזוחו ברעה ןמ התבותכ חקתש ליבשב תואמר

newהרשפ  ppי"לב ייפ ב'א) — הלעב  man 
 התופמכ pp םלשמש רמול קחצי רב ןמחנ בר | תושעל המכסה לכו עו רבד תושעל ףותישו
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 תפוח יי

 223 ה"יחא]*

 ךותב ןינתונו yy תוכיתח ןיקילדמ ז"עד אסניק
 ח"ר ייפ ןכו nns). nem חיתרהל ילכה
 םיצע יסניק :'ק יוריעב («m^ bg .ש"ע ז"עב
 ףיסוהל איבא םשו 'א סק ע"ייע .ג"צ mi .םישבי

 .-- [הריתי איה ן"ונו תואמגוד

 Verzeichniss) המישר D. census^ ר"למ) ןיסניק *

 ןיסניק יל ואיבה 'א השרפ שיר ר"תסא
 ,םיבתכה תמישר b" ןיקתענה

Bein- xvnyisc י"למ סֶדּומיִנק =) םדופנק. ^en 

  "Y (aruischeתוצמ 'פ תומביד
 ןכתת םרוסנק ןיליא ןוגכ CU» iU ב'יפ) הצילח
 יתב op םירבוחמ םילענמ י"לב 'יפ סדמנק "גה
 ,םישרפה ילענמ ומכ םיקוש

 םינקזה 'עו ל"נה י"ל אוהו סדומינק ל"צו סרוסנק
 וניכהו ₪406 p (C0" 0" א'ש) החצמ וקיתעה

 התואמ תוכופה תויתואב e22^  ומכ החצמ
 -- [הארוהה

 ע"ייע תקנופמ השא y'o3 "b הָעְנּוק = ענק
 y^" סוטיוטז ואשעו ותענוק רסה +סוטייטיז

 .סוטייטיז 'עב

 60₪0- 7:60)6/)%6צ, ל am י"למ) ףוניק

(peum eine Art Himmelbett mit Vorhüngen, 

 ולצא םימכח 10223 (.ח'פ 'דהנס) תותימ 'ד 'פד ג'סב
nmלע להאה םולשבאל וטיו ,ולש ףוניקב בשוי  
yyרבכו ארניא לע ןיפוניק 'גרת (ניכ יזיפ ביש)  
"bב"א) — טלקנ 'עב  ^bימורו י"לב  nónומכ  

 ה"יחא]* .(םישותיה וסנכי אלש הטמה בבוס להוא
 (^R : םשו ףוניקה ג'ע הסריפ 4." הכוסב ה"נכו
 קתעוהו טלקנ 'עב וניבר !b "y^ תופוניק ץובקה
 (pA םשב bn" הז איכהש םש הכוסב ח'ר 'יפמ
 ל"נה 'גרתבו ב'פ מ"ב םילכ 'תפסותב תופוניק ה"כו

 — pep] רכז 'לב "יא

 ינפמ (C'5 םילכב ג'כ 'פב (ע"ייע ןופְמק =) ןופנק
 (אימ) ר"כ 'פבו 6'ןופנקב וילע ןידמועש

 p^ רבכו ןופמק א"ס .('ןופנקב וב ןיקחשמו
 ,ומוקמב

Y'53 6 52) Dp3pתשר השעמ ג  
 ר"קיוב Gitterwerk, Gitterthür) הכבשו

 ךוד 6 הנושד 'קיספבו (ט"יפ) היהת תאז ףוסב

RdS Kn TCU TEMA ND, "RAUS PRIOR TONOה  

"p-op nop 
^nאמיא םלועל קחצי רב ןמחנ בר רמא אלא  

 אלש השדקתנ יכ איה אלו ןאמל לוכי היבא
 ןאמי ןאמ םא אכה ביתכ אתכליה יאמלו ותערל
 הינימ קפימל ואל איה ןיב היבא ןיב עמשמד

nessםלשל אלא הדיד  bpםלשמד התופטכ  
 היבא ןואימב ומכ היבאל הדיד ןואימב התפמה סנק
 אלא יל ןיא ןאמי ןאמ םא ינתק יכהו ומצע באה
 הניאש יפל pp םלשמ היבא ןאימ םאש היבא
 התיפ אהד ןואימ יוה אלד ג'עא איה הנאימ ותשא
 ל"ת סנק םלשמש ןינמ ותשא איהו תושיא םשל
 לש שנוע ר"לב ייפ ב'א) — םוקמ לכמ ןאמי ןאמ

quaoה"יחא]*  ma»א"מ ג'פ תובותכב  
 שיש מ'כ .ט"כ םש Dip ןהל שיש תורענ ולא
 DW 'ייעו רכמ ןיא Dip שיש מ'כו סנק ןיא רכמ
 ,ו"ל umb" אלו סנק אל imb םשו ןינעה לכ
 קיב .אסנק *23 ב"ער ט"כ םש bip n5 ps הנטק
 .סינק אסנק .ט"כ םיחספ bb" סנקב הרומ : א"מ

"unתומש  m"ויט 'רדמבל ; אנוממד אסנק 'ל  
 יניד : א"ל sm 'דהנס ץובקהו ,אתבשד אסנק 35

mo»7 'שורי ^b3 mb»אייסנק ןליאב : "יד  
 לע התימ תסנק המ ינפמ ב"ער ה"נ תבש לע פה ו
 ה'דא לע התימ יתסנק ב"ער ה"ע 33 'וכו ה'דא
 ןיסנוק :'ל ק"ב .ריזמ וטא נגוש וסנק :ג'נ "טיג

amsג"ע ו'ד ח"פס ק"ב 'שורי .היל ןניסנק םש  
 ןיסנוק םתייה המל כ'פר ר"ב ,בהרד ארטיל היסנקו
 היל תיל ב'ער ^w רצ כ'רד 'תקיספ ,'וכו יינב תא

oupי'רת ,היל  à mewיסנקמד ןיסנקו ה"כ  
 י"רת שנעי שנע ב'כ ,א"ב םש לעפתא ,איבייחל
 ,ה"ל ירמב י"רת p" דועו אדלוו סנקתי אסנקתמ

;n'33.25 םירבד [ — 

 ץע ייפ SD'p,D'po'bssDp = NDyp = סנק
(Span, Holzstückפד ג'רב ' nmeןיקילדמ  

wm) Go ns)רשפא אל תורנ יעיבקד ןויכ אכה  
 C app ומכ b" ..יקולדאו אסנקב לקשמל אלד
 אקו 6 'ק ייבוריע) וישרש 'מגב ןיליפת איצומה 'פב
 רשבה לכ 'פד ג'רב C [יסניק ל"צ] (יסנק) ירתנ
 םישרק תוכיתח b^ אסניק והיינב אכיא +. היק ןילוח)
 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב ז'עב 'ירמאדכ םילכ ןניאש
 אניברו אחא בר הב וגילפ אסניק 6 ג'ל "9 תודונ
 נ"ע םינורחא םימ לכה ירבדלו ירש דחו ריסא רח
 p" .ןהילע הרושש הער חוו םושמ אל עקרק

 .אסיק ומכ אסניק רמול היה וניברו ,םסק y^"y mns mu ול שי ppp לבא רטנס yy הריתי qae ותנוכ ('
(a5 .ונסיק ייגה 373 םשו יא ןסק יעב היכו ) יגב' oןופוקב  byןופנוק םיבטרהל מייפבו ןיפנוקב ג"ונב (* .ןופנקב . 

 .ייל ב"ער ג"סק רצ כ"רד 'תקיספב ונינפל )5
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 היה דציכו 58 Qum 'וחנתה תאצוהב יח דצ BU 'ה

 ויה םילקנק העבשו דע 'וכו םנה ןב איגב ךלומה
 רחאו ns לכ לש ונכרק יפלו םהמ םינפל אוהו ול
 ןושארה לקנקל סנכנ ףוע בירקמש b" סנכנ היה
 םלצו ;רחא ןונגסב M^ התאמוט 'פ ר"כיאבו 'וכו
 'וכו .םילקנק העבשמ םינפל (ow pm היה לולח
 שיש ז'עב : א"מד ב'פ ז"ע 'וריב ןינעה ןכו ה"שע
 לכ ןילקניק םהל ןיאש ז'עב לבא ןילקניק םהל

munלכ ד'ע ב"מד םשו ,ןילקניק םשל  ןודי  
 הלרע v .'וכו ורסא ןילקנקה ןמ םינפל וסינכהש
 'ורי .ןילקנקה jo םינפל הסינכה xs א"סד א"פס

Ub "Uniרהנסבו ןילקנק םהל ונב ד'ע ח"כד ' 
 םיעלק s^ ז'כ p^ קלב quon אמוחנתבו arp ילבב
 "א ז'מפ א'רדפבו םילוקמ א"לק 'פ ירפסבו
 ייעיבש 'שורי — .ןולקלק .'ג עלק ע"ייעו תויונח
 לקנק י"לב ארקנ דועו .למרת ע"ייע  ,ד"לד ב"פ
 pw רשא תשר השעמ y" לדבומה םוקמ %
 ח'עפ ר"כב 'יאש המ nn םיטפושה םינדו םיצעוי

nne"ל"א עבש המל . . םימעפ עבש הצרא  
 העבשמ םינפל ןותנ תא ולאכ ךמצע תא האור יוה
 : הירצ ויה Cb ר'כיא ,'וכו ןדו בשויו .ןילקניק

mauןילקנק העבש ןמ ויגל | הינובהיו  — 
 הז ךתועינצ ישרפ : ךתמצ ילג טעמכ 'פ ר"'שהש

 — ןילקנק העבשמ םינפל ןותנש ךלמה
 רצ ליעל ש"מו םוקמק ע"ייע פ"ט ןיסימוקנוק *

 ,ו'כק
 X55 (תופלחתמ jp» (0) QJES ע"למ ל"נ) ןקנק

 אא; xáwvn jp תוליפכ וא שבי תדמל
 '53'3 Kanne, Krug) ש"אלב canna 'עצמא ר"לב
 .(' ינש רשעמל וינקנק ליאשמה Grm ינש רשעמב
 'פב .ןורשב םינקנק 6 ג'צ 202 תוריפ רכומה 'פב
 אלא ןקנקב לכתסת bw G'b vb nos אמוז ןב
 ייפא ןשיו ןשי אלמ שדח ןקנק שי וב שיש המב

wnתוליהאב ו'פב .וב ןיא   ma GU»וצצחש  
 זמשל וא ןייל ןכומ ילכ vb3 ב"א) — םינקנקב
 ה"יחא]* .(הלמה ולפכ םיטכחו ,jp רמאו

n5»ןמש ידכ וריבח תא ןעוטה : ח'ק 'ובותכב  
mmmקופ .ב"כ ב"ב ,םינקנקב  onnהינקנקב היל , 

 "שורי ,הנקנק yy האיבמ :ב"מד ד"פר הציב 'ורי

 ןקנק - לקנק
 חלשב יהיו אתקיספב a5 nma ולשלש ןולקנק |

 לארשיל ןייושע םימה ךציכ CYb דצ כ"רד 'קיספ)

 ןבא b" (*י'ליצנק זעלב ייפ .('אילקנכ ןיליאכ
 ריאהל לתוכב העובק היהתו הברה תונולח 03 שיש

vanםילכב ב"כס 'סב  c'e)הב שיש ןילקנק  
nbsp maהאמט ('תוסכ . "bןימישמש ילכ  

 'קיספב (* וילעש םידגבה ןשעל תירפנו שא ויתחת
 ףוגל ןזואה יול ר"א Grp רצ כירד יתקיספ) ועמשד
 םילכ אלמ אוהשכ הזה לקנקה המ םילכל לקנקכ
 םכנזא וטה ךכ ןישיגרמ ןלוכו ויתחת ןשעמ התא
 תירב םכל התרכאו םכשפנ יחתו ועמש ילא וכלו
 רבכמ ,('ג יהינ היעשי) םינמאנה רוד ידסח םלוע
 C ארצמ aw" לקנק sn ('ד 2 תומש) תשר השעמ
 י"לב 'יפ ב"א) — (e n5 ot) להקיוד רבכמ ןכו

mלודג ללכ 'פד 'שוריבו הכבש  rb)ג'ע ייד ) 
 (הכבש השעמ b Cni" השוע םושמ ןיטלקנק
 py" ר"בדב "אדכו לקניק 'יגה רקיע ה"יחא]*

maaתבש 'שווי ,( 'וכו םילכל לקניקכ ףוגל  
 אבה ע"ייע דועו .('ררונ ןוליקניק ir .ה"פר
 י"לב אוהו ןוטלקניק ל"נה תבש 'וריב ראותהו ז'חא
 N/ 03'2 הכבש סליקע קיתעה ןכו 6

qe 
 םלוא תארוהב קר לנה י"למ םדוקה 'עמ) לקנק

Ver- לילא לכיה לש טרפב ימינפ vm 
  (Gehlag, (Gützen) Zelleויהת םישדק ונדמליב :

 'זמ םינפל היהו םלצ היה יושע אוה דציכ ךלומה
 םילקנק  ^bןושארה לקנקל םנכנ היה ףוע בירקמש

 «^ — emn ^pב"ו ה"יחא]* .(רדח ר"לב 'יפ ב"א)
 ןויכ  coenaculum 3/55ל"נה י"למ אוה יתעדל לבא

  mmלדכומ היהש םילילא לכיהב ימינפהםוקמ ןכ 'רקנ
 וקיתעה ןכו אלקנק ס"לב ןכו הכבשו תשר השעמב
 (אלפיסקעהב אבוהש תירוסה 'יג יפכ) םינקזה 'ע

 םלוא ( pimלקניק וא לקנק כ'או אץןצ486 יס יח
 אבוה ל"נה ןויצה יכ עדו ימינפ רדח ל"נה ןויצב 'יפ
 ישרפ ונדמלי םשב םנה ןב איג 'ע ךורעב רככ
 | ןושלה תכחרהב התאמוט 'פ הכיא תליגמו םישודק
 'קליב םייונשב w^ ןכש Oy .ב'חב) יתוריעה רבכו

"bvאמוחנתב יתאצמ ןכו ונדמלי םשב ז"ער 'ר  
 ייכ ופ לע בישר ?wein ןנחתאו 'פל תפסוהב ןשיה

.Gitter08106110 טיייאלב )* .אייליקניק גייונב )! יליקנק ייפ יילכל ג"הר ייפב (5  .תוסוכ ס"טב ימגבש הנשמב (5  

 תערכ בנשמ אל) בגשמ תלמו ךורעב ךומסב אבומה כ"רד 'תקיספל ןויכו כיע ועמש תקספב רמאדכ הייטב ב גש מ

 ג"ונב )5  .בגשמלא לייצ ןשימלא םיבמרהל מ"יפבו תוסכל לובק תיב ול שוש ילכ AL עיל אוה (יוועל יהו בישר

 יוריע ישוריב ליצכו (*  .ןקנק ס"טב רייפש יר יימרי יקליו א"מש זמר יס היעשי יקליבו (' | .ןוטלקניק ג"ונב )5 .אתרצמ

 .וינקנק םיש יפכב לבא ןקנק ישוריבו ןיקנק גיוונב (* .רדוג ןוליקנק םשו : ו"כד י"פ



AEN 2ו  

tollwüthig, hün- אמט: י"למ) סוקוניק "e 

(disehוזחאש ימ 'פ 'יטיגד 77  
 « Gy naקינוקוס   ^bומצע השוע י"לב 3535

 תומורת 'שוריב ה"יחא]* .תוטש ןימ אוהו

 — [מ'ר ,ד"ח ע"ייע סוקילוכ an" : מ"ד א"פ

 dünne הנק ןמ תולפכ איהש הארנ) תונקונ]
(Adern, Róhrenמגב השנה דיג 'פב ' 

 הבש C תואנקונק +ב'צ ^?( המהבב «xm 'טגב
 ונשריפש תולקוקנע םה 'יפ sive" ןינקיר וליא
 וניאו 'מגב ןילוחד השגה דיג 'פב ב"א) -- ומוקמב

co* ^»m mys xmאלא הרות הרסא אל  
 ךוואב ןיכלוהה ppt ןידיג י"שריפו ובש תונקונק
 .(ימינפה ריגל ןוציחה דיגמ [רשבה [nnne ךריה
 ש"ליידיו תונקונק י"שר b^ ,ב"צ יילוחב ה"יחא]*
 ל'צ ילואו ש"אלידרוו זעלה י"כ דומלתה ירקיעבו
 ןימוד ןפגנש םינטק םיוק 6 צ"לב ש"לירוו
 םיבגע יפוס תונקונק p^ ןילוח י"כ mim גלזמל
 םיוק וא םיפנע םהש ןוכנהו כ"ע םישק םיבגע םהש
 pp ןידיגל לאשוהו םינפגבש םיוקל ןימוד םיקד

 — [י"שריפכו ךרינש
 . "בוריע ישורי (םדוקה 'עמ (Rohre הָתיִנקְנְוק *

 יעבד תיא . . קדע ד"ע ו"כד י"פס
 = ,התינקוק ג"ונבו התינקנוק רמימ

 .סותנקלק ע"ייע סותנקנק ₪

 ,xwága "53 סרנק ,סרניק ס"לב .,סכניק =) סרק
 םיאלכב 'ה 'פב (00%6)410086 ** פ"לב

c»79 ןיצקועב ק"פב םרכב םיאלכ סרניקה ( 
 p^ ב"א) — תויבכע 'עב 'ייע חפט םרניק ץקוע
 יושע םשארו תונגב םיערונה םירדרד "ורו י"לב
 מ"יפבו ה'יחא]* ,(לכאמל םהו םירד םירד
 האידינק לא +: סרניק ראובמ םיאלכב ם"כמרהל
 אוהו בירגמב ע'לב % US האירינק לא ל"צש לנו
 'יאלכ 'תפסותב ה'נכו .כ= = -=%)5  אוה
 'שוריב סרניקה ןכו C ארניקה א"נו סרניקה ג"פס
 ,א"עס ל"ד ה"פס םיאלכ 'שוריו :י"ד ו"פ תוכרב
 ג"ונב סרנקה 'פריא י"כב ב'פ yv" 'תפסותב
 ג"פס 'ציב 'תפסות ,סרניק ל"צו סנריק א'נו סדנוק
 'ול ךירצו הנרקה . סנרקה ייסופדבו סרנוקה י"כב
 ,תויבכע ע'ייע כ"פ ר"ב .ד"ל הציב .הרנקה , סרנקה
 'ורי ץובקהו .סרניק ל"צ סדנק ותוארהב 'פ ר'תפא

 (סֶרְיִק = סרגק -- «py מק
 הכוס Y" ,הנקנק ג"ע האיבמ : ב"מד ד"פר הציב

 ג"יפס ינש רשעמ "" ,הנקנקו mn :ב"נד א"פ
 רשעמ ןקנק .ןקנק רשעמ ,ןילוחל ןקנק ג'ע ד'נד
 ןקנקה וריזחה . . דחא ןקנק ולטנ ה"פפ ר"ב .ה"שע
 y" םינקנקב קדובה רצויכ הקידבל לאשוהו .ומוקמל
 , .םיעעורמ םינקנקב קדוב ws הזה רצויה ב"לפ ר"ב

meaאוה  praיעו .םיפיה םינקנקב " myה"נפ ר"ב  
 א" רומזמ ט'וש 'דמ ב"פס רישהש ב"פ ר"מש
 "ילהת «po ב"ש 'ר ייעשי 'קלי ה'צ 'ר אריו 'קלי

v3 Tinלע ה"בקה שיקהש העברא ט"יפ  
 -> .[יוכו םילגר ימ לש םינקנק ואצמו ןקנק

 «O2 השדחה פ'לב kan הנשיה פ'למ 5'( ןקנק
mxינוניבו  Dכ'או ץרא \5 פ"ל ןמו רפח  

 רכושה 'פב Pilugeisen) תא ונייהו ץרא רפוח ןקנק
 b^ ,רוטפ ןקנקה רבשנ (/'פ ם'ג ןינמואה תא
 תא job אוהו ליאוה  עדומ אשרפ טיקנד

menןקנקה רבשנו הרושה תא תויעו הימלתל  
 השירחמה רחא ךלהמש ותוא טיקנד םלשמ אוה

yyעקרקב ודיבכמו ודיב הירחא לש השירחמה  
 תא אוהו אנמה אוה ןקנקו ותשירח קימעיש ידכ
 .(ומודרק תאו ותא תא ('כ יג" (Sw ביתכד
 'שוריבו (הלא לע 'פ) ינממ קחר יכ הכיא תליגמב

"p6 ךנדפ יוש ךרות ירש +היר) תוכרכב ינש  
 תלדה 'מגב ןיבויע qa .6ךנקנק יוש

Cepןקנק ייפ .ררגנה ןקנקו תררגנה תלד והנימרו  
 םיחתפ ימנ וב ןירגוסו השיוחמבש דתי ותוא
 יעבמו עקרקה ןמ ןיהובג ןיאש י'פעא ןהב ןילעונו
 י"לב 'יפ (w'3 — ץראה ןמ ןיהובג vow אתינתמ
 p2^ אוהש ןוכנהו ה"יחא]* ,(שביו השק ץע
 ץראב רפוחש השירחמה דתיו תא אוהו ךורעה
 ךורעה תטישבו ךרעה תלחתב יתשריפש ומכו
 כ'ג y" ש"ע ל"נה הציבו מ"בב י"שר כ'ג ךלה
 איבהש רחא (מ'בל מיטשב) ר"בארהו ,'ז ןמ 'ע
 ומכ ןקנקה אוה תא םאו ל'זו בתכ ךורעה תטש

evרומאה ותשרחמ היהי המ ךוועה לעב  
 םיניכסה ןמ אוה ותא יכ הארנ קר קוספב דוע
 לכקמה אוהו ץע לש אוה ןקנקה קר 'וכו םילודגה
 המל עדוי יניאו וילע בכושו לזרב לש השירחמה
 לע ןקנק ארקנו דע is ש"ע 'וכו pop ארקנ

ovהשירחמה דתי אוה ררגנה ןקנק ןכו תונקונק  
 — [ש'ע 'וכו תלדה תא וב ןיעקותש

 עייייעו ךנרפ ס'יטב עיפהו v3 תצקבו ב"ה ייכב הייכ )5 .שייע י"שריפב היכו (* .יישריפב היכו אשרפ לש ייפ אוהו ('
qubןוכנ ה'כ )5  ya npnyniתלמו ךנקנק ירש 'יא א"פדבו ךנקנק ירש 'יל עיפרבו דומלתה ירקיע  Tbא'הו תרגפנ  

 .ךנקנק יוריבו ךנדפ ריכיאב גיונב יכ תואסריג יתש איבה וניבוש ןוכנהו ביר תפסוהמ יפריא י'כב (* .תונקונק גיונב (?

 .סירניכה
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 שיו .זינקשינק תבשב פ"א ס"ש י'כבו זינכשינכ | ט"פס "יעיבש 'וריבו איסרניק TP ס"ד א'פ הציב
 ילכ ןייקש ינק תבכרומ הלמ ןיקשינק ןירתופ | ז"לב ד'ע ח"לד ט"סר Den איסדנוק ס"טב .ט"לד

 דחי םיתוש םישנא תוקשהל nup ues םיאצויש — .[םירניקה
 — 6 [ל"נה 'צמאה ר'למ ל"נ יתערלו

 Ge- consobrini ר"למ pumaiweip — ןרבשנק
(Gehwisterkinderתואמ עבראו ונדמליב  

 | לאעמשי ר"א O5 יוחנתב) )01025 יישארכ) ומע שיא

 רמוא יאני 'רו C ןיקיטילקנס 'ת sm םיכלמ 'ת
 יללכ mw ר'לב ייפ (rw — ןינירבושנוק 'ת
 ה"יחא]* | .(םהינבו םיחאהמ םידלונה םיבורקל
 תעדכ ןוכנהו הררש ןושל s^ י"כ דומלתה ירקיעבו
 תוסיינ ישאר "גה ה'ע פ"ס ר"בבו .ל"נה ר"למו ב"ר
 -con 'צמא ר"למ ןינירכושנוק mano nsu ילו

"P sacraneusהוחאב הוסומה תיובב םידמועה  

— [mym 

 תיבו ץע Spp ס"לב 155 35 ע'למ הָתְנְק — תנק
 ןה ולא 'פב tie, Griff) לזרב ילכ לש די

 m ותנק ןמ לזרבה טמשנ Cn תוכמ) ןילוגה
 ןידיתע ?C 'וחנתב ונדמליב van םישודק שירב
 לשו םיחמר לש תותנקב ןיקילדמ תויהל לארשי
 ורעבו Cm : טיל לאקזח) 'אנש םינש עבש תוברח
 וא ץח לש הנק ר"לב 'יפ .ב"א) -- 'וגו וקישחו
 ה"יחא]* (ותקמ לזרבה בותכ תואחסונבו תמח לש
 אתק ומכ אוהש ל"נ bn ^p דומלתה py לעבו
 . ח"כו ןוכנה הזו s'y bra ילכ לכ לש די אוהש
 בינש ק"העבו qun תליחתב 'יאדכ D" ע"לב

 כ'ג "יא תפסונ ן"ונבו Süel. א"לב ליטש וזעול | עיבג ןימ cannieanna 'צמא ר"למ «^b ןיקשיִנק
 הכלוכ . . הכלוכד התנק ,ו"לד א"פ םירדג 'וריב | השא המב 'פד 'מגב (ול ביבס םינקו

nas)ךלכ ע"ייעו : א'נד א'פ ריזנ 'שוריב ןכו התנקד | יפא 'רו ימא 'ר זו 0 סומע) ןיי יקרזמב +.ב"ס  
 — np] ע"ייע דועו "לר T) תא לטנ 'מגב רכושה 'פב ז'עב .ןיקשינק רמא דח
 cantherius, Packesel 00/06 י"למ 53( pip ארמח יתשמל ארש אתולג שיר 627( ךפשמה

 ב"יפ) n ףוסב (םינפב y mp vos" לש וא תיכוכז לש א'יו בהז לש סוכ b^ ןיקשינקמ
 ךילוהל ןייושע םילס s^ לתנקבש םילפה "5 | ידצ ינשמ םיקד םינק ינשכ ונממ ןיאצויו ףסכ
 הז םירושק nm םילכז וא תוריפ wena ivy ןהב | סוכבש ןייה לכ םינש וב ןיבאושו ןה ןילולחו םוכה
 — C bmp )( לאעמשי 'לב ןירוק רומחלו הזב | wm םדוק לארשי קפפו יונו לארשי ותש םאו
 םיקש הידצ ינשב רשא תעדרמ ןימ י"לב 'יפ ב"א) | לפונו לאושי לש ויפב ךשמנש ^j לש דומע

 «jn .ב'ר .(mw ,(רומחה לע םילכ nnb | יוג קספ םאו רתומ יונ ובאושו סוכה ךותל
 רתויו Gaumsattel, Packkürbe xavüdpux) "ל לע | "ריש התוש ש רופא לאושי נאושו
 אשונש רומחה xávéos ןמ 0996 אוהש ןוכנ | ה"יחא]* .ויפב עגנש יוגה עגמויוגה
 ןושלב nnm וניבר כ'ג ןויכ moy םילודגה םילפה | 'לתה ירקיע לעב תקתעהב ה"כו ר"פדב ןוכנ ה"כ
 י"לב בותכ mme רבדה בורקו ןוי ל"צ לאעמשי | לארשי םדוק יונ קספ םאו םש קר ו"ופדב ה"כו
 לאעמשי 'לב וטשופ היה קיתעמהו תובית ישארב | ליזו ,"יל א'פדבו 'וכו יוגה יריש תותשל רופא
 רשא ילכ ונינע MX לאעמשי 'לבו .ןוי 'לב תחת | תויפ יתש הב שיש D ןינקשינק תבשב ח'ר
 םילפה ל"זו p mb3 im^ .אשמה לקנ ודי לע | י"שריפ הזכו .תחא תבב םינש הנממ ןיתושו
 'יפ לע ןויכו כ'ע b^ רבכ רטנקבש ד"א לתנקבש | !e^ תויפ ינש ולו qus תיכוכז ילכ ןיקשינק
 רחא ןינע יאנב לש רטנקה לבא ג"מ ד"יפ "ילכב | דוע 'ייעו מ" םשב תבש "חב ן"רה איבה ןושאר
 "יפו לתנקו םילס ם"במרה "גו .רטנק ע"ייע אוה | ןינקשינק ג"ונב יכ עדו ,ןושל תוכיראב ז"עב י"שריפ
 — [םינקמ רבוחמ ילכ סרג ז"עב 'טשוק 'פדב ן"רבו ןעכנימ ס"ש י"כב ה"כו

si (!ע"ייעו ןיטילקנס א"פדבו ןיליטיקנס ע"פרבו ב"ה דיל ויו ייכב . ?) ק"העב aovאוהו .אילב איפייפפ ןירוקש וזעול  

 א"ר cmn ל"צומ םונואגה יושת "n םינושארל ןורכז יפ ידיל אב התעו — Krüglein אי'לגורק זיעב י"שרו 8

 םינש רשע ונינשש המ nba ןירד וב שוש ns ילכ אוה יכ ורמאו ןייזב זוקשינק ל"הזב םש ייאו 24 7y איח יבכרה

 הז דדמ התשו יוג | אבו יולת אוהש וא kr דוב ילכהו Dir) עול rayons תייטבו רויכל vnm) ג"פ ימוי) רד רשע
- 

 םדק tW לבא םולכ ותציצמב יוג ובשָמש הממ aw אב ןיאש :רחומ :והתשמ .ךחחו לארשי םדק DW רחא ךדמ לארשיו
-d der ESל ו ו  Da4% רול 24  

DW י ב ה NET PES MES AE ec יוגה תציצממ ויפל אב ירה ךתחו Sow6. .ליכע  n'aםשב .טייותו שיר  תקתעהב  Tyר"פרב לבא 'מא יפרב ייאדכו  
^ed re^ es M . %* ^" 

 ,ט"פ ,זיחב שימו ףייק עיייע 6% גיהכל יאנג םש Toyo — :ךורעה mes v ייאדכו לאקנ an^ 'ציגיוו יזיפו
19 Co v» E Mrd SIME % ל VIL. B. . 0 un "Ls S. t ES 
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v'yהלקב ןרתנקמו הרומחה ןמ ןחירבמ , penירה  
 ,ורתנקמ איבנהש אוה ה"פ vp qno רתנקמ וד איה
 יתבר 'תקיספ ,ורתנקל אב איבנהש ןויכ ו"לפ םש
 רתניקו םינורחאה םיטבשה תא ךריבש י'פעא ז"פ
 ידי לע רתנקתנ א"פ םירבד ירפס .םינושארה תא
 ןרתניקש ינפמ ג'יפ ר"דמב ,ורתנקמ mm 'וכו ע"ר
 Y" ,ןרטניקש x^ הפי ךלוכ b' ר"שהשבו םהיכא
 א"פ אמוי 'שוריבו הרתנקמל .ב"עד .א"פ הליגמ
 אוהש וארש ןויכ ח"צפ ר"ב+ ,הרטנקמ vy ח"לד
 ןרתנק יכו :ירוהי שיא 'פ ר"תסא ראותהו .ןרטנקמ
 — [ליעל y pap" , ןינרתנק ץובקהו .היה

 ילוא רצח b^ ריתנק ,ויטנק ,רניתנק = רנתנק
pisרכומה )* קרפב (1101 ןקרת = %- ג  

 אנת 6חיצ 2m וריבחל םוקמ .רכומה 'טגב תוריפ
 הינדפא ץברת cnp יאמ "i לע ב" רניתנק
 p^ ןכו הייחא]* .(לכיהה רצח b^ ב"א) —
 פ"ש 53i" ריתנק ג"וגבו רצח דומלתה py לעב
 ש"ארכו ף"ירב ה"כו רניתנק 'ה ס"ש י"כב לבא רותנק
 יפל וניבר 'יג 'א ץברת 'עבו רניטנק "יא יור י"כבו
 ו"ופדבו א"פדב ה"כו רטנק 'מלתה ירקיע לעב תקתעה
 רכומ ינא רניטנק ו"פס ב"ב 'תפסותב ה"כו רנטנק
 םיתש לע הושע םיתש ול דימעמ הז יוה ךל
 יכ רמול nium ץברת 'מגה 'יפ יפל .הרשע
 ןקרת ומכ סעלרעפ 'ה תעדכ אוה ריטנק וא ריתנק
 ^3 b Gb cU"  אנוכרט ע"ייעו רצח פ"לב
 'צמאה ר"למ אוה זאו איה הנוכנ רניטנק ,רניתנק

— [Distriet ץרא תרבכו זוחמ centenaria 

 ,Spam ץע b^ אָפיִק ,סיק סילמ אָסיִק ₪ םק
(Holzstück, Baum(.גיצ יהנס) קלח שירב  

 אביטר דחו ישיבי ('יסיק ירת ישניא ירמאד ונייה
 (יג ar יישאיב) הלוע יצע ,אביטרל ישיבי הודקוא
 «pmo oy ןכו יפיק י"רת
 יעב b 333 (rb" יוכרב) אתלוס יסייק אתישמ
 השש 6םישרופמ "vw ראובמ p CO" לגלג

cmnלש  ypסרג ןאכ ב"א) -- תלס ןיאלמ  

 (אָסיִק =) bp - תיִנָּתְנק במק

D'3D3jתיִנאנק ומכ)  (neidisch; Neiderinר"בב  

 v (GV 'שרפבו 'ה ןביו "G) ט"יפ
 'אנש תינתנק איה ירהו בלה ןמ אלו ירש רמאתו
 333 הייחא]* bm אנקתו ('א )05 תישארב)
 אוהו תינתנק ח"יפבו , תוינאנק ץובקה W^ ה"מפ
 יפלו תינתאנק ןמ רוצק Oo ןק ע'ייע) תינאנק ומכ

 — m3mp] ודקנל שי הז

 ירנתנק ע"ייע ריתנק .רניתנק *

contraeo ונממו דגנ contra (ר"למ ילוא ?n3p 

 sich widersetzen תודגנתה py ירקב ךלה
 תורגתהו סעכ pip ש"וה תפסוהב טנק ומכ וא
 'יחפפב םירבד ולאו 2^3 krünken, ürgern) םעכל
 ןיפתושה 'פב 'מגב .םירבדב C ןרתנקמ ליח תה (ו'ס)
 qn 6 ןינרתנק לילג ישנא Cn םיררג) ורדנש
 וב שדקמ שיאה 'פבו (:טימ ריזנ) נ"הכ 'פד ג'רב
 ידימלת וסנכי לא (:ב'ג pero וקלחב שדקמה 'מגב
 ןיסיעכמ 'יפ ןה C ןינרתנקש ינפמ ןאכל ריאמ ['ר]

4n(גיכפ כ'ג יייעו ריכפ) , ה" כ ם ר"בב  "pןאכ  
 אקספב .(* ןירותנק ןניק ךליאו ןאכמ ne םלצב
 ינבמ mne הזו 6ז"יק דצ כ"רד יתקיספ) ועמשד

 ירבד 'יפ ןירותנק לש םירבד הל רמוא היה הנידמה
 ,(שירפמהו ץקועה bye bs ייפ ב"א) — םעכ
 י"למ טנק p^ ןכו ₪066 י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא\*
 ,ךועה שארב יתשריפש ומכ ןוכנהו ל
 םיובד םימעפ המכ 'יא םש כ"רד 'תקיספנו
 ת"יטב ןירוטניק ירבד ,ןירוטניק םירבד ,ןירוטניק
 היהש p" ו'יתב כ"ג "א : הלחתב ר"להקב לבא
 אלא ay ר"ד ב"פ תוכרב v^ ןירתנק ירבד ןתאובנ
 Yes םיחספ 'שורי לעפה ןכו 'וכו ןווה ןירותניק
 ג'פס תוושעמ יורי ,םירבדב ןרתניקש ןויכ .ג"לד
 ןיליאל רתנקמ : םשו ,ןול רתנקמ תא המל .א"נד
 הירתנקו .ג"נד א"פס ינש רשעמ 'שורי .אתדגאד
 רתנקמ הוה : המוח bw "b ר'שהש ,היסלקו וכפה
 רומחה ןמ וחירבמ ד"ע Y'53 Ub "mo 'ורי ,ןוהל
 ז"טד N'b הטוס 'שוריב ה"כו 'וכו הלקב ורתנקמו

(tגילר ו"פר םיחספב ישוריב היכו . v33יפבו ןושארה י"עבו ס"ש ' m$ייישרב (* .ןונרטנק ג"ונב )*  .ןרטנקמ ג"ונבו  

 ייא םש רשא גיכ ישרפל ןויכ קיתעמהו 'ליעל ניתכדכ,; y" רופסה רצקתנ דיכפ v3 ונינפל יכ עדו (* .ןיכרטנק ריזנב

 כ"או ןייושע רגנכ (b^ ןירותנק יישרל סחוימה a^ ןירוטניק וארבנו תורודה ולקלקתנ ךליאו ןאכמ W^ םשו ןינעה לכ
 ןאכמ an" יד ,'ו תישארב ןיבמרל שמוחה "פב ןכו (5 .שייע ןירוטנק syn הארת ןוכנה לבא contra רילמ כ"ג ושריפ

 איפרב קרפבו ועמשר אקספב va ע"פדב (%  .ןירטנק וארבנ an" ב"ע ףלא זמר 'א י"הד יקליבו ןינרטנק 137 P ךליאו

 "ל תמאבו רתנק יעמ nb םדוקה יעמ אב wor אקספב wn] יכ סיטב םלוכבו ריפרב ה"כו קרפב ועמשד אקספב

 'שמא י"כב היכ (%  .ישבי ירת קר טיש יר nav יקליבו ידוא ג"ונב (? . ,דומלתה ירקיע לעב תקתעהב ^« ביה וול
 ר'יפד לש רישיו ילואו ס"טב םלוכו ןישועש רייב דייל ו'ו י"כבו לארשיו ב"ה י'כב טשפתנו רישיו w^ ר'פדבו 'יל ו"ופרב

 ,םיצור שיו ןמ תיר אוה
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 325 ונדמליד ןויצה ןינעבו כ'ע לברכמ אלר הייזמ
 ואיבה DU רשא (Ub UD) 'א לברכ 'עב יתכראה
 אתראונס y" אדסק ראובמ .ב"ס תבשבו .כ'ג וניבר

nyארסקה ג'פר מ'ב ^55 'תפסותב ה"נכו , 
 םישכול וליא ט"צפ ר'בבו .ןוירשו הדסק Y'ep ר"מש
 ריחיה סיסיק ל"צש ל"ג םיסיק םישבול וליאו םיעבוק

 — [םידיסיק ל"צ ץוכקה אוה םא ו
 'צמאה י"לבו Quaestor ר"למ Spip =) רודסק

 Strafrichter) , | 0מ(0ע80ב0 00

 רודסק והאר +(טימ תכש) ןינמומ הָמְב 'פד ימגב
Cunbw ^p qnsב'א) — 6ודלטשק זעלבו  

 יתמשר רוטסייק 'עב ה"יחא]" = .(רוטסייק ע"ייע
 ןוכנ רתוי וא רודסק תרזגו Quaesitor הלמה תרזג
 ךרעה הז תלחתב רומאכ אוה ררסוק ס"ש י"כ 'ינכ

Quaestorןינע יבורק םהינשו . wp ymאיבה  
 תבשב ונינפל ה"כו רודסק 'יג לצא in" וז וניבר
 «qb m רודסוק י"כ 'יג בוט רתויו p .ט"מ
 ינפל ץורל רדסוקכ תייה אלו ט"מרתת 'ר 'תפא

nimיבא  ves onu»קלי ץובקה ' "bnnר ' 
 (ovp .תוירדסוק וירחא חלשמ דוד היהש ה'סשת

an omפריא י"כב ב"פ 'וכרב 'תפסותב רודצק ' 
 רודצק ג"ונבו חתפה לע דמוע היהש רחא רודסק
 ריעל אבה רודצק י"כב ('ה) ח'פ 'וריע 'תפסותב ןכו

aiוריבו רדסק ' "yג"כד ו"פר  : "anהנוכנה  
 ^31 ,ה"ל יורוכבו Quaestor שממ sm רוטסוקה

 — [רודסק י"שר 'יגו ns רוטסק
mopתוושק ץובקב מ'למ)  vmmהופק ל"זררב  

 ןה ולא 'פב Gehale zu Libationen) הושק =
 )* ייפ הופקה תא בנוגה (ינשמב :איפ ירהנפ) ןיפרשנה
 .ךסנה תושקתאו ?C 500723( ייתכדכ mw ילכ
 ןעכנימ ס"ש "23 לבא וניבר ^22 ג"ונב ה"יחא]*
 ימכבו 'נשמב 'וריבו אווסיקה N^ : ב'פו + א"פ ףדב
 אטסיק p" םש שרופמו אווסקה m^ (: זכר טיפס)
 המכ היה שדקמה תיב לשמ ילכ ses 'דוהי בר
 ילכ pn תושק יכ עדו ,ךפנה תושק תאו רמיתד
 םימה ךוסינ םידגנתמ םיקורצהו םה ךוסינד תרש
 רעגייג 'ה ?ny ןכתתו cmo 'כוס y" שדקמב

o3 (008 m ym)ונוויכ םיקודצהל  wiהכלהה  
 םידגנתמ Dn יכ וב ןיעגופ ןיאנק הוסקה תא בנוגה
 הופקה תא ובנג םימעפלו שרקמב םימב ךופינה
 םויה p היפכ ינורמש 'גרתו .םהב הרובעה עונמל

mop — אָסיִק) =( bp 

 ט'כ ,ה"כ תומש 'קנוא 'גרתו mop omes לגרומ |

 ייקוא סרג לגלג ym אתלוס יסייק ךורעה לעב
unbביחכ) ש"מו לנלג ע"ייע ה"יחא]*  

OUג"ע א"סד ב"פ 'ציב 'וריב ה"נכו  "vישעמ  
 ע"ייע | .ח"עד ב"פ 'גינח 'ורי נ"ע ו'נד ה"פ ינש
 'ורי .אייסיק ג"ע י"ד ז"פ תכש 'ורי ץובקח .אספס
 ברק ל"פ ר"מש ןיסיק עצפמ ג'עס כ"ד ב"פס 'דהנס

povןנא ףא רמימ לוקכ יכ 'פ ר"להק .רטסיגמל  
reגו " ponאיסיק לכ נ"עקתת 'ר תלהק  

 ןוהילק אתייריס םרב ךלוה םלוק ps ןיקלוד םהשכ
 הברהו [איפיק ל"צ] (איפוק) ןמ ps seb ליזא
 .ב"ל ,ו"ט 'דמבל ;ט"י ,'מ "ישארבל y י"רתב
 Y23 ילשמל ;'ה vp 'ילהתל 'גרתו 'ג ^a ;גיל
 : א"ער .ד"ח pes ע"ייע mm anbw א"ב 65

 — ['ב סנק ע"ייע אסניק ן"וג תפסוהבו

pp» —) pp(ט'סר ,ריחב עיייע)  kauenםינפב 'ייעו ) 

 יכיא) ירוגמ : דעומ םויב ארקת הכיא תליגמב
G3 /5םהש םדא ינב  ^Dילע םתאכה ןיזיפרט  

^bשוריב .ינחלוש ילכוא ' vs vb am»ע ' ') 
 י"לב p^ ב"א) — 'קב הטחה תא םסוקמ בותכ
 ןחלש לע לוכאל םיכלוה םויו םוי ידמ רשא םיצל
 %060010675%0% י"לל ןויכ ב"ר ה"ייחא]* = .(םירחא

Schmarotzerהלמה הבתכנ סגמ 'ע ךורעב תמאבו  
 הארנ יחכונה 'עמ לבא ש"ע nns הביתב ןנוהכ

maiלידבה וניברש  piםיקבדה  Dp ^pומכ  
 Dp' ושעש םדא ינב ר"כיאב ג"ונבו ססכ ןמ יסוכ

 -- «n] ילש ןאריפרפ

Dip *םסק ע"ייע סוכ ומב  «m 

 .'ב םסק ע"ייע וסוק *

 רתיו 'פריא "53 ג'יפ 'טוס 'תפסותב סנלגסק *
 ,ה"ער in םייג y^p םייונש

 648%, תרחואמה be sop" .אךיסק =) דסק
(Helm, cassis 1/52 006, 6%המב 'פב  

 יילכב א"י 'פב .אדסקב אלו (ינשמב (D nat השא
(O72)ונדמלי שירב ,האמט אדיסק  jnיוחנתכ) םדאה  

 ןיריסקה ולא ^w (איכ ,יג לאינד) ןוהתלברכ 05
 ןהש תוילטה ולא א"יו ןיעבוכ yes ןהישארבש
 ישנא לש ןיעבוכ ןימ ר"לַב "יפ ב'א) -- ןיפוטע
 ל"נה יילכב i'm 5n הי!חא]* ,(המחלמ

b^»רצ  (Cהדיסק ארקמבש עבוכ ד"א הדיסק  
 ךורכד אתרוניס (CN תבשב ןניסרגו םימכח 'לב

 וניא יכ איה אלו
 .ליק תבש ייישרב

 ייכבו Verwalter eastaldo טייאל אוהו ילתה 'קיע לעב תקתעהבו עיפרב חייכ )5 .טילש ביה י"כב (* .ספוכה ג"ונב ('

 Hauptmann eastellano תיקלטיא הלמ ny ותושהל ידכ ונ"'לטשק חפונה הנש 555« ורלטשק שיירב
 ה"כו ה כו מ מ mm Verwalter minister צייל אוהו לארטשינמ זעול יישר ןכו שילש ןבומ cy הלוע

 .פישה ייפ אוהו (+ .ה"ל תורוכב רורפק י"שריפ ןכו רורפק היר
19* 
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mopילָטְסְרַק —( לטסק —  

 לדגמ ןימכ מ"יו ל"זו ךרעה תקתעה רחא דומלתה
 = wy mum םיכלמ לכאמ וב םינתונש yy לש

pum wy cn70333 ₪676 י!למ אטסיק  
 «yero v תולקשמה by ןאמרעקוצ 'ה ךיראה

  anתמאבו גל תדמכ אוה יכ חיכוהו (האלהו 301 רצ 747
 Éiavas י"ע C ovt po גל וקיתעה (ר'פרב) orm" 'ע
 'רהנס 'וריבו ,אסדט\מ י"ע וקיתעה תומוקמ ראשבו
 mb םדוקה ע"ייע mop ןכ ראובמ : "כד ט'פס
 ףילי חוה ןיא ג"ע ט"סד ד'פס 'ינעת 'וריב ה"נכו
 יתשמל p^3 ר'קיו אגלפ יתשי רמחד טסק יתש
 אמוי אמויו אמוי לכב רמחד ןיטפק ושע יות
 boyy ןוטסיק Dun ,'וכו ןיטסק רשע רח יתשא רח
 ןיטסוק nnb הירזע 'ר ה"ד ה"פר ר"תסאבו ןיטסיק
 C ,אטסיק דח יל ןיבז :ריחיה םשו ןיטסיק ל'צו
 ץובקהו אטסק ילמ ר'כ 'ל תומש 'א י"רת ןיה —
 ע"ייע רועו ו'ט a'5 יירבד ;ו"ל ^b י"רת ןיטסיק

 — "ער rn תואטססכ

Ginnern) N'ODD *יטפוש אמוחנת "' ^D7^  

 תלמ 5/3 אצמת bun 'ב רטסק ע"ייע
 ןויויטיטסק

 ר"קיוב Korb) לס p^ א90-92 לַטְסרק =) לטסק
 לטסקל יול ר"א D") ושאר 'פ mon תאז

 המ ('ותוא למ ל ןילעופ וילעב ורכשש םיכלמ
 וזב סינכמ ינאשכ ליעומ ux המ 'מוא שפטה
 .(ןיעמ ינפל הכרב ר"לב p^ ב"א) — וזב איצומו
 Wasserkasten, castellum ר"ל לע ותנוכ ה"יחא]*

 'רדמב תמאב ה"כו לטסרק ומכ אוהש ןוכנה לבא
 ורכשו בוקנ-לט פר ק ל יול vw n לאומש
 לשמ pna  ג'ונבו 'ותואלמל םילעופ םילעבה
 Ma "א ושאר b ר'השבו "וכו בוקנ לקסרטל
 6" וניברל 'נמדזנ תעטומ ^3 'וכו בוקנ לטסרקל
 הזו כ'ע ךפשמ ומכ p" םויסה ב'נש ק"העבו
 "יפכו 'קיע לטסק ^$ bun" איה ומצע תרעשה

n» ^B 3^ןיעמ ינפל  mamתפסותב ןינעה ' 
 [חלקמה ל'צ] (קילחמה) ן יי ל ט ס ק vb 'ואוקמ
 b'yn ר"למ p" — 'וכו בוקנ היה םא ןיכרכב םימ

 — [םימ הוקמ ןילטסק ס'לב ןכו

 ו + ו-7 24 44 -
YA e d 

5p 

 m" 'גרתב n'5 אתווסק ז"ט n5 םשו ,היתווסקו
 'א י"רתבו ,ןיכוסינ תווסק ל"נה 'דמב ,ז"י m5 'ב
 : ח"מ 'כוסב ןכו יותוושק "ישב 'יגה ל"נה תומשל
 יטשוקו 'ליסאב 'ציניוו 'זיפ 'פדבו תואוושק ינש
 ז"טש D^ ה"ונמבו .תוושק yp תואווסק 'ינה

Cv zm) bib y'Cy «bp ^3ה'נכו —  
 י"כבו הווסיקב וכסינש ןייה א"פס 'יחבז 'תפסותב
 ויתושק ט"כ ,ה"כ 'ומשב י"שריפו .אוסיקב 'פריא
 'וכו ןכרואל ןיקדסנה םילולח םינק יאצח ןימכ ןה
 י"כבו כ"ע אוסק יורק לולח רבד לכ sw 'לבו

mopןורחאהו (75 רענילרעב יהל יישר ̂ אבצק דועו  
 ע'באר איבה ןכו הנק b^ 4«? ע'לב יב רקיע
 רבכו ש"ע וילע גישהו ךורעה לעב jm 'ר םשב
 תא קידצה יחוזמב יכ V Tx SÜD אובמב יתרכזה
 יכ אוה ךרוצ אלל לבא ע"באר תגשה דגנ ךורעה
 ש"מ כ'ג יייעו ומשב ע"באר איבהש המ ךורעב 'יל
 אלו ודימלת יִכ (96 רצ ץיקת ע'ב) טרופופר ל"שר

 — [איסק yy m 42 בתכ ע"באר

 ילכ sextarius ר"לב ?607% י"למ אטסיק =) שסק

 Ein Mass 20 Unzen haltig) שביו חלל הדמ

 ,םל 'עב יייע 6ר'ל vy אמולב אסירומד C אטסיק
 קחצי ר"א (CEU ינע 'יפאו 'מגב 'יחספ יברע 'פב
 C אנול תווה איה ירפצב תווהד אסירומד (' אטסיק
 6: ב"כק רצ כירד 'תקיספפ) הכיאד אקסיפב ,אשדקמד
 שטימפ) 'נ 'פ ר'בב ,רמחד (' טסיק ןבזמל ליזא הוה
 .(*ירלופ ^3 רמחד C טסיק דח היל רמא :ויתערי יכ
 םיכלמ תותסקו הלגע רודרד «GU 5553 ו"טפב
 יושע אוהו טסק אוה לאעמשי ילבו pio אוה 'יפ
 ןיב ץעמ pai תכתממ pi סרחמ pi רבד לכמ
 ילכ 'יפ 5-5 ע'לב יכ עדו ה"יחא]* — .תיכוכזמ
 D^ ןכו Kamm, Krug זוכ b^ דועו שביל הדמ

n^אטסיק ו'עב  "yתותסק סרג "ילכב ג"הרו זוכ  
 ,וכו אסירומד אטסק יאה 'יסרגדכ (' תוטסק ר'א
 ךרעה *הז גוסב ןויצה הז וניבר איבהש הממ הזו
 םיכלמה n»n םיכלמה תטסוק b^ ם"במרהל מ'יפבו
 רשא םינק וכותבש הלודג ץע תבית ושעיש הזו
 ןויכ הז יפלו 'וכו םיקשמו ponis yb ןהב וצבקי
 ירקיע לעב םייסש המ הזו xíova, cista י"ל לע

 ה-7

m3 )'אטסוק ןאכ ע"פרבו םל יעב ייארכו ןוכנ . *( n'»םייבשר י"'כבו ףיירבו ג"הב  "yוייתב ה"כו אתסיק גיונבו סייד  

 היכ (5  .טיסק גונב )5 .טיסק 3763 (+ .אגול ןימכ xax Dus י"כב היכו (* oes םש n'y sei לבא לינה ז'עב
 ,ע"ייע אסוק ל"צו p'b אטפוק א"עס דיכ יינעת )5 .תותנק an^ כ'ג איבה vem (? .ירלופ ע"פרשבו bm "33 ןוכנ

 תקתעהב ןוכנ ?) m3 יתזמר רבכ הטמלמ ויט הרוש :ט"פ ד"ח לקסרט 'עבו ('" !ןתכאלמל ע"פדבו דומלתה ירקיע לעב

 .לטפק םוקמב לקסט תועטב ספדנ םשו an" וז לע
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 .םיל וסיכ לפנש וא ךלמה רהב וא ארטסקב תועמ
 -cas 2/3 ט"יאלב ג"עא ושריפ אל וניר ה"יחא]*

dello = 0רצבמ ושוריפ  Di)דירפהש הממ  
 ויניעמ םלענש :«n ז"חא אבה yb ךרעה הז
 רטסג y3' םגו :ןיבהל הלקח תאזה הלמה ןורתפ
 סגרותמ ?C3 ae יילהת) יתדוצמ .ןוכנל השריפ אל
 הרטסק רדג 'פ ר"כיא ,יריד ארטסק ב"יפ ר"רמבב
 ןירופיצ לש (ארטצק) ארטסק ןינעב .ןייסרפ לש
 .ןירופיצ לש הרצק ינב 'עו רתיב 'עו (אנרטסג ע"ייע
 הפיחל ארטסק my 'פ ר"כיאבו הנשושכ 'פ ר"שהש
 וניברו תוירטסק ץובקה כ"נ נ"שו ארטסג ע"ייע
 — [ןוכנ אלל .דחוימ 'עב r'nw אבה 'עב ואיבה

 * ונדמליב (א"עב 'יפ וניברו םרוקה (ys רטסק
 שירבו Cb b ימורת ימוחנת) יל וחקיו שירב

 שדקמה המ ןיעדוי םלועה תומוא vn ולא 'פ ר"קיו
 jo תוירטסקו- תוילהא vn ןהל pp ןכשמהו
 ונייה p^ [םרמשל .ims ןיפיקמ ל"צ] (םימשל
 ירצבמ v'b "p $'8( — ומוקמב 'יפש ארטזוזג

mnmלש  "wisיתקחב 'פ ר'קיו :דמבז;המחלמה  
 .הכרעמ ישנא b^ סוניירטסק וב בישוה (הילפ
 םהירצחב CO י"רת דחא ןינעמ ולא םיכרע ינשו
 .(ןוהתוורטסקבו ןוהינרפכב C6 .ה'כ ישארכ) םתוריטבו
 Ob ab ,'ד 'א י"הד 'גרת יייע mp ה"יחא]*
 ארטסק jb ץוכקה אוה ר'קיו ונדמליר תוירטסקו
 יתאבה (האלהו ליש .ביח) רטסנ py םרוקה 'ע לש
 'מורת ןשיה 'מוחנתבו תוירטסק ןינעב םינויצ ראש

"Dג'מ  ^anב"שר תרעה ש"ע תוירתסק  UD "X 
 ןוכנל 'ג b^ רבדמב ןשיה 'מוחנתבו ח"מ הרעה
 . ןינעבו .א"לתת 'ר .ןנחתאו po) ה'כו תוירטסק
 'עב יתכראה רבכ (ר"קיִוַב ונינפל ג'הכו סונירטסוק
 התעו :םייונישה (py w'p Gy» ""T םיניירטסוכ
 BRn"' ר"לבו xadveXXuavol 'צמאה י"ל אוה יכ ל"נ

castellianiםיכ'צנ  Milltirbesatzungהמחלמ ישנא  
 "יפכ םוכמופו .םיביואמ ורמשל רצכמב םינותנ

"S ^3י"ע ר"י /ח-ב"שב םיביצנ תמאב קיתעה  
 םיביצנ והמ א"פ .ר"ברב "אש המ הזו 6

 כ'ג mb "bw .סרטסק רמא ןומיס 'ר eu) ב'ש)
 — [ש'ע : א"מד ט"פר "ירדנ 'וריב אירוטסק

 %000/7500%, OV י"למ .da פ"לב) ריִטְסק ₪25

 לידכה תא C9 י"רת Zim) לידב

 ריִמָסְמ דא -- qospp — למק ד

 | הייחא]*

 המק
  ^c'צמאה י"למ ןילטסק =) לטסק ,076%

 -cas ר"לב א 600% 00

  (tellum, Kastellגיפ) יימלצה לכ 'פ ז"עד 'ורי 2/5
np לדגמ ר"לב ^p היירבטד ןילטסק לפנ Gy 

 ןיגב "יפו .ןיליטסק ל'צו ןילוטיסק ג"ונב הייחא]
 ךומסבש ןינעמ חכומדכו ז"ע היה een ny לדגמ וא

 — [ז"ע תרקעתא אכה
 -Kon העודיה (vr אָניִטְנַטֶשּוק ,יִניִטְנַטֶסּוק +

Tp ילהת) םודא 'גרת' (Gtantinopel 
(Goאתרק ג"ונבו ו"ופדב ה'כ םודאד אניטנטשוק  
mויפדב  'nasדמב 'א י'רתבו 'ב ,'ד 'כיא ' 

"ban שרדמ  ,קוסטנטיני T'b פ םשו' w^ v5 
 .אניטנאטסוק הנב סוניטנטסוק 'ז ,'ט

 ןייד Quaestonarius ר"למ seb — רניטסק
 -Strafrichter, Untersuchungsrich רקוחה

(terםיטסילל +: טינק רצ בירד יתקיפפ) הבושד אקספב  
 ian הלא .שירב ,('רניטסוק ינפל ןודנ היהש
 שרח .העופל הש ע «C5 5mm ונדמליב
 רקוחה ןייד ר"לב e 380 — C^ ןיחספ ןירניטסוקלו

semeםיבייוחמה תא םירוסיב רקוחה ). 
 םיחכטה ow sw : ל"זו םייס דומלתה ירקיעבו
 | | qon ^s ב"נש ק"העבו zu תוכלמ יבייחל גרוהש
 7702( ושאר תא ואש א"פ ר"דמבמ חרכומ ןכו כ'ע

 ןלפד הישיר בס רניטסוקל 'מואש םדאכ C2 ייא
 תא ולת ושאו תא ואש b" יתבר 'קיספב ןכו
 תא ךותחל והולטנו ('םירניטסוקה ועמש ושאר
 לעמ ברחה הזתנ acm ט'פ 'וכרב יורי ושאר
 [ורניטסוק ל"צו] ורנטסוק ראוצ לע השמ לש וראוצ
 ב"פ ר"דכו ('גרהנ רניטסוקו ליצה יל . . ותנרהו
 ליצה יל . , וראוצ לע ברחה ןתיל רנטסוקה אב
 ךראוצ 'פ ר"שהש n רנטסוקל אל לבא ה"בקה

mew pom cןכו רניטסוק ל'צו רניטסק ז'סק 'ר  
 ^ רומזמ שיר ens qme 'פ ר"שהשב .ל'צ
 ינפמ חרבש דחאל :חמש 'פ ר'להק רניתסוק
 א"ס איבה רטנפלק 'ע ןמגרותמבו  .'וכו רנטסוקה
 ע"ייעו םיחכטה רש (sym ^p ןירטנסוק ןירת-

Cםלוכ פהש הארגו םייונש המכ .נ"שו ארטסלק  
 -- [רניטסוק ןמ ושבתשנ |"
 ,ר"למ ,xenon .א40ד00% 'צמאה (be )5 אְרְטסק

(castra, castrum, Burg, Festungפב ' 

 ול ויה 6ח'צ p עבטמ לזג 'מגב םיצע לזוגה

\ 

m b 

 ביה v33 )* = .ילתה py) יתקתעהב n/s )* .ךומסב היכו רניטסק ע"פדבו ילתה יקיע לעב תקתעהב ו"יוב ןוכנ היכ )!
 ה"כ )5 .רתנסוק ג"וגבו סישרהמה ייגב-ץניאמ 'פרב ןוכנ ה"כ )5 .פורנטסוקה א'זבו ירבטסוקה ס"שב ^p )* ! םיחקפ

 .הרטסק עייפדבו ילתה py' לעב תקתעהב



 by תיחולצ אוהש ןי ש רפ מ שי ו איבהל ךרצוה
 רפוסה תסק ןמו ךסנה תושק ןמ היאר איבה הז
 ירבד איבה 'ילכב ש"רו ,תיחולצ ומכ ילכ אוהש
 p" ל"צו ושארב ןירפח ש"רה ירבד לבא וניבר
 רבכו 'וכו ןירישכמ 'כסמבו אקינמוריכ י"לב ךורעה
 הייסקו ש"ע ןיכרעבש רירש לעב ברה הז לע רמע
 mmy vus "פכ ם"במרה b^ תונרג m^ לש
 אייסק ןירישכמב "פ ןכו Tn ןהב וסינכיש תורופת
 ,'וכו ןוזמה ינחלוש לע ןיפוכש יוסכה תונחלש לש
 םיסוק תומרל שי יוסכ ןושל אוהש אייסק ןינעבו
 ע"ייע דועו 'ה ססק ע"ייע םיסוכ ומכ אוהש םינודיצ

 — [ש"מו הוסק
by» my web ט"וש CEssigwein אהויסק * 

  snvepל"ת  sen.ססק ע"ייעו קיתע
 xo- jb  תבכרומ םֶנֶפְסּולְק ומכ הארנ) סנפלוסק

 -Riesen קנעכ םרו לודג דומע 6%
 UIN" ימוקד אקספב Leuchte Qxvóc)  ןמו 8
 תושעיל םלשורי הדיתע. 6: ד"מק רצ כירד 'תקיספ)

 הרואל ןיכלוה ןהו םלועה תומוא לכל םונפלוסק
 תלהק nina ,('ג י'פ ?ye" ךרואל pa וכלהו ט"מ

b)המ  coneלצא העשרה תוכלמ החלשש השעמ  
 תורנ המכ ורמא דחא סנפולוסק ub ורגש וניתובר
 ןישקבמ ןיאש ימור תוכלמל ןיריאמ שי ןיסנפ המכ
 תא ןהל וחלש הרותב pub םהל  ריאמש אלא
 רנכ הי"חא]|* — .('םיסנפבש לודג b^ 'וכו מ"ר
 למרכהב ns" םכח תורעשה לע רעבאב חה ריעה
 י"לב סולוק יכ תבכרומה הלמה mui לע :י'צ :'א
 י"לב עודי סונפו קנעכ םרו לודג דומע הרומ ל"נה
 תויהל םלשורי הריתעש mi וצילמהו תיששע
 ריאהל םרו הובג סנ לע תדמועה הריאמ תיששע
 yu" 'קליבו סנפליסק 'קיספב ג"ונבו תומואה לכל
 םיקיתעמה ו"ל רומזמ ט"ושבו סנפ קר s^ ט'נש 'ר
 שארב ט'ק י"כבו ןילופרטמ :ובתכ הלמה ןורסחמ
 b לכא סנלפסק ב"ה י"כבו סבלפסק 'עה עצמאבו
 וחלש s^ םש ר"להקבו תועטה לע חיכומ תויתואה
 סונופוליסק המכ ורמא םכלשמ ns סונופוליסק ונל
 המכ ri" סונופוליסק ונממ ןישקבמ ןהו םהל שי
 ימו 'וכו תוילגרמו nij םינבא המכ ןיסנפ תוקמ

 (םֶנָּפְסּולק — םנפלופק — ריִטְסִק ex ומק

 ארבא תיו ארטסק תי ^G'2 a ינרמכ) תרפועה תאו
5pלירב י"לב . ypןורטסג . nonsןכו  

 ;'כ ^J ,ב'כ 'זחיב (פש) לירב םינקזה 'ע וקיתעה
 לידב סודותו סוכמוס סליקע וקיתעה ןכו ביי ,ז"כ
 ,ארטסיק 'ב י"רתבו אריטסק 'א י"רתב ,ה'כ ,'א "עשי
 ץעב לש הליתפ ראובמ : "כד ז'פר 'רהנס 'וריב
 א"פר מ"ב b5" 'פסות ,ןיברועמ ןויריטיטסקו רבא
 גיפר ק"ב b3^ 'תפסות .ןווטסקבו ץעבב ואשע
 ןיפיקמ ןיא ז'פ םשו ןורטסקבו ל"צ ןירטנקבו ץעבב
 ץעב לש ויתולקשמ n .ב'ב 'תפסות ,ןורטסקב

bunרבא  bunפריא י"כב ה"כ ןוריטסק ' jum 
 הערפ אצי T^^ ^D 'יטפוש 'מוחנת .ןורופסיק ס"טב
 — .איריטפק ל"צש הארנ איטסק ןייז ילכב שובל
 ל'מינב M" ןורטסק ,אריטסק םוקמב ילבב ס"שבו

 — [(אילש (20m ןורטסג ע"ייע

 mb םדוקה עיייע ןויריטיטסק *
 כ"ג אצמת םשו Dp ע"יע אירוטסק * 

 .םוניוטסוק |
NDpאָיְסַּכ =)  ^bאיסק 11880900 דיל יופכ  

 Tischdecke oder Tischschale) תונחלש לש
 לשו תונרג ירוז לש Caepp 07« 'ילכב ז'ט 'פב
 ימב .('אקינמוריכ י"לב p^ 'וכו םיכרד יכלוה
 .תונחלש לש איסק +ח'ט) ןירישכמב n"b לבטש

^bויתושק ול ןימדמ שיו תונחלש לש תורעק *) 
VICEMתופל)  (ra nioההנמב .ןניסרגד גיעאו  

On»ולא ויתושק  sem yesoלש תיחולצ  j 
 t" יקזחי) ביתכו ךסנה תושק " ,יר 052( ומכ אוה

 הייחא]* ויד לש ילכ sm רפוסה תסקו 0
 87 Tw שירפב) ןירישכמב ג"הר 'יפמ קתעוה הז לכ
 ויתופכו ויתורעק תישעו b mop buy^ (האלהו
 ולא ויתויקנמו . . תוחנמב pow אקד ויתושקו
 אוהש ןישרפ מ שיו ןיניק ולא ויתושק ןיפינס
 דע 'וכו ךפנה תושק תא 'תכד ^j לש תיחולצ
 "v ג'הר ירבדב שמש וניבר ירה au לש ילכ
 איהו ש"מבו ג"הרד bn" הזל ןויכ ךורעבש ןימדמ
 הזו פ'שה b^ דגנ ויתושק לש רואיב אוה תיחולצ
 ויתושק pw" ג'הר 'יפב לבא ןניסרגד ג'עאו ש"מ
 'וחנמב וינפל התיהש תסרינכ ןיניק y" ארקמ לש

 יגה דומלתה ירקיעבו אקינמרוניכ ס"טב ע"פרשב לבא איפדבו טק v3 ןוכנל ה"כ (? = .איסוק my ^an im ייפב ( * " 1
 .בילש ,דיח עייייעו אוה ס"טו אקינממזכ ND אקינאמורכ יכ ym (+  .ויתוסק ס"טב ע"פדבו ט''ק י"כב ןוכנ ה"כ )?

 ויתויקנמ . . תוחנמב ןניסרג אקד 5m ןירישכמל ייפב סרג vm 'יפב לבא ןיפינס ולא ויתושק סישה ייג זחא וניבר
 'וכו ןיפינס ולא ויתושק םירמוא לארשי ימכתמ שי איבהש טיכ gv תומשב יישריפ יייעו ןיניק ולא ויתושק ןיפינס ולא
 ר"רמבבו יישרב רענולרעב יה שיימ יייעו י"שרב ןושארה 'יפכ אוה ג'הרד (CO אל הייד Y יוחנמ יופסות יייעו ש'ע
 ע"פרבו ילתה יקוע לעב קיתעה ןכו ט"ק י"כב pas הייכ )^  .ךורעו ס"שה ייגכ אוהו ןיפינפ ולא : ךסנה תושק ראובמ ר"פ

 .םיסינפבש
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 6ביפ (ot שמשש ןהכ ("ונינפ ל קרפה הזנו
 םסוק הכי ףסוי בר ינאת אה םסוקב ללקמ אוהו
 אמיתיאו ןנבר םשה תא ךיבמכ יזחמד (' ומסק תא
 ייפ C ונקמלו ונוקלו ול םסוק ירמא ירמ רב הבר
 ה"יחא]* .ורבח וב ללקמו ('הולאב םסקה בשחמ
 רמאמה הז b3^ יתכואה רבכו י"שרב א'פ 'ייעו
 ופו ק תא םסוק הכי ס"ש י"כה 'יג נ"שו הסוי 'עב
 הלמ לע יתוויעה 322 םשו ט'יק ,ד"חב b^ ש"עו
 ומכ אוהו שרפמה םש בקונ "יפש םסק "נורמש

 'לב םסק b" דועו .ש"מו TON ע"ייע םשה הגהח
 .ףושכו רקש תואיבנ ןינע ירבעב ומכ ינורמש
 .הימסקלו ינורמש ann א"י ,'ז תמש םיפשכמלו
 )^ ^n םירבד) םימסק םסק 'גרתו םצק פ"לב ה"כו
 א"של ; 'ז .ז"י א"מל casn רוע "ייעו ןימסיק םסק
 ,םסקמו שחנמ כ"פ ר"דמב ו"כ ,א"כ mo ;'ח ,ח'כ
 ח"ס wi" ,םישחנמו םימסקמ םיוגה לכ :םש
 yu 'גות אָמְסְק ראותהו .םיסק הוהד אמסק ב"ער
 ,^ "ירכזל ; ד" ,ח"י םירבד 'גרת ץובקהו 32
 אָמּוסק 'גרתבו אָמּוצק ס"לב ןכו ותלוז דועו 'ב
 m יירבדל ;א"כ ,ב"כ תישארבל 'א י"רת ץובקב
 תואיכנו ףושיכ b^ אָמְצק ס"לב ּאָמְסִק םשהו .^

"peסלקנוא ^ ,ח"י םירבד 'ב י"רת  T) ,^ DU 
 'מבל ; ז"כ .'ל תישארבל םש םירבד י"רת ןימסוק
 ירפיס .א'נד ג"פס 'ורשעמ 'שוריב ןכו 'ח , א"ל
 — ['ד םסק ע"ייע הבצקו mima ונינעש no .ימסיק

 7752( הנומצע רבנעו (םוקמ םש םפיק — םסק
 ה"יחא]* ,םסקב ייזמ י'רת ('ד :ריל

 רבעיו 'ב י"רתבו םסיקל רבעיו an^ 'א י"רתב
 םסק ע'ייע yy jb ןומצע קיתעהש הארנו םסקב
 jo םסיקמ Cn םש) ןומצעמ 'בו 'א י"רת ןכו .'א

 — [(םםק

 -Gabe, Ab הנתמ ?e ע'למ b^ אָמּוסיִק — םסק
 'גרת 9n )2 קוקבה) םיתפרב רקב ןיאו

 «by הייחא]* .םלשוריב אמוסיק ןובני אלו
pyלעפט אוהו כ'ע סמ ןושל םייס דומלתה  

 הנשב (nx רבד 'גרת ןכו רזגו ךתח < יברע
v»)אנשב אנש תריזג )72 ^ . byemהזב "א  

 p^ הידיב הימסקו  .ד"לד ב'פ 'יעיבש 'וריב ןינעה
 םשהו .ריב ןתנש ןמיס popu qnm" בצקו רזג
 ושוריפ עדי אל ןמגרותמהו סמו mine הבצק ונינע

 זמק (אָמּוסיִק =) םסק - (סֶנָּפְסּולְק =) םונפלוסק

 ןמו ץע Oov£ ןמ תבכרומ איה הלמהש רמואש
 'צקה ךורעהו .ךירעמה y" העוט אלא וניא סנפ
 לבא כ'ע רעטכייל וא א'ב ןרעטנל םייפ ב"נש
 לודג ךוועה "פכ ןוכנהו דבלב bib תארוה הז

 -- [רומאכו םיסנפבש

 .ש"טו רסק ע"ייע םיסיק *
 -abge 440004 י"למ וא אָמְסיִק DD ₪ םפק

hauenes Stück Holzדנעצ ילמ וא  aécma 

 y"y yp תוכיתח p 'חה פ"לב םסיא ו'צהלב
 טייחה אצי אל 'מגב תבשב ק"פב (ו'צק ,ג'ח ימזה
 המב 'פב :,ונזאבש םסיקב רגנ אלו 6 א"י תבש)
 .ןהינזאבש ןימסיקב ('"'יפ או Gno םש) השא
 ינא הימת ןופרט ר"א (CUP ןיכרעב שי 'פר ג"סב
 pao םסיק לוט חיכוהל לוכיש הזה רודב שי םא
 תובעות רתוי 'מולכ ךיניע ןיבמ הרוק לוט ךיניש
 ב"ננו הייחא]* yn ראשמ טפושה השוע
 ס"ש "53 לבא ('ךיניע ןיבמ םסיק לוט an^ :ו"ט
 ,ךיניש כ'ג 'יא י"כ 'קליבו י"עבו ת"האב ם'דב 'ה
 :ד"נ תבש ,ויניש וב ץוצחל םסיק anb 'ציבב ה"נכו
 «C ו"פ תבש 'תפסותו :ז"ס םש ,אמתירד אמסיק

pppא'עס ד"ס 'דהנס .תות לש  ^vז"פ 'דהנס  
 םסיק לכ : ט"מ ז"ע ,םסיק 'יפא רורצ bs" ג"ע ה"כד
 ,וינישבש םסיקב €? ה"פר תבש 'תפסות .םסיקו
 תווהט DU .םסיקב וא שוכב le 'גינח 'תפסות

Teה"ס ריזנ ןיטסיקה ץובקהו .םסיקב- ןטיסה , 
 ,םימסיקה תאו תורורצה תא ב"פ תולהא 'תפסות
 םימפיקה ל"צ םימסוקה וב בחות א"יפר 'ורהט םש
 רורצב .ו"ט 'וכרב 2531 .ןסק .ע"ייע :'ק 'וריע
 'פ י"כב לבא תימסיקב 'מ ס'ש י"כבו תימסקבו
 'א Sn*" .ד"נ "יס א'ח ז"ואב יתאצמ ןכו םסיקבו
 אלב שופתמ אלד אסיקב אוטסמכ 'ג ,ה"כ 'דמב
 (אתילטנ) Tm 'גרת האנק תומצע בקרו ,אמסיק
 A'm אתיטלב ע"ייעו .pon םסיקב [אתיטלב ל'צ]

IT 
nppויתויתואב םשה תביקנ "יפו ינורמש ילמ 5^5  

 fluchen mit der D^p ,ד"חב ש"מו הסוי ע"ייע

(Aussprechung des Tetragrammaton.ןה ולא 'פב  

 . םסוקב ללקמה (נשמב :א'פ 'דהנס) ןיפרשנה
 ('ומסק תא םסוק הכי ףסוי 33 ינאת ?C ארמג

"pולש םסוקב ללקמ  owדחוימה  nm»םשה  
 C וינב םהל םיללקמ יכ on (c א'ש) ומכ ומסיקב

 ר"פרב '5 )* .םסקב an^ ימגבו ינשמב יוריב (* .'ג ,יז והיתתמ םהירפסב היכו )? .א ל לב א yy היד vb nav יוריב ('

 ה"כ (* .םש קידרו יישר y םירפוס Jpn m ךרבתי לאל רמול הצור אל יכ והנכ רמולכ )5 ומסוק ג"ונבו ןמסיק ו"ופדבו

paירקיע לעב קיתעה ןכו ט"ק ייכב היכ )5 .ומסיק ,ומסוק ע"פדבו ר"פדב ה"כ )7 .ונינפב ו"ופרב לבא ריפדבו 'יכב  

 Ambas ע"פדבו onn) ירקיע לעב תקתעהבו wp י"כב הייכ (* .ונוקלו ונקמלו ול עיפדבו וגינפל היכו דומלתה
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 n^ קיסנייתא  b" ןטק e^ .אתיינפק =) ןסק
 y C אס תובותכ) רישררנו אתיינסק (אתבלכ

yaםיבלכ 'יפו יתרטוז אתייניסק א"ס .רישדרנ  
 ה"יחא]* | qna ןיקחושש לגש ינימכ םינטק
 תואחסונ ייונש יתאבה א"י רג ym רישררנ 'עב
 יתש יפכ mim הלמה p^ (הימש )270( רג 'עבו
 . םוייסה דומלתה ירקיעבו .ש"ע יחכונה 'עד תואחסונ

 — ]'* ה"ר y1"' כ"ע אתבלכ 'יפ לגשו

 רוטלקפס רוטנסק רכז אלו 'פ ר"כיאב 0« רטנסק *
n2גו " wasשוריו רוטסייק 'עב ' 

 ע"ייע רותנסוק א"נו רנטסוק ,ג"יד ט"פ תוכרב
 ,רניטסק

süuerlicher ץמוח 66% י"למ "p opp — ססק 

  1/52 (Weinינש רשעמב ( pas Gmןייה
 : גיצ (Fa וריבחל תוריפ רכומח 'פב .(' ססקש
 הלא שירב .האמל )* תוססוק ^ voy לבקמ (הנשמב
 לש ףתרמ ול היהש דחאל 6«. ר"בב חנ תודלות

j"ץמוח האצמו 'ב ץמוח האצמו תחא תיבח חתפ  
 בט אכה תיא ל"א אוה ססוק ל"א ססוק האצמו 'ג
 בורק ספוק אוה אהויק ןוי 'לב p so^ ל"א הינימ
 'פבו ל"נה be swim" הייחא]* ,ץימחהל
 לש D'Dpn "ג ואיבהש ירחא ינש רשעמל ש"רה
 ןוכנה לבא ₪ יויי 'קזחי) םסוקי הירפ ומכ 'יפ א"ס
 ה"נכו .ץימחהל ליחתה wa ל"נה י"למ אוה יכ
 הטופ ^" ג'ע "כד "פס םיחספ 'שוריב ססוק |"
 תוספוק כ"ג םשו ו"פס ב'ב 'תפסות ד"ע ב"כד ט"פ
 ל"צ םסוק אצמנו 'פריא י"כב ?OU ,ךורעה "25

 — ["סופדב "יאדכו ספוק

 p'b3 ןכו ₪066 "נוי ןושלמ סוסיק =) סוסק
 'יאלכב n'b3(Epheu'5) 2-5 'פו ע"לבו

 'וליהאב 'ח 'פבו ךלמה תנשושו סופיקו סוראה (ח'מ)
 (.א"י) 'כוס שירב ,רומחה תוקריו סוסקהו סוראה (א'מ)

nounסוסיקה תאו תעלדה תאו ןפגה תא הילע  
 י"לב p^ ב'א) — C א'רליא זעלב התוא ןישרפמ

(Dibp =( םוסיק — !אמּוסיִק =( nop 

artא .- ל  

 חמק

 איבה quum לעבו םייסו ךורעה לעב םג איבהו

 — [והשריפ אלו
 םילכב ד"פב Becher םיִסּּכ ומכ D'bip =) םסק

o»שממ תוסוכ "יפ ןינודיצה םיסוקה ילוש  
 6'דע ןמוקמ ow לע וארקנו, ןיפלחתמ 'קב 'כ ןה
 ןימודו םש ושענש n) ^ עשוהי) הבר ןודיצ

piusןיכיזבל ויה אל (דיפ םיחספפ ונינשש  
 ה"יחא]* ,"םדה שרקיו «em אמש םילוש
 טיסוכה 'יגה (DU 5 דצ ט"דסב ג'הר bb" קתעוה
 אוה דחא ולוכו pow ןיגושש שי "פ  םינודיצה
 ם"במרה B^ כ'ג !y"  ,ךורעה 'יפכו 'וכו וארקנו
 :יברע ייכב) תובשותה ידח םהש DD וארקנש
 e ץוקל ןימוד (םילושה ירח ייפ ןאעיקלא הדאח

 ש"רה "גו p pov'2 תואחסונה תצקב ואצמנ רבכו

 תא בנוגה איבה ןכו ךסנה תושק ומכ 'יפו םיסיק
 ךסנה תושק ומכ תושקה ש"ארה 'יפו ש"ע הוסקה
 'תפסותב 'פריא י"כבו .תושק סרגש הארנו כ'ע
 ל"צ םיינודיצה םוסיקה ילוש ג'פס ק"ב םילכ
 ב"ב םילכ 'תפסות י"כבו ,ש"רה 'יגכ הזו םיסיקה
 תלמש רורב ל"ג םיינדופה ןיציקה תוסוכה ז"פס

 -- [ןיציקה לע תורוהל המינפ האב תוסוכה
 ו"פס אמסיק ןב יפוי 'ר (יטרפ «Dt אָמְסיִק *

 אמסיק ןב ןועמש 'ר ,ח'צ 'דהנס תובאד
 : ה"ע תבש

poen איצומה 'פב (ינפיק ל'צו ? ינפוק = qDp 
 יוריע) וישרש 'מגב  wp sm Cpינסוק ירתנ

  ^pומוקמב והונבתכ רבכו יסניק א'ס ןליאה ילע *(
"bp יג יפכ ה"יחא]* ,םישבי םיפנע 'יפ' 

 ינצוח = ונצוה ומכ איה הלמהש רמול ונכרצוה
  "bvהזו ינשה 'עו ץה ע"ייע לקדה ילע םילע

 "יאדכו יסניק ^3 ןכתת לבא ןליאה ילע וניבר ש"מ
 "גב ה'כו ונינפל  mםיקד םישבי םיצע ח'ר 'יפו

 ןיכרפנש  Tics 5353ש"ארבו 'וכו  ^imימסיק
 ש"פדב ה'כו  sumע"ייע יסניק ומכ  Dip'עו 'ב

 — ['א םםק

 יוריב הייכו (5 ,יב pip 'עב 5y. *) nen ע"פדבו מילכ אוהו גייהר ייפב ה'יכו רומלתה py" לעב תקתעהב ןוכנ היכ ('

 ויופרב לבא 'מלתה 'קיעבו ריפדו ט"ק י"כב ה"כ (+ | .ט"יות יייע סרקש ג"ונבו ש"ארהו ש"רה ייפבו ימ םיש ייכבו

 ביג איבה ייקלטיא הלמח וזו ellera ם"יאלב (5 mn :ע"פרבו ךורע י'כב «pao» m (5  ,תואססיק ס"ש י"כבו תואסוסק

v»יכוסב  ivלדגש אירילוא ביסב הייד  subןב י"רהמ גתכ ייאלכל מ"יפבו כיע םינפג יבלולכ ביבס ךרכנו לקדה  

 an" רומלתה ירקיע לעב איבה ןכו אדליא ךורעב חאר קפס ילבו s'y והמ עדוי cono אדליא סוסיק ל"ו קרצ יכלמ

 וניבר איבה ןכו hedera טיייאלב דועו לינה ילטיא ןושל אוהו שיירב ישמאו יציניוו ריפד ייגכ ל'צו םיטב םלוכו א'לידא

 שיירל מייפבו hedre א'רדיא ליצש 5/3 א"ריא ^ יכוסב סופיק זעול יישרו (ביעת ,גיחב שימו ע"ייע) בצח יעב

 -eorrigi אימפסא 'ל אוה זעלבו RD d ע"ל אוהו היילוירוק זעלבו 3355 יברעב ם"במרהל מייפבו )( א'דנוא 'יאלכב -

ola — coriolaיישר םשב איבה רומלתה ירקיע לעבו  vum 5mןפגכ התוא ןילדמש דע םירדגה לצא לדגה בשע ייפ  

3 * 
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 ,ל"נה hedera אוהו yedra יימפסא ילב אוה ארדייו יתשרפש ומכ אררליא לינו כ'ע אירריי זיעלב א'דליא
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 trocken) שבי 5006 (bb *wpp b^w" ירסיק *
 חינה 'פריא י"כב TED יאמד 'תפסות

 הז ירה ירסיק אצמו ירגא חינה Us" אצמו ירסיק
 אצמו qur ג"ונבו 'וכו תורשעמ םושמ ששוח
 רגא עיייע חל 004 י"למ ירגא "גה רקיעו ירסק
 ,שבי 'יפו ל"נה י"למ יריסק וכפהו )0 יא'ח יג

 ,pons(Kaiser, Caesar 0090 י"למ רפיק =) רסק
 םיקהל ה"בקה ריתע Gn'y mo חישמ ןינעב

 רסיק וגלפו רסיק ןוגכ דע 'וכו רחא דוד לארשיל
 dob ישי  ןב דוד «Ca ךלמל הנשמו ךלמ 'יפ
 םיהלא ךיתתנ האר וגדמליב ,ול ינש רחא דודו
 ןיא םדו רשב ךלמ ('ח D^ אראו אמוחנת הערפל

 DW ב'א) — 'וכו אטסוגא רסיק ומשב ןיארקנ
 תחת םיימורה שבכ הקזחב רשא ןושארה לשומה
 םיימורה ילשומ ומש לע ןכ ארקנ וירחאו ודי
 רחא ויתחת לשמו היה ותוחא ןב סוטסוגואו
 joy הזו וירחא םילשומה וארקנ ומש לעו ותגירה
 אלטסוגא ע"ייעו ה"יחא]* = .(סוטסוגווא רסיק

Qr» (irm)נ"שו אטסוגוא רפיק א"פ ר"ב כ"ג נ"שו  
 ע"ייעו ד"עס 7^3 ט"פר  תוכרב 'שורי n'e רב
 D^ אראו ןשיה אמוחנתבו (א"לק ,ב"ח) םואיליסב
 'הל א"כ הרעה p" סואוליסב סותסונא רסיק 'ז
 מ"תונמבו) ןעכנימ «pw י"כב + 'י ז"עבו .םש רעבאב
 אתוכלמ יבישחמ n םולש רב העיטק (טיכ ייפ
 ראותהו C) 'וכו יאדוהיל ינס הוה רסיקו הוה רסיקד
 — רפיקד ארניד ס"ש י"כבו אנארסיק ארניד :'ו םש
 4/3 ,רטיק היל mes +: םש ,רסיק ןורינ an 'יטיג
 — [םימעפ המכ ש"עו יאדוהי 43 ודומ רסיקל ל"א

10000500, | 400600006, "yn (םש pop 

  (Caesareaתוליהא ףוסב (^ nהרזמ (טימ
 ^Cr ,דיי תישארכ ןד דע ףדריו ןוירסק ברעמ ןוירסק
 pw by vy םש ב'א) — ןוירפיק דע €« י"רת

«CUPםירע יתש ה"יחא]*  vnןירפיק םשב  
 לימ n'y ינוכיתה םיב הנושארה .(ןירסק) ירטיק וא
 by ;'3 איי גי! תוינומדקה לע והיתתמ 12 םילשורימ

 10060600 tic תארקנ איהו Cm .יג ייא תומחלמה

 הארקו הקיזחמו האנב היה סודרוהו 110%
 תוינומדקה לע והיתתמ ןב) םוטסוגוא רסיק םש לע
 1020009 תומלשב התיה המש ןכ by 0 it י"ט
 pw לעו .יטסווס ע'ייע ('א ,'ה ro םש) 32:000-,

 וו ו
-.- 

 ןיירסק — Dibp) — םוסיק

 והלעו לתוכבו סיצעב ךבסנה עטנ ןימ ברעו ימור
 לבא ,סוסיקה תא הלדה ןינע הזו ףרוחב לובי אל
 אוהו אוה ns" יתעד יפל סוסיקהו םוראה ןינע

mbי"לב ארקנה  "sx"גרתו סופיקרנ ' nbysm 
«copoןוכנהו .[פקרנ] םקרנ ע"ייעו ה"יחא]* —.  

 תונוש ^3 ןינעבו דוחל סופיקו nnb סוסיקרנ יכ
 'וריבו .ש"ע 'א סורא 'עב יתכראה םוסיק , סוסיק
 ירפסבו אסוסיק y" סופיק ראובמ ,ל"ד ה"פ םיאלכ
 םיסיקה תאו ןפנה תא הילע הלדה מ"ק 'פ האר

 — [סוסיקה ל"צ

 יחיו רדס ר"ב Glelm = cassis 355( םיִסק ₪
 ישבול ולאו (טיצפ ןודצרת המל 'פ

 טרפבו המחלמה ישנאל דחוימ עבוכ ר'לב 'יפ סיסק
 Vp yi ה"יחא]* .דסק ע"ייע לזרב לש
 ל"צו םיסיק ג"ונב יכ יתוריעהו ןויצה הז יתאבה

 — [הנוכב 'יגה mw ב'רו דיחיה סיסק

 הציצקו התירכ ןינע Bp CB" ,זיי pm מ"למ) ססק *

 y'"y JD ריזנ תוססק הזמו mp oy ףדרנו
npןיסקסק ע"ייעו ש"מו . 

DDp *ע"ייע ססכ ומכ  Dpב '. 

 ןמשב אלו ay ד'ד ב"פר תבש 'שווי אָסופיִק *
 ילבבב אזאק 152 אוהו אסוסיק . ,קיק

ap yy 

q20DTDp 7Mהנטק הדמ 5% י"למ הארנכ)  
sponר"לכ  (sextariusמ"בב  

 ןכטסוסק ןיתרתמ Gy "^ היפ ךשנ הזיא 'פ 'וריד
 D^ אשרט אלא תיבר וז ןיא ןבטסוסק שלשמ וא
 ומכ אוהו ןובטסופק ג"ונב ה"יחא]* | .הדמ ןימ

 — [ןוטסיסק

cw» PIOUDD *ו"כד ב'פ תובותכ 'שורי (םוקמ  
 הארנכו ןיתמת ןינסוסקב םידע 'יפא ג'ע

 YD! 00888 TP אוה ילואו קוחר םוקמ םש אוה
nns Cosanumתינותחת אילטיאב תאזה ריעה . 

 -Erd המדא תוזזוק תופסק ומכ 'יפ) ןיִסְקְסק *
 שרוחה ז"יפר תוליהא 'תפסות 5

 'תפסות ,ןישקשק ג'ונבו י"כב ה'כ ןיסקסק ירשמ
 ע"ייע .'ס תובותכ .ןיסקסקו ןישרט א'יפס הטוס

 ,שק

 -— "וכו אתוכלמר יבישחל ל"א יארוהיל vb הוה ארסיק אוהה (atum (* .ןב עיפרשב לבא ט'ק י"כבו ריפרב ןוכנ היכ )!

wnלכ היד יופסות : nwארקנ המל רסיק  "byןופיסוי רפס . 

20 VII. B. 
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 הבורק תרחא ןירסק התיה דועו — ג'ע מ'ד ז"פס
 Caesarea Philippi םנושלב תארקנו rwn רוקמל
 התיהו C8 י'ג יה והיתתמ ןב) 1 00:0606 7, 91700

 סיימפ איה sum 11060 110606 כ"ג תארקנ

 הזו םש א"רד אתיירבו םיינפ ע"ייע ןד אוה אוהו
 94337 'ב י"רתב ןכו ןירסיק י"ע ןד 'ורי 'גרתש המ

obז"פר 'טוס 'וריב ןירפיק ילואו ןוורפיקד ןד יא  
 ף"זרהמל ר"יהבמ p .יפפיליפ ןירסיק איה איה
 תומכי 'שורי איקדופקבש ןירסיק my שיו ,'ה דצ
 לש ןירסיק TV ז'ד ו"פס DD Cm : ר"ד ב"פס

 — [אייקטופק
 'ינוי 'לב exereitus ר"למ ןוטיקוטק — טיקרסק

 Heer, Armee) ליח éoxevov& תרחואמה
 (לאירא יוה היד יתחיתפ) הכיא nbus ('שי רב

npןוטיקרסקל דוד האשעש הירק דוד הנח  ow 
 ש"הש 'רדמבו הנחמו bm אבצ ר"לב b" ב"א)

 -- [ןוטיקרצק לכ לטנ םינגב תבשויה 'פ
DD *ח'פר מ'ב םילכ 'תפסות (יזולטפש)  

 םילכב ובש תסוקהו לדגמבש הקעמ
 ,הפוקה םרוג "mio א'ר 'גהו ,ןורמק N^ ב'מ ח'יפ
 סוק ומכ) יסכ ומכ יסק לעפמ תסוק ןינעש הארנו
 xap.Aouy ומכ b" 6/6 י"לב יכ y" עדו ,(סוכו

Wülbungזאו  Toxדקנל  nbתרבה שמשמ 'קו  
newsסלטיאב ומכ טמשנ 'ק ךפיהבו . 

 .טסק ע'ייע אתסיק *
»pפ"לב 25 ומכ אעוק  galaונממו 'קסנס 'לב  

 ןיא 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב Kohle) ש"אל
 יאגוזל ךיעוק האי אנח son (.טיכ זיע) ןירפתסמ
 יתא יכ (.ח'כ ייל ףועב דחא 'מגב טחושה 'פב
 אנהכ בר םק *C^P)p'3 נ"סב .אמד היעוק סמסממ
 D" אמויד ג'פב [rye] היעוקל היטמש

ovהייחא]* .ןורג "יפ 6ה יעו ק ל הי יח ח מ  
 ,ילע היעוקל תשש יבר היפקז .ט"מ תוכרבב ה"נכו
 , . הייעוק רטוז יאהו היעוק ךירא יאה .ה'נ ק"ב
 פ"ש י'כה ^« היעוק ןיטק יאהו היעוק םילא יאה
 pp 'עב 'ציניוו 'זיפו ר"פדב ךורעב ה"כו היקאק

 b'n ןויצח my איבה דומלתה ירקיע לעבו .ש'ע
 רצמ טשוב b" היעוקב יזחתמ ליכארכ ןיקזינה 'בו
 ייל .,ו"נ "שיגב יכ עדו כ'ע  תוינעתה תושיחכ
 יארבאמ יזחתמ הוה ירימ לכאהוה יכ םא יכ ונינפל

(yip =( עק - mop e 
 תב ירסיק .'ו הליגמב כ'ג תארקנ 'מודאה סודרוה
 ('םיכלמ לש ןילופורטמ nma איהש םודא
 y" דועו ,ןירסיק וז DUM תב : ישיש 'פ ר"כיא

Bvהנוב היה הדצבו הידצ ויה 'פ  pnטקש ראופמ  
Com cbeהזו  wmשורי ןירסיק לש הנימל ' 

 םינבאו ,(דימ הי ןמל yy : ג"מד א'פ "ישיג
 לש ןיטלב ןיטלוב ויה תוכוואו תובחרו תולודג
 תעב םיה ילג חכ רובשל הדוצמו קיד ןיעכ ןירסיק
 mpoxup.dcux םש והיתתמ ןב ous וארקנו הרעסה

Schuizwehr5'3 "5 ר"ב שרדמב איה וזו b vp 
 ירפיקד אמיד אתינושב לייטמ הוה א'ב קחצי 'ר
 ישורי GUYS :ר"ח) הפכ y כ'ג 'ייעו תינש ע"ייע
 ע"ייעו ןירסיקד איטלפב ןילייטמ mn .ו'נד ז"פ ריזנ

nesל"נה  «mהיה םשו ,( יתאבהש תומוקמה  
 תולהאב ונינש ןכלוירסיקד אתפיכ הזו הרובק םוקמ
 'שורי  ,תורכק ('ןירסק ברעמו ןירסק חרזמ םש
 ןירסיקב םירבק ןיא ילבמה ב'עס ל"ד ג"פ םיחספ
 «ju ג'ער ב"פד ג"פ ק"מ יורי ,הירבטל ךיתחלש
 ש"ארה 'יג T3 .יריב תיבב ןירבקד ןירסקד ולא

yvy (b ^5 yb pr)ז"פ ,ב"חב יירש תיב  Ub 
 טייד yy (ריתסא שיר) ןירטיק לש יטויד ןינעב

yn)(אתדומ) אתרדמ אתשינכ ןינעב , (שימ  
 UD vn 'שורי ,ח"יד א"פר 'דהנס 'שורי ןירסיקד

atשנכ ע"ייע  mb àוכו השעמ :ז"כ הכוס ' 
 ןוירטיקב הל ירמאו ירסיקב 'וכו ןוילעה לילגב תבשש
 לילגב 'ילש (!מ רצ הכוס פיד) ם"ש י"כה ^35 הארנ
 םיארומאה ילודגו p" 'כוס'תפסות כ'ג יייעוןוילעה

wapר והבא 'ר הבר היעשוה 'ר ןוגכ ירסיקב ןתבישי ' 
sowםירחאו אנמ 'רןירסיקד  "yףזרהמל ר"יהבמ  

 ורכזנ (םימעפ 'צ) םימעפ הברה y ,m : 'ד דצ
 yop רצ ר"יהבמ p" ןירסיקד ןנבר ימלשוריב
 2b'3 ר'קיו א'עק דצ כ"רד 'תקיספ דוע "ייעו
 הטוס 'שורי ראותהו S "יס ירחא ןשיה אמוחנת
 אפילחת 'ר .ה"סד ב"פר 'ינעת 'וריו ד"'ע כ"ד ה"פס
 ר"שהשב ןכו איירסק אתפלח 'ר נ"פס ר"בבו אירסיק
 בר אוהש הארנו היירסיק אתפלח v^ אנוה בר תפנ 'פ
 יירדנ 'וריו ג"ע ט"נד ד"פ n'5 ^v איירסיק אפילחת
 ,ב"לד ט"פ םיאלכ 'ורי ראותה דועו C ry ו"לד א"פ
 'שורי אתיירסיק הכקנ ץובקהו ep < ןיבנא
 "p 'וריו ,ג"פד ג"פ ?p 'שורי ,ו"ד ג"פ תוכרב

 ו

"y (C6דע והיתתמ ןב ירבד יא ,יט יג ימחלמה לע )]100000066 ן2טי C 6vוהיתתמ ןב 60676 גוש  
 ןינבב «mam םינבא לש ןוילעה חטש ₪)\ש5ז0ע אוה ןירסיק לש איטלפ ייפש nny ל"נו (* 0n יש .ו'ט יוינומדקה לע

 'תפסותבו ךורעבכ ןוירפק אלו .ג'הכ (* vam םוקמב והיתתמ ןב ותינעמל ךיראהש ומכו ןירסיק לש ןימל לע טלוכה
 ריד x^b nat ישוריב (* .איירסק ליצו איירסב אפילחת רייא סיטב :ה'נק רצ 2/57 יתקיספבו (* .ירסיק הרזמ noe יולהא

 .ויופדב קר 'יאו ריטב טמשנ ןויצה לכו היעוקב ג'וגב )5  .ךורע ייכב ןוכנ חיכ (* .ןיבנא ס"טב גיע
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 הריבה לכ עקעקמ 'יומוא wo Gro ןיטיג)
 jn pe שייב p" םתציב עקעקל ('הלוכ
 ו"כפ ר"קיו םורממ 'פ ר"כיא ןמסנ םשו ה"יחא]*

B]הציב 'עב יתוריעה רבכו א"ל  Gp x")יכ  
 'עב יתאבחש תומוקמ ראשבו b^ ר'כיאב ונינפל

bosחכומ  m3עקעק יכ  ^bשושה ןמ רקע  
semלבב ירהו ר"לפ ר"מש ףיסוחל שיו רקעה דע  

 ותוא העקעק אלש אלא ותוא הביוחה איה ףא
 ורע ורע + יזילק םילהח ma כיתכ המ םודא לבא
 הציב yy הנרמאתו 'פ הבר תור ל פ ל פ «n ,'וכו

snosהעקעקתתש רצאשלבל םרג ימ תוקשהו 'פ  
 הריבה לב עקעקמ ןינע ןכו wn ןמ ותציב
 .ז"מד mb "טיג em oa "יטינבו ל"נה תינעת
 m .(*דוסיה דע bem ^b .הריבה לכ עקעקי
 והושהו עוק :עקעק לש שרשה איצמה סואיניזיג
 ?C  עילב עקנ jp אוהש ןוכנ omm twp םע
 -einstechen, ein תרחו רקד «Q2 ע"למ עקי וא

sehneidenקוזיח ןאכ שי עקעק שרשה תלפכהבו  
 ט"יפ ר'קיו הטירש ןינע עקעק תבתכ הזו הלועפה
 לעפהו -- ורשב לע הקוקח עקעק תבותכ תאצמנש
 קרפ םישודק ארפס ןכו םש תוכמ עקעק לפלפב

àבייח יהי עקעק אלו בתכ "פא לוכי 'ו 'שרפ  
 בתב אלו עקעק «bes b" עקעק יא עקעק ל"ת
 עקעקיו בתכיש דע רציכ אה תבתכו ל"ת בייח יהי

 Ec רכו
 jn לוק איצוה e^ סילב אעק jb לפלפ) עקעק

 "שודיקב ק"פב (עאטפקסצמ 5 שילב

 לפסב pb ןהל «bun GU באה תוצמ לכ 'מגב
 תאירק י"לב b^ ב'א) — ןילוננרתכ ןהל עקעקו
 -xxx "נוי nomo ןויכ ח"יחא]* .(לוגנרתה

xA gackern,ל"נה ע"למ אוהש בוט רתויו  
 ונינפל b" עכעכל ךירצ'וניבר סרג ז"יפ ר'קיונו
 : עקעק b^ "ישוריקב י"שרו .ש"מו עכעכ ע"יעו

 -- [ש"ע רקרק

'D3 (Sehüssel 9? yb מ"למ np =( "wp 
QUY mmo ןיפינפ 'ד 'מגב םחלה יתש 

 ה"יחא]* = .ויסופד ולא )2 ,ה"כ תומש) ויתורעק
 ח"מ ה"פ ןירישכמב ג'הר 'יפבו ןיסופד ולא ג"ונב
 םיסופד ולא ויתורעק ג'יפ ר'דמבבו .ןיספט ולא סרג

vow |בירקח : םשו .םיסופדב םינפה םחל םישוע  
nup |ולוכ םלועה תא ףיקמ אוהש םיה דגנכ  
semהרעקל  quo) ^mתומגוד יושע םיהש : 

- 

(Tp — רעק - (yip עק 

 ירוס לעפמ ל"נ הלמה תרזנ ןינעבו .י"שר ש'ע
 ושא ןורגה אוח אעוק 2/8( קעצו חווצ b" אעק

 — ['ב עקעק 'ע כ'ג "ייעו ,ןיקעוצ

 ,יאעוק ג'כ ,ג"כ 'קזחי עוק 'גרת (Koüer) יִאְעוק *

^p) nopאתליעק ס'לב ןכו אעליק .העילק ומכ  
(Vorschlag, Vorhang, Gemach n» bp "D 

 שיאש הליעקב ןשיה Cre הכוס) רדה 'פד ג'רב
 היילע א"יו mibi העקב b .n3" ןינשי ותשאו =

 תוטוידה 'ד 'מגב קלחב ןניסרגד אה ןונכ הבוק א"יו
(UDבישוהו ןיליעק ןהל השע הצע ךאישאו אוב  

 s "pa^ ה"יחא]* .םיעלק א"ס תונוז ןהל
 הליעקב ךורעה ^25 לבא עלק ע"ייע אעליקב וניִנפל
 הלועמ רתויה 3n^ לבא א"בטירבו ןושארה ys" "א
 יקליב ה"כו הליכב ןלה לכ ןעכנימ ס"ש "53 "יא
 דואמ הפי 'יג איהש ס"ד לעב ריעה רבכו 'ב הפימ
 לכ 'עב הזב יתכראה רבכו :"" הכוסב אתיאדכו
 ןולקלק ע"ייע דועו ח"שע m») Gn (הליכ =)

 — [ןילוקמ 'עו 'ב לקנק 'עו
 aus) 1018 תיליעק ראותהו םוקמ «pu הליעק

 לכא 'מגב WD" ןב 'פבו «^C ריזנד ג'רב
 יורוכב ולא ןימומ 'פד .ג"סבו 6 'ע 'הנפ) לכאמ לכ

cmoבלח וא שבד התשו תיליעק הליבד לכא  
 ביתכדכ םוקמ הליעק e^  .בייח שדקמל סנכנו
 ה"יחא]* .הליעק ילעב ינורגסיה (איי ,גיכ איש)

mאמוי .ג"כ תועובשב תיליעק הליבד  Yyא"עס  
 ה"סד ג'פר 'ירוכיב 'שורי .לבר ע"ייע :3^ 'ותירכ
 תיליעק התיה םא רמאנ הליבד איבהל שקיב ג'ע
 יגיב איש ;דיימ y) עשוהוי) הליעק ריעה םשו איבמ

(OU ^ 253 "Dni jmלע) והיתתמ ןב לצא איה  
 סואיביזייא us KOOx א ,ג"" , תוינומדקה

Kyoלצא הנשי הדגא יפלו  Sozomenusאבוה  
 "ו קוקבח םש sapi )698 אניטשעלאפ) דנאלערב
 — [הכימ רבקנ Bupadoacía) ריעב) םשמ ןעידטס

 רשבה לע עבצב םיתורח תישע ypyp מ"למ) .עקעק
 -gra שרשל דע הריפח ןינע ל'זרדב דועו

(pen bis auf die. Wurzelןיקולה ןה ולא 'פב  
 עקעיק אלו בתכ עקעק תבתכ בתוכה Ges תוכמ)
 ןתיש םדאל רוסא CU 'רמג ,בתכ אלו עקעיק
 עקעק תבותכ הארנש ינפמ ותכמ ג'ע הלקמ רפא

^bןיבתוכו םושבב וטרשיש םינויה גהנמ  DU 
 לכ עקעקמ רציכ G5 תוינעת רדס 'פד ג"רב

meanשירמה לע 'מגב ןיקזנה 'פב  

 ןינע ייפ : הזכ .ךרעה םייפ ישמא עייפרבו (?  .תועטב טמשנ ע"פרבו דומלתה ירקיע לעב תקתעהבו ךורע v23 ה"כ ('

 üugreissen. א''לב ןיפיירשוא :בינש ק"העבו — קהבומ 'יפב וטשרנ אלו בירל םיכיוש םירברה הלאו כ"ע הריבה ךותיח

20, 



ups yoןיפיקמ ןיא י"שריפ יפלו  ^bןיאיבמ ןיא  
mns nwהלצא בוקלו ףיקהל  napi 

 pay גשומה הזו .םיוש םיבקנה הארמ םא תוארלו
 םינויצ 9835 ונל ליעוה תוברקהו בוביס ונייה הפקה
 ןתנ ונייה ףקנ שרש אצמנ םהבש םינושארה
 רוזח רוזה ך לה ש רגתהיכ יארשאבו הנמאב
 < שורפ ןכו .ןמז רחא תועמה noun הרוחסה ןתנ
 FP םש ראובמ : ר"יד ט"פ תוכרב 'שורי יפקנ
 y'1 כ"ד mb הטוס 'שוריבו הוצמ vip אנאו יל
 שורפ ראובמ : ב"כ הטוס ילבבב לבא יפקינ 'יגה
 ינויצו — שורפ ע"ייעו וילגר תא ףיקנמה הז יפקנ
 הפקה גשומ לע ורסיתנ םלוכ rms אבה 'ע לש

 — sub] ונייה

 -an הברקהו בוביס joy םדוקה 'עמ ףקנ = ףק
Umringtes, Daran- ףקנמ reihen, umringen, 

  Giegendesהצוקו 6 87( הדנ ףוסב  nbn nbתפקמו
 תומורתב ד"פב .םש הל ארוקו ( ^» O7רמוא הדוהי

 ןילוחד ג'רב .ףקומה ןמ אל ףא  CDתורשעמב פ"בו *
Cms םוקממ םהילע wey אמלידו אתפסותב 

 יא "יפ ףקומה ןמ אלש םורתל םירבח ודשחנ אל
 תומוקמ ינשב אוהש רבדמ רשעיש רבחל רשפא
 רבד ותואמ ףקומה ןמ םורתל ךירצ יכ הז לע הזמ
 ןגדכ דחאכ ולוכ ףקומו ול ךומסש רבדמ וא ומצע
 ןיי ידכ איבמה 'פב .בקיה ןמ האלמכו ןרוגה ןמ

 « ps 025 nןהילע תופשל תויבח יתש ןיפיקמ
 הרדקה תא  "bתיבח,  nnsתחא תיבחו ןאכמ

n3) ימלשורי .הרדקה תא םהילע תופשל ןאכמ 
 ב'סד דיפ  CUysםושמ  "nxןיזחוא םינש 'פב

 האיצמה תא האר 'טנב ( 6" Dוהייניב אכיא
 יל ףקא השאל הל רמאד שיא  C qpתומביד ג'רב <

  wp C7רבס  son ownהמש שארה לכ תפקה
 רמאש ימ 'פד ג'סב .הפקה " ^yתפקה (.ט"כ) ריזנ

 שארה לכ  [iabה"יחאו* « neלעב ריעה
 ונרמאש יעובב ןיפיקמ ןינעה הזמש דומלתה ירקיע

jp י"שריפו C05 טיג טגה לכ פ"סב ןכו הלעמל" 
 'פב ןכו תויבח יתש ןיפיקמ ןיא ומכ ךומס ףקומה
 םימהש םשכ 'פב 'טוסב ןכו ודי ףיקמ ןידה רמגנ
 ומכ בורקו רבוחמ ןושל י"שריפ ףקומה ןמ םורתל

  psלובטל 5'3 שריפ ןכו כ'ע תויבח יתש ןיפיקמ

(py =( ףק — mp =( רעק בנק 

 םשו רודכ 'עו ש"ע 'וכו רודככ יושע םלועהו הרעק
^Rז'ע 'שורי  Yoםלועה תא הארש דע ג'ע ב'מד  

 ארקנ םיה יכ ל'נו .'וכו הרעקכ םיה תאו רודככ
 ,ארעק ס'לב ןכו קומע b^ ;* ע'למ הרעק
 תירבע הלמ לצאנ הזמו רבד וא ילכה קמוע אתרעק
 רמאנ הזמו .תורורעקש (לעפש ןינבב) םגו הרעק
 לע myp ךופהל בויא שקב ,ז"ט ב"בב הליאשהב
 המ הלעמל תויהל תיתחתו קמוע ךופהל 'יפ היפ
 הלעמ יפלכ רמולכ הלעמלש המ הטמלו הטמלש
 הרעקה תא תפדג ןכו ,םלועב תמא ןיד ןיאש רבד

 - mq] ע"ייע : 'ז תותירכב

im Kreise בוביפב ךולה ןינע מ"למ ףקג — mp 
nahe rük- mb הז בירקה ףוקה nm» gehen 

  kenדועו  ^bהנומאב ןתנ  eihen, borgen'פב
 תיעיבשב ןורחא  Ge "5הניא תונחה תפקה

 ג"פ תובא) היבקע 'פב .תטמשמ  Ge,ףיקמ ינונחהו

 ץוח ורכמ 'מגב .הבורמ 'פב  phףיקהו 333 (שיע
 ןיפיקמ ןיא 00 יישוריקב ק"פד ג"סב .ףילחהו בנג

 דחאו גגוש דחא םשה לוליחב  UIDןיא "פ
 הריבעה התוא רגנכ תוכז השעיש רע ול ןיניתממ
 ןמ לטונה ומכ התוחדל ידכ םשה לוליח הב שיש
 'טגב תופרט ולא 'פב ערופ רחמו םויה ינונחה

 יילוח) האירה  Cnrךליו א"מ 'פ ר"בב ,אנא (' ךפקא
 ךלה רזעלא ר'א רזח ןהב ךלהש תועסמב ויעסמל

 ויתופקה עורפל  ^bיארשאב לטנש המ עורפל
 ..הנמאבו  Coiייל האירה  ps creןיפיקמ

 .יעובב  nm "bתחא תאצמנו םיחמצ הב שיש
 וא הבקינ הטיחש םדוק םא עודי ןיאו הבוקנ ןהמ

  nsהטיחש  psןיומוא ( wb mpiתוחאה
 ןויכ אלא הז בקנל המור םא הז בקנ (המדנו
 ןיפיקמ םיעמ ינבב לבא הפרט הבוקנ תאצמנש

  DNעודי ןיאו םיעמ ינבב בקנ אצמנ  DNבקינ
 וחא בקנ ןיבקונ הטיחש רחא וא הטיחש םדוק

"en הז eb *[ה"יחא oum) םיעמ ינבב 
 ץבוק י"כ) יילוחל ה"מגר 'יפמ ונינב בורב קתעוהש

 רצ יקילייגנא  quu) (Unיעובב ןיפיקמ ןיא שרפל
stechen, durch- בקנ Dy ףדרנ מ"למ mpi לעפמ 

  bohrenםויסבו 'וכו 31022 ןירמוא ןיא ש"מ הזו
 לכו 'וכו רחא בקנ ןי בק ונ : ךורעה  peaךייש

 לעב תקתעהבו רייפרבו יייכב ןוכנ m3 )*  .ןפקא גיונבו (.ח"ש ףד ילגנא ייכ ץבוקב) 'ילוחל mua vis ןוכנ היכו (
"pyע"פדבו דומלתה  ^Wהיכ (3 ומדי א אלו והניפקא .,ינ יילוח סיישה ןושלכ אוהו י"כה "ג בוט רתויו הארנו  

 w" עיפרשב לבא ילתה py" לעב תקתעהב היכו ריפדו טיק ביה ייכב ןוכנ ה"כ (* = ."ל  ע"פדב לבא ךורע ייכב
 , הנוב םושמ יורי ל"הזכ וראיבו ימלשוריה 273 איבהש חיר "פמ קתעוה יריפה הזו .קוחמל ךירצו הגוב םושמ בי יח

 .יפקא (i023 ףיקא ח'ר תקתעהב היכו (* ,'וכו להא הרידקה הילעו הריכ ןימכ השוע אצמנש
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 סחוימה 'יפכ mn הפקמ ןישרפמ שי כ'ג איבה םשו
 ןילבתמ הבע הפקמ הפיקבו bn א"נ 'ירדנב י"שרל
 א"ילירדנופ 'יא .כ'ק יילוחבו כ'ע ז'עלב ש"רילדנופ
 רשבה תקדקד אוהו Bodensatz, fondrille צ"ל אוהו
 p" כ'ג yr" י"שריפכו הרדקה ילושב תנכושש

 — ne] ה"ד :ז'צ 'ילוחל

 pen ub לע ףצק S פילמ ל'נ אפק — ףק
Schaumףצקה ריסי ליעפהב לעפה ונממו  

 -das Obenaufliegende ent הטשה | ינפ לעמ
fernenףוצ ומכ אפק ר"אלמ וניבו תעדלו ) 

 הרוגמ ry הלפנש המורת «"G 'ומורתב ד"פב
 הלעת האס 'ק יופקב שי DN 'מוא א"ר האפקו
 הרוגמ יבג לעמ לפנש האפק b^ האמו דחאכ
 אלזרב אפקו +" ^ 27( לזרבה ףציו ןנימגרתמדכ
 הלעת תוינותחתמ דכל s'p "ep ותואב שי םא
 האובת רובצ b^ הרוגמ ג"ע הלפנש המורת האס
 המורת וז ירה רמאיו הלעמלמ הנלטי b" הנפיקי
 הלוע המורת ves המל תושעל לוכי כ"או הלפנש
 ןילוחהו המורתה ןה תולולב םא עדוי וניאשכ א'קב
 ןכיהל עדויש וזב לבא הלפנ ןכיהל yov וניאש וא
 'ב .רתומ ראשהו הנפקי תולולב ןניאש yon הלפנ
 לפנו (*ןילוח 'נ וזבו pon 'ג וזב תורוגמ 'בו תופוק
 ןהמ וז sb עדוי וניאו ןהמ nns ךותל המורת האס
 "פא רתומ ראשהו ןהמ תחאמ האס לטונ הלפנ

qnהאמ םש ויהש הז ןיד ןהל שי תורייע יתשב  
 ןילוח לש '3 לכ קלחתשכ קרי תודוגא יאצח ינשו

"wmהכותל הלפנש  nmn mumהמורת  pp 
 (* [ןיאמט pa ןירוהט pa ל"צ] (האמט ןיב הרוהט

 «jm ןתעמד האממ תוחפל הלפנד ןויכד ובקרי
 אל ןהכל איזח אל האמוטה ירה התיה האמטד
 רתיה ןהב ול ןיאו ותאמוט ימיב אלו ותרהט ימיב
 ביתכד ןמשב אלא קיסהל וריתה אל םיטחבד קסיה
 םינהכל ורכמי הקלדהל 'יפאו ("החש מ ל החשמל
 ןיאד ןה לוזכד ןיטעומ המורת ימרד המורת ימדב
 תמורתל םש ארקי ןילוחל ומכ ךכ לכ ןילכוא ("ה ל
 ורכמיו ודפי המורת ימרב םינהכל 5/3 רכמיו רשעמ
 ידכ הציב יאצח b^ םידוקנ םינהכל 'נלכאי ימנ
 ןילוח לכוא הציבכד הציבכ רחא םוקמב אהי אלש

em Cy wo y NF 2424 OOLYTMeI NTE TONER qe uds TM 
j 4 i JAM I. . 

(Nbp — ףק — גנק כ -כ ףק 

ovילכל תבוקמ : םש הל ארוקו תפקמו ב'מ ד"פ  
 ףקומה ןמ םורתל הוצמש ew הל הארוקו הלצא
 ה"כו תויבח יתש ןיפיקמ ומכ ךומס ןושל ףקומו
 ףקומה ןמ אלש .'ל 'יבוריעב ns bm : ש"רה יל
 ןהש תוריפמ ןאכב ןהש תוריפ לע ןימרות ןיא ייפ
 ףקיהה 'מולכ ןיפקומ ןניאו רחא םוקמב ןיחנומ
 ולאב ולא ןיעגונ ולאכ אצמנ ןלוכ לע ןיפיקמש
 £3 'וריעב ה'נכו .כ'ע וז דצל וז דצמ םרות אצמנו
 ז"כ ̂ 'קיו מ"למו ןיסדרפו תונג התוא ןיפיקמ
 האיפ יצוצק תותירכ b^ 'ונו תאפ ופיקת אל
 מ"ר "שאר, תטמשהב םג ל"זרדב s^ שארל ביבס
 ףיקמ שיקתיא : םשו ןטקה תא ףיקמה :ז'נ ריזנ
 ףיקה .ט"ס : ח'ס 'רהנס mpi ןושלבו .'וכו ףקינל
 המכ y" שאר תפקה םשהו .ןקז ףיקא םשו ,ןקז
 vb» armi הפקה ע"ייע mn 5n 'יזנב 'ימעפ

 — [נ"שו

 קומנ רשב תוכיתח sew ס'למ 5 nep ₪ ףק
"|y וניבר 'יפו 261800106 Fleisehstückehen 

epi, (:ז"'ק 'יליח) הפוקהו בטורהו רועה (םינפב 
 םש)  Corpונשריפ רבכו אמריפ אבר רמא הפוק יאמ

  LC pesםיחבזב 'ג 'פבו ( Cnחכזה תא טחושה
C5) הפוקה ןמו בטורה ןמ רועה ןמ תיזכ לוכאל 

 רדונה 'פב  qeרדונה 025 ^79 לשובמה  jbרשבה
 ילו ירמג .('הפוקבו בטורב רתומ  Copייבא ל'א

 אמטי ומצע אוה (*אמריפ תומאד ךדידל אברל
 ב"פב .ןילבת אפפ בר רמא אלא ןילכוא תאמוט

 לובטב « OU) pןהילע 6"שרקש שדוקה רשב
 עגנו הפוקה  bueםוי  msn Cnbps,תורתומ

pnm? pn Cp יל הפוקה 'מגב בטורהו רועה 'פב" 
 החמהש וא ולכאו םדה] תא הפקה  Cבלחה תא

 ,ועמגו  ^bהניבגכו +" ^ בויא) יתכדכ הניבגכ ושרק
 'ילוחב ה'נכו ה"יחא]* = ,ינאיפקת  :N^pארפס

 'ג תשרפ 'ד קרפ ינימש  pevהפקה תאו ןבטורו
 אוה 'יגה רקיעו  ,(הפיקו יילוחב) ןהלש 35^ 1033
 ל'גה ס"למו הפוק ו"יוב  b'nפ"לב הבצחמש 58

 אוהו הרידקה ילושל דוויש קד קד רשב תוכיתח
 אמריפ  "ewהחמנש קמוצמ ושב ןוכנל וניבר

 ל"נה םוי לוכטב ומצע םשב ש"רה 'יפכו הרדקב

 אמרפ יעבו לינה ירוסה הלמה ob הפי הלוע הזלו כיע הרדקב החמנש קמוצמ רשב ייפ םשו יב אמרפ יעב ימולכ ('
 גייונב (* .הפיקה יוינשמבו חיישו טיפר ו"ופדבו ם"ש י"כבו הפקה i723 (? .ש"ע אברו ,הפוק תואפריג לע יתוריעה רבכ
 ןוכנ m/3 )9 .ונובר a3" חכומ שירל יוינשמ 'יפב לבא ר"פרב ךורעב ה'יכו םרקש 3533 (* .וניבר ייפמ אוה f) .הפיקבו

 ישוריה ייפע הזו )9 .איכ יוחנמב ה"כו ל"צכ (1 .רזטב הפוקל הפוק jo 'ילו הפוקב ןהילע סייטב יירחא עיפדבו ר''פדב
vi33 ןוכנ ה"כ )!! ,מ"ארבו ר"פרב ה"כ ('% .יוריה ייגכ 'מורתד היפב (wn ינשמה ןושלכ אוהו )? :ג'ימד דייפס nnm 

  wpעיפרבו ביהו 35
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(pp — ףק 
 הלשישמ 'מוא ע"ו הפקיו רובל דוישמ

^b neanןיגזהו ("ןינצרחח (' לטונה ('יופיק  
 jm ותחיתרב ןייה הלעמש ןהב אצויכו ןימסיקהו

pexמוא 'ביקע 'ר תיבחה יפ לע וא רובה יפ לע ' 
 אוהו אוח יופיק הז םג b^ תויבחב ('הלשישמ
 יינעח :ז"ק תבש) םיגד הלושה ןושלמ יוליש ןושלמ

ovsיילוח  "pi Groלעש ףצקה ריסישמ הלשישמ  
 הפקישמ א"פ תויבחה יפמ pon ןינצרחהו ןייה
 דיגנד אוההד ארתאב ולש החיתר npn חיתרישמ
 ותוא קיריו ןייה ךשומ לעופהש םוקמב הפקמ והיא
 הלשישמ וילעמ ולש תוחיתר חקול והיא תויבחל
 תיבחמ ותוא קיריו תיבחה ןמ ןייה באשישמ תויכחב
 אייק "5 (n לחכה 'טגב רשבה לכ 'פב .(" תיבחל
 אמ ד D'bp" ארבכד אמד ןכש ארשבד אמד 075
 א תליתיות היניודש יכוןכש אושבר
 [47 לנא היל ןכש אהחלימד יללנ
 ג'סב ןניסרגדכ mx "op ^b ("יפק אדבכד
 ינכש אימ יריקיד mms C2 ^9( ןיטחוש לכה 'פד
 ןישרוד ןיא 'פכ .הלעמלמ cep אריפו יאתתל
 םישנל והל ירמא Gryo ויט ouam םחנמו ללה 'מגב
 'פד 103 «C p) ולקה e^ וכיידי ("יאפקא
 היל ('*יפקמ יפוקא אימד CN פש) שדקב רמוח
 פ"סבו )35 יכופ םייולה 'מגב לילחה 'פב ,אנמל
 אמוהת אפק ^G 'וכמ) py" 'ר pia ןילוגה ןה ולא
 נורב ה"יחא]* .אמלעל היפטשמל אעב
 usan "y תיחכונה הלמה b" י"שר ל"נה תומוקמ
 ש"רב ה"כו ךרעה שירב ךורעה $e" 'ו 5 ב"מל
 תרזגמ p^ םש ם"כמרל מ"יפבו w^b ד'פ "ומורתל
 גהנמו mp בתכו (n vb mov) תומוהת ואפק
 אפוק אוה ןוילעה יכ ריואה qms ןיפקמש םירבדה
 אפוק ףצהו הלועה ss וארק ךכיפלו הלחת
 ריסחל הצורש ימב ורמאו הלמה וזב ושמתשנו
 ץבוקמ וא הבועמ רבד לע הלעמל הלעיש המ
 ('*הפקישמ b^ ז"מ א'פ תורשעמב לבא 'וכו הנאפקי

 אוהש ףרשתו םורית 'מוא רזעילא 'ר רופא םיאמט
 הלעת םירמוא םימכחו ודיב ןילוע ןיאמטה לכ
 המורת םשל הלכוא הניאש b^ םידוקנ לכאתו
 הפרושל by» vw האמוט pep הל דלונש ימכ יוהו
 ללה תיבל ןיוסואד יאמש תיב ודוהש רחאל
 ףרשיתו םורית cns א"ר הלעת ירמאו ןיריתמד
 תעמרמ התלעש איה הלפנש האמט האסש
 התלעש איה הלפנש המורת האסש יאדו המורתב
 'קמ דחאש b" .ןובשח יפל אלא תעמדמ הניא
 ןובשח יפל אלא עמדמ עמודמה ןיא המורת הבש
 המוות לש רואשמ b^ ץמוחמ ןיאו וב שיש המורת
 הנשמה וז וב שיש המורת ןובשח יפל אלא ץמחמ

p'e3יומאד אכיא 629 ('הרומתד  pm 
nowביפ  (QUהמורת לשו ןילוח לש רואש  

 הזב אלו ץמחל ידכ הזב אל הסיעה ךותל ולפנש
 ןיבואש םימ ps ץמחל ידכ דע 'וכו ץמחל ידכ
 יתפסות) אינתדכ ןובשח יפל אלא הוקמה תא ןילסופ

vbךותל ולפנש ןיבואש םימ ןינול שלש (תואוקמר  
 הוקמה ולספ םילכ m 'דב ןיב 'גו 'בב ןיב הוקמה
 .('ילספ אל m "3 ילספ 'גו 'בב רמא ינוח ןב יסוי
 לופתש (ז'מ היפ 'ומורח) ןילוחל המורת הברתש דע
 דע היבגהל קיפסה אלו האממ רתוי המורת םש
 ריתמ ןועמש 'רו הרוסא וז יוה תוחא הלפנש
 אלש ןויכו התשרקמ התמרה ירבס ןנבר (ח'מ םש)
 רבס ןועמש 'רו הרופא םיתש ויהנש דע המירה
 ג"עא םיתניב העירי mw ןויכו התשרקמ התעירי
 החתפ ךכ ןילוח ותחפש םשכ רתומ םירה אלד
 תפונטו רתיהל ןיפרטצמ רוסא יפילקש רתומ המורת
 תא תולעהל ןילוחה cp תפרטצמ המוות לש
 'תפסותבו (ז'פ (b ינשמב 'ורשעמ שירב .('המורתה

(UDהפיקש פ"עא הפקישמ ןייה *) תגה ןמ טלוק 
 תא רכושה 'פד ג"סב .התושו רונצה ןמו הנוילעה
 ימגב לאעמשי 'ר b3' ז'עבו Cow n3 ןילעופה
 ןיי איעשוא 'ר רב דיבז בר ינתהו (ו' תג ןיחקול

 ייכב הייכ) pn ןב יסוי אבא ןיבואש םימ ןיגול תשלש am^ 'תפסותב )* ! ימורתב ע"פדבו ,ב"הו טייק «vii px היכ ('

 my לבא כ"ע ןיפרטצמ ןיא העבראמו ןיפוטצמ השלשמו םינשמ דחא ילכמ ימוא unm) ןב לואש אבא ג'ונבו יפריא
 בגא ייפ וניבר יכ עדו Ty גיימר היפ ימורת 'שוריה יפ לע שרופמ הז לכו )39 onn ןב «np ייגה nen : ביי הרומח

 בתכו ךוראה cem הז opu אל דומלתה spy לעבו ישו רי ה " פ יפ לע ימור תד n קר פ כיג 'מורת ^vbt N ייפ

 ייסופרב לכא הפוקש v3 'פסותבו הפקש ילבבבו ינשמב יוריב הייכ (* .הב ךרוצ ןיאו ךורעה לעב ךיראמ ןאכב ל"הזב קר
 ה"כ )9 .הלעישמ סיטב האלהו mb 'פרב לבא ילתה 'קיע לעב תקתעהב היכו ריפדבו ייכב ןוכנ ה"כ (* .הפיקש כ'ג
 עייפרבו ילתה יקיע לעב תקתעהבו ייכב «^n (5 .לשונה ע"פרשב לבא ריפדבו יי'כב היכ (' wp ע"פדשבו ר"פדבו י'כב
 תקתעהבו ריפדבו י"כב )9  .םינצרחה ןמ תועטב זיכב לטונה םשש ר"פרב לבא לשונה ופרגש רובעב הזו םינצרחה ןמ
 תצקה nbn יופיק b" הפקישמ עיר ליזו v3. ז"על חיר b^ הזו ('' 1 הלעישמ ע"פרשב לבא ךומסב |« ילתה יקיע
 vb ט'יק w33 ייאו יפק רע bp" ןמ ייל עיפרשב לבא ו"ופרב ןוכנ n/3 )! .יוכו םימה ינפ לע ףצקב ייתכרכ ןייה לעמ
 .יפקמ יפיקר עייפרבו ופקמ ייופקא גיונבו ט"קו ביה ייכב היכ ('*  .י"שריפב mu»! )'% eps ג'ונב ('* | .רייבו כייהו

 :א'ייד ז'פר DS 'וריב הפקישמ ןיי היכו ('*
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 ןיצפוקש הלודנ הריפח sve ^5 השביל ןילועו
 ואפק b" ('ופקאד הכותמ םתוא ןידצו םיגדה הב
 תבשב םינדה ודצו תותשר ופיקהש א"יו תומוהת
 יאבל א תיירב (א" ק"מ ןניסרג וב אצויכו

raיפקאד יישודקב ג"ונב ה'יחא]* (  
 'ייעו .רתוי הלועמ was "גו אתבשב ירווכב אריפ
 ודצו וכלהו הברה םיגד רביבה ףיצה י"שריפ כ'ג
 ,אלזרפ אפקו : לזרבה ףציו 'גרתמדכ ףיצה יפקאד

seכ"ע רביב ז"עלבו םיגד לדגל הייושע הכירב . 
 א"עס p 'רהנסב הז ןינעב שרשה הז יתאצמ ןכו
 םכתלבנ הפקמו לובמה תא םכילע איבמ ה"בקה
 לזרבה ףציו ומכ ףיצמ ('הפיקמ י"שריפו םימה לע
 ארפכמ איפוקמ י"שריפ ןכו כ"ע !sep 'גרתמד
 np ע"ייע לבא ש"ע ףצ ןושל איפוק .'ו "יחבזב

[g^ — 

Wunde Stellen םיפקכ : הרובח jy ^b 8p =( ףק 
 השא המב 'פד 'מגב Verwundende) ףקונ

 (רייכ ,יג ייעשי) הפקנ mam nnm G'yo ב"ט תבש)

 C םי פ ק נ םיפקנ השענ לוצלצב ןירגוח ויהש םוקמ
 ןיררשמה תא לטיב אוה הז םגו .ףקנ 'עב 'יפ רבכ
 ט"פ יטוס יורי .זימ D ויטמ היפ שימ) ןיפקונה תאו

2*5"( 

 :וינ 0222( הרושכ אפק (א6ח₪6 = אפק =) ףק
 ה"יחא]* = "Ap 'עב 'ייע C ה"גר דיפ שיימ יורי

 יילב אפק יכ ןוכנל «r^ ^e Geop ovn םשו
 ש"מ "ייעו ונלש ףכ רפסמב תוא איהו םירשע
 אפק ארקנ הרוק פ"לב יכ ל"מר ש"מו bn 'עב
 ילב 'וכרבב י"שריפ by" ןכ בתכו ודיב אוה תועט

nmי"שר  -- myאפכ ע"ייע  Gv — 
 — ]^ ףק ע"ייע דועו

 (א"עב וניבר (p^ 'ינפב y" ףוצ ומכ Nbp = ףק
 תופקהל לבא .G2 תכש) ןיקילדמ המב 'פד ג"רב

^b moהבויש ידכ הליתפה שאו תוכעהל,  
 "CX פ"שב) ח"ר pb" קתעוה ה"יחא]* "רואה
 ₪908 י"למ תוכופה תויתואב אוה יכ בשח ילואו
 אל : תופקהל אל bn י"שר ייפ ןכתי לבא בע
 הליתפה הילע ךמופ אלא זוגאה ןיקילדמ ויה

(Mbp =( ףק - wen mp הנק 
^bהלעישמ  voyכ'ע איפוא םימכח 'לבו ףצק  

n»ח"ר "יפב  vybתרזג יפל יתעד ןכו ל"נה  
 &3 איפה 'עבו ךרעה תלחתב ל"נה 'יסרפה הלמה
 ה"נכו .א"מ to 'ורשעמ לישבתל הפקמה ןינע ןכו
 : ג"צ ילוח .הפקו רזחו nep .ג"טד ד"פ 'ומורת 'וריב
 א"ימ ד'פ 'ומורת הנאיפקי ל י ע פה ב ו bp אפקימ
 ם"רה (p3" הניפקיי 'נשמב  'וריבו הנפיקי י"כבו
 p" ,יופק םשהו BD ךורעבו ש"ארו ש"רה
 .נ'מד ד"פ המורת ימלשורי א"מ ד'פ המורת

ry.73 [ - 

 לק אוהו הלעמל ףצש המ mx ומכ אפק = ףק
 יירבוע ולאו 'פד YD3 Geicht et ע"לבו

 רוא C € ^ "120 ןואפקו תורקי יאמ .«C "יחספב
 רקיש רוא, b^ .ב"הועל אוה C nep ז"הועב רקיש
 הוצמ רנ יכ G5 ^ ילשמ) 'יתכדכ הרותה 'ולכ

mmרוא  Ww" ^n:י'ג , Cwרקי 'ה רבדו  "p 

 ייתכדכ םיבר ריב יוצמ רבד לכו ב'הועל יוצמ אוה
 לע יחור תא ךופשא j2 ירחא היהו ('א o3 לאוי)
 'יפמ קתעוה ה"יחא]* '.אוה לוזב רשב לכ

msאוהש א"רגה תעדכ אלו ס"שב א'ר 'יפכ אוהו  
 ןה ןירקיש תולהאו םיעגנ ולא רמאד י"רד אנילא
 ינב ולא 'א ל"בהירו ב'הועל ןה ןייופקו ז"הועב
 ^3 ב"הועל jn ןייופקו ז"הועב ןה ןירקיש םדא
 npn 'וחנתבו ס"דב 'ייע םיארומאה ירבדב ןה תונוש

^Dסלב ע"ייע א"עב שרדה אבוה ט"יפ ר"דמבו 'ח  
 רצ כ"רד 'תקיספ DP תמכסמ וניבר "ג N^ םשו
 D^ 'יחספב vn "p" .ב'חב סלב ע"ייע .ט"ל

 — n» men] לע sx "ep ירק לק רבד לכ

 D3 (überfliessen' ףוצ = אפק ןושארה ןינעמ) ףק
 (בייעס ביי מ"ב) ודבע תאיצמ 522 ןיזחוא םינש

 אציו רהנה לדג b^ ירווכב אמגא ('יאפקאד ןוגכ
ynטעמתנ ףוסבלו םיגדה םע םנאל ואבו ומוחתל  

Yunפד ג"רב ,םיגדה וב ורתונו םגאה שבייתנו ' 
 (*ירווכד אריפ יפקאד (א'עס ביע יישודיק) 'יסחוי ^
 תאלמתנו רהנה לודגו רהנל ךומס הריפח התיהש 'יפ
 תבשב ןמוקמל םימה ורזחו cum םימ הריפחה
 יפקאד ('א"פ .תבשב םודצו mens םיגד ורייתשנו
 prm ןיצפוקש הציפק 'יפ יאב ל ירווכד אריפ

 יאפקד יב יר סיש יזכבו יפקאד גיונב (* | .יופק לי'צו יופצ ו"ודב לבא ריפדבו י"כב ןוכנ m (* | .ןואפקי ביתכהו ('
 אוהש WD לי'צש Dux (5  ,ארווכד ע"פדבו bvp יייכבו 'מלתה py לעב תקתעהב ה"כ )*  .יאפכאד יא יר פיש ייכבו
 «po היכ )5 .יז ,היחב wy + א ב ל ירווכר אריפ ופקאד ליינה יישוריקמ יב אבל יעב וניר איבה ןכו יאבל תלמ ףופומ
 ייל עייפרבו (יאבל ל"צו יאכל סישב םשו) ימלתה ירקיעב ןוכנ היכ (* ,יאפקאד ע"פדבו ימלתה ירקיעב ה"כו טייק ייכב
 שיק י"כב ה"כ )* .הפקמ ייגח ם"ש ייכב םג לבא )9  .ןונעה לכ שרפל שימו אתידב oy רווכ יב אבל עיייעו ירווכ

 .ףקנ יעב הייכו 'לתה ירקיעבו



 (ףוק
 by דבכה ול ובירק, b^ ןנילכאו היפקב אינק היל
 הייחא]* = ",דחיב ולוכ קלשנד בלהו mpm האירה

pnymאקילייגנא י"כ ץבוק ה"מגר 'יפמ  m6. דיבש  

 םיכסמו י"שרבו ונינפל ה"כו היפוקב an^ םשו
 - [ש"ע וניבר b^ םע ושוריפ

 טחמה שארו טחמה בקנ -* עילמ אָפּוק) ףק
  (Nadelkopf, Nadelóhrהאורה 'פד ג"רב (12352

 'פב .אטחמד אפוקב לייעד אליפ אלו (ם'עס הינ
 אתידבמופמ אמליד 6 חיל מ'ב) "בשר 'מגב דיקפמה
 ןירמואש 'טולכ אטחמד אפוקב אליפ ילייעמד תא
 האירה 'מגב תופרט ולא 'פב ,הווה וניאש רבד

 חימ "לוח)  pum 6יאתאו בקנ יבוקנ רבל אפוק יא
 ופוקמ רבשנ יט םילכב ג'יסב טחמ לש בקנ 'יפ

 רוהט  ^oבקנה אוהו "אתקה וב סנכנש םוקמ, —
p» mons בקנ), "b3 ^b Y" 

  9 vobל"נה ע"ל אוהש ןוכנ רתויו רוחו הרעמ
 יילוחב ה"טגרו ךורעה 'יפכו המודכו טחמה בקנ "יפו

  inoלש הירוחא אפוק 'יפ  ^b ens.םוקמ ךורעה
 ירבד המה ^« סנכנש  ymרצ שידס םילכל 9] —

bs ןכו a פ"לב אָפּוק פ'לב מ'למ ףוק — mp 
 ק"פב Affe ximo; "531 kapi) טירקסנאס

 'פד ג'רב ,םידיל ino gpm) 00« םיריב
 6 'פד ג"ם בו 6ט"כ ימי הנוממה םהל רומא
 .ףוקה ורדסש ימכ השענ Cp 'וחנמ) םחלה יתש
 ימנ יא GUp ק"כ) רמצ לטנ 'מגב םיצע לזוגה 'פב

piv?אפוק והב  qu "Bיאה עבצו ףוק אתאד  
 חנש אלו הפי עובצ ןיאש םינממס ינהב רמצ
 םירצנ לש אפוק והב עבצר ('א"יו םימד ןינעל
 ותפוק עבצו םיוצנ לש ןתפוקו וינממס לזנש
 חבש אלד העובצ ותפוק היל רדהמ אקו וינמטסב
 לזננ לש ףוק ןלזגה והב עבצר א"יו .םימד ןינעל
 ןינעל חבש אלו ףוסבל ףוקו ארקיעמ הוה ףוקד
 םולכ לזג אלד ןניקסע יאמב אכה רמא אניבר ימד
 רחד רמצו ארבג דחד ןינממס ימייקד «pu אלא
 ןינממסב היעבצו "wm" רמצ בסנו ףוק אתאו ארכג
 ףופיקהו mpm ליפה Cm 'ורוכבב ק"פב ,(' ךאיהד

 - ףק - ep) ףק

ey d TW 

^ 

 ונק

 — [כיע אלזרפ אפקו
 הרומז לש שבי yy ^" פ"למ ל"נ אפוק) ףק

(Hebstock, trockenes Holzרשבה לכ 'פב  
 ימגב לבקמה 'פב ,(' יאוה אבס אפוק לחכה 'מגב
 אנלפ אבס אפוק 6ש'ָפ טיב! תורוקב ול ןיאו

^bםיקעל ךירצ וניקזה תורומזהש ןויכ ןקז ןפנ  
 ה"יחא]* — .אגלפ לטונ ךכיפל םישדח לותשלו
 p^ ח"ר ל'זו מ"בל מ"טשב אבוה ח'ר 'יפמ קתעוה
 עוטנלו רוקעל אלתשה הצורו ןקזש םרכ אבס אפוק
 pw מ"טשה שימו כ'ע אגלפ לטונ ןכל םישדח
 'וכרבב ןנירמאדכ הרוק אפוק 'יפ ד"בארה םשב

0r»י"כבו .'ח ףק ע'ייע ןוכנ אלל אוה ש'ע  p'w 
 אפוק ןוכנל 'ב 'ר י"כב לבא אפק an] s'23^ 'ה

DU"3"5 כע אפוק ןפ ג ^5 'יא  wwתוביתה  
"bלע ראבל המינפ ןוילגמ ואב ןפג  No jT 

 ל"נה פ"למ תבצחנ הלמה תרזג ל'גו .ךורעה 'יפכו
 ץובקהו ןפגו הרומז ceppa 'צמא ר"למ אוהש ל"י וא
 י"שרו ה"מגר b51^ םינפגה ןיב'יפ ,ר"כ ב'ב יאפוק יב
 רמטמ T^y ב"ד א"פ 'וכרב 'ורי ,יאפק ע"ייע לבא

 — [אייפוק יניב
 ,das Umstehen ףקיה ,הפקה ומכ אָיְפּוק — ףק

(Umringenואיצוה 'פבו € -'ו' 'יחבזד ג"רב  

 םינהכה ויחא €? 'מוי) התחמה תא לטנ 'מגב ול
 ןיא, 'יפ ירפכתמ (' איפוקב וא ירפכתמ אתועיבקב
 יודיוה ת פ ק ה תעש דע ג'הכ רפב םינחכה ויחאל
 העש התואב יודיוה ןיזאהל כ'הויב ןיצבקתמשכו
 men ותרומת ןכל םדוק 6ר מי מ םאו ןירפכתמ
 קתענ 'עה לכ ה"יחא|* — .איפונכ N'D .'אל וא
 b3nb" אפיקיהב "א םשו 'מויל ח'ר 'יפמ
 איפקימ 'ב י"כבו איפיקב 'יגה ןעכנימ ם'ש י'כבו
 םש י"שרבו אפיקמ jn" 'יחבזב 'א 'ר ס"ש י'כבו
 6 יד רצ nit" פיד (y" איופק ח"שו ט'פר ו'פדב
 הפצ אלא וב העובק ןתופכ ןיא : 'מויב b^ י"שרו
 ,"ry . םימה ינפ לע ףצה רבדכ 2705 ?me בג לע
 — ]^ יחבזל כ'ג «y אלזרפ אפקו 'גרתמ לזרבה

 'גרת לזרבה "qu ןמשב עבטת אלש הפיצה ל

on 

(Umgebung, Zubehür 45 p'bs איפק == ףק 
| apte ל לחכה 'מגב רשבה לכ 'פב 

 לישרהמה bs num" יאוה אבס אפוק וניבר 03 התיה יטליח wm וחרקד תלמ רחאד לייגו .י'ק noms יתאצמ אל ('

pon ^niייפ יפליח והב וחדקר ל'זו ךורעה םשב איבהש  msgיפליח םיארקנה םיבשע  a»)ימולכ  nim?ויה  
 י"כבו יאוה אבס הא ס הפוק an" ביינש קייהעבו ,לישרהמה ירבד יתאבה םשש טיית vmi ףלח עייייע כ"ע בר ןמז מ
 .םירפסב b" וניבר ייג יכ המואמ ושיגרה אל ביר םגו אירגהש שוריחו אוה ס"טש הארנו האס ייל דומלתה ירקיעבו ךורע
 דומלתח ירקיעב ןוכנ m/3 (* .(איפכב ד"טב ריפרבו) איפקב עיפרב לבא i'm קיהעבו דומלתה ירקיעבו ט'ק י'כב היכ 5

^el Us»לבא טיק י"כבו היר  xoa )+ m ybטמשנ ו"ופרב לבא ריפרבו י'כב ןוכנ היכ (5  .לטונ  .myes 

 ש"עו ימנ יא וניבר ^32 an" יישרב לבא אפוק והב עבצר אמיא תיעב יא ג'ונב (* .הל ירמאו םשב י"שרב היכו )^

 (bou י"שריפ

 ו .IS me ג | ב - 4 -



 ₪ יי ו
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 יתרכד אפק ןישירכב תדרטנ ןונצבש חורה יתרכ
 יכהדא (' ןימח םימב תדרטנ ןישירכבש חורה ימימח
 םימח םימ ול ואיביש דע הכ דעו הכ דע b" יכהו
 ךיתנב nb יכיל אנריכר אפק אפק ccn אמינ
 :bn nbsp םשרפל ןיא ולא םירבד ךיתלכ 'חלו
 התא ןיעימקבו שחלבו b^ ול ןיאש שחל ןונכ
 DV וא ןבאה Dy רבדמ םדא ולאכ םיובד אצומ
 ןיאור ןכ יכ ןילכואב שיש omma רתויבו ץראה
 ןכו שחלה הזו ןהב ןירושק םידשה ןמ תוחור יכ
 ןהימעט ןיעדוי ונא ןיא ןיעימקו שחל ירבד לכ
 ^! 68 yp] ל"צ] (bb) 'עב "ייע ורמאנ ןיאמו

 וגיבאו תוקריבש סרא לטקמל אפק םושמ b^ םשרג
 אפקה תומתש ידכ תעלות אפק 'יפ לאיחי 'ר
 אפק m1 ^b ןכו תסורחבש ץמוחה jb תוקריבש
 םיעלות לכואה ('תפפותב זיפ) יומורתב אינתד זעלות
 ב"א) — קריבש ("אפקה תאו תונליא ירקיעבש
 xánoc אוהו ה"יחא]* um) החיפנ י"לב 'יפ
 אשח%6 ןכו המישנהו חורה לע הרומ הז לבא
 ןשע pup הרומ אוהש ןוכנ וניא רענזייא 'חח 'יפכ
 'ימרא 5b ^b' ג"הר דועו Rauch, Dampf רוטיקו
 !p^ טמשנ 'מו ל"נה י"למ אוה אפק «o הארנ ילו
 p^ ןכו ל"נה 'ומורת 'תפסותב יאדכו קריבש תעלות
 ,"יחספב ח"ר "53 ה"כו ם"בשרבו 'ופסותב אבוה ח"ר

 — [ה"מגר p5^ פרא b" ם"בשרו י"שרו

 zusammen — קוכדו רובח ןינע 'יפ ףקנ ₪ ףק *

(anfügen, verschliessen(בימ) "553 י"פב  

 pav וא ילכה יפ םותסיש b^ דיסב םיפיקמ המב
 ה"יחא]* One דימצ ףקומ היהיש ילכה לע יוסכה
 םא יתעדי אלו דומלתה .ירקיע לעב תקתעהב ה"כ
 207 וסמלוקמ וא איה 'לתה py" לעב תפסוה
 ספג 'עב אבוה ןויצה הזו sU» b ע"פדב ייל יכ איה
 ןיפיקמ ןינע ל"הזב ם"במרה b^ ןכו 'יפ ילב 'ב
 יופכה קיבדי וא םירכזנה ולאב ילכה יפ םותסיש
 'קיע לעב יכ הארנו כ'ע םירבד ולאב ילכה לע

 — [ם"במרה b by" ופיסוה 'לתה
 ר"פ ינש 'שעמ (אתיב אפלאב ט"יה תוא) ף"ּוק *

 + : שודק ף"וק .ד"ק תבש ,ןברק ף"וק א"ימ
 ארדהמ ט'מו "וכו ש"ירמ ףוקד mes רדהמ ט'מ
 תויממוק ג'יפ ר"דמב ,'וכו ש"יר יבגל ף"וקד אגת

O^ v2 op»)תרוצ ןינעבו .םיתאמ תוימ האמ ףוק  
 :ו'סק ב"ב 'ייע ך"טסכ רוגס ל"ר םדק ימיב ףוקה

 .'א "פ א"בשרה Un 'ייע m pv ם"בשריפו
"RED (םוקמ םש my y)אל 'פב (םינפב  wem 

 ארמחד יקיז והנה «£Cv» c לופינ 'מגב

SU UD dno ducc ALEER 

 זנק bp" — (ףוק-) ףק

 'ח פ"סב .חוש no3 ןליאב ודגנכו םינש 'גל
 זעלב b mn ps mpm^ ליפה 07 'יאלכב
 ^" ט"יאלב ה"יחא]* ,א"ימיש
 ינפב ףוקכ הרש ינפב לכה m3 ארתב אבב 0231
 ינפב mnm םדא ינפב mp» mm ינפב הרש םדא
 ינפב ףוקכ הניכש ינפב םרא םדא ינפב ףוקכ םדא
 ץובקהו .אפוק ןוהב היל הויתיא :'נ 'ירדנ .םדא
 ושענ נ"לב ג"כפ ר'בבו : ט"ק 'דהנס b ק'ב ןיִפּוק
 תופוק ילדגמ : שי יכ b^ ר"להק  ,תופוקכ םהינפ
 ם"במרל מ"יפבו (Affen) ז"עלב ן"יפא כ"מ "יפו
 Tp] ל"צ] (cnp ע'לב ארקנ ו"מ ge 'יאלכב

m(רדק) ברעב ףוקה םידיל מ'יפבו 22  [mp]אוהו  
 סנסנלא ל"צו ע"לב א"נסנלא םירצמב ןירוק רשא
 ,(שימו (in m הדשה ינדא yy or אוהו
 ךורא בגז ול שי ףוק bm איבה דומלתה ירקיעבו

vnע"ל כ'ג אוהו כ'ע ן'ומימ ול ןירוקש  Oye 
nםייוצמ םהש ינפמ דרפסב א"יגוב ול ןירוק םש  

 mn :(ל"נה (pro ארוניטרבבו כ"ע ה"איגובב
 — r'y53] אנומ המשש

Bpתעדל אפק =)  wuי"שר תעדלו דיבכמ  
 ןיפוכ 'טגב ןינפמ 'פב (םינפב Uy" .ךפיהב
nam)השפנ איפקמד םושמ (:ה'כק . ^pתדבכמ  

 תהבגמ ךפיהב B "wo" ה"יחא]* ,המצע
 איפקמ . . לטלטמ הז אצמנו ץראה ןמ המצע
 qon הטשה וזבו Gre יגיגח) וכיידי ופקא ןונכ
 תבש 'להמ ה"כ 'פב ם"במרה לע גישמש ד"בארה
 ם"במרה יכ חיכוהש np לדגמ ברה y" ו"כלה

msתלוננרתהו איהש ינפמ ש"מב ךורעה 'יפב ) 
 ם"במרהש ny 5135 לעב בתכו יוכו דיה ןמ הטמשנ

"eיצוקמ ל"ז ם"רה כ"כו ךוועכ רבסש ןכ  qun 
 אמש שחימל אכיא אתלוגנרתב יכ ח'ר "יפמ חיכוה
 פ"למ הלמה הרזגנ הז יפל ילואו .ש"ע המצע דבכת
 תבכושש רע המצע קוחדל המצע דבכת ש*=

 -- [הצרא
xáymn י"למ by קריבש תעלות אפק =( "p 

Krautraupeיבוע 'פב (םינפב "יע דועו  

 היעוקשל ךירצ CY5p ררמ וינפל ואיבה 'מגב 'יחספ
 'ימרא 'לב הפיק רקע ןואג יאה בר b^ .אפק םושמ
 םיעמב תזחואש חורהו (nme ןוגכ ev" ןושלמ

jbתסורחהו תחפנמש ינפמ אפק תארקנ תלוכאמה  
 אחירמ הנוש היה אלו חורה התוא תדרוטש אוה םס
 אפק 'יפו עקפ אלחד אחירמ אלא תיימ אלחד

NDאמה  sep c9)חווה (א'עו  meumשיש  

 היתוסא אמחד אפקו ןונצב תדרטנו תעקופ תרזחב

simia 

 .הפקה ג"ונב )* .ג"ער b' דצ הספ ליל mbbn ררס ם"הררובאב ג'הר םשב אכוה ייפה הז ('

21 VII. B. 
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 אסכ אבט ארפוק "C ר"ס 'פבו ((ןיולופ | ןידמוע ןיא 'פד ג'רב C יאפיק ('יב חכתשאד
 הכיתח י"לב p^ ב"א) — אבאד הימופל אבט | ישא רב ימיש ברל היולא יכדרמ בר O65 יוכרב)
 "רופו י"למ ה"יחא]* | .(רשב לש תכיתח ומכ | ('יפיכ יב דע א'ס םוקמ 'יפ יאפיק יב דע אינורגהמ

^bרשג  bםלוכ 3^ ל"הזכ םייס דומלתה ירקיע לעבו .ל"נה | ומכ םינפגה ןיב יאפק יב חכתשאד  
 תומוקמה לכב ר"בב ונינפל תמאב ה'כו כ"ע שירב | אוה מ"יו ה"יחא]* Dr np ליעלד אבס אפיק
 ת"ילדב ל'צו ןועיבו רמח רפוק ד"נפ ר"בב ןכו ל"נה | לבא שימו ^ np yy םש י"שרו ב"בב ה"מגר "פכ
 m ("ןמש דפוק T'Dp "€ כ'רד 'תקיספב ןכו | Kufa ריע םש אוהש הארנ יאפיק וא אפוק יב

"yה"ד ב"פ תוכרב 'וריב ת"לדב | החפשמ םש אוה דועו 308 ,ה"ח טרעננאמ  vyרפוקד ארטיל , 
 ינפ הוה שנ רב דח :ו'מד ח'פ תומורת 'שורי | — [ששוקמ ןכמ יאפוק תיב החפשמ :ו'ט 'ומבי

 'שורי ,'וכו דפוק ליכא הוה ןמז דח רמיאד דפוק
 תבש 'שווי ,רפוק היל רבע 4/53 ו"פס 'יעיבש

rbאל התסיפ התסיפל םילשמ הדפוק ר"ע י'ד  
 ןיהה ג"ע ג"לד vb םיחספ 'שורי ,הדפוקל םילשמ
 ישעמ 'ורי «a דפוק לוכימ היתערבו yim לכאד
 ב'פ מ"ב 'ורי ,הנימש אדפוק ג'ע  ג"נד ב'פ ינש

iy mיומוק קיפא  bpב'פ 'גינח 'שורי .בהדד  
 .דפוק איתיימו . 2. אתיפ איתיימ א"ער ח"עד | והאשיו Stange) טומ אפוק ס'למ wpip =) אפק |

 .מ'מד םשו רפוק ןכז : ט"מד ה"פס םילקש 'שורי | ן כו אפוקב .CD י"רת (ג"כ גיי רבדמב) טומב

 ,Rand הצקו mm 43 ע'למ הפיכ ומכ) אָפּוק *
  (Saumז"פר 'וריע 'תפסות  CD'גב ןיא |

 יפריא י"כב ה"כ אפוקה םוקמ דע אלא ןיאב התמח
 'וריע 'שוריב הפיכה דע ה"כו הפיכה "יא "יסופדבו
 הפיכ (p^ (א'מת גיח) אתמח ע"ייע ד"עס כ"כד ה"פ

 CO im ףכ ע"יע

 ד"לפ ר'קיוב ןָרָפּוק pen ןיערכ pen ןיקש pen | — C Gn ,'ד רבמכ (ליניס רב דמבד טומ
 ל"נה םינויצה לכמ .ןרפק ע"ייע ia "גו ןרפק | ה"יחא]* ,(ףופכ טומ po י"לב p^ ב"א)
 קר לגרומ יכו רקיעה תילדב דפוק יכ רורב חכומ | ע"לב ןכו ל"נה ס"ל אוהש ןוכנהו xógoy "bb ןויכ

 ינימ כ'או ילבבב "ילו לארשי ץרא 'דמבו 'שוריב — [טומ 55
 שוריפ ילכ וניבר איבה רשא ל"נה תוכרבב אדפוק

 "ינב קיזחנש השק תצק רשב ינימ לכ 'יפ י"שרו | תש'רק pay מ'למ איפקה  ליעפהב) אפק *
 ה"כו ארפוק ונינפלש 'ינכ בוט רתוי ל"נו וניבר gerinnen lassen) רגינה רבד תושקתהו

"bmרשב ינימ לכ ל'זו ב'פק 'יס ז'ואו ג'הב ס'ש י'כב | ' א"כ תוחנמ ,ולכאו םדה תא הפקה .כ'ק  

 בתכ א'לה ח'פ תוכרב תוכלהבו s'y ארפוק ירק | "פל רז" ,ד"יפ ר"ב ,המחב הפקה . . רואב הפקה
 בלחו (Do םיציבו Dum הניבגו רשב ם"במרה תומש י"רתבו .ינאיפקת אלא רמוא וניא ינתאיפקה

|oו  Mss8 א'םוהת Dירה 'וכו לכהש ךרבמ הלחתב ןהב אצויכו שבדו |  
 y" ןכ ןעי עמשמב אקוד רשב אל דפוק אנימ | CDU ופק :םש 'קנואבו mop ט"לכ לקה אוהש

 mp2 'יגכ) רפיק ינימ תוכרבב 'יגה רקיעש הנמאנ
 ינימ cibaria ר"למו ע"ייע איירביצ ומכ אוהו (הנשמ
 — [ם"במרה :«b^ המודכו הניבגו רשב ןוגכ לכאמ

 תכיתח אושבד אדפוק ס'למ אָרְפּוק =) דפק
 אס69ו0%, -co 'צמאה 'ורו י"לב ןכו רשב

(padium Stück Fleischןיכרבמ דציכ 'פד ג'סב  

menn)8" | הלחתב אדפוק ינימ לעו העיבה לע (: דימ pףדרנו מ'למ)  "iex oyפ"לב ןכו הטימק ןינע  
 ל"זרדכ לאשוהו zusammengeschrumpft דופק ) (ט"יפר ונינפ כ"פ ר"בב .ב"נש ןהילע ךובמ

vnmדפוק יתייא רמא דחםורע היה  -zusammengedrüngt, genau nehmen . C 3'p3voxןדסק  Jüh- 

 (nae ןיקילדמ המב 'פד נ'רב (םינפב P zomiger" | ''ב ד פו ק ד ארטיל דח : רמא m (ט'מפ ונינפל)

 י"כב )* .והב ס"טב ו"'ופדבו 'תה py לעב תקתעהב ייאדכו יב ל"צו איפדב היכו וב ריפדבו טיק v3 ןוכנ הי )!
 : pen )* .'נ ,ביח יפיכ יב ע"ייע יאפוק יב סיש י"כב לבא ונינפל 'וכרבבו :ו"מ 'טוסב היכו )? | .יאפק on b ס"ש
 .דומלתה py" לעב תקתעהבו י"כב sam כיפה.  m'3 (5 זביו יפ ר"תפאבו הפוק דינרתת 75 רתסא יקליה 'ינ האבוה
 "Sn איפרבו 'ג ר'טב ו"ופדב לבא  ריפרבו י'כב ןוכנ היכ (*  .ביפ ס'טב ע"פדב )7  .אפוק לע ןונתיו 'א י"רתב םשו )*
 אב כיחאו )3( תישימח ליצ (יג) תישילש תחת יכ ןוילגב mun םכח הזיא יכ הארנו תישימחו תישילש ישרפ שבושמ
 דומלתה ירקיעב n ךורע ייכב ןוכנ הייכ (* .הזב שיגרה אל ל'מרו תישילש תועטב כ'ג ריאשהו תישימח המינפ ןוילגמ
 תלהק איבהל mox ש"ירב לינה םינויצ איבה בישר 'הו ?f) .רפוקד ל"צו דקופד ר"טב  ויופרבו ןירלוס ס"טב ע"פדבו

p?יכ הלמה ןורתפ ויניעמ םלענו רשב ייפו שיירב  spyתלרב ייגה . 
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 ק"ב 'שורי + ה"ד ב"פ תוכרב 'שורי Arb 'ישודיק |

 'דהנס ןכו ליעל y ןדפק ראותהו ג"ע ו"ד ח"פס
 יאמש לש ותונדפק .א"ל תבש טשפומה םשהו : ג"יק
 לש םתונדפק "i^ ^D Nx אמוחנת ד"עפ ר'ב
 ןושלש רמול הצור דוד mex לעבו -- תובא
 ע"ייע םיצוק אלמ ץרש אוהו דופיקמ אב הדפקה
 Bw" יבשתה לע גישהו ךיראמ יכ ש"עו ז"חא אבה
 ע"פדב יכ עדו -- התירכו רוציק ןושל אוה הדפקה
 ד'עפל לבא דחוימ qw ושע הרצק רצקה ה'דב

 -- [רומאכ אוה דחא ןינעו ךרע לכה

 המב 'פב Ggel 25 = ,ג%5 ע"למ רפּוק =) דפק
 (*דפוקה רועב me אלו (:ר"נ תכש השא

 pain (* תדלוחו דפוקה ה"מ) םיאלכב ח"פב
 C תולותחו € 5 ק'ב) ןילדגמ ןיא 'מגב הבורמ 'פב
 הננק המש )^ ,דיל היעשי) רופקו תאק C ןידפוקו
 לאעמשי 'לב אדפוק 'גרת ,('ט פש ('זופק
 rieo NY ה"יחא]* Pus זעלבו דפנק
 םיאלכ ב"עבו | (6ז1ת80608) ericius ר"למ ט"יאלב
 איכה ןכו erizo איטפס 'לב ו'צירא דפוקה ה"מ ח'פ
 y'b3 תמאב ה"כו םש םיאלכ ם"במרה דופנק ע"ל

 תבשב י"שריפכו טחמכ ןידח וימינש ץרש םש |

 sym "nsn ול ןירוקו, ןוכנ לע זעול םשו : ד'נ
 ב'בבו 'קיוב הקנא י"שר זעול ןכו hérisson צ"ל
 היעשי) דפק זעול cwm קכיה(  j יליי ע'ייע ,'ד

 לבא דאפנק ע"ל איבה bp 'p" ק"דרו 000^
 ה'נכו .אוה רחא ןינע (tertuga) אגוטרט זעלה
 ("'מ pw י"כה ^3 יפל : ג"נ תבשב רפוק לש רוע

ntmה'פס תבש 'שוריב  or"אלו ג"ע  mרועב  
 ליבשב הירד ןיב דפוק רוע ןתונ אוהש דפוקה
 תומוקמ לכב 'טישפבו -- ma תא קנית אלש

 — [אדפוק י"ע רפק קיתעה

 ,ז"חא אבה ע"יע ופק *

 איסאב (nno ₪. 200006, Cappadocia איקךופק

 sop) הכלה ףוסב Kappadocien) הנטק
 תבותכ רמאר ג'בשרל היל ןניעמש ?C תובותכד
 ג"בשר C"p תובותכ ףוסב ןנתד אתיירואד השא
 &p ב"א) — (" איקדופק תועממ n5 ןתונ רמוא

7pאקופק =  
C^תובאב ב"פב .יאמשכ ןרפק אהי אלו  G5אל  

 תואוקמב ט"פב .דמלמ ('ןרפקה אלו דמל ןשייבה
 שיש 21 לכ b" ץצוח וילע דיפקמה לכ 0 גימ)
 םאו ץצוח וריסהל ריפקמו ודגב לע וא וושב לע
 ילו רשבה לכ 'פד ג"רב .ץצוח וניא דיפקמ וניא
 ותידפק אתוזחא ותידפק אנמא ותידפק ז'ק
 | ביקנ יאד אנמא ותידפק, D" .ןיא ארועישא

 אהיש אתוזחא הינימ ותילטנ אל הקשמ סנוכב
 C "תיעיבר וב אהיש ארועישא הפי הארמ ןהל
 תדפקתאה 'גרת ('ב ייג ייעשי) תודפמ ידי mp רצקה
 .עישוהמ 'ה די הרצק אל ןה ןכו (nmm אדפקתיא
 ןכו אדי תודיפק 'גרת ה"יחא]* CI ממ כ
 .אחור תודיפקמ 'א י"רת )500 תומש) חור רצקמ
 'גרת ןכו רמימ דפקתיה 'גרת ('ז + 'ב הכימ) רצקה
 לונכ ודפקתא ^G ,ח'ל היעשי) n" גרואכ יתדפק
 הרומ ep" שרשה מ"ל םג יכ ירה C יח ןיאדרג
 הליאשהב הזמו רפצ ומכ רפק ןינעו תוטמקתה לע
 גואדל טועימב טועימה לע שח ולאכ רבדב קדקד
 ל"נה 'ילוחב הזמו הרעשה טוח לעו ךכב המ לע
 אנמא : ?DU .(* ךורעב 'יאדכ 'וכו אנמא ותידפק
 : י"ק 'יחפפ .ןנידפק אל ארועישא ןנידפק אתוזחאו
 דיפק אלדו הידהב ירפק דיפקד לכ אתלימד אללכ
 ,והיילע דיפק א"עס ט"מ תבש .'וכו הידהב ידפק אל
 ריפקמה ליעפה .ידימ ןנידפק אל ןנא .ז"'מק :םש
 הז ןידיפקמה הרוכח 53 .ה"ע מ"ב .ל"נה 'ואוקמ
 ,ש"ע .ט"מ 'ישוריק STOp םשהו .'וכו הז לע

benב'ע : Cenהידיפק יוה ישניא הב ידפקד  
 הידיפק יוה אל ישניא הב ידפק אלד ידימ אדיפק
 לעבה תריפקב רמאת אלש ט"פ ר"דמב .אדיפק
 הֶרַפְַה טשפומה םשהו ,דיפק אוה לעבו 'ותכה הלת
 אוהש ימ יכ סעכ 6p "e mp" .ו"לר ams ע"ייע
 בורל ץקועו ץקוע לכ לע ששוחו רתויב קדקרמ
 אל ללהו .א"ל תבש חור רצק «sm oy ידיל אב
 Pb" .ז"סר ג"פס תינעת 'שורי : 'כ ipn" ,דיפקי

 ז"ד ד"פ תוכרב 'שורי smi ךותב יתדפקה אל
 ודיפקי יריבח אלו יריבח דגנכ דיפקא אלש ריע
 תא דיפקמב ד"ע ח"כד ר"פ תובותכ ישורי ,ידננכ

qpmו"יתה תעלבהבו דפקתא ל ע פ ת א  Tep's 

 יילוחב ונינפלו (* .לוגכ ולפקתא פייטב גיונבו יטסקוב לצאו יטישפב ה"כ (5  .הימגר ייפמ קתעוה (* .ןדפוקה ריפדב )!
 יעב היכו םייש ייכב הייכו )9  .םיטב רפוקה ג"ונב לבא פ"א סייש יייכבו "וריב ה"כו (* .ותירפק תלמ תחא םעפ קר ייא

 .לותח עייייע םילותחו anim ירו 'פ o5 ס'יש י"כב ה"כו (*  .תדלוח iam דלח וניבר ייג בוט רתויו ןיפוקו 3723 )5

 ךורעו ייכה ייגכ ףופיק ליצו דופיק ir תוכרבב ow ךפיהבו ל"נה םיאלכב כ''ג ייאדכ םיאנס תודלוח לצא רכזנש ינפמ
 לבא א''פרו טיק י"כב היכ )!! .רפוק ס"'טב םשו ('* ,רופק ע"פדבו דומלתה ירקיע לעב תקתעהב mn» )* y ףופיק יעב

 'פ D't ייכב am^ ןכו איקורפק ךרעה עצמאב ךורעב ריפדבו אייקדופק 'שוריב לבא איקטופק ג'ונב ('* .ייל ע"פרשב

 .ס"ט אוהו אידופק w 'yn^ עצמאבו שארב ט'ק יייכבו ינוי לקשמכ m :וינק רצ יוכרב סייד יייע האיקודפק : ו"נ תוכרבב

 קו



tp - wPTEp 
 תיבגנו םלוע יינעל ליכאהל לישבת ינימו םחל
 הקוליחו היוביגש aen 'גב תקלחתמו 'גב לכב
 ^ .Gr ייטיג) טג ילבקתה רמואה 'פד ג"סב .ןיוש
 לש nep ע"בא 'ר (*םילכורה תפוק ירונ ןב ןנחוי
 br ילכל יטרפ םש ר"לב 'יפ ב"א) -- ('םימשב
 לודג ילכ לכל יללכ םש םימכח ילבו ןיי לש
 5^2 ה"יחא]* (Gi רבד וכותב ןתל יושע

jv»טק ר"לל  Kufe,אוהש ןוכנהו  y'5ל"נה  
 ירי הפפכ ע"ייע (הפיפק =) הפיפכ ומכ אוהו

(OUאמוי 'שורי יתאבה םשו  n'bbג"ע ה"מד  
 ךותמ א"ער ב"ל תוכרב ילבבבו ןיבורח לש הפיפכ

nepךותמ . . ןבת לש  nepןכו ,רשב לש  my 
 הפיפכ ט"עקתת ^ nbnp ףוס pou ב'עס א"כ
 ש"פדב ה"כו הפוק ס"ש י"כבו "וכו םינזא הל ןיאש
 ,ר"שהש שירב ה'כו 'ד רנ תמדקה nues י"עבו
 v^ .רפע ותפוק אלמ .'ח הציב .'נ תבשב ה"נכו
 ,הפוקה ןמ לכול םדאל ברע ןיא : ז"לד י"פר םיחספ
 האיפ ,תומצע האלמ הפוק .ג"ד א"פ תוכרב 'שורי

omח'פ האיפ 'שורי ,הפוקה ןמ לוטי אל ז"מ  
 ישנאל אלא הניא הפוק ש"על ש"עמ הפוק ,א"כד
 ד"ע א"לד ט"פר םיאלכ 'שורי ,דבלב ריעה התוא
 "7 ב'פ ק"ב 'שורי ,וירחאל הפוקה לישפי אל
 ג"ע ט"ד ד"פר מ"ב 'שורי ,וירחאל תלשפומ ותפוק
 Yy ב"יד b" תבש 'שורי ,ןיסומרות האלמ הפוק
 תובותכ v^ ,הצורפ הפוק . . ןיאושק לש הפוק

vbל"ד  Tyו"פ תובותכ 'תפסות .םימשב תפוק  
nep4 תבש 'תפסות ,םימסב ^pהדרי אל )5(  

 ,הפוקה אלמ א"פ nmn 'פסות ,הפוקבו ודיב
 'פ הבר תור .תסוק 'ייע ח"פר מ"ב םילכ 'תפסותו
 ותפוקב הז יחתפ ןיבבסמ לארשי לכ ימיב יהיו
 ו"ד Tb תבש 'שורי אתפוק ר"אלבו ,ותפוקב הזו
 y ו"טד א'פ האיפ 'שורי ,אתפוק וג הרמכ ד"ע
 ינש רשעמ 'ורי nie ץובקהו היתפוק וג היתוכז

 יינעת 'ורי .ז"טד ז"יפר תבש 'שורי ד"ע ב'נד א"פ
 rep דועו ,ר'ע ט'לד א'פ ז'ע 'שורי ,ט"סד ד"פ
 ט'מד Mb 'יטינ ww : ד"מד ED Dy 'שודי

VY» |שורי אייפוק דועו :נ"ד ב'פס הרנ 'שורי ' 
 — [.ל"ד ג"פר םיחספ

 springen, hüpfen מ"לב ץפק ומכ 229 ע"למ) זפק

 ןילעמ ווב םידרויו םילוע (ח'ס) ט"ספ 323

nnbאיסא ץראב  "bsארקנ ימרא 'לב לבא ^"  
 םוק יתבו 'פ ר"כיא הייחא]* .(איקטופק

 יסוי 'ר היל ףילי qn ןמו ש'ע.'כו אייקדופקל קופ
 וזו תורוק ןוי ילב n אייקד םירשע ןוי 'לב אפכ

 ח"ספ ר'בו : ו"נ תוכרבב רחא ןינעבו 'יתימאה "5

 ס"שב 'פ י"כבו 'ח ףק 'עו אפכ 'עו אקר ע"יע
 איקד ירושכ ופק an^ םש נ'בבו : ו"נ תוכרב
 ןירסיק : ד"ד ב'פס תומבי 'שוריב ה'נכו הרשע

 .איקרופקבש הזיגמ ג"ע ז"טד ז"טפ םש ,איקדופקבש
 'פ שיר ןשיה אמוחנת ב'פ תבש 'תפסות .ו"כ תבש
 ספתינ ד"פ «nib 'תפסות ,איקטופק ישנא ךתלעהב
 ,יאקדופק ראותהו .קטפק ע"ייע דועו איקטופקב
 xxmma- "bs איקודפק 552( איקטופק איקדופק
 ז"טד א"פ האיפ 'שורי איקדופק ןדוי 'ר ((6%

anyד"פ תינעת 'שורי : א"לד ח"פ םיאלכ 'שורי  
 ב"פ תוכרב 'שורי איקדופק לאומש 'ר ,נ'ע .ז"סד
 ג"ע ה"לד b 'ועובש 'ורי ג"ע ז"ד ר'פ םש + הד
 לאומש יייעו .ח"נד ג"פ הלח 'ורי , הז לכ 'פ ר"להק
 ד"עס ג'מד Yb אמוי 'שורי (יוניכ אלב) איקדופק
 "יעיבש m" ץובקהו .ג"ע ג"לד ve םיחספ 'שוריו
 ימיא 'רל ןולאש ןירופיצד יִאקדופק .ט'לד ט"פ
 ,'ב םירברל 1^ ,^ תישארבל 'בו 'א י"רתבו 'וכו

 — [קטפק ע"ייע יאקטופק סלקנואבו ג"כ

 cophinus ר"לב Korb 4e ע"למ nep = הפק

 הפוק (Cb" nae ןינמוט המב 'פב Korb) לס
nee53 ,'וכו לטונו הדצ לע  Goaםידומ לכה  

 np ייפ ,ריזחחל רופאש אמוגה הלקלקתנ םאש
 C םישרח לש תרוסנ וא ןתשפ לש תרוענ האלמ
 !DN הרידקה תא םש ןמטו ןכותב אמונ השעו
 וניאו אמוגה לקלקתת אמש ןנישייח תבשב הלטונ
 C תבשב הליחתמ אמוג השעיש דע ריזחהל לוכי
 תקלחתמו םינשב תיבגנ הפוקה )7 ח"פ) האיפ ףוסב
 ריעב אהי המכ דע 'מגב ןיפתושה 'פב ,השלשב
 םינשב תיבגנ הקדצ לש הפוק ר'ת 6 יח ביב)
 לש תועמ הב שיש הפוק b' השלשב תקלחתמו
 לבא jm המכ C דחאו דחא לכ mob עורי הקרצ
 דחא לכ ינעה יפל ןייעלו קלחל ןיכירצ קוליחב
 sem ש"על ש"עמ אלא (max וניאו ול יוארכ
 "הפ ןיצבקתמש הרעק ןוגכ אוה יוחמת ,ריעה יינעל

 מייפכו pran לוטלמ םושמ אלו הנמטה םושמ muy לע הפוקה תוטהל ךירצש אמעטד sip יכ רמצ יזיג טיקנ אלו ('
 יופסותב היכו )3 «vc םשב א"בשרה שיימ יייעו (* : היל רצ תבשב quy דומל לעב ברה הז לע רמע רבכו םיבמרהל
 עזבאר . . רט וא ניבור w^ ע"פרשב לבא ריפדב ןוכנ היכ (5  .תוכלה לש הפוק «w nob row») )* gv^ םשב

 .סיט אוהו רמוא
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 יטוס) המחלמ חושמ 'פב ,("חיפקתו ^G^ a תומש)
 ג"סב ,ויקוש תא חפקל (" ול היה mem (א'עס רימ
 םיחספב .םיטבש 'י וחפק (Crop n0 תיבח 'פד

 איבנ לכ 45 ןיא CUP םיפ) השאה py ג'רב

 "יחספ ףוסב .וימיב םיכלמ העברא חפיק אלש איבנו

 'פד ג"רב ,הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיא +ח"יקנ
 חפקמ ה"בקה ^ps Cm ק'ג 'הו 'ד חגנש רוש
 לכ 'פד ג"סב .'וכו הריכב ולאד האנ החיש רכש
 ןנבר אתלתל ארפס בר והניחפק Con ייטיג) ג
 שיאה 'פבו 6 b/D ריזג ריזנו ןהכ 'פד ג"רב .יכימס
 ינחפקלו 6 2 'ודיק) וקלחב שרקמה 'מגב וב שדקמ
 סטפמה 'מגב תותירכב ק"פב Ó, ןיאב ןה הכלה רבדב
 ואיבה wy דציכ CU וצב ר"קיובו 6'ה ןמשה תא
 תא טלקו ןמש ןהילע ףיצהו םימב םוארשו ןירקיע

mnוחפקו  Cר"קיו שירב  ^bיתיאר דועו  CB 

 ("ר'בב .שפנה לע nep המל אטחת יכ שפנ

 ושאר לע C חפוק םדאה לחה יכ יהיו 072 ז"כפ
 'גרת ב'א) — 5y*") ןדירמה הז רמאו דורמנ לש
 אממיב ארבדמבו Cw :יז עשו ץוחב דודג טשפ

 ה"יחא]* .(גרהו הכמ החיפט ןינע 'יפ ןיחפק

 המודכו הטמב שאר by הכמ y'bs ושוריפ רקיע
 ןכו "וכו וש אר by חפוק לנה ר"ב ןוכנ הזבו
 לע תחפוק המחה 'ps T $77 ו"טפ תומבי 'שורי
 : ינארת לא b ר"שהש ,'וכו אלא םדא לש ושאר
 המ יא : תאז ימ 'פ םשו ,ושאר לע המחח ותחפקו
 חפקמ :ו"כד n'b 'דהנס 'שורי .'וכו תחפוק המחה
 ןיטסיל ח"יפ "vp תושפנה תא imm תוירכה תא
 םירבועל חפקמ ל"פ םש ,יתי חפקמל ןאתא
 תיחפקד המ לכ ןמ ל"א .היחפקו הימדק םק . .םיבשו
 אצומו 'פ ר"להק , ןוהילע ןיחפקמ ב"צפ v ,'וכו
 תחפוק rb פ"ס v3 ,אילילב חפקמו pes :ינא
 םש ,היב חפקמ ירשו םק ה"ע פ"ר םשו ,וזל וז
 אוהו .ב"כד א'פ יאמר 'שורי :הניחפק םוק ז"פפ
 העווה תא יתחפק ינא : ג"פ אמוי .םימב וחפקמ
 wv" .ב'פ 'ישודיק .הלוכ ריעה תא תחפק התאו
 'שורי .יתסנרפ תא יתחפיק vy ו"פד ר"פס 'ודיק
 הליאשהבו .החיפק חופק ד"ע ז"יד כ'פס תבש
 תא תחפק .ט'כד T'b תובותכ 'שורי «mx ןינע
 "33 תא חפקא רמול ט"ו לש וכרדו .ילכבה ןתנ
 ו"טפס תולהא 'תפסותו ל"נה תבש 'וריו תבש 'ייע

np — tep אסק 
 ז'פ 'רפבו a3 (' ןיזפוק וב ןיזפוא וב ןידירומ וב

 ביש) ר"הה nep רבנ :חילצמ שיא 3 0"פ פיס)

 (זיפ) ח'פ 'פכו .ךלמה ינפל ןרריה וחלצו 0^ טיי

 אצויו א"דכ תובא תוכזב זפק הצוחה אציו סניו
nmmםירהה לע גלדמ | ,('ה יויט תישארכ) הצוחה  

 אתוכז ןיגב Carp לע זפקו an Cn oss שיהש)

 ה"נכו ה"יחא]* .אירוטל וליטמד ןוהתהבאד

 התוא לכ < . היל ביסנ הל זיפקד לכ ו"פפס ר"בב
 — DU כ"מ y" ןידמ בר תאו fep nep הבוד

 — [םיזפא ע"ייע דועו

 439 ys 25 2 pos אָזיִפְק =) זפק
 cafisa, caphisus) 'מא ר"לב ןכו הנטק הדמ

"p תבש) ןירקיע םוכו 'מגב םיצרש הנמש 'b3 
  635ןירבוע ולאו 'פד ג'רב .יכמש יזיפק אתלת

 ( mob(ב'ער היס [ ciאפימל וגהנ ןריד אישנ
 .םיציב ('ג"מ קיזחמ וניאש ילכ b^ אזיפק אזיפק

 הניפסה תא רכומהד ג"סב .הלחב בייחש רועיש
CY vu)רב ( אבק ןיקת לאומש רב אפפ בר  

 ,(ילכו mb ןימ m^ י"לב p. 3/8) — rep^ אתלות
 ןוכנהו capis 3/52 098 י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]*
 ח"ר תעדל אוהו אזיפק ירוס-ןכו 'פו ע"ל אוהש
 השלש 'פ י"שרו האנגולמ אבק ל"נה םיחספב
 ןיגול 'ג קיזחמ ילכ vb" םש תבשב ןכו ,ןינול
 ב"בב ה"מגר b3^ ןכו : ט"מ הטוס י"שר p3^ ה"כו
 כ"ע גול 'ג ונייהד תויעבר 'ג תקזחמ התיהש :םש
 'יבק יאצח יזיפק י"שריפ א"ער ח"ע תוחנמב לבא
 הנטק הדמ קקחש : אבקב אזיפק p^ .ד"כ תוחנמבו
 "יא :י"ק תבשבו pen ש"ע 'וכו הלודג הדמ ךותב

 — [םימעפ המכ 'זיפק

bpעילמ)  "T &eם"לבו  "b nepהרובח  
 תבשב ק"פב schlagen, zertrümmern) החיפטו

 תוליהאב ז"טפ ןגתד ךדיאו Cre תבש) רבד ^n 'גב |
(eo)יבועב האמוטה תא ןיאיכמ ןילטלטמה לכ  

 וז. הכלהש ינכ תא neps ןופוט ר'א עדומה
 ט"'ב םילעופה תא רכושה 'פד הדגהב .תחפוקמ

Gneר ' popsשי ןהל רמא ןופרט 'רד הירתאל  
 'פד ג'רב ,וינב תא חפקמה קידצ ותואל ןב ול
 ואובי םאש ינב תא חפקא ('(ז'טק תבש) יבתכ לכ
 ותפרעו 'גרת .ןהיתורכזא תאו ןתוא ףרוש ינא ידיל

 היכו f) .גימ אלו 'גמ םרג 5700 השלשמ x^ דומלתה ירקיע לעב תקתעהב (* yy we גיונב (* .םיזפק ג"ונב 1
v33סייש יה  i033ישוריב היכו (* .אלייכ  reos )* any ves sep naeלבא היפקנתו  Diלינה יולתאל ג"הר ייפב  

 ע"פרב ('* .והפוקו : םשו :איי יוירוהב ןכו ( .תוכלהב ג''ונב (* .ודיב תושרה גייוכב (1 .ל"ומה שיימ y" 'גרתה הז איבה

junןאכ א'יפרמ  quyוילע ע'יפדב ('?  .תפיק גיונב ('1 .דחא יעב וללכל אוה ןוכנו דחוימ  buילע . 
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 "ירבדבו ש:3=\5 םירותפכ קתענ ד" ,^ "ישארבב
Oybee jaקתענ = רותפכו |  | blo» 

 ,א"ח ב"וור רענעיווב םעטה p" םירצמב ריע אוהו
 יתאצמ ןכו .אלידוטמ ב'ר לש ויעסמב ה"כו 211
 'גרת bm איקדופק yi י"כ רומלתה ירקיעב
 רמאש יא איהו טאימד התע ארקנ איהו איקטופק

cwnרהנ סנכנו רותפכ יא  pisםיב םש  
 - ]5« יברעמה

(Tauwerk, starker Strick) PY bp *ס ר"להק ' 

 טשוה ךותמ ןירוטיפקכ :היח ולאו
m)אמוחנתב  "D ppsךותמ האצוי ןירטופקכ ^  

 רעבאב יצוה) ןשיה אמוחנתב ^ מ ור י"כב ה"כו טשוה
 D DU" 'יאו טשו יפב תאצויה ןירוטיפקכ 6 'ק רצ
 הניפס לש בקנב ותוא ןיכשומש העשב לבחה
 p "bp" איה קיתעמה תפסוה איהו וב הרשקל

 .סש המושרה ^3 ש"ע ירוטיפ 'עב וניבר

 '53 verdoppeln, zusammenfalten bp3) =) לפה

 דגבה תליתפ 6 ח'כ תבש) ןיקילדמ המב
 'פב ןכו אוה הליפכ ןושל הבהבה אלו הלפיקש
 נ'פב .םילכה תא םילפקמ (Ci"p 0t ןירשק ולא
 תלפוקמ תלטב %צויה (ז'טק םש  תיבח 'פד
 ןתוא ןילשפמו ןילפכמש תוסכ ירכומ ןוגכ ^5
 א"יפכ .('הכלה ןכו תאטח בייח ןהיפתכ לע
 ('ןילופכ ('א"ס or בג לע וז ןיליפק o תוליהאב
 תויופכ ןינושש שיו, .(א'מ) ו"טפב ןכו qn דחאו
 (*סונרב תייטב ומשו אקתיא ול v סוגס ןישרפמו
 ילב ומשו אקתיא ול ןיאו סונרבל המוד תפוכו
 C np ןושלמ תויופכ הנושש cm  ליפק ןוי
 ןאכ (.כ'ק תבש) לס ןיליצמ 'טגב יבתכ לכ 'פב

waaליצהל אבב ןאכ לפקל ') ^pלפקל אכב  
puהברה תומוקממ תיבה ךותמ לטונו ץבקמש  

 ילכב .תודועס 3 אלא ליצהל ול ps םילכ המכב
 תודועס האמ םש שי jew ולוכ ולטונש רחא
 רובעיש דע 6א'ס) 'ירדנב ח"פ "i םנוקב ,( ירש
 ולפקיש דע 'יפ תועוצקמה ולפקיש דע ץיקה

E בפק 
 ח'לד b'& אמוי 'ורי :ד'ע ז"מד Ye 'וירוה 'שוריו

 'פ ךתלעהב ירפס : ב"עד א"פ nbus 'שורי ,ד"ע
 rv" תחפוקמ pun תדמ הליאשהב דועו .ה'ע
 רספומו שחכומ 'יפ ,מ"פ ר"רמב ד"ע ה"יד ג"פ הטוס

 עשרה טול nep המכ האר ג'פ יתבר 'תקיספ הזמו
 — pm] ^5 'וכו קידצה םהרבא תא

  =( nbp ^uiחבג 'עב 'מושרה ע"למ חפיכ ("2
robuster (373^ cmn) חפכ 'עבו O35 

 6 (Menschהימ 122( ולא ןימומ 'פב 'ורוכב תכסמ
 חפיקהו  ^b comלעב  newסרג ךורעה לעבו

 ל"נה םיכרעב יתשריפ רככ ה"יחא]* ,חפיכ
  "bvייונשו .בעו רשב לעבו קזח םדא ע"לב

 כ'ג'יא חפיק 'יגו .ש"ע חבג 'עב ונמשר חואהסונ
 היע רצ רעבאב תאצוה) סחנפ פ"ר ןשיה אמוחנתב 6

 ויקוש תא חפקמה י"כ ר"פ האיפ 'תפסות ל"נ הזמו
 ולאכ י"שריפו וקוש תא חפקמה .ח"ס תובותכבו
 וקוש תא הבעמה ומכ חפקמה ל"נו כ'ע תצווכנ וקוש
 ה"כ תמאבו הקדצ לבקל ידכ תצווכנ וקוש ולאכ

  ^anתמישכ אוהו םיסופדב האיפ 'תפסותב הבעמה
  "b'עב וניברו ש"ע 'א בק 'עב יתאבהש םינואנה
 — [וקוש תאו וילגר תא הבקמה סרג ל"נה

 .טלפק ע'ייע ס"ט תויטאפק . תואטפק *

 דועו דייר יג'ח) הימה ע"ייע (Kapitol) ןילוטפק *
 .ןילוסופיק ע"ייע

Cappado- איקדופק ,אָיקטופק — קטפק "CM 
ienז"כ 'קזחי) ךיתולדגמב םידמגו , 

G^םיאצויה םירותפכ .ךילדגמב יאקטופק י'גרת  
 ןקפנד יאקטופק 'גרת G'3 )02 םירבד) רותפכ ןמ
 יאקדופק 'א י"רתבו ה"יחא]* .איקטופקמ
 י"רתבו ת"יטב סלקנואב ד"י ,^ 'ישארב 'גרתב ןכו
 b^ 'ימריב רתפכ nn" ןכו ת"ילדב 'נו יא
 םיגקז 'עו איקדופק ע"ייע .יאקטופק 'ז ,'ט סומע
 םשו הנטק איסאב זוחמה וזב ונויכ םינשיה םיקיתעמו
 ג'סר תקתעהבו Kaipatuk. הנושארב ארקנ זוחמה

 .ןילפוכ D'b3 y'bu3 לבא דומלתה ירקיעבו ט"ק ייכב ןוכנ «mí (* .תואסריג יתש שירב היכו (* .תבשל ח"ר ייפמ קתעוה ('

 ייא סשו 25 טירס תולהאל ג'הר b^ קתעוה הז לכ )5  .םנרוב ל'צו םגרוב D/wS ג"הר ייפבו Qe תו עול

 תויפק ל"צ ןינושש שיו רחא ךורעב םג ליצכש לינו  .תויופכ ןכ םינוש שיו םייסו 'וכו סוגס  'יפ תויפק ד"א ןיליפק

 'יאדכ) הפוכ ןושלמ אוהש ראבל ףיסוה הז לעו וזב השדח יינ ןחנש ירה תויופכ הנושש ימו םייפש המב ןוכנ התעמו

 (ביצר ,דיח) יב הפכ יעב בתכש המ לע הפוכ ןושלמ אוהש הפסוהה וזב וניבר ןויכו .(תפוכ ע'יפדבו b/p "33 ןוכנל

wm.אליפק  wm »y mnsרילב ןכו לינה טייאלב  capellaרעישב השאה השאר לע המישמש 223 'יפ יוסכ  . 

 תפכ 'עב לבא -- שאר יוסכ eapitium ריל אוה הז יפל ל"נ תפוכ םגו + ימור ילב ליצ qm ילב תחת כיאו + ןטק שארה

 bw פישב ש"ע תבשב n/S "bn קתעוה (* .ש"ע bn ךפיהב גיונב (* .שיע א"עב וניבר 'יפ יה
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 הינפל תשודנ הרותה ךכ הלעמלמ ןולפקו | א"ס .ןתוא ןיעינצמו םינאתה ןהב וצצקש ןיניכסה
prineונדמליב ,הירחאלו | ה"יחא]* ,י"פריס ןירוקש ןימסיקב תועיצקה  mmבקע  ^pייל רטאת יכ  

 Dy mm (הטמל y sen" יפב ייאו בקע אמוחנתב | יטרס ט"ק י"כבו יטריס ע'פדבו ב'ה י'כב ה"כ
 ןיעינמ ןהישאר םיזראכ האנ דחא ןוינל סונינוטנא | cerehio ט"יאל יסריס ל"נו יטירפ 'ב ,'א ו"ו י"כבו

^b(ןירלפיק) | תעב וארקנו ןכ וזרחנ םינאת יכ  עודיו רזנ  by]3 — םידומע לש [ןירלפיקל 'w) 
 יג (D" בשיו 'פ ונדמלי .דומעה תרתוכ י"לב p̂ | םייס דומלתה 'קיעבו Kranzfeige הריכמל וזרחנש
 האנ דחא ןויגל םש ןועמש 'ר האר "Ot אמוחנתכ) | םינאתה וב םיסינכמ רשא לבח אוהש אטראס
 ,(םידומע לש סדילפקל עינמ ושאר חבושמו | .כ'ע ןיזרחו םיקנע ומכ הנאתה עצמאב םיבקונו

mםיקילא  pג"ונב ה"יחא]* | ןילפקמו תועוצקמ ארוק םינאת לש  seronsינכ ל"צו טרילאפקל ' 
 ןירלפיק .ןכו 000086 cx ץובקה אוהו ב"ר | מ"טשב "ייע כ"ע  לוגיעב ןסרודל וז לע וז םתוא
 ע"פדב לבא ר"פדו ט"ק י"כ ייג יפכ בקע ונדמליב | ןאכ ךורעה "פכ שממ xm ןושארה "פו םירדנל
 :ויקוש b" ר"שהשב ןכו ןילפיקל ,ןילפיק םירחא | 'תפסות .ב"ס םירדנ נ'שו עוצקמ ע"יעו .ש'ע
 תולקשמ ינשו סידלפיק ל"צ ןלעמלמ םיסורולפיק | לפק ה'נכו ay א"כד א"פר יאמד 'ורי אפר יאמר
 ץ"קתת 'ר 'קלי תלהקבו .,רחי וברעתנ ינויהו ירבעה | הרסומה תא הילע לפוק ג"מ ב"פ הרפב לפכ תארוהב
 ל"נה bs אוהו תמאתמ ב"ר bb" ירה תרתוכ N̂ | .אספוקב םוחינהו םולפיק : ב"'גק תבש .'ג רסמ ע"ייע
 ןלעמלמ תוילפוק ירבע לקשמב 'יא by" ר'דמכו | vpn .אספוקב ןיחנומו ןילפוקמ וליפא . א"ל 'ינעת
 p^ (איכש (GUT  אננוג 'עבו -- .ןטמלמ תויסיסבו | .אמוחנתו :ז"ט TY כ'"רד 'תקיספ ,ורענו ולפק ב"פ
 — [ש"ע y3'& ב'בב !bep "p א"נפ ר"ב ,הלפק הרענ 'ד b^ אשת יכ b ןשיה
 ר"תסא aBy רבדמו ןוליוה תא לפוק א"פ ר"קיו ד"עפ
 'ורי .הניג התוא השועו ןוליוה תא לפוק תאלמבו 'פ
 .(ןינידסה) qms ןילפוק ויה ג"ע א"סד ב"פ הציב
 ןשיה 'מוחנת 'ייעו והולפק םישדח 'ג 33 פ'ר ר"מש
 לפוקמ השעו ו"פ יתבר 'תקיספבו "ו "יס  ידוקפ
 והורדס והולפק b^ .ר"משב כ"מבו ןסינב DM דע
 : א"כק ב'ב .(' כ'ע ומוקמ לעו וינפא לע רובד רבד

wavא'צ "ילוח ,'וכו ולוכ םלועה תא ולפק  : 
 ^52 'א י"רת ,'וכו י"א לכל ה'בקה לפקש רמלמ
 יפ לע אוהו םיאבו לפקמ אנינע הוה Yo mb ."י

"bonדומע היה  prnשורי ל עפ תה .לפוקמ ' 
 .תלפקתמה הנבל תיכוכז דע ד"נד ר'פס הכוס

^b bep. oenלפס ע"ייע :ו"פק 33 לפכנש דגב  
 ב'פ תבש 'שורי : ח"כ תבש לּופיק טשפומה םשהו

 -- [ו"מד ו"מ פ"ר םשו ד"ע ד"ד

(abschaben, 8086810 nop 152 (אוהו ס"למ D5p 

 ןיפתושה 'פד ג"רב  C272עדימ (* אלופיק
 ל פ ק מ ו Gun יל (nob העש לכ 'פד ג"רב .עידי
 pu יט כב .ל.דעה ,'פבי (7א ני פל "הול
 לבא ןטק ילימ ינה (ו'ע תמב) רייתשנ
 ולא 'פד רב ,(לפקיא ילופקיא לודג
 B" ילופקיא לפקיאד םתה Cvm 'יליח) תופרט
 רשבב ןירועמ qm ולדלדנ אכה ולפקנו ובקינש
 ימאדכ הנקה jb טשוה יקורפיא קורפיאד אלא
 י"שרו ה"יחא]"  .ןידמועו ידדהמ קורפיאד אוהו

^bלפקא ושבה לעמ ףלקנש ילופקיא לפקאד  
 'טופ 'סמב םינבאה תא ולפקו ול המודו ףלקנו ומכ
 לבא דיסה ופליקו : ה"ל ףדב ונינפל s" םש כ'ע

guaםייש "53 + 'ד ב"בב ה"נכו .י"שר 23 'יא .ו"ל  
nפ י"כבו ,ילופיק היל ליפקמו אניט היל קירשד ' 

 אפוליק היל ףילקו ג'ונבו ,אלופיק ליפקמ אמלידו | -Kapi דומעה רתכ 900, 0906 י"למ) לָפק
bep sow cuולפקל הלוכיש ריסב :'ט ק"מ .םש ס'ד "ייע | .6 ףפט יעב 'יפ רבכ םידומע  

 — [וולפק me .ל"נה ב"ב אלופיק םשהו .דעומב | הטמלמ סיסב (ה"כפ) ויהת םישדק e' ר"קיוב

 תקומה דומעו ןינב לש גגה Kuppel אילב eupla םשה (mo הזב הז קבדנו 0002 copulare רילמ אוהש לינו ('
 D" םינואגה 'בושתב ייא ייפו םילדגמ לפק ףלא cx : ה"ע ב"בב לבא ףפט יעב ה"כ תמאב (? quin רמגב ותוא ךכוסש
 maa ןינבלו תולדגמל ןייושעש cpm םידומע לפק ^ne (14 דצ wem םינושארל ןורכז רפסב יבכרה א'יאר ואיצוה) ויל

 קתעוה תצק יונישב ףפט ךרעה לכ יכ "y יוכו םיקזח םידומע לפק ןושל םילדגמ לפק ףלא ל"צ ןאכו ףפט ys כיאו כיע
 ינג םירבדה ץורית ןכו ל"נה 'בושתבכ ל"צ ףלא לפקי םילדגמ ףלא ףוטינ םירבדה ץורית ןכו : םוקמבו ל"נה יבושתמ
 .ד"לק mi שיימו (םינפב הטמל יייעו) סיסב עיייע ויקוש יפ רישהשב היכו סולפיקו גיונב (* .ףלא לפק ילדגמ ףלא ףפט
 ב"ע mn ן"בארב לבא אנליעמ רדהו םא יכ 'יל ונינפל (*  .אפוליק ג"ונבו ס"ש ייכב «n מ'יטשב vos ש"ארב היכו (*

ow xyס"ש יייכב היכו אניטל היל ףלקמו  p/wילופקיא י'שרב ןכו (* .לייעמו אניטל והל לפקמ וניבר ייגכ ימ י"כב לבא  
 .ויופרמ ץוח ע"פדב 'יל ןויצה לכו -- לפקימ ילופקימ ג"ונבו לפקימ



bep(הטּולפס =) טלפק —  

 -Garkoch, Wein 276 י"למ (spp z לפק

(schenk der mit Lebensmitteln Handelnde 

 ימנ אכה Carp "לוח) לחכה 'מגב רשבה לכ 'פב
 (*b"0) כ"פ ר"בב .לשבמ p^ יונ אליפק הימעטיל
 םש p^ ןיליפקל ןיסנכנ םדא ינב ינש : שחנהו
 ב"א) — לישבת לכ ןירכומו ןילשבמ םשש םוקמ

^pלישבת ינימ וא ןיי וא לכאמ רכומ ינונח 03  
 .(ךורעה לעב הפי bw" ומכ noma ןיליפק יפו
 ויכ יא ?yv" ךאבס וקיתעה םינקזה 'עו ה"יחא]*

cooילוחב ה"גכו -- ךחפס בותכ ולאכ 65 א ' 
awהאמרא אליפק , ^vבהי ג"ע י"ד ה"פ מ"ב  Tn 

 הירזע 'ר 'פ ר"תסאו יתבר 'פ ר"כיא ,הליפקל רניד
 אליפק יבל סנכנש הז ב"יפ ר"קיו ,אליפק יבגל לזא
 (אלפק) יבל bt ם'קתת ^ ילשמ pon ,יאמדק
 ,ח"לד rb 'ועובש 'ורי ץובקהו .[אליפק ל'צ]
 ט"ב 'תפסות ,'וכו .אייליפק יבג .אייפתכ ןוכמס
 (אששמ- ןיליפק םשהו .תואליפקהו םימותחנה א"יפס
 'טוס 'ורי = .א"כד ח"פ האיפ 'ורי ,ל"נה ר"ב ג\6סא)

 — וכו ןיליפקל הינולעא ,ט"יד ג"פ

 ארפס ("ינפב y" לבא olo ףועפ"לבםשו לפיק *
 םירורבה םימ המ 'א קרפ שיר ערוצמ

 "יפו לפיק וז הנימבש הרורבה cux ns ןנימבש
 ש"רבו 6 היע om ילבקו ילכש איה וז ד"בארה

^p»םוקמ םש לבוק "יפו ילבוק וז סרג א"מ ר"יפ  
 ח"פר םיעגנ 'תפסותבו ,כ"ע םירחבומה םה םשש
 יתאבה ּג'כו ה"ח) ילככ 'עבו 'וכו תואלביקה ןה ולא
 הארנו ילפיק ל"גה 'מוי ס"ש י"כבו ילביק 'קליה "יג
 תוילפכ y'"p דועו ,ילכיק וא ילכיכ "נה 'קיע יכ

 ,ו'צר ,ד"חב ש"מו

 by" תוילפב ע'ייע תואלפק *

 -xea י"למ 22/5 ע'לב ם"לב msbep — טלפק
(syrischer Lauch Àocóvרשעמב 'ב 'פב  

 'פב .תוטולפקה םע ולשבתנש muy QUO ינש
 me" ןישירכה jb (v3 00« לשובמה ןמ רדונה
 םושה ישרש (Gro wb ןיצקוע שירב .תוטולפקב
 שאר ןהל שיש ןישירכ 'יפ תוטולפקהו םילצבהו
 -- (*ילאפיק שארל ןירוק ןוי 'לב תוטולפק ןמש
 ה"יחא]* = .(שאר םהלו ןישירכ ןמ י"לב 'יפ 58(
 60000706 ראותה ,שאר 603% ןמ הנבנ אוהו

 שיר y" י"אב לדגה רצחל יונכ אוהו שארה לעב

 דסק

 יאמ Kolben, Peitscho) 3% ע"לב bp =) לפק
 DON יעב ייפ  רבכ (ג'ס (nat לפוק הלא
 — ['א ףלק y ve . א"חב ע"ייע ה"יחא]*

 dió פ"לב דועו 39 יפו עילב לָפּוק =) לפק
 אלפיה (ה"מפס) ט"מפ ר"בב Schloss) לוענמ

 ןכילוהו תוילפוק 'ב ודיב היהש דחאל :  רבד 'המ
 (איכפר) דודל 'שרפ תומ ירחא ר"קיוב .'וכו חפנ לצא
 דמלמ +ה'עק דצ כ"רד 'תקיפפ) תומ ירחאד 'תקיספבו

 ח"מר לע לזרב לש תוילפוק ח"מר ה"בקה ןתנש
 bep ו"צניטקל pup יברע 'לב "פ ובש םירביא
 ,D eiserner Riegel^ 6840590010 טייאלב ה"יחא|*

 ,ב"נש ק"העו ו"ופדב וצניטק ה"כ לזרב לוענמ
 'א ו'ו י"כ ,וריטנק ט"ק י"כב ורניטק 'יא ר"פדבו

'mי"כ ,ורטגיק  v5י"כב תועטב םלוכ ורנטיק  
vaןווחאה הז ילואו .ולנטק ב'ה י"כב ורניטיאק  

 ןכלו א"כפ לאומש 'דמב קיתעמה לעב ינפל היה
 אוהש .ולנטק ךורעכ ןאיבה יכ םילבכ חסונה איבה
 ^3 רקיעהו ,תרשרשו jp 535 eatenella ט"יאל
 םע םיכסמ אוהו ל"נה ט"יאלמ 'יפכו 'ציניוו 'פדה
 לפק הזב ראבל אננג ya רבכ וילע יתזמרש) ל"נה ע"ל

 כ'ג Ww" ו"שת 'ר םילהת 'קליבו :6'(  ח'ע ביב לש
 תוילפק 'יגה ח"מפס ר"בבו תוילפוק ר'קיו םשב

^m5 לעב 'pירה כ"ע תואלשלש עמשמ ךורעב  
 תואלשלש תועטב 'יפו ב'ה 55 סרג כ'מ לעב םגש

^b5 pomתוילפק םש ר"בב י"שרל םחוימה  : 
 pum" .כ"ע ןיפוצרמל םישועש ןינעכ תוחתופ
 איבהש רחא ל ו ע ג מ הלמ ףיסוה ןוכנל דומלתה
 איבה דועו לפוק ול ןירוק יברע 'לב ךורעה ירבד
 ט"יק "חספ ילפו קו ידילקא ומצע םשב ןוכנל
 ןעכגימ ס"ש י"בב תמאב 'יארכו p" 'רהנס א"עס
 ש"פד י"שרב ה'כו םש ןושארה י"עבו םיחספב
 — תוחתופ י"שריפו ש"מו דלק 'עב ה"כו 'רהנסב
 תואלפוק לש תלשלש נ"פר מ"ב םילכ 'תפסות
 אטח תאריב הרות לש תוילפק מ"פר ר"מש ,'וכו
 y'"y תורתוכ p^ תוילפוק י"פר ר"דמב לבא 'וכו

 יב פסק
 -capulare, capel 'צמא ר"למ וא ^3 לפק 'עמ) לפק

ein- ausschneiden, "bm ץצקו ךתה dare 

  (grabenתכש) (* לאוש 'פד ג"סב  Carpיאלופק והנה
 ווהד 6 spק חצי רב ןמהנ ברד אעראב ילפק

JU םירפוח ^b 

. : | 
no )יר לאומש יקליב רצב םשרנש  vipירבד םע ךרעה הז לבלבו ךורעה ירבדב העט יילפיק קזוחל ןירוק ע"לב ^5,  

 סייש י"כב m/3 (* .לאושה עיפדבו ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ )* 5n בבד לפק רואיבל ךורעה שימב ףפט yi ךורעה
 ו ות , I והרור

 . לפיק י"כבו עיפרשבו ו"ופדב ןוכנ ה"כ )5 ,יישריפב היכו )5  .טייר ייס מ"הוכמבו ז"ל 'קזחי יקליבו ג'ל יר יישארב יקליבו
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 רשא םודוק לש די תיב b Rybp^ — אניפק
 Schaft einer) 6 (בקנ אפוק ןמ) רוח וב

 אניפוקב אתפוש לייע 6 ג'ק תבש) הנובה 'פד ג"רב
 אדפל Cr? p'2 דכה תא חינמה 'פד נ'רב .ארמד
 UD 'עב p^ 322 יאמ ארמד אניפוקלו אומד
 םשש ובגמ אומה לזרב אוהש be own" הי"יחא]*
 לצא ומצע bran ק"בב י"שריפ ןכו «n רוחה
 רמה שארב רוח אוה אניפוק 'יפ תבשבו ,בקנה

cpu bg»כ"או א"ער .ב"ל  wasורזנ י"שרו  
 י"ל כ'ג ילואו .בקנ ונייה אפוק ןושלמ יירמוא

[Hacke 0% — 

 Schlügel xómavov) י"למ אנפוק =) ןופוק 6
^vייד זיפ לודג ללכ 'פ תבשד .) 

 לקמ bs "p" ,שד םושמ אנפוקב 'אינתוכ ןהא
yyרבד קחדל ףופכ שבכמו  nb 

 שירב (תיבה רה רעש םש סונופיק =) סונפק
 שמשמ ברעמה ןמ סונופיק (ג'מ איפ תודמ

 יברעמה תיבה רה רעש nw b .האיציו הפינכ
 .ונממ אצויו סנכנ 'מולכ האיציו הסינכ שמשמ

 mn ברה יל בתכו ט"פ רצ ליעל p תונופיק *
 bb" אוה ותעד יפלש ןהאזיוועל 'רד

 תטמשנ 'ו תואו Karpfen ומשש 27 6

 " .לטסק תלמב ומכ
Tpר"למ)  compendaria (via)רצקמה ליבש  

 kurzer Weg, wobei im Gehen ךרדה תא

s o3 (gespart wirdוכרב ' C7)אירדנפק ונשעי אל , 
 ותוא ןישוע ןיא OGUyD ח'כ ,nous» «y 3 'פב

 הז חתפב סנכנ םיחתפ וב שיש תיב b" .אירדנפק
 :ב'ס יוכר דומלתב שרופמ ןכו הז חתפב אצויו

ubאהב אנפיקמדא 652  Dunsאהב ירדיא  *) 
 ליבש ר'לב b^ ב'א) אוה ןוי ןושל םירמואו
 ט"יאלב ןכו ןוכנה אוהו ה"יחא|* S ,(ךרדב רצקמה

compendiarioוניברו רוציקב אוהש המ לכ  qon 
 אירדנפק b^ : ל"זו הליגמב n תטשב ושוריפב
 דחא םיחתפ 'ב הל שיש רצח היהתשכ ןוי ןושל
 קיספמ ודגנכ NY" ma סנכנה ברעמב דחאו חרזמב
 ישורי .ט"נ ז"עב ה"נכו כ"ע אירדנפק ארקנ רצחה
 : ב"ד א"פר תוכרב 'וריבו ג"ע ד"יד ט"פס תוכרב

"anארדנופק , "wvר"דמב .א"יד ה'פס מ'ב  
 יח D^ םישודק ןשיה אטוחנתב ם'חר י"כבו ,א"יפ

 תימור הרזג לע עבצאב הרומ an^ וזו רדנפמוק "גה |
 ליה

 רּדְנְפִק - mnebpp) =) טלפק

TS MIT 

nop 

 ל"נה "3735 ם"במרל מ"יפ ןכו ל"נה ינש 'שעמל
 ם"כמרה והנכ ע'לבו י"אבש ןיתרכה cw תוטולפק

qj |ט"ע תבש י"שריפ ןכו . seאשירכ  
"yטולפק  ypשרכ  .G'be vmוריב ה"כו ' 

 ה'נכו ןיטולפק הדש יתרכ ןיתירכ .ז"כד א'פ "אלכ
 'וכרב m" :זיצ םשו ב'עס (v "יחספב טולפק
 ו'פ ריזג 'ורי +א"סד 3D X3 ררי .גיע ל"ד ומ

 ישעמ 'תפסות ,א"ער ז'לד ו"פ 'יעיבש v ד"ע ר"נד
cowתוטולפקה ץובקהו טולפק ל"צ טילפק א"פ  

 ט"לד ו"פ 'ירדנ 1v ןכו ל"נה 'ירדנו 'יצקוע ש"מ
 א"מר ב"פ 'ומורת v^ .ז"מר י"פ 'ומורת v" .ד"ע

lv('ג) 5'3 'יחספ 'תפסות תוטולפק ישאר  
 אתלפשא אדה 7/7 ב"כד ב"פ יאמר v ,תואמולפק
 'פריא י"כב 6ה) ד"פ ז"ע 'תפסות .ןיטולפקד
 תויטאפקהו ןיסירפקה 'יסופדבו תואטפקהו ןיצרפוקה
 'גרת .תוטולפקהו ןיסירפקה :ח"ל ז"עבכ ל"צו ס"ט
 'קנוא 'גרתבו איטולפק ^n a) 702 ריצחה 'א "ורי
 הימרת ןילרעב 'פד 'ינואגה 'שת 'ייעו -- יתרכו

 — [טולפק ןינעב 198 דצ א'ח
^edאטילפק  (עבוכ ב'ר תערל '"yםינפב ) 

now" "m57 השא המב 'פ  
Oy 1^אדביל ןתימ אתולנ שירד אתתיאל ירוה  

 .שאר לש הפכו עבוכ b^ אטילפק לע אבהרד
nnsןויכ  vilאוהש ןוכנהו 50006, 0%  

 ^wi i ,ה"חב ש"מו ע"ייע דבל 'עב םושרה י"למ
 —  [תואסרינ רתיו וניבר "יג

 -capil (capillatura) 'צמא ר'למ) ןיטיָלְפק 08
Citium, Perrückeפ 'ובותכד 'ורי ' 

 ןיא הלש ןיטילפקב אצויה (ביעס אילר (UP רידמה
 םילתלתו רעש ר"לב b" עורפ השאר םושמ הב
 רומלתה py לעבו nns .תירכנ האיפו
 טלפק 'ע oy וללכ תועטב ךא 'וריה הז כ'ג איבה
 — [כ"ע שארה רעש לע אוהש וגיליפק ז"עלבו םייס
 ינימשה םויב יהיו שארב ונדמליב 0( אינראלפק

 ) אינראלפוקל יושע וניא("ל pon יוחנתב)
 (O50 moe יכנא םירבד שיא אל יוה 7318
 xougoAoYíx אינאלפוק י"ל אוה ילואו ה"יחא]*
 יושע וניא ונינעו אמלעב םירבדו םילמ יטופטפ

 — [םירבד שיא אל שרדו םילמ יטופטפל
d(י"א םוחתב םוקמ םש) אירלפק  "vייעיבש  

 אירלפקמ חותמ טוח וליאכ ד"ע ולד ו"פ
 אירולפיק א"פס 'מורת י"כ 'פסותכו סונייקוא דעו
 | .אירלפק 'ופדבו אירולפק nbn ףוס 'תפסותבו

 .הינתיכ ןהה גייונב (* .דומלתה ירקיעבו ט"ק י"כב *)m  .תובית יתשב yu תחא '( nina v33 e גיונב (+
 na לועיא יררא
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 עודיו ,םולוטפקל ל"צש 53 סוטלפל 'קליבו 'וכו
 .ימורב ותבישי עבק שרח ןב איתמ 'ר יכ

 'פב Weidenkorb) גורא bb הָפיִפְּכ =) הָפיִפק
 ןירדוסב 6: טילק (n3 ןילות b» א"ר

 הדוהי 'ר .(א'מ) 5553 ו"כ 'פב תירצמ הפיפקבו
 לאעמשי 'ר 'פב תוחנמב .תירצמ הפיסק ףא רמוא
 תירצמ הפיפק עלבש ליפ (.ט'ס) ריתמ רמואה 'מגב
 .(הפיפכ בותכ תואחסונב ב"א) — ליפ 'עב 'יפ רבכ
 'וריבו ל"נה תבשב פ"א פ"ש י'כב לבא ה"יחא]*

nbיא 'זיפו 'פאנ תוינשמבו : א"יד ' nb'bpה"כו  
 ג"ונבו תופיפק ג'מ ט"פ 'מורתב 'מ ס"ש י"כב
 הפפכ ע"ייע mpi (היצר ,גיח) 'ב םמז ע"ייע ף"כב

 v nep 'עו [(חי'צר + דיח)-

 ףופקב pomo ח"פר "לוח 'תפסות ?) ףופק *
 «b'y nw וירוחאל ןילישפמו קוחמבו

nepלשפ ע"ייע ןילישפמ םימעפל רמאנ הז לעו . 

 Meerkatze n pow ףוק לש תוליפכ) ףּופיק
pb )ףוע  (hreuleליפה  mpmףופיקהו  

"y Cn mee»ףוקב  nmmףק) קרפה  .O"ץוח  
 אידק 'עב 'ייע (.ג"כ m : זינ תוכרב) אפופיקו אידקמ

 הלק aem םימיב תבשוי my po י"לב 'יפ ב'א) —
 ףושניה תאו 'גרת .ביבס ביבס ךלוה ןטק חורבו
 ארקנו אפופיק תיו זייט "y םירבד זי! איי ארקיו)

qw»תפשנ ןושלמ  qmaןויכ ה"יחא]*  
vy לעב תעדכו leichter Seevogel 4006 י"לל | 

 : ז"נ  תוכרבו תורוכבב ףופיק םע השעי המו דוד
 ילעב הזב ושיגרה רבכו s" mm yb םש רשא
 יכ ןוכנהו .ה"שע "msan ג'ס 'ילוח 'ופסותה
 : ז"נ תוכרבבו תורוכב ףוקהו ליפ סע רכזנה ףופיק
 ס"טב גיונבו) 'פ י"כבו נ'בב ןעכנימ ס"ש י"כ "יג יפכ

mà Oe?תוכרבב  inליפ  mp033( ףופיקו  
v3ףפק ג'ונבו סיש ) wy)א"לב ארקנש היח  Meer- 
 תוכרבבו .א"צקרמ .'ח תורוכבב י"שריפכו 68

ois[ףופיק ל"צ] (דופק) כ'ג י"שריפ  ') mn, 
 "ה"ניטרמ המשו Tos בגז הל "vw ףוקל המודש
 : ח"ג 'וכרבב 528 ^Meerkatze, marmot z אוהו

 תותפל ול שיו ר"יטלוו ןירוקש ףו ע ףופק י"שריפ
 Barigeier, vulture לע ןויכו כ"ע םדאכ םייחלו
 יכ «nb תעדו ומצע תא רתוס י"שר יכ ע'צ הזו
 לבא Meerkaize. אוה ףופיקה :ח"נ תוכרבב םג
 'יפכו הלילב קעוצה my אוח ףופיק s יילוחב

kurzóhrige Eule, chouette ה"טיאצ וזעולו י"שר | 

 ,אירק nr .ג"כ mm "bbin "y יישר

 ףופיק - (רדנופק =) רדנפק וסק

 ונדמליב ub» םדוקה 'עמ רדנופק =) רדנפק
 (יח ייס םישודק אמוחנת) ןיהת םישודק שירב

 ,ךחינמ ינאש עדוי אהת רדנופקל ינממ תשריפ םאו |
 היהיש יוארה ןמ ןכלו ה"יחא]!* = .ןושאר ןינעכ
 ןשיהו ספדנה אמוחנתבו הזל םדוקה 'עב לולכ
 רדנפוקב ךלמה ינפל בריקו ונינפלש 'ינה םהינשב
 ר"להקו ט"סקתת 'ר תלהק 'קליבו [רדנופקב ל'צ]

 — [הלמה הטמשנ ג"פ
 היגהל ל"נ ה"יחא]* — .סיפכ ע"ייע םיפק ₪

 אוה דחא סיפק יכ הנוכהו ץיפק ע"ייע
Dyםדא לקוש א"עס ב"סד ג"פ הציב 'וריב ץיפק  

 m .ילבבבו סיפוקה 7235 וא ילכה דגנכ רשב
 ['א ץפק ע"ייע ץיפוקה 'יא

 ד"פ תובותכ 'שורי springen) ץפק =) ספק *
 תשורי ןהילע הספק םינב ינב ד'ע 33

 ע"ייע ןהילע הצפק 'יא ד"ע ג'לד י"פר םשו הרות
 ,'ב ץפק

 Beháltniss,Kiste; capsa, xo. "m) י"למ) אספק

 DD אספק יוסכ 0'מ) םילכב ז"ט 'פב
 התחינמו 6ב"ס (n3 תעבטב אלו 'מגב השא 'פב
 תלכתה 'פד ג"רב .אספוקל תעגמש רע הדיב

Geo mmo)תיציצב ןיבייח .אספוק ילכ  ^pילכ  
 8'3( — ותוא ןיסכמו ןיטישכת םש ןימישמש

^pי"לב  mה"יחא]* ,(הנטק הביתו זגרא  
 י"שרו זגרא : אספוק תוחנמב ה"מגר שריפ ןכו
 ,Schrank, Sehrein ה"ניירקשיא זעול ל"נה תבשב

 יתשו אספוק ונינפל w^ ל"נה םילכבו
 בורלו 18 דצ ט"דסב i'm ^b3 ואבוה תואחסונה

^Wו"יוב  D'42^ רומזמ ט"וש 'דמ :ב"נק תבש  
 אצת יכ 'קליבו ie ר"בד ו"נרת זמר םש 'קליו
 ילכ ץוכקה "יא ל"גה תוחנמ םשב ג'לקתת ^
 י"דצב W^ ד"ע ט"מד ב"פר (mU 'שוריבו ,ןיספוק

 — n?xbp] ץובקה own , תיכוכז לש הצפק

 -capitel 'צמאה ר"למ ןילוטיפק =) ןילוסופיק *
lum, Capitolium, Reliquienbehült- 

  Qissלש ןילוסופיקב חלשב יהיו שיר אתליכמב
 ל"נה ר"למ ל"נ ףסוי רובק היה [םיכלמ] (םירצמ)
 םיתמ תומצעו תוותסנ יזנגש הנצומ םוקמ 'יפ

 ,ג"י הטוסבו םיזגגנ םיראופמ  "anע"ייע טנרבק
 "יגה ד"פ הטוס 'תפסותבו כ"פ ר"מש 'ינ נ"שו ש"מו

 םיכלמ ירבקב  — wapב"בירב השעמ 'פ 'פ האר ירפס
 םוטלפל ועיגהו ל"ח םיאצוי ויהש שרח ןב איתמ 'רו

 םשב דיסחה י"ר יפוהב שוריפב 'יאדכ ('
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m rep — ףופיק 
 זמור שרח b^ ויתוציפק רחאו ויתוזימר רחא וב
 הזימרב ןתילו אשיל לוכיש ןיעב וא דיב זמרנו
 -- הפה תוזימרב אשילו ןתיל לוכיש ץפקנו ץפוק
 בויא מ"ל אוהו םיתפש (map תמיקע b^ ב"א)
 י"שריפב ה"כו ה"יחא]* ,(היפ הצפק (ז'מ י'ח

 'דהנפ הליאשהבו .םש ר"יר 'פסותבו ,ט'נ 'יטיגב
Tuלכא  yonאבה 'עב ואיכה  Yy'5' rnm 

 הכוס .'א jv ע"יע היפנאמ nns תצפוק ט"לפ
 רילהק yep ץופקל אבה לכ רמאת אמש :ט"מ
 תוצופק ןה וידי םלועל אב םדאשכ : אצי רשאכ 'פ
 .'וכו ולחונ ינא איה ילש ולוכ םלועה לכ רמולכ
 הציבק ונינע yep ןכו ל"נה ייטיג הציפק םשהו

 — [ז'חא אבה ע"ייע ץֶבק א'נ תמאבו

 ג"רב Gpringen, hüpfen גולד ונינע מ"למ) ץפק
 'פד ג"רבו (.ג'מ ןיבוריע) והואיצוהש ימ 'פד

 ימנ יא (ז'טק (mox הלעבו איה הכלהש השאה
 ימאדכ א"פ = .עימק "b בקפיצה  p ^b" .אקד
 ןהל הצפק 'ג Cm 'רהנפ) בירחנס ןינעב קלחב
 ('שרפל שיו .('השענ סנב רבדה הזו (6'ךרדה
 םיחפט n^ הלעמל ץופקל לוכיש רובנ םדא ןונכ

sumמגב הדנב ק"פב .הציפקב םוחתל ץוח ' DN) 
 הארו הצפק הארו הצפק אנוה בר רמא +א'") תאר
 תורוכב) בוקרע 'מגב ןימומ ולא 'פב .תסוו הל העבק

Groאנת  yepאלו ןוילעה  yepרבכ ןותחתה  "p 
 יפל ולש בוקרע רכינ למגב ודגנכו בוקרע 'עב
 םהל ןיאו ה" ו"פפ vaa ,('הברה בע אוהש
 וזיט ,יז לאינ) איטאק ןמ n לע תברק ןיציפק
 ש'הש) הז מ"ל (s'w -- .םיקרפ םהל ps רמולכ
 דחא ןינע זפקו ץפק תועבגה לע ץפקמ )002

(Uiםיפדרנ םהינשו ה"יחא]*  nyקרו גלד  
 םוקממ ib םהיניב קוליח שי ה"מ ח'פ תולהאב
 ,ם"במריפב ש"ע םוקמל םוקממ ץפוקהו םוקמל
 הברה יכ ןכתי אל ew ש"רה 'יפב ןתנש קוליחהו
 ר"פ תינעת 'שורי מ'ד תויחב yep וניצמ םימעפ
 םיעברא ND" ץפקו ריזחה ץענש דע ג'ע ח"סד
 ןיחייסו םילגע ד"ע ה"סר ר'פ 'ישודיק 'ורי ,הסרפ
 םגו םיכאלמו םדאמ כורל yep ה"נכו  .ןיצפקמה
 טוירה : ב" הליגמ ,ךרבו yep ,ט"ל תוכרב םירבדמ
 ץיפקד ידימ :'ח הדנ vun yy שארב ץפוק

Fledermaus רוש אבלק :ףופיק" bn ow y? 
  chauvesourisרקיעה ןושארה "פו ומלהל השק הזו

yos אטיאוצ : אפופק + ז"נ תוכרבב י"שריפכו 
 כ'ג יייעו  "vbפ'ל אוה אפופיק הזו ,ג"כ הדנב

 אפופק =  Eulenart'גרתו  ^noתמשנת לש ינורמשו
 ףושני 'גרתו .ז"כ א"חב ש"מו תאוב ע"ייע אוה

 ארקיו)  Gn. smא"י ,ד"ל 'יעשי 'גרתב ןכו אפופיק
 ףופיק רב ןינעבו — ,(1 יב'ק םילהת) םוככ 'גרת ןכו

  (aep),א"חב ש"מו ויבא רב ע"ייע קע'ב[  —

 (.ביכ 7122 א'ר 'מגב המהב חקולה 'פב ? סויפיפק
 וארישמ רמוא קודצ 'וב רזעלא ^

 ('םילשוריב ןישרפמ ויה ךכ דע 'וכו סויפיפק
 npe תארנו meo ליטהל תערוכש וז (' הרפכ
 ,(תויפיפמ בותכ תואחסונב ב"א) — הקיפ ךותמ
 לע יתזמרו ייפ (G0 sm) הפיפט ys הייחא|*
 ח"פס תולהא 'תפסות ?i Y" ןאפכד וניבר "ג
 ^35 W"  ב'הו ט"ק "33 עדו וניבר 72:3 .איהש
 ט"אפדבו םויפיפק ר"פדו 'ירחא י"כבו סויפיפק ו"ופד

 — [תויפיפק

 'סב Hackmesser 7j) 06 י"למ ץיפוק = ץפק

 ץצוק ןישדקומבו 6 ה'פ םיחספ) ןילוצ דציכ

 רשב סדא לקוש «Gn'» nv ןידצ ןיא 'פב .ץיפוקב
 הפורע הלגע 'פב ,(* ץפוקה דגנכ וא ילכה רגנכ
 .הירחאמ ץיפוקב התוא ןיפרועו (ב'עס «n הטוס)
 רוכבה תא דחושה C2 תורוכבב ג'פב חקולהב
 םירבד ולא 'פב ,ןכימו ןכימ ץיפוקל םוקמ השוע
 ימנ ץיפוק «C» ou 'בל תלכאנו 'מגב םיחספב
 בחרו לודג ןיכס ומכ ץיפוק e^  .הגינחל יזח אה
 non תופלכו לישכב amyxes טלוב ודודיחו
 ב'א) — רטסויד (* תלצפמו ץיפוקב 'גרת 0 הע
 המכ .'ע םיחפפב ה"נכו ה"יחא]* .(י"לב ןכו
 י"לב ץיפק "יפו םימעפ המכ : א"ל הציב .םימעפ
 ןמגרותמה לעב 'יפכ אלו .ךורעה 'יפכ לודג ןיכס

 — (Hammer)] ר"ימאה א"לב שיטפ

zu- ץבק By (ףדרנו המיתפ ונינע מ'למ yep 
  (Gammenziehen, schliessenה"פ ןיקיזנהב

 'פב .ץפקנו yep רמוא הרזתב j3 )5 ייטיגב
 וכלה אל שרח (א'ע פש) קתתשנ 'מגב וזחאש ימ

m )*םיפוקה יוריב (5  הדירפכ ג"ונב )5  .ימלשוריב םייטב יירחא עיפדב לבא ו'ופדבו י"כב ןוכנ  nyג"ונב (%  

 .יוכו יומוק אערא תצפק ^ ,חיכ תישארב יא יירת יייעו אערא היל אצפק : אייצ ןילוחבו : םשו ,ץראה i722 (* .תלספמ

 ה"מגר b^ י"פע רמאמה wn" וניבר ייפ בקרע יעב (* | .יוריעל m ייפ יייע (* .םשב : הציפקב ןיבוריעב יישריפ ןכו (*

 ייא Yy'bb תורוכב 'תפסותבו — םשמ חקלנ הז םגו 'וכו ודגנכ שוריפ ףיסוה ןאכו (ב"עס CUp ףד יקילייגנא v2 ץבוק)
yapןוילעה  . . yapןוחחתה . 
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 המכו : ד"פ 'ילוח 'ייעו רפקה רזעלא 'ר א"כמ ד"פ
 ישורי ,(אשראוו «D : ג"ל דצ ה"דס y" תומוקמ
 ע"ייע ארפק רב .רפקה ןב iy ו"לד vb 'יעיבש
 ותנשמ : רוכזו ה"ד 'תחיתפ ר'כיא א'פק .ב'חב
 ^( ארפק רב np לכב 'פ ר"להק ,ארפק רב לש

 .'וכו ירמא ארפק רב קחצי

 ep 'עו-'א רפק p^"y ןרפק ,רפוק *

 יפריא י"כב ג'פס ק"ב םילכ 'תפסות תוארפק *
 Spp ע"ייע תואפרק ל'צ

 ןיסמורפמוק 'עב םושר m" י"למ) C תואָסַמאָרְפִק
(gegenseitige Verabredungשירב  

ov'pmדע יהת לא 'ם  COUDתואסמרפוק ןנהוי ר"א  
 וב ןירפוכ ןניא ןהו ןהב רפוכ וניאש ןהיניב ונתנ
 אלא ןיעיבשמ uw ויתונויגל עיבשמה ןנחוי ר"א
 ann וללה םיאנתה לע רבועה לכ רמול ףייסב
 ע"יע ב"א) — וואוצ לע תרבוע הזה ףייסה
 YD ק"מ 'שורי נ"שו nons .(ןיסמורפמוק
 ירקיעב תמאבו ןאכ ל"צכו ןיסימורפמוק .ב"פד
 לבא תואסמרפמק קתענ 'עה שארב דומלתה

 — [ם"ימ ילב yn' עצמאב

 (דילפ ירשא 'פ ךיחא ךומי יכו ר'קיוב 6 ןרפק
 רמולכ ןירפק ימח ןיערכ ימח ןיקש ימח

 ילתלת ר"לב p^ ב'א) — ןמש ושאר המכ האר
 בותכ תואחסונבו םינפה לע שארה ןמ םידרוי רעש
 הייחא]* .(רשב דפוק ומכ רשב לעב 'יפ ןדפק
 capillosus ר"ל לע ןויכ ב"רש רעיש רעלזייא 'חה
 pep ^an רקיעש ןוכנה לבא (םיפלחתמ 'לו 'ר)
 pen .ט"מד n'b םילקש 'שוריב 'יאדכו רשב לעב

 — א bp" ע"ייע ןדפוק

 יא Cyprien, 0000, Cyprus י"למ) םורפיק *

 ב'כד ב'פר יאמד 'שורי (יעצמאה םיב
 לע 'פ ר"כיא n םוקע סורפיקב pes אוהו ב'עס
 ה"פ הכוס 'שורי nun סרפיק cp 'פו הלא

em qom imuע"ייע רועו .סורפיק דע םיב  
 .("ז"חא אבה

 'שלב c apparis Xmas י"למ סיִרָפק =) סרפק

 25 ,ג5 xw" 5,,  ןושלב spp 'ירוס
(Kapperתרטקה תא םטפמה 'מנב תותירכב ק"פב  

C6»ןיסירפק ןיי  '"pב'א) — תונויבא 'עב  "p 

rp nopםירפק — סרפק — \ 
moyאנובז  "b...ץיפק אלד  mbyאנובז , 

 — ןיציפק תלת yep .ז'לד Ye תועובש 'שורי
 "מיג 'שורי .'וכו ןיציפק DON ךיא עדי אנא ימו
 nv הנאשיל הילע ןיצפוק לכה ד"ע ו'מד ה"פ
 'תפסות ,(בימת (Jn ןח ע"ייע : נ"לד ט"פ תובותכ
 'שורי .הנוהכל ינולפ ץפק qw ב"פס תובותכ
 רמאש המל אלא ץפוק yw" ג'ע ח'כד b" 'דהנס
 ןה ולאו לוצינ התאו םירבד 'גל ץופק . . ינקז יל
 ys ב"פ הגיגח 'שורי .הבושתלו הקרצל הלפתל

vmר"שהש ,'וכו םהינפל ןיצפקמ תרשה יכאלמ  
 'תקיספ קילסו ץפקמ קילסו ץפקמ ינגל יתאב 'פ
 הנקז .ב"גק תבש ,ץפקמ ל"צ קפקמ ו"טפ יתבר
 voy yop ד"ע i77 ג'פ האיפ 'שורי ,ילע תצפוק
 הצפק ד"ע ?yb* "b mmn 'שורי ,'וכו ילוחה
 ד"ע ח"כד ד"פ תובותכ 'שורי ,הרות תשורי ןהילע
 תונערופ הצפק :שירב ינימש ארפס .ספק ע"ייע
 םשה .ו"נפ .ר"ב ץיפקה לי עפ ה .והיבאו בדנ לע
 ןכו תוציפק ץובקה םשו .א"י הרנ הציפקיטשפומה
 יתש spy ץופיק .ג"סד ה"פ הציב "שורי ץּופיק
 דועו .תחא חינמו תחא רקוע דוקיר תחאכ וילגר
 B" בקרע 'עבו ךריהו קושה won "b ypp םשה
 ר"ב ןיציפק ץובקהו קרפ (ה"מגר ייפ יפ לע) וניבר
 — ןיציפק םהל ps הלבח יכאלמ vo ר"קיו ל"נה
 לכ pw" ל"נ ןיצפקה קפס )9 א"יפר mb 'תפסות
 א"יפ «mb הציפקב mw" וליאכ יולתב דמועה
 הציב י"כ 'תפסות -- יולתה לכ תמאב "יא נ"מ
 "יסופדו 'ב י"כבו ץצוק ל"צש הארנ ילכב ץפוק ג'פ

 — [ךתוח "יא

nYbp *הספק ע"ייע . 

 .ייסבק ע"ייע יאצופק +

Dרוטלקופק  oo)ינמיש 'פ ש"הש שרדמ  
 ךיתינימש י"פע ףא + םתוחכ

 רוטלקסמוק סורגל שי ילוא רוטרקומזוק רוטילקופק
 .סמוק עיייע 3^7 יחולש לע הנוממ י"לב "5
 6500000 רוטלקפס ל"צש ןוכנהו ה"יחא]*

speculatorומכו םיחבטה 27  maneייחב ןוכנל  
omaר"קיובו ר"שהשב  ^b m^pםא יכ הלמה  

 C רוטרקמזוק

 יא םש לע ולוא יטופ םש) אָרֶּפק ,רֶּפַה *
 תובא .נ"מ ז"ע Kózpoc) םורפיק

om )' .רוטקומזוק סישב  *) maoןכו (* .ח"ש ,דיחב יאסורפכ ע'ייע דועו (* .תואפמרפק ע"פדבו ביה טייק דייל ייכב  

 .דיע א"מד WB אמוי ישורי
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 שפק p^ ם"במרל b^p3 ה"יחא]* .(' תבייח
 ןוכנהו capessere ר"ל אוהש בשח ז"מרו שבכ ומכ
 ילואו ש"רה «p^ לכאו ופטח 'יפו ל"נה ע"ל אוהש
 — [וכו לארשי ל כ או הפטח כ'ג ךורעב ל"צ

 יוחיא והזיא ד"ע ג"פד ג"פס ק"מ 'שורי שפה *
 ינימ השמ ינפ 'יפו שפקהו םלוסה גיראכ

 םישנהש ומכ ףונה יצח שובלמכ ןיושע ןהש םידגב
 לפקל p^ ע'הקו ^« תראפתל ןהילע ןינתונ

 Bop ע"ייע "bepm i הריפתה

 .רדנפלק ע"ייע רקשפק *

 ןושלבו yup ,הצק מ"למ yxp ,יצק ,הָצק =) ץק
o5 maryץּוק  nsךותיח ןינע  

 'חת 'פב ablósen abschneiden, sondern) התירכו

 ןתוא ץצוק ןיא תיעיבש לש םינאת %"מ) ייעיבשב =
 ג'וב .(*הברוחב 6 אוה הצוק לבא 6'הצקומב
 (CB יורשעמב ג'פבו C א"כ מ'ב) תואיצמ ולא 'פד
 .( תוציצק הדש דצב "פא ךודב תוציצק אצמ

2'e3תא רכושה 'פד נ"סבו 6" תוושעמב  
 .'וכו םינאתב תוצקל (א'עס בג"צ מיב) םילעופה
 'ורשעמב (p'3 6 הייל mea) i ידכ איבמה 'פד ג"סב

mלוכאל הז  mnרבכ בייח תוצקל . ^pיעב  
 רמוא הדוהי 'ר 072 תואוקמב ט"פב ,(ב) הצקומ
 ןימישמש TTD ^b 472 אצויכ ןיצייק לש ףא
 (' םידגבה רומשל ידכ ןשבייל םינאת יצצוק ןהינפל

semלע לכואה ב" הרפב  mioרשכ תוצקל  
bre nup ow]לכוא היה  vmmודיבש המ קרוז  

 .'וכו ליבשב הצקומה תחתל וא הנאתה תחתל
 לדנסב .וצייק תא סנכ )02272 םיתבה תקזח 'פב
 yn תורוהט תועבצא 'ב לכו 072 םילכב ו"כ 'פב
 ץצק .הצק .ץוק «mu ה"יחא*| = .ןיצייק לשמ
 ,ג"לק םש ,ץוקי תרהב םש שי "פא : ב"לק תבש
 : א"צ ק"ב RT yp : ח'נ 'דהנס ,'וכו ותרהב ץוקל

ppרמ ץוקינ ב"עס ז'ק מ"ב ,הנמז אלב התניאת  
 יא דע 'וכו ץוקינ רדהו יאתתו יאליע וצוק ל"א
 םש ,ץוקיא יאמא וצייק אל יאו אנצייק אצייק
 אנוה בר רב הבר אתא וצוק וצוק ל"א כ"ער ח'ק
 "ייע היפנע ץוקת הייצק ןאמ רמא ץייקד היחכשא
 ח'ק nae א'ער ג"י mu ץצקת ל ע פ ג ,י"שריפ

 וא תיז ומכ ולש ץנו ףלצ ץע לאעמשיו 'ור י"לב
 חיר ולו ןכל חרפ ץיצי וחתפה רחאו הנטק הרמת
 תליפנ רחאו ץעה םשכ סירפק ומש ושא בוט
 — הנויבא ומש רשא ןיניערג אלמ ירפ לומגי חרפה
 pw לע ארקנ וניא ילוא ןיסירפק ןיי יתעד יפלו
 ךכרל הלוגס םהל שיש י"פעא וב םינותנה ןיסירפק

om]סורפק ומשו עודי םוקמ םש לע אלא השק  
 הייחא]* .(המש ןכ רשא ומא דובכל סודורוה ואנב
 לע והיתתמ ןכב רכזנ ;Kózooe הז םוקמ םשו
 וחירי bye היה ותנוכתו ^ ^m) ,'ב תומחלמה

 לע ןכו [ 0006 00725006 86 שו

 0 6 15000906 'ב 'ה ,ז"ט תוינומדקה

 nm .סודרוה האנב ומא דובכ לש רכזנ םשו םשו
 איקיליקב סורפק יא bw לע ארקנ ןייהש ןוכנ
 יתפסות : פיר ד"פס הלח ישורי) םסרופמ היה וניי רשא

 ןיי תותירכב י"שריפ ןכו ,יקלק p" (ה'פר ייעיבש
 ץובקה לבא ."סרפק ומשש םוקממ אבש, :ןיסירפק
 DU י"שרב 'יאש א"פ ןוכנ רתויש חיכומ ןיסירפק
 לש ארפקמ ןישועש ןיסירפק "pj (רימ םשב ןוילגמ)
 ןכו כ"ע סרפקהו ףלצה qus סרפק www ןליא

"uw v2 prp  רגמ"ה ^pףד  p^ CXןיסירפק  
 תונויכא «na .כ"ע ףלצ ןמ תונויבא ןמ ןישועש
 wn" :ו"ל pen ,ןיסירפק S^ ,ו"ל תוכרבבו סרפקו

popתורשעמ 'שורי ,אריפ רמג תעשב אתיל  
 ןה דחא ןימ תורומתהו סרפקה ג'ער א"נד ד"פס
 רפקה לע תורמתה ןמו תורמתה לע סרפקמ רשעמ
 'תפסות : ח"ל ז"ע .תונויבאה לע ןהמ אל לבא

jyע"ייע ןיצרפוקה 'פריא "23 ןיסירפקה ר"פס  
 םינואגה wena" תעדל יתיארה התעו -- טלפק
 ןיסירפק ןינעב ןוכנ b^ 196 א"ח (ה*מרה יילרעב סופר)

 — [ה"'שע תורמתו

(gierig essen (תוריהמב לכא 559 ע'למ bp. 
 הלחב 'פב  O0רז ןקז השפקו השעמ ל"א

 .םירחאל ןקיתו ומצעל לקלק אוה ףא ןהל רמא
^b20 ימלשורי .ןהכ אלו לארשי הפטח  n 

oyeםירחאל ןקיתו שנעיאו הלכאד ומצעל לקלק  
 ומצעל ןקית ינת אנת תיא היב יילתו ןילכא ןוניאד
 םוקמ לכמ הלכא ומצעל ןקית םיוחאל לקלקו
 איהו רוטפ אוהש ירבס ןוניאד םיוחאל לקלק

ia (!רוטפ אוהש רמיט ןירבס ןוניאד  aemןכו .תבייח  ^amט''ק י"כב לבא ר"פדב תבייח איהו רוטפ אוהש הנוכנ  

 היכו 'קארקו האיליסב ו'ופדב «n )* .סיש יייכב הייכו (+ y" (* .תבייח איהו הרוטפ איהש ייא האלהו יזיפמ ע''פדו

 לבא . . pay ןיא 'יא : חיילד mb ייעיבש יוריבו ץצוק לבא . . . ןיצוק ps גיונב לבא ס"ש (v2 'שוריבו תוינשמב

 רשעמב תוינשמב ,דיטב ומצע ינפב ךרע ליחתמ ינש תוציצק יציניוו יזיפ ריפדב לבא מ"אפדבו יזכב ןוכנ «omo )5 .הצוק

owב"ערבו שירב היינו טי'בבו פיש ו"כב היכו תועיצק איפ 273( תוציצק . (fjיטקלמ ייא שירב לבא םיבמרה 'יפב הייכו  

 .םיצוק
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 p) ץק - ָצַמ = ץק עק
 "ינוציקה םילצב ןכו Cro ח'פ חוש תונב 'פ 'יעיבשב | mapa :א"ע הדנ .םימעפ ne5 א"ער ט'קו ב'עס
 ?ey) וילר היפ ימלשורי .(' ץיקב םילכאנה ê | התלח map + א"יד ח"פ תוכרב um ,הלח הל
 ומוגרת (ב'כ cm תישארב) תרוחו yep .('יאנטיק | הצק ינולפ : א"לד se תובותכ 'שורי + המורע
 ץיקה דע 6א'ס םירדנב ןיי םנוקב amor אטיק | תורשעמ 'שורי ,הלח ול הצוק הניא . , התלח
 ,תולכלכב סינכהלםעה וליחתיש דע ץיקה אהיש דע | .תוצקל ,ןיצוק :םימעפ «me א"עס נ'ד ב"פס
 לש הלכלכ אלו םינאת לש הלכלכ )06 'רמנ | b^ רמוא והמ שפט אוהש ימ ושאר D ר"שהש

bs»אוהש ימ הז תא תוצקל  npeרדונה ד"פר םירדנ 'תפסותב ה"יחא]* = .םיבנע | ינרה רמוא והמ  
 ג"בשר 1355 םיניאת ןמ אלא רופא ןיא ץיקה ןמ | ט"יפר "vp הלוכ תא הצוק אוהש רע יוכו הצוק
 Th 'תפסות : יח wn .ץיקה ללכב םיבנע רמוא | דכ בר ^7 ו"פ תוכרב 'שורי ,ץצוק . . ץצוק "יא
 3 33 Cm) 'א טקלה ע"ייע ץיק יטקליה we | nay היל am  ,ב"יד ח"פ םשו ^« xp הוה
 ואיבה וניברו טקילש םינאת b^ וצייק תא םנכ | ןיצק לגיע דחןמעהוה ד"עח'ד ו"פס תבש 'ורי ,יצקד
 ןויס יצח Tbe ר'בו : ו'ק מ"ב mb. םדוקה 'עב | PU םיתפ התא mmo 'א 'שורי 'גרת 'וכו אגלפ
 ץייקמ םש v3 ץייק לעםהו .ץייק בא יצחו זומת | ךורעה i^ ^02 ןייצק nm יצקית איצקימ 0 23
 — e] חיי «mye ץקו שרדו ףועה תא םהילע ינא | תומוקמ רתי my ל"נה mo נ'שו .ש"ע 'ו ץק
 y" הליאשהב םדוקה יעמ ץייק ,ץיק =) ץק | גארפ 'פדב תמאבו 'עה הזל םיכיישש םינויצהמ
 die Uebersommerung חבזמה ץייק ,םינפב ע"פדו י"כ 553 לבא דחי םללוכל ל"מר םכחתה
 תובותכ| תוליזג ינייד ינש 'פד 2125 es Altars) | תבש הֶצְקוה לעפַה ,הצקה לי עפה םידרפנ המה

qvoדע 'וכו הב ןישוע ויה המ המוות רתומ 6ו'ק | םשהו ,ורוסיאל הצקוה ותוצמל הצקוהו ליאוה  
 יילקשב ר"פב ונינשש והזו חבזמה תא ןהב ןיציקמו | b^ ס"למ pup ץובקה איִיִצְק דועו .ע"ייע הצקומ
 5( לילחח פ"סב .חבזמל ץיק תוריפ רתומ «C | םינאת ץצוק b yp^ ראותו ,'ו yp ע"ייע הכיתח

 ץייק ילותיאל (Ge) 'רמג .לכה תא בירקמו C5 | דוע ל"נה םינויצה ץוח "ייע ךורעה 'יפכ ןשבייל
 ר"א (ב'י) ש"ר היה 'מטגב תועובשב ק"פב .חבזמה | . םיצייקבו םיעורב ג'ע m ד"פס תוכרב 'שוריב
 Qnm יכה ימנ אינת .חבזמה תא ןהב ןיציקמ ןנחוי | 'ישודיק 'ורי ,לבס יראו ץייק יבצ iie 'ישודיק
 עבש תונבב ץיק תורתומה ןמ ןיאיבמ [ןה המ [bw | ד"כפ םילכ ,ץייק ירא .לבס ירא ד"ע ו"סר ר"פס

veoםשו ןלקרפ ע"ייע  ^eיתכהו (* חבזמל | םיצוק טוקלל וניבר ' npיב : Gnלכו רואש לכ יכ  
 ab עבש תונבב (' איננח 'ר ינאת 'וגו שבד | ם"במרה לבא ז"מ ט'פ 'ואוקמבו םש ש"רה b^ ןכו
 ומכ אלא ןידימת םשל אלש ןתוא ןיבירקמ, b̂ | םישביימה ןיצייק םש םילכב ןכו תואוקמב ייפ
 חוניקל אלא הדועפה רקיעמ םניאש םידגמ ינימ | ומכ אוה ץייקו .'וכו םיבנעו םינאתכ םיחלה תוריפה
 ןה המ יכה ימנ אינת .חבזמל ץיק pup ךכ הרועפ | ךשארייחב יל רוד ה"פר 'דהנס 'תפסות y'"y שייק
 jme עבש תונבב חבזמל ץיק תורתומה ןמ ןיאיבמ | דחאב השעמו וב רוזחל «D ןיא voy לביקו
 ,(' 'הדועס חוניקב ןתוא לכואש םדאלאתרוויח ינאת | ץייקה ייחב ול y ד"יבב העובש וריבחל בייחתנש
 (bM 6'צ (mm חלה תודמ 'מגב תודמ יתש 'פב | לא תיבד יול א'רוהמ cen ינריעהו voy לביקו
 תולוע ('ו ה מ הז ץיקו חבזמה תא םהב ןיציקמ ואל | 'בושתב יכ ל"צז םייהלעטטעב v הנוכמה םייח
 ץיק תוריפ ומכ e^ ב"א) םינהכל תורועו םשל רשב | 'תפסותה i^ ן"במרה םשב אבוה ד"לק D" ש"בירה

"BN!ול עבשנ  "nועובשב י"שריפ ןכו ה"יחא*],(הדועס חוניקב םיאבה | ייחב ש"בירה םש "יפו ןר קה " 
 הדועס חוניקב איבמש םדאכ : ץיק ה"ד ב"ער ^i | וא רושה ייחב אוהו ןרקה לעב ייחב רמולכ ןרק
 (יב ,זיט (xv ביתכדכ ץיק ןושל אוהו הקיתמ ינימ | ה"שע 'וכו וב ןיעקותש רפושה אוהו שממ ןרקה ייחב

 י"שריפ ןכו כ"ע םירענל לוכאל ץיקהו םחלה — [ש'בירה 'ושתב x'n "D mb כ"ג "יעו
 לטב אוהשכ חבזמה ץייק ל"זו ,ו"נ  תובותכב | | ,ץייק לש תוריפ 'יפ yp ןמ ראות ןוציק =) ץק

sommerlichירוס ןושלכ " wpוכו הבדנו רדנ איבמ ןיאו דיטת תרטקה התלכש | )35 ע"לב ' 

 םיערזנה ציימב י"רהמבו ץיקב םיערזנש שיירבו דואמ ושביש ינפמ הזו ץיקה ןמזל תודחוימח םיבמרהל מייפב ןכו ('

ppץיקב םישלתנו . vos mu» (Cציימב י"רהמבו יאנטייק  aepיאניטק ישוריב גייונבו יאנטיק ל"צו  Dow)יאנטיק  
yyא'פ ריזנ יוריבו (1 .םיק  "an aeuייגו סיש י"כב היכו (+ .ץייק (!) יטקלמכ  nuiעבש  ^Wש"ארה יפסותב 2/3  

 היכו (* .םינפב הטמל y mum ייגה 'ילקשבו אביבח ס'ש י"כב אנינח גיונב (5 .חוש תונב ה"ד :ו'ט «nU 'פסות יייעו
 ר"פרבו רומלתה ירקיע לעב תקתעהב ןוכנ ה"כ 9 תועובשל חיר ייפמ קתעוה )^ .םראל חוש תונבכ ג'ונבו ס'ש י"כב

nunוהמ ליי'צו ןהמ . 



rn הצוק ץק -=ץכ —qeormm NIS 
oyןילעופה תא רכושה 'פד 'מגב ,ץצוק | חוניקב םינאת לכואה םדאכ ץייק ןושלו  D')6גיפ  

 .[nns .ויצוק תא הלכיו םרכה לעב אכי | ץיקל ה"ד su תוחנמב י"שריפ כ'ג ey i הדועס
 ;יצוק אלו ד"עס נ'ד ג"פס תורשעמ 'וריב הז ןיעכו | (היל omn ילייגנא "2 ץבוק) ה"מגר שריפ ןכו ,חבזמה
 םלועה ףוסל ךל ךליל הוה אלו ל"א יתחסכ ןיחיסכ | חבזמה ןיציקמו תולוע ןהמ ןינוקש חבזמה ץיקל
 ץצוק ןינעב .ןיצוק תא ץוקיש הניגה לעב חינהל | 'ילקשב ביער 'יפ ןכו .כ"ע תונברק cw ןיאשב ןהב
 דוע איבה דומלתה ירקיע לעבו .'ו yp ע"ייע | רתומ רמוא לאעמשי 'ר םשו .ש'ע ד"מ ד"פ
 ("ץוקא אוהד ידימ 'יבוריעד .ק"פבו ל"זו אמנוד | evum רתומ רמוא ע"ר . . חבזמה ץיקל תוריפה
 ץוקח ומכ גרוהש י'פעא אמטמ וניא שחנהש b^ | רתומ רמוא םינהכה ןגס היננח 'ר . . חבזמה ץיקל
 ץקוע שחנ 'יפ חמ צ וניברו אמט וניאוהכמש | ח"מד ד"פ םילקש 'שוריכו .חבזמה שיקל םיכסנה
 p'D3 י"שריפו ("ןיסרודש באזו יראכ אל תיממו | ןיצייקמ םש לעפהו namo ץייק "א ב"ערו א"עס
 כ'ג םיגרוהש שי םיצוק המכ «!C 'דהנסד אמק | ןיצייקמ : ב"מד ה"פר אמוי 'שורי , חבזמה תא ןהב
 יצוק :ד"מק תבשב ה"נכו .(" ל"כע םיאטט סניאו | :ו'ק תובותכ ,ןיציקמ :'צ תוחנמב ,חכזמה תֶא הב
 םיצוק םייקמה ח"מ ה"פ םיאלכ .םהילמגל תורש | ןיחקול e" 'וחנמ 'תפסות nina תא וב ןיציקמ
 Pow sy ו"כד [xo םיאלכ 'שורי cy םרכב | ןיא 2 munie ,חבזמה תא ןיציקמו תולוע ןהב
 ס"טב .ג'ונב לינרק 'פר א'פ הלכ 'סמ םיצוק לש | ןיציקמ ןיא ב"ער םש ,ןהימרב אלא ןפוגב ןיציקמ

 י"שריפ Uy הב ץוקו הילא א"עס ^r ה"ר .ןיקרא — [ףועה תלועב
 «n3w ^w ,(דיטק (m רדרד ע"ייע םירדרדו םיצוק

 ט"וש ןיצוק יתב — ע"ייע ץוק ןיע ד"ע א"יד ט"פ

 ראותה ונממו — (ט"יק (mn הסוי ע"ייע ד"י רומזמ

 — [ש"מו םיצווק yy ץוויק

yap — ypמ'למ  quyרדוד  Domץונק לעיפ  
 die Dornen םיצוקה לטנ ץווקתנ לעפתנו

(entfernenתיעיבשב ד"פב  (G2הצווקתנש הדש  

 ילוספ לכ 'פ/ תורוכבבו . תיעיבש יאצומל ערזת
"biaםרוצה  CUPרכימה 'מגב טג חלושה יפנו  | ypץוק — , nipהליאשהב ןושארה ןינעמ  v 

 'מגב הבר ץמוקה 'פב (תויתואה לע ץוקכ רח Ü םיצוקה הנממ ולטנש שוריפ (:ד'מ "טיג ודבע
 וצוקל אלא הכרצנ אל n) תוחנמ) תוישרפ יתש | "Cn p םיאלכה לע ףא ןיאצויו 'מגב ןיקשמ שירב
 לע שורדל .("דוי לש ורתכ 'יפ ("רו לש | םיצוקה תונפל e^ םיכודה תא תווקל ןיאצויו
 !C רתכו רתכ לכ לע p^ 6 ט"כ תוחנמ) ץוקו ץוק לכ | ר"א רגה לא אביו )5( ו"מ 'פ ר"בב .(' םיכרדבש
 רזעילא 'ר יצוק (טייפי) ושאר 'פ היהת תאז ר'קיוב | אלו C ןישוכינ אל ןניא וללה 6ןי צו קה אנינח

 הייחא]* | .תויתוא ירתכ ןישרוד "יפ עשוהי 'רו | ןיצוקה 'יפ quà (*ןירמתמ qn ןהילאמו ןיערזנ
 תויתואה יצוק ולא ברועכ תורוחש ר'קיוב ג"ונב | ןערוז אלו ןהלש עקרקה רפוח םדא ןיא וללה
 ןח ימב םילתלת רמוא עשוהי 'ר רזעילא 'ר ירבד | וזה הטחכ הרש לבא can ךכ ןיחמצנ ןהילאמו

Cnןידרגה ןמו ןיעוקה ןמ . na»)ויה י"רו א"ר ונינע וניבר 'יגכ לבא 'וכו תומייקתמ | ביס יוחגפ ^  
^b 325דרג 'עב  C7פב ' ^ ponyתויתוא יצוק םשב וארקנ ןכלו תויתוא יצוק ןישרוד | לכ 'מגב  

 לאומש 'דמ "גו ל'דרה 'ודיח oy "רו א'ר לש | ינהכ םתוצקמ םהל ושעיו ,6 הע 'ישודיק) ;ירוסאה
 לאומש 'דמו םש ר"קיובו .ש"ע הנושמ תצק mp | jp רטולכ םעבש םיצוקה jn O55 יז" ג'ט) תומב
 הרותב ןיצוק ps האור התאש םירבד bN" םש | רצ כ'רד אתקיספ) תוחילסד 'תקיספב C םיעשרה

Cropםירכד 'יפא ושאר 'פ ר"שהש ,ןה םילתלת ילתלת | ןב ץצוק לאושיב ןיא רמאו השמ חמש  

 הימגר b" ןכו ןכ ומכ ח'ר ייפ ואיבה ייטיגבו י"שריפ ny ומיכסהש :ופסותה שייעו תורוכבו ןיטיגב ייישריפב היכו ('

 (הצווקיינש) | .הילד דיפ ייעיבש ישוריב ןכו .הנממ םיצוקה ' רקעש :הצווקתנש (.ח"צ ףד ילייגנא v3 ץבוקב) תורוכבב

 ירקיע לעב תקתעהב הייכ )?  .ץווקל הי"ד .יה pena יישרל סחוימב הייכו )*  .היצוק ולטינשב ןירמא jon [הצווקתנש]
 םיטחה קר שרדמב ^5 43( הרש לבא םויסה )9  .ןירמתמו ןיאצני ג"ונב \* .ןישכנתמ גייונב (+  .ןיגוציקה ע"פרבו דומלתה

 ירקיעבו םעבש תלוספמו םעבש םיצוקה ןמ אל ר"א םעה תוצקמ .טיללד אייפר wy ישוריב היכו (' ey יוכו וללה

 הוהד ידימ an^ פידב לבא אמלעב ץוק השעמ : גיי ףדל ןויכ (* .לוסיפל םעה ןמ ןיצקומ וא םיצוקכ ong ייפ דומלתה

 ; ט"" דצ Eb םייד יייע יוריעב פא י"כבו י"כ 'קליב ייאדכו אמלעב ץוקא חוהד ידימ ביער זיו 'רהנסב היכו ץוקא
 יישרבו ('% .דומלתה ירקיע יפ לע המישר XIX .א'חל אובמ oy pea חמצ [wi ישוריפ תמישרל תר ח א אמגור וזו )?
 ייכב ןוכנ «me ('* .וצוקל יסותבו י"שרב לבא הצוקל גיונב (''  ,וניצגוש יפדב ייל איה אלו רובדה לכו איעב תצק ונינפל

 .י"שריפ יייעו ('* ,שיק



 THp — rp - הצוק .ץוק 2 ץק בעק
 לע והולה 'מגב ךשנ והזיא 'פב .אב 'עב b" רבכ | יצוק ןה הרותב םיצוק םהש םתוא האור התאש
 יכיה אתוציקב לוכינ יאמב אלא Cre מ'כ) והדש | א'כ 'וריע .םילית ילית םירמוא י"רו א'ר םיצוק
 תא ריטקמו 'מגב אמויכ ק"פב .("'וכו אתוציק ימד | שורדל שיש דמלמ ט'פקתת ר"שהש 'קלי ב'עס
 הצקומ p^ איצקמ ייוצקא הכשל יאה (CU תרטקה | י"כבו .תוכלה לש םילית ילית ץוקו ץוק לכ לע
 תיברעמ תינופצ עוצקמב התיה אלו םינרקמ nmm | לע פ"א י"כבו הצוקו הצוק לכ לע 'יא ןעכנימ ס"ש
 חור עצמאב אלא תימורד תיברעמ עוצקמב אלו | vi 'קליבו ת"האבו הרות לש הצוקו הצוק לכ
 האצומ היה אלש ןויכ ןופצמ יתאד ןאמ תיברעמ | לש הצוקו הצוק (: טיל רצ יוריע פירב אבוה) ש"הש
 ןויכ םורדמ יתאד ןאמו םורדב היל איזחימ ןופצב | ויהי אצויכ ףלאו המלש ו"פר ר'מש me תוא לכ
 ןופצב היל איזחימ םורדב האצומ wow [mn] | ףוס א"מ po» "jy ,לטבמ וניא ךממ הצוקו ןילטב
 אלו שממ םינרקב התיה אלש י'פעא ארבתסמו | ךממ הלטב הניא תחא תוא "א םשו ה'צק זמר

po"תברוקמ רתוי אלא ברעמ חור יצחב ןוויכב התיה | ה"עפ 'שארב תדגאב $3« ץ"קתת 'ר ש"הש  
 הז m^ "ןנימ רדמ יאממ mov תיברעמל | ג'עכ'ד ve Uu 'שורי ,הלטב הניא ךממ ד'ויו

 ̂ אנוברנ ריעמ ןשרדה השמ Can יתלבק en" — [לטב וניא Teo רבדו
 רמוא ירונ ןב pnv 'ו (G5 םילכב א" 'פב :

ypמ'למ)  npע'ייע ץצק  ypתוצוצקה | 52^ ע"לב ןכו 'א  ^p (Uןושלמ  yxp (2,95 mee) 
(abhacken, abschneiden veריעה ינב 'פב  mre ,)" oneי"רת )^ .'ב ארקיו) םיתפ התוא  

 הייחא]* .ןייצק mm איצקית  איצקמ )0 | ותחכותב ץוקת לאו (:א'ל יליגמ) 453 ( ףו סב
 p'b3 ןכו :.ןיקוסיר nm קיסר 'בו 'א י"רתב ortum | ^e ('םיצוק םיצוק םשעת לא e) ,'ג ילשמ)
 לשמה ו"פס ר'משב רוע ה"נכו הכיתח bo wup" | ןלוכ אלא םכתחת לא רמולכ תוכיתח ןינע
 ה"כו אייצק ןמ אלא האנה תיל אייטש jb רמוא | וצוקיו G^ s תומש) ומכ ץוקת לא א"ע C דחיב
 ונדמליה םשב wein וניברו 'ב b^ אראו אמוחנתב | qo אהי אל רמולכ אקע ןושל לארשי ינב ינפמ
 טש 'עב (עודיכ תומש רפסמ ונלש אמוחנת אוה אוהש) C o3) )5 ילשמ) םייח תואצות ונממ יכ םהמ אקע

 nyp ומכ פ"לב אצק לעפה ו .ש"ע הפי ושריפו 'ח | תבשוי השאה 6 א'ע) הדנ ףוסבו «QU הלחב 'ב 'פב
mpiהמורע התלח הל  ciesשורי הזמו ט"לב (ץצק =) | תא תוסכל הלוכיש ' mosח"פ "4 ו'פ  

 םינויצ רתיו ד"ע ח"ד ו"פס תבש 'שוריו ,ב"יד | (nw Co" mun ןישרוד ןיא 'פד 'מגב .(' המצע
 קרפ םיעננ ערוצמ ארפס ןכו 'א pp 'עב יתאבהש | סדרפ אוהה םוקמה וניכש ןויכ ,b" העיטנב ץציק

vowהצוקו ץלוח 'ז השרפ 'ד | ,('"הלעמ יפלכ רבד רמולכ העיטנב ץציק  meיצקתא לעפ תא  
 nac ,ךורעב ליעל "y ai" אמוי ו"יתה תעלבהבו | ל"ר רמא 6 (n0 m3 ףדגמה 'מגב תותימ 'ד 'פב
 הצקומ ע"יעו םימעפ המכ ה"שע יאצקתיא .ג"ט | yp אנוה בר דע 'וכו וריבח לע ודי היבגמה לכ
 הקיספו הריבש ןינע מ"לכ אוה ץצק שרשו — 'ב | תוכמ) שרוח שי (Coi ןיקולה ןה ולא vi .אדי
 ררוגהו חדוקה (ג") א"יפר תבש 'תפסות מ'ד | אכהמ היתרהזאו ותרהב ץצוקה יטנ בושחילו 6 ביכ
 , סוצצקו וכלה .ז"כד א"פ םיאלכ 'שורי ,ץצוקהו | ב"פד ג'סב  ,('ח .דיכ סירבד) תערצה עננב רמשה
 סצצוקל יל תרמא התא תצצק יתועיטנ : א"צ ק"ב | ינולפ ma לש הצצקב ונלכאש (:ח"כ) תובותכב
 ד'פ 'יעיבש 'שורי .אצצקמל רוסא : םשו רוטפ | חטו הצוקו ץלוח הביש המ (sU ('הצצק דציכ

 הל «mb (בייפ) םירפוס יכסמב 5m ייפ י"שר לבא יוכו רמא ל"ר סאמת לא ינב יה רסומ ג"ונב (? .ר"פדב ןוכנ ה"כ ('
 ץוקת לא ייא םש םירפוס יסמבו כיע הציצק ןושל םיקספ םיקספ ןיצוק ןיצוק ושעת לא ותחכותב ץוקת לאו ארקד היפסמ
 ייא דיפר ר"בדבו ב"עס ר"ער ג"פ ?ND 'שוריב אצוי שרופמ היכו וניבר ^33 שממ הזו cup םיצוק םשעת לא ותחכותב
 אוהו ןלוכ תא ארוק דח א א ל א ןיצוק ןיצוק תוחכותה תא שעת לא ותחכותב ץוקת לאו סאמת לא ינב 'ה רסומ
 ma3pn לש ותחכות שעת לא ותחכותב ץוקת לאו : להבת לא 'פ רילהקבו .םשמ אב ילואו ךורעב ןושארה 'יפכ שממ
 לבא ח'יר ייפב היכו ש"ארבו ףיירב ה"כו ותחכותב ץוקת לאו קוספה mo כ'ג w^ ןעכנימ סיש v3 'יגו .םיצוק םיצוק
 יכ mm לש לבא ןושאר רפומ ילימ sm 5m דומלתה ירקיע ys כתכו (5 = .קיתעה אל םיצוק םיצוק םשעת לא תולמ
 אל ןכו ^5 םינורחאו םינושאר עיפרבו י"כב לבא ו"ופדב קר הייכ (* | .קיספהל אלש nr םג וגהנ רבכו ץוקל לכוי אבה

 'n ייפמ קתעוה (* .ש"ע תובותכ ישוריו תוכרב 'שורי ניש os היתאבה 'א yp יעב (* .דומלתה py" לעב וקיתעה

 אבה יעב תויהל ןכתי רתוי ןויצה הז (* .הציצק vans (* .הישע שיש ינבא yi) םיללכנ cn אלה וירבד רסיו הגיגחב
 תוינשמב היכ (!1 XV רצ איחל אובמ יייע )! .ןנימרמ סיטב ו"ופדב לבא רומלתה ירקיעבו cb ןוכנ היכ (* .ז"חא

 תוכיתחל םילכ psp םא ןכ וטכ ייפ שיירבערו א''עב b" םייבמרה לבא שירב היכו ('*  .ןיצוצקה שירבו תוצוצקה סישבו

 pnm יייעו



CAT S S OM. 4*9). + ] 7 יי ו רקר T" 

  = rp wpץצק ץוק -  yp(הציק 118
 היהש העשב הצצקב והמ הצצקב pap תויהל ורזח
 תויבח ןידיעמ ויבורק ויה ותזוחא הדש רכומ םדא
 ימ ףא ^«( ותזוחאמ ינולפ ץצקנ ןירמואו 'וכו
 םירמואו דע 'וכו ול תנגוה הניאש השא אשונ אוהש

yup)פ הבר תורב הכו 'וכו ותחפשממ ינולפ ' 
 ו"כד ב"פס תובותכ 'וריב דועו ,ש"ע םינפל תאזו
 -- [ג'פר תובותכ 'תפסות +(הציצק s" םשו) ר'ע

 הליאשהב קר ןושארה ןינעמ ץּוק .ץצק = ץק *
 בצק ומכ !p^ הריזגו pum ךותח ןינעב

(fesiseizen, bestimmenתצצק םיתש : ה"מ 'ועובש  

 מ'ב , תחא אלא ךל יתצצק אל רמא האלהו יל
jbאל  ypהיל  ^bםש ,תיברה ול בצק אל  

 ה"כו pa ע"ייע «n קבא (ob הצוצק תיבר :א"ס
 ןיצצקנ ה"רב ל"פר ר'קיו לעפנ von syyp ס"לב
 ב'ער ה"מ תועונש םשהו Cow) לש ויתונוזמ
 אתוציק :ז'ס מ"ב .היל ריכד רכדמ wm" הציצק
 איבה וניברו ,אתוציצק ומכ b^ (םימעפ המכ)
 תובותכ 'ורי .םדוקה 'עב C9 אתוציק ימד יכיה

vpל"ד  ow vpלכה תא הבוג אתוציק תשע  
^bייעו .בוצק ךס ' Tyאתוצק 'ע . 

ny'p = ypמ"למ ייפ ןיִציִק.ץובק  ny ypהעובק  
(bestimmte Frist, festgesetzte Zeitפד ג"סב ' 

 םיעובק םיתע b^ ("םיציקל אבה הנוממ < א'סז"עבי"ר
 וא תיברעל וא תירחשל ןוגכ רומשל אבה הז לארשיל
 עדוי עובק ןמז ול שיד ןויכד איה אתועירג םירהצל
 ה"יחא]* .םיציקל אב וניאש אלא ומצע תא רומשל
 םוקמהו ןמזה לובג מ'לב qup לעפמ) yp ייפ
 היעשי) ץראה mup ,(ג'כ n בימ s ,זייל היעשי)

 pow לש וציקב יורש הז ד"מפ ר"בב שרדנ 60 2
 ועיגהש ןויכ .א"מ םירדנ , םלוע לש וציקב יורש הזו
 ",^Q תישארב) pp "unm "וכו םדא לש וציק
 עלב 'פ ר"כיאו אַצק ס"לב ה'כו 'גרתב הברהו אציק
 אוההד אציק ברק .ט"סד ר"פ תינעת יוריו ודצ 'פו
 ץק .'ג הליגמ הלואגו חישמ ןמזל גורלו אתיב
 'א י"רת ,ועטו ץקל vb :ב"צ 'רדהנס ,חישמ
 אחישמ אכלמ דיתעד אציק 'א ,ט"מ תישארבל
 אתכרב yp ,אזינג אציק 'ב י"רת סשו ,יתימל
 :םש .ןיציק יכשחמ .ז"צ Um" ץובקהו .אתמחנו
 ד"ע ז"כד א"פ "חספ 'ורי — ^« ןיצקה 55 ולכ

 וניברו ןיציקל : א"ס ז'ע qn ןיציקל nns אכה םרב |
 רישהשב 5( N^ הז ירבע לקשמבו םיציקל סרג

 ב"יר'פ אצת ירפס ח"מ תומבי .קתנ ע"ייע : ה"לד
 יד («K V/ ץוק א"פ ר"מש s שע ע"ייע ץוקת

(nעשר ךומסל ה"פפ ר"ב .םילגומ ץצקש 255  
 ,ד"ד ב"פ mof 'שורי ,ץצוקל yxp עשר לא
 ^" yp ע"ייע תוחילסד 'תקיספ ,ץצוק ןב ץצוק
 ימ ה"מ rb yn לעפנ qun הזל ךיישו
 הדנ y" דועו .הרוהט הצצקנו תרהב ול התיהש
 א"פ 'ישודיק 'שורי .ח"לד ג"פ םירדנ 'שורי ^

ay pר"ב לעיפ  vbאצצקמ ןיזרא אצצקמ  
 ,תועיטנה ץצקיו לופי אלש ט"יפ םשו 'וכו תונליא
 ץציק wy ו"לד vb םיחספ 'שורי ,ו'ג םיחספ
 ,א"יד ח'פ תוכרב 'שורי m^) לכיה לש תותלד
 ץצקט היה y ה"ד veo םש ,(' ןיפומרות ץצקמ
 nan ,תועיטנה וצצקו כ"פ ר"מש ויתועיטנ לכ
 : ז"עד ב"פ הניגח 'וריב ןכו ךורעב ליעל p" :ר"י
 ךלמה ינאיבה 'פ ר"שהש ,תועיטנב ץציקו ץיצה
 יתבל סנכנ היהש העשב תועיטנב ץציק רציכ
 p yxp^ ראותהו ,('ש"ע ^« תושרדמו תויסנכ
 וצוקל םיצצק איבה ג"כפ ר'קיו תונליא תרוכ
 םשהו .וצצקל םיצצק איבה הנשושכ p" ר"שהש
 ןיוכתמ n'y ר"פ תיעיבש 'ורי הצציק טשפומה
 B^ אָצְצק np ןכו ,הוש 6 ןתצציק אהתש
 ר"כיא הציצקל דטועה ןליא : א'צ ק"ב התירכ

"p b ^p snmmoובש לבאל יהיו  v5)ונאנ  
 וב ןיצצקנש םיצע לכש םיצעל ne הציצק ןמז
 :ר"ל 'ורוכב ,(.א'ל תינעת (y תולכאמ ןישוע ןיא
 ,ר"פ רצ כ"רר 'תקיספ ,ןנבר הוסנק הציצק יאהב
 לש םיצצק ה"כר 'ר חלשב po ,זרא לש הצצק
 iw לש ןיצצק 'ד 'יפ חלשב ןשיה אמוחנת ,זרא
 'ובותכ יורי ,םיזא לש הצצק לוענ qp ר"שהש

n'p(תועיצק) תוציצק .'וכו תוצצקו םינליא : ב"לד  
 דועו SN yp ע"ייע + א"כ מ"ב ד"מ ג'פ תורשעמ
 y" ג"מ N^b םילכ םיצע תוכיתח תוצוצק ןינע
 השועה א"פו מ"ב םילכ 'תפסותו qui ליעל
 לוט ג"פר ק"ב 'תפסות ז"לבו - תוצוצקה ןמ םילכ
 ריחיב א'לבו .תועיטנה תא יל gam ןיצצקה תא
 — .ארוניצ אתשהו אתצציק ארקיעמ .ז"ס ק"ב
 ןמיסל תוריפ האלמ תיבחה תריבש ונייה הצצק
 השא אשנש בווקהמ םמצע vm החפשמה ינבש
 .ב"עס ח"כ תובותכב בטיה ראובמ תנגוה וניאש
 ןינעל .כ'ג רמאנ ג"ע ס"ד א"פ "ישודיק 'שוריב
 . .לענמה תפילשב ןינוק ויה הנושארב ín הזוחא

yn )'יעו קלט 'עו : ט"פ רצ כ"רד יתקיספ ט"עפ ר'ב  popרייקיוב (*  niboץצקמ הירעש  ^pםיצוקכ םילבלובמ וירעש  
 ול םיבוצק םדא לש ויתונוזמ לכ ייא א'ער pe הציב (* ! ןתציק ג'יפ "יעיבש יתפסות )* .יד yp יעמ ץווקמ ייגה ןכתתו

 .ןיציקל «a )5 .ה"רמ
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 וצקיו ^G ,יא (mov הז מ"ל ב"א) — ('רוכב רשב
 .(לארשי 733 ינפמ

eines der 4 0028086 der Kopf- אצ'צק — ץק 

(efillinתוכרב) דמוע היה 'מגב ותמש ימ 'פב  
Cv?הציצקב ןאכ העוצרב ןאכ אישק אל . 'b3 
quen[הכוסל] ץוח יארע תליכא ןילכוא 'מגב  

 וניִא ןיליפתב ותטמ שמשו חכש ר"ת (:ויכ הכוס)
 vp לוטיש דע הציצקב אלו העוצרב אל זחוא
 הציצק ריתה םילכ 'ד הלפת (ח"ט) םילכב ^n 'פב
 ןכו הינש ןכו תמ תאמוט האמט הנקיתו הנושאר
 םיתב 'ד שאר לש הלפתל שי, b" 'וכו תישילש
 עומש םא היהו עמש תוישרפ 'ד הכותל ןיסנוכמו
 'הציצק ומש m3 לכו ךאיבי יכ היהו יל שדק
 איה הציצק א'פ ,התרבחמ הצוצק אוהש יפל
 הדגה ףוסבו (עלב 'פ) ביעי הכיא תליגמב C אלבטה

Ceןיקזינה  e (no pou)ןיליפת יציצק האס  
 ייטיגב ה"יחא]* ,רתיב יגורה ישארב ואצמנ

^sר םשב ןכ ' pmלאעמשי 'רב יאני 'רו  "DN 
 אתינתמב האס םיעברא םיעברא לש תופוק שלש
 ש"ע ןיאס שלש שלש לש תופוק םיעברא אנת
 ןנחוי ר"א ל"הזב w^ עלב b' ר"כיאבו ,י"שריפב
 [יציצק ל'צ] (יצוצק לש תופוק תואמ שלש
 שלש תקזחמ nni nns לכו רתיבב ואצמנ ןיליפת
 האמ שלש אצומ התא ןובשחל אב התאשכו ןיאס
 התאשכו : םויסה םשו ל"פ אבר והילאב הכו .,ןיאס
 לש ןיאס תואמ עשת אצומ התא ןובשח יריל אב
 D'm3 ^m . ח"סד ד"פ תינעת 'שוריבו ןיליפת
 לש ןיליפת יצוצק לש תופוק שלש ואצמו
 .ןיאס שלש שלש לש עשת א'יו ןיאס עשת
 סופד ןמצע ןיליפת jn הציצק הכוסב b^ י"שר
 pam ל"נה 'יטיגמ היאר Num qnum ןבשומ
 ןמ pw ןיליפת יסופד ןיליפת יצוצק י"שריפ
 ב"ער ו"כ הכופמ היאר איבהו הציצק יורק העוצרה
 שימ כ'ג ys" .הציצקב rms וניאו העוצרב זחוא
 — [ךועה הזב ע"בשפהו ח"מ ח"יפ םילכל ט"יות

(nw yp ע"יע הָצְקוה לעפהב הצק — yp 
"p רבכ (א'ער wp ייבורי) .הצקומבש תלדה 

 ,הצקומ 'עב

 (א) י'רת Eidechsenart) אָצוציק =) pp רצ
 אצוציקו )9 ^ 'קי) תמשנתהו טמחהו
 .ארדנמלסו

rp wm —אָצוציִק — ) 

BUENO LN 

 mp - ץק דעק
 םיציקה לעו תונובשחה לע גלדמ : ידוד לוק 'ם
 main 'שורי הציק vmm ,רבע yy ןירוביעו
 שיש הכמ לכ .ז"יד ט"פ ru 'שוריו .ט'כד ד"פ
 'ובותכ 'תפסותבו 'וכו הציק הל ןיאשו . .הציק הל
 — Yb.] :'ד םירדנ אתוציק ר"אלבו .הבציק 8 ד"פר

ypיִצְצְק, ,ןיִצְצְק . bow pywpהפילקו  
(Schoten, Hülseןיצברמ 'פב 'יעיבש 'פסותב  

 b" ךירצ] (ןירמוג) ןיציצק השע םא (נ'פי) הדש
 ג"רבו .ןילימרת b^ הנשה שאר ינפל [ןירומג
 ייוצצקו (.ז'כד איפ םיאלכ יור) אברעמ ינבד םיאלכד
 טמשנ ךועה לכ ה"יחא|* .הבורחל ןיימד
 לכב M" לבא רומלתה ירקיעב "יל ןכו quy י"כב
 "עיבש 'פסותב ןיציצק "גו  ,םינושארה "סופד
 םשו ,םיצוצק פ"טב "513 לבא 'פריא 53 "א
 ב'פ 'יעיבש 'שורימ חכומ ןכו «poi po "יא
 אל ותצקמו ןירומג ןיצצק השע ותצקמ ,ד"לד
 ינפל ןירומג ןיצצק ולוכ השע אל 'יפאו . . השע

 = פו: הזה

ypוניבר 'יפל אתֶיצוצק =  voyי"שר "יפלו  
 קיב) םיצע לזוגה 'פד  ג"רב Gretter םישרק

 ונממ ןישועש p op^ אתיצוצק והנידבע (ו'צ
 חכומ ןכו םישרק b "ww^ ה"יחא]* .רוניצ
 השועה ומכ םיצע תוכיתח 'יפש הלמה תרזנמ
 yp ע"ייע א'פר מ"ב םילכ 'פסות תוצוצקמ םילכ
 כ"רד 'תקיספו .ט"עפ ר"ב היתיצוצק ידשו ןכו "ו

  "x[ו ט"פ -

nypn 9 ypיפב (הצקה ע"ייע הצקע ל'צש ל'נ  
 ףדגמו vo) 'דהנפ) בוא לעב 'מגב תותימ 'ד
"NDא"ס .השעמ הוה ויתפש תצקה אכיא השעמ  

 ענענמו םיקעמש b^ השעמ יוה ויתפש תמיקע
 יתזמר 335 :ו"לר .ג'חב ה"יחא]* .ויתפש
 לבא ף"ירו ס"ש י"כב תאצמנ איה יכו 'יגה וז לע
 uA .ע'למ רקיע וזו ויתפש תציקע s^ ש"פדב
 — [ונינפל ה"כו םקע 'עב סרג א"סכו םקע ומכ שממ

 «Ekel, DN לוענ ונינע מ'למ ץּוק = ץק
(Widerwillen, empfindenלכ 'פד ג"סב  

 שפנהש םירבד (.''ל תורוכב) ןישדקומה ילוספ
 mew תולכנ pas ןימדה ןהל ריזחי ןהב הצק
 םהב הצק ןיא שפנהש םיובד םישמרו םיצקש

 ותופירחב ךיראה עייבשפה לעבו ל"נה הכוסב ח"רל ךייש א"פו 14 רצ טירסב i05 ךייש ןושאר ייפ (* .תורוכב גיונב ('
 yn ישוריפ ינש ןיב םיקולחה אירטו לקשל



oí . רה 
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 15 חצק — "nup העק

"yא'ח אובמב  XVILר ש"מ ' mexןינעב ןואג  
 — mn] ןועמ

 ,3^ איש) ןושלק שלשלו 'גרת (o דצק 9
 הייחא|* esp תלצמלו (ו'כ

 אוה םייסו ךכ איבהש ןמגרותמה תטשב ךלה 5^3
 אירצק תלצמלו 'יא ונלש 'גרתב לבא כ'ע גלזמה

 — [רצק ע"ייע סבוכה אוהו
 mp ע"ייע רודצק *

NDYYD *ומכ)  aiaxp3 תועובש bאערתד אתוצק  
 אתוציק 'פ י"כב VN יויכד רכדמ

 ןתוצקש ד"ע ו"מד ב"פ םילקש v ns "יפב ה"כו
 .ץק ע"יע דועו הרותה ןמ

 םיטסא יחיפס Fürberrüthe, Krapp) הצוק =) הצק

 האופ אוה הצוקו סטסא 'עב ey הצוקו
 ה"חא]*  .אייור זעלנו Copes שוופמו
 לעב תקתעהב ה"כו ר"פדבו ב"ה "23 («p ה"כ
 rubia ר"למ robbia ט"יאלב אוהו דומלתה ירקיע
 (nme הצוקו Debs (") ט"פ תבש 'תפסותבו
 ב"נד ה"פס תורשעמ 'שורי «Ca עובצל ידכ
 סיטסא ע"ייע Tun הצוק ערזו םיטסא por א"עס
 "יפש D" שי םשב b N/D^ ז"פ תיעיבשב ם"במרו
 .םיטסא 'עב :w'p '"y .ע*4* = רופצעלא הצוק
 םיטסא ע"ייע דחא זעלב הצוקו פיטס זעול י"שר ןכו
 םצוק N^ ד"ע ט"כד ג"פר םיחספ 'שוריב .'עה ףוסב
 (ye לש שרש b cuum^ 'צמא ר"לב ןכו -
 ,א"לב א'גליזירפ yy ^g ב"נש ק"העבו — םיעבוצה

 — Brasilienholz] לע ןויכו

Dyעיייע  Un pp , 
 Schwarzkümmel t) ע"לב ןכו מ"למ) חצק

p'e3לובטב  pvןימשמשה חצקה \ה'מ)  C 
 ש"יב תצקה )"5 (v5 ןיצקוע ףוסבו ,לפלפהו
 'ב 'מגב הבר  ץטוקה 'פב ,ןירהטמ ה"יבו ןיאמטמ

wn (yb v»  ממחות( mmoחצקב 6 הלביט  
 דציכ 'פב mw ןילבת ינימ לכבו ןימשמושבו
 חצקב ליגרה (. 'מ תוכרב) תוקריה לע 'מגב ןיכרבמ
 אמעטו ישק אחיו דע 'וכו בל באכ ידיל אב וניא
 (היכ ,ח"כ היעשי) קרזי ןמכו חצק ץיפהו ,(' ילעמ

"bזעלבו "רוחש חצקהש אלא ןומכל המוד חצק,  

t 

rb |םשב י"שר ןושלכ אוהו ה"יחא]*  
wmmר"למ זעלב אליינ  nigella t^sצ'לב)  

 י"בטל im "bb קתענ וניבר B! Gielle^ 'נשיה
 ןינוש b mp^ "א םשו )42 רצ (sU ל"נה

 ךותח הליאשהב "יפ 'ו 'א yp לעפמ) אָציִצְק *
 von gleichem ראות ותואמ ונייה

Gehnittאמוק ינב ןוהלוכו 'ג ,'א רתסאב ינש 'גרת  
 הכיתח ינב ומכ ,אדח אציצק ינב ןוהלוכו אדח
 תחא הדמ r5) יז אימ) ומכ תחא הדמו רועישו

 ma לכל דחא בצק

ONYXDCץּוק .ץק ןמ "יפו הָצּוצְק . yxpךתח  
 -Ver זג y/^"y Nr ומכ סירסה אוהו

CGehnittenerתוכרב  vbב"עס  iymימייקד  
 'פ יאחא 'רד תותלאש ,יברד הילע יִצוצק ימייקד
 יסורפל לארשי תיבדל ןוהל ריסאד ה'ק b^ רומא
 אצצק יפורפל יוגל רמימל רופאו . . . אצצק

 ,לארשיד
 ,abhacken התירכ b^ ,בטח by ףדרנו מ"למ) בצק

abschneidenרזג ןינעב- דועו  bestimmen, 

Gerordnenןיטיג) ןיאיצומ ןיא 'מגב ןיקזינה )53  
 :הציבב ק"פב .ןיבוצק ןיאש יפל רמא אנינח 'ר 65

ma C4")םירמוא יאמש  psילעה תא ןילטונ  
 רשבה רכומ בצק ארקנו ב"א) -- רשב וילע בצקל
 םלוכ ה"יחא]* ,(רשבה בצוק אוהש ינפמ
 : םשו ,ןיבוצק ןיאש יפל (uae 'יטינ הכיתח ןינעמ
 , ןיבוצק pou לדגמכ יפ ר"שהש ,ןימותחו ןיבוצק

vתוכרב  v'y n" mesיפסות .תובוצק תוכלה  
 א"ער ז"ט הציב ,הרותה ןמ בוצקה 727 א"פ 'מורת

"yעב הרעה ' ypמ"לב ומכ) הבצק םשהו .'ז  
(xp3 א"ע םיחספ 'Dו"פר 'יחספ 'שורי  ,ב'עו  

 yi" הבצק ול ןיאש . + הבצק nno שיש ,ג"לד
 ול שיש . , הבצק ono ןיאש ^s) 2^ 'יחבז כ'ג
 האיפ v^ ,ירכב הבצק המ ה"מ ט"פ מ"ב .הבצק
 ה"פ 'וכרב 'שורי ,ירכ הבציק המ ר"ע ח"יד ה"פר
 v" , ה"בקה לש ויתודמל הכצק ןתונכ yy ט'ד

navםגו ,הבציק הרותה הנתינ אלש : ז"יד ט"יפ  
 בצק ןיי וב שיש + א'נד ר"פ 'רשעמ 'ורי בצק מ"לב
 םידומ א"פ הציב 'תפסות ל עי פ ב ו C ^3 בסיהל
 בצקל yy ס"ד א"פ הציב 'ורי ,ילעה לע בציק םאש
 אוהש חבט j'y א"לד ב"פר mob ^v .רשב וילע
 ייפכו בצק רשב רכומ ארקנ םינורחאה לצאו .בצקמ
 טחוש אָבַצק ס"לב | אוהו .(א לקק יע כ'ג ?y" ב"ר
 עטקמ העיטנ :ה"כ הציבב ןינעה הזמו תומהב
 j3 הירכז 'ר .עטנ ע"ייע 'וכו איבצקד ןוהילגר
 תוידע א"מ ה"פ nb ט"מ ב'פ תובותכ בצק ה
 דועו ג"פר תובותכ 'תפסות . א"יק ב'ב ב"מ ח'פ

pu Eee 

 ,הצוקו ייל ישמב : ט"פ תבשב (5 .יג האפ ע"ייע (*  .רצוקו ל''צ בצוקו גגוח יטארק יפדב .חיעד b" הגיגח ישורי 6
(fםושמשהו תוינשמב . *) 3 עיייע הלבית ג"ונבnס'ש י'כב לבא וללח תובית והנתיל יפונב (*  "pאה אחירב אה ייא  

 .הפי אמעט הש ק אחיר אמעטב
29* 



n^nw]* 3 עב' "p 33 (05 דיפ "yn 
N'ypn'5 תינעתב ח"ר 'יפמ קתעוה 322'p3 "bem 

 "ייע  pesר'פ תינעת 'פסותב ה"נכו — .אנליוו
 « pene 0תועיצקב 'פויא י"כבו תועיצק ומכ ,

 התא ןכיהל םשו ( owתועיצק תושעל ןהל רמא
y'"y עצק לעפמ רזגנ העיצק טשפומה םשהו .וללה 

— [rns אבה 
 ,abschneiden הפילקו הכיתח ןינע מ"למ) עצק

(abschabenז"כ 'םב  ^b53עצקמה (ד"מ)  
 טישפמה 'מגב רועה 'פב .אמט חפמ לע חפט םלוכמ
 'פד ג"רב .ויתוביבס ךרד אבו עצקמב +: ג'יכק יילוח)
 p^ ('ןעציקש ןניקסע יאמב אכה C י"ס ק"ב) הבורמ
 ןהינש ןיעצוק ןהינש 02 םיעגנב (* ב"יפב .ןכתחש
 )* mb אוהש טיטה וא דיסה ןיפלקמ, b C^ ןיצלוח
 ןנימגרתמו תיבמ עיצקי (א'מ 0^ 'קיו) 'אנש ריקה לע
 im ^beb קתעוה הייחא]* ."וינלמ ןופלקי
 'וד היתעדכו :םויסה oun )?7 רצ (SUD םיעגנב
 אוהו כ"ע תועבצא 'ג תיבה עקרק jo ןיפלקמ יסוי
 pae רפעה תא ףלוק היה ve םיעגנ 'תפסותב
 עקרקמ bts הדוהי 'רב Dy 'ר 'וכו התרבחל ןבא
 תאו 'נש תועבצא 'ג רפעה תא לטונ היה תיבה
 ערוצמ .כ"ותב bow »'p vob תיבמ עיצקי תיבה
 nbym יסוי ^ תערכ אלש חכומ ^ השרפ 'ד קרפ
 זעול םשו לנה 'קיוב י"שרב ה"כו עננל ביבס אוהש
 abkraizen radere אוהו ז"עלב ר'יוודר עצקי

 ה"נכו ר"י מורד תחת : ו"פ ק'כב 'ול ךירצ ןכו
 דע העצוקל moy בשיחש אכצוע .ר'צ םיחבזב
 םילכ 'תפסות ,הל עצקמד דע :םשו ,הנעצקיש
 ,איראוצ yup א'מפ ר"מש .עצקיש דע א"יפר מ'ב
 םשהו ךלמה תועיצק .ח'לד ג'פ םירדנ 'שורי

 דועו .ןיזרבא ע"ייע :ו"ס ק"ב עּוציק טשפומה |
 'תפסות ןיליפתה יתב b^ הציצק ומכ b^ העיצק
 ןיב תוחור 'גמ ריתישמ שאר לשו vos ב"ב םילכ |

 אוהש י"פעא העצוק : םש לעפהו ,התרבחל העיצק
 )00 — [העוצרה תא הב ןתיל דיתע

 איסק p'b3 םשוב םש b^ מ'למ הָעיִצְק = עצק |
YD3 (Cassia, Zimmtrinde xxccíx י"לב 

 היהש ^O 25 3" העיצק Cr'o 22 ןיפתושה 'פד
nmםוטפ 'מגב תותירכב ק"פב .('העיצקכ ףדונ  

 ,םוכרכו דרנ תלבש העיצקו רמ )^ 0102( תרטקה
 האיסק jv 'לב ) ino םילהת) תועיצק תולהאו רמ
 (ביפ) םוי לובט תפסותב .('הדיק שדק 'שלנו

D ÉÁSLÓÁ——————ו  

 ןיעצוק ןהינש ןיצלוח ןהינש גיונב (*  .ךרוצ אלל ע'פרב רחוימ ךרע תלחתה איה ןאכ (* .ןיעצקש ייישרבו שיק י'כב \

 (העיִצק =) yxp - חַצק *

| 

| 

wp 
 ל"צו 15 ה"פ תוידע ם'במרל מ"יפב ns .תייטב
 זינוש ל'צו זנוש י"בטל ם"כמרהל מ"יפבו זינוש
 'פו ע"ל sm ל"נה 'צקועב מ"יפב יוכנל ייאדכ

Schwarzkümmel 4M y FTקיעבו ' "on 

 אחזק יברעבו זונישא זעלב ןושלה הזכ איבה
 2=-> y'b3| agenuz "טפסא ןושלב אוהו  כ"ע
 p^ לע גישה ל"נה תוידעב ד"בארהו .תינצש ע"ייעו
 אוהו (earvi) .אייבורק אוה חצק ^« הלעהו ךורעה
 'מורת 'תפסותב חצק ה"נכו — .(02-%) ןומכלא
 ייעשי) חצק 'גרתו .ג"עס ב"כד ב'פ יאמד ^« ה"פ

("nאחציק ] — | 
po) DOWD *ג"ע ז"יד ג'פ האיפ 'שורי (םילצב  

 דיבע אוה היל ערז תא 75 החציק ןירה
 בר לצב דיבע אוה היל ליתש תא רכ קיקד לצב

petומכ ונינע  nupלצב יוניכ םשב ארקמ לש  
 ןימ ראובמ ף'זרהמל ןויצ תבהאבו השמ ינפ תעדכ
 ןתנ אל הלמה תרזג לבא העירזל דמועו לצב
 יל א ובב ראובמו אחסכ ס'ל אוה יכ ד'עפלו

 .ןיעררזמד ארועז אלצב : אחסכ
 יימ (יבכרה 'ה יצוהב) 'ינואנה 'שתב הָיְנִטְנטִצְק *

 איה איהו 362 73 105 73 ה"כר |
 .ש"ע יניטנטסוק

 ,ב"חב yy ארטפג לש א"פ אְרטְצנק .ארֶטְצְק *
 .ל"ש רצ םש my : ט"כש

 | ,'א ץק ע"ייע NUXp ,יצק *
Pp *(הנותחתה םירצמב רהו םוקמ םש) אייצק  

 vpn ibo ר"ב ג'ע ח'ד כ"פ מ'ב 'שורי
 D^ רומא 'פ ןשיה אמוחנתב ב"שר שימ p" ז'כפ

mpraש"מו ה"צ ,א'ח סורדנסכלא ע"ייע  — 
 y'»y ןויצקד ןנחוי 'ר ב"ע ג'סד ה"פס הציב 'שורי

 . התרצק ,ןויצרק
pup *מ'ל)  "bגיהנמו שאר  (CFürstטיג 'ורי " 

 .'וכו ןיצק לש ודבע mov y ג'מד א"פ
 das Spalten der getrockneten הָעיִצְק — עצק

(Feigenkuchenמ תוושעמב ינש 'פב " 

 העיצקה רחאלו העיצקה תעשב לכואש תנמ לע
 ןתוא ןיחינמ תועיצק jm ןישועש םינאת 'יפ
 .תורככ ןימכ qms ןישועו ןתוא ןישתוכו תשתכמב
 יפ לע תועיצק ארטיל סרודב «CU 'מורתב ד"פב
 | תועיצקה תא ןיפחמו 6 ג" קיט) ךפהש ימ 'פב .דכה

 הסודש תועיצק ארטיל «Co הציבד ג'רב .שק
"eyיינעת) תועיצק יעצוק ינבו .לוגיעה  waיפסותו  

1 

 היכו (* .םש בויא 'גרתב היכו (5 .חוט עיפרב לבא ג'הר ייפב 'יאדכו טיק ייכב היכו (* .יד קרפ ערוצמ כו (* .יד קרפ ערוצמ כיותב היכו
 .ביבלו תותירכל mas 'יפב
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 muni ןנילזא ^Co תבש) הלפי אל 7535 תבשב
 wb ,אשלח א"ס אויצקב ילוישל רזעלא 'רד
 רמא (.ז"ט) םיקרפ 'דב 'מגב ה"רב ק"פב C אחיפת
 יעירמו יריצקא אנדיאה ןנילצמ ןאמכ ףסוי בר
 (:ש'מ) לשובמה jb רדונה 'פד ג*רב .יסוי 'רכ ןאמכ
 רמאד הימעטל אבר ןנבר ןילוח ןאמ רמא אבר
 יריצק יעירמו יריצקא אנדיאה ןנילצמ ןאמכ אבר

"ypב'א) — ןנכר יעירמ שממ  ^pםישלחו םילוח  
 שממ ס"לב ה'כו ה"יחא]* cup םחור יכ
 רוצק יט .טיכ בויא) חספל 'גרת אריצק : הלוח
 "טיג ןכו ל"נה םירדנ m יריצק ץובקהו .אסרע
 ךמצע קזחה b^ יריצקב ךשפנ טוקנ איעס ו'נ
 : יריצק י"שר p^ ה"רב ןכו י"שריפ y הלוחכ
 Typ" ורקמו "יפ דומלתה py" לעבו .םילוח

 — s'y] ןיילוח תמחמ הרצק םשפנש יפל
Kurzathmig- תירצק m^ Kürze mp — רצק 

eitתורוככב ז'פב ולא ןימומב  C5)חור  
 הייחא]* — .סנומיד זעלב 'יפ וילע האב תירצק

yyב'חב 'ב ליפנ ןב , r^pתוכיראב יתשריפ םשו  
 — [ןושל

 הכורא הכפה die kurze Seite m?yp =) רצק

n^ םב' (die lange Seite einer Bettstelle 

 םילכב  (v5).האמט םיערכ יתשו הרצק הלטינ
  "st ^b.תוכוראה ןה הטמה ידיצו תורצקה ןה הטמה

 מ"למ ה"יחא]*  ypט"כ תוכרב .ךורא וכפה :
 ,הרצק הלפת  nns s^ DU,הרצק תחאו הכורא

 תובא  3'b,רצק םויה ו"טמ  "vח'ד ד"פ תוכרב :

 םימעפו הכוראב אבש םימעפ ה"כ ה"ר ,הרצק ןתעד
 ,הרצקב אבש  ^vךלהמ םימעפ : ח"נד ב"פ ה"ר

 ב'פ תוירוה 'שורי , הרצקב ךלהמ םימעפו הכוראב
 'שורי ,רוטפ הרצקבו בייח הכוראב ול אב : ה"מד

 םיחספ  rbב"פ תוכרכ 'שורי ,רצקבנול ךלי + ג'גד
 ידוד 'פ ר"שהשו ג"ע ה"ד  vvומצע לייטמ היה

 ינש 'גרת רתסא ארצוק ראותהו ,תורצקו תוכורא
 ,'ז ".  pup mmnשיר אתליכמ « ypםכח דימלת

 וידימלת ל"א .ר"ל תוכרב ,ןרצק  pupהז אוה ,
 לעפ הו  mm ovרצקמ םולכ . . יאדמ רתוי רצקמ

 ךיראהל ורמאש םוקמ .א"י םש ,'וכו השממ רתוי
 'ורי , ךיראהל יאשר וניא רצקל רצקל יאשר וניא

 ג"'מד ו"פר אמוי :  "Uy'ורי ג"ער א"כד ג"פ 'דהנס

(quim ךירבדב cup ה"לד ר'פו: myuv 
 ל ע ₪ ת ה " vpתורצקתמ ןהיתונש ויה א'כפ ,

(sp =( "wp — (mynwp — עצק 

n553 buyהקשמ לפנש  byהז ירה ןתצקמ  
C 5mהעיצק אלמ בחור לע תועבצא שלש ינוע . 

 אתעיצק «Qr ,'ל תומש) mpi 'גרתו ה"יחא]*
 — mp] ע"ייעו ל"נה םילהת n אָתָעיִצק ץובקהו
 ליעפהב zürnen המח תכיפש pup מ"למ) ףַצק

 ק"פד הדגהב Gum Zorn erregen) ף'צקַה

 ה"בקה ףיצקה (ח'פפ) ט"פפ ר"בבו 627( הליגמב
qosתושעל וידבע לע  p qusה"יחא]* |  

 י"כ י"שרבו 'קליבו 'לו 'ב י"כבו b/ ם"ש י"כב ה"כ
 «m םידבע לע םינודא (.א'ל רצ הליגמ ס"דב אבוה)

 םיקידצל הלודג ןתיל םהידבע לע םינודא ל"נה 23
 ארפס ןּופָציק םשהו .וירבע לע ןודא הליגמב ג"ונבו
 ,ןופציקב היה pns ףא 'א השרפ 'ב קרפ ינימש
 ,ןופצק ינא המ ילו ןופצקה אוה םהל ב'לפ ר'קיו
 ש"עו הזה ןויזבל ןופצקה ידכ הזה orm (b ר"תסא

Denםשהו 'וכו םש היה ןופצק המ : םהה םימיב 'פ  
 ר"כיא הזה םויהו C ר"תסא הפיצק טשפומה
 מ"לב דועו .יתוניגנ הרכזא 'פו םא יכ 'פ 'תחיתפ
 'שורי 'גרת הלבח יכאלממ 'א םש טרפבו ףצק
 !NU" ד"מפ א"מפ ר"מש 2^" ,א"י ,ז" 'דמב

 — Q'on] :ג'ח) המח 'עב יתנייצש תומוקמה
 'א yp ע"ייע אצוצק .אצצק .אציצק ,ץצק *

 .בצק 'ע םדוקו 'ו

 ,basehneiden האובתה תתירכ ןינע מילמ) רַצק
(erntenםיחפפ) וגהנש םוקמ 'פב  nביעס  

Ce»תא םכוצקכו ארפסכ .ןישדוגו ('ןירצוק  
 ר"א )3^ קרפ mo יי ישרפ רומא ארפס) םכצרא ריצק

 ןתיל בותכה האר המ יכו oov ר'ב (*םומידרו
 הנשה שארו ןאכמ תרצעו mob םילגוה עצמאב
 איצומה לכש ךל רמול אלא ןאכמ םירופכה םויו
 ולאכ וילע ןילעמ ינע רשעמו האפו החכש טקל
 וכותל ויתונברק בירקמ sum םייק שדקמה תיב
 ריצק דנ (n"5) רוכזו b mnn' תאז ר"קיוב .'וכו
 תויכלמ לש ןריצק םכילע םתרדנ Ge an היעשי)
 .(* ןירוסיי לש ןריצק תומה ךאלמ לש וריצק
 נ'לבו .ב"ע mmi sb ה"ר "ייע m הייחא]*
 'שורי .ו"טד א"פר האיפ 'שורי : ב'ע תבש הריצק

nbnארפס םימעפ המכ ג'ע ז'גד א"פ  'Dרומא  
 — ]^ 'שרפ ^ ^ קרפ

 'פב der Kranke) הלוח b^ ס'לב wp — רצק
 רמא (ביעו b' תוכוב) סנכנה 'מגב האורה

 | ק"פב ,יריצק אמלע ילוכל אבא Cw לאומש

(iפ"דבו יפריא י'כב היכו  ^wדע .ונמיה הצוק . *) yשיימו סמידרו עיייע סמיררווא ג"ונב (5 .הל סרג אלש י'שריפ  

 קחעוה ןכו ס"ש ייכבו ונינפל ה"כו (  .והניוש גיונב (5 .ם"המ לש וריצק ןירוסיי לש ןריצק ג"ונב (* cr /גיחב

 .חיר ייפב

/ 
1 
0 

| 
v 

ATA ב 

UL 



 רחא םחקול sym ואצי אלש דגבה יטוח דומשל
 v ve) ישוהי) לנור Py לא ויתואצות ויהו .ותסיבכ
 'גרת ('ג ,'ז היעשי) סבוכ הרש .ארצק ןיעל 'גרת
 הקיתעה ןכו ה"יחא]* .איוצק חטשמ לקח
 1n) ןכו bun תומוקמ ינשב תירוסה הטישפה
 .םש 'גרתב ה'כו לגר ןיעב ז"י 47 ב"ש 'טישפה
 5/53 סבוכ ונייה ^b ע"ל ןכו sub "wb הלמו
 י"שריפ ק"בבו סבוכ : ארצק ^D תבשב י"שריפ ןכו
 תינעתב לבא "וכו ימרא 'לב ארצק ארקנ סבוכה
 לאעמשי 'לב םמש 73 י'שריפ ירצק ה'ר : ט'כ
 ידגב ןירצקמש ש"ע םירמוא יתעמש םיסבוכ םהו
 m"« םימב ןהילגרב ןתוא ןיסוודשכ ומצה
 ןויכ ילואו כ"ע ירצקד אניע לגור ןיע ןנימגרתמד
 לש ובו כ"ג היהש ןשרדה השמ 'ו bb" הזב
 b'b םיאלכ 'שוריב ה"נכו (5n wen oy) י"שר
 ב"יפ תובותכ 'שוריב (m ארצק ןמ רב :ב"לד
 — .ש"ע רשא לכ 'פו המכח הבוט 'פ ר"להקו .ה"לד

wvתינעת  Yoז"סד  T'yד"פ תוכרב 'שוריו  
 Aw ,(סבוכ W^ .ח"כ תוכרב ילבבבו) wp רה vy ז'ד

 y^ היל ay אוהו רצק הוה ג"ע r5 "pb ק"ב
 Dp .א'גד mes םילקש 'ורי יברע לקשמב ןכו
 יבד p" ב"ער ט"כ תינעת ץובקהו .ם"וכע לש

eoא"ש 'גרת  anק"דרה "יגו אירצק תליצמ א'כ  
 יתב b^ ןירצקהו : ב"כד ה"פר wy" 'שורי .איצרק

[tps == 

,nmxp mwp*ילואו יטרפ םש) אָריִצוק  
 יסוי 'ר ב"ע פ"'ס ר"ב (ןושארה ןינעמ

 רב יסוי 'ר "גה תא הסי 'פ ר"שהשב wp" ןב
 ^C תרצק רב יפוי 'ר ךלמה רמאיו 'פ ר"תסאבו יירסק
 'פ ר'שהש ,אריצוק אפי 'ר ג"ע ז"יד י"פ ב'ב 'ורי
 ה"דסב ע"'ייעו התרצק ןב ןנחוי 'ר : יבצל ידוד המוד

 ןנחוי 'ר ב"עס א"נק תבש .אשראוו 'פדב ר"ק רצ
 — אתרצק ןב פ"ש י"כב התרצק ןב יסוי 'ר םושמ
 'רו ארצק 'רב השעמ 'ו D^ יחיו D' ןשיה אמוחנת
 יברב ל"צו יברב השעמ ספדנה אמוחנתבו רזעלא
 ע"ייעו ..איריקרב ע"ייעו ב"שר n" ש"מ y" ארצק

 יא"צר ד"ח ףכ

 -Eckel סואימ םעמ b^ שפנ רצק מ"למ) םיִרָצְק *
 שבד המ : םיבוט יכ 'פ ר"שהש 3

EL םירצק * — (yp = רצק 

| 

nyp 

 ,היל ורצקתא ^ ,ח"כ תישארב 'א sn" לעפת א
"yvןוהיליח רצקתי 'כ ,ח"כ 'יעשי 'גרת ,אמויד , 
 — [ןוהליח רצקתא ו"כ ,ט"י ב"מ 'גרת

 ,Kastell רצבמ castra אָרְטִצַק = mp —( רצק

(Burgג"סב ') ןיכרעב qu» C29)הרצק  

 המוח תפקומה .איה אנידמ b^ ירופיצ לש הנשיה
 ןכתת ב'א) — הנשי איהו ןונ ןב עשוהי  תומימ
 Dy pom ה"יחא\* | .(רטסג yy ארטצק "ג

xsלש ארצק ינב ע"ייעו ל"ש ,ב'ח ארטסג ע"ייע  
 הנשי 'עו ט'פ ,ב'ח רתיב 'עו ג"כק ב'ח ןירופיצ

^m app Tmה'מגר 'יפב כ'ג "יא הנשיה הרצק  
 DN Up ב"נד א"פ תורשעמ 'שוריב ה"נכו ,ןיכרעב

 3n^ .ח"צ ק"בבו הרצקבו ךלמה רהב תועמ ול ויה
 'ורי ץובקהו .ש"מו ח"לר ,ג'ח רה yy ארטסקב

 — [לילגד אירצק ג'ע ו'לד Yo תיעיבש

 ארצק סילב o5 עילמ mp ,ארצק =) רצק
"bסבוכ  (Walkerתבש תואיצי 'פד ג"סב  

(yb bn)ביהיד ןאמ יאה  NODחשמינ ארצקל  
smאפט יא ('הינימ לוקשינו חשמינ היל  

 N/D .היצווכד הירספא רצב יא היחתמד הידספא
 ןושלמ ונממ qnn אל רמולכ הינימ Com אל רצב
 בורק אוהו היחתמד רמולכ היב דיספא יפט םדיג
 )33 Guo תוחנמ) תלכתה 'פד ג"רב .רבשיל
 by הימילג היל רסמ, b^ ארצקל היל רסמ הדוהי
 הארמ לקלקי אלש רהזיש וסייפמו ארצקל תלכתה
 תלכתה ךווכ היה ( אסיס היל דיבע תלכתה
 טורימ טייח והארמ הנשי אלש ידכ םירחא ןיטוחב
 ק"ב) ליכאמו bran 'פד ג"סב .(* "ותילטב רפות
 "^ b^ .היל ליקש ארצקו הימש ארצק (פייק
 ארצק ןכל יבג לע ןהש ןירוחש 'ג וא ןיטוח ינש
 טעמו רצק רבד ןהש ליבשב ןהל ןירוק ןהש הימש
 ןינמל ןילוע לכהו והל ליקש סבוכ אוהש ארצקו
 תילטה ףנכב תלכתה ילושלשל ןניעבד 'יפ תלכת
 ןיטוח ולאו הדוהי 'ר רמאו לדונ ושק אלמכ
 קחציו לדונ רשק אלמ ןינמל ןילוע ארצק והימשד

maאלמ ןובשחב ןפינכמ היה אלו דיפק הוה  
 ןשרדה השמ ('יברו .ל"ז ms ^p הז לדוג רשק
 ארצקו הייוש Cap ונל הנש (' אנוברנ ריעמ
 ןיטוחה ןתוא םשש סבוכה אוה 'יפ היל ליקש

e ——— MnÓRDoו יו, וי" הרצון" , 0  

 גייונבו יישר ייג y D/w" י"כבו ןעכנימ € ייכב היכו (*  .יג יפב סיטב ו'ופדב לבא ר"פרבו "23 ןוכנ היכ )!

 .יבר .ג"ונב )5 .אוה (D דומלתה ירקיעב (mu םירג xp oy ש"ק י"כב )5  .הינימ לוקשנ אחשמבו היל ביתינ אחשטב

 דומלתה יקיעב (* .(ב"ע יב רצ ילייגנא vs ץבוק) היימגר 'יפמ קתעוה )5 .אמיס D'b3 ו'ופדבו ,ריפדבו v23 ןוכנ היכ 6

 ןוכנ ח"כ (5 XI, XV. איח רובחה הזל אובמ «y אנוברנמ ע"פדבו אנוברנ תירקמ ב"ה י"כבו ש"ק י"כב ה"כ (* .וניברו
 .יד סרק y^"y הצק רבו יסוי יר D'UO3 יש "3 כירד אתקיספב ('* .הרצקב ס"טב א'פרב לבא wum' ריפרב ייכב
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 by" רתוי הז ידי לע ראובמ לשמהו םיציב ליטהל

^bל"נה וניבר ] — 

po =( ppקיק .ראותהו םיציב א פ'למ ל"ג  
Lang- רתויב ןיכורא mw ול שיש b 
  (odigerלעב 6 'מגב ולא ןימומ 'פכ 323

 תורוכב)  C'ולכ םיציבב קיק לעב ןתברגהו קיקה
 'חסונב ב"א) — רתויב 6 םי כו ש מ ויציבש ימ

  qp ry mns somל"צ]  "pה"יחא]*
 'יסרפה הלמה וז לע רבכ יתזמר ןייק 'עב םש םגו

  55רקיע «^  mios w/mתוליבקמ תויסרפ תולמ
 ןתברג ןינעבו .תוירבע תויתואב ןתקתעהב ף"וקל
 קיפ לעב הז ןתברגח ןייקה הז ןבושמ ג'ונבו .ע"ייע
 ונייה ןייקה י"שריפו כ"ע ריגב אתברג םיצבב ןייק

 — [כ'ע ןבושמ

DDלעפמ הארנ ןורגו ראוצ איקק =)  ppש"ע  
 y'"y yw ןמ עקעק ןכו ןורגב לוק תעמשה

 השעמ 'מגב ולאה תוינעת רדס 'פב (עקעקו עק
 ב"א) — היקקב ארדופ היל ודש ידבע ותא (.ד'כ)

i93היראוצב ) sp wm102 היל ןרעצמ  'b7 
 היקק ךירא יאה Cm ק"ב) men תא nv רוש
 אלמגו אעייט אלמג התעמ אלא היקק הצוג יאהו
 ימנ יכה היקק ןיטק יאהו היקק םילא יאהד אסרפ
 b" ח"רו .ראוצה .אוהו היעוק b^  הזב הז םיאלכ
 לכב סרג ךורעה לעבש ארבתסמ ב'א) -- ויקוש
 .(עק 'עב ןאיבהל ול היה ןכ sb םאד היקק ולא
 כ"ג "יאדכו היעוק מ"כב סורגל npe ב"ר ה"יחא]*
 my םשה 'יג ns םיררגנ ויה םלוכו ליסאב 'פדב

 'זיפ 'דבו ר"פדבו  ר'בו וו ב"ה ט"ק י"כב לבא
 פ"ש י"כב mpsp ה'כו היקק ןוכנל "יא 'ציניוו

 — [היקעק nan םשו 'ה י"כבו ןעכנימ

'53 (?Kautz, Küuzehen יאקּוק mp — pp 

 רמא )3/5 יילוח) ףועה ינמיס "33 תופרט ולא
 ה"יחא]* .אירש אתיקוק יריסא יאקוקו אוק ייבא
 m (vo' ייפב היכו אתאוקק . . . יאוקק ג"ונב
 םוגרת י"ע ושרפל הצור )163 איגאלאאצ) ןהאזיוועל
 ורוב 9 921 C ע"למ mnn כ"או ל"נה יזנכשא
 eueus (eugus) 'צמא ר"למ אוה ילואו .א0]%20ה
 "ילוחב י"שר seam האוקוק NUTS Kukuk א"לב

 «y n" ןכ הרות ירבד ףא לוכי םירצק וב שי
 .םש כ"מ

"eןוטיקרפק ע"ייע ןוטיקרצק . 

 אאו- קיק ןמש Ricinus אא י"למ יקיק .קיק = קק

vov £Xatov ; Ricinusoel : Àפ"למ (קוקג קיק  

 langhalsiger ךורא וראוצו םיה ףוע )« 9
(Geevogelןמשב אלו ןיקילדמ המב 'םב  ppתבש)  

 קיקו םיה יכרכב שי my (.א'כ) ארמג (הנשמב : 'כ
 לאעמשי 'ר in G'y ריד ביפר) ימלשורי .ומש

(OD[תאקה תאו]  Gn" a ip)י"רתו קיק הז  
 . יילוח) ףועה ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פב ןכו .אקק

 הנויד ןויקיק רמא ל"ר .('קיקה הז תאק (.גיס
 — jew ונטמ ןישועש ירפ ול שי p (ce^ תבש)

pp ^p 278י"לב  poםימיב בשויש "ירמואו ףוע  
 םירצוע וינוערגמ רשא עטנ ןימ םנושלב קיק סנו
 כ"ו תנוכ ה"יחא]* ,(האופרלו תורנל ןמש
 Seekrühe o? y'53 ןכו Seemóve xt, vb לע

 ןמש לבא .ונינפל "ילוחב "אדכו 032 ע"לב דועו
prpל"נה י"למ רזגנ קפס ילב  (Herodot, 2, 94) xbu 

 - [אביללצ ע"יעו הנויד ןויקיק והזו אססאו דועו

ppפ"למ אקק —  (Lóffelgansמנב ותמש ימ 'פב ' 
 יקקכ ילע ןיימד )2 תוכיב) הרושב ןידמועה

 ותשאל בתוכה 'פד ג'רב .םינבל ןיזווא 'יפ ,ירוויח
 ימ (' קרפב םויהמ Teu הז coim Ce תובותכ)
 ישנאד ימילג יחלשמ ירויח יקק (.ג'ע ןיטיג) וזחאש

^bםינקז םישק םישנא רמולכ םינבל םיזווא  
 ילעב Cp ש מ ח ל שק Grp טיב) ןושלמ
 םגש םירבדה ןיאונ .םישנא ידגב ןיטישפמ הביש
 que ןלוכו הלעמ לש תופועכ ןיאמט תופוע ולא
 סניאו םיזווא םנינע הזה 'עבש יקק לבא הייחא|*
 ps ^p ל"נה ס"למ ame ןוכנהו ןיאמט תופוע
 .םיזווא י'שר 'יפו ף"לאב יקאק מ"כב ג"ונבו םיזווא
 לוק תעמשה ש"ע y'"p קוק ןמ wx הארנו
 י"כ 'גרתבו gackern, schnattern ןילוננרתו ןיזווא

 אתקקל תימדיא yb כ'ג "יא 'ז yp םילהתל
 ("a wp תאקה 'גרתו ,אתאקל ג"ונבו ארבדמד

;n^ע"ייעו אתרווח אקקו .אקק )^ 0^ םירבד  
 יחלשמירויח יקק שרפל ,שי ילואו -- הזל םדוקה

SÉ pis am wb.הקספש הלוגנות ₪  

 ונייצ אל na ןינש היל שק עיפרשב לבא ו"ופרב ןזכנ ה"כ (* .קרפבו סיטב ו"ופרבו רייפרב ןוכג הייכ (? .קוקה ג"ונב ('
 ןיכושמ ע"פרבו ש"ק י"כב ןוכנ היכ (5  .ריפדבו ב"ה vos ןוכנ היכ )*  .המואמ שיגרה אל עיבשה לעב םגו ומוקמ

 .2 הרעה רבג לעב 'עב תוגוש ייג ^«
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 לשוכמו יח לכאנ הז קריו 0535 םיחרפ לש ןנא
 אוהש הארנ םיחפפב ילוקק ה"יחא]* = .(שובכו
 455 «yb ןיעופעפ ןינעש המ יכ לינה י'ל

wwלכאמ םא יכ םדא לכאמ  meniע"יע  
 האיפ 'וריכו .הרעהב א"מר 4 ,ב"'חב ש"מו תוינדגדג
 ע"למ אוה ילוקק ר"ע כ"ד Yo 'וריע 'שוריבו ל"נה

vetל"נה  myוריע י"שריפ ' n5ןיעופעפ ה"ר  
 — [ןיחפרפ 5«  תונלנלח 'עו ךרעה הז כ'ג "ייעו

 ומכ אוהו ם'לב ה'כו אָתְלְקק .אלקיק =) לקק
 Misthaufen) הפשא b^ אתלקלק ,אלקלק

 n םרוקה.עיייע p" םיחספ) ביכש אתמד ילקיקא |
 והנילכינו (.ט"ס (bu וזחאש cB 'פד תואופרב

 םטפמה 'מנב תותירכב ק"פב .('אתמד אילקיקא |
 אלו ובית sione אתמד ילקיק לע C9 ןמשח תא
 טיי ימי י) תיסרחה רעש ,(* אתירבמופ יגדפא לע
 הכיא) תותפשא וקבח C. אתילקיק ערת sn" ('ב
 ועמשר 'תקיספב (' ןתלקיק ופיפנ 'נרת ('ה .יר
 אלקיק 6 םורי ת דכ G'yn rop רצ כ"רד אתקיספ)

 אל סעה הז םירשכ yos jn (mov אלקיק
 ה"יחא]* .היה אל C יאולה ^O .ג"כ היעשי) היה

"pos33 אתקיספה אבוה ר"סו '— ףוס 'ימרי ^ 
 וניבר "ג יפל .ח"כ ז'עב אתליקיק ה"נכו .הלקלק
 'יאדכו אתלקליק ל"צו אתקליק ג"ונבו 'ב רקנ 'עב
 איההב ילצת אלו לדגמכ 'פ ר"שהש .ס"ש י"כב
 'פבו אתלקלק אתיב an" ב"ל 'פ ר'בבו אתלקיק
 ס"טב ז"נ 'ר m 'קליבו (" אתלקלק איההב א"פ
 רודע mb vpn .(" אתלקליק ל"צו אתקליק

 — [ךתלקיקב ל"צ ךתלקוקב

der Cocon der אסטאסט)(טצ י"למ) אֶלקּוק ^E: 

(Seidenraupe, Seideכיא שרדמ ' 

 אלקוקב ןיפירט (םילכואה 023( עלות ילע םינמאה 'פ
^pתעלות ינש אלקוק םילדגו םינומא ןיפירט י"לב  

 לש דגנו הוטמ הנוכהו bn י"למ 'יפ ה"יחא]*
 יה [ישמ

(Wurm ?= 2 ers ןכו םיעלות 'יפ pip = "pp 
C שיק תכש) ןויבוזא 'טנב D'x" "n פב' 

ppפק טנקוק =) ינקק — (יאקנק אוק =)  
Kukuk ףועש m3 mmn» ילימ m m4 ab 

— [b^w3 הנשנ רבכ 

panis 080808018, caca- צמא ר"למ' ^p) ןיטּבקק 

  NpDD2 (bazius, kleienloses Brodתא

 םחל והמ )2 רצ כירד (wnp'ob ימהל ינברק תא
 ןיטיכקק רמא ('יקי רב אנוה )7 on הימחנ) החפה

^eםחל  benתישארב) ירח ילס )2( י"רת ב"א) —  
(resoןוטבקק אתפרד ילס ), = *[הלמהו ה"יחא 

 ראותה הזמו cacabus ר"לו א2%46% י"למ הנבנ

| enb טרפבו רוראפב "WP א cacabatus 
 y" 'עה תלחתב ש"מכ ןכ mp) pmo וב ןיאש
 ףוסב ןנאמעדיג 'חה הז לע ריעה «ci עגנקוד
 ירוח 'גרתש המ הזו ש"אמ 'חה 'צוה יתבר אתקיספ
 החפה שרדש ל"נו Yen ami ע"ייע 'ט רח 'למ

  9 ptosלשב  uvmרוראפב לשובמה םחל |
 םחל p 3-24 p/bs ^p" ןיטבקק םג ילואו

 — [לשונמ

 השמ לחיו ר'מש oy 'רדמ 0( ןיסירגקק רצ
 רכומ התאש הזה דבעה (ג"מ םיס)

 .םיללעמ yw ללקמ שיא vb3^p | ןיסירגקק
 ב'ר 'יפ יפ לע p een^ ןיפחולאק ע"ייע ה"יחא]*
 ןוכנל mane ומכו ןיסרפאקק ל"צש ןוכנה לבא

 -- [םעלרעפ 'חה

doldentragende 90/26 "bb ילוקק =) לקק 

sls "pas לב ןילוקק' e Gartenpflanze 

p'53 ,%גלוקק  'b3 (Distelמגב 'יחספ יברע ' 
 אתיליעב ישט אתילא ליכאר (-ד"יק) ול וגזמ ךומסד
 ימ, b^ ביכש איתמר ילקיקא (' אילוקק ליכאד
 אכחתמ לכואו יארשאב ןמש רשב תונקל וגהנמש
 אתילא ליכאד b^ הז ועבותש בצקה nes תוילעב
 mp ןהש ילוקק לוכאל גוהנהו אתילעב ישט
 ןהימר ןתוא nip om םימד אלב ןיאיבמש הדשה
 ןיאש wenn uw קושבש הפשא לע נשוי טעומ
 ארקנו 'ורו י"לב קרי pp ב"א) — ^C השונש ימ
 ח"פ) םדא לכ יתמיאמ 'פ האיפד 'שורי .ןיעופעפ

sןילקוק תוגולגולח תוינדגדג םיעוסעפ (א'ער  
 ושארבו ספרכ הלע ומכ ןהילעו ('היניחפרפ יקוקדנה

 בר רב אנוה בר An אוה ילואו וקוי רב אנוה ז"טפ יתבר אתקיספב לבא ?CD ר"ב אנוה יבר ייא כירד אתקיספב ('
 ,םיחפפב חי"ר י'יפמ קתעוה (* .אלוקליק ס"ש «v3 ילוקק גונב (* | ,וקיא רב wn בר ייפחויבו : ג"מ תוכרב אקיא
 .אתלקליק vais (' = .ילקלק לע קתעוה ה"טגר ייפבו יקליקא ג"ונב (*  .ילוקלקב ג"ונב (5 .שיע רמאמה רצק ביר (*
 pos ה"כ ('%  .םורית רב ס"טב ע"פרב לבא רומלתח ירקיע לעב וקיתעה ןכו ט'ק י"כב ןוכנ היכ )? .ןתאלקק גיונב (*
 ו"ופרב )!! .שיק י"כבכ ל"צו (תחא םעפ) הימש אלקוק קר w^ עיפרשבו אלקוק "יא ר"פרבו טיק י"כבו רומלתה ירקיעב

 .אוק עייע ןולק —  איק שרדנ (ןולקלק —( ןולקיק ('* (: בייע ,ריח) רש ^y ('* .יאולק סיטב
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 הנש NO .אָרְק 'ופו מ"למ p spo" רק
 ריעה ינב 'פד 'מגב die Bibel lesen) ארקמב

 לבא um "pt ןאמל ילימ ינה s) הליגמ)
 הנש וא ארק, b^ ארועיש היל תיל ines ןאמל
 ה"יחא]* ,"ארועיש היל תיל אתעמש ינתמד לבא
 ןאמ .ז"י תובותכ ןינעה הזמו m^ "bb. קתעוה
 . תירק אל יאיבנ 'יפא +: ב"נק תבש om ירקד
 א"פ DU ,'וכו הרותב ארוק היה א"מ ב"פ תוכרב
 אל . . . תיברעב עמש תא pop יתמיאמ א"מ
 לארשישכ : תבשויה 'פ ר"שהש ,עמש תא ונירק
 ב"פ תוכרב (עמש ילבו) יוכו עמש תיארק ןירוק
 , .ורקיו וטי ו"מ א"פ םש ,'וכו קדקד אלו ארק ג"מ

ppה ק"מ ,הרותב ארוקה : ז"כ תינעת .ןכרדכ ' : 
 nim .ןוהילע ירק הוה ste» v ,הילע ירק
 ,'ה תוכרב מ'ד (ת'א ת"ר) ירקת לא w^ םימעפ

yyלעב  arm)הטופ :'ט ק"מ : ד"נ ,(א'מק  mb 
yvyלעב . mmoה'ר .ש"מו האמ ע"ייע : ג"מ  

GU:היל ירק .'ז םש ,היב ירק  "ypםיחבז  
 .ז"מקת 'יס יכאלמ רי ש"מ 'ייעו .'ז תותירכ ,ד"ס
 'ורי . בתכ עיייע ןיירק mb : ז"ל םירדנ לי עפ
 ליעפה .אייאירק השש :ר'עד ib  הליגמ
 ארקיו ירקת לא ב"ערו א"עס ^ הטופ לע פאו
 אירקהש דמלמ אירקיו אלא | (ג'ל , א'כ תישארב)
 ינירקה aum 'פ ר'כיא 'וכו ה"בקה לש ומשל א'א
 :ב'נק תבש .דחא קרפ ינינשה . . . דחא ףד
 ; א"כ ב'ב ,ילשמ qus אל תלהק ךיירקאד

copeיקוני ירקמ  ,יקדרד . "biלוק עמשו ,ד"כ  
 ןטקל ry כ"ד nb הטוס יורי ,'וכו ןירקמ םירפופ
 ארקמ אוהש ...bb ללהה תא אָרְקַמ אוחש
 jb קוספ וא ארקמ "יפו Mp םשהו ,ללהה תא
 ידהנס ,ארק יאהל יטמ ^2 .'ה : 'ד הנינח ארקמה
 ,יעב ארק ב'עס ^R תותירכ ארק ןניעב :ה"מ
 (SU : ט"כ ,ארק רמא .ז"כ ,יאק ארקא .'ב תוכרב
 !יתבז ,ביכ ק'ב | ד"כ ו'ע + ת"כק 'ילוח + ב"י תוכמ
 "ים יכאלמ די y" (ארק יאמ) הארק יאמ :ז'טק
 pup . ארק רתפ ותטמ הנה 'פ ר'שהש א'לת
 ארק ,יקייד יארק ..אתכלה וכפה יארק :'ג ק"מ
 .ו"מקת ,ה'מקת b n^ '"y^ אמלעב אתכמסא
 ,א"לקת "יס םש שרדו חכשא ארק ןינעב דועו
 'שורי ey ימלשוריב הברה איירק ,אירק ר"אלבו
 rv sy" ו"טד א"פ האיפ 'ורי  .ד"ד ב"פ תוכרב
 'וריע 'ורי ,ג"ע ה"כד ore DU .,ח"יד א"פר 'דהנס

 —( ינקק אפק ירק ,אָרְק =) רק - (יִנָקּוק

mw "webןיכרבמ דציכ 'פב .('ינקוקל היל  
 ןויכ "yw אחמק לבא r5) תוכרב) ץוח 'מגב
 .והיימופל vos ישניא ידיבע אל ('ינקוקל ישקד
 הירב אשיש בר רמא Cro 'ילוח) תופרמ ולא 'פב
 הייחא]* .םיעלות b^ 'וכו יריפא ינקוק ידיא ברד
 pn ינקוקל ל"זו ל"נה תבשל םיסנ 'ר 'יפב ה"כו
 אצמתו ערק לא בח לאעמשי 'לב םיארקנ םיעלות
 pul"  .'וכו יריסא ינאקוק אתכלהו ט"א 'פב
 "ילוחב י"שרו םיעמ ינבבש םיעלות קתעוה דומלתה

^bופסות 'ייעו האירבשו דבכבש םיעלות ' pw 
 — [שארה יעלות 'ילוחב 'יפ ה"מגרו — וילע ונישהש

 ע"ייע ד"ע ו"כד bb" "בוריע wv אתינקוק *
 .ש"מו התינקנוק

 יתרבעש טעמכ 'פ ש"הש שרדמ 09 םיקק "א
 הייחא]* ,ימאכ ע'ייע יחמ ימאכ סיקק

 (ח"עק ,דיחב ימאכ ע"ייע) p^np ב"ר הינה ל"נה 'עבו
 — ['ג ב'חב ש"מו ימאב ע"ייע לבא

 -Schlecht א005070% י"למ) יִטֶפְדְפוקַק 4

Cerzogeneןילחונ שי 'פ ב"בד 7  
pns qus Gres va)והמ יל ובה יטפדפוקק  

 my תובות ינב םישפט י"לב p^ ןוכל תיבהיד

 רב ימיד Up תבש (יטרפה םש) אחזוקק *
 'פדבו תיזוקק פ"א ס"ש י"כב אתזוקק
 ,אתיזוקק םינשיה

 xoóxoupoy 'צמא m "bb" ל"ג ירקוק =) ירקק
 ק"פב Behültniss, Kócher) קית 008

 ןיקזינה 'פד ג"סבו )0^ תבש) ןירוש ןיא 'מנב תבשב
Geo pen)ירהואו ילזיאב  Cיגילפ אל אמלע ילוכ  

 ןמ ןישועש תורגסמ p^ ירקוקו יחולב יגילפ יכ
 .א קלוק ע"לב ןמשו numm שופתל תוחול
 אוה ילואו ב'ה י"כו ט"ק י"כו ר"פדב ה"כ ה"יחא|*

^e JUSתודוספו ןימכ  Flosתוחול ןמ הבית , 
 יעבו .אלקוק ע'לב "יא דומלתה ירקיעבו ע"פדבו
 י"למ ירקוק ינא רזוגו .ש"ע א'עב וניבר p^ חל

mתויח וא םיגד וב דוצל תרגסמו קית "יפו ל"נה  
 — [תבשב י"שריפ כ"ג ע"ייעו

 תאקל 'גות sm pp) 'עמ snpp = תקק פע
 ארבדמד אתקקל ('ז + ב"ק םילחח) רבדמ

P Budה  

 לבא ימאו ר"פדב ןוכנ ה"כ (* | .ינאקוק ג"ונב (* ,ונקרוקל ןעכנימ םייש יייכבו יניאקוקל ג"ונבו פ'א ס"ש ייכב היכו )!
 .ירהא yy ירהואו ל"צו ירהזאו ס'יטב ו"ופדב

24 VIL. B. 
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 ינפ לעב p^ ןינעה הזמו cavpe אריקד אנגוא
 יאנתל ןוכמס 03 ג"פ 'ישוריק 'שוריב השמ
 היירק 'יפ הדעה ןברק לעבו ש"ע הנובז יבג היירק

 — [ארקמ ירמלמל rw ארקמו הנשמ ילעב

 Quell) )* ^^ הימרימ שרד wp» (vby ןמ =) רק
 :םשו הנשמב vp. ייבוריע) רקה רובמ ןיאלממ

 המה ב המב 'פד 'מגב .6'רב 'עב p^ רבכ )03
 .ימימחב ךשירד אשירו ירירקב ques Gra תבש)
 ט"לב רק אוה ע'לב 25 ןכו ס"לב yop ה"יחא]*
 ר"ב יהפוקת ע"ייע היל ארירק .ג"נ תכש .םח וכפה
 'ילוח ימימח וכפה ירירק ץוכקהו .רירק אלוט ח"מפ
 תילע .רדק ע"ייע :ר'כ 33 .ב'עס v5 הדנ :ו"מ
 אתיליע ט'צפ ר'בב ראוְבַמ ('כ י'ג פיטפוש) הרקמה

iow mpילמת אל ז"מפ  ommלעפהו .רירק  
 ילכ :א'נק םש ,הימופ רקד רקימ 5p תבש
 UM ^b ז"ט רק ע"ייע לבא י"שריפ ש"ע רקימ
 .ופוג רקהל :ה"ד ב'פ «m 'שורי ליע פ ה
 (Jn '3 בצח ע"ייע וריקמ אהתש ח"מ א"פ םיאלכ
 DDR :ךידש ינש 'פ ר"שהש .ב'י רק «y (ב'עת

 ירוקאל : ג"ע ב"ב ל עפ א anms nns תריקמ
 vy byb pe ףיכ 'ב ,ב"ל 'יעשי inn .ןישפנ
 av לועפ ינוני ב .והיישירד אתניבמ ירייקו : ח"ל
 ץחרל לעפתא wipe m vy ח'מד me םילקש
 ,ארהנ לע אווקתאל 'ה ,'ב תומש 'א י"ות
 הווקתנ אל ר"יפ ר"דמב .ג'ס «mo לעפתנ

anyוריע רק םשהו ' biרוק מ"לבו .רב ע"ייע  
 .רוק ןסינ um" רדא טבש um" ד"לפ ר'ב .ו'ק מ"ב
 דועו ס"לב ה'כו אָרּוק (ב'כ ín תישארכ) רק 'גרתו

smpחור רובחב הכוהו 'כ .ה'כ ילשמ 'גרתבו  
 ד"פ תוכא (Beruhigung des Gemüths) חור תורוק

 , ד"יפ ר"דמב ג'פס ר"קיו ב"ער «D mo'3 ז"ימ
 — [שפנ תרוק ד"ע ז"ד ד'פ תוכרב 'שוריבו

Gipfeltricb, Kopt- אָרוק bbs ארוק ^ip — רק 
  '53 (mark, Palmkohl'מגב ןיכרבמ דציכ

 ןיברעמ 553 'פד ג'רבו «Cr תוכיב) ןייה ןמ ץוח
 המדאה ירפ ארוכ רמא הדוהי בר ארוק (: חיכ 'וריעו
 7033 ןיכרבמ דציכ 'פד ג"סב ,ב'גש רמא לאומשו

smרמגומה לע רמוא  (xe mass)היל אלת  
"oהועש רכומ  . yupארוק | ליקש הוה : ט'ס םיחספ  Cרכדל  nsליזא הירידל אוהו  ') ^pאלת  

 בפק

Yeכ"ד  vyד"ע "לד א"פ ז"ע 'ורי , "vילינמ  
 : ג'ד א"פ 'וכרב 'ורי ep ץובקהו ,ד"ע ר"עד ד"פ
 .ב"כפ vp prp דועו , לכ יתערי 'פ ר"להק
 תינעת :'ל תוכרב (הֶאְרְק jb רוצק) ארק ראותהו
 Apo לעב וא bbb "b" ארק אנינח ^ :ז"כ
 'ובותכ D/ תומבי םש תוכרב +ךיירקנ ךיארק ירק
 םיבוט םיִאְרְק n'Dp "x: כ'רד אתקיספ ץובק .ו"נ
 (' םיארקה ךרד ז"ה : ד"כ הליגמ eso םינשרד
 םינשיה 'פדבו פ"ש י"כב 'יאדכ תונימה qm ל'צו
 DN .ד"ס TX םש ס'ר p" רוזנעצה ןמ הנתשנו

sxר"אלבו --  vpn "upימ 'פ ר"שהשבו ל"פר  
 "ודיק : ג"'פ מ"ב אניירק ראותה דועו .יוארק תאז

cwm "bג"י תוכרב היירק ,האירק טשפומה  : 
 םילקש 'ורי ,ארקיו שיר ארפס ד'מ א'פ הלינמ
 ץובקהו .א"יפר se ר"בד ח"כפ ר"קיו vy ה"מד
 ט"ד ה"פ תוכרב wv  (תואירק ומכ "יפ) תויורק

 —  [.ח"םד ד"פ תינעת vv" : א"יד ח"ס ; ג'ע

 פ"לב xnoóc, cera "m "bb אָתּוריִק vp רק
o?אריק דועו הועש ,  'bb25  'עו "סרפ  

 ןיקילדמ המב 'פד ג"רב Pech) תפז אריק ס"לו
 .אשבודד אתלוספ (' אתוריק הועש (: 'כ תבש)
 אריק יזיפק אתלת p" תגש) םיצרש 'ח 'פד ג"סב
 בזש שבד ותואמ תשענש הועש 'יפ .יפורתשינד
 י"לב p" ב'א) -- 6 האלמ אוהשכ תרווכה ןמ

mונשי קוספב (* י"רת הועש  oyינש 'גרת) דחא  
(noc weeןינבזמ ןוהנמ  «GPה"יחא]*  

 ium כ'ע והמ יתעדי sb םייסו ןמגרותמב ה'כו
 ןובזיל אריק ךרב רב א"עס n'y 'רהנסב ה"נכו .ריק
 רב "n י"שרב ל"שרהמב ב'נו רעטצת אל תאו

ya ^b quכ'ע רעטצת אל התאו רוכמי הועש  
novםש .אריק אדחו אברת יאנימ בש : ג"לק  : 

 X3 'וריע .'א להא 'עו אבלק ע"ייע אבלקו אריק
 עבצא ע"ייעו השק הועשב wb" אריקב עבצאכ
 .יכ הדנ ,(אנליוו ס'ש) ח"ר 'יפמ קתעוה וניבר "יפו
 אוהו כ"ע הרוחש הועש ריק י"שריפו וידכ ריקכ
 אריקב ופח א"עס 'מ מ"ב ןכו תפז b" 'פו ע"ל
 אריקד יהיא ע"ייע Gy 'ישודיק ,י"שריפ ש"ע

(ro aem)מ"ב ראו ת ה ו  iDהאריקל יזוז ביהי  

 ה'יכו (*  .אתיריק ע"פרבו ונינפל noir דומלתה py ya" תקתעהב quy *) mo ורסיש םיארקה תכל sey ןיאו ('
 אנליוו םישב ספדנב "יארכ חיר ייפל בורק ייפ וניברו תואחסונה ייונש נישו ע"ק .ביח (* .ןמגרותמב היכו (* ,י"שריפב
 וחיאו גיונב (* aep ויופרב לכא ריפדו ש"ק ייכב ןוכנ ה"כ (* .השא סייטב עיפרבו רומלתה ירקיעב ןוכנ n (* ,שיע

 .ערי mn הרירב איהו סיש via vip היריר
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 אבוה ףסוי תיכבו  לודג תויהל רהממש ינפמ םש
Dvונתויכז ךינפל וארקי יכדרמ  Tunערקיש  

 ישתב ה'נכו «e ע"למ אוה כ'או כ"ע ונניד רזנ
 אפרטא :א"מ ףד ןילרעב 'פד םינומדק םינואג
 הכופב ארק ה'נכו .ןיעולד לש voy ןהו אערקד
 ןיצב ע"ייע .א'ער 'ט 'רומת : ג"פ  תובותכ 4

(op sm)ם"כק תבש ל"גה הליגמ ירק ץובקה  : 
 ביהיד ןאמ , + ירק ירק UD מ'ב .'ב pp עיייע
 : םשו ,יראק .ח'פ iu ,'וכו ps" האניגל יזוז
 םירדנ 'שורי ,זקרק ע'ייע "Qs םירדנ ,ארק ארק
 !yy -- 'וכו אתבורכו איירק ןיליא לכ : מ"ד ז"פר

IRדר  

 ,Begegniss הָרקַמ ומכ ונינעו מ'למ ירק = רק
  (Unfallםיקרפ 'דב 'מגב ה'רב ק"פב (19)

 ידיב ירק "פ סנוא וא ירק הב עריאש האובת
 .ג'כ 0025( הליל הרקמ ומכ םימש e) ידיב סנוא
  DRכ"ג ש'עו ה"יחא]*  "wnה'רב דועו

 יארק הזמו .םנוא וא ירק וב עריאש םדא :םש
 ומכ ירק לעפ הו .ש"ע ר"י רק 'עב וניבר איבהש

n^ תובותכ הרקמב רבד השע "b מ"לב mp 
 .והיינימ רחכ דבעו ירקיא .ג'ל 'דהנס .בתכו ירקיא

 דועו  ^pהליל הרקמ ומכ   QPolutionאמוי 3
 האר  0p.ב"עד א"פ הליגמ 'שורי ,ירק לעב םש

 ילעב ץובקהו ירק תפיט ח"צפ ר'ב .ירק וב עריא
 ירק לעב ע"ייע ןיירק  (ep an)ישורי 'גרתבו

 .תויריק 8^ .ג"כ םירבד 'גרתבו 'ג ט"מ תישארב 'א
 דימ בחר בחר .רמואה .ו"ט הליגמ ונממ לע פה ו

 — [ירקנ .'ה תינעתבו ירקינ

 הכלהה וזב Wand) לתוכ 'יפ מ"למ ריק =) רק
Gre om)םדא לש ויתונוע ןיריכזמ םירבד 'ג  

 הז ךלוהו עוער רמולכ לופיל ,«cw 'יפ (ow ריק
 ןייעמה ןכו לצנהל ויתויכזכ qo vena בשויו
 ותקדצב ךמוסו ותלאש אובתו לבקתתש ותלפתב
 קידצ iw רמולכ ווינח לע ןיד רפומה ןכו
 ייבא ר'אד ךממ עופהל ןיורפומו
 הליחת שנענ אוה Can לע ןידרופומה
 אלהו ךכ השועש הז לש ויתויכז המ וינפל רמואש
 ייפמ קתעוה ה"יחא]* — Spy ךכו ךכ ודיב שי
 =- [אידכ ע"ייע :'כ הכוסב TP .ןינעבו — ה"רב ח'ר

 vp) =) רק — YD) ,רוק =) רק
 ליזא הידידל אוהו לוכילד רחא רבדל ארוק היל
 ,ךו אוהשכ לקדה שאר sup "b .האוצ ליכאו
 ND] 0"טפ (mo ינאפר 'פ ךמסב היהת תאז ר"קיוב
 לכואש ימ b^ ארוק אדהב po ארוק אדהב לכאד
 ותרוקב הקול יוארכ ורמוש יניא םא לקד לש רוק
 5^ ה"יחא]* Op ע"ייע ב"א) — לקר לש
 ,ר"קיוב 'יאדכו sop אדהב וניבר סרג "ו לק 'עב יכ

vex 20תוכרב  Yeארוכ . . ארוק :י"ד  "B 
 ג"ער ה"לד Teb 'יעיבש 'שורי ,ש"ע 'וכו ץעה
 ,תוינפכבו רוקב ג'פס "יעיבש 'תפסות תוינפכו רוק

Dvרוק ג"פ 'יצקוע 'תפסותבו א"פ ינש רשעמ  
 אוה ירה רוקה De Ye 'יצקוע ,רשעמ ףסכב חקינ
 'לב ארוקרוק b^ רוקה ג'הר 'יפו רבד לכל ץעכ
 ןגבר 'לב ארוק רוק p^ ל"צו כ'ע ראמונ תייטבו ןנבר
 Palmhirn 25% = jl אוהו ראמוג תייטבו

moיתאצמ ןכו לקד לש  "b3רוק "יבוריעל ח"ר  
wsי"שרו כ'ע  eלע ףסונה ךר רבד רוק  
bpmלכב  meםימשגה תומי ועיגיש םדוקו  

 לכאמל בוטו רוק היל ירק ץע השעיו השקתיו
amלקדה שאר אוה רוקה 'צקועב ם"במרהל מ"יפבו  

 ואבוה ע"לב וירבדו ש"ע 'וכו ךר ןבל ץע אוהו
 — [116 ףעלל צ"לפפכ

 ךורא ורקנמש ףוע 4% עילמ לינ אָרּוק = רק
(ein langschnabliger Vogelה"ס 'פ ר"בב  

 הירוקמד הארצמ ארוק pum אתא : בוט קר )0(
 ויפו אוה ףוע 'יפ היקפאו ('הירוקמ יהיו ךירא

 .רתויב ךורא וב רקנמש
c 

£9 - V v'os jm אארק ס'למ ארק =) רק 
  ^bתעלד  (Kürbissהלגמד הדגהב ("62

 ישניא ירמאד ונייה (.") ןושמש 7033 הטוסד ק"פבו
 אצמי אל DN שיאה D" יניצובב היתתאו ירקב יהיא

newהתונזל ') ipnארקב  ipiוב תונזל ןטק  
 ןיאושקמ השעת רכז אצמת אל DN השאה כו

npoוב תונזל תורכז . p'e3מגב תותירכב ' 
 תרמאד אתשה ייבא רמא C7 ןמשה תא םטפמה
 ('יז חמ ל שיניא ליגר אהי איה אתלימ אנמיס
 ןמיס ירמתו יקליס יתרכ איבורו ארק אתש שירב
 בטיה ראובמ אצמת םעטהו ה"יחא]* — .ת"סכרק
 רוטב 'יא ארק 'יסו .ש"ע "^i'bpn "D m רוטב

wm )'ע"לב  yo.ייא ת"האב לבא .ב"' תוירוהב ה"כו (5 .התוגזל ו"ופדב (* .ףוע לש םוטרח ייפ ארוקמ עיייע  

 .ונינפל תותירכב mua לכימל וריבח לע דע xvin לע ןמ טמשנ ע"פרשב לבא "né 'יפכ היכו ו"ופדב קר (pi היכ (+

 .דוסלתה ירקיעב ייל ןכו

24* 
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 «jr 2^? ה"יחא]* .(ש"ע תורוקה לעש איה
 b'n הילעל תיבה ןיבש הביזעמ ד'מ vb תולהאל

w^תקספמה הרקת איה הביזעמ (ב"ערב ה"כו)  
yuהילעל תיב  iimתפסותה ש"רה םש ' 

 יבר היה ןכו 9'6) אתפסותב אינת Ty םייסו
 ^« הילעל שימשת הביזעמה לכ sew הדוהי
 איה הביזעמ ^« חכומ וניא mm הרואכלו כ'ע
 יתאצמ המוצע תרחא היאר לבא תורוקה ל ע ש
 ותוא p^ הביזעמ ל"זו cw תולהאל ג"הר "יפב
 םתנממו jb תימואב אטילמיה ומשש טיטה
 תוספוחה ותואו o) ,גימ (mov טלמב
 ומש mpm לע ןינתונש תורווצהו
 ובזעיו n) ,'ג (mom ארקמה ןמ ורקעו הביזעמ
 הביזעמהש ב"ר תעדכ הזו כ"ע המוחה דע םילשורי
 וניבר ךלה ביזעמ 'עב en^ ףונבו .תורוקה לע איה
 "ילכל ג'הר לש en^ ףוסב יכ my עדו ג'הר תטשב
 תומוקמ שי הביזעמ אוה טיט יטלמיה bm "יא
 y'2 הביזעמ ומשו (num תיסרח וילע ןינתונ
 ךרעה הזב 25 'יפש המ ןיבנ הלא םירבד יפ לעו

vemי (םישרקב וא םינקב ל"ר) ןהב ןינתונש  . 
 לעש איה הביזעמהש היאר כ'ג הזו ,הביזעמ תארקנ
 תואפריגה דגנ ב"ר ש"מב לבא .ב'ר תעדכ תורוקה
 העט ל"ר רמא יניטסו םכח םש וניצמ אל יכ ונלש
 ונלש איגוסב היבו הינימ יכ בזעמ 'עב יתוריעה רבכו
 םשב א טפוי 'ר ,7^3 י"פר מ"ב 'שוריב ןכ "יא
 ןתונ ןוילעהו םיחוולו ארקת ןתונ ןותחתה ל"ר
 ברל יניטסו 'ר 'עב ה"רס לעב ספת ןכו הביזעמה
 ערוג ףסומ ךורעה לעב mm ל"זו איפסמ ןימינב

mmשוריב 'יא יכהד 'וכו רקש דליו למע ' mb 
 ךיראהו .ד"ע ז"נ 7x אשראוו סופדב ש"ע 'וכו מ"ב
 :pp יניטסוי 'ר וניצמ רשא תומוקמ איבהל
 ,ז"יק מ"בב 'פ D'U י"כב תמאבו .כ'ק ,ר"חב ונלצא
 םושמ רמא יגטפויו 'ה י"כבו ל"בשרא יניטסי 'יגה

 — [(ומוקמב סיד) ל"בשר

 -Ge הרקת Balken; ןושארה ןינעמ myp =) רק
(lkתנש) ןילות רמוא רזעילא 'ר 'פד ג"סב  

 ,הרוקב היל וחנקמ יאמב אניברד הירב רמלו (.א'מק
 המל ('ג bb" תומש אמוחנת) תומש שארב ונדמליב

gwלכב םיטבש לש םהיתומש ןיוש  Dbאלא  
 ןהש יפל הזל םידקמ הזו הזל הז םידקמ םימעפש
 ןתונ יוארכ הרקת ןקתמהו obw לש (' ןתרקת
 pu וז לש השאר דצב וז הוקת לש היבוע
 עמש )2^ o היעשי) 'אנש םלוע לש הרקת ןהש

 184 qp =) רק - (חְרִק =) רק דפק

 wülben pb תישע 'יפ לעיפב 5/55 mp — רק
(Qülkenהצרפה תא ןירקמו 6: 'ו) ק"מב ק"פב  

 DN" ףסוי בר pps דציכ (.'ז פש) 53 דעומב

 חט וניאו רורצב רצ אנת אתינתמב אנפדו אצוהב
 ;'ג Tp םילהת) מ"למ sim ה"יחא]* .טיטב
 ותכופ הרקמה .ו"ט הכוסב mam  ('ג ,'ג הימחנ
 הכוס ד"ע א'נד N'b הכוס 'שורי «a ןידופשב
 Tb 'ודיק 'ורי .רשכ הרוקמ ib" הלוספ הרוקמ
 .הרוקמ הניאש הרעמ . .+ , הרוקמ הרעמ vy ז"נד

DUהכוס 'ורי טשפומה  NÜDוניצמ ד"ער א'גד  
 Xy ט"מד ו'פר 'ילקש 'שורי ,יּוריקכ אוהש ךוכיס
 — Xy ב'כד ח"פ הטוס v ןכו יוריקכ אוהש ךכס

wmםירדנ  eyט"לד . "voליעומש  "nnb 
 — כאחא לשו םעברי . לש יוריקב ו"פ יתבר 'תקיספ

i53היורק  cowג'יפ  qonלע דמוע ואצמו  
 — [תיבל יורק הנוב היה p^ היורקה

 הרקתה ונממ ןישועש ץעה מ'למ b^ הֶרּוק — רק
Balkenהילעהו תיבה 'פב ('ינפב שרופמ הרקתו  

 ןתונ ןוילעהו הרקתה תא ןתונ ןותחת C rep מיב)
 םהב הרקמש םישרקה וא םינקה b^ הביזעמה תא
 לגעמו ןהב ןתונש טיטהו הרקת ןיארקנ תיבה תא
 ב"א) — בזעמ 'עב א"פ ,הביזעמ תארקנ הליגעמב

^enסרג אוה יכ ךורעה .לעב "יגל השק ןושארה  
yiרמא אנינח 'רב יסוי 'ר הביזעמ יאמ בזעמ  

 ןיאנסו םינק רמא שיקל שיר אניטו ןיאנסו םינק
 אתעדל אל כ"א יאחול sex שיקל שיר אניטו
 לבא אכה רמאש המ ךייש רמד אתעדל אלו רמד
 יברב Dv 'ר הרקת יאמ איהש אחינ ןדיד 705
 איתא ons "em ילוכו ןיאנסו םינק רמא אנינח
 תיתימא ^3 איהש הארנו ךורעה לעב 'ינל ריפש
 אלא תועודי תולמה ארבסאל 'רמגה ךרד ןיא יכ
 איהש העודי הרקת תלמו תועודי ןניאש תולמה
 ןכלו תלגרומ הניא הביזעמ תלמ לבא הרוק ןושלמ
 רמאנ אכהל וניתאד אתשהו הביזעמ יאמ לאוש
 אלו אניטו ןיאנסו םינק ךורעה לעב סרג הפיש
 םכח םש י"שריפו ל"ר רמא יניטסו ןדיד תואסריגכ
 ןכתי אלו ירדס אתישב הז םש וניצמ אל יכ
 םכח דימלת הנכי ןטש ןושלמ אוהו יניטס םשבש
 יסוי 'ר הרקת יאמ המוקמב "גה moi DN ףאו
 טיט שי יכ אניטו ריפש איתא ןיאנסו םינק רמא
 טיט שיו הרקתה ןמ wm ןיאנפהו םינקה רבחמש
 תנשמבו הביזעמ ארקנ אוהו הרקתה לע ןיחוטש רחא
 הביזעטהש אידהב הכומ םילכו םדא קרפ תולהא

 .ותרקת עיפדב לבא אמוחנתבו רומלתה ירקיעב «p היכ ('
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 אניד יב "גה םשו ח"'ו 'יפמ קתעוה ה"יחא]*
 ןכו 'שמאו ליסאב ע"פדב ה"כו ונינפל ה"כו יארקאד

 — [א'סר ,א'ח יארקא ע"ייע ס"שב לגרומ

 א, רוציקב 'צמאה י"לבו 0% י"למ ריק =) רק
 6: א" זיע) רוטסלפ vp" ךס Glerr ןודא 0%

 6: טילק (pow ןקה חולישד ג'רב D 'עב b^ רבכ
quemירק  ^p s35 "wpיפד 103 .('למ 'עב  

 אעימש יאריק תלתו ירתמ )0 (v3 ןידימעמ ןיא
^b(א'פ) א"עפ ר"בב (* םינודא  nimהשלש םש  

 C םייורק השלש ולא ('ב ,שיכ תישאוב) ןאצ ירדע
^bלש ('םינודא 'ג  maב"א) — תסנכה  ^p 

 הלועט רתויה 'יגה כ'או ה"יחא]|* = (ןודא "53
 פ"ר ר'כב wp ןכו ,םיירוק וא םייוריק 'ג ר'בב
 'ועובש 'שורי .ש"מו א'יש n3 35 ע"ייע ט"פ
 י"רתו ,(ד'צק .ביח) ןוסכרב ע'ייע Ty ר"לד ג'פ
 יילהתל ;ו"כ , א"י 'דמבל y xópoc" םיריק : ןודא

i^ atv iR 3*9יה ;ח" ג בוזאל ;1 .ד"ק , 
 "יגכ ל"נה .ז"ע יאריק ץובקב ngYyp ראותהו .'ב
 ברמ יל עימש יארק אתלתמ w^ ונינפלו וניבר
 םילודג םימכח 'גמ י"שריפו ןנחוי יברו לאומשו
 "פבו כ'ע הרקמה לעכ םהילע ךומסל יידכ םהש

m3ירקיעבו ןנחוי 'רו לאומשו ברמ קר קיתעה אל  
 הרותל םינמוזמ ומכ :ח מ צ 33 b^ אבוה דומלתה

nyאיחל אובמ , (XVIIירקיע לעב ףיסוה דועו  nn 
omשיו  poiיאנירק  "bל'נו כ'ע הרות ילמע  

 ץובקהו רובגו בל ץימאו pm ^b OD פ"ל אוהש
vm Heroen Oblאל םלוא יאזירק = יאגירק  

 — [פ'ש י"כב "לו םוקמ םושב "גה וז יתאצמ

 ילמ אוה םלוא רקי = רקימ ילכ vss תעדל) רק
 יכרצ לכ ןישוע 'מגב לאוש 'פב (תורירק 'למ

 אה ייותיאל יאמ ייותיאל 55 (:א'נק תבש) תמה
 — אתריקי אתללג b" רקיט ילכ  ןיאיבמ ר"תד
 .(תיכוכז ןוגכ תורירק םיאיבמש םילכ י"שריפ ב"'א)

Sehnüre auf dem xzipo;  מל"י p*"wp =( רק 
  Y'53 (Webstuhl, Gewebe(טימ פ"ר) נ"פ

 ילכ המ Ü סיירוק ילכל ןימוד םיעשר לש ןתומש
 ןידמוע ןה ןהב שמשמ התאש המ לכ סיירוק
 םישנה ףא (א'ע) ב"ע 'פבו .ןיפרתמ ןה םתחנה

ampהפק (םיירוק =) רק -  

 'וריבו ה"יחא]* .יארוקמ לארשיו בקעי ילא
 יארוקמ לארשיו ןכ ומכ שרד ד'ע א"כד ז"פ הטוס
 הרוק לעב ע"ייע 'וכו qm היבוע וזה הרקתה המ
 ר"במ תומוקמה רתיו א"פר ר'מש נ"שו ט"מק ,ב"ח

To» yתרוק : ד"כ םירדנב  m3וריב ,דבה ' 
 ב"כר n'b "vy "v ,המקש תרוק .י"ד ז"'פ תבש
 הרוקה לצ ג"כפר ר"דמב ,הרוקכ . . הביתכ ג'ע
 mb 'ורי .ז"ט הגיגח ^Q תינעת תורוק ץוכקהו
 'תפסות : א"מד ב'פ 'מורת 'שוריו ג"ע כ'ד ז"פס
 א"צ פ"ס ר"ב ו"לפ יתבו 'תקיספ ז"פ תולהא
 םישנה 'יפא .ג"לד ו"פ םיחספ v pip" א"לבו
 nns רק ע'ייעו 'וכו ויה תועדוי ןיירוקה ירוחאמ
 דחאל : לכה תא 'פ ר"להק סייֶרוק ינוי לקשמבו
 'וכו ותיבו ותריד ךותב םיירוק תעפש ול היהש
 הירחאלש תורוקו הינפלש תורוק תלבוס אהתש דע

mb —1^ רק ע"ייע םיצחה תורוק [ — 

 םיאלכב ק"פב küblen po) ליעפה wp = רק
pw (e)ךותל הניאת לש רוחיי ןיעטונ  

 רוק ןושל א"יו by ןושל p^ וריקמ אהתש בצחח
 הייחא]* jn ןינע בורק רק 'ד ולא . אוה
 בצח 'עב וגיבר רבכ איבה הלאה םישוריפה ינשו
 p^ 'יאלכ bn ז"ואה נ"שו ש"ע ב"עת ,ג'חב ('ג)
 ומצע םשב ש"ו 'יפב "שוריפה ינש ןכו א"סר
 — Ap] ע"ייע ^« ותוא ררקיש ידכ ם"במרה 'יפבו

 Pfeilkócher) םיִצְחַה תרוק 66806 הֶרוק — רק
 האמט םיצחה תרוק \א'מ) םילכב ב"יפ תעבטב

 (ב"י יג יכיא) ארקמ ןושלמ p^ הרוהט םיריסא לשו
 ותשק ךרד הכיא תליגמב ןכו .ץחל (' הרטמכ

"vuאסירפסאל ירמא ןמתד ןגבר ץחל הרטמכ  
 (' םיששוקמ לכהש םיצח תרוקכ ירמא אכהד ןנבר
 םיצחהש הפשא ר'לב 'יפ ב"א) -- תדמוע איהו הב
 ה"יחאו* .(תרק ךועה קדטציו הב םיחנומ
 כ'או תיב הליאשהב p^ הרוק מ"למ אוהש ןוכנהו

 — ^s] רק ע"יע םיצח ma ומכ םיצח תורוק

 -zu הרקמ ןינע רמולכ ירק ומכ b^ יארק =) רק
(fülligלש ט"וי 'פד ג"רב  C0» m^אכיא  

 םימכח ow ןיאש םוקמ, 'יפ יארקד אניד יב והייניב
 pm םש  ונמדזנ וישכעו ד"יבל םיעובק

-- 

 ג"ונבו םיטשוקמ D'b3 איפדבו שק ע"ייע דחא לכהו ןישקשקמ  דומלתה ירקיעבו )*  .ף'לאב ארטמכ 'יא ירקמב ('

 . םירומ :אייש ריח רכ 'עב שימ wn n למ )5 .תבצנ - wem ןיסתויה סשב איבה (ו"ופד) yp רצ לאומש y ה'ירסב (+

 ג"ונב (* .ביע 192 דצ םלשה pony כ''ג y" הימת הזו "ךו ר ע ב יתא צ מ א ל, "n לעב בתכו הזה ךורעה ייפ
 היכ (* .סינורא ס"ישב יציגיוו ר"פדב לבא אייפרבו בנש קיהעו רומלתה py" לעב תקתעהבו י"כב ןוכנ הייכ (* ,םיאורק

 .םיירוק + םייריק ע"פרב לבא ךורע י'כב
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ND +תלדכ לבנעה אוהש הארנו  (Klüppel55 ^ 
 מ"יפב p^ "ילו ארוקהו vum) »'b א"יפ ^

 רצ 'עבו xm 'יפב 'ילו ש"ארהו ש"רהו ם'במרהל
 יתאצמ אל bn בתכ םילכל ט"יות לעב ןכו 'ה
 ןכ ארקנו תלדב לכנעה אוהש הארנו כ'ע ושוריפ

byס"שר 'נשמבו , תלדה תחיתפב לוק תעמשה  
 תוינשמד הנשמב לבא ,ףוסב א"הב הרוקה "א

 .ארוקה

 Eimgeweide םימינפה םירביאל ow מ'למ) בֶרק
 ל'זרדבו x arp) םילחת) .psp מ"לב ץובקבו

 תא לטונ (ג'מ) דימתב ר"פב (םיִיּבְרְק ,םֶיַּבְריִק |
 bw לנא םייברקה ג"ונב ה"יחא]* ,םיברקה
 ב'פס .אמוי 'שורי .'וכו ןתוא ןיחידמ םיברקהו כ'ג
 'וכו םייברקב דחאו הרשע םירביא ןה המכו ,מ"ד
 םירדנ .'ד 'שרפ ^ קרפ שיר ארקיו ארפסב ה"כו
 : מ"ד ז"פר םירדנ v^ 'וכו רשב ואל םייברק : ד"נ
 תבש 'שורי :ז"ט יילוח .'וכו רשב ואל אייברק

 = ישו וכריק ר"ע יר"ד 'ב"פ

 קמכ ף 5 2 וא םוקמב qa לא ףוג תשיגנ ייפ מ"למ) ברק
 ןיפתושה 'פב +םינפב 'ייעו sich nühern ןמזב

 pma jn םיתב' בוריק יפל (6x3 ןיפוכ 'מגב
 .(* רתו' תנתונ ריעה now הכומסה רצחה 'יפ
 ושא שיא לכ 67( ףועה תאטח 'פד ג'סב הליעמב
 'קיו) ושידקי רשא םישדקה לא םכערז לכמ ברקי

a5רבדמ בותכה םישדקה לכב )2  or»ןיבייח והי  
 ענונשי יכו רזעלא ר"א ברקי רשא ל"ת דימ וילע
 :ןיריתמ ול שיש רבד לכ רציכ אה בייח אוהש
 לאוש 'פד D3'3 .'וכו ויריתמ וברקישרע בייח וניא
 יפ pui . םיקוחר ושענ םיבורק Casp תבש)
 :תובורק ושענ תוקוחר (n^b) רוכזו 'רפ mnn תאז
 בירקמ (* ף א ודכ קיחרמ ןיימח ווהד איניע ןיליא
 pos mpms ושענ תובורק ןיימח ןוניא תיל
 בירקמ ("ף א ודכ ןמז דחב ןיעמש ווהד איינדוא
 דציכ 'פד ג"סב .ןיעמש ןוניא תיל ןינמיז האמב
 ומצע לצא בורק םדא (ג'שו :היכ תומבי) ems תשא

DTN DNOעשר ומצע םישמ . ^bלע דיעה ולא  
 לע רמוחו לק ולסופ היה אל ןחצר אוהש ויחא
 רשא x) טיפ) האורה 'פד נ"רב ימלשורי .ומצע
 לכב בורק ('ז :'ד פירגד) וילא pup םיהלא ול

s z. 

m 2p — (OWwp =( רק ופק 
 יהיו 'תקיספב .הב (' תוטנוס ויה .סיירוק ירוחאמ
 יירבד) 'יתכד ןידה המ (.ב"צ רצ כ"רד (wnp'bb חלשב

 ילכ אמש ךילעמ התלב אל ךתלמש (ר .יח

 לארשי Dy ןיכלהמ ויה *(  [סיירוק ל'צ] (תוירוק)

 והמ ^Gres r פיר) םילכה לכ 'פב 'שורי :רבדמב

 טוח י"לב 'יפ ב"'א) — תבשב סיירוק ילכ לטלטל

 ה"יחא]* .(סוריק ע"ייע הגירא ילכ ןכ וארקנו ברעה
 לארשי סע ואצי סיירוק ילכ תפנ 'פ ר'שהשב ה"נכו

 'מזמ םילהת 'דמ יייעו רבדמב ז'פס ר'בד רבדמל

 — א'צרת 'ר 'ילהת יקליבו inn s בקע 'קלי ג"כ
 ,ב"חב Gv2 =) תג ע"ייע יעיבשה םויב 'פ ר"תסא

 ר"להק y" א"עב ויתשריפ oen האלהו ה'פש
Coולש םייווק ילכב ףטעתנ : יתאנשו . — 
 —]&^ רק ע"ייע סיירוק תעפש לכה תא 'פ םשו

 (:ח'לק) ןילוח ףוסב iebhuhn) מ"למ אָרּוק — ארק
 ףוע ב"א) -- בייחמ רזעילא 'ר רכז ארוק

 אוהו רגד ארוק m) .ז" (mov מ"ל .אוהו רוהט
 (אוה) 6: מ"ק) pw ימגב אידהב חכומדכ רוהמ ףוע

5'u]5 ןכו ארוקב אמלד בייח רוהטו רוהט [אה ^ 
 ('כ ,ויכ איש) ארקמה לע ושריפב ןכו סירטנוקב םש
 ףועה אוהש שרפמ [םירהב] ארוקה ףדוי רשאכ

 תואסריגב תועט שיש רמול שי ןכלו ץידרפ ארקנה
 אמט רכז ארוק C ח'לק (n ינשמב סירטנוקה 'יפב
 שי ךא אוה רוהט סורגל שי אלא אריהנ אלו אוה
 JP אוהש רגד ארוק קוספב b^ י"שוש הומתל

my smם"במרה ייפ ןכו ה"יחא]* .(אמט  
 ארקנה ףועה אוהש ארק שרש ק'דרה 'יפבו "ילוחב
 ה"כו perdrix ר"לב perdiz אימפסא 'לכ ץ"ידרפ
 ןכו 97 bam ע'ל כ"ג seam דומלתה ירקיעב
 המ לבא Tb" .ט"ל תוכרב תויגרפ י"שר זעול
 Kukuk ו"קוק אוה ארוקש ל"נה הימריב י"שריפש
 וילע 'ופסותה וגישהש המ כ'ג 'ייעו ומלהל השק
 ה'ד .ב"ס bw" י"שר "ייעו pun ה"ד aro 'ילוחב
 yy הארצמ אווק — 'ה pp ע"ייעו ילימ ינהו

npרן  

 א"ש ארוק 'גרת (םדוקה 'עמ) הארוק ,הֶאיִרוק *
 , האירוק םדוקה ךרעב ל"נה הימריו

 .ןוהירוק ve .ד"ל 'יעשיל ץובקהו .הארוק

yy bui m3 (Cתונטוס ע'פרבו טנס  *) אתקיספב םג לבא איפרב הייכו mp ^wייפכו .רתוי ןתונ אוה ר'פדב (*  

 yr רתוי ונתיו תיטינפה ןמ רתוי המוחה קוזיחל 3v םהל ןיכירצש תוינוציח םיתב ןתוא רמולכ n^ 2733 ה"מגר

 .תא ע'פדבו וליפא ר"קיוב DU דומלתה ירקיע לעב תקתעהב ןוכנ ה"כ )5  .א"עב 'ופסותה b '"y" לבא י'שריפב

 .תא ע'יפדבו דומלתה ירקיעב )?
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 :ג"כ 32 ,תוירע יולג לש הברוק אלא הרות
 ד"פס 'שודיק iv" :ג"י תבש .אתיירואד הברוק
 תומש) הראש ח"מ תובותכ ,רשב בוריק ג"ע ו"סד
 קוחיר וכפה בוריק דועו .'וכו רשב בורק וז (" :איכ
 ,רספה קוחירו רכש בוריק ג"ע י"ד ה'פ מ'ב 'שורי
 בוריקב . . םוקמ קוחירב א'פס ינש רשעמ 'שורי
 םינפ בוריק ןיכירצו : ה"סד ד"פר pep" 'ורי ,םוקמ
 תובותכ ל ע פ ת א ב ןינעה הזמו .םשל וריינ אמש

YOאברקיא אהו אוה אתעד יבורקיא םושמ א'ער  
 ןיבירקמ .ג"כד ב"פ יאמד 'ורי לי עפה , אתער היל
 ותוא ןיבירקמ תוריבח ירבד לכקל אבה b^ םיפנכל
 אבה 'יגה ב"פ יאמר 'תפסותבו : 'ל 'ורוכבבו םיפנכל
 לעופבו לעיפב ןכו .'וכו תוריבח ירבד לבקל
 והילא ןיאש so mb תוידע nahebringen מ"לכ
 עורזב ןיברוקמה קחרל אלא ברקלו קחרל . . אב
 .א'ע 'שודיק נ"שו (.ב'כק ,ב'ח) ןויצ ןב ע"ייע 'וכו
 ח'פ תומבי 'שוריו ד"ע moy ד"פ ןישודיק 'שוריו
 )"^ :ה"סד T'es "ישודיק 'ורי — ש"ע ד'ע ט'ד
 ןקחרמ אלו ןכרקמ אל ינא vy i77 ו"פ 'דהנס
 ,אתימל ברקיד ר"מ ח'פ תוידע לקב ןכו .'וכו אלא
 א'רל ןוברק יוגב ןותא ר"ע ז"טד ט"פר ב'ב 'שורי
 . . יל ןיברוק יתרק ינב .ב"כר א"פ יאמד 'ורי ,'וכו
 ג"ער ו'סד ג'פ תינעת 'שורי ,יל ןיברוק ידיד ינב
 eb ןיברוק יליד ינב . . . יל ןיברוק יתרק ינב
 יל ברקתמ ןלכ : ג"יד ט"פ תוכרב v לעפ תא

omע"ייע ןברק תברקה ןינעב ליעפ הו  jap 
 אהי wow xy ע"ד א"פ הליגמ 'שורי ל עפ תה
 ג"פ הטוס 'שורי לָעַּפְב סגו — 'וכו ברקתמ ןברק
 ,ןמצעל ןיבירק םירישהו ומצעל asp ץמוקה : ט'יד
 ןמז עבקו סיבירקל ןמז pap ט"כ פ'"ר אשנ ירפס

 — n51] םיבירקמל

 חילש ןוכנהו ןשרד וניבר תעדל הָבּווק ןכו) בורק
 בורק יינתו יירק C352) 'ייע Vorbeter רובצ

 ארקמ לעב p" טייפ 'עב 'ייע \ל"פ ר'קיו) (' םטייפו
 שיא b3 ^p" ב'או — טייפו ןשרד הנשמ לעב
 תנוכ הייחא)* .(תוכלה לעבו mua יקב
 אוה pm קוחר הז (b^ 600% י"ל לע ב'ר
 שמתשנו לַעָפבּו לעיפב 2p לעפמ אוהש ןוכנהו
 'עב הז לע יתזמר רבכו הביתה ינפל דויש ןזחהמ

 (.גימ ירהנס) ןירה רמגנ 'פד i'^3 mop ינימ
 יוצונה ושיל והואלת חפפה בועב
 י נא ש דע 'וכו םוי םיעברא וינפל אציי זורכהו
 היה p^ .('הוה תוכלמל בורקד ירצונהושי
 בורק ירמאד תיא העש התואב היהש ךלמל עודי
 רבדה בורק ה"יחא]* | .הוה שממ ךלמה יאניל
 םשו 'רדהנסב m4 "bb "יפה m was קיתעהש
 תחא הטש הקחמנ p'3 'ק m 'ננא "5  ץבוקב
 py" ןושארה en^ דומלתה ירקיע לעב n'5 ,יצחו
 ןבואר ןב סלוטבא X5) ק"ב) הבורמ פ'סב ןבש

wenaובורק היה אלו הוה תוכלמל בורקד רפסל  
 ידוהי אוהש והוריכי אלש ידכ אלא רפיק לש
 ויהש ינפמ ג'ר תיב לש ןכו ('(ז") 'ליעמב 'יארכ
 nn mv המכח ודמל םירצמו jv יכלמל םיבורק
 יאני 'יפה יפכ רמאנ 'יפאו תוכלמל םיבורק ויהש
 ןכו םינומשחהמ היה ןהכ רדנסכלא אוהש ךלמה
 אל כ"או ידוהיה ערזמ היה אלש דבע היה סודורוה
 'יטיגב ה"נכו .ל"בע הלע אלו ירפ mre םירצונל אצי
 'פ YnbN . תוכלמל םיבורק וללה םדא 3 : ד"י
 ןמ יתבורק איה תידוהי רתסא DN םירבדה רחא

CONולא םיבורק םיוגה לכ איה היוג םאו ושע  
 : ז"כ 'דהנס , בורק תמחמ בורק .ט"ל מ'ב .ולאל
 םיבורק א'ער ש"כ םש m ןיבורקה ןה ולאו
 ויתובורקמ השא םדא אשנ n^p ר'ב ,וקחרתנו
 תישארב) ימצע 'גרת ,ימצעמ םצע רמוא אוה וילע

O^ iensארקיו) ראש 'גרת ,יִביִרְק,  Gn n^תבירק  

Yosבויא 'גרת ץובקהו ךובא רשב תבירק י'רתו : 
 om^ ארקיו jap הבקנלו ap" ד"י .ש"י

nmאתבירק אדהכ .ג"לד ט"פ תובותכ 'שורי  
 : ח"יק םיחספ טשפומה םשהו .אבא רב לאומש 'רד

mapע"פ ר'ב .הב ןיצפח ויהש  np'w)לש  
 יירבדל 'א י"רתב ה"כו אתובירק ס"לבו .(* תובירק
 הָביִרְק ומכ אוהו ,ןוהתתימב אתובירק ר"ל ,א"ל
 השמ 'וכו תומל הבירק וב רמאנש ימ לכ ו"צפ ר"ב
 ip m3" א"עפ םש — 'וכו הבירק m3 ביתכ

onmר"קיו , הבירק  »'eהברקה לעו הבירקה לע , 
 'ורי ,השירפ הבירק ד"ע ו"מד Ye תויורוה 'שורי
 ב"עס 'ג 'רהנס ,הבירק הבירק .ה'כד ז"פ 'דהנס

 אמלעב הבירק .ז"י Up .השלש הבירק תעשמ
"ONתבשב  ^ ^a]הרפא אל םשו ,הבווק  

v33 p» m5 (tדייל  vaשטשוטמ לבא ריבו ב"הו  'ב יא  winבתכב  vyס"דב ןיגעה לכ תקתעה יייעו רוזנעצה  

 ינאש תולמ u5 חויר vn ספרנ הזמ תצק ו'ופדבו ךוועב ר"פדבו רוזנעצה ןמ איליסאב יפרב טמשנו ג'5ס 7Y 'דהנס

 היכ (+ | .'פריא יזכב "יארכ תובקורה ליצו ם"ט n^b vy 'תפסותב ?)mawn .םש ק"ב יופסותב y" (1  ,ירצוגה ושי

 .ןטייפ 'ירהא ע"פרכו ר"פדב



 ^3 יכ ym .א"עס 'כ 0305 י"שריפ יייעו תועוצר
 ןיטיברק טמוש ד"ע ה'ד ג"פ תוכרב 'וריב ס"שרהמה

i3 novןיריטנבילק ע"ייעו ןירטניבלק ] — 

 דועו Opfergabe חבזמל הבדנ b^ מ"למ) ןָּברק
 (.'כ) םירדנב ינש 'פב Geschenk) הרושת

 .םיכלמ תונברקב אלא יתרדנ אל eim ןברקב רדנ
 אנברק רדש הדוהי בר 6: ד"פ) רכושה 'פד ג'רב ז"עב

obםדיא םויב 6*אברד  . (ג"רב Cr) pm 
 ל"צ] a'y לש ןיכסב "פ אנברקל ומייקד ימטאב
 ימטאב (Cn pon ז"ע לש ןיכסב 'מגב ןילוחד ג'רב
 חלשל הצורש תומלש תוכרי 'יפ [אנברוקל ןמייקד
 יד 'פב Jm אלו חלשלמ ןענמו ןדיספה החנמ
 ת"מדמק וילע בתכו ילכ אצומה )475( ינש רשעמב

pהמורת 'ת ,לבט 'ט ,יאמד 'ד ,רשעמ 'מ ,ןברק , 
 'ק ןה םישנא mew ןלוכו רמוא יסוי 'ר דע 'וכו
 חות 'ת ,היבוט 'ט , דוד 'ד ,השמ 'מ ;ןיק ,חרק
 iz»p ה"יחא]* n ןילוחו ןה ןהלש רמולכ
 :ז'טק םיחבז um pow) NIBYP" .ןָּבְרּוק ס"לבו מ"לב

penהבדנ טרפבו הבדנ ונינע (יויכ  namגרת ' 
 אטינויבסו י"כ ^35 אנברוק ('ג :יד תישארב) החנמ
 אנברוקו 'ב ,ב"י עשוה 'גרת בושח םדאל החנמ דועו
 'ב השרפ '3 קרפ ארקיו ארפס .ןילבומ םירצמל
 .י"ק תוחנמ .'וכו א'ה ד"ויב רומא ןברק רמאנש מ"כ
 רמאנ אלש תונבוק תשרפב ביתכ המ הארו אב
 הברה ה'נכו .'ה אלא םיקלא אלו לא אל ןהב
 בירקה oy רושקב חבכזמל ןבוקב טרפבו ס"שב

"yו"ט 'וכרב : q^בוריע .ח'פ : ח"כ תבש ,ג"כ " 
 תינעת Qm הכוס :ב"ע ,ז"י םיחספ : ט'ם )5^
 TH םירדנ :ב"י :'ו הניגח ,ב"י nbus :ז"כ
 םיחבז :"י תוירוה ,ד'כ ,יח ז"ע : ג'מ 'דהנס : ג'כ

vb aqאיל הדנ :" 'יכרע .'כ תוחנמ :ח'פ  ! 
 ,רובצ ןברק דיחי ןכרק מיד ב'פס sov 'שורי
 map ולא ys דוסילו םילקש mb ימלשורי
 ןישמשמ תונושלה לכ ד"ע א'נד ב"פר vn 'שורי
 ןישמשמ תונושלה לכ ןברק ןושלמ ץוח תוריזנ ןושל

pe^ןברק ןינעב ה"שע תוריזנ ןושלמ ץוח ןבוק  
 הרות םירבד 'ד םהל ןתיל ה"בקה שקב ל"פ ר"מש
 . . . ושקב אלו הלפתו תונברק תדובעו ןירוסיו

 "יש

my = sm nep 
 בירקד אנזחל הויזח ^B רומזמ ט'וש ג"שו ןזח
 תוכרב v" 'וכו ץימאה דובגה לודגה לאה רמאו

vbול ןיומוא ןיא הביתה ינפל רבועש הז : ח'ד  
 nep ונינברק השע ברקו אב אלא ללפתהו אב
 ס"שרהמ 'יגבו ונדעב סייפ ונתמחלמ השע וניכרצ

^Nהשע  nxבורק "פש ירה  pi»תברקה  
 תובל תברקה וא ןכרק םוקמב םינונחתו תולפת
 ג"יד ט"פ תוכרב 'שוריב םג הזמו םוקמל םדאה
 ברקימ אנאו ייבג דעו יבג ןמ םהרבא ברקי ר"עס
 mms ףרצי אל ןיאו ירד לכ ףוס דעו ייננ ןמ
 ללפתי ברקי b^ .אמע לכ ברקמ אנאו ימע ינולישה

Upהכוס  insהזמו םייונישב  ownר"קיוב בורק  
 תאז ימ 'פ ר"שהשבו ןשרד 15201023 'ינכ ל"פ
 הוה אריעז 'ר ג"עס ג"ד א"פ תוכרב 'שורי ,יובירק
 (y mb" הלחת ^op me ידכ הבורקל C ךמס
 אוהש ןכ יורק צ"ש הבורקל םייסו ס"שרהמה 'יפ
 ר"שהשבו ט"יפ ר"קיובו .םוקמל max לש ןבל ברקמ
 ץ"ש היהש כ"מב 'יפו הבורק ירדנסכלא 'ר םתכ 'פ
 ה"מק D^ הזונג הדמח 'שתב "ייעו םיטויפ רמואש
 וללה ןינעב 55 ןואג בקעי רב קחצי 'ר בישהש המ
 םימיבו כ"הויבו תותבשב םינזחה םירמואש תובורק
 הכרבו «n לכ ןיעמ ןתוא םירמוא ON םיבוט

 —  ['וכו

 ח"פ הטופ 'שורי Kampf) המחלמ מ'ל) 9*3 *
 ימור : א"עד א'פ אמוי rv ip" א'כד

 ,'וכו אכלפ ny אברק [cip נ'כפ vpu ,ברקל
inושע  genosאברק ודבע )2000 תישאיכ) . 

nimגרתב ' y'"yלעפהו ןמגרותמב ןורחאח ברק  
 רמואש םדאכ )2 UD תישארב) וברקיו ו'צפ ר"ב
 ר'פ תוכרב 'שורי "ייע דועו וריבח לע ברק ינולפ

 mb םדוקה 'עב :ח'ד

 -XoX6 105 6 י"למ b טיברק =) טברק

 (העוצרל לאשוהו דגבה ןמ יולתש המ 250%
 ויתועוצר b^ (נישו .זיכ קימ) ויטיברק ריתמ שגרד
 וניבר איבה 'א דג 'עב הייחא]* .רנ 'עב "יש
 אסרע . . שגרד ןינעב 'ומוקמה רתיו ק"ממ ןויצה
 vbi (גיטק (Yn שגרד 'עב יתשריפ ינאו אדגד
 כ'ג ויטיברק b^ ק"מב י"שרל סחוימו .ש"ע ל"נה

 יתה שימ כ"ג *)yr"  .רבס ג"ונבו זיכק D^ ח"וא v33 אבוהו תוכובד היפס א"בשרה ni^ היכו Dames ג"הכ ('

 ירקיעב יתיארו .65 דצ איזעאפ יגאניז ץנוצ יייע דועו הנוכנ הניא ץבורק תביתכו תועובשל רוזחמ תחיתפב םייהנעדייה

 ץבורק ^i תובורק an^ שיו תונברק בירקמה ג"הכ םוקמב אוהש בורק ץישה ארקנ םגו imp יעה םייסש דומלתה

^omםיקידצ ילהאב העושיו הנר לוק  vyחיוא ייבב היכו  ab3 .ע"בשפהב ביירגה ש"מ יייעו חיס ( n/3ומלתה ירקיעב ' 

muiר'פדבו (ז"ע סיד) יכסמה שירב ןנהלא ייבר תופסותב  cnשמא יפר ע"פרב היכו אנרדיבאל ג"ונבו אבראר יבאל '. 
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18s pip" -- mmy? טפק 
 — [השילת ידיל ואובי אלש ןיפצרקמ ןיאו הרובח
 ansammeln, sich ףפאו ?yap A ע"למ) דרק

UY Gansetzenדירק אל יאהו דירק יאה .ו"ע  
^bתצבקנו תקבדנ  yי"שריפ . 

 ר"קיו (תעלות 'א דרק vi ע'למ ילוא) אְדְרק "
 רתיבא 'ר )2 em רנרמב) ארזל והמ ח'יפ

 איררד ע"ייע לכא ז"פ ר"דמבב ה"כו אדרקל רמוא
 ,(גיסק (in וניבר ייג ןכ יכ

 .א'צ ב"ב נ"שו (v Un") ודרכ ע"ייע דרק *
 Dy .אוה דחא ּוְרְּכ D'53 ןכו ,םייונישהו

 pump וארקנ היבשויו . םירגיטה ףוחב יא ודרק
 N'DD תומבי 'שורי y ה"סד ד"פ 'ישודיק 'שורי

 .ןייותרק ע"ייעו | .ז"ט תומבי ילבבבו + ג'ד
 הירק ע"ייע ס"ט 57 א'פ םיאלכ 'ורי הידרק *

 ,(בימר :איח) קסרפא 'עו יב
NUMןוניּררוג ומכ 'יפ יניקידרוק ,אָנייררוק , 

gordianisch, vom Kaiser Gor- *2" 731 

(dian herrührendהמכ דע 'מגב תופרט ולא 'פב  
 אניידרוק ארניד יאנימ (xvm  (:ד'ג 'ילח) רפחת
 ב'א) — םוקמ ותואמ b^ אתפירט ma רועשל

opoע"ייע רסיק ןיידרונ לש םירניד . qvum 
 תועבטמה יכ ןורינ ,אנירט ,אניירדה ע"ייעו ה"יחא]*
 יעבו .ןעבטל הווצמה ימור רפיק םש לע וארקנ
 "ילוחב ג"ונב יכ *תוריעה רבכ ene (cn)) ןוידרג
 ר"ע א'לד ז"פס תובותכ 'שוריב לבא האנידרוק
 'וחנמו ד"ע ב"סד ב'פ 'ישודיק 'וריב ה"כו אניידרוק
 ןכו םוקמ ותואמ ייפש וניברו .ןוידרג y'"y . ט"כ
 Korduene 'טרפה םש לע וארקנש ורבס bins" י"שר

 — mp] ע"ייע
 -Herzkrank בלה ילוח xagüuxóc bn סוקיידרק

heit (Melancholie)ז"פב (םינפב "ייעו  

 חור b^ םוקיידרק וזחאש co (rco אימ) ןיטיגב
 — ןוי ןושל אוהו epp תארקנ בלב תקפודה 380
 ,(ףוגהמ תרגנ mp העיזו גופנ בלה הז ילוחבו
 Q3" 'ורי יתאבה (Cv ovn םימה 'עב הייחא|*
 vy (*סוקיידרק יפוי 'ר b^ םשש 'מורת 'שוריו
 «pm 'ר רמאש הממ הארג ןכו בלה תודבכ םימה
 וילע סוקיידוק והדוע ג"ע ח"מד ז"פר 'שורי "יטיגב
 הטג תא הל ןתנ 'וכו ותשאל ןינתונו טג ןיבתוכ
 םוקיידרוק השענו רחמל אלא pi sm אל רמאו
 שרופמ : מ"ד א"פר תומורת 'שוריבו םשו ,'וכו

 ,תונברקה ולא ^e) ,א'כ בויא) ונדבענ יכ ירש המו
 ,'וכו םהינפל וסחופו םנברק לטונ ןרהא ז'פר ר'קיו
 תיב תא הנובו דמוע ינב המלשש ינא ערוי :םש
 תונברקה תא וילע ריטקמו חבזמה תא הנובו שדקמה
 ןיִנָּברּוק תואמ 'ט א'צפ ר'ב רכז ץובקחו ,הרותבש
 ?p^ חלשב אמוחנת — איִיגָברּוק ןויצ ינב 'פ ר'כיא

n^רדא ע"ייע ןיכורק ל"צ םיבורק  n)תיל )] — 

 oe? mmn ,טרח ,דרנ np מ"לל בורק) דרק
 -krat ש"אלב cratare, gratare ימצא */53

zenג"ניאלב  (scratch, cratch(.ג"כ) ט"וי 'פ הציבב  

 ("C8 םיחספב ק"פד 'מגבו )"5( תוידעב ג"פבו
 לבא הרובח השועש ינפמ המהבה תא ןידוקמ ןיא
 ןיסנכנ םיקד הינישש תדרוגמב דוריק b" ןיפצרקמ
 הינישש תדרוגמב ףוצריק הרובח ןישועו הרשבב
 דרגתהל שרח ול npn . הרובח השוע ןיאו םיבע
 ,Sn ('היב אפצרקתיאל 'גרת (יח ייב ommo וב
 6 א כני א ןוגכ שמר sm םיעלות pos דוריק
 ןידרפנ ןיאו םינטק םהו המהבה רשבב ןיכשונש
 6 אכניאה quí הרובח תיישעב אלא המהבמ
 םהו ישוקב אלא רעישה ןמ התוא ןיפלוש ןיאש
 יברע 'לבו "ףוצרק תארקנ םילודגה תדרפהו םינטק
 תמאב אוהו ה"יחא]* .הרק תעלותל ןירוק
 'לבו םיפוסבו םילמנב הקודא תעלות 2 ע"לב

jmקתענ א"פו םיבלכה תעלות ארקנ >קסלשא  
 "פב ןכ Di ןכ 'יא רוציקבו םיחספב ח"ר 'יפמ

mess m^דרק תעלותל ןירוק ע"ל לבא  "B3 "b 
 תרסה אוה ןידוקמ הציבב ם"במרהל מ"יפב ןכו ח'ר
 ןישועו המהבה תוכיריב ןילתינה םינטקה םיבובזה

owןיפצרקמו ןתוא ןיויסמשכ הרובח  mb] 
 תוידעב ם"במרהל מ"יפב ה'כו 'וכו םילודגה םיבובזה
 ב'פסב ןבוק יריש לעב bn" הז לע גישה רבכו
 ןכו ןוכנה אוה ןושאר (b^ .ש"ע 'שורי הציבב
 דוריק והזיא  ד"ע א"סד ב"פס הציב 'שורימ חכומ
 םילודגה ולא ףוצריק הרובח ןישוע ןהש םינטקה ולא
 םינטקה ולא ע'הק b "p" הרובח ןישוע ןיאש
 ןיככחמו תוקד הינישש לזרב לש הנטק הרינמ ןיעכ
 לש הריגמ םילודגה ולא . , הטהבה הב ןידרגמו

yyא 'שוריכו ,הרובח ןישוע ןיאו תוסג הרישש " 
 15 הציבב י"שריפ כ"ג "ייעו ב"פס הציב 'תפסותב
 ידיל ואובי אלש ןידרקמ ןיא םש 'ציב 'ורי .הנשמב

- 

mu (!ןמגרותמב  v3»:אפסרקתאל 'גרת  ma3 ייכב ןוכנ ה"כ )* .יידצב ל"צו אפנרקתאל ס"טב ג"ונבו /mאבנא עיייעו  
 pe )* .אכלאה חי"ר 'יפבו אבניאה ר"פדבו 'ציניוו ע"פדב היכו (*  .ח"ר 'יפב ה"כו אבניא ןאכ ע"פדב לבא אכיני 'עו

/ € 
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 bw תוזורחמ m ies: מ'ב wv  ,ומודרקב
'p» .mevmpלכ ה"בקה רמא ב'סקת 'ר קוקבח  

 "גה 'ז ימזמ ט"ושבו ילצא אבי ומודרק- רבשש ימ
 ילצא אכי ומודרק רבשש cn לכ לע mo ינא
 ^" א"רהומ ימח ירומו . ןינעה לכ ש'ע 'וכו
 י"למ ט"ושו 'קליד ומודרק e^ ל"צז םייהלעטטעב
 רבשש ימ לכ ונינעו קוזיחו רוצמ אכל
 איבנה ומצע לע ראפתהש ומכ אלו) ולש רוצמה תא

 ף'לא בותכ ול רמא כ"חאו הנענ (רוצמ לע הבציתאו
 בותכ 'יפו (o) ₪06ץ< י"לב תואה m ^b חולב

nyט"ושבו ץקה  ^anף"לא דחא חולב ךל בותכ  
 — .[ל'ז ירומ ל"כע («mw 'קליה "ינו «o ת"יב
 Yu ש"מו bbb ע"ייע .ז"מק תבשב אַמיּדרּוק *

 ."גה

 בסנ : ץמוג רפח 'פ ר"להק (יטרפ םש) אָמיִדְרְק *
 אמידרק רבד קושב . . הירמטו mo דח
 D'yb ר"בב א"נ "3

6 

T y'on 5) rp *םחל תכיתח  ein Stück 
 לכוא ינאש דע הלא לע 'פ ר"כיא 94

 «bn רככ לכוא ינאש דע b^ וז ןאקסולנ ןדרק
 DON ת"א תנש 'שמא 'פד הבו 'רדמב ג'הכ הז

 .קסלג 'עב יתאבהו pp 'יא פ"דשב

 יטרפה םשהמ הבקנ ראות אָתיָיִנִדרוק = ןדרק

Kordueneאינימראב םירה האלמ ץרא ) 
 תועש ששמ שדקמה (') םיחספב ק"פד ג'וב
 ןיששוח ps אתיינדווק יטיחב וליפא הלעמלו
 ןישק ןהש םירהב ןילידגש pon ^b וישודיקל
 אלו ןתתלד ןויכ ןיצימחמ ןיא רמימל אכיאד ג'עא
 ותושרב ןניאו וצימחה אמש ןתתיתל תעשב ןרמש
 ייפ ח"ר 'יפ ןכו ה"יחא]* .השאה וב שדקל
 ולא 'יפא ןיצימחמ ןיאו םיקזח םיטח אתאינדרוק
 רומג ץמחכ jn האנה ירוסיא םימב ורשכוהש ןויכ
 ירהב םיחמוצה אתיינדרוק יטח י"שריפ הפיו כ"ע
 ח"ר 'יפ כ'ג 'ייעו ש"ע 'וכו דואמ םה םישק טררא
 ג'לפ ר"במ חכומ י"שריפכו . א"כ םיחספב י"שרו
 אינודוק ירוט לע ('ד י'ח תישאיב) טררא ירה לע
 'טישפב mor ודרק ירוט סולקנוא קיתעה ןכו
 אינדוק דח ארווט םוש ןודרקד ירווט 'א י"רתבו
 בימ) טררא ץרא 'גרתו .אינמרא דח ארווט םושו

iu"יימרי) ,ודררקד אערא (ח"ל :זיל היעשי ;זיל  (N'3 

 (אָתיְִנדרוק -) ןדרק -- סוקיהרק 7
 ,ש"ע יוכו הלוח םימעפ הטוש םימעפ סוקיידרוק
 חומה ירדח יולממ שדחתמ ילוח s^ ם'במרהל מ"יפבו

 ילוח יניממ po sum ךכ ינפמ .תערה לבלבתמו
 הטוש םימעפ m "by" ןכ ^5 ילואו y'« לפונה

 ןיי התוששכ תטלושה הדיש םש p" י'שוו 'וכו
 סוקייררוק יאמ .ס"שה sy" .ןכ "יפו ותיגמ הברה
 'וכו אתרצעמד אתדח ארמח היתכנד לאומש רמא
 ny רבכו .המש םוקיידרוק אחור אהד ל"מק אה
 :y — הירוב לע ינוי'ל וניבה אל לבב ימכחש
 ישתב )3 ןוכנ ה"כ) סוקאיררוקו סופרדנוג ןינעב
 -- [ה"מר D3" 122 דצ יככרה א"ר 'צוהב םינואגה

y'"y T'y ח"נד N'b ישודיק" wv סטנוידרק * 
 .סיטנרדוק

 ע"לב ןכו Axt ןזרגל ףדרנ pw 'יפ,מ"למ) םּףְרק
(Qo op ₪פב ' snןיי ידכ  

 מ"ל ב"א) — לגמב אלו םודרקב אל (.א'ל הציב)

 bn ה"יחא]* ,(ומדרק תאו (יכ )2^ (wv הז
 תורמה םה יכ הנוי 'ר בתכ bmp שרשב ק'דרה
 אוהו וב ורפחיש רחא ילכ אוה רמה יכ ןכתי אלו
 ןיעקבמש ילכ אוה םודרקהו nw ק"הלב ארקנה
 םודרקו רמ ל"זר ורכז ןכו זעלב C ל"רטשד םיצע וב
 אבא ףאו ('Co» D ורמאש ומכ םילכ ינשב
 יתעצה 'וכו םודרקו beer sea אלא רמא אל לואש
 ירקיע לעב כ'ג וב venen יכ ק'דוה ןושל
 ילכ sv 'וכו רמא אל לואש אבא ל'זו דומלתח
 סאפ ארקנו ל"וטסיד םיצעהו םילכה וב ועקביש
 'רכ אלדו ומדרק תאו מ"ל אוהו (ob) ע"לב
 יכ ןכ וניא הזו ארמה אוהש 'יפש חנאנ 'ן הנוי

 ארקנו ץראה תא וב ורפחיש רחא ילכ אוה ארמה
pnaהנשמבו תא  enה'נכו .ל"כע םילכ ינש  

 אלמ :'ל "טיג ,םהב רופחל םודרק ה'מ ד"פ תובאב
 'תפסות ,םודרקה די ז"פר 3/3 םילכ 'תפסות .םודרק
 הכמו דופשב בחות א"פר ק"מ 'שוריבו א"פר ק"מ

 ןיעקבמ xy ב'סד ד"פ הציב 'שורי ,'וכו םודרקב
 ינליאשה ר"ע ו"לד א"פ םירדנ 'שורי ,םדווקב
 'תפסות yr 'וכו יל שי םדרוק םנוק רמא ךמודרק
 איה וזיא .נ"כ אמוי ,ה"ל םירדנ ילבבו ד"פ םירדנ
 ינליאשה 'וכו ךלגמ ינליאשה ל"א . . . המיקנ
 v^ ,ח"י ,ט'י 'רקיול י"שריפבו ש"ע ^« ךמודרק
 םוררוק ול חקול אצמנ אל :ד"מד ו'פס 'ומורת
 (*ודוקד ארא תוכלמ 'גות טווא תוכלממ (ו'כ | קוסע ןועמש ב"מפ יתבר 'תקיספ .תיעיבש ימדמ

SIM 1תצקב ייארכ ןוניררקד ןיעאד אתובית אילפ ריבכ לכא (5 .81//009 יימפסא 'לכ (  ^D)?ןונירדקר הלועמה ייגו אוה ס"ט  
 JUS ^b חלשב אמוחנת ייג כ'ג fn רדק ץיייע
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fof c חרק — n"» ip =( ןדרק אצק 

 ותרטסמ התיהש י"ע ןכוממ רמאיו 'פ ר"תסאב ןוכנל
 חפט ומכ 'יפו ןאכלו ןאכל וינפ לע הלש ןיקדרוקב
 ע"ייע הינפ לע סייקדרוקב התחפט ה"מפ ר'ב ,ולדגסב
 Y" .םכע ע'ייע (im ו'פ תבש rv" .קררקס

 — [אָיקִדרוק ןליא mo ח"פ תיעיבש

 .סיטנרדק ע"ייע סטנדרק ₪

 9086 be" םיטרק ומכ סיִּדְרִק = םודרק *
(Papier, Karte pon "3 chartaדמ ' 

 תולעל שקבמש ימל לשמ ה"מ  רומזמ ףוס ט"וש
 אל המל ל"א ןיידל ןתנו pon סודרק לטנ המיבל
 םילהת 'קליבו sp םיסופד תצקבו 'וכו ויתבתכ
 סידרק 'יגה רקיעו קלח סרטנוק an" ט"משת זמר

v»לעפה הזמו .ןווחאה סטרק ע"ייע םיטרק  
 י"כב ה'כו 'וכו ןפש ןפדרק ז"פס ק"ב םילכ 'תפסות
 'פדבו סטרק ע"ייע ןפטרק b'o םילכבו 'פריא
 pos pew ןפררק b^ אוה "טו ןסקרק וועיקלאז

mit Kreide (creda) polieren הנבל המדא 

 .תופאירק 'ע רחא ע"ייע my .אורק *

 .ןיקבס ע"ייע ןיניורק ₪

 (זיפ פיס) ז"פפ ר'בב .Krug) זּורֶּכ = זורק =) זרק
 םיזורק םירפעב j3n ףסוי המ ל"א : וינדא אריו

 רתאב םירצמב םישרח קשמדב ןיזוג איננח רפכב
 ש"ע זורכ ומכ ב"א) -- אהמתא ןישרח ןישרחד
 כ"פ $53 ה"יחא]* .(םירדק mas 'חסונבו
 ס"טב םיסופד תצקבו םילגר ימ לש זורק ןאצמו

 — .[ע"ייע n3 ^W "b ר"קיובו ןורק

 yy bnjpo לועפ ינוניב לזה *
 לאשוהו kahl sein רעשה תטירמ ונינע מ"למ) חרק

 ורקענו קלח אוה רשא םרכלו ןאצב םידוקנל
 (א'עס p" םיחפפ) וכייחרק חרק (תונליאה ונממ
 ג"רבו (א"מ) םיאלכב ד"פב .('ח) רח 'עב 'יפ רבכ
 13 ןיאש םוקמ b^ .םרכה nmp C55 "יבוריעד

yuןושלמ  ip")ב'מ יג" ) — pi 3'w)םינויה  
 םינפג לש םרכל ('םנושלב םיארוק םיימורהו
 תורשעמ שירב qp» םרכ הזמ הז םידרפנו םיטעמ

Gn)וחרקישמ ןירזחה , "yvתורשעמ)  wbחימר  

 b" האנידרוק su :ד"נ "ילוחב י"שריפ ןכו
 ע"ייע (my אניידרוק יעו ןידרג y"y לבא טררא
 יטיחב 'יגה (ב'ער ט"כ רצ) חספ 'כלה ג"הבו ודרכ
 ברה n" תעכו ימורב רשא ג'ה י"כבו אתאינדרוק
 ירה תינמ יטיח en ^s^ רעמייהסעדליה 'כחה
 י"שר by" אוה בתוכה תרעה הזו אתייתרוק טררא

emosז"כד א'פ םיחספ 'שוריבו -- ל"נה  yy 
 — [תוינבטווק םיטח

 scordisei 'צמא ר"למ ןיסייקדךוק — סייקדרק
 ג"רב Lederschuhe) רוע לש םילדנס

 ןיסייקדרקב ןיאצוי  (.א"ג םיחספ) וגהנש םוקמ 'פד
 הצילח תוצמד ג'רב .6'ןיאצוי ps הריבבו תבשב

me»)ןיסייקדרוקב םדא  לייטי אל | 6: ביק  qni 
amaהיהו) ונדמליב  copyפ [יכנא האר ל"צ] ' 

 ןיסייקדרקב תאצל וגהנש םוקמ )75 'וחנתב) תירכי יכ
 ואצמנ ל"ר רמא .רופא vm אלש םוקמ רתומ
 nsi שירב ר'קיוב .ודדונתת אל םושמ ןירבוע
 אקספב אמט ורופ הכיא תליגמבו (Uwe) היהת
 ףופמו mon 6 בילק 5^2 אחקיספ) ןויצ רמאתו
 הכורא ןהמ nns התיהשכ e) :'ג היעשי) הנכלת
 ןאכמ תחאו ןאכמ תחא תורצק יתש האיבמ התיה
 jns nns התיהשכו 'ןהיבנ לע חפט הארתש ידכ
 הכורא הארתש ןיבע ןיקידרוק תשבול חתיה הרצק

"bרבכו )( ןיטיטפ זעלב  ^pב'א) — סכע 'עב  
poהיארהו ל"נה ר"ל אוהו ה"יחא]* | ,(לדנפ  

 ןיטיטפ ז'עלהו םייקידרוק :i233 ש"ע קדרקס "ג
 porro ל"צ ילוא (!סיטפ דומלתה ירקיע לעב תקתעהבו)

 תמאבו אילפמא ע"ייע Socke, pedule ט"יאלמ
 (Pantoffel) ליפאטנאפ סייקדרק זעול ב"נש ק"העב

D"אהושטוב  (grobe Schuhe = botsehuoch) 

 א"הושרדנוא כ'ג זעול םשו אילפמא זעול ןכ ומכו
nn Unterschuheב"'ק תומביב י"שר .בתכש המ  : 

 .א'נ םיחספב זעלה 'ייעו זנכשא 'לב ך"ושרדנוא
 ןיסייקדרוק ראובמ םיחספב ח'ר 'יפבו יודנאלל ל"מב
 ירקיעבו 6 (?) ידנס sm בקע ול ןיאש לענמ
 הביטפ ל'צש ל"נו יברעב סיניטפ אבוה דומלתה
 m2» co vb הזמו ₪5 = 9% prb אוהו
 ןיקדרוק אכיא 'קליבו Pantoffel (Papues "רגנוה 'לב
 ה"נכו ןיסוקרק ר'כיאבו ןוקירידנוק ס"טב pna לבא

 יב יייכבו ןיסקייררוקב ןעכנימ םיש יייכבו יריבב תבשב ןוסיקדרוקב ןיאצוי que תבשב ןוסיקדרוקב םיאצוי 3553 ('
 .יריב א"פרבו םריב ב"ה דייל v ר"פדב לבא aei m ע"פדב ייא הריב ייגו ןיסייקדרוקב ךורעה ייגכ "b יייכבו ןיסקדרוקב
 יל ףלא יר יכיא יקליבו ןהיבג לע הפש mes אהתש ידכ 'תקיספבו הכורא הארתש ידכ ייא ר"קיובו ריכיאב ג"הכ )?
 יתקיספה לע po םש ייעשיב vay יייעו התרבח שאר לע הפצ הארתש ףופטו ךולה ns :ב"ס nav יישר יייעו הפט

 (ealvus ^5 nón. 04.6 יינוי הלמ 5x סגדל.  *( my ילואו (5 .ב"שר nn ש"מכ ן
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 ג"ונב לבא חרקל ןב mm 'ר הכוס 'שורימ איבה
 ,הרקל רב הדוהי ^ ר'ע ד"נד ד"פ הכוס 'שוריב
 יאזע ןב ע"ייע החרק ןינעבו , ש"מו הרקל ע"ייעו
 . בנק תבשמ לבא — יאנג ןושל וניאש ש"מו
 myp ה"נכו .אניחרק ע"ייע חרק תמאב היהש חכומ
 חרקו ןאכמ חרק : 'פ ק"ב .ץווק ע"ייע ה"ספ ר"בב
 ,ןאכמו ןאכמ nmp . ב"לק ב'ב הבקנלו ,ןאכמ
 . ב'נק n3w wmp ר"אלב .טג ע"ייע :א"פ "טיג
 דועו אמישא ע"ייע : ג'ס 'דהנפ .אנייוצמ אחרק

 :5'3 תורוכב ץוכקהו (ep ín) אחרב ע"ייע
 'מוי v , ןיניחרקה ^ 'שרפ ^ קרפ "sop ארפס
 ר"ע ח"לד vb םירדנ 'שורי ,םיִחְרְקה .מ"ד ב"פס
 : מ'ק 'רהנס :ג"י bas nmp" מ"לכ ewm . ןיחרק
 שובקהו ליעל y wo Tb" םיאלכ nmp דועו

^v nimpהלינמ 'שוריו ר"ע ח'מד א'פ רשעמ  
 ,3^ ארקיו 'גרתב ןכו אָתּוחרַק "לבו .ה'עד ד"פ

abיניבד אשמש ב"עס 'ג  תינעת ץובקהו ג"מ  
empןמקל ע"ייע אניחרק ראותהו . by eniייחספ  

"pא"עס  yשורי ,ליעל ' navר"ע זייד כ"פס  
mpל'צ אחרקד רע : ט'ק 'דהנס .החירק  amps 

 ,ט'כר ר'פר םיאלכ 'ורי ליעפה .'ה חרק ע"ייע
 ןיחירקמ םרכה תחרק ברחש םרכ אוה םרכה תחרק
 לכמ ותוא ןיחיקמ בוחש םרכ ועצמאמ ותוא
 תמחמ יכו ד"ע ח'מד א"פ תורשעמ 'שורי .ןיררצ
 "יאלכ 'ורי ל עפ ה ינוניב .'וכו תוחירקמ ןה לכואה
 רמצה תטירמל לאשוה דועו .ןיחְרקּומ : ז"כד א"פ

yהארנש דע ןאצה  mpiאולטו 'גרתו אולטו  
 םידקנ 'גרתו (ה'ל (oe םיאלטהו (גיל , יל תישארב)

,mmp G^ ^ n ae? av)ןיחורק ] — 

dum- שופט C9 QR פילמ by הָחְרְק * 
^om :23^ nb (er Menschהחרק  

 וניבר איבה אשכדרפ 'עב יוהיל אכשדרפ היתיבב
 ותיבב ררוש ןדרגה ףאש b^ י"שרו ושריפ אלו
 ותיב לע ריקפו הווצמ אוה שופיט ףאש 5"
 ריילוגה [a^ (ז'כ רצ הליגמ סייד) י"כבש היארהו

^y שלח ^b gm 
 בויא f^ ,r'bp; םילהת mp 'גרת (Eis) אָחְרק *

 ןשכ e := ,ויל

o" |ויפר וימ) תוחנמב 'ח 'פב (םוקמ םש)  C 
 תומוקמ b^ .ןייל אפלא ןיילוטחו םייחרק

Ug DLE בצק 
 6 וחרקישמ אתייפרמ pos ןוגכ םינבלה לכ (ריעס
 תוחרק תוחרק ושעישמ רמא אפפ רב אנינח 'ר
 ןיאש חרק ןיעכ ולש yin ךילשישכ מ"יו .תונבל
 vb) ייפ ;וימ גיפ םיעגנ) תחבגו תחרק .('רעיש ול

 (.גימ תורוכב) ולא ןימומ 'פב .('חבג 'עב b^ רבכ
 לש הטיש ול ןיאש לכ חרק והזיא לופפ חרקה
 (:גימ םש) 'מגב שרופמ ןזואל mss תפקמ רעיש
 'ורוכב) לולאב דחאב [רמוא] מ'ר 'מגב תורוכב ףוסב

Cm:תפילקכ ינפל לארשי ימכח לכ יאזע ןב רמא  
 gov ןב אביקע 'ר vm הזה חרקה ןמ ץוח םושה

m,ןב עשוהי  nmpתבש .דיי .גיי ,'ז תוכרב)  iN/p 

cop arpגיב ק"מ  . m$טיל אמוי : א"ל  : uy my 

 : ויכ תובותכ .תייכ im svo sU .ר"י ,גיי : יב הליגמ

 (םימעפ) :א"ל םירדנ iva :ג"ל ןיטיג : אימ pump . חיס

 !e בייב .דיק :ד"פ :ג"פ מ"ב .ביק : חייל ק"ב : ג"כ רוזנ

wmב"ל  . o:NUNה"סק |. גיייק : Lam VIVI My 

 ^N ינירוה vp .חיק ,מ'צ .ד"צ imo .יל .א'כ :שיי

 6ינ ןילוח .איל תורוכב :ה'פ תוחנמ .ו"שק .ב"ק םיחבז

 ול רמא םתה ןניסרגדכ חרקה אביקע 'ר ןב אוה
 הייחא]* ."'אביקע 'רל אביקע 'ר לש ונב עשוהי 5
 כ"ג "א םשו ל"נה תורוכבל ה"מגר 'יפמ קתעוה
 'ועובשל ןויכו ע"רל ע"ר לש ונב עשוהי 'ר ול רמא
 אביקע 'ר לש ונב עשוהי לאש ג"'ונב לבא .'ו
 ד"ער ב"לד א"פר תועובש 'שוריב ה"כו אביקע 'רמ
 'תפסותבו הביקע 'ר תא הביקע 'ר ןב עשוהי לאש
 תא אניקע 'ר לש vi עשוהי לאש א"פר םיעגנ
 השעמו ד"פר תובותכ 'תפסות 'ייע my אביקע 'ר
 yy3' ןכו 'וכו השא אשנש אביקע 'ר ןב עשוהיב
 ונב עשוהי 'רב השעמ ד"ער ט"כר ה"פר תובותכ
 ^ym n .ח'נ תורוככב י"שריפ ןכו 'וכו ע"ר לש
 י"שר םש ןייצו ה"שע ע'ר ונייה הזה .חרקה ןמ
 'ורוכב 'ופפותה לבא וניברו ה"מגר 'יגכ .'ו 'ועובש

ovוגישה ץוח ה"ד  voyעב ןיסחוי לעבו ה"שע ' 
 ירקיעבו )68 יייע דועו 40 םלשה (pon ק"ב עשוהי ^

 'ר שי קלחבו םייסו ש"ע ma Town דומלתה
 ויחא היה וא חרק היהש ילוא החרק ןב הדוהי
 הדוהי 'ר ^3 קלחה 'פב יתאצמ אל ינא לבא כ'ע
 עשוהי 'ר w^ ירהנסמ pus ל"נה תומוקמ ידב) amp ןב

pייכב ייא  (owהחרק ןב הדוהי 'ע ה"רס לעבו  
 החרק ןב הדוהי 'ר :'ו mob" ןויצה רוע איבה
 (גיע ב"צ רצ) ה"דסבו pa עשוהי ^ .ג"ונב לבא
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(oרורצ ודיב הלעו ץמק :ןרהא ינב לא האיבהו  
cowג"סב .לוספ הנובל לש טרוק וא חלמ  

 6ת"ק רשבה לכ 'פד ג"רבו 61" 'יבוריעב ק"פד
 ןידימעמ ןיא 'פב , ארוכב אטרוק יכ אחכתשמו
 טרוק וילע שי םא C5 ry ןיבובל תורועבו 'מגב
 היכפא (C תופרט ולא 'פד ג'וב .רוסא םד
 'מגבו .אמד יטרוק ירת הילע חכשאו היקדבו
 אישק אל תיתליחא תיתליח +:חינפש) ey תזוחאד
 השקמה המהב 'פד ג'סב .ןיטרקב ןאכ ןילעב ןאכ
 לקתשיאד ץוחל אציד םצעה רכשנ אוהה GUy םש)
 € (.יכ «m דיה לכ 'פד ג"סב ,הינימ C אתטרק
 אטרוק b" קידבו אתשיג רגד אטרוק ילפ אנינח
 py לעבו ה"יחא]* = .הנובל לש טרוק ןושלמ
 ןכ תמאבו הנטק הכיתחו ןיערג 'יפ ףיסוה 'מלתה
 אטרוק ילפ םש הדנב י"שריפ ןכו on ע"לב ונינע
 אתיטרוק ג"לבו .שבי ויד תוכיתח עקבמ אתוירד

ey s'y bmןיטרק וא ןיטרוק ץובקהו ליעל  
 ישורי Ty ט"לד ב"פ אמוי 'שוריב ןכו ליעל 'ייע
 ומכ ל עפהו .םפוב לש םיטרק ג"ע ו'ר ג"פס תבש
 'מוחנתב יתאצמ תונטק תוכיתחל ךותח b ע"לב
 ב"שר 'חה 'צוהב ח"מ רצ 'א 'יס חרק תפסוה ןשיה
 Bp תבשבו 'תפסותב 'וכו ןהיתורכזא טרוק ינא
 bp תוליפכבו .ריכזא 'עו IN דק ע"ייע רדוק ינא
 +. .ןטטרקו Typ ד"נד ד"פ ינש רשעמ 'שורי

 -- [אטטרקמ

 ,eurius ר"לכ ןטק 2-2 ע"לב wp — טרק
Y^p Y/22 (kurzדחאה םש  peneר"קיובו  

 אטרק אסננ םש by O"bD ינימשה םויב יהיו ףוסב
 תולבא ןויצ יכרד הכיא תלינמב . אכשופ עיטק
 עלפה שארל התלעש תיטרוק תחא אבלכב השעמ
 רצקו ןטק ןבג י"לב b^ ב"א) — הרכז cy השמשו
 ה"יחא]* | .(התלעש תירפוכ בותכ תואחסונבו
 הלמ בורק רתויו krummgebogen xUproc Mbb ןויכ

 ר"קיובו v'33 יכ המואמ ריעה אל 3m ,ל"נה 'ימור
^bלבב הז ןושיפ קר 'יא ר"בב יכ וניבר ^3 ונינפל  
 bn תמאב "א ר"ב לש זיואפ י"כב לבא
 ע"למ אוהו .אכשופ עוטק אטרוק אסננ לבב וז ןושיפ

  m[טעמו ןטק 'יפ 2( .פ'לב ןכו ל"נה —

 רקוח דועו הרשב חושל Oxo פ'למ 5^5( טרק
(einhergehen, sinnig betrachtenר"קיו 'רדמ  

 ןובתי G'39 זע וא בשכ וא רוש טחשי רשא 'פ

"xw (גיעש ,גיחב) םילטח yy *[ה"יחא qa 
 [ש"מו תואחסונ -

Wm *םש)  (moאוהה ל"א .ב'נק תבש  
mmiאכהמ החוק ןב עשוהי 'ול  

 י"שריפו אינזוגל אכהמכ ל"א יוח .המכ אניחוקל
 ועידוהל שקיב ns 'יפ ןכוןיוכתנותחרק לע וטינקחל
 155 עשוהי 'ר .ובישהו (היק (yy 'וכו חרק עוהש
 יל הארנ ז"כב כ'ע יוזג התא: רמולכ אינוזגל אכה
 לש ינופצ חרזמב Chareha ילואו םוקמ םש היהש
 ראותה הזמו 221 ,ה"ח טרעננאמ "ייע אימטופוסמ
 י"כב ה"כו האניחרק אדא בר .ב"צ 'דהנס האניחרק

e Deתוכרבב  .x5ס"ש י"כב לבא ת"האבו  
 אחא בר ג"ונבו האניחרק הבהא רב אדא בר ןעכנימ
 בר א"ער "^ תומביב ה'כו אדא כר ל'צו יאניחרק

 ,אינוקרק ע"ייע mi -- אניחרק אדא

 quarteria, carta = ר"למ 555 רוטרוק = טרק

Quartier, Lager- י תיב ,בשומ םוקמ quarta 

  (platzיד יט ,'ג בי ףסכ םהיתב םיאלממה
 תורצוא לא תאבה .אמיס ןוהוטרוק ןיילמ

 נלש  (m^ omא תלעד רשפאה 'גות (ג'כ 6
 ןוהירטרוק בותכ תואחפונב ב'א) — אנלתירטרוקל

 אגלת ירוטרוקל , אמיפ  ^erהריפח ינוי 'לב יטרוק
 ןויכ ה"יחא]* ,(ץראה תחת  "bbאש

  Krater, Oeffnungיכ עדו ל"נה ר"ל איה יתעדו

 איבה דומלתה ירקיעב  "anןוהרטרוק 12« םשב
 « ^wע"פדשב לבא ונינפל  ^wוז םגו ןוהיטרק

 תארוה יכ ונתועשה יפ לע הנוכנ "גה 08
  quartaומכ  quarteriaמ"כב "א וניתואחסונבו

 רוטרוק  "3nי"הדל 'גרת ג"י ,ד"כ ;ח"י , ב"כ 'דמב
 — n] ,ט'כ ;א" .ח"כ 'א

 bj טרק לעפמ 3.52 עילמ wy =) טרק
Bischen, טרוק כ"או תונטק תוכיתחב nn 

  (Stückchen, Theilchenטרוקו < היל) ז"עב ינש 'פב

 הריכ 'פד ג"סב . תיתלח לש ( n1א כ ה (זימ
 .ןיטרקהיב תיאד ןניקפע יאמב  ^eםירגרג

 הנובל לש  wowרמגנ 'פד ג"רב .רואה ןהב תטלש
 טרוק ותוא ןיקשמ גרהיל אצויה (.ג"מ 'דהנס) ןידה

 ףרטיתש ןייב הנובל לש " "by wp'פד ג'רב
 תא איבמ היה מנחתה  ( C" neY'רפב ןנתדכ
 [תוחנמד אמק]  C COארפיסבו " pישרפ ^ קרפ

 ייג (* .ןיטרק ma תיאד ימנ אכה ג"ונבו פ"א סיש י"כב היכו )* .אמלעד סייטב ויופדב לבא ימאו ריפדו י'כב היכ )
 .אהיטרוק ל"צו אתיטריק גיונב (* .הרפכ סיטב Dual עיפדשב לבא ר'יפדב 'יא (קרפב אוהו) 'רפב
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 (ח'ע רצ) רוגיטק ע"ייע ס"מ איניטנרק , איגיטרק *

 .8 הרעהב ש"מו
 .ינגיתרק yy ינגיטרק *
 .'ב טרק ע'ייע טטרק *
 גש ,52 עילב ןכו p'bs abso =) לטרק

 ג'סב ,Korb x&pvaA«c) 90706 י"למ

Ceט"ב) ךיקפמה  (YOאתילטרקב והניבתוא  
 Gy ב"כ הניפסה תא רכומה 'פד ג'רב ,ובינגאו
 ןוי 'לכ אנט b^ ..אתילטרק יאהב ןותיעב יאמ
 v3m ה"חא* | .א"יליטרק זעלבו יליטרק
 ,cestello אנטה cw ט"יאלב לבא ה"אלינטרק כה
 יברע 'לב + זעלב תחת mano ל"נ ןכלו 60
 pw DR ףא דומלתה py לעב תקתעהב 'יאדכו
 אתילטרק ב"בב b^ ם"כשרו מ"בב י"שרו .ז"עלב כ"ג
 אתילטרקו .אספוק 323 ה"מגר 'יפב ה'כו זנרא

na»ר"קיו אלטרק ז"לבו נ"ל אוה (א'עס ד ע .ביבב  
 .ןיניאת אלטרק אלמ ('יתבסו 'פ ר"להקו ה"כפ

ose vaא"פ יאמד 'שוריבו .ןיניאתד ליטרק רח  
 — [אנאסמ "א ר"עס א"כד

nopע"למ)  pb?ךתחו ףטח  abschneiden, ab- 
(pflücken3303 )5'0 תורשעמב 53'21  

 ,לכואו הלע הלע םטרקמ רצחב העורז איהש
 אל המל (יל mp אמוחנת רושה ךוחלכ ונדמליב
 העור איהשכ המהב לכ אלא תרחא המהב רמא
 ךתחמ 'יפ לכה תפוס רוש דחא דהא תמטרקמ איה
 ה"יחא|* AUN םטקנ C דיל :ביל הכוס) ומכ

 jb םדרג ומכ םטק jb לערפ ןינב םטרק זא היהתו
 נ"ד Yb תורשעמ 'שוריב «nu .ע"לב ה"כו ,םדג
 הלע הלע םיטרקמ ב"פ 'שעמ 'פסותבו םטרקמ ג'ע
 רבוחמב אוה םיטרקמ לבא י'כ 'פסותב םשו לכואו
 ,ג"ד ב'פ ק"ב 'שורי .ומטרקמ אלא im ץראל
 המטריק ב"ע ה"ד ו"פו םש ,ןיפליחה ומטריקו
 םלשמ םוטריקה םש ק'ב 'ורי םשהו .םינפג יבלול

pnומטיק םש ןכו םוטיקה 'תפסותבו 'וכו םלש ] — 

 ר'לב bj) ע'לב ix ס'לב אָמְטְרּוק — םטרק
(carthamus tinctorius 88008ימטרוקד  Np 

 3^1 .אמירט 'עב b 335 Cn^ תוכרב) תרמא
 אתלות ירעש אתלות € 20 םיחספב ןירבוע ולאו
 רשא עטנ ןימ יימורו ע"לב (o iw^ — ימטרוק
 ומכ won ירעי םוכרכ !«sop םוכרכ ומכ וחרפ
 ה"יחא]* ,(האופרב תולוגס ול שיו הוועש
 אמטרוקו .'ד רח sw חח ע"ייע sy 'יטינב ה"נכו |

 דצק

 ילוא (Dons .חונל 'יפ אחרואב עטרקמל
 כ'מ 'יפכו שופלו גנעתה b^ 560 י"ל לע ןויכ

 לכ w'y ל"נה פ"למ רתוי ל"ג לבא שופלו חונל

 'ירבע 'לב רופסה 'ייעו ןורתיו 'פ ר"להקבו רופיסח

 רעדיינשנייטש 'חה ואיצוה אריס ןבד אתיבאפלאכ
 -- ['ז דצ mn» ןילרעב)

 ע"לבו אטריק D'53 060% 'ינוי 'למ) טרק *
(Karat, kleine Münze 225 =האיפ 'שורי  

 דח הינורסח . ט"יד yo הטוס 'שורי . א"כד ח"פ

 — ירש טוקב טרק ג'ע ט'ד ד'פר מ'ב 'ורי .טרק
 .ןיטרוק «vr ןיטרק

 ילואו דואמ הנטק nb בּוטרּוק ,בּוטרק — בטרק
(quartaק"פבו 6 ג'קד ר"מ ב"יפ תוחנמב  

 תא אשונה 'פד ג'סבו ?G2 ירדנלו 7533 ה"רב
 האמב איה ןכ םימכח תדמ 55 «Crp main השאה
 ג'פב ,לבוט וניא בוטרוק רפח לבוט אוה האס
 וב ולפנו האס 'מ וב ןיאש הוקמ *'מ) תואוקמב
 ןילוחב ק"פד ג'סב ,רשכ בוטרוק רפה 'יפא ןיגול 'נ

itm or»תוכמד  Cרסח םימ ןיגול 'ג ןנתד  
 .ןיי הארמכ והארמו ןיי בוטרק ןכותל לפנש בוטרק
 הנומשמ דחא CY 27( הניפסה תא רכומה 'פד 3/03
 הנומשמ דחא p^ ('בוטוק אוה הז תינימשב
 ירקיע לעב בתכו ה"יחא]* 353 תינימשב
 יעבור השלש תינימש אוה כ'או ל'זו דומלתה
 דחא בוטרקה תואוקמד ג'פב ם"במרה b^ ןכו הציב
 בוטרקה היהיו םיציב רשע השש גולהו גולב ד"סמ
 אוה bun .כ"ע הציב ישילש ינשו הרשעמ דחא

A55 arbה"מגר 'יפבו .אוהש לכ (עלבנ 'ייעו)  
 — ['גולה תינומש, בוטרוק : ג'ק תוחנמב

 לבטק 'עב bo" אלבטק = אָלְבַטרַק =) לבטרק
^bהסכמ  (Unterlageאיצומה 'פב . j" 

 רוע p^ ('אלבטרקב אוהה (א'עס ט"ע) רוע 'מגב
 .ומוקמב bw" אילבטק ונייהו הביתכל יושע וניאש
 אלכטרק iy ןירבצש (sU הגיגחב ה"נכו ה"יחא]*
 ישתבו םש ^n 'יפב ה"כו אלבטק "גה ס"ש 52

ow3 ןילרעב 'פד םינומדק 'y "bםשו א"כ דצ  
 םימעפל w^ אילבטק םוקמב Tenn אילובטיק
 רוע 'יפ הנינחב י"שרו לבטק y'"y אילבטרק

nm piovתבשב  "oאלבוטרוק,  imלאעמשי 'לב  
 עקרקה לע עצומש רוע 5A ע"ל אוהו "הראפס

 - .[וילע לוכאל וא וב בשיל

u n 1תפסוחב היכו ( ' i3לטסק .לטסרק עיייע דועו )5 ..אלבטרוק פ"ש י"כבו אלבוטרק גיונב (? ,בוטרוק םשו היפס  
 in .לסקרט
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i^םילחת ;יי  on aryןיטריק תלמב ל"מיג וא ף'וקו  
 ךפיהב םימעפלו המישנח תוא 6 תחת אוה ןיטויג
 זילטא ומכ ינוי לש ף'כ וא ף"וק תוא טמשנ
 .ןיטרוק בוט רתוי וא ןיטריג ,ןיטריק כ'או .ע"ייע
 = עדו ,ל"נה sv" הלמ לש ירבע ץובק אוה ןיטרוג
 ןיסריקל רמא אמוחנת 'ר W^ .כ"רד 'תקיספב יכ

D;ר"שהשב  'bר"תסאבו יתיער תא הפי  'b 
 ןיסרוקל רמא אמוחנת 'ר : םימכחל ךלמה רמאיו
 ונינפלש 'יגה ר"בב לבא ןיסרקל i^e ר"דמבבו
 ךורעה ey" היגה כ"מבו ןיסינרוקל sos אמוחנת 'ר
 ןיסינרוק 'יג םג לבא ךורעב ג"הכ תמאבו ןיסרוקל
 ץובקה לקשמב ny "b (* 269% י"ל אוהש ןכתת
 תואסריג יתש רבלמ וניבר איבה 'ר סרק ym .ירבע
 שרפא DU? vy ןיסליק ^ Ty ןיטריקו ןיסריק
 ר"שהשב 'יאד סוריקה תא תואפרל םיעדוי ויהש והמ

 -- [ר"תסאו

 ד"ע ו"מד ב"פ םילקש 'שורי (quartus) ['טְרַוק *
 הרעה איי ,דיח) עבט ע"ייע ןיטרוק ןירניד

 ןיטרק ברגבו ,עלסה תיעיבה .ונייה P" "py ('ג

 ינש 'יפא התנובל טעומ א"פס תוחנמ 'תפסותב ןכו

 mw ןיטרק

 -Tau 00201018 'צמא ר"למ b'j סיטרק = םטרק

(werk, Strickwerkרילמ)  = ^imיועצמאה  

(On? cordo, 0ישילשה שדחבד אקספב  
 ותב תא אישמ היהש ךלמל דיק רצ כ"רר אתקיספ)
 pnm אל ימור ינב רמאו םיב םיסיטרק עבקו
 ב"א) — 'וכו ימורל ןוקסי אל אירופ ינבו אירופל
 jp רעיש ב"ר ה"יחא]* ,(הבצמו לג י"לב ^5
 תומש ול שי הכצמו לג my ןינעה ךשמהמ ושפנב
 םירתימ p^ ל"נה ר"למ הארנ ילו ,י"לב םירחא
 רעיש הפיו םיב ושרפי אלש תוניפס עונמל םיקזח
 B^ םיב םיסיטרק ל"זו ךירעמב ונאזנול יד מ"ר
 y'5 לודגה םיב תוניפס ושרפי אלש העינמו בוכיע
 "ל  ןכו םיב תלמ b^ ונינפלש 'קיספב לנא
 י"לב הכולמ יסומנ 'קליב 3 ג"ער 'ר ורתי 'קליב
 יוועלו b'os ושריפ ןכו יווצ 0696 י"ל ןויכו
 ןושל עבק דועו was 'יגב ןכתי אל לבא םירחאו

— 0090 pp w5nà אוה pan ww 

Herrschaft, Regie- (הכולמ 009% י"למ D'O^I 

  Gungשירב  C7) r^y.םיסיטרקו אילנרטסו

6b?ןושריג ביה י'כבו יזיפ  

| 

 .רקיע לכ ייל עיפרשבו ימור ילב ריפרבו ו"ופדב ןוכג היב (?

 ע"ייע ^y" ש"מו nsn ,ג"חב ע"ייע עירח ונייה
 - ^i] אקרמ ע"ייעו yp'3 , א"חב ש"מו סיטסא

 ,klug) 1808 ןקדלז 'עב 'מושרה פ"למ) ןמטרק
"yןקרלז 'עב  '). 

 'צמאה י"לבו curtis, cortis ר"למ ל"נ) ןוטרק
cohortes, Hofארטסג לכ (א607מ —  

 -- ארטסג 'עב 'ייע C275 mo ןוטרק 'ל וב יתארב
 ב"ו הייחא]* .(חצנמו רובג י"לב 'יפ ב"א)
 ארטסג 'עב לבא 6% ןמ) י"לל ןויכ

ismינויו 'מור הלמ אוה יכ ראבל יתלאוה (ליש ' 
 'יגו ה"שע אוה םייסרפ ידלימ הז גשומו 'צמאה

 — [םש תונוש

 ליחה wen רוכגו חצנמ xoxcepós י"למ) ןוטרק *
(Kriegsobersterט"ש 'פ וניזאה ירפס  

ipo'a ג"הכ ^£» ven לודגש ןוטרק היה os 
 ס"מ ירפסב לבא ןוטלש ב"נו ב"מקתת ^ וניזאה
 לאש ונדמלי םשב א"כש 'ר הימרי «p ,ןורטק

 .יסוי 'ר תא דחא ןוטרק

 דעומ 60% 'bb b" ןיִטְרַג ,ןיטרוק) ןיטרק
(Festירבע .ץובקב  "pןיסריק ; םינפב  

 השמ תולכ םויב יהיו אקספב Zeit) תע %
 ןתנ )9^3( y"pp *$'333 (א'ע 'ט דצ כ"רד אתקיספו

 םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו : ירכש םיהלא
vamרמוא אמוחנת 'ו םיתעל והמ )55 )2^ 'א  

 ;סוריק 6ןוי 'לב תע o^ .ןיסריקל so .ןיטריקל
 ב"א) — C ןיטריק [ינוי ל"צ] .(ימור) 'לב םידעומ

"eי"לב  jen nyלעב תעד הזו  ynילב ורמאב  
 v ןושל שיו ינומה iv ןושל שי יכ ןיקיטמרנ
 קודקדה לע דפוימ אוהו המכח ירבד ובתכנ וב רשא

spinא"חל אונמב ה"יחא]* .(ןיקיטמרג  
nom Jiןיקיטמרג ןושל ןינעב יתוריעה רבכ  

 13153 ןינעה ףוגב לבא ףיסומה ברה ירבד יתנייצו
wnותוארב יכ תועטל אלפה ב'ר יחכונ ה 'עב  

 היכו) ןיטרינ וא ןוטריג ופרגש ליזאבו Db 'פד "ינ
 טפדנשכו ןיקיטמרנ הינה asy Ori ריפדו ביה "מ
 תמאהו ףיפוהש המ ב"ר ףיסוה הז לעו 'שמא 'פדב
 ; א0006 DYvp jv 'לב np ^b איה וניבר תנוכ יכ
 ד"עפל אוהו ןיטרינ וא ןיטריק ינוי ןושלב םידעומ
 nbn םינקז 'ע וקיתעה הדי לע רשא 500% 'ינוי הלמ
 רבדמב ;'ב ,גיכ ארקי) דע ן מ 6" n'5, רבדמב) נח

 .ש"מו us ,גיח 1

 09600 SY nye יוועל יהו (* = .ןיטריג יזאב 'פדבו
A 

 הצק



Ü (Tunica572 היעשי) םינידסהו םינוילגה  G'2גרת ' 
 C איסטרקו אתיזחמו

Papier, Karte, charta 1/53 907% (י"למ po^ 

 אתא (דילפ) ךומי ^51 ר'קיוב (
 המכ ןוחל רמאו ןוהיבגל ('יאכז ןב ןנחוי ןבר
 ירק ליזא ךמדק C איסטרק אה היל ורמא ןותקפא
 גיפ) שרקו אצ ורכחל רמואה 'פב 'שורי C) בשחו

vesסיטרקב ןוניא ןירניד 'ק . ^bןושלו רטש  
vob ibב"א) — אטרק  "w "bs ^pריינ  

«anaט"יאלב ןכו ה"יחא]* |  chartaץוכקבו  
"D charteתחת .אבתכ ר"קיוב "יאדכו (* םיבתכ  

 ביהי ND ןיא ל'נה "ישודיק 'שוריב ה"נכו .סיטרק
 ןתי אל םא 'יפ םולכ היל ןתת אל הסיטרק ךל
 ןתת אל (רטשב הולמב ול בייח היהש) בתכה ךל
 ז"חא 'עבש ןויצה ךרעה mb ךיישו .תועמה ול
 לכא — ןורחאה סטרקו סודרק ע"ייע m ש"ע
 ל"צו ס'מ אוה יתעבשה 'פ ר"שהשב תויטרק
 ע"יעו b" דצ כ'רד 'תקיספב "יאדכ תוימורק

 — ]3 ep 'עו פומלוק
DO*Dפד תואופוב (םדוקה 'עמ) ' ^bוזחאש  

per)אקירומו אפטרוקו (טיס  ^pלש ריינ  
 ה"יחא]* .(םדקש 'עב ךייש הז םג ב"א) -- בשע

 — [ןיכומ לש ריינ י"שריפ ןכו
DO'Dןושלמ סדוק =)  creta "bmלעפה 0233  

qvi bip) bs ףוסב (mit Kreide abreiben 
 .ןיאמט ןיפושב ןפשו ןפטריק  ^bןאשעו םנקית

^b ב'א) — ןיאמט 6 פטרקב םיילושה ןיקלח 
  ph vos wpהנבל המדא « nילכ םינבלמ

 איבמה 'פב 'ציבד 'שוריבו תיכוכז ילכ םיקנמו ףסכ
 ביפר ריפ) ןיי ידכ  G'yןוקיטרקב ףסכה תא ןיפש

 י"לב 'קנ ןכ  yy mל"נה'עבו ה"יחא]* .(ןוקיתרג
 ב"חב ,  mywק"ב םילכ 'תפסותבו ש"ע יתשריפ

"p םילכב i'm"  .ע"ייע ןסדרק קרדוס ^in ז"פס. 
 ןפטרוק ל"זו ןפטיק  ^bהשעש ןויכ . .םיילושה ןתוא

 יכ חיכוהל שי הזמו 'וכו םטרקכ קלח רבשה ותוא |
"b סטרק ןמ לעפ (ןסטרוק וא) ןסטריק ^b om 

 ב"יפ םילכ תוכלהבו -- ריינכ קלח  "byסרג
 םאו ם"במרה  nop[וכו רבשה םוקמ תא —

 ,hüpfen גלידו דקר 0 י"למ ילוא) עטְרק

(springenטחושה 'מגב השקמה המהב 'פב  

 אקספב ., והיינב אכיא ("עטרקמ גד 6my יילוח)

yap - oup וצק 

 השפתש «D לאומש רמא םיסיטרק יאמ C םש) 'מנ
 nns. jr ןושל sm תוכלמ ימור וב

"bmיפו םיטארק סרג ח'ר " "b3יייע) השיפת  
 י"לב אוהש ןוכנה לבא (סיסטרוק היד oe יופסות כיג

 Uy 'תפסותבו , תוכלמ xokvacu ןכ ומכו הלשממ
W'b3פדבו 'ב י"כבו םיסיטרק 3/2 'פריא י"כב ' 

 — xo*vnew] איה mm םסוטארק ,םיסיטארק

 33'1 Richter) טפושו ןייד אסד י"למ) סיטרק

bb weeןהלש םיטירק יכרא היה  
^bר"מש 'דמבו קדי ע"ייע ב"א) — םינייד שאר  

 סיטירקל pep ןתנ 67" םיטפשמה הלאו 'פ
"pי"לב  quוקיתעה הלמה וזבו ה"יחא]*  

 םילהת ;ר'כ ín my ,זיט ,דיכ איש) ןיד סינקז 'ע

 (ותלוז דועו n^ , ve ;זיט :יא םירבד) ממו ש Cn ,זייס

wsיקידיכוא ע"ייע  G'bs wn)ייונישב ש"מו  

 -רעבלאה ייכ ץבוקמ) n" רשא י"כ מ'עבו ,תואחסונ
 הזל הז המוד טעמכ םיכרע ינש יתאצמ (םאטש
 איבה ךורעב n^5 סיטרק ה"דב ינש 'ע קיתעא ינאו
 שאר s^ םהלש םיטירקיכרא היה טולו ר"בה ןמ
 שאר b^ י"לב סוכרא יכ וכרד הרוי תמאהו םינייד
 תולמה ne ובכרוהו ןייד (שאר) b^ סיטירקו רשו
 תואצמנ ןכ יכ םיניידה שאר b^ םוטירק יכוא
 Dy תוככרומ י"לב םירחא םיניינעמ ma תולמ

n5oותואל שאר םיניינע םלוכו יכרא  py 
 םויה ותוא ביתכ בשי ואצמנ ר"בב ונלש םירפסבו
 םודסב ויה םינייד ישאר השמח םינייד יכרא והונימ
 םישארה לא שאר רמולכ ןלוכבש םינייד יכרא טול
 ישאר וארק השמחל ^« םירבדב וקדקד המכ הארו
 טולל םנמא םיכר םתויה םישארל רשפא יכ םינייד
 אבתשכ הלמה תאזש ינפמ םינייד יכרא וארק
 ףתושי אל אוהה ןינעבש רחוימה לע הרות הבכרהב
 הביתכה ד"ע peus האב הביתכה םג תוינש וב
 תלמו p mw^ (y) דגנכ ף"כב יכרא תלמ י"לל
 המש רשפאו א'פאק תוא דגנכ ף"וקב סיטירק
 היהש ךלמל לשמ רחא ךורעב ךוועה איבהש
 [הזה] ןינעמ היהי םיב םיסיטרק עבקו ותב אישמ
 ירוסל ואובי אל ימור ינבש nm טפשמ רמולכ
 — [ש"מו סטרק ע"ייע אוה קוחד ןורחאה הזו כ"ע 'וכו

3b) ע'לבו d$ Ef EP sU cop | 
kurzes Kleid, Nbwp ירוס ןושלב' 45? 

 ר"קיוב לכא ש"ע .0 ב"במ חכומ ןכו (*  .איפפמרק סיישב ל"מרו (* .62 ןעטכארט ללירבו 813 ביח סריללואוו יייע )!
  ^Wחכשאו אבתכ אדה ירק ירש א ב ת כ אה היל ורמא רייקיוב גונב )5 ,אימטרק ס"טב ו"ופרב (* .יאחוי ןב שייר (3^

y (*הלגמ וקיתעה םינקזה  (הימרי vous )? ep &orenc '"» G'3 (v5ןטרקב רומלתה ירקיעבו ימאו . *) ןוכנ ה"כ 

 .עטרוקמ ה"מגר 'יפבו עטרקתמ ע"פרב לכא רומלתה ירקיע לעב תקתעהב
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 השוע p^ ןטפרק תוכופה תויתואב ל"נה פ"למ ל"גו

manקרסו ] — 

 .ןוקיתרג 'עו ןורחאה פטרק ע"ייע ןוקיטרק *

 .'א טרק ע"ייע רוטרוק *

 -das Ange 906206 י"ל אוהש הארנ) תּוסָאיִרק
C (dürte, Vortragלא רומא ר"קיוב  

 הבוטל תופאירק לוק שי G5 ביבס 'פ םינהכה
 דע ['וגו] ילא םכרבדב םכירבד לוק תא 'ה עמשיו
 לוק שי v2 0n) םירגר) ןרבד רשא ]55[ וביטה
 ףצקיו םכירבד לוק תא 'ה עמשיו הערל תוסאירק
 סיסאורקא b" ב"א) — (ר'ל (woo רמאל עבשיו
 ה"יחא]* .(תויסוק בותכ תואחסונבו העומש י"לב

^b wpםג 'פ ר"להקב לבא רקיע לכ הלמה  
 — [תויסרק an^ ךעדמב

'b3(ausgehóhlter Kürbiss (ארק ומכ 'יפ ImYp 
  -Tז"יפ תבש) םילכה  vןכאה (. היכקד

 הרפב ישימח 'פב .היורקבש  G9הוליבטהש היורק
va יילוח moss ורבתשנ 'מגב תופרט ולא 'פב ,םימב 

 (ביעס  ^emלש קודיח אפורה הב np)  ^bןכא
 היורקבש , preisהיעימ ינב ןיעיצומו השבי ארק

C אקונרז ןיעכ התוא ןישועו הלולח התוא ןישועו 
 םימ הב תולדל  jbתעקוש הניאו הלק איהו רובה

 ןמ םימ הב תואלמל ןילוכי ןיאו הפצ אלא םימב
 ןיצורשכו רובה  nsnתקרוחמ ןבא הכותב ןינתונ

Zen תדנדנתמ אהת אלש ('היתונפרדנ 
 הב  ceתלפונ הניאר ןוכו ('"תורובה ןמ

 ןכאה תלטבתמ em "( 'גרת ב"א) — היורק ןפוד
(^ ,w/3 תישארכ) םימ nem םחל np" C9 vv 

 ביסנו  wenoםשו ה"יחא]* ,(אימד איורקו
 ט"י קוספב לכא אוורק "א  ^N'א 'שורי 'גרתב

pw י"כב לבא היוריק תכשב ג"ונב ןכו הווריק 
 הייורק « nאירקבש ןבאה ס"ש י"כב דועו י"שרב

 וניבר ןכו  yiךכרתנ תמאכו .ארק סרג קרה
 | לש אוורק ומכ (ערק) ארק ןמ הייורק  'a]n'שורי

"m — Penp tup 

 ץודת וינפלו Ca'bp רצ כ'רר יתקיספ הרקע ינרד
 6' אתפיר אדהכ אעטרקמ C FD בייא) הבאד-
 מ'כב יול ר"א : םש ובשיו )059 טיל cp ר"בב
 Ü עטרקמ סיטסליכרא היתשו הליכא אצומ התאש
 אוהש ןויכו (יל אטוחנתב) ךתולעהב שירב ונדמליב
 b^ .עטרקמו חמש איה דימ רנה תא האורו אצוי

guyד"עפ ר'בב ה"נכו ה"יחא]* .גוליר  
 םיעטרקמ ויהו ותיב ךותב םיטסיל וסנכנש דמלמ
 .'ב רקרק 'עב ה'כו םירקרקמ א'נו הלילה לכ וב
 תלכאמה [הארנ] am אלש מ"פ יתבר אתקיספ
 יכ אמוחנת .ןברקה ןמ לספנו עטרקנו ילע האב
 רעונ )2,25 (mov לנעה wu" b^ ^b אשת
 nz איה «mu הלמש הארנו C עטרקמ אוהשכ

Cp cpuוצצורתיו םינקזה  (תישארב muביכ ) 
 קיתעה ji nao yang םילהת) רקר

 — Qe] ^ ב'ש np םוכמוס

 פ"למ ל"ג קדסו הרוכח e^ אנפוטרק =, ןפטרק
verwunden, durchbohren o»םשהו  

(Schlag, Wunde 9פב ' eק"ב תבש 'מנב  
(vbוהנלקשו הישירב ינפוטרק היל תיאר רעצ  

 יצמ אלו הישירא ינוגייווחא ועב . .היל יחווצו
 והב תיאר אינוקד ינאמ ינה ,(' ינפוטרק והנהמ ייווחמ
 :יל םיחספ יייעו ביעס ג"ל זיע) יריסא והלוכ ינפוטרק
 D^ אינוק 'עב "ייע )5^3 npn ןשיה יוחנת : ז"ק תובותכ

 ינפטרק בותכ תואחסונב ב"א) -- תורובחו םיעקב
 שיאל היה חונ ךורעה 'יגל לבא יחווצו הישירב

 דימ שיאה pus םה יכ תורבחה ורוסי אלש הז <
 ב"ר ה"יחא]* ,(שאר לש םיימינפ םיאלוח
 "יא 'שמאו ליזאב 'פדב יכ ךורעה ירברב העט
 ב'ר בתכ ןכל ^« היל יחיי נו והנולקשו תועטב
 'זיפ ר'פדב לבא בתכש המ בתכו יחווצו ג"ונב

aumםלוכב ךורע "«  ^wחווצו ונלש "יגכ  
 : 'ובותכב ןכו םיקרסו םיעקב ינפוטרק ז"עב י"שריפו
 : יחספבו ,ןיטמח םיעקב םיעקב : ק'בבו ,יעוקיב
 . םיקרס :ינפוטרק םיחספב ח'ר b^ ןכו .םיעקב

 ךרא יעב ה"כו )*  ,ב"עפ זייטק ,גיחב שימו ץד  ע'יייעו אתיפח ייגה הליגנ יפ ר"שהשבו אתיפר רומלתה ירקיעבו ('
 יעב )3 .םיטסיליכרא ל"צו םוטסיליליכרא W^ םשו זיראפ ''יכב 3033 כי'ג יתאצמ וניבר ייגכו םייונישה "i הייפר , א"ת
 7s דוקרמ m תבש הינש אבב לע יאק וניבר (* ,אטרוק ל"צו תועטב ספדנ עטרק יי ירוש : גינש ,ב"חב אתשגרג

fםיש י"כבו אנוג יוחמ (יעבו וניבר ייגכ ם"ש י"כבו) איעבר  "nsהיל תיאד רעצ ונייה הנושאר םעפבו 'וכו אנווג  
 ר"ב י"כב היכ )5 .89 ,איח רעלזייאל ר"טב ny (*  .ךורעב ייל ןכו ינפוטרק והנהמ רובד יפו יה ייכב 75 ינפוטרק
 קרח יעב y" היורק לש קודיח ייפו ת"יחב קדח 'עב לבא קדה יעב ןכו prn ביה ד"ל יבו יא ו"ו v33 לבא ע"פדבו

i'm vayלש קורה סרג (. ויפק םש) קרה 'עבו ט"מש ,ג"ח  aepהיכ (*  posע"ייעו חייר ייפב הייכו דומלתה ירקיעב  
 ימלתה ירקיעבו טיק ייכב הייכ ('* ,חיר ייפבו שייק י"כב היכ (* .חיר ייפב ייל (* .אקינרז ןאכ ע"פרבו (ג"כש ג"ח) קנרז

i33]יוהו . 
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"m'- 
 אפליח 'ה pw י"כבו איורק אפילח אבא א'עס
 'שוריכו הייורק אתפלח אכא 'ר ןיפחויבו היוריק
 Rp רב ייפליח vy v Tv) ow רשעמ
 .ד'ע ח"פד ר'פ תינעת 'שורי רפכ ^6 אָוְרְק סשהו
 ,אירק אוה אוהו 'וכו ןמת ןילע ןניוהד אוריק לכ
 קיפנו אירק לייע הוה ,ה"ד le תוכרב 'ורי איירק
 ג"ונבו פ"שרהמב ג'הכ אירק אוההל לעד רע אירק
 אתרק אוההל לעד רע היריק spen היירק לייע
 איירקל קיפנו איירקל לילע ינארת לא 'פ ר"שהשבו
 ץוכקהו ,אינומה אתיירק ילילג וירי 'פ םש ,'וכו
 ינב : םש ,יל תיא אתיירק : ר"מ הכוס אָתייְרְק
 ,אתיירקל ןילע wm ר"כיאד אתחיתפ שיר , אתיירק

"vו'עד א"פ הגינח  ryאעראד אתיירקב רבעמל  
 עברא ג'ע ט"מד כ"פ תורשעמ 'שוריבו , לארשיד |

 ןונמזתו א"י ..'ח ,ה"ל 'דמבל 'א י"'רת ,ןיירוק שמחו
 'נ ;א'ל םש '3 Sn" אירוק .mm . ןיירוק ןוכל
 ינש רתסא 'גרת .(פ"לב ה'כו) spp הבקנלו

rss |ח"י ילשמ 'גרת , e^ץובקהו .ותלוזו  jp 
 אוריק  ^y semp mp[יוועלל ר'תמע -- <

 אקיסרפ Nüsse) םיזוגא Apu» י"למ) הירק "סע
 קיפנ המ «Cro םיאלכ שירב 'שורי

 םילודג םיזונא po י"לב 'יפ אקיסרפ הירק ןוהנימ
py" הידוק ע"ייע הייחא]* יןיפזיש yy 

— [ew נ'שו : ב"מר א"ח קסרפא 

 :הילד ב"יפ maus 'שורי (יטרפ םש) אירק *
 ר"ער כ"'לד ט'פס םיאלכ 'וריבו אירק רב

 pos היירוק רב אבא ט"פר ר'ב 4 ,(*איריקרב
 ,"ל ו"כ 'ר תישארב

"Eע"ייע אָיְרְק  pp 

 v 53 (yápon) 27 'צמא י"למ ל'נ) הירק *

carumהלגע  Wagenתיעצמא י"לב =  
(xacpéecaט"פ ב"כ 'שורי ץובקב  "Upםירשע  

 ר"ב ,תרצעל חספ pa תדח ינימ  תוירק עבראו
 םינבא לש תוירק יתבו am לש «eon השע ח"יפר
 אמנמנמד אתירק :ז"י תובותכ , תוילגרמו תובוט
 היאר אצמת םשו ה"כר i'n אמנה ע"ייעו אתלכ
 ,ש"ע אמוירופ ב"עס ו"כד ב"פד mim 'שורימ

 ןיניכרד אידומע ןוניא : ב"עפ ג"יד ב"פר ב"ב 'ורי |
"b i)»איורק אכס אוהה : ה"מ תכש רפכ ןב  | 

 | ג"כק ב"ב + איוריק פ'א י"כבו היורק פ"ש "53
 אתירח . ט"טשה ייגו ,ןיניכר prs  תיירק חוכמ

 ,ל"נה םוקמב אמנה ע"ייע

 UNI] יעב :וניבהו 15

Ans — & לש 4 E" 

mm "ip 
 ע'לב אברק ןמ ( A,דאנ « muג"פס 'גיגח 'וריב

 ט'ער  xy'יבוריע 'שורי .ל"ד .ג'פ םיחספ 'שורי
 ט'פס  v'y noםשו ג'פר ק"ב םילכ 'תפסות

 לכו .אייריק .ע"ייע ץובקהו .(' היורק  ^enךורעב
 תבשב ח'ר 'יפמ קתעוה  n'3לבא י"שר תטישב

 [אריחנ אלו שרח ילכ אוהש 'יפ ם"במרה —

y דוע 'ייעו בקר canes (ר'למ ב"ר יפל mp 
  s 0ם"ש ,ד'ח)  ^pאמוהזו שופע פ"לב

Gehmutz, Fáulnissאתיכב אתיינז € 72 הטוסד 223  
 בקרהו תעלותה ומכ 'יפ ימשמושל אירק יכ
 תונזה js בורק ןמזב ןתוא ןילכמש ןימשמושב
 ,3^ ילשמ) בי תכ ד כ ותוא תברחמו תיבה הלכמ
 ביתכו השיבמ ןיתומצעב בקוכו )5
 C235 חקי שוריתו ןיי תונז omo עשוה)

^cאתתאב יריאו ידיאו תקולחמ (*(פש) אפקת  
CNהער השא וא תפאנמ איה  — ^b 3'N)ר"לכ  

mons apiתעלות אירק י"שריפ ןכו  
 ירק ןושל אירק ץ"נאש 'ופסותבו ןימשמוש לש
 פ'למ אוהש בורק snm אוה קחודו ^« אוהש
 ע"ייע .אמהוזו שופע ₪

 ze פרג

^b) Njהייק 5552 אירק ןמ ראות ) D'b3אירוק  
 הירוק ס"לב הָיִרְק ראותהו רפכ % 5 ע"לב

 האיביו 07« ט"יפ .ר"בב Gorfmann ,5/:2 ע"לב
 אכלמד הירקל ab" ןיבא יבר רמא :םדאה לא
 ינתרק אוהו ואירוכ 0« qv ילב רפכ p^ היניבשוש
 "יא ט"ק "23 ה"יחא]* .קרפה הז ףוסבש
 ירפוכלו הירקלא רפכל ןירוק ע"לב p imp^ 'עב
 לאעמשי 'לבש yv בטיה וניברש ירה ינאי רק
 םגש ל'ג ןכל , 2 * ארקנ ירפוכלו הירק אוה רפכ
 oa אלו לצ לאעמ שי 'לב רפכ b^ ןאכ
 הקתעהב שבתשנו י"לב בתוכ היה וניבו ילואו
 "א (variam ves לאעמשי ילב תחת ןוי 63
 ,אתרקל יובט ר"בב י"שרל סחוימה ^3 !ימור 'לב
 יִאיירוק ןיליא ןוגכ .ר"ד א"פ תבש 'שוריב ץוכקהו
 pw ע"הק 'יפכ אלו רפכה ינב b^ ןירפקמ אלד

vyדהנפ 'שורי ,תונדא ןושל וא ' Yy m^7 w'b 
 ןכו .םיטוידה p^ יבר ma לש תוירק 323 השעמ

 הרושב היצק ,דיחב (* .אפקות גייונב ) .ו'ופרב ק
 יחיו אמוחכנתב כ"ג wine רופיפה הזבו \*

 הייכ (
 .14 הרעה שייעו ימשמושל  אירכ ל"צו יטשמוש לאירכ תועטב ob טיי

 .יש רק yy אוה רחא joy ג"יפר רימשב היורק לבא ('

 F .[אירק רב] (יברב) ל"צש הארנו רזעלא ירו + ב ר ב השעמ ייא 'ג ייס



199 mp*-smp* טצק 
 לע ונבו אוה ךלהמ היהש ךלמל («o םיהלא | ג'פ 'לרע 'שורי Kürbisee M"3p) ל'צ) אייריק *

 ב'א) — 6'אכורק אוה זעל pub ^e (' ןיכורקה
 ר'ננ «nó ה"יחא]" .(הלגע ןימ  ר"לב ייפ
 ,ןינורק י"שרל סחוימבו ןיכורק לע ןובקריו ןותיי צ"פ

vowםהל ןתאש ילש ןיכורקב אצוי ינא ג'מפ  
 פ"רבו .ונב לע ןיכורק הכפהנ א"לפ ארקיו ,הרותה
 וניבר 'ינכ ןיכורק ל"צ לבא y'"y ןורק 'יגה ז"ט
 םיאלממו ד"לרתת 'ר הכיא pou ^i .היארהו

propםיכילשמו םשו ,םד ןי  bmwןיקורק תחת  
 mm ג"עס ע'ד א"פ הליגמ 'שורי .ןיכורק ל"צו
 ןויכו ולש ןיכורקל mane cy  ויתולייחב גרוה
 ב"פ תינעת 'שוריב m 'וכו ולש ןיכורקל עינהש
 תליגמב ה"כו ןיכורק ל"צו , ןיבורק ס"טב םשו .ו"סר
 Ty ר"לד ג"פ 'ועובש 'שורי — ב"י פ"ר תינעת
 Tp ז"לד ג'פר םירדנ 'שוריב אתוכלמד ןיכורק
 רדא 'עו ץלחפ ע"ייע דועו אתוכלמל ןייוירב ס"טב

,n*5 im8 הרעה )] — 

Npי"למ)  earoenum, carenum 3/53 x4powov 

(süsser, eingekochter Weinןידימעמ ןיא 'פב  

 וב ןיא אנירק ל"ר רמא (איעס ל (vy ץמוח 'מגב
 איתאד ארמחוהבא 'ר רמא אנירק יאמ יולינ םושמ
 לשוכמ שורית 'ורו י"לב b^ ב'א) — איסא יבמ
 זוחמ איסע ץראב יהיו שילש לע רומעיש דע
 בותכ 'ואחסונב rop pw לדגה ןייו אירק ארקנה
 p" י"שרו ה"יחא|* .(איסעמ איתאד אילח
 קותמ ןיי אנירק ח"ר b3^ לבא קותמ אילח אנירק
 הנידמה םש לע ארקנ jn ירה 'וכו איסעמ אבה

^e»י"למ אוהו ב'ר  mןיקלוח ןושלה ימכח לבא  
 לשוכמו קותמה ןייה ארקנ היה המ םש לע םעטב
 careo — 086 ןמ בכרומ אוהש שריפש v אנירק

suns cyתפסוהמ לבא עגנאקודו .רעללעשל  
 תבכרומ הלמה יכ חיכוהל שי איסעמ יתאד ס"שה
 אירקמ אבש ןייה רמולכ 06% ןמו א606 ןמ איה

 — [הנטקה איזאב
pp "סילמ)  sy,ר"לב =  cereusלש הקובא  

 ודמלו ואב ז"מפ ר"מש CWachslieht הועש

 אותורקו אייריק pow לכ ב'ער ג"סד
 ןילא לכ + מיד ז"פר םירדנ 'שוריב "אדכ ל'צו

 ,היורק ע"ייע דועו .'ו רק yy אתבורכו איירק

mmp;onp apo ^o mp emp *הֶאירק ; 
 ,ש"מו 'א רק ע"ייע יואְרְק ,יירק

 earyotis ר"לב 006% י"למ prp = טוירק
 eine wie 856  םיזוגאל המוד םירמת ןימ

(gestaltete Dattelartולכאש השלש 'פד ג'סב  
mo)אל יכ ירמאד  ןנברל 62  qmוכותל  pe 

 יאמל [ןפגה ל"צ] (המדאה) ירפ ארוב וילע ןיכרבמ
 א"פ .('י"נוצופ 'יפ יטיירוקל יזח oso ר"א יזח
 6 ןסיראוג e C אקיירת תושעלו םימשבב וברעל
 ימנב ק"פב ז"עב רומאה סוולקנ אוה יטיירוק ורמאו
 רב אמח בר רמא ימיד בר אתא יכ «C77 סוולקנ

nb»ב"א) — יטיירוק  ro ^w "bs "bהרמת  
nintאירופבו לארשי ץראב הלדג הבושח ), 

 הקשמו cariota, caryota הארקנ הרמתה ה"יחא]*

 'שוריבו cariotum ארקנ התלוזו האופרל תדמועה
 הטיירוק [בצח] (דצח) ראובמ ד"ע ט"לד Nb ז"ע
 ,ג'כ סואינילפ p mn — C Gnyn iim בצח ע'ייע
 ,Ilinuntur caryotae stomacho, vesicae ל'זו א'נ

ventri, intestinis.ךורעב א"ילו א"פל .עויס הזו ] — 

 תוחנמ 'תפסות Stall) 25! פ'למ ל'נ ןוריק *
 «Di סומינ איבה pvp ילע ירה ג"יפר
pvp seamל'נה פ"למ ל"נ "וכו איבה איבהש המ  

meas newsאיבהל ילע ירה רדנ םאו  nenaןמ  
 y'"p דועו סמנ ע"יע 'וכו סומינ איבהו הירואה

Me ריירוהא 
 ,אכורכ ס"למ Xa pos tov י"למ ןיִכּווק ₪ ןיכרק

 = ,earrum 7 'צמא י"לב carruca ר"ל

 ח"פ ר"בב Reisewagen, carrocium) 'צמא ר"לב

 שירב ר'קיוב .(*ןיכורקב ויהש cunei ךלמל
 האלמש רע DT האיצומ התיהו 0"טפי) היהת תאז
 ךתקרצו 'פ םינהכה לא רומאנו ,('ןיכורקה לכ תא

 תקתעהב ןוכנ ה"כ (* Arzneitrank. האופרל הקשמ ןימ potion אוהו ןושיפ תוכרבב י"שריפ ןכו pozione טייאלב )!

 ומ uS y'5 אוהו הקאירט טיקו ב"ה ,Y דיל י"כבו , אקיירט ע"פדבו קירת עיייעו דומלתה ירקיע לעב

poהלחמה דגנ םימשבב ברועמ |" . *) orsעילמ  | oyeלכאמה לוכיעל האופר 5( פילמו  "yביח סריללואוו , 

 .ןינוק mam המ 'פ ר"להקבו vua גיונבו ונימור 'עו סוכרפא יעב היכו )5 .111 ףעלל צינלפפ y דועו (* .0

 אל ןכל ל"פ תחת ךורעה םשב זיכ ישרפ ןויצה איבהל העט יוועל 'הו וניתואחסונב הייכו (* .םד ןורקה אלממו גיונב (*

 ייכ "33 ןיכורכ ע'יפד לש ןיבורק םוקמב יתחגה םשו (* = ,6היס, 08110228 טייאל earrüea Y (* .ריקיוב הלמה אצמ

^a»ךורעה  ysץלחפ  mmוהערמ תזוחא ייפ אכורכ פ"למ  Gefolgeהיאר יתאצמ התעו  canתלשב 'פ ןשיה אמוחנתה  

hdאר יי ש הרכעו ייגה םשו |^  a»אוה אוהו . 
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 'טישפה 'גותב ןכו ברה ומכ בירה ןיבהש הארג
 006 == xüp אוה אוה אירקו ,'וכו אטילש םדק

 /000%- 'צמא b3 coralium" ר"למ) ןילְרוק א
 8 7 פ"לב גו, אסוס

 ןהה (.ייד זיפ תבש יויי) לודג ללכ 'פ תבש 'שורי
 חמצ] ye 'ורו י"לב p^ ןילרוקו pou אגופס זזגד
 םודאה ןמו רוחשו ןבל םודא שיו םיב לדנה [ןבא
 ןורגל םיקנע םהו םיבושחו םינטק םירודכ םישוע

 .אתיסכ ימרא 'לב ארקנו

 überkrusten, eine רועב הסכ ונינעו מ"למ) םרק

Kruste, אַמְרק ,םּורק םשהו ;Kruste bilden 

  (Hautתבש שירב  6tאלו  yy mnםילחנ
 ןותחתה םרקיש ידכ א"אר הינפ ומרקיש ידכ אלא
 .שאה תמחמ ףלק םחלה ינפ לע הלעש ייפ הלש

 תומבי) הכד עוצפ 'מגב לרעה 'פב  Cryיטועמל והז
 האירב הכמ תמחמ הלעש םווק יטועמל יאמ
 "פ אתובכר םוקמ אלש וחא םוקממ

cw התלע הכמה תמחמו האיוב הכמ התיה םא 
 אימד הבוקנכ םולכ ליעוה אל בקנה םתסו הפילק
 'יפ אתובו םוקמ אלד המואב ילימ ינהו
 תונואה לבא ןפודה לע תצבנרנ הניאש

 ןפודה לע 6תוצברנ ןהש  punםא רצ םוקמ
 הלע  cwהרשכ ןפודב ךבתסנו הכמ תמחמ סורק

 ןיליח) האירה 'מגב תופרט ולא 'פב שרופמ ןכו
 תואוקמב ט"פ ןיצצוח ולאב ,(.חימ ( C5םורק

 אמטמו אמט (' הכמ תמחמ הלעש  ^bאפרתתשכ,
 ןנירטאדכ םורק תלעמ הכמה ( pamהשמח +.ג'צ

pop" Cn (m5 לאקזח ביתכו אתויחב אכיא ימרק 
im יפמ קתעוה ה"יחא]* ."רוע םהילע" 

 ,הציב םורק א"מ א'פ םיעננב ה'נכו .85 רצ ט'דסל
  pb sun,אתעיב םרק " ,ג"  "bwב"מ .

 לש םורק בקינ  mbםש  isתמחמ הלעש םורק
ovp! הקומינש האיר :ז"מ , םורק וניא טשוב הכמ 

  nowםייק « nםורקו האירה הקומינ ג"פ 'תפסות
  nov,'וכו םייק  ^by,ךר ומורקו ליאוה א'עפ ו'נ

 םש  sn no.('האתת אמרק . . האליע אמרק
 'שורי טשפומה םשהו  nbnג"פ םשו : ח'גד ב"פר

 לעפהו — ('רונתב המירק רחא ךלוה לכה + ט'נד
  nopומרק אה : ז"ל תכש .םֶרק ס'לב ןכו מ"לכ

 רנבו תירחשב p^ הלילב ןירקדו ןיריחשד הרות
 ייפ 6זיטק MT ןיטמיא «yx הלילב הועש לש
 ןיקבס ע"ייע ו"לפ ר"מש ןינירק ץובקהו ש"ע א"עב

nע"ומב ןיניורק . 

 der אָרּוק b^ ירק ,ארק jb ראות) אָניִיִרִה *
(Leserלע .ט'מ "שודיק  ni)ינאש  

 :ג"פ מ"ב ,"וכו םיקוספ 'ג ארקש ןויכ אניירק
 .אקנווופ ע"ייע אתרגאד אניירק

 ע"ייע סוניירק ,סונירק רפכ (םוקמ «cv םונירק *
 Cw ,ד"חב רפכ

 curiales = euriosi ר"למ) םיםויריק ,לםוירק *

(ofeuteךיבא הנה י"פ יתבר יתקיספ  
 ןירטלפב ףסוי בישוה יפוירק םירמוא שי הלוח
 ,ףסויל ועידוהו ואב הלוחש בקעיב ושיגרהש ןויכ
 םה םיסויריק שי ד"וב יכלמלש םשכ ח"יפר םשו
 ה'בקה ינפל שי ךכ רבדו רבד לכ ךלמל םיעידומ
 nep םדאש רבדו רבד לכ םידיגמו םיסויריק
 לש ןיסויריקה ןה ולאו יולגב ךשחב תוינומטמב
 בורכל ךאלמו ךאלמל תדגמש שפנה וז ה"בקה
 םיחיגשמ לעב 'יפ ל"נה ר"ל אוהש הארנו "וכו
 םינוממ ויהש ימ םיימורה לצא ןכ וארקנ טרפנו
 הלמה ןינע דועו Postbeamte  ראוד יבה ינינע לע
 םישנא םה םהו curiales ומכ 'צמא ר"לב ל"נה
 לכ תא ךלמהל anb םתדיקפש ךלמה תזוחאמ
 יביואמ ןה יבהואמ ןה ותלשממ תחת השענש המ

 . ךלמה

 %006, 'צמאה י"לבו 4% י"למ סיריק =) סירק

 : םימשה וניזאהד י"רתב Herr) ןודא 0%
 )^ יז'צ יילהת) ןידיסח תושפנ רמוש (?םיריקד יוניכב
 ינפלמ ^C ו די ם ח תושפנ רטנ םיריקד לוטמ 'גרת

qmsדייק םילהת [ץרא ילוח ל"צ] (ץראה לכ) : vr 
nסדק ןמ  pvpב'א) —  ^pי"לב  y'"y ms 
Opןינויצ וניכר אינה ו'ט רק 'עב הייחא]*  

 לקשמ תמאבו 'גרתהמ םינויצ ןאכו שרדמו ס"שמ
 וינודאמ 'גרת רוע (Cep 'גרתב קר SY סיריק
 ma 'ב n םשו , הידיד םיריקמ ש"י ,יג בוי
 'נרת , םיריקד אמש 'א ,ג'נ 'ילהתל 'גרת ,(* סיריק
 ןכו ub סומיטיא סיריק וכ ^N) רבדמב 'שורי
 אניד יעטמ אי ר ק םדקו O^ om ילשמ) בירה 'גרת

 י"כב ה"כ (+ bn ס"טב ויופדבו ריפרב ןוכנ ה"כ (3  .ייל ונינפל (*  .חיכפ אלו ז"יפ vpn 5v a^ mes םשו ('
 תקתעהב היכו הכמה לעש גיונב (* .ו"ופרב ןוכנ ה"כ (* .שיימו 'ג בר עיייעו וניתואחסונב ייל (5 .יוועל יחה לצא 'גרת
 .םודק 5n סייט yy תייד wb ירהנס יורי םורק (* .[הכמה ליצ] (חבזמה) יבג לעש םורק vb 'ואוקמ יתפסותבו ג'הר

UCגייפ תבש יורי המוריק  by QWהמורק ע'ייע הפוריק . 
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 'תפסותו א"פר "ילוח 'תפסות א"ער 2 ןילוחב
nmeלש תימורק א"פר  mpץובקהו  nhbip 

 .תומּולק web ^w ל'נה תבש 'שוריבו ו"נפ ר'ב
 אבוה סומלוק 'עבו תוימורק יתעבשה 'פ ר"שהש
 הנק לש תוימלוק :חלשב "m^ אתקיספ םשב
 הנק לש דחה ץקוע ןינעבו Op :ריח) דודכ ע"ייע

"y1 ,ו"ל היעשיל י"שריפב תוימרוק [ — 

'b3 C qua po e? ע"למ ילוא mo =( np 
 (x2 n"y) בירקהל רתומ '533 ןיספ ןישוע

 'מגב העש לכ 'פב (" אמגאב ימרק והל ומילש ימ |
 תימרק רמא ןנחוי Ca (ה'ל םיחפפ םירבד ולא
 ימרק (ליגה 'וריע ןנירמאדכ בשע, b^ הלחב תבייח
 םישוע הערזמ רשא בשע po ב"א) -- C) "אמגאד

nbחפפב ח"ר 'יפב ה"יחא]* | ,(אתינציש 'ייע " . 

 פיש י'כבו ל"נה 'וריעבו מ"הונמב ה'כו ימרוק
 y" אמרק ,ימארק 'יג דועו ימארוק ש"פדב ימריק
 י"כב א"פר nbn 'תפסותבו :ט"ל דצ 'וריעל ס"ד
 תימרקה 'ופדבו הלחב תבייח תימורקה ףא 'פריא
 )2 א"פ םיחפפ 'פסותב טופריא י"כב םג ה'כו

 .ז"גד א"פר הלח "o^ : ט"כד ב'פ םיחספ 'שוריבו
 לעב ל"זו , תומרק an^ ו"טר b nbn^ 'לה ז"ואבו
 'תיאד אתינציש +(.היל םיחספ) ארמנ דומלתה ירקיע
 C א"ייליגנ gem זעלב א"ליינ י"שריפ אתיינלכ יניב
 םש אתינצש רקיעבו םיטחה ןיבש רוחשה אוהו
 ברו קמ [אתינלכ ל"צ| (אתינלק) ה"עב שרפא
 אוהו כ"ע 6" הפי ואלמתנ sow םיטח b" חמצ

 -- [ש"מו ש"ע אתינצש 'עב א"פכ

 גרואה רמוא א"ר 'פ nav "v )0( המורק "פע
Gr 2007המוריק סוריקב  "pי"לב  

xתובוטח 'גרת סוריק ע"ייע המוריק אוה סוריק  
 .אתמרק הארצמ אמרקבו b") .'ז ילשמ) םירצמ ןוטא
 אמרק תלמש '3 םרק 'עב יתוריעה רנכ ה"יחא]*
 ןיאו תרייוצמו תמקורמ ny ^b ע"לו ם"ל איה
 הגירא b^ 490% י"ל אוהש סוויק cy הגינע
 אוה אוהו אסוריק ל"צ תבש 'שורי לש המוריקו

 — [9 הרעהב 'א mp "y סוריק
 םלפ ע"יע (תצק 'יג «b : זימק תבש) אמוריק *

 .ש"מו

epאמוריק * 6) המורק ₪ --  

| 
 ו

 אר

 ומרק sow דע וטחש : ח'ע תוחנמ €" הינפ
 ה"כ «m .'וכו ןלוכ ומרק 'יפאו רונתב הינפ
 'תפסות .הינפ ומרק ,ו"ד ג"פ תוכרב 'שורי א'עס
 mw לע םוקש הציב לש wm ב"פס nv לובמ
 הייורק mw : ד"ד א"פס תבש 'שורי ,םפליא לש
 ב'פר nbn 'שורי ,רונתב הינפ ומרקיש דע םחל
 ,'וכו םינפלו טוחה qb הינפ ומריק DN :ח'נד
 ומירקהש םיציב :ז"מד י"פ nn àv לי עפ ה
 ג"ב ,ו"כ ילשמ noyo 'גרת .(' תורוסא ולא ירה

 -- [סירקד ס"טב ג"ונבו ןמגרותמב ג'הכ םירקד
 feiner קד בושח שובלמ 'יפ ס'לב אָמְרְק —( םרק

Ueberzügןינעב תבשב ב"פב (םינפב "ייע  
 הוטע "C סרפ 'מגב הכוסר ק"פבו «C27 הכונח

 אוש ^C קימ) ןיקשמב ק"פד ג'סב .(* ןימרקב
 םורקכ םיקד םיבושח םידגב 'יפ ('ימרק יסוכסכל
 י"שרו ה"יחא]* .הלעמ לש םורקכו הציב
 ץ"יירבוא ןירוקש ןינועבצ ידגב ןימרק :'ל הציבב ^0

rmצ"ל  ousrésןירויצב תומקורמ תועירי ^5  
 י'ע ב ,זיכ pmo" המקר הקיתעה 'טישפה תמאבו

sepאמרקבו ז"ט ,'ז ילשמ 'גרתמ חכומ ןכו  
 — [תרייוצמ העירי L9) ע"לב ןכו התמרק הארצמ

(Rohr 00906 mew ומכ mebhp =( np 
das (spitze) ףוסו דחה ץקועל לאשוהו 

CEnde, Splitterתבשד ג"רב  CT)תוימורקל רשפא יא  
 המ b^ 'יחפמ n^ הלעמל ולעי wow הנק לש
 ימגב .התוא ןינקתמשכ תלצחמה ןמ רייתשמש
 תימורק לאומש רמא (ה"נק (oe םילכה לכ 'פד
 יויש, b^ תבשב הלטלטל amo תלצחמ לש
 לגמב טחושה 'מגב 'ילוחב ק"פב ,('"ולבש תולצחמ

Cre pon)הלרעב שדקמה 'מגב שדקמ שיאה 'פבו  
 תיכוכזב ןיב רוצב pi ןיטחוש לכב 60« ןישוריק
 ןיי איצומה 'פב 'שורי up לש תימורקב ןיב

mo)א"יד תבשר  ns) Dui] US Oyתימורקב  
 .וילע הרוש העו חורש ינפמ דע 'וכו הנק לש
 € זינ יילוח) הילגר ורבתשנ 'מגב תופרט ולא 'פב

nmn 5mהנק ('רדקנש וניתנוכשב  nowושעו  
 ג"וננ ה"יחא]* .התיחו הנק לש תימורק הל
 ה"כו תימווק ןוכנל קיתעה ה"מגו לבא ןימורק

 ש"ע סכסכ יעב ה'יכו )3 .םימרק : יל הציבו .הימ .ב"כ תבשבו (? .'ב סרק y/"y סירקא ליצו סיט בי'בו y םירקא ('

 ירבש ר"פדו ט'ק י"כב (* = .סיד יייע יישר ייכב היכו ימרק oan ימריק ונינפלו חיר 'יפב לבא ןימרק י"שרל םחוימבו
 רצקה ךורעה לעב ייפ ררבל לכונ הז י'פעו .היכק תבשב mes ייפכ אוהו ויופדב ייאדכו יריש ל"צו דומלתה ירקיעב היכו

jamרייתשמש המ הנק לש תימורק  nbןימעלו  wmןיקעלו ליצש (1 ר"טב) סעלרעפ 'ה ריעה רבכו שייאלב ןימילש  
vlee — Flickוא  wm vloe == Floekeרגב תכיתח  meaהגיראה  wmש"אלל ןויכ  ^b sliemeרוע  purלש םורקל  

 אמגאב היכו טיק ייכב היכ (* 0.209 ףעלל צינלפפ y" )5 ,ררקנ יתסונבו ע"פרשבו ר'פדב «p ה"כ (* .יא םרק יע
 XXX א"חל wit ovy ('* .חצק עיייע (* .םיתספב חיר ייפמ קתעוה )* .אמגאד ע"פדבו ס'ש י"כבו ספרנ ס'שב



Tovאָנִמְרְק — ןמרק — ) 
 jo ןירוטפ ןילומרק 6 מ'ד «nb קריה ןמ רדונה 'פ
 p^ ןיבהל יתלכי אלו קריל המוד po ^o רשעמה
 חכומדכ םילחש יניממ om ה"יחא]* | | .יתימא
 י"כב ,םילמורקו C םילחש ד'פס 'יעיבש 'תפסותמ
 רקיע אוה ילואו ןינמורקו 'פריא י"כבו סולמרקב 1^

wmי"למ  ^b xáp)xyoyאל על 'הו םילחש  
 l^ y/b3 יכ ריעא ינא wy ('ושרפל 5«

 — [לשאל המוד yy לש ירפ אוה
 Kerman obj Karmania) אָיְנַמְק זוחמ) ןמרק

 ףא (.הילק תבש) ןילות רמוא א'ר 'פד ג"רב
mies nesיאנמרקדב  ") ^oםייסרפ לש הטמ אוה,  

 הריזחהל ןכתי אל oro פש) הריכ 'פד ג'סב ורמאד
 ןיקוחד היערכו היתונבלמש יפל עקתי כ"א אלא
 עקותש ןויכו ןהב עקתי םא אלא ןיבלשנ ןניאו
 י ד צ מ ךומסד 'מגב לגרה רציכ 'פב ,(" 'בייח ןהב
 p^ ,הב ירייד ווה יאנמרק ("6א"כ קיכ הבחרה
 ריזנב .("' ירוטנימרק זעלבו ןתשפ יצפנמו יקדקדמ

i5יאמש תיב 'פד  CRיארותב רמא יכ ") 
 םינשה ןתואב ויהש םישנא םה b^ יאנמוקד
 nmm סרפ ירוחא איהש ןאמויק ץואב 5222
 השירחל ןתוא ןיריכשמש םירווש ןהל שיש ןתכאלמ
 םינבל ןהש םינבל םירווש אלא ןיקדוב ויה אלו
 הפי ןבלה יכ תורוחש תורזב ןהב ויה אלו רתויב
 אמכוא םלועלו ףידע רוחשה (" ורועל לכא השירחל
 ה"יחא]* = .דבלב השירחלמ ץוח ילעמ ארויחב
 היה (ט\ש םויהו) 54 00%, Karmania זוחמ

 דע סופ םי ןושל לש cens הצקמ דואמ לודג
 טרעננאמ y" סרפ ןמ ותוא לידבמה ארארגב רהנה
 אל יאנמרק Carmani היבשויו האלהו ד'ל 'ב ,ה'ח
 אבארטש ריכזה טרפכו טעמ קר םינויל םיעדונ ויה
 אלו אינמרקב TD בר היה םירומחה רפסמש
 'יפב .ח"לק תבשב b" י"שר 03 .םיסופה רפסמ
 ירכומ יאנמרק א"לב לבא םוקמ םש אוהש ןושאר
 יאנמרק וניבר "פכ אוה כ'או כ'ע ןתשפ 73

qpא'ל המוא םש יאנמרק י"שריפ ק'בבו  
 לאירזע m" ..'וכו הב ןיבשוי ויה םינומדק יאנומדק

seviריזנל  ^oןוימרק ןושל יאנמרק  pw n 
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TDםיפער ג: ע"לב ןכו 50/4, 480 י"למ)  

(Dachziegelהאורה 'פב 'שוריבו 5^3 523  

 םימשג המכו O'yo גייר ט" םימשנה by 'מגב
 ןגחוי 'ר םשב אייח 'ר ךרבל ךירצ םדא אהיו ודרי
 ינפ וחודיש ידכ «me (' תיעיבר ידכ הליחתב
 ישרפ ערוצמ ארפס) םיעננ 'שרפב ארפסב ,(" דימרקה
 (בימ 7^ ירקי) תורחא םינבא וחקלו ('ד קרפ ^
 (*א"לינק זעלב b^ םינכל 'יפאו ןירימרק "פא לוכי
 quam תוסכל bn לש םיפער י"לב ^5 ב'א)
 ע"לב ה'כו ל"נה י"ל אוהו ב"ר ey ןידה ה"יחא]*
 ףורגא 'גרתה קיתעח הב רשא אזימרכ אוה אוהו

 לאוי) םהיתופרגמ מ"למ 6 א"לש (cvm אזימרוכ ע"ייע
""y On swא"כ תומש ן"במר , n^םש ם"בשרו  

 םימידרוק ד"באר ^63( םידמורק 'יגה ארפסב לבא
 TY אל ר"בב כ"מו ךוועה "נכ ל"צו אוה ס"טו
 ונאזנול ם"רהמבו סומרוק ןייצ יכ ךורעה תנוכל

eןיפופכ םיפער [םידימרק ל"צ] ןדיימריק ןוכנ  
 ,tigula) סגיט םודאו ןוי ץראב תונגה ןהב ןיסכמש

teja)זעלב  »'yהפיו  ^bיד ר"רל דוד ריעב ה"כו  
 זעולש המ ע'צ הלאה תמאהו םירבדה ons .אראל
 יתאצמ כ"חאו רונצ o" א'לינק y ןידימרק וניבר
 'ופריא י"כב ב"פר ק"ב םילכ 'תפסותמ וירבדל היאר

manאוה תונוליס ןינעש ירה (*ןידומרקהו  
 םיפער ונינע ןאכ pow bU ז"כבו רונצ ונייהו

 -- [םימ לובק תיב ןהב השעש םיפופכ
 הרפ) הגיפ ימו ןוימרק b (הנמא רהנ םש) ןויִמְרְק

 (ינפ) 'עבו ya 'עב p Gn" יימ היפ
 קשמד ךרדב אוה (wm ןוימרק א"פ C [n) ל'צ]
 םיציב ימ ^" ,יה במ רפרפ אוה הגיפ הנמא אוהו
 אוה רהנ  ךומרי C o זמ 'קזחי) ויתוצב 'ושלמ
 דועו ונלצא ךומרי ,ןדרי yy ה"יחא]* .קשמד ךרדב

yyהגיפ הנמא + + ןוימרק וניבר "יפו .םלפ . , 
 ץראה mani בטיה בטיה ראובמ אצמת רפרפ
 ש"ע ג'ל דצ םילשוריב ספדנ ץראווש י"והמל
 -- [81 דצ דנאל עגילייה סאד "זנכשא הקתעהבו
 יתמיא קרפ "יעיבשד wav 0( ןילומרק ₪

 "ירדנד 'וריבו 6 רילד ביפס) ןישרוח

 ד'פד איפ תינעת 'שוריב ה"כו רימרקה ינפ םישרהמה 'יגב לבא הינפ וחודיש דע 'יא תוכרב ישוריב (? .העיבר גיונב ('
 אוה ילקילנק זעלב b iov^ רצקה ךורעה שיימ הזו רוכצ canale, eanalino ט"יאל wm ט"ק י'כב היכ (* .ביער
 םשו )5  .ןוימרקהו סייטב ייא םיסופרבו )* .דומלתה ירקיעבו ע'פד 523 w^ ילקילנק ^« כי'ע oun לע ןיחינמש רונצה
 (pu )9 .אנליוו ם'שב ספדנו vn רשא n/$ ^b ייכמ התע תערל יתיארהש ומכ : יה ירהנסל חיר b ois^ קיתעה

 .הרפב ג"הר ייפ וניבר קיחעה ןוכנ m3 )19 .354 צ"נלפפ )* .םילתש סייטב יפריא v33 (  .ותאצב בותכ ארקמבו ('

 יאנמרקרב ל"צו יאנימקדב ם"טב ןעכנימ ס"ש י"כבו פ"א םיש י"כבו חי"ר ייפב ה"כו דומלתה ירקיע לעב תקתעהב
 םייסרפ לש הטמ .זימ תבשב ח"רסרג תמאבו (oo niti) חי"ר 'יפמ קתעוה )!!  .יאנמרקדכ (i2 יאנמרקב ע'פרבו

Woll- רילב (1? ?') יפב ג"הכו' m$ךורעב ה*כו םייסרט ג ונב לבא .הבחר יריצב 34333  'yהשק תצק הזו יסרט . 
.krámpler, earminatorגיונב ('*  masיפט ףירע אמכוא אר ש י ב ל י"שרב לבא ש"ארה ייפכ היכו ('5 , 
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 רב 'עב p" רבכ ובש רורבכ םוכרכ ןרקכו + ג'ד | ארקנ ןכלו רהנה תפש לע םיעור םירוושהש רהנ

 ('*לכתסמ :אנ ינליצה .ovo ('*ז" עפ ר"בב )102( —  [דואמ קוחד אוהו כ"ע יאנמרק םמש
 ,'ז 5827( אריעז ירחא pp (" וראו אינרקב תיוה | Hom, Blasehorn אנְרק ימראו פ"לב ןכו מ"למ) 12

mmתבש) הריכ 'פד ג"סב ('ינפב "ייע  (n | pp Croאתיימדק אינרק ןמ תלתו העשרה תוכלמ וז  
 יניעכ ןיניא (" וראו תונושארה תויכלמ שלש ולא | ('םולש ר ש 'ב ר b" רוטפ הטושפ ןרק בייח הלוגע

prp,5 אד אנרקב ישניא | לש איהו שממ ןרק לש איהו איה ריש ילכמ וז er)העשרה תוכלמ וז (פש  
 העבש .'וכו םדא לש ונוממב הער py תסנכמש | qm תולוגע ןהב שיו תוטושפ ןהב שיו תוילוח
 .אירכד ןרק 'גרת 0" + 'ו עשוח םילבויה תורפוש | ('ה י'ג 29 ביתכדכ ni ןירמזמשכ וזב וז תוקבדנ
 םימעפ המכ האלהו ^ .'ה ,'ו םש n "yn ה'יחא]* | רתוי הקיבדהל השק הלוגעהו אתיקורשמ אנרק לק

jbאחשמד אנרק ג" ,'א .ז"ט א"ש 'גרת .אירכד ןרק | הריזחהל הכאלמ וב שיו ילכ אוהו הטושפה . 
 תונותכ .ןרק לש ותורכז : ט"יד א"פ 'וריע 'שורי | הטושפ ןרקו בייח תכשב הלונע pp ריזחמה ךכיפל
 ז"טפס ר"קיו ב'מפו (ז"טפ ב'פ ר'ב ,יבצה pp : ז'ק | שוכה 0S םילכב א"י 'פב ןנתו ,"רופא לבא רוטפ
 לארשי יהלאב pon םכל ןיאש רושה ןרק לע ובתכ | C הרוהט הטושפו האמט הלוגע ןרק דע 'וכו אמיאהו

qp C5 270) mp mosלארשיל ןיאש רושה ןרק לע ובתכ ג"יפ ר'קיו | 6 םינרקו ('הכילכ לש  pon 
 עירזת .אמוחנת ר'ע ז"עד ב"פ הגיגח 'ורי יייעו 'וכו | לש nés הכילכ לש ןרק b^ םיכרד יאצוי לש

Cmnלש ןרק הל ןישוע  briב"יפ ר"דמב — א"י "יס | תמה רושקל . jpךותב האצוי תחא  
 התיה תחא pp cow ,רככ לגלגתמ אוהו וחצמ | המהב ינרק םיכרד יאצוי לש ינרקו לופי אלש
 תורפושה לכ v5 ה"ר . שרק ע"ייע וחצמב ול | ןהב תואלמל םיכרד יאצוי ןהמע ןיכילומש היח וא

poליבשב תותשלו  sowורקיאו רפוש ורקיא | תוכרבד ג"סב .(רבשת  ppהרפד  jpרפוש ירקיא  
 n3w ,v'y ח"גד ג"פ ^n 'שורי 'ייעו ,ירקיא אל | 'וכו ינאת ןיבזמ רב comi אירק אנרק 070 ביס)
 (Sehrüpfkopf) אנמואד אנרק :ז"ט .תוכמ : up | אתיקורשמ אנרק pi זירכהל ימורב ןיליגר 'יפ
 ד"ע ח"פד v'b תינעת 'שורי ץובקה .אבה ע"ייע | לאו ךיכאכ םינאת רוכמ םינאת רכומ ןב ןכ רמולו
 ,ב"כ א'מ 'גרת ןינרק orbs mb ,תונרק יעקות | םיצרש 'ח 'פב so mb ןכ יכ ותנמואמ הנשת

spp) Cn'p nae)ב'ב ,ו"ט ,ז"כ 'קזחיל ;א" | ןרק, 'יפ  היניעב אנרק היל  wm Uyינרק היל , 
 bi ע"ייע pismo ,ינרק הל תיאו : םשו | 27 ןיפתושה 'פד roi  .(*'וניעב אצי רשב לש
 'שורי םינרק רפכ . ש"ע ט"צפ ר"ב םינרק לעב | 'ר יבד ירמא C :בימ c9 ךופה ןרק נע זיש
 — yw 6 יש Um רפכ ע"ייע ד"ע 357 ב"פ יאמד | המשש mn לש pp, ^b ('שורקד אנרק אליש
 םינרק איבהל ד'ע ו"כד א"פר םיאלכ 'שורי םינרק | שיש ינפמ הפי וניא רמולכ איה אתוקל ,שרק
 .פ"אר "גבו ש"רב 'יאדכ םיצוק ל"צ םוקמל םוקממ | 'מולכ הינימב אקשיר אמכרוכ יכ אלא Coma וב

ppןירקמ ליעפהב ןרק לעפהו | ינימ ראש 555 ונימב בושח אוהש םוכרכ  "yיילוח  zDח ז"ע ', 
 . < עמשמ יתרת ןירקמ 275 ,שיס םילהתו םירסמ ןרקמ | .ביפס חרג uva היכו .ש'י) הדנב 'ב 'פב .(" "םוכרכ

 (וימ א"יפ םילכב) ג"הרל ךייש 'יפה הז םגו spo ןו א ג יא ה בר ייפ תא וניבר םימעפ המכ קיתעה םשה הזבו ('
 לינה םילכב ג"הר bs" ייא ייפה הז לש ונינב בורו ונינמ בור (?  .אוה ס"טו bibe בר p" קר 'וא רומלתה ירקיעבו

vyחיר ייפ כ'ג ךלה הטשה וזבו  PD naves(: ז"'מ אנליוו םישב ספרנ)  qup ínהלוגע  zenולא רוטפ הטושפ  jn 

 הלוגע איהש nn אתיקורשמ אנרק לק (םש לאינד) ביתכדכ הטושפ ןרקו הלוגע ןרק jb שיו תוילח לש qm ריש ילכ
 כ'ג ה"כ )5 .יוכו א"ופ םילכב ןנתרכ םולכ קפע הב ps הטושפ לבא תאטח בייח ךכיפל הריזחהל הכאלמ וב שיש ילכ איה

rms vesר"פדבו הרפל  Dp(ליר , ד"ח) בלכ עיייעו אבולכ ט"ק י"כבו הבילכ 'שמאו ליזאב 'פדבו ג"ונב לבא יציכיוו  

 ייפב ה"כו (5 .הכלכ 'עו ג"הר ייפ 5 sp) y" תוינשמבש הנשמב (+ ,םינויצהו םייונשה רתי su (ו"לר םש) הכלכ יעו
 ייכב ת"כו יב לד 'עב סרג ןכו (*  .ךורעהמ םירבדה cn םיקתענ יכ שיגרה אל טיייות לעבו ומצע םשב הרפב ביערה

 ךוראה ייפה nit לד ya יתרכזה רככו : ח"ק אנלינו "שב םפדנ תבשב ^n ייפב היכו (5 .שיימו (D arm) לד עיייע פיא סיש
 םלשה ןיסחויכו ספדנה ח"ר bb" חכומ mr לכ se ראב אצמת התעו םינושארה ייפמ חכומרכ ח'רל qwe לד ךרעבש

Uyךורעה איבה אנרק  b cyתצק הזו ג" הר  iai (o ywיוגכ שרקר אנרק סיש ייכב לבא שרקד אנרקל המוד  
 .ב"בב ה'ימגר bb" קתעוה !í)  .עבצ ומכ ןיריחשמ הינרקו י"שריפב ('% .שורקד ל"צו שרוקר ייא cm פיש יייכבו ךורעה
 יברעב ומשו ןרק תרוצכ יושע שרש אוהש ג"הב םשמ םוכורכ pp n  ל"הזב ג"הב 'יפ איבה דוטלתה ירקיעבו )"
 ויעפ ע"פרשב לבא רייפדו ב"הו טייק ייכב ןוכנ הייכ ('* y רורב וגיאשו רורב וב שיו םימב םודא תרוצ השועו םוכרוכ
 .לכתשמ sw ירקסב לבא ר'יבב היכו ('*  .הנוכנ ייכ ייג ןכ לע ריבב cns תחא השרפ הגומ וניבר יכ רבכ "ny לבא

 .ולאו יקמב ('* .ולאו ירקמבו ירמב )^
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 :ז'כ ק"ב ,אנרקאר אחתיפ 5 םש qun לע
 דמע DM (2 Yp תינעת 'תפסות ,ירצעד אנרק
 pn ד"פר הכוס 'תפסות (" לפא pp לע םדא
 . . הרוא ןרקב .ז"י 'וכרב ,(" ןרקה לע דמוע תסנכה
 'דהנס תזנָרק ץובקהו ,י"שריפ y" הכשח ןרקב
 ,םצרפ ע"ייע : my 52 אָתְנרק .ל"נה תוכרבו ק"ב
 'יבוריע 'תפסות .י"שריפ (ey , א"ל יילוח םינרק
 "סופדכו 'פריא י"כב ה"כ 'וכו ןינרק הב ולתינ א"יפ

 - [א ןרק 'ע ףוס "ייעו ןיצוק "א
 שמשהמ םיאצויה רהוזה wp ^b םינרק (s/55 ןרק

CT) םיחספב ק"פד 'D33 (Sohnnenstrahlen 

 קוקנח ול ודימ םינרקו  ^p 0052הרוא  vvbלש
 (היל ,ריל תומש) ומכ קירצל ול ה"בקה « poרוע

 םוקמה לצא םש כ"יפעא וזוע ןויבח םשו השמ ינפ
 'מולכ וזוע  spרתוי ה"כקה לצא לודגה רואה

 המעש הוואמ לצאיו םיקירצה לצאמ
 ןוק יכ גיתכדכ םיקיוצל  [my]'נפ

 לצאיו היכ ,איי 52 ה ש טב ביתכו הש מ
 םיעבש לע ןתיו וילערש א חווה ןמ
 .ו"ופרב קר ה"כ ה"יחא]* .םינקזה שיא
 אשת יכ ףוס אמוחנת ז"מפ ר"מש רוהה ינרק הזמו

 "פו ,ז"ת 'ר אשת יכ 'קליו ז"ל "ס  Yt'יאדכו םינפה
 בדב"ר   areרמאמה תנווכש יתרמא שורד ךרד לעו

 השמש רע  amsסומלוקב ריי י תש ג הרותה תא
 דוהה ינרק ול ושענ ונממו ושאר לע וריבעהו אעמק

 בתכ א ל ש המ רמולכ  neeהשעמ ןינעב וניבר
 המודכו חישמ םיתמה תייחת הבכרמ השעמו ישארב |

 | «by היה תחא ויד תפיטב קרו הנומאה ירופ ינינעמ
 הלנ אל הברה ותמכחב אוה לכא ןורסחה תואלמל

 וניבר השמ לבא ישונאה גשוממ הלעמל הרותה יזר |
 ואיבהו וטמלוקב ראשנה וידה ותוא ריבעה ומצעב
 ינרקל הכז םשמו םיקומע םירברב ןייע ושאר לע

[mn -- 
 הליאשהב bus 'לבו םצועו spin מ'למ) ןרק

 שירב Grundkapital) כוצקה ןומטה שארל
 < םשא .ב'הועל Y תמייק ןרקהו GU א'פ) האיפ
 ושארב ומשא תא בישהו .ןרק CO 'שורי 'גרת

QUE.)ה"יחא]*  "nmאנוק ןתיו  
 Jp ק"ב ey" אוהו היל בייחתאד ןאמל אשמוחו |

 א"פ האיפ 'תפסות .'מ "שודיק ,שמוחו ןרק .ח'ק
 - לב ה יב 060 000 -"---םםץם-/0

 לה 7%

 ד'ע 1^ D'3 תבש ישוריבו םש y" ביתכ ןרקמ
 — [ר'ע ח'נד ג"פ mms 'שורי

Horn אָנְמּואְר Nip ןושארה ןינעמ אָנְרק. = DE 
(des Aderlassers = Schrópfkopfינרק האמ  

nx) wmaרבכ (:ט'כק  ^bעב ' C «bימ 'פב  
 בר רמאק יכ Cop תבש) עינה 'מגב ךישחהש
 ןיצצומש p^ היל איזח אלד אנמואד ipa אנוה
 ןה ולא 'פב .(' תבשב ולטלטל 'יפאו םדה וב
 יתשד ןאמ יאה 6'"ט) תולכנ לכא 'מגב ןיקולה
 ג'סב .וצקשת לא םושמ רבע Np אנמואד אנרקב
 ('אתיימדק אנרק היל ולקש Co הרג דיה לכ 'פד
 E^ n) הנשמב) ןנתד םודא BN" הייזח רמימאל

 .אנווג יאה יכ
 pupp mop מ"לכ ייפ אָתְנְרְק ,אָנְַק =) ןרק

 ק"פד ג"סב Ecke, Winkel) תויוז ונייה (הבקנ
 תעשב p^ ('יאק אתנרקב mw 6 ג'י) םיחספב
 אל nb הניאו המח תדמוע עיקרה עצמאב 'ו
 תיחרזמ ןרק ןיב תדמוע אלא ברעמל אלו חרזמל
 ןידעש רבסד ןינמז 'וב bus יאו תיברעמ ןרקל
 העש m" ברעמל הטונ רבכו ,חרזמל הטונ איה
 ירימנ ייבא (CON CNPD תובותכד ג"סב ,תיעיבש

 C לצוה אמוגרת אחישמד ילבח mn" אל 5333
 םשש m" pp "b .אתובזישד sop הל ירקו
 תא חינמה 'פד ג'רב . חישמ לש ולבחמ ןילוצינ
 p^ תויז ןרקב «bs pm ירו «Gu ז"כ (po דכה
 יצמ אלד םיברה תושר עוצקמב תיבח אמייקד ןונכ
 p'2 הבורמ 'פד ג"סב .("אוה סונאו לזימו ינויעל

Ctוהיש  Popתונרק יבשוי םושמ תכשב החנמב , 
 יבשוי םושמ אלא «C 'רהנסד 'רמג 6שי רב
 אלא אשרדמ יכל ילייע אלד ישנא b^ תונרק

posהחיש 373 ןיקסועו ריעה תונרקב ןיבשויש  
 'ר ילצמר 6 חייכ תוכרכ דחשה תלפת 'פד איהה יכ
 ןילמעש תונרק יבשוימ יקלח תמש אלו אינוחנ
 ,טיס יילהת) רעש יבשוי יב וחישי nme ירבדב

anonןוללמי  coyאתאנרק יב ערת יבתי ). 
 .סצרפ ym' 6חפ קרפ ש ירב ןהמ שי דועו
 : תונרק ינשוי .'ג 'דהנפב b^ י"שוו ה"יחא]*
 ב"ער ח"כ תוכרבבו תוינח יבשוי p" ק'בבו ןירגת

"Bהחיש רבדב םיקסועש ץראה ימע וא םינוונח , 
 תפטונ :םש ,ןרקה לע ליטה .ב"מ תוחנמב ה"נכו

 יאק אתנרק יב שש יב סייש י"כב הז ןיעכו (* .אתיימק ג"ונב (5  .ח'ר ייפמ קתעוה (?  .רגח b'b3 ירפו 'שמא יפרב ('
inי"כב ה"כ (* .אמוי תיש  b/pו"ופדבו ר"פדבו . i732)ק"בב ת"ר ייפב הזל בורק ןכו (*  .ןימינבד לצוהא המגרת  

 לעב תקתעהב ןוכנ n/3 (*  .אתנרק ג"ונב )^ .ףוסב D'b3 עיפרבו ביה י"כב ןוכנ היכ \' .ח"ר םשב מ"טשב y" דועו
"pyט"ק יייכב היכו רומלתה  mלע ןויכו  "yחפ  'Nע'פדבו ,ש"ע  D'b3יה ףד םוקמ הארמ 23 ! םיחספ שירב ! 

 .המיב ייא : אינ הכופב )! .ליפא ןרקב amm י"כב ה"כ ('*
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 קושה םויב : הנורקב 'יפב י"שר כ'חמב העט ןכו | תוכזה מ"פ נ'רדבא ב"ער ז"טד א"פ האיפ 'שורי

 ןורק לע ןויכו כ"ע תונרק ךוליה תעשב איסהרפב
 קפס ילב בשוח היה םגו ,הזל םדוקה ךוע לש
 א"ער ו'ט תובותכ ירופיצ לש תונורקב אוה אוהש
 תוריישו תועיסש קושה םויב ןכ ומכ י'שר b^ םשו
 pw ס"שה כ'ג pan ןכו םש תואב ns םוקממ
 ךרעש ומכו ןורק ןינעמ תונורק תעשב תלעבנ
 mb םדוקה 'עב תובותכמ ןויצה  וניבר m םעטמ
 ףיגה רבכו .יחכונה 'עב ורדסל רתוי ןכתי לבא
 ןינעה הז לע 58 הרות לש הכרד לעב הקזחה ודי
 תולמב העט ילבבה יכ חיכוהל ודיב םיגינפ הלעהו
 pw 'יאד Cy cr א'פ תובותכ 'שורי לש הנורק

mmm mבר םשב  qn»ל"צ] - mp [n2לש  
 (ינשמב) יסוי 'ר רמאש יפלו אדבוע הוה ןירופיצ
 ןיע ה ןמ םימ תואלמל הדריש תקוניתב השעמ
 םסרופמה ירופיצב עודיה ןיעה אוהש בר שריפ 'וכו

ovינירק ינויה םשב םעה ןומהל  ^bהכרבו ןיעמ  
 ושבשו תינויה הלמה וז וניבה אל לבבב לבא
 ימא 'רדכו השעמה היה ירופיצ לש תונורקב
 — [ל"נה םוקמב סעלעניפ 'חה ש"מ ה"ייעו ש"ע 'וכו

n (פ'למ ל"נ O!)אושנמ לודגו דבכ . schwer, 
(Gnertrügliehד"סד ג'פ "ישודיק 'ורי . pp 

 ותכוח יכ הארו אצמ cann ^o היל bun הנובז
 םישרפמו חרב המלשל ודיב לאל pei הדבכ התיה

bע"הקו מ"פ ש"ע לודג קחודב , 
 ל" דועו .'ב ענצ yy .ה'כ "שוריק אנונרק *

 (Gehürnter) ןרק לעב b Sip" 05 אוהש
 ןהאזיוועל 'חה תעד ןכו יאנג ןושל אוהו רוש 'מולכ
 "ן גר ק הארק יתוא רמוא הזו, רובדה לע ינריעהו
 רגמב לירשה wein v3 qnan ןרהא ירל םייח תוחרא רפסב)

 C דצ איח םיחרי

 תנרק C"5 ,איכ תישארב nbn '3*"*n 6) תנרק *

 ,אוורק 'א י"רתב לבא אתנרק ןמגרותמב
 תנרק ילואו Schlauch nbn 9(? ע"ל אוהו אווריק

bxל"נה ע"ל תברק . 
 )' ךומסב ימגב לבקמה 'פב (Diagonale) לוזנרק

 5/3( תוטעומ םינשל ורבחמ הדש לבקמה
nמגב ןיפתושה 'יפב .לוזנרקב הל יגל (ביעס ' 

 יגלפו ארגנ ןהילע ךשומ ^Ci ב" הדשה תא אלו
 ךשומ הנופצו החרזמ רשא mus 'יפ לוזנרקב היל
 ארגנ ןהילע ךשומ המורדו הברעמו wo ןהילע
 nme mum רחאה לטונ לוזנרקב הדשה וז ןיקלוח

 ןרק הל שי הריבע . . תוויפ הל שיו ןרק הל שי
pimק"מ 'שורי .אנרק אילכימ .'ג ק"ב .תוריפ הל  

 אלד עדי ןיא אוה qp אנרקו ארגא : א"פד ב"פ
 מ"ב ץובקהו .'וכו ןיבזי אנרק ןמ תחפ אוהו ןיבזמ

 — [םיִנְרְק ינש םלשמ א'עס $5
 'צמא ^33 353 (carrum, carrus Y bp ןורק

Wagen, הלגע 0 carra, carrae, carri 

  (Karrenגפוס ןורקב בשויה 072 םיאלכב ח"פב
 תלעבנ %ו"6 תובותכב ק"פר ג'סב .םיעבראה תא
 תלעבנ אלא ךתער אקלס תונורקב תונווקב

 הנוחכל הרשכ תונורק תעשב '(.  mansןיקזינה 'פד
 ( Ces pexו ל א"  C'sוסנכנש המחלמ ('ינורק

 איטרטסא 'מגב ןיסחוי הרשע 'פב .רתיב ךרכל
 יישודיק)  cvyלש (* תונורקב ןיבשויו  amןיכלהמו

 תופייג ישארב . ^p.('ו"רק זעלבו בהז לש תולגע
 ב'א)  ^bאצמת ןכו ה"יחא]* = .(הלגע ןימ ר"לב

 חתופ ינא הנשי ינא 'פ ר"'שהשב הלמה ראובמ
 םיסנכנ תוינרקו תולגע ויהיש םיחתפ םכל 15)

 םימעפלו  ^wאוהש ןיכורק ל"צו ןינורק ונינפל
 ויהש המ 'פ ר"להקבו ח'פ ר'בב מ"ד ונינעב הוש
 נ"שו ןיכורק :ןיכרק יעב וניבר "ינו ןינווקב ויהש
 לע הבישומו ג"לק דצ כ'רד 'תקספבו ,ז"טפר ר"קיו
 'קליב לבא. ו"סר 'ר היעשי 'קליב ה"כו .ולש ןינורק

 ב"ל ףלא יר 'כיא  ^inר"מש ,ןיכורק ל"צו ןיקורק
 יתעדי אל 'פ ר"'שהש ,ולש ןינורקב הבישוהו ו"טפ
 ,ןינווקב ומע הבישוהו ב"צקתת 'ר ש'הש 'קליו
 ר"כיא .'וכו בהזו ףסכ לש ןינורקב טעמכ 'פ םשו

 אמט ורוס 'פ :  nmmםהילע תרבוע ןינורקה
 ןינורק עלב ד"ע ר"לד ג'פ תיעיבש 'ורי ,ןתקספמו

 'שוריבו  cumז"לד ג'פר  vyרדא ע"ייע ןיברק
 תחא ןורקב השעמ ד"ע ד"מד ה'פ ז'ע 'שורי .ש"מו
 לש תונורק .ב'כק תבש ץובקהו 'וכו יבר תיב לש
 עגפ ה"עפ ר'ב .םירכנ לש תונורק םשו .יבר תיב

 תוגרק יבשויב  bxכ"פ ר"מב ,תונורק  npל"צ
— MP תל 

 ,Brunnen הכרבו ןיעמ 'יפ קמ י"למ) הָנורק
Quelle6'ה הלגמד ג"רב  ymלש הנורקב  

 י"לב p^ ב"א) — םירקו םיעבונ םימ ^5 ירופיצ
 וקיתעה םינקזה «y ה"יחא]* (רבגתמו עבונ ןיעמ
 ב"מ ; חיל 2a"3 א"מ (Tu ,יד 5247 ,יב ב"ש) הכרב הככ

 וניבר תערכ רק «o הלמה joy ps כ'או (כ ,יכ

 לבא ימאו ריפרב p22 ה"כ )*  .הנורק 'על ךיישו הנורק לצו תוגורק ייפה תועט ןינעב שימו זיחא אבה ץעיויע ('

 mns ייגו )5 Karren, earro, ט"יאלב (* ,תוינורק ג"ונב )5  .קוחדה י"שר ייפ יייעו ow ג"ונב ) b ס"טב ו"ופרב

yyרטסג  lmר"פדב ןוכנ הייכ )5 .ליש . 
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bx — bip " 
 'עב ה"יחא]* .ינפטסא ע"ייע יאשח תינרוק
 'וכו בשע ןימ ב'ר ףיסוה ג'עק ,א"ח ינינפטפא
 ןאכ םגו ב"ר העטש םש יתוריעה רבכ לבא ש'ע
 y" יברעו b'5 םא יכ (רתכ) Coronis וניאש העט
 .(יאשח 'עב ש"מ my "y 899 ףעלל צ"נלפפ
 א"פר יאמד wy" 0"טפ) 5^1 תבש 'תפסותב ה"נכו
 תבש 'שורי :ז"לד ז'פר 'יעיבש 'שורי yvy א"כד

n'bא"ד  — 

 ןינבה טישכת po רתכ ;xopovi י"למ) אָתְנורְק *
(coronamentum, Capitül iתרתכה 'גרת  

 תרתוכ 'גרת imajiyp ץוכקהו (האלהו זייט" יז א"מ)

 ,סרק 'ע םדוק תנורק ע"ייע (האלהו ז"ט ,'ז םש)

 Hammer) שיטפ אנרוק ם'למ pip — םנרק
 םנרוקב הכמה ףא (:ב'ק תבש) הנובה 'פב

 םילכה לכ 'פב .('הכאלמ תעשב iba לע
 עוצפל סנרוק (א"עס ז"טד זייפר תבש ישוריו : ביכק םש)

 (.תיצ ק"ב) הישרטו אסנרוקב הייחמד םיזוגא וב
"yשרט 'עב . ^bלזרב לש הנטק תבקמ סנרוק  

 'גרת שיטפו םודרק י"לב יפ ב"א) — לודג שיטפ
 .(אסנרוקב חפטמר Ct x5 היעשי) םעפ םלוה תא
 הלמל דועו םודרק xéapvoy י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא|*
 ,ג"כק תבשב ה'נכו .ל"נה ס"ל אוהש הארנו 06%
 סנרוקה די vb ws 'ילכ ,םיִמָשַּב לש סונרוק
 שיקה yy ט"מד ו"פר םילקש 'שורי ,םיבהז לש

voyסנרוקב , vowסנרוקב וילע שיקמ היה ז"לפ : 
 'ורי ,ןדסה ג'ע סנרוקב הכמ אוהש הזכ י"פס ר'ב
 (pp סנרוק לכ לע וב ןירתמ vy ג"מד ר"פ ז'ע
 ףילצי 'ה «T םילהת 'גרת ,הקול רמגישכל

 ןמוא דבוע 'ד ,'ח רבדמב 'א n^" ,אפינרוק
 — [אפנרוקב

byי"למ ךורעה "יפל)  xépacלב " cornumןרק  
(Hornהילגר ורבתשנ 'מגב תופרט ולא 'פב  

cmo omהיסנרוקב אקבל ולת אלזרפד ינאמ (*' ם . 
^bהמ יפל ('ןהלש םילכב ('ןניקרפו ונרקב  
 ןהיתונש ךכו םינטק םהילכ 45 םינטק ('םהש
 היסנרוקב קר י"שויפב ה"כו ה"יחא]* qn ןיעגר
 שיטפ marteau = martel צ"ל אוהו ל"יטרמ ייפ

 — [פנרוק ןושל ה"מגר 'יפ ןכו

 תקלחנש תאצמנ הנופצו הברעמ דחאהו המורדו
 אנוגירט ןהמ mW" לכו ןיאצח ינשל ןוסכלאב
 לכל w^ jns דחא לכל תויוז 'ג ןהל שי רמולכ
 הקשי ארגנה שביי םאש ארגנו ארהנ ןהמ דחא
 אסיג דחב ואל אסינ דח רמאקד יאקו רחנה ןמ
 אפיג דח ארהנ ךישמד אכיה לכ אלא יאק הדשד
 ^35 ה"יחא]* ,ארגנ וב אצויכו היל ירק
 ש"ארבו ף"ירבו ב"בבו מ"בב ס"ש י"כב W^ וניבר
 ה'כו לוז אנרקב ב'בבו ליזנרקב מ"בב ג"ונב לבא
 'ומוקמ ינשב 'פ ס"ש י"כבו .'ק x" ב"ב 'לב ג'הב
 ןושל b^ מ"בב י"שרו spa 'ה י"כבו לודנרקב
 b^ אוה אוה וניבר "יפו .תונרקל הב ליז ליזנרק

n"רשא  nupש"ע דח ה'ד ב'ב 'ופסותב הארת . 
 וקב, : לוזנרקב 'יפ אוה יכ חכומ ב"ב ה"מגר 'יפמו

menלש וקלח אהי אלש  nsלשמ הפי  man 
oןרקל וז ןרקמ  arמ"יו  pp(תיוז =) יוז — ] — 

 יס יבכרה 'ה 'צוח "ינואגה 'שתב 0« איגיטנרק *
 6 בייק תובותכב) נ"ונבו 137 דצ ט"סר
 ny אירוגיטק

 "יאלכד Y (ilie" אקס י"למ) ןוטניריק ₪
 תנשושו (Cobb ברחש םרכ 'פ

 ה"יחא]* .ןבל mob ןימ 753 p^ ןוטניריק ךלמה
 תלצבח םינקזה 'ע וקיתעה ןכו ל"נה י"למ 55
 .זיל i905 .ג'ל .אייל ,ה"כ mov) mn (יא / היל היעשי)

(nיד ;זיט ,יב שיהש ;היכ .איכ ,יז אימ ןשוש , 

 'א ,יב ש"הש ;יה יד 'ב vm הנשוש "oO יה ;יה

 ןיבכרומ תולמ יתשש 5up o) 0" yen יב
[(Lilienblume) xoívov 00 — 

SW DIY) ריק 'גרת (VY (םש C" siTD * 
Cyrene, Kugzvn אוהו (יז , 'ט ;יה 

 ,םירצמב
 eine Art ^22? ע"לב ס"לב אָתיִנְּוק =) תינרק

(Origanum6 תינרוקהו בוזאהו האיסה  

 — האס 'עב "יע (ביימ ב"פ ןיצקוע ממ vb תורשעמ)

 י"לב ארקנה בשע ןימ אוהו רתכ 053 "6 ב"א)
 םישוע ויה בשעה ןמ יכ רתכ ושוריפ ינפטסא
 יכ תואתשמ יתבב םיבוסמה ישארב םושל תורטע
 ארקנו mp ילבת יניממ ןימ הז בשעו ףדונ וחיר
 יאמ אידהב (.ח'כק (nat 'מנבו יאשח לאעמשי 'לב

 תבש ל"צ הטמלמ יח הרוש אייקת rm םשו )* .תינרק עייפרב ןאכו האס יעבו דומלתה ירקיעבו טייק י"כב ןוכנ היכ ('
 ע'פרב לבא (אימ בייפ תבש) הנשמב ונינפל הייכו (xm טייק vi33 ןוכנ ה"כ (5  ,תועטב ספדנש ומכ .חייכ אלו .חיכק
 םישש רומלתה ירקיעבו ייכב pas ה"כ )* anb תוינשמבו ףיירב היכו חיר ייפ ייכב היכו הכאלמ ר מ ג תעשב סיטב
 ררועתה רבכו אמק קרפו י ק"פו עיפרשב תועטב טשפנו יקרפו ר"פדבו י"כ לכב דואמ ןוכנ ה"כ (*  .תועטב ייל ע"פרבו
 ךומלתה ירקעיבו טיק ייכב ןוכנ m (^ amma ינמב 3023 )5 .ןניקרפו sn ייגכ ןוכנהו שריפו mum עיבשפה הז לע

 nem תועטב ע"פרב לבא
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 .("אתייבוצמ לבלבמ אקו(ט'כ הכוס ול המודו ןמצע
 י"לב ןותימ ומש םג רשא ברעה טוח 53 p^ ב'א)
 ה"יחא]" (הגיראב יתשה oy ברעה רובח ןכ םיארוקו
 הארנ me י"שריפ הלוע רחאה ךורעה "יפ םעו
 ךרעה הז םויסב ה"כו inp תבשב אתייבצמ ףילש
 ירקיע לעב ברה ירבדש הארנו דומלתה ירקיעב
 ח'ר b^ אוהש ךורעב peso 'יפכו .םה דומלתה

"bםילכב לבא תבשב מ'יפב ם'במרה כ'ג  ^p 
 םיכמ ובש קרסמ םוריק nv) ב"ערב n'30 ם"במרה

 ט"פ תבש 'כלהבו ש"מו ט'יותב 'ייעו הגיראה לע
 ,םש D'un 'ייעו םוריקב ם"במרה טימשה ז"טלה
 הארנו המוריק םוריק 'יפ ,ד"יד ג'יפ תבש 'שוריבו
 איר (ow םינואגה wn bn" -- הפוריק ל"צש
 'ול ךירצ] (אתיבצ) G58 יייעו 86 רצ ץיק ייפ יבכרה

 ולש ןינפצרהו gums לשו דחא yy [אתיבוצמ
 ןיטוחהו יתשל יתש pa ןתוא ןיסינכמו ןיקדס
 תנקותמ תכסמה אהתש ידכ ןיקדסה ןתואב ןינותנ

 -- [ל"כע

 -die Zunge ste ןושלה ךשנ 2 ע"למ) סרק

chenץימחה ונייהו  (sauer werdenרציכ 'פב  

 0272( ץראה ןמ וילודיג ןיאש רבד לע 'מגב ןיכרבמ
 by 6ה'צ «r£ ורבחל תוריפ רכומה 'פד 'מגבו 67

nenהשפעש  by!לישבת לעו םירקהש ןייה  
 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב .ב'נש רמוא ותרוצ הרבעש

 יאמק םוי 'ל סירקאד ארמח (א'עס (CÓ vy ץמוחה |

 ןכו 3( — םצרפ 'עב p^ יוליג םושמ וב שי
 «in 205 ה"יחא]* ,(סירקא קזח ץמוח ר"לב
 לנה ע"למ אוהש ןוכנה לבא ףירח acer, acris לע
 רמאנ ןושלה ךשונ ץמוחה ןייהש !no רומאכ
 'וכרבב 'פ ס"ש י"כב סירקה ןוכנ ה"כו םירקה וילע
 םירקהש ס"טב ג"ונב לבא ב"בב 'ה ם"ש י"כבו
 na" 'טשוק 'פד ף"ירב לבא ז"עב תועטב ה"כו
 סירקאד 'ג רעש שיר 'ה תיב תיבה תרותבו ן"במרה

^p»ח'ו  ^Nע'למו יסריק םשהו .ץימחהש  
 ילשמ 'גרתב הזמו ץמוח ונייהו תופירח 5
 יסרק ע"ייע יסריק Tn יובאל אוה השק ג"י ,ט"י

17253« 

(zusammenziehen — schrumpfen שרק =) סרק 

viתופוכ ינש ול ויהש ךלמל 2" פ"סב  

 (שרק =) סרק — אסנרק זר

 (יהומב רדנ 'מגב םיודנב ק'פנ אסנרק

 ws רמולכ םולכ רמא אל (?אסנרוק 6")
 C [םנוק ומכ] ןברקל יוניכ

 -xXngo | ןיטנרלק ל"צש ל"נ ןיסנרוק =) סנרק
voyíxהשורי לובג קלח  (Besitz, Erbtheil 

 ('ב ,גיכ תישארב) עברא תירקב (ח"כ) ט"נ 'פ ר"בב

 b" ב"א) — העברא לש ןיסנרוקב הלוע איהש
 אלו ה'יחא]* cmn הלעמ י'לב םינורוק

ommתולרוג 2/5 'יפכ אוהש ןוכנהו ב'ר תנוכל  
 המ eb" ל"נה י"למו תולרוג ידי לע השורי אוהו
 םינקזה 'ע וקיתעה "נויה הלמה וזבו יתנקתש
 סירבד) mew O05 היעשי ,יה .ויט םילחת) לרונ

 לאקזחי ;יד / גיל םירבד) השרומ Cm 'כ ,'ג ;ביי 3

(a^י"שרל םחוימבו ןיסרקב ר'בב 3520,00« ויט  
 -- [ןירסנקב

 (ביל ביי (vm םיתעל ב"עפ ר'ב ןיסינרוק *

 'יגו np ypóvo; "bn ל'נ ןיסינרוקל
 ,'ד סרקו ןיטרק ע"ייע ןיסרוקל ךורעה

 (אתמרכ ס"לב) 66 bb &nynp" =) תנורק
 תותורכ Capitil) ןינכב טישכת תרתוכ

 רשא תורתכו C ןוהתנורק 'גרת Gn י'ז אימ) םיזרא
 | אימ [םידומ עה יש אר ל"צ] (םידומעה) לע
 'ורו י"לב e" ב'א) — ('ןוותנורק uma (ט" ''ז
 ovp ע"ייע ה"יחא]* .(דומעה תרתוכ
 ומכ ^G .יב :יז ;ו'ל ,יו אימ) תותורכ pan 'גרתהו
 יגרתה 'ייע mm .האלהו ז"ט pipes 'יאדכו תורתוכ

TEN13:2 , ביגהימרי 12.  — 

 ,Schnüre ברעה טוח xaipoc "bm סוריק =) סרק
Baststreifen auf dem Webstuhl 

(Kreuzung der Geleseרמוא רזעילא 'ר 'פב  

 סוריקבו םירינב ןירינ יתב ינש Gp תבש) גרואה
 'רמנ .טוחבו םוריקב םירינב )75 םילכב א"כ 'פב
 6 הדוהי בר רמאי םויק יאמ שה

 וא ביפה ןמ ותוא טינרואש ילכ 'יפ (' אתייבוצמ
 (ב"ער my ry ול .המודו וב (poe ותלוז ןמ
 תונמוא א"פ Ü. תננסמ ותוא ןירוקו ןבגנמ אתבצד
 ינרוא ןיגרוא ובש ןיקלח םיקד םינק ןמ ןישועש
 םירינה ומכ יתשב טולק sum םילגרבו םידיב

in der 

 היכו ןהיתוגרק (y'b3 גי'גו ט"ק י"כב *)n'3  .דומלתה ירקיע לעב תקתעהב m3 )  .אשנירק גיונב (*  .ייכב הייכ (
 .ב"ה v33 n'3£(9 .אשירמ גייונבו ןוהתונרק ןמגרותמב האלהו זייט קוספ םש יוגרתב היכו ביה ט"ק ייכב ןוכנ חייב (*

 ח"ר ייפבו פייא םייש יייכב הייכו (* .בר רמא i023 םייש י"כבו 'ילכב sm ייפבו אתיבצמ יעב «nu )? .ןיותנורק ע"פדבו
 םיש י"כבו אתיבוסמ ףילש ב"עס ה"ק תבשב "3 ףיירבו ,אנתביצ סרג םש" םילכב ג"הר 'יפבו ע"ייע אתיבוצמ גיונבו
 ןמ וא ביפה ןמ התוא ןיגרוא תונסמ ייפ אתייבוצמ on סוריק 5m חירל ךויש ייפה הז (* .זיטק רצ סייד y" אתבוצמ

amas (!0אתיבצמ ע"ייעו אתוביצ יתיימ אקו . 
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0mרתוי ךיראהל ןאכ ןיאו  — na»פ ר"להקב ' 
 םא , תורוהל ח"ת לש ופריק עיגה os :ואלמי םא
 עיגה םא , תואבנתהל םיאיבנ לש ןסריק ועיגה
 ר'בד — ^«: םלועה ןמ קלתסהל mn לש וסריק
 ןיסירוק ותוא רוכמל שקבמ ונודאש דבעכ ג'פ
 ןיסירנק ל"צש ל"רר man .רבכו אצומש המ לכב
 ש"מו ןיסחולאק ע"ייעו- ג"מ p'D ר"משר אוההכ

 — [ןיסרפוקק היגהל

 ,תוסאירק y/"y ךעדמב םג 'פ ר"להק תויסרק *

 ,Xp )oc י"למ סלטרק «jb Tem לַטְסרק

 המהב המב 'פב ג'רב Korb) לס
 'פב .תבשב המהבל Cbppsp pbin Cos תבש)
 יצ מיכ ןילכוא ולאו 'מגב ןילעופה תא רכושה

onהלותו ןימה ותואמ (* [לוב ל"צ] (לופ) איבמ  
 הימרי 'ר OD א"ספ ר"בב C ,היפבש לטסרקב הל
 לקסרט ונייה 'ינאתד C לטסרק דח אריעז 'רל חלש
 «mi לטרק ,לקפרט ע"ייע ה"יחא]* — ,לס 'יפ
 .לטסרקב ונלטיש דע ry 17e תבש 'שוריב
 ט"יפ ר"קיובו mpi לטסרקל ושאר o ר'שהש
 ןילטסרק 'פריא י"כב ח"פ מ"ב 'תפסות .לקסרט
 אלו (n) ר"פ תבש 'תפסותב ןכו ןילטצרק ג"ונב
 N'yD 1( תבשב ה"כו םהיפבש ןילטסרקב ןיחייס
 ש"ארבו ף"ירבו םינשיה יסופדבו פ"א ס"ש י"כב

 « i[ןילקסרט —

^eןילטסירק  (= Krystal &»bbpp.י"למ  

(xooccd)Ouvocתפצר לע 'גרת  
 p" ןירמרמו ןינילטסירק O /'א רחפא) ששו טהב

m 53ה"יחא]* .חרקה תנבלכ הכז ןבאו תיכוכז  
 -erys 152( 4004700006 םשה jb ראותה אוהו

ma callusוקיתעה . "yיברמב) חלדב םינקזה  Cr i 
 בויא) תיכוכז סוכמוס קיתעה ןכו )"5 50 בויא) חרק

,nm3תדקא וקיתעה ןכו )^  mye»3^ ,דינ [ — 

 xgocóur)ov av 'למ ןיִליִמְטְסּורק — למטסרק
(Goldapfel, Quittoאיפ םיאלכ שירב  

Cmאיפ) ןיצקוע שירבו (ג"ס א'פ) תורשעמ שירבו  
OUןילמטסורקהו ןיסגאה  ^bא'פ) (' ילימסורכ  

 p'men[s'b ל"נ] b^ 6 ןילימ אריפ זעלבו (םיסגא

 ('ןיסירקמ ןנוצ ןיעקבנ ןימח ןהכ ןתא םא רמא םיקר
 ירשב ןיא O7 יו בוי שוחנ ירשב CN 'גרת ב"א)
 םירק םיפופד שיו ה"יחא|* ,(אשחנכ סירק

 p^ ע"ייע שרק ומכ סרק פ"למ אוהו אוה ס"טו
 ר'בב י"שרל סחוימבו -- המורכו רוקה y" ץווכתנ

^bכ"מב 'ייעו 'וכו ןיעקבנ א"ס ןירבתשמ ןיסירקמ  
wsתומש ןשיה אמוחנתב ל"נ הזמו ןכ  ^b ^ 

 (ןתשפה) הפי וניאש האור אוהשכ . . הזה ינתשפה
wm» wsסירקת אלש הילע ] — 

(Zeit, Zeitpunkt ny <06 "bt סריק — סרק 
 םיתעל והמ « * Q5.2^ vnmרמא אמוחנת

 ונשריפ רבכו ןיטריקל א"ס ןירוביעל א "ד ןיסריקל
 בותכ תואחסונב ,ןמזו ny י"לב 'יפ ב"א) — טרק 'עב
 יכ עדו ה"יחא]* = .(ןירוביעל רמא ירצוק ןב יסוי 'ר
 ןיסליקל א'ס ןיסריקל ses אמוחנת 'ר 'יא ע"פדב
 ט"רל ךירעמ ינפל ה"כו ןיטריקל א'ס ןירוביעל א"ס
 תושבושמ א'נ 'ג איבה ךורעהו בתכ ןכל ונאזנול

vv6 ירצוק ןב יסוי 'ר ג"ונב ב"ר ףיסוה ןכ ןעיו  
 יתחסנש ומכ s^ ב"הו p י"כב לבא ןירוביעל רמא
 יסוי 'ר תעד לע תמאב וניבר ןויכו ןירוביעל א"ד
 ןכו ןיטריקל א'נ איבה ןיסריקל "ג לעו ירצוק ןב

ysא"נ איבה ןיטריק  povpoתואסריג יתשו  
n ma»אוה ןיסריק ץובקהו םוריק יכ  ny "b 

 ימושרה י"למ +ןיטרוג) ןיטרוק וא ןיטריקו 6
 יסוי 'ר תעד יפל רמאמה תנוכו .ש"ע ןיטרק 'עב
 תועונתו תופוקת בושחלו הנשה רבעל םיעדוי ויהש
 ב"ל 3" m" 'גרתב 'יארכו תולזמו םיבכוכ ךוליהו
 'תקיספב ב"שרל ז"'נק הרעח y ow p^r" ש"ע
 ר"תפאב תועטה לע ריעה הפי אוהו :'ט רצ כ'רד
 פוריקה תא תואפרל םיעדוי ויהש ךלמה רמאיו 'פ
 הלועה תפילק ,p^ (תא הפי יפ רישהשב 203 ייארכו)

neneיכ 'הכמ  p'nyenבותכ ולאכ הלמה ארק  
 prp ל"זר רמאמ איבהש םרק 'עב הארו םוריק
 אצי הזמו הפילק ךורעה בתכו הכמ תמחמ הלעש
 תואפרל םיעדוי ויהש a^ ר"עפלו amm רזה en^ ול
 ןמזה חור דגנ ךולהל םיעדוי ויהש 'יפ םוריקה תא
 תומכחבו םיבוט םיקוחב לארשי תיבל ליעוהל
 אינדעו אינמז תונשהל ןמזה יכרב לע תודלונה
 רוד תונש וניב םלוע «mw רוכז רמאמה ךרדכ

 הצק רבו יסוי יר ייא יט דצ כירד אתקיספב (*  .ןיפרקנ ע"פרבו ,ימלתה יקיעבו ונינפל היכו ביחו טייק ייכב היכ ( 1
byיתיער תא הפי יפ רישהשבו ירצוק רב יסוי ירו  "anסיש ייכב ה'יכו )5 .הרצק עיייע יירסק רב  ima»  p/Wףייירבו  

 ראשבו יפ םייש v3 היכו (5  .יא לוב יעב היכו (+  .לקפרט ג"ונבו :0'2 רצ סיד y" סינושארה יפרב 'פסותכו י"שרבו
v3עייויע ליטרק :ג"ונב \* .ןילקסרטב ג"ובו ןילטסרקב סייד לצא . ?) one»ןוכנ  va vaaיייכב היכ (5 .ילימוסורג ע"פרבו  

 .ילימיריפ ע"פרבו por אריפ ליצ] (ילמ סריפ) ימלתה יקיעבו אלימ אריפ stp ייכב ןכו ג'ג
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7aיסרק  (Esig)גרת ' nmnליסכ ןב ויבאל  
 אוה השק אלסכ רב 0^ 2" ילשמ)

Tn nasoה"יחא]* — ,יסרק  ruiעיייעו יסריק  
 — [ויתשריפ םשו 'ב סרק

 -Ge לגרה יקרפ םִיְלְסְרַק מ'למ לוסרק =) לפרק
(Db "Cy? denkןיליח) תופרט ולא 'פב  

 שירב ,('םילוסרקו םיפנכ עבראו היס .טינ
 C א'לובנ .p^ (* לופרקב הרשע (r0 je) תוליהא
 הייחא]* — .ילפרק ודעמ אלו 05 :ביכ (xv ןמ
 אוהו :דוע םשו 22 דצ תולהאל ג"הר 'יפב ה"כו
 ע"לב בעכלא :yw ל'צו  ת"ייטב בעָבְלא עצומ

J| &25.םוקמ  neeלגר  . mu»הגינחב  
aובותכ , הילסרקב :ר"נ תוכרב , תויחה ילופרק ' 

snpםינאת לש שבדב ילוסרק דע יתכלה ב'עס , 
 י"כב וילוסרק דע םימב רבוע ג"פר הכוס 'תפסות

ovsוילופרק דע םימה ועיגה ב"לפ ר"ב .וילוצרק , 
 י"כב ג'הכ הילופרק דע .אמיב ביתיד + ג"ע ב"ב
 ר"קיו .אימב הילוצרק דע םיאקד ג"ונבו פ'א ס'ש

n^pר'להק תולוסרק ולא (ה ,ב"' תלה דקשה  
 ע"ייע mn וילוסרק ולא בגחה w^ הובגמ םג 'פ
 Gris cit ipi םיערכ .an — 'גרתה vn לצרק

 — [ןילוסרק

 -bo( Dornart) ,ע== פ"למ 55 לסרק

 'גרת ^Q )15 היעשי) הירצבמב mm שומק
 םהילהאב mmn םשריי שומיק  ,ןיחוחו ןילופרק
 ש"'מו 'ב לותח (yvy nns ,( 'ט עשוה)
 ילשמ 'גרת ילואו ל"נה פ"למ אוהו ט"יקת ,ג'חב

b^ ivoילוצרק ל"צ יבוכו יבוצרק : קדח תכושמכ  
 ו וו

 'ורי 6319166, 0000/90 י"למ) ןונְכְלוסְרק 3
 יאלכ) ש"ר ^35 .ז"כד א"פ םיאלכ

GU owךרעה הז לע וניבר ריעה ןכו ןונכלוסרק  
 ?T ע"ייע 'עה הז איבהל חכשו ןונבל ךרכ 'עב

 .ףזש 'עו ןונכלסירכ 'עו ש"מו ןונבל

 ונינע מ"לב םסרכ 155 b" )22 עילמ) םֶסְרִק
 האיפב ב"פב abfressen, abrupfen) קקל

 הומסריק CA לאעמשי 'ר 'פד ג"סב תוחנמבו "מ)
 תלובש יכתוח b^ ררז 'עב 'ייע חורה התרביש םילמג
 םיפנעה לטונש א"יו Tb ןבתה ראשיו הדבל

 ב"א) — ('ןילימ םיארקנה םיצפעל ןימודש םינמק
 םיבתוכה וקפתסנו ירפ ןימ י"לב ןילמוסרכ ייפ
 'לַב קוקרוב הנוכמה אוהש םירמוא שי ושוריפב
 תמא ה"יחא]* | ,(סנא ומכ ירפ m& לאעמשי
 y'"y קוקרב םייברע לש ינומה 'לב ארקנ Dis יכ

CY WT) pasייאלכל ם"במרה 'יפב תמאב ה'כו  
 י"כב ןוכנל 'יאדכ ילימסורכ הז ps לבא ל"נה

x3י"ל איהש ךוועה ףיסומב 'יאדכ ןילמוסרכ וא  
 םיחופת יניממ Dm Crysomelum 353 ןכו ל"נה

yא'פ 'יפל השק הרואכל ןכו ." ,ו"ט טואינילפ  
 וזעוללו םיסנא םע ןילמטסורקה men ien ךורעב
 ןילימ דועו pera, Birn א'ריפ ונינעש pon חריפ

Apfel, melumהלאה םינימ ינש תככרה איה המ  
 ןכל סגא ע"ייע .אריפ קר ונינע םיסנאש דבלמ
 הזיאו קוחמל שי "םיסנא ,sb תוביתש יל הארנ
 ש"ע N55" ם"במרהל מ"יפ ותוארב הככ הינה רפוס
 [ירתמכ ל"צ] (יהתמכ) y" ןילמותסורק b^ אוהש

Bine ₪5וארקי ןומההו  nnbינכ ל"צו זעגא ' 
 | ןכלו !(Birne. ole = ץאננא דומלתה ירקיע לעב
 'ילו םיסנא א"פ קיתעמ הזיא ףיסוה הז י"פע
 ןילימ אריפ ועלב כ'או ב"נש ק"העב תמאב
 fieri ט"יאלב אוהש ל"נו יליטפורכ לש b^ אוה

"men melaרעי  wilde ÀÁpfelתמאבו 110128016,  

 (Holzüpfel)» ל"פיאצלאה רצקה ךורעב כ'ג ה"כ
 א"פ כוט רתוי וא b" וניכר איבה ךכ רחאו

7o»םה םהו ^«: םינטק םיחופת (רצקה ךווע  
 םיצפעש תחת וניבר 'יגכ ל"צו םיצקועל i'm ירבד
 — qo םיארקנ םיצפעש ל'צ ןילומוק ןנבר 'לב

pusה'כ ,א"ח סנא ע"ייע ןילמטסורק תביתכ  
 ייאלכ 'שורי my 'ייעו ,םייונישה נ"שו 'ז הרעהב
 ל'צו paw נ"ע ןילמטסורק ןיביכרמ ויה .ז"כד א"פ
 לימטסורק ןיביכרמ ויה א'פר םיאלכ 'תפסותבו סגא

(DAD iyיעיבש 'תפסות ' repןיסגועה ןוגכ  
 'פריא י"כב ג'פר ןיצקוע 'תפסות .ןילימטסורקהו

 — C] 'וכו ןילמוטסורקה ןיסגועה יגפ

 רוטלקיפס ט"מש זמר 'ר 'קזחי 'קלי oo רוטסירק *
n3א"דכ רוטסירקו + . רוטסירקו  

nep]רפוסה  vineaול ךירצש ל"נו רפופ ב'נו  
 -secre 05%09700/6 'צמאה ינויו ר"למ רוטירקס

tarius, 0 

 — ——— ה

va (!י"לימ ע"פרשב לבא ריפדבו יטלתה 'קיעבו טייק ייכב . onm )? oתויהל ןילימוטסורק בשח ציינלפפ ףעל  Crus- 
fuminum pirum7 כירד אתקיספ איבה םשו אוה קוחרו xיכלה הקורה תמאבו ןילימותפורק לי'צש לומת םידקש :זיפק  

 ג"ונבו ןכ 1:5 גיפס יילוח 'תפסותבו יוינשמב (* .םש יתקיספב בישר יייע ןילמטסירק לייצ ןילמטירק סרג טיייר b" יכוס

 .390 , n mer^3 (11 הרעה רייפק ,רייח) לבכ (רייר / איח) ארוותפא יעב שיימ y \* .לפרוקב vo )* .םילוצרק סישב



 ,אָעְרְק .ערק ששסומה םשהו .םכיתונב לע אלו
ny"ד"כ : ב"כ ק"מ "יע , vורי ד"ע ב"פד ג"פ ק"מ ' 

 מ"ב 'ורי ,ר'ע ז"מד .ג"פ תוירוה 'ורי כ"ד ב"פ 'דהנס
 .ד'ק תובותכ 'א חא ע'ייע ט"לפ ר"ב ר"ע ח'ד .ב'פס
 עירזת ארפס .ו'כ ק"מ ^b 'יטיג םיערק ץובקהו
 םיאלכ 'שורי ןיִעְרְק , ג"פר ק"ב 'תפסות ז"ט קרפ

 .ו"כ ק"מ תועירק .ב"לד ט"פ

 Xopugaioc י"למ bis תויִפרּוק ,תויפריק =) ףרק

 zugespitzt, am דח ץקוע ול שיש רבד לכ
Kopfe stehendילוש ("מ) םילכב ד"פב (םיגפב 'ייעו  

 תבשל םילוש םהל ןיאש con ילכ. b^ תויפריק
 ןיבישומו עיבג ןימכ cns סרח ילכ ואיבי אלא
 ילב ןיארקנו jn םילכ א"יו voy הזה C ף רו ק ה
 מ"יפב N" א"יכ ה"יחא|* .יפרוק C דומלת
 vy Ven ןילרעבב ספדנ) תיברע י"כב ל"זו ם"במרהל
 םידאוק תויפרוקו )69 רצ גרובניריד נ'ו 'חה ברה

 ה"ינאסלא ברגמלאב הימסנ יתלא יהו ה"יקאסלא
 Dm םימ םהב ובאשיש םיחיפמה תויפרוקו ^«

wp4-2! =) ה"ינאפלא ברעמה ץראב  "p 
 םבישוהל רשפא יאו םילושה ידח םהו (הלודג הרעק
 קתעוה ךורעב ןושארה p! C »'y^ םתיעקרק לע
 ג"ונבו סויפרוק 'יגה םשו 5 x" םילכל i'm 'יפמ
 ל"נו םמוקמ םש לע ב"ערו ש"רה "יפו C תויפרוק
 ל"נה ינוי wb "ps" רקיעה אוה וניברו ג'הר 'יפש
 ידחמ הלא םילכ כ"או ודקדק לע בשוימ התארוהש
 םיכירצ םתיעקרק לע םבישוהל רשפא יא םילושה
 paw הזו .םכותב םבישוהל pns סרח ילכ
 םינקזה 'עו !pp" שאר ףרוק B^ ^£« ףרוקה
 'ט )375 ;חיכ ,'כ ;'כ טיי תומש) שאר וקיתעה

 (היכ ,ד"כ ביש ;ה"ל ms םירבד) דקדק ןכו .טחלוזו

"yינוי הלמ ' Kopf, Spitze xogugfראותה הזמו  
xogugatozתוארפק ס"טב ג"פס ק"ב םילכ 'תפסותבו  

b"תואפרק ] — 

 -Slachel 2343 עילבו .(At פ"למ) יאדפרק
(Gcehweinינמיס 'מגב תופרט ולא 'פכ  

 ףופיק תופועבש תאוב ייבא רמא Cito "ילוח) ףועה
 ה"יחא]* .יתרכשיא ND יאדפרק םיצרשבש תאוב

 א "םכו תאוב ע"יעו יארפרוק . . תואב ג"ונב
 יילייגנא ייכ ץבוקכ 'ילוחב ה"מ גר 'יפב 'יא
 י"שריפ ןכו כ'ע אפלט יתרכשיא ייפו (ייש ףד

"OB BEY 
| 

 יר

 םוסריקו םרכב רומיז לבא רומיז ומכ אוהו ושבייש
 הבראה [ונלפחי ל"צ] (ונלכאי) יכ .תונליא ראשב
 היתי םסרקי םורא CM qv 'גרת v5) :חיכ םירבד)
 ריזח הנמסרכי CU^ ob םילהת) ומכ ב"א) — אבוג
 D תבש v" .ג'ק תבשב ה"נכו ה"יחא]*  .(רעימ
 'וחנתב ה"כו ,דרז y'"y :0'D ז'ע .'ג ק"מ C ,י"ד
 ש"מ 'ייט ןתוא תמסרקמו פ'א י"כב חלשב ןשיה
 ב'ב 'ילכ 'תפסות ל עפ תג e2. רצ Dv ב'שר
 Tv" םוסויק טשפומה םשה + ומסוקתנש א'פ

 — vy] ג"לר ב'פ תיעיבש
 הפיתדו הכמ >טטסע< bs" םֶסֶרִק —( םסרק

(Sehlag, Stossארוק היה 'פב ימלשורי  
yoהיר  oyאלד  cpליכא אל םסרוק שנ רב  

 ונשריפש 6'לדרב ונייה p Cep" ארטיל
 לדקרפו לגרפו לדרב ע"ייעו ה"יחא]* = .ומוקמב
 ל'גה 'שוריב "יאש ינפמ הלמה ub והושה וניברו
 םסרוק תלמש הארנו דח לדקורפ היל ביהי ךומסב
 'וריב ג"ונבו .'עה תלחתב המושרה ל'נה י"ל ונייה
 רפוק שנ רב ליכא אלד אכהד אנהנמ שיב המ
 אתרטיל ןידה המכב : םשו .םסרוק n היל וחמד דע
 םסרוק ס"שרהמ !b" םסרוק דחו as ןישמחב ל"א

 -- [העוצר לש הכמ
 .ףצרק ע"ייע ףסרק *

 אָפְציִרק NTBD'"p ^BDYp "Epp אָפסיִרק *
y'"yז'לש ,ר'חב יארפסורכ : 

 ,zerreissen עוקבו ךותיח ונינע מ"למ) ערק *

(inriizenפ ב  p^ "w3by*םהל ןיערקמ  
 "טיג 'שורי ויד םיערקה תא םיאלממו pon ריינ
 pmi ןהינפל ערקמו קלח ריינ איבמ :ר"מד ב"פ
 'ורוכב ל עפ  .םדא לש וניד רזג ןיערקמ : ז"ט ה"ר

27Dורי .רכז אצמנו ערקנש םוטמוט : ' "bUב'פ  
 ,לוספ הז ירה ערקתנ רשכ ירה ערקנה רוע + ר"מד
 : חיסק בי"ב "ייע לבא ט"פס b^ 'פסותב ה"כו
 ny"p טשפומה םשהו .רשכ ערקתנ לוספ ערקנ
 ףוס םי תעירק .ו"עד א'פ הניגח 'שורי sb 'מוי
 הברהו — ט"יפ ר"מש ר"עס ג'ד א'פ תוכרב 'שורי
 לע :ב"כ ק"מ תולבא ןינעב םירנבמ ערק שמתשנ
 ,ןינעה לכ ש'ע 'וכו .nee ערוק ןלוכ םיתמה לכ
 , עורקל בייח וניא . . . עורקל בייח .'ס 'דהנס
 םכבבל םתערק םתא DN : ה'סד ב'פ תינעת 'שורי
 םכינב לע אל םכידגב םיערוק םתא ןיא הבושתב

 דפוק ןוכנל פ'שרהמבו ריפקר ארטיל 32233 רפק עייייע ל"צכ (?  .ד"ו bb תועטב יא הרוש כיש ,גיח ררז יעבו ('
 axe אזרב ליינ ל"זו רומלתה ירקיע לעב sem הז לעו לזרב סיטב עי'פרשב לבא ריפרב ןוכנ הייכ (* cp ע"פדבו
 איח אובמב y" )5 .ףרקה ע'פרב לבא ג"הר ייפב היכו דומלתה יקיעבו ט"ק י"כב הייכ (* .יתאצמ אל לזרב יכ העוצר

 .תויפרק ט"ק י"כבו (? .מיייפב ונינפלש הקתעהב ייל רמאמה שירו (* IX רצ
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 אלוע רמא וצרק יאמ G'yD ביל אטוי) ארמג .הטיחש
 ןופצמ «yop (2 v5 mo ביתכדכ אלטקד אנשיל
 ג"עו 7^5 ג"פ bv' 'וריבו ה"יחא]* .אב אב

 רמא rn" םינפוא ינשב ארקמ לש ץֶרק ראובמ
 ןמ אסוכנ רמאד ןאמ החוסנ DN" הנרוחו הסוכנ
 החוסנ רמאד ןאמו וצרק דימתה תא ול ואיבה אדה
 התירכ y ונינעש nb 'וכו יתצרוק רמחמ אניילגמ

"y quemב'פ 'יצקוע 'תפסות ,םיאבה םיכרעב  
 n'b ב"פ 'יצקועבו 'וכו וצרקש ןויכ לשבל ךתחמה

 — [קרפל ליחתה "יא
 ע'למ  אוהו השיפתו הזיחא wis תערל) ץרק

erfassen, (mit den Fingern) an- נעל 

(ackenץווקל ידכ דע 0 םיעגנב 'ד 'פב  
 תורעש יתש C220 הד) ןמיס אב 'פב .('גוזב
 ע"ר ןרופיצב ץורקל ידכ רמוא רזעילא 'ר דע 'וכו
 ,השיפת pip ^b גוזב תולטינ והיש ידכ רמוא

"n 'e3אל וליאכ היתותפש הצריק 05( תואוקמב  
 יואר וניאש לכ GU : ג'ק תוחגמ) ןנירמאדכ הלבט

 חותפ הפה היה םא לבא ותבכעמ nis הליבל
 סנכנ אל םא ששוח ww םימה וב םנכיל לוכיו
 תבכעמ הליב ןיא הליבל יוארה לכ )00 ןנירמארכ
 ייפ לוכשאה םע תצרקנ םא (C'D האיפב ז"פב .וב

DWייבוריע) רדה 'פד 3/3 ,תקבדמו תזחאתמ  (mb 
 לכב הייחא]* Coma אל הניכ ןתצרק יא
 pps ומכ ץרק שרשה שרפל שי bun יינויצ
 לכב וסיפדהש המ הזו הציקעו ךותיח ונייה ןושארה
 ךרע םע ללכנ רחא ךרעב לכה (ויופדמ ץוח) ע"פד

empnי"כב ה"כו ת"הקיע לעב תקתעהב ה"כו הזל  
 pa דירפהש ו"ופד רחא ונררגנ ונחנא לבא ךורע
 השיפת ןינע ץרק ןאכ וניבר 'יפש ןעי ןוכנב םיקברה
 הלמ תארוה ןכ תמאבו (' תקבדמו snb" םא דועו
 הדנב wb" ןכו ,'עה nonni המושרה "יברע
 היתפש הצרק ש'רה b" ןכו טעמ זוחאל : ץורקל
 'קיעב םיסנ ^ b^ אבוה ןכו תואוקמל מ"יפב ש"ע
 (לינה men?) p^ ^p םש איבה דועו דומלתה
 אל «m ןתצרק יא .לוכשאה םע תכתחנו תצצקנ
 לכוי אל ורשבב םדאל םינכה ץקוע os ל"ר יפרג
 וליא םש 'וריעב ח'ר 'יפב יתאצמ ןכו 'וכו תארקל
 «by אניוה אל [יתוא] (ותוא) ןיכשונ םיניכה היה
 הלא 553 יכ הדומ ןתנ וניבר יאדובו כ'ע סורגמל

[Ue TIE איר 

seboתוכרבבו 'ילוחב יאדפרק תלמ  ym iri 
 יכ יתחכוה יתרכשא 'עבו תאוב 'עב לבא יאדפרוקמ
 יארפוק ס'ש "23 "יאדכ תוכרבב xn" רקיע

anmדחא תספראקו יתרכשא פ"לבו ל"נה ע"ל אוה  
 — [ל"גה יברע לש (ארפנוק) אדפוק אוה אוהו אוה

 ,Wasser- x&Jmic 4006 י"למ ל"נ) אייִדְּפְרּוק *

(krugלו ' w^תופלחתמ ) שורי' 
 ןיליאב אתינתמ . . ןיי ידכ ב'ע ב"סד ד"פר הציב
 שירב רומאכ דכ b3 ^p" 'וכו התקיקד איידפרוק

 ,ךועה
 אטפרקא 'עב 'מושרה 'ורו י"למ אָטיִּפְרק > אטפרק

(Ruhebett(.'ע 'שוריק) ןיסחוי 'י 'פד 37723  
 רמימל רמל היל )30 ימ ל"א אטיפרקא רמ ביתיל -

 .(ישניא ירמאדכ הוטסא וא ןנבר רומאדכ לספס
 Jp xenzíc "bb ילוא אספארוק =) אספרק

 שירב ונדמליב Untersatz, Basis) סיסבו
 C הספארוק בהז לש ?nme C אמוחנת) ךתלעהב
 53 p" ב'א) — בהז bw יקנוק b" (בהז לש)

Cen 
p»beQW €ורו ^3" 'למ) ' von xagmacwoy 

feinem Flachs, Linnen, carba- 

(sinumןונירייא ע"ייע , 

 -umzüumter Ort, Ge אָפיִפרק ,ףיפרק =) ףפרק

 ןינתונ (Gr» Uy ןירבעמ דציכ 'פב 6
 jp (א'ל הציב) ןיי ידכ איבמה 'פב .ריעל ףפרק
 תוציחמ ףקומש םוקמ 'יפ רזופמה ןמ 'יפאו ףפרקה
 הבוה bn הייחא)* .רצח ומכ יוריק אלב
 ש"ע 'וכו ריעל ךומסש לכ ףפרק הזיא + םימעפ
 ^D ילבבבו .ט"יד s'b 'וריע 'שוריב ןכו .'מגב
 'תפסות ,ג"ע ב"סד ר"פ הציב 'שורי ,ףסרקו הנג
 'וריע 'תפסותב ןכו ףיפרק : םשו ('כ) ג"פר 'יבוריע
 סנכנשמ י"פ ק"ב 'תפסות ג"פ 'ציב 'תפסות Cm ו"פ
 יישודיק 'שוריו imu ב"פר מ'ב 'שורי ,ופיפרקל
 תופיפרק : ל"ק תבש ץובקהו אפיפרק .ב"סד ב"פר

amח"י 'וריעב . ^bלודג ףקיה ףפרק  pmריעל  
 י"שריפ א"עס ז"נ םשו ,רצואל םיצע םש םינכהל

 -- [ףפרק :הצוח

 ?ein — T2- Do ע"לב ןכו מ"למ) ץרק

(abschneidenרמא 'פב  nnbאמוי) הנוממה  

'bm Ce?םינורחאה תומוקמ | רחא קרימו וצרק (.טיכ ^9 טחושה  pop yop ^bהכישנו ךותיח . 

 טייק יייכב )* .ז"סק ,איח יב הוטסא יעו טפרקא עיייע (? .ינסימ םייטב ע'יפדבו טפרקא יעב היכו ט"ק י"כב ןוכנ היכ ('

 Syn mos wen יייעו ו"ופדב םא יכ עיפדב ייל (* eorpus.  )* .אפפרוק .יאנת אל גיונב לבא m3 ייפב היכו (*

on )?וטימשה  jo y'by3לש א ב אב ןופצמ  vyןמיס אב יפב דע םדוקח . 
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 הייחאו* .ןיצרוק לוכית אל em ^ wp ליכר | תולוכשאה by תוצרקנה .כ'ד ז"פ האיפ 'וריב ה'נכו

 (ה ,'ג לאינדב רככ אצמנ יכ איבהל ול היהו
 ולכא יד (ה'כ :'3 pun אידוהי יד ןוהיצרק ולכאו
 יכ C ארק ונינע ps לכא ירה לאינד יד יהוצרק

ps16, 1( 'טישפב ה"כו לכא מ"ל  (Luc.לכאתאו  
 םיירופה לצא ארקנ גרטקמה ןטשהו יהוצרק הל
 ^p ,'כ םשו ג'י ,א"י ילשמ 'גרתב ה"כו אצרק לָכָא
 אצריק ילכא 'ט ,ב"כ לאקזחי 'גרתבו אצריק ליכא
 כ'ק ;'ג ,ו"מ onn" 'גרתב "אדכו אצרוק oy םלוכב
 יוצרוק ולכא ג'כ ,ט"מ 'ישארבל 'א י"רתב ה"כו .'ג

epלוכימל ז"ט ,ט"י'קיול 'א י"רת ,הערפ  pup 
 b" ר"כיא sm והב לוכיא .ו'נ "טיג ל"זררב ןכו
 וליכוא ז"טפ ג'רדבא ,ןוהצרק לוכיא ןויצ ינב
 (רחא ןומנה רעטכעש יה 'צוהב) ןוטלש לצא אצרוק

 ןיצרוק א"יפ ץרא ךרד 'כסמב w^ לכא לעפה ילבו
 אל 'אנש Do יכפושמ r0 [ןיצרוק ילכוא ל'צו]
 םחל b»; eJ ,)5\ עילב םגו ךמעב ליכר ךלת
 ₪3= 'יסרפ 'לב ןכו תונישלמה לע הליאשהב

bowרכחתמ םימעפ הברה  npקוזיחל תומשה  
 סוריוזית סואיניזיג 3 םהימודו הגאדו רעצ תלועפ
 לעפב ושמתשה םיימורו םיינויה םגו C לכא שרש
 Lengerke "p תוליכרה קוזיח לע תורוהל לכא
 ולכאו םש לאינד ע"באר 'יפ ןכו 'ח ,'ג לאינדל
 ny? »nb3 רבדמה ליכר qon אל sn ןוהיצרק
 ךירעמב ונאזנול מ"ר 'ייעוורשב לכוא ולאכ רחא לע
 ,זיכ םילהת) ירשב תא לוכאל מ"ל איבהו ץרק 'ע
 ינולפ שיאמ תוכיתח לכא 'יפ אצרק לכא כ'או )2
 ךלה "פ o2 ע'לב ןכו תוליכר וילע vas רשא

53[ — 

die Frühe, der &ny"*p ץירק ןמ, mon» ץרק 
  Morgenanbruehהזמו  yop'לב ןכו םיכשה

 früh  aufstehen, in der Frühe y^p ינורמש

(hunויהת םישודק ר"קיוב  G'3Dאל תצרק יא  
 C ברעל תעגה אל רחשל תעגה ולא 'יפ (' תכשחא
 ('ץרק ןמז רח (ג"לפ ביבס 'פ םינהכה לא רומאנו
 ,'ג (DV שיא ריכי םרטב opm ,רטוש לצא שגונ

OUעדומתשיא אלד דע אתצירקב תמקו 'גרת  

pnyייפמ  am^ייפ ןכו ןופצמ ץרק ישלמ תוצרקמ ייפ אוה קר (* .הפואה גיונב (? .(זיעש , ביח) ץרג | עיייעו  

 תואסריג יתש 'יא 'ג קרפ שיר םישודק ארפסבו
 'וריב ךפיהבו תצרקנ הגוהו לוכשאה םע תרצקנ םא
 ל"צש הארנ רתוי ןיצרוקש : א"לד ד'פ םיחספ
 ויתפשב ץרקמ ןינעבו puma וכסה ןירצוקש
 טשפומה םשהו an ny י"שריפ 'ייע Ceo אמוי)

omesח'ק : mobםשו ,ויתוצירקו ויתוזימרב : 
 — [םהיתוצירקב

 -runder Brod לוגע םחל תולח ?uo ע'למ) ץרק

kuchenץרש (ו"מ) (םילכב ח"פ וצצהש רוגתב  
 ץרק ומש buy 325, ^b ,םייתניב ץרקהו וכותב
 ,('"ןריטפ ןצירג 'גרת יי , יז איקי) mus תולח

 השעתשמ (א'פס «jm 'ר פ"סב nbn 'תפסותב
 pr לובט שירבו 0 א'9 תורהמ שירב ,תוצרקמ
 םיכשונ םירככו וזב וז תוכשונ תוצרקמ (א'מ א'פ)

 (^Q 'פב ,הטימח ay הטימח 65 הפואהו הזב הז

 וילע ץרוק תויהל וניקתה (G5 םילכב [ו"ט ל"צ]
^bךורעל  voyוילע ךותחל א"יו ,םחלה  pan 

 ה"יחא]* = .יתצרוק רמוחמ O0) 0525 290 ןושלמ
 p^ תוצרקמ ל"נה י"טבו תורהטב rm ^b ןכו
 תמאבו יתצרוק רמוחמ cw לע תוכותח תורככ
 לוגע תרוצ ול שיש רבד לכ ^8 09655 ע"לב
 תוכיתחל הלודג הסיעמ ךתחנש םחלה טרפנו
 תורהט 'תפסותב ונינש המ הזו mbuy תונטק
 ץרש אצמנו הסיעה jb תצרקמ ץרוקה א"יפר
 ש"רה "ייעו ש"ע ^« הרוהט הסיעה תצרקמב
 ח"מ א"פ תורהטב «mum .(%א'מ א'פ םוי לובטב
 ^ ,'וכו תורחא הל ךישהו הלחת התיהש תצרקמ
 .תוצרקמ תוצרקמ השעתשמ .ט'נד ג"פר הגיגח
 ןפודה yop ^b vb א'פ םילכל  מ"יפב ם'במרהו

 -- [ש"ע רואשהו ץרשה ןיב לידבמה

 -Ver תונישלמ sy סילמ svp ,אָצְוק) ץרק
lüumdungרושקב  Dyינפב 'ייע מ"למ לכא ') 

 לכא (תינ תוכרב) הרקענש םוקמב 'מגב האורה 'פב
 ןכו תונישלמ וילע ארק b" (' אכלמ יב היצרוק
 ךלת אל ,ילכא Cw no) היעשי) ןורגב ארק 'גרת

dוה  

 ,דייח) לכ עיייע אלכ ,ילכ לש לעפא אוה היעשי 'גרתב הלכאו P) .אכלמ יב יצרוק היב לכא inii (* .ז'מ Wb תורהטב
qmאצרוק ל כ א שרפל העט לבא (*  ppmהאירק  cwn)ךירעמב ונאזנול מירו (*  .תכשח גיונב (" = .ךורעב כיג  

 ה"כ הארנכו חורטל 45 המלו דאמ תנקז «s ברעל עיגת אל רקבה רואל עיגת םא היל קיה «in כ'מ ייפ לע גישה
 תעל לוכאל המ ךל היהיש ידכ ךירוענ ימיב רקבב תלמעו תעגי םא רקיע D" ייפ האור ינא ז"כב לבא וניבר תנוכ
 העגי ולא ךורעב 97x we כיע ונממ לוכאל nim אלש הנקזה תעל ךשוחה ימיב ךמצע yo'n לא תכשח אל הנקזה

 .םדק xai (* .ברעל תעגי אל רחשל
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 לפנש דצרוק 'יפא א"פ ןיוישכמ 'תפסות דוצרק *
 'פריא י"כב ה"כ ה"שכ םימ תפיט וכותל

 רובו ג"מ ב"פ 'יצקוע ש'רבו vx רוכ 'קלאז 'פדבו
 .ריצ

 ךווע "יע Schnellwage) אנויטצרק ₪

 .("אתויטסרכ

 .לטסרק ע'ייע למצרק *

 'ר : ב"יד ח"פ תוכרב 'שורי (םוקמ םש) ןויצרק *

 ה"פס הציב 'שוריבו ("ןויצרקד ןנחוי
 .הרצק יעו איצק ע"ייעו :ןויצקר +: ג"סד

os b" pup *ברע  b,z-הדונא  (Bündel 
 דע ןתשפ . . . לבקמה ט'פ מ'ב 'תפסות
 ,תודוגא b^ ןיצרק ונשעיש

 ,לופרק ומכ b^ אלצרוק ם"לב אָלּוצְרְק — לצרק
 יפד ג"רב Fussgelenk, Knóchel) אָלּופְרְק

 הילוצרק דע יאקד «Cr ב"כ הניפסה תא רכומה
 Qm לאקזח) םיספא b" םימב ינריבעיו 'גרת .אימב
 qeu  ג"ונב .ה"יחא]* .ןילוצרק ימ 0
 םימב רבוע םדאש b^ ג"פר 'כוס 'תפסותב ה"'כו
 pn .וילוסרק ג"ונבו 'פריא י"כב ג'הכ וילוצרק דע
 הילוצרקד ארב לוגנרתו 'גרת )^ 50 (n^ ירש
 ny" אוהו 'וכו אימשב Db" הישירו אעראב ןירש

vaתונוהב 'גרת דועו — ל"נה  (םיטפיש mיז .5 ) 
 py (איכ ,א" (wp םיערכ 'גרת ןכו ילוסרק
 ךורעה 'יג יפכ םילוצרק aya 'ילוח נ"שו 'א לסרק
 םינש םה י"שריפו םילוסרק תוינשמבש הנשמבו
 וראוצל ךומס nm םילגר העברא דבל םיכורא םילגר
 — [ץפקל הצור אוהשכ םהב רתנל וילגרל לעממ

 םוצרק רפכ .ז"ט הליגמ (םוקמ (Bw» c םוצרק *
y"yםייונישה ג"שו 'ש ,ר"ח רפכ , 

 הרובח ילב ךותיח new --=* ע'למ ל'נ) ףצרק
(kratzen, mit der Striegel einschneiden 

 ןיפצרקמ לבא  202 m3רבכ (נ'שו  "pדרק 'עב —
 ,'ב 278 וב דרגתהל שרח 'גרת נ'א)  Cnדחפ

 ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]* ,(היב אפצרקתאל
 אפצרקתאל י'דצב ל"צו אפנרקתאל ס'טב ג"ונבו

^N ןיפצרקמ ןיאש םעטהו .אפסרקתאל ו"ופדבו ' 

 ןץירק גידו

 'גרת (C cf התומח לא אבתו .הירבח תי רבג
m5 nneהפק שנה תאז ימ .אתציוקב התומח  

 אימוא וומא 'גות C on שיח וחש 153
 .(אתציוקכ אדה אמע ןינתויז המכ
 .הינבזו ץרק םיפכ ךילע וקפס הכיא תליגמב
 הייניאתל ץירק שנ רב הוה אל :יכרד רדגנו
 'גרת ה"יחא]* . ןוהנמ יאמדק ירופצד
 'וריב ה'נכו ץרק C ,איכ יישאוב) םכשיו ינורמש

 ד"ער ר"ד ב"פ תבש 'שוריו :'ב'מד א'יפס תומורת
"yןכ י"עו רחש הוה ןכ  vv pop ommה"פ ז"ע  

 pps yop ,איבוכ ןיליאל רדסנ .ץורקנ ד"ע ד"מד
 בויאל ;'ט .ז"נ 'ילהת 'גרתב ץירק cwm .היל
 'א ,ב"כ יילהתל 'גרת sp", napi ב"י ,חיל
 י"ות ,(רחש לש דימת =) אתצירקד sn ןברוק
 םש ,אתצירקב יהונוחכשאו "m ,דיכ תישארבל
 ,ותלוזו (רחשה דומע =) אתצירק דומע 'v ,ב"ל
 :מ'ד ג"פר אמוי v" ג'ע ב"ד א'פ תוכרב 'שורי
 לברא תעקב אדהב ןיכלהמ ווה תאז ימ b ר'שהש
 y mus^" עקבש רחשה תליא וארו אתצירקב

 — [אתבושד אתצירקב .ג"סד ה"פ הציב

CENב"ר תעדל ןיִצְרוק = ץרק  "bnיתעדלו  
 ויתואיפו חצמה לצא רעש יל תלת פ"למ
(Lockenhaarןנחתאו '5פ ר"בד "475  G'Dוהמ  

 תסיפת השועו ושאר תאפ רפסמה הז ימוק רפסמה
 חצמה לצא טרפבו רעש ילתלת י"לב p^ ןיצרוק
 60676, %00- .bb" ןויכ [nns .ויתואיפו

osioyפ"למ יתעדלו  [o9 "o 

 ל"נה ע"למ ץקעו ךשנ ייפ 'א pup 'עמ) יצורק *
(techende, Beissendeהמ ר"שהש שיר  

 א"ש 'קליבו הינימ ישיב יצורק אתישופיח תדלי
 'יפ יצורק רמול Tux) comp .ד"טב 5p זמר 'ר
 תיצרק הדיחי נ"לו םיצקועהו םיכשונה םישמר
 יניבד אתבדיד ס"שב 'יאדכ b^ :ו'פ 'יטיג רימעבש

 exp ע"ייע יפיכ

(Dornstrüuche ןילופרק ומכ ל"נ) ןיבוצרק "exl 
(e^ ויט ילשמ) קדח תכושמכ 'גרת 

C» יבוצרק 

 אשרקמ nui ןחבשו ןקלפ ןייוה ירופצ תונב ג"ונב (* .ןיבזו atus (? ,ייל ע"פדבו דומלתה יקיעבו ב"ה טיק יייכב היכ ('
 הלוע ויהש תוכזב םהיתוריפ רקבל םימידקמ ויה ירופצ לש הנאת ינליאש cb ןוהנמ ימדק הנאתל pep שנ רב יוה אלו
 יוגב (5 :  ולש :ריח (5 sa לפרק (yy )*  ,'נכו ירפצר b^ ךורעב ספדנ ס"טב גארפו 'שמא ליזאב 'פדבו .ק"מהיבל

 ?ep סיישרחמ

28 VII. B. 
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 «ma ה"יחא]* — ,(הינבקרוק תי ידעיו OU ,יא
 , ףילקמ uvb" הינבקרוקדו "i^ sm םש 'גרתב
 ןכו .ףילק הינבקרוקו א"י 07 םירבדל 'א י"רת
 לבא . א'פ .ו"נ ab 'ילוחב ןבקרוקה ves "א
 «Y אלב וניבר "גכ %ד) נ"פר "לוח 'פסותב
 ישרפ 'ח קרפ 'רקיו ארפס ,בלכו דבכב ןינבקרקב
 [bbb ארקנ דועו .המע ןינבקוקה תא לטונ יז
 תבש y ךורעב 'ייע ל"נה תוכרב ןבקרוק םדאב

cupר"קיובו ןחוט וניאש ןבקרוק ליבשב  n^b 
"inאפוסמ 'יא םיתלד ורגסו 'פ ר"להקבו ססמה  

y'"yפסמ 'עו םסמה ] — 

 פ"לב זוברק רמול ךירצש «b [זוקרק] (זוכרק)
Ba pm MUR MEAM 

  2'D3 (Kürbiss, süsse Meloneןמ רדונה 'פד

 לשובמה ( m97רמא הצומרה תעלד יאמ (א"ג
 הייחא]* .ןילונע ןיעולד 'יפ יאזוקרק ירק לאומש

 י"ל אוהש וניבו בשח כ"או  xioxog 6%לוגע

 ש"ארהו ן'רה י"שרל סחוימהו  "bלע  owןמוקמ
 זוכרכ ע"ייעו ( crmפ"ל אוהש ןוכנה לבא ,6ה'כש

 ל"נה " yט'ק י"כב יכ  ^anזוכרק ךורעה שירב
^b! תויתואה רדס DN ףא) זוברק היגהל ל"נ הזמו 

 לאומשו (ף"וקב וא ף"כב סרג אוהש חיכומ ךורעה
(vp עיייע) תעלד אוהש past אנשילב ירק ^5 

  mmלאומש ןויכ דועו פ'לב ונייה םע ןומה ןושלב
 קתוממ 'יפש הצומרה תנוכל הלמה וזב  "pץמר

 עיייע)  yosןויצ מהירושלמי(   pip jor"יסרפה הלמה
 — [ןיקותמ ןיאושיק ל"נה

 אתקרקא ע"ייע (Froseh) אתקורק /אתיקורק *

 . א"סר ,א'ח

^wןיקינמוקרק  )?€ (Handeisen)פ ש"הש 'דמ ' 

 וכלי ךירחא ןונכלמ יתא
 םילככה תועבט b ^b"  ןיקינמוקירק  םיקיזב
 wp םיקינמוריכ בותכ םירחא תומוקמבו

nns]ל"נה 'עב יתהגה רככו איקינמוקרק ג"ונב  
 — [איקנמוריכ ל"צש

 .Anführung yog/*toy י"למ 2 ינקרוק = ןקרק

jo רדונהד ג'סב (des Reigentanzes 

 (.א'נ ^77( אטימרוט תציבב רתומו 'מטגב לשובמה

mns] ךמא תגיזמב 'יפ ךמאד ינקרוקב, 

 ה"כו אתבד יד ביה vi33 לבא ונינפל היכו (?

 דיר epp =) ןקרק — ףצרק

 ידיל ואבי אלש Ty א"סד ב'פס הציב 'שוריב
 ,ףּוצריק טשפומה םשה םשו דרק ע"ייע השילת

 הציב 'תפסותו ל"נה הציב v^ ,ג"כ הציב ףוצרק
 — [ב"פס

 שרגמה 'פב (die Stechende, die Bremse) תיצְרק

 תיצרק ND CYb ייטיג) ודי בתכב בתכ 'מגב

 'עב b" יפיכ יניבד 6 אתבדיד (ייבא ומא

 ה"יחא]* ,(םינבא ןיב בובז ב'א) — 6 בדד

 B^ י"שרו ךורעה לבא םינבא b^ יפיכ pan ב"רו

 דועו .ד"צרו ג"צר , ב"חב 'בו 'א יפכ ע"ייע םירמע

 (y תיזכ דע . . הנטק (תיצרק) DU 'יטיגב "א

 תרזג ןינעבו .814. 815 אינאלאאז ןהאזיוועל
 — [יצורק ע"ייע הלמה

ow) pp *ו םוקמ ( (X&paxa,ינש 'גרת  

 אלילכ ןמתמ בסו ^ קוספ שיר 'ו רתסאב =
 קרק ןמ יל mm יתייאד אינודקומ אבהרד אבר

 pop ל"גו mp" ג"ונבו (* ןמגרותמב ג'הכ אתנידמ

 ונייהו (א ,ו"ט היעשי יגרת) באומד אכרכ אוה אוה

 , ביי 'ב םייבקמ רפסב 906% ארקנו באומ ריק

 סואיניזיג p̂ = -22%)| םייברע םירפוס .לצאו ז"
 .ריק שרש סוריוזית

 Schuh mit לענמ b אָיקרק .אקרק (Doe אקרק
(Sohle —הצילח תוצמד ג'רב  mo»)6: ביק  

 בע אוהו רוע לש לוענמ b^ .ירקמ אקרוק אוהה
 6 ןלוקב ןיקבודמ תורוע cis ןמ ונשעי םימעפו
 ץעמ ויתחת קומ ןיעכ אוהו בע רוע הטמלמו
 ג"ונב ה"יחא]* .בע רוע ותיתחת אקרוקו
 התיהשכו : ב"לק דצ כ"רר אתקיספב לבא אקרק

nnsןוקרוק תשבול התיה הרצק ןהמ  ipב"שרו  
 ,םייקררק !y"3'8 פ"א י"כב 'יאדכו ןיקדרוק הינה

nom35( פ"למ ר"עפל הרזגנ לנה 'ירוס  peלענמ  
  nסקרק ע"ייע ^] —

pp! ^b Wipyp סילב ל עילמו q3pop 
  (Kropf, Magen | 8בקינ תופרט ולא 'פב

 םש) ףועה ינמיס '5333 (תנשמב 437 יילוח) ןבקרקה

croוהלוכ  mewפב .ףלקנ ןנבקוק ןירוהט ' | V | 
 ןכקרק (איעפ איס «moy 4535 לכב 'מגב האורה
 'קי) התארמ תא TDm 65 י"רת ב"א) -- ןחוט

 .רמא ייבא ןאכ יירחא ע"פרבו ברד yi הייכו ר"פרו טייק ייכב היכ ('
 ,Leim. 66 \ש )*  .ורמאש ימל יואר וניא jb" תנירמבש הקארק, b^ לבא )* .ה"כ ,גיה(* m יעב אתבר

vni )"בילש , 
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 Duy וו וא תעבט 406% xíoxos י"למ) סקרק
(Ring, runder Hakenרד אתיירב שירב ' 

 .ןיזוחא סוניקוא ימימב םימשה יסקרוק "פ רזעילא
 שרב רבב GU r2 mer) men יסרק תישעו

 ב'א) — ול השע בהז לש םיסוקרוק 'יפא (ח'יפר)
^pי"לב  Ganה"יחאו*  sumיכ ןוכנ  

 קיתעה סליקעו שיכ ז"ל היעשי) mn קיתעה סוכמוס
 "יפש המ הזו 6% 5495. (איי ,ה"ל תומש) םיס וק

 ר"בב י"שרל סחוימב ה"כו תשחנ יסרק י"ע וניבר
 ונייהד כ"מ 'יפ ןיסקרוקה תא ןיקרופו ד"פ ר"דמבבו

-- [rr יפב' ^t ןיווה 

 הפוצמ תעבט ומכ לוגע לגלג םדוקה ןינעמ) סקרק
Ü אזיע (Dreschwalze גרומ mim לזרב 

 'עבו ה"יחא]* | .6* ןברט 'עב b^ רבכ אסקרוקד
 ינומדק םינואגה 'ושת יתאבה COUYy cUm ןברט
 'וכו לזרב הפוצמ אוהו . . yy לש לג לג ןישוע

qmםיגירומהו 'גרתו םיגירומ ןה  vmגיכ , איכ יא ) 
 — [אתווסקרוק

 םוקמ Cireus ר"לבו 0% ןושארה ןינעמ) סקרק
 ,Cireus םיימורהו םיינויה לצא קוחשל ףקומ

(Güngplaizעב 'יפ תוירטאית יתבו תואסקרק יתב ' 
 = "ילהת) רכש יתוש תוניגנו 'גרת ב"א) -- תוירטאית
 תיבב תוורמ יתשמל ןילזאר  ןוהירמזו ^Q ,טיפ

 רטאת 'עבו ןוופקרק ג"ונב ה"יחא|*
 ןווסקרק b'& דומלתה py ^j" יפלו  ןוהיסקרק
 ל"זרדבו ןוכתסקרוקו ^b ,ח"כ "ירבדל 'א י"רתבו
 רטאת ע"ייע תואיסקרק , תויאסקרק , תויסקרק

 שו

 רוע לש זגרא א00%6 'ינוי ילמ) סקרק "6
(Ranzen, lederne Kisteרדנ 'ורי " 

 אילטנ לכ png ps Oy ws טיפ א"ר 'רפ |
 ידיד יקיתופאד (*אייסקרוק ןניעט אל איברעד

^p ה"יחאנ]* .תוביתו םיזגרא שרפמה ^b 
 ןושל תארוה י"פע ה'כו רוע לש זגרא שרפמה

 — [ל'נה ^«

 'שורי Sehuh) לענמ ןימ אקרק ומכ 'יפ) סקרק
 לע הכירכ הניכח חכשא ד"ע ז"יד 35 האיפ
 .ולענמ לע ךורכ היה wm) ^b יוסקרק

 י'לב \-855 wbs שימכרכ (vy cen ןויסקרק *
Cireessum, Cir- 153 Kiexatov 

 ןויסקרק * - (ינקרוק 9 ןקרק

 .(ןוסקרק |

15" 

 ס"שה ןושל הזו .ךמא תנידמב myeés ר"פדב
 ינקריקבו ךיבאד אדוקירב ארמח אניתש רחמל
 גוזמת ךמאש התגיזמב י"שרל סחוימה (b^ ךמאד
 אדוקירב סרג ש"ארהו ךורעה 'יפכ אוהו סוכה יל
 תדקרמ ךמא אהתש !b^ ךוכאד ינקרקבו ךמאד
 אהתש ךמאד ינקריקב jm רכרכמ ךיבאו ינפל
 ל"נה י"למו 53 ןורחאה הזו תרמזמו תרקרקמ ךמא

 — [רמזו לוחמה שארב הדימע "יפו

(Reisewagen) rong. : 
 .ןיכרק ע"ייע

 ר"לב ,xspóxtow מףסטאוסש "נוי 'למ) תונקרוק *

 'תקיספ Heroldstab, cerycium) 'צמא

 אירופב (דבכוי תא) םרמע הבישוה ג"מפ יתבר

mmתונקרוק םינעוט ןאכמ םירמו ןאכמ ןרהא  

 ירשבמ םיאשונ רשא תוטמ b^ הינפל םיכלהמו

 ו "רנ ןאמעדיג מ"רל תורז תולמ p "y^ העומשה
 .פ"מר 'צוהב יתבר 'תקיספ ףוסב

 | לבבב םוקמ b^ wp ורקא =) ,אינוקרוק *
Dy (Künà) Kowwoiארקא תפסוה  

Gurgאינוקרוקל יאתא יכ . .אריז ר"א :ז"ט ז'ע  o 
 אינוקורקאל can ps י"כבו ,ארוסל יאתא יכ
 Jon םשמו ימורד אימטופופמכ םוקמ sv אוהו
 התיה Kool ריעו mb" םשמו אירוסל אריז 'ר

vnaםירגיט לש תיברעמ  "y244 טרעננאמ  
 אינוקרוק bw ('אינוקיוק ינב sb 'וריעב ילואו

 .ריעה התוא לש ןבומב

Dp*pסקלק —  (Colocasiaהיפ) תורשעמ ףוסב  
 (D'BD 'ורי ,םקרקה ףא רמוא ריאמ 'ר (חימ

Cmnןיטועמ ןהיצקועש לכ סקרקה ןה ולא  
 ןיליא jus cbr ר"א הל יטד המ ןיבורמ ןהיטקלהו
 ןיממ אוהו סקלק יברע 'לב ועטשמכ ייפ אתיינוק
 יעב יכ עדו .(nns .ומוקמב bw" ףולה

r0) mbיניטמ ןימ אוהש" רבכ יתחכוה (ט'כ  mb 
mm puaהלמה  y'"yשוריב ג"ונבו סקלק ' 

 םייקריקה 'ורשעמב 'פאנ 'פד 'וינשמב ןכו סקירקה
 תמאבו .סקלק 'עו ףול ע'ייע סקלוק 'יג בוט רתויו
 סקלוקה ףא רמוא מ'ר W^ תורשעמ mo 'תפסותב
 (Yn) ימקלה 'עבו . סקרק סרג טקלה 'עב וניברו

  6nול שי סקלוקל יכ יתוריעה רבכ  gpדחא לודג |
 'וריב יסוי 'ר תנוכ הזש ל"נו ,םיטמק הברה ובו

pow paאתיינוק ]. — 

 דומלתה py" לעב תקתעהבו ר'פרבו י"כב ןוכנ n (* icvp רצ ייבוריע Du יירחא םייונש יייעו םיש י"כב היב )!
 .אייסקריק vais (+ .ןברס סישב ע"פדבו דומלתה ירקיעבו י"כב ןוכנ onu (5 .אנויע סיטב האלהו mb יפדב לבא

28* 



 6 — QUuepp ,ליפקרק — לפקרק = ןויסקרק * = ומר
vm» רומחה יחלב היתרטח ארמחד אעולב | ןויסקרקב אוה קידצ 'פ ר"כיא Ceesium, Cerceusium 
 תרפ לע שימכרכ אוה אוהו תרפ לעד .( vmםיקרפ 'דב 'מגב ה'וב ק"פב ,(' ארטוחב היל יב )"(

  mm (2רהנ לש וחתפב  Chaborasתרפ לע  | "yאתפקרק בר רמא והינ יאמ ןפונב לארשי יעשופ
 ימודאו ירצמ 'מגב לרעה 'פב .ןיליפת חנמ אלד ,211 טרעננאמ

 רמוא הדוהי 'ר 'מגב ןיספ ןישוע 'פבו +-ח'ע תומבי)
bsךשירל היתיזח אנפקרק 6ביכ ^?" היה  

 b^ אתעמש אהל ןנחוי 'ר רמא יכ ידומע ('יניב
 תיב לש םידומעה ןיב ךשאר יתיאר לודנ םדא
 אנפקרק תארקנ הלודג תלגלוג לעב C se ,שרדמה
 C3 33( הקזחב א"דָב 'מגב םיתבה תקזח 'פב
 33^2 ה"יחא]* ,חנמ ירבגד אפקרקא אגרכ
 ףקרקא ה"מגר 'יפו אתפקרקא ם"בשר 'יפבו ףקרקא
 אלו אגוכל דבעתשמ ומצע שיאה שאר 'וכו
 ףקרקל ב"עס א"כק cw ם'"בשריפ ןכו 'וכו והדש
 יפל p n'bi^ םישנא ישארל : גולפיא ירבנ
 ע"ייעו םהיתולגלג רפסמל רמולכ כ"ע םישנאה
 — [תלגלג לעב אָנֶפְקְרִק ראותהו — ז"חא אבה

 דועו Boden הלעמלמ ץראה קלח מ'למ) עקרק
 Immobilien, Grundstück) ןילטלטמ וכפה | =
 םלוע עקרק רתסא C T? "Too ררוס ןב 'פד ג"סב
 התעד המש אלו תקרצ nmn רתסא 'יפ .התיה
 ןכאכ אלא המוקממ הזז אל וז עקרקכו הריבעל
 הניא י"שריפ ןכו ה"יחא]* | .ןיכפוה הל ןיאש
 ל"זו .כ'ע השעמ הב השוע אוה השעמ השוע
 השעמ הדבע אלד (הומלתה ירקיעב אבוה) הזרה
 ליצהל ידכ אלא הנוצרמ השוע התיה אל איהו
 תוירע יולג לש קבא "פא ןנירמאד אהו תוממ
 ורמאש אניט ובל לע הלעש ןונכ  גרהי ז'ע וא
 לש לבא ונוצרמ והז רוסא רדגה ירוחא רפסתש
 שיא תשא התיהש תבל שרוד ןיאש ימל רתסא
 : רתומ הזכ קבא הצור הניאו שיא תשא הניאש ןויכ
 60% jo .בכרוה p'oppp . ליפקרק =) לפקרק | ss ןוא לכ קידצל הנואי אלו תומהמ הליצהל היה

5nילפק ןמו תלגלנ יכיה םתלאששו ב'מ 'יסס אראו תותליאשה  xsgxXiתלגלג כ'או  
cenוכו םלוע עקרק ' pemרתסאד ייבא  wbשארה |  (Kopfschüdelמגב ז'עב ק"פב ' b"תחלגת  

 לאעמשי 'ו לש ('ולפקרק ןיחינמו 6" (UY ורצו ךכל sw תבש לוליחלו נ'על אימד
 ('גיכק ןילוח) ןדבעש ןלוכו ימגב רועה יפב (SUNT | השא ךכ הב דובעלו העירזל רצונ ץראהש םשכ

 ינב לש שארה jb וטישפהש תורייע 'יפ ימורב ןינעב «mu -- ש'ע הטושפ הניא וז הרבסש
 "53 b" ב'א) — jm 'לב ןילפקרק ןיארקנ םדא | רבוחמ ד'ע ם'ד א'פ 'ישודיק 'שורי ץראה תיתחת
 הייחא|* Quam» וכותב SUN שארה סצע | ןעקרקו םיתז : ב'לד ח'פ תובותכ 'שורי ,עקרקל
 ול ןיאש ןויגלו pio לכ 75 ps ^ov ui עקרקמ ר'ע א"נד Wb הכוס 'שורי ,ןעקרקו םינפג
 * לש ולפקרק ירהש המתת לאו Ü ןילפקרק חמכ | כפה עקרק תריבא ,א"ל מ'ב .'וכו רדומ תא הכוס
 רוע ןילפקרק י"שריפו םיכלמ שארב חנומ לאעמשי | .םש יב יעקרק ץוכקהו ^is מ'ב "ייע ןילטלטמ
 ח"רו כ"ע המחלמב תופשכמל nn. nb םדא לש | jy pra א'פ יישוריק 'שורי + ז"פ תובותכ תועקרק

napiירמבל י"רת אתיעקרק  nae (Q8 y^הלמה איבה ז"עב |  cócושארב ןיחינמו הזכ שוריפ  
 וינפ רוע Dy ותוא וטשפש י'ו לש ולפקוק : ז"טק «me  .ג'כ הגינח . סומד py :ז'טק

 a'm5) לאעמשי 'ר והזו ושאר לעמ םימיענה — [הניפס לש תיעקרקב
 אוה אוהו ז'עב י"שר y היה תוכלמה יגורהמו

 תוכרב רמאנ voy רשא עשילא ןב לאעמשי 'ר | Kopf, Schüdel) תלגלג ם'לב nepop& =) ףקרק
 תונערופה jb גאי עשילא ןב י"ר האורה iru | ףקרקא 6UO תכש השא המב 'פד ג'סב

 ו תפקרק רוע וטישפהו היה תוכלמ יגורהמ י"שריפו | שארא יראד ףקוקא 'יפ אתירוגד יסואאו יראד
 ליפקרק כ"או ותפקרק סרג י"שר ירה (' כ'ע וייחב | ארשמב ריפכ לש םטוחא אתירוגד יסואאו יראד
 — [ותפקרק םע אוה דחא | ןיטבוח ןוגכ היתטבח ןישירכ לש הגורעב יתרכד

 .יוריעב ^n 'יפמ אוהו (5  .פ"ד יייעו תומביב היכו יניב ס"ש י"כב לבא יב ow "yz (?  .שיע יישריפב היכו )!
 .ןילפקרק וב qo ps לגיון  pus חיפ cn יתפסותבו (*  ,וליפרק ת"האבו וליפקרק itm mv  תקתעהב היכו )4
 עיר לש ותוקלתמ לעב י"ר wm אוהש הארת םשו גיר לש תתפמה רפסב יייעו C anni ןב היה אוהש ןוכנהו ₪

ommןוכנ  . 
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 םוקמב וב שיש רועיש םירדצה ןהש ןהיתונפדב וא
sovאוהש לכ 'יפא לבקל ןילוכיו ןיכמוסמ  pony 

 ותלבק רועיש המכ שוריפב רמאנ אלו האמוט לבקמ
 תכיס ידכ הטמל םלש היהשכ ילכ ותוא לש רועישו
 ילכה p" תיעיברב האס דע גולמ גול דע הלעמל ןטק
 האס רע הלעמל גול הטמל קיזחמ היה םלש היהשכ

nne»רמוע ןיידע תיעיבו ידכ ונממ רייתשנו  

 ילכב רועיש ןתנ ma האמוט לבקל ידכ ומוקמב |
 רבתשנשכ רוישבו nbyobi הטמל םלש היהשכ
 היהש היה cw גול יצחב םיתאס דעו האסמ ןכו
 םיתאס דע הלעמל האס הטמל הלחתב קיזחמ
 לבקמ גול יצח קיזחמש ונממ רייתשנו רבשנו
 ןיכמוסמ אלש ןיבשוי הנשמה שארבש הזו האמוט
 היהשכ ליאוה רמול שי  קיזחמ המכ שריפ אלו

nowרבתשנשכ ורויש ןטק תכיס ידכ ורועיש  
 שרופמכ ומוי ןב ןטק לש ןטק רבא תכיס ידכ
 תאצוה ןינעל Cry תבש) ןיי איצומה 'פד 'מגב
 גול יצח שרופמה ןמ םותס דומלי רמול שיו תבש
 תיעיבר ךכו הב םיקלח ו"צמ דחא pon םיתאסב
 ןיקדה ולא םג הב םיקלח vus דהא קלח האסב
 דחא קלח לבקל ןילוכי ןהו ךות ןהל ראשי םא

vunםוקמ 553 ןניומארכ האמוט לבקמ גולב  
 ןידה אוהו אפיסב ינתק ןנירמא ותו ול ןינע וכמס
 היפמ הב ליחתה )5( םילכב ח'כ 'פב C אשירב

mnoט"פבו .( היתורקרק תא רמגיש דע  
 תעקוב האמוט < התרקרק רגנכ (!'טמ) תוליהאב
 ה"יחא]* — ,התיעקרק 'יפ .תדרויו תעקוב הלועו
 a ילייגנא ייכ ץבוקב) ;ד"נ 'ילוחב ה"מגר 'יפב ה"כו
 im ל"זו .םילושה וליא . . ןהיתועקרקו ןה (בייש
 םילכה תיתחת b^ ןהיתורקרקו ב"מ ב"פ םילכב
 אצויכו תרקרק ומש םילושה ןמ הלעמל אוהש
 תוריק . התרקוק תא רוטגיש דע . . . ונרמא וב
 תחת י'פס תוליהא 'תפסות כ'ע תונפדה ןה ילכה
 ,התרוקרוק כ"ג םשו ,התרקרוק דגנכ . . התרקרוק
 ב'פר ק"ב ^55 'תפסות תפסונ ן"ונבו ,היתרוקרוק

 - [תונפד ןהל pi תונרקרק ןהל שי
schütteln, klin- ע"ייע wr | "233 = שקרק 

Klingel, Schelle אָתְשקְרְק ,שקרק ; geln 

(U3U» UD» — pp — 

To < RUE MES 

c pr m 

 רופחי אל 'פב ( (gackern, quacken E you רקרק

 וקיפא «Cy ב" םלוסה תא ןיקיחרמ 'מגב
 םיכרועה ףוצפצ b^ אכהמ (' רוקרוק (' היל
 יקוק מ «Geo c תוינעתד ג"סב! ,("םתקעזו
 הינב לע תוקוקמ ש תלוננותכ ןהילע
 לא עושו ריק רקרקמ (ה :ב'כ חיעשי) רמ אנ ש
 ןילח) באזה תסורד 'מגב תופרט ולא 'פב .(* רהה
 .ןיקעוצו ןידערתמ b^ ןירקרקמ ימנ והניא +. גינ
 אתקיספבו )7 ייס אב (ovum ךשח יהיו ונדמליב
 ןיעדרפצ re) רצ כירר אתקיספ) הלילה יצחב יהיוד
 רמולכ ןתתחשהמ רתוי ןהל השק היה ןרוקרק
 ,(המוההו prin לעופ י"לב 'יפ ב'א) -- C םתקעז

mns]אוהו ל"נה ע"ל אוהו  "epלוק תעמשה  
 %א%0%6 "לבו cucurire ר"לב ןכו לוגנרתה

 םשהו "py רקרק ס"לב m5  gackern א"לבו
 רוקרזק דועו 'וכו השק היה ןרוקרק mn אָרְקרְוק
 (איי ir תומש) ארקיו שרד ט"פ ר'משב ,ל"נה ב'בב

 — [תלוגנרתכ םהירחא רקרקמ . . ליחתה

 רקרק כ'או ריק םשהמ הנבג לעפה מ"למ) רקרק-
die Mauer nieder- תיחשהו המוחה o0 

  333 Geissen, abreissenה"עפ  aw") (yb)ןבל
 םיטסל וסנכנש דמלמ ('ויווידל רזח ומוקמל

 ותיבב  vmייעשי) ריק רקרקמ .חלילה לכ ןירקרקמ
 רוגמ ר'פפ ר"בב ה"נכו ה"יחא]* ,(יה ב"כ

 « mewןיטסיל .וסנכנש 4555 | דֶרּונִמ )0 :ו"כ
 ותיב ךותל  vmר"כיא ,הלילה לכ וב ןירקרקמ

 תוריק םיוקרקמ ויה איג השמ ה'ד אתחיתפב
 .'וכו םהיתב ? unnט"סד ד"פ תינעת  iy'שורי

(3) BD תינעת 'תפסותו ג"ע ע"ד א"פ nbus 
 — ]5 ןירקרקמ ויה

 תיתחת 2? ע'למ הָרְקְרּוק mp o רקרק
(der Boden der Gefüsseתופרט ולא 'פב  

 "jn אהמ ש"ת (ג'עפ «v ןילח) המכ דע 'מנב
 ןהיתורקרק סרח ילכבש ןיקדה 6« םילכב ב"פב
 תכיס ירכ my ןיכמוסמ sov ןיבשוי ןהיתונפדו
 ותחפנ םא םינטמקה םילכה b" גול דעו ןטק
 ןהיתועקרק ונייהו ןהיתורקרק ןהש ןהילושב רייתשנו

 nb (A .שייע יישרו היימגר ייפב «mo )? 29 ם"ש י"כב ה"כו רוק רוק דומלתה py" לעב תקתעהב )? .יל .גייונב )!

 ןילוגנרתכ םהירחא רקרקמ n'3pn ףאו ייא יקליבו yl" ימ םיש י"כב לבא ריק רקרקמ רמאנ היבקחב ףא םא יכ ונונפל
 5/3 איבה 'ה לק יעב וגיברו םיעדופצה pas ןינלוק רמאמה רחא תועטב ייל יתקיספב (5 .ומוקמב סירב יייעו 'וכו רמאנש
 היה םיעררפצ לש ןירוקריק יפ ייס וצ תותליאשהב («nt ןהמ רתוי ןהילע השק היה ןרוקרק הלילה יצחב יהיוד אתקיספה
 ךוראה ייפ y (? ,יו רש 'עו שיע :אימ ,ג"חב וויד 'עב רמאמה ייפב ןה 'וגב ןה יתכראה )* .לכה ןמ רתוי השק ןהל
 .הנשמה תאז םע הכלהה ןיוכל לוכי םרא ןיאו השק איה הכלהה תאזש רמוא ן"במרה לבא ב"מ ביפ ילכב ם"במרהל מייפב
 nmpmp ג"ונבו התורקרוק ט"ק יייכבו (* .התרוקרוק ג'יונב (5 .ש"ע יישר כ"ג ךלה היימגרה תטושבו .תועט ומכ הארנש
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gerinnen, fest, hart איפקה wp ס"לב) שרק 

  '53 (sein, werdenדימת  pimp(.דיס ייחספ)

 ושרק (G5 תורהטב ג"פב םדה שרקיו םוחיני אמש
 6*'טג ב הכוסב ק"פב וחמנו mmn םיינש ולא ירה
 המודש רינשמ אבה שורק ןיי אמיאו C2 ללכה הז
 איצומה 'פד ג"רב ןניסרגדכ אוה 'יפ הלבד ילוגיעל
 jp ופלכ nen ^ .C ns שבי son Gy חבש ןיי
 חרקו € 'ורי 'גרתב היאר ול שי רמא ('יראב
 ה"יחא]* .אלילב ( אשירקו ('מ ,א'ל תישארכ) הלילב
 םש דועו יתי אתשרק ^Co 270 ינאיפקת 'גרתו

moב'כ ,ד" תומשל י"רת ,ןשירק יומ 'ל  aen 
 'ול ךירצ שידק הוה רכו 'ז ,א"י 'בדמבל ; ןוושרק
 ,שורק ןיי .ט"מ הכוס א"פ הליעמ 'תפסות ,שירק
 בלחב . + שורקה םדב OC") wb תבש 'תפסות
 : ד"לד ג'פר תועובש 'שורי .א"כ תוחנמ ,שורקה
 אוהש אוה םד ג'ע i ג"פר הדנ Y^ ,שרקש םד
 bw" ,שרקישכל , א"יד ח"פר תבש 'ורי שורק

yy ovpתישעל לאשוהו .'ו לח  "av pin 
 61 , יא יישארב) עיקר יהי  ג'ע בד NÜb  תוכרב
 אלש לפנה :ו"'נד ז"פ ריזנ 'שורי ,עיקרה שרקי
 אלש הנצב ז"כפ vpn ג'לפ ר'ב ,וירבא ושרק
 שירקה ו'פס 'ילוח 'תפסות לי ע en ,'וכו ושרקי
 שירקתא 'ח ,ה"כ 'דמבל י"רת ל ע פ ת א םדה תא

 — ban] 'ורי 'גרת אשירק םשהו ,ןוחמדא

 ןרק הל שי רשא היח םש Kartaz- onon שרו [

 ינמיס 533 תופרט ולא 'פב Einhom) תחא
 שי p" יאליע יבד sub שרק 6" "לוח המהב
 םהו םדא ינכב םיקנעה ומכ תולודג תוירב תויחב
 ןיפתושה ףוסב ב'ב תכסמ ב'א) — ינולפ םוקמב

pp c"»אנרקל המודש (דיי 2" בויא) ךופה  

 cv) "^7 תופרט ולא 'פ "לוח תכסמבו שרקד
 י"לב p" .('דחא pp אלא ול ןיאש ops" שרק
 ןוקלו החצמב nw pp" הל ww היח שיו ןרק
 רכזנ דועו ה"יחא]* = .(האופרב הברה תולוגס
 ןימ vy י"ד זיפ םשו "vy Y ב'פ תבש 'שוריב
 השעש ןויכ רבדמב השמל ה"בקה ארב הרוהט היח
 היה שרק רמא ןובא יבר הזנגנ ןכשמה תכאלמ הב

in newםיעגי ויה הברה .ןרק אדחד היעשוה ^  
 אוה ב'ו תעדל .שרק ןינעב רבד רשפ אצמל
 לכא ,Einhorn 6% לע ןויכו ןרק "ייפ 0%

 םירבד ןורתי man 'וכו "ול התיה תחא ןרק, זא

 חיר שרק * — )305 ,שָפְרִּכ — שקרק

 אשקרקמ (ב'פ m» bo אל 'מגב האורה 'פב
 "יחספ יברע 'פב .ינקלב nues" ארסח בר תב היל
 אמתכנ C שקרקנ אל יאו (ב"יק) ול ותחפי אל 'מגב
 תוריפ חינה 'מגב ותשאל בתוכה 'פב .אבצחא

Gb mani)בתכו יזוז היל שקרקמ הוה חקפ יא  
 ךמסד 'מגב טג חלושה 'פב mov ארטש היל
 היל ןנימקומ Co 'יטיג) יקיתופא ובר ואשעש דבע
 אטיג היל בתכו יזוז היל שקרקמו אפורטיפא
 (שוקשקו השיקנ pip ב'א) — mew לע אתורחד
 quoe ,זיכש דיח) שכשכו ,שכרכ ע"ייע ה"יחא]*
 ןישקרקמ (ps OU ג"יפס תבש 'תפסותב ה"נכו
 ר'ב ,תבשב קוניתל שקרקה תא אלו גוזה תא אל
 יתרמא 'פ ר'שהש ,הינרקב תשקרקמ איה ב"יפ
 'תפסות שקרק םשהו .ןוהב ןישקרקמ wm : הלעא
 הציב 'שורי Ty ז"ד ו"'פ תבש Cunv ל"נה תבש
 א"ער ב'נ ק"ב אתשקרק ר'אלבו . א"סד א'פס
 ס"ש י"כו ף"ירו ךורעה 'יג וז יכ אתשכרכ ע"ייע

^ev ammשוקשקו לוצלצ שכרכ שקרק ] — 

 (טיכש (oT אתשכרכ ןינעמ) אישקרךק "וע
 (klingelnde Troddelnשורי ' 

 םירושקה 6 חיד יי האצוי השא המב 'פ תכשד
 .םיסרקו ןיסוקרוק 'יפ 6" אישיקרק ('כ י'ג היעשי)
 אתשכרכ 'עב 'מושרה 'פו י"למ 573 רתויו ה"יחא]*

 - [ה"שע

Wagen- ןורקה גיהנמ spp ס"לב) רֶרק "es 
(lenker (carrus)רכושה 'פ מ"ב תנשמ  

vb)איבהל ררקה תאו רמחח תא (:היעד אימ  
 ןויכ ה"יחא]* — .ןורקה גיהנמ ר'לב b^ ןירפירפ
 ררק ס"לב ןכו carrator, carrarius 'צמאה ר"לל

imsיסופדבו ןורקה ' ^W5 רדק מ"בב aרוק  
 'ישודיק 'שורי .ררקה תא ה'ד םש 'ופםות 'ייע
 bD'& כ"ב םילכ 'תפסות vp p ג'ע ו'סד ר"פס

 — [רראקה 'פריא י"כבו ררקה תבישי

a רק yy spp mp ררק. * 
Claret, Krüuterwein, 275 תערל) ןוטרירק ₪ 

Celaretumםיצוש 'ח 'פ תבשחד 'ורי  

me)רייד  x Oyאתבשב ('ןומרירק יתשימ . 

jb תואופר ינימב zc yb j" ר'לב ןוטירלק o^ 

wb האופרל םא רתומ גונעתל םא בישמ 

UEM Malam enoוש -——————  

D : .שקרקמ גיונבו שיקרקנ ע"פרבו סיש יזכבו  ?)  aevp*p buyי"כב הזכ (+ | .ןיטרורק ג"ונב )0  
 mw (" .שורק ןיי שבי ייפ י"שר ןכו שיע .טימ הכוסמ היאר איבהו שבי אה by םש תבשב "n ייפ ןכו 0

p ייככ neo (t 

 .ייל ע"פדבו

XV aeneisתחא ג'וב (* .כיהוי ףסומל הרוכעב השירק טשפומה םשהו (* .אשורק 'יסופרב )5 , 
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 ,'וכו ינתרקב השעמ ד"כ bU vpn arp ה'כד | איגאלאאמ ןהאזיוועל 'חה ראבמ וב רשא 60% םגו
 ,'וכו דחא ינתרקאב 'ב b^ וניזאה ןשיה אמוחנת
 mjmpa השעמ :ינארת לא 'פ ר"שהש הבקנלו)
 אמוחנתה םשב ד"סת 'ר ארקיו 'קלי .('וכו תחא
 דחאו ינתוק רחא w^ ^D) ארקיו ןשיה אמוחנת —(

 — [ןיטלפ ןב

"ams *רוחב ודרכ  עיייע ודרק 'ריע .יבשויג  

 jb םירג ןילבקמ ןיא .ז"ט תומבי (ז'יש
 דוחל ייותרק :םשו ,יליספ ייותרק . . ןייותרקה

nb "mpעו ודרכ ע"ייע ' mp 

 'ורי(א924986), אָניִנְמְרק ,יִניִגְמְרְק ,יִניִגיִתְרִה *
 א"פ 'ישודיק 'וריו + ו"לד ו"פר 'יעיבש

 קובכו לבגיתרק be) ,לימ יושארב) sp 'דיע א"פר
 ipu סורדנפכלא ז"כפ vpn .אניגטרק ד"מ פ"ס
 ש"ע 'וכו אניגטרק המשד אתנידמ אדהל לזא
 רומא ןשיה אמוחנתבו ד'ע דצ כ"רד 'תקיספבו

"b ^Dיא ספדנבו אנגיטרק 'יגה ' "ninaארגיטרק , 
 אניגטרק וא יניגתרק יכ sin עודיו (* אדניטרק
 יקירפא קלחב םדק ימיב תמסרופמה ריעה איה

ny»המוקמב ךומס  D'un vyב"שר ש"מ 'ייעו  
 רוצמ p" תוחנמ .ויתורעהב םש 'וחנתבו 'קיספב
 םימשבש ןהיבא תאו לארשי תא ןיריכמ יניגטרק דעו
 pm חרזמ יפלכ יניגטרקמו בועמ יפלק רוצמו

 .'וכו ןיריכמ

 לע (b אינגיטרק , האנגיתרק , היינגיתרק *
 ^? (םינפב 'ייע Carteja ריעה םש

 'וכרב 'ורי , היינגיתרק אבא 'ר ג"ע ר"כד ה"פ יאמד
 אכא 'ר ב'ע ז'כד ב'פ םיאלכ nv gU ד"פ
 'דהנס 'ורי : ד"לד ג"פר תועובש 'וריב ,אינגיתרק

Ubר'כד  Yyה"סד ב"פ תינעת 'ורי  yהאנגיתרק , 
 תבש 'ורי ,אנגיתרק T'y ז"לד De תועובש 'שורי

Ubו"טד ז"טפ תבש 'שורי ,האנגיטרק : ט"ד  yy 
 jp קחצי 'ר W^ ,ט"כ תוכרבבו האנגיתרק אנניח
 אתקיספב ב"שר היגהל הצר הז יפ לעו ןינגיטרק
 לבא יניגירטק ל"צש יקירטק קחצי 'ר ט"ל דצ כ'רד
 )8 ל'צו ינגטרק ןמד א בר an^ תוכרב ס"ש י"כב
 ^ אוה אוה אב 'ר 'שוריב יכ) ינגטרק ןמד אב
 'ייעו ינגאתרק ןמד אבא 'ר 'יגה נ"בב תמאבו (אבא

 שי .בורל mm וזלש ומלהל השק שרק תא )14
 יתמשר רשא (mm אוה ד"עפלו yp 'ב הל
 ויתודוא יתכראהו סאיסיטק הב רבודיו ךרעה שירב
 הז לע ראוכי 'ילוחב ןינעו Os vm םורגט 'עב
 Kartaz- onon לש ןרק ןינעב יכ דוע עדו .הפי הפי
 עבצ הברה ןינווג ול שיש ל"גה רפוסה ריכזה
 םודא הלעמלו רוחש עצמאב ןבל אוה הטמל ןרקה
 אנרקל (ְּךּופָה =) ךופה ןרק ומיד ןכ ןעי ד"עפלו
 — Cmb] הז םיכופה םינווג ול mme שרקד

 'יטיג אתיישורכ תחת א"נ אְחיַשורק , אשורק *
 !y אתיישורכ 'עו ךמכ ע"ייע + טיס

 .ש"מו אישורב

 אתיילבב ינישרק .Erdschollen *3p) =) ןשרק
 .סייפ 'עב y" ינישרכ w'D Geb תבש) | =
 ^3 (דימש ,ריחב שימו ןשרכ ע"ייעו ה"יחא]*

mp3(אנליוו סישב) תבשב ח"ר 'יפמ כ"ג  חכומ  
 (' אתאילבב ינישרק ל"צו אתאילכב ינש ירק ל'זו
 וניאו תתכתהלו ךרפתהל ברק איהש המדא איהש
 y'2 ירוגא ןיירקד תופורש םינבל אלו םינבא

 - ([םייפ ע"ייעו

 רק 'עב ךוועה לעב איבה םיצחה תרוק "סא
(Cm 

vns אבה ע"ייע nmp np * 

^b ump qmץוח ריעב רדה טרפבו ינריע  
 יאמדב ו"פב Stüdter, Provinziale) םילשורימ

CU»ימלשורימ הדש לבקש ינתרק  ^pןושלב  
 ינאירק יופו כלו C8 הירקלא רפכל ןירוק יברע
 w'bimp ע"ייעו ט'ק י"כב קו mo ה"יחא]*
 A "b^ הירקלא imm) à ,5 ע"לב ארקנ רפכ תמאבו

va9? ןירוק ירפוכלו (רומלתה ירקיעו טיק  p'bx 
empםשה ןמ הנבנ ינתרקו  nmp snpינעת 'ורי " 

 ,אתרק בט ר"ער ח"סד םש .התרק jo דע ח"סד ד"פ
 תוכרב 'שירי .סמנ ע"ייע 'וכו אתרקל תלע ח"מפ ר'ב
 ראותהו . תומוקמ רתי נ"שו Top .ע"ייע .ה"ד ב'פ

amp.ינתרקה אוה לוכי ל"נה יאמד ימלשורי וכפה  
 ו"פ יאמד 'וריב «mo ,םלשוריב ולכאלו תולעל

 2^ ןויכ הזלו 'וכו רמאנש תירובו לוחכ וב ןינתונש ןרקה םש לע ייפ בויאלו ,ןרק ע"ייע איעב בייבב ייפ יישרו ('
ppאנליוו םיישבו \* .האופרב הברה תולוגס  namיייכבו דומלתה ירקיעבו ט"ק י"כב ןוכנ הייכ )5 .אתיילבב ינ ישר  

 יכ ךכ תארקנ םישנ לש ריע התיהש יפל אנייגטרק סרגר לינ  ןוילגב ce שרופמו (* = .אירקלא ע''פרבו האירקלא ב"ה
 BEN יכ :[טצמ ru — mp ייפ יוועל cm way יפורטנא ע"ייע new יילב אוה אניגו ריע םוגרת ילב אוה אתרק

moo nnn Didoריעה תא . 

EO un^ dri - 
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 (ששק — שק — האנגיתרק ,היינגיתרק * כר

Dישוריה אובמה לעב יכ עדו . םש  (': Groיבוריעד ג"רב | " Cmהיב שקנ יאו ") הירבחו אתכיס 
 (א'כ ,יד סיטפוש) דתיה תא עקתתו .הירבח mi | ovum אינימראב ,TY nw אנגיתרק יכ בשח
 םש) דתיב עקתתו ןכו אתכיס m תשקנו -nn | Karkathio" קר םירפסב היתאצמ אל יינעב ינאו
 בוא לעב 'מגב תותימ 'ד 'פב .הלילרד ד" ,ז"ט | ריעה איה ר"עפלו 073 טרעננאמ) אינימראב 8
 3'€6 ללחמה 'מגב תותירכד א"פבו (.ה'ס ןירדהנס | רשא Hispania Baetica הנשיה אימפסאב 8

 שקשקמש p^ .השעמ הוה ויתועוז תשקה | םדוק הנש םיתשו םיעבשו האמ םייצינעפה הודסי
 לכו .'ב שקשק y ה"יחא]* .ויתועורזב | לע כ"ג הארקנ הודסי םייצינעפהש ןעיו .םרפסמל
 לבא ש"מו ע'ייע שקנ 'עב היה ומוקמ רקיע ךרעה | תלדבומ קפס ילב לכא 9ָאס םאו ריע םש
 — [וכרדכ תויתוא ינש ילעב ישרשב זחא וניבר | תויהל והובשח (יוועל ,רעיובייג) םירחאו ,התואמ איה

; i ןמזב הדסיתנ ריעה וז לבא אימפסאב Carthagena 
3*3 (Verhürtung "Php ומכ אָשּוקֶא = שק רחואמ, 

 'עב 'פ אשוקאב וא אכיכרב C70 הטוסד

 םינויצ ראש ונמסנ םשו הייחא]* .שקא | ב'פ mans um (םוקמ םש לע) אָיְסיִּתְרִק *
 — [אשק ע"ייע דועו ש"ע ייאבתשא איסיתרק mon vy ו"כד

(verdorbene 88026 ע"ייע השקונ ,אשקונ - Up 

 'פד ג'רבו C3 םיחפפ) ןירבוע ולאו 'פד ג"רב
 רומג ץומחד om) Cs תוחנמ תואב תוחנמה לכ
 לש ןלימע jus אשקונ 'יפ יוה אשקונ יוה אל
 ץמחתנש םירפוס לש ןילקו ןיעבצ לש אמוזו ןיחכט
 n^ ^p3 ה"כ הייחא]* .רואש ילב וילאמ
 ףד ילייגנא ייכ ?yap תוחנמב ה"מגר "יפבו .םיחספב

^w Gsץומח אל הניאו תשקוהש הסיע השקונ  
 — [כ"ע הצמ אלו רומג

 | klopfen שקנ מ"למו »9 y'on vios שושה) שק
(zusammenschlagenוימ ז"פ) תורוכבב ז"פב  

 שיקמ ךלוהשכ b^ וילוסרקב שיקמה 6 ר'מד
 | ימגבש ןשיקה אוהו לוק עימשמו וזב וז וילוסרק
 Cu'n, לאינד) ןשקנ אדל אד ןמ ורקיעו C (.הימ פש)

 p" ('ארטצוצכ לע שיקהש בז (א'מ) pin ד"פב
 תונברקה לכ 'פב "הנקב שיקה ונינשש התואכ הכה,

i02) ,C Cre mmi)ירהנס) יחירפמ 'מגב 'דהנסב  
 ויפכ קפוסש p^ .אתלמ אילת C אשיקנב (ה'כ
 b'b3 ומכ ןקז b wp" םילב ןכו ששק — שק | רמא jm ךדיאל םידקיו ונוי חירפהל ידכ וזל וז
 ןיבתוכ 'מגב טושפ טג 'פב alt sein) שישי ךכליה ינקמו רמג אלו יפט 6שקנמל אנעדי אנא
 הל am» הל 6*אשק איה איה (ב'עס זיסק ביכ) pi | ןיספספב קחשמ nus ומצע תעדב הלות לבא לוספ
 טיב) תוטעומ םינשל 'מגב לבקמה 'פב .('* אלק | וזב וז ויפכ קפוסש e^ אתלמ אילת חכב ואלד
 הירבחמ אסידרפ ("ליבקד ארבג אוהה Comp | טיג מ'ב) בהזה 'פד ג'סב C ל"מק ינקמו רמג אמיא
 היהש ימ 'פד ג'סב ,ןינש 'הל שקו ןינש רשעל | ארגית יתאו שיקנ אדכ ןמ yw" (' םלשמב (איעס

^bיושנ | תיבה ראשנ 'מולכ ילכה ןמ האובתה תונפהב  mov»אסררפ ןכשמד ארבג אוההד (ביער היצצ  
jpהל שקו ןינש רשעל | הדגהב .('האבו הבירמה תקפוד ןוזמה ןמ ' pasשישק 'למ ןקז "פ  

 ןותאו 'גרת € ביל 6*2 םישישי םתאו .שישיו | ית לד לע שיקהש שיק ןב 6270 'ליגמד ק"פד
 . ןקז 'עב p Cx^ ןירוקנ) אניד שק .ןישישק | תא חגנש רוש 'פב ,(" קפד ייפ ao וחתפו םימחר

menיוארכ והסכ 'מגב  pn)ה"יחא]* | אמיתד והמ 62  m»)הגינחב  nפרג י"שרו שק יכ ב"עס  
 שק יכ יאשק אל ^ םשו ןיקזהשכ "יפו שקדכ | .קופדל b (bep^ הילע (" ישקונל היל יעביא

| ———Á— E A À M ——á—— —————— 

 .שיע הרצוצכ יעב «m/s הרצוצכ (aui הרטסוזג לצא ג"הר ייפב ove היכ (* ייישריפב היכו הימגר ייפב היכ ('

(Cאבוה ותלחתו ושוריפ ירבד ףוס המהו 40 רצ 'יבזל גייהר 'יפמ קתעוה  yaהרצוצכ  sv m)טיש : (guyףיסוה וניברו  

 סרג יישרו ישוקנל vasi (5 ,אשקנב ג"ונב )* .הנקב nón ons הרוקנ vy קספנ תועטב ע"פדבו םוקמ הארמה קר ןאכ
 ,ייישרב ןושאר ייפכ הזו (5 .םלשמכ i753 )7 .ארא 'עב הארת ושוריפ תצק רשא i75 ךייש ייפה הזש הארנ (* .אשקנב

ov»י'עבו יקליב  vipגיונבו סיד לצא םיש  ywםיש י"כב ('%  ^wי"כבו שקנמו לזימל ג"ונב ('1  .שקנש  

 ז"ואו B/N ייכבו םירחא יפרב רועו יציניוו Pb יפרב לבא שירב םישב היכו ('*  ,י'שרב ה'כו שקנימו לזימ ךל סיש
 שיקנ םוקמב םילהת ףוס יקליבו רהב ייכ יקליבו טינ מיב ps v33 mpi ייא ןכו שי pi ליצו טיקנ ייגה סיד לצא
 שקימ גיונב ('% .אישק עיפרבו טיק י"כב היכ ('* :ץיע ג יוריעב גיונבו (.ביפ רצ מ"ב סיד (yy מיבב 'יסופדב ייארכ

 איה וניבר "25 ייא ןעכנימ סיש יייכב לבא אישק אשקימ םייבשרו , אישקד אוה שקימ 'ר סיש ייכבו הל השקר אוה

wnייפבו ,הל השק  nay5 = .יוכו הלוק תפלחתנ הניקזהש ליבשב רמולכ ( tuaןכשימר ביער היצ יובותכבו ןיכשמר . 
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(geln, Gerüusch machenמגב השקמה המהב 'פב ' 

 השענ Cy ייל הב אצמו המהבה תא טחושה
 'מגב השנה ריג 'פב .ותפילקב שקשקתמה ווגאכ
 m35 םדא ךלי אל *vn Cv םש) םדא חלוש
 בטורהו רועה 'פב .שקשקתמה ןיגל ודיבו לבאה
 תיזכ .אכיאד ןו ג כ  (ה"כק םש) תמה תילוק 'מגב
 ךייש mb ה"יחא|* .שקשקתמה ('חומ
 ל עיפ בו .ז'חא אבה ע"יע .ז"מ הדנ ןויצ םג
 ,גוזכ וינפל תשקשקמ הניכש התיה ב"עס 'ט הטוס
 'ול ךירצ] (שקשקש) א"ער ז"סד ג"פ תינעת 'ורי
 קשקשמ ה"כו ןורדק לחנב (vos תא [שקשקמ
 ןוכנל "יסופדב לבא €« .ג"םס 'ינעת 'תפסות "53
 השאהש qu» ime תבש 'שורי ,שקשקמ
 יפכ ד"יפר ר'בב ה"כו םימב התסיעב תשקשקמ

^an5 "ישארב 'קליב אבוהש  'w'5ה"כו ב"ל  
 קש 'עב סרוג וניבר לבא 'א (D m^ אמוחנתב
 : ד"פ 'מוי .ר"במו vb" ןויצה איבהו תקשקשמ 'ג
 י"כבו תבש 'עב וניבר 'יגכ יזוגמאב היל שיקשקמ
 לוטלטל לאשוהו שיבשמו ג"ונב לבא שכשכמו ס'ש
 ןיקרממו ןיקשקשמ ךתבוטל ט"ספ ר'ב ןויסנו ארבג

 — ]2 קש ע"ייע לבא ךיבוח ןמ ךל

 שיכ שיכ א"ם (ב"ער היפ מ"ב) אירק שיק שיק

 — C] שכ 'עב p" רבכ אירק

 -hin דונדנו עונת ןינע 'ב שקשק ןינעמ) שקשק
jo" אצוי 'פד ג'סב (u. herschütteln 

 הדנ)  CUר"ת  cwרזעילא 'ר תורגב ינמיס ןה
 ןיררה (ושקשקתישמ רמוא קודצ 'ר רב  ^bוטנ

 וחמצ םגו ןידדה ('ושקשקתנו « «qo[הל ל"צ]
 תורעש .  w'bוזב וז תושקונש ךכ לכ ולדגתנ .

 יכייש ןושארהו הלעמ לש 'עו הזש םירבדה םיארנ
Tm ידהב 

 Stoppeln, Streu מ"לב שק ומכ ןישקשק — שק
Tןישישק  '"P (Brettehenםינפב ) פב' 

 ולעש רונצ +.'פ תובותכ) הקינמו 'מגב ורמאש י"פעא
 רונצ )"5 'יבוריע תפסות ףוסב .םישקשק וב
 וילגרב ןיסרוד תוי שו שיקו םיצוק וב ולעש
 הניפסה תא רכומה 'פב .םימה ואציש ידכ הענצב
 םישקשק y בזש ןוגכ Cobos שבד תולח 'מגב

 אכר (ןישקשק — שק - 'ששק — שק

 'דהנס ,שיקד דיבע :ה"צ תובותכ י"וד הישפנ חנ

 אתשה : ב'צ ק'ב ,'ג לח ע"ייע קוניתו שיקיתד : ח'ק
 .'וכו וכיינימ אנשישקד : ב"מק ב"ב ,אנשישקד
 ה"כ תישק אנאו :יתנקז ינאו 'ב ,ב" א"ש 'גרת
 ה"כו שיִשק ראותהו .שישק ג'ונבו ןמגרותמה ^33
 : 'ס מ"ב ^m ,'ג בויאל ;ב"כ 'ב א"מ 'גרת ס"לב

 דוד שישק ימ aU תומבי , ךובאמ שישק אנא
 : 3/5 תועובש .ו'נ תבש אשישק ייבא ,יאה ילוכ
 אשישק רמ .ר"צ תובותכ ,ר"כ «mo .'ז 'דהנפ
 יינעת : ר"יק תבש bb" םש 'ייעו ב"ער 'ז ב'ב
 : ג'כ "ינעת .ותלוזו : ו'צ ק"ב .'ח הכוס א'עס ח"כ
 : ו'מ .יל תוכרב יִשיִשק ץובקהו .אשישק אקוני
 'פ ר"שהש D'D: 'דהנס ^N: תוירוה .ז'כ הציב
 ;ב"י 3^ םשו ל"נה .בויא own הלעא יתרמא
 ;p'b ה"כו אתושישק טשפומה םשהו .'ח ,ט"כ

"an ceכ ילשמ  r^: — 

(vergleichen ש"ע ליעפהב שקנ שרש) שק ^u 
 שיקמ אייק קלח 'פ 'דהנס .תכסמ

 .הושמו המדמ b^ ץראל ןתאיבל םירצממ ןתאיצי
 — w'] ש"ע שקנ 'על ךיישו ה"יחא]*

 שקה ריסהל 'מולכ שק ןינעמ אוהש ל'נ) שקשק
 ,behacken, jüten רדע ונייה םיער םיבשעו

(umgrabenדחו ינליא ייורבא דח ווה ישוקשק ירת  
 'עב 'יפ רבכ C דימ הכוס :ינ vy .'ג ק"מ) יליפ ימותיס

 םינפגב רודיעש אלא רודיע ונייה שוקשק ^p ('רבא
 p3^ מ"יכ ה"כו ה"יחא]* .םיתזב שוקשקו

 שוקשקו bw ק"מב ה"נכו ל"נה ק'טב י"שרל סחוימה
 ירש ימ ישוקשקו הכוסבו 'וכו ירש ימ תיעיבשב
 : ד"מ הכוס לעפהו ליעל y" ישוקשק ץובקהו
 תחת שקשקי אל ,'ג ק"מ , אימרכב ןישקשקמ
 ,גיכ (?mb הנטמשת : םש הכוסבו םשו ,םיתזה
 ה"ד ק"מב י"שרל סחוימה !b̂ .. שקשקלמ איי
 י"שריפ ןכו ךורעה ירבדכו 'וכו רודע ונייה שקשקי
 'יפכ לבא םימרכה תא ןירדוע : ןישקשקמו הכופב
 ששוקל ביתכדכ שוקשיק 'יפ יתאצמ : 'נ ז'עְל ח'ר

 - ]^« שק

 py .דועו לוק עימשה b^ שכשכ = שקשק
 -schütteln, bewegen; klin דונדנו עונת

 ,תמ .. «p ע"פרשב לבא ריפדבו "33 (pz ה"כ i) :דיימ הכוסל mos "es התע יתאצמ םש ייאד ייפהו ייורבא ונייה ('
svnג'יש  vuליסאבו 'ציכיוו יזיפו ריפדב .םייוגיש  nanייכב ייאדכ שיק שיק ליצו שיק קר יעה שארב  b'pללכנ םשו  

 = ריפדב ה"כ (* .ושקתנו ס"טב גארפ 'פדב (* ,ושקתישמ יפריא י"כב לבא ו"פר הדנ יתפסותב ה"כו (+ .הזל םדוקה 'עב
 ,םינפב ךומסב שימ y" ךומלתה ירקיעבו ,ייכב «n תוישקשקו עיפדב לבא תושושיקו .יתפפותב ה"כו ךורעב

29 VIL 3B. 
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wt) ביתכד sn אשובל (*ןישקשקד יאממ CU 
 ,ז"י  (nה"יחא]* = .שוכל אוה םישקשק ןוירשו

  m'שרפ 'ד קרפ ינימש ארפסכו .ריפנס 'ע דוע
  72בויא| םינגמ יקיפא " Uta[םישקשק ולא —

 םירמת ע'לב —— ומכ .סילב אָּבָשַק = בשק
 אבשק בצח Dattel, Dattelpalme) הרמתו

^p 335 Cv" ry)ייפ ה"יחא]* .בצח 'עב  
 היה ןכ לע רשא ר"כוס הנק b^ וניבר לבא םירמת
 לבא דחוימ T אבה 'עב םיאבה םינויצל דחימ

 — [ךועה הזל םיכייש

 'מגב סנוכה 'פב ub» םדוקה 'עמ אָּבַשק — בשק
 אוהה ?Cn קיב) הקיזהש המ תמלשמ רציכ

 אוהו יניצ אבשק b^ .הירבחמ אבשק ץקד ארבג
 ןמשו הלועמש ('האסרפ אלקד אוהו לקד ןימ
 ץקד אפ C שוחכו לקד אוה האמרא אלקדו
 הינימ pp ילקד אתלת b^ הירבחמ ('א תל ת
 ווה אדח אניקב itu םילקד והנה יל יזח ידידל
 ץקו Cons שרשב םילקד 'ג ןידמוע vov ימייק

mוהנהמ  anonהייחא]*  pmג'ונב יכ  
 ימייק ווה אניקב אתלאת אתלתו יל יזח ידידל

vmאתלתו ןיתלת היל בה ליז יזוז האמ ווש  
 השלש ווה אניקב אתלאת אתלתו י"שריפו אתליתו
 'ינשיה 'יפופדב י"שרב לבא כ"ע הז לצא הז םילקד
 ג"הבו ף"ירב לבא .ס"ש י'כב 75 ןכו אתלאת 'יל

^sחכומרכו שלש שלש י"נה 'יפו אתלת אתלת  
"ebיפל לבא אתלת אתלת סרג כ'נ אוה וניבר  

 אוהו mnn דקנל ךירצש ^b אתלת ץקד א"'ס
 JU psp ןושלב pw" (לאח עיייע) אָתְלאָּת ומכ
 'ופו ץק ילקד ,wnbn "b וניבר ש'מ הזו לקד
 םילקד 'ג 'ג mn אוהש ףיסוהל ג"ר אב הז לעו
 י"פב הז b לעו .רשיו ןוכנ לכהו ,הז לצא הז
 (אתלאת — א תלת יומאד אכיא ל'צ ס'ש
 ריעהש ומכו אלאת ל"צו אאלת g^ 'פ י"כב תמאבו
 an wap" ק"בל מ"טשב יכ עדו .ש"ע p לעב
 םיליתש ומכ אתלת לקד ירמאד אכיא ר"בארה םשב
 ירמאד אכיא ל"צש mi ל"נו vy 'וכו לקד לש
 ר"בארה pan אלו ס"ש י"כו א"ס 'יגכו אתלת y ק ד
 abo :7 הליגמ ץובקהו — םיליתש "פו אתלת

 בכר ואשה — בשק — (ישקשק — שק

nus, ^5שטשוטמד ןבתה לעו שקה ג'ע לפנש  
 רומח 'מגב המהב noi 'פב C wv. הצקומו אוה
 בשע b^ רבשה יבג לעש ('ןישישקבו +.ג'ג תבש)
 םינתונש ץע לש ןיפד א'פ .הכמה Yy םישמש
 בותכ ןיששקבו ב"א) — ךכחתת sbw רבשה לע
 ה"כ יכ יתחכוה רנכ ה"חא]* .(תואחסונב
 yp "D תבש bn :r^w3' אבוה ןכו י"כבו ר"פדב
 התיה תעטומ i" ב"ר ינפלו וניבר םשב 'מ ק"יסס
 םש ז"ואה בתכו ,ןישקשקבו א"פדב םפדנ ה'כו
 הנשמ םוגמגב איתא ךורעה לש ינשה ןושללש
 m^ הנשמב ןמקלד ונייהד כ'ע ידדהא אתיירבו
 ששנ 'עב 2/2 'יא א"פכו .(וראוצבש םלוסב אלו
 ע"ייע G9 טירסב) םיבזל y'a 'יפמ 'יפה הז קתעוהו
 ונינפלש i^ לע ןויכו ,שישק ד'א נ'שו .ששנ
 לש הלמה תרזגו .ג'נ תבשמ ןויצל ven ןאכ
 תבש 'שוריב ןכו bun ע"ייע (שישג =) שישק
 'וכו תושושיקל םלוס ןיב המ ג'ערו ב'עס ז"ד ה"פ
 תושושיק ןיב המ . . . עימקל תושושיק ןיב המ
 (תושושיק) תוישושיקו םיצוק'יפו הכמה ג'עש דגאל
 ןידבכמש Abfülle תלוספ ש->=5 0293  ע'למ
 ןיא ב'פ puse" 'תפסותב ןכו .המודכו תיבה ן
 ונמיה ןיטקלמ לבא לבזה יבגמ ןיבשע ןיטקלמ
 תלמ ל"נה ב"בו 'ובותכ םישקשק ןינעבו .תושושיק
 ?o ע"לכו דואמ קד ןבת מ"למו הלופכ איה שק

.Stoppelהאובת אלממש רבד .'ו תינעתב ה"נכו  
 ,השקב האובת .ח"יד ד"פר האיפ 'שורי ,הישקב
 תלצחמ ז"ימ ז"יפ םילכ ,'ו בג ע"ייע :ו"ל תבש

vpnם"במרהל מ"יפב "יע שקה תרפופשו  
 .ט"יד ה"פס האיפ 'שורי ץובקהו . ט"ותבו ש"רו

 (גיי ,יט יישארב) יתשק ה"לפ ר"ב .םיִשקַה תא רכוז
 ןישק אלא ןכ רשפא יל שקומ אוהש רבד יתושיק

 — [ו"זרהמ שוריפ 'ייע יריפד

 'פד ג"רב Schuppen) ,מ"למ תשקשק) שקשק

 ארבנש ףוע 6: ז"כ (jor ףועב דחא טחושה
 )* vb333 שיש עדת דחא ןמיסב ורשכה קקרה ןמ
 םיגדבו 'מגב תופרט ולא 'פב . םיגדכ ןישקשק

onn pn Cro cןמיס אב 'פב  bs Cw? m) 
 ןישקשקה ןה ולא ריפנס ול שי תשקשק ול שיש
 הדנ) 'רמג ןהב חרופ אוהש ןיריפנסו וב ןיעובקה

 ina ששג יעב ליצש יתחכוה ןכו דומלתה ירקיעבו ריפד ב'ה ריל טיק יייכב ןוכנ היכ (* .ביבב הימגר ייפמ קתעוה ( 1 7 / ו ^" 1
myתומוקמ ראשב 10  yamייוע (5  .(ה) רייפר תבש 'תפסותב תועטב הייכו ןישקשקבו ס"טב האלהו יזיפ יפד  
 ושקהש המ "ייעוף(* .תשקשקד 2023 (* .ןהל שי תופוע ירהש yon ג"ונב (* qon ייפ by רבכ זמרש ימ רצ

 י"פב ה"כו (" .ךורעה תא איבהש קיבל מ"טשב יייעו לקד jn יב m ע"ייע )^ quem היד םש קי'ב יופסותה
 a ךרש pa ד"סב בותכאש המ y דחא םוקמב אדח אניקב ייפ ק"בב 'ופסותהו )?

 חב פייש

y/oתבשל  
 הז לע
 .תלה ירמאר אכיאו סיש
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 , ןיאושיק bp  תורוש ד"מ ג'פ םיאלכ SN פ'ס
cwםיאלכ 'תפסות ,םיאושק לש הרוש  yep 

 ןיעולדו ןיאושיק : ג'נק תבש ,ןיעולדהו ןיאושיקה
 אוה תושק דיחיהו . ןיאושיק רמוש :ג"פ ק"ב
 רומח יאושיק ןינעבו Cowon אתוטק ךרדכ ר"אל
 יהנס ןיאושק תעיטנ ןינעב Op יריח) קרי עיייע
 ויל p^ קיל 'פד םינומדק םינואג wn "p" . ח"ם
 םינואגה 'ובושת y" דועו . םש ג'הר ew" המו
 ןויצב ע"ייעו 209 דצ ה'צש D^ יבכרה 'ה 'צוהב

 — [ש"מו ג'נק ב'ח

 שק ע"ייע noo v2 (Ahniehkei) תּושיק *
 שקנ לעפמ ןוימדו תומדתה 'יפ ןורחאה
 ,שיקה ליקפהב

 «moa ןושלב אָטָשּוק ס"לב E ע"למ) טשק
(Kostwurz, %00706, 8תותירכב ק"פב  

 .6 רשע םינש טשוקה ?C תרטקה תא םטפמה 'מגב
 (סמח) y3' יייע (ה'מ גיפ םיצקוע (* םמחהו טשוקה

 זעלבו "ןנברד אנשילב אתרשכ, e" ('[םמח]
 םשב pp יברעו 7w sos ייפ .ב'א) — ו"טשוק
 ףירח לכא sb ומעטו בוט וחירו ןטק yy אוהו
 ה"יחא]+ .(רחכנ אוה לק אוה רשא ןבלהו דואמ

^bרבכ יתוריעהש ומכ ג'הר 'יפמ קתעוה וניבר  
 nens) =) תשכ ע"ייע mp Gom vm רשכ 'עב
 אתושכ ל"צ תוכרבב םגש רבדה בויקו ש"מו
 םוקמב תשוכה 'שוריב אבוהש ומכ אתרשכ םוקמב
 תותירכל ה"מגרו — תשכ ע"ייע ןיצקוע לש טשוקה

 -- [ש"ע טשוק שרפל לוכי היה אל

 ,ז"חא אבה yy טשק ,טשק *

 ,hülzerner Bogen תיִנָּתשק ,תיִנטָשק —( טשק

(Gohrwerkzeug(גימ) םילכב א"כפ עגונהב  
 ןימכ, n^  .רוהט תוינטשקבו own לש שבכמב
 ( "תינטשק ומש ןטקה רושמה לע יושעה תשק
 ןיכקונ ובש דחו דבכנה ילכ ג'עש תשק א'פ
 תבש 'תפסותב .תינטשק ארקנ םירסנ םיחלמה
 — 6 תינטשקב חידקי אלו (ד"י) (ג"יפס) פ"עא 'פב

2'W)5( ר"דמב 'רדמ  Cשי  pubחרופ אוהש  
 י"רת .תשקב הרומ b^ ץחכ טשוקו ףועכ ריואב
 NUNT ירינ וא ^O ,ט"ו (mov הריי הרי וא ('ב)
 p^ אָטשּוק «na הייחא]* (היב ןוטשקתי
 אל אטשוקב יחממל 'ג ,'א 'תסאב OU 'גרתב תשק

 A2 bep) — טשק — אבשק =) בשק

 'יפ אוהו [ירמת] יבשק ס"ש י'כבו "20p^ אקסט

 אבשק ג"ונבו םש "ד 'ייע .המינפ ןוילכמ אבש
 — [אקפמ 'עב ה'כו דיחיב

 aufhorchen, merken) מ"לב בישקה 5« בשק

 ןולעילו (איעפ (y» per ןיקזינה 'פד הדגהב
 pasen ^p לילק אייחד יבשק והנאד ךדימלת ךב
 םושמ יושמ יוהלד הטמכ ךדימלת jb דח ךמע
 המלענ ה"יחא]* .לק יחחש ןי עדוי םהש
 םא יכ תואחסונב וז הלמ bw ב"ירגהו ב"ר יניעמ
 מ"לב ליעפהו .לילק איחד יעדי יהניאד
 pi Co" ביל היעשי) bos ןכו ןזא Dy רבוחמ בורל

pipי"שריפ א"ער ^ תוכרבבו . הנבההו העימש  
 הנתמה ןושל )^ .ח'מ היעשי) תבשקה אול : הז לע
 -- [ב"עס 'ה תוכרב bw שרדה י"פע sim איה

 בלול 'פד YD3 (Schalen תואוושק =) תוושק
 ינש vss הדוהי 'ר 6 ח"מ הכופ) הברעו

 y3' 'יפש הושק ןיעכ םילכ b" .םש ויה תואושק
 ייפע p Dun^ הופק 'עב ל"ר ה"יחא]* .סק
 תואוושק ג"ונבו .ןאכ ל"צכו תר ש ילכ (אימגה
 איליפאב 'ציניוו 'זיפ 'פדבו תואוושק ס"ש י"כבו
 יעבו mop 'עבו םש ס'ד יייעו תואווסק 'טשוקו

 -- [היסק

 ל'זרדבו ץובקב קר םיִאָשק מ"לב) תּושיק .תושק *
  maתושק ץובקהו תּושיק ,תּושק ,

 תושיק  (Gurkeםיאלכ  &'bו"מ ב"פ המורת ב"מ
 תושיקה א"ימ ב"פ םיאלכ .ןופפלמהו תושיקה

 םשו ,ירצמה לופו  rb'מורת , תעלדו תושיק ה"מ
 ז"פ מ'ב .הרמ תאצמנו תושיק םרותה א'מ ג'פ

 ,(חיפ 'פפות יייע תושיק לעופ לכוא ה"מ  pwב'פ
 תושכ ע"ייע .א"מ ( YT,(דינש  puתושק ט'מ

 רמ ךל ןיא ד"פר המורת 'תפסות .ץיצעב העטנש
 לש תושיק ה"פס םש ,הבש ימינפ אלא תושיקב

 לש תושיק . .המוות  powיאמד םש  n'pלטונ
 תושיקו תושיק לכמ .  vyאלו תושק אל ,א"י

 תוכרב ןיאושיק ,ןיאושק ,םיאושק ץובקהו . ןונצ
 אל :ז'נ  qoxןיאושק אלו  Cארקנ המל : םשו

 םישק םהש ינפמ םיאושק םמש  qubתובוחכ
 ז'עב ןכו  QU'Sןישק ןהש ינפמ ןיאושק : םשו

 לכל  wnתוברחכ םדא לש : "yחלשב 'תליכמ

 . (סמח) ע"ייעו רייפדב ןוכנ היכ (+ | .דיע א"מר ד"פ אמוי ישוריב ה"כו (* .0 צינלפפ ףעל y" )* .א"פ ר"בד 'ייעו )!

[Don]תשק ןימכ ייפ תינתשקבו ייא קתעוה םשמ רשא ג"הר ייפב )5 .ח"כת ,ג"ח (5 .פמתה םירחא ע'פדבו  by ny 

 .אשנ אמוחנתב ה"כו (5 .םימעפ nea תינתשקה גיונב (
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 .ומצע םשב שיירב היכו כ"ע ןטקה ר מ פמ ה



 טשק כ'חאו הלחת ךמצע טשק םיוחא טשקל | 'ורי nwp "b אָטֶשק ס"לבו טשק ראותהו . ןילכי
 ,אכת ע"ייע : ג'ס תומבי ,ששק ע"ייע דועו םירחא | . . . pewp םיפלא םינמש : ט'סד Yo תינעת
 y ליעפה .הדועסל ןמצע וטשק op תבש | ו'נ פ'ס ר"בב א'נב ה"כו ןיטשק mobs תנמש

yyתשק  vnתפסות ל ע פ ת ה .'וכו תונערופל ןטישקהו ח'כפר | תלמב 03 כ'או 'קליה 'יגו ר"כיא ' 
 ר"דמב bn [b דחאב טשקתת אלש ז"פ יובותכ | b" ב'ערו ו"תב וא ת"יטב i^ ןכתת תינטשק
 ,ר"כיא טשפומה םשהו םישנה הב תוטשקתמש ג'פ | yy לש ןטק תשק ןימכ תינטשק :םש םילכב

mneךדיעא המ 'פ | וב חודקל הצורשכ חדקמ לש לזרב וב םיב  Cםכתא יתטשק ןיטושיק המכ :  — 
 ;זימ 3( טושק לאינדבו sup מ"לכ ונינעש המו | ס"במרו ,לזרבה תא וב לנלגמו תשקב זחוא םדאהו

"bתינתשק  nepיי | חכומ ןכו ש"ע 'וכו תבקמה  O75ראותהו אטשוק ,טושק 'גרתב הברה  
 yb mn" לצאו ןמגרותמב op אטישק ,טישק | . .:תבקמה תא ןילטלטמ ל"נה תבש 'תפסותמ
 הטוס .ז"צ 'דהנס p תבש אטשוק ל'זררב ןכו | חידקי אלו . . תבקמב הכי אלו תינתשקה תאו
 .ז"עד ב"פר הגיגח 'שורי ץובקהו :ט"י מ"ב :'ט | ןשיה'מוחנת טּושיק טשפומה םשהו -- תינתשקב
 — ]^5: ןירמא pns ןיטשּוק ךמשוק ינאש םוקמל + . הירומ והמ ה"מ D^ אריו

pmאנש טושיק ןושל אלא הזה ןושלח ' . .. 
 והאר 'פב (םינפב 'ייעו עבטמ po מ'למ) DO PD | ma ז"נ דצ םש ב"שר ש"מ y) ms הרי וא

 העמל pop (om יכרכב (ו'כ "m ד"ב — [ח"מר
 ךיתולגרמ יל לאשא try פ'ס) p'p ר'בב . הטישק |
 איערמל אתרמא אדח pes ךיטישק יל לאשא | רצו םימתו תמא e (vp spp sm)^ טשק

moןושלב  "ywאָטשוק "רוס 'לכו 1-5  | son pesאיערמל הטישק '). umשיא יל  
Festigkeit, Geradheitטשק לעפה הזמו . geradeבוי תחא הטישק |  o sשגיא היל ובהיו 'גרת  

TU? zurecht machen,אפרוח 'מאד תיאו אתילגרמ רמאד תיאו העמ | 'דעו טישכת תשיבל ןינע . 
(putzen, schmückenאפרוח קר 3133 הייחא]* ר"ב) תולכ טשקמ ה"בקה המ  pn ,Yn3 y^"yדועו  

Ceב'א) —  cn7779 הילכ הדעת הלככו  | pyתישארכל י'רתו ,קנד 'עו 'א עמ 'עו לגרמ  
(wbט"י ,נ"ל ה"ייחא]" .אהנוקיתב אטשקתמד אתלככו €  pnmםינקזה 'עו לנרמ י"ע הטישק  

 אטאגלואווה ןכו éxaxÓv duvov םש  וקיתעה | US ןוכה ןכו ןיטישכת תשיבלל הנכה ןינע אוהו
C" 3את"'ירוא ןפלוא אלבקל טשקתא 'גרת  * | centum agnisןוקג האמ 'טישפה ןכו שבכ האמ  

 «mb תישארבב י"שר «o^ העמ ונינעש המו | תא םיהלא 'ה ןכיו ןמ ןכ שרר ל'גה ר'כב ןכו
 תאצמה תלחתב יכ ריעהל שי ל'נה ^n י'פע בויא | תוכרבב םתשרד ךרד לע C ,2 תישארכ עלצה
 לע הטודכו םישבכ תרוצ םישוע ויה תועבטמה שרד ןכו Jal עלק ע"ייע +ה"מ הדנ : ח"י 'וריע ,א"ס

 עבטמ תרומתב השב ושמתשה cy תועבטמה | האיבה כ'חאו הלככ הטשיק :ןביו ח'יפר .ר'בב
 .ןאצ pecus ןמ רזגנו pecunia ר"לב ןוממ ארקי ןכו | כ"חא ןיטישכת ym T2523" הטשקשמ אלא . . ול
 רב אנא ו'א הטישק האמב םש ר'בב דוע 'יאו נ"ודנא !y" תכלל בוט 'פ ר"להקב ה"כו ול האיבה

venג'כס ר"מש  inuiםיאלס האמב םיאלט האמב תויקנוא האמב אנהכ | ן'טשקמ הלכ םלועבש  
 ןוקירטונ ןושל אוהש m י"שרל סחוימה y" ירהנט ור הפוחל התוא ןיסינכמ כ"חאו התוא

2'bא"פ ,ד'חב ש"מו ןוירט ע"ייע דועו וינפל ןסינכמו ןתטשקמו ןתעלקמ א'עס כיד ] — 
 תטשוקמ האצוי my כ"פ ר"מב לועפ ינוניב .'וכו

nmוסנכנ .ג'נק םש , תטשוקמ השא : ה"כ תבש  | Up"ינש ול שיש מ"למ עודי) השק .אָשק  
 (יב hart ךר וכפה השק ('א םישוריפ וששקתה שרד ב"עס ז"ק מ"ב .ןיטשוקמ ןהשכ וינפל
 הברהינוניב ומכ אוהו הָשק ('א Gehwer לק וכפה | טושק כ"חאו ךמצע טושק א יב היפ ושוקו
 :'ח תינעת no ip תוכרב מ"ד רסומ ירמאמב | ךמצע טשק .ט'יו .ח'י 'דהנפו :'ם ב"בבו םירחא
 b" ב'ב :'ל "ישודיק .א'כ תומבי .ט"כ ק'מ .'כ | הצרת ON 2'2 רומזמ ט"ושבו םירחא טשק כ"חאו

LL 14 ו  ^ ^w 6% (טשק יעמ האב קפס ילבו יוכו הכקה המ םי לכ ב קי 5ב ע גוג הב :הזכ  'wקיתעמה וא סופדה תועטב  
 . . היבקהש וניצמ 5m ח'יפ vui רמאמה רוקמו דומלתה ירקיע לעב תקתעהבו ט"ק י'כב E תמאבו
 טיי ,ג"ל יישארבל י"שרב «nó (5 ידע jo ךריעא שרדו )* .םינפב הטמל my 'וכו ןייגמ תולכ טשקמו . . תולכ טשקמ -+ - פת

rusאיפר ,ד'חב שימו אתיסכ ע"ייע ךתתיסכ יל יליאשה גיונב (*  .ןירוק ויה יקירפאל יתכלהשכ . 
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 prm prat דע .ט"כפ vp ,ןיישקתמו ןיבתי
 ס"לב ה"כו אָישק ינוניב .אנהכ רבע ןישקתמ
 אישק א"עס 'ב nus ,םשה םוקמב םימעפלו
 : ח"מ תובותכ ^a. ןיבוריע .אישק אל :'ו ,היל
 ןכו .אישק םימעפ הברה ש'עו ,אישק bM אה
 ב"ב C אישק אישק : ב"כ תבש אישק : ב"ג ב"בב

Ubיל אישק אה יל אישק יא  yייכאלמ די  
S'D ^Dתוחנמ .א'כו :'כ 'יטיג אישוק םשהו  

 יאהו אישוק יאה .ז"יק ק"ב ,אישוק יאמ :ה'צ
 :'ג "ילוח . אישוק יאהמ s'y ןירדהנס , אישוק
 on" , אתיישוק ינה לכ ץובקה םשו ,היישוק יכ

i^ווה ב'עס  insג 'מוי ,אקתפב אתיישוק ' : 
 ןיליכ :ה"לד ז'פ םיחפפ Env"  ,ןיתיישוק והלוכ
 — האלהו ם'קת 'יס יכאלמ די 'ייע דועו אָיושיק
 אתבוית ע"ייע אתבויתו אישק ןיב קוליחה ןינעבו

 — [פ"שב אישוק לכ נ"שו ש"מו

ND"UDןיערג ומכ "5 ס'לב אָתיִשק ןמ.ץובקה)  
Cry מוי) לכואה 7535 כ"הוי 'פב' (Kern 

 יות ישניא ירמאד ונייה  cipיבק ירת ירמת
 האירה 'מגב תופרט ולא 'פב .חירסו אתיישק

 חכתשאד אתיישק איהה (טימ יילוח) במרירתא 
  bהייחא]* .םיתז לש וא םירמת לש םיניערג

  0251תוכרבב ( Y.ט"ב תבש + אירהרפ ע"ייע א"ער
 אתיישק .ח"כ ז'ע .אתיישק אדשו ירמת לכא

 — [אנסאד אתיישק "oU ,יתיזד

 -der Krumm וילסוקב שקמה b" ןָשיק =) ןשק
(einigeרבכ (.הימ תורוכב) ןבלקהו ןשקה  

 שק 'עב ונייה ה"יחא]* poen הז שירב "פ
 "יגה ה"פס תורוכב 'תפסותבו ןכלק עיייעו ,'א

 — [ןשיקה ל"צ ןשקיה

 'עב .המושרה "ירופו 'ע פילמ קָשּוק = קשק
 Kiosk, hohes) 61628006 יראורנא

 'עב b^ רבכ 6% תבש) יראורכאו ('יקשוקב
 .(תואחסונב בותכ ישוקשק ב'א) — יראורבא
 י"כב יכ יראורבא 'עב יתחכוה רבכ לבא ה"יחא]*
 הלמה nw םייונש רתיבו וניבר 'יגכ 'יא'פא ס'ש

"vלדגמ 'גרת אבוה םשו ל"נה ךרע  nn).יד ,איס ) 
 אטשוקב תועטב 'פדבו אקשוק י'כבו אנישע אקשונ
 — [אילילח יקשוק ו"ט ,ו"כ 'ב .י"הדב 'גרתה ןכו

 .רדנפלק ע"ייע רקשוק *

 = אתישק איהה ג'ונב (*  .אתבוית . .

 השק .אָשְק ,ישק * הכר רקשוק * -

impס"לבו . ט"פ "לוח .ז"טק  "y wp bow 
 תומבי ןישק oup ץובקהו האלהו :ח"כ אמוי
 ח'פ תבש 'שורי .'5 הטוס .ח"יק םיחספ : ט'ק
 מ"ל ךרדכ לעיפו .אייכיכר .. . איישק : א"יד
 השקמ התיה p (5,5 r2^ התרלב שקתו

Dom ou mu» 356ינש התשק  Db 
 ל עפ תנ ,רליל הָשקַמַה המהב 'בו א"מ ד"פ 'ילוח
 «mo ל עפ תה .הדילב ומא תשקתנ ד'פפ ר'ב
 'ומבי ישּוק םש הו .שימשת תעשב השקתמ .'מ
 הדנ Php" דועו .'ב קרפ שיר עירזת ארפס . נ"פ
 ד"פ תומבי v" : ט"מד N'b TD ^v ,ויס : ויל

auדהנס ישוק דועו . ג"פ ילבב 'ומבי ' m"יפ ' 
 ישוקב : ב"י תבש .יושיק קיתעה ח'רו ריגה יושיק
 תּוישק טשפומה םשהו .ןוצרב mov ^b וריתה
 | .'ר יינעת Hürte, Starrsinn) אָתּוישק 'ראו ס"לבו
 , לארשי לש ןתוישק bow רבד : pon שרד
 ייעשי תשקמ שרר איג אשמ ה"ד 'תחיתפ ר"כיאב
 הבר ג'נפס ר"ב .תוכלמל ורסטנ םתוישקמ ('ג .ביכ
 | םש Dy ותוישקו nj )2 'א'כ תישאר תשק

 UB 'פ "DU ,ךתנודא Dy השקתנש תוישק ח"צפ
(mpתוכרב 'שורי .ותוישק :(ה'כ )270 תישארב  

 האיפ 'שורי , ךתוישקב תא ןודכ דע : א"יד ז"פ
 ךתוישקב םיאק תאו המכח הבוט 'פ ר"להק : כ'ד ז"פ
 ,'וכו אתיירבד ןוהיבוחו ןוהיתוישק ןמ ר"תסא שיר
 'גרתו + אתאיישק איילימ תדלל ny 'פ ר'להק
 ,'ט םירבדל 'גרת ;ּוישקב CU :י'א תומש) ךרפב

r2ז"'חא אבה ע"ייע אתישק ריחיהו ,אמע תוישק , 
pup (2ןויעבו דומלב ישוק תאצמהו תאיצמ  

(hart, schwierig finden)ריבכה לעפאו ליעפהבו  

 ,Schwierigkeit erheben לאש דועו אירטו אלקשב
(fragenק"ב  :YDאתלימ יאה  "wpוכו הבר הב ', 

 :ח"ע םיחספ ,ידדהא יארק ושק cm 'דהנס
 (yy ב'ד א"פ תוכרב 'שורי ,היתישק  ןיתינתמ
 היתשק "ny לע התשק ,'וכו ח"רד ימוק אתיישק
 ה"פ המורת 'שורי ,(''וכו רמאיו  והילא אובישכל
 מ"ד ח'פר םירדנ Y" ,התיישק ןומיס 'ר iy נ"מד

vyרזעל 'ר התנושק רבכ אל  ^mומבי לע פא ' 
 תבש 'שורי ,אתיישוק ינה לכ והל ישקא .ז'ע
 'שורי ,יאני 'ר היל השקמ יישוק ןמ :ז"יד ט"פס
 הדוהי 'רדא הל ישקמ ns דעד"ע ח"לד sp 'מוי
 ב"כד n'b הטופס 'ורי לעפ תא pam לע התיישק
 ןווה ב"ספ ר'ב .סחניפ 'ר cc תיישקתיא ר'ע

 . אתבויחת ומכ איהו (?  .תויעבאו תוישוק ץרתי יבשת : וקית ושריפ הזמ ילואו ('
 .יקשק NS ע"פדבו יראורבא 'עב ה"כו דומלתה ירקיע לעב תקתעהב ןוכנ ה"כ (* ,אתיישק ה"מגרו ves ,הרמב חכתשאד



wprp *אָמִרַשוק — רשק - ) 
 ר"יפו ןירדהנס 'תפסות .'וכו השמל רּושק היהש
 רשוק אוהו ד"נפר ר"כ ,ונילע םכלב האנש ןירשוק
 ול רשוק אוה ,'פ דצ כ"רד אתקיפפ nins ול
 nas םלוכ ורשקוי ל"פ ר"קיו yen nom הבהא

nnsםשהו .'וכו  "mbוכו םיעשו רשק .ו"כ ' 
obםינפסהרשק . .םילמגה רשק : א"יק תבש , 

 'ורי .אמייק לש וניאש רשק . . אמייק לש רשק
 "טיג ,ןיטתוח םידעה רשקל רשק ןיב ל"נה "טיג
 ר'ב . טנ y'"p וירעט ןיבורמ וירשקש 55 :א"פ

"oע"ייע :'ל 'ורוכב .רשקל רשק ןיב ךשומ ליסכ  
 ע"ייע ג"ע ח"ד ו"'פ תבש 'וריו :"ם תבש .עמק
 ח"פ תבש 'שורי .ב"יד me תוכרב 'שורי .'ג האפ
 ירשק RUD ר"דמב : ו'נד ז"פ TD 'ורי ב"עס א"יד
 .ד'מ 'טוס SN קרפ ע"ייע דועו .ויתועבצא (ירשיק)

^vז 'וכרב ,הטחלמה ירשק .נ"כד ח"פס הטוס ' 
 n^p ר'דמב ,לפת ע"ייע Pen לש רשק א'עס
 רושיק :ז"ט תבש רּושיק טשפומה םשהו ,ןירשק 'ה
 . .ןרושיק לע בייח : א"יק םש , םיבע רוזיפ . . םיבע
 . .רושיק תוכירצ ,ו"ד ד"פס תבש v .ןרתיה לע
 הרישק דועו . ארושיק םשו ,רושיק תוכירצ ןיא
 ןכשמב nmm הרישק המ yy י"ד ז'פ תבש 'שורי

vnoםירתימה תא םירשוק , "rvא"כד ג"פ 'וריע  . 
 — [הליענ איה הוישק איה

 y" ירשקו ,םירושק ומכ ייפ אָּתְשוק = רשק
^eםינתמה לע רוגח  (Gürtelירחאד אקספב  

 b5) mb"« ירחא שירב (vum ("ל ונינפל) תומ
 יקלח הזו )* (ר'לפ) ליכשמ ירשא 'פ ךומי יכבו 09
 אינק רמאד ןאמ (" אידוק רמאד ןאמ ילמע לכמ
 'שוריב ה"יחא]* .היתרשוק C's ןאמ
 ר"להקבו היתרשיק ןירמד תיא  ,ג"כר  ב"פ 'רהנס
 םיפרמח תפסוהבו היתושק ,יתושק bm םש
 יול ךירצו היתררש וק 'א 'יסס mb ירחא 'מוחנתב
 yr דק יעו דנג ע"ייע וניבר im" היתרשוק
 אָצָמיש יואר היה םש רשא ד"סק רצ 27 'תקיספ
 ב"שר תרעה "ייעו םיקיתעמהמ טמשנו ל'נה ןויצ

 מה

 ע'ייע ןישקשק .תֶשקְשק .שוקשק .שקשק *
 .שק 'ע רחא

 jn בוטל jm רכחתהו הריסא ונינע ט"לט) רשק
 ,Anschluss ושק ; binden, befestigen ערל

Knotenםיניינעב 7  (wbה בר ') אפפ רב 
 ירשק .ןימטקנא 'עב b" רבכ CC ויס תבש) ירשיק
 ג"פב )602 האפ 'עב 'יפרבכ (םש תבש) Cm אופ
 (שוריפ) רשקישמ רמא יםוי 'ר )02( תיעיבשב
 (גיער דילר גיפ ייעיבש ימלשוריב) 65 ['שוריב ל"צ]

 רשק ('רשקתנש (*ןויכש ןירשק ןירשק השעישמ
 (ג'מ) תואוקמב ןורחא 'פב .שבי אוה v5 ןוילעה
 ינעה ירשק םימה ןהב ואוביש ןיכירצ ןניאש ולא

^bינעה ירגבבש םירשקה  wsםריתהל ךירצ  
 םידגבל שיש םירשק, א'פ .(' דנבה לבוטש העשב
 םיחתפנ םידגב תוכלמה ישנא ידגבל שיש ומכ

C orien25 )3 יימרי) ביתכדכ ידע םישנל שיו ( 
 היעשי) ביתכו .הירושק הלכ הידע הלותב חכשתה
 )^ איסמזמלקו ןניטגרתמו םירושקהו תודעצהו )2/3
 לע (nns C22 nr תקונית 'מגב ןמיס אב 'פב
 היתועבצא ירשק לע תחאו די לש היתועבצא ירשק
 ר"ת (Cm? mo לובמה רוד 'מגב קלחב .לגר לש
 ברוע ןה ולאו וקל ןלוכו הביתב ושמיש השלש

omשוכ ונממ אצי םח קר ברוע רשקנ בלכ בלכו  
 py הייחא]* .םחפ 'עב ונשיו ורועב הקלש
 ד"ע ט"מר ח"פס w^ 'שורי הריסא מ"לכ ונינע
 ץוחבמ ומתחו ורשק . . . םינפבמ ומתחו ורשק

ovnרשקמ לעיפב  vpn onnmכ"פ  vbnpפ ' 
bיתבר 'תקיספ .ז"ל רצ כ"רד אתקיספ םכחהכ  

 ושק תופוח ^i 'ג "פ ירחא ןשיה אמוחנת ד"יפ
 'וחנתו :ע"ק דצ כ'רד 'תקיספ ,ר'הדאל ה"בקה ול
 לעופ ינוניב .רהה ג"ע רושק py 'ג יס ירחא ןשיה
 D'p: ש"עו וירוחאמ וידע רשוקמ . .טג .ם'ק בב
 יפסותבו ג"ע ז"יד Ub ב"ב 'שוריבו םימעפ המכ
 ,'כ תינעת ל עפ תג . טג ע"ייעו (') ח"פס "טיג
 יטינפ רובחל לאשוהו ,'וכו םיבעב םימש ורשקתנ
 '5 D mb "ns^ ןשיה אמוחנתבו mb mw םש | עשוהי ולא : ט"מד א'פהדנ 'ורי ערל ןה בוטל ןה

 ב"ה ייכב ןוכנ ה"כ )?  .ןימשקנא יעב םייונש יייעו (?

 333 (5 ,ותלוזו ןויכ + קיתוו ,הפדה , ספורטיפַא תואמגוד יייעו (5 .בייה .v/5 ייגכו האופ ל'צו קואיפ ע"פרב (+

mo» )'ונינפל ה"כו פיב אבר ןימשקנא יעבו פ"א סייש ייכב . 

 האיפ ע"פרבו

 ןיחתפנו ןירגסנ גיהר b3^ (? .ם"במרה b^ כייג יייעו ומצע םשב שירב היכו (* .וב :דוע ia (* .יוכו ןויכמ meon רייא

 py" תקתעהב m )!9 .דנבה בובס תילטמל המוד 'יפ A Me ע"לב הבקלא «bn לצו ה ב ק ל א ל nao ולא
 גיזורל ךייש ייפה לכו איסמסומלוקו (runs com איסמומלוק םשו ןאכ עיפדבו סמזמלק יעב היכו ט'יק י'כבו דומלתה

seb "yריילהקב ייא לבא ונינפל ייל הז לכו ('' .35  bיפו רשא לכו  cnimדנג 'עב יתוריעהש וטכו הארו  ymדק  

 ירקיעבו ט"ק v33 ה"כ ('* .ןוכנ אוהו אדוק סרג ןאכ טייק ייכבו יג דק עיייע ע"פדב ייאדכ אירוק אלו. ל'צכ )08.08

 .'רטאר אכיא ע"פרשבו" ריפרב ה'יכו דומלתה



 221 pp) — תק - אָּתְרַשוק =) רשק זכר

 'גרתב .[nns .ריג ןמת תישקי אל 'גרת
 תשק 'ד .ו"ט תומש 'ב י"רתב ןכו תשקי 'יעשי

 אירריגב תשק Y5 , א"כ 'קזחי 'גרת ,ןיריג ןוהילע
 DÜp םשהו .תישק א'נב mne ק"דר י"שר
 ל"תמעו ןמגרותמה "ייע 'גרתב הברהו פ"לכו אָּתשק
 יושעה (vy ir  .ה"נ 'וריע ל"זרדב ןכו .יוועלל
 הגינה .ט'ג תוכרב יייע ןנעה nep דועו תשקכ
 אוקנ תשקכ הלוגע המהב לש הניק mm .ז"ט
 רבאל לאשוהו 'א רתי ע"ייע א"ער 'נ b^ אתשק
 יישארב) 'וגו בָשתְו : ו"ל mb ל"נה 'דהנס דילומה

menב"פ תוירוה 'וריבו ונתיאל ותשק הבש (ריכ  
vedד"ע  nnne)תשק לזמ דועו .הרזחו תשקה  

 פ"לבו np ראותהו .כ'פ יתבר יתקיספ ח"צפ ר"ב
 ג"כ .'ז ,'כ ב"ש 'גרת אָּיִתַשְק ץובקהו אָתָשק 'ראו

iN Mabחיל  agb cusןח כי יב  
mb»ר"בב ןיִתָשק עלב 'פ ר'כיאב יָיותשק ל"נה  

 ע"פדב 'יאד םיטשכ א'סו ןיטשק א'נ םיתשק ל"נה
 ןכ bb דומלתה py" לעב תקתעהבו י'כב "5
 תינעת 'שורי נ"שו טשק (yy my ('והונרגס

 — s] 'פ ןשיה אמוחנתו : ט"סד ד"פ

NDUDלכ 'מגב םיתבה תקזח 'פב (םוקמ םש)  
 אתשקב רדד ארבג אוהה Cam 23( הקזח

 .'היילעב אתיליעב םוקמ cv אתשק, o^ אתיליעד
nons]קתעוה  ^enילואו ם'בשריפב ה"כו ה"מגר  

 תשקכ היושעה vy ומכ תשקכ יונב ריעה התיה
 — m5] םדוקה 'ע לש

 אגרנו ןיכסה רי הָּתְנק ומכ 'יפ ס'לב snp =) תק
(Stiel, Schaftהעש לכ 'פד 'מגב  "nob)6יל  

 םהל רמא 'פב .ארונב והיילזרפו אניטב והייתק
 ינרנד אתתקב (:ז'ל אמיי) ("ז ב לו מ 'מגב אנוממה
 הציב) רזעילא 'ר 'מגב ןיי ידכ איבמה 'פב .יניצחו
 ולא 'פב .יניצחו יגרנד אתתקל wm "bpm (:ג'ל
 ישא בר רמא v2 s) לגמ אצמ 'מגב תואיצמ
 ןינמואה תא רכושה 'פד ג"םב .היתק רתב אניכס
 לאומש רמאד יגלפמ wp לאומשדבו v) מיב)
 ןאמ יאה Coro תועובש) pi תעובש 'פד ג"סב
 אתק היל חנאו הירבחל יזוז אפלא היפזואד
 Ap מיב) לאושה 'פר ג'סב ni והיוליע אלגמד

 היתררשוק ךרע ונאזנול s "y un ה"כ הרעה
 | ל"צש ונוקית לבא "מוחנת לש סיפדמה לעגגישהש

 — [ה'שע אוה pm היתושק םוקמב היתרעק

 יהנס 'וריב sammeln) הטיקל ןינע ט'למ) ששק *
 ,ויט רבדמב) ששקמ ראובמ y" ב"כד ה"פ

 ירפסב ה"כו עקרקה ןמ םיצע שלות והואצמש )5
 v^ לעפ תנ : ו'צ תבש 'ייע דועו ג"יק b^ חלש
 ששוקנ אלד רע ןמרג ששוקתנ .ה"סר ב"פר 'ינעת
 ילואו טשק y'y טושק i^ בוט רתויו ןיגרוח

 . טשוקנ . . טשוקתנ ל'צ

 . שק y"y אתושישק ,שישק *

 . תושושיק םשו .'ד שקשק yy ןישישק *

TU! Bogen (םיצח וב םירומש ילכ ט'למ nep 
 y Ty! Regenbogen" ןנעב הארנה תשק

 ה"מא י"אב ךרבמ ותוא האורשכ תשקה לע (םינפב
 יוכרב) ותעובשב (' םייקו ותירבב ןמאנ .תירבה רכוז

qm C5"רל ןנישקא )70( ןישודיקב ק"פ ' 
 לע סח אלש לכ x^ mun) nn sm רזעילא
 nz םלועל אב ול וליאכ ול Cow ונוק דובכ
 שיש ובלב .רהרהמ b^ .תשקב לכתסטה הז רומא
 יוגו תשקה הארמכ m2 ^w) 'קזחי) םיתכדכ תומד

nemונייהד וב לכתסהל ול וופא תשקב  
 'ה דובכ תומד הארי אלש ידכ 6רתויב הטבה
 ארקד היפוסב ביתכדכו ךרביו ונממ וינפ ךפהי .אלא
 'דהנפ) קלח 'פד ג'רב .(* 'וגו ינפ לע לפאו (פש)

(auרמאנש תרעננ ותשק הוועב לכתסמה לכ  
 השא לש הורע ייפ ךתשק רועת הירע ('ט o2 יוקבח)
 עירזהל תרסחתמ ולש רבא my) sow תשק
 התא לכתסמ םא רמולכ הורע עמשמ הירע 'אנש
 (:זיט) תומביב ק"פד ג"פב .ךתשק wyn הורעב
 יפלא אתיש דע 'וכו אל אמעט יאמ ("רומדתמ
 ,יה תכיא) יאנש םלשורי .תונב לע ונפנש ייותשק

Gnירעב תולותב ונע ןויצב םישנ  Cmmר"בב  
ues) Cabהז ויבוא רעש תא ךערז :שריו  

 םיפלא b' הדימעה ןושאר ןבוחב דע ^5( רומדת
 ,םיטשק א"ס (םיטשכ רחא רפס) 'וכו םייתשק
 a5) ,זיל היעשי ;ביל ,טי" ב'מ) pm Bw mm אל

v33 mo 6ךורעה םשב אבוה ןכו ןעכנימ פיש ייכב היכו ר"פדבוי ביה טק  camiןונ תוא י"פ יוכרב 'כלה ינומיימ  , 
 יוס יכאלמ רי יייעו (5 .עיייעו יותר הגיגחב לבא 'ישודיקב היכו ( .ונינפפש סיישב mi ורמאמב oW האלהו 'זיפ יפדבו
 ךפיהבו )5 .ו"ג ע"פדבו "35 ןוכנ ה"כ (* .שיע םיישה m של רצקמ היה וניבר (* .דומרת 322 )5 .ז"ט הגיגח ̂ (* .טיעק
 . י"כב םלוא היל ןכשמו יועובשב לבא מייבב ה"כו ('%  .זבנומ ע"פרשבו ר"פדב ןוכנ היכ )? .םיטשק א'ס ייל ביה י"כב
 יתש ירה יהיוליע ןוכש מ אלגמד אתק חנאו :'ועובשב ns "bir וניבר 'יגכ חנאו R^ שייארבו שגימ ןיירה ייחבו סיש

meonוברעתנ . 
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 ארדיתקב תבשוי .א"ס תובותכב ה'נכו a5 ,ב"ל
 הילע בשיל הרדתק ול ןיעיצמ ויה יתבר 'פ ר"כיאב
 תוארדתק םהל ואיצוה : ץראל ובשי 'פ םשו 'וכו
 אכיטסלוקסא ע"ייע reb ר"מש su ןבישוהו

om)ז'צק ), àvהציב 'שוריו ג'ע ו"ד ג"פס תבש  
 תוכרב 'שורי ,הרדיתקהו לספסה ד"ע א"סד ב"פס
 ישורי , תוירדתקה לעו ןילספסה לע vy י"ד ו"פ
 ןירדתק לע בשוי אוהש ךלמכ ג'ע א'מד T אמוי

 - [ולש

 ידכ חינמ וכתק י"פס 'ורהט 'תפסותב ( וכתק *
 .יבטוק אוה אוהו py יבתק bn ס"מ וכתק

 נע רשב JUS ע'למ b sons nbn — לתק
Fleisch, das Dicke vom Fleischאלדק  

  mun3 (Nacken 9 y'b.הליגמב ק'פר (37)
 בוטל היתורענ תאו הנשיו  (e (nones)לאומשו

 לכה 'טנב "ילוחב ק"פב .(' יריזחד י ל תו ק רמא
 "לוח) ןיטחוש םלועלו ןיטחוש  Gnםיאלמ םיתבו

 ,'ו םירגד) בומ לכ  Cobmp (iיריזחד  ^pזעלב
 ש"יכפ  Cלש א"פ  psiןמש רשב לש תוכיתח

 ארקנו תלופו חמק םע ותוא ןישועש ריזח רשבמ
 הלינמד אה ןינושש שיו .לתוכ תייטבו לתק
 רמולכ תרזח לש ףרוע ןישרפמו ירזיחד ("ילדק

 הייחא]* .אפח לש שאר " neלעב ריעה
 תלמ שררד ןויכ יכ אריהנ אלו דומלתה ירקיע

"bi ק'פד בוט לכ םיאלמ םיתב ומכ אוה בוטל 
 ש"נוקב י"שריפו אמט רבד אוה ע"כ תעדל יכ
 ונרמא רככו םיריזח יפרוע יריזחד ילדק 'יפו זעלב
 הנוצרל היה אלש ןויכש (עקרק 'עב ל'ר) הלעמל

 ןיא  DUMי"שר יכ עדו כ'ע  ^bילתכ 'ילוחב
  noun wmש"ניקב ןירוקש םישבי  3'yאוהו

 ילייגנא ייכ ץבוקב) ןילוחל י"כב ה"מגר 'יפכ שממ
^g ליגמב י"שריפבו .ז'עלב ש"גוקב םש קר' (^ 

 תינימש ש"ינוקב  sem cy'צמא ר"למ ר'עפל
  9800, 28000, bachoץובקבו 8 ,28011008

 תילגנא ילבו  baconןשע תרמתב ןשועמ ריזח בלח

-— — 

(Nbn» ,Nbnpp — לתק — (Npp — np חפר 

 אניצחו אגרנ דיו ןיכסה רי 'יפ היתק היל רדהמו
 ה"נכו ס"לב אוהו ה"יחא|* = .אתק ארקנ אלגמו
 j^ תובושת 'ייעו .איטרב ע"ייע : ז"כ 'רהנסב
 אָתָתַק ץובקהו — 144 דצ א'ח ה"מרת ןילרעב 'פד
 ס"ש י'כבו יִתאָּתִק כ'ג םשו ל"נה 'ועוכשו 'ציב

mp yy n nnp037( ץעה 'א 'ורי 'גרתו  
(n i2"אתק ןמ  "byטמשנ :'ז תוכמב ס"שה ייפ  

 — [תנק ע"ייע ותקמ לזרבה

NDp ₪:תאק מ"למ)  Kropfgans, Pelikan 

 ייעשי) דופקו תאק 'גרת up) ץובקהו
 'גותב ה"כו ה"יחא]* pep ןיתק ^w) ,דייל

 ,אתאק ריחיהו ,ןידפוק ףאו ןיתק ד" ,'ב "ינפצ
 תבש 'שוריו ק"מ 'ילוח yu תאק ע"ייע אתק

 - [ש"ע

 תיעיבש 'תפסות Walze) לגלנ יבטוק) יבתק *
om vecותוא ןישוע ןיא תיעיבש לש  

 י"כבו בטק ע"ייע יבטוקב W^ 'יעיבש 'וריבו יבתקב
 ,וכתק ע"ייעו יבניקב ס"טב 'פריא

 Katheder, xxdé8oz "bb אָרְיִתִק =) הרדתו
(Stuhl, Sessel der Vornehmenי"םעא 'םב  

 .('הרדתקב תבשוי עברא C 82 ףד 00( ה"פ 'ובותכב
 ןימכ הדצ לע הטומ התיה (ג'מ) םילכב ד"פ סרחהב
 היושעה ןה תולגע שלש (ג"מ) 15 'פבו .הרדיתק
 לספסכ היושע הלגע b^ סרדמ האמט הרריתקכ

sm,אקרהוג אוהו אסכ אוהו (' יסרוכ " i43 C 
 pw ויה תוארדתק א'עו (א"ג הכוס) לילחה 'פד
 ובסה 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב ina pt) א'ע 7222

mo»)םילספס ג'ע ןיבשויו ןיסנכנ ןיחרוא (.ג"מ  
iה"מ 'פ ר"בב . תוארדתק  npn G2)תא ול  

 ןירד ןירדתק mme 'רד היתעד לע :הלא לכ
 'ורו י"לב p 3" — (Cm^ [לבקל] (*(לבקו
 יעו הייחא]* .(בושח םדאל ןכומ אסכ ןימ
 ב"מ ;םיי ^ ;3^ ,יח (ND תבש 15 וקיתעה םינקזה
 (wt בשומ סוכמוסו סליקע וקיתעה ןכו (היכ יז"
 יילהתל סליקע דוע "יעו (יה ," אימ ;ריכ .זיו ,יכ

 5 רצ טירס ד'פ יילכב ג"הר ייפמ קתעוה (* .זעל ןושל היה ולאכ ךמסה xy ןיווק תועטב ו"ופרב )* .ארדתקב גיונב ('
 nni םיעבשו יב ייכבו י"שרבו יקליב סייש יייכב ה"כו (* | .(ביינר / ביח) קרהג עיייעו ךורעבכ b אקרהזג ס"טב םשו

 א"ע דגנכ בהז לש תואררתק א"ע ג"ונבו ריפ הכוס יתפסותב ה"כו םינקז דחאו םיעבש דגנכ םש ויה בהז לש תוארדתק
 ^ o" םיעבש לש nmm הלורג יררהנפ (אימ א"פ ידהנס) pns אהמ ויהו ה'ד  יופפותב ושקהו הלודג mo" לש
 ?mb הכוס 'שורי ב הארת an spy" תמאבו וצריתש המ שיע םיעבש קר תושעל ליה כיאו םיעבש רמוא הדוהי

nrתועבוקמ םש ויה בהז לש תוארריתק םיע בש . . הדרי ר'*א ינת איעס  poisםיע ב ש 335 תוילגרמו תובוט  
 תארקל שרדו ןירד 5/3 ןירד דיטב ימאו ריפדמ yon עייפדב (* .םינפבכ לייצו ליבק לכ ע"פרבו ר"ב ייכב ns (* .םיניקז
 ייכבו ילתכ י"שרבו סיד לצא v3 'קליבו תייהאב הייכו cómo ןעכנימ ס"ש י"כב ילרק ג"ונב )^ ,ויט 'ישארב) והער
 ,1 הרעהו לדק עייייעו ('* ,םינפב הטמל y" (* .ילתוכ דימתת ^ ןנחתאו 'קליבו ילתכ גיונב (* .ילתק איל ילדק 'פ
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 ילד וא סוכ b'3 הציב 'תפסותו (ז"') ז"טפ םשו |

 .. ילד ב'פו מ"ב םילכ 'תפסות .ןותיק וא
 ןמ ואשעש ןותיק א'פר םשו , ןותיקהו . , םחימה
 pp . . בהז לש ןותיק ל"נה 'דהנס ,'וכו אמטה
 לא 'פ ר'תסאבו won לש ןותיק . . . ףסכ לש
 , אפסחד אנותיק . . אשחנד אנותיק ר"אלב ארת
 תאש ןויכמ אנותיק ןהא ד"ע ב"מד ג'פ vp 'שורי
 יישודיק 'שורי ,אוה ןויזב לש רבד םימב ועקשמ
 "קלי .'וכו ךבג יל תיאד אנותיק יל בה p ג'פ
 השוע תייה bw 'מוחנתה םשב ז"צתת זמר 'ר בויא
 אוה ורוקמו םינזא וב תושעל הצור nn אל ןותיק
 ,ב"שר 'צוהב Te דצ 'ח D^ חלשיו ןשיה 'מוחנתב
 אצמ אל םיפרת ןנחוי ר"א ד"'עפ ר"ב ץובקהו
 שייבל אלש תוינותיק םיפרת ושענ sub תוויְנותיק

 — [לחר תא

 Stachelginster) םיצוק ןימ אָרְתק ס"למ ל"נ) רתק

 תנקתמ ץראה ירהו "ל יחוקחב (anon ונרמליב
 תנקתמ ץראה ןיאו הלובי ץראה הנתנו ןירתק םכל
 הייחא]* ,השוחנכ םכצרא תאו ןירתק םכל
 צ'נלפפ ףעל לצא ירופה לולב רב b" ארתק תלמ
 ומכ ל"נה 'חה תחכוהכ 'יפו = )2-2! ידי לע 1
 ריעה אלש שודיחו יתמגרת ןכו 06)4086 י"ל
 תאו תובית יכ עדו ךורעבש ונדמלי לש ןירתק לע
 םישק תמאבו דומלתה ירקיעב 'יל 'וכו םכצוא
 ןמיס ילב) yn ףוסב ףיסוה ל"מרו -- םמלהל םה

— [rmm yp py o 

(grosser Stein, Fels עלס ^b minp פ"לב) רתק 
 ומוגרת 3,5 ילשמ) םתיב עלסב ומישיו

 ג"ונב היחא]* .ןירתקב אתיב ןוהל ןידבעו
 הז ןוכנ אלל ללכנ דומלתה ירקיעבו -- יראתקב

 -- [הזל םדוקה ךרעב 'עה

 תיבמ יל w (pues" "ייע יטרפה םש) סורְּתק
 יייע (.ז'ג םיחספ) ןסומלוקמ יל יוא סורתק

 nom תשאו לילא 53 b^ ב"א) — סומלוק 'עב
 ה"יחא]* ,(יטידורפא םנושלב םג תארקנה
 -Aggo' לש הנוכמ םש 80960 bb" ןויכ ב'ר

Cep 8/1ןיא לבא םיינוי מ"צוא  ny?ותלבוס  
 ג"הכ :יכ ןוכנהו .סורתק תיבמ יל יוא הככ ראבל
 יניעוילא אוה אוה C סורתק תיבמ ןאכ הנוכי רשא

pinp-— אַ =) לתק טכר on» 
gerüucherter Speckש"ניכפ כ"ג ל"צש ל"נ ךורעבו  

 ךורעה איבהש ןואגהו .ס"ט אוה שיבכ ב'ה י"כבו
 — bran] ע"לל ןויכ ילוא

Vorgesetzter, Schatz- xa:90)ux6; (י"למ pi»5np 

  (Geisterונדמליב " sopימוחנתב) בקעי
  (5ונימאה ולש סוכילותק ובהואל השעש ךלמל

 | ןה ולא יפב םילקשב ימלשורי .ולש תורצוא לע
 ('ןוקילותק ינשמ ינת Cors היפ יילקשיורי) ןינוממה
 ma ירבד לכ לע הנוממ שיא 'ורו "53 p^ ב"א)
 nsnm ה"יחא]* .(הצריש המ תושעל ודיכו
 לצא א/00/%% ארקנו ינשה maa התיה הדיקפה
 תורצוא לע הנוממה שיא םירסיקה ימיב םיימורה
 ונתונו emn רבזיגה םש 'ילקש 'שוריבו ('ךלמה
 ןוקיליתק סוקיליתקל ונתונו םתוח לכרמא לכרמאל

ammץובקהו אקילתק ילבב ס"שב םילקשבו ^«  
 "bie" ראשבו אקליתק res ו"ופדבו ןיקילתכ
 אקולתק ס"ש י"כבו אקליתק .אקלתק "ינשיה
 7837( אתוחפ : הלעא mes "b" ר'שהשב ה"נכו
 ול mme ךלמל ז"לפר vow  .יקילאתק (זיכ יג
 תיב לכ לע והנמו סוקילתק תונמל שקבו בהוא
 ותיב לע סוקילתק (amp היהש ח"יפ ר"מב .ויזנג
 cw .ולש תורצואה תוחתפמ ודיב mm הערפ לש
 ויה אלו ןיקילטק ינש ול ויהש ךלמל לשמ ט"יפ
 npn אמוחנתנו 'וכו ךלמה "ny אלב רבד ןישוע

^ie ve bקליבו ןיקילותק ' npnד"סשת 'ר  
unןשיה אמוחנתבו ןיטילקנס  ^b npnח"ל  

 ל"צש ליצומה ברה ןוכנל והיגה רבכו ןיקילנלק
 -- 6 [ןיקילותק

Trink- +696סוכו תיחולצ א "bo ןותיק =( qno 
(geschirr, Becher, Pokalיפלקב ףרט 'פב  

 פ'סב .('בהז לש ןותיקה ןמ םויהו Co אמוי)
 'ד 'פב .('וינפ לע ןותיקה ךפשו (:ח'כ הכופ) ןשיה
 המל Gy" ra ירהנפ) ןיפרשנה תוצמ 'מגב תותימ

omnינפל המוד  wyלש ןותיקל המוד הליחתב  
 C תיחולצ po י"לב b^ .ב"א) — 'וכו בהז
 'ע וקיתעה ןכו Cs 'ינוי הלמל ןויכ הייחא]*
 ה"נכו xóüev )^ יי'ת (bM התשמ םינקזה
 ךותל וא דחא םחימ ךותל ('ד) ג"פ תבש 'תפסותב
 ,ןותיק וא ילד (ו"ט) ר"יפ םש 'תפסות ,דחא ןותיק

 ירצונה סוקיליתוקה ןינעבו (5 .499 רעגייגל טפירשרואב ןעזמאמ יה won cy (* = .ןיקילותפ : םשו ןיקלתק גיונב ('

 ןמ וילגרו וירי שדקמ גיהכ םלועל ice רמוא הדוהי ירו (+ .31 ,איח אובמב ש"מ 'ייע ג"הר ןתנו אשנ ומע רשא
 ןותיק ול ךפשו הנשמב גיוונבו וינפל ןותיקה ךפשו הנשמה תא .שיכ ימגב הכוסב ח''ר קיתעה ןכו (* .בהז לש ןותיקה
 < .היתשל אלו תולרוגל וב םישמתשמ רשא D הלמה וז b^ לבא %0%0% יילמ sp אראליד ד'רו (*  .וינפ לע

mo bona )5 סורדק "33 תוחנמ ^nסורהק , 

30 VII. B, 
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 ע"לבו sump פ'לב 00% י"לו מ"למ) סורָתְק | יתאכה ףייק 'עבו ה"ט Ye הרפב רכזנה ףייקה ןב
 םהיתשמ ןייו  לילחו mmn qQither ג < | mw אוהו 8099008 ןב וארוק אוהש והיתתמ ןב
 סרתיק .אבובאו ('סורתק 'גרת Gh י'ה היעשי) | והיתתמ ב ריכזה 'ב ,'ו ^b תוינומדקב דועו הנונמ

 לאיגר) ארמז ינז לכו אינופמופו ןירתנפפ אכבש | דועו 06600009 cv "A צ 6% 6 ט םילודג םינהכ
 םה םינוי לש ןוגנ ילכ ולא ב"א) — 050" י'ג | 6090006 «ny רשא -6 00 0 2

 אוה ןירתנפפו דעל םתומשו םידשכה לא וקתענו | םורתק mai pun תיב םותייב תיב דחי ורכזנ ירה

 םיארקנ ןכ אינופמוסו אכבס סורתקו י"לב ןירתלפפ — ]45 םיחספב ומכ
 ןמ םתומש םע וקתענ לננו רונכ לבא ינוי םשרשו | 77( .ארדא eder) %4906% י"למ (pip סורּתק

 y ךרע לכ יייע הייחא]* .(םינויל םידוהיה | 'ורו י"לב 'יפ ב"א) — רדא 'עב 'ייע (.גיכ
 (* .ד .ה :יג) לאינרב יכ עדו ,ש"מו ומצע ינפב | .(סורדק םנושלב םג ארקנו םיטשו רפנ ץע
 ץובקהו פורתק 'גרתבו פתק pm" סרתיק ביתכה | 'עו אגילבז ע"ייעו ז"ל , א'ח רדא ע"ייעו ה"יחא]*

 — .ןיסורתק n ,'3 תלהק 'גרתב ,(ט'צר ,ג'חב שומלנ

 אכבס פורתק K ^um^ ריפרב לבא מ'יאפדבו ב"הו ט"ק ייכב m (5  ,םורתנק 'גרתב ami לבא ו"ופרב היכו ('
 .'ג לאינרב יה קוספ אוהו ןירתנספ

————A——À—dR LÁ 

 ףקתל ףויע ףכא וינפלו ,םיכר ףיקתמל חוצינ .םיכרע רשע העשת ,םיכורע רדסכ ומלשנ
p Twףקתל ןגוהכ , 

 םוקמב : הלאכ םייונש by ב'הו ד"ל 'בו 'א 11 י"כב ןנשי ןתנ תובית ישאר םע הלאה emm היחא]*
 v3 לש 'ק qw םוקמב ,םיקד ד"ל "331 םיכד 'ב 0 י"כב "יא sm 'א ו"ו י"כ לש םיכר

 י"כב . קוחמל ךירצ ףכ תלמש ל"נו 'ק ףכ qw "יא 'ב ו'ו י"כב Dn ףכ ב'הו דיל 'א י'כב "יא 'ב ו"ו
 ף"וק Tw pbb :קר 'יא (ר"פדב ה"כו) ר"ב י"כבו .ףקתל 'ירחא י"כבכ ל"צו ףכתל הלמה ףוס ב"ה
 ךוע םלשנ :קר ט'ק י'כבו . םואיזומ שיטירב י"כב םיזורחה 'יל ןכו . שיר ךרע התע bns אימש ימחרב

 — [כ'ע mem ךירב ף'וק
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 בירחמ התא 'ר "ד תישע os רחא לאל הוחתשת
 לארשי עמש )7; 0925( ןונכ םלועה לכ תא
 'ה ,'כ 'ב 'ב 'כ תישע bs ןכו ns n וניהלא 'ה

nnmאנשיל רצקמ היה וניבר הייחא]*  
 לעב :«3n .ה"פ לאוטש תדגאבו ש"ע שרדמה
 תויתואמ םהינש ךכל ל"נו ל"זו דומלתה ירקיע
 יש תחנמב "ייעו .'וכו הז זומרל הרותבש תולודג
 «y/"y t'y י"ד ז"פ תבש 'וריב ה"נכו .םש םירבדל
 ץובקה ר"עס ג'ק תבש iua (ה'ע (om תלד

 5 [ן"ישיר

 lehren nyfà) ליעפהב (ny ;דחפ ןינע sy =) ר
 בר יב רב הרמאו אירומ םתה 60( 'ילוח שירב

 התימ בייח ובר ינפל הכלה הרומח .אמימח לוכיל
 ואיבה המל ב"א) — Ü (a יוריע) רדה 'פד ג"רב
 אירומ 'עב ואיבה רבכו רקיעה םוקמ הז ןיאו ןאכ
 wb yy ה"יחא]* DU) ומוקמ ןיא םגו
 וניבר ףיסוה ןאכו , ארי רקיעה «c ב"ר ש"מו 'ב
 — ש"ע הרי רקיעמ אוהו 'וכו הכלה men ןויצ
 תארוהל תואמגוד 'ב אר 'עב איבה וניבר יכ השקו

 — [ןאכ וללוכל bi» mm הארי

 וא ןיעה שוח y" הטבה ונינע מ'למ הֶאְר =) אר
 תופעתסנה תוארוה רתי לכבו תילכשה ןיעב

;sehen, ersehen,ןויאְר  das sich 

(Sehen- lassen, Tempelשירב  

Gen we) menול ןיא ןויארהו םירוכיבהו האיפה  
 שרופמ הטמל רועיש ול שי לבא הלעמל רועיש
 הייארה םימכח ורמא לבא דע C7) הגיגחד ק"פב

beobachten 

Erscheinen im 

 אוהו אתיב אפלאהמ םירשעה תוא אוה שייר 'ר *
 קודקד ילעב תצק תעדלו ןורנה תויתוא אצוממ

 n'y םוקמב םימעפל אבי ןכ «p םינשה אצוממ
 / ןירדהלפ ,ןירדהרפ (yéXxona) םוכרכ ע"ייע
 wb ,לדתשה = רדתשה ,יניעלנ = יניערנ
 ,חנד = חרז ן"ונ תמועל םימעפלו  ,(א9:0ש0006)
 ש"ירה הנמנ (הלחתב) הריצי רפסב .ענכ = ערב
 םתאירקש ת"רפכ ר"גב תולופכ תויתוא עבש ןיב

mesביל ,יו בימ מיד יייע) השונד וא  ; pw?זיט , 
 ישנאמ רמאנ ריזנה הדוהי ןכ by תרבחמנו ('ד
 'ימעפל אבי ,ש"ירבש לופכה אטבמ ושיגרהש הירבט
 טיברש ,אסרוכ ,דימרג ע"ייע הלמה עצמאב ףסונ
 = אטוז DN = DN D'7", ףוסב טמשנ םימעפלו
 תוחוקל תולמב טרפב ףוסב טמשנ ש"ירו ,ארטוז

 ,המודכו אכרס ,אדנזיא ע'ייע פ"למ

 אבה 'פד נ"סב werfen) הקירז ןינע b ny^ =) ר
 אוהו ץחכ ארויכ הל pp איה (Go ותמבי לע

 (.א'צ) pm) נ"סב ,ץחכ הרויכ היל םיק אל
 הלעב עדי האיבבד יהנ הרמא הפוג איה ימנ אכה
 ב'א) — אוקשמ יכה םושמ עדי ימ ץחכ הרויב
 "Q^ ,e תומש) קוספ ןושל sym רקיעה אוה הרי
 (פיק (m הרי 'עבו ה"יחא]* «Gm הרי וא
 pw" שרשב זוחאל וניבר ךרד ny רבכו .יתכואה

 — X] ,א'חל אובמ y" 'חא תוא

 'שרפ ר"קיוב der Buchstabe Résech) ש"יר =) 'ר

 התא ^C השוע התא םא (ט"פ) ושאר

 אל (יד ,ה"ל (moe ןונכ םלועה לכ תא בירחמ

 לאומש תדגאב היכו תילד שיייר anii (?  .םירדנב יד יפד סישב ע"פדב לבא  דומלתה ירקיעבו ש"ק י'יכב ןוכנ היכ )!
 ,ובר ינפב פיש י"כבו היה ובר ינפל הכלה הרומ כ"ג cw תוכרבב םשו ובר i" פ ב ייא : א'ל תוכרבבו םשו )? .הייפ
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 וניבא בקעי היה יואר :ט"פ תבש , 'וכו ארזע היה

 ב'ב ,'א לב y'»y :ג'פ on^ ,'ט הטוס 'ייעו ^«

 .ז"ק .'ח 'דהנס הייואר הבקנלו ! ט"מ «m .ה"נ

 : ח"מ "שודיק לי עפה .'ד תוכרב םייואר ץובקהו |

 רוקיב ןינע b^ םינפ רושקבו ,םוקמ הארמ .ט'מ
 םש ,םינפ ול תוארהל : ב"פד ג"פ ק"מ יורי םילוח |

 ,"וכו כ"הויב אלו ה"רב אל bb ןיארמ ןיא .ג"פ
vaןיארמ המל ק'פ  Dueהביאה ינפמ תבשב  . 

 ול ּוארוה אלשב y ב"פר ג"פ ק'מ 'ורי ל עפ ה
 האר 'וכו ub בור ול וארוה םא לבא םינפ בור
 ה"פ wb5 y^ לכתסה p^ וליאכ וא כ רושקב
 ה"מ ט"פ םיחספ י"מ ד"פ 'ומורת ,ט"מ ו'פ ,ב"מ

 'יחבז ה"מ ו"פ "לוח ,ו"טו א"מ ח"פ ,ה"מ ו"פ ק"ב
npר"מ  voט"מו  "mbרושקב האו המ .5'2  

 ב'ב :'ו 'וירוה ,ט"י הליגמ y" (רוקמ oy וא) ש
 ת"יפ ר'מש bb'3 ר"ב א"פ 'וכרב 'תפסות . ג"כק

 | הלישב .עד 'עב 'יפ רבכ 2

 בלר

 Can 'עב שרופמ רוע ףסכ 'ב הגינחו ses העמ
 תועובש) םיעגנ תוארמ
 האורה לכב [ינש רשעמו] pop ןישדק ןילכוא
 האורש םוקמ לכ הלישב דמועה, p^ (: 'ט הגיגח)

 , "ינש רשעמו םילק םישדק לכוא ויניע אלמ
 הרענ 'פב .('א) עלק 'עב שרופמ האורה לכב המלו
 םולש ךינבל םינב הארו eye) ינ תובותכ) באה 'מנב
 ךינבל םינבש ןויכ ו :ח'כק םילהת) לארשי לע

movהצילח ידיל ותא אלד לארשי לע  exon 
 bb m" אמוחנת) תודלות הלא 'פ ףוסב ונדמליב
 אלו לכות לכ יכ יתעדי בויא רמא (הרעהב yi ח"ו
 | יד דריו רמא inm (C3 :בימ בויא) המזמ ךממ רצבי

 ז'מ 'וכרב תיאר המ ^r רומזמ םילהת 'רדמ ח'מו |
 ,דיכ קיב : ג'ע א"ע :'ע 'ומבי : ה"ל םיחספ ב"ער | הלאב אצמת ל'נה תוארוה יתשב 5/55 ליעפהו

 : ט"נ 'וחנמ :ז"כ םיחבז : א"כ 'ועובש ,'ה "שודיק |

 םיחספ ואר המ : ו"ט הליגמ התאר המ .א'ס :'ס
 ירה ע"ייע . 'ה םיחבז .'ד :'ג ק"ב יִאְר םשהו : ג'נ
 רוכז 'פ ר"כיא DUNT טשפומה םשהו Um) ,ג'ח)

 טיבמ ט"פר ר"ב , בורקמ הייארו קוחרמ הטבה : 'ה
 לכא תחא ?ms םינותחתבו תחא muss םינוילעב

 ,תחא mss םינותחתבו םינוילעב טיבמ ה'בקה |
 הייאר ה"בקה ןהב טיבה ב'הועהו ז"הועה :םשו

nnsקזיה ע"ייע :ט'נ ,'ג :'ב ב'ב .ב'טפ ש"עו  
 .. DIS היאר ג'פ ר'מש ץובקהו ,0'צק ,ג'ח)
 הדנ םד תיאר וא ירק oma דועו . תויִאְר יתש

"yא'פ הדנ ג'מ ב"פ ;א"מ א'ם 'יבז  Ybץובקהו  
neasתייארו הרזעב םינפ תיאר דועו : ז"ל הדנ  

 םינפ תייאר רמאד pnm 'ר .'ז הציב ןברקב םינפ
 ןכרקל אה רועיש ול ןיאד אוה Due תייאר הרזעב
 'יפאד ןברקב םינפ תייאר רמא ל"רו רועיש ול שי
 תיאר ,ו"טד א"פ האיפ 'ורי ,רועיש ול ןיא ןברק
 3nb^ : ןויאירהו שרופמ םשו ןברק תיאר . . םינפ
 ys" רועיש הל שי םינפ תייארב לבא ןברק תייארב |
 "יאדכ) ןויאירהו im n ל"נה'ציב 'ופסותה "יג |
 תלוע .'ו םשו .'ב הגינחב היארה ma sm ('וריב |

 — [דימת תלוע . , היאר | יואר + א"כ 'דהנס ןקותמו רחבומ p^ )5 :יב 'תפא

massלדגמה תאו ריעה תא  (תישארב ,w^ה ') 
 כ"א אלא תודע ורמאי אלש תוירבל דמלל אלא
 .( האר וא דע אוהו Cx) ,'ה ("mp רמאנש ואר

 ןיב המ we האל הרטא 600 'וכרבב ק"פד 'מגב
 לעפנ לקב לעפה ה"יחא]* .ימח ןבל ינב

 יג'ס : ב"ס : ר"ל : א"ל mur ,'ו mis תומוקמה
 :ר"כ 'לינמ .יד "ינעת .א'נ הכוס : ד"ע : ח'ל אמוי
 vp :היל : ב" moneo : ב" :'ה 09 43 הנינח
 JD :ג'כק .'ם ב"ב :ט"ע :ד"ע .ה'נ ק'ב

 תוחנמ .ב"ס םיחבז .א"יק :ד"ק :א'ק .,ב"פ 355
 תבש ("n) ז"יפר תבש 'תפסות : ג'ס 'ילוח :ג"מ

phדומעתש הארנה ורינחל םדא רמאי אל .'ז ז'ע  
 ז"ע 'ופסותהו הארנ התע י"שריפ y" ברעל ימע
 הארנ יהארנ אה סרג תבשב ח'רו ? ךיניעב הארנה
 ירבד םיארנ .'ט 'יכרע הארנ אל , אשנ ירפס אוה
 3:75 מ"ב : ד"כ 'T i€" ה"פ תותירכ
 הרומת 'תפסות ח"פו ב'פ 'ילוח 'תפסות :^ ב'ב
 תובותכ .םיניעל הארנה האנה .'כ הליעמ . א"פ
 םש שרופמו ןומדא ירבד תא ינא האור .ט"'ק
 ט"פ ב"ב ;ח"מ ב"פ ה"ר 'ייע דועו mes הכלה
 ב"עו א'ע n'y םיחספ ,ג'מ ו'פ תועונש ;א"'מ
 'תפסות יו"פ הטוס 'תפסות . א"פ הליעמ 'תפסות
 ירפס , ד"יפ נ"רדבא ט"מ ב"פ תוכא ח"פ תוחנמ

 'וכרב 'ייע ןיארנ לע פגב ןכו .עברא ע"ייע ןנחתאו
 ,א'לד ו'פס 'ובותכ 'שורי erp inp ow : ג'ל
 מילמ ומכ) לועפ ינוניב .ירק ע"ייע .ו'כ ,ג"כ תוכרב

S ENO Nsו ווי רה יו היווה ויובל  

cen üוניבר 'יפ  ^D "byשיע גיהר  spi!ותאיציו ותאיב רטולכ הרזעב םינפ תייאר רמא ןנחוי 'ר ןויארה יאמ ייא חיר  
 'n ייפמ pnym (? .אנלינו םיישב .יז 'יגחב שיע (n3 ןברקב םינפ תייאר רמא ליר רועישהל ןיא םימעפ המכ הרזעב

 רמאנש וינפל ינלגו יופצ לכה אלהו תוארלו תדרל ךירצ אוה יכו תוארל 'ה רריו ייא ליגה אמוחנתב (" : 'ט
 שיימ יייעו ןיאור אלש המ רבד רמול אלשו pum תא רומגל אלש תוירבל דמלל אלא יוגו אכושחב

 הגיגחב

 המ ערי )2 לאינד) תר

 mni םשב יה , א"י חנ י"שר
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 החיאש ימוחא לארשי לע ה"בקה לש ותיתח ןתנש
 [ןכשמב] רדהו דוה דימעהש n5 ה"בקהל לארשי
 רמא ('אבא רב אייח 'רו לארשי לש ןררה היהש
 (mov רמאנש ול גוודזנ םיטבשבש bmw דהל
 ,[ןד הטמל ךמסיחא ןכ] באילהא [ng] ותא C ,איל

^b CUNרבדה ןכש חיכומו הארמש החכוה  
 Geweis, Ausweisןיאיבמ ןיא .'כ הלינמ  

 ב'פס 'ירוכיב 'שורי : ו"מ ק"ב vy 'וכו ןמ היאר
 .א'ל 'דרהנס .היארה וילע וריבחמ איצומה : ה'סד
 לכ ול ורמא pun תא רתוס msc איבמש ןמז לכ

 ב"ב ^« rov 'ל דעו ןאכמ אבה qo שיש תואר |
 .רטשה םויקכ היאר . . . םידעב men :ד'נק
 תוידע ,'וכו תא לארשיד היאר יתייא aD תובותכ
 :'5 .ו"ט םיחספ ,(' היאר וניא וניאר אל ב"מ ב'פ
 י"פעא .ו"ד ר"פ mom 'ורי ,היארל המוד ןודנה ןיא

mun psvנ"יפ תובותכ 'שורי .רברל רכז רבדל  
vosג'פס 'רהנס 'שורי ,ויתויארב ןעוטה ב'ער  

 .ז"לד ו"פ תועובש v^ ,ויתויאר לטבי ד"עס א"כד
 איבמ ינא ד"ע ר"יפס תבש 'ורי ,ויתויערב רפוכ
 .(יהייאר איבא ינא ד"עס מ"ד ב'פ ז"ע 'שורי היאר

 .תויארה ו"ל פ"ס ר"ב

ON .22 ע"לב ןכו מ"למ) ( (eine Antilopenart 

 היהש העשב ב'כ רומזמ םילהת שרדמ
 ןשי םארה תא אצמו ךלה ןאצה תא העור דוד
 העור היהו וילע הלעו רה אוהש רובס היהו רבדמב
 םאר 'ב 'ורי 'גרתו ה"שע 'וכו דמעו םארה רעננ
 (nw ןשידו 'לקנוא 'גרתו אמיאר )^ )5 םירבד)
 יילהת 'גרתב ה"כו ?pae 'א י'רתבו אמירו ('ה ,דיי
 ,ב"ל םירבדל 'א 'ורי 'גרתב אנמיר דיחיהו 'ו ,ט"כ
 םיאלכ vm" ;א"י ,ב'צ ; ח"ס ,ח"ע םילהתל ;ז"י

meoןינמארו רב ירותו ןימגרתמד ןיליאו ג"ע א"לד  
Jo vus 

 . םר ע"ייע *NON? ,D'i ,םאָר *

 יקזחי) ךינובזעב ונתנ דכדכו Korallen) ?( תומאר
 C ןילגרמו pap puis 'גרת 0'ש ,ז'כ

 .סוקיתמר ע"ייע סוקיִטָמּואְר *

 trüufela) ףער ומכ b^ "לב ספר ומכ) םאְר *
 ןסאר איקחש (חיכ Y5, בו'א ופערי 'גרת

 .יסאר ל"צו יסאד ס"טב ג"ונבו ןסרו 'טישפבו

 גלר םאְר * — NY) — אר

 'רפב ונדמליב ürhten) דחפ ןינע sv — אר
 ךתלעהב םא יכ םישודק אמוחנתב (nb ויהת םישודק

"yואיכ י ריכ ילשמ) ךלמו ינב 'ה תא ארי (םינפב  

 י"פעא ךלמ כ"חאו ינב םשה תא ארי ה"בקה רמא
 ורמא bs תוכלמל דובכ קולחתש 45 יתרמאש
 ךמצע תא דבאמ התא 'יפא םהירחא העמתש ךל
 ךילממ ינא usb אריתת םאו םהל עמשת אל
 !Dy ךלמו ינב םשה תא ארי 'אנש םהילע ךתוא
 תוהולא ינש םירמואש םתוא םע ברעתת לא םינוש
 סהישעמב םינושמ ןהש ןתוא םע א'ד .ברעתת לא ןה
 ל"זו (mns .ברעתת לא ןינימ ןישענו
 , .ברעתת לא םינוש םעו 'ט b^ ךתלעהב 'מוחנתה
 לא םלועב תוהלא ינש םהש םירמואש ןתוא םע
 ימ לכ . . םלועה ןמ רבאל ןפוסש םהל ברעתת
 אמוחנתב ה"כו'וכו ךלמ השענ ה"בקה ןמ ארי אוהש
 ילשמ 'קליב אבוהו rnb ^D ךתלעהב ןשיה
 דועו ע'ייע ךייש םשו ארי אוה רקיעו א"סקתת 'ר

 - [ש"מו 'ד ,'ר ע"ייע

jns *(ארומא םש)  "rvןבואר רמא ו'פס תבש  
 ד"לד א'יפ תובותכ v^ ןבואר 'ר ל'צ

 א"פ 'דהנס 'ורי ,אנמ 'ר ימוק אעב ןבואר 'ר ג"ע
 ילוברטציאה ןכואר 'ר .ןבואר 'ר םשב יביב 'ר .ח"יד

 .אילובירטסא ע"ייעו : ח"י ק'מ ז"טפ 33738

 ג"ר yy mann pay a ס"לב גיִאְר *

 Sua ףוסב ןתאר ע"ייע (תעלות b^ האור *

^p) ow"יאר , יער אוה אוהו 'ו ,'ג םוחנ ט"למ  
 ,Mist ףוניטו לבז 'יפ יער תיב 'עב "פש

(Excrementהחילה 'א 'שרפ "בז ערוצמ ארפס  
 Vp 'ירישכמ .םולכמ םירוהט יארהו החורס העיזהו
 יער m3 ע'ייעו יארהו החורס החילהו העיזה ז"מ

 : ד'פ ,ב"חב

 אשת יכ יוחנת אשת יכב ונדמליב (יטרפה םש) הָיִאר
nom 676תא בלכוול חקיו הבוזע  mesדלתו  

 תא דילוה ירואו יריא תא דילוה רוחו רוח תא ול
 תא דילוה לבוש ןב היארו ('כ .טיי ייביא (m לאלצב
 תוחפשמ הלא דהל תאו ימוחא תא דילוה nm תחי
 ('ומא ול הארקש םש לאלצב 05 י'ד 00 יתערצה
 היאר ןכשמ לש ומש לע mew 'ה ול ארק ה"כקהו
 תישארבמ ןקותמ אוהש לארשיל הארה ה'בקהש
 תחי ודימעהל אב אוהש לבוש ןכשמה תא תושעל

 .ארקמ איבא ינא : זייכ ry ילבבו (+  .היאר וניאר אל ןיא ס"שב )3  .אייח רב אדא ירו גיונב (? ,ותמוא ומא גיונב (*

 .לירוק זעלב .םיגומלא ומכ ייפש םור שרש pom יייעו (* .אלברותו אמירו 'קנואבו רב ירותו ןינמירו w^ י"תב )5
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 בושיש ידכ אלא ןינר תחא התימב לבא תותימ
 אכהמ תינעתב רוסא הנשה שאר .לארשימ ףא ןורח
 תינעת "«( ולאה תוינעת רדס 'פד i53 ימלשורי

veאל לבא ןיעירתמ רמא ע'ר (ר'ער ויסר  payne 
 C ןינעתמ אל לבא ןיעירתמ הנשה שארב וניצמ ןכש
 ?n וינפלש םישדח השש לע 'מגב ה'רב ק"פב

Co^הוהד יל קופית  c»שדח שאר רחא לש . 
 הנשה שארב ביתכ םולש רש בר ןואגה 'בושתב
 שודקב ןיב הלפתב ןיברמוא "תו בישי ית שב

ownהחמשל םידעומ  pumןוששל םינמזו  CO 
 ימ (Cmb nx הגורעל pus ois ע"ר רמא 'פב
 קרי רות שאר היה «"G םיאלכב x'b3 pn אל

p»ךותל  mb (pv mwח"יפ הדישהב  
 ג"רב mn שאר ותוא ןירדומ דציכ «G7 םילכב
 ודימעמ ןכיה חפט ותוא (א'ער m ביעס 0 הכוסר
 תונפד'ב הל שי וז הכוס b^ .אצויה דגנכ רמא בר
 ןייוגפ תינופצ «m תיחרזמ mm תימורדו תיברעמ
 7335 )" תינופצ תיחרזמ ןרקב by חפטה הזו
 תיחרזמ ןפודל אהיש ידכ תימורד ןפוד ףוסמ אצויה
 7335 ונדימעיו החתפל רכיה היהיו nne תרוצכ
 ידכ תיברעמ תינופצ חור לש תיוזב רות שאר
 ףוסל ("תיבועמ תינופצ תיוזמ טוח חתמיש
 אצויה דננכ א"פ .בר קיתש ןוסכלאב תימורד ןפוד
 Ob יאדו MY אצויה ןפודה הצק ותוא דגנכ
 תרמאקד ברל יסא ברו אנהכ בר היל ורמא חתפה
 אהיש ידכ חתפה םוקטב ץוח יפלכ הצקב ימוקואל
 דגנכ Nim יאווג היל םיקומד רשפא אצויה דגנכ
 ודגנכ וניא אעובירבד ג"עאד רות שארב אצויה
 יוה יכהד אתלימ ארירבו ודגנכ ונשי אנוסכלאב

 'פד ג"רב םתה "ירמאקדמ אנוסכלאב רות שאר
 דחא דצמ ול רצמ ib v1) תיבה תא רכומה

qmsדגנכ אלא הנק אל בר רמא רוצק דחא דצמו  
 דגנכ הנקיו ברל יסא ברו אנהכ בר ל"א רצקה
 איוה דכ הכוס ןינעל mes ןיכהו Cmn שאר
 רות שאר דננכ וזל וז הרצק ןפודו הכורא ןפוד
 םינפלו רות שאר ("רצ ק דגנכ 'נשירפד ןויכו

 דלר

^p) NDUN* *מ"לב עור 15  (Gehreienגרת ' 
 אמוצד ילימ : םתקעזו 'ל ,'ט 'תסאב ינש

 . ןוהתולצו םינורחא 'פדבו ו"ופדב ה"כ אתעארו

 mun הבוגבש ןוילעה רבאה אוה (von שאר
 ונניא DN ףא המוק לכ שאר דועו י"חעבב

 רתיבו Anfang ןמזמ דועו Haupt, Spitze י'חעב

 םיקרפ 'דב 'מגב ה"רב ק"פב (םינפב y" תוארוה
Nin (0 m»ןושאר ריבעמ לאעמשי יבר יבד  

 ויכרדב םימתו רשי םדא, p^ הדמה איה ךכו ןושאר
 ודי לע אטח אב אל ןיידעו אטחב לשכנ םא
 אלא וילע ובתוכ ה"בקה ps אטחה ותוא (' ודועמ
 ובייחל אלש ה"בקה לש ותדמ איה ךכו וריבעמ
 לעפי הלא לכ ןה )73 25 בויא) ביתכדכ הליחתבמ
 ומצע ןועו אבר רמא ,רבג םע שלש םימעפ לא
 ותתימ תעש דע דמועו אוה יולת אלא קחמנ וניא
 ורבע ויתונוע [by] ןיבורמ ויתויכז ואצמנ םאו
 לש ןתציחמב «Cmm םהל וכלהו ןושאר ןושאר
 םג בשחתמ ןיבורמ ויתונוע ואצמנ (DN .םיקידצ
 רחא השעש תונועה ללכב דמועו יולתה ןושארה
 תמש ןמזב והלוכ cam 6'מ "שודיק) ןל אמייקו ןכ
 לחומ ה'בקה הבושתב תמ bw לבא הבושת אלב
 תעשרו "G )265 יקזחי) 'אנש ויתונוע לכ לע ול
 (*רחא .b^ .ועשרמ ובוש םויב הב לשכי אל עשרה
 ^j וארקנש רבעיוב Ü תיעיבשה איה הדמה איהו
 יפלכ הטמ רמוא ללה ma דסח ברו sem תודמ
 ןושאר ןושאר ריבעמ לאעמשי יבר "יפו דסח
 'עב 'ייע םימשב ישארו סמחה .(*"רסחח הברתמו

(Coonאטאקסומ זעלב םימשב ישאר ^5  C — 
 Pip שאר םימשב 000 (moe מ"לב ומכ ב'א)
 תושפנ יניד 'מגב תונוממ יניד דחא 'פב .(תובישח

mb)ה'ל ) npעקוהו םעה ישאר לכ םא  bm 
 המ םעה ישאר יאטח םעה םא Cm 'בדמב)

 השמל ה"בקה ל"א בר רמא הדוהי בר רמא ואטח
 םינש ןינד ןיאש אמיליא ט"מ ןיגיד יתב ןהל קלה
 יתשב אלא ונש אל ארסח בר רמאהו דחא םויב

 ףיירב ייארכו web 5n ייפ קר ייא חיר ייפב )3 .ךלהו : קר ?)n^» "b3 ףיירב ייאדכו ודועמ ל'צו ודיעמ nes ייפב )!
web mnייפב (* .שייארב היכו יוכו םתלאששו ןואגל  mesלבא תיששה ףייירבו  yשרפה ןינעב ף"ירה ביבס ןירה 'יפב  

 ט"יאלב (? n/3n ,a^n3. םמח — סמח עייייע )9 .ןירבו שייע ףייירב היכו ns 'יפמ קתעוה y« (* .ינשו ןושאר ייפ ןיב

.museatoייעו (* ' o»ץייירב  neaדועו .גימ רצ הבושת הכלה  '"yש"ארה ייפ  mosי"חוא רוטבו ה"ר  "Dזיצקת . 
 שאר 'ה תאיג ץיירבו היר ףוסב ש"ארה ייפ y" 10 .םימי ינשב ow ר''פרב לבא ט"ק י"כבו ו''ופרב ןוכנ ה"כ )?

 הרש ךותל תבשב 343 לבא : ה"פ תכשב םינושארה לכ וקיתעה ןכו רהא קרי הדש ךותל ונינפל w^ םיאלכב )! .הנשה
 ןוכנה לבא טייק יייכב ייל ןכו יינופצ ייל ריפדבו ביה v33 היכו ו"ופרב nme» )'? pw הרש וניבר ייגכ DP י'כבו רחא
 "Aa יייכה ייג םייקל ךיראה המלש jam לעבו ביה י'כב 05 ('5  .תינופצ תיחרזמ ארקנ ןרקה יכ ביה ייכו vw "גב

 ב"ה יייכב ןוכנ m3 )15 .יתופסוהב םיגפב y" י"כב הרוצה w^ ןאכ ('* .תיברעמ תינופצ 'יא יירחא י"כו ע"פד לכב לבא
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 ,ושארב ימ א"עס ב'ק 'דהנס ,שארב בשי + ג'ק
 'וכו םדוק ןקז ןקזו שאר : ח"מד ג"פ 'וירוה 'שורי
 השאר .3/5 ילבב ה"ר : 133 א"פ ה'ר 'ורי .ש"ע
 ישאר ,תפלה שאר ,(טימר .ב'ח) רדג ע'ייע רדג לש
 ומכ שאר רועו :ג'נ ym תפל ע"ייע תותפל
 פ"ר ר'ב mb וכפה Anfang הלחת ונייה תישאר
 ,ושאר ופוס אלו ופופ הז קוספ לש ושאר אל א'ע
 'וכרב «p 623? n"' אתש שיר אוה nem שאר

nas im^ע"ייע .ז"ט הציב :'מ "בוריע :ז"פ  
Ca amז"מ :[י . m" sbי בב :כיל ] 

vamר'קיו :'ד ז'ע | . ב? : MS p^שרי םויב  
 .'א שר yy דועו .'וכו הנושאר העשב הנשה
 םלתשמ וניאש ןוממ ב"ער 'ג 'דהנס ןרק ומכ שאר
 yy ןיפיכ . . ןישאר ב'ער א"ל 'ילוח . שארב
 ןירבוחמש םילג ה"מגר b^ נ"שו (Gon א"י ףכ
 ש"אלב 'יפו ןישיר po ןשר 'עב ב"נש ק"העו רהנל
 -Wolken אוה אוהו Wolkenbrust = טשורבנקלאוו

"b pe: bruchא'לב שולוו  = ^b vluzםימ  
 — [םילזונ

dמ"למ) ןושאר  (das, der Ersteה"ר  r^ע"ייע  

 ונייה ןושאר .ז"" םיחספ .הזל םדוקה
 אמוי Ub תוכרב .'א עבר ע"ייע האמוטל ןושאר
 תוכרב ,םינורחא . . . םינושאר : ה"צ 'דהנס :'ט
 ב'פ pn" 'ורי הבקנל ,שחר ע"ייע םינושאר ,'כ
 : ז"ט ה"ר ילבבבו הפוסב . . . הנושארב :ה"סד

^Nהתלחתב . "ipnהנורחאב . . הנושארב .'כ . 
 הנורחא הנשמ . . . הנושאר הנשמ QNÜE םירדנ
 . . םינושאר ןינעב p" דועו , נ"שו הנשמ ע"ייע
 יליגמ : TD ,ג"נ "בוריע + ב'יק £12 תבש ,םינורחא
 : ח"ל 'רהנס ,ד"ס 'ומבי .'ח םילקש : ז"ט ק"מ 3^

iT"םימ ע"ייע םינושאר םימ . ח'כ דימת :ה'צ  , 
 . תונורחאבו + . תונושאר תורבד : ד'נ ק"ב

 הלעמ דועו הלעמב המידק ונינע מ"למ) תישאר *
 'שורי Amt eines Oberhauptes) המצע

 3/5 ה"ר ילבבבו ותישארמ וריבעהו :ז"נד א"פ ה"ר
 .ותלודגמ והודירוהו

TONSט"מק .ב'חב ןתאר ילעב 'עב המושרה 56(  
(Gohleimflussוזחאש ימ 'פד תואופר ףוסב  

 תדג) יאמש תיב 'מגב Tn לכ קרפבו Cy) ייטיג)
Gmןייוה ושמישו ןהינש וזיקה  wbילעב םינב  

(nsnר"קיובו הערפ תא 'ה עגניו א"טפ ר"בב  

 הלר ןֶתאְר - שאר

 יול ןב עשוהי 'רד חכתשיא ץוחל אצויה דגנכו
 רות שאר דגנכ ונדימעי רמאד ןאמ לע גילפ אל
 רות שאר דגנכ ודימעמש ג"עא רמאק ןיכה אלא
 דובלכ אוהש ינפמ השלשמ תוחפ תיוזה ןמ קיחרי
 ארכיה ימנ הב wn" אקו ימד תיוזב ונשיש ומכו
 םיחפט העבש אוהד הכוס רשכה ינימ יתאו יפט
 קחוש חפטו nmm השלשה ןמ mne ליאוה
 יפלכ ימנ וירוחאמ שלשמ תוחפ דעו ודימעמש
 b^ ב"א) — ('םיחפט 'ז ואצמנ ימד דובלכ חתפה
 םיעגנב ג"יפ םיתב ^3 .(םינפל םנכנו n י"לב רות
 (*ןיתפ 'עב b^ רבכ prey שאר יונבה תיב (ג'מ)
 י"כב "יא רות שאר דגנכ תובית qns ה"יחא]*

v5 own £pוזכ הרוצה דומלתה ירקיעו ב"ה  
 ךורא

 : ,ey ל

"sp 

 וזכ w^ ד"ל 53( 'מלתה 'קיעו ו"ו ב'ה מ"ק י"כב ה"כ

 ם"בשר 'יפב הרוצה 73«
fi. 

  35 api ues pep = Pהרוצ

  x 4ט"יפבו ה"פ תבש י"שרב

 ? 4ו"מ ב"פ 'יאלכ ם"במרהל
 רות ם"במרה B^ םשו
 ריש) בהז ירות ומכ מ"למ

 רות שאר ןינעב ךוועה b) (W^ sw^  םירישה
 'יפב יכ םיערזל xm "יפמ קתעוה יל המודמכ
 לבחו "פה הז לע ג"הר זמר 14 דצ ט"דסב ג"הר
 ילעבבש ןוילעה רבאה אוה שאר -- ןידבאד לע
 ג'י םש ,וירבא לכ לע ךלמ שאר .א'ס תבש םייח

Xyושאר  sa» oול שיש ימ .ז"ל תוחנמ  
 יתוקחב ארפס Pen" חינמ וזיאב םישאר ינש
 | Bm יתערפ שארב שאר יכו 'ח קופ 'ב השרפ
 | תבש v" .ץקועו הובג רבד לכ לע לאשוהו 3
 (וינר ,ביח) qp ע"ייע ma שאר TP א"יד ט"פ

vnש"ע 'וכו םירביא ישאר 12 ז'מ ו"פ םיעגנ  
 ,תישאר ומכ רחבומה b^ שאר דועו .ה'כ 'ישוריקו
 םוקמ לכב םירבדמה שאר : ג"ל תבש : ג'ס תוכרב

n^ "y3 תוכרב .8 הרעה 158 דצ ף"זרהמל  
 ינואג ןמזבו ,הלכ 335 שאר . . . הבישי שאר
 הלכ שאו תונישיה ישאר (op לבב תובישיה
 !y" ארדיס שיר וא שאר ומכ im הלכ שיר וא

"wnיבכרה 'אצוה םינואנה  "xתובותכ -- 376  

 .תכסמ תארקנ הזמו (* .ןיתאפ ע"פדב לבא דומלתה יקיעבו טייק ייכב ןוכנ היכ f) .הכוסל ne "פב wy mme תצק )!
 .ןינעה הזב הקוסע לע ה"ר הירב הג ש ה ש אר
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 ןירמואש וילע ןיבכעמ יובמה ינב יובמה ללכמ וחתפ
 ןיקחוד iss" םדא ינב pases וישכע דע ול
 תיברה תמתסש התעמו ופוס דע יובמב ןיסנכנו
 תקזח פ"סב .יובמב ןיסרודה םדא ינב לגר ונילע
 ינפמ ט'מ (א'ער יס 23( תיב חקל 'מגב םיתבה
 ןיפתושה ןמ דחא חקל, 'יפ ךרדה תא ןהילע הברמש
 ינפמ ןיפתושה רצחל חתפי אל תרחא רצחב תיב
 ויהיש ןתוא לש לגרה תסירד ןיפתושה לע הברמש
 .(''ןכל emp םש היה אלש המ ma ותואב ןירד
 ב"ב) ןיפתושה (ןיח אה 'מגב תמש ימ 'פב
 תכרב אנוה בר רמאד אנוה ברל היל עייסמ C ר"מק
 'יבוריע שירב .(*ךרב 'עב b 322 nnb^ תיבה
 ,ץצוח וילע דיפקמו ובור €« הכוס שירבו : יד)

"bלכ אמט לש ורעש בור רשקנ םא הרות רבד  
 וריתהל וילע דיפקמ אוהו ומצע ינפב רעשו רעש
 אבכב ה"פ .(" ונריתי אל םא םימה ןיבל ּוניב ץצוח
 .תיברת והזיאו ךשנ והזיא C סיד אימ (Db אעיצמ
 תא לטונ היה 'פד ג"סבו € 5" ז"עב אמק פ"סב
 ילשמ הליפה םיללח ps יכ (.ב"כ (ne התחנמ

v5 5nאלש דימלת הז  runהרומו האורהל  
 ילשמ) הינורה לכ םימוצעו 080 ןטק 'עב 'יפש 352

ceק"פב .הרומ וניאו הארוהל עיגהש דימלת הז  
 (בייער 3^ ירומת) םיבואש םימה ןיא 'מגב הרומתב
 הבור bM, ^b .הכשמהבו היברב תרהטמ הביאשהש
 prim םימשג ימ אלא ןיבואש ווה אל א"כ ןהר
 ףתכב אלממ pim ץוח ("ןיאמטה לכל הליבטל
 ץוחל ןקרוזו הוקמל ןקתופו האס ט"י ןיבואשה ןמ

busהשועו הוקמה  yon [jlרוניצ ןיעכ  jm 
 בקעי חלשיו שירב ונדמליב C הוקמל ןיכשמנ
 דואמ בר יִכ (םייוניש הברהב 'ב ייפ תלשיו אמוחנת)

 ןינע ה מ (א" :'ב 58( ורבד השוע םוצע יכ והנחמ
 ןישק םיכאלמהש ןה ה"בקה רמא nio הז

^oהשוע ןהמ םוצע ימו ןהמ השק  

 ולר

 לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא ("טפ היהת תאז שירב
 ד'כ יל רמאו ירופיצב ןיחש הכומ דחא ןקז יתאצמ
 אלא שימשתל ער ןלוכמ ךל ןיאו ןה ןיחש ינימ
 b^ ב"א) — ('עשרה הערפ הקל ובו דבלב ןתאר
 yw תבכשו םד בוז nn הליזנ ןימ לכ י"לב
 y3' חמושרה bb sym" ה"יחא]* | .(לושלשו
 רזה י"שר 'יפ לע יתזמר רבכ םשו ,ןתאר ילעב
 שיש תמחמ הברה םישלח ןתאר ילעב 'יטיגב "פש
 י"שריפ :ז"ע תובותכב ןכו 'וכו חומב ץרש ןהל
 הממ ןכ שריפו וחומב ול שי ץרש ןתאר ילעב
 םיבובז י"שריפו moy יבדיד ומרו םש ךומסב 'יאד
 הממ w "bn mb^ ךטס ילואו כ"ע וירחא ןיכורכ
 תא לטונו א'פס תיעיבש אתפסותב ונאצמש
 p Ty" ג'לד ב'פר pue" 'וריב ה"כו האו רה

 -- [תעלות 69% י"למ ילואו תעלות
 ,Menge 12" ןומה ay ^b 5/55 בזר ,בה = בר

Mehrheitאָּבּוו ר'אלבו  ^b Tןודא 35  
 יארומאל דובכה .DU דועו Herrn Meister לודגו
 'שורי (אכירא אבא 'רל .דוככה םש טרפבו לכבד
 C ןידה תדמל וכלה אל Cro ב"פר) תובותכב ב"פב
 יישוריק ונושלבש רכדמה בור ,בורה רחא ןוממלו
 יכסמד ג"רב .('א ןושל 'עב 6 ונשריפ רבכ (היכ
 יוביר b^ העבש החישמו העבש יוביר 070 אמוי
 תחישמ ,םימי העבש םידגב 'ח ג'הכ שבולש המ 'ז
 כ"חאו החשמה ןמשמ םימי 'ז ותוא ןיחשומש b^ 'ז
 םידגב הבורמו החשמה ןמשב חושמ ,ג'הכ אוה

 ןיפתושה 'פב CO חשמ 'עב p^ רבכ 6יט הליגמ)
 אנוה בר רמא "CA 2/5 רצחה תא ןיקלוח ןיא 'מגב
 ינב וחתפ דגנכ םותסל שקיבש "25 ינבמ דחא
 "פ ךרדה תא ןהילע הברמש וילע ןיבכעמ יובמ
 רצחב ול שיש תומא 'ד ןתוא םותסל שקבםא
 הברמש וילע ןיבכעמ יובמ ינב ררגב ןפיקהלו
 ןוגכ (* א'פ ,(' םותיס ams ףיקהל qun ןהילע
 .('* םהמ לודנ אוה יתרות םייקמש ימ ("ור בד | דגנכ םותסל שקיבו יובמה ףוסב רצח ןבוארל שיש

 ךל ןיאו wey אילד זיפפ תובותכ יוריב היכו דבלב ןתאר אלא ול ה ער ה ש א ה ש םלוכמ השק ךל pe ^an ריבב ('
 ךל ךל יקליב לבא יוכו ול הער השאהש ןלוכב ז"פס תובותכ יתפסותב ה'יכו ןתאר אלא ול הער השאהשו םלוכמ השק

 w^y לינה ר"קיוב ה"כו דבלב ןתאר אלא ול השק שימשתהש ןלוכמ 35 qw וניבר ייגכ א'מפ ריב םשב אבוה טיס 7
 אוהו )5 .שייע הימגר ייפמ קחעוה (+ .ןויצה הז איבהש ונייה (*  .ןידה תדימל וכליה אל גיונב (* :ז"ע תובותכ ילבבו
 יעב (* .ןיחא (a3 םייש י"כב היכו (*  ,ומוקמב ה"מגר ייפמ קתעוה )5 .דחא היד :א'י iti 'ופסותב אבוה חיר ייפכ
 הזל ןויכ וניבר יכ :דימק בייבמ ןויצ כ"ג איבהל יתפסוה ינא קר .גיק תובותכמ ןויצ וניבר איבה (: איצק ביח) 'א ךרב

unהכוסב ח"ר ייפבו שייע רעש ןינעב 'ופסותו י"שריפ ןכו (* .ןאכ  ^xריפקמה 'יפ  pasש  noyשיש הב אצויכו  
punהליבט ילעב לכל היימגר 'יפב ('% .כיע ץצוח ורשב לעמ ואיצוהל וילע דיפקמו םדא לש ורשבב , s vi33לכל  

 היימגר ייפמ קתעוהו כ"ע רוניצ ותוא ךרד הוקמל ןיכשומש ונויה ןקתופו ה'מגר 'יפב ('1  .הליבט ילעב ליצו הליבטה
yipהרומתל (א'עס אייכרד ילייגנא ייכ , *') m3ורבד תשוע רע ורבד השוע ןמ טמשנ ע'פרשבו ו"ופדב קר ןוכנ . 

 ,אמוחנתה ovs רילקת יר לאוי pou שיע םיקירצה ולא ורבד ישוע ןהמ םוצע ימו w^ אמוחנתבו )?
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vesאל יִבָר רמוא היה וליא ןכ  Cאל רמוא היה  
 אלו םעט רמוא וניאו ללכ הלמ הניאו יבר אלו בר
 יבר האר אל sam יכ דעל יחי רמא ךכו ול דובכ
 העט רפוסו הדוהי בר אלא האר אלו םלועמ הדוהי

in3ןיאש הזה ןמזב םינואגה וארו הדוהי יבר  
 לאננח 'ר ירבד ולא (' ךכ ורמאו יבר רודה ותואב
 םוקמ 'פב עוייס ונאצמ ןושארה 'יפלו ,(' ל'צז
 ארפס כר רמא C270 םיחספ) וב אצויכ 'מגב ונהנש
 אתעמש רמגו קיירד ךריב אקיא רב אנוה ברד טיקנ
 'פב .(" 'וכו אתידבמופד אבחרכ היברד הימופמ
 בטורהו רועה 'פבו 6:ח"ל "טיג ךבע 'מגב טנג חלושה |
 .("'גילפו אוה אנת בר Cop "m האטלה 'מגב |

 אמופמ אקייד אנשילר ל'צז ןואג ("יי אה בר "פ
 'פבדח תומוקמ השלשב אבא בר ונאצמ אתווברד
 )5 (א'ער טימ תוכרב) םישנ 'מגב ולכאש השלש
 ,ףופו הליחת האדוה רמאיש ךירצ רמא אבא 'ר
 yb) איפ יובותכ) םיסכנ הל הלפנש השאה ךדיאהו
 א"ר 'פב תבשבו סוכמוס תא יתלאש רמא אבא 'ר
 הליבטה 58s») אבא 'ר 6 ה"לק איבה אל םא'מוא

(inc 3^ זלר 

 vpn בר bp) רצ כירר 'תקיספ) תוחילסד אקספב
 'עבו 6 שבוכ ys הז ןינעמ שיו רפח יפלכ הטמ
 תוכמ) תונווכמו 'מגב pum ןה ולא 'פב .שאר
 "רבד) 'מאנש ומצע י"ע רבדמ אוה רמוא מ'ר €^
 תוחילש הברה ול ורמא חצורה רבד הזו C) :טי"
 םימכח ידימלת ינש רובד ליעומ רתוי 'מולכ השוע

qmeתוליהאב ב'פב .חצוו ירבדמ ןיד תיב יחולש  
2n Gen)לש ונינמ בורו וגינב  "sys npןיאש  

 םירשעו האמ ונינמ בור המכו םיאמט עבור ןהב
 )373 ריז) הרדשה 'מגב ריזנו ג'הכ 'פב .שמחו

 בורמ וא ןינבה בורמ היוגה ןמ םירמוא לליה תיבו
Cenליאוה  pen6י ק פר מ ב  prםילגרו . 

 הברעו בלול 'פבו 6" דועו 'מגב םיחספב ק"פב
 רמא אבחר רמא (הימ (nOD הברע תוצמ 'מגב

C533היה לופכ ויטס תיבה רה  "bאקפסמ הוה  
 mmm יבר םושמ יא הדוהי בר םושמ יא היל
 ?p]:3'& הנוש mm תועומשה som אלש קדקדמ
 יִבָר היל ירק קהבומ ובר y" בר הוהד םושמ
 דעל יחי וניבר רמאו .(*[ברמ ףידעד רוככ ןושלב

 Up , ריח יג שבכ (? ary זיכד י"פר umo יורי דע א"סד א"פ יישוריק 'ורי :זחטד א'פ האיפ 'שוריב כ"ג אוהו ('

 ע"פרשבו ךורעב ב"ה י"כב הייכו יקרפמב ג"ונבו קפרמ עייויעו ריפדב ןוכנ n3 )^ .ןינמ בורמ וא ןינב בורמ וא גיונב (?
 וניאש ןושל אוהש יבאר וא Co] mpi ותוארב יבר תלמ טימשה רייפדבו ךומסב [Cy oi ץמקב דוקנ ל'צ (* .יקרפ לכב
 היכ (?  .טמשנ own ייפ ירה ןושארה ייפל muc איבה om .א"י הציב DU לעב תרעשה vby יתמלשה )5 .לגרומ

 ץמקב דקנל ןיכירצש ייפ ךכ ילוא וא ייבא 'ע ףוסב יתוריעהש ומכו בר ל"צ (* .אלו ע"פרשב לבא ר"פדבו ביה vos ןוכנ
 תוכיראב ח"ר ירבד איכה ךורעה לעב יכ עדו cien wy ייבא יעב : בינ םיחפפל nes ירבד יתאבה רבכ (* .יבאר ותורקלו
 םשב התוא רמאיו העומש ול ףלחתת אלש ברל 'ר pa קייד הוהר אבחרכ ל"הזב קר ייא ייחפפב ח"ר ייפב יכ תצק ןושל
 םהינש םשב הפרוג היה הדוהי בר DW הרמא nuns si? DW אוה ימ העומשה לעב ול קפתסנש ןויכו הרמאה יתלוז
 אבחר רמא 57m (אנלינו סי'שב) /n. הכוסב חייר 'יפב יתאצמ ןכו כ''ע לופכ ויטס תיבה רה הדוהי יב א ר רמא אבחר רמאד
 היהו תועומשה ףלחי אלש ומצע לע קדקדמ mm הדוהי בר םושמ יא הדוהי 'ר םושמ יא היל אקפסמ היה יוכו הדוהי יבר רמא
 קפס ילב לבא 23 pi" היה (ייבא Cy ףוסב יתבתכש המ לע זמר הרעהב םש רשא) אנליוו ספ"שבו כ"ע «ci הנוש
 ןינעה לכ יתשריפ ייבא 'ע ףוסבו ןושלה תבחרהב קר יחכונה 'עב םירכמה on cn הכוסל הלא «n ירבדו c ל"'צ

 ייפ רשא ומוקמב פיד y" : איי יציבב יצנוש 'פדב Co] Ca היכו םיחספל חייר ces 'יארכו יבאר ויו ייכה ייג י"פע
 ךובנ (ויופד ד"ע א"עק (Tw ה"דס לעבו 1 הרעה ^ ,א"חב יתאבהש תומוקמ רתי יייע דועו ןאכב ךורעה ירבד ןוכנל
 הל רמא אקיפס םושמו יבאר Cams היאר הזמו ('% .ב"י ,איי ,יי ,יט הלאש «mp ןורכז ישתב 273 "ייעו ךורעה 'יפב
 m'5(!* yb יח יובותכ א"ער ב"מ בייב ,ב"עס '3 יוריע ה"כו ('1 .ליעל וירבד יתנייצש ומכו חיר סרגו ייפש ומכ אוהו

apos vusםלוא ('*  .ייה  yרוצקבו 26 דצ תיח קחצי יבכוכ ע"מב בר תודלותב םייוו 'חה ברה הז דגנ ש"מ  
 רבכ הימדקאד an wa" םג יל השק לבא יסוי יר ייגה 'יפ םיש v33 תמאבו 7 הרעה 148 imn וישרודו רוד רודב
 םיאנתב en om וניבר בתכ ייבא 'עב M) .הרות (מ"הבב) הב רוכזיש ךירצש איה יסוי יר תעדו יפוי 'ר ב"עפ חימ ףדב
 תובותכו תוכרבב) תומוקמ ינשב אבא 'ר איבה כ"חאו 6 הילק) תבשב רמא אמח בר ןוגכ ןיעודי תומוקמב בר ןיאורקש
 y רוטיעה D3' תמאב 'יאדכו אבא יר !y" אמח בר ונייה :ה"לק תבשב תואסריג יתש וינפל התיה וניברש ירה (ל"נה
 אנליוו פישב חיר ייפמ התע תערל תיארהש ומכ ח"ר ייפ רחא ררגנ iN" יעב וניברו 3 הרעה : 'ז דצ ייבא יעב ש"מ
 אבא בר ובר והל ירק ןוניא emm ג"עאו יתכוד תלתמ רב יבר והל ירק ךכיפל ןוניא ייאמ יאנת והלוכד לייייק ליזו
 אבא יע םלשה ןיסחויבו כ"ע אתכ ו ד אד ה ב א מ ח ברו nw" ולכאש 'גב ימנ אבא ברו םיסכנ הל ולפנש השאהב
 ,ופסותו יישרב אלו 'מגב אל ןיסחויה לעב ונייה אוה אצמ אל יכ וילע גישהו ןואג יאה בר לש 'יפ הז איבה 99 רצ

nieaבר אלא אבא ייג (: ה"לק)  wonתבשב םיש ייכב תמאב לבא  ^Wאבא יר  "yירקיעב ןכו : חיינק רצ תכש סייד  

 יילוחו איפ הציב 'תפסותו Y יילוח יתפפות םש םלשה ןיפחויבו םש איבהו ג"הר b^ לע ןיסחויה לעב גישה דומלתה
 Mon ןאמ רמאקד וניצמ : ח'ק תומביבו (ו"ופדב ity 'ג דצ) אבא יע היירסבו שיע 'וכו אבא 'ר SDN יאש .היפ : דיפ

 .הינקת -- ביינקת b" יכאלמ די יייעו יישר ש"עו בר לע

91 VII, B. 
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 .ךוועב ליעל 'ייע ךררה תא ןהילע הברמ : א"י ב"ב
nim ín tv yen?םשה .ךורעב ליעל יייע  

 םולשה יובירב הכרבה ר"תסא ףוס «m יּוביִר
 'ועובש טועימ וכפה יוביר שורדב טרפבו יובירב

SUOוכו אינתד יטועימו ייוביר שיררד ע"ר יאמ ' 
 איובירמ : םשו ,בותכה יובירמ .ה"כ 'ועובש ,ש"ע
 שרוד היה . . . ע"ר א"פ 'ועובש 'תפסות ,יארקד

"iןיטועימו  . pas rob viןייוביר ןימגו , 
 ר"ע n^ mb תומכי 'שורי ,ז"יד p^ תבש 'ורי
 ןאכ ןיא :ה'כר ז"פ 'דהנס v^ ,ןייוביר תונושל
 ב"עס ה"מ ילבב mb" .םייוביר אלא טרפו ללכ

Yuייוביר שירד רזעילא 'ר א'ער  obw"וחנמ ' 
 די "יע טעמל אלא יוביר רחא יוביר ןיא .ט"פ
 «mp .3'D ^b טשפומה םשהו ,ז'כ "יס יכאלמ
 א'פ 'ינעת "n" א"ער ו"טד ד"פ b^ 'ורי היברו
 Q/3 ,שימ יישארב) תרפ ןב .הייברו היירפ 2/7. ר"סד
 תיבר ח'צפ םשו ,ףסוי תייבר ח"עפ ר"בב שרדנ
 )^ ,ב"כ 'שארב) הברא הברה b'2 ר"דמב .ףסוי

,^b בר םשה םוקמב ראותהו .ןבל היבר באל mm 
 דבעל רמול ברה לוכי :םשו ,ב'כ 'יטיג לודגו ןודא
 דועו ,ינש ובר . . , ןושאר ובר :ז"ל םש ,'וכו
 ,סעכב רימלתו סעכב ברה : ג'ס 'וכרב הרומו רמלמ
 y" .ובר ןושלב רמול םדא בייח i א"פ תוידע
 my) :'ל תבש .ב"ל : א"ל :ז"כ 1" רכרב רוע
 תינעת :א"ל ה"ר .ח"כ :ז"כ הכוס ,ג"ס "יבוריע

snא"י הגיגח ,ז"י ק"מ  : QUOר'פ 'ובותכ : UP 
 יבר רועו .א"ל מ"ב b'3: :'ל "ישודיק . ג'י הטוס
 ,ירקתי אל יבר ,ו'פ םש ,ךל ורק ינרו mo) מ"ב
 ןבר יבר ךל ורק ט"מו iim ז"ע ,יל ורק יבר .ר"פ
 ה"ערמ ת"רב דועו וניבר השמ .ינא םייסוט לש
 הטוס : ט"מ 'ומבי p" (םולשה וילע was השמ)
 = .('ד"מ 'ורוכב :ה"ס 'וחנמ :א"ק םיחכז : ח"מ .ג"י
 טעבמ n nan. ּוניְתובר nis יוניכב ץוכקהו

 mas" תא momen דימלת .ר" ,יוה ויתוברב

 .א'עס ו"ל i^y ,'וכו יתוברמ יתרמל הברה ,'ז 'ינעת

 וניתובר .ז"מ תועובש ,'וכו לע וניתובר וכמסו

 =) בר

 הלוגבש וניתובר ג'עס א"סד ב"פס הציב 'וריו ג"ע |

 הלוגבש וניתובר א'עפ ס'ד T'5 nbn 'ורי ןכ וגהנ
 wu" 'שוריו ד'ע ג'ד א"פ תבש 'ורי ,'ב בר ע"ייע

rbח"מד  Y'ysאישנה הדוהי 'ר ארקנ תומוקמ 'גב  
 יכדרמ ד"ע y'5 s'b הליגמ 'שורי ,'וכו וניתובר

 חלר

 C ייבא 'עב b^ רשאכ בר אוה אבאו הדלי כ'חאו
 רבו יול ללכמ אוה בר גילפו אוה אנת בר א"פ
 יכר רב לאילמג ןבוו יבר רב ןועמש 'רו ארפק
 לאומש ןונכ יארומא ללכמ אוה דועו ןיאנת ןהש
 וירבד החוד אתיירב ps םתלוזו sep אנוה בוו
 תובותכב ב'פב .אנת סע קלוח soin אוהש יפל
 אנל רמאד היב n23 C33'2 השאה ךמסר 'מגב
 | ב תפד ןויכו םהמע ןתנו אשנש "פ ישא אנבר

 הישפנ יושמ אל והיא יאדו ישא אנברו יכה היב
mssידהנסב ק"פד ג"סב . ףוצח ןיד  CU»וניתובר  

 ןוגכ .אבא 'ר י"אבש וניתובר לאומשו בר לבכש
 .ךרצ 'עב b^ רבכ CR D )533 אכירצ אד
 'א) י"רת G'D ,אימ תישארב) ךרבא וינפל וארקיו

 'גרת ב"א) -- 6 איינשב ריעזו אמכחב 35 03
 ףא אנלע ברברתא יי v) 'דמכ 'וכו ררתשת יכ
 ףא אנלע תכרברתא ג"ונב ה"יחא]!* = .(אבובר
 א"פדבו ע"ומב ל"צכו ןמגרותמב ה"כו אברברתא
 יאצח ינשב ל"נה 'ישארבמ 'גרתה ןויצ םג רגסנ
 תועט הז לכו 'בדמבמ 'גרת לש ןויצ רחאו ןילוגע
 וניברל ךייש 'וכו "wp 'גרת ןויצ יכ אוה סופד

232m qmלפלפתאו 23 ןמ לפלפ ם'לב אוה  
 תומשל ,ג"כ ,ד"י "ישארב 'א sn "p" ברברתא
 דועו ותלוזו ו"ט ,'ה 'קזחיל ;'ג ,ז"ט 'דמבל ;ז"י ,'ט
 ג'פ ק"מ 'ורי תוממורו תולדג «pi = ע"למ 333
 ןכו 'וכו ןניבבר 'יפא ןנאו . .ןניבברד pis + ג'פד

n23ורפ :ז"ט 'גיגח יבר ר"אלבו מ"למ  mר"ב  
 ינוניבו n3 :הָּבִר ל ע י פ ב בורלו הברו mo ד"לפ
 : ב"כ יחספ ,טעימו הביר ,ג"ל 'ועובש naso לועפ
 m «wb ןב תוברל ,ו'מ mo ,תוברל תא

nnbז"צ 'רהנס ,ש"ע וברשמ םימעפ המכ :ז"מ . 
 הבורמ הבוט הדמ vp אמוי .וטעמתי . . . וברי
 . + םידגב הבורמ :א"י 'וירוה :'ט הליגמ .'וכו
 לכ ז"ימ ג'פ תובא ,ליעל y" םידגב הבורמה
 ב"פס 'מוי 'ורי ,ןיבורמ וישעמ . . הבורמ ותמכחש
 םיקידצ :'ו ב"ב וכו תשפת אל הבורמה תשפת 577
 הברמה s" :'ה תוכרב לי ע פה .'וכו ןיבורמ םהש
 ז"ד ה"פס תבש v" .ךורעב ליעל oy 'וכו לבבבש | m) אמוי aei ךותב םיער niv לא .ג'ס ,'וכו

 ןיברמ .ט"כ 'ינעת ,'וכו ןדובכ תוברהל ושק
 | ,'וכו הבישיב הברת לא w^p, תובותכ ,החמשב

 | הברה : 'ב ז"ע ,תוצמו הרות םהל הברה : ג"כ 'וכמ

 הבומה ה"מ כ"פ תובא ^2 וניברה am ףסכ

 "33 המר הברמ ושב הבומ ז"פ םש ,הרוחסב

mi )? aus ymyהשמ וגיברו (+ ,(איינשב) אונשב ךיכרו יבו יא י"רתב 3033 (5 .אבר ע"פרבו דומלתה ירקיעב  y םגו (! 

wmןומיימ ןב מ"רל דובכ סש . 
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 pw ,דלו אלב םניא תוילש בור ^it םש , אשירב
 'ובותכ ,םה םימד ינימ 'ד לש תוכיתח בור .ט" |

 תואשינ תולותב (ew בור : ב'צ ב"ב .ח'כ .ז"ט
 תובותכ ,ישדקמ כ'חאו ילבסמ אבור + 'נ 'ישודיק
 : ט"ס 'דהנס .והנינ תוירעב םיצורפ םירכנ בור : ג"
 תורוכב ,יחריד ארוביעב ועטד ידבע ישניאד :אבור
 ,ד"כו םש , ןתנש ךותב תורבעתמ תומהב בור :ט"י
 :ד"ל ז'ע , תודלוי כ"אא תובלוח ןניא mens בור
 : 'מ ק"ב ,ז'על םיטחשנ יקיינוא תיב לש םילגע
 אבור רתכ ןנילזא יכ : ו"מםש .אידרל םירווש בור
 , אבור רתב ןנילזא אל אנוממב לכא ארוסיאב
 אבורב אבור ni pas" ילזא יכ א'ער 'כ 'ורוכב
 השעמב ילתד אבורב לבא השעמב ילת אלד

 - [אל
 איִבְר 523 ומכ רענ ר"אלב nah .אבור =) בר

Jünglingא"פ) דימת שירב (םינפב 'ייע דועו  

Genג"רב .םש ןירמוש ןיבורהו  €'m nxןכש  
 תרמושו הסורא 'פב איבר אקוניל ןירוק לבבב
 nb 'תפסותב היכו *w/y ו"כ יטוס) תרבועמ 'מגב םבי

 הארמ תבוט הרענהו .הרקע אשנש אבורהו היפר
 תריפש אתיבו 'שורי 'גרת Q8) 6 יישארב)
 איבור 'גרת 6^ :'ה הכיא ואשנ ןוחט םירוחב ,(* וזיח

wmmםיבור ורמאנ ב"א) — ולטנ  mbהנוהכ  
m "vo5^2 תעדל כ'או ה"יחא]* .(תשק  

 הבר 'גרתו Bogenschütze D'33 מ"ל ומכ םיבור
 תצקב אתשק איבר «mm) C יא"כ יישאוב תשק
 'יפכ אוהש ןוכנהו אתשק יבר an" תצקבו 'יסופד
 רענו רוחב b^ אָיִבְר ,יִבְר = mih ר"אלמ וניכר
 pam ץובקהו ךיכרו יבור 'ה )37 'א י"הד 'גרתכ
 /3 DU ; ג"י 3^, הכיא an" ;" ,'ג תור 'גרת

wei 2^ב יזיל יישארב) רענ 'גרתו  "nmדועו יבר  

Can Uyט היעשיל ;'ט 'ח .'ו ,'ב תומש ', " 
 הבקנלו .'ה ,'א 'כיא 'גרת אָיְבְר ץובקהו ותלוזו
 ^N'5 ,n; ישארבל y"' י"רתב קר אָתיִבְר ,אָביִר

op Vbi ssה"כ  mb myובו פי יג  
 איהה :'ע 'ישודיק ,אינלפד אתיבר : ח'נ 'דהנסב
 אשנש הבור T'p ב"כד ח"פ הטוס 'שורי ,(' אתיבר
 אשנש ןומלא , . הנמלא אשנש הבור . . הביר
 םיבורה כ"או ז"חא אבה y'"p תוביר ץובקהו הביר
 ןיידע ועיגה אלש הנוהכ יחרפ 'יפ דימתב ןיבורה וא
 'כ 'ילוחב ןכו דימתב שרפמה 'ייע map תושעל
 םירענה י"שריפו ןתבושת תא ןיבורה ולבקי א"ער
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 'מוחנתבו .('וניתוברל וחלשו תרגא ובתכ רתסאו
 ונדמלי .וניתובר ורמא םימעפ המכו המכ "יא ןשיה

u$s vumוניתובר  ypל דצ ב'שרל אובמ '. 
 ךורעב yp" בר : אכירא אבא 'ר לש דובכה םשו
 «wa םדקל היל בתכ «pm 'רו :ייבא 'עו ל"נה
 םשב אישנה הדוהי 'ר ארקנו :ה"'צ wp" לבבבש
 (ותלוז הברהו . טיג ייטיג iría am יוכרב) (* יבר דובכה

emםא ע"יע :ח"ק תבש שודקה וניבר  CT) 
 'ר לש ודכנ האישנ mmm 'ר 2 .ארקנו (.א"יק

mmmיבר דובכה םשב אישנה  "yעו מ"דו ה"דס ' 
 יללכ ןינעבו )8223 ]22 ע"ייע דועו — vb ייבא
 יכאלמ דיו הכלה ע"ייע ירוסיאב ברכ הכלה ס"שה
 הכלה .ז"לר ,ו'לר ,ג"צק vip ,מ"מק , ח"מק "יס
 . הילר ,ג"לר ,ה"כר ,ה"עק "יס םש  וריבחמ 'רכ

nmר"אלבו בזר ,בר מ"לכ בור ןינעש  "p wmm 
penט"יק תומבי ט"ד ס"שה יללכב הברה יוברו  , 

 לבא ןמק אתיאד בורב .אבור רתב ןנבר ילזא יכ
 יילוח .אבור רתב ןנבר ילזאאל ןמק אתילד אבור
 אק יכ ןל איעבימ אק אל ןמק אתיאד אבור .א"י
 םיללכ תצק ךל אהו .ןמק אתילד אבור ןל איעבימ
 םיחמומ הטיחש לצא םייוצמ כור ,ב"י :'ג "לוח
 ואל םינטק בור .ט"יק ^mem w "ילוח ,םה
 pw 'ומבי . ט"ס 'רהנפ ow ^bw ,והנינ םיפירס
 יטוח בור : םש יילוח ,והנינ תונלייא ואל םישנ בור
 םישנ בור : םש «br v" םיבוקנ ואל הרדשה
 ןניא םישנ בור : םש «me ,תדלויו תורבעתמ
 .םירכז ואל תודלוי בור Cry pon y םש , תוליפמ

me»בור .ט"ס 'רדהנס ,ז"ל  pw;טל תדלוי ', 
 ,הרוכבב שודקה רבד תודלוי mena בור :ז"ע 'ילוח
 , לעבה sns תוליעב בור .ז"כ הטוס .א" "ילוח
 בור םש , 173 םיפרט ואל םישנא בור : א" 'ילוח

menaןיסרוד תוירא בור .נ"נ 'ילוח ,והנינ תורשכ , 
 ישעמ בור Yb DU. .ןיככחתמ םירווש בור :םש
 p^ "ישודיק : ח"י הדנו םש ,ןה ןילקלוקמ ק"ושח
 ךרדנ הפשאב םיחפטמ תוקונית בור ח'מ ie 'ורהט
 .םה םיאיקב לארשי בור :'ב "טיג .(חפטל קוניתה

QD DUתבש  a^בור = ,ר"כ תובותכ  Byץראה  
 ti" ,םייחל םילוח בור .ח"כ 'יטיג ,םה םירשעמ

owועובש ' oir5 a5יכרע : א"ע 'ישודיק ' D^ 
 דלו םישנ בור .ט"כ :ח"י mo , התימל ןיססוג בור
 pun ןניא םישנ בור :א'ל ow ,ןדלי אילעמ
 יתא RAD" ןמיס םישנ בורב . ח"מ םש ,ןתונטקב

 ה שהה ה דה ה

 אברו ג"ונב (* .ךורע יזכו ריפרב ןוכנ ה"כ (5  ,בר y יבשתב y" יבר הדוקנ ןינעב (* םימכח ייא .'ז הליגמ ילבבב )!

 .אתקוגו an" :%8 ב"ב (* ,ימחמל ארופש



240 

 m^ השנה דיג 'פד (*ג " ר ב ,(* בורה אוהש דחא
CYףוסב ןנתד תכורפ 69" דימת 'סמד 'מנבו  

 תישענ אובר יתשו םינמשמו (CUD m םילקש
 תוביר יתשו םינומשמו, C א"ס ,(* ןירכיכ ב'פ ^5
 קתעוה [n^n | ."הוגרא תולותב ב"פ 'מולכ
 םשו Ow) ףד ילייננא ייכ yox) "bw ה"מגר 'יפמ

m» wives "uanןכו ב"ה "33 ךורעב ה"כו  
 וביר w^ ר"פדב לבא דומלתה ירקיע לעב הקיתעה
 ס"טב ע"פדשבו vn לעמ pn טמשנו mas ל'צו
 וניאש, 'ול ע"בשפה לעבל העות ךילוה הזו אוביר
 'ינה חינה אלא תוביר לא אוברמ an^ וניבר הנשמ
 'יפכו "תיבל w^s ןיב ד"וי 'ופסותב איהש תומכ
 אנשילב 'ילוחב י"שר 'יפ np הלוע ךורע לש א"סו
 jn כ'ע "הב תוקסועה תורענ ,man :אנירחא
 םינומשבו ןהב בותכש p" 5m םילקשב ב'ערב
 תולותב תורענ םיתשו םינומשד ^55 mas םיתשו
 דימת 'סמד 'יפב ה"כו כ"ע התיישעב תוקסעתמ

"yםילקשל ט"יות . ymםילקשב ס'ש י'כב יכ  
 ךורעו ה"מגר 5351 תוביר ל"צו 'וביר םיתשו םינמשמו
 םינמ ש בו 5n ^e וז 'יג יפל בוט רתויה לבא
 אוה תובירו .ילופאנ תוינשמב תמאב «n םיתשו
 יפכו .הזל םדוקה ע"ייע אתיבר ,אביר jb ץוכקה

^bוא אובר מ"ל אוה אוביר = אובו ןושארה  
 Uma" ,ּובר ס"לב «mu )00 לאינד) אובר
 א'פ ינש yb v" ,אובר םישש  .ר"כ y ,ז'נ
 יל בול mra nm אובר האמ TP ב'נד
 inia napa נ"לב אָתּוּביִר כ'ג 'י ,יכ םיטפושלו
 Nw 'גרת ?jm דועו nm^ mb םילהת "5 'גרת

n^נויל ;'ח .'ז .'ו ' o8ילוח ,א"י ' voז לאינדב ', 
poi ^ג"ל 'ירבד 'גרת .ו'כ 'דהנס אָתְוְוְּבְר דועו , 

[t^ — 

 אָּברְתֶא 21m לעפתאבו ci = בר "₪
salben, weihenינפב 'ייע ינורמש 'למ ') 

np" nתא השמיו החשמה ןמש תא השמ  
 אתוברד החשמ תי השמ ?yox +" (cnp ןכשמה

ww —כ בר מר 0ֶבְר =) בר - (at Nah 

 ג'עס ט'עד ג"פס 'גינח 'שורי ןכו .אייח 'ר ינב
 ג"ע תישענש המורתב םירמוא ויה ןיבורה ייני ר"א
 'וריבו .םיבורכ הימרי 'רד איתא דע 'וכו שדוקה

nbnהלוגבש וניתובר ןנחוי ר"א א"עפ ס"ד ד"פס  
 ןיבורה ואבש דע תוושעמו המורת ןישירפמ ויה
 (אריעז'ר eam ןיבורה ןוניא ןאמ qms ולטבו
 לאומש םשב הדוהי 'ר [אריעז 'ר הינומגרת ל"צ]

nbnט'נ ףד ז'עב 'ופסותהו ש"ע 'וכו ץראל ץוח , 
 C "ייפ עדונ אלו, ובתכו 'שוריה ואיבה רצב ה"דב
 ןיבורה 'יפ a הרעהב) ל"נה םוקמב ף'זרהמ יכ עדו
 לאומש לע m3 ןנחוי 'ר ןויכו לודג 'יפ אבור 'למ אוה
 םה םה הלוגבש וניתובר םגו םיבר ןושל השק תצקו
 ןנחוי 'ר ארוק ךאיהו (םדוקה «^r לאומשו בר
 TIR יאנג 'לב אוהש הארנכו ןיבור םשב לאומש
 תצקב שארה "גכ םיבוד um^ 'קיעש הארנ ילו
 :ריר ,ג'ח) בד 'עב ותינעמל יתכראה רבכו םיסופד

 — [ש"ע (האלהו

 אָתְעיִבְר ,אָתַעְובר ומכ b^ אָתיִבר 823 — בר
N54 (das Aneinanderliegen הציבר "n 

 'ומבי) אתובר םוקמ  ^5 ( Cryתעלבומ 'ע אתעובר
 רבכו  ^b'עב  pip i3" -- C000 mp,(הציבר

 'ילוחב ה"נכו ה"יחא]*  Yoוגייה ןרדפכ לבא ב"עפ
 ןא יעו אייער זיימ םש יופסות יייע) ח"ר 'יפו והייתיבר

 יב  aemרצ  O'pסרג ןכו .והייתיעברמ ומכ והייתיבר
 דועו .והיתעיבר ונייהד םינואגה םשב ןא 'עב וניבר

 — [אתיבר םוקמ .ח'מ "ילוחב

 הבבר ומכ mm ריס :'ב 'רזע) מ"למ אובר =) בר

(Zehntausend, Myriadeמ"ר 'מגב "יטיגב ק"פב  

 טימק ב"ב עקרק רייש 'מגב תמש ימ 'פבו )7 'מוא
 אובירמ דחאמ yan (UD) האפב ג"פב ןנתד (ב'עס

 ךירצד אקוד ךכ לכ ואל אובירמ דחא b^ ןהבש
 אצי אל אובירמ דחא רמא 'יפא אלא יכה רמימל
 הידידא אונירמ דחא ותואד ארבתסמד ןירוח ןב

 רבדמ ץוח 'יפו ובורמ דחאמ ץוח ןינושש שי .יאק

ium )'ומכ ןוכנהו ארועז יר ןנימגרות ייא ינשו היד .דינ יורוכב יופסותבו אימוגרת יריעז ר"א  muntע"מב ף"זרהמ  
wnסרג יט ייסס דיפ זי'עב ש"ארהו .אריעז 'ר ייפ רמולכ אריעז 'ר הינומגרת 360 +  [NDםישרפמ שי אינמגרת םיבור  

 קיזחהלו םהל שורדל םיתוכה ודימעהש תותכה מייו שירפהל ןיכירצ ןיאש םהל ושרֶדּו not ואב לארשי ימכח םילודג
jmוגקת  nnbןהיתורש תורשעמ םהל  lyליזו שיארה יקפפ םשב ייפה הז איבה דומלתה ירקיעבו  wbתותכ םיבור  

 וניבר ייג יפכ (? .כ'ע םייוגה www וחקי ל"וחב רשעמ םידוהיה ושרפי סאו תורשעמ nns pmo ונקתש םירצונה ושי לש
 הייכו אובירב ייגה האיפב סיש ייכבו (* .סרק פייטב י"כבו ריפדב לבא ישמא (m ו"ופדב ןוכנ ה"כ C .'ול ונינפלו םרק יעב
 איהש םיטוחה ןינמ היה ךכ םילקשב ביערב הייכו ןיטוח ייפ יילוחב י"שר )5 .ר"פדב ןוכנ «m )5 .א"פס האיפ אתפסותב
 תוכלה לעב i" רחא ררגנש ליו וניבר b^ הלוע הזב כייאו כ'ע הילע ןיאיצומ ויהש בהז ירגד ןינמ web ןהמ תישענ
 יתשו םינומש םיבמרהל מיייפ כ''ג 'ייעו כיע תישענ ה נ מ תואובר יתשו םינומשמו ליזו 6: ז"לק רצ) 'וחנמ יוכלה תולודג

 .איפ ס'יטב ע"פרשב לבא ר'יפרב ןוכנ היכ )! .יוכו רניד ףלא םירשעו now תואמ םינמש אובר
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"b omoתנתונ הרבסה 'מולכ הנממ לודג אוהו  
 יעב ש"מ p"' ךל vw אתא אבורד ,ךפהל
 : ח"יד ד"פ האיפ 'שוריב ןכו )5 (a אברדא
 !Hb "y" שיקל ןב ש"רד הבורו ןנחוי 'רד הבור
 ץוכקהו — ל"גה mee 'וריל ןויצ תבהאבו : ר"י דצ

 . םירומו םילודג p Ram^ .ב'ק 'דהנס

bb» 331לג |, 'עו -, ?> nbwbלש  
 -Bodensatz von Fet המודכו הניבג וא ןמוש

 :bw: nb לש € תבשב ק"פד ג"סב
 ןיי איצומה 'פב .('הניבג לשו בבר לש תירפג
 6 טושל ידכ בבו 6 :«n לכח איצומה 'מגב
 תבש) םירשק ולא 'פד ג'סב ,הנטק (* תיגופסא

Cpלכ  mnודגב לע בבר אצמנש  "bןמוש בבר  
 ודגב by אצמנ םא ןהב אצויכו nbn אטפנו אריקו
 םדא ינב ןיאש הרותה יאינשממ בושח "םכח לש
 )233 b^ .ונממ םשובלמ ךלכלתי אלש וב ןיקבד
 אבא רב ימר רמא אתליסוכד ארביר ומכ שבי םד
 ץייח אל ימוי אתלת p" אתליפוכד אדביר יאה
 לע םד אצמנש ח'תו Cro הדנ) ץייח ךליאו ןאכמ
 תער יפל ב'א) — C רעוכמ הז ירה ןוילעה 3
 ואיבהו דחא ןינעמ דברו 2233 )7 (vy תופסותה
 אתירבל וז איגוסמ היאר ז"עד ןידימעמ DR 'פב
 אתפסותבו ןדביעו ןתפז ןכבר יונ Dun תודונד

c('ה)  Duiתויארה יפלו דחא לכהש ןדבור  
 םשו אתפסותה ^3 םושמ אדח תופסותה ירבד וקדצ

psארבירש ותו םד ןושלמ ןדניר שרפל ךייש  
 Cj,my תאזקה רחא תראשנה הטירש אלא םד וניא
 רמא (: 'כ ק'ב) םילגר ימ תאו 'מגב רופחי אל 'פב
 ןיא 'פב .בברו חלממ ץוח הציחמ ןישוע לכב בר
 ןדכועו ןבבור יוג ג'ל ז'ע) תודונ Cen ןירימעמ
 תפזכ ןתפוז ןבבור b^ ,ןיי ןכותל ןתונ לארשיו
 ןיי ןכותל ןתונ לארשיו ןבבור יוג בבר ומכ ןפבור
 .וננצל ירכ תפזה קלדנשכ תפזב ןיי טעמ ןינתונש
 (*היכרב 'ר רב אעליא ר"א (ט'מ) הטוסד ג"סב
 ירכומ לארשי לכ ויה דוד לש ותלפת ילמלא

 אמר 333 -- 033 =) בר דשא

 "2( תחשמ ה'יחא]* .אנכשמ תי יברו
 'גרת € oso ;ויכ ,יל תומש 'גרתו גיי , א"ל יישארבל

 'גרת ןכו .ב"י 'ח 'קיו 'גית C» Tp אתיבר יד
 יילהת) יתכסנ אכלמל יִַברַמו יל ,'ג (vt חושמו
 'גרת 'ייע Rm ובר םשהו . יכלמ תייבר ו ,יב

as "Bbרמבל ;ה"ל .'ז'כיו ;ו"ט ,'מ ;ה'ב ,'ל ;'ז ' 
 וקיתעהש ינורמש 'למ ל"נ וברל : החשמל n ,ח"י
 תחשמ .ןוב האברתמל )5 .טיכ יומש) ; םהב החשמל
 םתחשמ .תובר חשמ ינורמש 'גרת 02,5 (bf שדק

 — [ןותובר ינורמש 'גרת (ו"ט :'מ םש)

N23*רב ףסוי רב אוהו םסרופמה ארומא םש  
 : ג"מ 'ילוח א"עפ 15 'כוס ,ד"נ 'וריע אמח

 N27 וארקנ םיארומא הברהו תומוקמ הברחב דועו
 ^m םשב ןיסחויה בתכו ה"דפב םירכזנ םה אלה
 רתוי יתאצמ ינאו ו"ל א'הבו ב"י םה ףלאב אבר יכ
 רתוי יתאצמ ינא םג ה"רס לעב בתכ הז לעו ל"כע

"y snmלע םהיתומש  ^bסופד ה'דסב ןוכנ רדס  
 לכ כ'ג אצמת םשו ע'ק דע Dp'3 דצמ אשראוו

mvרב אוה םתס הברו .הָּבַר םשב םיאוומא  
 vas לש ויבא לילייכ ויחא ינמחנ
N25 *פ'למ) הָּבּור .אָּבּור , 133 ,  N25ומכ ייפ  

 ,gross, ali שישי דועו הרומו לודג בר
(Lehrer, 60 6הבר אבא ^2 :א"כ תומבי  

 אכירצ ,א'ק מ"ב ,תלכ ע"ייע יתבר אמא יבד + .
 ליאש הכר ןכ רשפיאו ב"כפ vpn .ךרצ ע"ייע הבר
 הבר הבר ונידיה : ו"ד ד"פ תומבי 'ורי ,אדימלתל
 ,אבור םימעפ הברהו . אנפלואד הבר .אתינתמד
 אוהש הרומו wm 'יפ יטרפה םשה לצא הבר ,הבור

ceמ"ד ןמזב רחואמה םשה ותואמ ולידבהל דובכ  
"vוכרב ' Yoאבור היעשוה ^ :ה"ד  v'2א"פר  

 אייח 'ר : בילד ט'פ םיאלכ 'ורי ,(' הבר היעשוה 'ר
 iy ט"ד ז"פ תבש 'שוריבו הבור כ"ג םשו אבור

 'ר .ו"מד א"פ םילקש v^ ,אבור אייח 'רד 53
 אוכמ y" ןירופיצד הבר אנוה בר םשו ,הבר אייח

aeaלכ ף"זרהמל  qun vwהברד אוהו ןינעבו  

nnb nu» )'הבר היעשוה יר : הבר יישארב לש רבד  nnbוארקנ כ"חאו הבר תישארב : יישארב רפס תדגא יארקנ יוכו  
 תפז לש םשו ח"ר ייפב "א וניבר (cii הריק לשו בבר לש תירפג לש ף"ירה "ג (* .עודיכ םירפס ישרדמ רתי הככ
 ערי אל .חיי רצ */nat D לעבו חיר ייפבכ תואסריג יתש םיתעה יסבו b/w DU? o3 תפג לש ה"כו nba לש איס
 ךוסל ג"ונב (*  .בבר לשו הניבג לש bn» גיונבו ןוכנ וניאו הניבג םוקמב nbi ייא לינה סיש י"כבו חיר sb הנדוע
 היכו (* ,טש yo"y דועו : אימ רצ ייחספב סיד יייע שוטל אוה אוה טושלו שיארב היכו שוטל י'כ ףיירבו ףושל ףיירב

nuךרעה  (xn "yויפק  jn5  .םייונישה ) ה"כ phייכב  xלעב קיתעה ןכו ריפרב היכו  "pyןכו רומלתה  
nunהיכ (* .בבר םיטב עיפרשב לבא עיבשפה  voiתקתעהב הייכו הדנב ה"כו ביה  n^»לעב תקתעהבו ע'פרבו  py 

 < ייא םשו ף"ירב 3/3 ייא הזמ תצקו תבשב m/s ייפמ קתעוה ארימג דע בושח תובית jb הז לכ (* .ימח רב ימר דומלתה
 רמול ךירצ] (יסרע) יתדבר םידברמ ןושלמ רבר ny ייא חיר 'יפב יכ עדו aa אצויכו אתפיזו אריק ןוגכ בבר ייפ ןכ ומכ
 ג"ונב (* .ךרעה .ףוסב שיימ 'ייעו (* : זינק רצ תבשב סייד y" פיש v3 תהגהב היכו י"שריפב כיג 'יא ןכ ומכו [ישרֶע

 ,תיכרבי



| 

 לאעמשי 'ר ז"פר םיחבז 'תפסותה ןושלכ שממ אוהו
 וברעמל םש התיה ןולח רמוא הקורב ןב ןנחוי 'רב
 ילוספ ןיקרוז םשש תירקנ התיה הכוברו שבכ לש |
 הפירשה תיבל אצתו התרוצ רבעתש ףועה תאטח |

lyפריא י"כבו ' ^inהבוכר ש"ארה "גו הכיבר . 
nmmומכ אוה  nxתומש) תוחול בובנ ומכ  

 ט"ותבו תודמל iyu y הלולח ןינע ('ח יו"כ
[nw — 

 ב"עפ 5'3 'דהנפ (והבא בר ןמ רוציק) והבבר *
 ג"ונבו רמוא והבבר ןעכנימ D'w י"כב
 ,והבא ^

bi ^p) 43^רבחו קבד ג ע"למ  aneinander- 

de לנא Gefüge 2275 ; (fügen, verbinden 

 יכופ ןשיה יפד ג"רבו OD תוליהאב ג"פב (םינפב
 ,תורוק לש רווס ןכו םינבא לש iiw ןכו 6:'כ
 qon תחא םעפ 6 ה'כק (nit םילכה לכ 'פד ג"סב
 N'D ,םינכא לש גבומ אצמו דחא םוקמל ינו
 הז ג"ע הז nus לש ןינב ומכ נברמ, b^ .ךברמ
 השרפ יד קרפ ירקיו ארפפ) םינהכ תרות שירב אינתרכ
 ןתיש 'יפו גבורו קרוז- wm x» npur ןינעל 09
 ה"יחא]* .םינבא לש גברמ ומכ uns" לע דחא
 תולהאב ג"ונבו ל"נה 'ולהאב i "יפמ קתעוה
 תמאב 'יאדכו ךבדמ ל"צש ל'נו םינבא לש ךברמ
 'עו ךבדמ ע"ייעו :ה"כק תבש ס"ש י"כבו הכוסב
 .רוופ ע"ייע ךבדנ וא קבדמ 'יגה רקיעו .ש"מו ךבדנ
 «jo ץבר אוה אוה ל"נ ל"נה ארפסב גבור לעפהו
 רצקה ךורעב b^ הפי ןכלו ץבו vy הקירז
 gesprenkelt טלקנערפשיג b^ ךירצו טלקנערשיג
 jp גבור jb גברמ b^ וניבר וירחאו im לבא
 'מושרה ע"למ אוה ילוא ןכ י"פעו הז xy הז רודס
 םירושק 'יפ אגבר 'ירופ ןושלב ןכו ךרעה תלחתב

 — [םיקובדו

 -einstechen, ein -ל  ע"למ ל"ג אדְביִר =) דבר
(iz NT3') ;ritzenאתליסוכר  p'b)חיכ . 

manא"כ  "ypטיכק תבש . onn435 (לסכ יעב תומוקמ  

'y3 "p5'&( — רגפ 'עבו (* לסכ  ^pי"לב  ne 
 06086 bb" ןויכ ה"יחא]* — .(המ רבדב היושע

Stich3 רצ ש"טע סעלרעפ 'חהו ( "pארביר  = 
 ףרת ע"ייעו ritzen, kratzen ₪0 י"למ אתפרת

 ל"נה ע"ל אוהש בורק cnm .םש וניבר "גו 'ג

 יתדביר רבו .- בבר במר

 ,םהל הרומ 'ה nme (א'כ יט 'ילחת יאנש בבר
 לטבש ריכזהש ינפמו אוה הועש תלוספ בבר 'יפ
 אלא םהל ראשנ אלש עידוהל אב םיפוצ תפונ
 בורמ סואמ רבד ירכומ א'פ .הועש לש תלוספ
 ה"ב שודקהל ללפתה םהל הרומ m התיש תוינע
 רישע םדאמו Db םדא ינב ואויש םרישעיש
 :'2 תנשב b^ י"שרו ה"יחא]* .ןיארייתמ

 : ח"צ 'יחבזב ןכו ךתינה רבד לכו הועשו ןמוש בבר
 הועשו בלחו ןמוש pas ךתינה 323 לכ י"שריפ
 י"שריפ .ד"יק ףדלו בלחו ןמוש בבר :ח"ע תכשבו
 יכ ךרעה תלחתב יתומא רבכו בלחו ןמוש 333
 תלוספ b^ בובר וא 2823 ץובקהו בר 'עו פ"לב
 לעפה «ni m3 .המודכו הניבג וא ןמוש לש
 ג"ונכו וניבר ^3 יפכ ל"נה ז"עב ןדבועו ןכבור
 י"כבו םיתפוזו םידבוע ל"נה ז"ע 'תפסותבו ןבביר
 וא ובבורו ל"צש ל'נו ןיבכורו 'ד י"כבו וככורו ו"ו
 ןקתו רפוסה קחמו 173173 'פריא י"כבו ןיבבורו
 ז"עב 'ופסותה ונוויכ ודבורו 'יגה וז לעו (' ותפוזו
 jum ל"צו ןדביר סרג אתפסותב ובתכש המב
 ותוא שט p^ ןבבור an pun^ ש"ע ל"נה ב"ר 735
 אוהש דבר jb הנבנ ןדבור ^ הועש לש תלוספב
 אדביר ןינעבו ,בבר ומכ .ד"יק תבשב אניבר ייפל

 ורב ןעיייע

 musikalisehes ריש ילכ ,cb ע"למ) הָבּובְר
 הירבל הבובר היל דיבע |(? (10 טס

ew)ט'מ  Cתואחסונב נ"א) — סורא 'עב 'יפ רבכ  

 יכ כ'חמב העט 3^ ה"יחא]+* ,(הבוכר בותכ

 תואחסונב "יא הירבל הבו בר היל דיבע םוקמב
 Cr* wm) pog 'עב לבא yvy ארובנמ ונלש
 ייבא רקיע לכ ונינפל יילש רמאמ וניבר איבה
 הטוסב סרג ומ ו"טפ םילכל ym 'יפבו אבוכ רמא
 אוה אוהו הבובו ww" ל"נו אבוכד רמא יינא

c,ע"ייע לבא ל'נה לש  mosב סורא 'עו ' 
omm)ש"ע 'יגו 'יג לכ "יפו תונוש ^3 (:ז'צר ] -- 

 היה wa») C תודמב ג"פב (Hohlung) הָבּובְר
 הבוברו ז"ט בחור לע 35 חבזמ לש ומורדב

nnmויה םשו וברעמב  painףועה תאטח ילוספ  — 
^D 2'8)םעטו שבכב היהש בובג םוקמ וא אמנ  

 תוא אבו הבורא ומכ הבובר ילואו עובר ומכ הבובר
 מ"יפב ןכו ה"יחא]* Qo םוקמב לופכה
 ('ה"שע ןולח p^ ש"ארו ,אמוג הכובר b^ ם"במרהל

ind ^ . u intet 1טיייאלבו (? .יתכונה יעב יוועל 'ה יניעמ הז טמשנו הרעהב 467 דצ ןנאמרעקוצ ריד ליומה שיימ יייע (  ribeba 
Bauerngeigeדייח )* .שיע ,דיל םיחספ איבהו (* . , Dys 



 ו

 ס"םב יב י"כבו 'פריא י"כב ןוכנ ה"כ )2
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 א'כ /3 'תסא 'גרת .יאתובר ךל יוחא : םש ,ןנימ
 ובה 'גרת .ןירתנסולק ןירת אקלסל אתובו תיל
 .אנהלא םדק sumas ובה )0525 פירגד) 535
 y" דועו ,ןורחא ברו 'א בר ע'ייע 353 ומכ אוהו

 'שורי אתיבר ןכו .'ב ,נ'ק ;'ג ,ה"מק 'ילהת 'גרת
 רמו אתיבר לודיג חכשא ג"ע ט'כד ה"פר תובותכ
 " ,ןטק רבד רמאו לודג רבד אצמ לודיג b" אתריעז

(Alter nupn ND" *ותרוכבכ רוכבה 'גות  

 ג"הכ היתוברכ אבר )75 ,גימ יישארב)

 | אטינויבאס 'פדב

 תיכצ קופ א"ער D' "לוח (רהנ םש) אָתיִבְר *
 ,י"שריפ yr" בצ ע"ייע אתיברד אדיגל

 בר ע"ייע אתעובר ,אתעיבר ומכ ^Nm2 .אָתיִבְר

 אמוי Wachsthum  החימצ ןינע דועו 5

 .והייתיבר ואלד ךנה : םשו ,אקוניד היתיבר : ח"ע

 ולא 'פ "לוח תכסמ (?Fónnkraut) אָיְבּור
 תוינטק ינימ 55 )27 יילוח) תופרט

 ק"פבו ,איבור ןמ רבל םירבא יקוסיר םושמ םהב ןיא
 שיר יזחמל (^C2 'וירוהד ארתב 'פבו 00 תותירכד
 י"שריפ ירמתו אקליס ms sunm ארק אתש
 דימלת 'לב ארקנ ןתלת יכ יל אריהנ אלו ןיתלת
 יזחימל ורגל שי י"שר תעד יפלו אתילולבש
 בותכש ומכ אתש שירב לכימל אלו אתש שירב
 אלא לכאנ וניא ןתלתה יכ (* תואחסונ תצקמב
 וניכר איבה 'ט רג 'עבו ה"יחא]* | .קחדה תעשב
 א"פ םינפג יבלול 'יפו איבורד יריגמ P") תבשמ

ywירחא ןתלת 'עב רומלתה ירקיעבו ןתשפ  
 איבהל ףיסוה איבור אוה ןתלת יכ י"שריפ איבהש
 קלחב ז"י ביתנבו ירצמה לופ איבור bU םהרדובא
 ןתשפ ערזו ןילגלג אוה ןתלת הוחו םדאמ יעיבש
 איבול ומכ אוה איבור יכ ל'נ הז יפלו 'וכו 'וכו
 (imn יבול ע"ייע ירצמה לופ u jJ E£ ע"לב

(nלעב רמע רבכ י"שר לע ב'ר תגשה ןינעבו  
 — [ה"שע ךרעה הזב ע"בשפה

(pon nw» was *רב איבר א'עו ב'מ אמוי  

 יפיק רב 'ול ךירצו יפיק איבר םשו יפיק
 ס"ש י"כב W^ הנושאר םעפו ס"ש י"כב 'תיאדכו

 גמר איְבִַר * — N25) =) דבר

nיתופסוהבו ךורעב 'מושרה 'יכרע ינש ע"ייע  
 ינה .ז"ס הדנ ץובקהו .ח"ר b^ יתאבה םשו .םש
 אתליסוכד אדביר תחתו -- 'וכו אתליסוכד ידביר
 ע"ייע ירוכיסד אתפרת וניבר 'יג : ט"ל תובותכב

 הר 5 יתרת

 zusammen- pam רשק = 0 ע'למ) דָבְר
(fügenםינבאמ הייושע הפצר 727 הזמו  

 יפלקב ףרט 'פב Terasse, Estrich) דחי םיקבודמ
 ק"פב .לכיהבש יעיברה דבורה לע Cre אמוי)
 היהלודג תיבו הפיכ דקומה תיב (ח'מ א'פ) תודמב
 שמח הנותחתה (""מ) ד"פבו .ןבא לש ןידבור ףקומ

nmז הנוילעהו 'ז דבורו ^ תיעצמאה שש ', 
 דבורו המא החלשו המא יצח הלעמ םור 0"מ) ג'פבו
 דומע po י"לב 'יפ ב'א) — תובצמ 'פ (' תומא 'נ

Quam cןושל לע ןויכ 3^ ה"יחא]*  mv 
C 200:0098%. %ע"למ יתבתכש ומכ ןוכנהו  

 ןוכנלו אדבור )20702 vm) meus um ל"נה
^bתורוש תורוש היושע הפצרה לכ אמויב י"שר  

 דבור היורק הרושו הרוש לכו שיש ינבא תואלבט
 תואבטצא ןידבור b^ א"מ א"פ דימתב ש"ארו כ'ע
 הלעמל w המוחה ןמ תוטלוב תיזג ינבא לש תוכיתח
 .'וכו בא תיב ותוא ינקז םינשי ויה םהילעו וזמ
 תוכצמ תחת ךורעה ייבדב היגהל ןכ bi לינו
 ןידבור םש רדימתב 'יפ םשרג וניבר ןכו תואבטצא
 "א"לב ןילייצ הלעמ s'b, ^b ק'העו ,תוא כ
 י"שר "פכ הזו Reihe הרוש ומכ b Zile^ אוהו
 ה"נכו mw 6288 "bm" הז יפלו ל"נה אמויב
 םינבאבו םידבורב םיעקושמ ז"יפר bns" 'תפסותב
 'תפסות ,הרזעבש . . דבורה ג"מ ד"פ אמוי .'וכו
 — 6 [םלואבש דבורה א"יפ 'וחנמ 'תפסותו 'כופ ףוס

(Ruthe, 06266 ףנע 24086 "op 5^» Tam * 
 תבשוי nmn א'ער א"מקו ב"עס מ'ק 'ילוח

riןליא ידבור ינש  mex ^bוניברו  "Djסרוג  
 'שוריב כ"ג הלמה w וניצמ לבא ןליא ידב ינש
 ןהב שיש ןליא ידבור ןנחוי ר"א xy ו"נד orb ריזנ
 תחא ודיו וז דצב תחא ודי . . העברא לע העברא

 .םישרפמה םש p" דבורב

 י"כב לבא YD ב"בב יסיק רב אניבר ה'כו אניבר | -Grüsse, Vor הלעמו תולדג b^ ס"למ) אָתּובְר *
Gagאיבר 'יא 'פו'ה ס"ש | :ו'ק 'דהנס ,היתובר יאמ : 'ס 'ילוח  "ypילוחבו .םש 25 ס'דב ' 

 | וכייתובר ND" + ח"ס Du" .ייעב יעבמל אתובר .יפיק רב ןיבר יל רמא אניבר רמא :'כ

 .םינטק םייונש תצקב DU "y e AT Nm רעלזייא יהל ר"טב יייע (ל

 Dan 'וירוהב כ"ג ןכ סרג ת"האבו ל"נה "$33 (* .םוליאבש
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 .הכיברב ותבוח ירי אצי לוכי :ט"כד Y'b םיחספ
w^b "mb wwנרת .הכיברל שילש :ל"ד ' 

 .ט"כ ,ג"כ 'א my" 'גרתב n'3 אכיבר + תכברמ
 .'וכו וב הייולקו ןמשב הבורמ הכיבר 'יפ ם"במרהו

smל"נה ע"ל ןינעמ . s"םימב הטילח הכובר  
 — דומלתה ירקיעב ורכזנ תועד יתשו ןיחתור
 הבובו ל"צ ז"פר 'יחכז 'תפסות י"כב הכיבר

[y^"» — 

 הרבכ b^ אלבוא םשהמ לברימ לעפתאו 535
(Giebenיילוח) האירה 523 תופרט ולא 'פב  

(oreאליברד אוה לברימ  ^p 335 m3לברא 'עב . 
ya nons]הז יתאבה ח'פר ,א'חב 'ב לברא  

 אלש יתוריעה cwn וניבו b^ לע הזימרב ןויצה
 ןויכ ילואו לברא 'עב רמאמה הז 'יפ אלשו איבה
 איבה ןכו ש"ע :ו"כ מ'ב ןויצה נ'שו אלברא לע
 לברימ ג'ונבו w'y מ"במ ןויצה הז "ילוחב י"שר

onmליברד  nx ^p»)אקד אוה לברימ סרג  
 . -- mwy] ןירבוכ y" 'יפו ליבר

"P2 "8n *ימא בר ןמ עוטקו םיארומא ינשו  
 וניבר איבה 'א עבר 'עב (יסא ברו

 'שוריב ה"כו יסברו ימבר .7^ תוכרבמ ר"פד "גב
nb ryםשו ,יסברלו ימברל . . . לאש .ה"מד  

 . אתמחל האישנ ןדוי 'ר םע קילס ימבו :ה'מ
 'יפו אסכר םשב היכרב ^27  תאז b ^b^ ר'שהש

 ,יסא 'ר רצק pub כ"מ

jmח"מ ב"יפ הרפב  yyד'חב ש"מו שכ , 
 . ט"מש

jin *אָנוּבְר  ^b)ןודא ומכ 'גרת 'לב  (Herr 
 םנרותמ ינודא לכ ןמגרותמה בתכו

 *$ ,הינובר bw (א'כ (mee וינודא םא דיחי 'לב
 'גרותמ יִנודא לכו ינובר ועבב (ד'מ "ישארב) ינודא
 m) , גיכ יישאיב) ינדא ונעמש jb yu ינובר 'לב
 ר"תמעבו םש תואמגוד Cy "ייעו אננבר 'גרתש
 ןוברל (n ine wies) ןודאל 'גרתב ה'כו ,יוועלל

aues v"ת"רבו םלוע לש ונובר םימעפ הברהו  
 :םשו ,ב'ל :א'ל :" .'ז .'ד תוכרב מ"ד ע"שבר

navוריע : ח"פ .'ל ' :n^אמוי : א"כ  Y5ייחספ :  
 Vp 'ומבי ,ז'ק :ו"ק .ב'ק 'דרהנס o 'וכמ : ח"יק

 ילוח .ג'נ mb ism 33 : א"ק תובותכ : ו'צ
 יוניכב 15 ,'ל ילשמ 'גרת אָּתְנַּבְר הבקנלו :'ס

 Jv .'ח ,ז"ט 'ישארב 'גרת

(guam fim * ןיִבָר-- * דמר 

 y" :ו'מק ב'ב אבס ןיבר (םיארומא םש) ןיִבְר *
 אנניח רב ןיבר נ'שו ד"ע ^ דצ ה"דס
aemלממ רב ןיבר ,אריסח ןיבר .שרנד ןיבר , 

 ,ךועו qw לכ ש"ע אבש רכ ןיבר ,אבא רב ןיבר
 C ,ומש ןיבא ןיבאר aW" ע"ייעו

 ייבא 'ע (םיארומאבש רחואמ ארומא (DU אָניְבִר +
 ישא ומש אניבא אניבר ןתנ וניבר בתכ :

 דע ןמיסה N^ םשו (וי5פ מ"ב) הארוה ףוס אניבאו
 /ג"ע (conn םתירחאל הניבא לא ישדקמ לא אובא

(nבר ןמזב ןומדקה אניבר היה דועו ,י"שריפ ש'ע  
Boyותוחא ןב היה יטוז אניברו ע"ק דצ ה'דס 'ייע  

 ^a הכוס אליש רב אניבר  .ןומדקה אניבר לש
 פיש י'כ 'ינכ :ו"ל m3r" : ח"ם «mb :ז"י ק"מ

pלצא  "nipאיקיזרפמ אניבר .(5: א"ל דצ  
qp omaס"ש י"כ ייגכ  Cpרצ ייתכז) ם"ד לצא  

 אבר ה"כו אקיזרפמ ל'צו איקזרפמ אבר ג'ונבו (חיק
 n'ó ריזנו א"עס 'ל mom ב"ער 7 272 אקיזרפמ
 'טוסב ה"כו ישא ברל איקזרפמ C אבר ל"א ב"עס

prs cvsו"ל . cwnתומביב ל"צכו אקיזרפמ  it 
 ק"ב ס"ש י"כבו אקיזרפמ ^5 ךירצו ןיקרפמ תחת

 .ע"ייע איקיזרפ

ni» m3 +יִבְר 0/531 ךשנו תיברת מ'למ) , 
(Zins NIY23י'תיירואד תיביר :'פ מ"ב  

ovnהצוצק תיבר :א'ס  . . pawקבא ע"ייע תיבר  
 םימעפ המכ האלהו ש"ע יונד תיבר :'ע םש .'א
 pna תיביר ןהש םירבד שי  ד'פר D'3 'תפסות

maןירופא לבא תיביר ןניאש םירבד שי . . .  
 B" 'יחספ 'שורי ,ש"ע 'וכו תיביר תמרעה םושמ
 ,אתיבירכ ףיזויד ג"פר ר"קיו ,תיברב הולמ xy ז"לד
 ןיכלוהו ןיטטומתמ nis הולמ ו"פס מ"ב 'תפסות

jbץובקה דועו םלועה  qmsב'כ תומש 'א י'רת , 
 Ub ,ה'ב יקיול 'בו 'א י"רת 172

 mit 3% ג pros תֶכְּבְרִמ מ"למ n233 = ךבר
(Oel eingerührte Speiseדימת 'כסמד 'מגב  

 ןמ b^ הכוברל (*ןימח (* םחהל mov ר"א 6072(
pn)הכב הכיא תליגמב . הנאיבת תכברמ (ד" 57  

 ךלוה ןלוק היה אלש הלילב המל : הלילב הכבת
 ןיאש יפל ג"ונב ב"א) — orn תוכוברת לוקמ םויב
 דימתנו ה"יחא]* .(הלילב אלא. ךלוה לוק

"mלבא. .ט"פ 'וחנמב ה'כו הכיברל  "b3ה"מגר  
 | 'ורי .ה"שע הכובר (אנליוו סישב) י"ב י"שרבו י"שרו

 «po ה"כ (* van ריזנבו (* .אלס רב (inox (*  .ומש ןיבא ןיבאר ליצו ומש pas ןובאר תועטב םפרנ CB ,א'חבו )
 .דומלתה ירקיעב הייכו vn טייק ייכב (*  ,תרוהי ר"א inim cn5 ע"פרשבו ריפרב



245 

 ב"פד ג"פ ק"מ v^ + ה"ד ב"פ ^533 "1v C י i'm רבס
 .כ"פ vp : א'נק ג"ח םורד ע"ייע יאמורד pas ד"ער
 ,2 'יסירחא 'וחנתב "'אדכו אמורדד ל"צ אמורד ןנבר
 זנברמ אברוצ ,ןנברמ אוהה )2^ 'ישוריק :ג"כ תבש
 הברהו ןנכר ונת : א"ל 'ישודיק .נ"שו ברצ ע"ייע
 טשפומה םשהו .ינת ע"יע vn ת"וב םימעפ

^p missתונברל הל וא : ז"פ 'יחספ תונדא ןושל  
 ; ג" הטוס yr" .,תונברב ומצע תא גיהנה ,'וכו
 5^7 ר"דמב ,תונכרה תא אנשו b" א"פ תובא
 n" 'ייעו יוכו םירפאל תונבר אהתש רזג בקעישכ
 'דמבל .היתונבר תכלהכ ג'ל ;ג"מ תישארבל 'א

vosקורעימל ורמטיא  jbהמכ דועו אתונבר  
 .יוועל 'חה לצא "5 'גרתב םימעפ

 א"עס א"כ תוכרב (לכבד ארומא םש) יאָנָּבַר *
inbילוח ' ivyי"כב לבא :זיכ מ"ב  

 םוקמב .'ב מ"בב ס"ש י"כב ה"כו אניברד סרג ס"ש
 היגה ןכו אניבר םש ח' , סרג ןכו יאנבר רמא אהו
 בר ב'עס ו"ט הציב .ומוקמב ס'ד 'ייע .ל"שרהמה
 ב'ער Vy 'דהנס .האזוח יאנברד mns אפילחת
 ןנחתאו 'קליבו ס"ש י"כב ג'הכ אייח 'רד mns יאנבר
 ב"ער w'5  תובותכבו :א"כ תוכרבבו ח"לתת 'ר

 .יאנב 'ר "א (oi 'ובותכבו
 .יִמָּבִר ע"ייע "22 *
 4 Log תיִעיִבְר ; der, das Vierte יעיְבְר =) עבר

der 466 Theil Y*2עבו מ'למ עַבּור = ) 
 p" לוספ שדוקב עיבר ("Cn םיחספב ק"פד ג"סב
 )2^ ,יב יגח) ודגב ףנכב שדק רשב שיא אשי ןה,
 'אמטה ודגב ףנכב הז רשב עגנו ץרש וב עגנש
 ןמשב וא ןייב ו* דיזנב וא םחלב רשבה דוע עגנו
 ודגב לש ףנכה אצמנ 6לכ אמ לא ולא ועננו
 ףנכב עגנש רשבהו ןושאו 6'ד ל ו ץרשב עגנש
 ןמשו pm 'ג דלו רשבב עגנש tóm םחלהו יב דלו
 ,לספיה 'ולכ שדקיה םלאשו 'ד דלו ולאב ועגנש
 mb ףופב ל"צ] (* (ימלשורי (nib ףוסב הז 'יפ
 המב 'פב .רשב 'עב א"פ ,(:'כ ףד) [ימלשורי הטוסד
 תיעיבר (ב'עס איל תבש) תוריבע 'ג לע 'מגב ןיקילדמ
 םי המו (א'עס 'ה) הטופד ג"רב ,'וכו םכב יתתנ םד
 םדא ותרכוע אעמיק חור תויעיבר המכ וב שיש
 המכו המכ nns לע nns תיעיבו אלא וב ןיאש

^bאוה  cnבלה תיתשמ ונממש בלבש לולצה  

oy =( עבר - qm המר 

 בכבו ,י"אב ללה תיבמ םיאשנל דובכ «ov ןֶּבַר *
 ונינודא b^ 822? תובישי ישארל דובכ םש

 הנוכמה ןושארה Hauptlehrer, Rabban) ונ'רומו

 לאילמנ ןבר ללה לש ונב ןב היה הזה mass םשב
 אוהש יפל םעטה 58 רצ מ"דב ף"זרהמ בתכו ןקזה
 ןירדהנסה שארב TP בשי רשא ןושארה היה
 ונינודא 'ולכ ןבר ול וארקנ ןכלו ודצב ד"'בא אלב
 ,ש"ע רחא םעט ןתנ 51 x" מ"המב ע"נ ללירב י"רו
 ףא יאכז ןכ ןנחוי ןבר כ'ג ראופי דובכה םשה הזב
 אוה לבא אישנ םשב ארקנש שרופמ רכזנ אל יכ
 אישנה םוקמ אלממ םגו רודבש לודגה קפס ילב היה
 אישנ היהש י"פעא שודקה וניבר וא יבר קר עודיכ
 ישארו (QUUD ייבא ע'ייע ןכר םשב ארקנ אל
 223 וארקנ לבבב תובישיה ימכח שארו תוילג
 רתי 'ייעו אבקוע (s :ו"טק 'יחספ )053 ה"כו)
 ישא ברל ןתנ יונכה הזו (Cn aen ייבא 'עב םינויצ
 אנברד הירב רמ .2/2 'ובותכ ישא אנבר ארקנש
 יהנסב ^D י"כב אנברד הירב רמ ה"כו .ב"כ תומבי
 ןמזב ןֶּבַר ארקנ דועו .אניברד הירב רמ ג"ונבו : ו"ק
 ,ו"מד ח"פ 'ומורת 'שורי םתס «mu ברל רחואמ
 ח'ד ב'פס מ"ב 'שורי ,'וכו ןבר ןימז שנ רב דח

TYלש תוקונית ^« ךמד ןבר  y'"y jn ma 
maב"ח ןבר , yץובקהו ש"ע  jg)ג"כ תבש  : 

 no" 'שורי ,ןינבר ןינב היל  ווהיל :ו'ק 'דהנפ
"bז'כד  vpםורוקיפא ע"ייע ןינבר ןיליא  Wn) 

 .ןינברד ןורבח א"ער ב"נד ה'פס 'ורשעמ :(,  v גילר)
 ר'שהש ,םינבר ינש ןימכ ויתוילכ יתש א"ספר ר"ב

 : ט"ס אמוי ,ג"הנכא וניקתד אתנקת ירקעו ןנבר
 ,השמ ןיקתד אתנקת ורקעו יכה ודבע יכיה ןנברו
 .Pew ירמאק יאמ עדי הוה אל :ז"ל "ישיג
 "יא םימעפ המכ א"עס ג"כ 'וריע ,ןנברדמ :ר"ס
 yy ירמא ןנברד ןוהילימ לגרומ 'שוריבו .ןננר
 ,ירמא ןנברד אתלימ אה אנמ לכ כ'ג נ"שו 'ח למ
 «pt ,ןגברד היתעד לע :ה"ד ד'פ תומבי 'שורי
 ןגבו "Ty mb א"פ "וושעמ 'שוריו א"עס ה"ד

 y" םימעפ 'צ 'וריב ורכזנו ןירפיקד ןנבר .אתדגאד
 ןמתד ןנבר ןמסנ p^2 םשו ג"כק דצ ף'זרהמל י"הבמ

omע"ייע יארובס 233 .םינויצה ש"ע לבבד םימכחה  

 ע"פרשבו לכאמ לכ לא ח'ר ייפבו bm טייק י"כב ה"כ (* אמש לש ע"פרשב לבא ח"ר m^ ריפדו ב"ה ייכב ה"כ )!
 .ריפדו טייק ייכב ןוכנ ה"כ (5 .לכאמה ולא ורובד ביחרהש ירחא ןייצמ אוה אוה םגו ^g םיתספב ח"ר "פמ קתעוה (+

 ונלבקש המ ונשריפ והימ ייפה הזל בורק הטוס תכסמ ףו פ ב י"א דומלתב ונאצמו 5m mas הלאכ ול som לינה 'יפב

ninsורמא ןמת ונאצמש המ  Cnאיבנה יגח לאש תולאש  n»ליצו :כיד ה"פ הטופ ישורי לע חייר ןויכש ירה שייע  
 .רפוסח תועט רחא ררגנ וניברו הטופד ה" 5 ףוסב

22 VII, B. 

M 
^N 



 (יעיבר — עבר ומר

psה"כ לקשמ אלא וב  Cןתונו  הכז ןהב םדוקה לכ שדח 3^ ןוקירקיס ינפב | תיעיבר אוהש (* םיעלס  
 לאומשל אישק תועמב עיברו עקרקב עיבר סילעבל | תיעיבר (Gene ןיי איצומה פ"רב ימלשורי LO גול
 אינת יכ ישא בר קירפו תועמב שילש ןהש רמאש | עבצא םור לע םייעבצא לע םייעבצא (' הרות לש

nummעקרקב עיבר .עבצא שילשו  rimודיל תועמ ואבש רחאל תועמב עיבר 'תינתמ איהה | תועמב  
 רניד ישב המא 'ת הנקש ןונכ הדשה לעב לש | ןיקזינה 'פב .רתיו 'עב 'יפ רבכ ('ק ביס .יט קיב)
 עיבר םירניד 'ק ואצמנ םירניד 'ק ןילעבל םג ןתנו | חקולה ורמא םהירחא לש ד"יב (הנשמב :הינ ןיטוג)
 ימרד םילעבלו ןוקירקיסל חקולה ןתנש תועמב | Cmo ce) ^w anas םילעבל ןתונ ןוקירקיסמ
 המא 'ק לכ עקרקה עיבר ימד יבג איהש וז הדש | תועמב עיבר אוהש עקרקב pus (' אנוה בר רמא
 ץרתמו ארתב "mnm ישא ברכ אתכלהו םירניד pi | 'שב המא 'ת הכרא הדש ןוקירקסמ הנקש ןוגכ 'יפ
 שילשו עקרקב עיבר אוהד לאומשד אבילא אתינתמ | הנוקה vi ראשנ המא 'פ םילעבל ריזחמ ןירניד
 בותכ 'מנב טושפ טג 'פב .ןוקירקיסה חקלש תועמב | ונממ המא 'פ לכ ימד המא 'פ םעיבר המא כ'ש
 םא (Cm תותירכב ק"פב (:ו"סק «-( האמ ןיזוז וב | עקרקה pus רניד ה"עב המא 'פ ואצמנ רניד ה'ע
 ןיגיק ודמע דע 'וכו (' רנידב והיש דע הלילה ןילא | הנקש תועמב ימנ עיבר ןהש הנוק לש ודיב ראשנה
 אלו ףסכ רניד יצח ונייה, b" םיִתעברב םויב וכ | שילש ןהש עקרקב עיבר רמא לאומשו הרשה לכ ןהב
 ןושלבש אלא עיבר יוהילד םיתעבר ירק יכה םושמ | םהש המא 'ק םילעבל חקולה ריזחמשכ 'יפ תועמב
 אתשהד םיתעבר רניד יצחל ןירוק ןנושלבו אתיירבה | nes as הנוקה vl וראשנ הדשה לכ לש עיבר
 ןקיתו עבשנ יכהלו ורמאש המ תוחפב ולזלזתנ | לכב רניד האמ הנקש המ cob םהימד רניד 'שב
 (*"היברוהירפמ ולטבתיו תודלויה ow ורחאתי אלש | הדשה לעב npiow המא האמ ואצמנו המא האמ
 רניד 'ב ואביש עלס לש םיעיבר 'ִב םיתעבר w/o | ona הנקש תועמה שילש ןהש רניד 'ק ןהימד
 רמוא א"ר ימגב ןיספ ןישוע 'פב .('עבשנש ומכ | אשמוח יכנ רבס אנוה בר ינילפ יאמב הדשה
 אעוביר p^ ןנברד אעוביר והייניב אכיא 6ג'כ "יי | הושש המ 6 ןו קיר קי ם- ליזומ רמולכ ןבז
 תולונע (:טימ Be) rose ךדיאב שרפטד (" ןנברד | וריזחמ ןוקירקפה ליזוהש ותוא העבראב השמח
 םירמוא םימכחו סונגיטנא j2 אנינח 'ר 07537 | דחא en^ ןכו ןיבז אעביר יכנ רמא לאומשו וילעבל
 תא רכשנ אהיש ידכ תעבורמ אלבטב תועבורמ | ריזחמ רכס אנוה בר דחא ןובשח ונראיב רבכש אוה
 לע רתוי הכרוא היה ow רמאד רזעילא 'רל תויוזה | אשמוח יכנ רבסק תועמב עיבר וא עקוקב שמוח

^b jxהמ  m mewתחא המא 'יפא הבחרב 'ב | ול ןתונשכ 'ינמשב הנק  DNאל תעבורמ איה  
 תיוזמ אנוסכלאב הל תחשמ יכד הב ילוטלטל ירש | עקרק ןהב הנקש 'פה עיבר ול ןתונש אצמנ םירשע
 ןכ אנינח 'רכ הבחרב םינשמ יפט חכתשא תיוזל | יכנ רבס לאומשו ודיב ראשנש עקרקה עיבר ןהש
 ןתונ התא הזל לובג םכל mm הז רמאר םונגיטנא | ךכלה mo הושש המ ה'עב הנקש b jx^ אעביר
 וליאו תכש יתבושל תואיפ ןתונ התא ןיאו תואיפ | הדשה לכ עיבר ימד qme ה"כ הדשה לעבל ןתונ
 ףיליד הבורמ הבחרב 'כב הכרא 'יפא רמאד br 'ר | ןניבתומו ןוקירקיסל ןתנש תועמה שילשו הנקש
 וכרא אצמנש 'ג ובחרו האמ וכרא הוהד ןכשממ | jns לש ןיד תיב הנושארה הנשמ וז לאומש לע
 ןבחרב 'ב jb יפט ןונפכלאד ג'עא ובחרכ 'בכ עבורמ ! תחש םאש ונמנו ד"יב בישוה cas דע 'וכו ורמא

 ןכו רומלתה ירקיע לעב תקתעהב pos m (*  ,ת"כ עיפדבו 'ופסותמ חכומ ןכו דומלתה ירקיע לעב תקתעהב היכ ('
 איבה אנליוו ס'שה ןוילגבו .םדא היד יטוס יופסותה ייפמ חכומרכ חירל ךייש ייפה הז (5 .םיפסכ ע"פדבו יופסותמ חכומ
 וב ןיאש ם"א יטוסב b" י"שרו .שייע םיעלס ה"כ אוה גולה תיעיבר יכ הבוט החכוה אשת יכ b הרותה לע םולש תירב
 ךירכד אכיה ביתיל אל א"עס שיכק תבשמ ושוריפ תתימא חכומ ןכו שי'ע םייקתמ אוה םד תיעיברבש nn תיעיבר אלא
 ' 'שריפ קוזיחל דומלתה ירקיעב כי'ג איבה היארה וזו ייישריפ שייע יוכו אתעיברא היל םיקומו אנמוא היל יפש אמליד אקיז
 wm ודי לע האב התימש רבד תמ םיתש תושפנ םייקתמ ךכבש וב םייולת םדאה ייח ny השקמה יפב 'יאר הממ דועו
 גיונב (? m«3. טק י"כב m3 (* .בר רמא ג'יונב (5 .סוכ לש ורועיש אוה המכ גיונב (* .י"שריפב .ב'ע יילוח יייעו תיעיבר
 ה"מגר ייפב ייא לבא ב"ב היימגר ייפב ייל יוכו אתיירבה ןושלבש אלא רובדו בבל ה"מגר ייפמ קתעוה (* quei היהיש דע
 D" 3/35 ם"יבשרו ,ש"ע יותירכל י"שריפב 'יא ךורעה ישוריפ ינשכו (* .דחיב הימגרד ישוריפ com ביכרה וניברו תותירכב
 ףסכ אעבירב םירמוא שיייב (טימ ב'פ) ינש רשעמ יפמב ןחכשא התווכדו . . רניד עבורב ןירות ינש רניד תיעיברב םיתעברב
 יצח yan ^b רורבנו ה'ד בייעפ mu 'מויב יישרו .(הישע םייונישב . ג"ונב) כ"ע רגיד אעביר ונייהד תועמ אעבירבו

 ארקנ ךכל יכ (י"שריפמ 5/4( ייפמ הארנו ליזו דומלתה py" לעב ריעה הפיו y« הנידמ יזוז העברא אוהש wy רניד
 ^D/AtY) m ייפבו ןיירל תתפמ רפסבו א"במירבו שייארבו ףייירבו ש"רבו m^ ייכב היכו(" oy הנויל 'א עבור םיתעבר

 pas הועברד הועביר ונלש םירפסה ייגכ numb הפי השע אל אנליוו סישכ



 24[ (יִעיִבְר =) עבר

 תומוקמ לכב עבור ה"יחא]* (* .בקה עבור העירז | ר'הרב תומא עברא ריבעמה רמאר אחא ברכ יוש
 'תפסות האלהו ז"מו א"מ ב"פ 'ולהאב my דועו ל"נה | אפפ בר רמאו ןנוסכלאו ןה ריבעיש דע בייח יניא

puiדומע אבר ןל  vmדועו ו'פס תואוקמ 'תפסות ה"פס 25 | ימ 'ד בחרו ^ הובג  nowאוה  
 Zeb nbn 'שוריב ה'כו אָעְבּור ס"לבו עַבְה מ'לב | ימ] (אהימ) אנטישפו אל וא ןונסכלאו ןה ןינעב
 דועו .ןוערדזא NIS ןוהרתאב איבק ד"ע ח"נד | תבש יתבוש לכ והי הזכ היננח בר ינתד [אה
 םיעבר תשמחמ nnb ד"מ א"פ הלח yis ץובקה | והייורתו יסוי'רכ אתכלהו ע"רכ הכלה אנקיסא אהבו
 'שורי ,חמק םיעבר תשמח ו"מ ב'פ pw ,האובתב | ('(אל) הב שי אל 'יפאו ןיטקו Tos 'יפאד אלוקל
 ונייה תיעיבר .םיעבר תעברא . ח"כד Ye םיחספ | תוליהאב ינש 'פב .(' ירש הריד תיב אלו הרמוש
 ןילטונ תיעיבר ימ א"פר םידי 'תפסות גול תיעיבר | דחאו דחא 525 ןיאו וקדקדנש תומצע עבור )73(
 ליעל y" .'ה mb  תּויָעיִבְר ץובקהו ,'וכו םידיל | בק יצח (:גינ ריזנ) ריזנו ג"הכ פ"סב .הרועשכ םצע
 תויעיבר יתש ולא + םעוי הכיא 'פ ר"כיאבןכוךורעב | תיאד אמיליא ימד יכיה אל תומצע עבור ןיא תומצע
 יגוזה רפסמבו יעיבר קלח [os nya .'וכו םד לש | אלא הרועשכ םצע םושמיל pue n הרועשכ םצע והב
 'ותירכ (יו ,יד 20( מ"לב םיתעברא ומכ b^ םִיַתָעְבְר | oum עבורה (דימ) םילכב ה"כ'פב .יחומקא חמקאד
 ס"לב ןכו .ךורעב ליעל y" ב'ער ו'פק ב"ב :^ n/ | תכיתח e^ עבורה oun אמטנ אל עבורה אמטנ עבור

yrהב שי  "v02( אָעְביִר | עבור קיזחמ דחאה הריפחב תודמ  (X52 y23אעביר יכנ :ח'נ "טיג  
 ילבו הטורפד אעביר :" תותירכ ,ךורעב ליעל y | אל ןהמ דחא אמטנ םא עבור cun ינשהו בקה
 תּועבר ;ה"כ ,'ו ב"מ 'גרת אבק תעבר ג"לב 'גרת | )7^ תוכב) ארוק היה 'פד ג'רב ons אמטנ
 יִעיִבְר nb" רפסמו Sn .'ד ,ו"ט 'דמב 'גרת אניה | ןואג 'יפ .אתעיבר דע ימעט י םבררו ימבר
 ןיעיבר ץובקהו (אָיְעִיְִבְר ס"לב) יאָעיִבִר ,יִעיִבְר'גרתב | םעוט אלא רקיע לכ העילב הב ןיא וז תמעטמ
 אעּויִר (mp ,(ב" :ויט פש) ןיִאָעיִבְר (ל :"בימיגית) | וירחאל אלו וינפל אל 0232 ךירצ pe ךילשמו

wmתיעיבר ידכ המיעטו המיעט לכב שריפ אל  | ng "b iic "vyמ"לב אוהו ל"נה ךורעב הפי  
 .'ח 'כוס אלוגיע וכפה Quadratur ונינושלב 3333 | ןמו הז רועישכ דע םימעפ המכב ולוכ םויב וא
 [xb pex .אעוביר אעוביר וגמ קיפנד אלוגיע | הילע ליבקד אוה היתשו הליכאר ונדמל ללכה
 .'ופסותו י"שרב םירויצה םע ןינעהלכ ש"ע אלוגיע | ליבק אל האנה לבא יתשו bus אק אל אוהו
 עובירו דופי .כ'ק ,ב"עס mp : םשו .ב'פ Dua | םעוט ךכלה םולכ ךכב ps ינהתמ אקר ג'עא הילע

pinהעברל אב ,ו"נ 'וריע .עבורמ היה חבזמה 'מולכ | אתעיבר דע ימיעט ווהד יסברו ימברו םולכ ךכב  
DNןמז לכש השעמ היה ךכ רמאת  qmsהמורדו םלוע ןופצל הנופצ ןתונ םלוע עובירב העברמ | ןישקבמ  

 'וריע 'וריב לבא .'מגב םש שרופמו םלוע םורדל | ןיכירצ ןיא ירה qme ךותל תיעיבר ןיסינכמ םועטל
 הברעמ אהיש ידכ םלוע עוביר העברמ ג"ע ב"כד ה'פ | הפה לא ואכב דואמ הברה ךכמ mme יכ ךכ לכל
 העברמ ('ה) ו"'פר 'וריע 'תפסותבו םלוע לש וברעמל | םויב ןימעוט ןיאש מ"ש אלא עדונ םעטה ירה
 העברל «by וניא םא יסוי 'ר 'א . . םלוע עובירכ | דע אלא תומיעט המכב םינימה לכמ םולכ תינעת
 ינוניב ינממו .'וכו הפוקת res העברי םלועה ןימכ | דע רתומ הז ןיאו אל ןאכמ רתוי לבא תיעיבר
 ,הלוגע wen .כ"ד e 'וריע 'שורי תעבורמ לועפ | תיבמ רהזנ אוהש םועטל ארקיעמ ןיוכתמ אהיש
 ימי תששמ עָבּורַמ ןיא .ב"נד ה"פס 'ורשעמ 'שורי | ןישודקב ק"פב .(* םולכ וב סנכי אלש ותעילב
 תוירבב עבורמ ps posu עבורמ . . תישארב | תיב חקל 6י"כ) תוירחא םהל ןיאש םיסכנ 'מגב
 ym 'ועובש 'שורי .ר"ע ז"לד .ג"פ םירדנ 'ורי "יעו | תיב הרש הנקו qon ^b .םלשוריל qub עבור

 התעו ימבר עיייע ריפרב הייכ )5  .אנליוו ם"שב ומוקמב nes ייפמ קתעוה כ"ע (* ,ח'ר ייפב ייל ןכו vor ר"פרב ייל )!
 ויניעמ םלענו ומוקמב ס"דב ייארכו דיירה יקספב םג הייכו יסברו ימבר די א ההגהב ןעכנימ ?Det י"כב יוגה וזכ יתאצמ
 א"בשרה ישת יייעו םיגושארב אבוהש ה"ר b^ י"פע אוה 'יפה הז (* CD ברו ומא בר גי"ונבו ריפר ךורעב ייגה ה"כש

UD "D wenםשב שיימ  yyאיגופב איבשרה ייחב יייעו  Cb)דיסח יירה יפסותו ש"ארהו 'ופסותב רוצקב אבוה חי"ר  
 Quadratellen ד"טב ^» הטמלמ 'א הרוש םשו ג"פ n3/3, עייייע עבור תיב ןינעבו (* .ה"שע ז"פקת (D^ ייר ייפ חייוא רוטבו
 ירבד ףוס לע אלפתהל שי n/5 םלאהקאטשב ןהאזיוועל י"ר יחה יל בתכ םינשב תובר הזו 110 ?!/, Quadratellen ל"צו 1

 וצחו תומא 'י לע יצחו תומא ^? אוהו nns תיששו המא עבראו המא האמ עבר תיב רמאש המב עבר תיב יעב ךורעה
 תועטש ל"ג כייע 104 !/, ןינמהל אלו 110 !/, ןינמהל הלוע 10 '/, >< 10 '/, רפסטהש nion בושחת םאלבא טעמ רתיו

 panno" הלוע 10 !/, )< 10/, רפסמהש אצמת זאו תישימחו תומא ^ לע תושימחו תומא יי oon ךורעה יסב הלפנ סופרה
 תאזו 104 %/ע, ןיכמהל הלוע 10 !/, >> 10 !/, יכ ןובשחב העט כיחמב לבא ל"כע 104 !/, ןמ רתוי טעמ תאזו 104 !/,

 .104 '/, ןמ טעמ
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Y25ומכ םרוקה ןינעמ ^0   y22לגשממ טרפבו  
 םשגה תדירימ mpi? TU? belegen המהבה

 IUD" שירב egenfall) ץרא לש הלעבכ אוהש
 אבה רכז המהב עבור C ^e עברנהו עבורה 6«
 אל השאו (ג'כ 0^ wp ביתכדכ השאה לע
 העברש המהב paw ,העברל המהב ינפל דומעת
 תוינעתב ק"פבו (אימ חיפ האפב ןורחא 'פב .םדא
 ולא 'פד i03 €?« ןילאוש יתמיא דע 'מגב
 העיבר דותשמ םיתיזבו )6463 מיכ) תואיצמ
 [ןיללחמ] ןיא 'פב תיעיבש תפסו תב .היינש

Cuהז םימי 'ז ודריש םימשנ רמוא ג"בשר  
 .היינש העיבר ידכ ןהב שי woe אלו הז רחא
 ודריש םימשג Cro םירדכ) ^j םנוק 'פד ג"סבו
 העיבר ןהב ארוק התא הז רחא הז םימי העבש
 לכ "יפ יסוי 'רכ ןאמכ תישילשו mw הנושאר
 ןיבשחנ ז"י bv דע ןושחרמב ןידוויש םימשגה
 ^r םויב דרתש העיבר םא המל הנושאר העיבר
 איה ג'כ דעו n^n ןכל םדוק ןכש לכ הנושאר איה
 וישכע הליפא איה וילפכ ms דעו ר"כמו תינוניב

wennיצחמ םימשגה  pv13521. ז" ( 
 הנומ התא םויל «pvp pu 'ז ןהש ר"כ Dv יצחב
 ^ רמא .תישילשו היינש הנושאר העיבו ןהב
 תא עבורש :העיבר ןושל המ 6^ תינעת) והבא
 הלעב ארטמ הרוהי בר 'מאד הדוהי ברדכ עקרקה
 םשגה דרי רשאכ יכ Oo היעשי) 'יאנש אעראד
 ה"כו ה"יחא]* .'וגו הדילוהו דע "וגו גלשהו
 אהיו ודרי םימשג המכו ,ד"יד ט'פ 'וכרב 'שוריב

 מ"ר ירבד םיחפט 'ג קיזחמ ילכ אלמ העיבר ידכ ןהב
 העיבר לש הנמז והזיא ב"פר תינעת 'תפסות .'וכו
 הליפא העבשב תינוניב השלשב הריכב רמוא מ"ר
 . . . תוירבדמ ה"פס הציב 'שורי .רשע העבשב
 "יעיבש 'תפסות .העיברב תוסנכנו חספב תואצוי
 רותשמ תודשבש ןיליבשמ ןישרופ יתמיאמ ז"פס
 העיבר והזיא א'פר תינעת 'תפסות .היינש העיבר
 a'5m מ"ר ירבד העיבר לש mier העיגתשמ היינש

 ילתש לכ 'מוא יסוי 'ר היינש העיבר דרתש ידכ |
 n'y מ"ב .ש"ע 'וכו היינש העיבר דרתשמ העיברב | p" לארשי לש םהיתויעיבו תא רפוסו בשוי

 ימי ו"פ מ"ב 'תפסות .י"ד ה"'פ מ"ב 'שורי 3[

 : ה'סד ב"פ תינעת 'שורי .העיבר ימי . . . דירג

 אב עַבְה חמר

 הנעברי : םש 'ירדנ 7v pop ע"ייעו ovy ר"לד
 'שורי — אוה הנועברי : םש 'ועובש 'שורי ,אוה
 יעב ןיברג עברא עבומר ןאמ :כ'ד ה'פ המטוס

 — [רסתישא
 אָתָעַבְרַט יִּב lagern 25 שרשל בורק מ"למ) עַבְר

(QLagerplatz, Aufenthaltרכומה 'פד ג"רב  

 הניפסה תא « cm pum Cx» f[יב ל"צ] 6
 אגלפו אסופ הישיוד אתעברמ ('יבו .אבכוכד

oe)6ג"ע , | ona qunתישארב)  Vm GU Us 

 תישארב) םחרו םידש תוכרב .אילמג עבראו 09
 ה*יחא]* .ןוהיוגב אעברד איעמו 00 י"רת G5 ,טימ

 תישארב) ץבור rv 'גרת .ןוהכ תעברד איעמ ג"ונב
 'ייעו yn en 5 תומש) yan ןכו .עַבְרַמ ^Q ,ט"מ

 ר"תמעבו ןמגרותמב ץבר 'גרתב תואמנוד רתי
 my עיברד אוה איראו : ב'כ 'ועובש ןכו .יוועלל
 . . םיאק אוהו pus תא : ב"יד ח'פ תוכרב 'שורי
 DT ב"פס תינעת uv" .םיאק תאו עבר אוה
 ר"ב .אתינעת איהד ןיעדי אלו ןוהיעמ לע ןיעיבר
 :םירבדה לכ 'פ ר"להק 45 ערומ אנאו עיבר ז"פ
 יל תיעברא ,ד"יק ק"ב ל עפ א .וילגרלע היל עבר

NUSםירוכיב 'ורי  .יארצימא  N'Dהיעברא .ד"פד  
 התעברמ יעב אנא .ו"ד ר"פ nez 'ורי .אלספס לע
 .יקליד היניעברא ט"יפ ר"דמב .ןנצת אלד דע
 יטילק םילהת y33 מ"לב wy33 "לב אעביר םשהו
 nmn iy ז"יד כ'פר תבש 'שורי . הציבר 'יפ )2
 יעבר 'גרת היעליק ןיסרפ ןווהו אשרדמ יבב העביר

conn)תפסות טשפומה םשהו . יִתּועְבְר (ל"נה ' 
 ג"ונבו 'פריא י"כ ^35 הטיעב . . ny א'פ ק"ב
 .'ב ץבר ע"ייע י"כב 'תפסותב ךומסב «s הציבר
 כ'פ ר"מב ןיסלכואו תונחמ b^ תיִעיִבְר ץובקהו
 תונמל לכוי ימ ןהלש תויעיברה +(" יגיכ 'רמב) עבר
 הקתעה לע ירפסב יתבתבש המ כ'ג 'ייעו ןיסולכוא
 'עו ינורמש 'גרתש 146 רצ) םוואט י"בידל 'יפרפ
 ייארכו רפס ימו = רפסמו וקיתעה םלוכ ג"סרו םינקז
 שוריפב ביתכ םינורמש תרותב םגו .ל"נה שרדמב
 ה"בקהש רמלמ .א"ל הדנ .לארשי עברמ רפס ימו

 ה"מגר 'יפו ל"גה ב"ב אתעברמ םשה דועו .י"שריפ

 — [בכוכה תציבר תיב אנכוכד אתעברמ יב

 ליצ יכ טיק י"כבו 'ציניוו ריפדב )* .אתעברמב יטלתה py" תקתעהבו יב לייצו יכ רייפדו ט"ק ייכבו pn יעב היכו ('
 :םדוקל ךיישו השלשו םירשעב ל"צ ייפ ג "כ 'פב ביה י"כבו b^ אר מ ג ש רב ע"פדב לבא טיק ייכב mo (5 .יב

 טק י"כב ןוכנ ה"כ )  .ונינפל יילו (+ b^ קר דומלתה ירקיעב ייל ןכו "ל טייק ייכבו השלשו םירשעב עברנהו עבו עברנו רה  aimיו |
vmיפב תיעיבש תפסותב ייא ר"פרבו דומלתה רקיעבו  psלייצו ןירמוע  psיתפסותב תועטב טמשנ יירחא עייפרבו ןיללחמ  

wn +קר  DW Ubעיבשפהבו ! גיל יוכרב ביינו ןירמוע  manה"כ (5 :יו ףר תינעת יפמב ןיריכזמ יתמיאמ יפב  mimm 
 טעו4=

w23ט"ק  y^b"ai 37mורמגנ . 
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 ,תבשב התיב תא תצברמ תאצמנ : ו"טר ו"טפסו
 ךותב תותנילא ץברמה Ty י'ד ו"פ תוכרב 'שורי

 ר"פ ז'ע 'תפסות .םיאמט םימב ותיב תא [ץברמה
 האיפ wv" .ןיקשמה תא ןהילע יתצביר אל 0«
 : ר"לד ב"פס 'יעיכש v amm ץברמה .ט"יד ר"פ

wasןבל רפעב ןיצבומ ג'ע פ'ד א'פ ק'מ  
 ה"כר ז"פס mio" "שורי ,דעומב אל לבא תיעיבשב
 4n" היתיב יציברמ — היל yate ימחתיא ד'ע
 ינייברמ ל"צו ם"ט ^O 0^ יישארב) ותיב ירילי 'ב
 'קיספב W^ הליאשהבו — 'א י"רתב 'יאדכ היתיב

onmארוק העשה התואב ז'לפר  mm» mpm 
 וצכרו ודככ ואב םהל רמוא תימורד חורלו תינופצ
 לש םימשב yn" לכב יקרצ חישמ םירפא ינפל

 ^ ש"השב 'קליה לעב ןויכ wen» הזלו ע'ג |
 'תקיספ םשב N^ םשו G'yb טיעק 37 ח"פקתת
 ןיכירצ םניא אובל דיתעל םיקידצה : ל"הזב יתבר
 תינופצ חור םימשב ינימ לכ אלו ןמסרפא אל
 ל"נו .ע'ג ינמס םימ לכ םהינפל תלחוזו n3 כר מ
 1122 ל"נה יתבר 'תקיספב "יאדכו תצ בר מ ל"צש

 ץבר 'עמ האבש 5 הלמה תרזג ןינעבו .וצברו |
 דועו קבאה תא ביכשהל הקירז ונייה ז"חא אבה
 ןויצה טרפבו ש"ע לעיפב 'ג עַבְר תארוהל בורק

 'מוחנת ל י עפה ב דוע w^ : כ"ד ז'פ האיפ 'שורימ |

^D npnר'רמב 'ח  b^bמ רצ כ'רד 'תקיספ ': 
 — [וכו mb הילע ןיציברמ b^" יתבר 'תקיספ

lagern, aus- (החונמב הביכש ןינע מ"למ p23 * 
nmn | ד'נ. vy מ 'ילוח'. (gestreckt sein 

nensשורי .ז"ע ינפל הצובר וריבח ' p'3ז"פס  
 ויתיאר ד"ע ד"נד ב'פר ה'ר 'ורי ,ץוכר והואר .ו'ד
 א"מפס v3 ליעפהבו .םיעלס ינש ps ץובר
 ,םהינפ לע םציברה ר"פ יחבר 'תקיספ .'ט דר ע"ייע
 םציברהש )"3^ תומש «3p והמ א"פ ר"דמב
 ל עיפב  .ןהיתוטמ לע ןיצבור םיכלמה יכרדכ
 ץראה לע הציברב ודמלש הרות תוברהל לאשוה
 ע"ייע ץברת םשהמ הנכנ בוט רתוי וא הרומה ילגרל
 הרומת .ונורתפ ערי אל יבשת לעבו sw ץברת

yvy amץבעי  ^mה"כ ק'מ ,(רימק ,. rvייאלכ  
 ץביר .ה"לד ב"יפ תובותכ 'שוריו ב"עס ב"לד ט"פ
 ק"ב הציבר טשפומה םשהו .'וכו לארשיב הרות
 v) )2 עבר יע כ'ג יייע) א"פס ק"ב 'תפסות : יב
 מ"ב 323 ראותהו .הטיעב הציבר .ב'ד א"פר ק'ב
 . הבקנלו ןצבר אלו n€ יגיכ תומש) ץבור א'ער ג"ל

 .'פ םש תינצבר

 .ץבְר * - עַבְר

  nvב"פס ^ n.ג'ע |

 טמר

mm 45אל ג'יפס ר'ב ^5! אתיימדק אתעיבר  

  snnm.אתעיבר  by eniעבורש רבד : ^ תינעת |
 תעבור איהש  .ר"יד ט"פ 'וכרב 'ורי ,עקרקה תא | 'ול ךירצ] .(ץיברמה) ה"פס תורהט 'תפסות ,ותיב

 ןויכמ : כ"ד ז"פ האיפ "רי לעי פב .ץראה תא
 'ייעו .האבה הנשל רתוי השוע איה העברמ אוהש
 — העיבר רטמה ארקנ המל א"מ mb האיפב ב"ער
 : 'ם 'רהנסב דוע 'יא מ"לכ המהב סע הביכש ןינעבו
 ,'א ארקי) המהבה ןמ .'מ ק"ב ל ע פ ג .ועבר ינולפ
 ב'ער ב'כ ז'ע . עברנה תאו עבורה תא איצוהל )63
 ןיאו ןכרקל המהב ןהמ ןיחקול ie ז"ע 'תפסותו
 ז"ע ,עברג םושמ אלו עבור םושמ אל ןיששוח
 איבמ ,מ"ד א"פ ז"ע 'שורי .העבר רומעה ףוס םש
 איהו הבקנ ול איבמ . . . העבור xm רכז הל
 02 ז"ע : 'ל 'רומת .ונממ [תעברנ ל'צ] (תעבורל
 תקולחמ םש ,ועברנ הדלוו איה הרוסא תעברנה דלו
 ב"כ \ ,ב'כ ז"ע הָעיִבְר טשפומה םשהו .ועברנש

 — [.נ'כ ,ב"עס
 תועבורמ תוכיתח ןיעיִבר ץובקה sii =) עבר

 תודמב ג'פב viereckige Tafeln) זרא לש
Grלש ןיעיברו  msןוהיבג לע  "pלש תוחול  
UNוינשמבש 'נשמב ןיעיבר ה"כו ה"יחא]* " 

b'93םיציבוו  "e$תוכיתח 'יפו ןיעובר ב"ער  
 זרא לש תיעיברו 'יא ה"מ i'e דימתבו תועבורמ

vvסרג ה"מגר לבא  piןיעיברו םש  "b!םינק  
 — nw] לש

Pasתוכיתחמ יושע ריש ילכ םדוקה 'עמ 5«  
 רבכ )5 זיטפ ^53 תיילא לש (תועבורמ

^b(יה ,'ו ביש) םילצלצבו םיענענמבו .תיילא 'עב  
 wma ה"יחא]* .ןילצלצבו  ןיעיברבו 'גרת
 רומלתה ירקיעבו טק י"כב תמאבו םדוקה 'עמ

 — m5] םדוקה 'ע םע ללכנ
pon *יריח) םרכ ע"ייע יעבר םרכ (תיעיבר 'יפ)  

 הנש לש םרכ p^ תומוקמה לכ נ"שו (ל'ש
 יעבר עטנ v ה"פ ינש 'שעמ . עטנש תיעיבר

m»ש"ע : כ'ר ז"פ האיפ 'שורי , 

bespren- (קבאה תא ביכשהל םימ קרוז 'יפ p23 
  016 Erde mit Wasserןירישכמב 'ג 'פכ (ָשסמ

OU»ותיב תא ץברמה  pon ^Bותיב ךותב םימ  

 תצברמ המכה השא +.ה'צ תבש) תבש ןינעל ןכו
 ט"רסב ג"הר 'יפב ה"כו ה"יחא]* | .תבשב התיב
 תייטב שודי יד לא ץברמה p mp^ םשו 7
 תיבה תא קרוז b^ 3« ע'למ שורי ל'צש ל"נו
 pw תבשב ה"נכו (לצבר ע"ייעו) besprengen םימב
 ןכו 'וכו ותיב תא ץברל הצורה ,ץברמה דבכמה
 .ר"עס ט"ר ז"פ nav 'שוריב



Dwnb 222^ *86968( לפלפ ןינב 3«  gross 
Geinי"הד 'גרת יייע ברברתא ל פ לפ ת א  

 יא 'שורי 'גרת ,ברברתמ :רוסי 'גרת 32 ,ו"ט 'א
v5 3^ברברתמ  webא י"רת ' mewט ', p» 

 ,זיט 3352( ואשנשת 'גרת ,ברברתמ תנא ללותסמ
 ברברתמ תא המ לע ח"יפ ר"דמב .ןיברברתמ ('ג
 בֶרּורתַא ס"לב ומכ עלבנ ת"יבה םימעפלו 'וכו ונילע
 ; בררתא ^" אמע לע ב"מ ,ח"מ הימרי 'גרת 'ייע
 ראותהו .היתוכלמ בררתתו 'ז .ד"כ 'בדמב 'ב י"רת
 ,'ג ילאינד paw ץובקהו אָבְרּור ם"לב אָבְרְבַר
 יומשל ;א"כ 17 ,ב"י "ישארב 'גרת ,ח"מ ,'ב ;ג"כ

uvהיכ יישארפ םיאישנ 'גרת : Gbםינהב 'נהת  

 ל'זרדב ןכו 'גרתב הברה ןכו ןיברבר ^O י'ח ביש)
 4332 'שורי ,ירמוזב אה יברברב אה : ז"נ תוכרב
 יומוק אייברבר ד'ע ב"פד ג'פ ק"מ 'ורי "^im ב'פ
 ר'ב ,ירברמ n" קוחשל 'פ ר"להק .םורד ע"ייע 'וכו
 יבוח ה"פס ר"קיו ,ןוְוְבִר ומכ b^ ןיברבר יביר ט"פפ
 לפנ .הלכ מ"ב הבקנלו . ןיברבר ןיבוח . . ןיברכר
 yy ז"מר ה"פס 'יטיג 'שורי ,אָתְברְברב ןירבח 33
 ראותה דועו .אתקיקד ןיליאב . . אתברבר ןיליאב

winם"לב  mimהכי םירש 'גרת  Q^ ,m 
 y ותלוז m ןינברבר (א'כ 52 0053( יסירס
 'נרת אָתּונְְרְבִר םשהו .'א ,'ה xb ,'ד לאינד

"banאתונברבר (*אללממד אנשילו 'ד ,ב"י , 
 .'וכו רמד היתונברבר : ר"ק םיחספ

 -Erzie לדגמה ייפ ^23 ןמ הנכנו ראות) אָחְּבִר *
&ng3 (5 ,n ילשמ) ןומא א"פר ר"ב (her 

posאָתְבִר הבקנלו .גוגדפ 'עו ןומא ע"ייע גונרפ  
 אירדנסכלא n) + 'ג «mon ןומא םש v2 ס"לב ה"כו
 ראותו .תלכ y/vy יתבר אמא : א"כ 'ומבי ,אתבר
 ;ח'כ .טיי ^m ב'מ 'גרת y Rino" רושא יכלמל

 ." .'ד ,ו"ל היעשיל

 מ"לב «xy we 'יפ oix לפלפבו גר ס"לב) גר
(gelüsten0930 הואתת אל  (mא'כ ) גרת'*) אל 

 ,אנגוגיר תיב לכו 0 יריס היעשי) ונידמחמ לכו גורית
 (mnn נרעת 'גרת .אנגגיר ס"טב 2152 ה"יחא]*

sa (Coeיע ןכ קתעוה דמחו הוא ןכו " 
 ם"לב גיִאָר nya .יוועלל ר"תמעבו ןמגרותמה

mnםיסופד הזיאב) ןיאְר )^ 2^ ילשמ) דמח 'גרת  

 אתגר גיאר 008209( הואת mang ,(תיאר ס"טב
 ילשמ 'גרת לפלפתאו לעפתא 2532 5/55 לפלפבו
 .הישפנ אגרגרתמ יד 3^ cwn , גגרתת אל 'ג ,ג"כ

 mn לצב נר

nem ow?קרוז ןטק  ^nיא ץבר לעפמ םימשב  
Qe) םילכב כ"פ םירכהב (Gewürzbeutel 

 ןהש לכ 6 הרזמהו לצברה ףא רמוא הדוהי 'ר
 ןיאממ ולא ירה  non poo, ^bשיש רתויב ןטק

 קתעוה ה"יחא]* — .'םימשבה וב ןתיל םימשבל
T ג רזמ 'ע כ"ג 'ייעו 15 13 ט"דסב ג'הר יפמ'. 

 אוהו לצבור ל"צש ל"נו לצבוד ד"א ג'הר 'יפב "יא
 הארגו ל"זו דומלתה ירקיעב "יאדכו ץבר לעפמ

 אוהש  poroקרוזש אוהו ליעל ונומאש הציבר
 אוהו כ'ע יברעב שאשר טעמ טעמ םימשב ימ

Am ירבד שרפל ץבר 'עב יתאבהש 07 xm 
 Den תקירזל ילכ אוה (o שאשוו

"T Gespann דמצ à ( ע"לב 'יפ הקבו pan 

 קברמ ט"למ ראובמ  Krippeיפב (םינפב 'ייע
 ןישוע  61? poo'ג לש תוקבר 'ב אלמכ ןהיניבו

 'ג  Capaולא 'פבו +ויכ ייחספ) העש לכ 'פד ג'רב
 הקברל הסינכה 6^ מ"ב) תוסכ אצמ 'מגב תואיצמ

  nemאמטמה 02 ןיקזינה 'פב .הרשכ  peuגינ
 (א'עס  meלע הקברל הסינכהש  mesקוניתש

 וא 'ג דחיב תודמועש תורפ דמצ הקבר 'יפ .שדתו
e mow) webs המוטפל הקברל א'פ .שודל 'ד 

  Goהשדו ,קברמ ילנע « mwקוניתש ליבשב
 .הלוספ שודל ןווכתנש ןויכ הנה הלוספ שודתו

 קברמ ךותמ םילגעו ( suy(ד י'ו  ws unn.הקבר
 'גרת דוע 'ייעו 'כ ,'ג יכאלמ 'גרתב ה'כו הייחא]*

  movהנוי 'ר בתכו ;א" /2  ;א'כ ,ח"מ  pחאנג

ULENG e»! 5^  מרבק bn קבר שרש 

 ₪  LE Jes (| A3אוה קברמ 'יפ 'וכו
 לבחב לגעה וא השה רשקוי המש רשא םוקמה

  nenאלפוק הקבר א'עס ו"כ םיחספב י"שריפ
 זעלב  (copula)בורקו דחיב תורפ עברא ןירשוקש

 הפי הז יפלו .ל"נה ןיטיגבו מ'בב 'יפ הזל  ^bוגיבר
 'תפסותמ חכומ ןכו דמצ ןושאר "פכ  mbב'פר

  (9ירה וכו המ מא םע השדו הקברל הסינכה
 ןוכנל 'יטיגב י"שריפ ןכו המא םע הרושק התיהש
 כ'ג הזו 'וכו ןרושיקו תומהבה תפיסא םוקמ הקבר

  jy[מ'לב קכרמ —
np23 *ישורדב אבוה לאותב תב  nep "y b 

 Oy ,ו'פ ,ה"ס ,ג'ס ,'ס ,ח'נפ ר'ב .ג"י
 'פ ר"שהש ;ד"יפ ר'דמב ; ל"פ ,ג'כפ ר'קיו ;'ק
 .י"רב השעמ m הנמלאכ התיה 'פ ר'כיא ;הנשושכ

 .ו"פ הבר תור

 לצא ייכב n3 )? ! ק ב תועטב ספדנ מ"קוצ יצוהב ('א) ב"פר יוריע 'תפסותב )* .תיילדב an" רקיעש שימו יג WD ע ויע ( - Mam VH 4 וב יורו )1
mאללסר ג"ונבו יוועל . *( D'Oישורי 'גרת ייא 'ציגינו 'פרבו 'מאו ר"פדב . 

4 
j 
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 אל ןזגו .א"מ 'ישודיק mnl טשפומה םשהו
 כפהמ .ד"ס תומכי anon אלא ודיב התלע
 .תונמחר תרמל תונזגר תדממ ה"בקה לש ויתודמ

 Gewicht, Gewichtmass) לקשמ "לב (p^ איגר
 הער ןיע עלסב הפי ?py Ci 'ורוכבב ק"פד ג"סב

 איגרב אתכלה אבר רמא איגרב תינוגיב py לקשמב
 ליגרו אכה ליגר איגר e^ ונייהו אכה ליגר אכה ליגר
 רסחנ אל ןיזוז 'גש הזל בורקו הזל בורק 'ולכ, אכה
 — Cm אלא לקשמ רתוי וניאו זוז אלא עלסמ
 איגר )^ זיט ילשמ) טפשמ ינזאמו סלפ 'גרת ב'א)
 לקשמב איגרב תינוניב 'יפו אתוצירתד (' אתחסמו -

 תרחא ףכבו עלס םינזאמ ףכב םישת םא 'ולכ םלפ
 זוז עלסהמ von os לבא עלסה רצל עירכי לקש
 לקשמה mm לקשה םש רשא ףכב ms ןתתו
 םיזוז השלשו ףכב םיזוז השלש היהיו סלפו איגרב
 'חה תעדל הטונ יתעדו ה"יחא]* .(תרחא ףכב
 גר 'עמ אכהל im אכהל יגר הינהש ןאמרעקוצ
 'מולכ mb הטונו mb הטונ רמולכ ק-  ע'לב ןכו
 — [לקשמו סלפ פ"לב p^ איגרו m ואשי םינזאמב

ow» Pa *ןויכ כ ם יתבר 'תקיספ (יהטימ רהנ  
 וילחנש שא לש רהנ ןויגירוב עגפ רבעש

 ... םדא ינב םיפוושו םיכאלמה תא םיפווש
 םהילעו לזרב לש תודוא לטונש דחא ךאלמ גושו
 םידיגנ דגנו םיכלמה דננכ םדימעמו qas ילחג
 םייונש תצקב ה'כו .םלועב םתמיא לופתש ידכ
 השמ רבעש ןויכ םיטפשמ mb ינבואר 'קליב
 םילחגו שא לש רהנה qva וב עגפ ןופלדנסמ

ovיכאלמ םיפווש  menםלוכ םילבוט וכו  
 תועיזמ דובכה אסכ [תחתמ ל"צ] (תחתה) םיאצויו
 לטונש רוצילג לש תחא הדמ דועו . .'וכו תויחה
 הילע לבקמו שא לש אוהו לזרב לש תכחמ ןימכ
 םיכלמ דגנ הרימעמו ןויגר רחנמ שא לש םילחג
 כ"ע םלועב םתמיא לופתו םוויז םליציש ידכ 'וכו
 ,'ז לאינדב רונ יד רהנ אוה אוה רהנה הז הארנכו
 rukhsh ריהזמ ruc דנעצ 'למ ל"נ הלמה תרזגו .,"

TNDןויגיר כ'או  Mop)ושא רוא לע  mmןכו  
 .('ןויגר .אוה אוהו raocanh וויז דנעצ 'לב ארקנ

 לאשוהו לגרב הילה דמל py מ"למ ליגרה) לַגְר
 sich gewóhnen הז רחא הז רבד תישעל

 אנר

 "מרי annes 225 ראותה םוקמבו ליעפ ינוגיב
 ע"ייע 'כ ,'ב הכיאל ץובקהו 'כ ג'ל בויאל ;'ז ,א'נ
 y EAM (29 (82DD (NAM" םשהו SW ףל
 ,ו'ק םילהתל v5 (wr;  ,ד"כ 'קזחי 'נרת
 m" ^ .בייק ;'ל us .ח'ע ;'ג ," םש יג

puוניברל ךוועה ףוסבש םיזורחבו .ותלוז  
 אובמ 'ייע יגוניר 'ב 3^ י"כ "ג יפכ אצמנ
 .ובדה תיוחאב ו"ת תוא ףופ 'ייעו IV ,א'ח
 ילשמ 'גרת 'ייע qua ם"לב =) «xn הבקנלו

;T3 ,"3^ ,ג'י ;ג'כ .א"י  mpיות 'גרת .ותלוז  
 י"כב ה"כ 'וכו יגורגר אה ה"ל ,א"ל בויא (יתואת =)
 im :'ג ,י םילהת msn 'גות onm ג"ונבו

 —  [הישפנ

cv» 225לכ קרפב +'ד 2 םירבד) בגרא ומכ םוקמ  
 pra רבעב בגר הל הינש C היפ תוחנמ) תונברק

 ארקמה בגוא ומכ אוהש בדה נווקו ה"יחא]*
nיוינומדקה לע והיתתמ ןב לצא 666  Y^ 

 האבוגיר סרג בגרא םוקמב ינורמש 'גרת ןכו 'ה .ו"ט
 סוואט י"בירל bb" הקתעה לע ירפסב ש"מ 'ייעו

 — [האלהו 205 דצ

 ר"קיו Erdseholle) = ע"לב בגר מ"למ) אָבְנְר *
 רשא דע 'פ ר"להקבו הירבטד £23( ז"טפ

 יבגרו Q1 :ב'' תלהק) לגלגה שרדו .הירבטד הייבגר
 ,(ג"ל ,א''כ בויא)

nmm *םעכ ןינע מ"למ)  (ürnen, aufgeregt sein 

 םדא rav םלועלא"ער 'ה וכרב ליעפהב
Bוכו זיגרמו הלוע .ז"ט ב"ב ,ערה רצי לע ' 

ypל ע פ א .ןטש  "vbיעדי אל יאמק :ג'ק  
 ,ןוניזגרא «Ge 25 50 םפיעכא 'גרת 'וכו יזוגראל
 PINO היתנסחאבו (ביס (ma cm) רבעתה

 .הנסעכת בותכ ולאכ ןזגרמ )"8 יג 'יעשי) הנסכעת
 ;" ,א"מ :'ב ,'מ תישארב 'גרת לעפב דוע םגרתבו
 תומש 'גרת ל ע פ ת א nbn דועו ב"י ,'ב 'ילהת
 מ"לב זנו 102 ?Nim אָזנְר .זגר םשהו ,ד" ,ו"ט
 'ה לצא םינויצה Cry אתזונו .אתיזגור .הכקנלו
 י"כ 'גרת 'ג ,'ז תלהק 'גרת vn םשה ןכו .יוועל
 ב"פ תינעת 'שוויבו ותלוזו «y ,'ט :'ב ,'ה בויא
 תבש «jn ראותהו .זינר קיחר םיפא TUN : ה"סד
 הבקנלו ז"פ ר"מש ןינזגר ץובקה .א"מ'ישוריק .ו"נק
 .ןמגרותמה 'ינכ ^o ,א'כ ילשמ un אתינזגר

 דיתעלש םייפרפה ןוימד לע ןאכ ריעא בגא ךרדבו (* .אתאסמ בוט רתויו אחסמ גיונב )* .יורוכבב ה"ימגר 'יפמ קתעוה ('
 -Eseha ירמאטב הזב יתבתכש המ y" םיקידצה ny ביטהלו םיעשרל ערהל לחוז שא רהנו וכת' םירהבש תוכתמה אובל

 582 א"כת ג"מד עימב 86

 א,
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 11233. .(*וראוצמ וילגר איצוהל ךירצ םלש דונ
 דלו 'פד 'מגבו +-ג"ל ש"יב "מגב ילוספ לכ 'פב
 6 הציב 'תפ סותב ר"ת «v5 mm) תאטח

tUe puse ps ovןיליגרמ ןיא .וב אצויכ  
 .ושבב Dye רועב חיבשמש המ דע 'וכו רוכבב
 'נרת ןכו .יולגר 03( 4p )^ ,ט'כ תומש) ויערכ
 ה"יחא]* | ,טגיי ,'א ארקי) םיערכהו ברקהו ['שורי]

 b32 םשהו .7^ 'ט ;א'כ ,'ח 'קיו n Uy$" דועו
 ,םילגר pon . א"ל הדנ (py ינוזה רפסמב
 ,לארשי יאנוש לש םהילגו א"עו zb תוכרב

ovnתובאה לע הליאשהב  sb»םילגר שלש לש , 
 yp" םילגרה ןיאמ x5 ר"ב .דחא לגר לש אסכ

cvשורי רבדל םילגר הליאשהב דועו .כ"מב ' 
 (TU 'שורי .א"כד ו"פס םש T/y ז"טד א"פ 'טוס
 (DO תוכרב .רבדל היאר רמולכ .ח"נד ט"פס
 'גרת , םילגר ימימ C9 Ys תבש 'תפסות םילגר
 3^ ול ייעשי "יעו ןלנירד cub 'א יה רתסא
 ,ב"מ ,א"י p poss ץובקהו אָלְגַר 'גרתבו .ירקב

ovיעיבש " pmוכו אלילצ אלגר א"ער ט"לד ', 
 ג'ע ב"לד ט'פס x55" 'שורי mos .ג"נ הכוס
 מ"לב 'יפ הֶאְלְניִר 5y5^ ראותהו .שניא רבד 1029
 .ב"י תומש in (Fussgünger)" &523 ס"לבו יִלְגִר
 םיטפושל ;'ה ,ב"י הימריל ,א"כ ,א"י 'דמבל ;ז"ל
 הנבנ םשהמו .ןיאלגיר 'ח ab םש ץובקהו 'ב ,יכ
 לגומד ןהא .ה"מד ה'פ ז"ע nv לעפאו לעפה
 יפלכ הילגרמ וטישפה רמולכ 'וכו ערל ליעמ אקיז
 הימגר ל"זו ךורעב ליעלד ןיליגרמ ןיא ןכו השאר
 המהב רוע טושפל ט"ויב ןיליגרמ ps .ד"כ 'רומתב
 ךררד ןיליגרמ היל ירק יכהלו חופמ ךווצל םלש
 qux ותוא םושל רוע טושפל ןיליחתמ םילגרה
 — [ךורעה'יפכו ל"נה 'ורוכבב ה"מגר שריפ ןכו 'וכו
 Cm ,גיכ (mov םילנר שלש מ"למ 'יפ) לָגְר *

Wallfahrtsfestוריע (דעומ 'יפ ' Y»ייחספ  
 :ט"מ .א"כ אמוי .לגרל הלוע .ב"ק 'דהנס : 'ח
 , םילגר ילוע :א'כ אמוי םש םיחספ ,לנרל ןילוע
 כ"הויו ה"ר .ט"י ק"מ ,םילגרל . . ה'ר א"מ א"פ ה"ר
 .ט"פ 'רהגס :ב'נק תבש : 'ד ה'ר p m" םילגרכ
 ר'פס ינש 'שעמ v" : א"לד ז'פ 'ובותכ 'שורי

vs Yy musאלניר ר"אלבו .יתבר 'פ  "mb 
 ינב וכפה אלגיר ינב p^ ק"בו D "mo/ :'ז
 — ןיאלגיר ילוע א"י  ,'ג תלהק 'גרת amy הלכ
 וא תבסל p^ )5,05 'ישאוכ 55345 מ"לכ דועו
 בורח הילגרב .ה"ד ב"פ תוכרכ 'שורי יאב רובעב

 יתפסותו y" זיד היפ תבש 'וריו .דינ תבשב ייפ יייע (

NUNCA 

 .תוילגרב עייפרשבו תוילגירב ריפרבו ט'ק v33 ןוכנ ה"כ )

 בנר

 לעב 'מגב ותמש D^ 'פב das Gelüufige) הָליִנְר
 b" (' תויליגרב הנוש WW לבא (ב'כ 0212 ירק
 הלוח אלא ונש אל 503 תונשל ליגר אוהש רבד
 אלש סנואב ירק הארש p^ (רומעה ףוס םש) וסנואל
 תמחמ ירק הארש usen הלוח לבא שימשתב
 ,הוקמ לש האס 'מב אלא רהטנ וניא ושימשת
 הליגרמ איה וז היפ תומבי) תורתומ שי 'פד ג"רב
 השורג לודג ןהכל הנמלא p^ .ותליגרמ איה וזו
 רזחמ אוה הלפופ אוהו ליאוה טוידה ןהכל הצולחו
 הליגרמ אוהו וירחא תרזחמ הניא Nem הירחא
 תוינש לבא הבותכ הל ןתונ ךכיפל ול אשניתש
 אל הדלוו הלפפ אל אוהו ליאוה םירפוס ירבדמ
 ול אשניתש ותליגרמו וירחא תרזחמ איה ליספ
 מ"למ אוהו ה"יחא]* .התבותכ הדבא ךכיפל
 . .היל אלנרמ איה םש 'ומביב ה'נכו 02 עשוה)
 אירבו ליגרמה ילוח .ב"כ תוכרב .היל אלגרמ אל
 voy ירקה תא ךישממו ליגרמה י"שריפו לגרמה
 mus ידיל ינליגרתו :'פ םש ,ותטימ שמשמש
 ךיתרותב ינלינרתש iow ,הריבע ידיל ינליגרת לאו
 "ירדנ לעפתא .הורעל ןיליגרמ ג"ימ yb תובא ^«

ivoל ע פ תנ ,רדנמל ילגרתל אלד יכיה יכ  ^v 
 ךוד אבל ןילגותמ jn ד'ע ב'מד א"יפס םירדנ
 לגרתמ אוהש ג"ע ג'ד א"פ תבש 'שורי ,הדועס
 mme ימיב ומע לגותמ ותאמוט ימיב ומע
 .לגרמ ע"ייע 'וכו הימופב אלגרמ לועפ ינוניב
 תבש דמולמ 'יפ ליִנֶר ראותה דועו ליעפ ינוניב
 ,ולצא ליגרה :ח'מק םש p רנב uan +: ג'כ
 ליגרה + 'מ 'וכרב + ט'כ הציב 'ייע ולצא ליגרד ןויכ
 ליגוה UP םיחספ , לדרחב ליגרה . , םישדעב
 : ב"י ב"ב nns, רמוא ליגר וניאשו הברה רמוא
 'גרת e ע"ייע . א" תורוכב .'וכו ןייב ליגרה
 'ב הכיא 'גרת ץובקהו ,'ליגר ('ב :הימ םילהת) ריהמ
 , הוצמב ןיליגר rb אמי .'וכו ןיליגר ווהד א"כ
 תויליגר ץובקהו .ה"ס mas הליגר .nmm הבקנל
 'וריב ה"כו תוילגורה ב"ה י"כבו ךורעב ל"נה תוכרב
 ג"ונבו ב"פ 'וכרבי"כ 'תפסותבו ד"ע ג'ד א"פ תבש

owותיליגר יא א'עס ט'יק תבש יוניכבו תוליגרה  
 דיבה

 den Fuss ולגרב רשק b^ 533 םשהמ הנכנו 53
befestigenליעפה  ^bאלו דוקע אל (םינפב  

 ליגרמה (:ג'כק 'ילוח) רועה 'פב C) דקע 'עב 'יפ לוגר
 ותושעל ידכ וטישפה םא b^ .האמוטל רוביח ולוכ

———————————mmPPPPP 

1 

 ,ךורע vas ה'כ )* .הטישפסו השאר יפלכ הילגרמ וכתוחל ליחתהש b^ י'שרו (% ,(ה) ר'פר הבש
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 ןיצקועב B imm^ ה"יחא]* .אלגר ומש
 תונולגולח לש ערז איה הליגרה b^ רבכ הליגרה
 ע"ייעו כ"ע הלגר רזב תייטב ןתוא pop ךכו
 נ"שו xw i'm ש"מו תוגלגלח 'עו תוינדגדנ
 -verdo = שאגאלודריו ךירעמבו ש"גיילודרוב זעלה

lagaאימפסא 'לב  moyתוכז א"רל דומלתה ירקיעב  
 y'"y דועו ש"מו תונלגלח ע"ייע אלקקרופ ןינעבו

 — [ןיחפרפ

 Vb ,ג'חב ע"ייע soy ל'צ : ב'כ ז'עב o אָלּגַר *
 . ש"מו

n2 *מ"למ)  ju»ןכא תקירז  Gieinigenהכוס  
 'ודיק .ןהיגורתאב םעה לכ והומגר + ח"מ

 y" םגר לקס 'גרתו הימגרמל הירתבא וקפנ : 'ע
 םשהו ,םש "ישודק אמגיו םשהו . ןמגרותמב
 ס"לבו .אנבא תמיגר ז"י ,'א תור 'גרת טשפומה

ejuאנמוגרל היתי בה ר"י ,'ה 'תסא 'גרתב ה'כו  
 אָיִמּוגְו ומגו ^n ,'א הכיא nn אָמּוגְר ראותהו

 . אכלמל ןיריג

jasןול שושל בורק מ"למ)  (murrenע"ייע  

 ילשמ) 1333 .םש םושרה 'גרת ןורחאה 53
CU n8ןגירש . . שחנה הז כ'פר ר"בב ראובמ  

 ר"דמבב ראובמ ('ח .ח"י ילשמ) ןגרנ ,וארוב לע םירבד
 הרצ םהל ומרג ה"בקה רחא ונגוש םירבד ז'טפ
 NU אמוחנת תינגאר הבקנ ראותה הזמו . הלודנ

"Dתינגאר ל"צ תוינגאר השא ביי  ^bםינדמ תשא  
 .תינגטור ע"ייע לבא

 uw ליעפהבו עונתמ טקשה ונינע מ'למ) עַגְר *
(sieh unruhig bewegenג"פר ב'ב 'שורי  

vy i^"ישודיק 'שוריו ' veקוניתב ד"ע .ה"סד  
 םשהו .'וכו עיגרמה קוניתכ לבא עיגרמ וניאש

pon yyדחא עגר המכו .'ז תוכוב תעהמ ןטק  
 העשב הנמשו םינמשו םיפלא תנמשו אובר תשמחמ
 + . עגר המכו עגר ומעז המכו : םשו .עגר איה וזו
 א"פ 'וכרב 'וריו א"פר תוכרב 'פסות ,הירמימכ עגר
 «yb תעב עבראו םירשעמ nns yam ד"עו 27

 .אדח pim 2^ ,'ט תלהק 'גרת

 -Ver הנמא רטש 5 ע"למ הארנ) הָעיִגְר *
(tragןימותחנה םיעשר א"יפס מ"ב 'תפסות  

 ,העוגר ג"ונבו 'פריא י"כב 12 ןהיניב העיגר תושעל

 3 הָעיִגְר * = לָנְר

 לגרנ ד"ע ב'מד ג'פ Uy 'שורי ,ינבתמ הילגרבו
 ?p nor" .הילגירו spy" mb»s | 6ל ,ז"י ב"מ)

 ,ורובעב

 רשא םיכומנ םינפנ (תולְנּור) ni53f ץונקב) 539
 niedrig stehende םישנאה םהילע ודעצ

(Weinstückeז פ"פב ' ') תוילגורבו (ח"מ) האיפב 
 6וי) תוחנמב ח"פב תוגברק לכב men ריבעישמ
 םינפג 'יפ תוילגורה ןמ אלא תוילדה ןמ ןיאיבמ ןיא
 'תפסותבו תוחנמב 23^2 ה"יחא]* .םיכומנ

Dvאצת יכ יופסבו ט"פ  'bתוילגרב ה"פו  
 י"שר י'כבו םיכומנ םינפנב לרגש ןיי י"שריפו
 ילגרל עקרק ג"ע תובכושש תוילגרה (אנליוו פישב)
 'ורי .'א לד ע'ייעו כ'ע  תולדומ ןניאש םדא ינב
 ןמוא תוילגורו תוילגור לכ yy 325 ז"פס האיפ
 "גה : א"לד ד"פס םיחספ 'שוריבו ,ומצע ינפב
 ךנה 'פ ר"'שהש םידעצ b^ תוילגור ןכו . תולגור

ineתרזוחו הברה תוילגור תרגוש וז הנו" המ  
 mmo ראותהו .הנאצ 'פ םשו .'וכו ךכ הכבושל

"bה"סד ג'פס םירוכיב 'שורי ךומנ  Tpוהבא  
 — n5] ינמתא היתולניר

 65 «me איבמה 'פ הציב תכסמ (?) 525 "שא
 «y ןימ b^ אלגירב ורדנ אקחרב וררד

 ,ישילש רג y"y םיפנע ינש ומכ ושארב שיש
 ת"לרבאיה וניבר יג 05 ריכזהל היה 0^3 ה"יחא]*
 דג 'עב יתמשרש ע'למ חכומ ןכו לגד 'עב ה"כו
 ןוילגבו 'ציבב ג"ונב לבא הציבב gw "יגכ הזו 'ג

UIאלגירב .ח"מק תבשב סיש  pieפסותב ' 
 — [ת'לדב ןוכנל ןיקתא ה"ד .ov תבש

einhergehen zu 55* ומכ ^b (מ"למ 521) ₪3 

verlüumdenומכ "פ ב"רו  Q2י"רת  
 nm וניגרתו (ריכ :'א םירב) התוא ולגריו 609
 ןונגרתיו G2 פש) ץראה תא ונל em ['ורי] 'גרת
 ה"יחא*] .ןגרת אוה שרשהש הארנ אערא תי אנל
 אוהש ןוכנהו ןגר ןמ 'ולכ .j230 אוה שרשהש ל'צ

 — [לכו ומכ

rp לודג .ללכב (Portulak 3% (ע'למ wb 
 'יעיבשב  Grmהליגרה  ynט"סבו ,בלחה

 ףוסבו C תוידנפ ולכיש דע אליגרב posu (ה"מ)
 yx הליגרהו הדש ישירכמ pun GUs ג'פ ןיצקוע

^b ibmיברע ןושלכו אלקקרופ ארקנה בשע  

nu )'תוירוס ט"ק י"כבו תוירגס ימא 'פרב לבא 'ציניוו ר"פרב ייאדכו איה הנוכנ ייגו ע'ויע )* .ו"פ סיב עיפדבו י'כב  

yyתוידנס  um 
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 םשהו .הלע ןישגרמ יארצמ 'ג /2 תומש 'א י'רת
 ינב ע"ייע m ם"'ר on ע"ייע הָשְנְרַה טשפומה
 'קלי שיגרמה שוח b^ השגרה ףיסוהל שיו השגרה
 ה"בקה jm השגרהו השגרה לכל ב"מ 'ר םיטפוש
 ל עפ ָהִה mm תושעל אל המו תושעל המ הרות
 vy םילבוקמה םירבד b^ תּושְגְרּומ 'ה ר"יפ ר"דמב

 -- [השגרהה

v2 /מ"למ)  p»שער  (stürmen, toben, zittern 

 תושגרתמה תוינערופ ^ yn ל עפ תה
 ,רובצה לע תואבו תושגרתמה תוינערופ :'פ ק'ב
 ,םלועל אובל תושגרתמה ד"ע n^ me ק'ב 'ורי
 לק .ט'כ 'ליגמ pem rte .ב" ,v לאינד לע פ א
 RU דועו אָשְנְר ו'ט ,'ז ילשמ usn ,אשגיר
 בויא 'גרת יייעו Cn ovo םילהת) ןואש 'גרת שוגר

T5 awהיעשי) המוהמ 'גרתו  €n siשוגיר םוי . 

spannen, plat, yipy ונינע מ"למ 1030 = דר 
  (dünn schlagen"יבוריעד ג"סב  CUאוהשכ

 דימת ףופב .(*הפוקה ילושב הדרמ . . , הדרמ
 ילושב ןדדרו חבזמה ity םילחגה תא רבצ (ג'ל)
 .ןידדורמ וימימש הוקמ 0 תואוקמב ז"פב .התחמה
 p^ .ץראה לע רדורמ ותצקמ «^G תוליהאב ז"פב
 n) .וילק יילחת) ביתכדכ ץראה לע עקורמ להאהש,
 םיבורכה לע דריו ג'ל ,^ א'מ) רמואו ץראה עקורל
 'פד ג"רב ,(*"ודידרו ('ג .פיל יומש) ועקריו 'גרתו
 יסט ירדרמןכש (a7) אייפ םש יתפסותו .גייק תבש) הנובה

 תיזכ וילע שיש רוע 'מגב רועה 'פב .ןכ ןישוע ןכשמה
ponימנ אכה רדורמב אפפ בר רמאדכ | (:ר'כק  

 לעמ «vb nb אלש רבד טושפ קד b^ רדורמב
 אה 'יפ ןכו ודידרו ועקריו 'גרת ומכ ולכואלו רוע
 'םטגב תופרט ולא 'פב והמ רדורמ ישא בר יעבד
 הטושפו הקד nnm ex 'ולכ G'5 פש) דבכה הלטינ

emהתלעו תיזכ הללכב היהי וז בג לע וז רבחתת  
 םיבנע 6: איפ ^D^" j םנוק 'פד ג"רב .(וקיתב
 p^ אריב ןתצקמ ורדרימ יכ םינאת ללכב ימנ
 ריב ןתצקמ תולוכשא לש ןיצקועה ןיקד ןהשכ
 .לעפתא ןינב sum ה"יחא|* plo אלב
 ,ז"י 'דמב 'גרתב ןכו דידר mm :ג'פ מ"בב לעַפבו
 ק"מ 'שוריו א"פר ק"מ 'תפסות ל עי p remm 'ד
 לועפ ינוניב .היתחת המדא רדומ ג'ע פ'ד א"פ
 דּּוָמ jin היה םא ג'ע ר"כד ro "vy 'שורי

 תחאל יטרפ םש Ruhe) טקשה (e^ אָתיִעוגְר *
 ,'ב 'תסא 'גרת רתסא mmy עבשמ

 רמא תורענה עבש תאו ^X» הליגמ ey" אוהו 'ט
 .תבש ימי ןהב הנומ התיהש אבר

 הדערו הקזח העונת ןינע (b —9 y'be^ ףנר
(erschüttern, heftig bewegt seinשעגתו  

 .תשגותאו תפיגותיאו 'גרת Cn (o2 x€) שערתו
 איליל תוגלפבו asm 02000 בוי py ('ושעגי
 יייעו לעפתאב קר ה"יחא]* | ,יארצמ ןיפגרתמ
 ,ו'מ sm qm םילהתל! ,'ה m םיטפוש 'גרתב כ"ג
 יפדב 'ב 'א yun^ 'גרת .5'2 Tp ;ם" ry :'ד
 תשיגרתאד ג"ונבו 'וכו תפיגרתאד אערא : איגר

 — wn] ע"ייעו

 M ע"ייע אָנּורְגְר , גרגר *

t3הששמ ןינע שָּגְרַא ס"לב ומכ לעפאו ליעפהב)  
(merken, spürenג'ל ג"ל 5 ר"בב ) םצעב 

 )* 5 פיס ונינפל) [ח"מ] (ז"מ) 'פבו חנ אב הזה םויה
 .לילמי היל השיגרו םהרבא לומינ הזה םויה [םצעב]
 םינמאנ לכה םגב הכלהש השאה'פב
 היל שיגוד םתה ינאש 6ז"ק תומבי)
 ימ [לילמי היל השיגרו] 'יפ xwv -- ארעצ
 ילוא (Cre ק"פ 'ליגמ 'כסמבו עדויו שיגרמש
 «p ה"יחא]* ,(סנ ונל השעיו םוקמה שיגרי
 : ב"כ אמויב ה"נכו ל"נה ס"לכו לעפאו ליעפהב
 יחבש תמה ושב ב'עפ i^ nove ,'ט לח ע"ייע
 yy" נ"שו (ג"נ (Nn למזא ע"ייע למזיאב שיגרמ
 שיגרא א"עס ט'כק תבש ,ד"ע ו"סד ג'פ תינעת
 המורתב לכוא היה א'ער 'מ .ג"י הדנ . הישפנב
 דע )^ vb ארקי) הרשבב :ז"נ םש ,שיגוהו

 אל יבר .ט"ד ה"פ תוכרב 'שורי ,הרשבב שיגרתש
 ,יתשגרה םא . . . . ילע אבי ןהל cow תשגרה
 ,שיגרמ וניא טמשי ולא "^ip א"פ 'וריע 'שורי
 vbnp ,וב שיגרה (OU ג"פ תבש 'תפסות

ovבוט  iowהדלונשכ  punהירב הב שיגרה אל  
 ו"מפס ר"ב ,לכה ושיגרהו ראבה הקלתסנ התמשכו
 ,רעטצנו שיגרה ז"מפס םש , ןמא ןהב ןשיגרהש ןויכ

ovהשגרד וניכר 'ינכו ללמי היל שגרד  poa ^g 
 יפ ר"שהשב ה"כו ז"מפ v3 םשב ה'כש 'ר היעשי
 אל . . . השיגרהש ןויכ bb ר'קיו .חופיש דע
 .'ג תר ע"ייע ךשי םא 'פ ר'להק ,'וכו יתשגרה

Ae Qeה שה ברב 0 ו ויו € ——— —  

 ק"העבו ו"ופדב היכ (*  .רתוי תחא השרפ mi וניבר יכ חיימ יפ יתהגה (? .וששגי ו'נפרבכ אלו ר"פדב «p ה"כ ('
 תולהאל גייהר ייפמ קתעוה )5 .םישב יייע רצקמ היה וניבר (+ .שייע שיגד וניבר סרג יב שג יעבו ייל v ע'פרשב לבא
 לכו םיחפ יעקרמ bb': ירררמ לינה תבשב חיר b^ ןכו עקורמ : רדורמ .ו"מ יילוחב יישריפ ןכו (% .23 רצ טירסב

 Uy ןמא יעב יתוריעהש 122 גיהר םשב ןכ N^ א'יבשרה ייחבו : טייק , איח יא ןמא יעב םיקתעוה ne ירבר
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 התודול ושפא הייופאה תפה הארת אלה איה
 התודרל רשפא יא הסיעה לבא הב אצויכו ןיכסב
 אוה ןקתמו ךרועו של ומכ אצמנש םידיב אלא
 אה הז םוקמב וריכזה אל ךכיפלו לקלקמ וניאו
 mb הז המוד וניאש דמלל 555 לאומש יבד אנתד
 ףא s רזעילא 'ר "3 הלחב ב'פב .(*'[ללכ]

mmnןתונו  bbsולא 'פבו הלחל ןפוצמ לפה  
 ןישיופמ דציכ 'מגב חפפב ןיובוע
 "jan וזעילא 'וכ ןדב עד Cn םיחספ)
 (Q'D ןירישכמב ג"פב (*'וכו רמוא רזעי לא 'ר
 .'וכו ןיי לש תיבח יפ לע mmo המח ne הדורה
 תבשב שבד הדורהו +(.ה'ס sob) bp 'פד ג"סב
 gia 0 "5 תיעיבש ףוסב .תאטח בייח גגושב
 p" .בייח תבשב ne mmm )5 ג'פ) ןיצקוע
 S" ('ט )7^ םיטפוש) ביתכדכ שבדה חסונש הדורה
 לא והדריו (CE) 'מואו שבדה הדר יראה תיוגמ
 רפסל ןיווק יכה םושמו היחסנו 'ימגרתמו ויפכ
 רכומה 'פב 'מאו אחסונ רחא רפסל ונממ ןיבתוכש
 'פבו GYb ב"ב) תלדה תא רכומה 'מגב תיבה תא
 'q (:יפ ct) w3* nbn 'מגב הניפסה תא רכומה
 (זיכ .ד"" א'ש) ביתכד רזעילא 'רד ט"מ רזעלא
 vss שלותה רעי המ שבדה תרעיב התוא לכטיו
 תבשב הנממ nmn שכד ףא תאטח כייח תכשב
 imm "פמ קתעוה ה"יחא]* ."תאטח בייח
 תא תוררל . , ךלוהה .ד"ס מ"ב ה'נכו .ןיצקועב
 י"שריפו'וכו ךל רוכמ הדור יתרווכש המ רמאו ותרווכ

 ןפודמ תוקובדו תולח תולח תויושעש םש לע |
 רונתב תקבודמ nb תיידרכ היידר היל ירק ןפוד לא |

 'וכו הדור אוהשכו .ל"ד yb םיחספ 'שורי ,כ"ע
 הנדריו םש הל ארקי רזעילא 'רד היתער לע ש'ע
 ' תפסות .ןיידרמו ו"כ ,ו"כ 'קיול 'א י"רתו ש'ע 'וכו
 ןיכסב הדור הדורה תבשה רחאל 09« 5^3 תבש
 ילכ mme ומכ my ראו תה mei אל לבא
 mmn לטינ ars מ'ב 'ילכ 'תפסות תפה וב ןידורש
 תפה תיידר : ט"כ (n'5 nj טשפומה םשהו .'וכו
 ד"ע ח"מד ה'פ םילקש 'שורי ,הכאלמ הניאו המכח
 . . . ותיידרבו םינפה םחל השעמב ןיאיקב ויה
 ג"פ 'מוי v^ דוע (p ןיאיקב ויה אל ותיידרבו

 — [תאז D^ 'פ ר"שהשו .,א"מד

 w^ האלהו ויופדב לבא i'm» "bmp ימלתה 'קיעבו ריפדבו י"כב היכ (?
 דומלתה יקיעבו חיר ייפב ה"כו (5

mm =( דר - (cm הנר ₪ 

 Jb ומכ אוהו n3 mb ןבת איבמ p ילבבבו
^pיאדכו הדרמ ל"צו הדדמו 'ינה ף"ירבו סורדל ' 

 םשהו .ךורעב ליעל 'ייע 'וכו הדרמ אוהשכו ךומסב
^b 30תפסות ץראה לע חוטש דגב ' nibnsח'פר  | 

 תולהאב הנשמה ןושלמ rmn לע תמה jb תיזכ
 — [דדורמ ותצקמ כ"מ ז"פ

 y'by Scehleier (l£ ףינצ מ"למ דירר =) דר
(Umwurf, Hülleימונ (א'מ) םילכב ט"כ 'פב ') 

 אוהו אדר לאעמשי 'לב דידר 'יפ דידרהו סוגפה
 י"ות ףיעצו השאר לע השאה הסכמש קד ףיעצ
 ,(היס Cri יישארב) ףלעתתו ףיעצב סכתו אדידר
 (Com mme ידידה תא ואשנ ול ןימדמ שיו
 (?איתניבכו 'גרת 0/2. ,'ג'יעשי) םידידרהו תופינצהו
 : אינק ir :ריי (peu יתבל יתניבכ ןתנת 'יפ הזו

C vpןויכ וניבר ה"יחא|*  maןימדמ שיו  
 מ"לבו 20 דצ ט"דסב ןכ b^ אוה אוה 2 2m 'יפל
 ומכ םישנ שובלמ ל"נה ע'לב ומכ אוהש הארנ
 ןמ ערוקה :ג'פד ג'פ ק"מ 'שוריב ןכו הפ טעמ
 TUS המדמ DMOÓ ןכא הנוי 'ר ןכו 'וכו דידרה
 — zs qw] וילא ילואו 5132 תיברע הלמל

 אסא (אסא ע"ייע פ"למ feucht ארד = אדר) דר
 — אסא 'עב ע"ייע +(.ט"ס ןיטיג 375 םיחפפ) אדר

 .(ארד אסא ג'ונב ב"א)

0mרבוחיש םוקממ החיסנ ונינע מ"למ , 
 תבשרד ג"רב das Brod abschieben DB) הדר

 התודרל וריתה ריזמב תבשב רונתב np קיבדה 6«
 הפואהש הליקפ רוסיא vb אביש הפאתש םדוק
 אישקו, .הטישפא אלו איה תוכאלמ תובאמ תבשב
 ןניפרגד הכאלמ הניאו איה המכח תפ תיידר ידכמ ןל
 לכ לאומש יבד (Nin Ci"p nan יבתכ לכ 'פב
 תיידרו רפוש תעיקת אצי ושעת אל הדובע תכאלמ
 הכאלמ הניאש ןויכו הכאלמ הניאו המכח אוהש תפה
 ונלבק ל"ז ה"ר רמאו הריתיהל הל וטשפ אל יאמא
 אוה רתומו רוטפב רתיהל וז איעב יכ וניתוברמ
 (הייפאהו) nen nm יכ e .אטישפא אל ךכיפל
 לבא הכאלמ הניאו המכח איה 6'[היופאה ל'צ]
 הכאלמ הינפ ומרקיש םדוק הסיע הדועב התיידר

 .ימזנ סיטב ויופרב לבא רייפדבו יייכב הייכ ('

 .תניבכ 'עב ה"כו אירתכ אוה תופינצה לע יגרתה תמאבו איתניבכו א'ידידרו 'נות

 תיידר היד : ט'יכ ^n יופסות יייעו (ב"ערו א'יעפ יד ףד אנליוו םישב) תבשב חיר ייפמ קתעוה הז לכ (+ .הייופאב קיתעה
y) nonתבש שיר ףייירה  nb)ןינעה ףרוצ אבוה דומלתה ירקיעבו ף"ירה ביבס ןירה 'יחב יייעו היזרה וילע גישהש  : 

 b" ע'יפרשבו ריפדבו י"כב הייכ )5 ,הרצק ילב
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yyהאדרה  cר"ל אוהש יתכתכ םשו (מ'י  
 יקש כ'נ mb bue ל"נה פ"ל .אוהש 5^ לבא
 לשא 'עב וניבר 'יג יפל (ז'פ «man אידרואד

yy wy»זעלו (ר'ער ,א'חב  cmsאוה ילוא  
 האדרה הז יפ לעו 00886 םירועש oro ט"יאל

manר"ל  hordeumוכפהו ,הארדהו האדרה ע"ייע  
nbי"שרו (ר"י) ג'יפ תבש 'תפסות 'ייע הייקנ  "b 

 רביק b^ 'ובותכ ףוסבו men לטינש :רביק תפ
 וירחאו תלסהו חמקה רחא אוהש הפי וניאש חמק
 תעלות ןושל מ"יו םייס רומלתה 'קיעבו ןיבוס אוה
 י"'פעא אוה קחוד הז לכו 'וכו אניכהו ארידה ומכ
 ע"בשפה לעב ברה ש"מ ^ ן"במרה תעד וזש

 = .4ךיראה םשו יו רר 'עב

y =( T3ומע דרוי עשר וריבחל ארוקה ומ"למ  
 הרענ 'פב | .יח 'עב p Ge ןישודיק ןייחל

 הנש 3^ רע ונב םע לגלגמ באה 'מגב התתפתנש
 לגלגמ b .וייחל wy דרוי ךליאו ןאכמ Co תובותכ)
 ךליאו ןאכמ רעצב אלש ודמלמו ונב םע םדא
 .(רומליש דע טבשב ותוא הכמו הברה ודמלמ
 ינתמלו ארות יכ היל יפסו "ו ןכמ ארקמל א"פ
 ךליאו ןאכמ nas ב"י רע דומלתבו הנשמב הברה
 .הנממ היחיש ידכ תונמוא ורמלמ םויה תצקמ
 ודריל אלד יכיה יכ (.ט'צ תבש) תולגעב קרוזה 'פב

 רשפא הצחמו תומא יתש ןה םא, 'יפ םישרק
 ה"יחא]* .'ןוכי אלו דריו שרקה טמשיש
 (בייעס טיצ תבש אנליוו םישב ספדנ) m"4 ייפמ קתעוה

 j| ow "b םישרק ודדיל אלד יכיה יכ ל"זו
 ןכימ הצחמו תומא יתשו ןכימ הצחמו תומא יתש
 אלו שרקה דריו טמשיש רשפא הלגעב ןילטומ

ps»ורדיל ^31 כ'ע יוכו  ^wי"כבו תואחפונב כ'ג  
pwס'רב 'יל יכ  wwעב הז לע יתוריעה 3351 ' 

 יאמדק ינואגמ רחל 'כושתב לבא vo ג'ח ארד
 אלד יכיה יכ ^3 תבשב ן"רה "יח mb3 תספדנה

 ןיאב זיזב אצוי ןהב שיש ןויכ 'יפו םישרק ודרינ ;

 'למ םישרק ודרינ ןושלו רקעהלו לוחזלו תודריהל
 ךייש ךועה לכו — 'וכו רונתח ןמ nen תיידר
 םוקמכ הריו םשהו -- רקיעה הז יכ דרי 'על
 םיב ןתרירב םירצמ :ןאמתו 'פ ר"תסא (' הדירי

 — [םימורע אלא ונודינ אל

——-—— 

 -bewülti םינפב "3 w35 ^b מ'למ הָדְר =) דר
  (gen, sich überheben(ג"מ) הרפב 'ג 'פב ^

 אלא תודרל ('םינימל םוקמ ונתת לא רמוא יסוי

 6ימ ימוי) יפלקב ףרט 'פד ג'רב .שרקמו לטונ אוה

 לא ןהל רמא ןימיל  וריזחיש והמ לאמשב הלע
  unnםינימל םוקמ  Cתודרל  ^bונתוא תודרל

 ושעתש ןויכ ('רמול כ, .ונל בישהל הבושת אוצמל
 תחא והימ איה תרחא תושר לזאזע ורמאי ךכו ךכ

 תחבושמ איהש ןימיב ודבכל ךרצוה ךכיפל הלודנ
  qmרהרהל ןיאו איה ה"בקה תריזג ייכ ןיערוי ןניא

 ונתוא רסיל ייפ ב"א) -- (*"וירחא  "nרסי יבא
 אימ) םיטושב םכתא ^ O^ a^ 2ןוכתי אדר אבא

 אתודרמ ('ז יג -'ב ,יא ילשמ) רסומ 'גרת .ןיטיברשב

  ^mתודרל א'פ .רסומ לש תכמ תודרמ תכמ
 ודרו )2 ,'א תישארב| ארקמ ןושלמ ונילע טולשל

 תגדב  «n'מויב י"שרב 'יא א"פכו ה"יחא]*

 .(''וכו םירבדב םכתא חפקל ןהב לושמלו : תודרל
 ורצי תא הדירש )^ ,יב ייהד) ןודרא א'פ ר"מש —

 םילהת) םדור  (v2 svoע"ייע הדירי ןינעב שרד
 םדר ( mםשה  ST:הלעא יתרמא 'פ ר"שהש

 תא תיל  Tipהיל אדירד אמלצל  ^p.הלשממ ול שי
 טשפומה םשהו  vi vארומ ד"לפ  mnmורזח

 אל הידרו  munאוה יכ המלש ימיב הרזח תמיאו
 תא הדורה ברה :'ח תוכמ 3505 ןינעבו .'וכו הדור
 ונכב הדורה 'ד 'שרפ םיטפשמ 'תליכמ ,ודימלת

DN רמא ןתודרל שקבו yep «5 וכו ודימלתבו', 
 ינא הדור « aןירוסיב והדיר אלש א"פר ר'מש

M3 קיו 'גרת 'ייע 'גרתב הברהו ,'וכו וב רעג אלו' 
"^n ליעפתא ,'א ,א"ל ; 3^ ,'ג ילשמל ;ח'כ ,ח"י 

 ילשמל 'ייעו ירוסייב האדרתאל 'ה ,'כ 'קיול 'א
 — ]'& b ע"ייעו 'ח ^ הימריל ;ט"י ,ט"כ

 dickes כע חמק 2( פ'למ ילוא האדרה =) דר
nav) ןוזמ ןיליצמ 'מגב יבתכ לכ 'פב (rell 

 ליצמ וניא הייקנ תפ ליצה ר"ת (ו"'ק  nb,הארדה
 ר"ת (.ז'ל םיחפפ) םירבד ולא 'מגב העש לכ 'פב

  pssהאדרהבו הייקנ תפב  ^pז'עלבו בע םחל
 .ו"דרא אוה ('ש מ מ זעל ןושלו רג אמ אנוא

 ( 233 3'Nמ"כב ה"כו הייחא]* .(הארדה

 הארדה ע"ייע ס"ש י"כבו ( oumדועו ש"מו (טיפק

 רקיעבו טייק ייכב ןוכנ הייכ )5  .םיקורצל 303 לבא סייש v331 םינשיה םיסופרבו חייר ייפב «mU )* .םיקורצל ג''ונב (' ^
 ירימלתל [םינימל] (םיקורצל) יישר ייכב םשו )^ .אמויב חיר ייפמ קתעוה )* .רמול סיטב ע'יפרב לבא «n ןושלכו רומלתה
 רנעצה ינימאמ םיקודצל cam רקיעו תויושר יתש ינימאמ םה nn ןאכ םינימח הארנה יפל לבא 'וכו םיקלוחה ירצונה ושי
 ראשבו ונאמ וגוא בייח י'יכבו ונמאנוא טייק יייכבו ימלתה 'קיעב nh הביתב ה'יכו ר"פרב ה"כ ) .תויושר יתש ינימאמ
 .אריקי םוקמב אריק עיייע (? .שיע ייישריפב «mo 6 .ימלתה יקיעבו טייק ייכב ה"כ )^ ,ושוריפ יתערי אלו ייל ךורע יסופר ו ותופר
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 םשב 325 דימתו  Ardvwi — Curaהנמאנ יתעדו

 תומשש ןעיו הז םשב הל וארק םידוהיה לבבב יכ

qmm(אדר =) דר -  

 2 אילה א"פ ה"ר 'ורי) לבבמ םהמע ולע םיכאלמה |

 איידר(א) ןומהה יפב היה ךאלמה הז םש (ח'מפ

3nאוהש ארות תארוה וחכש ןמזה ךשמבו א  

 הוכמסו רוש 'גרת ארות Dy הולבלבו cura דנעצ יל |

 'מולכ ^« עמשנ רותה לוקו ארקמה ןושל לע
 אידיר יכ ובשח ןומהה יכ דע ארות רוש 'גרת
 יכ ריעא ינא דועו .ק"ודו !אלניעל ימרד

 לע הנוממה םינשיה םייסרפה לצא sms ךאלמ
 םייסרפה ומידו Tisirya ארקנ רטמה לע טרפבו םימה
 C (בהז ינרקב וא) תוסרפב רוש תומדב אוהש

 פאו Apaosha ארקנה דש Non ותמחלמ לענו

 דשה לע חלשי קרב יצח זא חצנמה אוה ךאלמה

 — 6 םערה לוק is עימשהו םעזב אצוי אוהו ל"נה
 יתאצמ (ט"פר ייס יבכרה א"ר יצוה) םינואגה 'ושתבו

 עמשנש לוק לבבב שי  וישכעו + אידיר ל'הזב

quneםימגא  pumאוה השק לוקו םימ לש  

 ןיארוק ךכ םילאעמשיה ףאו אידיר לוק הז ןירמואו

smsןלהלו ראיא שדוחמ אלא עמשנ ןיאו . אידיר  

 -- [כ"ע ריצק ימי לכ

 'פב pflügen, ackern) שרח b^ ס"לב אָדְר — דר
C3 ק"ב הנמ mw רוש 'מגב דכה תא nen 
pr לכ חקולה יב שרוחש 'יפ wo רוכמ המל 

 ולצא אוהש  pinלבוחה 'פב . קזינל רבש הלעמ
 עקותה 'מגב ( GN" DUיכה יא  Dnהיניידינ ימנ

 תאז דע ^« אידרמ םלתשנו אשירב תונוממ יניד |

 םלתשמ יכ 'מולכ איה הרמד היילע אידר תרמוא |

 'פד ג'רב .איה ופוגמ אלו היילעמ ונייה אידרמ
 אבורו ןנילזא .אבור רתב 637 3( תוריפ רכומה
 אבור רתב ןנילזא יכ רמא לאומשו ינבז אידרל
 'פב .אבור רתב ןנילזא אל אנוממב ארוסיאל
 "b333 C3 פש הרשה תא אלו 'מגב ןיפתושה
 רועישכ "יפ Cambr ידר יכ ףסוי בר רמא יאמ |

 mme הילע ןנישקמו ומויב לעופה שרוחש המ
 םויב העירז רועישכ n3 ןיא דחא םוי הב שרוחש
 לעופה השעי המ םוי יצחב התעירז םילשמ דחא
 'ב יוה אל אערז אמוי יא לטב בשי םויה ראשב

  A RALIS TIRE ₪ aאגן ₪  FELIPE LaLעי , *יוג.\ * ירו % ^ / , רה *
, a^ 

 זנר

 לע הנוממה ךאלמ םש גזוז = אירי 2 דר
 w אמויב ק"פר ג"סב (םינפב p"' םשגה

 'וכו ופוס דעו םלועה moo ךלוה jb a (איעו
 תוינעתד אידירל המוד הז, b" אידר ףא א"יו דע
 שרופמ םשו «CO ולאה תוינעת ררס 'פד ג"סב
 עמשנ רותה לוק ונייהו אתלות אלגעל ימרד
 אוהש bip ונייה רות 'יפו )^ 5 שיחש) וניצראב
 םילזונו 'גרת ב"א) — C ene 'ג ןב אתלות אלניע
 היהיו ךריב ןמ mum (e sn ילשמ ךראב ךותמ
 תוקשה לע הנוממה ךאלמהו mb םרז אידו "יפ
 nnno םוהתה ןמו לעממ םימשה רטממ ץראה
 ארקנש p^ י"שרו םילזונה לע הנוממ אוהש ןכ ארקנ

wesאלגעל המוד אוהש שרוח רוש ןושל  asm 
 ה"יחא]* = ,(ידרת אל ("' ,ביכ סירבד) שרחת אל
 לע הנוממה ךאלמ : אידיר קר י"שריפ 'ינעתבו
 רושל המוד ךאלמ רותה לוק 'וכו ומש ךכ םימשנה
 םיכאלמה לע ירמאמב יכ עדו .כ'ע רות רוש 'גרת
 אידו יכ חיכוהל יתכראה האלהו 48 דצ םידשהו
 41000780 תוכימסב Ardvi BY אוה תחא אידיר וא
 איה הנוממו םייסרפה לצא הבקנ ךאלמ םש אוהש
 םימשגה לעו, C "לעמ ימשמ םריטמהל םימשנה, לע
 pw לעו C "bip תקזחב םילזונה המדאה ינפ לע
 büshnubyó רמאנ תונותחתה תומוהת לע התלשממ
 Areduyáo ירה NUN לש תומוהת ( 0

 "יאש המ הזו תונותחתו תונוילע תומוהתב לשומ
 רמא ךירונצ לוקל םוהת לא םוהת : ה"כ תינעתב
 | אלגיעל ימד אידיו יאה יל cnm ידידל ('הבר

 אמוהתל האתת אמוהת ןיב אמייקו . . (*(אתלת)
 ךימימ רושח היל ses האליע .אמוהתל האליע
 ךימימ עבא ל"א האתת אמוהתל (עיקרב י"שריפו)
 הל שי Ardvi תרזג םגו .(עקוקב הטמל י"שריפו)
 'ינוי ילמ )3 לעממו ןוילע ardva (* םישוריפ ינש
 ש"מ הזו ל"נה ירמאמ 'ייע תחתמ עבא 'יפ 6
 ץראה תקשה לע הנוממה ךאלמ se אמויב י"שר
 כ"ע תחת מ םוהתה ןמו לעממ םימשה רטממ
 | םימשגה שערב ךלוהש איודירא לע 'מאנש ומכו

 שלש (פש אמוי) אידרמ רמאנ ךכ לוקה תקזחב
 'וכו ןה ולאו ופופ דעו םלועה ףוסמ ןיכלוה תולוק

  RUעדו .איידיר ףא  "Pלש דובכה םש יכ |
(stark, hehr) noy pm ^D cura NT] Ardviאערז אמוי אמיא תיעב יא ןניקרפו אבוכ ימוי |  

Vendi- (* .Aban- yt 4, 15 (* .Abán-yt 21, 96; Yo 64, 14 "y )?  .יוונעתו 'טויב ע"ש mn ייפמ קתעוה (C 
dà 5יקליבו פיש י"כב ייל )* .אבר סיש 53 )? 081 2, 1. 7 6 " 5  "y v3סיד  wwwוקחמ «/3 . ?( Vendidàd 19, 126 «y 

Bundehesh 17, 10 דועו Vend. 19, 135 (8 .71 רצ ןאריא תוינומרקה לע ורפסב דועו רארידנעוו שוריפ 5yiy'bun 

 .72 pw יוינומדקה לעגעיפש .ירר יב ם"ש ייכבו ?ND זדר יב ג"ונב )?
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 ע'ייע דועו ה"כ ג'חב ש"מו ינוידיד ע'ייע ^3
 י"שריפ יפלו .וניבר 'יג אתוודא 'ע נ'שו ינוידרב
 הארוהה וזל יתאצמ היארו ל"נה י"למ אוהש ל"י
 133 35 אל ונווגב ששוחה ט"פס 'מורת 'תפסותמ
 ל'נו = .ונערעי  ג"ונבו 'פריא י"כב ג"הכ 'וכו ןמשב

 ,ךשכשמ b qm שרשמ ונדרי

 "JU ע"ייע תיניידר *

 ר"לו 'צמאה 5b" .(ץובקהו אתוודיר = תוודר
rhedium, rheda — 0000000 06000, o£àx 

  (Reisewagen, Rüderwagenוי תובכרמ ןפוא תא רסיו

^b ב"א) — היתוודר C (ה"כ ,ד"י תומש) י"רת 

 ר"לב  pb.(הלנע .[ nons,היתוודיר ג"ונב
 ןייוחימל אתוודירו אילגלג ורזח םש 'ב י"רתבו

 [אתילומל ל"צ] (אתולזמל) ןירגנ  "byאתליכמה :
yy אתווריר ןינעבו .תודירפה תוכשומ תובכרמה 

 רשא ןמגרותמה "גו — א'נ ,ג'ח [קפסיר] קפסיד

 ₪ ותוותר .ע"ייע ויתב N" ב"ר .ררננ וירחא

 'למ שרדו השיבכ pop הדר מ"למ שרשה) םדר
 םיטבש "ו 'מגב ןירמאנ ולאו 'פב (הדירי

 לא (חיכ ,היפ (cnn םדור ריעצ (א'ער זיל הטוס)

 מ"אפדב ה"יחא]* .םי דר אלא םדור ירקת
 אוהו כ'ע eb ןושאר דרי peus טבש דוע "יא

neonש"ע 'טוס ס"שה יפ לע ב"ר . ymםדור יכ  
 םלעמה ןכו ץמקב םֶדּור wem הדר vos אוה

 — [הדירי 'למ והושרד 5" םלעמה יוארהו

O73 |הלהבו תערה ףווטמ הנש ונינע מ'למ)  be- 
(üubt seinןלכאי א ל ומדרנ *) םחפפ 

vpביער ) | yקר מילב ה"יחא]* .םנ 'עב  
 באומ 'גרת לקב םג שרדמבו 'גרתב לבא ,לעפנב
 . םא'פ ר"תסא ,ןימידר ןוניאו ('א ove היעשי) המדנ
 ,'וכו הנישב םימּודר םלועה תובא יתמ דע :לע
 'ג emp עדו ל'זו י"כ דומלתה ירקיעב יתיארו
 טעמ איה המונת .המדרת הניש המונת םינימ
 ומכ םונל 55v אלש רעצב םדאשכ איהו הנישהמ
 איה הנישהו רית אלו רית םינ אלו םינ ורמאש
 ומכ תורצ וילע ורבע רחא איה המדרתהו תיעבטה

 המדרתב ןשי אוה ןוקית הזל ןיאש בורק התימ |
 לואשב ןכו םרבא לע הלפנ המדרתו ומכ תמ ומכ

 חנר pm - (אָדְר =) דר

 אמוי בווכ אברכ ימוי 'ב Uus sb" תרמאד יאהו
 תיעב יא הימוי םילשד דע בירכו ינת m$ אגלפו
 ותריזחבו שרוח הערוזל אובישכו )! אברכ אמוי אמיא

 יערזו b^ הזו ערוזו עקרקה לע השירחמה ךשומ רוע
 'גרת G^ (0^ wi)) שרוח gm .(ירו דה ב היל
 היעשי) הרובענו יחש ךשפנל ורמא רשא .ירר אוהו
 ןהל ןיציברמ ויה ןהל ןישוע ויה המ 02
 'עב p" ןהילע ןי דור C ןיריבעמו C תויטלפב
 םינויצ ינש וניבר איבה םשו הי"יחא]* ,גמ

 ר"בכו הזה רמאמה תעצה ילב ט"סו א"מפ ר"במ
 'גרתב ה"נכו .םיר כ ט"ספבו הי דר "גה א'מפ
 םירבד 'גרת ,ןיידר אלד 'ו ,ח'מ ""שארב 'שורי
 םישרוח ושרח .ע"ומב הזל םדוקה דר ע"ייע 'י ,ב"כ
 סומע) שרוח 'גרת ;איִדְר ודר 'גרת Cn :ט"כק םילהח)

wq O^ smידרתי םא ל ע פ ת א .ב"י ,'ו םשו  
 תוכרב "ורי .3^ .,'ג 'כימ bv" כ"ו,  ^n; 'גרת "יעו
 | היד חלא לע 'פ s'y ידר םיאק יוהד .ה'ד ב'פ

 .ה"לד ד"פ 'יעיבש av ,ידר אק mm : גאודב השעמ
 הדרימ : א"כד Yo 'דהנס 'שורי  ,ידרימ ןוכל ירש

pyוטפא  Grp (UT)לעופ ינוניב  pom 
 ,השירחמ ילכ הידר b^ כ"מבו ךרעה ףוסב ל"נה ר'ב
 ב'ב : םשו .ו"מ : נ"ל ק"ב ?we טשפומה םשהו
 הבקנ ראותהו ,ו"לד ה"פ 'יעיבש 'שורי : םשו ,ב'צ

me ^b nmתדמועה  '"p mmoפ הבר תור ' 
 קושב הילעב הודימעהש תיטוידה הרפל הנכלתו
 b^) "נעת) יזיעד א י דר — ..'וכו איה תיניידר רמא
 — [ש"ע 'יגה py" נ"שו G'en :ג'ח) 'ח רח ע"ייע

 * ? (Zahlenwert 210) YTיישארב) ודר 3,275)

 | mw "* םש תושעל ןידיתע ןהש םרשיב
 יישארב י"שר y" ג"יפ ר"דמב א"צפ 12 ו"דר ןינמ

t AS3 « 

sח דר עיייע איידיר ,אידיר '. 
 br" 'גרת fliessen) לזנ .rudh דנעצ 'למ) אָיְדְר *

 ש"מו ,'ח דר ע"ייעו אידר 0'ט ,'ה ילשמ)

4 

hin- u. herbewegen דונדנו ךושכש ןינע יִנּיְדַר * 
  rD cm )0000₪ "bbרומיא א"ער

 ךושכיש ןושל אוהש הארנ י"שר "יפו לפנ ינוידרב

 ואחת...

 ינתו בירכד אברכד אמוי א"בא ונינפל איהש "גכ יישר cns ינשה יפבו ןושארה ייפב יישר ןושלכ אוה wc ייג ('
"y!ב"ה ייכב ה"כ )* .עיבשפה  cobהזו תועטב ע"פרשבו (.זיפק ,ג"ח) רדה 'עב וניבר ןויכ הז לעו דומלתה יקיעבו  

 ספדנ אנליוו פ"שב ךוראה en" לכ שייע mna "an" כ"ג ה"מגרה ייפב לבא ירודהב כ"ג ג"ונבו .ידור יב היל יערזו 'יפ
 ע"פרשב לבא ר"'פדבו ט"ק י"כבו תומוקמה ינשב ריבב *)«'n .תוירטלפב ייגה טיסו א'מ פייס רייבב )5 .ילש v3 ךותמ

 .ייכב ןוכנ היכ )5 ? ןוריכמו
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 yy 'וכו וליצהל ףדור רחא ףדור היהש ףדווו
 יירבדל :ג"כ seb ;ר"י ,ד"י "ישארב 'גרתב לעפה

abא"של ;'כ  ns asג"פר 'הנס 'ורי ל עי פ ב  
 Yy "X כ'רד 'תקיספ ל עפ 3 amt ףדרמ ,א"כד
 דיתע , , (וימ .יג תלהק) ףדרנ תא שקבי םיהלאהו
 . . םהיפדור דימ םיפדרנ לש ןיד עובתל ה"בקה
 ש"ע ףדרנ תא שקבי םיהלאהו עשר sm עשר
 רמא ןכ תונברקב ףא םשו ,ז"כפ ר"קיובו בטיה
 רמנ ינפמ ףדרנ זע ירא ינפמ ףדרנ רוש ה"בקה
 םיפדורה ןמ ינפל ובירקת אל באז ינפמ שבכ
 ^" הָפיִרְר טשפומה םשהו .'וכו ןיפדרנה ןמ אלא
 ןינע דועו .'וכו תופידר 'ג ףררשכ : ד'ד ר"פ ק'ב

"b 5mלע רמאנו הצירב ךלה  nb" pnmםימה  
(hefüg strómenוימימ . .ןיחלקמ וימימ .ה'ע ז"ע  

 ₪- ןאימ יפירר + ז"ע :ימו: rap 33 ,ןיפרור

 n^7 ד"פ האיפ 'ורי (י"אד ארומא םש) הָפיִדְר *

 'שורי ,ג"'עס ל"ד v3 'ובותכ יורי ב"עס
 : ב"סד ב"פ 'ישודיק 'שורי ,ד"ער ז"יד ב"פר הטוס
 ט"לד ט"פ תיעיבש 'ורי הפידר רב «pn 'ר דועו

s'yובותכ .ב"ער ג'כ תבש ילבבו ' pיילקשו  
 אפירר רב קחצי p'w "23! .אפידר רב קחצי 'ר .'ז

 DU תובותכב ה"כו ימא 'ר םשב

pex c» ץובקב à») עילמ) יפודר * 
 םיקד  "^n (Gunge Rankenךריזנ 'א

 קיל  *23p Cn «nto,ןוכופודר

 'גרת Tiegel, Pfanne) תשחרמ 'יפ) ^NIYT שק
 תחנמ «C o3 Up תשחרמ תחגמ

nmםיסופד תצקבנו י"כב ג'הכ הייחא]*  
 אוה כ"א ('אתדר אתחנמ אטינויבאס 73 לבא
 לכו ('ט .'ז פש תשחרמב השענ לכו 'גרת ,ראותה
 — [אתדְרב אטינויבס 'פדבו י"כבו אתדרב דבעתתד

 , ב"כ ban" 'גרת +הואגב np "b מ"למ) 305 *
 Dn : ךיניע יבפה 'פ ר"שהש ליעפה 'ח

 30 םשהו .'וכו םהילע ינוכילמה on ינוביהרה
 - .י"כ ^32 Nam א" ,ט"פ "ילהת 'גרתבו

 ץֶר אָטֶהַר ס"לב NDbim; laufen ץּור b^ 055( טָהְר
(der Lüuferתבש) ריינ 533 ןיי איצומה 'פב  

 סכומ אל p^ ('והייניב אכיא אסכמ יטוהר (ח'ע
 ,ויט ביש) ביתכדכ ויגפל דמועש שמש אלא ומצע

 טנר

 ינא דוד זמר הזו הלפנ 'ה תמדרת יכ ץיקמ ןיאו
 דוע רמא םנמנתמ היהא אלש הנשיאו יתבכש
 ץיקמ ןיאו רמאש המדות mm אלש יתוציקה

 — [כ'ע ץקייו ןשי ילוא הצקה ארקנ הנישבו

 אל schwenken) ינוידר 'עב המושרה י'למ) ןדָר *
wvע"ייע 'וכו ןמשב  bran 

Seiden- "Pb (ןינע ₪5 ע"למ ילוא p»m* 
"an (leidןירתו 'י ,'ו רתסאב ינש  

b^3 וכו אתוכלמר אשובל ןוהישובל יד' prm 
 ייגח ןמגרותמבו ע"לכ םוקר שובל וא ישמ ידגב

 y^ ןידידר ומכ 'יפו ןונידר

 (: טילק pnm תויסדור ov OQ^ תּויַפְדּור =) סדר

"yיעב  j"ד"חב ע"ייע ה"יחא]*  

repיתשריפ םשו םייונישה נ'שו  T0ע"ייע  
 — [(אימר T םודרה

 א"פ "שודיק 'שורי Gordeum) ר"למ) םיסודר *
 by םיסווד השלש ר'ע ח'נד א"פ
 : ט"פק n סרדה ע"ייע םיסודר

 רבד וא שיא רחא הכילההו הציר ןינע מ"למ) ףַדְר
das Fest  לגר רדופין ireiben, verfolgen 

  (der Antreibungenףדור ינפל חכ אלב וכליו
 הכיא)  oירהנס) הרומו ררוס ןב 'פב .לאג ע"ייע ('ו

  Cvyוריבח רחא ףדווה םשפנכ םיליצמש ולא
 םישנה לכ ראש 'מגב ץלוחה 'פב ,'וכו וגרוהל

mas תיבל ךליל הפודר התיהש ירה 6r men) 
 וא  mmeהל « byיפד ג'רב םיחספב .'וכו הלעבמ

 השאה  GPא"ע) רידמה 'פד 253 תובותכבו  Cןאכ

 ךליל הפודרו דע 'וכו הפודר הניאשב ןאכ הפודרב
 החבש דיגהל  ^pתאצמנו הלעב תיבב הסנכנש ןויכ

 החבש דיגהלו ךליל הפורר איה ןושאר לגר המילש
 'ורי — 6'הפודר הניא םילגרה ראשו היבא תיבב

 ה"לד חיפר םיחספ)  cyוהזיא 6 א"לד זיפ 'ובותכ ישוריו

 היבאש ןושאר לגר ןוב 'ר רב יסוי ר"א םיפודר לגר
 'תפסותב ה"נכו ה"יחא]* = .הלעב תיבל הפדור

 « me.היבא תיבל ךליל הפודו התיהש ירה ד'פ
 ו'שהש  Cp:המוח םא  pem vosםיכלמ תבל

mb היבא תיבב םיפודו לגו תושעל הכלהש 
 פ"לב ףרור לעופ ינוניבו .םולשל התיבל תרזוחש

  sv'דהנס  cy.וריבח רחא ףדור'היהש ףדור .

 . .והייכיב אכיא ,anis) um םשו ס"ש ייכב היכו (5 .אתררד אתחנמ ןובאפסיל 'פדב )* .שיע םיחספב חיר Ubi היכו ('

 ,אסכמ יטיהר



pem * - am 
 ןהש אזוחמב חמקו שבדו ןמשמ הרידקב ןישועש
 רפכ ישנא ןהש Ü אלקחד שכדה םיכרמ םירישע

jmםיברמ םיינע  bpןינעמ 2^ ה"יחא]*  
emל"נה ם'למ ר'עפלו רחש ול ןיאו ןושאר . 

 — [ל"נה אתדר ומכ מ"יו

 יצמא ר"לב .ruta ר"לבו .gods ea 'צמא י"למ) ןוטהְר
Rotte, Sol- המחלמ ילעב רפסמ םש rupta 

  datentruppדנעצ 'למ ילוא וניבר 'יפ יפלו . ratu(רש
 לע 6ביל יוכר) םיריסח ךומסד 'מגב ןידמוע ןיא 'פב

pap ^b ןוינל 'ל וב יתארב ןוטהרו pem לכ 
 ע'ייעו פ"ש י"כב כ'ג ^& וניבר ^22 ה"יחא]* .םירש

 ןוטרק  ynהז יכ יתחכוה םשו .ל"נה (אנרטסג
 ןוטיהר ב'ה י"כ ^« .רלונ םייסרפה יכרב לע גשומה

 « v5[ןוטהיר 'פ —

 Feile, Raspel píva) י"למ ילוא יִנטיִהְר — ינטהר
 רשפא יאש pb (Y n3!)" קרוזה 'פד ג'רב

 ג'סב ,ינטיהרכו טקלמב טקלתש םיברה תושרל
 הדקמה nnno אצויה € ^e"p p ליכאמו לזוגה 'פד
 רוע wu Cases זעלב b^ ינטיהרה תחתמו
 הייחא]* | .רטסוגנ 'עב א'פ שיו טקלמ 'עב םהמ
 p" י"שר יכ ym .ש"מו רטסוגנ 'עו טקלמ ע'ייע
 לש אניילפ י"ע ינטיהר :ה"ל 'ודיקבו ay תבשב
 ה"ד י"שריפב :ח"מ תבשב כ'ג "יעו ןיסירת ישוע
 'צמאה 'יזנכשא 53 2616 אוהש ל'נו ,למזיא

vile53 'לב ^ Cy ms fleאיבהש גנולעדא  
 אבוה דומלתה 'קיעב תמאבו nomm וזב figila כ'ג
 ט"יאלב ןויכ וניכרו ,אוה אוהו אגלפ זעלב י"שריפ
 A חצחצלו קקחל ילכ p^ גשומה ma  ל'נה
 .ינטיהר אוה אוהש ל"נו ל"גה י"לב yq והזו
 תיחשמ ינטיהר : חוליג ה"דב י"שריפ .א"כ תוכמבו
 p" ש346:) p'b3 יכ ym כ'ע וב חלגל ךרד ןיאו
 הלמ םע תוכייש םוש וז הלמל שי ילואו תיחשמ
 'תפסותבו א"י ם"פ ק"ב 'תפסותב «m .ינשיהר

 — [ב"פר 3/3 םילכ 'תפסותבו ?C ג"פ תוכמ

 ;ךשאר 'פ ש'"הש Trünkrinne) מ"למ) םיִטֶהְר *

 םיטהרב 'וכו בקעי וניבא לש םיטהרב
 םיטהרב רופא ךלמ שרדו ש"ע הבירמ ימ לש
 ךותב הלמה וז שרד א"ל ם'ר ר'קיובו 63 :'ז שיהש)
 איבהש ה"שע ץר 'פ bm 'למ בקעי לש ןיטיהר

= —————— 

 .שייע "wi סישב תבשב הייר ייפב היכו )* ףוסמ יכ v33 ןוכנ m (+ | .אילבת y"y דועו (?

 סר

 םישפחמו וינפל םיצר שיא םישמחו n ow ND) יא
 pn sow cm רשקה ('לטנימו poen ןתנ ימ
 הליעמב .(*ול ךירצ ןיידע סכומל והוארהש י"פעא
 ינתו טיהר איריא יאמ ('כ יליעמ הנהנה פ"סב
 (: טיפ 572( אילבותו אפגב טיהר ,הרעמ תיבב רדה
 יישארב) םהרבא ^y 'גרת ב"א) — Ü אפג 'עב 'ייע

(rn^םהרבא טהר ), *[גרתב הברהו ה"יחא' 

 (ז ישוהיל ;'כ זי הב ips un^ DURS לע
 ,ותלוזו ^ .ח" ;ח" )5 ;ב" ,'ד ילשמל ;ב'כ
 . א"נ 'וריע ,'וכו יטהר אקד . , טהרמל : 'וכרב
 אילגר : ט"מד ה'פס 'ילקש 'שורי ,יטמ טיהר לבא
 Qo ov לבט ע"ייע אטהיר : 'ט ק"מ ,ןטהר אלד
 Bim" ץובקה ליעל ךורעב v" אָטּוהְר ראותה
 ב"ש 'גרת bum ראותה 'גרתב ןכו ,יטיהר ג"ונבו

n^ב"כ . v5ץובקהו  remגרת ' "omnט"נ  Jm 
 ,'ה םיטפושל ;ז"י fs א"ש 'גרת seem דועו
 rm ,'א ילשמ sn ןַטְהְר הבקנלו ותלוזו ח"כ
 שי וא אָטֶהֶר אקויפד NN :'ו תוכוב םשהו
 ז"כ ,ח"י ב"ש 'גרתבו אַטְהְר פ"לבו (sog דוקנל

 -- [אטהיר

 תורוק ^Q יא שיהש) wb w^ oUm =) טהר

(QQuerbalkenעיגה 'מגב - תוינעתב ק"פב  

 הגיגה לכתסמה לכ 'מגב ןישרוד ןיא 'פבו (א")
 ןיריעמ ןה םדא לש uei יטיהרו ותיב ינבא (ז'ש
 סיפכו קעזת ריקמ aw =" :'ב יוקנח) 'אנש וב
 ולינה שיהש הז מ"ל (ow - 6 הננעי ץעמ

vemהגיגחב ג"ונב הייחא]* .(םיתורב  
 'ינעתבו 'גיגחב ס"ש י'כב לבא םדא לש ותיב תורוק
 י"שר 'יפבו שהר שרש ק"דול םישרשה רפסנו
 לע םישוריפ המכ «p arm 7i "יא ש"הש
 'רדמ אבוה De ק"דרל םישרשב ארקמ לש ונטיהר
 םדא היהיש א"ד הרות הדמל תורוק 'פ ר"שהש
 היה דועו -- םיתורבכ טהרמו םיזראב ותיב הרקמ
 סעלרעפ 'חה ש"מ 'ייע תובורק תצק םש טיהר
 -xovrá תינוי 'למ תקתעה אוהש 82 ןעללעצסימ

 — [אקדנוק ם"לבו אס

 חמק ןמ לכאמ (4A פ"למ ילוא woo — אטהר
 eine Speise von Mehl, Honig שבדו ןמש

(und Oelןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב  
 לכאמ b" ("אלקחד C אטהר אבר רמא CU 'וכרב)

 .לטני ב"ה י"כב ('

pbרצקתנ עיפדבו היארה  wyיוגו . *) nb yiאטהיר יז . *) amaה"כ (* | .יאלקתר  paiייגכ אלקחב אלו ט"ק י"כב  
 .תאז mp*uw הלמ ןינעב שימו למזא yy (* . הרעהב ליש ,ביח (א)רטסג עיויע ול wp י"כב (*  .ע"פד



261 

 התוש 'גרת ב'א) — ליפנ הישפנמד איורל היקבש
 מ"ל אוהו יוור יתש b ,יכ ;יט ,זיט (Ww רוכש
 ה"יחא]* — mmn» תופס ןעמל וחיי :ט"כ םירבד)
 (יט ,ויל םילהת ;יי ,ויימ «mp לקב מ"לב לעפה

 my) דיי ,איל הימרי ; יז . יה ,דיל היעשי) ל ע י ם ב

 םלוכ Cmn» v3 ,איל יימרי ;יי uma יעש) לי עפה ב

 'גרתב ןכו ךרוצהמ רתוי וא עבושל היתש ןינע 'יפ
 ,ט"כ ;'ז ,ח"כ ייעשיל ;ד"ל ,ג'מ ;א"כ'ט 'ישארב
 ל עפ ב p א"כ .'כ ,נ'כ ילשמל ,'ז v5 ;'מ
 , ה"נ היעשי 'גרת ;'ב ,ב"ל םירבדל 'בו 'א י"רתב
 ,ט"מ ;ב"כ ,יה 'יעשי 'גרת לע פ תא ;א"י ,ח'נ ;"
 ,יג הכיא ינורה 'גרת ל ע פ א ,רועו ב" ,ו"נ ;ו"כ
 ' הנגו הור .ח"ס w^ לקב ל'זרדב ןכו ינוורא יט
 ג'פ ק"מ 'ורי ל עפ ת ג .תור ע"ייע : 'ז 'וכרב לעיפ
 לכ החשמה ןמשב םתיוותנש םשכ . ג"ע ב"פד
 הורתנו םימשג vv i55 ר'ב au ךכ העבש
 היעשי 'גרת n" ל"נה תבש s ראותהו ,םלועה
 us& ץוכקהו דועו 'ט .ג"כ הימריל ;ד"י ,ט"י
 ירב כ"פ ר'קיו אָתְויִר הבקנלו : 'ה ,'א לאוי 'גרת
 ס"לבו א" /3 הכימ 'גרת vn םשהו . אתוירד
 עשוהל ;'א ,'כ ילשמ 'גרת sm 'גרתבו אָתּויור
 :ז"נ דצ כ'רד 'תקיספ i טשמומה םשה א"י ,'ד
 ןושל היתש ןושל (' ח"כ רבימב) רכש ךסנ ךסה

peo mmיא ז"טפ יתבר 'תקיספבו תורכש ' [nm — 

Aus- ראות םינפ 52 222 פ"למ) אור 7E 
(sehen, Gesichtיירבד) ראות תפי 'גרת  

 אטינויבס "פדב ה"יחא]* .אוירב אריפש )^ ,א"כ

 רתסא 'גרתבו וור םיסופד תצקו י"כב ויָר תריפש

 :גרתבו אוירב איאי ינש 'גרתבו mm תריפש 'ז ,'ב |

 יגרתו , אוירב אריפש 'ו ,ט"ל ,ז"י ,ט"כ "ישארב
 ראות לע רמאנ ןכו .ןוהוויר Cno הכי םראת
 ריפשד Gu : איי הימרי) ןנער 'גרת ץעה הארמו

 היוירד ןיליא 'ב ,א" םירבדל 'א י"רת ,היוירב
 : ראות 'יפ mm ה"כ י'ג) לאינדב אצמנ רבכו .ריפש

cub50 פ"למו  C9)לצאנ ' "obוָר "ימרא , 
 דר[ יב

 .בר ע"ייע jan יבור אָבּור בור *
ow» 23 *ב"ב (רהנ  iyיב רשג ע'ייע ב"ער  

On wuםייונישה נ"שו ,ד"פש . 

 א"פ הליגמ 'שורי (עודיה יא '160) םודור *
 Cy) wm אידרוא ע"ייע + א"עד

 ,ור ע"ייע אור ,הור *

emm *אסר אָוְר .הָווְר *  

 ט"רו םישרפמה 'ייעו םהרבא p רקבה לאו היאר
 ארוק וערזל : בקעי לש ןיטיהר b Cono^ יד

 !ץחכ ץר אוהש יפל ןכ

ybi» qmןוברעב ןתנ של  Gerpfündenשארב  
 ותוא ןיניהרמ ןיאו (א'פר) ינש רשעמ תפסות

 רשעמ ךליה ול רמאי אל ותוא ןיניהרמ ןיא דציכ
 ךרעב ןהמ שיו ןילוח וילע יל ןתו ךריב אהי הז
 ה"יחא|* .ןאכ בתכהל ןיכירצ ן הו ןיהרה
 ירקיעבו ר"פדב su» im מ"ק י"כב ןוכנל ג"הכ
 ןיכירצ ן י או האלהו 'זיפו וו"פדב לבא דומלתה
 ר"בו ד"ל 'בו 'א ו"ו י"כה יבתוכ לעב ינפלו .'וכו
 ומימשה ןכל ןיכירצ ןיאו 'יגה וז תחנומ היה ילוא
 pw ןיהרה 'ע לע וכמס רשאב יחכונה ךרעה לכ
 ןיניהרמ יכ עדו .'זיפו ר"פדב ךרעה לכ 'יל ךפיהב
 א"פ ינש 'שעמ 'שוריב 'יאדכו הלועמה in" איה
 ןיניחרהמ ג"ונבו 'פריא י"כ 'פסותב ה"כו ג"ע ב'נד

ownוניהרהשכ ליעפהב ה'נכו .ןיניהרמ  pas ous 
 ירכנ :םשו , ב"ער םשו ^s םיחספ ולצא וניהרהש
 תוידע ןהרוה ל עפ ָה «c ינרופ ne ןיהרהש
 ד"ע ו"כד ב"פ תובותכ 'ורי : ו"כ תובותכ ב"מ ח"פ
 םשה ל"נה 'שורימ ג"שו qum =) ןהרה ע"ייע

sm -- mmmןהד ע'ייע אנהוד ל"צו ס"ט  MD 
— ]6 n'3 

 bw טיבע ב'מר , ג'חב ע"ייע nma =) ןוהר *
 ב"פ ז"ע 'ורי QNaehtgeschirr םילגר ימימ

  seeב"עס  qumל"צ]  [pmםילגר ימימ לש ,
 ז"ע 'שוריב םילנר ימימ לש ןוהד ה"כו  ibג"מד

^g ד"ע א"ד ט"פס תבש "va ןוהר ל"צו א"עס 
 .ש"ע ןוהרה אוה אוהו ןוהרל ל"צו ץוחרל ןיחווצו

 * אקהר  e(?אדנאב ורדנ 'וכו אקהרבוורדד ,'ל 'ציב
 ה"כו אקחודב ונינפלש 'יגו'מ י"כב ג"הכ 'וכו

 ןיליגר ויהש ימ וניבר יפו (ו'לר 23m 'ג דג 'ע ךורעב
 : אקחודב י"שריפ ןכו 'וכו קחודב םאשמ תאשל
 תאשל ילכ אוהש הארמ ןינעה ךשמה לבא חווטב
 י"למ אוה ילואו pun ש"ירב אקהר ^3 ילואו וב
 ףופכ ץעב תאשל ליגר היהש ימו ףופכ yy קס

msט"ויב אשי  ibוניבד ^33 אלגידב יונישה ) 
 ריעהל יתיאר m ,ןיפנע ינש ול שיש ץעב וגייה
 ןושל לבא Wagen הלגע b raca" דנעצ 'לב יכ

 .הלגעב אלו דיב םיאשונ היהש עמשמ וררד
 -der Be רוכש b NW Nm^ פ"למ יור = ור

(irunkene6ב'ל תבש) ןיקילדמ המב 'פד 'טגב  

my) אנעט לקש vy ןידגא תירוס nón ^b "mon לולהאב רב יכ עדו (* .א"ל oon mop s/n תועטב ןייצ אוהו (t 

 ( wm Payne Smith Thesaurus I, 23ותקתעהו הדגא 1 6 0 0 11.

4 VIL 



262 

 ןומטיא ע"ייע (הכרבה ףוס ןשיה ימוחנת) תינקספ חור —
 היח שפנ ז"פס ר"ב y" שפנ 'יפ חור ןינעבו ,ב"פ א'ח
 םש ,ןושארה םדא לש wm הז )^ 02 יישארב)
 qe לש um הז יב ייא 00 םיהלא mm ב"פ
 השוע אוה ןאכ . , םייח חור ב"לפס םש ,חישמה
 ,ש"ע 'וכו שפנ המשנ השוע אוה ןלהלו חור המשנ

nהברהו .'וכו המשנו חור ןתונ ה"בקה . א"ל  
 'וכרב "ייע (ק"חור ת"רבו) שדוקה חור רכזנ םימעפ
 :'ט אמוי .ז"יק םיחספ :ד'פ p" : א'ל ."י :'ד
 ^A המופ :ד"י 1" .'ו הליגמ kay imo + א"כ
 'שורי +ו'ט "ברע :'כ Uy + ג"כ mob qb :םש

j'yמ"ד א'פ  Cpג"ע ח"'מד ג"פס 'וירוה 'שוריו  
 Q3 ,ה"מ תישארב) חור יחתו ,ד"לפ ל"פ ד"פ נ"רדבא
 חור 'א nm^" בקעי לע semp חור תרשו 'גרת
 חורב רמתיאד 'א ,ה"מ "ילהתל י"כ 'גרתב ןכו האובנ
 א"י ,א"י 'א י"הד 'גרת ,האובנב s^ 'חסונב אשדוק
 ,א"נ יילהת מ"לכו האוכנל םש אוהו אשדוקד אחור
 ps חור ןינעש המו om i20 לוק תב ע"ייעו 3^

yvyרעופ ןינעבו .ז"חא אבה  "pחור ,ב"י הגיגח  
 לע םידמוע םימ :םשו ,'וכו 'א םויב וארבנ םימו
 תא ומדק תוירב 'ג ו"טפ ר"מש ,'וכו רעסב חור םירהה
 הדליו הרה חורה . . שאהו חורהו םימה םלועה
 : ה"כ ב'ב ,תינופצ חור : ב"ע תומבי .'וכו המכח

p mbתימורד חור , ^paחור : א'ל  Bp . 
 "Np בשנ חורה בישמ n'b: מ"ב ,תינופצ חור

ovגפ ע"ייע ןתרזפמ חור ,^ ב'ב ,חורב לכה :ז'ק  
 תינעת : ו"ל הכוס . א"כ אמוי תוחור ץובקהו .'א
 ז"ימ ג'פ תובא .ו"ק UD" : א"ל 'יטיג :םש .'ג
 — ד'כ ,ב*ל םירבד 'א sn" ןישיב ןיחור ז'לבו
 אוה םלועה תונפ עבואמ nns חור ןינעש המו
 ןדימ ונקשב הזו ?Weltgegend (B iv יקזחי) מ"ל
 תוכרכב ה"נכו . םינפב ךורעב y" .'ג ב"ב תוחורב
 ,'אמלעב m 'ד :'ג 'ינעת ,אמלעד mmm 'דב :ח"נ
 Yep םיאלכ wv ,םלועה mm 'ד ,ד'צ םיחספ
 .תוחּור ל"צו תויחור םשו mm, עברא j'y ל"ד
 'גרת nm& לכל .ה"כ ב"ב ימרא לקשמב ץובקהו

 — [ןיליאה אתחוו לכל ו"ל ,ט"מ "מרי

 Gemüth, Wille) ןוצר שפנ םדוקה ךועמ) חור
 ןוצר 'יפ "ט r3) היעשי) ףוטעי ינפלמ חור יכ

 ו ףג .עיייע ה"יחא]* .ףוג 'עב b^ רבכו
ism)ףדרנו מ"למ אוהו (הילש  Dyשפנו בל תארוה  

Gemüthילשמ שיא חור ומכ  mךורעה איבהש 7^  
 'תפסותו b" ג'פ תובא ל"זרדב ןכו הזל םדוקה ךרעב

 .ה"מגר ייפב היכו (+ bm ביה שיק ייכב «p היכ (*

 במה חור -- ֶנְר ד

(frohlocken, sich freuen (זלע ^5 ס"למ m טנא 

 (זיט v3) ילשמ) יתוילכ הנזלעתו 'גרת =
mnחמשי 'גרת ןכו ה"יחא]* .יתילוכ  

 םשו ,זורינ תירופה 'טישפב n'2r 1 )6 יג" םש)

«s^ייעו ץודת ג"ונבו זורת ץלעת ^ ' smתומוקמ  
 — [יוועלל ר"תמעב י"כ 'גרתב

 S זר ע"ייע הרי

ero) "BYTEתוריכשמ לכואה םוי רכש 9% 2  
(Taglóhner 12?ע"ייע רגנור סרוג וניברו  

 Om ^an רקיעו ש"מו

apym *אקניזר ע"ייע  . 

Geist, Wind, Hauch, Luft, וינינע 553 מ"למ) חור 
  mb3 'b3 (afirichtung — Seiteןיקילדמ

 תובשחמ א"יו דיש 'יפ .הער חור ינפמ 6ט'כ תבש)
ny»תינופצ חור — ('הרוחש הרמ ול הלעמש  

 ,('רונכ ya 'ייע (ב'עפ יג 0232 הלילה יצחב תבשנמ
 wb אל יא «Co ox תונוזינ הנמלא 'פד ג"סב
 (*ג"רב :תוחורב תוחמל ןילוכי תוחמל «poi יאמא
 ונק 'יפ תוחורב vb ונקשב C227 ןיפתושה 'פד
 וז רצח יצחו ינולפל חרזמב וז רצח יצח תויהל םדימ
 (woran הלוח ךיבא הנה ונדמליב .(*ינולפל ברעמב
 לכ )^ ^n, ילשמ) והלחמ לכלכי שיא חור 09 יחיו
 ןישמשמש 'מולכ ויתורענב שמושמ םדאש םימי
 ילוח ול אבו ןיקזמש י"פעא תואנה ול ןישועו ול
 ותורענב ףרוטמ היה סא לבא ילוחה לבקל חכ וב ןיא
 ילוחה לבקל חכ וב שי ילוח ידיל אבו ןיקזי םא
 .'וכו ףרוטמ היהש יפל וניבא בקעי אצומ התא ןכ
 אצויה ריואו לבה 'יפ חופטט< י"לב ומכ חור ה'יחא]*
 אוה דועו חור ןויערו הרעס חור mp י"חעב יפמ
 הלבח יכאלמ וארקנו טשפומה ינחור רבדל םש

mmmדנעצ 'לב ומכו תוער  ^b mainyuאבו חור  
 אוה אוה anra mainyu כ'או ער B anro" תבכרהב
 ^y) , היבוט רפס) הסל סלל Oouówov הער חור
 םיקיזמו הלבח יכאלמ pays bm 'ונוימד לכ טעמכו

mmmתערל ךיתיארהש ומכ םייסרפמ וחקל תוער  
 «ny חור לע "יעו .םידשו םיכאלמ לע ירמאמב

"myב"כ תינעת + ג"פ אמוי .ב"יק 'יחספ :א"מ  : 
omרהנס ץוכקהו : ה"ק ' Txלע הנוממה ךאלמ  

in^ vp mmmכ"פ ר'ב ןילילו ןידישו ןיחור  
mmאתיבד יַחור םש , תובקנ תוחורו . .םירכזה , , 

 ע"ייע אתָחורד ןוהירש me ר'קיו .אלקחד יחור
 אייחורד ןוהבר ב"ער ט"מד ה"פס'ילקש 'ורי ,יאדמשא

 .םייונישה נישו yos ,ר'ח (* ,םיבמרהל מייפב היכו ('
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 ב" Yo ;'b, ,א'ל ;'כ ^n םילהת 'גרת 'ייע
 .ר'כד ט'פ הטוס wv" — אתחורל : היורל 'גרת
 םוחנ 'גרת ,החוורב ה"ואו הרצב לארשיש העשב
 'א "רת napi ץוכקהו .אקע רתב mm 'ט ,'א
 mb תובא םירכזלו nmm o2 2 "שארב) תובחר

moםיוחתשמ י"פס ר"קיו  [rmm — 
^b) TT "61שרגמ  Bezirk, ein die Stadt um- 

(gebender freier. Raumבשומל 'גרת  
 ןכו ה"יחא]* .חורלו בתומל o :חימ יקזחיישרגמלו
 'רמבל ;ד"ל .,ה"כ 'קיו 'גרת y" ארקמב שרגמ לכ
 meom 'ב ,א"כ ;'ד ,ד"י עשוהיל ;'ה .'ד .'ב ,ה"ל

 — = 'ב .ה"מ 'קזחיל

 (גינר + היח) ףוכרמ ע"ייע אמוד ל"צו ס"ט אחור *
(^o 

 zog tear P3 הרר הירח 3893409

 3t *Imb .תּומָמּור כ'ג נ"שו ,םר y^"y אָמור .םּור

 ריעה וז ילואו ו"ער .א'ח המורא ע"ייע הָמּור *
 ר היה םש רשא ימור איה איה לילגב

 .ב"פ דצ ף'זרהמל 'שוריה אובמ y אוו רב אייח
 ימורב הוה אדבוע םוחנת ר"א א"יפ ר"בב םג ילואו

 TR אבה 'ע כ'נ ep vpn וזל ןויכ 'וכו

 ריע איה איהו םדוקה yi ל"נה vi ('הַמּור
 הקוש לע 'טגב םתכ האורה 'פב (לילגב
o5 m)ה"יחא]* .רופיאל המורב יתירוה  

 ימורב ד"פר תואוקמ 'תפסותבו ימור cya ג"ונב
 n") אנה עיייע) אילטיאב ימורהז ןיא ד"עפל לבא
 פ"שב ךומסב 'יאש המ הזו לילגבש המור םא יכ
 'רב א"רד הזו 'וכו םורדבש םימכח לצא יתאבשכו
 ^ הימק יעבד הימורד רזעל 'ר אוה אוה ל'נ יסוי
 בינק (T םורד ע"ייע ד"ע כ"ד ח'פ האיפ יורי יסוי

am o0םשב הרוה יסוי 'ר יב רזעל 'רד הזו  
 N/b ק"מ ישוריו . ט"מד wb יורשעמ ישורי) םוחנת 'ר

 וא וריע ןב היה םוחנת 'ר יכ היאר וזו Gy פיד
 א"יפ 1/35 "אד המ כ'או (המורב) ימורב ומע בשי

 איה (םדוקה ע"ייע ימורב הוה אדבוע םוחנת ר"א
 — rns] אבה ע"ייע לבא לילגב המור איה

 6 אילטיאב העודי co (אָמור) יִמור *
Romaימוור ס"לב , eemךרכ : ו"נ תבש  

 םינשי 'פדב mnm פ'א י"כב i05 ימור לש לודג
 ימורבש 'מ י"כבו רוזנעצה ןמ האיליסב 'פדב הנתשנו
 'שוריב : א"כ 'הנסב .םייונישה נ"'שו ןוטרש ע"ייעו

stb nyר"שהשו ג"ע ט"לד  'bיחספ ינארת לא ' 

(Nj "i * - חור גספר 

 mj (mm) ע"ייעו ונמיה החונ תוירכה חור ב"פ 'גינח

 m תחנה השוע ג"ע ו"טד א"פ האיפ 'ורי ,נ"שו (ז"כש

 החנה ע"ייע א"עס א"סד א"פ 'ודיק 'וריב ןכו ויבא לש

30m)תחנ א"עס ו"כד ז"פר יאמד 'ורי נ"שו (נ'כר  m» 

 יחור ז'מפ ר"ב ,הכומנ חור ג"ע ט"יד א"פ 'דהנס '"ורי

 6 ויבש .ביח) יב טנ ע"ייע .,ה"נ 'וריע חוה סנו 020
 — t^p] חור יכומנ , ,חורה יסג .'ה 'טוס נ"שו

  mmמ"למו  pip nדצ לכל בחותהו טשפתה |
Sich verbreiten, ausdehnenןינעל לאשוהו  

 Verdienst, Nutzen) תלעותו הלצה חור ירסומ
 אחיורהל יגילפ יכ <." ק"מ) ןיחלגמ ולאו 'פד 2793

^bרוחסל רמולכ רשעתהל,  mumה"יחא]*  
 ל י ע פ ה ב ה"נכו ,(אגליוו סישב) ח"ר "יפמ קתעוה
 וכפה) המכב והל אנחוורמ אנא .ג"ע מ"ב לעפ או
 רדנ : ט"לד ה"פס םירדנ 'שורי ,(והל ןותרספמ ןותא
 םש ,(םימעפ המכ) ןיחיורמ ג'יפ ר"ב .אחוורמ אלד
 ,האור הלוחה . . , םיחיורמ (םילוחה) pm ט"לפ
 'דהנס תוטשפתה pap לעיפבו לקבו .חיורמו ותוא
 ,חוור mm אערת sS ב"ב mm חוורר ןויכ .'ז
 : ג"כ "ינעת ,חוור חוורימ הטיחשה ma .'ח 'ילוח
 y^ QUI" א"פ תומבי 'שורי ,אמלע חוור אתשה
 'תפסות .לארשיב תחוור הכלה א"פר 'ומבי 'פסות
 ידהנס v^ לארשיב תחוורו האצוי הכלה ב"פ 'גינח
 .לארשי לכל תחוורו תאצוי הרות ג"ע ט"יד א"פ
 ,ב"כ הימריל ,היל אחוורמ ז"ט ,ח"י ילשמ 'גרת לעפ

v^לו עפ ינוניב ,ןיחוורמ ןיילע  ^vב'פס 'יעיבש  
 . . ןיחוורמב ow ג'ער פ"ד א"פ ק"מ oi) ד"לד
 ףוגה תירב תבשה ןינע ל עפ ת א בו . ןיפוצרב םא

(genesen)א"ל .ו"כ ,ו"כ "ישארב 'א 'ורי 'גרת 'ייע  
 יישארב 'גרת דוע 'ייעו ג"כ :ז"ט ;'ג ,'ו א"ש 'גרת
 חור 'גרת sm my םשהו . םש י"שרבו 1" ,'כ
 ;ד"י ,'ד רתסא 'גרת "ייעו wm (ז"ט ,ביל יישארב)

 amm היל הוה אלד : ו"מק תבש vo ,ב"ל 'יעשיל
 אמיסבל אחוור : 'ז 'ליגמ , אתלימד אחוור ,ז"טק מ"ב
 ,חויר ול ןיא . . + חויר ול שי are 'ילוח \חיכש
 'תפסות 'ייע רעצ וכפה לק 'יפ חוירב לעפה ראותהו
 ט"יפ ר"ב , חוירב תדלוי רעצב תדלוי ב"פ הטוס
 םש :םויה חוירל Cn ייג «mew םויה חורל
 mm :'פ .ט"ס תובותכ .חווו םוקמב ד'עפ
 ר"בב ןכו Wohlstand םיסכנה jb חויר b^ אתיב
 היחוור תעשב ר'שהש שיר ,החוזר תעשב א"פפ
 א"פ תובא nmn napi .יקננא .אתקע הכפה
 ?snm . אתחוור amm 'גרתבו ,החורל mne ה"מ

 .אמור ע"פדב לבא יייכב היכ ('
94* 
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 ב"נק in םרד ע"ייע אימורד תחת ס"ט אנמור *
 ,ד"ער

 אבא 'ר רמא ב"כפ ר'דמב (םוקמ םש) ? אינמור *

 יכ חיכוא םשו ,םר ע"ייע 'וכו אינמורמ

 .איגנווסמ אבא ר"א "גה רקיע

 ר"א ןנחוי ר'א .ז"מ תבש (יטרפה םש) םונמור *
 ,'וכו יבר ריתה יל (' םונמור ר"א אנינח

 חלש :'ס «mb ,'וכו סונמור 'ר רמאו ,ח"ל םירדנ
 : ב"עד א'פ 'ליגמ 'שורי 'ייעו סונמור 'ר תא יבר
 ויד ג"פ תבש 'שורי .ג"ע ט"לד א"פ "ירוכיב 'שורי
 ד"פ 'ישודיק 'שורי : ט"ד ד"פ mop 'שורי ,ג"ע

 , סונימור w^ םשו : ו"פד

 אלתש אינור א"עפ ט'ק מ"ב (יטרפה םש) איְנְור *
 .אלצ ע"ייע ,'ה ב'ב ,הוה אניברד

spi *ןקר .ע"ייע . 

(Wegmass) ד" D*? (ע"ייע פיר ומכ ד"עפל Di" 
 'פד ג'סב (םינפב 'ייע א"עב וניבר 'יפל לבא

 ww לימב הצחמו 'זמ דחא )265 מ"ב תואיצמ ולאו
 rm) , איכ תישארב) תשק יוחטמכ סור והמ 'יפ .סור
 אוה ןובשח סורה הז סור ןושל תשק יוחטמ 'קנ המלו
 יוח ששו םיששו םיתאמש יפל ששו םיששו םיתאמ
 ףלא ירה 'ר םימעפ ^ והאצמתו והאגמתו nep יוחטמ
 " כ"תת ףלא ךס כ'ת ירה 'ס םימעפ 'זו תואמ 'דו
 n'spnn ףלא לכה ךס ג"לק סור יצחו ב'מ 'ו םימעפ
 לא 'הה men הזו תומא 'ה mne םיפלא ירה
 ס"יר תושעל «by היה אלש יפל ךיניעב השקי
 ודימעה ןכלו םיפלאמ רתוי ןובשחה הלוע היהש
 ה"יחא]* | .(םיר בותכ תואחסונב ב"א) -- םורב

 "יפב ג'הב ה"כו ב"נש 'ר םיטפשמ 'קליב סיר ה'כו
màג כ"ג ואיבה 'ופסותה ילעבו ,ש"ארבו ף"ירב " 

 םירצקמ ויה bn קר ws "יפש ומכ (b^ סור
 יאיח) אובמב רבכ הז לע יתוריעהש ומכו ושוריפ
 איבה ש"ארהו ל"שרהמו א"שרהמב "5 (אא]
 ןובשחה יפ לע bw" א"בטירה 'יפב ןכו סור ^2 כ'ג
 תמאה :b by^ .ומוקמב מ"טשב 'ייעו ךורעב 'יאד
 אסיר תיב ע'ייעו 'ד סר ע"ייע סיר ומכ אוה סור

— [C ד"פ ,3'n3 ש"מו 

 .אליפר ,טפר ,ער ע"ייע אָליִפּור .ןוטיפור ,עּור +

 'דסר Nb'ex ,ןוטיפור .עור - QN ימור *

 'קליבו ס"ש י"כב ג'הכ ימור לש לודג ךרכב : ח'יק
 ס"שב 'ינשיה 'יסופדבו יקינולאש 'פד ג'כ 'יעשי
 'שורי .רוזנעצה ןמ איליסאב 'דב טמשנו ימורבש

"ynאוה ןכיא םדא ךל רמאי םא .ר'סד א'פ  
 :םש ,('ימורבש לודגה ךרכב ול רומא ךיהלא
 אשמ המוד אשמ בותכ ואצמ מ'ו לש וופסב
 ןידיתע (והבו והת) qn ןכיהו ז"פס ר"קיו ,ימור
 א"עס ד"כ תוכמ ,ימור לש לודנ ךוכב שמשל
 DN 'פ ר"להק mon ע"ייע cow לש הנומה לוק
 קשוע ימורבש לודגה ךרכב ושע תיאר םא קשוע
 אמוחנת ט"פס ר"מש yn" א"ס D'p ר"ב ,'וכו םילד

 יר היעשי 'קלי ויט ייס .אראו ןשיה אמוחנת 'ד ייפ אב

 הנידמ רוצב אלמ ארקמבש רוצ לכ א'רא (א'צר
 אמוחנת .רבדמ בותכה ימורב bn רבדמ בותכה
 C שוניצותו שורבת וז אמוחנת בר רמא : DU ןשיה

qneהוה אדבוע א"יפ ר"ב .ימור תפש לע ןינותנ  
 ןויכ b" םש .'בו 'א המור ע"ייע לבא 'וכו ימורב
 יפ םילהת yn vy wb» ר'בד .'וכו ימורל עינהש
 ר'ב .לארשיל הרצבמו הריצמש . , יימור וז א"
 pi הליאשהבו .'ב ןרט ע"ייע ימור תוכלמ וז ע"פ
 כ'ג "יעו ה"פש ,נ"ח ע'ייע ריזח ימור םודא תוכלמ
 כ"רד 'תקיספ .ו"טפ ר"משו ד"מפ ר'בו : ח"יק 'יחספ
 ב"פס כ"הוי 'תפסות ,ימור 'נב ב"יפ ר"מש :ר"ק דצ

C»ג"נ 'יחספו ב"פ ט"וי םש ,ימורב היתיאר ינא  : 

 ^ רחא qon : ב"ל 'דהנס .סודות ע"ייע ימור שיא
 ,ד"נ ז"ע -.ו"פו ב'עס (Y אמוי p" ימורל איתמ
 'גרתב םימעפ הברהו .ש"ע ימורב םינקזה תא ולאש
 ^? bis* ראותהו .ןמגרותמה p" אמור דועו ימור
 תומורת 'שורי ,ברקל ימור i'y .א"כד ז"פ הטוס
 ;ינארת לא 'פ ר"שהש ,ריעז ימור Yy ו"מד ח"פס
 ץוכקהו .("האמור אוהה rib 'וכרב .ןולכב ימור

nemיכיאל ;ז"י ,'ג קוקבחל ;ד"כ ,ד"כ 'דמב  
/Nד ;מ" ' p^ (סיופרב punו'ופדב א"י ,'ה  )3133 

 yy" ,ז"י pi םיימור םוקמב םיימורא ןכו יאמרא
ipoע"ייעו ט"כקת 'ר עשוה  yw 3 DNאיח , 

 היעשי) םימאר ודריו ז"יפס יתבר 'תקיספ 6א'צו
 ,א"י ז"ע .םיימור ואב p^ םיחספ ,םיימור C ,ר'ל
 ,יאמור ןיליא : א"כד ג'פ 'וריע 'ורי ,יאמורד אדגוג
 | ארדסכא ע"ייע :א"י ב"ב אָתיִמּור .הדיחי הבקנלו

 Anson ע"ייע ,ג"כ ק'מ ,(הרעהב bey ,איח)

 ,ע"ומב סומר yy סּולּומור .סּומּור *
——— —— 

A. 1 - X 1שרדו (  osאי"כ היעשי) ריעשמ ארק , (w^ומכ  "owימור אוה ריעשו . ?( y» Tibrus, Tieinusרעבאב שייר שיימ  
 תופסות כי'ג יייעו בייכפ vpn" ייפ ריב xz היעשי «p גישו ow סיד יייעו pep י'כב ג"הכ (? :ויש רצ DU אמוחנתב

 .סונירמ ןעכנומ ייכב (+ .אלא הייד .חיל קיב
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yyןצרפ  mymיעל ךייש ךרעה הזו . םש 4  
 -- [םדוקה

 .קר ע"יע קקר ,קור *
 ו לכ יפריא י"כ ה"פ 5/3 םילכ 'תפסות )0 יקור *

 ןיקודסה ףא bra 'וכו יקורה ףא 'וכו ןייולתה
 ןיקרסה סרג ר"מ ו"טפ 'ילכב ש"רו א"רגה תהגהכ

onןיקודסה  ynס"שב םירוהט םימ 'יפב ושוריפ  
 .ל"נה םילכ אנליוו

 p» yy ןקיר ,ןקור *

 .ןקר ע"ייע יִנקּור *

 אלילכ : ט"נ תבש ('א אתקרא ומכ) אָּתְקּור *
 רקיע אתקור 720 רמ . . , אתקוראד

 .'ב עקר ע"ייע דועו .'א ךסנ 'עו 'א אתקרא ע"ייע

 yy וילד Yo "יעיבש uv (םוקמ םש) רור *
 י"כב ר"פ תיעיבש 'תפסותבו רורד אניש

 ריר ומכ רור ןינעש mb -- רורד son 'פריא
 OU ע"ייע

 'מגב תוכרבב ק"פב "ay תשאל יטרפ םש) תור
 ןנחוי ר"א תור יאמ C70 םירמוא םימכחו

 תורישב ה"בקהל הוירש דוד הנממ אציו התכזש
 יסוב (nas onm) 'שלמ ב"א) --- תוחבשתבו
 (תּועְר ומכ אוהש) תּור שרדו ה"יחא]* ,(היור

 היבאומה תור ןינעב תושרד רתיו .ור ע"ייע הָויִר ןמ
"yק"ב £35 ריזנ + ז'מ 'ומבי : ג"יק תבשב  imb 

 היפ תיפ וים א'מפ ריב + יי 'דחנפ < א'צ 535

vonד"פו ב"פ הבר תורו א"כו ט"יפ ר"דמב ,ד"לפ ] — 

(stürmiseh, heftig ףעזו n» 22 פ"למ b'» m 
no Open CO 6תינעתד נ'וב 

 אה אחינ איתאד אה (ב'ער טיי םש) ולאה תוינעת
 לטונ ואל (DN 'מגב ןידה רמגנ 'פב .איזר איתאד
 'מגב ןיקולה qm ולא 'פבו 6 ח"מ (m ןבאה תא
 .חכב b^ .איזרמ יתיתד יכיה יכ (.ג'כ 'וכמ) הכמה

 םרז ומכ ףעזבו לודג חכב אבה רבד י"לב p^ ב"א)
 י"לל ןויכ bw ה"יחא]* .(םימ ףטשו
 וניבר 'יגכו .ל"נה פ"למ חארנ ילו הרובגו חכ %
 ןכ םג 'ייעו איזרמ איתאד תוכמב ס"ש י"כב "א
 ארטימ :'ג "ינעתב ה"נכו .'יל יסופדבו א"שרהמב

ben Huהסר זר -  

 סונאירדה ימיב רזכאה ימור דיקפ םש) םּופור *

(Pougóc, Rufus :סופור סונרוט ע"ייע  
 .נ"שו ו"פ ,ד"ח

psץר ע"ייע . 

b vs 5» pmהזמו רוחב 2 ג ץובקה  
ny os»מגב םיחספ יברע 'פב (םירוחב ' 

 רדה pm לע eye) ג"יק (nob יוחמתה ןמ 'יפאו
 הדוהי 'ר (ב'פ) "ישודיק ףוסב . אטוח וניאו ךרכב
 ולשכי לשכ םירוחבו .המהב pw הערי אל 'מוא
 opm אלקת איעישר opm 'גרת ('ל ''מ היעשי)
 דמלי אל הנשמב pw 'ישודיקב ה"נכו ה"יחא]*
 אתהמא םושמ 'מגב DU שרופמו םירפופ pr םדא

"ysםושמ ג"ע ו"סד ד"פ 'ישודיק 'וריבו י"שריפ  
 ^ : םש "חספ Dy האב ותוחא ומע האב ומאש
 רדה קוור הז ז"כפ ר"קיו ma ךרכב רדה קוור ארפס
 לודג רישע ו"ט "פ ירחא ןשיה 'מוחנת ,'וכו הנידמב
 ^ D^ רומא ןשיה אמוחנת 'ייעו השא ול pia קוור
 'תפסותו םש 'ישודיק ןיקוור ץוכקהו .ל"ומה ש"מו

DUי'שרו ,ה"פ  ^bםיחספב  prילוא כ'או יונפ :  
 אוהש ןוכנהו השאה ןמ יונפו קיר 'מולכ קיר 'למ
 — [אל ה"ד ל"נה "ישודיקב תופסות "ייעו ל"נה ע"למ

pmתרמשמ 22 כ2 ע'למ)   (der Seiherג"סב  
 6 איזמד יאמראד יקוור (oan Cry ז"עד

 ןירוק לאעמשי ילבו ןיי לש תרמשמ b" ןחידמ
 ו"ופדב ןוכנל ג'הכ ה"יחא]* = puso תרמשמל
 ^35 pue אלו ל"נה תיברע הביתככו jv ינשב
 ג"ונבו דומלתה ירקיעב "יאדכו קוואר ל"צו ר"פד
 וניזאה תותליאשב ה"כו יקוור ינה ךורעה 'יגכ ז"עב

"bינואגה ישתב לבא ב"סק " bioמ דצ ןילרעב ' : 
 TU הזמו ..י"שריפב ה"כו תרמשמ םש ייפו יקואר

— [rns אבה 

 אה das Wasser der Weinhefe) אקוור =) קוור

 "פ $335 6 ב'מ םיחספ) ינצרופדב אה יקוורדב
 אצויה םימ יכ חכומ םשו ה"יחא*] .ןצרפ 'עב

 "D "bp NY^ אקוורד Bn" ארקנ ןיי ירמש ןמ
nד"ל ז"ע 'ופסות כ'ג 'ייעו 'יחספב , n^אידרוד , 

 רקיעו .םירמשה לע דמועה ןיי ארקנ ,גנע< ע"לבו
 ק"העבו ןאכ ו"ופדב 'יאדכו יקוורד .ן"יוו ינשב "יגה

v33 )'ו"ו טיק  "an imתואמ 'דו ףלא ירה יר םימעפ יז והאצמתו והנמת  "mםימעפ  bירה  »'mםדוקמ ונל היה  
 ירה קר ןינמ יצחו םיתשו םיששו תואמ הנמשו בימ ^ םימעפ 7m תואמ הנמשו ףלא ירה 7 החעו תואמ עבראו ףלא
 לימ לש תומא םיפלא nn 'ה תוחפ םיפלא ירה new ירה ביסו גיל גייל ירה יג יוה יצחו 'ל ןה םה wm ב"פקתתו ףלא
 מיק "33 pos n'a )5 .אימד סיטב חאלהו 'זיפ יפדמ לבא דומלתה ירקיעבו ריפרבו ייכב pa הייכ (? .יוכו ןורפתה הזו

(f .2"mייל ןושארה ןויצו תוינעה רדס קרפב ע"פרב . 



DI *ע"ייע ג"ע פ"ד א"פ ק"מ 'שורי (םיזרא =)  
 .ה"מ mmn תרומהמ

(Fürst, Herr לשומל ראות ow vb») qm 
  35b vpnותמ אלו יל ויה םינזור ינש

qnn ינפמ אלא 

 pm םחל "5252 «(Mb .פ"למ oy אָקְניִזר
 רדס 'פב Tagesbedarf) ומויב "D ידימ

 parem לוזיא 6 ג"כ) השעמ 'מגב ולאה תוינעת
 רב .ארוביע אזוזב יתיאו לוזיא א'ס ,אקניזור וכל
 אתלתד יטיחב אקניזור היל אתיחנ אעייט ידע
 ה"יחא]* — s*p 'עב b^ רבכ (:ט"ס תוחנמ) יסרפ
 אוה ס"טו אבזיכ םור תוחנמבו א"סכ 'ינעתב ג"ונב
 י"כב ה"כו אבזינ bm ה"מגר 'יפב רבכ ס"טב ה"כו
 תוחנמ פיד) אכזינ pw 'יגה 'ר ס"ש י"כבו 'מ ס"ש
 אוהו וניבר 'יגכ am cpun" ידע ע'ייעו (: היפ רצ
 ע"ייע רגזיר כ'ג הזמו ךרעה nonna רומאה פ"למ
 וא אקְנִיַּור 'יפו םוי (mi ^b רגו m ןמ בכרומש

spyריכש לש קוח ףרט  o».אקיזור סילב ה"כו  
 םואיבה םירפוסה ןכלו רתוי לינרש ארוביע אוה אוהו
 ש"מו ןפר 'ע כ'ג n^ תלגרומ הניאש הלמ תחת
 אקניזור הינהל שי (: 'ו ב"ב) אקניזוא יכ 5 התעו
 ייפב "35 תו א צוה ונייה ומוי ידמ בוצק ךס ^6

 — ]5^6 ,א'ח) אקניזוא 'עבו ב"בב ה"מגר

 . קסר «v קזר +

 בחו םוקמ b^ מ'לב בוחר ומכ n3m — בחר
 הכחר תכרב Cweiter, offener Platz יונפו

 'א ךרב ה"יחא]* .ךרב ^6 355 Cn תובותכ)
 ןכו ןואג יאה בר by" וניבר 'יפ םשו Up) :ביח)
 םינושארה יטוקילב ארירש יברו יאה בר םשב אבוה
 . . הרושב םש 'ובותכב «^n :'ח 'ובותכל מ"טשב
 יינעת ,הבחרב ותוא ןירכמ ויה : ז"כ ק"מ , הבחרב
 : ט"לד n'ep םירדנ 'שורי vy לש הבוחר .ו"ט
 mb 'גרת ץובקהו . התקספמ םיבר ךררש הבחר
 Wurm .'ה ,'ח הירכזל ;ז"ט ,'ה סומעל ;'כ ,'ט
 וכפה) הבחר ודיו ינע vy ו'עד א'פ הגינח 'שורי
 הנבחר (wb ט"ימ ה"פ תובא ,(הטועמ ודיו רישע
 (ויופדכ) ומונרתו ה"כ ,ח"כ ילשמ ;wo בחר ומכ אוהו

am smןיביחרמ :ז"נ תוכרב ליע פ ה ב לעפהו  
 ץוחכמ תוניטק מויה א"לפ vp וכו םדא לש ותעד
 :ךווש 'פ ר'שהש ל ע 5 תה ,םינפל תוביחרמו

€ ———————— 

(arm comp וסר 

 הזמו וניבר ^55 חכ + איזר י"שריפו (' ינליאל איזר

 : כ'ק :ז"מ 'ומבי הכמ וזרמד אימ ל ע פ א ב לעפה
 — wo] ע"ייעו םש י"שריפ y" .א"כק

 YD3 (Gewicht הדמ Jb ע"למ ל"נ זּור =) זר

 זור היל «vp 2 הניפסה תא רכומה 'פד
 א"פ ובל יזרב בשיחש אפפ בר תדמ ,b^ אפפ
 עשוהי) רמאל שרח .(* m" ונושלב ןירוק ויה הדמל

ma Cs i5יד ייטפוש)  טלב וילא אבתו ,רמימל , 
 ה"יחא]* .( זרב היתוול תלעו 'גרת (איכ
 א"ש ,א"ל ,'ט םיטפוש un טלב 'גרת רב ןכו
 אזאר /אזרא ,זרא ם"לב זר "פו .'ה ,ד"כ ;ב"כ ,ח"י
 cs לאינד 'ייע) הקומע .הצע דוס 6b  ,22 פ"למ)
 ('ו ,טימ תישארב) םדוסב 'גרתו )^ יד ; האלהו היי

 ;ז'ט ד"כ היעשי 'גרת y mp"' +ןוהיזרב) ןוהזרב
 ןכו 'א ,'ו רתפאל ; 'ז ,'ג םומעל ;'ג ח"כ 'קזחיל
 ימ ,ח"פ תבש ;םיזרה םכח .ח"נ תוכרב ל'זרדב
 .אמלעב איזר ילג ןאמ :ה"פ מ"ב m; זר הליג

meד'צ ,איזר ילג ןיד ,א"ל . onתובא ,יל  Yo 
 םא יכ הז ןינעמ ןיא אפפ nmm לבא .הרות יזר
 ם"בשר "ייעו ה"מנרו ךורעב ינשה 'יפכו הדמ ןינעמ
 ןוד :רגנוד ה"ד p'0. תומבי תופסותה 'יגו ב'בב
 ומצעב רגנוד לבא הדמ 95 ע"ל אוה ילואו אפפ

  am[רגזור ע"ייע ס"מ --

pe niam"53 הברא " (Heuschreckenartפב ' 

 mb) יילוח) םיבגחבו 'מגב תופרט ולא
 : דוע א"פדב ה"יחא]* | .תינובזרהו (* היבוצרעה

^b,ןימ  "aon(רכיה ןמיס ילבמ) ב"ר תפסוה איה וזו , 
 *y אנחוי 'עו תינובזרא ע"ייע הלמה b^ ןינעבו

 — [םייונישה

mn *ע"למ)  C22ייפ  "Dערב אוה ובצמש  sich 
  übel befindenח'כ ק"מ (לבאל לאשוהו :

 ג"ונבו bw "53 ג"הכ 'וכו השענ חזורמ אוהש לבא
nmeחזו רמ + ט'ס 'ובותכבו  npילואו םש י"שר  

 yy דועו byw ינוניב חזורמ nns הביתב ל'צ
 .חזרמ

mme (יוניכ vonחיזנ ומכ ). "uaא'פר ריזנ  
mm mm aUוכו '. 

 (* (םיזרה רפס רפמה ךאלמ oy ןינעמ) לֶאיִזְר *
 ber כ ." תלהק) םימשה ףוע 'גרת
 .'וכו אימש ןמ אמוי לכב זירכמ אכאלמ

1 " by (קתעוה 6 .ש"ע גיי ,זיל בויאב 'גרתה הז יפ  meosמאו רי'פדב ט"ק יייכב )4 ,מאלב ביתכב )3 .בייבל ה'ימגר , 
 לבא ריפרו ט"ק ייכב היכ )5 -ו י ל n5 םש לבא 'ז יג תורל ןויכ כ'או זרב תור תלעו טלב וילא אבתו קוספה איכה וכ[

 : א'כ רצ לאיזר רפס יייע (5 .תינובזרא עייייעו תיבוצרעה ו"ופרב
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 33b והל אה דמול כ"חאו אשונ והייוורת תושעל
vwאשונ םאו םיחוורמ תונוזמו תודש והל תילד  

 ינב b "ga nons^ ,וראוצב םיחיר השא
 י"אב םיאנתה תוינשמ ןיסרוגו ןיכלוה ויה לבב

qnםמוקמל ץוח םידמולש  psתיבה יכרצ  
 כ"חאו רוהרה אלב הוהד השא אשונ וילע םילטומ
 םא םמוקמב םידמולה י"א ינבל הרות דמולו ךלוה
 והולטביו וילע ןילטומ תיבה יכרצ והי השא אשונ
 ארבתסמו ל"הזב ףיסוהו ןקזה י"ר 'פסות b^ ןכו כ'ע
 והל אה ונילע רבגתמ ונרציש ןל אה 'שוריפ יכהד
 רבגתמ םרצי ps הרותב םיצפח םהש ךותמש
 "יאדכו םרוקה 'על ךייש 'עה הזו -- כ'ע םהילע

 — [רחא גוסב 'מלתה 'קיעבו ט'ק י"כב תמאב

ew ors *םש)  jbןאצ  Mutterschaf, Lammםש 2  
 ה"כו e'bm ט"לב ץובקה bm )* (יטרפ

 0 י"רתב bns וא )003( יִלָחַר 'גרתב
 ל"זרדב לבא ןילחַר 'ד ci םירבד nnam ד"י ,ב'מ

nibmילוח ' mopהיל ינתמ אקד :ז"לק םשו  
 הרות ןושל . . mom היינתא ל"א םילחר הירבל
 ןיליחרה :ב'נ תבשבו .ןמצעל םימכח ןושל המצעל
 ןעכנימ ס"ש י"כב לבא םילחרה 'זיפ הנשמבו
 'ונותכ אליחר rmm . םילחרה כ"ג םשו תולחרה

abאלזא אליחר רתב אליחר , ^vט"ד ה"פ 'וכרב  

yyהיעשי/ אלחר :|לחר 'גרת ,'וכו אליחר וא אתרות  
 תושרד יייע וניבא בקעי תשא לָחְר )5 — (יז ,גיג
 : ד"ס «mem ,א"י ה"ר .ט"כ : ז"ט תוכרבב ל"זר
 ר"ב : ב"כ 'דהנפ א'ער ip 3'3 ב"ער ^i הליגמ

y mobא"ע  Oyג"ע , b ypח'צ ,ג'צ ,ז"פ  

stp"פ ר"שהש ,א"פ ר'כיא ,ר"יפ ר"דמב ל"פ ' 
 יראמ 'ר לש ומא דועו .ב'פ הבר תור ,םיאדודה
 לחר רב ND 25 ע"ייעו י"שרב : נ"ע מ'ב יייע

 . ןיסחויבו ה"דסב

 nm = ( jam,יד הכיא תוינמחר הבקנ) מ"למ 'יפ ^)

 '535 לרעה b3 (barmherzig' םימחרה לעב
 .םידסח ילמוגו םינשייבו םינמחר (.ט'ע .תומבי) ירזממ
 ג"ע mp» Tb 'ישודיק 'שוריב ה'כו ה"יחא|*

 |B '"y^ םידפח ילמוגו ןינשייובו | ןינמחר
sw cnnםיחספ .ח"כפ יתבו לאומש ז"  

 ןינחתרהו ןינמחרה םייח םניא םהייח 'ג : ג'ק
 ישורי ג"ע ט'ד ה"פ תוכרב 'שורי , תעד ינינאו
 ,אעראב ןינמחר ןווהת ג'ע ה'ער ד"פ הליגמ
 ויתודמ ב'פר ר"מש ,ןה תוינמחר : ד"י 'ליגמ הבקנל
 Y mem" הבקנלו תוינמחר ה'בקה לש ויתולילעו

mewnה"מד ח"פ  yאתתא אדח  nnnאנמחר  
 לעב אוהש ךרכתי לאה ארקנ םימעפ הברהו .'וכו

 זפר מחר =) am - (mam = בחר

 ךכ הלעמלמ nimm הטמלמ הרצקש וז הנאתכ
 -- [הידדצ לכב תבחותמ תויהל םלשורי הדיתע

n3m *תוכרב (ארומא םש)  n^ג'ס תבש א"עס  
 רמא הכחו רמא כ'עס ג'ל mm א"ער

 הדוהי 'ר רמא nim ב"ער ג'י םיחספ ,הדוהי 'ר

 ע"ייעו הדוהי בר רמא הבחר רמא א"ער ה"מ הכוס

 (y" ותעומשב קדקדמ היהש ש"מו בר p ייבא
 ס"שו ךורעב י"כה "יגכ יבאר רמאו 6 «a7 םיחפפ)

 אוהו אבהר "יא ייבא 'עב ר"פדבו 200 ^23 ןיבהל
 .םירפא בר jb עוטק םרפר ומכ הבהא בר ומכ

 'תפסותב 0( תונויזחר ., תיניוחר ,תוניוחר *

 ל"צו ס'טב םלוכ :me מ"ב "לכ
yy mmmןוחד  Ae vb am 

 ,die Mühle וב םינחוטש ילכ מ"למ ems — םיחר
(Gandmühleםיחירה (: ג'כ) ט"וי 'פב הציבב  

 ילכ, ייפ ^«: םילכ 'ג םושמ ןיאמט ןילפלפ לש
 םירמסמב עובק לזרב לש סט ותיעצמאבו קוקח ץע
 הרבכ ןימכ םיקד םיכקנ בוקנ אוהו הטמלמ םידמוע
 הפוצמו ןותחתה ךותב Di»5 הפושמ ןוילעהו
 ןיטולב ןיטופטפ ןימכ יושע לזרב ןוילע לש ושאר
 חותמה לזרב ותואב ןילפלפה ןתונו םינטק םינטק
 ןוילעב ןיקחושו הרבככ בוקנה וכראל קוקחה עצמאב
 pbi םינטק ןיטופטפ ןימכ לזרב הפוצמ ושארש
 לזרבה לע ;ילפלפה ןתונו ןיבקנה ןמ טעמ רתוי
 ןמ דרוי קחשישכו ןוילעב ןיחוטו הרבככ יושעה
 לודג בקנ ןותחתה תיעקרקב שיו הטמל םיבקנה
 ץקוחשה ןילפלפה לטונו חתופ הצוושכ םותס
 ביפס) ימלשוריב b^ ךכ םגו ונלש 'מגב שרופמו

Coeילכ םושמ ןוילעה לוביק ילכ ןותחתה  
mnoקתעוה ה"יחא]* | 4032 םושמ יעצמא  

 ד"פר ב'ב 'שורי . הציבל (אליוו פישב) mà 'יפמ
 תא אל לבא הנותחתה םיחירה תא רכמ ג"ע ר"יד
 'וחגמ .חפלט ע"ייעו :ז"פ 35 ילבב 'ייעו הנוילעה
 sem א"לבו ps3 ע"ייע תוסורג לש םיחיר ד'מ י'פ
 (WT) יג םא y^p איחיר תמא :^ ק"מ sem ס"לכו

CUPתמא ל"צו איחירד המא :ח"י תוכרבמ נ'שו  
 ארמח :םש ק'מ ,ס'שב ונינפל "יאדכו איחירד
 יייעו (.רילת (vn) 'עה ףוסב cen ע"יעו איחירד

meg nםש י"ותבו 'ח ,א'י "525 ;'ה ,א"י  
 — [אָתווָחְר ץובקב 'ב י'רתבו אָתּוחיִר

 קפועו וראוצב Mühlstein) םדוקה 'עמ) םיחיר

 ק"פב והל אהו ןל אה יגילפ אלו הרותב
 אה b^ (:ט'כ יישודיק הרות "555 'מגב "ישודיקב
 ןדיב קפסו תודשו םיסכנ ןוהל תיאד לבב ינבל ןל



^ 

pm) -— qoem — am no^ 

 DU '"y המהבה by ןימחרמ ףא Yy ז"טד ח"יפס | .'ט תינעת . ט"ל םיחספ לט ?sim : םימחרה

 ^« ל ע פ ת א .'א לּוב yy : ח"כק תבש ילבכבו
"ipnןירמא :ה"סד ב'פ  psןנילע םחרתמ תיל  

 ,ח'כ b "ישארב 'גרת y" ןוהילע ןימחרמ ןניל
snו'ט ילשמל ;ט"י ,ג"ל תומשל 'א / [t -- 

pv» "imm *הזיא רכזוה (אבר דימלת ארומא  
 .ט"ל ייחספ .ב"עס ד"י .א"י 'וריע םימעפ

 תובותכ : ג"ל 'וחנמ א"עס ט"פ "ילוח .ז"ע םיחבז
 ^Y ריזנ :ב"ס

perm *תפמ ע"ייע ןיחיפס וא ןיחיפמ ומכ 'יפ  

vn)ינ םע 7 הרעהב נ"שו (ב"ס ' DW 

ymמ"למ)  waschenתציחר ןינעוטו  p^ירוכיב) ' 
 אייעס 373 מייב : n הגיגח טיימ wb nbn wa ביפ

 ה"נכו ה"יחא]* יןעט 'עב "ים רבכ (א'ער גינו
 תרכ שונע ופוג תציחר לע ר'ע ו"נד ז"פס ריזנ 'וריב
 לעפהו ,הציחר י"ע הקלש יזחג b^ ר"דמב ^«
 ל עי פ ב yn .no :ז" םיחבז ל ו ע פ ינוניבב
 'תפסות ,ולגר תא ול תצחרמ .ל"ד ה"פ 'ובותכ יורי

^m»ינוניב ץיחרמו ףשפשמ ץיחרמו ףשפשמ א"פ  
 , תונועה jb ןיצֶחּורמ : לדגמכ 'פ ר"שהש לע פ

yr 7€:gחטב ומכ 'יפ מ"למ)  Gertrauenגרת ' 
 חיי ב"מ) תחטב רשא הזה ןוחטבה המ

(e^אנצחור המ  poה"יחא]* ,אתצחרד  

 ןמגרותמה לעב 'יג רחא ררגנ ב"רו אתצחרתאד ג"ונב
 ןכו לעפתאו לעפב 'גותב תואמגוד המכ ש"עו
 .ט'כ ;ו"ט ,ח"כ "יעשיל ;'ל m 375 'גרת לעפאב

 אָיִציִחְר .ה"ד ב'פ miu 'שורי ל'זרדב ןכו א"ל
 ל ע פ ת א moy אנצחירד ארבנ .'ז 'רדהנס ,ןנא
 ץיחרתת אל ד'ע ה"ד 3/5 תבש v^ .ח"כ ,'ג לאינד
 וציחרתאד pui cts המ 'פ ר"שהש ,יתולצ לע
 חטב 'גרת .ןוחטב b^ אָנְצְחּור jum םשהו .היב
 'גרת 'ייעו ןצחורל אבתיד אתרק Gra + ר"ל תישארב)

vom oye?ז .'ה ,ז"י הימריל ;ז"י '. r^ץוכקהו  
 — r5] 'ב םש

 ב"מר i'm pma ע"ייע ןוהרה bu p ץוחר *
nש"מו דמע  + 

(weit sein, entfernen (ברק וכפה ^5 מ"למ pm 

 ביס תוכרב) קחרתת אלש ידכ בשו םכשה
 רבכ (איעס  ^pהשמ רמאיו ונדמליב .(' ךשח 'עב

 .ה"מ mans . ג"ס «mos :'ג מ"ב :'ח םילקש
 ,ג"ע ו"טד א"פ האיפ 'שורי ,'ז תותירכ 4^ "$3
 מ"לכ םשהו .ותלוזו : א"סד א"פ 'ישודיק 'שורי
 ,םימחרה תדמ א"כפ ר"ב )375 .'ז תוכרב םימחר
 UD ע"ייעו םימחר תדמ Dp "Y'3. כ"רד 'תקיספ

vonםימחר אסכ :'ג ז"ע ,םימחרה לעב ז"פ . 
cueלש ךאלמ «'&  comדוע "ייעו  pa 

 bi" ,^ ב"ב :ז'פ םיחספ .ה"נ + ג"ל 'וכרב םימחר
arb3 לאינד ןימחר א"לבו .א"י תוכמ / n^דועו  
^nmםייונכבו אתמיחר. פ"לבו .'ם :ט"נ "לוח  

 Bm, םשה םוקמב ראותה דועו .'ז 'הנס ןיתמיחר
som)ס"לב ה'כו  ^bפ ר"כיא + ה'נ 'יטיג ביבח ' 

 המ 'פ ר"שהש [max לעבו mom :ןויצ ינב
 תילד .ט"לד ט"פ "יעיבש v ,ימחרד היתרב : ופי
 . ב"ל תבש nm^ ץובקה ,'וכו םחר soy ןליאל
 ,יהומחר )"3 v5 "שארב) והערמ 'גרת ., בב ע"ייע

 p^ ןכו הימחר ןמ 'א י"רת )3 :א'י (moe והערמ
(Liebling) ^imיל ןימוחר המכ ה"ספ ר"ב ץובקב , 

 טשספומה םשהו prom ץובקה sm rm) 'גרתבו
 ב"ב , תונמחר תדמ :'נ תובותכ .ד"י הכוס תּונָמחַר
 ותונמחרמ ו'ג 'פ ר'ב ,םהרבאד אתונמחו .ו"ט
 ילשמ 'גרת y" אתומחר sem 'גרתבו ,אבא לש
 םילהת 'גרת ^ ^ .ז"י ;ו"ט ב" ,"י ;מ"י ,'ה
 -Muiter מ"לכ pm) nm .אתומחר יסרוכ ^ ,ט'כ

leibע"ייע השאב הדלוהה רבא  m3םחר  Yn) 
 quc» X*"oxYe mp 'שורי sy 'ילוח ןכו 05
 טילפ v3 ,רצ המחר וז הליא :ז"ט ב"ב ,םחרה
 nw יילוח pom ץובקהו ^« obw לש ומחרמ
 ימראו ס"לב ןכו )2 ^n) םילהת) מ"לכ ונממ לעפהו
 ,'וכו ןנבר םיחרד : ג'כ nav ans ^b םיִחְר .םַתְר

cp man?וכו היל ןימחרמד ,היל םיחרד ןאמל ', 
nvהיתמחרו יבל לכב היתמחר : ד"יד ט"פ תוכרב  

 'וריו ד"ע ד"יד ד"יפס תבש 'שורי .'וכו ינוממ 523
 וכו אתיא םחר שנ רב דח ^Ty s ב'פ ז'ע
 תומורת 'ורי ל עיפב ןכו .ןינית אמחר ה'כפ ר'קיו

mbדועו אתעומש ןימחרמ ג"ע ה"מד  n55ןינע  
 ,וילע םהרל רופא .ג"ל תוכרב 'ייע הנינחו הלמח

navןמ וילע ןימחרמ תוירבה לע םחרמה : ג"לק  
 דועו 'וכו תוירבה לע omen : כ'ל הציב ,םימש ד

"Uyינעת :א"נק תבש " Ubח'כ ק"מ ,ה"כ ^ . 
 תוכמ : ב"ע 3D n" 53 .ז'ק ק'ב .ב'מ הטוס
 תבש wv .ה"מ הדנ .ו'פ 'וחנמ .ח"י ז'ע t ג'כ

 ב

u 17 הרעהב שיימו ש"ע רייקת ,גיחב ) . 
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 םוקממ שחרה אציש ידכ +(" יילוחד ג'רבו (דימ)
 ויה ,ביכ ;איכ .יכ איי יקי ץרש 'גרת nne בורק
 הייחא]* .ןהב אצויכו האטלהו שחנה ןוגכ אשחיר
 אחשירד N^ ד"ע ד"יד ו"טפ mos 'שוריב תמאבו

movה'נכו .שחנ וכשנ 'יא :ז"טק תומכי ילבבבו  
 םשו הינואמ קיפנ אקד אשחיר יאזח : ד"פ מ'בב
 ליחתה ג'כפ ר'ב לעפה mm תעלות י'שריפ
 nmn אל המרו 'גרת המרב עילתה b^ שיחרמ תמה
 י"רתב ןכו היב הוה אל אשחירו (ריכ imm יומש) וב
 ,'א "ישארבל 'א י"רת pum ,ישחיר ץובקהו .'א

 — [א"י ^n, םירבדל 'ב י"רת ;ד"כ

sieh p^ ע"לב ןכו yun ןינע w5n tim 
  (bewegen(:זיפ ידהנס) תותימ 'ד 'פד ג"סב

 תשחרמ .התוופש ןשחרמ אק תוהד אתתאל הייזח
 'עב p^ רבכ CAP תוחנמ) הפה (*ישוחרא איתאד

(63n -- (הז מ"ל ב"א D cnn)י'ג ) יבל שחר 
 :טינש (rm) 'ב בח ע"ייעו ה"יחא]* | .(בוט רבד

C"שי הז י"פעו בלה ישוחרא םש תוחנממ כ'ג  
manoש"ע ע"בשפהב ש"מ . no»צ 'דהנסב ': 

 'שורי ,אמלעב היתוופש ןשחרמ ישוחר אמליד
 הומוא םשב העומש רמואה לכ :ד"ד א'פ תוכרב

 ב'פס םילקש 'וריבו רבקב ומע תושחור ויתותפש
 ייגכ תושחרמ i תומבי ,תושחרמ כ'ג 'יא ,ז"מד

 תוכרב 'שוריבו :'ג ,ג"חב ע"ייע בבד 'עב וגיבר
 : םשו ,ויתותפשב שיחוהל : ליעפהב .ז"ד ד"פר
 םישיחרמ םא ג'יפ יתבר 'תקיספ ,ויתותפשב שיחרמ

vsהמ עדוי אוהו ונברקב 'ה שיה םירבד ונברקב  
 ארפס .ג"פ תוחנמ ג'פ ר'קיו .'וכו ונברקב םישיחרמ
 ,'ב בח ע"ייע ןישחור הישעמ ב"י קרופ ^ השרפ
 שוחר .הפכריפו י"שריפו השחירו imb םיחספ
 370 פחד ע"ייע ל"פ vo" p'33 שוחר ,םילעב
 תישארג) םימה וצרש רשא 'גרת ל ע פ א ,ש"מו ויל

ssי"רתבו 'ב 'מ םש "ייעו אימ ושיחראר (א'כ  
 םדוקה ע"ייעו ןינרומ שיחראו 'כ ,ז'ט תומש 'א
 ב"ס רומזמ םילהת 'ודמ טשפומה םשהו ,הזל
 לדגמכ b' ר"שהש הבקנלו םיתפש שוחיר : שירב

 — [ךיפ תשיחר

 מ"ב םילכ 'תפסות Tiegel) תשחרמ ומכ) שוחר +
 ז"ע 'תפסות 'וכו ץופנש שוחרה א"פר

 ז'ע 'ורי ,ןוקרדה pes יושעה שוחרה CU) ה"פר |
Dשוחר ןימכ יושע ןוקוד אצומה ד'ע ב"מד  

prטסר שוחר * -  

 | ודבאי ךיקחר הנה יכ )"5 ךתולעהב אמוחנת) בבוחל
 אלש ה"בקה ןמ ('קחרתמש n ny^ יילהח)
 םיהלא תברק ינאו םלועה ןמ דבא הבושת תושעל
 עדת וירשא לאל בוקתמש o (v2^ פש בוט יל
 השמל :«mmnb n ה"בקהל ברקתנש vy ורתי
 .'וכו םעה לכמ (mmn nns (א'כ יח" (moe ימאנש
 שרדמ םשב איבה ט"תת 'ר םילהת 'קליבו ה"יחא]*
 הטוס לעיפב דועו ץקה וקחיר לעיפב vy הלאכ

i?תקחרמ : ג'ק 'דהנס .ןבריקו . . ןקחיר  +... 
 DU .ךוקחרי . . ךובוקי ז"מ ה"פ תוידע , תברקמו
 y'"y עורזב ןיקחורמה . . ברקלו קחרל ז"מ ח"פ
 קיחרה ,ז"י הכוס לעפאו ליעפה qv ינב 'עו ברק
 'הנס ,ומצע תא קיחרהל m: 22 'וכו ךוכיפה תא

ovקחרה : ד"מ 'ילוח , תוחפשמ 'ב הקיחרהש  jp 
 )12( ער ןכשמ קחרה ז"מ א"פ תובא «n רועיכה
 ^5  .'ב תוכרב ,'וכו אטחה jb ותקחרמו ו'פ םש
 אקחרמ אל : ח"כק תבש ,הריבעה ןמ םדאה קיחרהל
 ןלפ אתכודמ אנקיחרמ המכ .ח'נ "טיג ,'וכו אדלו
 "יעו היתעד אקחרמד םושמ :ט'כ 'רדהנס ,'וכו

anעשוהיל ;'ז ,ג'ל תומשל  nו "יעשיל ;'ד  
 בורק :ח"כ 'דהנס ל ע eno ,ותלוזו vo ג'ל ;ב"י
 ,קחרתנו הריבעל בורק mme i5 'וכרב ,קחרתנו

n»anגמ קחרתי .ט"ק תומבי ,ונמיה קחרתי :'ד '. 
 ל עפ תא ,םדאה הנממ קחותיש ט"מ ב"פ תובא
 ,ותלוזו ב"י , ב"ס היעשיל ; T5 ,ו"ק םילהת 'גרת

 'יחספ lp תבש : ד"ל 'וכרב (pim מ"לכ ראותה -
iwר'כיא : א"ס 'רהנס ,ז'נ "טיג :'ח םילקש  

 prem ס'לבו ap ע"ייע ח"יפ vpn יתבר 'פ
spmורי ןיקיחר ץובקהו .ב" הלינמ )32 הכוס ' 

 ב"מד ט"פס v") "wii^ ד"ע mos ט"פ 'יעיבש
 הבקנלו ^ vp "ילהתל ,ב'כ ,'ט עשוהי 'גרת ר'ע
 «pmi םשהו n'5, , ה"כ ילשמל 'גרת ,spp הדיחי
 קוחיר טשפומה םשהו ,3^ ,א"ל ילשמל v5 'גרת
 :השרפ 'פ ר'כיא ףיסוהל שיו rw) ip ע"ייע

 — nmn] קוחירל ז" ייא הכיא הדנל

 ייפ sem סילב NUT אָשְחיִר RET = שָחְר
Kriechendes, Reptil 5/53 pu 155 

Gehlangeןיבקונ ןיא 'מגב תיבח 'פב  n3!)וימק  
 | אל ןילוגנרת לש לולב ('יאדו יפוסוא (א'עס

pw Dj» wow ^p אשחר םושמ יפוסואל יתא 

 j המורתב ח"פב השאהב .('זילוגנרתה לכאיו שחר

(iמאו ר"פדב ' oanםינפב ומכ וי"ופרבו קחורש . ?) ירקיע תקתעהב ןוכנל הייכ )* .יישרופ כיג יייעו (5 23033 ןוכנ ה"כ 
 nan D'b3 ע'יפרשבו )/3( בח לי'צו בה ריפדבו ךורע ייכב ןוכנ mo )5 .ישושחרא ןאכ ע'יפדבו יב בח yi ה"כו דומלתה

90 VIL" D; 



 «n ry) ןזיט n בוי מ"למ bj ע'לב sits — בטר
 קרמל לאשוהו Feuchtes, Saftiges תוחל ןינע

(Brüheחפפ) ןילוצ דציכ 'פב " Cyוכטורמ ףטנ  
 יירד !פסותו אימ טיפ יילוח) הפוקהו בטורה ,סרחה לע
 היעשי) םהילכ םילוגפ קרמו ,'גה sp 'עב yp" (נ'פר
 ןוהינאמב ue Cabo א'ס ףטרו 'גרת C0) ,היס
 וביל ילהת) ירשל ךפהנ .קרמ בטור ןישרפמ ןכ לע
 אטייקד אברש ךיה יבטוו ךיפהתא 'גות 0
 שרפמ Cop "£m בטורהו רועה 'מגבו . אמלעל
 רשבה ןמ אצוי תוחיל p^ ב"א) — שירקד ('אלח
 pw" שמש ינפל x בוטר Us) ייח כויא 'שלמ
 נטור .ח'ק 'ילוחב :«n ה"יחא]* ,(חל
 ינימש ארפס .כ'ק : בייק "ילוח .הבע בטור . .הכר
 י"רתבו 'ח רצ ע"ייע ןבטורו ןריצ 'ג 'שרפ 'ד קרפ
 ןוהיריצ ל"צ ןוהידעורו ןוהידיצ א"י א"י יקיול 'א
 .היבטורב ^mb (w םש 'א י'רתבו , ןוהיבטורו
 ע"ייע דועו . אבטור "כ ,ויט "7 המיפ 'גרתו

— [rns םיאבה 

 תוחל ןינע b" םשה opea ראות אָביִטְר — 209
 033 קלחב das Frische, Saftige) םדוקה 'עמ

 אל ט"מ «CU ז"עד ג'רבו Gm 'דהגס) תוטוידה 'ד
n»והָל רמא איסוס  "wowאביטרב . ^D 

 ion םש ךילשהל םדא ינכ ךרד חל בשעהשכ
nons]ךורעה 'יגכ ל"צו יאדש אביטרב ג"ונב  

 איפוס 'ל .ב'כ "3 'א 'שורי 'גרתמ חכומ ןכו
 פיילב היכו) wb? J'y ה"נכו .אביטרב ירש יריד
 אציא . . אביטר ןיסיס :ט'ס 'יטיגב s) חל ייפ
 iy א"לד ח'פ םיאלכ 'שורי . אצא ע"ייע אביטר
 ץע C (nm סקרבל ע"יע 'וכו ןוניא ביטר ןודכ
 ,ז"י םשו ,ביִטר ןליא unn ('ג יאיכ לאקזחי) חל

v'ל "ישארב 'גרת ןיביטר ץובקהו .ביטר אעא ', 
 .ותלוזו 'ח .'ז "ag םיטפושל ;'ג ,'ו 'דמבל ז"ל
 אתביטר אקדנופ ג"ע ב"כד ב'פ יאמד v^ הבקנלו
 nnm ביטְרַמ ל ע פ ת א ב לעפהו ,םוקמ ow אוהו
 י"רת ל ע פ א .'ג .'ב ,'ג תומשל 'א י"רת (ביטרתמ
 n'bb ר'ב .ינליא ביטרמ אלו ג"כ m םירבד 'א
 ןיביטרמ לארשי ב"כפ ר"קיו ,'וכו ביטרה הביטר המ
 יתבטוה תלצבח ow 'פ ר'שהש ,'וכו ןיכלוהו
 -- [תובחרתהו חומצ לודג 'יפ 'וכו םיבוט םישעמ

5 

api = 369ע'למ  cb)םיחל םירמת  frisehe 
pv 593 )1תודי לכ 'פב  vbוימ ) 

 ב'פב ,ץומל הצוו אוהש לכ תובוטר םיומת

 ער (בָטּור =) בטר - שוחר *

 ךילשמו שוחרה תא לטונ ןוקרד וילעו שוחר הרופא
 .ןוקרדה תא

 רעי שרוח מ"למ הָשיִרָח ומכ b" הָשיִחְר = שחר
 תודלות הלא [ב"י ל"צ] (ב"מ) 'פ 333. 84

 לוכי םדא היה אלש םינקה תשיחרל :םימשה
 ל"צ] (אביו) .השרוח 'גרת רעי b" .הכותב סנכיל
 QU ,גיכ איש) [השרחב ל"צ] (השרוחג דוד [בשיו
 וישרש לג לע 'גרת .םינקה תשירחל ג"ונב ב'א)
 ןישרח וישרש רגיא לע יד 0" :'ח ביש וכבסי
 ^Q ,ביכ יישארב) וינרקב ךבסב זחאנ C9 י"רת לבא
 ה"יחא]* | .יונרקב אנליאד אתושיחרב דיחא
 יכ יתררבו יתשריפ םשו "קת ,ג'חב wan ע"ייע
 ןורחאה שח ע'ייע דועו םינקה תשירח 'יגה רקיע

 — [(י"קת רצ םש)

 -erschei ריאהו חרז O24 פ"למ ל"נ) שחר *
(en, hervorleuchtenרובחבו לעפתאב  

ND') Dyהלינמ : ט"כ "ישודיק :'נ םיחספ  ct 
 Y מ"ב ,אסינ שיחרתא ('D^ DU ,ND. שיחרתמ
 הוה wp ךל ישוחרתאל תיזח תיוה יא א'עס
 JD .'כ תוכרב דוע pr" .'וכו אפינ ךל שיחרתא

navםלוכבו .ז"י ז"ע ,ה"מ "טיג : "ל  ^bןינעה  
 .ריאהו חרז שמשה ומכ םואתפ עתפב (D השענש

 * שוחיר  yyשח  "pn i'mהרעה 9

 רתסא תא תמשמה הרענל ewe םש אָתיִשְחּור *
 י'ח nbs'33n "y'3/ תבשב העבראב

nm (מ"למ ^bהרזמ  Wurfschaufel80וזגמש6, ) 
 תאו תחרה תא Coop תנש) יילכה לכ 'פב

 תוסורג לש תחר «OU "ילכב ve 'פב ,גלזמה
 שיו תחרב m רשא CS 55 "עשי) ביתכדכ האמט
 ny (ריס me» c הכוס) דומלתב רחא םש ול
 ירבד הלאו pw םילכב i'm 'יפב ה'כו ה"יחא]*
 "Bp" ארדמ nm 'יברע 'שלב ow מ"יפב ם"במרה
 יא יסופדבו כ'ע ה ח אר ל א . . . היברעלאב
 י"שריפכו א"לאפ זעלב אוהו החאראלא. ס'טב
 ר"לבו pelle צ"לבו ע16 אצניבורפ 'לב אוהו תבשב

palaשוריב ה'נכו הרזמ ' Db nivתא ביער ז"טד  
 — [ןטקל וילע תחל (' זגלמה תאו תחרה

^v c» nnm :דייד ט'פ תוכרב  nnns xyp 

 ס"שרהמה 'יגבכ ל"צ עמש תירקד התנע
 .'וכו תתאד .ןויכ

CENEME dui oo o or c rcב 0  

 ,בלח «p's3 1a איפרב )9  .ףמרו ?)amon  .ע"ייע הנשמב ישוריהו תוינשמה ייג היכו €



271 

 'ע הזמו ? ןיביטרה ז"דבו והיטחוסה ל"צו והיטוסה
 ,ז"חא אבה

mo^םדוקה 'עמ)  (Compresse, Verbandףוסב  

 .שרקמב הייטר ןיריזחמ 6ב'ק) 'יבוריע

 .(*ישא בֶר רב רממ תכשב הב תאצל רתומ אתכלה
"bט"יאלמ ילוא ה"יחאו* .א"טנירפ ז"עלב  

premitoתינלפסא ומכ אוהו הטיחס ןינע  Y") 
enורכזוהו .היטר י"ע ןוכנל וניבר 'יפש (היפק  
"mהיטרהו תינלפסאה €« ב"פר םיחספ 'תפסותב  

 'תפסות Y") המגולמ py דחי ורכזוה דועו ^«
 ,הייטרו אמגולמ veo ב"כ םילכ 'תפסות 'יאלכ ףוס
 תבש 'תפסות ,אמגולמו הייטר א"פס יאמד 'תפסות
 תוחנמ 'תפסות ,הכמה יבג לעש הייטר (C ה"פר
 ד"ע ג'ד א'פ תבש 'שורי sl ג"ע הייטר א"פ
 תאפרתנש הכמ : ח'ד ו"פ םש ,הכמ ג"ע היטרןינתונ
 ג"ע ו"כד b" 'וריע 'שורי ,'וכו הייטר הילע ןינתונ
 לכ ה"מ 'פ בקע ירפפ : יל 'ישוריק ,חחפתש הייטר
 ר"קיו ו"כפ ר"מש ,'וכו ךתכמ לע וז היטרהש ןמז
 אפרמ ה"בקה י'פ ר"בד ,היטרב אפרמ . . ד"וב ח"יפס

sovהייטרב אלש ןמענ תא אפיר עשילאו הייטרב , 
 דע היטר םידקמ וניא ד"וב ךידש ינש b" ר"שהש
 םלועה mm רמאש ימ לבא noon תא האורש
 .הכמ אוה כ'חאו היטרה םידקמ אלא ןכ וניא
 ושארב היטר ול ןתונ אפורהו ז"כפס ר"מש ץובקהו

 -- [וכו n3 ולוכ אצמנו 'וכו וידיב ןכו

 (Jb ע"לב אָלְטְה ס"לב by =) לטר דע
"bשורי (תויקנוא 2^ לש לקשמ ' 

 (ינמר — ןטר — (בטור =) במר

 העברא אנמ ר"א (:ל'ד היפס) י"םעא B תובותכד |

 . לאעמשי ןושלב ןכו לקשמ ps ^b ןילטיר | י
cטסטר  (ומכ beben nnmעטר ע"ייע דועו ) | ה"יחא]* , ו ו Uyרוצ ץנוצ 'ה אלטר ןינעב ש"מ  

 לצא ןילטר  םילטר ץובקה נ"שו 549 דצ עטכישעג
 — [םירחואמה םירפוס

Schnell םיצר ^B pobmo ומכ pons = ןטר | 
(Oüuferימ 'מגב תויבח 'פב *) וילכ ורשנש 

 '"יפ ןפיתכ לעש רדוסב ןיאצוי ןינטרה (.ז"מק תבש) |
de) (Uit mes)ךירעמכו = הקיזחה  qunאלו ץבוקמ ןהיפתכ לעש רדוסב ןיאצוי םיצרה |  

 הייחאו* .ץורל ובכעי אלש ליבשב לשלושמ |
Y» |39 "יגה םשו (אנליוו ספ"ש) תבשב ח"ר ייפב ^ 

 ה"פס תבש 'תפסותב ה"כו ןיאצוי ןינטרה וניבר
 4353 ןינטר אלו ןהלש רדוסב ןיאצוי ןינטרה 0«
 ןיאצויה ס"שה ןוילגב "w^ המ כ'או 'וכו ורמא
 רמאדכ [NY רתיה יכ אוה קייודמ וגיא ח'ר 'יגב ןכו

 אער

 האציש י'פעא בטור לש C הניערג (QU ןיצקועב
 'לב ןירוק תולשובמ ןניאש םירמתל b^ תפרטצמ
 2 59 אוה אוהו ה"יחא]*  .בטור לאעמשי
 ייצקוע 'תפסותב 'יאדכו בָטּור אוהו יש קר וא
 בטורה םייק ויצחו vim לכאנש בטווה ב'פו
 . ; בטורב א"פס 'ילוח 'תפסות ,'וכו ויצח קומינש
 "ילכ 'תפסות .ב"מ b'3 'יצקועב ש"רה 'ייע השיביב
 'ורשעמ 'וריבו 'וכו ןהיבאב בטור ירוקינ ה"פר 33

^w Ty no N'Dש"רב ה'כו 'וכו בטר ירוקינ  
 "23 א"פר האפ 'תפסות .ש"ע ה"מ r'5b םילכ
 (תובוטר ןעיוו י"כבו תוביטר 222( הרמת תוכטור 'פריא

 p^ .םירמת יכטור נ"ע ז'טד NÜDD DAD 'וריבו
 5/5 pow ןכו תולש ו ב מ ו תוחל םירמת ע"לב

 — [ש"ע וניבר לע ךירעמב ונאזנול
^b sw = 36^ר"לכ תשו  ? (reteרודכהב  

 p^ בולכהו בוטרהו ןוקאה (ח'מ) םילכב ג'כפ
 ג"הר "יפב אוה ןכו ה"יחא]|* | .המה םידייצ ילכ

 ,ז"נר ,א"חב ןקא ע"ייעו

 rp nome ע"ייע יניטר ל'צ ילוא יִביִטְר *
 . ש"מו

 | תולכ םויב יהיו 'פ ר"דמב 'רדמ ? תיננטור א

mwbול התיהש ךלמל (ב"יפ  

 | .תבלוע תללקמ הימוה י"לב b^ תינגטור הנורטמ
 | may n'bp ,א"ח ר"טב ז"מיר man ןכו הייחא]*
 09:00:16 boy" תינגטור ל"צש היפ יתבר 'תקיספ)
 תיננטוו ונינפל 'יאדכ 'ינה רקיעש רתוי ^b לבא
 תינטור ל"צ יתבר 'תקיספב תינונורו ש"ע ןטר לעפמ
 — p] ע"ייע תוינגאר an^ ב"י b^ אשנ 'מוחנתבו

 ,טיכ םילהת) רבדמ ליחי n" לוק 'גרת
Cnעגר 'גרתו ה"יחא]* | .ארבדמ טטרמ 'ה לק  

 "m ,n) םילהת) ושענתיו 'גרתו wea יה + 'ז בויא)

 אָטֶמְנתא 'ד n" 'תסאב ינש 'גרתב (*וטיטרתאו
nesר'שהש  bםהינפל טטרמכ :יתסוסל  "p 

 מ"למ חכומדכו כ'מב 'יפכ «nno ענענמו דקרמ

 — CU] ש"ע יער יצומ ^5 ונאזנול

 b^ 'תפסות auspressen) טחס (b^ הָטְר ,יטר *

 תא הטורהו ורעש תא טחוסה ה'פס
 ד"פס םשו בטורהו ס"טב וועיקלאז סופדבו ונתשפ
 ג"ונב והיטורה ףא 'מוא י"ר . . ותאווטש ןתשפ

$ 
 Sys תאצוה quy \5) עילמ אוה ילוא ושוריפ יפלו )5  .ושיטרתאו גיונבו ייכב m (? o qy5a עיייע הניעלג גיונב )!

"vy )+ימ לכב ס"טב ו"ופדב )5 .תבשב חייר ייפ . 
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 )7 ,היס היעשי) םילוגפ קרמו 4n" ףַטְר טנא
 'עב ךורעה לעב ואיבה לוגפ ףטרו

 אמגוד איבהש ןמגרותמה yp" ה"יחא]* = .נטו
 — [רקבהו spen ןמ

 ןישוטר verlassen; שטנ מ"לב ומכ (b^ שֶטְר
(Auswanderer, die 1101186 0 

 ןישידקמ ןיאבו ?Gn 02( נ"בשר "533 ריקפמה 'פב
 6ןישוטר ישוט רו תוארקנ (:ה"כפר) ז"פ ןיכרעב
 בא; --(נ"בשר 'מגב דיקפמה 'מנב'יפ
 ,(דוד שיטרו G3 )9^ איש דוד שטיו 'גרת
 (y we" תקתעהל אבו 'ימוגרתב הברהו ה"יחא]*
 ס"שה B^ ןכו .יוועלל ת"מעבו ןמגרותמב תואמגוד

m^ rasםישוטר והל ורקד ינה ש"מו ב'עס  
 הנטמשת תיעיבשהו ביתכד (' כ'עב םישוטנ
 ןישוטר יסכנל דרויה ח"פ 'ובותכ 'תפסות .התשטנו
 ym וניאש לכ ןישוטר ןה ולא . , ודימ ןיאיצומ
 היהש ירה ןישוטר יסכנ ןה ולאו םש מ"ב .םה ןכיה

DINעדוי וניאוןאכ ןישירומה ןמ דחא וא ויחא וא  
 ןתעדמד םישוטו א'עו ט'ל pea ,וללה ןכיהל
 : םשו א"ער ו'טד ו"טפ תומכי 'שורי כ'ג 'ייעו 'וכו
 'יכרע .ןישוטר יסכינ םושמ ןהב ps ןילטלטמה
 הכותל ןיפנכנ םינהכה הלאגנ אלו לבוי עיגה : ה"כ
 לבויה דע ןישוטר הדש תארקנ . . רמוא א'ר + .
 ישוטר תארקנ הלאגנ אלו ינשה לבויה עיגה ינשה
 הרש ה'מגר שריפו ישילשה לבויה דע (*ןישוטר

penesביתכדכ הב םדאל תושר ןיאש תחנומ הדש  
 ישוטר . . הנשטרתו 'גרתמו התשטנו הנטמשת

sow peuןכו .'וכו 'ג לבו דע הב םדא עגי  
 'וכו רחא ונלאגיש דע הבוזע ןישוטר הדש י"שריפ
 ןישוטר םיסכנהש ןישוטר יסכנ י"שריפ מ"בב ןכו
 הרומ יסכנ תוכימסה יכ ומלוהל השקו ש'ע "וכו
 ןיאצויה יסכנ b^ ןישוטר דקנל שיש עבצאב
 ןינעב ל"נה תומבי ami "יאדכו םויה תנירמל
 אוה אוה ןישוטנ יפכנו bn) ש"ע ןישוטנ יסכינ
 לע "יפו ןישוטר יסכנ סרג אל mw ןישוטר יסכנ
 ןיאיצומ ןישוטנ יסכנל דרויה ל"הזב ןישוטנ יסכנ

umsודימ  qmןכיהל עודי ןיאו םיה תנידמל ואציש  
— [»'y וכלה 

veo" ;ע"למ 575  Gerbróckeln v5שורי ' 

 pap תעברא ןיטחב : ל"ד ג"פ םיחספ

 שטר * - )3 9 ןטר בער

 ליסאבו 'ציניוו ש"דב לבא 'וכו רברה אבשכו ס"שב
 תבש ס"ד 'ייע ק"דב והיגה הפיו ןיאצויה תמאב 'יא
 p" י"שר יכ עדו .ע"בשפה כ'ג 'ייעו :ה"עק דצ
 ןינטרה הפי ושריפ 'ופסותהו םוקמ םש לע ןינטרה
 אוה הזו .ךורעח B^ לע הזב ונוויכו ןינטהרה ומכ
 י"כב יתאצמ תוכז א"רל דומלתה ירקיעבו ,ןוכנ
 'גרת םירבח b^ חמצ ברו ל'זו ידי תחת רשא
 OVIT ,איחב אובמח יייע) כ"ע ןטיר ןיטרו רבח רבוחו
 אוה קחוד הזו rms אכה 'ע ןינעמ b^ ג"צר כ'או
 ןינטרה 'יפש ח'ר 'יפל תאש רתי ןתנ וניבר ןכ ןעי

 ( — [םיצרה
(leise lispeln, murmeln שחלב ןנר ^b ס"למ) ןֶטְר 

 םורע עשר 'מגב התחנמ תא לטונ היה 'פב
 ימ רמאד בקעי רב אחא ברכ ארבתםמ (.ב'כ הטוס)

 6 ישנא ירמאד שוגמ הז ירה ח"ת שמיש אלש
poאנת ינת ('ןיטו יאמ עדי אלו אשונמ  

 ןיטר אשוגמאד ומכ b^ 6רמ א יאמ עדי אלו
 יאמ עדי אלו אנת ינת (*ןכ ןיטר יאמ עדי אלו
 ודומלת p^ אלו חת שמיש אלש ליבשב רמא
 'גרת Ge ,nn םירבר) רבח 333m .ארבס רבס אלו

pemןטר . DN)לעפה אוה ןושארה  
 'גרתבו sib פ"לכו םשה אוה By] ונייה ינשהו
 ה'כ nes 'גות םירבח רבוח mi^ םילהת
 jp ץובקה אוה xw ןֶטְר פ"טב יופדבו י"כב
 ג"צרו .ראותה אוהו רבוח b D'53^ ה"כו אָנּוטְר

mb ^eש"ע םדוקה 'ע לש ןינטרה . nmהכקנ  
mieךלמל נ'יפ ר'דמב  mneהנורטמ ול  

 אל 'וכו הקוסע התיהש הימי לכ . . . תיננטור
 תינגטור ע"ייע תורחא "גו 'וכו תננרמ התיה

 : םש ר"דמב אתיננטור : טשפומה םשהו .ש"מו

  myיוו  sow"וכו התיננטורל רוזחת —
PO?ףדרג)  Dyק תפסוהבו טטר ע"ייעו עתר ': 

 "יל ונדמלי שירב Gittern, beben עטרק
 אלש דע €2 :'ב א'ש) וניהלאכ רוצ ןיא .(אמוחנתב

 אוה 'יפ תחווצו תעטרמ איה הפי דלוה תרוצ רומגי
 ילואו ה"יחא]* = .עטרק 'עב "יפש עטרקמ ומכ
 ומכ Nim (א" .ז'ט כויא ינטרי םיעשר ידי לעו הזמ
 תמאבו טטר ומכ עטר ןינעו תעלבומ ן"יעו ינעטרי
 , טימ (now הקיזחה טטר jb "ob? ^b ונרופסה

O5ידידיל בויא רפס 'יפב 'ייע םישוריפ ראשו  
 — [179 דצ דלאס ר'ד םכחה ברה

m )'ע"פרשב לבא ריפרו ביהו ט'יק ייכב ה'יכ (* = .ויופדב ןוכנ  D'un5  .רמא ייא ( ne»ו"ופדו ריפדב ןוכנ . *) ה"כ 
pu»5 .ימלהה יקיעבו ו"ופדבו ט'ק י"כב ( תקתעהבו ר"פרבו י"כב היכ "py5  .ימלתה ) ןוכנ הייכ (* .ריפרבו "כב הייכ 

 : חיל מ"ב ילבבבו (* .ןישוטר ןישוטר an wb" ייכרע 'תפסותב (5 .כי'עבר גייונבו VD יייעו ip 'א ירו יפ ס"ש ייכב
 .ןייובש יסכנ לע ןכ ייא
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 אחירב .'פ ^32, אחיר םושמ :ד"מ תוכרב .איה
 הליאשהבו .אחיר והב לפנ : yo דימת ,אמעטבו
 נ'ד ט"פ 'יטיג 'שורי ,טגה חיר : םשו .ו"פ "טיג
 חיר ד"ע ז"טד ND המטוס 'שורי ,לוספ חיר ב"ער

enar amyדיל הל יתא אחיר : ו"צ  nyי"שריפ  
mר"שהש ץובקה .(' טפקרא  'bלכ :חירול  

 ."וכו ויה nies תובאה ךינפל ורמאש םירישה
 ליעפהב mmu) qon ד"לפ ר"ב omo ,ַחיר לעפהו
 חירה . .םהובא לש חיר mon cv ר'ב לעפאו
 ותוא om sow )3^ הטופ ,רמש לש ורוד חיר
 םש . םוש mo חירה .א"י 'דהנס ,ער חיר קידצ
 , תרוטק m וחירה .ב"ס םיחבז ,ותוא pm .ט'ק

mmאניחרמ .ט"מ הטוס .וב חירמ ללומה לכ :ח'נ  
 ןיחירמ ווה : ה"סד .ב"פ תינעת 'שורי ,'וכו אחיר

 'הנס : ג"מ תוכרב ,היב חרומו : ג"ע ב'ב , ארפעב

 . חירמ ס"ש י"כבכ ל"צו חרמ םשו .חרומד : ג'צ

 — [יחוראל ב"ער Yep תבש

NJ *יברע לקשמב םדוקה יעמ)  ( Ole;םימשב  
 םיבוט

 m" 'גרת ,ןיחקפ ym ארמח : ו"ע אמוי ץובקב
 .ןינחיר o ^ qb יב

NODIS *לקשמב םדוקה 'עמ)  Sinmy wb 
CWohlriechendesאקמוס .'ע 'יטיג  

 . אנתחיר
pon" *לטר ע"ייע  : 

n *ע"ייע  Bn A | 

NB» *ומכ)  ON"2 ע"לב מ"לב ^( Gazel- e 

Genartע"יע :ג"יק םיחבז :ג"ע ב"ב  
sorsירב) ואתו ןשירו 'גרת .ז"ער ,א'חב ש"מו  

 רב ירותו ןינמירו : י"רתבו .אלברתו אמירו ('ה ,דיי
sא"לד ח"פס םיאלכ 'ורי  xyןימגרתמר ןיליאו  

 יברע לקשמבכ אוה ן'ונהו י'וכו ןינמארו רב ירותו
 .דרפ נב הביתה ףוסב

pa *53 ע"ייע  

 qm ,pyy"p אָעיִר ,עיִר , עיר ,אָסיִר ,םיִר *
 . ש"מו : א"נ ג"חב קפסיד y'"y קָּפְסיִר *

 פוקסירהו t^ ^b תודלות ןשיה 'וחנת «o סוקסיר *
 ג"חב ע"ייע הרעק 'יפ סוקסידהו ל"צ ודיב

 יר ילשמ 'קליה "ג ןמסנ s הרעהב םשו : א'ק
 , םיסוקסיר ךורעה 'יגכ ou ןיסוקיסיר א"סקתת

Cwohlriechende Spezereien 

 43: ףר ע"ייע mee ומכ ןיפיר *
 . ש"מו עפר ע"ייע עפיר *

 עפיר * - שטר*

 ןישיטר ןוניאד pap תשלש ןירועשבו pen ןוניאד
 'יפב 'ייע ןיקבודמ ןניאו םידרפנ ןהש ונייה 'יפ
 שטנ םדוקה 'ע jb ראובמ םש לבא םינפה הארמ
 התיתכ ןינע ל"נה ע"למ אוהש ןוכנהו שטר 'גרת
 ט"פו הלמה שרפל וקחדנ מ"פו ע'ק 'יפבו הרירפו

 .ןיטיטר סרנו

 .ירירבש ע"ייע יריר ,יר *

 ותוא וארש ןויכ ד"ל vero שיר ט'וש Q וסיגאיר) +
 ורמא "vbi אב וסינא ירה ירמא

 לעב .שיכא לצא אב ךיחא גוהש דוד ירה ול
 "יפב םהידי ואצמ אל רעשיילפו יוועל 'הו ריבשמה
 וסיגאירה תחא הביתב אורקל האורב www יפל
 ל"נו וילגרב אב ופיגא ירה ןה תובית 'ב תמאנו
 וילגרב אב לואש לש ל"ר ולש הנצו ןנמ b^ וסינא
 שיו 6:6, aegis 'ורו י"ל אוה םינאו והגרהנו וכל

pne»םיידומלתה ןילימ יכרעמ הביתה וז , 

 'פ "לוח ינשמ Lungo) 9( ע"למ) ?"Tw "פע
 הבקינש האירה (א"ט ג'פ) תופרט ולא

 םהב רשא mmn ךותבש םיעמ b^ הרסחש וא
 .בלה םוח רקהל םיחופמ ומכ om תונופמסה
 pw לע maweópow האירה ארקנ י"לבו הייחא]*
 ,ומשני םייח ילעב האירה y" יכ המישנ דפש
 תואורה ןמחנ רכ אייח ^ שרד ח"יפר ר"קיובו
 C לוקח אצי םשמש האירה יפנכ ולא ('ג 2^ תלחק)
 ןינעב םירמאמ המכו .היתשל האירה ד"פ ר'קיו

 — [:ח"מו : ז"מ 'ילוחב y" האיר
 ט"פ ר"קיו Gireit) הטטקו הצמ b" מ"למ) 20 *

 אוהו 'וכו תובירו תוצמ אלו . . . הנק אל
 ,('ה m םירבד) תוביר ירבד מ"לכ

(weiter Raum, Befreiung von Fm,nmm* 

Bedrüngniss)חוור ע"ייע  + 

m$ *ימשב רבדמ אצויה לכה מ"למ)  (Geruch 
yתוכרב  SOחצק 'עו . DUוהזיא :ג'מ  

 :ז"נ םש ,חירה הז m^ ונממ תינהנ המשנהש 335
 ,שרוקה רשב mo . א'כ אמוי mm הארמו לוק
 ,חירה הלטנ .ח"מ הטופס , תרוטק חיר : מ"ל םש

Yiתבש .א"נ תוכרב ,וחירב דומעל .ה"ע : ד"ע  
mp "mb ub =ב"י הטוס .ףדונ וחיר ט"לפר ר'ב . 

 ד"ע ^4 ט'פס 'יטיג 'ורי :'ו תותירכ : ג'י תוירוה
 חירו הפה חיר ד"ע ב"סד ב"פ "ישודיק m .ער חיר

 אחיר נ"שו : ו"ע םיחספ אחיר ירופו א"לבו .העיזה
 אתלימ אחיר . . אתלמ ואל אחירו איה אמלעב

 .תר y'"y amm 5» amm : זיכ הליגט (5  ,א"ער בינק תבש יייע לבא )!



 qu בכר - ץיר* דער
 'גרתבו (:ז"כ .ו"'ח) 4p» ע"ייע : ב"נ mb" הָּכִר

 ךכר 'ע ןמגרותמב 'ייע (ס"לכו) ףיִכַר םימעפ הברה
 ,הכיכר .pn ר"ע ל"ד ז"פר םיאלכ 'ורי ל"זרדב ה"כו
 ,:אָיִביִכְר ןיליאב xy י"ר ז'פ תבש 'שורי ץובקהו
 pw ל"צכו (נ'לב) אָתְכיִכר ןיליאב +: א"יד ח'פ םש
 ע"פ ר"ב .הכיכר ןליאב : םוקמב ר"ע ו"טד ז"טפס

misהאלד יהוניע 0^ יט"כ תישארב)  ownןיכיכר  
 פשהו . ןכיכר ןילימ נ'צפ .םש m ןַכיִּכְר ל"צ

sois?יח"כ "ירבד 'גרת וכיכר י'ו ,ט"י םילהת 'גרת  
v3ןיכוכיר ינימ יל הריגה 'פ .ר"שהש . = po» 

 — וכו חיככור בגא .ו"נ oun אָכְכּור

ER.צמא י"למ אָכיִר ,אָכְר =) ' rex = ítךלמ  
(lerrscherאכיר רב אלו .אכיר אל  )22 ^( 

 י"כבו ןאכ ר"פדבו ה"יחא]* .ןיז 'עב 'פ רבכ
 רב ,אכר an^ רומלתה py" י"כ תקתעהבו ט'ק
 ,ז"פר ,ב'ח ןיז ע"יע ךר ןיב ךר ןיז 'עבו אכר
 U'b, /3 ב"ש מ"למ ס"שב mss אבוהו אכר ג"ונבו
 ןנימגרתמו ךרבא : ם"ש י"כבו ךרבא ne דועו
 אבא תירוסה הטישפה תקתעהב ה'כו אכלמל אבא
 y" סוואט י"בירל תיסרפה הקתעהב ה"כו אטילשו

"ebתאזה הקתעה לע  "xש"מו 141 ] — 

 הליאשהב םגו המהב תביכר b^ מ'למ) א 323
reiten, auf Jem. 8120ם Q"N ינב בג by 

pfrop- הז ג"ע m D'exp תעיטנ py ליעפהב (2 
; Sitz 353b fen, ein Reis in das andere setzen 

der obere םיחירב הנוילעה ןכא "o מ"למ 253 
  (Ofühlsteinםילכ שארב  Gro weןמ הלעמל

 רודכה 'פבו .ואשמל ועגמ הושש (*בשומ בכרומה
 בכרמ בשומל בכרמ ןיב המ (ג'מ ,גיכ םש) םומאהו

  ponועגמו םידגב אמטמ ואשמש 'יפ ואשממ ועגמ
^b ואשממ ועגמ קלח אל בשומו ,םידנב אמטמ ןיא 

 ארפסב אינת יכהו םידגב אמטמ וענמ 'יפא אלא
 שיר 'ב ישרפ םיבז ערוצמ)  (pbיקיו) םתוא אשונהו

 לוכיש ל"ת המ(" י"ט  pxאשמב אמטמש יל
 בכשמ דבלב בכרומ אלא ( ieuאוה ןידו ןיינמ

 המו  DNואשמ םידגב אמטמ ועגמ ןיאש בכומ
 םידגב אמטמ ןעגמש בשומו בכשמ םידגב אמטמ
 אשונהו ל"ת םידגב אמטמ ןאשמ אהיש ןיד וניא

  emsתאטח ימ ול המודכו בשומהו בכשמה תוברל :
 קלחש  coiןהב ןיאש תאטח ימש ןאשממ ןעגמ

 שרפמדכ אשמב אלו עגמב ןיאמטמ הייזה ידכ

 ןקיר . ןקיר .אקיר .קיר , הציר , ץור ,ץיר *
 . קרו ץר ע"ייע

 ,שירי ,רר עיייע שיד ,אדיר 00

 תבש (אתיכ אפלאמ םירשעה תוא אוה) שיר *
Tpף"וקד היפא ררהמ ט"מ עשר ש"יר  

 ש"יר יבגל mp3 min הירדהמ ט'מו 'וכו ש"ירמ
 ,תישאר ש"יר : ה"נד ד'פ ינש רשעמ 'שורי ,'וכו
 ,ש"יר ואשעו ת"לד היה ד"ע י"ד ז"'פס תבש 'שורי
 prie םושמו בתוכ םושמ בייח ת"לד ואשעו ש"יר

 .ן"ישיר ן"יתלד :ג"'ק תבשב ץובקה

 Gift, Galle) סרא b^ שאר מ"'לב ומכ) שיר *
 שירכו G/5 :ביל םירבד) םינתפ שארו 'גרת

 ep ty) prn ישיר ב"ל םש ץובקהו ,(' ינתפ
 ,ותלוזו 'ד ,'י עשוהל ;ד"י ,'ט ;ד" n "bv/ 'גרת

N30" *אבשר עיייע . 

NO *האבו איה תיזעול הלמ ב"עס ג"לק תבש  
 אבלק ע"ייע המינפ ('שריפ לש) ןוילגמ
 . ש"מו

 Im ע"ייע הָתִיִר ,אָתִיִר *

 סוכיתיד ל"צ ז"כ e/b ןנחתאו eb 0( סוכיתיר *
 ג'חב תואכרד ע"ייע סוכודיד ומכ אוהו

YSש"מו  . 

 23 weieh, dünn; השק ךופה מ"למ «wa ךר
(weich machenהבורמ יפד ג"סב  p'3א"פ .) 

 א"ל .ךוכיר ןושל אככרימ םיבשע יניב ימייק דכ
 ('ךרואב הלידגו םיבשע y'« המצע תחטוש אככרמ
 אכרדימ ןעכנימ ס"ש י"כבו אבכרימ ג"ונבו ה"יחא]*
 ש"פדב לבא אכרמימ 'ר י"כבו ב"הי"כב ךורעב ה"כו
 םשב מ"טשב :no אככרימ וניבר 735 N^ 'זיפו
 תור 'גרתב ךיכרתא ל ע פ תי א ב ה"נכו .יריאמה

onדמבלו ב"י ,ב'י תומשל 'א י'רתבו ,'ח ' ,Ybיד  
 ךיּכרְמ ^B ,ר"מ 'ישארב 'ב י"רת by .ןיככרתמ
 ינוניב ,יאתו (Tow 'א sni" 'מ ,ז'כ םש ,יולימב
 YD ראותהו .ּּכורְמ 'ח י'פ יטפשמ אתליכמ ל עו פ
 א"עס ר"צ םיחבז ,למרכ ע"ייע למו ךר : YD 'וחנמ
 ךרפב ה"פ ר'מש שימו Go ביח) יג ןטב ע"יע
 'טוי .שמוחב י"שר np ךר הפב + , 0 ,'א תומש)
 ינכ pian לבא ס"ש י"כ ^25 ךר םויהו :ד"מ
 הבקנלו ,(12 הרעחב ביצר יב'ח) 'א דלג ע"ייע ךורעה

  0 EL T t lu or DÁMישע וה רה |

 ה'כ (* .ץראב ט"ק ייכבו ךרואכ ע"פ ראשבו ימאו ר"פדבו דומלתה ירקיעב ןוכנ היכ (* .ישירכו ג"ונבו שיפרב ה"כ d E E היכ ('
poשייע ויופרבכ אלו דומלתה ירקיע תקתעהבו ב'ה טיק ייכב . 
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 ביכרה :ז"כד א"פ םיאלכ 'ורי ,םילקר ןיביכרמ 0«
 םושמ בייח . . ביכרמה .י"ד Pb תבש 'שורי ,ןליא

gwתפסות ' wyא"פר  punתוינפכ ןיביכומ  
 ל"נה םיאלכ 'שורי א'פ םיאלכ bw ,הלרע לש

psבכרב םיתיז ןיביכרמ  bw(ליעל "יע) הרמת  
 ו"טפ mb» wv ל ע פ ת א .ןליאב ןליאש ינפמ

mans emn vesט"כר ר'פ  . powאילקד  
 'ורי ל ע פ ָה ינוניב . אבכרימ ןיכירצ אלד לבבד
 הביכר ןינעבו ,בָּכרומה בורחה ד"ע 7"7 ד'פס 3'3
 דחאו בכור דחא ,'ב מ'ב 'ייע םדא וא המהב ג'ע
 ארמח pD'3 ז"פ 'דהנס ,גיהנמו בּוכְר :'ח ,גיהנמ
 ביכר היתי pbp oux לכ 'פ ר'להק ,הבכר
 לש ופיתכ לע בוכר ו"כפ ר"מש ,אתבשב ארמח
 nam 'שורי .,'וכו יפיתכ לע בכור התא . . ויבא
 לע בוכרל «by וניאש לכ ןטק והזיא .ו"עד א"פ
 השא ד'ע ז"ד א'פר מ'ב 'שורי  ,ויבא לש ופיתכ
 : ב"כ 'דהנס לעפה ינוניב .המהב ג"ע הבוכר התיהש
 : א'צ 'דהנפ לי עפ ה ,אבא לש ופיתכ לע בָכרומ
 ב"ב :ה"נ 'ובותכ ל עפ א .אמוס iy רגיח ביכרה
 הנק תבכרה לע לאשוהו ei שכר ע"ייע .ב'נק
 לש הנק ביכרמה «^G ב"יפ תבש 'תפסות הרוגמה
 אל 'גרת םיאלכ תעברה לע לאשוה דועו .הרונמ

 — 6 [ביכרַת אל €^ ^ «p^ עיברת
CAS, ץובקב. X) עילמ mac = בכר ₪ 

 םיכרבה לע 'גרת Knie) םיכרב ,םיערכ
 cn לאינד) ומכ אוהו pins לע v5) ,חיכ םירבד)

 .אבוכרא םימכח ילבו ןשקנ אדל אד היתבכראו "ו
nns].ייעו 6 ז"פר .אי'חה הבוכרא ע"ייע ' yגרת ' 

 Mom א"י ,'ב םוחנל ;3^ p ;'ג ,ה"ל היעשי
 ל"זרדב ןכו nas (זיל ^n) םילהת) ילפרק 'גרתו
 האכה b^ הבוכר Tw . תויחה יבוכר . נ"י הגיגח
 הבוכרל xY'y ח"ד ח"פס ק"ב v^ :ז"כ ק"ב םיכרבב
 חתפמ ןכו ,הביכר וניבר ^3: תרקונס ע'ייעו שלש

mesaחתפמ ד"פס מ"ב םילכ 'תפסות הבוכרַאב  
 ותכוכר ךותמ רבשנש [הבוכר ל"צ] (הבכור) לש

"3nףופכ ףנע דועו .הבוכרא 'עו ח"מ ד"יפ םילכ  
 לש ןוליס nb תואוקמ 'תפסות («e ע"למ

r3 UNIO 
 (:ט"מיטופ) הירבל הבוכר היל דיבע )0( בכר ₪

 הייחא]+ .ש"ע הבובר סרג ךורעה לעב
 « nmn y[ת"שע ב"רד תועט יתיארה —

6 353 3» — 25^ 

"* 
2E f. 

f 

ny? 

 ימכ 6האמט המה ב CD הדנבו «Cr אמויב
ponאמטלו האמוטה בא האשעו האשממ הענמ  

 אצויכו אלא הברמ יניא ינא ףא םידגב אמטלו םדא
 בכרמהו תאטח ימ טועימ תא הברמ ינא המ תא הב
 האמוטה בא ןאשעו ןאשממ ןעגמ קליח ושא
 עגונה האמטה המהבהש םידגב אמטלו םדא אמטל
 הז םידגב אמטמ אשונהו םידגב אמטמ וניא הב

^bר ' mouםיחספה ג"רב 5"  C32וארק רכזב  
 םילגר קוסיפ בכרמ, 'יפ .בשומ וארק השאבו בכרמ
 אצויכו למג תביכרב לבא וריכזהל השאב יאנג ךרדו
 יא לופת אלש אויתמש דחפ םושמ אוהש יב
 א'ש) ביתכ תבכר , תבכור ריכזהל אלש רשפא
 אל רסח תבשי בותכל היה רמאת םאו €2 יהיכ
 לכש זומרל וא שרדמל אלא רסח «C nae ןחכשא
 (א'כ יד הכי ץוע ץראב תבשוי אלמ תבשוי
 תבכר ךכיפל )7,7 םיטפש) רמות תחת תבשוי
 השלש ^O 272 רופחי אל קרפב .'"הרצק ןושלב
 םיחר ככש p^ בכרה jb העברא ןהש בכשה ןמ
 הנוילעה בכר חפט היתוביבס לכמ ןינב שיו ןותחתה
 ןירבעמ דציכ 'פד 'מק הכלהב mby. תבכרומה
 ולא 6" :'ה םיטפוש) תונותא יבכור 6 דינ ןיבוריע)

mnןישועש תוחוחצ 'וכו ריעל ריעמ ןיכלוהש  
 םויה לכ םילקד ןיביכומ — 'וכו םָיְרְהצכ ןתוא
 תא רכומה 'פד ג"רב .ןסנ 'עב 'יפ ךבכ «Cv םיחספ)
 אבכיר moy אכיאד אלא ןרמא אל ביס גיב) תיבה
 'מכב הניפסה תא רכומה 'פב pip 'ט יוהו ילקירד
 םש) וריבחל רמואה om 6 ג'פ (cv השלש הנק

sai» GU?וקית (6'יאמ אלקידד , ^bןימישמ  
 הייחא]*  .ןיפוצר םילקד א'פ qs ךותב ןליא
 : ב"פ ב"בב pw" ה"מגר 'יפל 'יבר ןויכ א"פב ילוא

was TPם"בשרו .םילקד לש הרוש אלקידד  
 י"שרו דחיב הברה םילקד תבכרה b^ :ג'פ "בב
 םילקדה : אלקידד אבכיר יא b" ב"עס n'p מ"בב
 ןירוקש ןתואכ ןירגוסמו וז דצל וז ןיכומסו ןיפופכה
 1188886 צ"לב י"דיישלפ ^b ז"עלב י"ריישלפ

mb inp) .Palisaden, Pfahlwerkהרמת לש ככר  
 'פ :ז"כד א"פ םיאלכ 'וריו א'פ םיאלכ 'תפסות
 ליעפהב לעפחו A5 yos 'ייע הרמת לש עזג ומכ
 ןליא םישמ cS ע'לבו 'ירוס ןושלב ומכ e^ לעפאו

naןיאו ןיכירבמ ןיא ו"מ ב'פ "יעיבש ,ןליא  
 ב'פס 'יחספ 'תפסותו ט"מ ד"פ םיחספ ,'וכו ןיביכרמ

= 

 .רוציקב תצק ויופדמ pin םירחא םיסופדב םש רוע יייעו האמוט קר w^ דומלתה ירקיעבו עיפדשכ לבא ו"ופדב ה"כ )!
^y (*ע"בשפהב  maךרעה . *) ייפמ קתעוה m^םיחספל  yש . n'(*םייש י"כב  nקיספתש והמ ג'ונב לבא . 

 .ביברת סיטב ג"ונבו אטינויבס 'פרב ה"כ )5
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 קרו ןכ w^ דומלתה ירקיעב תמאבו v'« ךיתלוק
 יימעפ הברהש עדו .תוכז א"ר תפסוהמ אוהש הארנ

^N(יא , א"כ ילשמ) ונטי 'גרת 'ייע 'גרתב שרשה הז  
 ל עפ תא .אניכר 7b) ,א'כ יא m היוטנ ,היל ןכרינ
 ,5'3 םש 'א sn" ;ז"י ,ז"י "ישארב 'ב 5n" "יע
 bpm ד"ס ,ד"כ "ישארב 'גרת .ותלוזו ^m ,'נ ;'ד
 םש 'בי"רת לעפא בו . ס"פ ר"בב ה"כו תניכרתא
 'גרת oun ,ז"ט ^ תומש 'א י"רת ;ו"ט , ט"מ
 ל"זרדכ ןכו ותלוזו 'ד ,ה"כ מריל ;'ח ,ח'מ היעשי

^wז'פ  SÜDמ"ד א"פר תומורת 'שורי  : paw 
 םירדנ 'ורי ,םימעפ 'ג ןיכוהש דע : םש ,ושארב
 העשב ה"ספ ר'ב ,ישארב ויתנכרה ר'ע ו'לד א"פ
 אל אוה ד"יפ ר"'דמב ,'וכו ולוקב pi בקעיש
 אוהב :ה'מד Ub אמוי 'שורי ,'וכו וראוצ ןיכרה
 ןיניכרד אידומע ןוניא .ב"פר ב'ב 'שורי , ןוכר הוהד

 — [ןיניכר ןוניא "n חכמ

 ןינע ("p 05 rm y^ ןכד w5 ^b ןבְר *
 ןמ אתנכרתא ביי ^ היעשי 'גרת (הפיחד
Dnםש  v^אתנכרתא  jbןכד ע"ייעו ךרבק  

 םינויצה "n ב"פ 'יעיבש 'תפסות י"כ םשב ש'מו
 IN אבה ע"יע רועו

o5 yon 2בקעב שד  (siampfenפב ' 
 : טיפ 275( ולאו 'מגב םילעופה תא רכושה

 תושרדהו האובתב 'תוסכרמה תורפ ר'ת 3*6
 חאובכתכ תופכומה 'יפ המוותב

 .האוכת ראשכ תשורינ הניאש הפלקל תמסוכב
 האובתב סכרמה ח"פר מ"ב 'תפסותב ה"נכו ה"יחא]*
 יכ עדו :ט"פ מ"בב 'טשוק 'פד ף"ירה "גכ אוהו
 ןיכומה "גה w^ ג'ע וימד ט"פר 'ומורת 'שוריב
 .ןכד 'עבו ש"ע 'ב ןכר paye אוהו 'וכו תוינטקב

 (b2 לעפמ קוזיחל תורורצ b^ אָסְכִיר =) סכר
(befestigenינה 62 2/2 ןיפתושה 'פד ג"רב  

 תורורצב b^ יפמ איעב אסכירב לבא אניטב ילימ
 וטעבי אלש טיטב םיחיראה רושקל טיטבו םינטק
 רמול יתעדב הלע הלחתב הי"יחא]|* ,לתוכב
 ווצו לס roca, rocha, rochus 'צמא ר"למ אוהש

 ןשחה תא ופכריו מ"למ אוהש רתוי ל"נ לבא ןבאו .
 וניבר 'יפכו .,'ד סכר 'עב ז"חא אבה 'עב וניבר "יפכו
 og ב"בל ה"מגר 'יפבו .רו ש ק ל . . תורורצ ןאכ
 'וכו רפעו םימב לבגומש תוצוח טיט וגייה אסכיר

 (אָסְכִיִר =) סכר — אָבּוכְר * וער

 בכרמ ונייה ט'לב בוכו ומכ ס"לב) אָבּוכְר *
 CWagenג .'א רתסאב ינש 'גרת ' 

 "ילהת י'כ 'גרת ,ךיבוכר : םש ,הבוכר ןמ תניכרתא
 .ארשנ יפנכ לע ךלהמד היבוכר 'ג ,ד'ק

 y (Reiter" 2/53 בָּכַר ומכ ם"לב 'יפ) 82322 *
 ,'א בכר ןמ ז" ,'ט ב"מ 'גרת

 N22m. ,ךּוכיִר נ'שו 'א ךר ע"יע ךכר *

 ךלוהה sbsis "mb ר"אלבו 535 מ"למ) לכר
 ,Krümer רוכמלו תונקל םוקמל םוקממ

 (Hausiererתורשעמב ינש 'פב  G5)ןילכורה  
 (איעס יצ תבש) ע"ר רמא b3' . תורייעב ןיריזחמה
 ןילכור new אצומה C א'צ (De עינצמה 'פד ג"רבו
 ויה םיבר =(. ג'יפ meo ותמבי לע אבה 'פר ג"סב
 6 יג (n ישלמ םימשב רכומ p^ ,לכור יעצפ
 .ז"ס 'יטיגב («m ה"יחא]* ,לכור תקבא
 אלכור יכ :ג"כ 'יכרע ,ג"ל 'יטיג , םילכורה תפוק
 הנתמלו תוכזל לאשוהו .נ"שו < יס cnm וטא ע"ייע
 תאז ימ 'פ ר"שהש לכורכ םיכרדב הריזח y" הנקנ
 . + וניבא בקעי הז . . . לכור תקבא לכמ הלוע
 'וכו ךכ םימשב ינימ לכמ הב שי לכורה תפוק המ

naותואמ אלא התיה אל בקעי לש ויתולכור  
 לארשיש תולכורה לכ . . . וילגר תחתש קבאה
 לש קבאה ותוא תוכזב ז'הועב ןיחילצמו ןישוע
 ומכ (היכ )275 תישארב) קבא שרדו 'וכו וניבא בקעי

 -- [לכור תקנא

 pubs 'יפ ליכר ןמ טשפומה םשה) תּוליִבר *
 Yerlüumdung) תונישלמ תּוליִכְר כ'או

 תוליכר וז ליכר ךלת אל .ז"טד א"פ האיפ 'שורי
 וירבד ןיעטמ הזה לכורכ אהת אלש ערה ןושל
 ליכר יכ mi וזו .הזל הז לש וירבדו הזל הז לש
 לכור ומכ אוה ליכר ךלוהה יכ לגר שרשל בורק
 תועומש הפ עומשל םוקמל םוקממ ךליל וכררש
 ,לגר 'עו םדוקה ע"ייע רחא םוקמב םרפסלו תוער

neigen, sich הטנ ₪ y'ox i (ם"למ i22 

  (herabbeugenהניכרה (ח"מ א"יפ) המורת ףוסב

 לאקזחי) םהישאר לע יוטנ emn וז ירה C תצמו
 ה"יחא]* .ןוהישיר לע ןכרמ 'גרת 072 י'א
 איבה אלש תצק שודיחו ל'זו ע"בשפה לעב בתכו
 ןעכ יניכרא «O^ v3 mem ךדכ אניטה 'גרת

 m3 (? .הצימו 3703( ימורתב סיש י"כב ה"כו יסותבו ם"בשרבו v3 : זיפ ביבב היכו וי"ופד שירבו ( unma DU ו ור 1
 .טמשנ (y'p5 י"כב
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 תיעיבשב 'ז 'פב Fürberpflanze) 8227( הפכר

^p .)* אפכרהו האופה ןיעובצה ןיממו QUAS 
 רגש לאעמשי 'לב  Cםירט  qmןירפוחש ןירקיע

 שיש ימו םימה ןיתושו ןתוא ןיקלושו ץראה ןמ
 ונטבב םיעלת  bmpםקב ליזוב מ'יו

  Promןב י"רהמ איבה ןכו ה"יחא]*
 הככ קיתעה קפס ילבו ומצע םשב קרצ יכלמ

"pus ל ע"לב sw םירמ רגשו .ךורעהמ 

 רצו 807 דצ נ"צנלפפ וועל הז לע  yw» 362בתוכ
8 O^ 2 e) יפש" Gauhari ברע' 

 אוהש הזמ חכומ  noxאלו ןיעובצה « ^eם"במרה
 אוהש  ^e (C69'יג יפל יכ עדו .ץלאהנעיליזרב

 שיש ל"נו .ןכ שרפמ וניבר םג דומלתה ירקיע לעב
 וזב קזחל  ^5 ^anםייס ט'ק י"כב םג ,"^ m"יזרב

  onט"יאלב ליזרב  brasile'ציניוו ר"פדבו  ^Rןכ .
 .אבה ע"ייע הפכר לש לצב y רחא cmi מ"יו

 -- ['א אפכר 'על ךיישו
 (םמוקמ ש"ע ילואו םילצב pe אָפכְר — C הָפָּכְר

 לצב והזיא (חימ ח'פ 'תפסות 'ורשעמ ףוסב
 'יפ רבכ 'וכותל ךועמ וצקועש לכ 6 אפכר לש

yaהשק לצב ("'אפכר לש לצב א"פ .(" יקליק  
 ם"במרהל מ"יפבו ה"יחא]* yo ולכואהש
 ןיאש לצב אוה אפכר לש לצב p" 'ורשעמ ףוסב
 םדאה py לא ברקישכ sn sns דלנ אלא ול
 ,ביכ ביש) pb תרשח 'גות ,תובר תועמד עמדמ

G"ילואו אימ תפכר  nnןמ םוקמל םיסחוימ  
 תפכר ומכ (הפכר) אפכר תרזג כ"או כ"ע תומוקמה
 ם"במרב ינש p^ ןינעבו .ז"חא אבה ע"ייע 'גרתד
 ש"ע יקלק 'עב «wo כ'ג 'יפ ןכ יכ ריעהל שי
 Gaza ריעל בורק Raphia אוה ילוא הפכר יזאו

"y20 דצ 'רנאיג רעיוביינ  Ty!303 םש 'ייע  
 D" ןינעבו . Raphanó אוהש ץנוצ םשב איבהש
 וכותל (ךעמנ) ךועמ וצקועש לכ אפכר לש לצב
 ע"למ הלמה רוזגל ל"ג (לינה תורשעמ ישוריו 'תפסות)

 תיפרכיא לעפהו הפרכ ומכ הפכר כ'או ךעמ >>
 — [(מיש m" ףרכ ע"ייע w"yo) ח"מ הדנ) חה

 םרוקה 'ע ףוסב 'מושרה ע"למ ילוא) (" תפכר
 zusammenpressen, ?₪- 2 ףרכ

 ו

 w53 )*  .תימדקילו הידיחל היבתכילו ג"ונב לבא ה

 זער תפכר - N53) =) םכר

 אל תוילעה תא הנב ו"טפ ר"מש ןינעה הזמו . כ"ע
 ךייש ןאכו .םימ לש (mop אלא תיזגב אלו ןבאב

 - ]" סכר 'עב וניבר איבהש המ

verloren gehen דבאנ ^b (סכריא לעפתאב D2n 
entschlüpfen, ל" —( 532455 פ"למ ל"ג 
  253 (abhanden kommenדיי ביב) ןיפתושה 'פד 6

 'מגב .סכרימ רטוזד ידייא (' הישפנ יפנעב היבתכנ
 ג"רבו .[םכריאו] (.א"מ :ביל םש) םיתבה תקזח 'פד

 " $2 bטושפ ( DUיל בה ל"א (.ביעק יייעו :דיסק
 תובותכ) י"םעא 'פד ג"רב 55 םכריא ל"או ירטש

  G'yb vaברל אביסנ תווה אפפ רב ימרד יתחא
 איוא  Cביתכ ליז יכה יא דע 'וכו התכותכ סכריא

 תומבי) שרח 'פד ג"רב .הל  3? (2"pאנפיב רב קחצי
 .אשרדמ יבד תוחתפמ היל וסכריא  "Bול ודבאנ

 תדפ 'ר ל"א תבשב ר"הרב שרדמה תיב תוחתפמ
 'וכ אילטו ילט רבד ליז  "bםוקמ ותואב ךלוה ךל

 ה"יחא]* .םואיבי סואצמי םאוםש וקחשיש תוקונית
 יסוכרא : א"צ םירדנב ה"נכו  ,p»vb mnל"נו

 — ['שוריב bw^ היארהו ל"נה פ"למ רזגנש

pay i55) 523שירב 606099898 רושיקו קוזיח  
 n'apn סכר יתמיא )05 (mmn ונדמלי

 ומכ .קוזיח rip ^e .ינשה :םוימ  םימב ויתוילע
 ה"יחא]* unn תא וסכריו )75 ,היכ תומש)

 םירה b^ )0 )0 היעשי) העקבל \ םיסכרה םג הזמו
 תרישק p C» a5^ יילחת) שיא יסכרמ ןכו םירושק
 y3' ל"נה ר"משב םימ לש םיסכר mb ,הדירמה
 "יא ב"נש ק"העבו qup om ךייש 'םשו ,'ב סכר
 | היארהו .'ב סכר 'ע רחא : ףכית ךרעה "הז .תמאב
 | R7^ הממ קזח b^ 'וכו ה'בקח-סכר .יתמיא :תנוכל

T'es 323םהישעמ ויה םיחל רמא 25 עיקר יחי - | 
 עיקרה קזחי עיקר יהי ושרק ינשבו ןושארה'םויב
 — [דומלתה ירקיעב כ"'חא יתאצמ היארה וזו כ"ע

 | לעד אתמ יריוש א"עפ חי מ"ב (רהנ םש) םיִכְר *
s b»יריושב דוקנ 'א 'ר ם"ש י"כב  

 Rhogonis, Póyowc אוה ילואו םיִכְר לעד אתמ
ovלע רהנ  Db nmn891 ,ה'ח טרעננאמ 'ייע . 

 ישפנ יפאב היבתכילו (גיל רצ ביבב פיד לצא) v3 pou היכו (-
 ייאלכ 'תפסותב ה"ינכו (" .רומלתה ירקיעב ה"כ (* .דגש רייטב DW יפדב (+ .ףוסב איהב y'bum ייכב ה"כ )5 aew ביה

 רחוימ ךרע דומלתה ירקיעבו ייכב (* .הישע אימש :דיחב
 ישוריב היכו ךעמנ סרג יקלק יעבו \? .יוריב י"הכו ףוסב

FE 

 y'"y אפפרכהו an^ יפריא "33 לבא אפכרהו ןוספלוכה ג"פס
 א"הב עייפדבו יייכב (* .םדוקה יעה oy ןוכנ אלל ללכנ עיפדבו

 יעב 'ציניוו סופד לש תיתימא ייגל היאר onm ('% ,ב"נד גיפס תורשעמ

 תובית קפס ילבו אפכר לש לצב יזרב מ"יו «ox 'זיפו ר"פדב לבא אפכר לש לצב מ "יו "יא םשו א"פדבו רומלתה ירקיעבו

 .ףכר ע"פדבו ליצכ \'*

00 

 .ןאכ יתיאר םירבדה בוריעו ש"ע ab םדוקה יעל ןיכייש "יזרב םייו

11 ,8. 
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 Cvp תבש) םיצרש 'ח 'פד ג"סב ,אוה אחור תומר

 רתומ יכה םושמ "פ .היל אטיקנד אוה אחור תומר
 םושמ אלא סרתסמ וניא ונממש ותלברכ לוטיל
 155 הלטנ m תומרש גווזל בוש קקזנ וניא יכה
 אוה אליממ 'יפא Cp npo היה os םלועל לבא
 סירס רבכש אוה רתומש רקעימו רמאד אהו ריסא
 הדוהיב המורת םתס C n" pma 'ב 'פב .אוה
 םלשורי ונייה הדוהיב ^8 תרתומ לילגבו הרופא
 תמורתב רמימל אכיאד mes הדוהי לש וקלח איוהד
 רבדב איוהד הדוהי ץראב יוה הכשלד רדנ הכשלה
 תמוותמ ילע ירה רמא םאד רתומ לילגבו רודנה
 תמורת אלא הכשל לילגב ןיאו ליאוה הכשלה
 .ןיריכמ לילג ישנא ןיאש רופא רבד ven ןרוגה
 לרעה 'פד ג"רב .ןהיניב הניאש יפל הכשלה תמורת
 תרמשמ תא ךל יתתנ הנה ינאו (א'עס vy תומבי)
 רבדמ בותכה תומורת יתשב ('ח n רבדמב) יתמורת
 אנמחר רמאו האמט המורת תחאו הרוהט המורת תחא
 ןמש היה םאו ךלישבת תחת הקסהל אהת ךלש
 תונהיל רתומש ןאכמ רנב וקילדמ האמט המורת
 המורתהש שרופמ הכלהה וזבו .האמט המורתמ
 המורתה (א'מ ב"פ (nm ןנתד ןיוש ןירוכיבהו
 וז b^ רבכו שמוחו התימ ןהילע ןיבייח םירוכיבהו
 הלעב ךלהש השאה 'פד ג'רב 6 ןעט 'עב הנשמה
 האמט המורת לכא ש'ת C* mv» pm תנירמל
 דע 'וכו ןיאמט ןילוח םליש pone ןילוח םלשמ
 אובת ןימולשת וימולשת ןיא יאמא דיזמב הב ןניוה
 EN" לכימל היל יזח אלד ידימ לכאד הכרב וילע
 המורת לוכאל ןהכל רוסאש ןאכמ 'וכו ותאמוט ימיב
 ןיקזינה 'פב .'וכו ותאמוט ימיב 'יפא םלועל האמט
 םושמ המורת אמטמ יא )27 "יש אמטמה 'מגב

 םלועל הליכאב אריסאד p^ יומגל הל דיספמ אקד
 דיספמ אק אלד [עמדמ ל'צ] (אמטמ) לבא ןרמארכ
 ןנירמאדכ האנהב תרתומד b^ .אל אמיא ירמגל הל
 המורת 'מוא רזעילא »072 המורתב ד"פ שירפמהב

 לש תחא האס הלפנ bw ^b .דחאו האמב הלוע
 איה וז רמואו דחא ןהמ חקול ןילוח 'קב המורת
 תוחפ ןילוחה םאו רתומ ראשהו הלפנש המורתה
 (r^p por) רשבה לכ 'פד ג"סב ,(* לכה רופא 'קמ

pem בורל לאשוהו ץובק ןינע sammenfügen 
 העפשו  (Masse Mengeםיקחש יבע ( YUביכ |

 ןילילק ןיננע תפכירמ 'גרת ב" '(.  noםימשב סימ
 חימרי) ^ o,אינ ;גיי  casn (78תפכיר  (Üץורעא יכ

"y דועו ה"יחא]+ ,(ריל , איל 38( הבר ןומה 
mb םילהתל ; ws ו"ל ;ד"י  ,ו"כ בויא 'גרת, 

 ,ותלוזו ^ .ד"י ;'ח ,נ"י ;ג"כ א"י ,'ב י"הדל ;'ח
 .תפכר אוה דרפנב םנו  y,א"ל 'ב י"הד 'גרת ^

 [ןידה אבוט תפכר —
wp» — 023סוס ןימ שָכְר מ"למ אָשְכְר פילב  

 -schnell galoppiren הצורמה ריהמ דרפ וא

(des Maulthierהיינ תובותכ) י"פעא 'פד ג"רב  Cפבו ' 
 בר יבב (628p fl עקרק רייש 'מגב תמש ימ
 לע 'יפ ישכו ירתא היבכוא ירמא 207 הימשמ
 ןיקוזחו mmo 'ב 'מולכ, | והוביכרה םיסוס ינש
 ה"מגר bb" קתעוה ה"יחא]* m5 ןניקזחמ
 p^ םשו ג"ע ם"ד א"פ 'ישודיק 'שוריב ה"כו .ב"בב
 — [ש"מו (א'ער 2m) אקרב ע"ייעו יקרב :ישכיר

 .ה"נ : ב"מ "לוח אפפ רב שיכר (ארומא םש) שיִבְר
Dמ'למ)  sein bmיפ אָחּור תּומְר ;גסס ' mbi 

  ; Selbstüberhebungתּומָמּור ,אָמור ,םּור ,11686

  CErhabenbeitג"ל יוחנמ : &^ 2/2( אתימור הרדסכא €
 רבכ  "bןחיורו ןחיתפד ג"עא א"פ . ארדסכא 'עב

 ןוהיחתפ (*היבג אתימור ירדסכא ינה םירדצה ןמ
  memןירימעמ ןיא 'פד ג'רב .תומא 'ד ןהל שי ךכלה

 ( C5 vyר"בבו  C^» mbהטישה ('ימור ימור

 בורב יפפונתה  mb, Suיצעמ היהש ןורא
 ההבגה ןושל יפפונתה ההבגה ןושל ימור םיטש
 בהז ימקרב הקשוחמה -- הנו ןושל ינוו א'ס
 וחיל תומש) ןינעכ בהז לש ןירויצב הפוצמ התיהש

  pum (qe<"לכיהב ןומרא ריבדב ,םתוא .
 תנש) עינצמה 'פד ג"סב  cnn GUYאוה אחור תומר

 .והל אטיקנד  ^oםושמ  mbiןיכלוה חורה
 ןילוכי הברה םהל ךרטצמ סא לבא לדוג דצב בקע
 (.גייק תבש) ןיליפקמ 'מגב ירשק ולאו 'פב .(' ץורל

 אל אמוי לכד ןויכ  Ipיכה .דיבע אנריאהו יכה
 יזחתמ אל  messוכומה 'מגב רכושה 'פב .אחור

 קספ ירכנל וניי  Uyוהב ירדה אלד יאהו (.א'ע

oM 1ר  " » 

^v? )םילהת יגרת דוע  i^ (m^תורשעמ םיבמרהל מיייפב 'גרתה תועטב אבוה ןכו תפכיד סיטב ג'ונב )*  mbחיימ . 
 .חיר ייפב הייכו (wu ביה דייל י"כב ייארכ םימעפ יב (*

 .ןתובג םיטב א"פדב (*  .תפכיר סיטב ג"ונבו י'כ ייג יפל ( 8

d :י"פע  nos Pזמר איטש יקליב היכו ינור ינור ונינפל היכו ינור איס דועו ומצע םשמ ייפ עצמאב איבה וניברו  

ias ue ₪ 2יפמ חכומ ןכו יה ' n'y5 רצ אנליוו םיש) תבשב m (mxןמצע תא ןיגנעמ אחור תומר  
ts besיצמ טחרמל יעב יכו  s»ייפ יישרו  moaןכו  "b3 )? .דומלתה ירקיעב ןוכנ היכ (5 .איע ז"עב n»לעב  

ST TEE ESתמורת ארקנ האממ רחא אוהש רשעממ רשעמ יכ הזל  nןירוסא ןהש םיאלכו הלרעו ןהכת ןרהאל  
 הקשממ םיתאמה ןמ דחא nth לאקזחיב זמר דועו שא רקות ןפ שרקת ןפ האגהב רוסאו םיתאמב אוהש םילפכ היה האנהכ

 .כ"ע רחבומו רתומ םיתאמב ברעתנש ןויכ לארשיב רתומה ןמ o ושרדו לארשי
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 טער

 n^' ,ןוחבל תומר ט"כ ,ח"מ 'ימרי 'גיתבו :'עו .'ע | דחאכ ןיאבה ןיבותכ ינש הנוהכ ידגבו ןשדה תמורת

 n/ ילשמ 'גרת , תומר ^O^ w ,יב היעשי) תוהבג
 'שורי 'גרתב Reni ןכו .אתומרו אתויאיג 2^
 ר"קיוכ ןכו mbbi מ"למ אוהו ב'כ ,ג"כ 'דמבל 'א
 התא mop ('ט , ב'צ oónn םורמ התאו ד"כפ

anmאינמורמ אבא 'ר רמא ב"כפ ר"דמב .ךימלועב  
 T€ ,ה"ע םילחת) הזמ ץוח םירה ארקמבש םירה לכ
 םירכדה ןמ םמוותמ םדא ןיאש תוממור אוהש
 ונדמלי םשב וניבר איבה הזל בורקו 'וכו ולאה
 אמוחנתב יכ רבכ יתוריעהו (תילר YT) רה 'עב

^s ^ ^b mesםשו ןושלה תבחרהב  ^Nיר רמא  
 יילהת 'קליבו ו"פשת 'ר תוטמ 'קליבו אירוגנפ אבא
 ןשיה אמוחנתב ה"כו אבא 'ר רמא N^ ב"תת 'ר
 רבכו ןיבא 'ר רמא ס"טב ה"פ 'ר א"ש pos" לבא
 'ינה רקיע יכ 6'פ רצ םש אמוחנתב ב"שר ריעה
 אינמורמ כ"או , ןיגנורס ע"ייעו איגנורס אבא 'ר רמא
 b^7 ר"דמב ש"שרה רבכ man ןכו איגנורסמ ל'צ
 פ"ס ר"כיאבו איגנורפ ל"צש איננורדס אבא ר"א
 אביב 'ר :םורממ 'פבו .אירוגנס אביב 'ר הלא לע

 — [איגנורט אבא 'ר ל"צ םלוכבו איגנרמ

 werfen ימר , ?D ר"'אלב «np מ"למ) םֶר 7€
 Frage םינפב 'ייע השקה g^ הליאשהבו

Einwand, Wider- N?B3" ;aufwerfen, einwenden 

Gpruehידדהא יארק ומר  ^bםישקמו םיכילשמ  
 ןשקמה ךילשמשכ יהנימרו , הז לע הז םיקוספ
 אוה ןושל רקיעו וזל וז תורתופה תותיירבו תוינשמ
 D'3 (mns המר ןושלמ א vo תומש)
 ןמגרותמה y" הלפהו הכלשה ןושל 'גרתב הברהו
 ז"ט ,'כ "יטפוש 'גרת לע פא בו .יוועלל ר"תמעו
 : " "יחספ .ןאמ היל bob ןאמ : ו"ט הגיגח 4505
 ימרתא אל a^ ^b ל עפ ת א .הינימ ימרא ייומרא
 תועובש ,יטוח ימר , ב"מ תוחנמ ל ע פ ב ןכו .היל
 אימר אלד אתלימ לכ .ט'ל ב'ב m : א'מ :ד"'ל

moyוכו שיניאד ', enarיהועמ לע ל"ר ימר .'ה  
 Uy םיחספ ,ימר פ"ר + ב"כ מ"ב : הליאשהבו .'וכו
 .הדוהי 'רדא הדוהי 'רד ימר .'ג הציב ,'וכו היל ימר
 יהנימרו ." :'ט ,ידדהא והל cob אקרמ :םש

 ,והנימרו .ה"ע םיחספ ב"ער 'ד תינעתו א"עס ז"כ

 אכיא I'D הכוס ,ידדהא יארק ןנימרו .'ז תוכרב

 ארנגא אובג נ'שו :'ד "ינעת ,'וכו ימרמ הל ימרד

^bארקנו וצמוקב ונממ ץמוקו הכרעמה רפא ןשדמ  
 Cn 5^ 'קי) החנמב רמאנש C םשכ ןשדה תמורת
 יא השרפ וצ) םינהכ תרותב b^ וצמקב ונממ םירהו
 C רזפתי אלש ולוכ Cio pm .ומשו C3 קרפ
 ימגב 'ובותכב ב"פב .ומוקמב עלבנש אוה הלבקו
 'מורתב לוכא ןנברד תמורתב (ה"כ) םישנא ינש ןכו
 ץראל num תמוות b^ .לוכית אל אתיירואד
 הרזחש יאמד לש רשעמ תמורת .י"א תמוותו
 יעבו יאמד 'עב b^ רבכ  (א'מ יאמר TD  ומוקמל

Anירבד איבהל ףיסוא םרת 'עבו ה"יחא]*  
 ס"לו ט"לכ py רבע םּור לעפה .המורת ןינעב ל"זר
 הלע ןובשחו ג'ע ^D א"פ הציב 'שורי ,םיִר דועו

"Un nomםירמ תאד ךייחב ד"ע ג"מד ד'פ ז"ע  
powאימרו : 'ע 'ישודיק .'וכו ןומירד ןמ איפיכ  

 ינוניכ .ךורעב b ר'בו ז'ע opm "x .'וכו אלק
 ,ןיקפנ אימור ,ןיללע אָיַמּור : ןיא רשא 'פ ר"להק
 אלד 'כ 1^ םש C ךביל 05 ד"י ,'ח םירבד םגרת
 ^npn r ,'ז ישארב םגרת byens ,(* היביל םריי
 ט"פס הטוס 'שורי ,(*םֶרֶתיאד ז"כ ,ט"כ תומשל
 שי 'פ ר"להקו תרטע nob) b ר'כיא ?y ד'כד
 :ונראוצ לע 'פ ר"כיא ל ע פ א .הישיר omms הער
 םירמ 'ד ,'ג םילהת an .הינימ הישאר ןומירא
 ; טי .ו"'מ , מ"ל 'ישארב 'גרת yp דועו .ישיר
 . ותלוזו ב" $^ ,ג"כ ארקיול ;'כ ,'ז תומשל
 תא ?ivy no ד"פס ינש רשעמ ww ללופ
 תואמגוד רתיו ד"ל ,ז"ל "להת 'גרת 735 .אממורתמ
 ינינבמ תואמגוד ראש נ"שו ר"תמעב יוועל 'חה לצא
 Yn ם"ימה תעלבהב (ירוס לקשמב) by לפלפ

o5 Ohלפ לפ תא  consאותה .םֶרְרְתֶא  
mםימרב ךתואישנ גוהנ ב"עס ג"ק 'ובותכ ץובקה  

 22 3502 םרא jb שרד כ"פ ר"דמב .'ב םד ע"ייעו
 ןלעמלש םר cy :דוע םשו ,יתייה םימרה ןמ "
 pn ם ש הו pos ינרירוהו יתייה סר . . . יתייה
 אקמוע :ג'ס ב"ב אָמּור C) 'ג לאינד 300 ארזע)

 .אעראל . . אמורל .ט"כד י"פ mb" 'ורי ,אמורו
 םירבד 'א י"רת ,םּורמ : ד"סד א"פ תינעת 'שורי

 | b") + איל הימר) המרב 'גרת , ןוכדי םור ^n .א"י
 ז" 5 םירבדל ;ב'כ a2 'בדמבל ;אמלע ona 'יטיגבו א"ס א"ע םש : ^n מ"בב : א"כ תבשב 07

 אוהו ןוהבל םור 'ח ,ג"ע םילהתל ;אמורו אפקות
 וושקב Wm ס"לבו ה :ביל לאקזחי) תּומְר ומכ

^b amודיקב ה"כו ךורעב ליעל יייע חורה תוסנ ' 

 : ז"כ .ו"כ םיחספב יייעו rb אלש ומשו ולוכ ומשו תחנב ומשו i433 (*  ,םש ס"טב ו"ופדב )! .ויימ םיחבז .ד"ל ירומת :

 ,סֶרְתיאד (V*ón23 םירחא יפדבו , שיפדב (* .םורי ג"ונבו ש"פרב )* .םירו א"פדב ש"פרב )? o היד יפות

96* 
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 , ט"כ pen ,אתוימר ילימ ח"כ ,ה"כ 'ישארב י"רת

e^אטיע  "pp vosח"י ,ה"כ 'דמב י"רת ; 
 'ה ד" ;'כ יה ,ב"י ילשמל ;'ז ^ םילהת 'גרת

 ,ותלוזו

n5" *המרמ השוע 'יפ םדוקה ע"'ייע . 

 -winken, zu וןיניעב yp ^5 5*( ע"לב) זמר

 333 | (יטינ ייטיג) זמרנו זמור שרח (מ:080מ
 דעומ והזיא 'מגב לגרה ?Cue 'פב yep 'עב 'יפ

p)אכיאד, "יפ ,יזומר יזמרמ אקר (:ריכ  "DD 
 יזומר יזמרמ ןיד תיבב םצכקתהב והל  וזחד
 ושינה תרחאה תכל תרמוא תאז רמולכ ירדהא
 ולא 'פב .(''םכירחא םידיעמ ונא הנהו ודיעהו

 ירתנו (.ג'ל תובותכ) ותוחא לע אבה Coo תורענ
 והניזמרנו תודעה וליחתהש םדוק ארקיעמ והב
 .ןילתשא רמימל וצמ אלו ןידיעמש העשב יזומר

py pupילשמ)  jn (^o^חלש .היניעב זימרד  
 ה"יחא]* .עבצאב זימרמ 'גרת ('ט 02 ייעשי) עבצא
 י"רתבו 0^ ,ה"ל םילהתל ; ג"י ,'ו ילשמ 'גרתב ה"כו
 ה"נכו . ז"ט , א"כ 'דמבל ;ט"י ,ד"מ תישארבל 'ב
 ווהד (זיט ,'ג היעשי) תורקשמו : ב"ס תבשב ל"זררב
 יזמרמ .'ט 'ינעת mom והייניעל אלחוכ ןאלמ

UNהליגמ .'וכו ךיניעב זומר : א'יק  תובותכ  
 םשהו . אזימר אכיה .ו"טק םיחבז : א"פ 'דהנפ .'ב

pomישורי ,(הל) ול 103 10[ : ג'יק תבש . ב'צ  
 ND» "p דועו ,'וכו ח"תל זמר mu ד"פ תוכרב
 ןיערוי ב"יפר ר"ב + ג"צ 'דהנס :ז"ט הליגמ :ר"ע
 לש וזמר W^ ד"יקתת 'ר בויא 'קליבו ונויגהו וזומר
 ה"ד ןיטיגב ,ט"נ ןיטיג הזימר טשפומה םשהו 027
 TOP ,עבצאבו הזימרב ח"כ פ"רו ה"פר ר"ב .הזימרב
 . א"ע 'יטיג ץובקה . אוה םולכ ואל אזימר : ו"פ
 יתישע תוזימר המכ םורממ b^ ר"כיא -- תוזימר
 ל"ד א"יפס 'דהנס 'שוריבו mnes ל"צש ל"נו
 תודוצמ המכ ו"כפ ר"קיוב ןכו םימרח תמאב 'יא ג'ע

comשפר ע"ייעו ול יתשרפ ] — 

 ,Lanze אחמור ר"אלו wb" 'לב *np מ'לב) חמר |
(Spiesג"ל ידמב) םכידצב 03395. . (v2ל"רת  : 

 .ןיסירתכ ג"ונב ה"יחא]* = .ןוכירטסב ןיחמרל ('א)
 — [ןמגרותמב 'ייע אחמור ןודיכו ברח ,חמר 'גרתו

mis *םירבא ח'מר : ב"ל 'ירדנ (ןוקירטונ ןושל)  
 םירבא ח"מר ט'ס ם'ר ר"ב mm ע"ייע
 C ,ךל םיאמצ יב שיש

aL. e dome e ULL t XS NN REC HCMcשי 2  Lol aבה רש  

| 

 mb אמר .ארות היל אמר :ג'ל הדנ ,תימר אק
 תוחנמ םשהו . והנימרו . . . ןנת ידדהא ןיתינתמ

 — mom] יאמ אהו .ב"מ

 לא ךל 'גרת ?reffen ^b) ,אָמְר — םר רע
 (אנשמושל) ימרתא('ו /ו ילשמ) לצע הלמנ

 (:ט"ק 'דהנס) ארמג 'לבו אלטע [אנמשמושל ל"צ]

 ה"יחא]* ,םתה bans םהרבא דבע רזעילא

 (םש) םתהל עלקיא ,עלקתיא ומכ wm יכ 555
nomהמר ומכ אוהש עלק  ^b!םשל ךלשוה  

 ןויצ y" דוע) םירבד תובס y" המש אב 'מולכ
 םג ןכ ןיבהל השק תצקו (םדוקה יעב 20 יילוחמ
 ט'ק י"כב וניבר i^ ןמשש 'עב יכ rm 'גרתב
 ,המרתא 'יא ע"פדבו המוד אהת רמולכ המדתא

 — [ימרתא

"S9 ow *הִיָמִר .הֶאַּמר  "b)המרמ לעב  
(Betrügerהמ כ"א ה"מו ד"מ ג"פ מ"ב  

 ג"ספ ר"ב .יאמרה דייצ : ד"נ'יבוריע .יאמרה דיספה
 יאמר היחאו יאמר היבא ('כ : ה"כ תישארב) ימרא

 היחא יאמר היה היבא הנשושכ 'פ ר"שהש ,'וכו

 המוקמ ישנאו יאמר היבא ג"כ Ds ר'קיו ,יאמר היה
 הוה ה"פ ר"קיו .אוה האמר אבא ap 3 ,ןיאמר
 bm יאמר ןדוי אבא הימש mm שנ רב n ןמת
 התווצמב ימרמ הוהד אלא יאמר היה אל םולשו
 דח ןמת mm .ח"מד i'e 'וירוה 'שוריב ןכו 'וכו

pnaהיהש אלא יאמר הוה אלד היל סח איימר  
 הבוט קיזחנ .ח"פ תובותכ ץובקה .תווצמב המרמ
 ןיטיג 'שורי .אתידכמופד יִאָמר .ו'מ ב"ב ,ןיִאָמרל
 ; ןיאמרה sb תינוניבב בוח לעב ity ו"מד ה"פ
 DN ןיא : ד"נד ד"פר הכוס 'שורי .ה"מ ג"פ יאמד
 .ןיאמרל (ןיירחא wy איגר היפ יורשעמ ישורי) ןיארחא

 ר"ב הדיחי הבקנלו .ןיאמר ךמוקמ ישנא ע"פס ר"ב
 תב אָתיִיִמְר המ (האלל בקעי) הל רמא :םש
 רמא ח"מ פ'ס ישארב תדגא ל ע ףהו .'וכו האמר
 אל תאו ל"א יתוא תימר המל האמרד היתרב הל

mesךיבאב  stp ampימרמ ל"נה 'וירוה 'שוריו , 
 םשהו .המורמ ןיד : ב"ל 'הנפ לע ופ ינוניב ,המרמ
 ינא ויחא :םש ,היתואמר יאמ ,ג'כק ב'ב טשפומה

 אתואמרב ייוגפל יקידצל והל ירש ימו תואמרב
 IP Mon 'ישודיק 'ורי ,תואמר amb .ט'נ 'ישוריק ,'וכו

 : ה"סד 5'3 ipn" 'שורי , תוימר גהנמ iy ג'סד
 ד"'פ תומבי 'תפסות ,תוימר לש הבושת ט'פ ר'ב
 , תואמרב ןלוכ ןללכ ג"כפר ר'קיו ,תואמרה ךרד

— € 

pm buy חימר ג"ע היד ג"פר תבש 'שורי )3 .אנליוו םישב ספדנ ק"בב ns ייפמ קתעוה Ü 
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 -er םָמר byp p שרשל בויקו eros םַמְר *
(hebenיתבר 'תקיספ  "bןמז לכ השמ  

 וליאכש הממור וזה המואה תא םמורל לוכי התאש
 ה"בקה םמיר א'פ ר"מש bye . םמור התא יל
 ראותהו . לכה לע ה'בקה ןממיר : םש .ותוכלמ
 .איכיכמ וכפהו sebo ירוט : לדנמכ Ce ר"שהש

n"אָכְמּור  (ןכו םילב Us) absמ"לב  
 Granatbaum- olo ע"לב = ןומר

(apfelגרתב ' silאידוקפ ילמ 'ג ,'ד ש"הש  
 'נרת אנמור yi my" .ז"נ masa י"פע אנומירכ
 ץובקהו ,ר"ל .ח"כ mew י'רתבו a5 ,'ז ש"הש

P3818ה ,'כ 'דמפ י'רת ', msותלוזו . ho 
win qmב"יפ ר"קיו . אנמורכ ךקסע דע ^  

 ןדאב ע"ייע ןדאב ינומיר «m^ ןומר ירקתמ אנומר
ism)נ"שו (יב , 

 י"שריפו אפאד ינמורו :'ל ז"ע (OWango אָנְמּור *
 ןכו .ןיעה לצא רשא םינפ לש א"לימופ

 םינפה הבוג איה ךתקר 'ג .'ר ש"השב י"שריפ
 ארמג 'לבו םיניעה bus זעלב ש"ילימופ ןירוקש

ums pupןומר יצח חלפל ןימודו יפאד ינמור  
 צ"לב אוה ז"עלהו ompn, 'עמ (mw כ'או 'וכו

Wange, pomelleאכפ רוזח ם"לב ןכו  ^bחופת  
 p't י"כבו ינמורו 'יא ^m י"כב םג יכ עדו יחלה
 ל'צש חוטב ןוכנ יבל ז"כב לבא אפאד אנמורו
 daéman דנעצ peo שממ sum ת"לדב אנמוד

 ,םינפה הבוג B ^e2" 42 השדחה פ"לבו

 4b ךירצ] יקנומר) 'עו קוק ע"ייע יקנומר ₪
 n" ל"זו ה"יחא|* | ,[יקנומד

 יקאוק (חייצרו זייצר b" 144 רצ יבכרה יצוה) םינואנה

 ןילטונ םייסרפ ויהש םיצע קאוק ורמא יקנימדו
 םיצעל סכמ ma לכ לע היה «o רואה תיבל ןהמ
 ויהש יקנימד . ללכב ןינתונ לארשיו תבש 523
 לכ תיבמ רנ ןילטונו םיתבה לע puo םירבחה
 nv .ואריש ידכ הֶדַצ ןירוקש הלילב דחאו דחא
 םירמוא ונאש המכ יקנימד ותוא ןירוקו ץוחבמ

 — [וכו )1^. ^93( טג איבמהב

«wmסומר  Remusסולומורו  (Romulusיילהְת 'דמ  

 רומזמ) קוחרב רומעת 'ה המל רומזמ

 ןתקינהו הנמדזנ הבאזה םמא התמ סולומורו סומר ("

 אפר

 10008 = 009%, Tm "bs" ל'נ pp =) ימר
(rhamnusתולבונ 'מגב ןיכרבמ 735 'פב  

 ןירוטפ ןימירה לכ wo) א'פ) יאמד שירבו Cr תוכרב)
 C ןיפזישה )72( 'יאלכ שירב .אנמקש ימירמ ץוח
 םהילע ולקה ןכל זעלב C י'קרצלופ 'יפ ןימירהו
 הייחא]* = omi יילעמ יריפ ואלד יאמד ןינעל
 יקרצלופ תלמ ראבל יתלאוה (Gres rn רנכ 'עב
 שנפ sup ןימיר יכ יתבתכש המ ןינעב לבא ש'ע
 ^" iv^ הלמ אוה אוה קפס ילב יכ וב רזוח ינא
 ע"לב $9 .אוהו Lotos "פו ךרעה תלחתב 'מושרה
 'יפב יכ עדו .ל"נה םיאלכב ם"במרה bw" ומכו
 יריפניצ ןימיר b^ םש םיאלכל קדצ יכלמ ןב י"והמ
 םיאלכ 'שוריכ ה"נכו .יכרוס :ןימיר b^ יאמדבו
 ,ףזש ע"ייע [ןימירו ל"צ] (ןומירו) ןיתיז ,ז"כד א'פ
 : ימ 'וכרב ,ש"מו רנכ ע"ייע ירנכ ןימיר :'מ תוכרב

 ןיתש ע"ייע ןימירהו ןיתישה א"פר יאמד 'תפסות
"yד"כ סואינילפ ש"מ , Yyיזןופזממנ ןינעב  

"n *םש (ימבר ע"ייעו ימא 'ר ןמ רצקתנ)  "buen 
 לאקזחי רב ימר מ'ד ילבבד יארומא המכל

 : ח'נ אמוי :ח"נ :ד"י "בוריע . ח"לק D תבש
 ,אדוי בר רכ ימר ,בר רב ימר ,אמח רב ימר ,ותלוזו
 ,אפפ רב ימר 82" ברד הירב אמר ,לאומש רב ימר
 רב ימר .ירמ רב ?D^ ,אבא רב ימר ,ירמת רב ימר
 רדסב ומצע ינפב Ty "y ןיבא רב ימר ,היקלח

mn 

n22» 354ע'למ  ASס"לבו  N20?הבקנ סוס  
 B^ רתומ ךמרהו )5( םילכב ח"פבנ 6

 'וינעת רדס 'פב .םיכמרה ינב )^ :'ח רתסא) ומכ סוס

 ('ארבעמ הוה היתרמח )22( השעמ 'מגב ולאה

 ח"יחא]* .םירדע םירדע 'יפ יכמר יכמר אדילוא

 ע"לב לבא י"כ ה"מגר "יפב ה"כו תודלו י"שריפב
 ח"פ 'יאלכב ב"ער 'יפב ןוכנ ה"כו nap איסוס 'יפ

mbרתומ ךמרהו : לע , "envא"לד ח'פ םיאלכ  
yy xyסנילכ  (b (vn)אצת יכ ירפס  &' 

 'תסא מ"למ ,ךמרל טרפ )^ 2/2 823(. וידחי א"לר
^omןיכמר םש 'גרתב ה'כו , ot^ינש 'גרתב  

 לבא דחא ךרע לכה דומלתה ירקיעב יכ עדו איכמר
 pun 'ינעתב ילואו םיכרע ינש pus Us ע"פדב
 ןאצ ירדע ^9 פ"למ אוהו םירדע o וניבר םע

 — [םהימודו םיפוס

pos nes (!ד"טב ו"ופדב לבא ימאו ריפדב ןיפזשה  ewm ?) דיל ביה יייכב הייכ cm)תובית יתשב דומלתה ירקיעבו  

 ייכב יילו אריליתיאד הירמחל אזח iai (* .יקרצלופ יבו יא ויו ייכבו שיק ייכבו יקאראצלופ 'ציניוו ריפדבו יקרצ לופ

 .חיס רצ syn" סיד יייעו v3 יקליבו סייש
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 ןיכס 52-9 ע"למ 5 אצמיר ,אצמר =) ץמר
 .spitzes Messer, Nagelu. 8. w) ול המודו דח

i73תבש) הנובה 'פד  (pאצמרב העזבד ןוגכ  *( 
 הכיתח b C^ גלשא ys "y moa היקבשו אלזרפד
 *[n^nw .לודנ רמסמכ דחו לוגע אוהש לזרב לש
 רתויו לזוב לש ךווא רמסמ תבשב י"שריפ ןכו
 הלמה ןינע הזו רמסמכ ד ח וניבר בתכש ומכ קייודמ
 היה קר י"שריפ אל xD הדנבו .המושרה תיברעה
 y'"y אלזרפד אצמרב היל יקפמ ם"שה ירבד ןייצמ
 ים vp) אנליוו (oes ל"נה תבשב ח'רו .גלשא
 yn אוה ןוכנ ןינעה יפלו .חדקמ )0 025( אצמיר
 'גרתב ?yt ןינעה mei — ודוחב חודקל לזרב ילכ

 — rns] אבה ע"ייע

wirken, ץבשו np פ םדוקה יעמ) ץַמְר" "9M 

(durehstechenץבשת תנותכו 'גרת  

m5 mov)אנותכו (יד  X535ה"יחא]*  

"yi ץמרתו : תצבשו 'גרת ט"ל קוספב םש n'5 
 bnn^ 'גרת ,ןיצמרמ : םיצבשמ ג'י ,ט"ל םש 'גרת
 ,'כ 'א י"הד 'גרת םשהו ,אבהדב ןיִצְמְרְמְד ר"י .ה"מ

 — [אבהד ץומיר 3

 ןצמרמ .ד"מ 'ורוכב Gwickern) זמר 22( ץמֶר *
 A הרעהבו 'פ n meus" ע"ייעו היניע

(Abend 337 ^B אשמְר ,שמר פ"לב) שמך "EX 
 mn) .יה ,יא תישארב) ברע יהיו 'גרת

 יישארב 'גרת דוע יייעו הייחא]* ,שמר אוהו

 my גיי ,א"כ היעשיל ab ,ג"ב"קיול yb ,ר"כ
 הטוס 'שורי , ג"ע ה"ד ב"פ 'וכרב 'ורי ל"זרדב ןכו
 ,אשמווב ד"ע מ'ד ח"פר םירדנ 'שורי ,ט"יד ג"פ

rmvתוכרב  sc UDאשמרב ג"ע . Vp"ו"כפ  
 Dub ,תיִשָמִר לעפה ראותו .ארפצב . .אשמרב
 ב"ער ו"כד ח"פ mo" 'שוריו ל"נה םירדנ 'שורי
 םוקמב לעפה ראות אוהש תיברע תירחש ומכ אוהו

 - [םשה

won Um *םיצרושה םייח ילעבל ץובק םש  
 תבש Amphibien, Kriechthiere) ץראב

 םישמרו םיצקש :ז"ט תוכמ .א"כ הדנ : ה"מק :ז"ק
 ינתיל m : ג"כ הדנ תופסותו pe y דוע "ייעו
 mm אלא nnb mn ירקימ אל . . שחנהו ושריפ

 ,ש"ע תשמורה

 שָמָר * - םּומָר es" בפר
- 

 ירבד ירפוס טיבתוכש ומכ ימור ריע ינוב ויה םה
 Livius ש"מ "ייע ה"יחא|* .ימור לש םימיה
 ז"י רומזמ םילהת 'דמב כ'ג 'ייעו .האלהו 'ד א"פ
 סולומורו סמור ןהמ ורייתשנש ןימותי ינש ולא
 ולידגהש דע םתקינהש תחא הבאז םהל תנמיזו
 Yy ט"לד א'פ ז"ע 'שורי Dow מיכלמ ושענו
 Dmm ואב בהז ילגע ינש םעברי דימעהש םוי

 — t3] םיפירצ ינש ונבו סולומורו

D *ונינע מ"למ)  m'y» n»לגרב  mit 
(Füssen stampfen, zertretenאמש :ז"י ן"ע  

 'שורי ,םסמור YD. 'ישודיק ,םכילגרב ינוסמרת
 האיפ 'ורי ,םיצירע דיב הסומרה ,ח"ד ד"פ תוכרב
 םיתיז יתייה סמור ג"ע כ"ד ז"פסו ד"ע ח"יד ח"פר
 ז"ע ל ע 8 ת א ,ןסמרמו ז"טפ vp ל עי פ ,'וכו
 םילהת) והוסש 'גרת .סמריא : DP , סומרתיא ל"נה

(mב'מ ) ןוסמר mnm 

 (n^) ןילוחד ג'רב Asche) רפא 9\3 ע'למ) ץֶמָר
 ,( ץמרבו תלחגב ('הקל הוכמ איה וזיא

 תוכמ (.ה'ע (ones ןילוצ דציכ 'פד ג'וב
 הוכנש אלא יל ןיא 02 (a0 ip ש א
 'פד רב y) מרבו תלחגב הוכנ שאב
 ץמר םא ץמרה ג'ע התפוש (Co n7 ןמיס אב
 תינווי תעלד (ה"מ א"פ) םיאלכ שירב .(*הדימעמ

 לשובמה ןמ רדונה 'פבו ,הצומרהו תירצמה םע
va)בר (פש) 'רמג , הצומרה תעלדבו (.טימד א'מ  

 שירב 'לשורי .ץמרב הנוממה תעלד רמא ישא

 [איה] תעלד ןימכ אנינח ר"א | (.זיכד איפ) םיאלכ
qm6' ץמרב ותוא ןיקתממ ) ^p(אבילק) זעלב  

 ה"יחא]* — .םח [רפא] אזיניש וא [אליבפ ל"צ]
 א"פדבו (*הסינצ וא ו"סינצ זעלב 'יפ קר ^8 ע"פדב
 'קיעב כ"ג W" המח תביתו bn רפא b^ דוע ףיסוה
 אזינש 'יגו המח אזינש זעלב "גה םשו דומלתה

^Nםשו ונררגנ ויוחאו נ'נש ק"העב 272  Diןכ  
 ט"יאלב אוהו אליבפ ל"צש רורב ל'נו אבילק

favillaםח רפא  Nyאזיניש אוה  = einigia 
heisse Asche7" ישוריב) א"לבו ץמר םשה ןמו n 

(onינוניבב לעפה הנבנ אצמר  ^b myהנומט  
 'פריא "53 א"פר םיאלכ 'תפסותב ה"כו ץמרב

 -- 6 [הצומרה םע םיאלכ תינוויה (תעלד)

 ביה v33 ןוכנ הייכ (* .ץמרבו תלחגב רומלתה ירקיעבו יייכו ריפדב לבא ץמרמו תלחגמ ימאו ו"ופדב )* .הוכנ ג"ונב ('

 הנתנ םא ז"פ ק"ב םילכ 'תפסותב כ"ג רובדה הזו (* .ץמרבו תלחגב דע ץמרבו תלחגב b] טמשנ עיפדבו cvm דייל ויו

vyםירדנ ישוריבו (* .ודימעמ ץמרהו ץמרה  vpט"לד  ^w iyהסונצ ל"צו המונצ טיק יייכב (* .אצמרב התוא ןיקתממ . 
 .תבשר "גוסה ןייצמ היה קר ייפ אל םשו (* .הטצרב ס"טב ו"ופרב (5 .תפומרה ס"טב 217422! )*
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 הושעב *N'y ד"נד i5 הכוס 'שורי 52( העיגפ
 חוציננ רושיאב םילית רפס רמאנ חבש לש תונושל
 םיחספ 'ייע הכרבב הליפתב הדותב הנירב דע ^3

ve; a"pהרות לש הנר ז"מפ . mןר ע"ייע  
 Dope אכוהו היעקה ךפהנ sm א'פדבו — 'ג

 — [ש"ע ףוסב 'א ןר 'עו הלחתב 3

mע"לב ןכו מ"למ ןנר =  y coהמוערתו העונת  
(schwirren, murren, lürmenרציכ 'פד ג"םב  

 לע .ןניקפמ אל muss (ו'כ mer) vns תשא
nowתבדו ןושל  pyתננרו 'גרת )2 05 לאקזחי)  

 יילהת) קיר וגהי 'גרת הזל בורק ןינעו 58( -- אמע
 (יב ,יא םש) הגהי ותרותבו ,אתוקירס ןיננרמ (יא . יב

 ןה קיספ אלד אלק הלמה םעטו ןנרמ היתיירואבו
 &? פ"לב ה'כו ה"יחא]* .(ער ןה בוט לוק
 'ורי ,ךירתבא ןנבר ןיננרמ אק :ד"ל תומבי לעפהו

yp ryג'ער ב"מד  pa wmןיננרמ  m3תוכרב  
nis arbo nes 5קע רוע יד דיפ תוכרב  

 ד"פ תינעת wr" ,'וכו םעה לכ +וננירש) וננרש
 ט"פ 'וכרב v^ ,םעה לכ וב וננירש דע Ty ז'פד
 תיננור napi ראותהו .וירחא pies לכה : ד"יד
 תואמגודו — ןטר 'עו תינגטור ע"ייעו ב"יפ ר"דמב

 — [ש'ע 'ג ןר 'עב םייואר רתוי ב'ר איבהש

 לוק תמרח מ"למ 'א ןר yy ni מכ «n3 ןר
 ןויגה ומכ דועו Jubel, Gesang רישו החמשל

(Gedankeןירחשב 'מגב 'וכרבב א"פב  C6. 'י יוכרב)  

 תסנכ ינר ('א ,הינ היעשי) הדלי אל הרקע ינר
 םינב הדלי אלש הרקע השאל המודש לארשי
 ןכר 'מגב רחשה תלפת 'פבו ,וכייתווכ םנהיגל
 ימ דגנכ אתינעתד ד"כ con (ט'כ םש) לאילמג
 העשב המלש רמאש תוננר ד"כ דגנכ ובלח 'ר רמא
 ,יח deb "יע) םישדקה שדוק תיבל ms םינכהש

nsשוְרי ,(האלהו ' (דיפ תוכרב n^א"ער ) ד"כ דגנכ 

 mnn הלפת Cn המלש 'שרפב בותכש םימעפ
 ג"סבו (.'ל תבש) הבכמה 'מגב ןיקילרמ nb3 'פב
 אלו תונגר 15 [המלש] רמא (Cre p ןיקשמ 'פד

a»113333 ןכו .ד"יפ ר"דמכב ה"כו ה"יחא]" —  
 ןושלב ןכו תונויגה «b mai^ שיחרי ךנושל ,ז'י
 'ד ,ט"מ DU ,ינויער תנניר ^vob e םילהת 'גרת
 .ינוניר ('ב ייה פש) ינינה 'גרת ןכו . אביל תננירו
 (Ww s" DÓnn יתנר yy ט"נד ד'פ ה'ר 'שורי
 | ןכו G2 )05 בויא) הנרת וילע מ"לכו הרות ןוניר

 גפר

 (החפשמל וא שיאל יטרפ םש) *NUD .שָמְר +
mmאבא :ה'כ  "wweשנ רב  "bw!הל  

 "יסחויב יתאצמ לבא 'וכו רמוא שמר רב לואש אבא
Downבתכו אשמרמ תיבמ לואש אבא )2 דצ)  

 ורודב דיחי היה אשמרמ תיבמ לואש אבא ל'זו
mmרמוא לואש אבא ז"בירל רבח דימלת ומכ  

 ושפנ םשמ ומשמ 'יפ ןואג חמצ בר לבא ומשמ
 םש 'יסחוימ חכומו XVII eno) אובמ יייעו) 9

 0221: '5 הדנב רכזומה לואש אבא אוה אוהש
 ,(ויופדב ג"עק רצ) תורודה רדס לעב ברה וילע המת
 לעב אוהש רכחמה איבה דומלתה ירקיעב לבא
 רב לואש אבא תלפמה 'פב שמר :ל'זו ןיסחויה
 ןויכ כ"ע םוקמ ותואב ענענמ י"שריפו רמוא שמר
 .וגינפל "יאדכו שמר 33 סרג כ"או : ה"כ הדנל
 ותונטק לע יאנג םש אוה שמר רב יכ הארנ ילו
 לואש אבא אוה אוהו (ץראה לע שמור וליאכ)
 אבא תחת ילואו ט"כפר ן"רדבאב רכזנש 033 רב
 רמא הז לעו סננ רב ל"צ ל"נה הדנב שנ רב לואש
 ידכ הז יאנג םשב הנוכמו ,ק"ודו שמר רב ל"א
 אמשו םש s^ : 75 הדנד לואש אבאמ ולידבהל
 ורודב ךורא לואש אבא הוה סננ לואש אבא רמאת

 .ש"ע 'וכו היה
 .אתמר תיב ע"ייע אתמר *

 7 'ינוי ילמ סוקיטמּואְר =) סוקיִּמַמְר

"*y Gheumatisch, katarrhalischעב ' 

 הרקמה ךמי (ט"יפ ר"קי) היהת תאז ףוסבו C ןוקירטק
 י"לב 'יפ ב"א) -- םוקתמוריא השענ (ח"י ," תלהק)
 י"לל ןויכ ב"רו ה"יחא]* | mona ילוח לעב
 סוקיתמואר ג"ונבו סקתמויר א"פדב z'5 "גו ל"נה
 — [תלגלג יארקומ ומכ הרקמה שרדו .ךורעב ל"צכו
 החמשל ןוננב לוק תמרה "יפ מ'למ הָגְר =) ןר

Jubelלעפמ  qxתוכרב שירב  'b33םימכחו  
 אלא תעמשנ םדא לש ותלפת (ps C7 םירמוא
 הנרה לא עומשל n) :יח א"מ) יאנש תסנכה תיבב
 םוקמב 'יפ הלפת אהת םש הנר םוקמב הלפתה לאו

op papןיחישמש  pis)הלפת אהת םש . 
 ןיננרמש ונייה ןיחישמש ש"מב 123 תנוכ ה"יחא]*
 אלא החיש ןיא : ו"כ תוכרבב 'יאדכו הלפת לוקב
 השקב הניחת הנר הלפתה ראשו .'ע'מויבו .הלפת
 ה'בקה לש וסוליק וז חנר ב"פר הבר םירבד .'וכו
 תונושל ^ ןנחוי ר'א םשו , םדא לש ויכרצל הלפתו
 ,הנר .הקאנ . הקעצ העוש ןה ולאו הלפח תארקנ

AYL = 0ב  siu nici co ox eווי 1-7 שש 2%  

1 
 וניבר ^3 יפכ (?  .תואסריגה 4 ש'ע ןוקירטק bis ןוטירטק סייטב ע'יפרבו ign ya 3 ט"ק י"כב po היכ (

 .הניר aaa (* .םייונישה נ"שו עיייעו תירחשב ג"ונבו
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 ב"פ ק"ב יילכ 'תפסותבו יקנוור יסרגד תיאו יקנוו | ew ,אתמכוח ןיִנֶב 'ל ,ז"ל םילהת 'גותב לעפה
 | — bw] י"כב ה"כו ימקורה "גה יתאצמ n'b pw 'גרת "יע דועו ןינרמ היתיירואבו 'ב ,'א

— [t ויטק ; 'ד טיל. ^ m5 ;n'3 
 ע"ייע Hobel אנקור ^3 הנוכנ רתויהו אקנור) קנר

 ינפב אקנורהו (ד"מ) םילכב ג"יפ .ףייסהב qp יב ןר עיייע תיכננו
 Dt)» ושריפו ןקר 'עב ואיבמ ב'א) -- הרוהט המצע

 . .'ב ןר ע"ייע אָנְנְר ,אַנניִר *

(Derwischmantel e פ'למ 5 ppm = קנר | | 6 i \ 

 וחלשיו.שרדמ ןיעכ אוהש יניס רבדמב ירפסב ' 7032 ,45259 Bs wp ל'צו רגנור
 ה"יחא]* ,תיציצב ןיבייח ץקנורה ןיא (אצה יכירפס) | Teglóhnen Tagwerk Dv רכש השוע

Guachendלרעה 'פב  sy. CU 0755 we mi)סדרב : sx (Up orm)יכ יתחכוה  nasוניבר  
 5 כלו bs duin ^S הרפס לע | | 020 'טגב ןילחונ שי 'פב ,אמלעב רגנור אמלידו
 יליעמ לש ןיעכ ליעמ יפו איה .תיסרפ הלמהש רננור אמיא ייבאל אפפ בר ל"א (.ביכק 373( דחפלצ

 בויח וניא ןכל לונע אוחש ןעיו םייסרפה meos | 772 OUS רג יס (' זור יסרפ ןושל e" אמלעב
 EU שומה בט 'עו-םרב .עייועו .תימוצב | .תינס DAS CTYUDNIM | .אוח םוי ריבש אמש
 Buen םיעולב יפוחס ותויהב i2 וניא שובלמה | CODD רקיע תש Cou 'עב הלמה וזל םוקמ

 | זו "

 pdoen, er יעצמאה 'ורו י"לב םעטה mm oy» | 2% [B TOO 2 25^ אוה רגו םוי 'יפ זור פ"לב
 קזחל.הביתה. ףוסב .שומישה תויתוא om השוע

racana, rachana, rachena, ra- 6 % d : à /כ 6  

 שוכלמ ןכ ארקנו Lumpen 0636 י"למ םלוכ china | 99 922 2252 2932 "m כ'או הישעה ןינע
 תכסמב יכ עדו ל"גה .ם'למ ןכ קתעוהו mens | ע כ'ג "'עו wv רכש לכאש םוי רכש p^ םלוכ

den ROSעדו  "iiא :תיציצ )07222 7 דיל .ךורע " piתוציצה ןמ ןירוטפה םישובלמה  
sou deis. ol oer iל"צש הארנו הוקיברא | ו  mpossאוה אוהש הארנו  

 — 5 . ו

goes rome id וניבר ^g sm ל"צ םלוכבו רגזוד i 
irüufeln ףוליזו הבטרה ^b (סר פ"לב ןכו מ"למ pD*3 | ל"הזב איבהש ב"בל ם"בשר 'יפמ חכומדכ ח"רל 
Regen- אָמיִפְר ר"אלבו b'pj מ"לב םשהו | "p n'm = 6:ע'ק דצ פיד לצא) א"פר Yo3 "3 יפכ 

 'לב זור רג זר  cv Dooרגו  vowריכש רמולכ |  (ropfenםוגרת ('כ )3 ילשמ) לט ופערי םיקחשו
 אימשו ג"ונב 378( אלט םריננעו | 'ומביבו ב'בב ח"בה תהגהב ןויכ הז פופדלו כ"ע םוי  "vx(*(אילטמ|ד]

 ,איססר וענמתאו 'גרת ('ג .'ג הימרי) םיביבר וענמיו | ע"ייע אוה רחא ןינע אפפ זור לבא — ה"'שע ל"נה
 ('ומ כ | רגנוא ,רגנור תואפריג ראש ןינעבו , ש"מו 'ב זר , ppהליל ( wwאסיר ןידה ,(יב :יה

 םש ס"דב 'ייע : pאלא הינימ תיל — 6 [ןה ם"ט  posר'קיו)  pun ^p ("bעועיר
 הליל יסיסר אלא הינימ תיל גג לש  "y,זב 'עב

 קנר  opm -vהייחא]* | יב'פב .(םיכפב רשוריפ 'ייע יקמור . vm[הווהפו נה יתנמפ .זב 'עב איל
 םילכב  (v3)תכפוה איחש ינפמ  UPתא |  nnsהימרי ..'ב ב"ל םירבד ^ mהה'ס 'ילהת ,ב"כ

 יקזחי) מילמ לעפהו  .:יסיפר םיביבר יו ,ביע ;איי | םתוא ףסאמשכ תוקריה,  "פ יקמור א'ס .יקנורה
 אכ"א .'קמור ארקנ םימ .םהמ תוצמהל דחא דצל |  (ose,ףלזלו בוטרל ייפ .םל  "mn'א 'שורי

 ,גיל םירבד) ופערי | [תוא ]'א'צומו תוקריה תא ןיקלוש ןהשכ ירמאד  (v3ילשמ) יתפנ 'גרת , ןייסר
 ןינתונו הרידקה ןמ  qmsה"יחא]* ."יקנור ןמש ריצל

 קתעוה  "ebה'כו .ומוקמב ג'הר  ^b3םשב ש'רה
 ם"במרהל מ"יפבו ,ךורעה  "sיקנור  DUאוהו ינוי

  ponרשאכ קולשה ( ovyותצקל ותצק קבדנו | ? DD] — Dומכ  yx3רנשו תתכ ייפ \ע5) ע"לב
 איבה ש"ארה 'יפבו כ'ע  "bsךורעה  D.ש"ארה |  (zerstossen, zerschlagenתבש) ןיי איצומה 'פב

besprengen, be- שלג ע"לב ןכו תיסר (f^, 

-- [feuchten 

me» (!ייכב ןוכנ  S5 :) םףיסוה רגנור תעטומה ^3 ספתש דומלתה ירקיעבו ^Bןווש תוריכש תדמ רגנור  ne^ 
 nan ןעיוו zm דיל י"כבו )5 .חלש ירפס אוהש בושחל העט יוועל pn פפא.  ?mra היל ןורקו ביבב ןנירטארכ הדמ
 'גרת v33 לבא (5 .52 רצ ןעטכארט ורמאמב ללירב םכתה הז לע רמע רבכש יתאצמ כ*חאו (* .יכנורה ךרעה עצמאב

 .דומלתה ירקיע תקתעהב ןוכנ הייכ (* 00 יננעו תירופה יטישפבו ?Jo יקחשו

* 

car .ו i 
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 now ןכו .הזל הז םיקוכד vm ןקוזמ ודבכ ויניע
 חלגל ךירצ ןיא ויניע "b ח"פר םיעגנ 'תפסותמ

pim 2^  'מהוריו m$ןיב ןמש ול  cbויניע  
hbכלה ם"במרה 'יפב ןוכנל 'יאדכו ויגיע יבג ןיב ' 

 איבג prn 'א י"רת ןכו ט'לה א"פ שדקמה ילכ
y'"yב'ח) בג : mm Gmע"למ  — pipהתירכ  

 ע"למ 'יגה spy ץירח יכ ל" הז יפלו הצירחו
 ססר לעפמ אסיר ומכ אוה םיר וא ,בג 'עב 'מושרה

einschneidenןיעבש םיצירח ומכ ןה םיפעפע יכ  

 סעלרעפ 'חה תעדכ bs" רוזגל ונכרצוה אלו
 — ]058 דצ ש'"טע)

 רצקתנו עי 22 v "bb 'שלמ p =) סר
my oetא'ח סרילואוו  , seןושלמ  

 דע Pferdeweg, Pferdebahn acprác) שיראוצוה

nm»גרת (טיל איל הימרי) החרזמ סםיסוסה רעש ' 
 אוה .אחנידמ אכלמד CsD תיב ערת תיוז דע

 אסיר תיב אוה )^ ד" (mew ךלמה קמע
 (ריפ יביח) אסיר תיב 'עב ה"יחא|* ,אכלמד
 כ"ג y" ל"גה "יסרפה הלמה תרזג לע יתזמר רבכ
 ל"ז וניתוברו םיסוס תצורמ 'יפו 56 סעלרעפל ש"טע
 וזחאו םוס פ"לב 'יפש ףסא הביתה תלחת וטימשה
 לעפמ 4-42 ,22 ./3 = סיר הביתה ףופב קר

^b OX»ץר המש רשא ץרא תרככ 'מולכ אב  
 ורעישו ץרא תדמ םשל ל'זרדב חנוהו סוסה אבו
 אוהש כ"פס מ"ב 'תפסותב "ייעו .ג"ל מ'בב ל'זר
 קחרה הארת םשו סור ע"ייע לימב הצחמו 'זמ דחא
 יתוריעהש ומכו סיר מ"בב םש 'יגה רקיעו וניבר ^83
 סיר 'ל : ט'ע ק"ב ח'פ ק"ב 'תפסות bn 'עב
 םש 'ופסותבו ג'פ םש יייעו ,ןילימ עברא י"שריפו
 לש ושרדמ תיב : חירל 'פ ר"שהש . אינתהו ה'ד
 ונשריפש ומכ שממ הזו סיר ןימכ יושע היה א'ר

.Hippodromץובקהו  vי"ד ה"פס מ"ב  yןיליא  
 — [םיִסיְרל ןישרפמד

 uuu] כ [DT VO Zersückeltes D'D =5 סר | בקיש ןיע לש .ץירח יפו "מ כו קדטנשו ה
 'ציבב ק"פד ג'סב (םישדע לש תוקד תוכיתחל

 ןיסיסר ןהמ תושעל ןישרע +-'ו) 'ילוחד ג'רבו 609(
 רזגנ 'מולכ ה"יחא]* .ינש 'עב הז ךייש
 ק"העבו ינש סר 'עב וב רבד רשא ססר שרשמ

 — [ינפט 'עב ס"טב

 'עב 'מושרה bi" 'ורו י"למ סרא jb רצקתנ) םיר *
 הזה שחנה המ ח"צפ ר"ב Gift) ו'צר ,א"ח סרא

 הפר

 (הימ) ןיצקועב ב"פב .ססורמ וא בע היה bw ('פ
 'פד ג'סב .('ססרישמ m»n םידקשהו ןיזוגאה
 היעשי) ומכ b" והמ ססורתמ («CU השקמה המהב
 תובותכ) תבשב אסרומ םיפמה .ץוצר הנק )3 ,בימ

 .סיפמ יעב 'ייע "Gn ביפ תוכרב ישורי rp תבש :יו

C933טיס ייטיג) וזחאש ימ קרפ  (a'y»אסרמל  
 הירט הכמ .('אנעלות אלהאב ארמחד אקפנא
 הייחא]* ,אססרמ אחמב 'גרת )^ י'א היעשי)

 'ורי 'גרתבו Doom )2 י ביכ .ארקיו) תותכו 'גרתו
 .ןווחאה סר 'ע כ'ג 'ייעו  .יודיג םיסרמד םש 'א
 ב'פ 'יצקוע 'תפסותב ,ססריש רע ו'מ ב"פ 'יצקוע
 ןססר ד'ע ד"נד Yb ריזנ 'שורי ,טסירש פ"עא
 ססמער (א'פ רימש) : א"י המוס .קסר ע"ייעו ןלכאו
 ,וניבר j^ םותפ ע"ייעו ססורתמ ןושאר ןושארש

^eי"כב ה"מגר 'יפ 55 "לוחבו רבתשנ ססורתמ  
 טשפומה םשהו כ'ע םצעה לע םלש וניאש ססורתמ
 — ]121 ןיפוסר jb לכא Ty ר"גד ove ריזנ 'שורי

 ילמ 660% bp" םעלרעפ תערל ?p =) םר
 א"לב vem «2 'שדחה פ"לב bhrà 'קסנאס

 ולא ןימומ 'פב COWimper ףעפע ל"זרדבו 48
 ינפמ לוספ ויניע יסיר ורשנשו (הנשמב iin יורוכב)
 לש םיר (n^ oe) ןימומ ולא לע 'פב .ןיעה תיארמ
 (DU 'מגב ייפ בקינש ןיע לש ץירח .א'ס בקינש ןיע

soi sma 65לעש רוע ונייהו היניעד  prn 
 (. איל יודיק) באה תוצמ לכ 'מגב "שודיקב .ק"פב
 nns הנמלא ןבש רכינ התא ךיניע "co ןיבמ ל"א

miensי"פעא ויניע יפיר יתשב (י"מ) םיעגנב ח"פ  
 'מגב ןילחונ שי 'פב ,רוהט הזל m ןיקיבדמש
 - 6 ויניע p ורשנש דע Gp ב"ב) ןבה דחא
 à) ביי תלהק) םשגה רחא םיבעה ובשו n" ב"א)

conה"יחא]* = .(ןיננעכ ןיעמד ןיגלז ןוהי ךיניע  
 י"רתו ךניע יסיר ^sb a תומש 'א sna" ה"נכו
 ארפסב ה"כו ןייקל יופירד )2^2 :ביכ (?nip ץורח 'א
 בקינש ויניע לש סיר :ץורח 'ז 'שרפ ^ קרפ רומא

 יחכונה ךרעבש א"פ 'ינכו ץרח 'עב .ח"ל תורוכבב
 וניבר תטשב יתחכוה םשו (ביקת ,גיח) yn ע"ייעו
 ונינפלש הנשמה 'יגכ וא) ץירח 'יפש ה"מגר b^ י"פע

("mnתב  pyב'בו : ג"מ 'ורוכבו ל"נה םיעגנב לבא  
 ה"מגר b^ ןכו םיפעפע ןיע יסיר b" קפס ילב ל"נה
 יניעו ה"פ יתבר 'תקיספמ חכומ ןכו ,ל"נה ב'בב
 | יפירש . + , 0 ob תישארב) ןקזמ ודבכ לארשי

iai (3י"שריפ 3 יייעו 4 הרעח ב"מ ,אי'חב ש"מו 'א להא ע"ייע אנאלות  (iג"ונב  "yםסרוש . | ?( m3י"כב ןוכנ  

 .אשיר תיב DES ויופדב )9 gy ג"וכב (+ .ןיטיגב
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zermalmen, zer- קָּפיִר לעיפב DD] (ומכ pp? 
  "b bus3 (tückeln'ומורתב (" Cחופת

 תבש) תיבח 'פב |. הסיעה ךותל ונתנו 6 וקסרש
 ינשמב : ג"מק  oןישקבמשכ ,'יפןקסירש שבד תולח

 ןיאיצומו ןיכסב ןיכתוח  תרווכה ןמ שבדה תודרל
  mónןמשו תולח " peחופת ונומאש הזכ

ps Cap n30 ךישחהש ^n 'b3 וקסירש"*). 
 ג"פ  ןיצקוע ףוסב ]^2 תחשה תא אל ןיקסרמ

  «eoרע 'וכו הקשמ .תואמטמ יתמיאמ שבד תולח
 תבש) ןינמוט המב 'פד 303 ,(* קסרישמ  CNןיא

  C pposoןיקולה ןה ולא 'פב .['וכו] גלשה תא אל
 תולבנ לכא 'מגב ( Cre moםילמנ 'ט קסיר

 ןינע "פ (''ו הקול תיזכל ומילשהו ("דחא איבהו
ep "nm םיתפכ וחרק ךילשמ mn» השיתכ 

 ^ 0גילפ היחרק קלטמ 'גרת  Tnב'א) — .ןיקופיר
 ,(תונטק תוכיתחל רבד ךתוחה לעפ ימור 'לב ייפ

 ןויכ 375 ה"יחא]*  réseco byומכ .אוהש ןוכנהו
 ססר ^ "yהלמ רוע  ^B $5) 49) "xwןינע

 תותפו , התיתכו השיתכ ? 'p'ב  Cקסרתו 'ב י'רת
j^ /& י"רתב ד" ,יו םש 'ייעו pbi א י"רתבו' 
pitt א י"רתב םשו םש' cop" םיִּתַפ םשה 
^N" םוקמב ןפסר ^N ד'ע ד"נד ו"פ ריזנ 'שוריבו 

 תוכמ ילבבב  pps ow'תפסותב ה"נכו .'ב סר ע'ייע
^U» סוכה ךותל אוה .קסרמ לבא €« ג"פס תבש 

 'פריא י"כב םשו ,וקסירש םוש (ו'ט) ד"יפס םש
 'וכו ןיכס לש ריב אוה קסרמ לבא ' n'תפסותב

 א"פס הציב  psקסרמ לבא 'וכו הליבד ןיקסרמ
 אוה  v3 Cףוסב ג"הר 'יפל היאר וזו ^«: ןיכסה

 רשא ןיצקוע  vns[ושוריפכ וניבר ררגנ —

YD") *םדוקה 'עמ)  (Verrenkung33 "ילוח  
 יב קרש ע"ייעו , םירביא יקוסיר

 אקופו Gurt wan) וניכר 'יפכ אקופר = קסר
 p" רבכ (C5 n3 אתיחרפמ היל תיא

 (חיר ייפ יפ (5y 'יפ םשו ה"יחא]* .ךסנ 'עב
sunאוה ילואו רוע לש  pbדמועש לכח *% )  

 ו"תו אקתסר תויהל הכירצ הלמהו wn תויהל
npo»י"שרו .המודכו אקתסר תחת אקסר ומכ  

"bיקוסר  n»nnאקוסר ג"ונבו . הבחר ליעמ  
 ב"בב אקסירב ה"כו C אקסיר ס"ש י"כו ש"פדבו

 - ['כ

s D" 155(אקוסר =) קפר  

 n9*122 עפעפמ יניל 'פ 'כר תור .'וכו לחלחמ וסיר

 Jw ToU ,ג'חב ןכח ע"ייעו ,אניכח לש הָסיִרְכ

 דועו 5^5 חבר תורבכ ל"צו תירחא בוט 'פ ר"להק

y'"yּהסירכ :2^ דצ 237 'תקיספמ ןויצה םרא  

 .הסריאכ ןכח 'עב וניבר 'יגו אנכע לש

 םוי rb" קוח םחל 42( פ"למ ipi =) ןסר

 תוחנמ) יטיח 55 ןינסור Tagesbedarf) ומויב

 ש"ע ה"יחא]* יירע 'עב B^ 333 6 טיס

 אקניזור im^ רקיעש אקניור 'עב יתחכוה רבכו

 b"b nob" לקשמכו win אוה ןינסוו םג לבא
 אוה תועט 'יפ חפט b! qun^ תלחתב 'מושרה

 רעשיילפ mm יוועל 'חה כ"ג ררגנ 'יפה הז רחאו

 — pv] וניאכ ומצע השוע

m C2 mein) iD ,^ wb? ריע) De» ןַמָר * 
72 YT ןופסטק 'עו. y'"y ןופסיטקא 

 ('ויתורעה ףוסב בתכ (%1/1 wn אובמ) ypà לאומש
 כ"ע ןפר אוהו ןיאדמ לא ףרעת הנידמ הזוחמ ל'זו
 QJ "gy ע'לל ןיאדמ לא vas ותנוכ ר'עפלו
 םיירוס .יבתוכ  םיארוק :n2 04329 לש ץובקה
 QJ» "wn Seleucia, Ciesiphon םירעה םייברעו
 1150 à'H פרילואוו y"' המצע ןופסיטק הארקנ

nomףרעת כ'או עדי 'יפ -ל* ע"ל אוה ףרעת  

^bעדונ הנידמ הזוחמ יכ רמאמה לכ תנוכו עדונ  
 אוה אוה ןסר כ'או ןסו אוהו ןיאדמלא ארקנו
 nnb איה הזחמו ןיאדמלא אוה אוהו ןופסיטק

Mahuzaרשא  ow0016 יכוכ ןופסיטק םירעה ויה  

 רענילרעב y" 166 ,^ רעטטיר 'ייע .איקיליסו
 ,42 איפארגאעג רוצ עגערטייב וא טכירעבסערהאי
 יבכרה .איר יצוה) םינואגה 'שתב יתאצמ mb ךמסו
 ןפר איהש אזוחמ ןמ אבר bn ד'ת p O14" דצ

wmאזוחמו ןפר ירה כ"ע תוכלמה תנידמ התיה  
 ,איה תחא ריע

 'גרת ?Zaum 5/53 jp) ומכ ר"אלב (p^ אָנְסיִר *
Ovאיסוסר הינסיר 'א ,'ו רתסאב . 

,DD^ 9סםוסיר .םיסר  D? y^^» 

 2 סורא ע"ייע הסיסר *

 רקיעש א'נ ,ג"'חב ש"מו קפסייד y^p אקפסיר *

 .ןאכל ךיישו ש"ירב 'יגה

vss )'ישוריב היכו (? .יוררעפ יחה ירובעב קיתעה רשא ידי תחת רשא  nónיתפסותבו א"פר  n'b wnוקסירש  ne» 
 ס"ש י"כב ה"כו (5 .קסריש וו"פדב לבא ונינפל היכו ריפרב f qp mos) n3 גיהר ייפמ קתעוה (* .ךומסב ךורעב

D^Nס"שב ו"ופדב ייל ןכו יח סרג אל וניבר (* .עייבשפה יייעו ןיקזרמ ג''ונבו םינושארה לכב היכו (יר) גיפס תבש 'תפסותבו  

 אקיסר ךסנ יעבו (* .קרפמ ס"טב גונב (* ,ב"ה "33 ןוכנ הייכ (* .תרח א איבהו ןעכנימ ס"ש י"כבו םש יופפוח יייע לכא
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 תקתעהל סימעפ הברה אב 'גרתבו ee ,'בשיתש ; יג
 .יוועל 'ה bus תואמגוד y הצר ,ץפח .קשח

p»תפסותב ' mesהיל איער אלו ג'י פ'ר  ^b 
 ומכ "יפו wy ,אָתּועְר ay? cwm ,ול הצר אלו
 pw 'גרת ,'ח יג'כ תישארב :י'רת "יע מ"לב ןוצר

 : האלהו 'ג ,'א 'קיול ;ח"ל ח"כ תומשל ;'ו ,ט"מ
 מ"מ "יעשיל ;ג"כ .ג"ל םירברל ;האלהו ^v ,ב"כ
 q^ UD ;'ב ,'א םילהתל vp ,'ג הימריל ;'ח

apןכו חיי 'ז ;ז"י ,'ה 'רזע מ"למו ותלוז דועו 'ג  
 : 'מ ק"מ ,'וכו הישפנ תוערב : 'ז 'דהנס ל"זררב
 א"ער ז"ל תומבי . ח'ל ov , ח"כ הציב :ג"ל הדנ

sbתובותכ  anפ ר"להק ' nyאוער אהי תדלל  
 לכו וכו וצר יהי סב פו .ןדב]

 ,Freund רבח p^ )"2 יו כויא עיר ys מ"למ) ער
(Geselleםוהת 6 ה'כ) ולאה תוינעת 'פד 3/03  

 עמוש ינא םיעיר ינש לוק ךמימ עבא ורבחל רמא
^bןירוניצ ינש לוק,  quםימה  pu pos 

 ביתכדכ חבזמה C byw םילפסה יבקנמ םיכשמנה
 ."ךירונצ לוקל sp םוהת לא םוהת Cn ,ב"מ יילהת)
 ^55 הזל בורקו .'ינעתב m^ "eb קתעוה ה"יחא]*

nomהשענש לאועו שרד א"פ ר'משבו  y" 
 .'מ םירדנ , ג"ס תוכרב yp" םיער ץובקהו .לאל
 בוי מ"לב זחא ,ט"י ב"בב .ז"ט 'רומת .ר"ק 'דהנס
 בורקה ורבח 'יפ ועיר וילע ריגי הליאשהב 05 ,ו"ל
 טשפומה םשהו .םעו :ארקמ לש וטשפו וילא
 ג"ד א'פ תוכרב 'שורי : ז"ט תוכרב תּועיִר .תּועְר

 לעפהו .ב'פ «v'p" :7^ mb ר'ע ru ov ג'ע
 CR ,יד שיהש) יתפי יתיער :ידוד המוד 'פ ר"שהש

 יבג לע יתוא הפייו יתוא העירש קחצי לש ותב
 -- [חבזמה

 Hirt, der איִעְר !b" ר"אלבו העור ,הָעְר = ער
(das Vieh weidetלזוגה 'פד ג'רב  pyק"ב)  

 ןתבושת ןיסכומהו ןיאבגהו ןיעורה יביתמ +:ר'צ
 ןושלכו nns) Dp המהב יעור b^ השק
 תבש ,איבלק ע"ייע + ד"פ n b'2 yy) ירוסו ימרא
 : א'כ 'ורוכב אָתְוַעַר ם"לכ ץובקהו בב ע"ייע .ב'ל
 SN ש"הש "PD ;'כ a2 תישארב 'גרתב ןכו
 ;ט"י .ז"י ,'ב תומש 'גרת Nus ץובקה דועו .'ח
 יישארב 'א י'רת ןייער ;'ח ,א"כ א"ש n" איִיַעְר

ub4 םש 'לקנואבו ב"ל y»ורוכב ירבע לקשמבו ' 
 אָתיִעְר nr הכקנלו .םיעור mi ע"יע +ו"כ
 b^ 'גרתב ^No "y .'ט .ט"כ תישארב 'גרת

 זפר Ha =) ער — אקסר פע

 ע"למ אָקֶתסּור ם'למ אקתפו ל"צ) אקסר דפו
 2-92 = (Vos ם'למ םלוכו 2

 תא חק רהמ קוספב 'גרת Dorf, Landschaft) רפכ

 היתי ינמ C) ,יו רתסאב ינש יגרת) סוסה תאו שובלה

 ,זוחמ b^ אדח אקפו לע וא אדח אתנידמ לע
 אקתסיד N^ 'פקנארפ 'פדבו ו"ופדב ג"הכ ה"יחא]*

5nרפכ 'יפ ל"נה 'יסרפ הלמ איה איהו אקתסיר  
 vy פ"לב (b^ אתרקסד W ab^ הלינמב לבא

 ואותה םשה mb ילואו .ד"ק i'm אתרקסד ע"ייע
 — [ב קתסר ע"ייע קתסר רב

ppp *ס"ט ןיסוקיסיר א'סקתת 'ר ילשמ'קלי . 
 תודלות ןשיה 'מוחנתב סיקסירהו ןכו

npא'ק ,ג"חב סקסד ע"ייע סוקסידה ל"צו ז" . 
 ,8 הרעה

7nג'חב ה"יחא]* — .אנתסד ע"ייע אנתסר , 

 ת"לדב in" רקיע יכ יתחכוה . ה'ק
 — [ה"שע nsns mim ^e הל שי ש"ירב ^31 לבא
 ,Freier Platz קושו הבוחר 4b פ"למ) קָּפְסְר

(farktמיב) ןינמואה תא רכושה 'פד ג"סב  

Cbקוש 'יפ ישנא הב יחיכש אזוחמד אקתסיר . 

 1223 ןכו הבחר 'יפו אקתסר 'יגה י"שרב ה"יחא]*

 :ב" ב'ב ,קושב י"שריפו אזוחמד אקתסר ,ד"נ

 : ד"כק תבשבו ר'הר קוש י"שריפו אזוחמד אקתסרב

 םש םג לבא ר"הו םש אזוחמד אקתירב י"שריפ

 פ"או 'מ «D י"כב תמאב "אדכו אקתסירב ל"צ
 — [ש"ארבו ף"ירבו ג"הבו

 y" (רפכ ןב b" ילוא דועו יטרפ «De קתסר *

 ף"ירבו ס"ש י"כב ה"כ קתסר רב ןמה : ג"ס

 ומוקמל "ד לעב איבהש תומוקמ ראשבו ש"ארבו

 םש 'ופסותב ומשב ןכו ח"ר b3^ ןמה "יג ה"כו

 ומש ךכ קתסיר רב ןמחל (ונינפלש ייג יפכ) י"שריְו

 (אקסר) ןמ ראות רפכ ןב ,'יפ קתסר רב ילואו כ'ע
rustius Ves) = (3)  מל'פ [pps]הזמו  

 Tan)» בחר ב"ע ח"ק ףד תולחנ תוכלה ג"הב ןינעה

 DW םיונ 'זמ אלו תווה אתאיקתסור

 ,אָעְר .לעפהו Wolgefallen ןוצר b Ny^ — ער

 היהי רשא לע gernhaben, verlangen) ער

 רתאל 'גרת «C ,'א לאקזחי) תכלל חורה (' המש

 ^29 התחקל יתצפח אל .לזימל אוער ןמת הוהד

(nomoב"א) — הבסמל .אניער אל 'גרת  pub 

 ה"יחא]* | m mpm» 7" :'א (np הז קוספ

 אוהו 'צ תחת 'ע אכו הצר ומכ אוהש הארנ ילו
 וט"כ ;'ז :ת"כ 3 ,גיי ילשמ ;יג ,זזל (pono מ"למ

 .ילש י"כ ךותמ bbs ww ס"שב )* *צש פ"טב ו"ופרב )? .םש קוספב (1

97* 



 דועו ל"נה רתסאמ ןויצ םג וניברד ינויצ ינש
 ,יכ 298( 35535 ,איעיר (א" ג'יפ םילהת ןמוד 'גרת

 אל קר ןוכנ הז לכו הייער ל'צו אנייער ךיה 1
 הרזגהו ב"ר כ'ג איבה אלש ומכ הלמה mi איבה
 ןכו ,יאר 'עבו ש"ע ד'פ ,ב"ח יער תיב 'עב אצמת

 דועו ךייעיר CU :גיכ םירבד) ךתאצ Conv 'גרת
'"yארקיו ר"י .ט"כ תומש י"רת  nרמבל ;ז"י ' 
 mu "p רועו יעירה ךרר +: 'ז תורוכב .'ה ^

 — € [נ"שו יער

 רפושב לוק תמרה 'יפ מ"למ ליעפהב עור =) ער *
(CLürm. blasenה"ר  a"ןיעירמו ןיעקות : םשו  

 ק"ב "T "ינעת ל ע פ תה .הפוסב הל ןיעירמ ^«
 DW ק"ב 'ופסותבו ןינעה לכ ש"ע ןיעירתמ :'פ
 הטמל איהש המ דועו בוט וכפה 'יפ) ער ₪

unten, von y155 yo ; unten, niedrig 

(untenיישאיב עיקרל תחתמ  'גרת  /wערלמ )*  
 הייחא]!* — .אעראלמ ומכ הטמלמ p^ אעיקרל
 ףיפוהל שיו ש"מו ערל ע"ייע 'מל וא "ל רובחב קר
 / הינימ ערל ,ךנימ ערל :  א"כד ח"פס האיפ 'שורי
 — ערלד אתיב ןאה ג'ע "^n א'פ 'דהנס 'שורי
 הרומחל ו"טפ ר"קיו ל ע פ ב s^ עור ןינעב לבא
 ליעפה .עצפ הל השענו 'קזינש 'יפ תיוכנו תערש
 לעפַה + 'פ ק"בב ה"כו ^31 ול ןיעירמה לכ : ב"י ב'ב

yumנ'שו .'ד ער ע"יע לבא  ,Rmy) nen 
 -- [אתועיר

 < hungrig sein ןוזמ bm" רפכ ןינע מ"למ) בַעְר *
 (לגשמה תועינמל nim כ"ג ביערמ ליעפה

 לצינ ןובער ינשב ומצע ביערמה* לכ .א"י 'ינעת
 : ל"ד ה"פ 'ובותכ 'שורי ,ש"ע 'וכו הנושמ התיממ
 ותעיבשה ותעיבשה ותביעוה םדאבש הזה רבא
 - ועיבשמ םדאב שי ןטק רבא ,ז'ק 'דהנס ,ותביערה

 ןוכער 'וכימפ ןּובעְר םשהו . עבש וביערמ בער
 ,ןובער ינש .ח"מד א"יפ 'מורת ^v usn i^ 'ינעת
 לש יוניע ד"ע ד'מד ח"פ אמוי 'שורי :ר'ע אמוי
 רתי : ג"פ 'וריע (gefrüssig) 12322 ראותהו ,ןובער
 אלש םדאה תא ןידמלמ .ב"צ מ'ב ,ןתבער ןכ לע
 ,ןתבער הז ירה לכא םאו :ה"כ הציב , ןתבער אהי

 : ה"ק boi" אָתּונָּתַבַעְר טשפומה םשהו

 א"יפ תיחולצב (םינפב y" תּודעְר ,הֶדַעְר 9 דער
 םימ b^ תאטחל תואמט תודערה «G7 הרפב

 n3 אלב השילחב הפיט הפיט עקרקה jb ןיאצויש
con 0 0 aD 

(Ty 9 דער -- m» חפר 

 ;'ד .ז"מ .ישארב 'גרת ey" מ"לב תיערמ , הערמ
 םשהו .ותלוזו 'א vp םילהתל ;'א / תומשל
 YD אמוי my דועו .ב"יק םיחבז היָיְעְר טשפומה
 'גרת יער ,אעְר לעפהו onbys. לכ ץובקה םשו
 Anim ;ב"י .'ב ז"ל ;ו"ל .א"ל .'ל 'ז ws יישארב
 : סניתאמ n" ה"ד יתבר 'פ ר"כיא ליעפ ינוניב

nעיר אל דחו עיר .. ] — 

 כר ,ןפכ הס טיפ (com מ"למ (y ₪ ער

(zerbrechen, zerschlagen(דימ) 'ילכב ג"פב  

 טבשב םעורת CB ,יב onm" ומכ העעורתנש תיבח
 (גיל יח"כ םירבד) ץוצרו קושע 'גרת ב"א) — לזרב
 היעשי) ץוצר 'גרת ןכו ה"יחא]* — .(עיערו קישע
 בויאל ;'ו ,ויל "מריל 'גרת yn ynys" ג ,ב"מ
 יייע תעיערו (ג'נ + 'ט (mb ץרתו 'גרת ,ט"כ ,'כ
 ,'ל ק"ב עּוער לועפ ינוניב ל"זרדב ןכו .ןמגרותמב
 תינעת אעיער ל י y פ : ט"ל 'ודיק ה"מ yb םילכ
 רצקתנ הילזמ עירד ב"ער ט'כ ףדב ןכו .,א'כ :'כ

 ף"ירבו י"עבו bs י"כב ה"כ תמאבו עיערד |
 ,ב"י'וירוה לעפת אבו mom היל עיערד ש"ארבו

yonאבור היל ערתיא .ז"ל תומבי ,הילזמ , ^b 
 לעופ ינוניב ,יאערתא אל המהב יאערתא ןיכס ."י
 ב"פ תבש 'שורי ,םיעעורמ םינקנק ד"לו Yos ר"ב
 'שורי , עַעורַמ ma + תדלל תע 'פ ר'להק :ה'ד
 לבא םיאירב ורמאש םיתב ר'ע ו"סד ג"פ תינעת
 ד"מ Yo ^b5 nyyiu לעפ תנ ,םיִעְרַעְווַמ אל

"yהעעורתנש ארטסיג ב'מ ד'פ םשו ,ליעל , 
 תחא העעוותנש ןויכ T'y ז'כד Un 'דהנס 'שורי
 ישוריב , תעעורתמ ק"פ ר"ב :ןלוכ ועעורתנ ןהמ
 , . הערערתנש ל פ ל פ ת ג ב ר"ע ג"פד ג"פס ק"מ
 ןהיתוילד ועעורתנ : נ'נ mme .ןלוכ וערערתנ
 ערוה :'כ "ישודיק : 'ז ק"ב ל ע פֶה .לארשי לש

anםשהו  mmyהציב ," .'ט 'ילוח אתועיר  
 — [קזנו םומו רספה אתועיר "יפו :'ב הדג ,ד"ל

 םשרפ תאו Unrath t/35) 'יפ יִאְר 155 y^ = ער
 וברקו ןכו ןוהיעיר 68 n Q^3^ ,ז"ש ארקיו)

 שבלתו קופפב 'גרת ב"א) — (א" ^" Np ושרפו
 אעירב אלקלקמ תוה (א ,'ה רחסא) תוכלמ רתסא
 (.ויט הליממ) ומכ יער לש ץיצאב ^5 אציצע
 ,(' יער לש ףרג 'רמג 'לב ארקנ אסכה תיבד אציצא
 ה"יחא]* | .(ומלוהל לוכי אל ורפסב ןמגרותמהו
 «bi אל ןמגרות לעבש ב'רל היה ןיאמ יתערי אל
 דבלמ תואמגודה קר איבה הָעְר שרשב יכ ומלוהל

1 , 

 .ןאכל ךיישש ןוכנה לבא זיחא אבה 'ע רחא המצע ינפב yi איה ביר תפסוה יכ ערו (* ss ףרג עיייע )
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 לכא s'y וענוהו ודנוה 'מולכ «O0 05 mm ולערה

 — [ז"חא אבה 'על ךייש הז

 (Js עילב ןכו דונדנ ןינע «^e ^no pe^ לַעְר
Wim sehwankenמ"למ  "pםיכרבו (םינפב  

 .ןלערד ןיבוכר 'גרת ('ג .ה'ל היעשי) תולשוכ
 סוחנ) ולערה הזמו דער שרשל בורק אוהו ה"יחא|*

C023םדוקה ע"ייע  mbתוכופה תויתואב ןכו  
 ןוחמת ןינעמ bysm ומכ p^ (ו"ט + 'ב קוקבח) לרעהו
 ינפמ דונדנ ןינע b^ )3,25 הירכ bye שרשמ
 םירבוחמ םיקד םיצע ?niby כ"ג mu , תורכש

winהמ הזו הנהו הנה םידנדנתנו םיענו שולח  
 תולער ןהו תופפר jn .ב"מד ב'פס i'y 'וריב 'יאש

— ['N דער ע"ייע n 

 ויתורובג םערו 5^2 23'3 Donner) מ"למ) םער
 סערה אנוה ר'א (דיי יליכ בויא ןנובתי ימ

 הלוכי הירב לכ ןיא ונוקיתב אצוי אוהש העשב הזה
 .ןנובתי ימ אלא ןאכ ביתכ ןיא ןנובתמ voy דומעל
 . ו"פ 'ילוח .ט'נ  תוכרב םימער ץובקהו ה"יחא]*
 Db ^ תומש 'א י"רתבו 0? ו"'פס תבש 'תפסות
 'גרת «b'b3 mo voy לעפה ונממו םיערד ןילק
 'ב י"רת ל ע פ א by ןימיער אימש 'א ,'ו 'תפא
 ל י ע פה .(*ילק תימיערא 75 ^n ,ט"ל תישארב
 ףא םלוקב ומיערה םירצמ r^s נ"רדבאב 575

 -- [םהילע םיערה ה"בקה

Dy" ₪ט"לב הנל ומכ 'יפ)  Guurrenגרת ' 
 .אמע םערתאו )2 יזיי תומש) םעה ןליו

 y" הככ םגרותמ הנולת ןושל לכ ןכו ה"יחא]*
 ומערתאו 'גרת (היכ sp םילחת) ונגריו ןכו ןמגרותמ
 אוהו היביל םערתמ )35^ ילשמ) ובל ףעזי ןכו
 ןכו סעכ (pop C / Ut המיערה רובעב מ"ל ןיעכ
 nv לע םערתמ ,'ו הליגמ לעפתה q55 ע"לב

"mbפ א ,ובר לע םערתמה .י"ק  yל  yb»ידמכ)  
 םשה mb ,ומיעראו 'א י"רתו 'קנוא 'גרת 05 .ד"י

 -- [ע"ייע המוערת

oy" 7€:המרה ןינע)  (erhebenי"רת  C2התאו  

 תנאו )75 50" (mot ךטמ תא םרה
 ia rang 123 הייחא]* uem תי םעוא
 השמ םעראו : ודי תא השמ סריו .א"י ,'כ 'דמבל
 בשחו םער ys 'גרתה הז לע יתוריעה רבכו הידי
 לוק תמרה לע קר אל לפונ שרושה הז יכ םוגרתה
 תמרה לע הליאשהבו ,רבד הזיא תמרה לע םג יכ

py? ₪ — my» - דער 

| 
| 

 טפר

 : ל"הזב g^ םש לבא ג"הר b^ רחא ררגנ ה"יחא]*
 הפט הפט םימ וב אצויש םוקמ ju» ^b תודערה
 אצויש םוקמ ?Le ע"לל ןויכש ל"נו y'5 תייטב ןכ
 ל"זו א"פ "vu ם"במרהל מ"יפבו ,ץראה תחתמ םימ
 ארקנ הזלו שולח רובח םירבוחמ oup תודערה
 ש"ארבו ,ש"ע 'וכו ועני DN םדערתהל תודער
 ד"פס 'יבז 'תפסותב "יאד המ bp" שרופמ ש"רבו
 הדערה חכמ ןיאמט הטסה חכמ איהש לכ ללכה הז
 .תאטחל אמטד רזעילא 'ר רמאק הז לעו ןירוהט
 ומכ אוה אוהו תולער ל"צ תודער םוקמב ילואו
 .ב"מד ב"פס ז"ע 'ורי 'ייע ev הנשמב 'יאש תופפר

inתופפר  jn3 לער ע"ייעו תולער '[ — 

 erschüttert לחלחתהו ץלפתה ry ייפ מ'למ) דַעְר
Y'NT3 (sein, zitternבימ איפ ןירישכמ ) 

 (Yw — םיערז ונממ רישהל ןליאה תא 'דיערמה
^bםש "ירישכמב ה"נכו ה"יחא]* .(ענענמ  

 ,ט"כר b "mb" 'שורי ,ןליאה תא דיערמה ג"מ
nmה"סד ב"פר 'ינעת 'שורי ,.תעוקשו אערא , 

 v by p" ,עזעדזמ .זיט יינעה ילבבב) דער ופוג הוה

 םוחנ 'גרת ,אילתכ אדערמ ד'ע ז"כד י"פ 'דהנס
 ינש 'גרת ל ע פ ת א quy ('ןונודערי םאד ביי /3
 .אינוטלש לכ הינימ ןדָערתיא יב ,א'פר 'תסאב
 'מוי 'ייע דועו םדוקה ע"ייע ?ny טשפומה םשהו

 — rep] םיחבז .ב*ל םירדנ : 'ד

 TEES NND mp my, (ups ,ּועְר *
 4273/78 ער ע"ייע הייער

 ,Denken ןזיעב מ"לב ומכ (Bi? D'b3 אָניִעַר *
(Sinnen, Gedankeילשמ 'גרתב הברה  

 ךיתבשחמו 'גרת ,ותלוזו ז"ט .'ד ,'ט ;'ז ,'ז ;ביל 5
non)מ ' + Orךנייערו ךתוושירפ  "yy Cבויא 'גרת  

 ,ל"ד me 'ובותכ 'שורי ,ותלוזו א"י 3^ ;"ה ,'א
 ןוועד ןוועד ל"צ ילואו ל"רל היל תיא ןויער ןויער
 yn' ףוסב עד ע"ייע העד ןינעמ jmyY ןוָועְד וא

Grp am) 

umschleien) 593מ"למ  nibysףיעצ 5 ע"לב  
"B 335 Gn'o תבש) תולוער תויברע (Scehleier 

 'עב  y'ורי נ"שו ,'ד ברע ע"ייע ה"יחא]*

 ו"'פ תכש  n'1דועו ב"עס  prp(מיר ריח ןירנילכ
 תולוער ראובמ םש תבשב ם"במרהל מ"יפב לבא
 ילחה ינממ ןימ אוהו . . . ןיגז וא םינומעפ ומכ

 תורשהו תופיטנה  mbysmהיעש)  (b^ ,a'יפ זכו

 ' תטמו די תמרה ןינעמ כ"ג רטאנ יב יירחבו (5 .ךתוערו «aai 'גרת י"יכב ה"כ (* .ןונודעדי ס"טב aai ו"ופדב היכ ('

 NU ,'כ 'רמבל ; ז"ט ידיו תומשל יב יירת יייע



 ,תויתואה num תריבש גשומ לע לפונ ינורמש
 רמול ךירצ] ץיערו (גינ ,יט (eb ץרתו 'גרתו
 p' י"כ ^35 בוט רתוי וא ץעור כ'או C [תציערו

 לבא (*רבשנו ץוצר בתכ b guys" לינה סיד)
oimץעד 'עו ,רשא ע"ייע ןבומ ול שי ץעד  

 'ינואגה 'שת כ'ג יייעו .ש"מו האנוביל yy דועו
 אוהש ירבע בתכ (181 דצ יבכרה י'צוה) חינש 'יס

 ןיארקנח םיתוכה וב וקיזחהחש בתכה sum ץעד
 ג"ער א"עד ow הליגמ ימלשוריב ^51 תוטוידה
 השעמ ן"יע הרותה הנתינ ץערב רמאד ןאמ
 השעמ ך"מס הרותה הנתינ תירושא ר"מ םיסינ
 וזכ הרזצ תינורמש בתכב הל שי ןיעה יכ םיסינ

  V[תירושא בתכב כ ומכ --

ty" *דער ונינע .ליעפהב מ'למ)  erschüttern, 
Ceitternהשיערה י"פ יתבר 'תקיספ  qus 

 העשב "כ :'ח 'א (nU הישרעי א"עפ ר"ב ,'וכו
vowהישרעי ע"ייע 'וכו ומלוע שיערמ ה"בקה , 

 שיִעְר 'ג ,'ג 'תסאב ינש 'גרת םיה תפעזמ דועו
 .הימוחת רבע אלו

 ?by ם"לב 55: £e ע"למ ל'נ spo — ףר
 םוקמב תעלבנ y! Leib Brod"' םחל רככ

 439 «w'y) ב"מ mo יכעכ יפיר. רסילת (אפיער
"bעב ' qv»ולכאש 'ג 'פד ג"רב  mb mw) € 

 .אמהנ ונייהו ne ונייה 'יפ ירדה ידהב אתפיר יכרכ
nm]הלמה וז תרזג לע יתוריעה רבכ ףער 'עב  

 לע אָתָפיִר דקנל ךירצו אוה ץובקה ןמיס ו" תחו
 וכו ךורפ : ח"מ + ב"כ כרב אתפיר יכרכ ןכ

sno"ךרכ ע"ייע :ה"ק 'ילוח א"עס 5 תינעת  
 (א'ער 3/5 תוכרב) יִפיִר ומכ אוה אוה (ג'כש ,דיח)

yyןיכעכ 'ולכ יכעכ יפיר א'פ ,(ביפר 0( ךעכ  
emen onב"ל : ט"כ הציבב ץובקב ה'נכו ,יכעכ  : 

 5^3 םירבדל 'א י"רת כ'ג y אתיילעמ אתפיר
 — ['ב תפר ע"ייעו ז"ט ,'מ תישארבל 'ב י'רתו 'נ
 ןכו העונתו דונדנ ןינע מ"למ ףפור .ףור =) ףר

 ףרפר לפלפ ; wanken, schwanken) ףֶר ס"לב

flatternתופְסר ;  lose Gitterwerkeברע 'שלמ " 

(Stukkatur, Gitterwerk 22% ,—»ג"יפ השועהב  
 b^ תופרטצמ תופפרהו תוגירסה (א") תולהאב

 תולחא) 'תפסותב 'יומאדכ תויטקלא לש תופפר,
O^תורצוא לש ןה ולא תוגירס  mee?ולא  

 צר (ףור =)ףר - eps ד

 תומאר 'גרת sich überheben הואנ ןינע b^ ומצע

 איטש םערתמ C) ידיכ ילשמ  תומכח ליואל

 - [אתמכחב

 'טוס 'תפסות ערער לפלפהו .'ד ער ע"ייע עַעְר *

 הילע ןיערערתמ היה םימה 'פריא י"כב ב"פר = =

 ןיערערמ התוש יניא הרמא :םש , ןיררעתמ ג'ונבו

nmmי'א רע ע"ייעו ןירערעמ גיונבו התוא ןיקשמו  

 aus Lehm  geformte cae ע"למ םיִפָעְר —( ףער

(Ziegel205 ^32 ןיי ידכ איבמה 'פב ( Psןינבלמ  

 חפוכ הפאמ (CAU תוחנמה לכ 'פב .םיפערה תא

 ר'בב .הרקתה לעש won ילכ b^ םיפער הפעמ

 הזל הז ןשיקהו ןיפער ow" ה'בקה ול ןמיז א"יפ

 המ ינפמ דע ^« הילע ךריבו רואה ןהמ אציו

 תלחת wm ינפמ תבש יאצומב רנה לע ןיכרבמ
 ב"פפו ב"יפ *$'33 ה"כו ה"יחא]" .ותיירב

 'עה ףופב 'א ךרב ע"ייעו : ב"יד ח"פ תוכרב 'וריו

 ר'ב C3 ריפד 352( וניבר ןייצמ היה ow רשא

 ז"פס 'וחנמ 'פסותב !«n .ל"נה 'שוריה ןכו ל"נה

 םיפער ב"עס ג"ל הציב ,םיפערבו חפוכב ןאשע

 'וחנמבו 'ציבכ י"שריפו םיפער ןובל .ד"ל .םישדח

 P tuiles^ צ"ל אוהו זעלב ש"לביט ,ש"ילבייט
 שמוהבו אייכוב היד :'ל 'יחספ י"שריפ יייעו) םינבל

 .םינבל : םיפער תוחנמל ה"מגר 'יפ 21 02 8 יישארב)

 םיפער ינש 'וקמב 0228 יתש N^ ב"צ רומזמ ט"ושבו

 לבגנה טיט תכיתח ע"לב ףער 'יפו תואסריגהד
 ?Rb) ם"לבו -%=) = ףיער yn" , ןשבכב ףרשנהו
 אָתְפְר :nb םיפערה לע הפאנה nb wn eno רככ

 — [תעלבומ ן'יעו
^w yp»?ינורמש בתכל יוניכ  ""yג'סב (םינפב  

 ואטחש ןויכ אלא (א'ער ביכ 'רהנס) ג"הכ 'פד
 ץעדל, w'D  .ךפיהל רעצ b^ ('ץערל ןהל ךפהנ
 ומכ ישוקב 'ולכ ppm (v5 ,יל תישארכ נציו 'גרת
 m ץעד 'עב ה"יחא]* . ץועד ץוענ רבד
 וירבד רשא ח"רל ךייש א'ס יכ יתוריעה רבכ חיק
 רעצ = ץער ןושאר 'יפכו הלמב הלמ וניבר קיתעה
 רעצ םהל ךפהנ 'צנוש 'פדב י"שריפב כ'נ "יא
 לע ריעה אלש .זיכ רצ ידהנס סייד יייע) כ"ע והוחכשש

 ץערת wb ץעורל י"שרב rum Gm ךורעה ייפ
 יתלאוה Grat יא'ח) ^ רשא 'עבו v5 (CO 'ומש) ביוא

 בתכל יונכש )0255( ע"למו הז מ'למ ואבל

"y (?5 .ןמגרותמה ( Cw»דיפ ידהנס יתפסותב  ') ואטחש ןויכ ץערל ןהל ךפהנש אלא ע"פדבו ביה ייכב ןוכנ הייכ. 

 ארקנ ןכו (+ .(הימ (wb, nv 41 דצ טיידסב im ייפ יייעו ץער : איעד איפ הליגמ ישוריבו 'פריא v5 ^35 ץעור

 איפר m) )5 .446 בי'ח םרילואוו y gebrochene Sehrift, Fractursehrift nec p'53 ץוצרו רובש בתכ ןיט

 ,םייונישה ג"שו
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X0-יי יש ול  

 291 אפר — (ףור = ףר אצר

 יפסות) ירמאה יכרד ןינעב תבש תפסותב חז (. גינ

 םירמוא ויה אל לאילמנ ןבר תיב לש m ob) תבש
 שטעתמל םירמוא ויה אל b^ שרדמה תיבב אפרמ
 ןירימעמ ןיא 'פב C) שרדמה תיב לוטיב seb אפרמ
 אל לבא ןוממ יופר ןהמ ןיאפרתמ (הנשמב .זיכ זיע
 רבד ןוממ יופיר (פש) 'מנב שרפמ תושפנ יופר

 יופיר ותומהב ןוממ יופיר דע 'וכו הנכס וב ןיאש
 6 חיל םירדנ)  רדומה ןיב ןיא 'פב . ופוג תושפנ

 'רמג ,ןוממ תאופר אל לבא שפנ תאופר והאפרמו

nv)א"מ  Cותמהב ןוממ תאופר ופוג שפנ תאופר . 

monsגה ,ד"ע ה"לד ג'יפ תובותכ 'שוויבו " 

 ןכו .ןוממב יופיר אל לבא (we יופיר והאפרמ
 ע"ייעו + 7^5 א"פר ק"ב rv : ג'פ ק"ב תבש יופיר

yvדהנס 'שורי ' D'Dתומש) אפרי אפרו .ז"כד  

 .ה"פ ק"בבו יופירו תבש ול ןתיל בייח יי + איכ

 ,תואפרל אפורל «mw ןתינש ןאכמ אפרי אפרו

 םשה אוה יופירו ש"ע יופיר םימעפ המכ םשו

 'וכרב p" האופר ןינעבו האופר ומכ "יפו טשפומה

 : ז"ט ה"ר : ט"יק D'p. :ז"ס תבש א"עס 'ס : ד"מ

 תבש תואּופר ץובקהו .א"ק : ד"פ 'דהנס + ג'י הליגמ
Spתוכרב 'שורי .ו"פ : ג"פ .ט"מ אמו  mbט"ד  : 

 BD — .קתרנ ע"ייע ר"ע ג"סר א"פ תינעת 'שורי

 םינואגה wn "y" ,ו"נ םיחספ :" תוכרב תואופר

^Dףוס א"בשרה 'שתבו יבכרה 'צוה 197 דצ ט'עש  

i^n "bח"יבש תינימשה הכרבה האופר ארקנו —  

"yהאופר : םשו ,םיאולחתד האופר +: ז"י הליגמ  
mobsםשהו  seisמ'למ  (Arzt)תוכרב 'ייע  JD 

 ה"ר nv .ליעל 'ייע .ה"פ ק'בו םשו , ןמאנ אפור

 , תואופר לש קיתרנ ול היהש אפורל .ז "נד א'פ

 תועמ ןתונ םדא .ה"ק ,אפורל ידימ + ב'נ תובותכ

 ,"וכו אפור וב ןיאש ריע : ז"י 'דהנס , 'וכו אפורל

 דבכ bM" לשמה א"כפ ר"מש .ןמוא אפור .א'צ

 ,א'ח DR y'"y ול ךרטצת אלש דע ךאפור תא

vus Gpימרא 'לב לשמה . vp"לשמ ג'יפ  

 ק"ב ץובקהו 'וכו םילוח ינש רקבל סנכנש אפורל

 םיאפורבש בוט .ב"פ 'ודיק .'וכו םיאפורל ולאשו י"פ

nauלהומ :אפור אוקנ דועו  UP 

 יתוכ אפור הב שיו לארשי אפור הב ןיאש vy : ו"כ

 "ו"כפ ר"קיו 5 םשו ,'וכו יאמרא ou יאמרא אפורו

 : ד"מ 'וכרב ןיאפרמ לעי פ ב לעפהו . אחמומ אפור

 רהנס (T ןיטינ אפירש . ז"מק תבש SET : ז"נ
anbילוח ' iםיחספ ל ע פ תה .'מ םירדנ ופירש  

 ג"הר bb^ קתעוה ה"יחא]* ."תויטקלא לש
 ם"במרה b^ ןכו ש"רה 'יפב כ"ג ש"עו 94 רצ ט"דסב
 ם"במרה 'יפ ןכו 'וכו תוכבש יניממ ןימ תופפר םש
 לע זמרו ץעמ תוכבש jn תופפרה ב"מ א"י הרפב
 הזב םג ררגנ וניבר לבא ל"נה תוליהאב ושוריפ
 הרפ 'תפסותבו .ז'חא אבה ע"ייע im 'יפ רחא
 .ב'מד ב"פס ז"ע 'שוריב תופופרה 'יא O0 א"יפר

qnתופפר  jnדער 'עו 'ב לער ע"ייע תולער . ^ 
 םירע ד"פו םיאלכ 'תפסות pes qn qn תופפרו
 לעפהו .הציחמכ ןיפירה ירה ןיפירה iy וריבעהש
 אדומעב nov טעב (' ח"י ,ד"מ תישארב 'א י"רתכ
 ןוצלפתי 'גרת ןיפפרתמ לעפתאב ,היפפרו אלכיהד
 ןכו .'ד ףר 'ע no" 'עב גאיבה ב"רו CO ,יט בויא)

 . תפפור התיעצמאו ד"פר "יבז 'תפסות ל"זר לצא
 : ח"ל "ילוחבו היניעב תפפורה ב"פ "b^ 'תפסות

^wלפלפב  y'"yר'ב .ףרפר  v'ebףפרמ בלחה  
 .ססמ p'"p ףפור s "bb^ ר"קיובו ד"יפ םשו
 הפולש ברחה העבש לכ ג'ע ג"פד ג"פ ק"מ 'שורי
 לפלפתה ר"כבו .'וכו nee איה םישלש דע
 תיב ידומע ד"ע א"פד ג"פ ק"מ 'שורי , תַפְרְפְרתמ

 תפפור איהש הכלה לכ הליאשהבו םיפפורמ דעווה
 ז"פ mop 'ורי :ו"נד ה"פ ינש רשעמ 'שורי 'וכו

m^ע"ייע לפלפה .ג"ע כ"ד ז"פ האיפ 'שוריו  
 — [ףרפר

 (א"עב b" וניבו bos םדוקה 'עמ תּופָפְר) ףר
 תורוהט תופפרה (ב'מ) הרפב א"יפ תיחולצב

 םימ mes םוקמ, b nbn» nonno^ שדקל
 ג'הר "יפמ קתעוה ה"יחא]* , שפר וב שיש
 שיש םוקמה ךכ b^ תופפורה ל'זו so "x ט"דסב
 אצויו םוקמב כ'ע שדוקל לוספ םימ אצויוישפר וב
 וינפל אסריג התיהש הארנו הציבו ךוועבכ ל"צ
 "יפה הז לע המת רבכש הרפל ש"רה yn תושפר
 ם"במרה 'יפכ ןוכנהו .ש"ע י"מ ח"פ הרפב "יאד הממ
 — [ש"ארה 'יפב כ'ג 'ייעו ש"ע םדוקה 'עמ אוהש

"Glר | (ann (sehwanken)ןוצלפתי הידומעו  
 ה"יחא]* .ןיפפורתת הידומעו o ,'ט 209

 םיסופד תצקבו םיפופד תצקב 'יאדכו ןיפפורתמ ל"צ
 — [ש'ע 'א gn 'על ךיישו ןיפפרתמ ןוכנל "53

ND?הלחש רחא ותאירבל ףוגה תבשה מ'למו  
genesenלעיפכ ;  ;heilen NE?מ"למ אָּפְרַמ  

(Heilung, Genesungםירבד ולא 'פד 'מגב  as) 

— 

 'תפסותה 5m (ל"ק «b (vm יעו שימו (ג'פר ,ג'ח) אטיז יעו שטע עיייע )?. ny 'ה לצא אבוה ר"פד םוגרתב ) 1
 םירמוא ויה אל לאילמג ןב ןבו תיב לש הרות לוטיב ינפמ אפרמ רמא אל ציבאר ירומאה יכרדמ ז'ה אפרמ רמואה

 ני 0( ו XYX3 60 201 םיאפור בוהכ ולאכ םינקזה y" וקיתעה (ד"י ,היכ היעשי) ומוקי לב םיאפר ₪ .אפרמ
+ 



qp =( ןפר - Nen 
mes *םש) ארגחד  ^v copoו"לד ו"פ 'יעיבש  
 םקרו an^ ר'פ 'יעיבש 'תפסותב לבא נ"ע

 , (YT רגח ע"ייעו בקע ףוס ירפסב ל"צכו ,ארגחד
 (ג"כ ,'3 םירבד) םירצחב 'גרת "יע דועו -- (הימש

 ג"ונבו יטינויבס 'פרב 'יארכ חיפרב ןיבתיד יאועו
 י"רתב חיפר ה"כו עיפרד y^ עיפרד י"רתבו חיפדב

 .Tb ירמב יב

 ,nachlassen \22ל ע"לבו ץפר שרשל בורק) 53
(lose seinתנש) ןילות 'מוא א"ר "פד  ג"םב  

 'פד ג'פב ,טפורמה לענמב השא אצת אל +: אימק
 תוטפרתמ C םינקז לש םהיתותפש Gap סש) לאוש
 הליגמ) ריעה ינב 'פד ג'רב wen) 'עב b^ רבכ

YSהלחלחתנש הבית 'יפ, טפריאד אתובית יאה 6  
 םהיתותפש ןכו טפוומה לענמ ומכ
 ה"כ ה"יחא]* .תוטפותמ םינקזלש
 : קר ו"ופדבו דומלתה ירקיעבו quy י"כב ןוכנ
 'לינמב n5 'יפמ קתעוה הז לכו טפורמה לענמ ומכ
 י"שר 'יפ ןכו .טפרמ 'עב וירבד קיתעהש ומכו
 לע זמרו ורובחמ דרפנו לקלקתנש ןורא C טפריאד

ome»תוטפרתמ י"שריפ . ב"נק תבשבו . ב'ק  
 וניבר 'יג קר םרפנ וגינפל 'יא תומביבו תועקבתמ
 — [יופר ידי לע m) ייפע) g^ , טפורמה התיה

 leicht gognzóv 'ינוי ילמ ןוטיפור —( טפר ד
"Y (Gehlürfbarרדונה 'פ 'ירדנד  

ves)ןוטיפור אטימורט הציבב רתומו (ג"ע טיילר  
 םגו תלגלוגמ איהשכ עומגל היואר הציב י"לב 'יפ
 yy ה"חא]* — .ש"ע אטימורט התוא םיארוק

 — [יתראיב pe ד"פ ,ד"חב |

 אטפקלא (אתפקלא ע"ייע sb =) אליפר
 .אתפקלא 'עב 'יפ רבכ Cn תועובש) אליפורו

 wm 'גרת +'ב w n pw^ ויהיו באומ הדש ואביו

 ה"יחא]* nnn רש ר"לב b^ ב'א) -- ןילפור ןמת
 y'"y לבא Rufulus, Kriegsoberster ר"לל ןויכ

 י"שריפו ב"עס ז"ק : ט"מ מ"בב ה"נכו .אתפקלא
nnbו .יט רתפא) שיא 'גרתו ,םייסרפ '. G^ןירבג  

 — [ןיליפור

f , "bn Schwung, Wurf gum "bb ןפיר =) ןפר 
in der 186  יולת באויר ^b ןויפרב = ןפירב 

 בצר

a5ןיאפרתמ  "mז'ע  m» r5ז"ט ב'ב .ט"כ : 
 ,תואפרתהל :ו"ט תועובש ,אפרתמ . ה"ק תובותכ

 — [אפרתנ :'מ םש לעפתנ

 השלוחו חכ טעימ ^5 nb מ'למ) יפר ,הָפְר *
(Rp? לב ה"כו" = 80188 schwach sein 

 'ז ףכ ע"ייע א"ער ב"ל "טיג  rev cUmתבש
  anp'ודיק : ד"י מ"ב .ז"טק  urbאיפרו ואלו ןיא

 א'מק תבש ,הידיב :  DN,יּופְר היה  v3דלונ ק"פ
 החפשמב רכז ןב  TO'ה 'ורוכב ל עי פ .הפר היה :

 ,ז"חא אבה ע"ייע " vpםכמצע םתיפרש ט"יפ
 'שורי ,םיערה םכישעמב  Yes nunד"ע ח"עד

  oov,ל'ק תבש לו ע פ ינוניב , םימ ןהב אביש דע
  nenא"מ םירדנ ל עפ א :+  sp,'וכו הל יפרמ

 ,ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'וריו :ב'לד ט"פ םיאלכ 'שורי
 ,הינופרא ג"ע א"יד ז"פ תוכרב ימלשורי ,ןונופרא

 א'מד ב'פ ז'ע 'שורי .  ,p5 newsונממ ףריו
  '3 sn 0": 5 meeאלבחמ יפרא דכו

 ל ע פ תא ,אָפְרַת 0" י'ד ילשמ) ףרת 'גרת , הינימ
 םידי ןויפר םשהו ," :ד"כ ;'ט ,ח"י ילשמ 'נרת

 אבה ע"ייעו : 'ה 'יכרע  ns:ינכשמ 'פ ר"שהש
ny ןפר ומכ ןויפר — 'וכו םכבש הרותה ןויפרמ 

 ןפג יל שי ג"י b^ הוצת אמוחנת ? תואיפר *
 שלש יל השוע איהש . . . תחא

 תואירפוצ 'ג ה"סקת ^ קוקבח 'קליבו C תואיפר
 םלוכבו תואירפור ם"חר י"כבו תוירפוד ימור י"כבו
 'חח ש"מ y" ןשי אמוחנתב 'יאדכ תוירפוד ל'צ
 ןושל אוהו 'ע ms הוצת :א"נ Tx ב'שר ל"ומה
 קוחמל שי "שלש, | num ,ע"ייע ארפויד הנשמ
 ,ושוריפב העט יוועל 'חהו ow ב'שר ריעהש ומכ

D'T5^תורוכבד ג"רב (םוקמה םש)  Cהמ (:'ה)  
 רזעילא 'ִר (ותלוזו 'א ^a תומש) םידיפר ןושל

 (*רמוא עשוהי 'ר ומש םידיפר רמוא ('בקעי ןב
 יימרי) 'מוא אוה ןכו הרות ירבדמ םהידי ופירש לע
 , םידי ןויפרמ םינב לא תובא ונפה אל ('ג יזימ

 ומכ b^ אָחְפְר ס"לבו חפנ שושל ap חַפְר
 חור תרומ ןייהתו CAn- Aufschwellung החיפנ

 — חור ןחפרו ןינברס (C3 י"רת QU» va תושארב)
 ,(חור תחפאו ג"ונב 380

 .קלמעד 'כסמ חלשב אתליכמבו ep 'רהנסו תורוכבב ייל )?  .םירוכבד פ"טב ו"ופרב )*— !תואופר ןיטעטש א'פרב 0
 וניבר איכה םשו (* .םיקירצ םיטב ןאכ לבא טפרמ יעב nas ה"כו רומלתה ירקיעב ח"כ (* .םירמוא םירחא אתליכמב (

 א'ילב לעפתא אוהש (?  .(.ב"נק ףד הזמ תצקו : אימק תבשב חיר ייפמ קתעוה 'יפו טפורמה לענמ yp : ב"ק תומבימ
 ירבע לקשמב תוטפרתמ ומכ
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 — ךתוופס ןפפרתיו )"«.2^ תלהק "ww 'גרת
 ספרטמ ל"צו ספרתמ ד"ע ב"כר b 'יבוריע 'שורי
 םשכ ה"עפו '5 ל עפ ג — )0 m ppp^ ע"ייע
 ילשמ) מ"למ wm 'וכו סָפְרַהל ןיעמל רשפא יאש
 am ,'וכו 533 תספרנ איה ו"לפ ר"קיו ,'כ ה"כ
 ספר ע"ייע דועו הספר הילגרב ro) לאינד) מ"לכ
 ידיד אתתעמש un" : ג'ס 'ישודיק הליאשהבו ,'ד
 י"'שריפ y ןיגג תורבשמו mpm ^b ירגיא ןספרמ

yl wenn cimאספיר טשפומה םשהו .אבה  
 -Fuss 395 ע'לב ה'כו ^  ,ו"כ pim" 'גרת יייע

[schlag — 

 -dureh Stossen er םדוקה 'ע ןינעל בורק) ספר
(schütternמכב ןינמואה תא רכושה 'פב ' 

 ייפ אתניפסד C אתספר םושמ 6 ט'ע מ'ב) אירגנא

 תסנכהבו תוליבח תאצוהב הניפסה תעעוותמ
 יתשדק 'מואה 'טגב ורבחל רמואה 'פב C) תוליבח
 ידיד אתתעמש אה Coo "שודק) יתב תא
 ה"יחא]* ,תוגגה ןיעערמ ^5 ירגא ןספרמ

"buןכו םדוקה ע"יע תורבשמ  bbc 
 ןסרפמ י"שר 'יגש רעשל הכירצה ps רביש ע"לב
 — [י"שרד אבילא דומלתה ירקיע לעב בתכש ומכ
 'פד ג"סב weich, weichgedrückt) ספור =) םפר

 לש וחומש םוקמ (ז'ל תוחנמ) הברה ץמוקה
 ןיליפת איצומה 'פב ימלשויי .םפור קונית

ay)י"פר  Crףפור קוניתה שארש םוקמב ") 
 C ךכרתמ 'יפ

 .sich םָּפִרְתַה ; ְךרֶר 'יפ 'א ספר 'עמ הז D ספר
CB dreten lassenל"זרדבו ומצע תא ענכה  

 טג 'פד ג'סב (םינפב 'ייע m»n יתשב והושרד
 ךל bp") מ"בו B ND". כ"ג יייעו : ו"עק (us טושפ

 ול שי ןוממ םא ?Cio ילשמ) ךעיר בהרו ספרתה
 ךלגרב עקרו 'גרת ב'א) — ךדי תסיפ יל רתה ךדיב

Gn ^ pm)ול היהו ה"יחא]* .(ךלגרב ספרו  
 י"שר 'יפ 'ייַעְו x) ספר 'עב םושרה לאינד) מ"ל איבהל

 pn ןינע יבווק הלא םיכרע 'עברא לכו . ע'בארו
 — םישאר העבראל vm הכירד גשוממ םיאצויו
 םדוקה 'ע םע תספדנ ב'ו תפסוה א"'פדב יכ עדו
 דועו -- 10 הרעהב יתוריעהש ומכ ןאכל תכיישו

 — [שַפְר ע"ייע

 גצר ספר — e) =) ןפר

(scehwebend, ungewissפבְו (ב"כפס) 55'3 ר"בב ' 

 שיר םשב יול 'ר :םוקיה לכ יתיחמו (ג"ל גיל
 bise אבו ןויפרב יולת mme ןיק הז רמוא שיקל
 אראו (rom ונדמליב .םוקיה לכ תא חמיו ופטשו

(rb ^6יתמיאו ןויפרב ןייולת הצרא ךתנ אל רטמו  
vmירומאה לע עשוהי ימיב  y)א" ^ עשוהי ) ') 
^bאפיר זעלב ריוא . nons].יתאצמ אל  

 י"ל אוהש ל"נו אפיר ארקנ ריוא יכ תיקלטיא 'לב
^eןשיה .אמוחנתבו ריואב הכלשה  ^wןכ ^52  

 ףוס בוט חקלב ןכו כ"ע ריואב הלתנ ל'זר ורמא
 'ט Bw "wey" ןייולת ןידמוע אלא : אראו
 עיגה אל הצרא ךתנ אל mu :ד'נ תוכרכו ג'ל
 "יא ב"כפס ר"בבו כ"ע ריואב ודמע אלא ץראל
 ר"להקו א"לפ ר"משו ב"לפ םשו C ןויפרב ואלת
 ,ןויפרב ןאלת ב"יפ ר"מש ,ןויפרב non ,דילוי םא 'פ
 ל"צכו ןפירב עשוהי ןיילת ג"ע ג"כר ו"פ 'דהנס 'ורי
 .ןפירב bs ןפודל םשו :ה"סד ד'פר 'שודיק 'וריב
 ירה אלא ךברקמ אלו ךקחרמ אל יניא mus ר"ב
 שרדו 'וכו השמ אביש דע ןויפרב ךתוא הלות ינא
 ץראב אלו םימשב אל םלועה ללח לע תללח

 — masa] ולתנ ולאכ
 ,treten סרד ?b Db^ ס'לב ןכו o5 ע"לבו םפְר

TY ןיברעמ לכב 'פד ג'סב (zerstampfen 

^b היתכודב (*י ל אספר אביטרל. C הוילד 6 ימ 
 , ^5ותעדב רמוא חל ץע לע שפחמ ורבח האורש

 המ ותוא לאוש ךכל וקפע המ יתוא תוכהל אמש
 (*היתכוד יבל אספר א"פ ,וירחא קדקדמ אוהו ךקסע
 קתעוה ה"יחא]* ."ןומט רבד ומוקמב אמש

  ^55שיו ש"ע (א"עס אימ ףדב אנליוו סישב) ח"ר

 םשו ךורעה י"פע ןקתל  w'bי"שרו הלחתב 'יא
moo הלאש קמעהב א"פ רוע 'ייעו א"עב "b 

 תותליאש |  "by'ייגה ם"ש י"כבו .ז"'חא אבה 'ע
 היתכודל אפרפדמ ש"פדבו ,היתכוד היל אספד

  D' "vדצ  apלבא  ^a] "prה"נכו אספר
 ר'קיוב  nmn r'besתספור  "p mbyתבשבו כ"מב

C היכ יקזחי) ךעקרו 'גרתו , תטעוב "גה: :3'D 

 ,ב'כ םש סופרו א"י ,'ו םשו ךלגירב אתספרו
 תישארב 'ב י"רת , ןוניתספר ג"מ  b^ Tbספרו

 שפר ע"ייע הינאסמב  wcר'ב  upלעפ תא

 גוג אביש דע 'יא ןשיה אמוחנתבו 'וגו תולודג םינבא םהילע ךילשה יהו (םש עשוהי) רמאנש שרופמ w^ אמוהנתבו ('
anoאראו ףוס בוט חקלב היכו בייכ ,חייל יקזחימ היאר איבהו  "y)זיראפ י"כבו (? | .ב"יפ ר"משו ביער 7 תוכרב  

 יקיעבו sem ט"ק "33 ןוכנ ה"כ )5 .היל anm סיש ייכב ה"כו (+ .היולד םיש י"כב (5 ,םייט xm ןויפקידב ריבב ייא
 טמשנ עיפדבו 'מלתה pym' י"כב ןוכנ ה"כ )8 ,י"שריפב היכו (? .אספר סיש י"כב (* .היתכורב יל "'א ע"פדבו דוטלתה

 ,ישוריה ייג ןיבו ילבבה i^ ןיב שי שרפה המ כ"אד ספור פ"טב ע"פדב לבא 'שוריבו טיק יזכב ןוכנ היכ (*  .תועטב

 .ז"חא אבה 'על רתוי ןכתת ב"ר תפסוה יכ אבה 'על ךייש oW" 'פרב ןאכ ייאש המ ('

38 VII. B. 



 "גה וזו (?אלביד אדירג ט'פ ר"דמבבו אלבוד
 ילבחד אוירנ א"נ bm דומלתה ירקיע כ"ג איבה
 ילכ אבצח אוהש בשע אוהו ילביד אוירג א'נ

Dnכ"ע  OD)אוה  "oאד ומכ אלביד אדריג " 
 ישת כ"ג 'ייעו .(* דרג 'עב וניבר 'יפכו .ח"כ ז"עב
 אדרינ ל"זו ז"מ p^ (99 דצ יבכרה 'ה תאצוה) 'ינואנה

 הנשמב בצח ומשש בשעמ תדרוגש תדורג אלביד
 ,Heliotrop 45 פ"למ (sow .לותלא ת"ייטבו
 אנרק היל הוה ףסוי בר .ז"פ 'וחנמ 0351 -- 6
 ה"מגר 'יפו אקפיר יפט (*היל קיפרד .אסידרפד
 היב קפרמל הרמ ןלשוא .ג"ק מ"ב .םימעפ ורפחש
 Yy מ"בו ,קיפר םימעפ המכ םשו 'וכו אסידרפ יאה

"vis own YDאקפרל  ^bד"נ 5'2 ,שורחל  : 
 ,ל"נה ר"דמבו הטוס Spies ראותהו .אתרופ הב קיפר

 — [ל"נה תוחנמו תינעת spe טשפומה םשה

 תקפותמ אהת ט"פ ר'דמב qoe) ל'צ) קַפְר *
 — ל"דוה rn "y" תקרפתמ ל"צ םירביא

 Ob ע"ייע תוקפרתמ הנוי 'פ ר"שהש

 ע'לב ןכו תידימת nyun ^b ףפר ןמ לפלפ) 853
 'פב flattern, hin- u. her schweben) *-לל)

 ירכנל טחושה ךומסד 'מגב ףועב דחא  טחושה
 א"ס ופנב אלא ףרפיר אל 'יפא ףועבו 6: חייל יילוח)
 ןינעמ היניעב תפפורה ב"פ 'תפסותבו .("וגיעב אלא
 ^QYOqw2 > T (mns תבש |: יב תוכרב)

 qr תצירק .ןיעב העונת 'יפ אניע ses ס"לב ןכו
ynםשהו [םיכרע תיבל דחא ןינעש ז"חא אבה  
 — ₪ ח"ל 'ילוח י"שר 'ייע ?m5 טשפומה

 C [א"כ 'פ ל"צ] (א'נפ) 123 (םדוקה 'עמ) ףרפר
 הרמאו הבלב הפרפרש יפל (כ'פ ונינפל)

 ףרפורמ הנברק sean ךכיפל my יתיבל תקקזנ יניא
 לאעמשי 'לב (B 2'w^ — םירות יתש החקלו
 םישוע םינויהו םירותהש ומכ men העונת
 קקזת םא תרהרהמו התבשחמב תענענתמ תרלימהו
 בויא ןוצלפתי הידומעו 'גרת .אל םא הלעבל דוע
 ףר 'עב ויתאבה רככו ןיפפורתמ הידומעו (' ,'ט
 ה"יחא]* Gua ms ולא םיכרע ינש ןינעו
 ביתכ ןאכ ןיא תבשנמ םיהלא mm ב"פ ר"בב ה"נכו
 תועגונ ויפנכו ויפנכב ףרפרמ הזה ףועכ תפחרמ אלא
 תפרפרתמ ov םישלש דע ק"פ ר'ב .'וכו תועגונ ןיאו
 איהש ינפמ ג'פ ןירישכמ 'תפסות ,'ב ףר ע"ייעו

 — [הדגואו nm תפרפרתמ

 ףרפר — (אסופר — םפר ₪9 דצר

 רש b Rufulus (Rufus)^ אסופר =) ספר "שא

 'רדמ ,Oberster der Infanterie) ליחה

 0ילפ) ךיחא ןרהא תא ךילא ברקה התאו 'פ ר"מש
 ר"לב b^ אסופרו סימוק ךלמ לש ובהואל לשמ

 .ליעלד ןיליפור ומכ ליחה רש
 ד"וב ךלמ n^b תישארב אמוחנת + תודוספר *

 תועיגמ וילגר pir הובנ אסכ לע בשוי
 ואסכ םימשה ה"בקהו וילגר תחתש תודוספרל
 אוהו , תודופפה ל"צש ל"נ וילגר םודה ץראהו
 ר"קיוב 'יאדכו לגר םודה 0ח0ה690% י"לב ןידופופא
 Cov +א'ח) ןידופיפא 'עבש תומוקמ רתיו ו"לפ

 ש"הש 'רדמב (N'3 -- הרקע ינרד אקספב ? עפר

 דע רמא הבר יאכז 'ו לדגמכ ךואוצ 'פ
 םיכלמה יכלמ ךלמ ןבקייש םיבקיה דע עפיר יחיש

^pורו י"לב ' owרטט זוחמב םיהובנ םירה  »/& 
 )03 ^ יישארכ) 353 ןב תפיר םש לע ןכ םיארקנש
 7à "ה םיארקנח םירהל ןויכ 3 ה"יחא]*

pn Paix; Riphaei (Rhipaei) montes60 ;  

 pin אוה 272 ^5 לכו Sarmatien לש ינופצ הצקב
 לבא הרעשהה רעשב םידמועה הלאה םירה קוחרכ
 Op (Y בקי 'עב יתוריעה 322 יכ ערית עדי
 .ג"מק רצ כ"רד 'תקיספה ל'זו .ופיד an" דקיע יכ
 ךרואל . , C3 012 היעשי) יצורפת לאמשו ןימי יכ

pooה" תירכ) ךלמה יבקי דע לאננח לדנממ  ^( 
 "אדכו ופי DUST דע CON הבר יאכז 'ר . .
 inn לצא ילומרכ י"כבו ד"לש 'ר היעשי 'קליב כ'ג
 עיפוד איחוש ם"טב (הימ הועה םש 'קיספב בישר

 תעטומ 'יגו עפיר היחיש לדגמכ ךראוצ 'פ ר"שהשבו
 רבכו (GU הרקע ינרד 'תקיספב וניברל הנמדזנ וז

 לש םיבקיה 'יפו יפויד היחיש ל"צש ב"שר ריעה
 הנימל ןינעבו = (ל"נה םירכזל י"שריפ יייע) ופי ריע

 ע"ייע י"רתב עיפר — Oro (vm ןמל ע"ייע ופי לש
[nen — 

 .ףר ע"ייע תופּופְר , תופְפְר .ףַפְר

 Pflüger, Grüber) אקופר ; graben רפח ^2( קפר

 גיב תינעת) השעמ 'מגב ולאה 'וינעת רדסב
 'פד i'D3 C אקפיר C קיפר אקד היחכשא (א'עס
 אניוחא לארשי אתאו C072 770 ppp ןישוע
 ןושמש 'מגב הטוסב ק"פב .רפוח b" היב קיפרו
 תודש ירפוח ינפב 'יפ יפלחד אוירג אקופר ימק 69
 אידירג 'יגה הטופב ה"יחא]* ,םיאשד ישידנ

* 

 ייכבו אקפיר ייל סישב ונינפלו (ךורעה לע ריעה אלו חייכ רצ ס"ידב) 'ב ם"ש י"כב היכו )* pm סייטב א'פרב ('
 .לבי יעו יג בצח יעו שייע ya ,בייח (+ "a4 הרוש nw ^n דרג 'עב לזצכ )3.  .ארבדב pb ייא "n ייפבו

" 
 ס"ש

 .ופג אלא ףרפר אל 3703 (* .היל ליצו היב ג'יונבו י"שרו ה"מגר ייפב ןוכנ ה"כ )5 ,ביסש , בייחב שימו וירג עיייע דועו
 .דומלתה ירקיעבו ט"ק "33 ןוכנל ייארכו (*
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 םשהו aufen תוריהמ הכילה b^ מ'למ) ץֶר *
 הצירב טועימ חמש 'פ ר"להק ny טשפומה

 שלש ?y ד"פר 'טוס 'סות mina הברת אלש
mu 

 ,25 ע'לב ומכ b" הצרה ליעפהב m =) ץר |
 ןוממ ןינמו תניתנמ טרפב ל"זרדבו הניתנ ןינע

(Geld auf- hinzáhlenתבש) ןיקילדמ המב 'פד 'מגב  

 .הכונח לש 33 דגנכ תועמ תוצרהל רופא (.ב"כ

 pan היילת Cn (psy 'מגב nan" תקזח 'פב
 'ד 'פד 'מג Ceiba .("יזוז יצרא אלד דעייניבז היניבז
 ינחלוש יל ןיאו יל שי תועמ הברה Co 'הגס) תותימ
 תוקפס ימולכ הרות ימעטמ רמא הז יפ ןתוצרהל
 ףולחו ןינמ pay ב"א) ^C) ןשרפיש ימ pie יל שי
 (תועמה הצורמב קרוז ףלחמ וא הנומהש תועמ

mn" mWונכרצוה אלו  mbיתבתכש המ י"פע  
"ey yn nnnsי"שרו .הלמה תרזג  "bמ"כב  

 ןושל הארנ 'יפ 'מלתה ירקיע לעבו .תונמל תוצרהל
 'יברעה הלמה תארוה איה wem כ"ע הריחבו הניתנ
 םולש pip איה הצו תארוה ירכעב םגו ,ל'נה

oS. elc152050 3 ויחד י ג'ט  
 .322 ע'לב ןכו ץפחו הבא ינע מ'למ «m = ץר

(wollen; wohlwollen(.דימק תבש) ג"רב תיכח 'פב  

 ןוצרל אלשו ןיאמט ןוצרל ןהמ ןיאצויה ןיקשמהש
 ןילבקמ, e" היל אחינד ןוצרל ואל יאמ ןירוהט
 ןיכירצ ps ןיקשמהו ןיקשמ ןהש cops האמוט
 לבקל ןילולע ןהש n^ "nob ןינירמארכ "רשכה
 ח"ר ירבד םה ןנירמאדכ דע ה"יחא]* האמוט

 .'ח ו ;'א .'א ןירישכמב ןוצרל אלשו ןוצרל ה"נכו

 'וכו לעממ םימשב ךנוצר השע .'מ 'ובותכ ןוצרב

 יתיצרשב.,'ז 'וכרב לעפהו ares 'וכרב'סות :ט"כ'וכרב

 .'ב םש הצור יניא הצור ;nns וישכע mus אל

"y55 התצר אלש i moהצריש חור לכל .א'ל . 

 OUP 'מוי :ו"ט 'ציב :'ק 'וריע .ט"מ 'יחספ :" םש

 ותלוזו :ד"פ b 0 Uy :ט'ג mns :ה"כ ב"ב

 סויפ ןינע C 'כ בויא) מ"לכ לעיפב — 'וכו הצורה

begütigen, sühnenץיצה גז"ט 'יחספ ל"זרדב ןכו  
 ןיצרמ ןיא :'ו 'וכרב o הצרמ אל .ח"ע םש :הצרמ

 ד"פ תובא 'ורכח תא הצריש דע :ה'ס 'מוי ,'וכו

 :'ז "ילוח ,וסעכ תעשב Jun תא הצות לא ח'ימ

 5 D^ ןנחתאו ירפס 'ב ףקנ ע"ייע הצרמ ףוקינ םד |

 «T םיצרמ םירוסי ךכ םיצרמ ydus םשכ

UEM UM הצר 

 דכה תא חינמה 'פב Koth , Sehlamm) מ"למ) שפר
 אהי אלו (.'ל (p םימה תא ךפושה 'מגב

 וזינ ייעשי) טיטו שפר ןושלמ b^ (' ושפורכ אלא
 'יג ןינעב ש"מו 'ג ףר ע"ייעו ה"יחא|* )2

 ,[תושפר 2/5 א"י הרפב סרוג אוה ילואש וניבר
 ג"רב .treten) הכירד ןינע ^5 ספר ומכ 2/55( שָפְר

 אקר ג'עא 6: ה'צ (pu הרפ לאושה 'פד
 ץראה חתפמו קפרמ b Ü sop^ אמק ליזאו (*שיפרמ
 .השירחלחונ 'היש ידכ השקה ('חיחתמושרוחה ינפל
 Tn שפרו השנמל זמר (ג'צפ) vog שגיו 'פ  ר"בב
 2722( הנחמה לע wen .ןיטלפ לכ npn C שיפר

"unn (w^ (woימלשורי  COאתירשמב שפר  
 'ריפו .ז"חא אבה ע"ייע הז י"רת ןינעב ה"יחא]*
 v5) היכ ילשמ ; חיי דיל ; 'ב «'5 (pin מ"לב שפר

 םישפר המכ םורממ 'יפ יתבר 'כיאב ה"נכו ספר ומכ

 יתסרד תוסירד המכ 'יפ ךדיב ויתשפרש יתישע

 ארקיוכבו ש"ע דך"כ פ'פ לאומש ד'מב ה"כ
 . יתופסוהב יעה ףוסב זמר ע"ייע .א'עב "יא ו"כפ
 . (UN ןושאר טעבו Dun שפר ו"טפ ר"מש

ypמ"ב שיפרמ  "y : mליעפה .וניבר 'יגכ ליעל  
 ובג לע דמוע ךלמה תא האר תאז D^ 'יפ ר"שהש
 ספרתח מ"לכ אוהו 'וכו ויתחת ומצע תא שיפרהו
 שיִפְר םשהו . ספר ע'ייע סרדנ ולאכ הענכה ןינע
 לגר תפירד אָסֶּפְר פ"לכ אוהו ליעל "ייע ג'ִצפ ר'ב

 — bn ר'כיא םישפר ץובקהו
 .sich םוקמב הירש ןינע «^o ע"למ 5« שָפְר *

(an einem Orte niederlassenי"רת  'N 

 ךורעב n2 אתירשמב שפרו שטיו א"ל ,א"י 'דמב
 ןיאו ע"למ am (' ןמגרותמב ה"כו הזל םדוקה 'ע

 .םדרוקה 'ע לש ןבומכ הסירד ןושל ונינע
(Viehstall 2/55) nb3ייחספד ק"פד 'מגב  (m) 

nemןבתמו ןילולו רקב  ^bהריד םוקמ  
 paio 'ג קוקבח) מ"למ אוהו ה"'חא]* | תומהבל
 ןכו .'יחספב ?^m רבכ "פש ומכו םיתפרב רקב
 : א"לד ד"פ 'יחספ 'שורי , רקב תפר ^n ב"בב

 — nxep] ןיב הלודג ןיב תפרה
^uאָתַפיִר ל"צ) תפר  ^sםחל רככ  (Laib Brod 

 re) ימ 'שארב) ירח 5p* (יב) 'ורי 'גרת
 הי"חא]* ארמג 'לב nb "b ןוטבקק אתפרד ןילס
 איה תישומש .ו"יתה יכ יתחכוה רבכ 'א m 'עב

 [ש"מו ףר ע"ייע אסיר ורקיעו ץובקה ןמיסל

 ה"כו )* .םיש w53 ה"כו יפרמ י"שרבו ס"שב ג"ונבו שפרמ ו"ופדב e) .ושפרכ 2173231 ושפור ע"פדבו ר'יפרב ןוכנ ה"כ )!

 ימלתה יקיעו ו"ופדבו ריפדב ייכב ןוכנ היב 4 .המק nnN םעפ קר ג"ונבו המק המק יבו יא יר י"כבו יפ סייש יייכב

 .ט"י :דימ יישארבל יב י"רת 'א ספר ע"יע (*  .היחתמ D'es ימאו mb יפדב לכא הייכ (* .אמר יקנואבו ארש ג"ונב (*

 M33 ןוכנ m3 )* | .ייפאו ה"ד יפסות 'ייעו םינושאר יפדבו ס"ש יייכב ייארכ הי ל יצרא אל םרג אל וניבר (% ,וזכב

T»שירב םייטב יזיפו 'גיוו ריפדב לבא א"דבו דומלתה ירקיעבו . *') cי"שריפ כ"ג . 

3o* 

^ %- 
"d TW 



We NC M RSה יל  

 'עב וניבר 'יג יפכ .ח"י 'וחנמב 'יא דועו ^«
 mm ילואו , ךורעה b^ ש"עו ויתודמ תוצרהל בח
 יוהת איה : ךיחישת איה ב'כ ,'ו ילשמ 'גרתב כ'ג

 [ךחיש = ךחישת כ"או ךייצר
ys =( y^שרשל בורק מ'למ  vy yy»הריבש  

 ולא 'פב zerdrücken, zermalmen) הקיחדו

 wm המהב (*ה תצ'צ רש וא (G2 5n תופרט*
 הושכ הטחשו תעל תעמ התהש םא תסכופמ

^pייעשי) ןמ  Cr (cוצצוריו וצעריו ,ץוצר הנק  
 DN 6"מ) "ורהטב ח"פב רדהב ,6ה 5^ ייטפוש)

 תצצור איהש ןמזב םידגב האלמ הבית ול רסמ
 «bis mu" ה"יחא]* .תקחוד ^5 .האמט
 א'לד 3/53 תוכמ v^ . הצוצר האמוט נ'שו .א"ע
 yv" ,"וכו הצצרו ודי תא קוניתה טישוהו ג'ע
 תא ץצר םישחנבש בוטה ג'ע ו"סד ר'פס 'שוריק
 ותלנלוג תא ץורי אלש ג"ע מ"ד ב"פ ז"ע יורי ,וחומ
 לכ xxv ט"יפ ר"דמב , םינפג וצצר ל"פ ר'מש
 וציצרו זיט ,א'כ "35 'ב an" ,םירוכנ ןתוא
 אצצרמו עערד 'ה יו"ט תומש 'ב י"רת ,ןוהירביג ישיר
 cwn mm -- ז"ט ,'ג 'כיא 'גרת "ייעו ,'וכו ירוש

amy nyליעפהו  vליבשב .ג"ד א"פ 'ומבי  
 אמש חי"פס 'וליהא 'תפסות ,יחומ תא וציריש
 ןיצירמ ןהש ,םירבד ח"כפ ר"קיו .ישאר תא וצירי

 -- [םיעמ ינבל
 ר"קיוב auflamern) ברא (Je ע"לב (p̂ דצְר *

 .כ"מ y" ול ברא b" יולע דצרו לזא ו'כפ
 הכלהב orden) ןודזב mb תוכמ 'פ מ"למ) חַצְר

 ןב 'פד ג'סבו (ה"כ) העש לכ 'פב הנושאר
 ?Dp רשאכ יכ רמוא 'ר,  (ה'ע 'הנס הרומו ררוס
 המ יכו "כ 'ב"כ 937( שפנ וחצרו והער לע שיא
 חצוול דמלנ המ n C nnyo^ הצורל ונדמל
 והער לע שיא םוקי ow ל"י יכו "הרענה ןמ
 .הב בותכש הרענה וז ומכ mm ןיד ול ps וחצרו

psהרענל  mo senדמלל האב הרענ וז אלא  
 המ חצורל השקוהו הדמל איה תאצמנו םירחאל
 םא הסרואמה הרענה ךכ רבעי לאו גרהי חצור
 ינא ואל םאויל יעימשה C [ילאעמשיה] ךל רמאי
 קזחתנו השפת םאו ול עמשת לאו גרהת ךגרוה
 ?RON תותליאשד והזו mb sen הל ps הילע

oro ^oושפגב וליצהל ןתינ אלא הכלהה וז שירבו  

 296 < IER הצד ל וצר

 'וכרב byb .'וכו תונברקמ רתוי puts םירוסיהש
 יצרמד רשפא ב"ער ג"כ 'ינעת .הירמל ייוצרל :ג"ל
 ms" ייצרמד :'ק 'וריע לע פ א «on ה"בקה

(mop15 'וכרב ל עפ תג  N'UDה"מ "ישודיק , 
 יסתיצרתנ ד'ע ז'ד ד'פ תוכרב 'ורי 'הצרתנ :םשו
 :'ד ינעת טשפומה םשהו gun .'ז 'מוי לעפ ה

"x"6 [הלאש  — 
 תאישנ יוציר ומכ האצרה טשפומה םשההצר =) ץר

mויפו  (Gesünfügungימגב "ישודקב ק"פב  
 אוה ןודא תאצרהל אוהה (ג'עס ד'י) ירבע דבע
 C ךינעב השקי אל ^O ויט "רבד\ יתכדכ 'יפ אתאד
 וניא עצרנש 'יפ אתאד אוה ןודא תעצרהל א"ס
 תאצרה ונלש "יג יפל ה"יחא]* .שרויל דבוע
 ע"ייעו ,ףופב םדוקה 'עבש יוציר אוה אוה ןודא

 — [נ"שו (תימר ג"חב האצרה

b^) y^הצר מ"למ  ^bרפָס  "y! erzühlenםינפב ) 
 ןה תואצרה 3 ידיי 'גיגח) ןישרוד ps 'פד 'דגב

 ייפ ע"ר ינפל ם יר בד הצרה יאניכח ןב היננח
 יבוס .יה p'D .טייי יציב :הייע ייחספ rp vp תבש) ןמכ

 :איי יובותכ טק : א'צ .אייצ : גימ ביי lw יומבי :ביב

 :יק :זיכ nap" :ויכ :יכ יועובש :איייק SD ב"ב .ו"טק *ומבי

amm aepס הדנ :ביצ '. Geולא .יכה אמיאו ץירת  

 ;ns 553 ה"יחא]* jn ןינע יבורק ץר העברא
 אל ןכלו גשומה תופעתסהב םהיניב שרפה שי
 השק bx ,דחא ךרע גוסב םללכל ל"מר השע הפי
 םלוכש ל"ר pn ןינע יבורק יכ םיכסה אוהש וניברל
 ^y תארוהל איבהל לכוי ךיא הצר שרשמ ורזננ
 ילו .ץרת 'על ךיישש ץירת ןמ הרזגה הזה ןורחאה
 t) יי'ב v0 םתיצרו ט"למ 'ירבד. הצרה 'יפש הארנ
 ' שימ יילהת) pop וצרי םהיפב םהירחאו כ'ג הזמו

O^תאצרה וצרי ל'זו םש 'ילהתל י"שריפ הפיו  
 טרפבו םירבד רפס םירבד הצרה 'יפו כ"ע םירבד
 'גינח 'תפסותו bn yum "y קהבומה ברה ינפל
 . .וינפל הצרהו . , ךינפל הצראו תושר יל in ב'פר
 יתיצרה ib ז'ע , 'וכו ז"ביר ינפל הצרה עשוהי 'ר
 הימק וצראו יצראד םש ,aun 'וכו יבר ינפל ירבד
 'ורי יבישח אק אל הימק וצרא אלו יצראד בישחק
 ינפל םירבדה תא יתיצרהו yp'3 ט'יד Db האיפ
 יתאבשכ ,ט"מד ה'פ 'ילקש rv ,הירזע ןכ רזעלא 'ר
 ע"ר ינפל "רבדה תא [יתיצרהו ל'צ] (יתיצירהו)

C cccיור  

 יב v33 ןעכנימ סיש v33 0:333 הצרה היכו (5 | .ייישריפב היכו (?  .תויזה יוציר ףסומ תלפתל "3m הדובעב (1
 עשוהי יר ןה תואצרה יג 5m ס"'שה תעצה ןייעל ארוקה לע ומצע ךמוסו ףוסה קר איבה וניברו הצרה קר גייונבו ייעבו
 יתשב םייש י"כבו ע"ר ינפל הצרה יאניכח (ji nu עשוהי יר ינפל הצרה עיר יאכז ןב ןנחוי ןבר ינפל םירבד הצרה
 אראו יתליאשבו 'רהנסב היכו (* .וניבר ייגכ .דיל הציבב לבא התצציר ג"ונב )4 וכו םיר ב ד הצרה םינושארה םימעפ
 הרענ לצא חצור ןינע המ יכו םיתספב ג"ונבו (: ריל רצ םש םייד יייע) םיתפפב b/w סיש י"כבו "'n ייפבו בימ ייפ

 .'יתספל חיר ייפמ קתעוה (5 .חייר ייפב ?)m/3 .ונלש ייגכו םה וניבר ירבד (" .הפרואמה

Pc 
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 'פד ג"סב ricinus) ר"לכו תעלות ייפ אָניִצְר =) ןצר
 רמא ןמחנ בר (א'צ כ'ב) הניפסה תא רכומה

 ה"יחא]* | "םיעלות הולכאי wow, "b אָתְניִצר
 wy (טילק (2T ארד ?yy ה"מגר 'יפמ קתעוה

moב"מ ט"פ  "bש"ע ג'הר . pmארקנ מ"לב יכ  
npש%: ע'לבו  = Ob)!ילואו האובתה ילוח  

 יצוה) יינואגה 'תבו אתניצר ץוכקבו אניצר אוה אוה
 EIU P ,אתאניצה א"פ pp (51 רצ יבכרה

 בקנ תביקנ e^ = עילב ןכו מ'למ) עַצְר *
 : א'כ ישוריק Glurchbohren, stechen) ןזואב

 . למ ע"ייע , תלימב אלא ןיעצור ps ןיעצור ןהשכ
 'תפסות לועפ ינוניב ב"כק D' האר ירפסב ןכו
 איכ תומש) עצרו 'וגרתו תועוצר וינזא ה"פר יורוכב

 ןהכ ירבע דבע ןיא Dv "Tp ל עפ נ .עצריו €
 תלימה vy ט"לד א"פ ישודיק 'ורי snm עצרנ |

 הנקנ עצרנה :ד"י Tp" טשפומה םשהו .עצרנ הזה
 העיצרל אלא וניא וא קינעהל : ז"י םש ,העיצרב
 העיצרו שיאב ןינמיס ןיא ב"עס ז"ט םש )55(

 .'וכו השאב
 המב 'פב Riemen) 2*4( ע"למ הָעּוצְר — עצר

 'פב .ולגרבש העוצרב אלו C ריג תבש) המהב
 .השארבש ('העוצרב אלו Cro cO השא המב
 לענמ תועוצר א"ימ א"יפ םיעגנב ה"נכו ה"יחא]*

 .לענמ תועוצר ול ורתוה ב"יפ «o^ 'תפסות ,לדנסו
 העוצר תלדנפ (ג'כ 55 יישארב) ךורש 'א י"דת

annאלדנסד העוצר 'ב , mmהעוצר :ה"ל  
 ,ד"כ תוכרב mmus ימודרג : םשו , ןיליפתד
 .3^ אמוי ,הציצק . . העוצר ב'פ םידי 'תפסות
 דועו .'וכו mmm לש וקלחמ האצוי nmn העוצרו
 ד"ע ג"מר א"פס 'יטיג .'שורי הב תוקלל העוצר
 nmn הלוע העוצרו ,ד'סד ie 'ישוריק 'שוריו
 העוצרב הקלו mow קוניתל לשמ ז"טפ ר'דמב
 .לארשיל קלמע היה תודרמ my ט"יפ ר"מב ,'וכו
 : וסר ד'פ 'שודיק יורי .ד"סד Sb םירוכיב 'שורי
 'פ ר"להק ח"כפר ר"קיו .ב"כד ז"פס הטוס 'שורי
 , העוצרה הרתוה : הליאשהב חמש 'פו ןורתי המ
 לעפהו .ז"חא אבה ע"יע ןעצר , ןעצור ראותהו
 ה"בקהו ותפוכ והילא .'ע 'ישודיק םשהמ הנבנ |

 ועצירו C ןעצורל הורסמ ו"טפ 'טוס 'תפסות ,ועצור
mm,שוריבו ןוטלשל והורסמ ןעצורה ןמ השק ' 

 — [6 ד"טק i2 הרומז לעב ע"ייע : ד"כד ט"פ הטוס |

 אשיקה אנת 'ר יבד דע b^ ו"קב איתא ןל אנמ
 שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ אוה
 ירה התעמ mms ונדמל המ ^« הזה רבדה ןכ
 הסרואמ הרענ ףילי המ 'פ דמל תצמנו דמלל אב הז
 בייחו דיזמ אוהש חצור ןמ הרוטפו הסונא איהש
 המ הנממ דמל אצמנו הרענל mun דמלל אב
 ימ האורהש ושפנב הליצהל ןתינ הסרואמה הרענ
 | ןינעב הליצהל לוכי וניאו הלעובל הירחא ףדורש
 הליצהל ףדורה גורהי ףדור לש ושפנב אלא רחא
 עישומ הל שי אה הל עישומ ןיאו 0'כ (De 'יתכד
 וליצהל ןתינ חצור ףא לוכיש המ לכב העישומ
 ונדמל המ הכלהה שארבש הזו ושפנב ףדרנל
 ינשב חצורל ונדמל המ הכלה ףוסבשו חצורמ

 ה"יחא]* 'ר יבד אנתו 'ר קספה ושרד םינינע

 | :ב"פ 'מויב !y" 'דהנסבו 'יחספב "ינוסה ""«

 'ותליאשל הלאש קמעה 'יפ "ייע רועו ,םש 'ופסותבו
 אוה אוהו הצור ינוניב ה"נכו — ב"מ "יס .אראו
 .'ט 'וכמ םיחצור ץובקה ,ח"מ Ue" 'יעיבש ראותה

mm^ןינחצורה ץובקה ןחצרהןב 'נשמב .ז"מ 'טוס  
 יאניד ןב ע"יעו ןחצורה ןב . ד"כד ט"פ 'טוס 'וריבו

2'mטשפומה םשהו .םינחצוו ב"כפס ר'ב "יק  

 -- ד 'שרפ "יטפשמ 'תליכמ .ה"ל mo הָחיִצְר
 on נ"שו יץר עייע יצר *

drücken, fest auf- ro y'b ומכ ^b DY* 
  2703 Ceinander. liegenןיא 'פד  i2) 7s(:חיכ

 לדנס תלפמה 'מגב תלפמה em C' םצרנש דופש
m»לש גד (* לדנסל המוד לדנס ר"ת (:ה'כ  p 

 דלו לדנפ b C" םצרנש אלא ותליחתמ אוה דלו
 ותרביעשכש הבקנ םא רכז םארכינ ןיאו ךעמתנש
 תרוצ לקלקו ינש אבו רחא דלו בוש הרביע ומא
 ינפמ לדו ('יונפש לדנס יורק יכהלו ןושארה
 תרזוחו תרבעתמ השאה ןיאד ג"עאו לקלקתנש
 ינב והייוורת יוהימל מ'ה רלתש םדוק תרבעתמו
 | ןמ ינש לקלקתנו תרבעתמו תרזוח לבא אמייק
 vow הב ןיאד Yrs איליש תלפמה ןכו ןושארה
 גדל המע היה אמש ןנישייחד הבקנלו רכזל בשת
 םצרנש ושאר יפלכ דחו קדו בחר אוהש םי לש
 ייפ ה"יחא]* םצרנש דופש ןונכ לקלקתנש

 « "p pm Dxהתרבח יבג לע תחא תביכש |
i ל"נה 535 הלמכו, cs bpmר"ע נ"ד ג"פ הדנ  

psומצרש אלא לדנס  [n — 

mu (!ג"ונבו ומוקמל סיד יייעו ויופדב ש"ארבו סייש ייכבו ח"ר ייפב  Gate *) דיע ניר ג'פ הדנ ישוריב ה"כו 

 ינשמב ג"ונבו ילופאנ תוינשמב ה"כו \* .יונשש ייכ תצקבו (+ .ףצרנש ?inii ,םי לש גרל «iai ד'פ הדג 'תפסותבו

 .ם פר תש ץובקב לעפה ןכו תועוצרב ,ימגבו nas סייטב יפרוא י"כב 5
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 תלוכאמ חכתשאר "C הר דיה לכ 'פד ג"רב | ותכאלמש ףכשוא וא ןעצר , ןעצור ראות) עצר
 'פב pm 'יפ הפצר שמש ('רומיא ['וכו] הפוצר | הזל םדוקה 'עמ וא Sehuhmacher עצרמב

(iemerםיחספ) ונהנש םוקמ 'פב  Cn(:זיל ביב) לאעמשי 'ר רמא 'מגב םיתבה תקזח | יסוי 'ר  
 ול ןיא ןיפוצר pb הקזח ול ps ןיפוצו ןלכא | לדנס 'מגב השא המב Ces .(' םינעצורה ףא 'מוא
 שרפה ילב הז דצב הז ןיעוטנ ןיבורק 'יפ .עקרק | b^ ,ימא 'רמ אנעצר אוהה הינימ אעב C's תבש)
 ימגב תבשב ק"פב .הזב הז ןיברועמ 'מולכ םיתניב | א"יו ןעצר ארקנ עצרמב ותכאלמש יפל ףכשואה
 והניפצרד והייניב אכיא . 6ו'ט (on םירבד ^n | .ןעצר ארקנ רוע לש תועוצרב ותכאלמש יפל
 ילתכ עקישש C) ףצרנש דופש ןוגכ, b^ ףצרמ | ןיפכשוא ןינעצר םיחספב י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 ייבאל וילתכ ורבשנ וליאכ השענו וכותב ילכה | תארוה .אנעצר in תבשבו .'יל י"שר י"כב לבא
 היפצרד ג"עא ותרהט ידכב ונבקי Cx ל אמש שייחד | םיחספ ימלשוריה 'יפמ כ"ג תחכומ ףכשוא הלמה
 ותאמוט החרפ אברל וילע הנשי האמוט ןיידעו שייח | ןינקתמ תויהל םילגר ילוע ךרד ןכש : א'לד ד"פ
 ףצרימ והניפצרד א'פ .(''אוה ילכ ואלו ףוצר אהד | א"פ ק"מ 'ורי ץובקהו ,דעומב ןהילדנסו ןהילענמ

 ידכמ ונבקי אלש רמאד ןאמל לכהמ ןרבישש — [דעומב ןיבלכמ ןינעצורה ד"ע פ"ד
 אמו* תב הליבט ורמאי אמש ד"מל אכיל ותרהט | הזל הז קוחד הז לצא הז רוריס ןינע מ"למ) ףַצְר

 תלוכאמ (ל'גה הדנ) ומכ והניפצרד אכיאד הלוע | הזמו צסוגסמ, verbinden -*5) ע"לב ןכו

 ותחופ תשוחנ ילכ 'מגב תאטח םד 'פב news") | םיעובצ cup וא שיש לש תולבט תעצה הָּפִצְר
 wm ילכ אלו אנמחר רמא ילכ אהו (. ה'צ םיהכז) | -Paviment, mit Steinen ausgeleg הזל הז םיקוחד

(ter Fussbodenשירב  evדומע 6 ט'י)  nns nmףצרימ היל ףיצרד |  , vulאיהד ךפצר ףוצר ז"פ  

 ,ץראב ךמצע חטשו qb עובר 'ולכ אנפלואב אבמ | םילקש ישורי יייעו (ovo םילקשב ו'פב .הפצרה לע
vesט'מד  (ryןהכב השעמ  "nsךירעמו 3 הרעה א"לש ,ג"חב טבח ע"ייע ה"יחא]* | קסעתמ היהש  

 רקיע יכ עדו . ש"ע א"עב bw" ונאזנול מ"רל | עיגה 6 ח'כ) דימת שירב .הנושמ הפצרה תא הארו
 הז רדפ pop תיברעב ומכ תירבעה הלמה תארוה | תא ארוקה 'פד 'מגב .ןופצל וינפ ךפהו הפצרל
 ב"ב הזמו קודאו רובח ונייהו הז רחא הז וא הז ג'ע | אינתדכו יאוה םינכא לש הפצר 612( דמוע הלגמה

jawאל תיכשמ  nnnתופוצר םינש שלש .ט"כ | הילע תוחתשהל םכצראב , cwז"ל : p peus 
 ףצורב xy פ"ד א"פר 'לרע 'שורי .ךורעב ליעל | התא לבא הוחתשמ התא יא mop )€ .ו'כ יקיו)
 'שורי .ףצור ד"ע ח"כד ג'פ םיאלכ 'שורי ,תורוקל | רמאד אלועדכו שדקמבש םינבא לע הוחתשמ
 לצא הז ןיעוטנש 'יפ ןיפוצרב ג'ע פ'ד א"פ ק"מ | םינבא לש הפצר אלא הרות הופא אל אלוע
 ה"פס ןיטיג 'שורי .ןיחוורמב וכפהו הז רחא וא הז | םידי טושפ אלא הרות הרסא אל אלוע רמאו
 ףוצר ינשה טוחכ 'פ ר'שהש ,ןיפוצרב ד"ע ט'מד | יושע היהש (nex] cow sop המלו םילגוו
 הז ךומסו הז ג"ע הז רודס ולאכ אלמ p^ , תוצמ | םינווגמ םינטק םיבושח שיש ינבאמ הרזע עקרק
 ןימוי תלתו ןיתלת 3 ,ב"י ארקיול 'א n^" ,הזל | 'ולהאב ןורחא 'פב .דחאכ ןיארנו ןיפוצר vm הברה
 poen אכילד 'מולכ ןיפוצר ןלוכ .'ט ק"מ .ןיפיצר | לוכי וניאש םינבאב סרפה תיב ףצורה vo) ח"פ)
 ל"נה 'ציבו הדנ ףצרנ ל ע פ נ ב .י"שריפ 'ייע םייתניב | (v ביתכדכ שיש ינבא םש חטוש, b^ ןטיסהל
 רשא ח"ר b" קיתעה יכ ףצרנ ןאכ פרוג וניברו | רש א תשחנה span לעמ von םיה תאו )^ יזיט

 סרג םצר 'עב לבא ליעל רומאכ הככ "נה pw | ,םיננא nex*b לע Cumis ןתיו היתחת
 ה"נכו וניבר bw" םעטמ ?nov מ"לכ םשהו .םצרנ | רצחל רשא םירשעה דגנ ('ג ,בימ לאקזחי) רמואו
 ט"מד ו"פר םש ר"ע ח'מד n'b םילקש 'וריב הפצר | א"יפ 6םי דג בה 523. neus" דגנו 'ימינפה
 ףוצר לעפה הנבנ םשה הזמו : ו'גר ז"פ םש ,ג'ע | רתלאמ b^ .אמטמ ףוצר היה םא יתש (ט"מ) 'יעננב
 ל"גה enar תבשב ףצרימ לבא — ז"פר ר"ב | .םיגרוא רונמ לע ולגלגמו ופסאמ תכסמה ךיפמשכ

pp "53 nadר"פדבו  om»ע"פדב היכו ןינעצרה )3( ביפס 'תפסותבו ילבבבו ,זימ ד"פ 'שוריב  

 יניוו ר"פדב לבא איפדב ןוכנ ה"כ )5  .רמואו תועטב ו"ופדבו ר"פדב ה"כו או'תא mm קר י'כב (5  ,םינורחאה

 וניברו bl אוהו תייייטב טלבומ שישב ףצורמ ייפ W^ םשו תולהאל גיהר 'יפמ קתעוה f) .חתפה ס"טב

 ג"ונב )5 .םיתבה סייטב 'גיוו רזפדב לבא איפרב ןוכנ הייכ (5 .שיש ינבא םש news ותקתעה איבהו וכרדכ יברעה טימשה

 ייפמ קתעוה )9 .יוכו אל אמש ל"צו ונבקי אמש  ו"ופרבו אלש ר"פרב (* .םצר עייייע : ח"כ הציב : ה"כ הדנ )7 .אמיא

 ^N רצ תבשל ךרע רומיל לעב שיימ y" םייבמרה עתטיש ןינעבו poi יייעו ייישרב Ww" א"פכ ( " .תבשב היר

 ו דא
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 env vy UU ר"יפ תבש y" : א'פ הדנב לפת

Z' Uyהדנב שרופמו ד"ע מ'ד  bקור והזיא  
 הארנה קור : ו'ק 'ומבי mb םעט אלש לכ לפת
 by "v" ,התקר . . תקר : םש לעפהו ,ןיניידל
 אנמדק תקרו .ב"פד ג"פ ק"מ 'שוריו .ג"יד ב"פס
 .םר הקר םש 'ומכי v^ ,אערא לע יזחתמד אקור
 הגיגח ,םד הקקר א'פפר ר'בבו . ה"ק תומבי ילבב

mשטו קרש ט"פס ק"ב 'ופסות ורבח ינפב קרה  
 :םש ,השורד יפנאב תקורו ט"פ ר"קיו ,וריבח ינפב

cpmיפנאב  pawקקר .'צ ק"ב — ןינמז  yum 
 'וכרב 'ורי ,הב קקורבו .א"ק WD" ,'וכו וקור וב
 'ורי .וניע תבב קקורכ 2/733 קקורה T'y ו'ד ג'פ
 'פ ר"להק , חורה ותחירפהו קקר :י'ד ז"פ תבש
 יקלי be "ew לע ליעל קקוד לכ לחבת לא
 'קיספב ל"צכו וב ןיקקרמ ט'לש זמר 'ר היעשי
 'ומבי אקיקר טשפומה םשהו .ש"ע Yo פ"ר יתבר
 — ry] ר"יד ט"פס 'וכרב v" . א'ק ידהנס .ה"ק

 grün, gelblich werden) קירוה ליעפהב «py קר

 (: טינ mn3. םיררג) קריה jo רדונה 'פד ג"סב
vn esןירתומ וקירוה ןירופא ןירוחש םהלש ןילע  
DN ^bשיש תואירב תמחמש םירוחש םילעה ויה  

 לוריגד pus C תורחש רצל ןיטונ ps חכ ןהל
 ןיפסכומו ןישומכ i52 ןהש pom ,רקיעח לטבמ

puseהייחא]* .ןילודיג ןיבושח ןוניאד  
 — [תואמגודה xvn ג"סק ,ד"חב ע"ייע קרי ורקיע

 seichtes ₪ ץוכקה ע ע'למ קר = קר
COWasser, Sumpfןיתינתמ 6: 'ח) תבשד ג"רב  

 םימ קקר היה םא C P םש) קרוזה 'פב ןנתד איה
 טחושה 'פד ג'רב .'וכו וב תכלהמ םיברה תושרו
 ורשכה קקרה jb ארבגש ףוע (:ז"כ "לוח) ףועב דחא
 ירחש עדת האקטופק לאומש רמא דחא ןמיסב

mewיפ םיגדכ ןישקשק ןהל שי ' pp»איהש םימ  
 ןהב ןיאש םימ pp n לש א"פ C ץראל הבורק
 mne םימ קקר (פש) קרוזהב ןנתדכ םיחפט ^
 b^ תוחפ םימ DU שיש י"פעאו םיחפט הרשעמ
 קווומכ קקר 'יפו השביכ ןיבושח ןה םיחפמ
 ףוגבש החיל לכמ טעמ קווהמ הפ לש
 הייחא|* .םיבש םימ לכמ טעמ קקרה 12
 .ל"נה ע"למ ורזגל בוט רתוי ל"נו .ו"ופדב קר ה"כ
 יגד : ה"כ ק"מ ,קקרב תכלהמב ,ג"מ 'וריעב ה"נכו
 — vb ^b npn ןשיה אמוחנת כ'ג יייעו .קקר

4 

aS 

exa; ע"למ סנרוקה תאכה "y pim ןינע ^b 
^b fest machenםיקלח ךימסהו בירקה ולאכ  

io. = אתפצרמ םשהמ "p! — pm תויהל 
— [Hammer 

DP" *יצקוע 'תפסותו ב"'מ א"פ 'יצקוע ' &'b 
 תופצר ג"ונבו תיפצר (ג"הרו) וניבר 732
 .שרופמ םשו 'ב גס ע'ייע

 ד"ער ב"כד ב'פ יאמד v^ (םוקמ םש) אתפיצר *
 רעיוביינ p" 'וכו אתפיצרו אתשרפ
 .274 דצ איפארגאיג

 .ץר ע"ייע ץצר *

 הציצו "פו pm 'פ y? = yo 'עמ) הָציִצְר
 -zusammenge ותפילקב קוחד חורפא

(drüektes Küchleinןמ אצויה 'מגב 'ורוכבב ק"פב  

 יאהב אתעיבב תימד הציצר G'yo "m 'ורוכב) אמטה
 לש חורפא b^ לעד ינהב והל רמא mmm אקפנ
 ךותב תמש חורפא s^ ה"מגר 'יפבו ה"יחא|* ,הציב

  na[ותפילקב תמש חורפא י"שריפ ןכו —
 הפהמ החילה neben ונינע מ"למ «pps = pr קר

;ausspeienקר מ"למ אקור , קור  (Speichel 

 קור (ב"עס ריכ mos) vns תשא דציכ 'פד ג"סב
 רעוכמו ליאוה יבר רמא הליכה qb הלעמל אוהש
 אכיא הלעמל הליכב קוו אצמנש 'יפ .אצת רבדה
 הקקר שימשת תעשב תינדקרופ הבכשש רמימל
 ירמ אבאו ('אצננמ b^ הז הליכה jb הלעמל
 הלעו חכב קורז אוהש קור b^ ל'ז לאיחי וניבר
 אלו אוה שיא חכ יאדו הזש הליכה ןמ הלעמל
 ול התיה דחא רחופ לשמב רפסמ mm השא חכ
 ותוא קר שימשת תעשבו וילע תניזו הפי השא
 הרוקה התיהו הנוילעה הרוקה ימשב הלעמל שיאה
 המע בכשל הלעב אב כ'חא הלוכ בהז הפוצמ
 הלעמל קור הארו הלעמל ויניע אשנ המע חומשלו
 רמא ינא הרמאו םש קר D^ ותשאל SN הרוקב
 אלו ךיל שיש חכה הז האראו ינפל ןכ ישע הל
 ח'ר "יפב xs ןכו .התשעש המ שינרהו הלכי

5tתמחד (' אקור (יא'ק 'דהנפ) שחולה 'מגב קלחב  
 לע הרושו תמח המשש הדיש b^ ,אכה אניזח אק
 דיה לכ 'פב voy ןישחולש ןמש לש ילכ ותוא
 קורהש דע Cre הדנ) הכירצ םירמוא ש"יב 'מגב
 | תיחולחלהש דע b^ ול ךלוהו קומינ הפה ךותב

 הכלהו הפיט התוא הקומינ הפה ךותב שימשת לש
 קור ה'נכו . א'עב p^ י"שרו ה"יחא]* ,הל

y )'איח אובמ  XVאקור לייצו אקיר סיש יייכב (? ,יישריפב ןכו  apu anim)םירוחש ואל ןירה יייעו (5 .קז עיייע  

 שיש (gravelle) א"ליברג, b^ י"שרו הזב הז ןיברועמ המדאו םימ pps ^b ה"מגרו (* .תורחשל cus אלא שממ

 : יח תבשל יישריפ יייע y השביו םימ וב



 ausleeren הרע שרשל mw מ"למ) קיר ,קיר *

(aus- 07610880 הכיפש pap "my 

 ליעפה  pmמ"למ  n3 (eer machenהבר 5'

 האורה לכ )2/2 תור) הרקמ רקיו : תור רמאתו
  op pus nma.ב"ל םירדנ ברח קירה ןינעב

 ש"ע 'ה קר 'עב וניבר 'ינכ ןקירהש ? y'וחנתה
 קֶר "פ אקיר ראותהו ."שארב תדגאו  bהוצמה

 ץרא ךרדו  "yב'עס ב"ל .ב"כ תוכרב + 'כ 'ינעת
  ^tץוכקהו .ח"כפ 'בר 'תקיספ .ה"ע ב'ב .ח"נ

jp לעפה ראותו .אָיקיַר וו : הב אצמו 'פ ר"להק 
 מ"לב ומכ)  (Op:'ז 'דהנס ם"לב ה"כו אָנְקיִר

 היתיבל ןקיר  "x,אנקיר  אבילא :ט"ק תבש
 'ורוכב .'וכו ןקיר ילכ .'מ תוכרב  «mb,ןקירו אלמ

 םש ןכו 'וכו ךבש ןקירה : ינשה טוחכ 'פ ר"שהש
 ל"צ ןיקירה ב"לפ ר'ב תא הפי 'פו לדגמכ 'פ

 ןקירה  pupmשש רמאתו '5 הבר תור ןינקיר
map הבקנלו . הזבב ןיִנקיִר ואצי אל םירועשה 

 ,תינקיר האיב ,נ"נ אמוי  Y'2ןמ אצא אלש ה"פפ
 תינקיר ד"ע ג'ד ג"פס ק"ב 'ורי ,תינקיר הזה תיבה

(Leerhei) תּונקיר טשפומה םשהו .האלמ . . . 
 אתקיספ ,תונקיר לש םירבד ב"לפ יתבר 'תקיספ

 כ'רד  cwד"לק :  "an owתונקיר ל"צו תינניר
 טרפבו ונקיר (ח'כ .'ז .יל"יעשיל) םימעפ וזיא 'גרתבו

"p ט"לב קירל ומכ אוהו ונקירל .שארב T5535 
^D? מ"י; n^ amb היעשיל ;'כ ,ו"כ 'קיול 'גרת 

 ראותמו ,ח'נ ,א'נ  (wenד"כפ ר"קיו לעפה הנבנ
 םירבר) ךליצהל  ("e (v2תומואה יסכנ לכ ןקורל

jn» תודובעה לכ. jp : פ' "me ךל ןתילו, 
 םילהת) רעת יגרת ,דחוימה םשל  Cn (apןקורת

 ל ע פ ת א  Unהכיא  Cm'גרת :תניקורתא 'א
(v2 . יג yt") התקנו ,ינקורתת (א'כ )7 םש) ירעתתו 

 ןקורתתו  nyןקורתמ ילמד ד"לפ ר'קיו ,י"שריפ
 'ירדנ ל עפ תג ,אלמתמ ןקורתמד  qo.ב"ע .'ע
 םירדנ 'שורי ו"'פ 'תפסות :ח"ע ? "bד"ע א"מר

 ,בקעי לש ורוב ןקורתנ ד"פפ ר"ב ,הנקורתנ
 ע'לבו N3p? D'23 דנ b N3pi^ =) בקר ₪

 Schlauch) 9 ;> (תוכופה תויתואב)

 םיוג לש תואבקורהו )270 ז"עב ןידימעמ ןיא 'פב
 ,אימד אבקורו ^U) + א"כ יישארב) םימ תמחו 'גרת

 ןכו e") ויט sa עשוה) דנ Can ןכו ה"יחא]*
 'גרתה םואיבהו תואבקור ז"עב י"שרו "n ושריפ
 , ש"ע רודרד 'עב ןויצה איבה וניברו , תמח לש

n2»ם"רהמ ל'זו 'וכו תואבקורב אבה ןיי : םש  
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 הקקר ל"צו ס'ט הקקר ג"ע ח"יד א'פ 'דהנס 'שורי
 — ]: sp ,ג"'ח pp ע"ייע

 dünner 295, ע"לב ןכו מ"למ b" קיקר =) קר
(Kuchenאל 'פב  "emםילגר ימ תאו 'מגב  

 ןולחד לייק ^5 ןולחב טעממ וניא pps C מ" 3(
 תיבב תמהשכ wan תיבל האמוטה תא איבמ חפט
 איבמ ורבח תיבל mne חפט לע חפט pom דחא
 ןולחב םאו וכותבש המ לכ אמטמו האמוטה םשל
 הבע nb ןכש לכו ןיקיקר pus אוהש pps ןותנ
 ןולחב טעממ וניא ותוא לוכאלו ולטיל ךורצו ליאוה
 שולינש י'פעא וניאש ימכ ותוא ןיאור אלא חפטמ
 ןירישכמ ןיאש וב אצויכו ןמש ןוגכ תוריפ ימב
 ץצוח ws האמוט לבקמה רבד לכ ןכו ןילכואה תא
 ה'מגר ךלה הטשה וזבו ה"יחא]* | .האמוטה ינפב

"yעבסמ י'פע ספרדגה אנליוו ם'שב "יפ  
 — ("גוסב ב"בל מ"מש | כ'ג p" .ילש י'כ
 gelb, bleich machen קירוה ליעפהב קרי =) קר

 zum Krieg קירה = קיר שרשמ ליעפה דועו
(rüsten(ו"מפ) ר"בב  Cונינפל) [ד"מ ל"צ]  (v +) 

poויכינח תא  C 0^ mes)ןקירוה ןיז ילכב  
 ו מ ב ('ג ;היל םילהת) oi» תינח pom ביתכדכ
 יפדוו תארקל הועתמ mon ףולש
 הועתב התוא יוגפ תונחצרה רחאו
 םהיאנושל ןיכמש רחאמ םלועה גהנמכ
 לר 6הרעתב תינחה וא ברחה ןיוזוה
 םילהת) ד"הה ןקירוה תוילגרמו תובוט םינבאב רמא

O^ avoותכינח ילעב ותיב ידילי ;ץורח קרקריב  
 ינפמ (:ב'ל) םירדנ 'ד 'פד ג"סב .ומשכ םרבא םמש
 הנש י'ר וינב ודבעתשנו וניבא םהרבא שנענ המ
 pon 'אנש םימכח ידימלתב אירגנא השעש ינפמ
 לאומשו בר ויכינח תא קריו ותיב ידילי ויכינח תא
 .בהזב ןקירהש רמא דחו הרותב ןקירהש רמא דח
 איבה ן"רה לבא ןקירוהש 'יגה םירדנב ה"יחא]*
 "פו .קר רוכהו 'למ .הרותה jb ןקירהש א'ל כ'ג
 : א"ל 'כוס 'ופסותב y" 'וכו תובוט םינבאב ןקירוה
 םשו .אלא ה"ד : ז"מ 'ילוח 'ופסות "ייעו קוריה ה"ד
 'וחנתבו ןקירוה םירטוש תשרפב רמא יול ^ 3
 רמא וירברב ןקירהש דמלמ !po ג'י b^ ךל ךל
 ג"יפ 'ישארב תדגאב ה"כו 'וכו אריה שיאה ימ ןהל

 — p] ע"ייעו
 nur bloss) ךא 122 ונינעו םעטה תלמ מ"למ) קר *

 'ורי א'פ ר"ב (py ןיכא ץובקב םג ל"זרדבו
 .נ"שו ג'ע , א"ח ךא ^p : ד"יד ט"פ 'וכרב
 ו וש ו 0 ה
aר"פרבו א"פרבו שיק י"כב היכ  oamל"צ םלוכבו ג'מ  wmוניברש ללכה יייפע )*  nnoתהא השרפ  nmר'בב  

ncו"ופדב קר  ^p wmםילהתב קוספ לש הפי  nan 



301 

 בת ע"ייעו 'א ןפס ע"ייעו הכומנ עצמאבו הלעמל
fוניבר קיתעה םשו  "bםש תרכזה ילב ה"מגרה  
 ,ז"י 'ובותכ qp אל : ו"ל הציב ל עי פ .ורמוא
 ר"דמב , תלת לע דקרמו : םש , הלכה ינפל דקרמו
 םיחספ , הריכעה רמוגש דע ול דקרמ ןטשה כ'פ

3^pםידשהו םיכאלמה לע ירמאמ 'ייע דקרמ ןטש :  
"X |הגיגח 'שורי ,יומדק אדקרמל כ"פ ר"מש ,88  

 'פ ר"להק ,(' ןידקרמו ןיחפטמ ןורש : ז'עד ביפ
 ראותהו .'וכו דחבצ ןל דיקרמ תאד רע : תרלל תע

v£W NUןינדקר ץובקהו .ךורעב ל"נה 'תחיתפ  
 'שורי mp טשפומה םשהו .ג'י ,א"י ב"מ 'גרת |

 nns חינמו תחא רקוע mp . ג"סד ה"פ הציב
 ןידוקיר ינימ 'פ ב"יפ vpn ץובקהו .חפמ ע"ייע

np?הלילה ותואב הערפ תב ] — 
 'פב sieben) דיקרַה ליעפהב בוט רתויו לעיפב) דקר

 ליטמ, b^ דקרמהו ןחוטה (Gary nav לודג ללכ
 תירורפע ןימכ תלוספה םא הרבכב תלוספו לכוא
 לכואה (nw לכואה ראשנו הרבכהמ האצוי איה
 ראשנו לכואה אצוי j2n ןימכ הבע תלוספהו קד
 ףד אנליוו פישב) ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]" ." תלוספה

Cryךותמ לכוא 'יפא הרבכב רבוכש אנווג יאה יכבו  
 הפנב דקרמה b" י"שרו .םיקסופה y" בייח תלוספ |

 pu" לעב בתכו לכוא ךותמ תלוספ שירפהש
 אלא הרבכ ןיא הניחט רחאד ארבתסמ ןכו דומלתה
 "יפבה"כו דקרמ וניבר ^33 ג"וגב יכ עדו כ"ע הפנ

mליעפהב ןוכנ רתוי לבא :י"ד ז"ם תבש 'וריבו  
 ;ריקרמ םושמ ג'ע ז"יד כ'פר תבש 'שוריב 'יאדכו
 ה"כו של דיקרה ןחט  ג"ע ג"יד ט"פ 'וכרב 'שורי
 ןינחוט ד"פס יאמדל םשו (') ז"פר 'וכרב 'תפסות
 ןינחוט אל .ו"לד ה"פס ייעיבש 'שורי ,(' ןידיקרמו
 J'y ח'מד ה"פר םילקש 'שורי ,ומע ןידיקרמ אלו

uneהדקרה טשפומה םשהו .ושל ודיקרה  y'"y 
 y" 'מולכ םדוקה 'עמ ותרזגש הארנו ,ח"מר ,ג"ח
 יב קוליח שיו תלוספה ראשנו ןגדה דקר הרבכ

 — [ע"ייע רבכ pm הדקרה

 'פד ^3 Krug) דכ 29b ע"לב B "py" דקר
 הפוקב 'ג 'ג ילקתשמד אה Crop תבש) ןינפמ

 ןהו אנפרהב ןישועש תודכ, b^ יאנפרהד ירוקרב
 תא רכושה 'פד ג"רב .(" "הפוקב 32 תולטנו תונטק
 ידוקרכ היפוג אפפ ברד הירבא (.ד'פ (pz 'ילעופה

 Op" y"y ירוקד as 'סונב ב"א) — יאנפרהד

nns»רקד 'עב יתוריעה רככו  Op (n)תריתס  
 ייפש ל"נה 'יברע הלמ יתאבה רבכ םשו ש'ע ב"ר

 אש ?mp) =) דקר - wzpm) =) בקר ד

 ארקנ םימ וב ןינתונש רוע ילכ : בקר 'עב ונאזנול
 ץובקה 4« תיברע הלמל ןויכו ב'ע יווקאר יברעב
 תליחתב 'מושרה ע'לו איה פיל אוח אבקורו "ל

tU 
 ,morseh sein התחשהו הילב ונינע מ"למ) בקר *

(faul werdenתפסות ' Ye? "bnתוחפ  

 תוריפ ד"פפ ר"ב ,בקרתו םורת : םש ,ובקרי ןכמ
 האובת לכ א"צפ ר"ב לי ע פ ה .םיביקר םכלש
 ,זוביקרה לסב היהש ne . . הביקרה וניתבב התיהש
 ויה םש proi ויה םש :ד"מד ז"פ אמוי 'שורי
 ןמ וביקרה ד"ע "ד ט"פר 'p 'שורי ,ןיביקרמ
 (ie ןיטיג 'תפסות ,ןיעלותמ וביקרה . . המינכה
 וא קומינ (') ט"'פס םש :האובת הביקרה אמש
 'פריא י"כב לבא א"יפ 2/2 'תפסותב ה"כו .ביקרהש

^an ovעיקרוהש  pmהשענ 'יפ 'א עקר 'ע  
 שעכ ב"פ ר"בד אצוי לעפ תארוהבו feckig. אלוטמ
 א"צפ ר'ב ל ע פ ג ,ןביקרמו םילכב סנכנש הזה
 בקר מ"לכ םשהו . תבקרנו האובתה by רזוג םא
 : וינד ז"פ ריזנ ?Cu  ,ז"כ הדנ א"מ ב" תולהא
 הדנ אָכקְר ירוסו ר"אלבו , ב"פר תולהא 'תפסות

ivo2 .,'מ היעשי 'גרתבו  .N3pמ"לכ דועו  
 C תונובקרה י"פר המורת 'תפסות ץובקהו ןובקר
 : ח"ל אמוי תיִבּוּבְקְר pen דועו .המוות לש
 : כ'ד ז'פ האיפ wm .ןתומשב הלעת תיבובקר
 ויד ?T'b תבש 'שורי ,תיבובקר ןיפרוג ww ירה
 Tn Gra ג'י בויא) בקרכ 'גרת , ןתיבובקר תבר ד"ע
 אתיבובקר Tn )^ :זיכ פש) שעכ mn" , תיבובקר
 אָבְקְּור (ח ,אינ היעשי) pb 'גרת my .ו"ופדב ה"כ

Kleidermotteאוה אוהו  Sapaבקרכ 'גרת  yen) 

 — «y לכואה תעלות י"שר b^ אָבְקַרְכ ב" .'ה
 .ח"מר om ע"ייע הבקרה :דוע טשפומה םשהו

tanzen, (גולד ןינע 55 ע"לב ןכו מ'למ "p? 
Phüpfen, springenאָדּוקַר ס"לב אָדְקְר ראות  

Tünzerטשפומה םשהו  (das Tanzen Pp?מגב ' 

 אניתש רחמל x) פירדנ) לשובמה jb רדונה 'פד
 דוקר םוק יברל היל רמא ,ךובאד C ידוקרב ארמח

(oe)(הרעמ הייד ריכיאד אתחיהפ) הכיא תליגמ שירב  
 wr לכ €2 :היכ ילשמ) ער בל לע םירישב רשו
 ומזד לכ אדקרד אנדואב boy א ל ארמז
 מ"ל (yw — עמש אל אשפטד x03 ('ארמז
 ה"יחא]* = .(לגע ומכ םדיקריו ('ו :טיכ םילהת) הז

mu»הניפס ןימכ : ד"צ 'וחנמב לקב  ^p mpm 
 ןילועו ןיעפושמ הישארו הטמלמ רדח איהש ה"מנר

 הייכ (* .ןיקדקרמו סיטב גיונב (* .ו"ופרו ר"פדב m (*  .יא ןקרק yn אדוקירב xa (* = .תויבוכקר יפריא יייכב ('
 .תבשב $'n ייפמ קתעוה (* .ןידקרמו ג"ונבו יפריא "23 ןוכנ

99 VII. B. 



 ר"תפא .םקורמ אלש ריפש םש 'פסות , םקורמ
vםקורמ םלצ ול השע םירבדה רחא  byוידגב  
 ח"פס 'ילוח 'תפסות טשפומה םשהו .'וכו ובל לעו

nvתמקורמ ץרשה  minsהמכו  newsידכ  
 -- [הכותמ ץרש האריש

, : 
 ןושלב .runeina ר"לב קטאשימ י"למ ינקור =) ןקר

 ע"לב me 925 ייפרפ ןושלב אנקר "ירוס
 יילכב ג"יפ ףייסהב Hobelstift, Hobel) ק- דחה

(v5)הרוהט המצע ינפב אנקורהו , ^bןותנ לזרב,  
 םירסנה קילחהלו ("עושל יושע אוהו ץעה ךותב
 ז"עלבו "ןקור ומש לאעמשי 'לבו םירגנה ילכמ אוהו
 335 קנר יעבו ומש ןכ "53 ב'א) — (* א"רוטידר
 ל"נה 'עב יתוריעה רבכו ה"יחא]* ,(ואיבה
 p^ יפלו ל"נה ירוסו י"למ sem ינקור nan רקיע יכ

i'mוניבר קיתעה וירבד רשא 9 רצ תורהט רדסב , 
mןכו ןאקור תייטב כ'ג  "bירופה לולהאב רב *) 

eremלבא וירוב לע ילכה םש עדי אלש הרומ  
 מ"יפב 'ייע םירגנה ילכמ ילכ איהש mv ןינעה
 דצעמ מ"לב ארקנ רשא ילכה אוהו .םש םילכל
 א"לבוה, ב"נש ק"העב כ"ג "יארכו לעבאה א'לבו
 לש למזיא ג'פ מ'ב םילכ 'תפסותב «nu ,"א"ב

 — [ש"ארהו ש"רה 'יפב y" (*ינקור
 grossgefleckt עקר ; 8/0605 )&( ע"לב) עקר

 םיברה רפסמב הבקנלו (Pe  ייברע ןושלב
 (:ח'יק ק'ב) ליכאמו לזוגה פד ג'סב (אָתעקר
 םירוחש םתצקמ םיאלוטמ b" אתעקורב בר הדומ
 יישאוב) אולטו דקנ 'גרת ב"א) — םינבל םתצקמו
 ז"לב ץובקהו [nns ,(עוקרו רומנ )5 5
 אָתַעוקְר הבקנלו (ה'ל (ae איעוקר )5 סש) ןיעוקר

(e)ע"ייע א"יפ ב'ב 'תפסותב עיקרה ל ע פה ו --  
 וא ןישמשוטמ ^i'ys n םיחבזב ילואו .'ב בקר
 ל"נה 5'2 'תפסות יייעו ןיעקוומ 5". ןיערוקמ

 — [(שמשטינש וא עיקרה (Gu "יאש
 y'b3 (Flecken, 4€ עוקרמ .םדוקה ןינעמ) עקר

(Fetzen, Lappenיפ) הכיא תליגמד תומולחב  
 תא ןיעוקרמ 72 n3 תיאו ךל תיא קיחש ץימק )02
 שי יולב קולח b s2n^ ןמ עטקתמו אכה ןמ טייח
 ערקתמו רחא דצמ רפות התא ןיאוליט ד'כ ובו ךל
 ('ה e^ עשוהי) תואלוטמו moa תולענו .רחא דצמ
 תורפתמל יוה .('ןעקרמו ןלב [ןינסמו] 'גרת
 יעקו ןיטטחמר 'גרת ^n) : ג'י לאקוהי) תותסכ
 הרופתה דגב תכיתח לאעמשי ןושל p^ ,ךושח

 עקר - mp3 =) דקר בש
 ת"ר vby וניבר ייגכ) תודכ וא ןידכ pa" כ"או דכ

 ןעכנימ b י"כַבְו (ןהיתש w^ ימלתה py" תקתעהבו
 .יאדוקרכ היגהל בוט רתויו יאווקדכ am^ מ"בב |

 -- [ש"מו אינפרה ע"ייע דועו

 ;ז'טש :ג"חב ע"ייע אתיקז וא אתיקד oos אָחיִקְר *
 .ז"ישו

npמ"למ)  vyעשוהי) ןימינב תלחנב  (v n^ 
 (.'ב) tr3 שירב (ענרב wp תקתעה 'גרתבו

ssהדנה םד 'פב ,רגחה ןמו סקרה ןמ איבמה  
 B jv^ םקרמ םיאבה םימתכה 55 6 הדנ)
 DE םקר 'גרת en sw) םיבדר) ענוב שדק
 b 'דמבל 'א י"רתו 'קנוא 'גרתב ה"כו ה"יחא]*
 ,איאגד םקר ל'נה םירבדל mon" 'טישפב ה"כו 'ח
 'שורי דומלתב ה'כו אעינ םקר םש 'א י"רתבו
 | mm יישארב) שדק 'נות ןכו הנ ו"לד ר"פ "יעיבש

 ]20 'גאיג 33373 'ייעו ,םקר (ויב , גיי רבדמב ,יז

npaםינוש םיעבצב 723 תגירא ונינע מ"למ)  
stecken, webenהרוצה םוקירל לאשוהו  

(wirken, bildenףועה ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פב  
 .השדעכב אמממ הבקינו המקיר םאש (.דיס יילוח)
 תמקורמה ץרשה תציב (:ויכק םש) בטורהו רועה 'פב

 (:דיכ תדג) תלפמה 'פב .האמט ה"שכ הבקינ הרוהט
 םא b^ הבקנלו רכזל בשת תמקוומ התיה םא
 םדא תרוצכ תרייוצמ תמקורמ הכיתח התוא התיה
 תרפוס הבקנ ןמיס אלו רכז ןמיס אל הב ןיאו
 תויתחתב יתמקר (:א'ל) pen ףוסבו הבקנלו רכזל
 אלא רמאנ אל ('י ת ר ד יט ,מ'לק םילהת) ץרא
 רודמב אלא הרוצה (pipes mu אל 'יפ יתמקר
 ימקרב הקשוחמה .ץרא תויתחת אוהש ןותחתה
 ול אב 'פד ג"סב .םר 'עב p^ רבכ (C3 Py בהז

yasאמוי)  Civףוצרפ ךכיפל טחמ השעמ םקור  
sen nsה"יחא|* .ןיפוצרפ 'ב ךכיפל גרוא השעמ  

 5v3' (ז"ט , ז"כ . וייל , ויכ תומש) בשחו םקר מ"ל "יס

 .י"שריפ (Uy ןיבשוחש םוקמב ןימקורש : םש
 ץובקב ,ץובו םקר ז"ט .ז'כ 'קזהי 'גרת ?op םשהו

ry cop]יאמ :ז"ק תבש .ר"נפ ר"בבו ל"נה  
 אתמקר 'גרתבו י'ופו ימקיר ימקיר 'מיליא ויתורברבח

nops sm(ב"כ ג" הימרי) ויתרברבח 'גרת (מ"לָב  
 "ילוח דלוה רויצ לע הליאשהבו -- היתמקר יטלש

"y (voהציב 'ורי ןכו ליעל  "oםיציִב . פ"ד  
 | ורצי וליאכ כ"פ 'וירוה 'תפסות , םילזוג ומקירש

| 
 א"עפ ה"כ הדנ ל עופ , םלועל ואיבהו ומקירו
 ימ תאו ימנב mem אל 'פב .אעקור ומש ערקה לע ויפש ד"ע נ'ד נ"פ הדנ 'שורי ד'פ םש 'תפסות
 . . תאו

 י"כב ה"כ )9 .עשיל תחת ג'הר ייפב ל"צכו שיירב ןוכנ היכו (? .יתדר האלהו ויופדב לבא ר"פדו ט"ק י"כב ןוכנ ה"כ (

 V/33 (5 .10 רצ צינלפפ ףעל y" (* .ארוטריד יב ויו ייכב ,ארוטירד ע"פרו ב"ה י"כבו raditura ט"יאל אוהו דיילו טייק

 yp aas (* .ינקיר ס"טב 'פריא



9rיורי יי ירק"  

 רש

 803 "np — עקר גש

 ספדנ וכותמ רשא י"כב טמשנו m ^b אוה אוה
 עיקו B" ק"מב י"שרל סחוימו .אנליוו ס"שב
 ןיהומת עיקר ןאמ ה"ד םש 'ופסותה ירבדו .ןקותמ
 y was" לש םימדוקה םיכרע וקיתעה יכ םה
 עיקר 'יפ קפס ילבו pun py וטימשהו ע"בשפה
 םדוקה 'עמו מ"למ אוה תוטשפתה ןינע yy וא

moאבה 'ע ןינעה  [rns — 
 דציכ 'פד ג'רב .ausbreiten) םדוקה 'עמ) עקר

 6 ועיקרה ןימחפל וגירתה (: 25 'וריע) ןירבעמ
 ןושלמ םתוא ורכש (' ןימחפה וכה, e" ןיבהזל
 ןיבהזל ועיקרה anb יגרטטמ יגורטמ Gino :יבוריע)

 יל ושעו בהזה הארמכ תושחול תויהל ןתוא ורעב |
 ןידיגמ ןהש ןכ וארקנ 'יוכש ןהו תופוע ינש ןהב
 א'פ C) "הלילה ןמ אוה תע וזיא תותעה הטלעב
 ואיצוה ועיקרה םילחגה גורתאכ ומידאה וגירתה
 ה"יחא]* .עקריו ('ג ,טיל mov) esp ץוחל םילחגה
 mos דומלתה ירקיעבו . ש"ע  י"שרב 'יא א'פכו
 חמ צ ברו :ל'זו הרקי הפסוה יתאצמ 'עה הז

^bןיבהזל  onםילוגנרתה ול םילשבמש םימותחנה  
 הפסוהה וזו כ"ע "םתכאלמ םימחפב םהינש יכ
 אוכמב יתאבה אלש ג'צר 'פמ תרחא אמנוד

 — XX] ,א'ח
 םיקחשה תוטשפתה ^5 םדוקה ןינעמ) עיקְר*

 ,Ausgedehntes (ח"י ,ז"ל | בויא) מ"לכ

"y Ohimmelsgewülbeאעיקר ,עיקר ןינעב ל"זרד  
 ; ב"י הגיגח : ד'צ .ר"צ םיחספ : ח"נ ,ח"נ תוכרב

i33ע"ייע :'ז 'ינעת ,ח"לפ ר"ב ז"לפ נ"רדא .ד"ע  
 ר"נד ד"פ הכוס 'שורי .ח"נד ב'פ ^n 'שורי ,רהב

xyע'ייע  Duo 
 (רתסא תורענמ תחאל יטרפה םש) אָתיִעקור *

 .אתיעוגר ע"ייע יט ,'ב רתסא 'גרת

pp *קר ע"יע קפה .קיקר . 
 ומכ 'יפו ילתפג תלחנב vy ow מ'למ) תקר

 ןשיה b3 (Ufer' אָתקַר א"לב Uferstadt ל
 .ארופד אתקרא ונג (.ו'כ הכוס) הוצמ יחולש 'מגב

 (: ביל הציב) ןיפרוג ןיא 'מגב ןיי 072 איבמה 'פב |
 תקר )^ הליגמד ג'רב .ןניכמס תרפד אתקרא ןנא
 אתקרכ אילרמד תקר המש ארקנ המלו ירופיצ וז
 לש ויתודג א"פ .('""רהנה תפשכ הובג, b^ ארהנד
 ויתודג לע אלמ ןדריהו (ו'ט ,'ג עשוהי) ןונכ רהנ
 רב אלד םוקמ רהנה תפש לע טיט ןימכ אוהו

 .(*אשובל עקרמל ('ו ז ח תוינלטמ (Co s םילגר
 אוהו תואמגוד רתי נ"שו .עוקרמ ע"ייעו ה"יחא]*
 | יל רורב התעמו תילטמ b^ 35( המושרה ע"למ
 הלמה איה איה ע"ייע : ט"נ תבשב אתקור תלמש

manל"נה  nroינואגה 'ושתב אעקור ןינעה ' 
 וניברו תעלבנ ן'יעו q'pn ^b (211 רצ יבכרה יצוה)
 — [תילטמ י'ע n "b) י"פע) ןוכנל ושריפ 'א ךסנ 'עב

 Brotstück) 5066 יעצמאה bn" עוקרמ — עקר
 p^ "35 (עלב ייפ (vow (*ןיעוקרמד ןיברנ

 , ביח) יג ברג יעב pen ה"יחא]* .ברג 'עב

(eoeיתכראה רבכו םחל יתותפ י"ע ןוכנל וניבר 'יפ  
 אוהש בשחש כ"מ לעב b" דגנ 'יפה הז קזחל םש
 ריחיה W DT Tb^ תינעת 'שוריבו םדוקה 'עמ
 ללכנ דומלתה prm" .ש"מו ברג ע"ייע עוקרמד
 יפרב ךורעב ןכו םדוקה 'ע םע תועטב ךרעה הז

 — [השעי אל ןכו ,גארפ
 218466, -Metall קד דדורמ חפ מ"למ yp — עקר

(lechפד  ג"רבו (דימ) םילקשב 'ד 'פב ' 
 ויה המ המוותה רתומ (?Cr תובותכד ןורחא
 .םישדקה ישדק תיבל יופצ בהז עוקיר הב ןישוע
 wb) "ע) 6 םיוגה 'מנב םימלצה לכ 'פב
 6: יל תועמ הל ןתנ 'מגב ןירוסאה לכ 'פב הרומתבו
 הניאש הרפל טרפ )2^ יג'כ 22( ךיהלא 'ה תיב ר"ת
 תוברל םירמוא םימכחו רזעילא 'ר ירבד תיבל האב
 איה הדוהי 'רב יסוי 'ר םימכח ןאמ ןיעוקוה תא
 ןיא רמוא הדוהי 'רב יסוי 'ר בהז הל ןתנ אינתד
 B" תרפכה תיב ירוחא 'יפא ןיעוקר ותוא ןישוע

"EN,םתהד ריקה חוטל ץוחבמ תרפכה תיב ירוחא  
 יעקר מ"ל wm ה"יחא]* | ,"ה תיב אנירק ימנ

peneוניברו .דומלתה ירקיעב הכו )2000 'דמב)  
 ןיעוקירה 'יגה םשו ל"נה 'רומתב ה"מגר b^ רחא ררגנ

 -- [םיעוקירה ל"גה ז"עבו
ausdehnen, aus- תוטשפתה pay ^e מ"למ) עקר 

(reiten(.תיכ קימ) ןיחלגמ ולאו 'פד ג"סב  
 «bi ימ 'מולכ (*עוקר ןאמ ןיפס ןאמ בישח ןאמ
 ?[nns .העש התואב רבגתהלו טשפתהל
 עיקר ןמ ןופס ןמ בושח ןאמ b'ma "Ww ח'ר 'יפב
 ןיא תומה ךאלמ דיב םדא רסמנש ןויכ רמולכ 'יפ
 לש b mu" הארנ הרואכלו ל"כע ותובישח םש
 ןכ b" ןפס 'עב וניכר תמאבו ןופס jb בושח ןאמ
 יחכונה 'עב וניבר b^ 5« הארנ ןכ ןעי ןופס לע

 העירקל היל וזה ג"ונבו wb) דצ xui ס"ד) 'ה סייש י"כב היכו Qn ע"פרשבו ,ר"פדו ביה טייק י"יכב ןוכנ הייכ )!

 .עיקר ע"פרשבו ריפדב 5 Wy( n'5 י"כב ה"כ )5 .ןיעקורמ ע"פדב לבא דומלתה ירקיעבו טייק יייכב ה"כ ( .אשובלד

 וגירתה 'n גרת 'עב הייכו )? ייכבו חיר ייפב ועיקרה . . וגירתא ג"ונבו ןעכנימ "bp אנליוו םישב (? | ,ועיקרא . .

 ךירצו .אנליוו םישב n'y ייפ כ'ע )*  .ו ב ש Des אנליוו םישב aon 5( בפיי  ne 5" ןימחפ יכה תועטב n ייפב

 אתקרב םשו םשו :ביכ ףד פ'וכבו ןעכנימ סיש י"כב היכו ךורעבכ an" םשו הליגמב ^n 'יפב היכ ('% .ךורעבמ ןקתל



y! 

 אתקד a^ ל"נה .ב'ב b'w "53 תמאבו .'א קד
 Ybw ןילבול 'דבו י"שרב ח"פרו א'פר ו"ופדב ה'כו
 : ו"נ רצ 35 "ד y" י"כ ף"ירב ה"כוי"שרבו 'מגב
 ,Speichel אָרּור ירוסו 2 ג 'עו מ"למ ריר =) רר

(ry יילח) השקטה noni פד' 123 (Gehleim 
 היריר אכשמ ינקד םתה אמליד  ^bךשמנש םוקמב

 םצעה ךותב רירהש רבשה םוקמ אלימו ריר םצעב
 ריר וילא ךשמנ אלש םצעה לבא רשבכ בושח

  wmתיחולחלה  psרשככ בושח רועה — (2/5
 בותכ תואחסונב [ copי"שריפו הידיד אכשמ

 אוהו תעבט ןימכ (*רדקנ ,('(ולשב רועה קיזחהש
C דק 'עב ^p םש) »»n) הי ריר אמרג אנקד*) 

 ןיצקועב ב"פב  (n)םא םילצב ינבו םילצב ילע
 ומכ ריר םינטק םילצב םילצב ינב ^5 ריר ןהב שי

ans הציד אריר : . וריר דריו Om (איכ איש: 
 הציב  C32רבכ  ^pרידמה 'פד 103.09 ץד 'עב

 ( Cry manה"יחא]* = .הימופמ אריר היל יתאו
"by prs תרבע .ו'מד ח'פ 'מורת 'שורי ץוכקהו 

 וחיכ ה"פר םיבז 'תפסות .םדו ןיריר ח'יפ ר'ב ,'וכו
 'יצקועב הליאשהבו ,ורירו ועינו ^ ^p bאלגומ

  xm 5mךכו םיר ד"א םימכח 'לב אלגומ ריר
 לש אלגומכ אוהש ריר ןהב שיש םילצב אצמת
 דרויו ביתכדכ קור ומכ ןה סירו רירו אלגומו האיר

cz 19251. ריר 
 37D 'מגב ןילחונ שי 'פב Crben שרי ורקיע) שר

Crop 2/2) monןימינבל הטילפ תשרי ורמאיו  
 לע ןימינב טבש לע uns ^e (^ eb םיטפוש)
 ונתה ךכו הטילפ םהל (wm כ"חאו השורי קסע

 היבא תשרוי איהש תב לכ ופטחיש םישנה ןתואש (

 אלא היבא תלחנ שרית אל חא הל היה אלש
 (nbn בושת אלש היב א יב א ישרול ואשת
 הטילפ תש ורי א"פ .ןימינב טבשל רחא טבשמ
 הואשנש הטילפ התואל ץמינבל
 אלש ןתלחנ שריל יואר ןימינבל

nnoה"כ ה"יחא]* .לאושימ טבש  
 ןושארה 'יפהו .ו"ופדב ה"כו ד"ל 'בו 'א ^Y י"כב
 ץרמנ רצוקב מ'טשב אבוהש ns 'יפל בורק אוה

5mםיטכשה ראשמ ואשיש השא לכש ונתהש  
 היבא יחא ל הלחנה ראשתש הלחנ תב איהו |

s'yל"צכש ל"נו  Diהיכא יבא : םוקמב ךורעב  
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 תוכיתחו 'טגב תואיצמ ולא 'פב .אוה שימשת
 היל רמאד ןמיס יוה אל ארהנד אתקר (: 2( רשב
 'יפ npa Cris ימנ ךרבח תחנא תאד יכיה יכ
 הברה הובג איהורהנ לש א'פיר rp ל'ב
 'בו .'א ו"ו י"כב ה"כ ה"יחא]* .והנה לע

sum T3ורו ט"יאל ' ripaןכו רהנה תפש 'יפ  
 ה"כו רהנה תפש מ"כבו הציב הכוסב אתקר י"שריפ
 יאה .ח"ק מ"בב ה"נכו ל"נה מ"בבו הציבב m 'יפב
 ןינעבו ,י"שריפ ש"עו ארהנד אתקרב קיזחאד ןאמ
 'עבו ,'ו הליגמ y" אירבט וא ירופיצ אוהש תקר
 וז תקר (Ca"."wops n' by וניבר p^ '3 גז
 בתכש רדוהמ b^ לע ןאכ ריעא אררג בגאו .אירבט
 "b ל"צז םייהלעטטעב ,רד א"רוהמ ימח ירומ יל
 שאר ינפל הנשה תא ןירבעמ ןיא .ב"י 'דהנסב "יא
 קחדה ינפמ לבא תרכועמ וניא הורביע םאו הנשה
 ןירבעמ ןיא כ"יפעאו דימ 'n רחא ותוא ןירבעמ
 תקרמ אב גוז אברל היל וחלש אהו יניא רדא אלא
 והינ יאמו זולב םישענה םירבד םדיבו רשנ ושפתו
 תלכת םדינו ? ךכ לכ ךיראה המל 'וכו תלכת
 ךכ היה ןינעה ל"ג ןכ לע רשא רתוהו יד היהת
 וחרכוהו ינש רדא רבעל תובסה ןמ וזיאב ולכוי אלש
 ב א ורכעב הנשה שאר םדוק דחא שדח רונעל
 ישש שדוח ינש באו o» b היהי nus באו ינש
 ןרדסכ היהת ירשת תפוקתו יעיבש שדוח לולאו
 ןושל ורחב תימורה הלשממה תארימו אלמ ירשתו
 םירבד םדיבו 'וכו תקרמ אב גוז nr םימורע
 (לולא ז ינש בא 3 : באב םוי ל =) Hos םישענה
 םישלש ל ןרדס כ nep ת =) תלכת והינ יאמו

ew n ovב"א) — ל"כע  "pעלס העבג "53  
 ,ete י"למ pss רתויו ה"יחאו* ,(המוחו

Brandung, Gestadeככ |  

 ןמ לפונש קדה תרוענה אתקד וא) אתקר *
 אנתיכ יצפנ «mno .ו"כ ב"ב (ןתשפה

 אתקר י"שריפו ישניא אקזמו xps sors תוה
 התקר ה"מגר 'יפכו כ"ע ןתשפה jb ןירענמש המ
 by רשא א"טשייר אוה אוהו א"תשירא ןיזעולש
 קיירדד ןתשפ yos: 'עב ב"נש צ'קהע e^ ודי
 ,א'חב יצינא ע"ייע םימעפ המכ י"שרב ה'כו ץיפנו

nop4555 עדו .3 הרעהב  ^o.קד רתויה ע"לב  
 ע"ייע : א'נ 'ילוחב ה"כו הככ ונינע אתקד םג לבא

NU 1תאו תותר  [jvםשב מיטשב היכו \ ,  wien5 סיש י"כב היכו שייע mיכ א"באו חנא ימנ ךרבה תא תחנמד יכיה יכ אתקרר טיימ  
 )31 ךל ימרתאד יכיה וינפל היהש י"שרב 273 יייעו | א"בא | ייגכ קר גיונבו א"ל דצ ^M3 D | יייע mew יתש

B 2חכומ  יופסותה ךותמ לבא ה"ימגר ייפב ייפו ג"הכו ( ו ' ותו  cavשיירב א'ה חיר  inp)ח"רל ךייש וניבר ייפ לכש רבדה . 

 תועטב ע"פרבו דומלתה ירקיעב ןוכנ ה"כ (*
u " 3ררקנ סיטב ו"ופדבו רדקנ 222 יא דק עייייעו ט"ק ייכב ןוכנ ה"כ ) . 

 ןכל הידיד ומצעב וגיבר סרג דק יעב לבא רק ם"טב ע'פדבו דומלתה ירקיעבו ב"ה vii ןוכנ ה/יכ (* | .יוכו vy רצקתנ "ו
 .הלא םייטב אייפדב )5 p". יע לע ןאכ זמר ןכ לע רשא mo םש היגהל שי תרכהה ןמ
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"yם"בשרו ,רואיב תבחרהב ה"מגר "יפ-כ'ג  ^bאשיר ירירקב ךשיר .ה'נ תכש ,אתווירא יניב ישיר |  
 3^ ג'פ הדנ 'שורי | ,'ג רק ע"ייע ימימחב ךשירד -- [ע'ייע שרי שרשה p . א"עב

 Arb 'וכרב .'וכו ןיחתורב «m ךשירד אשיר ד'ע | won ירופו ר"אלב [spo ,שיִר ,שאר מ"לב =) שר
 ,(ג"כק (am לקד ע"ייע ארות שיר : ב"יק םיחספ | Kopf, Haupt, Anfang) שאר : לאינדבו אָשיִר

 אסווטד אשיר .ל"ק תבש .אלגע שיר .ט'ס מ"ב | תוחנמבו 6 ז"י יינעת) רציכ 'וינעת רדס 'פד 303
 ירת היל תיא .ז"ל mme ץוכקהו .פווט ע"ייע | ןסינד אחרי שירמ (Gm לאעמשי 'ר  'פד ג"רב
 "ישודיק אָתוְושיִר puel ייולד .ה'כ ק"מ ,יִשיִר | 6 רפסמל אליד אדימת םקותיא היב אינמת דע
 םישנד ּוהְניִּתִשיִר .י"ק םיחספ ג'לב דיחיהו : ט"כ | רימת איבמו בדנתמ CUm ןירמוא ןיקודצה ויהש
 ,אתש שיר .ז"מק ב"ב הלחת תארוהבו תוינפשכ | 7'2( בזרמה ךמסר 'מגב םיתבה תקזה פ'סב .'וכו

(noאנא ןיערמ לכ שארב  DTאשירב : ה"ק "לוח .ז"צ 'דהנס אנימא הוה שירמ | ןווסא לכ שירב  
 SUN 'יחבז אפיס וטא אשיר : ב"י ב"ב יעמשד ןויכ | 'מגב ררוב הז CO תונוממ יניד 'פב ,רמח אנא
 Ye יילוח .ו'פ ןיטינ .ו"ט ms אפיס . . . אשיר | .אתמל יתא ארהנ שיר (ביעס היכ 'רהנס) ןיאבגה
 ר"תמעב 'ייע אַשיִר ,שיר 'גרתב הברהו ,דואמ הברהו | העיטק הישיר (.ה"ל חטוס) ןירמאנ ולאו 'פד נ"רב

 אוה Mim אתישיר [mue םש ןכו — יוועלל | וארקש יפל העיטק שיר היל ורק יכהל p^ ללממ

 = obs תישאר רויהש יפל עוטק ומש שאר 'מולכ עשוהיל השמ

msהעוטק  .Csenףועב דחא טחושה 'פד ג"סב  | Q4מ"למ)  "Bלד  (arm, der Armeמגב הרומתב ' 

 IB ךומי כו ר"קיובו (.ז"ט) תונברקב שי 'פד היל יחדמ יצמ אלד אמלא שיניא יא (: ט"ל יילוח)

wow הז Q^ טיכ ילשמ) שר (דילפ) ליכשמ ירשא | יוגה. DN ^p רהו ךישיר היל ses אל יאו vos 
 וניא לארשיו יל תרכמ המהבה וז רמאיש םלא |  muniרישע 'וכו דחא רדפ הנשוש הז םיככת שיא

 המהבל ותוחדל לוכי  mnsהרותב רישעש והז רישע )2022 פש) ושגפנ שרו | יוגל שי וליאכ תישענ
 הז םיככת שיא םיסכנב שרש הז שר א'ד 'וכו | םלא יוגה ןיא םא לבא ,ריסאו היוגב .תופתוש

 המהבל ותוחדל לארשי לוכיו  mansושגפנ שרו רישע א"ד 'וכו לעופב השוע אוהש | 'פב .('רתומ
 ה"יחא]* .'וכו םיסכנב רישעש והז רישע | בר רמא (יג'צ 'ילוח) לילשב גהונו 'מגב השנה דיג

 .הרירג יעב אתמאב איעמ שיר הדוהי  ^Oלכש שורית שרד :ו'ע אמויבו | אוה  munemהשענ וב
(a^ + איי םירב) תישארמ שרד ב'ער ז"ט ה"ר ,שר | ךשמנה יעמה א"יו הטמלו הביקה ןמ ךשמנה יעמ 

  jbרמאנש הפוסב תרשעתמ התלחתב השרש הנש | "ליח) רמאד ע'רכ ןל אמייקד הטמלו אשכרכה
 טימ  Cלכהש .א"י הליגמ .ביתכ תישרמ הנשה תישארמ | ברקה לעש בלחה ומכ ףלקנו םורקו בתות

 "ליח) אשבכב אשיר ,\*ןיקדה לעש בלח והזו  | Cow'ז ד"לפ ר'קיו .וימיב ןישר ושענ  mewול וארקנ
  monןויכא עיייע 1121 שר 'ןכו ינע היריחנא ריסא ןידדצא ירש הטיחש תיבא =

 שר | םאורתומ םדה בוזיש ידכ היחתפו ידימ היב ץד יא = ( nאָשְר ישו  my > y'bnקזוה
 אשיר ג"ונב ה"יחא|* .הכלה ןכו ריפא ואל |  stark, fest seinהליאשהב הזמו  cbשיש

 im Stande sein, vermógen ותלוכיב שיו ודיב לאל | ירשו אמד בייד הטיחשה mis היבתוא אשביכב

 ₪ אָתּושְר ,תושר ושר bevollmüehtigen; השרה | היב ץד היריחנא היבתוא רוסאו יפק אפקימ ןירדצא
 יהולע תיל שניא wm (םינפב y" דועו laubniss | .שיָר ,שאר ןינעב םינויצ םילשהל wn — 'וכו ידימ
 ומכ vby ps sms םדא תושרו e (vb^ "טיג) | 'כוס ,אתביתמ yp אתביתמ שיר + ב"י ב"ב אָשיִר
 לאו ?^pip w אתושר C bes אנא (א'ער יה ידהנפ) | שיר .אתולנ שיר ותלוזו .'ה 'הנס :'ו 'ועובש , א"ל
 ומכ ה או לה א"יו (o8 miss) תושרל עדותת | .ה"דסב ע"ייע שיקל ןב ןועמש 'ר ןמ רוצק שיקל
 תאשמ ךעוב השת ^5 םעדמ תושר | ,כ"ח)היוג ע"ייע היוג שאר ,ינוירב ע"ייע ינוירב שיר
 השרת ירא 'גרת (" ידיכ 0722 המואמ | שיר ,ח"כר ,ד"ח ע"ייע הלכ שיר : ב"כ ב'ב ,(וינר
 שניא םושרו wo .(םעד מ תושר ךרבהחב ' הלעמ אלד .ד"ד א"פ תבש 'שורי . ע"ייע אתוגרג

 . היס יוחנמ 'פסות יייע 'ופסותה ייגכ אוהו האנעתהל 'ינעתב m/s ייג לבא יינעתב ה'ימגר ייגכו םורפסה cis אוהו )!
 ייישרו (5 .לעב 'ע וכאזנול םירהמ ייפ 273 יייעו ש"ע א"עב b vem^ (? .ךיראה יכ .טיימ רצ ,ינעת םייד y שירמ היד
 איעמ שיר ייפ ה"מגרו (*  .וניבר ייפל בורק תצק קיסמו ורתוסו ןיבמרה ייפ איבהש אייבשרה 'דיח יייעו ya ייפ ה"מגרו
 .'וכו הביקה jb ןיאצוי ןיקרהשכ b^ י"שרו ומצע סרככ בושח המא ךרואב סרכה ןמ םיעמ ינב ליהתמשכ הטמלו רצמה ןמ

 ו"ופדב היכו דייל יב ,'א ו"ו י"כב היכ (* .לטנ yy לבא ס"ש י"כב היכו וניתואחסונב N^ אנטיקנ (5
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 rb האיפ ,'וכו שדחל יאשר איבנ ןיא .ז"ט 'רומת
nםיינע לשב יאשר וניאו יאשר אוה ולשב  , 

vosרזג לע רובעל יאשר התא יא ט"'יפ  
 'פ ר'תסא .ותלוזו ^ D npn qun^ אמוחנת
 אלו «by אנא תיל . . , יישר אנא :ותארהב
 «me? mb 'תפסות nsu : דוע הבקנלו ,יישר

 : םשו ,'וכו האשר השאהו . . יאשר וניא שיאה
 y" ח"מ ד"פ תובא ןיִאָשר ץובקח .יאשר השאהו
 'ב 'ד יירברל ; Y5 ,ד"ל ^b ,ג"כ 'ומש n3" כ'ג
 ,ינולפל השרה : ד"י מ"ב לי ע פה ב לעפהו .ותלוזו
 ,ינישרת יבר .ז"עד ב'פר הגיגח 'שורי : ד"י הגיגח
 וז תא וז תושרמב vy ג"לד Ub תובותכ 'שורי
 ל ע פ א ,'וכו היינשה תא תישילשה תַשְרֶהשכ
 ;ןוניאישרא ^ ,ה"כ :יִשְרַא 'ח ,ג'כ 'ב Um 'גרת

"snןשרמ 'ח , ז"ט םירבדל ; גיי ,ט'י תומש 'א , 
 Yy ז'עד e nium'3 'שורי 23^ הגיגח לעפ ה
 ר"ב .ןנובתה (התישרוהש) תישרוהש המב ח"פ ר"ב

nobש"עו עשרוה ןכיהמ  ^bלטינ 'יפש כ'מ  
 -- וכו תושר יל ןתונ םא ש"עו תושרה ונממ

Eבורקו םדוקה 'על בורק ישר ,אָשְר =) שר  
 ?fordern, sehulden n) ,אשנ מ"לל

 à) יויט םירבד) השי רשא [rv] השמ לעב 'גרת
 ןכו ישריד ל"צ ה"יחא]* ,ישר יד ושר ירמ

 היב ישר תאד א"י םש
 םדוקה 'עב תואמגודה הלא איבה רבכ וניברו

 יכ םולש my האר אל ב'רו ,ו"ופדו י"כ 'יגכ |
 ,אשר (b^ . םינורחא 'פדב המלש הרוש טמשנ |

 '3 רושקבו הולמה לע לפונ השנ מ"לב ומכ השר

 ישרת :ירא "..,ד"כ םש =

 היעשי) וב השנ רשאכ השנכ ומכ món לע לפונ |

 אל היב ישרד ןאמכ NU ומוגרת ןכו ('ב ,ריכ
 jm אל «ann C e mo יב ושנ אלו יתישנ
 םירדנ .ןוהנמ עבת אנא ישר אנאד המ אלו יב
 ראותהו ,יל בייח התאש b^ ךב אנישרד .א"נ

svןיכרע  imoי"שריפו יאשר וניאש י"פעא  

 אישר ןנימגרתמ r3) בכ תומש) השונ בייח ןושל
meיפסותב אבוה ןושמש רב כקעי 'ר ברח ןיבה  

^»yהיר  ps Qquowדומעל ןיאשר תוינמוא  לעב  
 mu : ד"נ b^ 'סותבו 'ופסותב ש"ע ח"ת ינפב

pוניאש 'ינה ןשי רפסבו  nפב םג לבא ב יי " 
 םשב איבה 'מלתה ירקיעבו בייח וניאש 'יא ה"מגר

^in n'aושתב י"שר איבה ןכו יאשר וניאש ' 

 םשהו .אישר ('א ,יד 27 asm 'גרת ןכו .ומשב

 (ישר ,אָשְר — שר "€ - (אָשְר ,ישר «ny => שר | וש

 'מגב ןיפתושה 'פד ('ג'רב .רהצמ 'עב b" רבכ
 תושעל ריעה ינב ןיאשר (Cin x23 ריעב sm המכ
 ל"נה ןיטיגב i723 הייחא]* .יוחמת הפוק
 םשור ה"ד 'יטיגב 'ופסות לבא רהצט yy םושר
 הולמ וילע ןיאש (b^ ושרו םירפס תיא "יג איבה
 בק ומכ אוהו ו"ופדו י"כ 'יג יפכ ךורעב א"כ אוהו
 בק ע"ייע mum אלמ בק b^ + ט"כ 'רדהנפ ושר
 השמ לעב לכ ןכו )3 )272 (i השונ 'גרת ןכו 'א
 ירמ : ב"צ ב"ב ץובקהו ושר ירמ ('ב : ויט םירבד) ודי

qmsושר יכ רתוי הארנ לבא  pii)אוה  
 ושר בהי ג"ע נ"ד ט"פס ייטינ 'וריב ןכו תּושְר אוה

 | amm 3^ ,יט 'תסא 'גרתב הברהו 'וכו אנותכל

 Sn" ,ושר ןל תיא 'ב ,'ג "ישארב 'א י"ות ,ושר
 ;ו'ט ,ז"י ;'ב ,ו'ט ^aa n" ,ב"כ 'דמבל 'א
 תושר ןינע ןכו .'וכו ושר היל תיל ותלוזו ro ,א"כ

(y)ז י'ג 0( ןוישר מ"לכ אוהו ') masaז"כ : 
 ,הוצמ ...o תושר ivo הציב ,הבוח וא תושר
 ;ow" , םידימלתל תושר anb הנתינ ms תוכרב

  DPתושר .'ע םירדנ ,תושר םיעצמא םימ :םשו |

 תושר . .באל תושר ves ov 'תפסות ה"כו באל
 .הילע הלעב mw א"פ "ישודיק 'תפסות ,לעבל
 תושרמ 'ר ס"ש י"כב םשו .םילעבה men .ט'עק'ב
 ,'וכו תיחשמל mus ןתינש ןויכ sD ק'ב .רמוש

cvב"פ 'וכרב  n^ר'קיו ג"ע  r^pתושר תליטנ , 
cumאתושר לוקשיל ,אתושר טיקנ אל .'ה , 

 .אתושר היל יבהי ב'עס ג'י םש טיקנד אתושר
rob v2ותושרב ןניא השלשו ותושרב השלש  

 תקוח שיר י"שר "ייע רהרהל תושר ךל ןיא ,'וכו
"ylוילע שיש םוקמ דיחיה תושר ארקנו .ךומסב  

 קלחו חכ וילעש םוקמ םיברה mem דיחי חכ קר
 קיזמל תרחוימה mw האלהו ב'מ א'פ ק"ב .םיבר
 תושר 'אלהו א'מ Ye םש ,קיזמהו pron תושרו
 תושר :'מ :ט"ל ק"ב .ריחיה ...mes םיברה
 תבש , תושרה יליבש :'ו 'ינעת : א"פ םש ,הנשמ
 ,עיקרל דע הלוע דיחי תושר נ'שו א'עס 'ז
 'שורי ,ןיטיגב תוקלח תויושר . ט"ע bea" ץובקהו

n'b "wvו תבש . תויושוה ינפמ ד"עס 355 '. 
 ר"הר m תבשל תויושר עברא א'פר םש 'פסות
 | ןהיבאל תושרל תונתונש תונכל לאשוהו .'וכו
 ר'סד ג"פ 'ישודיק 'וריו ד"ע (^D ח"פ vn" 'שורי

"yתונטקה תויושרה . . . תולודגה תוישרה . 
 CUP תבש : 'ב 'ליגמ berechtigt יאָשַר ראותהו

 שיש ימ mw השדחה ירבע ןושלב (me )* .םדוקה יעמ ךשמה ןוכנל אוה א'פדב לבא vun y ליחתה ןאכ ע"פדב ('
 .ע"ייע האשרה טשפומה cwm jBevollmüchtiger תושר ול
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 םשל עדונ «pn ;3 המלש 'ו ת'ו י'שר *
 ריאה םדי לע רשא וישוריפב תראפתלו

 דיעה רבכו הפ לעבשו בתכבש הרותה לכ טעמכ
 "ny ורמש ויתותפש , ן"בארה ורודינבמ דחא וילע
 תרות ויפמ השרדנו השדחתנו השקבתנ הרותו
 דימעהו qon רושימבו םולשב והיפב nmn תמא |

 my כ"ע "רידאהו הרות לידגהו ישילש לגר םלועל
 י"שר רקיה ורפפב רענילרעב םהרבא 'רל המדקה
 ץנוצ m תאמ י"שר תודלות "ייעו mum לע
 םינוקתו תורעה םע ק"לל קתענו ow) טפירשטייצ)
 ש"מ כ"ג pi" יולה ךאלב ןושמש 'ר 'חה תאמ
 וישרודו רוד רוד .רקיה ורפסב oUm ה"ירהמ 'חה ברה

Unךורעה לעב ןתנ וניבר לש ורוד ןב היה י"שרו  
c»א'ח אוכמב ש"מ  XXIםכהה ידידיו .האלהו  

 איימ) יל בתכ י"נ םאטשרעבלאה ח"זשרהמ ףירחהו
qoה"לרת ) bnותא איבה ךורעה תא אל ר"עפל  

 ק"ר איבה ימור תבישימ םישוריפ קר םומינולק 'ר
 'ר םג איבה הלאכ םישוריפו האיבפמ השמ 'ר ןכו
 הלאכ םישוריפ איבה י"שר םגו ךורעה ורפסב ןתנ
 םיאבה םימכחה םשב םתוא עמש יכ יתעמש םשב
 םג כ'או םרוקממ באש ןתנ 'ו םג רשא ימורמ
 דחא רוקממ וכאש qun לעב ןתנ 'ר םג י"שר
 רשא םינש וא דחא םוקמב קרו הזמ הז וחקל אלו
 ר"יש ברה םג ךורעה תא איבמ י"שר יכ ונאצמ
 184vm son 575( ותנקז ימיב י"שר ףיסוה יכ בתכ

 Jpn 'פ טשפתנ יכ קוחר רבדה יכ )96 דועו

 רטפנ ובש ,ה'פתת תנש דע א"סתת jo "wp ןמזב
 ,הברה י"שר וב שמתשה יכו תפרצל ימורמ ,י"שר
 PR — םימעפ קר ונריכזי rw אוה ןכ רבדה םאו
 הלא וטשפתנ קר ונממ וישוריפ חקל אל יכ תאז
 םשל והב ושא םימכחה y" זנכשאב םישוריפח
 וישוריפ תא םשמ npo ןתנ 'ר Di רשאו ימורמ
 םיאצמנה םישוריפ לע יתעמש םשב י"שר בתכ ןכלו
 תא עמש קר ךורעה תא האר אל אוה יכ ךורעב
 ש"מ לע כ"ג ריעהל שיו -- הפ לעב םישוריפה
 יב 65 רצ עטכישעג vy ורפסב 5" ץנוצ םכחה
 ךורעב איבמש now clim בורק הלודגה ותעדל
 תמדקהב כ'ג יייעו) ,י"שר אוה הצנגמ דימלת יא ךרע

 ,(אצנגמו ימכח איבמ םיקילא יר םגש אמויל סייר לעב

 9010188, ןויפר jay e! Deo 'עו ס"למ) לשר |
Cocker sein(.ח"י) לביקש םיחבזה לכ 'פד ג"רב  

 | י"שריפ ןכו ה"יחא|*

 ןכו ,(ליעל y s" ,ו'ש םירבד (nmm הולמ b^ ושר

 שיש ימ י"שריפו תושרהו : א"מ 'וריעב י"שר ןיבה

 — mw] ע"ייע לבא ןישונ ול
 יילוח) ונב תאו ותוא 'פד 133 (יטרפ (Dv יאשר

 םיודע םהמ ןילדנמ ויה יאשר תיב (יפ
 החפשמ [י"שר "יפו] יאשוד ג"ונב ב"א) — םירדע

 -- .('(היבא םש לע תארקנ
 | -Familien בא תיב שיר לש ת'ר s32^5 =) אָּבְשְר

(oberhauptוינעתב ק"פב ' C9ילייעמ יכמ  
 בותכ רשאכ ןואגה b" אבשיר תובט  יבד יביצ
 שי ר ומוגרת בא תיב אישנ (היל .יל .ריכ ,יג ידמב)

n*32 תיב שאר הז ( אבא mשי 'פב  pomo 
 רמ 6 ו'כק 22( רוכב ינולפ שיא רמואה ךומסד 'מגב
 mna ידהב ילפלפד אנצב גלפ אבשירדמ ארטוז
 DU אנשיודמ ^5 53'3 ה'מגו "פבו ה"יחא|*

 ה"כו אבשיר רב ^N איבה םלשה poma .םוקמ
 'ה ס"ש י"כבו ןעכנימ ס"ש י"כב אבשור רב
 תובט "א !my" .אכישרדמ 'ר י"כבו אנבשורדימ

NIU"י"שריפ אלו : ו'מק תבשב לאומש רמא  
 לאומש רמא אבשיר יבט ב"ער 1^ תבשב לבא םולכ
 רצ תבש סיד פייר יציניוו ש"פרב יישרבו b"N סייש ייכבו)

 דוצל ןיבשנ םרופ י"שריפ 6 ,דיח יבט עיייעו דיי
— [rns אבה 'עמ בשח אוה כ"או ףועו mm 

D/3 אָּבְשיִנ ומכ ^b sir?) =( N2U3 "GN 
 תותשר םרופ אנשיו כ'או תשר

(Netzleger, Vogelfüngerרשבה לכ "לוח 'סמ  

Grp)תבש תכסמו  'pיול 6ל"ק) ילימד א"ר  
 ןושל תופוע רייצ wb" אבשיר ףסוי יבל עלקיא
 ןיסרופ ג"ונבו .«^C ^y p ,םינויל ןיבשיר ןישרופ ןיא
 .(ןיבשיר בותכ ןיאו ןיבשינ
 ןיסרופ ps ןושל אבשיר mew דייצ "ילוחב
 דייצ אבשיר b" ,ד"נ םשו ,םינויל ןיבשיר
 ןכ b^ ל"נה תומוקמ ינשל von "פב ןכו

 אבשינ אוה אוה אבשיר יכ ןוכנ הזו ('דייצ אבשיר *
 'ומוקמ ראש ןינעבו (תונושל ראשבכ תופלחתמ יפו - 03(

"evז"טק 'ילוחב ס"שה ןוילג "ייע הככ י"שר . 
 סרגיו 'פ ר"כיאב אשיר CDU ןינעבו .ע"בשפהבו

 — ]4 הרעהב ^n ,ד"חב סווט ע"ייע
 ,וניבר 'יגכ 'ב אתחש ע"ייע C פיפ ^23( אתחשור *

 שר yy אתושר act ,יאשר .הָשְר ,ישר *
 .תושר ע"ייעו

 ה"כו [אבא 5/3[ (אב) תיב בר ע"פדב לבא רומלתה ירקיעבו ט"ק ייכב ג"הכ )* ,םוקמ יאשיר ייא ה"מגרה obi לבא )!

 .םרוקח 'עב וניבר ומכ ob" היאר וזו םולכ אבשיר muse ה"מגר ייפ אל 0 תינעהב לבא (* ,י"רתו ילקנוא 'גרתב
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 ישרוד (Gra e moe םימ ואצמ אלו רבדמב םימי | ותדובע דבעו ןיקחושמ ןיקליסמ ןילשורמ ויה ר"ת
 mn (יירב ד אלא mo ps ורמא תומושר | לכו 'גרת ^o3€ היעשי) הניפרת םידי לכ .הרשכ
 ישרוד C ד'ק ידהנס) תוטוידה 'ד ךמסד 'מגב קלחב | C05 09) mes םידי קיזחה ןכו ןלשרתי אידי
 - ותמש ימ 'פב ,['וכו] דעלג יל ורמא mms תקתעהב ה"כ ה"יחא]* .[ןאלשרד ל

pyהיח | ו"ופדב ןקשרד ה"כו 05 ע"פרבו דומלתה  Cy» maj» qpויהו ורמא (* תומושר ישרוד  
 הלותה הז Q'b י חיכ 0730 4335 ךל םיאולת ךייח | ןיישרד ס"טב תצקבו ןלשרמד םוגרת 'פד תצקבו
 ינש טג איבמה 'פב .םימושרה םיקוספ b^ ןיליפת | 'גרת 'ייע אדי ,די רושקב בורל 'גרתב הברה ןכו
 ץירח ץרחמ אטשור C2 ^93( ןיבתוכ לכב 'מגב | evb" ל"ח,  o" ;'ב 05 ב'של j5 ,5 עשוהי
 הועשה לע םתוחב םשורה ןוגכ 'יפ ףינכמ יפונכ וא | 'גרת 'ייעו יהודי אלשרתאו ,'ד ב'של לעפתאבו
 ומכ ראשנ טלוכה םוקמחו הקיקחה םוקמ ץרוח | R53 Di לבא ז"ט ,'ג הינפצל ;ג"מ .'נ הימריל

emןימכ ץבקמו הנהמו הנהמ ותצירחב החוד וא היהש | ארפסמב אנלשרתאד דע 'ו ,"י "ירבדל 'א י'רת  
 ובישה הגהמו nns ץבוקמה טלובה והזו תישושבג | יתמיא דע 'ג ,ח"י עשוהי Cin ,אריסח ןרהאד

pnsיטוס) התחנמ תא לטונ היה 'פדג'רב .ץירח ץרחמ | )82 'ב 8« ולשת 'גרת ,לעימל ןילשרתמ  
 .םולכ אלו השע אל רכינ ומושו םאש 69" | ,ילושרתאל יתא :א'כ ב'ב ,ןולשרתת אל איי

yonהב ריאשי אלו הפי הפי הליגמה קוחמיש (''יפ | ד"יפ םש ,וידי ולשרתנ ט'פר ר'דמב ל  
 'מג ב תותימ 'ד 'פב py לכ: הביתכל םושר | םש בוט 'פ ר"להק ,ךלמ לש ובהוא ידי ולשרתנ
 התימ המ «G'yo y ידה זיק : חנה תוצמ | .עשוהיל דסח לומגלמ לארשי ולשרתנו ושעגתנ
 תמשכ ירהש 'יפ םשור הב ןיא םימש ידיב הרומאה | לשרמ לוכיבכ הזה ףאונה : םש vl ל עי פ
 הרוגח תחתו C הלבח וב ןיאו ופוגב םלש םדא | ד"כפ ר'ב ר"ע ג"יד ט"פ תוכרב 'שורי ,הניכשה חכ
 הרובח .אחמד ןימשור 'גרת (דיכ si חיעשי) הפקנ | יג" לשח ע"ייע bosco א"מ 'קליו ו"טפר ר"קיו
 ימולש ת € 'ורי 'גרת (ה'כ ,איכ תומש) הרובח תחת | א"פר 'וחנמ 'תפסות לעופ .ןורחאה ףטע y ("טקת
 י"רת] Cn ,איכ ארקי) החרק החרקי אל .("םשר | ו"יו ילב ל"נה na^ ^« ןיקלופמו pomo ויה
 prensa] םשור אלו ןוהיניע ןיב ןומשרי אל 00 | ארח בר ^in ס"שב "יאדכו ןיקלוסמ ןילשורמ ויה

nןיקלוסמ ןילשורמ  "Uyמ"טשבו ה"שע טנבא . | mnm6ד ,ימ לאקוח) םישנאה תוחצמ לע ות  
 CN ,יי היעש) ןוא יקקח םיקקחה יוה nn םושרתו] | — à] ,ז"מ "ימרי 'גרת אתולשרתא טשפומה םשהו

^b US *ומכ  yy mesלעפה ה"יחא]* ,ןימושיר ןימשרד ייו 'גרת . תושר  
Tהביתכ מ"לכ ונינע  "yבתכב םושרה "יאדכ הקיקח  
DUO (מ'למ Cy)62 ( יל zeichnen, be- auf-א'כ 57 50 | ) nmnםיקקחה ןנימגותמש המ  : 

zeichnenםּושְר ה ;  Schriftםיטפיש) םיקקחמ ןכו ןימשרד | תומּושְר ישְרּוד ;  Cm,ןימשרמ דכ  

yr ןיתירח ןימשור )255^ ארקיו) תבתכו ןכו | ןי תינתמ. Olerkmal םּושר + םשור ;Sachvergleicher 

 ט"נד ג'פס הלח 'שורי .ה"כ v5 לאינד כ'ג | יוסכ .אתייזנד אירבוסמ n^ 6 ג'כ מ'ב) םושרב
 ןיטיג 'תפסות ,'וכו המורת ןאכ דע םשורו ly | םושר ארקנ טיטב me" קדוהמ אוהשכ םינקנקה
 'שוריב ה"כו בתכ תינבתכ רועה by םשורה ב"פר | א"פ nex") ןושלמ nus ארקנ ףרפורמ אוהשכ
 'וכו וידב ןהינפל םשור : םשו ד"ע ד"מד ב'פ 'יטינ | (א'כ 55:0 תמא בתכב םושרה ,יעישת nw 'עב
 םשור : םשו ד"ע ג"יד ב"יפס תבש 'שוריב (mo | הציב) ןיי ידכ איבמה פ'סב C525) 'עב b^ רבכ

CUםימב ןהינפל | 'פב .ןאכ דעו ןאכמ רמאיו םושריש דע . wyהכוס  Yeהתיה ג"ע ד"נד  
 א"פפר ר"ב םּושְר לועפ ינוניב ,עיקרב המושר | אלא תויתוא יתש ובייח אל ('ג'ק (nis הנובה
 y" : ב'נ mb םשור םשהו 8 הרעהב ליעל 'ייע | ףתתשמהו (בילק יילוה) עורזה 'פב . םשור םושמ

 ר'ב ,םשור תשע Ty ו"פד ib ipn 'ורי ,ליעל | אוהש ריכמ םשורה לעש 'יפ םושריש Tx םהמע
 . אציו שיר י"שריפ כ'ג 'ייעו םשור השוע ג'"מפ | תשלש וכליו Cre p הבורמ 'פד ג"סב .ןהכל

pnym (Cאל םשו )* .מיבב הייר ייפמ  Cbאיבה קר . (sec) obםירפוסש הארנו ןינעה ריכזהש ילבמ ריבמ [ביפ ליצ]  
 םושר !DM םושר המל תמא םא eb פ"ר vu ליזו .לבנ יע לע זמור היה אל וניבר תאז ידעלב יכ הוטימשה םיריהמ
 ילה (vaa נ"בבו ס"ש w32 ה'יכו (* = .ונינפל ייל (* | ,הריזג הרזגנשמ תמא הריזג nona אלש דע םושר . . תמא המל

^o poenומוקמב סיד לצא תומוקמ ראשבו ץ'קת ,  inamופ עיפרב לבא דומלתה ירקיע תקתעהב הייכ )5 .תורומה ' 
 ייכב ה"כו םשור "33 לבא רומלתה ירקיעו עיפדב ה"כ )9 ,יישרופ כ'ג יייעו חיר ייפב nun ) .ייכב mo )5 !רח א

 גיר ,גיחב שושבלה עיייעו שישכלה גיונב לבא יגרת



JT c-r 

309 yu" — םֶשֶר 

"mb) קלח קרפ 'דהנס תכסמ )0 אנשר "eM 
  Cאנשר יאה  wnאנשדרפ

 .('ש"ע םינוכנ וירבדו אנשד סרג ךורעה לעב
 עיִשרַה :5686 handeln לוע השוע b" מ"למ) עַשְר

(Bósewicht, Frevler yv schuldig erklüren 

 'פד ג"סבו (: ה'צ תובותכ) יושנ היהש ימ 'פד ג"סב
 (DU טושפ טג 'פד Yom? Grp f ןילחונ שי
 והזיא 622 0205 ןימותיה םוש 'פד (Yos 6 ד'עלק
 ןברכ ויסכנב רוכמל הצע אישמה הז םורע עשר
 שרופמ םשו רקיעה ןילחונ שיב לאילמג ןב ןועמש
 רכמו ןושאר דריו 'ולפל ךירחאו ךל יסכנ אינתד
 ןבר 'ר ירבד תוחוקלה Tb איצומ ינשה לכאו
 ריישש המ אלא ינשל ןיא רמוא לאילמג ןב ןועמש
 ps Gy "mn ןיפרשנה qn ולאד ג'רב .ןושאר

 והזיא דע 'וכו ovy עשר אלא לארשיב y ךל |

 אהשמ 'יפ] תרגוב ותב אהשמה הז םורע עשרו ינע

 החפש רוכשל הממ ול ןיאד ינע 6 [תרגוב ותב |

 םורעו הנזתו ךלת אמש האישהלמ הבכעמש עשרו

 '533 תותימ 'ד פ"רב , הידי תכאלממ סנרפתמש
 ישא 33 רמא C22 BOO ןילקסנה תוצמ וז ךומסד
 רב אעישרל 'יפאו אעישר רב אעישר ןנירק ןאמכ
 איה היבא תא רמאד אנת יאה יכ ןאמכ אקידצ
 שרק וב ןיגהונ ויה םאש 05 2 ?inp תללחמ
 רורא ןויזב וב ןיגהונ דובכ לוח וב ןיגהונ
 .ויצלחמ אצי mus רורא לדיג הזש רורא דלי הזש

 תחכשמ (.י"ט) ע"ר רמא 'מגב ול רמא 'פב תותירכב
 ג"ונב ה"יחא]* (OU עשר ןב עשרב הל
 לכ 'פ ר"להק .ד"י תוכמב ה"כו אעישר רב אעישר
 ann" הבקנלו .'וכו אעישר אוההד ארמח : םירבדה

 אעישר ימור ב"כ םש NIU םודא א'כ ,'ד הכיא
 העשרה תוכלמ ה"לפ ר"מש nypsn םודא איה איהו

 תישארב 'שורי 'גות Y ,ו"עפ ר'ב : א"ס תוכרב

 ץוכקהו עַשְר ןינעבו . אָתְעיִשַר אתיא YD ,ז"כ
 ל"זרד y" איעישר ץובק ,אעישר NI םיעשר
 מש יאט ,מ"כ ,ם" ," :'מ :ד :" תוכרב

 'יבוריע :ב'נק :ט"מק .ט"לק .ד'ק .ה"נ : א'ל
 .ד'צ .ח'פ םיח םפ .א"ק .ב"כ :םשו .א'כ .מ"י
 ; ו'פ : םש .ה"ע : ח"ל :ה"ל א מוי .ח"יק .ז"יק

"Bו'ט ה"ר : ה"כ הציב :ו"'נ .ב'נ הכוס : 
 'לינמ .'כ ^in .ז'ט :םש uum 'יג ע ת :ז"ט
 הנינה ,ח'כ :ז"י ,ז"ט :םש Qa ,נ"י א" "ו

 YD: ,נ'שו :ה'כ .'כ 'ומ בי :םש .ו"ט :ג"י :'ט |

TDד'ק תובותכ .א'כק ,ג'ק . Ampםיודנ  

DU 

 ?pé אוה אוהו .'נ שר ע"ייעו .ו"פ "טיג םּושְר
 'ראו ס"לבו .ליעל y ה"כ ,א"כ תומש י"רתב
 אבוה 'גרתב y"" ןיִמָשּור ץובקהו .'כ 'יטינ אָמְשּור
 ומושירשכ nus ,םּושר טשפומה cwm .ליעל
 תוכרב ןכו ליעל ^y ip הטוס .ז"פ cb רכינ
 רילהק מ"פ ר"דמב T'y ויד ג'פ 'וכרב 'שורי .,ה"כ
 ," ייעשי 'גרת ןימושיר ץובקהו . םימכח ירבד 'פ
 ישרוד לבא .ןימשיר ג"ונבו ליעלד וניבר 'ינ יפכ 'א
 רמה 'עו שרד ע"ייע ןינעה ןמ הז ןיא תומושר
 ר"להקב תומושר ישרוד N Ty^ ט"יר ,ג'חב ש"מו

 .תומ יבובז 'פ
 ולא 'פב Heuscehreckenart) םעלס «p ןושְר

 ארפסב היכו .היס יילוח) םיבגחבו 'מנב תופרט

 תלפמה 'פב .ןושר הז םעלס (יה קרפ יג 'שרפ ינימש
 רמוא לואש אבא (.ה'כ הדג םקורמ היה DN 'מגב
 ןיפיט יתשכ ויניע  יתשו poss ותיירב תליחת
 ח"יפ עירזת יכ השא שירב ר"קיוב ,'וכו בובז לש
 לפרעו ריפשה m (5 n5 ao ושובל ;נע ימושב
 — .[ןושרל המוד ותיירב] . . אילשה הז ותלותח
 .(ושארמ ותיירב תלחת cmi תואחסונב ב'א)
 וריעה רבכ לבא ל"נה הדגל ןויכ ביר ה"יחא]*
 (ןושרב) ח"ר 'יגכ 'ינה רקיעד תלהת ה"ד םש 'ופסות

buiאמיי 'ופסותב ה"כו [ןושרכ  .n'bאבא ה"ד  
 כ"ע "ךורעב 'יפ ןכו, ves שוריפב םשו לואש
 כ'ג 'ייעו ח"ר לש "יפו "יג רחא 0032 וניבר ירה
 י"כב 'יא ד"פ הדנ 'תפסותבו ,הדנב ש"ארה 'יפב
 ג"ונבו .םשורכ ל"צו םשורב ותיירב nnn 'פריא
 'תפסותב וסרג הדנ ש"ארבו הדנ 'ופסותכו ושארב
 ר"קיובו ד'ע נ"ד ג"פ הדנ 'שוריבו xm ןיעכ הדנ
 ("w^ Mp) םעלס 'גרתו . ןושרל המוד w^ ד"יפ

Goםילהת קלי 'גרת ןכו ('אנושר  mpריל ), 
 ו"כ ,ד"ל תומשל 'א י"ותב לעפה הזמ ילואו
 | שור שרשמ אוהש "b ןוכינליא vb ןישריאו

 - [הריבשו הסירה ונינע ששר
 p D'bb" אנשיר ומכ אנאשר — ?NIU "שש

 Machthaber) הטלשו n5 ול שיש ימ
 אנאשר גגרתשי (ו"ט «nt ילשמ) ןיצק התפי 'גרת
 יל הרמא CUP םיחספ יברע 'פ םיחספ 'כסמבו

 תטלושה תרבג b^ תוינפשכ םישנד יהניתשיר
 יתאבה םשו 'ב שר ע"ייע .nons .ןהילע

 אנאשר m^ אשיר לש נ"ל sm והניתשיר 'ינה
 'פדבו ו"ופדבו ןמגרותמה לעב ^35 אוה 'גרתב

 — [רומאכ פ"למ אוהו אנשיר 'ירחא

 .ו"ופד וט"ק "33 nó (* .היסק rm )? ques ליצו pes עיייע דישב cun ה"סק ,גיי'חב ע"ייע woven םייטב םיסופד תצקב ('
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 810 — ששר - עשר יש

 Safran) אקשרר אמרוכ ס"לב p^ אקשיר — קשר
 ןירקיע Du 'מגב םיצרש הנומש יפב

 .אקשיר אמכרוכ אזוז לבקתמו (א'עס vp תבש)
 לכד Grp 5/5 םירועש הערוזל 'מגב לבקמה 'פב
 םוכרכ b^ אקשיר אמכרוכל m" [אתרופו] אתרופ
 (' י"לטעירוא אקשיר ףסכ לקש ולקשמ הושש
 Op ןירפוכ 'גרת Gh י'ד שיהש) םידרנ Dy םירפכ
 ווק שיר xn (די פש| םוכרכו דרג. ,ןיקשר
 וניברו .קשר 'גרתב ג"ונב ה"יחא]* .אקירומו

 דרנ p^ 01 רצ שידס 5'3 ו"טפ םילכב ןואג יאה
 מול ךירצ] qum אמכריכ) תימראב אוהו םוכרכו
 ;ייעו כ'ע ןרפעז לאעמשי  'לבו [אקשיר אמכרוכ
 101216 X" צ'נלפפ ףעל ש"מ דועו qo 'עב ש"מ

 — [אקרמ ע"ייע

 ג-5\5) עילמ 'b ןישושר ,ןיששר =) ששר
 'מגב 133 ק"פב harter Boden) השק ץרא

 תלותב איה וז יא ר'ת 6'ח הד הלותב איה וזיא
 התוא ןישרוחשכ b^ .ןיששר הלעמש לכ עקרק
 הרפע ןיאו המדא תוכיתח תוכיתח השירחמה הלעמ
 ה"יחא]* (muy אלש עודיב.('חוחי ת
 א"יודרפ ןירוקש ןיקד םינבא י"שריפו ןישושר ג"ונב

pyrite ?(זעיקנייטש ) ןיאש ןישק המדא יבגר א"ל 
 םינבא 'מושרה ע"ל אוהש ל"נו y'« רזפתמ הרפע

 .השק y דועו וז Dp וז תוקבדתמ תונטק

 in םיקד םיקלחל רבש 529 ע"למ ל"נג ששר
(eine Theile zersehlagenאקליח ישושר  

 אדח האובת ןירבשמה "b Co^ ק"מ) ינסיטו סינרט
 לבא ססר ומכ b^ ב'א) — אקליח ונייהד יתרתל
 ישד י"שריפו אקלח ישושר בותכ תואחסונב
 י"שר 'יג עייסמו םינשל אדח םירבשמ וא האובת
 תושושדה (CoU ק"מב ךפהש b^ 'פב "pn אה
 "גה הנשמב הייחא]* ..(תוסורג ירכומו

 אוויר ילופאנ 'נשמב לבא תוסורגהו תושושדה
 «m תוששרהו .6: 'כ רצ קימ פיר y" דועו 'ציניוו

 ילהבו ו"טר ייסס הבושת yw" םינואגה 'ושתב
wmmתושושרהו ןירייצה ב"כ רצ תאיג ץ"ירהל  

 ל"צכו תוסורגהו תוששרהו ןידייצ ל'צו תושודגהו
 םש 'מגב ןכו תותשרהו תחת ןעכנימ ס"ש י"כב
 'ול ךירצו ןשישור an bf^ י"כב הענצב ןיששוד
 ס"ש י"כב 'יגה ירופיצ ישושד תחת ןכו ןיששור

 y'"p לבא םינטק םיקלחל ןירבשמה b^ ישושר
 אוה אוהו וניבר "פכו ח"סק , ג'חב ש"מו אשושד

 הטופס :ח'ס ."נייטיג .א'נ ig b .ב'כ :'ח

 :ג"ל ןישודיק :ב'מ :א'מ im : א"ב
 D'D :םש D', .ק"ב .ב"פ .ט'נ :ט"מ : םש ,'מ

 .ח 'ז'דהנס :ח'ע :ז'ג ." ב'ב :ג"'פ מ'ב

 : ב"פ : א'ע ,'ע : ח"נ .ב"נ :ו"מ qe ,ז"כ וכ

 SUP :ח'ק :ה"ק :ג'ק :םשו ,ו'צ :םשו .ד'צ :'צ

 תוירוה : ד'נ .ם"י ,דז'ע :םשו p^ ,ב"יק

 םיעגנ .ב'ק םיחכז ,ו'מ l5 תוידע :"

 תובא :'ל :ו'ט .ד"י .ג"י .ב" ה ד ג .ה"מ ב"יפ
 א"מ היפ םש r'D ד"פ םש ג"ימ ב"פ םש ח'מ א"פ
 לעב עשר הזה שחנה כ"פר ר"ב א"כפ 3328"3
 ותואלו םינש עבשל שחנ .'ח 'ורוכב .תובושת
 ט"לכ nyw טשפומה םשהו .רבח וניצמ אל עשר
 ותעשר תדמ :ינא mnes" 'פ ר"להק םיוניכבו
 ותעשר ידכ iy ר"מד ז"פר 'מורת 'שורי ץובקהו
 התא יאו ונייחמ התא תחא העשר ('ב onu םירבד)

 : ז"כד Yo תובותכ 'שורי , תויָעָשְר יתש ובייחמ
 rv ,רבדמ בותכה תויעשר יתש וב שיש ימב
 םיתעשר ןשוכ ומש ארקנ המלו גיע ז"נד ט'פר ריזנ
 ץובקהו .ה"ק 'רהנס ילבב yt" תויעשר יתש השעש
 'ורי 'גרתבו (' תויעשרד רעיש p^3, 'הנס הָעָשְר ןמ
 ליעפהב לעפהו .היתועשרב ג'י ,'ג 'ישארב 'א
 טרפ 'וכו קידצה תא ועישרהש םידע Q5 'דהנס
 )»^ n^ mov) wr ל עפ א ,ומצע תא עישרמל

"SAועישראד 'א , qumגרת "מ ,יא םירבד) ' 
 (ביכ :חי'כ ייעשי) וצצולתת 'גרת ל ע ens ,ןותעשראו

hymn — 

 1/73 Flamme) שא 2155 ראות םש 5/5«( ףַשְר
 תירק ארוקה לכ קחצי ' רמא C7 תוכרבד

 גוי ביתכד ונממ ןילידב ןיקיזמ ותטמ לע עמש
00mירבד אלא ףוע ןיאו ףוע והיבגי ףשר ינבו  

 ןיאו ונניאו וב ךניע (ה ,גיב ילשמ) ימאנש הרות
 בער יזמ ?Cr ,ביל םירבד) ימאנש ןיקיזמ אלא ףשר
 "prb הרותב קסועה לכ ל"ר רמא ףשר ימוחלו
 ףשר ןיאו ףוע והיבגי ףשר ינבו 'אנש ונמיה ןילידב
 ףוע ןיאו ףשר ימוחלו בער b 'אנש ןירוסיי אלא
 ול ותחפי אל 'מגב םיחספ יברע 'פבו .mn אלא
 ירגיא יבד ג'ונב ב'א) -- יפשר ירגנ יבד 6 א"ק)
 "יגו םיפשר םמש תוגגב םייוצמה םידש י"שריפ
 .(שא יפשר שי (pne תיבבש הנוכנ ךורע לעב
 (חימ , n'y םילהת םיפשר ב"יפ ר'משבו ה"יחא]*

 — [רונד pow 'גרתב לבא mew וליא

 bros mw גיורק nata יישריפב היכו (5 bp רצ סיד  יייע יק פיש י"כב (mu תוינעשר סרג י"שרבו ('
morgenlünd. Safran, eroe orientalיינינו ריפדבו ט"ק ייכב ןוכנ ה"כ (5 .מיבב י"שריפב ל"צכו  nmm 



 911 (תתר ?nm תר - ששר איש

 יישרבו ימגב שיפר ^33( יושרה סרג אוה יכ םעטה | תושושר וא תושושדו -- ק"מב י"שרל סחוימה "יפכ
 וניברו 'הו 'ד שר ע"ייע ּושר ומכ אוהו ^C "יע | , תוסורג ותמגודו רכזה תארוהב (nip ץובקה אוה

m»תושושמ , תוחושמ תוחוקל , תורוכח  | jonאוה םשו אנליוו פ"ש 'פדב ש"ע ח"'ר תובקעב  
 םירשה תדובע men ח"ר םש p^ הרצק רתוי 'לב — [תושומנ

 םשב 'פסותה ובתכש המ כ'נ 'ייעו כ'ע םינוטלשהו Ies nu רמולכ שאר ןינעמ 'יפ) תּושְר

(Regierung, Herrschaft, Obrigkeitח'ר | ק'פב  "Uy?הנס 'וריב ה"נכו — ךיראה יכ ע"בשפה ' 
 שיש ןטמ לש תושר (nb .ד"כדו ד'ע ג"כד ו'פס | "מ) ינש 'פב תושרל עדותת 5m 072 תובאב

 אל n3 ןיאש ןלעמ לש תושר . . רקשו בזכ הב | naves ג'וב mes לש הללח .תושרב ןיריהז ווה
"b Cw»ודגבב 'א 'שורי = םוגרתב ןכו 'וכו רקש אלו בזכ | 'פב .םדא ינב לע תולילע ןיללעמש  

 ,הלע אתושר mb ינמד ףלח ('ח יאיכ (met | ךיתינתמ אקיד (.א'גק (n3 ןיכישחמ 'מגב םדא לאוש
 לטביאו n .ו"כ 'קיו 'ב י"רת ,(חב היטלשימב יקנואב) | yy (.הימ) ןירישכמב ב'פב ןנתד לאומשד היתווכ
 ודי ,איכ םירב) השפנל 'ב sn" ,ארב תויח תושר | ץחור תושרה הב שי םא דע 'וכו םיוגו לארשיש

TDךתושר תיבהי 'ורי 'גרת התינע םשו ,השפנ תושרב | ברד הי רב קחצי ר'א תושרה אמ  
 — [תויושר יתש א"פ ר"ב a'b הגינח ץובקהו .הלע | "יול שיש בושח םדא שי DN הדוהי

 םימ ןימקמוק 'יול ןממחמש םידבע
n22תחא  pri6 ו" אמויד ג'פב .('דימ  

 םורעו הל סנכנ םורע הילעב C) תרבקמ תושרהו
 ז"עב ק'פב .האיציכ האיב 'אהתש יאולו הנממ אצוי
 בה תונב יתש הקולעל Cm vy ןינוב ןיא 'מגב
 לוק דע 'וכו nui יתש לוק ויט ,יל ילשמ) בה
 תונב יתש b^ ואיבה תרמואו תקעוצש םנהיג
 .תושרהו תונימה והינ יאמו בה בה ז"הועב תרמואש
 ןנהע (6]יבוריעב והואיצוהש ימ 'פב
 :by ותעד לע םדאה תא ןיריבעמ םירבד oa 6 א'מ
 ינפלמ bm וילע יעבמל רע 'וכו ונוק תעד לעו
 ותעד לע רובעל יתיל אלד םהמ והליציש ה"בקה
 םיגדו mew וב ןידצש ילכ םש so) ng | א'ח העודי אתלימ הער mm יונ wp תעד לעו
 ERA ov םולכב ליפס רורבהב :Not) ןיסנואש ונוק תעד לעו ותער לע ותוא ןיריבעמד
 ןינעב ש'מו זמר p'ys ה"יחא]* = = .תורומכמהו רובעלו יאשר וניאש המ תושעל וחרכ לע ותוא

ds oyםדאה תא ןיאיבמ תוינע יקודקד םגו  | vouשפר ע"ייעו םורממ 'פ . pimי"ב "יג  D'w 
 — [ששר ע"ייע + ג'י p's3 jp (e 'ל ילשמ) ביתכדכ בזכו הבינגו לזנ ידיל
 תושרהו ('יה לא םש י תשפ תו יתכנגו שווא
 האורה 'פב Q'm ^b םינפב y" תתר ns ?) תר | המיאו דחפב דימת ןהש םינוטלשה יתרשמ ןהש
 «Cr תוכרב) ry הרקענש םוקמ ךומסד 'מגב 'ג ולאו ןדננל ןייולת םהייחו םשפנ לע ןיארייתמו
 הביקה אל הביק b" ,דבכה תרתויו C תרהו הביק | תוינע יקודקד הרפכ ןהל שיש רשפאןישק ןירוסיי
 ןירימעמש הגטק המהבבש אלא איה הלודג המהבבש | הלשממ pip ^b ב'א) — תושרהו םיעמ ילוחו
 לש הנבלו הכר הכיתח ונייה C תיר הניבגה תא הב | ירבד םינכו ה"יחא]* «Ges ןושלמ הררשו
 בלחה ןיקנוי ןיידעש םינטק םישבכב שיש רשב | ןינעמ י"ט א"פ תובאב ב"ער 'יפש ומכ אלו ב'ר
 איה וזו הריתי הכיתח ראוצ יפלכ ןבל לע איוה | םש איבה דועו דומלתה ירקיעב כ'ג 'יאדכו תּושר
 דבכה .nw .(' ילימנא זעל ילב ותוא ןירוקו תירה | 'יפ י"שרו ,שאר guys ^b דומלתה py" לעב
 הז ןיעבש ןירירבש ילעב תא הב ןיאפרמ ועמשמכ | ל'נו 'ה שר ע"ייע ןישונ ול שיש ימ bn 'וריעב

(Erlaubniss, Freigestelltes (ד שר ע"ייע' muet 

 תוכא) הנותנ תושרהו  xbייפ רבכ יט 'ם

 ארקא אנא 6'מ) ןיברעמ לכב 'פר ג"סב .דעס 'עב
 איעבמ אק אל תושר היל רמא ןמז אנימא יתדח
 Tus התאש הז b^ .הבוח יל איעבמ אק יכ יל
 הבוח וניאו אוה תושר yim תושיק לע ונייחחש
 (ז יג אדזע) מ"ל ב"א) — הבוחה לע יתלאש ינא
 p לע יתוריעה רבכו ה"יחא]* .(שרכ ןוישרב

nwiהלמה  yaiףיסוהל שיו נ'שו ש"ע 7 שר  
 תוכמ ד'מ N'D 'יעיבש .'ט "n הוצמ . . . תושר

 — ap "me] יג ק"מ +:'ח

 ה"כ (* .תברקמ םייטב ו'יופדב ) TD ץחור דע TD ץחור ןמ ס"טב טמשנ ע"פרשב לבא ו"ופדבו i33" ןוכנ היכ )!
 . שייק יייכב ה"כ )^ .ו"ופדמ pin ע"פרב ייל (* ,םישרח יפדב םוקמ הארמ ייל יכ ןע' תועשב שמשנ עיפדבו שייק ייכב ןוכנ

 ב"חו ט"ק י"כב לבא םש ייפו תרה ץעייייע ) .תרה ט''ק י'יכבו תר ע"פרשבו ר"פדב הייכ (* .תתרו ימאו ר"פרב לבא ו''ופרבו

oanוליטרא . 
*40 
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EDול יואר רחא  ^pאלש לפנה ונממ בוט,  
 (^n ןיריכמ ןניא םא 'פד ג"סב ,(*"םלועל אב

Gvהטמב שדח רשע םינש לופיש ול יותר . 
 הגיגחב ח"ר 'יפב ה"כו יואר ה"רב ג"ונב ה"יחא]*

 ב'כק b^ הבושת yw" םינואגה "ובושתבו ל"נה
 'נינח פ"ד לעב ריכזהש תומוקמ ראשבו ס'ש י"כבו
 'גיגחב 'נשמה ןמ ןויצבו 'נשמב ג'ונב לבא : ז"ט דצ
 'נשמב 'גיגח 'וריבו ןושארה י"עב ה'כו יותר .ז"ט

 יישודיקב לבא ךורעה איבהש 'גינחל ט"יות 'ייעו
 "np בוט יותר p^ : א"י הניגחב י"שרו יואר ל"נה
 איבהו םלועל אב אל םא אוה םחורמ . . ול היה
 אתירש אלא ףרשיל ויה ןייואר ל"נה ארפסמ היאר
 ט"יפ ר'בב י"שרל פחוימב ןכו כ"ע ןרהאל בותכה
 'וכו םינהכ תרותב ול המודו וילע םחיר וילע התיר
 ש"ע ל'נה ר'ב 2/2 ןייצו ארפסב ד"בארה סרג ןכו
 ןינע המ רבד שרש ול עדיי יניאו ל"זו וירבד ףוסו
 ע'לב אצמת 531 שרש לבא כ'ע החונמל יותר

^evומכ יתר לעפה  omoיותרו י"שריפכו  
 ,(םדוקה יעבש תיר הזמו) "gb בוטו םחורמ אוה

cumןכו החווה ןינעמ םויה חורל שוד  
 .רתוו ע"ייע ןרתוו .רותיו ןינעמ םירתונה ארפסב
 ופילחהו אוה םירפוס pp קפס ילב יואר "גו
 'תפסותב ומוקמ אצמ רבכ יכ meom לגרומב רזה
 ןד םוקמה ps טרופריא די בתכב ו"פ םיעגנ
 . .ותיב לע paz jn ירה ןיְתֶרַּב אלא םדאה תא
 ופוג bp ןיאב ןה ירה < . וידגב לע ןיאב ןה ירה

"bםימחרב ןויתרב  nni»ס"טב ג"ונבו 52 ע"לב  
 -- [םירפוסה תעידי jmonb ןתדב

 = ע"לבו m ס"לב ה"כו מ"לכ -nm תר
Gittern, bebenןיקשמ םשש 'מגב 'טוסב ק"פב  

nnnm Cmךומסד 'מגב טושפ טג 'פב , ןיקשמ ימ  
 (* תיתרד אדא רב אחא ברד (.זיסק 272 טג ןיבתוכ
 םינהכב רשכה ii" ןילוחד ק"פב .תפייז יכיה הידי

"5nתתריש דע אנינח ר"א 6 דיכ  ^pוניא  by» 
 ןושלמ םירביא דערבו תתרב אלא הקזחב דומעל
 בר «Q"b ""»y רדה 'פד 'מגב) ^nn» CW X עשוה)
 יתאבה ה"יחא]|* | .(היפוג הילוכ תתרמ תשש
 "יאש דבלמ יכ רגסמב ע"פדב 'יאש ןורחאה ןויצ
 325! וטצעב ןכ סרג עתר 'עב וניבר עתרמ ונינפל
 הז "ל תמאבו ש"ע ע'בשפה לעב הז לע דמע

(nn) =( תר - em m » תר ביש 

"bןל אקפתסמ תרה 'עב א"פ .ל'ז ןואנ יאה בר  
 תרה 'עב ואיבה 323 ב'א) — אל יא דופי 'ה יא
 וניבר e^ תרה 'עב ה"יחא]* Gm ושריפו

 תוכרבל י"שריפ כ'ג "ייעו י"שריפב ןכ ומכו םחר

 דומלתה py" ירבד יתנייצ םשו .ט"כ ז'עו : ד"מ
 אצמנ i'm ^b םשב «wo ש"מ co עדו .ש'ע
 ר"צש DD" 909 דצ (יבכרה 'אצוה) םינואגה 'ושתב

5mתיִר  vogבל לע תאצמנש הרתי הנטק הכיתח  
 באלבללא ארקנו בלח םיקנויש םינטק םישבכ לש
 המכ וב שיו ,(222%%1) הולחלא תארקנו )2531(
 ילעבןהב ןיאפרמ .העמשמכ דבכה תרתוי .ליעוה ינימ
 אשעלא ילאעמשי 'לב ןיארקנש ןיעבש ןירירבש

(iüchliche Blindheit 09\5((הרכב ש לאו  
 תיסרפ הקתעה by ירפס 'ייע כ'ע )92(

 טימשה וכרדכ וניברו 168--9 דצ םוואמ י'בירל
 תלפונה הלמ אוצמל ידיב הלע אלו .תויברע תובית
 לש הנבלו הכר הכיתח ןינעב תרה n" m ^b לע
 ;b ע"לב 'יפש טרה ומכ אוה תרה ילואו רשב
 שבכ bn קנויה שבכ לש השוחכו הכר רשב תכיתח
 הכיתח ונייהו sehlotternd, 86188 5j ןכו ומצעב

mmיפ יפכ לבא :תפרפורמו הייולת ומכ איהש ' 
rmתיר ל"נה תובושתב  cmז"חא אבה 'עמ  

 ג"הר "פש (nb -- תומיענו תוכר ןינע ע"למ ונייהו

 ןירייבש ילעב תא ןיאפומ con תרתויב יכ
 "יע םייסופה | ירופיסב con יתאצמ | ןיעבש
 רעגייג ע"מב mau רפס לע ירמאמב יתבתכש המ
 האלהו 'ד ppp ו"פ היבוט ;p האלהו 62 י"ח

 — [האלהו ^ קוספ א"יפו

; 10101016, barmherzig sein c» ע'למ יתר =) תר 

 יותר  (es würe ihm lieb 15ינימש) .ארפסב
 )3^ ,"^ mop .רמאל םירתונְה C4 קרפ 'א ישרפ

 .ןרהאל בותכה התירש אלא (' ףר שיל ויה םייואר
 by Cn ,'ג תישארב) םויה חורל (ט"י  כ"פ 33

mmy?התיר \'ידבזד  ^b moyןנירמארכ ול חינה  
 (א'עס ימ) יישודיקב ק"פד ג"סב ול ma ^b ול יותר

 לכתסמה לכ (:איי הגיגח) ןישרוד ןיא 'פב ןנתהו יניא
 המ םלועל אב אל וליאכ ול יותר םירבד העבראב
 אלש לכ .רוחאל המ םינפל המ הטמל המ הלעמל
 :םלועל אב אל וליאכ ול יותר ונוק דובכ לע סח

 יישרל םחוימבו הגיגח יישרב ה"כו מ"אפרו דומלתה ירקיע תקתעהכו (לארשיל סייטב םשו) ט"ק י"כב ןוכנ היכ ('
 v53 ירמוד T5 י"כב ירמיזד ויו vox יול ןב ידבזד ג"ונב (* .ע"פרב היכו ףטשיל גיונבו ,דיבארח ייגבו bb ר"בב

aידבזד ימאו ו"ופר "33 ל"צו ס"טב םלוכו ירכ זד וא ירכ וד ר"פדבו ט"ק י"כב היכו ירבזד ב"ה י"כבו יתרכזד  
 .אתיר (cw ריפרבו א'פרב ןוכנ ה"כ )* .זיט הגיגהל ח'ר ייפמ קתעוה (* .ש"מו דיבז עיייעו
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 323 ה"יחא]* .תוודר ע"ייע זוהיתוודר בותכ

 ש"ע ןמגרותמב 'יגה וייתבו .תוודר ע"ייע ת"ילדב
ysלבו הלמה תרזג תוודר ' ^W "xו"יתב כ"ג  

[Wagen (raca) ratha - 

nmלבו 50 " ^bלושב ןינע  pinולעיש דע  
 aufwalln חיתרה ליעפה sieden תועובעבא

machenאָחְתיִר ,חַתְר ;  (Schaum, Zornאח תרדא  C 

 ו מכ עב ייפ רבכ )077^ ביפ m3 ךופש ךרדק
 ןריבעהש mpm םפלאה 'C2 תבש) הריכ 'פב
 יוחמתה ןמ !bN" 'מגב םיחספ יברע 'פב .ןיחתורמ

nob)ג'יק  Cןינמחרה םייח ןניא ןהייח השלש ר'ת  
 והנתיא והלוכו ףסוי בר רמא תעדה ינינאו ןינחתרהו

elםילהת) המח בוזעו  Cn s»גרת ' poenאחתר . 
 ארקי) הרושמבו "Cw סיב ךשנ והזיא 'פד ג'רב

m^היל ) "p mnv sowתרוסמ  nbspםדיב  
 ולש הדמה תפסומ חל רבד לכ רדומו חיתרמהש
 םישלשמ דחא קלח ןנוצב הדמה לע חיתומשכ
 אלממשכ ^n (* לאננח וניבר b^ הז גולב הששו
 תיארנו הלעמל ףצקה הלוע חכב חל רבדב הדמה
 רחשה תלפת 'פד ג"סב .(' תרסחנ חונתשכו האלמ
 תכברמ .(* wenn אלו nmn אל 6 ט'כ תוכרב)
 , הניתיי nn €« י"רת ^O ארקיו) הנאיבת
 .[אחתרמ 'ורי 'גרת] )9 י'ז ; יז ,'ב ארקיו) תשחרמ ןכו
 לופ לש ןיסירג תחיתר 'G א'פ «n לובט שירב
 הנשמ 'לב החיתר, ^b wn j^ תחיתרו הנושאר
 (" החיתרכ o0) עשוה) םימ ינפ by ףצקכ 'גרתו
 (:טיפ .ביבו לינה מ'כ) ןנירמאד אה ןכו אימ ON" לע
 .'איפוח ןנכרד אנשלבו חיתרי אלש הרושמב
 דצ ט"דסב י"בטל ג'הר eb" קתעוה ה"יחא]*
 איפוא ל"צו ןנברד 'לב תויפוא 'יפ 'יא םשו 4[
 תקתעהבו א"פדב איפוא ה"כו : ה"ק 'ילוחב "יאדכ
 'ב .איפה 'עב םג סרוג וניבר לבא דומלתה ירקיע
 איפה ע'ייע ה"טגר 'יפב 'יאדכו איפוח דועו איפוה

Umארקטב אצמנ לעפה ,יפא ע"ייע  דועו ב"לר  
 ליעפהבו וז'ב ,'ל בויא) לעופב Cn + ד"כ 'קזחי) לעיפב

aes ov)קרו לקבו לעפב םג ל"זרדבו 'גרתבו (ג'כ  

 ינוניב pnn, ןירמח 'א ,'נ 'ישארבל 'ייע י"רתב
 וליקלק prm אימב v5 ,ד"כ בויא 'גרת לי עפ

 גיש nm - (תַתְר =) תר

 pr" תקתעהב 'ילו ט"ק י"כב יחכונה 'עב ןויצה
 'לב ןכו טטר שרשל בורקו מ"ל nm .דומלתה
 ' wy םש) וליח ,תיתרי ('ה ,הינ onm ליחי 'גרת .'גרת
 , ןותתרת +'ג ייכ 002« וזפחת 'גרת ןכו ותותר +'ט
 וליחתה ה"פס ר"ב ל עי ם nn Ce + 'ה רתסא) עז
 «^A םיתתרמ םכל ...mb םיתתרמ תונליאה
 המל . . . תיתרמו דמוע דבעה mm ז"כפ ר"מש
 התיהו םש ,תתרמ רהה ט"כפ ר"מש , תיתרמ התא
 םשו ומצע לע תתרמ mm כ'פר ר"דמב .תתתרמ

"bב" . vbnpןישיגרמ ןלוכו :ךשי םא 'פ  
 טחוש היה ב"פ pon 'תפסות ל יע פ ה ,ןיתתרמו
 ל ע ם ת א .ןיתיתרמ לארשיו ל"נה sew ,תיתרהו
 : ב"ב t'y .תתרימ ב"ער ו"ל תורוכב . ז"טק 'ומבי
 . תתרית , תתריא . ו"צ 'ילוח ,יתתרימ , אתתרימ
 nn םשהו . תתרימ הזו הקול הז m פ'ר ר'ב
 ;ז"כפו א"יפ ר"קיוב ה"כו עיזבו תתרב .ב"כ תוכרב
 ye תתר 'גרת : ט"י הטוס אָתיִתְר ירוסו א"לבו
 (גינ , טייק םש) הפעְלְז ז ,חימ םילהת) og ,(יא ,גיי

 ס'לכ תּותיר mp nmn» Ce sw s ץבשה
snnm2 ר'קיוב ^bםעבוי רבדכ  mn"לש  

 — ['וכו המלש

 p" 9, 4«( ם"למ ד"עפל b^ אָתיִר =) תר
SUNהז תפילקמ רוגח ל"זרדבו ודנהמ אבה  

 אתיר רפא הוה ('ןתנ רב אנוה בר (זונאה
 א"ס ,('ט רת ע"ייע רות 'עב e G'yb v3^ הליגמ)

 ה"כ ה"יחא]* .ומוקמב p^ רבכו האתיד

 י"כב ל"צכו דומלתה ירקיע תקתעהבו ע"פרב ןוכנ
 אתירןיב קוליח ps תאז ידעלב יכ האתיר םוקמב

pmי"כב 'יאדכו .האתיד ל"צ א"ס ןכל האתיג  

 'עב תואסריג יתש ה"כו אתיד ה"אבו 'ב ס'ש
 יתוריעה רבכ םשו ט"סק .ג'חב ש"מו ש"ע האתד
 פ'"למ רבכ ויתשריפו ש"ירב וזה «an spy" לע
 םשו אמיקפפא 'עבו 'ט רת 'עב כ'ג ש"ע ל"נה
 «mew הרוגחו לכח תושעל םכררש יתחכוה

— [nun ms תפילקמ 

 Rüderwagen הבכרמ אָתְוְוְתַר =) תוותר "€

 ויתובכרמ ןפוא 'ורי 'גרת (םינפב 'ייע

 תורחא 'ואחסונבו ןוהיתוותר ילגלג )2. 0^. תומש)

 גייונב| ןפכ יעב הייכו (* .אנניח בר עייפדבו אנוה בר ג"ונבו יט רת יעב ה"כו דומלתה ירקיעבו ביהו ט"ק ייכב הייכ (

 וילע וחכש םוקמבו .זיצש o^ )212 דצ יבכרה 'צוה) 'ינואגה 'ושתב אבוה ןואגה b^ לכו .ו"צר ,דיח )̂ — anms דע

 ה"ד :ט"פ ביב 'יופסות my מ"טשב יויעו (+

 תיתרי אלש 5m : ט"פ בייב nox 'יפכ הזו )5
jai nv)הרוש ןפכ  peךילע ךחוכש : םינואגה יושתבכ ל"צ (הטמלמ . 

 .םש תויינומימ יגהבו ז"לה ח"פ ם"במרל הבינג תוכלהב «y^ הרושמב

 ג''ונב (* .םש ם"בשריפ כ"ג yr" האלמ ומכ mon תארנש יפל הלעמל ףצקה תאלח הלעיש ידכ ול ךפשי אלש רמולכ
 eT לובטב a'm תקתעהב הייכו אחתורכ ג"ונבו םש ישוה קידרב m» )5 am ליעת amv גיונב (* .איטחת אלר
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 3p םש ppm אנחתר .י'ק 'יחספ : 'ח 'ישודיק
yךוועב ליעל ] — 

mn *ע"ייע יותר  mןוי תר נ"שו /2 . 
 ,lóthen הסיסמו הקיצי j'y qm 302 ומכ) 30?

sehmelzenייעו ' y'5פב (יתפסוהב םינפב ' 
 יאמא (:ב'ג תנש) ירמנ ןמוקמב ןלבוטו המהב המב
 p" ןכתירשב es 'ר קירפו הציצח אכיא אהו
 םילחג ומכ םירישה 'ןדועבו (* רואב ןכתירו
 דצ לכמ ןהילא psi cem (* ןליבטה תושחול
 ימא 'רד אקוריפ יאה (*] ג יר מ או הציצח אכילו
 קחצי 'רד אבילא יאד איה אחפנ קחצי 'רכ אלד
 "יפא האמוט לבקל דרוי המהב לש תעבט אחפנ
 תעבטו םדא לש תעבט תויהל הילע בשחי םא
 הילעמ לטביהל האמומ ro" הלוע הניא םדא לש

nmnה"כפ םילכ) ןנתדכ השעמ יונישב אלא ילכ  
c5םילכה 55  pumהנה ןכתירשב יאו 'וכו  

 ןהילעמ ילכ תרות תקלתסנו השעמ ןהב השע
 (ןניעב יכ הליבט אלו האזה אל ןיכירצ ןיאו
 לקלקל השעמ הילעמ ילכ תוות קלסל השעמ
 ןוקית אוהש ךותיר לבא הב אצויבו הריבש ןוגכ

(Cpwemאלו רחטל השעמ וגיא תוכתמ ילכל  
 ('ןכתיר א"פ .(" "תעבטה לעמ האמוטה לט ב מ
 )! ןליבטה כ'חאו וקדקדנו ןתפילק C s ס ה ו רואב
 יפלו הציצח אכילו דצ לכמ םהילא םיאב םימהו
 .ןליבטהל לוכי תוננטצמש רחאל os^ 'יפה הז
 ואמטנ 6"ש ("רבד ה"י'מגב תבשב ק"פב
 ןאשעו ןכתירו ףרוצל ןתנתנו ןתרבשו הילכ לכ
 אה ןכו ןכיתה ומכ הז ןכתיר e^ ("םי ל כ דימ
 ירכג לש ז"ע 'מגב לאעמשי 'ר 'פב ז'עב ןניסרגר
 b^ והמ ז"על ילכ ךתיר אנונמה בר cya )2 ויע)
 ה"יחא]* — .הלחתכל ילכ ואשעו וכיתהו ורבש
 איעבימ אקד איריא יאמ םתהד אנקסמה יפכ ז"עב
 יאמא ח'ר (p^ השע היל יעבית ילכ ךתיר היל
 הלחתב השעמ יעביל ילכ רבכ mm ךתיר יעב
 p pan^ הז י"פעו ש'ע 'וכו ימנ in ןיא ןניקרפו

we»ןיניידמד ןיזפט ןיחיתר  Cאוהו  "byדהנס ' 
impונודנ ןיחתורבו ולקלק ןיחתורב . rvוכרב ' 

 , ןיחתור : ד"צ םיחספ .ןיחתורב 'יפא : ה"ד ב"פ
Y'3פ"ס  voןיחתור גוזמ . vmםיחספ ,ןיחתור  

 mmi סרח . . nnnm now .ו"עםש .ןיחתור :ד'צ
 pen ,ןעמחיו ןחתרי אלד . ל"ד ג"פ םיחספ 'ורי
 וניא תכתמ . . חיתרמו חתור אוה ירהו .ד"לד ז"פר
 'טוס 'ורי .ה"פס םיחספ 'תפסות כ"ג 'ייעו חי תרמ
 םיחספ 'ורי לעפאו ליעפה .חתור בלח .ד"כד ט"פ
 pv לובט 'תפסות mmn ל"נה םיחספ 'תפסותו
 םיעלסה : ג"יד ב"פר ב'ב v^ ,ןיחיתרמ ויה א"פס
 ךותב החיתרמ ויה : ט"כד י"פ 'דהנס יורי , ןיחיתרמ

 לכ mmm םנהיגב בקנ בקינ ח"'מפ ר"ב .םנהיג
 mme הלוע םויהש לכ ט"יפ םש ,ולוכ םלועה

 , םויה חיתראש דע :חופיש דע 'פ ר"שהש
 ינפמ .נ"ד ו"פ םילקש v" דמוע bye תארוהבו
 , םיחיתרמ man cómo ז"ספ ר"ב ,חיתרמ אוהש
 .תחתרמ nni תריקמ nns : ךידש ינש 'פ ר"שהש
 ארדהו . . nibo היל חתרמד .ו"ע םיחספ לעפא
 Y5 .א"מ בויא 'גרת ,הידידל היל חתרמו תלוס
 לש היעמ ד"יפ vpu3 לעופ wm qu חתרמ

spnneo newתבש  ^y Yoךורעב ליעל , 
 .הָרֶח ןמ pm מ"לב ומכ סעכ לש םומיחל לאשוהו
 חתרמ כ'א :'ל םיחבז ליעל y :ט"'כ תוכרב

 אתיירוא חתרד pa אברוצ יאה .'ד'ינעת ,חתר
 ידמכ) ןוילע תעד 'ורי 'גרתב ןכו היל אחתרמ אקד

v2אתעש עדי "מ  nmתוכרב יייע ההלא הב  
 ,ט"י "3325 ; ילתשאו חתר ^ ה'כ םש י'רת )67
 ותלוזו 'ד .ט"ל םילהת 'גרת "ייעו היביל חתרי "ו
 ;ד"מ ,ז"כ תישארב 'שורי 'גרת snnm םשה ןכו
 , טיי pnm ותמחמ 'גרת ותלוזו א"י ,ה"כ 'דמבל

o»בותכ וליאכ) היחתיר ןמ  .Cingnoלכ .ה"ק 'הנס  
 אכיא ימ .'ז ה"ר ,'וכו אנמחר חתריל אחתיר יאה יכ
 ר"משב ץובקהו nm מ"למו ,ה"בקד הימק אחתיר

 םירדנ 'ורי ראותהו qnas ןינזמ pes ןיתרת ה"מפ
 י"שריפ ךתיר ןינעבו י"שריפ כ"ג ש"עו .וניבר , ,(אתחתר הנשמב) הנחתורו השעמ ג"ע ט"לד ו"פר

 לבא חיי (b^ ייכב ה"כ (* .ךורעב nw "b" אבש הארנו חי"ר 'יפב ייל לבא וקדקדנו :רוע ו"ופדב )5 2023 ןוכנ היכ ('
 היכו ריפרו ב"הו ט'ק י"כב ןוכנ הייכ (* .תושחול םילחג ומכ ןירישה ןדועב םימב ןליכטהו «n ייפב (* = .דועבו ע"פדב
 'ויע ןקתל השעמ ןניעבד "43 הל רבספ רמאד סיישד אצורית לע ותנוכ )5 .עייבשפה יייעו בר רמאו ע"פרבכ אלו ה'ר ייפב
 ייכב ןוכנ הייכ (*  .ךורעב ןייעל ול mm ךרוצה ןמ וניאו "ןנינשו, חייר ירבדב היגמה לעב nun wm סישבו ע"בשפה
 לבא חיר ייפבו ביהו ט"ק יייכב pas ה"כ )5 .קוחר אוהש ןוקיתו ךותיר לבא תועטב «^w (bm n^ ייפבו ב"הו שיק

 ילואו ןקתיר בייה "33 (* .תבשב ^n ייפמ קתעוה ל"גה een לכו .םלועל תעבטה לעמ האמוטה לטבל אלו w^ ע"פדב

 הכומ jm (5 .י"כב הייכ ('* .שייע יישר ייפ לש ןבומ כ"ג הז הארנכו ('' .רישהו ע'יפדבו טייק י"כב mo (* .ןוכנ אוה

"nיייכב ייל תמאבו "םישרח םילכ ןהמ האשעו+ ונינפל ייאד המ סרג אל הארנכו חיר ייפמ  D'w 
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mr» genistaא"לב  Ginsterר'עטלכאוו ק"העבו  
 "p3 p^r^ י"שריפכ Wacehholder לע ןויכו א"לב

\ c ןושאר] 

 ילכ wap 'ר שיר 'ב לאומש ?p אמתיר +
 bu ס"מ אמתיו תמחמ םיאבה רצוי

 ע"ייעו 'ג mem ט"ושב ה"כו sno? mus םיאבה
m3ב'ח) אתמר , Ob 

 -zusammen הדער ןינע ש"ע עטר oy ףדרנ) עָתְר

(fahren, zittern, zurückweichenרדה 'פד 'מגב  

 ברו תשש ברד היתינתממ עתרמ אדסח בר +-ז'סיוריענ
mewהרפב ג'פב .(* אדסח ברד הילופלפמ עתרמ  

 רוחא בשתו .וירוחאל עתרנו רכזה תא הכמ (ג"מ)
 וננישה . ארוחאל C תעתרו 'גרת Cn sw הכיא)
 ילעב םדק לדק ('ינעתרו 'נרת 0" א פש) רוחא
 ^n) ,'5 תומש) ועיניו 'גרתו ה"יחא]* ,יבבד

 .יארתב תיעתרו תיעז n" .'ב ש"הש. גרת ,ןעתוו

 ypys (6'ג ,'ב הכא) רוחא בישה 'גרת לעפאבו
 ר"ב לעפנו ליעפהב בוול ל'זרדב ןכו ארוחאל
 שחנ האר ב"כפ ר"קיו אבו עיתרמ שחנ האר י"פ
 עיתרהו ד"ע ו"ד YD תוכרב 'ורי , אבו עיתרמ דחא

 עיתרהו ב"יפ ר"דמב ,שחנה ינפמ עיתרמכ וינפלמ
 .ריזנ וניא וירוחאל עיתרה : ב"ל yn ,וירוחאל
 v .ירוחאל יתלפנו יתערתנ : ב"כ mu לעפנ

oaיתערתנו יתלהבנו ויתיארו ד'ע ז"נד ב"פר  
 ונינע לדק ,רוחא cp רושיקב עתר יכ עדו יירוחאל
 -umkehren, sich um וירחאל «mi רוחא בוש
 'ט 'פ שדחבד 'תכסמ ורתי 'תליכמ mm אס

 ושע םינש םהירוחאל םיעתרנ לארשי ויהש ריגמ

 ורזח p^ ילימ רשע םינש םהינפל ןירזוחו לימ

 : ח"פ תבשב "יאדכו לימ 3^ םהירוחאל לארשי
 -- [ש"ע

 םירבד) D" (aufbrausen חתר ומכ ס"לב) עתר *
0oחתרי 'א י"רתבו עתרי 'ב י"רת  , 

 רצנדכוכנ אמחו 'ג ,'א 'תסאב ינש 'גרת ל עפ תא
 ,חתרמק : ז"נ 'יטינ יייע אעראב עתרימד הימדל

(aufspeiehern הז ג"ע הז «D --2 (ע"למ mm 
 תורוש יתש ורמא המב +.':) םיחספב ק"פכ

 תא רכושה פ'סב אעיצמ אבב 'תפסותב .ףתרמב |

 12 דימעמ nb" תיב רכושה C (mb) לעופה |

- 

 jw ו

 ועקירש דע סונרוקב וילע שיקהו רבשנש ילכ :םש
 אוהו : ב"נ תבשל י"שריפ 5/3 'ייעו 'וכו טשפתנו
 .'וכו וקדקדנו . . רואב ןכתיר bun .ךורעב א"פכ
 א'פב ב'ה י"כ "ג יכ ^b יכהל וניתאד אתשהו
 י"עו קתר ע"ייע האכה ןינע !B^ אוה (D ןקתיר

 ,קדקדנו ילכה טשפתנ םנרוקב השקההו האכה
 ילוא (ni Gusammenlóthen )52 ע"לב b^ ןכו
 ייסופדו ןעיוו י"כב s'b ינש 'שעמ 'תפסותב
 וכתירש תכתמ ילכ ןינע (' הרמת לש תואכתיר
 ונינע ןיא ע"ייע ךתרמ לבא -- תופוק וכפהו רואב

 ים

 "יע Gespam בכר ןושארה ןינעמ) ךתר "ג

 Cr / איכ ייעשי) בכר הארו 'גרת (םינפב
 'ט 'פ םש 'גרתב ה"נכו ה"יחא]* ,ךתר יזחיו
 תבכרמ 'גרת ןכו ,האלהו ג'י ,'ד םיטפושל דועו
 |"( DU) prm ppm (ט"ב ,וימ ;'ד , א"מ תישארכ)

 (ח"כ ^n. .ז"" םש תומשל) syn 0 ריי תומשל ;יט

 y" אכיתרא שארב תפסונ ף"לאב י"רתבו ,ותלוזו
D'PR 3^9ח'י : ,'י 'ב ביהד ינרת 33  ;שימ ; 

 /2 םירבדל י"רת peas ץובקהו א'ל ,יל ,ח"י
 ,'ח ; ד"י ,'א 'ב י"הד 'גרת איִיְּכַתְרַא ,ןיכתרא ;'א
 ;'ט ,ד"י תומש י"רת הערפד יוכתרא םייוניכב ;"ו
 — [דמצו רוכחו הרישק ןינע אוהש הארנו -- 'ד ,ו"ט

nisamm *א ךתר ע"ייע ', 

amיש ע"לב ןכו מ'למ)   (insterstrauch.נ"רב  
 יבשע 6ר'ע 3 הניפסה תא רכומה 'פד

 לש םילחג, b" ווה (* ימתיר ירמוג ווה ירתמס
onmיילהת) הז מ"ל ב'א) — (*"הרהמ ןיבכנ ןניאש  
3pגרתב ה"כו ה"יחא]* .(םימתר ילחג 0 ' 
ow('ד , יל בויא) םימתר שרש 'גרתו .ןימתיר ילחנ  

 6ה .'ד .5^ (WD םתל דיחיהו , ןימתיר ירקיע
 ןכש O'b י א'כ תישארב) םיחישה 15 Y .אמתיר

poma jmא"טב י"שר .רבדמב םילדג תויהל  
 ^b םש p' "rm ז"עלב א"רבניי 'יפ "o ט"י
 "יאדכו אתשיננ ל"צ] (אתשינז) ןיזעולש אוהש
 ןיזעולש אוהש "s (אתשניי on שרש םישרשב
 אוהש ןוכנהו juniperus לע ןויכו כ"ע וריבניי ותוא
 ר"למו genesto, ginesto ץניבורפ 'לב אתשיניג

v3 (!(5  .אסתיר ס"ש י"כבו אמתירד | גיונב )*  ,תואכרוד יפריא  omuiםילהתב יישריפ "יעו הימגר 'יפב  "sm 

 'עבו + אדסח ברד הילופלפמ moa הילוכ ym new ברו new ברד אתיינתממ היתוופיש ןעתרמ ארסח בר גיונב (+

 p 22 לבא היפוג הילוכ תתרט ייא y'b" "à יפכ 'ג תר .תעיתרו ג"ונב (5 23 m עיייע b^ .דומלתה ירקיעו טי

 .םילעופה סיטב עיפרב )* soy" ad לעפב wen יִנעְפַו (5

CES! 
- dh 

E TAL 
Ludi 

, 

 ו —



 :דומע יול ןב עשוהי 'ר םשב רזעילא 'ר ול וחתפי
 «mn מ"ל gm הרינס pop ב"א) — הנשמ לזרב
 אוה כ'או ה"יחא]* ,(םיקזב pnm +" י'ג
 לבא ע"למ יתבתכש המ יפל םדוקה 'ע ןינעמ
 המודמכ ןכ לע pes ומכ ונינע תומוקמה בורב
 ועקות ?Tb 'יבז 'תפסות .קרט ומכ אוהש ילע
 תוכרב 'שורי ליעפהב בורלו דוהט (* וקתור אמט
 קיתרהו (דומלתה py לעב ואיבה) ד"עס ב'ד א"פ
 דומלתה py" לעב b" הפיו ךלמ לש וחתפ לע
 הז ^m ב"ער 'ד תוכרב י"שרבו קפוד ם"שרהמו

 .ךלמ לש וחתפ לע pem שוריפב on^ ךמוסה
 ,(' "וכו ןידה nb רחא קיתרהש b^ לכ ה"מפ ר"ב

vovהמואל חינה אל ז"כפ  sowהירחא קיתרה  
 ה"בקהו ג'לפ םש ,הרמשל םהילע ולבק אלו

pmoהאכה ןושל קיתומ כ'מ ש"ייעו ילע  
 — [הקיפדו

 .'ג תר עיייע אָמיִתְר ד.תּותיִר .תֶתְר .תַתְר *

 . ש"מו 'ב תר ע"ייע תחתר *

TUתתר * - ףַתְר ; . 
 v bw םיחיר אל לכא רומח לש םייחיר
 .םילתכה תא ('ןעוטש ינפמ ןיי ויבג לע ףתרי אל
 uv ילבו ןמש לש וא ןיי לש רצוא "פ כ'א)
 ,(ןמש לש וא םימשב לש רצואל ףתרמ םיארוק
 ףתרמו .ע"למ ow יכ י"למ התרזג ps ה"יחא]*

wmףתרמ ע"ייע 45 ומכ ] — 

 לבקמה 'פב Zaun, Gelünder) אקתיר =) קתר

 הל דיבעד אה Gy vp מ"ב האובת 'מגב
 גייס אקתירו המוח הרוש 'יפ (* אקתירו הרוש
 תקותר 'יפ י"שרו ה"יחא]* .המוחה לעש
 כ'או תלדה רגס £5 ע"למ ילואו .םירצנ לש 30
 ונינע קתר מ"למ ילוא וא Verschluss רגסמ אוה

"wpתושרשב ] — 

 klopfen) ע"לב ןכו קרט 15 קפד «ju קתר
 (.ו"עק רצ 577 אתקיס) תומ ירחאד אקספב

 תולובחתב יכ (א'כפ) דודל 'שרפ mb ירחא ר"קיובו
 רמא האנב יבר ('ו יד'כ vw המחלמ דל השעת
 קיפרי םאש (* תוינשמב ומצע C עקשל םדא ךירצ

mU» (!ןישיחכמש ג"ונבו יפריא יייכב . ?) היכו v53יייעו ומצע םדא ץיקשי םלועל גונב (5 .אקתר 1723( י"שרבו םיש  

uvתוירוה ףוס .  (fןוכנ ה"כ  v335 .תואנשמב ע"פדבו ט"ק )  .וקתה גייוכבו יפריא י"כב ה"כ *) wyכימ  pu) 

wu oraעיתרמ ייחב . 

wiותעמשמל לייח אריתי ובר ,םירסנ ןוירפאב ח3 יתראפת  ebויקוקז ףלח םושל ויקובא  
 ךרע רדסב ךורעל .דחוימו דיחי ינליכשי ןכ ומכ םירשע ךרע ךורעל הברה םצוע ,םירשל

 .דחאו םירשע
DN)ואצמנ לייחי בר ןב ןתנ וניבר םש ואשנ רשא הלאה םיזורחה  onsא ו"ו י"כב ש"יר תוא ' 

 שיטירב י"כב ייונ ר"ל י'כב יאונ ב"ה י"כב np יונישב ןודנולב םואיזומ שיטירבו ב'ה ר"ל 'בו
 v ראשב "יאדכ ןוירפאב ל'צו ןויראב ב'ה י"כב ירואנ 'ב ו"ו י"כבו רזאנ 'א 17 י"כב ,יאינ םואיזומ
 ד"לו 'זומ 'טירבו ב"ה י"כב לבא םירפס תעטשמל 'ב ו"ו י"כב םירפ תועמשמל 'א )5 י"כב ,ל"נה
 הלא םיזורח איבהש המלש ןוינה לעבו .חסונ יוניש ןאכ ןיא םיזורחה ירבד רתיו ,םירס ותעמשמל
 הלעמב םדאה הלעתנ . . הריחבה y" ל"הזב םירשל ויקוקז ףלח םושל ויקובא 'יפ יכ רעיש (טיל דצ)
 : רמאש והזו ; דמוע ךאלמהו ךלהמ ארקנ םדאהש ךאלמה nives הלעמל הזב דמוע אוהו הלודנ
 םיכאלמה ונייה ויקוקזו ('וגו שיא קבאיו ומכ) ערה cun םע דימת קוכא אוהש ,םדאה ונייה ,ויקובא

 .[כ"ע םירשל ויקוקז nnn ויקובנא cU ךרבתי םשהו רונד ןיקוקז םהש

—————5-—0 C22 (40-77 77 





25 ₪ 

7 

EU D: 

i 
0 



. 

4 rpn m d 

 ג .

  RO hsל  ER) u MAG EIS AUכ
, ^ * " 

DEN \! / 1 i XT - 1 1 E X 
NS S ' 4 

[ | y , 4 Vt \ A 

0 í 
" , \ mf 

1 1 (C Au ' m 
  " vwשש 0 ו

Y 0 V " 0 
0 , , i f . 

» D RUM | 
y , \ 1 h ן A. * 

₪ . u = 
1 0 | ona NT OM 

 ו 6 ,

^ . 4 : | M ( 

4 M à 
Ny " FL IM 

/ hi 4 Vv p. ET ' 

t x M ?] , 

1 1 
\ r 



——L A AA 


