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ARUCH. COMPLETUM 
sive 

LEXICON 
vocabula et res, quae in libris 

TARGUNIGIS, TALMUDIGIS ET MIDRASCELCIS 
continentur, explicans 

 א

auctore 

Nathane filio Jechielis 

saeculi XI Doctore celeberrimo, Praeside scholarum Talmudicarum Romae; 

cum appendice ad disceadum utili per Benjaminum Mussafiam, medicum, 

philosophum, philologum et physicum ad contextum Aruchinum adjuneta. 

Praelaudatum opus ex disciplinis contextus Aruchini Y enetiis (anno 1531) 

editi et typis mandatorum optimi ita ex hujus cum editione קצומ 8 

(ante 1480), nec non cum septem Aruchinis veteribus manuscriptis 

bono eum animo facta comparatione corrigit, explet, critice illustrat et edit. 

pr. Alerander Kobu, 
Rabbinus Congregationis , Ahawath 0268860" in New-York (America). 

LS —6 
TOMUS OCTA VUS. No 

| 2 
——— 

Auctoris, cui caes, scientiarum Academia Vindobonensis subvenit, 

impensis typis mandatum. 

 ו — ——

VIENNAE 1892. 
lm Selbstverlage des Verfass 

Buehdruekerei von A. Fanto, Wien. 

era 



 - דומלחב תורומחה תולמה 55 הנרוג רימעכ וצבקנ וב רשא ךורעה רפס אוה אלה
 | וב ארוקה pov ןעמל ביא ייפע ורדסנו םישרדמו

 תאמ

 ,לאיהי וניפר ןכ ץתפ ןניבה
 ימרוד אתביתמ שאר

 רפס וילעו

 ךורעה ףסומ
 יבר לודגה ;שלבהו האופרהו עבטה תמכחב יקבה םכחה ברהל

 .לז איפסומ ןימינב

 ,תופסוה םע (א"צרה) האיציניוו Diem "לרה ךרעכ) דורעה לש ןושר סופד לע דסוימ
wnתורחא תולעמ םעו ןימוי יקיתע ךורעהמ די יבתכ העבש יפ לע םינוקתו תורעה  

mai)םיארוקה יניע הניזחת רשאכ . 

 ויתרקחו ויתנזא

 ריעצה יכנא

 טּוהאק לארשי רירהומ מיאאב הדוהו ךונח

 ,ו'צי לילגהו ןעכריקפניפו ןיידרַאווססָארג ק'קב םינפלו קרָאיזווענ ק"קב ד'באו בר

 ינימש קל ח

 | P E ,ןעיוונ ופיקהל ושא תומכתה לש עימעדא>אה רועב

oco esed o o 
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 תויתואמ דחאו םירשעה תוא אוה (ןיש =) ש *
 ןיבו תינמי pe ps קוליח ןיאו אתיב א'פלא"
pipםיקדקדמ ילעב םיקלוחש ומכ ל"זרדב תילאמש  

(anneומכו  psמ"ד) שדקה יבתכב קוליח  

(PUB "umi mem b 6ו'פק. nw) ב' pss ע"ייע 
 | םימעפ 3:5 .שבוכ אלא סבוכ ארוק יהת לא ר'ע
 =  טרפנו ךפיהב וא ךמסל וא של ש ןמ ףוליחה

"banהכיא ;ב'סק ,'ט'יק ;'י ,א"יק  Siהדגא ירבדב | "ייעו ;א"ס  "p wnה ק"מ ירקת לא ' "WD 
 = ךוד םשו אלא םשו ת'א «GU .'ג םילהת ךרד םשו | ומכ אוהו SPP ןמ תֶרָאְשַמ ?nisi = תומדש דוע
 = ילשמ הנחשי שיא בלב הגאד א'ער ה"ע אמוי | ך"טסל אטבמב בורק היה תינמי pe םנו (רואש

yו ,ב" םיטפוש ' pens nbsp = nbspכנו .'ו חש ע"ייע םירחאל ונחישי . , 002 52̂ | סומע) " = 
 < וילש ביתכ :ה"ע םש ,הנחיסי י"עבו ת"האב DU | הימחנ (in sno jet וירש ,םסוב = איי יה

 Y - .ותוא ןילכוא םיקידצ . . וילס ןנירקו O^ ne תומש)
 <  ןיוליסכ ןהל המודו ותוא ןילכוא םיעשר הולשב
 =  תישאוב) רפש ירמא ת"א .ג"י הטוס .לס ע"ייע
 =  'טחושו ת"א .נ"י הדנ .רפס ירמא אלא «QU ,טימ
 = ."שארב ע"באר 'ייעו יטחוסו אלא (ה :זינ היעשי)

ioא"י . bnםוקממ טחסו אלא טחשו ת"א .ז"כ  \ 
novב חש ע"ייע והטח '. bnחלשב אתליכמ .'ב  .| 

 .אשנ םש )2 ,ויט תומש) והסנ םשו השמ yon 'פ
 = איל 25 (bv רמאנש עשוהי Y ירבד הלודנ ול
 = תא ",NE G2 72« רמואו ךדורמ ליוא אשג
 =  אלהו יעדומה רזעלא 'ו ל"א pem ינב שאר
 = .ךמסב אלא ביתכ אל ןאכו ןישב אלא וניא היולת
 0 ןאטדעירפ 'אצוהב ע"מ 'יפב on" ןינעב w"y 'וכו
 = = תלחתמ . . הנתחת רשב רגסיו ז"יפ ר"ב .(* v5 רצ
 = W022 תארכנש ןויכ ך"טס ןאכ ןיא ןאכ דעו רפסה
 )0 — mv ע'ייע יתסוסל 'פ ר"שהש 'וכו המע ןטש |
 = ותואמ ותויהב x" 'ס 'ז םוקמב םימעפל אב 'ש |
 (תוימרא תולמב) n" סוקמב עודיכ אבו .אצומ |

inimויכייתד  Onןְויִרָמ =  (יימרי ovoג ,אינ ;יד '), 

mbiרזע) רכס ךפיהבו תּולְכְס = זי , יא תלהק) ' 
 ומכ) אצמנב וניא ןיש ימרא 'לב .רכש ומכ n) ,'ר
 ילב סנו (אינש = יגס ,בש = 3p .רשב = איסב
 .ןישב מ"לב םתרזנ האבש תולמב ך"מסב רימת ירוס
 םימעפלו iP ןיבו ש pa ןיקלוח ps ל'זו םגו
 לש ת"ו א"עס 'ה הטוס מ'ד ך"מס po םהיניב
 לואש ירמאד אכיא המר ,החווס nens ושב
 הריבע רבוע םדא D .'ג םש .ןישב בי תכד
 Q^ ,m) 'גדמב) יאנש תּוטש חור וב םנכנ כ'אא
 הגיגח ,ןורחאה ov ע"ייעו הטשת יכ שיא שיא
 ונושבכ ןהש םירבד כ יז'כ ילשמ  םישבכ ,ג"י
 : א"צק דצ םשו צ'ק cU 'ד שככ ע"ייע םלוע לש

 םישבכ א"שיב ימחל ינכוק תא 'פ ונדמלימ ןויצ = 0
pes qneתונועה תא  »^ wBNה"יב ןהל  

 םיסבכ ןירוק ונא ןישב םישבכ בותכש י'פעא
 ז"סר D" ה"ונטבו א'קתת ^« ילשמ 'קליבו ך"טסב

I- 

  ^N'דהנס .םישוככ אלא םישבכ ת"א שוריסב
D. 

- r 

 !) עדי רבכ םירתכ רשוק היד .טיפ תבשב יישר  nrשאר ורמאב קוליחה  penרעגילרעב איר יחה שיימ יייע )* .ילאטשה
 עגערטייבו 40 'ירפופ תטילפ ורמאמב  t sU.ל"נה תואמגורה

1 VIII. B. 
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 ו ע"ייע wn" -- נ'שו יואשמ . אשמ ע"ייע לבס |

 - yw] 'ב אס

NU 8מ"למ)  pup siiתחיקלו הלכקו החיקל  
 ,ןיאּושנ ; nehmen, eine Frau nehmen השא

 ךומסד 523 ץלוחה 'פב Oochzeit, Heirath ןיאּושינ
 ןיאושינ G'yo גימ תומבי) םישנ 'ד ןיאושנ םיחא 'ד
 הדועס אלב ןיסוריא אלא החמש אכיא הדועס אלב
 תותסו יברכ תוקלמו ןיאושינ . החמש אכיא ימ
 לע אבה 'פד ג"סב שוופמ נ'נשוכ דעומה רושו
 המכ אשונ םדא רמא אבר ,(ב'עס TO םש) ותמבי
 ,(' (איעס היס םש) והייקופיסב רשפאד אוהו םישנ

 'עב D^ 433 = 6'ח ייכרע איעס יי ה"ר) שבוכ אשונ
 ' (6ךומסד 'מגב המהב רשעמ 'פב .('שבכ
 בויא) ייתכהו הל (" אירש ימו 6 ז'ג תורוכב) תונרג
 'פב 'וחנמב ןניסרגו הפלענ םיננר «go יי ,טיל
 )^ ארפסבו (CD mx והורצק 'מגב לאעמשי 'ר

ON! '53קרפ הבדנד ארוביד ארקיו ארפס) בירקת  ^" 

 הלעמו אשונ, b^ אטחתנו הלוע אשונ 0n 'שרפ
 הצור איהשכו הלש ןק ךותב התחינמו התציבל
 'אנש תחנב הליטמו ץראל תדרוי התציב ליטהל
 אלד אמלא היציב ץראל בזעת יכ הי :םיל בוא
 C's תרזומ הלפנד איהה .רבתשנש הל אירש
 ל"צ] (אתחנמו) הלוע נ"סיו) (""הל הששח אלו
 «b" no ומכ נונעתו לויט ןינע e^ [אטחתמו
 ל"צ] (q2 םוקמה ינפל אטחתמ v3 en) תינעח
 ה"יחא]* .(טח 'עב םהש ויבא ינפל אטחתמה [ןבכ
 'א ו"ו י"כב bo" רגסמב יתאכה en דע "xo ןמ
 ו"ופדב ןכ הינה oe הזיאש יל הארנו ד"ל 'ב
 "נה ארפסב יכ ותוארב הפסוהה וז םש R^ רשא
 מח ע"ייע mp 'ורוכבל י"שר י"כב ה"כו אטחתמ
 ייל ו"ופדמ ץוח ע"פדב יכ ערו .ז"סש ,ג'חב ש"מו
 יתוריעה רבכ םשו 'ב אשנ 'עב רקיע לכ ךרעה הז
 אש 'עב ןאכ אוה וניבר תטש יפכ ומוקמ רקיעש
 wean vbi י"כ םא ףא הפ ויתקתעה ןכלו 'ג
 מ"כב הריכמו החיקל ןינעב ה"נכו .'ב אשנ 'עב כ'נ
 א"ל תבש , םירבדב ןתונו אשונה .ןתנו אשנ .ח"מ

 אש 5 - ש

 ,םת = המש ,םש ,ונת = 320 ,בּות = בּוש

 ודי לע תונבל לעפה שארב אבי םימעפל .ןמת
 spe — המודכו דבעש me מ'ד לעפש ןינב
 = רמאש ,אל רשא = אלש מ'ד רשא םוקמב
 ע"ייעו ,המודכו יִּתְמקש .םָּנשב מ"לכו רמא רשא

 .לש
 לש ךויב 'מגב השנה דיג 'פב ?vp (vj) ש

 דינ ומש ארקנ המל +(א'צ PO המהבב ןימי

 ,אינ הימרי) רמוא אוה ןכו ('ומוקממ השנש השנה

 C (רקיע הז ps ב"'א) -- םתרובנ התשנ 05

 jp 'עב b "n^ 'גב הייוזבל ירש (ן"יש mo ש
 ('ךל ש 'תו 'שב הבתואו ז"על הלקש ,(א)

 ('ד /2 ?yt" ביתכדכ nnm תש, p" € ה"כ הליגמ)
 תנתשה ops (' תש 'יפו םירצמ my תש יפושחו

 כ'ע ה"יחא]* .'האוצה םוקמ תחת םילנר ימ
 רמאמה 'יפב וירחא ררגנ ןכו 'לינמב ח"ר en^ קתעוה
 ירבד המה םהו ש"ע 'א jb 'עב 'וכו הייוזבל ירש

m^ג"צר "פכ אלו  "pא"ח אובמב ש"מ , XVII 
.XX mnה'נכו .ן"יש ל"מיג .ו"ית ן"ישב 1703 --  

 . ה"ל mme .תמא ו'ית , רקש ן"יש .ד"ק תבשב
 — nw] 'ופסות 'ייע מ"לה ןיליפת לש ן"יש

NE 1ורקיע  (deiאיִשַמ ליעפהב  "bהלעה , 
 םא 'פב Flamme, Fackel, Signal) תואושמ

D"(ב'עס '2 םיחספד ג'רבו 6ביכ היר) ןיריכמ  
 בוהילו .הדיקי ןושל C^p תואושמ ןיאישמ ויה
 ןנימגרתמו דוד םאשיו (איכ ,יה ב"ש) ביתכדכ

 ,אסנ ,אשנ ע"ייע ה"יחא]* Tm ןונידקואו
 .ח"נד ב"פ ה"ר 'וריב הינכו .הָעָסַמ ,האסמ ,האושמ

piונמז יליל ורובע יליל אלא ונמז יליל ןיאישמ  
PRא"פס ה"ו 'תפסות .'וכו ט'וי ינפמ ןיאישמ  

 — ]^51 וריבע רואל שדוחה לע ןיאישמ ותמיאמ

 Yy DES תאישנ erheben) אָשָנ ורקיע) אש 2
 זיפ רימת n5 הטוס) by ;הכמ ץוח ןהישאר

 .ד"כ 'ליגמ ויפכ אשנ לעפהו ה"יחא]* ,(ב"מ
 (po wi" ר"אלבו הנומאב תתנו תאשנ א'עס | ונינעש המו SN 'שרפ ינימש ארפס 5 : םשו

wm )'ומוקמב ס*טב .  yo (f5 השנ mהטתו ראובמ ל"נה ימגב הז לכ :ב"ר יִרבד ואיבהש רהא עיבשפהב בירגה  
 v33 ה"כו (?  .לעפה ש ר ש ושוריפ רקיעש ונממ םלענש והומכ לודג םדא לע המה ינאו y£ ףסומה םכחה לע ינא

 1433( ול ש ג"ונב לבא הייר ייפב ש"ארבו ףיירבו ורתי יפ 'ותליאשבו ןושארה ייעב היכו : היכ יליגמב ילו פ"א םיש

mnaהיאר ןאכמ (* .וית ןישב  oxאלו ךלש תשב קיתעהש ה"ר "פט הכומ ןכו תש ייפ ךורעב ל'צ הנושאר םעפב  
 לינה ייפהו : ציק svn )^ .יהנינייזיטל היל nue אוהו גייונבו (* .םש היר יטגב ליר (* .עיפדב 'יארכ nnm nes ייפ

 דייטב ו"ופדב לבא דיל יב יא ויו י"כב ןוכנ הייכ (* .אנליוו סישב התע ספדנה ייפמ חכומרכ ןיכרעב mon ייפמ קתעוה

 םש תורוכב ג"ונב ('' .ירפסב תועטב ו"ופדב לבא ל"נה 33 ןוכנ ה"כ ('* .הטמל ךומסב ןוכנו me ויופרב (* 3903
 .תורוכבב ה"טגר ייפכ קתעוה כ"ע ('* .ךורעבכ "יא ה"מגר תקתעהב לבא אוה mmo איהח



 הלוע ד"יפס ר'ב .שדקה חור םיבאוש .ה"נד ה"פר
 "ישארב) באנש ב"מפ םש .ןלעמלמ םייח ול תבאושו
 שרד ט"נפס v3 — .ןוממ באוש היהש ('ב היי
 ןיבאושש םיבלכל ראות (א" o2 יישארכ) תובאוש

 — [השמ ידי ש"מ y" םנושלב םימה

 ורוד ןב ינמ 'ר ארקנ וירחאו (םוקמ םש) בָאָש *
 דצ 541 'תקיפפ : ןינכיסד עשוהי 'ר לש

 יר .םשב ןינכיסד עשוהי 'ר באשר ינמ 'ר : ב'עק
 D mb^ ירחא 'פ ;שיה אמוחנתב !n'2 ורמא יול
 [ הארנו .כ"פ ר'קיו m" 'ו "פ ספדנה אמוחנתבו 1
 Moo רעיוכיינ Up ןוילעה לילגב Shoaib אוה אוהש

 ,278 'גאיג

 E Waehholder- N27 p'b3 = ע"למ) נאש פע

(rtא שיהש) קוספב 'גרת ' LL spem (n 
 BLUR ץע po np ינברושו ינאשו יתארב : םיתורב
 [  ינרתב ייאדכו יגשו ל"צו ינשו ס"טב ג"ונב היחא]*

cvלמ יתאד ינברושו ינאשו ןונבלה יצעמ 'ט ,'ג  | ] 
 — [ש"ע ךירעא wow 'עבו ,ןונבל '

DND *ז טש ע"ייע ', 

 ^ ,אייש ע"יע ponen 'יג היאש *

 ,verlangen שקכו שרד cp ףדונ ט'למ) לאש
fordern, fragenהאולה תשקב וזמו  gelie- 

hen nelimenליאשה ;  ;leihenלאשנ לעפנ  Gelübde 

 (ביעס יל תוחגמ יייעו ב"עס mu יילוח) vg לע לכואו

 "D mss ג'רב mm 'עבו יאמד 'עב 'יס רבכ

/ 
 יה

E 
T.6  

 אלש אצטנו םכח והריתיו ותוריזנ לע לאשיש
mmךכיפל אוה לק אלש ואל ךכיפל ריזנ  nep 

 ייפ םלועל ובוטב Cou) לאוש
 םלועל ולאושש ילכב שמתשהל לאושל שי,
 bpm" :וליאשהשכ ליאשמל קיזחהש הבוטב
 ןט הנק םאו ילכה ותוא \'הלבמ וניאש שימשתב
 לככ וב שמתשהל לאושל וליאשהש ליאשמה
 הפאלמ .לכ וב שמתשהל ול שי ץופחיש הכאלמ
 ונממ ראשנ אל םאו gum רסח אוהש י"פעאו
 תמחמ ולוכ רסחו הלכו ילכה ותוא לש ודי אלא
 ריה ותוא ול ריזחמ וב שמתשמ היהש הכאלמה

"E 
Fs רומסב הטמלו ea 

 ן*

 לֶאְש — אש 3

yה ', vgגרתב בסג ומכ אוהו ה"ל ,'ב לאינד ' 

yyםדא : ב"ל תוכרב השא הקל תארוהמו  
 םיחספ ,השא אשיל .ז"מ Typ ,'וכו השא אשונ

:3"pחי אמיי 'ייע דועו םינב ולו השא אשונ  : 
 :ג"ס p'2: :ז"ל «e^ :'ח ק'מ ,כ"י הליגמ : ביע
 . א"יק :ביפ :ז"ס DID :ח"כ תובותכ ap .דימ
 .'ע :ט"כ 'שודיק ,ד"מ 23 2 הטופס (a ןיטינ

"wb "s 3pטיצ .נ'צ :ח'נ : מ" . ח"י  : 
 (verheirathet) 52/3 לועפ ינוניב .ו"מ תורוכב
 ץובקהו wea" ו"פ 'ומבי 'תפסות .א"צ SY 'וכותכ

 ותלוזו .ו"כ תומכי .ד"מ miu ןיאושנ ,םיאושנ
 | «Vp me תואושנ ץובקהו האושנ הבקנ דיחילו

 |  (auflósen, sieh ausfragen lassenולאוש לוחכ ףא =

 ו ו "ל ןכתי p^ הלאשב ונשי זכש ערוצמ ריזנל המ =

 (.גיק ("s הרפה תא לאושה 'פד ג'טב .היל יחד |

 ןמחנ בו רמא |

 | ז'ע

 ,אשנתו !ow םש לע פנ .נ'ד א'פ תומכי 'ורי
 ז"ס תובותכ 'ייעו אשניל .ה"ל «mo .אשניהל
 «y" ואשינ .ו"כ . תאשנ :'ה .'ב םש ,ב'ער
 א"ער 'צסש ,ןיאישמ iio 'ונותכ לי עפה .טיל
 'וכו ותב אישמה N^p OU:  ,ויבא ואישהש ןטק

"pםש  .ו'ע 'דהנס  Upהנטק ןיאישמ. ויהש . 
 ל"נה ב"עס ג'מ תומכי ןיאּושנ ("we םשהו

smנ"'שו בשנ 'ע םדוק ןיאושנ ע"ייע תומוקמ ] — 

 Cy ףדרנו sehüóplem םימ הלד 'יפ מ"למ) בָאש
 ס'לב anziehen הכישמל לאשוהו ףאש

(insehlürfen 2פכ " nes6:טיכ תבש) ןיקילדמ  
 | היה OUS תואוקמב ves .תבאוש אהתש ליבשב
 mpen עצמאב ןיבואשה םימה 'יפ עצמאב בואשה
 א"פ תואוקמ ןיבואש םימ : םימעפ הכרהו הייחא]*

roא"פ תוידע האלהו  Yoב'פ 'ואוקמ 'תפסות  
 ילכ "פ בואָש ראותה .ושכ דחאו בואש דחא
 יתכלהו ד"ע ו"לד א"פ םירדנ v^ םימ וב בואשל
 א"פס ריזנ 'וריב ל"צכו c'e בואשה תא תואלמל
 'מוי ב"ער א"י הטופ .באינ םוקמב y א"נד

n'yבואשל תוכלוהש העשב א'פ ר'מש  co 
 םושמ .ב"פד ב'פ 'לרע àv" טשפומה םשה .'וכו
 הכוס) הבאושה תיב תחמש ןינעב .תרכינ (' הביאש
 ר"ב דר"פר הכוס 'תפסות .ה"נד ה"פר הכוס ' אימ היפ

 ,(ה"פ .ב"ה) הבאוש תיב ע'ייע OW) 'פ הבור תור ע"פ

 : ט"כ תבש ךשמ ומכ הליאשהב באש p" דועו
  ny(גיי יאיח) ע"ייע תבאוש ןבא +: ז'ק 'דרנס ,ליעל |

pomiע"פרב לבא ה"'ר 'יפכו ר'פרב  

 ,חלכו סיטב מיטשבו עיפרבו ריפדב no (* .ןוכנל

 pen ;'ב .'כ 'א י"הד 'גות ND2NÉ אנבא ר"אלבו
 nep" : ג"צ "לוח ,אביישו אכט ןכא א" ,ג'כ 'ב

Tyו בש ע"ייע היל יביאש באשמ '. "ywהכופ  

 .ט"ק ייכב nas היכ (* .חבואש יטרק 'פדב ('



tig 

  praו"יק +  'e m,ילייש : א'כ ב'ב ,הילייש -
 'יעיבש 'ורי  rpז"לד  yyהינולאש . . הינולאשימ

  p;טיכ ,ב"ל .זימ ,ריכ 'ושארבל) 'גרתב  aDיו

byps וכל אנליישמ. 35 ven ל y e oom 
 אמוי  aryוינפ לאשנהו לאשנ יפלכ וינפ לאושה

 ניל תבש ,'וכו הניכש יפלכ :  by'ישודיק . ה"ם
 לאשנ הז רכד .א"פ םירדנ ,וז הלאש הלאשנ : 'מ

:m'p "m םכחל לאשנה .'ז ז"ע ,םימכחל, 
 'מורת 'שורי . תלוגלוגב לאשנ  npותעד . ו"מד

 ,ןריתהל ידכ םירדנ ןינעל טרפבו ,הילע לאשיהל
 םירדנ  sxלע לאשנ . . ורדנ לע לאשנ :םשו

 ןכו ,ךווצל ןהש םירדנל ןילאשנ .ז"נק תבש ,וריזנ
 'ב לש ע"ייע .ט"ג םירדנ :לעפתאב ,  pen.'צ

nie ^v אשירב לישתיא . . . אשירב לישתינ. 
 'שורי ל"ב ןועמש 'רל תלאתשא ג'ע ג'יד ב"יפ

mn בול תליאתשא ג'ער ח"כד ג'"פר םיאלכ 
lp ט"מד ב'פר רשעמ 'שורי ,ארדיסד ארפס 

 לאתשמ ינוניבו .יאני 'ר ירבד ןיליאל תילאתשא
  yyהאולה :תשקב ןינע )7 ."יעשי 'גרת ליעל

 תבש ל'זודב ןכו מ"לכ  iD,םדא לאוש א"מ
 מ"ב  "y arpתועובש ,לאושה .ר'צ מ'ב ,ליעל

 ,'וכו לאושהו םנח רמוש .ט"מ  oyeיינעת אליישמו
 ,ןליאשמו םירפס בתוכה .'נ 'ובותכ לי ע פה : א'כ

 לאשי אלו ונליאשי אל iz םירדנ ,ריכשהלו

 ש"מ nep תכש ,ונממ הולי אלו wb אל ונממ |

 יתא אל ינליאשה ל"א יניולה vm ינליאשה
 םישודק ארפס .,'וכו בתכמל יתא ינולה בתכמל |

 ינליאשה . . . ךלגמ ינליאשה 'ד קרפ 'ב 'שרפ
 םש ,ירונואלו יִלּושואל ,ז"טק מ"ב לע פ א .ךמודרק

anbימעפל לאש 'וריב ('ה ,אתיגרוג יאה ןלשוא " 
"Bקפסו איעבא ןינע  Cepאובטב ף'זרהמ ש"מ  

 אָתְליִאְש ,הָלַאְש םשהו .נ'שו :ב"י דצ 'וריה
 תכרכב הלאש .ט'כ 'וכרב השירדו ,השקב ןינע ('א
 תוכרב v£" : נ'כ תוכמ םולש תליאש ,םינשה
 רוצקב םימעפלו . ב"פד ג"פ ק"מ 'שורי ^X ה"ם
 : ג"ע ק"ב ברל דימלת תליאש ידכ (םולש ילב)
 .ז"טק ק"ב אישוק ןינעב ('ב a2 + 'כ ריזנ .'ו 'וכמ

zm טיק "33 ןוכנ ה"כ Ls 

 ןאכד ךורעה b^ יכ ועדי אל תופסותה ילעבו וניתיגוסב מ"טשב אבוה no 'ופמ קתעוה (
 אימ מיילכ אוהו) ילאה mi לאיח רומלתה ירקיעבו ביה יי

 אייכ אוה ךורעה ייגו אימט יב אמלשב לאשמל i033 (ל
 עיייעו 'א DD ע'ויעו אמש יב לאשמל ןושארה י"עבו אמעט יב לאשמל 6 2 רצ ירהנס

"moiםיד 'ייע תואחסונ יתש וברעתנ םירפסה 'יגכ . 

 | האלהו .ז"כ .

me )+כב ןוכנ  
 .לאיח ליצו לזח ט'יק ייכבו לאזה תועטב עיפרבו (ריל 4

 נ'סב .( 'היתק היל ורדה מו Cvm רוטפו |
 באחאד היניבשוש (* ל אי ח (.ג'יק omo ל 3

 .('יוכו אמעט היל לאשמל באחאו והילא לזא היה |
pop |בסו ליאתשמ 'גרת 6020 היעשי) ןקזו . 

 ,ר"אלב ori ,ליִאש ,מ"לכ 0 לאש p^ הייחא]*

 א'עס b' תוכרב מ'ד שרדו שקב וטכ סלב לֶאש | =
. A 

 ם"'בשר 'ייעו 'וכו םירצממ ולאש םכמ השקבב

 'מוי .הרומג הנתמ םשל ולאשיו 'ב ,א"י תומשל =
 ןתינ ןגוהכ sow ולאשש רשב ב"ערו א'עס ה"ע

 םהל ןתינ i2 ולאשש םחל ןגוהכ wow םהל =
 ז"ע ,'וכו ןגוהכ אלש ולאש 'ג .'ד תינעת ,ןנוהכ |

 "ל

. 
* 

 bwti, ןכו .ללפתי כ'חאו ויכרצ םדא לאוש :'ז |
 ז'ט no ; ו"כ ,ר"' ירבדל) ינרתב ל

 ולאשי יס ט"פ ב"ב ןכו (האלהו יי ,יג אימל ;

d('ד יכ ילשמ ;^ .טיק יילהת) מ"לכ םיחתפה , qun 
 םולשל םהל לאשיו )03 גימ תישארב) מלב ב

n web. 
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grüssen - URומולשב לאוש א"מ ה"פ תוכרב ל"זרדכו  

b:םילקש .ד'נ :'ט םש "יעו =  :N/D^bu:"ודיק ' 
 םולשב םילאוש הלחתב ד'צפ v3 .ו"מ 'רהנס :'ע =

viaaןינע (': דועו .ברה םולשב םילאוש כ"חאו  

 ,ר"ב יישארב 2/53( םלענה 433 הזיא תעדל השירד

 השא הלאש :ט'צ 'וחנמ 'וכו המד ןב לאש יג |
 | 'דהנס 'וכו ארטפואילק הלאש :ו"ס אמוי המכח |

VEלאושה ןיא .ט"כ 'יטיג ,ליאשת אלש .בנ"ע םש | ןישודיק : : ו"ס :'ט אמוי ינולפ 'ר תא ולאש  

 Tub ןיקודצ ולאש ^i ב'כ המלש תאולאש .איל ליאשהל םייושעה םירבד .ז"טק מ"ב ,ליאשהל יאשר |

» 

1 

*%- 
"2 

ius Hהליגמ :ח'צ .ח'צ :מ"י םש וידימלת ולאש  
pa maim. =סופסולפ לאש ,ג"י'וירוה : ש'ע  

 : ה"ס 'דהנס .'י ב"ב סופור םונרוט לאש :ר"נ 7 *
 | erp mp .'צ .'ל .א'כ תבש :ז"כ 'וכרב"יערועו =
 .ו"ע :ג'ע : ו" :ג"ג :'מ אמוי :ח'פ m םיחספ 0 /

 ^ nouo :ז" n3 :m5 .ז'כ הכוס |
 "713 B 'ומבי .'ו יילקש b .ב"י : א" הנינח

VN 
H 

FLק"ב .א"ל .'ל 'ודיק  v3ד ידהנס .'פ :ט'ע : ', 
rsו'צ : . myד"נ :ד"מ :ט'כ :ה"כ ז'ע :ח'צ  : 

 .'ה 'וווכב .ז"ט wen vp : א'צ :ז"כ "ילוח ,ה"ג =
 ז"ימ ה"פ תובא ^g הליעמ : ט'ס : ח"ם הדנ .ו'ל =

vomיא .א'כ "ינעת ,היליישת אל :'ג תבש  

 ,יוכו ארמ ליישד :םש ,אתינתמ ליאשד אכיא =

 .ריזחמו ו"ופדב לבא ר"פדו |
 .שיע ךורעה לע ושקאו חיר ייפ אוה

 סייר) v3 'קליב היכו
 ויכ ,איחב שימו רגא

^ 

 | ,ילוישל .ט"י 'ציב ,'וכו ךל ליאשר ןיגב :'ח'ילקש <

 .ישא בר רמאש והזו ייא טייטשבו ישא ברד הירב ירומ ברד יאהא ס'שה תנקסמל ןויכ (* =



 דועו לאש עיייע אָּתְליִאְש wp ,הֶלֶאש *
 om םיטפושל ;ז'ט ,'ב א'מ 'גרת 4

 יהואת 'גרת 'ד ,א'"י 'דמבל ;

nme עיייע Po 0 

 | pbp לש לעפש ןינב םַמַעִש — DDNÜ רצ
E הנחמ תא pm" CN י"רת (verwirren 

 )23 )3^ תומש) םירצמ םמא  mיארצמ תירשמ =

 6 יא 'פ ז"ע etwas Anders) ינש 'למ) ינאש טנק

 L ינאש בושח םדא +היכ UD ןידימעמ
n2ןינע 'יפ ינש  L nns) UD 

 "< "יעו .ח"כ ל"צו ה"כ rp םוקמ הארמה א"פדב
 = נאש בושח םדא 'יאד םוקמ לכ ג'שו .א'נ תבש
 == .נ'שו .'כ .ט"י תוכרבב ינאש ה'נכו .בשח ע"ייעו

aD nieנ"כ .ב"כ םיחספ . ay vt cvyהטופס " 
 4 — ]3 ןש ע"ייעו : א"מ

IND 7&3ינחיש ל'צ 2«  (rindeגרת ' omn 
 = ל"נ אתותעפו ינאש 05/2 ילשמ) עצמ

 EC own 35 הייחא)* .אתעדפו סורגל שיש
 < genes כ"נ "אדכו 'ירפסה תועטומ 'יג רחא

 |  'גותה איבהש 'ד עב 'עב וניבר i" ויניעמ םלענו

 = mn ש"מו 'ד עב ע'ייעו אתתעובו ינחיש ל"הזב
vp6 הרעה  vumועאכ ומצע םישמ ב'וש  > 
 - = [רפסב שבושמה ינאש ןינעב עדוי

 = אנואש הנח 'ר : ה"ס nmn (יטרפ םש)
 1 ם"ש י"כב mor אנואש רב mn ל"או

 D .הניאש רב ^n ל"או nyww אנח 'ר .ה"ע ז"עבו
 | יש 'עב וניכר ^3 הנואש רב ןנחוי 'ר me ר"קיובו

 .אגיהש רב אידוה

 ( אָנּואש *

NDND *להק נ"שו אסס ע"ייע אסאס ומכ  E Y 
 .יתבש

PI- 
ATE 

"^t 

' DEETUELIIT] T1 ה ףש ע"ייע ףֶאש'. CO | oes יובותכ) אתיירבד אנת םירמ אמא ןב לואש 
 n" קש ע"ייע אקאש * | אבא (ה"ל "חספ) יבר ma לש לבג לואש אנא

 / אב 'פב das Uebrige) רתי ומכ b" מ"למ) ראש
 = ןירטאנ ולא 'פכ 'טוסבו Cre אמיי) ג'הכ ול

 . " ON'D 'טוס .יע ימוי) י טנב שרוסמ הלפת ראש לעו(: ימ) | ןג

 = הֶָאש 2 dg 'ג ןמש ע"ייעו ה'יחא]* ,(.טייק ביב |

 RA ל בקעי * םכתה ברה )* .םינמיסה תליחתב
 4 .לואש אבא לש תוינשמ ןינעב

: 

 םימעפלו |

n Eu mב"צ : 'ל םיחבזב  : mp onseוזו  
 . א"ל ib תבש הָלֶאש 'יא בורלו לאש הליאש
 א"לב דועו :ה"ס imb" ." ב'ב : 'מ 'ודיק ניל
 .ןינעל ה"ד י"שר (i» xy 'ל nie אָתְליִאְש
 «MH T0 .'ט ,'ח 'ירבד 'א י"רת ןליאְש ץובקהו
 'ירדנ םכח תלאש ןינעב ('ג (' : וינד ז"פ ריזנ "ורי
 ,שדקהב הלאש ןיא . . שדקהב הלאש שי ,ה'ע
 הלאש ps שדקהב הלאש ps ןויכ sb ריזנ
 תכש .םכחל הלאש Tox .'ס םירדנ , תוריזנב

qupמ"ב האולה ןינעב ('ד .ש"ע ךרוצל הלאשו  
:muוהיש דע :םשו ,רוטפ םילעבב הליאש  

 ,התמו הרובש תעש דע הליאש תעשמ םילעב
oenןיא הליאש תעשב .דמוע היה  Toxתויהל  

 — [ןינעה לכ שיע אפידע הלאש arx ,'וכו ומע

 Unierwel, nrnnn ץראל cw מ'למ) לואָש
 קדקד אלו ארק 'מגב ארוק חיה 'פבכ 86

 b") , ל ילשמ) ביתכד יאמ Cre יוכיכ היתויתואב
 'טופב ה'נכו ה"יחא]* = .'וכו םחר רצועו לואש
 לואשב קוח .ד"נ 'יבוריע ,ויתחתמ לואש עקבנ :"
 הנותחתה יטיידל ג'ד א'פ 'ומכי v" ךל הדוי ימ
 טב ע"ייע דועו ט"מ יג'ח טייד .ע"ייעו לואש לש

 — ['גרתב "אדכ ליש ע"ייעו — )95 (wen 'ה

 : ל"זרד my שיק ןבל (* (יטרפה םשו לּואֶש *
 :  (Wy) ב"י ." 'וכרב תומוקמה הלאב

oj 6א"ל ב'ער  : mmy inmא"עס ג"נ  
 א"ער 1^ הליגמ : ב"כ אמוי .'ד תינעת + ז'ט ק"מ
 ," הטוס .ט"יק ק"ב ב'עס ח'ע תומבי .ז"ט : םשו
 nU n ,ה"כפ v3 .ב"ק םיחכז : ^" ידהנס
 ט"פ ר'קיו ;יל ,ט"יפ ,ר"מש ;ש'צ ,ב'פ ,נ'ס
 y Mo EA ,'ח ,'ה ,'ד ,'ג ,א'פ ר"דמב ;ז"כפ
 אנתל('ג .ה"פו א"פ ר"תסא ,ושאר 'פ ר"שהש ,ה"פ
 לעב bus םינויצ 'ייע  הנשמד אנת לואש אנא
 .תינטב ןב לואש אבא ג"שו ו"ופד ג"עק דצ ה"דס
 אכא — שמר ע"ייע אשמרמ תיבמ לואש אבא

 y'"y הוונד לואש יבר ,(שמר ע"ייע) סננ ןב לואש
 אליאש רב ןנחוי 'ר םשב ל"ר א'צפ vy ,אליש
 | ל"צש ל"נו הליאש רב םינושארה םיסופד תצקב
 וי 'ר םשב יול יר ה'פ ר'קיוב "יאדכו הנואש רב

 ,אידוה רב ע"ייע וניבו "גו הנואש רב
7 

 הליאש החיתפה ce לע .qua wn ברד תותליאש ארקנ הז ייפעו ('
 רקי רמאמ ךרע יולסערבב םינברל שרדמה mii קדצ הרומ
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 זיראפ י"כב ה"כ ה"שע 'וכו un» לש ותשא לצא

BEN. 

 נכנש רוא ש תלאושל יול ר"א ץעה ןמה

 p^ ל"נה 'פו "ברע nob איה איהש ל'נו ר"בב
 ג*ונבו .שחול 'יפ רבח תשאמ ףושיכ הזיא תלאוש
 ה"כו pa וקחדנ כ"מו י"שרל סחוימו ץמוח תלאוש

 'ב 'סוגב א'פ נ'רדבאו .ח"כ 'ר תישארכ 'קליב |
 ;וגכ תחא הנקז הלצא הסנכנ ?C רצ רעטכעש יצוהב)
 שחנה הז ץמוח לאוש ^2( ץמוח תולאושש ולא

 הנממ לאשו nw ppp הלצא סנכנ ג"יפ א'ררפבו |
 לינו . שחנה הז yew לאוש ןקז .דע 'וכו ץמוח
 ףשכמה רמאנ ןכו ףושיכ תחקרמ 2| פ'ל n ץמוה

nen /*-לעב יול 'רו .ףושיכל תהקרמ  
 .תויברע תולמב בורל שמתשה רמאמה

ALie — תיששע — %--* pn אָתיִשאָש * 
 ב"יפ ר"מב (רנ 13 רשא תיכוכז ילכ

 ששא ע"ייעו אלדנק r^y אלידנקד אתישאש
anmאתשאש : 'ג דצ כ"רד 'תקיספבו נ"שו ז'כש  

 .תיששע ע"ייע רועו אתישש yn אלידנקד

(P vp) DNOלכ 'פב  npeולאו 'מגב  
 ותאש לכות אל יכ (:ו'ל םיחספ) םירבד

 ,'וכו הליכא אלא ותאש psi (ריכ ידיי םירבר)
 מ"ב כ"ג 'ייעו השרדה ללנב ואיבה וניבר ה"יחא|*

— [:3"p "m : ט"י mz2.25 

 תוכאב ג'פב wehen) ע"יע zv) vp בש

 וב תובשונו תואב תוהורה לכ 'יפאו 000(

"n |בישמ +: היפ םיב :היכ .דיכ .יב יינעת) ומכ  Jmm 

 לאו בש !seize dich; בש וויצ ?ze ורקיע) בש
Bei- בשות ;bléibe u. unterlasse es nz'yn 

  8%(ויטפ) הערפ לא אב 'תליכמב (םינפב 'ייעו
 בשות  voeאל  bow(הימ ,ב" תוטש) וב

 לא רומא \' ארפיסב sun הז ריכש רג הז בשות |
 ע"ייע :ה'מ םש ,'א ףסכ ע"ייע 'וכו וינפ ופיסכהש
 | ושוריפ Tp ,רואש מ"כב ס"ש י'כב 2^ ףכ 'ג תפב

 נשות שדק לכאי אל רז לכו Oe ריפ) םינהכה
 Senn +" יביכ fp שדק לכאי אל ריכשו ןהכ
 ולאו םינש ןינק יונק הז ריכש םלוע ןינק יונק הז
 'פב (.'ע תוטב) לרעה 'פד ג"רב שרופמו לארשי

mmaתוכרב) לקי אל 'מגב  (oUבשו שמשמ  
 תושעל הצור םדאשכ 'יפ (* שמשמתו בשת לאו
 רורצ וב שי םא םוקמ ותואב הלחת שמשמ ויכרצ
 םוקמב בשי לאו כשי רחאו הנריסי תפוניט וא

 אינהמ אתלימ אה' ירימגו ויתחת שמשמי כ'חאו
 וז םג הרוקה ןמ ץוח בש בשומ לכ לע םיפשכב

 בשת לא בשו שמשת ם"ק ייכבו(*  .ירפכב musa טשפנ ו'ודב

 .שמשמת mae בשה לאו בשת c^ wa שמשמ OU ייכבו

 'גרת 'ייעו הראש תדכע איהו תצחרו 'פ הבר תור
 'א י'הדל ; א"י ry םילהתל ;'ח ,'ג ב"ש אראש
 'גרתבו . תיראש 'גרת 'כ .ו"ל 'ב םש :חיל ביי
 .ארכנ תוראש םש תוכימס אתּוראש ^b ,'ג 'להק
 'גרתו 'ט 7/7 'רזע "ייע רָאְתְשֶא לעפתאב לעפהו
 ,'ח תומשל ;'י ,ד"י םש "ייע דועו ,ג"כ ,'ז "ישארב
 ^ תומשל ראשא ל עפ ַא :ותלוזו 'ה ," ;'ז .'ה
 לעופ .ע"ייע רייש לעיפ .ב"י ,'ט 'רמבל ;ו"כ .ב"י
 המ לע רֶאּושמַה jb ןתונ ג"ע ז"יד ג'פ האיפ 'ורי
 הב השע אל .ה"'לד e םיחספ 'שורי ,ריישש

 -- ['וכו אצויכ ראושמה

"NDןוזמל םש מ"למ)  (Speise, Nahrungפב ' 
  amyז"מ היתונוזמב בייח 'מגב התתפתנש 6

"BN אוה ןכו תונוזמ ולא (C א'כ. moe) הראש 
 הייחא]* — .ימע ראש ולכא רשאו יג ,'ג הכימ)

 ^ רמוא אוה ןכו הנוע וז הראש רמוא רזעלא
  O nn api,'ונו וושב ראש לכ לא שיא שיא

 'וכו התוסכ הראש רמוא כקעי ןב רזעילא "רו
 ןכו א"ער ח"מ 'ונותכ  "wiב"ער ל"ד ה"פ 'ובותכ

 ,יינת תיא . . . ץרא ךרד וז ראש ינת יינת תיא
Ono Eנ 'שרפ םיטפשמ 'תליכמ ,ןוזמה הז ראש ' 

 ןתנוי 'ר הישאי 'ר ירבד . . היתונוזמ ולא הראש
 | הראשל לפונ איהש תוסכ [התוסכ] הראש רמא
 | !n2 רמאנש ץרא ךרד וז הראש רמוא 'ר +
 ,ד"יד מ"פ 'וכרב e "ep" מ"לכ רשב ןינעב ראש

 op "m) דידי ע"ייעו 'וכו .(m חיאשבי וה

 הי נוה

 וצומחש רואש : 'ז 'ציב Gauerteig ם"למ) רואש *
 'יחספ ,הליכאל יואר וניאש רואש ,השק

omnםש ,רואש תתבשה  c'eח"מ ,ףרשי רואיש : 
 לכ רואיש והזיא :םש ,םיכנח ינרק רועיש והשא

 ב'מ א"פ 'ורשעמ Süure רואש ומכ ןבל חולחיל
 Yy א'כד א"פר יאמד v^ .ראס ע"ייע וניבר 9315

 לאשוהו .רואש וליטה אלשכ . . רואש וליטהשכ
pyהסיעבש רואש .ז"י תוכרב . v3ד"לפ  

 וילע דיעמ ותוא ארבש com רואשה אוה בולע
NY » 

 Zauberei) ףושיכ 59 יפו ע"למ 53( רזאש * +
b"b Y3התא םורע יכ ךל דיגה ימ  

 ארפיסב ר"פרב

LL הו" 
. 1 oT 

wp 33300 8רומלתה ירקיעו , 



E 

 lad וש ו וע : למ
 , dp "d ₪ וול

 7 )3259 = בש — בש

 zurückkehren; כּות ר"אלבו מ"למ בוש = בש
 וז הביש איה וז das Zurückkehren) הָניִש

 רתיו :ה"מ תוחנמ :זיי תומכי :ג"י m35  האיב איה

mosיישר 3( 1 הרעה יב ,ב"ח א"ב 'עב יתאבהש  

mmis332 (איה וז ה'ד 'ד  ^Bעב ' maותלחתב '). 
cvותעידימ  pumבש (.א"" .יב תורוה :'ה  

 ("ז"ם ם ר'בב ,0"ק 520 עד 'עב ונשריפ

 תימלושה ינוש יבוש : ךל ןתיו !C (ויספ ונינפל)
 ^[ דננכ יבוש בתכ םימעפ 'ד ('א י'ז םירישה ריש)
 psxm םולשב ןכותב «poi לארשיש תויכלמ
 ,היל (oim מ"לכ ה"נכו ה"יחא]* . םולשב
 "^ הטוס העונת ןינעב יח 4ו.ימ: ;ריי יז .תורכז 5 ד

 (sich bes םוקמל בוריק ןינעמו . בשו רבוע ב"ער
(sern, zurückkehrenליעל 'ייע ותעירימ בשה . 

 p" ךתתימ ינפל דחא םוי בוש UD ב'פ תובא
 .י"ק ב"ב ,םיבשל הקנמ se אמוי  ,ג'נק תבש
 ןתנוהי אלהו ומש | (ריכ :ויכ יא ne לאובש יכו
 מ"לכ ליעפה .ובל לכב לאל בשש . . . ומש
 םיטפוש) (erquicken) חור mmn ^5 שפנ רושקב

DOW D" YDאמוי 'שורי (ז"ט םש ;א"י .יא  m'b 

nnשפנה תא בישמ ץמוחה  Ty!מ"לכ  "p 
 בישמ iN "שיכ (zurückerstatten) הרזחל תת

 T (widerlegen)^ הנעטב םירבד תבשה לעו הדיבא
pens.וירכד לע בישהל . . . וסנכנ , נ"ד .ט"פר ; 

 TP "5 Gn = כּות ר"אלב) בוש לעפה ראותכו
(ferner)המ בוש א"ער ט"פו כ"'עס ח"פ תבש  

 ^" הגיגח :ח"ל אמוי בוש . . . ןויכ ,הב ביתכ

  in^ W^ manםירדנ נ"שו  "D'רדהנס 3'3

 השעמ בוש ב"עס ד"ל 'וכרב onm .ז"מ הדג .ב"ער
 M") יוגב השעמ בוש .א"ל תבש ,'וכו אנינח 35

 -- [ע"ומב בוש ע"ייעו ^5

6 

;übbrechen, zersehlagen €^ ע"למ 33e —) בש 

  = xTUאָפיש  e ^ pbישלב
 רמא 'פב +(, Stückehen Holz, Spahn שיראוצוה

 men בשיו (ז'פ (ni תטלופל ןיינמ (pM ע"ר
Cm ^ mit) |םחא לש ותעד ןיכבשמש םירבד  , 

 םיככש יכמ קיפנו םדא לש וכל ןירנושש 'יפ |
 תגש השא המב 'פד גיסב ,('' 00 0n עשוה) "היהי |

 ן

 נ"רב .ירושכ העכשמ ("יביש העבשו (א'ער זיפ |

 הביכשהו הרוקה לע הבישיהש mes העומשה יפמ
 | ץצוח עצמ אלו תלצחמ םש ןיאש ןמזב עקרקה לע
 והמ ונל שרופ אלו ןואנה רמאו ער רבד הב שי
 םושמ 6:"ק (mno ('ירמאקד ('ואל יאמ
 רבדו ןיזוגא ינשו ןיאושיק 'בו םיציביתש ('יו וז
 והלוכ לע וניתובר ורזגו יניסמ השמל הכלה רחא

 תיאר cob ינהד ךעידוהל sns רבד םושמ ('יווז
 .יניסמ השמל הכלה והב תיאו םיאיבנ יפמ והב
 (א'יער 'כ יוכרב) הרושב םידמועה 'טגב ותמש יט 'פב
 'אמטימל ה"בקה שנע אל .p^ .ינאש השעת לאובש

opmימלו רוהטל תרכ שנע אלא חספ תושעלמ  
 אלו npe השע אלו לטבו הקוחר ךודב היה אלש
 לוכיו חפפה לטבל cone ינפמ אלא אמטימה רבע
 ינאש השעת לאו בש cnn cip הספ תושעל
 הוצמ np 7135 ואחד ךכ ינפמ הז אוה לק רמולכ
 וניא רומג ואל אוהש וב אצויכ 'יאלכד ואל לבא

nmתיציצכ ןידסד ןל אמיקו תוירבה דובכ ינפמ  
 למזיאו לרעו האזהו רפושו בלולו תרצע ישבכו
 השאה פ"סב ןכו ama השעת לאו בש והלוכ יהנה
 'יפ הז 6 'צ) תומביד הכר השאהבו +(.ב"צ) םיחספד

 ךלוה לש אתיירב יאה ^6 ןואג יאה ברו . ח'ר
 ראשב אלא ריזנב יריימ וגיא וחספ תא טוחשל

mm Crusןינעלו השע תוצמ הספ היל  nb 
 איהש יפלו חספ השעת לאו בש ול רמאנ הוצמ
 דובכ ליבשב הל ןניחד הלק sene השע תוצמ
 ןניחד אל השעת אל אוהש םיאלכ לבא ,תוירבה
 'ומביד הבר השאהב שרופמו תוירבה דובכ ליבשב
 לאו בש 'וכו תוצע ישבכו תיציצב ןידסד (םש)
 ,השעת אל תוצמ לע pep אלו ןוניא השעת
 לוכי יכהל ינאש השעת לאו בש ("אצנגמ שוריפ
 ואלד הוצמ תמ דובכ םושמ nop mb לטבל
 םולכ דינע אלד אוה םידיב דיבעד רומג רוסיא
 לבא חספד השע תוצממ לטבתמו בשוי אלא
 .('ודובכ םושמ ותוא pm ps םידיב דיבעד םיאלכ
 אייח 'ר 62 (pU) man םא 'מגב לגרה דציכ 'פב
 רבדב ןייעו בשי p^ 3372 בשייתנ C אנא רב
 ה'יחא]* .ןויע ךירצ ןיידע רמא רוריב לע דמע אלו
 בשייתנ י"שריפ : ג'ס 'יטיגבו הב ןייעג י"שריפ ןכו
 הכלהכ בישהל וניתעד בשייתיש רע ה ןייעג רבדב

 — [ג"'שו בשי ע"ייעו כ'ע

mo )'5 35 ה"כ (* .ירמאקד ךרדכ ונינעו (* .ואל ימ ע"פדב לבא רוטלתה ירקיעבו טייק ייכב /nע"פרו ט"ק ייכבו ויו  

 יייע לבא : ח*מ ריזנבו

 ג''ונב (* .לבא היד

m (^ג הליגמבו ןייגוסב יישריפכ ': 
 ;'ל תועונש 'ופסותו לינה ידהנסל ma ייפ יייעו (?

 ירוקה הרעה y" ייכ (*

 AV איח mio יייע ("

 .(ויער arm ווז עיייעו יגוז

ambה"ל ירהנסב  : 

 ,ב'צקתת 'ר שיהש יקלי יבוש יפ רישהשב היכו ('' uro ץיפדבו ךורע ייכב ןוכנ ה"כ )"5 ae 'עב לייר (* .רמא : דוע
pnym )''ייפס  m^יביצ 1032( ןעכנימ ס"ש ייכב הייכו ('* : זיפ .אנליוו סישב ספדנ תבשב . 



 ישוריפ ינש כ'או כ'ע וינכשמ TON תיכב אבבש
 ,ביח) 'נ יב ע"ייע וניברד ישוריפ 'בכ ונייה י"שר
 יכ תושמשה ןיב ינבש יב י"שר "נ ןכתתו (דימ

«mתכשח <> פ'למ  nויניכש ןיב 'יפ יפכו  
 y" 'גרתב הברהו ל"נה ס"למ אבביש "גה רקיע
 פ"לכו אתבביש הבקנלו היבבישו 'ד ,ב"י תומשל
 ל'צו ןובביש ^r ,ד'כ םירבד unn רכז ץוכקהו
 «mo אנבבישל ר"י ,ר"מ םילהת 'גרת ,ןיבביש
 םש ןכו אננכישל ס"טב ג"ונבו 'ד .ט"ע םש 'גרתב
 ןכו ןאָּתְבְביִש ^r  ,'ד תור 'גרת הבקנ ץובקלו ב"

cip? s» iu benועירי ערימ , "UDן"'צ  : 
 . הָתְבַביש יאתא Ux םש הבקנלו ישיב יבביש
 תוכרב אָתּוכָבַש ס"לב ?may טשפומה םשהו
 ,ב"כ הטוס ,היתובכשב b^p. תבש א'ער ^
 'א Sn" ,ןתובבישב :ג"כ תינעת ,התובבישב
 הזמ ראותהו -- ןוכתונביש uy w^ sU םירבד

 — wb] 'ט בש ע"ייע

 an sich הכישמ ןינע באש ומכ ביש ר"'אלב) בש
(Giehenםיחפפ) ןבייש בשימ ירמוגא היחנא  

vyייעו : " pon6ג'צ  "pיפד ג'סב .ץמא 'עב  

 p mob" .ביישו wpr יתא ( טיכק תבש) ןינפמ
 ew ban 'ילוחב ה"יחא]* ,הביאש ןינע
 'עב ה"כו ףיאש 'ינה תבשבו ,היל אביאש באשמ
 : טעמ םרוק תבשב s7" רובדה ןייצ םשו 'ה ףש
 ךורעכ "יאדכ בייש 'יגה 'קלי י"כבו היל יפש אמלד

 — [באש ע"יעו

 [b'y (ףוסב) םיחבזב sieben yat) ומכ 'יפ) בש
 םירשע «Cm םישדק ישדק 'פד 'טג [שירב

 (ויט ,גיכ ix תותבש עבש י'רת .("יעב C בשו
pisישארב י"רתב ה"כו ה"יחא]* .תותבש " 

 43 םש י'רתבו jw בש : םינש עבש ^n .ט"כ
 :ח'נ bw . ט'כ 'רהנסב no» px ביש יל
 ,'וכו יריב בש .'ז 'רהנס ,ינש בש א'עס 'ח 'ורוכב
 ע"ייע ךיתלכ בש . . . ךיתנב גש .ז"טק םיחספ
 ז'ג "טיג ,אתתעמש בש :ב"מ "לוח .ז"ט ףק

s'yבש א"ער :מ"ס םש ,רדב ע"יע ימי בשא . 

 amm יניב בש :ט"ס םש ,יצמוא בש :םש ,ירמוח

 ג"ונבו 'בו 'א ןיב 'עב וניבר "יג יפכ .ז"ס תבש
 ןינייע ינש תעלבהב ירסע Dp ףוריצבו .עבש

 ח pae) =) בש — )330 =) בש

 אנידב אנוה בר € '9 תוירוהד ג'רבו +: 'ז) 'דהנסד

 והלוכל ףינכמ אתפירטב ישא ברו ('ןנבר " ףינכמ
 D" ארושכמ אביש ןייטמילד יכיה יכ רמא יחנמ

 קפס 'מ גב כ'הוי 'פב . הרוקה ןמ הנטק הכיתח
 היל רבתמ אקד ג'עאו («cvs wo תו ש פג

 לאעמשי 'ר הכלה שירב םיתבה תקזח 'פב .( יבישב
 n3 לועיל (*אברכד (*אביש לכ +:ויל 3( רמוא

 'פד ג"רב .הב «Dj השירחמ לש ('הדוה "5

 תיאד ןויכ לקד לש יתינו (.ר'ע םיחספ ןילוצ דציכ
m3אימ קיפמ יביש  . "bתורוש ומכ תותורח  

 ר"ילנק יביש b^ י"שרו ה"יחא]* .ץעבש
 תורוש nrw יושעש (עכרופ = canellure ז"עלב)

^p mm yל"נה ב"ב ה"מגרו הביאש ומכ אביש  
 ןיסכמש ל"טשיר ןיזעול אביש om רחא ןינעב 'יפ
 B" ם"בשרו כ"ע העורז אהיש רחאל האוכתה וב
 ןויכ הזל יכ הארנו כ"ע השירחמבש םימסיק ןוכנל
 םימסק ונייה השירחמ לש הדוח ש"מב וניבר כ'ג
 הבוש ואו אביש 'יפו .השיוחמה שארבש םיקד
 (y"y אביצ ומכ b) אמויב ד"ל ס"ש י'כ 733
 ₪ = b פ'למ איי תש ,v mew 01 בצ
 מ"למ p" (תבשב חיר b ve^ וניברו ,ץע תכיתח
 ג"י "ס p" 'וריעב ש"ארה b^ ןכו "7 m/ עשוה
 .6 הרעהב םש שימו Oy um תלד ע'ייעו ש"ע
 קתעוה תלד 'ע ףוסב וניבר 'יפ לכ יכ יתאצמ התעו

n'a "5bה"נכְו (אנליוו ם'שב ספדנ) .א'ק 'וריעב  

 onn דבעמל אביש : ןורתיו 'פ ר"להקב אביש
 הנטק תרוסנ אביש ןוכנל י"שריפ ל"נה 'דהנסבו
 תוירוהבו .ל"נה עשוהמ היאר sum הרוקה ןמ
 b תכשב ןיבבשמ לבא .אתפוא אביש י"שריפ

"bל"נה ע"לכ  meae popהטוסב ןכו התירכו  
 "גו ורצי תא בבישש vin) בבוש .3^

"vnתא בנישש  typייעו " DUשירב יושוריפ  
 — ]^51 התתיסו הבבשו ר"להק

 y! Nachbar" ןכש אָבָבש ס"למ אָבְביש =) בש
 תנש) רזעוי 'מגב םיצרש 'ח 'פב (םינפב דוע

erpןיב "פ 6י בבי ש י ב ארכישל הילקשילו 6:  
 ,יג תוטש) התנכשמ 'גרת ,וינכש ןיב א'"פ תושמשה
 .תורבקה תיבב ייפ יבכיש יב א'ם C התבבישמ (גיכ
 יב !e^ תואחסונ יתש כ'ג איבה י"שרו הייחא]*

 יב איל ישמשד אתכושחב תושמשה ןיב ינבש

 ןעכנימ סיש יייכבו יפישב רבתימל ןיוכימ אקד גיונב (* quy י"כב םא יכ ע"פרב ייל )* un ןינעב ע"בשפה יייעו (*

 1703 )5 .אבישו אביש לכ גיונבו סיש ייכב m (*  .יבישב ךורעבכ ש"ארבו יבושב v5 י'כבו יפישב היל רבתמ אקד

 תואהסונבו סיש ייכו «v5 טייק ייכב m3 (* ,הרוח סיטב עיפרב לבא רומלתה ירקיעבו sp י"כב ה"כ (* 233527
. 

 י"כב ןוכנ הייכ .('? .ץבשו גייונב (* ,התבישמ סיטב ו"ופדב לכא bu ט"קו ביה י"כב v3 (* ,יבבש יב ע"פרב לבא

 .יעיב עייפדבו טיק



me - vas =( בש 

 (aye) ובל 4333 בבוש ךליו ט'למ אוה ןושאר | nn que ירסבש רב 'ב ,ז"ל םש ,ןימוי ירסבשב

 הבבושה תבה מ"לל ןויכש הארנ רחא ייפ יפכו 05 | = -- [הארסיבש Ub cT) יא ייהד רשע העבש
 ימ 'וריה תנווכ 'יפ הזש הארנכו 002 400 הימרי)

 י"שר לבא ,ש"מו Dan ע"ייע שיב םש (nao הלגח
"pהיתוניכש תרקבמו תכלוה תוניכש תלעב תיבבוש  

 — [ש"מכ ל"נה ס"למ אוהו דימת

 א"לב ןכו תולנו הדיכל wap מ'לב nae — בש
 ראות ?fangen, gefangen nehmen N21) ירוסו

D'b3 "wavאָיְבְש  (Gefangenwürterפד ג'סב ' 
 ןוידפ הבר הוצמ "?'wb G" איעס יח 272 ןיפתושה
 6 גיצ 2:2( ןילעופה תא רכושה 'פד D3'2 .םייובש
 ג"ונב ה"יחא]* .הינימ היטמש יאבש לזא
 לבא היה ןייוזמ םיטסיל iun םש י"שריפו ובש
 וניבר 'יגכ חכומו יוכש "3 ף"ירבו יבש ס'ש י'כב

^p»!השעמ א"עס ד'ק 'דהנסמ םייובשה רטוש  
 יאבש היהו למרכה רהב ובשנש םדא ינב ינשב
 לכא יאבש ןהל רמא :םשו 'וכו םהירחא ךלהמ
 והנייובשל ןמקוא .ג"כ 'ובותכב 'יא י"כ ף'ירה 22
 ה"ד 'תחיתפב ר'כיאב ןכו ץובקה sum יארבאמ
 .'וכו ילוטק pas ןוכייחב יא CHIÜ :אינ אשמ
 ילקש 'ייע היובש הבקנ e" לועפ ינוניב לעפהו
 היובשב .ג"כ 'ובותכ ,יובשב יובש ןידופ ןיא : 'ד
 .ןייושכ ןה ירה תוכלמ e iw" םש  ,וליקה
 יו"מד ח"פ 'מורת v .'א דפ ע"ייע םייובש ןוידפ
 .א"פ ןישודיק nipio ץוכקהו אתרקל pop ןייבש

aןְבֶשּו דועו אָתָיּומָש  nnב'מ ,ב"ל םירבד  
 .'ה 'ועובש :ח'פ תנש לעפנ .אטינויבס 'פדב
 ל עפ תא :ז'נ ןיטיג qp 'דהנס :o תותירכ
 ןייבתשיא | ,ג'כ תובותכ .יאבתשיא jy מ'ב
 .'ג .'ל א'של ;ד"י 3" "ישארב 'גרת y" דועו
 'נרת y" ט"לב יבש ומכ אָיְבַש cem .וחלוזו 'ה

movותלוזו ב"י . א"י ,א"כ םירבדל ;ט"כ ,ב"י  
 'א י"רת היבש מ"לב אתייבש טשפומה םשהו
 — ^b] ,ח'ס םילהתל , ג'י ^w» ," , א"כ םירברל

 'פד ג'רב Flamme) בהל מ'למ ביִבָש =) בש
 הוה (* יביבש 6: איס (cm םישדק ישדק

 ,(ט ,יז (5e רוניד ןיביבש היסרוכ . הרדשמ
 ןכו ארונ יד אנינש ביכ ,'ג םש ןכו הייחא]*
 ד"עפל לעפה pi הזמו ושא ביבש 'ה ,ח"י כויאב
 À— ע"לכו בהלתה ןינע ('ג :'פ םילהת ונל בושת
 — [ש"מו בבחש y'"y ביבשמ הזמו — בש ס'לבו

 Band =< ע'לב אבביש ?m22, =₪ בש ₪
 דימצו הדעצא 'גרת (אביבש p'53 ןכו

 ןמנרותמה סרג ןכ ןיבבשו ןירש 6 :איל 00«(
 'גרת ןיכבס ומכ ןיכבש איה הנוכנ "יגהש הארנו
 איכביסו איסבש ה" : 'ג ?ye םינורהשהו םיסיבשה
 .ע"ומב ךבש ע"ייעו הייחא]* D ע"ייע
 י"כבו אטינויבס 'פדב כ'ג W^ ןיבבש 'ריג לבא

naןיבביש  roש"מ "ייע תלד 'עב  m'y ana 
 (ב"כ :ה"ל תומש) םזנו 'גרת כ"ג ןמסנ םשו 1 הרעה

 — pw] "יא י"רתבו

 glanz "mn "p n3 jb לעפש סילכ) רַהְבש
;reich machenאָרהְבַש  D'52ארּוהבש  , 

 -Glanz, Pracht, Herr ראפ רדה ,רהוז ^5 ארהבוש

 v5) ,זיט ילשמ) הביש תראפת תרטע 4
 םינכ תראפת .אתוביש ארוהבשד אלילכ 'גרת
 ,ןוהתהבא אינבד ןוהיתרוהבשו € ,ז"" פש) םתובא
 הירוהבשו 'גרת GC 8" פש) עשפ לע may ותראפתו
 ,ויכ םש) רחמ םויב ללהתת לא .הכוח לע רבענד
 הייחא|* | .רחמלד אמויב רהכתשת אל unn יא
 ןכו ריי in ,ה"כ ילשמ 'גרתב ה"כו לעפתיא אוהו
 (היל .יל .own ט"כ ,ריל (mov וינפ רוע ןרק י"רתב

 י"כ 'גרתב לעפשבו ,יופנאד ןינוקיא ויז רהבתשא
nen) yy6 ג'יפ nתיבכוש הנמלא  Cוחבשי ג'ונבו רהבשי : ראפי 'ד .ט"טק םילהת |  םושמ  , 

 p ילשמו bans 'גרתב הברה ארוהבש םשהו | הבושתב יתרזח תרמואש א"פ .שיב םוש תיבסנד
 , ויכ םירגד) תראפתל sna" ןכו .יוועל 'חה לצא לכ ישפנ יתלאשה אלא םלועל תאשנ הניאש
 — [ארוהבישו (ט" דבכישכו דומעל nb הניאש רבד 'הל ייח ימי

 ראותו mw אָחָבְבְש ס"למ 5( maa =) בש
 !y" התנכש דימת תוקבמש השאל

 הנמלא (Co» new לטונ היה 'פד ג'סב (םינפב
^p )' maoהניאש הבל יכודב תבבוש תכלוהש  

 p^ יפכ *(n^nN .הכרה אוטחל םירעת הילע | א" sb "ישארב י"רת ,ירניד רסבש ^ ב"ב רסבש
cd. E: 7 

 .תובוחרבו םיקוושב תכלוה אלא תיבב העונצ

 ו

n3 )'ע"פרב לכא .'וריבו רומלתה ירקיעב י"כב ה"כ (* .תיבבש עיפרב לבא ,ס"שב ונינפלו דומלתה ירקיעב ביה י*כב  
 ,אביבש 3033 )* (w^D. לגח יעב 'ורי ייג יייעו (?  ,תיבבש
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 ₪ רמאנ חבש לש תומש הושעב .ז"יק םיחספ
 .5'3 םש .חבש ירבד . א'ל תוכרב ,'וכו םילהת
 000 "בוריע ,'וכו ques יחבש iib ,ה"בק לש וחבש
 ,'וכו וינפב םדא לש וחבש תצקמ ב'לפ ריב : ח"י
 דוע 'ייעו חבשל ams qum vm .ז"ל אמוי
 : : 'ח 'ונותכ .'ט םילקש : ה"כ .ח"י .ו"ט .ג"י 'לינמ
 nnm" ח"מ ב"פ תובא : ג'ל "שוריק : ב'מ הטוס
 'גות אָחּּמש טשפומה םשהו אָתְמַבְש ,אָחְבְש
 S ,א'ל .'ל ,'ח ילשמ 'גרת ץובקהו 'א an םילהת
 חבש :ה"לק ב"ב me תכטה תארוהמ לעפהו
 ליעל y" :ר'כק םש .םהילאמ םיסכנ וחבשש
 13^ מ'ב ,ןישרויה sene חבש לי עפ הב םשו

ons mooז'ק ב'ב :ב'ע םש ,החיבשהו : | ]| 
 ם"וכע חיבשה . . . חקול חיבשה v ק'ב . ש'ע
 תארוהבו חיבשהו םימעפ המכ ג"פ ק"ב 'תפסות
 היחבשד ןאמו הוחבשל ירש i03 'לינמ הלהת
 והל אחיבש : 'פ ,'וכו ןנבר וחבשו .ו"נ 'יטיג ,'וכו
 והוחבשו .א"מ ,'וכו וחבשו ודוה ^c 'טוס ,אתלימ

ennחבושמ ז"ה :ה"מ תוכרב ל ו ע פ ינוניב , 
 חכושמ ופוגב הכושמ i'ys ג"מד ו"פ אמוי 'שורי
 2 , םירישבש הבושמה ריש : ר"'שהש שיר ,וארמב
 תלוספהש י'א. לש החכש ךעידוהל ז"טפ ר'דטב

novםירצמ לש חבושמה ןמ רתוי הכרה חבושמ  
 לעפ תא .םיחבושמה תוסוכב (ie 'טוס 'תפסות
 ,הישפנב חכתשמ אקד אוה יחונתשא : א"י 'ליגמ
 : לארשיד venies ה"בק חכתשמ .cv תוכרב
 | חבתשמ .'ד ז"ע .'וכו ןנבר והל ןיחכתשמ .ח"ל ,'וכו
 ;'ג ," יילהתל 'גרתב כ"ג 'ייעו 'וכו והבא 'ר והל
 ;'ב ,'דימריל ;ותלוזו 'נ ,ב"נ ;'ז 500 ;'ג ,ד"ל
 דיל פ'ר ר'ב ל ע 5 תה . ותלוזו ג"כ ..ב"כ ,'ט

 — [איה תחבתשמ

 עייי) wen תחיתמ ןינע be ע"למ wo טבש
 das תכסמה תחיתמ ל"זרדבו (Ue) יג ףמש

Gewebe dehnenס"למ וא  bowטכשב הכמ  mit 
(dem Stabe klopfenתנש) לודנ ללכ 'פד ג'סב  

CYטכושהו קדקדמה  ^bםינושאר ") paw ( 
 ץע גרואל ול שי. .א'פ .תשקב ('טפנמה הז
 וריבעמ C ץ וק ל המודו ('דכרכ ומשו n ושארש
 תא וב טבושו וינפל חותמש העשב יתשה ג'ע

 ג'נ ,איחב עיייע אוה mm ןיזגרמזא ג"ונב (1

 .טמוש 0/53 ו"ופרב )*

"yייפבו שיימו ר"כש | ,ד"ח  n^?ספרנש ומכ  

 .שורי 3n תועטב ע'פרשב לבא ריפדבו ט'ק ייכב ןוכנ היכ ('
 .םינואגה רומלתה py" תקחעהב )?

 4233 ל"צו רכרכ עיפרבו ט"ק י"כב ןוכנ היכ (*
 .ןיאקפ לש טחמל חיר pi" (' .דכרכ ליצו רבדכ סיטב w .vy^ תבש אנליוו סישב

pee 

"n (Moder) 1205 *היעשי) קמכ  (nזבשכ )2  
 ול שי ןובקרה יכ קורי e ם"למ ילוא יהי

 .ז"חא אבה Cp כ'ג הזמו .םיקור* םידוקנ םידוקנ

 םדוקה 'עב ל"נה ם"למ ריפס ןבאל ראות) זיזבש
 «n םתרזג veo (תלכתה ןווג םש לע

C155תומש) ריפס ךפנ .ןוהיפוצרפ אזיזבשו 'גרת  

 ה"יחא]* Den C ןיזגרמז ('' גר ת 0n ,חיכ
 י"רת &^ ,ט"ל תומש 'גרתב ריפס תקתעהל ה"נכו
 ,ח'כ בויאל x^ m5 'קזחי 'גרת , ^ ,'ב 'בדמב
 ןיקיהב ד"י ,'ה ש"הש 'גרת ץובקהו .ז"מ .'ו

 - [ןיזיזבשכ

 ,Lob אחבוש ס"לב ןכו הלהת ןינע מ'למ) חַבֶש
mm תבטה ^b דועו Preis, Profit, Gewinn 

  i33 (Verbesserungםיצע לזוגה 'פד « p(.היצ

bran פד ג'רב .ימד יכיה תוריפ חבשו תורפ יאה' 
 |  C» o) pupאצמ 'מגב ןיזחוא םינש 'םבו

 ו'ט 272( ירטש  Cןינמואה ימגב תקזח 'פבו (23

 םיפתכל עיגמה חבש 6 גיט  "pןונכ םיפתכל עיגמ
 לע םאשילו רצביל ועיגהו םיבנע  "ansהייחא]*

  02לכא ם"בשרו י"שריפב 2215/31 מ"בל ח'ר 'יפב
 "יפה הז לע ושקה חבש ה"ד ב"מ 2/23 'ופסות ילעב

 ת'רו  yi ^bאבש רבד ונייה םיפתכל  "yחרוט
 :ה"לק ב'במ היאר איבהו  naeםיסכנ וחבנשש

 ךל יעבת אל םיפתכל עיגמה חבשב והמ םהילאמ
 . . ןוגכ םיפתכל עיגמ וניאש חבשב 35 יעבת יכ

  ^3.ה"שע « muזינק ב'ב :ב"ע : ד" מ"בב :
 תועמ :ד" מ'ב ,'וכו דציכ תועקוק חבשל ...

 = רועיש :םש .יריפו אחבש ארפוש .ו"ט םש ,חבש
 = אתיאד אחבש .ד"כק ,ילכ חבש .ב"יק םש ,יאחבש

 :'ק ק"ב ,היתושרב  DWהאיציה לע רתוי חבשה
 חנש שי .א'ק םש ,חבשה לע הריתי האיציה םאו
 ,רמצה לע ןינמס חבש ןיא וא רמצה לע ןינמס

  v2תתימ רחאל ןישווי וחינשהש חבש :דיכק
 וחבשש חבש לבא םהיבא (« moתתימ רחאל

 תפב םיצע חבש שי 472 :ו"כ םיחספ ,'וכו םהיבא
 "ישודיק 'תפסות  i'pז"טס ר'דמב . ןוממ חבש

 ןינע ט"לב ןכו .תלוספה םוקמב . . חבשה םוקמב
 תובותכ 'שוריו ד"עס ז"טד א'פ הטוס 'ורי הלהת

n3wb תוירקמ) תוארקמ 'ג שרד ג"ע ה"לד ג"יפר+ 

 .ןיגזרמז טיק י"כב לבא ןידגרמזא ע"פרבו איש , ג'חבו

 .ספנמה טייאפדב )*



M e 
"de 
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 .ב'צ 'ילוח + א"י :'ו :'ה תוירוה ip : םש ,ב'פ
 nbn 'וריו ד"ע מ'ד א"פ  'ומורת 'ורי ד"פ נ"רדבא

 — + ט"נד ג'פ

 טיבשד אבכוכ ב'עס פ"נ 'וכרב (Planet) םיִבְש *
 ,(שיימו 2, דיח) 333 ע"ייע

cob) 29 * |יא יירכ) רשע דחאה שדחל םש  , 

Cא'מ א"פ ה'ר . 

 ךר ורועו גד pe ₪; ע'לב ges — טבש
 = לכ 'פד 'מגב Stóhr) ארקנה גרל םש דועו

 (.אימ) וב שדקמ שיאה 'פד ג"רבו .«Conr תבש) יבתכ

 תא חננש רוש 'פד 102 CR טובי ש חלמ אבנר
menק"כ)  CDיהנס) ףדגמה 'מגב תותימ 'ד 'פבו  

 גד אטוביש b" והמ אטובישו אזיעב גיהנה (:טינ
 רשכה לכ 'פב .('םיב הלודג המהב ןינעכ לודג
 .אטובישר sm cum 6 ט'ק m bn^ 'מגב
 םילוק ם"במרה b^ ג'מ Yb ןירישכמב ה"יחא]*
 : עדונו דואמ ךר ורועו mum peo .ל"הזב םינפסאה
 גדה הזו כ"ע אטובש לא ול ןירוקו ברעמב ונלצא

sp0325 אבר חלמ ותואו ע"לב תמאב ןכ  
 :י'ק תבשב mah ל"נה 'ודיקו תבש 'ייע תבשה
 תינעת 'ורי 'וכו אחלימד אטובישד אשיר יתייל

vbולג םהלוכ : ט'סד  pyורזחשכו לבבל לארשי  
 .אטוביש ארקנה גדה ןמ qnn ןהמע ורזח םהלוכ

"nיחספב ןכו ל'גה ' 
 pan' גד ןימ אוהש הארנ ל"נה 'ילוחב רועו : ב'יק
 וא poreus marinus (5 9 'ה 25( סואינילפ לצא

 היה
r -- 

ce) poreulus marinus |א"לבו 0" ,ו"ט ,'ט  "p Stór 

 ריזחל המודש אטוביש ארקנ הזו 265 ןהאזיוועל |
 תא ךל יתרתה 'ח o" יניטש אמוחנתב 'יאדכו

 ר'קיובו ריזחל המוד אוהש אטוביש ומשש גרה

 'קליבו אטובש ומשש גר ךל יתרתה קר s^ ב"כפ
nnn |ו ' ^w mennגד ןושל םכל יתרתה  

 ןושל ךל יתרתה ^z ןמיס ינימש ןשיה 'וחנתכו |
 יתשש ' הארנו ריזחל המודש אטוביש ומשש גר |
 ה"ד : ט'ק "ילוחל wu דחי וכרעתנ תואסרינ |

"bombריזח םעטכ ומעט אטוביש ומשש גד לש  
 לנע רשב לש םעטכ אוה Sur גד לש םעט לבא |

 — [הרוצב ריזחל המוד אטוביש יכ ןוכגהו
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 רכזנה אטוביש לבא |
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 )29 = םבש - שבש = =
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 ינש ןיב ןילירבמש (' םי ג ק ה ns ברקמו ןיטוחה
 6 םיחונ דימו ןינותחתו ןינוילעה pem יקלח
 רעש «nne םינותחתה ןמ םינוילעה קרפתהל
 אלא בא הז ןיאו ,ברעה טוח תא (*ןהיניב תוריל
 ח'ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* — ."אוה ךסימ ללכב
 וירבד וניבר איבה רבכו Cry ףד ינליוו סישב) תבשב
 | "«9"'5'1.9 14335 y3 IO' תא ריכזהש ילבמ)

 ח"יו זי "לה ט'פ תבש תוכלחב ם"במרה b" כ"ג
 ד"פ םיחספ v3^ טבושה ה'נכו .םש הנשמ םחלו
 ב"עס ב"צ תבש ,ג'ע .ג'יד ב"יפ תבש 'וריו :נ"לד

peeסומלוקב  "^mטבחת  cn»6כ ,דיכ  | 
 ה'כו אטביש א"לבו טבש םשהמ main .ןוטבשת

v3גרתב ןכו דכרכד אטביש : ח"מד ד"פ "לקש ' 
 DU 'ייעו אתודומד אטבש YO .'ח ,ב'כ ילשמ
 םש 'גות אטבוש p UD" 075 ;ד" .ג"י , ג"כ

 — ]3 v3 ;ג"י ^
 הרומז 'ולכ טבש ןמ לפכ b" אָטּוטְבַש —( טבש

(Ranken, Rebenר"בב  G7) «4'bpהנהו  

 ךתקדצו 'פ םינהכה לא רומא ר'קיובו תיז הלע
 לארשי ץראבש . יטוטבשמ רמא אבא 'ר איל
 ןישושבשמ ג"ונבו םיטבש b^ ב"א) — ותאיבה
 ארית לא ונדמליב .(* (טבש ע"ייע אוה דחא ןינעו
 , ביי א"מ) ןדב ןתנ דחאה תאו ('יל אטוחנתב) םרנא

 ימ לכש םהינב םיטבשה wp  כ"יפעאו )5
 (זימ + טיי (yen 'אנש וקלחמ xxv ry השועש
 ייטפוש) רמוא אוה ןכו ם המ ןד ינב C לרונ אציו

C n^יכ [תבשל] הלחנ ול שקבמ ינדה טבש  
 "תכו ןד ינב לרוג לעיו ביתכ הלחנ ול הלפנ אל
 .וקלחמ והואיצוהש אלא הלחנ ול הלפנ אל יכ
 ינב לרוג לעיו קוספ יתאצמ אלו יתעני ה"יחא]*
 ולעיו n3" ל'צש "b ט"ק י"כב תמאב 'ילו ןד
 ןד ינב לובג אציו לש קוספ ףוס אוהו ןד ינב

pasחכומ טרפבו ןויכ קופפה הז לעו (לינה עשוהי)  
 םהמ nob ןוכנל "יא םש רשא bp י'כ 'ינמ ןכ
 אלא ןד ינב ולעיו ךומסב רמא הז לעו Oba יילו)
 תושרד y" םיטבשה ןינעב .ק"ורו 'וכו והואיצוהש
 : יל n :'כ הכוס :ו'פ אמוי :ז"טק תבש ליזר

basד"י . asב"ל 'טוס : ז"ט 'ומבי . ubויל  : 
 ב'ב :ז'צ : א'פ .ז"י ק'ב ,א"ע : 'ע "ישודיק .נ"מ
 .ז"י .'ה 'רהגס ,ביכק : א'כק p .ז"טק :ו"טק

 (mm) תכסמה שפנ תתפנו ח'ר 'יפב (*  .שימו דכרכ עיייע ס"טב mU 'יפב )^ .ךורעבכ לייצו mes 'יפב ches ייל ('
 וניבר ייגכ £c ייגה ל"נה ר'בב יישרל סחוימבו (* .דכרכ 'עב ה"כו םכותב nw) לייצ] ייכב היכ )* .לובג ארקמב )^

 ע'בשפה לעב em m mno" רבכו ומלוהל השקש ךררב ייפ ךנמיסו היר x5 vy :ופסוההו )! .אטביש yuan ביה
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 דימצו הדעצא 'גות poe) =) ךבש"שא

pue (0055 "2ע"ייע ןיכבשו  
 רקיע יכ יתחכוה םשו ה"יחא]* .אותב נש
 "ינו אטינוינש 'פדו "5 "3 py" ת"יב תיבב "גה

 — [תלד 'עב וניבר

 לאיגדב exufóxn) י"לב ןכו 22: — ךבש ד
 (ןירטנספ) ןירתנספ אכבש ויט .'י .'ז ,יג)

 "יא 'ה םש לאינדנו ה"יחא]* .רמז ילכ ןימ
 — (ע"ייע אכבס

Netz, Kopf- is ע"למ הכבס ומכ "b הָכְבְש * 

(putiz der Frauenםיחספ  m'jב"ער  

 המוד דחא ר'ע sw" 3'b ז'ע 'ורי ,הנטק הכבש
 יושע ns Ty" ג'ד א"פ תבש 'שווי ,הכבשל

 .הכבשכ

 אָליִבש ירוסו ר'אלב .) =< ע"לב ןכו מ"למו 36
"bךרדו ביתנ  (Weg, Pfad, Engpassב"פב  

 יליבשו דיחיה ליבשו םיברה ליבש 002. האיפב
 p'3 הבורמ פ'סב .לוגליג 'עב p" לוגלג תיב
 העיבו דותש דע תושרה יליבשב pibus (:א'פ
 רמולכ םדא ינבל תושר qme ןיליבש 'יפ היינש
 בר רמא ןילעב ןהל שי אלא םיברל ןירקפומ ןניא
 היל wp Cnbb "פא, ונלש ןיליבשה אפס
 (?M ומכ א'פ רטמ ןכש לכו תוקלקלח המישמו
 ריזנב ק'פד ג'סב .('"םיאלטב םדקפיו ('ד ,ויט

6mינירה  vpילינש ןינמו ץייק יטקליה ןינמכ ') 
 ןישרפמשכ יולכ תועיצק ונייה יטקליה b^ הטימש
 qn5 ןישועו הברה םה המחב ןשביל הדשב םינאתה
 ןובשח ןיאו ןכפהל ידכ ןהב ךלוהש הברה ןיליבש
 יליבש ןינמכ רמא םא ימנ ןכו ץייק יליבש ןתואל
 תנשכש יפל, ןיליבש ןתואל ןובשח ps הטימש
 ותוא השועו וטרכו והדש רדג ץרופ םדא הטימש
 השוע הצורש x" לכו םהב סנכנ םדא לכו רקפה
 קיתעה יליבש pisce ה"יחא]* = .'סנכנו ליבש
 ילבישא ל'זו ריזנב מ"טשב אבוה ^om "פמ וניבר
 .הטימשב ןהיתוננו ןהיתורש רדג ןיצרופש הטימש
 «pus ןינעבו כ"ע הצריש ימ לכ םש סנכיש ידכ
 ומכ אוהו טקלתמה לת pos ח'ר b^ ץייק יטקלה
 םילית ימנ יכהו םיתב ןיב [ץצוח ל'צ] qm ריק
 "פה nm םנ יכ ירה כ'ע תורושה qm תועיצק לש

 גיונבו אלש ט"ק ייכבו m ייפב היכו (* vun תולהאל sms ייפט קתעוה (* . /

 3023 לבא יופסותו יישר ייפב היכו (* .עץ"בשפהב «y^ שיע א"עב ייפ יישר לבא מ"טשב אבוה m "יפמ קתעוה (* 58 =

Ia à | ליבש $4 mae " בי 

 השעמ bb'3 'מורת 'תפסות (יטרפה «ce ןויִבָש *
aesי'כבו ביזכא לש תסנכה שאר  

 .ןויכנשב 'יגה 'פריא

Tauben- הנורא Js yon ל"נ T2302 =( ךבש 

  (schlag, Gitterfensterוגהנש םוקמ 'פב

 ח'פב ."ןילוגנרתל ןיכבוש ןיבישומ 6 היג .םיחספ)
 wm . תוכבושהו תוירזינהו ןיזיזה «GU תוליהאב

mv?ירכעב ןנקת  nnb ^bנרת (חיכ ,חימ ^55«( ' 
 ץראמ הנויכו ('א כב וש םופ הקבשד הנויכ ווהו
 ל"צ](אבתיד) אנויכו 'גרת] Gr . א" עשוה) רושא
 C "prar לש םילדגמ, p^ [אכבוש 35 [אביתד
 ^ ביש) ביתכ 6ב'מ (new המחלמ חושמ 'פד ג'רב
 ךפוש ^Y) .ז"ט יטיי יא (Vm 'יתכו ךבוש ^n) .ז"ט

 ומש אוקנ המלו ומש ךנוש ses דח לאומשו בר
 המלו ומש ךפוש רמא דחו ךנושכ יושעש ךנוש
 .ןותיקכ ךפשנ ותוא האורה לכש ךפוש ומש ארקנ
 ןוהיכבוש ונל ('ח o/ היעשי) םהיתבורא 'גרת ה"יחא]*
 ע"לב ה"כו םינוי nvm ןולח p^ הברא יכ עדו
 לדגמ "יפו ינורמוש ןושל אוהש o וא הָכְבַשו ל"נה
 ינורמושה םנרת Cn 5n ^ o mein) לדנמ יכ
 (ג'הר ייפ ייפע) וניכר 'יפש המ הזו הכיבוש י'ע

mieורכזוה ;כו םינוי לש םילדנמ  "mייטיגב  
 ךנושב ךבושב ול בריעו לדנמב יל בוע :ה"פ
 יפלו 2. ד"פר 'וריע 'פסותב ה"כו לדגמב ול בריעו

mnmץעה ןמ יושעה רבד % ;= פ"למ הלמה  
 ,ךבוש ינוי ve ה"מ א"פ ב"בב ה"נכו 00 בש עיייע)
 ןיקיחרמ : םשו .ג"כ ב"ב ,ךבוש nro ג"מ aie םש
 qe םדא השעי אלו 'וכו ריעה ןמ ךבושה תא
 הציב rv" "נויד אכבוש .ר'מק םשו ,ולש ךותב
 ב"יד ב"פ «me 'ורי , ךכוש לש םלוס 52 א"פ

Tyדבעימ יעבד ןאמ  pn) smiוכו ךבוש '. 
 הבקנלו .א"פ ק"ב ל"נה םיחספ ןיכבוש ץובקהו
 ךבוש שרדנ הליאשהבו .ל"נה תולהא תוכבושה
 ךכושכ eye" לדנמכ ךוראו רובנ היהש ov לע
 לכש שררש המ הזו ךפש 152 Cho ע"לב 'יפ דועו
 (wm לבוש שרד מ"פ ר"משבו .'וכו ותוא האורה
 לאל ךבוש ןוקירטונ ילב לאלצב לע (ב .'א יד יא
 ןכשמה הז םיהלאל ךבוש דימעהש לבוש כ"מב 'ייע
 ןכשמ ה'בקה דימעה :םשו ,ךכושכ «T היהש
 ןאכ ארק ר'עפלו םש ו'זרהמ ש"מ 'ייעו ךבושכ

 — n] םש tp לדנמ םש לע ךבוש ןכשמה

 כבש עייפרבו טיק "23 ןוכנ היכ )*

 .ילבש
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 4/2 אמוי 'וריב דרנ תלובש ה'נכו .י"שריפ כ'ג 'ייעו

 ישוריב "יא ארקמ לש nbsp ןינעבו vy א"מד
 ד"ע ס'ד א'פ 'ישודיק ^" Ty oU oye .האיפ
 תלוביש םוקמ םש היהש ב"ער ז"יד ט"פס ב"ב 'וריו
 תישארבל 'א sn" אָלְבּוש .לָבּש ר"אלבו תחא
 סלקנוא 'גותב pw ץוכקהו לבוש לכד ro .א"מ
 ו"יוב אילבוש ,ןילכוש האלהו 'ה sso 'ישארב
 ^ היעשי 'גרתב (m אטינויבס 'פד 522
 ע"ייעו ילבוש wm הריפח .ד'כק .ב"ב .ל"זרדבו

senתומבי  Yoילבש :'ח ריזנ ,יִלָּבִִש יניב  
 ב'ער v5 םיחספ -- ליבש ע"ייע לבא הטימש
 םשו -- ןילבישב ס'ש י'כבו םילבישב ומידקה

 -- &rn] אבה y^p : 'ע תוחנמו ,ה"ל

 Hafer) אלעת ילבש ,לָעוש nbsp — לבש
 תלוכשו םירועשה GU roD םיאלכ שירב

 ןימסוכב (ינשמב .היל םיחספ העש 553 'פב .לעוש

 Cms א"יו (6*א"לאניס 'יפ לעוש תלונשבו
 ושד 'ענ ה"יחא]* . לעושה בנזכ היושעה
 תוחנמב ה"מגר b^ לע יתוריעה 333 (ה'סק :ג"ח)
 א"לאניס יכ תויזעול תולמב ןאכ וניבר ררגנ וירחאו
 :yvy v צ"לב ןכו segale, segala ט"יאל אוה

 ,Hafer vena ט"אל אוה א'גיוא וא ה"ניוו רשד

avenaרחא ררגנ י"שר םגו ה"נייכא ה'מגר "יפכו  
 ינשה זעלהו .רשד ע"ייע .תוחנמו םיחספב ושוריפ
 לעוש בנזכ אוה א'ניווא תרוצ יכ רקיעה אוה
 p (CU)" םיחספ 'מגבו wi" ךוועב "יאדכו

 י"כבו אלעת [ילביש ל"צ] (יליבש) לעוש תלוביש
 'ב י"כבו ב"ער 'ע תוחנמב ה"כו אלעת ילובש פ'א
 ילבוש w Con^ רצ םיחספ סיד לצא  י"שר י"כבו

v^א"פ םיאלכב ם"במרל מ"יפבו .הזל םדוקה  
 ב"נש ק"העבו -- םירבדמ םירועש y "b א"מ

 — Hafer] = ן"ירבאה ןירוקש : לעוש תלובש ונשי

 Zweig) תיז יפנע b" מ'למ) אָלְביִש ,לָבוש +
 ילבוש יי ,'ד הירכז) םיתיזה ילבש 'גרת

 . אבהרד ןילביש 'ב ,'א רתסא ינש 'גרת , איתיז

ee (dB yi ומכ ליִבָשַּב = לבש ^w 
nm wegen, um willen, auf, nach 

 8 ( ה"יחא]* .ליבשב רוכעב )0( 'גות

= - 

 (ליִבָשְּב =) לבש m^ — לובש

 (JI 'א טקלה 'עב הארתש ומכ וירחא וניבר ררגנ
omתובקעב וניבר ךלהש 335 יתוריעהש וטכו ש"ע  

"pp m^פכ הארת התעו 'ופסותה ש"'מ " m^ 
 הנוכנ יכ "sib ם"'שב םיתניב ספדנש ומצעב

cem omen ammיחכונה 'עב וניבר איבהש  
 'ופסותב ה"כו י"שריפש ומכ אוה ץייק יטקליה ןינעב
 'שוריב ה"כו הטימש ילבש ג"ונבו ques ה"ד םש
 ילבישכו ץייק יטקלמכ רמא DN : א"נד א'פ ריזנ
 sap יפו א'לבו מ"לכ ליבש ה"נכו . הטימש
 ץובקהו Gv? ep םילהת ;^ ,חיי בויא ביתנ 'גרתב
 ,ותלוזו (' יב ,יח ילשמל :ו"ט ,ח"י "מרי 'גרתב
 יליבש . . אעיקרד יליבש : n 'וכרב ל"זרדב ןכו
 הרותה "ry ב"פר mun 'ורי ,רהנ ע"ייע אעדררהנד

 תא יתיאר 'פ ר"להק m^ ןיליבש ינשל המוד וזה
 ןיליבש ינש וינפל ויה .ד"פ ר'קיו ,םישעמה לכ
 תיכבו .אתיירואד יליבש ולא 1^ ם'ר DU ,'וכו
 ^ לבש ע"ייע omn תלמ אוה לינשב :שאוב

 — [ע"ומב

 ק"פב Strom) םימ תרז מ'למ nbsp =) לבש
 תלובשל ויתוריפ ןתונה 02 א'פ ;ירישכמב

 jo םימ לש ליבש ןמ ויקע b owanb^ רהנה
 .[nons .ינתפטש תלובש "Cis םילהת)
 'לתה ירקיע תקתעהבו !םימ תלובש ע"פדבו ל"צכ
 תלבש ינפטשת לא (ז'ט ce םילהת) קוספה איבה
 םש םירגנש םוקמו םימה ףטש אוה : ףיסוהו םימ
 רהנה תלבשמ ^G יז'כ היעשינ"מ"לכ ןכו כ"ע חכב
 תלבש 'גרתו .ארהנד אתלבש ז"לפ ר"קיוב ר"אלב

 - [אָּתְלְבּוש )^ , 3^ םיטפוש)

 baie ר'אלבו ?nose מילמ notae =) לבש

 אָתְלְבַש NDS .סילב אָקְלְבִש , אָלְכוש
^Dןגד הנק שאר  Aehreדרג ומכ ל"זרדב טרפבו  

 תותירכב p'3 (arde v ע"לב «n מ"לב
 תלחשו .סכרכו דרג תלבש ?C6 "םטפמה 'מנב
 wes C) אלביש +'ב) י"רת O05 ,יל 'ומש) הנבלחו

"bו"דרנ א'קיפש ותוא ןירוקו אוה ןימס ןיממ *). 
 ר"ב י"כבו דרנ ק"ופסא כ"ה 531 דרנ im ה"יחא]*
 spieanardi ט"יאלב [דרג 'ול (Tox] crm אקיפסא
 ס'שב) 'ותירכב ה"מגר "פכ NY" spica nardi ר"למ

mףר  C^ m "ennו"קיפש זעלב דרנ תלבש  

om )'אלכושו ג'ונב (* .אילביש ריפרב (* = ,ךורע ייכו ריפד (* .ילביש ליצו ילביש תועשב 'ט ,יב  wmmה"כ (*  

 ירקיעו va דיל ייכבו אלאקיס 'מאו ר"פדבו ו"ופרב ןוכנ ה"כ (*  .(אקיפסא) אקיפשא (Pc ריפרב לכא eem) ו"ופרב

 רומלתה ירקיעבו , הניכ תחת רילו וו י"כב לייצכו הניב ביה י'יכב היניוו ימאו ר"פרבו ויופדב היכ ('  .אלקיס רוטלחה

 . א'ניוא



 ו"קירנוניפ וזעולש sos כ'ג איבהש 816 ףעלל
 ןכו ע"לב AJ אוה ןווחאה הזו הבלוח דועו
 ןתלת אוה p^ לולבש 'ע דומלתה ירקיעב יתאצמ
 תלמו .ש'ע ןתלת 'עמ וקיתעהו אבלוח אוהו
 (לינה תוחנטב (i תירו ריפד יינכ וא אתלילבש

 הכלוח ל'צ ןכו ("ל"נה פ"ל איה איה אתילילבש
 0ימ bp" 23 רצ יבכרה יחה 'אציה שינואנה 'ושתב

 ךירצו הכלוח תייטב ןתלת yw אתלילבש ל'זו
 —  [הבלוח רמול

 שיא אנכש ב"ער ב"י תבש (יטרפה םש) אָנְבש *
 םלשוריב היה אנבש ס"ש י"כבו םלשורי

 םלשוריב שיא ש"פד olm ש"פד י'שרב ה"'כו
ousלש ויחא אנגנש דועו .'ופסותה "גו י"שר  

 . א"עס א'כ הטוס yp" ללה

 שרשל בורק םישנמ שארה דגב 'יפ ט"למ) םיִבָש
 םידנכה לכב geflochtener Kopfputz) ץכש

 'יתכדכ p" הכבש לש סיבשו GU) םיעגנב א"יפ
 המב 'פב 'ורי .םינורהשהו םיסיבשהו n יג היעשי)

 אמיתד ומכ איטטרש םיסינשה (6n" v5 השא

pav(הינוטלש םיסיבשה ג"ונב ב"א) -- הכיבש לש . 
 הלש סיבש 'וכו הכנס י"מ ח"כפ 'ילכב ה"יחא]*
 סיבשה לעו ל"הזב םייסו ש"רה "יפב ש"עו אמט
 'וילגרמו תוכוט םינבא לש תוילוחו בהז יסט ןימישמ
 ןיראערבעה איד קאטטראה בתכש המ כ'ג 'ייעו כ"ע
 וליעוה וירבדו האלהו 250 דצ בכ"ח שיטצטופ םא
 הכבש לש םיבש ה"פס ב'ב 'ילכ 'תפסותה ןיבהל
 םושמו mb" וכש תוילחו ןייופצהו ןיסטה . .
 .'וכו 'ורוהט ובש תועוצרהו ןיאמט םיבש ירוביח

nu»קרפ ףוס ינימש ארפסב הכבס לש סיבש  

 לש ץיבש i" 'ו 'שרפ 'ז קרפ םשו ^ 'שרפ א"י
 רייוצמו םקורמ דגב היה םיבש יכ חיכומ הזו .הכבס
 םיסיבשה ןינעבו ה"שע םש 'ילכב ש"ארה b^ ןכו
 — ]209 א'ח סואיניזיג 'יפב רחא b "y^ ארקמ לש

 'ומבי ב'ער ט"ג תוכרב (יטרפ ?D אנתסיבש *

 הארנו אנתסיבשד ארשיג א"ער א'כק

 . הזוחמל בורק היהש

 יייעו 'ג ןכ יעב ה"כו אתילולבשד םירחא ע"פדבו ר'פדב ה"כ (?

(vתואסריגה , *)ןויצה איבה 7"ר niesל"גה . *) v33רוכ עיפרבו ארוכ ג"ג  

 אנתסיבש * -

/ 
K KEW 

 (ליִבָשְּב = לבש) x די

 'לב "יא bzw ןיגב אוה wma יכ 'נרת ןושל ונניא
 אהתש ליבשב ד'מ ב"פ תבש מ'ד רומלתו 'גשמ
 !DN ה'מ םשו תבאוש אהתש ליבשב , תפטנמ
 אלא חרט אל .ה'נ תוכוב m הלוחה ליבשב
 ליבשב :ו"מ nb :םשו .ט'כ הכוס ,יליבשב
 תונברק i'm ליבשב .ז"מ הטוס . םירבד העברא
 o" ,'וכו הז ינענכש ליבשב ive םש ,'וכו

 בוטה ליבשב .ר'ק םש .'וכו הפונח ליבשב 3
 םידקה המ ליבשב : ד'ק םשו י'וכו יתישע ךיניעב
 ,'וכו םיעלס ינש לקשמ ליבשב iio הליגמ ^

Y'32 ר"קיו .השוע ינא ךליבשב 22 פ"ם 'pליבשב  
 PUE SU 'תקיספ .ןרהא ינב ותמ םירבד 4
 "עיבש — 'וכו םיהלא ךתוא יתארקש ליבשב אל

w'e [ןליבשב ה"מ ג"מ ב"מ  — 

 "p .איצומה 'פד  ג'רב Gehnecke) מ"למ) לּולבש
Cry nie)םילהת) ומכ (' תיתכל לולבש  

msלולבש )5  bonרבכ ךולהי  "bתשא 'עב . 
 ט"פ תוכרב 'שוריב ה"נכו :'ו ק"מ ג'שו ה"יחא]*
 ןולבש ס"טב ו"ופדבו ס"שרהמ 'ינ יפכ Yp נ"יד
 "יאד הממ חכומדכ הבקנל רכז ןיב קוליח שי דועו
 post איישנ pos d'y cur ג'פ mo יוריב
 ןיכמס ןנא תיל אכקונ הלולבש רכד הילולבש
 : ז"ע ףד אנליוו 6"ש תכשב «mu "e . ןוהילע
 ולילבח איקנש שינד אוה vos לולבש 'יא
 יילהת) לולבש 'גרת אוהו אללבית ל'צ ילואו כ'ע

 — [לינה

 25 | 44125 םילמ אָתְליִלְּבַש =) לילבש
(Fónnkrautאתילילבשד אנוכ  Cתבש)  

Cun Ugפב .(ןכ יעב "יא ' psמגב ןירימעמ ' 
 yw, ^b (אתילילבש ('רוכ 6 חיל «v תוקלשהו
 wu" ז'עב ח'ר ccs ה"כו ה"יחא]|* = .'ןתלת
 ב'ער p" תבשבו ןתלת אוהו א"יירגנפ 'יפו םש

i335ב"מ תוחנמב ןכו .ןתלת  
 ןיאצויה םימ, י"שריפ אתלילבשד

popeאתילילבש :ה"מגר "יפב ה"כו ,'א"ירגנפ  
 אתילולבשו י'שריפ א'עס BU pem ןתלת
 צ"נלפפ py? fenagree" צלב אוהו י'רגוניפ ןתלת

 .תיתכ "yn תותכל ע"פדבו רומלתה ירקיעב היב )!

pwןינעב 5 הרעהב גינר ,דיחב  

 רזב עיייע לבא Wa lu) סרוג אוהו ns ייפ prn וניברש טרפבו ךורעב Dx ילואו סישב היכו ארזב דומלתה ירקיעבו
 וניבר ייפ לכו ארזב סרג : מ"ק תבשב חיר ןכו ארוכ w^ : םיק תבש ם"שב ונינפלו ארזיב וניבר סרג Dm (דיל ,ביח)
 ע'יפדבו אתלילבש («ini ר"פרב הייכ (* | .אנליוו םישב םייתניב פפדנש né 'יפמ הארתש וטכ היר BD" קתעוה ws 'עב

 Dam צ"נלפפ y" (* .אתילולבש םינורחא



 תצרחנ המחלמ yp דעו ףטשב וצקו אבה דיגנ
 אצוממ ליכשתו עדתו א'פ ,6 "כ 58( תוממוש
 ןיידע תיעטש nw א"כ ךופסממ איצותשכ רבד
 העבש םיעובש אלא תולג לש הנש 'עמ וכלה אל
 דע 'על םילשהל א'כ ורתונו םינש ט'מ םהש
 יהימ היעשי) רמאנש שרוכ אוהו דיגנ חישמ אביש

 ורבע רבכ התעו שרוכל וחישמל 'ה cw הכ )*
 בשייתת םיעובש ב'ס תילכת דעו םיעונש 'ז
 ןתואו הצרחנו הלכ ןהש היתובוחר הנבתו םילשורי
 <  ושעש לארשי ויה קוצמבו רוצמב ינש תיב לש

 (" ןוירוג ןכ ףסוי רפסב בותכש ומכ הברה תומחלמ
 םלשורי ברחתש חישמ תרכי כ"ס םיעובשה רחאלו
 דעו לכה ףוטשיש סוטימ הז «N20 T3 התיחשיו
 תוממוש תצרחנ היהת גוגמו גוג תומחלמ ץק
 םיעונש 'ע ומלשנ אלש רפחנש דחאה עונשהו
 תירב סוטיט ריבגה ןורחאה עובש תלחתבש יפל

cyעובשה יצח םלשורי לע אובל תורחא תומוא  

 היה עובשה יצחבו םהל לוכי אלו םהילע רצ
 םישמרו םיצקש ולכאיש דע לודג בער םלשוריב
 אבש יפלו החנמו הבז תבשנו הבירחהו השפת זאו
 הברחנ וליאכ בשחנ עובשה תלחתנ םלשוריל
 (כיפ) א"כפ ר"בבו (א"ער 'ח) תורוכב שירב ,דימ

vw vmתישארב) רמאנש םינש עבשל  /a ^( 
 םא הדשה mnm לכמו המהבה לכמ התא רוווא
 ךל רמול אלא כ'שכ אל היחמ לקלקתנ המהבמ
 רומח והינ יאמו עבשל cns היחמ המהבש םשכ
 עבשל דחא המהבה jb אוה לקלקתנ 35 לותחמ
 האמט nens pv (" 3755 לותח ינש ("'ז והל ווהד
 ( גיס תובותכ) ורמאש י"פעא 'פב ,(" שדח ב'יל
 העבש התבותכמ הל ןיחתופ הלעב לע תדרומה
 ןירניד 'ז המל )9( ג'נפ ר'בב 4. תבשב ןירניד
 תנחוט תוכאלמ 'ז תושעל תבייחתמ איהש ינפמ
 .תעצמו הנב תא הקינמו תלשבמו תסבכמ הפואו
 הל ןיפיסומ ותשא לע men ןכו (" הווטו הטמה
 אוהש bb" 'ג המל תכשב ןירניד 'ג התבותכ לע
 תותימ 'ד .שירב .התנועו התוסכ הראש 'ג הל בייח
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 םימי עבש ןמ ןמז תדוגא מ'למ «nae עבש
Woche, eine Anzahl von BSieben, 

  hebdomasעבוש ;אָתַעּובְש .אעּובָש 'וסו ר"אלבו
  nya? ; Siebenzahlהבקנל  pap,אָעְבָש ר"אלבו

 ? . ymיִתָעְבש  napiעַבָש  (sieben'פד ג'סב
 יפ ביב) םיתבה תקזח 'פד ג"סבו (א'עס 'פ ק"ב) הבורמ

"p ןבה עושי ,הלמה תיבל 'יפ ןבה עובש (ביעס 
 םוי  mbהטילמהו ('ז :ויפ היעשי) ביתכדכ ןבה

 אוה דחא טולימו עושי רכז  mmסנכיל םנהנמ
 הז רכז ןב תרושבב ןבה יבא רבכל  ^bל'ז ח"ו

 'פד ג"סב ריזנב .(' עשי 'עב א"פ  m3ביל) יאמש :(
 רמא  iw,'ט לאינד) ביתכהו יתמיאל ןניעדי אל

  Geםיעבש םיִעָבָש  qnmךמע לע  ^bבושח
 סוטיט תולג דע (* לבב תולגמ  'pלבב תולג לש

 לש כ"תו  ma puaהעבש םינש ('צ"ת ירה ינש
 בירחהל םילשורי לע רזגנו ךתחנש םיעבש םימעפ
 תומשאו תואטח םיאיבמ ויהש חכזמ םוקמ הלכלו

 איהש םלשורי ןינעב םילשהלו םנוע רפכל 33
 אבי יכ דע(" :טימ תישארב) ומכ םימלוע תיב
 םש היה אלש םישדק שדק חושמלמו הליש
 הרוזנ הריזג התיה ןושאר ןבוחמו םלועב החישמ
 ןאכמו םיעבש םיעבש ביתכד ונייהו ינש ןכרחל
 רמוא אוה ןאכו ינש ןברח יתמיא עריל ולכי

p?) רמואו םירשעו האמ וימי Pop (ג ,'ו תישארב') 
 .'ז  Qeתואמ שש תנשב  meחנ ייחל  ^xדמלמ

 ןכו 'הנש כ'ק לובמה םדוק הרוזג הריזג התיהש
 היעשי) רמוא אוה  orהנש שמחו םישש דועבו ('ח

 םעמ םירפא תחי ( C unsיא זחאל עבוא תנשב

 הריזגה התיהש אלא ןכ רמול רשפא  maaימימ
 לארשיו ('א : יא סומע) שערה ינפל םיתנש סומע

  nbiעדתו )"4^ .* סש) ותמדא לעמ הלני
 | תונבלו תו לג בישהל רבד אצמ ןמ לכשתו
 )6 58731( העבש םיעכש דיגנ mee דע םלשורי
 םינשו םישש םיעבשו ולעו הלוגב ושעש ולא (היכ

(ce)ץואכ ותצקמ דחא עונשו ץואב ושעש  
 םע תיחשי שדקהו ריעהו ץראל הצוחב ותצקמו

 ייפכו «'n ל"צ ילואו n'y םשב ק"ב 'ופסותב Cw ח"ר םשב ךורעה ייפכ יכ יתוריעה רבכ :ח"פק יריחב לינה יעבו )!
vas (tךורעה ס"טב ו"ופרב )* .והיקדצ תולגמ ריב ריל ויו  y3עושי  ^wךורעה םשב 'ופסוחב  movד ז"עב י"שרב '. 

y (* vbכ"ג 'ו'עו('* .קוספב יול )6 .קוספה הז יתאצמ אל )5^ .םלוע רדס םשב ןכ בתכש 'ג ,'ו תישארב יישר  
 'יפת הוב ךלה cvs ,יט לאינרל עיבאר b" הארנכ וניבר (* .וניבר ייפל בורק תצק «me ,יט לאינדב ג'סרל סחוימה ייפ
 IV אובמ y mr" רפס ריכזמש ןושארה אוה הארנכ וניברו ןוירוג ןב ov רפס כ'ג ריכזה םש עיבארבו גיסו רחא
 גיסרל תוערו תונומאבו 224 ,ריח וישרודו רוד רוד רפסכ שימ כי'ג יייעו 44 רצ טרופופר ל"שרל ניר תודלות y" לבא

HDיח רמאמ  gm"('" | .יז בש ע"ייע בש גיונב )*  .ל"נה לאינדב ע"באר ירבר  npnyns maהיכו דוטלתה ירק'ע  
 :ט*נ תובותכ יייעו ('* .יישריפו הימגר b ny^ ('' .ינל ע"פדבו וניבר ררגנ וירחא רשא הימגר ייפב



ier e 
./ : Teo a IT א 

 ו
1. . , 

 )000  עבש - Qnae — עבש זמ

 יישארב י'רת יִתְעְבַש רועו .עבוש עבוש js .ט'כד
 ירודס רפסמו vb. ,ג'כ ארקיול ,ח'כ .ז'כ ,ט"כ
 nb רדאב יעיבשב v5 'ישודיק יעיבש = העבש
 ,יב תישארבל יגרת "ייע) הָאְעיִבַש 'גרתבו ,'וכו השמ

ssתימריל ;'ג  wmיג הירכזל : יא , (m.mמיי ) 

 םירברל SN" Qa תומשל 'גות) אָתיִעְיְבְש הבקנלו

ve8 ( יעיבש מ'לבו. nip)ץובקהו תיעיבש  
 .ןינעה לכ ש"ע םיביבח ןיִעיִבָשַה לכ ט'כפ ר'קיוב
 תכסמ 'ארקנ הזמו תיעיבשה הנש 'יפ תיעיבש דועו
 ייעיבש Up "pile" יקסעב ונינע בורש תיעיבש
 תיעיבש אצומ ,תיעיבש ברע האלהו א"מ א'פ

"p"ןיטינ :'ג הגינח :'מ הכוס דוע  QD SU) 
 יהנס v" תויעָיְבְש ץובקהו .ז'צ .ב"ל .ו'כ ירהנס

bועובש 'וריו ,א'כד ' bז"לד  mi Tyארקנ  
qusעבש לש  rne Dowרחאל .ז"ע ןיטינ  

 הז עובש .'ס םירדנ ,שדח הנש רחאל הנש עובש
 ה'פ 'דהנפ .הרבעש תיעיבשו עובשה לכב רופא
 pomo .'ז תוכמ ,הנש וזיאב עובש וזיאב א'מ
 ט"יפ תכש v ץובקהו 'וכו עובשב דחא תגרוהה
 העברא לח אלש תּועּובָש ינשל רשפא יא .ז'יד
 'רהנפ מ"לכו םימי עבש jam .תבשב תויהל רשע

guעונש :ב"ל םש ,'וכו אב דוד ןכש עובש  
 n (rb^ יינעת 2532 y) yy ה"כד א"פ 'ורי ,ןבה
 DU וניבר "יפו N' רא ע"ייע ג"ע "m2 א'פ תובותכ
 D'£3 םייתניב עיפוהש 'רהנסב ח'ר 'יפמ קתעוה
 עובש םיקהל אלש ו"טפס הטוס 'תפסות אנליוו
 תישארב) 'גרתבו ., תועטב טמשנ 'פריא י"כבו ןבה
 ץובקהו אתעובש (ותלוזו ןימ 23/25 ארקיו «'n; .ז"כ ,ט"כ

 305( ןיִעּובש רכזלו )2^ 22 ירקיול) ןעובש הבקנ
(e rsי קוספ םשו ' mm)ה"ס . Won .YD 

 — [תועובשה גה 'יפ אָיְעּובשד

p» pavמ"לכ לעפנב  schwürenםינינבה רתי לעו  

 אָתַעְּובְש ,אָעּובָש ר"אלב הָעּובַש :םינפב 'ייע
Gehwurברד הימשמ םולש רש בר תובושתב  

ME . ^i 
- + 

 'ה וציו ('ו"יפ- ר'בבו (Cv» uv ףדנמה 'מגב

 תווצמ ע ב ש לע והוצ :רמאל םדאה לע םיהלא

(i53םילקשב 'ז 'פב  )העבש ןועמש ר"א 05 

 הלשש יוג ןהמ דחא הזו ד'יב וניקתה םירבד

byזיבזב ב"פב "וכו  C3)םיכרד העבשב  

 לכאמב הביזל קקזנ אלש דע בזה תא ןיקדוב

 העבש (Cro vb ןירישכמ ףוסב .'וכו התשמבו

 בלחהו םדהו ןמשהו ןייהו םימהו לטה ןה ןיקשמ

vimתואמגוד ףיסוהל שיו ה"יחא]*  

quyםיובד העבש מ'ד עבש הבקנלו העבש  
 םירבד העבש : ד"נ םיחספ 'וכו םדא ינבמ םיסוכמ

 העבש .ר'נ םש 'וכו םלועה ארבנש םדוק וארבנ

 תומש העבש : ג"יק םש ,'וכו ןה ולא םימשל ןידונמ
 שי תומש העבש .ב"נ הכוס ,ערה רציל ול שי
 'וכו ןה ןישורפ העבש .ט"י vp"  ,'וכו םנהיגל
 ואבנתנ םיאיבנ העבש . שרפ ע"ייע :ב"כ הטוס
 םלועה לכ תא ולפק העבש :ו"ט ב'ב ,'וכו ז'על
 המיר ןהב טלש אל העבש :א"כק םש ,'וכו ולוכ

^mוכו תיחמקל הל ויה םינב העבש .:^ םש ' 
 .נ"שו ב'עס א"ס הדג יוכו ןינמס העבש .ז"מ אמוי
 UD םשו ,ח"מ b תובא תוינערופ ינימ העבש
 הלינמ ריעה יבוט העבש .םילוגב p העבש
 ב"יק 'יחספ 'וכו ע"ר my םירבד העבש .א'עס ו'כ
 העבש ז'כפס ר'ב .'וכו ה"בקה לבאתנ םימי העבש
 ב'ב םימי העבש ,ה"לפ ר"מש ק"מהיבב ויה םיבהז
 עבש .םי ע"ייע yy .ב"לר ט"פ םיאלכ v" :ד"ע
 הלינמ תואיבנ עבש 5( ןיטיג 3 אמוי םינש
 עבש :2^ w«" .ג"ק «mo תוליעב עבש .ריי
 תוריקח עבש .'וכ 'דהנס opone עבשו ושביכש
 ב"שר ש"מ 'ייעו תוצמ עבש : 'ק x 277 אתקיספ
 'ר ה"ד 'חיתפ ר"כיא תורכע עבש 'ב שש ע"ייעו

 ו"טפס ר"ב .תאטחמ 'פו עלב 'פו ןינכסד עשוהי
 ייא 'שורי 'גרתבו yy) עבש mu ,עבש תונב
 םש Tyr ,(עבש יקנואבו) ד"כ ,'ד 'ישארב אָעְבּוש

jqר'פו םיאלכ 'שוריב ןכו (אעבש סלקנואבו) 'ב  

 לצא תוישרפה תייטנ יכ )^ רחשהב םספדנ) יומאמב יתחכוה רככ יכ ^r השרפ עיפר ראשבכ אלו ריפרב ןוכנ היכ )!
 (גייו 3^ יפמ ץוח) וניבר ןתוא הנומש הממ ר"בב םיסופרב ייאש ןינמב שרפה ןיא ז"י 'שרפ דעו ז"י יפמ תלחתמ וניבר

pn)ךורעב אבוה ז"" 'פ ונינפל ייאש מ"כב תמאבו הריתי תהא השרפ הנומ וניבר האלהו ז"י  n^bאתפא ע"ייע) , 
 תתעמ רומא ךורעב אצמנב ונניא (ge cb (יפת ,יד קש , תויגרפ ,'ד ספ oW רטנס ,הדנ .אטמרמ , לגח . ןירופיפא
 עבש w^ 'רהנסב )* | .וייפס ונינפלכ תמאב אוהו ו"יפ ו"ופדב ייאדכ ל"צ pep (ריפדמ (pu ע"פדב ןאכ ייאד המ יכ

 חיכוהל קוספה הז אבוה :יק רצ בירד יתקיספב ןכו (זיט יב תישארב) וציו קוספה איבה :ו"נ nim חנ ינב ווטצנ תווצמ =

 ר"בדו ריכפ ר"בב ול יתתנ תוצמ שש היכו תוצמ שש 'יא ז"טפס ר"בב לבא תוצמ y ב ש לע הווטצנ ןושארה םדא יכ
 רירמב M/, רוטזמ bnt זיטפס ריבל כימ יייעו iyi ירהנס יייע יחה D] רבא לע הווטצנ אל ר"הרא דיסכ איתאו ב"ש %

 ^ שיהשלו ריסקתת יר ילשמלו גיירת יר םילהתלו ב'ער 'ר ורתילו ב"כ 'ר  תישארב יקליו 'ג "סר nw אמוחנה ר"יפ

 .א"פקהת

0 
2% 

 ו.
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 'ועובש i7 ז'ע CUP 33 .נ"י .א"י 'טוס 112
 ןיעיבשמשכו .ט"כ םש לי ע פה ,ותלוזו ne : ד"מ
 עינשהשכ .ה"כ DU ,'וכו ינא ךעיבשמ . . ותוא
 עיבשמ ינא םכתעד לע אל רמא לארשי תא השמ
 'ובותכ : ו"ל הטוס .ה"ס DU יייע דועו 'וכו םכתא
 וכיתעבשא cS "נעת לע פא :'ל הדנ .א"יק
 עבשא . א'פ 'ישודיק ,היל ןניעבשמד .ו"ט ק"מ

"mגרת ' "vש"הש 'גרת ,ט"י ,ג'י תומש '&  

 עבתשמ אק יכ . ט'כ 'ועבש לעפ תא .'ז ,'ב
 הוה .ביל םש ,עבתשמ wp הידיד היתערא
 םש mp 'ייעו תעבתשמד רמיי ימ . . אנעבתשמ

at»ג'ק ק"ב .ח"מ תוכרב .האלהו ,ו"ל  : vy3  
 יישארב 'ב י"רת ;'ז ,'כ mov 'א 'ורי 'גרת "יעו
 עבשומ ומצע יפמ vien ל עפ ָהינוניב ^m ,ד"מ
 עבשומ : ב"כ םשו :םשו .א"ל 'ועובש םירחא יפמ

 — [אוה יניס רהמ דמועו
 ; 886 sein יד היהיש דע לוכא מ'למ poen עַבָש

 יניד 'פב befriedigen, süttigen) עיִּבָשָה

 6; טיכ ירהנפ) דציכ 'מגב ררוב הז השלשב תונוממ
ousיושע  wowומצע תא עיבשהל . ^pאלש  

 ה"יחא]* .םירחא ינפב רישע ומצע תא תוארהל
"b wmדהנסב םשו ,ןומממ עבש תואריל אלש ' : 

 ךכ ומצע תא עיבשהל אלש יושע םדאש םשכ
 ר"עק ב'ב pi" וינב תא עיבשהל sov יושע םדא

Y'yDא"ער ה"עקו  "b!ה"מגר  wowתא עיבשהל  
 םהל חינמ ןוממ המכ םרא ינב ורמאי אלש וינב
 עיבשהל ירכ YybD ר"ב .ש"ע 'וכו py וב ןינתונו
 ותביערה : ל"ד ה"פ 'ובותכ 'שורי ,עשר לש ויניע
 .עיבשמ םוש א"עס ב"פ p'3 .בער ע"ייע ותעיבשה
 ועיבשמ ה"כק ז"הועב xp" ביערמה .'ק 'רהנס
 ,ןעבשאר אכיה יכ 05 'ינעת ל ע ₪ א . ב"הועל
 לוע b ינוניב ,אעבשמ הציבכ :ט"ע אמוי ל עפ

vpלכב עבּושְמ (ר'כ )22 ירקיו) יעיבשה ט"כס . 
 אמוי :ח"נ תוכרב "ייע ןיִעָבְש ץובקב prie ראות

 ר'אלבו .ז"צ 'דהנס yi cwm :" 'ינעת : ד'ע
 טשפומה םשהו ,ג"ער ב"לד ט"פ םיאלכ 'ורי העְבּוש
 (ריי ^ai 31( תעבשו תלכאו : ט"ע אמוי הָעיִבש
 'כוס 'ורי ,הציבכ הז הזיאו העיבש הב שיש הליכא
 ןושל העביש ^me הביח ןושל ד"ער 8 ר'פס
 — ז"טפ יתבר 'תקיספב 'יאדכ העיבש ל"צו תורכיש
 — ]353 yvy .ו"נ "טיג : ב"ס 'ובותכ עובש אבלכ

(pav =( עבָש — עבש 

 6( תורבדה תושעב עבשנה רמא psa יאדוהי
 ה"יחא]* — .םלועל הרפה ול ps הוותה רפסנו
 הדמח םינואגה תובושתב תמאב יתאצמ ןכ

mmmןואג םולש רש ברל ה"ע יס (םילשורי 'פדב)  
 הרות רפסבו תוובדה תושעב עבשנה ל'זו ל"צז

psהל  menתושעלו םכח ול ריתהלו םלועל  
 וניא לעב vnb םכח (ב'עס ry םירדנ) יירמאקדכ

vnbלחומ וניא אוה וובד לחי אל ביתכו  bsw 
 בר םושמ ורטא ךכ ש א'א ול ןילחומ םירחא
 חותפל לוכיש םכח ps וישכעש ל'ז ןואנ יאדוהי
 גהנמ ןיאו העובש ריתהל תוכז וב שיש ימ' ןיאו
 ן"במרה ל'זו b'ap םדאל העובש ריתהל הבישיב
 רמאו רימחה ל"ז יאדוהי בר רמ : םירדנ תוכלה ףוס
 תועובשו םירדנ תליחמ ריתהל עדויש ימ ונב ןיא

pmאל יאדוהי בר רמ ינשמו אפרמ ןושל ונב  
 וענמנ וירחאש םינואגהו הבישיב םירדנ תינשנ
 .('ה"שע 'וכו ןוגכ הוצמ רבדל אלא םירדנ ריתהלמ
 ז'מ ג"פ 'ועובש ey" אוש תעובש sí תעובש
 ,ד"מ ז"פ האלהו א"מ ד"פ םש תודעה תעובש , א"ימ
 b ב'מו א"מ ה"פ םש ןודקפה תעונש ,ד'מ
 לע דושח ודננכש .א"מ ו"פ םש ןיניידה תעובש
 מ"ב אתעובש לע דישח b rb םש העובשה
 'ועובש .תפה ע"ייע :'מ תועובש תסיה תעובש :'ה

muoveאתעובש רמא ןידה יסא ברו אנהכ בר ןוגכ  
 בר רמא יכהד אתעובש רמא ןידהו בר רמא יכהד
 po" םינואגה 'ושת כ'ג "ייעו ג"'שו : ה'כ םירדנ

 לכ : ב"ל pie .ל"ז i'm ש"מ n'y ^b הבושת
 | wv ,םלשמ עבשיל «ir וניאו העובש בייוחמה

 אל העובשל בייח ןיב יאכז ןכ : ז'לד ו"פ 'ועובש
 תבש «in^ n העובש ןינעב p" דועו לועית

anכ"ק . manז"ע 'ובותכ  : aepח םירדנ ' : 
 הברהו . mb "mi .5^3.^ :'0 הטוס : 'ג ריזנ
 הזמו א'מ א"פר 'ועובש תועּובש ץובקהו ותלוז
 תועובשב הנינע ane תועובש : 'תכסמה תארקנ
 'ירבדל יא (n ^y" אתעובש ,אעובש 'גרתבו .אוה
 שדח ט"כפ ר"קיו Un) + טיכ םש יב m ,ימ ,ביל

 היל ירק הוה היכרב 'ר )03 ,ג'כ («p יעיבשה
 וניבא םהרבאל ה"בקה עבשנ ובש אתעובשד אחוי
 יתעבשנש העובש :ח"י 'וכרב לעפנב לעפהו ,'וכו
 'ציב כ'ג 'ייעו 'וכו תעבשנ ילטלא Qr םש ,םכל

iינעת ' ansה"ל "טיג : ב"ל תומבי .'י 'ניגח , 

 ,םולש בר שוריפ , םולש רש בר וניבר איבה םש ושא םיכיע תמישרו(* .םייבדה ע"פדבו דומלתה ירקיעב «p היכ ('

 ^« עבשנהו לזו םולש רש ברל רוע vy 'יס הזונג הדמתבו XVI ,איח אובמב אצמת םולש רש בר ןואגה תבושה

 why יוכו עבשנש ןושל לכב וילע תעובש nón יסופ 'לב לאעמשי
9 
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pnmaיכרע .ןוהובא קבש עקרק אה ואל . . . ". 
avsיורי ,היל ןניקבש ימ  maהיתקבוש : ג'ד ב"פס  

 אושנ ןינע e^ רועו אשמרל היתקבוש . . ארפצל
 ר"קיו ל י עפ nya .אטח לע שנוע בזע 'ולכ אמח
 pae .'ד 'ינעת ,ךל קיבש m» ךל ירש אה ה"פס

yy wbישארב 'גרתב ה"כו .קסע 'ע רחא רשע  
 . ט"י ,ר"י 'דמבל ;1^ ,'נ ;ו"כ  .ד'כ ,ח"י ;ג"י ,'ד
 תיל הקותמ 'פ ר"להק pones ל ע ם תא ב 2

psאקבתשמל ןייעב הליגנ 'פ ר"שהש ,ןיקבתשמ  
 יימריל :'ו m ;'ט ,ז"י .יעשי 'גרתב ןכו qms ןיד
 ,'כ ..'ד 'קיו 'גרת 'ייע חלסנ ייפ דועו ^W) .ט"מ
 www בזע ל עפ ב קבש omm" .'ט un ub ;ו"כ
 קיבשמד jn xy ל"ד ו'פר 'ובותכ 'ורי שרג ונייה
 ינוניב הינימ nm קבש ז"יפ ר"ב ,'וכו היתתנא
 י"רתב ה"כו אתקבשמ ,אקבשמ ר"לפ ר'קיו לועפ
 ' "D 'דמב י"רת אקּוביִש pem ךורעב 553
 קוביש 'א /3 בויא nn" ,אלניע תבוח קוביש
 ,ח"י ,'ב רתסא 'גרת piss 355 אוהו אינחריס
 'גרת (אָתּוקּונש ס"לב  ה"כו) אתוקיבש הבקנלו

onnץוכקהו .אתוקיבש ךבג 'ד ,ל"ק  jbאקוביש  
  wb $a[ןיקוביש תרגיא ג"מ --

 א"ער ז"לד א"פ 'ירדנ 'ורי (םירדנ יוניכ) הקובש *
 115335 p" 'וכו הרוקש העוקש הקובש

zerbrechen, zer- jEX ץוצר ונינע 555( רבש 
1'D3 (gebrochene Tóne D'22' schlagen 

 םחלה יתש 'פד נ"סבו 7^ 22 ןיפתושה 'פד
 ןוואב םתמשו תרבש רשא (איעס mU תוחנמ)
 ירבשו תוחולהש דמלמ «sp בר ינת ('ב 5 םירבד)
 ודומלת חכשש רימלתל ןאכמ ןוראב prio תוחולה
 רמא (*ןויזב גהנמ וב ןיגהונ ןיאש וסנוא תמחמ
 ביתכד הדופי איה וז הרות לוטיבש םימעפ ל"ר
 השלש 'יפ .('תרבשש ךחכ רשיי תרבש ושא
 םירבש וז רחא וז תובכי השלש , (: ג'ל היר) םירבש
 רטש שי (lw -- .(' םיתניב קפפהו אתוחינב
 רנוש אוהש ןוערפ רטש אוהו רבוש רטש ארקנה
 ques "p nens ,(הולמה obw רתוסו
 ^m םש ןירבוש ץוכקהו .'כ :ט"י מ'בב רבוש

mit Verzierung (תעבורמ הגירא ונינע מ'למ yat 
(versehen, wirken(.הייכ) ןילוחב ק"פד ג"סב  

 ,חיכ תומש) ןינע .p^ סנוטב חיטהל םכרכל רדגל
 נכוכל וונל ג'ונב ה"יחא]* .תצבשו (טיל
 כ'ג W^ םכרכ "יגו ש"מו דכרכ 'עו םוכרכ ע'ייעו

 ב"ער ה"כו םש 'ילוחב ה"נכו .ןילוחל ה"טנר "יפב
 bD'3 מ'ב 'ילכ 'תפסות .ץבשלו meo דיתעש לכ
 — !פיבש ע"ייע ץיבש — .סנרוקב שיקהלו ץבשל

 ,lassen ט"לב בזע 103 b" ימראו (D'bb קָבש
(ver = ablassenדימת [קרפד] ג"רב ') 

 םיקומו קיחד אוהד ארקל היקבש )56 us םיחספ)
 אשרד היל תילד ןויכ ארקל היקבש, 'יפ הישפנ
 והזיא 'פב .( יכה הישפנ םיקומו קיחד אוה אנירחא
 ילכאד cem (ym v טיב) הרפ ןימש 'מנב ךשנ
 ןילכואש ןימותי p^ והייקבש רתבולזיל והדיד ואלד
 men) םהיבא ירחא וכלי םהלש וניאש ןוממ
 יברטב) ןכו אקבשמ ('ז ,איכ (pn (יא) י"רת השורג
 ג"ונב .[nns .השורנו הנמלא רדנו (" :יל
 הפסוה Typ ^N א"פדכו אכותמ ,ארוטסמ י"ותב

 'גרת : וניבר ירבד op ללכנ רכיה quo ילבו
 הז קיתעה 2^ כ'ע paw אל יד בזע אל רשא
 (m ודסה בזע אל רשא bn בתכש ןמגרותמהמ
 רזעילאד לבא היתובימ קבש אל יד (כ 3
 כ"ע ענמ אל יד 'נרת (ז'כ ,דיכ תישארבב ל"ר)

 םגרותמ בזע תמאבו תואמגוד איבהל הברה םשו
 .ייוועל לצא תואמגוד y ope" לכב טעמכ הככ
 ןכו .ג'כ ,'כ ,ב"י .'ד לאינדב ומוקמ אצמ רבכו
 ,ב"י אמוי ,'וכו אייורל היקבש .ב"ל תבש ל"זרדב
 זיפשא ע"ייע «m^ אפלונ קבשמל אערא חרוא
 ,אתיירבל mn" תקבש אל :א'צ ק"ב .'א ףלנו
 ?mr אלד אמחרמו הדיד אקבש אל 5 'ורוכב
 "ילוח : ט"ל rry : ז"ל "טיג 'וכו אריתיה קיבש אל
 היל תיאד vb" שניא קיבש אל r5 'רומת ,'ד
 אל םשו pun :ר'ס : א'נ "ישודיק הינמ האנה
 Yo 'ובותכ ,'וכו הילע אימרד mus שיניא קיבש
 ץיקר ידימ שיניא קיבש אל oin 'ועובשו א'ער
 םיתחו mov שיניא pas אל ב'ער ז'פ "מיג ,'וכו
 קבש תועמ ינה ואל .ה'כק ב'ב .הובאד אמש

 היקבש w^ ןכו .םיחספב חי"ר ייפמ קתעוה (5 .ו"כ von תועטב ורצב םשרנ א"פדב (* .דימתד גירב w^ ע'יפדבו לי'צכ ('
 היהש יולכ והייקבש רתב ולזיל ליזו א'עס in ייכרעב ה"טגר ייפב mm (* .א"עס גיל הדנו א"עס né יישוריקב יוכו ארקל
 . תורבקה תיבל ןהיבא רחא מ"בב יישריפ יייעו 'וכו התימל ןחינהש םהיבא רחא וכלי אלא םימי וכיראי אלש ןללקמ
 * 5 תוטביו .זיפ תבשב 273 יייעו (* :יח תוכרבב כיג 'יא רמאמה שירו ש"ע ב"בב אל לבא תוחנטב קר ייא הז (*

 "יפמ קתעוה ('  .יוכו הלכ «^non תמה תאצוהל הרוח לשכמש ןונכ 'וכו הרות לושיבש םיטעפ תוחנמב י"שריפו =
nei3535 קיספהל אלש ותנוכו םיהניב קספה ט ע 50 ייא םשו .םש " "y:ופסותב כ"ג ', 



 ייבא ימיב יח זימרוה לש v3 'ב רובש ,םירצונל
N27מ'ע "יע 389 ינשה רובש ןב רובש 381  

 תומוקמה יתנמס (Cu c3 ייבא 'עבו 201 טרופופארל
 הארנכו לאומשל יונכ ותויהב רובש רכזג םב רשא
 mne (ןושארה) רוכש יניעב דבוכמ ותויהב יל

 "JD 'דהנס א'ער Y תוכרב "ייע ומע םירבדו ןיד |

 — "וכו לאומשל אכלמ רוכש היל רמא as ק"מ
 y'"y רסיקו אכלמ רובש ןונכ : 'ו 'ועובש ןינעכו

 םירוהיה תא אנוש היה ינשח רובש --
 .ש"מו ארפיא ע"ייע םדעב הניגמ התיה ארפא ומאו
 ש"מ אכלמ רובש ^n םש 'פסות יייע .ט"יק מ"ב
 ךורכ 'ר םשב איבה 'לתה ירקיעבו ivy ז"עמ יויצב
 ישתבו -- אכלמ רובש לאומשמ םימהו ן"ישה יכ
 'יגה ןוכנל "א (24 רצ יבכוה) ז"מ b^  "ינואנה

 — [ אכלמ רובאש

 -Einfültger, Un רכו יתפ ס"לב אָכְבש — ^20
Besonnenerןכו אקרבש הבקנלו  pb3 

 הערי לבו תויתפ Ginfalt) 27 טשפומה םשהו
 .אתבט Myr אלו C אתרבש ^ann Q ,'ט ילשמ) המ

NONIםש) םיאתפב  uan Coה"יחא]* | ,ירבש  

 נויאל ;ו"ט ̂ ;ז"ט .'ד D םש יתפ 'גרת ןכו
 ,'א ילשמ 'גרתל ץובקהו 'ח , ט"י םילהתל ,'ב ,'ה
 בורל םיסופדבו ח'כ ,ג"כ ;'ג ,ב"כ ;ב"ל ,ב"כ .'ד
 ה"כו ארבש ,ובש ל"צו ארכש ,וכש שנתשנ
 ינרת אתורבש טשפומה םשהו תירוסה 'טישפב

 — ['טישפב «no ב"כ ,'א ילשמ

peganum ארקנה םכיפ יניממ חמצ ןימ) ג N?2Ü 

  Harmalaע'לב  (uoןיקילרמ המב 'פב
 'רמג 6. 'כ תכש) רבדמה תליתפב אלו  (Gv)תליתפ

 יא ולש םינמיס תתל תובושתב 'יפ ארבש רבדמה
 וערזו לכאנ וניאו אוה םיערז יניממ אלא רשפא

 אוה ןינמטס ןימ  cmרתויכ  nmeשיש ימ ותוא
 ןישוע ולש קריטו למרח יברע 'לב ומשו הנצ ול
 .א'לוריפ זעלב ותוא ןירוקש יתעמש ינאו הליתפ

 ט"יאל אוהו ה"יחא]*  ferula Rautenkrautאוהו

 סידיראקסאיד לצאו םניפ יניממ ןימ תמאב -
mfxwov oux "DN po w" וס [gov 

 p" לכא 371 צ'נלפפ ףעל y ל"גה ע'ל אוהו

 תליתפ wn אובש כ"או הליתפ ומכ ס"לב ארבש
 ש"פדבו) ארבוש prm" 61 צ'נלפפ Up רברמה

 א"טווא ותוא ןירוק

 .חורבוש ירטש גילב 253 ייא Q3 רצ אינק
 .תתרכש סייטב יפרב לכא יגרה v23 היכו (!

g* 

| 
| 
| 

 ,'ג שרח

 ךויא בשע po (אוניש

yyקתייד  '). nmiר"פ תובותכ 'תפסות לעפה  
 . הלוכ לע הל הרבש התבותכ תצקמ הל הרבש
 'וריב ןכו הבותכה לע ול תרבוש איה ט"פר םשו
 התבותכ לע ול תרבוש איה ד'ע m ר"פ תומבי
 התבותכ תרבוש wm : ל"ד ה"פ תובותכ 'שוריו
 הולמה רטש רתוסו רבוש ב"ר "B ne^ האצויו
 א"פר 'ישודיק "שוריב ותמנודו Quittiren א"לבו)
 ומכ אוהו bein) "b רמוחו לק רבשנ : ח"נד
 רבושו t'y ז"לד ח"פר'יעיבש .v^ כ'ג m : ךרפנ
 ,אינ (Enn מ"לכ הליאשהב דועו . ןושאר שרדמ
 nn" ,ובל תא רובשל ידכ ב"פ מ"ב 'תפסות )€^
 | לאושי לש ןבל םילגרמה ונווכתנ 'ט 'יסס חלש
 | og Dum . לארשי ינב בל תא ואיניו רמאנש
 רבשה ןמ םולש ry wet ב"פ omn 'ורי מ"לכ

 | pn v" בל רבש הליאשהבו הכיפשה ןמ םולש
 .ןידרוי םימשנה Tb ןטמלמ רבש הלע : ה"סד ב'פ

Y'353רָבָש ומכ 6א :ביכ תישארב) רבש שרד א'צפ  

 32D שי יכ בערה הז רבש שי יכ רָבָס = רָנָשו
 תוחול ירבש ץובקהו .ןינעה לכ ש"ע עבשה הז

"yב'מד  ג'פ ז"'ע 'ורי ,ליעל  cyןוקרד ירבש , 
 ןלעמלמ רבשל ne ינשל םינכומ ל'פ ר'ב
 ינאש םיונשה ח"פ ר'מש .ןטמלמ רנשלו

sawה"רב םירבש .תויכלמה תא  yה"רו ליעל  
r5ןיקתא  sםירבש השלש העיקת ירסיקב והבא  

 ק"ב 'ורי רּוּביש טשפומה cpm ., העיקתו העורת

3'bורי .קזנ יצחרובישה לע .ג'ד ' Dyרימד ר"פ , 
 .תוחולה רובש ו'מפר ר"מש .'וכו עורינ וא רוביש וא

yoא"פ הלרע 'שורי  D^איה הויבש איה ד'ע  
 — '[םצע תריבש ג'ע 152 ו"פ noe ^v" ,הציפנ
 verstündlich machen *2D0) ומכ 'יפ) "30 *

 .ךכש ע'ייע ןזואה רבשל
 יכלמ השלשל יטרפה (ow רּובש

e'b3ג  mm Sapores 

 תולחנ רדס 'טגב ןילחונ שי קופב (לאומשל
 וגהנש םוקמ 'מגב ונהנש םוקמ 'פבו 6 ויטק ביב)
 אתלימ אנימא אבו רמא (ר'נ cob קילדהל
 ארק רמא לאומש ונמו אכלמ רוכש mew אלד
 בושח p^ .ארקיעמד הנע s O3 95 יישאוב)
 תומואה ןיב אכלמ רובשכ לאושי pi לאומש
 יכלממ םיכלמ השלש ה"יחא|* oo אוהש
 ,רונש DU וארקנ ןאסאס תיכמ םישדחה סופ
 271 דע Job רישדוא ןכ אכלמ רובש ןושארה

 םיידינאפאס

 1324 יִוָניִכ

 ייס) יככרה יה y" םימדרנ יציקמ 'אצווב ןילרעב 'פד םינואגה 'שתבו '
 שימו םדוק y"y emp תריבש ןינעב ('

1 
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Ranke, Myrten- סדה לש דבו הרומז "b 
  ;zweigק"פב (תורומז רמזמ אָשְּבִש ראות 12333

 א"כחו 'מגב « cUאתשינש 35 ביהי אל ט'מ
 והל רמא 6035 לש תורוטז 'יפ ('היסיראל

 'ולכ יל וקבש ימו  onךכיפל יתעירי אלב ןיחקול
 ךלש בוננל 45 בוט יכו ול ורמא םהמ ינא חקול
 הצווה-אלא ותוא השוע וניא הזו ('בנגה רחא
 ,יט ילשמ) ביתכדכ הבינגה תוקיתמ םעט םועטל

 ^) אכננ רתב ישנא ירמאדכו וקתמי םיבונג םימ
 םועט אמעטו בונג  N'bותוא בננמ 2233 התא םא

 איהש הבננה םעט םעוט התא 232 אוהש רבדה
(xy מ"ב ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ והזיא 'פב .הרוסא 

 ('אשבש ישבש והנהל לאומש והל רמא  ^pילעב
 אעראב ןוהידהב ועייס יפיראל יטיח ןיבהי םיתב
 יוהל ןוהיקלוח לע אתרופ יפט וכל יבהי יאד
 יזחימ אלו אעראב ןוהידהב ןותחרט אקד אוההל

 ןימידקמה ישבש ינבזד, א"פ .אתיברכ  mbילעבל
 ןירמוזש תעבו תואושמ ךכו ךכב תורומזב םימרכה

 יואשמה הוש םימרכה  sex ("nvתוחוקלל לאומש
 וכל ינקד ןאמכ יוהינד םרכה עקרקב אעראב וכיפה
 ווהאל יאו וכתחיש דע ובש תורומזל םרכה עקרק

 לקשמל ריסאו האולה ימד ינה והל  bbידכמ
 םינירש השלש ןפנבו 'גות נ'א) -- ימד והנה

 " ל + 9"

 אי *

 אָרְּבַש כ -=) שבש -

ortie ?)אטור ל"צ ילואו (לעססעננערב  , Raueאָשְביש — שבש |  yo»אתשיבש ס'למ אָתשיבש  - 
 — ]372 צ"נלפפ!'ייע

Leo JST pros bo "30הליל ןורוע  nücht- 
(üiehe Blindhei —ב"יק ייחספ) יריר ירירב . 

vyוזחאש ימ 'פד ג"רב .ירירב 'עב 'יפ רבכ 62"  
Cero my)אילילד ארירבשל  ^pהלילב האור וניאש  

 אשמש יכס 0« ךס יעב רמאדכ b" אממיד יריבשל
 "שארב) םירונסב וכה 'גרת ב"א) — (: ג'מ תורוכב)

 .(אירירבשב [וחמ .רמול ךירצ] ene) Ge :ט"י
 אירירבשב ^O) )0 27( םירונפב ןכו הייחא]*
 (Qt aT רווח ע"ייע אירורוויחב וניבר "נו

vy(ט ,ביח) אתיבב ע"ייעו 5 הרעהב ש"מו  

 םירונסב קיתעה סוואט י'בירו (ביר .ביח) ירירב 'עו
 הקתעהב ש"מ 'p b"' "סופ הלמ ידי לע
 ש"מ כ"ג "יעו האלהו 168 סוואט י'בירל 'יסרפ
 השיחלה ראכל 94 ten םיכאלמ לע יומאמב
 ('ירירבש תנכס :םש ז"ע .ל"נה ז"עו םיחספב
 ל"ויה 'ינואנה 'שתב יתיאר הז לכ יתבתכש ירחא
 ד"צש "יס 909 רצ יבכרה 'חה י"ע םימדרנ יציקמב

5"nןיעבש ןירירבש ילעב תא ןהב ןיאפרמ  
 yy הרכבשלאו אשעלא לאעמשי 'לב ןיארקנש

Qe peo 03 «mדועו ןורוע ע"לב  "bb 'b3 
 םש כ"ג yr" יתנוויכש qnx ל"נה הלמ 5«

 — ]319 דצ
- 

E 

ps 5) "236שא ביבש $5«  mew) | Y^43 (Flammeט '. (Cןישבש אתלת אנפונבו . Y "nn 

 E ('ב ,ו"ט לאקזחי) רעיה יצעב היה רשא הרומזה | (ב'עס ח"כ אמוי) הנוממה םהל רמא 'פד

"vOvאשמשד  Upאשמשמ  ^bןכו ה"יחא]* .(אשוח יאעב הוהד אתשנש | סנכנה שמש,  | 
 'גרת דועו 'ז ,'א לאויו 2^ םש תישארב 'גותב
 ותקיני שאר ןכו הישביש )05, v6 בויא) ותקנוי

om»דועו היתשבש שיר 000  "pגרת ' "ban 
 W^ אשיבש רכז ןושלכו ̂ ,'א 'כיאל ;ב"י ,ח"י
 'שוריב ה"נכו נ"לב סרג וניברו ל"נה 'וכרב ונינפל
 (TD הוה "391 ו"ופדב p'" ו'טד א'פ האפ

 תתחנ . . . אילכ ימוק םלקמ mm C אתשביש
 רונד אשביש ןיעכ תדיבעתאו אימש ןמ אתשיא

sאייה ןירמא אתיירב ןווהו ארוביצל היסרע  
pomג"סר ז"ע 'וריבו ("היתשבש היל תמקר אבס  

 ל"צ] (אייחו 'וכו אתבישוש ביסנ הוהד oy ב"מד
[sU330 אתבשוש היל תדנעד אבכס ןהאד  

 דע ^« ןישבש תלתא opus הוהד י"בשר $83

 קתעוה הז b^ ה"יחא]* — ,"וב אצויכו רוחה ןמ
 הז 'עב וניבר ש"מ יכ תעדל תיארה ןכו ח"ר 'יפמ
 ח"ר 'יפמ קתעוה 'וכו אשמשד אהיז CUm + גיה)
 ומכ י"שריפ ןינעה ףונבו אנליוו ס'שב ש'ע אמויל
 כ"ג 'ייעו םירונס 'גרת ירירבש רואיבל איבה קר ןכ
 ד"עפלו 19 דצ א'ל p^ ל"נה םינואגה תבושתב
 וניבר םגו םדוקה v סע תוכייש וז הלמל ןיא
 ep ל"נח פ'למ אוהש ל"נו . םיכרעה ןיב דירפה
 רשאו ו'פ ורתי 'תליכמב ץובקה הזמו .שא ביבש
 םירירכשה תא איבהל . . . ץראל תחתמ םימב

"bךותמו ררבש "גה רקיעו .םיטב ןיקירבמה תויח  
 הביתכה הדלונ םדוקה ךוע לש אנשילד ארנש

 — [רירנש

 | ד שרר רש רו רע 0 יו הוה וו 0

- , * - 1 T .יכה ג"ונב (? ! היאר רבוש : ארירבש ייפ דומלתה  voeקר ןוכנ הייכ (* .היסיראל אשיכש רמ ביהי אלד ןל  
mI Li "x ,ייכב יילו הילוכ היל בינג אק אה רוע ג"וכב (*  עיפדשב יילו ו"ופרב ^  peישבשד גיונב (* = .וניבר קיתעה אלש ומכו  

MESEהיר ייפכו  Win)מיטשב  onסיש ייכב היכו אשביש ישבשמ  smייגוסב מיטשב אבוח חירמ קתעוה ייפה הז (" , 
 .היהשיבש תמקד אכס ןירד n" סיטב ק"פדב ) | .יג טש עיייעו סרה op דב K^ .ז"' 'ובוהכבו ) " LI ג
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n2P — Nü2' — שבש = 
 יזונמאב היל שיבשמו אסינ יאהב ביהיד רשפא | הבשבש ומכ תריבעתיאו 301 הבשבש התחנו
 אתא C טיפ םירדנד ג'סב C היל שיקשקמו א'ס | ('היל המקד יעלו יאקד אבס pom pen . . סדהד
 D^  אתתיא היבסנאו הישבשו אנוה רב אחא בר | אתשבשד הימורי 'ר הער שי 'פ ר"להק .היתשבש
 תפאו 'ה ינתיתפ .השא אשנש דע ותוא התיפ | 'פ ר'כיאבו ושארב הרשקו תיז לש הרטע לטנ
 .תישבתשאו 'ה ינתשיבש can יז ייכ (m9 | "וכו תיז תרטע לטנ בשבשד הימרי 'ר "א הלפנ
 תשיבש 'ג ,'א רתפאב ינש 'גרתב ןכו ה"יחא]* | בשביש mov 'ר "א :ד"כד ט'פס הטוס יוריבו
 אָשְּכִשְל 'א n/ תלהק 'גרת ,אשדוקד sms היתי | לכה תא 'פ ר"להק ץובקהו .תיז לש הרטע שבלו

qumרובעב םדוקה 'עבש םשהמ הנבנו .ךמופ ילימ תי | א"ער ט"יק ק"ב ,'וכו סדהד אָמְשיִבְש םהל  
Cgאסיראמ אתשיבש ןיבז  nc)הלאשוה ןכל םיעולקו םיגורס םה ןפגה יגירשש | 'ופסותב אבוהו  

 וגרשי 'גרת הז רובעב ךסכוסמו לבלובמ רבדל הלמה | ןוילגב ב"ירגה ש"מ y" ישבשד ה'ד ,נ'ע מ"ב
 ישוכשל אניבר : ה"ע 'ומבי .ןישבשמ )7 :'ס בויא) | אוהו ח"ר b" אבוה 'ופסותב םשו ע"בשפהבו ם"שה
 יתיימו שבשמ bis :ח'ק םש ,יעבד אוה רמירמל | mu םשב מ"טשב «cO א"פב ךורעה 'יפכ אוה
 ny :א'כק תבש .ג"ע 'יטיג אתשבשמ הזמו הל | ב'ב .מ"בב י"שר b" ךורעב «pes ^b ש"ע

spינ ןט ע"ייע  Q0 2mתשבישמ לעופ ינוניב | 'מוחנתב ץוכקה דועו  mo»ל"נה  yp" 
"omט ' cosאמוחנתבו 'וכו ןיליפל ןיתשיבש  | nosתוסייגב שבושמ תננ לא 'פ ר"שהש  

 שנשמ ןומירא 'עב וניבר "יג לבא םייג "y | ןיתשכש 'ר י"כבו ןיכשיבש ס"טב 375 ^6 m ןשיה
 : ח"כ תועוכש ל ע ם ת א שימו ביצר ,איחב יייע) | :שיי T0 ב"שר ןוכנל mune ומכ ןיתשיבש ל'צו
 שבתשיא ,ז"" םיחספ ,תשבתשיא .ו'כ םיחכז | תורומז : ק"הלב 'יא א"לפ ר"בבו Ct אמוחנתב
 ,ןישבתשמ יהונברברו 'ט ,'ה לאינדב ןכו ינהכ | 'וחנתכו .'ג בצח ע"ייעו : ח"כק תבש 'ייעו םיליפל
 אלו אשבש רבכ אה :ח"ק 'ומבי ו"יתה תעלבהבו | w^ דועו .םינפג יצע ליפה 'יא 'ב 'יסר חנ ןשיה
 5/3 אתשבש :'ל ה"ר vum םשהו . אָשְּבַשיִא | תבש אתשיבש ומכ m תבשבש תירבע לקשמב
 ןויכ אתשבש .ב"יק םיחספ 'ג ףרח ע"ייע :ו'צ | "ייעו ףשפש 'עו קבד ע"ייע תבשבשה שאר : ח"ע
 אליממ אתשבש םשו א"עס א"כ ב"בב ה'כו לע לעד | רוגד הב ש בש אוה אוהו 4 הרעה 'ז Lama ש"מ

vaראותהו ,ל"נה  sexeץובקב  w20אקפנ ^3 ] = — 
waמ'בב  b)לעפהו  mm»אשאָבש * | :םשה ןמ  (Lockvogel)יחירפמ ראובמ .ה"כ 'הנס  

 םינואגה 'ושתב "או ארא י'ע םינוי ('אָתְשיִּבְש 'גרת C^ so סילהת) היריצק חלשת
 ושוריפ . . . ארא ט"נש np )182 רצ יככוה יאצוה | ר'כיאו ל"נה 'טופ v" בשבש ל לפ , ןישביש
 ןיככוש ןידימעמש cun יחירפמ גהנמ אשאבש | "ייעו תורומז ךתח בשביש הימרי 'ר "יפו 553
 ןישבש מש ישאכש םינוי ןהב ןיביצמו ןימגיפו | דועו ,םוקמ םש כ'מב ש"מכ אלו 'וויב שרפמה
 ש"מ הינהל שי הז י"פעו ה"שע 'וכו םינוי םהב | חמצי רמולכ בשבש |( ה" 290 ?pom 'גרתב

 .ה"שע 'א ארא 'עב וניבר wanvs לעפ תאבו .וינירש חלשי ,ויתוקנוי
 .'א שכש עיייע naU20 ,הָבְשְבַש ,בָשְבָש * | ןישבישכ ושבתשא On :'א הכיא) וגרתשי 'גרת

 א'לפ ר'קיו ג"לפ ר"ב +תורומז (e^ ןישּושבש + — !אנפוגד
USOאָּתְשיִבְש ,אָשְביִש םשהמ הנננ)  "yב טבש ע"ייע םינפב '. 

Versiiumen, התבשהו לוטיב ןיגע 'יפ soe) nae v1 = אָתְשְּבִש ; verwickeln, verwirren 

  (Vewiekelung, Fehlerףוסב  (Niehtsthun, Müssigsein | crap me» (Cטג חלושה 'פב

nbw תבש (57 270 ^v") רבע ויצחש יט 'טנב | 'פב . תוסיינב תשבושמ וז הנידמש ןיעדוי םתא 
 קפס ש ינפמ (''מנב כ'הוי . | 6 v6 09הנטק תכשו  "b"רמארכ \'קזנה אוה הלודג תכש

 הז ע'יפרב ) ,תשיבש גיונבו ייכב (*  .םישה ןוילגו סיד יייע סיש ייכב ןוכנ m3 (* .סיט וניא תמקד אסריג כיאו ('
nnללכנ  oyןעכנימ ס"ש י"כבו (* | .ריפרבו י"כב ה"כ (* .ר"פדב ייל (* | .דחוימ יע ליחתמ ןאכש ןוכנהו םדוקה 'ע  

 המ לע ריעהל יתיאר הפ (* | .םייונישה rum : ט'מש  ,ר'חב .שכשכ — (C3 y^p שוקרקמו פ"א י"כבו היל שיכשכמו
 הנשיה זנכשא 'לב וטכ .ריעפל אותו 01018 — ץיירג תועטה לע רמול ןאגראי םיגלע ןושל ירברמ ןומה ws» לגרומד
 לע וסחו הביתכב wb םש ישא הרישה יבג לע ףנעו הרומז ןיעכ ןמיס ושע םירפס יקיתעמו יבתוכ יכ הרומז 8
 םינמיס תמכו המכ ול שו ילש ךירע cb eme בתכב הלפנ תועטש ןמיסה הזב וריעהו וקחמל וצר אלו םהירי כתכ
 תקתעהבו "33 ןוכנ היכ (" = .םיינוי מיצוא p" 068 ומשו —e ןמוס הזב ישמתשה םיינוי ירפס יבתוכ ןכו הלא

 .קזינ ע"פרבכ אלו רומלתה ירקיע



(000 pam לטבלו רוזחל תובשלו ךליל i» 
 וא ובר לצא תושרה תתיבש  ce usלודנ אוהש 0

1 % + 
* 2 

 וכו וחפפ תטיחשו 53 תלימ ms ןהילע
 "פא

 ןיבייחש לכ 'נשמב :ו'ל הציכב .(*ה מ כ ח ב ונממ
 אל תוכש םושמ ןה ולאו 'וכו vov םושמ וילע

powםשו ש'ע .ז"ל םש 'רמנ יוכו ןליאב  : mae 
 "MD .הוצמ תובש . . תישרד תובש . . אתרירנ

syל"ת 'וכו הציחרב רופאש כ'הויל ןינמ  T 
 יוניע יבנו pase י"שריפו mag ןותבש (א'ל זט
 היב וכמסא תבשב רומאה ןותנשר יכיה יכו ביתכ
 הכאלמ הניאו ןכשמב ויה אלש תוכאלמ ראש ןנבר

muaיבגד ןותבש נ"ה  "rpוכו ' "yiארפסב  
 DD" שיר םשו .תוכש ןותבש ^q קופ רומא
 ע"ר ל"א םויה תשודק וז ןותבש רמוא א'ר א"
 nme אוה ןכש תוכש אלא ןותבש cow וניא
 ןותבנש 'יא םשו . ב"ל ה'ר y" ןושאר התיבשב
 .י"שריפב y" הלחת כותכה nne cis תובש
 םתאש הכאלמ םישוע םתא םולכ .ט'פ תבש
 imb : ר"ל : ב'ל 'וריע :'ח תבש .תובש םיכירצ
 וילע ורזנ אל mew םושמ אוהש רבד לכ :ח'ע

plתוכש םושמ ןירסוא :ר'צ תכש (' תושמשה  
 ןיא b םיחספ .וינישב ה"ד י"שרב :נ'ק 'וריע

C epe maeםושמ ד"עס ח'לד א"פ 'מוי 'ורי  
 VD םיחספ :ד"יק תבש ,שדקמב וריתהש תונש

 .וריתה אל הקוחר תובש וריתה הבורק תובש
 אָתְבְש אָּבש :ןותבש תבש 'גרת סלקנוא 'גרתבו

 ,ה"ל ;ו"ט ,א"ל תומשל p" אתְבְש תַּבַש וא
 ומכ תוכש mp .3/5 .,גיכ ;א'ל nm 'קיול ;'ב
 UyD" ב"גד ב"פר הכוס v" הָתיִבִש טשפומה םשה
 : םשו "וכו לכולו תובשה לע רובעל אוה יואר

 ריכמ היהו : ט"מ vp ,ויתחת יתתיבש רמואב

 םולכ רמא אל ויתחת יתתיבש רמאו רדג וא ןליא

 ורקיע דע וילגר םוקממ ךלהמ ווקיעב יתתיבש
 by וניא .א"כד YB 'וריע 'ורי וכו המא םיפלא

 אוה יואר דומעה שירב םשו ,התיבש ךרד ואיבהל

 . .ג"סד ה"פר הציב "ורי .לוכאלו תובשה לע רובעל

wmחוני ןעמל ותומכ המהב תתיכש לע הוצמ  
 הוצמ :ז"ד Ub תכש v^ ,("ךמכ ךרומחו ךרוש
 םילכ תתיבש ^n. תבש .('ותמהב תתיבש לע

 .ךורעב 'ילש ומכ ייל ne ייפבו יירשאב היכו (5 | .וטימשה וניברו

p)וליאכ הנטק תבש .דכעכ ותוא ןימש (יויפ  
 ימד אוה ('הלודנ תב ש א'פ .םיאושיק רמוש
 רכש הנטק תבשו קזנ אוהו התמצש ודי תתימצ

 ה"יחא]* .ןושארה 'יפכ אוהו הלטנ
 לבא דומלתה ירקיעבו ו"ופרבו י"כב ןוכנ ה"כ
 ול ןתונ 'וכו bi חלושה 'פב ל"הזב "יא ע"פדשב

navאוהו התמצש ודי תתימצ ימד אוה הלודנ  
pnאוה הלודג תכש א'פ הלטב רכש הנטק תבשו  

coramוכו ןנירמאדכ [קזנה ל"צ] ' "wetןיטיגב  
 קושב וישכע רכמיל וימד תחפ ןה הלודג תבש
 לש "vb תחפש nzw היל ירק יכהלו קזנ אוהו
 תושעל יואר וניאש תכש םושמ אלא וניא וישכע
 וליאכ ונייה הנטק nae ^»: vv יתשב הכאלמ
 'שודיקו .ו"פ ק"בבו ה"שע 'וכו ןיאושיק רמוש אוה
 ק"בב 'מגה p^ 'ייעו .ק"בל מ"טשב "ייעו + ר"כ
 ןיאור תכש (א'מ nO ינשמב 'יאד אה לע +ה"פ
 הברה .ו"פ gua םשו ,ןיאושיק רמוש וליאכ ותוא
 'ולכ.בשי לש רוקמ אוה תבשו ,ש"ע תבש םימעפ
 ^p) .איכ תימש) sm ותבש קר מ"למ וא לטבו בשי
 ןוניא ןיִּתַבַש pon :ו"ד n'es ק"ב 'שורי ץובקהו

 — ['וכו ודי לע והכה

ruhen, לועפלמ החנהו קספה ןינע מ'למו n36 
das Ruhen an Sabbath- u. תּוכש ; feiern 

das Ruhen, Verweilen המ  שְבִיתָה ; Feiertagen 

  (Sabbath oder Feiertag an einem Ortףוסב

 "יבוריע  4 CTךל וריתהש םוקמ רמוא ןועמש
 םושמ אלא וריתה אלש ךל ונתנ ךלשמ םימכח

 ןילישמ 'פד 013 שרופמו תובש  6Y5 memולא
 םושמ ןה  mosןירבוע ולא 'פב 'מגב שרופמו

 םיחספב ( C5"nידימ רוזחי תושרה תתיבש תובשלו

  wyגיפ םיחספ)  Cuתושרה תתינש תובשל
uem לודנ אוהש ימ לצא וא ובו לצא תונשל 

 ןהילע ןיבייחש םירבד 'בל שקוהש םולשה לודג
 וניבר ה"יחא]* .הספ תטיחשו הלימ תרכ

  $3םיחספב איבהש ה"ר תקתעה רחא  m'וריה
 ךורעה תעצהכ ( Uyג"ונב לבא י"רשאב ןכ םנ

 ל"הזב 'וריב  ovsהמ הארו אוב ('ןוב 'ר יב הפוי
 < ןיבייחש םירבד ינשל שקוהש םולשה אוה לודג

.v33 na )'חיר ייפבו (*  $Tןוב רב יסוי . 

 היד קחצי דחפב תואמגורה y" אכיא םימעפו (* .198 א'ה םיעורה אלמ רבחמ לעב שימו אימש ייסב אימב יייעו (*

mem =איכה הימר םייסב (' .בייקס וימר ייס חיואב אימ יייע (* .שדקמב  Vaםהל היהש םילארשי יבב ש"בירה  mm 

 רכנל שיר ןויכ ותמהב תתיבש םושמ רבוע לארשיה pao הכאלט niri םהמע תושעל לוכי ירכנד םירכנה םע םירווש 0

 .םהב קלח ₪



n3? |ט"יק תבש (ש"ומ ת"רב) תבש יאצומ —  : 

= S L , E ירי ב A 

^ PUR 7 "ל וי . 
a "e ו | 0 
oe 

 rv" ץובקהו . אמילו ה"ד 'ופסותבו ןינעה לכ ש"ע

27 AM 

 E ד"ע ז"מד ד"פר םילקש 'שורי . ג'יק . ה"ק םיחספ | ע"ייע דועו — nimaw המכ Ty ו"כד י"פס 'וריע :
 "= יתותכש יאצומ Y^p) םיחספ ץובקהו תבש יאצומ — [הבישי p" התיבש 4
 A הב ושא תכשה התוא NDZÜ ,תָּבַש ארקנ ןכו 4

na * 3מ"למ)  Cwעובש  nv (2 Wocheינפב ינולפ 'ר שרד | החונמה  $usתוכרב  Qmהגיגח  E 
BU 4בוט  CU (Gablsth, Feiertagהמוס 'תססות ,יג | יז'ע  nu foלש  EU opaco 
won qe Eעיכאר לש תבש | 70202 .'וכו יאט תכש רחאל תבש  annmני המופ ימלשורי  E 

 - | יתבש הדוהי 'ר רמא ערוצמ שיר ארפסו . ח"יד | השמחו העברא אתבש רתב אתלתו ירתו אבשב 3

 : * תבש b^ םש ארפסב ד"בארה 'יפו 'וכו התיה | 707 ^mt הליגמ .אתבש הימק אתבש ילעמו 1
 «.Lo תותבשל םישרוד ויה יכ שורדל ול היוארה תבשה לכב רוסא וז תבש xS ןיי םנוק .'ס םירדנ 1

dתוכרב אָתְבַש ר'אלבו | תוחנמ ,תישארב תבש :ח'ע םש ,הרבעש תבשו  i"אמו .ט"ק .ב'י תבש  > 

 hc : ה'ד 5'3 'וכרב 'ורי im 'יטיג :'כ pm ,זיפ | תרחממ OU 32 mp תבשה תרחממ UO : ה"ס 1
Eה"שע תישארב תבש תרחמל אלא וניא וא ט"וי . xpsדייפ םשו  cp Tאתבושב  EMEN LL oo. 

 D 8 ג'ע ל"ד ר"פ םיחספ 'ורי ,איה אתבוש ב"ער ves | 77 DAY רבדמב וא ךררב ךלהמ :ma תבש 1
 < am NIPOUAT תעלבהבו . אתכוש יקופאב | ?US D רמשמו םימי השש הנומ תבש יתמיא +

s:ב"הועל 'סמ 'א תבש : ז"נ תוכרב .ה"שעו  , UUהציב |  suתבש | ךיתבשל ךיבש דחמ  mov000  

i^275,088 תבשו יל שי הבוט הנתמ  |CDUP0... אבשב אתלתב . < אכשב ירתב . . אכשב ( 
 Jas qp] ז'טד א'פ nu 'שורי ,אבשב עבראב | % ער ט"ק תבש nis לוליח i ןיטינ :םשו

RISUSרמא אתבש ילעמד אינמא יאקו ףמעומ  | bbמוש תבורע ר'ע דימד היפ ז'ע יורי ,אבוש  | ] 
 | סכ .שפד vecuyn ^v pupm אכוש יקופב | רפא זכו יאני 'ר הכלמה תכש תארקל אצנו ואוכ

 3 יבוש ג'מ vb .ויכ ארקיו .י"רת יאבוש תבורע | NOU ף'ז'ד ןאמ iw no» wn הלכ יאוב

 4 יזרתכ) ןוכיבוש ןיתבשו s ,ג'כ םש ,אהטימש p ןה המב י"אבש ןירישע : םש ,אתבש היערפ
 4 emm ריקומ spy .ט"יק nme .ןוכיתבוש ב | ל'בשב < < + ןיכוז nons תוצרא ראשבשו 'וכו

 3 «EE Uus qw vinp si לש שהה | של לש לישכת המ ינפמ ,תבשה תא ןידבכמש

um qoa c Eתכש יתבוש .א'נ ייבודיע .התימ | * * מש תבשו רכל שי ,. E BUD er 

 תוחנמ am b לארשיב vs תבש יתבושמ רדונה | משמ ונ'אשו ול ליעומ תכשה תא רמשמה לכ
 0 יי ae תומש 'גרת .'ב ןב טייק ae 4 א"פ kr 'שורי a5 ליעומ וניא תבכשה תא ,

eoo Eחלוקש ו  "T bxש"פדב 'ל .ז"'ט םש | 777535  own3 אמע ותבשו ותבשיו  
 L0 menm הארוהב תבש jp דועו .האעיבש אמויב ET d ASTE E Ae 'שורי :הרות לש :

àל עפה הנבנ תבשב | 7778 י הרותבש תוצמה לכ דגנכ הלוקש תבשהש  meom wmה'עד א'פר  J'y 
 E ד"יבל הרוסמ תבש תשודק ^« לוכי אשת-.יכ שיר

 'ר ל"א pw תבש ימ רד"עס ח"יד ג"פ הטוס יוריו
 ימו ז"ט 'שרפ אב אתליכמב ה"כו הירזע ןב רזעל

novתנשש רשפא םהל ומא ע'באו ל"א םש  
 םידימלת ותבש רככ :םשו ,רבד םכל שדיח אלו א'ר
 תונש ןינעבו . עשוהי 'ר םש תבש אלו הנביב
 , התיכש ע"ייע m ('הזל םדוקה ע"ייע התיבשו

 ex ע"לבו 235 IL ס"למ אתבש פ'לב) תָבָש
 תוקריה לע 'מגב ןיכרבמ רציכ 'פב (פווג
m»טיל  .) 'p3בייח ה'שכ 'מגב ןמיס אב  

 תכשה O'O ג'פ) ןיצקוע ףוסבו Co הדנ) האיסב |
 .('המורת םושמ הב ןיא הרידקב םעט הנתנשמ |
 לאעמשי 'ר 525 ז"עב א"פבו (O72) 'ורשעמב ר"פב |

 (y^ ר"יבל הרוסמ וניאו הרוסמ תכש םשל ^«
 וניאש דיגמ םלועל איה תוא : םשו + איכק ביב
 .נ"יק : ז'פ תבש רוע py" .לארשימ הלטב תבש

mpג'יק .ו"ק םיחספ : א"נק . נ'ק .ח"יק . ND" 
 : ז"כ . ה"כ :'ח "נעת .ט"י n5 .ז"ט הציב : ר"ם
 : םש .'ו :'ה mos .ו"ט +" הגינח ian הלינמ
 תבש בוע ^i יליעמ imb :ו'ג 'דהנס : 'צ :ז"מ

n'aט"יק : ה"כ , ב"י תבש (ש"ע  : "vpג"מ  : 
 35 ק'ב :ז'כ 'ינעת + ד"מ הכוס .ה"ק :'ג םיחספ
 .ה"לד ב'יפ תובותכ 'ווי :ו'כ "לוח m5 'דהנס
 :ט"ס תבש .ז'ע ןיטינ (Freitag) אתבש ילעמ ןכו

^pץוכקהו : 'כ "נעת  moילעמ לכ : ז'ס  

 .ומעט ןחנשמ ןיצקועב (* ,תבש תוכלהב הנינע בור ש"ע תבש תכסמ ארקנו ('



MUI P DN T^ 
  iiד  , Eא.

 = יִפְבָש .יאָחְבְש
onאמוי םינשי 'ופסותב שוריפב 'יאדכו ךורעהמ  

 moa» ^b ןכו ,( ךורעה תא n'3 ריכזהש םש
 ל"צ] (םימה לע) הרושש הער חור אתביש 'ינעתב
 י"שריפב ןכו ל"נה 'מויל ma כ'נ 'ייעו כ'ע [םידיה
 רמולכ אתכיש סרג 'ילוחב ה"מגרו 'ילוחבו "ינעתב
 הארנכו כ"ע תירחש וידי לטנ אלשי הער חור םושמ
 כ"הוי bn mei' ץ"יר 'להב ה"כו אתביש ל'צש
 ודי לע הרושש הער חור אתניש ל'זו ב"נ דצ
 — [הליכא לע הרוש וירי ץחור וניאשכו םדא לש

 התובש ?C םירדנ שירב [העיבש ייוניכ) התּובש
 purs ולא ירה 6 אהמב רדנ הקוקש

 ,ז"לד א"פ םירדנ 'וריכ הייחא]*
 — [התופש התובש

 .העובשל

Sichaufhalten, החונמו בוכע jy» (יפ' nac 

  (Feiernדע רמוא מ"ר )72( תורשעמב ב"פב

yovהתיבש םוקמל  ^eה"יחא]* .בושייה םוקמל  
 בכעמו חנו קספ b^ (תָּבַש y^» nav לעפמ אוהו
 TY ט'מד p'3 'ורשעמ 'שורימ חכומ ןכו םוקמב
 ינשב התיבש שיו ינשב תבש 'יפא הלע ינתד
 ןיב המו הניל ןיב המ . . . תובשל הצורב אלא
 לנלנמ םדא ןיאו הנילב לנלגמ םדא התיבש
 לכב תבוש םדא ןיאו ןל םדא םוקמ לכב התיבשב
 'וריב דועו .נ'מ ב"פ תורשעמב ws "y םוקמ
 — ('[ותתיבש ומכ אוהו ותיבש עדויש ךותמ :םש

p/bs אנתכוש nb Tox ד"עפל) (?; אנתביש * 
o ןמ Hitze, Brand Gu 

 ליקש אלד יומאד אכיאו : 'ו תוינעתב (ףרש
 !D" אנתביש N^ ח'ר b^ תקתעהב לבא אנפרוש
 ץברת y ךורעב ה"כו 'וכו םוחה קלתפנ אל רמולכ
 b'3 ,ש"ע רומלתה ירקיע לעב תקתעהבו ע"פרב
 תצק תערל יכ עדו ,רומאכו פ"לכו ף'כב ל"צש
 איה ילואו )414 יב סרילואוו) שאה םוח 'יפ כ

 ay אנפרש ע"ייעו אנתביש איה

 Saturn ןויכ בכוכ «ne )* יִתְבַש ,יאָתבש *
 Yo א"רדפ (שיאל buen םש )2

 תועש שארב תסנכנ ןסינ לש הנושארה הפוקת
 יאתבש לש היצחב תסנכנ זומת תפוקת יאתבש

*- nop 

| 

 ם'צש ןמשו םיבכוכה ראש תומש כ"ג םשו 'וכו |

 ry יישר םשב איבה רומלתה ירקיעב (?  .י"טינא ו"ופדבו ק"העו איפדב היכו 0 טייאלב אוהו ר"פדב היכ (* =
 ג"ונבו ריפרב ה'כ (* .ח 'ר תא איבהש זיער 'יפר .כ'הוי ילה זיואה y לבא )5 .אקוצל vu גיהב (* ? ודלינא זעלה

 .ותליהא = וליהא :םשו .ג"נ םשו ןתליהא תחת (ב"מ ז"פ ריזנ) ןליהא ותמגודו (* .אהמכ סיטב (y'b03 יהומב

 דכ

 קריו ערז תרשעתמ תבשה רמוא א"ר CD רמוא

 עורזב ע"רל םימכח ןידומו (G2 האיפב ג'סב .ןיריזו

 וערז םאו (' ו"טינא 'יפ .תומוקמ 'גב לדרח וא תבש

 ערזיל וכרדש יפל דחא לכמ האיפ ןתונ תומוקמ 'גב = =

 ןכו ב"א) — דחאו mw לכמ האיפ ןתונו תונורע | =

 ם"במרה b^ ןכו ה"יחא]* | .(לאעמשי 'לב ומש

 תבשה ב'פ 'יעיבש 'פסותב :«m5 5 ןיצקועב

 תבשה ישרוש א"פר ןיצקוע 'תפסות ,'וכו תרשעתמ
^mוכו ןינפוגהו ת בש ה םיאלכ שיר 'תפסות ' 

 nàw ב"עס א"נד ד"פר 'ורשעמ 'ורי ,'יל 'פריא י"כב

 סרג :'ח ףד Ye 'וכרב (Yum .'וכו pub הערזש

 D ס"ש י"כב ה"כו אתיבשד אימ DU ,אתיבש

 םש י"שריפו . אתבישד אימ 17231 .ט'ל תוכרבב

 אמלעב קתמל הרדקב טעמ ןינתונש קרי אתבישד
 ל"צכו anet צ"לב אוהו ז"עלב ט"ינא ולכאל אלו
 'לבו ('טינא ל"צו vss תועטב םשו : 'ז ז"עב
 י"לב) anethum ר"לב אוהו כ'ע ו" טינ א ימור

(Zvndoyהזמו וניבר 'יפל י"שר ןויכ ילואו  np 
 אכמוטסא y' כ"ג y! qmm" רסס הארש היאר

 — [ע"ק ,א"חב ש"מו

ND3Uייע הלחמ וא הער חוו םש אָתְביִש — ' 
 Cry אטוי) הציחרב 'מגב כ"הוי e3' (םינפב |

 לכאיש voy ורזגו (Grp ^im רשבה לכ 'פד ג"רבו
 נ"רב .אתביש םושמ ייבא רמא ט"מ וירי יתשב
 אתלימ ירמאד אכיא COO ולאה 'וינעת רדס 'פד
 תזחואש הער חור 'ובושתב 'יפ .רימג הוה אטבישד
 ראוצה ירוחאש םידינכ תקרפמב ראוצב תוקוניתה
 המשו תומיש דע qun הנונתמ םתוא תשביימו
 אריתמו םישרח 'ב ןכמ הנמזו אתביש תימרא 'לב
 ומאש העשב היה הממו הנש 'ז דע הנממ ןטק
 .רתלאל ma הקינמו רהנמ וא אסכה תיבמ האב
 אתביש (גיעס יל ףד כיהוי ילה) תולודג תוכלהב א"פ
 ןאמו אלילב ישנאד אדי לע אירשד איה אחור
 אוהה איוש יהודי אשמימ אלב אלכימב עננד
 ןנבר ורש יכה םושמו אנכסמו אלכימ לע אחור
 אתלימ "s (* אקוניל אפסימו [אדי] אשמימל
 .האופו לש הקשמ )6 תוינעתד אתבישד
 המ התעמ רומא תוינעתב ח"ו bs" הז הייחא|*

 ח'ר םשב םתה ה'ד : ז'ק bna" 'ופסותה ואיבהש
 םיחוקלו םושמ ה'ד 'מוי 'ופסותב 'יאדכו n ל'צ



 herabstürzen) לפנ b. O49^ עילמ ל'נ) אָנש
 ותא (Cio moo ותמבי לע אבה 'פד נ"סב

 — ביתי ץירת ame ילכקמ לפנ אנש לבבל ירבח
 wb" יפלו .mns .(ףפכ י"שריפ ב"א)
 ר"עפלו sich zusammenziehen 22 ע"למ אוה ילוא

 «bp לשכ pbi" 'עה תלחתב המושרה פ"למ אוה
 2n» ע"ייע לפנו גאש סרג נ'ול חתפמה רפסבו
 ירקיעבו Gm ovn a ve 4 הרעה טיילש |, גייח)

 גאש D^ נאש ןיסרוג ךכ 'יא Tun הז דומלתה
 וניבר ^3 רבח 'עב םג לבא כ"ע הגאד בורמ יראכ
 תלמש ppp ילצא ןיאו רקיע הזו אגש 'ירפסה 725
 היארהו אנש mr הלמ לע תורוהל ןוילגמ האב לפנ
 תומביִב רבודמה ןינעה qui -- ש"ע אקש 'עב
 — n'wy] רכח 'עבו אשונמא 'עב ירובד יתבחרה ל"נה

NUסילמ)  ^bומכ  negומכ 'גרת ילבו מ"לב  
"pelרדענו  (fehlen, abwesend seinאלו  

 .אנש אל 'גרת (ט'מ o5) רברטב) שיא ונממ דקפנ
 דע ,וגשו 'נרת CP ,יב ביש דוד ירבעמ ודקפיו
 y nns , G'2" 1 םש) רדענ אל דחא
 ;ט"י ,'ל ;א'כ vb. ,'ז ,ה"כ א'ש 'גרתב ןכ םג
 דקפהל 'גרתו .טיי :"י ב"מ ;ט"ל ,'כ א'מ 'גרת
 ,'כ םש לעפ אבו ('יִנָשָמְל ('ג :א'כ םיטפוש)
 י"שריפ y qvo oy" ןנשמ אלו אטחי אלו ז'ט
 ילשמ 'גרת y" מ"לב 39 ומכ אנש ןינעש המו
 Ty) ^ m2 םש יִנשַמ לעפא ,'א ,'כ :ז'כ ^

 — [גגש ע"ייע

 לַעְפ stark sein ptm ונינע 23[ מ'למו 220 *
(stark machen('ב ,יכ םילהח) ךכגשי 'גרת  

 'גרתו א"מ ,ז"ק ;ד"י N'u, םש pa" , ךניבנשי
 ,ךניבגשתו O0 o0 ילשמ) ךרצתו

 fehlen aus תועטכ רבד תיישע מ"למ) 238 *
(Sünde aus Irrthum 222? ; irrthumציב ' 

 התא אמש : ו"ט הליגמ .ןיריזמ . . . ןיגגוש .'ל
 : ו'ט יליגמ .ו"ט 'ילוח np m .ריזמכ גגושל ןר
 : "ג תוחגמ םשהו . נ'שו (ב'ער ,ג'ח) דז ע"ייע

 Yb5: אמוי mae ץוכקהו . ואטח הנגשב אמש
 םתאטה . ג"לד א'פ 'ועובש v" , תוגגש תואטח
 הלוע דומלת תגנשש : ג'ל מ"ב , תוננשה ולא
 )^ ^b, םילהת) תואיגש ה"פס ר"קיו א"לבו ןורז

 - ]'3 אגש ע"ייע דועו .אתגנש

— —Ó— ———————————— 

| 

 (m3 ,המח ,םידאמ .קרצ ,יאתבש =) ל"כנח

 y" .ו"נק תבשב כ'נ םנווכז אבו (הנבל ,בכוכ

 המ וירחא כ'פ יתבו 'תקיספבו .לזמ "m י"שר
 םהב לושמל ה"וא םידיתעש יתבש ארוב התא

 םישלשל וכולה רמוגש לזמ שי י"פ ר'ב ,לארשיב

 יאתבשבד ןאמ יאה  ,ו'נק תבש snas אוהו הנש
 ןיבשחמד לכ רמאד תיאו ןילטב היתבשחמ רבג יהי
 בככה הז חכ יכ ובשח םינומדקהו ןילטב יהולע
 |J והארק םייברעה םגו לבת יגהנמב ער קר

 רענעיוו y das grosse Missgeschiek""' עי 3

3^mןויכ מ"לב בכוכה הז .ארקנו 386 ,ב"ח  "y 
 'פו ע"לב ןכו םש prm ו'כ ,'ה סומעל ע"באר

 יעיבשה עיקר פ"לב הלמה וז תארוה דועו 3
 ארקנש ל"ג ןכ לע הז בכוכ וכולה רמונ םש רשא
 ('עובשה ימיב יעיבש אוהש תבש ןמ יאתבש ,יתבש
 רמגש םש לע תַבָש לעפה ןמ רזגנש ל"נ דועו
 (mun ירוסי) ם"במרה : תעד ןכו תודבכב וכוליה
 הדבכ ותעונתש יפל ןכ ארקנ יתבש (א'לה גיפ
 .העבשה לכמ רתו חנו תבושכ הארג אוהו

DUיריפ רצא יאתבש א"ער ג'פ אמוי : יטרפ , 
 : ב"ל הציב 'וכו לכבל עלקא bun רב יאתבש
 אמיתיאו ןנח 'ר .ז"י מ"ב סונירמ 'רד הירב יאתבש
 ה"דסב תומוקמ רתי דוע 'ייעו .'ח 'דהנס יאתבש 'ר

"vàiהכוס  T'EDםירדנבו ייתבוש ר"א ד"ע 733  
nbאתבוש 'ר "א : ט'לד  "mpר .יתבש 'ר ' 

 ^ נ'שו ד"כק ף"זרהמל 'וריה אובמ Cy יתבוש
 .קרצ ע"ייע ר"לד ב"פ 'יעיבש 'ורי יקודצד יתבוש

NIUס"לב)  NIUע'לב  eine Wachholder- ce 

(rt(ט"כק תבש) ןידלימ 'מגב ןינפמ 'פב  
 רהד ת ומשש yy לש אסכ b^ אנשד אקתכת
 'פבו(-גיכ היר) ןיריכמ ןגיא םא 'פד 2/22 ןניסרגדכ
 רושאתו אגש רהרת (:'פ כ"כ) הניפסה תא רכומה
 ונינפל w^ 23'2 ה"רב ה"יחא]* .אניברוש
 יברע לקשמ י'פע אוהו ל"נה תבשב ה"כו אנאש
 ב'בב ^ ם"ש י"כב לבא גאש ע"ייע 'גרתב ה'כו
 mb לקשמב אוהו אנש 'יא חלשב 'פ "5 'קליבו
 Min Ninnn תועטב .ט'כק תבשב ס'ש י'כבו

5^nאקתכתא .ט"יק תבשבו אנשד אקתכת  
 ל"צו פ"א D't "53 "אדכ אנישר ל'צ אנישד

NINEי"שר 'ייעו ו"ופד ש"ארב 'יאדכ אנשד וא , 
 ל"צו זומרנ ופסא רהדת 'ט D^ 'טורת אמוחנתכו

 — (ט"פק ,א"ח ע"ייע ןומדנפסא

om )'תעד יפכ הז בכוכל שודק היה יעיבשה  nowארקנ ןכל  crרילב יעיבשה  dies Saturniתילגנא 'לבו  Satur- 

  dayןאסקאס תילגנאב  ₪₪1:08 dügת"יפרצב 418601 ןמשש ע"פרכ לכא דוסלתה ירקיעבו ךווע ייכב ןוכנ היכ ('
m )* 42יגסמל תועפב ג"ונב לבא ו"ופדב . 
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 ה"פר 33 'שורי ,ןמחנ בר הב חנשא אלו ,א'ל
  vesאלד  meeק"מ 'שורי ,הילע  p"פד :

 חנשא נ"ע א"כד נ"פ 'דהנס 'ורי , ןנילע ןיחגשמ
 רמימ ןנבר ןחנשמ ד"ע ג"כר ו"פס םש 'וכו סונימל
 הדנ 'שורי ,ןרמ חנשא היל ורמא איירואד הלימ

 .(' ןנד sov ןנילע חנשמ :ניד ב"פס

 -Nebenfrau, Kon םישגלפל יונכ ew מ'למ) 53
(cubineהנבכשי הנלנשי  nó).$325 (*(:הייכ  

"bןויבד 'עב  (Cה"רד ג"רב  CUאמיא תיעב יאו  
 (*אמיל רב הברו איה אתכלמ לנש םלועל
 התיהש לנש הל ירק יאמו הל רימג ארמנ C אהל
 .לנש םוקמכ הבישוהש ימנ יא לגשכ וילע הביבח
 רימנ ארמנ אכהד לנש .("יאהל י"שריפו ה"יחא]*
 הבר יכ רורב ד"עפלו כ"ע,יאוה אתבלכר היברמ חל
 דנעצ 'שלב .בלכ ייפ Cho פ'לל ןויכ אמיל רב

cagסרפ 'לב הלילק 'לבו "  Hund JSעוט1מז  *) 
 יהימ bonn מ"לכ wn לנש אנקסמה יפל לבא

mom ;^1 י 'ב  jךתנחלו ךתלגש ג"כ .'ה 589303  
smה"צ 'רדהנס ץובקהו םישגלפל יונכ םש  : 

 y" ביתכד הנלנשי ןינעבו .תונוזו תונולגש ןהמעו
 — [ןויבד 'עב יתאכהש א"בשרה 'בושת

wie mit Kork b»? לעיפ Kork crt — םֶנָש 
  '* ' B3 (eindrücken, verkorken(*'י ל כב

 C תורומז b^ ןימנשב וא םינסב ןאשע 0(
 . םידנב ןהילע ןיחטושו ריק לא ריקמ ןיחותמש

yr» xאוהו רבשי אלו ותוא ןילפוכ ןהש לופכ  
m yvןיב חל ןיב רבתשי אלו  v»רומלת 'לבו  

 ץחרמבש םירסנ 05( םילכב ב"כפ ןחלשהב .םעש
 םראב יחור ןודי אל 073 ז'כפ ר'בב . ןמנישש
 ינא ירה ('ג .'ו תישאי) רשב אוה םנשב םלועל
 ודרמיש ןהל רמג ימ ובייא 'ר רמא ןירופיב ןמגשמ
 ("י תמ גי ש א ל ש [ידי לע ou] eu א ל יב
 וימגש ודימעמ ימ הזה תלדה אהמתא ןירופיב םתוא
 הנטק הכיתח ר"לב p^ ב'א) — דוניעו רושיק ןינע
 .(תלספמה jb רשונה ץעה «ve רחא רבדמ וא ץעמ |

 יםעש =) ?Dy) — (Tv — דנש דא
4 

^Nמ"לב דקש 155 סלב ייפ אדיש — דגש  
(Mandel, Mandelbaumםינטב 'גרת  

 הייחא]* .ןידגשו ןינטוב Gen , גימ יישארב) םידקשו

 תיפכו (גיכ 2^ רבדמכ  םידקש לטניו 'נרת ןכו
 ,3^ תלהק 'גרת דיחי רפסמב ץעה ןכו . ןידניש

 - [אדנישכ 'ה

 m "ov" ןושלמ תצק תעדל iius =) ןדגש
(Hüftweh, ischiadicum lay uad vxOvפב ' 

 רמיי בר רמא <. א'נ יילוה הלפנ 'מגב תופרט ולא
"Waאנודגיש  ^b nep)ךויה לע התעיגה ילוח  

 . א"טונ זעלב מ"יו 'תיירתב הערכ תכשומ ךכיפל
 אנודנישל (ביעס b'o 'יטיג) וזחאש ימ 'פד תואופרב
 ךריה באכ י"לב p" ב'א) — ינונימד איתפ יתיל
 !b^ אנודגש ג"ונב הייחא]* ,(אמטאב אוהו

 תווע Krampf = cramp צ"ל אוהו א"פנוק י"שר

 םזחאי , ותועתהו 'ג ,ב"י 'להק wo y" םירבאה
myש"מ הזו ש"אל אוהו "ף"פנארק ןירוקש  Jy 

 תיוע ןירוקש אוה ל"נ אנודגיש Dm ב"נש רצקה
 אפמארק 5'" א'לב (Gieht) אטכיאיינ ןירוקש

(Krampf)הזב  nי"שר זעול ןכו ל"נה י"שרל ןויכ  
 b" : ט"ס ןיטיגבו + א"פנרק (^mp n .'ע ןיטינב
 'ינ זא לבא .םיכריה ילוח ךורעבכ אנורנש י"שר
 ."ילוחב ה"מגר 'יגב ה"כו ךורעה 'יגכ רקיעה תלדב
 תעצה ל'זו sw לעפמ ןכתת ש"ירב "יג ילואו
 ןרדש ווהד אביבח בר יב הוהד אתרמיא ס"שה
 היטקנ אנורגיש יאה רמיי בר רמא אתיירתב היערכ
 כ'או 'וכו היערכ ן ר ג ש ווהד ופרג 'פסותו י"שרו
 — רדשו רנש ע"ייעו היערכ ןרגש ןינעמ אנורגש
 אטוג ע"ייע איתפ 'עב «m ךוועב א"טוג ןינעבו

 — Gicht, gout] תילגנא 'למ ה"כו ז"נר ,ב"חב ש"מו

DO *ליעפהב מ'למ)  pip ^bלכתסהו הפקשה  
(schauen, sorgfültig sehenד"ל תוכרב  

 Yos הציב 'תפסות .וילע םיחינשמ ויה אל ב'עס
psלכ םינזאמ ףכב ןיחינשמ  pyתובותכ 'ורי  
rbכוס ל ע פ א .הילע תחנשמ הירב ןיאו : א"לד ' 

(t!לבו ' "yתחגשה השדחה  .Vorsehungהנבכשי ןירוק הנלגשי בותכש םוקמ לכב 03( ד"פס הליגמ יתפסות )* . 

^b )*םש איבהש  pnymיפמ ' nepונינפל הייכו ביה י"כב ןוכנ הייכ (* .ןאכ ןייוצמה ה"רל ןויכ א'פבו : היכ הליגמב  

 יישרב ה"כו יאהל *'ce D ייכב w^ תואחסונב ייל (* אמי ר"פרבו אמיי ע"פדבו אמיל רב אברו ס"ש (v33 ס"שב

 םא Kyno pe לע כיג ריעה אוהו 134 א"ה ללירב 'הל עימב כ"חא יתאצמ ןכו (* .יאהל רחא הדוקנ לייצו (* .שיע

 .א"'פ תוכתמ ילכב ס"טב ע"פדבו רומלתה ירקיע תקתעהב ןוכנ היכ(*  .(ב'כ :'א טאדארעה) בלכ 'יפש שרוכ לש

 ונינפל n'3 דומלתה py" תקתעהב ה"כ )! .ןיכבופמ תורומזו םיפנע Q9 ys wm cus ילוא הז 'יפ יפלו )*

 .יתמגישש לע אל עיפרב לבא שרדמב



x = (eye es D TORNO 

 n3) 1232( רחשה תלפת 'פב chicken) חלש ומכ
 הלפתה תפדרנ DN 'יפ ויפב ותליפת הווגש םא
 הביחס ןינע s (*וירחא רניש ןושלמ  ויפב

nmתייכ םירב) לכאמל (*ךתלבנ 'גרת ומכ , «r3 
 הדוהי 'ר (.ג'כ גיב רופחי אל 'פב .לכימל ארגשמ
 p" הנויה רגש אלמכ ןירוכ תעברא תיב רמוא
 .ביתכו המהב רגש (na^ mee) 'שלמ חוליש

omoא'כ : Geה"יחא]* | .םהיליוע ןאצכ וחלשי . 
 ל"זרדבו הכלשה ושוריפו יוצמ cen קו sav מ"לב

 " sp*"שריפו הנויה רגש אלמ הזו החירפ וא 00 <
 י"כ ה"מגר 'פב ה"כו nns םעפ התחיופ תצורמ

 me C כ"ע nns n23 חורפל הנויה הלוכיש ומכ
 תרגוש וז הנוי המ הפי ךנה 'פ ר"שהשב לעפה ןינעה
 הנאצ 'פ םשו 'וכו הכבושל mnm הברה תוילגור

^Wםא ג'פר 'וכרב 'תפסותב הזמ ילואו . תרגושמ  | 
 'פריא י"כב 2712 ול הפי ןמיס ויפב ותלפת הרגש

^bותליפת הצר םא  inהצורמב ויפמ האב  
 םא ב'עס ד"ל 'וכרב ,ותלפת הרוגש םא ג"ונבו
 ji חלש ןינעב דועו .'וכו יפב יתליפת הרונש
 ח"ת uw רגש םש «mz .רנש ינוומש 'לב
 ס"ש י"כב : ז"ט bab .'וכו אסוד ןב אנינח 'ר לצא
 ןשי ו" ול חלש ג"ונבו I ול רגשש דמלמ י"עבו

 ג"יפס תבש 'תפסות 32 ,ה"מ 'ישארב י"שר 'ייע
 ורגשמו : א'נ amo םישמח ול רגיש וד"י)
 ןפצל ורגשמ דחא :ה'צ UD ,'וכו ותיב ישנאל
 י"כבו ול רגיש .ו"מק ב"ב ,'וכו םורדל ורגשמ דחאו
 cen תיבל sew» םשו ,ווגיש ם'נשרבו ס"ש
 יתשא א'עס ח'נ pa" חלשש 'ו D'w י'כבו
 תיבל הרגשמ ןכיהל : ז"פ םיחספ 35 יתרגישש
 י"רתו 'וכו ןהלש ןיריטונ ורגיש imb הטוס .המא
 אנא אה ('כ )22 (mot ךאלמ חלוש יכנא הנה 'א
 wn לעפ או ליעפה בו 6 אכאלמ ונשמ
 שלש םיתש ריגשהש צ"ש iy ט"ד ה'פ תוכרב
 .םירז עינכמ ?wr םשו ,ותוא ןיריזחמ ןיא תוכרב
 ,הרגשא טשפומה םשה הזמו 2 y^ ^b הפוסב
 ייאלכ 'ורי הכלשה ןינעב רועו טנק y" הרגשה
 y"« תירגשא o "e ב"יפ 'בותכ m: Mb ט"פ

vv»ל'צו יוניע 'ותכ  cy»םילית רפס לכב  
 ירד יונייע תרגשא :ט"ד Db תבש C .הדגא
 תריקסו תמיש ןינע b^ 'וכו אתיירוא לכב אחא

 'תזמו רבכו ומוקמ

 רומלתת py" תקתעהב pss ה"כ (*  ,כ*ע וירחא רגיש ו

 יררנו תבשו ימו' יוריב תיכו חלש iem יפריא vis היכ ("

e: m5 mi» (יתע שיא ריב ורגיש , 
4* 

Pda 

To 

 ךשמהה ןיאו segmen ר"ל לע ןויכ ב'ר ה"יחא|*
 וניבר b^ םעש 'עב יכ ym ל"נה 'ומוקמב ולבופ
 הזו כ'ע ונשריפש ןימנש sm ץע bp םעש
 םעש דומלת 'לב . . . ןימנשב ןאכ בתכש המ
 YD "b םילכב "פש ג'הר b^ רחא הזב ררננו
 ד"או ןימגישב TN ייפ ןימגישב bm (6 טירסב)
 וניאו ךר אוהו אוה ץע D) ןארוויכ ןימכ ןימינשב
 תומכ םילכ ונממ םישועו שבי ןיב חל ןיב רבתשמ
 רוע ג"הר ריכזה ןארוויכ תלמו . כ"ע תחפצה ולא
 ל"זו םעש תלמ שרפל )00 ט'וס) ה"מ ד"יפ םילכב

Pםעש  "pכ"ע ןארוויכל המוד וגשריפש ומכ  
 Yo "p ^55 לע ר"עפל זמר "ונשריפש ומכ, הז
 "םעש דומלת ןושלבו, : mane התעמ רומא
 םילכבו ךורעבכ .ל'צו p םילכב ג'הר eb" וטמשנ
 לש ןחלוש כ"ג ג"הר ריכזה )7 טידס) v ב"כפ
 ררגנ היה יל המודמכ לקסרט 'ע וניברו ןארווכ יצע
 ןארווכ יצע pin קרו ג"הר שוריפ רחא הזב םנ
 יתבתכש ומכ העיא ןארווכ תלמו . הפולק הברע
 םא יכ )99 vn3 pp, רכזנה ע"ל לקסרט 'עב

AER 0רזח 'עב  Yn)גיסש ) "piהנק  
 ותוא לפוכ םאש ךר «yy לכ דועו Bambus ןומגא
 ילה תאינ ץ"ירב תמאבו םעש ומכ הזו רבתשי אל

b'm3 "b v) x vayםעש לש לדנס  "p 
 ג"ונבו) pee ץובקה סנש םשהמו .ןארזיכ
 ומכ קחד one לעפ ה הנבנ (ןימנוש b" םילכב
 ורמאו ל"זו י'מ ב"כפ םילכב ם"במרה e^ ןכו םעשב
 6 'וכו ימנה אוה םעשו ןמעשש רמאמ ומכ ןמנישש

nןירופיב ןמנשמ ינא ירה ו"כפ ר"ב הליאשהב  
"bולא ןמגשמ יניוה :םשו ,םתוא קחוד ינא  

 .ןירוסיב ems יתמניש אלש v" לע oe ,ולאב
 תוחולש סעשכ םיכר םיצע ל"נ ר"בב וימגש תלמו
 ר"להקב me תלדה םויק em C םש תורמוסמ תלדה
 e") :חי' (r5 תונמאה שוופמ המכח הבוט 'פ
 ys אימשיג ל"צ cw וא אימניש ןירמא ןנבר
 ף"ירה 'יפכ הנותחתה הפוקסא p^ (ג'פש .ביח םשנ

 ל"גה ב"מל 'גרתמ היארהו ש"מו תלד ע"ייע דועו
 - ןה"שע

 | רגש ס"לב ןכו הכלשה pop wp מ'למ) רגש
werfenל"זרדבו  pipלכ רדסכ הכילה  y 

"yy der Reihe nach folgen €! 1222. $9לש  » | 

(Cטייות יייעו ןלסופש שירה ייפש ומכ אלו . *) ידי יייעו neיתערי אל (* .ונאזנול מיל ךירעמו  
 מ כ am" רומלתה ירקיעבו LXVI wn אובמה ףוסב הז לע

 DT רובצ sp םיבמרו )^ .םתלבנ ו'יופדבו ותלבנ רייפדבו

yvyיארה ,בייחב ןירופיצ לש ארצק ינב  
^-^ 

^ 

Bu 3 

^d $ 



 b" רוע אבוה מ"טשבו 'וכו םינאת ןיסרורש ךרדכ
 ןלושיב רטג םדוק םילפונה םירמת ירמתד ארגיש

 — nena] רגש 'למ . -

mime *ייפ םשה הזמו ץר 'יפ 'א רגש יעמ)  
 "רוכיב 'ורי CAuslüufer yn) תואצות

 p" ןהנימ ןשיבד הינורניש ןיליא :ר'סד א"פס
 nx לש תומוקמ הנה qn ןאש תיב לש תואצות

 . שבדו בלח

 אוה sacristarius 'צמא ר"למ ילוא) רירגש *
 Du Fresne 'י'ע ךלמה רצוא לע הנוממה

 ב'לד א'פ 'ועובש 'ורי Gehatzmeister) הלמה וז
vyהז לש וכלמ ןהירירגש ינשו םיכלמ ינשל  

 ןיאו הז לשמ הז לש ורירנשו הז לש וכלממ לודג
 ר"למ ל"נ הז לש וכלטמ לודג הז לש וריונש
 לכא secretarius אוהש רמאש B" שיו ל"נה 'צמא
 'עו ירוטרקפא ע"ייע mns הביתכ שי וז הלמל
 -cooxou 'צמא rm" י"ל איהש ילוא my .ןידרקס
 ךלמ לש יעצמאו הנשמ 6000000 808

CUP knigl. Stellvertreterסואיסריימו עננאקוד  
 4516 רצ

^p) DU *ששג ומכ  ^pשפחו ששמ . betasten 
Grühlenידוקפ 'מוחנת  ^bג ' powינש  

 שגוש רלוה ךכ תופשאב שגוש אוהש ריזחל המוד
 וא .םפרכו שפח b" םיתנש ןב אוהשכ האוצב
 rms מל'ע  %-)( aufrühren. אבה 'עמ ילוא

 viv ס"לב aufgerührt sein (ע-*<  ע"למ) שנש

 -verwirren, in Verwir המוהמ ןינע לעפב :

rung bringen2/2( ןיפתושה 'פד ג"סב (םינפב "ייעו  

coהימאד אתחרוא שנשמ אלוע . ^bארקנ המל  
 תשש בר ינפל תולגתהל םרנש ינפמ שגשמ ומש
 רמולכ םהמ תקניש ילש םירשה האר הל הרמאו
 קותשי ןנרנ ('ןיאבו .תקנימ םאכ ךל הבושח ינא
 ('אשוניש mos אכיהו 'נרת ('כ .ויכ ילשמ) ןודמ
 (ביכ םש) םימהלתמכ ןנרנ ירבדו , ארנית קתשיא

 ppm 'גרת ב"א) — היל ' ןנכרמ אשונישר יולימ
 ,בר שוגיש ןוגשנשיו Gr ,יז םירבד) הלודג המוהמ
 ןונשנשיו (ד ,'ב nn3 בכרה וללוהתה 'גרתו
 ה"כו ןינשגתשמ ג"ונב ה"יחא]* .(איכיתר

 (v2 mow) ושענתהו 'גרת אבוה םשו ןמגרותמב
vsןונשנתשיו  immתליפכב אוהו ןושנתשיו  

pyלַעָפב בורל 'גרתבו  eemהלבנ תכלשה ןינעב  
 הימריל ;ה"כ n 'יעשילו ,ל"נה םירבד nmn 'ייע
 mena יוגש מילכו .'ל ,ו'ל ^w ,ב'כ ;נ'ל 54

 ( G"oin movהימא ארגשמד אריעב י'רת —

 yy רועו , מ"טשמ b^ ארגש Cp ףוס p דועו
 -- [הינורגיש

 anzünden, Feuer anlegen) 5 יברעו ס"למו "20

 (איער ט"כ (x29 הנוממה םהל רמא 'פד ג"'רב
 .ארינש ארונת ךנמיסו אטייקמ ישק אטייק יהליש
 ('ןירגש ןוהיו 'גרת('ט .טיל 'קזחי) קשנב וקישהו ורעבו
 ץייקה תירחא אטייק יהלש, b" .['וכו] ןירבותסמו
 טעמ וישכע ףיסות םאו םח ולוכ םלועה רמולכ

menמויב ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* | . ףרוש '. 

 )12 רצ יבכרה 'אצוה) א"ל p^ "ינואגה 'שת כ"ג "יעו
 ארונת רגש א'עס ה'פ מ'ב :מ'ק תבשב ה"נכו
 — [התורחב היל רגשמ :ז'מד 'יפ 'מורת 'ורי לעפאבו

 fliessen הלזה ןינע (ינש ןינבב) = ע"למ) רָנָש *
a" הימרי) העמד יניע Tm גרת' (assen 
 ? uem 0הנדרתו 0^ י'ש םשו ,ןיעמד יניע :

 תארוהל בורק אוהו ןיעמד אנניע ןֶרנשיו  ww'א
 .הכלשה ןינע

die Trestern aus- 5-99 ע"למ אָרְנִש =) אָרְגֶש 

gepresster Dattelnוניברו  "Dג"רב (א"עב  

 רמא (א"ער 'פ 'ובותכ) םיסכנ הל ולפנש השאה 'פד
 סבוכ P" ירמתד ארנש 'יפאו בר יב ירמא אבא 'ר
 'שתבו ארניש iui ה"יחא]* .םירמת לש
 א"ח C220 'חה vy םימדרנ יציקמ תאצוהב) םינואנה

^Dז'סר  "DN ^N 136 TYוארקנ ירמתד אירנוש  
 לקד לש ןילעמ אוה ילכו םיומת לש תולתוח
 י"'שרו .'וכו תובע השעמכ וא גיראכ ותוא ןילדונש

^bןיכודינ םירמת :ירטתד ארגיש  "mךודכ  
pommeירקימו ןכ ולא ףא תוארטיל דחי םינאת  

 לוכשא ןימכ )0 nj mp ארגיש יתעמש ינאו ירגיש
 (מיטשב אבות) אמק ארודהמכו 'וכו יל אישקו םירמת
 לכא אל pw" :יומתד ארנש ןכ ומצעב י"שריפ
 וז הרואכל הנהו 'וכו םירמת לש לוכשא אלא
 לוכשא ונייה םירמת לש סבוכ יכ ךורעה שוריפכ
 עמש ילוא יתעמש י"שר wo jw םירמת לש
 ^b ארנש וא ארגיש ןינעבו .ךורעה 'יפ יפ לע ןכ
 תלוספ טרפבו ןיכודינ םירמת .('ל"גה ע'ל אוהש
 דחי ןיכודינ םירמת י"שריפל בורק אוהו ןהלש

 ךרעה ךשמה xn דומלתה ירקיע תקתעהב לבא ע"פדב ךיעה ליחתמ ןאכ (' .ףעל 'הל צינלפפ y )' que גיונב ('
 .ןנברמ 'גרת י"כבו .ןגכרמ ג'ונבו ע"פרבו י"כב ןוכנ ה"כ (* תירוסה יטישפב היכו (* .ןוכנ הזו



 ןרו 'גרת Ce o2 לאקזחי) לזואמ ןויו ןדו .('אידש
 (* (:יל יהנס) תונוממ יניד 'פד 103 -- ('אידש ןויו
 nb ופיקזו ילקד ותידשד וכיווליע יל אעימש הז
 םיצוריתו תוישוק ילעב רמולכ ילקד ותימר א'ס
 (א'כ ,יא .ויט 'ומש) םיב הרי 'גרת ב"א) -- ("םתא

 .(אדש אמד "C7 T איקי) ךפש םד .אמיב ירש

 םינויצהב יכ on םינוש םינינע .דשא 223 ה"יחא]*

 m'51 ל"נה ע"למו הוט ומכ הדש b" םינושארה
 'קליכו אכליפ אירש sip הבתי mm : ב"ע 'ובותכב
 ומכ b^ ילקד ותידש ןורחאה ןויצבו .ליעלד אציו
 y" הברה ןכו םיב הרי 'גרת 'לכו ותימר א"סב
 ,ז"י ,ג"י ב'מל ;ר"כ ,א"כ ב"ש ;'כ /2 א"ש 'גרת
 אדשו : ח"ס 'יטינ me .'ו תוכרב ל"זרדבו
 ארשב ידש .א"ל הדנ ,םתה ידשו םשו ,הימק
 אלק ע"ייע אלק היב ירשת אל :ב'צ ק'ב ,אבלכל
 ידש ava .'ב לקש ע"ייעו inn ז'ע נ"שו יא
 ידהנס .אתמש ירש א'עס ז"י ק"מ ,והייניב ארבג
 לע פ תא .גרנ ע'ייע אנרנ הב owe נ'שו :'ל
 ,ידתשי האדתשא OU יטיי תומש) הריי הרי 'נרת
 ארפע יִדשמ (O^ rbi רפעב רפעו 'גרת לעפ א
 ומכ ארש דועו הרי unes ^e STU ם'למ הז לכו
 (ביי "1 «np ךפש 'גרת 'גרתב הברהו ךפש b" דשֶא
 , 'מ ;ט"ל .ח'כ תומש 'א 'ורי 'גרת אמטק דַשיִמ
 ;ה"כ m ;'ז ,'ה םילהתל ; ג"ל , ה"ל 'דמבל ;'ז
 'ח ,ב"כ 'א י"הד 'גרת ל ע פ א onn .'ג ט'ע

 ע"ייע יניידד אדוש י"שריפל הזמו - אתידשא

 -- [הלטהו הכלשה 'יפ 'ה דש

 ונדמליב Grüste Dg) ץוכקהו רד b" מ"למ; דש
 "יס תומש wovon ןהיבא לאוער לא הנאבתו

 םידש אלא בותכל ה"כקהל ול היה אל יכו 6"
 הז םידש אלא Cro me לאקזחי) חמצ ךרעשו ונוכנ
 ינשכ ךידש ינש ,0n ש"הש) ןהב 'אנש ןרהאו השמ
 אלא ץקה עיגה חמצ ךיועשו max ימואת םירפע
 ה"יחא]* | .םיכוט םישעמב הירעו םורע תאש

"yןמיפש קוספה הז ס"שה איבהש . ח"מ הדנ  
 השמ לע ל"נה ש"השב קוספ שרד ןכו םידק ןוילע
 םירש 'פ ר"שהש y" ו'טפ לאומש 'דטב ןרהאו

 םמה תקתעהל 'גרתה הז אב כורלו .לעפה ןיעה
 ;ז"כ 12 ;ר'כ ,ד"י תומש 'נרת y" ירבעב
 O5 ב"של ;"י ,'ז א"'של ;ה"כ ,ר"מ היעשיל
 ,'ד א'של 'גרת vines vines לעפ תאבו
 'ימריל ;'ט .ט'כ 'יעשיל ;ה"מ .א"מ s א"מל ;'ה

a3שגתשמ ללוחתמ 'גרת מ"י ,ג"כ םשו ז"כ .ז"ט  
 ,וללוחתי ומכ וללוהתי ל"נה םוחנ 'גרת ןיבה ןכו
 ןותשיגש e a) ייעשי) ינשגש ת שרופמ ח"יפ ר"קיו
 ל"גה כ"בכ ןינעה הזמו יב ןותשינש : םשו ,אחרוא
 שנשמ 'ע 27 ^p" ה"מגר 'יפמ קתעוה וניבר "יפו
 ןושל p" י"שרו XIX א'ח אובמב "ייע ג'צר "פו
 הימוה שרופמ ז"פ פ"ר ר"בב יכ היארהו המוהמ
 אוהו איעטו אָיָשיִּנַש )0 ילשמ) תררסו איה
 םשהו אָתְשיִנש אתעד :'ע "יטינב ןכו ראותה
 ס"לב) www .אשנוש ס"לב אָשּוניִש .שוניש
 א'של ןכו ךורעב ל"נה םירבד 'גרת y (אָיַשּונָש
 אָיִשּוניִש ץובקהו ב"כ ,ד"י ;א"י .'ט ,'ה םש ^T ,'ד
 תומוהמ 'גרת אָתָשּוגָש הבקנלו 'ט 'נ םומע 'גרת

nm)ויט יב  + (nאתשוגש 'א .,'ו ינש רתסא 'גרתבו  
 אתשינשד אכאלמ יי היב ירנ : ןמוהמ ^ .'א םשו

 -- [המוהמ ןושלמ ןמוהמ שרדו

 היוטב םיטוחה רדס ןינע 29 ע"לב sq =) דש
weben, die Füden des Gewebes הוט "m 

werfen, schleudern המר ,קרז 0/53 אדש ; ordnen 

  23ןיכוייע ןיליפת אצומה 'פד  Cowימנ ןיטוח
 והנרש אמילנד אתעדא אמיל '(  miesתואופרב

 'פד  "Dהיתדשרד אתירוהזד יטוח +: טיס ןיטיג) וזחאש

 ותכופ הרקמה 'מגב הכוסב ק"פב .המוד תב המוד
 ( Greילשא אדשימלו הלע בתימל  "bבתימל,

 בשיל איה היואו הלע  moyוא תרוענ תווטל
 ךירצ הוטנה לכש יפל אלשאל סובנק וא ןתשפ

 םג בשיל  omenםוקמ נ"ע  maiלישפהל ידכ
ne לע C mp וא הכורא ןיפקוזשכו הטמל דריו 

 הילע ןיבשויו (*ל תו כב התוא ןיכמוסו םיערכ
 התנוכתמ לע הטמ הניאש י"פעא הבושח ילככ איה
 ירהנס) קלחב .(* םירביא תרהטמו האמטימ ךכיפל

Np ma (Bor ביש) 353 יבשיד הימא Gr 

 והנירש י"שרבו ימגב וסיפדהו והניעבצ וטימשה 'פד ראשבו והנירש והניעבצ 'זיפ יפדבו פ"א 32b" סישב ש"פדב היכו ('
 .םאווט (b^ והנרש שירכו י"כב ייאד ומכ ל"צו והנירוש י"שרב ונינפלו והניוט גיונבו "o יייעו ןעכנימ םיש ייכב היכו
 ל'תזכ "יא םויסב םשו ךורעה ייפכ שממ ןואג ייפ םשב אבוה 'כוסב ח'ר ייפבו (* .חיר 'יפב 76 (* .הרצקו nes 'יפב (*
 .יוכו בכשמל היוארו ibm םילכח ןתונו ילשא ירשמו ייפ י'שרו כ"ע וללה םירביא תרהטימו םירביא תאמטימ ךכיפל
 רצ ירהנס סיר לעב תערכ אירש אלו) איירש Don אתכלפ ארייש אציו 'פכו אתלכת היירש wp con לאומש v3 יקליב )^
 הווט : חלוונ יישר ייגב ןכו b wp" סיש י*כבו אלוונ ירהנסב ג"ונבו .הרזש וניבר סרג יא רזש sym (n הרעה ז"לק
 ןאכ v3 תצקב ('  .ןירוזשב ל'צ ילואו ןירישב ג"ונב (* .אתלכת אלזעמ wp ת"האבו י'עב ה"כו אלזע wp יפ ס"ש ייכבו

 .ןוכנ אוהו שרח y .ותימרר א'סכ ייא ימגבו ?ce י"שריפ ^« ("



 היד cry "ישודיקב י"שריפ
 רמול ןיידה בל  בדנתיש i . . יניירד אדושב |

 E I» T הזל רתוי ולצא ליגר היה הזש יל הארנ | ןיבורק םהינש םינכש םהינש היפ 22(

 "סב .יניירד ארוש 'אמ םימכח ידימלת םהינש
 כ ו והל אקפסמ וקולחי א"כחו 6ר") 'יטיגב ק"פד
 .אדוש רבס השעי C) שילש הצריש ns) רמ א
 ףידע ןהמ דחאל ותניתנ רמולכ ףירע יניירד
 ותעד neo אוהש המל ("אדוש "פ וקוליחמ
 ה"יחא]* = .ול וננתי ולש אוהש אנדמואב עדיל
 אדוש ^m ,ה"ל ב"כב (mbi שוריפכ הרואכל הזו
 י"שריפב ה"כו ^« ד"יב תעד הטניתש אכיהל 'ולכ
 םיניידה בל הטונ אהיש ותואל יניירד אדוש םש
 .ןושל אדוש 'וכו ובורק וא ובהוא ןתונה היהש
 qm כ'ע .אמיב ירש [ןנימגרתמ] םיב הרי הכלשה
 : ה"פ 'ובותכב ןכו ש"ע iyi 'ל 'ועובשב י"שריפ
 ואריש המ יפל cus תלטה יניירד אדוש

Couוכו ויניע תואר אדוש י"שריפ 'יטיגבו ' 
 'בותכבו ןאכו ה"ד םש 'ופסות 'ייע וילע pom ת"רו
 אמיל ה"דב : ד"צ ףד רואיב רתיבו אדוש $m : ה"פ

"nאדוש ה"ד . ז"ל ב"ב 'ופסות  qneירבד  
 דמואב הלות וניא ת"ר תטישל יכ ררבוה 'ופסותה
 וצריש ימל םיניידה ונתי םנ וצ רב אלא תעדה
 'וריב יכ םיסנ וניבר סשב איבה דומלתה ירקיעבו

 הכזי me ןיידל רחוש qm רמולכ יניידל אדחוש
 psy תעלבומ ת"יחהו הדוש ןושל ונייהד ונידב
 ורמאו 5n 6ה'פ 'ובותכל מ"טשב אבוה) א"בטירה 5

avaאמזוג ןושלו יניידד [אדחוש ל"צ] (רחוש)  

 וצריש ומכ תושעל םהל הנותנ תושרהש יפל אוה
 ךרד ןכ 'יפש 'ב רס 'עב וניבר 'יפכ שממ וזו C כ'ע

po^יניידד אדוש ןוגכ 'עו'ח עילבהל ימרא  
 .ח"ר םשב וניבר 'יפש המו .'וכו אד חוש אוה ש
 :החמומה ;ייד אלא יניירד mee תושעל לוכי ןיאד

 m" "b mos ה"ד : ד"צ 'ובותכ 'ופסותב ה"'כ 'וכו

 אקודו יעקרקמב אקוד יניירד אדושד ונידיב הלבקד
 ארוש הארנ ילו 'ופסותה ובתכו 'וכו אחמומ ןייד
 אדוש ה'ד .ה"ל ב"ב 'ופסותבו ש"ע ילטלטמב ימנ
 הלעהש אמיל ה"ד :ר"צ "ובותכ מ"טש Uy" רועו
 סעממ אדוש ןנידנע בוח רטשבד ף"ירה תטישב
 יניירד אדוש יכ תמאהו .ה"שע מ"טשב םש ןותנה
 'יפו דחש ע"ייע 'וריב 'יאדכ cvm אדחוש ומכ

 כו בל תבדנו הנתמ

omui!טמשנ עיפרשב לכא ו"ופרבו דומלתה ירקיעבו ט"קו ביה דיל ו"ו י"כב ןוכנ  

myes =ש ג בתוכה סיטב ע"פדב לבא טיק ייכב ןוכנ ה"כ (: . *) m3עייפרבו הייבה יינכ המ רמא ןאכו גיונבו טייק ייכב  
 .דומלתה ירקיע תקתעהב ןוכנ היכ )*

 ;ה'יפ יובותכ nbbin "y לבא (* .רתוי וכתואו ולצא ליגר דייב והואריש ותואל רירג ןיד תיב רחא יניירד אדוש יישרופ 0

 | .ארוש היד ףוס ,

 (תובותכ מ"טשב אבוה) אמק ארודמהמבו )7

venהשמ ךכ . .וללה םידש המ םינינע המכב  
 — [יא הדש 'ע qo "p ב'מפ v3 — .ןרהאו =

 ATE = דש לש הבקנ ןושלמ אָיְרָש — דש
 ןיטיג pip לכ 'פד ג'סב lümoniseh) אָיִריש

 עונכ . תבשנמ םידק חור b wo^ אידש 6: איל
 Obs תוודשיאכ 'גרת )020 היעשי) רעי יצע =

 אוהו NDTTIDU"N "א ןמגוותמה "גב ה"יחא]*
 ךליאו .ךליא npun רמולכ המר ונייה אָרָש 'למ
 ל'צש הארנו אשרוח ינליא תוירתשאכ an̂ ו"ופדבו
 'עב יתוריעה רבכ אידש ןינעבו ינליא תוידתשאכ
 םייפרפה תעדכו דש ןינעמ אוהש Gr יא'ח) אנתפא
 ^p b" 'עבו םירשה חור mne חור םיארוקש
 ע"ייע דועו -- אידש אוח תימורד חור יכ וניבר

 p ו הש

 D^ דּודָש ומכ אוהו (םינפב ליגה סומע) ומכ מ"למ) דש
 'פד ג"רב Sehwüchling) שלחה ונייהו סורהה

 פומע py לע רש גילבמה Cry תבשו ןיי איצומה
 (' תאו 05 .'ד (now ומכ שלח דש p^ (ט י"ז

mmeדודש :רש י"שריפ ןכו ה"יחא|* . 

 הארתשכל op ינא יתמיא a'y פ"ר ר"בב לעפנה ןכו
 (USD דשמ שרדו םיקנאנ םינויבאו םיִרְּבשָנ םיינע

— [n^ ;2^ 

"b מ"לב דחוש ומכ p'bo mne = smt =( דש 
 -Begünstigung, Beschen ןוצר תניתנו הנתמ

kungםנגב םיתבה תקזח 'פב ('נפב 'ייעו ' 

 יאמ ו םניעפ 75 ככ יתובא לש ומוא הז
 היהש ימ 'פד "סב (רמתאד אהמ אנש

 TN םויב ןיאצויה תורטשה ינש CTS תובותכ) יושנ

 D^ .יניידד ארוש רמא לאומשו ןיקלוח sew בר
n3ןיא ל"ז  za.ןייד אלא יניידד אדוש תושעל  

 תשש בר אהד ורודב ןמחנ בר ןוגכ Y החמומה
 mm ןייד ךניא ןמחנ בר ל"או הוה הבר ארבנ

 יעקרקמב אלא אדוש ןיד ןינד ןיאו אדוש תושעלמ
 קפסב לטומה ןוממ TN אל ילטלטמב לנא
 ירמא CIO c3 תיבה תא רכומה'פד 52 .ןיקלוח
 .יניידד אדוש sou יאהל הל ירמאו אסיג יאהל הל

 ימנ יא € יל תועיבש) תודעה

 חינה 'מגב ותשאל בתוכה 'פב .יניידד אדושל

 .תאו ירקו 'יתכב יתאו קוספב (* =

 תועובש 'פד נירב-

 תוריפ ——

 .חילש גיונב (* .ימ רמא ןבו סיב

«d^ 

,4 

.: AE 1 



 [הודש — דש

 םידש אלא ולא םיריעש (ps ב"כפ vpn ,'ז ,ז"י | ovp יילהת ;זיי ,ביל םירבד) ץובקב קר מ"למ) דש
oma 09וניזאה ירפס ,'וכו םיריעש אלא ולא םידש ןיאו . . | יירופ 'לב אָדיש ,דש דיחיה םג  

 םיעירמ אלא םהל םיביטמ ןיאש רבד ח"יש DD̂ | ר"בב Dümon) אָדיש שיראוצוה ילב ןכו אָדאש
 הפוכו םדאל סנכנ רש לש וכרד המ םירשל םהל | אוהו 'פ ר'קיו שירבו m ינב ויהיו 0 ז"ל 'פ
 'גרת כ"ג 'ייעו ,(םדאב 0222 mem יתקיספ) ותוא | ןודמשא (' אדיש היב עגפ קפנדמ (UD טיקשי

 ,'א י"רתבו 'קנואב ז"י ,'י ב"ל "ירבדלו ל"גה 'קיו | ו"לפ"ר ר"בב ג"ונב ה"יחא]* | .אתחורד ןוהבר
 ,זזכ תישארב) ריעש שיא ה"ספ ר'ב TO" ראותהו | אתחורד ןוהירש אדיש S ר'קיובו ןודמש אדיש

 (איכ ,גיי יעש) רמא תאד אמכ ןיידש רבג GU) | יאדמשא אוהו bn דוע w^ 'לתה ירקיע תקתעהבו
 — ]3 דש 'עב mb הזמו םש vy םיריעשו | ילב הפסוהה וזו כ'ע וזחאש CO 'פב 'יאדכ אדיש
 ,sehweben מ"לב האד "2 ירש =) דש CN | 'אדמשא 'עב יכ רומלתה ירקיע לעבל תכייש קפס
 AUY bon) pev ףועי "כרת Gehwirren םשה םוקמ םושב איבה אל וניבר יכ יתחכוה רבכ
 ESL ירשד 33 [Tni .ימיב ירשד 0| "ט'גב הדגה התואמ המואמ עדי אלו יאדמשא
 .אכ ידשו אכמ ליטנ QU s יפשי) ףנכ רדנ יגרת | 'נשמ Du םירמאמ איבהש י'פעא :ח'סו .ח'ס

 ארשנכ D) :חימ הימי הארי 'גרת לע פת א בר | 77 72 (2n now aen seozs yy ל"נה ןירומע
 רשנה הארדי רשאכ .'מ ב" 'גרת םש ןכו ידתשמד | ['נעב םיגשב man הז יתכראה רבכו ומשא

 'גרת ,ארשנ ידתשנד אמכ 'גרת (טימ ,תיכ םירבר) | ם''סרפה לצא םידשה תנומא דמעמל םסוחיו םידש
 ,יב וש (yy bzw vene )02 היעשי) ףעיו -אלעגנא עשידיי sU רעביא דחוימה ירמאמב
 'גרת .(ןדתשמ (bo (ןרתשמ) n ox) קוקנחו ופעי האלהו 48 x" "וכו אינאלאנאמעד cow אינאל

 — [ינ דש y o» y םדאל רוסא א'עס 'ג הלינמ ל"זר ירמאמ תצק
 אוה דש אמש ןנישייח הלילב וריבחל םולש ןתיש
 םולש ןתיש םדאל ול רוסא א"עס ד"מ 'דהנסבו
 תומכי .ו"ס 'יטינ .ןנישייח ה"ד 'ופסות ש"עו 'וכו
 .האוכב ע"ייע 'וכו אוה דש אמש שוחילו .ב'כק
 : ז"ס 'הנס .סומק ע"ייע רש השענ א'עס UD ק"ב
 תוארבל לוכי men ןיא ,'וכו רש אנמא דיפקד
 ?D 'דהנפ b", ר"מש y" הרועשכמ תוחפ הירב
 , אסכה תיבד אדיש .ז"ס תבש .'ג טל ע"יע

bwיל רמא .ב"כק תומבי אדיש רב ע"ייע : ה"ק  | sb) [n]רושימ דועו בושי םוקמ  Feld 
 א'פ) תיעיבש שירב Ebene, 8 amos) אדיש ףסוי אמליד iro 'וריע ,אדיש ןתנוי
 moa .(' בלה הדשו ןליאה הרש 0D) ביפ :אימ | אכלמ יאדמשא אדיש nov יל רמא SUD "יחספ
 ותאצב הדשה num (א'' קרפ 'ר השרפ mpi ארפס | אכלמ יארמשא אמליד .ח"ס peu s יִדישד
 ילב יורק הדשהש (* דמלמ (א'כ n2 איקיו) לבויב | אכה יח ,יב 'להק תודשו ?m :םשו עדי ידישד

wanשרוקה ןושלב :דוע םשו ה"יחא]* .רכז | אתדיש ירמא אברעמב 'ןיתדישו הדיש  
 התכז ^w. מ"ב נ'לב בורל ןנבוד אנשילב bow | ןיחישב ויה םידש ינימ תואמ שלש ןנחוי ר'א
 תלחתמ yb א"פ האיפ .ךל היונק ידש ,ירש יל | ,י"שריפ sy איה המ עדוי יניא ומצע הדישו
 ללכהו הרש התוא ב"מ ו"פ ק"ב ,העצמאמו הרשה | ג"יקתת בויא por ,ןילילו ןידישו ןיחור in 'יבוריע

mmע"ייע םידשו  Deyלחר ומכ םירחא תומשבו הזכ | ז"לפ ג"רדבא .ז'ט 'גינח .  G'"y)הרות ןושל  
 ל"גה ארפסנו .הטצעל םימכח ןושלו המצעל | 'רקיו ן'במרה y" 'וכו םידשב ורמאנ םירבד השש

 Seite, Ecke) דצ , ארדיצ ומכ ייפ אדיש =) דש
 ארש לע (ביכ ,ימ תומש) ןכשמה חי לע 'גרת

 "T 'גרת זכו הי"חא]* .דצ ומכ אנכשמד

 ןופצ יתכרי .אחבדמד אדיש OG? Sw ארקיו) חבזמה

 םש) ךתיב יתכרי ,אנופיצד אדיש Clone םילהת)
 הדיש הרונמה Tv ןכו ךתיבד אדיש ('ג :ה"כק

mpז'ל ; א"ל ,ה'כ תומש 'גרת . [m -- 

 תורשו םירש ל"הזב םש שרר (my אתְריִשו אדיש תורשו הרש יתסנכ 'פ רילהקב (* .הדיש ו"ופרבו רייפד:ו ייכב היכ ('
 ןידל הלוספ new יכ ונממ םלענ לבא יניידד אדוש ילמ כ'מ ייפו תובקנ ןינ''דו םירכז ןינ''ד תודשו הרש . .

maps םידשו םירכז םירש ^b בימ ג"ח וויד ע"ייע תובקנ ןיווידו םירכז ןיוויד ל"צש רורב me ילו לידרה on oy 
 'גרחבו תטלש שבכ םירשו mms המכ ל"פ רימשב ןכו ,ירדהא והנישבכ ןיתרישו mee יתייא : םשו .לינה ייטיגב ייארכו

 .ריגמ 3203 (+ .ןבל yvy )* ,81 ליגה ירטאמ y" 'וכו םיעגפו םירש רתסאב ינש
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 ימכח מ"ל וניבה ןכ הארנכו .('זגרא לש לוענמב
 אכה תודשו nme 555 "bus חכומדכ דומלתה
 אתריש ירמא אברעמב ןיתדישו הדיש ומיגות
 רש עיייע הבקנ רשו רכז רש ושריפ לבכב רמולכ

Oיעו םישנ תוככרמ ושריפ לארשי ץראבו " 
 םידש ינימ תואמ שלש ןנחוי ר"א ipn ,י"שריפ
 "3" איה המ עדוי יניא המצע הדישו ןיחישב ויה
 ^ א"עס ט"סד T'b "ipn 'שוריב הלועמ רתויה

TOYתודיש םינומש אב וכ אייח ^ םשב  
 התיה אל הדיש ייני ר'א ןיחישב ויה תכ תמ לש
 םירחא םישוריפ איבה דדש שרשב ק"דרו .ונימיב
 דומלתה ירקיע לעבו ש"ע ארקמ לש הרש ןינעב
 . ק"ררה וריכזהש ילבמ םישוריפה הז לכ איבה

n»לדנמהו הביתה הדישה ג'מ ח"יפ םילכב  
 םילכ א"ער א"ל mea ,ןהילגרמ תחא הלטנש
 ה"ד 'וחנמב 'ופסותהו ם"כמרה 'יפ ש"ע א"מ א"יפ
 יל 'יבוריע . ינכומ ה"ד :ד"מ תכש 'ופסותו הדישה
 («pj .ה"נ vn :'ח ןיטיג .ה"כ הגיגח ב"עס
 'תפסותב ה"כו לדנמו הבית הדישב םימעה ץראל
 prine 0 ז"'טפר םש 'תפסות ,6"ש  ד"יפר תבש

 לש ןותחתה vx ןריזחמו 'וריע mo םשו הדישל
 : ה"סד 3p "rnv .הדישו לדגמו הביתה תלד
 הדישב היהש המ num) םהידי ףכב היהש המ

 — mma] אל לדגמבו הביתבו

 שרקמה תיב ברחשמ < חימ) ups i03" 0 הדש
 .הנבל תיכוכזו הרירפו הדיש הלטב ןושאר

 ןימ י"שריפו תואחסונב iwi אדנרפ אריש ב'א)
CUה"יחא]*  yyוניברו .ש"מו 'ה רש  

 ךפיהבו .אדנרפ אריש ל'צו ול הנמרזנ תעטומ 'ינ
 .אתרייש ל"צ אתריש םוקמב ,ר"ד א'פ תבש 'וריכ
 ש"ע ךלכ 'עב אנדופ אויש ןוכנל בתכ וניברו

 — n] רש ע"ייעו

 םיטפשמה הלאו שירב (פיכ )59 ביא) וש
 ןודש ןועדת ןעמל (ר "יס אמוחנת) ונדמליב

 ןודש ג"ונב ה"יחא]* .ביתכ que ce בויא)
qwל'צו ביתכ  poeןיד שיש רמולכ ביתכ  

 ר"משב ה'כו 'וחנתה איבהש י"שרב "יאדכו םלועב
 םלועב ןיד שיש ביתכ pre mw 'ל ero5 בורק
 רימשב זילפ תועטב נישו) ל"נה בויאב יש תחנמ "ייעו

 — [ש'ע ערוצמו אראו cmm own (Ub ליצו

 'ע תוא דומלתה תרסמב ו"ירהמ 'חה ברה ררועתה
 תועט שדקה mobs רכז ןושל יורק םירפסה "יג יכ
 שרקהמ שרק הטמלשא som שדוק תלמ יכ איה
 ש"ר 'יפבו כ'ע רכז םש לע יורק סרג 'קליבו ^«
 יורק הדשהש דמלמ הנשי 'יג איבה Ob ארפסב
 ייכרעל תצבוקמ הטשב יתיארו ('רבזנ ה םש לע
 אנימא יוה הבקנ ןושל הדש יאד אכה מ"נד : ה"כ

manmהרשה היהו ק'הו יאק הדשא  DNהלאג  
 תחתמ אצת אלו ותזוחאכ ול היהת רבזגמ ןהכה
 היהת כ"ע כ'א רכז ןושל mes אתשה לבא ודי
 אכה שיררדכ יאק ותזוחאא אלא יאק הדשא אל
 yr 2'y" ולש וז הדש אלו ולש היהת ותזוחא
 . DU ארפסב ש"מי םיבלמ ברהל הוצמהו הרותה כ'ג
 Cx ידיי תישאוכ Dub קמע ב"ממ ריב קה

 אוהש : םשו ^a) מ ל ת םירש םידש יושע אוהש
 — [א קמע עיייע סָידָשְּב ונב תא קינמ

33 yb ^» םינפב "p מ"למ bw) הש 
Trag- 0688, 068% צמא י"ל' Sopha, Sitz 

Gtuhl, Lehneג"ע (.כ'ק תבש) שדקה יבתכ לכ 'פב  
 הדש ביתכדכ הביתל המוד, b" לדגמו הבית הדיש
 יאה יכ ואל ןיטיגבד ג"עאו ה :'ב תלהק) תודשו
 הדש (ח'ס) וזחאש ימ 'פד ג"וב ןניסרגד אנווג
 ןל אמייק ןיתדישו אדיש ומיגרת אכה תודשו
 ידימ אצוי ארקמ ןיא )5^7 : א"י תומבי D. תבש)

 הדישה CYD תואוקמב ו"פ ברועמה לכב ."וטושפ
 ןצחרל ידכ םילכ םיב שי םא b" םיבש הביתהו
 קתעוה וניבר b^ ה"יחא]* .םימ .ואלמתנו
 איבה םשו 17 ט"דסב ח"מ ב"כפ 'ילכב ג"הר 'יפמ
 לדגמו הבית הדיש שרחל ןתנ : my ק"במ היאר 22
 איה איה הנשמ לש הדיש rm תעדל ירה 'וכו
 לזו תלהקב י"שר תעד כ'ג וזו ארקמ לש הרש
 שי ארמג 'לבו בצ תלגע יונ תובכרמ תודשו הדש

meע"לב ה"כו כ'ע לדגמו הבית  "byצמא ' 
 אסכ הרומ a" הלמ יכ ךרעה תלחתב 'מושרה

mגנעתהל  wp» CJ! 222 «wnךלמה  vb») 
"b 5nתואשונש הטמ ןיעכ ןוירפא ומכ אסכ  

 םש ק"בב י"שריפ ןכו זגרא ןיעכ אוהו םישנ הב
 ןכו םישנ בכרמל היושעה הלגנע לש זגרא הדיש

"bןיטינב ןכו ש'ע ינכומ היד : דימ תבשב י"שר  
 םירשו םישנ תבכרמל הלגע הדיש : אתדיש .ח'ס
 י"שריפ הדישד יפלוקב ה"ד .ה"ס 'ובותכבו כ'ע

mm )'םימלת סרג אל וגיבר 'א קמע 'עבו םידש לע תורוהל ןוילגמ אבש הארנו('  .רכז םש לע יקליב שבתשנ . 
eעיייע וניבר 'יפו ייגו  nopםהיפכב שרר (* .ןורחאה  osa m»)ח ). 



 P (אָּכְדִַש — ךדש -

 'מגב ןיליסת איצומה קרפב ןניסוגדכ ולאב
 ry ךלהל רוסא sm cia CP UC וישרש
 RIuCD אה 'וכו UND ךדיא אינתו תבשב םיבשע
 תא רכושה 'פב .('"יכדש אכילד אה יכדש
 (:א'צ םיכ) םינאתב השוע היה 'מגב םילעופה
 p" (*'אכדשב ידיא 2317 הירב אשיש בו רמא

 וושהש םוקמל הז םוכמ םיכושמ תורומזו ןילע.
 ח"ו 'ופמ קתעוה ה"יחא]* — mn) םהש וב שד
 p'23 י'שריפ הזל בורקו ט'טשב אבוה מ"בב
 ינפל דע תעגמו דואמ הכווא הרומזב אכושב
 תוכורא ןהיתורומז אכארש י"שריפ תבשבו רושה
 nins הליתפ י"שריפ eps" 'וכו תוברעתמו
 ונייה) wa np ןיב חכומ cy qs בשעהש

n^ןיב (תומוקמה יִנשב ררגנ וירחא רשא  "web 
namהרומז הלמה  wemאיה  nbbל"נה 'יסרפ  

 התוא טרפבו ןליאה ישרשמ האצוי החל הרומז
mmeתלפאנה  nmnbnb inהתויהב  mpm 

 ח"רש שודיחו תירקעה איה הז יפל ת"לדב "גו
"mש"יר ^23 ןיזחוא ] — 

 ןנאש ךלוהה 'פ 'א ךרש yo אָּכְדָש — ךדש
 der ruhig geht, müssig הכאלמהמ לטבו

'p"2'D3 (ist, Müssiggüngerשי  a3) ponyטילק .) 

 לטב םדא, D" .אמישפ אכדשב אכדשב ןיתינתמ
 רחא pM לבא םיסכנה ןמ םולכ חיוומ וניאש
 ןיאד אטישפ אכדשב רבע רבעד יאמ חיורמש
 ילחמ אל הינימ האנה והל תילד ליאוה ןיסנרפתמ
 qw *( bue 6 כ'צ p לבוחה 'פד ג"סב C) 'היל
 ys לקרב 'יפ יכרשר wyp ידהב אשיב ('אלקד
 p3« ,םינוי ראשכ ןירפ ןניאש םינוי לש ןק יוצמ
 יופ יקרסד הנינ יבגל אשיב אלקיר בתכ אצנגמ

bp?ןיבשחמ ער  wwwב'א) — קרפ ינליא םע  
 יבג אשיב אלקיד ליזאו לייטמ בותכ 'ואחסונב
 'ופפותהו ה"יחא]|* — .(ש"יר תואב יכרשד אניק
 ושריפו ת"לדב איהש וניבר 'יג לע וריעה רבב ק"בב
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 אָודש ירש *
 .הש עייע אש ידָש +
 הטקשה ןינע b^ ר'אלב c5 new 5« ךדש

beruhigen, T'32^ לַעָפ ; ruhen, ruhig sein 

CM) י"רת CN Sn DENS םימה וכשיו (stillen 
 ךיחא ףא בוש דע . אימ (' וכידשו ( DHOD,זיכ

 היס  68 cnךדשתד דע  Cהטקש ץראהו
 תכודש אעראו 'גרת (גיכ + א" עשוה) המחלממ .

 (ט"עפ פיפ ר"בב  jmתא  "UPחכשאו קפנ :ריעה

 ה"יחא]* .ןכדשמ אילימ  "vmט'פ 'יעיבש
 אילימ ןכדשר אמח דכ ^8 ד"ע ח"לד  ^pהארשכ

iue לעַפב ל וע פ ינוניבו םיטמקש ותרזג ירבדש 
 אמוי "וריב ןכו ל"נה ר"בבכ  mbךדשו .ה"טד . .

 ךדש אלו  m ^pל ע פבו .טקשו  appenפ'ס
 תארוהב 'גותב הברה ןכו . ארובצ דידשיו ד"ס

 "ייע ךכשו טקש תקתעהו  "nםירבד 'ב  xb'ג
 ,ןיִכְרָש אלו ןיחיינ אל  nnתחנ 'ז 3" היעשי

 "ייעו אערא תכודש  nםיטפוש ( S,'ה ;א"
 ל ע פ תא ,'ב ,ג"פ םילהתל ; ב"ל  "nn,'ב רתסא

 'א  Inv'גרת ל עפ . תכידתשא "י ,'ז םש
 ;ָךיִּדשְת א"י ,ר'ס םילהת  osxא"י  paseo,ךזגור

 לע פ א :  "wmv sn(יכ ,זיי יבדמב) יתוכשהו 'א
Ue אוהו (טיכ 62 398( טיקשי 'גרת og 

  munקיתעה ינוומש 'גרתש ינורמש 'למ הלמה
 וכדתשאו (ל'נה תישארב) םימה וכשיו  seיתכשהו

 ('ילע ןמ ךדשאו ינורמש 'גרת (ל"גה רבדמב) ילעמ
 ראותהו ? "b TTרבדמב 'ב י"רת 'ייע טקשו ןנאש

 אל ר'כ , ג"כ  miךידש אלו  penןיכידש אלו ץוכקה
 וניגעש המו .'מ ,'ד 'א י"הד 'גות אכודש נ"לבו

 — [ןורחאה ךדש ע"ייע ןיאושנב יוציר

JU. סילמ. b אָכאָרְש = woe — ךדש 
(frischer Zweig החל mer Jc. , JU 

 C mb תבש) הנורעל ןיינמ 'מגב ע'ר רמא 'פב
 יכרש, ןואג p (wie" אכיאד םתה ינאש

pim popולא ןיסנכנו ןיחוורו ץראב ןיזחואש  

 ייכב ה*כ (* .אימ [וכדתשאו ל*צו] (וברתשאו) לעפתאב 20231 וכרשו ץ"פרב 534 דומלתה ירקיע תקתעהב ןוכנ היכ ('
mao bיד רע ג"ונבו ןמז דע ע"פרבו דומלתה ירקיעב דע  quenונורטש 'גרת (ביכ ,ג"ל תוטש) יפכ 'תכשו ןכו (*  

 קיתעה ןכ ןעי (בינ a) רבדמב) םתיכשמ םוקמב םתיכשמ אורקל העט ןכו יפכ יתכשו ואיקב תועט אוהו יפכ ךדשאו
 תמש ס"ר לעב לצא תומיקט ראשבו ש'דב יפסותו יישרב :«ne אכרש D'E י"כבו אכארש ג*ונב (* .ןוכירשמ ינורמשה
 סישב תבשב «^n ייפט קתעוה הז b^ )^ ז"נ יפ (nb רותפכבו ן"רה na^ יריאמב ה"כו אכארש פ"א v3" נישו ay רצ

xmןואג וניבר וארוקו .ו"פ . ntף'ירבו פיא סיש "33 לבא :'ק 'ורועב ןעכנימ ס"ש וזכב ;יכו אכארש םש סרוג  
maaילה  mo ^imyל'צו יגָארש 'יגה אנליוו סישב ןיבורועב ח"ר ייפבו אכרש וניבר 743 ייִא וזר ^0  jumישתבו  

 רשאב ןיכרתשמו ןיחלתשמש םיכורא םיפנע יכארש 'יפו תלרב כ*ג 'יגה )220 (y» ה"כת o^ םימררכ יציקמ anms םינואגה

 כ'ג y" ה"מגר b ;תעיה (* .אכרסב יא 'ר DU ייכבו אכושב ג'ונב f ann) הרישק ןושלכ qve יכ םהינפל
 wep« 'ה :«v3 ליאשמ b' םיש v33 ליישמ גיונבו ךריש ס"טב ו"ופרב לבא ימָאו ר"ַפְרַבְו "23 ךיכ (* ,םיבשריפב

nmeכ"ג ייארכו ךייש ליצו ס"טב םלוכו ליישמ  qe yaר םיטפוש יקליב (* .ךורעב 10673 ןכו יא  b'e3 rDאלחר , 

₪ VILI. B, 
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 -eifrig sein, sich be המחלמל זוריזו תוזירז ןינע
(streben, zum Kampf rüstenיתתנו ךיתבבושו  

 ךנילדשאו 'גרת )02.005 לאקזחי) ךייחלב םיחה

 ילשמ םיאטח ךותפי DN ינב .ךתסילב pw ןתאו
 .סיפטת אל םיאטח C ךנולדשי סא ירב 'נרת C י 'א
 תלדתשא ןאלו 'גרת יי ,'ב תו) תישע הנאו
 תילדתשאד 'גרת (G0) ומע יתישע רשא ,דבעמל
 יב'ל יישאב ומע שיא קכאיו 'גרת ב"א) — הימיע
 pop)» ןינע םלכ p^ הימע רבג לדתשאו (ויכ
 היתולדתשאב 'גרת קבאיו ה"כ קוספ םשו ה"יחא]*

moyע'למ הזו  veדימלו ש"יר לדש ומכ אוהו  
 לדתשי : 'ט 'וכרב .תוצירחו תוזירז b^ ןיפלחתמ
 לדתשה .5 'ועובש ,לארשי יכלמ תארקל ץחל
 לדתשי םלועל ה"פ 'ישוריק 'תפסות ne ונודל
 קבאנ הזו המחלמל זוריז טרפבו .'וכו דומלל םדא

"bהמחלמב זרזמ  mb! ringenתויהל ררתשה  
 'א רדש ע"ייע לדתשה א'נו (הימ ביפ mus שיא

ounד תובא ', n^לבא  "nb pipאוה  bppa 
 יראו (ויט יכ"כ תומש) התפי יכו 'גרת .ל"נה ס"למ
 י"הד 'ה .ז'ט UD ^ םיטסוש usn 'ייעו לדשי
 : ךיתבבשו 'גרת 'ב ,ט"ל לאקזחיל ;'ב ^n 'ב
 pw םוי 535 :ה"ל wer ל"זררב ןכו ךנילדשיאו
 "ישודיק ,םירבדב ותלדשמ רפיטופ תשא התיה
 לע פ ת ה .'וכו םירבדב ותלדשמש ינפמ א"ער א"ל

cnpםיחספ ,'וכו לּכַתְשַמ בלה ינא יתרבד 'פ  
a^pל"נול תקחשמ העשהש ימ םע לדתשמ יוה  

 ימל ףנוח יוה רמולכ ףנח כ"ג 'יפש לרש ס"למ
 ב"כפ ר"ב הזמו ול תקחשמ החלצה ונייה העשהש
 vp "p 'וכו אלדתשמל ןיעדיד ימורב ןיבלכ תיא
 'ישארב 'קליב ה"כו םיסנרפתמ םה המכחו הפינח
 אלדשמ "נה ם"תת םילהת 'קליב לבא Yo 'ר
 ןיאש םוקמב כ'ג הזמ ילואו .ארדשמ ^ bob 'עבו
 ךמצעל ףנוח יוה שיא תויהל לדתשה םישנא
 ודיב לאל שי wow שיאה התאש ךבל התפתו

 — [תולודג תושעל

mo =( me *רצ 'עב המושרה ר"למ  Ueber- 
(redungינדיצ ינדוש ג'ספ ר"ב  TE 

 . ש"מו רצ ע"ייע הדשב y" תיבב

4% 

 ףֶדָש "אא - אכְדַש — ךרש
ypםינלטבה םוקמ רמולכ [יכדשד ל"צ] (יכרשדו  
"b!אניק  v"ח"נ ק"במ היאר ואיבהו םוקמ : 

 דחב :ב"ל הכוסב ןבו אניק אדחב ילאת אתלח
 פ'ל אוה אניק הז יפלו ^« דחא םוקמב אניק
 עדו .בשק ע"ייע וניבר "יפו םוקמו הריד =  ,ט=-
 ושוריפש 'א ךדש 'עמ לטב 'יפו ראות אוה אָכְרַש יכ
 p'33 י"שריפ ןכו ב"בו ק"בב 'ופסותה 'יפכו טקש
 לדגיל ער לקד ךרד 'ולכ םילטב תונליא אכרשר אניק

o3ךורעה איבהש אצננמ 'יפל בורק אוהו .קרס ןליא  
 ומכ ש"ירב אכרש ונייה םינינע ינש ביכרה י"שרו

 ^ תודלות 'קליבו .קרס ומכ דועו ת"לדב אכרש
 UD זמר 'ר םיטסוש 'קליבו יכרסד אניק סרג ו"יק
 ש"מ לבא .ק"בב י"שריפמ קתעוהש p^ כ'נו יכרש
 המ ןוכנה ןכדשחנ דיצ עדוי 'גות ןינעב 'ופסותה
 — [ש"ירב ןכושחנ an^ רקיעש הז 'עב יתבתכש

ein Müdehen zur Heirath geneigt) TI? TN 

G3" ק"פ ןישודיק תכסמ (machen 

 ךידש ןיב ןל ינשד ארמית אנמו ךידשדב םתה
 איהו השא לע רבדמ שיאהשכ 'יפ ךידש אל ןיבו
 י"שריפ ןכו ה"יחא]* .ול אשנהל תיצרתנ
 שדקתהל תיצרתנו ןכל םדוק הב רבדש ךידשדב
 לע רובד י"עש 'א ךדש 'עמ אוהש הארנו כ"ע ול
 הטקש החנ ןיאושנ רשקב הרשקתהל הייונפה בל
 תבש לעיפ .םהיאנתב םינתחתמה םידדצה תעד
 סראל תוקוניתה תא ןיכדשמ ps א'עס 2^
 שיא ןיב ןיכדשמ ןיא )009 ז"טפס תבש 'תפסותבו
 mes יבד אנת א"עס ג'ק תבש ,'וכו ותשאל
 ןישודיק .תבשב Dueb תוקוניתה לע ןיכדשמ
 "פא רמא אלוע וכדישש אוהו ןמחנ ר'א :ד"מ
 ץובקב קר םשהו ,וכדישד ys אכירצ הניא ןואימ
 שדקמד לע . . T3 בר )32 "039 : 3^ 'ודיק
 דיננמ אל והלוכב ירמא יעדרהנ . . יִכודיש אלב

mד"או יכודיש אלב האיבב שדקמד לע אלא  
"DNיישודיק 'ורי ,אתוצירפ םושמ ימנ יכודישב  

 םיכודיש אלב שדקמה רמא לאומש ב"עס ר'סד ג'פ
 לאומש םשב אכקוע co ןישודק ןיספותו הקול
 — (' n1] הקול ןיכוריש אלב שדקמה תלת רמא

 .ןכרישחנ ע"ייע ןכדש *

 וא O3 'ד pisa =52- ע'למ ל'נ) ףךש 7558 | התסהו יותפ ןינע לעפב ס'למ 53( — לדש
exiרוחא תנישנ ןינע  zurück-25 ע'למ רַרָש ומכ לש (5 אגס  

 eirathsvermittler ,ןכרש (הוצמ היד ביעס ד"עק ב"בב םיבשר) "jn ךרשמה ארקנ השרחה ירבע ילבו )!

 .ךנולרשינ יגרת י"כבו ךל ולרשנ ליצ ךל ורשינ גיונב ('
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d = רדש - nw 
Giehenחיש יכ 'גרת  o0)ול גיש  (אימ onזיכ ) | לאינדב ןינעה הזמו ^p ne"ל'זו ג'סרל סחוימה  

 ןנימגרתמ קבאיו . . קבאנו םחלנו קסעתמ רדרתשמ | ה"יחא]* .ףירתשיא אפדתשא וא היל יעוש אמליד
 רודתשא me כ"ע ד"מל םע ףלחתמ ש'יר לדתשאו | אוהש 5^( םייס gm ןמגרותמה ey" ןכ איבה 35

 — [טיכש ,א'חב y'"p הדירמ b" לעפתה ו"ת םוקמב איה ת"לדה תופתוש 'ל
 רחא םע קסעו תופתוש ול שי אמש 'יפו גהנמכ

on 55 pw s'yרדש | ףדה ומכ אוהש יוועל 'ה 'פ  (= "boxeםירמש מ'לב ארמאָת פ"לב  
pumגיש 'גרת יכ רורב הארנ ילו דואמ  ^bתותש ול איצוי 'מגב דיקפמה 'פב 6 ןינע  

 .םירמש p" אירדשו יפלוג אכיא ביער ימ «n | ל"נה ע"לב ןכ קתעוה (ויבקנ תונפל) רוחא תגישנ
 ונינפל 'יאד ד"א נ'שו ףלג 'עב היכו הייחא]* | — [(טיכש ,איחב ףידתשא ע"ייעו ןינעה ותואב

 ס"ש "53 ןכו אירמש "גה לצא ס"שה ןוילגב
Sp *םידק חורמ ערזה תוקל ןינע מ"למ)  vomז'ע י"שרב ה"כו אירדשו ח'ר 'יפב ה"כו אייררשו | . 

(Ostwind geschlagenלעפתנו לעפנב קר  | woב"ער  es manארטאת אוה אוה יכ ל'נו  
 הימריכ) תירוסה 'טישפב םירמש קתעוה וב רשא | תישארב) םירק תַפְדשו לועפ ינוניב מ'לב ומכ

 ע"ייע אדרד וארקנ פ"לבו «e m) יילהת ; איי ,ח'מ | ינרתה תקתעהכו תיחרזמ חורמ טכחנ b O" .אימ
 — דוד זעלהו men שמוחב י"שריפ ןכו םודק ןפיקש
 ,ausgeschlagen 61:66 ש"דילשה י'שר י"כב

 'פד ג"רב chicken) חלש b" רדש ם"למ) TÉ ימנבו הפדשנ וא בגח הלכא הנשמב : ה"ק מ'ב

 6 ךידד ורדתשא Gy mo הדג ןמיס אב ןוגכ רמא אלוע אנאבד אבור ףודשיאד ןונכ םש
 םעלבל חלשיו .חולש pay 'יפ ךב תרדה אלו ימנ | ףודתשאו א'ער ו'ק םשו ,תורוש עברא ופדתשנש

co)ךנה  cr?ולדנתנו וכראתנ רמולכ רדשו 'גרת )00:13 82( | ,ףודתשא םימעפ המכ ש"ע  
 ב'א) — ףרכ 'עב 'יפ רבכו  וררתשא א"ס םירדה | היל ווהדב ב'עס ט"מ 'יטיג .ופדתשנ ,ופדתשמ
 רמולכ םידש 'למ י"שריפו quo ודתשא ג"ונב | .ףודתשאו היל הוה יוהימ : ד"עק ב"ב ,ףודתשיאו
 סרגש הארנ ףרכ 'עב ךורעה לעבו תולודג ושענש | .'וכו דחא םלת ques ב"עס sp מ"ב לעפנ

wvח"מד ה"פ םילקש  Cpםעפ  nnsשלמ רורתשא | לכ ףדשנ ' peusה"יחא]* .ןיקזחו  
 יתררגנ םשו םייונישה yv (טיש ,ר'ח ףרכ py | תחא הטיח ד"ער א"פד ג"פ ק"מ 'ורי ,ולוכ םלועה
 י"כ "נ יפכ ןאכ "w^ א'סמ לבא ר'פד "ג רהא | ןופְדש םשהו ,ףדשנ אל הייצחו ףדשנ הייצח

 «mn 'עב רקיעה אוה וררתשא 'ינ יכ- חכומ ב'ה | "ינעת אנפדוש ר'אלבו : ט'כ 'יכרע ,ו"ק מ"ב מ"לכ
"nniתצקב דועו אנפדש ב"כ ,ח"כ םירבד  | "imiמאו ו'ופד ' vi comזאו  bxףרכ 'עב  

 ^jo» "b o ע"למ אוהו רוש ןושלמ רורתשאו | 'ב י'הדל ;ז'ל ,'ח א"מ 'גרתבו אנופדיש י'כו 'פד

 = ףרכ 'עב ךורעה בותכש המ הזו תיחולחלמ שבי | ע"ייע ןופדש ומכ אפדיש ?Tp .אנפדוש ח'כ ,'ו
 ב"ער ח"מ הדנב י"שרבו ןהבש תיחולחלמ ושקתנ | .םש ה"מגר 'יפכו ב'עס א*צ ב"במ ןויצ ןוטנמלס

 כ"ע יתאצמ תאז ושבי ודתשא :ודתשיא ה'דס
 "ג יפכ לבא .ל'נה ע"למ ורתשא תויהל ןכתת | 'פב treben, ringen) לדש 'עב ל"נה ע"למ) רדש

 וניבר חרכוה יחכונה 'עב וניבר חסנש ומכ ורדתשא | (הימ ב'פ תובא) הרשי ךרד איה וזיא רמוא 'ר

 אצמ אל םעלבל חלשיו 'גרתו .חולש ןינעמ שרפל | 'פבו .שיא תויהל רדתשה םישנא ןיאש םוקמבו
 םינושארה 'פדבו י"כב תמאבו ןמגרותמה לעב | תעשב ותוארל רדתשת לאו (חיימ ריפ סש) אמוז ןב

 קר me לעפה "א םלקנואבו חלשו וקיתעה | .('לדתשה ,לדתשת לא א"ס לא 'עב y" ותלקלק
rwל'צ ךורעב ילואו ג'כ .'כ ,ח"ל 'ישארבב | .(היתולצהל רדתשמ הוה (''ט ,') לאינדב  Down . 

 ןכו .רדשו ווי 'נות ('ה ,ב"כ רבדמב) םעלב לא | זרוזמ הוה לדתשה ומכ רדתשה 'יפו ה"יחא]*

 ; ח'ל ^y 'דמבל i .3^ ,'ג mew י"רתב הברה | ('לדש | ע"ייעו trebe, ringe darnaeh םחלנו

 ר"'מלב לדתשת לאו ומצעב וניבר סרג לא 'עב יכ תמאב ה"כו לינה םינויצ com לע א'פ בסומ הז יפלו ר"פדב היכ \'

 M"D קר M" ע'פדבו תואחסונ יתש איבהש ץ"בשרל תובא ןגמ כ'נ יייעו ונונפל ייא nus ב"פ nai לדחשה ייגו
 תו לבא ךתוא התפל ךמצעל ףונתת סילב לרש ןינעמ web ce רועו(* .לדתשה א'ס קר atm ט"ק (vix לרתשת לא

^bתובאב הפי הלוע וניא  vbח"ימ . *) ma .ייל ע"פדבו רומלתה ירקיעב ןוכנ  *\ m3ביה ייכב  kimויופד "23  

vu owולרתשא ע*פרבו ודרתשא איָס : ןאכ רוטלתה ירקיעב לבא ףרכ יעב יהו ויו . 
 ה*
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"p םיפומנ םיעלס "b םש ה'מנרו b' i23 
  vvעקיקנש ארדיש וטכ רמולכ ורקימ אעראד

 [ש"'ע ןיכרעב ה"מגר 'יפב ןכו —

 ארזש ומכ םדוקה 'עמ jT =) אָרדּוש ₪4
 Gefloch-2 ;* ע"לב ןכו רזש מ"למ

(tenes, Strick(א"ער ט"ס) וזחאש ימ פ'רב ןיטיכב .  

 לש לכח p^ אקרב ארדוש יתינ אלילד ירירבשל
vwאקרב איוש םירג אקרב 'עב ךורעה לעב . 

 יתוריעה רבכ «C יביח) 'ב .אקרב 'עב ה"יחא]*
 ןתנ וניבר יכ ב"רל הנמרזנ תעמומ 'יג יכ 2 תואב
 !p^ אקרב אררש (ור"פדו "5 ^3 («b^ ןוכנל סרג

 — [ארדוש ס"שב ג'ונבו רעיש לש לבח

 60086905, 6000960 ןינָנּררש oy ןינגרדש *
 ןכואר mb p'b ר"מש (הבוט ןבא םש

 םיקקחנ ויה ךכו 'י ,ח"כ הוצת בוט חקלבו ןינגרדש
 ןכא יכ חכומ ןבואר . . וילע קוקח היה םדוא לע

neןבואר לש  nmnםינקזה 'ע תמאבו םרא  
 nea pim ;יח י טיל ip ,חיכ (moe םדא וקיתעה

C^אטאגלואוו 640800 י"ע  Sardiusוקיתעה ןכו  
 וב רשא 66286906 אוה אוהו Cn ,ה"כ תומש) םהש
 y3 wem' ('ב 25 (mw םהש סליקע םגרתמ
 00080ווסצ םהש םגרותמ ז"ט nt בויאל םינקז

cUmלע והיתתמ ןב "ייעו ג'כ ,ז"ל םואינילפ  
 'ץ ,'ה ,'ה תומחלמה לעו ו .'ז ,'ג תוינמדקה
 ל'צ ןינגרדש יכ התעמ רומא םדא הככ קיתעהש
 ב"ר פרג זכו , 53 'ינוי הלמ אוה iom ןיננדרש

  ypןיננדוש .

 י"למ ושרדו Lamm םישככה ןמ ןטק מ'ל) הֶש +
 מ"פ יתבר 'תקיספ du, dich) ךתוא ₪

 ונברק ןמזי n) )22 "ישאיכ השה ול הארי םיהלא
owהלועל הש ינב הלועל הש אל  b'y] em. 
[oי'לל הנוכהו תינוי ןושל הלועל  oíךתוא  "y 

 ןעטראסנערער 'דמערפ ללירב 20 ,א"ח ר'טב ז"מיר
 'תקיספב ןאמעדיג n5 mw תולמ שוריפבו 36

 .ןעיוו! 'פד

 ,abwarten רוחיאו בוכע pay פ"לב אָקַש — הש
zuweilenיהקשא ל ע ם תא  verweilen ; 

 הפרד ('הייהש Gurückhalten mwmn) ל י ע פ ה
"b 325 |ונהמהמתה ילול יכ )032 'עב  ars eins 

 'נרת ,ב"י , ט'י "ירבדל ;ב"י v3;vr5,.vb ,ב"כ
 , ט"ל בויאל ;'ו vs ילשמל ;ח'כ mp םילהת
 ע"ייע .א'נ : םש : ה"צ 'ילוח 'ייע ס"שב הברהו 'ג

mvםשו .'ז הליגמ  : a peuה"פ תובותכ  . 
 ישודיק רּדִשִמ ל עַפ :ז"טק םיחבז .'ד ב'ב :^ ז'ע

anbז"ט ק"מ ןניררשמ . evאחולש ירדשמ :ח" . 
 ילשמ 'גרת .ליזאו רדתשמ ico v3 לעפ תא

 — [רדתשאד ^n n בויאל "ant א"י ,ז"י

Rückgrat, Cv (עיייע mn = mq — רדש 
hügelige Stel- D'D339 לאשוהו Spindel 
  2153 (enוריבחל רמואה 'פד  m3ג"ק ב"ב) רוכ 6

 'יכרע ןישידקמ ןיא 'פד ג"רבו  onuירדש והנה
 ורקימ אעראד  ^bיס היעשי) 'יתכדכ ץראה יסכר ,

 ולא 'פב . הררש 'למ ורקיעו העקבל םיסכרהו +'ד
 ינמיס ל"צ] (םד תזוחא) 'טנב תופרט  [^mןילוח

 איה המצע ינפב הירב € 0" 920 העוסשה 6 'פ
 הל שיש  aימנב תלפמה 'פב . תורדש '3 ןיכנ

 'ב הל שיש הירב תלפמה רמתא (.ד'כ הדג א"כחו
 תורדש 'בו ןיכג '(  "pרועה 'פד ג'רב . עסש 'עב

 ט"'ק ןיליח) במורהו  Cרמוש םושמו הרדשב ימנ אכה
  ^b"אדכו ה"יחא]* .םיטחה תלבש לש הרדש

 ם"במרה 'יפו תלובש לש הרדשה ב"מ א"פ 'יצקועב
 ומוקמ ראשי תלובשה ןמ הטחה יניערג וכשמישכו
 וארקנ ןכלו תוילח תוילח ובו תלשלש תומדכ
 ןירטוש ללכמ .רמוש כ'נ איהו תלובש לש הורש

 ם"במרה 'יפב י"כבו ,'וכו  ^an'ע ךורעב ה"כו הרזש
 האיפ 'תפסותב 125( .תואמגודה נ'שו ש"ע רזש
 ג"ע וז הרדשב תורבוחמה ןיגיסב ףתכ והזיא ג"פס

 ע"ייעו תודרויו הרדשב תורבוחמה םיכנעה ףטנ וז
 ףתכ  Tףטנ . כ"ד ז"פ האיפ 'וריה נ'שו (ג'סש

 ארזישב תויולת  "pטוח .ב'מ "ילוח .10 הרעה
 הררשה  vonהרדשה ל"פ ר'קיו .רזש ע"ייע .א"ל

 ןילוח 'תפסות .םדא לש הרדשל המוד בלול לש
 תועלצ הרשע תחא היתועלצ בור ןה המכו ג"פר
 ןאכמ הרדשב תועלצ הרשע תחאו ןאכמ הורשב
 .'א בצע ע"ייע הרדש ירמוח ב"עס ז'מק תבש .'וכו

 ח"מ א"פ תולהא :ח"כ תוכרב ^ nהרדשבש תוילוח
Om ע'ייע ב"עס ve p'  ,)'ינ'ח ילח ע"ייע ת'ג 

 ר"ב ^ pח"כ  n^p3 vpnהובנמ םג 'פ ר"להקו
(m) זול y^p ארזיש וניבר ^3 הרדיש לש זול 

 ירדיש ם"בשריפ ןכו תוישושבנל לאשוהו ,6 ריכ

 הרשע הנומש ןטייפה דסי mu לש קשודקב jx )* = .ןיאירש יז 00 םירבדל יא י"רתבו mese mus ןילוחב גיונב ('
 das Pausiren des Sehlachtmessers. הייהש )* .רזש ע"ייעו םהיתורושכש תואחסונ שיבו ןהיתרדשבש תוילוח
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 םינפב אמליד וא הייהש ירימנ אל תוקלמל הייהש
 תיכב Nim ריזנ א"עס ^D ריזנ 'וכו הייהש ירימג
 ,ה"שע אל וא תוקלמל הייהש יעב והמ תורבקה
 ה"ו תּוהָש own mp .ז"י 'ועובש nem ץובקהו

 הוה אל .'ו הליעמ ,םויב תוהש אהיש ידכ :'ל
 UD 'וריע 'ורי .ז"ד ד"פס תבש 'ורי ,היקרזמל תוהש

7S yp vmןאכ העשל ןאכ :נ'מד נ"פ ז"ע  
 ול ןינתונ ד"ע נ'ד Ye 'ורשעמ unv .תוהשל
 א"פ תוכרב v^ : תוהש ידכ ךותב : םש , תוהש
 - אוה תוהש ידי לע ,הפר תוהש ידי לע ד'ער 35

 — pw] 'עו ב"יפ ר"ב 'ייעו הדולח הלעמ

 müde, y" my ^b 4* ע"למ b^; sme — הש
(Gaatt sein(א'ער 'ו) א"כחו 'מגב 12322 ק"פב  

 ןיפייעתמש םייכרבה 'יפ והינימ ייהשד יכרוב ינה
 תואחסונב כ"א) — ןהילע ןיכמוסש ןיקיזמה ינפמ
 פ"ש י"כב ה"כו ה"יחא]* — .(יהלשד יכרב בותכ
 וניבר 'יג ןכתת לבא יהלשמד ןוילגבו יהלשד יכרב
 אהשימ sn 'ועובשב ח'ר שריפ ןכו ל"נה ע"למו

y» oneןכו .הזל םדוקה ע"ייע היה  "b4 י"רה  
 ףיע 'גרת יהלישמ ומכ יהש .'מ 'ועובשב שאגימ

ymכ'ע ]. — 
 םשהמ «n3 מ"לב האש ומכ
 'גית Verwüstung) ןברח אָיַהש

 ,זיל היעשי ; היכ 5^ בימ) תורוצב םירע םיצנ םילג
 ג"ונב ה"יחא]* — .ןיכירכ ןיורק והשד ןילנ 02
 וחשד «po היעשי 'גרתבו וחשיד ןילג 'גרתב ב"מב
 ^3 רחא 75232 ב'רו 'ה חש 'ע ךוועב "גה ןכו
 אוהש ל"נו םיצנ תקתעה איהו א"הב ןמנרותמה
 כ"מב ק"דוה ארקמה ןיבה ןכו «qmm qu סילמ
 םשהו — הניצת Ty jb םיברח םיצנ e" ל"נה

 ל"נו הש ^

 ירוסה

 , גיע םילהת) תואושמל 'גרת אָיְהַש ם'לב OP | ,היל ןניחשמ אל (ce יהתשא NOT YN רמא

 | יהתשאו : םשו ,יהתשאד אוה ייוהתשאו : 'פ 'ומבי

 | :'ל ה"ר לעפ תג .'וכו אתש m רוסיות דע

m"אתווחש ג"ונכו 'ציניוו 'ופדב ה"כ אָתווהשל  
 —  [ןמגרותמב "יעו

 -ge (לעפתהב) הֶאש ומכ אהש ס"למו אָהְש *
 dankenlos sein, írüumen, gaffen) 'גרת

 יהש ארבנו (א'כ 572 'ישארב) הל האתשמ שיאהו |

 y'"y לבא) והשו ('ט .ט'כ היעש) qm 'גרת ,הב

 ny one םשה רד'עפל mmy ,('ב וש

 wach sein) רעינ b" 34< ע'למ) דהש <
"nתסא) הרדנ אוהה הלילב קוספב ' 

 %"כב (* | .יתי ןובכעת אל יירתב גיונב (!
ane 

bra LU s 
Lj i LT 

  5 p 6T 7 Eו % 5 וילה

 eu : = הש
 אל C אניהשאד ילוליא םורא 00. 'ורי 'נרת 0
 'פב Cms ורחאת לא 02 12 סש) יתוא ורחאת
 אהשימ (:היע "לו .טחושה 533 השקמה המהב
 ןועמש 'ר היל ma אהשמ, b^ קיתשו me הוה
 רדהו היתנעט רמגד דע קיתשו ןנחוי 'רל שיקל ןב
 רומגיש םדוק ארבל קפנ ops 'רו יהולע גילפ
 שיקל שיר יתש הוה אתשימ ירמאד אכיא וירבד
 רומגיש םדוקו אתעמש אהל ןנחוי 'ר הרמא יכ
 'יפמ קתעוה ה"יחא]* OS 'ר קפנ תותשל
 יילוזיב הז ומכ י"שריפ papa ףוגבו .יילוחב ה"מגר
 וניבר ?b" א'פב קתש ע"ייעו ..'ט 'ועובשבו םש
 יהש אהשימ p^ 'ועובשב nm לכא xm םשב

piאל ךכיפלו היה  venכ"ע היה התוש א"יו  
^b»ג'צר  "yדצ םלשה ןיסחוי םשב ש"מ  

 UIN אבה 'עמ יהש כ"או XIX א"ח אובמב 5
 , ביי תומש) המהמתהל ולכי אלו 'א י"רתב 05«
 prn ome ps ib oen יהשימל וליכי אלו טיל
 : ר"מ 073 + 'פ 'ומביו .ה"לק תבש ל"זרדב ןכו אכה
 ויל 'ומביבו לפנ ww םדאב םוי b ההשש לכ
 nne השא אשנ «YD ne .אהשש לכ ב'עס

nopיאשרו : םשו 'וכו הדלי אלו םינש רשע  
 ההשו : ד"י 'ועובש .םינש ^ mp תוהשל ינשה
 ידכ ('ההשו ג"פר 'יזנ 'תפסות האוחתשה ידכב

 ןמצע ןיהשמ ב"עו א"ל הדנ ליעפה .רוביד
 ה"פפ ר"ב .תרגוב ותב אהשמה .ו"ע 'דהנס ,ןטבב
 תא אהשמ ז'לפר vpn .ןהיניק תא ןיהשמ ויה

nmאל 'א י"רת ל עפ א  meאל (" 0920  
ovpב'כ םש , r5ריליתד דע הנוהשת אל  

ypכרע " Crי"רת ל ע ם ת א  Wwשארבל " ^ 
 אלא ןרמא אל .'ו הציב ןכו ד'כ .'ד ,ב"ל ;ז"ט

^neישא בר היל ןניהשמ יהתשא אל לבא  

 ההתשנו השעמ .ז'כ הדנ ,םידעה והתשנ :'ד 'ציב
 ילוח 'ייע הטיחש תעשב רוחיא ןינעבו .'וכו דלוה
 אמש .ב"י םש ,ופרדי אמש והשי אמש .'ג :'ב

nneאמש  D»?הטיחש ידכ ההש םא .ב'ל םש  
 םשה נ"שו םרג ע"ייע רוקיב ידכ ההש םא .+ + .
 רחא םוקמב רוחיא ןינעב הייהש םשה ןכו היִיְהש
 הייהש ךירצ אבר יעב א"ער ז'יו ב'עס ז'ט 'ועובש
 ירימג ןברקל תוקלמל הייהש ךירצ ןיא וא תוקלמל

mo )'י"כב ע"פרב  "py prpןניחשאר דומלתה  ami)אניהש ןופילוליא . 

 'פריא
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7% (0 0g -( וש - n דשא חל 
 =  Woביכש אלו דיהש הוהד  mmאלו ביכש |  "p vyו'מש . ץרק הוה ןכ י'עו רהש הוה ןכ

 : .םיִמעפ רוע םשו ה"יחא|* .ךימד  mז"טפ | יוועל  weiהלילב ןירקדו ןוריחשד הרות ודמלו

 יוועל 'ה סרנש 153 הלילב ןיצרקדו pone ל'צו | 78 ,'ב ר'טב רעלזייא 'חה ןכו ריהש ןקתל הצור
 וזיטק יא'ח) ןיטמיא ym יולסערבמ ןעססינ 'חה םשב | רעינ ןכ ומכ b nw" ס"לב םא ףא חרכומ ןיאו

 "נל לבא א'עב םותסה רמאמה v2" יתכואה -- wwe] ע"ייע
 .םולשב אבי לכה ןיצרקדו ןירהשד

 -gedanken ןוזמת b" אהש 'עב ס"למ ל'נ) יהש
 ךותמ רקוע Gondel) ףקיה 'יפ רהס 152( רהש + ילינמד הדגהב doses Einhergehen, Gaffen) ו
 'תססות m רהש ךותל «im הז רהש ןיללועתמ 'יפ one יהשכ אתשל הל יקפמד 62«

 ו וה למ פשו UTR" "2, 733, ביפפ יעיבש | תבש רמואו ךלמה תכאלממ ('לטבהל תולילע
ovn noe prnוניבר פרג | םע ונשי קופפב 'גרת ב'א) —  PPPףקיה "פו א רהס , ZERO 

 . םילכש ירהש ו"פס יאמד יחפ יהשב אתש ןיקיפמו Cn ,'ג שיר ינש יגרת) דחא

 | yy אתיושת םילמ איוויש ,איוויש =) wo | (DUO הספ יהפ ,םויה תבש יהש  ןוקיוטונ
 (יד ,טימ תישארכ) pop יעוצי 1 el י"הש וקה ינמיסב N^ 'יפופדב תמאבו ה"יחא]*

 we) ביש) ובכשמ לעמ .תקילס ירב ייווישל 'גרת | 0 ש "כב לבא ךורעה 'יפכ "יפש י"שרב ה'כו י"הפ <
 ישרע יתרבר  םירברמ nee יוליעמ יגרת o | 'ח'ש כ'או (" יחיפ יהישב אתשל היל יקפמד "גה | <

Dילשמ) | הנא לויטבו בל ןוהמתב סנמז םילבמ ^5 יהיפ  nS.אתייוושתב  nvיסרע . e pm 

 .התמא הל אתיושתו 'גרת On + ג'ט 'קזחי) המא הל -- היפ yy הנאו
 'גרת המאה ^pma קוספ םש 'קזחיב ןכו ה"יחא]*
 והזו תועיכקו npn 'למ pm התמא אתיושתו
 עיצה ס"לב p" יוש לע ַפ ה Cr v3 יוחנמ) דוסיה
 pus יתדפר תירוסה 'טישפה 'נות ןכו הטמה
 יתדבר םידברמ ןכו תיוש יתיושת יי 30 בויא)
 (היכ ,יכ (v בשומ 'גרת ןכו (לינה ילשמ) ישרע

 nn?" בכשמ 'גרת , ^N ,'ג 'ירבד 'א י"רתב שרע
 .אתיושת ע"ייע דועו ('ז .'וסש) השמ ,(יד ,אימ ;'ה ,'ד

 — jme] 'גרת םידגב m" ,'ב סומע ץוכקהו

 גרואה רמוא א"ר 'פד 'מגב Lauf) אָיְהיש =) איהש
 (.דיכ הציב) ןירצ זז 'פד נ"רבו € ו"ק 032«

 וניאו תחא הציר ןונכ, o" איהיש דחב היל יטמו
Tuxג'ונב ב"א) — "יניב יניב שופל  Gene 

Dnm].תנשב ןעכנימ פ"ש "531 איחיש 3233  
 יריאמה ברה ל'זו ייהש פ"א י"כב לבא הייחש
 nns הפיפכב ול עיגמש ל"ר אייחש דחב הל יטמד

i"ל"כע תחא הצירב ועיגמש רמולכ הייהש דחב , 
^e:יפמ קתעוה ךורעה לעב וניבר " n'aהציבב  

 המ רבדל ובל תש .2)< ע"למ ילוא יוש =) וש | בינש "יס we 'לה ז"ואבו .ת"יחב איחש 'ינה םשו
 yen" ילא ףעיו ustreben, sich bestreben) וילע החוש אוהש nns םעפב 'יפו איחיש כ'ג סרנ
 . ייעשי) ירבד לע דרחו ,(*יתוול יותשאו 'גרת 0 0 | תבשב לבא הציבב י"שריפכ sm s'y וספותל
 י (W'3 — 6 ימגתפ לכקל יותשמו 'גרת יג :ו'ס | ל"כע וב זוחאל החוש אוהש הצורמ איחיש י"שריפ
 ₪ ופרתא :והמת והמתהו €« .'א קוקבח) קוספב 'גרת | 'יברע 'למ seme 3'5 -- םישוריפה ינשכ אוהו

[Wurt 54!ןוהמת ןינעמ ןורחאה הזו ה"יחא]* ,(והוש —  : 

 ,אוש ומכ D'b3 mn ומכ mw = יוש שרשמ
 ןמגרותמה 'ינכ )6 ,טיכ היעשי) והומת ןכו מ"לב האש

 תואושמל 'גרת .אהש yy והש נ"ונבו והוש |
 ןמנרותמהב ג"הכ אימוא הושמל | ('ג cvy  םילהת) |

 .קוושמל ס'טב ius חוושמל p^ תצקכו | 'ורי (אפוגגטמ רועינ uy "רוס 'לב ^0 רַהֶש *

| 

 .'גהשו 'א הש ע"ייע אוָוְהש mao .היָיהש *

 ,(ביי) 3^ qe ע'ייע אפוהיש *

 : עגשמ תייהו ריל יח"כ םירבד 'א י"רת לעפת א | דיד ב'פ תבש m" : ח"מד PD" 'ומורת

v23 m3 )'אלו : דוע םשו (*  .לטניהל סיטב ו"ופדב לבא 'מאו ר'פדבו  cumלצא 'ומוקמ ראשב היכו אגרכ  D 
 רתא לכל תועובשל תומרקאב הזמו יז רש ע'ייע ידתשאו גיונבו ןמגרותמהב היכו (* .קיחהו ow קוספב (* .(ביל רצ הליגמ)

 ייס אשנ ןשיה יטוחנתב ןכו) היכ bb" אשנ ימוחנת שרפל naci nr םייהלעדער רוזחמב יייעו אתושאב ןיזירז ןיחלתשמד =

 יאנש הייש ןושל אלא חילצמ puo ר'הדא הוש אלש המ nee היבקה ל"א הילצמ שיא ביתכ תמל הילצמ שיא יהיו (ביל | =
 .יה קוספ םש 'גרת יייעו (5 = .זפק y^"y א"עב ייא ו"פפ $223( תוריהמב רבע חלצ op ןדריה וחלצו qno e ביש)
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 הלקהוצמ בותכה הושה ב"עס א"סד N'D ןישודיק
 ד"לפ ר"כ ^21 תורומחבש הרומח הוצמל תולקבש
 בכ"ד א"פ 'וכרב ^" .ארקמה תעדל ותעד הושהש
 .וילגר תא תוושהל quy ללפתמו דמועש הז ג'ע
 mox" וליא [Ty ie א"פס o'i" 'ורי לעפ א
 ונימד 'גרת .תומונ ייוושאל א"ער ז"כק תבש ,ימיע

(C onm non)יל בוי .לשמתאו ,אניושא , (m^ 

 תנש 'שורי לעפ תא . אניטל יתי ןוושא 'גרת
 ו"פ 'דהנס v" .ךרבחל umma" ליזא : ג'ד א"פ
 = מ"מ 'ילהת 'גרת 'ייעו התרכחל תווָּתְשָאו ג"ע ג"כד

a^ל ע פ ת נ .'ז ,ט"פ ;א'כ  mnv3ז'כ ילשמ , 
 Nye ס"לב ןכו הכרעהו המיש מ"לכ ונינע ('ב .ו"ט
 אלד 'א ,'ב 'תסאב OU" 'גרת werth sein אָיְוש
 יוש אל iD מ"ב . ז"צ ק'ב ,אתריזנל איוש תוה
 : ר'ל ry ,ךסירכל יוש )35 מ"ב .םהנ ע"ייע
 'ובותכ ^53 e לקשמב ?w^ םשהו ,ארמח יושד
 הלעמ .מ"ד א"פ ז"ע wv" . ןהייושב ןה ירהו .ז'ס
 ול תרכומ ד"ע ח"כד b "mb nv" ,ויוושב ומע
 'גרת ּואיוש Den דועו .'וכו ויוושב pens תא
 ייוויש -- ע"ייע יִתּוש םשה ןכו .'ח ,'ג רתסאב ינש

 . ןורחאה בש ע"ייע

NYD *ב עבש ע"ייע אוש תעובש (מ"למ) '. 

 בש ע"ייע דוע 'יפ ּות ,בּות ומכ (e" בוש 4

 הדג ןפוד אצוי b m' תנשמ (נ"שו

 p" .הב תושר היבאל ps בוש mune ןויכ (ז"מ
 -- דומלת 'לב ותו םוגרת 'לב בות ומכ דוע

 : ג"לד wb 'ועובש יורי (יטרפ םש) (?) אדבוש *
 'וריכ «w^ הייכוס ל"צו אדנוש יול

 תורחאה תומוקמה דוע "יעו :ה"מד ח'פ אמוי
 אלו הייכוס .איכוס יול 'ר 'ע ף"זרהמל י"הבטב

 . ל"נה 'ועובש 'ורי לע ריעה

me ע"ייע me * 

mmo "₪ס"למ)  (kernen, grünen. mmeגרת ' 
 )3,12 ילשמ) אשד הארנו ריצח הלג

 הייחא]* .האשיד יזחתאו (' אוימע חווש

 יניא : םייסו הככ סרגש ןמגרותמה רחא ררגנ ב'ר

 'גרת י"כב ה"כו כ"ע ךורעב וניאו אוה המ עדוי

 ג"ונבו .יתקתעהש ומכ !b" תיווסה הטישפבו

 - [תווש ס"טב

. 

 | — [(חייכ n3 םירבד)

 מ"לב םוש ומכ 'יפ ימראו ס"לב יוש =) וש דא

 ו
+ 

 mme דא - וש = ו
EE Li 

v 

 'גרת אָחוְוש םשהו . אתונערופמ ןיותשמ ןוהתו

mewבויא)  (C255ג"ונבו י"כ "35 אחווש רתא  
 ןוענש 'א 'ורי 'גרת אָתּויווש םשה ןכו -- אָחּוש

legen, setzenםש 'גות  byהמכש  
 (om לאינדבו . הפתכ לע יוש | (ד"י aes 'ישארב)
 הברהו ה"יחא]* .יוש אתויח np היבבלו (א'כ
 :'ב 12 ;ז"ל .ז"כ ;ו"ט ,'ד "ישארבל y" 'גרתב
 רושקב ןכו :םירחא תומוקמבו ב"מ .א"מ ,א"ל ;'מ יל
 'ז mov 'גרת 'ייע בל לע םש ומכ אבל יוש נל
 היעשיל ; 'כ ,'ט א"של ; ו"מ ab םירבדל ; ג"כ
 יושנ . ה"סד ב"פר yn" 'ורי  .:ותלוזו ב"כ . א"מ
 !y" םימשב לא לא כ'חאו ונידי ףכל ןניביל
 SS בויא 'גרת יותשא ל ע פ ת א .אשנ b ר'כיא
 ע"ייע םשה mb YO /w 'קזחי 'גרת יותשמ ; 'ד

 - ['א וש

 gleich, ühnlich מ"לב mw 5 ס"לב) אש *
(sein; werth seinתוכיאב המוד תויה )*  

 R/ 'ישארב 'א י"רת ,רחא רבדל ךרעב mess וא
 "רבדל ;ןיוש ןיבדע 'ח ,ז"ט 'קיול ; ןיוש ןווהו ז"ט
 ,ןוהל we אל 'ו ,ז"ט 'יעשיל ;ןולכיי הושב m ,ח"י
 mme , ב"כ 'ובותכ ^31 הישפנ ווש D ןישודיק

 אתיוש יהיא : "כ םש ,ארופיאד אכיתח השפנל
 ותליעבל ןנבר me yen א'ער 'ג םש ,'וכו השפנל
 אל א'עס ט'יד א'פ 'דהנס 'שורי . תונז תליעב
 םש ,ףסכ הוש :ר"י ק"ב מ"לכו . היל אנהייוש
 S'D אמוי .ה"שעו ףסכ לכ mem רבד :'מנב
 DUM" 'וכו הארמב ןיוש ויהש ןתוצמ ('נשמב)
 ,ג"מד ו"פ אמוי 'שורי "ייעו םירשכ ןיוש ןניאש

àvדהנס ' Dינש ל"ת המ ג'ע א"כד  p»זיט , 
 והיש CK ^3 523 יתש . , ןיווש ןהינש והיש 0

nmeאלא : ח"נק ב"ב : ז"מד ג"סר 'ילקש 'ורי . ,  
 א'פ 'ודיק 'ורי . ןיושה תא ונילע קולחל תאכש

N'DTןרכש ןתמש םשכ ב"עס  mwןתונערופ ךכ  
 'שורי , הטוופ הושמ תוחפ yp ח"נד םש ,הוש
 רצ ע'ייעו ןהבש הושה דצה ד"ע ט"יד ד"פס הטוס
 'ג רזנ ע"ייע me הרזג א"ער ז'צ תבש . נ"שו

am (ros iamיחספ לי עפ ה ' i5א"עס  itn 
menהוותבש ןישנוע לכל השאל שיא בותכה  

 | mv .לודגכ ןטקה בותכה men ב'ער vo הדג .'וכו

 .ארימע א"פרבו ל'צכ ('
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 יפד mum ףוסב .יאק אלטקמל יחפנד \'אילווש
 (*השאב ויניע ןתנש (איעס n^ peu ןיקזינה
 הייחא]* .דימלת 'יפ הוה ירננד אילוושו
 ןונכ p G'yo^ זיצ "i5 סישכ) תבשב «m ל"זו
 דומלל תרשמה דימלת ןונכ אוהו ירגנד אילוש
 קר וניבר ררגנ וירחאו DU אלוש api הכאלמ
 לכא ס'ש "3 'יגכו pm ינשב םוקמ לכב סרוג אוה
 : ו'צ תכשב own השקהדמו תחא Y"2 'יסופדב
 ונינפלש 'יגכ תצק עמשמ ירדהמ י לי א ש ימ ותו
 ןיטינכו דימלת ךורעה 'יפכ p "vm^ ,ןהילאושל
 לימב ל"מר תעדכ אוה ילואו ן"ירדניא זעול .ח"נ

"y! ein Lehrling, un tironeתוכמ י"שרב זעלה  
 רמוא יתייה יתארי ילולו . אילושב n3 :'ח

wnןמ שכושמ אוה  discipulusרימלת  
 ואש תלאוש ט"יפ ר'ב 'טמשנ הביתה תלחתו
 .ףושיכב moss ^b ןינעה הזמ ילוא (ץמוחו

mpi? qunmו"צ תכשב לאוש "יגכ תֶלאָוש : 
  mע"ייע  "so[ש"מו —

 ןיפושנה ןה ולא 'פד ג'סב (הנוז םש) יאנלווש
(m mao 3:5 אל )6 ב'פ* (ברמב' cmi») 

 ינברואל ינק ןיב המש רוצ תב יאנלווש אלא המש
 התניזש יאנלווש םש לעו 'יפ איעב יאמ יאנלווש

 ןיב המשב תונוז ראש וארקנ  "pיאנלווש ינברואל
 אלזא אל דוחיי םוקמב רמולכ איעב יאמ
 לארשי ןיב האב אל איה ךכ תונז םושמ אלא
 יאנלווש ינקד יפילק ידהב תונז םושמ אלא
 mp הנוז םינקה יפילק ןיב המאל ('התפג
 ('האםס תיב הב שומ .םש הנזטש המאל הפרח
 ןיכפשנו םימ תנתשמש "פ האס תיב תנתשמו
 רכק ףפוי בר ינתדו האס תיב דע ןיכלוהו ץראל
 יפמ new כר רמאדו הלש םחרל אוה יוניכ הלש
 רשאו יאנלווש המש היה ןכ יכ ורמא העומש
 ונעמש איעב יאמ יאנלווש ינברואל cp ןיב ורמא
 הזה םשה תונוז לש הלודג לע םינומדקה לשמב
 רשא nn המש היה העומש יפמ תשש בר רמאד
 ןורתפו ונווכתנ יבזכל יאנלווש םילשומה ורמא
 הנוז המ אמוגל הנק ןיב ןירמוא ןה ךכ םילשמה
 תברוא אלא ןאכ הבשי אלש 'ולכ תשקבמ הלודג
 אל הפיא (יכ ,יג (?mo רמאנש ןינעכ תונזל
 ונורתפ ךכ רחאהו .םהל תבשי םיכרד לע Ü תבכוש

 ". ו / ;

me *יאנלווש —  

12 [5 
» « 0 

 יב חש ע"יע מילב me ומכ «^va חווש *
(sich beugen, bückenםיניע חשו 'גרת  

 י"כב 'יאדכ אתיירב יניעב חוושדו )€ ,ביכ בויא)

 חוש y'"y חושתו םשו ושוריפב ן'במרה איבה ןכו

 אנחרוסב men םירפסה ^2 כ"ג איבה אוחו ןמגרותמב

 חושי " ,'י "ילהת 'גרת י"כב דועו , mmn ונינפלו
 תואושמ ונינעש המו -- "mw ג"ונבו חוושיו 'גרת

 י'ב וש ע"ייע האושו

 רוב 'גרת Grube) מ"לב חוש ומכ ר"אלב) חווש *

 י"כב ג"הכ הרכ mme (ז"ט ,'ז םילהת) הרכ
 Gvb , טייק (?D תוחיש pim .רפח חוש ג"ונבו

bs ameע'למ  ebרוב  poד חש ע"ייעו ', 

moע"למ אָּכווש —(  (Dorn jp. ^5 iyק"פב  

 ןויכ yh) גיי הכוס שק יליבח 'מגב 'כוסב
 — והיילע w'D קיפנו הל קיבש והייכווש ןרתנד
 יכוושד ןויכ איה ךוועה לעב תסרגש הארנ ב"א)
 רחא ררגנ (ל"מר וירחאו) ב"ר ה"יחא]*  .(והייפרט

 בתכש המ בתכ ןכלו איליסאב 'פד שבושמה "יג
 pnma ןויכ "א 2r 'ציניוו 'זיפ ר"פד "יג תמאבו
 ה'כו והיכוש ירתנד 'ב D'é י"כב ה"כו והייכווש
 תאינ ץ"יר 'להב נ"שו .ז"י דצ o1 לצא י"כ 8793
 םשו ב"לה me 'כוס 'לה מ"מבו v'y רצ 'כוס 'כלה

Denלבא ז'חא אבה ע"ייע ףנע "פו והייכוס 'ינה  
 יפו ל"נה ע"למ m והייכווש הלועמ רתויה 'יגה
 א"סכ אוהו ולש םילעה 'יפו והייפרט ג"ונבו םיצוק

 — xx] ,ד'ח mo ע"ייע וניבר איבהש

 nj po אוהו מ"למ) nao .אָבּוש ,ךוש *
 'יטסוש Ast, Zweig) >>> פ"למ

 .ףנע 'יפ הכוש ט"מ םשו .םיצע תַכּוש ח"מ 'ט
 ואצמנ תוקונית תואמ שלש :םירוחב 'פ ר'כיא
 דבלבו .ז"כד ב"פס 'ובותב v , nns^ הכושב םיזורח
 אזראד אכוש ןינעבו .אל וכושב לבא חירפמב

 .ש"מו יד ךש 'עו שגל ע"ייע
 ,ילש ע"ייע לוש *
 ג"רב Schüler, Jünger) אילוש , אילווש =-) לווש

 ראיכוב ןיקרוז 6ו'צ (nx קרוזה 'פד
 'מגב nnb" יברע 'פב . ןהיתרשמ e^ (' ןהילוושל |

 (* ירגנד אילוושב איהה אינת יכ +ח'ק) ינע "פאו

 (ביעס ב'ל קיכ עקבמה 'טגב דכה תא חינמה 'פב

H 
—- 

 גיונבו ןיוו ינשב vb3 ךורעה ייגכ 'b סיש ייכבו ןעכנימ סיש י"כב ה"כו ןהילושל ו'ופרבו ר"פרבו י"כב היכ ('

 .אילוש anam .תיינ peu י"כב היכו איליושב םיש י*כב (* .אילוש ג'ונבו ירגנד איליושב cem ייכב היכו t) ןהילאושל

eהתעג ם"טב ב'ה ייכב (* .ובר תשאב 353 . *) mיילו דומלתה ירקיעבו ט"ק "33  y/b33סיש ייכבו סישב הייכו  

 .תלגש ביחכ ירקב (' .הכשומ ביעשת יר omnib 'קליבו
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 א"נד ב"פר ריזנ 'ורי ,'וכו רצוק םושמו ערוז םושמ

 ייוניכ םושמ . . ויפמ 'וריזנ איצוהש םושמ ד'ע

 ץרש םוש :ג"מ הדנ המואמ םוש 'יפ דועו .ןייוניכ

 — ]'& םש ע"ייע דועו yw nw םוש , .

m *דו 'ג םש ע"ייע אָמּוש '. 

nio *םיש ,םוש לש טשפומ םש)  das Thun, 
(Gegenח"כד ר"פ 'ובותכ 'ורי  yרמאנ  

 יביכ תומש) ןלהל רמאנו המוש ד" :ביכ 002( ןאכ

Croןאכ ףא ןוממ ןלהל רמאנש המוש המ המוש  
pbהמיש המיש איתא "יא ,ו"מ ילבב 'ובותכבו . 

(yy 
5r» Prieto *ןיזופומ = ןיזופמוט ל"צש  "bp 
 ןועמש ח"לפס הבר תומש 060

 יכ עדו .ןועמש בותכ היה mee לע . . ןיזופמיש
 ;'ח ,טיל ;ז"י «nr תומש) הדטפ וקיתעה םינקזה 'ע
 שרדמב כ"ג .ל"צכו סה y )"^ ,חיכ בויא
 גאפוט המלהא לע w^ (היצח) בוט חקלבו .ןיזופמיט
 אוהו Cn : ריחב שימו ("y .גאבט ר"שהש 'גרתבו

 . "לב אוה

 .ןמשש 'עו ןמשמש עיייע ןיִמָשמּוש *

nav *תינש ע"ייע  . 

 שא ילצ «p 5o ss crop or^ יקסיוש
 'פב im Feuer Gebratenes) שא תפורש |

 אקפיוש אמלדו (א'ער ו'צ (DD אמט היהש ימ
 ."'םולכאו לכאמ ינימ ons ולצ רמולכ, C והנידבע
 פ"לב יכ תמא אוה ןכו ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]*
 'ודיקב י"שר b" ןכו שא תפורשו ילצ b^ קאסוש

yוניכר םשב  "bnלאקסיוש הזמו ילצ קפיוש  
 ףוש «p OX^ לעפהו .ילצ לכאש ימ
 ופושת שאב "^b סוואט י"ביר קיתעח ןכו שאב
 י"שרו ,(דיי ,טיכ (DO שאב ףרשתו )^ ,3" תומש)

 הז יפלו "דופשב ילצ רשב, יקסיוש b^ םיחספב
 רקיע הארנ ןושארהו ben "m שע< פ"למ אוה

ne"ייבא יפב תיסרפ הלמ תקייודמ  by3רמאמה  
5[ - 

xםדוקה 'עמ) לאקסיוש  ^bלצ לכוא ' Braten- 

(esserרב הדוהי ןאמ .'ע 'ודיק  

 םרוקה ע'ייע יאמק ןמ לקשד יל םידקד לאקסיוש
 ,"ישוריקב י"שריפו

, ̂ . 
T 

 לאקסיוש * - יאנלווש

. ied. "- 

  SIE RISEל

 152 המא תא יאנלווש הפאנ הנק לש הפילק םע
 הנקה תפילקכו תששוח הניאו המא ינפב תפאנמש
 ב'ה י"כ ^3 רחא ונררגנ ה"יחא]* nb בושח

Dvינשב  jmזעבנימ ס"ש די בתכב "335!  
 ג"ונבו יאנלווש cb י"כבו ינאלווש .יאנאלווש
 ה"כו יאנלוש ב"עשת 'ר סחנפ pou" יאנליוש
 לש cm» ^p 3<%:* הניפלש פ"לב יכ עדו ע'פדב

mewהזמו  *\*-+ mmי"כבו  iaהפסוה הל שי  
 'ולכ ל"הזב 'יא יאנלוש המש היה ןכ תובית רחא
 ותואל ןירוק ןכו דואמ לודג הלש לושה רבק תלעב
 תלעב «Jj ע'לל ןויכו vy לאעמשי 'לב םוקמ

omךייש ךורעה 'יפה הז יכ יל רמוא יבלו -- לודג  
 ט"פ ףד דע ז"נ ףדמ sen 'קילייגנא י"כב לבא ח'רל

 — 6 [םלש סרטנוק ח'ר "יפב רסחו
^wםש ומכ ירופו ר"אלב) םוש  Nameםּושָמ  

(dureh diesen Namen, wegen, weil 

  DU 'nnתישאר םרכא תשא " .wםוש (טיכ

 םוקמב םושמ רמול וליגרה ל"זחו םרבא תתיא
 .ומאנש םושמ ,ותשא דובכ םושמ ,ינפמ ! Psםוש

 ה"יחא]* | ,המואמ ןיא לכ ןיא ומכ םוש אל וא
 "ייעו .יבשתה לעב ש"מ כ'ג "ייעו  jnתישארב

  /3"ישארבל יוניכבו .ותלוזו 'ד ,א"י ;'כ ,'ג ; א"
 ,'ז םירבדלו ,'ב ,'ה  v5,ןוהמוש י"רתבו ס"פרב

 יא םשו ,'וכז ש"ר םושמ אבס אוהה ב"ער 7 'וכרב
 השורי םושמ הנשמב : ו"כק ב"ב ,'וכו הרות םושמ

 + . +. ,הנתמ םושמ  "buםושל (הנשמב) :מ'ע
 הניאש תוכלמ  mina'וכו  Denןיאד םושמ :'מגב

 םוש לע ומכ םּושָמ "יפו .ןושל אלו בתכ אל םהל
 הישיר םוש לע ו"טפס ר'קיו  ^pהברהו ,ינפמ רובעב

 ס"שב  "yהקולו דיג לשכמ םושמ הקול .ב"י הציב
 לכוא םושמ ( s' vואל יאמ םושמ ב'ער ב"ל

 ,הביא םושמ א"עפ ו"כ ז"ע .םייח ילעב רעצ םושמ
 נ"שו . ט'ק מ"ב ,אתרופ האנה םושמ . ג"כ םש
 א"ק םש .אלממ ,'ז למ עיייע יאלוממ ותיתאד םושמ
 א"ער ד"פו ב"עס ג'ס 'ובותכ .י"א בושיי םושמ ב"ער

M'yD ר"פ םש ,'וכו הבר ארבנ דיכז ברד םושמ 
 ןמיהמד םושמ א'ער ה"פ 'ומבי .אניח םושמ נ"שו
 .'נ "טיגו םש ,ונקתל ודיכד םושמ :םשו 'וכו

 'ישודיק .א"ק 'ומבי ,'וכו אנוניע םושמ ^ : mג"שו
 ודובכ םושמ םש 'ישודיק .החפשמ םנפ םושמ

| mop בייח .י"ד rb תבש 'שורי ONUS םהרבאד 

ym ('אנליוו ס'שב יכ  mon gana(א"יק ףד) יילייגנא י"כ ץבוקב לכא ןיררהנכב 'צ ףדב ה"ו 'פמ המלש העירי  
 ג'ונב (' ! םיקייורטה םיהינטהל תאזכ הלקת עריא ךאיח ינא תמתו cy ףרל שוריפה "א s nnn" רשא ייכב אצמנש
 ח*כו 323 ייגכ אותו והנידכע יקסיוש אלר pan 'ב י"כבו יקסיוש הנירבע אלר ןעכניס ס"ש ייכבו רובע יקסיוש אלד

 ,חיר 'יפ תקחעהכו sy 'ישודיקב י"שרב
0 VIII. D. 
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 ה ו $8( ףתרמ 'טכב תוריפ רכומה 03 .('ארננ רוושת | .יפּוש ,הֶפּוש .ףוש .ףוש DU ,עּוש *
 - eme ירבגד אפתכא ארמח רמא לאומשו + י'צ | אלב psy אָחְפּוש ,אָניִפּוש .איפּוש

"b Mmקיפמו גלדמ רכומ תיבמ ותוא ןיאשונשכ,  
 וערזמ ןתונה 'טנב תותימ 'ד 'פב .('"ונממ ומעט
 רמא'יפ אירופד אתרוושמכ רמא אבר CD ירהנס)

 + > יכיה הרנעה ונוינעיש דע בייח וניא הדורי בר

1 

 תובותכ (הלודג הרעק ק-ג\<* ye אָזְרָפּוש * — 0
 אזירפוש 'עב ש"מו 'ג רפש ע"ייעו .ה"ס 2

 ee 'ע םדוק
 ('יעצימ יניב .ינכילד אנוש ייבא  דמא [ימד]

 הרוש B" .אסינ יאהמ ארונו אסינ יאהמ ארונ .שוש ע"ייע ארצווש *

Dow poלש תחא | תקוש ,יקוש ,אקש .קוש ,אקוש  nu:הקלחו עצמאב  nmnארונו  
 התוא לע ווינעמו אסיג יאהמו אסיג יאהמ ^ אלב ע"ייע

 רואה וב שפותש רע וריבעמו רזוחו הרוש
 יכ הציפק תיב אתרוושמ b^ וכותל לפונו
 'מיא ץפק םאו רוושמ אק רמוא ץפוק אוהש םדא
 , ארווש ;ירוק הציפקב לינרש ןצפקהו היל רווש
 b» yep רמוא ץימחהל רהממש ןמזב ןייה 'יפאו

cooרווש ירכגד אפתכא ארמה לשמ רמוא  
 לבב ב גהנמ םירופה ימי cn 6( אירופ
 ןמה .תומרב הרוצ םישוע םירוחבה ('ם ליעבו
 םירופה ימיבו םימי 'הו 'ד ןהיתוננ לע התוא ןילותו
 ןידמועו הכותל הרוצ התוא ןיכילשמו mmis ןישוע
 שאה ךותב הייולת תעכט ino שיו ןירמזמו הביבס

 התוא שאה דצל שאה דצמ ('ןיצפוקו ןילתנש |
 ןכו ,הציפק תיב רמולכ אתרוושמ תארקנ תעבט
 הב בכורהש «D רומחב ןילותש תעבטה ימנ
 המהב יכנ לע הלועו תרחאב ץפוקו ולגר חינמ
 133 ריבעמ] הז השוע ןכו אתרוושמ תארקנ

(Rind, 068, Stier, הסג המהבב רכז ט"למ) רוש i 
I! ig רוש Cmep a" פר ניב' P 

 ביתכד רוש יורק  ("2,275 mp")וא בשכ וא רוש

 זע  osתישאיכ) יאנש ליא יורק ומוי ןב ליא דלוי
 אלד אוה םיליא יתלכא אל ךנאצ יליאו 05 ,איל
 | יורק ומוי ןב ליא מ'ש אלא לכא םיאלט אה לכא

  1ה"יחא]* .ליא  nimןינעב תרחא תושרד
 | בשכ וא רוש  "yכ"רד אתקספבו ז"כפ ר"קיוב

  3ה"נכו . האלהו ג"ע רצ בשכ וא רוש 'ט אקספ
 = ע"ייע .'ם 'ילוח ,ר"הדא בירקהש רוש .ח"כ תכנשב

^m לקד ע"ייעו : ב"יק םיחספ si Db SW םרכ 
 .'ה "ינעת ,ארברות ע"ייע רב רוש ו"מ ח"פ םיאלכ

D"P ז"מ ב'ב :ו"פ מ"ב :ג"י. mnn ןיזח ע"ייע. 
 ד"פ  roק"ב 'תפסותו .'ד םש "ייעו א'פר ק"ב

 ,ו"ד ז"פס ק"ב 'ורי ,רבדמה רוש : ד"מ ק"ב ,מ"פר

i: 6 ak sf cgש א ב ]") nm moy vas epoששתש דע ץפקמו  Eםירווש ץוכקהו ,רוחש  "vט"ס "יטינ  Ys?ד"ע  p E. quBקלחד ימנב .(' לפונו  "mo6ויצ  
C02ז רש ע"ייעו : ו"לד ג"יפ 'ובותכ ' i | p iunב  : ' 

 אטמד רווש ןדארזוכנ רווש ארווש רב וווש ad ושיע בכ י
 אבר רמא 67 חינמה 'מגב ז"ע ףופב .("אנמיז

 ןיצפוק b^ (" לארשי ירוושמ בוו ירש ארמח | springen ץפק yos +) (QU רוש םילמו רווש
qunm | Spring-&DYWUD ;Springer 25^? = omeיגרת ('ה ,יב שיהש) תועבגה לע ץפקמ  

"ey? plat = =האורה 'פד ג'רב (םינפב  m»)אתהמאד אתקרצ לע ;ינש צ'ק אדובעש לע רוושו | (:ריג  
 ומוקממ רתיו 'גרתו ה"יחא]* — (anys ןליתמד | בובא התושו 'מגב םיצרש 'ח 'פב .ןימא " רווש | =

 א"ל "גכ אוהו הירתא ןמ men Ck ,זיל בויא) | יברע 'פב .ארגנ \' רוושל אל יאו p") תבש) העור =
 םוגרת ('ו ,טיכ םילהת) םדיקריו .ש"ע זפט 'עב | אל (inp mo) יוחמתה ןמ "פאו 'מגב םיחספ

 תקתעהבו גיהבבו יה 3( ןעכנימ סיש י"כב "יא ראווש אר ב ג ד אפתכא "יגו(% .ארגינ גונב (* .ראושיל ג"ונב )!

 'יפמ קתעוה וניבר (b^ ראווש היראמד אפתכא ג"ונבו ירבגד אבגא ם"בשרב (i722 פ"רב ם"בשרבו 'פסותו ףיירבו הימנר

 .שוריפ ו'יורבו ימאו ריפדבו רומלתה ירקיעבו ט"ק י"כב ןוכנ הייכ (5 sai גרש 'עב ה"כו יעצימב גיונב (*  .היטנר

pi os )*ייכב  orm stpדומלתה ירקיעבו  venיירחא יפדב לבא זיצקת יר ירהא יקלי ןוילגבו  wantsםלועה לכב  
 שאה רצט ץפוקו ןמה הב ןילותש ר"ב ייכבו .ןיצפוקה הב ןילתינש ט'יק י"כב (* x ייס nex ngo יכרד יייעו ולוכ

0xהייכ (*  p»אתרוושמ דקנל ךירצ ושוריפ יפלו ידהנסב ייישריפ יייעו \* .דומלתה ירקיעב  ^bיייכב היכו ('* .הציפק  

 ייכבו ('' | .רווש ןדארזובנ ne רב רווש «ani : א*מק רצ סיירב יייעו ^2 ראוש ראווש רב ראווש םשו ןעכנימ םיש

 ירָאוש ןיירבו יראוש 'ינה רוע םשו ירויש ש"פד א"בטירה "ג נישו ומוקסב סיד "ייע ירווש ל"צו ירייש pays סיש

 .יבנג 27231

PM. 

myב כ  



 'ורי der Werth) ויושו ךרע w" ומכ ^£( יִתּוש * |
 ז"מד א"יפר םשו ד"ע א"מד ב"פס 'ומורת

 וטעממש ינפמ ג"ע א"מד ב"פ ז"ע 'וריו ד"ערו ג'עס
 לשובמ ןיי b^ ויתושמ וטעממש ינפמ . . ותדיממ
 yin" ןיי ומכ ךכ לכ הוש וניא יכ ויושמ טעמתנ

"bלבא ב"פס 'מורתב השמ ינפ  "pש"ר 'יפ  
ouא"מ א"יפ 'ומורתב קדצ יכלמ . 

"nio *ע"ומב רתש עיייע (רתו ןמ לעפש) . 

 = = bn .ץלח p^ בזאש ירופו ר'אלמ) בזש "₪
"^n retten, befreien 

 ,ביזש ונתיב תיו 552^ תומש) ליצה וניתב תאו
 לאינדבו « qv jm 05 0הייחא|*  .ביזשי אכלמ

  cnp "Ua.א"כ .ז" .ו'ט ,'ו ;ח"כ .ו"ט .'ג לאינדב

 הככ םגרותמ דירשו הלצה ןושל לכ 'גרתבו ח'כ
 ,'ו ;ג"ב ,'ה ;ט"י /3 תומש 'גרת ןמגרותמה 'ייע
 ,'ב עשוהי 'גרת ,א"י ,ב"ל "ישארב 'א י"רת 'ו

 'ו .'כ ;ט"כ ,'ה היעשיל ;'ט ,'ו םיטפושל ; ג"י ;
in היל יבדמב) טלקמל 'גרת ןכו , האלהו ד"י ,ו"ל 

 אָבְזַשל  "ysרילפ ר"קיוב .'ב ,'כ עשוחי 'גרת
 היעשי) ץילחי  (GU nביזשי ,ןייזי םומשי «",

 'הנפ .ביזשי וחיי 553 םירב) ורבעת םיצולח : םש

  vx.היבזישד אבר אהלא א'ער  vi,ינכזש ג"לפ

(losmachen, 

TYאתנצ ןמ בויתשת ז"טפ ר"קיו ,הלוכ ביזיתשא  
 אלו חלש 'פ ר'להק . אברש ןמ בזיתשת . . .
 , גיל (bonn טלמי 'גרת ןכו ,ידימ יאבג בזיתשא

 עשוהי) ודרש ,('ז .זיט ,יב י'הד) טלמנ .ביזיתשמ (" |

 ,ג"כ םירברל ,יל ,ב"ל "ישארב 'גות יייעְו (יכ 6^ | ,תּוניְבְשוש

gm. |אתְבְזיש .אָכזיש םשהו . ותלוזו  

 ,'כ \'ג "שארב 'א v" 'גרת 'ייע (אָבְזּוש ס"לב)
 קידר "יע) 'ה S .עשוהיל ;'ז ,ה"מ םש 'גות
 עשוהי 'גות אתבז"ש napi 4 .ז"י . א'כ 'יטפושל
 ?Ran ןכו .'ג pp ע"ייע avp יובותכ ,'ט ,'ג

 LE mno 'גרתו א"כ
 )^ ^w .4 ,היל רברמב) טלקמ 'גרתו ביי דיי

[5m — 
o3)"(לכבד ארומא םש) יבוש  now '"y 

i32וריע : וילק . כ"ק ' HEP CTS 

 'צמאב t^p ייכבו ישוש ליצו ןעכנימ pw ייכב n» eme ךועה עצסאב

 Ab 'ישארבל 'א י"רת |

quoveןידקרמו ןירוושמ 'ח ,'ג רתסאב ינש 'גרת ,  
 wn) הלילב רוושו 'ח ,ז"י תומש י"רת .ןיידנ ךיה

TD מ"בב ה"נכו .רוושמו זפטמ w^ ב"ל, pp 
— [a גרס ע'ייע . ג"ע 32 ,אנדריל רווש 

- 

 2" ע"למ םראה רובט רָרש ,רש מ"למ) רוש *
 'קזחי .GONabel, Nabelstrang אָרש ס"לב

 פ"ר ר'בב qme 'ג ,'ז ש"השבו $T תרכ 'ד 470
 וניבר 'יג גלג 'עבו ירש םשו , qois עטקנד ו"ל
 ww" תא תכתוח ינאו ה"פר cpu , ש"ע יררוש

 OO ז"י רש yy mp me : םשו , ךרוש עטק

mp) *הָרּוש , ארּוש . NDYÜוש ע"ייע . 

 .ש"מו ^ רש 'עו אקד py (Balken) אְרּוש *

m9 *םש)  «npoסיכר ע"ייע . 

sירתשש ע"'ייע (םוקמ םש) שוש . 

 אָרְצְוַש Süssholz 2-2 ע"לב אשּוש ס"לב) שוש
posליל פ'לבו  (Feldbeifussק"פב  

 ןיככסמ C nen ('ישוש ינה (ביעס «an 'כוסב
 םחירש שרופמ ירצוושו הרשה יצע mov, ^b והב
 יכ עדו .ח"ר eb" קתעוה .[nons ."ער
 | y" פ"לב 53 !pub הנה תוירוס תולמ םהיתש

 לעפתשאבו ךניבזישי iy ט"כד Ub Wm 'ורי |
 ח'לד vp םירדנ v dmn" ס"לב) ביִזיִתְשֶא |

 "יא ל"נה תאיג ץ"ירבו 818 דועו 80 צ"נלפפ רפס
 םה םיבשעד NAUES ירמא יכה יוצוושו ישוש
 םילדגו םהב קיסהל םיליגרו 5333 םלצא םילדנ
 ינימ 'יפ ל"נה ז"ואבו י"שרו כ"ע תומא 'גו םיתשמ

 — [ל"מב ז'עלה ןינעב yp" תוקרי

 ,אָניִבְשוש .ןיבשוש .אָביִשוש +
 אָתְלשוש ,הָטשוש ,אָתּוניְבְשוש

yyאלב  a 

 אשכש 122 b^ (אתְבָשְבַש j2 רצקתנו אָּתְבשוש *
 ג'פ ry יורי נ'ישו 'א שבש ע"ייע

 ש"ל «pb םג "יעו . חנ sem ג'ע ב"מד
Ranke, 

 ,ןשוש ,ןטּוש ,אמטוש .אָנְמְשּוש ,ןמשוש *
 .ירתשוש ,אָפיִשוש ,הֶגשוש

 "Y אלב pp אתּוש

oma )'ע"פרב לבא רומלתה ירקיעבו י"כב  
 ,'ב ס"ש ייכב תועטב היכו ירצוש ךומסב wp" המ ידי לע שבתשנו יצויש טייפר ייס יכוס n ז"ואבו יצוש סיטב ךרעה

 51 ירצישו יציש ש'ארבו ףיירבו '3 םיש י"כבו 'יצאוש

n3iD $n תֶאוג ץ"ירב 

6* 

 סיש ייכבו סישב וגינפל היכו 'זיפ 'פרב ה"כ - ת*ר 'יפבו

 'יאךכו avum יש.ש
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 שירב )* Gudendorn 000040, 00006 'צמא י"לב

 pere .י"פעא ןימירהו ןיפזישה OU א" םיאלכ
 ינת (.זיכד web םיאלכ) יורי .הזב הז םיאלכ הזל הז
 לארשי ןיאש י"פעא קסרפ ג"ע DON ביכרהש יונ
 םוקמב (pev ונממ "cwn לטונ ןכ תושעל יאשר
 [איברק ל"צ] C (הירדק) ןוהנימ קיפנ המ רחא
 יפ לע ףא ("ןוקרד- נ"ע דירת ביכרה ,היקסרפ
 yw ונממ לטונ ןכ תושעל יאשר לארשי ןיאש
 (' (ןונלביסרכ) ןוהנמ קפנ המ רחא םוקמב ערוזו
 ('י'צפירטא זעלבו C iv 'ל אוהו [ןונכליסרכ ל"צ)
 (" ןונילישורטיפ ןוהנימ קפנ המ תפלו (" ןוגרז

pawןפג גירש שדוק 'לבו לאעמשי 'ל "\. prb 
 ןימירו mar ("ןיקתסיפ ןוהנמ קפנ המ םינטובו
 ppm י'לב p" ב"א) — .ןיפזיש ןוהנימ (pe המ
 ןיערג וכותבו ןטק תיזכ ירפה תרוצו םודא ירפו ץע
 ליעומ טרפבו תואופרב תולונס ירפל שיו לודג
 ("* יתשריפ רבכו הזחו האיר לש cen םיאלחל
 ואבוה םילודנ eras po אקיסריפ אירק ינוי 'לבש
 ןיקידנופ םיזולה ורמאנש ךרד לע ןוי ץראל סרפמ
 דומלת רמאמו C5) ןוי ץראל סוטנופ ץראמ ואבוהש
 ןימ 'ורו י"לב ןונילשורטיפ 'יפו .יניעב רז ימלשורי
 .תונגב עטויו םשמ קתענו םיעלסה ןיב לודגה ספרכ
 וניבר תסרנ איה תיתימא "גו תשבושמ וז אסייגו
 ביכרה ("'ס .אי8 םיאלכ תנשמד "פב ןושמש
 תושעל רוסא לארשיש י"פעא (" ןוכרי iy דירת
 קפנ המ רחא םוקמב ערוזו ערז ונממ לטונ ןכ
 ןוהנימ קפנ המ תפלו pun \" ןונכלוסרק ןוהנמ
 יל הארנו \" ןונילשורטפ (" רמש ,("ןינפטסא

"avךורעה  mmaתואחסונה ושבתשנ לבא תאז  
ymה"יחא]* .(ןפג גירש ןוגרז 'יפ אוה יכ  

 ודריק ש"ר 'יג ןכו ןידגו ש"רה 'יגמ רתוי ןוכנ הזו |
 ט"ק י"כ 'ינב ךורעה ^3« ןוכנ הנניא איקיסריפ
 ןינע לכ לע ידי יתפנה רבכו ,רתוי ןכתת ל"נה

 | ןיטינ ^b. ז'ע : א'נ ק"ב .א"פ bv . n^p םיחספ
 | תותירכ .א"י 'ורוכב : ט"ס "יחבז p'2: 'ומבי :ה"נ

 : יד

 .ףזש Y omo ny ןיסזיש ל'צ ןיבזיש *

 ונייה רוהטו val השע bo ox qj לעפש) גש
 reinigen, klar machen, waschen) ץחר

nmגרת 0 ,טיכ תומש) ויערכו וברק ' "rv(יב)  

 q'3 en יקי) םימב .pm .('אייווג ינב 'נזש תו

 יתלמ רנכו ה'יחא]* .אימב גזש Y^ 'גרת
 = גנז אוה שושה יכ (ע'ר (2n גז 'עב הרומא
 איבה רבכ םינויצה ינשו גזש לעפש ןינבהבו ךכז
 .לילח 'קנואבו י'רתב 'קיוב ג"ונבו גז 'עב וניבר
 וגוזשו 'ב ^b ישארב pm תקתעחל י"רתב ה"נכו
 ג"כ ,ג"מ :יולניר גוזשמל rb ,ד"כ ;ןוכילניר
 ,יל yb םש 'בו 'א 'גרת "יעו . ןוהילניר וגיזשו

nו .ט"כ בויאל 'גרת ;ז'ט ,ז" ;'ט ,'א 'קיול '; 
 mu CB 25 בויא) pm asm . א"י ,ח"נ 'ילהתל
 ומכו mann by ג'י ,גיע nn m תיבזשו
 ימלשורי דומלתב ןכ 'ורי 'גרתב הלמה הלגרומש
 'שורי + אימב יודי גזש ןיא . ל"ד ג"פ םיחספ 'ורי
 האיפ 'ורי ,יולגרו יודי גיזשמ .ד"עד ove הלינמ

N'Dו'טד  Yyאיעב אנא : ם"ד א"פ "שודיק 'וריו  
 ןיחשמ .ח'ד ו'פ תבש 'שורי ,'וכו יולגיר הגנזשמ
 D" 'דהנס 'וריו ג"ע בייד י"פס מ"ב v" ,ןינזשמו
 ב"פ ז"ע 'ורי ,(ירמד יונמ) ןינאמ אגזשמ : ט'כד
 אתפוקסא ע"ייע y'1 ג'ד ז"פ opp" 'וריו Ty א"מד
 n" גזְתַשֶא ל ע פ ת א .ח"צק ,א'חב ש"מו 9
 תרשמ 'ב 'ורי 'גרת גוזש םשהו .3^ ,'ל ילשמ
 ,'ס ym (nn 'נרת אָנוזיש דועו )300 יבדמב)

mp j^ ^[ -- 

 C») "aw 'לב wem ם"לב ?per — ףזש
 zizyphus ר'לב *)  ל: 5 "יסרפ ןושלב

p» s (!קזשת תועטב גיונכו גישת ןאכ ע"פדב לבא יז גז 'עב היכו דומלתה ירקיעבו ךורע י"כב . *) גז יעב ה"כו 

 O55 ס"טב סרילואוול םייסרפ ןילימ רצואב (* | .אייווג לי'צו אייזוג ס"טב 'ציניוו יזיפ יפדב לבא ךורע vip ריפדבו

i253 "yn )*צ"נלפפ  nec )* .285 my55איברק ליצו אירבק סרג ט"ק י*כבו הירק סרג הירק יעב עיומבו יוריבו ע"פרב  

 ליצו ריפרב ה"כ (* | .זוברי ל"צו ןוברי שיירה ייג ייפע nup ,דיח עיייע niv ל"צו ןוכרד ג"ונבו (*  .רקיע ל*נ ןכו

 -4g239 )8 .ןינבל ןיסרוכ דילו ו"ו י"כבו ןונבל יסרוכ ien יייכבו ןונכלוסרק יעו גיכש ,ר'ח ןונבל ךרכ עיייעו ןונכליסרב

pa omoi )* «dg ocio .ו"צפירטא ו"ופדבו דומלתה ירקיעב ה'יכו יפצירטא ס"טב ב'הו ט"ק י*כבו ר"פדב  %') y'"y 

 .ןיקטסיפ ra3 )'* quar עיייע ('* .ןונילשורטפ :yy ןוניליש הרטיפ ריפדבו ו"ופדב U)po:gvi .שייש ,גיהב =

 שירב ג"ונב U) | .עיייע niv תחת שובש אוה) pav ל"צו ('* .שיימו ע"ומב יב poe עיייע )5 .יב הירק 'עב ('*

 ג*ונב (!? שיימו גיעק ,איח ינינפטסא עיויעו ןונילפטסא שיירב ג*ונב ('* .ןונבל ךרכ עיייע והיגמ היה 3m ןינבל יבריק =

 ל'צו המוש שבתשנ יפדבו שירה "ג יתאבה ינינפטסא (yi עיייע Fenehel ji -- ארטוש ס"לב wm רמוש שירב |

 .ןונליסורטיפ ונינפל שירב I8) .רמוש



 רזשמ עבראל רוזש "וכו הששל רזשמ השלשל
 .רשע םינשל רזשמ הששל רוזש . . . הנומשל
 . היל pn אנאו ןיטוח יל רוזש :יתבר 'פ ר'כיא

mmאבה 'ע םג  [rns — 

 טוחכ איהש הצעה e nw" ,הֶרֶזיִש =) רזש
 (.בימ תופרט ולא 'פב Rückgrat) רוזש

 ךתוח היה 60605 דימתב 'ד 'פב Ü הרזישה הרבשנ
 por הצעה אוה 'יפ ("הרזישה דע דרויו

 שירב .\' אתרזיש ליבקל )5 ,'ג p הצעה תמעל
 )33 אוה B" תלובש לש הרזשו (בימ א'פ ןיצקוע
 ה"כו ה"יחא]* .הרדש איה הרזשו תלובשה

 ע"ייע 'צקועל ם"במרה e" י"כב תלובש לש הרזש
 .ושוריפ ש"עו :ט"יק 'ילוח וניבר איבה pen ררש
 אוהו Spindel der Aehre תלוכש לש הרזיש ארקנו
 ירזיש ןכו ew 'ילוחב י"שר 'יפכו אתלבשד אסאס
 ("נ"עס ה"ד ג'פ תכנש v" םיצעכו תפגכ תוירח

vג"נד ג"פר הכוס  xyהרזיש דבלמ חפט בלול  
ownלע .ו"מד א"פ םילקש 'ורי .הרזש דבלמ כ'ג  

memורי תלוגלגה לעו ' vunוריו ג"ע ו"נד ז"פ ' 
 y" , תלוגלוגהו הרזשה ג"ע ג"כר ט"פ הטוס

"ynהרזשבש תוילח הרשע הנמש ג"ע ה"סד ב"פ  
 תלהק) דקשה 'גרתו הרש cw גית , גיח) ילח ע"ייעו

 היתרזש ,ו"מד ח"פ 'טורת 'ורי ,ךתרזש 'נרת en ,ביי

 רב : נ"'ד א"פ תבש 'שורי ג"שו יוח ע"ייע יויחד

 .ב"מד ב"פ ז"ע 'שורי ץוכקהו .יוח ע"ייע אתרזיש

 — [ןימייק הלש תורזשהו םישארהש לכ

"PO cm) *רּוזיש ומוקמ םש לע אנתה םש)  
 ןועמש 'ו (ן"ענע רפכל ךומס

 ,הימ vb peu חיימ ביפ ייעיבש + א"מ Tb יאמד) ירוזש

wb "nתותירכ ,היימ  iD vbיילכ  n^bתורהט א'מ  

 בור ורכזנ + 'ל 'וחנמב
 ןתנ אלוע רמא אנניח רב ןיברו ירוזש ש"ר תוכלה
 םוקמ לכ אלא my אלו ירוזש ש"רכ הכלה ללכה
 . א'ל םשו Ames הכלה me" ןועמש ^ הנשש

z ybלובט  cvה"מ דיפ ) 

 םעפ ט"ו רימלת היהש חכומ Gb יאמד יתפסוהו) |

 אוכמ "ייעו ט"ר תא יתלאשו יתאבו 'וכו תחא |

Pלב 0  
d 

 45 ירּוזיִש ,ירּוזש * - — כ רש

 (בימר אי קסרפא ע"ייע mw דחוימ 'עב ןינעו

mm»דימעחל ליעוהש דבלמ ש"רה 735  ^iוריה ' 
 דחא רמאמ ונל רמשש אוהו רחא רבד םג הנוכנ לע
 ןיפזישה ה"נכו .('ש"מו ינינפטסא ע"ייע 'וריב 'ילש
 ןיפזיש עלבש רז .א"פ 'מויבו א"פר 'איפ 'תפסותב
 תקתעהב ה'כוןיפזש ג"ונבו 'וכו ןאיקהו המורת לש
 'ופסותה תקתעהבו en "D'3  תורוכב 'לה ז"ואה

meןיבזיש אמוי פ'ש י"כבו עלבד ה'ד :ט"ס  
 'יגה ל"נה ייאלכב ס"ש י"כבו pere ל"צש הארנו
 ש"נורפ ןיפזש 'מויב י"שריפו .(פ"וכב ה"כו) ןיפיזש

(prunes)השק ז"עלב  DISם"במרהל מ"יפב לבא  
 pere אוה אוהש ce ע'למ ושריפ הפי 'יאלכב

Judendornי"רהמבו  "pקדצ יכלמ  ib "bןיפזיש  
 —  [כ'ע NEW ינווי יביזיז

 ינארת לא 'פ ר"שהש ++טזלזסממפמ מ"למ) ףזש *
 לבא ונתפזש ז"ע לש השמש DN ונא ךכ

 .'וכו םכמא יעממ םיפוזש םתא

s'y? 2'5 ה"ו (יטרפה ow) "iBPÜ "BIO * 
 "33 'וכו רדג לש השאר רפזש

D'Oורפזש 'ינשיה 'פדב י"שרבו רפזיש פ"או 'ב  
 ,(ומוקמב (D'7 ופחש ןעכנימ ס"ש י"כבו

 ,zwirnen ליתפ תישע ^525" ע"לבו (mon רש

(den Faden drehenןיליפת איצומה 'פד ג"רב  

 | אתפישד אתערא ימנ ןירוזש ןירוזשב G Ys יוריע)

 ג"הכ 'מגב ג"הכ ול אב 'פב , והניפייע אמילגד
sev)ןירוזש והיש דחו אגתיכד היפוגל דח (:א'ע  '). 

 ןיטוח דב ןירוזש דב "?Cn םיחבזה 55 'פד ג"רב
 א"ם GvY "UD awe אק תווה .('השש לופכ
 — 6.68 דש 'עב 'יפ רבכו [אידש ל"צ] (אדש)
 n'3 ,יט r3 ;ויל .איל .יא ,ויכ תומש) הז מ"ל ב"א)

oריזש ץוב 'גרתבו ה"יחא]* .(רזשמ שש . 

 'נותו .ריזש שובל 0050 ידטב) לילכ 'ורי יגרתו
vyליתפ 'א  moe)חיכ , imsוייט ירמבל ;אייל , טיל , 

 ולא : א"נד mp "ילקש 'שורי .אטוח ריזש וחיל
 רּוזש םינשל לופכ דחא טוח G5 ,ו'כ (nr רמאנ

—— -- ———————— —— 

 'ג רב ע"ייעו (1 .ונבתכש ןיפישה םהש הארנ בתכ הז לעו ןיפרש ייג 25 התיה וינפלש הארנ תצק דומלתה יקיעמו ('
 D'53 Dt קר ט"ק י'כבו ר'פרב ןוכנ הייכ ) Quom) סישב) יטויב חייר 'יפמ קתעוה םש וניבר 'יפש יל ררבוה החעו
 עיייעו 5n ידהנסב pu לע ןויכ וניבר (*  .דב ל"צו ידב םינווחא ע"פדבו ידב דומלתה ירקיעבו ייכ ראשב היכו רב
 now וריעה אל בייירגהו ב"רו רוקמה ונייצ אל םיסיפרטו חועטב הרסח השש לופכ רחא הרוקנה ע"פדבו .שימו יא רש
 .אהררש יינורחא 'ופרבו אתרוָש (vol ס"פרב 'יארכו sweet ליבקיל םינושארה יפרב ה"כ (' .הרדשה (* .הררשה 2023. (*

oam mmn ya \*הז ואיבהב תועטל אילפה ירוזש 'עב | יוועל יהו 'םיצעבו תפגב תועטב ספרנ זיכ הרוש טיקת  Dum 
 תזגכ תוירה ירש :יסא יר םשב אניטק ברד הירב לאיגד יוריה ליזו יטרפה םש אוה וליאכ ירזיש יסא S ליזו 'וריט

cuya 
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DEUM t 
 )0 "פא .א'כ םש , ןילוח תחיש יתחש אל . . ימימ
 חשה : b^ apr ,דומיל הכירצ mn לש ןתחיש

onm rpm nmeןיכק הרשע : ט"מ 'וריק  nme 
 א"פ תובא .'וכו םישנ ולטנ העשת םלועל ודרי

woךרד 'כסמ ,'וכו השאה םע החיש הבית לא  
ywאלא היא השא לש התחיש לכש א'פס  

 םדאש הלק החיש 'יפא ו"כפ ר'קיו ,םיפואינ ירבד
 , םדא לש ופקנפ לע ןיבתכנ jn ותשא cy חישמ
 ותשאל שיא ןיבש הריתי החיש 'יפא : 'ה הגיגח
 החיש ירבדב קסועו n'75 קסופה :2^ םש ,'וכו
 .ז"מק" ב"'ב ,האנ mme רכש 'יפא : ג"כ ריזנ ,'וכו

 ןיסנוא ויהש : ג"צ ןירדהנס ,'וכו הלטב החישכ
 ט"פס "טיג 'שורי ץובקהו . החישה ןמ . . ןמצע

 — [ןיחישמ םדא ינב nimi ר"ע נ'ד

 B npe" .ַחהָש cp ףדרנו מילמ mb =) חש
 תבשד ג"רב ich bücken) ףונה תפיפכ ןינע

 (יה ,חינ היעשי) ביתכדכ mes, ^b ("החושהב +.'ה)
 יילוח) טחושה 'פד 173 .(* ושאר ןומנאכ ףוכלה

Groוהטח חשש םוקמב , ^bהיעשי) ןושלמ  (M 
 אמיאו םש ה"נכו ה"יחא.* = .הרובענו יחש 02

uusןינעב ףוקזש ללכמ חש  smחש  TE! 
 "פו והטח חסש םוקממ תרחא השירד םשו .אוה
 p" י"שרו  .ונורג והז העונש רמולכ now ה"מגר
 j3 א'כמ ne תובאב ה'נכו .לוק איצומש : חסש
 העשב ג"ע ה"סד ב'פ ^pn ^v me" םיעשת
 רמולכ ןלוכב חושל ךירצ ללפתמו דמוע םדאש
 ד'ל 'וכרב nme ומכ אוהו . הרדשבש תוילוח ח"יב
 אב DM 'וכו ןהב החוש םדאש תוכרב ולא א"עס
 הכרב לכ תלחתבו nn הכרב 55 ףוסב חושל
 0 'תפסותב ה"כו החשי wow ותוא ןידמלמ הכרבו
 | 'וכו ןהב ןיחושש תוכרב ולא 'פריא י"כבו א"פ
 , אלש ותוא ןידמלמ הכרבו הכרב 523 החושהו
 , לבא up'2 'ר "יכלמ 'קליו ט"לפ ר"בב ה"כו .החשי
 ב ןיחחושש 'וכרב ולא ^30 ג'ע ג'ד א"פ 'וכרב 'וריב

 ותוא ןירמלמ הכרבו הכרב לכ לע חחושה . , ןהב
 הכרב לכ gib לע חחוש ג'הכ . . . חושי אלש
 אב חחוש התא ךורב . ז'ד ר'פר םש ,'וכו הכרבו

 חשו DT" ג"פ 'ינעת 'ורי .ףקוז םשה תא ריכזהל
imטיכ .ביכ ) oWהערב ןהיניע חוחשל יתרמא  

 ו"מד ח"פ 'ומורת 'שורי ,ןעישוהל תרמא התאו

Wy"לכ :זעב רמאיו 'פ הבר תור  .התשו החשו  

 — הר 0 -

" 

—— 

0 

"ure ירוזש * 
 ה"דסב םינויצה sm 'ייעו 131 דצ ף"זרהמל הנשמה

 ארקנ ם"כמרה םשב N^ םשו 0"פד) ג'פק דצ —
 לעב לש ותקתעהמ אוהו ותכאלמ םש לע ירוזש
 הארנ ילו בתכו )9 רצ םלשה "pon "«( ןיסחויה
 תפצל בורק ןוילעה לילגבו ומוקמ םש לע אוה יכ
 y*p אוהו םויה דע רוזש ארקנש דחא רפכ שי

DUןועמש ר'א חסונ שי הבורמה 'פב ןכו . . .  
 תיב ויה ןוילעה לילנ לש םיתב ילעבמ ירוזש
 לאעמשי ר"א ג"ונבו .'פ ק"ב לע ןויכו כ"ע 'וכו אבא
 כ'כו ירוזש ןועמש 5 w "n^ ס"ש י"כב לבא
 ץראה תאובת רפסב יתיארו .א'ס םשמ ל"שרהמה
 רפכ ברעמל רוזיש ל'זו : א'ק דצ ץראווש י"רל
 ךומסו ר"וזיש רפכה יצחו העש ךועב ;'ענע
 עשילא ןב י"ר ךומסו ירוזש ש"ר תרובק רפכל
 רבדל םילגרו כ"ע רזעלא ןב ש"ר רבקו ג"הכ
 ןכו ,ירוזשמ היה ש"רו לאעמשי 'ר 5 םהינשש
 'ר 'פריא י"כב ה"פר תומורת 'תפסותב יתאצמ
 'ר ג"ונבו םירמוא ירוזש ןועמש 'רו לאעמשי
 ןועמש 'ר «(Yi ןועמש n ירוזש לאעמשי
 םשו ב"פר 'יעיבשל ה"פר יאמד 'תפסותב ירוזש
 (ה) ד"פ "ילוחל ,(םימעפ) ב'פ תכשל ,עצמאב

 ,('ד"פר 2/3 םילכל

so neרופיסו ןויעו ןויגה ןינע ליעפהב חיש  
(aehdenken, redenהמחלמ חושמ 'פד ג"סב  

pi (mw cro new)הלפתל הלפת  "eךריב  
 תחיש השו v לש הליפת שבלו pen חינהל
 איה וז שאר לש הליפת שבל snm poem םירבד
 ןיב חש אל והייוורת ירמאד אברו ייבאד הריבע
 חש תהא ךרבמ שאר לש הלפתל v לש הליפת
 יוחנמ הבר ץמוקה 'פד ג"סב שרופמכ םיתש ךרבמ

(Cלע ןיליפת חינהל רמוא די לש הליפת לע  
 y" ה"יחא|* .ןיליפת תוצמ שאר לש
 ךחישת איה מ"למ חש -- הריבע nr 'וחנמ 'יפסות
 עדוי יניא ג'ע א'כד Ye 'דהנס יורי 0020 ילשמ)
 חס דומלתו 'גית 'לב "א בוולו הש התא המ
 ר"ב . ח"כ 'כוס םילקד תחיש ג'שו 'א הס ע"ייע
 תונליאה לכ ('ה יב "שארכ) הרשה חיש ראובמ ג"יפר
 וליאכ תונליאה לכ ולא םע ולא ןיחישמ וליאכ
 .ונילע meno א'פ ר"מש . תוירבה םע ןיחישמ
 שהו -- 'וחש ע"ייע «y 'מוי

 תחישו תרשה יכאלמ תחיש
 :םש הכוס החיש

 |:םשו ,'וכו םיריש

 BB 305 תוחנמבו ונויפל היכו (* 8.  הרעהב הזל םרוקה

 הותש ךילא וכלהו 6^,

 ,ךורעב ל"צכו 252

 ע"ייע איה nsa תועטו ירזש CON יר איבה יוועל יה ('

 הי,שי) ביתכרכ התושב קיי:.דמ 5s םשו mà ייפמ קתעוה (* .החושב 2353 (% 9

 ושאר ןומגאכ ףוכלה ביתכדכ ףופכ ייפ אוהו
4 



 (*ןיחיש רפוח (s ק"ב bns ב"ב ןיחיש ץובקב
 תאו תורובה תא ןירפוחו א"פו םילקש 'תפסות
 ה"מד ח"פ 'טורת «v a^ תורעמה תאו ןיחישה
 ('ןהמ אלמתמ ןיחיש won אהתש ידכ ד"עס
 ןיחיש לש msn אהתש ידכ Ue 'מורת 'תפסותבו
 353 ה"פ ,ט"יק 'ילהת 'גרתבו -- C qne תאלמתנו

vmm Cimט םירבד 'א י'רת חיש ', D^רפח  
 רזננו — אחייש זז ,ז'נ rnm החיש 'גרת ; חייש
 — ['ג חווש ע"ייע mw כ'ג n 'שלבו my ןמ

 םיצנ םילנ ('נ הש ע"יע האש = nme =) חש
 .יחשד ןילנ 'נרת 075 ,זייל ייעשו ;היכ ,םיו ביימ)

 — [ש"מו 'ג הש ע"ייעו ה"יחא]*

 mp ןמ שרדנו הפיפכ pup nop 5m חש
 (.ה"ע ימוי) כ"הוי 'פד ג"רב (םינפב p" דועו

 הגאד (ב'עס בימ (ne המחלמ חושמ 'פד ג'רכו
 יברו ימא יבר 0v2 52^ ילשמ) הנחשי שיא בלב
 הנחישי רמא דחו ותעדמ הנחישי .רמא דח יפא
 (Y -- םימחר וילע ושקביש ידכ b^ םירחאל
 הייחא]* .(ותעדמ ונריסי 'ולכ תערה חפיה ןינעמ
 ומכ אוהו ותעדמ ונריסי 'ולכ ותעדמ הנחישי 'יפ
 ת"האבו 'מויב 'ב ס"ש י"כב תמאב ה"כו הנחיסי
 ותעדמ הנחסי הנחשי הטוסב י"שריפ ןכו י"עבו
 הנחשי ד"מל שרפל י"שר תנוכו םירחאל ונחישי
 ךימסהו ןיישהש יש ע"ייע) ונחיסי בותכ ולאכ ותעדמ

 החיש ןינעמ םירחאל הנחישי ר"מל לבא (תופלחתמ
 y' ע"בשפהבו ל"נה ילשמב י"שריפב (sy רוכידו
 ןינעבו . המואמ י"שר ייפ אל :'ק 'דהנסבו .חש

mmeא חש ע"ייע רובירו '] - 

 bn" לכו ג"שו ח"כק , ב"ח חוש תונב yy חוש *
 :ו"ט ה"רל n'a "eb קתעוה ךורעבש ךוראה
 ,אנליוו ס"שבו ה"שע

meליעפה ,מ"למ)  qvenעו 'א חש ע"ייע ' 
 by 'א חש ע"ייע nmi cvm .םדוקה

mie *מ"למ)  qw ^bב'ב םיקידצל לאשוהו  
:nyתירקמ (ח"כ ,א"כ רבדמב) ןחיס תירקמ  

 pmi וארקנש םיקידצ

 ירקיעב חיכו mom ves ייא

 .'וכו תטקלמו תבשוי וזו תוטקלטו תוחחוש םישנה
 'גרת טיכ .ביכ בוי םיניע חשו mme 'גרת 'לבו
 'ב חווש ע"ייע י"כ "3 קורפת אנחרופב חוושו
 הציב הפיפכ 'יפ איחיש םשהו .תומוקמ רתי נ"שו
 'ע ע"ומבו ,איהש ע"ייע איהיש וניבר ^3(  ,ד"כ
 איחיש . . . ואל ואלד איחיש iy 'יטינ .איחש
 DON ע"ייע החיש Uy פירש"י.  win ןה ןהד
 .הזל םדוקה 'ע לש החיש ןינעמ שרופמ םשו

 — [ע"ייע ?mw ^n ןינעבו

Mie. םסמ ^b lo = ybi me p חש 
  l'D23 (sen, zerfliessenתבש) השא המב 'פד

  voתלעננ (א'עס ? onסמת סמה 'יפ חיש חיש --
(C (דר דר י"שריפו אשייש אשייש  ג"ונב ב"א) 

 אוה ןכיא ןיכסו :ךדי חלשת לא (ו'ג) ז"נפ ר"בב
 תרשה יכאלממ תועמד ולשנ  moyושחה  ר"קיוב

 ירחא  b mbהרעקב והונתנ (ב"כפ) ץרא ןורתיו
 המכו  pumלע דמעש רע 6תיש ןידה חיש

 שמשה םחו .(* חרפו ורקע ( ro movי"רת (איכ
  (Óme Ceאשד הארנו ריצח הלג ! VD,זיכ

 (היכ  mw snב"א) — האתיד יזחתיאו ארימע

 ע"ייע  (ame'גרת י"כב ה"כו הייחא]*

 ס"למ אוהו 'טישפבו  mwע"ייע  mwס"טב ג"ונבו

 ןינעמ הז ןיאו .תווש  me"ינושארה םינויצבש חיש
"pb! . ססמ "b ל"נה ע"למו ne ם"למ .התרזנש 
nb! . ארדא ע"ייע .i'D תבשב שחלה popa רחא 
— [e ע' ns אָנָיְחש ע"ייע מ"למ nni? ןינעש 

 ,Grube הריפחו רוב b" מ"למ nme =) חש
(Grabenםיתבה תקזח 'פב  )תורובהו ( ח'כ 272 

 ךלמה יבקי qn 'עב b" רבכ תורעמהו ןיהישהו
(o nar)ה"יחא]* . אכלמ יחיש 'גרת  

 !b" קוספה הז איבה 53252 ךראוצ 'פ ר"שהשבו
 רקיע יכ יתוריעה רבכ עפר pm yen יחיש דע
 רוב :'ג ק"ב .ופי ע"ייע yn ופיד הָיַחיִש "יגה

 חישו רוב ג"ער ב"סד ד"פ הציב 'ורי הרעמו חיש
 ראבה תא אל רכמ אל res 2/3 'תפסות ,הרעמו
 ט'יק ;יז .זינ יילהת) נ"לב קר מ"לבו חישה תא אלו
 n) ,יב ?meo ;די: ,ביכ ילשמ החוש ומכ אוהו היפ

n'"3 ('תושרדבו '"שרב םג היכ ו"ופדבו םינשיה יפרב  "D j^^יצנוש 'פדבו ביי  

 ימלתה ירקיעבו תועמד ולזנ ט"ק "33 "nnt סיטב איפדב )* .שיימו גילו :ב"ל ,א"ח אדדא עיייע תרחא 'יגו דומלתה

 133 הייכ (" nmne» : nne. כ"מ "פו ןיכסה nne men יכאלממ תועמד שלש :ורשנ היה ןכיה ןיכסו גי*ונבו ולפנ

 mne רטולכ חכ ףילחמו nae כ"מ 'יפו ינש ןידה הוה ינש ןידה הוהד ןאמ לכ ג"ונבו חש ןידה . . חיש עיפדנו טייק

onונינפלו כ"ע לדגמו הלגמ וב ייפו יחש סרג ךוועבו כזמב בהכו .עשרה סוטיטד אתמשנ חרפ אשוהי חופ גיונבו (*  

 .שריפש המ (p^ ןיחיש ma אורקל תאורב הגש יוועלל ר*תמעבו me *) Coque yy :m novo ג"ונב )5 .ךורעב ייל

 jme גיונבו 'גרת "33 היכ (* aene ע"ייע (ו"ט) ר"יפ תבש יתפסוהו (*
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 הטישפב ןכו אימש אליח לכ ןוסמיתיו קר ג"ונב
 ןטגרותמה לעב 'יגכ איה איה ב'ר ייגו 'וכו ןוסמתנו
 ושריפ אלו כ'ע ביִּבַשַמ םירחא םירפס ביִכְחַשְמ
 ופסמתי םימשה אבצ לכ p 5n^ ס"למ הארנ ילו
 ביבש ןינעמ ביבשמ א'ס cob ןכו שא תפרשב
 יפל יכ עדו ^ בש ע"ייע mpi ע"לב בשו מ"לב
 אובל דיתעל ןודינ םלועה םימדוקה םייסרפה תעד
 ופסמתי םיהוכגה םירה לכו םימשה אבצ לכו שאב
 בֶלָחב ומכ וז תכותינ תכתמב וכלי םיקידצ תכתמכ
 ןינעה הזב ירוביד יתבחרה רבכו הב ונודנ םיעשופו
 א'כ קלח טפאשלעזענ 'לנעגראמ ע"מב ירמאמב
 i'm "ירדנ .'נ ry ל"זר תעד לע יתזמר םשו 9

ve vaג"צקת 'ר יכאלמ 'קלי  (pon vep vow 
 — n'wp] ר"ש 'ר re" 'pbn" א"סק 'ר לאומש

Tnמ"למ)  ^b! wotוא הבהאמ הנתמב ןתנ  
 ,0680ג0מ%6מ, bestechen שנועמ לצנהל

"meןכו אָדְהּוש  Begünstigung, Beste- D'b3 
(ehungהיק תובותכ| תוליזג ינייד ינש 'פד 72  :) 

 היל הוה הינימ ליקשר ןויכ רחשד ט"מ אבר רמא
 דחש יאמ ומצעל הבוח האוו םדא ןיאו היפונכ
 דחשו C'e 2/2 ןיפתושה 'פד ג"סב Cn אוהש
 וקיחב דחש ^p O^ .איכ ילשמ) הזע המח קיחב
 יפב ה"כו ה"יחא]* — «mp nsnm ne y לש
 אשירא קיחב דחוש יאהד רזעלא 'ר רבסו ה"מגר
 האיפב ארחוש ,רחוש ה"נכו .י"שריפ כ'ג 'ייעו יאק

n'bה"ק תובותכ : ג"ס תומבי :ז"טק תבש ט"מ : 

 pb mme» םש «n»n :ז'מ םירדנ :'ט ב"ב
 הידחש ne" : ג'מ 'ררהנס לעפהו םירבד דחוש
 'ובותכ 'וריבו .ןוממכ ודחשלו :ח"כ 'וכרב ,ילימב

Ubג"לד  nen vyאדחוש 'יגה .ר"לד 'פה ףוסב  
 .ש"מו 'ה רש ע"ייע יניירד אדוש ילבבבו יניירד
 הנתמ b^ ארחוש (טיי ve אימ) רחש 'גרתב ןכו

n3ס"לב , wpגרת ' mewםילהתל ;'ח ,נ"כ  
  YDתי .,יכ .ג'ה --

mme *יפ ('ד חש 'ג חווש ע"ייע) אָתווחַש ' 
 'גרת 'ייע תחש ,תוחש ומכ | =

 ד"כ 35 .'ט םש ה'כו ר"י ,ז" ; א"ל ,'ט בויא
 ,'מ םילהת 'גרתב ןכו אתחווש  ג"ונבו 'גרת י"כב

 ,אתחיושב ג"ונבו אתווחשב ז"ט

"mne *ג רחש ע"ייע '. 

 : . ie CN d ds 2% Mn e ETב )
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 .אתאהשו ,היחיש נ"שו יחש yvy 'ִחיִש *

verno *איחש ע"ייע  . 

 לע ףצ הָחָש מ"למ ראות) אָנוחש ,אָניחש *
 , אניחש ראותהו schwimmen םימה

 AX ד"פס 'ילקש v Golwimmer^ ןווחס ,אנוחש
 םיסופד תצקבו אניחש אטיישל pm ןירתאב
 : ז"ע אמוימ ןויצב וניבר "ג חווס 'עבו אנוחש

 החּושה מ"למ אוהו .חווס ע"ייע אחייס ג"ונבו יחווס
 )^ rb לאקזחי וחש ימ "w. ,ה'כ היעש) תוחשל

 טרופריא י"כב 'יא 60"מ) ד" תבש 'תפסותבנו

 אוהש יל הארנו םיחיש לש הנכו ימג לש הליבח
cma "b oneג"ונבו  m5הזו ('ןיחבש לש  

 Schwimmer 5 יברע לקשמכ

pm *אוהש הארג) ןיִחיִש  vyלצא 46046  
 הקילד הלפנש השעמ +ירופיצ

 הרצק ינב ודריו ןיחשב יאמס ןב יסוי לש ורצחב
 (גיכק .ביח ארצק ינב ע"ייע ותובכל ןירופיצ לש
 'תפסותו .א"כק תבש ילבבבו ,'וריב תומוקמ נ"שו
 'תפסותב ה"כו ןיחישב ד"ויב 'יא (7"י) ג"יפ תבש

mb mא"ס הדנבו 'וכו ןיחישב הרעמב השעמ  . 
 T2 07) ^v3 ןיחיש «mo ,ןיחיש לש הרעמב

Cy mosןיחשב "יגה : ה"מד ח"פ אמוי 'וריכו  
 חכומדכ ירופיצ לש הבורקב ;Asoyí אוה אוהו
 'ומחלמה לע ;'ד ,ב"י ,ג" 'וינוטדקל והיתתמ ןכמ
 ₪005 86 260000 ה"מ D" וייהבו יב ,'ד ,'א

xxcvxÜkvvssףוס 'תפסותמ חכומ ןכו < 0  

 הארנכו ירופיצמ איבהו ןיחישמ . . יל איבה הליעמ
"nbוהיתתמ ןב  ^Dלאערזי קמעב התיה א"מ  

 ףאסל ci; «ó Méya קפ)וסש — )206 שד

vou 00איחיש רפכ .ןיחיש רפכ אוה אוהו  
 ארקנש הימחנ היה םשמו CU :ד'ח רפכ ע"ייע
 ר"בבו : ח"יד eD'3 הטוס 'ורי ןיחיש שיא הימחנ
 ,ןיחיש ל'צו ,ןוחיס רפכ שיא הימחנ 'יא ב"יפ
 .ןיחיש snm אינוחנ תועטב ^m: הטוס ילבבבו
 דש ע"ייע א"עס ט"סד ד"פ "נעת 'ורי mb 'יטינ
 .אייעבצ לדגמו ןיחישו לובכ 'וריב own הש 'עו 'א

 ףוש p" פ"לב an jb לעפש 5 בבחש ישא
 יייעו verbrannt ביבחשמ כ'או שאב

 ,ריל היעשי) םימשה xix לכ וקמנו nn" (םינפב
 ה"יחא]י = .אימש אליח לכ ביבחשמ ןופמיתיו ('ד

Eה ה  

WV. 

 = *( .םיחבט ם"טב ייסופדבכ אלו ו"ו י"כב 'יאדכו = )) mבושחל העט חיש יעב יוועל  enmהייכ (* ,תורעמו ןיחיש ומכ
"Su . רחא ע"פר ראשבו ו"וכרב ןוכנ. 
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 טחש — זַחש

(Qindehnenל "ילו טחושה 'פב ':) שארה תא זיתה 
 (יו ,טיל (mov ארק רמא ילימ ינהנמ תחא תבב

ynטוחש  ^eטוח ומכ 6ךושמ  quxךילוהל  
 איבהו ךילוה אל םאו ראוצה לע ןיכסה איבהלו
 םשא 'פב וצב ארפיסב .הלוספו הסרד איה וז
 אלא הטיחש ןושל ps Cn pe יד השרפ שיר)
 בהז (Ue 5^ m) רמאנש הכישמ ("ןושל
 םישנה לכ ךטמסד 'מגב דיה לכ 'פב ,( טוחש
 םתכה ירה רמולכ ךינפל טוחש רוש ירה Gre הדנ)

 . תעל תעמל המוד ww הדנ םש שיש חיכומ
 אוה ששח אלא הדנ םד םש ןיא תעל תעמבש
 םינשל 'מטגב לבקמה 'פב .התאר reno אמש
 את םישדק תטיחש תיטמ יכ (Grp sz תוטעומ
 וכרד תעדיו דומלתה לכ תירק ow "p .יל ישקא
 שינרת לכה תירקש ןויכש יל pn" אבנת זא

pimרמואש םעטה  "o$5 הייחא]* | " 
"bתכסמל תיטמ יכו  on:את הקימע איהש  
 'וכו איה אלו היחדמ ייוחד א"יו . . . יל ישקא
 האבוהש ח'ר תעד איה וזו א"יכ p" וניברו ה"שע
 m "bw on« ירבדכ 'יפה רקיעו ל'זו מ"טשב
 אלו דומלתה לכ תינש אל ןיידע ל"או היל יחדמ
 לכה תינשו םישרק רדסל עיגתשכו וכרד תעדי
 יאה 'יבר p^ ןכו ומעט ךל amv יל ישקא את
 לקב ה"נכו .מ'טשב ה"שעו הלאש יבושתב ןואג

"oinב ' sysלכה  peneהרשכ ןתטיחשו  vy 
 המהכב mw טחושה .ז"כ םש ןינעה לכ ןלהלו
 דע רמוא י"ר . . . הושכ ותטיחש ףועב דחאו
 טחשו :םש ,ןידירו ע"ייע ןידירווה תא טוחשיש
 ,'ב חש yy והטח mew םוקממ רקבה ןב תא
 ,םימעפ «nb האלהו . «m "ילוח "ייעו .'ב טח

^b rbםיחבז ,הסכי טחשש  pאמט ע"ייע , 
 הליגמ ,םיניע תזיחאב הימק היטחשו (is "לוח
 JM םסב ע'ייע אריז 'רל mene הבר cp :'ז

bye?טחשנ  "bwט 'ורוכב .ר"ס םיהספ .'ט ', 
 תא ןיטיחשמ : א'פ 'וריע Qvo "לוח ליעפ ה
 pem .טיחתשא ib 'יטינ לי עפ תא ,חבטה
 אהת הטיחשכ ינתבשה הטיחשב ,ט"ס םיחספ
 ^I תוכיב ,הטיחש ןועמ :ה'ע םש ,ותתימ

moהרישכ רזכ הטיחש :א'ל ,הטיחשל המהב , 
 .'ט "ילוח rp תובותכ ,רימתה תטיחש :0'3

schleifen, den Sehweif 1-55 (עילט rp 
  (recht haltenהמהב המב 'פב ( : 2/3 n3(ינשמב

 ^x םש) (''מ ג ב b" .תוזוחש תואצוי תולחרה
(vyולעיש ידכ הלעמל ןהלש הילא ןיזחואש  

 ינת [יינת] תיא Gr היפר) 'שורי ,םירכז םהילע
 ןאמ הנוז תיש (" /ד ילשמ) אמיתד המכ תוזוש
 תא ןיזיחשמ [ןיא] אמיתד המכ תוזוחש ינתד
 ןיזיחשמ ps Gne הציב) זידצ ןיא 'פב .(* ןיכסה
 .ןיכסה תא זיחשה )22( יילוחב 'ב'פב .ןיכסה תא
 .הנזיחשישמ ןיכסה 5( ^553 ד"יפ תוכתמ ילכב
 C זיחשי היפייס .3n )2^ .'ז פילהת) שומלי וברח

'g](*[לוביק תיב הב שיש תזחשמ )5( יילכב ז"י  
^pןישטולו הב ןיזחושש ליבשב תארקנ תזחשמ  

 הייחא]* | .ינוקא ןוי 'לבו יטוקא זעלבו ןיכסה
 ןמ axóvn י"לבו Sehleifstein, cote ט"יאלב אוהו

axovko byenע וקיתעה י"ע רשא ' "opmשטלמ  
 םילהה) שטל קיתעה סוכמוס ןכו )2 :א'נ םילהת)

i^יע) ןּונָש ,ןנש םינקזה 'ע וקיתעה " 
 (ח"י ,ה"כ ילשמל .'ג ,ט"לק ;'ג :גיס ;'ז , דימ םילהתל

 ןיכסה תא הב ןיזחשמש ןבא ארקנ ע"לב ןכו
 תחת ז"מ ז"פ םילכל rm "פב ל'צכו 5-4
 י"לב b" ךורע "33 יכ ym .הנסמ ל"צו הכסמ
 ימלתה ירקיעבו ירטוקא זעלב 'יא ט'ק י'כבו ינוקא
 aguzzare לעפה ט"יאלב אוהו אריד אזוגא קיתעה
 ןיא ג"ע D ב"פ ז'ע 'שוריב ה'נכו .ןעפיילש =
 y'"y :ו"ט ז"ע ילבבב ןכו ןייזה תא ןהל ןיזיחשמ
 )495( mw ^p דועו ,ל"נה ע"למ wm .זחשמ
 התדיל תעשב המודכו הלחר לש הילאה תמרה ע"לב
 הילאה ןיזחואש ב'עס 33 תבשב 'מגב 'יפ הפי כ'או
 תנווכ וזו Gne ow יכ זחא ןינעמ אלו) ןהלש
 ןידתועמ p^ ןדתעמ mne ד"מ ל"נה תבש 'וריה
 .איה אמלעב אתכמסא הנוז תיש קוספו , תולעיהל
 ע"ייע ת"יחה תעלבהב תוזוחש ומכ אוה תוזּוש

 — ['ה דש 'עו 'ב רס

nne *ומכ ט"למ)  (sich bücken nmeחש ע"ייע  
 en 'ב

 תכלוהב ןידה ךררכ י"חעב men "b מ"למו טָחָש
 schlachten, rituel יוארה ןיכסה תאבהו

sehüchten(חטש ומכ) מ"לב טחש  hinziehen, 

——— — 

omo )'עיפדבו ,ביהו ,ט"ק ייכב ןוכנ  qusינת יינת תיאו תוזותש ינת יינת תיא 'וריב ג"ונב )*  mntרמאר ןאמ  
2733 (5 mneןיכסה תא ןיזיחתשמ ןיא רמיתד אמכ תוזוחש רמד ןאד ןאמ בל תרוצנו הנוז תיש רמיתר אמכ ןרהעמ . 

 יילוחב ימגב C3 תסאבו (* .ארפסב ייל (*  .י"שריפבו nona ^pa ה"כו (* .זחשמ s wo buys (* | ,זיחש ליעפב

"ainקוספה הז ואיבהב ןכ . 

B.ל  
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 יעב ואיבה 270 ויט .ויכ 03 )5^ ישמ) תחלצ | ,הלבנ ירכנ תטיחש a^ ^b ,הטיחש תוכלה
 | — ['ג אתחש הטיחש ךל יתרסא ב"כפ ר'קיו .'ג קר ע"ייע :ז"כ = =

 | -das Bich הפיפכ (b were^ איחש we | י הטיחש יקודקד םשו ,םיגד ךל יתרתהו תופועב | =
ovnתּוטיִחָש יתש ץובקה ] — bückenדחב היל יטמו (םינפב "יעו  b 

 ? j ה"יחא|* n לעב סרג ןכ יכ איהש yy wn םיליצא תחת הפיפכ םוקמ איחיש (omo ax יחש

Achslhóhlung = 7לעסמ  nmeיחש ) ss seeציבבו אייחיש 'ינה :ו"ק תכשכ ' USאיחש  Loop 
 וניבר תטשב !b^ םייונישה יתאבה "DU איהש | p ביער יל דימת) ןויכ חתופ דחאו יחשה תמאל ————

 אוה ל"נה 'עב אבוה ז'ואו י"שר b^ יפכו ."שרו | .שוהיבו [ישוריב ל"צ]  (שוריפ) na v3 יח
 : nme יחשה דע ודי דירומ (' (ד'ע היד פיס םייב /: נ'שו 'ב חש ע"ייע חוש ,חש לעפהמ הפיפכ ןינע

e.ןהד איחיש . . ואלד איחיש : 'ע "יטיג ,ו"ליטיט זעלבו טבאלא לאעמשי ןושלב יחש ] -- 

r [n ? s ₪ , ^ 
 pne 'y םדוק ע"ייע אָניִחש * ,רדע עבו קסמ עב םירבב ) ןירמועב תגוואכ |

unה"יחא]*  ^pעה שארב רומאכ יחיש וא יחש ' 

 herausziehen, ab-herabwer- Js ye) pini") ditello, Aehselhóhle ט"יאלבו | ע"לב אוהו .

 1 nb הציב) הבורא ?T תוריפ ןיליחשמ fen ascella) ט"יאל אוהו א"ליש זעלה "א  ו"ופדבו

 אל ןיליחשמ ינתד ןאמ (פש) 'רמג 6075 m wh | תמאל דרוי דחא 'יפב ןויכ וניברו הארוה התואמ | =
hdורוכבב \' ו"פב ןנתד שבתשמ | יתוריעהש ומכו ל"נה ימלשוריה לע 'וכו יחשה ; ' C5)לוסכהו לוחשה  

  Yןויכ יעב רבכ  (om mהמוקממ הכשמנ רמולכ וכרי הטמשנש לכ לוחש | דחא ל"נה מ'ב יוריה ל'זו '(.
C ליחשו אבצח וא'ער טיכ הכוס  ןשיה 'פד ג'סב | היהש ןויכ nme דחאו יחישה ma תמאל vv = 

 היה [דחאו] ויחיש דע ודי דירומ  nmeהליכאב רוסא 'מגב כ"הוי 'פב | 'וריבו .ןויכ « wo('ט" מ (.ח'ע

 ק"מ  YD,ליחש לחשמ | היהש יחישה תמאל דרוי והמ ^8 :נ'פד  cron pases, ^bץוחל ןתוא ןיאיקמו
  Eדע המא החוש  sovאתיניב לחשמכ .('"םימב ופוג ץחור ןנטצמה אצמנו | :ח"מדנ"פ 'וירוה 'וריבו חתפי

 , החיש היהש  nosאלש דע  nnbאבלחמ | םשש ןויכ ע"ייעו  "y (50523ןיב 'עב ( ^p ['3תכישמכ
  Eא"יפ תוכתמ ילכב . כלחה ךותמ רעיש לש אמינ | ח'ר 'יפבו .ק"מ 'וריה ר"פד 'יג יפכ וניבר איבה

 = = : owםילכב | היהש דע חותפל 5« אל דחאהו "פ ,ג"ל  G3ןמ  C nb wenתדורגה ןמו  ^pהמ,
  "Mדע ודי דירומ  vnoקתעוה הייחא]* — ."ילכה ןמ ליחשהו רייתשנש | שרופמ אוה ןכו חתופ היה ךכו 0

 ילכה ןמ רייתשנש הממ "יא םשו םילכב i'm "eb | כ'ג ןויכ וניברש ירה כ"ע לארשי ץרא דומלתב
 P לוחשה ןנתדכ ונממ לחשו חרסו ףדועו רתונו | ריזנ .דימתל ה"מנר b" כ'ג yn ,'שורי דומלתל =

m) 4תארוה ןכ תמאבו ('כ'ע לוסכהו | 'שורי ,ו'פ ,ב'ח ע'ייע יחשה תיב 'יא )$5  nbnתיברע  
 הדרוהו הכלשה pay התארוה םצעו Abfüne Jl | mp ^v .ה"ס 'דהנס mE תיב .ח'ד vp תבש 3
 ןיריחשמו ןירישמ ןכו . .ןיליחשמ 'ציבב m "יפכו | ר"שהש ,םותיפ ע"ייע ויחישמ רבדמה נ"ע ה"כד "פ | =

 כ'ע לושלשו הררוה ןושלמ win דחא םעמ םלוכ | .ז'פ דצ כ'רד 'תקיספב ןהיחיש תחת יתעבשה 'פ
 ןולח םש היה ר'ע ב'פד ה"פר הציב 'שוריב ה'נכו | ןהייחש וגיבר סרג דודכ ym םהיחיש תיב תחת

 ליחשמ .ט"לד ב"פ 'מוי v qun" ךרד ןיליחשמ | , אָיַחיש ר"אלבו . נ"שו Cupovm רודכ ע"יע = =
 וליחשהש טוח ד"ע ב"לד ט"פס םיאלכ v ,םרותו | mnn אתיפ ד"ער ה"מד mp 'ומורת nv איָיְחש | =

amo 0ורי ' umoתוחת יוה ג'ע ג"כד ו"פ  emeל עפ קה .טחמל |  vpnלחשומש םיקירצ ערז וילפ  
 nàw 'ורי לו ע פ ינוניב .טלמנ םיקידצ uw ןיבמ | ה"'כו אייחיש יב 'ה ,ב"כ םירבד 'א י"רתבו לונע דח

 bine לבח : לקב םשו . לחושמ לבח .ו"טד ו'טפר | m איחיש יב ע"ייע א"עס א"מד ב'פ ז"ע 'וריב =
 ה"כ היתלחש אימ jb C י'ב תימש) והתישמ 'גרת | תקתעהל ילשמ 'גרתב היכו nme» םילבו | =

TM MM M À—— M ——————————— ——————————————————— — —————————— e 

 רימ ביפ םיעגנב היכו bm טיק ייכב ה"כ )* ai ליצו 'ישודיק ד"טב "יא הטמלמ « הרוש rm vnm ןויכ 'עבו ('

 זיפ דומלתה ירקיעבו [vp vw .דומלתה ירקיעב ה"כו תדמועכ ו"ופדבו ןירמועב יד קרפ 'ג ישרפ עירזה ארפסבו

cBו"פ לית . *) "ypו"ופדבו לוחשו ר"פדבו ליחש אבצח ימלתה ירקיעבו יב בצח יעב היכו בייהו טייק יייכב ה"כ (* יישריפ  

 ייכב ןוכג ^3 )? .עלובש םימ טלופ ייפ יישרו שייע אנליוו סיישב ספדנב «n ייפמ קתעוה )* .םיש ייכב היכו (* .ליחשד

 ע"ייע תדורג ןינעב ?rm ema .תלוחשמה ס'יטב D יזיפ ו"ופדבו תלהושה םשו 'א דרנ 'עב היכו ריפדו ביה ש*ק | =

 :וינש ,ביה יב ררג



 ומשו ןזואב זחואש רעצ א"פ C לונרח 'עב 'ייע |
 ונממ האצויו החל תיזזחל המודו אלחש תימרא 'לב
 פ"לב ןכו הייחא]* , החורס החל לש םימ

^e QR jeהז ילוחו שופיעו החורס החל  
 - [ןזואה באכ p" אבש עודיה אוה

 n "y (Lowe" לחש 5/53 ומכ א"לכ) אָלְחַש *
 בויאל ;ג"י  ,ו'כ ילשמ :ב"י ^a 'ילהת

UN 

 mn) לוכא ס"ש י'כב :ו'ט 'גינחב אלחיש *
 לכא י"שריפב ה'כו some ידשו [הווג]

 אחליש an pun" ש"מו 'ב לחת ע"ייע וניבר "יג
 ,'ג חלש ע"ייע

moneאָלְחַת ס'למ ילחת ר"אלב)  (Kresseר"פב  
 ג"רב .ריגרגהו םילחשה GU תורשעמב

 ןערזש ריגרגהו םילחשה «o ןיברעמ לכב 'פד
 'ז לכ 'מגב 'מויב ק"פב .ערזו קרי ןירשעתמ קריל
 האמוט ידיל םדאה תא ןיאיבמ םירבר 'ה )009 םימי
 אמוי) ול ואיצוה 'פד i53 .'וכו םושהו םילחשה

Geeףוסב .תבשב םילחש תותשלו קוחשל  
 ןידימעמ ןיא 'פבו C12 0202 האורה 'פד תומולח
 ןיריזחמ םירבד C ^ ר"ת (.ט'כ («n ןיאפרתמ 'מגב
 . תחלגתהו םילחשהו דע 'וכו .וילחל הלוחה תא
 התיהש םילחש רפכ +ז'ג ייטיג) ןיקזינה 'פד הדגהב
 "w3 םח קרי ןימ b" ב'א) — םילחשמ ןתסנרפ
 ה"יחא]* (םימוטא םירביאה חותפל ליעומ דח ומעטו
 וא ףרח יברעב םושהו םילחשה ךירעמה ןושל הזו
 'ע כ'ג 'ייעו כ"ע יצרוטסנ וסריוטסמ זעלב דאשר

onnע'לל ןויכו 'ב  Dר'לב אוה אוהו :\ל  
nasturtiumמפסא 'לכו ' nasturziם"במרה 'יפבו  

 ל"צו יראשלא בח ב"ערבו ראשלא כח W^ רשעמב
 אוהו דומלתה ירקיעב ןוכנל "יאדכו ראשרלא כח
 ב"ער 'ל ז"ע : ר"מ תוכרבב ה"נכו UU) כ\ )| <

 naw 'תפסות ,ד"פ 'יעיבש 'תפסות .מ'ק תבש
vobלחת ע"ייע דועו . «b»םיילחיש  "bזיינ .) 

 םיילחש רפכ עלב 'פ ר"כיאבו םילחש וניבר "גכ וא
 הלחיש רפכ ר'ע ו"טד ז"טפ 'ומכי 'ורי סלחת ע"ייע
 ופכ אוה איילחיש רפכ . ט'סד ד'פ "נעת יוריבו

 «Un .היתחלש םישדחה 'יסופדבו י"שרבו ש"פדב
 היתחלש דכ ^n ,'ד 'א m" 'גרת ,היתליחש 'א

 םירויש p^ (תֶרּועְנ ךרד לע) תלוחש ewm .אימ ןמ
 אל ו'פס 'ילוח 'תפסותבו ל"נה ע"למו םיפודעה

 -- [תוצוצקב אלו תודורגב אלו תילוחשב

Noneתוכלהב (.25-< ע"לב 89106 אלחש ם'לכ)  
 ארמח G'yo יכ ףד גיכפ) תבש ףוסב תולודנ

 .תירצמ הפיפכ ונייהד יצוהד אלחשב הייפשד
 תא ןיננסמו :טילק תבשב 'יאד הז לע הייחא]*

"sארמח ג'ה לעב איבה תירצמ הפיפכב . . .  
 אידרוד תמחמ הייפש ןיב יצוהד אלחישב הייפשד

Poהפיפכבו ינת אקד ירש אנירחא ידימב הייפש  
 אוהש הארנ ילו כ'ע יצוהד אלחיש ונייהד תירצמ
 ,ריח הפפכ 'עבו וב ןינסמ ילכ p^ ל"נה 'עו ם"למ

(aיפ יתאבה " xyילכל ' ,v5(18 טידסב) 'א  
"bvתירצמ הפיפכ  Upאנשילב אצוהד אלמש  

 יתיאר ןכו אצוהד אלס היגהל יתיצרו כ'ע ןנברד
 'יפ יפל לבא ל"נה ^55 אנליוו סם"שב ה"כש התע
 רועו .אצוהד אלחיש ל'צש peo ps rn לעב
 תארוהב תאזה הלמה וגיבר ריכזהש סטפ 'עביתיאר
 pu תבאושה ןהו ילחשד םינקנק ש"ע ןנס

 - [ץוחב ותוא תועיזמו

 Trüchtigkeit) ןוירה Foetus A ע"למ) אָלְחַש
 (.ה"נ קיב) הרפה תא חגנש רוש 'פד ג'"סב

 אלחישב אתעיב אדח אנעט אה רמא אפפ בו

Nmאלחישב אבוט אנעט  ms "bתנעוט רב  
 בושיי לש זוואו הילע תרגודו אתעיב אדח
 דועו םתוא תדלויו הבוה םיציב | תנעוט
 תדלויו אבוט םיציב הלש לונשא תאלממ

namורבתשנ 'מגב תופרט ולא 'פב .ןלוכ לע  
 אלחישב ןניקסע יאטב אכה 600 יילוח הילגר

^b apורשקתנש םיציכה רמולכ ןושאר ןוירה  
 ג"ונב ה"יחא]* , .םלוכ דלתש דע לילשב

omחכומ ה"מגר 'יפמ םג לבא אטק אלחישדב  
 ןניקסע יא מב א כ ה ה"טגרה b^ ל'זו וניבר ^33
 הפרטנש םרוק היעמב ויהש רמולכ אמק אלחישב

 « aי"שרו  p'33 ^bאוהו כ"ע הניעט אלחיש |

 ךירעא סלחת 'עבו 539^ «sp ןולקשאל בורק |
— [ms 

  onoםילחש תרידק)  'b3 (Kressenspeiseרכושה

 ללכה הז 'טגב « 07s Uןישוע ויה ךכו

ce (*ג"חב  ^b venוניבר  yybןזואה  ey m ^b vbyזיואב היכו שימו . *) היכ 

| 

 לוכשא ase ע"לב רועו .ל"נה ע'למו ןוירה אוה
|Hodensack — 

"y Ohrenfluss ןזואה תוליזנ ^p (פ'למ Nono 
| Qro תכש) אילחשל (' הי ל ידבעד (םינפב 

mu» )'חנש םיש ייכב  "bp 

 .897 ףיעלל צינלפפ y )* sn" ר"ב י"כבו 'ד ךורע י'פרבו ,יייכב ןוכנ

) 
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 «b . אנלת לייחתא ןוהילע אתנצ ןמ ןימיחשד
 ב"א) — םוחשד לכו 'נרת )5 ,יל יישארב) םוח
 Ten ש"מ ("C תוריפ ךילומה 'פ ינש 'שעמד 'וריב

o (y mתיתמשה לע ורגאה ןמ 'יפא 'יתמש  
^pחל י'לב ורגא  ^pתיתמש  bm vyומכ  
 ה"יחא]* .(תעלבומ n^n mm תיתמחש
 (ןודנאמ) EN^ ד"ער א"מד ב"פס 'ומורת v3" ה"כו
 (ןודנא) לע תיתמש ןמו תיתמש לע [ןורנאמ ל"צ]

[mas]ז"יד ב"פ האיפ 'ורי . xpיצחו ודניא יצח  
 רצק (ה"מ ביפ .האיפב) ש"רה 'ינכ ל"צו תיתומש
 (חיכ (wn ורנא ע"ייעו תיתמחש יצחו ירוגא יצח
 תאצמנו תיתמחש .ד"נד ה"פ ריזנ 'שורי נ"שו
 ם"בשריפו ba כ"בכב תיתמחש אוהו (' ןורנא
 י"שריס ןכו ש"ע 'וכו הרוחש אלו המודא תיתמחש
 שמוחב ןכו ז"עלב א'שור תיתמחש 55a ז"עב
 םודאל המוד םוחש םוח י"שריפ )355 + 'ל תישארב)
 כ"או r'ybs (rothgelb, roux ; roth, rouge). ש"ור

 )4 הרעהב הטמל ^«( ןירוחש :ו"צ ק"בב 'יפש המ
 לכו ל"נה 'ישארבב ן"במרה b nen^ .השק תצק
 םוח ינפמ תורחשה יכ רוחש וב ושריפ םח הש
 יכ ףא םירוחש םיבשכה בור יכ ינועב ןוכנ ונניאו
 ילקנוא תעד ןוכנהו . . . המח איהש םדק ץראב
 jn ש"ור ותוא ןירוקו םודאל בורק iem םוחש
 המוד אוהש המחה רואו תרזנמ םוח היהיו י"שריפ
 י"כ ץבוקב ה"מגרו כ"ע תצק םדאתי רשא שמשל
 יולכ ימחיש ילכיש p Conv" ףד m 'קילייגנא

ownס"שב ספדנבו ימימחד סרח ילכ ןימשרוש  
 ל"נו ןימשרוש סרח תולמ ןוכנ אלל ורינסה אנליוו
 :b'y םודא הארמ P rougissement" צ"ל אוהש
 jp לעפש) םחש ס"למ הלמה sum .ןמשישור סרח

bnל"נה ע"לבו (םּוח מ"לב  ^bרוחשל בורק םודא  
 אמחיש םשהו — : ו'צ ק"ב י"שרבו ךורעב 2^8 אוהו

 — [והיימחיש : ow ק"ב

 Schlag) האכה =-) פ'למ ל'נ אָמְחיִש — םחש
 םלשמ דציכ 'מגב הרפה תא חננש רוש 'פב

 אמחיש היל יטמד אכיה לכ Ce ק'ג) mw ימד
^p 355אמחיש דלוכ קילפד אכיה לכ  

 םחש — םיִלָחש

 | |  capsבויא) חרק ינמ םירדוקה .( רוח ש | תרידק ותוא ןירוק ויהו ירופיצב תותבש re ín) 'גרת <
 ךותל ץמוח םינתונ ויהש e^ ב"א) — םילחש

poה"יחא]* .(םילחשב םינתונ ויהש ומכ ןיננוצ  
 ה"פ ז"ע 'וריבו ^5 תרידק nos םיילחיש ג"ונב
 ב'ר ירבדו . איילחש ותוא ןירוקו g^ ד"ער ד"מד
 ה"שע ןיארוקו ה"ד .ז"ס ז"ע 'ופסותהמ םיקתענ

 — [םילחשה היד :'ל iy 'ופסותבו

 .'א םילחש 'עו םדוקה yy אָיְלַחַש ,אָיְלחיש *

 םיבגחבו 'מגב תופרט ולא 'פב (בגח ןימ) תינלחש

 (' תספרכה תא איבהל והנימל € n'o יילוח)

 . תינלחשה

 Rüuchermuschel תרטקל ees ןימ מ"למ) תֶלָחַש
 Seenagel, Rüucherklaue) ןרופצ אוה אוהו

 םימס «C תרטקה תא םטפמה 'מנב תותירכ שירב
unהייחא]* | .השמח אה הנבלחו תלחשו ףטנ  

 )1( תותירכ) ןרופצ הנשמה 'לב ארקנה םפה אוה
 ארפוטו 'גרתב W^ ןכו ןרופצכ ריהצמו pon אוהו
 סישכ) ה"מגר p^ "ייעו .'א ןרופצ 'עו 'ב רפט ע"ייעו
 ףד תותירכ אקילייגנא וופ ץבוקב (.יח תותירכ אנליוו

 — [ארופט ל"צו אפורט ס"ט םשו :ע'ק

 .ףחלש ע"ייע ףילחש *

 הטונו םודאל בורק אמיחש ,םיחש ס'לב'יפ) םחש
 97 .ע"לבו rüthlieh, schwürzlieh רוחשל

;dunkelsehwarz pת"יחה תעלבהבו תיִתְמִחַש  
 'ניפסה תא רכומה 'פב Güthlich, bráunlich (תיִּתַמש

C vb va)םש) 'רמג הנבל תאצמנו תיתמחש  (Tb 
 D^ איה יתקמוס אשמש יאה מ'ש אפפ בר רמא
 המחה תמחמ ומדאתנש םימודא םיטח ול תתל הנתה
 Ü תיממחש ןירוק המחה םש לעו םהילע תחרוזה
 C ימחש CY ק"ב) הרפ לזג 7033 םיצע לזונה 'פב
 יפב .(* םינשי םימודא b^ ינק אל omn והנידבעו
 (* ילכישמ יתייא C nn 'ילוח) התורח 'מגב mes ולא
 (: גיל (vy תודונ 'מנב ןידימעמ ןיא 'פב . ימחש
 אלד ןויכ יאמראד ימחש יבצה ינה אריוע בר רמא
 םוחש א"'יו ןירתומו םימכ ;כשכשמ אבוט יעלב

me )'יקיעו תינסרכ עיפדבו ב"ה ר"ל יב ן"| 33 היכו תפסרכה גיונבו גיגו ריב טייק 33 ןוכנ  "anתספרכה  

yy341 ,דיחב שיימו  oe)הרוש  ionשיע ם"בשריפב היכו (*  .(סופרב בברעתנו הלספורכ יעל ךייש הלעטלמ . 
 הייכו (* .הימחש ר"פרבו ומחש ט"ק י"'כבו ימחיש גיונבו םינושארה ייסופדבו י"כב הייכו דומלתה ירקיעו ו"ופדב היכ (*

oin:ייפ יישרו םיטשב ויטירפב הייטרב ב )5 .ילכישמ ןוכנל : הינ ףדב לבא אתלכיתמ :ויימ יילוחב  pommeםינשי ןיעכ . 
 רס 'עב יתכתכש ומכ תעלבומ n^n תואו (* .ע"פד ראשב יילו רומלתה ירקיעבו רייפרבו י*כב ?moa .ימוחיש גיונב (*

 .םתלוזו יה רש יִעו יב



 on" ,ןחתשי )5 5 בויא) םמחתי 'גרת , ןחתשיו
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|; 3 7 d 
- "E AC(אָמַחיש =) םחש  = SNOאָנְחיש ) 

 שמשה סחו 'א 'ווי 'גות ןכו ה"יחא* = .חיצפ | הכהםאו דלו ל אמחיש היב קילפס אלד

 yen" 'גרת דוע 'ייעו אשמש ןיחש ore) תומש) | ה"יחא]* "b mu wx לנרב וא דיב

 ;א" ,'ד תלהקל ;'ו ,'א יגחל ;ז"ט Ub ,ד"מ | ללחה לכ דגנכ ונייהו תומימח אמחיש p" י"שרו

 ;ז"י ,ז"ל בויאל ;'ה ,ט'נ ;א"י זי "ימריל לעפ ב | אכיה לכ ג"ונבו םדוקה 'עמ b^ כ'או כ"ע ולוכ
 .ךורעב ליעל "ייע .'מ הכוס :"י mw ge" .טיל | יקופאל דלול semis היל סיש «vn היב קילסד

 ,היתנחשמו היתרזחימ והמ : ר"ד א"פס תבש 'ורי | — [האכה 'יפ 'מושרה b'b אוהש ל"גו 'וכו
 ןוהל אנחשמו היפנא תוחת ןוהל nim ה'כפ VP" | os םחש עיייע תיִתּומש .תיתמש .תיתמחש +

 יול ךירצו ל"נה ירפסב ןווחתשיו ל עפ ת א .'וכו יי 2
in? (ס'לב jeע** ע"לב ) warm, heiss sein, 

(erwürmenללפתמו 'מגב ול ואיצוה 'פב  
 ג"סב .(* המושגו הנוחש וז הנש אהתש 6 גינ אמוי)

 םושב ורמאנ םירבד 'ה ר"ת (.ב'פ ק"ב) הבורמ 'פד

 תובותכב ק"פב .'וכו ערזה הברמו ןיחשמו עיבשמ
 ימ 'פד תואופר ףוסבו C ") 'ד התבותכ הלותב 'מנב
 אלשלשמ אנחשמו אעבשמ ירמת Y) ייטינ) וזחאש
 'פד 'מגב .(*רשא 'עב b" אקנפמ אלו ארשאמו

353bלוזגה  nae)ימגב םיצע לזוגה 'פבו (.'מ  
 'יפ ןחשמד םיצע אכיא אהו (6:א'ק (p רמצ ןתנ

oupםיצעה תפירש רחאל רונתה ;הב ןיקילדמש  
 םמחתהל ןייושעהו תפה תא ןהב תופאל ןתאנה
 [ןירעוכ] םיצעהש הוש ןרועיבו ןתאנה םדא ינב ןהב

 והדש רכומה 'פב ןיכרעב .(* םהב םמחתמ םדאהו
 [cp] אנא היל אמילו (:א'ל) ול ןינומ ןיא 'מגב
 הנקש ותוא אמיל, p^ ךדיד המקמ ארונ C ןיחש
 ינש רדא שירב הנקש ותואל ןושאר רדאב ו"טב
 שא יתקסה ינא רמולכ אוונ ןיחש םידק אנא
 ינאש ךתיבב התא תקסהש םדוק יתרודמב יתיבב
 טולחישמ םדוק ךתיב ךל טלחנ המ ינפמ םדוק יתינק

be Cusתיחנ תא היל רטאד םדוק יתינקש  
 רדאב ו"טב רוביעה שדחב nope ('ארוביעל
 כשחל הצור התא רוביע תנשד ךתעד תילג ןושאר

 ןוחשל קובד 'יפו ) ןינחתשמו א"י ,ב"כ םירבד 'א

 enn bp קבדתה ךירעמ לעב b^ יפכ 35 ןוחשיו
 — [ש"מו ןוחש ע"ייע לבא םמחתהו

 Last יושמ ע"ל ךורעה b" יפכ אָנְחיִש =) ןחש
 השאה תאיצמ 'פד ג'רב (םינפב ey" לבא

 ירמאד דבע אל רבעמל היל יעבדכ Cro) 'ובותכ)
 א שונה 'פד ג'ס ,אנחיש sopa םופל ישנא
 םופ ל rn") ל"א (איעס vp םש) הש אה תא
 ימ ("'מגב הטוסב ק'פב ("אנחיש אלמגנ
 םופל לאעמשי 'ר יבד אנת C 27( השממ לודנ ונל
 ץראל סנכיל ה"בקה וענמ המל p^ .אנחיש אלמנ
 ,וילע קדקד לודג םדא היהש inb" הבירמ ימ ינפמ
 אלמג םופל לאעמשי 'ר אנת (ט'יפר) ) כ"פ ר"בב
 ה"יחא]* .לאעמשי bs יואשמ ('' ןחש b" אנחיש
 אשמב ןיברמ למגה חכ יפל הטוסב י"שריפ ןכ
 'בותכבו אשמ והוניעטי למגה חכ יפל .ז"ס 'בותכבו

^b Upאיכה םש מ'טשבו למכה יפל יושמה  
^eידימלת  mw c5יפל  box) n»ןיליטמ  

voyיתיאר יתומח ,'למ אוה אנחישו . . . יושמה  
 ש"ע ךכ ארקנ יושמהו nume ןנימגרתמד רוא
 סחוימה b^ הארנ רתויו כ"ע וב תממחתמ המהבהש
 ץראה םתוא אשנ אלו יושמ אנחיש ר"כב י"שרל

 33^3 לבא כ"ע אערא ןוהתי תניחשא אל vun | אלו .(""רדאב ו"ט דע (" ךתנש הרמגנ אל ךכלה
pmאלו 'ו ,ג"י "שארב י"רתב | ("ו"יפ ר"ב היל ןיחש אלו 'גרת ('א י'א א"מ) ןל  mbאערא ןוהתי  

 ע"לב qme וניבר בתכש המ עדו .("'קנואב smi | ("ןוחשל was ךלמכ ךלמ רבע טוידה לשמ

 pnus יגרת )8 ^n) ייעשי) חצ םחכ .(" ךל ןוחשיו | הילכרו הי די יקופאל לולחה םוקמ אוה

| 

 תמושג תנש nant תנש ןעכניטב 'א ייכבו 'ב ס'ש יי'כב ה'כו (*  ,תועטב ייל ע"פרשבו ו"ופדבו י*כב ןוכנ הייכ ('

 רשא (* .כ'פ pui ה"כו הנוחשו המושג וז הנש אהתש אמויב ג"ונבו הנוחשו המושג תנש גיע בימד ה"פ אמוי יוריב

 תכוסב ייפ ^y n" ךלה הטשה וזבו (* .תומוקסה ינשב ייארכו ןוכנ היכו ץובקה 'וכו ןנחשמו ןעבשמ w^ םשו 'א

 תארנכו ןיחש םידק אנא םירפסה ^23 א"פרב לבא 'ציניוו ריפרבו י"כב היכ )^ quan םשב שימ קיבב מיטש y" דועו

"bbט'ק ייכב ןוכנ ה"כ (* .וניבר  DO Cmהיכו  C3סיטב ייִא ו"ופדבו ה"מגר  mwעיפרשבו ארוביעב ר"פרב )7.  

 ט"ק י"כב ויופרב .לכא ןוכנ ה"כו יטאו ריפדב היכ (!% | .ןיכועב ה"מגר 'יפמ קתעוה (* .החנש היממגר ייפב (* .ארוביעל

 ךל ןווחתשיו ןווחשל יג ייכבו 'ו יפ םירכד ירפסב הייכו רווחשל י"שרל סחוימבו ןיחישל anii ('' .'זיפ רומלתה ירקיעו

 ms תיאר אשיבל :'ר תומבי יייעו ('* .ךל ווחתשיו ירפסב ('* .ךל ןוחשיו רווחשל קברה wma 'ר םירבד 'קליב ןכו
wonויו י"כב ה"כ ('* .ונינפל ייל (*  v5היכ !'* .ךורע "כב היכ (*  .ייל ע'פרב לבא רומלתת ירקיעבו ריבו ביה  

 ייפ 3/3 ט"יתת '* ןנחתאו poa )'* une יירחא 32 לכא םהש ט"ק י"כבו ןהש ג'ונב ('* .יב יפ דיטב ע"פדבו ייכב
 ,י"שרה



 'פו 'עו פ"למ Tpen םש אוהש ןוכנהו םומיח 'למ
 ,רויחש 'ינ שרפא םשו 'ג רחש ע"ייע דועו 53
 ; םינפב y"' הפילק | וניבר ny wene =) ףחש

Dash SAL pis by ems 
(schneidenתבש) םיצרש 'ח 'פד ג"סב  vpיתילו 6  

 יעמש יתא יכד םתה ידשילו (אינ קד יפחש
 תלפמה 'טנב תלפמה 'פב .םינקה תופילק p^ .הילק
 לדנפל 6b" היל ךירכ ךרכימ )50: לדנס
 וזחיא b^ הישיר יפלכ היל ףיחשמו היצוחא
 הלעמלמ ןידח וישאו לדנסהש יפלו ותיעצמאב
 ims דלוהשכ הלעמל הלועו לדנפה טמשנ הטמלמו
 .(תואחפונב בותכ ףילחשמו ב"א) -- ותיעצמאב
 רוקעל b" ארהנ יפוחשל (C PU ןיקשמר נ'רב
 ה"כו ה"יחא]* Ama o pee יפנע
 לאקותי) ארקמה ןושלל ןויכ ילואו י"שרל סחוימב

aenעקב 'יפ ל"נה פ"למ הארנ ילו .ץע ףיחש (ו'ט  
yyןכו  "y nn ^e ois meeהפיחדו הקיחד  

 y3' ה"כו ףיחלשמ ג"ונבו ופחד הדנב ^0 י"שרו
 יפוחפל סרג ק"מב mo .דרפתמ וניבר 'יפו ףחלש
 ש"ארבו ף"ירבו ^ דצ מ'הוח 'ה תאיג ץ"ירב ה'כו
 תבשב יפחשו .ףהוס רטמ מ"למ אוהו ס"ש "23
 25 ע"למ אוהש הארנ תופילק וניבר 'יפ רשא

abschülenבורק  Ksמ  [nen — 
 n nenw" מ"למ («Ql» ys sine ףחש

 ב"סב Schwindsucht) ףיגה תא שיהכמה

 ןינקמ ףוחש )5 הטוס) םבי תרמושו הסורא 'פד
 וניאו וכרדכ לעובה ףוחש ל"ז ח"ר 'יפ ודי לע
 חורמ והזיא C) (היפר תורוכב 'תפסות) אינתד עירזמ

ein- 

 mm סנכנש (* םיטילקה הז Qe» o2 איקיו) ךשא |
 ב"א) — ףוחשה הז רמוא י'ר ע"ר ירבד ויכשאב
 סדאהש ילוח אוהו תומצע תפחש ול שיש "פ
 ,ליעל ys" ע"למ am ה"יחא]* .(ץעכ שבי
 י"שרו .ש"ע DU 'ורוכב 'ופסיתב אבוה ^m "יפו
 יצ ישרפ יתוקותב ארפס) םינהכ תרותמ mss איבה

 אוהש םיתע וא ףהשנ אוהש 7555 תפחשה ('ד קרפ
 ;זיט ("3p תפחש 'גרתו .י"שריפ 'ייעו ףוחש

onnאתפוחש 'א י"רתבו אתפחש (ב'כ ,היכ  -- 
"bom meneה"לק  . ppרשעמ 'ורי .'ד ףחש  

 ףוחש .החשמ ל"צ ףתשימ vy v Te ינש
 - [זנשעש ע"ייע ר"תסאב

sich  einherschleppen, *^*$-^ ע"למ 5) "ne 

  (schleppenיישארב) ךלת ךנחג לע 2^7)

 ע"פרשבו v5 ויו erp visi ר"פרב ןוכנ היכ )3
 .םייונשה רתי נישו סיטולוק

"PP - Qume — ןחש 

 ש"עו ע"בשפהמ ורוקמ םלענו )!
 y'""y — "an רקיעו ה 'ב Y) "3a ב"ה v23 היכו םיטילקה

 יכ יתאצמ הז הארו יתאצמ אלו יתשפח יואשמ
 םוי ידמ ועבשל ידכ למגל אופסמ *=< ע"'לב
 .ןוזמה רדמנ למגה תדובעו חכ יפל b^ כ'או ומויב
 התא ירה : הז טוידה לשמב ושמתשה םייברעה םגו
 עשת ןב לטנל יואר אשמ mw ןב למגל ןיעטמ

"y200 עזעלנעמולב סעקור [ — 

priןחש יעמ) רועה םוחמ אבה תערצ ןימ מ'למ)  
 -enizünde אָנְחּוש ס"לב אנחיש א"לבו ('א

row ולא לע 'פד ג"סב (tes Gesechwür, Grind 
 (.אימ תורוכב)  pneאתלת  comaשבי ארקד ווה

 שביו ץוחבמ חל םירצמד ץוחבמ ןיב םינפב ןיב
 'יתכד םינפבמ ( movןיתינתמד תעבעבא (" .יט ,יט

 ב"א) — ץוחבמ שביו םינפבמ חל  "iתואחסונה
 איה  Gunsונינפלש 'יגה איה וזו ה"יחא]*

 ץוחבמ ןיב םינפבמ ןיב שבי ארקד ווה אתלת אלא
 םינפכמ שבי םירצמד םינפכמו ץוחבמ חל 'ינתמד

me) rne יהיו (se em) ביתכד quio חלו 
 אראו 'קלימ לבא [חרפ תעבעבא ל"צ] (תועובעבא

 'ר  T'epל"הזב איבה 'קליב םשו ךורעה 'יגכ חכומ
 ןיב םינפב ןיב שבי ארקד ווה ינווג יתלת אלא
 'ר רמאד םינפכמ שביו ץוחכמ חל םירצמד ץוהבמ

b'y ב'נו 'וכו n'apn איבהש ןיחש יול ןב עשוהי 
 תמאה לבא םינפבמו ץוחבמ חל "תינתמ 2^3"

 םשו תצבוקמ הטשמ חכומ 'קליה  ^Wחל םירצמד
 | איבהש ןיחש ל"ביר רמאד םינפכמ שביו ץוחבמ

 n37^ םינפמ שביו ץוחבמ חל םיירצמה לע ה"בקה
 כ'ג יא ל"בירד רמאמו 'וכו תועובעבא ןיחש יהיו

p'33הבר ןיחש הבר םד :ד"מ 'ורוכב ה"נכו : 'פ , 
 ע"ייע ny ןיחש יכומ א"טפר ר'ב :ז"ע יונותכ
 ומשש ינפמ ןיחש דיי D" אראו אמוחנת .ןתאר
 pj ל"ביר רמא m pem^ םחל םוחל לארשי תא

5mירדנ אנחיש ס"לבו .ש"ע 'וכו ןיחשב השענ ' 
 .'ט ,'ט תומש 'גרתב יייעו .'ד ףרח ע"ייע .א"פ

un3 'קיול א"י , n^ח"כ םירבדל :האלהו , mb 
 "ירבד 'א י'רת ?ame" ץובקהו 'ד ,ה'כ םש 'א י'רת

n3עב 'עב וניבר 'יג יפכ 'ל /5 ילשמ 'גרתו ז'כ  
 — wy] 'ד

49S p» nn? *הנחש םילבו ע"לב ןכו  
p »rb52(0rütor, Stadthalter 

 "ובו  y'"pהארנכ וניברו םייונישה נ"שו 'א ןחש

 ."ל ונינפלו פ"א סיש ייכב היכו ('



 ןישוע ה"בקה 'ט D^ אראו אמוחנת ויה םיצחש
 . .םלועב ץחש השענו םשו ,םלועב םיצחש ןהמ
 ה"כו תוירכה לכל ןינתויג לש ץחש הארמ ה"בקה
 ראותה ןכו .וצחש הארמ : םשו ש"ע ח'פ ר"משב

ymoתקיספ ' DUהיהש קידצ ותוא  pnsוריבו '. 
 'וריב ןכו pimp ל"צו ץחיש 'יא .ח'מד ד'פ םילקש
 ר"שהש .ץוחש וניאש Uy שיאה .ח'ד Yb תבש
 pmb ויה ךכ ץוחש הזה יראה המ : ןונבלט יתא 'פ

aםיצוחש ל"נה 'יעשי 'קלי ,םירובגו םיצוחש  n 
 ט"וש 'רדמ ןצחש ראותה דועו ene ל"נה ר"משבו
 ןנירקש ר"פרבו ויה ןינצחש והיבאו בדנ m'y רומזמ
 םישנהש י"ע vy ז"ד ore תבש 'ורי הבקנלו ,ויה
 'ר ילשמ 'קלי ל עי פ ב ל ע pmi ^« תוינצחש
 וינישב ymo היהש ('ח :חיכ בוי ץחש טינקתת

^bהאגתמ  (solirenלע תה  "wbפ קלב ' 
 א"עשת 'ר קלב 'קליב ה"כו תצחתשמו האגתמ א"לק

 — [ט"תת 'ר םירבד 'קליו

me *ייפ םדוקה 'עב ל'נה בויא מ"למ) אַצְחַש  
 ט"נקתת 'ר ילשמ 'קלי y (owe" הירא

 ,זיי יילהח) ריפככ איגר 'פד ^anm m" םדוקה יעב
G^אלחשכ ג"ונבו אצחשכ . 

ab- 39^ y'b3 ןכו לולמ pay ייפ $50) pne 
"ne א"לב םיקחַש ;reiben, abnützen 

(abgenutzte Kleiderיאמש תיב 'מגב דיה לכ 'פב  

G^ m»אנתיכד יקחש  . "N53 ^bןתשפ ידגב . 
 חיל יימרי) םיחלמ יולבו , תובחסה יולב 'גרת ב"א)
 הייחא|* .ןקחש יאלבו ןספט יאלב (א"
 ותחרקב Ye קרפ עירזת ארפס . 2^ קוספ Dv ןכו
 םישרחה ולא ותחכגב םיקחשה ולא Gri oan ירקיו)

"mהיתותדחב וא היתוקיחשב םש ארקיו 'גרת . 
 תומיב םישדח אל הל pino ps : ד"ס 'ובותכ
 הסכתמ איהו . . םימשגה mea םיקחש אלו המחה
 ל ע פהו .הלש םיקחשהו המחה תומיב ןהיתואלכב

m^ enarתפסות םירבד ראשמ ןכו .ןיקחושמ ויה ' 
 ןקחוש לכא . .םירמת ןירוש ןיא ב'פר ינש רשעמ
 yv" ,'וכו תפה תא pne ה"פ יאמד םש ,'וכו
 Yp 'וכרב 'שורי ,איה הקוחש : ב"כד ב"פר יאמד

pm ensםירכדה לכ ראש אה . . אוה קוחש אל  
 'ורי .'וכו איה הקוחש ואל תפו ,ןיקוחשש י'פעא

 .לוספ עייפדבו ,דומלתה ירקיעבו י"כב היכ ( ירקיע תקתעהב pna היכ (+

Dn we 
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ss | pne "e 
 ףאוש ומוקמ לאו .(' ףיחש אהת ךעמ לע )9( י"רת
 ה"יחא]* | .ףיחש הירתאלו usa (יה :יא תלהק)
 לכ 'ב י'רת (ביט ^ (ip ןוחג לע ךלוה לכ ןכו
 להנתהו jon 'פ ל"נה ע"למ ל"ג ,יועמ לע ףחשד

 — sehleppen] בחס מ"לל בורקו טאל

Guףחש  ^b)תנשמ (םינפב 'ייערוחש  powם ' 
 ינש ול ויה (הילק ןילה זגה תישאר

 אל p" י"שרו תורוחש 'יפ תונבלו תופוחש םינימ
 וניכר 3« mns .תונבל אלו תורוחש
 2/5 ,ר'חב ש"מו snb ע"ייע תופוחמ ךורעה לעב
 B (e^ "דחה פ"לב) eyáva דנעצ 'לב יכ עדו

mnoאנייפו אבייס ע"ייעו ] - 

 א"י "mop 'גרת (ףחש מ"לב qw םש) אָפְהַש *
 "E םירבד ;ז"ט

  ymייפמ'למו  payע'לב ןכו חור תוהבג *\-=5,
 -der stolz Einherblik ויניע היבגהש ימ

'b3 (kendeבו ככ 'מגב השא המב  me) (nib 
 "nop" ג'רבו .ןה ץחש ישנא םילשורי ישנא € ביפ
 C תוליספ 'יפ לוספ ץמש וב ואצמו וירחא וקדב C 'ג
 םהימקב הצמשל (היכ ,ב"ל תומש) ביתכדכ החטשמ
 לרע ונייהו חורה mea לופפ pne (n5 אמי או
 הצמשל 'יתכדכ C ז'עו הורע רבד ץמש, א'פ .בל
 תוחנמ ףוסב ןנתדכ הנוהכל םילוספ םהינשו םהימקב
 ושמשי אל vim ma ושמישש םינהכה +.ט'ק)
 ןכש לכ bob vim תיבד ןויכו םלשוריב שדקמב
 תומבה ינהכ ולעי אל ךא (ט 25 ביט יאנש ז"על
 ןושל תוגיעלו חורה moi (" ץחש .ה nam לא
 הייחא]* "ויה ymo ישנא םלשורי ישנא ירמאדכ
 תוכיראב תצק ש"ע ^m 'יפמ קתעוה m'en לכ
 ע"בשפהב ש"מ 'ייעו ץמש n1 'יחספ 'ופסותב רצקנו
 י"ר ש"מ כ'ג y" ךורעב טשפה תקמועל ךיראהו
 ץחש 'יפו .םיחספב ח'ו "פל תוועהב ןועטש
 ,חיכ בויא ץחש ינב ק"דרה b^ ןכו ע'לכ הואג
 pen» (bn תבש) pne ישנא והזו 02 ,אימ ;יח

"v nneיקלי ראותהו .ח'מד ד'פ םילקש  
 ןשיה אמוחנתב ה"כו ויה םיצוחש ר'סר 'ר 'יעשי
 כ'פ ר"קיוב ה"כו ויה םיצחש יול ר'א 'ז 'יס ירחא
 pow .'מ דצ כ'רד 'תקיספ ה'כ 'יס תקחל 'מוחנתו

 .לכור ס"טב א'יפדב (*  .לייטמ ג*ונב )!
 'וכו תוחגמ ףוסב ןנחדכ אבוהו רקיע לכ 'יל ר"פדבו רחא ייפ ייא 'מאו ni 'זיפ ע"פדבו אמיא אלא ג"ונבו דוטלחה

 יישוק חשק אל וניבר ייג יפכ לכא ry קר 'יא «^n םשב יפסותבו ח''ר ייפב )^ .םעפה דוע הנשנ איפבו איפל ךיישש המ

 ,'טלתה יקיעבו מ"אפרבו "33 'יארכ יעה ךשמה n^5 ומצע ינפב ךרע תלחתה יועשב w^ 'ציניוו ריפדנ f) .אישרהמ
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 .(רוחש 5 רחש -

(Sehwürze תיִרּורְחָש ; Kohle pen pisyime 
 )4 שארה יויחשמ רדונה CÓ םירדנ עבוא 'פב
 y*"3 .םישנא אלא שארה ירוחש ןיארקנ ןיאש
 םהרבאד היתולצ «Cn אמוי) הנוממה םהל רמא 'פד
 אלו ןלוכ תובאה תלפת, .p" .ילתוכ ירחשמ יכמ
 ביתכו (' רקיע אוהש ינפמ אלא םהרבא ריכזה
 תונפל הדשב חושל «pne אציו (ג"ס ,דיכ תישארב)
 תעה התואבו ברעמב שמשה סנכיש העשמ ברע
 החישה וזו ריחשהל חרזמבש םילתוכה ןיליחתמ
 םוקינ ('ויבאמ ול הרוסמה תדכ םירהצה תלפת
 ןיירעו תוצמה םייק םהרכא 'ולכ (פש תוכרכ) רומננו
 גהנממ אלא רומלל ונל ןיאו הרותה הנתינ אל
 הכלהב וגהנש ינפמ וב אצויכו לאינד ןוגכ םיאיבנה
 תנהנ םאו 'מגב לנרה דציכ 'פב .('"יניסמ השמל

672p»אתיישאד (* אתררחש םושמ  "bןויכ  
 ןירחשומ ןיארנו תוריקה ןיפנטימ תיבב ןישמתשמש
 שדח ןינב ימד ונממ תובגל שקבמ אוהו םינשיכ
 'טנב תומכי שירב .וב שמתשהלמ וענמ ךכיפל
 הבריש רע רמאד nmm 'רל ex" € 2 ותמש ןלוכו
 אבה הכלה ףוסב תורענ ולא 'פב .ןבלה לע רוחשה
 דע תנאממ תבה יתמ דע )"5 תוגותכ) ותוחא לע
 הבריש דע רמוא י'ר מ"ר ירבד תורעש יתש איבתש
 רוחש רעישה בור אהיש רע 'יפ .ןבלה לע רוחשה
 לע רוחשה אוהש רעשה cpy nivr דע א"פ
 )5^ ח'ר p" ולא ןבלה אוהש רעיש לש ושאר
 אוהש ושבה לע רוחשה רעש הבויש דע א"פ
 טג איבמה 'פבו C ר'ק תבש) הנובה 'פד ג'סב ,(*ןכל
 .רוחישבו רוחשב ^Co ןיטיג) ןיבתוכ לכב 'מגב ינש

^bםילכב נ"יפ ףייסהב ןנתדכ לזרב ילכ רוחש,  
on»םשורו וקלחנש (' םיירפסמ לש גוזהו רוחשה  

 npa .(*"ובכש םילחג רוחיש הלינמה תא וב
 )513 חפנ 'גרת וזיט 05 היעש) pmo שאב
 ינרת גיי 0e m םחפב לעפו .("ןירוחי שב

edad lac SCENE 

pre 

 ןיקחוש .ג"כ הציב ,'וכו קחשד ןהה .י"ד tb תבש |
 היל יקחש אלד .ו'מק ב'ב (m ןילפלפה תא =

 pw ה"כפ vpn ח"עפ ט"מפ v'3 ,'וכו אתילגרמ
 ?'Y ח"סד ר"פ ipn "mop" ר"דב ןכו תומצע
 נ"שו (G'o vn אימט ע"ייעו ,סוניירדנא ע"ייע

pne eco pneיומש  rwyב"לפס ר'קיו  
 טשפומה םשהו ,םש כ"מ y" ןיקחשמו ןירכדמ
 ד"יד ד"יפ םשו ג'ע ג'ד א"פ תבש 'שורי הקיחש

 — ןג'ע

pn? *םימש ,םיקד םיבע ץובקב קר מ"למ)  der 
"y Himmelר"להק ג"יפ ר"'ב :2^ 'גיכח  

 ,שמשה חרזו 'פ
 קחושו קרממש למע ייפ pne 'עמ) אקחש *

 אל ולמעו 3n (Mühsal" םדאה תא
 .בות ןורכזנ אל ןוהיקהשו ('ז :א'ל ילשמ) דוע רכזי

pni *ףררנ מ"למ)  cyקחס ע"ייעו קחצ  (lachen 
py ה"כקה קחושש pne ל': niv 
^v קחשו הכב .'ט םילקש ,ח"ל אמוי ,םיקידצה. 

 אלא םדא יב קחש אל ימימ ד"ע ג"סד ג"פ 'ודיק
 תוכרב .'וכו תקחוש התוא האר ג'פ ר"בד ,הז

.T הכוס .קיחשו iD םשו קחוש לוחמ . א"ס 
  nenלעיפ . ג'פ 'וריע נ"שו קחס ע"ייע קחוש

  àv'טוס  ye.ךקיחשהל ב"כפ ר'ב לי עפה .ט"יד
 םשה ? pini'וריע : ט"מק :'ל תבש . א"ל 'וכרב

 קוחש ג'י ,ג'פ תובא :'ג ז"ע :ג'צ 'דהנס :ה"ס

 ןאכ רומאה קוחש ןיא ב"טפר ר"מש ,שאר תולקו
 ( 0025 meeאלא  nbםימד תכיפשו תוירע .

 א"פ האיפ 'ורי  aoםירענ לש ןמד השעש לע
 עברא 'ב רומזמ ט"וש 'ררמ טשפומה םשהו .קוחש

a» ןה nip 
 רחש sehwarz; )25 ךפה) מ"לב sing — רחש

Ame , ליעפהב j2  sehwarz werden 

pe 5 רצ םלשה pon» יייעו כיע spy אוה 'יפה me ןיסחוי cp תלחתב ייפ רבכו ל"זו דומלתה ירקיעב בתכו (o 

(XVll איחב אובט y) ןקיתש תירהש תליפתמ כ"ג aene no תלפת םהרבאד היתולצ ייפ חמ צ 3315 איבה 
 = = הזו ןיסחויה לעב בחכו  cenתובאה ונקת אל ףסומ תליפתש רמוא אנינה רב יסוי ירל ייפא ןידמוע ןיא 'פב יכ וניא

 היר ^55 קתעוה כיע )*  .יוכו סנכיש העשמ רמאמל םרוק יוכו החישה וזו רמאמה חיר ייפב (* .הישע יוכו " ptינפמ

 היד : ויכ תוכרב 'פסות יייעו הרות ה הנתנש ירח א מ"לה וגהנש « pnייכב ןוכנ היכ (* .םש םלשה ןיסחויבו

 'פדבו אתרחש 'ב ו"ו י"כבו אתרחיש םיש ייכבו אתורירחש ונינפל ה"כו ריפדבו 'טלתה ירקיעו ב"ה דיל טיק יא ויו

  noל'הזב הייר ייפ איבהש רע היד 'ובותכ 'ופסוה יייעו (* .אתרוחש יציניוו  neרשבל ךומס תורעשהש ןבלה לע ייפ
 תובותכל םייטשב יייע  ושוריפל "יפו כ'ע םינבל םשארבו םירוחש םה ( obהלוע רוחש רעישה בור אהיש רע ןושארה

 | דחא הנקב  nyהיטגר ייפ  aiaדע :ו"כ  niveתורעש בורל םוקמ ותואב ריחשיש דע רמולכ רחשה  )* nyיייע

 = בינ הדנ י"שריפ דגנכ אוהו דע היד .ו'נק ב"ב יופסות  aeysתובותכו ןילוח יופסוח 'ייעו ןבלה לע וסרג אלש םייבשריפו

 | יייע היר ייפט קתעוה (*  .גוז 'עב ה"כו םירפס גיונב (' .ללנה  yn moaבהוספותי.  *( י"כב ןוכנ ה"כ ('% .י"כב ה"כ

 ביה 'ב "ו שיק  cpםעפבו ןירורחישב  numןירוחישב ןוכנל : yelןירורחישב  va.ןירוחישב
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 ארקנה וא (atramentum) ז"עלב ט'נמרדווא
 ןיטיגב י"שריפ ןכו כ"ע (witridum) ה"לואירטיו
 תרח ע"ייע יפכשואד אתרח רוהיש ,םהפ רוהש

 רוחיש םחיפ רוחשב תכשב י"שריפ ןכו (היקת ,גיח)
 לעב וניכרו . ש"מו סותנקלק ע"ייעו ט"נימרדא

^b qunרוחיש  Upגרתמ היאר איבהו םחפ ' 
5n "ywאוה רוחיש יכ היאר איבהל שי ןכו  

 אטק אטק ןיא ר"ער ה"מד m 'ומורת 'ורימ םחפ
 ןכו 6 הטק ע"ייע ילגרמ דבוא דבוא ןיאו רוחיש
 רוחישו תוילגרמ וינפל ןינתונש םדא כ"מפ ר'משב
 ךורעה 'יפ לבא 'וכו רוחישה לטונו תוילגרמה חינמ
 תצק הלינמה תא וב םשורו לזרב ילכ אוה רוחשד
 אבה ע"ייעו ןיטיגבו תבשב ןינעה ךשמהב השק

rmsרחא הזב ררגנ וניבר לבא  ^bןכ יכ ח"ר  
 םימחפ רוחשב ר"ישת D pe 'כלה ז"ואב יתאצמ

memתרפוע רבא ל'צז ח ' רפ יפכשואד אתרח  
 קלחנש םירפס לש גוזהו רוחשה ןנתדכ לזרב רוחש
 ןהו כ"ע היובכ תלחנ רוחיש הליגמה לע םשורו

jnהארנכו םינפב ךורעה ירבד  ^bקתעוה הז ח"ר  
m» "bbלבא ןיטיגל  "p3וטכ) תבשל ח"'ר  "we 

 לזרב ילכ cwm ל"הזב "א (אנליוו סישב .ספדנב
 לאו סאבְס לא לאעמשי 'לב רוחש .ופושמש
 לזרב ילכ רוח ש nuno יל הארנו כ"ע יאדוס
 תאנסלא לאעמשי 'לב ופרשנש moni [רוחיש]
 ע'ייע תבצ B CO^ אוה תאבסלא  .דאוסלאו
 mm mene לש .museos אוה .דאוסלאו
 כ'ג 'ייעו p'33^ ושוריפ Dy ח"ר שוריפ הפי הלוע

Twאבה  [rns — 

 ,Eupóv י"למ רושח וטכ ילוא רוחש =) רחש
 פ"רב +םינפב 'ייעו Rasiermesser רעת 6%

 שכתשמ אל ןיריחשמ ינתד ןאמ (:היל יציב ןילישמ
 ('םיירפפסמ לש xim רוחשה oes ג'יפ םילכ) ןנתד

"bןיויחשמש רוחש ומש ארקנ המלו םיירפסמ,  
 אוה םיירפסמ לש nn םינטק cm "רעישה תא
 לש ולא א"יו (* י"צפרופ זעלבו רוחשה ןמ 553
 תרפסמ, |. תוכתמ wo לכ םהב ךותחל cn ןיחפנ
 ןירדצ ינשמ ותוא ('ודוחיו לזרב לש דידר ואיני |

 א"יו ..תופסמ ומשו דחא רצל ותוא ןילפכמו

 (רוחש =) רחש - one =) רחש

 30 ה"יחא|* EDD רעת 'גות (תרופפמ |

 ןמסנ אלש המו ג'הרל ךייש "יפה הז לש ונינב |
—— 

 םשו א'עס אימר b y'3 ^ גיישו ₪ I" mna א"פדבו

 י'כבו Seheere םיירפסמ (forbice) 1011/96 טייאלב אוהו )^

 רוחש +א"יס) הרפב ג"פב C ןירוחישב 13 חפנו
 ON רוחש רשב b" ותוא ןישתוכ רפא וב שיש
 בוי מ"למ רחש ה"יחא]* .רפא והצקמב שי
 םג ל"זרדבו דמוע bye אוהו תורדק ונינע (ל ל
 'וכרב ,ילתוכ ירחשמ ל"נה 'מוי הארוהה וזב לעפב
 ןכו (rom am) אתישא ע"ייע queo .ח'כ
 תיעיבש v^ ,ןריחשמש ינפמ .'ל מ"ב ליעפהב
 4v ,'וכו רשעתמ ריחשהש ןויכמ Ty ו'לד ו"פ
 ןכו תומוצה ןמ ויניש וריחשהו ג'ע ז'ד ה'פס תבש
 תומוצה ןמ ויניש וריחשה T'y א"סד ב"פס הציב 'ורי
 Cn .'ד יא VD רוחשא א"פ ר"טש , תינעתה ןמו
 ל עפהב .ב" הטוסבו תינעתב vio וריחשהש
 "ry ב'פ הגינח 'שורי UU) :א'ה רוחשא ע"ייע

vyותואל לאשוהו .הרדק ילושכ ןהינפ וריחשה  
 הרידקה הריחשה .ו"כד ח"פר 'רדהנס 'שורי םוקמ
 םוקמ ותואל הליאשהב רחש ראותהו ,ץוחבמ
 .ב'נ mm :ו"כ pom : ב"י «mo . ו"ל תובותכ

"yאלא אוה םודא רוחש .ט"י הדנ .ךורעב ליעל  
 ד"ע א'יד ח"פס מ"ב 7v :ז"מ "לוח y" הקלש
 לאשוהו .ליעל y א"ימ ye הרפ ;רוחש רפע
 ארבג אוהה :וניראוצ לע 'פ ר"כיא תופעוז םינפל

nmרוחשב  pesר"קיו .ןיעבש רוחש .א"ל הדנ  
 לגלגב) ובש ןבלה ךותמ האור םדא pw א"לפ

quaל םירדנ ץובקהו .רוחשה ךותמ אלא ': 
 אלממ ע'ייע שאר ירוחש ט"נפר ר"ב ,שארה ירוחש
 מ"לב ומכ דואמ mme "p רּורָחיש א ראותה רועו
 קזוח לע הרומ לעפה 'להו ןיעה תליפכו רחרחש
 (go onn תיפיפי ומכו קרקרי םדמדא ומכ ןינעה
 ייפ רחרחש ןכו ('כ 5 היטרי) היפדהפי ראותהו ('ג

 mun עירג הישיר יתבר 'פ ר"כיא .דואמ רוחש
 y" :'כ ק'ב אָתיִרּווְחש טשפומה םשהו .יופא
 אתירווחש אכיאד םושמ :ז"יק מ"ב ,ךורעב ליעל
 רוזחת ב'עס ג"כ תינעת םינפ רועיכל לאשוהו
 (Tw התירווחשל הנח הרזחו התיוווחשל הנח
 ינוארת לא : ינאות לא 'פ ר"שהש map רועיכל
 םשה דועו nane 555 אוהו 'וכו יתורחרחשב

^b simiאָרָחּוש ס"לב םחפ  jenenי"שר ייפ  
Temהכי םראת רוחשמ  Cn,"ה"כו םחפ אוה  

 ןיטיג ל"זרדב ןכו םש איבחו רחש שרש ק"דוב
nam e"רוחישבו רוחשב ןיבתוכ לכב 6ר'ק  

 ארקנה םותנקנק אוה רוחישו םחפה אוה רוחשהו

omo )'ןיוורוחישב עיפדשבו ריפדבו ביה דיל ט'ק 'יכב  
 .םירפס 193( םדוקה יעב היכו )? .רוחיש «by רודיש

 ירקיעבו ר'יפרבו ביה י"כב ןוכנ m3 (*  .ורדחיו עייפדבו גי'חר ייפב «nmt ריב ב"ה ריל bsp '"כ ה"כ )^  .יזופרופ טייק

 .הועטב ייל ע"פרשב לבא רוטלתה

8 Vl. dh 
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 | 88 | (ארּורחש =) 1

pmo yyע'ייעו ןוחש 'ינה םש רשא  qneא ' 
 םינוש םישוריפ םש אצמתו רווחש am^ כ'נ נ"שו
 לעפה ךל ווחתשיו nen 'ג י"כב ירפסה 'ינ יפכ
 ,ךל רחשיו 'ינ ןוכנ רווחש icem" םשה תמועל
 ו"נ תוכרבב אירגנא תדובע לש הארוהה וזב 0«

mmn sה"כו י"שריפ ש"ע יאסרפ ךל ירחשמד  
o'v "23ךל [יוחשמ ל'צ] (ידחשמ) םש ןעכנימ  

 — ]35 ונשו יאמור ותאד mm ג"ונבו יאמור

 , Rome א'לבו רקוב רוא תלחתה b erbe^ רחש *
(Morgengrauen TWירחשב .א"י 'וכרב  

N'D DUו"ט ט"י 'ישארב 'גרת .וחשה דומע א"מ  
 Tb תוכרב ; ארחש דומע ו"כ ב"ל םש 'ב י'רתו
 תליא iy ב"ד א"פ 'וכרב v^ .וחשה תליפת א"מ
 הריעא TY 27 םשו ,ארחשד אתלייא םשו .רחשה
 mme ררועמ אניוה אנא )85 ,ז'ג םילהת) רחש
 YD "x כ"וד 'תקיספו sb ררועמ הוה אל הרחש
 ב"מ א'פ 'וכרב ץובקהו ,ארחש ז"יפ יתבר 'תקיספו
 ף"ירב ג'הב v3" ה"כ ןיִרָחשב עמש ןירוק יתמיאמ
 ה*כו ג'י p^ ש"ק 'לה ז"ואב .'ג ג"ערדסב ש"ארבו
 | לכב ןיבֶרעב ה"כו ס"ש י"כבו ילופאנ 'פד תוינשמב
 תיברעב ,תירחשב ג"ונבו יתמ 'עבו ל"נה תומוקמה
 M33 ןיברעב .ןיוחשב א"פר תוכרב 'תפסותבו
 | ,םיוחשב w^ ול ירצונה 'ה ואיצוה תוינשמה
 1 יטינ ומכ רחשה ny "b nme .(ק"הלב) םיברעב
 | ילבומ y ו'ד ye 'וכרב 7v ,תירחש ne :ט'ס

muneןינע ןכו  meneתורחשה ךותמ י'פ ר"רמב  
 ידקש 'גרת ונממ ל ע פ הו .'וכו ריעב החווצ הלפנ

nwווהד )2 ,ט'כ היעשי)  poneגרתו -- .סנימל ' 
 מ"למ אוה היניעביו meet ןמ תיל א'כ .'ח םש

apm שפח ^b רַָש 

 3 םש ןכד 'עו 'ז ,ג'ח אנבוד ע"ייע ןירוחיש *
 .6 הועה

 | לעפה Befreiung; אָרּורֶהַש =) 6 רורחש 7€:

frei machen "nz 4ןמ לעפש  

 | אל השפח ow )9( 4 ()2= ע"לב «mo ררח
 אל Cmmme רמש וא ('כ ,ש' ארקיו) הל ןתנ
 (.גייק) םיחספ יברע b' םיחספ 'כסמ .הל בהיתיא
 ] . תוריח ןינע הל ןתו ךדבע ררחש 3:3 ךתב
 | רוחשמה לכ :ח"ל "יטיג : ז"מ 'וכרבב ה"נכו ה"יחא]*

cm -חנ (רוחש =) רחש רורחש  

 לש גוז ג'הר ירבד טימשהו וניברל ךייש םיוקב
 אוהו סגמלא ל"צו כ'ע תייטב ןיסאנלא p^ זירפס

Q2ןכו ,םיירפסמ "פ  ^bויחשו ם"במרה  
 אוהו ןימאנחלא ץקמ םירפס לש גוזו רינצלא ץקמלא
 לש גוזו הנטק תופסמ ('ריחשו «p C^ ריבכ
 רעת 'גרתו .הלודג איהו םירפסה תרפסמ םירפס
 ,ג"י ייטפוש ; 'א UI יקזחי ; יז ,יח ;'ה ,יו ירמב) 83151

 קתעוה םינקז 'ע לש 'גרתבו רפסמ 0^ ,זיט ;'ה
 ,א*נ םילהת ,םש רבדמב) רעתו (םש םש םיטפוש) 3315

 06 50006 p'* (תומוקמ רתיו גיכ ,ויל הימרי ,יב

 רישח ,וושח תחת ריחש came איה איה ד"עפלו
wen 5"mאטבמה לע לקהל ידכ תויתואה . 

 תקתעהב םגוותמ ,nm Luo לט4ש לעפהו
 , 'ט ^sn Y ארקיו ,דיי ,אימ "ישארב) nb3 לעפה 'עה

 ,חיימ היטרי ; 'ה ,א"כ ארקיו) חרק s E) ,'! רבדמב

 ןירישחמ ינתד ןאמ : ה"ל הציבב 'יאש המ הזו )5
 רוחשה י"שריפו 'וכו רוחשה ןנתד שבתשמ אל
 אמלאר עשה תא ויחשמש םש לערועת

 -- [אוה הלפשה ןושל

^b) "DU *ועשה ריפה  vyילכ  bnaרעת  
 ףוס y" : ה"ל הציב abrasieren) המודכו

ynםדוקה  mb 

anhalten ;** יפו ע"למ ורקיעו" ome o'5s "no 
der zum mn? ,j" n? ;zum Frohndienst 

(Frohndienst Anhaltendeימגב םיתבה תקזח 'פב  
 היל יטממ הוה Cro :'כ) mpm ול ps (*'פירא
 תרובעל ורסומ היה. 'יפ (*ןוחשל הירמחלו הידידל
 ארמח אל (''גר תה ןינעכ אירגנא ןוגכ ךלמה

mיפב (ויט ,ז'ט רבדמב ילקנוא 'גרת) תירחש ןוהנמ  

 » תרוחשתל חונו שארל לק יוה )275 גיפ תוכא) היבקע
 אבוה םשו ה"מגו 'יפמ קתעוה 'יפה הז ה"יחא]*
 י"שריפ ןכו .תרוחשת לש ייפ ןכו ל"גה 'גרתה כ'ג
 יטממ ומכ דומלת 'ל אוהו ריעה] רבזג הז תרוחשת
 רומח אל הרותב ותמגודו [רווחשל הירמחל היל
 קבדה] Comme) ןנימגרתמו יתאשנ םהמ דחא
 nip ןושל תרוחשת wt [ךל "nnne רווחשל
 אצויכו רש לש אירננאל ךתמהב ולטנ םא רשה

m nןכו כ"עב והוחקי ןפ םנוצר תושעל  ^p ^ 
 כ'ג 'ייעו «mh תרוחשת p 3'y" ם"כמרהו הנוי

 qnem ^en mb םיכסהש ץיבשרל תובא ןנמ |

 יסרב היכ (* .סורע לי'צו םידע anim ריפרבו איפרב ןוכנ היכ ) .םיבמרה cai ה"כ )* .119 רצ גרובניריר 'צותב ('

vemש 'גרת כ"ג יייעו (* .רומלתה ירקיעב ןוכנ הייכ )5 .םיבשרו ה"מגר ייפבו ונינפל היכו רווחשל ע"פרשב לבא  
 .הרורחיש גיונב )* mne סיטב אי פרב (' .'ג ,ב"י



, | m vem Je us 

so qu) —) טש — (are — רורחש 
 p" ג"ע ה"נד we הכוס 'ורי — יל ףידע יאפוגד
 םיוחתשמ ויהש (r5 n^ m) ארק לש םתיוחתשמ

nonoא י"רת תיחש ליעפ .לכיהל םיתיחשמו ' 
 םשה םוקמב רועו תיחשדו : קותנו ד"כ ,ב"כ ארקיו
 'גרתבו nme ומכ b nine^ 'ה ,'ו לאינדב ומכ

 oy ייפ אתיחש 'ג ,ז"י יליהתל ב'כ ,'ד תור

 'גרות Grube) תחש מ"לב ומכ א"לב) אָתחַש *
cnn)ר"צ , wn Canne GO"מ'לכ  

 "A יבדמב) ישש ,^ אמויב )2 Up 'ילהת) הָתיִחש
 ,י"שריפ 'ייעו תותיחשכ ץראה תא םישמש (בייב

 תוינותחת 499  ע"למ ילוא אָתְקיִש — אתחש
(Dysenteriaייטיג) וזחאש 55 'פד תואופרב  

 — תוינותחת b" איקקא ייתיל C אתחישל C טיס
 ה"יחא]* ,(אתחשורל בותכ תואחסונב 30
 'יפו אתחשורל ג"ונבו . איקקא 'עב אתחיש ה"כו

 -- [תוינותחת כ'ג י"שר

 ומכ b^ אָתְחִַש ס"למ wname — אָתַחַש ו
 Achselhóhle) איחיש ,יחיש ,יחש

 3 ; דיכ ,טיי ילשמ) תחלצב ודי: לצע ןמט 'גרת
 ה"יחא|* .אתאחשב הידי ישמט אלטע (ו'ט

 — mw] 'על ךיישו
 ר"אלבו הנאו הנא ךולה לעיפב מ"למ טוש — טש

 -Ru אָטיִיש ,טיָיַש ; אג מממוסמ ?nni ומכ

(derer, Schwimmerפב ' vםילכב  QU)תיבה  

 דמלל ידכ תיבח םדא 533 ןישוע b^ .ןיטייש לש
 החושה שרפי רשאכ םימה ינפ לע טושל הב
 ) שירפמד ומכ 'גרת ^w)  ,ה'כ היעשי) תוחשל
 םיטש ויה (m nons . טשימל אטייש
 ^Q ,יא («m ורתחיו , ןיטייש n) ow ,ז"כ יקזחי)
 "פו .אימ וטש )5 ,'ג הכיא) ופצ ,ןיטיישו 'גרת

rmןיטייש לש תיכחו םילכב  non "pאיהש  
 ): ויל 'ציב) ונינשו םימה ינפ לע הב תוחשל תנכומ |

 p" הציבב י"שרו כ'ע cen ub לע ןיטש אלו
 לאקזחי) וחש ימ שרופמ : ז"ע אמויבו ש"ע א"עב
 ע"ייעו אחייס אטיישל ןירוק ןכש C אטויש n) ,זימ

moאניחש ע"ייעו  ^w iwנ"ד ו"פ םילקש . 
 רהנה 'יפ ןהישוגב ןטששב ר"ע ^s ח'פס מ'ב 'ורי
 רימאטיז 'פרבו ןהישוגב םיתיז תא ףטושו ףיצמ

 ו 2
 ל 0

Malt dd na 
d MM 

 י"רת יייעו 'וכו ודבע ררהש : םש ,השעב רבוע ודבע

 דבע ד"מ Tp "wi ,'וכו תררחשו 'ט .'ד 5 'ישארב

 'ורי לו עפ יג וני ב .וררחשמ sog . וררחישו .

 ט"ד ח"פ םש wb וררחיש . ח'ד ז"פ תומבי

xyםירחש  m)ררחושמ היהש זעוב הז ('ה ,'ח יא  

 מ"ב 'ורי . םירחשו 'פ הבר תור 'ייעו תונועה ןמ

 רוחשל הכירצו ןהינשמ טנ הכירצ ד"ע ז"ד א'פר

 ל ע פ ת ש ג הז תא הז ןיררחשמ ןהינשו ןהינש תא

 . ט"כ  תובותכ ,הררחתשנש :םשו ib. ןיטינ

 ןיררוחתשמד 'ז .א"כ mew 'ורי 'גרת .וררחתשנש

 יישודיק דובעש וכפה רורחיש םשהו אניעו אנישב

 רטש .ג"י : 'ט "יטיג ,רורחשל . . דובעישל : ו'ט

nmeםשו  bםידבע ירורחיש .ח'י 53.6  — 

 - [םידנע ירורחש א"פ 'יטיג 'תפסותבו

nneלעפהמ)  nn»9רתונש המ וזג ןמ 12 וטכ 'יפ  
snsהדשה תריצק  (Grummetןיקיספמ ולאב  

 תקזח 'פב .קיספמ תחשל רצוקה (א"מ) האיפב ב"פב
 (' אוה תילד (e. C195^ םינש 'ג ןתקזח 'מגב םיתבה

 הליכאהל ידכ האובתה ןיערוז ןישוע ךכש אריפ רטנ
 םרט החל איהשכ התוא ןיוצוקו תומהבל קויב
 moy אוהו 'גרת ('א ,ז פומע) ךלמה יזנ .(*השעת
 'פב .אכלמד (* אתחיש (* תזיזנתאד רתב קדעד
 ןישודיק) השאה תא שדקמה 'מנב ורבחל רמואה
 לכא רטמה ימ התושש b^ אשבכ יבד תחש ( ביס
 Ü אקונרזב ותוא ןיקשמש הדש b^ איקש יבד תחש

 התחשה 'למ האיפב ם"במרה e^ תחש הייחא]*
 ה"נכו כ'ע תומהבל n רצוקה םוקמה הזב ונינעו
 .א"ע 'וחנמב ןכו תחשל רצוקו א"פ האיפ 'תפסותב
 ,סדאל שמרחל יואר וניאד ה"מגר יפו תחש םלועלו

oenש"ע :א'ע 'מגבו הנשמב  ^p "bnתכשב  

 בשע תחש ^« תחשה תא אל ןיקסומ ןיא .ה"נק
 המ 'מגב םשו כ'ע אתספסא אוהו האובת לש

 - (ישוקאד תחש ףא 'וכו יכיכוד תחש

nme +לע +לוקלק ונינע תיחשה ליעפהב מ'למ)  
 ^w (e" ,יכ סירבר) תיחשת אל ןושל ךרד

 תנש — .ט'כ "ישודיק p mmen" 53 ל'זרדב
 לב איה אתלימ ואלו תיחשת 53 םושמ רבוע : מ"ק
 רבסק ןכו .ט"כק םש ןכו ףידע אפוגד תיחשת
 תיחשת לב היל sw תיחשת לב םושמ ומ

v33 mes )'הימגר ייפבו (? .אוהל עייפרשבו רומלתה ירקיעו ריפד טייק  mr cwג ' nemלירגתש דע ןיתמה אלש  
 ריל ביה טיק ךורע י"כב היכו (* .שיע םיבשרופב היכו יוכו תומהבל הליכאמו תחש איהשכ הצצוק היה אלא האובתה

 .אתחש טיק ייכב (* .'גרתב ייארכו תזיזגתאד n$ תייזגיאד roa ייכבו תרזגתיאד האלהו יזיפ יפרב לבא ריפרבו ריבו
 החוש גיונבו י"כב הייכ )* .אקינרזב ע"פרבו קנרז עייייע רונצ b" רומלתה ירקיעב הייכו ט'ק י'כב הייכ (5 .קייררב חיכו

vba (7אטייש סיש ייכבו (* .םירפמר גיוגב )^ ,אתיחשל . 
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 = איבהל ץוחב ומע םדא טושיש הטמ 'יפיתיא טוש | םש 'תפסותו .ט'כ "וריק לי עפה .ןפטששכ "יא <"
 = | ('(איכ , םיטפוש) תנעשמה 'גרת ומכ ותיבב חויר | 'מ ז"ע לעיפ -- םימב וטישהל ףא א"ו א'ם 7 |

 אתיטוש א'פ | -- [םימה לע ןיטש 'ל י"שריפ וב תוטטוש א"ער  cop "bוב ןיקחשמש סדה לש
 לכה ירבד טושל poss (v^ p) ולאו 'פד גירב | über חטו ףוש e D y" למ "b טוש —( OU וו .E ככ wa on MET .(' תוטש ןיעכ אתיטוש ארקנ יכה םושמ התשמל

Giehen, abreibenרופא | 1" 772 א'במה "פד כ'סב  ^pומכ ךווצל אלש ותוארלו םלועב טושל  
 (' עשעתשמו לייטמכ pus cues )0; בוי רכושה יפב .תילטמב ןתוא ןיטש ןיאו 4 הציב) 0.

 (' יטוש היל יוהא (תיכ סש) ןיחלגמ ולאו 'פד soa | DS O09 077( "לכוא ולאו 'מגב םילעופה תא 000
 ] 'פד ג'רב .(' תומה ךאלמ eme (* עדיו .e es" | \ תפח לכ טש םאו הילאב summ תא קטש <

 ןיטש והמו ןישב ןירוקו ןישב בותכ p^ . הרופא
 לבא 'ציניוו ר"פדבו י"כב ה"כ ה"יחא]* | .ןיפש

 והימו ןישמ pup שיו ןישט ומכ b^ 'יא מ"א 'פרב = =
 ה'כו pb ןיא מ"בבו הציבב 152 .ןיפש ןטש =

 י"כב לבא שמ ע"ייע : ה"צ nan ב"ער 'ל 'יחספב ,
 ןיא יא מ"בב ם"ש י"כבו םיחבזבו 'יחספב 'ב םיש =

pevןונכ תומוקמה רתי נ'שו םיחספל ס'ד 'ייע  
 Ty םיחספ 'לה תאיג ץ"ירהו תוטמ 'ס 'ותליאש

 םש ואיבהו טושנ n Up ב"ב 'ופסות y" ו"פ =
bua 00הז ןינעב תויתואה ןיפלחתמ םימעפ בור  

 ןיטש ןיא ומכ יוהד הילאב רונתה pe ןיא ומכ | =

nurתיבה תא  (o rem)הצקב | 078000" 08  nessידיבד אתיטוש שירב 'גרת ידיכ רשא . 
 ךכ יב 'שרפ שיר חלשב 'תליכמ nos רכז לבו | CUT eem aom 'גרתב yum כ'ע אתיב תי

Im ' . f 1 I^ ' ^ רי , LLLI VE ] 

x en 3 n 82 v Mir n D.םישנאש טוש תורודה לכ ינפ לע תכלהמ הדמ 5  
TSמ ח"כ 'ירבד : ' , 

 'א 'ורי 'נרתו .'וכו תוקלל ופוס וכ ppi םירשי | | ['םישת אל חשמו \ד . Ton אל

 דקרמו פדה לש דב לטונ היהש (Gr 'ובותכב 'ב
 (" אבפל אתיטוש היל ינהא דע 'וכו הלכה ינפל וב
 pp3 ."אבסל היתויטש הליומאו
 (G2" TP הטורפב 'ירמוא ה"יבו 'מגב 'ישודיקב
 ג"סב .אקושב אסאד אתיטושב שידקד ארבג אוהה
 ) ילימב אה יטושב אה (א'עס ry 'ובותכ) רידמה 'פד

"b(איי ,ביי א'מ) ביתכדכ םיטושב ותוא רפימש  
 ודיב רשא תנעשמה .םיטושב םכתא רוסי יבא
 הצק .היריבד ("א תי טוש 'גרת (א'כ ,יו םיטפוש)
 'גרתב הייחא] ,(זיכ ,ר" א'ש) ןתנוהיד הטמה
 נ"מ י'פ םש ןכו nri אתיטוש שיר ל"נה א"ש

ET ^ , 1 "י ^ . ; Jsי  

soU ס"לב ןכו אטושב (ויכ c 32123) לקמב Mart EIE OC תאי מש . | H n / yon n 
w^ ELI ות יי י 1^ 2 | is / , AC 

pליכה  per qsw5 שרי ייטכו pees vmהליאשהבו .'ג ,ו"כ ילשמ 'גרתב ירוס  
Mו. יי ^ ה  Ü-- " ' 

 MENS אפוש ליגה cms קימ | 77 T3 09 ןיפש "פו pae ןיא סרג איה קח 1
MEשר  CDא'פס ק'מ 'וריכי ,ריסש  NOU NUTןימושב יל ןיטקנד : איב אשמ | =  UNו ןח  

psל'צו תילטמב ןתוא ןילוט  petל עפה ה | \א ן שט  swאילכ ןכו הנאו הנא ךלה מ'לכ  
 י"רתבו אמע mo) (pror ,א" ירסב) םעה וטש 'גרת ו

DOהנאו הנא הכילה ונינע מ"למ טוש =)  herum-טשימ 25 ביבו א'עס ג"פ ק"ב .ןיטייש ווה 'ב |  
schweifen x.ע'לבו  laufen Usרמד אטייש יאמ : 'ע 'ישודיק .'וכו אבוט יטייש | מ"למ 'יפ טוש  

Aטבש 55  Stab, Rutheר"אלב ןכו  "Dי"שריפ 'ייעו אכה 53 היטאיש ג"ונבו אכה | אָטוש  "M 

0sןיי איצומה 'פד ג'רב (אְתיִמוש ') Cry nie)אמלע ימורב ןטיישו : ח"מ 'טוס .'ב רס ע"ייע וניבר | אתמש . 

 | צה

TEN 
y^p vss m3 (5 = ^dלכ  nen .הלוכ  ?) סרג שט 'עבו wi]ןושוטת . ?( m1 םיסופרב לבא איפרבו ביה י"כב ןוכנ  

 | וייופד 'גרתב ה"כו ןמנרותמב היכו אתיטוש אשיר תי 'גרת תנעשמה הצק תא )* | .ןיי ידכ איצומה ס"טב םינושארה |"

Eאתיטלוש םיסופדה תצקבו  yrךומסב הטסל  mos3 דקרמה הארנ י'ישריפו אתוטש אתיטוש תבשב ונינפל ה'כו (* .ךרעה  

 *)bm .האתטש אתאטש (:ב'ס רצ תכש סיד 9x4) v3 יקליבו וניבר ייגכו אתטש ימגב ייא 'צנוש 'פדבו כ"ע הטושכ ,
"M חיר ייפבו zy רעומב רזהו ותוארלו םלועב טושל ירכ אלא אצי אלו ךרוצל אלש xe םא : טושל יישרל םחוימה Ü 

 / אטיש סיש י"כב אטוש גיונב (*  .םישוריפה ינש וברעתנ ךורעבו cy ךרוצל אלש רמולכ עשעתשמכו לייטמכ טושל ייפ = =
 ריפרב ה"כ )  .יישרל םחוימב היכו (? .עדיד ע"פרבו יישרל סחויטב ה'יכו ךורע ייכב ןוכנ ה'יב (* .אתיטוש ת"האבו :

 היתטיש ונינפל w^ רועו ונינפל ה"כו quy י"כבו ויופדב ה"כ UO) = .ונינפל היכו אבסל היתיטוש א"פדבו ךורע י"כבו | =
 ייארכ אור DX DD סדה ףאד הטש זרא ןושלמ היתיטוש חי"ר b אבוה cmo מ"טש יייעו וגתנמו ותטיש יישריפו אבסל =

 \ אה ילימב אה ג"ונב ('* emp my היי [sp היבילא הל pop חיר ייפל השקהש איבטירה יייעו כ"ע ה"ר יכסמב

 .איטוש האלתו ו"ופרב לכא ךרעה שירב וגיבר ןויצמ חכוט ןכו רומלתה ירקיעבו vam ןוכנ ה*כ ('* .יטושב
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npe» DUאָמיִש .הטיש  ^bוא אטרש ומכ  
 י"פב Reihe, Linie רדס 2e, ע"למ ארטש

 לש הטיש הז xim" םיקתנ ינש 07« םיעגנב
 לעו 'גרת רדס b^ ב"א) — ןהיניב תקספמ רעש
  (םשר רפסד ןיטש n€ (by 5 היעשי) הקח רפס
 ןיטישב ןרדסמ א"י ,'א ש"הש 'גרתב ןכו הייחא]*
 ןיימד ןיטיש רשעב ןיביתכ ^i ,'ה םשו ,ןיביתכ
 תובית יתשב םתה .ה"ס b^ .אמסוב nya יטישל

pbוהל קיספ אל ןיטיש ינשב והל  bzwאכה  
 - .'ה הכוס : ג"ם תבש 5% קיספ ןיטיש ינשב 'יפא
 הטישב 'הל שרק בותכו ̂ ןיטיש 'בב וילע בותכ

nnsהי ע"ייע  "pi G^p TD)א"סד ד"פ אמוי 'ורי  
 שדק תחא הטיש אלא וילע בותכ היה אלו ג'ע
 ט'פ 'יטיג 'תפסות ג"ער נ"ד ט"פ"יטינ 'ורי — 'הל

pma )'(םירעה תא  jbינש (אלמ) םוקמ בתכה  
 y! nns" הטיש אלמ רמוא א'בשר . . . ןיטיש
 הטישמ םידמול ןיא -- ג'ער ז"יד ט"פר ב'ב 'ורי
 'שורי )23^ ףלא D^ א"בשרה 'בושת Uy" הנורחא
 סלק ע"ייע אתיסלוקד היטישב .ז"לד ו"פ 'ועובש
 , אייטיש יניב ביתכ ד"ע ו"מד ה"ם "ישיג 5
 היתטיש יתעברא i'y ה"גד ד'פס ינש רשעמ 'ורי
 — אפרעד יתטיש תעברא יתבר 'פ ר"כיאבו יסרעד

 שוריפו map אָתְטיש .אָטיש

 תחא הוושב רמולכ nns הטישב ודמעש י"פעא
 ףוס דיגנה ש"רל דומלתה אובמ ל"זו דחא רדסו

nzenהכלה ןיאש םימכח תלהק איה אטישו (תוכרב  
 אריבס והלוכ ינולפ 'רו ינולפ 'ר ורמאישכ םתומכ
 "יעו כ"'ע םהמ דחכ הכלה ןיאו הטיש ג'הכו והל
 yi 32 "D" 'ג רעש םירומיל ןושל תותירכ רפס

p»ן"רה םשב ש"מ א"כת ללכ העומש , "yiדיב  
 ואל .ט"ס מ"במ היארו .א"כרתו כ"רת D^ יכאלמ
 ח'ר p" 'ייע רמתיא הטיש אלא רמתיא אתכליה
 p^ ד"וי qo דוע יייעו .אלא ה"'ד 'פסותב אבוה
 D" ריא' mmm "eni "p דועו /א'ל ק"ס ר"צר

vxח"פותו א"לת 'יס א"בשרה 'ושתב 'ייע דועו . 
 :טימ םיתספ :טימ :ז"" תוכרב) "p שב םי מעפ הברהו

noהציב  cvy sb vuהטישה תפלחומ +.ט'צ  

 ג"ע נ"ד ט"פ "טיג 'וריו .ז"כד א"פ םיאלכ 'וריכו
vדהנס ' meינולפ יברד היתטיש הפלחמ .ו"כר  

 פילחה 'וריעב י"שריפו ,הז תא הז ןירתופ וירבד 'יפ
 אינהא .ז"י 'ובותכבו הנמיה אציו ותטיש הדוהי 'ר

ce )'סישה םופרבכ אלו םימישהו ןוכנל  

cpטייות יייעו ח"ספ 'פו רותפכבו ייעיבשב  

DO ^p Ww" | 
 ןתומכ הכלה ןיאש "my המכ ומיכסה וב רשא |

% 
n I 
1 
POET % à 

 טש )=  m dשש )=  TR TV\אטיש 61

 מ"לכ ל עי פה . תומלוע ףלא ח"יב eun :'נ ז"ע
 ןיטטושמ ^ 25 'ישארב 'ב wv 'גרת הליאשהבו
 - ['א טש 'ע rp 'ייע א"ער 'מ ז'ע -- . שיע

dar- די תחילש ןינע ליעפהב ev cob ^p) ev 
  (reichen, ausstrecken(ב"פס) יאמד 'תפסותב

 ריזנל ןיי סוכ םדא םישוי אל ( swרתפא) הז מ"ל
 טשויו ('ב ,יה  mons oenטשי ורקיע

 מ"לבו — תואמגודה רתי נ"שו ט"סק ,ד"חב ע"ייע
 (טשוא ס"לכו) לעפאב 'גרת 'לב ןכו ליעפהב קר

  usn ypבורלו 'ל ,'ג הכיא ;א"'כ ,'ו "טפוש
 'ומשל 3^ . ב"כ יישארבל 'גרת 'ייע אדי רושקב
 ,ד"כ ;ז"י ב"כ א'של ;ו"כ ,'ה 'יטפושל ;" .'ז ,ב"כ

 ,ו"כ ;"ו ^ gב"של ^ nל עפ תאבו ותלוזוב'כ
 םשה הזמו 'ט ,'ב 'זחיל ;ב"י ,ז"ט "ישארב 'א י"רת
 י .'ז ,ב"י 0333 'גרת אדי תוטשוא טשפומה

— [Erwerb די חלשמ מ"לב "p א"כ a'2 

Fen- וניבר תעדל ןיטוש ץובקב הטוש =( OU 
  chel'פבו (א"מ) ייעיבשב ט"פב (םינפב 'ייע

 בלול חקולה 'טגב לוזגה בלול ( naeםגיפה 6 טיל
  pamתוגולגלחהו ןיטושה  "bה"יחא]" .ילקוניפ

 זוברי 'עב  Um'ומוקמה ינשב כ"ג וניבר סרג (ת'נק
Fenehel, foenieulum )' לקוניפ א"י"' "pi םיטושה 

 אלב פרג כ'או " Y'וינשמה 'ינכו 'כופב ח*ר 'ינכ
 תאז לכבו 'יעיבשב  ^bומצע ינפב עטנ ןימ אוהש

 ו"יוב 'יגהש 'יפה הז יפכ ןוכנהו זובריל ראותה אלו
 פ"וכב יתיארו .('ס'ש י"כבו 'כוסב 'יאדכו ןיטושהו
 ול ןירוק יברעב רמוש םיטיש )007 7« ל"זו ח"מפ
 ע"לבו ארמוש ,ארמש ס"לב תמאבו כ"ע כנאיזאר

Fen- ^b. (9i (2 (פ"לב ₪5 mp ע"לבו oo 
  1ןיטוש יכ וניבר תעדל 5( 3"( .ומש ע"ייע

 אוה  ysוב םישמתשמה במצוים  = <,2\|
 ע'"לב ומש יכ יתיאר דועו ()\**) ארמוש אוה אוהו

 = סיונפהו וא םיונפהו ןיזובריה הז ילואו
 'כוסב ןעכנימ ס'ש י"כב "יאדכ (^ D,(א'ס רצ הכופ

 ראות םיטושה יכ רמוא יתייה וניבו 'יפ ילבו
 ם"במרהל מ"יפכ ןיזובריל  omםהל שיש ןיזוברי

 וניצמש ךרדכ אוהו םיכחר םילע  mbפדה .הטושה
Vby) וניבר "p נ"שו (02 mm mb ע"ייע הטוש 

 גיפ ןיצקוע גיהר ייפ  CUDוילעש ןימה ותואמ אוהש
 [םיבחר --

 שימו זוברי ע'ייע הכוסל י*שר י*כ ןוילגבו "עיבשב xoa י'רהמב היכו ('

 "23 ןיטושהו ה"כו ןיטישהו
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 pep) =) טש - (אטיש ,הטיש nep טש בס

 ו"טסר ר"ב ה"כו ש"ע ןה םיזרא ינימ םירשעו העברא
 המל :םשו .ש'ע 'ט b^ המורת אמוחנתב דועו
 ןיריתעש המ תואפול ידכ םיטש יצע םתוא ארוק
 םיטשב וקלו םיטשב ואטח א'ד ,םיטשב תושעל
 םיטש יצע 'י 'יסב ןכוש"ע 'וכו םיטשב ןיאפרתמו
 ואבי . . תוטש ושע Dn םיטש . . םהרבא תוכזב
 םולש 'ש םיטש א"ד ןתוטש לע ורפכיו םיטש יצע
 המל ה"לפ ר"מש ,הליחמ 'מ העושי ^ הבוט 'ט

xyוכו תורורל א"ד ה"בקה דמל םיטש ' wp 
 «p ע"יע .ד"כ ז"ע הטשה bn ימור Con ינור)

 — v3] ר'ב נ'שו

met ןינעמ שרד דועו םוקמ םש sep =< DU 
Tohrheit, Wahnsinnהָטֶש ןמ . NDא"לב  

 שירב unsinnig, thüricht sein) תולכס ןינע 'ירוסו
 רזעילא s (א ,היכ 623( םיטש ןושל המ Cm 'ורוכב
 וקסעתנש לע רמוא עשוהי 'ר המש םיטש רמוא
 םירכר) ענושמ תייהו 'גרת ב"א) — mew ירבדב
 'דהנפ 'ייעו ה"יחא]* — .(יטתשמ onm o5 ,חיכ
 mb םדוקה ע"ייע ^ b^ 'מורת אמוחנתב ןכו .ו"ק
 ףאונ mw ושעש םיטש כ'פ ר"דמבב W^ ןכו
 המשת יכ ר"רמכב שרד יכ הארנו בל רסח השא
 "יא ןכו ש ע"ייעו .'נ הטוס ep" הטשת יכ ומכ
 ביתכ G^ n ירטכ הטשת ו"טפ ר"דמב שוריפב
 C תוטשה הב סנכיש דע הנזמ הניאש רמול ן"ישב
 םוקמב םיטשב םהל וכשיו א"לק 'פ קלב ירפסב ןכו
 אתוטש by םיטש םש 'דמב 'א י"רתב ןכו תוטשה
 םכרד הז 7^ .ט'מ bnn^ 'גרתב ה'נכו . אלוקלקו
 אתּויִטַש b" לקשמבו ןוהל אתוטש סרנ : 155 לסכ
 .מ"כ ,ר"כ , ^n^ n ;ז'ט does 'גרתב הברהו
 ב"ער א"כק םש /2 טש עיייע :ז"ע תבש .ותלוזו ג'ל
 ז"נד ט"פ ריזנ 'ורי הירבל אתוטש ינתמ איטש ןיבא
 UB פ"ס ר"קיו ,ותוטשב דמוע הקיפ ןב ןיידא ד'ע
 והל דיבע ב'עס 'ג 'גינח .היתוטש חרואל איטש רדה
 תומורת א"מ א'פ 'ילוח הָמּוש ראותהו .תוטש ךרד
 vpn) ,ג"ח) wn ע"ייע ןטקו הטוש שרח א"מ א"פ
 ,ענפנ הטוש ןיא "ii תבש .תומוקמה uv נ'שו
 ,םיטושה jb היאר ןיאיבמ pio היה הטוש : ד'ק םש

bnייעו 'וכו היאר ןואיבמ ןיאו היה איטש : מ"מ ' 
 בלכ : p אמוי .הטוש ילילנ : ג'נ vp :'ל הדנ

newהטושה פדה ,הטושה ףול  yvyבלול  , 

 םיחכז .'ג טש ע"ייע וגהנמ י"שריפ היתטיש היל
 י"שריפו אמייק ווה אתטיש אדחב והלוכד :5^3
 ףטש ע"ייע והייתטישב : ב"ל ריזנ .(' תחא הבישיב
 ,יאמיס 'רד היתטישכ .ד"ד א'פ תבש 'שורי /3
 תוכרב w^ ,מ"ר תטישב .ד"לד ז"פר םיחספ 'ורי
 הטישב רמא קחצי 'ר םשכ pm 'ר .  נ'יד ט"פ
 עברא הב רמא קחצי ^ םשב ןדוי 'ר םשו ,ירחוא
 (ןיטש) ןיתרת רמא ימחנ רב ש"ר 6'3 vp ,ןיטיש
 הטיש רמא (jon רב ןועמש 'ר םשו [ןיטיש ל'צ]
 הב nb" ןנחוי 'ר הל רמאיו 'פ הבר תור ,תרחא

nwןיטיש ] — 

ver- הזב ^b טאש מ"לב bv (ס'לב DU "GM 
Vr יב רתפא) ויניעב זביו 'גרת, (achten 

 ןמגרותמה רחא ררגנ ב"ר ה"יחא]* ,יהוניעב טשו
 נישו ש"ע א"עב "א uus 'גרתה הז איבהש

"^n6 ןיטייש יוהמל 1^ ,'א ינש 'גרת אוהו רתסאל  
 הזבמנ .טשד )0 e" םילהת) הזבנ 'גרתו ןוהילעב

weלקנה 'נות ,טישד םעדמ (6ט ,ויט  NUS)זיט , 

 דועו ןיטייש 008 025( וזב 'גרת ,טיש mm איל
 ewm (ל ,'ב איש ולקי 'גרת לעפ תא בו הברה
 ינתטישאד ףלח 'גרת +" ,ב'י ב'ש) ינתזביכ לעפא
 ^r'b D]— ;'כ Y'b ילשמל ;ג"מ ,ט"י םש "ייעו

nee =( DUע'לב מ"למ  bsיירצמ 'למ 5:5  
(Akazienbaum (* Canth, Sonth, Sunthמכב " 

 הטישו הטיש לכ (C2 n (*ןיריכמ ןניא םא 'פד
 הל ןויזחהל ה"בקה דיתע םלשורימ םייוג ולטנש
 הטש זרא רבדמב ןתא b^ jen) היעשי) רמאנש

petאנש םלשורי אלא רבדמ ' no ce)ןויצ )8  
 אראו שירב ונדמליב .הממוש םלשורי התיה רבדמ
 תיל איטש ןמ 'מוא לשמה )3 D^ אראו אמוחנת)

 ps םיטש יצע ןמ "פ ('היצק ןמ אלא האנה
 םא אלא ייפ השוע www vss האנה םדאל
 ןיא הערפ ןכ ונקיסי וא םילכ ונממ השעיו ונצצקי
 ר"שהשב «vo ה"יחא]* | .תוקלל אלא יואר
 : 'פ ב'בו .נ'כ ה"רכו םיטשד ןיעא ךלמהש דע 'פ
 'יפ י"שרו (Cyprese) אתינרות p now" שרופמ

 .ז"נ "טינב י"שריס ןכו Pinie א"ייניפ אתינרות
 הושע הנומ ven ל"נה ה"רבו .אתינרת ע"ייע לבא
 vy א"לד ז"פס תובותכ 'וריבו ש"ע םיזרא ינימ

 םשב «nx ליז יזנכשא לאלצבל םינקז תפיסא רפסו (* ,מיטשב יישרב ה"כו אתעש אדהב ייגה יב o D ייכבו )!
 מייאפרב היכ (5 .197 צינלפפ ףעל יייע (* eve ל"צ )3 .םינושארת ילודגו םינואגה nee ץבקש jy תצבוקמ הטיש
 . .תיצק ce ויפס רימשב הייכו הייצק ןמ אלא היינה תיל אייטש ןמ ג*ונב (* .ןיד תיב והואר ס"טב םינושאר יפדבו

y (7וב הסנכנ כ"א אלא אשוח םדא ןיא .יג הטוס  mw»תוטש . 
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 ןירכתשת .ארמח םדק ןמ יטתשמד 'גרת €« ,גיכ
 ואליו נ"פ vl .אָיְטִתִשמ תא Yn (ריי ,'א איש)
 הימרי) ליוא ןמ ושרדו ןוטתשא א" ,טיי יישארב)
 הירמחב יטתשא ארבג אוהה : ב"י הליגמ ,(ג'כ ,'ד

»^[ — | 

 'שורי DP 'פ האר ירפס (םוקמ Deo הָטיִש *
 הטיש יבורח ג'עס ח"מד א"פר תורשעמ

 יבורח סרג א"מ א"פ 'ורשעמ ש'"רבו 'וכו הנומלצו
 ב"י קרפ ףוס יתוקחב ארפסב תמאב ה"כו ימקיש

innהטש 'יגה ד"בארב לבא הנומלצו המקש , 
pouהטיש ו"צתת 'ר האר , yyהמקש . 

 -8a טּושיִמ שוש ,שּושמ (OY .טושמ טוש *
(mosataרמאד ארבג אוהה . ב"ע 'ישודיק  

 pa טושימ טוש . . . טושימ טוש ןמ אנא והל

 שושמ טוש ימור ס"ש י"כבו 'וכו תודמוע תורהנה

 רענילרעב nb עגערטייב yp" טושימ שוש דועו
 -Samo ריע לש תואחסונ יניש ואבוה םשו 63 דצ

sata259 רעטטיר) , Samosate, Samosdia Y2 (X 

Shamshad, Shamishat, Shamshat, Sumaisat, 

 ע"מ ץערג 'חה w'3 כ"ג 'ייעו 88110886,

 831 ,854 'גא'ג רעיוביינו ;195 ,ב"ח

noUןכו מ"למ  wp ^p new b'53החיתמ  
 mov ;ausbreiten, ausdehnen טושיפו — 

  (die ausgebreitete Deckeוימק תבש) תיכח 'םב :6

 רועה 'פב .,המחב ןחטוש  23 200mולאו
 ןהיתורועש ( Pm(.היג) הרגה םד 'פד ג"רבו +:נ'כק

 'פב .ןיחיטש ומאו ויבא תורוע השעי אמש הריזג
  ^553 4'5תורוע 'ג (נ'ימ)  onאמט חיטשל יושעה

 ןיאמט תורוע ולא )5( 175 'פב .סרדמ
 'פכ .חיטש ל וילע בשיחש וע סודמ

 חיטש 6 ואשעש תמח (ה"מ) ח"כ  morcsואשעש
  .)* nenרועה 'פב  pn) anm(*חיטשב (.ג'כק

 הזיחא ידכ  ^bטישפמה  jbהזיחא ידכ דע רועה
jp רועה אמטנ םאו אוה רוכיח תוחפ ןכש לכו 

 ורמאש והזו ןילכוא תאמוט רשכה אמטנ ץרשה
 ( ponרמוש (.חייק  aenהאמוט איצוהלו סינכהל

 טשפומה רוהט הזיחא תיב ידכמ רתי ךליאו ןאכמ
 המהבה תיעצמאמ ליחתהל חיטשל טישפמה ךרדו

ny" םא רמולכ תמחלו םיווושל ןישועש ךרדכ 
 בושח ולוכ םלש רועה טישפמש תמח ךרוצל רועה
 השק הזחהש ינפמ הזחה תא טושפיש דע רוביח

zum Narren haben (* *) היכ pasריפרב היכו )* .האשעש גיונב (* .דומלתה ירקיעב חיכו ויופדב  amירקיעו  

 .חיטשל ג*ונב (* .ייל א"פדב לבא רומלתה

TRUE TES m. 

Ub =(חטש -  

"m EA aT [C 
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t +7 44 רצו  AE J. 9 

LI 

nטש  
T 1l 

T4 

^bךירס אל אתלימ אדחב הטוש ידכמ : ח'ס , 
 ,םיטושל האובנ הנתנ מ"היב ברחש םוימ :3^ ב'ב
 ימי לכ הטוש ארקהל יל sem Yo ה"פ תוידע
 ,'וכוונלש הרות אהת אלו הטוש : ה"ס "וחנמ ,'וכו
 ליבשב .ה"צ ,ארקד אפיסל ליפש neo. arp 'ילוח
 ע"ייע : םש ^« ןגוהכ אלש השועש הז הטוש
 והזיא א"פ המורת 'תפסות Y'yD 'ג הגינח .'א זרח
 א"ער 'ד םש ,'וכו הלילב vem" אצויה הטוש
 'ינתונש המ לכ דבאמה הז הטוש והזיא םש 'תפסות

abאצויה הטוש ינמיס . מ"ד א'פ 'ומורת 'שורי  
 הטושה ןמיס ary ח"מד ז"פר 'יטיג 'ורי 'וכו הלילב
 המ דבאמ ps ןיטושבש הטוש 'יפא :םש .'וכו
 םיטושבכש הטוש bN "enn "v^ ,ול ןינתונש
 : ג"נ םש ,םלועבש םיטוש .'ג ז"ע ,ןכ השוע וניא
 גהונ וגהנמכ םלוע אלא םיטושה ינפמ ומלוע דבאי
 א"צפ ר'ב .ןידה תא ןתיל ןידיתע ולקליקש םיטושו
 םירדנ הָטוש הבקנלו 'ב לכס ע"ייעו הטוש רוכב
 ,הטוש ןיב תחקפ ןיב : ה"ל ov ,הטוש ותשא ,ו"ל
 ץובקהו aem הטוש ps ג'ע א"לד ז"פ 'ובותכ 'ורי
 : א"כק תבש אָיִמש 'וסו א"לבו : ג"נ הדנ תוטוש
 ,'כ יובותכ ,ליעל p repo von : מ"מ "ילוח
 כ"רד 'תקיספ איטש יתיוה : ב"ל דימת ,איטש רב
 'ורי אייטש ץובקחו : ג"שו 'ח רמ ע"ייע : ח"יק רצ

 ד'כ ;'ה ,'ח ילשמ 'גות ד"ע ט'מד ב"פ יורשעמ
web)  ועוד NOגרת ' banט"מ  , w^א"של  

 ,ר'י ילשמ an spes הדיחי הבקנלו ז"ט א"כ
 "23 ר"פר ק"ב יתפסות לעפנב לעפהוו .'א
 וילעב וטשינש וא וילעב ושרחתנש רוש 'פריא
 דע ה"פס הדנ'תפסות .וטתשנש ל ע פ ת גב ג"ונב
 ד"עס ה"מד א'פ 'וירוה 'שורי .ןיטשנ DAN יתמ
 תטשינ ב"ער א"ע ילבב 'יטיג ,הטשנ וא שרחתנ
 הטתשנ וא אוה שרחתנ םש ל עפ תג ב vuv אל
 וא אוה שרחתנ איצוי אל תיטתשנ Up: תומכי
 ינשמב : p^3 םש 'ייעו תימלוע איצוי אל הטתשנ
 ב"ער ב"י םיחכז ,ג"ע ח"מד ז"פו "טיג 'שוריבו
 אבכ 'תפסות .'וכו הפתשנו Cm הטתשנו ג"שו
 רמול "T התטשינש וא הקירבהו ז"פ אעיצמ
 הטשמ Bp ק'ב vp תומכי ל עי פ .הטתשינש
 וא התימ תעשב הטשמ .ה"עק ב'ב )343 ינא
 "ובד 'גות לע פת א .התימ תעשב הטשמ וניא

myאבנתיו 'גות , ליעל  C n^ iem)יִטָּתְשֶאו , 
 יימרי) ^j ורבע ;ואיטתשאו )^2 ,חיי (D ואבנתיו
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^mה"פ מ"ב ל ע פ ת א  : mnenewןכו היתרעמא  
 — rm] אבה yvy 'גרתב

nov5 55 םדוקה ךרעמו  nepירופו ע"לב ןכו  
ausbreitenםילגרו םידי טושיפ ןינעמ טרפבו  

 )^ ^ יישארב וינפ לע םהרבא לפיו (הלפתל
 ה"יחא]* = .יופא לע םהרבא חטתשאו 'ורי 'גרת
 לבא .ןיכרתאו 'ב י"רתבו לפנו 'א י"רתב ג"ונבו
 סלקנוא 'גרת איבה ןכו ךורעבכ an" ןמגרותמב
 תיחטשאו (ויכ .ה"י ,יט םירב) 'ה ינפל לפנתאו
 ןכו 'א י"רתב ה'כו תיִחָמְּתשאו ל ע פ ת א ב ג"וגבו
 תיחטתשאו גיכ ,'ג ,חיכ ,יא «pn ינפ לע לפאו
 ;ז"ט .'ד .ר'כ 'דמבל wn דוע "יעו יפא לע

unא'מל  vs onקידר יייע  (mס "יעשיל ', 
 םדוקה 'ע ףופ 'ייע ל"זרדב ןכו א'ל ,'ד 'ימריל ;ד"י

 -- [הזל

 ף"זרהל מ'דב יייעו ןועמש ונב (יטרפ «ce חַטש *
 ןכ proe יאבט ןב הדוהי גוזה לע 5

 'ייעו ,יאני רדנסכלא תלשממ nnn יחש חטש
 y'o3 חטש ןב ןועמש ייחב יודנאל ר"ד ברה ש"מ
 195 םלשה ןיסחויבו האלהו 107 רצ ב"ח ף'זרהמ
 ימלשורי ארומא הטש ןב ןועמש 'ר ק'ד איבה

 ? מ"ב

,NmOUO mb NOD *טש ע"ייע אָתיטוש  
 . ₪ 'חו ו'ב

 זוב 'גרת erachtung' ןויזב 'יפ ס"למ) אָתּוימש *
 ה"כו "n אתויטשב (ג ^n ילשמ)

 ע"ייעו אתויטש יהולע איתא תירוסה הטישפב

 .'ז טש

 -Hass nach האנש תריטנ jy מ"למ) םטש *
(tragenאימ ,זיכ יישארכ ושע םטשיו ) י"רת 

 .אנש רטנו ג"ונבו 'גרותמב ה"כ ושע םטשו 'א
 .'וכו םמשנ הזו םטשנ הז א"יפ ר'דמב לעפנ

qo *מ'למ)  ^eתודגנתה ןינע  Gegner, Wider- 
i53 Gacherע"לב  ^b obהזמו דננתה  

 בוטה דגנתמה חור soeb 'מראו פ"לבו OU םשה

neeןטש * = . 
 טישפהש ןויכו המהכב רשא לכה ןמ רתוי טישפהל

commהרהטב אלו האמוטב אל רוביח וניא  

 הטמל טישפהל ליחתמה o^ רוביח ולוכ ליגרמה
 בושח ולוכ quib טישפמ הזחש  ןויכ םילנומ
 איה DN ושבה תמחמ רועב עגונה אמטיל רוניח
 ץרש עגנו הטוחשו הרוהט םאו האמט וא הלבנ

 סמל התיה הכיא nbuss .(' רשבה אמטנ רועב
 (יג (3n pin הלוג ילכ ךל השע ('ץצחב סרניו
 לכ חיטשו הרעק תמח רמא הבר אייח 'ר ויה המ
 nep האלממ nem םיובד ינש שמשמ דחו רח

um»ושאר תחת  mpהב התושו הב לכוא  
movה"יחא|* .וילע ןשיו ויל ע ש ל  

 ןשיו הבישיל חיטש 'וכו אבא רב אייח 'ר ג"ונב
 'קליב םשו . א"נש זמר ףוס 'קזחי 'קליב ה"כו הילע
 רמא ימר רמא הלוג ילכ 6: יט "435 '53 םג ןמסנ
 "ירדנב ונינפלד עדו חיטשו הרעק רג nen הז בר
 (םיכר ,דיח לכ 'עב ה"כו חיטשו הרעקו רנ וז "א
 תיא . . דאנ ^30 my םירדנב איבה ש"ארה לבא
 המינפ ןוילגמ אב 'קליב nen ד"עפלו כ"ע רג יסרגד
 (דאנ =) 73 ל"צ 'ירדנב רג ודצב בתכ םכח הזיאו
 המינפ אב כ"חאו (לינה ריכיאב ייארכ) תמח ונייה

im à 73 oyםירדנב סרג ב"ימ ר'כפ 'ילכב  
 חיטשל ל"זו ג'הר'יפ חיטשו .הרעקו חיטשו רנ 272
 ותוא poss םילאעמשיהו אוה רוע הרפו , . 'פ
 ךל השע ןינעל  ןניסרגדכ תייטב mew לכאמל
 ?mv שי 'פ רחא .כ'ע הרעקו חיטשו רנ הלוג ילכ
 הרפו זאו תייטב 'יפ ל"צ ילואו תחא הביתל ומכ
 nbn לבא .רוע pus 4255 ע"לב אוהו הרפו ל'צ
 אוהו הנפוק ל"צ ילואו יל שירפתא אל הרפוק

 'תפסותב ה"נכו — המודכו סוסל sys הסכמ טל
t'y079 ד'פ  psהמהבל ןיחיטש אלא ןתוא ןישוע  

 ןיחיטש ןהיתורוע ושענו ותמ ןיחייס הברה כ"פ ר"קיו
 תומוקמה ינשב 'קליו . ב'נ 'דהנסבו ןהיתומא נ"ע
 תלמ "יל ז"ספ ר"בבו 'נ DIN אשניא 'עב םימושרה
 יורי ל ע פה ו Grm m לוק תב yy ןיחיטש
 'פ הבר תור ,ןיילצ חטשד ןהה :י'ד ז'פ תבש
 יהיו 'פ םשו .'וכו הילק ןיחטש ps יתומת רשאב
 החוטש הקברו mw קחצי היהש רמלמ ךתיב
 ש"יב ירבק לע nene :ב"כ noon לעם n3 ,'וכו

 ףסכ 3^3 ys" שיע שינילרואמ בקעי וניבר ברה ייפכו ריהט היד . ג'יכק יילוח יופסותה ואיבהש מ"יכ אוה וניבר ייפ ('
menהאמוטה תובא תוכלהל  seoהמלש לש םי יייע לבא י"לה  jnיה ייס טיפ . *( m3קר רומלתה ירקיעבו ר"פרב  nnm 

 יכ ym ץצחב סרגיו קר עיפד ראשבו וניבר תרכזה ילב ךורעה ןושל איבה םש רשא בייס vb םילכ שירב היכו סמל

 ןויצהש חכומ 'ג ,ב"* 'קזחיל יישריפ ךותמ לבא פמל nn רהא n»n אוה אקסיפה וזו הכבת הכב אקספב ייא ונינפל
 .ץצחב סרגיו קוספכ וינפל היה ר"כיא שרדמב
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Satanילוחב י"שרו הייחא]* .םימכ | לע ירפסבו בויא רפס שירב ןינעה הזבו " ^pםילכ ראש לכ  
 שיש pw לע ףטש ילכ ורקימ bon ילכ םניאש
 bm" 'תפסות ל ע pni . כ"ע הוקמב mne םהל
 ףטושה p na^ 'ישארב בייח וילחר ףטושה י"פר

 ירפס ל ע פ ג waschen 22% ע"'לב ה'כו ץחורה |
 ופטשגש nn רוד ישנא ואר המ ז"ש 'פ וניזאה

nexןכו  by e nnג'פר תבש 'תפסות  C»ןיא  
 ר"כפ ר"מש by pn .ןנוצב אלו ןימחב אל ןיפטתשמ |

 ,ב"כ אימ) וצחר 'גרתו .'וכו םימה ינפ לע םיפטשומ

 'נרת 'ייע ףטש 'גרת (לגר) השע ןכו ופטש 05
 C05 ,איי (DU תצחור השא ;ה"כ ,ט"י ;'ח ,א"י ב"ש

 : ר""ע תבש טשפומה םשהו .אפטתשמ אתתא

 לש ףטש nbi 'פ ר"שהש ,'וכו םיזעב ףוטש . ט"צ |
 'ז קרפ 'ג ישרפ וצ ארפס הָפיִטָש הכקנלו ,םיזע
 תפיטשכ םשו ./ןנוצב הפיטש .ז"צ .ו'צ םיחבז

 -- [הפיטשו הקירמ י"פ םיחבז 'תפסות ,סוכה

(Fülle, Menge ןומהו יובר הליאשהבו Erguss 
 יאעב ןינמיז אהו (CO DU ןמיס אב 'פד ג'סב
 ךפטיש כגא אמלד ידימ אלו יל תרמא אלו ךנימ
 ^ 'פד ג'רב ןינעה הזכו ןיא היל רמא ךל איתא
 p" 6 ל'ק תבש) ילכ איבה אל cs רמוא רזעילא
 ךל איתא אטהירב ךדומלת תרזחש cow אמלד

quaתרכזנו  sewפד ג"סב ריזנב .('ןיא היל ' 

 המכ וליאשה ל'זר יכ יתחכוה םידשהו םיכאלמה
 לש םינטש שאול ןטשה הושהל םיראות המכו
 םינורחאה לצאו Agramainyus ארקנה םייסופ

y" Ahrimanלדבה שי לבא (ימרוהא  bw 
 | bp ןמזה ותואב דלונ יסרפה ןטשה יכ םהיניב

 שאב ףטתשהל םודס ישנא ואר המו + . . םימב |

 קוספב (א'פפ) ב"פ 'שרפ 353 ,והיתטישב הומקואו |
 יחוור תעשב ירדנ יתקע תעשב : לא תיב הלע םוק
 תעשבו רדונ הרצ תעשב 'מולכ המיתב b" ,יפטש
 ג"וננ ה"חא]* — .םימ ףטשכ ובלמ ועיסי אחוור
 סחוימבו אפטיש אחוור תעשב ארדנ אתקע תעשב
 י קב ש יחוור תעשב ירדנ cnpy  תעשב י'שרל
 'ר חלשיו 'קליכו ,ויתמייק אלו רדנה תא תרבעה

 Ahuramazda (Ormuzd)םהינשו  DDםימואתכ  

 ןותחתה obw םהיניב וקלח הלא תויושר יתשו
 ומכ אוה ןטשה לבא עוה לעו בוטה לע לושמל
 ןמ רחא אוהו םיהלאה ינבמ דחא בויא רפסב
 לאמס mm ג"כ 'ר תישארב 'קלי p" םיארבנה
 בכרו הלעו םימשב לודג רש ןטש אוה אוהו ש"ייע)
 'קלי y" םייסרפה ןוימדכ vob xm שחנה לע
 העתמו דרוי .65 דצ ירמאמב ש"מו ה"כ 'ר "ישארב
 .ז"ט ב'ב המשנ לטונו תושר לטונ piu הלועו
 ודי לאלןיאש nm עבצאב הארמ men לטונש הזו
 תושר תליטנ יתלב ןטק רבד וא לודנ רבד תושעל
 , | ערה רצי אוה ןטש אוה םייסרפה תעדכו .ארובה תאמ

mov |םש 2/5 תומה ךאלמ אוה ץורמו חולק קזוחכ םימ תמרז ונינע מ"למ  . "wnהיד ב'פ תבש  
yה"שע הנכסה תעשב אלא גרטקמ ןטשה ןיא , 

 | ןטשה . אתושו היל תיל כ"ויב ןטש .'כ אמוי
 ןינעב ל"זר ירמאמ רתי my 'ייעו .ר"סש 'טמינב
 | .ו"כ 'וריע .ט'ק .ט'פ תבש .ו"מ ^D 5523 ןטש
 | :א" הליגמ :ז"ט ה'ר r'D: אמוי : ב"יק םיחספ
 'ררהנס b" ב"ב .א'פ .'ל ןישודיק )23 ןיטינ
 | אצת יכ יופס : p'2 ר"דמב io ,ה"צ : ט"ם 3

 חלשיו אמוחנת ותיב ךותל ןטש םינכהו m 'ם רזעילא 'רל 533 הופטש אבר רמא )2/0( ש"יב |
n ^Dילבו .'וכו ונרטקמ ןטשה ,ול גוודזמ ןטשה  

 היניעב אריג : ח"ל הכוס .ב"ס תוחנמ אָנֶמָש ימרא
 | .חצנ אנטש ל"א ab דימת ,(אנטשד) אנטישד

 לאמס ע"ייע םינטשה לכ שאר א"יפ ר'בד ץובקהו
nרוכב ותעד לע דמועש ימל לאשוהו .יאדמשא  

 | : ג'ד א"פ "ומבי 'וריו י"שר '"« , T5 'ומבי ןטש

 וחנתבו .'פוטש חוור תעשב רדנ תקע תעשב ה"לק |
'"pןיבזב 'ה 'פב (םינפב  (UD)בזב עגונה  | "n ^D now"אחווו תעשבו ארדנ אתקע תעשב  

 תחכש חוירב תאשכו תרדנ הרצכ תייהשכ יטמ ש \

ym oyיכ  "piasביל יילתת) םימ ףמש מ"למ , 
 והוריכעה : וניבר הופטש : ב'ל ריזנכ י"שריס ןכו ('
 מ"בב םשו כ"ע 6:'ק 53 םימ ףטש ומכ ותעדמ

 das Abspülen םימכ הציחר ונינע 5/55( ףטש

 וטיסמ בזהש וא בזה תא טיסמה וב עגנ בזהש וא
 .אשמב אלו עגטב ףטש ילכו ןיקשמו ןילכוא אטטמ
 ילכב רוהטה 'מגב 'ילוחד ק"פבו +: 'ג) םיחבזד ג"רב

| mew ילכ ^em וכות ךות אלו וכות 0 en 
 םש ,רהנ הפטש : ז"יק ק"בב ה"נכו רהנ ףטש "יא |

 ,ו'מר א"פ םילקש יורי wen לחנ mee .ו"טק
 יעבו א'עס ג'נ הכוס ,ופטשו םימשג לש nee דוי

 .'וכו ךתסרג תצורמ cy ל"רד וז חעוטש 5y רוזחל ךתסרגב

0 

 לכו (G^ ,ve ip רמאנש ץע ילכ qn ^b ,ליצמ
 | יאנש תשוחנ ילכ ןכ ומכו םימב ףטשי yp ילכ

epילכ סאו (איכ ,יו  nemףטשו קרומו הלשב  

 ףוטש תייהשכ תבשבו ךטהיר ךפטיש הדנב vewvb ןכו ('
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 | = והנירטשנו : ט'ס ןיטיגב י"שריפ «oq» my 'פ
 | אק וטשמו .חתוכב סתוא הרשי י'שריפו אכמכב
 :'יחספב ח'ר b3^ ןכו ותיפ הב לבוט י"שריפ רטש

pv?תליבט  [p»e3 nb — 

eingraben, טטח ,טרח ומכ "b (כ ע"למ "DÜ 

Ju דועו Vertrag רטש הזמו kratzen 

  schriftliches Dokumentואְרָטש ,רָטש ם"לב ןכו
 ןירוריב ירטש ( oitקיימ 'ורי ,ח"סק  rb.ביפד  nwב"ב

 רב 'עב  — C (03)'גרת ב"א)
 רפסב בתכאו ( mov,(ארטשב תיבתכו (" ,ב*ל

 םש ה"נכו ה"יחא]*  "inםש היטרי) הנקמה רפס
 'רקיו 'א י'רת ;יניבזד ארטש (א"י קוספ ^ Dרמש 'כ

 'בותכ .הרורחש  ip,הבותכ רטש .'כ מ"ב
  .D^ owב"ב .'ב ןמא ע"ייע הנמא רטש  "Dר"מ

 תונלכקו תוסירא ירטש , ןיאושנו ןיסוריא ירטש ,
 מ"ב  Cep) $5ירטש םשו ,אתנעט ירטש

 םש , ןינואימו הצילח  musםש . תורטש לש
 ,'תחרכמ רטש .ט"ע 'ובותכ , תורטש לש ךירכת
 םויק . דינק 5'3 .םיספ ע"ייע םיספ רטש םשו
 ,'ו טרפ ע"יע אתטרס רטש :ז'נ ןיטיג ,רטשה

:1'bp ב"ב .בוח רטש .ח"סק 2/5 ח"מו ו"מ א"פ מ"ב 
 מ"ב .רכומל רטש ןיכתוכ , הולל רטש ןיבתוכ ^3

 ,האנקה רטש  Pח"סק 3'3 .ד"י םש .אתיינקא
npB ירטש ,האולה ירטשו א'עו ט'סקו ב'עס 

 ,אוה יות יכל אכזמ ארטש .ח"ע םיחספ ,רכממו
 'יטיג ":  aלש תואכרעב ןילועה תורטשה לכ

"b mn ז"חא אכה ט"ייע סיכ רטש .'וכו ם"וכע. 
 המישר (ע"לב) ומכ רטש  nep ^vז"טד א"פ :

 אשנ  met) nyה"'בקה ('ז ,דיל  menדחא רטש
 וא תועירכמ תויכזו תוריבעה ןמ ^ bומכ אוהש

 ריע א"סד א"פס 'שודיק 'וריב יכ דעהו בוח רטש

  nen ^s[ויתובוחמ דחא —

 יייע iy) ז"יר י"פס

 y) ב"ב) אצויה (Gesellscbaftsvertrag) םיִּכ רטש

 ינממ םלענ ב'או - םיכ 'עב 'ייע
onmלע ררי אל ב"ר ה"יחא]*  moותעד  

 ל"נה ב"כמ ןויצה הזב ןויכ אוה יכ 'וניבר לש
 meme mw pv ^b םש רשא 'ו םכ 'ע לע
 לכא י"כה יפכ 'ג קסע 'עב ןויצה הז אבוה דועו
 וניברו וניבר ושריפ אלו םמ ה רטש ם"מב ע"פרב

ceל'ז  ^bלע אצויה סיכ רטש ל"זו םש ב"בב  
 ךרוצל חיוריש reb וריכחל ןתנש ימ i5 : ןימותיה
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 ונופטש םימה יזא מ"למ אוהו .אמלע אפטשמל
 , אנתי ופמש אימ םש 'גרתב 021 ('ד ,ריכק םילהת)
 ןופטשי אילחנו ('כ (y ce ופטשי «pony 'גרתו
 לאשוהו אילחנ ופיטש ז"ט ,א'כ'דמב 'ב n" ,אימ

^vטוש ומכ) ונידב ףטשש : ד'יד ט"ם תוכרב  
 ,תוריהמב הציר ןינע Q3 ^ "yen רבעי יכ ףטוש
 ןיפוטש כ"פ ר"מב 503 ןיפוטשו יתתנו 'פ ר"להק

nbבגא ל"נה תבשו הדנ אפטיש .ףטש םשהו  
 ד"ע ז"טד ט"יפר תבש v" ,ךפהיר בגא b^ ךפטיש

 יגרתבו .ןומה תעפש ייפ 'וכו רבע אפמש ןומחת דכ
 'גרת 'ייע דועו v2 m5) בויא) ףטש 'גרת אפטיש

"svאנדריל ףוטש ןיתחנד אימכ 'ה ,ב"י ] — 

 תויתואב) >>>  ע"למ ילוא ND —( ףטש
 ר"קיוב (םינפב y" ךורא רעש b^ (תוכופה

 גלפ ימ O'e5) [mm יכ םדאב ל"צ] (היהת תאזב)
 ןיירקד ארתא תיא v2 m5) בויא) הלעת ףטשל
 היכרב 'ר רמא u3'1 ה"יחא]* = .אפטיש ארעשל
 אמוחנתבו אפטיש אועשל ןיחווצד ןירתא תיא

vw ^ ^p) punיול 'ר םשב ןינכסד עשיהי  
 כויא 'קליב ה"כו אפטש רעשל pup אי ברעב
 ר"כקתת 'ר בויא 'קליבו 'מוחנתה םשב ר'קתת זמר
 .ל"נה ע"למ אוהש or 'וכו ןירוק איברעב קר "יא
 א'דבו םש בויאל 'יפב י"שר ןויכ שרדמה הז לעו
 mybn b שרדנ ce .r ב'ב לע י"שר ןויכ
 י"שריפ Iu "Up תורעש &jb is C ,חיל בויא)
 ןאצה המ ח'ע רומזמ 'ילהת ט"וש 'רדמ ,םש בויאב

 — [הילעב לש הפטשו mex הזזינ
^b) "bומכ ילוא  belegen, bedecken & y'5 

 ג"רב mit Salbe bestreichen) היטר החשמ

 םינימ (p123) C12'3' ייחספב ןירבוע ולאו 'פד
 הלטב ליכאו C ףירג אקד יא 615( ריזנב םירופא
 6 ףרשמ ףירש אקד יא א"ס .םדא לכ לצא ותעד
 י'פד הדנהב .ליכאו 6 ריטש sp רטשימ אלא
 ךל וטשא o) היפ (su ןילעיפה תא רכושה
 (א'כ ,חיל היעשי) יחיו ןיחשה לע והרמיו (*רטשימ

unnחסונב ב'א) — יסתיו אנחיש לע ןורטשיו ' 

 'עב ב"ר ואיבה ןכו ה"יחא|* | .(ןוטרשיו בותכ
 לבא ןוחטשיו ze יפדבו ןוטורשיו ג"ונבו טרש
 ל*נה ע"לט ל"נו .וניבר 722 "א ןושארה ו"ופדב

"bי"שריפ ןכו תשובחתה ךודכ אוהו חטו הסיכ  
 ןיעה ג'ע qo חשמא :רטשמ ךל רטשא מ'נב

 ןעטכייפעב = mouiller = ר'וילומ חפטמ רטשמ

DIL 
t» - 

 .יטש אק
 ילפהב ב'ירגה םגו (*

Cםיישב ונינפל היכו . (Pרטשימ יא : ריזנב ,רטשק רטשמ יאו םיחספב  
 .אנליוו םישב שיע )23 (m2 חייר ייפמ

 .המואמ שיגרה אל ןיכרעבש

 תא
c 

 .ריסק

 "ר ייפב היכו (' .ףירג םייטב
 (י

 ו"ופדכו ה

 קחעוה וניבר ייפו ,ב"ח (5 .רטשמ | גייונב



 .ה"ע ב"ב .Greisenthum) הנקז b^ מ"למ) הביש *
psןב א"כמ ה"פ תוכא ,'עמ תוחפ הביש  

 'וריו ד"ע ז"ד ר"פ mc 'שורי .הבישל םיעבש
  "ipnתוביש ושאר לכ אלמתנ ר"ע ז"סד ד"פ €

mns בס ע"ייעו 

 ןיניזשמ by ןיגישמ gu י"פ 'הנס 'ורי ? גיש *
am yy 

TOCאָדיִש  yvyו רש ', 

 == .ע"ייע אתרייש ל"צ .ד"ד א"פ תבש 'ורי אתדיש *
 = .ע"ייע וריש א"עס א"מר ב"פ ovy 'ורי 'ודיש *

 ÁN רחש

 , בזש ע"ייע ,ןיִפזיִש .יִבְזיִש ,אָבְזִש ,בזיש *
 .ףזש

 np 'עוחש ע'ייע הָחיִש .חיִש .אָחיש ,ַחיִש *

 . טש ע"יע אָטויש .אטאייש *

 gae) דנעצ 'למ) cajak שיראוצוה ילמ) ךייש *
passend sein, geziemendםינפב "יעו ) 

 והנת ךיישד אכיהל ןינע ww םא Ob ןישוריק
 ךייש אלד .ו'ט pa que אלד אכיהל ןינע
 ליזאו ךייש : ב"צ םש ,תוצמכ ךיישד . . תוצמב
 : ח'צ מ'ב ,'א ךש ע"ייעו que ע"ייע אשיב אלקיד
 ע"ייע p'3: ז"ע , אכייש ךשימ הלאשב תוריכש
 הב ךייש אלד זע ר'ע ט"לד א'פ ז"ע 'ורי ,אתשנ
 אוהו סוחיו דתועמו ws" םוקמ 523 b^ ,אזיג
 men פ"לב ןכו ל"נה דנעצו שיראוצוה 'למ שממ
 , ב"ח סרילואוו ny khshi ןמ בשש = ל

 ץערג,ע"מ סעלרעפ יייעו 991 'לדנעצ יטסויו
n^nתּוכייש טשפומה םשהו 416  p'bs₪95  

»das Passende, Geeignete m Ty "3 

N2"U *א ךש ע"ייע ', 

 Unterwelt, Hülle) לואש b^ לּויש פ'לב) לויש
 לויש , 6 ח*כ קמ  ג'סב ןיחלגמ ולאו 'פב

 p mmm^ ומילשד Cun רבל אתלימד אלטציא
 ורכק לע וילע תננוקמ ונוממ הלכש ןוממ לעב םדא
 ויתונוזמ ולכש ןירוח ןבל אתלימד אלטציא 3
 הידעצ לואש .(' םייחה ןמ ול הבוט הרובקה רמולכ
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 ךכו ךכש רמש ול בתכו ןתונ לש ןרקהו ןהינש
 איצוהו לכקמה תמו רכש תיצחמל pen ול ןתנ
 הטישה וזבו כ"ע ןימותיה לע םיכ רטש ms ןתונה
 ךורעה לעב וניברש הממו wy ם"בשרה כ"ג ךלה

ipmתופתוש י"ע סיכ שרפמ םש רשא ^ סכ לע  
 meme לש רטש ונייה «D רטש 'יפש חכומ
 ןוממ וריבחל ןתנש ימ pus ה"מנרה ^65 בורק
 ןיבשייתמ (am ^« ןהינש ךרו'צ ל חיוריש
 ןיפתושו ןיחולש 'וכלה ם"כמרה ירבד ד"עפל בטיה
 המב ףתתשהל ןיפתושה וצרישכ 5n א"לה ד"פ
 םא וב ףתתשהל וריבח ןוממ ןהמ דהא לכ הנקי
 ויתועמ הז איביו ויתועמ הז איבי ופתתשנ תועמה
 םהינש סיכה תא והיכניו דחא פי כ ל ןתוא וליטיו

 — 6 [וכו sew וכתכ םא לבא

 ב"א) — רכח 'עב 'ייע n0) 272( יאנזוחמ ירטש

 ישרט םירג רכח 'עבו אוה תועמ

 (Yn רכח 'עב הבודא ה"יחא]* .(יאנזוחמ

Georירטשכ ל"צש םש יתוריעה רבכו תועטה אוה  
 ד"כאר b Dy" הפי הלוע םש וניבר 'יפו ,יאנזוחמד

 —  [ןיפקוז ה"ד n'D. מ"ב מ"טשב אבוה

 (רדסו הלשממ pay מ"לב רטשמ ומכ (e^ ארָמֶש *
  nורטשמ ( xw,חיל G5) הירטש ,

 תורזמ 'גרתו ( c9ןמית ירדח 'גרתו ,(ב"ל ( BE,יט
 (ט  "sn mp "nתומשל ;ז"י ,'א תישארב 'א
 .ז"ל ,ט'ל

 י"רת Ofutterschaf 5753 הש ומכ 'גרת 'לב) יש *
 mviy היתווכז ז"כ ,ב'כ .ארקיול 'בו 'א

 "יסופד תצקו "5 'יגכ ח"כ םש 'קנוא אָתיִש הנקנלו
 y'apm אָתיִפ י'כו 'יפופד תצקבו 'ז .,'ה'קיו 'לקנואב

 que הרשע ^s תורוכב םירכז

 .'ג חש yy אדדא ע"ייע UD) תנש אי'ש *

 אייש בר רמא :ד"ל םיחכז (ארומא םש) אייש *
 י"כבו היאש בר 189 םלשה ןיסחויבו 'וכו
 . אשיש ס"ש

pp ep *רואס יעו ,רואש . 

na? *ג בש ע"ייע '. 

eרועו  "yירשא תהגה םיפתוש רטש ןינעב  rb o vp aתוכרב ילבב )*  m3ייפב )* .רווח עיייע יתרווח א*ער  

 דויש םיבוט ןבל חנבל תלימ לש הלטצאכ חמוד רמולכ mes ייפב bn nb בורקו (* .ןירוח רבל 20:3 ירוח רבל חיר
 ע"ייע 'וכו ףיטע רסאמב םג וניבר ררגנ ח"ר ייפלו יוכו םירמוא שיו םייחמ ול !nix הרוכקה ולש הדיצה המלשו ויפכנמ

  sa moyסחוימו  veתלימ לש שובלמכ התימ הפי רמולכ אתלימד אלטצא לויש ייפ , ינע אוהש ויתונוזמ ול ולכש .

2'yםישוריפ ינש ביכרה וניברו . 

g* 
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 ה"דס "ייע לאומש לש ויבא (יטרפ םש) תליש *
 : ד'עק רצ

 ,das Thun םוש ןמ טשפומ םש 'א) הָמיִש *
Legenאָמיִס ומכ ('ב  (Schatzתוכרב  

 המיש אהתש «n )"^ םירבד) םתמשו : נ"י

 ר"שהש — המוש y^p .vo 'בותכ ,בלה דגנכ
 המיש המ ('א ,א'כ (moe םישת שרד םיבוט יכ 'פ
 p" ,ןכ הרות ירבד ףא םדא לכל mox הניא וז
 "D My" ןשיה אמוחנת .2 CD ע"ייע אמיס ומכ

 .א"ם רצ ב'שר ש"מ 'ייע אמיש אצמ ד"כ

 אייח רב ימיש (םיארומא המכל יטרפ «cv ימיש *
 'ייעו .מ"כ 'וחנמ .ה"מ תומבי : wp 'ילוח

nbל"נה  cm wnרב ימיש בר םנו תומוקמה  
 ,ישא רב ימיש בר ,אבקוע רב ימיש בר ,היקזח
 ,אבא רב ימיש בר :ןירסקמ ימיש בר ,יריעז ימיש
 ימיש בר , אעדרהנמ ימיש בר .אדא רב ימיש בר

 .ירחושד אתריכמ ימיש בר , האנזוחמ

 .יאמש ע"ייע יִאַמיִש *

 yp "ירוכיב v^ (ימלשורי ארומא «ov ןייש *
 .מ"יד א"פ 'וריע 'וריבו ןייש ר"א ovy ה"סד

 p" ןאיישא ןיישא .ןאישא אוה אוהו ןיש 'יא
 לבא "ןייש 'ר 'ע 'ייע, םשרנ םשו .ה"ס רצ י"הבמ

 ,ורוביחב טמשנ pu 'עה

 יליגמ .'ש ע'ייע אתיב אפלאמ א'כה nio ןיש *
 'עו יש ע"ייע ולש ו"ית ן"ישב היחנא : ה"כ

 jw .ה"ל 'וחנמ .'א למג ע"ייע ן"ישו למיג .'א ןס
 'פ ר"שהש ,םש 'ופסות 'ייעו מ"לה pen לש

 .השיש ע"ייע יתסוסל

 תוכרב ^Urin G) ,ויל היעשי) ןיש מ"למ) אָניִש *
 ןש p"'« ^«: רחשה דומעב אניש :ב'ס

 .אמטסא ע"ייע n»p וניבר 'יג לבא ע"ומב ^

NOUO *ורשעמ 'שורי (יטרפ םש) ' N'Dט"מד  . 
 יןועמש 'ר םושמ רמא איניש רב יארוהנ

 .תינש ע"ייע אתינוש ל'צ אתוניש *

 ע"ייע .glütten קילחה b^ עוש (jb pp עייש *
 ,ביל תישארב) עקתו ז'ע פ"ס ר'ב ('א עש

 יייע הקדס רמוא היכרב 'ר אעייש רמוא א'ר (ו'כ
 ה"כו ,םצעה ןמ רשבה קילחה ןוכנל 'יפש כ'מ

 .תאז ימ 'פ ו"שהשב

DOעיייע עיש ,אָעיִש  yvד '. 

 2 yv ע"ייע אָתְעיש *

 .ןכמסמ אהתכלה לויש 'גרת Cn no ילשמ) וכמתי
 איקמועב 'גרת חיי ,יט (ct היאורק לואש :יקמעב
 "ירכד 'קנואב ה"נכו ה"יחא]* = .אהנמזמ לוישד

  a5ח"י ,'ט םילהתל 'גרת ;'ל ,ז"ט 'מבל ;ב"כ ;
 י"כבו וניבר "33: bi "ימעפל יגרתבו ג'י ,ו"פ

bipק"מ ס"שב ה"כו לוייש  pwלאש מ"לבו  
 — (ע"ייע

(fragen, fordern, sich leihen) nti *ע"ייע  

 Yun לאש

 "טיג דחא שיא םש ('א (םייטרפ תומש) אָליַש *
DDטפוש םשו . אליש רכ יפפ אנא  

mas "yהונד אליש 'רו . ח'נ  "vב"פ תבש  
asאניב רב אליש 'ר .לואש ע"ייעו  "vדהנס ' 
meאוהו .ו"כד  wnר ' sowילבבד אניבא רב  

 לאומשו בר ןמזב אליש 'ר b םש yn : ב"כ ז"ע
 . א"כק "ומבי ,ה"ע 'ובותכ ב"ער ט"מ : ו"ט 'וכרב

 : ח"ק ידהנס . א"י pn" .ג"כ m אליש 'ר יבד
sowירמ  navר :ג"מ :ב'ל ' swאיינלשמ  

 ז"ט nbus אתרמת רפכ שיא אליש 'ר .ב" ק"מ
seו"כ הדנ .ה"ל הטופ . "ynןכו .נ"שו ה'דס  

 .ד"עס א"לד ב"פ 'וכמ 'ורי nw 'ר

 ,אליש) וליש cese cen אליש ,הליש ,וליש +
 ע"ייע אמלתשמ אנחויו sem (הליש

 ר"ד יתומה תאמ יתעמשו נ"שו p m") אנחוי

 לע הליש ש"מב הנוכה c» bus םייהלעטטעב
 חישמ אוהש ומצע לע דיעמ אוהש שיאה ותוא
 אנחויו (הליש (חישמ לש) ומש המ :ח"צ cm יייע

 לש יוויצב iv רשא םהירפסב Johannes אוה
 .םודרוה

"e *(אתידבמופל ךומס םוקמ םש)  yyיניח  
 יליש םיאתהל םש יתיצרו נ"שו (ג'כר ,גיח)

 היה een m לכא סואימלטפב רכזנה Sele םע
 )33 רענילרעב 'הל רייטב (y" ןאריאב רתוי קחורמ

 טרעננאמ) 111868, Eliia ריעה איהש יל רורב התעו
nmm )298 mmריעל הבורק  Anaאיהו (297 םש)  

prm m 

yu» "vףפמ ) v2תוארפטט יליש :ה'ע  
 ע"ייעו ד"כ ,ד"'חב ש"מו תוארפטמט ע"ייעו

 תובושתו ילש ע"ייעו אננוג à (חיס םש ףפט
 א"ר 'ה Up םימדרנ יציקמ ב'ח ל"וה םינואנה

 4 דצ Nn יבכרה

eoe ע"ייע wb abe | = 



(2 Te -- ןּולָעיש * 

 'גותו ה"יחא]*

mmsןכו ןרד ינב תרייש ₪" ,א'כ היעשי) םינדד  
 ארייש :ו'ט 'וריעב ןכו 6" יס (CU תעפש 'גרת
 ,רבדמב תכלהמ התיהש ארייש :ז"טק ק"ב ,התנחש
 'שורי . ארייש רחב הוה אדנוע :ריעה 'פ ר'כיא

 א"פ 'וריע v" .אריישו ד"עס n'DT ד"פ 'ישודיק
e^תנחש ארייש , השלשמ תוחפ הרייש ןיא ג'ע  

 .'וכו הרייש וצרתיישכל : כ"ד ב'פ םש ^« לתב
 'ורי ,אריישל תיקלפ ג"ע ה"מד ר"פר 'ישיג 'ורי
 'וריב ל"צכו הרבע nm התרייש .ב"סד yb הציב
 .אדנע תווה אתדיש ר"טב Den .ד'ד א"פ תבש

pb»םשב ח'סש 'ר 'יעשי  wn» pu»ימזסב  ^( 
 תוריָיש ppm 'וכ ךרדב תכלהמ התיהש אריישל

 — Tt ח"י .מ"ב

 ,שיש ,תּוריָש ,אְריִש ריש (mU ריש *
 Uu רש yy אָשיִש .אָשיִיש

 das Sichfreuen שוש ןמ טשפומ םש) השיש *
 השיש 'אנש םוקמ לכ :יתסוסל 'פ ר"שהש

 : א"מק דצ כ'רד 'תקיספ .ךמסב ןאכו ןישב בותכ
 'וכו השיש החמש הלינ החמש ארקנ תונושל 'יב

Tb פ"ס נ"רדבאו הליגנ Cp ר"שהש "y 
 * ,לשש ע"ייע אְרּושיִש ,אָפְלָשּוש .אָּתְלַשיִש

TU 
(Grab הריפח osüeczov צמא' "5n ןיתיש =) תיִש 

 ינפל ןיכלהמ ויה רבעו םש (נ'ס ג"ספ ר"בב
 הזיא וארו הרש לש התטמ  mwםהרכאל הנפומ

 ,(הנפומ םוקמ הזיא בותכ תואחסונב 3/8( — וניבא
 רטויד יעב לבא ה"יחא]* ( mb rmוניבר סרג שיע

  272לע יתזמר םשו ןאכ ומכ  ^iונינפלש 33
  "ss.תייש ןאכ 'יגה דומלתה ירקיעבו ב'הו ט"ק

 י"למ אוה ר"עפלו ,רבק דומלתה ירקיע לעב 'יפו
 תש ע"ייע לבא ,ג'נ 'כוסב ןיתיש ילוא הזמו ל"נה

 ג"שו  "b mw[דוסי -

vo *תש עיייעיאָתָש .אָּתיִש  , one 

 kleine. Oeff- 2p2 & פ"למ ל"נ אָכְיַש =) ךש

(ung, Spalteהלותב 'מגב תובותכ שירב  
 לכזמ הורמ הקשמ רטמ G'yo 9 םיתאמ התבותכ
 ,חיל 3"( חתפת ליסכ תוכשומ וא .ךישממו ןדעמו
 € גינ .n30^ ארבגל ירבג הוכשמ .לסכ 'עב 'ייע (א"ל
 € ט"מ : D^ מ'יב) ןירכומב הכישמ ונקיתש ךרדכ

cyאשיב אלקיד ליזאו ךייש .ךשמ 'עב  p'3 
"y Clלעופה תא רכושה 'פב .ךדש 'עב  ') 

 .חרוא יכלוה לש הרוכח | תשיפת e" לעש מ"למ אלעוש bbs ןולעיש *
 : א"מד ד"פ 'ורשעמ 'ורי v) אלמ ,די
pb "nש"מו אָלּועָש ע'ייעו ןולעיש אלמ . 

 ,אָצִִש ,אָציִש ,ןופיש ,הָפיִש ,אָפִִש .ףייש *
 qos ע"ייע אָתיִנְציִש , אָניִציִש

 "übrig lassen s) | ,ג\* ע"לב ,ראש (on ריש
 'גרת +(" ,'ט 'קי) דבכה jb תרתויה תאו

 ה"יחא]* .ריתשמד המ תיו ('שורי

 : דככה תרתוי 'גרת םוקמ לכבו י"ותב ונינפלו
 (לעפתא) רייִתְשֶא רמאנו .רצח ע"ייע אדבכ רצח
 'דמבל ;"י , ב" תומש 'א 5n "y" ןברקה תרתוהמ
 )^ ,טיכ תומש) דבכה לע תרתויה לבא ;'ט ,ח"י
 ל"נו אדבכ רצח לע ראתשמד תיו 'א י'רתב "א
 איבה ןמגרותמהו Cm וברעתנ תואסרינ יתשש
 (uix תומשהו ל ע פהו . אדנכמ רייתשמד "גה
 'ומשל י"רת y" ילבבב אלו י"רתב קר אצמנ ונממ
 לעפ תאבו א"י ,ח'כ "רבדל ," ,ב'י ;3^ ,"
 ,ח"כ םירכדל v5; ,א"י 'דמבל ;'ז .'ה ,יח תומשל

aידימ היב רייתשא + ה"כ מ"ב ל"זרדב ןכו . 
 , םולכ ונמיה רייתשנ אלו .ב"מ "לוח לעפ תנ
 רייתשנו .ו"מ ,'וכו אלא הב רייתשנ אל "יפא .ה"מ
 לש ןהיאנושמ ורייתשנ אל .ז"ע 'מוי , תיזכ הנמיה
 אמק אבב : םשו 15 הכוס לעי פ ,'וכו לארשי
 rp .ט"פ ןיטיג :םשו Jp) אותב אבב .ו'ט :'ח
 'א י"רת st מ"לב ומכ ?"p. wy^ םשהו .ותלוזו

enט" ;'ח ,א" 'א י"הד 'גרת ;ד"נ ,ח"כ , 
 הירייש yy ב"כד ב"פ יאמד 'ורי .ו'ט ,א'כ ;א"י
 ; 'ז ,ה"מ "שארב 'א Sn" אָרּויש ןינע ןכו , אוה

 אוה אוויש ואל ב"עו ד'נ הכוס )^ ,ז" 'ילהתל
 ןאכ ןיא נ"ע ג"מד ה"פ 'מורת v" .,ו"ט ק"בב ה"כו
 ר"דמב ץובקהו wwe יוה + םשו . נ'ק ב'ב ,רויש
 רפסמהו . םירצממ ואציש (OU םתוא ט"יפ
 םש : א"נ םיחכז ב"פ הטוס 'תפסות םייריש יגוזה
 ראשל :ו"ט 'ליגמ .הוצמ יריש , תאטה יריש ,נ'נ

pםיירישכ ומצע םישמש ימל ('ה ,חיכ היעשי)  
 : כ"ד ב"פ 'וריע 'ורי ae ה"פ אמוי 'ורי Tp "ייעו

 — [א"ימ à'b הרפ נ"שו 'ו רש ע"ייעו

oue ע"לב ni ץובקב stb» NYUÜ 9 
(Karawane החרוא "b אָתְרִיש ס"לב 

 תחרוא 'גות ,ורבד אריישב C '"ט) ק"פ 'יבוריע תכסמ
 ןינע יאברע תריש OU ,ז'ל (mew םילאעמשי

 לכב טעמכ ה'כו ןילעופה סיטב ע"פרבו רומלתה ירקיעב ןוכנ ה"כ (* .סיטב 'יל ע"פדבו בייהו טיק ייכב ןוכנ היכ ('
 .ךיראא םשו םלשה ךורעל nnb מ ה רפסב y" ךורעב bn' הז אכוהש םוקמ
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 ,אכווש ע"ייע אָכוש *

 םייחר )22( ומכו ְכש ; liegen 220 לעפמ) 220
jp השלש (der untere Mühlstein ןותחתה 

 3*3 יתפסותו ^j ביכ 3531 ןמ עברא ןהש בכשה
"y Getsיבכר 'עב  

 הבישיו הביכש das Liegen) הָביִכְש =) 220
y"00 סרד ( ^pןיאש בשומו בכשמ 55  

 בכשמ לשמ אמטמ וניא וילע אשונ בז לש ובור
 בשומו בכשמ ןיב המו ענמ לשמ אלא נשומו
 וב ענונה ps ענמ תאמוט אלא yos תאמוטל
 הנועט בשומו בכשמ תאמוטו םידגכ סוביכ ןועט

D?ה"יחא]* ,םידנב  nu»אוהש הניכש  

DUמיג 'וריו ג"ע ג"ד א"פ 'וכרב 'וריב טשפומה " 
YOר"מד  v3 vyר"דמב ז"פפ  B'bפ ר"להק ' 

 בכש בכשמ לכ לע : ב"ס תוכרב ל עפ הו .תוועמ
 ב"ב .ביכשו םיינ יכ .ה"ס ק"ב + ד"כ תומבי 'וכו

 םש . תחכש yy "5 תחכש ביכש אל .ו"כ
 ביכש אל .ה'פ מ'ב .ערמ ע"ייע ערמ ביכש :ו"מק
 ךייח vx b^ va .תמ אל ייפ הינמז אלב שניא
 mor מ"למ אוהו , תמ התא ןיאו בכוש התא
 .'תהכא םע בוכשיאו :םש 'נרתב ןכו 05 ,זימ
 ינרת ;'ח .'ז ,ד"ל ;'ג ,ב'ל םירבדל 'א י"רת "יעו
 לעפאו ליעפה .ותלוזו נ"מ א"י ." ,'ג א'מ
 בכשת אל . . . ןינמ בכשנל הרהזא :ר'נ 'דהנס

epoא"מ 'גרת ,('בָּכשת אל היב ירק (ב'כ היי  
ip^ 4לעפנ ז"ל .ח"ל בויאל ;א'כ ,'ד ב"מ  

"mbאבה ע"ייע אָבְכָש ראותהו .םש  [rmm — 

 nob לאשוהו בכוש ייפ פ"למ אָבְכָש — בכש
(der Liegende, Gestorbeneרמגנ 'פד ג'סב  

 אינפרהב, b^ אינפרהד יבכש ןונכ 6 ח"מ 'דהנס) ןידה
 ,םויב ןילקו (' ן י ב ע ןהיכירכתו תמה תא ('ןינילמ
 ה"יחא]* ."ןימילשמו 333. ול ןיגרוא הלילבו
 תועטב 'יא E D'w 'פדב לבא ח"ר bb" קתעוה
 ח"ר p^ י"כב "אדכ pop ל'צו ן י ל כ ןהיכירכתו
 ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב = ידי תחת רשא

Tpילב 'ולכ ןילק םה תמה יכירכת ונינעו :א"ע  
 םיוארה םידגכ ןיגרוא ויה הלילבו םה םיתוחפו ךרע
 יתחסנש 'ינכו ש"ע א"עב תצק b^ י"שרו תמל
 ו"ופדב לכא רומלתה ירקיעו 'מאו vem י"כב "יא
 «nu — ןיגרוא ל"צו pim ^w  ליזאבו 'זיפ

pet 

 =) בכש = "m =) ךש

 ארמח אנדקפמ אל ט"מ (: טיס (vy וניי חינמה 'מנב
 םתופשכ תונושתב 'יפ . אכיש םושמ םיונ )'*3

coוא שוכ איבמ ליתפ דימצ והשועו תינחה  

 סנכיו ןיי לש לבה אציש וכותב spin 'ץובצב |
 ימרא ןושלב בקנה ארקנו וחיר quus ריוא ול
 הנק סינכיו יוגה וב חירמ אמש ןיששוחו אכיש

pepםושמ אכיש םושמ א'פ .ןיי וב איצויו  api 
 תיבחה עקבת sow חווה אציש mani ןישועש
 יאו 6 ךייש queo ןושלמ אכיש ןנירק יא מ"ו

ppדע םיחספ) ןושלמ אביש  : C vv obnביאש  

 אכייש םושמ י"שר "יג הייחא]* . באשימ
 תויהל [mam תפוגמב אוהש דואמ קד כקנ "יפו

mואיבהש ירחא 'ופסותהו 'וכו אצוי ןייה  ^D 
 "אש 'יגכ אלש ךורעה !b^ "ג ואיבה י"שר "ינו
 םינושארה םינויצ יכ עדו .ה"שע ךורעב ונינפל
 qua הז גופב םיכייש אל 5a ז'עמ ןויצה דע

 — [ךייש vy רועו qt ךשמ 'עב םא יכ

TUשנ ורקיעו  'b3 (beissenינש  poni(ר"מ)  
 jp רוטפ nma הז ועגנו pap ותסיע השועה

 ma הז ןיקברתמש רע " וכושיש דע הלחה
 תורהט) וז תא וז תוכשונ תוצרקמ .הכישנ ןושלמ
 (Gr תבשב ק"פד 'מגב CD ץרק 'עב יייע D) א'פ
 וללה תופוקל שיש ןיגכ, 'יפ תוכשונה םושמ הריזג
 א'פ ןיקשמ pend םיבנעה ןהב תוכשונו םינגוא
 p^ "םיקשמ ונממ ןיפטונו לוכשא םדא ךשונש
 ןתואל ןווכתמו ןיקשמ תוטלופ ןניאש תופפוזמ
 תבשב ח"ו 'יפמ קתעוה ה"יחא]* .ןיקשמ

 םינויצהו .י"שריפ כ'ג 'ייעו םיקשמ ונממ ןיפטונ דע
 -- [ךשנ 'עב םיכייש

 Zünder 495» p'bo www ל'נ אכוש =) דש
'"y2 (םינפב 'D3פד ג"רבו 672 תבש) ק"פד ' 

Gc  בשבת vwאזראד אכוש ('שכל יאמ . 
 ימלשוריב יכ יתחכוה שגל 'עו ןינדד 'עב הייחא]*

 וא וניבר "ג לש שגל אוה אוהו) אשנול שרופמ | =
 אוהש ןינרד Uy quo וגיבר m^ ם'שה 'ינכ שכל
 אזראד אכוש כ'או זרא ןמ וצע ןישועש דיפל

v" | =יתרעש הז יפ לעו "לב אזרא ןמד ןירד ומכ  
 דמועה רבד ונייה 'עה תלחתב 'מושרה ם"למ אוהש =
 ה'ד י"שריפ כ'ג 7p שא וב תיצהלו הרעבהל |

 - [אזראד אכוש

 לע ןויכ nw" (* .ץובצבצ טייק ייכבו ץובצבש יציניוו ר"פרבו איפדב «me (* ריב גיונבו יזיפ 'פדבו ס'ש ייכב היכו (*

innaתותירכ (* .שגל ץיייעו (* .אכייש ךשימ  ^w siח"ר ייפב 'יל (* .ןיכילומ םיטב גארפ 'פרב (" .ביכשת אל , 
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 כ * = אָבְכָש OD בכש
 ,היחכשא .ד"יק : ט"נמ"ב .היחכשל אלד ב'עפ ו"נ
 ר"ב ,היתחכשא : י"ק 'ומבי ,הרפוכ חכשא : ג"כ םש

Yonע"ייע  DDוכמ : ז"י מ"ב ב"עס ב'צ 'ומבי ,3 ' 
 ,ג"ח לד 'עו אתינגרמ ע'ייע 'וכו תחכשמ D^ : א'כ
 חכשמ .תחכשא 'ורשעמד ה"פס 'וריה נ'שו : ד"פ

ovועובש ' moח"לד  "bw s'yז "יחספ : ב'נ '. 
 הדנ .'צ תבש לעפתא .הל תחכשמ :'מ ז'ע
 מ"ב ,וחכתשמ אל ,א"יק unb ,חכתשמ .ב"ס
 ב'כ ; 'ב ,ז"י "3335 'גרתב ןכו יחכתשמד :ז"ט
 ל עפ אב יוצמ רתויו 'ח v5 םש 'א י"רת 'ג ,'א
 "GE ט"י ;'ג ,ח"י ;'ט ,'ח ;'ח יו "ישארב 'גרת
 'נרת .ה"נ ,ד"כ ;ו"כ.. , ח"י םש 'א 3n" ; 5 ,'ל
 אוה  ליעפ ינוניבו .ותלוזו 'ל 'ד 50333
 והילא : ה"פ מ"ב wb "b" ַחיִכָש ראותה תרומת
 ,א תיבב אחיכש אתתא :ג'כ "ינעת ,'וכו חיכש יוה
 א"עס 'ה הגינח .אחיכש אלד אתלמ :'3 הציב

[nr yvy — 

n20 *מ"למ)  Tnרכז  (vergessenח 'וכרב ' : 
 ב'עס ח'כ םש ,ודומלת n»ww ןקז

 רמג 7^ 'גינח .נ'ק ,םוחכש .ד"ק תכש ,ּהחכש

 .ח"ל "ירדנ . ^n 'מוי : ו'ק .ו"ס 'יחספ y" חכשו
 .ה"ל תודמ .א'ק םיחבז : ב"נ ז"ע . מ"ק : ו"ק'דהנס
 חַכָשִּת ל עפ נ . א"י מ'ב moe לוע פ ינוניב

"Bnד"י  : nop?םש  bלע יפ  "y naep 
 :ב"כ םירדנ : ח"ל אמוי , ט"מ םיחספ . ג"י 'וכרב
 :מ'צ n3r" : ג'י 'וירוה .ט"ק 'דהנס : ג"ל 'ישודיק
 ,חכתשמ : ח"נ 'וכרב ל עפ תה ae הטוס 'תפסות
 "ינעת + 2'7 'יחספ כ'נ 'ייעו חכתשת :ח"לק תבש

iהטוס : ג'ק 'ובותכ  eמ"ב  Jbל עפ תג  
 וחכתשנ . א"כ ב'ב .'כ הכוס .ד"נ 'וריע הָחְכִתַשְנ

 יתבו 'תקיספ ליעפ ה rb הרומת : ג"י 'הנס
 (vergesslich) ןחכ!ש ראות , ץקה תא חיכשה א"לפ
 לבא החכש וינפל ןיא :ז'טד א'פ האיפ 'שורי
 מ"ב DU n הָחְכַש םשהו . ןחכוש השענ לארשיב
 רמוע החכש ארקנ רועו .ג'נ 'וויע .א"ל תבש .א"י
 mpm תחכש םשו .א"י מ"ב 'ייע הדשב חכתשנש
 .ז"מ תומכי האפו החכש חקל ט"מ ר'פ האיפ
 pb ע"ייע רועו ח"לפ נ"רדבא א"לפ 'בר 'תקיספ

cemטשפומה  nzתחיכש חצנל המל 'פ ר"כיא  
 . א'לפ יתבר 'תקיספ 'ייעו הכיזעו

 אל אנינח ר'א .ו"כ 'i1 (יטרפ םש) תֶחְכַש *
 יבנל וליז ,ו"'כק םש 'וכו ירב ביכש
 .תהבש y' ה'דס "יעו ירכ תחכש

P 

 יטטחמ 1D: 'ומבי .יבכשד ארקי :  ו"מ "13303
 .תויבנמ yy .א"צ ב'כ .'ו טח ,רבח עיייע יבכש
 אכיא אבכש אל : . אבכשד ארופש :ז'כ ק"מ
 TY" :ט'כ 'רהנסב N" הָניִש תארוהבו .'וכו אתמב
 'גרת בכוש )* ייפ פ"לכו sat 'גרת ןכו .יבכשו
 ,םדוקה ע"ייע ערמ ביכש 'א ,ח"מ 'ישארב 'א 'ורי
 תמ ('ב ,'ג ,'ג הכיאל ;0,^7^ א"ש 'גרת "ייעו
 .'ו .'ה ,ה"כ 73335 ;3^ . א"י , ט"י 'רדמב י"רת

 םשה הזמו So DFW 'גרת אָיַביִכַש ץובקה
 — [ע"ייע אתבכשא

 תָבַכְש מ"לב ומכ b" אָתּוביִכָש ס"לכ) אָּתְבּוכש *
Cy Geischlafגרת ' cpuכ .ח"י '. 

 אָתְבְכַש אָתְּבְכּוש וא nasi דועו .ו"ט ,'כ ; נ"כ
 ןינע b map^ מ"לב ומכ b^ אערז םע רושיקב
 ,האלהוב"ל . ז" ;ז"מ ,ו"ט ארקיו 'גרת 'ייע לגשמ
 : ח"י 'וריע yw תַבְכָש .ל"זרדבו ^a ,'ה 'דמבל
 .'ט הדנ : ד"מ 'ורוכב :ו"ל mew gu : א"ל "יטינ

a^ותלוזו . 

Jemand dessen Augenbrauen auf) 82220 . 

(den Augen liegenאנבכש .ד"מ 11223  

 איבכש םרונ ה"מגרו ,י"שריפ 'ייע םיבכוש ויניננש

 סודגז ע"ייע דועו הינכש 'יא ה"פר 'ורוכב 'תפסותבו

 : א"ער ,נ"חב ש"מו

 ה"ר ג"ע ג"יד ט"פ 'וכרב 'ורי (der Hahn) יוכש *
 .ש"מו יוכס ע"ייע ה"כפ vpn ,ו"כ

5*y map *ר'למ 4ךוא 'צמא י"למ  sagum 
 ג"ע ד"פר כ"ב 'ורי (ףוטיע וא ,ןוילע דגב

 ל"צ] (ןיתורחהו) ןיוכשהו ןיעוציה תא רכמ אל
 תיב וא תוריפחהו ןיפוטעהו תועצמה e^ [ןיתודחהו
 'תפסותבו עצי T nmm 'עו תוד ע"ייע רצואה
 תא אלו חי ש ה תא אלו ראבה תא אל ג'ס ב'ב
 "יא : ז'ס ב"ב ילבבבו , תויתורה תא אלו ןיעיציה

 .ןיקסה ס"ש י"כבו ןיקשה

 'גרת finden) אצמ b" 'טראו ם"למ) חכש ₪
 אל (יכ ,'ב יישארב) ודננכ רזע אצמ אל

 תחכתשהו C2 .,'ה) לאינרבו ,הילבקב Teo חכשא
venלעפתאכב לאינדנ הבוהו ה"יחא]*  

"p3 לעפאבו ד"כ )005 ;ב"י 0 | ה"ל 53  
 וחכתשיו םג הזמ ילוא ,Yo 'רזע ;ב"י .'ו ,'ו ; ה"כ

 : ל ע 5 א 'גרתכו ל"זררב הברהו ^. ,'ח תלהק
 - ןיטיג ,חכשאו קד sup ,האיצמ חכשא SD 'וכרב

4 
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 תולזמכו הנבלו המחב םימשה וללכתשנ י'פ ר"ב )
 ר"תסא .ע"גו ןיאשרבו תונליאב ץראה הללכתשנו
 ךישעמ ורמגנ וב תכש םוי :ןושארה שדחב 'פ
 סא ר'ע ז"עד ב'פ 'נינח 'ורי םשהו . וללכתשנו

 לולכשל  yosר'קיוב ןכו המדק ^ eי"רתב ןכו ,ו"ל
 םש 'א י'רתב ןכו אמלע לולכש א"י ,'ז 'ישארב 'ב

 ,ב"כ  825 i3יב"כ ב"ש 'נרת ץובקהו ח"כ .ב"כ
 .'ח  roז"כ .ב"כ ארקיו 'א י"רת לכת יִלּולְבַש
 — [אָלְלְכּוש פ"לב ןכו ןוהילולכש
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D2Dיייעו .איי יוכמ) ריזנ יאנבמו ביסנ (יטרפ םש)  
 בורקו ה"יחא]* — .יאנבמ 'עב sep (Us ריב

 / ראותהו — הליש ,אנחוי mar yp לשמה הזל
 שויפ ע"ייע ימכיש שורפ :כ'כ הטוס ימכיש
 — [שורפ ע"ייע : ד"יד ט"פ תוכרב 'שוריה ןינעבו

 רחשב השוע o^ םיִּכָשָה ליעפהב «pv םֶכָש *
(früh thunר"שהש  Bאוהש ימכ ושאר  

 .בירעמו םיכשמ

;ruhen, sich niederlassen הנח "B (מ"למ [2e 

Niederlassung, Naehbar- NIV ,n»2vw 

 ןכש ארשבר אמד ל"צ] (ןכש 87227 אמד)
 d ףק 'עב p" רבכ CN^p "^" C [יפק ארבכד אמד
 נ"סבו (: טיכ 25( םיתבה תקזח 'פד ג"רב .יעיברה
 .יאוה יאוג ינוכשב אנא 6 ט'נק (DU תמש b 'פד
 qo 'תוא יתרכמ אל םלועמ רערעמה ול רמא ^6
 יאונ ינוכשב אנאד ינממ רתוי הב תקזחה המלו
 . n"nw המל יתששה אלו wma אוהה וגב יאוה
 | יירבד) וניע ןושיאכ והנרצי -- יארב ינוכשב רד
 ה"יחא]* .אניעד N22 אנכש n C ,ביל
 אניכשר אמכיה 'ב י"רתב ג"ונבו 'גות י"כב ה"כו
 ךיה :םשו  ,[הינייעד [bun (הינויעד) אבב ארטנ
 אניכשר [ךיה] רמא ע"פדבו אנייע רטנ אנכישד

 אנכיש ,אניכש ,אנכש יכ עדו .אניעד אבב ארטנ
"bונינע ןיאו 6אטיוסי "53 םיפעפע  Dpןכש , 

 הינח pay מ"לב ומכ ןינעה ףונו .הלעמלש הנוכשו
memןכשתש ר'הי .ז"ט 'וכרב מ'ד  nansהוחאו  

 4 ןכש ר"מ ב'פ mb ב"ער v5 "npe ,'וכו תועירו
 T 'וכו ןוכשי ונימיל ףוע לכ :ב"צ pup הילע

ES הבושת "yw רפס ארקנה םינואנה 'בושת "y 
a»םשו א"כק "ים (גיצפייל  ^pילוח .ל'ז ג"הר " 
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qeטקשהו חנ ונינע 55(  (oeruhigenתליכמ ' 

 יומש) ןשבכ ל"ת המו 'ד 'שרפ שיר ורתי
me enאיהש המ ןזואה ךכשל  nov»עומשל  

 ירה .o ,('ח ,י'ג סוסע) 'וגו נאש mos וב אצויכ

 D" אמוחנתב ה'כו ןזואה ךכשל ותוא ןינכמ ונא
 לבא י"שר י"כב ה"כו ד"פר 'ר ורתי 'קליב ה"כו ניי
 לש ןזוא לא ריבסהל ידכ 'יפו רבשל י"שרב ג"ונב
 הביכש טשפומה םשהו .אוה 'D ילואו םדא
 תּוביִכָש ץובקהו םירבדה רחא 'פו ןאמתו 'פ ר"תסא

 "יא ?Dt ט"נרתת ^ רתסא 'קליו א"עס r'b הלינמ
 .תוכיכש 5 תביכש

 verstündig לָכָשב לעפו האר (b vob^ לָבָש *
(andelnוידי תא לכש ג"פ יתבר 'תקיספ  

 חורב בקעי לש wr וליכשה o^ me תישארב)
 ;" .'ב "ילהת 'גרת לעפאב 'גרתב ןכו (' שרוקה
 אָלְכְש םשהו ,ותלוזו 'ז ,ו"ק ;יב , א'ק ;'ב ,א"מ
 'א ,ב'ל יילהתל ;ו"ט ,ג"י ;'ג /'א ילשמ 'גרת
 הזיא 'גרת י"כב ה"כו אלכוש b'53 ןכו ותלוזו
 .אָנֶתְלְכּוש . אלּופיש נ"שו לכס עיייע דועו ,םימעפ

 -Drossel, Kram 10/06 'צמא י"למ) à ילביש

 (uetsvogelילכיכ 'ילכיש ') ינויספו 
 p^ ב"א) — n'y אמו) םירופכה םוי 'פד ג"רב
 םינאתה תעבו םינאת לכוא רוהט ףוע םש י"לב

Wuםיכלמ ןחלש לע הלועו דואמ דע ןמש ), 
 'חהו ילככ ;y'"y coxa לע ןויכ ב"ר הייחא]*
 ילכיש ףועש ןוכנל חיכוה (510 איגאלאא) ןהאזיוועל
 568 דצ םויפרוימ כ'ג pn" ל"נה o» אוה אוה
 ילכיכ אוה אוהו )< mns אחסונ איבהש

 — [ל"נה

ein Ge- ןינכה תריטג pop ow) (א'לב 5539 
  Ty büude vellendenתלילכ ןינע .ס"לב

Gehmüeken "evגרת ('ג ,ז"כ לאקזחי) יפוי תלילכ ' 
 לעפש ןינב אוהו ה"יחא]* .איפושב אללכשמ
 1n םשו ירקב ב" ,'ד 'רזעב w" רבכו 555 ןמ
 ללכתשא ל עפ תש אב ןכו ד" .' ;א"י מ
 'גרתב הברה ןכו "i ,'ד םש ,ביתכב ב" ,'ד 'רזע

"yלשמ .ח"ל ידהנס ל"זרדב ןכו יוועלל ר'תמע  
 ,'וכו הדועס ןיקתהו ןללכישו ןירטלפ הנבש ךלמל <

 לעפ תש ג .וללכשמ התא ןיא ב'פ יתבר 'תקיסמ -—

 .לכש (wi ילכש ר"פרבו Tb יפרב היכו ייכב ןוכנ ה"כ (* .השנמ לש ותרוככב בקעי לש וידי לכש כיג םשו (* =
 יעב םייוניש רתי יייעו ילביב סיטב ר"ל ייכבו ויופדב לבא ימאו cpm ו"ו י"כב ה"כ (* .יעה עצמאב vues ה"כו ( * =

^w spי"כבו (5 .ש"מו ילכב .טמשנ רמאמה שירו יפק ארככד אמר ןיכנל  
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 םילהתל 'גרתו .'ז .ז"י תומשלו םש ילקנואו ,'ג
 — [ותלוזו 'ב Ty ;'י ,ד"מ

 םדוקה ע"ייע (םיפעפע (b^ אָנְכיִש , אָניִכְש *
vb) mb 

 *  329אנבכש ע"ייע .

 (יהלישל בורק אוהש הארנ לבכב םוקמ) ביצנכש *
 ביצנכשל עלקיא יכ ןמחנ בר : ז"ל 'ומבי

 בר זירכמ א'מ DD^ אראו תותליאש יייעו (זירכמ]

 32 דצ תרגיא) נ"שר בתכו .,'וכו זירכמ ביצנכשל

 יי 2 1
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 ידייא : ו"כ םש .'וכו אמט םיאמט םע ןכש .ה"ס
 אתנכשמ יאמ :ח'ק מ'ב ,'וכו ינכש יריקי אימד |

 ש"השל ;ב"י .ר'ק 'ילהת 'גרת "ייעו .היבג הנוכשד

 .הניכש וניבשה :יתאב 'פר"שהש לי עפה ."י ,'ג

 j22 ראות .ץראב הניכש וניכשה ג"יפ ר"דמב

 .ח'נ 'וכרב ותיבל בורק b^ אָניִכש ר'אלבו מ'לכ
 | ואו עשרל יוא :ו'נ הכוס ,היניכש וללקתנ

UD א"פ תובא ,םיער םינכש .'ז הטוס yw 

 | ב'פס ז'ע 'ורי ,בוט ןכש טיט ביפ םש ,ער ןכש

 אפפ אתא עקת תנשבו ל'זו (גרעבדלאג f .יצוהב |
 הוכא רב הבו לזאו אעדרהנל אברחאו רצג רב |

  wapכ"ע אזוחמלו יהלשלו ביצנכשל ןמחנ ברו €
 ב"ער ב"יק םיחספ 'ייע ויה םינציל ביצנכש ישנאו
 ביצנכשב רידת לא (*ונב תא (*וניבר הויצ םירבד 'ד
 ישנ Ub 0 im) ק"מ .יוה ינצילד םושמ

 ₪₪5 Mi NY ביצנכש יכ הארנו .ביצנכשד
 295 רצ םש ץערג "יע דאדגאב לש המוורב

 .ביסנכש in^ םיחספב ס'ש י"כבו

Schuh- ףכשוא ומכ ^p DES (עילב Q2? * 
  (Gnacherא"פס ב"ב "ילכ 'תפסות 33"

 .ב"מד ב"פ ז"ע 'ורי .ףכשא 27221 ףכש לש שבכמ
 y" ףכשוא ומכ 'יפ אפכש אלוע

 berauschendes 00-היורל הקשמ b^ מ"למ) רָכָש
c'e (rünkחספב ןירכוע וליאו םיחספב  

 ומרד 6 (DE 'רמג .ידמה רכש ילבבה חתוכ 627«
 ואשנו ר'ב י"כב ה'כ הייחא]* .ירעש היב

 yon 'להכו ט"שב היכו yv" ימ היב ומור י"כ
 D'w י"כבו ירעש יב ומרד 'פ דצ םיחספ 'לה חאיג

manmס'ד 'ייע 'בו פ'א י"כב ימ 'יל ןכו ירעש  
"mobלעב ל'זו . א"ס רצ  "pyי"כ דומלתה  : 

 םיומת רכש ןכו םירועש לש אוה רכש םתס
 ריזנב רומאה רכשו דימתה ךוסנ לש רכש הרותבו
 לא רכשו ןיי לש רכש לבא גוזמ אלו יח qn אוה

nenבלחו שכדו הלכד ןוגכ רכשמה רבד לכ אוה  
 (יג ,יו ירטכ) ןיי p" ר"דמב 'ייעו כ"ע וללכב וסנכנ

 עלקיא ארח אנמיז Ip 'יחספ .יח הז רכש גוזמ הז |
 | היל אניתייא ארמח ןל הוה אלו ןירתאל רמיטא

 , | .ב"פס 'ציב 'ורי הבקנל .אנל הוה דח ןכש ג"ע ב"מד
 עלקמ 15 ןמחנ בר :ח"י 'מוי Ü, ביצנכשכ ןמחנ |

 ,'ד ב"מ 'גרת ץוכקהו . התיה תַניִבְש ד"ע א"סד
 תובירק b pr^ טשפומה םשחו .יִכָיַניִכַש 'ג
 ,הביתה תיישעל ןוכיש הז א"פס ר"ב תוכיישו
 דועו .ףועו היח המהב סונכיל ןוכיש הז ב"לפ םשו
 'תפסות .ג"מד א"פ 'יטיג יורי ..'ו'יטינ הָנּוכש םשה
 ry ,הנוכשל הנוכשמ :ב'י mos א"פר "יטינ

 ט"לפ ר"ב .םדא ינב 'גמ התוחפ הנוכש ןיא .א"כ
 .ה"ס ריזנ .ךתנוכש C ,ב"י 'ישארכ) ךתדלומ ה"נפו
 תורבק תונוכש ג"ער ו"נד ז"פ ריזנ v̂ +: א"נ
 אוה y vol Yo "ipn v אָתְנוכש א"לבו
 ץובקהו .יסוי 'רד היתנוכש ז"יפ v3 ,היתנוכשו
 הבקנלו 2 ,ה"כ ;'ש .'ב ,'ג הימרי 'גרת ןינוכש

"n poeתיירש הארקנו . ג'ל + ג'כ תומש 'א  
 הלוגס ידיחיב וא תסנכה תיבב ,שדקמכ םוקמה
 יסרפה גשומה ילואו ל"זר bus אָתְניִכְש .הָניִכְש

"ma p'b3: quarenóהלעמה רוא ונינעש )2-9  
 ma ש"מ 'ייע ל"זרל עודי היה לא תניכשמ אצוי
 הברה הלמה האצמנו .34 Y" םיכאלמה לע ירפסב
 תבש YD : ג'מ :ז"כ .ז" .'ז .'ו + 'ח 'וכרב ל"זרדב
 VD ,זינ :ה'נ .גיל : םשו aeb .'ל $359 135

upמוי : ז"'פ םיחספ .ט"לק .זיכק .ב"צ ' p ^« 
 .א"ל ה"ר : ה"מ .ח"כ :sms דיפ : ג'ע + ו"נ + א'ב
 PO :םשו 1^ 'גינח , ה"כ ק"מ .ט'כ c'e 'ליגמ
 הטוס .א"יק תובותכ . ח'צ . ד"ס «mo :םשו

miיז"י .ד" :םשו .נ" .ב" .א" :'מ  

 :ו"ט )^ ב"ב .,ה'כ ק"ב : 'ע ab 'וריק + ח'מ ,ב"מ
 : ג'ק .ו'צ : ב'מ . ט'ל .'ז 'דהנס .'ם .היכ ..ב"ב
 : ג'ט 'וחנמ :ח"יק :ד'נ םיחבז .י'ק rp :ה'ק

D "byנ"רדבא ,א"פ א"ד ,הלכ 'כסמ .'ח 'וווכב  
 !y" .הניכש m3 ע"ייעו ג"יפו ז"פ ר'דמב .ד"לפ
 ,'ה 'רמבל 'א Y" 'גרתו ^m , ט"י תומש 'ב י'ות

 ןנבר ירטפימ *5 (פייר לצא ןעכניט י*כ 'יג יפל) םש "יאר ביצנכשב היה ןמחנ ברד ey) ימוימ חכוט ןכו y amp y» לבא ('

 ראשבו תייר b3" ה"כ )* .28 התרעה 489 דצ '3 "^ םידוחיח תורוקב ץערג יה evo 3*2 'ייע (* .יוכ ןמחנ בר יבמ ביצגכשב

 וגיכפל ייארכ ויכב אלו nes ייפבו v33 'יאדכ (* hw הארג הזו אבר שיא י''כבו שודקח וניבו 37023( סיר לצא תומקמ

10 Vll. B. 
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 נ"ונבו Frohndienst 59e ע"לל ןויכו .אירננא
op mae 

 nvx 65 פילמ N3!" 320( =) יאזב רכש
 my) ירהנפ) קלחב Falkenjagd) ץנה

 היל ימדיא ןטש אתא יאזב רכשל pos דח אמוי
 לב )"^ ^e היעשי) 'יתכדכ «nU רכש b" איבטכ
 יולכ זאב לאעמשי ילב ץנו שפנ ימגא רכש ישוע
 .ןרייז 'עב 'ייע (yo ness mew תויח דוצל
 יכ יתוריעה רבכ Gre 2m ןדייז יעב ה"יחא]*
 ראיזאב jb אוה שבושמ הזו ןדייז יב "גה רקיע
 ינכ םשו 6'ב ,ביח) רַאיזאב 'עמ האותש ומכ

 'ינו ץנ תדיצ "יפ ov JE יכ תיסרפ non יתאבה
 ו"יוה יכ הבוט רתוי יאזכ רוכשל mcs ונלש
 תיסרפ הלמב 'א תמועל הכווא mon שמשת
 wi2 "28b"' דוקנ ^n רומזמ ט'ושבו .ראכש

nnmם"ש י'כבו יזאב רטול ךירצ יאזב  poa 
 רובשל ,יאזב רבשל רתוי שבתשנ ת"האו י"כ
 DM .ומוקמב D'3 "y יאזב (רבפל) רובסל ,יאוב
 (' דוצל p^ 5255 איה הלמה זא לעפ אוה רוכשל
 C אינינק יסרפ ןושל יאזיב רכש 'הנסב b" י"שרו

 — (ש"מו ראיזאב 'עב א"נ ןייע דועו

 255% ,(;-*-= ע'לב שכשכ 15^( ךָשְכש
 -mit der Hand schwen דיב דונדנו העונת

(kenריצ םיחב) דנבה דחא 'מגב תאטהח םד 'פב . 

 יבשכשו ברד הימק אנמיאק הוה ןיאיגס ןינמיז 6 ד'צו

 ברעתנ 'מגב הבר ץמוקה 'פב .('הינאסמ היל |
 ,וחלעמו גולה vus" וכשכשמ (.ג'כ :mn הצמוק
 321 (: גיל y) pan תודונ 'מגב ןידימעמ ןיא יפב
 .ןיר תומ םהו םימב ןכשכשמ םויקל וסינכמןיאש

 הוה (Gr» ne תנ ןיחקול 'מגב לאעמשי 'ר 'פב
 - 6'היב ךש כשו mm ma ארש אלודב ארמח

zw)םימ תארעהו דיב חוניק 'יפ ), nns). 

 ךפיהב ban ע"למו המודכו םימב רוגרנ ןינע ר'עפל
 'תקיפפ וניבר איבה 'ד שכ 'עב יכ היארהו תויתואה
 nm ואיבה םלב yx םלוב אוה ושכשכמ רוכוד

neonה"כו מ"ישת 'ר 'ילהת 'קליב ה"כו וכשכשמ  
 ש"מ p" לבא ^ D^ אצת יכ 'פ ןשיה אמוחנתב
 שכו םלב ע'ייע רועו הרעהב : ט"י רצ םש ב"שר
 ס"מ ןיכשכשמ .ב"מד א"פ 'ומורת 'ורי -- ש"מו 'ד

 .א"פ 'מורת 'תפסותב 'יאדכו ןישמתשמ ל'צו
 — (םש םיחבז ךושכיש טשפומה םשהו

"vשש =  
 ישודקל wo :םש ,ש"ע 'וכו לידבא אלו ארכיש
 אתיבב ילצמ אל לאומש .ה"ס 'וריע .ש"ע ארכישא
 ארכשו ,רכש ןינעב דוע "ייעו ארכיש היב תיאד
 . םסרב ע'ייע :ה"ק 'ילוח ,ו'נ'וריע : מ"ק : 'פ תבש
 : א"ל 'וכרב מ"לכ רוּפש ראותהו . ב'עס א"צ ב"ב
 טשפומה םשהו .ב"עס ו'כ yn" :םשו TD 'וריע

map(ןּרֶּכש מ"לב)  vyטול לש ותורכש .ה"ס . 
 תינעת .תורכש . . . ןושל רכש ב"ער ט"מ הכוס
 תורכש אכיל אנדיאה תורכש םושמ אתחנמב :ו'כ
 םושמ .'ב הציב .ןנבר הב ורזג אל תורכש . + +
 ,םלועל ודרי תורכש pap ^ :ט"מ הטוס , תורכש
 לעפ תה .ותרכשמ aov : ד"ס 'וריע לעפ הו
 :'ח 'ובותכ ,(ימרא לקשמב) רוכתשא .'ט 'וכרב
 לש וזרב ןיקסועה ,ב'מ mo" ,ןירכתשמו ןיתוש
 nno .'ע wi" לעפ תנ .ורכתשי לא םלוע

"in?ותשו ולכאו לע םא 'פ ר'תפא ^(  
 -- [ולקלקתנו ורכתשנו

 םולש דגנ ותלוזמ תורש לבקמה מ"למ) "20 *
(um Lohn dingen, miethenיאמד 'תפסות  

 רָּכָשִנ לעפנ רֶבּוש .ג"צ מ"ב .תועמב רכושה ו"פר
 אטוח .א"י'ובותכ רכשנו לפש . .רכשנו זירז: 'נ"יחפפ

oמ"ב לי עפ ה  stpתיב ריכשמה .ב"'ק  .. 
 ןיא : ר'נ םיחפפ ל עפ תה ., םישדחל ול ריכשה
 לא רכתשמהו ,'צ ב"ב ֶּכַתְשַמ המב עדוי םדא
 םירכתשמ Ps s'y א"צםש ,תותשמ רתוי רכתשי
 םירכתשמ ןיא ..שפנ n" םהב שיש םירבדב י'אב
 מ"ב .ד"ס 'וריע ריִכָש ראותה 'וכו םיציבב םימעפ

epה . 'ד תוכרב רֶכָש מ"לכ םשהו .ותלוזו ' : 
 YD ,ב"כ .א"כ 'וריע .ט"לק .ז"ס תבש : א"ם .ר"כ
 : א" 3pn^ "105 ,א"כ .ז"ט 'ציב .ה"יק : ב"כ "חספ

 הטוס : נ'כ (vr : מ"ל םירדנ D': 'ומבי 23 'גינח
 יודיק .ד"מ YO : םשו .ב'כ 4 1^ :ביי ,'ז :'ה

 : ח'ע + ו'ט 2/2 .ג'פ מ"ב r'o: ק'ב :טיל .איל
 U^ /3 Ty : ג"כ 'וכמ .ו'ק .ז"צ ,ו"צ .'ט 'דהנס
 lb תובא .'ק T :ט"כ תוחנמ :ו'טק םיחנז
 .ט'מ 'ועובש רכש אשונ . א"מ mb םשו ז'טמ
 טשפומה םשהו .רמש ע"ייע רכש לבקמה'יפ :םשו

mosמ"ב  n'yותלוזו .ט'צ :םשו , 

O iab *הנירמב השענ יורכש המ  ח'פ ר'ב  
 רכש המ 'יפו י"שרל סחוימב ה"כ םויה

 ארכוס ע"למ 'יפו ךירעמה סרג ןכו םירמחל ונתנ
(00 de tA eR 1 מ 0 א ב P DOC ERRORES SYM 

 '( ייא ג'הר םשב ןרייז יעב וניבר איבהש 'יפ יכ עדו  £uםישובש המכב (ב"ער היצ ףד אנליוו םישב) תכשב חיר 'יפב

 שיימ י"פע ונקתל ךירצו  yi.ןרייז  (fןכו ןושארה ייעבש י"שרב ןוכנ הייכ  manילתה ירקיע לעב איבה ןכו ל"שרהמה
 לכב היכ (*,יכישכשו ג"ונב (?  .א"טירק דיטב גונב  v3ע"פרב לבא סישב ייאדכו ךורע  qmןוכנ ה"כו (5 .ןירוהט

 םייש v33 .היב ךושכיש סיטב ג"ונב לב
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 םיחקול ויהש ינפמ הדיצ םושמ רטופש uon דצב | ver םישק D'u'D ףסכ 999 C פילמ) אָתְכַש
Chürtete Silberschlackeחקיל ידכו םימב םידיב םתוא | אתכוש םושמ אלא  ownםיצוו ויה  

nae)היס  > Cרבכ  "bםהשכ םדה וחקיו םיעצופ ויהיו םימב םתצק ויהיש | ה"יחא]* = .אערא תב 'עב  
 תותשרב וחקישכ ns בייחמ ונלש דומלתו onn — [שימו ךתש ע"ייע א"  ןינעבו ש"ע

 ינאו לודג ללכ 'פב ןויע ךירצ nes 'פסותב ןכו |
 ושריפ םלוע ינואגש |: 0 ארבסב םייקתמ יניא 0 nes ,ךשמ b NOD^ ס"למ be" ,ילש 2 לש

E ןתמו אשמ ומכ המ יהיו אלא רחא רבד הָלְשישמ] (herausziehen (aus jars Wasser) 

 ה"יחא]* | .ף p 'y3 "b 355 6ב'צ 52( תיבחב

 דומלתה ירקיעו דיל ב"ה ו"ו מ"ק י"כב ןוכנ ה"כ
 אוהו €« ףק ל"צו ףכ 'עב תועטב ע'פדב לבא
 הלשישמ : א"מד b 'מורת 'וריב «vi לעיפב
 רשעמ 'ורי bp בו .הליש אלש דע אמטנ :םשו
 'תפסות .תורוהט םידיב הלוש xy ג'נד ג'פ ינש
 y'b3 ןכו החדהו הלפה ןינע מ'למ לַשְנ — לש | אלש דע רובה תא שידקמה א"פ ןושאו רשעמ
 herab- b"wm ליעפה רַשְנ cy ףדרנו —-J 'תפסות now sow דע לעיפה כ'ג םשו ,הלוש
 -mittels eines 8010808 herab לשְלַש ; werfen | :ד"י הציב .הלושו . . ילד ןיאלממ ויה א"פס ט"וי

y'"pונתשפ הלוש :2" ק"מ .'א חד  jbהרשמה . | dassenתוריפ ןילישמ  (הציב :n'5דיפ יציב יתפסותו ) 
 ('ןירישמ ('ן י ליח ש מ ןילשלשמ [ןילישמ], ô | ןמ םיגד הלושה 0^ e איקיו) ךלש ג'ס 'ילוח
 .("לושלשו הררוה]ןושל ןהל רחא "יפ ןלוכ (ץירשנמ | ב"מ ק"ב .םיה ןמ גר הלושה :ז"ק תבש ,םיה
 .השלשמ הטמל ודי לשלש Cm תבשר ג'רב — | 'קיעבו .םיה ןמ םיגד הלושש רייצל לשמ א"ער
 לושלשב (mb Cb my ןיפתתשמ דציכ 'פד ג'רב | ל"זו ןאכ חפְסהל יואר אירטו לקש יתיאר דומלתה
 שירב .תוריצח '3 pae ץירח ונייה לושלשב m | שביש ןויכ םיה ןמ םיגד הלושה םיצרש 'ח 'פב
 .הטמל הלעמלמ תונפד לשלשמה (CU הכוס | ןכו םוי דועבמ רוצע היהש י"שריפ בייח עלסכ וב
 y3 ^b Cy peu' :^ יובותכ) (' ןרשאמ ןלשלשמ | הדיצ םושמ בייחש ןויכ יכ הזב רמשנו תופסותב
 ןונתלשלשו 'גרת (ו"ט ,יב ישוהי) bns םדירותו .רשא | םא רמא b3^ ם"במרהו תומישל mp ךירצ המ
 ,טיל בויא) דורע תורסומו 'גרת ב"א) — (" אנוטאב | ל"ר בייח םימ לש לפס qni םיה ןמ גד הלד
 mb ולאו 'פ 'ילוח 'כסמבו אדורע ילשושו Cn | םימ לש לפסב גד הלעה םא רמא א"יפבו הדיצב
 ךוד האלעה ןושל םיה ןמ םינד הלושה CD | דע 'וכו קנוח םושמ ל"ר בייח תמש דע וחינהו
 יקי) ךלשה תאו 'גרתו הדירי ךפה אוהו לושלש | תוינע יפל רמוא יתייה ינאו לבלובמ ונושלו עלסכ
 בורק ןינעו אנונ ילש תיו 0^ "an םירבד ̂ | םיה ןמ רמול ול המל םידוצינ ויה םאש יתעד
 אסכ p" תבש) םיצרש הנומש 'פ תבש 'סמב הזל | תופרט ולא 'פב ןנירמאד דועו םילכה ןמ אלא
 ,Tb ^b לשלשמ ךדיא [יפרמ ל"צ] (אפרמ) אמק | יזח דכ ןנחוי 'ר םיה ןמ םינד הלושש הז ךלש
 ןינעב ב"ר בתכש המ ה"יחא|* — .(יערה קירמו | יכו הבר םוהת ךיטפשמ רמוא היה Tov יאהל
 קדצה ma לבא w'y 'א לש 'על ךייש םיגד הלוש | ןושל אלא םידמועו םה םידוצינ םה הבר םוהתב
 ה'כו אָתְלָשיִש אָתְלְשּוש ןמ רזגנ לשלש יכ ומע | ךרד הז ןיאו וידיב וא ויפב וזחואשכ אוה הלוש
 כ"או תושוש 55« תלשלש ומכ p" ס'לב | ןויכ ןכלו תורומכמו תותשוב DN יכ םינדב הדיצ
 mmm pay םתסב דועו לבח yp" דירוה 'יפ לָשְלֶש | םושמ בייח וניא םיה ןמ גד הלושב הדצ ךרד ןיאש
 ןילשלשמ ז"פר 'יחספ 'תפסותו : ט"י תבשב ה'נכו | םושמ בייח ותויחמ גד איצוהש םושמ אלא הדיצ
 'ורי Ambo לשליש .ז"מק םש ,רונתב חספה תא | םאש ןנכרל והל םיקו המשנ תליטנ אוהש טחוש

wan002 איש 455 + כ'ד ב"פ 'דהנס | ילואו בייחו תומל ופוסש ויריפנס ןיב עלסכ  Vימח יוה ,  
 ר'פ 'וכרב 'ורי ,דחכצ קלסמו דחבצ לשלשמ היל | יטלשוריה םע ונלש דומלת יגילפ אל הז םעמ ינפמ

 befragt לישתא לעפתא ליש ww =) לש
  Grerdenרדונה 'פד ג"סב  jbיירדג) קריה 5/3)

 .והיילע לישתימ יעב יאו ליאוה תומנוק ינאש
 הייחא|* ,ורדנ ול ריתמו םכחל לאוש 'יפ

 — [תואמגודה נ"'שו לאש ע"ייע

 .יציניוו רייפרבו ייכב ןוכנ היכ )? m/b: רייטב אערא תב יעב )* .פילב ליצו ע"לב רייטב ow 8 ,ביח אערא חב 'עב ('

 n^" "b5 קתעוה (* m. ייפב ייל (" | .ייפ תבית רחא ךייש ןילישמ תלמ לבא meo ןילישמ ew ריפרבו ויופדב )*

 ירקיעבו ט"ק י*כב ןוכנ היכ )^ .אושאמ אלשלשמ ןאכ ע"פדבו רשא יעב היכו דוטלתה ירקיעב «p הייכ (* .הציבב

 .ונינפלש 'גרחב 'ילו היתיבמ .תתילשיו )3 .יא 720933( ותיבס החלשו y ow" ע'פדב לכא רוטלתה

10* 



 דח :םש 'טוסכ R^ רועו . הלש ע'ייע ילתשיאד
 יכ ןמ לש שרד כ'או וינפב ויכוצ השעש רמא
 'ע mo יייע לשלש ומכ וא י"שר 'ייע ךתיז לשי

 - ['ג לש

 תארוהל יל -ש, 'ל רָשֶאְוִמ ככרומ הלמ) לש "₪
 'פ תובא תנשמ 'ומנ ןושלב (ךמסה

 ךלשו ךלש ילש רמואה +(''ט (m תורמאמ הרשעב
 .רשא םוקמב וא ךמסה םוקמב האב לש הלמ ילש
 bg , לָשַּב : תובכרהב קר «s ה"יחא]*

cobraםש תונא ארמגו הנשמ ןושלב הנוהו  
 ךלשו ךלש ילש . . ךלש ךלשו ילש ילש רמואה
 לש בעו ח'מ םש .ךלש ךלשו ךלש ילש יילש
 םש ,ךלשכ ב"ימ ב'פ םש .הילכ לש . . תרוצב
 ק"ב .אישנה י"ו לש ונב ב'מ םש םימכח לש י"מ
 ,ךינפל ךלש ירה ד"ע ו"ד opes ק'ב 'ורי : ז"יק
 המ ךלשב ךלשו ילשכ יל טוחש : ז'נ 'ישודיק
 המ יא רופא ילשב ילש ss vos ךלשב ילש
 .תרכ שונע ילשב ךלש qx תרכ שונע ךלשב ילש

"p"ורי ' Uyה"צ ק"ב .יוגישכ תצק :ה"מד ה"פ . 
 ילינמ .ב"ל 'וכרב:.ךינפל ךלש ירה :'ק מ'ב : ו'צ
 לש ותכוט . ז"ט 'יכרע ,ה"בקה לש וחבש . חיי
 ,א"ס 'וכרכ .םיעשר לש ןחבש :ב"מ nno ,וריבח
 .מ'נ מ'ב . םדא לש ופוג :ח'נ . םדא לש וירבד
 .םדא לש ותנינא :'פ "שודיק . םדא לש ותיב

nooז"ע ,רסח לש טוח .ג"י . reםילונגרת לש  
 — [רפפמ ןיא יכ רופסל יתלדחו ותלוז םיבר דועו

 verbinden תוכיתח יתש 3n» ונינע מ"למ) 259
 n*35w pibe = תונילַש ץובקה הָביִלש

Sprossen, Stufenהשא המב 'פב (םיִּבְלַש מ"לבו  
 רחא ךלה nbi (א'ער (o ni' אלטקב אלו 'מנב
 ןניפרנדכ וב ןישועש ('ןיקווח ולא 'יפ ויתובילש

rusןולח 'פד  cry m»ויתונילשש םלוס  
 רמאקו וזמ וז תוקחורמש תוחרופ והמו תוחרופ
 םלוסה יריצבש םיצע ינש ןתוא ויתובילש ילוליא
 ימ אלא «Dn y ילכ יטושפ ןילבקמ האמוט המ
 ךכיפל ויתובילש האמומ לבקלו ילכ תויהל םרג
 ויתובילש רחא ךלה םלוסב א"פ ויתובילש ns ךלה
 וושמ ןוניאד האמוט םלופה לכקמ תכתממ םִה םא
 nm) ןילכקמ תוכתמ ילכ יטושפו ילכ היל
 םלוסב הלוע היה (:'ז תוכמ) boys ןה ולא es ג'רב

 Oy =) לש וע בלש -

 vm בהז לש תופוק יתש ןהל ןילשלשמ ויה :ז'ד
 wb ולשלש תחא םעפ םיאלמ ינש ןהל ןילעמ

"y ^5לכב : ד'ס תוחנמב  om ovןילשלשמ ויה  
 ר'ע ו'טד ז"טפ 'ומבי 'ורי ,'וכו הפוקב ןירניד ןהל
 היה א'עס יז תוכמ .םיה וחלשלשש . . . השעמ
 ,והולשלשו והולטנ ם"יפ ר'קיו ,תיבחב לשלשמ
 לשלשמ (םימעפ «no ('ו) ש"פ vy" 'תפסות
 ןהיתוטימ ןילשלשמ ב"פר 'כוס 'תפסות ,'וכואלממו
 םילכ לשלשמ היה ב"פר תוכמ 'תפסות ,תונולחב
 'תפסות וירחא הכישמל לאשוהו .הטמל הלעמלמ
 לאשוה ps .וירחא ןלוכ לשלשמו «C ו"פ 'וכרב
 "ישודיק 'ורי ןושאר רוקמל mum האבהו הכלוהל
 דע העומש לשלשל תא לוכי םא . א"סד א'פ
 ד"פ 'יעיבש הליאשהב $m .'וכו הלשלש השמ

yy "nלשלש  con vwאתלישוש ,תלשלש  
 ה"פפ Y3 ל פ bp n3 .תורחא תואמגוד איבא םשו
 תדרוהל דוע לאשוהו .םלועה ןמ לשלתשנש הלש
 םשהו .ןיתשה e^ .)*3* ע"לבו םיעמ תקרהלו
 םשו ליעל y : ג"פ "יבוריע לושלש טשפומה
 'יעיבש v הליאשהבו .ה"כד ח"פ 'וריע 'וריו ,ה"פ
 ע"ייעו ןטנח אוה ןלושלש ןיבורחה iy ה"לד ד"פס
 ליעל y imb mess" ןיִלישמ לבא -- לשלש

 — [ע"ייע bts ורקיע

 ןינעמ ילש שרדו abziehen, abwerfen לש =) לש
 (.שימ יהנס) ןידה .רמגנ 'פד ג'סב (לשנ

 רמא הדוהי בר רמא זיכ ,'ג ביש) ילשב ותא רבדל
mןינעב ולאש הלאש, ייפ 6 ול ש יקסיע לע  

 המריג 'ךילענ לש n) ,'ג (mot ביתכדכ הצילחה
neaךאיה יל הארה ל'א הינישב ל"א תצלוה  

 הייחא]* O0) שמוחב והכה ול תוארהל החששכו
 רצוקמ 'נליוו ס"שב לבא 'דהנסב ח"ר 'יפמ קתעוה

 — [שיע י"שרב כ'ג 'יא ךורעה 'יפכו

 ג'רב das Irren, Fehlen) הכנש ןינע מ"למ) לש
 םיהלאה םש והכיו (ה'ל ne ןירמאנ ולאו 'פד

 ('ו לש pop לע רמא on 00 28$ לשה לע
"Bביתכדכ הנגש  CODרקבה וטמש יכ וב זחאיו  

 .ןכש לכ אל ומצע אוה אשונ ויאשונ ה"בקה ל"א
 bwn לע : םוקמב בותכ +(! ,ג" יא ייהדבו) הייחא]*
 יכ היאר הזו ןוראה לע ודי חלש רשא לע והכיו

pupלש  ^bןכו הננש  "nnלע :לשה לע  

 .ילש תועטב ע"פרב לבא n»n cpm" יייכב היכ (?
 םש יילש ב"ה von ^3 ייפע שיטמ רזח לבא חימ רצ תבשב ךרע דומיל לעב שיימ יייע (+

 .לש סיטב ע"פר ראשבו ,ר'פדו דומלתה ירקיעו ייכב היכ ('

 rV .ןיקוזח ד'טב ו"ופדב )*

 .איפ k^ ךורע v2 ראש 533 לבא ימ רצ המלש puni von y א'פ
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 יתדמלו "^w'ys n ב'פ הטוס v^ ? תורבלש *
 תורבלש (לקמ) איהש תוכלה עבש הב

ccu»ח"פ םיעגנ י"כ 'פסותבו תורבילש 'מאמיז  
 ערוצמ שיר ארפסב תירב אלש ג"ונבו תירבא לש

 .רקיעה וזש הארנו תורב לש

 :ה"ל אמוי :ב'ל תבש Schnee)  מ'למ) גְלש *
 .ז"עד ב'פר anum 'ורי "a הדנ : ב" 'גיגח

 .'גלת ע"יעו .םש mu "ייע ;mio ץובקהו

 = ה"יחא]* .גלשא ys ny Gro הד הימש אגלש
 ףעל 'הו תואחסונה ייוניש םע יתשריפ םשו

"pע"למ  *- ""y6 [805 דצב םש  — 

oi» TOUהָּדְלַש , wybpס'למ  ^bתומצע ןינב  
 'מנב ןיחלגמ ולאו 'פב Gerippe) ףונ לש

 ןאכ תמייק ודלששכ ןאכ «Cnt pU ןיערוק ןיא
 איליש 'מנב תלפמה 'פב . תמייק vv ןיאשב

ei on)חיכו ביעס  no GUףרשנש  bunתמייק  
 יגזבז ינה (CY» DE הדנה "D 'פד ג"וב ,האמט
 הרדשה b^ .ןיאמט תמייק ןדלש «c אזוחמד

 'מנב דכה תא חינמה 'פב .ודלש ןה היתועלצו |
 רמא אפפ בר 6א'ל ק"ב) ותיבחב אב הז ךומסד
 YT טשפש ןוגכ, b^ אדלשב אחרואל הקספד
 ינב הב רובעלמ הקספו ךוד לש הבחול וילגרו
 'גרת (גיכ ,יכ בוי ומוחלב ומילע רטמיו C "םדא

mmהידלשב א תונ ער ופ ד ןירטמ ןוהילע . 
 .הירסב היִדְלַש ו'ט ,א'מ) ילפמ 'גרתב pen ה"יחא]*
 ןהיִתוּרלשָל ה"בקה זמר : ונידוע 'פ ר"כיא נ"לבו

vmתודלש לש ןביט המ . . . םימה פ'ע ןיטש  
 — «n] וללה

nbo *א לש ע"ייע '. 

mbe ונינעש המו . שימו יהלש ע'ייע nop. 
 אְלָש ס"לב  y.'ב .'א ,'ד לאינר

 p" אָבֶהְלּוש ס'לב אָביִהְלַש ,אָבּוהְלָש — בהלש
 םהיגפ םיבהל ינפ Flamme) תכהלש מ"לב

 ה"יחא]* mes ןיכוהלש ינפ 'גרת ('ח n היעשי)
 353( ,רונד ןיבוהלש Qi) ,ט'כ םילחת) תובהל 'גרתו
 רכז rmm .,'ג .'ב ,'כ תומש Sn 99 ןייבוהלש
 י"ותו ;א" v8 355 'א י"רת אביהלש , אבוהלש

 םישב «^n ייפב (

 ז

z 

 nae ע'פדשב לבא ח'ר bir" ריפדבו v23  היכ (

"a Bc "ב צל 

 זז | (אָביַהְלַש ,אבוהלש =) בהל
0 ODUTHEC RM 

 בלשי -

 הבילש הטמשנו  vanneה"יחא]*  mu.וריעב
  nb ^pתוגרדמה רמולכ תוחרופ ויתונילשש

 'וכו התרבח לע תחא תופדוע וזב וז תובלושמה
 .ונלש תוגרדמ . .ןי קוו ח תובילש י"שריפ ןכו
 רחא בלוקבו םלוסב 'יגה ג"פס מ"ב םילכ 'תפסותב

 תבש 'וריבו ןיבלשה ל'צו ןיבולשה  Ybרחא : ח"ד
 'ורי ,ויבילש  pos imet Ub "pn'ורי ,ןיבלש

 תויבלשב הככיס ג"ע ב"נד א"פס 'כוס  Cדיחיהו :
  mv,ז אימ) םיבלשה 'גרתו .הבילש : ד"כד 'וריע

  (v"שודיק לעפהו .איבילש  vyיבלשמ ב"ער
 יגרתו .ש"ע םדה 'עב אבוה ח'ר 'ינכ אוהו אימדה

 תובלשמ ( moeי"רתבו) ןיבלשמ (ביכ ,ויל ;זיי ,ו"כ

 ע"ייעו י"שר 'ייע תובלושמב . א"ס הדנ ינווכמ 'א
 דועו שָּבְלַש ףוסב 'ש תפסוהנו ש'מו יב ףלש

 — [ש'ע שוָולש

 יפב (םינפב 'ייע םדוקה 'עמ 55 אָּבלש =) בלש
 תבש) רשב לש הרידקו 'מגב םירשק ולא
covרויכה ידד ןונכ, ^5 \* אבלש היל תיאד  

 ןמ קרמה (*יקורואל לוכיד ג"עא םימה ןיחלקמש
 היל תיאד ג"ונב ב'א) — (* 'הריתהל רתומ אבלשה
 "53 לבא אכאלש ג'ונב ה"יחא]* ,(אכלש
 ש"פד י"שרבו אבלש n'y וניבר 'יגכ 'יא פ"א ם"ש
 ן"רה בתכו .ומוקמב ס'ד 'ייע אבאלש ן'רה 'יחבו
 pests xw ^b אבאלש היל תיאד וישודיחב
 רושק רחאה ןיחינמו דחאה ןיריתמ םימעפו הרדקל
 ש"פדבו ןוצרב b^ י"שרו .םדוקה 'עמ אוהכ'או .'וכו
 אוהו ץירחו כקנ brisure צ"ל אוה ילואו ןוצורב
 — Spundzapfen] בזרמה וב סנכנש בקנה םוקמ

 Brandwunden, Beulen) ש"למ) ןיקּוּבְלש ₪5.

 .יט ,יט תוטש) תועובעבא C י"רת

 לעבו ןיקופלש בותכ תואחסונ תצקבו ןיקובלש +"
 'א י"רתב ה"יחא]* .ךועה ןכ בתכ ךוועה
 web לעפהו ןיקונלש 'ב י"רתבו ןיקופלש "א
 תקבלשמו הפה תא תחרסמ .ל'ד ה"פ 'ובותכ 'וריב
 ינורמש 'גרת יכ עדו -- טברש yy תויפשה תא
 קבלתשי אל )2,2 תומש) הנפה ר ע בי אל קיתעה
 א'הה תעלבהב בהלש ןמ לעפתשא אוהו הינס
 יגרתב mE" ומכ ןיקובלש כ'או ף"וקה תפסוהבו

"nowתועובעבא תקתעהל  pop "bאוהו הוכמ  
 'גרתב ח'כ .ג'כ ,3" ארקיו «"'G תברצ אוה

 — [תי בל ש :ינוומש

 .תויכלשב רייטב םשו : ב'גד om ליצכו ('

 וגלשוי לעופת טויפב כ'הוי ףסומב הזמו (* : נייק ףד אנליוו cres ח*ר bo" קתעוה (* .יקורואל תועטב ספדנ אנליוו

 ,'יל «py 'גרת ייכב היכו (* .אנליוו םישב קיכב חיר ייפַמ קתעוה (' .עי'ומב אגאנוש עיייע רועו (* .םינש ימרא
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 ע"ייע s3 ק"מ .הש ע"ייע וניבר ^2 יהלשמר ס'ש
 תעלבנ א'הו ותילתשמ אמלד :ב"ע ז'ע .'ה חלש
 .אבה 'עמ וא לעפתא אוהו ותיהלתשמ םוקמב

comג הכיא) ('ךתלאת 'גרת אָתּוהַאְלַש ', «wo 
 ,(*גייכ ,יח"עשי) ףועמ 'גרת יוָהְליִש mn ךתוהאלשו

 p'53 ןכו החונמב תויה b^ מ"למ) הֶלש דנא
sowחנזו חכש הליאשהב 'גרתבו . 

(sorglos sein, vergessen, verwerfenאל 'גרת  

 תלבק ילש אלו Gn ,יט onm םיונע תקעצ חכש
 ןכו ,ינתונע תליבק ג"ונב ה"יחא]* .ןינתונע
 'גרת ,אהלא ןיילשר טיי ,'ח בוי לא יחכש 'גרת
 חכשי ל עפ תא .אייִלָשו יט ,ט"ל םש) חכשתו
 .ילתשא י"כב בוט רתויו ,ילתשמ "e) ,יט םילהח)
 :ו'טק «e^ , ךירב אלו ילתשא ליכא : ג"נ 'וכרב
 p^ ותילתשמ אמליד : ב'ע vy ילתשא ייולתשא
 5/53 nbw pip mn .םדוקה ע"ייעו םתחכש ילוא
 ליעפ הבו «m" s /3vm לעפנב הגש ןינע
 עיייע Oo 20 לש םשהו moe ^p (ח'כ ,יד בימ)

 המו «Oa ^ בויא) יתיגש המו 'גרתב ןכו m לש
 הנשמו גגש ,יתילש )0,25 (ce יתינש ,יתילשד
 nes : ל עפ ת א .ילשמו יִלש ce ,ב" םש)

"yעיייע 'ו ,'\ ב'של ;ח"י ,'ה ;ג'י ,'ד 'קיו 'גרת  
 ילתשמד רבג 'גרת )6735 יימרי) עגשמ ,'ה לש
 — הנש תקתעהל ןכ w^ ה"כ ,ה"מ לאקזחיבו
 ; יִנָנִלְשִת ^ wp 'ילהת 'גרת יִלָשֶא לעפא

 — [אבה ע"ייע דועו יִלָשַמ ro ,ב"י בויאל

noU ^xלעפאב םדוקה 'עמ)  ^bויפה ,חכש  
wy"הזמו  sich ent- nan pm 

(schlagen einer Sache, weg- verwerfenגרת ' 

 .היחבדמ 'ה ילשא 0/5 (mW וחבזמ 'ה חנז
 bun) ל'צ יִלָשי imn )05 72 םשו ה"יחא]*

ww an05 ,'א ילשמ) ( vowsיילהת) עשה 'גרת  

 אל ^b) ,יז בויא) העשת אל 'גרת ,ילשא ^O ,טיל
 וזיאמ עדי ב"כפ ר"בב הזמו .ותלוז דועו יננילשת
 טקשהו הולש וזיאמ עדי vns ^b הלשנ הולש

bmו"כפ םשו  nou sbךמופמ יוו  ^pאל  
 — ]«'53 "עיו רוסיו קוספי

yop +ומכ ריאלב) אָתְויִלַש ,  mow bwמ"לב  
(ruhig, zufriedenולש 'גרת  

nyבהלש  (- ambeאָביַהְלַש ) - * Myovש  
 (p'ba | אָתיִבּוהלַש הבקגלו "mn ,ט" mov 'ב
 n3now מ"לכו ה"כ ,'ל "ישארב 'א י"רת (אתיבהלש
 Yy mn" YD ק'ב יורי :מ"נ :ב'כ :'מ ק"בב "א
 (-entlam כהלש ל עפה ו :ג'פד mp הציב 'ורי

(menהעשבו :חרזו 'פ ר'להק לועפ ינוניב  
 an 'ייעו ^« b בֶהְלּושְמ אוה תאצל הצור אוהש
 'גרת בהֶלַּתשֶא : לעפתשאכו .ז"ט ap םילהת
 םש 'א י'רת ,אבהלתשמ )3 ,'ט (mov תחקלתמ

 — [ארווטב בהלתשא 'א , 2/5

"DG wegziehen pp) ^p nbw סילמ) יהְלש 
 אתוקפמ  Aus- Weggangץקו ףוס ונייהו

 Co 2/2 חקל דציכ 'מגב ךשנ והזיא 'פב 6
 היקריפ יהלישב אנביתי הוה אנהכ בר רמא
 ג'וב לודג ןהכל הנמלא'פב (אבוד
 יהלישב ףפוי ברו הבר בי תי Cro תומבי)
 ,ותירחאבו קרפה ףופב יפ (ןמחנ ברד הי קרפ
 ג'רב sow yi ey )2 £9( אטייק 6 יהלש
 .האותב רדא יהליש היל יטמ יכד 6 'ו) ה"רד
 ארבג אוהה (.ויטק תומבי) הכלהש השאה 'פד ג"רב
 תופרט ולאו 'פב .ארונ היב coms הלולה יהלשבד
 תחכשמ Clo "hm היתועלצ בור minem 'מגב
 'גרת ,ץקו ףופ b^ ב"א) — ילפכ יהלשב הל
 דכ : דומעל בונב םויה דוע «Gr? ,^ mye קוספב
 'ב .י"רתבו [n^nw .(אציק אמלע הלשי
 הארנ הזו היציק אמלע םילשי "א ב"מ ,ב"י תומש

 — [רתוי יל

 ומכ b^ יהלש ס"לב ,יהל i5 לעפש ןינבו יהְלש
 וענו Cermüden, verschmachten 553 ףיע

 הנפלעתת .ןוהלתשיו 'גרת ^G ,'ח סומע) םי דע םימ
 ה"יחא]* .ןייהלתשי 'גרת ^G 22 תופיה תולותבה
 תישארב) ואליו 'ורי 'גרת ןכו לעפתשא ןינב אוהו
 ^Q זמ םש) הלתו 'נרתו ,וייהלתשאו א"י 5^
 ר"תמע p" הככ םגרותמ ףלעו ףטע דועו יהלתשאו
 לעפש ןינבל תואמגוד הבוה ci נ'שו .יוועלל

"yיהלשמ ףיע 'גרת  "mei65 .םיכ ,היכ  yy 

 םיברו ביי ,ד'מ ;'ח .טיכ ;ז'כ n/ היעשי 'גרת
 היעשי) aep והמ 'גרתה איבה ר'כפ ר"בו ותלוז

ce ysאוהו :ןורתי המ 'פ ר"להק .היל יהלשמ  
 י"כב יהלשד יכרב : 'ו 'וכרב .יהלשמ יהלשמ לילע

 ביה דיל ויו ךורע vis ןוכנ היכ f) .ומוקמב םיר יויע םיש י"כב ה"כו רומלתה ירקיעבו ביהו bp v33 ןוכנ היב ('
y^p]ןוכנל םש םא ףא רומלתה ירקיעב טמשנ ןכו היקרפ דע היקרפ ןמ שמשנ  ^amךורעה יסופרבכ אלו אברד היקרפ  

 תועטב םינושארה עיפדכו ךרעה ךשמה דומלתה ירקיעבו א"פרבו ךורע ייכב (*  !ןמחנ ברד יהלישב . . אנהכ בר רמא

T3ןמגרותמהו )5 .ךתאלת ומכ (* .שדה  yaהאל  mnלע  yהלש  nae oeואיבהלמ , 



my = 

 םחלש יכ םגו ל'ת המ םחלשיו עשוהי םכרניו
 ולטנ הליחתב אלא םכרביו םהילהא לא עשוהי
 ולטנו ורזחו םימי דוע והשו םכריבו עשוהימ תושר
 וכרביו םעה תא חלש ינימשה םויב ןכו ונממ תושר
 ('ג"כ םויב ל"ת המ יס ,ח (a ךלמה תא
 תא וכרוביו םעה תא חלש יעינשה שדחל
 וניתמה דועו תושר ונממ ולטנ אלא ('ךל מה
 ט"מ 'פבו move םעפ ונממ תושר ולטנו םימי

meחתפ לע בשוי וניבא םהרבא אבל דיתעל  
 n3 דרו לארשימ לוהמ םדא mob וניאו םנהינ
 לעמ הלרעה תא ריבעמ יאדמ רתוי ואטחש ןתואו
 םהילע הנתונו ולמ אלש דע ותמש תוקונית יבג
 ודי חלש (א'כ n0 םילהת) ך"הה םנהיגל ןדירומו
 יתחלש (?) הכיא תלינמב .ותירב ללח וימלשב
 .ביתכ הלבב יתחלוש "om ,גימ .היעשי) הלבב
 ט"ושב 'יא לבא חירב ע'ייעו ר"כיאב ^5 ה"יחא]*
 אב 'פ 'תליכמ r5 פ"ס ר'קיו "ייעו "לק רומזמ
 ןונבלמ יתא 'פ ר'שהשו יעסמ b'D ירפס ר"יפ
 yr" ע"קת 'ר 'ירכז pou iw 'ר ייעשי 'קליו

esדסי ןכו תומוקמ ראש נ"שו ר"י ,ג'מ 'יעשיל  
 ךנעמל םוחר תחלשכ הלבב תולהק תעשוהכ טייפה
 ושרדו ד"ויב יתחליש םהינפל היהש הארנו , תחלש
 ונדמליב «m .םש ש"מ לעב ש"מ "ייע יתחלּוש
 וחלש א'כפ ר'ב ,ןוקיטאפח ע"ייע תודלות שיר

ybהיתחלשו התיה ימע :נ'כ תינעת 'וכו . 
 moneon ריעש ג"ע ג"מד ו"פ 'מוי 'ורי לע פ ת ה
 SY .'ז ,'ה 'יטפוש 'גרת 'ייע הל לעפתא

 'גרת ל ע פ א 7^ ,'א לאקזחיל ; 'ו o םילהתל
 byp3 לגרוהו nbwo ka (n ^ mee) חילשמ

5yesהרירש ןושלב םגרותמ םימעפ בורבו  "y 
 'ודיק םכחולש םשה םוקמב ינוניבהו .ןמנרותמה
 ,חולש .ב"סד ב"פר ןישודיק v^ .ב"מ ow ל"נה
 ןיחולש חלש ^" p" קלב אמוחנת ןיחולש ,חילש

i35 "empאחולש : 'ז 'וכרב , אנמחרד יחולש  
 רוצקב) רוכצ חולש ירכע ןושלב בורבו ארוביצד
 : ז"מ 'ינעת "ir ה"ר ,ה"מ ה"פ 'וכרב y" (ץ"ש

^omד"כ  : p my mpטשפומה םשהו .ש"מו ןזח  
 'טוס ,םיברקעו םישחנ חוליש : ר'יק תומכי חּוליש
 .החוליש תעש uy. n ,ז'כ תיעשי) החלשב .'ט
 ב'עס א"סד א'פ 'ודיק 'ורי האלהו : ח"לק "לוח
 ,םיאמט חוליש + ב"ד א'פר ק'ב m^ .ןקה חוליש
 א"ספ ר"ב ,םירפיצ חוליש :ערוצמ שיו אופס

$23 m» (* m" D'b3 ע'פרשבו רומלתה "py ר'פרב p») mo (! 
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 "מרי 'גרת 5*7 יתיוה אוילש ^G ,ז"ט בויא) יתייה

 jb 'ד י"הד nn אתוילש הבקנלו «ose .ב"כ
penמ"לב ומכ אָויְלְש  mbwז"ט 'קזחי 'גרת , 

 דועו יכ ,נ"ל היעשי 'גרת sprbov הבקנלו ט"מ
 יה ,'א הכיא anm ר"במ ןויצ םדוקה py הָולש
 'ו ,ב"כק z^ yp "ילהת cwn אָתְוְלש הבקנלו

pבקעי בשיו 'א ז"ל יישארב 'א י"רת אתיולש  : 
 ר"ב י"פע םש vu "p" אתיולשב spp ביתיו

B"ד"פ . 

 .יהלש yy אייהלש yo ,אָתּוהָאְלַש +

 תפסוהב zbw לעפמ שָּבְלש ומכ "יפ) שונלש
 verbinden, als Leisten ףוסב ן"ישה

(oder Riegel durchlaufenתומש) תובלושמ  
o3ויל ;ז"  (M) "4m (G3ןשוולשמ  - yw) 

 4n" הזמו ה"יחא]* .(ןנווכמ בותכ 'פונב

 Q/5 ,ו"ל (ot חרבל n'3) vwabwb ,ו"כ (D חירבמ
 — [ןיפלחתמ )3*1 .אָשָּבְלַשְל

 תחלש 'עו n5 ע"ייע Tb ה"כפ ^55 תולש *
Um 

 םשה תרומת ליעפ ינוניב schicken 55'2( חלש
Bote, Abgesandter, Bevoll- (ָהּולש) moe 
Gemeindeabgesandter, "3X חילש müchtigter 

  (Vorbeterדיכ) םינהכב רשכה 'מגב ןילוחד ק"פב :6
 אלמתנ ר"ת  "i verדוילו רובצ חילש יש
 הביתה ינפל  wiiטנ איבמה 'פב .ויפכ תא

 ןרקה לעו ךומסד 'מגב ינש ( pexתוחילש (איכ
 ג'רב .'וכו אתיל החרכ לעב אתיא התעדמ הלבקל

  OYיישודיק שדקמ שיאה  (emןל אנמ תוחילש
  Boys wmםירבר החלשו יייע  (CN v2דמלמ

 חילש השוע איהש דמלמ החלש חילש השועש
 ןהכשא חילש השוע חילשהש 0555 החלשו
 לש וחולשש ןאכמ דע יל אנמ ןישודיקב 'ישוריגב

 פש) ןתומכ םדא  C N72רמאנש ( C! 2^ moeוטחשו
 אלהו ןיטחוש ןלוכ יכו לאושי תדע להק לכ ותוא
 לש וחולשש ןאכמ אלא דחא אלא טחוש ןיא
 .דע השענ חילש אתכלהו דע 'וכו ותומכ םדא

 אתליכמב " npתיבל הש שיא םהל  misאב)
 לש וחולשש ןאכמ אלא ןיחקול ןלוכ יכו (ה'פ גיפ
 .לארשי תדע להק לכ ותוא וטחשו ןכו ותומכ םדא
 | 6 ,ביכ עשוחי) ביתכ (הילפ ונינפל (' ו * 5 ip ר"בב

m3 )'ז"ל ריטב עיפרשב לבא ר"פרב ןוכנ , 

 .קוספב יילו
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 ^  - neחלש 0)
C תורוע טישפמ ןמוא "e אחלש אבא G3" 

 הכמה 'יפ .חלשה תא טבוחה 072 ןירישכמב ה"פב
 וצחרש םימה ןמ ורענל ידכ ותציחר רחא רועה

  C c3אכיה לכ (ה*ל תוחנמ) הבר ץמוקה 'פד ג'סב
 .אחלישב [היב] (' ילתימ יכד . ^bרועב וב זחואשכ

 דמועו רועה רזוחש םילח רדהו וילא וכשומו םיתבה
 רזוח וניא םאו ןשי רוע ונייהו ןושארה ומוקמב
 'ורוכבב ה"נכו ה"יחא]* .אתדח ונייה רועה
 ח"פר תבש 'תפסות םייק חלשהו ב'ער םשו .ז"נ

  . . . man (S:ו"מ הגינח ^« חלשה ןמ "פא
 רבל החליש ידשו )2 סיש ייכ ^3 יפכ)  y/"yלחת

pb yn וריבו ל"נה תבש ןיִחְלש ץובקהו .'ב' 
  ry su.םיחלש 'טיז 'פדבו הָּיִחְלָש ןיליא ןונכ
 — [ל"נה תבש nnbw ראותהו

 mov ( nnןיעמ םש חלש Gioah) ק לחב 6
mo) —ד"צ :) nהזה ('ם עה םאמ יכ  

 רמא Cr ,'ח היעשי) טאל םיכלוהה חולישה ימ תא
 ןניעדי אל אקוספ יאהד אמוגרת אלמליא ףסוי בר
 אמע ("[ץקד ףלח ל"צ] (ףלח vp רמאק יאמ
 ('* חיינב ןוהל !C ןירבדמד דוד תיבד אתוכלמב ןדה
 לא יתוא םתדרוהו .חיינב ("ןירגנד אחוליש ימכ
 ה"יחא]* — .אחולישל 'גרת (ח'ל ,גיל א'מ) ןוחינ
 'ינעת v^ ,חולישד אימ 'ה ,'ב תלהק mns ה"כו

Yenםדא לש ודיב ץרשה היהי םא א'עס ה"סד  
 ול ןיא תישארב ימב וא חוליש ימב לבוט 'יפא

masחוליש ןיעמ תנוכת ןינעב "ייעו .(* תימלוע  
 — ]271 דצ Palüstina רעמיור ש"מ

 יד שיהש) מ"למ bw pnow ץובקב py חלש
Wasser- (^ ,n בויא) םימ חלש = וא G^ 

  Gerieselungק"מ) דעומב ("ןיחלשה תיב ןיקשמ
ON! התוקשהל ךירצו רהב תדמועש הדש ^p (2 

 'רמנ (" תדספנ הקשמ וניא GO) אעמשמ יאמ
 אוה (" אתוחיחצד אנשיל ןיחלשה תיב יאהד

 (ט'כ ,ה'כ תישארב) ביתכד  sumאוהו 'גרת ףיע
 תא רכומה 'מגב תיבה תא רכומה 'פב ,("יהלשמ

 ^n^ ר"כיאד אתחיתפו ט"יפ ow ,חוליש רטש
 אתקיספ "ייעו ןיחולישב םתוא יתנד nnb והבא
 עשוה 'קלי ,ז'כ 'ר יישארב «p +: ט'יק רצ כ'רד

 םשה wn .(' ט"צקתת יר 'כיא 'קליו ג"כקת 'ר =
 : םשו .א"מ 'ישודיק אָתּוחילש ,תּוחילש טשפומה |

 רתסא 'נרת ב"כפ ר"קיו נ'פ ר"ב .א'כ הליעמ ,ב"מ |
 הכי יהי יה ינש

 g (y ע'לב ןכו yon .ףלש p" פילב) חלש
 ablegen, ausziehen) ('ג ט"ל ; א" ,יל בויא כיג

 חילש אנת יאה (:היס «manm י"פעא 'פד ג"סב
 התיה 'מגב הטוסב ק"פב .הינאסמ םייסו ליטרע
 תיא יכהב אמיתד אוהמ (6:'ח הטופ) םינבל הסוכמ
 םייסו ליטרע חילש wis" 'מאדכ eb" ןויזיב הל
 € (p^ 6 [וידנב תא] טשפו 'גרת s הינאסמ

 ןויזיב רתוי רמולכ (יאליטרע םורע 'גרת ,חלשו
 הטוסה ןכ וילגרב וילענמו םורע אהיש םדאל שי
 המורע היהתש השאה התוא הזבנ רמוא יתייה
 הרעו הטושפ 'וכו הילע ויה ל"מק בהז ילכ הילעו
 ה"יחא]* .ולטרעתאו וחלש 'גרת GU ,ב'ל היעשי)
 יב «vm טישפהל Ge ,יג םח) web an ןכו
 :לעפ א ^ n/ רתסא un" יייעו O5 ,טיכ
 .ו"כ ,יכ 'רמבל ;ג'כ ,ז"כ תישארב 'גרת חלשַא
 יייעו nom א"כ .ד"י ,'ג 'ישארב 'א י"רת ;ח'כ
 ימילג חלשמ . א"מ תועובש ,'ב חלש ע"בשפה
 הישבלא swim ךדמ חלש .ח"כ 'וכרב ,ישניאד
 ie "ינעת 'ורי ,והיינמ יחלשמ ווה : ג'ל תבש
 היכשמ : ח"נד xe mu 'ורי .הינאסמ חלש .,ז"סד
 : רילהק ס"לב ןכו sow ליעפ ינו גי ב ,חלשי
 ןישובל וא ןיִחיִלָש ןייתא ןוניא TN + תוכרב 'פ
 now םשה הזמו . ב'עס 'צ mb "y vy" 'וכו

snowאבה ע"ייע ] — 

 das טשפנה רוע םדוקה ys ^b' אָחְלש ,חלש
 ןינמוט המב 'םב (308008006 1

 ןישולגש תורוע, b^ ןיחלשב ןינמוט Cena תבש)
 טימ םש) ימכב ,(*"ודבענ wb ןיידעו ןרמצ לטינ

 קתעוה (+ .לטרע ע"ייע (5 .דומלתה ירקיעב ןוכנ 0/5 (* .הליש רב הנוב ל"צ חוליש הניב aen :דימד ביפ ייטיג יורי (1
 אוה חלשש ןהילע ןיטבוחו תורועה ןיצחורה ולא (b i'm^ ייפ ןכו (5 nw nes 'יפ ןכו (5 .רמצה זזגנש םשו חיר ייפמ
 33 ןוכנ ה"כ )5 .אלתימ ע"פדבו תילתימ ב"ה דייל ויו יייכבו ילרימ ריב י"כבו דומלתה ירקיעב «p ה"כ )5 .ל"כע רוע

wyרברמד גיונב )!! .ץקד קר 'מאו ריפדבו ךורע י"כב היכו ('* ו"ופרב תועטב ייל (* . *!( x33וייכב היכ )15 .חינב  

 "5 השפתנ b' ריכיאבו .o  ילבב יינעתב ('*  .ןידגנד ייא  תואהסונבו ר"פדבו (v ויו ייכב לבא 'זיפו ו"ופדב ביה
 .אתוחצד ג"ונב )!7 .יישרל סחוימב ה'יכו ('* .םיתלשה ma ע"פדב לבא םישבו דומלתה ירקיעב ןוכנ ה"כ )55 ,חוליש ימב
 יהלשמ תאו ^n) ,ה"כ םירבד) ףיע התאו קופפה אבוה ס"שבו יחלשמ ע"פדב לבא יקנואבו ךורע vi לכב היכ (%

 יהלשמ ייסופד תצקב הגוהו יהלשינ םיישב 'יא םינושארה םיסופדבו ש"ארבו ף/יירבו םיש י"כב היכו יישרל םחוימה ייגכ =

 .עיבשפה 373 יייעו



s owe 
 האיצוהל ויניעב הלק nmn הילע סעוכ היהשכ

wwיכל הל  busןיחינמ והיש וניקתה ךיתבותכ  
 תותלק (' ןתוא תושוע תורישע men תיבב התוא
 ירה הל רמאי אל ונינשש והזו בהז לשו ףסכ לש
 דע ינש 'יפל עייסמו ןחלשה לע תחנומ ךיתבותכ
 לכ הל בתוכ אהיש ןיקתהו חטש ןב ןועמש אבש
 לכב ןתונו אשונש רחאו ךיתבותכל ןיארחא יסכנ
 עורפל ויניעב השק התבותכ הל דחימ וניאו ויסכנ
 - 'מגב תבשב ןניסרגד om האיצוהל הלק הניאו הל
 nbw ןב ןועמש "C7 תבש) םירבד רשע הנומש
 א לו b? ms לש wo השאל הבותכ ןקית
 ויה הנושארב הדוהי בו רמא (ןל אריבם
 הבותכ הל ןינתונ ויהש b^ םיתאמ הלותבל ןיבתוכ
 תואשונ םישנה ויה אל ךכיפלו הפוחל סנכתש םדוק
 אל ןמקל רמאקדמ אשוריפ pun עייתפמו ןתוא
 אלא ןחלשה לע תחנומ ךיתבותכ ירה הל רמאי
 תובוחכ) ימלשורי = .(' ךיתבותכל ןיארחא יסכנ לכ

neoםדא אהיש ןיקתה חטש ןב ןועמש .(ג'עַר בילד  
 וריבחל רמואה 'פב .ותשא תבותכב ןתונו אשונ
 תשדוקמ הניא ןחלשה לע הארה םא Co ןישוריק)

"bתועבטמ רכומה אוהו ינחלש לש ןחלשה לע  
 ןחלשה לע הנוקו רכומו דימת וינפל ןחלשהש יפלו
 ינחלוש «vi ה"יחא]* = .ינחלוש ארקנ ךכיפל
 *'Q ,דיח) םיטיספרט 'עו זיפרט ע"ייע ףרצמה 'יפ
 םשו :ג'ד א'פ תבש Ul" 'א רתפ ע"ייע דועו

veאמוחנת ,ונזאבש רנידב ינחלושה אלו : ח'ד  
 היה ינחלושכ n) ,ביכ 'גדמב) הרותפ 'ד 'יסר קלב
 רקשמ היהש ינחלושל לשמ ב"י b^ םש ^«
 הבוט ןבא ול ןתילו ב"טפ ר'מש m תולקשמב
 ,תבש התוא סנרפו ינחלושל הנתנ םימשה ןמ
 ,ןוטילבטק בייח ינחלשה ותוא אצמנ ד"פ ר"דמב
 ויה ןינתלּוש : ו"מד א'פס םילקש 'שורי ץוכקהו
 wp "p» ןחלוש ןינעבו .ןרכשב qms ןילטונ
 UE .ביל :'כ הציב + ז'נ :ה'נ תוכרב ליזר
 .ט'כ 'וחנמ ,ב'צ 'דהנס :ז"נ ב'ב ,ו"מ "שודיק
 ד"פר "'שוריק v^ : ח"ס ז"ע ,ג"מ rb תובא : ו"פ
 הלעו .ב'כד א"פ יאמד 'ורי . םיכלמ ןחלוש : ה"סד
 :'מ םילקש תונחלוש yupm וילאמ ןחלושה
 ,'כ הדנ הטמה שימשתל לאשוהו : א'צ 'וחנמ
 ןחלוש ול יתכרע :םשו םנחלוש תא םיכפוה

 -- [וכפהו

— qe - חלש 
 (לינה בויא) ייתכד יגאב ןיחלש יאמ (.חיפ ביב) ריעה
 יאמ תרבס ימ דע 'וכו תוצוח ינפ לע םימ חלשו
 ביתכד אתינוניג .ןיחלש יאמ אל יגאב ןיחלש
 רכומה 'פב .םינומיר pU ךיחלש un) שיהש)
 רמא 6.ש'צ (ce הניג ול שיש ימ (obi תוריפ
 ול ןתונ ךל רכומ ינא ןיחלשה תיב המא לאומש
 (' היפגא ןאכמ המאו ןאכמ המאו הכותל תומא יתש

ma nesהמא ול ןתונ ךל רכומ ינא ןוליקה  nns 
 היפגא ןאכמ המא יצחו ןאכמ המא um^ הכותל
 איה הלמה תרזג הייחא]* .( ה מ א יצח
 y3' ש"מו לעב תיב ע"יע ע"למ וא לינה מ"למ
 תדמועש הדש וניבר 'יפל היארו ג"ס ini םש
 ws (v" םש) ןיחלש תיב 'עב יתאבה 'וכו רהב

miשורדכ קר הארנ יהלשמ ןושלמ ס"שה ] — 

 'ינפב 'ייע מ"למ בחורו טושפ b nnb^ — חלש
(das Ausgestreckte, die Breiteב 'םב ' 

 החלישו המא יצח ('הלעמ םור (ג'מ) C תודמב
"unייפ המא  "wm nimmןכו ה"יחא]* | .המא  

 !p^ המא החלשו המא wn" הלעמ םור ו'מ yp םש
 ונייחד הלעמה בחור ךשמ החלשו : ב"פב ב'ער
 ט"יות "ייעו כ'ע המא יצח לגרה תסירד םוקמ
 ייגה pen ס"שבו ש"ע . ז"ט! אמוי י"שר איבהש
 ד"וי ילב w^ תודמבו ד"ויב החלישו ךורעה 7:
 ,ד"מ םילהתו 'ז .'ו ,ז"" 'קזחי מ"למ אוה ד'עפלו
 3mm טושיפ הָחְליִש כ"או טשפ : ַחָלָש "יפש 'ג

 - [ש"ע אבה 'ע הזמו --

 p" חלש לעפהמ הנבנו מ'למ qnbwe — ןָחְלֶש
 -Ausgebrei) (םדוקה יע mo יייע) שושפ ןינע

tetes) Tischףרצמה ןחלוש דועו  Geldwechsler- 
tischיִנֶחְלוש = ;   (Geldwechslerח'פ השאהב  

 ךיתבותכ ירה ותשאל רמאי אל ןכו ( 'פ) 'ובותכב
 ןחלשה לעש תועמה b" ןחלושה לע תחנומ
 אלד ל"מק הבוט הצעו ינחלושה ןהב קסעתמש
 דחיימד אכיה ודבאי וא ובנגי אמש יכה הל אמיל
 לע ןהב שמתשמש םילכ הל דחיימ אל wp .הל
 ימנ אינת (C» ze קרפה ףוסב 'מגבו .ןחלשה
 הנמלאלו םיתאמ הלותבל ןיבתוכ ויה הנושארב יכה
 ןיאיצומ ויה אלו ןיניקזמ ויה תוירחא אלב b^ הנמ
 היבא תיבב התוא ןיחינמ ויהיש וניקתה םישנ

— — — — — —— — ————————————————————————— 

 ,רתוימכ הארנ תמאבו םיישב ייל (* .היפגאל ג"ונב (' vi35 r3 )5 .הלעמה 'וינשמב a3 )5 .תותמב דיטב וייופדב )

 שיימ 'ייע )7? nS ייפ לע קלוח וניברש XIII רצ יא קלה אובמב תורחא תואמגוד יייעו (* .ע"פדשב יילו התוא ר"פדבו

 D ms ייפ ןינעב הלחתב ה"ד : ב"פ ףד maus תופסותה
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 mU רפא — ףַחְלָש
 ל"צ] (הפיאהו) שביה תדמ הפיאה [mm] דחא
 'קיעש תכ 'עב יתוריעה רבכו כ"ע חלה תדמ [תבהו

^aתכ לש  "byיתיארו ש"רהו ש"ארה  ys 
 : ל"זו תוולש 'עב 'יפש י"ת רשא "5 דומלתה
 b/s ^p איה ןימדוק תוולש ל"א 'ילכר 'מק פ"סב
 הזיא םדוקה םישנש וב רשפיא רשא רבדה והז
 רמאיש ימ ילוא וילא ךשמנ רחאהו הצרנש םהמ

empםיירוחא עבורה ל"ר 'וכו רחואמ אוהש רשפיא  
 וא) תוולש p^ כ"או כ'ע .ךפיהל וא עבור יצחל
 — [ארקמ לש תובלשמ ןינעמ o'm 'יגכ תולש

0119160386 Flek- Ebo? (ץוכקב מ'למ. toU 
  ken,גיי יימרי) ויתורברכח רמנו (םינפב 'ייע

nons) mneps יטלש ארמנו 'גרת G2 
 ושריפ אלו ואיבה ךורעה לעב :ןמגרותמה ל"זו

 שיהש) םירובגה יטלש ןושל אוהש יל הארנו "/
 ('ר  swםה 530 תורברבח ןכ םינינמ ןושל

 ק"העב ה"כו .ךילמליש זנכשא 'לב םינינמ תרוצכ
 ב'נש  ^p,אטלוש ןגמ פ"לב ה"כו םינטק םיטלש

  "m sebo;'ז " .א" ב"מל ;'ז ,'ח ב'ש 'גרתה
  "pvo,א"נ ^ R,ג"י היעשי) םיסיבשה ^ (nראובמ

 תבש 'וריב  in vbינש ג'צפ ר'ב . הָיִנוטלש
 — pv] תוגלוז ןינוטלש

wb» vov ₪טלש  "b tbw bb»תויה  
 Gewalt רבד הזיא תושעל חכה ול

QM ב'ש) וב עגפ wu גרת' (haben, befugt sein 
 (ו'ט  busה"יחא]* .היב טולש  "yכ"נ

 .ז"י ,5'3 א"ש 'גרתה ^ n;א'כ ,'ח םיטפושל
n» תויה הליאשהב דועו .ועגפת 'גרת ב"י Y 

 (יח ,איכ תומש) ודגבב 'גרת הלצא בוכשל השא לע
qu — (we יכ ;גיכ, ne ארקיו) העברל 'גרת ןכו 
/R ישארב 'גרת' "y לַשַמ ומכ 'יפ bbw מ"לכ 

 חוו .ב"פ תבש ל"זרדב ןכו ותלוזו 'ח ,ז"ל ;ז"ט
 ,וב תטלוש הער  ^vד"וב : "יד ט"פ תוכרב . +
mee ע"ייע 'וכו םיב טלוש . . השביב טלוש 
nS "xb דיה תטלוש ג"ע ב"יד י"פר מ"ב 'שורי 

^Yומורת ' mSשורי .טלוש רואה ד"ע ה"מד '. 

 ג"פרו : ו"ד ג'פ תבש Uv" +: ט"מד א"פס 'ורשעמ

| 
| 

 פ'לב ןכו תוכופה תויתואב nbn ןמ לעפש) ףַחְלש
 wechseln, übereinander רימה 'יפ ףלחש

(legenתבש) קרוזה 'פד ג"רב  (ryיפוחלש אמלידו  
 ןופכלאב הז ירוחאב נשוי הז, 'יפ יפחלשמ ווה

vobותעירי הז וא ברעמל החותמ ותעירי הז וא  
 ולאו 'מגב תואיצמ ולא 'פכ .('"ןופצל החותמ
 יפוחלש יפחלשמ אה (.היכ מיב) זירכהל ןיבייח
 ןניאש יפחלשמ תועמה ויה bw, ^p זירכהל בייח
 התצקמו הילע התצקמ אלא וז yy וז תובשוימ
 םיבורכה יפנכ ןונכ הילעמ האצויו הילע הניא
 *^Ce ביב) ומור 'מגב תוריפ .רכומה 'פב ןניסרגדכ
 B^ 6והיידי יפחלשמ ווה יפוחלש אמלדו
 וידי תא לכש .ףנכ לא ףנכ יפחלשמ ווה יפוחלש
 ךרכימ C "יודיל ןוניפחלש י"רת (ריי m יישארב)
 יפלכ ףחלשמו היצרחא לדנסל דלו היל ךירכ
 קיבאד p (v2)" לדנס .תלפמה 'פב הדנב הישיר
 דרפתמ ושאר יפלכ הלעמלו םשמו וינתמ דע היל
 B" רבכו ףיחש רחא bb" םיבורכ יבג ןנירמאדכ
 ('ז ,א'ל (meno יתרוכשמ תא ףילחהו ,(* ומוקמב

"^nתי ףיחלשו  UONי"ותב קר ה"יחא]*  
ism os mד"ל תומש , sb5 ארקיול ;^  ^ 

 v2) ,יכ ב"א) והפלחת 'גרתו .'ג ףלש ע"ייעו
 .והניפוחלשיל אלד imu תבש  ,היניפחלשת
 (כ ,שכ םש) םילחת 'גות לעפ תש אבו
 רימהב 'גרתו .ט"י Ub) ,ח"כ םש'ייעו אפחלתשימ
 jas ופיחלתשאד ןדיעב ('ג ,וימ (cónn ץרא
 ילשמ) רפכ 'גרת (אָפְלֶחּוש ס"לב) אָמחְלש םשהו

 — "n)] /« בויא) ותרומת 'גרתו .^n) ,איכ

 b' םילכה לכב (םינפב y" תב לש ל'צ) (o תחלש
 (תבלש) א"ס ןימדוק תחלש ןהל ses (דימ) ה"כ

 איה ןיקשמה תדמ nan ^b ןימדוק [תב לש ל"צ]
 הפיאה ^w) ,הימ לאקזחי) יאנש הפיאה ומכ תקזחמו
 ע"ר המתמ אקו mm] ל"צ] (ןהל) sns ןכות תבהו
 עבורה יצח אהיש ידכ איה תמדוק עבורה תיב

ensהל . nonsל"זו ג'הר "יפמ הזו  : 
 המתמק ןוהמת «me תולש ד"א ןימדוק תב לש
 תכל םדוק אוה בורה הז יכו לשממו םימכחל ע'ר
 ןכות תבהו הפיאה 'אנש איה הפיא תבו (ןימדוק)

(iחי"ר ייפמ קתעוה  DETז"צ אנליוו ס"שב  :| *) ה"כ v33ךורע  m»ייפבו ע'יפרבו 'ר םייש י"כבו ב"בב 4 םייבשריפב  
 ייפמ חכומדכ חיירל ןיכיישד הארנו ףנכ לא ףנכ món ייל םשו אנליוו סישב n^i ח"ר 'יפמ קתעוה «c )* .ייל חיר
 םילהת 'גרתב ךפיהבו T" תי ambo יבו 'א י"רתב ג"ונב לבא ליגה יירת ייא םשו םשו חיר םשב ןאיבהש i733 םייבשר

mןהיפנכ : ןהידי יפתלשמ ווה יפוחלש אמלדו ייפ ביבב הימגרו — גרפי ייא ייכבו ףיחלשמ אלו 'גרת רימי אלו יד  
 yy (+ = .יוכו הז לש ףנכ ינפל הז ןיכושמ הז דגנכ הז םיפנכה תצק vm הז לש ףנכ ינפל אצוי הז ףנכ היה עצמאבש

nneיב ףלש עיייע שייארהו 'פסותה ואיבהש א'ס הדנב חיי ייג יייעו ףילחשמו גיונבו . 
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 ןיקשמב ק"פבו )^5 תבש) הבכמה 'מגב ןיקילדמ המב
 Cnpw התואב CU ק'מ) םישנ ןיאשונ ןיא 'מגב
 םילכ ףוסב .('הרדק ילושכ דוד ינוש ינפ וכפהנ

Geo e)הלטוקסאה ילושו הרעק ילוש  ^bןימכ,  
 םימעפו הילע תבשוי איהו הרעקה תחת הנטק הרעק
 ילכ ןיידע sem הילוש וראשנו הרעקה הרבשנש
 הדנד ג'רב C "הלטוקפאה ילוש ןכ ומכו לוביק
 תיעקרק הל שי הפוקל b^ םילוש הל שי וזל 62(
 לש רצה jb ץרשה וב ככעתנו לוגע אלו הוש
 mme תעשמ רומיאו ץוחל אצי אלו הפוק
 ןיא השא לבא תואמט יכהל םש היה תונושארה
 'מגב בטורהו רועה 'פב .הימד בכעל םילוש הל
 האמוטהש )72( תולהאב א"יפבו +-ו'כק 'ילוח) תילוק
 הרפה תא לאושה 'פד 023 .וילוש ךרד האצוי

Gp)ילושב קיבדמ ייבא רמא  mbה"יחא]*  
n5»הדימה ילוש ה"פ ב"ב 'תפסותב , anm 

 — [ע"ייע ילופש ליעמה ילוש

 יעב (y Cy v3" תוארפטט יליש ףלא ילש
 | C ףפט

 now י'א לש ע"ייע ס'למ אלש ,ילש *

vovומכ אָיְלַש ס"לב)  nosמקשה ןינע 'יפ יִלָש  
Ruheהָאזש :וכפתל לאשוהו  ;Unwetter 

 םכדחפ האושכ N22 (lótzieh ם"לכ .אילש ןמ
 ןוכיחולד אילשכ ('יתא דכ ומוגרת (!'כ ,'א ילשמ)
 תאשמו םאתפ דחפמ ארית bs] ^5 ךירצ] (אל)
 jp לחדת אל 'גות (ה'כ ,יג פש) אבת יכ םיעשר
 «en םורא יעישרד אפיח ןמו C אילש ןמד איחולד
 ןמ 'גרת (b ^ ee") רבשי עתפ ודיא אבי םואתפ
 ה"יחא]|* — .רבתנ אילש ןמו הירבת יתינ אילש
 'גרת (ב'כ ,דיכ (cU םדיא םוקי םאתפ יכ ןכו
 ("Db 'גרתבו 'טישפב ןכו ןוהרבח יתא אילישבד
 .יח ,היל סילהת) האוש 'גרת ןכו אילישכד 'ועשב
 ביש) ילשב 'גרת טקשה b^ הנושאר הארוהבו )^
 'גרת .תייאילש לעפה ראותו אילישב 'גרת (ז'כ ,'ג
 nvbw& ירו לקשמב םשהו (ג'כ ,'ז ילשמ) םאתפ
 םשו אתוילשב ^imme? D .ט"מ 'ישארב 'א י"רת

 — [ןדעד אתוילש 'ב י"ות א"פ

Nach- (ומא יעמב דליה ובש סיכה מ'למ mov 
  'b3 (goburtתלפמה  (2 m)תלפמה

ThÜ = 
 y'"p mi»b דיה ומכ b^ תטלוש דיה y ה'ד
 ןהש ו"צפ ר"ב /2 דע ע"יע א"נפו ה"מפ ר"ב .דלס
 יתבר 'תקיספ .ופוס דעו םלועה ףוסמ ןיטלוש
 'ודיק -- 'וכו םכיתועבצאב םתטלש ons א"לפ
 : ג'נד ד"פ n wv" לעי פ : בלש yy + ג'ע

noovnט"פ תוכותכ 'שורי ל ע פ ת ג ,ויסכנ לע  
 'גות לע פ א .'וכו ןהב הָטְלִּפָשְנַש םיסכנ 353
 ל עפ תא ,ותלוזו ג'לק , ט"יק"ילהתל ;'א ,'ד סומע

annמ"לכ טיִלש ראותה .'ב ,ז"י ילשמ  mb» 
 ט"פ vpn אטילש ס"לבו , אריוא הב טילש :ה'ע

p3753 , אטילש  ^bםדאבש םיטילש הרשע , 
 'גרת bw" | ('ב ,ד"יק םילהת) ויתלשממ 'גרת
 רתסא n" ,יִטיְלְש םדק Cw) ,גיכ ילשמ) לשומ
 דועו «mb אדח אתתא ותלחתב 'ג ,'א ינש
 'גרת ,'ב י'ג bees ןוטלש םשה םוקמב ראותה

"wuטבש 'גרת ןכו ,אהי ןוטלש 'ט ,ט"מ  
 ג"פר הכוס 'שורי m5 n) הכימ ;יג ,יט היעשי) הטמו

ir» Ys»יוחמת ןוטלשה תא דביכ  msשורי ' 
 'שורי .ןוטלשל by רבדא :ד"פד ג'פ "ישודיק
 ב"פפ ר"ב ץובקה .ןוטלשל ורסמ : ד"כד ט"פ הטוס
 . . םיכלמ המכ א"לפ ר'מש ,םינוטלשו תויכלמ
 ב"פ ר"דמב ו"טפ DU "p דועו , ןינוטליש המכו
 ,תונוטלשהו םינוטלשה ב"מפ יתבר 'תקיספ הבקנלו

"nnaלקשמב םימעפ הברה  "bnאָנָטְלּוש  "y 
 ;'ג .'ט היעשיל ;'י ,ט"מ ;'ח r5 "ישארב 'גרת
 ע"לב תּונטלוש טשפומה םשהו .ותלוזו 'ה 3^

(Macht, Herrschaft) 4k» —,OUal.ר"ב  D'D 
moגרת ,ןהב תרמוג ןתונטלוש ' m'ep "bnn 

 יונו תראפתלו ראפל לאשוהו 'ג ,'ו 'להקל ;ג"י
 לש «jm אירב רכד DN ב"מד ?i've ז'ע 'שורי
 TP טשפומה םשהו mb לכה ירבד תונטלוש
 ח"פ הטוס «m" v" ט"מד Yb םילקש יורי טּוליש
 טולישל ןאכמ חפט יצחו ןאכמ nbb יצח ג'ע ב'כד

^bםוקמ  wbרשא ןוראב היה  vn pwתוחולה  
 חויר תויהל חפט יצח ןוואה דצ לכמ רייתשנו
 . םש ה"מגר (b^ ד"י ב"בב ^3( gn" וב טולשל
 ןיזרא העברא יתבר 'פ ר"כיאב אָתְטְלּוש הזמ ילואו
 ינש רשעמ 'שורי 'ייעו אסרעד אתטלוש יתעברא

T'bDג'ע .ג'נר ] —- 
 .ןובלס 'עו aw ע'ייע אינטלש *
 הפש p" םילּוש מ'לכ ץובקב קר לּוש — ילש

 'פב Saum, der untere Rand) הגותחתה

^y (! .האלהו דיי ,יו 'ב יחד  *) יוריב ןכו sys boumוריחשה דיע  jobקתענ )* .הרדק ילושכ  vm "bb 

 .אילש ןמו איילחד תועשב גיונבו nion 'מישפב היכו (* "on דכ ג"ונב (* .שימו יליש יייעו (+ .ומוקמב

 ל



 יורי .'ב בלש ע"ייע in^p תבש אכאלש אכלש
 — ]'& בלש ע"ייע ם"ט תויכלש : ב'נד א'פ כוס

 ("wp ךלש .  ג'ס ecrabe) bw" מ"למ) ךְלש *
 י"שריפו םיה ןמ םינד הלושה m (ז" ^

 ^p 3^ "4333 םש 'לקנואו םימה גרוע אוהו
 .'ג לש pm אנונאלש ס'לב ה'כו אנונילש םגרת

das bbyj ; weite Stiche nühen J ע"למ) ללש 

  (Heften, die geheftete Stelle'פד ג"רב

 (וימ) ןיצקועב ב"פב ןנת (: ח"מ תבש) ןינמוט המב
 רוביח םיאלכב רופת אוהש דנבהו ןיסבוכה ללש
 B) mb"3 ףוסב .ריתהל ליחתיש דע האמוטל

be — moe 

 413m ןיסבוכה ללשו תוחתפמה תלשלש (טימ |
 רוכח ps האמוטל רוביח םיאלכב wen אוהש
 םידנבה (*םיסבכמשכ ןיסבוכה גהנמ 'יפ 6 האזהל
 וניאו דחיב 'הו «C רבחמ תונטק תוכיתח on םא
 ולאו 'פד ג'סב ןניסרגדכ בלכמ אלא בוטב ןרפות
 .ללוש ןלוכ םיתמה לכ לע (גיכ (pe ןיחלגמ
 ןיסנוכה "b b^ תבשב ח'ר ייפ ןכו הי"יחא]*
 pmo והיש ידכ וז cp וז תועיריה תא ןיללוש
 ק"ט) ןושלמ הלילש אלא הריפת הניאו הסיבכל

Geל"נה ע"למ אוהו 'וכו ללוש ןלוכ םיתמה לע  
"bהריפת  nns nbiתחאו הנה  mnתעדכ אלו  

 ןושלמ vb yb ק"מל ט"יותו me ףוסב ש"ארה
 ותללוש השאה : ו'כ ק"מב ה"נכו .ש"ע הזיבו ללש
 ק"מ 'ורי .וללושל ןתינ אל : םשו ,'וכו רתלאל
 העבש רחאל ללוש אוה םיתמה לכ לע : ב'פד ג'פ
 הז איבהש קימל ^n ייפ (y^ םישלש רחאל החאמו
 ןמ . . . ערוקה ב'ע ג'פד ov 'ורי םשהו ,(יוריה
 תנשו .'ג למ ע"ייעו :ו"כ ילבב ק"מ yn" ללשה
 אתחיתפ ר'כיא רוביחל לאשוהו 6 ליעל y" 'צקועו

v5 "pםירהה לע ה'ד  mov mmתכ . . האור  
 כ"רר 'תקיספב ה"כו תולשלשב םילולש םינקז לש
 הימרי .י"שרב py" ןירלוקב םילולש i*b דצ

I s , 

 םיציבה ללש רוכח b^ ןושאוה ןינעמ) לֶלש
Eierstockהיכו .'ז) 'ציבד ג"רב (םינפב 'י'ע  

 jp רוהט sp תליבנמ לכואה Gres cur 'תפסותב
 , תולודג םיציב לש ללש p^ םיציב לש ללשה
 bbw "b ה"יחא]* = .תונטק םיציב לש לוכשא
 י"שרו ח'ר p yy^ ןידיגב ןירבוחמש cuin םיצב

 התליחת הילש ר'ת (.ו'כ פש) ימג ,הילש וא לדנס

 הלולחו סומרותכ nme) ברע לש טוחכ המוד

 ןרועיש 'הו חפטמ התוחפ הילש (ps תרצוצחכ

mov nepבלול לש ורדש רפוש  (me) (n5: 

 Cry ילו השקמה mens 'פב . שמח ya" "ייע

 הפיה שפנ הילש הב אצמו! המהבה תא טחושה

 התילשבו (זינ ,טיכ םירגד) ביתכדכ ייפ הנלכאת

 פ'שב 103 ה"יחא]* ,הילגר ןיבמ תאצויה

 אילש הנשמב  .ו"כ nu mu b ףוסב ףלאב אילש
vasןיאש אלא דלוד אילשהש אל אמט תיבה  

 אילש רמוא ג"בשר 'טגב םשו דלו אלב אילש

 תא pow :םש ,ןילוגנרת לש ןבקרוקל המוד

 רבדב אלא אילשה תא pin ps ,דלוב אילשה

 הרושק אילשהש ןמזב .ז"ע ןילוחו םש ,אמייק לש

 השעי אלש וומשמ ה'בקה ר"יפ vp" as ןהמע

 ול חונ ה"לפ cv ,אילש השעי אלשו ריפש

 תוכרב 'וריב ה"כו 'וכו vie לע .ותילש הכפהנש

 לע ותיליש הכפהנ וליא ול חונ ב'ער ג'ד א'פ

 התילשמ ץוח iy ג'גד ב"פ ינש yn" 'ורי — וינפ

 .ה"ל 'יחבז .אתלס ע"ייע .'ו "וכרב .התיירשמ ל'צ

 :התילשבו ז"נ ,ח"כ םירבדל 'א י"רתו ללש עיייע

 — [אָתיִלְש ס"לב ה'כו ,אתיליש ריפש

 .ש"מו ו'לק Tm םי ע"ייע תוילש *

yy gno +אילש  . 

 .'ב ךלש ע"ייע אנונילש +

 n312 253 (Imbryo, Foetus Jl^ ע"למ) לילש
 לילש לכול ןישדקומה תא טחושה (.היל)

 ןילח) השנה דיג 'פב .לגיפ אלו ץוחב הילש וא

 גהונ וניא רמוא הדוהי 'ר לילשב im 6 טיפ

 ^ 'להק) לפנה ונממ בוט  .רבועה אוה 'יפ לילשב

 אלד אלילש הינימ בטד ארמימב תירמא 'גרת ('ג |

 םירגד) העופשה הי"חא]* mn אמלע אזח
 — purs] ןירת תילד אלולש 'א י"רת (' ה"

 die Verworfene) הָכָלְשּומ ומכ (b now^ ךלש
 יתכולש C20 'וייע ןירבעמ דציכ 'פד ג"רב

 תלכוא יתניִכש רמול התצר b^ אבל  ךילכית
 ה"יחא]* .אירא ךילכית הכולש הל הרמא אבלח
 התצרש י"שריפ כ"ג !y" ש"ע ח'ר p3^ היכו
 -- התרבח ונייהו תובלושמ ומכ b" יתבולש רמול

 רומלתה ירקיעב ןוכנ היכ )5  .הייזהל ow הרפב )5 .איעשוא יר. אינתכ אוהו (* .סמרותכ השארו דיפ הדנ 'תפסוחב 6

 .תולילשה לכ ערוק : ןתינ אלד היד :ו"כ קימ יישרל סחוימב y" הלילש םשה yi" )5 .סבכמשכ ע"פדבו
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 אמלש יכלמ וכיילע אמלש (Cre quu ;יקזינה
 ילשמ) 'אנש יכלמ ורקיא ןנברד ןינמו יכלמ וכיילע

(e nאמלש ןנילפכד ןלנמו וכלמי םיכלמ יב  
 םימלש (: פ'צ «omar) p לובט 'פד ג'רב .'וכו יכלמל
 םלש אוהשכ איבמ אוהש תונברק לכ ('ונבירקי
 !M3! DN ארפסב .ןנוא אוהשכ איבמ וניאו איבמ
 (* םימלש לכהש ro) קרפ גיי ישרפ ארקיו) םימלש
 םינהכל קושהו הזחה חבזמל ןירומיאהו םדה ןהב
 jm (o5) (*:"ם 'פ ר"בב .ןילעבל רשבהו רועה
 םולש הב םייסמש Cw) ,'ז ש"הש) תימלושה :ךל
 32x)» םולש ךל םשיו 02. 2:2( 'אנש םוי לכב
 ךתסינכב (ב'מ 'פ wes ירפפ) םולש ךל םשיו ירפסב
 (ט'פ) בוז 'פ וצב ר"קיוב .(' םולש ךתאיציב םולש
 תימלש ,וב תולולכ תוכרבה לכש םולש לודג
 ,(יר בד 'עב p" 323 )^ ה"כ (pn ירבד תב

p'e3רמוא הדוהי 'ר ךומסד 'מגב ('ןיטיגב  peu) 
os C7םיבר ןכו םימלש  mm)א ', G^האור םא  

 ה"יחא]+ ,הקדצ ןהמ השעי ןימצמוצמ ויתונוזמש םדא
 לבא ש"ע םימצמוצמ םימלש 'יטיגב י"שריפ ןכו
 לע בשוימ jm לש םוגות הפי ל"זו p^ םוחנב
 םיוש םלוכ והיש הצעב םימלש ןוהי םא ארקמה
 ,םולש .םישרפמה ואשבו ש"ע nns המכסהב

Dowםולש תליאשו םולש מ'ל תנבהב אמלש  
 .'ח :'ו .'ג 'וכרב y" ל"זרדב םימעפ הברה אתיא
 :היל ו מיל : דיל sb re. om ויט דיי יש
 אמוי :ו"טק .ט"פ : ו"נ :" תבש w/o א'פ האיפ .ר"ס
 acus + 'ט um som mm :א'ע צבי
 + ביי 'גיגח : ח"כ ק"מ .'ג 'ליגמ : ד"כ )3/5 : םשו

Jbמ"ק :ז'צ + ה"ס : ב'ס'ומבי : יד .'ב םילקש  
 .ב"נ 'יטיג :ו"ס ,'ח םירדנ . ט'ס .'נ .ז"י 'ובותכ

Y»ק'ב :'ע :ו"ס ,'מ יישוריק ,ב"'ס .א"ם .ט'ג  
 : ביפ b anb 7 in mb .'ט ב'ב :ה"ע :נ'ע
 ,תוידע ףוס .ג"כ 'וכמ ,ה"ק : םשו GUY QUY ,ו'צ

 nb א'פ תובא "צקוע mb +: א"ל הדנ m5 דימת
 :ה"ד : ד"ד ב"פ 'וכרב 'ורי ט"פ ז"אד ו"טמ ד"פ םש

 ייעיבש v .לאש ע"ייעו .ז"מד ב"פס םילקש יורי
 .סח ע'ייע ג"ע ו"סד ר'פס 'ישודיק v imos^ ד"פ

ni wsםולש ןינעב םירמאמ  "yםלשה קרפב  
 ירפסו ארפס ב'לו ט"פ ר'קיו ח"לפ ו'לפ ר'בו

ie 

^bןושלמ אוהו ש"ע הפי  bowה"שע םיסבוכ לש  
 ץוביקו הריפת b bau x'b^ אוה י"טשב זעלהו

Anfügungאבה ךרע כ'ג 'ייעו  [rns — 

 vun תפיטש b^ ̂ ע"למ ל"ג moxoy ללש
Ueberstrómung eines Flussesםינפב 'ייעו ) 

 ולאו (א'פס האיפ 'תפסותו (ND האפב ינש 'פב

 'פד ג"פב שרופמ תילולשהו לחנה האפל ןיקיספמ
 רמא תילולש יאמ (איעפ iro קיב) רידל ןאצ םסנוכה
 ןיללוש םימשג ימימש םוקמ לאומש רמא הדוהי בר

"bןידרוי  jp»ןושלמ  m» cem)לשי יכ )5  
 'רו הל ולושת לוש ex (n ,'ב m ביתכו ךתיז
 היפנאל bbw תקלחמה םימה תמא רמא ('ןנחוי

^bאלמתשכ  nesהיתודג ןיאלמתמ םימה  
 וטוזמ 6 א'כ מ'ב) תואיצמ ולא 'פד ג"רב . היתוביבס
 .רהנה ms םוקמ b^ ,רהנ לש ותילולשמו םי לש
 רהנ הרבע iy ה"ד ו'פס ק"ב 'וריב ה"נכו ה"יחא]*
 vi וא לחנ הרבע ו"פס ק"ב 'תפסות ,תילולש וא
 לש ותולילשמ . Yo rp .ד"כ מ'ב ,תילולש וא
 p לש ותולילשמ ב'פו מ"ב 'תפסות ,רהנ
 ותילולש : א"כ מ"בב ח"ר "יפו רהנ לש ותולילשמו
 םיללוש םימשג ימש םוקמ רהנה ךותב b^ : רהנ לש
 : םש מ"בב b" י"שרו כ'ע ותפיטש םוקמ אוהו

 bbw ויתודגל ץוח xu לדג .(רהנה) אוהשכ
Dowןינעה ףוגבו כ"ע אצמנה ףטושו  ^bי"שרב ןכ  

 yn' שארב ל"נה ע"למו py ל'נ הזו ל"נה ז"על
 לבא .ה"שע (:א'פר (m טז 'עב רכזנה ע"למ וא
 לש ללשה ןמ ומכ ןיצבקתמ ןיללוש י"שריפ ק'בב
 שריפ ןכו כ'ע חוקלמו ללש ןושל א"ד םיציב
 bw bow ומכ םימה םש םיצבקתמש םוקמ ש"ארה

 — 6 [כ"ע םיסבוכ

 ann "y Geute bbw מ'לב ומכ 'יפ) אָלְלְש *
 דועו האדעל ןוהיללשו "i /3 רתסא
 DW 'כימ 'גרת אָלְלוש

noUלעפה מ'למ)  ^bדועו הכאלמ רמג ןינע  
 vollenden, unversehrt j'"Dn ילב םימת

seinאמלש .םֶלָש ,םולָש םשהו ;  Friede, Heil ; 
 'פד .ג'פב (םינפב 'ייעו Friedensopfer םיִמְלש

 ipn "y םלש קוספ וניא הזו (* Negation. העינמה ייפ הלילש השרחה ירבע ילב (*  .ןנחוי יר רמא יביב בר ג'ונב ('
 v33 ןוכנ היכ (* . םהב םימלשמ לכהש יקליה n^ םלש ima (* : ויט קימב "5 םיחבז ס"שב קוספה 'ילו יא ,'ג

Down ךורעל ח ת פ מ ירפסב "y ר'בב הריתי תחא ישרפ nao וניברש עודיה ללכ יפכ vob 5n vob ע"פדבו quy 

 לכ ם ע םולש ךתאיציב ג'ונב (* .ימש תא ומשו (םש) יאנש םוי לכב םולש הל ןימישמ םינהכתש now ג''ונב )*
 יתערי אלו דחוימ יע ןאכ nb" יש יפרמ ץוה ע"פדב )* .רבד ע"פדבו ייכב ןוכנ m )5  .א"יפ רידמב היכו םד א

no^ 



P», 

 ו + ₪ +
 |« ףתמלש ,הצמלש * — םֶלָש

 = w/b'TD יורי ,ותנש םילשמ 7*4 א'פ ה"ר יורי
 | | 'פ ר"להק . ש'ע ^« םילשאו זתנ 'ר cp .ט'יד

 לארשי לש ןנינמ יתמלשהש אוה ינא : המכח הבוט
 לומג םולשו בוח םולש ןינע b מ"לכ y .'וכו

"v 5y^53 (bezahlen, vergelten)3 ב'פ תינעת  

 ו'מד n'b 'יטיג 'ורי ,ךל םלשאו יל םלש : ה"סד
vyבוי םלשו ט'עפ ר"ב ,ובימ יל םלשי  /n ^( 

 תוקדצ לכ ךל םלשלו ךילע ררועתהל ה"בקה דיתע
 .ךתלועפ רכש ךל םלשיש ז"טמ ב"פ תובא . תישעש
 ;'ג רגנ ע"ייע םילתשמ . ח"כ םיחספ לעפ תא
 /3 ייעשיל ^i ,ט"י ילשמ ;'ב mp onn 'גרת

 = [ט"י במ "9

 יול mbw, ןב יסוי ,םולש ןב הדוהי ^
 יה"דס ny םולש ןב

 א'ח תוילטבא y'"y ריעה ow ימנלש ,ימולש *
 :םייונישה נ'שו םש הרעהבו 'ו

 Salmioi) תיאטבנ המואל יטרפ םש) הימלש +
| (o ve יישארב) יזנק ד"מ, b'b v3 
 ירטב) יניקהו האמלש : ינומדקה 2223 ,הימלש |

  ae» qvאיש ;ביכ  (^reו ץוכקהו .האמלש 'גרת
  above'גרת  pns,ו"ט 'ישארב ^ b'א י"רתבו | |
 םש 'מבלו םש  seobv"יעיבש 'וריב איימלש ה"כו |
B שוריב ל'צכו איימלש איברע א'עס ו"לד ו"פר' 
  "vpםשו ר'ער א'פד א'פ  ^w"יעו אילמש 3

 .427 םש !y" 429 איפארגאיג רעיוביינ

 ,בר ןמזב אימלש יבר (ארומא םש) אָיְמְלִש *
 .ה"דס Uy" ארפס אימלש רב

nov +ה הציב (םיארומא תומש) ינומלש ': 
 א"פ N55" 'שורי .ט"פ ק'ב

 . ה"דס y n'ob""' ר"ב ינומלש 'ר ,ר"לה

 ימיבהשעמ ה"לפ ר'קיו (o ותמלש , הצמלש +
 הצמלש ימיבו חטש ןב ןועמש

 ש"בש ימיב W^ יתוקוחב שיר ארפסבו 'וכו הכלמה
ew»תינעת ילבבבו 6' אכלמה וצמלש  [ימיבו]  

 y" לבא ש"ב ןועמש ימיב קר w^ א'ער ג"כ
 יכ קפס (pe רמאד ה"ד :ז'מ תבש 'ופסותה
 אוהו ןונימלש ,הנימלש ל'צ וצמלש ,הצמלש

| 
d 

| 

| 
| 

 qun ו'כפ ר'קיו mov בר (ארומא םש) םולש *

 תבש דילומה רבאל mpi 'לבו .ךועב ל'נה ומוקמב
3pשימשת רבא י"שריסו תיבב םולש םישמ  . 

 'גרת y sob : 059 "vb" לקשמב "יא 'גרתבו
 ,'ה ב"מ :ג"י ,'ב .א"מ 'גרת ;ז"כ ,ג"'מ תישארב
 mmm ותלוזו '* wo ;'ד ,ח"ל םילהתל ;א"כ
 ג"יפ ר'מב ץובקהו .נ"שו ז"ר ,ב'חב ע'ייע אָמְלשַּב
 םולשו הלעמל םולש תומולש ינש השוע אוה
 םולש אמיא : א"ר תשאל יטרפה םשהו a הטמל
 ראותה .ג"ע ו"לד Yo "יעיבש v^ א"עס ז"טק תבש
 םולש ןמלש : ט'ל 'וכרב (ןומלש מ'לבו) ןָמלש
 ,םידימלתה ןיב םולש תמשש ךיתנשמ המילשו התא
 יריב בש .'ז 'דהנס sive ס"לב אָנַמְלש דועו
 טשפומה םשהו .'ו רס y'"y .ב"כ ow ,'וכו אנמלשל
 'וכו אתומילשב ןניגסד ps : ח"פ תבש אָתּומיִלש
 ;ב'ע .ח'ע :ז"ל ז"ל s^ ss ,ו"כ 5595 'גרתבו

wnאָתּומְלַש ירוס לקשמב  "nnו ,'ד בויא ', 
 טשפומה םשהו ראותה דועו .א'כ ,ה"ב "ילהתל
 MO רז תערגמ ילב םימת תארווהב
 ןמזב אלו םלש אוהש ןמזב ('ב e ארקיו) ויבאל
 ^n) ,גיל יישאיב) םלש ב"עס ג"ל תבש ,רסח אוהש
 י"שר 'ייעו ותרותב םלש ונוממב םלש ופוגב םלש

 םולש v333 םלש ופוגב םלש ט"עפ ר"בו 'ישארבל
 mu ,ודומלתב םלש רמא ןנחוי יבר .. ונוממב
 םלש ןתח s/n ג'פ תוחמש תכסמ :םשו ,ד'מ
 ע"ייע ב'ער ח'צ יילוח .המילש הבקנ ,ןתח ע"ייע
 תוכרב ,המילש הנשמ .'ה םיחבז ,(ו'ר (sn לשב
 המוא כ"פר ר"מב ,ליעל 'ייע ךתנשמ המילשו +: ט'ל
 ל"צ] (םולש) אוהש ימ ל"נה 'רקיו ארפס ,המילש
 םימת הש 'גרתב הברהו .'וכו םימלש איבמ [םלש
 תישארב י"רת ,םילש רמיא 'גרת Cn ביי תומש)
 anbw ^ ,ז'כ ;ז'כ ,ביכ 'קיול ;ח"י ,גיל ;'א ז"
 pw "sni ח"כ ,'ד ארקיו 'גרת אָמְלַש הבקנלו
 nobw& םש 'לקנואבו 'ט .'ג םש ןכו אָּתְמיִלְש
 'קיו ;'א , ט"כ mew 'גרת ןיִמְלַש 'ירכז ץובקהו
 ו"ט ,ג"כ 'קיו 'גרת ןַמְלַש napi ותלוזו 'ג ,'ט
 בויא 'גרת אָתומילש טשפומה םשהו n ,ז'כ 'ירבד
 הברה הרימג ןינע'יפ ל ע פ הר 2 ,א'כ ;ו"כ ,'ה
 ןכו יוועלל ר"תמע y" לעפאבו ל עפ ב 'גרתב
 יא ייהר) םולש ג"ע ב"כד ח"פ הטוס v^ ל'זרדב
 ליעפה .'וכו דוד תיב תוכלמ המלש וימיבש (ו'ט ,'ג
 5 אמוי .הרשעל ומילשה iro 'וכרב לעפאו
 ,ןלוכ תונברקה לכ םלשה (moy en ^ pn הילע

 ל רב ר--=-----= 1 ה דר ne 4 ו ו יו וירו

 םיקיתעמה תעירי jen לש תועטב הזו אכלמה ינליה ימיב cw ב'מ יפ בקע ירפסבו ייל איערת 'ר יתוקחב יקליבו )!

 ,אכלמה וצמלש וא אצמלש םש רותפל וערי אָלש :



"ou - 
 (web n3 ימלשורי . םיטח ריצק יאצומב רמולכ
 חיכש אסנאד Cw ר"א ריצק המל Uy) רייר
 אלא םדא לש ושאו לע תחפוק המחה ןיאש
 לא "wx" (n ,יד ''מ) ביתכדכ (*ריצק תעשב
 pa 6 רב יסוי יבר רמא n" םירצוקה לא ויבא
 םויב pw םויב ישארל התוכמ n sp) םילהת)
 הייחא]* mna C [ng ל"צ] qe pen ץיקהש
 ןיטמשנה םדא ינב nun יפלש תבשב י"שר b^ ןכו
 םיטח ריצק ףוס יפלש 'יפ תומביבו ויה הריזגה ןמ
 ףלתשמ ריצקה היה רבכש שיא ףלש ןושל יפלש
 וסנכנ רמשה יפלשב :ינוכמס 'ם ר"שהשבו .רבועו
 רבעו ףלחתנשכ כ'מב (e^ (' אשואל וניתובר

munןכו םייסו  ^bרפסב  sunכ'ע  mmזומרל  
 — [י"שריפ לע

 -ab ץלח b b'53^ ןכו מ'לב םדוקה 'עמ) ףלש
;loslósen ;  heraus- abziehenאָפיִלְש  

Verschnittenesףולש = ןויצלש  entziehe — pT3 

21'D2 (uw. befestigeאיצומה 'פד  j^ב"פ תבש)  
 'ףלש אלו (C mrp nn רשבה לכ 'פד ג"רבו (א'ער
 . האניג רסאד (' אשוכמ וכל ליכאו spy וכל
 ףולש ליז (Cen ול שי םאו 'מגב "יבוריע שירב
 הפילש (.ב"גק (nie םדא לאוש 'פד ג'סב .והנידש

^b n»nהתא ויציב וקתנו ופלשנש סיוס  
 השוע ינא החכות סירס ל"אק יכה א"יו (" ינחיכומ
 ק"ב) םיצע bran 'פד ג"רב CU) תוצמ אלו ךמע
 יאד אוה ("והיית לימ ל רדהר יוניש 6 גיצ
 םילעופה תא רכושה 'פד ג"רב ano C ףילשמ יעב
 < ףילשמ אקד ג'עא (Gron ןילכוא ולאו 'מגב
 יומבי) הצילח תוצמ 'פד ג"רב .ימילא יניבמ יניטק

Gpג"רב יאתתל יאקו יאליעל היתפלש  'p 
 יבב אדבעתמד אתלימ לכ C ג'ל ייטיג) טג חלושה
 קרוזה 'פד ג"רב ,הפלשמל הרשע va הכירצ הרשע

Gr» ce) wjהיתפלשו היצוח הל ("קיועד . 
 )5 (יא) 'ש ור י 'גרת )8 ,היכ 0025( ולענ הצלחו
 היכרצ השוע איהש השאה 'פב ,הילדנס ףולשתו
 אינגד אשיר (.א'ס הדנ) תונשי ויהש םישנ 'מגב

 ותמלש ,הצמלש * =

(^. n T4 

T" iae, 

bw תוחאו אכלמה יאני תשא Salome, Salominon 
pen א"צפ ר'בו .ח"מ תוכרב "p חטש ןב ןועמש 

 היתחאל (ש"בש) רמא :קר "או יטרפה םש רפח
 המכח הבוט 'פ ר"להקב לבא  :nbm pyרמא "א

 ילבו היתחא ותמלשל  ppp('היתחא ונימלשל ל"צ
 תבש ןוי צ לש : הזה יטרפה םשה שבתשנ דועו

"ma ה"כ 'וכו הכלמה ןויצלשב השעמ ב"ער ro 
 י"כו ן'רה  Diה"ד םש 'פסותהו ןויצ לשב ג"ונבו

ORT 

 תופיטנ ב'עס n^i Yb תבש 'שורי ? ינימלש *
 הביתב ל"צו ינימ לש ^e) ,'ג היעשי)

nnsר"לבו 666096 'צמא י"למ ילואו ינימלש  
 +1608+081120160מ, solemnia 'צמא

 'נרת Plünderer) ללש ןמ ראות הארנ) אָנְלַש +
 ה"כ אזיזב אנלש לפנ ז"כ ,'ה םיטפוש

 'א י"רת יאנולש -- "ל "סופד ראשבו ו'ופדב
 y'"y קלב תב יאנולש אירקתמד 7^ ,ה"כ 'דמב

 .יאנלוש

 ישא 'ר + ב'י ק"מ (ריעה «ce איינליש ,אינלש *
 י"כבו איינלשב אבא היל הוה
 . איינליש ס"ש

 א'פ) ןהידיא ינפל p ז'עד 'ורי שוטעלש פא
 השענו mu הנק ץענו «G7 טילד

 ןויכ 3^ ה"יחא]* oy ר"לב p" שוטעלש
 ,saliticum ימור ןושל לע וא silvatieus ר"ל לע

salictetum, Gestrüppהארנו שוטעלש 'יגה ונינפלו  
 — (ע"ייע ןוטריש אוה אוהש

horausziehen, abzie- D'bs ץלח pay ^p) ףלש 
  henכ'או  ^b obwומכ  onovיאצומ

n3t) השא המב 'פד 'מגב (Abzug, Auszug, Ende 

  ("0ויה דמש ה יפלש  ^bןמ ןיטלמנ ויהש
 יירמוא ה"יב 'מגב איה הכלהש השאה 'פב ,דמשה

 (« meויה םיטח ריצק יפלש לאומש רמא (יז'טק

(aגיח ץערג יייעו , mym rpהיכו )* .םש  Drsייכבו אקארק 'גיוו שיפד  bUהריזגה יפלש ג"ונבו יפילש : םשו . 
wa )5םשו ורבד אל היד :זיטק 'ומבי 'ופסותב לי'צכו (*  .אנמ יר  ^Wהמחה ינאש ס"טב  nmmpםדא לש ושארב  

 .'יל יילוחבו ףילש תבשב :ג"ונב )5  ,הנביב םרכל ייא : ג"ס תוכרבבו (' = .א"פרב היכו (* ,יר יב גונב (* .ריצקה תעשב
 גישו (זימש (vni 'א שכ עייייע ייגה רקיע ו"יוב לבא אשיכמ ע'פד ראשבו י'כבו ס'שב לבא ו'יוב אשוכמ ו"ופרב )*

"B v3ייא ןורחאה שכ יעב לבא ה'ימגר  Diעשוהי *ר בישה ליזו חייר ייפב הייכו ('1  ,יישרב היכו ('% | .דיויב וייופדב  
 (דינר  ,א'ח) אקא 'עב וניבר ייפל םימיכסמ ח"ר ירבד רתיו כ"ע החכות ירבד אלא ביר 'רבד םנגיא החכות pini שית
 י"כבו אתיירבל גייונב ('*  .ךורעבכ אקיא לאננח וניבר סרג ןכו (ומש תרכזה ילב) ^n ירבד ךורעה קיתעה םש רשא

ovיעב היכו ביח י"כב היכ ('+ .ףלשמ עייפרשבו ריפרב ןוכנ ה"כ ('* .ותיירבל רזוחה  pnyי"כבו שיע  Yaריקעד 'א  
 Db ע''פרבו ביינש קייחעב ןוכנ היכ ('* .קייעד ע"פרבו קידער יב ויו י"כבו דייל ייכב e" קירער ליצ



—— MEL Asini 

 ףלש ָפְפולַש — ףלש —
 , םינורחאה "יסופדבו 'זיפו ר'פדב "לו quy י'כ | תובלושמב אשיר b^ יפולש יפלשמד seo אבצב

 אל י'רתב rum  .רימה 'יפ == ע'למ אוהו
 — [ףחלש ע"ייעו היניפחלשי

 yp ןטק קש b" << ע'למ pow =) ףלש
 ןישוריקב ק"פב Kleiner. Futtersack) המהב

 לגרה רציכ 'פד («ium €i ינענכ רבע )03
pףוכיאב 61^  Cג"סבו הילעש ףילשב הילעש  

 [יברבר יפילש] vb 3^2( הניפסה תא רכומה 'פד
 ירטוז יפילשב Cp תבש) ךישחהש ימ 'פד ג'רבו

^bןהיתחתמ םירכה שמשל לוכיש תונטק תונועט , 
 :ירטוז יפילש תנשב י'שריפב ה'כו הייחא]*
 p n'm^ . םהיתחתמ רכה טמושש םינטק תואושמ
 .תולפונ ןהו טעמ תסכה תא וא רכה תא רענמש

n'enו"פ ב"ב  : ^bתוריפ לש תואושמב יפילשב  
 'יפ ןכו ןהיבגהל לוכי ןיאש תוליבחב ןירשוקש

ovemיושמ ותוא הילעש ףילשבו :ה"ע ףד םש  
 'יפו ל"נה ע'למ אוהש ל"נו .הבג לע ןימישמש
 המהב nmn pw תבשב ה'נכו .לודג וא ןטק קש
 ףילשב .ב"ד א"פר ק"ב 'ורי .האובת לש ףילש הנועט
 יואשמבוהילעש ףילשב א"פר ק"ב 'תפסות ,הב שיש
 ףילשה תאו ףכואה תא ד"פר ב"ב 'תפסות ,הבג לעש
 ויתחת סנכנ אלמ ףילש ח'יפר תבש 'תפסותבו
 ה"כ) וצפונ אלמ ףילש ל"נה ב"ב 'תפסותבו ,וקרפמו
 (ול ןינתונו תועטב יפרא 531( 35 py (טרופרא י"כב ןוכנל

"bרכומה  yesoקרה קשה ןתונו אלמה קשה רענמו  
— Cinnpb 

br) nov *עילמ . doloדדושמ הדש  geeggter 

(Acker —המוד וניא ט"פס מ'ב 'תפסות  
 ץובקהו . ףלש וינפל החינמל הרינ וינפל החינמ
 התיהש םיכלמ תבל לשמ יתערי אל 'פ ר"שהש
 תטקלמ nmn לומתא ^«: (' םיִפְלָשב תטקלמ
 םילבש p" ךלמה פע ןינורקב תבשוי םויהו םיפלשב
 הלמה b^ קמועל דרי אל s'y ררושמה הרש לע
 Jp הפי 'יפב y" לשמה רועיש ןינעבו ש"ע
 החירפ ןינע b OUS" 'עו מ"למ יִפָפּולַש = ףלש

 םשה הזמו םינפב "יע blühen, knospen ץנו
 y»m יפפולש qup יִפאָפּולְש ,יִפְפּולְש .ץובקב

"nג"חב םשו ה"ייחא]* ,רפח 'עב "יע , 

 ף"יר י"כב ה"כו יפאפולש ר"פרבו i23 ^30 ה'סת
 ,ר"כק ב"בב ג"ונבו יאפופלש 'ה 'ה ם"ש י"כבו ב"ב

 תובלושמב ימא ריא אפיס שיימ . .

 אפיס C ןיתובצ ןאצמ ('נשמב איעס היצ יוריע) ומכ
 D'UN ינש 'מגב ש"יב 'פב C) תובלושמ ןניאשב

mo»)ץוד ףולש ידבעד ןויצלש יברעב (: ט'ק  ^p 
 שופתו הולה בוזע רמולכ mb ץענהו הזמ קתנה

Aumןויצלש תחא הניתב ל"צ ה"יחא]*  
yyןויצלש יברעב י"שר ל'זו ןויצ לש ע"פדבו  

 ןויצלש א"ל ברעה ןיספותו הולה ןיחינמש םוקמ םש
pupףלוש ץוד ףולש ןוקירטונ ש'ע ןוברעה םש  

 כ'או כ"ע ברעה לע ומצע עקותו món ןמ ומצע
 ילב אוה אוה (ע"ייע ץעד ומכ ץוד yn ףולש
 .ש"מו ע"ייע םוקמה םש אוה םאו ןויצלש ןוקירטונ
 טרפבו עוקתה רבד תאצוה now ^b מ'לב יכ עדו
 לענ ןמ pi דועו .וקיתמ ברחה תאצוה by רמאנ
 י"רת הקית ןמ היפייס ףלש 'גרתב ןכו (' ,'ד תור)
 ,ח'כ 'ירבד 'א י"רת אברח יפילש ,'ח , א"ל רבדמב
 'בדמב mn "ys" ^ ,ו"כ 'קיול ברח יפולש ;ב'כ
 דועו .'כ ," n/ ;ב"כ ,'ג םיטפושל ; א"ל ,ג'כ ב"כ
 ,ףולש Cn ,'ג (moe לש י"רת לענ meon ןינעב
 ,םינבאה תא וצלח . ףילש )^ ,היכ םירבר) ץולח

yonמ דיי איקיו) םינבאה תא '. Qroהזב םגרותמ  
 רבדמב 'א י"רת ל ע פ ת א בו .לָעַפ ןינבב לעפה
 דועו ףילתשיו :לשנו 'ה ^u 'לקנוא ;'ח ,ה"כ
 ^2( ולענ הצלחו : ב"ק תומבי ל"זרדב ןכו ,ותלוז

On3 איל רבדמב) וצלחה םשו  ,'וכו ףלשימ ( 
 mn) ,גיח) pon ע'ייעו אברקל אתיבמ יפולש
 לדמ y'"y :'ד ק"מ , םייפנמ ע"יע ab 'ועובש
 קותנ p Gn^ תבש) אפילש לי עפ י גוניב .'א
 יודיק יורי .ףילשר (ר'כ ,ב'כ (?eg קותנו 'גרת ןכו
 ףלש m (לינה (nm ולענ שיא ףלש ג'ע ם"ד אפ
 טשפומה םשהו הנקמה רמא דחו הנוקה רמא דח ..
 — ]11 לענמה תפילשב ןינוק ויה הנושארב :םש
 ,נלשא v2cep Qo me .'צ תנש) ץוד ('ףולש

 'למ וא יתשריפ (rev en oe) ה"יחא]*
 ןושלו «cL ע'למ וא םדוקה v לש ץוד ףולש
 אל תבשב י"שרו (wb ש"ע 252 25( "יסרפ

 — [אילמק ע"ייע דועו ורתפל לכוי
 )^ ,זיכ .ארקי) ונפילחי אל (umtauschen) ףלש

 .[nons .היניפלשי אל (w) י"רת
 לכבו ב"נש ק"העבו רומלתה ירקיעו ו'ופדב ה"כ

 אשיר שימ pb הדנב גייונב (?  .םייונישה גישו 'ג תבצ עיייעו חיר 'יפב היכו ('
 אפיס שרפל «v ארירג תובלושמב אלא אשיר בותכ ןיאש ^D שייארה Dm דחי תוקוברו תופוכת תובלושמב ייישריפו

 y" וזמ וז תודרופמש ייפ יפוחלש יפתלשמד אפיס ייפ חירו .הז תא הז וקחד אלו המוקמב nns לכ תונווכמו תובלושמב

muiה"כ (5  .יבר רמא ה'ד יופסותב  vssףלש עיפרשבו גלשא יעב היכו . (fףכואב ג"ונב . *) לעפ אוה וצפונ כיאו 
 ש"הש 'קליבו (* .איפלעראליפב ד''באו בר ווארטסאי ריד ידידי ינריעה ןכו .קוחמל שי vow) ,ה"ח) ץפונ יעו cv אלו

 .ויתורעהב mb רעבאב שיר ברה שיימ יייעו ןילפשב ייגה ביי ייפ ביכ רומזמ ט"ושבו ןיפלשב ביצקתת יר
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 : םש דועו ,תיחופלש ארקנה ןתשה תווקמ 52
 — [כ'ע םימה תווקמ 553 איהש תיחופלש

 לכב תועובעבא Hitzblasen) ןיקּובְלש =) קפלש
 .ןיקופלש ('א) י"רת )6 ,'ט 'ומש) pus ץרא

 ה"כו ןיקובלש ^ קופפבו םש 'ב י"רתבו הייחא]*
aniקבלש ע"ייעו ינורמש  wsיגה רקיע יכ ' 

xr na 

 ןיא 'פב Zionsbote) ןויצ חילש ןמ רוציק) ןויצלש
 רב אמחל ןמחנ בר ל"א (: היכ (mei ןידצ

 px חילש p^ םתהל (' תקילס יכ ןויצלש ארא
 ה"יחא]* ,לארשי ץראל von ךלוה היהש
 אל ס"ר לעב יכ י"כ םישב ה'כו jy חילש ג"ונבו
 qw ^b ם'וי 'לה ז"ואב ה'כו יוניש הזיא איכה

^b "wwהשקהש המ "ייעו ךוועבכ ןויצ חילש  
 — [אדא רב אמח'עב ה'רס לעב וילע

 (ץוד ףולש ןמ רוציק וא םוקט cuo ןויצלש
 («mb ץוד ףולש ידכעד ןויצלש יברעב
^p Ce?ןויצלש א"פ ךכ תושעל םגהנמש םוקמ  

 'ב ףלש ע"ייע ה"יחא]* ,ץוד ףולש ונייה
 י"שרו .ןיצולש 'יגה ב'ה ד"ל an י"כב יכ עדו
 אוה םאו .ךורעה ישוריפ ינשכ ןכ ומכ b^ תומביב
 ןכ םג ארקנה 86100018 אוה אוה ילוא םוקמ םש
 — ]857 ה"ח טרעננאמ 'ייע ובארטש לצא 06

 ב"עו ve תבש (ןוימלש ל'צו ס'ט) ןויצלש +
 נ'כ תינעתב םג םש 'ופסותה 'יג יפכו

 ע"ייע ש"ב ןועמש לש ותוחא איה wem א"ער
 .ש"מו הצמלש ל

kochen, sieden, pow p'53 e (ע"לב poU 

eingekochte fpeise, pow קּולש, ; einkochen 

pow לכא (vn תוכרב) ןיכרבמ רציכ 'פב (Krüuter 
 ןיקולש םיתיז וא ןיקולש תוקרי "יפ ונוזמ אוהו

 םיעגנ) קלשישמ יתשה הברה ןילשובמ  w^bחימ
 קרפ 'ה ישרפ עירזת ארפסב היכו " Gnןיג א 'עב "וע 1

 םילכב ה"פב  (D)ףסומ  mwםיתיז יקלוש לש
  "oהרויה ביבס הפש ןישוע םיתז יקלוש לש גהנמ

  bwחיטבא )5 א'פ) תורשעמ שירב .רתוי
 קלשישמ .  ^bרבד ןיעכ ןיקורי ןה ןירמגנשכ

 לש םירבד ולא (הנשמב :היל) ז"עב ב"פב קולשה

 קלש = פפולש -) ףלש =
 אל רפח 'עבו יפופלש + ב"נ תורוכבבה"כו יפפולש

bורוכבל ה"מגר ^63 לבא וניבר ' ^gיפופלש  
 p" י"שרו 3333 "055 ושענו םינטק םירמת חינה
 םיחירפמ םירמת יפופלש ה"מגר p^ 3/331 רדמס
 תוייפ וחיופה ש םילקד ם"נשריפבו ןתצקמב
 ירפסב ןכ יתשריפ םינשב mas הזו 53 הזו כ'ע
 יתאבהו 78 רצ סוואט י'בירל תיסרפ הקתעה לע
 (איל e/ תומש) לעבג םגרתש ג'סר תקתעהמ היאר

 ושא ס'לב «np ומכ אוהו חירפה p eia^ י'ע
np'nyn 2סוואמ 'גות ןכו תירוסה הטישפה  

 B^ דגנ (1 היעהב) םש יתוריעה דועו 2«?!
 שבי ףלש תמדקש )252 ,ה"ייח ולש עימ) ץערג 'ה

 'גרתכו שב" חי רפ ה ש pes ^p )« ,ט"כק יילהח)
 2" ,ץינייד י"כ "ינכ וא ץי צי ד םדק ןמד םש
 אצומ יתשפחו nnpw םדוק חרפה b" יפפולש

 = — pnus אלו ףעלל צ'נלפפב רכד

 םחוו bs מלים  ow 23h» odo תיִחּופלש
(Gebürmutterאיה  DM"תחפרמ איה  

 — )1 (n םא יעב 'ייע (Cn hn תיחופלש איה
 ר"קיובו .(: בילק רצ כירד 'תקיספ ןויצ רמאתו 'תקיספב
 לש תיחופלש (wb) תרות man תאז שיוב
 ר"קיוב  ג"ונב ה"יחא]* .קפז 'יפ  לוגנרת
 'יפכ 'יא אממ ורוס 'פ ר"כיאבוהציב לש תרפופש

 "יסיפדמה וטימשהש הארנ לוגנרת לש קפז ךורעה
 m" ב"ל pow 'ר הכיא 'קליבו תיחופלש הרז הלמ
 pw כ"רד 'תקיספבו תיחופלש ל'צו תיפוחלש
 ל"'צש ב'"שר םכחה בוה mon רבכו תיחטולש
 היאר תצק קפז ונייה וניבר 'יפש הטו תיחופלש

^binbקפזב יברכ תחפרטב ורוה : ו'נ  vyתחפרמו  
 א"ער ח"מ b^ .תחפרש ע"ייע תיחופלש אוה אוה
 דלוהש םורק י"שריפו 'וכו הלש C תיחופלש הלשינ
 י"שר 'יפב 'יארכ ץירדמ Dry ץ"ירמ זעלבו וב חנומ
 תרה ה"ד : ד"מ 'וכרבל 'ייעו םאה ה"ד .ד"נ "ילוחב
 איה תיסרפ הלטהש ל"נו pm matrice Y/53 "פו
 הזו Wasserblaso ןתשה םיכ p^ אתיחופלש ס"לבו
 גד לש ה'אישמ י"שריפו ys 'מ ז'עב אחופליש
 Blase, vessio צ"לב ה"אישו ל"צו חוו האילמש

"byילוח 'ופפותה ושקהש המ ץרתל שי הז " 
 p'wn ריכזה אל המלד תיחופלש n5 א'ער ה"מ
 תיחופלש ונייה ןתשה סיכ ל"יד ןתש לש סיכ בקינ
 וכלחש בלח האנה רוסיא ןרוסיא ןיאו םירופא םיוג | «m an/5 )96 רצ צינלפפ ףעל n לצא (snm ףפאו

— 

am (tאייק : *) ןטא ס"טב ר'פרב )* ,יכ תקילס פ"טב ו'ופרב (* ,תוחופלש ייגה ג'יפ יילוח 'תפסותב. 
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 D ילבב רשבה לכ 'פבו לושיבמ mne קולש רבוס
 — ([כ'ע יגילפו לושיבמ רתוי אוהש

'B ורוכב' (aufgchlitzen LE (ע"למ pov ^E: 

rowולא  (m)וידימלתב השעמ  
 הבייחתנש תחא mw וקלשש לאעמשי 'ר לש
 קלש ומכ וז הלמ 'יפש הארנ )4555 הפירש
 תורשעמ) קלשישמ חיטבא mo ילואו עקבו ךתח

(o woוילאמ עקבי חיטבאה יכ עקבתישמ רמולכ  
 by ותויהב

poe *תוקֶלָש  cenיקלש רב אחא בר (ארומאה  
min ^אקלש רב  vnow)יפ  

Opt"תוקלש ןב .ה"רסב ע"ייע  miתפסותו :ב'נ ' 
 ,ד"פר הדנ

 .תידנקלפ ע"ייע תידנוקלש *

 קלשישמ .ט"מד א'פ תורשעמ v^ אקוקלש *
 היקוקלש םירי יד ןאמ )5 jb תורשעמ)

 קוליש pi" היקוקילש נ"שו םש 'ורשעמב ש'ר יייעו
 ןינעה ךשמהו כ'ע ןיאושיקל םוקיפכ חיטבאל
 1 ןינטק ןהשכ הצונ ומכ ןהב חמוצה הקדה רעישה
 p" צ"מ ןב י'רהו .וילאמ רשונ הברה ןילדנתמשכו

 . קוליש ומכ השעיו לשבתישמ

 1 רפסמ םש םירכזל הָשלשו הבקנל שולש וא; שלש
 | in drei Theile theilen; שלש drei; ידוסי

 -der Dritte, Vertrauens שילָש ; ein Drittel שילש

Gaann6: 'ח) הלותב איה וזיא 'מנב הדנ שירב  E 
 : המקש תלותב עקרק תלותב ןה תולותב שלש
 ימגב דיה לכ 'פב .לותב 'עב 'ייע 'וכו םדא תלותב
 םינופצב 158( םיובד השלש ו" פש) שייב
 1 םושמ 'יפ קירצ ןרבוק דיסח ןפרוש עשר ןקרוז
 וינרפצ תפירשש עדיד ג'עאד TD ארקנ יכה
 םלועב wv wow ןפרוש יכה 'יפא ופוגל קיזמ
 'מגב ש"יב 'פב .('םניר nre קירצ ןרבוק לושכמל
 תאבהב השלשב םדא קבדי Gb'p יומבי) םיחא ינש
 השלשמ קחותיו «nvbn םירדנ תרפהבו םולש
 שירבו . תונודקפה ןמו תוברעה ןמו ןינואימה ןמ
 ןה ולא 'פד ג'סבו ,6' יצפר) ר"בב וילא שגיו

i 

 .הייחא]*

 תוקלשהו ןהלש ןמשהו תפה והאור לארשי ןיאו יוג
 'מגב 'ורוכב שירב .('ןמשה וריתה וניד תיבו יבר
 ויושב ('יקלשב היל ^pub G :'פ) הבקנו רכז
 רוכב לש ויושב ןיקולש תוקרי ןהכל ןתונ, ייפ

(Cnmב"א) —  nריצח  nuiבימ) הפדשו  
e^בשעב (ויכ  wuתלישב ןינע (*קולשיר  

 .(םוחחו רואה y" םימב תוקריו תוריפ
 Yp "yam 'וריב .ןיהא ע"ייע imo ז"עב 503
 ב'פס 'צקוע 'תפסות ,ןיעיב ןיקלש ps ג'ע ו"לד
 לכ ונמיה לשיב ב"פס wv 'תפסות ,הקולש הציב
 :י'ד Yp 'וכרב 'ורי mme לכ ונמיה pow אוהש

xumא"פ 'ורשעמ 5« קילשד  DDוניא םאו  
 א'פ 'ורשעמ v^ ,קלושה א"מ ר"פ ; 'וכו קלָשמ
 yy ט'מר ו"פר םילקש v" ,קלישו סקיפ .ט"מד
 תא ןיקלוש ונש גול רשע םינש ןה תיז ןמש

qupמ"ר ירבד  mםימב היה ןקלוש רמוא  
qno!הטוס 'וריב ה'כו ןהיבג לע ןמש  "bב"כד  

 'וכו ןירקיעה וקלשמ א"עס 0 תותירכ "יעו ג"ע
 לעפנ .'א חפק ע"ייע םימב םוקלשו ןירקיעה ואיבה
 ינוניב .קלשתש דע mu ib םילכ .ל"נה םיעגנ
 א"פ תכש v^ ץובקב pow own םוקמב לועפ
 pow וטכ אוהו .ןהיקולש לע . . . ורזנ yy גיר
 הוהד ידימ אכיא ימ :םשו (ליעל (y^ ,ד"מ "וכרב

povונוזמ  sקלש ימ ג'ע וילד ו"פ 'יעיבש 'ורי  
 ,תוקלש ימ ג'ע ז"מד pb" 'ומורת m ,םיציב לש
 eC ןיקלש ימו ןישובכ ימ rb תומורת 'תפסות

 טשפומה םשהו ^« ןיקלש ןישבכןהב הרשש םימ |
 הקילש םירסוחמ ב'פס מ"ב םילכ 'תפסות הקילש

y)םילכ  »"bע"ייע אתקילשב ,ד"ל םיחסמ (ח'מ  
 העש לכ קרפב ן"רה בתכ הקילש ןינעבו .'ג קלס

5mןישוככ תוקרי  ^bםילשובמ םיקולש ץמוחב  
 רדונה 'פבו ולושב ךרדכ םילשובמ וחומנש דע הברה

[bללכב סניאש קולשבו ילצב ותומ לשובמה  
 ימנ קולשד יהנד לישב אלו לישב קולש לשוכמ
 העש לכ 'פב ןנירטארכ יארמ רתוי לשובמ עמשמ
 אכהד קולש תרסאנו תרסוא הקילש רבכה רשבה
 ןושל רחא ךלה םירדנבד אוה לישב אלו לישב
 כ'ע אוה לישבת יאדמ רתוי לישבתו םדא ינב
 'שוריה יכ רמא 'ומורתמ י'פב 'גשמה 'יפב ש"ארהו

 ה'ימגר bb" קתעוה (* .יקלישב גיונב (?  .יוכו תוקלשהו ןמשה וריתה וניד תיבו יבר ןהלש ןמשתו nbn גיונב ('
 "ויע (5 | .ןתערקו : ארטפולק השעמב W^ ד"פס mo 'תפסותו

 יייעו ניק 'ר שגיו יקליבו wn (* .ךורעה םשב שייארב ןכו ךורעה םשב רואיב רתי תצקב ןפרושו ה"ד (mo 'ופסותב

 .ג"'ע «ia' aep an יורי

 : יל הדנבו (5  .(ז"כ ,ז"ל sym 'גרתב ה"כו (* .תורוכבב
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 jm אתיירבח mes ךכיפלו ןירוטפ םהינשש םזוה | השישב ח"צפ spy יחיוב ר"בבו Cors תוכמ) ןיקולה
 ('[םלשל] ןיבייח ןניא .רמולכ המזהל דחא תודע | השלש (ג'ע רייד (sho 'ורי תוכרב ףוסבו C (השדח
 תישילשהו nen הזה pays ןתשלש ומוזיש דע | לש ps תיב ומיכסהו הטמלש ps ma ורזנ םירבד
 x םלשלמ הרוטפ המזוהשכ הנושארהש י"פעאו | תלינמו חירי לש המ רח ןה ולאו ןהמע הלעמ
 [men תמלשמ | תיעיבר החיננבש תודעומה | יפד ג"סב .(''וכו םשב םולש תוליאשו רתסא
 היינשה ןיד ןכו תדמוע ןבוארל םלשל ותבייחש | (*ישילש םשא «Coin Gy ז'ג eran ןמוקמ הזיא
 תותכ ש לש ולא ומזוה םא לבא תישילשה ןיד ןכו | ןילוחב אמק הכלהב . ןידמלמ ןיא יאדו השלשו

pn C9ומורתב ח"פב םתה ' C»התודעב ותבייחש המ הנושארה תמלשמ ןלוכ | ןיקשמ השלש  
 ותבייחש המ תמלשמ היינשהו ןבוארל םלשל | ונדמליובו .בלחהו ןייהו men יוליג םושמ ןירופא

npפ חרק ' np[תמלשמ) ישילשהו ןועמשל םלשל | וא התחמה ל"צ] (הטמה) תא  nbותבייחש  
 דצ "C תומלשמו תומלשמ ןתשלשו יולל םלשל | [הטמה תא np 'פ הרותה :npn ns ונדמליוב ל"צש
 ^e) םירבד) רמאנ :m by תיעיבר החיגנבש תודעומ | ,וילק םילהת) ביתכד םימ הרותה ןמ ךמס םהל שי
 םימעפו ויחאל תושעל םמז רשאכ ול םתישעו ^t | סיטפוש) ביתכר בלח en) לע ץראה עקורל "ו
 ימד יכיה תיעיברבש תומתה cx םג תומלשמש | והסכתו והקשתו בלחה דאנ תא חתפתו ^G ,'ר
 אקזנ יגלפ ל"ייקו תיעיבר החיגנב הדוהש ןוגכ | amne ילכ לכו ןיי ^0s u רבדמב) *(  (הכימשב)
 ויכו ומצע b^ לע סנק םלשמ םדא ןיאו אסנק | ןישג הנטק ךמסד 'טגב םג לבקתה רמואה 'פב

Geוקרזו רורצ ןטקב תודמ שלש  nosןתודע לע בייחתנ דעומ אוהש וללה ודיעהש | ולשונו " Ü 
nowג'ב) םיתבה תקזח 'פכ | דציכ 'פב .'וכו םירחאל הכוז וניאו ומצעל  Cv»השלש  pnsדחאהו  

 תודע jm תוידע שלש ולא ירה ןהמע ףרטצמ | שלש (' ולא ירה 672 PUO pn nes 'מגב לגרה
 'ג nn" ןועמש ןבואר b^ (" המזהל ש ו רי פ תחא | ירת ותאד ןונכ, b^ המזהל nns תודע jm תוידע
 הנושארב בלכו ןבואר דיעה ירכנ בלכו ןיחא | יאה חגנ אבשב ירתבד ןיד תיבב (' ודיהפאו ידהס
 וז ירה תישילשב בלכו יולו היינשב בלכו ןועמשו | ודיהסאו ינירחא ותאו ינולפ םוקמב ןועמשד ארות
 יצחב בלכו (" רח א ה יצחב ןיחא 'ג ואצמנ הקזח | השענ ינולפ םוקמב יולד svn nma אבשב 'גב
 ווהד ארטש sinn . המזהל דחא תודע ןהו רחאה | pn םלשמ חגיש המ לכ וישכעמו דעומ רושה

cowיהוחא אתא והיינימ דח ביכש ירת הילע ימיתח | ןאבש ןוגכ תממוז תחא תכ תאצמנ הילעה ןמ  
 הירי תמיתחא ידוהסאל (' הארכונ דחו יאקד םוקמב םתייה voy [םידעה ולאל] mew םידע

 תמיתחא ריהסמ אקד יאהו (א'ער זינ םש אנתימד | ודיעהש םוקמה ןמ pum sav דח אוההב ינולפ
 יאה ןנימייקמ אל אנווג יאה CO הישפנד הידי | לעב םוי ךלהממ רתוי םוקמ ותואב תודעה ואר יכ
 יאהד אמופא אנוממד וגלפ קיפנ אהד ארטש pp ירחש םולש pn םלשלמ אוה רוטפ רושה
 הוחאד אמופא קיפנ יתירחא וגלפו יח אוהד אדהס | תוחיגנ ינש אלא חגנ אלש אצמנו דעומ רושה ןיא
 דיהסמד הארכונ אוההד אמופאו יח אוהד יאהד | Tx םלשלמ ןירוטפ םידעהו אוה bn pua דבלב
 יאה קיפנ אקד חכתשא אנתימד הידי תמיתחא | שלש לש תודעה םייקתנש רחאל יכ תודעומה
 דחד אמופא אעביר יכנ ארטשב ביתכד הילוכ אנוממ | (*[ןויכו ל"צ] .(ןלוכו) תודעומב בייחתמ תותיכ
 ירה, (" א"פ C ליספד ישא ברכ אהב אתכליהו | ןירוטפש םשכ ומזוה אל ןתצקמו ומזוה ןתצקמש
 ריעמ וניא הז חא דיעמש המ לעש תוידע שלש ולא | המוד הזו ומזוהש ce ןירוטפ ךכ ומזוה אלש ימ
 לכו ליאוה תחא תודע ןהו תודעה איה הרשכו הז חא | אל דחאהו ןהמ דחא םזוהו ודיעהש םידע ינשל

yy )'יוחנתבו יחיו 'מוחנתב היכו יפוקרפ  qumלבא ,יוריב הייכו יציניוו 'פדב היכ (* .חיי יר עשוהי יקליו יו ייס יחיו  
 ס"שה חסונכ אוהו ךורע "33 ה'כו רשעמ ל"צו ם ו ל ש תאבהו םשב םולש תליאשו רתפא תליגמ ןה ולאו 'יא ע'פרשב
 םרוקח קוספמ אוהו ךורע י'יכב ns (* .השלש גונב (+ .ינה ם"טב ע"פדבו ךורע י"כב ה"כ (* .אמוחנתו (a$ לינה תוכמ
 .ח'ר 'יפב ןוכנ ה"כ ) .ח"ר b3^ ןוכנ ה"כו (*  .ודיהשאו ידהש noy ייפב (1 .ח'ר ייפב «nU ןאכ גיונב (* .קוחמל שיו

 אנליוו פ'שב ספדג מ"בב ח"'ר ייפמ הלמב הלמ קתעוה כ"ע )!!  .ןוכנ אלל הלמה וז הרגסנ ח'ר 'יפב אנליוו ם'שב (*
 תוינשמבו p ייכב לבא המזהל nns תודע ןהו ינשמב ג"ונב ('* .וניבר b^ רצקל הפי השע אל דומלתה ירקיע לעבו
 וירפסב '5 nm עמשנ המזהל wis b ומצע תעדמ ףיסוה וניבר ןכ לע "יל ף"ירבו םינושארה (Cow 'וריבו ילופאנ
 .אנירחא ג"ונב ('* = .ו'ופדב ןוכנ ה"כ ('* .ריפרב הפיסוה לישרהמהו םינושאוה םיסופרב י'לש ומכ nom תלמ 7

gy ny) )%קתעוה )!5  "ssב"ב הימגר . 
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swרמוא התאשכו ןינמב תורחאל תיִשיִלָש  
 .ש'ע ב'ער ו"כק 'ילוח םינש שלש תב תישלש
 pu שיָלָש : םיתכ ינש לש ןמאנ ארקנ דועו
 ונממו ה"פס תובותכ 'תפסות T'D: תובותכ .ד"ס

byenתפסות ' n»ותשאל טנ שלשמה ו"פס  
"bunשילשמה בוט רתוי . ח"י  ^p)טג ןתנש  

 «B'D mau: ו"פס ?mmn אתפסות .שילשל
 תועמ שילשמה :םשו ,ונתוחל תועמ שילשמה
 v" םש 'בותכ םש 'תפסות ל ע פ ה .ותבל
 שלשּוהש המ שילשה השעי ..א"לד ו"פס 'ובותכ

avi3 ר'בד שלש ןמ ל עי פב לועפ ינוניב 'b 
 וארקנש לארשי ולא n an) הירכ) תישילשה
 .םילארשיו םיול םינהכ ןישלושמ םהש ןישילש
 ,ליעל p וניבר "גו ןישְלּושמ והיש דע n'b: מ"ב
 לש וא ירסומ ללכ הזיא רמאנ םימעפ הברה 5773
 iro vy מ"ד השלש וא שלש ליחתמה רובדב הכלה
 תוינמוא שלש .ה"נ םיחספ jn, םינבא השלש
 תיעיבשל תוצרא שלש א'מ ו'פ תיעיבש ^«

"wbשלש ב"ער ו'כק 'ילוח ,רזג תוריזג שלש .ב"י  
 'הנס ,'וכו תויעט שלש .ב" 'וכמ ,תושרופ תואמוט

i:ה תוכרב ,'וכו לארשי ווטצנ תווצמ שלש '. 
 pw ,'וכו לארשיל ה"בקה ןתנ ma תונתמ שלש

ivשלש :ר"סק ב'ב ,'וכו ןה תומולש שלש  
 ידהנס «n תולוק שלש :'כ אמוי ,'וכו תוריבע
 yvy pos" ע'ייע ול שי mew שלש :ד"מ
 : 'ג Vp ^51 n^3 ש'ב וקלחנ םינש שלש :ג"י
 , א'יק םיחספ .'וכו תונושאר (תועש) שלש : 'ד
 ps השלש i"p. םש ,'וכו ןיעצממ pw השלש
 ,'וכו הז תא הז ןיבהוא השלש : םש sam ןיאנקתמ
 .'וכו םנהינ 55 ןיאור ps השלש : א"מ 'וריע
 : א'ק םש , תערה חפיהב ןיאב השלש au 'דהנס
 Sm iT .'ז 'וכרב m הלילעב ואב השלש
 ג די , ב"מ םיחספ N'D: 'וריע + ז"פ :ב"ס תבש

 השלש "a הדנ .ט'כ 'וחנמ .ז"מק 22 : ג"כ תוכמ
 ,'וכו ה"בקה ןמיעטה השלש : ז"ט 3/5 551 םירבד
 םיחספ ,'וכו הצע התואב ויה השלש . א"י הטוס

 6 רכ נה m onm םא ירכנ הז Dy ףרטצמ תחא
 לכ הלטב ומע ףרטצמש ןיחאה ןמ דחא ('ו א ימנ
 (*"ןלוכ םע ריעמ ירכנ הזו ליאוה הקזח לש תודעה
 רבכ \א'עס זילק (pon תערכמ תישילש הערכה ןיא
 שלש vm i'n) ר"פ) םיעגנ ףוסב .'ערכ 'עב "פ

mwהשלש תדלויב תווהט שלשו ערוצמב  
  םייולהו ערוצמהו ריזנה הוצמ ןתחלנתו ןיחלגמ
 תורעש יתש וריישש וא רעתב אלש וחלינש ןלוכו
 )269( mb ירחא v3 ר'קיוב .םולכ ושע אל
 כירד 'תקיספ) תומ ירחא ['קספבו ל"צ] ('שרפבו)
 (.ו"ל רצ m'2 'תקיפפ) הרפד אקספבו (*( ע'ק דצ

wmתאז  npnשלש עשר הול '5פ הרותה  
 pa ןושארה םדאל ה"בקה ול רשק תופוח הרשע
 תייה םיהלא ji ןרעב ^O ,ת'כ pm») Qus ןדע
 םיתזהו האובתה G8 א'פ) 'ורשעמ שירב ,(''וכו
 אריעז 'ר רמא (א'ער טימד איפ) 'ורי ,שילש ואיבישמ
 \ביכ 0^ םירבר) ךערז תאובת לכ תא רשעת רשע
 וניאש שילשמ תוחפ אצי חימצמו ערזנ אוהש רבד
 ןיבישומ ןיא 'מגב ךשנ והזיא 'פב .(*חימצמו ערזנ
 הלעיש לכ p^ .ךרבשב שילש רתומ ro) מיב)
 רתומהו וניניב קולחנ ןרקב שילש דגנכ דע ךוירב
 ןרק יוהד ןוגכ ךוכשב ךדבל ךל mm שילשה ןמ
 אוה יזוז 'ק ןמ יפט יוהד המ לכ היל ses יזוז 'ש
 ?ya" 325 G'y יט קיב ולשמ שילש דע .ךרגא

Cmךשנ הזיא 'פב  wi)א'עס ח'פ )  ponam 
 שילשב לגעב והיש רע 'יפ ןישלש והיש רע ןתוא
 רמושה לוטי כ"חאו סוסב שילשב חייסבו רושב
 תוישרפ ינש 'מגב הבר ץמוקה 'פב .("חבשה יצח
 הייחא]"  .ןוילעה שילש תליחתב )25 תוחנמ)
 'ורי ,שילש איבה sow דע . א"ע תוחנמב ה"נכו
 איבה ד"ע ה"לד n'es ייעיבש 'וריו ,ז"יד ב"פ האיפ
 אלו טנחכ אל : ז"מד ג"פר םילקש 'שווי ,שילש
 שילשל הצחמל :ז"יד ב'פס האיפ v" שילשכ
 "יטינ ,ולושב שילש ,ד"ד א"פ תבש v , עיברלו

Jyתיִשלָש הבקנלו .שילש התשו שילש לכא  
moהתא םא . . תישלש אלא יתעמש א"מ א"פ  

 ףוסו (* .וב םיטב ו"ופדב לבא רומלתה :py" רייפדב ןוכנ ה"כ )?  .הימגר (bi n דומלתה ירקיעב ןוכנ הייכ (+
 ר"פרבו ךורע v33 ןוכנ m3 (5 ,י ש י ל ש תערכה וניבר סרג םשו טילש ,ד"ח (+ .םתעברא pa ןימלשמו mea ירבד
 אצמ וניברו הרפר אקספב אצמנ רבכ יכ ןעי קיתעמה רצק יכ אעיטק ראשו : םופדב ייא םשו )5 ,יולהו ע"פרשב לבא
 ירחא אמוחנתב יוכו תופוח גיי היכו (1 .םש 'קיספב yu הרעהב בישר יחה שימו רקסד עיייעו ומוקמב רסחנה רמאמה
 הרשע w^ ז"פש יר יקזחי 'קליבו ביי b/D א"רדפבו .ה"ע ב"בב לבא  דייפ יתבר 'קיספ םכההכ CO 'פ רילהקבו יב ייסר
 ערוזש רבד ל'הזב יוריה איבה : ביי הירב חייר ייפבו חמצמו 'וריב ג"ונבו צ"מב י"רהמ יפב היכו (* .חייפ ריב y 'ופוח
 ינריבו םיש י"כבו ונינפל ייא 'ורשעמב לבא שילש ו אי בי ש מ םיתיזהו האובתה וניבר ייגכ ייא nU םשו 'וכו חמוצו
 ודמעישכל י"שריפו םישלושמ ג"ונב ('% .םש קיבב חיר ייפב ys vep ,ג"ח )?  ,שיירה ייפ יייע לבא שילש וסינכישמ
 ם"במרחל מייפב היכו םי גש ש לש והיש ייגה ילופאנ תוינשמבו וקלחי זא סוס שילשו רוש שילש ןתלירג שילש לע

 .ש"ע ומוקמב מייטשב אבוה עיילמ תקתעומה יושתב פייאירב ה"כו
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 םשהמ wie eine Kette herunterhüngen לַשְלָש

"b nbw^vתובע  (Keite, Strick.ד"פב  
 ('ולשלשישמ ןיבורחה םירמוא ה"יבו 07( "יעיבשב
 .תלשלש ןושל תולתהלו דיבכהל וליחתישמ 'יפ

v3אתמל היל רדהמר +(.ז"כ) תובותכב 'ב 'פד  
 אתלישוש b sme" אגוז אבלכ אתלישוש
 אוהש אגוז הב ןילותו לזרב לש תובע ןיעכ אוהש
 בלכו זוואו v2) ,שיל ; ריל ,ח"כ (mov ןומעפ 'גרת
 תלשכנ השא חיבתשכו תלשלשל ןיוושק
 ma גוזב לובנעה שקונו תרדונתמו תלשלשב
 תוכתמ ילכב .(* תורמשמה תורענתמו ןיקעוצ בלכו
 ולא, p^ תוחושמ לש תלשלש (x5) םילכב ר"יפ
 םילבחכ ןיחשומש שי C עקרקה ןירדומו ןיחשומש

vw»תאצל ידכ לזרב לש תואלשלשב ןיחשומש  
 [טפשמב] לוע ושעת אל \: ט'פ ב'ב) ונסרגש הממ
 ב'א) — (*"עקרק תרידמ וז )15 ,ט"י (?ip הדמב

yy3 לש 'עבו ה"יחא]* ,(ישילש לש  
 n333 bwbw לעפה יכ חיכוהל תואמגוד יתאבה
 רמאנ הליאשהבו avene =) תלשלש םשהמ

 ליעל y" 'יעיבש ר"פב חמצה
 ורשרשישמ וניבו ^3 רשרש 'עבו וניבר 0«

yvyח"פ 'ומורת 'ורי ל עפ ת אב ןכו יב ערג  
 das לושלש םשהו ,לַשְלִתשמ אוה vy ה'מד

(Herabhüngenג"ע ה"לד ד"פס 'יעיבש 'ורי  "y 
qoואוקמכ תֶלָשְלַש ה"נכו .יתופסוהב 'ג לש 'ע ' 

na vpלודג ילד תלשלש  "yiג"מ ר"יפ 'ילכ . 
^vתלשלש הל השוע ינירה ר'ע ה"סד ב'פ 'ינעת  

 תלשלש הליאשהבו 'וכו תלשלשה הדבא םאש
 ה"גד ה"פס 'כוס v^ 'ייע תובאה תלשלש , ןיסחוי
 = 'קליו יתמק 'פ ר'שהשו ב"פפ א"עפ 'v רע
 ר"בד ח"יפו ד"פ ר'דמב ,ו"לק זמר ףוס חלשיו
 דועו ,הלחתב ר"שהשב ןכו ,אתלשיש ס'לבו ו"פ
 הברהו (לשש (y"y ,ח"ם :ו"נ wa" אתלישוש
 םילהת) הקעומ ^n) ביי בויא) רסומ 'גרת י"רתב
 תרשרש sn" ץובקהו (חיי ,ה"ק (oe לָבַכ ^w) ויס
 ע"ייע 'ה ,ט"ל בויא 'גרת , ןלשיש )^ ,ח'כ תומש)

 תיילתו תודבכמ

 לטלש -- שלש
 השלש :םש .'וכו ןבהוא ה'בקה השלש :נ"יק
 הכוב ה"בקה השלש :'ה הגינח ,'וכו ןאנוש ה"בקה
 הדנ .'וכו ןה ow השלש :ב"ע אמוי ,ןהילע

abז"פ םיחספ ,'וכו םינושארה םישדח השלש : 
 :ב"ל הציב : נייק ow י'וכו ןתעטמל mn השלש
 תוניח השלש .ז"מ הטוס .םייח םניא םהייח השלש
 השלש .'ס תוכרב .ןיאלח השלש :םש ,'וכו ןה
 תורומאה תוסוכ השלש .'ט 'טוס םינושארה םימי
 ןיניקזמש ןמז לכ השלש :ז'ע nae ,'וכו םירצמב
 ,'וכו ר"הצי ןהב טלש אל השלש ,ז"י ב'ב .'וכו
 , 'וכו ה"בקה ןהילע זירכמ השלש . ג"יק םיחספ
 :ז"נ mew ám ב'הועה ילחונמ השלש . םש
 השלש . א"י הליגמ ^« ב'הועה ןיעמ השלש
 תרשה יכאלמ השלש + ו"ט םש .'וכו הפיכב וכלמ
 ypn^ ,'וכו הלבח יכאלמ השלש : ו"ק 'דהנס ^2
 השלש : ז'נ תוכרב ^« תוחתפמ השלש ,'ב
 wy ןיבישמ השלש ,'וכו םדא לש ותעד ןיביחרמ
 ןהשכ ןיתמ השלש :א'מ 'יבוריע ,'וכו םדא לש
 ואר אלו וטבינ השלש : א'ק 'דהנפ ,'וכו ןירפסמ
 ףוגה ןיאו ףוגל ןיסנכנ השלש :ז'נ יוכרב ,'וכו

mmןהמ  x»השלש .5 תינעת  nep)םהל  
 לע וארקנ השלש : ה"ע ism ןרובעב המח
 שי םינמיס השלש Uy noy .ה'בקה לש ומש
 ןיחתפנ םירפס השלש : ז"ט ה'ר ,'וכו וז המואב
 יינעת ,'וכו ןה ןיזע השלש in הציב ,'וכו ה"רב

sbוכו לארשיל ודמע םיבוט םיסנופ השלש ', 
 : ה'ע ט"ב , םנהינל שי םיחתפ השלש ^b 'וריע
 השלש 3553 .'וכו ןינענ ןניאו ןיקעוצ השלש
 רומיש םיכירצ השלש :ד"נ םש ,'וכו םימחר םיכירצ
 ,'וכו ץראה םהל nep השלש . ה'צ mob" ,'וכו

ynוריע ,'וכו ןגוהכ אלש ולאש השלש ,'ד ' 
 : ג"יק 'יחספ ,'וכו ךרדב ןיכלהמ vov השלש + ד"נ
 . א"ל הדנ :'ל vp ,'וכו הז תא הז ןיאנוש השלש
 השלש m'p: 'הנפ .'וכו םדאב jn ןיפתוש השלש
 םיאג ירש השלש . ב'צ by ,'וכו הביתב ושמש
 םיפלא תשלש .ז"ט 'רומת ,'וכו לארשימ ןיאצויה
 ןמ רצקתנ אתלשיש , אתלישושו .ע"'ומב 'ג לש | :ט"מ הכוס :.'ח תוכרב ,"-« וחכתשנ תוכלה
 ,אתלקלק ןמ אתלקיק ומכ אָפְלשְלַש ,אָּתְלָשְלּוש | ו'כמ .'וכו םירבד השלשב mb 'דהנס ino 'וריע

 ארושש 'עו רשוש ע"יע אוושרש jb אוושיש
 | , אתלישלוש w^ ל"נה בויא 'גרת י"כבו ,המודכו

 השלשב n"p oma: :ב'מ :ג"ל הטוס :ג"כ
 — [הלאכ םירמאמ הברה n" ,'וכו 'ומוקמ

 יייעו אזוואו mar אבלכו אתלישוש גיונב (* .ולשלשישמ sm ר"פדב לבא דומלתה ירקיעו ר"פרבו י"כב ןוכנ הייכ ('

 'וריב ליצכו םיבלכו תואלשלשו ן י ג ו ז ןוגכ א"ער ח"מר גייפ ייטיג יורימ יעייתסת וגיבר ייגו .ייגוסב מיטשבו י"שריפ

J^ הדנב יישר סרג ךפיהבו (:ח"פר ,ביח) גז עיייעו הרעהב שימו אימש ,דיח םוקרכ עיייעו vy 1753 בייפ iW 
 w^ םשו םש םילכב ym ייפמ קתעוה (* .ץראה תא xm "bi (* (.איפר ,ביח) זג עיייע יזג סרג וניברו יגז שקרקמ

 .וגיבר 32 גיונבו עקרק "m וז
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 (m3 קלחד ג'רב Ü. 'וכו םיאנ ןהיתומשו םירועכ
esתונתמ םהרבא ןתנ (א'עס  mew)ה"כ , (m 

 השעמו תונפשכ השעמ 'יפ האמוט םש ןהל רסמש
 ,ויכ  םירב) תראפתלו םשלו 'גרת כ"א) -- םידש

(e^םשכ "רמוא םימכח 'לבו אתחכשותלו םושלו  
 'נשמ ןושארל בורק ons ןינע שיו ומכ םוקמב

mob7( ק"פ ( sbwידיל ןיאיבמה םשה  mob 
"bוכינש ומכ רבדה רכוי הביסבו םעטב יכ םעט  

 ר"אלב אמש מ"לב םש Cx ה"יחא]* ,(םשב
 sep" .ןושלמ רזגנ |e) ע'לב) .םּוש דועו ירוסו

^b 4e qe»ןמיס  '"pןמסנ םשב יכ טשריפ  
 .ז"פ 'רהנפ :'ז 'ילוח : ו'ג ,'ד'וכרב ,רבדהו םדאה
 : ג"יק םיחכז : ג"יק תבש ,'וכו ןמש ארקנ המל
 pb 'וכרב ,המש ארקנ nob .ז"ט 'רומת : ו"כ 'הנס
 ארקנ המל .א'צ bin" . ה"נ 'ורוכב : ט'ל אמו
 ,בוט םש ד"פו ב'פ תובא .ז"י תוכרב ,'וכו ומש

navדועו ומש קיק .א'כ ,המש תבש :^  "p 
DUו'מק . ר"לק .ח'ק . ד'ק . ט'פ :ו'נ :ר'נ : 

 ,א"יק :ו'פ U'D. .'ה םיחספ :ד'ס 2 'וריע
 : םשו . 'ג ה'ר . ג"נ הכוס .'ב אמוי ,ז"יק : ג"ק

n^ irmו הליגמ .ה'כ .'כ : ז'ט תינעת . ה'כ ', 
 im הניגח :ז'מ קימ .ו'ט .ד"י .ג"י :םשו ,ב"
 US .ז'ט 'ומבי :'ט :'ח יילקש .ו'ט :ג"י :ב"י
 םירדנ .ב'ע .ו'מ :" (mmm .ז'ע : ט'מ :ר"'ל
 :םשו .א" :םשו ." הטוס .ח'ס ,'ז 'יטיג . א'מ

uanויל : .mbיישוריק . מ'מ :ח"ט :ו'מ  :ב'מ  
v3י"'ק + ט'ק : םשו .א'צ :ר"ע :ז"ט .ו"מ ב'ב . 

 :א"מ :םשו . ח'ל .ז"ל )35 . א'כ : ^b 'דהנס
 .ה'ק : א"ק .'ק : ח'צ .ו'צ ,ד'צ .ב"פ :ו"ס :ד"מ
 'וחנמ : א"י תוירוה :ר'נ .ו"מ .0^ .'נ ז"ע .ו"ק

Uoמילק . א"צ . ג'ס :'ס :ז"כ "לוח :ר'ס : 
 : ד" 'יטינ .ט"י 'וריע תומָש ץובקהו .ו"ט 'יכרע
 יה .ט"פ תבש . ד"י תוירוה .ה"צ imb ןירדהנס

mewד"ל 'פ נ"רדבא  ^ mewלולא וארקנ " , 
 תומש שרוד ,'וכו המלש ארקנ תומש ^ : ט"לפ םש
 ד"ע ו"נד א"פ nS 'ורי .רבאמש ע"ייע ב"מפ 3/3
 רמא ל"בשר . . לבבמ םריב ולע םישדח תומש
 חימפ ר"ב לבבמ ןדיב ולע םיכאלמה mew ףא
 םיכאלמ mew ףא . . לבבמ ולע םישדח תומש

 bow" 'גרת ןֶלָשְלַש ץובקהו ר"מל ילב "יסופדבו
 םילהתל ןוולשלש דועו א"כ ,'ו א'מל ;א"כ ,ז"ט

 — [ותלוזו ז"ט ,ז"טק םש "ייעו ז"כ ,ח"יק
 ע"ייע (abführen, Durchfall bewirken) לשלש "

 :" תובותכ י"שר יייעו ,נ"שו 'ג לש
 .ןלשלשמ ה'ד

 0 (Kreusel- Regenwurm, Blindschleiche) לּושְלש

 ₪ דיכ (^n ןיריכמ ןניא םא 'פד ג'סב
 'מגב םימלצה לכ 'פבו 6 [ןטק לושלש 'יפא]
 .ימנ ןטק לושלש 'יפא םדבעל (Cos Uy איצומה
 לאכימ 6'םשל (.'מ יילוח) דחא טחושה 'פד ג'פב

bwin wnפד ג"סב .םיבש ןטק לושלש םשל ' 
 ארקיו) ןוחנ לע ךלוה ר"ת (Cre ce תופרט ולא

m Go aלכ שחנ  (ce)לושלשה תא תובול  
 תעלות rb ^b ב'א) — לושלשל המודה תאו
 .(חלוז אוהשכ ומצע תא לשלשמה הפשאב אצמנ
 םשו תעלות b^ .'מ 'ילוחבו ה"רב wm ה"יחא]"
 ןיאצמנה jm ןה שחנכ הכורא תעלות b^ :ז"ס
 הז לושלש ר"יפר ר"קיו ח"פ ר'בב ה'נכו .הפשאב
 o)  ,חינ םילהת) לולבשכ א"; ם"ר םש  ,ךמדק
 cw כ"מ 'ייעו האוצב החמנ אוהש mn לושלשכ
 ןינע b^ תשלשל ומכ אוה םוקמה nma ילואו

 — ])^« ,היח עיייע) האוצ

 .ב"ס ,ה'ח תישישל yy ? תישושלש +
 רבדה תא ןמסמה יונכהו ונינע רקיע מ"למ םש

 דועו Bezeichnung, Name ותלוזמ ולידבהל
 לאוש (היוה םש אוהו דחוימה דבכנה לאהל םש
 'עב p^ רבכ v3) תוכר) םשב וריבח םולש םדא

nyשרפיש דע בייח וניא ףדגמה תותימ 'ד 'פב  
 (6.ו"נ םש) 'ִרַמָנ ,(הנשמב ביעפ הינ 'דהנפ) םשה תא

 דע ךוביש דע, o" םשב םש ךרביש דע אנת
 C "םשב םשה ims ךרביו םש ריכזי 'ולכ ללקיש
 sm המשב אוה Cr תבנש) mes המב 'פד ג'סב

 ארוק DN ^5 (* ירומאה יכרד םושמ וב ^j א ומשב
 .ומשב הלעב תא הארוק ותשאו המשב ותשא שיא
 תמורתל ולבוט ומש ("C om a הציבב ק"פד ג"סב
 שירפהל בייח ןושאר רשעמ ארקנש ןויכ ,'יפ רשעמ
 ןיטיג) (*ןיקהבומ C תומש ,(" רשעמ תמורת ונממ

w^הלאו שירב ונדמליב .זימרה 'עב 'יפ רבב (איער  
 'יחספ .'ז דצ םיכאלמה לע ירמאמ "ייע לבבמ ולע | ןהישעמש םדא ינב שי )2 o" תומש ימוחנת) תומש

y (1542 עיגאלאאז ןהאזיוועל . ?)  .דומלתה ירקיעב היכ *) amiיעב היכו (* .ידהנסב חזר 'יפמ קתעוה (* .םושל  
 'ופמ קתעוה (* ma men ייפ ןכ לע רשא י"שרב ג"הכו וב שי ג"ונב לבא א"הד םושמ וב ןיא םיש י"כב היכו יב ןד
 w33 ןוכנ היכ )9 .ךרעה ךשמה ןוכנל דומלתה ירקיעבו ךורע 33 לבא שדח Ty ע"פדב )5:30 הציבב חיר
 ןהיתומשש שיו םירועכ ןהישעמו ju ןהיתומשש םדא ינב שי ג"ונב (*  .ןיקהובמ ע"פדב לבא דומלתה ירקיעבו ךורע

 .יוכו pao ןהישעמו ןירועכ



 ,(ויט ייכרע) : ח'יק (a םיחספ QNT :'ג תינעת
 3^ "ישודיק :5'1 א"עס ז"כ . ה"כ 'טוס .'צ "ישיג
 מ"ב א"עס ט'ע : א"מ ק"ב .ז"ע own :ו'ע :'מ
 D א'עס 'י ב"ב :כ"ק SÜD ג"ק +: א"ק :ח'נ .א'ג
 'ועובש .ה"כ ^N. :" ז'ע rp N'UD ז"צ 'דהנס
 רושקב םּוש ןכו ותלוזו ^ii תוירוה ב'עס 'ב
 (wegen רובעב DU jb ^b םּושָמ : שארב 'מ

(weilיטיג ' sbאלו בתכ אל םהל ןיאד םושמ  
 ישורי .םושמ . . . אמעט יאמ :ז"ע תבש ןושל
 2^ הציב ,'וכו םושמ הילע בייח sU sb תבש
 םושמ Ty א'נד ב"פר ריזנ 'ורי .'וכו םושמ הקול
 .ןייוניכ ייוניכ םושמ . . . ויפמ תוריזנ איצוהש
 יאמ םושמ /'וכו םושמ אלא רמאק אל : ב"ל מ'ב
 ןורפח אכיאד םושמ . . . ח"עב רעצ םושמ ואל
 ב'ב .ט'ק מ'ב .ה"פ 'ובותכ +: ה"ע «mb 'ייעו .םיב
 ,יז למ yy ^« ותיתאד םושמ . א'נק : ז"לק
 :ו'פ ק"ב ,י"א בושיי םושמ ב"ער א"ק מ"ב .אלטמ
 םושמ ב"ער 'ק ב'ב ,אתוליז םושמ ,אפוסיכ םושמ
 םושמ . . השורי םושמ :ו"כק םשו אבכשד ארקי

,ninbברד םושמ א"ער ר"סו ב"עס ג'ס 'ובותכ  
 m "יטיג א'עס ר"ם םש  ,'וכו הבר ארבג ריבז
 .הישיר םוש לע ו"ט e'D ר'קיו .אניח םושמ : ט"מ

nimםושמ ינולפ 'ר ,רמאנש םושמ םימעפ  ^ 
 nip רבכ יתאכה םשו ע'ומב םוש ע'ייעו ינולפ

 [ל"נה םינויצהמ
 ,ר"י תישארב) bir ךלמ pus יכלמו «qu qj םש

m"י"רת  C25הייחא]* .הכר םש  nt» 
pn»י"כב  erpע"פדבו 'גרתב ה"כו דומלתה ירקיעבו  

 nin" .הבר Ow :ח'ק 'דהנסב ה"כו ,אבר םש "יא
 , .םש ןמ אריתמ (םהרבא) mn יממ ךל ךל ןשיה
 יישארב) 'אנש ותוצרל םש ותארקל אצי השע המ

Gvל"זר ושרד דועו .'וכו םלש ךלמ קדצ יכלמו  
 איצוחל ה"בקה שקיב :ב"ל םירדנב bw ןינעב
 ןויכ ןוילע לאל ןהכ אוהו רמאנש םשמ הנוהכ
 ילהאב אלא הרוש הניכשה ןיא ." אמויב ,'וכו
 וניד תיב a5 ז"ע .םש לש ולהא :'ט הלינמ ,םש
 'נב :ג"כ תוכמ .םש לש ושודמ תינ םש לש
 .'וכו םש לש וניד תיבב שדוקה חור עיפוה תומוקמ
 ,םש האר בקעי חלשותמ האר םש :א'כק ג'ב
 א"ער M^p ,'וכו הנש םחמ לודג םש : ט'ס 'רהנס

 :pom "y . ט"מק ב'חב ע"ייע םשה לעב : ו"פ
 יכ mà םשב ש"מו 121 דצ אנוה בר 'ע םלשה
 ךומס 'יא ח"ר 'יפבו אנוה בר ינוארקו הכימס ושע
 «mU כ"ח,  qvi ט"לכ pw דועו G ינא הבישיב
 pw .דחויטה םש כ"ג ארקנו ךרבתי לאה םש אוה
 םיכובנ הרומ כ"ג ^y») w דיחי ע"ייע שרופמה

Mשודיק (ב'ס .איס " .N'yעברא ןב םש  
 . . < תויתוא הרשע םיתש ןב םש . . . תויתוא

DUי"שריפ "ייע תויתוא םיתשו םיעברא ןב  ). 
 ומש ו'ה .ד"ק תבש ,םשב . . לאוש .ד"נ תוכרב
 ,ה'בק לש ww (r5 אמוי ," הטוס ,ה'בקה לש
 : ב"מ 'כוס ,החמי השודקב בתכנ ימש bp" תבש
 : ח'ל 'דהנפ . ןוראב םיחנומ ויוניכ לכו םשהש
 "יע .ו"נ :ה'נ ,ןורטטימ ע"ייע ובר DUO ומש
 הגוהח m^ ry su תויתוא 'ד ןב םש ,'ם ,ליעל
 'מוי v^ ,םשה אנא :ה"ל אמוי .ויתויתואב םשה

ibהנושארב ר'ע מ"'ד  NY]םשה אנא רמוא  
 AD תוכרב .( םשב אנא רמוא אוה היינשבו
 'טוס .ט'ע תומבי :ח'י ה'ר :ו"פ אמוי .'ג הליגמ
 'ועובש ץובקהו .םימש םש : ג"ק .א"ק 'דהנס :'ט
 .ןיקחמנש תומש שיו ןיקחמנ םניאש תומש שי ,ה"ל
 y" ל"נה תוכמ הלועפו רבד םעט b^ םש ('ג
 ינשמ ןיב דחא םשמ ןיב :ג"מ א'פ םינק .ע"ומב
 אוה םשה ןמ אל :ב"מ אמוי :'ג 'ועובש ,תומש
 ימראו ס"לבו .םשה jb ונא :ג" תותיוכ ,הז

NDתובא ,אמשב קייד מ'ר :ג"פ אמוי  N'bג"ימ  
 . . אטעט רתב .ו"ס ז"ע ,הימש רבא אמש דגנ
 .'צ .ו'ל תבש . 'ג תוכרב y" דועו אמש רתב
 : ח'מ 'כוס :ח'ל : 'כ אמוי . א"יק םיחספ : ה"מק
 : ג'צ .ד"מ 'רהנפ :ט'ק .ז"מ Yi : ד"י הליגמ

axוירוה . ז"י ז"ע ' ii^הברה דועו .'ה "ילוח  
 ;ח"נ ,ח"כ םירבדל ;'ד ,'ו תישארבל y 'גרתב
 ̂ ,דיכ 'קיול 'א י"רת ;'ב ,א"ל תומש 'ב י"רת
 א"י ,'ב "ישארב nn" םּוש ירופו א"לב דועו ז"ט
 ל'זר לצא ןכו ותלוזו 'ד ,א"י ;'כ ,'ג ; האלהו

by ^wף'כבו -- ןושל ע"ייעו תוכלט םושל :  
 .ךכ וירחא אבו (sowie) רכדכ ,ומכ «b DP" שארב
 ךכ הפיעל הפי רואשהש םשכ :^ mius מ'ד
 ,(.'ח םירדג) א"עס ה"נ 'וכרב "3 השאל הפי םימד
 : ג"ל ה"ר n'y gov . א'ק 'יבוריע : ז"כק תבש

 ו"בר םלשה םכחה שימ כיג יייעו .הלבק ילעבמ םינויצ המכ נישו 145 דצ איזעאפ עלאגאגאניז ץנוצ יה wen יייעו ('
 הרעג הכ תעד הנובת המכח תויתוא ןינמ אוה וירבד mum האלהו ^n רצ םיילבב םיארומא לש הדגא לע ורמאמב רעכאב
 ,תויתוא םיתשו םיעברא ןב םש ירה בימ ןובשחל הלוע nnm תויתוא ףוריצב (.בי' הגיגח יייע) םימחר דסח טפשמ קרצ הרובג
 ורמאש ימל יוארו !nb רותפכ אוה 'יפה הזו .תויתוא הרשע םיתש ןב םש ירה ב"י ןובשחל הלוע תעד nain המכח ןיגמו

 amm הדובעב ןכו (*



— 
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AS עילבו אָתְמּוש ,אָמּוש ם'למ אָמּוש =( OU 
Zeichen, Mal, Merk- ףונב קהבומ ןמיס ^b 

 הייוצמ אמושב (פו6 j22 1זיכ מ"ב יגלפמ אק וליג
  ny(יב ,גיי יקי) תחפס וא תאש .ישילשה לג 'עב

 י"רת  COתחפסלו תאשל ןכו יקהב וא אמוש
 םש ^ QU 0יייעו ה"יחא]* .יקהבלו אמושל

 ז"כ מי םש ;ג"מ .ח"כ טיי . ג" םש י'רת דוע
 דועו  "yידמבל ;ב'י ^ .'ח ,א"ל 'ישארב י"רת

 .תונתשהל הייושע הניאש אמוש םש מ'ב .'ב ,ט"י
 הדנ  D,ןמיס . . ..אמוש  ^vא"יד י"פ תומכי :

 ג'ד ג"פר הדנ 'ורי .אמוש הז ירה  yשי אמוש
 ,היעמב שי אמוש ר'פר הדנ 'תפסות םינפבמ הל

 .ב"סד ב"פ 'ודיק יורי  Tyרעיש הב ןיאש אמוש
 'תפסות . ז"פ תובותכ 'תפסות יייעו « mbד"יפ

nmm ה"פס 'ורוכב אתפסות ,אמושה לע ןידיעמ 
 [אמוש הב —

 אָמּות «Db» p ע'לב qm sos פוש =) םש
 (D'B תורשעמ ףוסב cn) Knoblauch) עיייע)

 ולכואש לכ ףירח םוש 'יפ יכב לעב םוש (ח'מ
 'שורי תינמושהו םושה «GU ייאלכ שירב .עמדמ
 (ג"פס) יורשעמ תפסות ףוסב .אתינמות (.ז"כד א"כפ)
 רחא רוד אלא ול ןיאש לכ יכב לעב םוש והזיא
 'ורשעמ 'ורינו הייחא]* .דומעה תא ףיקמה
 דחא רוח אלא ול pus לכ 'ועטב 231 ה"פס
 ,ג"מק .ב"חב ש"מו יכב לעב ע"ייע רוד ל'צו 'וכו
 y'"y םושב ורמאנ םירבד 'ה . ב"פ ק"בב ה'נכו
 v^ ש"עב םוש ןילכוא והישו : םש ק'ב .'א ןחש
 . א"ל םירדנ . תותבש ילילב . ה"עד ד"פ הליגמ
 יבדמב) .ibn sym .םושה ילכוא ב"פ "רדנ 'תפסות

(CD ^ז'פ תבש 'וריב ןכו ץובקב םימושה  SU 
 אתינמושו .ןימוש ישאר i ח"יק ילבב תבש ,ןיִמּוש
 תינונש אוה אוה ד"עפלו ע"ייע אתינמות אוה אוה

 — [ע"ייע

 אתאד אוהה op 375 (םוקמ «pv אימט םוש *
 היררש אעדרהנל ןמחנ ברד הימקל

 י"כבו איממ םושל אבא רב mov 'רד הימקל
 י"כבו הימטיש 'פ י"כבו 'ימטוש ןעכנימ ס'ש

 ,ומוקמב פ'ד 'ייע םחימטש .'ו

 . . אָמ ןמו רָשֶא = Y ןמ רוצק ₪ NBU רשע
(vielleicht 68110 dassתנשמב  

 .ןודינ : ןוזיג : ךרדכ (5 .ח"ר ייפס קתעוה )?

 ,ו"כפ ר"ב דוע 'ייעו .י"שריפ ש"ע ow לש ישילש

ubר'צ ,ז"ס ,ג"ס .ו"ג ,ה"מ ,ד"מ ז"ל ,ו"ל ; vOv 

;n^bהקותמ 'פ ר"להק א"פ ר"בד ,ד"פ ר"דמב ] — 
 דמואב vun quy qm )^ ע"למ םּוש =) םש

 תפסוהב לעיפבו abschiützen, schützen תעדה

 אלא 'מגב ןילעופה תא רכושה 'פב (משמ ן'ונ

 \ ןינמשמ | א"כחו (א'עס זיפ מ"ב וליחתי אלש דע
 תוחפהו תוריכשבש לודג ןיבשחמ, b^ ןהיניב
 לש vum ול ןתונו הז םע m ללוכו תוריכשבש
 ^Gn :ז") תורוכבב 'ב 'פב .(' 'ינוניב mn םהינש
 תורגא <') מ"בב ק"פב .ןהיניב ןינמשמ רמוא ע"ר

^b uwתיב תמוש רטש,  ny Cpתרגא 'עב . 
 עשיב ונארא "^T םשו P) וצב הבוז 'פ ר"קיוב

 היחרא םיאשד בתכ pr c ,'ג םילהת) םיהלא
 היחרוא םיישד ג"ונב ה"יחא]* וש יגס

 ותעושיב האורו הכוז ויתוחרוא םשה לכ .'ה ק"מבו
 כ'ג תנוכ וזו םשו אלא םשו ירקת לא ה'בקה לש
 .ל"נה 'ילהתב יש תחנמ לעב ש"מ Cy ר'קיוב

nuo»תוכמב  s3ע"ייע ^5( ןימש רציכ  povיכ  

 םשו jo ןימש : ו"ע מ"ב  .וניבר "יפו ואיבה םש
 ט"לק ב"ב ^5« ןהל ןימש ןיקזינה imp ייטיג :ז"ע
 ןימש .ז"ס 'ובותכ ,חקולל ןירבוחמה תא ןימש א"ער
 ןימש ט"פר מ"ב 'תפסות ,ויושכ אוה ירהו ותוא
 ןימש ןיאו ול ןתונו תושעל היואר איה המכ התוא
 ט'פר מ"ב 'תפסות ,הדיצבש תודש דגנכ התוא
 'תפסות .'וכו ול pev רצ הזיכ ול ןימש וליא ירה
 התוא ןימש . . הלכאש המ הל pow א"יפ 'ובותכ
 row התוא ןימשו אמוש ms ןישוע . . הנמב

owודיק 'ורי  .'וכו תירוביזב ול ומושי כ"א 5^3 ' 
 ילככבו םושל ךירצ אוהש רבד ד"ע פ"ד א'פ
 'ובותכ .'וכו רחאב םימד םּושיִנה לכ ,ח'כ 'ישודיק

YDםּוש םשהו .(' לעפנה אוהו םושינה הנמב : , 
 : א"כ "37y (Preis, Schützung) es^ ע"למ אמוש

 ר"פר "יכרע 'פסותו א"יפ תובותכ 'תפסות 'ייע
 םוש : ד"י ק"ב ,שדקהה םוש . . , םימותיה םוש
 תורגא .ב"פד ק"מ ^ :ח"י ק"מ .'מגב ש"ע ףסכ
 YD: ,קסופ אוה םושה דגנכ D 'ובותכ .םוש
 אמוש ינת ,אטוז אמוש ינתקו הבר אמוש אנת
 ל'ד ו'פ 'ובותכ 'שורי ,הדיד אמוש ינתקו הידיד
 א"יפ 'ובותכ 'תפסות ?eb 'רד היתרבד אמוש רע

wvמ"ב 'תפסות ,םינירה םוש :םש ,םּושְל  
 — [ומוש תא ול pim ט"פ

 .איגוסב מ"טשב אבוה חי"ר ייפמ קתעוה ('
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 ר'מ א"פ תוידע .'וכו ימש השע המ ימשל ןבתכו
 א"פ ר"בבו 'וכ םלועה תובא ירהש 'וכ ללהו יאמש
 BD" .םלועח תובא ה'יבו ש'יב וארקנ ב"יפו
 ינש 'שעמלו T 'יבוריע 'תפסות ג'ר 'פ םיטפוש
 ימלשורי ארומא יִמָש * mp .ןקזה יאמש ב"פ
 ר"יהבמ p"' 'ב אנמ 'ר לש ורבח ישימחה רודב
 רפכ y'"y ימש רפכ — ,נ"שו + ה'כק דצ ף'זרהמל

 .ש"מו

 ,Syrien 8 כ ע"לב יאמיש =) יאמש

 שי םאו ימגב "יבוריע שירב ('ינפב 'ייע דועו
 תוחגמ) תוישרפ 'ב ("' מ ג ב הבר ץמוקהבו Gem ול
 םירמוא b^ יאמיש יחתיפב איהה אינת יכ 6: גיל
 .('ל אר ש י yos איהו C םאשלא דלב יברע 'לב
 ןישועש (*אמ ל ע ב ךרד s^ הרקית הל תילד
 יאמיש יחתפבו mann תבשל הרקית םבג לע
 יחתפב הביסמב םימשגה ןמו המחה ןמ ןגהל םירעש

psןכרד ןיא 6 רמא א ניר ח או .תושעל ןכרד  
 ח'ר ל"זו ה"יחא]* | .ןהיחתפל ףוקשמ תושעל
 איהש י"א לש יאמיש Cp (אנליוו סישב ספרכ) 'וריעב

 יחתפ ^n םש 'ופסותב ה'כו כ'ע םש ינב ץרא
 רומא (ע"בשפה y" חיר ליצו תיר p ^w^ 'יסופר תצקבו)

 דלב תמאבו ח'ר bb" קתעוה וניבר 'יפש התעמ
 ללכבו קשמדו לארשי ץרא ייפ pl! 2b םאשלא
 ןקז ילמ b" תומוקמ ינשב י"שרו .אירוס ץרא
 '53 p mp^ ,קוחד הזו Cc "ישודק יאמשא
 ןכו ןיממוש ןיחתפ :יאמיש יחתיפ 'וריעב ןושאר

"pה'ד םש 'ופסות 'ייע 'ודיקב יאמשא ןקז ת'ר  
 b^ יִאְמיש ץובקהו הָאָמיש ראות אוה הז יפלו ןקז

 - — [סַמָש ע"ייעו םּומש

 לעפהו linke Hand; ןימי וכפה מ"למ) לאמש
 ל'זרדבו] לאמש x5" הנפ] ליעפהב הזמ

 üinkisch, unordentlich thun) ןנוהכ wow השע
 אבצ לכו n^ ^b) תומש amm תומש הלאו ונדמליב
 (גיכ א'מ ולאמשמו ונימימ וילע םידמוע םימשה
 ןיטמ ןהש ולא ןינימיימ אלא הלעמל לאמש יכו
 ,הבוח ףכל ןיטמ ןהש ולא ןיליאמשמ תוכז ףכל
 ולא :םשו יתסוסל 'פ ר"שהשב nov ה"יחא]*

 תוכז ףכל ןיעירכמ ולא םיליאמשמ ולאו םינימימ | דמעו ויסכנמ ויכא ורידה לאיזוע רב ןתנוי : ט"לד

 רלב דועו םאשלא רלב תועטב יינורחא 'פדבו ו"ו ב'ה י"כב )3 .ריפרבוי'יכב ןוכנ היכ (* .'יל ע"פדבו ךורע vas ה"'כ ('

 pas היכ )4 ..טיפד :b mob רותפכ לעב ךורעה איבה ןכו ילתה יקיעב היכו םינפב ומכ 'ציניוו ריפד 'יגכ ליצו םשאלא ,םשלא
 ע"לב ול ןירוקש ק ש מ ד ו לארשי ץרא אוה רחוי my 'לתה 'קיעבו הרשי םינורחאה יפדככ אלו ביה דייל Ya י"כבו nam ריפדב
 Ay אנירחא ארומא ונייהו onn) יקיעבו ט"ק vai ר"פדב ןוכנ הייכ (* .ימאו ר"פדבו ביהו ט"ק י'יכב pss ה'יכ (* .םאשלא דאלב
 ןכרד ןיא ךועה םויסב mw טמשנ תועטב ו"ופדבו רמא אנירחאו ל'צו םירמוא םירחאו א"פדבו .תומוקמה ינשב ס'ישב

 ,תמרוקה הרושמ תורושה בוברעמ האב אמלעב (nón כיע ןהיתתפל ףוקשמ תושעל אמלעב
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 לאמש — אָמְש ₪4

 | ה"יחא]*

 | םתוא ושרדש ne ל"נה 'ישארבל יחרזמ והילא 'ר

 הנפאשכל רמאת לאו ר"מ 2 רמוא יבר 'פ תובא
 .ילוא b^ הנפת אל אמש הנשא
 ר"אלב אמליד ומכ וא brin תובית יתש ןמ רצקתנ

^b:נ'שו 'ע .ג"חב ש"מו אמלד ע"ייע  "Waנ'כ  
 .ש"וח אמש :25 'וחנמבו םולשו סח אמליד א"עס
 'וכרב , אטחה «br אמש : ח"צ UD SU" 'וכרב
 םידקי אמש :'ה 'ינעת ,םידימלתה וארי אמש א"י
 "יטינ ,רחא ונמדקי אמש ^in ק"מ .טשול הנק

m5אמש א'ער  nbןנישייח תומי אמש ןנישייח אל , 
 א"ער 'מ rp" ,ןנישייח אל רקיית אמש ap ק"ב
 אמש .'ח ז"ע , תלצינו ךדיל אב הורע רבד אמש
 vy 'שורי yi ךשח םלוע יתחרפש יליבשב
 התאו וב בותכש אמש יל יוא xy ט"לד א'פ
 בקע פ"ר ר'בד ,ינכשנל אבי אמש בקע ונפושת
 אלא יתתנ אל תבשה תא ךל יתתנ ךתעול אמש
 יתתנ םכתעול אמש :םיבצנ 'פ ר"בד ךתבוטל
 :ז"ל מ"ב 17 : ב" 'ובותכ .'וכו הרותה תא םכל

 — [(ה'סק ,ביח) רב y'"p .אמשו ירב ותלוזו
  "38Dשרד)  Db $n"מפ ר'נב רָבָא 6

 .ןוממ באוש (ב ,ד"" תישאוב) באנש

 רבאמש  (CU).ןוממ איבמו חרופ היהש רבאמש

 [ nnsר"בב ג"ונבו 'וכו חרופו ע"פדבו "23 ה"כ
 שרוד היה מ'ר  mewתומש שרוד היה ק"ביר . .

 חרופ היחש רבאמשו ןוממ באוש היהש באנש
 ןוממ איבמו ( 5'b ^pחורפל רבא םש רבאמש

 רבא םש "פ הרותה לע י"שרו כ"ע בר ןוה ץבקל
 ש"מ 'ייעו ה"קהב דורמלו ץופקל (ףועכ י'כבו ףועל

 ךרד םשו יבג ושרדש המ ךפה אוה ןישב םהו ןיסב
 העטה ל"מרו .ש"ע 'וכו םשו אלא םשו ת"א ונארא
 der Schwingen ל"צו Name des Fittiehs םגרתל

[Anseizende — 

 הקולחמ לעב cp מ"לב) יטרפ םש) יאָמָש *
 .ג'מ .ישודיק ןקזה יאמש (ללה לש

 הנשמ ירדס השש לכב טעטכ ונממ תוכלה ואצמנו
nyה'דס  smף"זרהמל  mאובמכו וישרודו רוד  

 םלשה 'חהל םיאנתל הדגאו ללירב י"והמל 'נשמה
 ה"פס "ירדנ 'ורי .ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו א"ח רעכב

VIII. B 



 BR ןיעקות cm» (' הרותב C) ורקו ולצמו
 גהונו 'מגב השנה דיג 'פב .(" ןיקסע ןוהיסומינב
 אדמש אבר רמא אלא OU wp יילוח) הרוהטב
 p^ ,אתבש אתש אהד ירופכד אמויד וחלשו הוה
 והל וחלשו רוביע ירודשל אלד ורזגו הוה אדמש
 הינמזב אלו יוהנ אתבשב אתש אהד ירופכד אמוי
 אב גוז mns היל וחלשר אברד ינשכ ןניחכשאדכו
 רמאש תעב א"פ .(ב" 'הנפ) 'וכורשנ ושפתו תקרמ
 ןברקה ןמ רוטפ כ"הויב גנשו תבשב ריזה יללגה י'ר
 ה"י היה תבש םויש ןיעדוי ויה sow דמשה תעב
 כ"חאו ןודזב הכאלמ ושעו ודבל תבש רוסיא ולביקו
 עדוי יתייה ולא רמאו וז תבשב כ'הוי אוהש עדונ
 רמוא ע"ו הכאלמ השוע יתייה אל ovn כ'הויש
 יכ רבס ילילגה s'* כ"הויב aj ירהש ןברק בייח

nyאוהש ןיעדוי ויה אל תבשה םהילע ולביקש  
 .תחא תבב הזו הז רוסיא ןיאו םהילע ולביקש כ'הוי
 .'נליוו ס"שב ש"ע ה"מגר ךלה הטישה v ה"יחא]*
 pw ,דמש ורזנ «Y ה"כד p" 'ובותכ 'וריב ה"נכו
 אתפסות ,לטב אל גהנמה רמשה לטבש י"פעא
 'שורי «C ה"פס ז"ע 'תפסותו "שט Y'5 פ"ס תבש
 v^ ,'וכו דמשה תעשב ב"פפ ר"ב .ה"מד ה"פ ז'ע

niumד"פ 'ודיק יורי ,ארמוש תעשב : ז"עד ב"פ  
 רפוח 'פ ר"להק ט"עפ v/2 ,דמש ימיב ד"ע ה"סר
 דמש יפלש ינוכמס 'פ ר"שהש ,ארמשר אמויב ץמוג
 דמש לש ורוד ינמש 'פ ר"שהש ,יהלש ע"יע דועו
 רומזמ ט"וש .םיִדָמש vby ורזנ ז"ספ v ץובקהו

n^לעפהמ רזגנו .ונילע ורזג ןידמש  v'5ב"פפ  
 אל .ה"לד vb תיעיבש 'ורי , םכתא דמשמ ינא
 אל ב"ער א"כד ג"פ 'רהנס "וריבו ןותדמשמ ןווכתא

monsיטינ 'שורי ל עפ תנ , ןוהתרמשמ " rp? 
 הטתשנ ד"עס "n'b א"פ 'וירוה 'שוריו נ"ע ח"מד

 ד"ע ה"נד ה'פס הכוס 'שורי ,דמתשנ וא (הטשנ)
 הכוס 'תפסותב ה"כו הדמתשנש הגלב תב םירמ
 .דומִתשיאו א"עפ ב"ע 'ישוריק ל ע פ תא .ד"פס
 רמושמ *5, ג"הר 'יפ יתאבה רמושמ 'עב יכ עדו
 והודימעיש םושמו . .דמע 'שלמ רמעושמ וטפשמ
 ענש y'"y "ךכ ארקנ םישדוקמה םימב לובטל

wp - לאמש חצ 

 יתוריעה 30 דצ םיכאלמה לע ירמאמבו .'וכו ולאו
 לאירבג ןכ לע רשא תוינערופ דצ היה לאמשה יכ
 םישנ ox (' לאמשמ דמוע השקה ךאלמ אוהש
 לאמשמ אוה ןופצה דצ זא חרזמל המידק םיפא

peu:םיער םיכאלמו תוינערופה דצ תמאב היה  
"Uyדועו שרדמה נ"שו ןופצ ע"ייעו 57 םש ירמאמ  

 'פ ר"שהש -- ,ה'ר ,א"'חב ש"מו אנתסא ע"ייע

 לאמשמ הרונמה תא חינמ םדא ןיא : ולאמש
 המכ ש"עו 'וכו ןימיה תבכעמ אהת אלש ידכ
 תבש נ"שו ןימי ע"ייעו pon לאמש ןינעב םישורד

aoח'פ  : sinnא"לבו .ןימי וכפה לאמשש תומוקמ  
 הז ירה אלאמש 2757 א"פס םירדנ יורי אָלאַמש
 = ריי 'קיול ; ג"י ,ח'מ 'ישארב 'א י"רת ys העובש
 םירבדל 'א י"רת אָתיִלאָמְש הבקנלו האלהו ד"י

 — [לאמס ע"יעו ח"י ,א"י
(herb, stark Cm) 7-5) פ"למ b'y מש 

 6 ביפ (rp m שיש y" 'מגב ry3 ק"פב

 אתעיבר הויקשנ ?C ןיטיג) וזחאש Cb 'פד 'ואופרבו
somמ"אפדב הייחא]* .זגמש  ^wיס ילב " 

 אטח ףיפוה ל"מרו pin י"שריפ ב"ר תפסוה 'יסל די
 וסמלוקמ וניא הז לכו .ז'ס תבש לע זומרל עשפ לע
 ןיטיגבו) זגמש 'יפ oy 'יפב ח"ר םגו .וניבר לש
 !b" ל"נה פ'למ Typo sym prn (גזמש ם"טב

— [pm pom 
 * BO ( ^bדש Asmogs) תבש  .rDע"ייע

 .א"עק ,א"חב ש"מו היתיממטסא
Religionszwang "IUרמעש םוקמב דַמָש לעפהמ  

eyירזגד ןינמז 670 הציבד ג'רב (םינפב  
 הלוגב ןנירבע ט'מ .p^ (?ילוקלקיאל יתאו ('אדמש
 ינש תושעל ורהזה י"אמ יחלשד םושמ ימוי ירת
 ורזגי אמש ןנישייחד םכיתובא גהנמכ םיבוט םימי
 (* לוקלק ידיל ואביו תועיבקה ןובשח וחכשיו דמש
 תעש ןנחוי ר"א 627« רבועה 'גב n'5 לש ^w 'פב
 ועקת (גיע שיגר ("wb n 'שורי ,'ונ ש דמשה
 םהילעש ('ורבס ןיאנושהו רחשה תליפתב
 ת ל פ תב ונקתו םוגרהו םהילע ודמעו (' ןיכלוה
 עמש תירק ירקד ןול ןימח [ןוניאד] וגמ ףסומ ה

(iתלפתבו  uwללממ לאמשמ לאירבג ללהמ ןימימ לאכימ ןטייפה רסי . *) היכו v33םינושארה םיפופד לכבו סיש  
 ךורע י"כב ה"כ (5  ,(איה רוזנעצה ןוקיתו) הרזג תוכלמה ורזג ג"ונבו ג"הר יבושת ;i ומוקמב סייד y" האיליסב דע

ima55  ,ילוקלקתאל עיפדבו ילוקלקאל ( קיל יפד םינואגה יושת יייע "o5 .גיהר יושת יא ) ייגו ינאש ם"טב ו"ופרב 
 ויהו ג"ונב (* .תוכלמה תרזג גיונב ומוקמל סייד vy" רוזנעצהמ הנתשנו םינושאר ייסופדו סיש י"כ לכב W vn^ תעש
 גיונבו ח"ר תקתעהב היכו (5 .ןיכלוה nn ןהילע אמש ה"ר תקחעהבו גיונב )7 /m. ייפ תקתעהב היכו ןירובפ םיאנושה
 םשו (אנליוו ם''שב) הירב חייר ןושל paso יפכ קיתעה וניבר ('*  ,אתיירואב ג"ונכו חי"ר cba היכו (* .ןיארוקו ןיילצמו

 "'וריה קיתעה וניברש (איעש (am שח yy qva יילש המ ףטומה ל

 .אמויב תייר 'ופ יפ לע יורו הייר ףוס

 רחשה תלפתב ץַצמאָב bn" כ"ג ייָא
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 ,ה"רס yy" "28 ע"ייעו ומצע ינפב ךרעו qw לכ
um27 מ"ד םשה הזב םיבוקנה םיארומא המכ  

 ^" הירב לאומש בר ,(אינורגהמ) אבא רב לאומש
 ,אתרמ רב לאומש בר ,תליש רב לאומש בר ,והבא
 לאומש בר ,ימא רב לאומש בר ,בדנ רב לאומש בר
 רב לאומש בר ,קחצי ברב לאומש 'ר ,אינא רב
 לאומש בר ,האוודנה nmm רב לאומש בר ,ינמחנ
 ש"ר ,אייח רב ש"ר , אתפלח ןב ש"ר ,אבש 272
 ,אחא רב ש"ר ,יאתיחא רב ש"ר «p^ 'רד הירב

 לאומש 'ע ה"רס 'ייע םירחא דועו ,אנפיב רב ש'ר
 .האלהו : ד'כק רצ י"הבמו

nO *גאוד וכפה מ"למ)  sieh freuen, fróhlich 
(seinה"מק .'ל תבש + 'ט .'ה 'וכרב 'ייע  : 

 im ק"מ ." הליגמ :ו"ס : א"כ 'מוי .ט"יק םיחספ
 א"מ T'b תובא :א"ל הדנ :ד"ע ק"ב Yo 'ודיק
 ,ג"פ א"ד ,ךראוצ b" ר"שהש : ז'עד ב"פ הגינח יורי

 םשהו :^ ב'ב Yyp: אמוי :'ו תוכוב לעיפ
 mus לש החמש :'ל תבש .א"ל תוכרב החמש |

 ,באש ע"ייע הבאושה תיב תחמש האלהו as הכוס
^v6 אילהדנ ^«( ,רכז תחמש ד"ע ז"טד ד"פר ב"ב  

 ,'וכו החמשב םהילע ולבקש הוצמ לכ .ל"ק תבש
 ןיברמ , ט"כ םשו החמשב ןיטעממ + "כ תינעת
 החמש ןיברעמ ןיא ע"פס ר'ב :'ח ק"מ ,החמשב
 «m :ו"ט nbus : ח"מ הכוס דוע p" החמשב
 שמח p por'2. ץובקהו : ב"ל "יכרע : ב'פ

 C תוחַמש

"NITIDO * (םש coeםיליפנה דחאל ) "^nא ' 
 ןוניה לאיזועו יאזחמש 'ד ,'ו 'ישארבל

 םשב ד"מ 'ר 'ישארב ^p ש"ע אימש ןמ ןיליפנ
 לכ ש"ע לאזעו יזחמש םיכאלמ ינש ריכבא 'דמ
 n ^« יזחמשל חילש ןרטטמ חלש םשו ןינעה
 .'וכו ווה יאזחמש רב היחא ינב גועו ןוחיס ,א'ס

 .ע"ייע זגמש אוה אוה ילואו

[alaמ"למ)  ^bדי חינה  lósen, loslassenןינבבו  

losmachen, entziehen NXYןכו  p/b3עו ' 

(deב"ב) םיתבה תקזח 'פד ג'רב  Cm»טמשמ  
 G דייק מיב) \* לכקמה 'פד ג"םב .ליכאו טימשר אוה

 טג ם'סב )*323*1 יבג לעמ וטמוש תמו ונכשמ |
 םיחא ינש (ג'עק ג'ג וןיהש םינש 13 טושס

 יפתושה 'פד 'טגב (" םירדנב ,(" ידדהמ יטמשד

nov — t) 
 זר ל"ומה ברה בתכש המו ןוחופה תוכחמב
 רצ םש ץנוצ םכחה בתכש «nb בוט 320
 הליבט p^ דמע ם"לב יכ npn) קלחב) דע 'ב
 דמעושמ ומכ אוה דמושמ כ"או םימב הדמעהו

(^y!םוקמב אוה רמַּתְשיִא .דָּמַּתָשְנ כ"או תעלבנ  
 רכנ ןב ילקנוא 'גרת ןכו .דומעתשיא ,דמעתשנ
 המ יפ לע \'דמתשאד לארשי רב (ג'מ ,ב"י תומש)
 ונינע ןיאו תלסופ תדה תרמה .א"ע «mo ורמאש
 jp ונינע ps דמש 'ע יבשתה תעדכ vw" 'למ
 יִכ (oe moe ן"במרה תעדכ עדי לש לעפתשא
 ,םשה הנבנ לעפהמו דמע לש לעפש ןינב לכה םא

me —לכב ןידיטעמש ינכשמ 'פ ר"שהש ןינעה  
 הנש לכב ןידימעמ ןהש ח'כפ viz הנשו הנש
 קעניללעי 'חה ש"מ 'ייעו תרכ ym ןינעה לכ ש"ע
 ר"ד ימח ירומ ינריעה הז לעו xLvrmtm מ'היבב

 -- [ל'ז םייהלעטטעב

 'עו האלהו ח"יש ,א'ח יאדמשא yy ןודמש *
 פ"טו ןוומש voe ר"בב  ג'ונבו 'ו רש

 ,ב"כ 'ד ישארבב ן"במרה ש"מ 'ייעו ןודמש לצו אוה

 erkennen) עדַומְתֶשא לעפתשא) עדמש "₪
 (גיכ ,ז"כ תישארב: וריכה אלו 'גרת

 עדומתשא ע"ייע ה"יחא]* .היעדומתשא אלו
yw (vow em)לעפתשא אוהו : ט"ל תומבי  

 ערומ םשה ןמ הנבנ וא ,(הזל םדוקה (yy עדי שרשהמ
 — [יוועלל ר"תמע y 'גרתב הברהו

 הנבל יתמרה לאומשל (* (יטרפה םש) לֶאּומש *
 y" וכרע pn לע הברה ל"זר ושרדו הנח לש

 ב"עס ב'נק + ג"יק נ"שו .ו'נ תבש : א"ל + " 'וכרב
mb vyא"ער 'ו : 'ד'גיגח ,א"עס ט"יק :ו"ס 'יחספ  

 אמוי .ז"כ ,ד"כ ,ו"ט ג"שו :'ה תינעת . ח"כ ק"מ
inbםירדנ  vn mbו"פ נ"שו .'ה , nbח"מ  

 'וכמ ,א"ער ו"ט ב"עס ר"י ב"ב א"ער א"ס ק"ב ב"ער
 ,ג"פ ר"מש y'b, ו"נפ ר"ב ,ב"עס n^p ear : ג"כ

 י"פ , ג"פ ר"דמב . ב"כפ vpn mop ז"טס , ה"פ
 ,םהל בישת 'פ ר"כיא sb ר"בד ,ח"יסו ו"טפ ד"יפ
 יפ ,וימי לכ םג p' ר"להק / המוח DN 'פ ר"שהש
 : ד"כד ט"פ הטוס 'שוריו א"פ ר"תסא .םש בוט
 ןטק ארקנ המלו ט"ימ ד'פ תובא ןטקה לאומש )5

y538 הטוס יוריב  "yiפ ר"שהש ' ONהמוח  
"ynוא'עס ב"כ הליגמ ןהכה) לאומש )2 ,נ"שו ה'דס  

 pompe" ,ךוירא , אכלמ רובש ,יאניחרי ארקנו

 bi :D/b3 my ע"פדב (? | .יוניכ ךודב תוחטש תכסמ : יתבר לבא יסמ ןכ הארקנו )* .דמש 'עב ןמגרותמה ייג יפכ )!
enהיכ (* .קוחטל  pas5  .ויבג לעמ ע'פרבו ב"ה ייכב ( י'כב CODE pns «o Depירדרהא . anim)ישמשר אוה ןיחא  

 ,אוה ר'שו םיררגב תלט רחא הרוקנ "יא ויופרב ("  .ידדחמ
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 ימש ג"ונב ה"יחא]*

"bbוניבר "פכ אוהו ךורא רתוי תצק םשו ה"מגר  
 ה*כו תורוכבב י"שריפ כ'ג !y" .ש"ע 'א חבג 'עב
 ... טומשו טוקש וראוצו אנת :ג'מ תורוכבב
 ל*נה תובותכב י"שריפ «qj ,טומשו ךיראד טומש
 (םייטשב אבוה) אמק ארודהמבו ,ראוצ יכורא :יטומש
 — כ'ע יאדמ רתוי היפתכל vos ןראוצש :יטומש

 — nw] 'יפ --byb ע'למ אוהש ל'נו

 men ט"לב אטושמ ומכ s" אטומש =) טמש
menאוהו  DUלי'פח  (Heuschreckenart 

 רתומ ומוגרת )5 ,יא «5e ליסחה לכא קליה רתיו
 ליפח'גרת ןכו ה"יחא* | .אטומש לכא אחרפ

mn web)זיל  , vmחיכ ,יו יב )] — 

 הבגעתו 'גר ת Ausgelassene) הצורפ (p^ אטומש *

 יוהימל תאיערתאו | (יכ  ,ג'כ  לאקזהי)
 DU pn 'ייעו אטומש

 הפי ךנה b' ר"שהש (Weinranken) [יטוטמש *

 .'ב טבש ע"ייע

 ,יאמש ע"ייע ימש *

 Decke, Teppich) עצמ joy ^b מ"למ) הָכיִמש
 והסכתו (גיכמ mb ירחא ףוסב ר'קיוב

 ארדופב ירמא ןמתר ןנבר )^ ," םיטפשש) הכימשב
pamאכהד  bsרמא אלכישמב  b"לע ונרזח  

 והמ הכימש ומשש ילכ ונאצמ אלו ארקמה לכ
 לעי לע ימש דיעמ ןאכ ימש בותכ ןישב הכימש
 . ארסיס הב עגנ אלש
 ןינעב 'ייעו .עשרה ותוא הב (px אלש הילע ריעמ
 שי שורדה ןינעבו .ץזז דצ אובמב ש"מ י"שריפ
 תומכיב ל"זר ורמאש הממ jen אוה יכ ריעהל
 לעב תוליעב עבש :ג"כ ^vn i תוירוה א"עס ג'ק
 ערכ הילגר ןיב רמאנש םויה ותואב עשר ותוא
 'ייעו דומלתה רקיעב nma ררועתה רבכו ש"ע 'וכו

 לן קב viam ^p כ'ג

Hóhe, Himmels- םיקחשו םורמ ^b (מ'למ O'DO 
  'b72'D3: mb2^5 (hóhe<ב"יכ יאמש תיב

qo»םירדנ  C'sךוד ושעי ךניבל יניב םימש  
 איטשד המכ Cy בימד ט"פס (D'YT ישורי ,השקב
 ןמ אקיחר יהיא אתתא אהת ןכ אערא ןמ ןיקיחר
 השקב ךרד ושעי .ץחכ הרוי וניאש ארבנ אוהה
 ךרד אבל ןילגרתמ m הדועפ ושעי אנוה בר רמא
 תבכש ןיאש ךניבו יניב וטפשי םימש א"פ .הרועס
 TU ושעי רבעתאו הב שיגראש ץחכ הרוי ךערז
 mb הניאש בושחת אלש הנמיה ;ישקבמש השקב

Dv - טַמְש 
mmy G4 me)אנתיכד יפיכ טימש . ^Bןינע  

 ,דיי יקיו) וצלחו "ורי 'גרתו היחא]* Oo)  ,אפיטח
 טומשיו n) ,טיי םירבר) לשנו י"רתו ןוטמשיו 05
 ,טומשי n ne) היעשי) ץילחי ר"לפ ר"קיוב ןכו

vםיטפוש) והצלאתו והמ : ל"ד ה"פ תובותכ  "e 
 mm "ייעו ,ויתחתמ המצע תטמוש התיהש ('ט
 ,ד"נ 'ילוח .ויתחתמ הטמשנ ל עפ ג ב םשו :'ט
 'שורי ד"ע mU i'e תוכרב 'ורי ,'הטוחשו הטומש
 ע"ייע .ג"פד ג"פ ק"מ 'וריו ג"ע מ"ד .ז"פס םירדנ
 'תקיספ ,הכילשמו הטמוש היה ^5 ר"ב .ןירטנבלק
 bmw היניע ח'ספ ר"ב .התוא טומשנ ס"פ יתבר
 'וכמ ppop ג"ע בשיו טמשנ :ב'ל 'וחנמ לעפנ
 €( א"יפס y^ 'תפסות ,ותקמ לזרבה טמשנ :'ז
 'תפסות ל y^ p .טמשנ רגנ :ז"טד ז"יפס תבש יורי
 ב"פ ייעיבש rv" ןיטמשמו ןירתוומ א"פ תיעיבש

 .'וכו םינקב ןיטטשמו םינפנב ןירתוומ iy ג'לד
 העט ג'ע א'ער א"פ nous ימלשורי ליעפ ה
 א" 'i ב לעפתא .םשה תא טימשהו
 5'2 ,'וכו הינימ טימתשמ אקד אוה יטומתשא
 טימתשא א'עס ז"פ אמוי יטומתשיאל : ח"מ
 טימתשמר (ח"י ,א"כ ירקיו) עורש 'א 'ורי 'גרת .אמרג
 .עוש ע"ייע וכרי הטמשנש ארפסב ה"כו היכרי
 ,א"כ 'ב י"הדל ;'ו ,א"מק םילהת 'גרת ovy דועו

nטומשמ ע"ייע ב"עס ו"ט ז"ע ראותה הזמו ."י  — 
 טומיש ב"צק 'ר םיטפוש ירפס טשפומה םשהו
 לקבו מ"לב ומכ לעי פ ב טמש (T . םיפייס
 ןינעב טרפבו וילא! תשגמ ודי m» quy (ליעפהו
 א"מ י"פ תיעיבש die) 80ג166מ (erlassen הטימש

 ר"יב השעמ לכ ,הולמה תא תטמשמ תיעיבש ב"מו
 תטמשמ תיעיבשהש םשכ א"עס ז'צ 'הנס .ןיטמשמ
 ,ג'כ 'ומש 'גרת yr" .'וכו טמשמ םלועה ךכ יוכו

denיג (יב..ה"מ 9235 ;ה"ל ..ר'ל 5 .ארקיול , 
 תּוטיִמָש יתשב :'ב ק"מ ץובקב הטימשי םשהו

mnnרבדמ  "nsתטימש דחאו עקוק תטימש  
 טמשמ התא עקוק טמשמ התאש ןמזב םיפסכ
 'גרתבו ב"ע םשו .ו"ל ייטיג 'ייעו 'וכו םיפסכ
 (enm ; דיכ גיל יירבד יב 0*0( אתטימש ,אטימש

 םירבד 'א י"רת אָתָטיִמַש ץוכקהו (אתטימש יב ,יא

 'מ ,ב"י תומש 'א י"רתבו אתטימש ינש v2 ,ג"ל

 — pese] ןיתלת
 הקינמו 'טגב DyN'" 'פב lang) טּומָש —( שמש

 ווה אערא לע אשמשמר G'yD D תובותכ)
 ןימומ 'פד ג'סב ppm םיכורא 'יפ יטומש ינב הל
 B^ . אינפ אטימש אכיראב (:ה"מ תורוכב) ולא
 קתעוה ה"יחא]* = .'תוארל יואנשה קדו ךורא,
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 םיחפפ v c'W7^ ארומאל יטרפ םש) יאלמש *
npד"פ 'ילקש 'ורי : ב"לד  nreןכו  

 y" םירחא תומוקמבו : ב"ס םיחספ ילבבב רכזוה
 ימוררה יאלמש 'ר ג"שו ז"כק דצ י"הבמו ה"רס

"vא"מר ב"פ ז"ע 'ורי ד"ע ג"ד א'פ תבש  T'y 
 המכ איבה ה'דסו .א"יק ב'ב .ז"ל ז'ע ילבב יייעו
 תוכמ ףיסוהל שיו ש"ר רכזנ םש רשא תומוקמ
 הרשע שלשו תואמ שש יאלמש 'ר שרד ב"עס ג"כ
 ז"ע :ח"נק . א"יק ב'ב ,'וכו השמל ורמאנ תוצמ
 bw ס"דב .מ"לק תבשו .ח"צ 'רדהנס "ייעו .ז"ל
 y השדחה תכ םע חוכיובו הדגאב ול בר וידיו
 רצ Ww" V י"א םיארומאל (nas רעכאב היד י'יחה ש"מ

 ימלשורי אר'בד אלמש ^ -- (Ue האלהו בינקת
 יאלמש 'ר יתערי 'פ ר"להקבו ג"ע ב"עד א'פ 'ליגמ

 . ארייורבד

DB *ןברח ונינע מ"למ)  (verwüsten, zerstóren 
 הציב 'ורי םשוה לעפה ,םַשָה ליעפה

 תממוש התוא אצמו הרזעל סנכנ ג"ע א"סד ב"פ
 וניהלא תיב ומישהש ולא לש ןהיתב ומשי רמא

"vm3 הניגה eוניהלא תיב תא ומשיחש .ח"עד  
 הנידמה האר : ינא יתמק 'פ ר"להק .ומישהש ל'צ
 ,'ו תישארב) םשה ישנא ו"כ פ"ס ר"ב 'וכו תממוש

 ומרגשו םלועה ןמ ומשוהשו םלועה תא ומישהש ('ד
 sw אשמ TU אתחיתפ ר"כיא . םושיש םלועל
 ףוס papi הָמֶמַש 5/55 םשהו .ישפנ ילע הממש
 'פ ר"שהש ,ץראה תומָמשְמ ר"כיאר אתחיתפ
 ףרטנו ברחנ Dev ראותהו .'וכו תוממש ךרד טעמכ

nyaויה אל הפי ךנה 'פ ר"שהש  gnaאל . . .  
 ג"יפ ר'טב 'ייע 'וכו ןישפט so poss אלו ןיטוש
 תעלבנ ן"יעו םמעש ומכ אוהש b" my ^5 םשו

yyדועו . םומעש  poy 555 pov "bןוהמת  
 לעפתהב (erstaunen, sioh entsetzen) האלפה בורמ

 םיממותשמ תוירבהש םימש ד"פס ר'ב לעפ תאו
 ,.'ארח העשכ םמתשא . א'כ («oma ןהילע
 א'ש) ללהתיו ,וממתשא ,n) הכיא  ומשנ 'גרת

 | .ןוהידיב םמתשאו 'גרת "C ,איכ

"p) NIPDDUD "GNע"לב  (Eideohse pי"רת  
C9האטלהו חכהו  N^ wp5 ( 

 אתיטמסו ךורעה "גו ה"יחא|* | .אתיממשו אחכו

Dogאָתיִמְמְע דפ —  
 אל ןושאר םויב ונדמלי שירב (' היברו הירפ לע
 התא C ,'ט (mom רמאנש םימשה ימש אלא ארב
 ימש םימשה תא תישע התא ךידבל 'ה אוה
 אלא ('] א כ רמוא וניא םימשה ימשו ('םימשה
 ןכיהו םימש ןה ןה םימשה ימש ןה ןה םימשה ימש
 הזה עיקרה ארבנשמ םימשה cow תורקיל וכז
 ,ש"ע א'עב שרד .ה"כ ב"בבו ה"יחא]* = ,ינשב

 לעפמ < דיחיב םג ע"לב לבא ץובקב קר מ"לב
^p leכ"או םור  py7? םורמ םימש תארוה " 
yesיעמשי ילב ןכו הלעמו הבוג םימש םעטו יא ,יאיישארבל  

 מ'ב ,נ"נ 'מוי :'ח יחספ הרוק ימש ל"זרדב ןכו 02
 ^ א"מ 'גרתבו ,ח'מ 'וכרב אללט ימש ר"אלבו ,ב"מ

Yoדועו .אתיירש ימש  ^bםיקחש ונייה םימש םור  
"yח"נ .ב"ל תוכרב םימש ןינעב ל"זר תושרד  : 

"nobא'לבו ,'ג ז'ע : םש 3^ 'גיגח : ח"יק : ז'פ  
 תישארב 'גרת האלהו 'ח ,'ד לאינד אָימש ירופו

snowםיקחשב ןכושש ימל לאשוהו .ותלוזו 'ט  
 אימשדילימ : 'ז 'וכרב )^ ,'ב 580: אימש אהלא
 : ג"ל ^533 .אימש ימחר ^b , ה"כ 'דמב 'א י"רת
 1^ םש ,םימש תארימ yw bow ידיב לכה
 ;ג"ט א"פ תובא :ח'כ ,םימש תוכלמ :'ה הגיגח

Toםימש ארומ ב"ימ  : mbםימשל ער .ז"כ  , 
 ר"דמב :ג"נ תוכרב . םימש ידו תאצל .ז"ל מ"ב

T'bDדועו אימשד אמש ̂ ק"מ ,םימש דובכ  
 םימש ןינעה הזמו .םימש םש נ'שו םש ע"ייע
 — [ךורעב א'פכו ילבבב ם"שה b^ יפכ ךניבל יניב
 'פב Zwiebeln) םילצב אכמש ס"למ 'יפ) יכמש

  "by BN'פ יובותכ) הקינמו '523 ורמאש 6

 .אנפרהו אכמש 'יפא  (i3ילקשמ רמואה 'פד
 'יכוע ילע  Cenרוטפ יכמש ('ילקשד ארתאב

^DN בותכ 'חסונב ב"א) — יכמשב "פא הישפנ 
 לכא ה"יחא]* | .(חתוכ י"שריפו אנסרהו אכמכ
 אנסרהו אכמכ תואסוינ יתש "יא "31025 מ"טשב
 ןכו כ"ע אנפרהו אכמש והב ביתכד םירפס תיא
 אוהו כ"ע םילודג םילצב "יפו יכמש ף'ירה סרג

 יכמש ןיכועב י"שריפ ןכו ס*לב ה'כו (' ןוכנה :
 תכשב י"שר ייס ןכו םילצב  pיאסרפ יכמש ב"ער

 ןכו םילודג םילצב  Camaט"ק  lysוא ימות
 יכמש ! ^pבינ 'שודיק .םילצב וא םימוש י"שר :

 םשו ז'צ :ה"חב ש"מו 'א אזמ ע"יע  ^bוניבר
 — [םילצב ישאו

n —————— ÓÁÓUMUIUUDUUU AMAN: CDD DC MDC CC C C CCC E DCN LILI C DEM c Dec ccc n cenn cd 

 יישרו םינב םהל ןתיו םוקמל וללפתי ^m םשב ובתכ תומביב יופסותהו שיארבו ןירב הלא םישוריפ ינש ואבוה ןכו ('
 .םימשה ימש pipi ייארכ ל'צו םימשה ימשו עיפרב לבא רוטלתה ירקיעו טיק י'כב ןוכנ היכ (* .שיע איעב ייפ
 *)p/nym = .ילקתר anon (*  .ג"סב ריטב עיפרשב לבא ו"ופרכו ייכב ןוכנ היכ f) = .ןכ עיפדבו ביה "23 ןוכנ היכ 4

 Me ,'ר לאינר mon cw קוספבו )^  .םינטק cus יל הארנ יכטש ליהוב W^ ב"נש
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 ןמֶש — «Nos ce בק
 וונמנ וניד may הדוהי ^ ןמש imb b op י'וכו | 'יא : ג"ד א"פ תבש 'וריבו — ש"מו תיממס ע"ייע

voy — [bowייאדכו אישנה הדוהי 'ר ,ו"ל ףדב לצו וריתהו  
i]י"כב ה'כו :ח"ל ףדב |  oeר הזו ,ף"ירבו ' nmm 
 : ה"ל vy י"שר "ייע האישנ הדוהי 'ר אוה אישנה | 07072 אוהו "B c9 Y) םּוש לעפהמ) ןימש

(man schützt abופסותו וניד תיבו 'ר ה"ד םידעה דציכ 'פד ג"רב ' Dyיייעו רשא ה"ד ,ו"ל  

 ע"ייע Yn ח'פ 'וחנמ . האישנ הרוהי yop הידס | P לעבב 058 אדסח בר pow דציכ C3 תוכמ)
owהשמ השעש החשמה ןמש : א" 'וירוה — אפלא הל ןתנו הלעב השריגש השאה לע וריעה  

 ןמש . . ש"מ לש ןמש m ב'פ ינש רשעמ וכו | האנה תבוט אלא ןימלשמ ןניא ומזוהו התבותכ
 זרי ,האלהו : ג'כ nae םיִנָמֶש ץובקהו .םטופמ | הטוש שרח 'מגב לבוחה 'פב שרפמדכ התבותכב
 — ינמש : ד'סר א'פ םירוכיב םדא המכ ןידמוא לעבב דציכ p^ 6:ש'פ 'p ןטקו
 3 הלעב שריו ותשא תומת םא לעבל ןתיל הצור

 אוה טעומ רבד הזו הנממ חקולה הנבגי התבותכ
 איעשוה רב ןתנ בר אדח אכריס אלא ול ןיאש ןויכ
 השאל ןתיל הצור םדא המכ ןידמוא "פ השאב רמא
 רתויו חקולה הנבגי שרגתת וא הלמראתנ םאש
 שיש לעבה ןמ חקולהמ השאה ןמ חקולה ןתי רבד
 nv" הל ןתי יאדו ףיסוה C sop בר ,תוכריס יב ול
 דועו תרמאדכ ןישורגו תונמלא תוכריס 'ב ול שיש
 רתוי הל שיו vro התבותכ רטש חקול רתלאל
 ה"יחא]* = .(ךרע ןינע ר"לב 'יפ ב"א) — (' הקזח
 T! summa 2n2 ל"מרו summare ר"לל ןויכ

 DV» 'עב וללכו ומוקממ ךרעה לכ ל"מר קיתעה
qw. noxםינושאר 'יסופדו י"כ לכב לבא המש  

 יכמש y רחא רדסנו ומצע ינפב דחוימ Cy אוה
empןינעבו .ןמש 'ע  muiהלמה  y'"yיג םש  
wnע"ייע .ז"פ מ'ב ןָמָש ן"ונ תפסוהבו תואמגודה  

 — ]3 םש

55b) jDOופו ר'אלבו ' Y/53 (feit &'bi^ח"ספ  
CU»(טיל ,זיכ יישארב) קראה ינמשמ הנה  jp 

 (bp ןיסכוד קיפמ םירישע b" אעראד אינימש
 ה"יחא]* .רחוש:ול ןינתונו-ןיפכוד לייעט סהלש

^b vםש "יאש ןיסכוד לייעמו ןיסכוד קיפמ  
 אעראד אינימש jb ץראה ינמשמ : םש ג"ונבו ,ר"בב
 אלט ןמ ןינימש אינמש אערא ארבעתמ ןה ןמ
 הארנו 'וכו חלש םונינוטנא לעמ :םימשה לטמו
 'ודלות 'קליה ^35 התיה 'יגו הז לכ וניבר סרג אלד
 אעראד אינימש jb ץראה ינמשמ ו'טק זטר ףוס
 ייפש r'Bp. םיחבזב ה"נכו .'וכו חלש סונינוטנא
 ב"כפ ר"כב ןכו ןהינמשמ ('ד ,'ד תישארכ) ןהבלחמו
 ר"שהשו ג"יפ ר"דמבו ט"פ ר"קיוב ה"כו ןוהינמש ןמ
 יקלי ב'עס ב"עד א"פ הליגמ 'שורי pex ירוע 'פ
 ,ח'פקתת 'ר ר"שהש p» vb ,ה"ל 'ר תישארב
 ינמשמ .ןהינימשמו 'טינויבס 'פדב 'לקנוא 'גרתו
 התיהש ראבה הז ה"ספ ר"בב שרד Gy» m2 תישארב)

iovמ'למ)  (Oeפב ' neaםינמש םיגד םהל הלעמ | ןמשב אלו ןיקילדמ  vmה'מ ןילוח .יאדמ  : 
 D'nbb ,הנימש D'53 ג"ונבו י"שר "ייע [jb ירג | G'yb ג"כ (DU »53 (הנשמב :יכ תבש) הפירש

 ,ןמש רשב N'D. 'ובותכ האלהו : ו"ע א"עס ב"מ | המורת לש ןמש 6 אבר רמא הפירש ןמש יאמ
 מ"פר אמק אבב 'שורי ,אנימש ארשיב ,ב'כ ב"ב | יה םי רש ןמ ש הל ורק יא מאו תאמטנש
 ,ךשח ע"ייע רוכז 'פ ר"כיא . הנימש לזג ד"ע ו'ד | 'עב )0303 ונראיב רבכו דמוע הפירשלו ליאוה

  Oaגיר גיפ) תבשב ק"פב 'ורי  Oyז"עבו  | "m9םירבד 'א י"רת ינימש ,ןיניִמש ץובקהו ^234

ab nyותלוזו 37^ ,ב"ל | אל בר וריתה וניד תיבו 'ר ןמש (ריע אימד , qw) numאָנֶמּוש 'וסו א"לב  
 om ןמוש א'מ ר"פ תותירכ בלח וכפה Fettigkeit | ךלע אנביתכ אנא אל יאו לוכא לאומש ל"א לכא
 היל ז"ע .ןמוש לש ppp בלח לש קפס :ז"י םש | לוכא תבש 'וריב ג"ונב ה"יחא]* | .ארממ ןקז
 "yp .רתומ ונמש .א'צ 'ילוח vm ןמוש ב"ער | שיע ז'ע 'וריב ה'כו 'וכו ךלע ביתכ אנא ןכ אלד
 ןמושה תא ךל יתרתה בלחה תא ךל יתרסא ב"כפ | תבשב ה"נכו .רשא ה'ד .ו'ל ז"ע ילבבב'ופסות "יעו
 .אמלעב אנמוש ,א"יק 'ילוח Cup יילוח ^"( | ןלוכ ןהיתונבו ןניי ןנמשו ןתיפ ב'ער ו'ל ז'ע : ז"י

nnרבד , v vyט"פ הטוס ןגד בלחו תוריפ לש ץימל לאשוהו | רזנ לאינד רמא ברןמש ב'עס  

 אפפ בר ירבדו ךורא רתוי ןושלב תצק ש'ע תוכמב ח"ר תמיש יפ לע b^ וניבר )* ,אפפ בר 32 א דכ תועטב ז"ופדב )! =
 ייכב ה"כו (* .א"בטירבו וישודיחבו תומחלמ ץיבמרו רואטה לעבו יישר יייעו תורוש הזיא י"כב ורסח יכ חיר ייפ אל |

 pu םש 'ייע (5 .םינורחא co ייל (* a י"כב ןוכנ ה"כ (+ nis) itm 'ופסות יייעו םינושארה ייסופדבו ס"ש
 ,דייע יומבימ



103 yov E ןמש Toe גק 

 רשע הנומש ^v 'גיגח amp תופרט הרשע הנומש
 : ןינכסד עשוהי 'ר 27 אתחיתפ ר'כיא ,'וכו תוללק
 תבש .'וכו תאצוי ק"ב nnn me הרשע הנומש

seםשו ,'וכו תיבה ברח אלש דע הנש םינומש  
 : ח"כ תוכרב .'וכו רבד רשע הנומש a5 ז"ע : ג"
 הנומש .'ל "וחנמ .תוכרב הרשע הנומש :15 'ליגמ
 הכוס m33/2, ןתוא ארוק Tm הרותבש םיקוספ
 ,'וכו ןקזה ללהל ול ויה םידימלת םינומש ח"כ

"Tpםינומשו תואמ הנומשו םיפלא תשמח .יל  
 יקליב 'ייע לבא 'וכו ת"ס sep םיקוספ הנומשו

 תיִנּונְמש טשפומה םשהו jam תאו ןמש D'b 'טוס

 +'ף' *
Eבקע | * ב 'ליגמ אבא רב ןמש בר (ארומא םש) ןמש  sינימש ירודס רפסמו — ןנער תיזבו ה"נתת  

 ב'פ 'יחספ 'ורי א"ער א'יק "ילוח inim הציב
ay $5הימ יישארב) ץראה בלח 'א 'ורי 'גרת  , 

Q^הזחה לע בלחה 'א י"רת . אעראד אתינונמש  
 לעפהו .אידת לעד אתינונמוש C5 ,'ז ארקיו)

np "p 5/55השוחכ ו"ד ט"פר ק'ב 'ורי לי ע פ ה  
 Tb ,ב"לפ ר"ב תנמתשמ ל ע פ ת ה .הָניִמָשֶה

 — [ח'כפ ר"ב ןמתשמ .ןמתשא לעפ תא

 y" היה pm יבר דימלת .א"סו :'ס תבש
 : ד"כ vp" ישא ברל רמא ןמש בר דועו ה"דס
 .ו"ל הדנ ב'עס n^ ^b ארכיסד ןמש בר דועו

 . םינמ המכב שרדנ םשו ינימש שיר ארפס "יע
 : 'ד ה"ר ינימש ארקנ גח לש ןורחא ט'וי דועו
 bis ינימש ,'ג אמוי ^ הגיגח :ח"מ .ז"מ הכוס
 D ש mobs lup ר'זפ ע"ייעו אוה ומצע ינפב
 תינרביט תינימש יצח i'y ז"לד י"פ ייחספ 'ורי ה ד מ
 תינירבט תינימש יצח .א"יד ח"פר תבש v^ ,הנשי

 — [6 3% (n הירבט ע"ייע הנשיה

 רפסמ מ'למו i'53 nip ז"לב הָנמָש — ןמש
 der Achte^W"D) רפסמ Jb? acht" ידוסי

 (: ימ הטוס /m: אמוי) תוכרב הנומש הילע ךרכמו
"yהילע ןיכרבמש ךודכ הרותה לע ,('האש 'עב  

 רחובה םתוחו 'וכו ונב רחב רשא י"אב תסנכה תיבב
 יוריו ביער ד"מד b" אמוי) 'ןריב "יפ ךכש הרותב

 האריב ךדבל ךתואש הדובעה לע ,(.ביכד זיפס הטוס
 ,6תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה האדוהה לע C דובענ
 'דיקבו ןינימש ץוביקה סשו ,ןימש ל'צש יתנקית לע ,(* לארשי ומע תונועל לחומ ןוע תליחמ לע

 תונימש . . . ןימש TED ב"ב 'תפסותבו puse | י"נהכב רחובה םינהכה לע ,(*שדקמב רחובה שדקמה
 אתינמת אוה אוהו ןינמש . . . ןמש ovs vos" | םי ל שור * לע ,לארשיב רחובה לארשי לע
 — [אתנמת ע"ייע pv3 יהו ארפסב .(םילשוריב רחובה
 ינימש DN ןיעדוי ונא ps (יניסש שיר ינימשה
 .עמש py ןומש * ?onaep| רמוא אוהשכ ןינמל ינימש DN שדחל
 ינימשה םויב יהיו 'וכו אלמי םימי תעבש יכ 075

"nותוא שדחל ינימש אלו ןינמל ינימש רמוא  
 ישארל ןושארו דע cor תורטע רשע לטנ םויה
 רדאב םירשעו השלשבש םידמל וניצמו C םישרח
 ה"יחא]* = .ןפינב דחאב ומלשנו םיאולמה וברק
 .ןמש עיייע NIE (Fetigkei) < | חנמש ה'נכו .ינימשה םויב יהיו לע י"שריפ 'ייעו
 | | j וב םקוהש םויב ורמאנ תוישרפ הנומש .'פ "טיג
 ,hóren ןיבה ?Ty ןזואה תעימש b^ מ"למ עמש | םינהכ םהו םיאיבנ הנמש : ד"י הליגמ ,יוכו ןכשמה
 םשהו .מ"לבש תוארוה לכ oy. verstehen "טיג י'וכו לוכשא ואשנ הנומש .ר"ל הטוס ,'וכו
 הרוסמלו הפ לעבש הרותל לאשוהו Kunde העּומש ןבור הנומש )05( ערזה תא ןיטעממ הנומש ,'ע

 , אתעומש ר"אלבו überlieferte Lehre, Tradition | הנומש 'ב 'ר תישארב 'קלי ,'וכו הפי ןטועימו השק
 וללה תועומש (םינפב y" אָתְתְעַמְש .אתעמש | ב"ערו א"עס ב"מ 'ילוח י'וכו 'א םויב וארכנ םירבד

 (ןמשל) תוטורפ יתש geb םש pep — ןמש
 [ bu"ישודיק [ןימשל ^ 'ey Cסרדה 'עב .

 רומלתה ירקיעב ה"יחא|* .ןה תועבטמ 'יפ
 רבכ (ט'פק ,גיחב) םשו םרדה 'עב ה"כו ןמוש סרג

YD א"פ 'יאלכ (eine Knoblauchart) אתינמוש * 

pom םש ע"ייע תינמושהו םושה ur 
 תינמושה 'יאלכ שיר אתפסות .אתינמות 'ורי נ"שו

 .לצבהו םושהו

Eo La b 5 ———————2 4 ו, <  udi dutEE pnisו וי  

 בוטה הטוסו אמוי 'וריב ג"ונב?(% «may ארינ אמוי יוריב לבא הטופס יוריב היכ (? .ס"שב תומוקמ ינש ןויצ ov ליר )!

 ,םימחרכ : y" םשו cU יוריבו םש ^n תקתעהב היכו (+ .אנליוו סיישב sy אמויב ^n תקתעהב («^n תודוחל ךל

De ava )*םשו  ^Wהמילש הרוש הטמשנ םש ה'ר 'יפבו םשו םש יוריב ייל (*  .ןויצב ןכושה יריא בר רמאו דוע  

 רוצנמל) לוקעלא גא ויס שררמ ןינעה nr ביחרהו ינימש שיר vu ^y (? .הלפת עמוש י"אב יוריב ומכ םייסו

 .ה'ח .Jew. Quart, R ע"מב אלפנה .שררמה הז לע  ירמאמ yp" ירי תחת רשא (יראמרלא

 'תפסותבו .ןגדה ןמוש ג"ימ םש תוריפה ןמוש ב"ימ .



p 

 'וריע ל ע פ א .ליעפהמ אלו לעיפמ (mn  א'עד
 moo" ,והניעמש .'ו 'ודיק ,ןניעומשאל יתאק ^
 עמשמו יכה עמשמ :ב'ק תומבי ,הניעמש : ו'צ
 ; ב"י b היעשיל :ו"ל .'ד םירבד יגרת 'ייעו יכה

xoמ"ב ל ע פג .ותלוזו א"י  rpח"י "וריע  : 
 . עמשנ :ה"ס 'ומבי ,םיעמשנ :ה"כ ה'ר , ןיעמשנ
 yenüb' ל pp ת א .ב"פ 'דהנס יִעָמְשַת . . יִעְמְשָה
 2333 לעב ע"ייע imu "mb ,עמתשא .ז"כ 07

cvm(יד .'ו טירב) לארשי עַמָש ןמ הנבנ עַמָש  
vonא"מ ב"פ 'וכרב עמש תשרפ . DUא"פ  N'D 

 : ג"ל תוכרב w/ רק .ע"ייע עמש (תירק) תאירק
nisהטוס 'ורי ,'וכו עמש עמש רמואה  .ה"כ  

 תאירק םימעפ הברהו ,ןיתסנלא ע"ייע : א"כד ז"פר
ovpעמש  niתוכרב "יע ש"ק  o:ח .'ה ', 

 וב נימ גפש 6 :ד" :גי :םש .ב" :"

 םיחספ :ט"יק תבש :נ'ס :א'ס : ג"ל .ו"כ :םש |
 bow .'ג הלינמ .ב"מ הכוס :ז'ל :ט"י אמוי ,ו"ג
 תובא :ט'צ תוחנמ : ב"צ ק"ב :םש .ב"מ הטוס .'ו
 P" אָעְמְש .עמש : םשהו .א"כפ נ'רדבא ג"ימ ב"פ

 עשוהיל :ה"מ ח"י 'ילהתל ;ג"י ,ט"כ "שארב 'גרת
 ק"מ inu nbus wipes ן"ונה תפסוהבו ז'כ 5
 ליעל y" עומיש טשפומה םשהו .'א ןס ע"ייע .ז"י
 'ורי :ועומשכ : ט"כד י"פ 'רדהנס v iw^ דועו
 טעוממ ועומשו הבורמ ועומשש 52. ב"פס אמוי
 myev הבקנלו .עמשמ ע"ייע ועמשמ ומכ אוהו 'וכו

onתובא ,היארמ הלודג העימש אהת אל :ה"כ  
 חיד ו"פ תכש v" .ןזואה תעימש .א"ל הדנ ו"פ
 הנמא ומידקה mens 'פ ר"שהש p תעימש ג'ע
 p'b ר"מש .העימשל הישע ומירקה . . העימשל

Uy v2וכו ריינתנו עמשש םייחל הכז העימש '. 
 רהנס .'ג ה"ר הָרּושַּב ומכ 'יפ הָעּומש מ'לכ דועו

"pעמש העומש המ , o» in^ n^מיג .העומש " 
 ק"מ ב"מ ט"פ תוכרב ץובקהו . הבוט העומש : ו'נ

wvאתעומש א"לבו העומש דועו .תוער תועומש , 
 pays אבתש הכלה 55, b^ ,אתתעמש אתעמש
 SUD 'וריע ,(דומלתה אובמ) "רחא רבדב אלו הרות
 "וכו (DR הניא וזו האנ וז העומש רמואה לכ
 .ז"צ 'ומבי ,ורמוא םשכ העומש רמואה :'ד םילקש

o"וחנמ ,'וכו ויפמ העומש רבד םירמואש ' n^ 
 ,ותעומש תא ןווכמה ו"פ תובא ,וניתעומש uw אל :

yov דק 
 CD זב 'עב (ey Co mans" תוטעמתמו תוכלוה
 ףסוי בר רמא Cry יוריע ןיחאה 'מגב רדה פ"סב
 ייבא ל'או אתעמ ש אה יל עימש אל
 'מגב 'ירדנב שרופמ ןלהינ תומא תא

B8דחומה ןיב ןיא  QUO6 פוי כר  
 הימק ייבא mecs הידומלת היל רקעי א שלח
 יל אעימש אל ףסוי בר cw היה אתכוד לכבו
 C תלחתב — ןלהינ nos תא ייבא ל"או אתעמש אה
 'שורי C ןיעמשמ רדאב דחאב 000 R5 םילקש
 רמא אנוה בר ('ןיעמשמ והמ (ד'ע nus איפ)

 לוק ונתיו b) ,ריכ יב י"חר) רמא תאד nb ןיזירכמ
 ט"לכ 'יפ לעפה ה"יחא]* .םלשוריבו הדוהיב
 ת"רב) הינימ עמש : ד'ע ^ay u 'וריע pam ןיזאה

vy (Uuיחפפ .הינימ עמשמל אכיל אהמ :ב'ע ' 
 אהב ךל עימש ירימ :םש ,ול ןיעמוש pw .ר"ל
 .א"מ םירדנ : UD .ג'ע :ו"ס .א"מ ^ 'וריע ,'וכו

 אתתעמש אה יל עימש אל : ג'ס .ט"ל הדנ ,'ר 'וכמ
"y ^»ח"ר "יפב "א ךורעה "יפכו ךורעב ליעל  

 דוע "ייעו היל עימש אל .'ו 'יטיג .ש"ע ^ 'וריעב
 : חיפ . א"מ תבש D | .'מ :ז'כ .ז"ט UD תוכרב

 :זיכ ה'ר «m5 man רם + הילד
 sm תובותכ :'ב הגינח :ב"כ תינעת .ד"י הציב
 — 4/3 .5'2 :ב'כ 'ודיק . ח'מ הטופס cvs ןישינ
 עמש את תומוקמ הברהבו .ו"מ bw" : ג"כ מ"ב

ns»וריבו ט"כרת 'יס יכאלמ רי ש"מ "ייע (ש"ת ' 
 'שורי .'ג םח ,אב .אתא ע"ייע CDD אתיא "א
 ,ןועמשד המ ןוניאו תיעמשד המ : ז"מד b" 'ומורת
 'וכרב 'ורי . אדה ןמ הניעמשנ ye? ie ק"מ 'ורי
 א"פ הלרע ,'ורי אדה jb היניעמשנ ג'ע ^T ב'פ
 אוהו 'ה ךורב הכירב ןומ ש שנ רב תיא . א"סד
 אל ד"ע "rU א"פר 'D 'שורי .ןּוע מ ש jb רוציק

yovת"רבו ןל עמשמק .'ב תוכרב .םולכ הנימ  
bepל"מק יאמ .ר"ל םיחספ  "pיס יכאלמ דיב  

 לכב )7,1 "20 עמש 3^ 'וכרב לי עם ה ,ג"ית
 התאש המ ךינזאל עַמָשַה . . עמוש התאש ןושל
 rm ד"ע ד"ד ב"פ תוכרב 'ורי "ייעו ךיפמ איצומ
 ה"ר ,'וכו ךינזאל עמש : םשו ג"ע מ"ד א'ם 'ומורת
 ,ש"ע 'וכו עימשמ ןווכתנ אלו עמוש ןווכתנ : ח"כ
 לעי פב ל'נה ימלשוריבו ןיִעיִמשמ ל"גה םילקש
 עּומיִש טשפומה םשה יכ תירקיעה 'יגה וזו ןיִעְמשמ

"vה"מד א"פר םילקש  Tyשוריו ' nbusודמע ןהו יתעומשב יתרמע ינא ז"מ ה"פ תוידע | א"פ  
— 

 . ליחתמ ןאכ ע"פד תצקב )* | .ףסוי בר דע ףסוי בר ןמ תועטב טמשנ עיפרבו ,ר"ב ר"ל ב"ה oviiboubss ןוכנ הייכ (1
 'מגבו תנשמב יוריב היכו ןיעמשמ ו"ופרב לבא ןיעימשמ ס"שה ייגכ םינורחאה ע"פרב (5  .המל יתעדי אלו שדח יע |

om»א"פ הליגמ יוריב  aeysוריב היכ יכ תמדוקה הרעה יייע (* '. 



NIDSO *א עמש ע"ייע '. 
 ןועמש )00( תורהטב mn 'פב (יטרפ םש) ןועמש

onsה"יחא]* .ךכ אלו ךכ אל רמוא הירזע  
 הירזע יחא ןועמש o א"פ םיחכזב דוע רכזנו
 רמא א'עס א"כ הטוסב י"שר ןויכ הז לעו רמוא
 אוה אנת י"שריפו הירזע יחא ןועמשכ אל אלוע
 היהש ויחא י"ע הרות דמלו םיחבזד אתיימק הנשמב

powר'קיוב תמאב ה"כו ש"ע 'וכו איטמקרפב  
 יחא ןועמש (דילקתת 'ר mb ילשמ יקליב אבוה) ה"כפ

 הירזעמ לודג היה ןועטש אלהו ומשמ רמוא הירזע
 ויפב ןתונו איטמקרפב קסוע הירזע היהש y" אלא
 לעבו .ומש לע הכלה ארקנ ךכיפל ןועמש לש
 ואיבה ה"דסו (79 רצ םלשה (pom ןועמש 'ע ןיסחוי
 םיאנת הברהו -- םישודק ונדמלי םשב רמאמה הז
 קירצה ןועמש .ןועמש םשב םיבוקנ ויה םיארומאו
 שמשו ב"מ א"פ תובא 'ייע ג"הכא ירישמ היה 212

 םש יייעו .ט"ל ,'ט אמוי 'ייע הנש םיעברא ג'כב
 ג"מד ו"פ אמוי 'וריב ןכו ותקדצ לדוג לע תוכיראב
 'תפסות יר"פ 'וריזנ 'תפסות :'ד ריזנ ib 'ירדנ ג"ע
 'ינעת הליגמ ג'יפס ר"קיו , ט"ס אמוי .ג"יפ הטופ
 ז"כו ה"כ ייפ תקוח ןשיה אמוחנת כ'נ 'ייעו ח"פ
 ןב ןו עמ ש — O^ "D. הרפ 'פ יתבר אתקיספ
 'הנס :ד"י תבש ab 'גיגח ח"מ ג'פ ipn חט ש
 ותוחאו תומוקמ רתיו .ד"ל .תועובש : ז"ל ,ט"י
 הצמלש עיייע ךלמה יאניל האושנ nmn ןונמילש
 , אריתב ןכ ןועמש pm ללה ןב ןועמש .ש"מו
 ןועמש 'ר ,  הפצמה שיא ןועמש ,ילוקפה ןועמש
 עונצה ןועמש .לאילמג ןב ןועמש ןבר ,לאנתנ ןב
 ןועמש :אנהכ רב ןועמש s qnn ji^ ןועמש 'ר
 'ר :םננ |3 ןועמש 'ר ,ינמיתה ןועמש  ,ינוסמעה
 ןכ וארקנו) יאזע ןב ןועמש 'ר ,אמוז ןב ןועמש
 ןועמש ,אישקע ןב ןועמש 'ר .(יאזע ןב "ND ןב
 ןב ןועמש 'ר .ינומקשה ןועמש 'ר , סרפיטנא ןב
 ,ירוזש ןועמש 'ר .אתפלח ןב ןועמש 'ר ,ןוירוג
 יאחוי ןב ןועמש 'ר (qm עדוג ןב ןועמש ^
 ב"ב ם"בשרו : יב יועובש ייישר y" ןועמש יר םתס אוה)

6pןב ש'ר ,לאילמנ ןב ןועמש ןבר  minש"ר  
 ןב ש"ר ,וכע רפכ שיא הדוהי ןב ש"ר ,רזעלא ןב
 ןב יפוי ןב ש"ר ,שודקה וניבר ןב w"5 ,איסנמ
 ןב ש"ו ,קדצוהי ןכ ש'ר ,יסוי 'רב ש"ר ,אינוקל
 אוה אוה שיקל ןב ש"ר ,יזוחמה ש'ר amo דוריז
 , שיקל שיר אוה אוה ןנחוי 'ר לש רבח דימלת
 בקעי j3 ש"ר ,('וריב אוו ,אב רב) אבא רב ש"ר
 רב ש"ר ,יזפ ןב ש"ר , םיקילא ןב ש"ר m ןמד

— 
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 ןועמש —

b ג"ןנב )' 

 העומשה יפמ רמא אוה א"עס ח'פ 'דהנפ ,םתעומשב
 .תועּומָש לעב .ד"י הגיגח ,ה"מק ב'ב ץובקה .'וכו
 , אתינתממ"אבור אתעומש .7'2 ט"סר ןיטיג 'ורי

vאתעומש ירמ ד"ע ה"מד ח"פ 'מורת . "vה"ר  
3'bב"ער ח"נד : mobירמ ט"כפ ר'קיו ,אתעומשד  

 רמא ןנחוי 'ר ד'ע ז"יד e האיפ 'ורי ': אתעמשד
 א'ב ח"ר : ב'נד א"פ הכוס v" ,'וכו ןכ1התעומש
 אלו ג"ער ג"נד ב'פ wUs 1v ,העומש הל דיבע
 ילבבבו אתינתמ ןמ Ds העומש jb םא ןניעדי
 y" אָתָתעמש ץובקהו אתתעמש ,אתעמש 'יא
 Mb 'וריע + ב'מק : 'כ תבש Qe ג'ל +'ו 'וכרב
 ,ז"יק : ד'ק . ח"פ : ב"ס םיחספ :ח"כ הליגמ ,ה"ס

 הגיגח YD ק"מ inm ,ז"כ ,'כ הציב ,ג'ע אמוי <
 'ודיק .א"כ .'ז 'טוס : ו"נ ריזנ : 2D 'ובותכ : ו"ט

 ;ו"ק : ח"ל 'דחנס : ט"מק ב'ב .ז"יק : 'ס ק'ב : ג"ס
"bwתורוכב :ו"פ + ב"מ  SD2 הדנ .'ו תותירכ / 

 ץובקהו magn ;א"י ,א" 'א ny" 'גרתב ןכו
 — ]^ יח ש"הש 'גרת ןייעומש

 ראותח «mu ותעמשמל רפה ס"לב) עַמֶש 8
 'סמב der Hórige, Bediente) ָאּועְמש

Tx» musןיכרבמ  CM max)ןאמ  jo 3m 
 (.ב'פ םש) האורה 'פבו ךניעמשנו אלזרפד 3
 ה"יחא] wow ומכ b" אתכוד יל ('ינפ
 לבא שמש ומכ אוה SyDU ןכומש קר ב'ר תנווכ

nmmח"כ ה'ר םש תוכרבב ה"נכו .ל"נה ם"למ  
 םיחספ .היעמשל אריז 'ר ל"א vus ג'לו  ב'עס
 לע פהו .דיבע אק הישפנד היתעדא אעמש :ג'ק
 יל gms : ח"ל הליגמ ןכו ליעל my + א"מ תוכרב

 — [רמל היעמשאד

 וילע לביק אל : ט"ק תוחנמ (יטרפ םש) יִעָמְש *
 'ב ונממ לודג vns יעמש היהש וינוח

summ cuvה"מת ג"חב יייע וינוחגלעו . 

 המה ןוילטבאו היעמש ('א (יטרפ םש) הָיַעַמְש *
 םיאנומשחה תוכלמ gua יעיברה גוזה

 א"פ תוידע .ה"כ הציב )5 רצ ףיזרהמל מחד יייע)
mb ; ioםיארומא המכל ('ג .,ותלוזו ו'מ  m^ו ' : 

 'בותכ .'ז םיחספ ,אריז רב היעמש בר . ב'ל 'וריע
 אריעז רב היעמש בר .ו'כ מ"ב ,ג'צ 'וויעבו ,א"פ
 היעמש בר y" םשו נ'שו ה'דס "ייעו אוה אוהו
 'מוי ובנלקמ היעמש בר .'מ 'וריע Uy אניבר ןמזב
 3" א"ו לש v3N היעמש דועו ,ו"צ םיחבז ,א'כ

 ,ףסוי
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 »0 .6חילק (n3 ןילות רמוא א'ר'פב .('ןפגה ירפ ארוב
 רמשל ימד יכיה יאמ ('רמיש והל יאעביא (פש) 'רמג
 אומג לע ןויכ הייחא]* .קזח 'עב "פ רבכ
 הנכנ לעיפה אוהו .(''יפ םשו ב"ער ו"מק תבש

jרמיש .ח'לק תבשב ייפ י"שרו םירמש םשה  : 
qmןינעב קזח 'עב 'יפ וניברו ןניסו היולתל םירמש  

 םושמ בייח רמשמה ג"ע ז"יד כ"פר תבש 'ורי .רחא
 ףא ןלעמל תלופו ;טמל nep דקרמה המ . . ררוב
 'ציב 'וריב ה'כו ןלעמל םירמשו ןטמל ןיי רמשמה
 .רומיש טשפומה םשה םשו "DU ד"עס ס"ד א'פ

 חונו רָמָּפַשֶא ('ד ,'ז היעשי) רמשה 'גרת ל עפ ת א
 טקושו 'גרתו .ש"ע רמס ןמ רמתסא ק'דרה "גו
 לע ריטנד ארמחכ ?Go n^ mo) וירמש לא אוה

mobsאוהו  rmnביב יייע) ל"זרדבו מ'לב לבא  
 — [ץובקב קר C9 sui ליינה

 'יפ רמש ל ע פ מ Wiüchterhütte הרימוש =) רמש
- (behüten, bewachen הדקפהו החגשה y 

 רכומה 'פב . םרכבש הרימוש "C םיאלכב ה"פב
 היושע הניעש הרימושה תאו 6 ח"5 ב"כ תיבה תא

 pw הדשה רמושל ןישועש הריד תיב 'יפ טיטב
 איה יארע תריד םיצעב וא שקב וא םינקב היושע

Dy moo»תישענו טיטב היושע םאו הדשה  
 דע הרשה ep הליפטב תנקנ הניא תיבב העובק
 וכשומ היה 'מגב הבורמ 'פב — (*שוריפב הננקיש

 ךכ תוחוקלב הכישמ ונקיתש ךרדכ Cy קיב
 יכ עדו ה"יחא]* .ןירמושב הכישמ ונקית
 'וריעב ה"כו ל"נה s55^ ס"ש י"כב 'יא הרימוש 73
 י"כבו םש םינושארה םיסופדב לבא Yom : ג'כ
 " הרימוש "יפו . הרמוש w^ םיאלכ vem" ב'ב ם"ש

 הרשבש ןטק ma ב'ב ה"מגר 'יפב ה"כו וניבר 'יפכ
 : ג"כ 'וריעמ חכומ ןכו כ'ע רמושה וב בשויש
 צ"מב י"רהמו ש"ר p^ לבא .הריד mi וא הרימוש
 רומשל וילע דמוע םדאו הובג yop ןיעכ םיאלכב
 ם"במרהל ט'יפב כ'ג 'ייעו קוחרמל האורו םרכה
 C b .ק"במ ועבר .איבהש ןירמוש. לבא ,םש
 םנח רטוש jn ןירמוש העברא ןנירמאש הממ אוה
 מ"בבו .ט"מ תועובש רכושהו רכש אשונ לאושהו
 םש ,'וכו רכש רמוש לאושהו (con cw :ג'צ
 new תעובש : ט'מ 'ועובש ,הדיבא רמוש .ב"פ
 רמושל רפמש רמוש .ח'מ Ue מ"ב תוריפ ירמוש
 ב'פ הכוס v^ .חתפה רמוש :ו'ט הגינח (*: וג ק"ב

pl 

 .(חרימוש — רמש -- ןועָמש

aJ4* 
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 אניסי ןב ש"ר .אמסיק ןב ש"ר ,אנסיב רב ש'ר ,יול = =
 ש"ר ,(הנאנסרכ רב v , אנס רב ש"ר ,(אניסו; = =

 ^ RTI ש"ר ,דיבז (בר) ןב ש"ו ,םולשיבא ןב
 'רב ןועמש "^ ,ינולישה ש"ר , אריזנ ןב ןועמש

mu» >ןועמש 'ר ., אייחרב ןועמש 'ר ,יאני רב ש"ר  

 כ

 ןכ ןועמש 6'(דיסחה ןועמש 'ו םגו) ,אדיסח 0
 , אירטמק ןועמש ,ןורטק שיא ש"ר ,סומלוטבא
 ,היישרג רב ש"ר ,ןומיס 'רב ש"ר ,אפילחת ןב ש"ר

 j2 ש"ו ,אנברוטד ארפס ש"ו ,אתפסותד ש"ו ———
 הטולוב ש"ר ,הירכז רב ש"ר ,ובייא רב ש"ר .אשיימ
 'ע לכ לע y" לאעמשי 'ר רב ש"ר ,(אטוולוב)
 'ר טימשהו :ט"ק רצ דע :פ'ק TX ה'דסב 'עו
 TB םירדנ 'ורי yn" ז"פר האיפ 'ורי המיד ןועמש
 תיחמק ןב ןועמש רועו .ןועמש 'ע י'הבמ yn" י"לה
 "א  .ז"מ אמויב לבא 'ט b^ ירחא qunm אמוחנת
 אתפסות הריתפ ןב ןועמש . תיחמק ןב לאע:שי
 — אריתב ג"ונב לבא 'פריא י"כב ג"פר  תוידע
 ע"ייעו :ב"ע vm 'ב רט Y'"yp ןועמש רוט ןינעבו

 — [ש"מו + Wb ,ב"ח רתיב
vUמ"ל תארוהל בורק ל"זרדב לבא מ'למ)  

 ,Naohtheiliges ער םש ייפוד D^ הָצְמש

bbs (übler Rufץחש 'עב 'יפ רבכ 6 'ג'יחפפ '), 
 prj €« דמוע הלגמה תא ארוקה 'פד ג'סבו
 ןיסחוי 'י 'פד ג"רב . לוספ ץמש וב ואצמו וירחא
 תורגתמש תוחפשמ יתש תיאר םא (:א'ע ןישודיק)

 ןידימעמ ןיא 'פב .ןהמ תחאב שי לוספ ץמש וזב וז
 הצמיש םושמ ארמח אמלשב (CN IY ץמוחה 'מגב
 D" אצמישד אצמיש םושמ ט"מ ארכיש אלא
 Tm אצמישד אצמיש יוג עגמ םושמ אצמיש
 25 ר"קיוב «nmi ה"יחא]* .ןיי וטא רכש

 ער םש b^ ,אצמש לש רכד הנינשושב אצמו | 3

 Gv3 ,ביל (mot הצמשל 'א י"רתו 'קנוא 'גרתו
 "נואגה 'שתב ה"כו .ץחש 'ע my 'ייעו .שיב םוש
 אצמיש ער DU אצמיש ., ג"כ 79 6בכרה תאצוה)

 — [ער םשל םרוגה רבד [אצמישד]

po "BUץוכקב  nwייפו מ"לב  ponסגה  
 ימגב Hefen) םיקשמה ילכ ילושב ראשנה

 םירמתרכש דחא ר"ת C ו'צ ב"ב) תוריפ רכומה 'פד
 ןהילע ךרכמ ןיי ירמש דחאו םירועש רכש דחאו
 אתלת אמרד אכיהו אתכלה ןכו ורבדב היהנ לכהש

 nm" אתלת אמר לבא אגלפו אתלת ותאו —-—

("ys יאלבב יארומא תדנא) רעכאב רייד םלשה 'חה nma ךיראה רבכו ז"כק יילוח .יי יטוס + גיי יגיגח "y אנת היה אוהו e 

m3 (2ץמש ס"טב םינורחא יפדבו ו'ופדב ןוכנ . *)  .איגוסב מ"טשב אבוה תוילעב י"רה יפכ אוהו *( m3ייכב ןוכנ  

 man יייע )7? .איגוסב מ"טשב אבוה מארה 'יפכ אוהו (* .אימש ,גיח רזה עייייע ny ייפ יפ לע )5 .רמש עיפדבו טייק

"y, wu? UDייפ ביבח ןב ישת  yxקחצי דחפ איבהש תומוקמ ראשו ינ ייס דיח םיירשר יושת יייעו (* . CIN 
N א 1 
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npo חְריִמש. * — 

 ארקמ bw wor ninm (5 mo בי שימלחב
"yימרי 'גרת '  d^ג 'קזחי ;ב" .,'ז הירכז ;'א ', 

 ,רימש ל"זרדבו .  ארניטמ ףיקת ארימשד אמכ 'ט
 ב"ימ ט'פ הטוס 'ייע הרועשכ mo3 אוה ארימש
 רימש :ח"מ 'מגב רימשה bes ק"מהיב .ברחשמ
 ארבנ תישארב ימי תששמו הרועשכ ותיירב הז
 ןירמשמ המב וינפב דומעל «b השק רבד לכ ןיאו

umsןהילע בתוכ : םשו 'וכו ןיגופסב ותוא ןיכרוכ  
 .ןהילאמ תועקבג ןהו ץוחבמ רימש ןהל הארמו וידב
 הזה vow לש וביט המ : ד"כד ט'פ הטוס 'שווי
 ןיארמ היהש ןויכו תישארב ימי תששמ איה היריב
 לש ןיחוולכ וינפל תוחתפתמ ויה םינבאל ותוא
 'תפסותב ה"כו םימלועה ma המלש ma ובו סקניפ
 יתייאד ארימש אכיא , ח"ס ןיטיג ש"ע ?vob הטומ
 תיבל היינביאד אניעב : םשו ,דופא ינבאל השמ
 ש"מ 'ייעו 'וכו ארימש יל יעבימ אקו שדקמה
 מ"יפב 'ייעו 85 דצ םידשהו םיכאלמה לע ירמאמב
 םיקרפ הנומשב ש"מו vb n'b תובא ם"במרהל

y» (Oye Gu)שרדמ כ'ג  Ulרשא  "n 
 — Gm] רצ ינימש ישרפ ירמדלא רוצנמל

 .,ארמש ס"לב muse ww =) רמש "שפע
 ק'פ 'יאלכד v (Fenchel^ אָרְמּוש

 ןונילשורטיפ ןוהנמ קיפנ nb ספרכו רמש (ויכד)
 א'פ םיאלכ הנשמ 'יפב ןושמש wis תסרינ וז
 ןונרמש 'יפו תשבושמ איהש םירפסה 'יגכ אלו .(וימ
 רחא ןימ ןונילסורטפו ספרכ ומכ pv po 'ורו י"לב

Jb nomה"יחא]*  i79י"ל לע ןויכ  am 
cpSgyiov, smyrniumאוהש ןוכנהו . p'bל"נה  C 

 ידי by ושריפ ףסאו oL םירצמב ארקנ ןכו
 ןינפוכ אוהו Fenehel Num) foeniculum. ו"לקונפ
 א"כד א'פ יאמד rn" תמאבו א'מ ,א"פ יאמד לש

^e 735ךומסב ה"כו הרמוש ל"צ הרימש ןנפוגהו , 
 סרג יאמדב צ"מב י"רהמבו 'וכו mb רמוש הרמוש
 — [שילש ,ביח) ןנפג yy דועו הרמוש ל"צו הרימוש
 םיִנְמש ,ןורמש ןמ ראות) DU" ,יאְרְמִש *

T" 2'p)20/0062 (ט'כ  Samaritaner, 

(nmב'לפ םשו ,יארמש דח ד'צפו א'פ פ"פ ר'ב  
Unט"לד א"פ ז'ע 'שורי ןיירמש ץובקהו יירמש  

 ןיְרְמְש וא ןווְמש ריעהו ד"ע ד"מד ה"פ םשו גיע
J^ gm mp 

mee *תיִמְריִמְש .תַריִמְש , D9DÜםש)  
 המ D^ p'D ר"קיו Semiramis) יטרפ

 יש

 (הְריִמּוש = רמש |
 רמוש  .ד"סד א"פ 'ינעת v^ ,ריעה ירמוש .ג"נד
 דמוע הלש רמוש ןפגח המ ו"לפ von . םימלועה
 הבקנלו .הלעמל םהלש רמושה לארשי ךכ הלעמל
 'ומבי ,'וכו ?D דגנכ Ov תרמוש ה"מ n'b םיחספ
 תרמוש :ח"י 'טופ :'פ 'יטיג .ו"צ ,ה'צ : ב"צ .א"פ

^p o»הצילחל ןיב םוביל ןיב םביל הקוקז '). 
 .א'עס 'כ הגיגח הְריִמִש .רּומיש טשפומה םשהו
 ק"ב .רומיש רכש .ז"ל םירדנ mew .ט"כ 'רומת

mהשלש :ד'נ תוכרב ,רומיש תקזח .נ"י תוירוה  
peusר"להק ,רומיש  "eיח .ומוי ןב 'יפא תוברב  

 ותמיא הלטינ םדא תמש ןויכ . , רומיש ךירצ וניא
 הכירצש הצמ : ט"כד ב"פ 'יחספ rv ,רומיש ךירצו
 . אלא הרימש םהל ps םיפסכ : א"ל םיחספ .רומיש
 : ה"מ pw  ,וילע ופונ תרימש .'ד ק"ב ,עקרקב
 וניא ב"ער ה"ד ב"פ תבש 'שורי , הלועמ הרימש
 ד"ע ט"טד ב'פ  תורשעמ 'ורי ,הרימש היל ךירצ
 תרימש :ס'ד א'פ 'ודיק 'ורי .((הרימש ma רצח
 לש דחא nv תרימש לע ה"כפס ר'מש ,חתפמה
 on mb א"פ תינעת 'ורי "ייעו אב דוד ןב תבש
 ann ^ םילהת por" ג"פ ר'קיו . ז"צ 'דהנס 'א
 רומשא ינאו , . יל רומש .א'נק תבש לעפ הו
 ירפס ,ינולפ ם"וכע דצב יל רומש : ג"ס 'דהנס ,ךל
 ביבאל ךומס אוהש שדוחה רומש ז"כק 'פ האר
 ורמושל ךירצ ןיא ומי ןב קונית +: א'נק תבש .'וכו
 הדלוחח ןמ ורמושל ךירצ no ןשכה ךלמ xy 'וכו
 ןירמשמ . . ןירמשמ ןיא לעיפב ד"לפ ר"'בבו ,'וכו
 יילוח לקב ומכ ל ע יפ ב דועו הדלוחה ינפמ ותוא

v3רמשמו בשוי תויהל ךירצ רמושה ןיא .א"ס ז"ע , 
 אלו רמשמ םוקמה ד'ע mus א"פ ןישודיק יורי
 ,ןרמשמ . . ה'בק . א" ry ,םלועמ השעמ עריא

p"תבשוי הביז ימי תרשמשמש רחאמ ט"יפ  
 iR ה'ר לועפ ינוניב .הדנ ימי 'ז תרמשמו
 םיחספ ,תישארב ימי תששמ אבו רמושמה ליל
 bypnn .ןיקיזמה ןמ רמושמה םירומש ליל .ט'ק
 הרותה רמשמה : ט"צ תוחנמ ,רמתשמ : ד"נ 'וריע
 — [תרמתשמה רצח .'י מ"ב . תרמתשמ ותמשנ

DOןבאל לאשוהו קזח ןכא מ"למ)  mpרתויה  
 9*2 20s ע"לב ה'כו Diamant הקזח

 שימלחה wo םימ ךל איצומה (םינפב p"' דועו
 ןמשו ןכו ארניט רימש Co י"רת יט ,'ח םירבד)
 ה'כ ^nns). G ,ביל סירב רוצ שימלחמ
 n) ,דייק םילחת) שימלח 'גרתב הכו ,'ב י"רתב

"y (1ויל ביבח ןב יול רירחמ . ?) ןורחאה רמש ע"ייע הרמוש ל"צ הרימש ןנפוגה ד"ע א"כד איפ יאמר יורי. *( y 
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 שמתשהל רופא : 5^5 'וכרב ,לוח וב שמתשי שדוק וב
 שמתשחל רתומ ,ןיקשמב וירוחא ואמטנש ילכב
 רתכב ושמתשיש ב'ער b': 'ילוח n'y שמשב

UNאגתב שמתשידו נ"ימ א'פ תובא ל עפ תא  
 , אכלמד ינמב ישומתשאל . ז'ט הליגמ + ףלח
 שמיש וא שמיש : לגשמה לע רמאנ הליאשהבו
 רוסא ת"ס וב שיש תיב : ה"כ תוכרב y" ותטמ
 ןתיתוטממ ןישמשמ ps vp תבש ,שמשל
 ,ב"יק םיחספ bp ותטמ שמיש :ט"כק ,םויב
 , א"י תינעת 'ייע דועו 'וכו רנה רואל שמשמה
 :ז"ע :0'3 :'ס תובותכ «T5 mop: .ד"כ ק"מ
 ,ו'ט הדנ .'ח תורוכב sp 'דהנס Sy Qm 'יטיג
 ןכו : ז"לד ב'פר ריזנ Ca :ד"י םירדנ ,חיל ,ז"י
 ,ב"כ תומש 'גרת y"' אתתא Dy שמש 'גותב

vobקיול ' abםירבדל ;א" ,יכ :ח"י  ^as 
 .שימשת pron a ,'כ יקיול רוע yn" האלהו ב"כ
 .התיב תא שמשל . א"י m השאהמ דוע רמאנו

Numב"נ תוכרב ס"לב ה"כו אָשָמש ,שָמש  : 
 . א"ס 'ובותכ .לורג שמש :ט"נ mb n'y" שמש
 ,אשמש איהד ר'ע ח"כד b Tp'1 'ורי ,שמשה ינפב
 היבגל אשמש אטמ אל .ה"סד ב'פר תינעת 'ורי
 B. "ילוח ץובקהו . ע"ייע אנשמשמ ןינע ןכו ,'ובו
 ,ןוילעה רורמבש ןישמש : ד"כ m^ "bU רח
 ינפל ןימשמשמה wp" תומדכ ןושעת אל :םשו
 יישמש ne ורתיד 'י השרפ אתליכמבו םורמב
 Dtm ,ב"י : א"י הדנ שָמַש ארקנ דילומה רבאו .'וכו
 הרות לש השומש ב'"עס 'ז תוכרב שומש טשפומה
 תומש) דרשה 'נרת . םימכח שומש Yo ו"פ תובא
 ,אשומש ינמ 'ב ,'ד 'דמבל אשומיש ישובל +י ,איל
 — [הישומשל op: (n. ie ao) vog בירקהו 'גרת

 אָשֶמָש 'ירופ ילבו -+* (y'bs 151 s'be שָמש
(Sonneוינעתב א"פב ' C'Tתבשב שמש  

 .ט"כק תבשכ ה"נכו ה"יחא|* | ,םיינעל הקרצ
 ןיעכ n םיחספ ,אשמש הב ילעמד אמוי אכיא
 הז yy : ח"כ «wb .ה"ועל םיקידצל שמש תחירז

SNשמש ולעש :ט'ל םירדנ  ommוכו עיקרמ ', 
"moב"ע . bsיכו וילע שמשה החוז  vbyודבל  

 ודבל ול יכו שמשה ול mr :ה"צ םש ,'וכו החרז
nmשמש המ 1^ השרפ םיטפשמ אתליכמ .'וכו  

 ומע םולשבש אוה עודי םא הז ףא םלועב םולש

yep *שָמְש — תַדמְש  np 
 הרימש רמא אנוה 23 רצנרכובנ לש ותשא םש היה

 ןיבא 'ר המש  "DNירמא ןנכרו המש תומרימש
 ותשא תרומש ^ 'יס 'רקיו 'מוחנת , המש םערימש

 טקלי ,נ'בנ לש  079 movועיגהש דע ט'ש
 יתשו םג 'פ ר"תסא ,רצנדכובנ לש ותשא תרימשל

 תימרימש . . הילתעו לבזיא '(
 + י"למ) ןורימש  ^b 605009היום   )2606'ורי

 ו"כר ב'פ 'ובותכ  j'y.ןורמס ע'ייע
 עקרמש ( TrüffeD(בימ גיפ ןיצקוע ףוסב (םינפב 'ייע

 הייחא]* ,לצב ןימ 'יפ תוירטפו ןיעוקרמש
  moם"במרו ךורעה םשב ש"ארבו ש"רב  ^pומכ

 תואופרב וב ןישמתשמ ףירח ליצב ('ןיעקרמש ןכ
 . == [808 ףעל y & »)«» p'b" אוה יכ ןוכנהו!כ"ע
 now ומכ b^ ס"לב «'n שמש א'למ) שמש

www D'b3 wow ;bedienen, dionen 
new) םימכח ידימלת Cwn sow 5 (piener 

  ^p «23 (y xoהשלש 'פב 0 ןטר 'עב
 םירמוא םירחא (:ז'מ תוכרב) יתוכהו 'מגב ולכאש

 והז ח'ת שמיש אלו הנשו ארק "פא  nyץראה
 בר רמא  synתופרט ולא 'פב . םירחאכ הכלה

 ארקש ימ לכ 6 ר"מ יילוח) תרגרגה תקוספו 'מגב
 שמשו הנשו  mtnומצעל הפרט האורו  voyבותכה

 : ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי C3 ,תיכק םילחת) רמוא
 ,אשמשל Oy היל ,היכ תומש) תרשל 'גרת ,ךל בוטו
 y3' 'יפ 333 (:ה'נ תומבי .הינ 'דהנפ) תמ שמשמ

 Gre n םירמוא ש"יב 'מגב Tn לכ 'פב .תמ
 הלילהו ('ג ,'ג בויא) רמאנש םויב ותטמ שמשל רופא
 (* תומי ויכרד הזובו אכהמ רמא ל"ר 553 הרוה רמא
 ('ןיפלא ףלא +(" ,'ז) לאינדב ב"א) — )6 5 ילשמ)
 תכש ל'זרדב הבוהו הייחא]* ,(הינושמשי
 Db 'דהנס m םיפלא 'ב ול ןישמשמו : ביל
 ויהת לא ג'מ א'פ תובא ,ושמשל החפש ול ונתנו
 הנהכ אנשיל לכ 'גרתבו ,'וכו ןישמשמה םידבעב
 ,יוועלו ןמגרותמה y" הככ םגרותמ תרש ןכו יילעפב
 ןכו שדקמב שמישש רז ה"פס תומבי 'תפסות ןכו
 Up ןיטיג 'תפסות ,האמוטב שמישש םומ לעב
 D ותשמישו ... הבא תא ישמתש מ'ע (ה)
 התא .3^ הגיגח : לעיפב ח'ת שומיש ןינעמו
 ענומח («^Yz mmn? o. םוחנ תא תשמישש
 ni" ינושמש on pom ושמשלמ ודימלת
 ,שמישש .ר'נ 'ילוח : 25 'ודיק ,יתומב ינושמשי
 דע mn 'פ ר"להקו ח"נפר ר'ב ,בייח הז ירה וגרהו | שָמְתשנש ילכ :ר'פ מ'ב לעפתנו לעפתה

 םיובנעירג nn שיימ יייעו יכ ns sw ןויפא דגנ והיתתמ ןב שיימ יייעו .חיי ויט יא י"הד Cy תומרימש יטרפה םשהו 6

  yosרצ ןעטפירשניאנעלייק רעדארש יהו טירה ,גיכח ג"מד VD ו"ופרבו ןטר 'עב pas היכו )9  .הנשמב ג"הכ (?
 .םיפלא ירקמב (5 .תמוי יקמב (+ .תשמיש סיטב



pese — en 

 'ד 'רזע y" .(יסרפ רפוסל יטרפ םש) יִשְמש * | חירזמ אוח הז קידצ.לש ושמש ה"בקה עיקשי אלש

 ישמשש רמלמ sys rb הליגמו ,'ח : ב'ע 'שודיק : ח"ל אמוי ,וריבח pus לש ושמש

 רתסא ינש 'גרתו י"שריפ 'ייעו בתוכ לאירבגו קחומ | לשנושמש החרז ,ילע לש ושמש התבכ אלש רע

 . ארפס ישמש 'א 0:3 'ר ייח 'קלי me .לאומש .'דמ ys יתמרה לאומש

 ,ז'צ 'ר.לאומש pb v 'ר עשוהי 'קלי  ב'ק
 לע םשו ,שמשה'סהל חירזמ ה'בקה ח'כ פר 'רקיו

 YN 'וכו תמשה תחת ^« םדאל ןורתי המ קוספ
 שי שמשה ןמ הלעמל ול ps שמשה תחת ןדוי

abז"כפ ר'קיו ,ג"לפ ר"ב  ^vג'עס ח'ד ב'פ מ"ב  

 אתא שמשה אב שמשה אב ח"ספ /v .חנד ע"ייע

 הנהו ףפוי רמאש \העשב אשמיש אתא אשמיש

 שמש ימשש ול הליג ימ בקעי רמא חריהו שמשה
 השמש :ינארת לא o" ר'שהש .ד"פפ ר'ב יייעו

DÜDUע"לב םושמּוש)  eeeאָמְשּוש 'ירופ ילגו  
 המבב] Sesam) (ם'נפב y^ ץובקב ל"זרדבו) = =

 ^7«( [לשובמה ןמ רדונה 'פבו 6: דיכ תבש) ןיקילדמ
C can(תוקרילו) 'טגב ה"רב ק"פב ,ןימשמוש ןמש  
bu]םירדנלו ] mmהשא אשונה 'פד ג"סב 6"  

main»אמטמ וניא םושמוש רסח הציבכ |(? (.ד"ק  > 
 .ז"עלבו םסמס לאעמשי 'לב ייפ ןילכוא תאמוט
 ןוכנהו ה"יחא]* | 48 ןיקורי ןינוערז * י"מוסיס

moי"לב ןכו ל"נה ירופו ע"לכ אוהש  cácayoyימב  
 Pag % , ב | 972 yop" יב ,תושמשה pa ץובקהו arp לש

pes Dאחשמ 15 תבשב ה"נכו ןמש ויניערגמ רצענו  
pl Caoןיב ע"יע אתשמש יניב ,אישמש  

 ה"כו ליעל y aa םירדנו : 5 םשו ,ימשמושד | '
 -- [תושמשה

 א"פ הלח .ג"פר םירדנ 'פסותו ב"פר תבש 'פסותב
 א"פ םוי לוכט anb ע"ייע ז"מ ב"פ "יעיבש ,ד"מ אקמופ ןושארה ןינעמ ןימשמש , pops —( שמש

 לכואה YD א"פ ןירישכמ ,םושמשהו חצקה UD | שארב ר"קיוב (םינפב 'ייעו 606 שמשכ
 י'תפסות Dp ע"ייע 1nb'D': ,ועבצאב ןימשמוש ןינייעד ןימשמש ןאמל (ב"יפ) .ינימשה םויב יהיו

 pb" םש ,ןימשמושו pow יפילק י"פר onn | ^a .ב'א) — a) ,גיכ ילשמ) םיניע תולילכח ימל

 דילד ב'פ 'יעיבש 'ורי .םילופאב ןימשמוש ןיברעמ | םיארתנ רוכשה יניע ינפל א"פ שמשכ תומודא ויניע
 ח"פר אב אתליכמ ה"כו ןימשמושו ןיגרפ א"ער ןושארה .[om nons^ .(שמשכ םירודכ

pyב'כב וניצמ ןכו .כ"מב ח'כו  bאשמש יאה  | "V!חלש ירפס  "p ^bסחנפ ירפסו  Yep "b 
 ,םימשמוש תומוקמה הלא לכבו mp 'יס האר ירפסו | לא ig ר"תסא 'ינכ וא ןימשמש כ"או .איה יתקמוס

 ןתונ ?nns . . . תיבח ג'ע 1" א"פ תבש wv" — [אנייעד יתקמוס B" ןישמש ארת

 ט"לד ב"פ אמוי v^ ,תקזחמ איה ןימשמוש הכותל
 . ח'ל תוכרב .אצי ןימשמוש BN" וריטקה נ"ע | hitziges Fieber) המה ומכ "פ NOD —( שמש

 ימשוש וניבר סרג םשו םשש Y אמירט ע"ייע | אשמשל (יו'פ ןיטיג) וזחאש ימ 'פד תואופרב

 — [ימשש ע"ייעו ג"הב mu ירוס לקשמ '5 by שוריפ םויל םוי ארידת תחדקל . שוריפ אמוי תב

 ה"יחא]*  .וילע הליחתהש םוי ותואב ('רחא
 הלמנ לא ךל 'גרת (Ameise) אנמשמש «e ^p p^ לש םוח תמחמ ותזחאש ילוח י"שריפו

 אמרתא Cro ילשמ) לצע ,אתקיתע אשמש םש ןיטיגב «n3 .שמשב ךלהש
 אנמשמוש CUy לרעה 'פ 'ומבי 'כסמ .אנמשמושל — Gron] ,גיח) wem ע"ייעו

 סרג ןכ יכ אנמשוש ע"ייע הלודג הלמנ b" אלמנ
 לקשמב אוח וניבר 'ינו ה'יחא]* = .ךורעה לעב | המ "ייעו (רובגח ןושמשל יטרפ «DU ןושְמש +

 יברע לקשמ יפכ אוה ןמשמוש ^3 אנמשוש ab | "ירדנ א"עס ה"כ ה'ר ל'זר voy ושודש
 — [ךירעא ןמשוש 'עבו e TU "v^ — .א"צ 35," :'ט הטוס "^ ,'ד ריזנ : 0^
 רושמש ,ךושמש , .ןושמש ms : א"כד א'פ ריזנ

(Majoran, 0909 י"לב i y'be) קשמש | .ט'צ ,ח'צ nb D Yo 2 ב"נפ, 32 nene 
nav) ןויבוזא 'מגב םיצרש הנומש 'פב ב"כ ,ר"י ,^. ,ט"פ ר"דמב ,ג'כ [ .'ח /ה'פ ר"קיו 

 טיק ,תמכח 'פ ,ברב יכ 'פ ר"להק יג'כ  Cקשמש רמא יפפ בר  ^Dבותכש בוזא אוה

pma )'עייפרב (* .דומלתה ירקיעב  vyומכ םש ייאש בייפס תוחנמ 'תפסותו : גייק תוחנמב לבא 'יל ונינפל )3 .'יל  
 ,ימשוש ע"פרבו יסומיס .ימופמיס שבושמ י"כ ראשבו ביה ייכב ה"כ (+  .ה"רב ומכ ייא ןכ
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 0 רזעיל 'רד ד'ע 21^* ג'יפ תומבי 'ורי ,אוה יתמש

newיברד ה"ד : ל"ק תבשב 'ופסותה ועירכה ןכו  
 y" ש"ב ירימלתמ אוהש ונייה יתומשד רזעילא
 ש"מו םשו םש י"שרו ב'ער 'ז הדנ 'ופסות כ"ג
 89 מ"ד ף"זרהמ ש"מ "ייעו . תמש y' ע"בשפה
 .ג"ס 'וריע p" אתמש ןינעב .והותמש םעמ הזיאמ
 :'נ :'ח םירדנ . ב'נ Pob :ז'כ .ז" . ז"ט ק"מ
 ,ויל as ז"ע + ב"י 'ודיק SD הטוס go תובותכ

^omיבכרה 'חה 'צוהב םינואגה 'ושתבו ,ג"כק  
 רצ (D היתאמש יוניכבו אתאמש בותכ 061«
 ק"מ תומוקמה הלאב 'יא mew ל עפה | ,5
 . טיל vp . א"כק תומבי םימעפ המכ YO) .ו'ט

 . vw:ג"יק ק"ב .ב"ע  ^pהיק 'ילוח .ה"כ 'רהנס :
 היתיממטסא ע"ייע .ז"ס תבש תמּושמו לועפ ינוניב
 034 רצ) ל"נה םינואנה תבושתבו -- (.א'עק ,איח)
 יודינה תרתה חפונ w^ אלכ שאר nmm ברמ 'ושתב

5mהדונמ םאו  sתמחמ הזה ןושלב ול ןיריתמ  
 ןכו ןכ דבעד םושמ ןנד 'לפ תמתשיאד אתומש
 הישפנ לע אניד ליבקו היל ידואו היל Sm אתשהו
 האליע אניד תיב ןמ היל ליחנ אנמחרו היל ירש
 השמל היל רמאדו האתחת ?sy תיב ירמ אוהד

 — [ש'ע 'וכו 'וכו ךירבדכ יתחלס

 .נ"שו 'א םחש ע"ייע תיתמחש ןמ רוצק תיִּתַמַש *

 לכאמה ןוחטל י"חעבו םדאה יפב םצע מ"למ) ןש
Zahn des עלפבש דחה שארל לאשוהו Zahn 

Felsens, 6ןישודיקב ק"פב (םינפב 'ייע דועו  
 יא Oy איעס (UD ףסכב םירמוא םימכחו 'מגב
 )^ בלחד jw "bs אנימא הוה ןש אנמחר בתכ
 ףילחמש ינפמ רזוחש בלחה קנויש קונית ןש 'יפ
 יעב יייע Corm i^m ייל  רדעמ לש ןש .ויניש
 pm אוה (.א'ע תובותכ רידמה 'פד i33 .רדעמ

vousעבצא ןתנש םדאכ אוה לשמ היניש ןיב  
piהמל ול רמאו ורבח יניש  nn)יניש ןיב עבצא  

 ןתיו איצוי הל ריפה אלו הרדנד ןויכ ימנ אכה
 לכ .יל תרפיה אל יאמא היל mess התבותכ
 ןרופיצהו רעשהו םינישה ןמ ץוח אמט תמבש
 נ'סב C9 םרג 'עב 'ייע (א'נ 02 גימ ג"פ תולהא)

 'מגב ןילוחד ק"פבו (ב'פ תבש) ןיי איצומה 'פד
emenלגמב  Cre)טלוש רואהש רבדב חנקמה  

qe - pene 
 בומ חיר לש בשע ןימ י"לב s^ ב"א) — הרותב = =

 ומש ןכ יכ א"יו םיבר םימי ותוחילב דמוע והלעו | =
 לש ןושל הזו ה"יחא] — .(ימודאו ירצמ 'לב םג
 ןיטל 'שלב ןכ יכ אנארוגאמ  ונייהד 5 ךירעמ
 a^ י"לב ה'כו ןוכנה אוהו כ"ע םוקושפמש תארקנ
 up" לקשמ bp הפי הלוע וניבר 'ינכ קשמש

 — [קושמוש ג"ונבו

 הדנמ mew לעפהו יודינו Don ^b אתמש) תמש
 excommunieiren, in Bann le- c ע'למ

^n?" ;genיתּומַש   Excommunicirterראות וא  

 ולאו 'פד !Y*3 (Schammaito "BY ,יאמשמ הנבנ
 התימ םש בר רמא אתמש "wb C ק"מ ןיחלנמ

 התימ nme no, ^b ('אהת pw sew לאומשו —
 האבו (יד ,'ה הירכ ביתכדכ יתית םש אהת םש הב =

 Pa ךומסד 'מגב ךשנ והזיא 'פב .(*"בנגה תיב לא
 ןנברד אתמש הילע לביק אלו oye y 3 ןילבקמ

p35, ^5והותמשו בריסו ןיד תיבב בייחתנש ימ  C 
 רזחו ךשמ אלו תועמב ןתנו אשנ (*וא ןיד תיב
 לבא ןהב אצויכו ולא ערפש n voy לביקו וב
 עבשנו העובש בייחתנו ןיד תיבב וריבח לע ןעוטה
 אל DN רמוא א"ר 'פד ג'וב )075353 רמא אל
 אוה יתומש רזעילא 'רד אדח 6 ל"ק (nat איבה
 יכהו Cmn יאמש ירימלתמ,  א'פ אוה ךרובמ 'יפ

 'מ 'פב "ורי תיעיבש 'סמב שרופמ ןכו ארבתסמ
 'ך .(א'עס טילד טיפ "יעיבש 09 )"5 תוכלהב

 6 רזעילא 'ר אהד לכואל «on רמוא ('רזעילא
 הבוטב תיעיבש תוריפ ןילכוא ןנינתד אוה יתומש
 'גרת 8'3( — 'וכו יאמש תיב ירבדכ הבוטב אלשו
 תיו קלמע תי (ce eme ול ינאו יל ידוד קוספב

moyה"כו ה"יחא]* — .(אתמשב  "aniיישארב  
 י"רתו 'ב ,'ז םירבדל ;ה"כ .א"כ 'דמבל ; ז"ל ,ב"מ

 DW "*n ,אתמשד םעדמ C) 2^ םירב) םרחה |

 י"כמ yw י"כב יכ עדו quem ןיתמשד 0'כ )009( =
 ייל תמאבו 'עה ףוס דע ארבתסמ יכהו ןמ 'יל ט"ק | =

 תוכלה איבהל ךורעה 'של לע ליגר אל םגו ח'ר 'יפב =
 ןויצה הז יתרגפה אל ז'כב לבא 'וריב קרפה לש |

 אוה mew רזעילא 'ר «n .ע"פד לכב ה'ב יב
 ג"מד ה"פ wn 'וריבו ד"ע ה"נד ו"פס vn 'וריב
 הציב 'וריבו אוה יתומש ואל רזעיל 'רו s^ ג"'עס

NDואל רזעיל 'רו ד"ע ב'פד ד"פס םשו ג"ע ם"ד  

 םישב ק"מב m 'יפמ קתעוה )* mm. הממש ג"ונבו nmm המש ףיירל sub יישרבו םיש ייכבו m ייפב היכו (1 =
 .איגוסב םייטשב אבוה $/n ייפמ קתעוה )? .ןוגכ חייר ייפכ (+ ,היל ןיתמשמו ברסט sim חיר ייפב )5 : יי ףדב אנליוו

 Milehzahn. ('% .אוהד רזעול 55 גיונב )9.5095 55 aim )5  .טייק יע י"כב ה"כ (1* | ,תבשב ^n 'יפב היכ (5% =

.Zahnáhnlieher Zaeken (!! / 



 רכז .ידוסי sebb oup לש ךומס 38 = ןש
Gweiתוכא) לפותיחאמ דוד רמלש םירבד ינש  
Qo yoלכ 'פב יברעמ ינבד 'מגב ('ש רו פ מ  

 לפתיחא )527 ייפ יהנס ^"( קלח םהל שי לארשי
 D) ןורא תא וביכריו 'וכו היה .הרותב רובג םדא
 תהק ינבלו היל רמא ('ג ," (ww [םיהלאה ל"צ]
 ידמב ואשי ףתכב םהילע שדקה תדובע יכ ןתנ אל

sןיתיש דוד הרכש העשבו 0  Cבותכל ודמיל  
pvוחנמב ג"פב .(' אמוחת יפאב ידשמלו אפסחב ' 

GU»וכו הרפבש 'גו ריזנבש ןינימ ינש ' ^Dינש  
 בוזאו s yy הרפבש 'ג gp תולה ןינימ
 תוצמ יקיקרו תוצמ תולח הדותבש 'ר ,תעלות ינשו
 יתש ערוצמבש 'ד , ץמח ono תלחו תכברמ תלוסו
 = 6 בלולבש 'ד .תעלות ינשו בוזאו זרא ץע םירפצ
 יברעו תובע yy ףנעו םירמת mes רדה yy ירפ
 גיפ) הרפב p" הרפבש תואזה ['ז ל"צ] «e ,לחנ
 ריעשה םדמ כ'הויב םידבה ןיב לעש תואזה 'ז (טימ

pהזוזמבש תוישרפ 'ב רפה  Gm» mm)עמש  

 שדק C ןיליפתבש תוישרפ 'ד ,עומש סא היהו
 .םירבד ינש .עומש םא היהו עמש ךאיבייכ היהו יל
 B^ רבכ 6 ד'ק תומכי) הז .אלב הז ןילעמ ןיריתמה
 םיאבה םיבותכ ינש הדוהי 'ר רבסק .6' לעמ יעב
 6זיס ידהנס תותימ 'ד 'פד ג"סב (' ןידמלמ דחאכ
 השעת אל תוצמ לכ 4150 'מ גב 'ודיקב ק"פבו

"empדחאכ םיאבה ןיבותכ ינש רבס מ'ר +. היל  
^b Cueאב אל דחאה ןמ רמל רחאה היה  

 ולא אלא ןיד הזב ןיאש חיכוהל אלא (ינש ה
 ויה דחאה היה ולאש ןהמ דמלל אלו דבלב 'ב
 .(' הז ןיד לטבל ינשה אב ונממ הרותה לכב ןידמל
 תורודה וכטס ןכימ ("בבוחל men רמאיו ונדמליב

vvvהב השמ הלעשכש ישימחו ינש ןינעתמ ' 
Cim noyמ ואביו דרי ' ovויהיש ל'זר וגיקתהו  

 ברעתת לא םינוש םעו .ותדיריבו ותיילעב ןינעתמ
Hyעב ' (C syהלעשכ (ח"יפס) ט"יפ ר"בב  menm) 

/ 

 :סש = ןש - ןש |
 הנק לש תימורקו םישבי םיבשעו תורשונ ויניש וב

vsתבשב ג"ונב ה"יחא]* — .הרחמב ןהב טלוש  
 ש"ארבו ף"ירבו :י"כב b^ תונו תח תה ויניש
 כ"ע אשכרכמ הפה יניש שריפו י"שרב "יל ןכו

Ce oq:ה"מגרה  ves cbnsיניש  תורשונ  
 כ'ע יאק יניש תלתא אשכרכ יאהד אתשכוכד

yyה"מגר 'יפמ .קתעוה וניבר 'יפו .'ב שכרכ  
 רבד לבש mme רואהש רבדב רמוא וניא 5m םש
 ןוגכ ופרוש רואה הרהמבש רבד אלא ףרוש רואה
 םיינישה ואוקנ דועו .כ"ע שבי הנק לש תימורק
 םייניש ma ע"ייע םחובש רשבה ילותלת דובכ 'לב
 מ"לכ דועו : ז'ד Yes תומבי 'וריו : א'מ הדנ נ'שו

qvןש ס"לב ןכו עלסה . SEהזה ןשכ ד'עפ ר'ב  
 אנישא והל mi .ח'פ ןיטיג nmn uin לש
 בותו ז"פר 'ר היעשי 'קלי cvv 'רדהנס ,ארוטד
 < פ"לבו cáena דנעצ ילב ןכו ארוטד אנישא

^Dרהה שאר  "eyדצ םיכאלמה לע ירמאמב ש'מ  
 תישארב 'א י"רתב ה"כו .ןורחאה ןש y^p דועו 82
 יניש ז"ט ט"מ הימרי 'גרת ,אירומ יניש א"כ ,ט"מ
 .'ד  ,ד"י א"ש 'גרת אפיכר .אניש דיחיהו , אפיכ
 תבש ףסכ לש ןש ,בהז לש ןש תכתות ןש -- 'ה
 סט ע"ייע Yo ג"יפ יילכ s/ בת ע"ייע arbi : ר'ס

SNתבש 'שורי .ז"פ תבש  m^ Ypלש ןש ג'ע  
 ב"כ ;ב"כ יי א"מ 'גרת ליפד אניש ,ליפד ןש ,לעוש

bס"ש י"כה "גו אנישר אקתכתא .ט"יק תבש  
 ע"ייע וניבר i" לבא (Elfenbein) אליפד ןעכנימ

ninןרקה רושב ורמאנ תובא 'ג ב"ער 'ב ק"ב  
 שי ןש osa םש qu הדלות ow ,לגוהו ןשהו
 דציכ ב'מ ב"פ ק"ב .'ב ללג ע"ייעו הקיזהל האנה
 ישארו ןיעו ןשב אצוי .ד'כ 'ודיק ,'וכו תדעומ ןשה
 םיינישה + ו'ט 'ילוח םינישה יגוזה רפסמהו .םירבא
 \ הליאשהב .ז"ט תובותכ יוניכב םיינישה תיב ע'ייע

 ע"ייע .ב"פ nav תוכימס .,היניש ןיב הסירכ ירה

 — ['ב שכרכ

(t .דומלתה ירקיעב ה"כ  *) יוריב (? | .םיסוילמית רופחל דוד אבש ייא יוריב ^wוניבר 53 לבא הישע תרחא אחסונ  

ninoתובאל 'יפבו --- שיע ביערו א"עס גיינ ילבב 'כוסמ  ^N VD ybבשוי היהש דודל לפותיחא אצמ  "wmקסועו  
mensדמול התא המל ל"א  "emיוכו  ixבורקו יוכו ל"א הפוקז המוקב ושרדמ תיבל םגכנ היהש ואצמ תרחא םעפ  

 יכ אריהנ אל הזו תיבאומ אלו יבאומ חינומע אלו ינומע aont מיו םש ייא דועו מיי םשב רומלתה ירקיעב 'יא הזל
 לע רבד גאורשכ השרדחתנ לאומש ימיב ןכו קופקפ אלב תור חקלש וז הכלה השדחתנ לארשי דיננ היהש זעוב ימיב
 יד רדסה ג'ונב )^ (.גייע טיר חיפ תומבי יוריו ovy תומבי) לרעב ג"פב à םלעה הז ימ ןב רנבאל לאששכ דוד
 ,ריפדבו יייכב ןוכנ ה'כ (5 .ןידמלמ ps ס"טב ע"פדב לבא רומלתה ירקיעבו י"כב ןוכנ ה"כ (* .ערוצמבש 'ד בלולבש
 עיפדב לבא דומלתה ירקיעבו ךורע "23 ןוכנ ה"כ (* .ןידמלמ יג ןירמלמ ןיא ם"טב ע'פדב (* .תועטב ייל ע'פר ראשבו
 העוטש ןיבי םלוע תוכילהבו ל"גה תומוקמה ינשב יייע אתגולפו דהאכ םיאבה םיבותכ ינש ןיד ןינעב (* .ישילשה סיטב

 my רועו .ג"כרתו ביכרת b^ יכאלמ | רי y דועו יא רעש םידומל ןושל תותירכח bb re" :ו"ס דצ ארמגה יללכו
 yi" ךתלעהב אמוחנתב ייל ('* ,ךיראהל םוקמ ןאכ per םיבותכ cy קחצי דחפ (y 39 דצ ביח םיעורה אלמ רפס

nenהשמ  msס"טב האלהו 'זיפ יפרמ לבא דומלתה ירקיעבו ר'"פדבו י"כב ןוכנ היכ ('' .ישימחו ינש ןינעב ט"יר  M? 



 1300 ; verwelken, sich veründern מ"למ «ne ןש

(Siaunenswerthesולאה 'וינעת רדס 'פד ג"רב  
 ('ושמכ p" .(' ונשו ורזחו וחמצש םיערז Gb 'ינעת)

novהתשע תירורעש ןכו 05 ,'ה הימרי) הרורעשו  
 הירורעש 'גרת ןכו ה"יחא]* — ^o ,תחיי םש) דואמ
 ןוענש : אתוינש ,אינש b" ם"לבו oa) עשוה
 לאקזחי nn 'ייע ךפהו יוניש ןינע b vp" דועו
 pv לוכט 'פסות ww טשפומה םשהו .ר'ל ,ז'ט
 םשו ,םשה יוניש ב"עפ ה"ס ק'ב ,הארמ יוניש א'פ
 יוניש ןיא . . הנוק יוניש א"ערו'ם םש ,םהייוניש
 ד"מפ ר"ב .השעמ יונישכ םשה יוניש : ו"ס ,הנוק
 'יחספ 'ורי איה איינש ,םוקמ יוניש . . םשה יוניש

Ubז"לד  cyימלשורי . My ms Ye m^אל  
 ג'ע $53 ה"פ םיחספ ימלשורי (אינש) איינש
 ,ש"ע ינאש ,ינש ילבבבו ד"ע א'כד יאמד 'ורי
 רוציקב אנש יאמ ,ש"ל רוצקב אנש אל לעפהו
 :ד'ל pia ל עיפ :א"כ תומבי :ט"כ הכוס ש"מ
 הנשי לא םלועל :^ תכש ,המשו ומש הנשמ היה
 י'ט 'לינמ : א"י ה'ר y mp" םינבה ןיב ונב םדא
 םיחספ rv" .'ו 'יכרע : ח'ק ;ב"צ 'דהנס : ו'פ מ"ב

 ךיתכוד ינש :ד"כ תינעת bye Uy ל"ד ר"פר
 ,ינתשא : א'ע 'דהנס לי עפ תא vnm ינש
 'ב n^" ;'ה ,ב"ל םירברל י"רת ^ תונתשהל
 ;'ב ד" א"מל ;'ח ח'כ sw 'גרת ,'ז ,ד"ל םש
 .ותלוזו 'ו י'ג יכאלמל ;'ה ,ב"ל 'ירבד 'גרת ל עפ א
 .ב"נק :ג"נ תבש p" לעפ תנו לעפתה -
 new : ו'ט 'ליגמ .ט"י ה"ר mmo אמוי .ז"טק 'וריע
 .ו'צ : א'ע :ו"מ :א'כ 'ררהנפ :ב'כ Tp" ,ה"ל

 — [(ז"ט 'יכרע .'מ תועובש

(Mischna) lernen, Dj םשהמ הנבג me» jv 
"D NIS scharf sein ןנש = ןש ; lehren 

 ןהכל טחושה 'מגב ערוזה 'פב (םינפב p" רדוחמ
5m)וניאש דימלתל הנושה לכ <. גילק  panקרוזכ  

 יבייח לכ 'מגב ןיפרשנה jn ולא 'פב .סילוקרמל ןבא
 הובאל היל אמית sb אנניש 6: 'פ (Um  תותימ
 זוחא אנניש 6" (n דךיה לכ 'פד ג"רב ,יכה
 'שלמ דומלתב רדוחמ 'יפ ץוחל םימ ןתשהו המאב
 ג"פב .םינישה לודג א" .ןונש ym 6 חיי היכ ילשמ)
 C אנניש ףלש Cà ירדהנס) ןיפרשנה ןה ולא 'פד
 תבהלו ,רדוחמה לזרב b iw^ ילקנאב החינהו
 ה"יחא]* .אתינרומד אנניש 'גרת 0^ n א'ש) ותינח

 בהלה ;אברח qns (ד'כ ,'ג תישארב) טהל 'גרת ןכו

 = ןש = (ִנָש =) ןש
 ,יכ רמוא יכאלמש אוה דע" 'וכו ומחפתנ הלוגה ןמ

O^ה"בקה רמא םיטשל היינש ושעת תינש תאזו  
 תלטנו תסמחו תלזגשמ הקנאו יכב ןהמ לבק ןאמ

mo o | 0ןרהא הז רהצי ינב ינש .החלשמ תא הנממ  

 שיר א"י ישרפ ןרהא תחשמ תאז וצב ארפסב דודו
 ירמאמ המכו המכ דועו ה"יחא]* ^O קרפ

 יתש םינש ינש תביתב םיליחתמה הדגא וא הכלה
 ןינעבו ene ע"ייע םיתש יתש ןינעב םיתש וא
 ד"יפ תומבי תואמגוד תצק 75 אה mw ,ינש
 דחא םיחא ינש ד"מ םשו ,םישרח םיחא ינש ג"מ
 תוריזג ינייד ינש א"מ ג'יפ תובותכ ,חקפ דחאו שרח

 א"ער ה"ע 'ודיק + תוליזג 'יגה םשו שיא ע"ייע 'וכו
 ארמג יללכ''ייע 'וכו אלא הודמל אל םהינשו ,'ג הדנ
 ינש .ז"כ wu : 'ק העומש ןיבי םלוע תוכילה לע
 ,ןיבוריע ינש ז"מ ג"פ'וריע ,תחא ריעב ןועמש ןב ףסוי
 םימי ינש , תוילג לש ab םימי ינש : 'ד הציב
 הז תא הז םישיחכמה cuis u$s .ה"ר לש םיבוט
 (CUT ערכ ע"ייע ארפס שירב י"רד אתיירב 'וכו
 אצומ התאש מ'כ ב'עס ub תבש ,(ג'ע mo טילש
 םינש א"פר מ"ב .ערכ ע"ייע 'וכו ןיקלוח םינש
 ןיכסב ןיזחוא םינש m" ח"מ ב'פ ןילוח , ןיזחוא
 ןיבייחמ םינש וא ןיכזמ םינש ,ט"כ 'דהנפ ,'וכו
 ינש םוכרב רודה ילודג ow .ו'מ הליגמ .'וכו
 הבשחמב ולע םירבד ינש .ד"נ םיחספ ,'וכו תוטוידה
 וניצמ אל םירבד ינש ime sna ,'וכו תוארביל

 ,'וכו שא לש pon ינש + ב'ג 'דהנס .הרפכ ןהל
 ןיולמ תרשה יכאלמ ינש qo תינעת :ט"יק תבש
 ,'וכו ויה םיערוצמ uw .ד"נ תוכרב ,'וכו םדאל ול
 'ורוכב ,'וכו .ev תעקבב שי םילחנ ינש .ז"נ ןיטיג
 ינש :ו'פ אמוי ,'וכו םדאב וב שי םיבקנינש :ד"מ
 : ב"י הגיגח ,יוכו לארשיל םהל ודמע םיבוט םיסנרפ
 יליגמ :^ ,'ח 'ינעת anb תבש ,'וכו ןה םיעיקר ינש
 םימכח ידימלת ינש . ט"מ חטוס .ט"כ 'דהנס ,ב"ל
 ירודס רפסמו .'וכו ןיליבש ינש .yw םיחספ ,'וכו

u$ג'פ 'וריע  YDז"מ םש ינשה . . , ןושארה  
 הנושאר ^ תינעת הבקנלו ינשבו . , ןושארב
 ,ר"י mob "p" האמוטל ינש pop דועו הינשו
 :ט"עד ג"פ הגיגח rv" ב"מ ג"פ םידי תּויָנַש ץובקהו

 ,ינשב ינש 'nm. 'רדהנס Uy תוברקב ינש דועו
 ירבדמ הינש האלהו .'כ תומבי נ"לבו ינשב ישילש
 תומבי 'ורי ,'וכו תויְנש nn המ .א"כ םש ,םירפוס

veג'ד  T'yוליא  jnזוכו תוינשה  — 

(tקיתעה ןכו  mom bm"וניש פיש י"כבו ונתשנו גיוגבו דייר יקספבו שיארבו ףיירב . *) ג"ונב (5 | ,תיר ייפמ .קתעוה 

 .םינפב הטמל ליינה 'גרתבו סיילב היכו אגנש



NOU הֶָט. * — yc qe 
 . + ךיתודליב ונל תינש sto מ"ב , כ'תב םימעפ
 ימ : ח"ק תומכי .'וכו ךיתונקזב ונל הנשתו רוזחתו
 אל : א'פ 'ילוח ,רבת ע"ייע וז הנש אל וז הנשש

vvםימכח ונש א"מ ו"פ תוכא ,'וכו לכא אלא  
 םויב וכ תוידע ,ח"כ תוכרב ל עפ ג , הנשמה 'לב
 יוז הנשמ תינשנ «ci ימיב +: ג'ל מ'ב ,תינשנ
 ry םינשמ ץובקה הנשמ ליעפה ינוניב

 -- [דחא קרפ ינינשה אציו 'פ ר'כיא
 -Felsen םיִננְש ץובקהו עלפה jw ^n ןש — ןש

(dippeח"פ תוליהאב  G'תוככסהו םיננשה  
 CO 0 im 'הזמ רבעהמ .עלפה jv, ^b תוערפהו
 אָתְנִנש ס"לב ןכו ט"למ 'א ןש ע"ייע ה"יחא]*

 mas ע"ייע דועו
"ed(ביתכו ןיש מ"למ) ןש  ^sןתשה  (Urin 

 1222 האורה 'פב bp אלד 'מגב תוכרב
 p^ אלזרפל אמטסאכ רחשה דומעב אניש 6 ג'ס
 , םהיניש חא ב" ,ויל היעש) ארקמ 'למ אנתשה
 — wb] אניש ע"ייע ה"יחא]* ,אמטסא 'עב א"פ

 םיטפשמ 'תליכמ (גונטופופ) 20m לש ןש *
 המ + , בלח לש ןש ליפה 'יפא 'ט פ'ר

 = הלוכי הניאש qun ns ריזחהל «nv הניאש ןיעה
 תחת ושא י'כ לודגה (v2152 ריזחהל
 FN תרזוח הניא ש ןיע המ םיטפשמ 'פ ידי

 trinm הניאש ןש
 -wieder תחא הלועפ תליפכ ונינע מ"למ) הנש *

(holenו"פ אמוי  : DMםאו + . ןהב הנש  
 qx : א"כד ג"פ 'דהנס 'ורי ל ע י פ .ןהב הנש אל
 D mb ל ע פ ג ^« ןהיתונעט תונשל ןיידה
 תינשנ אלו , + תיִנָשְנו חנ 7225 הרמאנש הוצמ לכ

a 

NOU *תונתשה ןינע 2/53 הנש 'יפס"לב)  bim 
 לאושה תעד הנתשנ י"עש הנעמל ל"זרל

(beantworten, antwortenכ 'יחספ ', (^D?ינשמו , , 

 ואלד איוניש ךל ינשמ i תבש sov םשהו
 473« w לנה 43 הרג ץובקה איה איוניש

(ah) NU (nOD *לעפמ מ"למ  nwוגייה  
mmהמחה תפוקת וגייהו הפוקתו  

 תונש דועו םינש מ"לב ץובקהו םימי ה"פש םהש
 , הבוט הנש :ה"נ תוכרב 'ייעו ל'ז ונימכח 'לב ה'כו
 לפותיחא לש ויתונש לכו , ,דוד לש ויתונש לכ :םש

"yn135 : ט"ל ,'ט 'מוי :ה"מק : ט'פ ,ז"ט תבש  
 ו םשו , א'ל + ו"ט ,א'י :'ג :'ב ה'ר )8 ר"ג
 JD ק'מ . ז"י + ב" vm הליגמ , ט'כ ,ג'ב תינעת

 ,פש רית b^ בושת יייעו : ךמ חוכרבל ןויכ ('

1b 

 םתננשו pau טשפומה םשהו .אננש (יכ /2 ייטפוש)
 ירפס ןונשב שדק ןיאו . , ןונשב ולא 01,0 םירבד)
 תבש ויל meum qeu ראותהו Q5 'יס ןנחתאו
 4?" am: תובותכ 572 ("D :וייט הגינה ..דינ 01939 573

 בי'ב ivb iym ̂ קיב |: ח"ע eu" . ב"ל יישודיק .גיינ

 : יפ ירהנס : גימ vy : גילק

 ליגרד אנניש ה"כרת OO יכאלמ CD3 "יאו 6 ה"כ
 א"שב ע'ה בתכ ודימלת הדוהי ברל ארקל לאומש
 ךורעה כ"כש רברה now) TUN םכח 537 ג"פ
 לודג ל"רש ינש BN" DUI" רוע בתכ Js הידידמ
 יתאצמש ןואג ייאה וניבר אוה א"י ךהש עדו םינישה
 יד ה"פד ק"פב םשד 'ובותכ לע לאלצב 'רל מ"טשב
 ל"א mm אנניש 5 ןואג יאה וניבר «an 55 בתכ
 ונישש ימרא 'לב ונושל הדוהי בול לאומש
 היל ורק םינישה .לודג אוהש ימ לכש תולודג
 ןיפירח היתתעמשש ותוא םישרודש שיו אנניש
 אתלימ אייזחימ אלא הוה ןיכהד ימד אלו ןונש ץחכ
 ,כ"ע ועמשמכ היניש pas] ל"צ] (ןובד) mmm ברד
 'ושתבו ע"בשפהב ב"ירגה מ"טשה הז ואיבה ןכו
 ןיכ יתאצמ 214 דצ יככרה 'חה 'אצוחב םינואנה
 חסונ (188 רצ גיש ףלא תנשב ןאוריק ינב תולאש

 ןכ םג אגאניש in'n ^D :ל"הזב הבושתה
 ושוריפו הדוהי ברל ךכ הברה רמואש אוה לאומש
 ויה nmm ברלש ויניש ורמא יכ ?my לעב
 ןתואב הדוהי בר עידי הוה אמלידו רתויב תולודג
 רמול ('ןמצע ןיאשונש שיו + + , אנאניש םיתע
 ימש וראק ווה אל C) אכרו לאומש תאוכד

 תוכלה הנושש אנאניש ייאהו יגה יכ ןוהידימלתל
 ןוניא אמלעב ילימ ינהו . . + וימעט ןינונשש וא
 לכש םינטקו םישנ יפכ bs" וננושלב רורב אנניש
 ךלה .וניבר ירה 'וכו ותוא ןיארוק ךכ םיניש לודג
 — ל'ז ןואג sn" וגיברד mappa ל"נה ךרעה לכב

nu»הגושה לכ +ג'ע הדג הכלה הנוש ןינעב  
 -'אנש ב"הוע ןב אוהש ול הטבומ םוי לכב תוכלה
 הנושה לכ :ח"כ הליגמ ^« ול םלוע תוכילה

UM "5% הדנ :: טי. YS 

 | אלב nae + ב"ל םש ,'וכו ול חטבומ תוכלה

 ,'וכו תוכלה 'ש םינוש vow :ו"ט הגיגח , הרמיז

 ק"מ .'וכו םיאיבנב יּונָשו הרותב בותכ ,א"ל הליגמ
DN (UDנ"שו , ב'צ 'וריע י'וכו תינש אל תירק  

 ןאנש mb יילוזז ,ול ןינמ ח"ר האנש אל יבו יכו
 ולא 'וכו םינוש DJ +ב"כ הטוס ,םימכח ןושלב

pw"ש הנוש ינאש ,ח"ס 'דהנס ,'וכו תוכלה ' 

 ב'נ הנוש היה השנמ : ג'ק ו'וכו nn תוכלה

 ,לינה מיטש לש םישרורש שיו mn אותו ('

VIII 2 
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 נ"רדבא ,תונברה תא אנש b" א"פ תובא ,ןבהוא

 A^" Sms אנוש השועש ^5 רובנ וזיא ג'כפ

 .ותשא תא אנושה . . . וריבח תא אנושה א'יפ
 , ט'פ ,םנח תאנש : ב"ל תבש b': אמוי םשהו

ypתאנש .ד"י הלינמ ,ה"ואל האנש הדריש  jon 
"n3 תובא :ה" תוחנמ ,ג'ל הטוס bא"ימ  

sms mp ates vpnהיתואנש : ה'ל תועובש  
 .'וכו והנינ יאמ

 אנלש סרג ךוועה לעב mew אנאנוש דא
 .'ש"ע גלשא 'עב הימש =

 ,ש"מו ןויבש yy ןויבנש *
 -Anwalt, Verthei ש"ע 32D ומכ (p^ רוגינש *

(digerג"נד ג"פר הכוס ^?  xyול יא  
 .ורוגיטק ורונינש השענש הזל

^b) Po. "estyליפדנש 155  (Elfenbeinינרת  
avיא)  Cmלופיו קוספב  mpvלע  

 (ויבא) m ףסוי .עבראו Cw ,ינ תישארב) ןיבא ינפ
 .ליפד ןש ומכ p C^ ןיפדנשד פרעב nas] ל'צ)
 רעשיילפ םכחה ש"'מ "ייעו n» mm הייחא]*

 — [878 ,ב'ח יוועלל ר"תמעל ויתופסוהב
x0 *איינש ,יוניש  yyנ ןש '. 

QNID qu *ד ןש ע"יע אְנאְניִש) אָנְניִש '. 
 | גנמש יסרפ ע'ייע m5: ןיטיג גמנש *
 א"פר םוי לובט 'תפסות Sennesblütter) ?( תינונש *

 ,תינונשהו ןילבתה oen ,תינונשהו םושה
 ד'עפלו C pena ןימ b^ ד"מ א'פ oy לובט ש"וב
 א"פ םיאלכב םוש לצא רכזנה תינמוש אוה אוה

 nns ew ע"ייע אתינמות אוהו ג"מ

 yup" לעפ ןמ שרדנו 5233 זוחמ םש) רֶעְנש
 (ז"ל) ח"לפ ר'בב .(*לצ 'עב p" (םינפב
nousאתחיתפ) הכיא  v3 ^b vowsעשוהי יר היד  

quioןמ תרעונמש רענש  msnאלו המורת אל  
 6 קונשתב ןיתמש רענש .תיעיבש אלו תורשעמ
 ,םירענ םיתמ הירשש רענש ,ץחרמ som רנ אלב
 ה"יחא]* .םירענ ןהשכ הרותב perse mee רענש
 הירשש vp רענש ר'כיאבו םירענ ןהש דע ר"בב

Duyרענש א"ד םשו םש דועו הרותב םיטעבמ  
 תוכרב v^ 'ייעו ה"בקהל רעו אנוש הריטעהש
 'ר היעשי «p ב"ס זמר חנ pou ב"עס ז"ד ר'פ

 - ['כש
 -usammen£ קוריה ןינע b^ סנש מ"לל (ow ץנש

was zusammen- pis ; drücken, pressen 

Jap - Gne — mes p 
mes c0 mmnהטוס .ז'ג ןיטיג .'ה ריזנ .ב"ע  
sb "up uaב'ב .ז"מ ק'ב  aeuרהנפ ' Wb 

 :םשו D ז'ע .ט'צ :םשו av : גיצ + ט'ס ,א"מ
 ןושלבו ז"טפ םירפוס :'ל הדנ : ט'צ ,ד"מ תוחנמ

sive snץובקהו ס"לב ה'כו  pipישארב 'גרת " 
 יילהת 'גרת הבקנ לקשמב רועו האלהו א"י v5 ,א"י

v5 'ינכ אָנְתְנש ימוי "  bugיוועל  bunתואמגוד  
mnsירוס לקשמב דועו  y'"y Smי אתש  

uU CDU *ךפה ןשי לעפמ 60 אָתְניִש  
 ,היתנשמ :smi תוכרב ץיקה

i13ע'ייע : ב"ס .התימל 'סמ דחא הניש  NDDDN 
 רסמ :ה'ס Ty" . ע"ומב ןורחאה ןשו ,אניש 'עו
 יאתנישל אלא איליל ירביא אל ,היעמשל היתניש
 «PSY הכוס ,הניש ידיל איבמ לכאמ ,ח"י אמו
 D סעמ .ג'נ ,עבק תניש .ח'כ ,הנישל עבק
 ^a) הליגמ ,וניניעב הניש םיאור ונייה אל :םש
 תודדנמ .ב'ס (mmn ,וניניעב הניש וניאר אל
 שי יכו mb הטוס ,הניש ןירדנמ ^u ב"ב :הניש
 nw ןיבק " :מ"מ 'ודיק ,'וכו םוקמה ינפל הניש
 y'"y .'י ב"ב .אתנישד אמס : ג"פ מ"ב ,םלועל ודרי

inoםיעשרל הניש + א"ע 'דהנס  monוכו םהל ', 
 סנוא ,ח"ב דימת :הנישה ןמ ןמצע ןיסנוא : ג'צ

 ג"פ תובא ,הנישב הרגאו ךלא :ח" ז'ע ,הניש
 ..הניש טועימב ve םש ,תירחש לש הניש י"מ

 < מ"למ בהא וכפה sop ןמ ינוניב מ'למ) אנוש *
 אנוש :ה"כ 'דהנס Hass "NJP) םשהו

 ,יד לאינרבו ,הביאב  םימי 'ג ומע רביד אלש לכ
 ינוניב ,ביוא B^ הֶאַנְס ומכ אוהו NOU" ז'ט

 לוע הבר תור שיר , ןיאונש . ג"כק ב"ב לועפ
 לארשי לש ' םהיאנוש )0/5 הכוס ץובקה יונש
 TU ז'עד Bomam "y . לארשיל יוניכ אוהו
 wi" ^ ,ט'כק םילהת "5 'גרת ,לארשיד ןהיאנש

Ub DU qvxהלודג : ט"מ 'יחספ ,אכלמ יאנש 'ו  
 םיאנושש האנשמ ח'תל ny םיאנושש האנש

nnsרתומ ,ןאנוש . . . ןכהוא :ג"ק :לארשיל  
 תוזע ול שיש םדא : 'ז תינעת vy ,'וכו ותואנשל
 + . ןיבהואש ינפמ . ז"מ nous ,ותואנשל רתומ
 ,אנוש , , .בהוא :ב"ל מ'ב ,'וכו םיאנושש ינפמ
 תא אנוש בא שי n'p. .המיז אנוש Ux) 'דהנס

 S Dry ,ינתאנש התאו ינאנש ךבר :ח'ק 293
 a + ןאנוש :ז"ט הדג ,ואנוש רחאו ובהוא דחא

Sennesblütter li, many הלמל ותוא המדמ 384 העל יהו )  .ןיפרנישר ג'ונב )? שימו אגלש vy vy (i 

 .ש"ע תומוקמ רחיו : ג"יק םיהבז אבוה םשו (* .קנשתב ריכיאבו קינשתב $33 גונב (5



 E קש - ץָש 00 טק
(ult Schleife, Riemenםילכב ו"כ 'פב  )אתקנוע | לדנס 005. £uאיפר  ccתצינש  ^b) Cרבכ  

 לע לבחח וקחדי התעש קחדנ ירה רמולכ תקחד | O2 "D תואוקמ ףוסב . תוצנש לש סיכו יקמע
 .ץנש p' ונאזנולל qs y pan .וראוצ | אצמ 'מגב תואיצמ ולא 'פב ,('לדנפ לש ץנשו
 רמולכ וינתמ סנשיו ןינעמ ןוכנל 'יפ pow | 'פד ג'סב .('יצנש רתב אסיכ(איער va מיב) לגב

musצילח ' Grp mor)אלדנסו  snaתביתכל לאשוהו ,כ'ע ינממ ךתמקנ השרדנש תיאר | .6 יצניש  
 'ורי ןמה uso תרשע תביתכ לש הקובדו הקוחד | .םיצנש םהל שיו (ביעפ ג'י (mu דיה לכ 'פד ג"רב
 אפד שארב שיא אהיש ךירצ ב"עס ר"עד ג"פ ילינמ | אכיאד ןויכו "QUyS f תבש) עינצמה 'פד ג"רב

 6 הרטניק ןידהכ תחנו ץינש אוה ןכש הפוסב תאו | תוצנש לש סיכ 'יפ .הימופ רע היל קיפמ םיצנש
 ינבא ומכ אצויו סנכנ D^ ^p דומלתה ירקיעבו הלעמלמ םיצנש ול «v אלא רושק וניא םיכה

 הלועש סיכה יצנש ומכ ץרפ 'ר םשמ Ds ארטנקה | החישמ לש טוח ץנש ותואב ןיסינכמו הטמלמו

 הלעמל הלוע מ"יו 'וכו הטישה ףוסב תאו .br דריו | והצנוש תועמ וב ןתונשכו תועוצר ןיסינכמש שיו

 אצויו סנכנ מ'יו .םילקושש םינזאמה ומכ דרויו | אוהו טוחה ותואל וחתומ אלא ורשוקל ךירצ ןיאו
 — [כ'ע בלכח yw ומכ סיבל שי םימעפו וילאמ חתפתמו וילאמ רשקתמ

 p^ ןכו Cam ןירגסנו ןיחתפנ ןלוכו םיתב עברא
 ןוניאח ןיצנש אכיאהו עינצמהד Cow ןואנה
 תרמא יכיהו ידדה ידהב וילוש דע ידיגאד תואלול
 ליקש ys יאר בייחמד ימנ יכה ויפ ךרד היקפא יא
 יצמ אל wm תכש רוסיא pvp הביננ רופיאו
 אמלאד וילוש יפלכמ אלא הישירב C רש מ ל
 ימנ יא םיצנש אכילרב ןניחדו ולוכ ואיצוהל ךירצ
 יפלכ ןידוק ע ןניאו הימופ לע יכרכמו היל תיא
 םיטמקה pas ץירח ר'לב 'יפ ב"א) -- ('וילוש
 הייחא]+ eb םותפל םיכבו םינשי םילדנסב ומכ
 לעפמ הנבנ אוהש ןוכנהו sinus לע ב'ר תנוכ

"b pipט'לב סנש ומכ  popקודיא  premןכו  
 י"כבו ןיצניש) םיצנש תואלולה ןיארקנו o9 ע"לב

pvםידנואש ינפמ (םיצאנש מיבב  bcnסיכה וא  
 סיכהש תועוצר יצנש B" מ'בכ n'y םידגכה וא
 n'a כ"ע יצנש תוארקנ תועוצוהש ןהב רו שק
 טייחד . < . אלדנס 'ט ,ה"כ םירבדל 'א י"רתב
 ל"נה .ב'ק 'ומבי 'ייעו יצנש ירשתו : םשו ,יצנשב
 הזמו ,יוצנשד אפיצרוש ג'ע ב'יד ב"יפ mes 'וריו
 ד"ע ב'לד ט"פס םיאלכ' 'וריב לעפה תארוה ןיבת
 קחדנשכ 'וריפ הל אתחנ אוהו הימרג ץנש אוהד
 sm yg ב"פ mui cr ,לפנ רוגחה ופונ

 ב"כר ב"פ יאמר 'ורי רוצ םוחתב vy )0 ץנש *

 .ץנש ר"פ 'יעיבש 'תפסותבו תצש ר"ער

(siranguliren, erwürgen קנח ומכ "P (ס"למ pio 

(3 ,» mat) םירצמב יתללועתה רשא תא 
 ותוא םתחפהו .יארצמ תיקינשד המ תי (" י"רת
 רצי wb ךתכלב Ü) ןותקנשו 'גרת 0^. ,'א יכאלמ)
 ('*קינשת אל oun דכ 'גרת 6^ ,יד ילשמ) ךדעצ
 הקוצו הרצ םכילע אבב הקוצו 'גרת ןכו .ךחרוא

DU)קינשו 'נרת "כ ,דיי  תומש) ךַעַניִו (זיכ ,'א . 

 קינשו 'גרת )5 ,וילק cnm רענו ןכו הייחא]*
cv "y "nג'כ .היפ םש ל ע פ ת א 25 ,ד'ע  ; 

 'רמבל ;'כ ,ב"כ תישארב 'א י"רתו ב" ,'ז בויאל
a^ ^יתבר אתקיספ ל עי פ  b'bתא םיקנשמ  

Tnmגות אקנוש ס"לבו אקנניש םשהו , לועב ' 
 אקונריש נ"ונבו י"כב ה"כ אקוניש 05 ,'ז בטא) קנחמ
 .ויט ,א'כ (mo תמוי תומ 'ורי 'גרת .קנרש ע"ייע
 ;" .,'כ ארקיול י"רת 'ייעו ארדוסד אקונישב (זיט
 ,.אקונרס = ע"ייעו 'ז  ,ד'כ | ; ב"כ ,ב'ב  םירבדל
 קינשת ,קונשת אוה sm אקִיְנשַּפ ס"לב דועו
 — ש ןמ שרדש רענש yp vw ז"לפ ר"בב

— [pawn ע'ייעו -- pw גות רשא' y? —————————————————————À— M M ——— —— —— € ai i MÀ 

i703 (!ס"טב  (f quumתיצנש גיונב , *) תיאר לדנפב ג"וכב .puse mb *) ןכו naoו"כפ םילכל ג"הר ייפמ  b^ 
pייפ תוצנש לש  pssתבשבסיכ בגוגה עינצמהב ןגיסרגרכ ץנש ומש רועה לופכ סיכה שארבו םיכל שי םיתב םיתב  

 ןואגה ייפל וניבר ןויכ עינצמר cen הז לעו כייע הילע יכרכמו היל תיאד ימאד תיא ןיצנש א פ ילד ןניקרפמו יוכו בויח
nsnליחתמ ןאכ יזיפו ר"פדב )5 .האבה הרעהב יייע הז רחא  opmךורע ייכבו יציניוו יפדב 'ואדכו ךשמה אוהש ןוכנהו . 

oma (tי"כב  oעיפדב לבא דומלתה ירקיעו ביה טיק ריל  mo )?  .למשרי puiירקיעבו ר"בו ביה ט"ק ייכב ןוכנ  

 וניבר ייג איה איח ןואגה לש וז ייג יכ עדו .ןידוקע 5a  ןירקוע ןגיאו .דילו ויו ייכבו ,ןריקע אלו עיפרב לכא דוטלתה
"nןואג  cena snmהישע .ביצ תבשב איבשרה  by:רצ אנליוו םישב תבשב חיר ייפ וז 'יג יפ  ffהירב שיע ביער  

 ל"ומהו ךורעה יפ לע םגקתל שיו סופרב םימגמוגמ ח"ו ירברו [ןירוקע ליצ] (ןירוקע) pue דע וניתובר והושריפ ןיכהו
 pit 'עב למר ש"מו א'צרת Do" ח"וא רוטב ייב י!יעו (* ,תצנש גיונבו םיישרהמב היכ 5o)  .ךורעה לע ריעהלמ .לדח

 .ךועטת פיטב גיונב ('* ,ןותקונשו ליצו ןותקיכשו םיפב . ג"ונב לבא ו"ופדבו קיררב «pas ne ('% .ונונפל ייל )19
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 p" P HOY (תיִנוש =) תינש — אָרְניִש N33 =) רנש

. 

 בר רמ יכ pns ויה תותנש wen" ל"נה הבושתה | לותח האורה «CY 22:2 'ומולחב חאורה 'פב
 b/n הנממ עמשנ יברבר תוכלה יכ ןאכ הבושתה | Raise 2» 12V) ע'לב אָרְעַש open רנש

 ןינמיפ וב ויהש שרפו תותונש רמא ל"קז חמצ | יונש ול השענ אונוש היל ורקד ארתאב ומולחב | =
new (םדא ונעמש אל םלועמ .הנונש ברח ןימכ | תבשכ םהה םימיב יהיו קוספב 'גרת ב'א — ya 

 ,'א ינש יגרת)  C2ויח תותנש אלא | הייחא]* ,(אבהדד ארנוש  pnsןושל הזיא ונל רורב ןיאו
 המצ 3335 יקחש וקחמ תרותבו ,אוה | "רוס 'לב ומכ ג'לבו , ןיסייט ןירנוש םש ץובקהו

 (רמאו) | ,אתמכוא אתרנושד אתיליש .'ו תוכרב אָּתרַנש  [ww]וניא ונאו אוה הנינש ןושלמ אמש
ww ןושלמ א"יו הזה ןושלמ אוהש וניניעב המוד | א"עס vp "D םשו: an "bn ארנוש רכזלו 

 .ז'צ מ"ב  7 [shyליאל ןאכ דע וב שי הזמ הז םינושמ תומוקמ יכ
 ןהמ תחא תותנש קודקרה ןמו .שבכל- ןאכ דע | Kerben, Eie ץירח B עילמ ילוא) תותנש

(Gehnitteתותנש אנחכ בר רמא אלא  | C nwןונכ  jns nns mnenתותשק ,תמח  
 וניא.ךכ יפ לעו תותסו nb ,תותשע תשע nep | ט"פב יפי דנא 'עב 'יפ רב כ 6'פ תבש)
 א מ שו .הנינש ןושלמ אלו יוניש ןושלמ אל אצוי | ןיהב ויה C תותנש C Gre ףד בימ טיפ תו חנ מ ב
 ןיארקנ ןינמיסהו תנש ארקנןמיסה | ןישועש םיניש ןונכ תוינמיס o^ ליאל ןאכ רע
 תודעקב שיש ךרדכ ויה תודוקנ אמש וא תו תש | םייניש ןכ םי גש ןוב ש ח ןורכז yy תוכיתחב
 רעשל תויושעה ןהיתחתמ תובוקנה תשוחנ לש | ה"כ הייחא]* qnn qas ןיאצויו ןיטלוב
 טימה ןיסנכנשכו םימב ims ןיחינמש תועש ןהב | םייניש ןכ ןובשחל ous ןורכז 'מלתה רקיעב ןוכנ
 דעו העשל w nw דעו העש יצחל וז תנש דע | ןיטלוב םיניש ןכ םינש ןובשח ןורכז ר"פדב ןכו 'וכו
 jw] ל"צ] ןכש תודוקנהו הצחמו העשל וז תנש | י"כבו םייניש םינוש ןובשח ןורכז ב'ה י"כבו 'וכו
 ןיטוח ומכ Cpe אמש וא .תותנש תוארקנ ןה | ןובשח ע'פדבו םייניש םיינש ןובשח ןורכז ט'ק
 ןמ ונדמל ירהו תיברעב (' טוטפ ןיארקנ imo | ומכ ןוכנהו תועטב הז לכו 'וכו םיניש ןכ םיניש
 < ןיארקנ דיסב "פא םירייוכמה םיריכהש דומלתה | ןובשח יכ ורועישו 'לתה ירקיעו ר'פד יפל יתחסנש
 .ל'צז םייהלעטטעב ,רד ירומ («chm Q0 תותנש | יפל ץעב ןיכתוחש yy תכיתח Uy ןמסנ םינשה
 חמצ בר רמ רקחש רקחמ תרות ילוא יכ ינריעה | das Einkerben ש"אלב ארקנו םיצירח םינשה ןינמ
 "ע ןואג חמצ בר לש ךורע איה איה | ל'זו Cars ק"העב ה'כו ץלאהברעק ארקנ ץעהו
 — [וז הרעשהל היאר אצמאש ןתי ימו Cw קלחל אובמ | םינמיס םישמ אוהש תותנש (אגליוו פ"ש) תבשב ח'ר
 תולהא ףוסב Felsenkppe) תינוש =) תינש | pen ריגה תציבב ןכותב sx תודמלו םילכב
 איה וז יא רוהט תינושבו םיב "מ (nb (ומצע םשב) וניבר איבהש א"פ אוה אוהו 'וכו
 שוריפ ופעזמ הלוע םיהש םוקמ לכ  תינוש | סרח ילכ םינמיס תותנש י"שריפ ןכו יפידנא 'עב
 םשל עינמש mpo אוה תימראב ('א תינוש מ | םינטק םיזונא pos תוטילב תוטילב וב wn לודנ
 ר"קיובו םאכצ לכו י"פ ר"ב CÓ) הרעסה תעב םיה | ב"כבו תוינמיס : תותנש b^ תוחנמב ה"מגרו ,'וכו
 רזעלא ja קחצי G'29 .ץרא ןורתיו יפ mb ירחא | ^b ם'ארה םגו םינמיס : תותנש ה"מגר b" : ו"פ

 ה"יחא]* | = ,ירסיקד אמיד אתינושב לייטמ הוה | תוטירש ומכ םינמיס תותנש ייפ (ב"בל מ"טשב אבוה)
 אתנוש ןורתיו 'פ ר"להקבו אתינושמ "by y | 'חה 'צוהב םינואגה 'ושתב ג"הר תעד «nuo כ'ע
 תלש 'פ pw 'יארכו אמיד אתינוש Uu אמיד | לכ חפסל יואר יתאצמו 200 דצ ה'פש p^ יבכרה

 היירנוש יפ "p י"כבו mo הריש ול השענ אנרוש היל ורקד ארתאב ער יוניש ול :muy ארנוש פיש vas היב (1

 ה"כו ריפרב ןוכנ m3 (?  .ער יוניש ול תשענ ארניש האנ הריש ול תשענ ארנוש ךפיהב גיונבו ול תישענ האנ הריש

 , תותנש ליהזב ייא עיפד ראשב לבא יפידנא 'עב וז הלועמה ייג לע יתוריעה רבכו דומלתה ירקיעמ חכומ ןכו טיק ייכב

 היכו (?  .תבשמו תוחנממ ןויצה רסחו יפידנא p לע זמרה רפח כ'או 'וכו ןיהב ויה תותנש אנהכ בר CON אלא

 ץע ןיכתוחש םדא ינב :גהנמכ ןמיס ייפש רחא ןיכעב nn" ייס ךורב רב םירהמ תבושת יייעו f vb) תוחנמ 'תפסותב

 (nb טכ ארקנש רחא -ריכ תלמ ייא רייש b"  יושתב ןכו ןיריכ ליצ )*  ,לינה ביבל מיטשב mcr  .יוכו םינשל רחא

 תיברע .תויתואב תיברע הלמה וז בתכ ג"הרש יל הארנו ייפ אל ריכ תלמ לכא כ"ע (Qui וק ליר 367 רצ יבכרה יחח

 הקתעהבו ןתוא «^n הדוקנה קר  תיברע הביתכב אוה תחא ms 'זו ירו Kerbe הטירש 'פ = אוהש ;=

 ייפמ קתעוה (* .תיגושמ עיפרב לבא רומלתה ירקיעו wp vas ןוכנ ה"כ )5 b.c ( .זוכ ליצו ריכ תויהל שבחשנ
 .ש"ע .תולראל vas ו
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 תלוע ןיאו עופשב 0? ,'א איקיו) ותוא 'ט קרפ יז
 םיעוסיש ד"פר ינימש ארפס ץובקהו עופשב המהב

 — [םיעופיש ןיאש , .
 (' (נוגיק] O53 gb .אקזיש ס"לב) יקסש

 רופחי אל 'פבו CD DUD בהזה 'פד ג"סב

CDביב) וריתה ןייב .תמאב  CONOאנגילפ אנא  
 .ןיקסרפא א'פ םידקש 'יפ יקסש גילפתאו יזוגמא

 ב"בבו (קעומספ) ש"נורפ wb" מ"בב ה"'יחא|*

 P3" | ה'כו . םידקש .: יקפויש  י"שר b^ : א'כ

omn33 יקסש 'ה י"כבו יקסיש ם"ש י"כבו " 

nnsיקביש  "^y14502 ג"הבו .ט"מ רצ ב"בב 7^0  

Y5יקסישדו יריבוגדו יראנכד אתיתש : 'ח דצ  

 " "5 s[ץעה --
Axes  ונממו בליע Gli (פילמ ל"נ epu) 
E^ וזחאש ימ OT תואופרב (Handtuch = 
^b גתסושב הירייצנו אלינרג sua יתיל cre 

  n»nnגתסישב ג'ונב .ה"יחא]* ,רגב לש
^p לבא כ"ע ןפג רמצ לש דגב תכיתח י'שריפו 

 גתסוש ,התסוש תארוה יפכ רתוי ןכתת ךורעה
  "evהיפטהל הפמ ומכ 733 תכיתח יברעו פ'לב

 אליגרג וניכר סרג רזב 'עבו ,המודכו םיריה וב
 [אליגלג ג"ונבו —

 353 .versehliessen) םתס jb לעפש) היִמּתַסֶש
 (* אדש GUyD n/b ייטיג) וזחאש ימ 'פד

 .תלשלשה רגס b^ (' הימתסשו היתלישוש C היל

 818000, krám- pon pay עָעַש ומכ ?yu =) עש
(pelnחימ טיפ םיאלכ ףוסב ) סושמ רופא וניא 

 אֶל )»^ ,ביכ םירכ) 'אנש גיראו יווט אלא םיאלכ
 p Jw^ .יווט עוש ,אוהש רבד זנטעש שבלת
 Cw) 6 תודמ 'גב םיאלכה c» mn ךכ זנטעש
 'גרתכ תועיעש ןושל עוש .זונ וא DN" עוש
 C תועי ע ש «rb ,v2 mes) ןיראווצ תקלח לע

Cumהז םיתשפו רמצ ןיפרוטש  byןישועו הז  
 ייאלכ) ןנתו ('"'שובל ומכ ino ןישועו ("ןירבל ןהמ
 b Qua" ןהש ינפמ ןירוסא ןידבלה (טימ ט'פ
 (pre םיתשפו by ןיפרוט וא (" םינפ 'ב אוה

qmsודבל םיתשפו ודבל רמצ ןיווט וא  C!ןירזוחו  

 וש — עש — (mae תינש
 ויש

 n^pb ר"דמב .אמיד אתינושב [לייטמ ל"צ] (לפקמנ |
 תצקבו [ןירסיקד ל'צ] (ירסיקב) .אתינושב לייטמ
 * . ליצמה : ז"די"פר ק'ב 'ורי .אתונישב פ"טב םיסופד
 ע"ייע (ב'מ חיפ ,תולהא) םיננש ץובקהו םיה תינונשמ
 ,ה'חב nw — נ"שו אתינושמ ע"ייע רועו n ןש
 הללוסו קייד 'יפו ע"ל אוה ד'עפל יכ יתחכוה 84
 ; חלשב 'פ י"ת רשא י"כ לודגה שרדמבו םיה ףוחו
 תינוש אלהו םש תומהת שי יכו ומויסכי תומרת
 הלועמ 'יגו 'וכ ןותחתה onn הלעש דמלמ אלא איה

oenןשע ע"ייע תינושע 'יגה חלשב 'תליכטבו  
 -- [ש"מו

 (דומלתה ונייהו (הנשמ) ירדס אתיש ת"ר) ס"ש *
^omיפא ' onoביסנו .,'ה'יחבז , ס'של  

 Ue דומלת 'עב תואמגוד רתי 'ייעו וכו eren הל
npe =( DUלעיפ  anreizen mann joy now 

 Q9-l. —) OX). ^pws ןושלמ ילוא
(anrichten, zurichtenןיפרשנה ןה ולא 'פכ  )735 

CYyוב הפיש בלכה תא וב הסיש  aom)ה"יחא]*  
 ב"ר תפסוהמ sim הריג b^ + םויסב 'יא א"פדב

byפ"למ אוהש ל"נו ךורע י'כו םינושארה םיסופדב  
 rufen, reden אפש תירוש א י"למ ילוא וא ל"נה

 : ךיכ : ג'כ ק"בב ה'נכו .האירקו רובד י"ע 3 'יפו
 והסיש בייח וריבחב וריבח לש וכלכ הסשמה ,הסשמ
 וב הפשנו ואוב ורמא ד"פפ ר"ב .רוטפ ומצעב אוה

 — [םיבלכה תא
 ל עפ הו C ,דיי סירבר) מילמ mnop — עסש

n" ^D yowעקבב רבד  ein- aus- pom 

ny Un Cinanderreissenאיה המצע ינפב הירב  

 תלפמהד 'מגב p^ )5 רדש 'עב 'ייע Coo  "ילוח)
C72 m)השאב הליכאב רוסא .המהבב רמא בר  

 םלועב תמייקתמ הניא אנוונ יאה יכו .דלו וניא
 לאומשו הליכאב הרופאו תאצמנ המהב יעמב אלא
 יעמב לבא הרופא םלועה ריואלו תמייקתמ רבס
 ה"יחא]* .ולכאת המהבבש המ לכ ט"מ אירש המהב

vam ^pלעפהו .ם"שד אנקסמ יפ לע אוה  
 'ד 'שרפ שיר ינימש ארפס לעופ ינוניבב
 ישרפ 'רקיו ארפס טשפומה םשהו עַפּושמו םירפמ

 תארנ (ray קומעו בחר עקב ןיעכ הבג לע הל שי (איליזארבב תאצמג) Tjassu היתה יכ ריבשמה לעב ש"מ יויע (*

 םיכסה םלאהקאטשב ןהאזיוועל ריד ידידיו .היה ירטסילבו יגינק ריימ יכו :הז לע ורמא כיעו התררשו  הבג וררפנ ולאכ
 .תערה וזל

 יאר מ ש א ב וזחאש ימד 373 my ^w םשו דומלתה יוקיעב «nm טייקו ב"חו jm ייכב ןוכנ הייכ (* 986 פעל (1
 רמול (qox ארשתיל ע"פדבו .ע"ייע 'ארמשא תלמ ךורעה לכב ריכזה אל וניבר יכ דוטלתה ירקיע לעב mon הביתה וזו

nin יושתבו yy י"כב ה"כ (* .םינואגה יושתב n 5 .הימתס ג"ונב (* .היב( ו"ופדב ןוכג ה"כ 3273 )5 an 

 ,"יל 24 רצ יבכרה יה nns" םינואגה יושתבו ביס D^ הבושת ירעש םינואגה 'ושתב היכו ) aw ל"צו oen ו'ופרב לבא
 ומכ םתוא ןישועו םינואגה 'בושתבו ,הבושת ירעשב היכו (*

 pup uw לע יווטהו םינואגה יבוש,יבו ת"שב היכו ('' .שובלמ םינואגה 'בושתבו nima ירעשב !«m  ,םיִדבל

om )?ותרוצ ךכו 'יא םינואגה 'ושתבו הבושת ירעשב . 

 ,ורבל ןתשפ טוחו 25 רמצ טוח ןיוטש וא mn הז ןיפורט םיתשפו רמצ ןיווטש וא Cowan ישתב (



 'טנב C vinee זונ (" ויטליפ יווט (" ו"טנימרק
 mb תילד אעישר זימ יילוח) תופרט ולאב האירח
 םינבה b33' השא המב 'פב .("ינואד אכותיח
 ןיפפלמש רבד b" אנרד אעיש יתיימו ויס תבש)
 Cn ק'מ אינמלצ לכ ועתשא "(,  תויבחח וב
 לש yen 'טגב העש לכ 'פב .לצחמ 'עב b" רבכ
 .("ןיקלה o^ יעישר ךל יעבת יכ 65 םיחספ) ירכנ
 qup yv ס'לב yyv ומכ עוש לעפה הייחא]*
 ןייעשמל רבס : א'נ 'כוס glütten, überziehen קלח
 'גרת 'ייע חט p^ .הייעשמל  .'ר ב"בבו אבהדב
 יירברל 'א י"רתו uv תי עושיו b'3 ,ר"י ארקיול
 .עושמל 'ר , ט'כ 'א י"הרל ; ןועושתו 'ד ,'ב ז"כ
 ןכו ח"מ xe q9) 'רקיו יגרת pens ל עפ תא
 עעשו C ,ג"י לאקזחי) םיחט pim 'גרתו עָעש ןינע
 ןכו ןותיעשד אעיש ןא ב'יפ םשו ,ןיט היל
 רתב vB) .גימ 0^ ארקיו) חוטה 'גרת ל עפ תא ב
 ,היעייש .רדהו עיישד :ז'מ ז"ע לעַפ ,עשתיאד
 vw אלו ינמת רבמ עיישו יואס תיש רב .ב"י ק"מ
 ,ךורעב ליעל y" ּועָתְשִא : ה'כ ק'מ ליעס תא
 ,עברא עיישימ אוהו ןיתרת עיישימל sns ח'לפ ר"ב
 ליעפ ינוגיב rm עייש y'vy ז"'עפס םש

unn yuיופיכ )^ ,ביכ םירבר) זנטעש 'א 'ורי  

yvחיק (עוש =)  

 םינפ 'ב אוה םג זונ C הז םעהז ןיטוח 'ב ןירזושו
 ןושלל וניצמ אלו טחמב הפיכת וא ('הניראב וא
 ךלמ ןבל )* "₪ ארקיו לש הדגהב אלא רקיע הזה
 (* ויבא לע רותחל ןרופצ «be וילע ובל וזנש
 ךכתסמ אוהש רבדכ ('ךוביס ןושל ותוא ןישרפמו
 תרותבש י"פעאו] ("[ךפכתסמ ל"צ] (ךרתסמ) וא
 ושריפו C דמלל ן"ונה עיסה C רזעילא 'ר C [םינהכ
 רמולכ םימשבש ןהיבאמ לארשי תא זילמה רבד
 ךיניעמ וזילי לא )635 ילשמ| ןושלמ ןקחרמ
 אדחב ארק והניקפאו רקיע ןושארה ,('* ךרדה
 'ח תוטבי) העברא םילידנ םינש b" Ct 'אתלימ
 ארקי אל דחא טוח יכ םה םירורב םירבד 075
 ןיטוח 'ב ןמ תוחפ תובע אוהש לידנ ןיאו לידנ
 העברא ואצמנו ןילידנ ינשמ ןיתוחפ ןילידנ ןיאו
 631 ני פר גד וכותמ והלתפו לידנ והשע ^5 והזו
 הקרב 'מגב השאה 'פב הדנבו CO תומביד ג'רב
 רמד הימשמ )5 ףסוי רב אחא בר רמא (:א'ס) תחא
 הימילנב אנתיכד אטוח ('* דבאד ןאמ יאה ארטוז
 קיתנ אל יא .קיתנ יא עידי אלו היקתנו ארמעד
 רומיא ישא בר היל ףיקתמ דע 'וכו ימד ריפש
 ארטוז רמכ אתכלהו זונ וא יווט וא יעוש וא
 עוש b^ ,("א תלי מ ארחב אנמחר והניקפאדמ

 תמאב היכו ךורעה יפ לע יבכרה 'חה ומילשה רבכו סייטב ייל םינואגה 'ושתב (? uen תויהל דוע םינואגה יושתב ('

 הדגאב תישב (5  .םינפ יב זונ bw םינפ ינפב יוומ שימד הינהל שי n^ ^p םשב ,םיד תירל רשיה רפסבו .תישב

 יוכו ךלמ ןבל ליצו וילע נבל וולש ךלמ ייא תישבו םינואגה יושתב הייכ ( aepo לש הדגאב ג"התבו הבר ארקיוד

r3ריימשבו .ויבא תא ךתהל ףייסה תא חקלו וילע ובל האגתנש םיכלמ ןבל לשמ רייקיוב  ^w vobםיכלמ ןבל לשמ  

 9235 םיגואגה יושתב היכו (5

 ייארכו ל"צכ (?

 .ךוכיס סייטב םינורחאה יפדב )?  ,ויבא תיב רותחל ןרופצה תא לשנו וילע anys החוש

 .ךכתסמ ךורעב םינורהא יפדבו ךכתפמ אוהש םדאכ ייגה הבושה ירעשבו ךבתסמ וא ךסכתפמ אוהש

 ג"השתבו ת'שב ה"כו (* .בילר 'פ ירפס ,חיימ wb םיאלכ yr" (יד קרפ s' ישרפ) םישדק ארפסב אוהו ג"השתבו ת'שב

 ייגכו רמלל ליצ דבלל הזה ןונה תא ג"השתבו זונה תא עיסה ייגה ת"שב (*  .רזעלא ןב ןועמש ^ ism רזעלא .יר

 איצוה םינואגה 'ושתבו חיר םשב ב"ס ייפ הבושת ירעש תבושתב bn" אבוה ןאכ רע .('1 ,ךרדהו עיפדב )9 .ךורעה

 לינה םוקמב ת"רל רשיה 'ס דוע יייעו 851 דצ nbn" ףוסב תורעהב bv יייעו 24 רצ טימ "03 יבכרה יחה שדחמ

 תומבי יופסות yr" .הרנ יתכסמ שייארבו הציב 'פמד קיפ ף"ירל sip pj ןיאבומה m ירבדו תומבי 'תכסמ תלחתבו

 ךיישש בי'הו טייק ייכב ןוכנ הייכ (* .ןואגת םשב םתסב 101 רצ בייל ייסס תיציצ יוכלה לכשאב an 5n הבושתו .דע הייד : יה

 ייגה MD "b NAM ישתב תיישבו אבי* ברד הירב i235 ('* .ןניפרגו D'b3 ע"פרב לבא תומבימ הלחתב וניבר איבהש רמאמה לע

 .היל תיאר ןאמ יאה ל"נה םינואגה ישתבו ל"נה תומבי יופסותה וקיתעה ןכו יטרד גייונב ('+ .ב"ה ךורע י"כב ה"כו בקעי רב

 םידגב 'אלכ תוכלהל תורומח ירבר כ"ג יייעו זנטעש אנשיל רחב אנמתר והגיקפאדמ 55 םינואגה nena היכו אנשיל 333 )15

 זוכ וא יווט וא עוש וא לאננה וגיבר בתכד m לע ייהמתו 5m: םייס ת'יש יינואגה יושתבו anm זנטעש תיירה ees שייארה שיימל

 gekrempelt, earminato. )19 ,כיע ארתכ ייעב והלוכד זונו יווטו עוש אהיש רע רמאד ארטוז רמכ 'תכלהו הדנ יסמב ןניסרג אהד

.gesponnen, 81860 (7 *') אוהו ו"טושיש ו"ופרבו ר"פדו ב"ה י"כב ה"כ gewebt, tessutoייכבו  pyרוע ייא ג'ג  

 םנורתפו [ze um Qus עול לע ןויכו כייע קיסנ mi לירג יוט שפנלא עוש עילבו 5m va ראשב יילש המ

 ל'זו רוע קיבה רומלתה ירקיעב (?* .הינואד םירחא יופרבו ריפדב ןוכנ היכ (!* .וניבר איבהש תויקלשיא תולמ ןורתפ ומכ

 תיבחה תפוגמ : אנרד אעיש י!שריפכו ןיפפגמש ליצש ןיפפלמש םוקמב ןקתל לכונ הז יפל ילואו כיע תיבחה יפ לעש איס
 ^ ye עיייעו ביטק הרעה .ז"נ רצ תבש יפמל עיל sy קלחו הוש כייע תיבחה השענש אתיעועש אעיש ןינע ונייהו

aemי'שריפמ היכו (?1 , 
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 היה ןכ ינפמו ןוכנ אלל םדוקה 'ע oy 'עה הז ללכ
 .'ה yw 'עב גשומה הזל ומצע ינפב 'ע דחימ

n2יג 5030 אתעש ,אעש ,העש , àול ,יד ;ו"מ  
Conןיוכל .'ז תוכרבב יִעָש .תּועָש  ץוכקהו  ams 

 תקחשמ העשה : םש .יִעָש תלת ךנהב . . הָעש
abהיד : 'ט ,ןיללפתמ רובצהש העשב .'ח  mx 

 העשו emp העש .ב"ל ,תועש 'גב דומעל ,התעשב
 תונעתהל רופא .ז"סד ג"פ תינעת ^ .הלפתה רחא
 Dip אתעש ב"פ ר"בד ,תבשב תועש שש דע
 = .וינק b תבש SUD +: ב"ס : ד"ל תוכרב "יע דועו
 = "דהנס : 'ט 'טוס sb ^32 :'ז 535 ,ב"יק 'יחספ

imbו'צ : ה'פ . Upתוחנמ .'מ :'ד :'ג   iE'u 
 = ב"פ הציב v^ ,'וכו תחא העש הפי i'b תובא

NDורי ,התעשב :םשו ,העשה התואב ג'ע ' 
 Y'y ט"ד ה"פס םש ,העש nm" .ו"ד ,ג"פ תוכרב
 ילשמ) ךתדלוי DT" ג'פ ipn" 'ורי ,העש התואב
 העשה :ח"יד vb האיפ cv ,ךתעש «Gv ,גיכ
 םשב ו'ע 'ר 15. 35 'קלי : [הייונפ ל"צ] (הייונק)
 עדת ('העש תורי יתשמ ץוח הוד םויה לכ א'רדפ
 ברעמב אבל הטונ המחהשכ הארו אב ןכ אוהש ךל
 .עגר 'גרת 25 הגונ ןיא ורוא שת העש תורי יתש

moe)גיל , Cnז"ט רבדמכ) עגרכ 'גרתו ,אדח העש , 

GUץוכקה .אריעז העשכ 'א י"רתבו העשכ  pre 
 pw! yw "m nb היעשי 'גרתבו 'ט /2 ב"מ 'גרת
 — [תועש ןבא ע"ייעו Sy ןכא א"י ,'כ ,ב"מ 'גרתבו

 מ'לבו yyw ןכו vv ס"למ yw = vU שפע
 0600 חט b ple^ ע"לכו עַעָש

 אתיב 6 עשו ("Go ^ mp תיבה תא m 'גרת
 עיש ןא O^ an לאקזח) םתחט רשַא חיטה היא
 ןותיעשד אעיש ןא ג"ונב ה"יחא]* = ,ןעיעש יד
 = 'ףיסומ ON ןאכו תואמגוד um נ"שו 'א עש ע"ייע

 'שלב ומכ p^ עיש וא אָעְיִש "0 םשה איבהל
 ,Cement רמוחו mp. glo» "asp ילכו אָעְיש 'ירופ
 ,א"' תישארב) רמחל קיתעה 'א 'ורי 'גרת ,61
 ^U) גיל m2; 3^ 29€( (ריסב =) 02 ,עישל ('ג
 תפוגמ 'גרת (ו'ט 5" רגרמב) ליתפ דימצ ,עיִשְב

yvםיסופד תצקבו  ywתבשב י"שריפש המ והזו  
 — א yw ע"'ייעו תיבחה תפוגמ אנדד אעיש :ו'ס

"GMס"לב אעוש =) עש  ^pרוצ  (Fels, Stein 
 .עוש ילע ₪יי ,יל ילשמ) רוצ ילע 'גרת

 רזגנו תירופה 'טישפב ה"כו אעוש ג'ונב ה'יחא|*
 — [םינבא יקלח מ"לב ומכ b" 'א yv ןמ

 m 83233 תי 'גות ה"יחא]*

 דורעב bus הדנו םיאלכ י'פע זונו ליזעו עשד | =
 ys" .זונו יווט עוש זנטעש ב"לר 'פ אצת ירפסנו

v myאלו זעש ינתינ ד'ע ב"לד ט"פס םיאלכ  
 c moms) אלו eye ינתינ . . . יוט ינתינ
 ןירוסא ןירבלה אלא 'וכו עש ינתינ אלו זנט ינתינ
 עיִעָש ליעפ ינוגיב דועו ,ןיעוש ןהש ינפמ

mnזיכ תישארכ קלח שיא 'גרת ס"לב , (G^רבג  
 ץוכקהו.'ו ,ד"כ ?avg "nn sy הבקנלו ,עיעש
 jryw הבקנלו יִעיִעָש "or א"ש 'גרת םירכז
 טשפומה םשהו 22 ,ה'נ ;'ג ,ב" םילהת 'גרת
 r5 תישארב תקלח 'גות bbs ה'כו אתּועיעָש

"y roד ,ג"י הימרי 'גרת "יעו .ךורעב ליעל ' ; 
 — [תיעועש yy רועו ותלוזו ד" 'ד 5 'קזחי
 חיש ,רופיפ "פ ס"לב אָתיעוש ,יעוש — עש

Unterhaltung, Gesprüchםינפב "ייעו ). 

 'גרת יט ,'ז mb ורבש תאו םולחה רפסמ תא
 וחיש תאו שיאה תא ,הירשפ תיו אמלח תיעוש תי
 , QU) ,יט בימ)

 'גרתו ,יעוש 1 ,יט (NU חיש 'גרת ןכו היתיעוש
 םירבר) הנינשלו 'גרתו היתיעוש 75 ,יג ילשמ) ודוס
 אתוש רצקתנ אתיעוש הבקנה ןמו .יעושלו 07 ,ח'כ
 דמחתמ ד"ע ו'פד Yb יינעת 'וריבו 'ב תש ע'ייע
 ,התחיש עומשל שקבמ ךלמה p" התעיש עומשמ
 תוקלח רבד b yy^ = יִעָש ל ַעַפ yv לעפ הו
 ןייעשמ C ,יה םילהת) ןוקילחי 'גות , םדוקה 'עמ
 )3,75 c קילחה 'גרת .ןיעעשמ ג"ונבו י"כב 02
 ל עפ תאב הזמו ַעיִעָש ג'ונבו י"כב ה"כ היל עעש
 הברה erzühlen, sich unterhalten. "ynww "לב
 1" ו " ה םיטפוש ;ו"ס ,ד"כ .תישארב 'גרתב
 ,ד"י מ"ב ל"זרדב ןכו יוועלל ר"תמע y ותלוזו
 אניד ייועתשאל iis 'ורוכב ,הידהב אניד יעתשמ
 .יעתשמ vy ov 'וכו יל ועתשא ary ב"ב ,הידהב
 yp mb'3 'רדהנס ,יעתשמ הוה יכ + ג'נ 'וריע
 המכ ד'ע ר"ד ב"פ תוכרב Um ,'וכו ארק יעתשמ
 ק'דרו . אתינתמ אייעתשא ןכ איירק יעתשאד
 p") ,ט"יק םילהת) ךיקחב העשאו b" העש שושב
 יתאצמ ןכו יעתשאו : רפסיו 'גותמ רופס ןינע

 — [דומלתה ירקיעב
peע'למ הָעָש =)  eloירופו ר"אלבו  mp 

 לכ הל ירמאו kurze Zeit, Stunde) אָתְעש
 ה"יחא]* עס 'עב p^ רבכ 6ו'ע ייפ ותעש

 ב'רו , תואחסונ יתשה !b^ איבהש 'ב עס ע'ייע

 ww ב'פ םש אתפסותו ^ ירחנס (y^ םיקלח יר D" תוריה עברא (ריכ ,זימ תישארב) מילכ העשה יקלח ow ייפ ('
 "a יכ שדחג תורי .אחיב תי עושיו גייונב )?
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 ףא ד"מפ $'5 ,דוכעש אלב םינש בור ואציש ידכ
 זי ז"ל ;'מ ,ז"כ תישארב 'א י"רת .דובעישב ינא

cvאידבע רובעש ^ ,'ה םירבדל ;יארצמ , 
 ןוניה אידובעש יתלת ח'י 'מ תישארבל ץובקהו

s :השל  

 םילודנ םיציב ול שיש ימ זנעושמ =) זבעש
(der lenge Hoden hatולא ןימומ 'פב  

 וידחפ ידינ .רכג לעבו זבעושמ (ה"מ זיפ תורוכב)
 ,('ןישבשמ יהוזכעשו הירבוג'גרת (ז" ,ימ בויא) וגרשי
 רבג לעב םיצבב זנעושמ אנת C ד'מ תורוככ) 453
 .( הבוכראה רע םיכוראו םילודנ ןהש b^ ריגב
 ןכו ןישבשמ יודחפד sunm בותכ אחסונב 3
 התלוז אצמ ילואו ןתו ךרעב ךורעה לעב סרג

 יכ יתוריעה רנכו ה"יחא]*

 השק הלמה nw 'גרת י"כב W^ ןאכ ךורעה ^22
manע"ייע זכע ןמ לעפש ןינב אוה ילואו איה  

 זונע , . זוכא 'וריע ס"ש י"כ ^3 OUy ,א'ח) וזוכא
 יכ עדו .ש"ע תואסריג 'ב יפל 'יפ וזוכא 'עבו

 'יפו 23 לעבו ןכשואמה "גה תוינשמבש 'נשמב
 ס"שבש 'נשמבו 'וכו ךורא םיציב לש סיכה ב"ערב
 ןכושמה ה"מגרה 'יפבו ןבושמה 'מגבו ןבשואמה
 (yy רתויב םילודג ויציבש םיציבב ןכושמ "יפו
 יייע) תואחסונה ייוניש נ"שו opa רבג לעב

 -- [ןתברג 'עו ךשא ע"ייע my ('ב הרעה

,nyo *אתָעש ,אעש  yo yyעשו 'ג  Ja 

 ע"לב) Waehs אתועש ס"לב אתועש ר"אלבוג הועש
(Qeתאכנ ומכ רועו ) אלו תפזכ אל 

 (היכ ז"ל תישארב) תאָכנ ,6 יכ תבש) הועשב

 ,יא הכימ שאה ינפמ גנודכ ,יהועש (' 'ו ר י 'גרת

 C ה"מ 'פ ר"בב ,ארונ םדק ןמ אתיעשכ 'גרת )7
 היעשי) עתשת לא (ה'ס 'פב היכו vos ונינפל)

oenתאכנ לש יורי 'גרת ב"א) — עושת לא 0  
 י"רת ה"יחא|* | .(ףעש 'גרת 'קנוא לבא הועש
 ינשבו הועש א"י ,ג'מ ;ה"כ ,ז"ל תישארבל 'א

 תאכנ ב"צפס 23'1 ה"כו .ףעש 'לקנואב תומוקמה
 יאתועש +('ג ,חיפ ;ו'ט ,ביכ םילהת) 3353 'גרתו הועש

 :'כ תבש ,ליעל ךורעב "יע הכימ 'גרת , אועש
 (cera) אתוריק הועש : םש sway אתלוספ הועש

 והזיא ד"ע ג'נד ג"פ הכוס 'ורי «qe ,'ב רק ע"ייע

 תנשושכו הועשכ רמא רזעל 'ר םיקוריבש קרקרי

 mE - (אָתְעְש ,א

 *תרחא אחסונ

+ 

 yv n / He yo --) עש ד
  G3.הָעש = עש  y'"y snyv syvעש 2)

 ,ג"ל (mat ךברקב הלעא דחא yx 'גרת
(n0 עש ע"ייע) לאינדבו [א]דח העש  n3אתעש . 
 — שיע 'ג yw יעל ךייש 'עה לכ ה"יחא]*

 ,זינ עוש ,עוש ןמ עוטק םיעש ,ז'עש ,עיש *
 ב'לד ט"פס םיאלכ v" יווט עוש
 1 ,'א עש ע"ייע ד"ע

 ,Edle | יִליִּכ wen עוש s'55 "bp אעוש *
(Glücklicherגרת ' sw»(טיי ,דיל בויא)  

 . אעוש

 :םמעש py אייעש *

 ,dienen lassen דכע ןמ לעפש) דָּבְעַש 6%
unterwerfenןכו אדובעש ,דּובעש ;  

 -Unterwerfung, Verpflieh אָדְבעוש ,דכעוש ס"לב

Cung |אברו (גיכ 05 תישארכ) ריעצ דבעי ברו 'גרת  

 תועקרק דובעש ארמג ןושלבו אריעזל דבעתשי
 תחתו םידבע ומכ םה רשא p^ םידבעושמ םיסכנו
 ןכו דינעש לעפשב ה"יחא]* qus תושר
 ןמגרותמב 'ייע מ"לב ריבעה ומכ b^ דבעש ס"לב
 ל"זרדב ןכו דבעתשא ל עפ תש א ,יוועלל ר"תמעבו
 םיסכנ n^ ירבעשמ ,הישפנ היל ריבעש ^a מ'ב
 אקפטל אערא :ג'ע DU :ר"י DU םידכעושמ
 םש ,רבעתשמ הילעל wma :'כ ק'ב /אדבעשמ
 אנדבעתשמ ךדידל אנדבעתשמד אכיה יכ :'מ
 pau  ייע נ'רד אדובעש ןינעבו ןתנ 'רד ךאיהל
 'תפסות ,בוח לעבל רבעושמ : ד"י מ"ב yw ,ז"ל

mb»הגינח 'ורי ,.חשאל ןירבעושמש ינבמ ט'פר  
 , א"צ 'רדהנס ,הכלהל רבעושמ לכה + ט"עד ג"פ
 ינא ר"מפ ר'ב ,םירצמב םתדבעישש הדובע רכש
 ,םתדבעתשה הערפל :ח"פ nav ל עפ תה ןדבעשמ
 אלש ,א"ק תובותכ ,םידבעתשמ אלו :'ח ה'ר
 'דב ודכעתשי | :ג'נ תוחנמ ,לארשיב ודכעתשי
 ,ודנעתשיא לעפתא :'ח :'ב ז"ע + תויכלמ
 םש , תועקרק דובעש : 'ד מ'ב םשהו ,ידבעתשיא
 םכמע יתייה : 'ט 'וכרב ,רובעשו רפש חבש :ר"י
 , תויכלמ רובעיש :ז"ט ; ג'י ,'וכו הז דוכעישב

"vהיה לבב לש 'דובעיש ג'ע ד"נד ר'פ הכוס  
 | יתנוי 'פ vene onus לש הדובעישמ השק

(iעיש  om»5 .קייר ןרמל ךורע ןחלוש ) יודחפד איגתיו  ג"ונב לבא 'גרת יייכב היכו,  oa)הוזבעשו * ^wירקיעב ןוכנל  
 ףע ךורעבכ היימגר ייגב) הבוכר לע nnm בר יוחמ המכ רעו ס"שר אנקסמ יפ לע אוהו (?  .יהוזובעשו ע"פרבו רומלתה

 ya" yu י'כב לבא ךומלתה ירקיעו ט"קו ריב ביה vos pss ת"כ (*  .דומלתה ירקיעו ר"פרב ןוכנ ח"כ (* .(הבוכראה
 .ןויצה ייל ע"פרשבו nob לייצו חימ יפ
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 now יורי .'וכו לעושל ר"המל לשמ isto תזכרב | ךשמנ היהש nop ר"משב שרופמ טוחש בהז .למרכ

 תולשממ ץוכקהו .לעוש ןב ירא yy ב'יד י"פ
 ,ה"חב ש"מו לשממ ע"ייעו 'ב לשמ yvy םילעוש
 שאר :ד"כד ד"פ 'דהנס r^ ו"טמ ד"פ תובא ,("ו"סק
 תויכלמה לשומ היהשכ ב"כ פ"ר ר"מש .םילעושל
 אלא ןלשומ וניא םירצמה תא לשומ אוהשכו 'וכו
 המ 'וכו תויח 'ד ןמ ןטק הז לעוש המ םילעושל
 'פ ר'שהשב ה"כו וירוחאל טיבמו ךלהמ הז לעוש
 ןלשומ אוה ךכיפל םיירצמה ויה םימורע וזחא
 םילעוש : םשו .'וכו טיבמ הז לעוש המ םילעושב
 םילעש רסח w^ ve) םילהת) win אלמ האמדק
 ^B לש ולעשל ודריש םילעושה on םתוא ביתכ

ynב ש"השב י"שר ' ym -- Yeםירפסה 'חסונב יכ  
 םילהתב ומכ רסח כ"ג ו"ט ,'ב ש"השב ונינפלש

bnללכמ םשב ש"השל יש תחנמ ש"מ '*עו  
 — à] לבש ע"ייע לעוש תלבש — יפוי

 אלעוש פ'לבו לעש מ"למ (o^ אָלָעַש .אָלועש *
"y (Qohle Handףוס ר"שהש  

 .םי לעש םילעש שרד םי לש ולעש םרוקה 'ע
m]היעשי  bאלועשב הפיטכ ב"י  ppm 

 ו"פ 'שעמ יורי — ןירעס ילעש מ" ,ג"י לאקזחיל
isםילעשל לבא ןולעיש ע"ייע  m xD) ^( 

 םימרכה לועשמ 'ל 'יפ ילעשב בסימל םגרותמש
 י'א לעש 'ע ןמגרותמה y" אוה

 Mies ע'לב אלעש wp" 5« לועש ,לּועיש *
Glustenש"מו "א חנג ע"ייע . 

DPUםֶנָש-ומכ)  (Korkילכב ד"יפ תוכתמ ילכב ' 
 Cpyw לש האמט noni ילדנס (ה'מ)

 bus םעש לש %'כ) הכוסד ק"פד * ג"סב ,ןירוהט
 6 חיע אמוי) הליכאב רוסא 'מגב כ'הוי 'פב ,ימג
 לש 543p 6ב'ק תומבי) הצילח תוצמ יפד 0
 , ונשריפש reus אוהו ץע coop ^b םעש
 לכ ד"פס a'5 םילכ 'תפסותב ה"גכו ה"יחא]*
 ןינעבו 'וכו קש לש ןיבו םעש לש pi (' םילצוחה
 ונממ לעפהו םגש ע"ייע paw ומכ אוהש םעש
 :םמגיש = םמעש )"2 ביכפ םילכב םיבמרח ייפ יפכ)

"£m --אמויב  ^bםעש  poאמוג  »"p pu 
 *v"w םשב דומלתה ירקיע לעב "25 ל"ייופ ל'צ

 ר"בבו .סקניפ ג"ע הנותנה הועשכ וב ן*כס mm טוחכ
 אל : הועש 'למ Gun היעש) עתשת שרד ד"מפ
 לא םש ר'בב ןכו גנודכ הפרת אל. p^ ועשת
 אנ השג בקעיל קחצי רמאש העשב . . . עתשת

 — 6 [וכו הועשכ הפר ובל mm 'וכו

 Bb" תולהא 'תפסות owe ומכ "פ) הועש *
 הלש הועשב עגונה רוהט מ'כמ הב עגונה

 b3^ ה"כו (''פריא י"כב ןוכנל ה"כ 'וכו אמטמ א'ר
 הלש הועשב עגונה bn ves ט"פ תולהא ש"רה
 'וכו הושב הלש סוקסולדהש הושב ומכ הועשב
 התיה אמט םוקמ לכמ וב עגונה םש הנשמבו ה"שע
 ילב סקסולק ע"ייע 'וכו אמט מ"כמ הב ענונה חוש

 — [שוריפ

 תוכירצ תויתוא העבש : ט'כ 'וחנמ ץ'גז'נטעש *
 qa ז"נטעש im ולאו ןינויז השלש

  n NP2OPÜ'קיו ארקמ לש זנטעש ^ Bם"י ;
eS עש ע"ייעו א"י ,ב"כ םירבד 

pU *ע'ייע אתיעוש ,יעוש ,יעתשא ל עפ ת א  
yvב '. 

 ג"רב Guchs. 8byn ר"אלבו מ"למ לעוש =) לעש
 ג"רבו (:א"ע תובותכ) ותשא תא רידמה 'פד

 תמש לעוש וניצמ wow 6D םירדנ ולא 'פד
 vb רפעב תמש לעוש וניצמ אלש C v5) ךפעב

(meאוה לשמ הז רבד וניאר ךכ השוריפ יאמ  
 םוקמ ותואבש רעיש non sow הודנש השא
 בכעמ ןיא הז רברש ינפמ הלעב הל ('ריפמ וניא
 ינפמ טרפב הרמואל םימכח ושחו הטמה שמשתב
 רפעב בותכ 'חסוגב ב"א) — תוצירפה ינפמו יאנגה

Cbה"יחא]*  smחסונ יפכ וניבר 'יגכ  
 ומכ p^ ריפו s הרעה 'ייע .ק"העו ו"ופדו י"כה
 חיכומ ורוזיא ןאכ וניבר 'יפו .'ב ארפ ע"ייעו הריפח
 י"שריפ ןכו .םינואגה תבושתמ קתעוה יכ וילע
 ה"ר ומוקמב מ'טש y Nbp" אדודהמב תובותכב

NOnע"מב  , mo»לעוש לש ןש .ז"ס תבשב , 
 ,לעוש 331,372 תבש ,לעוש תכישנ י"ט ב'פ תובא
 ,ולאמשמ לעושו ונימימ שחנ ב"עס ה'ס 'דהנט
 דה הדור

ann warn 6207 ףצ יבסרה יה  po»ל"צו רד תועש לש עבטמ  pooלש עבטמ  myeאמפייר יחח שיימכ ךרד ! 
("yו"ופרב תומוקמ יבב סישב ייאדכו ייכב ןוכנ היכ (* .ןתלש הועשב עדונ םאו םיטב ג"ונבו )* .418 דצ רפסה ףופב  

pyיקיעו ךורע ייכב היכ (* 5 ו'ופרבו ימאו ריפדב ח'כ (* .רפא רפעב סיטב רומלתה ירקיעכו עיפרשב לבא ביינש  
 םילעוש תל ש מ מ nan יתאצמ יתקחב יפב (ירמאדלא רוצנמל ריעפל) v3 שררמבו )5  .קכעמ ע'פדב לבא דומלתה

 ,תוצלוחה 53 20321 יפריא י"כב ms (* !ץראת פע לש ס"טב עייפרבו Wy" י"ככ ןוכנ on (* .םיפבוכ תלשטמו
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 ,אינ (Bb הבואכמל ירצ וחק ןכו .ףעש יבסו 'גרת
«(n0 2 לאקוחי) ירצו ןמשו שברו גנפו nה"יחא]*  

 Jp : תאכנ 'קנוא ינרת ג"שו הועש ע"ייע דועו
nyןושל אוה ףעש ר"ל ,'ל תומשב ן"במרה  

 mb wap 6 א"ק ייל רימלת 'למ החשמ ןמש
 היל ףיישד אפיעש ןיעה עלובמ אוהו אעצב אפיש

 — וכו ףיעשד mies אנימ אוההמ

 ,überdenken תעד דמואב בשח b^ מ"למ) רעש
taxiren, abschützenרעש ;  ^bע"לב 13  

;Marktpreis, Taxe 5*^ארועיש ,רועיש  Ab- 

(schützung, Massא"מ 559 רשעמב 'ד 'פב ) והדופ 

 והזיא 'פד ג'סב .ומוקמב הוששכ b^ ומוקמ רעשכ
 p^ ליקש maa רעשכ קספ יא 6ר'ע (mU ךשנ
 UB nb מ"בב ה"נכו ה"יחא]* own רעשכ

psםש ,ועשה אציש דע תוויפה לע ןיקסופ : 
 ,לוזה רעשכ ןהמ לטונ ח"מ :םש ,הובגה רעשכ
 מ"ב 'תפסות ,תוחפה רעש : ס"ד א'פ 'ישוריק 'ורי
 'תפסות . רכומלו חקולל רעשה אציש דע ו"פר
 ןימיג .הרכמש רעשכ אלא הל ןיא א'יפ תובותכ

sem) s)אידומ רעשה  pn nnsמ"פ ב'ב . 
ovםירעש יעיקפמ : ז"י הליגמ ,ןימררג ע"ייע , 
munו"ט  : sowתור שיר ,םירעשה עיקפהל  

 npa ל"נה ע'לב p semet^ ןוהירעש לפנ הבר
 מ"למ אוהו תעדה ןדטואו ץפחה יווש יפל ריחמו
 'פדב 'גרתב ה"כו 6^ 3 (mew םירעש האמ
 'א י"רתבו יִקּורְעשדב האמ דח לע 'טינויבאס
 ומכ יכ Ct ,גיכ ילשמ) לעפה ארקמ 'לב ןכו ורעשדב

 רַעָש — םעש

 ןינעה הזבו רמוא jy ^b אוה ןכ ושפנב רעש |
 םיב ןיפימ המכ רעשל ןיעדויש ^ תוירוה ל"זררב
 התוא םירעשמ m :ו"צד on Ub "לוח .'וכו
 .'וכו בטורכ ןירעשמ ןירעשמ ןהשכ : ז'צ ,'וכו
 לצב ןה וליאכ ןיועשמ הרותבש ןירוסיא לכ
 ל"א 'וכו ןילבתו ןילפלפב והנירעשלו . . טולפקו
 ןגירעשמ הירידב ןניועשמ יכ 'וכו םימכח ורעיש
 הירועשל . . עלבד יאמב הירועשל .ח'צ םש ,'וכו
 ינאו עבשו םיעבראב רעיש אל אבא ,'וכו ןיתלתב
 רעשל ה"ט ib םילכ ,'וכו שמחו םיעבראב רעשא
 ןנבר אתורעש ב'כפ ר'קיו (Qu םילכה תא ןהב

^bהתוא וועש  qsתיעיבר תא ריעשִמ ז"לפ םש  
 א"פ האיפ אָרּועיִש ,רועיש םשהו תיקלטיאב ןיי
 +. רועש הל שי ח"מ ר"פ הלח yv םהל ps א"מ
 רמא UY) יילוח y ivy אמוי .רועש הל ןיא |

 בכק

 הפיש po ל"ייוופ םעש ה"ר :'כ הכוסב mb ןכו
 אפיש ה'ד QUÀ הכוסבו שק palle צ"לב אוהו
 תליח ה"ד nb! mo "יפש ומכו א'קשיל זעול
 צ'ל לע ןויכ ילואו םימב לדגה אמוג pes אקשיל

[Kork ^B liege — 

 םשה ,םמה Dp ףדינ םַמָע ןמ לעפשנ םַמַעָש
 ,Geistesverwirrung 35 ןוהמת 'יפ םּומעְש

D'b3 Unsinnאמועש  ^bהטוש  (unsinnigפב ' 
 ידיל .האיבמ הלטבהש Ub) ,ה'פ תובותכ) י"פעא
 תיו 6א) י"רת ('כ m3 םירבד) המוהמה תאו ,םומעש

 תוממעשבו «Gr פש) בבל ןוהמתבו | אתימומעש
a5קנואבו תוממעישב 'א י"רתב ה"יחא]!* | ' 

 םינורחא 'פדבו אביל תוממעשבו 'טינויבס 'פדב
 .א תוממעשב ('ד 2n 20 ןוחמ תב 'גרתו תוממעשמבו
 י'ד ףרח yy אתימומעש ידיל אתיימ .א"פ םירדנ

"Num םשה דועו .ןועגש 'יפ אתומועש ס"לב ה"כו c 
 ר"דמבו .ז"כו ב"ער ד"כ הטוס on 'ובותכ םּומַעש

voתפסות הבקנלו .םומעש תשאו הטוש תשא ' 
 י"כב n'5 איה  תימומעש איה הטוש ז'פ 'ובותכ
 איה תממעושמ ל'צו איה תממושמ ium 'פריא
 תמאב ה"כו לועפ יג וגי ב אוהו (תעלבומ ן"יע)
 יא CUD ב"ב 'תפסותבו איה תממעושמ .'פ מ"בב
 פ"טו אייעש 'פריא י"כבו איה תימומעש ראותה

wmלע פ הו  "mnnדיי תומש) םהיו 'ב 'ורי , (v3 
 ,םמעשאו 'א י"רת (א'ל ,ו"כ ארקי) יתומשהו ,םמעשו
 לעפ תש א ,ןוחל ןיממעשמ 'גרת )1,2 yer עגשמ
 רתסא) תעבנ ,ןוממעתשי 'גרת C5 ," הימרי) והמתי

 אצי b" ר'דמב לעפ תג .םמעתשא 'גרת )2^
 — :«n] תוילכה לכ וממעתשנ ותעד לכ

 )^ וכ ייעשי) ףכ ואחמי zusammenschlagen) ןעש

 שרדמ י"כבו ,ןוהיפנעב ןונעשי (''גרת
 טיברש ודיב זחא :יתאצמ תישארב 'פ לודגה
 וינפלמ הלכ הרבעש דע וב ן ג ע ש מ היהו םדה לש

SUDקוחש ךרד ענענמ ). 
pro *אתועיעש ,עיעש נ'שו ,עש עיייע . 

 הייחא]* .לופ 'עב y (לופ (po תיעועש
 ןבלה לופ אימ (wb םיאלכמ ןויצל נ"שו

 ומש ארקנ nob .ז'כד wb unm ^p (תיעועשו
 p^ ם'במרו 'וכו בלה תא תעשעשמש C תיעועש

 mum יבול ע'ייע b ע"לב איבול

 ,Gummi םשוב po myw ומכ myw — ףעש
larzירצ יחקו דעלג ילע  now)איי ,וימ ) 

 םיפופד תצקבו )* .ךורע vai רומלתה ירקיעב יילו ייל ריפדבו אוה סיישו 'ו רי casn ימאו ו"ופרב (* .אבובריע ג'ונב ('

 ,תעשעשמש am" ייפע תיעושעש

( us 4 A, P 4 " 2. N 

  in^ c T ̂ - k * din mה ₪  " , d "v d Eו ,

der קב ה 4 y M. ושב L רב 55 ל ו . - m E 

' 95-« ) kam ול" der 1 Es gus AU Ue 7 ב x 5 
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 quis .ןייביר אלו ןירעש אל הינימ ןובפית אל 'א
 — [ןייבירבו ןירעשב 'א י"רת 0*ל פש) תיברמבו

"pb "edלאשוהו שאר רעש ונייהו ט'למ)  
 pex לש תוקדה ןמ תוקד תורעשל

 לטונ 'פ תבש 'סמ Hürchen, Züserchen) המודכו
DNלש רעש +(.גימקר גימ איכפ תבש) ונב תא  

 nen לעב ואיבה bw יכ רעס ע"יע ןינופא
 pu (םינושארה (pu וניבר סרג cun הייחא]*
 םג י"כו ww ר"'פדנו רעס 'עב רדסנו ילאמש
 ב'פ האיפו ט'מ ד"פ םיאלכ .רעש ליחתמה רובד

xbע"ייע  bonטרא 'לב .ךורעב ' syארעפ — ) 
 תיב רעש ,ט"נ ריזנ .'ג ףטש ע"ייע ו'ט 'פ ר"קיו

omenג'ע ז"טד א"פ הטוס 'שורי הָרָעַש נ'לבו  
 Y^ -- הפירכב תחא הרעש . . הבגב nns הרעש
 ץוכקהו .זרוא לש הרעש Uy מ"ד א"פ 'מורת
 םילהת 'גרתבו ,ד"ע ב"ד א'פ תומכי ^? תורעש
 y^p .ןרעס ג"ונבו pyb ןמגרותמה 'יגכ 'ה ,ט'ס

"ubריעשיש .ר'מ "לוח ליעפה ב לעפהו  
 דע אדבוע דיבעת אל :ה'כ m .רעס ע"יע
 םירשל לאשוהו behaart yi ראותהו -- ריעשיש
 םינרקבו ריעש ילגרב םתבשחמב םתוא םימדמ ויהש
 ןיאו ב"כפ ר"קיו (איכ an היעשי or" ארקיו מ"למ)

 אלא ולא םירש ןיאו . . םירש אלא ולא םיריעש
 אמויד ו'פ Uy חלשמה ריעש ןינעב -- םיריעש
 ריעש ;ג"מ ט"פ תבש "b ה'פ ז'ע ; ו"מ -- ב"מ
 א"מ ו'פ m^ כ"הוי יריעש .ט"ל spy כ'הוי לש
 א"פ תועובש ץוחכ השענה ריעש .א"מ ו"פ אמוי
 ח'ר יריעש , ז"מ DV םינפב השענה ריעש , ג"מ

D»ש"ע הרפכ אהי הז ריעש .'ט תועובש ד"מ  
 ,(" אאאץנזז א'ח אובמב ש"מו תופסותב

 'וכרב Edom, Idumüa םודא אוהו מ'למ) ריִעָש *
 .רעס 'עב (ריעש] (ריעס) ע"ייע . ב"ס

nvא"ס תינעת  DSהיעשי) ריעשמ ארוק יִלֶא  

 יייעו ריעש ינפמ sop cb ןנחוי ר"א G0 ,איכ
cvןינעה לכ  v'2הז וילע ריעשה אשנו ה'ספ  

 y" 'וכו ריעש שיא יחא ושע ןה רמאנש ושע
 ו"סש 'ר mb היעשי 'קליו ו'טק 'ר own" 'קלי

 : ramט"יפ ,

 ריעש + - רעש

 | י"רתב ה"יחא]*

 גכק

 .ו"כ הדנ . הרותה ןמ רוסא רועיש יצח nm 'ר
 in א"מ הרועיש ב"מ ז"יפ םילכ ,רפוש רועיש
 ,מ'לה . , ןרועיש .'פ אמוי ץובקה (' ןרועיש ד"מ
 ז"טד א"פ המוס v^ ןנברד ןרועיש , ח'צ 'ילוח

yyלכ  powאָיְּועיִש  *) -- ww;ארועיש  
 — ]1̂ b' תומשל ;ז"ט א"כ "שארב י"ותב

(Corte, Thor nnb ^p 255 C pךותה רעש  
 r יאבלק יעב ey (ר'פר ארקיו arp 'דהנס)

 יאמ ל"נח תומוקמ ינש pp" ראובמ םשו ה'יחא]*
 (*הכלהה תא ןיכתוח םשש Ca ,ש'ל הימרי) ךותה רעש
 רעש תיבמ תאצויש הכלהה וז : ךררש 'פ ר"שהש
 םירעש השמח ד'מ .ג"מ א"פ תודמ .םיברל תחוורמו
 y'"y הרזעב ויה םירעש העבש .. תיבה רהל ויח
 דקומה תיבב ויה םירעש 'ב :ו'כ דימת .ץוצנ

yyורי .רנקינ ע'ייע א"עס 'ז 'טוס .דקומ תיב ' 
 העבש cv יחרזמה רעש ג'ע ב'כד ה"ם 'וריע

mewתיסירח רעש דופיה רעש רוס רעש ול וארקנ  
 ןוילעח רעש שדח רעש qun רעש ןותיא רעש
 : ה'מ תובותכ ,ידוד המוד 'פ ר"שהש y" 'וכו
 וא . . וב דבעש רעש הז Cn gn 873 ךירעש
 יפ אצת ירפס ,'וכו וב ןודינש רעש אלא וניא
 ואצמנש רעש (א"כ ,ב'כ םירבר) ריעה רעש 363
 yw" ולעננ :ב'ל תוכרב ,וב ונדנש רעש אלו וב
 ירעש ,ט'נ מ"ב יולעננ אל העמד ww הלפת
 : ט"ק ,הזב הז םירעש wey .'ל תבש ,האנוא
 םיתב ירעש דחא ךירעשב . א" אמוי y ירעש
 , ח"צ 'רדהנפ ,דחא רעשב וסנכנ .'ט ב'ב .'וכו
 ימ 'יפ ַמ"למ רעוש ראותהו .הזה רעשה לופישכל
 )2^ ,ריל יב vm "t הכימ) רעשה לע רמעש

Pfürtnerוכו סנכיל רעושה ןמ שקבט 'ב'פ ר"בד ' 
 -mwu וארקנ והיתתמ ןב לצא) םיִרעושה ןכו א"צפ ר"ב

Juogolטס א  (Fhürhüterרַעיִש לעפה ונממו  
 'וכו ררושש רעושמו רעישש ררושמ : א"י "יכרע

 — C [םירעושמה ןמ אלו םירוושמה ןמ התא
(Zins ךשנל לאשוהו Taxe (א רעש יעמ' "pU 

 י"ות (v5 ,2/3 mov) ךשנ וילע ןומישת אל

 ותאמ npn לא .(*ןייבר [אלו] ןיִרְעַש [אל] ()
 Q5 ,היכ ארקיו) תיברתו ךשנ

 םלוכ םירועש (* .197 רצ חיסר nb יבכרה תאצוהב םינואנה יבושת v5) םש םילכ יייע) mama רועיש ןינעב ('
vowרימחהל םימכח  yw)ביקד העומש ןיבי םלוע תוכילה לע וראק י"רחמל ארטג יללכ יייע לקהל םימתכ לש סירגמ  : 

 .יו ק"ס ביל b^ דיוי לע שרח ירפ 'ייע y אתיירבב וא תנשמב אקורד ונייה רימחהל ורמאש ןירועיש .י"ק םש cvy דועו
vss (?אוה ביה דיל ויו ש"ק  yללכנ ןוכנ אלל עיפרבו שדח  Dyםרוקח 'ע . +) ץוח) האלהו יזיפמ םינורחא עיפרבו 

 *80 רצו 88 רצ ^ ייפ ,ח"צק p" יככרה יצוה amem "y הלוג לש הבישיה רעש ןינעבו (* .יאבלכ סישב W^ (ו"ופרמ
 .רבע שררמ י"כב (' = .ןייביר אלו ןירעש אל ani ןיברד ןירעש רוטלתה ירקיעבו ןייברו ריפדב pim ןירעש עיפדב (*
 mom לע יתאטתש יפל תאטח ילע ובירקה ינב לארשיל ח'יבקה רמא 57:5 חסונה יתאצמ (סתנפ יפ) י ר מ ר ל א ל יכרעו

 ,(ריחב ,Jewish Qu. Rev עיימב ןינעה הזב ירמאמ יייעו) n5 תאשה שרח שאר ריעשב רמאנ ךכל
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C65 pnmbb) העש לכ 'פב (reiben, zerstossón 

(N^ קימ) ןיקשמב ק'פב ,שבי הרשב by איה הפש 
  povןירימעמ ןיא 'פב .ןתוא ןילינעמו ןיקדסה תא

b bb אפייש אמלר C2 ז'ע) לארשי תב 'מגב 
 קרפב  Cרזעילא 'ר אומר   pbinןיא (מיק תבש

 אלו ןינישרכה תא ןירוש  pevתוידעב ק"פב .ןתוא
 ןיפשו ןירוש םירמוא ש"יב המורת יינישרכ (ח"מ)

 םימלצה לכ 'פב .הרהטב  ryהכרצל האפש 6טימ
 הפיש .הרוסא ובעיטה  ( nm(ו"ע  ^p 333'עב

jp רדונה 'פד ג'רבו )"5 = םילכב ז"ט 'פב ,טעב 
 םירדג) קריה « Cvרועב ) םפושישמ הסירעהו הטמה

  ^p uam,(איכ ,יט םירבד 'גרת) הית* תיפשו ןושלמ
 האמוט לבקמ יתמיאמ ףייסה «CU םילכב ד" 'פבו |

 (.א'פ 272 הניפסה תא רכומה 'פב .(* ונפשישמ
 ןילעומ ןיא .«Cv הליעמב 'ג 'פב .הפשי אל ולידגה
 לש הרוק רבזגה חקול .b^ ('היבנב אלו יופשב אל
 חנהי םא ונממ לפונש mo אגרנב הנקתמו שדקה
 היתי תיפשו ןמ הליעמ ןברק בייח וניא ונממ םרא
 ('יו וי שו יוקינ neun אל ולידגה b̂ ןכו (ל"נה יגרח)
 ק"פב .('וב אצויכו םרכה תרומז pus ןליאה ינפ
 .ףושל ריתעש לכ «0v רוהטה 'מגב ןילוחב
 ,לקד 'עב p" רבכ (ה'כק םש) הכרואל הפשש תילוק
 םידומעה ןיב ףשה 6היע na לודג ללכ 'פד ג"סב
 השועש םידומעה ןיב ףשה 'יפ קחממ םושמ בייח
 תא חרממה ןכו קחומ םושמ בייח וקילחהל ידכ
 mmn הקיחמ המ G'yo ייד זיפ תבש) יורי ,הייטרה
 mm יבר דומעה ג'ע רועה תא ןיפש ויה ןכשמב
 תא mew (" א'פ .('קחומ םושמ בייח רמוא
 םיריס לש לדנסב םידומעה ןיב לש עקרקה
 י"פעא pmo םושמ בייח לדנס 'עב שרופמו
 םושמ בייח ךפ וניאו הנוב וניאש

pronoםושמ בייח ךכיפל עקוקה תא  

me -דכק הרועש * (ףוש =)  

 טירועש מ'לכ .ץובקהו (Gerste tos) הרעש *
 תוימודא םירועש nb 'מורת 'פסות

 ע"ייעו < ;:** 'יברע 'לב) אתרעס "רוסו ר'אלבו
 . אתרעס

pep *עעש ,עוש ןמ לפלפו  ^pחט  ver. 
(debenתיעועש ע"ייע בלה תעשעשמ  

wy ae»)ה ,יו היעשי עשה  = pipe Ty,החמש  
 ר"מש לפלפתנ ,(ז'י b ,טייק סילהת) מילמ גונעתו

npועשי לאו  Ce ;n mor)ןיעשעתשמ והי לא  
 הארוהמ טשפומה םשהו .תכשה םויב ןישפנ והי לאו
 )5,15 תישאר וראוצ תקלח 'ב י"רת הנושאר

niveאתועיעש ומכ "פו הירווצ  yyא עש ', 

s(שרושחא ךלמ סיוסל יטופ םש) ָּנשִעש  
v'nbsךלמה סירס זגשעש :דקפיו 'פ  

 ,םישנה לע הנוממ mm היה ףוחש "^C ,יב רתסא)
 ןכו יטרפה םשה תרזג רותפל עדי אל טשריפ
 אוה ד"עפלו ךוכנ היה 1461 דצ םוריוזית פואיניזינ
 -der Nütz תלעות לעב B Qaoshyag^ דנעצ 'ל

inva) ) 6רמוש תויהל ליעומ היה ףוחש  
 ,םישגלפה

"y NDEOה"יחא]* .אילטמ 'עב  y'"y 
nmaע'ייע דועו (ב"כק =,  "yr: bwו"ע  

 ומכ אוה אוהו חמוצה הז ןינעב ןנחוי ^ תעד :ח"ל
 יבכרה איר תאצוה) םינואנה 'שתבו .ע"ייע תיעועש

^bאיה אנות 6ה'ל ז'עמ) יינה איבה 3 רצ זימ  
 'עב n» »'y אתיעש איה איליספ איה אילטמה
 , . . אילשפ ג'ונבו ם"ש רי בתכב ה"כו אילטמ

 — [אתעיש

 ר'אלב ןכו חקיחשו הביתכ b^ מ"למ ףוש — ףש
901068 ab- D  ףש ובל'ע ^v 

| & 

wn oy (tאיגאלאטאכסַא עשיריי איד ירמאמב האלהו 510 רצ איכה גימ ע"מב יללכתו ישרפה םשה הז לע . 
v33 (?ויו  i7אפיישד ם"ש ייכבו יוכו הי ל אפיישר רשפאד גיננבו ררל םייטב  cbליתתמ ןאכ עיפרב )* .דרל תומה  - 
own yזיפס םיררנ 'וריב ה"כו םירדנבו םילכב היכו דומלתה ירקיעב היכ )4 .המל יתערי אלו  ry B"תוכרב יוריבו  

 .ונפשישמ [Yab "33 קיתעה גיתר ייפבו וניפשישמ ר"יפרבו וניפושישמ nan משישפם.  .i233 (5 ע"פרבו ר"עפ הייד ג"פר
mo )5הייבנב אלו יופישב אל יג בנ יעב  m»אבינו ייופיש :איל ירומתבו היככב סישב 'יא ןאכ ויופדבו יליעמב . 

 .רומלתה ירקיע תקתעהכ יווישו 5 יופישו עיפדבו cre תועטב םשו ריל יייכב ליצכו ביהו ויו י"כב ןוכנ הייב (?
 תרוסנה לע יופש לע ימנ שדקה לח תיבה קרבל םיצע שידקה םאש הוייבגו ייופש ייותאל : איל הרומתב ה"מגרה ליזו )*
 רלו יפב הליעמ 'פמב 'מארכ.חבזמ ישדקב ןכ ןיאש n3 ונממ ולפנש םילעה לע הייבנה לעו ותוא ןיתרוכשכ ןילפונש
 ייותאל n^; bv הרומת יופסות יייעו כ"ע neas יופשב אלו םיצעב ןילעומ הכרעמל םיצע וחקלש ןירבזג 630( תאטח
 אוחו pmo םושמ בייח קילחמ b^ םירומעה pa ףשה אנליוו סיישב חירה לזו (*  .חרפ : הייבג וניבר ייפ 'ג בג יעבו
 גיע רועה תא hen רומעה vy תורועה ןיפש ויתש ןכשמב התיה הקיחמ המ וקחממה ילשורי .היטרה תא חרממ ומכ
 וקילחהל ידכ רומעה לע רועה mes n^» ^b ףשה היד םש niv יופסותה ואיבה ןכו כ"ע pmo םושמ ism דומעה
 .עיבשפה y mos vui" ליצו pui ןקילחחל תועטב ייא עיפרבו pans ייחב יייע רועה לע יאק וקילחהל כייאו כיִע

 .יישר b3" אוהו )!?



195 

 ילב כ'ג mb םישרשב ק"דר y" הקיחשו התיתכ
 ןכו רבדב רבד siye חוניק , חוצחצ ןינע ל"זר
 היתרבל הל ףיישד : ה"כ"יחספב nas יברעו ס"לב
 bw .ץבשלו ףושל : םשו .ה"כ "לוח .קרג ע"ייע
 UB תבש ")^ ,ו"ט ףש ע"ייע היתכודמ ףשד + ב'מ
 םש .:ףשו ppm וניא . . < ףשו קקור ביער י"ד

n'esא"יד  sysתירולוקה תא ףושל ידכ םימ  
 . + וקור תא הפשו pps םא ו'פס תורהט 'תפסות
 ה"כ 'וכו ןהיקור mew לארשי mos ךרר ןכש
 ףייש : ח"פ 'דהנס  .ןיקרוזש  ג"ונבו 'פריא י"כב
 415! אשבוד אהויפש :ט"ק םש .קיפנו ףייש לייעו
 SPD "p הינימ היתער ףשד א'עס ר"פ מ'ב
 היל ףייש :םש ,אחשמ היל ףייש ro הציב
 ףישל חלמ ר'ע ב"מד yo r'u "y open ותואמ
 ןיפייש prs  .ז"כד א'פ םיאלכ v ,חידל םימו
 הפש ןיכסה :ו"ע :ה'ע ז"'ע ,ןיערזמו ןיד םע ןיד

smהרוהמ  ^bהפשפשמ ומכ  "Uyומבי ..י"שריפ ' 
myתחפס ו'טפס ר"קיו ,י"שריפ 'ייע הייפש ב"עס  

 ינוניב .שחנכ ףשש עשרה ןמה רימעהש ידמ וז

 ר"להק דועו ליעל y vb von" יּופָש לו ע פ
 לעפב לועפ ינוניב כו .השעמ לכ תאיכ 'יפ
 ע"ייע : ב"ל ב"ב יסייש ץובקהו + ב'נ iy אָיִיַש
 ליעפ ינוניב ןינעמ ?«np םשהו .ז" vnb ףש
 .ךוועב ליעל 'ייע הפישב ii תבש qwe לש
 האצמו אבו הפיש החינה :ה"מד ג'פס "טיג "ורי
 .הדולח . . הפוש ג"פר nnb 'תפסותבו הרולח
 ןפישו םינבא . . bra "pn ק"ב 'תפסות ^by פ

^bשורי ,ןקילחה ' "buyהפשמב ג"ע ס'ד א"פו  
y npoםילכל םיפושמב ג"ע ב'נד א"פ הכוס  , 

vלזג םא לבא הפושמ ולזגשב .ז"מד ה'פ "יטיג . 
 : א"פ .'ל ק"ב ל ע פ נ anb בייח אוה םימד והפישו
 ה"כו ,המהב ילגרבו םדא ילגרב ףושנ אהיש ידכ
 ,ףשינ י"שר ייג םשו C» "t ףש ע"ייעו :ח"יק מ"בב
 ל פ לפ «wn» mw עבטמ י"פר ק"ב 'תפסות

 הפ : (ףוש =) ףש | 1
C p minק'ב) לטנש בלכה 035 לגרה דציכ יפב  

 תורוצ ול ויהש ,qus 'יפ ימלצ ףשד ןוגכ 6 גיכ
 ןתוא ('הפפשו ןהב הככחתנו לתוכב ןירייוצמ
 ירמגל לתוכה ןמ םרעבו (mm mew ןושלמ
 bs" ףשפשי ברעבמ +ח'9 אמויד ג"סב ןניסרגדכ
 ןיצצוח ולאב ,( ירמגל והרעביש דע ורשבב ךכחי
 'פד ג"רב .ףשפיש כ"א אלא «G7 תואוקמ ט"פב
 תאז ישא בר רמא 6 טיכ אמוי) הנוממה םהל רמא
 6 בינ תנש) המהב nb3 'פב .ףשפשל mus תרמוא
 ןיאש 6 האפשש p" איה nns אדו אד אפישבו
 (C2 n ןיריכמ ןניא םא 'פד 205 ,הדולח הל

wmהיב הוהד אעדרהנב ביתי ףשד אתשינכ  
 (.טיכ הליגמ) דועו 'מגב pm .ינב 'פב :אטרדנא
 ביתי ףשד אתשינכ יבב ביתי הוה תשש נר
 אעררהנל ותא דכ ותעיסו הינכי תולגב p^ אעררהנב
 והידהב ואיתייאד רפעו םינבאב mb אתשינכ ונב

masשדקמה  wmםילהת) היל ןיירק  pיב יט  
 'ולכ ביתי sw הוירקו 'וגו הינכא תא ךידבע וצר
 יירמאדכ ןוהמע הניכש תוהו םש בשיו שדקמ עסנש
 לצוהד אתשינכב רמא בר הניכש אירש אכיה לבבב
 ביתי ףש ביתי ףשד אתשינכב רמא לאומשו
 שרדמה תיבל הבורק לצוהד אתשינכו אעדרהנב
 'פד ג"רב .(*אעדרהנמ הטמל רפוסה sup לש
 'י ת כד כ ןייפשמד ינבא mm C2 ב'ב) ןיפתושה

(C5 T em)םילכ ףוסב ."הרגמב תוררוגמ  
 םיצע לזוגה 'פב ,ןיאמט C אניפושב ןפש (א'מ ל"פ)
 אניפושב הייפש לבא +. n קיב) עבטמ לזג 'מגב
 t) ,יט םירבד) ןוחט ותוא תוכאו,  .הירסח ירופח
 א'ש) םיפ הריצפה QC אניפושב היתי תיפשו 'גרת
 יתיאר דועו sp שירב .('"אניפוש 'נרת (איכ 3^

va omינש וינפל  poseדחא  "evאלמ רחאו  
 [םירשי ל"צ] (םיקידצ) mme . תורורצו ןיצוק
 .איפש יצירתד אחרואו 'גרת .^C) ,ו'ט ילשמ) הלולס
 ןינע :הנושארה םצעב 'יפ n'53 sw ה"יחא]*

(fוי"ופדב ןוכנ היכ  NUI)םושמ דע ןושאר קחומ םושמ ןמ טמשנ עיפד  pmoוכו ייפעא שימב וניבר תנווכו .ינש ' 
^yתכסמ רעגרעבמאב שירל ךורע דומלב  nasהיס רצ  maייפב (* | .דימ  m^»קתעוה כ"ע (* .הפשפשו  m^» "pb 
pמיטשבו אנליוו סישב  pbירבד )5 ,הזיחשהש :רוע דוטלתה ירקיעב (+ = .ל"ז יירה ידימלת םשב 'יפה הז אבוה  

 רפסב ןואג ארירש יר לש תרגיא כיג yr" א"ע b^ הבושת ירעש םינואגה תבושתב ספדנש ג"הר יושהב ואצמנ ךורעה
pon»50 רצ םלשה  "imםימיאתמ ךורעה  neu cyוניבר תאמ לאשנש) הבושתה שאר לעו ג'שר תרגיאב אבומה  

 יבבו לצותד אתשינכ יבב = ייבא רמא הליגמב גיונבו con י"יאב ש"מ 'ייע הבושת ירעשבש )57 ויבא שודקה ףולא
 Py ןכ ומכ .3^ הדנו : ג"מ זיעב ןכו לינח תליגמו היירב ייישריפ ןינעה qas .שייע 'וכו אעררהנב ביתיו neu אתשינכ
 לארשי .ונבש תסנכ ?Dt ביתיפשל «ru 'ב םשמו ל"הזב בתכו sno b םשב םוקמה הז איבה אלירוטמ ןימינב יברו
 ביתיפש תחא הביתב ביתיו me תחת ליצ ילוא suo כ"ע אעדרהנב רשא ביתיפש ותוא ןירוקו הינבאמו םולשורי רפעמ

"yךורעה ייגכו : ג'ע רצ שרחה ריבשמ לעב שימ  ysי"כב כ'ג ייא ביתי  cb Dusלאקזחי ייכ 'קליב היכו הליגמב  

 .ןיפושב 3223 (*  .וילש ןילבול יפרבו ש"ארבו ףיירב יאו ייל ונינפל )*  .ביתיו ףש ג'ונבו 6: דיע 73 הליגמ סייד יייע)
 .סש םילכל yn 'יפמ קתעוה (*  .םילכל ג"הר os" היכו אנפושב 'א י'רתבו םלקנואב ה"כו (*



= = ee) =( me - C -( ףש וכק 
nepאוילש ארוט לע סגרתמד +'כ 3^ תיעשי הפשנ רה | ואצ :ה"כק תבש ,ףשפשל .'ל .אמוי , 

 ןיטקש ויסכנש י"שריפ היסכינ ופשמד .'ע מ'ב | תוכרב 'ורי .ףשפש ב"מ ט'פ תואוקמ ,םופשפשו
 לע ומכ ופשמד ויתועקרק לע רוערע ןיאו ולצא | .ףשפשיש דע .ז"ד "פס תבש יורי ג'ע ר"יד טיפס
 סחוימה 'יפו ופשמ אה ח"לפ ר'ב ,'וכו הפשנ רה | 'וחנת ,םימב ןהב ףשפשמב .מ"ד א'פר 'ורת 'ורי
 הארנ ילו .'וכו ילכ לא ילכמ קרוהש ןיי הז י"שרל | owns קלב «p כ'פ ר"דמבו 'כ b pos^ ןשיה
 הטכ םש הדנב ה"נכו .רומאכ םדוקה yo אוהש | לעפ ת א .הב ףשפשמו ןיכסה תא ךילשמ ליחתה
 יפוש םשהו הפשת המש ,התפשש ,התפש םימעפ | S" 'גרתבו ןופתתשיו C00 בי ואכדיו 'גרת
 ראובמש הדנב ם"כמרה 'יפב ש"מ ys" ישוק וכפהו | ןיפפותשמ S ,'ד םש ןכו ,ןופפתשיו יוועל 'חה לצא
 האר ב"ער א'עד א"פ הליגמ 'וריב ןכו .הפי הפי | ז"ע טשפומה cwm -- ('ןופפותשא 'ח ,'ל םשו
 ןושיפ ו"ט פ'ר ר"ב .'וכו ישואב תחאו יפושב םיתש | ויופישו אוה וכרוצל ז"ע הפישש ירכנ : םשו .ב'מ
 'ילהת po ,יפושב ןיכלוה וימימש QU ,יב תישארב) | יופשב ןילעומ א'פס הליעמ אתפסות , ןירתומ

 אילכ ןכו . יפושמ . . . ירועגמ ר"סתת זמר 'פ | ךורעב ליעל 'ייעו 'ג בנ ע"ייע ma ל'צו ("אימנבו
Yunייופיש ץובקח : א"ל 'רומתו .ר'י יליעמ  "bאיפוש |  yvyאתייופש ,אָתּוִפְש הבקנלו .אבה  ^p 

 ןכו .ו'ט ,'ג תישארבל 'בו 'א י"רת Cep הולש | .ה"מגרה 'יפכו תרוסנ ונייה הריסנב תרכנש המ
 ,ןהיניב תּויְפַש ןישוע Uy ה"ד T'b תומבי 'וריב | אָניִפּוש ס"לב ארקנ חצחצו קחש וב רשא ילכהו

n'» (Feile)א'מ ל"פ םילכב . yבלב 'יפ יפש ראותהו .תווחת > . תויפיש : םש | ק'בבו ליעל  
nxגרתכו אניפושב הפייש ' nnoטקש ,חנ | הריצפה 'גרתכו  (ruhig)יג ,גיכ ירמב) יפש 'ב 'ורי 'גרת  

[by5 yב"כ םש 'ב י'רת ,יפש לזאו -  mnבלב  semהזמו  
 ראותה ומכ אוהו לועפ ינוניב «ose ןינעה

^pןנאשו טקש  "vימ לכו ג'ע ט"יד א'ם 'דהנס  
 שפנ הבוט ןיע יופש וינע םכח ותוא ןיאצומש
 תיכה רהבש ד"יבב ותוא ןיבישומ ויה הלפש
 וינעו םכחש ימ לכ s'e הגינה תופסות 'ייעו 'וכו

 ימ לכ ז'פ 'רהנס 'תפסות ^£ אטח אריו יופשו
 אל ה"טפ y ,'וכו אטח sou יופשו Don אוהש

 דועו . הקיתשו תחנב b^ הידי nnno "eb אצי
0bןימיג ופוג תנוכתב טקש רמולכ אירב יופש  

 לעפתנ ןינכה ןמסנ םשו €( 'ה ףש | עיייע .ג'כ
 -- [לעפתהו

 השענ 'יפ םרוקה ךרעמ ד"עפל new .ףוש — ףש
glatt sein, טקשהו חור תולשל לאשוהו pon 

  ;ruhig, beruhigten Gemüthes seinאיפוש ,יפוש ,

  '53 (uhe, Geráusehlosigkeit'מגב ןיזחוא םינש

 בוח ירטש אצמ ( Cb 27'פב ,יפשאו םוקיא אנא
 פש ןילבקמ ןיא ךמסד 'מגב ךשנ הזיא  Cy("ןניקדבמ

  8333ימ 'מגב טושפ טג 'פב . היסכנ (* איפשמד
 קחמנש  v3יל ףוש כוח לעב היל אמיל (.שיסק

 .הב םוקיאו  ^b.השאה 'פב ןניסרגדכ יפושב ףוש
 םידעה 'מגב הלמראתנש ( C/2 nonsםולכאש אוהו

 ימגב ןיקזינה 'פבו .6 יפושבו םינש שלש ןהילעב
Beruhigung, Befriedi- םדוקה 'עמ seme) ףש | תודש חקילו םידבע רוכטל אל (גינ "שג) םימותיה 

 ולא [ונניא יכ ומע] ונניא הנהו ןייפשמ אל אמלד |  (gungךומי יכו ר'קיוב ( Cbאתשה אפיסל
 ( memes'ורי 'גרת .(*('ה .'ב ,איל  smאיפושל ('ןוהל הוה ןה המ ןוכל 6יפשמ אנא | ןייפש ןוניתיל

 ךטיג הז 'מגב וזחאש ימ 'פב .(' ילביקל  pemיעיבשל ואל םאו בקע יביערל םיתיכז םא ןוכל | (גיע
 ב'א) -- ושע | אסנוא לכ ךלע תליבק אהד היל יפש ליז ל"א  ^3 psאלא ןדיד תואחסונב וז

  ^e'פב .אתוחינב הלכינד הנקת ליז  nus,(וכל םלשא אנא ןידבאתמ ןיא אתשד אפיסל | םיתוכ
 ( mתפשש 6 ויל  jbאלו רעצה  qsהיעשי 'קליבו ה"יחא]< | החנ 'יפ םדה  Sב'נש זמר  nzריקיו

 (ר'ל ל'צ הילפ | טקשהו החונמ ןינע םלוכ ה"יחא]* = ,רעצה ןמ [ ^xאתשד אפיסב  psןניבשחמ
 טיקשא : יפשא .ו"ט מ"בב י"שריפכו  nmmףוסו .'י ב'בב רופיפה 2/3 "ייעו ןוכל םלשמ אנאו | לע ול

 ייכב היכו יציניוו יזיפ ריפרב ןוכנ ה"כ )? ! היונמבו רופשב ג"ונבו יפריא 733 né» (* annes , ןיפתתשמ גיונבו (+ =

 י'בב יב םיש י"כב ייא יואסריג יתשבו יב קב עייייע ןניקדבמ ומכ b^ ןניקבמ ל"צו ןניקייבמ ב"הו ר"ל י'כבו 'בו יא ריו

 ,יוכ+ ארבג ןניקרב an" 2/3 םש יייעו .ןניזח גייונבו (.טיצ רצ מ"ב פייד יייע) ןניקבמ 'ה י"כבו ןניקדבמ ייא יבו יא 'ר

 קוספב (* .ילא ונניא mm קו סיפב עיפרב )5 w'y. ב"בב ם"בשרה bi" היכו (* .ןפשמד םיש ייכבו ופשמר גיונב (+

wm '3קוספבו הילביקל ןייפש ןונתיל  «m 7nיקיעב (* .יפושמ אנא :דומלתה ירקיעבו שיק י"כב )9 .ימע ןויפש ןונתיל  

 ,יל :דומלתה



127 (qb ףוש — ףש, — aem =( ףש ÉL. 
 אוה תחנב יפש ןושל ינתד אכיה לכ ארכיש ופש | לע יונב אוה 02: בקעי יביערל םתיכז םא רמאמה

 תבשל כ'ג y »'y" ילכה ילושב ראשנ תלוספהו | pos ר'קיוב 'ייע + ,חיג היעשי) בערל pem שרד
 י"שר b^ אימל והניפשו . ח'ס ןיטיגב ןכו .ט'כק | ףש ןמ ףשַא Dos ומכ ל עפ א אוה יפשמ .םש

^bהשוע  nm)הפושה ןוגכ | םדוקה ע"יעו איפוש םשהו .חוו  j"י"שר ישוריפ לכמ , ש"ע הירמחל  
 תחנ ןינע םדוקה 'עמ יפש , הפש ראבש חכומ הלא | — «Gemüthsberubigung 9!à] ע"לב ןכו — הזל

 אוהו רקיע ןורחאה הזו וננסמו ןינעה ףיסוה דועו
 DP "NbD" םשה םוקמב nm" ל"נח ע'למ | e (das Reino) ע'למ ל'נ אָפש ,הָפָש — ףש

absondern, seihenץובקב | ,יאפש ;ןוניסו הקרה ןינע  ge?גכ " vasןיאפש ,םיאפש .ןייְפַש וא  
CWeinseicher, Weinausschenker "Bwיאמד 'וריב ה"נכו םירפסה 'יגכ | א"ר 'פב  mbןיליאב : "כד  

 םה b^ ןיליא sub ;יליא ןותנפמ אחרוא NUBE | NOD בר יבד 6: ט'לק תבש ןיננסמו 'מגב ןילות רמוא
 םכרד תיבחל "j ןיקירומה םינטקה םינונח םתוא | אב הז 'מנב (owe לזוגה 'פב .(' ארכיש ופש
 ג'ע ג"ד ז"פר םילקש v" ,הלא ךותל הלא תונפל | אמופא ידימ חנתימד רשפא (:ו"פק ק"ג ותיבחב
 — [ןוהירטק אייפש nem Cb 02 3mm 'פד ג'סב .mo) י פ ש ו אתיבחד
 p C^ [ןירמחל ל"צש ל"נ] (וירמשל) ןיי הפושה
 תנוכתב אירב 'יפ 'ב ףש 'עמ NDU "pw =) ףש | 'פד ג'פב QC C0 ,יא שיתש) קרות ןמש ,הקרה ןינע
 besonnen, gesund, beruhigt) ותעדו ופונ יקומו אנמוא היל יפש אמלד (ט'כק תבש) ןינפמ

 רזחו הטתשנו יופש <. ג'כ) ןיטיגב ינש קרפב | השרפ ינימשה םויב יהיו ר'קיוב . אתעיברא היל
àןיפש ןורבע (כ"פ ('הירזע  Cהפתשנו | תיב ערתב  wn "bב'א) — ותערל  "bs "pלעב  
 bs" ב"ר תעדכ וננא ה"יחא|* — .(םכחו ?np | רמולכ ןיי יקירומ C) b^ אירגנאד ןועמש C םלע
 ל עפ ת ג ב ה"נכו mess 'ב ףש 'עמ םא יכ 6006 | (' דחבצ [ןורבע ל"צ] qma א"ם .ןירכומו ןיחקול
 , הפתשנו wm הטתשנ :ב"י םיחבז לעפ תהו | ולא 'פד ג'סב .("אתרק אוההל לעימל ןיומח
 ,הטושה הפתשנו שרחה חקפתנ ד"פר ק"ב 'תפסות | ארכיש שיניא יפשיל אל  (.ז'פ "ילוח) תופרט
 DW ,הפתשנו הטוש :ה"כד א'פ תובותכ 'שורי | Go"p פש) לחכה eii רשבה לכ 'פב C ,אתבצב
 'ורי , הפתשנשמו הקפתנשמ ג'ע ג"לד ט"פסבו | ה"יחא|* .היל יפשו חיינד דע היל קיבש

 : מ"ד א'פ 'מורת ימלשורי ג'ע ח"מד ז'פר bi | היל יפש con snm meis 'יג לבא הייפשמו 1433

 -- [הפתשישכל ןמ הטמל םדה היהיש .רחא רמולכ ל'הזב "פו
 הייפשמו b "wo^ 'וכו ילכ לא ילכמ ונקירי ןמושה

p/2) 3 ףש 'עמ ףוש — ףש | [וירמחל] (וריבחל) ןיי הפושה לינה( הבורמ 'פד ג'סב 57) ss 
 ילכמ תחנב ןוילעה ןמושה הרעי רמולכ ("ר"ילּוק  Gibג"סבו  'bהילעהו תיבה ( C n^p 5/3ידכ

 יפשל ייפ .ז'ס יילוחבו 'וכו ילכ לא  peoאהיש | הפושה ( quךייש הז המהב ילגרבו םדא ילגרב
 ינש 'עב ק"נבו ילכ לא ילכמ קירומ ןושל <" ארמחל ןיי *(,

 וננפמו היל יפשו :חנמד ה'דב י"שר b^ :ו"טק
 עילב y ww" ףפכ te» ^b ףפש ,ףוש) ףש | ירמחל ןיי הפושה ומכ ךפוש ןושל 'יפש תחנב
 ןייווד (ףופכו .לפשו pr -4ל = = לולצה רבד לכ "j הפושה י"שריפ ,'פ מ'בבו 'וכו

pulהפב אלא ןינירפמ ויה אלו ויה ןייופשו | וכ וברעתי אלש ילכ לא ילכמ תחנב  "yעב ' 
 ןינע םיפופשו םיווד בותכ תואחפונב ב"א) — ןרפ | י"שריפ :ש'לק תבשבו כ'ע הייפש היל ורק םירמש

M M M M  —— M M M  —À — ——וו ו  

 MbD מיב יתפסותב תמאב mi (* .חיל יפשר גייונבו יישרבו סיש יייכב חיכו 5o) 05 אגממ ארכיש ופאש 2723 )!
jiקיב י'שרב היכו סיר לצא מ"בב יה םיש י"כב היכו הקמה יפכו ףיירב היפו ייגוסב מ'ב מיטשב יופסותה אבוה  

 רצ םש םיד) םירמחל ^j הפושה ליצו יירמחל ^j תפושה א"פר איציניוו םופד CA יִפכ מ"במ pus חנמד noy : ו"שק

 be רזעילא 'ר עיפרשבו םשו השרפ תלמ n*óbn רייפדב \* .םימעפ כורכ ומצע ירבד ייפ וניבר f) .וריבחל גיונבו (ו"מק
 D'enh 'ר ילשמ יקלי (*  .ןייפש (v2 םיאפש an" ןיטנטשוק ?D) ק'חעב (* W'. רפרפש ץייייעו n'y 'ר ב'ח י"גבכ

moyהירזע 'ר ה"ד ה"פר ר'תפאבו םליע  [zy "an nnbאירגנא גיונב (* .אמלע תיב ע'"חב ןואנש ןיאפש . *) by 

 ויכבו שייע 'א תבצ יעב היכו רייפרבו רילו ו"ו ייכב ןוכנ ה"כ ('' ,ונינפל ייל aep ('" .עחייע ייסופד לש רחבצ םוקמב

rn861]ופת צ"לב ('* .אתבשב ס"טב ןאכ יזיפו ו"ופרבו אתייבצב 2703( אתביצב  couler,וריבהל ליצ כ'נו ('*  pm 

 .ש"מו 'א ome עיייע ('' ,3 הרעח ליעל «y^ תועט



| | 

  qmaיבתכ לכ 'פד ג'סב  nunאלוע רמא 6: א'כק =
 הימרי) ומכ ןיפושינב אנוה בר רב הבר ("רמתיאו
 י"שריפו ה"יחא]* + חור הפאש «CO ,'ב
 הקירש ןיעב השוע שחנה qe ןכ . .וב ןיפושינב
 יתאצמ ח"ר 'יפבו כ"ע סעוכו ואנוש האור אוהשכ

"bהתאו שאר ךפושי אוהו ביתכדכ ןיפושינ  
 CM — [בקע ונפושת

 p'bb ciba שיראוצוה 'למ אביש .אפיש =) ףש
(Glolzstück, Brett C 9 =דחד ירמאד אכיא  

 ץעמ סיפכו (' תלד 'עב o" רבכ Cp ריש אפיש
myב קוקבח) ', asm G^אשירמ ונמ אפישו , 

 -- [ל"נה תלד 5n 'ד בש ע"ייע ה"יחא]*

 ףש yp exem = vox ע'למ ל'נ wes =) ףש
Gager, sehwach C2 (7ייטיג) ןיקזינה 'פד ג"רב  

 התוחפ איהו התחשנ 'יפ תידיע יאפש תידיע יאמ (.'ג

 ןוגכ וינפלמ הצפק b^ י"שר ב'א) -- תירוביזה ן
 ,('ב יעב ךייש ותעד יפלו רהנ הפטש וא הפרשנש
 יופסותהש ע'בשפהב ב"ירגה ריעה רבכו ה"יחא|*

 יאמ ת"ר p^ ןכלו תוישוק המכב י"שר לע וגישח
myיאפש  muyםתיערמ םייפש לכבו ומכ  

 רהנה לצאש תובוטה תורש ךררד 0o ,ט"מ תיעשי)
 הערמל דמוע שממ רהנה תפש לצאש הדשה ףוסש
 תעד ראבתי התעמו 'וכו תירוביזמ עורגו תומהב
 וניבוש הארנו .י"שריפכ b" אלש ךורעה וניבר 'יפו
 תכושת p" םינואגה b ns^ ררגנ ךורעה לעב
 ייפש )12 רצ) ב"ל p^ יבכרה 'ה תאצוהב םינואגה
 םיסכנ ןהו תירוביזה ןמ ןיתוחפ ןהש תידיע יופש
 וכו וכתחתנו ופשנו תידע ויהש ןיברח םיפורש

 — [רומאכ איה ע"ל הלמהש הארנ ילו

 ה'פ לבטש ימב eine Art Binse) הפיש =) ףש
 יכב ןניא םינבל לש הפישה «OU ןירישכמב

 םקיזי אלש םינבלה הסכמ הבש תלצחמ 'יפ ןתוי
 הכופב ק"פד ג"סב ןניסרגד אה ומכ איהו רטמה

C0»ימג לשו הפיש לש תלצחמ  ^bףליח ילכ  
penיכ ותנוכ ה'יחא|* ,בלול 'עב 'ייע ימג  

n'y: ב'עס wy» vyn mx איבה 6« בלול 'עב 
 יתבתכש המ כ"ג "ייעו ימג לשו הפיש לש א'ער

j———«^^^ 55 ———————————————————— €: 

. 

dna" =( ףש - (ףפש .ףוש =) ףש 

 המדאה ןמ ה"כ ו"כ 'פ ר"בב .(' (תופיפכו תולפש
 ימיב אלא ןיפופש םדא ינב ימיב ןלוכ ואב .אל
 איה המ ותנתמ C2 ד"נ ירפבו ' ןירובג םדא ינב
 (ביכ) ג"כ 'פבו .ינש 'עב ךייש הז ex הפופש אל
 בשוי mmy ףופש סטסילל : תאש ביטת םא אלה
 ךמסד 'מגב ןיקנחנה jn ולא 'פב ,םיכרד תשרפב

«mוריעל  m9ןתוונע אבה םלוע ןב והזיא 6 ח'פ  
 יפב .'וכו קיפנ 6'ףייי ovy ףייש ךרב לפשו
 ףיישד בשוי Cun םיחג) חספה 'מגב םיחבזה לכ
 ףיישקד בשוי אמלד ג"ונב ה"יחא]* יףשימ
 ררגמ ףייש עקרקב ףשפשמ ףייש י"שריפו ףשימ
 טעובו nns ףש G^ ni אחשמ היל ףייש ומכ
 ףושינש ה"ד +: ח"מ הדנבו ר"יידפ C ו'ע תוחגמ) םיתש
 ab- frayer צ"למ אוהו רקיע ןכו ריירפ זעלה "יא

reibenב ףש 'עמ ךורעה "פכ 'יפ י"שר םג כ"או ' 
 'א ןגח 'עבו ,'א ףש py ףשפש לפלפבו 06
 ץראב תופופש םהילגר vm ה"ספ ר"ב וניבר איבה

^bץראה לע םיררגנ  "yל"זר ושרד הזמו כ"מ  
 ימולכ רגח b^ ארקמ לש ןפיפשו ,יפש .'י הטוס
 תחא ולגרב רגיח םעלב ץראב ולגר התיה תררגנ
 רגיח ושמש יפש ךליו ('ג ,ג'כ רבדמב) רמאנש היה
 ןפיפש 0^ ,ט"מ תישארב רמאנש היה וילגר יתשב

"wmהטוסב  ^bןילוח היתכודמ ףש 'למ יפש  
Canשרוש םהנמ תרבחמבו ש"ע א"עב 'יפ הרותבו  
 — ew] 'עב ןויצה איבה וניברו .ףש

 .fort ומוקממ קיתעה e49 y'bs ףשנ — ףש
  (rücken, weichenתואיצמ ולא 'פד ג"רב (272

  Cvיאפתשמד םושמ  "bהליגמד ג'רב .לגלגתמ
 ( wem) poni) 60עברא היתכודמ ףושנל | (.ד'צ

 ע"ייע ידימרג 2102 ה"יחא]* .תומא 72533
  pumל"נה מ'ב אפתשנימ לעפ תא בו .ףשנ

 "גו  vas[פ"ש י"כב כ"ג יא םושמ 'יגו אפתשימ —

 anblasen, anfachen) ףאש ומכ ףייש לעפ) ףש
 תבש) py 'רד תורממב שדקה יבתכ לכ 'פב

 6 ףיישמו \* אגשד אכתכתא ביתי והבא יבר (.טייק
 תעשב "פא םימל התורכ תירב ב'פ v'23 , ארונ
 תפשנ C ve) תומש mobs אפייש אחור בוש

 יא חה v3 cia ןייופשו pus היכו ןייופשו ליצו  ןייופישו ןייווד כ"ג ייא ןורחאה ןרפ יעב לבא ןיפופשו ןיווד ג"ונב ('
aליצכו ביח  viaתחת דיל  puןמפשו  jwימאו ריפדבו  ,ןייופישו ןיווד  qim uemגייונב (? = .ןייווד ייל ו"ופרבו  

 אגישר פ'א סיש י"כבכ 5x אגושר ג"ונב (1 ,סיטב bn" א'פרב (5 .25 תורב א'פסו דיס ש"רו 'מ יפב «m םירובג
 םשב תבשב vem wav ,גאש ע"ייעו : גילק רצ תבש p^ "wy (וייפד שאר) אגשר וא (םיתעה לפסב) אגאשד אוה אוהו

wmייג ג'יאו אליפר ייא ןעכנימ סיש י"כבו יול  eetןש ןמ | ונייה רקיע  .Elfenbeinגיוכב (*  .ףישומו גיונב )57  
 ,')ריעל ח'ר 'יפמ קתעיה [zen ven 'יפו )5 6.  הרעה vy Gem תלד עיייע 4? = ,ןכחוו ר"א הנח רמ רב הבר אמיתוא)



(Db nb =( ףש - mee = ףש 

 ידכ ב'ער ז"ע תבש .ו"ט ,'ו הכימל ;'ב 35,5
 םשהו bp לש אפישמ : םשה םשו ,םימב ףושל

 — Rp D'b3] ה"כו (פש new טשפומה

 זנראו קית 6, 68% י"למ ('א gp —( ףש
Gefüss, Behilter(ףוש לעפמ) אָפַש ('כ  

 םירבד n5 רמ או 'מגב הטוסב ק"פב 9
 ג"סבו .(א'עס ביצ ק"כ) וריבחב לבוחה 'פד ג"סב 6'ז
 אפישל הירביא לאע Cim תוכמ) ןילוגה ןה ולאו 'פד
 ('ןאמ «C 'ודיקב ק"פד ג"סב ןניסרגדכ ןורא 'יפ
 הז ירנידד אפיש היל 3m אתוינע ואל יל םרג

oenלייעמ הוה אל םירגד ןאמל  uswאפשל  
 ןאמלו סנכנ כ"חאו ןוראל yn דמוע היה ועורז 'יפ
 וירביא wn ייפ ןילנלוגמ vmexp ויה םירגד
 אמטאד אקוב יאה C vo :בימ ילו ומכ ןמוקמל

seuהיתכודמ  -- (ב'א usw cba ^pהביתו ), 
 ?apu ונינו 'ינל טופנו ל"נה voe ה"יחא]*
 qe 'למ ךורעב ומכ י"שריפו ("אפש ox ונינפלו
 — [ילכ םש אפיש י"שר b^ "ישוריקבו .היתכודמ

 abge- pt ןמ ל עפ ינוניב אָפיִיִש =) ףש
Gieben6: בינ זיע) אפייש אניירוט אניירדה  

 אניירדה y'"y nns) Amm 'עב "ייע
 'קיעו אסיש כ"ג וניבר סרג םשו (טיפק ג"חב) ש"מו
 411533 ה"מגר 'יגכו ט"ק י"כב 'יארכו אפייש "גה
 אלש תוקוחש אפייש (b^ . ש"ע ל"נה 'עב אבוה
 ןילרעב 'פד םינואגה תובושת «e^ תורוצ voy ויה

 — [אבה ךרע כ"ג הזמו — ש"ע b'. רצ

 יפד i53 (yp ינוניב םדוקה 'עמ יפייש =) ףש
 יפיישד (:ביל 272 [םיתכה תקזח ל"צ] .(בהזה)

 אוה הקיחש ןינע הז פג ה'יחא]* ,יקמוסו
 ויה אלו ןתרוצ ףושינ יפיש ווהד"ם"בשרה 'יפכו
 ק"כ) וריבח לש עבטמ men ומכ האצוהב ןיאצוי

Gyינסב 'ע ול דחימ וניבר היה המליתעדי אלו כ'ע  
 — ]9 '3 ףש 'על םיכייש לכהו ומצע

 -Lippen הפשה ןקז b^ מ'למ ?oot ,הָפָש — ףש
 p" רבכ (ח" ק"מ תיוזל תיוזמ הפש ל

 (:שיכק תנש) pio ("' אלו ימפש (" האמ (' תיוז 'עב

 יתיארו ,6 ב"ע םש) 3ys יעו (:ח'ת nm ףלח 'עב

 אפיש 'יפש : 'מ דצ ןילרעב 'פד םינואגה 'ושתב
 המכ הפיש ('יררב ע"לב ימג «On vy ימנו
 ימג לשו אפיש לש תלצחמ הכוסב םירמוא ונאש
 ןיפיש לש ל"זו בתכ ח"מ ט'פ םילכב ג'הרו .'וכו
 (לש wow) "b הפישח לש אכיאו הפיש ד'א
 6'ןנכרד אנשילב ינאטיחו תייטב C [לשאלא ל'צ]
 'וכו ימג bun הפישח לש (ז"ט n3 ןנירמאדכ
 .(*'וכו םימה לע הלוע sim אמוג הנק הפיש מ"יו
 י"כב לבא הפיש לש תלצחמ .ז"ט הכוסב ג"ונבו
 ה"כו .'כ ףד הכוסב ם"ש י"כב ה"כו הפישח ס"ש
 b'4 לעב איבהש תומוקמה ראשבו א"פ 'תפסותב
 סיטקת ,גיח) ש"מו הפישח ע"ייעו : ח"כ דצ הכוס
 הפישחה ג"ונבו (*הפושה 'יגה נ"פס 'יאלכ 'תפסותבו
 ה"כו ימגו הפישח לש ב'סק b^ וניזאה תותלאשבו
 תורהט 'סמ ףוס ש"ובו 'זיפ 'פדב . ה"ע ז'עב
 ב'פ יאמד 'ורי .הפישה תורהט ףוס 'תפסותב לבא

oy i3הפישב דגאנה ירצמה לופ . UP Uv 
 'תפסותבו .ימג לש . . . הפיש לש : ה"מד ה"פס
 אפ והיש לש תלצחמ an" א"פס הכוס 'פריא י"כ

i53תבש ^ ץובקהו - אפושח  Y" T'bד"עפ  
 תבשב םיניבל לש תופייש ry תלצחמ ןישרופ
 ג"ע תולצחמ ןיסרופ 'יא .,ו"ל הציבו ane ילבבבו
 זעלה ןינעבו .ש"מו ףופיש ע"ייע !mp . םינבא
 םימעפו paille ל"יוופ י"ע 'יפ םימעפש י"שרבש

vyא'קשיל  "y5 הכוסב ל"מ ש"מ [ — 

 רשבה לכ 'פב Einreibung, Salbe) אָפייש — ףש
 ודבעו אפיש היל ותיא (:א"יק 'יליח) לחכה 'מגב

 -- הרעקב והוקחשו םס היל ותייא "פ אעצב היל
 איה רבכ רשא האופר po לאעמשי 'לב p^ ב'א)
 Gs» םיקחוש התוא ןימישמ רשא תעבו תנקותמ
 ןיעל םיקחושש op >> ע'לל wm ה"יחא]*
 "יפ ןכו תירוליק ןיעכ אוהו qne OU ע'למ)
 אפייש סרג י"שרו 'א ףש (yy 'ילוחב ה"מנר
 כ"ע ןינממסמ החישמ p^ (הימגר (b^ ימגב ה"כו)

 'גות ןכו 'א qe ןמ לַעַפ ינוניב amm כ'או
 ,3^ ב'של ;'מ ,ח"כ םירבד 'גות y qe" :ךוס

 תולצחמ חימ טיפ םילכ 6 רצ טירסל rm ייפב ןכו טיימ vb םיאלכל םייבמרל מ"פ יייע לי עילב ידרב לי'צ ('

 .ןירושכטל sms ייפ oru יייעו (* !Bins QJ. עילב (: »53,7! 5 עילב b "ww" בצק b^ אמג

 ר'פרב ןוכנ היכ )* .טיט xb הרפל גיהר ייגו גגמ עיייעו יפריא י"כב ה"כ )5  ,םיבמרה םשב שימו ןפש עיייעו )*

 היכ )16 .חיר ייפ ייפע פיר ,גיחב (* .יל co" ץקמ תותליאשב ni (*5 .יט ama )7 .ו ל א ו orbs ו"ופדב לבא 'מאו

 יעב ותוא ךורעל וטוקמס קתענו רמאמה לכ רפח מ"אפדבו יאמ סיטב ןאכו ub" יעב ו'ופרב ה'כו ריפרבו "23 ןוכנ

 .אלוב סייש ייכב )!! .םפש
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 (דופש

nmm |ש"ע חמורה ומכ הלעמל שארה תמרהב  . 
ovn mmהָפּושו יִפוש  "bw y'"yא '] — 

EMומכ ףש םילב ףוש — ףש  qbמ"לב  
Galbenגרת ' qon sb»ךירצ] (ןמש  

 ףושת אלו .Co n2 o5 [ךופת אל ןמשו רמול
 qun אשמו C» 2^ s 459 ץחריו 'גרת ,אחשמ
 ('Q 4^ ףש y'"ys .ףשו חשמו ג"ונב הייחא]*

 — [תואמנוד ראש

 .זיפש ע"ייע ףוש *

mop ףיישד .ד"ס 'דהנפ by b (anziehen) ףוש * 
 ביישד ומכ !b" ףיאשד י"שרבו ס"ש 53

 באשמ :XD" ט"ס אמויבו 'צנוש 'פדב תמאב ה"כו
 םש ס'ד יייע אלק ףיישד b'N ס'ש י"כבו ביאש
 ג"ונבו ביישו .ט"כק תבשמ וניבר איבה ^ בש 'עבו

 .ףיאש

 ףש ע"יע Ruhe, Bershigung N'DYD ,יפוש *
 C 'ה

 )2( נ"י ףשו (") א"י "qu y'"y no ,אָפִש *

 ליעפ ונינעש המו 0 ו"ט ףשו
 הָפיִש mb CO  'ב ףש ע"ייע pon ^b ףוש ןמ
 הציענו הקיקח b^ תחא הפיש ,ד"מד ד"פ Uy 'וריב

 :תוש, .Spalt תחא

 .ןפש ע"ייע ןופיש *

 י"רת (א'ל ,זיט תומש) שבדב תיחיפצכ (o ןייופיש *
 'ינכו .ןייושיש ל"צש ל'נו ןייופיש 'ב

 ששא ע"יע ןיישישא 'א י"רתבו ןיישש 'עב וניבר
 .ע"ומב ןייופש ע"יעו

 008% 3v" 'לבו 2529  ע"למ דּופש =) דפש

 ov inn "PN םוקמ אדופיש ;8

 'מגב םיתבה תקזה 'פב Feststeckung) העיטנה

 ןאמ mm G/vyb" זיל ioni x2 לאעמשי ^ רמא
panאלקיד  manoדע הידופישב היל ינק  

 הדשב ול ןיאו אוה אלקיד דחד ג'עא "יפ אמוהת
pupםאו םוהת דע ולש וב דמוע אוהש עקרק  

 הילופשב ב'א) — ומוקמב רחא עטיל ול שי ץצקנ
 תוחפש ('דופש .(תואחסונב בותכ אמוהת דע
 .ויכלמ בר לש תועומש 5b ויכלמ בר תומוגו
 דופש (:ח'כ הציכ) ןידצ ןיא 'פד ג"סב ('דופש

 (םפש ,הפש — ףש "למ =) דפש -

 ^5 י"פע sm ה"יחא]* DUE יעב 'יפ רבב"

 — [םפס ע"ייע דועו .ח"ר =

 ,Sprache רובדל יונכו ןושְל b^ הָפַש — ףש
 םירבדו n" new (םינפב 'ייע דועו 8

 . שדוקה pub av 'גרת Cs € תישארב) םידחא |
DONTבו 'א י"רתב ה"כ ' "yה'כו י"שריפ ןכו  

 םירבדמ ויהש רמא דח : א'עד א"פ הליגמ 'וריב
 ודיחי 'לב ןירבדמ vov ses הנרוחו ןושל םיעבשב
 b^ ^b m אמוחנתבו שדוקה ןושלב םלוע לש
 ובו שדוקה ןושלב םירבדמ ויה ןושארה ןושלהש
 אתפש וא אָתְפְס 'גרתבו . םלועה som ןושלב
 B^ דועו . ןוופיס אתוופס ppm אתופס ג"ונבו
 וא ףונ חתפמ לכ 'נרת 'לב אתפסו מ"לב הפָש
 ירהנס 'שוריו 7^4 Ye תוירוה 'ורי cup וא ילכ
 י'ר ףס ע"ייע :'ה ב"ב C הפש הנק .כ'ד ב"פר

 ףס 'עב וניבר m^ ד"מ ד"פ םילכ תויפש ץובקהו |
 ,ויכ תומש) העיריה תפש 'גרת .ש"ע תויאפס 'ג |

Coנרת 'ייעו ש"פדב ה"כ אתעיריד אתפיס ' 
 י"כ 'גרתבו ותלוזו $^. א"י 5 ;ו"כ . ח"כ םש
 'גרתבו הפש מ"למ דועו .אתפש םיסופד תצקו
 תבש '" (Lippe הפה ?nb חתפמ b^ אתפיס
 ןיפרמ םינפלו הפשה jb אוהש לכ ד"ע 177 ד"יפ
 'וכמ 'וריו ד"ע ד'סד א"פס 'ינעת 'ורי ,תבשב ותוא
 'ובותכ םֶיַתְפַש ץובקהו .הפר news .ב"לד ב'פס
 יפ ר'להק ?nrbi . ל"ד ה"פ 'ובותכ v^ :א"פ
 'ומב* v mpi^ 'לבו תּותָפַשַה ולא םיתלד ורגסו
 עבצא y'"p םוקמה ותוא b^ תויפשה ir ו"פד

emגרת 'לבו ,(ןיר ' jb napאתפיס  je'D.גרת ' 
 ,יה 'קיול 'א י"רתבו 'ב , א" בויאל ;'כ ,חיי ב"מ
 יותוופש ל'צ יותפש 'ג יד ש"הש 'גרת qme 'ד

"yג'כ ,ד"י ילשמל ;ג'ל ,ו'ק "להת 'גרת  wow 
 — [אתפס עיייעו

 תוממור pip cew מ"למ cow ומכ ףוש =) ףש
 שירב ר"קיוב lervorragendes, Hóhe) תוהבגו

 היעשי) ןויצ  תונב והבג יכ «p  (ז"טפר) היהת תא
a0'ט  waןיכלהמו ןיחמורכ ןפיש  mpחורה  — 
 ורופ 'פב 'כיא שרדמבו םיטושפו םיפוקז b^ ב"א)
 בתכו ה"יחא]* ,(ןוהמורב ןיפייש םירג אמט
 ר'כיא wu "יג ל"ר yy אוה ןכ יכ ילוא כ"מ
 חורה תוסג יכ שרופמ ו'זרהמ 'יפבו תירקיעה איה
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 .שרח qw ליחתמ ןאכ ע"פרבו אוה ןינעה ךשמה רומלתה ירקיעבו vas )* ,הפטב ליצ הפשב vy ייד vb תבש יורו )!
 .שדח y ליחתמ תועטב ר''פרב )?



 ib (אָנטְפָש — טפש — (דּופש

Qo P p^ m^» יג ףש py now me * 
NU *ףש 'עמ)  'Nהקיחש .'יפ  (auf- zerreiben 
 אנוופש : דיפו ב"כ ,ר"כ ילשמ י"כ 'גרת
 .אתוופס ג"ונבו

nUמ"ל ןינעמ) ('*  nnewחפש ונממ לעפהו  
unterjochen, knechtenתחפס ןינעמ ('ב = ;  

(Git Aussatz strafenתונדוכמ תוחפש ןאשע  "y 

v3ר ,(ןדכ ' Copyלע הלעה רמא הנינח 'רב  
 אתקיספב p5. לש תוחפשמ תוחפשמ ('ןשאר
 m" חפשו (ג'לק רצ כ'רד אתקיספ) ivy רמאתו
 אלא חופיפ PR 0" /2 היעשי) ןויצ תונב דקדק
 תחפסלו תאשלו 05 ד"י איקי) אמיתד המכ תערצ
 ברעתי sow ןהיתוחפשמ ורמשש ('רמוא יסוי 'ר

vwג"ונב ה"יחא]* .תוצוראה ימעב שדוק  
 םתוחפשמ רמוש ביתכ חפשו חפיסו 5/71 'תקיספב
 הבותכ ולאכ חפשו שרודש ב"'שר ש"מכ הנוכהו 'וכו
 חפשו יאמ ר"כיא 'דמבו החפשמ 'למ me ןישב
 ושוריפב קחדנש כ"מ yi" 'וכו רומשל ידכ עפשו
 הָהְפָש ןינעבו ..'תקיספב ומכ ל"צ ר"כיאב לבא
 .ח'נ ןיטיג se mi ל"זרד 'ייע תוחפש ץובקה
 'ומבי ז"מ ב"פ תובא : ט"צ ,מ"ל 'דהנס : ב"י הטופס

muתותירכ ץובקהו הפורח החפש ,ג"מ 'יטיג א"עס  
 טשפומה םשהו (G'pn Vr. ףרח ע"ייעו א"עס 'ט

mnewתּושיא הכפה  "vט'נד א"פ 'ודיק  ly 
 אל ףא תושיא רחא תוחפשל הרכומ וניאש םשכ

 — [תוחפש רחא תוחפש

 ןיסחוי הרשע 'פד ג'וב (החפשמ «oe אָלְחיִפְש
 אלחיפש יבל עלקיא 23 (: איע יישוריק)

^bיפש רב יבל ג"ונב ה"יחא]* — .החפשמ םש  
sonהפושה ומכ ץמוח הפוש שיאה םש י"שריפו  

 — וכו ןיי

O^  מפעל 9%% p'bs wippp =( טפש 
  nowהעד רפוחמו  (Narr, Verrückter'פב

 ודי ול עוטקל Gn p'3 יופיר ךומסד 'מגב לבוחה
 'ר 'מגב דיקפמה 'פב .ןניקיסא ינטפשב
 ןניקסע ינטפש ב 695 "כ רמוא הדוהי
 'פד 35*3 ,וכו 8233 אלייכביבהיד

 =) דפש

 י"פעא 'פב תוחפש .בוט םויב ונקתל רוסא ףצרנש
man»6 ט'נ  "ewהפוכ תוחפש ףלא ול הסינכה  

x3 newתקונית 'מגב ןמיס אב 'פב תומוג  
 ולאו ,תורעש םש ןיאש י"פעא meu 635 הדנ)
 תירולב .הלקמ רפאו הניבגו תירולב היכלמ בר לש
 (.טיכ ז'ע) ןירפתסמ ןיא 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב ז"עב
 טמוש ותירולבל עיגהש ןויכ לארשימ רפתסמה יוג
 לכל תועבצא 'ג היכלמ בר רמא המכו ודי תא
 ולאש (C5 DU  הדוהי 'ר רמא 'מגב הניבג ,חור
 היכלמ בר םיוג תניבג ורסא המ ינפמ עשוהי ^ תא
 הלקמ רפא ,ריזח ןמושב הינפ קילחמש ינפמ רמא
 עקעק תבותכ בתוכה 'מגב ןיקולה ןה ולא 'פב
 רפא ןתיש םדאל רופא היכלמ בר רמא )82 תוכמ)
 עקעק תבותככ תיארנש ינפמ ותכמ לע הלקמ
 הלקמ רפא תירולב תוחפש אתכלמ אתינתמ ןמיסו
 (תוחפשו) ןה אתינתמ 'ד ולאש היכלמ בר הניבגו
 .('ויכלמ בר לש תועומש תומוגו C [דופשו ל"צ]
 לשל המוד ויפו CO תורוכב) ןימומ ולא לע 'פב

 Tn, ^b (*סירפו דיפשד אמית אל C) 'רמג .ריזח
 הלעמל המוקע ותפשש סירפ ,ריזח לש ומכ דופשכ
 ה"מגר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* en לשכ

^b "wmםיכסמ הרומה יפמ ש"מ לבא א'"עב  Dy 
^bלש דופש א'מ ז"פ םיחספב ה"נכו -- ה"מגרה  

 תכתמ bw mew ,yy bw mew ,ד"ע םש 'מג ןומיר
 הידפש : Y'y םיחספ , 53 ז"פר םיחספ 'וריב 021
 דופשה תא ןישוע ןיאו ib 'ציב 'תפסות ,אדופשב
 .דופשב בחות א"פר ק"מל ow ms ןידדחמ ןיאו

mnn ^vט"עד ג'פ  : qmaדרופשמ הרוחה תא  
 ןידופש הנומש ב'פר יתבר 'תקיספ ץובקהו .'וכו
 י"רת .ןידופש ינש : ה"נד ו"פ ריזנ Y ,לזרב לש
 vmm  .אתלכסאו אידופש ג'כ ,א"ל רבדמבל 'א
 ,אלכסאהו דופשה 'ב 'יס npn ןשיה 'וחנת vy ז"ע
 ס"לב ה"כו אדופשב הירפש ל"נה םיחספ : לעפ הו

^b '(durehbohren, spiessen) "BUאק : א"יק  

 (ודפיש יישר ^3( ודפשש .א"מ 'דהנס ,אדבכ דיפש

 דופש 'למ ודפש ח"ו (b^ הניאת לש רוחייב
 אדופיש טשפומה םשה הזמו .'וכו היזרב ושוריפו
 וניבר 'יג יפכ ל"נה ב"ב חמצה לש וכוחת םוקמ

^i»ונינפלש  ^sש'ע לפש 'עב ] — 

 י"שרו םש יופסותה וכלה neben וזבו :חיכ הציב ה"ר bo" קתעוה כ"ע )*  .דומלתה ירקיע תקתעהב ןוכנ היכו ('
 .נישו יר ,דיח (*  .סורפ aus ה/ימגר ייפבו ר"פדבו י"כב ייארכ סירפ ל"צו םירפ ו"ופדב )( הישע א"עב ייפ תוכמב

 פ"ר ר"קיוב היכו (*  .וייצר ,גיחל םינוקיתו תורעהב שיימ יייע רנכ "גה a תחת רשא לורגה שרדמ י"כבו \

roכוא יקליבו ' mb cbיסוד 'ר  גילק רצ כ'רד יתקיספב גיונבו ביעפ ביס תבש יייעו ו"סר יר היעשי 'קליו . 
 יסוי רישב יריא רב אפלחו אייח יר ז"טפר ריקיובו אסיי 'ר םשב ירטז רב יפילח יר ג"ונב )7 .ןושאר סיטב יתקיספב )*

 :גילק רצ םש יתקיספב בישר ש"מ y" ורוס יפ ריכיאבו 'קליבש תומוקמ ראשב םירחא תומש «no דועו
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 שאוי תאו )5 קלמע אביו p/5 חלשב אתליכמ
wyםיטפש  "m?םיטפש ירקת לא (ו'כ ,ריכ יב  

 ודימעה ורמא וב ושע םיטופש המו םיטופש אלא
 םהימימ השא ועדי אל רשא םישק תונוירב וילע
 D" אראו אמוחנתבו 'וכו רוכז בכשמב ותוא ונעו
 הנשה תפוקתל יהיו ביתכר םישנכ לעבנש ןינמו 'ט
 םיטפש ארוק אהת לא םיטפש wy שאיי תאו 'וגו
 תאו . א"סד א'פ 'ודיק 'וריבו 'וכו םיטופש אלא
 ודימעהש דמלמ לאעמשי 'ר ינת םיטפש ושע שאוי
 וריכה wow םישק [תונוירב ל"צ] תוינרוב וילע
 תא ןינעמש ךרדכ וב ןינעמ vm םהימימ השא
 תאו ןקתל שי jb ל"נה 'תליכמבכ sum השאה
 םיטופש אלא םיטפש ת"א םיטפש ושע שאוי

^w» ^5ר"משב כ'ג  mbיל םיטופש כ"מ 'יפו  
 ןוכנהו כ"ע םנוצר תואלמל ילימ ימוטפו הורע
 תאו . . זעל 'לב תוליעב 'יפ ךירעמה לעב ש"מכ
 (* כ"ע םתואת ושע רמולכ םיטופש ושע שאוי
 תוינוטפא 'עב רבכ הילע יתזמר רשא ל"נה י"לל ןויכו

aemאייר  Cה"שע  Cסנעעֶהב הלמה וזב ושמתשהו  
 (e (o הב ושע םיטופשו +" ,גיכ 'קזחי) מ"ל לע
 «p הזמו Cam התורע ולג המה «im ןינעמ כ"ג איבנה

 (יט ,טיי תישארכ טופש טופשיו נ"פ ר"בב שורדה

 אינפכא לכ ורמא םהיניב םודס ישנא ונתה ךכ
 הלמהו 'וכו ותוא ם י ל עו ב wv ןאכל אב אוחש

mb» ^nט"יאלב כ'ג  (putanaןכ םג הרמאנ  
 p^ (ריפקת ,יר mmn "mp" ץערג 'חהו רכז בכשממ
 Neidlosigkeit, neidlose 000% י"למ אינותפא

— [Preisgebung zum unehelichen Umgang 

das Schrügab- עופיש ומכ ^b יופיש = "BUD 

  (aufendeךותמ טחושה 'מגב "53 ק"פב
 הטמלו עבוכ יופשמ אתכלהו (א'ער 5"( תעבטה
 אלא רשב וניאו הנקה יפב עבוכ ןימכ 'יפ הרשכ
 הלע ms םהילע חנומו ןיסוחסה ןוגכ ןבל אוה
 .('העוגשכ טשווה ןיבל וניב poem סדה לש
 ךותב ל"זו ט"יפב ם"במרה b^ הז יפ לעו ה"יחא]*
 יסוחס ףוגמ םירגרג ינש ומכ שי הלודגה תעבטה

opםשב ובלכה ל'זו ל'כע יטיח םימכח םתוא  
 יפ לעש wi עבוכ יופיש ןינע 'יפ יגולצרב ברה
 יושע רשבה 'יפו רשב םש שי הלודגה תעבטה

 (ּופיִש —( יופש — (אָנְטְפִש —( טפש בלק

 אלד (ןניקיסע ינטפ שב Gro 0 בה זה
 ('א) י"רת ו ,ביל םירבר) םכח אלו 533 םע .ידפק
 ה"יחא]* .םיטושב א"ס .אמיכח אלו אטפש אמע
 וניבר «x^ .אשפמ אמוא "גה ונינפלש י'ותב
 וניתוברו ?ny רסח פ"לב b^ הָטּפֶש יכ דואמ הנוכנ

v3ד"ויב ^3 רקיעו .ןטפיש לעפהמ ראותה  
 ג"ונבו "סרפה הלמה תביתככ אנטפיש ,אטפיש
 ייגה ה"פ ק"ב 'ה ם"ש י"כבו .ינטפוש 13"1 ס'שב
 םש מ"ב ס"ש "53 'יאדכו ינטפוש ל"צו ינשפומ

 - ]: ח'מ 'ועבשבו םשו

"GMאטְפוש =) טפש  ^pאָטְבּוש ומכ  (Ruthe 
 ^i ילשמ 35 רסח ויגל טבש 'גרת

 ה"יחא]* | .אניער רפחד ארגפל אטפושו גיי
 ארקמב ול המוד ןיאו םייסו ןמגרותמב 2*2 ג'הכ
 ייאדכואטבוש ומכ אוה יכ svp רורב לבא כ'ע

 — [אטנש  ג"ונבו י"כ 'נרתב
das Richten, Vergewal- טּופיש =) טפש "₪ 

(igen(יתתנו יפ) תלהק שרדמ שירב  
 לש הטופיש לזג לש וטופיש ןוממ לש וטופיש
 p" ןכו ה"יחא]* . טפשמ ןינע bw הרות
 הדמחו הואת Yr 'יפבו טפשמו הנהנה כ'מב

 רצי קידצ רמול ףיסוהו ונאזנולל ךירעמב אוח ןכו
 םרמאמל ןויכ וטפוש ערה רצי עשר וטפוש בוטה
 . . . ןטפוש בוט רצי םיקידצ ב'ער א"ס תוכרב
 טלושו םהילע ררתשמ 'יפ ןטפוש ער רצי םיעשר

c3וניא ח"פ ר"משמ ךירעמב איבהש המ לבא  
 םש אוה טופיש כ'או .ז"חא אבה ע"ייעו ןאכ ןינע
 ידהנס הָטיִפָש טשפומה םשה «T טפש ןמ טשפומ
 תטיפש ד"יפ ר"דמב ,הדעה תטיפש תעשמ ב'עס 'ג
 'ז 'זעב טפש ומכ ינוניב) bois םשהו .ןושמש
 ךליל ךל pg :ה"כ ה"ר ל"זרדב הברה (ר"'אלב ה"כ
 m טפוש .ד"י הגינח ,ךימיבש טפוש לצא אלא
 טפושש רוד : ו'ט 3272 ,ותימאל nog ןיד ןדש ןייד
 ךיטפשו ךינקז .ט"יד ND 'דהנס 'ורי ,ויטפוש תא
 הז ךינקז .e ךיטפוש ןהש ךינקז ('ב ,א"כ םירבד)

 ,ט"לק תבש ,ג'הכו ךלמ הז ךיטפשו לודגה דייב
 ,'וכו םירטושו םיטפוש ולכיש דע אב דוד ןב ןיא
 : ו'ט ב'ב ליעל y ys" א"ס תוכרב לעפ ה

o^ newלארשי תא יתטפשש הנש 'כ יל רוכז  
— [^5 

D'BU) *הרחואמה י"למ)  mour&va- vaןתוא לעו םיטח | הנוז  menלש הלעל המודש יוסכ  
 (םינפב 'ייע 280629806 םיטופש ןינעו ביבס הסכמו הלודגה תעבטמ דחא םצע הילעו סדה |

 .םה םיכובנ ע"בשפה לעב ירבד ןכלו ישילשה ןניקיסע ינטפשב דע ןניקיסע ינטפשב ןמ טמשנ ו *ופדמ pan עיפדבו ייכב )*
 ,קיע תקתעהב (+ .21 רצ ןעללעצסימ פעלרעפ יה שיימ כייג יייעו )3. yon תערכ םדוקה יע לש םופיש ןינעמ אלו (*

 .העוגש ny רומלתה
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 glatt pom ^b €« '3 ףש 'עמ poi — ןיפש
 ןינופאו לדרח G2 ^8553 ג"פב (םינפב "3

 ה"יחא]* .םינטק 6 שור י פ םיערז po (' ןיפושה
 רמול ףיסוהו ם"במרה e" ןכו םיקלח ש"רה 'יפבו
 p^ כ"או כ"ע אניפושב היתי תיפשו םגרתה תלממ
 B" נ"שו טיר NU Pis ע"ייעו 0« 'א me ןמ
 העצהבו ם"במרהו ךורעה תעדכ םיכסהש ב'ער
 pase ןיפושה םינופא ם"במרהל מ'יפב 'יא תיברע

  "n o[םיקלח םינופא --

 םילכ ,ח"צ ק'ב Geile) ס"למ) אָניפוש .ןיפוש *
EIS(ב) 'א ףש ע"ייע א"מ , 

 (C2 'שורי 'גרת Fladen) ןייּופיש) ןייופש
 (איל (m mot" שבדב תיחיפצכ

 ,(ש"ע ןיישש סרג ךורעה לעבו אשבודב ןיופשכ
 (DU ששא (y) Grow NUT שישא ע"ייעו ה"יחא]*
 'יגב wn" 'גרתה איבה ^ ףש 'ע ןמגרותמהו (ויכש
 זנכשא 'לב ןינגוטמ 'יפו ייופישכ (i3 ןיופישכ
 הלמה הרזגנ ילוא הז יפלו סתזאַאס טליגערפינ
 — [שאב ןגוטמו יולק = 45% ינוניב 038  פ'למ

Hüle, רוע ,יוסכ 67800060, -- ov י"למ TOU 

  325 (Decke, Hautמ"יו .ןשר 'עב ונשריפ
 ךכיפל  מ"יו .םדא תרוצ הב wn רשב לש הכיתח
 נ'א) -- הציב לש תרפופשכ איהש ves ארקנ
 הכימ הז ארקמ ןושל םישרפמה תצק nys יפל
 ה"יחא]* .(תשוב הירע ריפש תבשוי Go ,יא

 הירע ריעה ow ריפש תבשוי הכימל י"שריפ 'ייעו
 אוהש ריפש תארקנ רשאכ תשבח ma היולג תשב

ovביכרה כ'או כ"ע השא לש המחרמ אצויה לפנ  
 ןושלמ הלמה תרזגל ןויכ ןושארה o .םינינע ינש

vovם"בשרה 'יפכו  (הדג ילה זיואב אבוה "bדימש ) 

omnרועב ןותנה ויפאו םדא לש וראות םש לעד  
 כ"ע יוזחב ריפש ראות תפי ןנימגרתמדכ היל ירק
 ה"מ rb תולהאב ג'הר b^ אוה NOD ינשה מ"יהו
 הדנב אוה שרופמ הז ריפש 5m O4 רצ טידסב)
 תופופשכ ןהש רובד לש ופוג שרפנ ןאכ לבא
 נ"פ 'ג הנשמה "יפב זמר הז לעו כ"ע הציב לש
 ורקעו תולהאב והונשרפש ומכ b voy^ ל"זו הדנב
 . ה"כ הדנל ןויכו כ"ע םוגרת zx אוהש ןושרכ

DW vרמוא לואש אבא םקורמ ריפש  nbnn 

 E bp" — פיש =) יופש |
 יופיש שי םצעה הז עצמאבו עבוכה ומכ רשבה הז
 ילבו .'וכו עבוכ יופיש ארקנו םצעה quo רחא
 עופש ומכ אוה (ס'שב ונינפלש ייגכ ד"ויב) יופיש קפס

 שוריפב N Crop^ דצ (?pon nen נ"הב תמאבו
 טיחש יא . , . הטמלו עבוכ עו פ ש מ טיחש יא
 םדוק b'n י"שריפ ןכו 'וכו הלעמלו עבוכ יופישמ
 רוטב ה"כו 'וכו תולעלו עפשל עבוכה ליחתיש

TYשיר  ^pי"שרופ ןכו ש"ע 'כ  s» byיאמ  
 ,כ"ע עפשל שארה ליחתהשמ + ושאר יופיש ושאר
 y'"y ןירוט יכ והל יפשד :ח"צ תבש לעפהו

nםש ג"הבו .ו"ע ,ר'חב ש"מו וניבר ^3 'יפ : 

 — [הפרט אליעל אתחת ןמ אסומלוקב הל יפשמ יכו

 בעה רשבה אוהו תוהבג ןינע e" יפוש =) יפש
 השנה דיג 'פב lüfiballen) ךריה ףכ לעש

 רמוא הדוהי 'ר 6ביצ «c5 לילשב גהונו 'מגב
 ךומסד 'מגב ןידימעמ ןיא פ'רב .יפושה Dp וממוג
 ,יט א'ש) הילעהו קושה (איעס (n5 vy דחייתת אלו
 הילעהו (wm הילאו pup רמוא ןנחוי .'ר 002
 יאמו הזחו קוש רמוא רזעלא 'ר הילאל הכימסד
 quo) אוהשכ pub "y הזחל יתחמד הילעהו
 הילעהו יאמו יפושו קוש רמא ינמחנ רב לאומש ^
 הייחא]* .ז"עלב א"פלופ (' יאק קושד יוליע יפושד
 י"שריפב ה"כו 688 dickeFleisch 8 ט"יאלב אוהו

 ןירוקו תילוקה סצע בבוסה ךריה ףכ :יפוש ז"עב
 יפוש י"שריפ :ב"צ "ילוחבו poulpe) =) אפלופ
 כ'ג ys" "וכו יפושה לע הארנו הובגה בלחה
 Dy "b DU ה"מגרו .וממונ ה'ד : ד"ע םש י"שריפ
 רחא רוקחל ןיאו הל עמ ל וכתוח רמולכ יפושה
 by" 'גליוו ספ"שב ה"כ כ"ע א פ ל מ יפוש ,ןמושה
 .ד"לש דצ bb 'קילייגנא י"כ ץבוקב י"כה קתעה

bאפלופ ל"צש  gb»לש  wi)שרו " 
 וב לאומש בר x^ ג"עס ב"עד א"פ הליגמ 'וריבו
 יכ ףש 'עמ הלמה תרזגו ,הפושו אקש רמא ןמחנ

asy (Uoא"לב ן"ייאבפולק זעול ב"נש ק'העו  
— [Klumpbein אוהו 

 (ש"ע )0 'ז ףש תארוה bp" שרדנ מ"ל) יפש
 ךליו €« 6ןושמ ש 'מגב הטוסב ק"פב

 ןושמש תחא ולגרב רגיח םעלב ('ג ,ג"כ רבדמב) יפש
 ,חרא ילע ןפיפש On ,ט"מ (oe ביתכד וילגר יתשב

 — [ומוקמ םש יכ "b ףש ע'ייע ה"יחא]*

xoa )'היוליע הזחל הל תיחמר  puesייעב היכו יאק קוש היולע יפושר םיש י"כב היכו (? = .יפנמו יפונא יעב יכ  
 .י"כב ה"כ((* ,םיפושה גיונב )* ,ייכב ה"כ (* .יאק קושד היוליע יפוש ג"ונבו חיר ייפבו



 יכפשל קיזחא אל יפטנל קיזחא C1 םש רצח לתוכ
 - .הרוקה ןמ ןיפטנמש םיפערב הרוקמ איהש הרקת 'יפ
 הרקתב בזומ תתל תונשל אב םאו ורבח רצחב
 ול ןיא בזרמב ןיכפשנ הרקתה ימימ 55 תויהל
 פש) םילגר ימ תאו 'מגב wem אל פ"רב C) חכ
 (' ילכה ןמ ןיכפשנה םימ b" ןיכפושב ona C ט"'
 אינתדכ ןל אמייק הנתשה לבא וב אצויכמ וא

(oeאלא וריבח לש ולתוכ דצב םדא ןיתשי אל  
 איצומה 'פד ג"רב .םיחפט השלש ונממ קיחרה כ"א
 ןיכפוש איצומב ש"רל םימכח םידומ (Cmy nae ןיי
 ןידמועה ןיסואמ ןיקשמ 'יפ תיעיברב םיברה תושרל
 ודריש תוכיפש ימ 05( ןירישכמב ב'פב .הכיפשל
 ג"רב .וכסשנש םיאמט םימ b^ םימשג b" ןהילע
 יתות יבתי אלד יאה 6 ה'ק ןילוח) רשבה לכ 'פד
 ןיכפשנה םימשג b ^b^ .אוה ןיכפוש םושמ אבזרמ
 ל"צ] (ןמזב) )23 האיפב ז"פב .('בזרמב גנה ןמ
 םיתז B" ('ינושייב וא ינוכפש םהש [ןמשב
 בוטב ןה ןילשובמ ויתיזש הברה ןמש ןיכפסושש
 ומשש םוקממ א"פ .ןמש ןישוע ןיאש ןישבי ינושיב
 ינשיב א'פ .("ינשיִבו ינפיח 6ר'כ הליגמ) ומכ ןשיב
 ,ורבחמ םילפכ השועש won תא שייבמ אוהש
 ןמש השוע אוהש ינוכפש (א'ער כ'ד זיפ האיפ) 'ורי
 יפב Ü, 'וכו שממ ינושיב יעבד תיא ינושיב הברה
 היפ (VY השעמ ךומסד 'מגב C לעופה תא רכושה
 הוה אקיא ברד הירב אחא ברד הובא (ב'ערו איעס

Tovםיוגל ארמח  ^bתויבח םיחקול ויהש םיוג  
 סהילכל תויבח ןתוא ךפוש mm לארשימ ןיי לש
 ול ןינתונו הניפסב רהנה ןריבעמ היהו םיוג לש
 םש) ךפשמה תא bes 'טגבו . םיקר םידכ ורכשב
 ותיכפש יכ יאכופש והנהל אבר והל רמא 6 ביע
 תויבחה יפב ןימישמש ילכ ךפשמ b^ םיוגל ארמח
 .[nons .תיבחל דרויו ןייה וב ןיכפושו
 ר"ע ג"יד ב"יפס תבש v py "b מ"לבכ לע פ ה
 אל Cw ,ריכ םירב) בתכו : ד"מד ב'פ "טיג 'וריו
 ךירצ םא יכ ריינה לע וידה קוצי אל 555 ךפושה
 תא ה"בקה ךפש הלכ 'פ v'»'w bi תא בתכיש
 לע won ךפש אלו םינבאה לעו םיצעה לע ותמח
 א"יפ א"ד ,םימד ךפוש ולאכ .נ"י mo .לארשי

G8 - yep דלק 

 איכה ןשר ss) Qe :ע וניבר 2« ןושרכ ותיירב
 ד"יפ ר"קיו 'גרתה ףיפוהו הדנמ ןויצה הז וניבר
 אילישה הז ותלותח ריפשה הז o) ,חיל (sow ושובל
 תחכונ mss mb ד"ער 2" Ye הדנ 'וריב ה"כו

nancיוסכ 'יפ ל"נה י"למ הלמה  y mm 
 רירפש מ"למ וא On הכימ) מ"למ ותרזגש רמואש
 ריפש תלפמה :ד"כ הדנב ה"נכו .העוט אלא וניא
 םש ,םקורמ וניאש ריפש ה"כ םשו ,םימ אלמ
 אריפש אוהה : ה"כו םש ,םקורמ ריפש דומעה ףוס
 ןופאכ bay יתיאר ינא i107 ז"פ ריזנ 'ורי ,'וכו
 ריפשבו םדב תוכלכולמ ידי ינאו .'ד'וכרב .ריפשב
 דלוה רוע אוה :ריפשב י"שריפ הפיו אילשבו
 .ה"שע 'וכו וכותב םירוצינ רשבהו םיריגו תומצעהש

 — [אתילש ריפש ז"נ ,ח"כ "ירבד 'א י"רת

yvy TBD *יא רפש . 

 הלודג .הרעק coU עילמ b .אָזיִרְפוש *
grosse Schüsselובותכ (םינפב "ייע ' 

 י"שריפו יאה יכ יזרפושב היל יקשמ יוה .ה"ס
 : ח"כ תוחנמבו ש"ינרידמ ןירוקש םיכורא םיעיבג

^Nיי (איל ,היכ תומש) הרותבו ש"נרדמ י"שריפב  
 םיכורא תיכוכזמ ןישועש תוסוכ ןימכ היעיבג י"שר
 יעיבג י"שריפ ןכו שנרידמ םהל ןירוקו םירצקו
 ש"נרידמ ול qns mw (rep )2 ,דימ  תישארב)
 זעל שרפל האלנ .ה"ס תובותכ ל"מב ל"מרו ז"עלב
 יצמא ר'למ אוהש יל הארנו ודיב הלע אלו הז

mazer, mazarum, masdrinumייע לודג סוכ ' Du 

ym .Fresne5 ע"לב יכ nהארקנ הלודג הרעק  
 אוהו) יזירפוש 'יגו אזירפוש אוה אוהו זיראפוש
 םילודג תועיבג !b^ 779 'ופסותב w^ (ץובקה
 תובותכ מ"טשב אבוה ש"ארה ל'זו יזרפוש ג"ונבו
 + . םיכוראו םילודנ תוסוכב רמולכ יזירפושב .ה"ס
 .'ג רפש py וניבר 'יפו 'יגו ל"כע ש"נרדמ ןירוקש

 ומכ ןיִבּופש ; ausgiessen הקיצי ןינע מ"למ) ךפש
Tovןיכפוש רשא םוקמ מ'לב  pwבזרמ ומכ  

 i'i (םינפב דוע 'ייעו אָכְפָש ס"לב תגממ6 המודכו
 'מגבו (' אכופש ןיקתד דע 6'ג 2/2 ןיפתושה 'פד

ami )'היימגרה ל''זו )*  .יכפוש טיק י"כבו יבפש תיל ןיקתד דע ם"ש י"כבו יכפש י"שרבו יכיפש היל ןיקתמד דע  
 ףוטינב ותרקת לכ הינהלו וביזרמ תא קלסל mv םא וריבח רצחל nope וביזרמש הקזח דחאל שי םאש יכפשל קיזחא

 mme ומשב ג"ונב (5  .וילע רונצ mnn ךפושש ה'ימגריפב | ןכו (+

 שממ ינשיב רמימ יעבד תיא ייגה 'וריב (1 .יב ןשב ע"ייע (5

 .ה"מגר ייפב ה"כו (5  .'וכו וילע בכעל וריבח לוכי
 .זיר ,ביח ןשב יעב can ייוניש yy" ינשיב וא ינובפש

 שימ יייע םיטב ךורעה יפופדב דימת היכו םילעופה ע"פדבו דומלתה ירקיע תקתעהב ןוכנ v ( sw ןשב עיייע יוכו
 טשפתנו (לעופה תא רכושה אוהו) ה'יאה יפב Ton ^w טיק ייכבו םלש ה ךורע ה D5' ה תפ מ ב mann הז ףוסב

 .םילעופה תא רכושה ךורעה יסופדב
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 'פד ג"רב C. טוהרו ךדיב אלופיש ipi תיוה 6«?
 אמוהת דע הילופישב היל sp 69 ןיכרעב שי
 .(*"בוהת רע הטמלו וישרש תוביבסמ וילוש, "5
 יתכרילו .6 דפש 'עב "פ רבכו הידופישמ א"ס
 .("אנכשמד ילופשלו 9 י"רת (ב'כ 5 יומש) ץכשמה
 Ü יולופיש 09 ^sn G ,טיי (mot והצקב עוגנו
 ילופיש 'גרת ןומרח רה תחת 0^ ,א"י) עשוהיב

 תומש 'קנוא 'גותב ה"נכו ה"יחא]* .ארוט

 'גרתב vmm svo ילופישב 'ד ,ד"כ ;ז" ,ט"י
 'א 'ורי 'גרתו : ארוטד אלופישב 'ד SR ש"הש
 ןכו .אנכשמ ילופיש ^O ,יה רבדמב) ןכשמה עקרק
 ,אחבדמ ילופש "ט a ,'א (ip חבזמה ךרי י"רת
 .ילופיש (דיכ ,טיל ; דיל .גייל mis תומש) ילוש 'גרתו

YNיא הכיא) הילושב התאמוט :התאמוט יפ , 

(oליעמה ילוש לע \רמא תאד המכ הילופישב , 
 .ליעל y" םיעמ ww ארקנ םחרה ma הזמו
 תכלהמש השאל המוד ןכשמ המל ב"עס ח"צ תבש
 :הילופישו י"שריפ הירחא ןיכלהמ הילופישו קושב
 ילופיש ג"יפס 'ולהא 'תפסות .'וכו הידגב ילוש
 ליפש ה"ד ." תוכרבבו ,'ב עפש ע'ייעו ,ןילהוא
 רבד לש וליפש יורק ףוסב אוהש רבד לכ י"שריפ
 הזמו .אלופישב ןנאו אפיקזב והיא : ג'ע ב'ב .כ'ע

sop)תיתחתו קמע  yoרושימ  nbpwמ'לב  
 'יחספ ל"זרדב ןכו Niederland) ותלוזו 'ז ,'א םירבד)

 ז'פס 'יעיבש 'תפסות ,המקש הלפשל ןמיס .נ"נ
 תלפש וז הלש הלפשו : ov ,םימקש הלפשל ןמיס
 'גרת y" אָּתְליִפְש .אָּתְלַפַש הלפש 'גרתו . דול
 35 ny" ;ז"ט ^N ;'מ ." עשוהי ,'ז ,'א םירבד

qbראותהו  bowמ"לכ  pe» qus "eתינעת  
 ,ךרב לפש CD 'ז ףש ע"ייע ine "'רדהנס ,.ז"ט
 םילפש : ז"מ ,לפשה האור הוכג ps .'ה הטופ
 7/5 תובא ;הלפש ותעדש b^ + ג'מ 'דהנס ,והבגוה
 א"פ 'רדהנס Y" ט"ימ ה"פ םש , חור לפש י"מ

 ךליו ףוס ירפס : ג'י הגיגח הלפש ves yy ט"יד
 מ"למ לפש 'יפ un» . הלפש המוא ws פ"ס
 ien לשרתמו לצע e) 5 תלהק) םידי תולפשב
 תונב .ט"פ םיחספ .ה"כ wa" א"עס ו"ל םירדנ זירז
 ח"מ הטוס טשפומה םשהו cosy םינבו תוזירז
 . < . ה"בקה לש יאנושל תּולפָש ןימרוגש א"עס

 w — "WW לָפָש -
 T'Y ז"יד כ"פס תבש 'שורי . םימד יכפושמ ז'ה

 םימ .ב'כ םיחספ לע פנ  .'וכו םינינצ ךופש
 ךפש ino אמ" לעופ ינוניב ,ןיכפשנה
 ל עפ תא .ךֶפּושמ ומוקמ אהיש גיי ,יד יקי ןשדה

Tenesגרת יייע ' onnט'ע , i^א 'ינפצל ' 

 = ngiew ,ןיִכְסּוש םשה .'ה .'ג ,ג'י א"מל ;ז"
 ליעל 'ייע (ס"ש /v יישר 35 ןיבפש ץובק) אָכְפָש

 םשהו 3259 בוט רתויו ינוכפש ראותהו .ךרעב
 (תוכיפש) תכיפש ,תּוכיִפש n»pp טשפומה
 'יחבז : ב"פ "ישוריק ..ה"ם 'יחספ .ג"ל תבש םימד
 v^ . ז"טפס ר"ב i17 'ררהנס +: ו"ט 'יכרע :ח"פ
 אלא ומד תא 75 יתרתה אל :ח"כד א"פס םיחספ
 ךפשי רפה םד Ny ג"מד ה"פ 'מוי 'ורי ,הכיפשב
 םיחבז 'ייע הכיפשל םירופכה ov םד רפ תוברל
 .הכיפשב חספ .ט"פ םיחפפ . םש י"שריסו . ב"נ

b» "iabז"מ ד"פ  ^v3 'מורת 'bא"מד  Yys 
 : ה"כ ב"ב .הכיפשה jb [mov] רבשה ןמ םולש
 הקזחב אבש רטמ םרז 'יפ אתוחינ וכפה אתוכיפש
 : םילחנה דשא YD ,א"כ רבדמב M י"רתב ומכ
 אילחנ ךיפשו 'לקנוא 'גרת "ייעו ,אילחנ תוכפש

"nאימ תוכפש : תודשא ז"י /3 7333 'א ] — 

oeירוסו ר'אלבו מ"למ)  berהפיפכ הכימנ ןינע  
 , לופיש miedrig, gebeugt sein הענכהו

 מ"לב לָבּש לוש ומכ אלפוש ס"לב אלופיש
der untere Theil, םיִעַמ ילופיש ; Sehleppe, Saum 

(Schamליפש אלוקידו  "p Ct m5)לקד 'עב  
 יעב («ovy Gon nw אזווא רב ליזאו ליפש ,(א
 אימ Cb'Y :'ב) תוריפ רכומה 'פד ג"סב ,('ב) ףט
 םימל לפנ 'טגב תומבי ףוסב .(' ךיעראל הולפשא

(opתופרט ולא 'פב .הולפשא ילגד  רומיא  
 .הולפשאד אוה אימ (Can him נגה ןמ הלפנ 'מגב
 אימל r2) ז'ע) םיוגה הכלה ףוסב "טלצה לכ 'פב
 קיפב .6והל ליפ ש יאמקו דיגס NP הימקד
 (.י ןירחשב pow תא ןירוק יתמאמ 'מגב תוכרבב
 הדנב ט'פ השאהב .ארקד היפיסל ליפש דועו

Go)תששוח  bלרעה 'פב .היעמ ילופישו הסירכ  
 הל ןיאש לכ Gb תוטני) רמוא רזעלא 'ר 'מנב
 ידהגפ) םיכלמ 'ג 'מגב קלחב .םישנב םיעמ ילופיש

omui )'תקתעהב ה'כו ודזא גיונבו והל ילפש סיש ייכב היכו (5 .יאעראל סייטב ע"פדבו 'וכו ךיימ גיונבו ייכ לכב ןוכנ  
mn ama )5 nmונובר ייגכו אמילג ילופישב אנטיקנ  cwי"כב  pusסיד יייע  sabךורעה ייג לע ריעה אלו .וינק . 

 'יפ הזל בורקו יוכו ןישרשה תשיפת םוקמ ונייה ןליא הילופישמ הימגר ייפ :ז"ל (i223 5235 ה"מגר cob קתעוה .*
 aaa (*  .הילופיש דימלב ce םג ram :זייל  ביב וניבר ןייצ םשו (5 .ןליאה בשומ םוקמ אלופישמ ייכרעב יישר

 6 הרעה ח"פ ,היחב ש"מו pev עיייע ט"ושד ןילפשב תטקלמ ןינעבו )8 .היפייסב «am (? .יפייסלו

) 
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 .ם"במרה b^ ןכו ארשיר ןופישל וארק 5523 כ'או
 תוירבדמה םיטחה יניממ ןימ ןופישש םיאלכב
 םיאלכ ןניא הז ינפמו הוש ןופישו ןימסוכ תרוצו
 דומלתה ירקיע לעב השקה רבכ לבא כ"ע הזב הז
 ןימסוכש pisos העש לכ 'פב 'ידהב יכ ם"במרה לע

pbאלו םירועש ןמ ןופיש לבא םירועשו םיטח  
 בשיל שיו Quoi n) .ה"ל םיחספ יופסות יייעו) םיטח

 הז m3 ןייצאש הלח 'וריה cns ררגנ וניבר יכ
 "ילכב לבא ןימסוכ p ןופישה ןינבר תעדש ךרעה
 (גרובניריד (bus תיברעה העצה יפכ ms ט'פ
 הרועשה יניממ ןימ אוהש ם"במרה הרוה שוריפב

  jmןמ אוהו ראסודלא ןופישו  yuאמכ ריעשלא .
 יברעב רסודלא ארקנה אוה ןופישו 'יפ "תארמ אניב
 םימעפ ונוראבש ומכ הרועשה יניממ ןימ אוהו

 ןירועשה ןימ .עשככ 5252 = "s תמאבו
 א"'מ א"פ 'לחב mu» wu 'עב .ש"מ "ייע אוה

 - even לעוש תלובישו ןיסמוכהו םירועשהו םיטחה
nbn ^vז"נד א"פר  : mp)הז (היכ ,חיכ היעשי)  

 םרב : דע ה"שע ןופישה םימעפ הברה םש .ןופישה
 תלוביש ןימסוכ po ןופישה ןה ןינימ 'ג ןינברכ
 לדרחה ב"פ םיאלכ 'תפסות י'וכו ןירועש ןימ לעוש
 הצמ p'"y ח'מ ט"פ םילכ .'וכו ןופישהו ןילופהו
 תובקעב ךלה וניברש י"פעא יכ יתזמר רבכ םשו 'ג
 'ינכ אלו ןופיש pano .ביטה תאז 522 ג'הר 'יפ
 רשא 3^ ףש y'"y (אפיש ןמ ץובק) peu ג"הר
 ,אפיש Dp ןיפישה הושהש ויובד יתאבה םש
 מ"יפב םג יכ תעדל יתיארה התע לבא הפישח
 שרפל םידקהש רחא יכ ןכ רבס 5523 ם"במרהל
 By" ףיסוה םירועש יניממ ןימ אוה peus יכ

 הנק ןאכ וב "nus לזו (גרובניריד יחה  תקתעה
 הנק אוהו new ארקי םימעפלו ;ופישה תלוביש

 — [ןינבל תואלצחמ ונממ וגראי רשא חל קד

 לול ע"ייע .ב"יק םיחספ (אוה שחל (b^ ןפש *
 ש"מו sus ע"ייעו v5 vna ש'מו יג
 . ט"לק ,א"חב

 Tur רת = אָניִנֶפּוש ס'לו 25% ע'למ) ןינפש
eliaubeסיסו רותו  C(יז ,יח הימרי) רוגעו  

 אתעיב |. אתינונסו | איכרוכו אנינפשו | 'גרת
 .אלצצ יעב (.זילק רצ כירד אתקיספ (*א ני נפ ש ד

 mn ןכ םג b^ אלצצ יכ יתחכוה םשו ה"יחא]*
 .ילקנואב ה"כו אנינפש )2^ ארקיו) .רת 'גרתו

M 

= pee - bep o e 

 היהש ד'פס ר'דמב ,לארשי לש תולפש ןימרוגש
ammהקיזחה טטרו 'גרת .םוקמה ינפל תולפשב  

 "לב ה"כו ,ןוניתדחא אתולפש (דיכ ,טימ הימרי) |
 ,'י תוכרב לע פ הר .תסמהוושטמש M&o ע"לבו
 היפיסל תיליפש :ז"טק תבש :ארקד אפיסל ליפש
 יריע לעפ או ליעפה .י"שריפ p" ארפסד
 היבגמה לכו והיבגמ ה"בקה ומצע Devon :ג"י
 ובל סיגמ omi .ד"נ םש ,וליפשמ ה"בקה ומצע
 ה"בקה ותעד pn םאו : ג'י הליגמ ,וליפשמ ה'בק
 ה"בקה ומצע היבנה םאו א"עס ה*נ םירדנ ,וליפשמ
 ךמצע תלפשהו ליאוה ב"עס ז"ט ק'מ ,וליפשמ
 ליפשי אוה (n'y DN :ו'מ "כרע ,ינומכ אהת

mes anyא'כק . nyתפסות — ךורעב ליעל ' 
Tes newליפשמ  mau]ר'ב :לפשה היבגמו  

mobליפשמ  mbארקיו 'ב י"רת ,הזל םירמו  ^ 
 יז ,ה"כ ילשמ an mew השמ לפשאד לע 'כ |

 ל ע פ ת א .יולפשא ג'כ ,ט"כ םש ,ךיליפשמד ןמ
anב א'ש ', byann mo sbenpsb vo 

 ידי = לע לינה np) pv תולפשבו ט'יפ :ר"קיו
 לע .'וכו יוארכ ופוג חנקל bene הזה םדאהש
 p" המצע קודבלמ תלפתשמ wn השאהש ידי
 ולפשוה הז ןושלב mes ר"קיו לע פ ה — תלצעתמ

cop 

Db *מ"למ)  ^sהפשה ןקז  GLippenbartץובקה  
"bbbע'ייע : ט"כק תבש  (n^) ^ mw 

 . ומוקממ וקיתעה ב'ר יכ ומצע ינפב 'ע אוה מ"אפדבו

 טי mU ע"לב 66% י"למ ןופיש = ןפש

(Haferאיפ םיאלכ שארב , Gnןימסוכה  
 תלבש י"לב (b 3/w^ — רשד 'עב y" ןופישהו |

 רשא רחא ןגד po אוה הנשמ 'לב לבא לעוש —
 םויב םוי ידמ nb םישוע nox תוצראה לכב ונממ
 הייחא]* ,(םיטח תפמ רתוי ולכאל םיליגרו
 לע 'וכו ןגד pb אוה הנשמ 'לב ש"מב ב'ר תנוכ
 ךורע י"כב ה'כו Boggen ונלצא ארקנה ןימה הז

 תמאבו (Roggen) אגור ערז pp pow 5m רצקה | =
 (הימ ביפ) םיחפפד הנשמב זעולש י"שר תעד ןכ

 ןעננאר אוה אוהש seiglo) צ"לב) א"לגיש י"ע ןופיש = =
 'ע 'וחנמבו 'מגב םיחספב css זעול ןכו ונלצא

non vארשיד  cpרשד ע"ייע אלגיס  YT) 
(opארשידו ןופיש תמאבו .תוחנמב ה"מגר תעדכו  

 ארשיד ןופיש : תוחנמו םיחספמ חכומדכ ןה תחא =
[^] 

 mo .רומלתה ירקיעבו vi דיל ו"ו 33 ןוכנ היכ (5 = .סיסו ירקו סוסו ארקמב (* 11 3 עגערטייב סעלרעפ הע(
 .אתינינפשר ביה י"כבו אתנינפשד ןאכ עיפדב לבא אלצצ ym  :ז"לקד כ"רד אהקיספב



 עפש ? — ןינפש

 ינוניב .עפשמ תא בהי תאר ןא ז"כפ ר"קיו ןיעיפשמ | ('ד ,ד'פ סילהת) רורדו 'גרת ןכו 0070 לקשמב אוהו
 עפושמ היהש דחא םדא האר ט"פר ר"קיו לעּופ | ארקיו 'גרת אינינפש ,ןינינפש ץוכקהו ,אנינפשו

 ,ש"ע א"עב bp" םישרסמהו בעו prn ^b 'וכו רתויב — ילד
 םהל עיפשהש הבוט ליבשב .ח"ק mo לי עפ ה

napליבשב .ב"ל תוכרב ,'וכו  qo»יתעפשהש בהזו  
 עיפשהש הבוט ךותמ ג"פר 'טופ 'תפסות ,'וכו םהל
 ב"ב 'תפסות , םכל יתעפשהש הבוטב : םש ,םהל
 וכרצ לכ ול עיפשמ עיפשהל וגהנש םוקמ ה"פר
 עירכהל אלשו עיפשהל אלש gw םוקמ 'וכו
 ה'בקה ךל עיפשה :ןוותי המ 'פ ר"להק .'וכו

 — [הולש

 ) mo 5723 תותסכ ול ןיאש Cobb =) רנפש
 איבה (ow הייחא]* . Pn 'עב .b^ רבב

 ימ "יפו רנפושהו ןקיפה לעב bn תורוכב וניבר
psvלכ (תותסכ) ול  pyהטמלמ הוש ולגרו  

 השקו כ"ע ריפש ןמ Ln רקיעו . . רנפוש והז
 flach, oben שושפ supinus ר"למ | ילואו ומלהל

 בעה רשבה רסח רמולכ הטמלמ mw ולגרו והזו
 ה"פס 'ורוכב 'תפסותבו . תסככ הארנה בקעה לש

 absehüssig sein; ןורדמו דרומ ןינע e). C PEU 2^ — [[דגפויש 'פריא י"כב רנפויש "1
 -Schrügheit, Abschüssig) אעופיש ,עופיש

keitןילות רמוא א'ר 'פד ג"רב  n35ףוסבו (:חילק  
 םילהא עופיש Cop "בוריע) 43( 'מגב "יבוריע
 6 יעופיש לכ "מ  תולהאב ז"פב .(*ומד םילהאכ
 דע הלכו דרויו עפוש אוהש להא םילהאכ םילהא
 הלעמלמו בחור ףיסוי me אוהש לכ p^ עבצאכ
 "ה בר רמאדכ CD תבשד ג'רב .עבצאכ דע רצי
 'יעננב [י"פ ל"צ] (א"יפ) םיקתנהב .עפושמ לתיכב

CU»וירוחאל עפושה דוקדקה ןמ תחרק איה וז יא  
 דוקדקה ןמ תחבג איה וז יאו ראוצ לש הקיפ דע
 (םימ ,7 םירב) הגספה תודשא .וינפל עפושה
 ג"ונב ה"חא]* — .אתמר mu עופיש (O3 י"רת
 "syn im 6' עופיש "פו ev 'קנואבו י"רתב
 ר"ב ד"ע ו"טד ז"פס ב"ב 7 ועופיש םוקמ ומכ
 !םלוס לש) ועופישו כ'ק 'ר אציו poni ט'ס פ'ס
 תנש) (* םילהא עופיש ןינע הזו לא תיב דע עיגמ
 יולהאב ה"נכְו (ב"מ ז"פ יולהא : ^e הכוסו לינה ייבוריעו

0 

 Fülle, n33 ןינע nybv ,עָפָש מ'למ) עָפָש ג
(überfliessen pp? D' /53| Ueberfluss52 ' 

 ןוגכ nbi הדמב ןיעיפשמה ןה ולא )72( יאמדב יב
mae :האובת ירכומו  mw) 5 "bביכ , Qm 

 (.בימ הטוס המחלמ חושמ 'פב .ךסכת םימ תעפשו —
 .תעפושו (X0) הדנב ט"פב .ןיסגלקה תעפשו
 הזמו pnm יוביר b^ מ"לכ העפש םשה הייחא]*
 תורקהל תוווק תעפש ג'פו ר"דמב א"מפ ר"ב
 רועו .ואולמו תורוקה pum ^5 C תיבה תא ןהב

Den |ילהק אלמת אל שפנה םגו ד'פ ר'קיו עפוש  
CU? 02וכו עפושב ןינתונו עפושב ןילטונ השלש ', 

 ה"כו תרפ רהנ עפש ^D ,ט"מ ; ח"י ,ח"מ 'יעשי 'גרת

 ה"פר ב'ב 'תפסות טשפומה םשהו NZD ס"לב
 םשהמ ל"זר on רכומ לש- ןה ירה ןיעופישה לכ
 sU 08 mm 'ורי ליעל yao" הדנ ל עפ ה

 א"פ תוירוה 'ורי ,םד תררח העפשש הסג המהב — 2
sUוכותל ןתונ ד"פר 'וריזנ 'תפסות ,עפשיש דע  

row) ——ד"פו הטוס 'תפסות  nimeלכב תעפוש  
 ןמ ול עפוש :ןמש "px פ"ס ר'ב ,לארשי הנחמ | =

 םלועבש גהונב ר"יפ םש ,ךפה b^ אלמכ םימשה
C וכו הנתונ אוה ןכיה תעפוש ארוק ול שי ps 

 . ןיעפשנ ז"ט ,'ה םש ,ןעפשנ ^ ,'ג ילשמ 'גרת

 ו

 תחת האמוט web עופישה תחתש םילכ :םש
 המ b" ועופיש ל'זו םש rm "p ^« עופישה
 הרסו ^Q ,ויכ תומש ביתכדכ להואה ןמ ףדועהש
 העופישו יב יירתבו) עופישו י"רתל ןויכו כ"ע ףדועה
 hy omo ה"פ ר'קיו ל עפ ה mai mor .ארתומ

 ליעפה ב םשו,ןעפשמ ג'פר יאמד'תפסות ל yos | ןינפוש DU 'ב י"רתבו 'ט ,ו'ט ."ישארב 'א י"רתו

 היהש תועפושמ תויטק ולא )7, פומע םתושרע

 ——  יד ———————————————————— — 1

 אוהו יוכו ותיבו ותריד ךותב [הרוק לייצ] (היירוק) תעפוש ול היהש cw השע לכה תא יפ רילהקו (* , .תורקל ר"דמב )!
oenלכב ייארכו שדח יע ליהתמ ןאכ (* .ל"נה ר"בב ומכ  v3תקתעהב הייכו ירי תחת רשא  "pyיסופדב םגו רומלתה  

"VEU : תעפושוע ל"צו : עפש תעפושו :הזכ תעפושו תלמ רהא תונטק תויתואב ספרנש קר עפש n»n א" quy 
  7יה העות ךלה (וריכזהש ילב) וירחאו עזבשפה לעבכ אלדו שרח ךוע ליחתט עפש תביתבש תורוהל תולודג תויתואב

 םינואגה ייגב ^5 ןכו "יל יוריעב סיש י"כב )* .יוועל  ovyילה ביכפ תבש ילהל מימ איבהש םש סיר  "y! b'5,ופסות

 תבש  (5 unי"כבו אבר םישב ג'ונבו בר ע"פרבו ךורע ייכב ה"כ \* .יעופש ויופרב  b/wהבר הייכו ל"שרהמ יייעו הבר
 י"כב «^ nרצ יוריעל סייר יייעו םש א"בטירב ה"כו : חי יוריעב  )' wpתטמשהבו  ynעיייע .יכ יילוח ושאר יופיש

 'ילהא יפסוהבו (* .נישו יופש  anoo.לפש עיייע ילופיש

18 VIII. D. 
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 - .לופפ תקושל תרפופשה ןמ bes ז"ל 'כופ מ"ר 'מגב | ל עפ ב דועו .ףדועה חרסו א'דכ דחאו דחא לכל
xalשדוקב רמוח 'פד  C2» men)הופב ה"פבו  

 לולח הנק b" תאטחל הכתחש תרפופש (ד'מ)
 שיש הנק א"יו .הרפ לש שא וב קילדהל ןקותמ
 .הרפ רפא וב םישהל ןקותמש דחא דצמ קקפ ול
 (הימ) םילכב [ד"יפ ל"צ] (e^ תוכתמ ילכב
 תופרמ ולא 'פב pn תא (* תעמשמה תרפופשהו
 הטמשנש תלוגנרת (: ז'ג "לוח) הילגר ורבתשנ 522
 'פב .התיחו הנק לש תרפופש הל wy now ךיי
 תרפופש םדא בוקי אל 6 טיכ (noe ןיקילדמ המב
 ז"טפר ר"קיוב «nu ה"יחא]* ,הציב לש

neis nmnהציב לש תרפופש  nmmהאלממ  
 .'ז תוכמ .תיחופלש 'עב 'ייע וניבר 'ינו 'וכו התוא
 תוילגרמ יתש min םא נ"ספ ר"ב .לוחכמ ע"ייע
 נ"ע ח'עד ב"פס הגינח 'ורי ,'וכו תחא תרפופשב
 ךתוחה .ט"ער ג'פ םשו .שדוק לש תרפופש ךתוחה
 .תרפופש ד"מ ה"פ הרפ 'ייע 'וכו שדוקה תרפופשמ

 ןכו שממ אתבונ תרפופש ג"הר (b^ 'וכו הכתתש
"bםילכב  T"bאתבונש הנק ומכ תרפופשו ה"מ  

 mm )ָהזוזמב ןניומאדכ תרפופש המש אינקד
 'גינח ז'מ ו"פ תואוקמ C) כ"ע תרפופשב הנתנ (:ג'ל
 תרפופשכ תואוקמ בריע .ו"ט תומכי ivo א"כ
 ,ב"כ ףדבו םש הגיגחב 'יגוסה לכ יייעו 'וכו דונה
 .תרפופשב חופמב ןיחפונ ps ג"פס ט"וי אתפסות
 לשו pam לש תרפופש ג'פר מ"ב םילכ 'תפסות

pusארקנ דועו — תיכוכז השוע לשו ןיחפנ לשו  
 Fermrohr קוחרמל וב תופצל לולח הנק תרפופש
 לאילמג ןברל ול nmn תרפופש : נ"מ ייבוריע
 הדגנכו השביב המא םיפלא הב הפוצו טיבמ היהש
 אינ לש וקמוע המכ עדיל הצורה םיב המא םיפלא
 י"שריפבו ה"שע 'וכו הב טיבמו תרפופש איבמ

vmןברל ול ויה תודוצמ 'יא ד"ע א"כד ר"פ 'וריע  
 ע"קב ש"עו רשימב ויניע הב רעשמ היהש לאילמג
 תיפוצמ איה הלועמ רתויה am^ וקחדנש מ"פו

mmmסרנש ומכ 'וכו ג"רל ול  m»תקתעהב 'וריעב  
 (D^ .ש"ע 'א ףצ 'עב רבכ יתוריעהש ומכו 'וריה
 ןברל ול התיה תרפופש ןינעב דואמ דמחנו ךורא
 יבכרה n" תאצוהב םינואגה 'ושתב אצמת לאילמנ

^Dר"יש  "xדועו הרוצה "א םשו 147  "pםש  
^bהאלהו 10 דצ ח'כ ] — 

nobp — ypU ? 

 םירדנ ^" .עפושמ לתוכ : ח'צ 'וריע S0 תבש |
 ויכ (mov חורס .עפושמ םוקמה היה .ט"לד ה"פר

O^א י"רת ' wmםש 'א י"רת ל ע פ א בו עָּפשִמ  
 . < איכודמ שורפ :ב'כ הטוס ,עַפְשַת 3^ קופפ
 עפשמד "2 מ"ב .שורפ ע"ייע איכודמ יכ עפשמד

 הלועו ועיפשמ :ג"מ wy לי ע 5 ה .אסיג דחב
 : ו"כד י"פ 'יבוריע v^ אל ע פ תה .דרויו ועיפשמ
 םיעגנו 'ולהא עפוש (bpm .םיחפט הרשע עפתשמב
 תושר ("GU י"פר תבש 'תפסות כ"ג הזמו .ל"נה
 דיחיה ...mw דיחיה תושרל עפושה םיברה
 ב"פר םיעגנ 'תפסות ,'וכו Uma תושרל עפושה
 אמט ול הצוח תועפושו עגנב תורעש יתש וב ויח
 ןוסכלאב אצוי 'יפ רוהט וכותל תעפושו ול הצוח ויה

amו"אר  manו'פס תואוקמ 'תפסות . תובכוש  

 הדירומ הירוחאל תעפוש ותפשש תיחולצ (')
qmם ו ש ג"ונבו 'פריא י"כב ןוכנ ה"כ 'וכו היפ  

 - ותע

 'א ףש ע"ייע (abreiben, zerreiben) ףפש ,ףפש *
 Uy sebo לפלפהו נ"שו )3(

 : א"פד ב'פס ק"מ rv (הָסיִש ומכ (b^ ףּופיש *
 תבשב ףופיש יבג לע תלצחמ ןיסרופ

 ןיאו ףופיש לש תלצחמ היגה הדעה ןברק לענו
 ל"צש חכומ T'yD Y ד"פ תבש 'ורימ יכ הארנ |

 (ג7י) 3^ qu^ 'ym תופייש ג"ע תלצחמ ןיסרופ
 ץוכק אוה תופיישו יטג ןינע אוה הפיש יכ יתחכוה
 ג"ע b'x ק"מ 'וריב םנ כ"או O הפייש) הפיש ןמ

 C ףופיש תחת תופיש

 .Horn- tA y'b3 ןופיפש מ'למ) אָנופיִפְש *
"wv (otter D.א"עס א"מד ב'פ ז'ע  

 'ומורת 'ורי אנופיפשד ןהא ןוחכשא אניצוב ןוקלדא =
 .('יוכו אניפופש ןוחכשאו ןיקלדא ד"ער ה"מד ח'פ |

 gehóhltes Rohr לולח הנק תֶרָפּופשנ תֶרָפפְש
 ןמ רזננ וא Windung emsipa, י"למ ילוא

 םד האורה COO הדג) תלפמה 'פד ג'רב (רפוש
 ךותב תרפופשה יפ הנתנש ןוגכ 'יפ והמ תרפופשב =
 וניאו תופופש לש לולחכ םדה דרויו רוקמב רדחה =

 לוזגה בלול 'פבו )2( הרפב ו"פב .הרשבב ענונ

-- 

 ןפיפש )" ,ט'מ תישארב) קוספ לש תונשיה תוקתעה ןינעבו (* .םילקרה ילע תגירא ייפ ciae עילב יכ wy עדו )!

 x7 תקתעהב ה"כו (*  .שייע י"שריפב היכו ( ,281 רצ םוואט ייבירל תיסרפ הקהעה לע ירפסב שיימ y" חרא ילע |

ani» :החיגמו תרפופש ךתוח : תוחנמב 343 )5 .תועימשמה תורפופשו . 
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 י"שריפו .םט ע"ייע 335 אלו pov ץיפשת אלו

 קזחל b plàtree &wn" ז"עלב ר"יטשלפ ץופש | |
 , תורוצבה םירעה ]55[ תא אסא ןביו ביתכד ימנ
 | תויונכ אלא ןאנב אסא םירעה לכ יכו הדוהיב רשא
 | א"ס .('והיצפש לעפלא 'ול שי 415 והניצפשו ויה

 'איו 'ב "הד) .תורוצמה תא ?prn 'גרתו .ריסב

 (15b) םשו אתכירכ ןיורק תי ףיקתו ץיפשו (א"י

 םיעננב ש"אר -- ץיפשו אנבו 'גרת ץרפיו הנבו

 ע"ייע ןוכנ וניאו כ"ותב ונפצשי הזמ b mo^ א"יפ =

 — [ש"טו ףצש

 לא ףכ mon ^b קפס ומכ מ'למ) קיִפַש ,קפש *
(die 118806 zusammensehlagen ףכ 

 ךימסב anb םיסופד תצקב vb ,'ב 'כיא 'גרת
 pED. ע"ייע

 'ר 'ם ינימשה םויב יהיו ר"קיוב 0( רפרפש
 םירשימב ךלהתי ^G פ7) ('הירזע

 ול תרמוא ארפרפש ותשאש rp (o ,גיכ ילשמ)
 ךלהתי א"ד . שרופ וניאו יתיאר המודא הנשושכ
 רושימ p^ רפרפש ותיב' השועש ףיס םירשמב
 .תואחסונב ב"א) — םילכ וב ןיאו cp .איהש

monןניפרגו ארפרפש תלמ  BUDתרטוא ותשאש  
 היתיב דיבע אוהד b יתיאר המודא הנשושכ ול
 = אוהד ףוס ב"ר ירבדב buo ה"חא]* | .(ארשח
 ילשמ 'קליבו ונינפל ה"כו אר שי מ אתיב דיבע
 , ארפרפש תלמ b^ םלוכבו ה"סר ר"תסאבו 2
 םירשימ שרדו ריפש ןינעמ אוה ארפרפש ילואו
 תרמואש 'יפא ויניעב הושכ ותשא 'ולכ רשי ומכ

 3$ 'יפבו יתייה הדנ רמולכ יתיאר המודא הנשוש
 הזל בורקו ךורעב 'יאדכו רושימ 'למ םירשימ שרד

nnןילטונש םירשימב ךלהתי י"פר ר"דמב שורדה  = 
 onm א"ד רושימכ םהיתב םיראשנו םהל רשא לכ
 — [ויניעב רשיה לכ שיא םהב םישועש םירשימב

 p^ (אָרפצ — אָרְפִש ?D'53 woe e =) רפרפש
 ךרוא רחשכ עקבי iN (Morgenróthe רחש

 ,ךהגונ ארפרפשכ ילגתי ןכב 'גרת n wo) היעשי)
 ילגתיד דע sn ('א ,ביס (ce הרוא רחשכ אצי רע |

 - .ההגונ ר"פדנו הי"חא]* .,ארוהנ אופופשכ

 םילהת ;'ד ,יז םש) ףשנ )7,2 בויא) mm 'גרתו

 'גרת י'יע mpi )8^ ,'ב הכיא) תורומשא Up) טייק

"gp? —ץפש (אָרְפְרַפְש -)  
| (befestigen Oud QA פ"למ ל"ג reo 

 אקיד והניצפשו אסא אתא (CO 'לגמד ג'רב

 םירעה תא הנבנ הדוהיל רמאיו  ביתכד ימנ אקיד
 ארקיעמ ווה תורוצב םירעד ללכמ 6 תורוצבה
 יוכותכ) השאה ns] אשונה] 'פד ג"רב .הינימ עמש

Copןיידע 'יפ וקיתיאמ 6 א צו פי ש ייבא רמא  
 התלעו ונצפשא רמוא אוהו עערתנ אלא לפנ אל
 םיתבה קוזח e^ ב'א) — 6ץפשת אלו וקיתב

pua ppmתצק תונושמ ונלש תואחסונו עועו  
 ןויצ ןינעב ה"יחא]* quia» לעב תסרגמ
 ונינפל w^ .ל"נה הלינמב יכ yw" שי ןושארה

  snmאסא אתא לופניא רודה יהננב לעפלא |
 רמאיו ^h) ,דיי יב (vim ביתכד ^03 אקיד והניצפש
 איבהש א'סכ אוהו הלאה םירעה תא הנכנ הדוהיל
 ילש תורוצכה הלמה דוע סרג אוה קר ךוועה
 אסא ןביו ביתכד ימנ אקיד ןושארה חסונבו ארקמב

win Jon "unארקמב לבא ח'ר תוכקעב  "m)יב  
 pw י"כבו הדוהיב הרוצמ ירע ןביו בותכ )0 0"
 תורוצבה םירעה תא אסא pum "א י"הד 'קליבו
 וניא :ריעה nin לבא י"שר ינפל mmm "גה וזו
 .הדוהיב םירע ןביו n5^ רחא ארקמ לבא ארקמה לכב
 י"שר בתכ 'וגו הדוחיל sese ביתכד ימנ אקיד לעו

 א ל 'זיפ 'פדבו י"שר י"כב ומכ ל"צו סרג ימנ אקיד =
cי"כ 'יג י"שר ינסל התיה יכ ןניסרג  psימנ אקיר  

 אקיר י"שר בתכ ןכלו ןביו ביתכ אלו אסא קזחיו
 יייעו ארקמב ןכ בותכ אלש ינפמ ןניסרנ אל ימנ

mmwenח'ע "יס ןילרעב 'פד םינומדקה םינואג  
 | ד 'ה ד" יב י'הד יש תחנמבו nass סיד 'ייעו
 ייבא יעב w^ ונינפלש עד תובותכמ ןויצה ןינעבו
 לבא היקדב הקזח י"שריפו וקית יאמ הצפיש |

 רמולכ אוה רבד םש בתכו אצפיש וסרג 'ופסותה
moןכו ץפשתש  n'a "pכ"ע  ^amהבוט רתויה  

 ה"כו 'ופסות םשב מ"טשב 'יאדכו אצופיש 'ופסותב
 ץפש 'יפו ,ךורעה לעב וניבר 'יג וזו ש"ארבו ף"ירב
 םוט YD תומביב «ma .י"שריפכו pin ל"גה פ"למ

 (יו ,דיי 'ב ייהד) ארקמב (* ,הרוהיב רשא תורוצבה םירעה ל כ תא אסא ןביו קוספה 27i ^W םשו n^ "b קתעוה ('
 'ובותכ םיטשב am^ י"פע 'ובותכ 'ופסותמ חכומ ןכו רומלתה ירקיעבו ר"פרבו vla ןוכנ ה'כ (? ,הלאה םירעה תא בוחכ

m»ש"ע ש"ארבו ףיירב  ^b "py wm +ש"ע יופסותב אבוה ח"ר  
 אצפיש "ופסותבו איצופיש םינורחא ע"פדבו

 ואגה ותוא הנכמ רייקיוב 3^ השרפש עדת עודי (* ,תופסותו י"שר a^ 'יפ ןיב קוליחה ושריפש ף"יש ם"רמו א"שרהמבו

 ,''עו 'וכו הואתי יכ תירזע 'ר רטא םראתי יכ והט ותסריגש קפס ילבו הירזע 'ר םשב םימעפלו ןיי wn לא טשב םימעפ

 .תלת ץ"ייע tyr שימו m) יר ne עיייעו יה פיר ר"תסא ירמ

ip" 



$ 
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 םירבד 'גרת ס"לב (wc אתּוריִפְש טשפומה םשהו | אצמנ רבכו .'ג ,'א DU ינש 'גרתו 'ג ," רתפא
,v55s3ארפרפשב 'כ  "bתולעב  [nem2 ואותהו 475 ,ח'כ | —  m»ייסרפ 'לבו ס"לב  

 ,ךתווכ ריפשד ארבנ :א"ל "שוריק 5 ^
 יריפשד m ז"ע ץוכקה ,יאנמ אריפשד Ub מ'ב

 , ןיריפש ןינב ,םלשורי יריפש ל"נה מ"ב ,יאנמ
 | אתתא הכקנלו ,יתווכ יריפשד אערז .'כ תוכרב
 .'  שכ ע"ייעו (א ,ב"י 52:23(. תישכה 'גרת אתְריִּפש
 ,א תריפש אביר 'ח ,'א ש"הש 'גרת .ח"טש ר"חב ש"מו
 pyrew ןלותב pupm ,ןידבוע תריפש 'י ,'ב םש
 ,ב"מ בויא 'גרת אָתְריִפַש אישנ ; ג'י .'ח סומע 'גרת
 .ריפש יב יקפעימ אל : ד"פ מ"ב ריִּפָש ראותהו .ו'ט
 ,'וכו מ"רל י"ר היל wp» ריפש ב"עס 'ב תוכרב

sehón, "BY ןינע ^b! (ירוסו ימראו מ'למ "DU 
  ;gut, lieblich seinאְָרְפּוש ,רָפָש .רָפש

schón, TB? ;die Schónheit, das Schóne, Gute 

  (uiםינש 'פב  pumsירטש אצמ 'מגב תילטב
 טיב) בוח " Cy..ךלמיהל ךירצ דובעשו רפש חבש

mov) הרפש CN?) ןינעל ןכו 'מגב הטוסב ק"פב 
  we sxתרפשמש הרפש המש ארקנ המלו רבכוי

 תא  onnהימיב לארשי וברו ורפש הרפש א"ד
 התיהש א"ד ('דלוול העופ התיהש םירמ וז העופ

 שדוקה חורב העופ  C'ר רטאק ריפש .ו'כ היר | כ רואה תא םיהלא אריו « oריפש : ח'כ םיחספ

 בוש  (Do mes)אל וטא א'עפ ד'פ מ"ב ,ןועמש 'ר היל רמאק | י]'קתו רפש םורא (9) י"רת
 | אנעדי ביזעהש השק תצק .בט םורא י"רתב ג"ונב ה"יחא]*  TOUT,אנימאק ? ND,ג"כק תבש : ט"כ

  cvmםיוחא "מוגרת  navןושלב  wp ves | DUריפש . . , אחינח ..ב" תוכרב ,ביתומ
 וכו אלא לכ ומכ ריפש אנשלב 'גרותמ םילעפו תומשב  ryא'עס מ"ק .ז'מ תבש : םשו .ח'ל

 לכ ןכו םיניעב הבטה ןושל  puroהארט בוט  | CPהדנ  voא"י ירדחנס ל עפ ה ו .ימד ריפש ב'עס :
Ty ח'יד א'פ 'דהנס nv יאפנאב אתלמ ארפשו, | COT Oo nnn) soos o ןמגרותמב תואמגור 

vsילע בוט יפ רילהקב ליעל יייע גיי 5 בויא , d, ) mewרפשו ו  nosיניעב רבדה | בטייו 'יפ ייפאב  ';Mn 
 דוע 'ייעו יהוניעב רפשו )3 04005( ויניעב sem | 77 ; ב'ל ,'ג לאינדב 'ייעו (קוספה הוב םישרפמהו םש
 ^n מ omm 'א en" ,ח" v5 תישארב 'גרת | 777 (א'כ ,ט"מ תישאוב) רפש םשה ,'ב ,'ו ;ד"כ

 0 ז"כ יט תישארב 'א י"רת ל עפ א ;ג"ל ,'ב הימרי | ' אב'כ ארפוש יפולח : ב"ס תבש אָרְפּוש ס"לבו 1 'גרת אְרְפִתְשִמ ל עפ ת א ,ותלוזו ^m ,יי 'קיול | ם'רפש וירפא והש לע רפש ירמאב ר"יפ ר'דמב
 8 ;ריפשמ ביכ ,/*;'2 ,ו'ט ילשמ "n רפשי | ה'רפוש Ub מ'ב .אעראב ילב ארפוש יאה .'כ ז"ע

 ,הירכר יופא רפשי וד ומ טס אים המעפידק ין לי שה שברה בררה הרפוש םש ו מ
 לעיפ ב ןכו .ןורטיית רַפְשִמ : ר"סד א'פ ינעת יורי בקעיד הירפוש ןיעמ והבא 'רד הירפוש והבא 'רד

 Bebe הרפש bun רילהקו ר'מש +: א" הטוס | CONT ה'רפוש ןיעמ וניכא בקעיד הירפוש וניבא |

 רפשיל איקיפפ השועה vy ב'יד י'פס תבש יורי | bs (C 47 ec) 'גרת וכו ישנל ךרפוש :םש 0
  s vה"כ ' ' . 1

" queeb אקיספ השועה ד'פס ב"ב םילכ 'תפסותבו | CO 'ה'עש cn יעו ארפוש" (n5 5 (םש met = 
. p/yb'p םש ,ליעל "ייע םירמא ןירפשמ ח"צפ v3 iod now (23 v2 di Mes 

j D "AKA יר יור tí , 
 ,ירפוש ירפושמ אנליכאק :/3 םיחספ  annםכישעמ םתרפיש ט'כפ ר'קיו ,םהירבד םירפשמו | כמ 3
 = י"רתו הירפוש לכמ )5 25 .טיכ חיי ירמב) ובלח  pp[רפוש — 1

 חבש ל"גה מ"ב ארפוש 105 "7 ןכו ,היבוט רפש
cowרפש | רחבמ לכו 'גרת . אחבש ארפוש ,ו"מ םשו  (= btאָנּונ  (Schónheitsüschןיא 'פד ג"סב  

 שדק ירש] 'אנונרפש (.טיל (vy ןידימעמ במימ ,ןוכירדנ רפש לכו )^ an םירבד) םכירדנ —
 ב"א) — גד bw ^p'nb שדק ךנמיסו ריסא [אנונ | הילקח רפש 'גרת (יד ,ב'כ תומש) ומרכ בטימו והדש | =

 ב'ר תנוכ ה"יחא]* QU'y) ןורפסא ארקנ גד | ,(:עיר איח) גרא ע"ייע הברה דועו ,הימרכ רפשו =

RES. 

mu (58ךלמהל ע"פרשבו ריפדב  inimתקתטהבו ךלמיל  m» .יכולמיאל  *) 3 רלוה תא האיצומו העופ התיהש ג"ונב^ 
 ורפש הרפש איד . . םד אלמ אצוי אוהשכ קוניתה תא תרפשמ החיהש הרפש א'פ ר"משב ןכו )* .ךורעה ייגכ יישר =

 my תסייפמו nni ירבד לע תרפשמ התיהש הרפש . . םיהלאה ינפל הישעמ הרפשש הרפש אייד . . הילע לארשי וברו
 א"ד הידי לע לארשי וברו ורפש ^w הברו הרפש איד םידליח תרפשמ התיהש רבכוי וז הרפש םש בוט 'פ ר"להקבו

 ירפס כ"ג yi" הרפש םימש וחורב ^a) ,ו"כ בויא) רטאנש חבש םשל הרפש איר םיבוט םישעמו תוצמב ןתוא ורפשש =
 תובית יתשב D י"כבו ש"ע אנונשדק ,אנונרבק ןכו ונינפל ייאדכ nns הביתב (* .ג'כפ לאומש cu ח"ע 5 ךתלעהב -—

 "n תקתעהבו vn היכו אנונ רפש ו
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 ילע ירה הרמאש השאה :ג'ד ו"פ DU ,ןיאמרה
 קרפה ףוסב םשו ,רפושב והנתונו ןק ימד האיבמ ןק

vyהבדנהש  niveהברה תורפוש הל וביר ] -- 

 -Blas וב עוקתל ליא ןוקל bv מ'למ) רפוש 9
RID ירוסו א"לבו instrument, Posaune 

 ע"לבו ( vpu3 O yocp'פ םינהכה לא רומא
 םלועל  nא'פ םילהת) רפוש שדחב ועקת (ט'כפ) ,

 םכישעמ ורפש רפוש סכישעמ ושרח שדוח !'ר
  sewינא םכישעמ םתרפיש םא יינב ה"בקה םהל

 םינכמש רפושכ םכל השוע  w3.(*וזב איצומו
Ü אחרי ד:ארופיש ( ח"ל הדנ) יתוכ תונב 'פד 302 

  "b Dןישדקמו .רפושב ןיעקות ד"יבש העשמש =

 "פאו רבד לכל שדחה תלחתה ונייהו שדוחה
 תרבועמל « jvועקתש בתחילת   'bימכ ימר

 ומד םישרדח .'טכ תורפושה 'טש 'ט לכ ומלשוהש
 ןיאו הרלי 'ט תליחתב 'יפאו 'מאקדמ  nbאלא

  "nw ovנ"רב .('ןנילזא ד"יב רפוש רתבד אמלא
 תובותכ) הלמראתנש השאה 'פד ^ orאתישו (איעס

 ט'כ הליגמב ה"כו ה"יחא]* .ירופיש יפלא
TB ק"מ .ו"ל 'ועובש .ד"פ נ'רדבא Cp א"ער 

 דיחיהו .זורמל קרב היתמש ירופיש האמ עבראב
 תבש ארופיש  voייכב) [^ "a b(ארפוש גייונבו וניבר

 ארופיש קפנ .'מ הדנ ,תרצוצח ע'ייע .ד"ל הכוסו
 אנוה ברד .ארופיש רסאו אברד  owז"כ ק"מ :
"^n אְרַפַוש 'גרתבו ,יככשד ארופיש לוק yov 

 תומשל ^ " ppm B^ a a'גרת אָיְרפּוש
 'שוהי  suosרפוש ירבע לקשמבו .ותלוזו 'ח .'ו

  navןיעקות המל .ז"ט ה"ר ,האנ רפוש :נ"לק
 ,'וכו ליא לש רפושב  cvשאר לש רפוש : ו"כ

 רפוש .ז"כ . תוינעת לש . . לבוי לש . . הנשה
 ןיגעב םימעפ המכו המכ ןינעה לכ ש"עו קדסנש
 שרחב 'פ כ'רד 'תקיספו ט"כפ ר"קיו דועו רפוש

  ouemםירשכ תורפושה לכ ,ו'כ ה'ר ץובקהו
 אוהש ינפמ הרפ לשמ ץוח  Dpדועו 022 ש"עו

 תויכלמ .ב"ל ה'ר רפוש תעיקת ןינעב תוארקמ . ,

 רָפוש 5 — N33 "BP) — רפש

 ןורפסא 'עב וז הרכס יתיחד רבכ לבא 6009094 לע
 הזיאל אוה יללכ ראותש הארנו .ש"ע ד"צק ,א"ח
 תשקשק ול שיש גד 'יפ 25+ ע"לב) רתומה גד
 רפש וניבר ירבד qai יתמלשה יכ עדו ,(הברה

NOMותסריג חכומ ןכיכ ריסא אנונ ש דק ירש  
 'יפכ אלו י"כ m 'יפבו ונינפל ה'כו אנונשדק 'עמ
 — [ש"ע i'n ה"ד םש ז"'ע 'ופסותב אבוהש ח"ר

 ע"למ אניזרב ומכ wm np יניזופש =) רפש
 יובותכ) י"פעא 'פד ג"סב (לודג סוכ 027

pem mm Geרפשב היל  "p "o":לש םוכ  
 ותוא ןירוקו רתוי nes רועיש ךורא  תיכוכז
 םיצרש הנומ ש 'פבש ותואכ אניזוב

nw)ט'ק :) synותוא ןירוק הז ףא ארוביזל  
cowאמוח התארהשכו אנייז  mmהיל יקשמ  

 4053 .ב"א) — היתועורז האיצוה אנייז רפשב
 יתשריפ אזירפוש 'עבו ה"יחא]* ,("זרפושב

 ש"מו ט"פק ,ב"חב ע"ייע אניזרב תלמל ןויכ וניברו
 — [תירקיע ונינפלש "ינו

 רפושכ לולח יושעו הבית 'יפ (set =) רפוש 1
(Kastenתורפוש ג'י (א"מ) םילקשב ו"פב  

 תועמה ןהב ןיחינמש ויה תובית b^ .שדקמב ויה
 ארופיש אוהה CD 'יטיג) ןיברעמ 'מגב ןיקזינה פ"סב
 וב ןינתונש הבית 'יפ הדוהי בר יב הוה ארקיעמד
 הבו הלע תמשכו הבישיב תוצכקתמה תועמה
 ןכו ותיבל הביתה הקתענו הבישי שאר ומוקמב
 דע )25 ןיבוריע| ןיברעמ לכב ?p' ג'רב C םלוכ
 ןינתונש הבית וז םג 'יפ רפושבש תועמ לכ ולכיש
 תעד ןכו י"שריפ יייעו ה"יחא]* .תועמ הב
 ןאכ רומאה רפוש o b" "epa^ ןואג םיפנ 'ר
 ןיניק לש תועמ הכותל ןיצבקמש הבית איה
 'וכו שדקמב ויה תורפוש ^i םילקש 'סמב שרופמכ
 ארופיש Wm ןיקזינה 'פב 'יטינ 'פמב ונווכתנ הזלו
 .'וכו הבר יב ףוסבלו הדוהי בר יב ארקיעמד

opemוללה תורפושה ינת ג'ע ט"מדו"פר 'ורי  
mew»ןטמלמ תובחוו ןלעמלמ תורצ ויה  "eb 

 אמק

(iה'כ  poiתקתעהב  "pyםיצרשבש סיטב ע"פדבו דומלתה , *) nosגישר תרגאל ןויכו ותבושתב ג"שר םשב יישריפב  
bmהפוק איה ארופישו )02 רצ םלשה ןיסחוי רפסב)  cim?ןגתרכ הוגב יבתומ לארשימ ןוהל יתאד יאמד הבישיה  

 רפוש שדחב ועקת W^ םירבד בוריע ו"ופרבו ,'טאו ר"פדב ןוכנ ה/יכ (5 = .יוכו שדקסב ויח תורפוש הרשע שלש םילקשב
 םכישעמ ושדח ,wn תוביתו 'וכו םתרפיש DW רפוש םכישעמ ושרח שדחה ינב היכקה םהל רמא ךכ םכישעמ ורפש
 ושדהה הז שרחב ריקיוב ג'ונבו תועטב ןויצה לכ ייל רומלתה ירקיעו שיק :v3 ריפדבכ תמרוקה הרישל ןיכייש "רפוש
 יתקיספב ה"כו רפוש כ'יחאו שדוח b nónn^ יכ רתוי ןכתת וגיבר ייגו יוכו םכישעמ ורפש הזה שדחב רפושב םכישעמ
 nr איצומו הזמ עקות הז רפוש (mb םבישעמ ושדחו םכישעמ ורפש 'יא א'פ רומזמ ףוס טיושבו שיע TOp רצ כירד

 pw הדג "ופסוה יייע (* .ונינפל ייל )* ey יוכו םלועבש ןירוגיטק לכ ךכ



"p? ?במק (םיִּתַפָש — תפש -  

 )3( 'א ףש ע"ייע qw ןמ לפלפ ףַשפש * | ד"ע ח"נד ie ה"ר 'ורי py תורפוש + . תונורכז

 םודרוקה די qus רבד לש די אָּתְפּוש =) תפש
(Griff, Stiel(:ב"ק תבש) הנובה 'פד ג"רב  

 די םינכמש o ^p ארמד אניפוקב אתפוש לייע
 (m יסייג ארמב אתפוש .(*ופשעב םודרוקה
 ייטיג) מג לכ 'פד ג"סב .(* ימנונ 'עב y" (ב'ער ג"
 ju לש T ^p איפר ארמד אתסוש Qe ביל
 ןיטינב ג"ונב ה"יחא]* ,לחלחתמו שבייתמ
 אתפוש י"שריפו איפר ארמד אניפוקב אתפוש
 < ארמ לש דתיב אתפוש י"שריפ תוירוהבו רי תיב
 דתי אתפוש י"שריפ תבשבו ארמ לש די תיב ל'צו
 בקנב ותויהב ארמ לש רי תיב ךותב ןיכחותש ןטק
 אמושד אתפוש . ח'כ ז'עבו ,'וכו וקדהל לזרבה
 ןהש ןישביה ןילע ןהו םוש לש די תיב י"שריפ
 ןיטינב ןנירמארכ הזיחא ושל אתפוש ןהב ןיזחאנ
 רבכ יכ עדו כ"ע איפר ארמד אניפוקד אתפוש

nmmלע ימגנ 'עב  "i(גיט גייפ םילכ) נ"הר  paw 
 pun (צית (n רחרח 'ע כ"ג y" ארמד איבוש
 ץעהו לקמ —- b^ איה תיסרפ הלמה יכ יתחכוה
 ת"הא 'ינ תוירוהבו די תיב הזו וב ןיזחוא רשא
 המ e ןמ ראות שכ = פ'ל כ"ג הזו אניפוש

 — prn jb] אוהש

 ו

 לע mp wx cip שרושל mw מ"למ) תַפָש
 -Tópfe, Speisen auf den Herd הריכה

p'D2 ,Gelzen(: א"י הטוכ) ןינעל ןכו '032 הטוסב  
 ריפה mew ומכ b" תורידק 'ב תותפושו תואבו

3jיוסיכ 'פד ג'רב 05 0  "»n) ponדיפ  .) 
 ה"יחא]* mv. לכב הרדק ול ותפשי [הנמ האמ]
 הרידקה תא תפושה :7'7 N'DD תבש 'וריב ה'גכו
 ןיפיקמ ןיא ר'ער ב"סד ד"פס הציב 'ורי .םילהנ ג'ע
 naa םושמ הרידקה תא ןהילע תופשל תויבח יתש
 תפוש תויהל טיטב ןרביה ה"פר ק"ב םילכ 'תפסות
 : תותפוש ל"נה 'טוסב י"שריפו הרדקה תא ןהילע
 ט"ושבו התיפש הל ירק הריכ ג"ע ריסה ןיבישומשכ
 םילהת) ינתפשת ma רפעלו שרד ה"כ D^ 2/2 'ומזמ
 תשרפב תחנומ איהש הריכל המוד ינא המל )75 ,ביכ
 הילע ןהיתורידק ןי תפוש ןיבשו ןירבוע vm םיכרד

 — (* [ןיכפוש 20321 בישר לצא י'כב 0/2(

 —— ו ו ו

 — 6 [ג'ע 5^2 ר"פ
 ריפש תלפמה Embryo) ריפש =) רפש 4

 ,ריפש ע"ייע

 י /ו רתסאב ינש 'גרת (סוסה םש) זנרפיש *
 הישירב םיאקד אכלמד איסוס רבדו

 אמויב תיביכר bp יד זגופיש הימש יד אתירואד
 c ס"למ אוה ר'עפל .אתוכלמב תימקד האמדק

D'D ^B 5*7םודא  Pferd i20  

 ארקנו Rustám יפרפה רובגה סוס היה ןויגה הזמו
 'הו 46 ,כ"ח סרילואוו .«y oS" )9( וסוס
 )930 xm .יוועלל ר"תמעל ויתפסוהב רעשיילפ

 .העט
 ב"ער א"ל W^ (Schefa Amar ילוא) םערָפַש *

 ,אשואל םערפשמו םערפשל אשואמ
poםערפשמו םערפשל אשואמ א"סק 'ר יחיו  

 ry .םופשמ Ys 'ר היעשי pm םירעש תיבל
 ו"פר תואוקמ 'תפסות ,םערפשל אשוא ןיב :'ח
 nmn ירופיצל הבורק im .םערפשל new ןיב

my188 'ל 'ה 'ד ץראווש , 
 שבש ע"ייע תבָשְבַש 052 תֶפָשְפַש = ףשפש

 «b3 (Zweig, Ruthe cA' "ם'לב ןכו
 שארב ןתיל ידכ קבד Cm תבש) ga .איצומה
 ןישוע i3 C" א"טקשיב זעלב b^ תפשפשה
 הז ג"ע הז ums ןירשוקו םינק ידו 'ג ןיאיבמ

ciemףנכ ןיחינמ ןוילעה הנק  (Onלש  m 
 תנש) רמאקד ונייהו קברב spo תא pner לודג

Cלש הנק שארבש ףשפשה שארב  rx 
pup wmאתשבש ןנימנרתמו תורומז ןהו תבשבש  

 ףועה וילע חנשכו קבד ןשארבו עקרקב ןצעונו
 ה"יחא]* = .(שבש ע"ייע ב"א) — שפהנו קבדנ

 פ"א ס"ש ייכבו ףשפש .'פו ,ח"ע תבשב ג"ונב
 תבשבש W^ קבד 'עבו 'וריבו תוינשמבש הנשמבו
 ס"למו תפשפשה וניבר 7213 w^ י"כ ף"ירב לבא
 D" ףשפש השענו אתשיבש תלמ פ"לל קתענ
 :ב'פ enar לעּופ ינוניבב לעפה הזמו .הרומז
 ךנסנומכ םוקע ךרד 'יפ שָפּושמ ךרד : ז"כ תוחנמ
 י"כב ה"כו שבושמ ומכ wm ,י"שריפ "יע תורומזב

 -- [םיחבזב 'ק ס'ש

 הז רשע םינשו האמ רמועמו בשוימ תועיקתה לכ ךס גישר בתכש (הבושת ירעש) ine ייס םינואנה יושתב יתיאר )!
 .שע cub האמ םיהלא יה ןובשחב תלוע רפוש לוקב 'ה העורהב םיהלא הלע היישמ ע'פרשב לבא ו"ופדב ה"כ (1

 «na spi mu (* .ךורע י"כב ) .תרעהב יז ,גיהב ש"מו םש זעלהו קבד יייעו viscota מט"יאלמ אטקסיב ליצו אקטפיב

 גיילר ini שיט יייעו יצייג סרג ימגג 'עב )? .ובקונב םודרוקה רי אוהו אניפוקב אתפוש ילויע
 םהילע הופשל ןנתרכ nva ייפ הייפש לע nup רדיילפ ריקיו wein ןורחאה ףש y ונאזנול םירהמל ךירעמב (% .5

 : ג"ק inox mn םישב
 הרעה

 .ןוכגל וגיבר סרג ןכ יכ 'ב יפת ע"ייע n"b ג"ונבו y"2 הרדקה תא



M MS. có 

ELE 0 

 א

 םייקל םלצא התפש לע וחובישוהו והולטנ וניתובר
 אמוחנתב כ'ג W^ רופסה הזו 'ונו םדא ןתמ ש"מ
 המ סא יכ mm הלמה b pen^ ו'ט 'יסר אשת יכ
 ייל ןכו 'וכו םייקל .ibus והובישוח וניתובר ושע
 . וירוה 'וריבו ד"פ ר"דבו ה"פ ר"קיוב רופיסה ותואב

ges oroכ'ג "ילו (םלצא והובישוהו והולטנ)  = 

 ע"ל אוהש נ"לו ז"נקתתו ו"נקתת 'ר ילשמ 'קליב
 .'נ םירדנ :מ"ק תבשב אתפצ אוה xum ל"נה
 יתזמר רבכ DU רשא 'ז ףצ ע"ייע יפיצ ץובקהו
 67006 י"ל אוהש רמואש ימו ל"נה אמוחנת לע

nrw אלא ww 
 07( ^n ףש ע"ייע הפש ןמ ץובק תותֶּפֶש *
 P! Dom" םיצוק וניבר תעדל אָציש =) ץש

 ןיצישה ןיב לש לע posu gun (םינפב
 \ qnos ולאו 'פב ,('ד) ףכ 'עב 'ייע (בייער ב"נ םיחספ) י

 , ברד הישפנ m יכ m2) ק"מ) ןיערוק ןיא 'מגב
 מ"אפדב ה"יחא]* = .יציש ילקיד ןועט הישרשמ
 עיפדב 'ילו) | אוה ב"ר תפסוה וזו םיצוק b" דוע "יא

 pn םיציש וניבר 'יפ 'ד ףכ 'עבו (י"כבו םינושארה

 . ח"כו ש"ע םיחספב י"שרו ח"ר 'יפב ה"כו כ"ע םיצוק
 יצוש 'ינה p" י"כב יכ pm pei י"שרל סחוימב
 אציש וא םיצוק i» ע"למ .אוה הז cmo ילואו
 םש ק"ממ לכא םינבל סיצוק 22 7« פ"למ
 OTU ןיא יכ םיעו םילקד ce םה יציש יכ חכומ

 אוהש רמול שי כ"ע רשא םיצוק איצוהל לקדה
 .'ןכו םיער םירמת o9 oA Q2 ע"למ
 .ב"סד ג'פ הציב 'וריו .ד"ד א"פ תבש 'ורימ חכומ

 יח"צר ,ד"חב ש"מו םיסכ ע"ייע

wap ל"זר לצאו *: ) ע"למ ל"נ p — yt 
(Flossfederב"ב) הניפסה תא רכומה 'פד ג"רב  

(Gvאלייעו ') אתניפס piאצישל אציש  
Camsןיב 'יפ  EID vbiה"יחא]*  

 'יפבו יצייש .ירת ץובקה םשו .ה"מנר "63 ה"כו
— [xw ם"בשר 

 הרימגו הילכ ןינע 'יפ אָצָי ןמ לעפש yw" =) ץש
(beendigen, vollenden(ח"ע) ט"עפ ר"בב  

 יכ ךחלשא אל (' תבייס תצייש :ינחלש רמאיו
 תישארב) בקעי לָכיְו r5) ,ביל תישארב) ינתכרב םא

 טעמכ ה"יחא|* | .בקעי יצישו un (גיל ,טימ
 הדמשה ןושל 2 ןכו יציש םגרותמ הלכ ןושל לכ

"y mmo»יוועלל ר"תמעבו ןמגרותמב תואמנוד . 
 'ו 'רזע איִצִש לי עפ ינוניכ ;לעפש ןינב אוהו

 ל

 . o evo =) ץש - (םיִתְפְש -א) תפש ——

 (בדוקה 'ע ןינעמ שרדנו מ"למ Deep =) תפש
 תוכילומו (Ge ןינעל ןכו 'מגב 'טוסב ק"פב

 ןיב ןהל תוקקזנו דע ^«: הדשל  ןהילעב לצא
 ,ח"ס םילהת) םיתפש ןיב ןובכשתש רכשב םיתפש

C^ןיב ייפ י"שר ה"יחא]* .הנוי יפנכל וכז  
 רצמ ןיעונצ תומוקמ תודשה ub pa" םיתפש
 לבא כ"ע עצמאב pom ןאכמ הובג הרשה לובנ
 תורדקה תתיפש לע םיתפש שורדל ס"שה תנוכ
 םדוקה 'עמ ךרוצ ןיאל דרפנ qum הז הרואכלו
 שרדה ותואב רמאמה שיר ןייצמ היה וניברש טרפבו

yaא"פ ר'משב כ"ג אצמת ןינעה לכו .םדוקה  
"y4 'קזחי 'קליו ד"פק זמר 'ר תומש 'קלי כ'נ ^ 

 pi ןובכשתש רכשב w^ םלוכבו ,ד"נש זמר
 הנוי יפנכ 'אנש םירצמ תזיבל (וכז) םתיכז םיתפש

 — [ורצקמ היה וניברו 'וגו
 ne'b mo& א"לב ומכ אָּתְיִש spese =) תפש

^bהפשו ןוציקה  das Áussere, Randןכו  

 ןינתונו 'מנב ןילות רמוא רזעילא 'ר 'פב )3 ע"לב
 א"ס אמותד אתפושב הל ישחבו (.מיק תבש) הציב
 אמק 'ע ןינעמ הז ילוא ב'א) — אמותד (' ארבב

^nאתפוש ומכ בנ'ו תנוכ הייחא]* ,(די  
 הרומ ןוציהה b^ ארב NÜD 'יג יכ העטו אניפוקב
 הפש b^ (אתפיס) אתפיש ןינעמ אוה אתפוש יכ
 א תוופישב "א ם"ש י"כב תמאבו הנוציק
 ארבב ךורע י"כבו ר"פרב 'א שחב 'עבו ימותד
 םש יתשריפ רבכו אתפושב ע"ופד ראשבו אמותד
 ךפיהב b^ י"שרו ש"ע רבדה ןבומ )5 ,א'ח)

 — [יעצמאב
 תופש Kuhküse) הרפ תוניבג מ"ל תופש =) תפש

 .ןירות בלחד ןינבוג 'גרת )2. 20( רקב
 יפל תופש תוניבגה וארקנ ק"דר 'יפו הייחא]*
 A5 בויא) ויתומצע ופשו ןמ יושע p" תושענש
 בלחד ןינבוג ל"זר ורמאו ףיסוה הפש שרשבו (א'כ

wow imasהיה  sumאלא ןהילע דומעל לוכי  
Tbלפונ  vwתונמשהו תוקלחה  n»:ה"שע  -- 
 — ]1462 הפש ךרע סוריוזית סואיניזיג "יעו

 ז"לד א"פס 'ירדנ .v^ (העובשל יוניכ) הָתּופש *
 n) new התופש התובש א'ער

 ו 9.09
nnpo :44 ע"למ)  (ehemel, Sophaמוחנת ' 

 ילשמ) ול ביחרי םדא ןתמ 'ה 'יסר האר
("e a^ושע המ 'וכו האמר ןובאב השעמ ^«  

 .םינפב y" ארבב ןוכנל vas יא שחב יעבו ע"פר ייגכ ארבב ל"צו סיטב םלוכ ארבכ ,אדכב אדבכ ךורע י"כב ('

 .תפייס "3^ 'קליב (* .אראוכד 3723 (* .יאגסו ג"ונב (*
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 D3 (Zweig" ףנע w^ עילמ 5 —( NYYU | יציתשיאו 'ל v5 תישארב 'גרת ל ע פ ת ש א .ו"ט
 ns [לאוש [bu (לאושו) 'מגב לאושה

 אניצוש buy ןאמ יאה (ב'עו טיצ מ"ב) הרפה
 לש תודבכמ (ג"מ (wb "spy ומכ רימא ^5 ירמתד
 ה"יחא]* | .(ירמתד אציכח 1733 ב"א) — הרמת

 ו ניבר "יפו ירמתד אצוביח םשו 'ג yin 'עב ה"כו
 לוכשיא שרופמ מ"טשבו ,ה"שייע oen לש לוגיע

 — [ירמתד אצצוה 'יגה 'ה ס"ש י"כבו םירמתה

 יקסנאס 'לב ₪ (w^ בל'פ  oe אתינצש *
ghna, ghenaהבקנ (ץטו)  (Weibב"ב  

 'קליבו פיש י"כב ה"כ ףירע אתינצשר אתלימ :ר"ע
 p" (אתינציש (cU ת"האב ה"כו תישארב 'ם י"כ

 pbnn "py' לעב ואיבה ןכו rp) רצ ביב) ס"ד
 יכ עדו nm החלמ הבקנ zy Goin swa ילואו)
 "גה 'ה «D י"כבו .הבקנ 'יפ  ל"נה הלמ פ'לב
 .ל"נה תיסרפ הביתכ oy הפי רתוי הלוע וזו אתינש

 .יתשריפ םשו שוש ע"ייע (Feldbeifuss) אָרְצְוֶש *

 O25 ע"לב ךותח ןינע b 555 sow^ ומכ ףַצֶש +
D'531 auseinanderschneidenףמש ) 

 (וינ 3^ ארקי) ערקו ז"ט קרפ '" iootn ארפס
 העירק תוצמ וב םייקיו ןטק ערק וב ערקי לוכי
 ומוקמב ונחיניו ונפצשי לוכי ותוא יא ותוא ל"ת
 ןושל ונפסשי . . ונפסשי לוכי ר"בארה "גו 'וכו
 ש"ארכו ש"רבו n^ לאומש ףסשיו ומכ חותינ
 רמול ךירצ| (ונפצי) לוכי 'יגה ה"מ א"יפ םיעגנב
 רמולכ ונצפשי ללה 'ר םשב vss 'יפו [ונצפשי
 הבית ץפש 'עב איבה ךורעהו ונקתני אלו ונערקי
 aem ש"ע 'וכו והניצפש אסא יתא ומכ m3 אצויכ

 קוזיח ןינע mm ץפש ךפיהב «o כ'חמב תועט
 .רומאכ הנוכנה איה ונפצשי 'יכש רקיעהו mm אלו

 ב"כד ב"פ יאמד 'שורי (רוצ םוחתב (vy תצש *

 ר"פ 'יעיבש 'תפסותבו תצבכו תצש ד"ע

yovתצבו 'פריא י"כבו תצכו . 

 הפכ ma לא su קובד מ"למ pr ורקיעו קש
 -berühren, an הע'גנ ןינע קיִשַמ ליעפ הבו

(einanderstossen, zusammenrückenפב הציבב ' 

jas ילכב םימה תא זיקישמש ןיושו 6r) pe 

  =( rvקש - ָצִש 0

 םילהת 'גרתו 'ג 'ו תישארב 'א י"רת יייעו אנא
 ויציש םשהו ותלוזו v5 ary ; ר"ל avs s ז"ל

spemגרת (ביכ מילק םילתה) תילכת םנרת ' 
 ילשמ) התחמ 'גרת sw ןכו ^e) ,ג" בימ) הלכ
 ל"צ 'ז ,ח"י ; דיי ,י ילשמ ans אינש 055
 ינרת 9 nav ומכ אוהו 55 "אדכו איציש

o5 miesקזחי | ; ב"כ ח"כ ;ביכ ' Jum any 
 (רימ ,'א יירבד) המרח (ה''מ ,דיי 753( המרחה 'א 'ורי

 -- [ויצש ,ויציש
 יסרפו ע"למ ל"נ eye . אְתינצוש — תינצש

Schwarzkümmel gu 3» o 

 (.היל ייחספ\ םירבד ולא 'מגב העש לכ פ"סב (הצק
 *(  n^ אתינלוכ יניב אחכתשמד ('אתינציש
 בשע ו'"רבאפפ אתינלוכ ,(* ו'קרוס pe אתינציש
 אתינציש א"פ ,ערז וכותבו )2125 ומ כ לוגע אוה

nenילוקימ אתינלוכ הקד *) -- ^p s'w)י"לב  
QE S1ןויכ ב"ר ה"יחא]*  byשופע  

 תינצש רואיבל ל"מר איבה ןכו |
 אתניציש וא אתניצוש יכ רורב ל"נ ד"עפל לבא =

 רבכו חצק השוריפו ל"נה "יפרפו asy" הלמ איה
 הלמה וזב ושריפ ם"כמרו נ'הר יכ חצק 'עב יתחכוד
 ייחספב י"שריפ Dy כ'ג םיכסמ הזו חצק תלמ תיברט

"ewןירוקש חצק אתינציש ל'זו ןושאר 'יפב  
 ןתור ןיעב אוה לונע ו'עלב 87 ל
 בתכש המב וניבר תעד וז הוואכלו .כ"ע רוחשו
 ד"עפל sim ו"קרוס ןימ אתנציש b^ ןושאר ^53
 אוהו Mohrhirse רוחש ןחוד ןיעכ B sorgo" ט"יאל

 חצק 'עב וניבר לש א'ליינו י"שר לש אליינ אוה = =
 'מול העט (* ףעל 'הו aw ,ג'חב ש"מו ןינז ע"ייעו = =

 ייפ ןינעבו ,6א ץש) אצישל בורק אוה אתינציש =
 אלינרדשא יתעמש 'גירחא אנשיל + ל'זו י"שרב ינש
 כ"ג םיכפה אוהש יל (nw כ"ע ןופישב תאצמנו

^b Dyאוה אלינרדשא יכ ךורעב ינש  astrenielle 
 Kornraden ןגדה םע הלועה םינושמק ןימ b^ צ ילב |

 mem בתכ ינש BS" וניברו שפועמ pns ps אוהו
 בר b" םע הפי «sn הלוע הז א"פ לבא .הקד

mw qwo novעב יתרכ ' mpאלש םיטח, 'ד  
 qua הז 'ייע אתינלוכ ןינעבו — Jne ואלמתנ

osi 

zizanium אוהש 

 .אתינצוש ייגה 253 ם"ש י"כבו אתינציש גיונבו אתיינצש דיל ייכבו אתינצש ע"פרשבו רייפדבו ו"וי"כב ןוכנ ה"כ (* =
 .א"פדבו דומלתה ירקיעבו ו"ופרב ןוכנ ה"כ (5  .שחמו מייר (emi yy אתינלכ ג"ונבו אתיינלוכ ע"פדו ריב י"כב (* = =

 14 הרעה אתינלכ עיייע nbn ילה ז"ואבו רומלתה ירקיעבו י"כב ןוכנ ה"כ )* .םירסה הלמה לע םיוקו יקריס ר"פדבו
 .202 צינלפפ \ 5 .ילקימ ליצו ילקומ ע"פרבו םייונישה ven אתינלכ ע"ייעו ya ייכב היכ (5 .ךורכו uy ע"פדב גייונבו
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Dn]והנינ יאמו ןהילע תקקותשמ השאהש  
 ,לעפתה אוה תקקותשמ ה"יחא]* .ןיטישכת
 םלועה m (ו'ט ,'ה (ene ויקוש י"פר ר"מב לע e תכ
 ןמ ושרד כ'או m jid^ ה"בקה קקותשנש
 (וניבר 'יג יפכ) ל"נה ר"ב .pio םשהו .קקש i קוש
 ר"שהשב ה"כו ליעל 'ייע mb" ינא 'פ ר'שהשו

"bיכו : םשו ,ןוכיבג ןמ קיפנ אקוש תיל : םרכ  
 . . ןוכיבנ ןמ קיפנ אקוש תיל n" םכיניב השא שי
 ןמ קיפנ הקוש תיל יוה םכיניב התימ שי יכו
 הבקנלו 5s] ינא ר"שהש ןיקוש ץובקהו ,ןוכיבג
 ,ירי לע gmmnbpus ה"ב שודקה רמא :ינקשי "'פ
 םימיב 'פ ר"תפא טשפומה םשהו .ילע ןהיתויקושמ

 -- [לארשי לע תוקיקשב אבש us קשיש

 ר"אלב לעפ א בו הקשֶה ליעפהב wie קש
pes ^pתת ייפ  mmהיתש תת וא ץראל  

n'yabהמודכו  tránken, zu trinken gebenלפלפ ;  

 durch Wasser םימב חרממו חלחל b^ קשְקש
erweichen, befeuchtenע"לב ןכו  > = Exe 

 \טיפפו אימ פייס 2( ךיבוח ןמ ךיל ןקשקשמ +םינפב
Uyגמ 'עב  "). "Yתבש) .ןיקילדמ המב 'פד ג"סד  

 E osue וז השאכ 5^7 ר'בבו (: היד בייפס
 הליחתב ךכ םייתגיבמ התלח תהבגמו םימב התסיע
 כ'חאו )^ ,יב תישארב) הקשהו ץראה ןמ הלעי דאו
 'ינ יכ אוה רורב ה"יחא]* Cr םש) 'ה רצייו
 ןיחרממ b^ ןיקשקשמ תומוקמה הלא לכב וניבר
 ןיקשקשמ ה"'כו ש"מו גמ ע"ייע םימ י"ע ןיקרממו
 'וחנתבו ב"לו 'כ 'ר "ישארב 'קליב לבא ד"יפר ר"בב

"D mלינה 'וריבו 'א  ^wסחוימב ה"כו תשקשקמ  
 שקשק 'עב םירמאמה יתנייצ ןכו ט"ספ ר'בב י"שרל
 'וריהו שרדמה איבהש הממ לבא ,(שק 'ע רחא) 'ב
 וניכר "ג תתיטא 'חכומ 'וגו הקשהו קוספה
 חנ ןשיה אמוחנתבו (' יקשַא ןמ לפלפ תקשקשמ

^Dא ' ^wםימ תנתונ השאהש / כ ןינעה יפל  

AREE Vrai. T9 MOERI 2sה  Pho Wwעי  

i: : 3. TEE TUR! * SC APR TU RT , 

pea — קש המק 

 13n123) םהמ ןבא ילכ:אלממ p" ,םרהטל
 ורהטיו mob  םימ-םיעגונ .והיש םייחַה םימב
 יבג לע םרהטל םיאמט םילכ ןיליבשמ אל לבא
 ידי pum 63 ,א'ל 2s oon ןיקישמ C) ןהימימ

hahםיבקיה -  Cיפבו ^," ; 75 /3 לאוי)  
 גחה ימ € 75 םיחספ) 'מורת לכואה 'מגב העש 53
 ןשידקה peus ןשידקה כ'חאו ןקישהו ואמטנש
 ןרהטל הוקמ ימב ןעקוש, 'יפ ןיאמט ןקישה כ"חאו
 הוקמב ןיעורזכ ואצמנש םימה תחת .וסנכנש י"פעא
 תרהטמ העירז ןיאש mb םהל התלע אל
 רמא C הי) ותמבי לע אבה 'פד ג'רב .(* שדקהב
 45 ךירצ] (שירכ) .'וכו הקישנ וז הארעה לאומש
 (ביעס ויכ הטוס) «p תרמושו הסורא 'פד 'רמג [ףיפב

 י"שריפו ה"יחא]* | .הקישנב הל אניקשל טרפ
 : םשו ,כ'ע םוקמ ותואב שמשה קישמ הקישנב
 ךוד הל אניקשל nw ,הכרדכ sow הל אניקשל
 תואמגורה ש'ע קשנ 'עב qw הז לכו ,םירביא

pumטשפומה  npwaע"ייע ] — 

 מ"למ הואתו הקישח ןינע e^ קקש ,קּוש) קש
 "יברע 'לב ןכו

 'פבו 6 'ק (vy ןישרש 'מגב pen איצומה 'פב
 לאו (:ביפ תומבי) לטבי אל 'מגב ותמבי לע אבה
 השאהש דמלמ )"5,2 תישאיב) ךתקושת ךשיא
 ר"בב .ךרדל אצויש העשב הלעב לע תקקותשמ
 לע אלא השא לש הקוש ps ןה ןיקוש 'ד 75( א"כס
 ןיא :.ךיתקושת ךשיא 00 cw) תישאיב) 'אנש הלעב
 ,יד (EC 'אנש וירבחו pp לע אלא ערה רצי לש וקוש

CTותקושת ךילאו , Dsלע אלא םימשנ לש ןיקוש  
nםילהת) 'אנש  Age (^ j^ oהקקשתו ץראה , 

 ,'ז שיהש) 'אנש לארשי לע לא mapa לש וקוש ןיא
 בורמ הואתמ תקקותשמ p^ .('ותקושת ילעו \א"
 י"פעא 'פד ג'סב .ותאיציל ךומס הדקופש הביח
 (יז ,יב עשוה) pun" (א ער ה"ס תובותכ) ורמאש

^ bs E. 

(begehren, sich sehnen 2 

 ןיקישמ ייפ 5n רתוי תוכיראב (אנליוו םישב) nme ייפב (? «qm ויופדבו ןיגתוגו א"פדכו ר"פרבו ט'ק י"כב ה"כ ('

 לע הוקמה jp ופוצי אלש דבלבו «atu ילכה הוקמב ותוא ןיעקשמ ואמטנש ןיקותמ DU וב שיש הז ןבא ילכ ןיעקשמ
vanאלא  mmופוציש ןיליבטמ אל לבא םימה ןתוא רהטל ןכא ילכב ואולמב עקושמ  penידכ ילכה ןמ תלעמל ולעיו  

 ןיקישמ ילכה ךותבש ןיאמטה םימה ויחיו םימב עקישמ תויהל ךירצ ולוכ ילכה אלא םימב ןיעקושמ וימימו ילכה אהיש
 ןיגעמ 'יפ ל יייע ןכו תעלבנ ן"יעו ןיעקשמ ומכ ןיקישמ on ל קמה ימ ny 'יפ .וניכרו השמל יייע םיחספב n^ ^b ןכו תעלבנ jy ןיעקשמ ומכ ןיקישמ mà תעדל כיא Uy הוקמה י

 ילוא ע"פרב יילו ךורע י"כב היכ (5 ,תחר p" רחא הרזגה ןינעב םג ררגנ םיחפפמ ןויצה ייפב ךוטסב לבא הקישנ
 [ | i יליבטמ אל לבא ייפש חי"ר לע קלוח min וניבר הז יפלו ופיצהו וקישהו (op קוש שרשמ הז יכ םיסיפדמה והוטימשה
 ה'כו mpen ,הקושת ר"בב ג"ונב (5 .םיחספב תייר ייפמ קתעוה (+ ,תומדוקה הרעהב ליעל יייע «a םימה ופוציש
 ןיא ןה dad השלש ידודל ינא b' שיהשמ חכומ וניבר 'יגכ לבא ב'צקתת oC ono ש"הש יקליו ב"ל יר יישארב יקליב
 לש ןקוש ןיא רמא אהא יבר םשב עשוהי 'ר . . ץרה רצי לש וקוש ןיא . . תשא לש הקוש ןיא . . לארשי לש ןקוש
 'ורי לבא (? .ןישקשקב סיטב w^ זילש 'ר היעשי יקליבו ב"ה י"כב יכ יתזמר 4 הרעה א"ע ,היחב םשו f) .יוכו םימשג

 .שקשק yp שקשקמ ךפיהב ל'צ עמ א'ער זיסר ג'פ תינעח
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D, 



 ,'וכו לעב לש ןענכ ץראו וכותב ונייהו יקוש לש
 יקוש כ"נ 'יגה 'פריא י"כב .ב"סר 'יעיבש 'פסותבו
 רועו QS דועו «Ol ע"לב ומכ םינוכנ םהינשו

^p  3\ל y'bmהקשמ ילכ  (Trinkgesehim) 
 ורבתשנש םיזחפכ תישע ח"צפ ר"בב יקוש שרפתנ
 'נרתב) תקש 55'5 תקוש n — .םימב ןֶהיקוש
 הרפ y (Trünkrinne"' 3« ע"לב ,איקש תיב
 (ד) ה"פס «m 'תפסות ה"מ ד"פ תואוקמ ז"מ ה'פ

"vט'פ תבש  w^"תותקש ץוכקהו — ד'ע  m 
[nans -- 

Markt, freier Platz בוחר "2 ל מ"למ קוש pe 

 ר"אלבו 925% ,2- עילב ה"כו  ^pאקוש
 'פב (הקקש .אקקש .קקש ןכו  mnsחיפ) יילקשב

("5) n^p ר"בב .ןוילעה pus לשמ qun Guo 
 ונב ןייזגתמ ןייתמח (דילפ) ךומי יכוב ר'קיוב

 ה"מ השרפבו 6 יקקש ( CUDהצוחה ותוא אצויו
 אלא ואיצוה םלועל ץוחמ יכו  "nsיקקש היל

  vmm sewץרא השע אל דע (וכ ,יח ילשמ)
 גייר טיפ) ןיקיזה לע 'מגב האורה 'פב 'ורי ,תוצוחו
 אעדרהנ יקקשכ אימשד 6 יקקש אנא םיכח (ג'ע

  (Compומוגרת )3 /& ילשמ) הלוק ןתת תובוחרב
 יקקשבו  nop samיטישפב ה"כו ה"יחא|*

  ^"onםעפ ץוחב םעפ 'גרת .יקקשמ ס"טב ג"ונבו

  mamaאנדיעב אקושב אנריעב (ב"י ,ז פש)
 .יקקשב  "rmm;ב"כ ,'ט תישארב 'גרתב אקּוש

 תומכי ל'זרדב ןכו ותלוזו א"י ,ד"כ םירבד 'א י"רת
 ,ג"נ « nmק'ב .קושל  Yepר"ב ,קושה תנקת

 םיחספ ,תונז לש קוש א'צפ  Spיזח  CEN,אקוש
 ק"מ ,אקושד אמוי ,ב'כ ב"ב  s'y i'n,קושב ב"ערו

 י"שרל םחוימה ייפ  sovח"כפ ר"קיו אלכד 53
  ieע"ייע הירבטד יקושב .5'5 'וריע ץובקהו

 " יאמראד יִאקוש ר"ע ח"לד ד'פ 'ירדנ יורי ,יאזע ןב
 ,32 ב"ש 'גרת ,אָיקוש א"י ,ר"כ היעשי 'גרתבו

 לקשמבו יןיקש ס"טב 'חסונבו ןיקוש : תוצוח ג"מ
 כ'ג pen ,םיקווש ונקת + ג"ל תבש םיִקוְוש ירבע

vpnוריבו ,מ'ומ לש םיקווש כ'פ ר"דמב ,ןיקווש ' 
 ^«! .אקקש יברעו ירופה לקשמה בורל שרדמבו
 * ן"יפ ר"ב ,קחצי 'רד הקקשב ג'ע "^n א"פ 'וריע

 : רפח 'פ ר"להק ,אתרקד איקקש :םש ,אקקש ןרה
 ןירשע יובמו יובמ לכו ריעה b' ר"כיא ,ןלפ קקש
 עבראו םירשע קושו קוש לכ לעו םיקווש עבראו

 וע ירוד חד ל oe ו ו ו
iM7 וה [ 7  , * Twו  d 

 (pw) — קש - pus) =) קש ומק

 וניבר תסריגכ pan אוה םגש ירה 'וכו הסיעב
 'גרת לי עפ הו ל ע פ א ב יוצמ בורלו .תקשקשמ
 תי cpu 'גרת )̂ ,ט'כ (mew ןאצה תא קשיו

syהאלהו ד"י ,ד"כ ;ב"ל ,ט"י ;'ג .'ב םש "ייעו , 
 יליגמ ל י ע פ ה ,היקשאו op ב"ב .ותלוזו 2^ ,'מ
 Ty" ; ותנידמ ןיימ והקשה , ןיי והקשה א'עס 3^
 חלש ע"ייע א"מ א'פ ק"מ .םגר y'"y Yo ה"פ
 היה השמ ךלמהש רע 'פ vene .לעב תיב 'עו
 , .להומ היה עשוהי sm הקשמ עשוהיו . . להומ
 , הכרבה סוכ םהל ןתנ רמולכ הקשמ היה השמו
 הקשמ ?b sp" םשה םוקמב ינוניבו ראותהו

(MundschenkE)תישארב 'גרת 'ייע  UDה א  

 : ב"צ ק"ב . האלהו 'ט .'ב קוספ DU py ץובקהו

 'נרתבו .םש 'ופסותו י"שר יייע הייקשל אתוביט
 (ס"לב =) אָתוקש םשל ןנשי םילקשמ המכ
 ישארב 'גרת ;יה ^ א'מל n'; ,'א רתסא 'גרת) אתּויקש

 יוהית ip םיחספ )2 ,טיכ םש wv6n we ,ימ

 מ"לב pw" ומכ 'יפ אָניָיִקְש  ,ארכיש היתויקש
 ,ינייקיש 'ג ,'ו ידמב ; 'ט )2^ תומש 'א י"רת ץובקה
 nw ,'א סמ ע"ייע pu" לכ ו תבשב ןכו
 ,ןיקשמה לכ ייפ יניקש והלכ :ח"כ ז"ע : ז"מק

"vxיא פ"פ ר"בבו ןייּוקיש לכ ,ב"יר ט'פ תבש " 
 qnapm איָיקיש . ש"ע ןעקש | ds ה'כו ןיעוקש

^p4949 ע"למ לחנ  Fluss, Bachא 'שורי 'גרת ' 
 : םהימגא ט"י ,'ז םש ,אייקיש : םימנאה 'א .'ח 'ומש
 דועו .אייקיש ('כ .,ביל ייעשיל) םימ n" : ןוהייקיש
 שרפל שי ותוקשהל ןיכירצש הרש p e^ ע"למ
 לשב לבא ('איקש לשב Yes 'יעיבש 'תפסות
 'ומורת 'ורי .לעב ma 'עו 'ג לעב ע"ייע 'וכו לעב
 םהיהלא rep ר'דמב .איקש לש בורכ :ז"מד י"פ
 on לעב לש ןענכ לש לבא םה רקש םירצמ לש
 (ב"ערו איעס א"מק (wn לעב ע"ייע יקש לש ל'צ
 רמשש ג'י p^ חלש 'והנת 'רמב םיפדמה pan אלו
 לש ןענכ לש nnm pw םירצמ יהלא תעמומ "יג
 לבא pi חכ ילעב ןענכ לש לבא run on לעב
 ש"רהמ םכחה ברה איצוהש חלש 'פל תפסוהב
 לש ןהיהלא (:ט'ל (m 'ה "יסב pis "א רעבאב
 in לעב לש ןענכ לש לבא ןה יקש לש םירצמ

neל"ומה ברה ןויכ  Uyםש ב"ל הרעה . iw 
 תחאו יקוש לש תחא תורש 'ב ז"פ ר'דמב כ'ג
 יקוש לש ןתונ .3הוא ךלמהש ימל אל לעב לש
 םירצמ ץרא לעב לש ןתונ אוה אנושש ותואלו

npa )'יייע דועו יקש 'פד  aeךרעה הז . aaiןוכנ היכ )*  .אקוש וגב תומוקמ ינשב  vרומלהה ירקיעבו  
 ,'וכו אעיקרד יליבש יל ןיריהנ invi תוכרב ילבבב )* .יקקשב W^ 'הסונבו ע"פדבו



 דקַש - (קוש -) קש =

 -streb תולדתשההו תוריהמה ןינע מ'למג דקש
;sam, rege seinדוקש = ןדקש ראותהו  

mos (der (geistig) Regeט'פ) הטוס  YDשימד . 
moר"כר שיפס הטוס 'וריב  (vyםינדקשה ולטב  . 

 .הוות דומלל דקוש יוה )75( תובאב 9" ב"פב
 (.דיי יררהיס) םינקזה תכימס 'מגב ןירדהנסב ק"פב
 'ובותכד ג"רב .היכמסמל )* ןנחוי 'רב דיקתשמ הוה
 .לארשי תונב תנקת לע םימכח ודקש (-'ז .'ה 23(
 דוקש (:ג'מ יובותכ) התתפתנש הרענ 'פד ג"רב
 היהש דוקש לאומש ארקנש הז b^ לאומש ונמ
 ייפ י"שרו ה"יחא]* .הרותה יתלד לע דקוש
 וירבד לע דקושו ינידב היתווכ אתכלהד םוש לע
 ג'שר 'ושתב ייבא 'עבו כ'ע אתכלהכ םרמואל
 ר"פדבו 'פו יבו 'א ^Y י"כב 0 רובש וניבר איבה
 Ye "ישודיק 'וריב ה"נכו ,'ט :א"ח 'ייע דוקש "יא
 םינדקשה ולטב אמוז ןבו יאזע ןב תמשמ y'3 ר"סר
 חיפה 'ירדנ wat" חימרי דמעש דע דקש דמע אלו

^g Typ B'sאל  cupהימרי דמעש רע דקוש  
 ד'ע ז"ד Ub mi 'ורי ל עפ הו .(דוקש ל'צו

 דקשנ : דקשנ 'פ ר"כיא C ןידקוש ןהו דקוש ינא |
 איבהל ךיא ה"בקה רקש mui ןיש et) הכיא)

 — ny] ילע

 Mandel םידקש השועה pro cw מ'לט) דקש |
baumםידקש ירפהו  (Mandelnשירב  

 בייחה | 6 ה'כ) ^54 שירכו UD) א"פ) תורשעמ

rsםיקותמב רוטס םירמה םידקשב = אה ךיע  ^bןילכאנ םירמת  
 bans יב ןעמל ןילכאנ ןניא ולדגנ םינטק ןהשכ |
 ,ולדגיש דע רשעמב ןיבייח ןניא ךכיפלו (" ןתורירמ |

 םירמה םידקש ראובמ םש 'ילוחב 'מגבו ה'יחא]*
 ןיבייח ןילודג ןיקותמ ןירוטפ םילודג ןיבייח םינטק
 רמולכ םירמה םידקש ה"מגר by" ןירוטפ םינטק
 ןיט ותואו םירמ ירפ רמג תעשב 'יפאש CUN ןימ
 לכוא ןיבושחד רשעמב ןיביח םינטק םהשכ
 לבא ךכ לכ םירמ ןניאש ןלכואל pois םינטקש
 zm אלו כ'כ ןלכואל pov» ps םילודג ןהשכ

 םיבייח םילודג ןיקותמ : רשעמה ןמ ןירוטפו לכוא |
 רשעמב םיבייח ןה םילודג ןהשכ ןיקותמ ןימ רמולכ |

 pn הליכא יגב ואלו םה םירמ םינטק ןהשכ לבא
 ,ט"מד א"פ 'ורשעמ v" .כ"ע רשעמה ןמ םירוטפו

 תורצח עכראו םירשע קקשו קקש לכ לעו םיקקש
 אתקש ד"ע ב'כד ה"פ 'וריע 'ורי snow m .'וכו

 row ,א'חב "y אקקשא שארב ף/לאבו יארוזגד
p'en - 

 ,Wadenbein ח"עבמ רבא nw מ"למ קוש = קש
  (Unterschenkelינש (ו"מ ג'פ) םיניק ףוסב '6

 'ופסותה ושריפו הי"חא]* = .ןילילח ינשל ויקוש
 תוכרבב ה"נכו כ"ע ןילילח- תושעל ויקוש תומצע

 השאב קוש .ד"כ  mp'גרת :קש ג"ל /3 לאינדב
s mov) oiב'כ , (Uiאקש ש"פדבו אקוש  

 א"ער ג'ס our" ,(ה"ל ,חיכ םירבר) ןיקש ץובקהו
yyםילקש 'ורי ,יאנטקש  n'eפ ר"להק .ט"כד ' 

 | יפושו קוש א"עס ה"כ ז"ע ,דפק ע "ייע רשועה דבאו

 ע"ייע הפושו אקש ג"עס .ב"עד א"פ הלינמ 'שורי
 | : ה'נ "טיג רברה ןעשמו idi לאשוהו 'א יפש

 ( yy aקפסייד  yn[ש'ע :א'נ —

 * רמצמ היושע לונק תיבל םש מ'למו קש
  Sackהכוס (?(תונושל ראשב ןכו "

 ע"ייע אריפס לשו קש לש . . םעש לש תולצחמ
 רסס  JNקש "וכו דגבה לע קש ףסומ .ר"ס תבש

 יוט קש המ ! rusיושע אוה קש י'שריפ 'וכו
 ןטק עלק אלא גרא וניאש י"פעא םיזע לש הצונמ

 לש הצונמ יושע  Duyע"ייעו כ"ע  popארפס
 יושעה קש אלא יל ןיא 'ח קרפ ,'ו 'שרפ ינימש
 .'וכו גיראו יווט .דחוימ קש המ ^« םיזעה ןמ
 Dp" 'רדהנס 'וריב ןכו אקס ס"לבו
 ר"קיו .'א ךמ ע'ייע : 'ו תינעת .אעלס sm אקש

 .אמטק ןמו אקש ןמ אנא ח'כפ

 לפנ 'יפ 'ב אנש 'עב הרומאה פילמ 5«( אקש *
(Oiederfallen, stürzen -ב"ער א"פ "ישודיק  

msnmוטצע קיזחה אוה י"שריפו תימו אקש  
 ושוריפל כ"או .כ'ע לקש ומכ חיקלה אקש תמכ
 אקש יכ רקיעהו ל"נ ןיאו לקש ומכ אוה אקש
 תמאבו (Oe) ל p 3 ע"לב 'יפו אגש ומכ אוה

 יתש : ג'ס תומביבו ל פנ
 לע תורוהל nns אבו לפנ sip וברעתנ תואפריג
 ע"ייע .ס"ט 'וכו איקש אכיהמ :ג" הגיגח .תינשה

 .'ב לקש

.- 

 ילתה ירקיע תקתעהב pas הי'כ )3. .80% 'גנוה ילכ 880008, 6%%06 'ורו '"לב pe ר"אלב 88% ישוכ ילב (* ont ג"ונב )!
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anותריקש לעו תמאה תדוקנל אובל לדתשהו (: ג'כ בב "ייע) ךוחיג ידיל אריז 'ר איבהש ךכב המ ירבדב לפלפל וכרד  
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 .םינדקש םיארקנה אמוז jm יאזע ןבו ,לאומש ומכ רוקש דובכה oes ארקנ תמאה
mo sens Cםימיכשמ םהו , 

 ! 'ג רחנ 'עב וגיברי נו



 My) 'רדהנס Q(tuhe החונמ b^ מ'למ) טקש *
 .'וכו םלועל ערו םהל ער םיעשרל טקש

 ys) ג'ס יילח) יקש יכירא (ףוע םשו יאנטקש

 «mn ה"יחא]* .א מזר מ 'עב "ייע

 אמזרמ 'עבו (ע"פדבכ אזמרמ אלו ךורע י"כב ןוכנ
 םש יִכ עדו .אנטקיש ג"ונבו יאנטקיש ךורעה ^2
 m 2%- 'יסרפ "לב ארקנ עודי יתלב דחא ףוע

 Flamingo אוהש בשח )110 רצ איגאלאאצ) ןהאזיוועל
 — ness] ילב

 ,אָתּויקש Bewüsserung; (יקוש) יקמ .איקש *

 "SUP ;060גת% אָנְייִקיש , אָיּוקיש
 . ש"מו 'ג קש ע"יע 6

 'ייע gleichwiegend לּוקש ; wügen מ"למ) לק קש

 8227 ג'רב Abschitzung) לקיש : םינפב
 ישרפב [ארפסכו רמול [Tox (ירפסבו) 672( אמק
 ידכמ n) קרפ ^ השרפ ארקיו ארפס) אישנ תאטח

 ןשה ןיד יךכמ, b"  םהינש ואוביו Cann לוקש
 קיזה הזו וקיזהל האנה שי הז הוש לגרהו  bוצמ וקיזה יזהל 6 <

 לוכי התא ךרד הזיאב וריבח לע עירכמ sns ןיא
 תיברל ךל רשפא יא רחאה טעמלו דחאה תוברל
 (:דימ הטוס) הפורע הלגע 'פד ג"רב .\*"םהינש אלא

Y»ןיפיסומ לוקש ר"יב ןיא  (ג'ער 3( 'רהנסד  
 הליחתכל לוקש »^2 ןישוע ps דחא דוע ןהילע
 בייח רמוא דחאו יאכז רמוא דחא םינש ןונכ 'יפ
 ("לוקש רבדה אצמנ ןהיניב עירכיש b^ ןיאש ןויכ
 אהיש דע אלא תונוז ר'יב ןישוע ןיא 'ו ןכו 'ד ןכו
 םיבר ירחא ('ב ,ג'כ תומש) רמאנש עירכמ דחא

 רמא (.גיל .^ nt) npo לוקיש ימד יכיה .תוטהל
 ידדהא ונילפד יארומא Com יאנת ירת אפס בר
 ןייגוסו רמכ אלו רמכ אל אתכליה רמתא אלו
 ךדיאכ דיבעו והיא Dem והיינימ דחכ אמלעד

uenתוכרב) ןידמוע ןיא 'פד 'טגב .תעדה לוקיש  
 הועבק ךכיפל םיתמה תייחתכ הלוקשש ךותמ (-ג'ל
 םשכ (א'עס טיד היפ תוכרב) Tv" ,םיתמח תייחתכ
 םימשג תדירי ךכ םלועל םייח םיתמה תייחתש
 אדה ןמ הל עמש C אוו רב אייח'ר ,םלועל םייח
 ['וגו] 'ה תא תעדל הפררנ (ny ^« םימוימ ונייחי

 שרפמו םילשהל ונכרצוה זאו שרפמו ץ"פדבו

 לקש — pe חמק
 ןגיא ןיקותמו ןירוטפ ולא ירה םירמה םידיקש

 'ורי .ה"שעו הנוציחה ןתפילק שורפתש דע ןיבייח

 דקַש ארקנ ץעהו .ךרפ ידיקש +: ג"סד ג"פ 'לרע
bapפ ' seyn zw"העשמ דקשה המ  pw 

 'ינעת 'וריב ,'וכו Dv א"כ ויתוריפ רמוג אוהש דע
 | ןפג ב"מפ ר'ב .זּול 'יא .'ח 'ורוכבבו ג'ע n'b3 ד"פ
 'תקיספבו קיסרפו חופת דקשו זונא ןומרו הנאתו

 ,למטסרק ע"ייעו םידקשו קסרפו :ז"פק דצ כ"רד

 ץובקהו אדגיש : דקש 'גרתו אדגיש (b^ ר"אלבו
 — mw ry] ןידגיש

 'ורי Geschabsel) 0% י"למ .ילוא) ימזיקש *

mooאתיפו ימזיקש ד"ע י"ד ו"פס  
 ימזיקשה תא ןישועש םוקמב ימזיקשה לע רמיא
 לכאמ .ל"נה י"למ ף"זרהמל צ"האב "יפו 'וכו רקיע

 ,הרירג p" השענה תוקרי וא רשב

 -herab לפינ «Lj ע"למ ל'ג טוקש —( טקש
 (ינשמב .גימ .תורוכב) ולא ןימומ 'פכ 4

 אנת (פש) 'טנב p^ .('םפיקשו טוקש ושארשו
 הברה ,Bon moss (' ןנישרפמו וינפלמ טוקש
 ספיקש ןינעב ללב טלוב וניאש מ"יו  ."וינפלמ
 הטודש,, רסוחמ אוהו וירוחאמ טלוב וניאש וירחאמ

 ליקשד ונייהו וירוחאמ הכיתח ונממ ךתחנש ימכ
 עקושמו טוקש וראוצש ןכו [אכחמ איבחד] הסיפ
 האנ וראוצ (CD א"ר 'פב םירדנב ."ויפתכ ןיב
 קתעוה ei" לכ יכ עד ה"יחא]* | .אוה טוקש
 מ"ו עצמאב םינכה (jn וניכר קר ה"מגר 'יפמ
 ב'ער 'יפב "יא ךורעה B^ לכו .ללכ pow וניאש
 'יג ןכו עוקש an" תוינשמבו .ומצע DU 'ורוכבב
 טוקש p^ י"שרו ,'ורוכבב ט"יות ש"מ y^ ם"במרה
 .'וכו ןוסכלאב וינפלמ עפושמ ושארש וינפלמ
 ט"טשבו וירוחאמ רפח ושאר הבוגש :וירוחאמ
 noi הזו כ"ע וירוחאמ דודח W'D 'יא רסח רחא
 יפו . ש"מו ש"ע ספיקש תרזנ םע הפי הלוע א'ם
 עוקש 'יג כ"ג וינפל התיהש חיכומ י'שרב עפושמ
 השארש טוקש הראוצ י"שרל סחוימה 'יפ 'ירדנבו
 ךורעב ןושארה B5 nn" כ'ע היתופיתכ pa חנומ

 nBbin' ,רצק C מוקש 'יפ ן"רהו ,(הימגר מ 7
 — [טוקשו טומש וראוצ ה"פר תורופב +

Be y: Sg"דומלתה ירקיע לעב תקתעהב ה"כ )* .םייונישְה ישו  
TA) Ennii "םא f 
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 (:זיטק (mi^ תאטח תרפ 'פד 'מכב .) )02 0 עשוה)
 שש לקשמ zm ילקש pss ןנראל דוד ןתיו
 ןקיו ors v2 ביש) בי תכו )12. ,א"כ N', י"הד) תואמ

 םישמח םילקש ףסכב רקבה תאו ןרוגה תא דוד
 vn ןהש )3*5 טבשו טבש לכמ הבנ רציכ אה
 אלא ('ףסכ אכה בהז bna ירדהא ןיישק יתכאו
 * 3m תואמ שש לקשמב ףסכ הבג רמאק יכה
 םוקמו רקב (* אסוד ןב יסוי אבא םושמ רמוא יסוי
 עומש ןב רזעלא 'ר ר"תב תיבה לכו 'נב (*חכזמ
 'וב תיבהלכו 'גב nam םוקמו םיצעו רקב רמוא
 סלפב לקשו מ"למ לקש הייחא|* .(* תואמ
 לקושה ('ח) ז"פר ז"ע 'פסות ,(ב" ימ היעשי) םירה =

 p" לוקש ל ו ע פ ינוניבב + םינזאמ ףכב םיבנע
 םלּוכל דחא לקשמ רמולכ רפסמהו men התואמ

| 

b vaהגיגח הליאשהבו .ךמצע לוקש  ^nלקש  
 דבע ר"להק ףוס , תורומחכ תולק בותכה ונילע
 לקש םשהו .'וכו תונודזכ תונגש ול לקוש וברש
 yop הרות לש לקש br תעדלו .('םילקש ץוכק
 א"פ ?"Pp à" .'נ םש 'מג ז"מ ח"פ תורוכב אוה

 ע"ייעו םיעלס הרותב בותכש םילקש לכ vy ט"נד
 לקש ט"מו ח"מ ב"פ ow רשעמ .'ט רצ 'עו עלס
 טרפבו לוקיש טשפומה םשה . תועמ לקשו ףסכ
 .סלופ לקש לעפמ תערה דמוא b" תעדה לוקיש
 | < לוקיש ימד יכיה 58 'רהנס ,ותעדב הז :לומ הז
 ! לוקישב jim העט .ח"יד א"פר 'דהנפ 'ורי ,תעדה
 הנשמ תועטב . ג"לד ט"פ 'ובותכ 'שורי , תעדה

 — [תערה לוקיש

nehmen, fort- מ"לב sir) 32 ^b לבג לקש" 
  Gehmenק"פב 'מכב דתעניות  (^ Cאלד

 = 3" הגיגמ) ןישרוד ןיא 'פד 'מכב .אנפדוש ליק
Goןעיזמ בר רמ א ('ליקש ןכיהמ  ") bw 

 . אלק ph "ייע (Gu n^ ry אלק bow .תויח
 "ילו החיקל ןינע b :הפסוה שי א"פדבו ה"יחא]*

 L0 לקש ,'ז 'רדהנפב ה'נכו . ב'רל ךיישו ע'פרשב
 )0 "oa ,אקיתשיאו אתלקש : ב"י 'ישוריק , אמילג

psוחנמ ,ילקש ידידו ילקש ' nb y'"y abשא  = 
navץוק הב אלקשמל ,ג"כק םש .בנ ע'ייע : ג'ס . = 

snowליקשר :'ם ,אלייבב ילקש  Bene mrs 
 'ומבי .י'וכו אימ והנהמ לקש : ב"ל רימת ,ביהי אלד
 ב'ער ג'נ 'ובותכ :ג"ס מ"ב .ספרשמ y'"y : ה'ק

 'ב רט ע'ייע ירטו ילקש : איי 'גינח ,'ב sn ע"ייע
 - 'ומש 'גרת y mp .'גרתה נ"שו ב"ע ,ך'חב ש"מו

 אתתא םעו 'כ ,ה"כ ילשמ 'גרת ,ש"פרב 'ה ,ג"כ
  ז'ט 'א רתסא ינש 'גות השא אשנ מ'לב ומכ
 m" 'גרת תליקתשא לע פ תא + אתתא ליקש

UNוה  

"p 4ריזנ :'ד 'יכרע  inuד םיחבז ,אוה לוקש ': 
 'דהנס !p" ליעל p ew prava" .ןה ןילוקש
 .לוקש ןיידע רבדה ('ג) ב"פר םיחספ 'תפסות ,ד'י

mאמוי ^51 םיקידצ לש ןתתימ הלוקש :ח"י  
 הלוקש .'ט ב'ב ,'וכו דגנכ םנח תאנש הלוקש :'ט

npלש המשנ הלוקש : ג'ק 'דהנס ,'וכו דגנכ  
 . ט'כ תועובש .ולוכ םלועה לכ דגנכ דחא קידצ :

 תיציצ תוצמ הלוקש .ה"כ םירדנ i'b: תוחנמ
am =לכ דגנכ הלוקשש הלימ הלודג .ב"ל םירדנ  

 הלוקש תבשה ה"כפס ר'מש .הרותבש תוצמה 5
 תרובג איה הלוקש p"3 ר"ב .תוצמה לכ 73:5 100

 דחאו םישלשכ אוה לוקש י"פ ר"דמב .'וכו םימשנ
 השמ דגנכ לוקשש לאומש ח"יפ םש ,םיקידצ

qu 7תא ליקשמו בשוי היהש ט'נפ ר"ב ל עי פ  
 ל ק שמ 'ול ךירצי היואר הניא וא איה היואר ותב — 07

 ma לקש y" ח'כקת 'ר עשוה 'קליב "אדכו 02
 'וחנמ ר"מ א"פ ילקש ,לקשה איבהו ןתונ 'יפ לקש ןמ
 יכ אל . . אטוח וניא לקושש ןהוכ לכ :: ו"מ + א'כ

 . ג"ל םירדנ ,אטוח לקוש וניאש ןהוכ לכ אלא |
 oap ^b p'bs אָלּוקָש ראותה םדוקה 'עמ) לקש ב"פ : ז"מ ה"מ א'פ םילקש .ולקש תא ול לקוש — 2

 רשבה לכ 'פד ג"רב Lastentrüger, Trüger) .'ב ערב ,ןיע ע"ייע imp בב  ,ותלוזו ד"מ ב"מ

 < קר כ"ג איבה ליינה יינעת asm 'וכרב יוריב לבא יוגו ונל neus אביו : קוספה mob היארה רקיע «Co n3 יתמלשה ('
 3753 (* .ריפדבו "33 «ps me )* .קוספה ףוסמ היארהו pus סישב אבוה םימעפ המכ יכ ץוריו יוגו םשגכ אביו : דע
 = = «m יאתסוד ןב יפוי אבא םושמ רמוא יר ג"ונבו יאתסוד ןב יסוי אבא םושמ אבא יר ב'ה י"כב (+ .בהז אכה ףסכ םתה

Eאיכק רצ םיחבזל ס'ד יייעו יאסוד ןב ס"ש ייככו כ"ות םשב י"שרב : mí»)י"כב לבא :ג"י יגיגחב  Dv D'tיאתסוד ןב  
 יילו חבזמ םוקמו םי צ עו רקב ג"ונב (* ,א'יפ רידטבו .בינ תוחנמ ov: יטוי כ'ג יייעו יז לאינדו היכ mss 'קליב היכו
 רטוא 'ר ארמימ כ"חאו עומש ןב רזעלא 'רד ארמימ הלחתב ג"ונב (* .םש סייד יייע vyo והופיסוהו םינשיה םיסופדב
 < הנינע בורש םילקש תכסמה הארקנ הז יפ לעו (' Uv שימ l3 יייעו un" ןיישק יתכאו כ"חאו 'וכו ?CO אבא םושמ
 ן"במרל םרא תרות רפסב ייא וניבר ייגכ לבא müpnn יר בויא יקליו דיש mw יקליב היכו קיפנ גונב (* .םהב

 )3/3 רצ הגינה ס'ו לצא אכוה) יב ס"ש ייכב ל'צכו ת"האב היכו ליקש אכיהמ ('ציניוו 'פדב .חי'צ דצ לומגה רעש) ,
 ה"כו ('* ,אבא רב הימרי ר"א יוטוקמ ינשב יקליבו בר SDN אבא רב vw י'עבו ייל םישב (* spe אכיהמ ס"טב םשו

pouןחעיזמ ג"ונבו . 



 (אָלוקַש — לקש

 m תלפמה 'מגב תלפמה 'פב .היעוקשל היתערר | 8רמחד אתיבח ורד ווהד יאלוקש והנה 6 ה'ק "ילוח)
 ןאכל עקוש ןאכל ועבצא חינמ «ey איל p'(nU | אבר רמא 6ט'צ ס"ב) mb לאושה 'מגב לאושה 'פב
 י"רת (כ יד (ven שדקה תא עלבכ .('ןאכלו | ('ןה ןילבס e ארמחד אתיכח ירכתד יאלוקש ינה
 : ינאפו 'פ mann תאז ר'קיוב Ü עקשמ 75 )2 | שי ר"פדבו פ"דב mo ה"יחא|* .ישולכא
 E .(* אייטוול ןיליאב אתיב אקשי תורורעקש 005( | 'מלתה ירקיע תקתעהב ה"כו ישולבא כ'ג אורקל

ymישולכא  (א'ה, vyשימו )] -- השרפ 'ג קרפ םיעגנ ארוביד ערוצמ) םינהכ תרותב E (n 

 < יל ד" (acp תמדמדא וא תקרקרי תרורעקש
 E [םהיארמכ ל"צ] (ןהיארמו) תועקוש [תורורעקש] vb3 wap ub ר'אלבו מ"למ) הָמְקְש *

 —— םודאו ןיקוריבש קוריה תומדמדא וא תוקרקרי ע"לב ןכו sycomorus ר"לב סימנס
 E .(" ןשוממ אלו ריקה ןמ לפש םהיארמו ןימודאבש | ץובקב קר מ'לב Maulbeer- Feigenbaum) כ" !

 1 ומכ המודכו הלוצמב עבמ ונינע רקיע ה"יחא]* | א"פ יאמד דיחיה םג  ל"זרדבו תומקשו םיִמקש
 - Mp 'דהנס 'שורי QD ותניפס העקש ז"פר vpn | .ב'ב ,ד'מ YD UD א'פ 'יאלכ ;המקש תונב א"מ

  T'Dועקששמ :ב'ע מ'ב ,תעקשו אערא תדער .ט'כר | ד"פ 'יעיבש המקש ןדס ג'פ ב"ב 'תפסות ט"מ - :
[ SUP יוריו :דיע כיד os'B תבש n» (ql | ז'מ ב"פ oit men תורוק ט'מ ט"פ wn 

3'bb םש ז'ע 'שורי ,היה עקוש םריא ד'ע א"מד | המקש לש םיצע pO vb המקשבו בורחב א"ימו; 
 'יעיבש 'תפסות :'ח הדנ ח'מ ד'פ םש  ybתלותב |  yyעקשד ה'פס ר'קיו ,(טלוב וכפה) עקוש המתוח

 'ורי 'נרת .היתוסיראב | םיזראב : ז"יק מ"ב .לפש ע"ייע .נ"ג "הספ .המקש  'wתומש) וללצ  )" veותחנ
 . . שירו ה'כ פ"פ ר'ב ,המקשב  "n'גרת ועקשו | 'שוריו תור  "vתתחפ 'א (? wpאערוצ (ה'ג ,ג'י

  Uyתיפרג עיייע ג'עמ"ד ב'פ ( vnהיה ולאכ שמש תאיבל לאשוהו ,('' איה אעיקש | .(5 הרעהבו ,ויעש
T עקשתשמ ש"היב והזיא : ד"ל תבש .("םיב עבטנ | שש ץראב השוע איהש וזה המקשכ i" v2 

E עקשי אלש דע :שמשה mmn פ ר"להק .המחה | 'שרפ יתקוחב ארפס םוקמ םש דועו ,הנש תואמ' 
E px לש ושמש mum אוה הז קידצ לש ושמש | הטיש ע"ייעו הנומלצו המקש יבורח ב" קרפ m 
NH עיקשה אלש דע ליעפהב »u םשו ,'וכו רחא | רפכבש בורח (D ו"פ ז"ע 'תפסות . םייונישה נ"שו 
m ושמש ה"בקה עיקשי אלש דע ח"נפ ר"בב ןכו ש"ע | המקשו (: 'ש ריח רפכ ע"ייע) השגפ רפכבשו Ó cop 

Lo השמ לש ושמש עיקשה wow דע 'וכו קידצ לש | "יסופדב "ארכ ינארבש ל"צ למרכבשו ונארכש 
 לאומש 'רטב ה"כו ,'וכו | ריע איהו הנומקש ימיר א"מ א"פ יאמד .פ'וכבו  sipשיר 'קלי .'ח רומזמ

n 2 הי לש השמש העקש אלש דע הרש vn | ראותה הזמו C nem ל"זרדב ארקנה Sykaminos 
 .ט"יק ב"ב ינומקשה ןועמש טרפבו ינומק  | ebו"כ עשוהי 'קלי כ'ג 'ייעו עיקשה אלש דע :םשו

 חלש ירפס ,ח"ס 'פ ךתלעהב  'eםשו , עקוש םויה ט"יפ ר'ב .ז'צ 'ר ףוס א'ש 'קלי | םחנפ ירפס ,ר"יק
  (p,'וכו המח לגלג ה"בקה עיקשה ל ייע ם ה ב ה'פפ ,בילק

 הטוס 'תפסות  nmn "bbברעממ תחרוז המח
 העיבט ונינע ט"למ) עקש - | sinken, ein = versin'תפסות לי עפ הב .חרזמב תעקושו  ^nbbג"פס

 , kenאתעיקש ,העָיקַש ,עּוקיש , | dasSinken'פריא י'כב ('ד)  vnvרע םדב ןיעיקשמ םינהכ

 —  (die Vertiefungתואוקמ) עקוש היפש תיחולצ  omma | Ubןיעיקפמ ג"ונבו ,   5א"כ םיחבז ל ע :
 =  "peo'ימעפ המכ ש"ע היל עקשמ אלד . . היל עקשמד | אוה יתמיאמ 002( 'יאלכב ז"םב .רמלק 'עב

 ארקנ  (oisתרפועכ וללצ .עקשישמ ( mov,ו'פ |  Den.'וכו ברעבמ ועקש אלש רויכ א"עס א"כ
 "( עקשל תושר ךל ןיא ד'ער א"מד ב'פ ז"ע 'ורי | ךמפד 'טגב ןירימעמ ןיא 'פב .ועקתשא 'גרת

 תוקלש ( ry[אה ל'צ] (יאה) (:זיל  Cאלא הרות ירבדב ךמצע תא | אעקישב אימ  eb,ןירישכ םדא ינב
 = ז"עד ג'סב ,(* לובמ ליז (« Cmםושמ יא  | ub mnתוחנמ ,ןירטנאב עקשמ דכ ,י"ד ז"פ תבש 'שורי

 290 ,3 ןעטפירש עטלעממאזעג ץנוצ יייע )3 .םטפ 26 רצ םיוכבו םטפ (i723 'פריא י"כב היכ (? | .ןילבוס א"פדב (1 =
 ארהנבד אתעקישב ג"ונב (* .סייש ייכב יל ןכו ''ל רומלתה ירקיע תקתעהב )5 .םגא דיטב ו"ופדב (* .857 צינלפפ ףעלו =

 ייכב ןוכנ ה"כ )5 = .ןאכלו ןאכל עקוש voy ועבצא ןתונ גיונב (* .חיר bi ה"כו ארהנב איט קר Ds י"כבו ולובט ליז
 םשו ,אתיב עקש גיונב (* .ןיעקשמ . . דכ ייא יב יירתבו תהא הביתב עקשמרכ ע"פרשב לבא דוטלתה ירקיעבו ר"פדכו
 .םיעוקש היארמ ארפסה ייפע )!! .ןשממ לי'צ ןשורמ סיטב ר"פרבו ןשממ ג"ונב ('%  .אייטוול ןילאב ותיב עיקש : כ"ג

 ,שמשה תאיבל (ע"ייע) yos חנוה ןכו (5



Tod 

(bp? — npe - vpe 
  pip auםלקנוא 'גרת ,והל עקשמ יעוקש  | mewתפסוה וזש התעמ רומא ךורע י"כבו םינושארה <

aen 275לכ ןיעוקש לכ ר'בב 'יפ י"שרל סחוימהו  
 הרקיע לע התוא אצמת וז הבית רקיעו ןינוקית
 "ים אוה םגש ירה כ"ע תבש 'סמב v" דומלתב
 'וריה לע זומרל ביטה bow וניבר 'יגכ 00332
 ט"פ תבש v" לע קפס ילב ןויכו 'יגה רקיע םשד
 ןידבע אלוחב ןידבע ןיתאד ןייו קי ש לכ 373
 'נ קש ע"ייע תואיפר ןייוקיש "יפו 'וכו אתבושב

C wmןייוקיש ל"צ ר"בב םג 2/81  — 

hypothekarische — Ver-) איעיקש pe N 

  (schreibung'ורי ? ame,ר"לר י"פס

pow pomןוהל ןיבסנו ןקפת רבד  pusןולעא  
 'ר ןול רמא 'וכו ןיעיקש ןוהל ןולעא ןישנ ןוהל
 ויה אל אתוולקח ןיליא ןותנבז דכ עדי אנא אנמ

powןה ןיעיקש השמ ינפ 'יפו ןוכימדק איעיקש  
 .כ'ע ךורעה qvi ןיעוקש תויהל תוטלחה ירטש

 .ךורעב היתאצמ אל ינאו

 .טקש yp עּוקש *

 ,ז"לד א'פ םירדנ v^ (העובשל יוניכ) העּוקש *
 npe אקוקש העוקש

 עופפמ- ףיעס ,רוצ b D'b3 mEpw^ =₪) ףקש
P'D2 (spitze, 28086 ——תוליהאב 'ג  (rp) - 

 יקיקנבו ןיפיקשב ןידומו (.א'כ הכופ) ןשיה 'פד 33
 n) ,זיג היעשי) 'יתכד pon ןה ירה b^ םיעלפה
 ןיקיקנו איפיכ יפיקש mnn ןנימגרתמו 'יעלסה יפיעס
 רחאו רטמ י'ע השענ רחא אלא ןיפיקשל ןימוד ןה
 אהימ הדשה תויח והוררח ימניא . וילאמ השענ
 הריפח י"לב b" ב"א) — םדא p" אלש םהינש
 ושוריפו ברוע ףיקשב (ו'כ ,'' היעשי) ברוע רוצב 'גרת

 י"ל לע ןויכ ^i ה"יחא]* Gen י"לב
 ףיעס ומכ mim ל"גה "b אוהש ןוכנהו 00
 ,א"י .'ח ,ו"ט ;ה"כ ,'ז םיטפושב ומוגרתכו (*מ"לב

"unmאיפיכ יפיקש (יב ,ר"כ א'ש) םילעיה ירוצ , 
 יז ;א'כ ,'ב "עשיל ;'ו ,ג"י א"ש 'גרת "ייע דועו

in^ונ'בר 'יפו .ז"ט ,ז"ט הימריל  ^Nש"ארה 'יפב  
 'גרתה קר איבה םש ג"הרו ומצע סשב ל"נה תולהא
 'וליהאב םיעלפהו םיפיקשה ה'נכו ,א"כ .'בהיעשיל
 ב"יפ ר"ב ריחיהו .ם"במרה 'יפב םש y" ב"מ ח"פ

— AM — M 

 ר//רכ
 תריתי השרפ הגומד וגיבר pan יפל (* |- -.

 M5 ,היב (De םידקשמ ,אדופיאב אעקשל 'ז ,ה"כ
 .ןוקירויצב ןיעקשמ 'א .י"רת )2 8" ,זיל ;דיל
 ,ץראב הרוקה תא ןיעקשמ av umb לעיפ

nהמכ : ט"מד ה"פס םילקש  punייתובא ועקיש  
 .ןאכ ךיתובא ועקיש תושפנ המכ הל רמא ןאכ
 .וב עקּושָמ : ח'ד ב'פר מ"ב .'שורי ל עפ ינוניב
 .םש עקושמ דוד לש ww .ד"מד ז"פר אמו 'ורי
 TEN א" םימב תעקושמ הביתה ג'ל פ"ס ר'ב

"vתבש  bטיטב תועקושמ וילגרש אסכ .ו"ד . 
 עקיש wow דע רמא תאד אדה iv ו'טד ז"טפ םש
 בור יבר וב עקיששמ לבא תוינשמ בור יבר וב
 הנשמה ןמ רתוי דומלתל ץר יוה םלועל תוינשמ
 אתקיספ 'ייע Wy ח"מד reb תוירוה 'וריב ה"כו
 המכ .ז"יד ב"פ האיפ T" .'ב pm 'עב ר"קיו כ"רד

 תועקושמ ןוהלוכו יניסב השמל ורמאנ תוכלה
 דע )2( ג"פר הליגמ 'תפסות לעפ תנ .הנשמב
 :'ו "יכרע ,'וכו םהמ םילעב ow עקתשנ אלש
 עקתשיש דע א"עס n'y "rp ,סילעב םש עקתשנ

DUא"נד ח"פר םילקש 'ורי ,ונממ ז'ע . vmילוע  
 ה"כד א"פ תובותכ 'שורי .םדב ןיעקתשמ םילגר
 עקתשנש החפשמ ד"ע ה"סד ד"פ rp" 'וריו ד"ע
 ילודג qna ועקתשנו : םש 'ישודיק 'ורי ,לוספ הב

 םשהו .('הלודג הנוהכב ועקתשנ םלוכו . . רודה
 .העיקש לש ךרד ו"טפ vow הָעיִקש טשפומה
 'דהנס 'ורי : םשו s ב"עס 'כ םיחבז .ד"צ םיחספ

n'bב"כד  vyטשפומה םשה דועו .המחה תעיקש  
 . עוקש mi ע"ייע ועוקש ma ח"מ ze 'ילכ
 םיחבז , דומעה עוקיש ibo ק"ב "55 'תפסות
 י"רת . עוקיש תוצמ :םש ,עוקיש תריזנ :א'כ

 עוקישל אינהכ ןולעיי דכ ('כ ,'ד ידמב) עלבכ יב
 אתעיקש .ךורעב ליעל "יע 'ב י"רתו אשדוק ינאמ

"bדועו ,ךורעב ליעל 'ייע :ז'נ ז"ע העיקש ומכ  
 — [ןיעיקש ע'ייע

 (' [א"פפ ל"צ] (פ'פ) ר"בב )5 ןיעּוקש =) ןעקש
 לכב אחא רב בקעי 'ר  רמא ('פ פ'ס ונינפל)

 ירמאו אתיח ןידקפט ןתנוי 'רו ןנחוי 'ר הוה העש
 ודיכע אלוחב ןידכע ןותאד ןיעוקש לכ ןוהל
 ה"יחא]* .תכשב תויהל לחש ישילש םויב אתבשב
 יפדב b" כ"ע ןינוקית שוריפ : דוע "יא .א"פדב

 ,בי'חב ש"מו ןויצ ןב ע"ייעו העמטנש החפשמ asy "Up ילבבב )!

mu).שגע ,לבמ ,תפת ,שיא םיכרעב איפפ םשב השרפה החואמ םינויצה , qbיאגכמ עיייעו ,'ג שרע ,רפד 'עבו ש"ע יח , 

 now אוהש עלפה ןש ךרדכ םיעלסה יפעס :ףעס שרש קירר ייפו (* יישר תנוכב שיע ריבב כימ לעב שימכ אלו (?

 .ןליאל ףיעסכ .עלסל



"pu? — (epe 9 np? 
 Oberd = ע"לב ףוקשמ מ'למ mp =) ףקש | ק'דרו ףועה ינפמ אפקש mnn ןינמ אזפט ןידה

 תילוק 'מגב רועה "פב ehwelle, Gebilk) הזמו Cn ,יז אימ) ףקש ןכ 305 b^ ףקש שרש
 ףוקשה רגנכמ )2( תולהאב א"י 'פבו (Crop ng | הלעמלמ הנלכת new לאו א'לפ va , עפה הנבנ

 uis ןיפרשנה ןה ולא 'םב . אמט תיבה םינפלו | B" הלועו הב ףיקשמו הלועו הב ףיקשמ היהו + +

 quis אבש (' דחאו Go meg Dpnnw 23:3 | "B כ"מו י"שרל םחוימהו עלסה ןש ןיעב עפושמ

"osםיפקשו  (יז אימ [Cףוק שה תא היבגהו —  * ), (ג"מ) תודטב ב"פב bs 

ANEתיפוקש ןהל ויה םש ויהש םיועשה   jp ^s 
 «1D וז לע וז תוטומ םינכא יתש vn ( ףוקשמה | O99 פ"לב ןכו mmm טבח b^ ס'למ) ףקש

(ansehlagen, klopfen, stossenלב ףוקשמ ארקנ הז ב'א) - ₪ 6ןתווצ 'פד ג"רב ' 

 'גרת וב טכוחו וב ףקוש ורגסהב- תלדהש ירבע | אלא Cy אלו ^ey n) םירדנ) pun ןמ רדונה
 תופודש , ףיקשד אפרט ויל ,ו"כ איקיו) ףדנ הלע | (ותוא םיעקושיש ג"ונב .ב"א) — ותוא ןיפקושש
 ל םודיק ןפי ;ש v3 de) 1( א"מ תישארב) םיד 1 ינפ לע ףקשנו (איכ \ א"'כ רבדמב) רמאנש עקרקב

 'ימוגרתה ne^ 3:2 ה"יחא]* | .(חורב תוטוכח | תימרזכ 'גרת n ;v2) היעשי) ריק םרזכ ,ןומישיה
 הפוקסאה יכ «rm s ףקש 'עב fever הלאה | וניבר ירבד םינכ הייחא]* .אלתוכב אפקשר
 ףקושו ףקונ iim הב ךתוחמ spem איה הבחר | < ףקשנו היארה לע תלפונ ונניא םיעקוש 'יג יכ
 'ולהאל ש"ארהו ש"רה 'יפ "ייע ותוא ןירגוסשכ וב | א'כק D" אשנ תותליאשב כ"ג "א wap "גנו

 ןיב קוליחל vw תודמל מ"יפב ם"במרהו .ז"מ א"יפ | 'סרפהו ירוסה ףקש תארוהב ףקשנו ל"זר ושרדו
 ןיזיז אוה ןורחאה הז יכ הלעהו ףוקש ןיבו ףוקשמ (ph ףדנ 'גרת ןכו ותוא ןיפחודו ןיטכחמש ונייה

jvשאלב) תופדש 'גרתו ףיקש (היכ ,גיי בויא ;ויל ' | (Gesims)הרואכלו קוליח ןיא תמאבו .ה"שע  wm 
 ד"מ ב"יפ םיעגנב ש"מ y"' ומצעב ם"במרה וב | ונפדי 'גרת .תוטובח p^ ןפיקש r2) .גיכ .'ו ,אימ

ax)ביל , Q^היניפקשי  mn "riייעו ,'וכו רעשהמ ןוילעה ףוקשמה אוה ףוקשו | ;'ד ,'א םילהת ' 
 Camp לקשמב) spen ףוקשמ .םש ש"רח "יפב כ'ג | TOY ףקשה השמ א"יפס ר'בד לי עפ ה .'ג ,ח"ס
 תלדהש יפל ;כ אוקנו ןוילעה ןתפמה לע םירומ | טובח p^ הז נ"ע הז ויניע ףיקשהו הז ג'ע הז

 'גרתו . ףקש שרשב ק"דר y דימת וילע הכמ | לעפ ת א .ביכשהו . . בכשה 'קליה 'יגו ךיניע
 'גרתו .אפקש (ג'כ .ב'כ .יז ,ביי (mer ףוקשמה | ר"קיו םילעב ףקשמ vy ח"לד i תיעיבש 'ורי
 םיפסאה ןכו איפוקש (ב'כ .שיי ;5 'א (vn םיפסה | "פ הל החתפ [ףקשימ ל'צ] (ףיקשמו אערת ה"ם

nnnoףקשמ כ"ג הזמו .(פפפאלקעגוצ) רוגסה רעשה  | ce)ויכ , seז" ) m33 ה"נכו . איפקש ^p "y3 
 ירוחאל דע 'וכו ףוקשה תחת mb ידכ םיצע ד"מ — [אבה 'עב

 'ורי ,ףוקשה 9223 : ב"כד ה"פר 'וריע Y .ףוקשה
 לאשוהו . ףוקשה יעמ תחת ג'ע Yi me ריזנ | אלד 8 87127 אדרוא (10ק/9ם םדוקה יעמ) ףקש
 לשמ ר"ע ט"מד ב"פ הדנ v^ הטמה שימשתל | [nons .אדדא 'עב 'ייע (:ח'כ (Uy ףקשמ

 ילבכבו ףיקשה תחת ןידמוע vos דעו שמשל | רמצ לש הכיתח : תוכושתה םשב וניבר e" םשו
 ע"ייע ףוקשה דצב וניבר 'יגו ףוקשמה [a 60( | לוק 'גרתהמ תויאר איבה םגו ץ פונמ וניאש
 ליעל y" תופוקש ץובקהו Gne ,א'ח) םואיתווא | הז כ"או mb םדוקה y "p הנפדי לא qm הלע

yaךייש  own yoם  bzwתוחנמ יִפּוקש דועו ךורע י"כו יפופד ל  d'bשיע א"י 'וריע ] - = 
 א'ער ט"כ תוכרב (הטבה ןינע des ףקש * | : פקשמ ןוכנל י"שריפ ןכו .וטטט ינפב y אוה
 'ורי ל ע פ ג י"שריפ y" 'ובג הב ףיקשהו אפרט .ףדנ noy ןושל ...spen טוכח וניא

 .הפקשנ םימשמ y א"פד ג'פר ק"מ — y'5] טבחנ ףיקשד

 ע"פרשבו ריפרב ןוכנ "כ )* .וניתואחסונב ה"כו ארנד (אררוא) ארדוא ץ"פרשבו ארדוא יעב היכו י"כבו ר"פדב ןוכנ הב )!

 ואציש ידכ ףי;שה תא ךאלמה ול היב;ה וניבר ייגכ ייא ד"ע חיכד י"פ ידהנס יוריב לבא ףוקשמה ג"ונב (5 ame ם"טב

 ni "y" ופיתכ לע ואריש "02 ףוקש nnb ךאלמה היבגהש ישימח פנ א'לק B' קלב ירפסב ןכו ויפיתכ ןיב םהינש
 י"כו :vb ה כ (* .ףוקשה ןמ ע'פדבו ,דומלתה ירקיע תקתעהבו ב"ה י"כב ה"כ (+ PS ףיקרזיא יח הייכ ירדמב יא

 םיבמרהל ט"יפבו ; דומלתה ירקיעבו vo ב'ה ייכב ה"כ (* .הרוצה ייל on ייל ע'יפרבו ,דומלתה ירקיע תקתעהבו ורע

 ,ךורעה תר וצכ wm A וזכ הרוצה םש שייארה 'יפכו Cp הז ןוגכ וז ג'ע וז תושומ םינבא 'בו ייא תודמב



 הרוקש * - םפיקש |

 XD ר'ב ןמסנו םייונישה נ"שו רדנפלק ע"ייע
 .ו"נ תבשב רוע N^ ירקש .יארקש ארקש ראותהו
 יארקש והיא וא :ה"נ 'ומביב ,אוה ארקשד הייזח
 . ב"מ הטוס ץובקה רקש ומכ 'אוהו ירקש אנא וא
 'נרתבו ווה יִרְקַש .ה"ל הטוס יףנח ע"ייע םירקש תכ
 , ןרקש pay ןכו .ןירקש 'ד ,'נ 'ינפצ ;" v5 'יעשי
 'פ ר"כיא ,אוה ןרקש נ"ם ר"ב (Lügner) אָנְרְקש
 ז"מ b'D ר"ב .ןרקש יניאש דימ .עדי תאו ןויצ ינב
 פ'לבו מ"לכ רקַש ,[cwm תא! אנכזמכ אנרקש

Ios sponגרת ' ape sop omמ"ב 'ורי  
 yy ל"ד א"יפ Um "7 ,רקש רג ג'ע י"ד ה"פ
 רקש יוניש .ג'מ תוחנמ ones םחל . . רקש םהל

"svתבש .תמא  pu Tpרקש  Y"nרקש תמא  
 = .ארקיש . . חיכש ארקיש : םשו vnm הילימ ןיברקמ
 ארקיש אבר וע NÜUD ה"מ 'יטיג ,יאק היערכ ארחא
 תומש) אושל 'נרת .ארקישכ יזחימ ב"פ ב"ב .אוה

(t 2רקשל 'גרת ; ארקש ל  na wa)הימרי ,איכ  

ysץובקהו .ארקשל (גיכ  pop?ג"כ הימרי 'גרת , 
 .ןנא ןירקיש ירמ .ב"פ ב'ב .'ז . א'ק םילהתל ;ב"ל
 טשפומח םשהו que ןילימ ינימ עימש ו"כפ ר"קיו
 אלא םוקמ לכב הליעמ ןיא 'ב 5 אשנ ירפס
 א"פ תובא ל עַפבו לעיפב לעפהו .('רוקיש
 ול שחכ ג"ע ל"ד א"יפ 'רהנס 'ורי רקשל ודמלי ט"מ
 רקשמ mw כ"פ ר"מב . היב רקיש nam) אימ)
 'ומבי ישניא הב ירקשמ אל : ב"כ ה"ר .תולקשמב
 ירקשמר יכיה יכ :'ט תינעת .רקשמ אל + נ"צ
 אמלידו .'ג הליגמ  ,והיירטימ ירקשמ יכה יאלבב
 TEX ידהנס .ותירקשמ ירוקש (sr ןיטיג ,ירקשמ

spיב רקשמ אק ירוקש .ח'צ ,םוקשמ , my»יע " o 
nnא"י ̂ 'קיול ;ג"כ .א"כ תישארב  anb = 

 וממדזנש םידע . א"לד א"פר תוכמ 'ורי לעפ תכנ
  nmורקתשנו ₪ -

* 
 ,roth machen םודא עבוצ "5 oA ע"למ) רקש

(cehminkenשרד אמט ורופ 'פ ר"כיא  
 םהיניע תא תורקשמ ויהש O5) ,יג תיעשי) תורקשמו
 תורקוס ויהש ב"לק רצ כ"רד אתקיספבו ארקיסב
 ?y'23 "pi םשהו po ע"יעו ארקיסב ןהיניע
 ר"פס מ"ב 'ורי Schminke, Róthel N^p'D ומכ "+

 .קוש ע"ייע om opp ona) Uy ט'ד

 .העוקש yy הרוקש *

 הייחא]* pe 'עב .הלעמל y" סֶפיִקַש
 'מגב ה"כו תפיקס 'יגה תורוכבב הנשמב

DUוינשמבש 'נשמב לבא : ג'מ ' ^wוניבר ^32  

 וניבר קיתעה םשמ רשא ה"מגרה 'יפב ה"כו ססיקש

 .ש"ע ם"במרה סרג ןכו ש"ע טקש 'עב ושוריפ

 ברחכ דדוחמ fous uo "bs אוה ד'עפלו
sehwertfórmigתפיקס ע"ייע דועו ] -- 

 Grüuelhaftes, Reptil) בעותמ 327 jay eoo ץקש
 7^2 ש'פ) ןיקיזה לע 'מגב האורה 'פב 'שורי

(y5 והילא nארב המ ינפמ יארוהנ יברל לאש  
 1022 ךרוצל ל"א ומלועב םישמרו םיצקש ה"בקה
 רמואו ןהב טיבמ C ה"בקה ןיאטוח תוירבהש העשב

 ולא ןמייקמ ינירה (*ךרוצל וארבנ אלש ולא המ
C uuo woeדוע ל"א המכו המכ תחא לע  

 שחנ (* הקולעל שפשפ הערצל בובז ךרוצ ןהב שי
 ה"יחא]* .ברקעל תיממס C תיזזהל לולבש תיפפחל

n5שמר ע"ייע ם"שב הברה םישמרו םיצקש , 
 קנויכ :ט"טר N'b nU 'שורי  .'ס 'ובותכ דיחיהו
 האלהו ^ ̂ "p" 'גרת אָצְקיַש ר"אלבו .ץקש
 א"ער ו"נ תוכרב ץובקהו ח'כ ,'ז םירבד 'א י"רת
 הדובע u» ppp s55 «npe mw^ ,יִצְכיש
 3^ ,ג"כ ב"מ ;"«,8" א"מ 'גרת p" איה הרז

 ;א"י ,'ה לאקזחי 'גרת איצוקיש ,ןיצוקיש ץובקהו |
 : ג'ס יומבי מ"לכ לעי פ ב ל ע פה .האלהו יי ,'ח
 p^"y 'וכו םוקמה ינפל בעותמו ץֶקִישמ ךל ןיאש
 ץקושמו לוונמ ךל ןיא יתסוסל 'פ ר"שהש .רברב
 ,א"י pn 'גרת 'ייעו .בשע לכואש העשב רושכ

 — pnbm ו"כ ,'ז םירבדל ;ה"כ ,'כ ; Yo ,א"י

 epe yy אתקש .הקקש .אקקש .קקש *
 /3 קש ע"ייע תּוקיקש .קקש * |

 .העוקש yy אקּוקש *

 תכסמ (םינפב 'ייע רקש pip) "pov רע
 העברא (:ט'ק ידהגפ) קלח 'פ 'דהנס

 ילצמו יפייז יארווקשו capp םורסב ויה יניד
 :רקשל pns םיצעויו רקש םיומוא Cb אניד

mnsירורקשו ת"האבו יירוקשו י"כ 'קליב , 
 יארקש ןמ קוזיח איה ונינפל 'יאדכ יארורקש תלמו
 'ופסוה ןאכ שי ם"ש י"כבו ("רקש p^ אָרְקַש ס"לב

 תויזחל ןולכש ס"טב ג"ונב )^ .התקולעל ג'ונב (* qm» qno שיש ג"ונב (5  .ךרוצ ןהב paw גייונב )* aem ג"ונב (1

 .לולכש עיייעו : ז"ע תבש ילבכב ה"כו חיתכל לולבש ס"שרהמבו יייע לבא (? .ארורבח עייייע ארבח ןמ ארורבח ומכ )*

 .ורקחשו תועטב ןישטרק 'פרבו רימאטיז "3 ]23 הייכ (* .יוניש אלא ^w השרפ שיי קרפ ארקיו ארפס
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 ןהב "w םימב mp הרש םאש רקיעכ םעט
 הרש : א"כ תועובש ב"'ער ד"ל ריזנ an ןיי םעט
 רש ע"יע רשק תרתה ונינעש המו -- ןייב ותיפ

i^נ'שו  ^bרוקמה אוהו ארשימל : ט'ס  
 איה TB ז"יפס ר'ב לעפנ ys הזל ךיישו

mu»00 והנירתשינו :מ"ס "טינ ליעפ תא [ 
 % — res "n5 w"p] ךמכ 'ע ךורעב ג'הכ

 ירופו ר"אלבו לשנ מ"ל םע ףדרנ 3: — רש
umע"לבו  ;ab- herunterfallen Eרָשָנ  

(das Abfallndo NOU)האיפב ז"פב   wiPN OUO1  

 NEC 0%  'פב . הריצבה תעשב רשונה €

 EC | תחתמ ןילכואו Ge» vs םיחפפ omes םוקמ

 " . ןליאה ןמ ןילבונה תוריפה ןמ, *(  b^ םירשנה

 היתחת וא «C9 הכוס שירב ."םימכח םדיב וחימו
 "יאדכו םירשנה תחתמ 'יפו ה"יחא]* ,רשנה ינפמ

 'תיאדכו רשנ ע"ייע ?CO ב"פס םיחספ 'תפסותב

 .םיחספב ח'ר b^ רחא ררגנ וניברו ח'ר תקתעהב

 : ב"נד א"פ הכוס 'שוריו ל"נה הכוס שנ ריחיהו
 o| רשנ ע"ייע .'ח תוכרב ם"לב ה"כו eov ר"אלבו
 הרישנ טשפומה (nom .r'hy mw ונממו .'ד

yvyא רשנ  snהאיפ לעפהו -- לשנ  rb 

 ,הריצבה תעשב רשונה (" ,ט"י ארקיו) טרפ והזיא נ"מ

 .ס"ד א"פר הציב 'ורי , ןירשונה תוריפ im הציב
 qoem : א"כ אמוי ,ורשנ לומתאמ . . ורשנ םויהמ
 , תורשונ ט"פ ר"דמב א"ער 'ט הטוס : ג"ם תבש

 ר"כיא ,ונממ תורשונ תועמד ויה א"עס mu "יטיג

 < :ץטמ "לוח ,ןהייחל לע תורשונ : התעמדו 'פ
 P "B "'5 ,ונממ וושנ :ט"מ ז"ע , תורשונ ויניש

 Lo byte .ולשנ "גה ב'כפ ר'קיובו וירבא ורשנ
 .רישה לי ע פה .ויתוסרפ «ug .ג"י : א"י ז"ע

 .'ג לש ע"ייע ןירישנמ ןירישמ imb הציב רישנה
 ."ובותכ ,רעשה תא תרשמ . ב"מ ריזנ 5 םיחספ

 mw ה"ד ב"פ תוכרב 'ורי , תורורצ רישמ :'ו

 .ר"שהש .ויתוריפ רישמה ןליא .ז"פ תבש .תורורצ
  p[םהיתוריפ םירישמ ויה : וידומע -

 Reihe, 55^ y'b3 ,הֶרוש מ"למ mw =) רש
(Linie(הנשכב :ז" תוכרב) ותמש ימ '53  

) 

 < ןתיל e» םיחספ . ז"ל ריזנב 5 ושרד הזמו | thínerse ןיכפ ןימ) ןירּוקיש ץובק .רוקש < =

 ,םייי ארקיו) טרפ /

 | 6ט'ל םיחפפ) העש לכ 'פב ,ויד ןירוש ןיא 6ז")

 au .ולש הרשמה תיבל סבוכ . .ךלהו np לכב =

 הווש B^ .ןירוטפ \'ןימינפה הרושב ןידמועה

₪ 

 י"כב ה"כ (*  .הכוסב חי"ר ייפ תקתעהב ה"כו הפיבכל ק"בב v3 ייג לבא הפובכל ג"ונב (*  .ןיפשו ןירוש ג"ונב ( =

 .הרישנה nan 'טאו ר"פדבו ךורע וזו י"כב ה"כו םירשוכה פ"א סייש י"כבו סישב ה"כו רומלתה py" תקתעהבו ו"ופדבו =
 .םיינפה ג'יונב )*

0 

 דנק |

 ב'פס ק"ב םילכ אתפסות 6

 'וכו ןירוהט pow אלש דע ןירוקישהו ןירוצרצה
 וניבר b^ רוצרצ 'עבו קובקבו ןיכס po אוהש 'ארנכו
 D ^p Xe ע"לב םג יכ ym Pokal לאקוב י"ע

 .ןירוקיש אוה אוה ילואו לודג עיבנו

 ,befeuchten יקשא ,הקשה jb לפלפ) קשקש *
Cerweichenב"פ תבש "וריו ד"יפר ר"ב  

 ט"סו א"מפ 2'1 .'ג קש ע"ייע וניבר 'יג יפכ :ה"ד =

 תינעת 'שורי UM שקשק ע"ייע דועו .גמ ע"ייע

 'פריא .י"כב UÀ ג"םס תינעת 'תפסותו .ז"סד ג"פ
 .שקשקמ ל"צו קשקשמ

 .'ג קש ע"ייע תקוש *

 .'ד קש ע"ייע (Strasse) אתקש %

 auflósen wp תרתה ונינע מ"למ me =ו רש
 me wn 'גרתו ס"לבו) se ר"אלב ןכו

 der הושמ מ"לכ םשהו einweichen האפמה ןינע
(Ort wo man einweicht, Waschteichתבש שירב  

 רשעמב ב'פב .ןילוגנרתל ןסרומה תא ןירוש ןיא
 םירמוא ש"יב (CUD תוידעב ק"פבו ד" ינש | =

 (ה"כ «« רופחי אל 'פב .('הרהטב ןירושו ןיפש =
 לוזגה בלול 'פב .קריה jb הרשמה תא ןיקיחרמ )|

 'מגב םיצע brun 'פבו (C5 בלול חקולה 'מגב | =
 הרשמל אלו הלבאל Gem p pu רמצ ןתונה
 .םידגבה סוביכו ןתשפה ne "e C הסיבכל אלו

 הרשמ 'יפו .ש"ע ק"בב י"שריפב ה"נו ה"יחא]* =
 .ח"י ב'בב י"שריפ ןכו ןתשפה תא וב ןירושש םימ
 ןיקיחרמ ל'זו םש ה"מגר 'יפב ה"כו הרשמה תא ה"ד |
 .. ןתשפ ןהב ןירושש ןיחורס םימ הרשמה תא =
 וניברו םידנבה תא ןהב ןירושו ןיפבכמש הרשמ ד"א =

 איבהל שיו ה'מגר לש ןושארה e^ רחא ררגנ
 ןמ תולעהל ונתשפו היפ יוחטש) : א"י ק"ממ היאר
 'פ ר'להקמ היאר איבהל שי ינש "יפלו .הרשמה

 םירושש :ה"כ ףדב י"שריפו הרשמה ימב בב

 םיבנע תרשמ מ"לו .'וכו סובנקהו ןתשפה םש
 סמנו חומנה רבדל טשפומ םש אוה (' ,יו דבדמב)
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 השעמה תאו : 'ל מ"ב רשיה ןידה וקל לאשוה רועו
moe)תרושמ םינפל ןושעי רשא ןידה הז 02 00  

 ?now וז השעמה vuv שיר אתליכמב ה"כו ןידה
 'א י"רת ןכו ןידה תרושמ םינפל ןושעי רשא ןידה
 אתרושל vibe ןודבעידו אניד תרושו ארבוע

yuתרוש "יא ןכו  pmיטיג ' Ubר"מ  
 D'3 ,98 רצ xm ןר ע"ייע yw :ה"מ ,'ז תוכרב

 ,הרושכו qas ג'צפ ר"ב ,הרושכ imo owes :ג'ע
cvהאנשו הרושה תא תלקלקמ הבהא ח"נפ  

 — [תרושה תא תלקלקמ

 ארּוש !b" א'לב ןכו מ"למ הָרּוש ,רוש =) רש
 < רגא רוש אלו המוח Gfauer 2579 ע"לב

 = אשרפל sas) 'עב p^ רבכ 6 ביל ייכרע im הליגמ)
 -.(" ןיזרט ys "יפ רבכ Cn ב'ב) אנייזרוטלו ארושל
 Cm» rb םיחספ Tv ."פ םיחספ ארוש רבו ארוש

Cb 322מנב ןיפתושה 'פב *(,  ארוש רב .'עב ' 
 ju ליטה b"  ןגברא ארוש אמר C7 ביב) ןיפוכ
 -ה"מגרה pa^ ה"כו ה"חא|* | .ןכבר לע המוחה
 אמר א"ס : דוע 'יא רומלתה ירקיעבו .ש"ע י"שרו

siיפ ןנברא ' pbה"כווניברל ךייש ילואו ל"כע : 
 הש בב יד יייע  ארושר NIS DU ייכב\ תמאב

 ייאש מ"לק יילהת י"כ 'קליו 5 ף"יר נ'שו ר"י
 ע"פדב יכ y"! ans ארושר אמר ג'ונבו ,ןכ ומכ
 .המל יתערי אלו םדוקה 'עמ ךשמה אוה ךרעה לכ
 b" ארוש רב סילכ) ארוש רבו ארוש ר"אלב ה'נכו
 UP QUE רב ע"ייע בשח 'פ ר"כיאב (הנטק המוח

ovp "yasוכעד ארוש ג'ע ו"לד , vב"פר ב'ב  
 'גרת ('ח ,יב הכיא nm ליח .ץימחד ארוש + ג'יד
 n) ,ביל 'ב י"תר) הצורפה [nbn . ארושו אנפקמ

 ,ד"י תומש) המוח םהל םימהו .אערתמד ארוש 'גרת
G5אָירוש ץובקה ןכו ןירּוש ןוהל אימו 'גרת . 

 ט"נ ,ו"כ 'דמב 'א י"רת € ,ה"כ ב"מ) םיתמחה 'גרת

 יניב םירצמב ןוחלעימב יולל תדיליד . . , דבכוי
 יישארכ רוש ורקע ח"צפ ר"ב ,ב"י 'טוס Py" אירוש

 : (חְרּוש cab =) רש - Oye =) רש
PL 

 ו

 הרוש לש reu 6 ןירוטפ םי נ פה תא האורה
 עמש תירקמ םירוטפ םילבא bw םהינפ ןיאורש
 ,גיל 20 רמאנש דפסהב ארד ארוש ,הלפתה ןמו
 תא ןירבוקש רחא bim .( םישנא לע רשי 0
 םש ןידמוע תחא הרוש תורוש שלש ןישוע תמה
 ויערו ויבהוא תינש הרוש no לש ויערו ויבורק
 ראש תישילש הרוש C תורושה יתש ןיב םילכאהו
 יפל aw ןידיפסמו רבדל רתועמ הזה open להקה
 הרוש םישרפמ wn C םיכוב הדש ארקנו תמה דובכ

nnsימ תינש הרוש ויערו ויבורק לבאה דגנכ  
 תישילשו טעמ ןהמ תוחפ ותבהאבו ודובכב אוהש
 ןהש לבאה תא ןיאור םיימינפהו הינשה ןמ ןיתוחפ
 6 'ח תובותכד ג"רב ,('לכה ןמ mv ול ןיבורק
 ןירדהנפב ינש 'פד ג"רב .אכיא ימ הרושב הכרב

ps Cn"התוחפ הרוש ןישוע  jbןיאו הרשע  
 אל הרושכ אדיבעד תרבס b^ .("ןינמה ןמ םילבא
 v הרושכ ,(' (ביער היפ יוריע) הבוצחכ אריבעד
 הבוצחכ רמא לאומשו הרושכ רמא בר והמ הבוצחכ
 ג'וב .('בצח 'עב ונשריפ רבכ (איעס היכ מ"ב)
 (ב"ערו איעס «vp £f וריבחל רמואה 'פד
 האורה 'פד ג"רב .(והמ הרושכ והמ רישכ
 הרושכ והמ רישכ הימרי 3 לעב Gea הד םתכ

 ושרד ל"זרו מ"למ אוה הרוש ה"יחא]* ,והמ
 הרוש ןינעמ וניבר תעדכ On בויאכ) רושי כ"ג

"pשלשב ופייפל ךירצ .ז'פ אמוי  nmeלש  
 י"שריפו םישנא לע רשי 'אנש םדא ינב השלש
 y" ל"נה .בויאב b^ ןכו 'וכו הרוש ןושל רושי
 ג"ע my ח"פס אמוי yl" ה"כו 8 הרעה הטמל
 יתאטח רמאיו םישנא לש הרוש השעי 'יא םשו
 תיב בא ג"ע ה"סד ג"פ םירוכיב 'וריב ה'נכו ,("'וכו
 ז"ד ד'פ תוכרב v" ,תורוש ול ןישוע סנכנש ןיד

Tyםרככ תורוש תורוש ןייושע ויהש ח'ת וליא , 
vpnןטטלש תורוש ךכ ןלעמלש תורושכ א"כ פ'ס  

 סידב שובל םכותב דחא שיאו ןלעטלש תורוש המ
 «Orb p דב תנתכ ןטמלש ךכ C2 ,'ט לאקזחי)

 יתפסותו :וייר ג'יפ 'וכרב (ni ויופד ףיירבו םייש is" ייא וניבר ייגכ לבא המינפ ^. םשו ביער טיי תוכרבב ה"כ ('
zn» )? ב"פ תוכרב v33לש תורוש השעי םש י"שריפ ןכו )*  .יפריא  cueתופפוהב הטמל יייעו וילחמ לוצינשכ ', 

renח"וא  n'y "Dתנוכב גיקס ' ^Dםיפיקמ תורושה ראשו םהינ'ב לבאהו דהא הרוש תבשוי םינפבד י"שר  
npaהתוא ביבס לוגיעב  nemי"שר בתכש והזו  npnהרושה םיפיקמש ל"ו הרושה ירוחא  Diש"ע ^2( הירחא  
yךב ע"ויע (  .כ"ע הרוש ינפל. הרוש ןתל ביבס ןידמוע תמה תא ןיולמה לכ : לבא ילהמ גייפר ם"במרה כ'ג . 

"3 cU א'היתו quy" 

  (7פייונש ןינעב עיח ,גזחב שימו יא בצח עיייעו

 .הישע ביעס ח"מ 7 הלחתהה ןינע ן"בטרל םדאה תרותב אבוהש ams ''פכ הז (?

menגיע  amem)רצ לבא תכלה  xהליגמ טייות יייעו  "bג"מ , 

 ע"פר ראשבו ו"ופרבו י"כב ןוכנ הייכ (* aoo m ס"שב :פדנ תעכו מ"בב ח'ר b^ קתעוה םש ןושאר ייפו (5 ,2 תרעהב

 ivy | ,ריח ('* «gm ,איח ('' .ישוריו ילבב אמו' פ"שכ אוהו ןוורוש דיבע' sw שי  בויאל י"כ יגרתבו ('" .חועטב ייל
 ו Xp ,בזח ('

20* 

"p 

/ 



Li 

 אדנרפ אריש ןיממ ןלוכ ןוקיריסהו ןיארישה אסכטמ
qnעירזת ארפסב תמאבו "וכו ןתגיראב הנושמ אלא  
 םיירישה לוכי 13m וידחי ורכזוה ג"י קרפ n 'שרפ
 mb 5'3 םילכ 'תפסות ןכו .'וכו ךלכהו ןוקיריסהו
 (* ךלכהו ןוקיריסהו םיירישה ןונכ םיכרה ןה ולאו
 ןיאריש יכ ךרעה הזב וניבר ירבד םולהל השק כ"או
 y3' ונאזנול מ"ר וילע השקה רבכו בוט שש אוה
 ןוי 'לב wb" אוהו אסכטמ b" 'וריב ל'זו ריש
 ירקיעבו כ"ע ריהנ אלו בוט שש בתכ ךורעהו

 םה םיאריש יכ י'שריפ ואיבהש ירחא דומלתה
 ךויעה לעב ילואו ל'זו בתכ ישמה רקיעמ יושעה
 ןתשפ אוהש ni העטי אל יכ שש ישמל ארק
 ארבג [Nin 'ישודקד ק"פב 'מגב שרופמ הז יכ
 ידגבב ושריפ ל'ז ן"רהו ל"ז ם"במרה יארשב שידקד
 יאריש אמוש ךירצ ןיאו םהל הואתמ השאהש ישמ
 יכ יל mw s הז לכו כ"ע אמוש אכירצ אל
 יתיצר ךלכ 'עבו שש םשב wb" וניבר np המל
 ם"במרה תטישכו ששל ה מ ו ד וניבר niv רמול
 שש יכ יל רורב התע לבא ש'ע ב"מ ט"פ םיאלכב
 seta תיקלטיאה זעלה oW ^» "ip ןושל ונניא

^bט"יש 'ולכ בוט ט י ש בתוכ היה וניברו ישמ  = 
 ובתכו וניבה אל םיקיתעמהו בוט ישמ = בוט 8
 «m הלמה יכ עדו .ולקלקו ןקתל וצר בוט שש
 גאטיירפ כ"ג "ייעו ₪20 יטרפה םשהמ הנבנו איה

swובותכ דיחיב ןכו 7559 שרש םייברע ' YD 
 4n ךל 3b :םתומאל 'פ ר'כיא .ארייש mn ב'עס
 bra 'יאלכו תבש ץובקהו . שדק רח וא אריש
 'ישודיק 'א DO ע"ייע יארישד יכירכ iD 'דהנס
 ^" ,ךכת עיייע א'עס 'צ תבש .יאריש ערק ,ב"ל

navןיאריש )00,2 היעשי) תורשה :ח"ד ו"פ . 
 ןירישב p pm )€^ 2 לאקזחי) לזואמ 'גרתו

 — [ןיאריש לש הוטמ י"שריפו

 Je עילב ןכו מ"לב oir 105 "o 0"? =) רש
übrig sein v ; übrig lassenמ"לב םשהו ;  

 ,רּוייש PU ,אָריִיש .אָרָאָש ןכו א'לב ה'כו ראש
 Cpvyw ,יגוזה רפסמבו Ueberrest;  אָרְּוייש

(Ueberresteיפלקב ףרט 'פבו (א"ימ) הרפב ג'פב  

 וש -תרש ד הלוש ,רוש -) רש ונק

 ילקנוא 'גרת yy" םירג לש ןרוש ןותרקע +1 ,טימ
 ר"מש .ןוהיכבד ילעב רוש 'א י"רתבו האנס רוש
 ולביקש ןויכ (ביכ ,ויט תומש) רוש רבדמ שרד ד"כפ

 — mw] םלועה השענ הרותה תא

 היעשי) ץובקב קר הרש (s'bs sw ריש — רש
 רישכ Kette, Armkotte N18) ס"לב )^ ,'ג

 ןירישה ומכ b^ (.תיינ הדנ : גיק בי"ב .ה"כ מ"ב) והמ

 לכו «Cw תנש) המהב המב 'פב C ןילוגע ןהש
 תא ברקנו )0 י"רתב ,רישב ןיאצוי רישה ילעב
 תופיטנה .('ןוהידי qp ןיריש ('ג ,ט'ל רבדטב) 'ה ןברק
 .אידי ירישו איקנועו 'גרת (לינה היעשי) תורשהו
 ירישו אילילכ 'גרת ('כ קוספ (D תודעצהו םיראפה
 חיל pm ךייחלב םיחח יתתנו ךיתבבושו .אילגר
 6 יחח יתתנו ןכו ךתסילב ןיריש ןתאו 'גרת ('ד
 ב'א) — ךתסילב יריש יושאו ('ד ,שיכ (o ךייחלב
 לע ןויכ ב"ר ה"יחא]* | | .(רשקו לבכ י"לב "יפ
 ישלב ןכו mt^ ר"או מ"ל אוהש ןוכנהו 6908 י"ל
 םידימצ 'גרת ןכו דימצ b^ 2ל*  יסרפו 'יברע
 m^4 'גרתה איבה ןכו ןיריש (ז"מ .ביכ ,דיכ תושארב)

^p3שורי תבשבו ,(.ב'נ אנליוו פישכ) תבשב ' Yo 
mp! vw in"גרתב הברה ' "yט"י ב"מל  , 

mז"ק םילהתל ; ט"כ ,ז"ל היעשיל , "; ow 
aepריחיהו א"ל ,ח"ל בויאל ;'ח  pwא"י ,יל  ; 

 ם"במרה b^ יפל ילואו — ^n ,ה"ק 'ילהת ;ו"כ ,'מ
moןינעה  luןילוושה  y'"yש"מו לוורש ] — 

 mw ס"לב p mere mU" .אְריש = רש
 )* von Seide) ישמ ןמו ישמ סו י"למ

 p" (ב"מ tB םיאלכ :יכ תבש) ךלכהו )5 םירישה

 'עב יייע ינוניב po .ךלכ 0 בוט שש ('ןיאריש
 ma ברחשמ (Cn הטוסד ג"פב ב"א) — ךלכ
 ןימ י"שר "יפו אדנרפ הריש הלטב ןושאר שדקמה
 'גרת ש"ע 6 הדש םרג Tn לעבו רחבומ ישמ
 יה ינש usn רתסא) תוכלמ רתסא שבלתו קוספב

Cwרהמ קוספבו ןגנרפ האריש  npשובלה תא  ee) 
 ג"ונב TIN .(ןְניגרפ אבט האריש C ,יו

 אדנרפ ע"ייעו ןננרפ אבט האריש םימעפ יתשב
 | ארקשוג ךלכ וניבר "5 ךלכ 'עב יכ עדו ,ב"ר ש"מו

 יעב cw ושוריפ Dy ןויצה הז ריפרב יכ עדו כיע ןיריש הל ןנימגרתמר ןידימצכ לוגע רישכ ייפ מ"בב «nó ייפב ה"כו )!

 ג"ונב (* . ןיכנל w^ ע"פרשב לבא ריפדב וטימשהו והמ הרושכ ny üm הדגו ב"במ ןויצה וגיבר איבה םש רשא יג רש
 D y רחבוטה ישמ היה םשמ רשא ודוה לש ny Eo םשהמ )* mn" ביתכ ארקמב (*  .ןוהיערדא ןמ איריש

w33 היכ (* .1 הרעה הילר ,דיחב שימו ךלכ ע"ייע םיארישה תבשבו םיירישה ams םיאלכ י"כב היכו )5 qe 

 |w23 ךלוכהו ןיקרפהו ןישרישה גייונבו (ח"מס חייכפ םילכל) שיירב ןוכנ הייכ )5 .יב הרש עיייע )7 .םיריש ע"פדבו ךורע

 .ריש ןמ pup םיריש ןמ ולידבהל ידכ (*  .ןירישה יפריא
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 יכוס ל ע פב ,אוהש לכ עקרק רייש ב'ערו א'עס
 : ר"פ y : א"כ DD Q^ ri^ "ipn" א'עס ד"נ
 nb :ח"ל vn sn .ז"ט "ישודיק . א"מ 'ובותכ
 אנת N/2: תוכמ D :2'D'3: .ו'ט ." ק"ב .ז"ט
 לעפתנ .'וכו רייש יאהד רייש יאמ ריישו
 'וריע 'ורי .ו"מ .ה"מ .ב"מ bp" .ז"ע אמוי ריִיַתשְנ
 .ידימ היב ריָיִּתְשֶא ,ה"כ מ'ב ל עפ תא : כ'ד ב'פ

anא"י רבדמב , Yםש ; ורייתשאו  "n 
 רייתשא אלד ה"נ ,ח"כ "ירבדל ; אתלעמ רייתשמד

 — [םעדמ היל

 Antilope  ('רָּב רוש ; Ochs מ"למ רוש =) רש
(pictus, Waldochsייאלכב 'ח פ"סב  O2)רוש  

 ד"יב והואר 'פד ג"רב .ולבוב p^ המהב po רבה
 )455 אוהש G'ó eb םילהה) 4p רוש (.ויכ הירו

 קזח אוה ךכיפל וחכב ץימא רפמ דלונה רוש, 'יפ
 רככש ןקז רושמ אלו םירוושבש רחבומו ןמשו
 (:ג"נ ייבוריע) ןירבעמ רציכ 'פד ג'רב .(""וחכ ששת
 (*' גר n mb "b ןכסמ רוטב טפשמ רוש יל ושע
 לד ןכסמ ("רה רוט ןיד C5 'גר ת טפשמ רות
 ח"ר 'יפמ קתעוה ה'יחא|* ,"לדרחב ןידרת רמולכ
 תומוקמ המכב רוש ה"נכו ,י"שריפב כ'ג 'ייעו ה"רב

yyילוחבו ל"נה םיאלכב רב רוש ןינעבו רוש ' 
vbאדנל ל"גס לאומש 'ר ירטו לקש רבכ רבה רוש  

 pw ש'מ לבא mp רב רש 'עב ל"טרמ אבוה
TYךורעב וגינפל רכזנ אל רש ךרעבש 456  Dt 

 האלהו ורזיפ 'פדב bw" רבדה תמא ללכ וליפוב
 ירקיעב n ולבוב ר"פרבו xn י"כב "יא לבא
 . םהינשו ו"לפוב ייא ד"לו 'בו 'א ו"ו י"כבו דומלתה
 y3! Büffel ^D bubalo, bufalo' ט"יאלב םינוכנ
 תצקבו ולפוב ז"עלב 'יגה (הארמ 'ע רחא) 'א אירמ
 לש אירמו רבה רוש 'יפ וניברש ירה םולבוב י"כ
 'ר inn" 28861 ולפוב ,ולבוב y" ארקמ
 ד"וי "32 אבומה רוגאה תהגהבש ןורחאה 'יעשי

^Dאליזרוא ה"ד : ג"יק םיחכז 'ופסות 'ייעו ח"כ  , 
 ולבוב ךורעה p win^ רושד ואיבה םיקסופה םגו

 (רוש =) רש - (רייש

 ןושל ירישב ןכרוכ 6 אימ אמוי) ןושל רשק 'מגב
 יריש ארקנ (' רתונה ונממ לטנו וקלחש ןונכ, ייפ
 ןושלה 'ולכ ןושל בנזב ןכרוכ אמיא קירפו ןושל
 ריזחמו בגז ארקנ ונממ אצויה רצקהו TU אוה הזה

m»העבראב 'טגב הנשה שארב ק'פב )3^6  
 הכימ) ותלחנ תיראשל «^Gym rye r^ n םיקרפ
 vus ומצע םישמש ימל ותלחנ לכל אלו em ,יז
 תריפצלו יכצ תרטעל 6ו'ש הליגמב ק"פד ג"סב
 ןיפצמלו ונויבצ ןישועל n)  ,ח'כ היעשי) הראפת
 ow) היעשי) ומע ראשל ל"ת לכל by ותראפת
 לפ ט םדא ומכ, p" (' םיירישכ ומצע םישמש ימל
 םיחב) .הלעמהו טחושה 'פד ג"סב Cy אלו
 .יבכעמ םיריש (Coo x09 ול ואיצוה 'פד 'מגבו (.א'יק
 םיריש יא ןיבכעמ םיריש יא איה אתגולפ ה"יחא|*
 : א"ם : ב'נ l'D: םיחבזו :'ם אמויב ןיבכעמ אל
 ow 37 T5 אמוי 'שוריו :ז"ט תוחנמ , א"יק

^anםשו ,םייריש הנוכנה  : "yתכורפה י"עו ןידבה  
 .ורפחו ןתיל ליחתחשכ :םש ,םייריש תושענ ןה
 אוהשמ יידומ ssp לכ ןתיל ליחתה אל םא לבא
 נ"שו : א"פ םיחבזו בטיה ש"עו םייריש ןהש ריישמ
 . . ןירוסא םייריש ב"פר הטוס 'תפסות .ןינעה לב
 יריש ,תאטח יריש ,ב"נ םיחבז .ןירתומ םייריש
 ןיבכעמ הוצמ יריש s'y? n'5 הכוסב ןכו הוצמ
 הגיאש םיריש איהש הוצמ י"שריפו תונערופה תא
 בכעל איה הבושח כ"יפעא «me בכעל רקיע
 םיעבש + כ'ד ב"פ "בוריע 'שורי .(*כ'ע תונערופ
 'שורי רֶאָש ומכ b NTUU" ךיחיב םשהו .םיירישו
 'ירבד 'א י"רת .אוה הירייש ג"ע ב"כד ב'פ יאמד
 רייש 'ח ND 'א י"הד n ,ונב ריישבו 13 05

 אָרּויִש ומכ אוהו אמע רייש ^w ,ט"י םש , אתרק |
"enהכוס 'ז ,ה'מ תישארב 'א  orTק"ב  Yo 

 2/2,55 ps רוישו .א" תותירכ an ארויש ואל
 ג"מד ה"פ תומורת 'ורי .רויש יוה : םשו א'עפ נ'ק
 םירויש םתוא ט"יפ ר"דמב ץובקה רויש ןאכ ןיא ג'ע

 ט'פ ןיטיג לעיפב ל עפהו ,םירצממ ואציש
oroנ'ק ב'ב .תינוניב רייש :'ח ק"ב , תצקמ רייש  

 ת'כו םירישכ עיפרשב לבא דומלתה ירקיעבו ר"פרב ןוכנ היכ f) | .אמויב ח'ר b^ קתעוה כ'ע (? .רתונהו ^m 'יפב (
 חי"ר bb" קתעוה (+ .א'יפרב 'יאדכ וקח רסחו ירישכ וייופדבו םיירישכ 'רהנס יישרב לבא : א'יק 'דהנסבו הלינטבו הירב
 תיירב vem ל 5 ט ךורעבכ ל'צו כ"ע רקיעכ אלו ל 51 נ םרא ומכ םיירישכ תועטב ייא אנליוו םישב םש קר ה"רב

^bקירצ  bon "pumירייש םיחספ יברע 'פב ןכו (* .האגתמ וניאו ויניעב בושח וניא ךכ ןובשחנ ןיאש םייריש 'יפ  
 ?p ייא DU איעס ג"יק םיחספל ןויכו דומלתה יוקיעב no אתלדבאל אשורקמ ריישד אוהו תונערופ ןיככעמ סוכה
 [" שעמ ול שיש (תופסותב ןכו) םיבשר (ob אתלרבאל אשודיקמ ריישמד איה יאמ mast יאצומב ןייה לע לידבמהו

yoביב -- כ"ע הלדבה לינשב ותייתש  vnbהיריש  yrmyודלות ןהאזיוועל 'חה תעדל )^ .ויש רש ' "nn127 רצ  

.Aueroehs wmיייעו םיש י"כב .ה"כו רש אוהש רוש סרג י"שרו .רפכ לורג אוהש ג"ונב (*  p^גיל רצ  "bxחיר  

 ורקיע תקתעהבו v33 ןוכנ ma )* .וחכ שחכ רככש am̂ | אנליוו סישבו ^m ייפמ קתעוה )5 .רפמ אוהש וניבר ייגכ

 ,רוט רה עיפרבו רומלתה ירקיעב חיכ ('' .תמרוקח הרעה y" )!9 .ייל ע"פדבו ne ייפב היכו דומלתה



Bur. — amp on) 
 («b nan תפה עוצבל רמולכ rns אבה ע"ייע
 הושמה ח"מ ה'"פ תובותכ כ"ג הזמו -- הדועפה

 י"ע היתונוזמ ןתונש o^ שילש vy ותשא תא
 - [םישרפמה yp" םופורטיפא

 ע"ייע הדועפ מ"למ b sm avv" =) רש
 תוקריה לע 'מנב ןיכרבמ .רציכ 'פב (םדוקה

 + אתוריש אלוכא עצב הוה  אריז 'ך ((ט"'ל תוכרב)
 םיהספ) יוחמתה ןמ "פאו 'מגב םיחספ יברע 'פב

ovv6ךפ נ כב ךתוריש -ךרגיאל תקלס . wy" 
 דכעו (M) י"רת )5 ,ט"כ תישארב) התשמ םהל

 )5 ,תיב בימ) bn תחורא ותחוראו ,וריש ןוהל

 'גרתו ה"יחא]* Un וריש היתורישו 'גרת

 )"3 ,'! בימ) הרכ 'גרתו ;ט"כ .'ו ,'כ א"ש חבז

 p "y אתוריש Co ,'ט בויא) «qq 'גרתו וריש
pus nג"מ תישארב , ;YDא י"רת ' pw 

nomכ ,ימ '; mnילשמל 3" = ,ו"נ היעשי  
 :םאבס ^m ,'ד עשוה 'גרת ץובקהו ותלוזו ז"י ,ו"ט
 pw תוכרבב י"שריפו . סנוא ןמ ןוריש ואיגסא
 לכל ול יד היהש הלודג הסורפ אתוריש אלוכא
 ךתוויש ל"נה םיחספב n 'יפב ןכו ,הדועפה
 : א" 'ינעת .דמע היהת ךתרועס רבכ רמולכ ךרהב
 םדוקה ע"ייע ל ע פ ה הזמו היתורישל אבלכ לוכיל
 ע"פדו י"כ לכב לבא ירדהל םיכייש םיכרע ינשו

 - [םה םידרפנ

 88016 -Stin %.)\+ ע"למ RIP ,יִרָש = רש
(der, Balkenליז : םלחיו (ח'ס) ט"ספ ר"בב  

ubתחא הרוק שיא .ךתיבר היסירכב ןיירש ןירשע  
 יתרוק לצ ב .אדח ('ירש ארבג 'גרת )25 בימ)

0n 2^ mmo»ה"יחא]* | >> תוריש ל לט ב  
 יתירש ללטב ג'ונבו ייל דומלתה ירקיעבו ר"פדב
 ץוכקהו אתירש n) ,יו ביט) הרוקה 'גרתו רקיע ה"כו
 תייִרש 'ט 'פ םשו ,אָתָיְרַש ימש "YD x 'גרת
 ןסנולכ 'כ ,ה"ל $2103 n p^r "p^" .איזרא
 qv ,יירש ןירשע oun ר"ב רכז 'לבו 6 אָתוורשו
 Rp ע"ייעו ןיירש רשע :ה"נד ר'פ ינש רשעמ
 רב דח ה"ד יתבר 'פ ר"כיאבו א'כק ,ג'חב ש"מו
 אדה "73 ow sop ל'צ אירוש םירשע שנ
 אתיבד אתיירש) אעקפ אתיבד אתירש דיחיה אתתא

ny?ר"בבו (םש  DDאריבת יתיבד אתירש ט"פ . 
 רוציקבו 'ו תש ע"ייע אתירש איהה ,ב"ק 'וריע

 חנק =) רש - (רוש =) רש

myי'ב  y'enלהב ם"במרה ןכו ל"נה ר"וי א"מרו ' 
 םע רובה רוש הושה 'ה 'לה א"פ תורוסא תולכאמ
 המלש ןויגהב ש"מ יייעו ךורעה תטישכ sa אירמה
 ל"נה D^ ד"וי רוש תואובתה ירבד נ"שו א"מ דצ
 פ"לבש 0 ,ד'ה) יתחכוה רבכ יוכ 'עב יכ .ym .ו"קס
 לצא ומשו רעיב רדה רוש pe )5( יוכ 7«
 אוהש קפס ילצאו! ןיאו .Antilope pieta םיימורה
 ם"במרהל מ"יפכ ירבדמ רוש אוה אודו רב רוש
 אלש ומכו 331535 לדגה רוש ב"ערבו ל"נה םיאלכב
 המהב ןימ םא היח ןימ םא יוכ ןינעב םימכח ועירכה
 y" רבה רוש ןינעב אתגולפ ןכ יוכ ע"ייע אוה
 B^ אלברות ןכו .אלברת ע"יע דועו sb "ילוח
 ,('ג ,ביח אלאב ע"ייע רעי אלאב פ"למ רעיה רוש
 םגיאש wn nnb ןילבקמש Antlope  ינימב שיו
 א"לד ח"פס םיאלכ 'וריה ןויכ הז לע ילואו ןילבקמ
 הוה אכימ ירמא ןנבר 'וכ המהב ןימ רב רוש ג'ע

purהירקיע רמוא יסוי 'ר ןמתל  jbהוה ןמת  ^p 
 רמולכ בושיב אוה רבה רוש לש ותיוה תליחתד

 תוירבדמ bye לביקו רבדמל סנש קר moe לביק
"sבשהי היחלו רבדמב אוה ותיוה תלחתד רכס  

 "אלכ 'תפסותמ היארהו .קודו תורמ לבקמ וניאש
 mna רומאה ואת הז (רבה רוש) רמוא יסוי ^ א"פ
 איה ירהו "וכו 3 תאו ותוא םושמ רתומ
 רוש המצעל הירב ואת א'כחו רבד לכ ל היחכ
 ומכ אוהש רבה רוש ןינעבו -- המצעל הירב רבה
 םוקמב יתחכוה רבכ תומוקמ הזיאב רכזנה תומהב
 המהב ע"ייעו םייסרפ ינוימדב אוה ורוקמש ('רחא

 ma [(ג"כ ,ב"ח)

 ?po sm ,ּוריש םשהמ הנבנ ארש =) רש
 השלש 'פד ג"רב (2181ג264 הדועפ b^ אָתּווש

 רמא יושמל אטמ «c (איער וימ תוכרב ולכאש |
 ןיררהנפ םיכלמ השלש 'מגב קלחב .רמ ןל ירשינ | =

 ןירבחו אתפיר ארשימ יעב אכיהמ עדי אל (:ב'ק
 . רמגד אכיהמ היל sow אכיהמו היל sew jb תירק
 ונינפלו ה"יחא]* ,איצומה b^ 6 אלושיב

 .ארשימל ?mpi אכיהמ שוריפב GUN ןירדהנסב |
 ונייהו) ר ח א p^ ךורעב ל'צ ילואו איצומ ה
 :ירשמל יטמ יכ תוכרכב י"שריפו . איצומה (א'נ
 איצומה תכרב סורפל »55 אתווישד אנשיל
 םשהמ הנבנ לעפה יכ p ל"נ ןכו כ'ע לוכאלו

 .ו"נק דצ ידהנס סייד y" ה"מר דיבו י"כ יקליבו ת"האב היכו (* .האלהו ג"פקת ,א"כח ישללעועג 'גראמ עימב ('
"yiאלושיב םירקד גיונבו י"שריפב איל  nup pz vox)יךדהב גייונבו ת"האבו סיש י"כב ה"כו (*  .יישרב "יעו  

 .תוסנולכו תורוק : ירפסה by" )5 ,ארושכ ג'ונב (*



 Tv) ,ריִש =) רש =

now:עמשנ הב תכשנמ חווהשכו המק תאצמנו  
 יפד 833. .(*"הריש ןיעכ mm הרבה לוק הכותמ
 ג'רב .[אצי] רישל עקותה (G2 Be דייב והואר
 b B jb" .(* ירשינ (.א'ל (ma ןידמוע ןיא 'פד

 nro) ייטיג וזחאש ימ 'פב \"נ'רב .'ר מז ונל רישי
 ינימ ןליא Cn ,יב תלה תורשו םירש יל יתישע
 תוכירב וליא (פש) [םדאה ינב] תונונעתו רמז
 : ח"ל 'מוי ז"לב m5 ה"יחא]* .תואצחרמו
 nmn לש ריש .ו"ט 'ועובש .רישב קרפ עדוי

n^רישב םיולה ולקלקתנ ,'ה : Tonרישה : ג"ל  
 י"פס'וריע 'ורי ,שדקמה תיבב םירמוא םיולה ויהש
 ריש ילכו לארשיו םיולהו םינהכה ג'עס ו"כד
 ג"ע ל'ד ר"פר םיחספ 'וריבו ןברקה ns ןיבכעמ
 םיולהו םינהכה C32 ד"פר "נעת 'תפסותבו רישו "א

 J^p "nb .הדובעה תא ןיבכעתמ םעהו ריש ילכ
 חוצינב םילהת b' רמאנ חבש לש תורמאמ "ב
 השמ הרותבש ריש : םש ,'וכו רישב רומזמב ^«
 Ab "וכרב .הריש רמא נ"לב םשו ames לארשיו
 ןיעבוט ידי השעמ :"י הליגמ n לע הריש .ינ

DUOתודכעמ המ .ד"י םש ,הריש םירמוא םתאו  
 התא הריש : ז"ט ק"מ ,'וכו הריש םירמוא תוריחל
 רמואה : א'צ 'דהנס ww לש ותלפמ לע רמוא
 .. תויח יפמ הריש ועמש :ה'צ ,'וכו ז'הועב הריש

owהעש לכב הריש םירמוא לאישי :א'צ  
 mp .לוח לש הריש :'ל הנשה שאר ,'וכו

mrא"ש) תורפה הנרשיו :ד"כ  QG^,nורמאש  

 :'נ הכוס .הפב הריש ורמאש ד"נפ ר"כבו הריש
pyרקיע . . הפב הריש  nwהלינמ 'ורי 5553  

 ראכה תריש הרובד תרישו cU תריש + ד"עד ג"פ

 ןהינפל הכרב תונועט תורישה לכ :םש ץובקהו ,'וכו
 'מוחנת mb פ'ר ר"ב א"עס ב"כ mo" .,ןהירחאלו
 R'3 ,ב"חב ש"מו תורשוכב ע"ייע no" אשת יכ

m»םיחספ :'ז :'ג  .rpתוחבשתו תוריש  , 
vovןושל םלועב ורמאנש תורישה לכ ג"כפ  

 "יעו רכז ןושל ריש «sc ריתעל לבא . . הבקנ

 ND Mme) =) רש

 ןירשדו 'ו .'א 'תסא sn" — ,(שיירה תעלבהב) אתיש
 — ןילגלגס qw ל"צ ןילגלנס

 .איִרוש nb ס"לב איּוריש ,יּוריש ,יורש =| רש
 ?p) לעפמ) אָתּויּורָש ס"לבו env הבקנלו
"bתישאר  (Anfang, das Ersteלרוכב תישאר  

 Ub" תרכב יוריש O0 י"רת 0 75 תומש) ךתמדא

 03( י"רת (" ,^ תישארב) ותכלממ תישאר C ךערא
 (+ ,גיכ pP םכריצק תישאר ,(*היתוכלמ יוריש
 דוע yn" י"רתב קר ה"יחא]* .ןוכדצח יוריש

 SUD ;'ז א"כ ;'ד ,ג"י ;'ב .'א + א"י תישארבל
 שדח 'א י"רת .'ב ,ו"כ םירבדל ;ב"י m 'דמבל

mee)יא , enךלמ 'ב י"רתבו יורישב אכלמ םקו  
nnיוריש ןימכ  Cטיי ,יב הכי תורמשא שאר ) 

 ('ג ,יב הימרי) תישאר 'גרתו .ארפרפש יורישב 'גרת

 px ןכו ךתוריש Oc n9 ךתישאר ,וריש
 (יב ,יא עשוה) תלחת 'גרת תוירש תוכימס אָתּויְרְש
 YE א"ש sn "ep דועו ,י"יד אמנתפ תוירש

t^2/5 ^, ,א'כ ב"ש  (*n'5 i^לעפהו --  
ismירש  ^pזיט יירב) לחת 'א י"רת ליחתה , (e 

 אעבצל . . ירש 'ז ,'ג רתסא ינש nn" ,ןורשית
 יִנָש לע ַפ ב בורלו אבשב דח ןמ ירש . . אסייפ
 ;'א י'ו "ישארב םלקנוא unn" 'ייע ue" "לב ה"כו

mo^הברהו 3 ,ו"כ .ה"כ ,'ב ;'ה ,י'א םירבדל  
 ..התוכהל ליחתה 'יפ הל יחמ ירשו ז"יפ ר'ב .ותלוז

 'שורי : הקחנמ .תיירש ד"ע א"כד א'פ יאמד 'וריב
 : יתבר'פ ר"כיא ,ןוהב חבנ ירשימ .ה"מד ח"פ 'מורת

nesע פ ת א .לכימל ןירשד  bיילהת) הלכת 'גרת  
OU snpי"רת ,ירתשאר  CBז"י ,ז"ל תישארב  

 ןינע ירש .ארש תארוה םצעו ,ןיד אמוי ןמ ירתשא
 — [ג"י רש ע"ייע auflósen mnm החיתפ

 הפב ןוגינו רמז ןינע מ"למ nvv ריש = רש
(Gesang, Liedהנשה שארד ק"פד 'מגב  Cn) 

 האובתהש ןמזב, b" הריש תורמוא תולובישש ןמזב

 יריפ ירוכב יוריש ^ob  ,גיכ תומש 'א י"רתבו ןוכתללע תרכב יוריש 'ב יירתבו ןוכערא יריפ «m יוריש 3093 )!
 ס"ט אתורישב y wo lb הציב יורי (* o .ויתוריזג ושדחתנש שממ שדח ריימש vy )5 | .יווש Cw י"רתבו (* .ךערא

 ג"ונבו הריש תרמוא תלובישש ןמזב in" םשו חייר ייפמ קתעוה )5 ..יריאמה ci ייפע sop qni ש"טו יאלמ עייייע
 iy ימלתה יקיעבו ויו דיל sm ט"ק vos ןוכנ ones (o ,ירשיל גיונבו םיש vi33 היכו (* .הריש תרמוא םילבש" יתמיא

 תחא Dyb קר וניבר i3 ^w" ייסופדבו .אתיירש רמ ןל ירשונ Cp םיש ייכ ייגמ חכומ וניבר "פכו רמ ע"פדב לבא י"שריפ
 -- (םימעפ 'ב) ןנתימד ןל יוו ןנתימד ןל m oy הלוע הפי nan וזו רמ ןל ירשינ רמ ןל ירשינ םימעפ יתש b^: vaa לבא
 רשא קירצה יכ ררועלו ריעהל םיטעפ יב הגוש היה הגוכב אנוגטה ברש (ירידימ רחא לע דפסהב) יתרמא שורד ךרדבו
 דוביאו החחשה איביש תומהמ ארינ םא לכא ותירחאל הוקת שי יכ התימה םוימ דחפתמ וניא היחי ביהוע תנומאב
 הוצמ m הרות יה ל"א ? ךרתב ינענ המ ןנא ולאשו רוחפל ונל שי ןנתימד ןל יוו תמאב זא ןנתימד ןל יוו םירמואו

 .ךורע v33 mes (* ,יישריפ sy ןלע יגנמר
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 ,אינלפל הירמ היל ארש ,ו"פ 'מו' ,יארנית יל ורש
 פ'ס ר"קיו .לליה 'רל הירמ היל ארש .ט"צ 'דהנס
 ראותה םוקמב ליעפ ינוניב .ךל יוש אה 'ה

mgיירש וא (פ"לב ה"כו)  rryז"ל . cbrאירש , 
Uvיירש ןיד תיב ר'ע נ"ד א'פ תבש  "snינש  

 D "WP" םשהו . אוה אירש אמוי 'ח ,'ג רתפא
 .C) ןיניהנ yy voy .ב"פ יאמר ימלשורי רתיה
 אימ ימחד לכ . . יירוש mm im ךכ . . יירוש
 -ein יוציר ןינע owe" גשומה m דועו  ,יירוש

willigen, wollenיא םירבד) השמ ליאוה , Cnגרת ' 
 , אנירשד po יולו 1 ,ז עשו ונלאוה ולו ,ירש

OW4^ םש)  O^"ירשו  "y Tuaםיטפוש 'גרת  
 ,'ה ב"מל ;ט"כ ,'ז בישל ;5 05 ;ה'ל .ז'כ ,'א

 — [ותלוזו נ"כ

 [Rest, Ueberbleibse) םירייש ,םיריש = רש

 לזב 'עב p Geo^ ביב) ילזיב ('היריש יאמ
 - 'עב ונלצאו ה"יחא|* ,ישש 'עב ךייש הזו

 — [ם"בשריפ 'ייע םייריש 'למ wm יעבש

 לעפ הו fest pin ^p ארירש פ"למ vp — רש
 befestigen by D 3 fest sein) רש ס"לב ררש

 ןויכ 6: היטק תבש אב אלש לכ 'טגב תיבח 'פב
 ןיאש b^ קילפ יצמ אֶל הירדש ריוש אלד

one.תבש) ןיוכימ אק ('ירורשל אמיתד והמ קזח  
vy ivy005 ( רבכ ^bט ךס 'עב ''). רשא ץרא 

 .ןרירבו ןרירש 68 vp ('ט ,'ח םירבד) לזרב הינבא
 האלהו 'זיפ 'פדמ ע"פדו w'p י"כב ה"כ ה"יחא]*
 י"רתבו ןרירש :קר ר"פדב לבא דומלתה ירקיעבו
 'שורי 'גרתב דוע ריִרָש דיחיהו ןרירב :קר 'נו יא
 RED" ;'ז , ט"י ילשמ 'גרתבו ,ט"כ ,ג"ל םירבד 'ב
 ישורי ,םייקו רירש :ם"ק ב"ב ,רווח ע"ייע :ר'ע
 p^ הזמו ,רורבו רירש םייק ry נ"ד ט"פס "טיג

 ,טיכ יירבד) יבל תוררשב מ"ל (ררש שרש) ק"דרה
prins oןכו בל  pb payםידיגנ 'גרתו אתורירש  

 לעפה ראותו .אנא אללממ אתורירשד 01 ,'ח ילשמ)
 רוש לעפהו .ח'כ ,א"כ ילשמ 'גרת תיארירש
 € אמסחתאל הימופ now ב"מ ,ז"ק onn י"כ 'גרת

mmז"עבו תבשב ירורשל  bunהדנ ל ע פ ת א  
 'ג רדש 'עו ףרכ ע"ייע לבא ךירד ורתשא : ח"מ

 eU =) רש - ?Y) ,ריש - רש
 וי

 mne 'פ ר"שהש ,א"פ הרישה 'פ חלשב 'תליכמ |
 תושרד ןינעבו -- רמאנו ה"ד :ז"טק םיחספ 'ופסותו
 ms Ye םידי  .'ז הליגמ p .םירישה ריש לע
 snvw יאריש א'לבו .ו"לפ נ"רדבא . א'ק ב'ב

mncץובקהו 'א ,יל ;'א ,ו"ס םילהת  mvגרת ' 
 jp םג םשו 'א ,'א ש'השל ;'ג ,ז'לק םילהת

 ךי ריש

 ריתהו חתפ ייפ NüP D'b ירש OD =) רש
(Oósen, auflósenייטיג וזחאש ימ 'פד תואופרב  

 לשלשל p" םימב אביטר ןיסיס ארשימל 6 טיס
 (.ב'נק תבש) Cog ו ש 'פד ג"סב .('רוצע אוהש ימ |

 לוכאו Tb חתפ "פ (* אמהנ היב לייעו ךיקש ירש
 'גרת ד ,'מ תימרי) ךיתחתפ הנה התעו .( םחל
 יישארב| חתפיו 'גרת ןכו ה"יחא]* — ,ךתירש אה
 יממז ירשו snm reos) C qb" ארשו יל ,ר"כ
 ,ךגיס ירש Cn ,'ג תומש) ךילענ לש 'גרת ,אילמנ
 חתפא ,ארש יריש 'גרת GU ,'ל בויא) חתפ ירתי
 'גרת 'ייע ל ע פ ב ןכו ירשיא 'גרת ('א no היעשי)

 ירש ,ג"יק םיחספ .ח"י ,ב"י בויאל ;ב" ,'ל םילהת | =
 ךוות ירש הלא לע 'פ vow ,ךקש חתפ ךסיכ =

 ידהנפ 'וריו , ב"'פד ג"פ ק"מ יורי ,'וכו ךנדפ ירשו =
 יוליעמ היניס תרשו ב"יפס 'ומבי 'פסותו ,ט"יד א"ם = =

 אתולצד אתנע תתא .,ה"ד ב"פ תוכרב v" ,הילגיר
 v" ףושכה Bp" תרתהל לאשוהו י'וכו ןותרשו
 היל הרמא תדבעד המ יירש ד"ע ה"כד ז"פס 'דהנס
 ארשמו 2^ ,'ה לאינדב לַעָפְב ןכו ,היירש אנ יל
 , ןירתשמ היצרח ירטקו +" ,יפסש לע פ תא . ןירטק

 me . היצרח זירז ירתשי אלו ז"כ ,'ה היעשי 'גרת =
 (einweichen) הרשמהו האסמה גשומ ףעתסנ גשומה = 0

 (-Ver בוח וא רוסיא תרתה גשומ דועו ,'א רש ע"ייע

(botenes erlauben, Strafe erlassen jרבדמב 'א י"רת  

v5 >אניד תיב 3  peהיל  pimוכו היל ורש אל ', 
 pw ,ןידה אמעל אתירשד אמכיה ^D^ q םש =
 ,ב"כ תישארבל ,תיקבשו יתירש אה 'ב י"רתב 'כ =

 ,'ב טמ ע"ייע b" ק'מ qma קיבשו ירשו ר"י
 תוכרב 'ורי ,התרש אוהו הרסא אוה : 2^ "ישודיק

 + ב'ם 'ירדנ ,ןירסא ןוניאו ןיירש ןוניא :ה"ד ב"ם |
 אלד אותאב הישפנ יעודואל שיניאל היל ירש
 'וכו רמימל ןנברמ אברוצל היל ירש ,היל יעדי

 .עיבשפה הז לע דטע רבכו לאושה תועטב עיפרב לבא דומלתה ירקיעבו vp ייכב ןוכנ הייכ )*  .ךפיהב ייפ יישרו (1 =

 < «mo )* .אמתל ma לייעו ךיקש דוג םייא םייש יייכבו ךמחל לויעו ג'יונבו דימ היטרי 'קליבו ת"האבו os י"כב היכו )5

 ירורשל ow .חייל זייעבו : ד"ע תבשב (? | ,הירייש ג"ונבו סייר יייע pw י"כב היכו (
 יעבו qp ל"צו ךש 'עב םייטב טיק י'יכבו ךורע o3" ןוכנ הייכ )8 .ה"ר ייפב יילו 'ט To yi יילו סייש v23 יילו אנכ |

 .520 רצ ,בייח יוועלל noy my )9 .תבשב חיר ייפ י"פע וניבר ייפ לינה

 .י"כו שייפרב ה"כ (5 | .יישרופב
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 וינפ ךאלמו רמא היעשיו )59 רצ גיעש ייפ יבכרה
 אוהו pas ןירטאד םינפה רש אוה הזו םעישוה
 p" 'דהנס 'ורי .ץראה רש ג"כפ ר'טב .ןורטטימ

 חלשיו 'מוחנת ז"עפ ר"ב ,רועפ לש ורש oy ח"כ
 יישארב הרותה לע י"שר ב"לק 'ר חלשיו 'קלי 'ח 'יס
 : ג'ד D'& תבש 'שורי ,ושע לש ווש ה"כ .ב"ל
 אתוינעד ארש :ה'ק "לוח ,דש ל"צ רש דיכעתמ
 ב"ר ,א'ח ארסיא ע"ייע אדש ס"ש "525 ל"צ
 . : . הלעמ לש םירש חרב p'D ר'"שהש .ש"מו
 : .לאירבגו לאכימ ny p vu omen לש םירש
 [mets] אריש ה"פר ר"קיו .הלעמ לש םירש ןהש
 הזמו — וניבר "ג 'ו דש ע"ייעו אתחורד ןוהירש

 < 1018800800 ?ny טשפומה םשהו ררש לע פה
 ,הררשה ןמ חרב Ty ג"מד ו"פ אמוי 'ורי

nvח"סד ד"פ תינעת  Yyר"שהש .הררש גיהנהל  
 וגהנ . . םירצמב הררש וגהנ אל inp ךלכ 'פ
 אל ג"יפ ר"דמבבו ןינעה לכ ש"ע םירצמב הררש
 ת"פ האיפ 'ורי ,(. , הררש ...wn וגיהנה

 ר"קיו .הנתינ הרותמ nimis הררש לכש .א'כד
 — [ע"ייע אתוררס ומכ אוהו .הררש והיבגי אלש כ"פ

EDרש  "b mp bos sw oחונ ,ןכש  
(Guhen, 8ich niederlassen, wohnenנרת ' 

 יד (היל ,ימ יומש) ןנעה voy ןכש ]5 ל"צ] (רשא)
 qunm ףיפוה ב"ר ה"יחא]* sux הילע ארש

"eyןמגרותמה  ovnל"צו רשא ןורכזה תועטב כ"ג  
 יכ תואמגודה תוברהל ןמגרותמה ףיסוה דועו יכ
 כ'ג "יעו .ארש םגרותמ לי עפ הב חניו ןכש לכ
 א"פד 'וכרב 'תפסות ל'זרדבו se 22.2 לאינד
 ג"ע ד"יד ד"יפ תבש 'ורי ,דחא םוקמב ןייורש ויהש

 'ליגמ , החמש אלב יורש + ב'ס 'ומבי .ןרופיצב ירש
 ןמזב .ח"'מ הטופ :ןתמרא לע ןייורש לארשיו .'ב
 תבש ,א"י mb" : ח"מ םש ,רעצב ןייורש לארשיש
 שקב .'ז 'וכרב ,וילע הניכש הרשתש יואר ,ז"נ
 ! ב"כ תבש i" לארשי לע הניכש הרשתש
 הרוש הניכשה ןיא : א"ל ,לארשיב הרוש הניכשהש
 הרוש הניכשה ps .ב'צ ,'וכו תוכצע ךותמ אל
 . ה"כ ק"מ . ח"כ הכוס + ג'ע אמוי pp" 'וכו אלא
 'רדהנס .'ס :ו"מ ב"ב .ו"י :'ג הטוס .ד"ס תומבי

 .ג"ע &^* npo תכש .v" : ח"יק imp : ג'ק .ט"ל
 ,הניכש הרשמ .'ז ררהנפ ליעפאו ליעפה
 לע ותניכש הושמ ה"בקה y 'ודיק .ט"לק תכש
 יניס רה לע wie הרשהש sn הטוס ,לארשי

 NOU) — רש "₪ -- (רירש =) רש |

 'קוניתה 'פמ איבהל ףיסוה דומלתה ירקיעבו .ש"מו
 םיסנ 'רו רעשה תא ןישקמ p^ הייזמ ארשימל
 וכבתסי אלש רעשה תא ןיריתמ e^ 'ועובשב ב"פב
 — [ז"חא אבה 'ע הזמו . כ"ע הארנ וניאו mu הז

 29 ע"לב ןכו רוכט b" ררש , רש מ'למ) רש
 (קזוח ןינע םדוקה ןינעמ Nabelstrang אָרְרּוש ם"לב

 (ב «b^ אשת יכ אמוחנ) אשת יכ שיר ונדמליב

 ןירדהנס וז ךררש )0, רישהש) רהפה ps ךררש
 לש ותיעצמאב ןותנ ררושה המ ררש וארקנ המלו
 אוהש תיזגה תכשלב ןיבשוי ןיררהנס ךכ םרא
 אמוהנתב ןכו ה"יחא]* .'וכו תיבה עצמאב
 לארשי לש 'דהנסב רברמ m ךררש 'ד 'יסר רבדמב
 רושב הלושמ איהו תיזגה תכשלב nim התיהש
 pm הזה רושה המ רושב הלשמנ «ne הזה
 «f ."ייעו א"פ ר"מבב ה"כו 'וכו ףוגה עצמאב
 יכ אמוחנת b" יתבר 'תקיססו ב'צקתת ^ ש"הש
 קוניתהש ןמז לכ הזה ררשה המ 'ב 'יסר אשת

nam)לכוא אוה ררשה ןמו םותס וופ ומא יעמב  
mint"אשת יכ ןשיה  "Doםייונישב תצק 'א . 

— [rwn רוש ע"ייע mp 

 קלחב .Herrscher, Fürst) לשומ pay מ"למו רש
 m" (א'ק 'דחנפ) [שחולה ל"צ] (חקולה) 'מגב

 ןמשב םהב םילאושש םירש p" םיצב ירש ןמש
camםאו ינכסמ אלד לוחב ןהב .לואשל רתומ  

 לבא ןכתסמ אלד האופרל וילע ןשחול ילכב ןמשה '
 'מגב Tn לכ 'פב C .ןכתסמ וב שחולו T3 היה
 b^ תיאתשמה תיבב לגרנה רש (Gre nv ש"יב
 רכתשמו התשמה maa nw התושש לודג רש
 םירעוכמ םירבד השועש ןגרנה nb ירמאו הזבתמו
 ,'א םירב) ומכ התשמה תיכב 'יפא voy ןינגומש
 'ופסותהו ה"יחא]* ,םכילהאב ונגרתו "כ
 ךורעה םשב ואיבה [ןגרנה ל"צ] (לגרנה) רש ה"דב
 ש"מ !y" תואתשמה ma3 voy םימעותמש
 : לגרנה p" י"שרו api? "b ריבסהל ע"בשפהב
 הל ירמאו "יא דועו ,םירבד הברמ ןנרנה , ליר
 ה"נכו .א"ס סרג אל וניברו י"שריפ ש"עו זגרנה רש
 TOT :ח"יק םש ,דרבה רש א'עס ח"יק םיחספב

"bשורי םי לש רש ' rpmהרש ד'ע ה"כר  
 JD "לוח ,םנהיג לש רש ivo "כרָע ,אמיד
 (כיק mm ןורטטימ p" םלועה רש :ז"ט תומבי
 "331^ D^ ןנחתאו ןשיה אמוחנת 'דמ םינפה רש
 mn 'אצוהכ) םינואגה 'ושת "ייעו ןורטטמ NO" פ"א

y (!זיפס יתבו אתקיספ תרחא ייגב יייעו )* ,י"שריפ כ'ג . 

VII. B. 



  odג"ונב =

 אוהו ,'הייטמ היתיבורברש ןכיה דעו יבורברש
 — Dürre)] אברש jb תולפכ

 Y'"y) 35n ומכ ם"לב בש ןמ לערפ ןינבג 23300
 herunterlassen, nachschleppen) 67 בת

i02תיבח 'פד  Grp onze)6 והל \*וביברש  
 6.א"י) ןקה ךותב 'מגב הציבב ק"פב ,םיפתכמ הטמל
 האורה 'פד ג"רב ,ותיחנו בוברתשא יבוברתשא ינהו

CO mmoאלא ה ,'ג םילהתה תרבש ת"א  

 ייטרי) םילבחב mae תאו חלשיו 'גרת P) תבבירש
 םחלשיו םיהלמ יולבו .הימרי תי וביברשו 0 ,היל

(m e) [ןוניבברשו 'גרת mbהימרי ]. = *[ה"יחא 
 ךיראה י"שריפו הימילגב ביברש : ב'ק 'וריעב ה"נכו
 , ל"נה 'ציב ל ע ₪ ת א p ושארמ ןלהל ותילטב
 ול בברתשנש )"2 «cp .עורש ,'מ 'ורוכב
 .י"שרב 'ייעו התריבחמ הכוראש ה"מגר שריפו וכירי
 סנושל ךראתנ p^ םנושל הבברתשנש .ה"ל הטוס
 בברתשא יבוברתשאו v5 'רדהנס ,רובטה דע
 לע אתשא תבברתשאו 'ג ,'ז 'ב י"הד םגרת .םליעל

 — 6[אחבדמ לע תבברתשאו ^ םש ,אתיב

 ,Zweig טכש ומכ אוהו מ"למ טיּברש =) טברש
ps) 6272 דהנסב ב"פב' (Ruthe, Scepter 

 ןיצקועב ק"פב .וטיברשב ןישמתשמ  (V2)מיברש
 הרמת לש  opeרוהט  ^p(איי ,יד רתפא ומכ

 ןייולתש הרמת לש רוחיי ןאכ ףא בהזה טיבוש תא
 :שארב) םיגירשה תשלש .ןאכמו ןאכט םירמתה וב

 ,ימ " oרנעי רשא לכ ,ןיטיברש אתלת )3 י"רת
mnn C9 י"רת ביל ,ז"כ ארקי) טבשה nnn 

 תומש) שבשב ודכע תא שיא הכי יכו . אטיברש

 הז מ"ל ב"א) — אטיברשב )0 י "ר ת )02 ,א"כ
m» *[הייחא «amm טיברש ("un (רתסא 

 ףפכנה טיברש . . ףפכנ וניאש טיברש .ט"י ןיכרעב
  "yומכ טיברש "יפו ,'ופסותהו י"שריפ םש 32

 qp לש טיברש ןיעטונ ןיא א"פר םיאלכ 'תפסות
 יל ירוד 'פ vene טוש (b Twy^ גירש "יפ ,'וכו

ps333 אלא אבו שמשממ ה"בקה לש וטיבוש  
 ייהד ; דיי .איי ,ביי א"מ) םיטוש 'גרתו םכלש םדא

 תפילקלו הנקל לאשוהו . ןיטיברש Oh am , יב

 (מיִבְרְש — טברש - wp — רש א

 יתניכש הארשאל re .א" m א"מ 'גרתו ,'וכו
 ;'א ,ד"י "יעשיל ;' ^n עשוהי 'גרת "ייעו ,ןמת
 : השועה ima המ פ"ס ר"להק .ותלוזו .ב"י ,'ז 'ימריל
 לעב םע אלא ןיושמ / שיניאו .שיניא לכ
 הנחמ b^ ירשימ ,ארשימ םשה ונממו -- הי תונמוא

yy5 הרש 'ע ןמגרותמבו [ — 

erglühen, ver- ברח ומכ ^B aw (ס"למ av 

  ouאָבְנש סילבו ט"למ ברש םשהו
(Gluth ee ybפ ר'בב ' NUםוחכ וילא  

 סמנו שמשה om לאעמשי 'ר ינת (ת'מש םויה
 תועש 'דב רמוא התא תועש "3 (א'כ ,ז'ט תומש)

 'ו ירה םויה םוחכ רמוא אוהשכ 'וב אלא וניא וא
nywרירק אלוט תועש 'דב אל ףוליח וא רומא  

 וב שיש םוקטו םח וב שיש םוקמ 'יפ בירש אשמשו
 'וב 'יפ ןיבירש אשמשו אלוט תועש 'וב רירק לצ
 p" הזו לצב ןיב שמשב pi on wm םוקמ לכ
 C Gra 0272 רחשה תלפת 'פד ג"רב ןניסרגד אהימ

 הברח np .'וכו שמשה Dm ר'תד אהל son ןאמ |
 מ"ל ב"א) — (*אתברש אמחל 'גרת C8 ,ז'י ילשמ)
 ה"יחא]* (שמשו ברש םכי אלו Cose היעשי) הז
 ףדרגו םשהמ הנבנ ל"נה ס"למ בירש ל עפה
 ('ג ,יג תומש רעבי 'א 'שורי 'גרת ברצ ,ברה םע

 ותמצנ ל ע פ ת א .בירשמ י"רת ('ב פש) רעב ,בירש
 תבש v" :םשהו (* .ובברתשא 'נרת 6^ ^ 20

 . . לטב ב"ער ט"כד p" 'דהנס v" : ד"יד ד"יפר
 . למה תעשב 'C 3^ ם"ר תבש 'תפסות ,ברשב

 "yp ברש תעשב "xx 'פ ר'כיא ,ברשה תעשב =
 ר"ב ,הנצבו . , ברשב ז"כפ Dv ,ברשה תעשב ד"לפ
 ,אב אל ברשה prn ב"פפ םש ,ברשה תעש נ"פ
 BD" 'דהנס 'ורי .אברש jb ביזתשת ז"טפ ר'קיו

 ברח 'גרת .אבווש ןידה jb ךניבזש ivy .ט"כד
 ,ר"י 'דמב 'א י"רת 'ייע ,אברש CD ,א'ל תישארב)
 Y5, הימריל ;'ד ,ה"כ ;'ו ,'ד היעשי 'גרת ;ד"י
 ,'א ש"הש 'גרת אשמש cius ץובקהו ,ותלוזו יל

 היעשי) ברש 'גרתו

C aב י"רת אברוש ירופה לקשמבו אבורש ' 
 'וריב mem אָתּובְוְרש ס"לב דועו ב"כ ,'ח "ישארב |

 י"שריפו ונקירש טיברש םשו ל"נה 'צקוע menn | היב תיא ףיכ ןיד ייהו vy n3 wb םילקש

nowיסמ חלשב אתליכמו איסר 'ר  yonורי יייעו (* .דיפ ' masaז"ד ד"פר : S am spoיקליו ב'פ  

 ונינפל ה"כו דומלתה ירקיעב ה"כ (* sw ךדש עייייע וכדתשאו ל"צו 75 וברתשאו 'א ,'ח תישארב יא ייירת )5 .אתבירש

veg o'i =ךורע י"כב ייאדכו וביברש ל"צו יבוברש ךורעב  men Y5 .בוברש האלהו ) a3תייר תקתעהבו והב  

 אלו טברש 'ע רהא ספרנ בברש y ע'יפרב (?
 וייל ע"פדבו ט"ק י"כב (pz ה"כ (* .הנקירש גיונב (*

 .איפ רימשו :ויט הליגמב cw וניבר ייגכ לבא תבברש גייוכב )5  .והל
 .יתכשמנ וירחאו ןוכנל DW) ע'יפדבו המל יערי

oז"ל ,ב" תומש 'א י"רת ז , 



rw) = Q»a3p — טברש 
 רוע yt" ינברוש €^ ,יא ש"הש) םיתורב 'גרתו

nnט ,'ג םש '. nmשורב ירוס  /n WD)ןביכ  | 
 )^ wp םילהת ןדיכ ,זיל היעשי ,גיכ | ,טיי בימ

 — 6 [אניורש

 (Trockenheit, Dürre) אַתיִבּורְבְרְש ,יבורברש *

 .בוש ע"ייע

 Leuchte, Licht cb) ע"לבו אגוש ם"לב) גְרש
 = [b (םדה תזוחא) 'מגב תופרט ולא 'פב

 ,אינהמ יאמל ארהיטב אגרש 6: 'פ ייליח) mn] ינמיס
 B^ :x0 pm gia אתליס (*אזוג הל רסמד
 mb רנ יכ C O79, זג'עב p^ רככ (א"ער יפו איעס
 T .אנדקופ אוה אגרש לוטמ 'גרת Gra a ילשמ)
 — יעישרד אגרש יי ,א'כ O"5 ךעדי םיעשר
 פ"לב ןכו ה"יחאו* .(לאעמשי 'לב ןכו ב'א)
 Up 'ילהתל "ייעו sims רועו st 'גרתב הברהו

inoהי איל ;יד איל .ילשמל | ;'יז הבילק  
 ,א םש ץוכקהו ve ,'ג 'ב י'הדל ;'ג ,ט"כ בויאל
 n233' אישרדמ יתבב אָנוש קילדמ ג'ל ,ח
 : ג"כ n2w sie וקילדא Qr "טיג C אתשינכ
 קילדמ א"ער ט"יק םש ,אכוט יגרשב ליגר הוה
 אגרש D^ . ט"כ הכוסו .ב"כ הציבב י"שרו .ינרש
 אוהו ל"יישורק ,ל"יזיורק י"ע וזעולו פרח לש רנ
 ה"ד .א" םיחספל y" 1661, 0 ט"יאל

 — 6 [פרח לש רג «cb ע'לב ה"כו s לכ

 reihen, ordnen- רדס ןינע vos ע"למ \א) גרש

 לעפש C springen, sehlüpfen קרש ומכ ג
 reizen, üherreden (zur Liebe)) גושי : גְנְר ןמ

 nr2 תוריפ אלמ תיב 'מגב ןיי ידכ איבמה 'פב
 ינבילד אגוש . והניצקא יאדו והניגרש |(: איל
 'פב -- רווש 'עב 'יפ רבכ C vo "mo (*יעצימב
 ma תילד ןויכ C552 תוריזנ םתס 'מגב poro 'ג
 םילעופה תא רכושה 'פד ג"סב ,ליזאו C גירש אליח
 רשבה לכ 'פב .והיינמ אדח ^C גירש (א'עס גייצ םיב)
 ירש ארשב יוליע אדבכ xp) יילוח) לחכה 'מגב
 'גרת ב"א) — הדירי ןינע b C^ גירש גרשמ אמד
 גרשמל (aUa je npn ץראה לע םהב רתנל 'וריב
 ae ילשמ) והער התפי סמח שיא — (אערא לע ןוהב

3p 

 ןהב ןילרג ןילופהש םיטיברשה ןתוא .ט"יק.." לוחב
 . ט"יק bmi" 'ופסותו "יצקועב י"שר pr" 'וכו
 -ייב סעלרעפ לצ) רצקה ךורע י"כבו טיברש"ה'ד
 ן"רכיק ."נוערז וא ןיטיברש w Clo^ עגעוש

y'"y nmm הנבנ לעפהו — (Kichererbsen) 
 [ש"מו אבה —

 anschwellen הפנמ p^ 23 תעדל) שברש
 טוש י"ע ומכ קדח 'יפ םדוקה 'עמ ד"עפלו =

(einritzen, einschneidenהשועו '533 י"פעא '53  

 הפה תא חיוסמ ןתשפהש (:א'ס תובותכ) רמצב
 ןיטברשמ ps ומכ חפנמ 'יפ םיתפשה תא טברשמו
 .('רזח 'עב p^ רבכו (ב'ער 'פ ('D המהבה תא
 ןכ ומכ p^ 6 היפש ,גיה) ארזה 'עכו ה"יחא]*
 : ךורעה םשב איבה תובותכל ט"טשבו ןיחפנמו
 תוקדחתמ (GU מ"יכ הארנ ילו כ"ע תוחופנ תושענ
 כ'ג b^ י"שרו , םיטושב הטבח p" ומכ םיתפשה
 ןימכ ןטשופ טברשמ יובותכב bn םדוקה 'ע ןינעמ
 ןיטברשמ 'יפ מ"בבו 'וכו תולודג ןישענש דע טיברש

pubטיברשכ המהבה רעש ףקוזש . . . טיברש  
 Ub תבש 'וריב טבש y" הטבח ןינעמ mp .'וכו
 ןיטברשמ ויהש ןכשמב התיה העיבצ המ ג"ער י"ד

 — [םימדאמ םילא תורועב המהבב

 sich der וכראל טשפ «Lj ע'למ 5"( טָּבְרש
(Lünge nach streeken —מגב עינצמה 'פב ' 

 יטברשמד ףועו היח המהבב אלא C תבש) יחה תאו
 תא םידבכמו םיטמשמו םיפפכנ ב"א) — רהייששנ

 ,(דיב אוה רשא לקמו טיברש ומכ הטמ יפלכ םמצע
 םיטמשמ :יטברשמ י"שריפ י"פע sim היחא]*

 ןאשונה דימ טימשהל ןמצע ןידיבכמו הטמ יפלכ
 -- [ל"נה ע"למ אוהש ל"נ רשא תאו כ"ע

 םיחספ : ו"לק תבש y" (ארומא םש) היברש *
muותלוזו : ו"פק ב"ב א"עס ר"ס מ"ב , 

 של ע'לב אניורש ,אניבווש סילב) אָניִּבְרש
(Cypresseאניברוש רושאתו  n)גיכ . 

 וזחא ש ימ 'פד ג'רב .אנש יעב p GUB" גיב
 אניברוש יתיל אשירד א מד ל (:ח'סייטיג)
 ה"יחא]* .(לאעמשי 'לב ןכו ב"א) — "אני בו

o (!י"כב ןוכנל ה"כ )* .רוח ס"שב ע"פרשב לבא וו"פדבו י"כב ןוכנ  inע"פרשב לבא וייופרבו ר"ב ביה דייל ,ט"ק  
 987 ףעלל צינלפפ יייעו (*  .ייטיגמ ןויצה W^ יינש םעפו ליחתמה Toy ד"טב םימעפ 'ב אבוה ר'פדבו תועטב טמשנ

cem )'ט"פ רייקיו גיפס 'יעיבש יורי '"פע (* : בסר ,בייח (5 .אזאונ :זג יעב )* (שוואפ ,שוייפ —( אגרש יטרפה . 

 (ירטארלא רוצנמל) יברעו ירבע י"כ שרדמ הנוכיהז cb לעו -- der Leuehtende יטרפ ov «poijo; "5b 5*« הרפצל יונוכ
 ,יעצימ יניב :רווש 'עבו ונינפל היכו (* .-- הישע mun 3. 0. 1. שילגנא y'a וילע ירמאמ yi" .לוק עלא ג אר ם

 .קירש קרשמ aan! atv ע"פרַב לבא (novi דוסלתה ירקיעב ה"כ ('* ame יגורש ג"ונב )?

21* 

4 u 



 ^« טילפו דירש לארשי לש ןהיאנושמ רייתשנ
 ןתוא ןידרונש םידנב רמא ינמחנ רב לאעמשי
 ג"רבו = ,(* דרג 00 iy) cya cvy אמו ןתיירבמ
 יבהוא b^ תקר יבשוי םידירש יכהוא «C הליגמד
 :אירבט לש שרדמה תיבב יכשוי םימכח ידימלת
 דירש ןיא .ג"לק bns 'יאד י"פע אוהו ה"יחא]
 'ב m" ינרת ר"אלבו ₪'צ (esi 'וכו ח"ת אלא

nאיִדירָש אתיינרוח אייחול ^ ] — 

Tuc ₪םירגד) ךיתואג ברח .רשאו (ב) י"רת  
svp Tues (e an |ךורעה לעב  

 ?דירס :'ב ררס 'עב ה"יחא]|* | = ,ש"ע דורס פרג
 י"רתבו ןוכיתונתוויג .דירסו ןמגרותמב ןכו ןוכיניז
 B^ < ע"לב אוהו . ןוכינתוינ qno Torn 'ב
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 ןיליפת אתכלהו טוטרש ןיכירצ ןיא תוזוזמו ןיליפת
 לע פחו .טוטרש איעב nni טוטרש יעב אל

vהמ ג'ע י"ד ז"פ תבש  mayויהש ןכשמב היה  

 Q9 .ןילגרסמ ןול ןיטטרשמ המ תורועב ןיטטרשמ
 ,'וכו וחל בתכו טטרש ,היל בתכו טטוש .'ז ישיג

 = -- [תַמָמְרּושְמ :םש mmo לוע פ ינוניב
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 הל קיספ רמיומ .('החבשמו ('ןוטרש [אערא]
 הלעי אמש (" ןנישייח א ל רמא (" ילזיאב ארוסל
 איצומה 'פב .לזא 'עב 'ייע «Cn s ןוטרש [םיה]
 לטנית ("אמש (Gyo vct הפשא 'מגב ןיליפת
 המב 'פד ג"סב .("ןוטרש mn הלעיו הפשאה

nonaהלעהו םיב הנק ץענו לאירבג דרי 010 תבש)  
 'פב .("ימור לש לודג ךרכ (mu וילעו ןוטרש

mvווטרש -  

 תעכ וניכר ונממ באשש ורוקמ רשא) הזה ןוכנה שוריפ

 מ"למ התופ pon 'גרתה ci om לכונ ene אל
 החיתנ ןינע p (ne ams mne O^ ,'ב ארקיו)
 'גרתב חרש ןינע יכ ל" הז e^ ידעלבו .הכיתחו
 [-weit ausdehnen, ausein הכחרה D c" אוה

andersperrenןכו  nne ^bןמגרותמבו - מ"לב  

 היכב ןושל ^5: אתחירש mv» ^b חרש שרש
 ע'לב ןכו מ'לב my ומכ חרש כ'או כ"ע תולבאו

 — schreien] ק על

 a א'לבו < 5 ע"לב ןכו מילמו טרָש
"D |ש"ע  (einsehneidenהדידגו הטירש  Q 

 435 (א'ער א'כ תוכמ ב"עס nó יישודיק איה תחא

 אתחיתפ ר"כיאב ה"נכו ה"יחא]* — 360 'עב 'יפ
 ,הטירש טרוש תויהל רענ לש וכרד ןכש :ידבז 'פ
 ויעמ Tni תדרוי (תפה) nma ד'כפ ר'מש
 .'כ תוכמ לעפה םע cwm ,'וכו ותוא תטרשמו
 טרש : ג'ק תבש ,טרס ע"ייע תחא הטירש טרושה
 לע תוטירש יתש וא םירסנ ינש לע תחא הטירש
 פ"א י"כ 'יגכ טרשמה :ד"ק םשו .בייח Uns רסנ
 ,טרס 'עב «mo טרסמה 'זיפו ילופאנ תוינשמבו
 תטרש וטרשי אל 'ב קרפ 'א השרפ רומא ארפס
 בייח אהי אל תוטירש n לע לוכי ה e ארקיו)
 הטירש לכ לע בייחל תטרש ל"ת . . nns אלא
 המ v3) ,טיי (rw שפנל טרשו : םש ,הטירשו
 הטירש לכ 5y םיבייח םינהכב הרומאה הטירש
 אבה ע"ייע bbw לעפה הזמו -- ^«( הטירשו
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 ייעשי) יחיו ןיחשה לע וחרמיו 'גרת (o טרש "שא
 יסתאו אנחש לע ןוטרשיו Ges ,חיל | =

 .אמק רטש ע"ייע ןווטשיו סרג qun לעב
 ו"ופדב יכ 'א רטש 'עב יתחכוה רבכו ה"יחא]*

 לעבו , םייוניש רתי נ"שו וניבר "גכ 'יא ןושארה
 v2 אלו רטש 'עב אל ואיבה אל ןמגוותמה

— [mw 
;einkratzen, linieren 'N Dow עמ) טסרש' 

 | םּוטריש  (das Linierenללכ 'פד ג'סב

 עיייעו הדירג עיפרב לבא דוטלתה ירקיעו ט"ק v33 ןוכנ היכ )*  .תתפ y ןוחרפ שירל ךורעה תרבחמ כייג יייעו )!
 ןכו (* .ןתינ אל wm גייונב (* .דייכ יירבדב m/ יז םיקוספ ליר (* .שייארו ףיירב ייא לבא ונינפל 59 )5 .9 הרעה םדוקה
 טוטרש אלב היל כתכו ןישוריקר גיירב ל"זו w^ רומלתה ירקיעב ci לבא (' :ט"ל ףרל שייארו ף"ירב היתוכ אתכליהו ייפ
 .החבשמו םייש ייכבו אחבשו ג"ונב )? .ש"ע ןוטרס םייש י"כב )9 .ןישוריקב יתאצמ אלו 1$ b ןיטיג שירבו יוכו תובית יג

 ייכב הייכו (!*  .ןנישייח רמא ג'ונבו לזא יעב ה"כו (אנליוו ם"שב) חי"ר ייג היכו (''

you pwךרכ פיא י"כבו ימורבש לורג ךרכ הנבנ הבו ןיטרש הלעהו פ"ש ייכב ה"כו ('+ .ןוטריש גיונב ('* .ןנישייח  
 לודג ךרכ הנבנ וילעו ןוטרש הב הלעו ani רוזנעצה ןמ יפרב הנתשנו אקארקו 'ציניוו שיפרב ה"כו ימור לש לודג
 ,שוטעלש y'"y טוטעלש w ys^ טלר איפ זיע 'וריבו ,ימור לש םיש ייכבו ימורבש (DU : א"כ 'רהנסב ייא וניבר ייגבו

 .םייונישה נישו לזא עיייע ('



 'איוריש ,יוריש (Erlaubender)) יירש ,אירש *
 RIDE STU! (Anfang) אָתּויְרָש

 ,רש 'עב ךרעו ךרע 'ייע Balken (ןיירש ץוכקה)

 MP ,ב"חב יירש תיב ע"יע יירש *

 .םייריש ל"צ : כ"ד ב"פ 'וריע 'ורי םיירש *

 ?Pan- &w ס"לב .ןוירש (pm מ'לבו ןיריש *
Gerארחת 'גרת  mee)73 ,טייל .;בזל ח"כ ( 

 ;חיל n ^ א"ש) הירשו pu; Cann ןכו ןיריש
 tnt) yo ץובקהו »^ ,א"מ' בויא ; דיל ,ביכ .א"מ

unןיניירש ('ז  vmיב  On ur» 

 םידיג שפעל ץובקב טל ,% עילמ) יניירוש *
Ny" וניירוש ב"עס ח"כ ז"ע (Adern 

 אשפרטב ולת ןיעה ידיג "יפ ולת אבילד אתנבואב
 אבלד  yאתנבוא ע"ייעו יניירוש ה"ד 'ופסות
 ,איח)  Q"bרצ זיע ס"דב אבוה) ץנאש 'סותב בתכו

  695ןיעה תייאר שרפמ ת'רו  "bnבלה תנבהב
 pn yon .םש gr יייע ןנחלא 'ר 'פסותב ה"כו

 .ש"מו

 "סרפ 'למ וא םידינ םדוקה 'עמ ילוא) [א]ְקייִרֶש
(Flecken «Ax 3 Aeפד ג"רב ' 

 אלד YyN רמא אניבר (:ד'ע םיחספ ןילוצ רציכ
 היב תילד רשפא יא ריסא אילח (co קימפא
 האירה 'טגב תופרט ולא 'פב .אמרד (" אקירוש

UD)דינ 'פב .הפרט ירויח יקירוש והב תיא יא  

 ןערזא אל Com "wo לילשב גהונו 'מגב השנה
 יקמוס יקירוש והב תיא יא ןניעדי CNAD ןיירש

 vy' יקמופ יקיירוש wl תיא אתעש לכ ,ןריסא
 לברכ y םיטוחו םיריג B^ ב"א) — לברכ 'עב
 אל אוהש msn ןאכמו ךוועה לעב ושריפ אל
 לכ mss ןיא ןאכמ הייחא]* ED) םייס

pyיכ  n»עב 'ובו אתעש לכ ש"מב וניבר ' 

 זאוקיירש - ןומרש
 שוחילו Gre ב') ולידגהו 'מגב הניפסה תא רכומה

 ידב השלש הב וחדקו ןוטרש אערא אקסמ אמליר

 השלש עזגה ןמ וקפנ אמליד שוחינ e LC^ תונליא

 ('יפכימו ןליא אוהה omn ארפע שנכתמו ירטוח

 וחמצ עקרקה ןמ וליאכ יזחתמו ירטוח והנה ירקיע

 שיו יתינק תונליא השלש sewn חקולה ןועטיו

 73( ןכה דחא 'מגב ןילחונ שי 'פב .('עקרק יל
sop Cropע"כד (*ןוטרש אקפאו אערא םילאו  

 ןרובשא םוקמ היהש ןוגכ ^6 bows יגילפ אל
 וחדנו רפע וכותב ץבקתנו וכותב םיוקנ םימה ויהו

 2'2 רימתד ג"סב .("העירזל םוקמה רשכוהו םימה

 היל יפיישו אתרויח הנאת יתיימ (א'ער ילו ביעס

 ירכקו Ces היל אקי ר םד (" אתבצד אבלחב

 Ulp ("ארוק ןוטריש אמי :pon אכיה ('ה ל

 אקזחמ אל והיינימ ("יכרוב תלתו אדבע אל יריפ

 אתרויח הניאת לש ןיניערגה ןיחקול, e^ .אלמג והל

 וקבדיש ידכ (" [בצ [bw בלחב התוא ןיחשומו
 ץ ע ("םי לש יא ב םתוא ןיעטונו דחיב םיערזה

 םיפנע 'גש ךכ לכ חילצמו (" תוריפ אלו השוע
pu nnoםדא  bi»ןכשומל  maרשגב  ") -- 

 gn» ךותב לוח אלמ םוקמ יימורו י"לב ייפ ב"א)

 ח'רו .syrtis ר"לב 15! ל"נה bs" אוהו ה"יחא]*
 שפר וימימ ושרגיו ביתכדכ ןוטרש p^ .'ח 'וריעב
 שפר ותפש לע ופעזב םיה שרגמש םימעפ טיטו
 תישושבג ןימכ הלועו ותפש לע ץבקתמו טיטו
 עקרק השענו שבייתמו טיטה הז ראשי םיה סנשכו
 י"שריפ 2 y iy" ר'הרל םדא ינבל .ךלהמ
 M" + ב"פ ב'ב !mi "pz . ץענ ה"ד :ו'נ תבש
 סישבו) זעלב א"ליברג ןוטרש ידי תחת רשא י"כב
 -Sand, Kies gra אוהו (ז"עלב א"ל יברג ס"טב אנליוז

véle, gravelleצמא ר"למ ' grauela, gravela, gra- 

vella5333 י"שרו  ^p Dןומיל ל"צו ץ"מיל י'ע  
my)צ"ל אוהו (אקריש היד .ח"ס םיהספ  Schlamm, 

— [limon 

—— ———À —M a—— 

 אתלתכ יזחימו ןוטרש אערא אקסמר קר ןעכנימ ס"ש י"כבו אנליא 'דב השלשכ יזחתמו וב וחדקו יר Db י"כב היכו )1

 אוהש הארנו םיבשריפב ה"כו )5 ..יסנכמו ע"פרב לבא דומלתה ירקיעו ו"ו ביה oq ט"ק vis ןוכנ היכ (* .ייל יתסונבו

 ירב 'גכ וזחימו ולידגתש רמולכ 5m ח"מגר "פ םע cu חפשי םילוע וניבר ירבד nb וניתוגוסב מ'טש יייעו חיר ייפ

 bay nb" הלוע ייפה ?)nn :ה"לק zz היכו (* .אערא 'ל תיאו יל תניבז תונליא יג וליא חקולה רמאי אנליא
 ה"כ('  .אתבצר אלבהב גיונבו א"פב מיטשבו ה"מגר תקתעהב ה"כו (* ,ינילפ יכ ה"ד "גוסב מ'ששב אכוה ם"ארה

p»ח"מגרב ייאו וגינפל ייל (* .קירשד מיטשבו הילע ךירסד גיוגבו אקירסד ע"פדבו ה"מגר תקתעהבו ךורע "33  
 בייח 733 ןוכנ ה"כ ('* .ה"מגרב ייאדכו ל'צכ ('' .יכירב גיונבו היימגרב ה"כו('* .הרוק הימגר ייפבו ג"וגב (* .םייטשבו

 ז"ער n» va י"כ ץכוקב) ח"מגר ייפכו םילשיאב ,םילשיאב תחא חביתב ס"טב V3 ראשבו ר'פדבו m ע"פדבו טיקו

 y'bim ה"מגר ירבד cn bm ר"פרב ןוכנ ה"'כ )4 | םילשורי תועטב אנליוו ס"שב ספדנב לבא c לש יאב (ב"עס

 ,יקיירוש גונב ('* .ל'גח mea ייפמ קתעוה )4 .תוריפ אלו תורוק ןישועו םירחא



  3 yy gsןהאזיוועל 'ה תעדכ אלו אידה <

 «qm קנח e^ פ'לב pur : לערפ) קנרש ד
 'גרת erwürgen "nn) 0% ע"לב

 אקנרש nana Oe 0276 ישפנ קנחמ רחכתו
 n^" י"כנו אקונריש נ"ונב ה"יחא]* ,ישפנ
 רענו usn piv לעפהו que ע"יע אקוניש
 ע"ייע ,mpi קינרשו י"כבו קינשו o ,וילק םילהת)

 - [אקונרס

 (ד"עק ,ב"ח אידוה רב 'עב המושרה (eto אקנרש
 וילוח) ףועה ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פב

 ה"יחא]* .אקינרוש ייבא רמא ("אידוה רב יאמ (.ג'ס
 איה ב"ר תפסוה וזו "ץנ ןימ ,b^ ףיסוה א"פדבו
 'יפבו אקנירוש an^ אידה רב 'עבו .רכיה ןמיס ילב
 0 ג\< p'b אקנריאש (b^ אקנריאש ה"מגר

 יה תעדלו קנוח e^ םדוקה 'עמ אוהש יוועלו
 לש my 25: p'b אוה G6) דצ שיטע םעלרעפ
 cuyxoóguw 'צמא av" הלמ לע ריעה דועו ,ריצ

 , — [הארוה התואמ |

 -her חרפ Dy ףדרנ מ"לב ?yo ומכ ס"למ) ערש
(abhüngen, herabfallenרומא םינהכ תרותב  

 ^n) ,איכ (pm עורש t) השרפ ,'ז קרפ) םינהכה לא

 לשל המוד ולגר תסרפש טולק וכירי הטמשנש
 ה"יחא]* | men לשל המוד ולגו תסרפ סוס
 וכיריש 'יפ וכירי והבברתשנש עורש ד"בארה "יפו
 'ורוכב By" אוהו y£ התרבח לשמ הכורא תחאה
 חרסכ !b^ עירש : עורש 'לקנוא 'גרתו ,ש"ע ,'מ
 ו"ד ג"פ 'וכרב 'וריב כ"ג «n טמשנ ולאכ ףדועה

yaריזנ 'וריו  seו"נד . '"yבוט פ"פ  ר"להק  
 ןייעב ןותא ארובידב ערש אריעז 'ו תכלל
 כ"טבו רבדלמ ומצע טמוש היה *  b^ היניפקזמ
 -ב"ע לפנו קילחה ךו רע ה ם ש ב b^ םש ר"להק
 mm .ט"ד ה"פ תוכרב v^ ז"חא אבה 'ע לע ןויכו
 ,ט'לד ו"פס "יעיבש 'שורי ,הינימ אערש היתלוג

3vג'יד  כ'פר  Tו ייפ. ישודיק וחיו  
 .תושעלמ לרח 'ולכ ונממ טמשנ 'יפ הנימ ערש ר'ע

vס'ד א'פ הציב  iyם"למ אוהו .ןיפקזו ןיערש  
 — [ז"'חא אבה 'ע mu תוקלקלח ךרדב לפנ ערש

 - תוקלקלח אתערּוש 'ירוס 3 sms =) ערש
  (chlüpfrige Stelleרכה תא חיגמה 'פר ג"רב .

- 

[N)p»"wערש —  nbp 

 תמאבו רמאמה הז תאצמה םוקמ היא תורוהל 5335
 My :ה"ק ידחנס .'ז יוכרב) תומוקמ 'ג ומשרנ לברכ 'עב
 "א ז"עב יכ עדו .רמאמה הז אצמנ םש רשא (:'ד
 D"w "53 ךפיהבו «cpu ס"ש י"כבו יקיירוס
 הלמה ילואו .יקיירוש ג"ונבו יקיירוס "א .'ז 'וכרב

nnsאיה  cyמושרה פ'למ ילוא וא ל"נה ינייריש ' 
 י"שר "פ ןכו Flecken רברבח "יפו 'עה תלחתב

ownsיקיירוש |: ז"מ  vyאוהו ש"קט זעלה  
  (Flecken) tachesהיטר) .ויתרברבח זעול ןכו ^3

 יקיירוש ה'ד .'ז תוכרבב «Du ז"עלב ש"קמ (ביכ
 ימכוא ה"ד :ו"מ 'ילוחב יייעו שייט תחת ש"קט
 ל"צ] זעל ןושל ש"ייקונ י"שריפ ז"עב לבא ימכוא
 טוחל ןירוק לאעמשי 'לו ןיטוח pen ומכ [ש"יקט

 הרוש
 - [תורוש תורוש yp" י"שריפ 'דהנסב תמאבו

 יכרשד אניק ידהב אשיב אלקיר 9 ךרש
Cx p^)לעב סרג ןכ יכ ךרש ע"ייע  

 עי כ"ב, כ mp .יעב הייחאו* .ךורעה
 אכדש "ג :ה"פ תבשמ וניבר ןייצש 'ב ךרש

 ש"מ יייע לבא ש"ירב ג"ונבו יכרש :'ק 'בוריעמו "

 הפי הלוע םינואגה תבושתו ס"ש י"כ "יג יכ םש

 יקרפ אצגגמ D^ "יג םש ןמסנ !my .וניבר ^20«

 אכדש .א'לק ב"במ ןויצה 'א ךדש ע"ייע רועו —
 -- [אכרש ג"ונבו

"b p'53) N29 *רתסא ינש 'גרת (ראש ומכ  
 ראשו p^ יאדוהי אכרשו ו"ופדב ז"ט ,'ט
 הש ירתסוט םידוהיה

 (םינפב 'ייע Nest אתפכרש , אפכרש —( ףכרש

 hn" באזה תסורד 'מגב תופרט ולא 'פב
6oםירי יכו ,הסורד קפסד אפכרש אוהה  Dp 

 רמואו ('היפכרש ny יראו 'גרת "כ ,טיל בויא)

 יפקות Dp תירמאו היי ,טיכ DO עוגא ינק םע |

 יפכושב ג"ונב ה"יחא]* .דיגנתא יפכרושו

 יילהת 'גרתב ןכו אפכרש O ,ב'כ םירבד) jp י"רתו
 ;'כ ,'א 'ישארב י"רת היתפכרש םייוניכבו 'ד ,ד"פ

 ,ד"ק nn" 'גרת יִפְּברַש ץוכקהו א"י ,ב"ל םירבדל
 תויתואה ךפיהב xn +2 ןק ע"לב יכ עדו ז"י
 י"שריפ ןכו לס p^ אפקרש npa סריג ה"מגרו
 שרשמ אפכרש p^ יוועלל ר"תמעבו .םש "ילוחב
 — [ש"מו ףכר ע'ייעו ל"ג ןיאו תפכר 'גרת 'לכו ףכר

(t!ןוכנ היכ  vediעיפרשבו  meuיפרבו ונינפל היכו )* ,םינפב הטמל 'ויעו היפקרש רומל;\ח ירקיעבו  qunשירב . 
 .שיימו אידוה רב עיייע אירוה עיפרשבו ר"פדב היכ (5 יייכה ייגכו ף"כב san רקיע יכ חיכומ תויתואה ררס לבא 'עה

mao 4*היגפקזימ גיונבו היניפקימ סרוג ס"שרהמהו ץניאמ יפד ייגב ןוכנ . 

 O55 yb לע ותנוכ ילואו כ'ע קאירוס



 ףרש
 ףוש . . ןירקיעה ףרש . . ןילעה ףרש xy ז"לד
 א"פס הלרע v .הלרעה me םשו םשו .ןיגפה

w'Dב'עס  sce qusידי לע לטב ףטק :םשו  
 ףרשו וידל ןיפי ןיפרשה לכ :12 תבש ,ופרש
 : םיפרשה לכ ה'ד 'ופסותה 'יפו םלוכמ הפי ףטק
 היאר ואיבהו ןליא לש :תיחולחל אוה אכהד ףרש
 , ט"ל "חספמו "הא אבהע'ייע) יוצמהפריש :^ הדנמ

"yףשכ ע"ייעו אמוג ףרש 'יפ י"שר לבא ליעל  
 'ותירכמו , (ףטק 2782 ףשכ קר וניבר b^ םש רשא

 שי ףטקה יצעמ [aun] ףרש אלא וניא ירצה .'ו
maaיכ י"שריפל  mueישריפ 'ייעו אמוג אוה  

 רבדמב min" :'5 דצ כ"רר 'תקיספ ,םש תותירכב
^Dםש ןשיה אמוחנתו ז'טמ  D^ ^Dר'צפ ר"ב  

 דע תאצל קיפסמ וניא \" הזה ףרשה ג'פ ר"דמב
 ףטקה יצעמ ףטונה ףרשכ "יפו ותוא ןיגיפסמש
 גופסב ולבקל םירהממ ץעה ןמ תאצל ולחה עגרבו
 ע"לבו — ורקי בורמ ןודבאל nns הפט ךלת לבל

(Harz, Gumi "D eoירצ 'גרתו  memז"ל  
"m n3גימ םש  ^«( [mw = 

 po תיחולחל b^ םדוקה 'עמ הָפְריִש — ףרש
(Glutflussוז 6 ") הנקז והזיא הדינב ק"פב  
^p "xb nevvאמט םד תוארל הליחתה 323  

 ייוצמ הפריש ps הלותבהו אמטה jo ותקזחו

 ךממ 'ה ריסהו Ub) תרות mnn תאז 'פב ק"יוב
 הז םג ב"א) -- הפריש וז O5 ,ז םירגד) ילוח לכ
 p" ךפה י"שר nym nm תוחל b" םדקש ןינעמ
 תמחמ יוצמ ףרש םירוהט הימרש הלותב ךורעה
 ןיא ר'קיומ ךורעה לעב איבהש nb - . םילותב

 תבשב תופסותה wan ןכו ה"יחא|* (תואחסונב
aר"קיוב ג"ונבו .הזל םדוקה ע"ייע הפריש  Tom 

 .e ךילע םיילוח ואבי אלש ילוח לכ ךממ 'ה
 ב"ער ז'ק מ"בב ה"כו 'וכו ןיע וז ..רמא בר םשב
 לכא ט"מתת 'ר בקע 'קליב ה'כו ןיע וז בר רמא
 — De מב ס"ד 'ייע ערה ןיע וז 'רו 'פ 'ה ם"ש י"כב

 ןיכרבמ רציכ 'פר ג"פב (ש'ע 'א ףוש 'עמ) ףרש |
ma)וניא ףרש הב ןיאש הדועס לכ (ד'מ  

^b mmyםיעמבש לכאמה תא גיפמש ףוש . 

= (ppoP =( vob 
 6 א קיא ברד הירב אחא ברו רמא ('טיכ קיב)

 B" 0 ארהנד אתעושב אובעד pis הל תחכשמ
new,גיכ הימר) הלפאב תוקלקלחכ .('"רהנה , 

anאלבקב ןיעורשמכ (* 'גרת . owץצוב דחאה  
 אדח םוש םוגרת )€ ^ א'ש הנס דחאה םשו
 ה"יחא]* .אתיכורדמ אדח םושו אתיעורשמ
 ןכו ןאכל תוכייש םדוקה y לש תואמגוד תצקו

"pר"להקב כ"מב  b'Dארובידב ערש תכלל בוט  
 - ו םהוקה עי

 ו'לב (sw ס'לב —55 ומכ -2< ע'למ) ףרש
sorbere 000ןיא 'פכ (אמג ומכ 'יפ  

 הפי ותעדש ןהכ 6טיכ ףו .o ביפ זי ןידימעמ
 תינעת ולאה תוינעת ררס 'פד ג"סב .היח הפרוש

 ימגב תותירכב .(6אסיידד אכניפ רמ ףרש יא + דיכ
 המשנהש העשב (.ב"כ) [הטיחש ל"צ] (הדנה) ex 'פד
 ותואו המהבה םדמ בלה באוש , b^ )* ףרשמ האצוי
 יא 6ו"ל ריזכ ןינימ 'ג 'פד ג"רב ,(6' "תרכב יוה םד
 «ne ה"יחא]* .ףרשימ [היל] ףירש אקד
 pw תותירכב זעול ןכו 'וכו לכואו עמוגש י"שריפ

mqר"ימוה  — humerי"שרב ה"כו 61ם86ג10ע/6מ,  

 'יחספב ףורשנ י"שריפ ןכו ףירש ה'ד .ב"ס תוכרב
 א"מד ב'פ ז"ע 'וריב שרופמ ןכו .ש"ע א"לב ח"כ

vםיבוט יכ 'פ ר"שהשבו הל ימג הפרוש המ  
 mini e םשה (use . הל אעימג ןוכנל "א

 הדועס הניא  ףוש הב ןיאש הדועס לכ ,ד"מ |
 ולינה y ומכ קרמ וב שיש חל לישבת י"שר "פו

mn nem?ול דחימ וניברו ,לישבת ע"ייעו כ"ע  'y 
53iומצע ] — 

 Saft, Ausschwitzung) 2" ע"לב םרוקה 'עמ) ףרש
 ול שיש לכ (.טיל םיחפ) העש לכ 'פד ג'סב

 אצוי בשעה שלותשכ p" ןיפיסכמ וינפו ףוש
 עצופה )"2 תורשעמב ד"פב .('בלחכ החל ונממ
 ה"יחא]* .םירמשהו עמדה 'יפ ףרשה אציש םיתז

 החילה אציש ל"ר ףרשה 'ורשעמב ם"במרהל מ"יפבו
 א"פס םיחספ 'תפסותב ה"נכו .כ"ע בלחל המורה
 הלרע ,'וכו וב peo )* ףרש ול שיש לכ 02

ovy ro N'Dז"פס תיעיבש 'שורי :'ח הדנ :ה"ל  

n NEENUEONNENRE C -חכומ ןכו (? .ייל ייסופדב ונינפלו פ"ש ייכב  m'* "b233 אתערשב םימב הריבעהש ןוגכ ןעכנימ סייש י"כבו  
 גיוגב )5 .ר'יפדבו רומ לתח ירקיעב חיִּכ (* .ש"ע pmpn yo ייפ יישרו , חי"ר «p^ קחעוה )* .אתעוש ךרד אימב הרבעד

 .ףירשמ (nua תקתעהבו ףירש ףרשימ ג"ונב )^

 ףושה א"ס 2/3 שבשה 'יא ספרגה אמוחנתב )"!

22 

 .י"שרב ה"כו יסיידד — אדה םיש י"כבו אסיירד יתיר n א אכניפ

 בלחכ ןבל ףרש "פו יישריפ 273 'ייעו (*  ,ףירש ג"ונבו 'ד ףיש 'עב היכו ס"ש י"כב ה"כ )*
mpiןיוטויל  )— «Milehsaft, laitaneeי"כב ה'יכ ('%  AD aci 

 .ףרשה an רקיעו

 .הימגר bb" קתעוה )7

VII. B 



 «o הבכרמה 00353 םינפואו םיפישו mm כ"ס
piגרת 1 : יג הירכו) הלאה םידמעה ' bn? pa 

 Ü ןיִפְרְס פ"לב ה"כו .םש י"שריפ yr ןילאה
 ישאה יכאלמה יוניכ םייברעה וחקל ירבע ןושלמו

Lebeפ רהוזב לאיפרש אוה אוהו של! ' 
 C לאיזרה 'פו סדרפה 'סבו ידוקפ

 אנפוש ליקש אלד :'" תינעת (?) אנפרש *
 קלתסנ אל 'יפו דומלתה ירקיעב ה"כ

 תפלחתמ 'בהו אברש ברוח יגלכַא n" ומכ םוחה
 רקיעב אנתבש סרוג ךורעהו ף"מוב תויתואב א"פב
 ץברת 'עב דומלתה 'קיע by איבה ןכו ,כ"ע ץברת
 ו ובכו ח'ִר ייבג איהו ךוועב 'תיאדכו אנתבש ^3

 וא פ"לכ אנתכוש ל"צש אנתבש 'עב יתוריעה
 אנפדוש ג"ונבו שאה םוח 25« איה איה ילוא

yyיתאצמ אל דומלתה ירקיע לעב ^3 .ףרש . 
 wwe הזיא לע 'ינעתב "b לעב ריעה אלו

 אוהו תיבה ינפל אסכ -2% פ'למ «^b ףרפרש
 (ג"מ) יילכב ב"כ 'פב Schemel) לגר םודה

 ןטק לספס b" אמט וישארמ דחא לטינש ףרפוש
 לספס ינפל לודג לספס ארריתק ינפלש (*אסכ ןכו
 (' אלק «na + טיכק :n ןינפמ ?p" ג"סב ,ןטק
 םיחפפ קיפי אל 'טגב העש לכ "פב .( אפישרש

Grzאפישרשב אמח רב (*ימר רמא  ^Dוא אסכ  

 ארופיאל היתיאד ארוסיא יצעמ השעש לספס
 ןישרוד ןיא 'פד ג"רב .('ונממ תונהיל vos היניעב
 'פד 303 ונשיו ,וילגר טודהל ףרפרש ^C הגיגח)

nsותמש ימ 'פב ,(" 6ח'ל 'רהנס) תונוממ יניד  
 .אפישרשא והל nis (א'ער v2 תוכרב) דמוע היה 'מגב
 א"ס תובוחכ) סוכה תגיזמ עברא 'מגב י"פעא 'פב

 . אלאמשד אריב והתיבד היל אפלחמ לאומש (א"עס

 םיתבה תקזח פ'סב .אפישרשא אפפ בר דע 'וכו
 ('' אפישרש תכתומד pier 652 2) nbn 'מגב
 (p nns^ + תיזח אקו תמייקו ךיתות
 תוכרב י"שריפב ה"כו לספס אפישרש ם"בשרה
 םיחספב לבא .ט"כק תבשו s"D. 'ובותכבו ,ר"כ
 םודהל וא voy בשיל אסכ אפישרש "יפ ב'ער ז"כ
 ףרפרש יכ חכומ ל"נה 'דהנסו הגיגחבו .כ"ע ולגר

nnno "m ""-—-———A——ו  
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 ' יכב הייכו ז'עב חיר ייפ קיתעה ןכו שייארבו ףיירבו Y 'ימרי יקליבו (m) זיפ תבש 'תפסותבו :ב"נ ידהנסב היכו (* :
 pns יייע (* .ףרשל אלו ךאלמל אל ביכ ,יל תישארב יב יירת דיחיבו (? .ירומאה יכרד םושמ וב ןיאו גיונבו ז"עב סיש =

 חייר ייפבו ונינפל היכו דומלתה ירקיע תקתעהב pas הייכ (5  ,תוסכ ו"ופרבו ר"פדב ןוכנ nf2 (* .479 איזעאפ 'פאניז *

 ופדב (* | .היל וחלצ ג'ונבו ם"מק רצ תבש םייד לצא יקלי ייכב היכו (%  .יישרבו ם"ש ייכב היכו אבר ע"פדב לבא ;
 voy בשיל c2» םשו םשו('5 .שיע .יישרבו חי"ר ייפב היכו (* .ימא יר ג"ונבו סיש v22 היכו (5  .אפיפרש ס"טב

 .אשיפרש ריטב ו"ופדכו ר"פדב ןוכנ ה"כ )!5 .ולגר םודהל ףרפרש

= mene ce 
 םירפסה ^31 י"שריפ ש"ע 'א ףרש 'על ךייש היחא|*
 ל עפה הזמו .ס"ש "5 "יג םע הלוע וניבר "גו
 .אצויו בז 'יפ herausfiessen  )^ ע'למ ףרש
 'ב רק ע"יע יפורתשנד :"ק תבש לעפתנב

 — ano] ןוכנל וניבר "יפו

 ק"פב verbrennen) רעב שרשל mw מ"למ) ףרש
 הב שי הפירש הב שיש התימ לכ Lm ז"עב

p anyאלו םיכלמה לע ןיפרוש (א'עס א"י םש)  
 םולשב n) ,דיל (mow רמאנש ('ירמאה יכרדמ
 לע ןיפרושש םשכו 'וגו ךיתובא תופרשמבו תומת

 ןיפרוש םה המו םיאישנה לע ןיפרוש ןכ םיכלמה =
ones.תוכרבב ה"נכו ה"יחא]* — .םשימשת ילכו  

 תנש ,םופוש . ט'י pw ,ילכיה תא יתפושו .'ג
 J'y אמוי , םהיפבש לבהב ינופרשי אמש : ח"פ
 ,ז"כ ,ריסח ןפרוש ^n. ק"מ ,םתוא ףרוש ינא

 .א"י 'טוס :ז'נ .ו'נ "טיג my "ייעו ,שאב ןפרשו = =
"mon055 : ח"ל  inyחיכ .דימת .ח"יז"ע : ג'ק  : 

 הכופ ל עפנ qma ע"ייע i יתבר אתקיספ
 םיחספ ,םיפרשנה תוצמ , ב'נ 'רדהנס ,ףרשנ .ח"כ
 ןתמשנ , ז"י ה"ר ,ןיפרשנה לכ : ר"ל mon +ז"כ

 .ףרשיל ןייואר ^oi תינעת .ז"פ אמוי ,תפרשנ —
 הפרתשמ ה"לפ ר"ב .יִרְּתַשֶא .ז"ט 'יחבז ל ע פ תא
 : ג"יק תבש הָפיִרָש nojb, םשהו . אמלע וג ןמ
 ,ד"מ DW ,O"p ףוגו המשנ תפירש < ב"נ 'דהנס

Eu. 
"NE 

 ,הפרשל . ,ורזנ ^a ז'ע , הפירשל הפירשל יוארה =
 םיחספ .הפירש אלא הנקת םהל ןיא :ה"ל הטוס
 ןיא א'יפ ר'דמב .ןינעה לכ ש"ע הפירש ןועט :ז"כ

 םלק רשא ^O ,טיכ (mro ביתכד הפירש אלא ןולק 4

 הפירש ןינע nop ןינעמ הפרח e pop^ שרד כ"או =
yyםיחספ תופרש ץובקהו .ךרעה ףוסב 'ג לק  

 ע"ייע הלעא יתרמא 'פ ר'שהש ?mv — .ה'ע |
— [sp א'חב ש"מו סוריסקימא, no 

pp (m x (רבדמב) מ"למ םדוקה 'עמ que 5j 

 ןיפרוש ןהש יפל ןכ וארקנו םישחנ 5353
m'en! שרופמ םשו ףרש שרש ק"דר 'ייע םהיפ | 

 = הניגחב ה"נכו .שא יכאלמ (ב 5 היעשי) םידמוע
 < םיפרשו םינפוא :ב"י  nemיתבר 'תקיספ ,שדוקה



qm 

 7^2 ב"יפ תומכי 'שורי .(לדנפ (pe אָפיִצְרוש *
 יוצנשד אפיצרוש ןידהב pon ג'עס

 ןיצניש הל תיאד לדנפ 'יא .ב"'ק תומבי ילבכבו
pm quw yyצמא ר'לב יכ ' pbעורג לדנס  

 ארקנ  mm scarpusצ"לב  escarpiusט"יאלבו 7

 = "רי ןוילגב שרפמהו אפישרש םרג ע"הקו ספה
ttש"ע העמ ןישטרק , . 

 עבצב חט 'יפ קרס ומכ )025( 92 ע"למ) קרש
 mit Róthel החיט pip קר ל"זרדבו םודא

(überziehen, bestreichenמגב ןיי ידכ איבמה 'פב ' 

puארונת היל ןיקרש 6 ביל הציכ| ןירבוש  ^b 
 ילצה וא תפה ןינתונ רשאכ טיטב רונתה יפ ןיחמ,
 MN) ןיא רמולכ ןניכמס (' תרפד אתקרא וכותב
 חלחולמה sey jb ןילטונ אלא ט"ויב טיט ןילבוג
 ותוא ןיניכמו טיט ןיעכ אוהש תרפ רהנ תפשב
 רכושה 'פד ג"סב C mna ^b pro וכו ט"וי ברעמ
 והיא קירש והיאד רתאב 6 ג'צ 5$ םילעופה תא
 קירש pa 02:0" תבשב ק"פד ג"'סב 4.( ילשמ
 .היבסנא יער 'צ) םירדנד 03 ,קירש אל ןיב
 DN 'מנב ןיפתושה 'פב .אניט היקרשו אתתיא
 קירש היל ירש ימנ אתשה CU יד ביב) הצר
 (.א'ל (ry ץמוחהו 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב ,("היל
 'פד ג"פב .םתוח ךותב omn יוה אמיתחו אקירש
 )!! pb רמאו לקש אריסח ארטוז רמ IP ק"כ) הבורמ
 .המיתסו nme ןינע ןלוכ ('*היקרש ליז (\"היעמשל
 טיטב והיחט : היקרש ק"בב י"שריפב ה"כו הייחא]*
 ןיחט :ןיקרש ייפ ל"נה הציבבו כ'ע הפי והרבחו
 .אקירש ל"נה ז"עב ,טיטב רונתה יפ יוסכ תוביבס
 : ב"צ מ"בבו ל"נה םירדנל כ'ג yn" 'וכו טיטב חט

^bתבש 'שוריב ה"נכו .תופוגמב ומתוסה : קירשד  
YDאקרשד . . הפא אקרשד אתתא אדה ג'ע י"ד  

 דועו — 'ד קרש ע"ייע קֶרַש םשה ונממו אלזעמ
^b Spyvךורעב 'ב  yי"שר 'יפכו 'ג קרש  

— [b'p תכשב 

 ג"סב gleiten, abgleiten) גרס ,גרש ומכ (b^ קרש
 ('*אבדיד ביתי Ciro 'וכרב) ןיכרבמ דציכ 'פד

v 

newקרש -  
 : אפישוש תבשב m^ ^b ןכו ולגר םודהל קר
 אפישרש אוה אוה ףרפרש כ"או (' אפכל םודה אוה

^wיפב ' ymל"זו ל"נה םילכל  ^b mene 
 תובותכמ mss איבהו ארמגד אנשילב אפישרש
 םילגלגתמ כ"פ יתבר 'תקיספב ףרפרש ה'נכו .ל"נה
 הלמה תרזגו .ףרפרש ינדא םישערתמו ואסכ ילגר
 28 רצ ש"טע) סעלרעפ 'ה תעדכ אלו ל'נה פ"למ
 ,א'ח «ve דעלזייא Cmn nyss אלו 6-9 עולמ
 ע"למ יוועל 'ה תעדכ אלו ;ooa) י"למ 0

joy "b qweתוהבג ] — 

pbi (הברמ י'חעבל ללוכ םש מילמ yy? 
 kriechendes Gewürm, Reptil) םישהורו

 הרות יפוגמ ץרשהו + ןבת ןתיו !9'5 א"ספ ר"בב
 ש"ר ארקמה יובירמ אלא ורשבב אמטמ ומד ןיאו
 הז רמוא C רזעלא ^ .אמטה אמט רמיא יחוי ןב

 יסוי 'ר רמא .ז"י הליעמ 3n ה"יחא]*
 ןהש Bon G5 ae amp" םיאמטה ma רב =
 ןינעה לכ ש"עו נפו ץרשו pe 'יפאו ןיפרטצמ .

 ןינעבו 05m סישב ספדנ) מ"טשבו םש 'ופסותבו
"bםיצוש םד ןינעבו .םש 'ליעמ ץרשה םד  

piםיאמטה : ו"כק "לוח .,(*'ג םד ע"ייע (:'ד תותירכ) =  

 :5^3 'וריע , םקר ע"ייעו 'וכו ץרשה תציב תונרל

 jb" .םיטעמ םישמחו האמב ץרשה תא רהטמ |
 םש ת"המ ץרשה תא רהטל עדויש B^ א'עס ז"י

ues uanםדאל .ז"מ 'ינעת ,'וכו םיצרש ירשימל  
 תינעת v .'וכו לבוט 'יפאש ודיב ץרש םפותש
 "פא םדא לש ודיב ץרשה היהי DM .ה"סד ב"פר

aM 0 E. 

 םיִצְרְש ץובקהו ,(* השפחנ 'פ ר"כיא 'ייעו 'וכו לבומ 2
 ז"ע .םיצרש הנמש א"מ ד"יפ תבש ל"נה תותירכ

 תיממ wn לש פרא ןהל שי םיצרשה לכ :א'ל | =
 ק"ב אָצְרָש (m^ א"ל . תיממ וגיא םיצרש לש =

 ל ע ם ה ונממו .ש"מו ג"קת ג'חב ץרח ע"ייע .,'ם <

2 

3 

Mt 

Ves 

 םש ^« ץירשהש אוהו :ו"כק "לוח ליעפה ב < <
 iUm י"פ ר'מש .(''וכו ץירשמה לכ א'ער ז"כק
 הז ברקע המ ג'יפ ר'קיו .,'וכו האלהו הצירשה

 — [וכו םישש םישש תצרשמ

 ג"ונב (* op£).g nnn. ליצכ (* .טייכק D't? w33 ה'יכו אפשרש (םש) חייר a" תבשל אסכ ח"ר p^ םיחספל ייפבו (
 (איי 'קיו) ץרושה :לקב כ"ג םשו )*  .וריב ץרשו לבוט ןושלה לגרה הזמו (* .9 myna שיימו זיע ,גייח (+ .י"רב א"ר

 Minn קירשד אוההד ארתאב ג'ונב (* ^tb l יייעו חי"ר "פמ קתעוה (* .הרפד סיטב ויופדב (* .ץרוש אוחש לכ |
 היל קירשו an^ הימגר ייפבו אניט היל קירשמ aon nem ידיד רמאו היל ידשו זייג ימנ אתשה גיונב ('* ,ולשמ

 .אניט ה"כו (**  .לישרהמ יייעו רחמל רוע itum םייש י"כב היכו ('* | .ליאו רדהמו ליקש inim ם"ש v35 היכו (1

 ךומלתה יקיעבו עייפרבו (אכריד ס"טב קר) ביה דיל 'ב יא Ya ייכב היכו «vss p ה"כ ('*  .היקריש aa ייישרב
aiiבדד עיייעו , 

22* 

^. 

- 

*. 

B. ̂  



 קילחה b^ ערש םע me קרש ילואו — ח'רו ךורעה
 | — [לפנו

 ץימו mmo 45  פילמ ל"ג אקריש =) קרש
der ausgepresste Saft, die רצענו pnm 

  sich absondernde Feuchtigkeit.איומ אקריש

'"'"P der ausgepresste Saft des Meloneninneren 

 תבש) ןישוע ןיא 213 םיצרש הנומש 'פב (םינפב

 לש םימ 'יפ ירש איוט אקריש אדסח בר רמא +.טיק
[ms ןיתושו תרמשמב ןתוא ןיאיצומש moss יעמ 

 ושב קורשל רתומ א"פ .(" לושלשל ןיפיו ןדבל
 איומ לכאמה ןקתמד י"פעאו תבשב ןמשב ילצ

'b3 ,(* Cb יח ביי, moe גרת )5535 יוט ןושלמ' 
 יוחימו (.ה"פ) םיחספב םירבד ולא  ,"33pםש) 'רמג

  voרמא בר רב אייח ("'ר ויברק יוחימ יאמ
 אקריש  Cךו ןמוש ל"ז ןואנ יאה בר 'יפ איעמד

 חומל המודה ןמושהו יעיר  תויהל בורקו חומ ומכ
 אקחוד בגא +" קיפנד םיחמ 'לב רמאנ "(  "bםניא

 ינבמ ןיקרפתמ  cbןיכסב (" םדרגי כ"א אלא
 היעשי) םיחמ תוברחו ןניעמש אהימ  O^" nםגותמו

  33איקידצ איעישר יסכנו ףסוי  ("mpmארקנ יכ
pnm ןיקחורש םיעשרה ומכ איעישר וז אקריש 

 < תופרט ולא 'פב .("רעצב אלא ןיקרפתמ ןניאו
 בר רמא החל יאמ )3 'ילח) הביקה הבקינ 'מגב
 ונשיו אקחוד בגא קיפנד איעמד אקריש אנהכ
 .ה"יחא]* ,(ביכ ק'ט) רבוקה 'מנב ןיחלגמ ולאו 'פב
 תומוקמה לכב 'יאדכו .אקריש an" רקיע יכ עדו
 DU םנ םינושארה םיסופדב לבא תבשמ yn .ל"נה

 בעק (אקריש =) קרש -

 תינונמשה בורמ בובזה קילחמ p^ קירשו ('היתופא
 ( ביס םישדק ישדק 'פד 'מגב םיחבזב C mp) לש

vnןיב בכרכ והזיא  ppילגר ךוליה םוקמ ןרקל  
 ןיקל ןוק ןיב םינהכ וט א המא םינהכה
 ובכרכ תחת ?C0 m תומש) "תכהו ("וג םמד אדוה
 קחצי רב ןמחנ בר רמא ויצח דע הטמלמ
 ילגר וקרתשי אלש דחו יונל דח C wn תומוקמ 'ב
 לכ C202 "9m הלפנ 'מגב תופרט ולא 'פב )00323
 חיגמה 'פב .(' ןנישייח אל קירשד לכ ןנישייח טיבחד
 בר G'yw איעס יל ק"ב ונבת איצומה 'מגב דכה תא
 הדנד ג"רב C קירשמד '] נ ת ושקו ונבת רמא ישא
 דלו תלפמה 'פב ,יקרש אל vb" יקרש אימ 653«
 תיאד דלו (ו'כ 52 ("הילש וא ךומסד 'מגב

maךירס אתויח  C!תילד לדנס  maקיוש אתויח  
gyה"נכו ה"יחא]* | ./"  "bimאמד .א'יק  

 '"םְו (יב גרש «y גירש גרשמ וניבר 'יגו) קירש קושמ

"waלפונו קילחמ  "exקירש קירשמ ה"מגר  
 'יפו ,(" וכו הטמל לשלשמ דבכ לש pn רמולכ
 י"כבו גרש 'עב א"עס ג'צ מ"ב p" גרש ומכ קרש

sme btwןכו קילחמ קירש י"שריפ .ו"כ הדנבו  
 היניקרשי ןכו ב"ער 'ל ק"בבו א"ער ד"מ תוכרבב
 "גו ורשב לע ונקילחי י"שר b^ .ד"לק תבשב
 . ב"נ 'ילוח לעפ תאבו .םלא yi "y ךורעה
 דע 'וכו הזמ הז קילחמ "יפו י"שר ^35 קירתשימד
 קורתשיאד איה יקורתשיא :'מ ז"ע .'וכו ךלוהו טמשנ
 בגא (אגליו סישב םש) "n 'יגו טמשנ י"שריפו
 bypna paro אלו רתנ רתנימ היל קירשד

y yo omaוקותשנ אלד י"שריפו ליעל : 
 אלו כ"ק דצ תבש סיר (y" "ופסותבו 'מנב אקריש ^5 Dy הפי now לשר B^ ירה ,וקילחי אלש

m» )'הדועס 'לה זיואב  ^bויופדב ןוכנ הייכ )3  .ונלש ייג נ'שו שימו בדד עיייעו (?  .היתופאא בדד יעבו א"סק  
 אלד םינהכל דחו insi (5 mn ירח a3 )5 95 ע"פדבו vaa ה"כ (+ .ילזא nm ןרקל pp ןיב גיונבו ייל yes ראשבו
 . ןכת ריטב עי"יפדבו ךורע יייכב הייכ (5 .ונלש ייג vw יב שבח (yy ש"ארהו "ירה ייגכ איה וניבר ייג (* = .וקרתשנ
 ילגרש :יקרשמד םושמ (p^ ח"ר ייפב ייא לבא quy יילש ומכו Dew ייכב 0b םושמ תביתו יקרשמר םושמ ג"ונב )?
 .קיפנ אלו Tub ג"ונב ('1 = .ךורע י"כבו ר"פדב qui .הייכ ('%  .כ"ע לכה ירברל בייח ךכיפל ןהב ןיקילחמ םדא ינב
 אקירש 5n ח"רל ךייש can הז ('* .הדירי ey ייפ :גרש 'עב וניבר ייפ ny הפי הלוע הזו ('%  .קיפנו ג"ונב (%
 won דע יוכו לושלשל jn ןיפיו ןדבל ןתוא ןיתושו תרמשמב ןתוא ןיננסמש םיחיטבא יעימ לש ימ ןה יכ ורמאו . . איוט
 ואיבה 'ופסותהו ,כ"ע רובע vb" ואל תרמשמב והל יפשד ןמזב ףא ויעמ (ny חיטבאה םע לכאנש ןויכ איוט אקרישב ימנ
 ייפל םיכסהו י"שר ייפ לע תבשב ייפב ןיבמרה גישה ןכו האופרב יריימד אכהל אתלמ אה אכיישד ול ומיכסהו nm ייפ
 תלצנו קצבב הלופטה תינויה תעלדב ןישועש עודיה ןינעה אוהש הארנ איווט אקירש peor ץיבמרה ףיסוה vy חי"ר

 קצבב התוא ןיחטש «no תעלד איהד ל"ז חיר cb ירש nb אקריש לייזו היר םשב הז איבה on^ ייהבו יוכו רואב
 ןינע הנניא איוט תלמ יכ הארנ ילו שייע "וכו ןתוא ןיננסמו םימה quexu רונתב התוא ןילוצו קצבב התוא ןילוצו
 ןוכנ ה"כ ('* .םינפב הטמל יתופסוהב יייע עילמ םיעמ ןינע םא יכ ךירעבש ןושארה ייפו ח'יר לש ייפה הז יפל הילצ
 .ש'ע י"שרב w "bn^ הזכו ('* | .רונ 'יא יגרתבו vv מ'יאפדבו זונ ס"טב ליזאבו יציניוו DD יפדב לכא ר'יפדבו י"כב

 .אקפנד ג'יונבו D'w י"כב ה"כו ('5 .אקרש ע"פדבו דומלתה ירקיעב הייכו יייכב ןוכנ ns )9 .ייל םייש יייכבו בר ג"ונב (1 /

 ויופדבו דומלתה ירקיעבו ימאו ר"דבו י"כב ה"כ )5 אנ י כ ם ד אקחור גיונבו גיכר ןישע גימסבו סיש ייכב היכו )30

 ןניבר איבהש ייפה הז (?* .'וכו איעישרד ןוהיפכנו 'יא D'em לינה היעשי יגרתב תמאב היכו )3? ,ח"ר 'יפב ה"כו םררגי

 .הישע .ח"ס 'מגבו .ה"ס 'גשמב םיהספב "nm ייפב וגינב בורב 'יא ג'הר םשב



 ('קרש אלו לוחכ אל .('קרש וב שיש דגבב הינפ
 bns 'עב y CU" ידהנס ^ «mam \* סכרימ אלו

iuע"ייע  Mqלע ב'ו תנוכ ה"יחא]*  

 ךרעה תלחתב וניבר כ"ג ןויכ m לעו n קרס יע

 תבשב 'יאדכו תילאמש ןישב ors ןישב קרש ורמאב
 me ל'נה 'פו ע'למ em ונלש 'ירפסב ק"מבו

 קרש 'רדהנסב י"שריפ ןכו &s קרש 'עב לע פה

 םינפה תא םידאמה עבצ :קרש 'ובותכבו ,םינפל
 הארתש ידכ דחא DD :ק"מב י"שרל סחוימבו
 ןירוקש םינקב אבה אוה םודא yix תבשבו ,המודא
 אלו ה"ד UD תכש י"שרב זעל yr" ן"יינופיט

 — [ךיראה יכ mb ןושל יכרעמו סופקת

(es לעפ אבו pub b'bs ןכו ero קרש 
oe ע"לב קרקרש ;zischen, pfeifen 

 'מגב תופרט ולא 'פב Grünspecht) אקרקרש ס"לכ

 קרקרש וז חיי איי (p םחר Carb "ילוח) ףועה ינמיס

 Nw ןויכש םחר ומש ארקנ המל ןנחוי 'ר רמא
 (' יביב בר רמא רטמ b^ םלועל םימחר ואב
 יאד ירימגו 6" קרקר קירשו ידימא ביתיד אוהו

 ," הירכמ 'אנש אחישמ יתא קירשו אעראא ביתי
(nנרת ב"א) — םיתירפ יכ םצבקאו םהל הקרשא ' 

 pn (ל'גה יקו) םחרה תאו תאקה תאו 0 'וריה
 י"רתב ה"כו ה"יחא]* . (אקרקרש "n אקק
 'טישפב ה"כו אקרקרש : המחרה ז"י ̂ 'ירבדל 'א
 הזה ףועה םשו .אקירקרי copy 'גרתבו 'ירופה

y'bsסלקנוא 'גרתכו קוריה עבצ לע חנוה ירוסו  
 pot» מ"ל לע my pops ףוצפצ לע וכימסה ל"זרו
 קרשו אברכ יב ביתיד אוהה אהו םש "ילוחב ה"נכו
 הקרש התיה תחא עדרפצ כ'עס ז'ס 'דהנס ,'וכו

nnbהכי וקרשו 'גרתו 'וכו  abo»וקירש יט  
 א"פ 'שודיק v^ התיקוקרש הזמו — ןוהתוופסב

  s B[יב אתשפכרכ עיייע ==

 תיארירש ,אָתּוריִרְש (US ,רורש ,ררש *
 AD רש ע"ייע

 .ז"ט רש עיייע (Nabel) ^«? ,רֶרְש *

T^ רש ע"ייע (Herrschaft). me * 

/ 

mn 

 הררש * - (אקריש — קרש
4 io^ : 

 ן"במרבו ונינפל 'יאדכ אקירש אלו (ךירעה לע ריעה
Duיאדכו אקריש ' m3תחא םעפו ן"רה  "B3 

 ימושרה "יסרפ הלמ תביתכ םע הפי הלוע הזו ח"ר
 ןכו רצענו קחדנה ץימו תוחיל "יפו ךרעה תלחתב
 וארקנ הליאשהב יכ ךרעה ףוסב וניבר 'יפמ חכומ
 רעצב אלא ןיקופתמ ןניאו ןיקחורש םיעשרה ןכ
 ןיררוגש םיעמ ינבב החל 'יפ איעמד אקריש כ"או
 ל'זו .'נ "ילוחב ה"מגר שוריפב 021 ןיכסב קחודב
 ריר ומכ החל אקחודב קיפנד אניעמד אקויש
 י"שרו כ"ע ןיכסב ןידרוגש םיעמ 9:53 ךכ הצוברש

^pהקודאו [א'רילג ל"צ] (אדילנ) אייעמד אקריש  
 אוהו כ"ע קחודב םהמ התוא ןיאיצומו םינפבמ ןהב
 ז"עלה "ייעו glaire (klebrige Feuchtigkeit) צ"ל

"baו"מ  : muוזעול .ח"ס םיחספבו אתקידב  "y 
 הקודאה החיל p! (Soblamm) limon^ = ן"ומיל
 ל'נ הז יפלו כ'ע pops pmi ןהמ אצויש םיעמב
 יכ אייעמד ?spy  ונייה איוט אקריש יכ רורב

 םיעמה esp ^b (y són" | 555 ע'לב איוט | =
 pU" המ הזו עמ ע"ייע חיטבא יעימ רמאנ הליאשהבו

mess ys לש םימ sw" אקריש cnram ח'ר 
 תטישכו הילצ ןינע b "b pup^ ןורחא ^53 קוו
 י"שריפכו 'א קרש 'עמ אקריש רזגנןורחא 'יפכו י"שר

 -- [חוטלו קורשל

 ךפיהבו) 596 םודא  כהצ 54« ע"למ) קרש
 פ"לב ןכו ^glünzend machen co) תויתואה

(Gobminke Jpתלדוגה ןכו 'מגב .עינצמה 'פב  
 הינפ לע קרש ריבעת אל mew (א"ער ms תבש) <

 ןיעבוצש םינפנ רמצ ןישב קרש 'יפ תעבוצש ינפמ
 תולכ ינפ לע www ןיריבעמו ('עיוחב ותוא
 ומכ המודש ינפמ קרש ארקנו תומודא וארתיש
 ןגירמאדכ קרשמ יטרא 'לב חיטה יכ חט אוהש
 אוה עבוצ תבשב ןכ ריבעמהו ("ְךרעה הז שירב
 חספב ןירבוע ולאו 'פד ג"רב ןניסרגד לופיט והזו

 םישנ יטישכת םישנ יטישכת ףא רמוא NU 6ב'מ) | <
 ק"פבו .'וכו םישנ ילופיט ns אמיא אלא ד"פ
 ארמג ,('דעומב היטישכת new השועו ןיקשמב

pumתסקופו תלחוכ םישנ יטישכת ןה ולא 6 יט  
 יפב תבש תפסותב ,הינפ לע קרש תרבעמו
 השא חנקת אל רמוא רזעילא 'ר (') ED) איצומה

 nbn um וניבר םייסמו חיצת ,גייחב עיייע (*  .קרס ג"ונבו ה"קס גיס ייפ תבש ילה זיואבו p/w םיש ייכב היכו ('
vem +דעומ לש ולוחב .  n'à(5ס"ש י"כב  "bx:ןהינפ ונממ ןיפש םישנהו . . עירח חייר . — 'y n wn)קרש  JN 

 יעבו סיישבו דומלתה ירקיעבו ט"ק י"כב היכ ( | .קרס ג"ונבו יפריא י"כב הייכ (* .קרס הריבעמו גיונבו ,'ליסאבו ו"ופדבו

 .סכרפ יעו לחכ עיייעו סקריפ ר'פרבו םוקריפ ט"ק י"כבו ב'ה v3 היכ )5 .קרפ an^ לחכ ym ןאכ ע"פדב לבא סכופ
aג"ונב ('* ,יישרו ה"מגר ייפב היכו  "yגייונבו ('' .ייבא רב   vay:קוקרש . 



 < שי ןפ'א י"רת ,(* שירשל : רקעל re ts 'קיו 'א ₪
 wb ןוכב תיא אמליד 0^ s סירבד) שרש םכב

wwםשהו  tiatםש 'ב י"רת (שֶרַש מ"לכ)  : 
 .אעראב עיבק שרושל ימרמ אוהד האטחב רהרהמ
 לאינד יקְושרש ץובקהו ,הישרוש 'ח s בויא 'גרת
 ישורי ,'י ,'פ 'ילהתל ;'ב ,נ"נ היעשי 'גרת ב"י ,'ד

 ר"מב ,הניאת ישרוש הטח יִשרּוש c ג'פ.ז'ע
 ינירה :םש ירבע לקשמבו ,ןישרשה תא הלגמ כ"פ
 ,ב"פ pe םישרשה ןמ .א"פ ב'ב ,םישרשל ךלוה
 ע"ייע ny טשפומה םשהו -- ןישרשה ןמ

 - [נ"שו נ"ר ,ג"חב

 ב"ל ב"ב (יטרפ (pw ןשרש ,םושרש ,ושרש *
 הבר ם"ש י"כבו םושרש רב א בר ב"עס

 ה"כו ושרש רב הבר ק"פד ף"ירבו 'ה ס"ש י'כבו
"n3ס"ד ע"ייע ןשרש רב הבר ן"בארבו ן"במרה  
Yuדצ  avר"עפלו  wrןשרש ןמ שבתשנ . 

 195 דצ םלשה ןיפחויה cose םש) אישרש *
 אישוש בר 'טוז ץמוקה ףוסמ איבה

 רב הישנמ בר .ז"י 'וחנמב i03 ידיא ברד הירב
 . אשיש ע"ייע דועו -- אדג

 .ע"ייע ףרפרש ומכ b^ אָפישרש *

 ורשרשישמ ןיבורחה לָשְלָש ומכ יפ) רשרש
 תלשלשו תרשרשו ('ולשלשישמ א'ס

 תודמב 53'3 .('ב) ערג 'עב "יע אוה דחא ןינע

ovo)םלואה תורקתב םיעובק ויה בהז לש תורשרשו  
 y'"y bana דירוה לשלש ומכ רשרש 'יפ ה"יחא]*
 .וניבר «u^ לשלש yy דועו ש"מו 'ג לש
 o wa "יחספב ל"צכו ivo תוכרבב "יא ורשרשישמ
 ייעיבשב ה"כו ולשלשישמ oan םש ס"ש י"כבו ב"עס
 :יעבו .ד"עש n3'3 ש"מו 'ב ערנ ע"ייעו p" ד"פ

 תרשרש םשהו . ולשלשישמ וניבר 'יג לשלש
 ייפ אָרּושְרש א'לבו -- ש"מו לשלש ע"ייע מ"לכ
 4 ארושיש ומכ אוהו ,ו"צ ק"ב תרשרשכ גורא לכח

 000 ₪ [ארושש ע"ייעו , ב'פ םיחספ

not *מ"למ)  "eשומישו הדובע  (Dienstילכ  
mw =דיכ יב םימיה ירבד) , O^תרשה ילכ  

 םיחכז | . א""ק 'ובותכ ל"זרדב ןכו (ב" 0 רבדמב)
 yvy) (הימ m תרשה יכאלמ .ותלוזו ,ב"כ

. 

 תוכה 'יפ ל ע פה Wurzel רקע p" מ"למ) שרש
 שרש לעיפ בו ,אטולפ| schlagen שרש |
^bלע פת גו ל ע פ ת ה ,טמ(אזגזפס!ח שרשה תריקע  

vnusשרָתָשְנ  (sich einwurzelnעורזה 'פד ג"רב  

 wp רכומה 'מגב טג חלושה (em (א'לק יילור)
 ישרתשמ ?sp םתה ינאש (א'ער דימ (pet םיונל
 ערפנו יוגה ול ונשח ומצע רשעמה ימד 'יפ היל
 בשחש םימדה תתל בייח ךכיפל אשונש ובוחמ
 דיקפמה 'פד ג"סב bb" םתתל רשעמב יוגה ול

nu)הירב אמס בר היל .ישרתשמ אק אהו 6בימ  
 ךפהש b" 'פד ג'רב ,אלח ארכש הוהד רמא אברד

pomיושרש ארגא ילקש אלד ןויכ 6 ב"י  Rpישרשמ  
 sb והידהב ילכאקד אוה חויר C ^e .הב ןל תילו
 בנוגה ןיא 'מגב nons ('קרפב .הכאלמ בישח
 הבט 533 .הלות יי הרמא המ . ינפמ Gy דיפ קי
 אטחב שרתשנש ינפמ 'הו 'ד ימולשת םלשמ רכמו

 ל'ז ^m ,הישרש שרשתו )5 mnm" ומכ "יש =
 חבטש ימ ןכו הריכמ ותריכמ םא .רמולכ הנהנ "ם |

 (.היל ייטיג טג חלושה 'פד 153 ןניסרגד אוהה יכ
 תחא לע רקש לע עבשנ ךכ תמאב עבשנש ימ
 םוקמ חל שרתשאד םושמ השנענ ט"מו המכו חמכ
 ה"יחא|* ,(האנהו חויר ןינע ב"א) — רניד

^b»י"שריפ ןכו ל"נה ק"מד אחל ליעל וניבר  
 ןכו "וכו וב הרכתשנ : הל ישרתשיאד DU "יטיגב

"bw "sveרמולכ הל ישותשמ אקד ל'נה  
 םהמ הנהנ ירה 'יפ .ד"מ ןיטיגבו ,הב אוה רכתשמ
 תובותכבו רכשנ אוה אלהו p^ ב'עפ ב"מ מ"בבו
 Uy וחיורמ י"שריפ היל ישרתשמ אק אה .ח'ק
 שרש השועו קזחתנ רמולכ הליאשהב קר הז לכו
 :שרתשנש ב'עס ז'ס ק"בב ןוכנל י"שריפ ןכו
 ונהמו ואנקש אטהב קזחתנ רמולכ ןישרש השע
 ק"בל מ"טשב אבוה) יריאמה ברה b^ ןכו כ"ע וישעמ

CUותלואב הנשש  DUNSןכו כ"ע הב שרשומה  
 קזחתמו שרש ןתונ C3 29€ שרשמ ליוא ןינע
 ל עפ ת אה ןינע ןכו שרש 'ע ק'דר p" וישעמב

 , . םחלה יתשל םדוק שווָשאד ב"עס m'b תוחנמ |
 pim ךפיהב ל עיפ בו .רמועל םדוק שורשאד =

 רפחמלד ןויכ .ב"פ םש שרשמו רפוח : 'פ ב"ב מ"לכ |
 'א 'ורי 'נרת . וישרש רקוע "פ ,'וכו יאק שרשלו

mew(ליעפ) שיִרָש דועו שירשו ריבת ה'כ ,'ט  
 ט שפומה םש הו ,נ'שו rep ,ה"חב ךאלמ | י"רת אטחה רקיע אוהש הרזהדובע b DU^ םוקמכ

mn )* | =י"שריפכ אל  ovyיופסותה תעדכו םיבמרה תרבסכ ךורעה לעב וניבר .תמיש בשייל עיבשפהב ביירגה שיימ  
 vip (* .ףוסב ע"פדבכ אלו 'מלתה יקיעו טייק .ייכב ןוכנ m3 (5  .יישרל סחוימב ה"כו (? (po היד 72 יישודיקב

 .םינפב הטמל y" ייעיבשב ונינפל w^ א"סכו (* .המצע nr הדובעל רכמנה ארפסה



 אשיש * -- תרש *

 היהש (ב'כ .ג'י "3 ישש ייפ ז"טפ ר"דמב .ב'עס
 ,שיישד ףיכ ר"ע ח"עד ג"פ 'גיגח av ,שישכ אירב

"b vowשישב ןייושע . . . םילודג לש םהיתב  
 םוהתה ןמ הלוע עדרפצה היהש , . , םפיספבו
 'רדמ ,'וכו שישה עקבג היהו 'וכו שישל תרמואו
 ,ןיספספ יתבו שיש יתב nov n' n'y רומזמ ט"וש

ovה'ק רומזמ  nםיפיסה יתבו שישה יתב : ומש  
 ,(' כ"תת ^ םילהת 'קליב 'יאדכ ןיספספה יתב ל'צ

TUרבתשמה . , שישה לע רבתשמ וניא י"פ ץרא  
 -- «n] שישה לע

 sechs) השש רכזלו הבקנל ירופי רפסמ פ'למ) שש
 תוקפס שש לע )"7 תורהטב ד"פ קרוזהב

 ,"וכו סרפה תיב קפס לע המורתה תא ןיפווש
 nis mons תואמגוד תצק ךל sm הייחא]*
 תושא שש : א'כ 'מוי ,'וכו ןה תועמד שש : א'נק
 ,'וכו הצחמו ששב טחשנ .ח"נ םיחספ ,'וכו ןה
 ןלעמלו תועש ששמ ry ל"ד ד"פר םיחספ ^«

^nוכו וללה תועובש שש א"ער א"ק תובותכ " 
 ט"וש ,ב'פ ר"דב "ייעו תוצמ שש ר"כפ ז"טפס ר'ב
 ברה ש"מו :'ק 7x כ'רד 'תקיספ .Cy 'א רומזמ
 שיר ,'וכו םינש שש םורממ 'א ר"כיא .םש ב"שר
 :ז"נ :ג'מ mi רכזלו . ןה תוצרא שש 'ר תור
 : ביל הציב .ו"ט ys rip" תבש .ז"ט הגינח
 : ב"כ 'מוי ,םירבד השש i"p: .ו'ג : ט"מ םיחספ

Ww m2: 'דהנס ,םישדח השש 'bהשש :ב'צ  
 השש .'ע "טיג ,תומש השש .ה'צ םש ,םיסנ
 jm טלש אל השש .ז"י ב'ב ,'וכו ןתוא השועה
 o הליגמ :ז"צ "ילוח "i ק'ב םיִשָש -- מ"המ

 — [ותלוז הברהו : ד"ס .םיחספ
 -Trink עיבג ,פוכ "oz פ'למ אָשיִש — שש

nib! becherקבקב אתשיש ס"לב + 'D'p3 
 ישא בר (.ר'מק 272( ואר C הרמא DN 'מגב תמש
 איה אהשמד אשיש היל ילתו הירבל היבסנא
 יעב ה"יחא]* ,ומוקמב ונשריפש אשישא
 אשישאד אמופב N'Dp. תבש וניבר איבה ששא

wmה"כו אשישד ג"ונבו ש"ארהו ף"ירה "גכ  
 אשישא 2021 אשיש א'בטירכו 'ה ס"ש י"כב 223
 eps jew אלמ סוכ אחשמד אשישא ם'בשרה "פו
 אשיש תבשב י'שריפ ןכו ןמש לש Tb "יא ה'מגר

  T6[ש"טו ששא ע"ייעו —

 PA" ברד הירב אשיש בר (ארומא DUO אָשיִש *

 הברהבו : 'ז ה"ר ua 'ינעת y" (ןיבא רב)

 ,אלחוכ ליצו הלכוכ ריטב םשו ויטר ,דיח P)  .דייר ,איח עיייע ארוותסא xn wm כיאו ( 1

 ה קא

 םיחבז .תחא תורישו םילכ ינש Qnm אמוי תּוריש
qw 2תוויש , nbiשקתיא ,ח"ל  n2 

 תרשש תוריש לכ : ב"כד ה"פר 'וריע 'ורי , תורישל
 ר"אלבו .הניכש ינפל תרש וליכ ובר ילע ינפל
 'דמבל ;'כ ^n, תישארב v" 'גרת y" אָתּוריש

 ,אָתּוריִש יכאלמ ^ 5 םירבדל ,ז"ט ,יכ

 ('ח"פ 'שרפ ר"בב Zugseil) 660% י"למ) עותרש
 הנתנש דע :ףסוי תא 'ה יהיו G'b פיס) :

 לש דופש ונדמליב ,וראוצ תחת לזרב לש עותרש
 (המהבה םיכשומ ובש גתמ י"לב p^ ב"א) — לזרב
 bam 'יפש לנה י"ל לע ב"ר ןויכ ילוא ה""חא]*
 p" ודעלב יכ לזרב תלמ ףיסוהו המהבה ןיכשומש
 עתרש 'יגה ג'סתת 'ר םילהת pos גורא לבח קר

 ^n ,ה"ק םילהתב י"שריפ ןכו דופש ב'נו לזרב לש |
 התשע עותוש ידיא רב אנוה ר"א ושפנ האב לזרב |

 והכמ עותרשה vos pov םאש ונקז תחת ול
 יח 'יס בשיו 'מוחנתב sm .כ"ע דופש b" עותרש

ma»ןרקודהו עותרשה ג"פס מ"ב םילכ 'תפסותב  
 ע"ייע עותרש ןימכ yy א"פ ב"ב םילכ 'תפסוח

"EN 

; CY 

YO 

 ^5 p'3 ז"ד ה"פס תבש v3 ,O'5" ,דיח) שוכרמ =

 העיתרש י"ע 'גשמ לש ןומיג אנוה בר רב אבא
 ילכ אוהש חכומ ל"נה תומוקמ לכמ .עותרש ל"צ
 -Spitz 692006 "5 אוה ילואו דופשכ n לזרב

pfahb =דופשל סג וב ושמתשהו דתיכ דחו ףוקז ץע  
 3:173 לודגה שרדמבו .('התימ יבייח וב

 — mew moy] 'יפ ב'נו .לזרב לש עותרש כ'ג 'יגה

 ,Alabaster הנבל jaw שיש .שש «nb שש
weisser Marmorס"לב ןכו  auק"פב  

 ,הב העובק תעבטו שיש לש אלבטו €"( תוחמב
 איל אמוי) תוליבט 'ה 'טגב הנוממה םהל רמא 'פב
 , והנינ אשישד ןויכ שדקמה תיבד ירעש יעו
 6א'ג הכוס ,יד ב"ב) ארמרמו אלחכ אשיש ינבאב

ya "yוא ותחפנש יקפלודהו ןחלשה .('לחכ  
 ב'כפ םילכ : ו"צ תוחנמ : ו"כ nm שישב ןיפיחש

ya "p wa 2םא 'טגב ןיקילדמ חמב 'פב . קפלר  
 אשישד אתיליעב אלספס ררג 6ט'כ תבש) הרביח

 הייחא]*
 הגינח ('ב ,טיכ יא mo" שיש ומכ אוהו הפר ד"ויה |

 רבקנה ב"פ 'ולהא 'תפסות .שיש ינבא ע'ייע : ד"
 לש הלבט ג"עו הפצרה ג'ע ןבא לש ןוראב םורע

 ,ששו טהב תפצר C ,'א רחסא) ומכ =

 ו"גד ז"פ ריזנ 'שוריו ,א'נ ריזג : ז"י הדנ 'ייעושיש =

om (*ג"סתה ^  "Mקר  m'mויופרב "5 )5 ,עקבנ שישה . 

*^b3 11673 =יח קרפ . 



 «qu תוניבשוש p^ : ד"מק ב"בב ה"מגרו 'קובד
 ןתצקמ ושעש pna] 5"n תונוווד תוחילש
 'ג וא 'ב ןהיבא רגישש ןהיבא ייחב תוניבשוש

qnsןילכואו ןתחל  תונורוד ןהמעו  cepןיחמשו . 
 ם"בשרה 'יפ ןיבת הזמו 'וכו תוניבשוש ונייה ומע
 ביש דוד ?ny ףיסוהו ג"ה ה"ד ow 'גשמב ב'בב

veכ"ע דודד אניבשוש ןנימגרת )6 ,זיט םש ;זיל . 
 דחאשכ םירוחבה ךרד D 'יסר ע"הא רוטה בתכ ןכו
 קזחתיש ידכ תונורוד ול ןיחלוש van השא אשונ
 םילכואו םיאבו הפוחה לע איצוהש האצוחה לע ןהב
 רוקמו כ"ע תועירמ b" תוניבשוש ארקנ הזו 'וכו ומע
 (' א"לה הנתמו הייכז תוכלהמ oves ם"במרה הזל

5m"םרא אשיש ןמזב תונידמה בורב טושפ גהנמ  
 קוחתיש ידכ תועמ ויעדוימו vy ול ןיחלשמ השא
 ןיחלשמש תועמה ולאו דע 'וכו האצוהה לע ןהב
 ןילכואו תועמה וחלשש םתואו תוניבשוש ןיארקנ
 תמאָו . ל"כע ןניבשוש םיארקנ ןתחה oy ןיתושו
 הפוחה דובכל תונורור חולשל «np יכ רבדה
 תארוהו (יחאה ה"ד :ד"מק 273 תופסות כ"ג יייעו)

 הפוחל ןיחולשה תועמ תוניבשוש טשפומה םשה
 .ורמאנ םירבד 'ה א"עס n'bp ארתב אבב 'יארכו
 הלמה תרזג תאז לכב 'וכו ר"יבב תיבגנ תוניבשושב
 ,ןיבשושו הלכו ןתח לש תועירמ b! "mb^ 'למ
 ,קובד ער ללכב רועו הלכו ןתח לש ער אניבשוש

n»ונת .ה"מק : ר"מק ב"בב אניבשוש ,ןיבשוש  
 הז בהוא :ז"כ 'רדהנס ,ומע חמשאו יניבשוש יל

 + אניבשוש רהב אגרד קס . ג"ס תומבי ,וניבשוש
 . אםייגו יאוה היתניבשוש .א"פ 'ישוריק כ"ם ר"קיו

vp maךלמל כ"פ  Tm?אישמ  iniאצמנו  
 תומ ירחא 'תקיספב .הצמש לש רבד הניבשושב
 jn" 'מוחנת y" 'וכו ולש ןיבשושב 6גיעק רצ)
 'עו ה'כקת 'ר ינימש pon ב"פ ר"דמב "ו 'יס
 עריא 'יגה Bu" py 'עבו ש"מו Ue aU אמיטיז

 יחנתבו . אמיטיז N'D ןומיניז לש רבד תוניבשושב
 ךירצו] (ןוגיבשושכ) אצמנו 'ח 'יס ירחא ןשיה
 אמהוז רבד ולש [ןיניבשושב וא ןיבשושב רמול
 ןיבשושל 'ח "יס חרק אמוחנת ,(ינימש יקליה ייגב)
 דמע . . . ןיבשושה תא ללקו , , ךלמ לש ותב
 בטומ ךלמה רמא TO ^«! ךלמח דגנכ ןיבשושה
 לע ער םש ןיבשושה איצוי אלו הז תא גורהל יל

 ועק אָניִבְּוש Parts — ןבשש - אָשיִש *

 לעב יכ םש ריעהו ה"דס "יע םיוחא תומוקמ
 'ולכ) ומצע ינפב דחא לכל רודמ השע ןיפחויה
 .כ"ע אוה דחאש המודמכו (תשש ברלו אשיש ברל

 הירב תשש בר N" א"עס ב'ק 'וריעב יכ היארהו
 ידיא ברד gU32 אשיש בר ב"ער םשו ידיא ברד
 N^ ב"ערב םג ש"סדבו ס"ש י"כב ^3 היאר הניא
 "יאד .ג"י ז"עמ תֶרחא היאר יתאצמ לבא תשש בר
 הז תחתו ידיא ברד הירב אישושמ ר"א ונינפל
 א"בטירב 'יאדכו תשש לצו 'שש ר"א Du י"כב

 .('אשיש ר"א "יא ז"עב ח"ר "פבו

 ונב אשש 'ר ר"כפר ר"מש (ארומא םש) אשש *

 SUN 'ר לש

 B bw^ 'עב המושרה פ"למ (mn ov אבישש
 'פד ג"סב Sechsfüssler) םילגר שש לעב

 הימופא אבישוש רבעמ mp הוה CY תכש) ע"ר רמא
 אצמק לייא אוהו הברה ןמש אוהו אוה בגח ןימ "ם

 ה"כו ה"יחא]* .לייא 'עב ליעל ונשריפדכ
m^ "e2אוהו תבשב  "byז"עב אפפ בר תעד  

 אבישוש רמא אפפ בר אצמק לייא יאמ א"עס ז"ל
"biןימ תבשב י"שר  zinז'עבו רוהמ  "bבגח ןימ  

 לייא 'עב ראבל יתלאוה רככו כ'ע ךורא ושארו
 B" ןאכו ;וילגר שש nw לע הזה בגחה יוניכ יכ
 — [ךורא ושאר p" לייא 'עבו ןמש im וניבר

 אָניִבשוש ם'למ אָניבשוש ,ןיבשוש =) ןבשש
Brautführer — —קובד עירל לאשוהו  Kame- 
rad, intimer Freundאתוניבשוש ,תּוניבשוש  n'2 

((Hoebzeits) Kameradscehaft prasתמש ימ 'פב  

 תוניבשוש ןתצקמ ושעש ןיחאה (נשמב svp ב"ב)
"niתוניבשוש הרזחו באה  mumרמג . עצמאל ' 

nup ow)תוניבשושב ורמאנ םירבד 'ה ר"ת (א'עס , 

Yol -—ק'מ ןיקשמד  Onoל"א  wb onהיניבשוש  
 ןונמאלו aun )0 24^ ביש ער ןונמאלו ,אוה
 ףתוש רבח י"לב ןיכשוש b ב'א) — אניבשוש

 שושבלהב ןכו ף"כ תוא םוקמב האב ת"יב תואו ערו
 mv 'ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]* ,(ישולבאו
 יכ ןוכנ רתויהו ,Freund) 261/86מ0889) 9%

 pp" 'עה nonna רומאכ D'5 ומותו ומצעב אוה
 עו לכל לאשוהו הפוחל הכילומה הלכה לש ער

 רמוא ni (82 w'n^ רישב) ז"מירו (* .אישרש עיייע ponen לעב "גכ aen ןוכנ ידיא ברד הירב אישרש ילואו )!

 ןיארקנ ןכו פרה יפנע איבהל םכרד הנותחה ילעב לש והערמ תזוחא "כ סרה לש ףנע אשביש ,אבישוש ןמ mus הלמהש
mלב " Vupvngógorיחה לבא  my5הרעשהה וז רתוס  "yןשיה 'מוחנתב ב"שר ברה שיימכ אלו (5  .ךרעה הז ריתמע  

2nבייל רצ : imy ivםייבמרה וכויצב  vbןיחולש ילהמ , 
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 לוכאלו רחא ינפל לכאמ ןתיל ליגרש ימ י"לב
 ןינעה יפל b^ כ"מהו ה"יחא]* ,רחיב ומע
 ניהנמל ןירוקש cn וסנרפל הנוממה בודה גיהנמ
 אוהש ןוכנ רתויו קחוד אוהו y טושמ הניפס
 גיהנמה הטשטוש ומכ אטישוש כ'או טוש ןינעמ
 תושהל ופילחה ב"רו הטשוש ג"ונבו הנאו הנא

 — .[ל"נה תינוי הביתכל הלמה

qoo *3 לבב (*) ( owיסרפ ןודקפ ) הליגמ ^ 
 לבב י"שריפ ךששב mn לודג א"עו

 . א"מ ,א'נ הימרי 'גות "ייעו ש"ב ת'א ףוליחב
avo ryךשיש רבל , 

 (א'ל m תומש) שבדב תיחיפצכ (Fladen) ןיישש
 ןמשה דשל םעטכ שבדב ןייששכ ('א) י"רת

 'חסונב כ"א) — [ןיישש י"רת] ^Cn w) רבדמב)

 yvy ה"יחא]* .(ףש ע"ייע .ןיופש בותכ
 'עבו ; ז"כש , א"'חב ש"מו שישא 'עו ש"מו ןייופיש

 — N] ששא

 - "רופ 'שלב ה"כו אָתְלשיש ,אתְלשוש — לשש
 mew) =) תלשלש ומכ b" אתלשיש

(geflochtener. Strick, Ketteאתמל היל רדהמד  

 ,לשלש 'עב ונשריפ רבכ G5 תובותכ) אתלישוש
 אתלישוש היל am Gne ייטיג) וזחאש ימ 'פד ג"רב

ppmהילע  owפש) ןיקיזנהד הדגהב  mj» Cv» 
 תלשלש p^ .לאילמג ןברד אתלישושו הימכחו
 תומש) רוהמ כהז תורשרש , םיאישנ לש ןיסחוי
 .יכד amm ('ןלשיש 6''ורי 'גרת )0^ היכ
 ושא שיא 'הןנוק תא גוקצוי'ותב
 תעבט דימצו הדעצא :an ילכ אצמ
 תוקותרו .(ןוהיואוצ jo ןילשיש ליגע
 .בהדד 015 vw '33n (אי'כ 5 אימ) 301

Yחנב והרס אי  p^ nwיז ,היכ 270( ; ^ovטיל , 
vm Kt" 25 1"גיל 'ב  ("vb n^כ'א) --  

 ב"ר, הייחא]* ,(בהרד ןלשיש כהז תוקתרב
 ץוח) האלהו ורזיפמ ע"פדב יכ ןויצה הז ףיסוה

onoיתחסינש המ ךורעב "5  "bpציניוו ר"פד ' 
 ו"ופדנו ןלשלש w vem^ י"כב קר ךורע י'כו
 אוה אוה אתלשיש וא אתלישושו ,ןילשיש
 תחת ארושיש ,אתלקיק ומכ תעלבנ 'לו אתלשלוש
 אתלישוש ה'נכו ,לשלש yy ארושרש ,אתלקליק

0 

po) ma )?ןלשלש ימאו ר'פדבו ' ב יירתב היכו ריפדב  
n'a (^ 

23 

 .ימאו ר"פרב ןוכג ה"כ )?

 .ןוהירווצ ןמ אילטק יא יירתבו ןלשלש ריפרבו בייח דיל טייק ויו י"כבו ו'ופדב היכ (+
 .ןלשלש 'גרתבו יזכבו

tos 

RE TE SES 

 ispbys \ -( לשש — .אָניִבְשוש ןיבשוש

n3 Mב"כ 'יס חרק ןשיה ימוחנתבו ח"יפ ר"מב ^«  

 ןיקסנב 'עו 'ג קפנ ?vp ב"נשת 'ר mp 'קליבו
amאמוחנת ,שימו -  ^b Dmךלמל א"י  

 ךלמהש ןמז לכ ןיבשוש הל (vm השא אשנש
oyתומל ןיבשושה % . + . םייפמ ןיבשושה  

"yn amםחנפ ןשיה אמוחנת  ^Dפ"ר ר"דמב 'ב  

wü3ןנחתאו אמוחנת .ד"כש 'ר 'יעשי 'קליו  ^D 
 וניבשוש עמש , . השא אשיל שקבש ךלמל 'א
 ו"מפר vow .ש"ע יוכו סנכיל ןיבשושה אב 'וכו

manהשע המ . . . ןיבשושה דיב .(הבותכה)  
 'תפסות ץובקהו ,'וכו הבותכה תא ערק ןיבשושה |

 ,הפוח ינב לכו םיניבשוש )7( ז"יפו תבש
 א"פ 'ובותכ T̂ . ב" 'ובותכ א"פ 'ובותכ 'תפסות

dtהל דחאו ול רחא ןיגיבשוש ינש  vw)לשמ  
 וב ועמש א"פר ר"בד .ש"ע 'וכו nn לשמ דחאו הלכ <

 לאירבגו לאכימ ח"פס ר"ב הליאשהבו ,ןיניבשושה
 ,ביל םירבד 'א 4n rms" לש ןיניבשוש ויה
 ךוכמל יניבשוש ואבו . . . יִניבְשוש היל ןימז '

rmm «snamג ,ג"י ב"ש 'גרת '; rb rb ae 
"prmךורעב ליעל . nyיר .אימ) ךלמה , (n 

 ךלמה ער ג'ל ,ז"כ 'א י"הד אכלמְד אניבשוש 'גרת
 והערמל »235534 אניב שוש (י"פדב) 'גרת

 הוהד \' הירבחל 'גרת ('כ 0n םימפוש) ול הער רשא = =
 ב"ב 'ייע תוניבשוש טשפומה םשהו .היניבשוש 2

 תיעיבש 'תפסות .אתוניבשוש : ה"מק ow ,ל"נה
 p" ב"ב 'פסות ,תוניבשוש ןהב ןישוע ןיאו ז"םר

 ש"ע םימעפ הברה םשו 'וכו תוניבשוש באה חלש <
 ךורב שודקה השעש דמלמ ב"ער ^n 'וריע ןינעה לכ

Gnתוניבשוש  cooהשעיש לודגל ןאכמ . 
 — ]5 ערי לאו ןטקל תוניבשוש

 'מול ךירצ ג'ע ב"מד e Up Uy אתבישוש * =
 JN שבש yy אתבישבש

 'ייע (0315 = \ >> ם'למ הנטק עבטמ) 22909 *

"psורכזנש  you busעטכישעג  
 'ה 'אצוה םינואגה 'בושתב דועו 545 'טיל דנוא

 ,88 דצ יבכרה א"ר

ge- 606006 "bm ב'ר תעדל) אטישוש שא 
(meinsch. 088600, "Tischgenosse 

"p בוד bw אטישושל לשמ np vpn שרדמ 

 .הירבחרל ג"ונבו קידרב הייכ ('
 .אתלישוש יא י"רתבו

Yab"aר"פרבו  

VIII. B. 



 חלשיו ךומסב ר'בב (תּודע ןשוש ;ןשּוש = ןשש
 יילהת) תודע ןשוש לע חצנמל (ר'עפס) בקעי
(w/oלא לש ונושלב החישמש הדעל  Cםתכמ  

 «4M mn ('דוד ל תומתו תוכמ (e) דודל
 אלא ףלא 2^ רמוא דחא בותכו ףלא ^n רמוא
 : בוס םכל בר (' אקפפב ונדמליב ,ויה תומחלמ יב
 שיהש) רמא המלש ןכש ןירדהנס דוד בישוה דימ
 ולא םינשושב הנוס םימח תמרע Tel ,'ז
 הייחא]* תודע ןשוש לע חצנמל רמאנש םימכח
 ןירדהנס ולא ןשוש x^ 'ג "יס  םירבד אמוחנתב
 mun םש לע תודע םינשושב הגוס רמאנש
 ארוקו ךלמ השענש דוד הז םתכמ תודע תארקנש
 בורקו ונוק «e תומימתב ךלהש םתו coy ומצע
 םתכמ שורדו — 'ג b^ םירבד ןשיה 'מוחנתב הזל

 -- [ש"ע םתכמ 'עב וניבר איבה :^ הטוסמ
 "Qr ע"לבו מ"למ הָּנַשוש הבקנ ןשּוש — ןשש

 (ח'מ) םיאלכב ה'פב ilie) אָתְנשּוש ס'לבו
 ה"יחא]* ,ךלמה תנשושו סוסיקהו סוראה
 םוסק ע"ייע סוסיקה "5 'יגכ ל"צו םוסיקהו ע"פדב
 סוסיקהו סוריאה ye םיאלכ אתפסותב אוה ןכו
 ,ל"ד ה"פס םיאלכ 'וריב שרופמו ךלמה תנשושו
 מ"יפבו ,ןבל חרפ p^ ע"ייע ןוטניריק ךלמה תנשוש
 ןאמענלא קיאקש p" שרופמ םיאלכב ם'במרל

Anemone ^e (Ol I3)כוס 'ורי .(" ' yb 

Ty àלמרכה תנשוש . . . םיקוריבש קורי , 
wmvלכ לצני וז הנשוש לינשב :הנשושכ 'פ  

 י"ם ר"מב ט"יפ ב"יפ vy'pn ךררש b' םש ,סדרפה
 ילב ןכ רמאנו יתיאר המודא הנשושכ ב"פ ג"רדבא

  m2לע  mcsה"ד .ז"ל 'דהנס 'ופסות 'ייע =

 ונילע הריעה הרותה םש ס'שב 'יאד המ לע הרותה
 וצרפי אל םינשושב הגוסכ 'יפאש םינשושב הגוס
 'גרת 'ייע eme םיצצל לאשוהו . תוצרפ ןהב

ins meeא"ל , aoד ,'ח 'דמבל ;ד"ל '; spo 
nn ^דועו ,ו'כ . ב'כ 5" ,'ז ;ט"כ  ^pהמטיפ  

 ד"ע Yi ג'פ הכוס 'שורי Kopf, Knopf) שארו
 יתבר 'תקיספ .ותנשוש ןירמא ןמת . . . ותמטיפ
 ר"דמב ,ףולשל ni הנשוש ול שיש רמסמהו ג"פר
 הנשוש ול שיש לזוב לש רמסמהש יפל ד"יפ

 — [וכו רקעיל & חונ השקש י"פעא
 .Bus) פרפב העודיה ריע םש jus — ןשש

 ןשוש וילע יחרזמ רעש (ג'מ א'פ) nio שירב

 העק שוש =) ןשש - (אףלשּוש =) לשש
 ^w ,'ל םש 'גרתב י"כבו ^m ,3? בויא 'גרתב
 .נ"שו לשלש yy 'ח np ; א"י ro םילהתלו
 ל"נה תומש י'רתב ןֶלָשיִש ץובקהו vus שיר
 י"כ 'ילהתל 'גרת "ייעו ב"כ ,ח"כ תומשו ךורעב

 — n] ,ט"ל בויאלו ;'ד :ט"כק

 (' ימשושד Sesam D'53) אָמְשּוש ןמ ץובק) ימשש
 ('אמירט 'עב o" רבכ (.ח'ל («m תרמאק

qmםושמושה ארקנ ןכ 2/8( — ןימשמוש ןה  
Crossה"יחא|*  y'»yרבכו םשמש  

 ג"ונבו אוה ירופ לקשמ אמשוש יכ םש יתוריעה
 ^33 .ג'הב לבא ס"ש י"כב ה"כו ימשמוש תוכרבב

  wa["שו םשמש ע'ייע םושמוש ^3 ןינעבו -.

 -Amei הלמנ b^ אָנְמְשּוש ס"למ (jas — ןמשש
 "+ המודא הלמנ uw 'לב ןכו 6
(Oleוזח יכו 6 ו'5 תנש) השא המב 'פד ג"סב  

 לרעה 'פב .הילקשיל vp" יררד אלמנ אנמשושל
 אנמשוש ןניתיימ («Cory mo) הכד עוצפ והזיא 'מגב-

 הכלהש השאה 'פד ג"סב .הלודג הלמנ b" אלמג
 לכ ךמסר 'טגב רידמה 'פבו (ביעפ n^p םש) איה
 יב איסרוכ 8322 אנמשושד (.ה'ע תובותכ) ןימומה

 ומכ הלמנ רועישכ הלעבש B "b הל ומר אתרח
 אתרח הנממ תובושחה םישנה ןיב הבשומ לשמ
 תאו םירחה תא Cn .יז ;'ז ; הימחנ) ומכ תורש

 םירדנ) יאבה ירדנ 'מגב C םירדנ 'ד 'פב .םינגסה

 .( אזח ינמשוש ארכג ןידה אמלדו (גיעפ ריכ
 ימרתא םגרת (יו ,'ו ילשמ) לצע הלמנ לא ךל
 ,(אנמשמוש כותכ 'חסונב ב"א) — אלמע אנמשושל
 אנשמושל י"כבו אנמשמושל 'גרתב ה"כו ה"יחא|*
 ל"צ ינשמוש ה"כ ,'ל םש י"כ 'גרתב ץובקב ןכו
 לקשמב ינמשמוש ג"נבו ירוס לקשמכ ינמשוש
 .ה"כ 'ירדנבו ךורעב ל"נה תומוקמ לכב ה"כו יברע
 'ינואגה 'שתב יתאצמ ושוריפל בורקו וניבר 'יגכו
 אנמשוש ןנבר רומאד אה (18 רצ יבכרה תאצוה)
 לבבב לכה יפב ייוצמש ןה םילשמ ולא 'וכו הרבג
 םישנ אתארח ןורתפו (nob אנמשוש ןורתפ . .
 ןיארקנ םידבכנה םישנה רשאכ תורקיו תודבכנ
 הלעב 'יפא ךורעבכ ל"צ ןאכ] רמוא אוה ןכו םירח
 תומישמו היתורבח ןיב דובכ הל שי הלמנ השא לש
 חיכוהל שי 'א pbi 'עמו .ןהילא האובב אסכ הל

 —  [ש"ע הבושתה תאז האר וניבר יכ

mo (!פדבו י"כבו יאמשוש ר''פרבו ןצרפ יעב היכו דומלתה ירקיעבו ו"ופדב ןוכנ ' CDNימישוש ייגה םשו )* .יימשוש . 

 .880 ףעלל צייגלפפ
(tה"כ  p)דומלתה ירקיעב ןוכנ ה"כ (+ .םירדנב ,םירדנד ם"טב ע"פרבו ט"ק ייכב  v3): vpאוה סייטב ו"ופדב לבא  

i2(5 .קוספב ביה "33 (* .שרדמב ייל )9 .םיהלא גייונב )5 .אזח ינמשמושד אניק  my 



 po אתישש
Tu T 

b" 

 היה 5^3 ה"יחא]* .(ארשרש בותכ תואחסונב

 י"שרבו ארושרש הידבעו םירפסה "ג ק"בב וינפל
 והנידבעו וניבר ייגכ W^ ס"ש י"כב לבא ארשרש
 ארושיש ל"צו ארושש א"בשרה n3^ ה"כו ארושיש
 ה"כו ייגוסב ק"ב ט"טשב אבוה א"בשרב 'יאדכו
 ארושיש 'יסופדב 'יחספב ה'כו איפה 'עב ארושיש

Comארושש 'ו רד  ym "px!לכל " voג'מ  
 תכלה תאיג ץ"ירב 'יאדכו ארושיש ל'צו ארישוש
 וניבר b^ איפה 'עב יכ עדו . א'ק דומע בלול
 : ארשרש p'23 י"שריפב ה"כו ןטק לבח ארושיש
 אוושיש לידגקד ל'גה םיחפפב י"שובו לבח
 ארושיש p^ ס'לב תמאבו ,כ"ע םילכח ילישפמ
 ,25259\) mep תיישעל םיגראנש pops ילע

(Do JI Des (|תופוקה תגירא תכאלמו  
 םילקד לש םילעה הלחת וחקי יכ התיה תולודגה
 ם'במרהל מ"יפ p"' ךורא לכח םהידיב ןתוא ורבחיו
 םש םילכב ג'הר b pan^ הזמו .ג'מ ז"טפ םילכ
 'יפו (זילק ,ג"ח) 'ו רד 'עב weis ררגנ וירחא רשא
 ןימכ אצוה ןמ אוה ארושיש יכ ךורעהו ym םש
 ןיליחתמו הרד ג ח wm . . םאזיח אוהש יכשרו
 הז יפ לעו ה"שע ןירוד ןירוד תו פו קה ןישועו

^bתלמו — רוז א ןיטכ ארושיש ןאכ וניבר  
 ומכ איה (אתלשיש .,אלישוש ומכ) ארושיש
 by (ל"נה םיהספב סיש י"כב תמאב 'יאדכו) ארושריש

 — [לשש ys' לשלש  ע"ייע אתלקיק ךרד

nU *ילבבב הברה (ילבב ארומא םש)  "p 
 'וריב 'ימעפל דועו נ"שו צ"ק דצ ה'דס

 ,אזיטרקמ תשש בר : א"כ 'ליגמ Ty ד"ר ג"ם 'ומבי
 דועו bp םיחפפ עשוהי ברד הירב תשש בר

Run yp 

 )5313 רשא תיכוכז ילכ (As pros br אָתישש
 כ'רד אתקיספ) תולכ םויב mw" אקספב

Gomאלידנקד אתישש  ^bרנ לש הליתפ . 
 אלידנקד אתשאש אדהכ 'תקיפפב ג"ונב הייחא]*
 'פ ר"שהשבו אלדנק y'"y ב"יפ ר"רמב sU ןכו
 יוחנתב אתיששע ומכ אוהו אתישאשע "א הנאצ
 יעו תיששע ע"ייעו b^3 .ר"משו 7" D^ אראו
 'ע ונאזנולל ךיראמבו ש"מו .ששא 'עו אתישאש

 — [תעלבומ ןיעו תיששע ומכ 'יפש אתישש

 D" - שוש = ןשש

 תרוצ יחרזמה תיבה רה רעש לע b^ הרוצ הריבה
 ןירכזנו ותוא ןיאור לארשי והיש ידכ הריבה ןשוש
 ש"מ יפכ הזו הייחא]* .וב ויהש תולגה
 ארסח בר ט"מ הרוצ הריבה ןשוש . ח'צ תוחנמב

i"ועדיש ידכ רמא דח ימידבא רב קחצי  
 תוכלמ תמיא אהתש ידכ רמא דחו ואכ ןכיהמ
 ןיסינב וריכיש ואב ןכיהמ :ה"מגר (e^ ןהילע
 שרכ ןהל ןתנשכ ולע םשמש ה"בקה ןהל השעש

menתוחגמב ה"נכו .'וכו תיבה תונבלו תולעל  
 יתש p םיחספ .'מ תורוכב ט"מ rb םילכ םש
 — emnt ע"ע 'וכו הריבה ןשושב ויה תומא
 — )5 ,'ד (wy יִאָבְנשּוש ןיארקנ ןשוש יבשויו

 — [רתשש ע"ייע .ד"צ 'רדהנס שוש ןינעבו

 ט"יפ תבשב ף"רה יינכ (יטרפ םש) אָנַשַש *|
"vmה"כו העשש "יא ד"עס ז"טד תכש  

avא"ער א" הליגמ  Ay 

 . אנשש ע"ייע העשש *

 הלמש ,תרדא spen פ"למ אָפיִשוש —( אפשש
(Olantel, Hülleביכ םירבד) הלמשה ושרפו , 

On 0"םתולמשב תורורצ . אפישוש ןושרפיו  
(v5 n mee)ןוהפישושב 'גרת  Cוינפ טליו  

 'גרת .היפישושב ^ann (a ,טיי .אימ) .ותרדאב

 אינותיכ G3) ,'ג היעשי) תופטעמהו תוצלהמה
 טרחב יורי 'גרת ןכו הייחא]* + איפישושו

 Duo יישארב) ליתפ 'גרתו ,אפישושב (י'ד ,ריל תומש)
 (יד ,יל ילשמ ;^ ,א'כ (vw הלמש 'גרתו (היכ .חי'

 ןירייצ wm Ye vpn Q5 23^ Un ,יב בימ) תרדא

 — ]^51 ירניד אתלת הפישושב

 ילעמ ims ban ^b ס"לב אָרּושיִש =) ארושש
 von Palmblüttern  geflochtener לקד

(trickפב ' brunטגב םיצע ' mp braקיב)  (vx 
eomןאשע ייפ (*י נ ק א ל ארושיש והנידבעו  

 [mob ךומסד 'מגב ןילוצ דציכ 'פכ .רוזא ןימכ
 קנופמ 'יפ יקנפמ והייניב אכיא (ב'פ םיחספ) אציש
 רשח םש ןיאש Di ךכלה אוה הדובע רב ואל
 שויב םש ןיא b" ארושיש לידנ אקד ימנ יא
 ב"א) — קסעתמ אוה ותכאלמב רמוא האווהש

mo )'יאק יורי תלמ יורי יגרת הלחתב וניבר שימ כיאו (יב) י"רתב  Diויופדבו ןאכל  ^wהנושאר םעפב ןוכנל  nv 
 י"כב m (* = .יוריו יל ב ב 'גרת "יא דומלתה ירקיעב תמאבו סלקנואב a ייא אפישוש ןוסרפיו ינפמ ילוא ייכב 'ילו
 .ךורע י"כב ה"כ (*  .םייונישה ta^ איפה עיייעו איפוח ןאכ ע'פרבו Ya טיק י"כבו איפה יעב היכו ביה ר"ב דיל
 .ב"ל ^mina n ייפ אוה איפה ys ןושאר ייפ יפכ איפה (Co (* .125 ףעלל צינלפפב אבוה לולהאב רכב ייאדכ (*

 .הישע בילר asma יתרכזה ,רשא ג'הר b cy^ סיכסמו (אנליוו ס"שב)

20% 



qmןכו כ'ע תודסיה ןהו תיתשה  ^bשרשב ק"דרה  
mvיילהת) תותשה )̂ ,ט'' היעשי) היתותש ^ יפכ  

 ?nn וא mme ןכא «mu + תודוסי p^ )3 ,א"
 ל ,ח"כ תומש 'א יירת ה"ל D wb ךומסב יייע)

 'קלי תוכימסו ,דוסיה ןבא p QU i^ תלהק יגרת
 הזמו obw תייתש אוהש בקעי ג'נרת 'ר םילהת
 Yy ב'מד היפ 'מוי v^ לעפנב וא לעפָהב
 םלועה הָּתַשּוה ונממש הייתש ןבא המש ארקנ המל
 תארקנ nmn היתשו וידומע 'פ ר"שהשב ה"'כו
 'מויבו םלועה התשוה הנמטמש היתש תארקנ המלו

'p vp iaנ ייס ידוקפ אמוחנת ב"יפ ררמב ' 
 התש jb תרזגנ היתש יכ תתז שוה הנוכנ יתלב 'יגה

 ה"כו תתשנ 'יא אמוי ם'ש י"כבו תתש jp אלו
 "יאדכו התשנ (b vox םש אמויב ח"ר תקתעהב
 -- [ןורחאה תש y'"y דועו -- ('ב) ג"פ 'מוי 'תפסותב

 רובד 'יפ ' אתעוש ומכ תעלכנ ןיע sme =) תש
 ידהב 6 ר"י) הליגמד הדגהב יָעָש ןמ 8

 תקזח 'פב ,(* mb תרבדמש ny 'יפ הכלפ אתוש
mnaרמא (.ט'ל 2( תוצרא ישלש 'מגב  mb 

 בויא) לא רבדי .תחאב יכ. . אתוש וכל קופית אל
 . אהלא ללמי אתוש אדחב םורא 'גרת ^C) ,גיל
 ם"בשרה 'יפו םימעפ המכ םש ב'בב ה"נכו ה"יחא]*

 הובאד וא אקושב אקוניד אתוש ומכ רוביד אתוש
 ל"נה הכוסב י"שריפ ןכו (:ו"ג הכוס) אמאד וא
 רמד אתוש :'ע "ישודיקל דועו ל"נה ב"ב לע זמורו
 'יפו Cow 'ודיקב י"שר DU ןכו אנע די אל
 אתעוש ומכ אתוש יכ ןוכנהו nw לש ותחיש
 ו"סר ג"פ yn" 'וריב ה"כו .ש"ע 'ב רס 'עב "אדכו
 עומשל באת 'יפ (6*אתעיש עומשמ רמחתמ ד"ער
 'גרת .אתושל ('ט ,יל בויא) הלמל 'גרת + הרוביד
 :ט"יק םשל y my" יתוש v5) ,ר'ק יילהת) יחיש

 — ץ'ג ,ב'מק ; ט'צ ,ז'צ

 י"שרפלו ת"חרזמ my וניבר 2725 אְתּוש =) תש
 ןיקילדמ המב b3' (םינפב 'ייעו תימורד חור

 אמויב אריז 'ר (.ביל (nij תוריבע 'ג לע 'מגב
 רדה 'פד ג'רב .ילקד יניבל .pos אל אתושד
 אל א תושד אמויב ing 42 Cmo יוריע)
 («ay me) לרעה 'פד ג"רב ,(אנידל קי פנ
 ןגירבופמ אלו ןנילהמ אל אתושד אמויו אביעד אמוי
 וניבר ייפ םשו ה"יחא]* .ןתסא 'עב b" היב

(DW) — תש — own) =( ירתשש bp 

 Chuzistan זוחמב םאו ריע , יִרֶּתַשּוש =) ירתשש

 ןינעב קלחב C639 .;*>* הארקנ
 (ON) ירתשושל וטמ יב Cou ןיררהנפ) בירחנס

5x]ורמא ךכ ומשש םוקמ 'יפ ירת דח לע [ירמא  
 יכ ג"ונב ה"יחא]* יונצראכ םיתש הפי הז

 ןימלע וטמ יכ ןיערא C2 איוש ירמא שוש וטמ
 ןירת דח לע ירמא ירת שוש וטמ יכ ןימלעכ ורמא
 םינש יפ הפי הז רמולכ ^«: ירת שוש י"שריפו

 ךכ תומוקמ ןתוא לכ וארקנ ךכ םש לעו ונמוקמכ
 ה"כו הבוט רתויה ךורעה ^3 ךורעה 'יפכ אוהו כ"ע
 (ךורעה לע ריעה ה אלש סייד לצא) י"ב 'קליבו ת"האב

 ב"ח סרילואוו p" .ל"נה ריע איה איהו ירתשוש
s" ou 479רעיוביינ 'ה ש"מ 'ייע דועו 750  

 — 6 ןימלעו שוש mov 'ישרופמ םשו 882 'רגאיג

 mu new pip ^b תּוש לעפמ תש מ"למ) תש
 Grund- mp ,דוסי אְתשַא 0551 מ"לכ תש

feste, Grundםיררגנ םהמ רשא םיבקנ ןיתיש ,תיש ;  

nu»(:גינ 'טוי) ול ואיצוה 'פב (ץראה תחת םיכסנ  
 הייתשו םינושארה םיאיבנ תומימ $D התיה ןבא
 הליחתב (' םיכסנה )9( הליעמב ג"פב .תארקנ
 ג"סב .ןהב ןילעומ ps ןיתישל vv ןהב ןילעומ
 ןידרויו ןיללוחמ ןיתיש Gero הכופ) הברעו בלול 'פד
 ןיתיש הכופב י"שריפו ה"יחא|* .םוהת דע

 ה'כו כ"ע םיכסנה םוקמ דגנכ חבזמה תחתש ללח
 'וכו הפצרב הטמל ג"מ vb nr ם"במרל מ"יפב
 p^ תישל pu ובש הב העובק התיה תעבטו
 תוניי םהמ ררגנש םיבקנה םיארקנ ןיתיש ם"במרה
 ץראה תחת דחא םוקמב כ"ג םיצבקתמ םהו םיכסנ
 ומכ ןיתיש . ט"מ הכוסב N" ןכו כ'ע תיש ארקי
 ןיתיש :םשו , םוהתה דע ןידרויו ןיללוחמש םיאלח
 . < + תישארב DU ,וארבנ תישארב ימי תששמ
 6ב ,'ה היעשי) וב בצח בקי םגו :םשו ,תיש ארב
 553 ד"ער $37 ד"פ הכוס vo" ,ןיתישה ולא

OP.א " Cms me anmרמוא יסוי 'ר + תיש  

 ,תישה הז בקי B3 'וכו םוהתה דע בוקנ היה תישה
n»הכוס 'תפסותב  jm» ieבקי םגו . . תישל  

 .א"פ הליעמ 'תפסותב mno men הז וב בצח
 העשב א"עס ג'נ הכוסו א"עס א" תוכמ ץובקהו

 'ייע 'וריה 'יגו י"שריפ ש"עו 'וכו ןיתיש רוד הרכש

 ןיתישה ןה 'יפ ןוכנל wa ^b םשו סוילמת 'עב

 עייפדב (? .238 רצ ה"ח טרעננאמ y Alamus" תארקנ התיה אימטופוסמ לש המורדב wy יכ ריעהל שי ןימלע ןינעבו (1

 pax» m )^  .אתעוש : ךירעמב (* .אנרימג אל :גייונבו (5 ,יישריפב היכו (+ sue תחת sao ומָכ (* .סיסכנה סיטב

 .תועטב "5 ע"פדבו ,רי'ב ייכבו דומלתה ירקיעבו ו"ופדב

Au. pom 

m5. $a 

E ב 2 
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^ One 2 תש - 

 p^ אשדא היל ודשו הרשעב היל ('ילקש הוהד

 ןנימגרתמדכ הרוק sum אתירש ונייה אתיש,

 — "יתוויש ללטב יתרוק bus (n טיי תישארב)

 .(אוהה) ג"ונב ה"יחא]* ,(בותכ אתירש ב"א)

 םש תבשב לבא תדפ 'ר יב הוהד C [איהה ל'צ]

 ט"ק י"כב לבא ע'פדבו ס"ש י"כב ה"כו אתוש 'יגה
 = (ari ררכנ וירחא רשא ח'ר 'יפב ה"כו אתיש ןוכנל

 ינימכרתמדכ הרוק איהו אתירש אתיש 'יפ ח'ר ל"זו

ousיתוריש ללטב יתרוק  sהליבח  w^תשר  
 םתחשב [םתשר ל"צ] (םיוג) וילע ושרפיו ביתכדכ

 .כ"ע אתחש איה אתישו oen) לאקזחי) שפתנ

 א"יכו הז רחאלש תש 'עב םה אלה ח'ר ירבד ףופו
^s5 תבשב י"שריפב nלעבו .כ"ע הדוצמ אתוש  

 י"שר ירברל םעט ןתונ יחכונה 'עב דומלתה ירקיע
maישרפמה 'יפש (" ,ט"י היעשי) היתותש ומכ ": 

 = תעד ילוא יכ mb ונכרצוה אלו C »ry היתותשר

 - [ח"ר «B^ אתחש ומכ אתיש י"שר

 Aufrug הגיראב םיכורא םיטוח np" מ'למ) תש
des Gewebes —לעפהו  nme nwלמ ' "aw . 

 Greben; גראו הוט p^nws^ לע פא ב ס"לבו על

 לזוגה 'פב (םינפב "ע Gewebe אתּוש , אָתיש
 C אתיש איהה (ז"יק ק"ב\ הדש לזוגה 'מגב ליכאמו

 |. Tn אתחיש אתיש b^ יות יב הלע וצנימ ווהד
 .ימולכ m) יד ^s לאקזחי) שפתנ םתחשב .תעלבומ
 )3^ (re nep ינראת oW .(*שפתנ םתדוצמב

 םע 'גות (םש) תכסמה םע .('ןיתשת םא 'גרת
 סילהת) bw ןטבב ינכסת 'גרת ב"א) — אתיתשמ

G^ spגרתב ג"ונב ה"יחא]* = 0.05 תיתשא ' 
 ינבכשת 'גרת ןכו יל תייתשַא י"כב לבא תייתשיא

 "4E היעשי) היתותש 'גרתו ,ינתייתשא e) ,'י בויא)

 ..לעפ אב ןכו ,ךרעה mb םדוקה :yy אחמ יִתַש (" =
 ««TD "ye" 'p :ןותיתשא ב"מ פ"ס ר"משב
 ,יתשמ םשה נ'שו יתשמ ע"ייע ןייתש ט'סר
 . ל עפ ב ה'נכו . אייתשמ ראותהו .ם'לכו אתיתשמ
 DT ד'פ pn" ^ ד'ער ל"ד ר"פר םיחספ 'ורי
 לילע באד ןמ אייתשמל אלד ןנהנד .איישנ ג'ע
 ןוסרהי תותשה יכ ט'מ היתש ןבא הקספ ובש גהנמ

wmיושלמ  ^b nwןינע  nbםיסנ 'ר "יפכו  

n'» )*היל תבש יופסותב . | 

1 

 (אָתַוש =) תש |

 יייע) אידש תימורד חור . . . אתוש תיחרזמ חור

 תבשב p" י"שרו Gem) היד :א"ל wa 'ופסות

 .כ'ע הקזחב תבשנמ :תימורד חור תומביבו 'וריעבו

 . ריעבמו רעוב %=)< פ"ל י"פע הנוכנ אוה ילואו
 תימורד חור תעלבנ n^n אתחוש ומכ אתוש כ"או
 אתושד NDP ^b "יבוריעב ח"רו הקזחב תרעובש

ov,םיבע " nep)אמוי דחי ורכזוה תומביב יכ יל  
 אידש ןינעבו .םה םייונש ירה אתושד אמויו אביעד

yn yvyפ"למ כ'ג שרפל ש"מו אנתסא ] — 

 'פב langsam fliessen חכ אלב ררג תֶתֶש =) תש
 (m5 "^n) תנכוסמב טחושה 'טגב טחושה

 תזרתמב ןאכ (' תתושב ןאכ אישק אל יערא יער
^p > > 1אלב המהב לש תוכרי לע דרויו תתוש יער  

 ,לתוכה ךרד ןידרויו .ןיכשמנה גנה ימ qus חכ
bàטנב תקונות ' n710* '5-n101 

 היהש בולצ רמוא ש'ר Gy ey הדנ)
 ."ץואל תתוש ומדוץעה'ע (בולצ

 אלא ףטונ וניאש : תתוש הדנב י"שריפו ה"יחא]* <
nneתתושה ה"מ ג"פ תולהאמ חכומ ןכו י'וכו  . . 

qoomםד אצי חלקמש ןמז לכ . ב'כ תותירכ .  
 mns ןושאר DT 'וכו nme אוהש ינפמ תיצמתה
 .ןינעה לכ ש"עו שפנה םד ונייה תתוש אוהד ג'עא

 התא המ ינפמ ט"יפר ר'דמב 'ד D npn^ אמוחנת =
 המ ינפמ ךשי םא 'פ ר"להק .תתוש ךנושלו ךלוה
 פ'למ אוה ילואו -- הצוחה ררגנ e^ תתוש ךנושל

[tropfen, langsam fliessen O2 — 

 ןילע b" .ס"למ אתחוש 155 b" אְתוש — תש
 שיניא עטנ ףלצ (ןטמק6 Triebe תורמתו

 . ףלצ 'עב b^ רבכ (.ו"ל תוכרב) אתושד אתעדא = =
 ןהשכו אפצנ יבלול qm תורמת b" םשו הייחא]*
 י"שריפ ןכו ש"מו nox yy יתוש ןיארקנ ןיכר
 תורמתה תאו םילעה תא לוכאל אתושד אתעדא

 — [ןיתש y'"p ןיתיש רזגנ קזמש ל'גו .'וכו

 Bal הרוק sme ומכ 'יפ אָּתּוש mwNmOÓ =>) תש =
(ken +ותייא (: דיק תבש) םילכה לכ 'פד 'מכב  

 רגנ 'מגב ןיליפת איצומה 'פב אנהכל אתיש היל
Cאיהה (.ב'ק ןיבוריע) ררגנה  smeתרפ 'ר יב הוהד  

 .דיל ייכבו ו"ופדב םא יכ ייל (* .ד"פ תולהא 'תפסותבו ונינפל ייל )* .תחתושב ג''ונב (%
 תומוקמבו סיש ייכב ייאדכו (5 ,ולרמ גייונבו 'וריעב םייש v3 היכו םש שיארבו ף"יירבו םילכה לכ 'פ (i3 ייפאו הייד
 לכב היכ('  .זיחא אבה עייייע 'גרתבו שייע תוש שרש prn יא 'יפב mn )*  .חייר תקתעהבו תמדוקה הרעהב לינה

 אבוה חיר ייגכו אתיש ייא י'טשוק יפד ף"ירב לבא ט"ק ךורע י"כבו םישב ונינפל 'יארכו אתוש ייאש ר'פדמ ץוח עייפד
 גרתב ו נינפל היכו רומתלה ירקיעב ןוכנ היכ (* .םדוקה 'עב אבוה תבשב ח"ר ייפבש איי ייפכ הלוע הזו (* .םדוקה יעב

 ו nen ע"פדבו
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 ;דיכ ^ p" ;'3,3^ mew יגרת 'ייע הייחא]*

 vp אָּתש פ'לכו ,הנש ע"ייעו now 'נ ,ה'כ
 : ח'"" m" ,אתש יחרי.רסירת m5 : םשו .ד"ל
 איהה :םש ,'תפסותב ש"ע ליזא אחרי רתב אתש
 - [אתשד אפיסב . . אתש שיר ר"לפ ר'קיו ,אתש

DNDU *סתש ע"יע  . 

 יִתשֶא .ס"לב יִתָשַא ne ר'אלב מ"למ) הָחֶש *
trinkenיתש : ה"ל תוכרב (יתשיא ע"ייע  

 ,תיתש תיחצד דע sU conn? D DU ,ארמה
 .ךנוצר : 'ל nae ,ןותשיא ,ו'ד ג"פ תוכרב 'שורי
 :'פ ,'וכו התש אלו לכא . א'מ ,'וכו התשתש
 : ט"כק .ט"כק םש "ייעו 'וכו ארכש יתש (בייפ ריקי
 הליגמ .ב"יק :ו"פ םיחספ .ד'נ 'וריע .ב'נק : מ"ק
 ןיל יישוריק .'צ .'ע ריזנ : 'ה םילקש :ג"י :ב"י
 . UP . א'ק 'רדהנס : ג'פ מ"ב ב"עס ב'צ ק"ב .ב"ע
 הדג : ד"ט 'ורוכב :ה'ק 'ילוח .ז"ט mos :ב'ע
 איקשמ b g^ gn n ל עפ תא : ר'כ 4^

onm]ד'ס 'וריע יות ש לוע פ ינוניב . ^v 
 , א"כ םירבד 'א י"רתבו ארמח יותש ג'פר םילקש
 .רוביש b^ איתש תב  ,'ד ה"ר ,ארמחב יאנוש כ

vpnג"ע ז"מד ד"פ םילקש יורי .ןיי ייותש בייפ  
"ni?רכש : ט"מ הכוס טשפומה םשהו . ארמח  

 «sn ,היתשו הליכאב : ה"מ םש ,הייתש ןושל
iiyורי ,היתשו הליכאב ' Yo rpרוסא : א"מד , . 

 היתשל ןיואר ןניא : ב"כ תועובש .הינחבו היתשב
ovהליכא ללכב היתש .ג"כ ] — 

 ג"סב zwei) מ"למ יִתש תוכיטס ene הבקנג יִּתש
 ' ילכ לכב ןנתד Cre םיחספ pow דציכ 'פד
cyaםילכב ז"יפ םיתב  CU»ויה תומא יתשו  

 יונב היה םוקמ רמואש D^ שי, p^ הריבה ןשושב
 ןינב וב ושעו הריבה ןשוש תרוצ שדקמה תיבב
 < ילכ לכ הב השעש וניבר השמ תדמכ תחא המא

  vpnתינופצ תיחרזמ ןרקב עבצא יצח תפסותו *(
 תימורד תיחרזמ ןרקב הויתי תחאו המא ןינב
 ןיפינס 'ד 'מגב םחלה יתש 'פב תוחנמב שרופמו

 תוחנמ)  CD ves Cnrרטואש  D"Dלש תומא 'ב
 תוחנומו תויושע היה טיברש ןוגכ בהז לש וא ףסכ
 ןינמואל ןינתונו ןירעשמ ויה ןהבו םוקמ ותואב
 דציכ 'מגב םיחספב ןירבוע ולאו 'פב ,('"ןיחקולו

 םיהספ ןישירפמ  (*npib Croותליכא לע םיתש

 בפק יש - (one =) תש

 יינה תועטב אבוה םשו א'נק D^ ח"וא רוטב אבוה
 ארמע יתשימל אלד יגיהנד ישנ cin םיחספ 'ורימ
 תואחסונ אתיאו DU ^R דועו ,אגהנמ בא לייעד וגמ
 בתכו ארמח יתשמלו ארשב לכימל .אלר יסרגד
 אלו רשב לוכאל אלש תומוקמב וגהנ הזמו רומד
 ,(סש mp» mas יייעו ומלהל השקו) ,תבשב ןיי תותשל
 נ"נרת 'ר םילהת 'קליב יתאצמ תעטוטה "גה וזכו
 גהנמ לילע באד ןמ 'ניי יתשמל אלד ןגהנד ןיישנ
 יכ "יל הז 5« 'וכו מ"מ היתש ןכא הקספ ובש
 ,ארקמ לש יתש ןושלמ mb ןינעל vn תנוכ

n3»תואוקמ יתש  Uoםילקש 'שורי ,ט"מ  vb 
 :ט'ק +: ז"ט 'וריע א"עס (b יילוח ברע וכפהו ,נ'ד
 ,בימד .נ/פר 'מורת 40" My "יד א"פפ "ךריע ו
 ר"אלבו .(' ברעו יתש anys ר"מד ד'פ ז'ע 'שורי
 האלהוח'מ ^a 'קיו 'גרת + ז"י ז'ע אברע o , איתש
 וניבר 'יגכ .ז"יק ק"ב אָתִיִש איה איהו seme ס'לכו
 אוה וניברו m3 תעדל לבא ליעל "יע ף"ירו ח'ר
 יתש yy דועו -- ת"יחה תעלבהב אתחש ומכ

3 

 וא רושו an Ofuttersebaf" אָתיִש =>) תש 7€
 .אתיש וא אתרותו (ח'יכ ,ביכ (?p הש

 - [ש"מו יש ע"ייע ה"יחא]*

 'ירופו א"לב nmw wp רכזלו הבקנ) תיש *
"y (sechs השש ,שש "b (nw nun 

 אטינויבס 'פדכו האמ תיש א"י .'ו ,'ז יישארב 'גרת
"yr au ס"פר) ןינב sp כ ;'ל ;תיִש' Don 
mee) רשע השש som yo ב'ל .ה"כ תומשל. 

 אתיש 'גרת (ה'כ ,ו"כ  Im bteי"רתבו רשע

"ab רֶפיִתיִשב 'ח ,ד"ל םירבדל  ;יִרְסתיִש 'א; 
 ויית הארסיש םיסופד תצקב) הָאְרְסֶתיש דיי ,ד'כ 'א

  (CY5nאתשא ע"יע רסתישא תפסונ ף"לאבו
  "us (oe aemןיתש  bיא .'ג לאינד םישש

  nותלוזו ו"כ .ה"כ 'ישארב  my.אתשא ע"ייע
 . וכו תיש רב .ב"י ק"מ ,'וכו יפלא תיש א"ל ה"ר
 .סרגיו 'פ ר'כיא 'ג רד ע"ייע ןיתיש ב"ער ב'צ ק'ב
 ןירניד me on ןירניד האמ תיש 75 b ר'קיו

iov ^2יל ובה  smeוכו ןירניד '. y'"y mp 
 .תותש

jb nap» NDU 6%אָנש  D'b3ןונו אָתְנש  
 + הנש 'גרת Gabr הנש p" תעלבנ

 קחעוה כ"ע 5 .תימורד תועטב םיתספב ^n ייפב לבא תוחנמב ןוכנ היכו 6 .םלצ כ"ג p" תרחואמה ירבע ילבו )!
 ה"כו 6 .ןושאר א"י חי"ר ייפב ייא ךורעב ינש איי ךפיהבו ינשה א"י ךורעב w^ ןושארה א"י (LU םיחספב חי"ר ייפמ

 .ןיקול xaxa לבא .ס'ש ייכבו mnes 'יפב
, 
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 הרשע םיתש ,םיתש יכלהמ :'כ «mmo ,תוישרפ | Now שא ריעבמ דחא, b^ ולושיב לע שלשו
 — [ותלוז הברה דועו + ג'י eb :'גז"ע : ח"ל ידהנס | הליכארב וניאש ט"ויב דיג לשבמ 'ב הליכא ךרוצל

moב לושיבב 'ג הנה 'ב לחב רשב לשבמ ' | CDUמ"למ)  y'"pתש  (Aufzug, Lünge "tו"פב  
 תואוקמ 'ב ןיבש לתוכ €« תואוקמב .("בלחב רשב לכוא Ch דיג לכוא 'א הליכאב
 אוהש וכרא Tp הציחמ לכ, 'יפ יתשל קדסנש | G0 חיל 'וריע) רזעילא 'ר 'טגב ןיברעמ לכב ם"סב
 ברע ומש ובחרו [ci ךרואכ יתש ww (amm) | רזעילא 'רד אבילאו וללה םינקז 'דכ הכלה םר רמא
 איצומש n^ ןינעל Coil ןנירמאדכ רבד לכ ןכו | ונב לאעמשי 'רו ג'בשר qn תושודק יתש רמאד
 i'm 'יפמ קתעוה p'2 ה"יחא]* ,'רכדמב | ש"רב ('רזעלא 'רו ('הקורב ןב «pm ^ לש
 ימגב ןנירמארכ אהל זמור  ל"ומהו 84 Tx ט"דסב | 'פב ,('האתמיתס הדוהי יברב Dy 'רו האתמיתס
 - ךורעו ג'הר e3" ל"צש הארנ ילו :ז"ש 'וריע ןייעל | win 6ח'ע תבש) לכח איצומח 'מגב "p איצומה
 א"עס ט'נ 'ילוח לע ןויכו רבדמב אצומש ימ ןינעל | רשק ותוא, b^ תויתוא יתש ןיסכומ רשק המכ
 'וכו םומג היפש nena אצמו רבדמב ךלהמ היה | יתש וב ןיבתוכש pob ותואב www ןיריכמ ויהש
 "יפו 'וכו הרוהט איהש עוריב ברעו יתש ךלהמ DN | ."ונלש תויתואמ תולודנ ןהש ינוי בתכב תויתוא
 ףלקנ רשבה דחא רצמד 'ולכ :םש 'ילוחב ה"מגר | הלמב הלמ ה"כו ו"ופדב דואמ poi ה"כ ה"יחא]*

m^ "eaנליוו ם"שבו תבשב ' powכ'ע ברעב ףלקנ רחא דצמו יתשב | תלמ ל"ומה  y'p nyתש  
 — pw ויניעמ םלענו וקחמל שיו רשק ותואב :רחא ןיסכומ
 .'ז תש 'עו םדוקה ע"ייע N'D'Ü (Aufzug) * | רשק המכ (w! wine^ םירחא ע"פדבו ךורעה
 .התש y^Uy (das Trinken) הייתש ,הָיִתְש * תולודג ןהש ינווי בתכב תויתוא יתש ןיסכומ
 E ותוא ןיריכמ ויהש רשק ותוא b^ ונלש תויתואמ
 פ"שב ג"ונבו ל"נה ו"ופדבכ b^ ךירצו קרפ ותואב
 .'א יתש yy DBÜ * | רש ק ל ש תויתוא יתש ןיסכומ רשק המכ אנת
 'יסרפ 'למ ל"ג Gesten) הדולח הלעה b) TDU | ^na^ ש"ארבו ף'ירבו ח'ר 'יפב "לו ןי פכומ

janלעבו ס"ש י"כב 'ילו  p"אל  panוקחמ המל  c"וביער ב"ק תבש) הנובה 'פד ג'רב (גיס  
 תואיצמ ולא 'פב ,יכה ידבע ("אל  יכתשמד ןויכ | nu לש b^ ויניעמ םלענו ןילבול oen כ"ג
 ךוחשאד אכירצ אל v3) מיב) לגב אצמ 'מגב | :א"לב"ב :ז"מ תועובשב nu» — qn לעב וניברו)
 הברה םינשמ n53 הברה D« ןהב הלע, b" (*יפט תומקנ יתש . ג'ל תוכרב ,'וכו םידע יתיכ יתש

 אל 'פב yp" ןהב הלע ךכיפל םוקמה (ma un | יתש im^ "wann תוילכ nw ae םש ,'וכו

yvy ene npo mno *א תש '. 

 .םיעלס (.טיי ביג תפגה תא ןיקיחרמ ימגב Bm" | יתש . ט"י 'וריע ,'וכו םילשוריב ויה תוחפשמ

 היל יכתשמד םושמ םתה ינתק N27 אמעט ונייה | דרפ עיייע : ח"ל ק"ב ,'וכו םנה ןב יגב שי תורמת
 (C 'וינעתַּב ק"פד ג"רב .(" ירבשמד s'D הרידקל תוקדצ יתש ,'י ב'ב ,'וכו תוריצע יתש .ב'צ םש ,'ג

a2םימשהש רוד תיאר םא (א"' ,"'להק) שחנה ךשי םא | תוחנמ ,'וכו באוי העט תויעט יתש ,ב'י תוכמ  
 דשי p^ .רטמו לט רירוהלמ תשוחנכ ("ןיכתושמ | יתש ר"כפס ר"קיו צ"פר ר"ב ,םחלה יתש ,ר'צ

omo )'ררגנ וירחא רשא חי'ר 'יפב היכו דומלתה ירקיעב ןוכנ . *( יופמ קתעוה כ"ע .n'»5 ) ח'ר ייפ תקתעהב ה'כו 
 סיש י"בב ה"כו (* .ב"ב ןנחוי ירב י'רו ג"ונבו : א"ע רצ םיחספ ס"ד לצא תומוקמ ni) D'U י'יכבו שיפר ם"שב היכו
 ג"ונבו חיר 'יפב היכו (* | .רזעילא ירו anm m תקתעהב היכו םש ס"ד יייע imm ח"פר uen 'קינולאש 'פדבו
 תאתמיתפ שיירב ^w ח"כו ש"רב א"ר לע כ"ג חבסוה הדוהי רב יסוי 'ר לצא ייאד האתמיתס תלמש ל"יו ש"רב אירו
 ה"כ (5  ,האלתו DD רצ ,ז"ח ללירב 'חל ע"מבו nnb ya שימו : איג יורוכב (y פא םיש יייכבו ג'הבו שיירב ם"שב
 רייפדב )€ .ןכתשמד b'W ם"ש י'יכבו ןנוכתשמד טייק י"כב )? .הבוג תועטב ע'פרשב לבא ג"הר ייפבו bm ש"ק י"כב ןוכנ
 ל'צו יפט יתשד ייא ביירגהבו) מיטשבו חיר ייפבו םיש י"כב היכו יפט ךיתשד ג'ונב (?  ,אל א'פדככ ליצ היל 'ציניוו
 שייק "23 ןוכנ ה"כ ('' .ך"שבו םש רבחמבו רוטב בייקס סיר o Dam "yr^ מיבב «^n ייפמ קתעוה ('* ,(יפט ךיתשד
 ,כ"ג וינפל התיחש הארג B" ךותט לבא י"שרב ג'הכו יכתשמר i33 יכ ym ירבשמד פ"טב ע"פרב לבא דומלתה ירקיעו
 .כ"ע הדולח הלעמש ויתעמש םוקמ 553( ןאכ יתעטש ןכ הרידקה תא ןירבשמש הרידקל הל יכתשמר 5m "vb ייג

^aרבתשמד  ^b3 ^wהררקה םיעלפב ןירבתשמש תרידקל הל רבתשמר ל"זו ה"טגר  ey) n3יופסות  CVייג תאבוה  

ny Cb)יינעת יופסותב יייעו שיע  snע"פרב ןוכנ ה"כ ('%  .יכתשמר ייגל ומיכסהש םא היד  smלעיפב לועפ ינוניב  
 .ירכע רטאמב רקיע ןושארהו ןיכתשמ ס"שבו שיק י"כבו
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 דצב םימ םדא ןיתשי אל + ט"י ב'ב ,'וכו ןיתשה
 ריקב ינותשיאל היכררד ירימ 'יפא םש .'וכו ולתוכ
 :ן"ם תבש ,אבלכ והינ יאמו היל אנקיבש אל
 ,א"לד ד"פ םיחספ ̂ ,'וכו התרידק ינפב תנתשמה
 ,היכ איש) ריקב ןיתשמ מ"למ sum ןיתשמו דמוע

Gnפ"לב הזל בורקו  Q3ןיתשה יפ ש-ג55 . 
 דחא םדאב שי םיכקנ 'ב : ר"מ תורוכב jnv םשהו
 ןש 'עב ב'רו pw תבכש איצומ 'או ןתש איצומ
 < מ"למ ןינעה /הזמ : ב"ס 'וכרב אניש שרפל הצור "ו
 לבא 'ו ןש 'עו אניש ע"ייע - ,Gne היעשמ ןיש

 — [אמטסא ע"ייע וניבר !b^ 'יג

 po» "b 63 ,ר'כ 7353 ןיעה םתש מ"למו םֶתש
 ידכ <ט"ס) ז"ע ףוסב GHnen) (' החיתפ

 הפוגמה בוקנל לוכיש 'יפ בוגיו םותסיו םותשיש
 בקנה ותוא םותסיו ריסב וא טיטב היושעה רכ לש
 33153( ביתכדכ איה החיתפ םותשיו ,המיתסה בוגיו
 ,חותפ וגייהד יזח ריפש ןנימגרתמו ןיעה םותש (םש
 רוביצה רחא ללפתמש לכ Cmn 'פ) הכיא תליגמב
 יתלפת םתס n) ,'ג (n»w ד"הה (* ןיטרפנ וישעמ
 םתפס N^ ר'כיאב ה"ייחא]* ?Mn םתש

 ןוהתליפת רוביצה ומתש יפל ביתכ םתש יתליפת
 יתאצמ ןכו ו"זרהמ 'יפ 'ייע תש Dnw: שרד כ'או
 ןינעבו .ש"ע .המלשה ןושל b cw^ 'כיא יש תחנמב

"bחותפ ונייהד םותש  "Wwרדהנסב י"שרב כ'ג ' 

 תחאב אמוס םעלב 'רמגה םש שרדד א"עס ה"ק
 םותש י"שריפו [pe םותש רמאנש היה ויניעמ
 תחא וגיע רמולכ רכינ ומופש cto ז"ע) ומכ חותפ
 ןניטגרתמ ימנ יכהו המותס תרחאד ללכמ החותפ
 ואלו םותס ומכ םותש ישרפמד תיאו m" ריפשד
 .«e ,א"ל הדנ.'ופסותה כ"ג y" יכ'ע איה אתלימ

quל ':), boy pianosד"מד ה"פ ז"ע 'וריב  : 
 napi nnb םשהו .חותפ אזוכ 'יפ אָמיִתָש אלוק
 Uy 'תפסות .(888 (Oeffnen החיתפ B^ המיתש

 ומתשו ומתוח ריכמ היה םא 'פריא י"כב (CD ז"פס
 ףופא םתשה יוג לצא ^j רוסא ואל םאו רתומ
 ז"עב ה"כו «^C המיתשה לע דושח היה םאו "וכו
 םינשיה 'יסופדב י"שר ^35 רכינ ומתש אלהו : ט"ס
 םש ry טשפומה םשהו ,ומותס ג"'ונבו D'w י"כבו
 תביקנל י"שריפו אמותשל שייח אלד דומעה ףוס
 — paw] ןוהמותיש T'y ד"מד e ז'ע 'ורי רוח

nv "epםָתֶש —  
 תשחנכ הרולח ולעהש רמולכ תשחנ שחנ ךתושמ
 ה"יחא]* .ללפתיש ימ ןיאש שחל אלב
 ישחול דילחמ ןיכתשמ 'ינעתב ה"מגרה b" ןכו
 כ'ג 'ייעו ןיללפתמ psi ללפתהל ןיעדויש תושיחל
 יכ עדו הדולח הלעה pip י"שר b" מ'כבו י"שרב
 (לינה ט"בב) ח"ר p "by" ןאכ וניבר 'יפש המ
 b^ םע הפי הלוע "וכו גיס ןהב הלע b" ךותשאד
 !^N ףסכ אתכוש DU "bU אערא תב 'עב וניבר
 ןכו .,(ליגה 2/2 יפמ ךותשיאד ומכ הדולח אתכוש
 זעלבו ףסכה ןמ אצויה תיחולחל אתכוש י"שריפ
 ^v ,ביח אערא תב ע"ייע הדולח rouille ^p ל"יור
 פ"ל אוהש אתכוש pm' םש יתוריעה רבכו 055
 לעפה וניצמ אל םשה mb לבא ףסכה גיס -?=*
 הדולח הלעה B ₪25 , se" ע"לב יכ עדו =

— [rosten 

oneמ"למ)  ong mpiעטנ 'יפ  planzenראותהו  
 ,Pfanzer 682 םימרכ עטונ Non ס"לב

Gerמיב : איב 27( אנמואו אחבט אלתש  "Yטייק  
 ןמא ע"ייע ה"חא|* — ,ןמא 'עב p" רבכ (א"עס
 תורשעמ םיִלָתַש ץוכקב םשהו ,(.כ"ק ,א"חב ש"מו) 'א
 n'a תורשעמ v" ,'וכו םילתש pun so ה"פ

pino Yy sUTהמו םיטח  piרמג ןיטח םילתש  
 ?ont מ"לכ אוהו הכאלמ רמג ןניא םילתש הכאלמ
 :חלשמה ג'פר ןושאר רשעמ אתפסותב לקשמה הזבו
 ו"כפר ר"ב לעפה mt C ^55 ןיליתש וריבחל
 ולתשש nm ר"י ,ביצ םילהת) 'ה תיבב םילותש
 (vm לאיתלאש ב"עס ז"ל 'דהנס . הביתב ה"בקה
 'וכו ןיסתשנה ךרדכ אלש לא ולתשש )^ ,'ג יא
 ט"יפ י"פ ר"קיו wi ,א'חב ש"מו ON" עיייע

 - [ש"ע ר"שהשו

 םילגר ימ תלטה pip ^e מ'למ ןתָש — םתש
Curinirenרמוא א"ר 'פב  DNמגב איבה אל ' 

 םי תש מ אלד אקוני יאה (.דילק nn ןישוע ןיא
 הלועמה ג"הכ ה"יחא]* .ןיתשהל לוכי ןיאש 'יפ
 'לתה 'קיעבו םיתשנמ אלד 'יא ע"פדבו ט'ק י"כב
 p'w י"כבו היתשנמ אלד «rv םתשנמ אלד
 םיתשמ לעפא mim רקיע ט"ק י"כה ^3 ןיתשנמ
 ןיתשנילו pw י"כב תבשב םשו .:ןיִּתשַמ ומכ
 ינפב DD ןיניתשמ ,ןיתשא : ד"מ תורוכב . אימ
 אלו םימ ,ןיתשהל שקיבש דחאב השעמו . םיבר

— 

 nm תרכינ המישנ ןיאש היתשנימ אלד ייפ יישרו )* .ןילומרק עיייע םילחש לייצ vaa va תיעיבש 'פסותב םילתש )!
 היה םא פ ייטב גיונבו (* .ןישרפג an" םש אכיא יש תחנמבו (* .םתש שרש קיררב w^ ךורעבכו ovo po) ייפ כ'או

 ,המיתשה ליצו הייתש ה לע רושח היה p םשו ,ומתשו לייצו וטתפו א'נ ומשו ומתוח ריכמ

MEE E Trdauuen 
y met ARCU 

- u^ 

pes gs comme. e 

vU Se dam 6 5 HI c REC E Xd 
DIEN 
c 

xu 

Loro cio eO ets 0 m I Le Ds 

ie ES 
 יל

 לילד
e 



(nP"P — ףתש — pne =( ןיתש 

 C םש המכחב אהלא 'גרת €^ ,2 ילשמ) pw דסי
 ,יח םש) ץרא ידפומ וקוחב C אעראד היסאתש

(CUאעראד היסאתש םש דכו 'נרת ") גרת ןכו' 

 י"לב (p s'w" — ה"כ ," c) pow mb קירצ
ovpןויכ ב"ר ה"יחא|* .(דוסיו הדימע  by 

 ילב b") ,ביח) ר"טב ז"מיר ?ny וזו 607666 י"ל
 ע"מב ןייטשנריב םכחה חיכוה רבכ לבא ב'ר ןורכז
 דחי ורבחתנ תוירוס תולמ יתש יכ 811 ט'ח ג'"מ
 אתסא ,אפא דועו דוסי b" תש אוהו ןינעה קוזיחל
 , אסאתש 2^ mp "b o»! yb ומכ דועו ריק
 ס"לב לעפה הנבנ הזמו ןותחתה mb ^b אתסאתש
 ,חיל בוי ידסיב 'גרת ןכו .דסימ b^ סאתש .סֶתש

C7ךירצו אערא יסתשמב  nbאערא יפאתשמב , 
 : קצומל רפע תקצב וחיל (n םש 'גרת לע פ תא
 .אסאתשל ארפע Ü [םאתשיא ל"צ] (םאתשא) 92

mיילהתל ;ז"ט ,ב'כ ;ט"י ,'ד בויא 'גרתב םשה  
 ;ןיפאתיש : דופי ה"כ ,'י ילשמ 'גרת ץובקהו .'ז .ז"לק
 ,ד"כ םש יייעו ,אָיַסַאְתַש US n^ cnm) תודסומ

 SUE ['ב

 .תיש yy ירסתיש *
 -sich verbin תורבחתה ?jo» ^5 mp =₪ ף:ּש

Gy nmt? b'55 den, associirenםינינבו  
"y meeןיפתתשמו ןיברעמ )553 (םינפב  

 ןיפתתשמ דציכ Cv ישודיק א"ער א"כ :ו"כ יוריע)

 םיכנג ירבחו "כרת ב'א) — «C5 ""5« ןימוחב

 ה"יחא]* .(ןיכנג ןיפתושו (גיכ ,יא היעשי)
 'גרת ל ע פב . ןיבנגל ג"ונב לבא ןמגרותמב ה"כו
 ןכו ךיקיאל ןוהתוועט ןוהפתשמב ^ ,ט"ם םילהת
 ןוהתוועט 15 peneb יד 'ז ,יא ש"הש osn לע פ ב
 .ןהמע ותוא ופתיש Job ר"משב ה"כו .אירבחל
 'וכו ורעצב םימש DU ףתשמה לכ , ג'ס 'וכרב
 רקענ רחא רכדו םיטש DU ףתשמה :ה'מ הכוס
 Ana לארשיל והניפתשד רע + 'ח iy ,םלועה ןמ

^vה"סד ב"פ "נעת  s'yלודגה ומש ה"בקה ףתיש  
 אוהש לודגה ךמשל השעת המו :םש ,לארשיב
 ינש ףתיש מ"פ יתבר אתקיספ ,'וכו ונב ףתּושְמ

nmnוריע ל ע פ ת ה . םימחר תדמו ןידה תדמ ' 
 וצר םאו ןייב יובמב ןיפתתשמ : א"ע םשו ל'נה
 ,ףתתשמה :'ב תורוכב .ןיפתתשמ nei ףתתשהל

nep : 

 ןילעה ןמ ןיאצויה םינאת ןימ b^ ןיִתיש — ןיתש
(eine Art gemeiner Feigenדציכ 'פב  pev 

 הרמת תולבונב יגילפ יכ (:'מ תוכיב) תלבונ 'מגב
 ןיתישה יאמדבש ןילקה GU ws יאמד שאר ןנתד
 הנח רב רב הבר רמא ןיתיש רע \* 'וכו Ü ןימירהו

sesירבד ויה אל םא ב"א) — הנאת ינימ ןנחוי 'ר  
 ירפ ןימ 'ורו י"לב ושוריפש רמוא יתייה ןנחוי 'ר

buyהליכאל יואר וניאו םישק ןיניערג 'ד וא 'ג ולו  
 םימי ןכתב ןמטנ לבא ץעה jb טקלנ רשא תעב
 7^2; ד'עפל הייחא]* CD ותויה דע םיבר
 יקנש חופת ןימל ראות setania, onvíviov לע ןויכ

Mispelע"ייע ןיררזוע ל"זר לצאו  — owהוחא  
 א"פר יאמד 'וריכ אתיאד 'וריה 'יפ עיצא יתעד

 תואצוי ןהש וליא , . םיתישה ןה וליא ג'ע א"כד
nnnoןילעה , peשורי-,ןירופיצבש ןיתישה ' 

 ןיתישה ua ןיגפה ןמ y' ה"לד ה"פ  תיעיבש
 דעו תולבונה ןיתישה jb ov םישמח תולבונה
 (pw ד"פס 'יעיבש 'תפסותב 'ייעו םישמח םינאתה

"uanםישמח תולבונ ויהיש דעו םיגפה ןמ  pv 
 pm א"נ «o םישמח םינאתה דע תולבונ ןהשמו
 תולבוג ויהיש דע 'פריא י"כבו ןיתישמו . . תולבונו
 . . . תולבונ ןיתיש דע ל'צו moss ויהישמ . +
 איבה תוכרבב םיסנ ונינרו 'וכו  תולבונ  ןיתישמ
 תיעיבש 'וריב השמ ינפו שוריפ ילב ל"נה 'וריה

^bם"במרה 'יפכ אוהו תוירבדמ םינאת ןה ןיתישה  
 'וריעב י"שרו — .םש ב"ערו ש"ע א"מ א"פ יאמדב
 רשאו כ"ע תוער םינאת ינימ :ןיתישה 'יפ ,ח"י

c3 5ןיתיש תרזג  jbאתוש  )— ^pלב ' :"^ 
 הזו 'ה תש ע"ייע תורמתו ןילע (אתוש = אתחוש
 ןהש ולא . . omen טינה יאמד 'וריב "יאש המ
 ןיתחישה ומכ ןיתישה כ'או .ןילעה תחתמ תואצוי
 'הו םיעורג םינאת םהו ןילעה ןמ ןיאצויה םינאת
 pne qw טימשה יוועל 'הו (' ושריפ אל ףעל

 — [רקיע לכ

jng *ןיפשא .ןיתשה = . jy bemע"ייע  
 .ש"מו 'א םתש |

 -be רסימ b" סאְתש ,סּתַש סילמ סאּתש) סתש
gründen, feststellenאסאְתִש םשהמ ' 

"b NDONDU'ריקה דופי  (Grundmauerהמכחב 'ה  

 רוע ןאכ עיפרב )* .ןיגומירהו סייטב ןאכ יציניוו ח'פדבו ימר עיייע ןוכנ (n'a רומלתה ירקיעבו מ"אפרו ט"ק ייכב הייכ )!

 892 רצ צינלפפ )* .ט"ק vi33 יילו קוחמל שיו יאמדבש הרמת תלבונב יגילפ יכ :'וכו רחא רייפרו טק י"כב חיכ (+
 .ייל ויופרב לבא ימאו פ"טב ויופרבו אעראר היסאתיש יגרת יייכבו תירוסה 'טישפב היכו ר"פדו טיק י"כב ןוכנ היכ (*

 ר"פרו טק י"כב ןוכנ הייכ (* .לעפ אלו םש אל nn אערא איסאתש אהמכחב 'גרתב גי'ונבו אעראד היסא תיש חובית 'בב

 .אעראר היסאתש רבע דכו תירופה יטישפבו אעראד איסא תיש ייאו םש תלמ רפח ו"ופרבו 'גרתב n'2 יגרתב 'יארכו (?

 .לכגב ו"ופדבו ר'פדב ןוכנ היכ )5 .יוועל 'ה לצא
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 ישארב) ךטמו ךליתפו י"רת ךרטוחו ךפתש C ףתש
 בותכ תואחסונב ב'א) — "C0 תיל

 ךתמוטיס N^ 'א י"רתנו ה"יחא]* ,(ךפישוש
 בתכ ךורעה לעב ינשתה בתכו qum ךייטוחו
 quem ךפתוש 'ורי 'גרת ךטמו (qne ךמתוח
 ןכו כ'ע ויתנבה אל םגו ויתאצמ אלו ויתשקנו
 'נרתב ויתשקבו ךורעה איבחש ירחא ןמגרותמב בתכ

vכ"ע יתאצמ אלו , mmיכרעיש ר'תמעב יוועל  
 תחת ךפתוש תעטומ "ג ול nmn ךורעה לעב וניבר
 ילבב 'גרתל ןויכ ונניא וניבר יכ ל"נ ןיאו ךפישוש

^wלע םא יכ ךפישוש : ךליתפ םש  ^iי"רת  
 ךפתוש סרונ וניבר הז תחתו ךייטוח םש 'יאש ןויכ
 ל"צ ד"עפלו .וירפסמ דחאב אצמ ןכ קפס ילכו
 — Faden] טוח wb ^b M4? p'b3^5 ךתפוש
 ruhen המורכו ףעזמ mim קספ b^ מ"למ) קתֶש

sehweigsam pint? ;schweigenיקותש  

verschwiegen [ein Kind dessen Vater unbekannt 

ist]פב )052 "ייעו ' ^ poneןישודיק)  TBאיס  
 וניאו ומא תא ריכמש לכ יקותש והזיאו (.ט'סד
 יובותכ) השאה תא אשונה 'פד ג'סב IN" תא ריכמ

Cpתרמאק ןקיתשא ל"א קיתשא ל"א  ^bיכד  
mesיכה היל אריבס אלד ךקתיש הימק וז הכלה  

 Erb לש סוכ ךקישהש 'ולכ תרמאק ןאיקשא וא
 ברה p^ הז וינפל לכקתנש םעטה תוביבח ליבשב
 6ייה 'ומ יתדמ ל א'פ (*אצנגמ ימכח לש
 ןייקשא וא יכה רמא אלו קתשד תרמאק ןקיתשא
 תרזחשכו תאצי יכהדאו התוש היהו לאשנש רמאק
 yo3 C sb וא יכה רמא יא תערי אלו תאצמ אל

my) e]ןייקתשא ל"א (ז'ע םירר השרואמה  
 «mu ה"יחא]* — C תרמאק ןייקשא וא תרמאק
 1« וילע סעוכה :נ"פ «m לע פ בו לקהב
 אמוי .'וכו קתשש :ג"ל תבש ,'וכו הכוז קתושו

npeקותשו חקפ יוה . ב"ע תוחנמ .קותשי , 
 ,קתושו ללח :ד"י תובותכ ,קותש :ו"טק םיחבז

 pne — (ףיש - ףתש ופק

 .םירחא Dp ףתתשמ ואל םאו א'פ 'גינח 'תפסות
 (nnnw אלש ןימינב ט'צ ^p ר'ב לעפתנ
 Om ,'ג רתסא ינש יגרת יייעו) ףסוי לש ותריכמב

 ידהב הישפנ שניא ףתשיל sb תוכוב לעפ תא
 חלש 'פ ר"להק ,אנפתתשמ .ג'כ תבש , ארוביצ
 ילשמ) ךתא םירזל ןיאו 'גרת .ןוניפתתשנו ואוב
 יפותש ןינעבו .ךמע ןופתתשנ אל יארכונו 0 ,'ה
 איתבב ןוברעיו m "b" תומש 'א י"רת תואבומ
 T'Y ג"כד ו"פ 'וריע 'ורי ,'וכו ןוהיתרדב ןופתתשיו
 ר"אלבו ףִתּוש ראותהו .ש'ע 'וכו ןיפתתשמו ןיברעמ

mpרמואו ש"עב ללפתמה לכ :ט"יק תבש .אָפְתּוש  
 .ח"ל 'הנס ,ה"בקהל ףתוש השענ וליאכ 'וכו ולוכיו
 : ט"יד N'b 'דהנפ 'ורי ,'וכו ה"בקהל ול היה ףתוש

amvדריש ףתוש .ד"יד ג"פ ב"ב 'ורי ,םיטסיל  
 .ףתושכ השענ v'y ג"כד ו"פ 'וריע 'ורי ,'וכו עטנו
 'גרת ז"מ ,א"כ 'דמב 'ב י"רת אָפְתּוש הבקנלו
 א"פ .ב"ב ץובקהו .ךּתְפַתּוש ^O ,יב יכאלמ) ךתרבה
 השלש . א"ל הדנ :'ל "ישוריק ,ןיִפֶּתּושה א"מ
 Ty 121 ו"פ vy "P" ,יוכו םדאב שי ןיפתוש

 יפתוש יבד : 1/5 ב'ב .'ג 'וריע ,וב ןיפתוש םינש
vyא"לבו תופתוש טשפומה םשה .רדק  "D! 

 וחקל : א"ע vp (Genossenschaft)" אָתּופְתּוש -

 pur .אוהו :'ב תורוכב ,תופתושב ןיי לש תיכח
 השעיש םדאל רופא : ג"ס 'דהנסו םש ,תופתושל
 תופתוש דבעימל .ב"יק'יחספ ,ם"וכעה םע תופתוש
 'שודיק 'ורי ,תופתוש הב ןיא :א"ק תומבי ,הירהב
 ז"פ תובותכ 'שורי , תופתוש לש דנע D א"פ
 ,יה ארקי) די תמושתב Cmmemva vy א"לד

 טשפומה םשה דועו . אדי תופתושב 'גרת (א"כ
 הרוק Pa ד"ע ז"טד ט"יפר תבש 'ורי 'ייע ףותיש
 לע ךמפי ל"נה 'יבוריע 'ורי . ףותיש אלב תרתמ
 רצח הזיא mure Up בוריע Uy : םש ,ופותיש
 ןיכמופב : א"ע 'וריע ילבב ףותיש הכירצ הניאש

 — [יגלפימק בוריע םוקמב ףותיש לע

 mp" ריפרבו דומלתה ירקיעב (nc ךפתש רייבו .טיק י"כב לבא בייה דיל ויו י"כב הייכ (?  .היתופרושב ס"טב גיונב )!

 א'ח אובמ y"' (* .ךטמו ךליתפו ךמתוח יגרת עיפדב לבא דומלתה ירקיעו ט"ק י"כב mei (* .םדוקה 'ע ny ללכנ יצוניוו

 ייפ vy. םירדנב שיארו .ש"ע ונושל הגיש (מיטש לצא) אמק ארודהמבו םש תובותכב יישר ךלה הטיש וזבו XV דצ

 רמוא התאו יתרמאש המ ךל לבוקמ אנוה בר ל"א ןיקתשא וא תרמאק ןייקשא ל"א יכה בר רמא אנוה ברל אבא C ליא

 ןירה ייפ כיג «w^ כ'ע רמוא התא ינקיתשהלו mox בר םא המת התאו ךל לכוקמ וניא וא הרמא בר DN יתוקשהל

 א"פ תודוקנ אלב ט"ק יייכבו wn ירמ יתדמל — המל א"פ : ת"רב 'תיא םשו ר"פדמ הכומ ןכו ו"ופדב ה"כ (*  .םירדנל

 ה"מגר ייפל בורק אוה bn" הזו )5 .א"פ קר "א עיפרשבו יא ה 33D איפ w^ י"כ ראשבו ר"פרבכ ה מ ל לי'צו המל

 היל קיתשו nme הוה אתשמ ירמאד אכיאו היל קיתשו היל יהש הוה אהשמ :ה"ע cw ןנירמאד אהל cons יישרו

yvyקיתשיא םירדנב גיונב (' .נישו יא הש  Npש"ארה ייגו תרמאק יתש וא תרמא  "y4 הרעהב ליעל  jon ^b» 

 .תרמאק ןייקשא וא תרמאק קיתשיא ייגה יובותכבו תרמאק ןקיתשא וא תרמאק ןייקשא ייגה



pnoאָתיִּתִש — תיתש — ) 

 רתתשיא :ראשנ 'גרת ד"ל קוספ םשו ה"יחא]*
 לעפתשאבו לעפש לקשמ לש לעפתא ןינב אוהו
 ירתות ש מד המ 'א י"רת םיראשנה 'כ ,'ז םירבד
 ורתוי 'גרת .לילק םעב ןורתותשתו r5 ,'ד םשו

 — [הב ןירתותשמ GU) ,יב ילשמ)

 5 CAE ע'למ by אָתיִתש —( תיתש
 Speise תוילק ןמ לכאמ אָתיִּתִַש ס'לב

(gus dem Mehl gerósteter Aehrenדציכ 'פב  

 אתיתש Cn תוכיב) nen לע ךומסד 'מגב ןיכרבמ
 . תונוזמ ינימ ארוב רמא לאומשו ב'נש רמא בר

^bהאובת ןיחקול  sowןישביימו שילש האיבה  
 'עב א"פ .חמקה jb לכאמ ןישועו mini התוא
 Cy "93 וזחאש ימ 'פד תואופר mos .('ילק
 'פד ג"סבו .יחפולטד אתיתשד. ("אנוכ היל תיימ

psןידימעמ  vy)ז"עב הייחא]* ,6 חיל  pw 
^Nי"שר "יפו האתיתש ינימ ינש , האתיתש  

 רונתב ןשבייש תוילק לש חמקמ יושעה לישבת
 : לא "m 'יפבו "וכו םישרע חמקמ ןישועש שיו
 ןכו םינשיה 'יסופדב י"שרבו y3" ה"כו ("אתיתש
 חמקמ יושעה לכאמ אתיתש .ח"ל תוכרבב י"שריפ
 nb םילבשהש דועב רונתב ושבייתנש תוילק
 pan : דוע ףיסוה אתיתש "mn : ט'כ 'וריעבו
 אתיתש 'יא 'וריעב ח'ר em^ לישבתה ךותל שבר

^bאקיתו ל"צו כ"ע קיווסא  "b3 n'2»יחספ ח'ר " 
 אחשמב ריבעד אתיתש jus אוהד אקיתו ב"עס טיל
 < ,ג"חב ש"מו אקיתוו ע"ייע כ"ע אחמקב אחלמבו
 ה"צ דצ ג"צירל םיחספ 'להב יתאצמ ןכו .ט'נר
 = ונייהד םינושאר [ושריפ ל"צ] (ושרד) ירש אקיתו
 הארנ הז לכמ ,'וכו אחלמו אחשמב דיבעד אתיתש
 אוה אתיתש יכ ןאכ וניבר ירבד םינכ יכ רורב
 שחב 'עמ חכומ ח'רו ןכו C י"שר 'יפכו חמקה ןמ לכאמ
 Yap תבנש תיתשה תא ןישחוב וניבו םש 'יפש

b" (mתיתשה ןתונ א'פ  wweילכב ילק  
 p" אוהו ,כ"ע ברעו יתש וב ברעמו ץמוח וב ןתונו

p") n3w3 n'13תבש אנליוו  Y»pתוכיראב שייע בער ), 

 (pnpib Gmap nat ילק וניבר 'יפ 'ג לק 'עב לבא
 שאב ןתוא ןישביימו שילש איבה אלש ןי רוע ש
 ל'נו  .'וכו ותוא ןילבונ nep ותואו pnus ןנחוטו
 לינה הלמ ע"לב יכ pn םינוכנ םישוריפ ינשש
 הקדה ןמ הקר חמקמ לישבת השוריפ ךרעה שארב
 תירוסה 'טישפה יכ תוילק ןמ לישבת b" ס"לבו
 הל summ €" ב «m ילק הל "pix הקיתעה
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umbהאורש דימלת :'ו  morילוח .קותשי אל " 
 ןקיתשיא .קיתשיא sm הש ע"יע קיתשו :ה'ע

"yקיתשא .'ט ב"ב . 'ירדנו 'ובותכמ ןויצ ליעל . 
na»אירכח היל וקיתשדכ ךל יקותש יא : ט'כ . 
mmoר"ב . קיתשנ אל .ז"כ הדנ .יקתשיא .ה"ל  

 םהרבאל קתשש הקיתש ול רכזנ הריכז המ א'נפ
 :ג'ל תוכרב לעיפ .קתושו עדוי אוהו ,

nbusןיקתשמ :ה"כ  me» amsםיקתשמ :'ק  
 ליעפהכ ^& : ג'י 'ובותכבו ms) ןיקתשמ .ותוא
 ןיקתשמ 'ג ^s בויא י'כ 'גרתב ןכו ותוא ןיקיתשמ
 לעפ אב "סופרבו ןקתשמ ד"כ ,'א  'קזחילו

pneלעפ תא .תקתשמה : ז"ס תבש .ןקתשמ  
 Tb 'ינעת 'ורי ,קָּתַפָשֶא "ivy s ה"פ 'וכרב יורי

 ומדי 'ב 'ורי 'גרת .ןימייקו ןיקתתשמו ר"ע ח"סד
moe)ו"ט , GUםילהת-'גרת י"כב ה"כו .ןוקתתשי  

 הליגמ 'שורי .ל ע פ תנ Qon גיונכו) ^m ,א"ל
 ידהנס 'ורי «nns הרותב ארוק היה : ה"עד ד"פ
 ט"מ B/D ר"ב .קתתשנו גרהיל אצוי : ג'כר ו"פר
 קותש :ד"י תובותכ ראותה  .רוגינפה .קתתשנ
 4333 .םיכלמ ידבע קותש תוניתנ קותש תורזממ

mיאתילת אתא  "pne mmלבא י"עב ג"הכ  
"ysהקתש ןושארה '). pemהבקנלו יקותש  

 םשהו :'ק 'ומביו .ג"עו Dum "ep "p תיקּותָש
 .ט"צ nbb^ אָתּוקיִתִש , תּוקיִתִש npn טשפומה
 ,'ח למ ע"ייע םישפטל n^p םימכחל הקיתש הפי
 :ו"טק 'יחבז ,הקיתש אלא הדימע ןיא .ט"ל הטופס
 «me ,הקיתשה לע רכש לבקמו קתשש םימעּפ

tbהאדוהכ הקיתש  swםש  aoךיתקותש  
 ףונל יתאצמ אל ז"ימ א'פ תובא ,ךירובידמ הפי
 Amos yy אקותשמ "s הקיתש אלא הבוט

"yו'מקתת זמר ^ ילשמ 'קליה איבהש הפי רופס  
 ןינעה ma ח"לשת 'ר ךתלעהב poni ונדמליה םשב

yyב'ס 'וכרב .סוקילקד . nbspאתוקיתש ירופייד , 
"xnליבק :'ט  mopא"ע 'שודיק ,אתוקיתש  : 

 אתוסחיב ואל יאמ ,אסוחי ונייה לבבד היתוקיתש
 )03 .היס ,'ג ,ביכ יילהת) הימוד 'גרת .אתוקיתשב אל
 ?y Spin" 'גרתב דועו ,אתוקיתש ^O ,ד'צ) המוד
 — ]'& ,ו'נ םילהת 'גרת ד"י ,ה'כ "ישארב 'א י"ות
 'גרת übrig bleiben) רתי jb לעפש) רתש "א

 6כ ("e" zx ינש רועב הטלמתאו
 םדיב אל ןה 'גות .('יאככ quos תיותתשא
 .ןוחבוט ןוהדיב Canne אל ce ,איכ 00( םבוט

 קר ריפדמ חכומ |« ביה י"כב «p היכ (5 a לק \* .רתתשא 'גרת ייכב )5 .ייככ ג"ונב )* .אקתש אק יכ גיונבו ('
CU5 אחכ ס"טב aאנוב ג"ונבו (גיינר ,דייח) ןכ עייייעו אנוכ  m»)הז ליחתמה רובר רחאו )^ .ע"פרב  "b ^Wלכא  py 

 םימב ףורט nop אתיתש :ז"ס ידהנסב י"שריפ ןכו (' .רסח
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 בילק RT) ps y'"p mneb «sm עבטמה לע
 תותשד ה'מגר 'יפו 3358 אתותש בער םש ,(ש'מו
 ןיפיפומ םישמח לעד vios אלו רבלמ ןיפיסומד

mne s^אלא הלוע וניאש םישימחה  mb 
 ז"ע תוחנמ a y! yy רניד omne um רניד
 והיינימ לד א'ער 'נ 'ורוכב . םש ה"מגר 'יפו א"עס
 Sm לד אלא . , אזוזו אתותש לד 'וכו אתותש
 . םירשעד : אתותש והיינימ לד ה"מגר 'יפו אתותשו
 'ד ווה ד'כד אתותש .ןבה ןוידפל ךניאו שמחו

woאתותש לדו זוז םירשע והל  wenא"כ ווה  
 אל זוז םירשעד ל"ייק ןנאו ווה דחד תותש יכנ
 והל ושפ ה"כד :אתותש לד אלא רתוי אלו תוחפ
 אקנד יכנ א"כ ווה אקנד זוז אוההמ לדו א'כ
 יתכא ןבה ןוידפל ךניאו זוז והיינמ קיפא רדהו
 ךנהמ ירקיעמ .אזוז לד אלא .ווהאקנד יכנ ןירשע
 יזוז ןירשע והל we ד"כמ אתותש לד vm ה"כ
 SIDE unnm י"שריפ כ'ג 'ייעו ,ןבה ןוידפ ווחד
 pr 'גרת — wuvpe ס'לבו nmm ייאָתיִתְש
 םוי 'א י"רתבו יתיתש םוי QU5) ,'א יישארב) יששה
 , האתיתשו 'גרת 6ה ,'ג ביש ששהו ,יאתיתש
 םונרת (א"כ ,ה"כ ארקיו 'ט t3 תומש) תיששה

 i [ע"ייע תיש ןינעבו שש אָתיִתיִתִש

 ע"ייע ףטנ nop וכפה (langsam fliessen) תתש *
 | .'ד תש

Cc» ^b np? *תותשג מ"לב תֶש םשהמ ), 
 דוסי me me ם'לבו ל"זררב תיש

ma53 תתשנ תתשוה לעפנו לעפהב לעפה s 
 ע"ייע התש לעפמ התשנ ,התשוה בוט רתוי

 י'א תש

 T'ep ,5'n: רברב ע'ייע (Skythen) הייתותש *

ownט"ושבו ,ט"ק רומזמ ט"וש . 
 יילהת 'קליבו םיתותגעלו םיירברבל s^ ה"כ רומזמ
 השע המ [םיירברבל ל"צ] םיירבטל ב"שת ר"ס
 ביח) תנג ע"ייע Gothen אוהו השע המ םייתנוגל

 ,(גימר (vn יקירפא ע"ייע דועו (דיכש

(ne =( mneחפק הייתותש * —  
 אתיתש כ'או אבלחב אמחל עבצו אתיתחש
 "לבו תעלבנ 'חו אתיתחש אוה C (תיתש וא)
 ג'הב אתיתש ה"נכו polenta, ר"לבו .digvrov ארקנ
 W^ ב"ער m "x םשו ,א"ע 'ז דצ ו"פ 'וכרב 'כלה
 אתיתש : םש ,יקסישדו יריבוגדו יראנכד אתיתש
 ארוב ארירפד אתיתש המדאה ירפ ארוב יחפלטד

 — [והנינ wn אבורד םושמ תונוזמ ינימ

 muy) jb (AD ירודפ רפסמ אָתּותָש =) תּותש
(der 86018060, 1 |רכומה 'פד ג"סב  

 ייפ תותשמ רתוי רכתשי לא (Cx c2) הניפסה תא

 תוחפ 'יפא יל רטנ רגאב יא םכל השקהו תובושתב
 - לאומש רמא יכהו דיל דימ אלא םולשו סח תותשמ
 ןיחקול ךכו ךכב רמאו הנמאב וריבחל ץפח רכומח
 האנואו לזג וב pan תותש תונהיל ןידה ןמ ול שי
 ברד הירתאב השעמ הב ידבע אקדמ איה אתכלהו
 דיקפמה 'פב שרופמכ אנדב [יזוכ] ח"מ ומרד הדוהי

m na)המכב ועירוה אלו םתס ול רכמ לבא (א"עס  
 ומכ וטפשמו וימד ידכ ונממ חקיל רתומ וחקל
 ףסכ 'ד האנואה mo :טימ Du בהזה 'פב .ונינשש

van]רתומ יתמ רע חקמל תותש עלסל ףסכ  
 םאו ובורקל וא רגתל האריש ידכ דע [ריזחהל
 ךל רכומ ינאש הז ץפחש עדוי יוה ומע הנתה
 תנמ לע הנמ אלא הוש וניאש ינא עדוי םיתאממ
 (: אינ םש) האנוא וילע ול ןיא האנוא ילע ךל ןיאש
 quu mw )2 ,איכ תומש םינש שש usn ב"א)
 תותש :ט'מ b'23 ןינעה mb הברהו ה"יחא]*
 :'נ .'נ ונינש ימנ תועמ תותש . . . ונינש חקמ
 by רתיל תותש ןיב אכיא המ :םש ,תותשמ תוחפ
 רזוח הנאתנש on תותש וליאד אכיא תותש
 תותשמ תוחפ ,ןירזוה םהינש mne לע רתי וליאו
 הנק תותש חקמ לוטב תותש לע רתוי חקמ הנקנ
 ;רמאד אה : ב"מ 'ישודיקב שרופמו האנוא ריזחמו
 אלד אלא ןומא אל חקמ הנקנ תותשמ תוחפ
 רמא .'צ ב'ב .י"שריפבו ש'ע 'וכו חילש היוש
 אלו תותשמ רתוי תודמה לע ןיפיפומ ps לאומש

 ! (tאלו  mneתוכרב 'יאדכ ליח.   v33הרעהב שחב עיייע תבש סיש 1.

= M MH C 0 דה 

 oe ךרע ךורעל .םישושיאב יליח רשיי . םישודק דוסב ץרענ .םישישרת תונחמב שדקנ
 .ויית ךרעב ינמצעי ,בתכב רדסכ ךורעלו

 ר"ל י"כבו ,ינמיצעי םשו i'm vb ,'ב 'א ו"ו י"כב pes "m 'ב ןתנ ת"רב הלאה םיזורחה ה"יחא]*
 ן"יש qw םלשנ ט'ק י"כב ןכו qu qw bns שייר ךרע היל קילפ ips vici ,ילייח

bnsךרע  Y^nר"פדב ה'כו ]. 

 מממ enda ל ו ו



NDהתא 553 אָתֶא ןמ יווצ  pb»יברעו ') 
C22 יוריע) ןירבעמ דציכ 'פד ג"רב (kommen 

 א ב ל ח ךילכואד יאת *  ^bרקיעה ב'א) — יאוב
 ,גיל םירבד) קוספ ןושל אוהו אתא אוה  Ciהתאו

 יתכואה רנכו ה"יחא]* ,(שדק תובברמ
 אתא 'עב םינויצב . py(ש"ת ת"ר) עמש את

"D D^ "p :3'5 ק'ב .ז'כ  תינעת ., ט"ב nav 
 את .ט'כרת  "mnראשו ד"ע ט"יד ב'פר 'רהנס יורי

 את נ"שו אתא 'עב תומוקמ  Jonאתו קופ
 'וריע יאת הבקנלו יווצה אוה את .תואמגוד רתיו

nnm את וחיי ," ;א"י ,יא ילשמ) הכל 'גרת ,ל"נה 
 'טישפב יָת 'גרת ('ח ,יפ פש) וכל ,אתיא כ'ג הז :

  xs dnב"כ  0nוכורכ ותיא ף'לאבו 'וכו ולכא
nm pbts at» 277 ב"פס ב"ב 72:35 'ינעת 
— [tn אתא ע"ייע תעלבנ 'א םימעפ הברה יריבו 

aun *ףדרנו מ"למ)  Dyהוא  (verlangen, begehren 

 אוהשכ תבשל סנכיש ידכ :ט"צ םיחספ
 wp) "גב וא 'עב ה"כו ח"ר 'יפב 31705 כאת

 עוטק ינבאת vb 'ומבי Cs) ע"ייעו ע"פד ראשבו
jbא"פ 'ומבי 'תפסותב ה'כו ,ינא באת  ^vוכרב ' 

 .א"ער ה"עד vb 'ליגמ 'שוריכו א"עס א"יד ז"פר
 יורי ,ש"כ אל .(לכול) לוכאל כאס .אוהש העשב
 רנד אלא באת רציה ןיא ד"ע א"טד ט"פר םירדנ
 יביאת ד"ע ד"סד א"פס ipn" 'שורי ,ול רופאש
 תתימ (ושע) באתש TW" א"פר ר'מש .,('םינב

 'גרת ,ול ביאת som ד"פס "יכרע 'תפסות .ויבא

 םימעפ ('א אבי אתיב א"פלאמ ב'כה ms אוה ת *
mamומכ ארקמ ןושלבש ן"יש םוקמב ימראב  

Gv =( mתלת .(רבש) רבת ,(בוש) בות  
 מ"ד ,'זו 'דב ףילחה (5 (aov אנלת .(שלש)
 הלמה ינפל בורל אבי ('ג ,(ןותנמזתה) ןותנמדזה
 Guia ןמ) לישבת מ'ד nen תא לעפהמ תונבל
 שארב אוהש ו"ית ד .(דמל ןמ) דימלת ,דומלת
 תישרש תויהל םימעפל אבי שומשה תוא הלמה

s"ליחתה לי ע'פה לחת  e» anmןמ)  
 sean מ"ר מ"לב אצמת הזל בורקו המודכו (המורת

,nben minהָבּושִת , nenםתלוזו  . 

snמ"למ)  ^bעלצה רדח  Seitengemaehאוהו  

y'"y &xn p'o5i sn ר"אלבו Anbau Ys? 
"p רבכ .,(.איס 27 ('אתו yox עיצי qua אות, 

  ya'עבו אתפא « Cy'פבו 02 תודמב ד"פב

 ךלהמ היה 'מגב ול ואיצוה  Ca wwלכיהה לתוכ
 ה"יחא]* ,שמח אתה לתוכו שש אתהו שש

  3221סישלשו 'ג 'נשמ םש תודמב םיאת ץובקו את
 היה םיחתפ השלשו 'וכו םש ויה םיאת םינומשו

 לכל  "mWאתהל דחאו ןימיהמ אתהל רחא דחאו
"yn ש"ע 'וכו ויבג לעש אתהל דחאו לאמשהמ 
ow מויב' "p י"שרו .לתוכ ה"ד . ב'ג 'מוי 'ופסות 

 תודמל מ"יפב ם"במרהו ,תרפכה ירוחאמ עיצי אתה
 ג"מ ד"פ  "bיתש ןיב שיש הקחרהה תארקנ אתש

 | | 'עבו ה"שע םילתכה  yuש"מו  pn "yשרש
 ^ [ערג -

 ונרגסהו אתפא יעב ייפ רבכ את אלצ עיצי ול שי תומש יג ףסוי בר ינת w^ עיצי ys on )? .אתהו ע"פדבו ל"צכ )!

 אקרבו עיצי קר וניבר ייפ אתפא 'עבו ,ש"ע יתחגהש וטכ עיצי יעב יתהגהו אתפא יעב וניבר הזמ $23 אל יכ רמאמה הז

 י"כב ןוכנ ה"כ )*  .בילש ,א''ח אתא עיייע )3  .יג אקרב עיייע uy" הלילח סייטב 'ציניוו 'זיפ יפרב לבא ימאו רייפרבו
 ל"צו הואת םירפסה ייג ג"שו 2 הרעה ד"מ ,א"ח (* .ואת סרג ריפד יכ רמול האורב הגש יוועל יהו )^ .ךלש עיייעו אבל

 :זיילר vip םיחספ יוריבו i35 ''אדכ חואתב .ךסח y^y םינב יכוסח ae יינעת ילבבבו 7



 ,נ"גד ב"פ הכוס 'ורי , הואת איצומו הבהא םינכמ

 וסנכיש דע הכו הואתב הצמל וסנכיש דע ןלהל המ
 mana הכוסל

 מ"פ יתבר 'תקיספ [הרומת ל"צ] (bt) הרואת *
 לש ותרואת) ('ב ,ב'כ יישארב) הירומ והמ

ovא"רמכ ויפילח םש לש ותרומת ל"צו ('ייפילא  
s» p)יייעו ותוא רימי אלו ונפילחי אל €^  

 : ש"הש 'קלי נ"שו אתקיספב םש ע"מ לעב ש"מ
 ' .יונו ונפילחי אל 'אנש חנ ןב םש תרומת + ,הירומ

p'b3 960% י"למ ןורטָאיִת Nw 5 רטאת 
  (Schauspiel, Theater  j"eNnשירכ

 תבש) רוכשי אל 'טגב םדא לאוש 'פבו C700 'ובותכ
GUלע חקפל תויאססקרקלו תוירטאתל ןיכלוה  

 ןמז לבא 'מגב הליגמב ק"פב .(' תבשב םיבר יקסע
 תוירטאית וליא ('ז ,יט הירכ) (*יסוביכ ןורקעו 6«
 ןיא 'מגב ז"עב אמק פ'סב ,(ןה ל ש תויסקרק

quuר'ת (ב'עס חיי)  pwתוירטאיתל ןיכלוה  
 ̂ : הזה םויהכ יהיו (ז"פפ) ח"פפ ר"בב .(* תויסקרקלו
 (* תוארל לכה וכלהו היה ןורטאית םוי רמוא הימחנ

^bימור 'לב  popתויסקרק (' ןורטאית הלבנל  
 ןורטאית ןירוק ' אקיטמרג ןושלב . תואסכ יתכ

 ןישועש קוחשה psy הבוגב םש ןיבשויש םוקמ
 םויה דעו תוער תויחב pi םדא ינבב pai הטמל
 תולעמה ןתואב יכ ^C ןורטאית \'ו"איפילוקל ןירוק |

 ויה אלו הז בג לע m םדא ינב םש ץיבשוי ויה
quuוריבחמ דחא הייארה  "DDקוחשה ןיאור  

 לש תואתשמ יתב תויסקרק יתכ . הטמל ןישועש
 רכש יתוש תוניננו .(" יסרק ןייל ןירוק ןוי 'לב יי
 יתשמל ןילזאד ןוהירמזו ^usn (O  ,טיס םילהת)

C335ןוופקר ק א'ס ןוהיסקרק יתבב "). 
 םיצלה קוחצ תוארל דחוימ ןינב 'ורו י"לב יפ 38(
 קוחצ ינימל דחוימ אוה םגו לונע ןינעב םוקרק ןכו
 םיראופמ םיניינב השלש ימור ריעב ויה ןומדק ןמזבו

 ןורטָאית em =) רטאת - Nn צק

 'גרת ,ישפנ (' תביאת ('ג ,ריפ oon wp התלכ
 ןותיוהד 'ה ,ג"י עשוהל ;אנא אביאת 'ו ,'א תור
 באתמש ןויבא ד"לפ ר'קיוב לעיפבו ,ןיכיאת
 ^O ,איח) ןויבא ע"ייע לכל באת וניבר "גו לכל
 'ורי לי ע פה .לכל הואתמ an ב"כ ילשמ 'דמבו
 רופאה רבד תבאת ר"היל רמואו . כ"ד 27b 'רהנס
 םשה ,ךל תומה ובד ךביאתמ ינאש qn ךל
 pow nsn ^e אָתְּואיִּת א"לבו ןוכָאיִת ,ןובָאְת
 ה"כו ןובאתל אלא רשב םדא לכאי wow .ד"פ
 ,ןובאיתל ד"פס 'יכרע 'תפסותבו ה"ע 'פ האר ירפסב
 .'ד א'עס 'ג "לוח ,ןובאיתל ליכאק .כ"ק םיחספ
 .ז"כ 'רדהנסב ה"כו ןובאיתל תולבנ .לכוא רמומ

^pרשב תליכא ןובאיתל הליבנ לכא רמולכ ח"'ר  
 'גרת יט ,'ג יישאר ךתקושת ,כ"ע רשב תואתל

 .ךתבואית

 א"רה 'אצוהב םינואגה 'ושתב (םדא «?D תבאת
 דיליתיאד (268, 269 דצ) ז"מקת יס יפפהה

 ע"לב םדא DW ^p . תבאת ליקאש . . . תבאת
^b 0םכחו קיתו , 

3n ע"ייע SAND * 

* ow) manעבטמ  moתנושת 'ייע (םהוד  

 218. 318 x" ל"נה םינואגה

 'תפסות נ"שו CD רש ע"ייע (Waldoehs) ואת *
 ע"ייע אלברות י"ע םגרותמו א"פ םיאלכ

 .אלברת

das Verlangen, (ץפחו קשח ייפ מ"למ mwn* 
 רשב : ז"ט bp (vw" לעפמ 6

msnד"לפ ר'ב  sowינב 'וכו הואת רשבל רתוה  
 האנקה א"כמ ד"פ תובא .הואת רשבל ורתוהש חנ
 הנויבאה : הובגמ םג 'פ ר"להקו ח"יפ ר"קיו .הואתהו

np)הואתה הז ה ,ב"'  . veה"עד ד"פ הלינמ  , 

nus (iיקיע ייגכ וא תוירטאת ו"ופדב לבא תוירטאט ייא ו"ופדמ ץוח עיפד ראשבו ר'יפרב )* . הביאת ג"ונבו ןמגרותמב  
 תבשבו תואי'קרקלו תואייטרטל תובותכב ג"ונבו תואסקרקלו תוארטאית 'א ייס שיר יותליאשב ןוכנ ה"כו תוירטאית רומלתה

^wד"טב 'מאו ו"ופדב (*  .תואסקרק יתבלו תוארטאט יתבל הייר תקתעהבו תואסקרקלו תואיטרטל  Dunה"כ (+  p» 
 ג"ונב )5 .םודאבש תויסקרקו תוירטארת 37232( יזיפ 'פד סיישב ןוכנל ייא תוירטאית ייגו םיד לצא י"כ יקליבו םיש י"כב
 ויפקרוקו רוע םשו n 'ספ snis יקיפפב ןוכנ (mu ןורטאית an^ כיימבו ןוריטאית םוי גונב (*  .תואיסקרקלו תויטרטל
 יר aen יקליבו לבנ ע"ייעו סולינ לש ןורטאיט םוי רישהש שירבו דחי ורכזנ םהיתשש אנשלד ארגשמ הלמה וז אבו

 ןוכנ ה"כ )8  .תמודכו חירל רעוכמ רבד teter, taetar ריילל ןויכ ילואו ןוטראת ו"ו יייכבו (* היה ןורטאיט «n ויימכ
vssאובמ יייעו אקטמרג ע"פדב לבא בייה  DX "nןוכנהו כ"ע ןיטל ליר יפו ו'קיתאמארג םרוג דומלתה ירקיעבו  

 5/3 ('1 teatro. טיייאלל ןויכ ילואו ורטאית ויופרב לבא vom ר"פדב ('% .60108880, coliseo (* .ל"נה אובמב שיימכ
 אורְמ 'גרת ייכב היכו רומלתה ירקיעב ןוכנ on» (UU .ייסארק סרג רומלתה ירקיעבו ןבל ןיי 6% עו06066 "55 ןויכש

 .סקרק y'"y sna ונינפל ה"כו דומלתה ירקיעב ןוכנ ה'יכ ('* .יגרת יסופרב היכו we ל"צו הירמ ע"פדבו



wuקליב ' "bvנ"ירת 'ילהת 'קליבו .ג"צר 'ר  
 : ט"יק Ty כ"רד 'תקיספ .ז"סקתת 'ר תלהק 'קליבו

cniתואייטרת  cnmתואייסקרק  pinר"כיאב  
 yam" תואפקרק יתכו תורטאית יתב 'ג 'יס 'תחיתפ

miתויטרת יתב ד"ע ז'ד ד"פ  n2!תויסקרק  

 ךפיהבו ס"שרהמה (i^ ןוכנ ה"כו תוירטאית ל'צו
 יתב ס"שרהמה "יג ג'ע "Y ט"פ תוכרב 'שוריב

 ע"ייע דועו תוירטית ןוכנל 'טארק 'פדבו תואייטרת
 לש ןכרד ןיא : תור רמאתו 'פ הבר תור .,'ד סקרק

ww nyaיתבלו תוארטאית יתבל ךליל  
 תומוא ולא יתוילכב איבה 'פ ר"כיא ,  תואיסקרק
 ,תואיסקרק יתבבו תואיטרת יתבב ןיבשוי םלועה
 .תואירטאית יתבו תואסכ יתב : 5m לכ'פ ר"להק
 יתבבו תואיסקרק יתבב םיקחוש :קוחשל 'פ םש
 ךאובכ התא רורא 'א י"רת .םהלש תואיטראית

(wm n nei»יתבל ןוכלעמב ןותא ןיטיל  
 א"פ Up Uy Dmm . ןוכתסיקרוקו ןוכינורש אית

 'שורי .ז"ע םושמ רוסיא ןורטאיתל הלועה .מ"ד
 = א"נ פ"ס ר"מש ,ןורטיית רפשימ : ד"פד א"פ 'ינעת
 איבה b' ר'כיאבו 'וכו ןורטיתל ןיבנג םתוא האר
 םהלש ןורטאיתל Dixon תא םיסינכמו :יתוילכב

 — [סממ ע"ייע דועו ^«

5sלקד י"שר תערלו לודג ןליא וניבר תעדל)  
qmע"למ ל"נ ןכו םירוחב םיעטנ םיליתשו  

(deine Palmen, Palmsetzlinge 7לבוחה 'ם ףוסב  
 אזח ארסח בר (א'ער ביצ (p'3 י"פעא ךומסד 'מגב
 'מגב mem אל 'פב .(* ינפוג יב € ימייקר ילאת

 היל wn ףסוי בר 62 2« nb i תא ןיקיחרמ
 ןיגיצו ןיצוה ןילאתו pops ךל ינק .ילאת ךנה

y Ct se)ה"יחא]* ,('ןיניצ 'עב  'y2 
 םיהובג םירמת ןילקד (ה"מגר ייפ ייפע) וניבר p^ ינצ
 חכומ מ"כב לבא 'וכו םילודג תונליא ראש ןילאת
 ףעל 'הו םילקד ינימ םה ילאת ץובק ,לאת יכ
 ודוה 'למ אוהש ןיכירעמ דציכ לעב םשב איבה

(2d0ac)ה"כו 4018  bp" poU JU prosארקנה  
Borassus flabelliformisרכשמ וצעמ ואציש ץימהו  

"yינבו 411 דצ 20 ךרע סריללואוו  vnושמתשה  

AUS 

 own - (ורטָאיִת ,רָטאיִת =) רטאת

 לש ןושאר b" ה"יחא]* »3 וארקנ רשא
 הזל בורקו ורמואל תואי ןיאו ומלהל השק ךורעה
 ע"צו ה"שע תויטארט ה'ד 'ו הליגמ 'ופסותב 'יא

sowךורעה לע וריעה  oxוריכזה אל  ^bינש  
 התרזגו תמאה אוהש "מק יר בשיו 'קליב 27( ךורעב
 ןינע הנושאר התארוהו 'עה תלחתב המושרה י"למ
 םשש םוקמה ארקנו prn עיבשהל הפקשהה
 ב"ר 'יפכו קוחצ ינימו םיגונעת תוארל ןידמוע
 . ב"ה ץבוקב י"כ מ"עב רואיב תצקב (p ה"כו

emתואסקרקו תוירטאית המכ ויה  (Cireus) 
 1( -Theatrum Balbi 2) The כ"א י"פע םתומש הלאו |

atrum Casii. 3) Theatrum Curionis. 4) Theatrum 

Florae. 5) Theatrum Lapideum. 6) Theatrum 

Marcelli. 7) Theatrum Pompei. 8) Theatrum 

  .Sosuriדועו  vnםשב 'הנוכמה םיינב הרשע

1) Cireus Adriani. 2) Circus : המה הלאו םוקרק 
Aiexandri- 3) Cireus Antonii Caracallae. 4) Cir- 

cus Aurealiani. 5) Cireus Domitiae. 6( 8 

Eliogabali. 7) Cireus Flaminius. 8) Cireus Flo- 

rae. 9)Cireus Maximus. 10) Cireus Neronis % 

 יכ חלמה תארוה וריכה אל ק"דרו י"שרש האילפו
 םיכלמ יטלפ תואיטוט שריפ תובותכב י"שר

 תואסקרקו תואייטרת p^ ל"נה תבשבו םינוטלשו
 'ליגטבו דעווה תיבל ופסאנ םשש םה ןיטלפ ינימ

symאל  "bאיבה "^ :ז"כ 'קזחיב ק"ררו המואמ  
 אל תובית יתשב גייונבו) ןורטיתאל האפוח ma 'גרתה

(qnemאל תלמ יתנבה אלו ק"דרה בתכו  men 
 תשבושמ הלמהו Cr» vov wm ןורטאיתא ע"ייעו
 .נ"שו 'א ,ד"חב ש"מו ןורטאט ע"ייע םינפוא המכב
 w^ ןילבול דע םינושארה 'פדב יכ ףיסוהל שיו

 י"כב ה"כו תואייסטרט 'פ י"כבו תוארטרט תבשב —

 ןעכנימ ס"ש י"כב ה"כו תואיסמרט ז"עב ןעכנימ ס"ש
 תואיסטרמ ע"ייע ^n רומזמ ט"ושב ה"כו הלינמב
 'ול ךירצו תואיטרס 'ליגמב פ"א י"כבו y" ,דיח)
 הליגמל ס"ד יייע 'ב ס"ש י"כב "יאדכו תואיטרט

,D "3 5כ"רד 'תקיספ  :n'bp Tyתואטיטרט יתב  
 תויאטרט יתב 'א D^ ירחא 'וחנתבו תואסיקרק יתבו

 תואיטרט 'ב "יס ירחא ןשיה 'וחנתבו תואיסקרק יתבו =

^y (!ימלחה ירקיעו ר"פרבו ייכב ןוכנ ה"כ (* .אבה הרעח יייעו ונונפל ייל )* .11600ז10)ו לש תוינומדקב הז לכ לע  
 רצ קיבל ^b יייע wm ל"שרהמה mum י ל ח ת אזח 'יא םינושארה ?Dub ראשבו ש"פרכו עיפרשב "'ארכ ' כ אלו

 ?^p לעב mam ינפוג יב ולתר ילקיד אזח יה םיש י"כבו ילאת ma אזח ינפוג יניב לייטמ הוה יר פ"ש ייכ ג"שו שיק —
 בותכ היה הלחתבו ילאת שרפל ןוילג אוה cops יכ רורב ריעפלו ל"כע רתוימכ הארג הז םג לבא ףיסוהו ולאתר לייצו

wmילקיד שבתשגו וברעתנ ילאת ילקיד תואסריג יתש וא המינפ אב כיחאו ילקיד שרפל  ןוילגה אבו ילאת וא ילת  
o£ס"טב א"דבו ןיניצ ע"פדב לבא רומלתה ירקיעבו י"כב ןוכנ ה"כ (* !ולתד  unm 
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 'יא תומיאתמ "גו .כ"ע ןירקיע 'ב דחא לכל שיש
 תמויתה ייא 'מנבש 'נשמבו תוינשמבש הנשמב כ'ג

 םימואת דחא br ארקנ cn — ןימוית ע"יעו
Ug yb»יתבר 'תקיספ  i'mךשוחה רחאו  

 ארוב התא המ ינפמו םימואת ל"א ארוב התא המ
 ינפמ ךשחבו רואב םדא תוארל דיתעש םימואת
 ל"זרדבו ץובקב קר מ"לבו  .םדא םימואת לזמש
 ב"ב (Zwillingssehwester). המזאת 2/53 דיחיב םג
 המואת . . . הניד םע התיה המואת א"עס ג"כק

na"םינש הטמל ולע ב"כפר ר'ב .'וכו ןימינב םע  
 ,ויתומואת ne^ לכהו ותמואתו pp העבש ודריו
 ר'שהש ,(* ויתומואת יתשו אוה דלונ א'ספ םש
 המ יתמואת ('ב (n mme/ יתמת : הנשי ינא 'פ

 וריבח ושארב ןהמ ns ששוח םא וללה םימואתה
 .'וכו םימואת םיחא ינש :ו"מ 'הנס ,'וכו ךכ שיגרמ

myםיית .ןימוית ע"יע , vomליעפה ב לעפה  
 םיכרד יתש םש ויה Y ג'פ 'וכרב 'ורי .לעפֶהו
 nns תומיאתמ (םיכרד ve» ויה . ו"נד ז"פ ריזנ יוריב)

 תומיאתמ 'יפ האמטו הבורק תחאו הרוהטו הקוחר
 ה"ד ג'פר תבש 'ורי Car דצב הז הושב תוכלוה

yyר"שהש ל.ע פ ה . תומיאתמ םיריכ יתש ויה  
 ךאלמל הניכש ןיב םאתּומ היהש : רומה רורצ 'פ
 ז'מ ב'פ ^55 .םהיניב עצמאו ךוותומ רמולכ 'וכו

 — [רמלק ע"ייע תומאותמה

 'ירוס ןושלב ןכו Feigenbaum מ"למ nsn =) ןאת
  כ"פ w23 Geigen םיִנָאָּת ירפהו

 .האיבהש יו ,'ג 'ישארב) min noy ורפתיו (ט"יפ)
 -= הכוס שירבו € 'ד) ייבוריע שירב .םלועל (' הנאות
 איצוה םאש 'יפ תבש תאצוהל תרגורגכ הנאת )7(

mmaתרכ שונע דיזמב תאטח בייח גגושב  
 ה"יחא]* = 05 ורתהשכ לקסנו וב ורתה אלשב

 « noהנאת לש רוחי , « sunםירוחי ,הניאת לש <

 . םיניאת יכוס .נ"שו .ו"כק ,ד"ח רוחי ע"ייע םינאתל

 .העשב וזה הניאתה D'3 פ"ר 3/3 .נ"שו '3 ךס ע"ייע

 = = "וכו הניאתל "ne הל הפי התנועב תטקלנ איהש
 ר"להקבו vv "mb ר'שהשבו ןינעה לכ ש'ע
 ה"ד ב'פ 'וכרב 'וריב ה"כו אתנאת םשו הקותמ 'פ
 v) = , אכרס ע"ייע ר"שהש שיר ס"לב o ג"ער
 = mw לכ הרבע אתניאת אדה :ג"לד א"פ 'יעיבש
 = ^« ם"ש "5 'יגכ אתניאתד אלוט : א"יק םיחספ

&nyn םימעפ בורל 'גרתבו "p דצ םיחפפ D'4 

 באק =) ןאת — לאָת
 רקד ע"ייעו 415 דצ םש הביתכל לקדה הז ילעב
 דומלתה ילעב ילואש רבכ יתוריעה ח"כק i'n םשו

mb ww3תיברעהלמל ונויכש בורק רתויהו לקדה  
oeתעד איהו . םיכרה לקד יליתש  "wy 

 אכיא [ילאת 'ול ךירצ] (יאלת) יתרת ,י"ק תבשב
 םילקד [ילאת] (יאלת) י"שריפו 'וכו אברעמב
 ,כ"ע י"לאת ימרא 'לב ארקנש םירמת ןימ תועיטנ

qmםינטק םילקד :ילאת ב"עס ב"כ ב"בב י"שריפ  
 ןיליתש ERAT: : D'D םש ם"בשרה b^ ןכו כ"ע
 ב"עס ב"כ ב'ב ה"מגר b" ןכו יכ"ע יםירוחב םיעטנ
 וליא ןילאת p^ : ט"ס ףדבו םירוחב תונליא ילאת
 ינצ 'עב וניברו .כ'ע םי ג טק ןירוחב ינליא ראש

"bילב לבא .םילודג ךפיהב  pepןימ אוה .לאת  
yesיעיטנו יליתש וא םירמת  bosי"כבו םיכרה  

 'ביא י ת ל קי ד יתרת סרג p" תבשב "b ס'ש
 ומכ ונינפל 'יארכ [ילאת] (יאלת) יתרת 'יפ ירה
 , הרעהב ליעל p mns" אמגודו \'יתלקיד יתרת
 ינפוג ינק אל ילקד ילקד ינק ינפוג ,ב'צ ק'בב ןכו

 ,ילקד וארקנ ילאת יכ חכומ

 ךינמיסו 'ד הקול am qb vy ם"לאת + <
 יוריע : ז"ט תוכמ א"עס v םיחפפ) ם"לאת

mns]. . אתיטופ 'עב ^b 335 (kn ח"כ 

yyל"נה 'ומוקמ 'גב 'חסונבו שרופמ םשו אתטפ  
 אתטופ 'עב ש"מו 'וריעב ח"ר p "ys^ ןמיסה ^5

 — [תופרט ולא פ"ס ף'ירב "ייעו

 גוז b^ (ץוכקב) םיִמָאּוּת ,םיִמאְּמ s/55 םאת
 םייחלה ינישל .לאשוהו Zwillinge תודלו

 doppelwutzige 286 ןירקיע ינשב ןידמועה

 PN  (ינשמב :ט'ל) תורוכבב ^ 'פבכ 8
 םינישח ןוגכ, e^  םינפלו תומיאתה jS  ןיקדוב
 הארנ וניא םשש םייחלה ףוסב ןידמועש םילודגה
 הנטבב םימואת הנהו ay (wes) פפ ר"בב ."םומה
 ןלהלו םיקידצ סהינשש win אלמ וו"כ ,טיל הישארב)
 — עשר דחאו קידצ היה רחאש רפה Cv2 ,היכ םש)
 ןכל םילופכ en ולאכ םיארנ םייחלה יניש ב'א)
 ם'במרה 'יפ ןכו ה"יחא]* ,(םימואת וארקנ
 b" "שרו תוגוודזמ : תומיאתמ 'ורוכבל מ"יפב
 תיארנ תחאש \*ש"רילשניימ ןירוקש תולודג םייניש
 'יפמ קתעוה וניבר .(b^ ב'ערב 'ייעו כ'ע םיתשכ
 תומיאתמ inb יוק יכהלו :םויפה םשו ה"מגו |

 אככ עיייע ,Baekzahn 861611096 (* ,זיפ ויופרב לבא ריפדבו ייכב ןוכנ ה"כ )? .אתלית יתרת pea ןעכנימ ייכבו ( =
 vB יוחמש 'סמבו )^ ,אידרפ םשב היל ^ יישארב יקליו ורריו היד ov יופסותו : חיל ידחנפ יויעו (* 38 ,דיחב שימו

 .יב ס"טב ע"פרבו v3a3 ןוכנ n» )5 nan יד' תחת רשא v3 לודגה שרדמבו ('

 .ינואב ונממ יתלכא אל 'למ ב'גו .הנואהת
 .תומיאתמ nón ייל דיי יכלה



+ ( 

 199 = (אָּתְבּויִּת ,אָבּויְּת Nam — בת - CoNB =) ןאת =
 אוה בתותו .י"שריפב כ'ג yn s'y" הלמשכ ןיקדה
 ש"מו 'א בתת y'"y בשות b sapin^ ירוסו א"לב
 ףוגה בשות איה ולאכ ןכ תארקנ הלמשה ןכלו

 — [וב pris רמולכ

 אָתּובְתִיִמ טשפומה םשה בתי לעפמ 'א בת 'עמו בת
(Besetzungעמשמ יאמ (.'ב ק"מ) ןיקשמד ג"רב  

 היעשי) 'תכד אוה ("אתובתימד אנשיל לעב יאהד
 המכ ירא ןנימגרתמו הלותב רוחב לעבי יכ )0 ביס
 ey] בתולתא  .pamm ל"צ] (לע) םלוע C בתותימד
 ךעראו 'גרת 67 פש) לעבת ךצראו ,('ךיינב ךיוגב

amanל"ו ה"יחא]* .ןושאר 'עב ךייש הז  
 םינינבה לכו נ"שו ש"ע בתי 'עמ אוהו 'א בת 'עמ

 והשמות[  —

 ךשמו ררג 'יפ בַש on yep ssp" ,335 =) בת
 ביברש לערפבו sehleifen, schleppen וירוחאל

 n) ,גיכ ביש. bon תואמ הנומש לע (בברש ע"ייע
 0( םריגהו .אתינרומ ידי לע בנסמו 'גות
 by ןוניביבתו ann (e n0 mov) ברח ידי לע
 'זיפ ר"פדב ןוכנ ה"כ הי"חא]* .ןילוטק ידי

unידי לע תוביתה "ל ע"פד ראשב לבא  
 "יא ךורע :«sU תועטב ספדנו םריגהו אתינרומ

pxגרתב  ג"ונבו ' iint bus iwידי לע  
 קוספב םש ה'כו .ןיליטק האמ ינמת הי תיננרומ

m^ותינח תא ררוע אוהו  byתואמ שלש  
 האמ תלת לע היתינרומ תי ביבת אוהו +: ללח
 'נרת ןכלו ,ררוג ומכ ררוע 'גרתה ןיבהו , ןיליטק
 ךורעבש 'לועמה 'יגכ ןוניביבתו (םש (sev םרגהו
 ,'ד םיטפוש ק"דרבו ,ןוניבכתו ד"טב 'גרתב ג"ונבו
 לאקזחי) רגתו 'גרת ןכו ןוניבבת ל"צו ןוניבתו יז
 הניבבתיאו 35 ר"י "יעשי 'גרת ,אתביבתו n) ,היל
 בָּבַתיִאו ('ז ,יד "טפוש) יתכשמו am , האצישל

 — [םיתתאו ס"טב ג"ונבו םש ק"דרב 'יאדכו

 , אָּתְביִּש ס"לב p^ אָתְבּויִת ,אָבּויְת ,אָבּות — בת
 ,der Auswurf איקה (בּוש ,בּות ןמ) אָבּויְּת

(das Ausgespieeneהיעשי) ואיקב רוכש תועתהכ  

 ("שדשדמו איוו "yb אמכ an (ד" טיי

 שומש ןינעבו לרבגו רדגנ ראותמ םצעה הדי לע רשא הלמה הארקנ ראותה ct וא םשה ראות קודקרה ימכח לצאו ('
 ןוכנ היכ (* .יישרב אייל ?) «np .חאלהו ביג b איח גייומב םייבטרה בתכש המ יי'ע םיפיפוליפה לצא ראותמו ראות

 ; א"י ^ .,'ט "יטפוש 'גרת yp" ף"לאה תעלבהב
 ץובקהו ^n .ז"כ ילשמל ^ ,'ט ;ד"י /3 עשוהל

pnתצקב) ד"כ 3^ ;'ה ,'כ רבדמב 'גרת איִניִת  

 םינאת 'גרת .'ח ,'ח םירבדל ,(איניאת ,ןיניאת םיסופד
 ל"זרדב ןכו ןֶריִּכַב ^pin G ,'ג 9«( םירוכב םע
 ד'פס םש ,אָּתְניִת לוטב ג"ע n7 א"פ 'רדהנס 'ורי
 "wo אל אתטיח וא אתנית וליפא ג'ע ב'"כד

 -- [התרבחל

 mb םדוקה ע"ייע klagen הנא ןינעמ הָנָאות *
 .ט"יפ ר"ב נ"שו

 Form, Aussehen) הרוצו תינבת 'יפ מ"למ) ראות *

"wvא"יד ח"פס םשו "'« ז"ד ו"פ תבש  

 ישורי ,ילכ ראות Yy ב"סד ד"פ הציב 'וריו ג'ע

 ( הערל wby ןיא תורבח ראות 'יפא .ט"ד ה"פ 'וכרב =
pj 

myאתירת ף'לאה תעלבהבו .(' ף"זרהמל צ"הא 'יפ  
 , תרת ע"ייע

3nin =( 3n3 לעפמ  sitzenביִתא לע פ א  
setzenתכתות ןש ;  (eingesetzter Zahnםב ' 

 לפנש b^ תבתות «jw C ve וימ (ve השא המב — =
 הבישומו C ns םדאמ לפנש ןש תחקולו ןש ונממ
 ריתמ יבר רתומ לכה ירבד ףסכ לש pw .המוקמב
 «JM .יישארב) בקעי Qno (au םש) בהז לש ןשב

(iבקעי] ביתיו 'גרת ). *[לעפמ בתות ה"יחא 
 v [ךירעא Du 'א בתות ע"ייע דועו aei ע"ייע בתי

 בלחל לאשוהו 104 הלמש ייפ 3nin — בח
 'פב (השורפ הלמשו םורקכ חנומה ןיקדה ג"ע

 6 םורק בתות C ט"מ ןילוח) האירה 'מגב תופרט ולא
 .הלמשכ הסכמו עבוככ יושעה בתות b" . ףלקנו
 איה 'גרת (ו'כ ,ביכ (mov ורועל ותלמש איה

aman(:הימק תבש) אב אלש לכ 'מגב תיבח 'פב  
 'פד 143 .ייאבתות יאתמ אלב יאמש יאתמב
 ינה Neb בר ('רמא (.ז"ס תובותכ) השאה תאיצמ
 ה"יחא|* .תולמש p" יסכמ יבד (*יאבתות
 לאשוהו .אנבתות "C ,'ט ישוהי) וניתומלש 'גרתו

 ^b ןילוחב neas ^b ןכו ןיקדה יבג לע בלחל =
imn -—יבג לעש בלח והזו רמולכ ףלקנו םווק  

 ג"ע בלחה סורפש כתות ןושל המ רופאש ןיקדה

 עיפרב mn'/3 )* .יבתות רומלתה ירקיעבו ג"ונב )5 .רמאו עייפרבו י"כב ןוכנ הייכ (+  .םורקו ע"פדב לבא רומלתה ירקיעב

 a"33 )*  .בתותמר ע"פרב) י"כב ןוכנ ה"כ )7  .אתוביתמ דומלתה y" ב"הו ריל ט"ק י"כב לבא אתובתיימד ג"וגבו

 ר'פדב ןוכנ ח"כ ('% ,םרגהו ירקמב )9 .יכיינב ךיינגב ןבתוהי ןכ אתמלוע by סיש יי'כבו יכונב יכיוגב ןובתיתי ןכ 'גרחג

 ,שרשרמ יציניוו יזיפ י'פדב לבא י"כו ימאו

20 VIII. B, 



 ריקה תובית ןמ עצמאב 5bn םש ps (ז'ל חד
 <  הצוופ הבית ןימכ ל'זו תוריק יתשו דע ןוילעה
 < qm ןיעכ הבחר תוריק יתשו ןוילעה ריקה לטינש
 |. ם"טשב לבא 'וכו םינפה םחל ךכ (רויצה רסחו)
 L ןימכ 5n ךורעה ןושלכ w cvm^ ישודיח אוהש)
 | לש תונפדהמ ןוילעה ריקה לטינש הצורפ הבית
 הנותחתה םא יכ ראשנ אלו ןאכמו ןאכמש הכרא
 1 תוריק יתשו תולמו ךורעב יתהנה הז יפ לעו 'וכו
 |. en אלה ךורעה ירבד רתיו .הטמל הרושמ ואב
 'ופסותבו ש"ע א"עב 'יפ י"שרו .מ"טשבו ה"מגר 'יפב

 םש תוחנמב nav הבית ןימכ ה"נכו .ןימכ ה"ד
 E ב"כד ה"פ vy" 'ורי eon לכ ש"ע םימעפ המכ

yvדח . . . רבדמב ןיכלהמ לארשי ויה רציכ  
 איהש הביתכ b^ הרוקכ רמא הנרחו הביתכ רמא
 םיעסונ ויה ןכ הכראל תדמועה «e mp^ תעבורמ
 דמלמ ג"ע ב'כד ח"פר הטוס v^ ,ןינעה לכ ש"עו

vovתובית ןייושע  vm) m»noןירזפמ םיצחה  |o 
msיישארכ) 1338 הבת 'גרתו  nתומש ; האלהו דיי  

 qan ע"ייע דועו אתובית (ח ,יו איש ;יה .ינ 3
 | קבש אלו אתוביתל לעימל יעב 'ז wer ט"וש

o5ישודיק 'שורי ' N'bאתוביתד אחתפמ : א"סד  B 
 | רשא כ'היבב זגרא ןיעכ אתובית ,הבית דועו .ש"ע

nov vןיא .ז"ט תוכרב ללפתהל ץ"שה  pm / 
 דימלתב השעמ (חלשב אתליכמ) ,ד"ל ,'וכו הביתה ינפל

 רבועה 30b: ה'ר .'וכו הביתה ינפל yw דחא
 | ימוק רבע ט"ד ה"פ תוכרב 'שורי ,הביתה ינפל
 o m| ציש ג'עס ז"לד s םיחספ 'שורי , אתובית
 Do 00 תוינעת רדס א'פר תינעת 'תפסות .הביתה ינפל
 = 0« ריע לש הבוחרל הביתה תא ןיאיצומ דציכ
 )0 הינפ הביתה תא ןיחינמ 602 ד"פ הליגמ 'תפסות
 Doo 6ז'צ רע רשעת רשע כ'רד 'תקיספ ,'וכו םעה יפלכ

csלנפל רוכעו עמש לע סוופ ברע ךלוק היה  > 
 'ר ילשמ 'קליו ב"צתת 'ר האר po» y הביתה

 — [ב"לקתת

 יבתכ לכ יפד ג'רב Wort) הלמ p nzn^ =) בת
niברד אבילא אדסח בר המגרת (ויטק  

 תעדל הייחא]* .(תולט b^ ב"א) -- תוביתב אנוה
 הכותח הלמ הבית כ'או qnn < ע'למ תצק

nme»ונייהו  ponשרשמ הלמ ומכ רמאמהמ דחא  
—— 

 MP 2n" =) בת -- (אָתְבּויִּת N2vn אָבּות — בת
 ילשמ ואיק לע בש בלככ .(' היבותב  v3ואיי

 ר"קיוב ('היבוית לע ךיפהד אבלכ ךיה ומוגרת
 'שרפ 6ךו מס  "NDSהיהת תאזב  Ub BUDרדה

  mmaהיבותל ^ vo) wלע בש בלככ (ליגה
 היבותל ייבות רדה 'ינה כ"טבו ה"יחא]* = .ואיק
 ייעשי 'קליבו היבותל אבות רדה דומלתה ירקיעבו
 'ינכ ל"צו היכותל היבעות רדה תועטב ט'מש 'ר
 אבא 'ר תנוכש ו'זרהמו כ"מ 53539 .ךורעה
 לפוכב )^ ,ז'נ היעשי) בבוש תבית קיידל אנהכ רב
 ,איבות ירוסו א"לב ארקנ איקהש בוש בוש ןיתיבה
 רבכש רבד אוה איקהש בות :בוש 'גרת ןכו אבוית
 אבש ךרדב בש לכאמה איקמשכו הפה ךרד ולכא

 ,ש"מו בּות ע"ייע m -- הפה ךרד וב

2nל"צ )0 אָבּות ₪  syn0 פ'למ jס"לב 05  
 םולשבא 'מגב הטוסב p'b3 (Kórper ףוג ןאט

 ושאר רזח b^ היבות יבגל הישיר בירקר ם'עס יי)
 'n היפוג יבגל  ג"ונב הייחא]* .ופוגל
 ייאדכ היבות ל"צו גארפו 'מאו ליזאב 'פדב ךורעב
 ב'נש ק"העו 'ציניוו (היבית םשו) 'זיפ  ר"פדב

prnהזיאב אבות יתאצמ אל לבא דומלתה  
 יתעד ןכ לע רשא ףוג הרויש תונושלה ןמ ןושל
 אוהו mu פ"לב "יפו הינות :היבות םוקמב ןקתל

 — 6'[ודנט ע"ייע ןט ומכ

 ר'אלב ה"כו זגרא p^ מ"למ n3n, ,הָביִּת — בת
 Y^3 (Kasten, Kiste 2:5 y'b3 אתובית

 יכה Bx" (א'ער «vp maim תוליזג ינייד ינש 'פד
 ךאלמ תומרב ול (mon וישכער e^ היל תיעבמ
 יכיה יכ היוגב בתותיאו הבית דבע ודיחפמ היהו
 'פד ג'רב .,6הינימ תיעבל אלו היל יזחיל אלד

 םינפה anb רמתא (ב'ערו א'עס ow תוחנמ) םחלה יתש -—
 הצורפ הבית ןימכ רמא הנינח .'ר ותוא ןישוע דציכ =

"b(הכורא לש תוריק יתשו) ןוילעה ריקה לטינש,  
 ראשנ אלו ןכימו ןכימ [הכורא לש תונפדהמ ל'צ]

 ךכ nim לש תוריק יתשו  הנותחתה םא יכ הב =
 ןאכמ ושארב הלעמלמ ותוא ןילפקמ םינפה םחל =

 הטמלמ הדח איהש p^ תדקוו הניפס . ןאכמו
 (nw עצמאבו הלעמל ןילועו ןיעפושמ הישארו
 יילויגנא v2 ץבוקב) ה"מגר 'יפמ קתעוה כ'ע ה"יחא]*

 - ה
 רואמ ןוכנ הייכ (* .היתבוית 'גרת י"כבו תירוסה 'טישפבו ונינפל ה"כו (?  .התביתב יירוסה יטישפבו היבויתב גיונב )!

 ביתיו אתובית דבעו יתועב היל תיעבמ mm אתא יכ גיוונב (5  .ודנט ל"צו win תועטב םפדנ זימ ,דיחב (* a י"כב | =
 fw יוה תיעבמ הוה יכה וליפאו םש ייאד וניבר 53h עמשמ תצק ד"יר 'פסותבו nb nó קיפאד דע הימק ||

 לעב םייסו 'מגב וינפל התיהש רומלתה ירקיעב ביג איבה יכה ייפאו "גו ,היחנאו אתובת רבעו י"עבו .ינתמו אתוביתב

 ,רבד DN" אל יישרו םעטה ונל הליגש ןה nsn יפ ירבדו דומלתה ירְקיִע

 ירו



 התאוב b^ ןמש םישבכ תחנמב רמאנ א"ס .ןיגול
 (met םישבכ חבזמה לע השעת רשא הזו הוצת
 (ןורשע) Cz ביתכו ןידימת uvm (ח'ל ,טיכ
 pam) עבו תיתכ ןמשב לולב nob [ןרשעו]
 . תחנטב רמאנו ןמש ןאכ רמאנ ןיגול השלש וגייהד
 היה גולב תודמ יתש (*ק רפ ב שוריפ ןמש הבדנ
 פש) 'ִרַמְב ,(ינשמב :היפ (nm תוחנמה לכל דדומ

Geר"ת  C(נולו לולב ןורשע)  ') mer]וגו  : 
 ןורשע לע דמיל oe) ,ריי ארקיו) [גולו 'וגו לולב
 םינהכ תרותב אתיירבה וז םימכח ירבד גול ןועטש
 ןינד ((יד 'שרפ 'ג קרפ ערוצמ ארפס) ינע ערוצמב

 ןהינש דימתו ג'הכ msn, ^b" .ש"טבתמ ש"טבת
 ןינד תבשו האמוט ןיחודו הבוחו םוי לכב ןירידת
 ריחי ןיאיבמ הבדנ תחנמו ןהכ יתיבח ל"גימ ל"ני
 ט"שבת ב"א) — "הנובל ןינועטו (" המצע ללגו
 ה'מגר תקתעהבו v5 "53 ה"כו ה"יחא]*  .(בותכ
 אתיב אפלאה רדס יפל רקיע ש"טבת ז"כב לבא
 ןיגול תשלש םישבכ תחנמב ה"מגר ל'זו .ךורעבש
 .ןיגול 'נ ונייהד pm תיעיבר היב ביתכד ןורשעל

nnהבדנ תחנמ :םידימת ונייה םישבכ  pu» 
 ללנב [דיחי] האב איהש תשחרמו תבחמ תחנמ
 qub ט"שבת 'וכו הנובל הנועטו חבז אלב המצע
 דיחי ןמיפ «^b .האמוטו תבש nmm הבוחו דימת
 ה"מגרכ b" וניברש ירה כ'ע הנובלו המצע ללגב

eyךורעב ומכ סרגש חכומ םשו י"שרב כ'ג  
 י"שרב והנתיל ל"גיו ש"טבת תוביתד ג"עא ש"טבת
 רידת (.ט'נ mmi) mas תוחנמה לכ 'פב ל'זו
 !n3 האמוט הבוח [דימת בוט רתוי מ"טשב]
 וצ 'פ ארפסבו יכ'ע הנובל המצע ללנ-דיחי [לגי]
 ?2o yn ומכו (טשבתב wo שטבתב ת"יבה ^5 ל"נה

wmתכחמ לע ארפסה ל'זו ךרעה תלחתב ןוכנל  
 םיכסנ תחנמו ןמש הנועט וז ןד ינירה 'וכו ןמשב
 ןורשעל םיגול תשלש םיכסנ תחנמ המ ןמש הנועט
 וז ךודל ךלכ וא ןוושעל cub תשלש וז ףא
 הארנ 'וכו ןמש הנועט הבדנ תחנמו ןמש הנועט וז
 תא nmm דימת האב איהש החנמ ןינד המור ימל
 הניאש הבדנ nne חיכות לאו האמוטה תאו תבשה
 תא החוד הניאו תכשה תא החוד הניאו דימת האב
 seme vm תחנמ ןינד וז ךודל ךלכ וא האמוטה

 ייל )3 | ,ירפיסב ם"טב ע/יפדב לבא דומלתה ירקיעבו v33 ןוכנ היכ )*

CNN 
DAMM. 

npשיטבת - (הָבִּת בת  
 תורבחתמה תויתואה םוש לע תצק תעדלו ללמ

omיכ רמאו םיקוליחל דרי יבשתהו .הבית ןיעכ  
 ךותחב ויפמ איצומ םדאש רובד לע לפונהלמ םש
 הבותכה הלמ לע קר ורמא אל הבית לבא תויתואה
 א"ער 'ג nous Up תבשב ה"נכו .רפסה ךותב
 לכ :ג" תומכי ,הבית ףוסב . . . הבית עצמאב
 בותכה הל ליטח התלחתב vob הכירצש הבית
 תוחנמ ,(נישו .א'עק ,גיחב אה ע"ייעו הפוסב א"ה
 . ה'פ 'ילוח ץובקחו , תויתוא יתש תב הבית :'ל
 — [תובית שלש s'y א'פ 'לינמ 'ורי ,תובית יתש

ou» naim *םוקמ ) ^vג"פ תוכרב  v^קחצי 'ר  
 ,הבותב הוה 'רד הירב

 ירבדל לאשוהו ץראה ירפ e^ מ"למ) האּובת * <
 םלועה םיקרפ 'דכ 'נשמב .ז"מ ה"ר (הרות = =

 , אעררזמד האובת 'מגב םש .האובתה לע חספב ןודינ
 .ט"נ מ"ב ,ןינעה לכ ש"עו ירק הב עריאש האובת
 ןיאש ותיב ךותב האובתב ריהז םדא אהי םלועל
 יקסע לע אלא םדא לש ותיב ךותב היוצמ הבירמ
 TUN ,ז"ט 'רומת «jx ע"ייע :א"צ ב"ב ,האובת
 .תקעוצ TB התיב ךותב האובת הל ןיאש ןויכ
 אוה המל קושה jb האובת חקולה א"לפ נ'רדבא
 .'וכו האובתה ךרוצ תוחורה ב'יפ ר"דמב /55 המוד
 C5 ,יה ילהק) האובת ול ןוממב בהוא ימו .^ תוכמ
 p" ולש האובת לכש b^ ןומהב דמלל האנ ימל
 בהואה לכ םש ,י"שריפ y min" 553 יקבש
 קתעוה וניבר 'יפו הבוהא ע"ייעו האובת ול ןומהב
 תוכלה לעב לע ושרד ןכו ,('(אנליוו פ"שב) ח"ר 'יפמ
 ביב .דיי aun .דיס «mo איטיח ירמל ןיכירצ לכה

 Am טח עיייע 6הימק

 תלכתה 'פד ג'פב (םינפב (p qb"" שיטבת
 'ג ישרפ) וצ שארב C ארפסבו C802 'וחנט)

emש"טבת לש (''בה יתלוז שרופמ ('ד קרפ  
 רמאנ p^ ןמש הל ףיסוהל O^ ^ ep ןמשב
 ("T ןמשב תכחמ לע וצ שירב לודנ ןהכ יתיבחב

CCPןמש םיכסנ תחנמב רמאנו  ^pחלש 'שופב  
 החנמ 'הל ונברק בירקמה בירקהו ד ,ויפ 723 ךל
 השלש ונייהו ןמש ןיהה תיעיברב לולב ןורשע תלפ

— 

 .ללהל ךורעבכ 5n ןלהל האנ ימל ייא םשו )!
 .ייל עיפרב לבא דומלתה ירקיעבו ט'ק '"כב pas היכ (* .ןייהה ס"טב ו"ופרב )* .ךרעב הטמל ש"מ יייע לבא טיק י"כב
 תהגתבכ ל"צו הרסה ^« תלמו תוחנמב mé» (o .ךורעב יילדכו י"שרב יילו קחמנ מייטשבו ינע ערוצמב רית גיונב (
 גול ןועט ןירשעו ןירשע לכש רמלמ ןורשעו Cw ce )*  .ואולמב קופפה איבה vem (* .םינפב יתהגהש ומכו חי'בה

 | neyy 5353 ס''טב רייפרב )! .םימכח ירבדכ

25* 
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 ע"לכ לבת דיחיה .י"שריפב s mb^ בורקו "כרעב
 וקמצ םא ps'3 א"פד א'פ הלרע 'וריב "יא ל"נה
 לנת שי ולשיב םא . , םיתאממ רתויב לבת שי
 ל'נה 'יכרע לבת ןתיל הליאשהבו ,םיתאממ רתויב
 תבש B" .ב"פ הלרע "ייע ץובקב "יא בורל לבא

woב"עס  yלש ןילבת ו'טמ ב'פ הלרע ,ליעל  
 יאמד 'ורי ,הרדקב ולפנש םרכה יאלכ לשו המורת
 ישעמ . איילבת pp ךל לתמ ןאמ ד"ע א"כד א"פ
 ט"פ 'מורת 'תפסות .ןילבתו שבד ND ב"פ ינש
 אוה ןכו לישבתה ךותל ןתונו  ןילבתה תא ררוצ
 ןילבת vb א"פ 'ציב .ב"פר ינש ישעמב 'תטסותב
 םיחבז nobi םימו ןילבת ד"מ ה"פ םש ,ןיכודינ
 "לוח 'ייע y המורת ילבתו pom ןילבת ז"מ י"פ
 ,(ג"מ היפ ;ז"מ ב"פ םילכ) ןילבת תיב 'עו :ו'צ .'ו

 ךורעה םשב pw 'פסותה ש'מו : ג'י ק"מ p דועו
 ש"מל ונויכ ילואו ךורעה ןושל וניא "םימשב ינימ,
 ל ע פה הזמו .'וכו וב אצויכו ןומנק ןוגכ b" וניבר
 ץמחמה לכ vem v ב"מ 'Yy הלרע לעיפב
 ולאב אלו לבתל ידכ ולאב אל ו"טמ םשו , לבתמהו
 'ורי ,לבית אל 'יפא ^b הלרע wv ,לבתל ידכ
 לש ןילבתב ולביתש [xy iu ב"פ ינש רשעמ
 יקי) חלמת חלמב ךנברק לכ ,א"כ mmo .'ילוח
 וניבר 'יגכ 'וכו ונלבתי לוכי . . והינבת לובי יי יב
 ,('* salzen חלמ ס"לב לבת p^ ןכו (" יב ןב 'עב
 ינוניב .חצק ע"ייע 'וכו חצקב הלבית + ג"כ תוחנמ
 'תפסות ,תלבותמ הצמ תארקנ ov תוחנמ לו ע פ
 pa תלבותמה הצמב ןיאצוי 0« ב"פס םיחספ
 'שורי  .הרידקב הלביתש pi םפליאב הלביתש
 ל ע פ ג .('* לבותמכ לשובמ xy ז"לד b םיחספ
 א"סו ןילבתב הלבתנש הציב ב"ימ Ub .המורת
 ןומלה 'עבו ןעכנימ b'w י"כב 'יארכו הלשבתנש

 — p'w] 'ג לבת ע"ייע הליאשהבו

"ytלבת  — ^p sbsinלבוש מ"לב ומכ ר"אלב , 
 ישורי 'גרת ehre) תלכש ,םילבש

 אהו גיכ ,אימ תישארב) תומנצ םילבש עבש mim | ה"מגר 'יפמ קתעוה ה"יחא]*

 «p^ ה"שע 'וכו הנובל הנועטו המצע ללגב האב
T3805תוחנממ אבוה םש  Pyןמיס ל"יגימ ל"יגי  

 הנובל הנועטו ^C i הנועט הניא המצע ללג דיחי

 האמוטב האב תבש האב ןמיס ט"שחתמ ט"שחת ןינד
 ט"שחתמ הבוח רסהו ל"יגימ ןיי רפח .ארפסב ןאכו
 הבוח ןמיס אוה תיבה יכ ט"שבת ל'צ ילואו כ"ע
 — [ש'טבת לש 'בה תלוז . . ארפסב ךורעה 'יפכו

 םשהמ הנבנ 9 ע'למ yp ,osn לעפה) לבח
posa = O55הרדקה םיעטהל םימשב  

CGwürzen ban ; Gewürz, Wohlschmeckendesפב ' 

 ינש 'פב pnm (.פיצ n *€v 'מגב השנה דיג
 לבתמהו ץמחמה לכ ורמא המלו m) הלרעב
 ןתונ b^ ^« 6ונימ ב ןימ רימחהל עמדמהו
 וא ןומכ וא ןילפלפ ןוגכ ןילוח לש לכאמב ןילבת
 (ביעס ט"פ תבש) ע"ר רמא p3' .('ןילבת ינימ ראש
 םינש ןילבת יהנימרו הלק הציב לבתל 95 ןילבת
 הלרעב ינש 'פב הנשמ וז דחא ןיממ תומש השלשו
 לפלפו ךורא לפלפו (*[רוחש] לפלפ ןוגכ 0«
 יאו (Corp ^nm לחכה 'טגב רשבה לכ 'פב .(* ןבל
 םיחפפד ג'סב .ריסא mo ('ילבתב הב .לבתמ
 pas, ^e C הוצמל ןילבת םכל mpi ואוב (ז"טק)
 'פד ג'רב .(*"טיטבש ןבתל רכז וב אצויכו ןומנק
 רצי ה"כקה ארב 6 יל יישוריק יויעו .זיט .ב"ב) ןיפתושה

 jp רדונה 'פד ג"סב .ןילבת הרות ול si ערה
 (גייכ ,חיי ארקי) wy לבת Cw םירר) .לשובמה

 .תואיב יהלוכמ האיב ארה אינש ימ הב שי ןילבת
^pלכ תחנה רמולכ תורחאמ רתוי םעט וזב שי  

 וזב שי האנה המ וזב תשפתו רתיה לש תואיב
 םהינש wy הבעות e^ ןכו רתיה לש תואיב ראשמ
 לש תואיב לכ תחנה הב התא העות ^O 'כ ארקיו)
 ויה אל (Ca" vo ייכרעב 'ב 'פב .(* 151 רתיה
 ןתיל ידכ הפב אלא רונכב אלו לבנב אל םירמוא
 קד אוה םידליה לוקש יפל, p" .המיענב ^C ןילבת
 םימיענמה ןילבתה ומכ הרישה תא םיענמ ןלוק היה
 ."לכאמה תא

 הלרעב היכו (? .היימגרבו יישרב 'ילו ןיי תלמ pmo קישרו הנובל ןי י המצע ללגב m יוחנמב סרוג דיבארה ירה )!
 םייבמרהל מייפבו המורת לש. ןילבתמ ןילוח לש הרדקב לכתמ רמולכ לבתמה לכ ייא היימגר Cem )5 a» ^w ןילוחבו
 לישבתה וב ןילבתמש רבד לכ אלא . . . תוחקרמה אלא ןילבת ןיארקנ pur ךתעד לע הלעי אל ליזו בתכ v5 ביפ הלרע
 הלרעב ם"במרו שייר יייעו : טיפ תבשב vrbs היכו (5  .דומלתה ירקיעב הייכ (+  .ה"שע יוכו םילצבהו םימושה ןוגכ
 "po" זייט my לבא ןילבת לכמ ףירח ןילבת תלפלפה תא יא לפלפ יעב וניבר ארוק ןכו לינה תבש יופסותו י"מ ב"פ
 ונינפלו רומלתה ירקיעב sw ןילבתב וא ה"מגר ייפב ייאדכ ילבתב ל"צו הילבתב ע"פדבו טק יייכב po) ns (* .תייק
 םשו חי"ר 'יפב רייכ )8  .הוצמ ילבת דייער ז"לד vp םיחספ יוליו י"פס 'תפסותבו הוצמ לש ילבח סיש י"כב (? .סישב

^anוחקו ואוב 353  n'םיחספ יתפסותבו סיש י"כב  "bpג'יונב ('% .ייישרל סחוימה ייפ כ"ג םש יייעו (* ,ולטו גייונבו  

 3033 (3 .517 ביכח ג"מצ y" ('* .טייק ,ביחב ש"מ y" םש יקיול יקליב היכו ('1 ,ב"פר 'יכרע 'תפסותב היכו לכת

 .לבתיתכ ס"שב
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(schwarzenפב ' byןימומ ולא  YD)ינשמב א"עס ) 

 ןויצמ :םש) wp" . ןוזלח לולבת קד וניעב ירהו

 סנכנו הריסב קסופה ןבל לולכת ps . (הנשמה

 52525 sime לולבת ןושל יאמ אנקסמו רוחשב
 לכא nexu סרג ןכו ה"יחא]* .ןיעה תא

vusי"שר םג לבא ,םיניעה תא לבלבמה רבד  
 ןיעה תא לבלבמה רבד לולבת o^ 'כ ,א"כ ר"קיוב

 קסופו ןבלה ןמ ךשמנה ןבל טוח ןונכ +וניבר "גכ)
 ד"בארה b" ןכו 'א הרס ע"ייעו ש"ע 'וכו הריסב
 סנכנ ןבל לולבת 'ב קרפ 'ג השרפ רומא ארפסב

 קסופ ןבל לולבת הזיא "וכו ןכלב רוחשו רוחשב
 תמחמ הז ןיא ד"בארה 'יפו רוחשב סנכנו הריסב
 ךכ אלא רבד םוש ויניע .רואממ רסח וניאו הכמ
 הריפה זמ םינפל סנכנו ךשמנ ולש ןבולהש ארבנ
 אוה רוחשהו ןוציחה ןושארה רוחשה ךות דע עיגמו
 'נרתה ןינעבו כ'ע רחשבש רחש אוהש py תב
 ,(ח"צש  ,גיחב שימו) Cw ןוזלח yy לולבת לש
 p'bibsm םיקוד ד"עס ו"לד ט"פ 'יחספ 'ורי ץובקהו

 — [ןילולבתו ןיקד ח"פ םיחספ 'תפסות

 פ"לבו 4 Jo yrs ל"נ אליבות eben — אילבת
 TP "יעו langes Seil ךורא לכח א 5

 ייפ רבכ 6 ט'פ פירדנ) אילבותו אפנב טיהר (םינפב
 ןמחנ בר רמא Cro תועובש) ןיעבשנה לכב .אפג 'עב
 .(* םזג 'עב ny" אילבותו אלגמ טיקנד ןאמ יאה
 "ועו .ויל 35( <] ת ק ז ח 'מגב םיתכה תקזח פ"רב
 אלגמ טיקנד ןאמ יאה הדוהי בר המא C35 כיג

 'פד ג'סב ןניסרגד אהימ תובושתב 'יפ אילבותו
 ןילועש לכ בר רמא (ביעס שיס םש  תיבה-תא רכומה
 רמאד אכיה והדש ול רכמשכ רויש יוה לבחב ול
 םינוניבו םילודג תונליא הב ויהו תונליאמ ym ול
 ןילוע ןיאו הוכנ אוהש ןליא לכ רמא בר םינטקו
 םהל םילועש לבכבש םילקד mes לבחב אלא ול
 הויזחד ןאמ יאה ןנירמאדכ (* אילבות ומשו לבחב
 רויש יוה ןליא «sm oo אילבותו אלגמ טיקנד
 ג'ע ןינקנו רויש יוה אל םינטקו םיינוניב לבא
 תונליא ןהש (*ןשבוכ השירחמ לש לועש לכ עקרק
 לכו .רויש n" םיינוניב לבא רויש n אל םינטק
 זעלב א"פ ) םירמת ירדונ ילכ א'פ ,('ןילודג ןכש
 דגב אוהש (אילבות העמש מכ א"ילבות

— — 

cemזצק (אָליִבּות ,אָיְלְבּת =) אילבת — (אלְבּות =) לבת  

 עבש ג"ונב ה"יחא]* | | .ןייקל ןילבות עבש
 rm) תוקדה םילבשה ism ןייקל ןצנ ילבות
 'ורי 'גרת 61 פש) תוקד םילבש ,אתייקל איילבות
 העבש 'ורי 'גרת n€ 8 םילבש עבש ,ןיקל ילבות
 ןילבת ןינעמ אוהש רמול העט יוועל mm ילבות

 -- [םדוקה 'ע לש

bbs) 5p *ס"לכ ןכו  banלכי ןמ) ליִבאָּת  
(die Welt םלועה "יפ (hervorbringen 

 (ו"כ ,יחילשמ) לבת תורפע שארו ז"ל 'פ בקע ירפס
 המש ארקנ המל יוכו י"א וז לבת רמוא י'בשר

w3 שי תוצראה לכש 553 nomme איהש לכת 
 המלו י"א וז לבת א'ד ש"'ע 'וכו .וזב ןיאש המ
 ןילבת והזיא הכותבש ןילבת ש'ע לבת המש ארקנ
 'קליב ירפפ םשב הז אכוהו .,'וכו הרות וז הכותבש

 ג"מקתת 5 שיר ילשמ ^ ^w peלבת ש"ע לבת
 ןילבת ל"צו הכותבש «' nחלש 'קליב ןוכנ ^
bn םשב ןינעה bs אבוה םש רשא ג"משת 

 ילשמ שרדמ  meוצרא לבתב .והמ ירדנסכלא ר"א
 דמל התא ןאכמ (א'ל ,יח .ילשמ)  "wשי תומש

 נ"ודאבו היתוריפב תלבותמ איהש לבח 'וכו ץראל
 ארקנ המל ז"לפ  newלע לכת  ovתלבותמ איהש

  8"ב  "wii pon 2bדגנכ . לבת :'כ ,'ר
 תפוקת  nenתלכתמ איהש  mmeלכבש ירה

y'"y ןילכת ow לע שרדנ לבת הלא תומוקמ 
 לבת  mm esלבת ןינעב תושרד  "yט"כפ ר'קיו

 הפי 'פ ר"שהש  nnsא"ש 'גרתב לבת ה'כו ,יתיער
  sm 73היעשיל  uanיתעדלו .ותלוזו זי ,ד"י ; א"

 אלכת ןמ לבת לירבהל ידכ מ'ל הנש אל 'גרתה
  p'"yז'חא אבה ,

wo3n *ןמ) לָבָּת מ"למ)  (bbsלקשמכ  pen 
fleischliche Vermiscbung, schündliche 

(!gb5p (^ ,2 ; v5 n^ איקי) לבת 'גרת (That 
 אלבת ידבע (היכ ,^" («mye םתילבת 'גרתו
 "יאדכו תילכת ןינעמו לָבְת ןינעמ כ"או ןוהתויצישל

 . םתילכת םירפס תצקב |

 ןושיאב ןבול 'יפ (ללב לעפמו bbsn מ"למ) לּולָבִח
 -Ver ןיעה .תווחש לבלבמ אוהש ןיעה

im Auge mit dem mischung des  Weissen 

 m (5 m תועובשב n3 'יפב Ww וניבר (a3 םירפסה ייג יתמשר 1 הרעה vos ,ביחב םשו )* | .אָלְבִּת םיפדב ('
 ם''ארה ייפב היכו (* .א'ער יע ב"ב ירמא הלוג יניירל ןויכ (* .אוילבות cot ע"פדבו ט'ק יייכב ןוכנ ה"כ )! .ךורע י"כב
 Db איבהש D^ nS ייפ אוהש הארנו : ג'ל ב"ב םיבשר ייפב ה"כו (?  .הישע איער a בייעס ש"ס בייב טיטשב אבוה
 םיוק הל ןיא אילבות תלמו עילב wb ^w ר"פדב Co עדו ,'שמאו ליזאב Db ר"פדב ה"כ (* nnam 'יפכ wn ס"בשרה

 .םינפב הטמל y" אוה יברע ^pe ילואו השארב



Ip - אָליִבות 
 יתאצמ אל םיריטלבת לבא ןטק ליעמ 'צמאה

ny?2 קר ריעאו ונורתפ ' tebennum10060906,  
 'הו םיימורה ינושח ושבלש ליעמ כ'ג ושוריפ
 0670- שובלמ pb ריכזה (45 ןעטכארט) ללירב

vágtovרחא דועו  imockonyןימ אוה ןושארהו  
 ר"לב כ'ג ארקנו די תיב ילב םירמוכ לש שובלמ

 Jlebitonarium, levitonarium 'צמא

wobymn*מ"לב לּולָבש ומכ)  (Sehneckeגרת ' 
 .אללבית ליחז ךיה 'ט ,ח"נ םילהת

 Giroh) אָנְבִת פ"לבו ₪2 ע"לב ןכו מ'למ) ןבֶּת
 -mit Stroh be 5? ע"למ ןבתיא לעפת א

  252 Gireuenלבקמה 'פד ( Gu vp 2אניעב =
 הב רייתשמש ןבתה יל אהיש 'יפ יאערא ןבתיתד
 יי y Gne תוחנמ) םירפעל םינכמ התא ןבת .(' לבזל
 - ביב) רופחי אל 'פד ג"רב ,(' זרכ 'עבו C nv) 'עב
 ייפ אירס אנביתב ותמהבל (* יזח אהו jin .(ביעס ט"ו

 קר ג"ונב ה"יחא|* mo דספוהו שאבוהש

 -ה"כו אירס אנביתב םש 'ופסותב לבא אירסב

 שאנמ j'u  םשב מ"טשב ה"כו ה"מגר תקתעהב
 לע vpn אלו :ה"מ רצ פ"ד לצא ם"ש "53 ה"כו

qumופסותה ושקהש המ 'ייעו ' nאנביתב  
 ה"נכו 6הינק תבש) ןבתה תא ןיכרפמ ןנירמאד הממ
 DU ושריפו שקנו ןבתב הנשמב א"עס ג'ק מ'ב
 ןכת יורק תלובשה by ץצקנש ותוא 'ופסותה
 .תבשמ היארהו ה"שעו שק יורק ץראב ראשנהו
 jan אלא רבוחמב הל תחכשמ שק אמלשב : נ"ק
 הפוק .ב"י תוכרב . אירס אנביתב הל תחכשמ אכיה
 א"מ ד"פ הציב .ןבת אלב רב א"א .ה"נ ,ןבת לש
 .שקו ןבת יקסע .ה"מ 'וריע 'וכו .ןבתה תא ךילומה
 .הז םע הז ןיניידמ ץומהו שקהו ןבתה ג'פ b/b ר"ב
 ירוסו ר'אלבו םינבתהו ןילבזה ר"שהש שיר ץובקהו
 תבשו ב'ב ,אנבית אניעב ys ג'ק מ"ב .אנבית
 אנבית יב ונג הוה (s םירדנ . אירס אנבית ל"נה
 אתרופ יל ובה 'וכו אנבית היל .טיקנמ אק הוה
 ,ב"נ יילוח .היל תיא אל אנבית bs" 'וכו אנביתד
 ,'ה תומש ; היכ ,דיכ תישארב) ןבת 'גרת .אגזב ע"ייע

 ןבתב ברועמ 'יפ j2n ראותהו . אנבית (האלהו יז

osi =( אילבת 

 emn הילע ולפיש ידכ לקדה תחת ןישוופש =
 יפל אצנגמ ימכח jb א'פ .רפעב ופנמי אלו

 ןיאיבמ םירמתה טקלל ןיצורשכ ןיהובנ ןה ןילקדהש =
 yy שארב לס אוהש אילבות ןימישמו ךורא לגמ
 ('ןתוא ןיכתוחו םירמתה דגנכ C bon ןיהיבגמו ךורא
 ץראל םירמתה ולפי אלש ידכ לסב ןילפונו לגמב
 BB" קתעוה ה"יחא]* , וחלפתיו ועקבתיו
 אפג 'עב הז לע יתוריעה רבכו : ג'ל ב"בל ה"מגר
 ןכ םג .שוריפש ^y נ"שו ש"ע ח"לש ,ב'חב
 ע"לב יכ mu ול אצמל יתעדי אלו לס אילבות
 לתח 'עו ע"ייע ליבז אוהו eso ליבנז בתכנ לס
 ןישרופש דגב וניבר 'יפש אילבות זעלב א'פ םגו
 תיקלטיא הלמ וזיאל יל ררבוה אל 'וכו לקדה תחת
 opm 'ל איה ע"לב ר"פד "גכ ילואו .,(*זויכ

s ₪אלש םיחירה תחת ןימישמש  mu 
pnונייה ןושאר 'יפכ אוהש ןוכנ רתויה לבא  

 פ"ש י"כה ^3 ךרעה nonna המושרה ע"למו לבח
 היאר מ"ס דצו ."פ דצ ביב פיד ןייע) אליבות

 ךורא לכח .b 4% jb^ תיברע תלמ תביתכל המוצע
 גהנמה הזו םירמתה רודגל לקד לע וב תולעל
 ורמאב C werte ריכזה רבכ םירמתה רודגל

nunc 8 6 funes vitiliumque nexus... 

turןכו  "^bב"עס ט"פ םיררנב י"שרל סחוימה  
 הטמל ono ןיכשומו לקדב ןילותש לבח אילבות
 לעב וניבר ייפ ןכו וכו םירמתה ןהבש םיפנעה
 ונזרגב .(םש 55« אילבותו אפגב אפג 'עב ךורעה
 .'וכו םירמת טוקלל לקד שארב תולעל ולבחו
 ייפש הממ bn" הזל אבו לימרת b" םירדנב ן"רהו
 םירדנב b^ 'ופסותו . הרזג ול ןיאו לקמ y אפנ
 רמוא ורזגו תוריפ וב ןי לי ב ומ ש ילכ אילבות

 — [ל"נ ןיאו לבי לעפמ

findun- 

 לע ד'לו b' אצת יכ ירפס 0 םיריטלבת *
 am) ,ביכ יירבד) ךתוסכ תופנכ עברא

 ןניאש cab 'וכו םיריטלבתו אלכתלו אניל טרפ
 טרפ "יגח ג"לקתת ^" אצת יכ 'קליבו םיעבורמ |

 יתוריעה גט 'עבו ןירטלכיתלו אלכיתלו אגיל
 ,אלכתו toga ר"למ אוהו אגט ל"צ אגיל תחתש
 ר"למ togilla ןינעה mm כ"ג אוה ילוא אלכית

 אוה ילוא )3 .ותוא ו"ופדבו ,הימגר ייפבו ר'יפרב ןוכנ היכ )? .לסב ם"טב ו"ופדב לבא היימגר ייפבו [ve ןוכנ ה"ב 1
eine Art, tabard שילגניא ילב ןכו 7000000//10 'צמאה v5 . tabarris, tabardus:/vbwn ר"למו הלמש ייפ tabarro | 

Mantelט"יאל וא ;  tovagliaיצמא $753  n7» )5 .N. Hist. 13, 7 (* .Handtueh, Tisehtueh np» tobaliaייישריפב . 
 י"כבו דיל יב יא ויו v33 ןאכ 'יאדכ םירפע ןינעב 'יגה ייוניש יתמשר 4 הרעהב םשו ז"טק ,דיחב ארממו ינחוי 'עב )5
 ותוא לש ימגמ תוחנממ ןויצה קר איבה םש לבא (ט"יש ,ד"ח) םיזרכ יעל ןויכ (?  .םיירפעל ןאכ ע'פדבו םיורפעל טייק

Amp אהד DU סיש ייכבו n'ai יפב ייא וניבר ייגכו יזח ןבת' wm a3 (  .'התא ןבת לשמה שרופמ ןיאו ףדה וכו | UE 



y2n "em — 

 השאה 'פב הדנבו 6א'ק ק'כ רמצ ןתנ 'מנב םיצע
 םדב C uw תויעיבר ילוקמ 62  וליבטה 'מגב
 ףוגבש ןיקשמ ראשב ברועמ םד 'יפ ןנברד הסובת
 'ר 'מגב תקונית 'פב 4203 ?NX שפנהש םד וניא

mmרזעילא 'ר הפובת םד והזיא ר"ת (.א"ע הדנ)  
 'וכו םד תיעיבר ונממ אציש גורה רמוא הדוהי ןב
 ץראל תתוש ומדו ץעה לע בולצ רמוא ןועמש 'ר
 ו"לב p" ב"א) -- אמט D תיעיבר ויתחת אצמנו
 ,(עקרקב עלבנו םיתמה ןמ בזה שפועמ רשבו םד
 םישרפמה לכו tabes. ר"ל לע ןויכ ב"ר ה"יחא]*
 תפססובתמ מ"לכו ססב ןינעמ אוהש ורמאו ונענ םלוכ
 y" תלאגתמו תסמרנ b ("B" לאקזחי) ךימדב

"bש"רה 'יפו ב'מ ב"פ תולהאבו ריזנב ם"במרה  
 םד B" הסוכת םד ןאכ וניבר 'יפכו םש ש"ארהו
 םד והזיא m rs תולהאב ה"'נכו .'וכו ברועמ
 .א'ע nm pw "יאש המו .ןינעה לכ ש"ע הסובת
 . ם'לב יכ עדי ילוא 'וכו ץעה לע בולצ רמוא ש'ר

  pay ^p o4[הבילצ —

mb םדוקה ע"ייע npn * 

yanע'למ)  eפ'לב ןכו . "pמ"לב ומכ  
 ,ausforschen, nachsuchen שקב) שרד

(Gordern, verlangenקי) השמ שרד שרד 'גרת ' 

 :DN שקב ימ 'גית ,השמ היעבת עבתמ )"5 ^
 ה"יחא]* .ןוכדימ אד עבת ^jb. G ,'א ייעשי) םכדימ
 'גרת 'ייע שרדו שקב תקתעהל ותלוז הברה דועו

nest7 תומשל ; ב'ב +ה'כ ;'ה יט nלומ ; 

 .י'ב וביכ ;'מ .'ד ,ז" ; ומ , גי ;'ה ,ב"י 03575
 ; 'ז .ט'כ הימריל ;'ח ,ז"כ םילהתל ;ב'כ ,'ז ,ג"כ
 ;האלהו 'ב י'א ב"מל ;'ו ,ניל לאקזחיל ; 'ד ,חיל
 ןוממ ?m'y ט"ל ק"ב ל"זרדב ןכו .ותלוזו ^a ,ב'כ
 היעבתד ןויכ w'yb w/o 'ועובש ,םיעבות ול ןיאש
 אק יכד א"ער ג"מו ב'עס ב"מ תובותכ ,'וכו םירעב
 םגפו תשוב עבת אק יכ . . עבת אק אסנק עבת

own ln spתועובשו  imbאל  paeשניא  
 ב"יק ק"ב .'וכו ץיק אלד Tb" עבתו ?yp ירימ
 תיאד ןויכ ב"ער ו"ל 'ורוכב un אוה ולש א'עס
 התבותכ תעבותה .ד'נ תובותכ .תתרימ עבות היל
 התרבל הל יעבת mp כ'עס ה"פ םש .'וכו ד"יבב

n 
 היל עיעשו (" n לאקזחי) לפת ותוא םיחט 'גרת

roאלד ריטפ  j3nג"ונבו א"י קוספב םש ןכו  
q25ל"נה מ"ב ןבתית לעפ תי אב לעפהו  . 

 3 הרעה 'ב ןב ע"ייע 'קליה 'יגכ .א'כ 'וחנמ והנבתי
 אלו םילכזנ אל ונחנא vene שיו לעפנו

 .םילבזכ "יפאו םינבתכ וליפא םינבתנ

 -Mo תינבת ומכ וב ושריפו מ"למ man =) ןבת
(del Abbildרדונה 'מגב תותימ 'ד 'פב  

 p" (יב ,ג"" עשו םיבצע םנובתכ 6 ג'ס 'דהנס)

 ונקוידב ןישוע ויה םלצ תומד םתומדכ םתינבתכ
 יקיעו מ"אפרבו Bp י"כב ה"יחא]* .לעב לש
 תחנמה בתכ רבכ לבא ארקמב ה"כו םנובתב 'מלתה
 י"שר 'יפ ןכו םנובתכ ף"כב W^ י"כ בורב יב יש
 שרש ק"דר כ'ג "ייעו םתנובתכ םנובתכ ע"בארו
 ליזאבו 'ציניוו (pb ר"'פד .ךורעב ף"כב ה"כו ,ןיב
 האלהו ליזאב 'פדב שבתשנו םינושאר 'פדב ס"שבו
 דחאו דחא לכש דמלמ 'וגו םנובתכ b^ ס"שהו
 תבש 'ורי  .'וכו וסיכב החינמו ותארי met השע
 בתכ תינבתכ רועה לע ערוקה "y i ב"יפס

3"nבתכ תינבתכ רועה לע םשורה  [web — 

 םלצ תומד ילוא (Ty םדוקה ע"ייע תיִנבִמ *
Venusג"פ ז"ע ישורי אתינבת ארקנ  

 ליבשרב ךימתסימ הוה אגוז לאילמג ב"עס גמר
 ל"א bip" רובעינ המ ל"א א תי נב ת והב ןוטמ
 םילשורי hp)» w"p 'וכו היניע COD) "mp רובע
 רעכיברהאי ע"מ 'ייעו 'ק דצ לאמחארקל היונבה

 4142 ,א"ח ללירב 'הל

 לואיג ןינע ססב ירבע לעפמ ל'נ הָסּובְת = סבת
 תוליהאב 'ב 'פב (תכורעת b" הסובת כ"או

 דחא תממ הסוכת םד תיעיברו םד תיעיבר (ג'מ)
 )4^ יפבו (CD ריזנ ףוסב ,םיתמ ינשמ רמוא ע"ר
 (:איק ב"כ תוריפ רכומה 'פד ג"סבו 072 תוליהאב
 ןיינמ 6 היפ רי 'רמג  ,('ותסובת תאו ולטונ
 ,זימ יישארב) ארק רמאד הדוהי כר רמא € הסובתל

G"לוט םירצממ ינתאשנו  coyםירצמ רפעמ  *) 
 רפע לטונ רמוא ('רזעילא 'ר הסובת רועיש המכו
 לזוגה 'פב + תועבצא 'ג הלותבב רפוחו C) חחות

 וו ו. יו ו

 יוינשמב ןכו .ו"טד תיפר ביב יוריב לכא ותפופת CN ריזנבו ב"בב (* .זייפ סיטב ע"פרשב לבא ייכבו vss ןוכנ חיכ )!
 יכיח am )* .ריזנמ ןויצב ב"מ ב"פ תולחאב גיחר ייפב היכו ב"בב 7 סייש ייכב היכו וניבר a2 ייא (גימ ש"פ) ריזנב
 ג"הר 'יפב («nux םירצמ רפע ל"צו רפע ימע לוט cen ריפרו ט'ק ייכב ה"כו דומלתה ירקיעב «po הייכ (* ,הסופת ימד
 הימגר ייפב היכו ימע לוט םירצמ עקרקמ an" 'קליבו ב"ערב «mí ט''פ ריזנכ ם"במרהל מ"יפב היכו ב'מ ב'פ יולהאב
 ריזגב ש"ארה ייפבו ע"פרבו םיבמרה ייפ ייפע בשויל ךיראח יכ Din 'ע עיבשפהבו ריזנל טייות bys ש"מ יייעו 5m בי'בב

 ,ןאכ וגש גיוגב (* .חוחית a3 (" .ריזנב bbw" יייעו רזעלא יף 5 "my) aaa לוט םירצממ ייא



 . ףלחתמו תויוושמ b^ תואיבתמ כ"ג 'יא םשו ו"זרהמ
 רקיעהו ל"נ ןיאו כ"ע ו"יוב הפר 'בו ן"ישב הפר 'תה
 תומא 'ולכ דחי רביחו קוירב השע bos" = ע"לב
 תונושארה תומא תדמב קוידב ושענ ק"מהיב
 < ל"נה ע"למ ןוקיבת ייפ אנוה בר 8^2 חנ תביתבש
 ,הבת ןמ ראות 'יפ ןנברו קובדו קוידב הישע ןינע
 ז"מירה y" ל"נה bs" םירצמ תמא אוהש ןוכנהו
 ף"זרהמ ע"מב ןאמרעקוצ 'הה ש"טו 185 ,א'ח ר"טב

 — ]343 ,נ"יח

 nib םדוקה ע"ייע ןיקיבת *
"^anמ"לב "30 ומכ ס"לב)  zerbrechen, zer- 

;Zerschliger N72n ראותה ;schlagen 

(Bruch, Widerlegung 727 "b ארבת 2n םשה 

 6א'י) ןילטונ ןיא ןירמוא ש"יב 'מגב הציבב C ק"פב
 mb" לכה ירבד ימרג ארבתב לבא ילעב תקולחמ
 p" לגמ רבת pv היל ורקו )09. תוינעתד ג"סב
 : םוימש םיצע וב ךותחל 535 ןיכירצ os ןיא התעמ,

YOםיצע ןיתרוכשכו שמשה חכ ששת באב  jp 
 ןיעילתמו תיחולחל ןהב תראשנו ןישביתמ גיא רעיה
 ןאכמ ('חבזמ יבגל לוספ תעלות וב שיש ץע לכו
 תונשל ותנשמב ףיסומה לכ באב ו"ט ןמ ךליאו
 mor הלילב bi הנושש םויל הלילה ןמ ףיסומ
 אלדו דוככו רשועו mu» qus ה"ב שודקה ול

"»n = עַבָּת ₪ E 
 תא וז ועבות כ'חאו ב"פס 'שודיק 'תפסות ,'וכו
 ר"ב .תעבות השאה םא . .עבות שיאה ON , . וז
 א"פר יילקש 'ורי ל ע פ ג -- ויפב העבתש דע ז"יפ
 ןכשמל ןיעבתנ ןינתונו לגעל ןיעבתנ ovy ה"מד
 תעש :א"מ תועובש טשפומה cwm , ןינתונו
 טרפב השקבו השירד ןינע עבת 'יפ דועו ,העיבת
 ,'וכו אשנהל הועבת ^in אמוי ,שימשתו ןיאושנל
 , . איה העבתש ןאכ אוה עבתש ןאכ .ד"ס 'ובותכ
 הל ןיקקזנ ps איה העבת ול ןיקקזנ אוה עבת
 העברא הפב תעבות השלש (םוכ) .ה"ס .ה"שע
 חכשא JB nam .'וכו קושב תעבות רומח 'יפא

yin mwתבש 'ורי  "bעבת 'ר חלש ג'ע ב"יד  
 יה"שע העובתכ איה ירה + ז"נ 'ובותכ ,'וכו היתתיאב
 'ובותכ 'תפסות ןייעו ה עי ב ת טשפומה םשה םשו

 — [ה"פר

 ר"בב thebaische Elle) 0000060 י"למ) ןויקְבְּת

 mn (אילפ ונינפלו) (' [ב"ל 'פ ל"צ]  (ל"פ)
 jm "^ רמא (ו'ט ,'ו יישאר התוא השעת רשא

 ,'ג יב mD" ך"הה ךתמאב mob sms דיתע הזו הז
 םירשע תומא הנושארה הדמב ןינבה ךרוא) )3
 הנושארה הדמב תומא sn ל"צ] (םירשע בחרו
 .ןויקבת אוה המלו [םירשע תומא בחרו םישש תומא
 אוה ץרתמו הנושארה רמא המל לאוש 'יפ ב'א)

 לשרתמ 'ולכ C gos הלילה לכ ןשי אלא ףיסומ
 )3,5 ^3« הב בותכ הרותהש םייח שקבמ וניאו
 חגנש רוש mu" ג'רב C TU ךרואו ךייח אוה יכ
 אל וז הנשש ימ ארבת 6ה'מ :זימ קיב) הרפה תא
 ןניסרגדכ עבשנש איה העובש ל"ז ח"ר 'יפ .וז הנש
 ביער "^ קימ) ריזנה ךמסד 'מגב ןיחלגמ ולאו 'פב

"NDירבת הדוהי ברד הירב קחצי בר רמא ארבת  
 הנשש m" וז תא וז תרבוש יאדווב א"פ ,(' יתב
 ni תודלות הלא שירב va3 (Cv mv אל זז

 ל"צ] (ישילש) תיב ןינב לש ותמא רמולכ ןויקבת
 רבד b" ןויקבתו חנ תבית תמאכ היהת C [ןושאר
 ארוק אוה המלו ג'ונב ה"יחא]* Gan לש
 תואיבתמ ויהש CON אנוה בר ןיקיבת המא התוא
 כ'מב בתכו ni לש ותבית םש לע ןירמא ןנבר הב

 רפסב יתאצמ ן"רה םשבו ושריפ אלו ואיבה ךורעה =
 ןיקיבת ארוק שדקמה תיב המאש 'יפ תמא תוא
 חנ לש המאל תווש 'יפ תואיבתמ ויהש םש לע
 "יפבו י"שרל סחוימב כ'ג 'ייעו ,'וכו תויארב ךיראהו

 ,לק ,ןיטקרטק ,ןורדק ,קמצ Db ,'א איטלפ ,לסרע ,סמה ,יג 2xn | ,תיפרג ,תנג ,'ה ןג ,טטב ,'א רדב  ,יפורתנא יייעו )!
 .קרפב "yb לבא רומלתה ירקיעב ןוכנ m/3 (* .רייבל ו'זרהמ y (? .ןאכ לי'צכו בייל ירפמ םינויצ [wei איבחש יב רמק

ow» (4ביפ תודמ  muט"פד דיפס יינעת 'ורי  xyאיכק ביב םייבשר יייעו לבאל יהיו הייד גיל 'יס יתהיתפ ר"כיאו : 
 תלחתו הישע : א"כק בייב ם''בשריפב 273 ייא ייפה m ףרוח (* .ףיסי םש גיונבו : א"כק ביב DUE י"כבו תינעתב היכו (5

^bינעתב חי"ר ייפב כ"ג ייא ךורעה ' n?» 5mהתעמ רמולכ 935 רבת  ns paךליאו ןאכמ סיצע וב ךותחל לגמ ןיכירצ  

 רבת םוי ה"מגרה> b^ ןכו יוכו הלילה ךיראה רבכש תגושו הלילב דמוע רמולכ םויל הלילה ןמ ףיסומש ימ באב vus ,"ם
 רבכש יפל ףיסי הרותב קוסעל םימיה לע תולילמ ףיסומ אלדו : םיצע תורכל לגמה ןיכירצ ps ךליאנ ןכימ רמולכ לגמ
 םימיה לע .תולילה ןמ .ףיסומד : הכרעמל םיצע תורכלמ לגמ קסופ mme לגמ רבח היימגרה 'יפ ב'יבבו .כ*ע תולילה ןילודג
 קיימב י"שרל סחוימה ייפו ימר יתב גיונב )^ ,ל'כע ןיכיראמ תולילה האלהו םשמש אבה םלועל םימי .ףוסומ : הרוח דומלל

 ;^n םשב an" :ביפ מ"בל מיטשבו ךורעב 'ילדכו ימר סרג אל קיימב חייר ייפבו כ"ע םיהובג mni רבשמ אתמש רמולכ
 איגוסה וזב יובותכל מ"טשב ה/יכו כיע העובש חיר ייפ תופסותה ייפ ארבח ה"ד : ה'ע תובותכב יכ עדו (* !יתרב ירבח
 אנתה אוה וגיא מ"רד אבילא הנשמה הנשש אנתה ארבת (ארמימל הידב) 5m :ב"פ מייבל מיטשכ יתאצמ ךורעה ןושלכו
 ימולכ יתרב win אתמש joya ןיקשמב ןניסרגדכ העובשב ארבת ייפ מ"רד אבילא והנינ יאנת n" אלא אתיירבה אנשש

 ,(יטר יתב ירכה ק"מב ונינפלכ ייגה םשו) ל"רת ייס יכאלמ רי כ'ג יייעו .ל"כע ח"ר  ,והנינ יאנת ירח העובשב א"רא



Sonארובית .אָתּוריִבִּת .אָּתְרַבִּת * -  

mmn soon *רבוש מ"לב ומכ םדוקה 'עמ)  
(Quittung, vernichtendes Dokument 

 'ובותכ ,ביתכד ןאמד אמשב ארבת יזחנו .ג"עק 22

 'וכו ארטשל היל קיפמו אתרבת סכרימ אמליד .ז"נ
 ,נ"שו רבש y'"y רבוש ומכ אוה "פ

v32n *דוקינ 'לב "יפ  niiiהמשש תקספמ  
 .קספו רבש b^ רַבּ לעפמ ךכ

mittels Schlinge A y למ "bn ומכ 5'» "2n 
2886, mmo 59 םשהו befestigen 

(Gehlingeכ"פ םירכהב  *) ירמוא ש"יב 00 םילכב' 
 'ירמוא ה"יבו ןיבונע ול השעישמ שוריפ (* רבתישמ
 לע ועבוק p" 6 עבקישמ רמוא ע"ר רושקישמ

nonול שיש לכ רמוא מ"ר (א'ט) ה"כ 'פב .  
 םיסנכמל ןישועש «qu ןה ma, ^p תורבות

smהברה ןיקשל שי ןכו ןיימה תסינכ תיב  
 C י"לוצל זעלבו nnn) תייטב םמשו ןיפוצרמלו
 (* כשמה תכאלמד אתיירבד (TD תועיריב ןנירמאדכ

 רטאו ילקנואב התוא הלותו ןירבות 'ד הב השועו
 , הריפת ןושלמ תורפות ןתוא pop vs ןואגה
 ט"רס 'יפב ןכ bw" ג"הר 'יפל ןויכ וניבר ה"חא]*
 [ןה תואלול] תורפות ד"א תורבות ל'זו 18 דצ
 gem וירחאל דנבה ןמ man םייסנכמל שיש ןוגכ
 םיקשל שי ןכו תורבות ומשו ןיימה תסינכ תיב
 תייטב ומשו ןיקש יניממ ןהש ןיפצרמלו הברה
 ררגנ וניברש ירה 'וכו תועיריב ןנירטאדכ הוו ח
 ל"צ ןכו תקיודמ רתוי וניבר "גו i'm» ^p רחא

onnםוקמב  mmnאוהו  y/bןישועש תואלול =  
 ('וניברו ג'הר 'יפכו ןיימה תסינכ ma sum םיסנכמל

nenוניבר וזעול  vyיינכ י"לוצל  "pyרוטלתה ) 
 ןיבונע laci, 186010010, Schlinge ט"יאלב אוהו
 אוהו תואלול p y'bs j9^ ןינע הזו .תואלולו
 ym איבהש ד"א ^25( תורפות ומכ תורבות אוה

vw»ה"כפ ^553 איבהש  ^p yeןואגה  qu» 
"bיתבתכש וטכ ןוכנהו ש"ע הריפת ןינעמ תורבות  

 !הריבש ןינעמ p" ם'כמרו . ל"גה ע"למ אוהש
mmםשה  maילכ רבתישמ ל עפ ב ל עפ ה " 

 y" דומלתח ירקיעו י"כבש הלועמה 'יגכ Yo כ'פ
 -- [4 הרעהב הטמל

 JR רבת ע"ייע אְרּוביִת ,אָחּוריִבִת ,אָּתְרַבִּת "

 ימלתה יקיעבו vs pos ה"כ )* .ביפ סישב עי"פרבו ליצכ (* .תתחה בותכ ולאכ (' .

 המלו .(' אישוק הניא "פ ארכת אל איה ףא ליפ
 mann ןעכ המלו 62 י"רת ('ז ,ביל רבדמכ) ןואינת
 ינליא «QU ,יט תומש רבש הדשה yy 'גרת ב'א)
 ןטגרותמה ואיבה ןכו ה"יחא]* Can אלקה
 רבת אנשלב םגרותמ רכש ןושל לכ ןכו ףיסוהו
 לחדת אל (א'כ ,'א םירב) תחת לאו ארית לא ןכו
 .ורבתיאו ^GU g) )1( ותחיו 'גרתו ,רבתת אלו
 ליחד םורא : תחתה ט"י ,'נ תישארב 'א י'רתו
 יילהת) בל ירבשנ 'גרת C sos ^ םדק ןמ רבתמו
 , אבל יריבת (יג "טק פש 3b ירובש ,(פיי ,ריל
 בל ,ארבתמ אשפנ 'גרת (ט"י ,א'ג (DU הרבשנ חור
 ,גיכ (moo יבל רבשנ ,ריבת בל 'גרת (G9 רבשנ

(eיבל רבתיא 'גרת , "y my1^ י'א םש 'גרת ; 
 i^g י"הדל ;א"כ ,'ל לאקזחיל ;'ה ,'ז עשוהל
 ינרת הליאשה ילבו ,ותלוזו ג" ,ג"ל 'ב י"הדל ;"
 ADU ריבתד 'א י"רתבו ריבת (ביכ ,ב'כ 'רקיו) רובש
 'א י"רת ^C ,איכ איקי) די רבש וא לגר רבש
 תומש) ףרטי ףרט םא .אדיד ריבת וא לגרר ריבת
 (U"2 ץרפ 'גרת ,רבתי ארבתיא ?DN "nn C ,ביכ
 ב'כ 'וכרב ל"זרדב ןכו .ותלוז הברהו רבת 62 ,'ה

NÜUDק'ב .ינאמ ירובת : ח'ע אמוי ,היבצח רבתא  
 . א" הציב אָרְבִת ראותהו ." זנ ע"ייע : ב"מ .'ה

y3 םשהו .ליעל n , $325. ^n(פ"לב ה"כו)  
"bרבש  "yאישוקלו הריתסל לאשוהו ליעל  "y 
v3ב ז"ע . ארבת תילו א"פ ר'משב ןכו ל"נה ': 

 ארבת b^ ;ינעבו .י"שריפ p" ןוהתרבת אד לעו
 העובש (ל"נה תובוחכ iy תכש לינה ק"ב ^a תוטבי)

 (r3) םשק אמגוד bp" אוהש 5^ ^m "פכ
 ארבת ד"עפלו .העובשו הריבש ןינע ע"לב ותארוהש

^bאפיסל אשיר אישק (י"שר 'יפכ) רמולכ הריבש , 
 ןיימר יבב ^uh m" .אוה ילואו) ,ידדהא ןיישוק
 ע"מב הלמה וזב תועד המכ 'ייעו (ארבת = ידדהא
 362 ו"לח ץערג ע"מו .ה'ח (Die Zeit) רקחמה
 בישת 'פ ר'כיא אָתּוריִכְת טשפומה םשהו .האלהו
 'גרת ה"ס ,'ג 'כיא 'גרתב ה"כו אביל תוריבת : םהל
 mm תוריבת ^O ,יא תלהק) חור תוער 'גרתו ..תנגמ
 ב'ש aun "y" רובית 'גרתב טשפומה םשה דועו
 — א" ,ד"י ,'א י"הדל "̂ ,'ל היעשיל ;ב'כ ,'ה

^p on mושת 'ייע םלש יתלב רפסמ ,רבש ' 
 — 6[ בכרה יהב 21 דצ) ה"מ D^ םינואגה

 הריבשו אישוק הגיא כ"מב היכו ('

 .עקבישמ סייטב row" ר"פרב לבא א'פרו רומלתה ירקיעב ןוכנ ה"כ )5 py לכ "יל ריפדבו רכתשישמ ס"טב ע"פדבו
nubi "y (*1 .יתופסוהב ) ילופא עיפדבו ילוצא אייס 273 םשו דומלתה ירקיעב ןוכנ ה'יכ viai vb).וייופר) ילוזא (ב"ה  

 m) (* .יתיירבה wa ושמתשהש םיגושארה נישו 50 רצ טירפל is ייפ לש לייומה שיימ יייעו 'ה qb עייייע (* .(א"פדו

 ג'הר ירבד שוריפב העטו האורב הגש יוועל

26 VIII. B. 



 ? nbus שירב .('הגירהל יואר וב שמתשמהו

cיריטק )555 6תואמ שלש  Nin 

 'טגב הבר ץמוקה 'פב .םודא לש איממרגב אכיא
 ("אנת m5) ריטק .ps Ger mns תוישרפ יב
 ול רשוק ינא ('הבושת השוע םא ה"כקה רמא

pe" an?השארב תוכלמ רתכ  nbב ', ^( 
 p" ב"א) — השירב אתוכלמד win "wn ומוגרת

 תעדכ מור יל ונניא הייחא]* ,(רתכ ר"לב
 'יאו 'פו 'עו ם"ל  םא יכ Ono ילב ל'צ ילוא) ביר

sns z^א"י ,'ג ש"הש  winsץובקבו אלילכבו  
"usnsירטק ןוהלכ 'ג .'א רתסא  anןוהישירב . 

 הליאשהבו אנת אלב אתוכלמ אפצוח .ה"ק 'רדהנס
 .ףוקד היגת .ד"ק תבש .ל"נה תוחנמ תויתוא ירתכ
 הינתא ביתיו יתא "se 5 הטוס ^o 'וריע

nhoץקועל ירה ,שיר היל יושמו היל קיחמו  
 ירקיע לעב ש"מ 'ייע (*גת כ"ג ארוק הירוחאמ 'דה
 ןיליפת תוכלהב הזב יתכראה רבכו םייסו דומלתה

 -- .[הריציל ז"סר תנש סנותב ןאכב יתישעש

 Sehmutz) האוצ b^ לעג = לאג לעפמ) אָּתְלַאְכת *
 תנב תלאנת €« ,'ד היעשי) תאצ 'גרת
 .ןויצ

7Eדנא 155 "יפ) אָדְניִת  y'"pביתב) ינ?דנ , 
 (טשויו) 'גרת Stab, Krücke) (ו'לל

Du],יד יתסא) בהזה טיברש תא ךלמה ול [טישוי , 
 תואב אבהרד אדגית תי אכלמ היל טישוי (א"י
 qns ,גיכ םילהת) ךתנעשמו ךטבש 'גרתו ת"לד
 פ"רב האיצמ 'תכסמ .ש"יר תואב ךתירואו אצירת
 דג ע"ייע ארגיתא ילזא Geom תואיצמ ולא
 הרעהב pw יתזמר 335i ה"יחא]* .ישילש
 אדניתא ילזא וניבר "יג נ"שו Cyn הז לע 9
 שומנ 'עבו ב"ער ^ 'ינעתב ס"ש י"כב ה"בו ת"לדב
 , דג 'עב וניבר 'ינבו Y^b33 'גרתב ךאדנית ה'כו
 ע*ייע mpi C7 n ;'ב n 68 טיברש 'גרת ןכו

 — [ש"מו 'ג דג
vy goin *אריס ןב  iwiרתויו 'פ ר"להק , 

nnou «93 לעפמ)  (das Haarabschneiden 

 : א'עד N/B הלינמ wv : 'ח הליגמ

nno * — non * בר 
 הירבט ןמ ראות my3b ומכ (w^ תיִנְרְבִת *

"Y Ciberianischג"ע ז"מד ג"פ םילקש  
Yy r'b3 Ub םיחספ 'וריבו תינרבת תינימש "wn 
CX^ rm הירבט ע"ייע תינרביט ןוכנל ייא 

 gekochte Speise ,לשב לעפמ) אָליִשְבַת ,לישבח *

Gericht |הטמה שימשתל לאשוהו ;  

 pw ,תבש לש לישבת .ט"ק תבש
 אלישבת .א'ס 'וכותכ ,ילחטד אלישבת , מ'כק
 . א"כ ה"ר ,םישדע לש לישבת ir ב"ב ,דראד
 הז לישבת םעט : א'מ הטוס ,יאלבבד אלישבת
 'ציב ,ךלמה mai יתמעטש לישבתכ םעוט ינאש

i^?יינעת ג'מ י"פ םיחספ , לישבתב בריע  Tp 
cis soתישארב 'גרתב ץובקה דועו ןילישבת  
v isד"י . "nn vmmדיל 45,03 םש  

 לישבת (כ ,טיי ,יו םיטפוש) קרמה 'גרת 3n .ותלוזו
 ע"ייעו הדועס לכ ה'ד ..ד"מ 'וכרב י"שריפ כ'ג "ייעו
 .ב"ס 'וכרב שימשת ןינע דובכ 'לב דועו .'א ףרש
 ךתטמ תשמש אלש ומכ 'יפ אלישבת ףירש אלדכ
 אלד ןאמכ i'n הגיגחב ןכו  ,י"שריפ y" םלועמ
 'מולכ לוכאל בערש י"שריפו אלישבת היל םיעט
 ארקמ לש רובכה ןושלכו ,כ"ע שימשתל הואתמ
 : ב"'ס תבש 'ייעו הטמה שמשמ ונייה b^ םחל לכא
 ,'א nb ,'ו "2D jj ע"יע 'וכו םויה תדעס המב
 החידקה 'יפא ןכ םג ןבומה הזב ילואו .'א למע
 אירטו אלקש qno לבא b" ט"פ 'יטינ ולישבת
 הזמ דועו .ןכ שרפל ומלוהל השק .'צ ףד ארמגה
 תמעטמ אהתש הרידה re 'ובותכ 'תפסותב ןושלה
 ז"פ 'ובותכ avem muy 'וכו םדא לכל הלישבת

 ,רח א רבד םושמ ןעוט "א : א"לד

 רתכ cU 'פו ע'לב ןכו ס'למ ien ,אָנֶּת =) גת
 -Krün תויתוא לע םירתכ הליאשהבו 48

(chen über den Buchstabenתובאב ק"פב  )2^( 

 א'כחו 'מגב ריעה ינב 'פב .ףלח אגתב שמתשארו
 mon אנתב שמתשאדו םתה jin C'yb חיכ הליגמ)
 הנושש ימב שמתשמה הז שיקל שיר רמא
 הרות לש רתכב רתכומ אוהש רמולכ C הכלה

 ינתמד ןאמב שמתשמה ,b^ ייא ח'יר ייפבו (* .תוכלה גיונב )? .ינת ג"ונב לבא שייארבו ףיירבו ס"ש vas ןוכנ חיבו )!
 י"פע המינפ ןוילגמ אבש הארנו הרות לש n3n3 תוכלה yas הרות רתכ רגת ייפ ve "הגירהל יואר אתעמש
 לכש דציכ . . . אגתב שמתשאדו ייפ 3^ פ'5 נירדבאבו -- ש"ארבו ףיירבו ם"ש י"כב ייל תמאבו י"שרו וניבר 'יפ
 ג"ונבו יש י"כ ראשבו (yu ב"ה ייכב ןוכנ ה"כ f  .6) ז"פ ידהנס יייעו) ב'יהועל קלח ול ןיא שרופמה םשב שמתשמה
 טמשנ ונלש םירפסבו .סיד איבהש םינושארה 'פרבו טוקליבו י'עבו םיש ייכב ןוכנ הייכו (* .תועטב ייל עיפדבו האמ תלת
 םיבמרל ןיליפת תוכלה .יייע גייותמ לעפה ונממו (* .רזוח םא ג"ונב (*  .אגאת גיונב )7 .היל תיא גיונב (* .תועטב

 jn ולאו הרות רפסב ןיבותכ ןהש ומכ גת ןהל שיש תופוקז ןינייז ומכ ןהו תויתוא לש pani רהזהל ךירצו ח'לה ביפ
 תמדקהב y" .ןינויזו ןיגתב ליחתמה יד רוט ינשה רישב ךויעה פ*וסבש רבד תירחא ^« .ה"שע יוכו תוגיותמה תויתואה

 .הישע 'וכו ןיגאת ןהל spi תויתיאה ירתכבש דע התלעמל הרוהה תביתכ תרוצב הזב ודיפקה (mmu ליזו anzi דופא יסל



 אלד הירגית היל ירש on cy ןישוריק) ןיסחוי 'פד
 ארגית יאה GU 'דהנפד ג"רב ,("ץראה םע ךיוושל
 '033 ותמבי לע אבה 'פב .אקדיבד אווניצל ימד
 אימרמו C אערא היל אינגמ (.גיס «moi לטבי אל
 האיבמו עקרקה לע ma ותביכשמ 'יפ הירגית היל
 ,יו ילשמ) חלשי םינרמ C תוביר ירבר ןיקסע ול
 ןהמ שיו רוסי הניא ו"תהו .ימר ירגית ומינרת 0"
 םש רשא "ו רג 'על «jm ה"יחא]* ,רג 'עב
 לאו ןמ ירגיאו ('ב ,טיי ייעשי) יתכסכסו 'גרת איבה
 ארגיתו מ"לב soin תמאבו ^e) ,'ב יירבד) םב רגתת
 ו"יתו ירג ,הרג לש לעפתהה ןמ רזגנ ירוסו ר"אלב
 ה"נכו .ת ע"ייע םרת ,לחת ומכ תישרש השענ
 תבש N/ שק ע"ייע אתיבב ארגית יתאו .ט"ג מ'בב
 ישורי ,ארגית הב ימר אלד הבותכ אכיל .ל'ק
 לש ויתודמ לע רגית ארוקכ ג"ע ט"ד ne תוכרב
 תורקל Tny אוהש ה'בקה nex r^p ר"ב ,ה'בקה
 םתכ ושאר 'פ ר'שהש א"פ ר"ב ,יוכו רגת הילע

rbורתי 'קלי ,'א 'ר 'ישארב 'קלי  ^ Yonתקיספ ' = 
 רגת ארוק ףלא א"כפ יתבר 'תקיספ ט"ק רצ כ"רד
 "ישארב י"כ לודגה שרדפטבו 'וכו ה"בקה ינפל
 םירבד) ביר היהי יכ 'א י"רת ,הבירמ ב'נו ,רגית "גה
 )3 ןו"כ ילשמ) ןודמ קתשי worn יהי םורא CN ,ה"כ
 'גרת ^G) ,ויט םש) ןודמ «m , ארגית קתשי 'גרת
 mm ja" ^m ,יו םש) ירגית ץובקהו ,ארגית ירגמ

ana noטיכ  ; sראותהו  ,ותלוזו "כ  sin 
 , אנרגית ארבנ n QGU2" ,ו"כ (CE םינודמ שיא

 (ריכ ,היכ ;שיי .יט ,איכ םינודמ תשא :הבקנלו
 -- [אתינרגית אתתא 'גרת

Becken A! = jS y'be win =( רגת 
(Kesselהרומח ךומפד 'מגב תורוכב .שירב  

 ('יעולב יבמ inns) אימ והנה (א'ער ,יט תורוכב)
 ה"יחא]* — .אנגא ןיעכ ילכ b^ ארגיתב והנידש
 י"שריפבו כ'ע לודג דכב ילכב ארגיתב ה"מגר 'יפב
 ארגית 'יגו .כ"ע תיבח אראניתב א'ל ילכב :אדגיתב
 ךורעה 'יפכ "web "ew b ע"למו רקיעה ש'ירב

 — j9R] ע"ייע אנגא ומכ ילכ

CIע"לב אָיְרְת ס"לב איירְת .ןיָירִּת .ןירת =  
 ברקנו (?die weibl. Brüste DT) מ"לב ,2-

 יבמ ןיכועמ )3( י*ךִת ('ג ,א"ל רבדמב) 'ה ןביק תא

 ר"כיא .ונקז תחלגת nv sm ז'ע , םירפצו תחלגת
 תחלגתבו הלימב םינייוצמה םינב T'»8 המ 'פ

nnum 

&33n — uumע'לב אָרְגאָת ס"לב  ^p MUרחוס  
Hündler, Kaufmannל ע 5 ה ו  un 5yp3 

 םישוטלו םירושא handeln) 9*5( ע"לבו ס"לב
 ('6א) ימלשורי 'גרת ('ג m3 תישארב) םימואלו

ponיש ירו ןירופמאו  powר"כב ןכו .6  
 ,ג"כ היעשי) םירש הירחוס 'גרת ב"א) — C (א"ספ)

Cnיגרתב הברהו הייחא]* ..(ןיברבר אהרגת  
 (j^ me םילכר | ,(ויל זיכ לאקזחי) םירחס תקתעהל

o0ו"ט ^ א"מל ;ח"כ ,ז"ל יישארב 'גרת 'ייעו  ; 
 'גרת ,ארגת ,רגת דיחיהו ותלוזו ^m ,'ז תלהקל

 רבג י"רתבו ארנת 33i תב ('ב ,ח"ל תישארב) ינענב |
unןענכ ,'נ םיחספ  (הירכ p^א'כ ) ירקיאד ןלנמ 

 :'מ מ"ב ,'וכו ינענכ שיא תב ביתכד "וכו רגת |
pan parטוידהל האנואש םשכ ,א"נ ,ירקיא ארגת  

 : םש ,רגתל האנוא ןיא רמוא י"ר רגתל האנוא ךכ
 מ"ב 'תפסות npa אוהש ינפמ האנוא ול ps רגת
 רגתל האריש ידכ דע רוזחל רתומ יתמ דע נ"'פ
 ןמ הקולה ג"פ יאמד 'תפסות ,יקבל וא ובורקל וא

nnץובקהו ,'וכו  Twy cunט"מ 52.03  : 
 ירגת :'נ םיחספ ^O ,היח רל (y"y דול ירגת
 םשהו ,ךרה ע"ייע .ז"טק oU .אטמס ע"ייע אטמיס

 ;א"כ 7^ הירכז 'גרת NONiD , אָרְנִת טשפומה
 אָתּורְגיִּת הבקנלו ;'א ^ רתפא ינש 'נות
 ; ז"ט ,ז"י ̂ ,'ג ילשמ 'גרת (אתורגאַת ס"לב =)
 ז"ל ז"פס ר"מש :לעפהו .ח"י wb ;ו"כ יז"כ
 תישארב 'א י"ות ,'וכו ורגיתש ךלמ לש ובהואל
 אל 'גות לעפ תא qnn : ורחסת ד"ל ,ב"ט
 'ז ,דדכ םשו unn אל «On" e םירבד) רמעתת

snmיבצד לכו ג"י ,'ח רתסאב ינש 'גרת ,('היב  
 ירוגתיא : ב"צ תומכי ב'עס 'ב ז"ע י'וכו אָרָנִתיִמל

 -- [רוגתיא

^n = "nאָרְנאִת ס"לב הָרְנִת מ"למ אָרְגיִת  
^pןודמו ביר  (Streit, Haderםנוק 'פד ג'סב  

jM =אברוצל היל ירש (א"עס ביס םירדנ)  jxרמימל  
 ג"רב ,אש'רב יארגית יל ורש אנא ןנברמ אברוצ |

vai (i1 ןתנוי יגרת ביה  ?) moאות ס"שו ןימרא ריפרבו ןימוא ישירדו עיפרב לבא רומלתה ירקיעבו ךורע *?כב ןוכנ  

 3/33 5 .ץראה oy ראשכ ךיוושינ אלד הירגת no ירש i053 (^ vy רצ רג בהוא y" שיפדב )* .רפמא עזוועו )*

 תוביר ירבדו ןיקיסע 'יגה (DE רומלתח ירקיעב ייאדכו אימרמו ליצו אימרמו ס"טב עיפדבו י"שריפ כיג יויעו (* = .אעראא

 .יעילב יבט a2 (* .ותיאר עיפדבו ןכ ומכ ג"ונבו ךורע ייפב ןוכנ ma )* .mam תלמ םדוק הדוקנ ס"טב 'יא ו"ופרבו

20* 



 'שורי Qin תא םדוק (אוה) וריבחמ רידתה לכ
^inה"סד ב'פ  T'yD(בא תיב ישנא) םהש  

 ארידתב .א'כ 1505 beum 4. הדובעב ןירידת
von ^5תיכבו ארידת םשה הנבנ רּוד ,ריִד לעפמ)  

 ז"טפ תולהא 'תפסות (לעפה ראותה הנבנ שארב
 (וכ) m3 תחת ל"צכ הרידתב i'e mw 'תפסותו

 PF — [שימו טיצר ,ג"ח) 'א רמז ע"ייע הריד

 ארודת ל"א Gp ק"כ אמק לזוגה 'פב ארודת "₪
 ןכו ה"יחא]* + אדרת ע"ייע

 ייאדכו ארורט 'יגה 'ר י"כבו אדרת ס"ש י"כה "יג
 X ררת 'עב "ייע וניבר "גו דרט yvy .ו"כ 'דהנסב

 Y — [ש"מו ש'עו

 E .דומרת ע"ייע רומְדַּת *

 האתשה p wnn" ס'לב 9% ע'למ wnp — הת
 רדה 'פד 23'2 hinstarren, staunen) המת

 ^4 הב יחת . . , יאעדרהנ הב והת (איער ויס יוריע)

 < pa" רזעילא 'רד (* אהוית יאמ אריז ר"א C רזעילא
nnbר הב יהת 6ו'ע ק") ןועמש 'ר 'מגב ' 

 (:בייק (m ליכאמו bros 'פד ג"רב ,(*רזעילא
 . לעב ינפב אלש םידע ןילבקמ ימו ןנחוי 'ר הב יהת
 . 'יבוריעב p^ י"שרו ה'יחא]* = = .המית 'יפ ןיד
 EL תעדל בשחמו ןייעמ רמולכ 'וכו חירמ ןושל יהת
 ויש ןושל יהת : ו"ע ק"בב י"שריפ ןכו רבד לש ומעט
 'עמ ושריפ כ"או .'וכו הל קייד רמולכ ןקנקב חירמ
 ךורעה 'יפכ ןוכנהו . ע"בשפהב כ'ג "ייעו 'ד הת
 ^ היה רבכו ב"פ ר"בב ה"נכו ל"נה 'ופו ע"למו
 = ול בשי ב'פר םשו wmm ovv אמוז ןב ןועמש
 < o אָחּות ץראה הבשי ךכ + + . אהובו אָהּות ותוא
 ןוממש b" אהובו אהות יתקינמ התיה :םשו ,אהובו

^bהמת ןושל והות 'ב ,'א 'ישארבב י"שר  
 והת . . . . םומתשמו אהות םדאש ןוממשו
 םיחספ Betüubung, estordison) —( ן"ושידרוטשא

i5לבא :'ו 'ינעת הזמו ישניא היב והתד ש'מ  
 טשפומה םשהו .'ג הת 'עב הז לכ ean היה וניבר
 — [ליעל y" אהוית וניבר  "ינלו (הייהת) אייהת

«nn = nnאָוְת ס'לב  ̂bםחנתה  (bereuenק"פב  
 RDyD ונייה 5'6 םירשכ ירדנב 'מגב םירדנב

 (' איברו ןיאמטמ ןהשכ Cpu ןיהות ןהשכ
 העברא 'פד ג'רב ,ןיטרחתמ תוריזנ ימי ןוהילע

 .ןיברו גייונב )7

| (n e) MM ןיידפ) jn =( דת 

 ji ןידת לע
 םידשו ןירפס

 ^q) ,יט עשוה) םיקמצ

jus תקניד (איידת) ןיידת ה"כ ,ט"מ תישארב cm 

 o8 הע ג פה JU R0 וי ו |, 00-0000000

dui |איכועמו גיונב  ma jbאיכוהמ יא יי'רתבו ןוהידח  mapייפ ,אידח יב אידח יכ ןוחיידת תיבמ ליצו ןוהיידח  Dim 

 שידבו .אייהת ג"ונב (* .רזעלא ביה י"כבו רזעל ר"פדב )5 .ןידד xui איגער יפרב היכו (? .יד דח יעו אידח יב עיייע

 *b". ריימבב n'3i pana i3 )5 .רזעלא ג'ונב (5 = ,הייהת

 'גרת ₪" ,גיל היעשי) םידפוס םידש לע .('ןוהידת =

 'גרתב «n ה"יחא]* qs ןידתו 'גרת =
 םידש יקנויו SDN "72 )^ ,373 םילהת) ימא ידש ==

 קניא יכ םידש המו ,אידת יקני 'גרת (זיט ,יב 9 |
 י"רת ,קניא םורא איידת nb 'גרת ^O ,'ג בויא)

 ב"ב .'ג ,'ד הכיאל ;'א ,'ח ש"הש ny דועו

 ע"ייע ירת ל"צו והיינמ תיצמד ידח ינהל יזח .'ט
 ה ידה יפה יהי .ט"ש ייכבו רח

 Thadd&us) אָיָדִת ס"לב ןכו יטרפ םש) יִּאְּרִת *
 "23( אבא ר"א אקירז ר"א :ח"ל תבש |
 יאדת 'ר יטא ר"א .'וכו יאדת ר'א ODE ר"א םיש =

 יאדת ןב יסיי 'ר ,'וכו דבעד אָוה הימרגל דבעד
 'שורי א"ד 'סמד ק"פ גר תא לאש הירבט שיא
 ^ ד"עס ה"ד v" שבת  jb :27'1 א"פ םיאלכ

 = ב min ע"ייע דועו ,יאדת ןב רזעל

 .'ב אות ע"ייע דועו ש"מו 'ב הת ע"ייע אידת *

 .ש"מו 'כק ,ב"ח לרע ןב yy לדת * =

 ; 0698001891 אָריִדְת תימרא מ"למ) רדת ₪
 ,anhaltend דימת p^ רידת לעפה ראות

(bestündig, immer ac020 דימת התוא שרוד 'גרת  

(G^ w^עבת  nmיגרת ה"יחא]* .ארידת  
noy53:52 דימת  nby (C) n2םש "יעו ארידת  

 אתחנמ C 709 דימתה nme 'גרת ,האלהו "=
 svn לעפה ראות ןכו ,(ארידתד י"רתב) ארידת =

"y = =ז'ט 'ילהתל ;'ג ,ר'כ 'קיול ;'כ .ז"כ ומש 'גרת , 
 p'nbp ל"זרדב ןכו anbw הברהו ove ,ה'כ ;'ח | =

1pוכרבב ה"כו םדוק רידת רידת וניאשו רידת ' 
ix |םשו  n»ןייה  menתכרבו  bv]הניא  

 ח"פר 'וכרב 'ורי .א"צ םיחכז .ו"נ הכוס 'ייעו הרידת
 'תפסות ,הרידת nw השודקו רידת pn ד'ע א"יד = =
 םויה תכרבו הרידת j"n תכרב €? Yos תוכרב =

 רידת ןייה ג'עס ז"לד Up םיחספ 'ורי ,הרידת הניא |
 ארידת Pm ליאוה םשו ,הרידת הניא השודקו =
 ב'ער ו'גד ו"פ ריזנ 'ורי ,'וכו חרידת הניא הלדבאו | =

 ד"מד ז"פר 'מוי :v "y^ םדוק רידת שדוקמו רידת —
 י"פר םיחבז 'תפסות , ט"פד א"מ p ona" ,ב"ער =



 (ביפ) ר"ב שירב Giarren) 'א הת 'עמ אָקְּת =) הת
 nmn ץראה הל הבשי ('ב ,'א יישארב) והבו והת

 ביתכד ימנ אקיד 6:') 'וינעתד ג"רב C) ההובו
ry)רטמ םוקמ אהת רטמת ('ז ,'ד  — ^p 2'N) 

 ארוקה לעפ אהוב ןכו לודג לוקב קעוצה לעפ "53
 ההב 'עב ה"יחא]* .(תהב yy לודג לוקב
 nib ונכרצה אל לבא 906 י"למ 2/5 'יפב יתשריפ
 שרדנ רטמת םגו .ש"ע 'א הת 'עמ ותרזג רקיע יכ
 םמש רמולכ רטמ םוקמ ZA הפי וז הרזג b^ לע
 ה"מגרו יאדמ רתוי 'ולכ 'יפ י"שרו רטמ םוקמ היהי

^bשרשל ונוויכ אל כ'או והד לכ ךפיהב  ann 
 םיוקנ 'ולכ סוגכ רטמה הי הי םש 'יפש ח'ר ןכו

 — [םימה םש

 Geruch- RID ;riechen חירמ B^ אָקִת ₪ הת

TW?! einziehenינש 'פד ג"רב (םינפב "ייע  
 אחכומד אליטב .אנרק (.ה'ק mani תוריזג ינייד
 םעוט p^ ארמחד \'ירבמאב יהת יוהד ליקש אוה
 אקיז ןואג 'יפ .ואל םאו ץימחי DN עדויו ןייה
 .אהית ארקנ הימופל לייעמדו הימופמ םדא קיפמד
 ןיבקונש אוה בקנ CUP ז'ע) אהית תבו ,ימרא 'לב
 ןיפאושו בקנה יפ לע םהיפ ןיחינמו תיבחה תיפוגמב
 .אוה בוט [DN ץימחה DN ןיעדויו ןיי לש וחיר תא
 אבר ל"א )2/2 2/2( רצחבש man 'טגב רופחי אל 'פב
 אהו ,הינקנקב היל יהת קופ הבהא רב אדא ברל
 .לד 'עב p" רבכ (GP םיצרש הנומש 'פב ןניסרגד
 וניבר איבה (האלהו : גיס ,גיח) 'ב לד 'עב ה"יחא]*
 pw ךורא 'יפו הינקנקב יהת ל'נה תבשמ ןויצה
 תיארהש ומכ תבשב ;n 'יפמ הלמב .הלמ קתעוה
 'גליוו p'3 ח"ר לש 'יפה הז עיפוהב התע תעדל
 ל"נה 'עב ש"מ 'ייע וישודיחב ן"במרה דיעמש ומכו
 תצק איבה םלשה ןיסחויהו 8 הרעהב ל"נה םוקטבו

moםשב 'יפה  imבורקו .ד"פ "35 ש"מ 'ייע  
 היארו ג'הר p "by^ רסוימ NY) n^ "bz רבדה
 ןייה םעוט יהת ןואגה םשב וניבר b" ןאכ יכ רבדל
 (לד yi * הט) םש תבשב ח'ר שריפ ןכו 'וכו
 ןושלמ ןקנקה הזבש ןיי םועט b^ הינקנקב יהת ל'זו
 ירבד Y "אדכו 'וכו רמולכ ארמחכ יהת n" אנרק

cyanי"שריפ ןכו .לד  x3ל"נה  nnהיל  
 ץמוח םא אוה ןיי ON ונקנקב ול חירה הינקנקב
 חיר .אל םא אוה n'n םא תוכלהב והקדב רמולכ

j"nירטאדכ יהת ירק אוה בוט םא ותוא ןיחירמשכ ' 
 הוה אגרק (Gn'p 'ובותכב ןכו אהית n2. C Yo ו'ע)

ju JM 
\ 
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mn(אַהיִּת .אָהּת =) הת - (אָהְּת =)  
 תיהת ודכ ל"א יפא 'רד הימקל אתאד na 6 א'כ)
 רמא 6 'מ) ןישודיקב ק'פד ג"סב .היירשו אל ל"א
 תויכזה לע טרחתמ b^ תונושארה לע אהותב ל"ר
 םדאה תא השע יכ 'ה םחניו )^ ^ (memo ביתכד
 יתמחנ .'ה םדק ןמ יהת mm 'שורי 'גרת 'ץראב
 35 (mee הערה by םחנהו (C ce) םיחישע יכ

G^תוהת )^? ימוחנתב) תומ ירחא שירב ונדמליב  
 ה"יחא]* .'וכו ותמש mu שודקה ינפל
 יי 3m םא יכ ^5 םשו םש 'ישארב 'שורי 'גרתב
 'ב י"רתב לבא 'וכו ירמימב תיבת ens .הירמימב
 יוהיו ל"נה תומש י"רתב ar והת ל"צו יהת תוהו
 םשה "יא א'מ ,ח"ע םילהת 'גרתבו ,'וכו ךמדק והות
 'קיו י"רתב לעפה כ'ג "יאו וותה תקתעהל אהוית

onm m" / mאהת ןכ , T'5 CVלע אהתד אמויב  
 אמליד m an) תומש) «pn 'ורי 'גרת , היתובוח
 'גרת ,ידבוע לע תיהת 'ה ,'ה ש"הש nn" ,ןוהתי
 'וריב הברהו . אהבוח לע mnn אלו 'ט sw תלהק
 ליחתה ייפ הב nn ירש ב'עס ג'ד א"פ תבש יורי
 תיקפנד qb : ח'נד ב"פר nbn 'שורי ,וב טרחתהל
 ה"סד ב"פ תינעת wv ,'וכו תרמא אלד תיהת
 'ירדנ rv ה"כו תוהתל ל"צ וב תוחתל ופוס ב"עס
 ופוס הרפקה ךותמ ןירדונש ןויכמ ד"ע vos א"פ
 ל"נ הזמו .'וכו אהות אוהש ןויכמ eun , תוהתל
 רתבו (היכ ,'כ ילשמ) רקבל 'ירדנ רחא 'גרתה שרפל
 w^ 'טישפבו wn ל"צו הישפנ היל an יכה
 v^" .ושפנב טרחתמ רדנש ns" רמולכ אָיות
 אהתו ה"בקה ארב השלש ג'ע ו"סד  ג"פ תינעת
 . אהות רכומה ליחתה כ'פ «vows Un ןארבש

mnn ewmךורעב ונדמלי  yירפסב ה"נכו ליעל  
snקספ ' vowשי  לוביבכ  mnnוינפל  . . . 

 םחנהו ג'מ פ'פ ר"מש ,'וכו תוהת אלא המחנ ןיאו
 תוהתה אהת . , (ביי ,ביל (noe ךמעל הערה לע
 תוהתה : א"מד ט"פר םירדנ 'שורי .ךינפל היוצמ
 י"ותב ןכו .ליעל my והות ann י"רתבו .הייוצמ
 י"רתבו "יי pup jb wn mm ד"י ,ב"ל תומש 'א
 יומדק [והת ל"צ] qnm יהי vb ,ב"ל םירבד 'א
 ןכו אָהְויִת ו"ופדבו אָהּויְּת ל"נה םילהת 'גרתב ןכו
 ר'בב לקשמה mb apis Rn , אָוְת ס"לב
 ינפל nmm תוחוות (" ,'ו תישארב) יתמחנ ז"כפס
 ינפל התיה תוהוות . . . הטמלמ ותוא יתארבש
 ז"מ 'ר 'ישארב 'קליבו 'וכו ערה רצי וב יתארבש
 ןינע אהוית הזמ b ay^ מ"בב י"שרו — תוחת "גה

 — [אהוית ע"ייע לבא השרח

"y (!וכו ןהילע טרחתמ העברא : ביינ הכוס ילבב '. *) ימאו יזיפו ריפרב ייל (* .אהובו אהות 3023 ^wסיישבו ויופרב . 
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 ןכו ןיבות ל"נה 'וריב פ'ארה 'ינכ וא ןיבוחת ל"צו | םיבקונ בקנ אהית תב ז"עב י"שר p^ ןכו 'וכו יהת
 (eaprifeus, wilde ירכדמ הניאת אבות ס'לב ארקנ
 ידכ ןילשובמ םניאש םיניאתב ותוא ןילותה (6
 תואמגודב הבוא cnn ym -- םלושיב רומגל

 — [ש'ע

c4. ע"לב ןכו mp. הממש ^b (מ"למ nh * 
 א"עס ז"צ 'הנס ,Leere) 0968 ןבומכ פ"לבו

uvםיפלא  onnב"פ ר"ב כ'ג יייעו  ,י"שריפ 'ייע  
 ע"ייע 'גרתה ןינעבו .'גו 'א הת 'עב אבוהש שורדה

n3 

mnn ann *ב הת ע"ייע '. 

wbinn ס'לב ןכו ץראה pow ^b (מ'למ nnm 
  'b2 (Abgrund, Tiefeםיחספ) ןילוצ דציכ

 ףוסב ,הצרמ הז ירה םוהתה תאמוט אמטינ (: 'פ
 וניא אוה םוהתה תאמוט (DN (ינשמב ,גיס) ריֶזנ

 רזעלא 'ר רמא Coon ינה אנמ (פש) 'רמג ,רתוס
 תרמחמב וילע nb תומי יכו )8,052722( ארק רמאד
 [אינתר] qun) אה אלא דע 'וכו (וילע
 לכ םוהתה תאמוט איה וז יא b pin) יתפסות)
 ה"יחא]* = .יוכו םלועה mea דחא הריכמ ןיאש
 רבק ןינעב חמצ בר b^ איבה דומלתה py" לעבו
 אובמב יתורעה ny וירבד יתקתעה רבכו םוהתה
 'יחספ 'תפסותב םוהתה רבק ה"נכו .ש"ע XX ,א"ח
 כ"ג םשו ,םוהת רבק םשו ו"פס ריזנ 'פסותו ו"פ
 ר"ד 'חה ןינעה הזב ש"מ «y םוהתה תאמוט
 ,האלהו 590 ב'כח ץטערג ע"מב לערנאמרעקוצ

"Dubבקונ הז ארקמ :ז"צ  Tm"ר"להק ,םוהת רע  
 +םוהתה דע mne חתפה m :השע לכה תא 'פ

ie vaיישארב) םוהת ינפ לע ךשחו  w Ca 
 'ינעת .םוהתה ומכ רקח ול ןיאש העשרה תוכלמ

imדו ע'ייע האליע אמוהת . . האתית אמוהת  
 (יב ,יח יישארב) םוהת תוניעמ 'גרת ,(אידיר) 'ח

 האליע אמוהת 'ח ,ב'מ םילהת'גרת ,אמוהת יעובמ
 y" אָיַמוהְּת pen ץובקהו ,ירק האערא אמוהתל
 םילהתל ; 'ז ,'ח יירבדל ;'ז ,'ח .'ה Yo ^ov 'גרת
 ר"בד ג"לבוו"ט , ny ;ז"י ,ז"ע ;'כ ,א'ע ;'ז , ג'ל

 ,תומוהתח ןמ הלע א"יפ
 מ'למ תּולְהֶּת ומכ b nbmn" ןמ ץובק) םיִלָהֶּת *

"bםילהת רפס  (Psalmbuchה"פ הכוס  
 םילהתבש תולעמה ריש רשע השמח דגנכ ד"מ

 psa םשב ךורעה 'יפכ שממ 'וכו תיבחה תפוגמב
 לבא (הלמה תרזגב "C ,ביח) אהית תב יעב שיימ יייעו)

 רמולכ רחא ןינעב ח"ר םשב ושריפ ז"עב 'ופסותה
 ןיחינמו ץוח טלובו תיבחה ךות עוקש הנק שיש
 ןיחינמו דד ןימכ ןטק הנק [וכותל ל"צ] (ךותל)
 ןושל יונשב א"בטירה 'יחבו ש"ע 'וכו רד ותוא ךרד
 vb Dy" םכסומ ךורעה "יפ כ"ג אבוה םשו ש'ע
 ח'ק 'יס תובורעת 'ה ףסוי תיב po "ייע לבא
 םייסו י"שריפ לע קלוח אוה ולאכ ךורעה איבהש
 ושריפ ן"במרהו (דילר ייס | ,ג'ח ישת) א"בשרה יכ
 ךורעה שוריפ ןיב קוליח ps ד"עפל לבא ךורעכ

paה"נכו — ש"ע ל"נה א"בטירה "יפכו י"שריפ  
 יתש ןנחוי 'ר + ט"כק תבשב mo תארוהב אהית
 "2| ס"ש י"כב ג'הכ הינזואמ אהית קיפנד דע
 י"שרו הינואמ איהית m"  (.ט'מק רצ 03( 'קלי

 -- [חירה 'יפו יהית סרג

2nn =( annץענ 'יפ  hineinsteckenינפב "ייע ') 

 (ינשמב .ריע סיחספ) חספה תא ןילוצ דציכ 'פב
 .('[ובחות א"ס] C ויפ ךו ת מ ובהות pes לש דופש
 חישמ ןהכ 'פב C ארפסבו (ב'ער י"ט) 'ותירכב ג"פב
 אוהש דע וכתוחו CN) קרפ 'א השרפ הבוחד ארוביד)

 ולא 'פב ג"רב .הריסב ובהותו (*הרועשכ חינמ
 הלט והפפש ימ Wwyb vb) .םיחספ) הספב םירבד
 הגיג;ח) שדוקב רמוח 'פד ג"רב .ורמצב ול בהות

(2tתמ אצמנו  Cייפ הניפס לש התיעקרקב בוהת  
 הרומז ןיבהות ps (n א"פ) םיאלכ שירב .ץועד
 יואחסונב בותכ בחת ב"א) — חיטבאה ךותל ןפג לש
 py" לעב תפסוה םאו ה"יחא]* ,(והלוכב
 זא וניבר לש וסמלוקמ הטולפ איה ל"נה דומלתה
 N" ב"ה י"כו veux mu שיגרה ךורעה לעב םנ
 nns בהתו בחת ר"עפלו .ת"יחב בחת ךרעה לכב
 תושעל ץענ e onn^ ס"לבו 999 onn ע"למ איה
 ינורמש 'לב ןכו (Grenze stecken, abmarken) לובג

 הליאשהבו ,בוחת :לובג ירוס 'לבו םוהת לובג קיתעה
popתועיטנ תבכרהל בורק  caprifiirenםיאלכ  

 'פריא י"כב א"פס תיעיבש 'תפסותב ה"גכו ל"נה
 'וכו הניאתב ןיביכרמ ןיאו הניאתב ןיבוחת ןילות ןיא

i53הלמה תרזג ןינעב ש"מל היאר הזו ןימוחת , 
 ןיכות ןילות ps ^w : ה"לד ד'פ 'יעיבש 'וריבו
 'וכו הניאתד רוחיי יתיימ השוע אוה 732 הניאתב

oma )1ע'יפדבו ייכב ןוכנ  m/m bי"כב  D")היצק יר אב 'קליבו יי'עבו יוריבו  gam)ובחותו ג"וגבו ט"כר ייפ םיתספ 'לה  
quירפסבו ס"טב עיפרבו 3*5 )3  .דומלתה ירקיעב היכ (? .הככ היגה ל"שרהמו ויפ , (fוּב חינמ אוהש דע ג"ונב  

 .אינתר ל"צו סישב היכו (5 ,ול גיונב (? :s ינהנמ עייפרב (* .תמ תיזכ i23 )5 .הרעשכ

 וש
- 



ceR - p'^nn*בּות  

 תונולחו 'גרת איות ןיבו )0 ;5 (?pm םיאתה
 ןמיתס ןויכו Ue) קוספ םש) םיאתה לא תומטא
 םש y" דועו הייחא]* . ןוות yvy איותל
 b'"2 םש אערת n" 'גרת רעשה יאתו ^ קוספ
 שש אתהו (סש) mm ann םדק : תואתה ינפל
 ע"ייע אות ס"לבו pes תיש אותו 'גרת .תומא

[ma — 

(Zeichen, Mal םשורו ןמיס ^b n (מ'למ wn" 
 תיותהו 'גרת  amלאקזחי)  (n0םושרתו <

 (nts sp) םיאוות הוותמ לעפה הזמ ילואו אות
 , הות yp לבא

NOD +ס"לב  "bגרתה נ"שו 'ב הת  ע"ייע טרח ' 
 .איות 'טישפב wn ה"ב ,'כ ילשמ

yy qn *ךוות . 

 -zurück מ"לב בוש וטכ b^ ם"למ) בות ₪
;widerlegen ביִתָמ ליע פה ;kehren 

  imn n onס"לב  ^b $nדוע  (ieder'גרת
 כויא) ותיבל דוע בושי אל  wo (^0בות בותי
 ןורסחב ות דומלת 'לבו היתיבל  mwילבו תיב
 'יפ השעמ היה בוש םירמוא ארמג  "yה"יחא]*

  nim'גרתב  pipaתואמגוד 'ייע הבושתו הבשה
 "ישארבל יוועל 'ה לצאו ןמגרותמהב  n,ד"י ;ב"י

  uo um uam,א"ל ;ג"ל ^ aארובל הבשה ןינעבו
 אלחדל בותתו 'ל .'ד "רבד 'גרת "ייע םילילאל וא
 יייעו י"ד אנחלופל ןיביית ןותא 'ג ,'ז א"של ; י"ד

 'גרת  "ye,'ל  vb'גרת .ךפיהבו .'א ,'ט סומעל
 'דמב " ve 4'ימריל י"יד אנחלופ רתבט ןותבת

 ןוהתהבא יבוחל ובת 5 ,א"י  yםייח ילעב ילכמ
 א"מל ;'ז ,'ד תומשל ;ט"י ,'ג 'ישארב 'גרת 'ייע

 ^ aביִתֶא ס'לב ביִתֶא ל ע פ א 0^ ." ,'ה ב"מל ;'ו
 "ייע בישה מ"לב  casn'ימייל  ab.םילהתל ;ד"מ

wb) אביתמ 'ח ,ט"י ow הליאשהבו .'ב ,ה"פ 
 ,'ט בויאל ^ nאכתאל  msתבשהמ דועו .ותלוזו
  (erstatten, vergelten) 5153,ב"כ "ומשל 'גרת 'ייע

 'דמבל 12570 :קיול ; ה'ב  .; n!םיכ טורבהל
  2הנעמ ןינעב ןכו  (antworten)'בדמב 'גרת 'י'ע

 א"של ;ז"כ ,ג"י  an.ותלוזו 'ט .'ו ,ב"י א'מל ;'ל
 םינינע ינש תריתסו תבושת ןינעב ל"זרדב הברהו

  (widerlegem)ביתה ד"ע ג"ד א"פ 'וכרב 'שורי ^

 ביתה : ח"יד;ד"פ האיפ 'ורי ,ןוביתה : םש ,הימרי

 'שורי .םילהת רפס .ז"יק םיחספ s'y n5 ןיטיג
 תורומזמ העבשו םיעבראו האמ ג"ע ו"טדז"טפ תבש

 ,בקעי וניבא לש ויתונש דגנכ םילהתב בותכש
 תעלבהבו 'וכו םילהת רפס לצא ךל המ ב"יפ ר"דמב

 , םיִליִּת : א"הה /

 ךפה ןמ) npenn מ"לב ומכ ר"אלב) אָּתְכּופהַה *
 ,'ב ילשמ)  תוכופהת (דז

(a^יה לצא) י"ב 'נרת  (nyג"כ םשו ,אתיכופהת , 
x5 -רד 'כ ,ב"ל םירבד 3 י"רת ראותהו ,אָתְכּופְהִת  

 rünkevoll) אנְתכופה ס"לבו (' ןוניא ןינָּכפהת
 (אָתּונְכְפַהְתַמ ם"לב =) אָתּונְּבַפַהְת טשפומה םשהו
 'גרתו .םודפד אתונכפהת ב"כ ,ט"כ 'ירבד 'א י"רת
  ירבשד אתונכסהת GU5 ,'א ילשמ) םיתפ תבושמ

 ילעו (אי* ,ז שיחש) ותקושת ילעו an" ות "68
mnsומוקמ ןאכ ןיא ה"יחא]*  

 אוהש DU יתוריעה רבכו ש"ע SUD 'עב םא יכ
 לעב תמאבו באת = הוא לעפמ יואתמ ומכ
 ילעו ל'זו [באת ל"צ] (בעת) 'עב ואיבה ןמגרותמה
 שרשבו ו"יוב תיב ףוליחב הוותמ ילעו'גרת ותקושת
 שרשב ויתבתכ רבכו בתכו םעפה דוע ואיבה הות
 וז ךירעהו ןמגרותמב man 'ע האר ב'רו כ"ע באת
 "ישארב 'א י"רת p" דועו .המוקמב sw הלמה

sבושחל הלטה תרזגב העט יוועל יהו .'ז .'ד ;ז"ט  
 — mn] שרשמ איהש

 ,בות ע"ייע ות *

deo >אתא ןמ יוויצ ןות  CBאתא ע"ייע ואוב  
 .'ב את 'עו

Yn *מ"למ) אתיב אפלאב ןורחאה תוא)  "bp 
xתוא וא ןמיס ) (Tavא"ימ ד"פ ינש רשעמ  

Ynןיבתוכ ויה הנכס תעשנש המורת  nnn Y^n 
 )^ ,יט לאקזחי) ישדקמ ת"א nm» תבש .('המורת
 הרותה תא ומייקש םדא ינב ולא ישדוקמ אלא
 לש ומתוח ףוס ו"ית : םש ,וית דע ףלאמ הלוכ
 + + תמא והמ א"עפ ח"יד א"פ 'רהנס 'ורי .ה"בקה
 התועצמאב ם"מ אתיב אפלאד הישיר ף'לא ל"ר רמא

Y^וכו הפוסב ' "yiר"שהש א"פ ר"בד א"פפ ר"ב  
 .יתסוסל 'פ

^p mn ע"ייעו מ"לב Wn ומכ "b אָוְת שא 
pa» גרת' (Gemach, Zimmer רדח 

 ה. יור

 ינשמב «'m (* ! ירכשד אתונכפהכ ג'ונבו ייכב «m )* .ןונכפתת ג"ונבו ו"ופדב היכ (+ "ית יוינשמבש ינשמבו ילבכבו 'וריבש



 יי ,וינ (Be ןר1ת ץובקהו .ב'כ ,ז'ק ;ג"כ .א" 0
 up" )3 , א"ל ,ט"כ 'ב י"הד n אתאדות דועו
 יאתמ ושיל ול ויה םידימלת השמח א'עס נ"מ
 הדות רמא הדותל הויתא 'וכו הדותו ינובו רצנ יאקנ
 גרהי mmn ןיא ל"א הדותל רומזמ ביתכה גרהי
 טמשנו "ינשיה םיסופרב ה'כ 'וכו הרות חבוז ביתכד
 יטרפה םשהו .רוזנעצה jb אקארקו איליסאב 'פדב

 .ז"חא אבה 'עו yp יאדת ומכ אוה
jp רוציק וא ,Taddüus יטרפה nv») םורות * 

  (Theodor, 63568026 bienםיחספ

 א'עס 5'1 םשו ימור שיא סודות שרד וז דוע : ג'נ
 ונרזג התא סודות אלמלא .ג"כ הציב .ט"י 'וכרב
 שיא סודות ב"פס הציב 'תפסות .'וכו הדנ ךילע
 םיאלט ןיחקול תויהל ימור ינב תא rmm ימור
 סודות T'y א"פד yb ק"מ v "yn^ סלק ע"ייע 'וכו
 .ןילכוא והיש ימור ישנא תא גיהנה ימור שיא
 תאש ילוליא : םשו .םיחספ ילילב ןיסלוקמ םיידג
 'רדהנס :ח"כ תורוכב .ךתוא ןידנמ ונייה סודות
 יהנסב ןעכנימ ס"ש י"כבו אפורה םודות ary ,נ"ל
 'תפסותב בוט רתויו אפורה םורדאות 'יגה ,נ"ל

 .אפורה סורודואית ד"פר תולהא
 'ט 'מזמ ט"וש 'רדמ 0 סוטידוית ,סוטוידת *

 (aD ךינפ לע םיוג וטפשי ז"ט "יס
 פוטידמת an" יקליב) ןהלש םוטוידת השעמ € ,יט
 םשה הזמו 8996 י"למ ילואו (פוטידוית ליצו
 Ordnung, Einrichtung רטשמו רדס ייפ 6%

 Gray snm בבל תויכשמ ןכ וקיתעה 'ינקזה 'עו
mm (מ"למ we)דנעצ 'לב ןכו (דיכ ,'ג  ihwi 

—— (Sehreck הדרח thwya; erschrecken דרחו ,דחפ 

 (.בינק תבש) (* ןיצמעמ ps 'מגב םדא לאוש 'פב
 ךרדב ךלוהש העשב (י'ה ,ב'י תלהק) ךרדב םיתחתחו
 תא רוכזו 'פב ר'קיוב .(' םיהוות םיהוות ובל השענ
 אנהכ רב אבא יבר ךרדב םיתחתחו ) (ח"יפר) ךארוב
 רמא יול ^4 וילע הלפנ ךוד לש ותתיח רמא
 תיא ןלפ רתא רמא qw םיהוות הוותמ ליחתה
 נ"רב :ךלהמ היב תיל ןלפ רתא דע ךלהמ היב
 ,(* ישניא והוב omn מ"מ (C^» ^nbb וגהנש םוקמ 'פד

mmגרת (ג'ל ,זיכ יישארב) הדרח קחצי ' maקחצי  
 שיא ודוחיו 'גרתב הברהו ה"יחא]* ,אהוית
 ,יחוחאל רבג 3mm 'גרת (ח'כ ,בימ יישארב) vns לא

^ov nnדחפמ ,הירבחל רבג והוות ז"ט ,ו"ל  

"wo - בות ex 

 "m'b ב'פ "ינעת v myrti" ביתה . . בקעי ^
 yo 'ומורת 'ורי vos 'רב קחצי 'ר ביתה ג"עס
 י"פס םיחספ 'שורי ,ןנחוי 'ר ימוק ןיביתמ : ב"מד
 ייחבז ,ןיביתה ד"ע vos א'פ om 'וריו vy ז"לד

ws ^ר ביתמ ' movוכרב .ןנחוי "5 היעויפל ' 
 ,'מ ז"ע :םשו .'ב םיחספ :'כ תבש :ו'ט:"

nimותלוז  XyD vti sommoבר היביתיא  
 ,היביתיא .י"ק תוחנמ .א"כ תבש (gU , הברל ףסוי
 ןישוריק 'ורי . ןוביתיא : םימעפ המכ א"יפס ר'קיו

T'y mo w"5ב'פ תבש 'שורי ,ינוביתייא  D" 
smeהל  smב"ער ט'ד ז"פ םשו . היל בייתמ  

 בתי ע"ייע ביתומ ל עפ א דועו — היניביתיו
 ( Um(א'עק  ywבָתּותיִא לַעְפַתֶא כ"ג  "v'וכרב |

 'שוריב ה"כו ,תבתתיא . . תבתותיא ג"ע ז"ד ד"פ
v'b "ipnןיגבו . < תבתתיא רבכ אלו ג'ע ז"סד  

 אבר בתותיאד רחאמ יכו ב'ער 'ל םיחספ .תבתתיאד
 )1,33 היעשי) הנענ 'גרתב ןכו 5m יאליהא רב
 .בתותי אל ('ב ,א"י בייא) הנעי אל ;בֶתֶּתיִמ אוהו

cvהבותת תומשה הנבנ הזמו בתותא אלו 'ז 0^ , 
 רועו — אָתְביִתְמ ע"ייע uy ע"ייע אתבוית יאבוית
 תנשה ןינע בוש מ"לכ רחא לעפ רושקב sn 'יפ
 הערא הבושא ומכ (etwas wieder thun) הלועפה
 'גרת y" דועו יערא בותא 'נרת (א"ל ,'ל תישארב)
 ראות תארוהבו ,ותלוזו ^ai ,'א ב"מל ;'ב ,'ה עשוהי
 .'ז "שארב י"רת oy ל"זררב בוש ומכ בּות לעפה
 m'y ללהתל ;'ו ,יד ;'ב 'ב תומשל ;א"כ ,'ח ; 'ד
 ּות ת"יבה תעלבהבו .ותלוזו 'ט ,'ט ילשמל ;ביל
 ipio 'ב י"רתו א"כ ,ו"כ 'ישארב 'א י"רת דוע ^5
 לטינ $3 nip )35 'וכרב 50373 ןכו כ ב5
 ,דומלת 'ע so "y ב"עס 'כ vn g"b םירדנ ,ו'נ
 'שורי y" (' ןכּות ףוסב n תפסוהבו .ז"ק םיחספ
 «T ,ןבות יעל qox תא תיל xy ח"ד ב"פ מ"ב
 v^ ,ןבות ןכ רבעימל אלד ג"ע ו"סד ye 'ינעת
 'פ ר"להק j3n, שירד nmn nb :ז"עד ב'פ 'גיגח

 — [ןכות רמא תא !nb :רבד תירחא בוט
 m בת ע"ייע wnavm QN2YD ,אָבּות *

mumע"ייע  enn 
mim *מ"למ ('א)  ^bיטרפ םש 0 הדות ןברק  
 ןברק ןינעב א cThaddtus ושי רימלתל
y mmnןברק ע"ייע ותלוזו :'ו 'וכרב ל"זרד  . 

 םילהתל ;'ג .'ב .'ז 'קיו 'גרת y" אָתְרּות 'גרתבו
 ר-

 ץמע ע"ייע ןיצמעמ םיש v33 לבא ונינפל («mí ןימצעמ m$ י"כב לבא 'מאו יניוו ריפדב ה"כ (* = qen ics ןמ ומכ )!

paio (* cx»םיהוות ובל םייש יייכבו ןיהוות גייער טייפק ףד ביי ילהק יקליבו ריפדבו י"כב  mne»:יפדב םיהות  "p 
 .יב nn עיייענ הובגמ םג 'פ רילהק כ"ג יייעו (* .ש"ע (npo ייגב יתכראה pn) 33( םשו יב nh יעב היכו ךורעב האלהו

 .יא הת עייייעו ww היב והתד ג"ונב (5



m 
 חכומדכ ח"ול ךייש ןושאר 'יפ יכ עדו
 קיתעה םשמ רשא ?e) פישב) ,ו"מ מ"בב ח'ר 'יפמ
 אבוה ח"ר (qus nup הלמב הלמ ושוריפ וניבר
 קפנ ל'זו p'w אלא ^n איגוסב מ'בב מ"טשב
 i7 '"' 05 ח"ר «3n» n ךאות דע היפאל
 רמאד: היפאל קפנד אוה היתיבד אפסא קזחיל
 יעקרקמ הבג יעקרקמ בגא ילטלטמ היל ינקא אבר
 יפלד 'יפה הז לע השקה ך"מרהו ו יבג
 עקרקד רטש י"ע הנק אפיסא קיזחה אלש ג'עא הז

nup)הנק יאזוח יבל ךלהש םרדוק כ'עו רמשב  
 תועמ הנק אל כ'א רבע יאמ יכה ואל יאד אפיפאה
 ליבשב ותארקל אצי המל דועו םולכ אלו דבע אלו
 קיזחה אלש דע וב רזוח אוהש םידע ינפב רמאי ךכ
 ןגיקספ אה אפיסאב קיזחי bs ששוח היה המ דועו
 ,כ"ע איוש חילש אתכלהו ('אתכרדא יבג הבורמב
 סרגדכו אפוקסא D" .היתיבד אפיסא הז b^ יפלו
 היתיבד אפסא סורגל בוט רתויו מ"ב 'יפב ח"ר תמאב
 פ"א ס"ש י"כב ה"כו ^n םשב מ"משב "יאדכו

 ןתפמ אפיסא DU D'33 י"שר b" ןכו :ז"ע ב"בב
m»ןכו . ש"ע יתעמש ךכ םשב ק"בב י"שריפב  

"bףס : ז"ע ב"בב ם"בשר  amaךורעב ינשה 'יפהו  
 (' ה"מגר לש p^ אוה אוה אצנגמ ינבר םשב איבהש
 סיישב י"כה הז ךותמ ספדוהו) ידי תחת רשא י"כב ל'זו

Quomוריצח בגא היתיבד אפיסא בגא : ז'ע ב'בל  
 אפס בר קפנ לאומש אתא יכ .ותיב mob איהש
 החמש בורמ םוקמ ותוא דע 'ולכ ךוות-דע היפאל
 םשו + ן'ק ב'בב ה'מגר b" ןכו ,ויתועמ ול איבהש

pv"4 מ"בב ה"כו ס"שב ה'כו ךוות םרג Dלבא  

 פ"ש "53 ה"כו ךאות 'ינה + ג"ל הרגו +ר'ק ק"בב
 ב"ב ס"ש י"כבו םש מ"טשב ה"כו מ'בב 'או 'בו 'ה
 י"כבו ךות an ow" 'ר p'w י"כב לבא : ן"קו + ז'ע
 ןעכנימ ס"ש י"כבו ךראת : םש ק"ב ןעכנימ ס'ש
 םוקמ אוה אוהו ךאות ל"צ םלוככו ראות םש מ'ב
 ל"שר בתכש המ 298 ה'ח ח"כ 'ייע ל"נה סיזרעפב
 אבארטשו סואימילתפ וריכזה רבכו טרופופאר

Taóxo vyהתנוכתו  nmnארקנ רשא םוקמב  
 -- [887, 891 ,ה"ח טרעננאמ 'ייע Benderrigk םויה .

qWn^ (מ'למ ^b quעצמא  ₪) וריע 'ורי" = 
 ,רעש ע"ייע ךוותה רעש ג"ע ב"כר ה"פ

 yxes2 van quan(einschliessen)» לעפה הנבנ הזמו
 ^m) ,'ז םיטפיש) הנוכיתה ד"ע ב"ד א"פ 'וכרב 'ורי

 תוכוותמ ןה תישילש לש השארו היינש לש הפוס

——-— 

n2 )'יא גיונב )* .ס'פדב  wowאכיל פרג ויט מ"בל הייר 'יפבו היפא לכקא ליזיא אכה ןנברמ אברוצ  Wowןנברט  
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 תוהותמ 'גרת (rna cux) רחפת רשא ךבבל
 הותו 'ח ,'ג תור 'גרת דוע יייעו Cmnonm דבל
 ; יבל mmm אדל 'א Ub בויא 'גרת mm ארבג
 s" רבכו ותלוז דועו !cp והותו "מ s א"מל
 pz" nn 'עב וניבר איבהש ומכו 72/2 לאינדב
 ל"נַה דנעצ 'למ תבצהנ הלמה תרזגש יתוריעה רבכ
 thwya םשהו תוממותשהמ דרח p mn" פ"לב ןכו

nowהפי  Bnpn npז"כ 'ישארב י"כ 'גרת  yb 
 'ירבד 'גרתב ןבו snmma ס"לבו אָהְוְת ונלש 'פדבו

«msל"נה ר"קיו ץובקה םיהוות 'יפו .ליעל 'ייע ז"ס  
 — [ש"מו nn ע"ייע הובגמ םג 'פ ר"להקו

 .יוות yy אהוות *
 .'ב הת 3606 mnn( r"y =) תּוהוות *

nnהתוש ץראה דציכ ג'יפ ר"בב (רהנ םש)  ^ 
 אירכק ?pan היבות ןימכ רמוא הימחנ

 לבב אוה רהנ יוות ןימכ ירמא ןנבר רבקו הברמד
 יתשריפ איונק 'עב ה"יחא]* ,יוות ומשו
 'מאו .ר"פדו ךורע UD COS ןאכ wm 'יגכ היבות
 ל"צכו היבות ל"צו הייכות  ר'בבו היכות ו"ופדבו
 ר"להקב דועו הבית cwn םילחנה לכ 'פ ר"להקב

anןימכ ירמא ןנבר  Bonnי"כ לודגה שרדמבו  
 nn, man ילואו .אוות an^ ישארב 05 י"ת רשא
 y Diabas, Adiabus" רושאב םירהנ תומש
 שיו 285 םסרופמ רהנ ילוא וא 815 ,ה"ח טרעננאמ
 y" ןטקה רחאהו לודגה ארקנ דחאה םינש םהמ

 — ]318 nw טרעננאמ
pb o?» qmmסינארג רהנ תודשא לע סיזרעפב  

 הגיפסה תא רכומה 'פד הדגה ףופסב 4
 םש) עקרק רייש 'מנב תמש o^ 'פבו Cry ביב)
 בגא אחא רב לאומש ברל הילהינ והנינקא (: זיק
 B̂ ,ךוות דע היפאל קפנ אתא יכ היתיבד אפיסא
 יתא אלד דע יזוזל MAT םודקילד יכיה יב,
 ינקא ןל אמייקד היל ינקאד אפוקסא איההב קיזחיו
 רמולכ ילטלטמ יבג טקה בגא ילטלטמ היל
 רוזחל לוכי ןיאו ןילטלטמב הכז עקרקה הבנש ןויכ
 תונב 'פד ג'רב ןניסרגדכ םוקט םש Tn ייפו וב
 רמא ךוותל עלקיא Web בר 635 «m םיתוכ
 .('"היפא ליבקינ ליזינד יכה ןנבומ אברוצ אכיא
 . בגא B^ היתייבד אפיסא בגא ןינוש אצנגמ ינבר

 לאומש בר אתא יכ ותיב ףוסל ול mme ורצח <
 בורט ותארקל אצי ךוות דע היפאל אפפ בר קפנ
 ה"יחא]י p ותוא דע ויתועמ ול איבהש החמשה

VIII. B. 



 ה"נכו ה"יחא]* | .ןוות וגב ןוות ומוגרת ('ב ,'ט
 ד"כ ,ח"י 'ב ,mn ;n'5" 32 ; 'ל /5 א"מ 'גרתב
 (היכ ,ביל םירבד) המיא םירדחמו 'גרת אָּיְנְת ץוכקהו
 p^ אבילד ינוות הליאשהבו .אתומ nia אינותמו
 בויא י"כ 'גרתו םש הדנב י"שר כ'ג y^ בלה ירדח
 יביל ינוותב עמטמל :ינוע יבחב ןומטל ג'ל ,א'ל
 (vy אבילד אתנבא שרפל 555 התעמו .ינחרוס
 ' אבלדינוות = בלה ירדח ןכ ומכ 6 ריכ הליגמ :חיכ
 אוה אוהו "אבלד ישפרט y" םש ז'עב י'שר 'יפכו
 שפרט 'עו אתנבא y'"y דבכ לש הריד ma רצח

3nןיניירוש -- 
 . בנת ע"ייע אָבִנּות *

«noe mo) v5 לודנה שרדמ (Schatz) "3th * 
 . זבזבמ היהש ימורב דחא ןוטלשב השעמ

 . y" רווסת אוה אוהו 'וכ ובא לש תויר בסו ת
 הפסוה pay ('א ae לעפמ (e^ תֶפְסּוח ,הָפְסות *

Zuschlag, Hinzugefügtesתופסוה ('ב  

 תפסות .הפסות) אָתְפְסּּת ארקנה הנשמה לע
  (Tossefethתפסות . .הכאלמ תפסות .א"פ 'מוי ('א '

 ,רוביעל תפסות אלו הדילל תפסות ב'כפר'ב ,יוניע
 רקיעה לע הבורמ n'apn לש ותפסות א"ספ םש

ppלבהו רקיע  "yדע ^« תפסות אוהש  gp» 
 דימעמ אוה תפסות וב בותכש Uy ןימינבו רקיע
 תפסות ןושל אוהש Uy הלשו py" רע . .הרשע
 תפסות ןושלב ןכרב המל א"פ ר"בד ,דימעמ אוה
 לכ ש"ע רקיעה jb mem ה"בקה לש ותפסותש
 לע הקלי ב"ער 'ג ק"מ .ט"ק 'ר 'ישארב 'קליו ןינעה
 rb תבש Y" ,הנשה שאר תפסות . < תפסותה
 - "וריב ה"כו תפסותה לע ppio sm לוכי vy ט"ד

T» 3'5" ד"פ 'ומורת 'ורי .ג"עס ר"כד ז"פ "ib 

 . תפפות :ד"סד א"פס 'ירוכיב 'ורי .תפסותהו תחפה

 ןושאר רדא Ty ע"ד א'פ הלינמ 'ורי + םירוכיבה
 ר"ער ל"ד ו"פ 'ובותכ 'ורי .תפסות ינש רדא תפסות

yinתפסות יולכ) תפסותב עגונ וניא , . תפסותב  
 ע"ייע ב'ער D' ז"ע האפסות ראותהו -- (הבותכה
 הנשמל תופסוהה ץובק אָתְפְקּות ייפ ('ג ,'כ רפס
 .הנשמה ירדפכ םירדס הששב ונידיב יוצמש ומכ
 םתס מ'ר ןיתינתמ םתס ןנחוי 'ר רמא ,ו'פ 'דהנס
 bs) .ע"רד אבילא והלוכו 'וכו הימחנ 'ר אתפסות
 'וריקב ה"כו אתפסותו ירפיסו ארפיס אתכלה :ח'כ

 אתקיתע אתפסות s^ TD תבש "7 ,ב'ער ש"מ
 כ"רד 'תקיספבו , ג"ע ז'לד p"  םיחספ 'וריב ה'כו
 אתפסות ג'ער ז'מד Yn םילקש 'וריבו m5 דצ

nep'n nebin* - Tmn* ור 

 ,הלילה תוכוותמש ימוק Co vw ,הלילה תא
 םיכודה ינש שארב :רפעה בשיו 'פ  ר'להק
 א"סש 'ר 'קזחי po» ys םיכרדה ינשל תכוותמש

 ,םיכרד ינש ןיב תכוותמ איהש
 .ךת ע"יע ךות *
 שנוע qu» bye ^b הָחְכּּת מ"למ) הָחָכּות *

 Strafrede, Zurechtweisung)  רסומו

 לש החכות ךכ 3^1 bw החכות המו :'ד הגיגח
 תחכות ps ב'עו ט"מ הטוס + כ"וכאע ה"בקה

 "יכרע .ש"ע . ז"צ 'דהנסב ה"כו החכות סרג י"שרו
 לכקמש הזה רודב ^vt םא (CON ינהימת :ז"ט
 החכות ןכיה דע : םש ,המשל החכות :םש , החכות
 pw .הללק דע רמא לאומשו האכה רע רמא בר

ps g^החכותה ינפמ דומעל ןילוכי , vpnז"כפ  
 ידיל האיבמ החכות ד"נפ ר"ב .החכות וזו הבושת וז
 ,הכרבל nw החכות לבקמה לכ א"פ va .םולש
 jer לכש תוחכותה תא בהאי ,ח'כ Ten ץובקה
 Yo תובא .םלועל האב חור תחנ םלועב תוחכותש
 תוחכותה ויה תויואר א"פ ר"בד .(' תוחכותה תא בהוא
 : םשו ,'וכו השמ b^ תוכרבהו םעלב con רמול
 .םיקתושו תוחכות םילבקמ 'וכו ךיתוחכות ונלבקי
 איה ןכיה דעו ג"כפ יתבר 'תקיספ ? הדימכות *

 ארשב רטא בו תבש לש הדובכ
 הצר py ריאמ לעב ל"ומו הדימכות רמא לאומשו
 רבכת y'"p ןמגרותמה לע זמורו רככת היגהל
 אוהו סרימכות ל"צ ילואו 'ב 4n ע"ייעו ע"ומבו
 םע הלצנ הפי הפי ךתוחמ רשב 5( S פ'לב
 םייסרפה לצא ראופמ לישבת אוהו תופוע יציב

"y427 , א"ח םרילואוו  
 ,איחכ ארקא ע"ייע (לבבב םוקמ םש) יִנקַּבְלּות *

C073 איג ,ביח יסכמ יב .'עבו 'w 
 ^31 ינקובלות "גה יחיו "כ 53330 שרדמבו

 ,ש"ע הנקברת ךורעה
 . תודלות ע"ייע אָתּודְלות ,הֶדְלות +
 .ןלת .עלת 'עב sopoin ,עלות *

yy "Soonימשלת . 
an *אָמּות , , jinיןמת .םת ע"ייע  

 .נישו ג"לש , א"חב ע'ייע nas ומכ ייפ ןּות
 .'ב את ות ע"ייע ואוב b^ ןות *

sm mm *אָנְוִת ס"לב  vm ^bאָוְת ומכ  
(Gemach, Zimmerלכ 'פד ג"סב  n7") vn 

 בלה יררחב b^ ('יבתי אבילד ינוותב יאדוהי 6 יכ
 (x5 רדחב רדח . תורתסנה ןיעדוי רמולכ ןיבשוי

P 

* 

wmm )'ייא ש'פ יטוז  "nnותיבתי 3423 )* .ךחיכומה תא בהוא . 
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  * - nepin nbהרגת -

sm wyתודלות תוארוהל בורק . ^vםש תבש  
sתודלות ע"ייע . 

emn mn *(אָרָּבְרּומִ) אָלְּבְרוּ .אָרּות .רוח  
 .רת 'עב ovo ילב ע"ייע

mum 3מ"למ)  "bתרות טרפבו טפשמו הארוה  

 ,Gesetzes == Gotteslehre) ה"ע וניבר השמ

 וז הרות ,'ה םש ,הרותב קסוע היה +'ג תוכרב
 ןירוסי הרותב קפועה ,הנשמ וז הוצמהו ארקמ
 . רפסל וברה b^m .ןינעה לכ ש"ע ונמיה ןילידב
 .תוכוב "ע הוותידומלתו יובד חנשב
 7 ,וח'כ :ד'כ .ב'כ in? a^ ivo 1 :'ז 0 :םש
 ,ג'ס .ב'פ + א'ס ,'ס .'נ : ה"ל : ב'ל :םש א"ל
 :םש ,ביל ,א'ל :םש ,'ל ,א" ." תב ש :םש

abטיפ : ח"פ .ז"פ . ב"פ : םשו ., נ'ס + םש .  EX 
 ,א'כ ^in 'וריע :א'גק :ז'מק :ה'מק :ח'לק
 ,ד"נ :'ג : ט'מ םי ח ם פ :ג"ס :םשו ,ד"כ :םשו
 : ב"ע s'y) : ה"ל אמרו י .ח"יק mb :םש .ז"פ

s5m336טימ ח'כ : unm n5וו ינ עת  

 < yp ,(השמ (mw ,'ט הל יג מ :'כ :" םשו .'ו
 $035 +: ח"י :ז"ט + ow (mmn ישמוח יה : ב"כ םירדנ)

 Esp :'ה :יג הגינה : זמ ומ ק"מ :₪'ל
amy uanנ'ס',"מ תומבי :'י'ילקש' :םש : | 

Mbps broתו בו תכ  capםיפ ,ה'נ םירדנ , 
 'טוס : םש .'ס ,ט'נ 35 ןי טיב /2 ריז 5 .א'פ
 ||  "שודיק :םש mb .ח'מ qb :םש .א'כ 13^
 ול היי ק"ב + ביפ מ כיל: םשג ביל על גב
 Pp .ט"ע .א"כ ב"ב :םש היפ :ר'פ מ"ב
 AUS UE : ד'צ .'צ : ט"מ : ו'מ ,ד'כשכ 'הנם

 :'וכמ p"8: : םש p :ב'ק p :םש D'Y :ח'צ
 ;זיי :'ה : יד :םש 61:00 4 ז"ע :ג'ב 4^
 :'פ'ילוח .'ק : ט"'צ תוחנמ :'5: םש ,מ"
 דימת ab הרומת Yo: 'יכוע :ליק ,נ'צ
 b ד'פ ג'פ 5'2 א"פ תובא ,א'נ הָדנ :ביל
 'ליגמ n 'ינעת (ך"נת (^n םיבותכו םיאיבנ הרות
 ז"ע :'י תופמ . א'ק : 'צ 'רדהנס : ב'צ ק'ב + א'כ

i^םירפוס ירבד וכפה הרות ירבד . ח"ספ ר"ב  
 הטוס ץובקהו . ט'סד ב'פ pn m" : א'כ 'וריע
 "שי תורות המכ . א"ל תבש , mmn יתשכ :ז"י
 רועו .הפ לעבש הרותו בתכבש הוות םיתש םכל
 ד"צפו כ"פ ט'פ ר'ב הליגמהו הרות seb : הרות

 שי 6 4
"AY EPUM EUN ae 4 ^g ATIS. 
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 C אתפסותד ןועמש 'ר : ו"ד ג"פ 1233 'ורי .םכחהכ
 ע"רל ^pe אתפסותד אביקע 'ר -א'עס 'ע אמוי
 ע"ר ןוכנ «sn ם"ש די בתכב לבא אתפסותדכ
 ,ז"ט ילשמ) ייל sry ח"מד y 'וירוה v^ .אתפסותד

(eל"פ ר"קיו .תפסותה הז דובכו םשו תפסותה הז  
 תוחמש 'הב ונעבש (א'י ,ז"ט יילהת) תוחמש עבוש
 ר"שהש ץובקהו .הדגאו 'תפסות דומלת הנשמ ארקמ
 ב'פ האיפ 'שורי .תופסותל yp ןיא איה תחא 'פ
 ןמ אלו תוכלהה ןמ אל ןידמל ps א"עס  ז"יד
 ע"ייע דומלתה ןמ אלא תופסותה ןמ אלו תודגהה
 אל ןירומ ןיא ד'ע ו"עד א"פס הגיגח 'ורי ,דומלת
 אלא תופסותה ןמ אלו תודגאה ןמ אלו תוכלהה ןמ
 תיב לש תופסות + ןורתיו 'פ ר"להק .דומלתה ןמ
 תוכלה היהש המ 'פ םשו , ןתנ 'רלש תופסותו ^
 דומלת תוכלה ב'כ p ר"קיו , mam תותפסו ת
 mam .טיי יוריע) vem תעדלו . תודגא תותפסות
 יכרר 'ייע אתפסות איה אתינתמ (:היפ םיב : טיס
 ם"במרה תעד ןכו האלהו 304 ף'זרהמל הגשמה

pni)רו אתיירבה איה אתפסותהש (םיערז יסל ' 
 יתאצמ ןכו 11 מ"הד) התוא ונש 'יעשוא 'רו אייח
 )219 דצ יבכרה 'ה 'אצוה) ה"כת "יס םינואגה יושתב

 םיאלכ 'תפסוחל ןויכו) "אתפסותב אתירב ןנבר ונתו,
 yum "wn "y" הפסות הארוק 'ידעס וניברו ,('פ

npם"קת  ve)לצא םיכוע המכב ה'כו ,(266 רצ  
 .("אתפסות px הפסות ,תפסות התוא הנכמש וניבר

 אתפסותב יקב אוהש b ^b^ הָאְפְסּות ראותהו — —
 .'וכרב האפסות הבר .האפסוטק ןמ שבושמ ילואוא = =

 (n2 (גישר mas יייעו) האפסות אבר ס"ש י"כבו .'נ | =
 לצא 'ומוקמ רתיו .ב'ל 'כוס :.ה'צ תבש + 'פ 'ומבי <

 n) רב) הבר 'עב "ינויצה םש כ'ג "ייעו ה"דס
 ,'מ ז"עב האפסות (sU ןופסטק ע"ייעו האפסוטק ———-

 — ₪ [םייק vm, רפס ע"ייע

 mb םדוקה yy הָאָפְסּות *

mm *ובותכ ' isoףת ע"ייע . 

yo 4אצ'י לעפמ מ'למ) תואָצּות  (Ausgünge, Arten 

 הב ןיאש הדינה . ט'ד ז'פ תבש יורי |
 הב שיש תבש , + . חברה תואטחו הברה תואצות

 תבשב דיזמ ירה ב'ער 'ט םשו .'וכו הברה תואצות =
 'וכו הברה תואצות הב שי ירה תוכאלטב גגושו =

"Unio av (i.תיארהש ומכ אתפסותח םיטעפ האממ רתוי ןייצמ היה וניברו )* .התפפופד לאומש ס"יטב בי'עפ כיד ביפ  
 ןואגה ןרביחש ב''ער ייפל תופסוח (my ילבב ס"שה רצב םיספדנה סישו יישרל תופסוהו — רוכחה הזל חתפמב תערל =

 ץנוצ) הביש תראפתב ללירב יה שיימ y" אתפסותה תדלותו גשומ ןינעבו )5 .עודיכ תופסות כ*ג םיארקנ רעללעה שייר

 ן .האלחו 92 רצ (טפירשלעבוי
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 .כ'מב p^ ןכו ה"יחא]*

ein Hinterhalt, Auf- RE^pin ןכ DN! ףקז לעפמ | 

 .ןכו םדא לש ותער הריסמה הער חור איה תיזזת
 'תקיספכ רעבאב ש'ר b" ןכו כ"ע von ומכ זתה
 יתבתכש 155 ןוכנהו ,ל"נה ומוקמב ןשיה 'מוחנתבו
 225€ meo ע"למ sn ילואו .ךרעה תלחתב
 תענענמה חור תיזזת חור כ'או ענענמו שיגרמ

 — ) [תשנרמהו

 רמ ינא אצומו 'פ תלהק שרדמ )0 אָטיקְזִת ₪
 אטיקזת ןקתו אטסיל קפנ תוממ

 . בראמ ןינע ושריפ
 .ןיפיקז ומכ bsppu" ל"צש הארנז , םש .ר"להקב

— [lauern 

^b) 27m ₪4לעב סרג ןכ יכ בהת ע"ייע (ץענ  
Tn5/23 ונינפלו ה"יחא]*  

 לש התיעקרקב zw ב"עס ז"טק תומכי  ת"יחב
 .וינרק ןיב mn ,ורמצב ובחות .ו'ס םיחספ .הניפס
 ןיב ול 3mn ,ורמצב ול בחות דומעה ףוסב םשו
 ט"יפ תבש 'שוריו .ג"לד Ye םיחספ רורי .וינרק
 הכחות היה הלט וחספ היהש ימ לכ א'ער ז"יד
 א"פ 'יאלכ 'ורי ,ר"עס ה'ד ג'פ תבש Uy" ,ותזינב
 ב'ער ז"טד r^p DU ,ןיכסבו דופשב בחות : ז'כד
 .ה"לד ד"פר 'יעיבש v^ ,וב בוחתל רכרכהו שוכה
 תא עטק .ו"סד Ye "ipn 'ורי .ןימסיק ןהב בחות
 MED Uy 'ורי .ץעב ןבחתו ושאר תא ךתחו ודי
 < שעורי ידו םימעפ 'ג ץואב הבחות ןיכס : ה'מד

 הררחה תא ףהות :ףחת "א :ם'עד ג'פ הגיגה
 שוכב הררח תא בחות ג"פ הגיגח 'תפסותבו דופשמ

 דופשב בחות א"פ ק"מ 'פסות ילכואו םסיקב וא
 ,לתוכב בוחת אוהש שוכ ב"מ ז"טפ 'ולהא ,הכמו
 ד"מ ie cw ,להואב בוחתה דופשה o א"פ םש
 אוהש yn nh "b 'ואוקמ .םדא יריב םיבוחת ויה
 |. םהת ע"'ייע תועיטנ תבכרה ןינעבו . םדאב בוחת

 — [ש"מו

 תויממרע anb הצע תומזמ ןינע מ"למ) [הֶנְלּוּבְחַת
(Ansehlag, Wettkampfק"פד ג"פב  

 = יא יילהת) בשי אל pub בשומבו (ביעס (^n ז"עב
 ןיצבקתמש e^ תולונחתב 6בשי אלש (א
 = .ןישועו no םינש םינש ןידמועו ריעה ams ןיבשויו

 < .תולובחתב קוחשל המחלמ

ninm *ומכ)  nnnס"לכו מ"לב  unten, mnn 
(unterhalb, stattח"יד א"פ 'דהנס ""*  : 

mnnד'פס תבש 'שורי ,אלקידל  Q^יתוחת  

mm*תחת * -  

iרלבל היה מ'ר יכ ^31 בותכ ואצמ מ"ר לש ותרותב ו  

 םדאש הרות : רוחב חמש 'פ emp ר"להק .(. גיי יוריע)

 'קליבו חישמ לש ותרות ינפל aen לבה ז"חועב רמל

 השדח הרות שרודו 395v ה'כקה ו'צר 'ר 'יעשי

 הרות ןב ומכ 'יפ הרותה . חישמ י"ע ןתיל דיתעש

 ינפמ תדמוע הרותה ps ג"ע ה"סד ג"פ םירוכיב 'ורי

 ארפפהו — ,(ד'כק ,ב"ח) הרות ןב ע"ייע wi ,הנב

 ,(ניישו רובחה הזל nns מ הע ים יה כתר" n ארקנ

 .אתות ע"ייע אתירות *

 .ו"ו אלב ע"ייע ןיפומרות ,יקיירות ,םבירות +

 אתרות ןב 'עו (ד"ג ,ב"ח) אתרות יב ע"ייע אתרות *
]+ 

 ,(דיבק םש)

 lestsitzend, sich בשי לעפמ מ"למ) בשות +

(iederlassen |א רג ע"ייע בשותו 93 ;, 

 בשות אוהש לכ :ח"ד ו"פ תבש e" הליאשהב

 םינבא ג'פר 'יעיבש 'תפסות . האיפ ארקנ רעישב

 + תובָשות

,mm +בָתַוּת .אָתּוּת . Nmanim(אָּתְבַחּופ)  

 .ו"יו ילב ע"ייע תיִנְרְתְות ,ירתות = =

 nnn 'עו תחת ע"ייע תות *

"mןושלב .ג5 פ"למ ל"נ)  dub Txכ"או ער  

 אקספב ?büser Geist ny) חור תיזזת חור ——

m383תיזזת חור (.ימ רצ 2755 אתקיספ)  ^bהער חור  

 תיזזת חור הסנכנ אל ל"א w nen^ הייחא|*

 ר"דמב ד"יפ יתבר 'תקיספב ה"כו וימימ שיאה ותואב

 אמוחנתבו .הער חור ב'נו תקוח שיר יקליו ט'יפ

 תיזזת ל"צו mum חור סם"טב "א 'ח "יס תקח

 'וחנתב ה"כו .ו"כ D npn" ןשיה אמוחנתב 'יאדכו =

 חור b) nh^ חור וב םינכה b^b' חאר ןשיה

 תויכחה תא רבשמ ליחתהו לקמה תא לטנו (הער

 ורוקמו המינפ ןוילגמ ואב הער חור e^ תולמהו 'וכו

 p ^5 pun" )"3 79( רשעת רשע כ"וד 'תקיספב

 הלוע mmn חור :ה'מד m אמוי m^ .הער חוה

 תיזזת (לש) חור וב סינכמ ה"בקה ב'יפ ר'ב .וילע
 אמוחנתבו ,(תישארב v3 ל ורג ה שר דמ ב היכו) 3

 'יאדכו תיזזת ל'צו mum חור ס'טב 5^3 b" האר

 ט"פר לאומש שרדמ טקליבו ב"צתת האר יקליב

 ןכו תיזזת חור וב סינכמ השוע ה"ב שודקה המ

 n'y" םישרשב p^r .ב"לקתת יר ילשמ 'קליב

 mm G ,ח"י היעשי) זתה von 'למ תיזזת חור "ם —

aל שר  

 הקירשה לוקו ריואב העונתה mns ןינע םלוכ ;5 תיברעבו זוז ,וזת nn m OC. Levias 'חה ידירו ינריעה ןכו (1 =

 .ימאו ריפדב ייאו ס"טב YApy3 'יל )? .הלגרל תכלוהה



218 (cmm mmn =( לחת - * תּוחֶּת. 

 םושמ D^p. םיחספ .הרותה ןמ םיתמה תייחת ןיא | (יתחות) ד"עס ב"םד ה'פר הציב 'שורי , ןוכישיר
 תייחתו 'וכו םירצמ תאיצי וללה םירבד 'ה וב שיש
 תוצמו הוצמ לכ ךל ps : ט"ל ןישודיק , םיתמה
 תייחת ןיאש הדצב הרכש ןתמש הרותב הבותכש
 vb" האיבמ שרוקה חור :'כ ז"ע ,הב היולת םיתמה
 רמא CD ,'ז בויא) 'וגו ןנע הלכ ,ז"ט ב"ב .םיתמה תייחת
 שמח : םש nbn תייחתב בויא רפכש ןאכמ אבר
 . רקיעב רפכו . . . (OUI עשר ותוא רבע תוריבע
 תורוסמהו ןינימה .ז"י ה"ר  .םיתמה תייחתב 85
 םיתמה תייחתב ורפכשו הרותב ורפכש םיסרוקיפאהו
 ז"ע <. 'צ 5D א"מ א"יש 'דהנס 'וכו םנהיגל po 'וכו
 תייחת ps רמואה ב'הועל pon םהל ןיאש ולאו .ח"י

penםימשה ןמ הרות ןיאו הרותה ןמ  A) 
 םיתמה תייחתב רפכ אוה אנת "33 םש 'דהנסבו
 ,'וכו םיתמה תייחתב pon ול mm אל ךכיפל
 ש"ע 'וכו הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןיינמ :םש
 'צ 'דהנסב םש 'יאש לשמהו ou ףדו ןינעה לכ
 nan ו"ק 5b") א"ררפ y"' : איייק 'ובותכו) ב"עס

onmןישובל המכב האצוי המורע הרבקנש הטיח  
 ע"מב יתבתכש המ 'ייע םייסרפה bus כ'ג אצמנ "וכו
 א"לפ שיהידנוב ןמ ןויצה נ"שו 578 א"כח ג"מד
 תאילפ mon םשו םיתמה תייחת ןינעב ךיראהש
 םימשגו היחה תאילפ cy רוביחב םיתמה תייחת

Yידהטס) ,'ב יינעתב 'יא  (Apודיב תוחתפמ 'ג  

 חתפמ jn ולאו חילש דיב ורסמנ אלש ה"בקה לש
 תייחת לש חתפמו mn לש התפמו םימשג לש
 הזבו תומוקמ רתי נ"שו חתפמ עיייעו 'וכו םיתמה
 ומדש םייסרפה תעד nno" ל'זו וצר רמאמה
 - תואלפנ השועב (Ormuzd) ןוילעה boss םשפנב
 ל'זר ופיפוה ןכל םיחולשו םירזוע ול ויה הייחתה
 יכ חיל ש דיבורפ מנ אל ל"נה תוחתפמ 'ג
 הז לכ לע יתכראה רבכו ומצעב ה"בקה דיב םה
 יכ םייסרפה ורוח m .('םש "ייע <ל"נה ע"מב
 P" םיתמה תא היחי Haoma חמצ םיתמה תייחתב
 many :3^ הניגחב "יא ןכו (589 לינה ע'מב שימ

wwייעו םיתמ וב תויחהל ה"בקה דיתעש לט  
 היחהו וב תויחהל דיתעש לט vun ime תבש

qmsתובדנ םשג 'גרותמ הז י"פעו  "yליעל ] — 

 רבד חתפו שאו b^ מ"ל הָלְחִת ,הֶליִחִת =) לחת
mb v3 Anfangלעפה לקשמה  bmn 

 י"רת "ייע 'גרתב הברהו .ןוכישאר [יתוחת ל"צ]
nov(גיכ ,י" םש) יוניכבו ,ארומ יתוחת ז"י ,ט"י  

 'גרת mnn rmm ב'י 4^ םש 'ייעו יהותוחתמ
 תעלבהבו ותלוזו ג"ל v5 ;א"כ ,'ב ;'ט ss "ישארב

nin nin mmב"ב ,היערכ 'יתותמ : 'ז 'ילוח  
mmn QWהידי יתותמ : ב'עק םש , DUנ'ע  : 

 , היתות רתא ד"ע א"מד Xe vy 'ורי  ,והייתותמ
 .'ב תת 'עו תחת ע"ייע m יותות : םשו

nmnייפ חוחיִּת =)  ele vosיתלבו ךר רפע  
 תוליהא ףוסב weiche, nicht harte Erde) השק

"by! תותפשאה ףא םירמוא שייב (GU n^b) 
^b (mnץרא ןוגכ אלא הלותב הניאש םוקמ,  

 הילע ולגר חינמשכו ולגרב תקבדנ הרפעש השורח
 press לוחה לע ךלהמכ אמונהשוע
 רפעבו הבישיב אלא ןילכ םילגר ימ ps ('מ תוכרב)

Ü mmaקתעוה ה"יחא]* ."הדימעב 'יפא  
i'm ebתולמה ורסח ספדוה ושא י"כב קר  

 שיו יכלוהה ס"טב "א bn םוקמבו אמונ השוע
"bp manoוניברו ג"הר "גבו ךורעה  ^wי"כב כ"ג  

 Yum חוחית רפעבו הבישיב אלא םש 'וכרבב ס"ש
 כ'ג חַכומ י"כ ^« mnm רפעבו 830793 81
 (ךורעה לע ריעה אלו וטוקמב 'וכרב ס"ד) "mus רפסמ

psרפעבו הבישיב אלא ןילכ ר"מ  mnnעמשמ  
 אנהכ ר"א (פ'ש י"ככ םש «n . ןניעב יתרתד

 pipes me» mnn רפע אכילד השק םוקמבו
poen להמ' wei ם"במרה ^3 30 p ןורדמ 

 חחות וא mmn תארוהש חכומ ^nm) .n 'לה
 יע כ"ב יייעו 'וכרבמ ןויצב ע"פדבו .'פ ם"ש ייכב ייאדכ)

Gonןכו השק וניאש רפע איה  "bולהאב ם"במרה ' 
 תבשב חוחית רפע «nu , ל"נה ע"לב ה"כו םש

eoב'ב ,א"ער 'ח הציב  i?ח הדנ .ה"פ ריזנ ' : 
 — nnin| ל"נה ס"ש י"כבכ מ"כב R^ ךורעב ר"פדבו

; Belebung n לעפמו אָתּויִחִּת nmm mnn * 
Auferstehung, Belebung םיִתַמַר n"vnn 

(er Todienןמז דע ו"כ 5^ תישארב 'ב י"רת  
"mmתובדנ םשג 'גות ,איתמ ןוחיד הייחת  

pos 0t nts mnmךומסב 'ייעו ,. אתויחת יד . 
 (ה"ת : ת"רבו) םיתמה תייחת תוכימסב בורל ל'זרדבו
 םירמואל הבושת ןאכמ א"עס Ib 'יחספ : ו"ט 'וכרב

(tימאו ריפרב 'י'או ס"טב ו"ופרב יול . ?) עיפרב לבא ג"הר ייפבו ט"ק יייכב חיכ nmnנישו (5 .יתופסוהב הטמל ^«  
 אהיבג בישהש המ הזו םלועב רבכ היהש המ ארבל לכוא אל ךאיה ויתארבו היה אל הז לכ עד : שיהירנובמ ןויצה כ''ג

 .ש"ב אל n" יוהד n wn" אלדר |: אנימל (,א"צ ידהנס) אפיספ ןב
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 . החליש ירשו "יא 'ב ס"ש 53 לבא

 p" אבלחו ילחת ארווכ (א'עס א" ק"מ) ןיקשמ 'פד
 . ןישרוד ןיא 'פד 'מגב .ןכרצ לכ ולשיב אלש םירמת
 .רבל אתיישק ידשו אנלחות bus (:ו'ט הגיגח)
 אלחותד אפצא ' . היניערג cun הרמת לכא 'יפ
 יכ עדו הייחא]* ,אפצא 'עב yp" (.ט'פ ייטיג)

oUםילחש ('א םישוריפ ינש וניבר ^5 אפצא  
 ילחת אוה אוה אלחות 'א 'יפ יפל כ"או םירמת 0«
 אלש םירמת ינש 'יפכ 'יפ י"שרו ז"חא אבה y לש
 Tun הזב ךורעה 'יפכ אוה כ"או ןכרצ לכ ולשב
 לכאנה ןוציחה ירפ :אלחת הנינחב י"שריפ ןכו

(meniאלחת לכא מ'ר הגיגחב ג"ונב יכ עדו  
 אלחיש י"שריפו י"שרב ה'כו ארבל אלחיש אָנשו
 התפילק אלחיש "א ה'ר e» npo^ היניערג
 י"כב כ"ג "יא אלחיש "גו .כ"ע npm התוסכ איהש

o^ןעכנימ  
 b ילואו Ge דצ הגיג) ps לעב

 יוסכו רוע !b^ רקיע החליש ד'עפלו כ'ע אלחיש
y'"y nowה'אבו 'ג חלש  big. ^3 C" ND) 

 743 א תאיש ק mn" [אלחות [5x (אלכות)
 Emp ^s" ןעכנימ :"D י'כב יכ ym .וניבר "ינכ הזו
 ימיד בר 358 bn ימיד בר אתא יכ רובירה
 היתחכש א C^ws ירמאד ונייה
 יד שו sa o5] ךירצ] emp ל כ א א תלח ת
 ימיד בר אתא יכ אנירחא אנשיל .רבל אלחי ש
 ןכו 'וכו ידשו אלחת לוכא  אברעמב os רמא
 סיד y" דואמ איה הנוכנ 'ינו ןושארה י'עב חכומ

Ya» v.eינה ב'עס ^ ק"מב  *bmn "nוכו ' 
 Y'vbbi כ'ע ןכרצ לכ ןלשבתנ אלש םירמת י"שריפו
 :ינה בותכ היה הלחתבש וברעתנ תואחסונ יתש
 כ"חאו .םירמת 3105 ןוילגבו (ילחות wo ינלחות
 ינה קר W^ ס"ש י"כב now המינפ ןוילגמ האב
 ץ"ירל מ"הוח 'הבו ש"ארבו .ף"ירבו  ג"הבו ילחות
 'יפב ילחות ינה קיתעה ןכו ינלחות ז"ט דומע תאיג
 םיארקנה םיכרה םירמתה םהו ל'זו "יפו ק"מל ח'ר

 — 7v] בטר ךאדוש תייטב

 םילחש אוה אוהו אלחת סילב יִלְחַּת =) לחת
(Kresseתבש) רזעוי 'מגב םיצרש הנומש "53  

 ימ 'פד תואופרב .אתרוויח ילחת עלביל (:טיק
 היל חפניל יחותפאל (איעס טיס 7w3^5 וזחאש
 'פב . םינבל םילחש b^ אתרוויח ילהת (*הירבח

 0ִלְהַּת =) לחת -- iom nmn) =) לחת

 נתכו רבל |

PVT ru וע NE EA T DES rc y 

 דיר

 דע 'מגב בהזה 'פב anfangen) ליִחָתַה ליעפהב
 שדקה התליחתש האמט המהב המ C ד'נ D'3 יתמ
 6.א'ל) יאמש m3 'פד ג"רב ריזנב . םימשל הלוכו
 המ שדקה ףופמ שרקה תליחת יפליד ש"יבד ט"מ
 נ'רב .תועטב 'יפא שדקה ns תועטב 'יפא הרומת
 יאה, b^ יגלפימ sp תוליחת ןישרודב 6? הכוסד
 קתעוה ה"יחא]* — ."היפוגל אתמיקואד דח ארק
 יופסותו :"ג 'דהנסב ייפ כ'ג 'ייעו .'כוסב ח'ר 'יפמ

 ןתנוי 'ר .ח"יר א"פר ידהנס 'וריב ה"נכו ,םשו םש
 — תוליחת ןישרוד ps רמאנ הליחת ןושארה רמא
 הטוס ,ןוצרב הפוסו סנואב התליחת . א'נ 'ובותכ
 : ג'צ . ב'מ : ו"ל מ"ב np) הליפנ תליחת :ד"מ
 סנואב ופוסו העישפב ותליחת .ח"נ .ו"'נ : א"כ ק"ב
 ופוס וא ותלחתש לכ א"עס .mp ב"ב 4 .רוטפ
 'טוס .רשכ תורשכב ופוסו ותלחת לוספ תולספב

wm av^הליחת הקל ךכיפל הליחת הצעב ליחתה . 
 .םויה ףוס + .םויה תלחת ד"ע ב'נד ג'פ ריזנ 'ורי

v3רזוח א"יפר ר"בד , הניש הלפמ תלחת ז"יפ  
 האמוט תלחת ומכ הלחת ^w" .םידומ תלחתל
 .הלחת תויהל ןיקשמו ןילכוא אמטמ 'א'מ ה"פ "יבז

 " Yeתולחת וידי א"מ  Uumה"עד ב"פ| +

 . nnn vvב"מ ,ה'חב ע"ייע הליחתכל ןינעבו .
jp ל עפ או לי עפ הה maj םשהמו omm 

 עירתה : העורת ןמ .םַרֶּת : המורת  quwתבש
 ליחתמ ר"מ י"פ 'יחספ .ןיקיספמ ןיא וליחתה םא : 'ט
 ךכרבל ה"בקה ליחתה ו"כפ ר'ב .חבשב םייסמו תונגב
 הרמוג וניאו הוצמב ליחתמש ימ לכ ה"פפ םש 'וכו

 הטוס "ייעו 'וכו " iבקע אמוחנת  ^ ^Dח'פ ר'בד
 אל א"יפר ר'בד ד"מק 'ר בשיו 'קלי  moליחתמ דחא

 NJN קספש םוקממ . , וריבח קספש םוקממ אלא
 + זמ 'יס יחיו 'מוהנת pm" ליחתמ ינא םשמ

st? maםיחפפ  ,הב ליחתא אל ב'ער  p 
 אתונערופב ילוחתא : ד"י ב"ב , ןנילחתמ אל ילוחתא
 אמוי ילוחתא הוהו ג" .'א avs 'גרת .ןנילחתמ אל

 — [ן"במרה 'יפב 'ייעו אתעובש

^e) Non. *קרו הלח ל עפ מ מ"למ םיאולחת  
 ג"פ הטוס 'שורי Krankheiten) ץוכקב

 .םיער םיאולחתב nnb איהש הפוס ,ט"יד
: w 2 

 לחת )=  ee ys wbmnםניאש םירמת
 אוהה (Ga" nam ןילפקמ 'טנה םירשק ולא | 'רמג ('ףו ס ב nreife Datteln) ןילשובמ

 .שארב ס"טב ע"פדב לבא דומלתה ירקיעבו quy י"כב ןוכנ !)  (C msלינה קיימב לבא . cCילחת יישרל סחוימב :
 .פ"ק ni" עיויע ישניא ירמאר 1958 ןינעב לייזר ירמאמ ץובקל תרחא אמגוד היהת וזו (* .זיחא אבה 'עמ כ"או םילחש

p/53 vnb" (*הירטח . 
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 םילחשב םהינב ןיסנרפמ ויהש בתכ כ'מ לעבו
 ןיא יאדוב יכ 5j pun ה"שע כ'ע אוה שובשו
 שרדמהו ס"שה pw" עי סולחתו onn ןיב קוליח
 ירקיע לעב 'יפ ןכו אייסולחת vy (C EP רפכ
 כ"ע םילחש ל"ר דחא לכה סולחתו ילחת דומלתה
 הממ םירמת ונינע ןיאש ךירעמה 'יפ דגנ היארהו
 ב"פ ז"ע 'שוריו y ד"יד ד"יפס n2U 'וריב "יאד
 ןתנוי 'רו אנינח 'ר סולוק היל הוה lys vy מ'ד
 אתקיתע ארמח וג ;תימו אתבושב ןיסולחת קוחשימ
 ןיסולחת קוחשימ י"רו ny היל V Dy יוריב) יתשיו

 סואינילפ בתכ ןכ תמאבו ,(יתשימו אקיתע ארמח וג ןתימו
Natura Histor.קריה תלוגסמ א"צ קרפ 'כ רפס  

Sisymbrium.אוהש  nasturtiumונייהו  bn pone 

Sisymbrium . . quod in riguis naseitur, simile 

nasturtio est. . sedant .. capitis dolorem. 

| Jiem epiphoras... alii per se deco- 

quuntin vino.. Vomitiones, singultu s, 

dissolutiones 

 . cohibet eteיכ םיכסמ םואינילפ ירה  mקריה
 תוליזנ יאולחת דגנ ליעומ (אייסולחת = םילחש) =
y'"y pb» wn םייעמ ינבה ביאכו (Katarrh) 

 — [ל"גה 'וריכו ןייב bwranb וכרדש ריעה םגו ע"ומב

tormina,stomachi 

 תורוכב (םיארומא המכל יטופ םש) אָפיִלְחַת *
 ה"כו ימידבא רב אפילחת 'ר ב"עס ז"ל :
 = ןכו .ימיבא רב ס'ש vol .לבא ב"עס ז'ט הציבב
 "כבו ימידבא רב אפילחת 'ר א'עס 'ק םיחספב

 םיחפפב ךפיהבו ימיבא רב ש'ארבו ף"ירבו ס"ש |
 ימיבא רב ם"ש י"כבו ימיבא רב 'יסופדב "א .ז'ק
 ^ ב'עס ^ 'כוסב ןכו (ימידובא רב ןעכנימ B ייכבו)

 יייכבו) ימידבא רב 'ב ס"ש י"כבו ימיבא רב אפילחת
 אפילחת בר Tp איבה ה"דסבו ,(ימידובא רב ימ םיש
 אנוה ברד הובא אפילחת 'ר ,6'פ יילוח אניבא רב
 רב ת"ר ,(.א'ל (pou אדסח 233 nmn'3. C n אמוי)
 אזג רב ת"ר ,(וחלוז דועו ..זיכ הטופ .בינ (D אברעמ

 ג"ב הליגמ לאומש רב n/3 ,(. ט'פ wy .ט"ל םיחבז)

 יפדבו) ד"ע ב"ד א"פ תוכרב 'ורי אפילחת יבר )0775
 n3e 'ורי ay ח"יד ד"פ האים 'ורי (אתפילחה יטארק

 אפילחת 'ר .אברעמ רב ת"ר אוה אוהו א"לה ב'פ
 : ויט ילכבבו) p'3 תינעת 'ורי (איירסיק) אירסיק

unםירדג 'ורי ה"פס הטוס 'ורי  (ירסק ןמד אבא יר  

 .ךירעמה ^5 סלחת 'עבו , 23
 וערזל ימנ יא רוחש ארוק חללו ןבל ארוק שביל יכ |

 יכ הירבח היל חפניל p wis ש'זו ןבל ארוק = =

 (אָלְחָּת =) לחת

 .היל יחדקו ילחת לכאו אתשוגרג ליכאד ארבג
 (' אלחת הלכאד (Gb n2:02 הקינמו 'טגב י"פעא 'פב
 האובת 'מגב לבקמה 'פב .('ינפלוד c3 הל :ווה

s)יבד ילחת ינה (ז'ק  simםושמ ןהב ןיא  
 עורזה ןתשפה Tail ןיחמוצה ponen ^b .לזנ
 ןתשפל wi הנהמ ןתשפ הדש pns ןטקלמה
 ועיגהש ושבי (ns הליזג םושמ ןהב ןיא ךכיפל
 ןיא התעמ רבכ עורזל ןהלש ערזה חקלו שלתהל
 Duo 'םושמ ןירופאו היפוגל ןתשפב > ןידיספמ
 ילחת י"שריפ מ"כבו ש"ע :י"שריפ «i ה"יחא]* -

 bp י"שריפ ילחתד אנגא .י"ק תבשב ןכו םילחש
 ילחתל אילעמ (איגנ yy) so םשו .םיילחש אלמ -

 ילחת א"עס ח'כ ז'ע , םיילחש op ברעל י"שריפ |
 ילחת qum םילחש והוקשי  י"שריפו אלחב
 ,Kresse 0908808 צ'לב אוהו , כ" y זעלב ן"ושירק

 ,ןושירכ י"שריפב "א ילחת ."s :ט"ק תבשבו "<
 C Kresse = ן"יסערק (po וזעול «st ק'העבו =

 .יכ (ףירעמה ייפע) רבכ יתאבה םשו םילחש ע"ייעו
 'קנ אתרוויח ילחתו 2\)! וא = y'o3 ומש

 'וכו וחפנלו קבא ותושעלו וכודל רשפא שביה
dש'ע ] = 

debi 

^p (nmn |ג לחת 'ע לש ילחת ומכ ' (Kresse 
 ןירוק המלו 0935 3« הכיא תליגמב

ques pmo) paso pu םיילחש רפכ nmm 
 ט"ק "53 ןוכנ ה"כ ה"יחא]* .אייקולחת

 כ"ג 'יא ר"כיאכו איסלחת ע"פדבו ר"כיאב ה"כו =

 רפכ pb ירק יוה המלו . ט"סד ד"פ 'ינעת "וריב
 אייסולחת ןיליאכ ןוהינב ןייברמ ןווהד אילחיש |
 ןתסנרפ התיהש םיילחיש רבכ 'יא ,ז"נ ןיטיגב לבא 70

sי"שריפו םיילחש ןמ  pbאוה לכאמ  'Db3ז'ע  
(Ea) =ארקנה םילחש וניא סלחת ךירעמה בתכו ,כ'ע  

 ףרח יברעבו ןוסירק וא יצרוטסנ וא וסריאוטסמ =
Cי"שר איבהו (*דאשר וא  peusאלו בתכו  "b 

 ותואמש א'א יכ םירחא תומוקמב ונהנמכ ןוסירק =
 ינשה לחת ןינעמ והזש ל"נו ןתסנרפ התיה קוי

 ןילדגמ ויה p'm .םירמת ושוריפש ךורעה בתכש

 דע 'וכו ne» np ילעב רמולכ םירמתכ םהינב |
3 « 

ama (tילחת , *) ףלד עיייע onnןאכ ר"פרבו םייונישה  camינפליר יגב  nasיו ייכ  aumהז קובדל העט ליימרו (*  
 סתוימה ןכ שריפ ק"מב קר יכ Kresse vy .י"שר ייפל םדוקה 'ע לש אלחות קיתעהל רוע העט) הזל םדוקה y oy ךרעה ^

 .סדוקה עיייע we ,םילחש ע"ייע (* .סולחת וא סלחת 5" םילחח A el ירקיעב ןכו םלחת b'b3 רייפדב )*

ab "y (*םילחש 'ע . 



 חס

 םינבאב םימחתמ ז'הועבש יפל . . , תוילגרמו
 תובוט םינבאב ןימחתמ דיתעל לבא תובוצחבו
 'גרת "G ,ט"י תוסש) םעה תא תלבגהו .תוילגרמו

manmגרת רהה תא לבגה (ג'כ) םשו .אמע תי ' 

m mmnחיכ םש) תולבגמ ,תולבג 'גרת ןכו ארוט , 
 -- י"שריספב y" ןמחתמ ןיכ טיט טיל ; ב"ב .דייי

 — [6ש ,דיח $55 ע"ייע ןימחת רפכ

Nnm *דמח]מ)  (Gelüsteתורבק 'א 'ורי 'גרת  
 אדומחת ירבק וביכ ,'פ םירבד) .הואתה

 יא ,'א רתסאב ינש nn" נ"לבו אידומִחת 'ב.י"רבו

 .' לאינד תודומה שיא ייפ  אתְרַמְחַתְד ארבג לאינד
dאָתְרּומְחִּת ןתת אל א'כ פ"ר ר"קיו ץובקהו , ,(םיי . 

xin *אלו הירסב ח'כ ה'נפ א"ררפ (יטרפ םש)  

 אבא לוכא ךל 'פ ר"להק ג"שו .ויתאצמ
 .אריסח אנחת

 Bitten, Flehen D'3umn) 5/23 ומכ) ןיִנּונְת *
 , ןינונחת ילימ 'ח ,א"ל 'דטב 'א י"רת

 .ג"כ ,ח'י ילשמ 'גרת ,'ו ,ו"פ 5nn^ 'גרת

 i'm nan 'ורי vn ש"ע בחת ומכ b" ףהת *

 : ט"עד

Dmoenn *םירצמב ריע איהו מ"למ)  (Dophne 
 .סהנפחת )9,5 היעשי) pn םנרתו

  =( "nnּורֶקִּת  ^pבכיר  jn (Zankהצמו בירל -
 היעשי)  Du[וצמלו] ורחתל אה 'גרת ('ד —

 |.  .(םיערמב רחתת לא x€ ז"ל cCónm הז מ"ל ב'א)

 .רשא לעפ תהב הרח ןמ ןוכנ רתויהו ה"יחא]*
 .'גרת אָתּורְחַת ,הָרָחַּת : לעפת לקשמ הנבנ הזמ
 אתורחתבד : אשי ןודמו ביר יהיו 'ג 'א קוקבח
 nie תורחת ל'זרדבו . ןירבגתמ pus אנודזבו
 ו'טד ז"'טפ תבש 'שורי תורחתו הביאו הניק .ז"טק
 הנישי אל .ו"ט ramo תקולחמו vnm הביא ג'ע
 תבושמ :ו'ד ג"פ 'וכרב 'שורי ,'וכו תורחת אלו
 ד"ער ה"ד ר"פ תומבי 'שורי ,'וכו ןרופיצב תורחת

 + < תורחת ט"פ "vp .ןיחאב רכש ןיחאב תורחת
 ,תורחתו האנשו הניק תבשויה יפ ר"שהש , תוצמ

 ,ב"יפ ר"דמב "ייע דועו
 ו

—— 

 =) רחת — אָפיִלְחַּת *

 כ'רד 'קיפפבו ה"לה ד"פ ה"ר 'ורי  ,ד"ע ו"לד א"ם
 45 ךירצו איירסב אפילחת ר"א ס"טב inp דצ
 םשו ,ןירפיק ןמד ת"ר רמא ב"יפ ר"רמב + איירסק
 : ה"מ יילוח ait אבא 2( ביב .ירסק ןמד ^3
 רב אגוה ותלוזו :'ח תומבי .אפילחת רב אבר

 .היורק רב ת"ר ח'כפ יתבר pos" .אפילחת

Er- הוקת pri (לחי לעפמ) op) nonin li 

Ye? םיחספ 'ורי Gwartung, Hoffnung 

 אל ו"כפ ר"ב 5338 תלחות שי םא
 + תלחות םהב התיה

. 9 

annיברעו ,ס" למ אמּוה)  pPטרפבו לובג ^2  
 ; Grenze המא םיפלא  אוהש nov םוחת

 be- umgrenzen ad = pnnmbo) א"לב לעפהו

 בר ל"א €« ק"כ pm םאו 'טגב לגרה רציכ 'פב
snרב ימול  wenתיוה אל  j23אתרואב  

 אלו'מנב םיתבה תקוה 'פב .אמוחתב

 אנוה בול ןמהנ בר br G2 22 הש אל
 hy אתוואב ןנגרמ תיוהאל

^bג'סב : הרות לש המוחת אוהש שרדמה תיבב  
 6 ה"ל mw "ייעו :יל הטוס) ןיקדוב םימהש םשכ 'פד
 'רו אתירואד ןימוהת רבס ע'ר ינילפימ אק יאמב
 ידדהמ ימוחת יקני . ןגברד ןימוחת רבס רזעילא
 דריו 'גרת ב'א) — 6 קנ 'עב p" 3235 605 הציב)
 ה"יחא]* .(אמוחת תוחיו Gn" ae ,דיל 022( לובגה
 ;ז"י ג"כ wa" 'גרת 'ייע הככ םגרותמ לובג לכו
 ,'ו 4525 ; א"ל ,ב"י םש 'א י"רת ;ד" ^ תומש
 .ז"ט ,'ג םירבדל ;האלהו 'נ ד"ל nw 'גרת ;ו"כ
 רואל ג"ער ב"יד ח"פ 'וכרב wv"  .ד"'כ ,מ'י ,ז"י

CONאהי הלילה ול רמא ךשחלו ךמוחת אהי םויה  
 ,וריבח לש ומוחתב סנכנש Uy ו"פ v ,ךמוחת

 תבש לש םוחת טרפבו .הב ןיכמוסש םוחת :'ח ז"ע
 'וריע .תבש םוחת : א'נ 'וריע המא םיפלא איהש
 ,םוחתה ךותב ג'מ ד"פ םש ,םוחתל ץוח ד"מ ג"פ
 me nu v , תבש mnn ןאכ דע  .ו"ט הגינח
 .ב'לד ב"פס 'וכמ 'שורי . אתבשד אמוחת .ט'ד
 .ק"מהיב ימוחתב ב"כפ ר"ב — םייול ou םוחת
 עשוהי nmn ונש ,"נ "ב לעיפב לעפהו

 ןיריתע :ז"לק רצ כ'רר 'תקיספ .'ג בצח ע"ייע 'וכו

 רטא .ג'לד

 | תובוט םינבא םיאלמ תויהל םילשורי ימוחת

 אתרואב דע ןושארה אמוהתב אתרואב ןמ שמשנו ייל ע"פד ראשבו ויופדב היכו vu ביה דיל ova vaa ןוכנ היב )!
 ןהלש תושרדמ יתב רמול ףוסוהו בייב םייבשריפב ה"כו שרדמה mui : אמוחתב ב"ב ה"ימגר ייפב היכו (? .ינשה אטוחתב |

moaבורק תייה אל : אמוחתב ק"בב ייפ י"שרו .כ"ע ביבסמש תורייעה .ןמ תבשב םש אבלָיולכויש ידכ היה םוחתה  

" 
La. T.) 

 .ןיטושפ םירבד : א יכ nb ^p אל קיבב ה"רו .יתעמש ןושאר .שרדמה תיבב אמוהתב א'ל אבל לכותש ונלצא
 .םש הציב חיר ייפ רהא וניבר ררגנ םשו )?



a^ 

(pnm =( אתחת — enn 

 Chem םמש (* [תוקיספו] תוכיתח ןתואו תיתחת | 022 ןיקילדמ המב 'פד ג'רב (היח ןימ מ"'למ) שח

Cn(* םייתחת +: ח"ק ידהנס) לובמה רוד 'מגב קלחב | ינפב הירב השמ ימיב היהש שחת  
 לבזל םייתחת (ו'ט ,'\ wm" םישלשו ('םיינש | םואיניזינ p" הייחא]* .'וכו התיה המצע
 הרפד אקספב .םדאל םינוילע המהבל םיעצמא | הרזה הלמה תרזנב ךיואהש ךרעה הז םוריוזית
 רומא שיר .ר'קיובו C35 רצ כירד יתקיספ) המודא | ש"מו ע"ייע אינוגסס וקיתעה י"רתו סלקנואו דואמ
 םידקהש p" רנבא ("שנענ המל (ויכפ םינהכה לא | ע"ייעו ש"פר .ב'חב שימו ןוניפק אלג ע"ייע דועו
 חלשיו ^G ,'ג ביש ד"הה דוד לש ומשל ומש | השמ ימיב היהש שחת vb ר"דמב qw אלת

muומצע ינפב  mmהייחא]*  .ץרא ימל רמאל ויתחת רוד לא רנבא | םימכח וב וריכה אלו  
 'וכו ח"ת תחת אלו רבח תחת .א"י תבש ,מ"לכ תחת | אוה המהב ןימ וא אוה היה ןימ םא רודה ותואבש
 ב"ב ,תחתל אמופ :ר"ע םיחספ .'ב רבח ע"ייע | ול ןמדזנ העש יפלו וחצמב ול התיה nns ןרקו
 ח"כ םירבד) הטמל 'גרת aU תחתמ אצוי a'yp | 2'1 ראותה הזמו — .ןכשמ ונממ השענו השמל
 ,אתחתל אתחתל ג'ט (ce הטמ הטמ אתחתל ^G | תישארב) שחת . , qn mmo ןושל ןלוכ ז'נ פ'ס

 אָתיִּתְחִּת o^ v5) .ישוה' aw) nsnnn הבקנלו nn (דיכ ,ביכ

 תעלבהבו ninm ירופה לקשמבו ,(ד'כ ויט ילשמ יגרת)
nnhתלמ מ'למ)  bm"לע ךפה  nens | 995 un-ע"יע תות  mnnמ"לכ ןותחמ ראותהו . , 

denומכ ונינעו  y minem napi | 5 die fUDTD isa nonז"יק מ"ב , תואמנודה ליעל , 
dro .D'n"n foris ; Untereל  DCתזג ע"ייע   .bmbe»ע"ייע . ב"נ הדג  iptגייח) , 

Grerk8 73( םיתוכה תונב 'פב  PNDDU dביב ,הייש |  syoimyג"עק םש ,הנותחתה לע ודי . 
 האלהו sb תורוכב .הנותחתה לע רטשה לעב רי | לש CS 030 26 'רמג .ןוילעכ ןותחת בכשמ

Pamוכפה) םינותחתה רכז ץוכקהו .הנותחת . .ןותחת | תיעצמ רשע אכ'א אמיליא ןוילעב  
2mm ) MENUוהילע  Webbוהל  PUUDר'ב (םינוילעה |  moירוח .'ח םיחספ — ט'פ ר'קיו  

 א'פר "יחספ יורי ןכו םיגותחתהו םינוילעה mn לעוב לש ונותחת אהיש אלא והלוכל םירד אהד
 ELE אמטמ וניא בז לש ונוילע בז לש ונוילעכ הדנ
 הדנ לעוב לש ונותחת ףא ןיקשמו ןילכוא אלא
 םיעמ ינבה 282 b^ .םרוקה (gr תּויִנותָחַת < | כז לש ונוילעו ןיקשמו ןילכוא אלא אמטמ וניא
 שוכב םירדכ .( המ רמא אלו בז לש ונוילעכ רמא המלו  'וכו ןלנמ
 שפנה תא ביאדמו םיניעה תא הלכמש רבד והזיא ןיאמטמש ןיוש בזו הדנה moy אלהו nn ןוילעכ

 ןיאיבמ = . ה'ג תוכרב , תוינותחתה ולא רטוא יוה | ן'וש םינותחתו םילכו םדא אלו .ןיקשמו ןילכוא
 : יי תובותכ . א'פ תבש .pio תוינותחת יריל | כז לש ונוילעכ רמא ןכל םילכו םדא ןיאמטמש
 .תוינותחתו 'םייעמ ילוח" רכז אוהש בזה ןמ וניד ונדמל רכז הדנ לעובש
 אמממ וניא הדנ לעוב לש  ונוילע לבא ותומכ
 (אתיקוק לבבב ארקנה ףוע םש אָתּוחְּת =) אתחת | C. לכהו םילכו םדא אמטמ המצע הדנה לע אבהו
 יילוח) gym ינמיס Cool תופרט ולא 'פב (.הימ (por תרגרגה תקוספ 'מנב תופרט ולא 'פב

 וקו הילע pos אברעטב אירש (' אתיקוק Gre | המהב יעמב הנותחתה p^ .הנוילע איהש הנותחת
 m" , אתווחת 253 ה"יחא]* .אתוחת הל | חבטה הדיטעמשכ הנוילע איהש היולת איהשכ
 זעולש י"שרמ היאר איבהו Eule"y ^p ןהאזיוועל | ןיפרוצה תיתחת "יש םילכב .^f 'פב .('החפנל

 לע ןכ b" י"שר יכ האורב הגשו chouette הטיאוצ | ונממ לפונשכ ויתחת ףרוצל שיש ילכ, p^ האמשט
 — [ש"ע תואב | ומש ילכ ותואו וכותל לפונ אוה בהז לש אקספ

 ——— — — ה ———

. | | 

(tונמל ייל  ) הדנב v5איבה א'ער גילו ב"עס  nueאמטי ויתחת היהי רשא עגונה לכו ויש יקיומ בז לש ונוילעל  
 יייעו בז לש ןוילע והינ (wei ויתחת בזה mm רשא לכב עגוכה אלא 'וכו בזד ויתחת אמיליא ויתחת המ םש ןנירמאו
 םינפוא המכב שרדנ (Df יד קרפ שיר םיבז יפ ערוצמ ארפס Cy) DU יופסותהו אשינש לכ הייד .זיכ 'יבוריעל י"שריפ
 ןילותשכו תכלהמ הטהבהשכ הנוילע םייחמ הנוילע איהש הנותחת 5m 'יא mbi "bii .י"שריפב (y (* .ה"שע ויתחת
 חליפנב סיִתִחַת ארקמב (* .טרג עייייעו ,םש םילכב ג"הר ייפמ קתעוה (* .ךורעב bow ןכו ams ייפב ה"כ (+ .הנותחת התוא

 רירמבו יד D" תקוח אמוחנתבו .ז"טר א"פ האיפ 'וריב ה"כו גוהנ "wp 'תקיספב 37723 )? .סינש ארקמב T) .םיברה ^

 .םייונישה vim pp ע"ייע (* .גיכ םיסו שייפר
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 ליטב אל ינולפל אישק ינתקד אכיה לבא תינש |
 אלו אקוריפ n2 תיאד הב ןייע ןניומאד הירמימ
 ושא 'גרת ב"א) — אישוקב התלעו ירמגל הלטב
 ואתבוית וחכשא אלד 00/25 בויא הנעמ ואצמ אל
 לוטמ v5) ,דיל ct) nw ישנאב תובשת לע 'גרת
 יביתמ ("ןנירטא 'רמנבו ארקש ישנאב אתבוית

"bאתבוית ןושלו .('ובישה היביתיא םיבישמ  
 הבושת ומכ ויאמחמ בשה לע לפונ םימעפל 'גרתב
 בותינו (יכ ,'ה הכיא) הבושנו Tos 'ה ונבישה 'גרת
 אָתְבּויְמ , אָבּויְת ה"יחא]* | .(אתמילש אתבויתב
 הבושת ומכ (א p^ ע"ייע mn ל עפ ה מ הנבנ
 ,אתבויתב בתו ר'כ .,'ד 'ישארב 'א n "y" מ"לב
 אתבוית m יומדק ילגו ה"כ ,'ב תומש 'א י"רת
 . דע ןוכתבוית web 'ב ,יל םירבד 'א י"רת :ודבעד

 תי אוערב הירמימ לבקיו 'ג םשו 7 ארקי יסרוכ
 וכיפשו ('ו ,'ז א'ש) 'ה ינפל וכפשיו 'גרת ; ןוכתבוית
 ^ci ייעשי 'גרת .יי םדק .אימכ אתבויתב ןוהבל
 ,ריי עשו םתבושמ אפרא ,אתבוית ןותקיחרא א"י

(0nםהיתובושמ 'גרת ןכו ןוהתבויתב ןונילבקא 'גרת  
mew)יה , Oרחא 'ה ,'ה ש"הש 'גרת .ןוהתבוית  

 םרוקה ע"ייע : ג"כ תינעת ('יפנאב אתבוית ישד
 ,אבוית yn ^ ,נ"ל ny. "n" אָבּויִּת ז"לבו ,הזל
 !pw ,אבוית הב דיכעתי אלדמ ^ ,ר'כ prm 'גרת
 רמולכ הבושת p^ ('ג .אבוית יהולע דבעמל 'ז
 הימריל אתבוית אנד 'ה ,2^ הימרי 'גרת הנעמ
 (יה ,ב'ל בוי הנעמ ןיא יכ 'גרת .היתועב לע איבנ
 (uw לעמ ראשנ םכיתבושתו .אתבוית תיל םורא
 רקש ןוהב רתתשיא ןוכיִתְבּויתו י"כ 'גרת 075 ,איכ
 ל"ורדב ןכו .ןוכתבויתו דיחיה 'יסופדבו ץוכקה אוהו
 אהו ארכנ אה .ז"מ מ"ב הריתס איהש הבושת
 Np אל אתבויתו אניזח אק ארבג . . . אתבוית
 ירמאק יאמ עדי ערימ אל אגח .ח'ס Uy .אניזח
 p" לע ידי ףינא התעו -- . ביתומ אק אתבוית ןנבר

yuאיהש אתבוית ןינעב יכ עדו ח"ר םשב  nnb 
 דיגנ ש"ר בתכ רבכ אתתעמשב םירבד תריקעו
 אתבוית רמתיאד אכיה לכו ל"זו דומלתה אובמ ףוסב
 א תבוית ו .ותומכ הכלה ps אתבוית ינולפ 'רד
 דועו (''וכו וירבד רבנושש םכח ומכ איה הריבש
 תלטבמ איה אתבויתו ל"זו אתבויתו ה'רב בתכ
 תייאר קזוח יפכ הכלהו הרווב היארב הכלהה
 דומלתה יללכ רוציקב בותכ הז לעו כ'ע אתבויתה

mn" mאָתְבּויְּמ —  
Dnn ע"ייע (Untersatz) תיתְחַה * 

 הטוס 'ורי du sollst) יוהת ,יהת ןמ רצקתנ) ית *
 ק"דבו 'וכו אדח לבימ ית ו"ופרב .ב"כד ז"פס
 n^ ס'טב

omm *סודות ע"ייע  . 

N"n *איתא ןמ רצקתנ)  (es kommtוכרב 'ורי " 

 דר"פר תבש 'שורי ,יברכ אייתו .מ"ד ה"פ

 א"פר 'רדהנס 'שורי , (menm 'רד אייתו ד"ע א"כד

 א"פ 'וריע v" ,אתפלה רב יפוי 'רכ אייתו ,ח"יד
 תוכמ 'ורי ב"ער ז"כד א"פר םיחספ 'ורי נ"ע .,ט"יד

 אייתו y ט"כד mes תובותכ v" , ב"לד ב"פס

 אייתאו N^ ד"עפ ד"לד ב"יפר 'ובותכבו רמד ייכ

 .רמד ייכ

 .רטאת ע"ייע ןורטיית *

 ע"ייע בות לש ל עפ א vns ל עפ ביית ,בָיִת *
 .נ'שו

n»n *ז בת ע"ייע אָחּוביִּת ', 

 אָתְבּויִּת ומכ )3 .'ה בת ע"ייע איק 'יפ )8 אביה *
 ,Rückkehr הבושת b^ אָתְבּותַת ס"לב

 . אתבויתב ורד הילד :ג"כ תינעת 6

Ant- הנעמ ,הבושת ^b (אָתּוביִת ס"לב Span 
  (wort, Widerlegungאתכוית יגולפד

  vosרומלתב רומאד אכיה לכ ('ל'ז םינברה
 אתבויתהש ימ ירבד ולטב אתבוית ינולפד אתבוית
 ולטב אל אישוקב התלעד אכיה לבא ירמגל וילע

 הרירב הוה אל ןנירמאד וירבד  mbהעומש הלטבד
 איההב אקוריפ הל חכתשא אל אלא ירמנל וז
 והייוורת ןיישקד אכיהו אמייקו אילתו אתעש
 אה יכ ןנידבע אישק קרפימ אלו והיימעטב ירדהא
 יחוכשאל ןנישייח אלו אתכורב אה יכו אתכודב
 הדומו לאומש רמאד אה ןונכ והניקורפל אמעט והב
 ולאש היאר איבהל ןיחאה לע תמ םאש אבא יל
 אלא ןה עצמא לש ןוממה ןמ תורטשהו תונואה

 הז לאומשכ ןנידבע אתלמ אהב  ^p'פב 5^? ח"ר
 תקזח  cuinביג השאל אלו 'מגב ? Cףוסבו

 תומבי) איה הכלהש השאה קרפ  ^p Cn^pםעפ

 ןכו 66  .נישו בות עיייע (? 55 םינואגה ןמ הלבק w^ םשל טיטשבו ליז יתוברמ ןניטקנ ייגה :בינ בייב םייבשריפב (1

 ןמיסה [םיבר םיקלוחה ויה םאו ל"צ] (םיברל םיקלוחה היה םאו) 5m אישוקה היד דיגנ שירל דומלתה אובמב ייא

 ארכתו ל"צו ס'ש אוה יוכו הריבש אתבוית ילואו (* .הבושת ירעש לענ ל"זרלב ומכ (* | .היביתיא ריחיל םאו אביתימ

 .רבת עיייע 'וכו הריבש



 אָתְבּוְת |
 לכ 4b ןייצא התעו , אישקל אתבוית ןיב קלחל
 ותאיצמ בורמש אתבוית דומלתב רמאד אכיה
 :" תוכרב :המה הלאו ,(' םתוא ,וניבר ןייצ אל
 ,ן"ל ,ושימו : בייצ דצ תוכרב סייד יייע) Q5 ; ג"3 .א"כ

Canoש'ע :'כ ת בש  ^nט"כ א"שר  : ONU VD 
 sb .ד"וי ןיבוריע .ש"ע םימעפ : ט'ס :ה'ג
 : ד"צ ,פ'ג .ד"צ :ב"ל :'ל :ן"כ םיחס פ : נ'פ

ruומהו כ ה" ר ב'כ קמ ,ה'ב וה שם < א'ק  
 : א"ל :'ד הכופ :ז"פ .ד"נ .ט'מ .א"מ :א" :"ו
 .'ב * לי ג מ i13 ,םימעפ :ה'נ ,םימעפ .א"נ + ג'מ

n Yo3: .א'כ :'ב ^ תומ בי :ם'כ 'ינע 'b 
 :זינ + ח"מ + א'מ : ג'י 'ו בו תב tp .ב'ע 3 ב"פ

UEב'נ :"זט ןישורדיק , pui sibח'כ  . 
 ריזנ :'צ ,פ"ג .ט"ע ,א"ג םירדכ :ג'נ /2 :א"מ
 ט"ב :ר'מ Yb: ק"ב :ו"ל nb1D :ט" 4^ ,ו"מ
 ,ז"בק .א"פ מ "5 ב יב גה רצ בכ בל

m םימעפ :ז"מ, ry +: ב"לק :ט"כק inp 
 ח'פ . ג"פ ,לי'שר ש"ע :א"ל ,ז"כ ןירדהנפ :

 :ד"" םיחבז :'ג תוירוה :ז'ל תועובש
  + T5 ab:ו"ל  Dp imu ab'וחנמ :םייק

  m'מ .ח'כ .'מ תו רוכ ב ,דיפ : 12 : ו'כ .'ט :
  inהר ו מת +: ג'לק :ת'פ .ח'כ שה ןילוה

  55דנ יג ה לי עמ .נ" תר תי ר כ ((יגה'ב
 .,ז'כ  nb -- .vYo «wbאכיה לבא וניבר בתכש

 אישוקב אתלעד  "y'ו כרב + ('תומוקמה הלאב
  iq. m5יג תיל ג בכת בש

"npo ע'. iD ל :ו"'ט'. u^ וריע' mp ח'ע: 
 .א"כ ה צי ב ,םימעפ .ז"יק : ג"מ :ז"י ,םימעפ .ז"ט

C ז" תינע ת .יימעפ :ב'כ 12^ ₪ :'ב ק"מ: 
 .א"פ ,ה"ס :א"ם :'ס .ו"מ ,ז"ל ,ח" א טוי

 .ג'ל .א" תומבי :א" הכוס :נ'כ הליגמ
  :'D/םימעפ . 15 :ח"מ , ו"מ  D.ז"ס ,םימעפ 'ג

  (OD,י"ק .ו"ל :ג'ל תובות כ ,ח'יק :ז"ק .א'צ
 .ו'ע : ד'נ .ט"ל .ה"ל ןישיג .,א'כ ןישודיק

 ה שר סרג ה'ס ריק דם יה נ  oיקים |
 .ד'נ ,ח"כ :ז"ט ,םימעפ  YD.ז"כ מ "ב .ר"צ :ז'ע

prb )' ה"כ :ד'כ ,'ד ב"ב :ו"ק :נ'ג :ה"מ 
 :ה"ל 1^ ע .ז"כק  ryרוה הנ ם  43^ qp:דיי : ג"

 :ו:'ה תוכמ 6 .,ב'ע ,ג'מ + ג'ל :ב"כ .ו'ט
 םיחבז :'ט תוירוה ^ iב'מ .'ל .ז'כ ,ש"ע :

 ט"ע + ד'ס ,ה"נ ,םימעפ :  epתוחנמ :ט'יק .ז'ק

 ארומאה לע בישמ ןשקמהשכ ךייש אתבוית ןושלש
 חכ ול ps ארומאה יכ אתיירב וא הנשמ חכמ
 אנתה לע אתבוית ןושל וניצמו אנתה לע קולחל
 'v ש"מ עדו .ה"שע 'וכו .<ה'כ) ז"עב קוספה זמ
 ותומכ הכלה ןיא אתבוית ינולפ 'רד אתבוית דיגנ

cu gnח"ו ירבדו ונלש ךרעב אבומה ת'רו  
 ךורב וניבר םשב םלוע תוכילה moa כ"ג םיאבוה

ymל"זו בתכ ןינעלוה"ד : ב"נ ףד ב"ב מ"טשבו  
 הדמעש לכה ל'ז םינואגה ןמ הלבקש ל'ז ח"ר בתכ
 ןגיחד אל אישוקב אמייק יכ לבא mm אתבויתב
 אלא אתכליה ןיכהד והב םיקד אישוקב ארמימ
 .כ"ע והל אישקד יאמ ץוויתב והל mp אלד
 ח'ר ירבד ואבוה אישק היד : ב"נ ב"ב ם"בשריפבו
 ןיא כ"פעאו ל'זו ם'בשרה בתכו :ךורעה ןושלב

 אישק אנש אלו אתבוית אנש אלד יניעב הארנ |
 רקיע איוה אלו איה אדח יארומאד אתלימא יאקד
 ךייש אתיירבמ וא הנשממ אתבוית יבגל אלא
 אישק רטימל Tow יארומאד אכריפמו אתבוית רמול
 D^ דגנ ןכ ם'בשרה טילחה ךאיה ע"צו wp 'וכו

mאוהש  ^bםינואגה  numי"שרו  pou c» 
 ךיטיג הז ירה הנשמ לע ז"פ ןיטיג תוכלהב ןכ קספ

D'yף"ירה בתכו 'וכו אבא תא ישמשתש  Yyw) 
 mms אתכליה אישקב אנקיסאו היל ןנישקאד
 ף"ירה קספ ןכו .כ'ע אתבויתב אנקיפא אל אהד

m56: בינ ביב) היאְר .איבהל ןיחאה לעד איגוסב  
"pאיבהש ף"ירה ביבס ן"רה םש  n'aהלבקש  

 wn" וניבר תעד וז תמאבו , ש"ע םינואגה ןמ ןכ
ps3ל'זו 'ב 'יסס ר"פ תוכרבב ש"רה ואיבהש ל"ז  

 ןויכ אישוקב ראשנש י"פעאו m בתכ אישק
 «p 'וכו איה אתשבשמ אל אתבוית רמאק אלד
 אישוק ןיב םיקוליחל qw ם'בשר לש ונקז י"שר
 אישק UT .ב'ע 'רדהנסב י"שריפ p" אתבויתל

5nברד .היבילא אצורתל ןיתינתמ אישק  s/w 
 בייח לטנ הל ינתק אידהב ואלד יוה אל אתבוית
 ?"Nu םושמד ןנינשרכ אקחודב ייונשל אכיאו
 אישוק ןיב אכיאד ונייהו רנש טקנ
 ךומסל ןיאש רורב חכומ הזלכמ .כ'ע אתבוי תל
 תא WD" ומצעב אוה תמאבו ם'כשרה wo לע
 : ם"'בשרה p^ אישק ה'ד rp ב'בב יכ וירבד
 רמימל יצמד 'וכו ליבשב וניא שממ אתבוית לבא

 ח"ו תטשל ספת ומצעב ם'בשרה כ'או 'וכו ינת -

semi )'תוכלהש  masתויולת  ma4« הזו פ"שה רדס יפ לע תומוקמה לכ א'בהל יתרמא  manתומוקמש  "nib 
BINבכוכ ןמיסב  npאחכלהו אתבויה אוה *  norלוגע רויצב ןייוצמש  wm 9 msיאו אתבוית  nyaשייע )*  .אמיא  

 אישוק אוה » רוי'צבו (* .רבוע ה"ד : 'פ ירהנפ 'ופסות יייעו (5 .ו"שק רצ פידבו איבשרה ייחב mp לעו הייר 'ופפותה

 usn יישרב ש'ע (' gms ליעל y 1 ב'ג (* ,ארמג ה"ר א'שרהמ שיע (* .א'עבאו

28* 



(ne»n nb5*n — םיית - אָּתְבּויּת 

 - י"ל לע ןויכ ב"רו .םימשב ישאר םע דחי םירכזנ | :'0 תורו כ ב E א'צ םימעפ : 2/5 ,םיטעפ : ז"ט |
 ןכו יל הארנ ןיאו citrus ר"לב ארקנה yy 996 | : ז'צ :'ג ,םיטעפ .'נ ןילוח Qmo :ג'כ :ד"

ab i05 itin 315םולהל השק | :ח" תותירכ ,םיטעפ  Mecהאיס ונייה האית הדנב 'יפש  
 o'3n ןיצקוע ש"רב yt — [m'b" .ו"מ הדג 42

 ,ביח ינטות רב ע"ייע ינטות ,ינטית ,ינטאית * | -Ruin, Ver הטמשו דוכא j| פ'למ ל"ג אָהְוית
heerung0 ע"למ  qon (eyדוביאל ) uw G'ip | 

 p^ .היב אזח אהוית CO 3 ןיפתושה 'פד 23
 yy (התימל ןמיס mg O םגו 9% =) NÜ'D * | אהוית ה"טגרה 'יפב [n») DN ."עוער,

  "Dג"חנו ט"נ .א"חב ש"מו אטיז 'עו אטיא עוקיב אהוית י"שריפב ה'כו .'קרס וא עוער, ,

 םשו כ"פו ד'יפר ר'בב הנוכנה וניבר 'יג יפכ ב"פר היב יוה .גנ"ע ט"בב לנא כ"ע לופיל ןמוזמ אהיש

 .ש"ר 'חה ברה ימשב כ'ג ש"מ "ייעו יתכראה םשו | וריק ומכ הטרח רבד יניעב הארנ י"שריפ אהוית
a . ע'ק תוא א'כ ^D רמב ןשיה אמוחנתב רעבאכ | 'ב הת 'עמ כ"או כ"ע תונושארה לע אהות' 67 

"pp ל"נה (יפרפו) ע"למ הלמה תרזנ תמאהו |— 
 — מ'בב ומצעב י'שר "פש ומכו לוק לקו רובא

(Psalmen) םיִלהִּת ןמ עוטק דועו .לת ע"ייע p» — ושוריפ תלחתב םש] 
 א"פס ב'ב 'ורי  anםימיה ירבדו םילית -

 יניע תירגשא . ה"לד ב"יפ 'ובותכ 'ורי .ש"ע 'וכו

E. יתייה לכתסמ ג "לפ 4$ ,הדגא םילית רפס 523 (תיתלח שרש 'יפ העית nmn cn היית 

 תיתלח 'עב 'ייע תיתלחהו הייתהו  | sw) 0ןייצמ היה וניברו .םילית תדגאב  nus'ט םיליתד
nnn הז ףוסב ח ת פמ ב "yp םימעפ אל לנבא בוט חיר לש ץע p? ינוי ןושלב "p m 

 אוהש םירמוא שי אוה המ שרפל ולכוי  ppהטש
 הנשמה ירבדמו רחא ןימ אוהש םירמוא םירחאו |

p» אתילתל א'עס 'ה 'גיגח (Zwang קחד ^e) אָתיִלְּת * | ה"יחא]* .(םילכואב ןתנה םשב ןימ אוהש הארנ 
 | 'עב  mnnלובט) תומוקמה קר וניבר ןייצ « cחיכש איפ  y'"yזוז ( ^p) G'ys vmךורעה

 =  moהימ גיפ םיצקוע  nmקתעוה םש אלו תיתלח קר 'יפו 6 א'נ  ^bbסישב) ח"ר  Gubmהפי הלוע הזבו

 | | הית "פ  "wsבערוך  תומוקמ 'גב  "mןינעב לבא י"שריפ | 'עב לבא  "bאוה דספה דוביא ו
;Verlust AU (ל ביעס חינ יילוח qmm בר ny יתשריפ רבכ אתירנ 

Oy mn =(אתדירמד) אתרירמד ארקיע . .העיתיאמ  
ww =ג'הר ןויכ "פ הז לע  ^e5לוכמ  ne"n npn =( O"D | b» mvתקיבד 'יפ  "mרשק ומכ  

 לזוגה בלול 'פד ג"רב (םינפב 'ייע Knoten ^p אתירונד ארקיע הבוט רתויה וניבר "יג יפלו
 לוזגה 'פב "ue לופפ תמויתה הקלחנ (C25 n35 | אתרונ ם"לב) בשעה הז לש שרש אוה היית =

(Hahnenfussם"במרהו .דואמ רמ אוהש  (מגב םיצע | פ"יפכ' briק"ב הרפ  vxג'עו ) ') ^oתמוית,  

 יושמו הלעה ידצ ינשל והל םייתמד אצוהד אבג | 'קועב י'טב תמאבו ,תיתלחה שרש pp "e ("בט 0000
 C המויתו םיתשל הלופכ תחאו תחא לכ יכ דח היל | הניגח 'שורי ז"ק 'פ האר ירפסב ןכו ל"נה הדנב

ybג"ע ט"עד  conדחיב  cyדחא לכ דמעו הזמ הז ןיצוהה ודרפנ םא הכגמ | 'תפסותבו תיתלח . 
ye "bnsרשכ תמייק ןהלש תמויתהו םינשל לופכ אוהשכ | 'יגה םשו ינפדרה ןיבו תיתלח ןיב רכזנ  

 ןילעה וצרפנ ולאכ jn ירה תמויתה pom םאו | ירפסבו ל"נה הדנבו 'צקועב v 5'3 "i615" האית ו
 .םויתה ףא א"יו CU הכוס קדסנ mim ."לוספו | ל"גה הגיגח 'שוריב לבא י"טב ג'הר "יפבו ל"נה | =
 םה Db ינש ורמאש םויתה oW ל'ז ייאה בר | 'ילוחבו הית 'יגה תיתלח 'עבו ןאכ וניבר 'יגכ אייתה = =

 ןיאצח ינש אוהש (Ch ןתיירבב ןיקובד םינש | sey אקיית וגיבר םרג הז תחתו העית :ח'נ
memoךכ אוהש לכ ןטמלמ ןירבוחמו ןלעמלמ ןיקולח | אלא םדא לכאמ םניא םולאו תיתלחו  

 .םוית והז ותוא םתוארכ םירמוא ונינומדק וניאר | j2b cues שיאיה 'ייע לכואב טעמ םהמ םימישמש |

 -E .ר"וי אלב yy אלכית ,אכית *

avn *םיית ע"ייע . 

 .לותלת yy ןילולית *

 .םינפב השמל :y" הכופב חי'ר b3^ קתעוה כ'ע (*  .המואתו חיר 'יפב (* .תמויתה nous א'עס םשו )!



 .סוילמת ע"ייע םוילימית *

p'53 wein mois p» 155 &'52) prov * 
 'גרת Paar, Zwillinge e A qs) 3 ע"לב אָמאָת

nmmהנטבב םימות  feeהיכ , sm O2ןימוית  
 'גרת ,ט"כ ,ח"ל (bv םימואת nam "ann ןכו אהעטב
 היבצ ימואת , ןימוית ןרליו ('ב ,'ד (UU תומיאתמ
 'ישארב 'א י"רת הבקנלו איבט ימוית 'גרת )0 םש)
 ע"ייע ב"כפ ר"ב י"פע לבה nn היתמוית m 'ב ,'ד
 ןימוית תלפמה א"פ תותירכ 'תפסות — נ"שו םאת
 ו"טפ יתבר 'תקיספ . םימואת N^ :'ט תותירכבו
 = אלו הנממ לודג ינא אל יתמוית ב ,'ה ש"הש) יתמת
 ףוסבש םילודגה םינישה הליאשהבו iss הלודג איה
 םאת 'עב וניבר "יג יפכ תומיאת וארקנ םייחלה

unוינשמבש 'נשמב תומיאתמ : ט"ל 'ורוכב ונלש ' 
 והזיא םש 'מגב ה"כו תמויתה 'מגבש הנשמב לבא
 םינפלכ המצע תמויתו םינפלו תמויתה ןמ תמוית
 תמייתה ןמ תמיית איה וזיא ר'פ 'ורוכב 'תפסותבו
 ,תמיית ןינעבו -- םינפלש תמייתה ןמ וא םינפלו

 — .[םיית ע"ייע תמוית

 ע'ייע (אטבתנ אל ףלאו אתנאת ס'לב) אָתְניִת *

 לודנה שרדטב ה'כו.. "שו ןאת
USתישארב , | 

ann Tדהנס 'ורי ' "bאיונת ע"ייע : ג"כר , 

ra *הנ יהת ןמ עוטק)  (es würe richtigתבש  
 אה ע"ייע חניתה ןכו : ח"ל nob" : ב"לק

"ylב"עס ז"ק דצ ק"ירהמל ארמגה יללכ . 

 8₪א- א"לב אקוני ומכ אוהו קני (oypb קונית *
(ing, junges Kindר"ב : א'נק : יל תבש  

 (mew קונית רצי sno ,ומוי ןב קונית ד"לפ

 תקונית (nap . תברקמ yon nmn לאמש אהת

 הברה .ב"פ 'מוי תוקונית ץובקהו האלהו TD הדנ
 SUD 2 ,שבר תוקוניתלו :ה"ע cnbb :םימעפ

 ורמל :ז'ג ןיטיג , תוקונית ידמלמ ו"פ 34728

 ויה יעיברב :ח"סד ר"פ תינעת Y" ,'וכו תוקונית

 הבוהו .הרכסא ע"ייע 'וכו תוקוניתה לע ןינעתמ

 'וכרב (ר"בשת ת"רב) ןבר תיב לש תוקונית םימעפ
 .קינת ע"ייעו ותלוזו : ז"כ 'ינעת : D'p תבש :ב'ס

 ,ו"יו אלב yy ןמוסית ,ןירווסית ,ןירבסית "

 Y" gos ע"ייע ּוקיִּת ,אקיִת ,קית *

iv קחציב ow ^y (! 

nm"nnbhn-—ּוקיִת :אָקיִת .קית * -  
 םע הפי הלוע bun ח'ר p" .הרואכלו ה"יחא]*

by3 ^bבלול 'כלהב בתכש ג'ה  :b"mהקלחנ  
 ןיקיבדד אכיה אצוהד אבג אוהה והמ תמאיתה
 דע 'וכו דח והל יושמו והל םייתמד אוהה ידדהב
 ה"כו הטמלמ םימאת ויהיו ביתכדכ תמאית יאמ
 תוקוספב םשב *%.ג'ק 79 תאיג ץ"ירל בלול 3503
 תמ"ת ל"ז יאה בר רמאו :םש דועו תולודנבו

T5בר רמ  תוכלהב שרפמ  cwmרכז ('ןואג  
 םיאור ונא ןכו ילוכו יצוה הבג אוהה הכרבל ונינודא
 ארקנה ןוילעה ידצ ןיבש רובח ope אוה תמוית יכ
 םינשל הלופכ תחא לכ e" אצלכ לאעמשי 'לב
 דמעו mb הז םיצוהה ודופנ DN n32 המואתו
 י"פעא םינשל לופכ אוהשכ ודבל םהמ nw" לכ
 תמויתהש ןויכ םידורפ אלא הזב הז םיקובד םניאש
 תמויתה : הקלחנ םאו רשכ [sw ירה תמייק ולש
 wm לוספ םינשל קולח דחא דהא ןיצוהה ודמעו

 ילע יכ םיררובמ on ךכ דומלתה ירבד יכ םיעדוי =<
 אלו הדרפנ םאו םיתופכו הזב הז םיקובד בלול
 (התיפו) הדוגא ךירצש אלא רשכ ו הקלחנ
 ז"י D" הכוס 'כלה גיהנמב כ'ג !y" [התיפכו ל"צ]
 יונשב imm תולודג תוקוספ םש איכהש ח"יו
 n'7 . ב"ל 'כוסב 'ופסותה ואיבה ןכו ה"שע ןושל
 ג"ה לש 'יפ הקלחנ ה'ד .ו'צ ק"ב 'ופסותבו הקלחנ
 ה"שע םינואגה תבושת כ'ג איבה ק"ב 'ופסותבו

noiהכוס ש"ארב ןכ םג 'ייעו םהילע וגישהש  
 הכוס יכלה ז"ואבו 'ד D^ ט"פ ק'בבו ^( D" ג'"פ
 ינש תמויתה הקלחנ 'כוסב b" י"שרו aus "יס
 וקלחנ הלכ הרדשה םשש םיעצמא םינוילע ןילע
 ,ןהמ הטמלש ןילעה דע הרדשה הקרסנו הזמ הז
 p^ ק"בב לבא .םימואתכ ןיקבודמש יפל : תמוית
 ס"ש "53! תמויתה ג"ונב יכ ym ,ש"ע א"עב י"שר
 | ה"כו תמייתה הכוסב 'ב ס"ש י"כבו תמאייתה ק"ב

maתבש  rpאלו רשק אל וב היה אל ג'ע י'ד  
 רוביח y" היהנש רשק ומכ תמיית e^ ירה תמיית
 והזו ג'הר 'יפכו בלולבש םינויל ל ןיצוהה תליפכו

RESןכו הקיבדו הליפכ 2% ע' לב   y'b3 "b 
 — [הז ny m םינש תליפכו תקיבד )72 =(

 y D"bb" ירב אמית ^ ,אמית ןב ,אמית *
 Tn הז ה"דס

 סוגיטימד ל"צ ר"ע מ"ד ב'פ ז"ע 'ורי סוניטימית * |
 ,ע"ייע

= — —À—M n ni(i 



 אריית ליזאדכ אפפ בר רמא O77 75 ביב) הקזחב
 לש רקב bx" ךלוהש ומכ, e^ רדהו ('יוותד
 ףחא םלת השועו רזוחו דחא םלתב השיוחמ
 ה"יחא]* .'רתוי אלו הנק םימלת ינש ןתוא רועישכ
 אריית b" ם"בשרה ןכו ,ב'ב י"כ ה"מגר 'יפמ קתעוה
 jm דמצ "p b" פ'למ ןוכנה wm opa דמצ
 דואמ הפי הלוע mma תיסרפ הלמ תביתכ םעו
 י"כבו ,ירותד ארוות b' י"כו ןעכנימ ם"ש in" "יג
 ש"רר 'יפ (mb ומוקמב ס'ר p omm" ירוית 'ר
 : םרבא להאיו ^n 3^ תישארפ -'ורי 'גרת לע 'יפב

amגרתמד הארנ ל"זו "יפו רומיא ןיריית הינכשמל ' 
 ןיריית תולמ 'יפ יהיו הברה םילהא הטנש שרפמ
 ונינעש vim ארותד יריית ב'הח 'פ ל"זר ןושלמ
 ךירצ] (םולתב) השירחמב רקב bx ךלוהש ומכ
 0j" אכה ךכ רחא non השועו nw" [םלתב רמול

^bםילהא דמצ  .o— [n3 

 יקפירוט ע"ייע ג'ע ט"לד א"פ ז'ע rv יקסיירית *
 צ"עמב 'ייע mc . ש"מו Cb" vm י

Etudesד"כח . 

 ןישבולמ P .ז"עד ב'פ הגינח 'ורי O0 יקרית *
 הגינח ילבבככ ל"צ הארנכו בהז יקרית

 .'צמא ר"לבו .'ד קרס ע"ייע ןיקירס ןישובל :ז"ט

y j'2^B trocca 

 ד"ע א"נד ב'פר ריזנ 'ורי Moss) מ"למ) שורת *
 םדא ינבו שורית לוכשאל תארק הרות

 :מ"ד ז"פר םירדנ 'שורי , שורית no ןירוק

  vmmדומלת וז ןגד ו"ספ ר'ב וכו שוריתה ןמ .

 ,תולותבה ולא שורית ש"ע «T ,הדגא הז שורית

 -Book, Ziegen אשית ס"לבו שית מ"למ) אשי *
summ (א'ל ,5 ילשמ) שית 'גרת (Gock 

 ,ביל ,ה"ל ,'ל 'ישארב 'גרת 'ייע אישית ץובקהו
 ושענ תחנהש םיידג .ג"ס תוכרב ל'זרדב ןכו .ד"י
 א"ער מ"יד א"פ 'הנס יוריב ה"כו םינרק ילעב םישיית
 .מ"ר ו"פ םירדנ 'וריב 'יל ןכו םינרק ילעב 'יל םשו
 םישית ןיא םא םישית ןיא םיידג ןיא םא ב"מפ ר"ב
 אבה שיית האלהו : ו'ע 'ילוח דיחיהו ,'וכו ןאצ ןיא
 'שורי ,השייתה לע אבה יבצ : ט"ע םש ,היבצה לע

 בכר

 קת ע"ייע אקית *

 תופרט ולא 'פב (העית ,האית ,היית ) אקיית

nnns 533לו םדה " Gn»הטיעלה  

 ונייה (' אקיית וא ינפודוה הלכאש וא תיתלח
 .הלעמלש איית

oon *ל"צ : ב"כד ג"פ יאמד 'ורי  y'"y npn 
 :ןקת

tts PRירת  

Auskundschafter, ראותה m2) רות jp "m 

  Ce2 (Ausspüherףטש 'טגב ליכאמו לזוגה
 םהינפל [ךלוהה] ריית ורכש (גיער (rep p רהנ
 72( ורתיו ןושלמ b" תושפנה יפל ףא ןיבשחמ

C Cx nםש) [ץראה תא] םירתה ןמ ןושלמו  Q^ 
OCתליגמבו (חילק רצ כ'רד יתקיספ) יכנאד אקספב  

 ךיד לארשי ואב יכ ינא החנאנ CO ועמש הכיא
 ' אלא םירתאה pn" לא א ,א'כ רבדמב) םירתאה

| 

 ךלהמ היהש לודנה רייתה ns ורמא םיותה
 )3 רצ כ"רד אתקיפ) ?wa אקספב .("םהינפל
 ,ט"כ בויא רועל יתייה םיניע ,(*רותה לוק בוט רוית

0eאנכסמל יתיוה (*ריית 'גרת  Cאימסל ימרד . 
 םהל הארמ ריית ל"נה ק"בב uve" ה"יחא|*
 וכרד םימת רתיו mb תצק  תעדלו s'y ךרדה

x)ומכ אוה רייתו ,(ג'ל ,ב'כ  snפ"לב ןכו מ"לב  
^b osתפסונ ףלאבו .ךורעה 'יפכו ךרד הרומ  

 חרוא סלקנוא םגרתש ומכו Cw ,א'כ ירמב) םירתא
 'גרתב ה"בו אשושגד חרואב 'טישפב ןכו איללאמ
 "יסרפ הקתעה לע ירפסב ש"מ y" יסרפו ינורמש
 ז"פ מ"ב 'תפסותב ה'נכו — 202 דצ םוואט י"בירל

emוכו םהינפל ריית וחליש ', wwו"פס מ"ב  
 רותלו ר"שהש שיר .ריית ןהינפל וחלש .א"יד
 אלו :םשו ,המכחב ריית תושעיהל ^o ,'א תלהק)
 ה"כו ^51 המלש ריית היה רבלב הרות m לע

 — pana 'פ ר"להקב

 כת לכת 505 ם"למ ארו = אריית
 "רומא 'ירבד המב 'מגב םיתבה np 'פב (רמצ

ama )1-ה'יכ )* .העית  paiהעומש המ 3( ינענכה עמשיו ייא 'קיספב )* .וריתויו עיפדבו ט"ק י"כב  yovןרהא תמש עמש  

 a mu ילבב יייעו ג"ע זייד א"פס הטופ יוריבו : ח"לר איפ אמי יוריב ה"כו ךרדה תא ןהל רת היהש ןהלש לודגה רייתה
ounרותל היד ב"פ 'פ ךהלעהב ירפס ךרדה תא ןהל שבכמ היהש ןהלש רייה ךלה א"יפר הטוס יתפסותבו ,רייתה ייל  

wan Yanאיח אובמב הז לע יתוריעה רבכו ונינפל ייל ועמש יפ ר"כיאב לבא םהלש לודגה  .XLVIלוקו גיונב (*  

 ,השמ nn ונצראב עמשנ בוט רייה Jn ר"א Gn) ו"כב ןוכנ mà )* ..רייט ייכב (ל
wpאגיכסמל ע"פדבו  vomה"כ )^  ,אגיכסמרל דיילו ויו ךורע  v33םיסופדבו סיישב לייצכו  oWירושד . 

 ,'ב ש"הש) ונצראב עמשנ רותה



wenךת -  

 יהנימרו הביתכ ns תוכות תקיקחו ןנישקאו היהש
 הטופס תשרפ א"יו עקוש yx "e ובתכ היה אל
 .עבטמב םתוא עבוטשכ הז ירניד אהו טלוב אלא

pomןניקרפו טלוב תואהו עקוש תואה ךותבש  
 יאהו בהז ירנידב אלו תוכיריה תוטלובד בהז ירנידב
 סטב הכמ היהש טלוב אלא עקוש היה אלש
 תוטלובו תוכיריכ בתכה םוקמ nmm וירוחאמ
 תוקוקח ןכותו תוטלוב תוכיריה בהז רנידו וינפלמ
 תוכיריב השעמ השענש רבד לכ אתלימד אללכ
 יב- ןמצע
 C איה הביתכ וינפלמ הטילבו וירחאמ הקיקחב ןיב
 = = לכ C wap ביב) ויסכנ ponen 'מגב ןילחונ שי 'פב
 |[ הרז הדוכעמ רב ימד רובידכ רוביד ידכ ךות
 rb) יירר) ותשא הרדנ 'מגב םירדנ ףוסב .ןישודיקו
 ףדגממ ץוח ימד רובידכ רוביד ידכ qa אתכליהו
 = רדהמ ןינעל e" שרגמו שדקמו הרז הדובע דבועו
 וא והיא שידקד Cni רדהמל יעב יאד ןנירמאק
 ג"עאו ןינע ותואב ןיקסועש י"פעא ןילכי אל יהיא
 L0 רבד םיפתאד ןויכ ימנ ז"ע תבורקתו םידע ןמייקד
 ןיד ןכו האנהב רוסאו היל בייחימ רתלאמ ז"על
 י"פעא ותשאל טג ןתונה pm םשה תא ךרבמ
 - הבורמ 'פב .(* ןהכל הרוסא רוביד ידכ ךותב רזחש
 רובד ידכ pn 6 ג'ע p^2 םינש יפ לע בנג 'מגב
 ברה םולש תלאש ידכ דח Cmn ירת ימד רובדכ
 ונייהו ברל רימלת םולש תלאש ידכ דחו דימלתל
 ^W תב 'מגב ןפוד .אצוי 'פב .(" יבר ךילע םולש
 jer ינפלכ jer ךות והל איעביא 6 הימ הד הנש

3-25 

 | ע"ייע AT ט"פס ק"ב 'שוריו ר"ט 2759 םיפר ב"ב

 s^ תישארב י"כ לודגה שרדמבו ,תיכוכשמ

 .ה ש ת וז הליא
 zer nínm) .הקיצי ןינע qnp מ'למ תג = ךת

geschmolzen A1 ; sehmelzen 521 + ; fliessen 

  Gerdenםיחבזב 3^ 'פ םוי לובטב ( GPךתנ '(
 = יליעמב ינש 'פב .םידגב אמטמ ףרושה ןיא רשבה

 ( Ceןהב ןילעומו  masרשבה (*ךתויש דע ןשדה
  5p,ביכ לאקזח) ןושלמ | « GUךותב ףסכ ךותהכ

 ג"הכ 'פב ,(ד'כ ,2 בויא) יתונאש םימכ וכתיו ,רוכ
 ינ ריזג) לצנ 'מגב ריזנו :<  obw.רהטיל ימנ וכיתהו

 ךתומ בלח +. א'כ תבש) ןיקילדמ 'פַד ג"רב  Cיברקו
Tun py ב'א) -- לשובמ בלח 'יפ וחומינש םיגד 

  c.(<(ךתנ אוה
das Innere, die םינפו ברק "e win מ'למו ךת 

 =  Mieופה ראותהו  fוא םוקמב עצמאב ברקב
aus der Mitte heraus, aus dem qi. ןמזב, 

  1'53 (Umstand, Grund, weilןילוצ דציכ 'פד

"b רב ךות והרוק לאעמשי כר אינת Cry (םיהספ 
 םינושש שיו 0 "וכותל ץוחבמ ןהש ויערכ ןתונ,
 'היכ איש תויושע ןאצ שמח ול ןימדמו רבכות
 ינש 53 איבמה 'פב .< ארבכת ןנימנרתמד (ה"י

  73לכב  po pamתוכירי קחד אה | א'עפ יכ
jm תוכירי קקחדב הביתכ הקיקחהש ינתד "wn ^b 

 םוקמ  new vnוילע רלבלה ךישומש בתכה
 " ^n] wm vהניא הקיקחהש  nzn5קקחשכ

  mbתומכ דמועו טלוב וידה םוקמ ראשנו קלחה

- 

 .חייר ייפמ קחעוה )5 .שייע )4 .סייש י"כב :m3 ךתוהמ ג"ונב (

 הארנו םינפכמ אלוממ ian רבו qun ןושל רבכת םינשי םירפסב בתכ אייל bm בתכ םיהספב י"שרו ,ארבהת אילב קידר
 םשמ .ןינרבכת ןאע שמח ןנימגרתמו תויושע ןאצ won ליגיבא יבג אמגודו ונלש ןילוגנרתו ןיידג ןיאלממש ןיעכ ץוחבמ

 לצא 'גרתב (* .ךיתיש סייטב inen )6. ךתינ 2733 )

 היאר m יוכו םינושש שיו ךורעה לעב וניבר ייפ םע ירטגל םיכסמ םומינולק יר לש "יפה הזו  .ליכע םומינולק יב

 ונממו ךורעה רפס ומע איבה ימורב הבישיה ישפוחמ דחא Du ינולק יר יִכ (XXIII sm) אובמב יתבתכש המל תיתימא

 יב סיש י"כבו פיא םייש M23 כ"ג W^ רבכת ייגו ,הישע ךורעה ושל םיושה םישוריפ המכ (ותונקז תעב) יישר לבק

Thםיחספ יוריבו 'ו 'שרפ אב יתליכמב הייכו רבו  cun  .דל/ר wbגיונבו רב ךות ח"רו ךורעבכ  mobiךות ךות . 

(Tךלה הטישה וזבו י"שרופב יייעו  m$ "y m^דועו איגוסב א"בשרה   wawa "yןכימ .םויסו ויטשת ייס ייטיג יוכלה  

 יב תואה ללח qns pis תואה ללח ni סומלוקה jp ויד תפיט ול הלפנו טג בתכש ימ 56 לאומש רב קחצי יל קספ
 y«« תואה תישענש תוכות קח והז man ךותמ הפיטה קחמו הילע עמש nny ןיאש וב אצויכ תרהא תואב p 'פ השענו

npoאה סרג דייר תופסותבו — 'וכו לוספו רכות  pnsןהיריצו תויתוא לש תורוק קחד אה ייפ תודירי קחד אה תורוק  
 < תויתואה ואצמנו היהש ומכ ראשנ ץעהו  ויתוביבס [אלא] קקח אלו תויתואה רייצ אלש יפל כתכ וניא תוטלוב תויתואהו

 busy תודירי ארוק  תויתואה יפונו בתכ הבושח onn אלבטב ןיעקוש תויתואהש ןהיתודירי קחד m» ןהילאמ תוטלוב

 ןיספות ה"פא וב n" רוביד "2 ךותבו השא שדיק סא ימג ןישודקו םייסו הזל בורק כיכב ה"מגרו םירדנב ן"ר יייעו (*

 ירומו יבר ךילע םולשו . . ךילע םולש גונב I) .ירת יעב היכו ona רוביד ידכ ךות ירת ג"ונב (* .טג תכירצו ןישודיק הב

oyבתכו 'ה ייס םש תוכרב ש'יארו ובר ירוחא היד ב"ער זיכ תוכרב יישר כיג  cUוגיא דימלתד עמשמ יוריבו ל הזב  
 ואכחנו םירענ ינואר והיישפנב ימייקמו הברד אמלשב אריעז לייש אלד והייבג יגיהנ 'וריב ןניסרגר ללכ וברל םולש ןתונ

 ביפר 'וכרב יוריב w^ שוריפב ירהש המיתה ןמ הזו יוכו ברל דימלת תליאש ידכ רובד ידכ ךות (:יכ ריזנ) ןדיד 'מגב והימ

 by דמע רבכו 'וכו יבר ךילע םולש ול רמאיו דימלתל ברה ןיב םולש תליאש ירכ ?pn יר םשב הנח רב רב אבא : 14

 .םש תוכרב ש"ארה לע תודומח ירבדב y" דועו ךיראה יכ שיע 80 4Y» ןיכרעבש דירש לעב הז



 1 2 / וי ;
  unףק -. " Ev decus , | | Y ו

"y Lehnpolster S04 yb») N2nפב .(םינפב ' 
 (pnob ול ותחפי אל 'מגב םיחספ יברע

"pאכתא ירת אמלע ילוכד :גיעס  "mאכת רתב  
 poni" רב הברד השעמ ("אוההמ ופרטצמ אל
 תא רכושה 'פד הדגה ףוסב שרופמ השעמה הז
 (' היל ובהיו הימק אכת ובירק b") מ"ב) ןילעופה
 היפוצרפ רדהו הימקמ אכתל הוילדו יסכ ירת
 1332 וינפל ויה "533 ןיכרבמ רציכ 'פב .הירוחאל

px Gv?אבה 'פב .ןניכמס אתולג שירד אכתא  
 השא ימד יכיה 6 ג'ס לטבי אל bis ותמבי לע
 אטשקמו אכת היל אטשקמ ישא בר רמא הער
 - היל ארדהמו אכת היל אטשקמ רמא אבר אמופ היל
 ,(אסכו בשומ י"לב p^ ב"א) — ןחלש אכת 'יפ .אבנ
 דוד ריעב ה"כו 96% י"ל לע ןויכ ב"ר הייחא]*
 «np רכ b^ ע'ל אוהש ןוכנהו אראליד ד"רל
 . א"יו ;הדועסה ךותב («no רכב ןועשל םכררש

 — pb הארנ אלו ש"ע קתכת אוהש

quy ^e) npis3n *הסיבכ  "p "purחסיבכ : 
SD ק"מ CWasehung, Reinigung 

 הינש תסובכת : ט"ל ןילוח ,תסובכתב רוסא לבא
 ר"שהש .ב"צ רצ כ"רד 'תקיספ ,הנושאר תסובכת
 'ר בקע 'קל* ג"כ רומזמ ט"וש ז"פס ר"בד תפנ 'פ
 .תסובכת ןיכירצ ויה אל א'צרת 'ר onn" יקליו ן"תת
 ps םילאעמשי לש םהילהא המ cw נ"כפ ר'מש

 .'וכו תסובכת ןהל

7Eהיכ איש) תויושע ןאצ שמח 'גרת רבכת , 
 'ולכ רבו ךות 'יפ ארבכת ןעא )^

 ,ינש ךת ע"יע םהמע םיולצ םיעמ ינבו תומלש
 א"שב י"שריפ "ייע תואלוממ 'יפ «ww הייחא]*

 — ['ב ךת 'עב ש"מו ,ד"ע םיחספבו

 ,ד'חב הייחא]* .ךטכט yy Toon סנש
 — wt] קתכת y יל

 נרא 86000 ש:=-%  פ"למ ילוא n«" = יִּכּת

 -ge הגורא תרשרש אכית ,אָּכְּת הזטו לדגו
(flochtene Ketteגירא יאמ 6פ"יק ק"בד ג"סב  

 לח 'עב p^ רבכ (1'ג תבש) אתלילח יכית ,יכית
 (וימ ,טיל תומש) תלבנ תרשרש 'גרת ב'א) -- 3^
 תא קיתעה 2^ ה"יחא]* quom» ןיכית
 לבא .ןטחתמ ןלשלש 'גרתב ג"ונב 75 ןמגרותמה
 תותובעה תרשרש "CO ,חיכ םש) בהז תרשרש 'גרת

 ס"ש י"כב אוהה יכ ann (5  .יפמ םיטב ןאכ עיפרשב לבא יפת יעב הייכו ר"פדבו י"כב ןוכנ היכ (? cwn גיונב (' = *

 .ךורעה ייגכ םייש v3 03 והוקשאו גיונב «f wen n^ cb) םיבשרב י"שרב 2

 תקוניתל 3" תנש ןמז ךות b^ ןמז רחאלכ וא
 ילכ (א'מ) םילכב ז"כפ uam» unb ג" תנשו 0

 ךות ול ןיאש לכו לוביק ילכ םושמ אמטמ 6 שרח | =
 ןיאש wn ילכ לכ 'יפ םיירוחא ול ןיא שרח ילכב |

 ה"נכו ה"יחא]* — ,וירוחאמ אמטמ וניא ךות ול
 ח'עד ג"פ 'גיגח v ןכו qum םירוחא :ז"י םיחספב

Tyורי ,ורבכ וכות ןיא : ב'ע אמוי .,'ג רחא ע"ייע ' 
 .ו"ט 'גינח ,ןירופצבש הכות ד'ע ה"כד w'b 'ובותכ
 ליעל y" תוכות ץובקהו .קרז ותפילק לכא וכות
 ןמז ךות musa ^p pma תלמו .'כ ןיטינמ ןויצ
 qinb שארב ם"ימבו .'ה ב"ב ינמז ךות ל"נה הדנ

 Sb תוכרב ות תוכימס qun םשהמ הנבנ אוהו
 ,.קוחש ךותמ . . תובצע ךותמ הכלה רבד ךותמ
 : 'ז "טיג : 'ל תבש "יעו הוצמ לש החמש ךותמ
 וגמ ומכ ליבשב b" םחיה non wn :טינ מ"ב
 'שורי : ט"מ 'ועובש םש ןויצהו ךותמ ע"'ייע &'53
 ולאגנ םירבד השמח ךותמ T'rD ג'סר א"פ 'ינעת
 nmm ךותמ mx ךותמ ץקה ךותמ םירצממ לארשי
 . ליבש ע"יעו הבושת ךותמ תובא תוכז ךותמ

"nוכו היוצמ התעמרש ךוחמש . ט'נ מ'ב דוע ', 
 הציב ,'וכו ךרוצל הרובח הרתוהש vnb .'ז 'ובותכ
 אלש ימנ הרתוה qub האצוה הרתוהש ךותמ .ב"י
 בשיל לוכי וניאש ךותמ .ז"ק ק"ב n'y מ"ב ,ךרוצל
 'יחספ .רשעתמ םכתחמש ךותמ : ה"כ ב"ב ,םלשמ

iיכרע . המשל אב המשל אלש ךותמ נ"שו " 
 :" תבש ,ותער ידיל אב ותבוט ךותמש .ז"ט

 — [וכו הבורק התבישיש ךותמש

 .Toch, Toch als Schall ףות din — ךת =
(naehahmung ——— |לע 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב  

 יבא ביתיד אוהו ייבא .רמא +(ט'ל תוכרב) תוקריה 0
pn vam Cen —ךות . "eהרדקה תלשבתמשכ  

 י"שריפב ןכו ה"יחא]* = .ךות pn תקעוז בוטב
 י"שריפו ךות ךות דיבעו א"ער ט"כ 'וריעב ה"כו ש"ע =

 — yn] ךות הז לוק עימשמכ המוד
 ,verletzen הקזה ןינע ס"לב e qn — YD" א

sin ;scháüdigemאָכּות ם"לב  Ver- 
Geizung, Schadenבוט אל קידצל שונע םג 'גרת  

 ה"יחא]* .ריפש אל אקידצל ךתמל 05 ,ז"י ילשמ)
 i) 2 םש) ושנענו 'גרת ּויכּותיִאְו לעפתאבו |

 םש) שנע 'גרת אָכּוּת םשהו ןמגרותמה 'יג יפכ |
 ,איכ םש) yb שנעב 'גרת ,'טישפב ה"כו ^C ,שיי <

 — [אקניממד היכותב איי
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 G'y mnoD םימי 'בל ןילכאנו 'מגב םירבד ולא
 'פב nob אה יכ אמיל אלכת pis "IN רמא
 י?רמא 6 b'2 תובותכ) רידמה D33' ורמאש י"פעא

 תדמולמה 'יפ (* אתהב אל (* אלכת אפלמד ישניא
nvתשב הל ןיא הלוכש . nns]כ"או  

'bיתוריעה רבכ 'ב תהב 'עב לבא 'א תהב 'עמ  

 ע"למו תדחפמו אהימת הניא "פש י"שריפ לע
 הניא 'יפ דומלתה ירקיעבו .ש"ע 'ב תהב 'עב רכזנה <

 הזו .כ"ע הזב הלגרוה רבכ יכ תלהבנ אלו השוב

 לכ .אוה ישכר ירתא יבכראו י"שרו וניבר 'יפ אבילא

 תישארב) לכשא המל .(* לכת םגרותמ לכש ןושל

 .יתלכש יתלכש רשאכ ,לכתא המל 'גרת (ה'מ ,ז'כ

 תילוכתד המכ ש"פרו "53 'גרת ^O ,ג"מ םש)
 , . תילכת אל יד המ Tn םש 'ב י"רתבו C) תילוכת
 רשאכ .ב"צפ ר'ב 'ייעו 'וכו אלכתמל ףיסוא אל ןכ
 בודכ . תלכתאד אמכ 'גרת "ל ,ויט (ww הלכש
 ינוניבבו ,(' 530 בודכ ו"ופד 'גרת Cn à ביש לוכש
 .'ח ^i עשוה 'גרת לָּכְתִמ בודכ ל עפ א ב לועפ
 Ü אברח ליכתת 'גרת (ה'כ ,ב"ל םירבד) ברח לכשת
 י"רתו ילקנואב vb ,ב"מ 'ישארב 'גרת Uy דועו
 MSS o5 .םירבדל :; בכ, ,ו"פיקינל 8
 Yo 'ימריל ; ם"י ,'ב ב"מ 'גרת לעפב ותלוז הברהו
 ראותהו .האלהו 3^ ,ו'ל לאקזחיל ;'ט ,'נ ;'ז
 'גרת ('אָלְבִת 072 ,גיכ תומש הלכשמ 'גרת אָלְכֶת
 (nb5^ אלכת pas והזו אלכת «ee ,ט'מ ייעשי) הלוכש

nor yy ranוינב תא רבוק י"שר 'יפו  ^nילוחב כו " 

 תא רבוק לוכש י"שריפו אלכת ןיבר ייבא רמא .י'ק
 ןיבא "יפו ןיבא םש םג ^30 ה"מגר 'יפבו כ"ע וינב
 וינב ותמש אלכת ןיבא היל ירק יאמא רטולכ אלכת
 pan .כ"ע אלכת ums ןירוק ויה שפנ תמגע ליבשבו
 ף"זרהמל 'וריה אובמ 'ייע (UIN) ןיבא 'ר אוה אוה
 ב"ע א"סד N'D 'שודיק ישוריב יתאצמו :'ם רצ
 דכ ןירמא םאו בא דוביכמ ינא רוטפ ןובא 'ר רמא
 תתימ היתדילי דכ יהובא תיימ הימא mai הרבע
 לוכש "55 אָלְכִת (ןיבר) ןיבא ארקנ ןכל ד'עפלו
 וינב ול ותמש o, OV^ : ע"לב ןכו .ויתובא
 -Kinderlosig "^ םשהו ,ויבהוא וא ויתובא וא

keitאלכית ב'עס א"נק תבשב ןכו אָלְכְת ס'לב  
 — n n] ,ז'מ היעשי 'גות ּולְכְת 'גרתבו ארויעו

  - o»m-^»n,לוכת =) לכת 655

 ,'ה ,'ג 'ב cm 'גרת "ייעו seen ,ןיכיתמ (סש)
 ,אילדגמד אכיתכ ב"י ,'ד תלהק 'גרתב vmm ז"ט
 רוזא ןיעכ אתאלילח יכית וניבר 'יפ ב" לח 'עבו
 ןיליאב pps המ wy ru ו'פר תבש v" .לולח

 E [אָייּכיִּת 3

"v (Naht 2n *ליגמ ' bp .ryuontbוליקה  
 השלש וא םינש הב רפת םאש התריפתב

 .ףכת ע"ייע ןיפיכת ל"צ ילואו הרישכ איהש ןיכת

72Dָךַכְתו  (Seidenmotte "NTע"ר רמא פב  
 הדוהי ר"א (א'עס 'צ תבש) םירפס קקמ 'מגב

 ןמ תרצונש תעלות 'יפ יארישד ךכת ירפסד קקמ
 .םיבו םימי אפספוקב ןיבשוי ןהשכ ןיארישה

nnsרבד לכלו ל"זו ףיסוה דומלתה ירקיעו  
 יריפ ומכ ירפה יפכ הנושמ םשה תעלות וב שיש
 ירפסד pps האובתד :אריד םישדעד ןיזיז ינאתד
 ךכת שושמ רזגנ ילואו ,י"שריפ כ'ג "ייעו כ"ע
 תעלות ןכ 'ארקנו דיספהו קיזמ b^ 'ג ךת ע"ייע
 'ציניוו 'פד ש"ארבו .התלועפ ov לע ישמ לש
 'ארקנו ישמה יטוח CJ פ"למ הז ילואו ךכת סרנ

 — [('ישמ תלכואש תעלותה ןכ

 תעלות ןכ 'ארקנו אָלּכ ,הָלְּכ שרשמ אָלְכִּת =) לכת
 'פד תומולח ףוסב erderberin) ןוילכ ש"ע

 היתעבצאב לפנד אלכת יאזח (א'עס 02 יוכרב) האורה
^bוגיבר 'יגו י"שריפ ןכו ה"יחא]* .תעלות  

 אוהה אתא ל"זו ןעכנימ pw י"כה 'יג םע הפי הלוע
 רמא אכלמד יאריש היוליע דקפימ הוהד ארבג

"wmאטחמ לייעד ג"ונבו היתעבצאב לפנר אלכת  
 יתעבצא ןיתותב אלכת לפנד יאזח 'וכו יתעבצאב
 ומכו ןוילכ ש"ע אלכת ישמה תעלות 'ארקנו .'וכו
 bn" ןינעה mmi .ךכת ע"ייע קזנה ow לע ךכת
 י"שריפ 'ייע אתועיר 'יפ הלוכב אלכית ארש : ד'ס
 אבה 'עמ ושריפ כ"או אתועירו לוכיש ןושל אלכת

 — [אלכית ח"מגרה 'יגבו .ז"חא

 מ'לב לכש ומכ M ע'לב .on .לוכְת — לכת
 -kinder םהייחב םהינב ותמש תובאה לע לפוג

seinאלכת ראותהו ,108 . = '"y SUפב (םינפב ' 

 רחא רברל ואישהל השקו חלמה לעש שפה b ers^ ךכסמ ייגה )321 איגאלאאז ןהאזיוועל (ny םלועל שררטבו ('
 דיל י"כב לבא התהב יב ףל יעב היכו (* .יב ףל 'עב ה'כו von יפלמד גיונב (* .תעלוח ינינעב pow ליינה תבשב יכ

 הזו רקיע לכ ןינעה nm לכת שרש איבה אל ןמגרותמהו (* .תשב וניבר B^ םע הפי רתוי הלועו םשה אוהו אתתיהב

 תצקבו םיסופר תצקו "53 היכ (* anh לעפג ג"ונבו אשיגויבאפ יפרב ה"כ )7 5zn, 303 (* .תילוכתַאר גיונבו )5 .אלא

 .אלכתט

29 VIII. B. 

 .הבח |



$, 

n*»n 
 עברא לע vs 'פ אצת ירפס (דגב ןימ) אלכת *

m אלכתלו אגיל טרפ ךתוסכ mb 
 ארקנש שובלמ ps איבה (45 רצ ןעטכארט) ללירב
 .םיאישנו םיכלמ שובלמ אוה הז לבא OBSS ע'לב

 ,ש"מו גמ ע"ייע אגיל ןינעבו
(Purpurblau (אָתְלְכְת ס'לב ןכו מ'למ noon 
Mp הוה Gn^ mao» ותמש cn פד ג'רב' 

 ג"רב .(ירבק יולי ע pov רד היתליכת אררכ
 תלכתד יאממו אוה ארמע תלכת C ^0 תומביד
 ק"פב .ארמע תלכת אנתיכ ששדמ אוה ארמע
 .'מנַב ,(הנשמב : יט (mo ןבלל תלכת ןיב תוכרבב

(ion (cהבש ןבלל הבש תלכת ןיב  ^pשיש  
 ןיעובצה רמצ לש ןיטוח 'בו ןבל ex לש ןיטוח יו

 qn לע ךרוכש sw םינש ןתואמ דחאו תלכתב
 6 יניב (.גיד איפ (ma יורי ,םויב אלא רכינ ןיאו
 qam ט'מ הבש ןבלל הבש תלכת ןיב אתינתמ
 ט"מו ול ךומסה ןמ )75 ve רבדמב) ותוא םתיארו
 (*ןיעובצה ןיב רכינ אהיש ידכ ma םתיארו א"רד
 C ןינימ ינשב עובצ cox ןהינש ןתרכו תלכתו
 = ןישבול םינהכה «pa pn GU ייאלכד nuns 'פב
 (B םיתשפו רמצ אלא שדקמה ns שמשל
 עובצו ;ה רמצ ןתשלש ינש תעלותו ןמגראו תלכת
 = לאיחי'רב לאינד 'ר p" הז pon 'נ ולאב

as (5556 " 'פד x» "UP ponח"לפ ר"בבו  
eo)(" 5333 אתליכת אמי ) ליבח )75 . ^pתלכת  . 

 תרחבומ וז .ךכ אמילנבש רחבומ תלכת המ רמולכ
 4533 תיוחא sns ^b .לבב לש תוצרא לש
 bass אתליכת י"שרב s^ ןושארה 'יפכו ה"יחא]*

 כ"מ yr" כ'ע ןיפחויל לכב לש התראפתו אלילכמ |
vasהזו ל"נה  ^enןיסחוי ןינעל אוה תואיו האנ . 

mo )'יקליבו ש"ארב היכו ןעכנימ סיש ייכב  oeכ"ג  "anעב הלא םייונש לע יתכראה רבכו אירשק 372333 אררג " 
 .אלא אנת תואחסונ יתש גייבבו אלא (inim דייר א יקספבו שייארבו ןעכנימ ס'ש ייכב היכו )? vo ,ג"חב עדייע 'ב לד

ne» )*שייארה 'יפו (+  .יעב גיונבו א"בשרהו סישרהמה ייגב  piהז םימודה םיעבצ ינש  mbתלכת ןוגכ  smכ"ע  
 המודה עבצל וניב אלא וב ריכהלו תוארל ךרטציש ומצעב שי שרפה המו ודבל ams וארתש ותוא םתיארו קייד רמולכ
 .ט"וי ירעמ לש ליכע ול המודה עבצבו וב ריכהל ותוא םתיארו רמאק ריפש הזל הז ןימוד ןיעבצ ינשב יריימד «po ול

 (תשלשמ הכרב (bpi' ש"ארה תופסותו דיסחה הדוהי 'ר תופסותב ה"כו ךורעה ^55 (wn n2 ןתרכו תלכתו ןמ )9

 יונישב yn ייפ תא פישרהמה איבה ןכו ךורעבכ אתינתמ יניכ ייגה ייא ישוריה תקתעהב םשו םשו ךורעה תא ואיבהש
 ב"ה רייל ויו ייבב ה"כ (5  .יוכו םוינש ונויהד תלכת לש דחא טוחו השש ונויהד ןבל יטוח יג וב ןינתונש יריימ : הזכ

mu») vauליז לאננח יר ייפ הז 'יא עיפדבו ט"ק ייכב לבא  .לאינד יר ^5 הז םשו דומלתה ירקיעב , ymיכ  masaילה : 
 .לעב mem "niv ןבלל תיציצבש תלכת pa ריכישמ אנמיקוא ליצז חירפע :ןושלה nm ny שוריפ אבוה גיי ייס שייק

 ' תב היולתה mns הוצמ win וז הוצמ האר םתרכזו םתיארו אינתד (: ג"מ תוחנמ) תלכתה Cb עמשמ וירבדכו ז"ואה =

2n 

T n. ^ hd שא s 4 M ALL T CN Y 
  ; d "HU t ORM 4 / Pct. iו /,

\ 4 

^p דוניברו Sehwüohe (ןושלח 2% עילב bom 
 בואכמ  (Schmerzורבחב לבוחה 'פד ג"סב

px»לקר אככל הויטמ ילכת דחו ןיתיש 6ב'צ  
mumשיאל ןיגישמ תובואכמ א"ס 'יפ עמש  

 וניא אוהו לכוא וריבחש הליכא לוק עמושש
 ה"כו 'וכו ילכת ןיתיש ג"ונב ה"יחא]* | .לכוא

"n po»הרש  moר םיכלמ שיר 'קליו ט"ק 'ר ' 
 םירפס ms ל"זו יתאצמ ק"בל מ"טשב לבא ו"פק
 s quy" ינא ילימ קיפמו ד חו ןי תי ש יסרגד
 ^35 wm , ץנאש 'ופסות om ןיתיש 'ירטמגב
 — [כ'ע תובואכמו תולבא ילכת י"שריפ ןכו .וניבר

; vertrauen, hoffen ןוחטב py bon (ס"לב 22n 

Hoffuung חטב ^b אתוליכת b'53 bn 
mónm 43 וחטביו (Vertrauen 23% ע'לב ןכו. 

 = א" ,'ט  usnפש) חטבל ןוכשי ,ךתורבסב ןולכתיו
 = (פ ,ז"ש  anבותכ ןולכתסי ב'א) — ליכתב ירשי

 | 'גרת י"כב לבא ה"יחא]* .(ןצחורל ירשיו
 < ליכתב ירשי וניבר "גכו ךב ןולכתיו 'יא אונינ 'פדו

 | ,חטוב 'גרתו .ןמגרותמב כ'ג "יא  mbi,חיכ ילשמ)
 (ביל ^ םש) הסוחו 'גרתו ,ליכתד (א"י ,א'ל ןו"כ

 'טישפב ה"כו ליכתדו  non.ל'נה תומוקמה לכב
 אידעומד הירמר לוכתי ד"ע ל"ד ו"פ תובותכ 'ורי

 םייק  nn "bםשהו .יח םידעומה לעב יכ חוטב
 ילשמ) הסחמ  om'גרת (ו"כ 'פ  mib»inס"לב ה"כו

 [ל"נה .ע"לבו --

 b" םיריטלבת םוקמב poor ןיריטלכית *
 ,םיריטלבת ע"ייע ד"לר 'פ אצת יכ

 .תלכת עיייע spon aso»n יאְלְכִת *

 .ךכ לכ הכורא הגיא ןבלל תלכת ps ייפב ח'ר ?pe ירה יוכו אתינתמ יניכ רמאד ישוריב nim יכהו יוכו שייק וז וזיאו =
 וזו חיר תטשב ושוריפב qon לאינד ירש קרו ליז לאיחי ירב לאינד יר ייפ הז רקיע von ייגש רמול יתער ןכ ינפמו =

 י"שריפ בשייל ךיראה ע"בשפהב ביירגהו איגוסב שיע י"שריפ לע וגישהש (א"בשרהו ש"ארהו) יופסותה ילעב new איה =
 .לבבד אתלכת ריי'בבו 5333 ג"ונב (* .ךומסב 'יאדכו ליבח לייצו לובח ייא תחא םעפ ד"ע היפד v/b ny יוריב )7 ,הישע

 25 ביה ךורע ייכב )?

 וכר



"eMסיסכת  y'"pלנא ה"יחא]* .סיסכמ  
 תחא הלמה םא ףא איבה אל םש

 המ w^ ח"פ| v33 יכ יתאצמ הז האר לבא איה
 nbyn ךלש הייסכיטלא םיסכת הזבמ התא
 אייסכיטלא 'עב יתשריפ רבכו ץראה jb תמא

Rang, 
 דובכ םוקמ 6 == םיסכת ייפ

C* wem 

Ehrenplatzםגו סיסכת סרג אל ל'נה 'עב וניברו  
 ירמאמב b^ ןינעה qur ^in לע ריעה אל ב"ר

tS םילהת pos האלהו. n'e Coon נ"מ ע"מב 
  ben "an onnךלש ןי סמ ת ל א ?6.

 = ,דגב B texum, texus^ ר"למ ילוא) תיִסְכֶּמ *

 'פ ר"להק Zeug, Kleid) גראנה רבד
 'יפ יאתת הב יסכאר תיסכת יל בהו יב יכז חלש

inתוסכ ל'צ ילואו:יתיתחת וב הסכאש הסכמ יל  
^s»םדוקב  imbהב יסכיאו תוסכ ריעז יל ובה  

 . ל"נה vos ילוא וא ,יאתת
 /. םשו 6ה"ר ,א'ח) תיניגלתסא .ע"ייע םיפסכת *

 הזו :א'נ תוכרב רמאמה 'יפב יתכראה
 ושוריפו 85 m'3 ר"טב רעלזייא 'חה יניעמ םלענ
 וז וניבר איבהש חכש םגו אוה קוחד nep מ'למ

 . ל"נה 'עב הלמה

Fnרשק 'יפ וניבר תעדל)  verknüpfenד'עפלו  
 oy רחא וז הבירקו זוריז ןינע ee ע"למ

;rasch aufeinanderfolgenףּכַת  die rasche Auf- 

einanderfolgeףיִּכִּת ;  (unmittelbar, plótzlieh 

 ונשיו nns הפיכת ףכותה ("מ ט'פ) םיאלכ ףוסב
 (.טיל («mm תלכתה 'פד (i53 6'ה) תומביד ג"רב

^bבייח וניא תכשב דחא רשק רשוקהו אוה רשק  
 דציכ 'פב .הנשיש דע רכחתמ וניא רוביח ןינעלו
 (. בימ תוכרכ) הברה ןינימ וינפל ויה 'מגב ןיכרבמ

wv»ביד א'פ) תוכרבד הנושאר הכלה ףוסב  
 ףכת הטיחש הכימסל ףכת ןה תופיכת 'ג (ריעס
 ףכת .הליפת הלואגל ףכת הכרב םידי תליטנל
 qp) (n .יד ,יא .ipn ביתכד הטיחש הכימסל
 שדק םכידי ואש הכרב םידי תליטנל ףכת טחשו
 הלפת הלואנל ףכת ('ב ,דילק םילהת) 'ה תא וכרבו
 הירתב ביתכ המ (ו'פ (n" cv יפ ירמא ןוצרל ויהי

ms pvs qp, 0.» 59)םיחפפל יט'רב .'וכו  

  תודמ יתש 'פב .הפירש הליכאל ףכת 6«
 םוקמ ( .גיל םיתבז s5 הציב יייעו : םשו .גי'צ תוחנמ)

 ןימוחת ןינעב יריימ אלו ow 'ישודיקב וב ןניקסעש
 ףוסו תילכת ומכ אתליכת תויהל ךוועב א"פ יפכ

w»עגערטייב רענילרעב ר'ד 'חה ןוכנל ריעהש  
 ארמע :'ט 'וכרבב אתלכת ,תלכת ה"נכו — ד"ל דצ
 תלכת לש טוחל וינב וכז ^a הטופב ,אתלכתד
 A7 א"פ "וכרב 'שורי ,'וכו םיל המוד תלכת . .

T3ג'מ תוחנמ 'ייעו 'וכו םיל המוד תלכתהש  : 
 mnis "py . תלכת וב ןיעבוצש זול ive הטוס
 ,ד'ע ב"ב ,ןליא אלק ע"ייע : א'ס מ"ב ,ב'ער ד"מ
 ,םיקידצל אתלכת ידשד : םש ,אתלכתד אנרק
 הלוכד המילג .ט"ל תוחנמ '.גוז ע"ייע .ב"י 'דהנס +

 "וכו הל ותיעבצ אכיה אתליכת אה : ב"מ ,אתלכת
 ,היכ תומש) תלכת 'גרתו .תלכת לש ושנוע : נ"מ

j^אָלְבַת 'טינויבס 'דבו אָלְבְת / איל .יד .יא ,ויכ  
 'גרת ח'ִּכ ,חיכ םש) תלכת ליתפב ,י"רתב ה"כו
 , אלכיתד אטוח ריזשב sns .אתליכתד אטוחב
 ריזש mo ^« אתלכתד אטוח inb a'b 'דמב

 -- [(אלכתד

Voll. gib. m» המלשה pu» מ"למ) תיִלְבִּת *= 
  (endung, Endeתוכרב ^ rהמכח תילכת

 -תילכת ןכיה דע ב"עס ז"ט 'יברע ,'וכו ט"עמו הבושת
pmoתילכתל ד"יפ  ר"דמב .י"שריפ ש"ע "וכו  

 םיקופפ 'ע ףוסל e^ םישמח לע הלתנ םיעבש
 ריעהש כ"מ 'ייעו המא םישמח לש yy לע הלתנ
 ר"רמב .'וכו םיעבש תילכת רוכז 'פב ןטייפה לע

 .םלועל איבמ היילכ תילכת ח"יפ

qnמ'למו  mmmלעיפב  qpשרשל בורק  
 zubereiten, festmachen, errichten) ןק

 ןיכי 'גרת 00 ,ה'ע םילהת) הידומע יתנכת ומכ מ"למ
y cnm)ךפיהבו ןקתי י"כב ןכתי סא €«  "^n 

 ,וניקתאו "יסופדבו וניכתו 0 ,ז'ק פש) וננוכיו "3 "=
 םיסופדבו pone OU we כויא) ןיכת י"כ 'גרת
 י"כבו) (pam ros םש ןכו pane לעפאב

«qp 
^ 

D2m ₪לגרב 5515 'יפ ס"לב)  (stampfenגרת ' 
 ,יולגרב סכת ₪" ,'ו ילשפ) וילגרב ללומ

 י"כבו תירוס 'טישפב ה'כו סיִכְּתּו ל'צו הייחא]*
nסכַתּו ]. — 

 לש ךרע רקי ייפ ךלש אתמוטיס לש סיסכת היגמ nen יתארי ילולו )* ,א'כחב 2 הרעה 'צ ,איחב ד"טב "יאדכ אלו ('
 'פב ס"מב ע"פרשב לבא רומלתה ירקיעבו ר'פרבו ייכב ןוכנ n'a (*  .אתמטס ץיייעו vai "שרל סחוימה 'יפכו ךטתוח

 .חודמב ינש

29* 



4 

4 
0 

, 

 quin ma מ"לבו ץוכקה אוהו) ןיִכיִרְבַת *
 Umhüllung, Bündel) (ךרכ לעפמ)

 nb5 :ןונראד ןיכירכת Ue) ,זיכ לאקזחי) ךפנב 'גרת
emmאוהו תימד שפנל ןיכירכתל 'א י"רת (ד"י 2  
"eyיתחקל אל ב"ימ ה'פ ינש רשעמ  vobןורא . 

 ןנ המ ג"ע ו"נד ה'פ ינש רשעמ 'שורי םיכירכתו
 «n .'וכו ןיכירכתו ןורא ול איבהל ow ןימייק
 ט"פ םיאלכ .םיכירכתו ןורא ול ^np אמיאו .ר"ע
 ילע וברת לא : ב"לד םש 'ורי ,תמה יכירכת ר"מ
 'ייעו . ה"לד ב"יפ תובותכ 'שוריב- ה'כו ,ןיכירכת
 , 'ורי ןיכירכתו ןורא b pm'2 'תפסות יק"פ ר'ב
 ו"כפ 'ילכ דיחיה .ןיכירכת b^ דתע : ג"יד ב"פר ב"ב

 מ"ב .'ב בע ע"ייע ה"פ 3/3 םילכ 'תפסותו ו"מ <

^v ושוריפ : 'כ םש. "y תורטש לש ךירכת s» 
 תבש  vub.תוכרב לש ךירכת ג'ע ו"טד

CPutzsachen טשק bU (לעפמ ovn "eM 

(des Weibesךיתולמש תמשו 'גרת  
"wm eim)גרת הייחא]* .ךטישכת ' 

 : ב"ס תבש ,הטישכת +" ,א"כ תומש) התוסכ 'א 'ורי

 ול ןה ןיטישכתד רחאמ יכו .ג'ס .היטישכת יקסע
 השוע b': ק"מ .םישנ יטישכת :ה"ע אמוי ,'וכו

newהלכ יטישכת : ר"ל 'ומבי ,רעומב היטישכת , 
 qp pw ,'וכו הל ןניבהי טישכת .ח"מ תובותכ
 ןיטישכת אניעב : א'ל 'ודיק  ,ןיטישכת והינ יאמו
 ןייוצמ ןיטישכת והיש ידכ . ב"כ ב'ב :הל רבע
 תריישמו היטישכת השא השוע :'ס .לארשי תונבל
 היטישכת לכ השא השוע הטוס mb 'תפסות .'וכו
 O35 ב"ער ל"ד ו"פר תובותכ "וריבו ,'וכו תריישמו

 טישכת ןיאש ג'ע א"מד ט"פ םירדנ 'ורי .ןיטישקת
 יופי p^ טישכת my .ןדועמ ףונ לע אלא האנ
 . . לחוכ )5( ח"פס תבש 'תפסות (Puiz) רודיהו

 — ]«« טישכתל oW . , האופרל םא

Holz-Bank, אסכ ג = p'b3 ^p) p53n 

  Npn2n (Sesselאגשד : n3'ייע (.שינק

 יפוי 'רד תורמימ ףוסב יבתכ לכ 'פב .(* אנש 'עב
 < אנשד אקתכתא ביתי הוה והבא 'ר (.ט'יק םש)

 עמש ^C תורו המכ רע 'פר ג'סב C) ףיישמו
 "פ] יקתכת הא מ עברא והל ריטק יתאקד

 ימגב ,הטיחש הכימסל ףכת (' ןיטחוש ןיכמופש
 הז וילבא והופכת «C €? pu ןיחלגמ ולאו 'פד
 ול nb הז לבא ימי םילשיש םדוק, 'יפ הז רחא
 ול תמ הז לכא ימי ךותב דוע ןכו רחא תמ

C "nw nbל'צ) (םואתפ עתפב) 'גרת ב'א) —  
 ,אתושגרתא ףיכתב ('ה ,טיכ היעשי) [םאתפ עתפל
 ילע ופכת G^ /s םילהת) תוער ילע wes 'גרתו
 לבא ר"פדו 'גות י'כב ה"כ הייחא]* ,(ןשיב
 תוזירז ןינע ינופיקה ומכ ינופפא "יפו .ןיפיקת ג'ונב
 וילבא והופכת הזו ל"נה ע"למו הז רחא הז הבירקו
 תינעתב י"שר ןכו )70 ייפ י'פע  וניבר ev" ומכ

aאוהש ימ לכ ל"נה תוכרב 'ורי .והופכתש ה"ד  
 ףכות אוהש ימ 55... הטיחשל הכימס ףכות
 pz ,'וכו ףכות וניאש ימ לכ , . הליפתל הלואג
 םשהו ,הליפתל nw תיפכת אנא אריעז ר'א
 ל"נה םינויצה y" הָפיִכְת טשפומה םשהו כה
 םיחבז .'וכו הכרב ח"תל ףכת .ב"מ תוכרבב ה'נכו
 'תפסות . אתיירואד הטיחש הכימסל ףכת ,ג"ל
 ןיכמופש םוקמב הטיחש הכימסל ףכת b" תוחנמ
 ראותבו :הליבט אפיפחל ףכת . ח"ם הדנ .ןיטחוש
 עתפ 'יפ ףיכתב שארב תיבב 'גרתבו ףיִכְת לעפ ה
 'א י"רתב) ףיכתב 'ט ,'ו 'רדמב 'גרת 'ייעו םאתפ
 ,'ד םירבד /3 י"רת ;ב"כ 45 םש ,ולש (ףוכתב
 5 הימריל ;ג"י sb היעשיל so עשוהיל ; 35

v3בויאל ;'א ,'נ יכאלמל ;'ח ,ו"ט  bw 
 ףכת 'יפ תחא הפיכת ףכותה ל"נה םיאלכב לבא
 בחתש תחא הריפת bn ש"רה שריפ ןכו בחת ומכ

 תוחנמב י"שר 'יפ ןכו 'וכו תחא םעפ vil טחמה =
 'ומביבו יוכו תחא הביחת רפות הפיכת ףכותה ,ט'ל | =

"bטחמב תחא הביחת בחותש (* ט'נייופ : הפיכת  
 י"ע ןוגכ תחא הפיכתב י"שר b a" תבשבו יונו =

 ינש p) 5'y^ דחא רשק רשקש וא nns םעפ טחמ
 איהש הפיכת 'יא תכש ח"ר 'יפבו .ךורעה 'יפכ אוה
 D^ הזונג הדמח םינואגה 'ושת 'ייעו ven ןוגכ
 םתלאשש תחא הפיכת ןואג יאנורטנ 'ר בישהש א'צ

qan ay" 3e הליגמ 'וריבו .'וכו אוה רשק DN 
 לעפה הנבנ mbi .mven ^b ןיפיכת ל"צ ילוא |
 וילע רוזג ול רמוא אוהש ימ ז"ספ ר"ב ליעפה ב |
 155 ורפותו ורכחמ p^ תובאל ופיתכמ תא םידמש | <

 — [תובאה םע ופרצמ

 y (5 .pointe, Stich mit der Nadel^ צ"לב )* .קימב הייר ייפמ קתעוה (5 .ב"פד ק"מ יוריב mo (? .ןיטחושו עיפדב (1

 ש"עיול וניבר ם ש ב אגאשד אקתכתא י'שרב היכו ו"ופד שיארב ה'יכו חלשב ייכ לו דג ה שרר דמ ב היכו (* .םייונישב

 היכו (* .שימו יא je yy אליפד סרוג ןעכנימ םיש י"כ יכ היארהו אוה pas ילואו אנישד גיונבו ארונ ףישומו היד י"שרב

 ףיישד אגאשר [אקתכתא ל"צ] (אקתסתא) (.ד'לק דצ תבש םייר) ש"ע ילה םיתעה 'פבו ,אנישד ייגה 2/3 םשו חיר תקתעהב
 . תועטב טמשנ aum nb יפרב לבא 'טאו ר"פרבו UI ןוכנ היכ (* ,ארונ ףישומד ג'ונבו ארונ



 יכה רמאד דע הולל הולמה והלותו והכמ 'יפ
 ןיא ל"א 67D השאה 'פד ג'רב הדנב ,("ןכ י"פעא
 תבשב שי הז ומכ ןילות ןיאש יפל םעט המ ןילות
 \"יפל 'עב p^ רבכו ןיקילרמ psv יפל (.א'כ)
 הנבנ ּויאָלְּתִ bn VS 0 םשה הייחא|*
 -auf .ריואב רכד קיזחה boss הלת לעפ המ

hüngenארקנ ןכו וכ תולתל וכרדש דתי ןכ ארקנו  
 aw דיה תיב y ותוא ןילות יכ ילכ לש די תיב
 p'wen ןמ הלעמל הלותש המ nbn" ארקנ רועו

(über die Zeile Geschriebenes)טם"פס ןיטיג  »)€ 

 ט'פס ןיטיג 'וריבו 'וכו יולת וא קחמ וב שיש טנ
^s xy i5תּולָת ,*') nbn myוכפה שאר רושקב  

 יתייהש תחת ד"כרת 'ר םילהת 'קלי שאר תמרה
 'תקיספבו שאר תמרה יל nni שאר יולת ךל בייח
 (הנוכנ WO) ^an אשת יכ אמוחנתו :^ דצ כ'רד
 p" שאר יולת יל תתנ שאו תמרה 'וכו תחת

 טשפומה םשהו .'ט הרעהב ב"שר 'חה ל"ומה ש"מ
(das Aufhüngen, Schweben) monו"מ 'דהנס : 

 ,היילתב ועבק Yy You vb אמוי 'ורי .היילת תוצמ
 ח"פר הטוס 'שוריו ד'ע ו"עד .א"פס הגיגח 'שורי
 jb רתוי הפירשה רחא ys יוה םלועל : ב'כד
 תרמשמה תא ןילות : ט"לק תבש לעפהו .היילתה
 ז"טסר תבש 'תפסות .תבשב היולתל ןינתונו ט"ויב
 'הנס .'וכו ט"ויב היולתל ןינתונ ורמא יתמיא 07(

inmדציכ .ו'מ ,'וכוןולקשאב םישנ הלת ש"בש  
 ולת : ט"סד ד"פ תינעת 'שורי . ש'ע 'וכו ןילות
 המשנה ג'ע moy res ןיטיג 'שורי ,ןודרגב ןיילת
 : ג"מ תוכרב «^nbn j) ג'יפ "קיו ,וב היולת

"JR 

(9n -)5n-pmpn t» 
 הלפכנו ליעלד אכת ומכ b^ ב"א) — ('[תואסכ
 דוחל אכת ה"יחא|* — .(ךטכט םג ארקנו הלמה
 אוה פ"ל קתכתו b" אוה אכת יכ רוש קתכתו

diהלמה תרזג לע יתוריעה רככ ךטכט 'עבו  
 'ורוכבב יכ ףיסוהל יתאב התעו ש"ע םייוגישה 5«
 ל"צו] יקטפט x'D יונישה מ"טשב Ty "יא .א'ל
 י"כלודגה שרדמבו .יכתכת א'ס [יקטכט

 - !אזאפ יקתכת :אריו

 אָלְּת an- aufhüngen אלת p'b3 nbn =) לת
5n ; 280%יאָלְּת  Henkelםינפב 'ייעו  

(oye movןירוש ןיא 'טגב ןילות רמוא א'ר 'פב  
nae)אלת יאה ישא רב אייח בר רמא (ב'ער מ"ק  

 .ריסא ירווכד (* n ב ש ב ילוטלטל ירש ארשבד
"bלש דתי,  pyםימעפו רשב וב תולתל יושע  

 ץעה לבא [ילוטלטל ירש] ותלוז וב ןילותש
 ןיא השקו ער םחיר םיגדהש ןויכ םיגד וב ןילותש
 הצקומו web ןתעד ןיחיסמו רחא רבד ̂ ןילות
 ישק אמח ל אלת e רוסאו אוה םואימ תמחמ
 יפב .\* תלס 'עב 'ייע  (ב'עס א"יק סיחספ) אתוינעל
 םיתב ילעב לש תכתמ לש jb €" תוידעב 'ג
 p^ )05( םילכב ב"י 'פב ונשיו C תודירגמה יולתו
 ליבשב ןהש תשחנ וא לזרב יפט וא םינבא ולא,
 םדא ינב תא תושל ןידמועה ןיריילואל ץחרמה
 6: זימק) תבשב ןניסרגדכ ןהילגר תא ןהב (' ;ידרונו
 (א"עס n'y תבש) ^j איצומה 'פב (' 'אפסכד אתדרגמ
 Yo 'פבו 6325: הפנל יו ל n תושעל ידכ ימג
 ne יולתמ ץוח ןיאמט (' ןייולתה 5507 םילכב

ma»ןיטיג) ןיקתה ללה 'מגב טג חלושה 'פב --  
 R^ אתלס ע"יע : א"ק םיחספ .'ד -הק עיייע | ("יכה רמאד דע היל ילתו ("אבר רמא ז"ל

 דועו ייל ונינפל )? .םש תורוכב היימגר bb" קתעוהו ךורעל םיכיישד ליינו דומלתה ירקיע לעב תקתעהב ןוכנ היכ ('
 ךורעבכ אלת ייא (ומוקמב םייד) "3 יישרבו אלת היד : ט"לק יופסותבו ח"ר תקתעהב גיהב לבא אילת ונינפל ייא
 שיע יישר 'יפ רגנ ךורעה 'יפל אלת היד : ט"לק תבש יופסותה ומיכסה ןכו ח"ר ייפמ קתעוה )5  .ם"ש ייכב היכו
 י"כב ןוכנ ה"כ )5 : א"עק דצ םיחספ סיד y מ"הונמבו ת"האב ייא אמחל nbn "גו ,םייונישה שיעו (+ .עייבשפהבו
 ייכב היכ (* .הררגמ יעו דרג ע"ייע תוררגמה ץייכעי paio mum תוררגמה תוירעבו תורירגמה ע"פדבו דומלתה ירקיעבו
 תבשב'ז"יפ 'תפסותב ה"כו אתררגמ ןוכנל םשו םילכל ג"הר ייפמ קתעוה (' .ןיררוגו ע'פדבו ,ג"הר (cos דומלתה ירקיעבו

ys amaיאלת ג"ונבו יזיפו 'פאנ תוינשמב יולת היכו (*  .ונינפל ס'שב ייאדכו אתררגמ סייטב ןאכ ע"פדב לבא דרג . 

 ר"פרב )!! .ז"חא האבה הרעה יייע איבשרבו ן"במרב ן"רב אבר ייג ןכו םישה ןוילג יייע הבר גונב ('* .תוייולתה ג"ונב (*
 חלות b^ ךורעבו 5m ךורעה םשב איבה ד"פ ןיטיגב ףיירה cub ן"רהו םיעטוקמ nn הארנ וניבר ירבֶח )' «s ס"יטב
 D'3 לעב ינפל ci חנומ היה bn" הז הארנכו כ'ע כייפעא ול רמאיו הלה שייבתיש ידכ לבקל הצור וליאכ וב ויניע

 ש"ארה ייפ ןכו .ךורעה ייפל בורק 'וכו היל cóm 'מגב בותבש ומכ וניבר ירבד «mé ילה שיפ לבויו הטימש ילהב ייפש
 ןכו ךכ רמאיש דע הפצמו בשוי תויולת ויניע אהי רמולכ היל ילתו שרפל הארנו 5m טיי ייפר ד"פ ןיטיגב ומצע םשב
 תופפותה םשב ןכ בתכ ןיטיגב א"כשרהו 'וכו לכקל הטושפ ןימיהו הפר הפשב ול רמוא . . . (יז 'לה) ישוריב שרפמ
 ןיבמרה ןושל nn כיע ימלשוריב אצמ ןכו con df רע לבקל תוטושפ ויריו ויניע הלוח ךורב בר ברה םשב וכתכש
 כ"יפעאו רמאיש דע ודגבב הולמה ספותש ייפש ימ יתיאר היל ילתו אבר רמא בתכ דועו (ב'ע ב"מ דצ תוכזה רפסב)

jwכייגו והלבקמ תערה  paןויכ ןיבמרה םגש הארנכו שי'ע יוכו ייפה הזל םינפ ול  ^b5םלש רחוי ךורע כ"או ךורעה  
 'יגה יתאבה םשו('*  .האלהו XXXVID ,איח אובמב יתאבהש תואמגודל תרחא אמגוד וזו םינושארה ינפל nas היה

 ג"השתב ה"ייעו ('+ .שיע sb peus תרחא אמגוד דוע וניבר ףיסוה יפל 'עבו aen תיתימאש היאר ןאכמו ריב י"כמ הנוכנה
 412 אשוריפר וא אתרכראד אילית pie p וא חפונה הצקב joint ןכ יוצמ הברהו (188 רצ יבכרהב) ביער ייפ
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bw pha pna יפ ץובקבו .'שוריה נ'שו ףלת' 
'p ר"שהש um yup ^e  )הנ"ל mm) הכלה 

 ילית הרותב ןיצוק האור תאש םירבד וליפא ושאר
quy» ^b תילולת ד"מלה תוליפכבו ^m qn pn 

 לאקזחי) לולתו הובג רה מ"למו -- המרה
t^p vpn c ^ |וכו תילולתב ארק רתפ ' 

 ןכו תוילולתב : ץובקה םתכ ושאר b ר"שהשבו |
 .'ובותכב ה"כו qnss ban םילכ תוילּולִת ץובקה
 abbbn ס"לב ןכו ש"ע 'וכו עקרק ילית י"שריפו : 'כ

(Steinhaufenרפע נ"ער ו"נד ז"פ ריזנ 'שוריב ה"כו  
 , תולולתה 'יגה ו"ט 8/5 mons 'תפסותבו תוילולת
 ,-- (*רפע לש תולולת וז תולולת אוה וזיאו םשו
 רתיו א"י ,'א תומשל י"רתב לי ע פ ב ל ע פ ה הזמו
 .םירבדל sno ny" 'ייעו ל"נה .ךורעבש תומוקמה
 Loy massam ב"נ ,ח"כ םשו .ןלילת ןיירק 'ה .'ג
 = לעפה הזמו ." ,'ב .'ח 'ילהתל 'גרת "ייעו אילילתו

pur son ampתאישנו ןיע תמרה מ'ד המרה  " 
ryםורמל  erheben)אטָפסמ . (dieי"רתב קר  '"y 

 pw" ;אמורמל הנייע תלת ה"כ ,ח"ל תישארבל
 ;'נ .א"ל 'מבל יייעו 'וכו ךניע ילתתד ב"כ מ"מ
 mom אל :ח"נ מ"ב ל'זרדב ןכו ^e ,'ד םירבדל
 ח'צפ ר'ב .םימד ול ןיאש העשב חקמה לע ויניע

nbaויניע  mamא"פ הטוס 'שורי י'וכו ךלמה  
vy reosםיניע חתפב  C^ n^ mee»תלתש  

 a7 םש a5 תופצמ םיניעה לכש חתפב היניע
 לועפ ינוניבו .ןרוח לע םיניע mon תא
 bp ל"נה םירבד 'גרת "ייע ילת (ראות תרומתו)

5nםירוכיב 'וריבו  YBילת רתא ג'ע ה"סד  "b 
 וניברו ב"כפ vs אָלְתַמ ל ע פ ת א ma םוקמ
 שאר יולת םשה הזמ ילואו GR אבה 'עב ואיבה

 ^ers — [m םדוקה ע"ייע

 ' יש א 122 ich erheben Nbn) םדוקה 'עמ) לת
 תאש ביטית DN אולה (ביכפ) ג"כ p" ("ה ב ר

 אלא ןידדצל ךלהמ ערה cun ga 00,0 תישארב)
 (* שמשמ םדא האווש העשכו איטלפ עצמאב

 ,('יליד pn רמא ורעשב ןקתמ ובקעב הלתמ ויניעב
 .(ץראל ובקעב pin ws ומצע היבגמ ^5 ב"א)
 היבגמ ובקעב אלתמ י"שרל פחוימב «n ה"יחא]*

mo )5גייונבו ןלולת דומלתה ירקיעבו ןמרותמב  
 טייק י"כב e .ןכירכו ןברבר ןיורק יירתב\ 233 65

(Nem — לת — (bp -( לת 

  mmoאילת : םשו ,י"הד היערכל היל ולתו : ט"כ |

 .תולהאל .גיהר 'יפמ קתעוה )*
ps nןירקחב . 

 ןילולת )!* .תלת b/es 'גרתה 'ופדב ) ,אמר גיונב )5 que»y ןולתת אמלידו יירתב
 שמשממ ג"ונב ('? .הבר ארקיוב סיטב ע"פרו י"כ ראשב לבא רייבו ,יז ויו י"כב ןוכנ m (11 .לותלת ע"ייע :

 'וכו בותכה nbn . א"כ הטוס הליאשהבו .היערכ

 אינת אילת : ד"לק ב'ב .ךורעב ליעל "ייע .'ס הדנ —
 .לקלוקמב הלקלקה תא ןילות :ט"ק ev ,אינת אלדב
 יטוס 'תפסות ,ורדנב ורדנ הלת ג"פר ריזנ 'תפסות
 ןיק rss vim םהייחב םיקידצל ןילות י"פר

ob הלתיש ןיד וניא . . תורוד 'ז ול הלתנו mn 
 םא 'פ רילהק א"לפ ר"מש ב"לפ ב"כפ םש ,הז לע

  vov.לשא ע"ייע נ'שו .ז"כ הציב .ןויפרב ואלת .
 םדא ירשא ד"ע ה"פד ב"פ תינעת v" לעפ נבו
 epus חיל ילת לבא -- וב תולתיהל דתי ול שיש
 (verfolgen) ףדר 3% עילמ אוה ל"נ ךוועב ל"נה
 אבה ע"ייע םורמל האישנו המרה ןינע 'יפש המו

 — [אלת ע"ייע ריואב תילת ןינעבו .ז"חא

Haufen, Hügel .)/ (ע"לב ןכו העבג 'יפ מ"למ on 
  nmהמרה ןינע ילת ,הלת לעפה הנבנ םשה
  (erhebenורמאש םידעה 'מגב תובותכב ינש 'פב

 .תוילולתה (בימ) תולהאב ז"ט 'פב onn ןנת 6'« /

 imp) רה ןימכ, ^5 .ךרדל ןיב ריעל ןיב תובורקה
 ץמוקה 'פב .(*"םלוע לת nmm Cn םירבד) ןמ
 םדא ל"א C ט"כ תוחגמ) תוישרפ יתש 'מגב הבר
 םהילע ww ריתע ומש ףסוי ןב הביקעו דחא
 ואיי ,יא תומש) תונכסמ ירע . הכלה לש םילית ילית

pup C6 "4nירע ['שורי] 'גרת ןכו (*ןילולת  
 םירצבמב DN םינחמבה ?C ,ב'ל רבדמב) רצבמ[ה] |
 . ,(*(חיכ ,יא יירבד) תרוצבו moss םירע 0n) םש =

 (Cw י"ךת ^O ,'ד (c המימשה Try אשת ןפו
 לוק )^ ,זיכ םירבד) םר לוק '(.  ןוכיניע C ןולתלת

  (Conהשנ ותנובתבו  mewינרת יי ,' הימר) =

 ?Pom ^ 'פד ג'רב ,אימש ( 6 אלת [היתונתלכוסב] |

 QT הימח) mos לתמ םילועה הלאו «C ןישודיק)
 םודס השעמל םהישעמ perm םדא ינב ולא (איס |

 ול ארקש הז (cU אשרח לת nop לתל הכפהנש
 םתוכא תיב 'דיגהל ולכי אלו ותקתשמ ומאו ויבא |

 הייחא]* ,קושה ןמ ףסאנש יפוסא m (םש)

onsמ"לכ  cn vns "emtףיסוהו ןטק . (Q5 bn 
 onn לעב ^ הלינמ .1 הרעה הטמל y תייטב =

 y'"y 5 pre לכהש לת .'ל תוכרב הליאשהב =

 .תייטב לת :דוע w vm" ייפב )!

ici )+יהיצפ ןיכרכבה י"רתב  

 גונב (? ,ןילהלת דומלתה ירקיעבו

maג'ונב (5* .איסקתת ^ ו"כ ילשמ יקליב  vasויביקעב הלתמ לינה ילשמ יקליבו וביקעב אלתמ ורעשב ןקתס , 

 .ןלולת 'גרתב =

 :ימ תורוכב —
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 ןליאה לע הלות רמולכ ןליא אלת :יליאה לע
 martes יטור 'לבו Baummarder ש"אלב ארקנ ןכו

abietumןמגראו תלכת םינוש םינווג ול .שיו  '). 
 אלק ןליא אלת תחת היגהל לכונ הז יפל ילואו
 X») = אלק mn תלכת עבצ כ'ג 'יפש ןליא

"bהדלוח י"לב  Wiesel5"; ןליאו  UXaiow "bm 
 2% 60: תמאבו 0% ןוירגא ומכ אוהו ירעי

 -Frett ש"אלבו םינפש וב ןירצש now ןימ ארקנ
chen(אלת) כ"או  [sop]ומכ אוה ןליא  eX 

.Frettehen 006 = dou53 דועו " UXXog . 
 [אלק] (אלת) כ"או Ichneumon ארקנה הדלוח 'יפ
 המוד ןינווגב תרמונמש וז היחו 6% .OOo ןליא
 !c j יברע ןושלב cx  ןינעבו . לותחל
 לותחל המוד אוהש יברע רפוס ריעה 22

Uy o5ךיראהש טראכאב  
 יתעדי אל אקפש וא אקסיש אוה המ לבא (הזב
 — [הדלוח ,-ש; פ"לב אוהו אקשרפ ל"צ ילואו

A שנ 

 : א"יק תובותכ .'ו הליגמ (םוקמ םש) ינקבלות *
 'רדמבו ,ס"ר ,א"'חב ש"מו ארקא ע"ייעו
 ,ינקובלותד ארקא sm "כ לוד ג ה

 תכשלל 'מויב ק"פב (CThalbis? epp pw שיבלת
 .שיבלת הנב ימלת ^C אמוי) ןירדהרפ

 — [שונלת ג'ונב ה"יחא|*

Sehneo גלש = 4« ע"לב wibn פ"לב ^w) ion 
 הניצה ילוחל לאשוהו  Grkültung'פד ג"רב

  ^bןישיג וזחאש  Croאנימש ארשב אגלתל --
 ב'א)  ^bוא ומויב םוי ידמ רוק רחא אבה תומימח

Enn) גרת ,יעיבר םוי ידמ וא ישילש םוי ידמ' 
 "מק ;יט איג  ;rD,ד"כ בויא ^ (b,(אגלת :גלש

 ןכו ה"יחא]*  ^bוזחאש ילוח םש ןיטיגב י"שר
  nono.כ"ע הניצ  Tyרוט .ב"נק תבש הליאשהב

 .ןדיבא יב ע"ייעו 'ג רט ע'ייע גלת  "Xnב"עס 'ג
 ,ירוטל אנלת ילעמ  vx Dאגלתמ יתאד ב'עס

 םש ,ארטיממו ^ inלאינד מ"למ אוהו ^ רת ע'ייע
Jr 

 ריחיה ל'זררב דועו החפשמ 'יפ מ'למ) תודות
 -Abstam רחא  רבדמ בכוסמ b" הדלות

(mung, Abzweigungתודלות הלא ב'"יפ ר"בב  

 ארקמבש תודלות לכ C7 2 ישאו ץראהו םימשה

 ךליל הואג ךרד הלעמל ובקע הלות כ"מבו .ופוגב
 לעפתא םדוקה 'עמ אוהו כ"ע לדוגא רצב כקע

 = [אלת לש

 ,ז"מ ז'טפ ne» (ups םש) NDW לת *

non son *ץראהו םימשה ןיב הרימע ןינע ^9  
in der Sehwebe halten, in der Luft 

  Gebwebenלעמ המרה ןינע 'יפ 'ב לת 'עמ הארנכ
 ץראה ןיב דמוע 'גרת ץראה  paיא י"הד) םימשה

 ,איכ  psp CUקפסה לע רמאנו .אריואב לילתו
 ןיבו ץראה ןיב דמוע ולאכ רורב וניאו יולת אוהש

 לכ ןילות : א"י םיחספ , םימשה  eenאל ןילות
 ime אמוי ,היולתה : םשו .ןיפרוש אלו ןילכוא
 ז"כד י"פר 'דהנס 'ורי ,רפכיו כ"הוי אביש דע הלות
 : ז"י 'ותיהכ ,'ט תוירוה .רפכמ כ"הויו הלות ג"עס
 ,יולתו רוהט .'פ הדנ .נ"שו םשא yy "5n םשא
 היולת המצע ינפב הרוהט א"פר םיחספ 'תפסות
 , ארבסב ילתד 3^  ,ג"י ילשמ 'גרת .המצע ינפב
 wv .(' אילת אילזמב אלוכ 'ב ,'ט תלהק 'גרת
 'ורשעמו ותערל יולת הלרע ר"עס ס"ד א"פ הלרע
 תישארב 'א י"רת ל ע פ תא .ותעדל ןייולת ןניא
 ר"ב by" 'וכו היל וילתא ןירד אעבוש דע ד"כ .,'ד
 ןויצ ךייש ןאכ הז יפל ילואו 'א לת ע"ייע ג"כפ

 ,ש"ע הזלה

;Baummarder ,Baumhünger ) jow xnדועו  

"p = iמגב ןיקילדמ .המב 'פב (םינפב ': 
 | רמוא Ü הימחנ 'ר (n3 (nt) ץעה ןמ אצויה לכ
 אלת אהו ןליא אלת ןימכ המודו היה דחא הסכמ
 תומדכ הנטק היח תובושתב 'יפ .אוה אמט ןליא
 אוה אטטו הברה ןינווג וב "*w אוה םקורמו לותח
 םינפש םהב ןידצש םכטוקמב jn ןייוצמש ונעמשו

 'לבו ביזבז יברע 'לבו < אקסיש ומש ימרא 'לכו
 ש"מו י"לב היתאצמ אל ה"יחא]* .ןליא אלת ןוי
 קקותשמה, b Exioüv UXvw^ 97 דצ ןהאזיוועל 'ה
 קוחרו קוחד ov my 9400 jn ל"מרו "רעיל
 יכ יתוריעה Gre» im ןוניסקלג 'עבו דואמ אוה
 וניבר הצוש הממ לבא ה"שע ןליא אלק ל'צ ילוא
 ומלהל השק mn ye אוהש תובושת םשב שרפל
 'ארקנו ימרא ןושל אוה יתעדלו bo mn" אוצמל
 | בשוי T'bn רשא הדלוח po ^p ןטיטקאלג היח

 היכ \* .תביקע יר 07523 ע"פרשבו ר'פרבו ו"ופדב ןוכנ ה"כ (* .לכיהבש הרוה bo "oW לזשב יולת לכה : רהוז )!

 pmnieeo et fusco colore (* .אקפש y/by3 לבא אקסיט דייל יייכבו אקשיש דומלתה ירקיעבו ביה 'ב יא «Y שייק י"כב

 989 ,ב"ח ןאקיאזאראיה טראכאב לצא אבוהש יטור-רפוס בחכש ומכ +
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 )0 osmbn nbn הלפנו החלת iaa "ילוחב ונינפל
 תוכיתח וגממ ןילפונו תקרפתמ החלת י"שריפו
 'וחנמבו יחלית יחלית לפנ .ט"ג םשל ןכו ,תוכיתח
 ,חלת Bw ה"מגר סרג ןכו רבשנ : חלת י"שריפ
 יהלית n'ai הלת s tov^ 'ר המורת 'קליב לבא
 יהלית ינחשפיו : ברוא בוד 'פ ר'כיאב וניבר 'ינכ

 — pg] כ'מ ."יעו

ANTO *אָחְלִּת  ^e»הכיתח אָחְלַת פ'לב  (Stück 
 .Arp םרוקה 'עב וניבר 'יגכ יחלית ץובקהו

 *  mon sonהיילת  yy.'א לת |

 *  yy motion 55n.'ב לת 3

moon יירוסו .א'לכו (U ע'לב ןכו 255) nbn 
Furehen QU יברע 53 o5n לעפהו Furche 

. mwnp םירמוא ש"יב 0"« םיאלכב ב"פב (Giehen 
 בי) ומכ \'חיתפ לש םימלת השלש 55^)
(^ /n ויש n3» חיתפ*) ומכ amap םלתב 

P גרת ןושלכו ה"יחא]* =  חתפת חותפ' 
 םשל ץוכקהו ,םש בויאל ;'ו .ו"כק םילהתל אמלת *

 א"ל  no.יל"נה "יאלכ םימלת רכז ןושל ,אָייַמְלִת
  ovהיה א"לפ ר"ב ג"לבו העיברה ימלתכ ג"מ ב"פ

 ז"לב בורלו תוימלת םילתמ « sbםישמש ימלת .'י
ABB ר"דמב Ty ייעו םימלת םימלת ץראה תא' 

 בקע ירפס ,הנכלתו 'פ הבר תור  'bתא ןווכמ א"מ
  mean,הימלתל  rye mooשרוח שי ט"מ תלם  |

"o וכו דחא Don שירוח שי .ז"מ םיחספבו 'וכו nns 
  v'2ז'ספ  "esשרוח וגיא טוידה  nbnםלתךותב .. -
 םלת םישרוח םיאיכנו  qniלעפהו .םלת |

— [bon wp v3 ליעפהב 

ESםלת  ^e)הצורמהו קשוע ןינע 'עו .ס'לב . 
 םיחא יולו ןועמש י"רת ('ב םלט ע"ייע

 םיפוצח י"לב 'פ ןירבג ןימלת pns )0 ,ט"מ תישארב)

 cw bzw ה"יחא|* .םלט ע"ייע שפנ ירמו

 3^ לש mun וז לע יתגשה רבכ היל ,ריח)
 — [ש'ע 'עו ס"למ ורקיע יכ יתחכוהו

 ןינע b" דַמְלִת פ"לב ןכו דמל jo לעפת) דּומְלת
 ארמג ומכ טרפבו Lehre, Studium דומיל
(Talmudשי 'פב  pomaינשריי ינולפ שיא 'טגב  

* 

. 

"bn — תודלות 354 

 ^n» ,יד mv psp תודלות הלא(ו] ןירת ןמ רב רסח
 םירבד השש רגנכ 'ו ןירסח C ןוניא המל ןידהו
 דע ןנוקיתל ןירזוח ןניאו ןושארה םדאמ ולטינש
 (* וויזו וייח ןה ולאו אלמ ךכיפל pos ןב אביש
 ה"יחא]* .תורואמו ןליאה ירפו ץראה ירפ ותמוק
 mm 76 "x ה"כח ג"מ ע"מב ירמאמב יתוריעה רבכ
 mb םיבורק םייסרפה ינוימדמ ל"זרל אב שורדה
 יש תחנמב תודלות תרוסמ ןינעב ש"מ 'ייעו ה"שע |

 הבר תור gb לע כ'ג ריעה mm .'ד ,'ב תישארב
 שרדמה עוטק אנהכ רב אבא בר ה"דב ונינפל לבא
 : תודלות papa תושרד המכ 'יא DU vi ,ש"ע
 תודלות ואיצוה םויב וב וארבנ םויב ובש דמלמ

 now לש יתיירב רקיע ןה ןה וללה םירבד 'ג .
 לכ ש"ע ^« תודלות 'ג ואיצוהו םימי 'ג והשו
 an" םשו T'y ז"עד ב"פ הגיגח 'שורי "ייעו ןינעה
 םתורלותכ הינש א"עס ו"ל הטוס .תודלות ושע
 -- ןתריל רדסכ י"שריפו םתודלותכ הנושאר אלו
 הטיחש .ה"ד ב"פ תבש 'שורי ,באו רקיע וכפהו
 הפיגנ ,ב"ד א"פר ק"ב 'שורי ,הדלות nam רקיע

 תודלות :םש .תודלות ןול דיבע תאו ןה רקיע החיגנ
 .ןשה תודלות ,לגרה תודלות ,רובה תודלות ,ןרקה = =

 ילבב .תודלותה לע בייחל . ט'ד Ye תבש 'שורי |
 הדלותו בא 'א moy םש .ןינעה לכ ש"ע :'ב ק"ב
 אלד בא היל ירק אבישח ןכשמב הוהר qa 'וכו

nתודלות :םש ,הדלות היל ירק אבישח ןכשמב  
 Ub םיחספ 'שורי א"עס N'D םיחספ .ןהיתודלות
 ow התדלומ 'גרת -- שא min ay ד"לד
 'גרתבו התודלית "יסופד תצקב) התודלות C ,'ב
 היתודלותב 'ג ,'גינש 'גרת ,(אָהְתִּדִלּוּת ץובקה יגש
 (הייכ ,ג'כ ילשמ) ךתרליו 'גרת (my .איילאו איכב

 — [ךתדלות

non(אחלית) אָהְליִת ;טומוטופפפמ חלת ס'לב =)  
'p23 (Bissבאזה תסורד 'מגב תופרט ולא  

 אהלתימ (.ט"נ םש) םדה תזוחא 'מגבו C ג'ג ןילוח)
 םירביא תלפמו תחתנתמ 'יפ יהלית יהלית הלפנו
 ןיפינס Cv» mmo םחלה יתש 'פד ג'רב .םירביא
 ("T ותוא עסשו non םחלד ארקוי בגא יל המל
 תואחסונב ב"א) — היתי הלתיו ('בו 'א) י"רת ז"י ,יא

 ה"יחא]* vm עלתיו 'גרתבו יחלת יחלת בותכ
 אוה וניבר 'יג יפלו הריבש p gh je" ןינע ןכו
 "יא "רופ ןושלכו הקירפו החיתנ «pu חלת ס"למ

x / 
 "

. 

ma (iןניא ע"פרבו מ"ק ייכב ןוכנ . *) ג"ונב om"ר תישארב קליב היכו וייח ' "yir?תישארב אמוחנת  "bרדסב יו  

 nnb סיטב ויופדב (* mns. ו"ופרב לבא ר"פרבו י"כב ה"כ (* .ש"ע ףוסבל יוכו ןירזוח ןניאו ami רחא



 )7 רמא אפוג 67" (moz ארתב הכלהב ק"פב
 ןידומ תורצב ה"יבו ש"יב וקלחנש bys" רזעלא
 רמואה 'פב םתס ןישוריקב ןנתו 'וכו רזממ ןיאש
 לבא ןישוריק voy ול ןיאש ימ לכ 6ו'ס) וריבחל
 הז הזיאו רזממ דלוה pns לע ןישוריק הל שי
 y" .הרותב תורומאה תוירעה לכמ nns לע אבה

'p3דיפ  תומבי) ץלוחה  G'yo v"ט"מ הדנמ רב  
 ןיא ךכיפל רשב ראש הב ןיאש nos איה היינ

 רמוא רזעילא 'ר 'מגב ול ורמא 'פב Co) ונממ רזממ
 דומלת הז OU 0 NEU השמ דךיב (ב'עס an תותירכ)

 pp) (" יבר תורוהלו ל"ת הנשמ os^ לוכי
 תורוהלו ל"ת דומלת 'יפא «b רמוא הדוהי 'רב
 רומלתה תאירקש הדוהי 'רב יפוי 'רדמ ןניעמש
 .ץרש אצי אינתד אה אלזא ןאמכ הארוה הניא
 הארוה ןהב pum ןיי ייותשש רוהט עדרפצו אמט
 תאירק רמאד איה nmm 'רב יסוי 'ר ("אמינ
 בר רמא ימ ברד הלע ןנישקמו הארוה הניא דומלתה
 הניא דומלתה תאירק רמאד הדוהי 'רב יסוי 'רכ הכלה
 אבט אמוימ הילע ארומא יקומ אל בר אהו הארוה

 .,(רילה nne םירפוס תכסמ .חייי םיחבז .'ד הציב) הירבחל |

^pהיחש ןויכ  nmeארומא יקומ יוה אל ט"ויב ןיי  
 ט"ויב ושעיש םירברב 'יפא שרוד היה אל רמולכ

 = ןירופא ןיי ייותשד ללכמ ותלוזל ןכש לכו ינש
 הוה אל 35 ןניקרפו איה הארוה יכ דומלתב תורקל
 ארומא .יקולו "רמאו הארוהה qb אלא ענמנ
 אכיה לכ ןניקרפו הרוי אל רומלת ןניעמשאל
 אל 'ולכ הארוה אלב היל יגס אל ארומא בר יקומד
 qon אלב דומלתה ירכד עימשהל ברל ןכתי
 הנשמו ארקמ (תיכ (now ןשיה .קרפד ג"סב

S 

S D 

C דומלת יסמ אל הכלה ןידמל ןיא ר"ת 6 ל'ק v» 
  ^pל'ז ח"ו  cbהנשמב בותכש הז דומלת

^ C n תנשמב ןנתר אה qus וירבדכ הכלהו 
 הכלהו דע 'וכו ןתעש ןייד םישנ 'ד רמוא רזעילא

 וירבדכ  Cהמכ השקמה (הנשמב :ויל םש) דוע ןנתו
 הכלהו א"ר ירבד תעל תעמ הבז אהתו הפשת

 ןנתו (* וירבדכ  mo) mpוקדבש הבזו בז 6תיפ
 הכלהו דע "וכו רוהט ואצמו ןושאר םוי ןמצע
 'רכ הכלה לאומש רמא הדוהי בר רמא (* וירבדכ

 'דב רזעילא  ^mןנישקאו 67 022 והיינימ תלת
  COוהלוכב ןניעומשאל אתא יאמ  minהכלה והב

 ןניקרפו ןיתינתמב וירברכ  psיפמ הכלה ןידמל
 ינהב וירבדכ הכלה לאומש רמאש ילולו דומלת
 אצויכ ןיתינתממ הכלה אמקותימ הוה אל תלת

 תומביב ןהב  C572ינמיתה .ןועמש רזממ והזיא

 הכלהו םימש יריב תרכ וילע הבייחש לכ רמוא
 אל וירבדכ הכלהש דומלתב רמאש ילולו וירבדכ
 דומלת ,ןיתינתמב הכלה קיספד יאמא ןניכמס

 שארב ימלשורי  m7) (mesוא"עס זייד ביפ האיפ
 ןידמל ןיא  sb'ופסותמ אלו תודגהמ אלו תוכלה ןמ

DN אלא אוה אכמסד ואל ^p דומלתה ןמ אלא 
 דומלתה ישנא וב וכמסי  Cmmץלוחה 'פב .(' וב,

 אוהש רשב ראש לכ רזממ והזיא (ט"מ תומבי) ןנת
 לכ רמוא ינמיתה ןועמש ע'ו יובד אבי אלב

^p וירבדכ הכלהו םימש ידיב תרכ וילע תבייחש 
 ח'ר  bep (5aינתד םושמ אלו היתווכ הכלה

 ל"ייק אידהבד וירבדכ הכלה ןיתינתמב  psןידמל
 יפמ אלו דומלת יפמ הזו דומלת יפמ אל הכלה
 אתקיספ אתכליה יבג הל ינתד םושמ אלא השעמ

(iלכבו פיש ייכב ה"כ  ownהדנב 3^2 ייא דומלת ייגו רומל 'יליסאב יפדב הנתשנו םינשיה  nב"עס  D/sbumיא ' 
 השקמה in (5 = .רזעילא ירכ הכלה לכא ג"ונב )*  .דומלת יפמ אלו הנשמ יפמ אל יר Dus ייכבו ארטגה יפמ אל
 : 'ז הדנב קפפא אכה לכא וירבדכ הכלהו הנשמב (nb .א"ר ירבד בוזב תדלוי Pm omn תעל העמ התפשו . . הדנ
 .וירבדכ הכלהו הנשמב "ל םש pi )*  .םש ייבזו דימ דיפ הדנל טייות יייע גימ ביפ 'יבזב היתווכ אנה ןל Bnb ןכו

mU» (5שורו האיפ תלחתב : ורמאיש דע היד : ל"ק ב"ב ם"בשרב '. *) רייפדב ה"כ Tbלבא רי'ב יייכב היכו 'מאו  w3a 
 וכיראהו םמצע םשב ןכ ובתכש ןועמש היד .ט'מ תומבי יופסוה y" (* .ןכ ורויו ביה יייכב (* .ורויו ו"ופדו שיקו דילו דיג
 ךורעה mas בור יכ עדו -- כ'ע רשב ראש הב בותכ ןיאש איה איינש הדנ ירה ןוביתה יוריב i33 (* .תורחא תויארפ
 "ליז תייר ייפ, תובית ם"בשרה ירברב וטמשנש ל"נו ומצע nes ורמאיש דע היד : ל"ק ב"ב םיבשרב wow ח'ר םשב
 םיכשרה ירברש הארנו 6s) םשב) ךורעה ירבדל םימיאתמ ם"בשר ירכד (: פ"ק דצ) ס"דב ם"בשרה cb תעצה יפל טרפבו

oneםוכתכו םוקספש ןויכר ןניכמס יאדו ןיארומאה ירבדב תוקוספה תוכלהב לבא שיימב טיליחתמ ומצעל ול םירחוימ  
 'וכו השעמל הכלה nnm והלוכד prono Das קספא לבא יוכו ןניכמס וחיילע יאדו הארוה mo םהש אניברו ישא בר
 ןינייעמו ובר ונפל בשוי רומלתתשכ ייפ רומלת יפמ הכלה ןירמל ןיא : ל"ק ifi מ'טשב אבוה םיארה ba" היכו הישע
 ('רמג יפמ אל «^n םיבשרב («ne 'וכו ךומסל יאשר דימלת ותוא ןיא ינולפ ירכ יכלהש הרבסתמ םדיב הלעו הכלהב

oa»ירודהמ המכ רחאלו תורוד המכב קודקדו ןויע רחא אלא כתכנ אלש אוה השעמל הכלה ונלש רומלתה הזו םייסו  
 ,יתופסוחב םינפב שיימ y יישריפ ןינעבו xy והובתכ השעמ וב תושעל ne» אוה השעמל הכלה ןכ ונל ורמא ולאכו

(ftתלמו יבר ייפ ע"פרב לבא דומלתה ירקיעב ןוכנ היכ  ^pקוחמל שי . !( רומלחה ירקיעב ןוכנ ה"כ v»)לבא רירבו  
 pen טעמכ וניבר 503 וירחא רשא ה'מגרה ייפכ אל הזו ('* .א מ ט םיטב גארפו א'יפדב ('* .ףסוי סייטב ו'ופדב
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 דּומְלָת

 דומלת תיב ןינעבו 'וכו רמוא יסוי 'ר ונמיה ודומלת
 דומלת דועו .ז"ע ,ב"חב wn רפוס תיב ע"ייע

(Theorie)השעמ וכפה  (Praxis)דומלת : 'מ 'ודיק  
 ג"פ םיהספ v" .ה"שע 'וכו לודג השעמ וא לודג
 ונמנ דומלתל םדוק השעמה יגר mw ךכ :ל"ד
 Np הנינח v^ 'ייעו השעמל op רומלתה 'וכו
 םירא תיב 'עב םימשרנה תומוקמה רתיו ג'ע ו"עד
 םתוא םתדמלו א"מ פ"ר בקע ירפס ,(ביס ,ב"ה)
 בותכה דיגמ )8 ,'ה םירב) םתושעל םתרמשו
 השעמב יולת דומלת ןיאו דומלתב יולת השעמהש

mהשעמה ןמ רתוי דומלתה לע שנענש וניצמ  
 דע דומלתב ובייחתנ אלש us עמוש םשו "וכו
 : ודבעלו ה'ד םשו (hm ל"ת השעמב ובייחתנש
 וניא וא דומלת הז רמוא התא דומלת הז ודבעלו
 חבזמ תדונעש םשכ דע 'וכו שממ הרונע אלא
 ר"אלב ארמג ומכ דומלת ארקנ )5  .הדובע היורק
 דומלת תחת 'יא םימעפלו שרדמו דומיל ןינע
 ץנוצ 'הל פ"ג לצא םינויצה y wu" : הלמה
 ^u) ,גיח) וישרודו רוד רוד לעב רמא הפיו 43 דצ

 ומכ הנשמה לש השרדמ אוה דומלתה רקיע
 התעו אוקמה לש ודומלת אוה בותכה שרדמש
 םנשומב םיוש דומלתו שרדמ םיונכה הז ןינעל
 בותכה ןמ mobn ןינע לע םימעפל ונאצמבו
 me אוה אדומלת יאמ )82 אוה ודומלתל ורמאיש
 ושרדמ יאמ אב אוה ושרדמל ורמאי ולאכ ןינעב
 הנשמב שרדנה שרדמה תא םינכמ ויה קדצב התעו
 D'UN ארמג N^ םימעפ הברהו כ"ע דומלת םשב
 b13 pw' י"כבו האלהו ליזאב ןמ ס"שה יסופדב
 וקבש ב'ער ג'ל מ"ב מ"ד דומלת ןוכנל םינושארה
 והל שרד רדהו אדומלת רתב ולזאו ןיתינתמ ע"כ
 ג"ונבו רומלתה js רתוי הנשמל ץר n" םלועלו
 רכש הילע ןינתונ 'א my ףוס םש מ'ב ןכו ארמג
 יינושארה םיסופד לכבו ס"ש י"כב 'יאדכ דומלתב
 ב'ער 'נ ק"מ  ,וומוקמב סיד יייע) ליזאב 'פד דע
 לכבו b'w י"כב ה"כ ארוטפל אדומלת הל ביסנו
 . + לבא .א'כ םשו .ס"שה ג'ונבו 'ינושארה 'פד
 תודנאבו תוכלהב דומלתב 'וכו תונשל . . רופא
 ם"שהבו תוכלהב ג"ונבו ןעכנימ ם"ש "55 ה'כ
 'פדבו ר"פדב דומלתב .ו"מ םש ה"כו .תודגאבו
 הנשמב תונשלו .ב"כ תוכרב .ס"שב האלהו ליזאב

/ 

 ס"ש י"כב ה"כ תודגהבו תוכלהבו דומלתבו שרדמבו

M Unו ג ₪ \ ו 1 אב  

 דלר

 'ואיצמ ולא 'פד 303 .(* תודגהו תוכלה ('דומ ל ת
 ,('דומ לת ה ןמ רתוי הנשמל ץר ווה (א'עס גיל מייב)
 ינע ימי לכ G'yb יק ידחנפ רמוא ע"ר 'מגב קלחב
 בל בוטו דומלת ילעב ולא 08 ,ויט ילשמ) םיער
 רמא אבו הנשמ ילעב ולא UD) דימת התשמ
 (.דימ הטוס) המחלמ חושמ 'פד ג'סב .(* אכפיא
 הנשמ ארקמ הז 3 ,דיכ ילשמ ךתכאלמ ץוחב ןכה
 םישעמ ולא (פש) ךל הדשב הדתעו ('דומלתו
 לבקו שורדו אב (CU ךתיב תינבו cns םיבוט
 ןרקה תא ול ןתנ 'מנב םיצע לזוגה 'פב .רכש

vp p)שי ןודקפו הדיבא ('קשעו הליזג (ב'עס  
 ןמ ומלתשי עמשמד C רמ רמאק ןומלתשי דומלת
 אנימאק דומלת שי ארקד הישירמ יפליד ןישרויה
 רשא תא וא Dt רשא תא בישהו ארק בתכינד
 אצמ רשא תא וא ותא דקפה רשא תא וא קשע
 ןודקפ קשעו הלזג Gon אנמחר בתכדמ
 ה"יחא]* . ןרק ןימלשמ ןישרויהש מ"ש הדבאו
 הידומלת רדהמ : ח"ל תוכרב דו מ י ל תארוהב (*
 יז"כ תותירכ :ו"פ ןילוח 'ייעו םש תופסות 'ייע
 . . ודיב םייקתמ ודומלת .ד'נ 'וריע : mb םיחספ

psהיתמקוא :ה"כ ק"מ .ודיב םייקתמ ודומלת  
 : ט"מ םיחספ .ודיב ודומלתו : ח"כ םש ,יאדומלתל
 .יארומלת ררהנ .ז"ע תובותכ .ונממ חכתשמ ודומלת
 תגנשש דומלתב ריהז יוה :ג"ל מ"ב ג"ימ ר"פ תובא
 דומלת + 'מ 'ועובש ,י"שריפב mp ןורז הלוע דומלת
 : ז"ט .,'ג 'ליגמ א"מ א"פ האיפ ,'וכו יפב אוה ךורע
 ר"ע ח"מד Ue ןיטיג 'ורי mmn דומלת ,'מ ןישודיק
 היהשכ : ח"מד ג"פ תוירוה 'ורי ,דומלת ךירצ רבדה
 ק"מ : ט'ג 'רהנס ..הזמ ודומלת יצחו הזמ ודומלת יצח
 רמול דומלת םימעפ הברהו : אדומלת יאמ ב"ער 'ג

n»א"כ יחספ (ל"ת  : v5ילוח : ח"י ז'ע ' op 
yy)הברה ןכו .ותלוז הברהו : ג'י תותירכ ,(שלת  

 יה יצוהב יז 0«( 'ז 'שרפ אב 'תליכמ 'ייע 'תליכמב
 ppm -- .ג'פ vy. .ט'נ ms רצ םשו (אמדעירפ
 Ys תובא .הרות לש תודּומְלת ושאר 'פ ר"שהש
 דיספי אלש Yo ק"מ .ודומלתב ובל סיגמ אלו ו"מ
 ,ץקמ 'פ 'ותליאשבו Du י"כב ה"כ ודומלתמ

sג"ונבו ורומלת תא ריספי אלש ש"ארבו  
 הזיאו ב"פס מ"ב 'תפסות 171275 תא קיספי אלש
 אלו המכח ודמילש ובר רמוא מ"ר . . ובר אוה
 בורש לכ רמוא הדוהי 'ו spe ודמילש ובר

 יינושארה 'פדבו י"כב ה"כו (*  .תודגאו גיונב (? ,דומלת : חייר ייפבו ארמג םשו ליסאב רע םינושארה 'פדבו י"כב היכו (1

 ארמג ג"ונב (5 .דומלת ילעב םינושארה ייסופדבו ייכב לבא ארמג ילעב "א : הימק ביבבו (+ .ארמג םשו איליפאב דע

 אנימאק רומלת שי ליא רמ רמאק ומלתשי וא רמ רמאק דומלת שי גייונב (* .קשועו icis (* .דומלת cw ילשמ יקליבו
 .ןושלה תוכיראב ה"שע דומלת שי היד ק"בל טיטשב אבוהש ןואגה "פכ הזו )*  .ןומלתשי ךורעה 533 'ה D ייכב

Medus 
 שנ

die 



 ןישודיק .ושמשלמ ודימלת ענומה .ו"צ תיבותכ
 ק"ב .דימלת ינאש מ'ע : ט"מ  ,ודימלתו ברה + 'ל
 חיכות . א"ל מ"ב ,ברה לצא דימלת «pi : ז'יק
 םכדימלת תעד ןכ m'bp: ב'ב .ברל דימלת 'יפא
 ינורסח אלו יתוברמ יתרסח אל imp 'דהנס ,הטונ
 דימלת יפמ הכלה ענומה לכ ב"עס א"צ םש :ידימלת
 ,ודימלתו ונכמ ץוח אנקתמ םדא לכב :ה'ק ,'וכו

2vוניאש דימלת ^ תוכמ ,ירימלת ירבח יבר  
"bp qunד"כ ,'וכו וברב דימלת עדוי םא ,'ו , 

 הרומת ^« םינש 'ה הפי ןמיס האר אלש דימלת
 תובא ,'וכו ובו bus ךלוה דימלתהש העשב .ז"ט
 ,ךלשכ ךילע ביבח ךרימלת  דובכ אהי  ב'ימ ד"פ
 לש ודימלת . . . ארזע לש ודימלת .א"י 'דהנס
 לש ודימלת ר"כיא nbus שירו  א"פ ר'קיו ,ללה
 הבר אנהכ WIN] יא ח"יפ ר"דמב .ונב ארקנ םדא
 ,אדימלת תא הבר הנהכ חרק יא אדימלת תא
 :ה"נ תבש .ח"כ :ז"ט תוכרב םידימלת ץובקהו
 : ז'ט aum ib ק'מ . ח"כ הכוס . ג'נ .ב"י 'וריע

T'D :23'D + Y'b mss»כ"ק 'תובותכ  + KEY) 
 ב"פ N/D; א"פ תובא T/D. תורוכב .ז"צ 'רדהנס
 D ןיטיג .א"כ הליגמ :'ג םיחספ וידימלת .ח"מ
 ידימלת תוכימסב , ב"ימ א"פ תובא .25 תוירוה
 'ציב ןקזה יאמש ידימלת : ז"מ הטוס ללהו יאמש
 ח"פ האיפ 'ורי ר"אלבו : ט"מ ריזנ מ"ר ידימלת .'כ
 יודימלתו ע"ר .ב"ספ ר"ב ,'וכו יודימלתל זמר .א"כד
 םימעפלו . אָיִריִמְלִת אלהו ב'נ 'ב 'א m" 'גרת
 Cn תרות ידומל ^5( םכח דימלת ומכ b" רימלת
 אמויבו ורבכ jn וניאש דימלת לכ .ח"כ תוכרב

 ת"האבו ?D י'כבו 'וכו וניאש םכח דימלת לכ : ב'ע
 דימלת תוכרבב כ"ג W^ +.א"ע רצ תוכרב (b/3 ה"ונבו
 ותוא ןילאושש לכ דימלת ys'3 ^ תינעת ,םכח
 'תבשכו ב"ער ט"מ ןישודיק "ייעו 'וכו הכלה רבד
 'וכו ותוא ןילאושש לכ םכח דימלת והזיא .ד"יק
 ץובקהו n'n ת"רבו םכח דימלתו .'ר לכ ע"ייעו
 אוה יאנג םש תבש ס"שב הברה םימכח ידימלת
 ח'ת לכ .קושל םיאלוטמה םילענמב אציש ח'תל
 םימכח ידימלת ,בבו ע"יע 'וכו בבר אצמנש
 ןיריזחמש ח'ת והזיא ,םלוע לש ונינבב ןיקסועש
 לע סנרפ ותוא ןינממש n'n והזיא 52 הדיבא ול

xnהפרט האורה הז ה"ת והזיא : ד"מ "לוח  
 ,'וכו םירבד 'ג דומליש ךירצ mn ..'ט םש ,ומצעל
 הגומשמ דחא וב אהיש Tox ח'ת .'ה הטוס

Psi 

 דומלת |

"TD םש ס"ד 'ייע ארמג ג"ונבו 'תפסותבו, "B 
 'ק סע'ב   jobי"כב ה"כ דומלת ילעב ולא םב

 ס"שה ילעב ג"ונבו ליזאב דע םינשיה 'פדו ס"ש
 ביסנו .'ה םיחבז ןכו  nbס"ש י"כב ה"כ .אדומלת

 םינשיה 'פדו « auהגיגח .פ"שה  Cשרופה א"ער
 דוטלתל דומלתמ 'יפא . . . הנשמל דומלתה ןמ
 .ס"של ס"שמ :ג'ונבו םינשיה 'פדבו ם"ש י"כב ה"כ

  yonיכוסמ ןויצה לע 1 -- 6 הרעהב ליעל ש"מ
 דומלת הז םתורוהל  .'ה תוכרב : ה"מק-ב"בו .ח"כ
 ןושארה י"עבו ג"הבו םינשיה 'פדבו ס"ש י"כב ה"כ

DN . , הצורנ : ינכשמ '5פ ר"שהש .ארמג ג"ונבו 
 אתפסותל םא דומלתל רומלתל םא הנשמל הנשמל

 ז'מפ ר"מש . אתפסותל  moonתודגאו שרדמו
 הפ לע ויהי דומלתהו  "ynהפסות 'עבו ב"כפ ר'קיו

 - ישא ע"ייע רומלתל תורודהמ השע ישא ברו
 םידומלתה ינש ןינעבו ,ש"מו זיפק ,ג'ח) רדה יעו
 ץרא דומלת וא אברעמ ינבד ארמג וא ימלשוריו ילבב)

 (לארשי  yד"ודד לעב לכש םושב ש"מ  ynל"ר
nsbm ח"כ דצ ף'זרהמל י"הבמ "יעו האלהו: 

 6[ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו —
 דמלמה לצא דמולה Cn היכ ,יא י'הד) מ"למ) דיִמְלת |

Sehüler =לב אָדיִמְלַת ם"לב ' xvi "xw 
Quiורבח עמשו ריזנ ינרה רמאש ימ 'פד נ'רב  

 תקבש אל בות ל"א םיעס יכ (7m ינאו רמאו
Csmmודיקב ק"פב .(* [אדימלתל ל"צ](אדומלתל) ' 

 וניאש םכח דימלת לכ 623759 באה תוצמ לכ 'מגב
 דימלת ה"יחא]* nm b עשר ארקנ ובר ינפמ דמוע
 ובר וילע סעוכש רימלת לכ : ג"ס תוכרב בר וכפה
 'ירמאמ םש דועו nnn תרשמ ךדימלת : םש /'וכו
 תבש .וכר םע ץחרי אל דימלת .א'נ 'יחספ .םירחא
 דימלת ,ד"נ םש ,'וכו אדימלת אוהה + ג'נ 'וריע :ט"י
 רימלת :ג"י םש ,'וכו רזעילא 'רל ול היה דחא
 היה קיתו רימלת םש new סוכמוסו מ'רל ול היה
 pum ע'ייע קיתו דימלת 'וריב הברהו 'וכו הנביב
 'שורי .רבח דימלת : ח'נק ב"ב .ג"ס 'וריע .נ"שו
 yy" ע"רד הוה .דימלתו רבח : ז"מד 353 םילקש
 : 'כ 'ציב .ר"סות 'יפ יכאלמ רי רבח דימלת ןינעב
 jun דימלת .'ז 'ינעת ,'וכו דחא דימלתב השעמ

jnרימלת ב"ער ^ ,'וכו השק ודומלתש דימלת  
 א"עס 'ט ,'וכו אדימלת ל'ה יאני 'ר .'ה ק"מ ,דיחי
 mb ברל הֶקונמ r'b. .וכרמ רטפנש דימלת
 | MM תא םיכחמה דימלת ,ד'י הגיגח ,ש"ע דימלתל

 ,'וכו שרודו בשוי ךדיטלת א"ר ףא : ו'צ תומבי לש רוא ps םימכה ידימלת .ז"כ הגיגח ,תינימשב |

 לכ (* .אתייר ס"טב ר"פדב (* om יופסותב )*  .ותבוח ירי אצי אל רומלה oy אקינאשירב אידעפאלקיצנעב ש"שר יהו ('

 (n) ימלתה יקיעו ט"ק vaa תמאבו רימלת יעל וגייח אבה יעל ךייש יכ םירפוס .תועט xum דומלת y moa ע"פדב w^ הז

00% 



 ^£( ח'ת ולא תולדנמכ ירשו הרות וז המוח ינא
 ומא ידשמ po קוניתכ no הז ןידמולש ה"מגר
 D^ 964 רצ יבכרה 'פד םינואגה 'בושת my 'ייעו
 ארימלת הזיאב ם"רת 'ר 'ילהת 'קליב — .ז"לקת

 — [שיע אסומלת ל"צו ס"ט 'וכ

 ןינע qb ams 'למ cis וניבר eb" אתוימלת
 'וכרבד "סב (תיקרס לש טחמ = הקידס

 םדא דמלי םלועל 6 (oom יישודיקד xoi +-ג'ס)
 אטחמ ('איה יאמ הלקו היקנ תונמוא ונב תא
 הריפת לש הניאש תיקדס לש טחמ o^ אתוימלתד
 רתויב איה הקדו םיערקה תא הב ןיחאמש אלא
 - .דומלי המלו אתוימלתד אטחמ sem רצ nov בקנו
 הב ןיאד הלקו לזגמ היקנ הלקו הייקנ איהש התוא
 תיימלת טחמ 'וריקב e^ י"שרו ה"יחא]* ips ןורסח
 םימלת תויושע | תוריפתהש ז"עלב ר"יידשורב
 כ"ע השירחמ לש םימלתכ תורוש תורוש םימלת
 -Sticke צ"לל ןויכו pw 'וכרב י"שריפב כ'ג 'ייעו

rei, broderie, broderירתכודנא ה"ד .'כ ןיטיגל "ייעו  

 טחמ 123 'יפ וניברו (מ"ק ,א" ירתכדנא ע"ייעו

 .תיקתס עיייע לבא bn yon כ'או תיקרס לש
mרמוא רזוג 64 ,א"ח ןעטיזיווקער עשיפארג ףעל  

 -Gravir אוהש בשחו einschneiden I ^30« 'למ

 ושוריפ החד O0 ןעללעצסימ) סעלרעפ 'ה לבא 1
 mons "bs אתוימלפ man אוהו םידי יתשב

— [Stickerei, plumeum opus, 70up..tov 

m *א םלת ע"ייע תוימלת '. 
wBon «ןימלת  yyי'ב םלת  
'"bn :עודיה ךלמה םש)  (Ptolemüus Lagi 

avא"עד א"פ הליגמ  Tyיוניש רבד 'י  
 השעמ .'ט הליגמ ילכב 'וכו ךלמה ימלתל םימכח
 'וכו םינקז םינשו םיעבש םניכש ךלמה ימלתב

OD "àםינקז 'הב השעמ ז"לה א'פ םירפוס  
 pw ,'וכו "ינו הרותה תא ךלמה ימלתל ובתכש

nonםינקז ב"ע סנכש ךלמה ימלתב השעמ בוש  > 
 ש"מ 'ייעו ח"צפו ח"מפו ח"לפ vas ה"שע 'וכו

 nbn 25 רצ ןעידומשראפ ף"זרהמ

ton *ילוא)  booילכ אמלת  pesתיחולצ  
 ןייעמ Tb תואוקמ 'תפסות 9

 ש"ר yp" 'וכו תכרבל ימלתה ןמו ימלתל אצויה
 .ש"מו א"מ ה"פ 'ואוקמ
hon "ןוימלת רב ע"יע  xnןב 'עו ג'פק  
 urb) Crap am ןוילמת

iebn * — "nobn 
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 הברמה ח"ת לכ .ט"מ םיחספ .ןהב תוטלוש םנהינ
 : םקונ www ח"ת 5515 אמוי «o^ מ"כב ותדועסב | =

 ןיאנוש לבבבש n'n Y^p 'יחספ ,'וכו שחנכ רטונו
 הכלה הרומש ח'ת לכ נ"שו ,ז"ע mies ,הז תא הז
 ךותמ הרותב קסועה ח"ת לכ .ט"מ הטוס ,'וכו אבו
 ,ומצעל רפימו ומצעל הדנמ ח'ת a ק"מ ,'וכו קחדה
 םשו 'וכו ודומלת חכשש ח"ת א'עס ט"צ תוחנמ
 חרסש י"פעא ח"ת : ו"ט 'גיגח ,'וכו חרפש mn ב'ער
 'וכו ןיטיילפ לש תיחולצל המוד ח"ת : ה"ל ז"ע ,'וכו

myםכח ע"ייע  G'bv iTתומוקמ הברה ג"שו  "y! 

v»ארוק אוהש אוהש ח'ת לכ םיבצנ 'פ ףוס  
 ח"ת לכ ה"לרתת 'ר הכיא 'קלי 'וכו ש"של הנושו
 היבקה לוכיבכ nw ארוקו ומצע ןיבל וניב בשויש

 n'n והזיא קשועה יכ 'פ ר"להק 6 ודגנכ בשָוי <
 ןילאושש לכ ינת ותנשמ ינפמ ויקסע לטבמש לכ
 תומוקמ המכב "יאר nb moy בישמו הכלה ותוא
 שי םלועב םולש םיברמ vo (n"n OU תוכרב)
 אמלש ל"א YD) ןיטיגב T^ המ co לע שרפל

 ךל אנמ ל"א אכלמ וכיילע אמלש אכלמ וביילע | =
cups pxאנמו 'וכו םיכלמ  joןנילפכד  

 םולש םיברמ m^n ^e כ"אוש"ע 'וכו יכלמל אמלש | =
 יכ ךינב םולש ברו 'ה ידומל ךינב לכ רמאנש 'וכו
 ליעלדכ םולש םהל לופכל ךירצ 'ה ידומיל םתויהב
 "ירדנ .םלועב םולש איבהל םיכרמ םהש ושרדמו
 לטונ ח'ת ns שארב לטונ ןהכ המ א'עס ב'ס

 ח"תהש רמול ןכתי ךיא המיתו 'וכו רמאנש שארב
 רחאמ שארב קלח לוטי ץראה םע םע קלוחשכ
 רבד אוה אוה הפי קלחב ויניע nnb הזה רבדהש

 ח'תל ש"כו :'נ םיחספב y mw" לכל הנוגמ =
 טפשמ ול שיש ישניא יעירי ערימ ןהכ אמלשבד
 הנוהכ תונתמ ד"כ ול םינתונש רחאמ הרוכבה
 ח'תכ ןכ ןיאש המ : ח"כ ק"מב 'ופסותה ישרפמדכו
 m'y יניעב תומורעתו גיס לכמ pi תויהל ךירצש

sowהז םעטמש ד"עפלנו ודי לע ש"ש ללחתי  
^bהפי הנמ לוטילו ל"נה םירדנב י"שרל סחוימה  

 B^ םינפה םחלב םינהכה ויחא oy קולחל אבשכ
 pn םינהכ םלכד פ"הלב הפי pon לטונ mn ןהכ

puג'הכב וא ,םשה לולח ןאכ ןיאו יעידי  
 ד"עס ח"לד א"פ אמוי 'שוריב עמשמדכ יעתשמ
 ךיה שארב pon לטונו שארב בירקמ לודג ןהכש
 'ייעו וכו anon יתשמ 'א non obw הז רוע הדיבע

 ב'עפ 'ז ב'ב — .ארוגד ארבע ה"ד םש 'ירדנ ן"רה

 )^ n' ש"הש) תולדגמכ ידשו המוח ינא א"ער 'חו

 .ןישוריקב ny mem יב םיש י"כבו אדסה בר רמא תוכרבב ג"ונב ('
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 'מושרה איה איהו רשלת .רשאלת 3^ b "יעשיו
 יגרת ןכו 144 דצ ובארטשו 'ו SN ,ו םואימלטפב
 רסלת :רפאלא 'ט .'א ,ד"י תישארב 'א 'שורי
 רסלת 'א י"רת Gr תישארכ) ןסר ןכו רָמַלְד 'טישפבו

 .רסאלת 'ב י"ותבו
ronעלּות =) . nybimעיִלְתַה ;ואטזמ מ'למ  

(wurmfrüssig werdenבירקה הערפו ונדמליב  

 בקעי .תעלות יארית לא m "D) חלשב אמוחנת)

 תעלותל לאושי ולשמנ המל O^ (wo היעשי)
 אלא םיזראה תא הכמ הניא וז תעלות המ ךל 'ול

 ןיא לארשי ךכ השקה תא הכמו הכר איהו הפב
 רמאנש םיזראכ ולשמנ תומואהו הלפת אלא םהל
 'יאלכב .ןונבלב זרא רושא [nan] €« איל לאקזחי)
 האובתה "פ עילתתש דע הל ןיתמי ("0G ב"פ
 כ"חאו תעלתמו הלחתב תבקרמ התוא ןיערוזשכ
 . םיעלות םריו ('כ re תומש ןושלמ תוחמוצ
 ד"ע ז"כד ב"פ םיאלכ 'שוריה ^05 אוהו ה"יחא]*
 םימי 'ג ץראב אהתש ידכ דע תערזמ איה המכ רע
 ליעפ הה .'וכו החמיצ םאו . . . אניטה םוקמב

m3יילוחב ןכו תעלות ,עלות םשהמ  .n'eעילתה  
 pw ,היביאב עילתהש תושיק א"עס m םשו 322
 החרז ג"ע ה"ד ב"פ תוכרב wv ,ש"ע א"עס ז"ס

 ב"ספ ר"ב "יעו היתונאת ועילתהו mem וילע
 רע 'פ ר'שהש ז"מפ ר"ב .דרי ירוד 'פ ר"שהש
 לעפאו ,םיצעה ןיעילתמ ה"מ ב'פ תודמ :חופיש
 .יעלתמד :^ ק"מ ,עלתמ יכ ארזח : ח'ק 'דהנס

vורי תיעיבשב ןיעלתמ ד"ע ג"לד ב'8 תיעיבש ' 
 sb םירדנ םשהו .לכז ע"ייע עלתמה ̂ rp תבש
 ,העלותו המר א"מ ג"פ תובא .ז"י ב'ב.+ ג"'פ מ'ב
 אמוי םיעלות ץובקהו 'וכו ותימב העלותו ג"פ א"ד
 ןילוח .ה"ל הטוס ,ט"לד N'b אמוי 'שורי :מ"י
 : ז'ם ןילוח ,ל"נה תודמ תעלות ריחיה m . ז"ס
 ,םיתיז ירקיעבש תעלות ,םינפג ירקיעבש תעלות
 י םירמתבש תעלות :ח"נ םש ,תורגורגבש תעלות

 תבש 'שורי :ח'ק 'דהנפ אתעלות ימראו ס"לבו

 ."וכו אתרותד . , איסוסד אתעלות : ג"ד א'פ

pon "Ed (ע'למ ל'נ nmm pup QUהכיתחו ) 
 ויפנכב ותוא עפשו )2 70 'ורי 'גרת

 ךורעה לעב .יופנכב היתי עלתיו 0^ ,'א ארקיו)
 יתוריעה 333( ה"יחא]+ .ליעל y" הלת סרג
 "גו הלת תירוס הלמ םע תמאתמ ךורעה "גש םש

nowל"גה "ברע הלמ םע הפי הלוע ] -- 

 .היפב אמוחנתב (? תוינשמבו תועלותמ ינשמב בייעס גיצ ב'ב לעופ )?

 ולר

 'שת 'ייע (הנידמ «be ןאסאמלאת ,ןאסמלת *
 'אצוהב ו"כת ,ח"ל ,ז"ל p^ םינואגה
 347 דצב ש"עו יבכרה

 'ומזמ ט'וש (הפצוח 62066 י"למ) אָפּומְלָת *
 םירבדה רמוא התא אסומלת הזיאב ג'י

 .ימשב 100 x" םש ב"שר ש"מ "ייע 'וכ וללה

 .purpurroth) אָנעְלות ומכ אָנאְלות — ןלת "₪
Uyיניב בש 6ח'כ) ןידימעמ ןיא 'פ  

 המוד םשוב לש yy ps אלהא b^ אנלות אלהא
 השלש אלהאב שיו (sis ארקמ לש תולהאל
 ןושלמ אנלות ארקנ הזו םודאו קורי ןבל םינימ
 שיבוהל הלוגס ול שיו ('ד ,היכ תומש) ינש תעלות
 לבא אנלות r'y3 ג"ונב ה"יחא]* . תוחלה
 י"כב ג"הבו ינש תעלות 'למ 'יפו אנעלות י"שרב

D»להא 'עב ה"כו אנאלות אלהא  Cx'b Nm 
 ןייצמ היה םשו ינש  תעלותכ םודא וניבר "פו
 אנעלות אלהא 'יגה : ט"ס ןיטיגו : י"ק תבשמ וניבר
 י"בבו ןיטיגב יכ 4 הרעהב םש יתוריעה רבכ לבא
 'בושתה 'יפו sis an 'יגה כ'ג תבשב ס'א ס"ש
 תלוגס ןינעבו ש"ע 5 הרעהב םש יתאבה םינואגה
 Alias 'ה .ז"כ סואינילפ ש"מ y aloe"' אלהא

etiam est vulneribus utilissima ad cicatricem 

perducens .. . Haemorrhoidum quoque abun- 

dantiam leniter sistit. Dysenteriae infunditur etc. 

 אנאלות אלהאב םישמתשמ המל pin הזבו
 אנוקרילו (Ge po) אסרומל «Ge rp) | אעקיפל

 ,(םש תבש)

 אוה .אוהו ליעמ OUS פ"למ הארג) ןיסלות *
 eo )0\-2 paw" ןושלב תילט

 ינא ףא ןיסלותב ןיאצוי om ליאוה א"פ 'פ האר
 תבושתב ה"כו ןיפלוק 'יגה 'קליבו ןיסלותב אצא
 תוצמ הלאבו ןיפולקב ןיאצוי םשו m'b ^D ק"ירהמ
 53 ןעטכארט ללירב m .ןיסולכ )0 bn מ"רל
 אוהש ןוכנהו cloca 'צמא ר"ל p" ושרפל הצר

 .ןוכנ לע mn ריעהש ומכ ל"נה פ"למ

^b) pn *תלת ע"ייע (רשע השלש . 

 -Xoacko (Taa רשלת .רשאלת ומכ) רסלת
cáp)533 לש הנופצל ימוודה רושאב ( 

 (a" ," mew ןפר תאו (ז'לפ (' ח"ל 'פ ר"בב
 וניבר n^ רסתלת ג"ונב ה"יחא]* .רסלת וז
 ב" ^B, ב"מב ריעה וז הרכזוה רבכ יכ הפידע

 .ו"ופרב 'יארכ היילפ אלו רייפדו י"כב ה'כ )!

 .חועילתט יה סיש ייככו ילופאנ



 תא הוכהו האמוט ינמיס שלותה OUS םיעגנב ז"פ
 תא הוכהו תאשב ךפהש ןבל רעש o^ היחמה
  ביתכד השעת אלב רבוע ריב הריבעהל היחמה
 לא אמלא תערצה עגנב cwn (n ,ד'כ םירבד)
 שרשי יתאובת לכבו 'גרת ב"א) — 6 ריב הריבעת
 ינוי 'שלב b" .אשלת יבנא לכבו 0755 .בויא)
 י"ל לע  ןויכ ב"ר ה"יחא]* ,(רקועה לעפ
 155 ןוכנהו יוועל 'ה תעד ןכו 066 םשהו »00
 'לו ^« שרת פ"ל אוהש ךרעה תלחתב יתבתכש
 ורוביחמ רבד רקוע דועו רעשה שתג 'יפ (תופלחתמ
 ד"מ Yb אמוי ,ורעשב שלת Yo me ק"ב 'יאדכו
 האלהו .ז"מ ivo 'ילוח ,ורעשב םישלתמ ויה

wonב"עס ז"טד א'פ האיפ 'שורי ,(רבוחמ וכפה)  
sו  

e 

 'ורי יהרואהו שלותה Us Ub תבש v" .שולתיו
 .הב שלתימ ימחתיא ד"ע n'3 ז"פס 'ירדהנס
 < יוהיל wb? Yy א'סד א"פ ןישודיק 'שורי ל עפ
 םוגרת מ'ד םוגרתב w nam^ .ןוהירעשב ןשְלַתְמ

"nששקמ 'א  (רברמב veב'ל ) רקיעו שילת דכ 
"ey popשלות ד"ע ב"לד ה"פ 'דהנס 'וריו ירפס  

 )0 שולת יט , יא הכימ) יחרק 'גרת יעקרקה ןמ םיצע
 | 'קזחי) יקתנת 'גרת ,ישילת (טיכ )5 יימרי) יזג 'גרת
 רסב (ל 22 (mee הסרט 'גרת .ןישלתת O5) ,ג'כ
 'ד ,'ט תישארב CN "Sn , אייח אויח ןמ שילת
 צ אתויח ןמ שילתד וא אייח אתויח jb שילתד ארשב
 pot ךנישלתיו t€ ,ב'ג םילהת ךשרשו 'גרת ןכו .אתסיכנ

"iילוחמו .ב"יו 'ח ,א"ל בויא 'גרת ' "bpחכומ  
 אלא יל ןיא השילת ןיבו הריקע ןיב קוליח שיש
 שלות )5 ,טיי ארקיו) רול ל"ת ןינמ רקוע ריצק
 ןוגכ םישרשה םע רקוע י"שריפו is ל"ת ןינמ
 ןילופ «pai םישרשה ny אלו v2 vow םישדע

vvא"פ האיפ 'שוריבו .םש 'ופסות ע"ייעו  PUT 
oum vyשלות רצוק אלא יל ןיא  josדומלת  

 ךריצק רמול דומלת ןינמ רצוק רוצקל רמול
 לוכי רוצקל רמול nn ןינמ שלות 3 'קליבו
 א"פר םישודק ארפסבו us ל"ת רקפהה ןמ ףא
 ףטוק רוצקל ל"ת ןינמ שלות רצוק אלא יל ןיא

joםשו .ךריצק ל'ת  xe»רצוק היה  lioאלמ  
 םיבשע םהב ולע :ח'כ 'ליגמ ,וצמוק son won ודי

 תבש יייע )* .שרופ ג'ונבו ס"שרהמב הייכ (5

w»ybnN2pow *שלְּת -  

 E ——  הלעי אמש ,'ג 'ציב ,'וכו רבוחמב אמש שולתב אל

tcsהל הרע פחה תי דחה רבנו  S3ה ו חחח ה 1 ה עדרי  

sax an *כעל ןמ) אָבּועְלִת  ^bםיעותעתו געל  
"y (Spottד .ט'ע םילהת 'גרת '; 

i 38יעשיל ' n'aויט יי ימריל ;א" ; (NO 
 US ,גיל לאקזחי) םיבגע 'גרת דועו ח"י

 תַויִּפ bp שרד ('ד י'ד שיש  תּויָפְלִַת =) ףלח
 תויפ לכ לש לת תויפלת (םינפב "יע

 תיר קב םילשווי הנוב הכרבב וילע ןיללפתמ
 לעו ונילע םולש תכוס סוופה עמ ש
 הלפתב 6( םילשורי לעו לאושיומע לכ
 תלפתפ"םב avo wish הנובודודיהלא
 אוה (ג"ער הייד דיפ תוכרב 'ורי) (*י מ ל שו רי רחשה

 תונופ םינפה לכש לכיה "' י'ו ww ינפל לכיהה
 לבא .'ל תוכרב ב'ג ע"פדב ה"יחא]* ,ול

 תויפ לכש לת תויפלתל יונב קר "יא ילבבב םש |
 תוכרב m^ לע ןוויכ (zi תמאה לבא וב םינופ

5m. 5*3לכש 555 )285 לכיהה אוה ל"בירא  
 ןינמ ונברחב וניינבב ןודכ דע ול םינופ םינפה
 ןיללפתמ תויפה לכש לת תויפלתל יונב ןיבא ר"א

C voyםילשורי הגוב הכרבב הלפתבו ש"קב הכרבב  
 Ü wen ש"קב םילשורי הנובו דוד יהלא הלפתב

 לעו לארשי ומע לכ לעו ונילע םולש תכוס |
 'שוריה םשב סרג ד"פק 'ר א"מ 'קליבו .םילשורי
 אוה vos תונופ תויפ לכש לת תויפלתל יונב
 יונב וב םינופ םינופה לכש ל"בירא ינפל לכיהה

 םיללפתמו vos תונופ תויפ לכש לת תויפלתל
 ר"שהשבו Uy 'וכו ש"קב םילשורי הנוב תוכרבב |

 םיללפתמש לת תויפלת א"ד an^ דוד לדגמכ 'פ

 py" לביהה | אוה .רמא .ל"ביר ,  . , תושפ 23
 ןודכ דע ותוא תונווכמ םינפה לכש לכיהה אוה

 תויפלתל יונב ןיבא ר"א pb ונברוחב וניינבב
 'וכו ש"קב וב תוללפתמ nen לכש לכיהה אוה
 רמולכ ןברוח וגייה תויפלת תלמב לת שרד כ"או
 תונופ תויפ לכ ונברוחב ונייהד לת אוהשכ 'יפא
 תויפ והורמאש רפס תויפלת םש שרד דועו -- וב

 :הברה

 שתנו רקע oM X ros 5« שלְת |
 ausreissen das רבוחממ qnn T רעשה

(Haar, abreissen mit der Wurzel |ולאב  nnaעקרקה ןמ ןישולתהו ד"מ ח"פ 'ובותכ .שולתי אל | , 

— 

m3 )1יייכבו ו"ופרב ןיכנ  nר"פדב לבא ,בייהו .ריילו ריב 'בו יא 0  mbיילו ךורע יייכב ה"כ )? .םיטב רסח ימאו ליסאב  

 ס"שרהמב ןוכנ m/3 )* ,ימלשורי ל"צו םלשורי ע'יפרשב לבא — ךורע יייכב ישורי ןוכנ ה'יכ )3 .ו"ופדב "ל םג ע"פרב =

 .וילא פ"שרהמב )?

 יוכו הערצה ךוחחל אלש ריהזה הנה רמשה ביתכד ןויכו תושעל אלש איה הרהזא רמשה רמולכ םש nop ייפו בילק-

 ,םש םיעגנב ש"ארו שיירב יייעו

 .םיגפלו ינפל סייטב גיונבו (ל"נה א"מב קוספ אוהו)
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 אתכלה (.ו'ל תומבי) ץלוחה 'פד ג'רב .תורצצח 'עב
 ג"רב .שרופמ םשו תלת ינהב שיקל שירד היתווכ
 קחצי רב ןמחנ 'v 6 וילק poo pn תישאר 'פד
 יאעליא 'רכ יבס תלת ינהכ אמלע גוהנ אנדיאהו
 זגה תישאר רמוא יאעליא 'ר אינתד זגה תישארב
 ירבדב אריתב ןב הדוהי 'רכ ץראב אלא גהונ וניא
 ירבד ps רמוא אריתב ןב mmm 'ר אינתד הרות
 am" םיאלכב הישאי 'רכ האמוט poses הרות
 nen ערזיש דע n ww"2 םלועל sw הישאי
 p'b 'רל היל אישק רי תלופמב ןצרחו הרועשו
 ןה ןינימ ינש הרועשו הטח ידכמ ל'ז בקעי 'ר רב
 שמ םיאלכד p'b3 ןנתד בייח תחאכ ןערוזהו
 הדוהי ^ םיאלכ ז"ה תחאכ הרועשו nen ערוזה
 הוועשו םיטח ינש והיש דע םיאלכ וניא רמוא
 ןה ןינימ ינש הרועשו הטח הדוהי 'רל 'יפאו ^:
 'יאלכ ךמרכ ערזת אל n) י ביכ יירבד) רמא אנמחרו
 םיאלכ ןצרחו הרועשו םיאלכ ןצרחו הטחו ליאוהו
 הרועשו men ערזיש רע בייחוניא הישאי ר'א ט"מ
 nen pw םא 'יפא y" אלו די תלופמב ןצרחו
 ןתשלש ערזיש דע הישאי 'רל רוטפ םרכב הרועשו
 'טגב ןישודיקב א'פ ב "סרגדכ די תלופמב
 ימ ותירהצ אל bw (טיל pvp 6 תוצמ לכ
 םעט יתאצמ (רמ או 'וכו הישאי 'רכ ל"ייק אל
 אילד *n'b םיאלכ ישורי) אברעמ ינבד 'מגב שרופמ
 וניאש דמלמ םיאלכ ךמרכ ערזת אל ביתכ 675
 ןתנוי 'ר) ירבד םרכב prb ינש ערזיש רע בייח
 (* [רמא ןתנוי 'ר אישאי 'ר ל"צ] (רמא הישאי 'ר
 ארקי) ביתכ ןתנוי 'רד היתעד לע דחא po "פא
 רמאנ רבד הזיאל םיאלכ ערזת אל ךרש )^ טיי
 הארתהל יומא איונח םיאלכ ךמרכ עוזת אל
 הקול ךמרכ םושמ הקול ךדש םושמ וב ורתה םאש
 ךמרכ ערזת אל ארק 'תכדמ הישאי 'ר רבסקו
 ארקיעמ ומרכ ערזיש דע בייח וניא אמלאד םיאלכ
 יכ די תלופמב ןצוחו הרועשו nen ערזיו םיאלכ
 םירבד ולא 'פב .('םרכב ןינימ ינש ווהנד יכיה
 אמוי ףסוי בר (:ח'פ) םיכלח רטקה 'טגב םיחספב

vןישולתכ ןירבוחמ דבע אל .ב"לד ח"פ תובותכ . 
bye:לג ו"מ ה"פ תואוקמ  ebonyתפסותב ה'כו ' 

 'ורי .רהנה ןמו םיה qe שלתנה לג TES תואוקמ
 .ןמוקממ ושלתנש תורייע ג"ע ovys א"פ הגיגח
 .ןתכילהב ןונבל יזרא ןישלתמו ד"לפ ר"ב לעיפ
 'שוריו ד"ע א'יד ט'פ  תבש 'שורי טשפומה םשהו

Yb r'yג"מד  : maהשילת תעש ול היה  me 
 -- [השילת תעש הל היה אל

 (mm לובמה רוד 'מגב קלחב (ףוע םשו ימשלת
vpימשלתמ ץוח הבושתב ורזח ןלוכ  

 לכה עבר אלא הבושתב wn אלו אוה mw 'יפ
 יילוח) ףועה ינמיס 'טגב תופרט ולא 'פב ןניסרגדכ
 (' אגינרוהו mx הבוח הגוח [ןה] תוקיפס 'ח 6 ב"ס

 ימלשת בותכ תואחסונב ב'א) — אדרמו ימשלתו
 màn 'ע mp יייעו ה"יחא]* ,(אגונרה ע"ייע

 אתוח אבוח סרג 'בו 'א ו"ו י"כב יכ עדו mb 'עו

 אתיח אגוח pen ט"קו vum» v s53 ה"כו אגוס
 אוהש ויופדמ pUD ע"פדב 5/2 'יא אתוח ^3 אנוס
 י"כבו Sperber 55 פ'ל אוה ילואו Qum) סישבכ
 R^ וניצנוש 'פדב .ח"ק 'הנס י"שריפבו אנינ דוה ר"ב
 ,אנונרס ,סרג ןאכ ב"ה י"כבו אגו נר תו אתוח
 do» Ju פיל ד"עפל אוה אגונות כ'או

perdixלע רשא  vr('כ ,ויכ איש) ארוק י"שריפ  
 יא אוה רוהט יא 'תנולפ תמאב שי ארוק ןינעבו
 — ארוק m^ :mbp יילוח י"שר "ייע אוה אמט
 'ב 'א ^Y "5 ךוועב כ"ג 'יא ימלשות ס"שה ^35
 קפס ילב וניבר לבא י"שרבו 'מגב 'דהנסב ה'כו ר"ל
 .םיכרעה רדס דיעהש ומכ ימשלת וא ימשלות סרג
 .ימשלות ni די בתכ לודנה שרדמב ה"כו
 ןמ Bteppenlerche וקיתעה 181 דצ ןהאזיוועל 'הו
 אוהו פ"ל אוהש יל רמוא יבלו !ימש ןמו לת

 דחא ףוע תמאבו Ü Magie ףושיכ ןינע
 uos לש ףוע כ3= B סלב ארקנ

nbnס'לב)  wnbn .nbnשלש מ"לב ומכ , 
 תלת (םינפב רוע 'ייעו droi תשלש .השלש

 B «55 Cv5^ הכופ .ו"ל תבש) והיימש והנתשא ילימ

  (iא'פדבו) הגונוהו ע"פרבו דיילו יבו יא ויו ייכב היכ unam) m/» (* .Talisman ונינושלב הזמו עיילב היכו (ל

(wo האלהו 'זיפ 'פדמ לכא ר"פדבו דומלתה ירקיעבו כ'יה ט"ק י"כב ןוכנ היכ )+ טמשנ ע'פדשבו ו'ופרב ןוכג yea 

M om 
 ו -

 ישוריה תעצה ךכו ךפיהב ייא 'וריב (* .ב'ה י"כב ןוכנ חיכו )5 .ל"ז כקעי רב םיסינ 'ר ירבד cn cn יכ רמאו לי'צו ינאו
 לע דחא ןימ 'יפא רמא ןתנוי יר הישאי יר ירבד םרכב םיגימ ינש ערזיש דע בייח וניאש 3558 םיאלכ ךמרכ ערזת אל
 pw וילע רימחהל ןירמא איירבח םיאלכ ךמרכ ערזת אל רמאנ רבד הזיאל םיאלכ ערזת אל quet ביתכ qm ירד ותעד

poהישאי ירד היתער לע דחא  queהיירתהל ןירמא היירבח םיאלכ ךמרכ ערזת אל רמאנ רבר הזיאל םיאלכ ערזה אל  
 אבוה ןכו בטיה בטיה םש שרופמו א"מ mp םיאלכ ש"רב היכו כ"ע הקול ךמרכ םושמ הקול ךרש םושכ וב ורהח םאש
 ןאכ ןיאו : ביפ ןילוחב א'בשרהו .טייל ןישוריקב ן"במרה ייפש המ כיג יייעו הישע גיסר 'יפ םיאלכ ילה ז"ואב ושוריפ
 תוכרבב הנשנ mew יר לש רמאמו .224 ,4 דצ יבכרה 'ה 'צוהב m ^ ep^ םינואגה atm כי'ג יייעו ךוראהל םוקמ

 .טיל ןישודיק .דינ תורוכב :ו'לק : ביפ יילוח .ביכ



 pam ןיתלת :'ח ז"ע c .א" .ו'ט ;'ו ,'ג ,'ה
 . ה"לד ב"יפ תוכותכ v^ .'וכו יאמור ודבע יברק
 'נרת (יד ^ תישארבכ הרשע שלש .אימוי יתיתילת

 ןכו ירסילת : ןיעה תעלבהב 'א י'רתבו ירסע תלת
 רסע תלת sn 0" ,טיכ (cmi רשע השלש

naדועו רסיתלת  ewרשע השלש ,רפילת  
 bon 'א snm pon" רסע אתלת ^O פש) םירפ
 ,א'ער p" תכש .'כ א"עס 'ח תוכרב רסילת ןכו
 רפסמו .רסילת wm ירס תלת :ו'ק 'דהנסבו
 לאינד אָיְתיִלִת ס"לב ןכו האתילת mon ירודס
 ^Q א תישארב) ישילש pv 'גרת יתילת ט"ל ,'ב

(monישילשה רהנה  et)ב ', CO"ארהנ 'גרת  
 Amon רד 'גרת C115 תמש םישלש ,האתילת
 .ז"ט SN תישארב י"רת 'ייעו יאתילת 'א י"רתב
 ץובקהו :. האתילתב 'גרת (norat) תשילשב
 הבקנלו ג"כ ,'נ ;ז"ט ,'ו תישארב nn ןיִאְתיִלּת
 = אָתיִתיִלִת .ט"י , א"כ לאקוחי n" אתילת הדיחי
 'גרת אָתְלִת ירורס רפסמ דועו 2 /2 רבדמב 'גות
 דועו ,ןוכנמ אתלת ו .'ה ,א"י בימ) תישילשה
 ;'ט ,'1 םירבד 'א 'שורי 'גרתבו ס"לב ה"כו אָתְלּות
 ג"ונבו ליעל ןייע אתלות אלגע וניבר 'יגכו 'כ ,א"י
 n" אָחייִתיִלְת ס"לכ דועו .אתלית ט"שב מ"כב

nbחימ .הימיי) הישלש , (v5תותלת תלגע  
"y anmתישלש ק"ררב 'ה :ו"ט היעשי 'גרת  

 .אניה תותלת 'גרת C ,חיכ n e רברמב) ןיהה
 ,ןיֶתּותְלַפ ןירת : כ'ד ב"פ ןיבוריע 'שורי ץובקהו
 ,ןיתתלות 372 en ,ןיתותלת םיעבראו האמ : םש
 אנמיז : יתבר 'פ ר"כיא ,ןיתותלת רשע העשת

 = -- ['א pn ע"ייע ט'פ ר'קיו .אתיתילת
 ein שילש p^ אתותילת «^p אָתּותְלִּת *

Orittelוריע ^« ' "yםרוקה 'ע ףוס  mb 
 םיכתלת .ד"עד ib nous 'שורי ? םיכתלת *

 ע"ומב סוקודבא ע"ייע סויסלת ל'צ
 | .יתשריפ םשו Cm ,א"ח)

 מר  * — nbnםיכתלת ?

 ישילש p (C^ אתלות אלגע היל ורבע אתרצעמד
 ןושארה יכ הרפבש תודלו לכמ רחבומ אוהש ןטבל

 בטומ ישילשהו sb snm ינשהו הברחה שוחכ |
 היפ ידהנפ) בוא לעב 'מגב תותימ 'ד 'פב .ןלוכמ
 ומכ בוטו ךר 'יפ C אתלות אלגיע והל ירביא (ב'עס
 (.ב'ע pe p ןיסחוי ^ 'פד ג"רב ,("ןטבב ישילש לגע
 וז «pn ר"א Cn ,יז לאינ) המופב ןיעלע תלתו
 ןילשומש ןתעלוב םימעפ ןיביצנו 6 ביידהו (ןרח |

 הניש ןיבו המופב ונייה םייסרפ ןהב ןידנעשמו
 ןידבעשמ ןיאש ןתטלופ םימעפד ונייה (םש לאינד)
 יהיו ר'קיוב .וטלופל דמוע ויניש ןיבש רברד םב
 תונליאה לכ (ב'יפ (* הירזע 'ר 'פ יניטשה םויב
 ןומר הנאת םש לע הנאת ןהיתוריפ םש לע וארקנ
 תיא אנפוג אדה רוזיח ירקתימ רוזיח ןומר םש לע
 אנפוג ןמ קיפנד seen ירקתימ ןהמש תלת היל
 םיבנע המ ךל דמול רמח םיבנע ןמ קיפנד םיבנע
 איצומ התא ןיא דיב ןסרממ התא ןיא םא וללה
 איהש ףוס הברה ןיי התושה לכ 45 םולכ ןהמ
 השלש 'גרת ב"א) -- ( ויעמבש המ לכ איקמ
 ("ינשלמ 'גרת ,ןיליא אתלת )^ ,יט יישארב) הלא
 יאתילת ןשיל ןעתשמד ('ד ,א'ק (onn והער רתסב
 ישילש ןושל םימכח 'לב ערה ןושל ארקנ הירבח לע
 mm ןושל ע"ייע [nns .(ישילש גרוהש
 יישארב) שלשמ . . תשלשמ an ןכו ,(נישו איס

Ce veהמא תואמ שלש 'גרת ,תלת . . אתלת  
ore nce)השלש אנשיל לכ ןכו ןימא האמ תלת  

 תשלשו שלש לבא רוכז 'לב םיאבה תשלשו
 . ןמגרותמה yp" תלת 'לב 'גרותמ ros םיאבה
 C7 ,ב" רבוט) םתשלש . . . םכתשלש 'גות
 .ד"מק .ב'ב 57973 ןכו .ןוהיתלת . . , ןוכיתלת

peaתלת ינה ,א"יק םיחספ .ח"כ ק"מ »^  "bp 
 'גינח :'ו הליגמ ,'וכו ,אתוורפ תלת .ג'כ ה"ר ,'וכו
 .יפלא האמ תלת .ז'נ ןיטיג ,האמ תלת :ו'ט
 תישארב 'גרת .'ח ,'ו לאינד םישלש b" ןיִתְלְת

 .אתרצעמ 373 an be" ומוקמב סיד יייעו רמא ייל ר"פדבו ייכבו אתלת אלגע יל ירבע cb אתרצעד אמויב ג"ונב (1
 היד vp יוריעבו א"לב ירהנסב י"שריפב mu (5  .זינש יר היעשי 'קליב היכו אתלית אלגיע והל ורבימו ג"ונב (?

Cןיטיג תופסות כיג 'ייעו הישע 'דרהנסד ךהמ וילע השקה לבא א"לב ןכ ייפ אתלית אלגע  .v3תורוכבו אלגע הייד  J^ 

 yn אתלית אלגיע םש ידהנסב ןושאר יל ןינעבו .ש"ע ןמבל ישילש תאז לכב nb .א"י תבשב יישרב לבא ךהד היד
 תקתעומ nena יתיִאר ןכו שייע םש יישר ייפ ןכו ןישלושמ והיש דע .חייפ מייבמ היאר איבה 'וכו וינש שילשל עיגה ולאכ
 qm היד ^b תורוכב יופסותבו — םינש 'ג םהל םלשיש דע ף"אירה םשב לבא היר מיבל מיטש איבהש יברע ילמ

 בידח 'עו pon y רחא עיייע ןוולח לייצו ןוזלח ג"ונב f)  .ולכ לע םישילשו )^ תומש) ומכ תובישח ןושל אתליתד ייפ
 רבכו האלהו (mb רייפדב ןוכנ הייכ f) .ביידח דוטלתה ירקיעבו יא 0« vas לבא ריב ד"ל י"כב היכ 65 .שיימו ןוזלח 'עו
 ישרפ ר'יב יייכבו רזעילא יר ייפ W YA^ יייכבו ר"קיוב ב"י יפ תא הנכמ היה ןכש יא רפרפש 'עו (יה) 'ד ףש יעב יתוריעה
 םייפדב ה"כ (5 | .ינשולמ ייתכב )5 ,שיע הנושמ as" תצק nw ר'קיוב (* | .הירזע יר 'שרפ 5on הירזע ןב רזעילא יר

i723)יאתילח יא י'ירתבו . 



 nbn הרש .ו"טד ה"פר ב'ב v .א'פ ק'ב .ןתלת
 C [הריגה ל"צ] aram תא ברעמה ז"פ ק"ב 'תפסות
 'יטפשמ 'קלי ג'יפס םיטפשמ 'תליכמ y" ןתלתב
 ,איקיב . . ןתלת ג'פס 'יצקוע 'תפסות .ג"מש 'ר
 ,ח"יד א'פר האיפ w^ .ש"מו איבור ע"ייע דועו
 תלעהש ןתלת .ו"טד ה"פר ב'ב 'ורי ,רימעב ןתלת

 — ]^51 םיבשע ינימ

 .ש"מו רסלת ע'ייע רָסֶתְלִת *

ganz, unversehrt D'Bn ומכ (א ^g (מ"למ on * 

 דעומ וכפה ('ב  Gromm, unsch&dliehק"ב
 paye nei 'וכו יח םת ותוא ןירכומ רוכב נ"שו : ב*י

Dnדעומ וכפה  "yז"ט האלהו .ד"י + ג'י ק"ב : 
 p^ אטימת 'גרתב ראותהו pen : ו"ט םש ץובקהו
 ילשמ 'גרת ימימת ,ןימימת ץובקהו םימת מ"לב ומכ
 ס"לבו  תּומיִמְּת םשהו ." ,ח"כ ;'ו ינ"י ;'כ ,א"
 ,ותלוזו ^ m5 ;'ג .א" ;'ט ^ ew 'גרת (אָתּומיִמָּת
 JP אב ה"בקה תומימתב אבש העשב א"יפ ר'קיו
 Unversehrtheit תופת םשפומה םשהו .תומימתב

 המהבב תורכזו תומת 'ו 'שרפ 'ז קרפ ארקיו ארפס
 דעומ ךפה Dn ןינעבו ,ףועב תורכזו men ןיאו
 bn לעפהו ,תומת רצ : ה'מ iw m prs 'ייע
 ומצע םימתמה לכ . ב"ל םירדנ ל עי ם 3 (טילמ)

 .ומע םמתמ ה"בקה

&mn — nhע"לבו ס'לב  "b e»מ"לב  cw) 
(Knoblauch ——ג"רב  'B7וזחאש ימ  ^D")שיס .) 

 אוה אלא ןכ ול ןיאש םוש b^ .האדיחי אמות יתיל
 םימושה תאו םילצכה תאו 'גות ב"אל — ידיחי
 ה"יחא]* Cmm ילצובו Qm e רבדמב)
 תפש y'"y .מ"ק תבשב ה'נכו .אָיִמּותו 'א י"רתבו
 וג קיחש םות דבע .ו'מד me תומורת 'שורי ,'ד
 תינמושה שרופמ ,ז"כד א"פ םיאלכ "וריב .היתייב

 — [ש"מו mw 'עו ow ע"ייע אתינמות

y prop b^ bin =( nnםיגורא םניאש םיטוח  
 ג"סב (תועוצר b" וניברו Fransen "337 ביבס

 p" אלבוסל ימות אמרמל Coo ט'ב) בהזה 'פר

 !TI הארנו moy ול ןקתלו לבופל תועוצר ןתיל

 ni הלוע "nb ל"נה 'יסרפ 'למ ד'עפלו ה"יחא|*

 (אָמּות — bn — לּוְלִּת *

 2 ו ו ו ו ה

Sen 

5pלולת ןמ לופכ)  ^bתויולתה רשב תוכיתח  
CWarze, Fleischgewüchsמ תורוכב ': 

 םיעגנ 'תפסות ץוכקהו .אוה אמלעב לותלת ירה
 מ"טשבו ןילוליתה ילעב : םש 'ורוכב ,ןילתלתה ב'פ
 לש אמוש ןיעכ לותלת ה'מגר 'יפו . ןילותלתה

 .וועב הלותש רשב

 erhabene םימר םילת p^ - מ"למ) םיִלּתְלַת *
diügelםילתלת ילתלת ט'יפ ר'קיו  

 .'ב לת 'ע Typ "y םה

( (evo. אתלילבש ומכ (תינופ 'לכ ^b) jon 
(G'ónnkrautםיאלכב 'ב 'פב  (vןתלת ןכו  

 תוקרילו 'מגב ה"רד ק"פב C ם ימ ש ב ינימ הלעהש
pn 6 29תורשעמ שירב םתה  wb)ןתלתה (ג'מ  

 ערזתש ידכ O'yo ח"ימד איפ רשעמ) ,wv חמצתשמ

 םאש םיערזל חמצתשמ ירפ בושח b" .חמצתו

 ליטמו וצמוק אולמ לטונ קדוב דציכ חמצי ער
 אנמיקואו תבייח הבור עקש םימ לש לפס ךותל
 שי העקשש ןויכ רמולכ הרירפו הדירפ לכ בורב
 םיתזהו העובתה (*הדבכ איה ןכ לע ירפ רקיע הב
 ,וב שי רמגישכ n ןוגכ s" שילש ואיבישמ

 בייח (*עלפ לקשמ איבהש ןויכ ןיעלס 'ג לקשמ
 ט"מר םש תורשעמ 00( אריז 'ר רמא ןלגמ רשעמב
 ערזת םאש רבדמ רשע רמולכ רשעת רשע )7
 טרפ ('חמוצו ערוזש רבד ןוגכ ונממ רשעת ותוא
 אבלוח ןתלת .e^ .(*"חמוצ וניאש שילשמ תוחפ
 אוהו םישדע ןימכ ןינוערזה ןמ אוהו לאעמשי 'לב
 — קתמנ םימב ותוא ןיווששכו ותליחתב ומ
 ,(אתילולבש 'רמג 'לבו ןדילית י"לב ומש ןכו ב"א)
 ןוכנהו Dus dos "b לע ןויכ ב"ר ה"יחא]*
 =  יברע 'לו pm wal ל'נה cOco אוהש
 שריפ ןכו .םינואגה תבושת iun לילבש ע"ייע
 יברעב ארקנ, : ןתלת ןכו ה"ט ב"פ םיאלכב ם"במרה
 ןתלת ה"מ p" 'מורתב ם"במרה e" ןכו "אבלח
 לש תורמת Yo ר"פ 'ורשעמב ה'נכו .הבלח יברעב
 ,ןתלתבו םינישרכב ב'מ ב'פ ינש רשעמ ,ןתלת
 "b'2 ש"מ 'םסותו b" 'מורת 'תפסות b'2 םשו
 יליבח vo Ub menn ,ינש רשעמ לש ןתלת
 TD תומבי :'ג 'ציב ו"מ ג"פ 'לרעב ה'כו ןתלת
 ימימ ו"מ ב'פ הדנ ח'פר 'טורת 'תפסות .ב"ע םיחכז

 קייבבו םיחטצ גיונבו זייפר b" זיואבו יילה םיאלכ ms" םי'במרבו יוריבו pU ייכב היכו S ,817 דצ ףעלל צינלשפ ('

 רוע ^W n" ייפב (* .הריבכ ל"צו הריכב ס"שב אנליוו ס'שב ספדג nó י!פבו )|!  .םימשב ינימ ap a3 י"כב .א"פ

 קתעוה כ'ע (" .תימצמו ערזג am" צישב י"רהמו שירה 'יפבו חמצמו yrs אוהש C ישוריבו mes ייפב ה'כו (* .וכתחו
 .יט רג עיייע (* .ליגה Y" 273 ואיבהש צימב יירהמו שירה כ''ג יויעו (אנליוו סישב) הירב "nm ייפמ
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 ג'רב .('ימיית אל אכה תומא עבראמ תוחפ ימיית
 יריגב יסוי ^  הדומ (ז'יק (onu הילעהו תיבה 'פד
 קיחרהל קזינה לע יסוי 'ר רמאר ג"עא 'יפ הידיד
 קזיה והיא היל ריבע שממד אכיה הדומ ומצע תא
 ישמ יכד ימנ אכהו ומצע תא קיחרהל קיזמה לעד
 ריבע שממ והיא ןותחתה לע אימ ילפנ הידי יאה
 ילפנ רדהו ימייתד ןקתל ןוילעה לעו אקיזיה היל
 אידהב אילפנ אלד p^ ('ילפנ רדהו יקספמד א"ס
 L אכיה הידי ישמ והיא אלא ןותחתה לע הידימ
 ^ םוקמ וטמד רע אימ ילזאו הביזעמ התיחפא אלד

 « .הילע copy תחפה

 . אל אבו רטא והמ אמת 6א'מק) ןילוחד
 1 — היחולשל בייחמ רוהט ףועד ארבג am" ערי
 1 ה"יחא]* nbn» 3 תואחסונב נ'א)
 .(182 רצ) ןהאזיוועל 'חהו ,המית בותכ וניתואחסונבו

^pןושלט  einflg Dnףוע אוה אוהש בשחו  
 — Gimpel] ארקנה

| mb ליפה (Loos לרונ pé (פו ע'למ ילוא' Nm 
 = אוה המת 'גרת (ה'כ ,יפ רתפא) לרוגה אוה

i *[אנינת ןמגרותמה ןושל הזו ה"יחא | ow 
 | ואיבה ןכו אבדע אוה המת 'שורי 'גרתב ארפסד
 אתלימ איה אבדע םגרותמ האמדק לבא ךורעה לעב

"unmלכ טמשנ גאופ 'פדבו .אסיפ עבצ ינש  
 » — [ךרעה

(Steuer Db ̂b) NB *שורושחא ךלמה םשיו  pb 
 = יאערא לע .אמת יושו ינש 'גרת CN ,'' רחסא)

 (קופפ ותואב םימעפ 'ב) המת 3533 ןמגרותמב ג'הכ
 ילו כ"ע דחא שרשמ םה ילואו ןמגרותמה 202(
 לע nw ךלמהש סמ eb eU pb אוהש הארנ
 P 6109 שיטע) םעלרעפ 'הו םיבשו ירבועו םירחופה
 950% י"למ ihemo, temo יעצמא ר"ל אוהש בשח

Rekrutenablósungsgeldל"ג ןיאו  

TNI. S" UTR 

ND *ץובקה  sSםימות 'גרת  . 

Tresterwein, 'ןי temetum (ר"למ ב"ר תערל T5n 

Weinhefen mit Wasser "5D לעפהו Wein 

jn» דמתמה 0'2 D תורשעמ ףוסב (anstellen 

Tn — (n =( םת 

\ 1 3'D3 (Name oines reinen Vogels (רוהט ףוע NBn. 

 ייג ונממ .םלעגו ומוקמב םיד y" אימ ימיית אל אכה .אימ D9n znn' שיפר םישב הזל ברק (5 ^a ,יה ; יו עיייעו )
 ג"ונב (* .ש"'ע .יישרב היכו חי"ר ייפ תקתעתב כי'ג ייא אימ תלמו ימייה אל אירמ תוחפ ימיית תומא עברא גיונבו ךורעה |

 הזו ילזא m" ימיה םתימ en ow קייפד ףיירבו יה ם"ש יייכבו umm" םיש ייכב ייל אימ ייגו ילפנ רדהו אימ יקספד | =
amp 1ילפג רדהו ימייתד וניבר ייגל . 

 Fransen, franges) =) ש"יזנופ :ימות י"שריפ |

.S'y vob ישמ יטוחמ יאלת ול 'ןישוע ume 
 ימואת ומכ ימות 'יפש ומוקמב מ"טשב יתיארו
 דגבה ףוסב םיאצויה םיללשה 'תוא ןירזושש אוהו

 ידכ שלש שלש וא Dus םינש םתוא םירבחמו |
 — [כ'ע הגיראה nbn" אלש

^p) DDר'אלב  nbnומכ  p/bs msnםש מ"לב : 
 לארשי ץראמ 'יפ םתמ וחלש da, dort) הָמָש

 ץראמ רמולכ םשמ p eno^ וחלש ב"א) — לבבל
 'גרתו המת mew ןכש יד ב" ,') 131 לארשי

SUNב תישאיכ) בהזה םש ', (GUילבו אבהד ןמת יד  
 ה"חא]* | .(אכה ורמא אכ ןמ ןכו םתה 'רמג
 וחלש W^ ס"שבו we) GU 2m םתה ע"ייעו

onoהציב תומוקמה הלאב  : nb»יפל :ו"טק  
 Yo mi s5. .'כ pi Cn 'וסר ven שייארה ייג

 :ו"כק :ה"כק :ד"כק :'צ ב"ב .א"פ םירדנ .ג'ע

if"ד"עק : ה"סק :ח'נק  : "pדהנס (םיבשריפב ' 
vb ua»תוחנמ .ז"פ םיחבז : ח'פ  ^b ieט'נ  : 

 המת מילבו . ש"ע .ביכ ייכרע :א'ק .ב'צ :ריע
 םשמ 'גרתו .ןמת m 'ב 'ישארב 'גרתבו ליעל יייע

XIיב ,'ג 1  bnsןמתד חל יב תומש 'גרת ; 
 תוכרב 571 ןכו .ןמתל יו .,'ה .ביי םירבד 208

Bn Doןמת : ד"פ מ'ב ,ירמא  esג"'ק 'הנס , 
 ר"א ןמת ר"עס כ'ד ו"פר הטוס יורי .איבלק ע"ייע =
 .ןמת jp אתא .ח"ל דצ כ"רד 'תקיספ י'וכו היקזח |

 233 mn" אל ןמת . . רבג יוה jn ,ג"ס תוכרב | =
Ye vpn |א"יד ט'פס תבש 'שורי ,'וכו ןירוק ןמת  

Uyר"ב נ"שו (בימר ,גיח) ןוהרה ע"ייע ןיחווצ ןמת  
 ישורי) םימעפ הברה 'וריבו ש"ע pup ןמת ט'לפ
 היפ pe יורי .הינד דיפ שיעמ y" : הילד n'b תובותכ

 אכהד ןנבר םכפה לבב ימכח nm ןמתד ןנבר (טילה
 jen iym ב"עס ז"מד ה"פ pe 'ורי C08) ימכח)
 ןנינת ד"ע BU א"פ 'מורת 'ורי ,ןמתןנינת .ןירמא
 כ'או קרפה ותוא ףוסב הנשמ אוהו ןימרות ןיא ןמת
 י"הבמ 'ייע קרפה ותואב 'נשמה לע כ'ג רמאנ ןמת
 ןנינת jbn ד'ע א"כד א'פ יאמד 'שורי :ב"י דצ

  "v[ןמתד איחיר : ג"יד ב"פר ב'ב --

DD | >מ'למ)  joy nnףוס  (enden ppפד ג'סב ' 
 םתה תומא 'ד (:ת'פ ^« ןיפתתשמ רציכ



sich wundern, 7) nn ס"לכ men (מ"למ man 
  53 (sisunenיוחנמ) תלכתה 'פד  CDליטמה

 ןיהימתמה ןמ אלא וניא םלשוריב ונירסל תלכת
^bרתומש ןיעדוי ןיאש םדא .ינב וילע ןיהמת,  

 nns ."'אכיל subs אכיא ההמית
 (גיל ,ג'מ יישארב) והמתיו 'גרת ,ה"מגר bb" קתעוה
 ,ח'י םש י"רת ^nbmi 4^ םש 'א י"רת ,והמתו
 יתומשהו .תיהמת אל ve cw ;הרש תהמתו ב"י
 mn ךילע ןוהמתי casn +(" ,ביל לאקזחי) ךילע
 = לע המת «im םיחספ nen .'ח תוכרב ליזרדב ןכו
 הימת : ז"ט תותירכ 'וכו ינא המת b" ר'ב .ךמצע
 ינא ינהימת ג"ונבו םסק 'עב וניבר 'יגב ה"כ ינא

b"nאצת יכ אמוחנת .ינהימת וא ינא הימת  "P 
 הגינח 'שורי «a ןירמואו ןיהמת לכה וליחתה 'ב
 :ח"נד א'פ 'ישודיק 'ורי .ינא הימת ד"ער ז"עד ב"פ
 ארפק רב : 1/53 ו'פ םיחספ v. aor לע המתת לא
 ימוי 'ורי ,ינהימת : םש ,המת אל רזעילא 'ר המת

w'bט"לר  . iw menג'מ דצ כ'רד אתקיספ , 
 ,ךבלב המתו בשוי התא יתמ רע ייבלב המתו בשוי
 jo אהמתד :ג'כ תינעת ,הימת ול דמע ב"יפ ר'ב
 א"ח אהמתא ע"יע דועו ,ותיהמת , ה"צ 'רדהנס
 m'y ןילוח pen םוקמב ראותהו . נ"שו ג"לש
 — mBn] ירת :םש ץובקהו ,אהימתד אתלימ

 אתּוהימת ,אהטת ס"למ אתמית omen o המת
(Staunen, Entsetzenתימרי) הרורעשו המשו  

 'גרת ןכו ה"יחא]* .ונשנ המית גרת יל ,'ה
 ;'ט ,יז תומש) תפומ 'א י"רתו ,(" ,ב'ל לאקזחי) רעש
 איהמִת ןיהמת ץובקהו ,אהמית ('ג .'ב ^i םירבד

vna yח'כ 39,5 ;ד"ל ,'ד םירבד 'א . 
 'א mb" ;ז"כ .'ה ,ה"ק םילהתל ^s  ,ד"ל ;ו"מ
 םהמהמ א'ל פ'ר ר'ב ג" ,ג'ל 'ב י"הד ;ב"י ז"ט
 נ"פ ר"ב ,ןוהָמִת מ"לבו .ןוהתהמת ןמ Go) יז לאקזחי)
 — [ןוהמית רחא ןוהמית ^Wb b) תישארב) המהמתיו

mb םדוקה 'ע qo "y ןוהַמִת * 

(Stück (י"למ ב'ר "יפל %//)> הכיתח nmn 
 א'נ (por הלפנ 'מגב תופרט ולא 'פב

 יואחסונב ב"א) — roy ^p ןנישייח אתהמת (ב'עס
 ה"יחא]* ,(תוכיתח י"לב b^ אתחמת בותכ

annum iuaאל ךורעב ל'צכו ןנישייח אל  
 jp םאו ןנישייח .ארבנ סוג 33( 'עב יכ ןנישייח
 קתעוה ה"מגר 'יפב pi לבא ןנישייח אל אתחמית

 ,םידוטילב קפפה ילב דקש ייפ vnb vene תשדחה ירנעה ילב (+

81* 

NOD - "bh 
 דעל הז םג ב'א) — ןצרפ 'עב p mes" םימ
 אל ןציח 'עב יכ ךורעה לעב ורפס םלש אל יכ

"nדמת והמ . "pר"לב  nnnםימכח 'לבו ןיי  
 (םימב םיברועמ םיגזו םינצרחמ ןיי ןימ ןכ ארקנ
 jim" תעטומ 'יג רחא ררגנ יכ העט 2 ה"יחא]*
 ו"ופדבו דומלתה ירקיעב י'כב 'יארכו ןצרפ הנוכנה
 ל"נה 'עבו ןצרפ ל"צו ןצרח ס'טב ע"פרשב לבא

^Bוניבר  "by)ייפ  n'»ינצרופד דמת והמ (םיחספב  
 א'פ ינש רשעמב ה'נכו y" אקוורד bn" והמו
 אלש דע רטתה «m'y ב"נד א"פ 'ורשעמ 'ורי ג'מ
 דמת םש י"שריפו : ה"כ bans" ה"כו .,'וכו ץימחה

Dunn sהשענ םסותו ץימחהשכלו םינצרחב  

 'וכו אוה אמלעב םימ ץימחה אלש רע enm" ןיי
 םימב יריימד הארנו דמתה ה"ד תופסותה ובתכו
 הדמב «mo jn דמתמהד אימוד םירמשב םינתנה
 עמשמרכ םירמשב םינתנד יריימר 'מגב הלע יתיימד
 ירמגל םיוש םניאו GUY כ'ב)  תוריפ רכומה 'פב
 ה"מגרו ,6 ב"מ םיחספ) ןירבוע ולא 'פב עמשמדכ
 Www רמולכ ץימחה אלש דע דמתה p^ ןילוחב
 ףסכב חקלנ וניא ןיי םהמ םיאצויש םינצרח םינשי
 םעט וב שיו םימב םתוא ןירושש רמולכ רשעמ
 ףסכמ חקנ וניא ץימחה אלש דע םיגזה ןמ ןיי
 הנושארב ד"ער N/57 א"פר יאמד יורי .'וכו רשעמ
 ןישוע ויחש תורשעמה ןמ web הדוהיבש ץמוח היה
 ןיאיבמ vm ץימחמ היה אלו םיכסנל הרהטב ןניי
 'תפסות ,בייח ץימחמ ןייהש וישכעו דימתה ןמ

"ROTרוטפ הדוהיבש ץמוח היה הנושארב א'פר  
 : ב"מ םיחספ 'ייעו 'וכו דמתה jb ותקזחש ינפמ
 Trester, buvetie) —( ט"יפוב דמת DU י"שריפו

 ץמוח םתפו ץימחמ wwe בוט היה ןייהש יפל
 וקיתעה םינקז 'ע יכ עדו .אב היה רמת jb םהלש
 בותכ ולאכ ןיי p olvoy "p^ 6"0 "3 דימת

enדמתמה א"ער ז"צ ב"ב לעיפב לע 5הו --  
 "ילוחבו םשו . םינצרחב םימ ךפוש ה"מגרה "יפו
 "ילוחב י"שריפו םימשנ ימב ודמתש 'כירצ אל : ז'פ
 יויליאמ דטתנש ל"נה ב"ב ל ע «p .וברעש : ודמתש

 — [ןהילאמ ודמתנש ow 'ילוח
 טרפבו bestündig רידת ומכ b^ מ"למ) דיִמָח *

das bestündige Früh- v. "bm? nbw 
  (Abendopfer'וכו טחשנ דימת א"מ ה"פ םיחספ

 תינעת  v'o pתוכרב דימתה לטב  :3'bתטיחש
  onemלש דימת .'ג הליגמ  paהגיגח .םיברעה

 ,(* ןידימת :^ תוכרב ץוכקהו .דימת תלוע +'ו =



ib 

Nor & A 

Brodberb, c9) pd ייסרפ 'b (ילוא "inam 

  (Kiste, 6'פב  r5לכ (א'מ) םילכב
 לופכה ןחלשמ ץוח רוהט םינשל קלחנש ץע ילכ

nemןינזמה ') ^b.תליכאל איהש הלודג הרעק.  
 הפונב שיו הלודג הרעק ןיבושח םדא ינבל שי ןוזמ
 תונטק תורעקל ןימודו תורוגמ תורוגמ הרעק לש
 ןינימ ןינימ ןוזמ ינימ לכ וב שיו הלודנ הרעק ךותב
 («n^ ירמז ינז לכו 0n ,'ג לאינד) ביתכרכ ינז אוהו

vm)זי יב  CU?יישארכ) והנימל 'גרתו םינזו םימשב  
 .תודועס יתש ןוזמ ול שיש ימ C mai 6^ ,יא
 הכגנ יוחמת ,(ז'מ היפ האיפ) יוחמתה ןמ לוטי אל
 3553 .חפק 'עב p^ רבכ 6'ח ג'כ) 'גב קלחתמו 'גב
 תויוחמתהו רגחמהו ךמוסה 0( 'ילכב 45 תוכתמ

"bתויוחמת,  pes»אוהו לועל שי תונטק תורעק  
 'פב .('"םירוושה יראוצ לע pon אוהו לועה שאר
 (איע nif) pow אוהש עדויה 'מגב לודג ללכ
 ולכאש ןוגכ «G7 בלח לכואה 'מגב תותירכ שירבו
 ponen רמאד איה עשוהי Ca ןייוחמת ינשב
 6: ויט תיתירכ) בלח תלכא ול ורמא 'פב .ןיקלחמ
 "Ap חישמ ןהכ 'שרפב [ארפסבו ל"צ] (ירפסבוו
 יתעמש עשוהי ר'א CN 'שרפ 'א קרפ תאטחד ארוביד

 אוהש דחא םלעהב ןייוחמת 'הב דחא חבזמ לכואב
 רדומה ןיב ןיא 'פכ .(' תחאו nns לכ לע בייח
 לבא ןחלשה לע wy לכואו (הנשמב aes םירדנ)
 snm יוחמתה ןמ C אוה לכוא לבא יוחמתה ןמ אל
 .רזוחה יוחמתמ אנינח «C735 p ר"א (CU ארמנ
 לכאמ הב ןימישמש הלודנ הרעק 'יפ .תיבה לעבל
 ןילכוא ןיא ןהינפל התוא ומש םאו ןיחרואה ינפל
 אצמנו לכאמ הב םיברמ ןהינש ליבשבש דחיב הב
 לעבל רזוחה יוחמתה ןמ לבא הזמ הזו הזמ הז הנהנ
 ינפל ורדסש רחאש םגהנמ היה ןכש רתומ תיבה
 ינבו תיבה לעב ךרוצל רחא יוחמת ןיאיבמ ןיחרואה
 דחא לכ ינפל רובכ ליבשב ms ןיריזחמו ותיב
 ותוא ןיריזחמ כ'חאו רתוי לוכאל הצור םא דחאו
 רדומה דחיב לוכאל ןיצור םאו תיבה לעב ינפל
 םשוה אלש לוכאל ןילוכי יוחמת ותואמ רידמהו
 wj 'ציב שירב .(' םכרוצל לכאמה הלחתב וב

psןיכילומ  C29יוחמתב 'יפאו ןונקב 'יפאו . 
 הלודג הרעק יוחמת p^ םש הציב י"שרבו ה"יחא]*

^b»ךורעה  ^b "bpהפוק וכפהו ג'הר  "yםינויצ  
 םוי לכב יוחמת ר'פר האיפ 'תפסותב ןכו ל"גה

- 

pon אוהו םויפה םשו vs ייפמ קתעוה )3 .ליינה םילכל ג'הר wn קתעוה cy (P ןונזמה גיונבו ןיניזמה ג"הר "פב. )1 | d 
 .ןמ ומע 1723 )5 .דחאו רחא לכ לע ארפסבו תותירכַב ה'יכו (* .המהב יראוצ שאר לַע 5)  i033,רב  "bi '"yr(7סחוימה

BU ן"רבו ןושאר ייפב vius 

nam - אָתְהְמַת 
 לדגש רבד ןנישייח אתחטת ל'זו ןנישייח אתחמת
 םילבח ךרוצל ותוא ןינקתטו ליט ןירוקש ץעה ביבס
 ןקותמ יא רמאק יכהו תועוצר ןיעכ ums ןיחתומו
 יולכ ןנישייח אל ארבנ קירש אלד ןנישייח חיתמו
 pw ןכו ש"ע. י"שריפ ןכו כ"ע לקרב לדג ארבנ
 יפלו Lindenbast, ülle. צ"למ אוהו ל"יט ז"עלה
 ע"ייע umm לעפ הו ל'נה י"למ אוה ב'ר "פ
 אלח ב'עפ ד"ע םיחספ — שימו (row wn חמתיא
 — [וניבר b" םשו (Ge vm לח ע"ייע אהמתמ

(Enisetizem erregende Thiere, Marder) jam 

 ,(איכ ,גיי היעש) םייצ םש וצברו 'גרת

 םש) םייצ ה"כו ןומת ןמת ןורשיו i53 ה"יחא]*
 wb) "py  'גרתב ה"כו ןֶומַפ usns 0 ,ריל
 איבה in שרשב ק"דו לבא pen םש י"שריפנו

^anןיוומת בותכ תואחפוגה בורב ל"זו ןיוו ינשב  
 ןתנוי 'גרת nw הימריב ק"דרה בתכו .ן"יוו ינשב

menאלש ידכ ל"זרדב רכזנה תוימנ םהש מ"יו  
 י"שריפ ןכו כ"ע ז"עלב אניטרמ היימנה ץופקת

 — [ש'ע א"כ ,ג'י היעשיב

mem *12 ןט מ"למ) " (Tausch, Verweehslung 

 ym הרומת שי לכל y'yp ב'כ 'רהנס |
 'יפב ש"ע הרומת ינב :'כ םירדנ , םירוענ תשאמ
 ויהש : הירומא ינב : ימיב יהיו 'פ ר"תסא .י"שר
 תרומת ןינעב טרפבו .םהיתובנא לש תווומת

 mmn תכסמה ארקנ הז םש לעו תונברקה

(x) rm *פלצ םש  C» (Adonisיעיבר שדוח ) 
 (ריי m/, יקזחי) זומתה תא תוכבמ מ"למ ('א

 זמת שרש ק'ררו v2 ,'ג נ"ומב ם"במרה w"b 'ייע |
 ,טכערבעל 'חה ש"מו האלהו 897 ז"יח ג"מד ע"מ "עו
 ינרת 'ייע .אזומת ,זומת ס"לבו ג 2= m" ע'למ ('ב

 ;'ז ,'ג רתסא ינש 'גרת ;'ה ,'ח תישארב 'א 'ורי |
 ע"ייעו non תפוקת ,ג'נ תבש .'ז ,'א ש"הש 'גרת | =

nen 

mnn *(יטרפה םש)  ^vה'עד ד"פ הליגמ  + ^ 
nmהזומת רב , 

8 On ע"ייע man * 

 ןישודיק ץובקה absterbend mb) ןמ) הֶתּומִת *
 nina רשב ולכאיש בטומ ב"כ :א"כ

 תוליבנ תותומת רשב ולכאי לאו תוטוחש
L3 



 דימק א"חב ש"מו ןיבוטניא ע"יע 660% י"לב
 — ['שוריה yw ןוידיננג 'ע my 'ייעו .1 הרעהב

bm *מ"לכ 'יפ)  an (bienגז"כ /2 א'ש  
ywז"י ,'ג ; v6ע"ייע תפסונ ףלאבו 'כ  

 Ov Un לומתא

qon *ינ"שו ןוימלת ע"ייע  

^p) pios3 ילב vדומי 9506009, 06066  

(undament ———יחי םיהלא רמאיו ר"בב  
vsרוא יהיו  GOתורנ קילדה  pip)ךאיה עריל  

yap xmאבוח םירוצ שארמ יכ ונדמליב .סוילמת  
 ןתיל שקבמו דרויו sein היה (!יסשת יר קלב יקליב
 — תודוסיה ןהו תותשה qm ןיתישה ןה p^ סוילמת
 ww" סיסוילמת oi ארקנו רוסי vbs 'יפ ב"א)
 תילר gb (ר'עפ 27 YD .אניקש ימ p' הטוסד
 םיפוילמית ג"ונב ה"יחא]* .(םיסוילמת הב
 תיל ארקיע ג'עס ט"כר ה"פר תובותכ 'שוריב ןכו
 העשב 57 י"פ 'דהנס 'וריב ןכו םיסוילימית הל
 ה"כו ,'וכו ק"מהיב לש םיסוילמית רופחל דוד אבש

5n vusםלוכבו םיסוילמית עבוק  Toxרמול  
 וקיתעה ןכו דוסי b^ 95094666 י"למו סיסוילמית
 mb" (Gn םש) ורסיב א" ,'ג ארזע דסוה םינקזה 'ע

nm)יילהת| ותדוסי סליקע קיתעה ןכו .0 ,ריכ 73  
 וזכו 080606,- ov םינקז ya" ליגר רתויו א ,ז"פ
 דופי i ,יה ;ב" ,'ד 'רוע) הישא  וקיתעה הלמה

mw)בייכ , ruד הכיא ; יי ,וילק םילהת ', QUדסומ :  

 *U, םילהת ; ב"כ ,ב"ל סירבד) םידסומ ; 078 unes ייעשי)

 , ^Y םילהת ;ז'ט n. ,ב'כ ביש) תודסומ , b") א"פ ; יט

inימ היעשי , Geaתותש קיתעה םליקעו  conn) 
 ןיסוילמת 'ר 'ר 'ישארב 'קליבו .הלמה וז י'ע ('ג ,"

^b 3)שקבמו ו'סשת 'ר קלב 'פ םשו ,תודוסיה  
 'קליבו תודוסי b^ 53 סוילמת ל"צ םוילמת ןתיל
 אילמת רופחל דוד שקבש העשב n'ynn 'ר םילהת
 סחוימהו תודוסי p^ ב'נ סוילמת ל"צ ק"מהיב לש
 ^j ילכו דופי יסוילמת, "יא 8^5 vus י"שרל
 פיסואילימת וא :סואילימת ל'צו mp" וסואילימת
 םיסומיד עבוק אוה 'יא 'נ p/5 ר"משבו ,יתבתכש ומכו
 "ארכו סיסוילמת b. Crb ,ím סומד ע'ייע

bn sasרפוסה טימשה 'ו "יס להקיו 'וחנתבו  
 — [העידי ןורסחמ הרז הלמ

 | pb" הפוק םדא 525 mon" ש'על ש'עמ הפוק
 הטורפו יוחמתל הטורפ ןתונש ינע . . ריעה ותוא
 ןמ ב'עס ז"לד by םיחספ 'שורי ,'וכו הפוקל
 y mp op wm"  רכזנו ,יוחמתה ןמ < . . הפוקה
 ןונקב )"5 ד"יפס תבש 'תפסותו ל"נה הציב
 Di ny דועו א'פס ט'וי 'פסות ה"כו יוחתמבו
 ןייוחמתו mb ךותב mbi ג"פר nn 'תפסות
 'ורשעמ 'תפסות ז"מ א"פ תורשעמ nan" ךותב

N'ESיוחמתו הטימחל א"עס ט"מד א"פ 'שעמ 'ורי  
 יוחמתב «C ו"פ תואוקמ 'תפסות .'א טמח ע"ייע

 mb ד"ע ה"מד me תומורת 'שורי . הרעקבו

 םש ,יוחמת םעט : ט'ד ז'פ תכש 'שורי .ןייוחמתו
 r^p ^b5 ב"עס ב'לד ח"פ תובותכ v̂ = ,ןייוחמת
 .ךורעב ליעל y" ד"מ ד"יפ ow נ"לבו .םייוחמת ב"מ
 ךייוחמת svn ד"ע א"יד ח'פס מ'ב 'ורי יונכב
 יכ 'פ ונרמליב בוט לכ אלמ nbn" איבה ךירעמה
 יכ אמוחנתבו 6 (Ub) קאבט יברעב (b^ אצת
 אלמ וינפל הר ע קה םנכנ ונינפל 'יא T ^b אצת
 לכ אלמ non" םהינפל םינכה b'b ר"בו בוט לכ

 — [בוט

 .וכרע y" אתהמת וניבר ^3 אָחְחְמִת *

15n*ומכנ  Cergreifen jenה י"כ ילשמ 'גרת ', 

 .אכמסמ ג"ונבו אכמתמ 'ה

. 
bry) nanם"לט  sey 5 = uUרמ  "pb 

 לכ 'פב Andorn) א"לב ארקנה קרי וניבר
npeרמג ,(* (הנשמב .שיל םיחפפ) הכמתבו ןישלועב ' 
(GODהמש אתכמת הנח רב רב הבר רמא ') "p 

em )* mpהמוד קוספב 'גרת ב"א) — 6 ו"יבורמ  
 יאכטת לע suu cu 6 ;2 שיהש יבצל ירוד
 לע 'גרתב ג"ונב ה'יחא]* .(ןירטפו ןישלועו
 ריטפו רונ יוט N^ 'ח ,3^ תומש ' י"רתבו הכמת
 .םירורמ לע תקתעה אוה כ'או .ןישלועו אכמת לע
 ,marrobio ט"יאלב ךורעה לעב לש ו"יבורמ pay ןכו

Andornא"ייבורמ + אכמת םיחספב י"שריפ ןכו  ") 
 התלוגסב רפסל הברהו marubium v'53 אוהו
 אכמת 'יא ם'במרה !po" .ש"ע w'p /2 סואינילפ-

 כ"ע  תונגב לדג אוהש אלא ןישלוע os ןימ
 שמע" אוהו םירסלא דוע 'יא תיבוע די בתכנו

 ומוקמב סייר y" סייש ייכב («^n ימגב םושריפ הז ררסכו תוינשמבו שיארבו פ'יירבו 'שוריב רדסה ןכו (* .הרעק ייפ ('
 יירחא ייכבו ט"ק י"כב pas ה"כ )5 eardo. שיייאלב (* .אתוכמת םיש י"כב (* .ןישלועבו אניבתרחבו ארמתב ג"ונכ לבא
 תיקלטיא הלמה וז יכ ךורעה רפסב שמישש תחצנ היאר הרואכל הזו (* .ו"ייורמ ע''פדבו ויבורמ ל"צו pario יב ויו ייכבו ויורמ

 .אכמושסיא עיייע nns אמגודו איה



Epic" rd 

Vtt n ageret + 

220 

^ 

 ויפיז ומתש ןמית . . . ןמיתהו (ןפילהו (' רויזה
nos, ^pתואחסונכ ב"א) — "ללכ םיניע יפיר היל  

 ע"ומב רמת y'"y ה"יחא]* .(רמ'תהו בותכ
 ל"נה תורוכבב ה"מגר "נו p sns^ :ררגנ וניברו
 a (ב'נ mm ןפל 'עו vys) ,ג'ח רוז .ע"ייעו
 זימיתהו 'פדבו זומיתהו ה"פס תורוכב י"כ 'תפסותה
 לעש רעש לי פ'למ nb ןמ זומיתה יל הארנו
 ויפעפעב רעש ול ןיאש רמולכ זמ ע"ייע םיפעפע

 — [וניברו ה"מגר 'יפכו

msn *םש) תֶנָמִת  cvyר'ב  n'bpהטוס 'וריו  
 vn ni33n ^nt א'עס ז"יד א"פ

nnsלש  nns) mmןושמש לש . 

 !pM" 'מגב םיחספ יברע 'פב (הדמ «?D אָתָנִמִּת

 אתנמת «pm ר'א Gp םיחספ) ינע
 עבור אד לע se nv ירופיצב תוהד אתימרק

 .ןיועשמ n» mb 'יפ חספל my ןירעשמ הבו
 «my יוח אד לע רתיש המ רמולכ תיעיבר
 אתייטדק .אתיינמת ג"ונב ה'יחא]* ,חספב
 אתינמות 'ב י"כבו אתנמית ס"ש י"כבו אירבטב הוהד
 ונייהו הדמ אתינמת שרופמ םשו ם'בשרב כ'ג 'ייעו
 וגישה "25 לבא C'm הטוס 'סמד אלכועו ןמות
 'וריב ה"נכו .ה'שע ם"בשריפה הז לע םש 'ופסותה
 אסיירומד אתקיתע אתנמות א"עס א"יד ח'פ תבש
 (אתנומת) "j'y ז"מד ג'פ םילקש 'וריבו ןירפיצד

 — wes] אפירומד אקיתע [אתנמות ל'צ]

new *א'פר םירדנ 'שורי (הרומת לש יוניכ)  
 . הקומת הנרמת הפומת xy ו"לד

mun *יצמ ןמ) . nipםשהו  das Aus- "D 
(gepressteרצענש רחא תרתונ הליאשהב  

(das Zurückgebliebeneםיחספ האלהו + 'כ 'ותירכ  
iroםיחספ 'שורי  meתיצמתה םד ג'ע ב"לד : 

 ^ תינעת . םידיסח לש תיצמת ו"טמ ט"פ הטוס
v3ו"טפר  s/wmwתיצמת איה תחא 'פ  m3רוכ  

 ^37 Yy ב'ד א"פ תוכרב 'וריבו .בקרת ע"ייע 'וכו
muonםירצמ שוכ תיצמת התוש בקרות רוכ  
nmeץובקהו  ^vתּויצְמִת ימ .פ"ד א"פר ק"מ ] -- 

 :הפומת ע"ייע הקומת *

 ץובקהו הרמת anb ל"זרדבו cep מ"למ) רמת
 הָרָמִת Palme,Dattelpalme; ע=** ע"לב םיִרמְת

yw א' Bn ע"יע (vollommen sein) DI * 
 ,תומימת ,אמימת

 ,'ד םת ע"ייע (dort) ןָּפַת *

 הניפסה תא רכומה 'פד ג"פב (46מ ןָמּות — ןמת
 jon עבור יצחו עבור 3p יצחו בק (ט'פ 272(

 יצחו ןמות (C'T הדמב 'מגב הטוסב ק"פב אלכועו |
 .עבור יצח אוהש בק ןמות b" אלכוע ewm" ןמות
 ןינמ יא הטופב ה"יחא]* = = .ינמת 'גרת הנומש
 יצחו עבור בק יצחו בק בקרת יצחו בקרת תוברל
 pub .ז"יד א"פ הטוס 'שוריבו אלכועו ןמות עבור
 ןמותו עבורו בק יצחו בקו בקרת יצחו בקרת תוברל
 'וכו תונטק תוטורפל ןינמ 'וכו אלכואו ןימות יצחו

 יצחו בקרת תוברל pin res הטוס 'תפסותב ןכו | =
 'וכו תונטק תוטורפ 'יפאש jus 'וכו ל"ת בקרת
 עבורו .בק יצחו בקו בקרת יצחו בקרת 'יא ב'בכו
 T'2N םהרבא 'ר בתכו אלכועו .ןמות יצחו ןמותו
 םיופסב  נ"ה (.מ"ק רצ ב"ב פידב אבוה) י"כ "פב

 יצחו אלכועו ןמותו עבור יצחו בק עבורו ונלש
 לש תינימש ןמותו בק לש תינימש ונייה עבור
 'וכו ןיגול השלש ןהו .עבור mme בק ונייהד האס
 יצחו בק ח'ר 'יפו ^3 אבוה םשו ם"בשריפבו ה"שע
 ה"שע 'וכו אלכועו ןמות יצחו ןמותו עבווו בק
 B" תחא תויקנוא 'ב ןמותו יתאצמ ה"מגר 'יפבו
 אתנמת 'עב וניברו אָּתְנַמּּת הבקנלו .כ"ע עבורב
 ,ינָמִת הָנִמָש 'גרתו .ומצע ינפב 'ע ול דחימ היה
 ubn in ^wb& ןושלב ה"כו .אינמת : הֶנּומָש

"Uyתישארב 'גרת . "onו"כ תומשל ;האלהו , 
 ה'פ יאמד 'ורי .ןיפא אינמת :'ד תוכרב ה"כ .'ב |

 : ב'מד ג"פ המורת 'ורי ,אינמות ןמ אינמות : ר'כד
 "שארב 'גרת y pen" : םינמש ,אינמות ןמ אדח
 'דהנס 'ורי qon 'א anm 7o mew" ;ה"כ .'ה

 : רשע הנמש .ןישנ ןנמת תיא sm ג"ע ג'כר ו"פ |
 פ"דשבו ד" 1^ תישארב (פ'פרב ה'כ) רשע ּתנמְת
 ז"י ,ז"" םירבד 'א י"רתבו רָסיִנֶמִמ Cans תינמת
 ירודס רפסמו .'ג ,ט"י 'רדמב 'א י"רתב ןכו יִרְסֶנַמְּת

 הָאְגיִמְת :ינימש .ו"ט Iw י"הד 'גרת הָאְרְסיִנָמָת
 ,ב"כ 'קיו 'גרת aeren ם"לב) אָתיִניִמְת הבקנלו
 אתש ב"כ ,ה"כ םש ,האנימת sov vb ,ג'כ .;ז"כ

 -- [אתינימת

haarlos an den Augen- mn ןמית =) ןמח, 

  (brauenןימומ 'פד ג"רב  mmoאנת +(. ר"מ

 .חימגר Bs" היכו ןיפולהו גונב (* comm nonis cb» $m גיונב )!



3nםירוכיב 'שורי   UP YDT sbולא שבדו  
 y'"y : ה"מ תבש .םירהבש םירמת : םשו םירמתה
 רב p" 'ילוח + ב"ג ovi 3^ תוכרב on" .לעצפ
 ןובא יתרמא 'פ ר"שהש cpm רב b^ =) ירמת
 ר'ב 'ייע הרמת ןינעב תורחא תושרדו .ירמת רב
 ט"וש b" ג"פר ר"דמב ל"פס ב"כפ ר"קיו א"מפ
 ךל ךל אמוחנת ה'מתת 'ר םילהת 'קלי ב'צ רומזמ

"Dרבדמב 'סו 'ה  vo ^pץ"ות 'ר רבדמב 'קליו . 
 — ]5^ y" : ב"ל הכוס  תּורָמְת ne^ ץובקהו

"n *ר"עד ג"פ הליגמ 'ורי (הבקנל יטרפ םש) , 
 תדמוע איה הירוומתב םירוומת רמת
 mx ףרצ אושלו הקתמל ונשקבו

Spross +: ע"למ תורמת yupnnjon =( "Bn 
junge Triebe הפצנה יבלול טרפבו Trieb 

(des Kapperstrauchesןיסירפקו תונויבא ) תורמת  

 ןילכואו הפצנ יבלול ןה תורמת p G5" תוכרב)
 mb יעטנ יכהד אתעדאד םושמ ןיכר ןהשכ ןתוא
 יבלול לבא המדאה ירפ ארוב והיילע יכרבמ ךכל
 והל יעטנ םיבלול לכימל אתערא ואלד םינפג
 ראוכמ שוריפ ונשריפ רבכו לכהש והיילע ןיכרבמ
 ןהלש תורמתה ("מ) ייעיבשב 'ב 'פב .ףלצ 'עב
 הרמתל המוד חותפ אוהש םדוק ץיצה b^ תורופא
 וב התלעו ושאר םטקנ X5) הכוס) ןנירמאדכ
 € לאילמג ןבר 0"« תורשעמב ר'פב .("הרמת
 לופ לשו לדוח לשו ןתלת לש תורמת רמוא
 ןיא 5"6) הרפב ^N 'פב ,רשעמב יבייח (" ירצמה
 םירגרג ןימכ p^ תורמתב אלו תוקנויב אל ןיזמ
 pi" ה"יחא]* יבוזאה שארב שיש םינטק

imינת ושאר םטקנ ןניסרגדכ תורמת :הרפב  
 ומכו כ"ע רשכ הרמת וב הלעו ושאר םטקנ אלוע

"bvשוריבו .ל"נה תיעיבש ןינעב ליעל וניבר ' 
 תורמתהו סרפקה 'יפ ג"ער א"נד ר'פס תורשעמ
 תורמתה ןמו תורמתה לע סרפקמ רשעמ ןה רחא ןימ
 'שת לע רבכ יתזמר םשו סרפק ע"ייע סרפקה לע
 תויהבו (196 רצ ח"עש ייפ יבכרה 'ה minm םינואגה

 לע םיראובמ הפצנו ףלצ 'עבו הז 'עב וניבר ירבד
 ףלצ ינימו bn הפ םחפסל יתרטא ןואגה ירבד ידי |

("ob =( רָמָת = "bns 
 (םינפב "ייעו Dattel ארמת ס"לב (םירמת ץובקה)
 ^ תובותכ) (* אלקדל (win יכ אמהנ ימקמ ירמת

^p Guoאבילא םירמת לכואה  sopןירבוש  
 ןיקיזחמ הדועסה רחא ןלכואהו ןליאל ןזרגכ ףוגה

qunתלדל חירבה ומכ  "yאתרמות .(* גרנ ךרעב  
 ושוריפ (.טימ הטוסו א"עפ aem תובותכ) אתינוניחד

 תוויפ לכ לש םירוכיב תליחת, wb .(' ןח 'עב
 ימרא 'לב ותוא ןירוק ןהיתוריפ לשבל ןיליחתמשכ
 'פב mb ראשל ןיב םירמתל ןיב אתינוניח
 ליכאד ןאמ 6'כ תוכמ) ףיקמה 'מגב ןיקולה ןה ולא
 לוכאל םדא ינב ךוד b^ יקל (*אלבראב ירמת
 םניאו םש םדא ןלכא !DM אלכראב ןהשכ ירמת
 .('תוקלמ בייח אהיו וב mane עדוי ימ ןירשועמ

miםירגל) שבדו ןמש  (n nןיילח .אירמת י"רת  
 ןמו ונינפל 'יא 'א eni" ה"יחא]* | .אשבודכ
 ןידבע אהרמת ןמו 'ב י"רתבו שבד ןידבע אהיירמות
 הז רמת המ :ה"מ הכופ son ep ם"לב .אשבוד
 ל'זרדבו "וכו לארשי qw דחא 25 אלא ול ןיא
 !vb" א'לבו ירפל טרפבו הָרַמִת i5 האב בורל
 ^qnn C תובותכ) םירמת ץובקה Wynn ,אָרְמַת
 תולבונ :'מ תוכרב א"מ א'פ יאמר מ'ד ןיִרְמּות
 בימ ז"טפ םילכ .'ב לבנ ע"ייע (הרמתה) הרמת

qoemלש  monלש רבכמה ג"מ א'פ ןיצקוע  
monתודבכמ ד"עס ח"טד א"פ תורשעמ 'שורי  

 תוכשור י"כב Sb האיפ 'תפסות .רבכמ ע"ייע הרמת
 ב"ס האיפ 'שוריב הרמת aue) ,תובוטר 'יסופדב)

 םירמת ו"מ ג"פ ov bise םירמת aem" ג'ע ז"טד
 האיפ .בטר y'"y םיבוטר ג"פר ר"דמב תוכוטו
 .םירמתה ב"מ א"פ 'ורשעמ א"מ ב"פ יאמר ה"פ א"פ
 ב"פ ז"ע 'ורי ,ןירמתד ןיגיעלג vy ר"יפ תבש 'ורי

b"הטוסו 'ובותכ אָּתְרַמּות ,ןירמותד ןיניערג ד'ע  
 .אתמיקע אתרמת Dy ה"ש הציב 'שורי ל"נה
 'פ ר"'שהש .ארמת ירקתמ אתרמות בג'יפ ו'קיו

 ל"נה תובותכ ירטת ,אתרמת ארה הלעא יתרמא
 ע"ייע ב'עס ^ p'u ינלחות ירמת yp" ןישיג ןכו
 : כ'קוילוח mo 'וכרב b א"יפ 'ומורת 3 לחת
 םירמת שבד ד"פר תוכרב 'תפסות מ'מ ו"פ םירדנ

 Bn" אשבוד םש תוכרב anb 'עו שבד ע"יע

M Án — Mntוויי  

 יונישב שיימו בימת ,גיחב 'ג ןח (? .רגג b'b3 ע"פרשבו גרג ל"צו גרג רייפרבו יייכב ןוכנ ה"כ )* .אלוקירו גיונב )!

 עיייעו 'ג ןח יעב אצמת םירהא םישוריפ ינשו לכה היד תובותכל מ"טשב רכזוהש םינואגה יטוקילמ קחעוה (* .יסריגה

jmשימו  aniמ"פ ירהנסב י"שרב ה'יכו אליבראב ג"וגב (* .חיכ  iי"שריפ 'ייעו (* .אלבראב םש גייונבו םש ס"ש י'יכבו  

 גארפ 'פרב (' :היסר ,א"חב עייייע (אלברע —( אלברא ןינעמ p" 2" הרבכב םינוהגה םירמת 5" 'רדהנסו תוכמב

 םינפג יבלול ןיעכ תורטת D רוע ox ךורעה םשב ש"רב היכו (* .תזל םדוקה ךרע ny תועטב ךרעה הז ללכנ

 ונינפלש ילבכר ינשמב לבא םיש ייכבו ישוריב היכו (*  .תונויבאו תורמת רשעתמרד ףלצ יבג vo Y7b) תורשעמ) ןנתרכ

 .ןבלה גיונב ('* .לאילמג ןב ןועטש ןבר
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(Nim =( 

 שרשב ק"דרה בתכו וניבר 'יגכו ןילוח ה'מגר 'יפב
 המדי הושו רשיו mai yr רמתהש יפל :רמת
 סיטפוש) ןשע mop ןכו וילא רשיהו הובגה רבדה
 ip אמוי 'שוריבו ז"חא אבה ע"ייעו כ'ע )3 ,יכ
 "יגה א"ער ט"מד ה"פ םילקש 'שוריו א"עס א"מד
 ה'כו "וכו הלועו תרמתמ nmn סניטבא תיב לש

 — rns] אבה ע"ייעו .תאז ימ b' ר"שהשב

 mb» םדוקה 'ע לש הָרָמיִּת w5 רּומיִת — רמת
 רמוא 'ר 6 ח"כ ימו) הנוממה םהל רמא 'פד ג"רב

 רומית הנבל לש רומיתל המח לש רומית המוד וניא
 (' עצפמ המח לש לקמכ nbwn רמתמ הנבל לש
 עקבנש רחשה תולע י"שריפ ב'או — ןאכלו ןאכל
 ןושל י"שר ףיסוה דועו ה"יחא]* .(ףוקז רמתכ הארנ
 הלועו ףקוזש pw לע i) ,'ג לאיי ןשע תורמיתו
 המל יתערי אלו mb םדוקה 'עב ק"דרה 'יפכו כ'ע
 + ממ"ד ג'פר אמוי 'וריבו .םיקבדה ןיב וניבר דירפה

wwלע הסופ המחה רואמ הלועו רמתמ הנבלה  
 m אגליוו יפדב) ל"נה אמויב ח"רו ,חרזמה לכ ינפ
 רמתמ הנבלה רואמ ל"הזב 'שוריה הז איבה (.טיכ
 לכ ינפ לע הסופ המח לש רומיתו לקמכ הלועו
 התיהש לוכשא : לוכשא 'פ ר"שהש cy חרזמה
 אוהו 'וכו הסופ כ"חאו תורוקה דע הלועו תרמתמ
 — 6 [טשפומה םשה אוה רומיתו .הזל םדוקה 'עמ

 מ"לב 'יפ snb יגוז רפסמכו אָרּומיִּת — רמת
Awugenlieder- אָרְמִת ^w לב ןכו' now 

  CWimpernיאמ 6ז'ע תבש) ןיי איצומה 'פד ג"רב
 ליעל ילדימד (" אלוגנרתד ארומית יאה אנש
 = ינפמ א'פ .ןיע לגלנ 'יפ (" יפת יבא ריירד םושמ
 ןיעה לע ןילוע לוגנרת לש הטמ לש םיפעפע המ

pyn poímהריבה לעש ("ףדב ןילועש ינפמ . 
 + םרועמ ןשעה היה ךכ אוהש םפעפע אלמלאו
 = רומיתב 'גרת € ,יג בויא) רחש יפעפעב הארי לאו

 'גרת )8 re s תומלצ יפעפע y^ אתצירק
 ce דועו ה"יחא|* amo ילוט ירומית לעו

 דועו אתמ ילוט לבק ךיה אהרומתד אערא ב"כ ^

| 

  — (Tn = enרמת

 ןה per תלאשש תורמתו ןיסירפקו תונויכא
 רכונמו עודי והינ יאמו C אתיטובו אתישו אחרפ
 'לבו הפצנ אוהו ףלצ אוה י"אב ןיב לבבב ןיב אוה
 אבוי C 32258 ארקנ ילאעמשי 'לכו אחרפ ימרא
 תורמתו ןילע ונטמ ןיאיבמ ןסינ ימיב תונוע יתשב

imןיארקנו ימרא 'לב אתיש ןיארקנה  myיטשבא  C 
 ym (*ןאבצקלא לבבב ןתוא ןירוק ילאעמשי 'לבו
 ןישועו לכאהל ןיחונו ןיכר ןיבלולכ ןה ןאדעש ויצע

qmsליכאד ןאמו בלח וב שיש ךמאכב  wbינהל  
 ארוב ןהילע ךרבמ ןיבלול ןהש תורמת ינהלו ןילע

 םינפג יבלולו םינפג ילעל ימאד אלו המדאה ירפ =
 יעטנ אלד םושמ wm לכהש יהיוליע ןיכרבמד
 אחרפ לבא ןיבלולו ןילעד אתעדא םינפג ישאניא
 והיכוכורב ןיבלולו ןילע לכימל ways היל ןיעטנ
 ףלצה ןמ דוע אב תוריפ תסנכה ןמזבו 'וכו 'וכו
 ןיארקנה ןה תוניבא ןיסירפקו תוניבא ןהש וירפ
 ירפ ןהב שיש םיזוגאכ qm cess 'לב אתיטוב

novלש ןושאר לעש ץנ ןה ןיסירפקו תועמל  
 — «n] דרו ארקנה pues לש ץנכ תונויבא

Rauch ןשע ^B (הרמית םשהמ הנבנ לעפה "Bn 
B'D3 (Dampf aufsteigenןיכרבמ דציכ  

 לע ןיכרבמ יתמאמ (Ci hx רמוא אוהו 'מגב
 'פב .ונשע b^ ותרמת הלעתשמ (רמגומה
 ילכ ןיחינמ ps +.ב'יק ןילו לחכה 'מגב רשבה לכ
 ובש תימומדא הארמ לכ הלכיש דע רשבה תחת
 אפפ ברד הימשמ ארטוז רמ CON ןניעדי אנמ
 i ושבה ןמ הלעיש ןויכ b mon^ הלעתשמ

 'פב .("אוה ןמוש תתושש הזו ךלוהו הלצנ ןשע | =
 ?Cn אמוי) םניטבא ma 'מגב הנוממה םהל רמא
 תולעהל ןיעדוי ויה אלו םתומכ םטפל ןיעדוי ויה
 לשו לקמכ הלועו רמתמ וללה לש םתומכ ןשע
 הז מ"ל ב"א) — ןאכלו ןאכל (' עיצפמ וללה
 5/53 quy (nns תורמתכ C ,יג ש"הש)
 ה"כו אלמ g^ ('ג ,'ג לאוי) ןשע תורמיתו ןכו ל"נה
 ה"כו ותרמת s^ תוכרבב לבא ל"נה ןילוחב ותרמית

 ש'ע ןושאר ילב י"שריפב היכו (* ,חירה a שיארבו י"כב היכו (5 .םיכר םיפנעמ םיטבש !Qaa (+ .ףלצ לש

 ויתחת maa ןימחפה וליחתישמ רמולכ ותרמה הלעישמ ייפש ה"מגר ייפ ny םיכסמ nv ןושל אוהש אנירחא אנשילו

ciboונמש , (oרומלתה ירקיעב ה"כו עיצפמ | ג"ונבו ש"ק ייכבו ע"פדשב ייאדכ עצפמ ליצו עפצמ םיטב ריפדב  p) 

  'פבו עיצפמ גיונב (* ub עיייע לצפמ ל"צ ילואו יצפמ סרג רמת שרש ק"ררו לצפמ ד"יר יקספב תמאב ה"כו לצפמ

 .יפרא ירוירד ונינפלש ייגכ

 ךרה ירפל לאשוהו רלוה רלונש םדוק השאה b "b e" םילמ לינ 65 .שימו ףלצ עיייע )* .אתישבו תש ע"ווע (1 =

 .הקדה jo הקר vens : םייה םיהלא אנא תלחתמה כ"הוי לש תירחשל שויפב הזמו (* .הזל םרוקה yy לצפמ דייר

(S23פ'יא סייש ייכב היכו אלוגנרתד י'שרב  acm)גיונבו ןוכג היכו יפת יעב ה'י'כו ('% .אתלוגנרהר  (í* bMאוה 270  
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249 Ó3m 3m =( אָרּומיִּת) — ןת =( 6h טטר 

 (ביכ ,יט תישארב) ויחא ינשל דגיו  .ןונינתתו 'גרת
C 3m «n(ויכ ,א'כ םש) יל תדגה אל התא םגו  ( 

 ןוהנתיו 'גרת n) ,'ב (yen הירוענ ימיכ המש התנעו
 ןוהנתת 'גרת (n^ e) ישיא יארקת ירמימל ןמת
 p^ ס'למ 3n* ןינעה הזב ה"יחא]* ,ינחלופל
 תישארב) םהרבאל דגיו י"רתב קר w" רפסו ריגה
 (ne יל אנ ידינה . םהרבאל ואינתו י'רת (יכ 2

 םש י'רת y mp" יל ןודכ ינת י'רת 0 ,ריכ
 ר"כ ,א"מ ;'ה ,ב"ל ;ב"י ם'כ ;ב"ל ,ו"כ ;ו"ם .ט"מ
 הברהו ד"י :ט'מ ;ז"י ,א"נ ; 3^ ,'ט םילהת 'גרתבו

anbדועו  pipiתארוה  sí"למ טפשמו קוח ' 
 'ה רבד תא םכל דינהל rob ומכ win דומלתה
 ;ב"ל pw ; ןוכל אינתמל 'א an" ('ה ,יה םירבד)
 Tab .'וכו ןוכל ןונתיו אתיירוא ירפסב ןורק 'ז
 איריבד ינאתד 'גרת ^e) ,זימק םילהת) בקעיל וירבד
 n"' 0" ,ב"י ילשמ) קדצ דיגי ,בקעיל אתירואר

innתישארב 'גרת ינתא לע פ תא .אתוקידצ  
moל"זרדב ןכו .ח'י ,דיט םש 'ב י"רת ינתיא ,ג"  

 ינת :ד"נד ה"פס ריזנ 'שורי הדגהו רופיס ןינעב
 אעמשו אביצי bb ר'קיו mon ינוניבו .ארבוע ןול
 אָמְנִמ םשה אוה ילוא וא .אשרדמ אתנת היל

(Vortrag)לע רמאנ אינת וא ינת : הארוה ןינעב  
 ,ינת .,'ה מ'ב .הנשמה לע רמאנ ןנתו אתיירבה
 ת"רו) ןנבר ונת .ב"כ הטוס האלהו a^ "bim םשו
 ^5! .ימנ ינתינו (a תומבי qn : םש מ'ב (ר"ת
 האלהו .ו"ט 'ילוח ,'וכו אינת ,ןריד אנתו 'וכו ינת
 pn .ח'כ : ז'כ 'מוי ,אייח 'ר אנת ברד ימוק אנת

sp oin qimשורי .(ינתק ףלאה תעלבהב) ינת ' 
 ^ bn עיייעו ןנינת ןמת ג"ע ח"נד א'פ ןישודיק
 : ט"י הגיגח :ו"טק תבש אינת sun יא .נ'שו
 'יחבז : ט"י ^71 p "by^3: +: א"ל אמוי ,'ד ק"מ
 תורוכב .ז"ק תוחנמ : א'צ (ךורעב ליעל («y" : ו"ט

iי"שריפ ש"עו : ג"כ הדנ .א"ל 'רומת .ג'צ ןילוח  
 ק"ב v3 הכוס ריישו אנת .'א 'יס יכאלמ רי "ייעו
 : ג"י תינעת + א"מ תובותכ :ב"ס : ג"מ ,ו"ט ."י

 ,'מ \ ז"ט 'ישוריק : ד"פ .ג'ע + א'כ «mb .ד"י
 רי "ייעו : א"כ תוכמ rb mb inb ריזנ יייעו
 ח'לרת p ow" יייעו א"נרתו ח"לרת p^ יכאלמ

 n'5 ,'ד ילשמל ; 'ד ,ב"לק ;'ד we יילהת 'גרת יייע
 יילהת) יניע תורמש תקתעהל דועו םיפעפע תקתעהל

ryד"מ 'ורוכב רימת הזמו -- יניעד איתרומית 01  

y'"yז"חא אבה 'עבו ע"ומב ןמית = ןמת ] — 
^emרמת  — venןיאש ימ םדוקה 'עמ ילוא  

 ןימומ 'פ תורוכב תכסמ (םיפעפע ול
 [רימת] .רימתהו ןיפולהו C רירזה אנת Cv ולא
 ה"יחא]* = .ןמיתהו םרג ךורעה לעב ,ןיפיז ומתש
 ,ה"מגר 'ינכ סרג וניברש 'ב ןמת 'עב יתוריעה רבכ
 יעמ הלמה הרזגנ ^« הפידע םירפסה "ג ילואו
 ^3 יפכו !ויפעפע תורעש ומת רמולכ הזל םדוקה

 — jon] 'עב המושרה פ"למ זומיתה
 Früchte תוריפ אשונ b 5e"  ע'למ) רמח *

(iragenוללה ןיצוקה ה"מפ ג"רב  . . , 
 C ץק עיייע םילועו םירמתמו םיאצוי ןה ןהיליאמ
 שרדמב ה'כו .לקדכ רמתתש nen : א"ק תובותכ
 ,חמוצ ב'נו 0558 ןינוציקה "גה נ"שו חנ י"כ לודגה
 ,הפומת ע"ייע הנרמת *

 'גרת Salbe) קורמת מ"לב ומכ (b" אקּורמת *
 .ט'כ יז"ט 'א 'ורי 'גרת .'ז ,ט"כ 'דמב

 ,נ'שו 'ב 50 ע"ייע Gitterkeit ט"למ) םירּורְמִח *
ND*DD *רפכ ע"ייעו אתרמת רפכ ה'מפ ר'ב  

 נ"שו :'ש m רפכ ע'ייעו אתרמת
 ,ז"ט D^ ד"ק רומזמ ט"ושב ה"כו .תומוקמ ראש

*3n , &3n =( |nס"לב  ;sprechen, reden, lehren 
(Lehrer N326 ו'צ) םיחבזב אטח םד 'פד 'מגב  

 גיב) ןיפוכ 'מגב ןיפתושה 'פב אינת אינת יא ל"א
Cmnיח עשוה) םצבקא התע םייגב ונתי יכ םנ , ^( 

 ונתי יכ םתוא הארא םא םיוגב םתויהב םג "פ
 אלא וקסעתי אל םאו םצבקא התע דומלתה ייונת
 'ולכ (קוספב ש"ע) םירשו ךלמ אשממ ולחיו טעמה
 אל ומכ ולטבי ולחי א'פ .םירשו ךלמ אשממ ולעי
 ג"פב .(*לטבי אל 'גרת ('ג ,יל רגדמב) ורבד לחי
 אתללטמב ה ג ש מ ו ארקמ (:ח'כ (now ןשיה 'פד
 תוריפ רכומה 'פד ג"רב .(*אתללטממ רב ייונת
 ensp אתלימ ייופטל ארתב אנת לכ «Ca ביב)
 www רמולכ האנש אנתהו, b^ אנות אנתו
 )1,5 םירב) םתננשו ,(*"היתעמשכ וניתנשמב

 רמולכ ןונינתתו םתננשו ומכ ימרא 'לב םיוגב m ה"מגר ליזו wey יישריפ ןכו io) .ע"ויע ריוזה ל"צו רידזה ג"ונב ('
 ורבד 5m אל ומכ ולחיו טעמ ותוא ולחיו וקסעי םהמ טעמ םאו םתולגמ םצבקא nny והלוכ הרותב םיקסועש pm םג

ovyכ"ג ה"כ (?  "o3יונתו . . אנתמו ג'יונבו ס"ד לצא תומוקמ רתיו זייואבו ש"ארבו ס"ש  "w "n earיזכב 3/3  

 T" ז"ואב ה'כו א ד ו מ ל n yn : שוריפב w^ סיש visi soy ארמגד אנשיל יטוהראל an nes) ייפו חייר 'יפבו םייש
 ח"ר br" אנות Rom םש ייאד .יג מייבל ןו'כ יכ רורב יל הארנ לבא איגוסה ןייצ אל וניבר (* anm nm pon sn םירדג

 רסמאש יתופסיהב nubi 'ייעו וניבר ירבד cn Dm כ"ע היתעמשכ וניתנשמב ונינש רמולכ האנש inm ושוריפ ל"הזב

 mnn י"רתב )* .יוחו n3" (* .ם"שב wn in לכ ךל
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 : ח'כ הכוס ייונת ןינעבו — 95 «m כ'ג "יעו
myץובקהו ,ליעל  :Njn JDםיִאְנַת , "Minהטוס  

 - ללכה ןינעבו .האלהו aro ,האלהו ,ג"ל mo ,ב'כ
 — [ב'פרת b^ יכאלמ די y" יגילפד יאנת ירת

nיאנְּת =) , "jnס"למ  Bedingung "5nהזמו  
 bedinge) יִנְתַא ,הָנְתִה לעפ או ליעפה

 .עס 'עב p^ רבכ 6 ח ב"ב) םירעשה לע תונתהל
 .ונירבד ויה יאנת G 9"( םידעה 'מגב 'ובותכב ב"פב |

 +והמ .וכייאנת ומייק וליז : םש ה"נכו ה"יחא]*

 ג"פ ןישודיק ,ןיד תיב יאנת "מ" דיפימשו .!וכו

 .דנ ינב יאנתכ וניאש יאנת לכ רמוא מיר ד"מ
 'ירדנ .ה"ע :ו'מ u "yr^ יאנת וניא ןבואר ינבו
 . א"ס 'ודיק לופכ own sb תועובש :ג"י ,א"י

mesנ"נ , *). ^Yיאנתב ד"ע ב"לד ט'פר 'ובותכ  
quיאנתב לבא  win yosתובותכ . םייק  Jp 

 יאנת .ד'צ מ"ב .םייק ואנת . . לטב won :םשו
 Yes יאנתל emp השעמ .יאנת ז"ה השעמל םדוק

ow "wnותליחתב השעמ שיש יאנת לכ הנשמב . 
wonןיטינ ,'וכו לטב  n'yדחא רבדב יאנת א'עפ  - 

 win" לע שדקמה .ר"ע 'ובותכ .וחא רבדב השעמו
asתומכי  at)וכו ינלפימק הצילחב יאנת שי '. 

 quon mwon ץובקהו .ואנת יפל לכה : 'ל הציב
"y iinל עפ ה תיאטגודבו ,ךומסב הטמל . mm 

 | רשפאר האנת ל"נה תובותכ (יאנת =) הָאְנְת
 [האנת ל"צ] (היאנת) הוה . . חילש vy הימויקל
 הוה אל . . חילש y הימויקל רשפא אלד האנת
 האנת ה"כו היאנתל הילחא ילוחא :םש האנת
 ח"כ 'ירבד ;'ד ,ב"כ רבדמב ;ד'כ ,'ד תומש י'רתב
 = ם"נד א"פ ןישוריק 'שורי sun 'שוריב דועו .ו"ט
 . ןוממ יינת ןול תיא :םשו ,אוה ףוג יינת ג'ע
 ןיינת שי ב"עס א'כר  ז'פר הטוס 'שורי ץובקהו
 וניבלבש ןיינתכ םיניידה תעובש :םש :תועובשב
 .ועיבשמ אוה ובלבש ןיינתכ . . םכבלבש ןיינתכ אל
 ל עפהו ,ה"בקה םהמע השע ןיאנת n^b ר'מש
 תויהל מ"'ש הנתמ 'נשמב vx מ"ב ליעפהב
 < הנתמה לכ גישו :ט"י ןישודיק .םש .'וכו רוטפ
 וילע הנתה : םש מ"ב ,'וכו הרותב בותכש המ לע
 לע הנתמה לכ א"מ ט"פ תובותכ .'וכו ותליחתמ
 ,ךורעב ליעל y vn" ב"כ ,'וכו הרותב בותכש המ
 היל יעביא .'ג 'ובותכ ,הילע הנתה es :'ל הציב

n M(ֶנָת יאנִת =)  ₪ ^N3nינת . 

 ט"מרתו ח"מרת b^ םשו ינולפד היתווכ אינת ןינעב
winםש ךדיא אינת ,שרפמ רדהו  ^Dב"נרת , 

 םש "vn אהל אנינת ,ד"נות D^ םש הותינת
 «B Bw T^ ךכ ינת :ח'נרת b^ םש ר"ת ,ה"נרת

 אנת .'ק מ"ב אשיר ייולגל אפיס אנת .ה"סרת |
 ןילוח ינת min . א'צ םיחבז אפיס םושמ אשיר
 .'ג 'ומבי אנת , . אנתד ידייא .א'פ תובותכ ,ל"ק
 pow לי ע פה .'ל הדג :'ג mo .'ב הטוס ,ג'נ

 ןתינתמ אברדא ןנא הל ותינתמ אהא ןותא .ח"מ
 ז"י תובותכ 'וכו יבר הל ינתמ .ד"מ מ"ב .'וכו הל

i$ח"סד ד"פ תינעת 'שורי .'וכו ינתמד ןאמל , 
 ל ע פה םעו .אָנִת םשהו .'וכו ינתמ ביתי הוה יבר
 : ט'כ 'ציב ,רמא יאמ עדי אלו אנת ינת .ב"כ הטוס
 אמיל אנת יא : ח"כ הליגמ ,אניברד הימק אנת ינת
 לאומש יבד אנת .אנת ןאמ YD. 'דהנס .ןיתינתמ
 אנת .ז"מרת D^ מ"י והילא יבד אנת .ט"כ הציב

NODת"רב)  NOD ("nוטא : ג'צ .ג"צ ב"ב ארתב  
 sin ,ו"ט 'ילוח יתייצ ארומאל יתייצ אנתל ע"כ
 ןינעבו — ..ג'שו ab ןיטיג לזינו בשחינ אלכור יכ
 ךל אה םוקמ ןויצ ילב וניבר איבהש אנות אנת
 תובותכ .ח"נ : ו'נ תומבי ס"שבש אנות win לכ

yו"ע  : "wp(םימעפ) : ה'ס : 5'1  Dטוס ' 
 (םימעפ) .ד"פ ב'ב .'ד .'ג 2/2 : ה"ק np ק"ב 8

ubןילוח : ט"פ םיחבז :ז"ע ,ח"כ  T5עדו  
 Nin :אנות אנת ל"זו b iv^ תומביב י"שרש
 "17203 י"שריפ ןכו 'כ"ע אנוחא אנובא ומכ ןדיד

(C owאנת :אנות אנתו .ד"פ ב"בכ ם"בשריפ ןכו  
 . כ'ע אוה רוצק ןושלו sons אנובא ומכ ןדיד
 האיפ 'ורי ,ינת אנת תיא ד'ע n^7 ד"פ האיפ 'ורי

UDינת יאנת תיאו . . . ינת יאנת תיא . כ'ר , 
 .ינת יינת תיא ?Cy ג'מ ףד ו"פ 'מוי ימלשורי
 ,א"סד א"פ הלרע ̂ ד"ע א'כד א'פ יאמד 'שורי
 ג"ע ז"ד ד"פ תוכרב 'שורי ,ןכ «um pnm" ^« רמא
 ש"מ 'ייעו s"n'3 ינתו ןוב 'ר .«03D 'ר רמא
 : ג"י דצ ף"זרהמל י"המב ןכ ינתו ינולפ רמא ללכב
 ימורת 'שורי inm" לקשמה שרדמבו 'שוריב דועו
 ייונת תיא . . . ינת ייונת תיא ג"עס Yen ט"פר
 3m "ap" הוהד הלוע תאז ימ b' ר"שהש ,ינת
 דומל (p won my^ .טייפ ע"ייע וניבר ^3 'וכו

 in" םושמ יא N'YD 75 תינעת ץובקהו הנשמה =

psי'רת ,ינתא אלו ייונתאל | ייונת לכ הדוהי ירד ינשבד והיינימ ןנפירע  "bwהאנתב רזנ ד"כ ,'ד  
 n'b רט"ו,  6n"& 273 'שורי , ןוהיורת וינתאד | ןיקיזנב ייונת ילוכ : ו"ק 'רדהנס ,'וכו ווה ןיקיזנב

 לופכ יאנת ןניעב אל ןוממבר ם"בשר תער :ש"מ 'ישודיק תופסות יייעו (? .ידירל אתעייס ןריר «Ni ייפ מ"בבו 6

 = איילה א'המ vb ריגמה ברהבו הישע וגישה יופסותהו



Ax D 

 י אוה ךיתוניינת אוה ךיתומדק א'פר ר'בד ,תּוניִיִנָת
 — sm] ןוכתוניינת אוה ןוכתומדק

DUO rauchen ןשע "b jn (סילב pn רע 
YT" (Rauch min D'53 min jn 

 הייחא]* .ןנת יניסד רוטו On ,ט"י תוטש) ןשע יניס
 ןינת ארוט 'גרת ^G ,'כ 20 ןשע רהה ןכו ran כ"ונב
 שחנ וכ שיש תיב יחיו ss לודגה 'רדמב לעיפ
 | G^" v5 תישארב) ןשע min : םשהו 'וכ וב ןיננתמ

 ונשע לעיו . אננת קיסמ 'א י"רתבו jn רונת 'גרת
 man קילסו 'גרת היי ,שיי (mee ןשבכה ןשעכ
 ^o תישארב) רוטיק 'גרת 'ייע דועו .אנותאד אננתכ
 ,'כ 'יטפושל ;'כ .'ח עשוהי 'גרת yn Ü soon" (חיכ

moריל היעשי) םשאב 'גרתו ,ו'כ ,'י ילשמל ;'מ , 
 — [ןוהננת €

pam *מ"למ)  (Meerungeheuer, Krokodilתבש  
Cx» opרשקו רכז ירא לע בכר  

pinיליזרא : םילודגה םינינת : ד"ע ב'ב ,ושארב  
 א'כ ,'א יישארב 'קנוא 'גרתו .ילידא ע"ייע אמיד
 ,ב"ל םירברל 3^ ,'ז תומשל yn איברבר אינינת
 .,ז'כ היעשיל ; 'ט ,'ז תומשל sun Tmm ג'ל

TUNט ,א'נ '. 
N22nאתּובּונת פ"למ אָבְנּות =)  (Stumpfsinnפב ' 

 אכנות רומיא +(.ג'פ אמוי) הלוח 'מגב כ"הוי
 תונב 'פב .לקהל תושפנ קפסו היל טיקנ אמלעב

mmsהשלש התשק 5313  pu»אהו 6ז"ל הדנ)  
 תודירט ןיעכ p^ .הל טיקנד אוה אמלעב אבנות אהו
 תפשר ןויכ jb עמשמ אקהל טיקנר אמלעב תער
 ,גיל בוי םחל ותיח ותטהזו .הביז .האמט רעצה ןמ
 הישפנ (' אקחרמ היל טיקנד אכנות ןמנ 'גרת 62
 ; אבנות הדנב b "wm^ ה"יחא]* .אנוזמ

 (estourdissement,  estourdisson) ן"ושידדוטשא

 ילוחה תיטומעש תמחמ הרעצב תשגרמ הניאש
"ynוהות-י"שר זעול ןכו םש אמוי  "NSS)ב ,'א ') 

 'ירוס הלמ rap ןכו . ג'פ אמוי ןושל אפרמ "ייעו
 ל"נה ז"עלהו .השגרה ppm תימוטעש b" ל"נה
 אבגות םש p nn^ ש"ע ,ח'ס 'וריע י"שרב כ'ג
 א ל ב תלכואו וב קיזחה רוק יולכ הל tpi אוה

 - [וכו תעד ןוקית
^b momהעונת וטכ  (Gewegungתבושתב  

 )5 רצ ינכרה יה יצוהב) 3" p^ םינואגה

 'וכו ןהילאמ ותוא תודינמש תודונת oe השעו

" E 6 E E 

myon* - Cen win =( ןת .אנר 

 תומש) ונתיאל שרד np ר'ב .'וכו עשוהי הנתהש |
e m"ןיאנת  mnnה"בקה  p" opערקנ אהיש  

 ומע יתינתהש sun ינא א"כפ ר"מש .'וכו םהינפל
 ... רמאנש וערוק ינאש .הלחתמ יתינתה ךכ
 ipo» "ys nonne voy יתינתהש ואנתל ונתיאל

 — [ו"לר 'ר חלשב
 רמואה 'מגב וב שדקמ שיאה 'פב +ע"ייע (qn = ןת

 והנת ךריב יל nio (v5) יל ישדקתה השאל
 ימגב תמש ימ 'פב mp. ןתשלש רמעמב ינולפל
 pas והניוש ילימ תלת ינה Cvbp c3 ןאר

 והנת ךדיב יל mb רע 'וכו אמעמ אלב אתכלה
 .ינולפל |

vn SR ןת עיייע אייְנַת "3n NIB Non 
snאיונות ,אָיונְת . 

 .'ב ןת ע"ייע הָאְכְת ,ייָנְמ ,יאַנְת *
 בויא 'גרת Gindern מ"לב הָּנש ומכ b^ יִּכָת *

a"כ ' snoהירותסלק . LI 

qm = Dn cwינש ,יפ  Q* Ob pbs 
 םוי 'גרת der zweite) 9% הבקנלו

 ונש רמאיו 'נרת .ןינת &ov (Cn j תישארב) ינש
 ה"יחא)* = .ונתיו ונת רמאו דיל ,ח"י (rU ונשיו

sn 3n by eni vim 2703ומכ ."פ אנת ס"לב  

| 
 העונת ומכ p^ )090 דצ) ר'עש p pw^ 'ייעו |

wiederholen 5/53 n?ונינפל 'גרתב ל"גה א"מ  
 ינתיא אלו 'ח ,ו"כ א"ש 'גרתב ןכו .ונתו ונת רמאו
 ,ו"כ ילשמל ; היל אנת אלו «s^ ב"ש 'גרת ;היל
 ב"ל wo תישארב 'גרת לע פ תא ;יִנאָתְר א"י
 qno qun Wb רפסמו . אמליח ינתיאד לעו
 .ח"סד ד"פ תינעת wv" .'ה .'ז לאינד p" אָגייְנִּ
 אתיימק ט"פ vpn הבקנלו .ןיינית . . . יימדק
 הברהו bn v5 mm . אתיתילתו אתיינת
 ^Q ,יב תישארב) ינשה רהנה 'גרת ט"ד םוגרתב

smט" 5 א"ש 'גרת "ייע ןיינית דועו אנינת ; 

 n'2 אינית ps sb vai -- ז"ט ,א"י לאקזחיל
 ש'ע ופלכ ט'ר "יפ יפכ איתת 'עב וניבר "גב
 ז"מ 7^5 יישארב 'גרת אָתִיַיִנִת הבקנלו .ש"מו

m"ז"ט .,'ב רבדמב ; . yupmרכז  punmגרת ' 
 םוקמב םשחו .ח"י ,ז"ט הימריל ;ז"ט .'ו תישארב
 היעשי usn nove ^b wmm 5yen ראותה
 vb" 'לבו myop םשהו  .'ה ,'מ 2y85 ;'ב ,נ"מ
 ,א"מ תישארב 'גרת Uy Wiederholung" א ָתּוניִנֶת

 ןכו .ותלוזו ^,^ רבדמבל ;ח'נ an ארקיול ;'ה
 ןמז i^y ב"פס תומבי 'שורי ,'ז ,'ב לאינדב רבכ

 .היתמשנ ךורעב א''פךבו ישפנ אקיחרמ 'פרבו יגרת waa mo» )* agn ס"פדב ('

92* 
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 ₪0 םירדנ י.ה'נ :"נ ן'מיג

 ז"ע p ep : ח"כק iip +: וכ ,ו"כ מ"ב
ivoויל : qoןילוח ;.ד"ם תוחנמ  OUS 

 1 .ה'מ הדג ;:גי תותירכ ;:ה'צ
 ןינוריע ;'ק תבש ;,י תוכרב + תֶקָוניִת
 וה תרבו תכ «^erp rt תוטבי ;+כינ
 גינ "ב ;:א'פ ןישרריק ;/2 £15 6 ריס : ^
 ומ ו .יפ ה הדנ ;:ו'ל ז"ע ;:הינק :ב"י
 £35 ןיבוריע i npi?m pi»n —:'0 .ב'נ .ז"מ
 -- "מ :ה'מ הדג :ר'צ'דהנס ,ם'שורדיק
 bp : ט"כק :ח"נ ̂ ת ב ש + תקנית ץובקהו
 :נ'ע :א'ע :ו"מ 'ורי ע ; 6 טיי nme "y םיחספ)

n) S Os gis! o2 x)ביע 'יחס פ ;€ יב ייברע .גיל : ביל , 

 ;+ ו'טק : ר"יק , ט"ק ה'ק 6 ריל (me ; ב"ע .

 )€ טיס mm ; ב"כ ,ם"י תי נע ת דיל הביכ

 BONA ה כר ם ;,ב'ם,.:ח'ע ה"ע אמורי ;;ז'יכ

sirveהייק תוטבי ; sp uonיילוח)  .Yb 

,Gn^ n 

 o:325p'a;Crp ירהנס rof ,ז"מ :ו"מ הטרום
 ו וב 10 3^135-3 D;; ם"ב , טייק

 ייתבז :ר'ק : גיס +: בינ ייפ VITE דע

 2303 7139 ןילוה :;ה"ל 'ורוכב ;: ח'פ
 תוקונית 'יא םימעפ הבוהו :א"מ :2^ הדב ;:ט"י
 .יה תוכרב y" (ר'בש inm ןבר תיב לש
 ^ תב ש ;+ ב" (:א'פ pn nto הטוס ovp ןימיג)

 b ir5" תינע ת ;(םימעפ D" :ט"יק :ג"ל
 ?IUIS UT ;.א'כ ב" ב ;ודינ ןי טיג

 — ₪ ב"כ

 ר"כיא Gegenstadt, 0/7/0046 Ü) ל'נ) ןילופונת *

 םילשורי הברח אלש דע : הירצ ויה 'פ
 םילשורי הכרחשמ םולכ הבושח הנידמ התיה אל
 - .ל"נה י"למ som ןילופונתו ןילופורטמ ןירסק השענ

E 

vy ^eiריע דגנ הנידמב םאו שאר תויהל תדמועה  
 התיהש הי רצ ויה ל"נה 'רדמב ב"ב ה"ר 'יפו תרחא

poopןילופורטמ  yyןילופונת ןכו םאו ריע ונייה  
"y. Nebenbuhlerinללירב  branונאזנולל ךירעמו  

"p כ"מו אילופה זוחמב vy ןילופונמ ןוכנ אלל mmn 
iemplum ריבשמה nyv תינש vy ןילופ pun 
Blicke) לאוי ר'ד 'm בתכש המ בתכ יוועל 'הו 
S/N! dichtgedrüngt 00906 י"למ "b (9, 111 

»diehtgedr. Stadt Oapómo)us 

onןכו מ'למ)  p'bsןושלב 25« ע"לב ארונת  
 רונת (ד"מ םילכב ה"פב .Ofen, tanura) דנעצ

wn"רּונּפ -  

ppmץ"ש 'יפ 'בושת םש תועונת ומכ תודונת  
 ישושחר 'יפאו םדא לש תודונת 'יפא (207 דצ)

 ,לזמב ןייולת ובל
mn *ליעפה  yy mnnב ןת ', 
nm *חַנָא לש ל ע פת א)  Geufzenו'נ ןילוח  : 

 הזמו .נ'שו חנא ע"ייעו חנתיאו דינניא
 אָתָחְנּות ,אָתְחּיִּת הבקנלו אָחְנּות .אָחְנִּת םשה
 , א"ל םילהת 'גרת y" החנא b^ אָתְחַנִת ס"לבו

 anbm ^ asp ;" nibo ; א"י
emn *מ"למ םיִמּוחְנִת ץובקב בורבו םַחְנ לעפמ)  

(Trost, Trostreden1: 'וכרב 'Dהנשמב  

 לע ןימוחנת ןילבקמ ps 'וכו ןימוחנת וילע לבק
 .ומחינ לבה לש ןימוחנת :^ תובותכ .'וכו םידבעה
 mb תישארב 'גרת .ןילבא ימוחנת ל"פר נ'רדבא
 עשוה 'גרת 'ייעו הבל לע ןימוחנת לילמו י'כ ינ
 ןימוחנת ירמ ^g .ז'נ ;'ב sw ,'מ "עשילו ר"י .,'ב
 'ג .'א רתסא ינש 'גרת ;א"כ ,ט"פ םילהת 'גרת
 יילהת 'גרת sien 'גרתב דועו .ןימוחנתר אסכ

3P89 13,00235,85; 51  
 (םיארומא המכל יטרפה םש) אָמּוחְנַת ,םּוחְנת *

 םוחנת 'ר ,אייח 'רד mos םוחנת 'ר
 ,אמוחנת יבר יאפפ רב ת"ר BN" רב ת"ר ,הדוהי רב
 המדקה דועו .ה'דפ y הלאכ mee הברה דועו

 28 רצ יתבר 'תקיספל ןאמרדעירפ 'הל
npiyn הבקנלו ךר דלי ^p קני ןמקוניִמ = pn 

  mbוצ שירב ר'קיוב (הכר ( OUיסוי ר"א
 אלו םינהכ תרותב תוקוניתל ןיליחתמ המ ינפמ

 וליחתי  enoתונברקהו ליאוה ה"בקה רמא תישארבמ
 וקסעתיו ןירוהט ואבי ןירוהט תוקוניתהו ןירוהט

 שודיח תצק הייחא]* .ןירוהטב  wowאיבה
 הלמה תואיצמ בורמ הזו ס"שהמ אמנוד וניבר

  npisn pinתּוקוניִּת ץובקהו .  mmךל ןתא
 הלמה ןורכז יתאצמ הבר העיגי רחא הפי הרוסמ
 תבש ;:" .'ג תוכרב :קונית .תומוקמה הלאב

pw 6וייל, vy) זיי ,ב"י: u3^ םשו Gn (הציב i0 
Ga תותירכ n תועובש) ; ח"ס ,ח"פ : ט"נ ,ו"ל ; יל 

 :ג"נ ןיבוריע :א"'נק :ב'מק :א'מק .ט'לק
 :ה'צ :דינ ( mmo;:ב"ק :" םיתספ ;67'ל

 יינעת ;:ו"כ 15 ק"מ ;6'ה כוס :3^ הני גח
 דיפ ,ביפ :ד"ע .ה'ע :ז"ל ,ג'כ אמרי ;.ביכ :;

 :תיב ,6רייק קיכ ,ן"כ 'ובותכ ;.ד"ק תדמבו
  ;.b':רדנ ;,ת'נ ןיטיג ;:'פ .פןישודיק

 .ביל  abריז כ ;(חינ טיב)  Sab;יז"מ :'ל 'טוס |

  eתעדכ  yu bows mn,יא ביי 173.



 Mi"*Ssbin ג'י ,ד'מק "Den m אירבסות 'ז
 ; אָירְּבְסיִּת לע אדוגנ היינמו 3 ,ו"ב ,'א י"הד 'גרת
 ןירבסת ז"כ .ב"ל םש ,ןירבסית א" , א"י 'בי"הדל

Dvאכלמ תיב ירבסת אשדקמ ירבסת 'ט ,ב"י  
 ודימעה ד"ע נ"יד ט'פ תוכרב 'וריב ת"יבב ה"כו
 b" 'ורי .םימק ע"ייעו ולש תוירבסת לע םומוק

ovy ros Ueןשיה אמוחנת הערפ לש ןירבסית  
 ימוחנת ,(' «ap לש תוירבסת nne 7^ ^b חלשב
 .('ךינפל ןורבסיתה ירה 'ג "יס םיטפשמ ןשיה
 y yos" ^3 אָתְרווְסְתַד ז'ספ ר"בב W^ ונינפלו

nun ybג"פפ  oyזבזבמ היהש :םשו ליעל  
nionיתבר 'תקיספב ^ ת"יבבו .ויבא לש  

 ,בהזו ףסכ ןירובצ תוירבסת המכ דודל היהו 'ו פ"ס
 'פ ר"שהש .'וכו ןל שיש תוירבסת לכמ b" םשו
 תוירבסת לכ םלועה תומוא ןיחתופ bw : םיבר םימ
 יינויה הלמה y" וקיתעה םינקזה 'עו .'וכו ןהלש

Wnליִסּת -  

 B^ n עשוהי ;ב"י ,ח"כ םירבד) ww» תלמ ל"נה
NUיז  saeiביימ  a^ VOותלוז הברהו ביי ,ג"י הימחנ ) 

 ןסח ,(ריכ ,זיכ לאקזחי) $33. ,(" ,'ג יכאלמ) רצוא תיב

 תיב «Om ע'ל ומכ וניבהש הארנ יו ,גיל היעשי)

 — Cy] ומכ וניבהו יז ,חיי םיטפוש) Suy (רצוא

 6 ינכות רובד אוהו ^ רבס לעפ מו אָרְּבְסִת *
 | ? (verstehst du esארבסתו .ב"ל ק"ב .

 םימעפ המכ 'יא ו"וב "גו רוופת ע"ייע ארווסִת *
 ןיח ירפסב הארתש ומכ לודגה שרדמב

Tm 

 ולא 'פב Tüubehen) =2215) ע"לב הנוי ןב) ליִסֶת
 ליסת (.ביפ יילוח) ףועה ינמיס 'מגב תופרט

 .אוה הנוי ןימ מ"ש הנוי ינבב רשכו poni לוספ
 'ר יעב 6מ'ק (zw אמט my 'מגב ןילוח ףוסב
 ג'ע ליסתו ליסת יציב ג'ע הני (הימרי
 ןיטיג בתכ 'מגב שרגמה 'פב .והמ הנוי יציב

6vתופועה לכ  poneץוח תאמח ימב  mv 
C bomב'א) —  C9 "^nתואחסונ תצקב  yim 

 qv רב אליסתו אנינפשו C8 ,ו'ש תישארב) לזוגו
 האב (הנוי רב =) v] רב תולמש הארנו ה"יחא]*
 .ב'ס b "ep^ ליסת by תורוחל המינפ ןוילגמ
 עדו ,יִוליִסֶת Ge ,25 םירכד) וילזוג 'א י"רתו
 ףרבו איה הנוי ןימ ליפת b^ : ב"ס "ילוחב י"שר יכ
 ם"בשריפ ןכו כ"ע הנויל חמודו רוהט ףוע b^ : מ'ק

ay 33תציב אתליצוצד אתעיב  myןטק  www 

.thesaurus (? *) ג'מר זמר חלשב קליבו mne ^wסהל  

% 

 רונת b^ ותעדל אלש קסוהש וא וירוחאמ קפוהש
 קסוהש וא בגנתהל ירכ וירוחאמ שא וב וקיסהש
 תפסות ^5 (ה'מ (E רונתה ףסומ .םדא תערל אלש
 אלש םחלה ןמ ראשי םאש רונתה לע ןישועש
 "יעו ה"חא|* | .םש ותוא ןיפוא רונתה וליכי

^p3םילכב ה"נכו .ש"רה  un vb owוב ןתנש  
 רונת ט"מ pw ,אמטנש רונת ז'מ םש 'וכו רפע

sawןבא לש רונת א"ימ םש .ךתוחמ  benתכתמ  
 : ט'נ מ"ב yr" יאנכע לש ורונת b" םשו 'וכו
 רמק ע"ייע א"מ ה"פ תולהא .ןכע M ןכח ע'ייעו
 ב"ער ^r תובותכ .תרט ע"ייע yo ה"פ םילכ .'א
 'גרתו ,ה"כר i'n ש"מו אמנה ע"ייע אסאד ארונת
 הכיאל ; ביל ,'ו ;'ד ,'ב ארקיו 'גרת y" ארונת
 םילכ .ןירונת ה"ל ,א"י ארקיו n ץובקהו " .,'ה

 — nb m] ןיכומס ןירונת ינש ב"מ ה"פ
(Balken הרוק tigna (ר"לב -שופשו י"למ Np"3m 

 אמלחב תמח יט'פ 'פ) pps יהיו שירב ר'ב
 תואחסונב ב'א) — 'וכו העקפ אתיבד .אתיינת

sme nnה"כו הייחא]* .(ארבת יתיבד  

 אתיבד אתיירש אתתיא אדח DT יתבר b ר"כיאב
 אתיבד אתיינת י"שרל סחוימב g^ וניבר 'ינכו העקפ
 am" ןכו תעקופ תיבבש היינש הרוק (b^ תעקופ
 אתיבד אתינית ג"ע ה"נד ד"פס ינש רשעמ 'שוריב

 הו [ארבתומ

(der Vortragende) ND3Pn %אָתְכִת וא  (Vortrag) 

 ÁN ןת ע"ייע
"monאָרווְסיִּת —( , ssp NTRD'Dינוי ילמ ' 
 ר"בב Schatz, Vorrath) רצוא %

O' mobאתרוופת ןיגב :ץראה ינמשמ הנה  

 ל"צ] (נ'פ) 'פב .ןוהתי ילמנו Cip) sb ןירסח
 (גימ ,ו"ל יישארב) םריע ףולא (' G'bb ונינפל) [ד"פ

 תוירווסית םרעל דיתעש םריע,ומש ארקנ המל
 )5 יוחנתב ןנחתאו שירב ונדטליב ,חישמה ךלמל

vmשרחבד 'תקיספב .הנידמ 553 תוירווסת ךלמל  
 .תוירווסת יל .וחתפ +.ד'ק 28 יתקיס) ישילשה
 יגרת O" "b cnm ץורח קרקריב היתורבאו
 (ce םיאלמ wb quo ןוזירבוא ןיילמ אהרווסתו
 י"לב p^ ב'א) — ןיילמ אתרווסת 'גרת ^G ,דייטק

(mרבסט ע"ייע םיכלמ תלגסו רצוא ). *[ה"יחא 
 ת"יטב "אש 'גרתה 'ינ לע יתוריעה רבסט יעבו
 'יא ב"הו ט"ק ךורע די בתכבו אהייובסיט ת"ינבו
 יהילק םילחת 'גרתב ןכו אהיירכסות ת'יבב ןכ 03

——-——— 

 .הריתי תחא תשרפ הנומש ךורעה תטשבש 5555 יפל )!

 .אריז 'ר i023 (* .ךינפל יתורצוא ירה W^ יה 0D םיטפשמ ספדנה אמוחנתב לבא י"עב ה"כו f pn) לש תורצוא
 .גימ ט"פ חרפב ה"כו הנויח ןמ ץוח קר ונינפל (* .ייל עיפרשבו ו'ופדב ה'כ )*

 גנר
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. 
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son ד ₪ — 

 )0 תלילע ינרת ,ךפהמ אתפקסות 'גרת Gn ,זיל 0(
 ארונ ,ןילימ יפוקסת qn ,ב'כ םירבד) .םירבד
 ךיתולילעבו ,ןיפוקסת ירמ 'גרת 6n ,ויס יילהח) הלילע
 .ללמא ךייסינ יפוקסתבו 'גרת ג" Uy 0( החישא
 ןיפוקסתב וילע אב :םיטפשמ י'כ לודגה שרדמ

"y ^565 דצ ךועה ןיח ירפסב ש"מ . 
 .אקיית ,היית ע"ייע אעית *
 irren, ime הָעָת מ"למו יעט «cy gm יעת *

"y (gehenט"יק םילהת 'גרת ,  Upו'עק ? "o0 
 Pp בויאל ;ז"ט א'כ ;ב"כ )70:0 ,  ילשמ 'גרת

mbביי ילשמ 'גרת יעתמ ל ע פ או ותלוזו א"מ  
 EDEN (*ןוניעתאו (ריכ ביי בויא םעתיו 'גרת ,ו"כ

' 

- 

 'וכו םימרכה p .העותה + א'פ ק"ב .ז"חא אבה <

| | «App ע"ייע ^ 
b Eb) (Grüuel, Abscheu nzyim =( בעת 

 o ₪- םינפב p" לעפאב לעיפב ונממ
(sceheulieh handelnםירדד) הב התא העות הבעות . 

 .'גרתבו nons 0.40 לבת 'עב 'יפ 322 685
 .,ח"י ארקיו 'גרת y WohPYSA" הבקנלו אָביִעַוה
 Y3; ,א"מ היעשי ^ ג" םירבד | ;ג"י ,'כ ;ב"כ
 - "ירבד ;3'1 .ו"כ ,ח"י pn" הבקנ ץובקהו 55 ר"מ
 = 'אָתְבָעות א"י ,'ו 'קזחי 'גרת ,('אָתְביעות ז"ט ,ב"ל

owןיאו הבעות איה :ט'"ס הדנ .ןֶביִעות 'ו ,'ח  oo | 
 | ןיאו 'יא :ו"ד UD  תומבי .'שוויבו sapin הניב

 /— wbN  אוהש cols אלא בעת ערה רציה ps ר"ע
 = | ל עיפ יבאת w^ ב'עס א"מד ט"פ 'ירדנ 'וריבו ול
 לכאת לבב אוה ירה 35 יתבעיתש לכ .ו"ס ז"ע
 הואתא בעת יתוא .ר"ק תכש :ד"יק ןילוחב ה"כו

abתלבקמ השאהש ןמזב יתנוי 'פ לש ל עופ  
qnנרת ל ע פא ב .תֶבָעּותמו תרבעתמ איה ' 

 — pm] תביעתאד ב'נ ז"ט
 .הזל םדוקה ע"ייע אָּתְביִעות ,אָביִעות *
 = תרבעב 'גרת Grimm, Zorn 33y) מ"למ) רובעת *

 ^s םדק ןמ רובעתב (ח"י ;8 היעשי) 'ה
pwרובעתו ירזכא 'גרת הרבעו ירזכא )08 200 . 
 שילב cle yos אָלַעַת סילמ) soyn פע

 תואמ שלש 'גות ues) לַעּוש
 ה"יחא]* .ןילעת האמ תלת )0 ve 'יטפוש) םילעוש
 יקח םילעשכ .ןילעת )^ n, הכיא םילעוש 'גרתו
 ,גיס םילחת םילעש ms ,ןילעתכ unn (ד ,ג"

n onנ"מ אמוי ל'זרדב ןכו .איילעת תובהומ  : 

vf 

Ap2vm תיפרשבו D/b33 היכ (* 

 נ'מד Ys .אמוי 'שורי לעפ הו -- .הבעות דלוה

 לאקזחי 'גרת uus תביעתאד 5^2 78 לאקזחי

 .הכיא ת nbus לייצש עיבשפהב בייירגה יניעמ םלענו יה הלינט תועטב ןמסנ עיפדבו (? .ימלתה ירקיעב היכו ותסיסת גייונב (1 =
 .ןוניעתרו סיטב גיוגבו yo" יה לצא v23 היכ (5

py 

 ע"ייעו לי ס ת ומשש "יא 'זיפ 'פדבו כ'ע ל יצ א ת |
 — [אלצצ %
 תא ךל 3n5 'פ וימש 'ורמ )ו ןמוסיה 7"

 בהוא היהש )5( הלאה םירבדה
 דיקפ e ןרווסית סורגל שי יתעד יפל ןמוסיתל

 ר"טב ז"מיר היגה ןכו ה"יחא]* | .תורצואה לע "|
 אוהש בשח רעלזייא 'הו ש"ע ןיירוסית 196 ,ב"ה
 הנוממ ןמיסות «nh רצוא B^ אתמיס ,אמיס ס"למ

 — ])85 ,גיח ר"טב) רצואה לע

 Ust) י"למ ,gührend 808680 סות =) ספת

i0313 ררוס ןב 'פבו 6%  תוינעתר  
 ץמוח 'מגב ןידימעמ ps 'פבו Cv 'דהנס) יתמיאמ

 !«np יוליג םושמ וב ןיא םסות ןיי ר"ת 6 'ל ויע)
moonיוחנתב השמ לידבי זא ונדמליב .(' םימי 'ג  

 יאנש ססות ומדו רפוכ התא ךאיה ה"בקה ל"א ייל
 ןמ ילא םיקעוצ ךיהא ימד לוק C0 תישארב)
 [הכיא ל [nb qux (תליגמ) שירב .המדאה
 )^ ,דיכ 'קזחי) תומצעהו (5 ה ייסס wu 'תחיתפ)

 ססות ןפוג היה לארשי ולגש העשב אצומ התא
 ,(חתורו ץימחמ רבד 'יפ ב'א) -- אתחקרמ אדהכ
 ,aufloderm 066 "5 לע ב"ר ןויכ ילוא ה"יחא]*

aufdampfen40000098 006% םשה ןמו  das 

Brausenחותירו לושיב ןינע 'יפ ססות ראותה הנבנ  
 cm לשבתמה רבדכ ספות ר"כיאב כ'מב b" ןכו |

 ,שדח : ספות ןיי b^ ל"נה ז"עב n'y .'וכו דואמ
 ה"נכו .חתורו לשבתמו bn אוה שדח qm יכ ותנוכו
 ,םסות םדה תא האר .ט"סד ד"פ תינעת 'שוריב

 pon היהיש םדה ותוא +: יתיאר דועו 'פ ר"להק | =
 ו"מד ח"פ תומורת v" .ב"פ ר"בד כ"ג "יעו הלועו <>
 ז'עפ vl .'וכו ססות אוהש ןמז לכ a" א'ער | =

 ימ 'פ ר"שהש כ'ג יייעו שא תססות ץראה הליחתה —-)
 das Gühren, Sieden הסית טשפומה םשהו .תאז |

^nתוסיסת וניבר  "yליעל ] — 
NmBon ,n'ieon "רפס לעפמ)  abseheeren, 

(das Haarabschneidenתבש  :'D 

 .השעלא ןב ע"ייע םש 'וכו תרופסת תלחתה יתמיאמ =
 + א'נ םירדנ . תרופסתב vos לבא :ד"י 2

Aאתדיחי אתרפסת , 
 b y"y^ יב ףקס לעפמ) אפקסות ,אָפוקְסִח *

 -Veranlassung, Ge הלילעו הבסמ

Gehiokגרת ' msnאוה אפקסות )7 00 םיטפוש  
 הבסנ ,ןיפוקסת C^ ,v3 לאקזחי) םינאת 'גרת .יעב =

vmיט יי יב  myתובסמ ^ םדק ןמ ב  



 ןושל תוכיראב ש"מ 'ייע תועש תינעת ןינעבו .3
 C ךירעמב ל"מר

 חוליג ,א"כ תוכמ Seheermesser) מ"למ) רעּת *

 .רעת הז רמוא יוה התחשה וב שיש
 ,'ו ןילוח ermisehung) ברע לעפמ) תֶבּורָעָּת *

 ר"יד ד"יפ תבש v^  .יאמד תבורעת
iyתבורעת םושמ  Cep!שורי דוע ' nbnב"פס  
muןיבוריע 'ורי ד"ע  veןיטינ 'שורי נ"ע ג'כר  

TU bד"ע חילד א"פ אמוי 'שורי ץובקהו .ד"ע  
unmםילקש  ovpתובּורְעת , 

fmיטרפו ע'למ)  —, Xקר  (Gpeienג'רב  
 אברל הילייש אתא +.ב'מ הדג ןפוד wv 'פד

 BN ףסוי ברל הילייש אתא רדה איוה האור ל"א
 אקורב ל"א ייבאד הימקל אתא רדה 'איוה האור
 (nz דציכ 'מגב קרוזה 'פב ,(ותיפת ידרהד

cesאתינתמ ל'א ייבאל הילייש  
  .(ותיפת ידדהד אקורב 6והלוכ ל"א איה

^bקורב םכלוכ  "nsורמאש י"פעא 'פב .(*וקורת  
 mn ךל ירעצד אימ לכ 6 א'ס «m2 עברא 022
 והכילשתו "?T קורת ^5 (ידש ףות ידש

 — [והיפתיא תבשב «^p "53 ה"יחא]* — .ךיפמ
 'גרת Handpauke) מ"לב ףת ומכ ר"אלב) אפּות

 ץובקהו 'כ .ו'ט תומש 'גרת 'ייע אפות ףת
penא י"רתבו םש 'גרת אָיפּות ', 

^b) Dnתוחפנתה ןינע ושוריפ כ"או חפנ ומכ  

 sich an- aufblasen, anschwellen) הקיצבו

 תרנורג C יצח איצוה (.א"צ תבש) עינצמה 'פד ג"רב |

 )2( תורהטב ג"פב .החפתו mim הקמצו הליכאל
 (חימ) ןיצקועב ב"פב ,ןיאמט וחפתנו םימשגב ןחינה

 p^ טעמתנש C הניקזה רשבו חפתנש לגעה רשב
 'מגב בהזה )^ קרפב . חפ דו סי הו החיפנ ןינע
 השא ידיבש קצב ףא C5 c7 האנואש םשכ

"b )" nenאלא וכרדכ ץימחח אל,  nanוליאכ  
 הצמב 6 ח'ימ םיחפפ ןניסרגדכ wb www אלב

nenןנוצב שוטלת " C*ג'רב .שטל 'עב 'יפ רבכו  
 ןגחוי 'רד הירתב por ןניוה יכ 62' תבשד
 ןכו ה"יחא]* now ^p החיפתב ילוישל
 . "פו .החיפנ ומכ אוה 8'2 הלוחב : תבשב י"שריפ

nenותוא ןירדועו ב'פס 'יעיבש 'תפסות חפנ ומכ  

 npn הרשיה a" כ"ג םשו

| 
 וכלוכ : שיצ תבשבו ותיפת ארח אקורב וכלוכ 302 (* ,תוינְעת ךורעב ןכו םינושארה לצאו תינעת תכסמה תאוקנ הזמו ('
 ייל ע"פרשבו ו'יופרבו bep י"כב ה"כ (* .תטדוקה הרעח y" וכלוכ ג'יונבו פא סייש י"כב היכו (* amen "mms אקורב
 םשו ונינפל היכו י"כב םימעפ nies עיש.  *( «qoo n י"שריפב ה''כו (* .ותיפת דע ותיפת ןמ טמשנו ןויצח תועשב

 ןוכנ היכו [חפ) רופיהו ליצו רוסיחו החיפנ ןינע W^ רייפדבו וויפרב paso ה"כ (?  ,חנקז גייונב (" .קוחמל ךירצ (' .יארש

vi33עיפדב ('* .יב יא ויו ביה ד"ל  punו"ופדמ  qoקחעוה כ"ע ('* .חפט סייטב 3733 )!! .שדח ךרע תועטב ליחתה  

 .ברכ ע"ייע אברכ יבמ אלעת poss :ה"ס הדנ
 pw "53 היל an הינדיעב אלעת ivo הליגמ =

 ירמאד ונייה "א בקע Us 'קליבו י'עבו
 א"אדהל תרחא אמגוד וזו "כו אלעת ישניא
 ארפק רב pum המ 'פ ר'להק .שניא 'עב ונרסמש
 ץובקהו ,הלעת ןידה לע ןילתמ האמ תלת רמא הוה

n»nילעת ינב יִלָעָּת ד ,'ג חיעשי) םילולעת ,ד"י  
 תאו qp אתווירא המ ,ט"לד ט"פ תיעיבש 'שורי
 N yos"  ןורתיו 'פ ר'להקבו -- ,איילעתל ליעש

 — [לעת םימעפ המכ שי 4
yn *גנע ומכ מ"למו  (Lust, Vergnügen !^ 

 ,. גונעת לש הציחר : ה"ד ב"פ תוכרב
 .בייד ט"פ תבש 'שורי .גונעת לש הניאש הציחר
 גונעתל םא ry ד"יד ד'יפ םש :גונעת לש הכיס

cmoתינעת 'שורי ד"ע ד'מד ח"פ אמוי 'שורי  
 הכיס , . גונעת לש איהש הכיס i'y ד"סד א"פ

 ,גונעת לש הניאש

3pm *תיִנְעִת  pon)('ה ,יט ארזע)  (Fastenיגרת  
iowא .לאוי 'גרת "יע ינעת ', 

 'גרת אתינעת ןכו /no/  הירכזל ;ו'ט ,'ב ד"
 ןכו .ןינעת ץובקה €? םשו ,'ו 22 00 היעשי
 בשויה : א'ל תוכרב ,אתינעת , תינעת ל"זרדב
 ,הקדצמ רתוי 'ינעת הלודג : ב"ל םש ,'וכו תינעתב
 םדא הול ,'וכו םולחל תינעת הפי .א"י תבש
 mw ל"ק תינעתב בשי ^in 'וריע ,ערופו ותינעת
 pw T תינעת :םש :םולח תינעת : ב'י "נעת
 יינעת : ד"נ םיחספ ,תינעת תליפת .ד"'ל ry : א"י
 :'ו תוכרב אתינעתו תינעת ןינעב Up דועו רובצ
 'ינעת .א"כ ה'ר : ט'פ 'מוי : ח"ס "חספ : ב'ל .ז"י
 b nbus .ה"כ : ב"כ .ד"י .ב"י : םשו .א" : 'ח
 pu" : "מ "ירדנ qp תובותכ gU ק"מ .ז'כ

nib aק .ה"ל 'דהנס .ה'פ ,ג'ל מ"ב :ט"ל '. 
 תבש "נעת תליגמ + 'ו תותירכ .'ח ז"ע .ד"כ תוכמ
 יליל sy ד"סד p'3 תינעת 'שורי in^ ms :ג"
 ןידבע pss אָתיִִּנְעִת Dy) םש ץובקהו תינעת
 'ינעת .תוינעת ppm 'וכו המל ןיינעת pos תיל

N'Dויתוינעת : ב'נ ריזנ : ב"כ הגיגח א"מ ב"פ ,ד"מ , 
 תבושת y" תוינעת ראשבו רובצ תינעת ןינעב
 רצ ט"נר "יס יבכרה 'ה 'צוה ןילרב 'פד םינואגה

 Wan o מיטשב אבוהש מ'ב ?"n ייפמ



( 
. 

 טשופ כ"חאו ymo ןיעכ mas חופת ןימכ לוגע
 mm םינושארה ןמ םיעורג םידגב שבולו וידגב
 ('רמאק ונממו ןשדה תיבל הנחמל ץוח ואיצומ
 תאצוה ךירצד ןויכ רבס «pn ^ חופת רפאמ הנהנה
 םידגב שבלו ('ד ,'ו ?p^ ביתכר הנוהכ ידגב ןשדה
 היתשודקב םינושארה ןמ ןיתוחפש י"פעא םירחא
 ןיחקול (ינשמב .היכ) ז"עב ד"פב C, "וב ןילעומו יאק
 ןתונו ודיב לטונש י"פעא ירכנה jb הטועב תג
 men ארקנ םיבנע ץובק "פ "חו פ תה ךו תל
 תייכ תוחנמ) הרונמ "spo 'מגב הבר ץמוקה 'פב

 (" םייתרבה יחופתל ןימוד ויה המל ןירותפכ (ב'עס
^bןימכ  omenןייבע לע רתוי ןבחרש םייתרבה . 

JS.תואב תוחנמה לכ יפד  (xe DO)קצבהשכו  

 יחופת ןימכ, "פ .םייתרבה יחופתל המוד וכותל ןותנ

 ה"יחא]* Jon םוקממ pn ולוכ לוגע םייתרבה

 .םיחופת b^ ם"במרהו .תוחנמב ה"מגר eb" קתעוה

 .הישאר ינשש הציבכ טעמ םיכורא םהש םייתרב

 אוהש ל"נ ד"עפלו םוקמ pw םייתרבה "יפו םידח
 הציבכ ותרומת תמאב אוהו 8 ו ע"ל

 א"פ םיאלכב חופת «mu .םידח הישאר ינשש
 ז"פר ז"ע 'תפסותו ל"גה ןילוחו ל"נה ז"עב ר"מ

my 0mלעפמ) חופת ןינע  («enאוהש רבד לכ  
 לונע חופת הזמו חפונמ היה ולאכ רובצו לוגע
 .כ"רד אתקיספ כ"פ vpn Fersenrundung בקעה

 ןושארה םדא לש ובקע חופת ap .א'ק :ו"ל דצ
 'תקיספ .(.חינ a יייעו) 'וכו המחה לגלג החכמ היה
 Cn ,יב ש"הש) םיחופתב ינודפר : א"ק דצ כ'רד
 (תודגהה ולא ינוכמס cp שיהשבו) ההות הבד ולא

 חופתה המ : ג'ק רצ םש ,םיחופתכ mob ןחירש
 המ 'וכו ךכ לצ ול ןיאש ונממ ןיחרוב לכה הזה
 המ 'וכו ךכ ולעל םדוק wu איצומ הזה חופתה

mennךכ ןויפב אלא ויתוריפ רמגנ וניא הזה  
 ט"פ ר"דמב — meni 'פ ר"שהש כ'ג y" 'וכו
 — .לודג חופת ג"ע ןטק חופתכ רה ג"ע רה +רהה רה
 ןיי «C ד"פ ז"ע 'תפסותו ד"פר תוכרב 'תפסות

rhen - nen ונר 

 והואצמו וכלה ד"יפ mor 'תפסות ,חפתיש ידכ
 ר"ער א"מד ב"פ תומורת 'ורי .'וכו וינפ וחפתש

nenט"פ ר"דמב .קמצ וכפה  nbnינוניב .הראוצ  
 תבש .ַחּופְּת ושאר ד'ע ג'ד ג"פ mu Uv לועפ
 'צקועו תורהט ל עפ ג .חופת בער לש א"עס ג'ל
 יייעו -- ל"נה תבש החיפת ראות וא ינוניב .ל"נה

"yיב יפת 'עב 5 הרעהב ש"ט ] - 

 ₪ ע'"לב חפנ ןמ לעפת א nens — חפת
(anschwellen, an Kraft zunehmen2713  

 C אריז 'ר חפתיא GUys ו"מ 5252 ולכאש השלשד
 אלש דע ךומסד 'מגב ןילעופה תא רכושה 'פב
 הוה אל עשילא דע (ז'פ «D הכאלמב וליחתי
 אעב עשילא אתא חפתיאו שלחיאד
 'ורוכבב ק"פב C. וילחמ op "b nem 6ימח ר
 תיטמ יכו אינקד אכירכ ירד 'C אמש גד 'מגב
 ולא 'פב .חפתמ אקר ('יזחתמד הפקז ('םתה
 אקד ארבג אוהה 6'ל ('D קש אצמ 'מגב תואיצמ
 עגי b^ חפתימ אקו והניבתוא יפואד אכתפ ירד
 הייחא]* ,שופל ידכ ץראל ואושמ חינהו
 'ורוכבב ה"מגר pm" כ"ע שופל דמוע י"שריפ ןכו
 ומכ םדא .ינבל nw? :^p nemo אקד ל'נה

 — v'«] ךאושממ חונל ידכ השעתש =
 aushauchen, verhauchen) חַפָנ ןמ) ITE ,חָּפִה *

 הפית הללקב םיטעפ הברה "א
 דצ ה"חב ש"מו (nb ע"ייע ארבג אוההד היחור
 mp 'ובותכ ש"ע :ז'צ 'רהנס ןמסנ םשו , ב"סש

nenילבקמ לש םשפנ  mvג"פ םילקש 'שורי  
 .אתתא איההד nmm neun y ז"מד

menק- 33 ט'למ)  Duy wax my? Apfel 
(Haufen man?חבזמה עצמאב היה חופת  

 בירב .אמזונ עב y^ (:חיכ יייעו ,טיכ דימת D'; ןילוח)

wsחופת רפאמ הנהנה רמתיא <'9) הליעמב ינש  
 wb ונייה חופת רפא, b^ 'וכו חבזמה ג'עש =

 ראשנהו הטמל חבזמה לצא ומשו ןשדה םירהש
 והשועו דחיב ורבוצ היה חבזמה יבג לעש ןשדב

 .שייע תייטב תועטב «nu סרג הפטא 'עבו יוכו &nbn 'וכו שלח אריז יר ג"ונבו ,ניבבו י'פ ם"ש "33 היכו (1
n3 )*ןוכנ  vapziחפתיאו רע הפתיאו ןמ 'יל ע"פרשבו  inimעשילא אתא חפתאו שילח הוה אל עשילא אתאד רע  

n»הליעטב ה"מגר ייפמ קתעוה (' .רמאק אוההו ה"מגר ייפב (* .ןאמכ ג"ונב (5 .םתהל גיונב (* .אפרתנו ייפ יפשרו (*  
 jo םיתוחפש אלא הנוהכ ידגב 095 םירחא םידגב שבלו אוההד הנוהכ ידגב ןשדה תאצוה ךירצד ןויכ םויפה םשו
 ןכו (* .חופתל ןתונו ג"ונבו ח"ר ייפו םיש י"כב היכו (* .ןשדה תמורת רחאל ייפא וב ןילעומו יאק היתשודקב םינושארה
 חיירו (.'נ nav ליימ y Haufen == tas שייט sae צ"ל) קש זעלבו mbn ירק הרוקה תחתש םיבגעה לג תפיסא י"שריפ

menm ^bיסמב ןנתדכ אוה ילכ ןוגכ  menm) vonםהילע שיקהל חופתב ןיכורדה םיבנעה ןינתונו חבזמה עצמאב היה  
 ומכ אוה ילכ חופתל nma ליזו )24 רצ יבכרה יה תאצוהב) זימ ייפ םינואגה יושתב יתאצמ ןכו (n2. םטחוסל הרוקה
 וילע שיקהל הופתל ותוא poma ןהמ אציש הקשמהו menn cxx nain ןמ ןילטונש הבזמה לצא היה חופת ונינשש

 י"שר ןכו כיע חופתכ לוגע וילע mm תבזמה iy ףסאנ היהש ןשד :חופתל וצלוח ייפ oix poni היימגרו vy הרוקב

owיפמב בקי יבג ןכו חופת ירק ןיררצה ןמ ול ןיקלפמש לורג רובצ לש ןשד  vyיתפסות יייעו יוכו (.הינ)  wb? vy 
(m)יבגל םחלה תא הלעמ  mennםייתרבה .גיס ףדב לבא םייתרכה גיונב ('% .חופת יבגמ םחלה תא רירומו . 



27bב"ח םיריכ תיב ע"ייע וסינכה םיריכ תיבמ שא , 
 ןוהבורקב א'ס (s "2 'א י'רתו נ'שו :ב'ע
 כ'ג mpi en ל"צ "יי םדק ןייפח jb אתשא

venע"ייע .ג'הרו וניבר 'יג יפכ ה"מ ב"יפ םיעגנב  
 פ'למ רזגנו הריכ b^ איפת ם'לב ה"כו mb םדוקה
 p'b3 ןכו יפת יב ע'ייעו Tun nonni המושרה

muה'נכו .אָיִסְת  ^viה'ד ג'פר תבש  yףירג  
 אתלת בהיו אייפית ףרג . . הוגב cm אייפית

pesהציב 'ורי ,ןוהילע ימרו  T'sב'סד  xyהוה  
 — [הייפת ימוק קרזו הייפת וג קרז ימחתמ

 .לפת 'ע רחא ע"ייע "535 ,יִניִפִת *

oenןינע .2* ע'לב ןכו ט"למו  ponיעבט סעמ  
 P3 (speichlig, gesechmacklos' ירסומ וא

 mop גד vn (ח"כק תכש) wp יליבח 'מגב ןינפמ
 ןיב רשב ולטלטל רופא ben גד ולטלטל רתומ
 הז מ'ל .ב'א) — ולטלטל mp (n ןיב חילמ
 לפת גד p^ חלמ ילבמ .ben לכאיה C05 בויא)
 אוהש תומכ לכאנ חילמ גד שי יכ חילמ וניאו יח
 Cw ,יא םירב) ןבלו לפת pi קוספב nm יח
 . .(םעט וב ןיאו לפת ורמאש b^ אנמ לע ולפתיאד
 תולפת ירבד 'א 'פ 'ירבד ירפס sy" אוהו ה"יחא]*
 תולפת ןינעל ןויכ 'גרתה כ'או ןמה לע ולפתש
 רשב ב"ער n'5p תבשב ה"נכו .ז"חא אבה 'עמ

 'ופסות 'ייעו חופת vum ס"ש י"כב ג'הכ לפת
 "גו לפת רשב 'א דומעב cU 'יאדכו א'בשרו
 -- [א"רגה תוהגה 'ייע ף'ירהו םינואגה ^3 אוה חופת

 ,ankleben רוביחו קוביד ןינע לפט ומכ) לָפֶת *
  (anfügenנ"שו הָליִפְּת = לפת ע"ייע --

 ,ש"ע ז"פר תיעיבש 'שורי רוע ןמסנ .םשו
 Fades, Abge- nbbn מ"למ mbpn =) לפת

sehmacktheitהמיזו הריבע ןינעל לאשוהו  
(Ausgelassenheitג"פב  Cהטוסד  "bonn C»תא  

 ג'פב םיחספב .תולפת הדמלמ וליאכ הרות ותב
 'יפ תולפת םושמ םידבעו םישנ (GUN השאה 'פד
 .(* תולפתו בק 6ב'פ תובותכ םש הטוס) ומכ הריבע

 ג'ס ז"עב ןכו mbpn לקשמה קו מ'לב ה"יחא]*
 ,עורג pip ^e  הלפית יטועמל א'ער TD ב'עס

"vהלפיתב ןיברמ .ו"לד ח"פ םיחספ  now "p 
 יו

(Wen — לפת - ָחּפָּפ — m 
Nuעת  

 p ('b mo» r5)" אפיס ארמח אוהו םיחופת
 — Apfel] מל

"bnומכ יפט —  mobע"ייע  "nיפת ; ב'ס  = 

 א"ס «ven b ויכפ לע (ןוגיט ילכ פ"לב
 יפט 'עב ה"יחא]* ייפט 'עב p" רבכו ויפמ
 ויכפ לע ה"מ ב"יפ םיעגנב וניבר Dui גיס ,ריח)

 ול שי ג'הרו ויפט לעו וכפ לע rum ves לעו |
 ונשריפש 'יפו ויפט ד"א ויפת לעו bm תואסרינ 'ב =

 רצ ויפש אלא ךפל המודש G8 ג'יפ םילכ שארב
 [ויפש] י"פעא הכותב יפטהו (ג'מ ויפ הרפ וניששכ
 (יינתב) תייטב ןונאק C (הריכ ןוגכ) אוהש לכ רצ
 לטלטמ הז לבא אריכ ןנבר 'לב rem] הינהל ל"נ]
 ילב [ןונאכ ל"צ] (ןונאב) ומשו םוקמל םוקממ
 ומש הרידקה וב םיתפושש םוקמש pus לאעמש"

w'bnהלודגה ריפה תפש וחיל ,'ד 0'3 ביתכד  
 שרפל הצור i'm יכ רורב ד"עפלו כ'ע יפת 'גרתמו
 ןינעב יכ ויפתו ויפט- תואסריג יתש pai קוליחה
 ךפל המודש ב"מ rv םילכב ew 355 "b" ויפט
 וניבר קר יפט y ךורעב קתעוה en^ הזו ^«
 ןויכו ג'הר 'יפבש תויברע תולמ וכרדכ טימשה

 jo pup 90 = ןונאק הלמל ןואנ יאה וניבר
(à)תיכוכז ךפ  .Glasflascheודי ףינה כ"חאו  

 ןונאכ 'יברע 'לבו אריכ .ומכ אוה von יכ שרפל
wm Oyז"חא אבה 'על תכייש הלמה הארוהה  

pu». — 

wen — bnפ'למ  MUפ"למ יפת יב ע"ייע  
 ( איפת mm brennen tap דנעצ 'לכ (ע5% =

 לע 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב Feuerherd) הריכ "פ
 Tn דיבעו יפת יבא cvy (.ט'ל (?ma .תוקריה
 ריירד םושמ CUy תנש) ^j איצומה 'פד 2/53 ,ךות
 (ר"לפ) ךומי יכו ר"קיובו 00 ח"יפ ר"כב .(* יפת יבא
 לע ארדיק איהה nex ('להקיו mo ונדמליבו

won "enםיריכו  pי"רת (היל ^  Cw) 
 ,אדוד יפת 'גרת )5 ,'ד בימ) ריסה mew ,ןייפת
 ירבאו 'גרת ('ד ,ביק םילהת) ורחנ דקומכ יתמצעו

wen Tnורי 'גרת ןכו הייחא]* .(ןררח ' 
 ובירקו יא ^r איקי) הרז שא 'ה ינפל וברקיו יא
 ר'קיו י"פע אוהו ןייפת ןמ אתרכונ אתשיא יי םדק

 מו, Fieberhitze «xw ילב 3/3 ארקנש תחדקה ילוה ייפ החיפת הזמ ר''עפלו (* .ךומסב הטמל הרושמאבו קוחמל שי ('
 יקליבו pre ייבב ה"כו coss אריירד ג'יוכב (5  חתפת עיייע «vy .שימו ויש ,א'ח שא עיייע םימכח ילב אתשא ומכ אוהו
 .הזל םדוקה עיייעו ןה סרח ילכ (יפתו Con 57) vn לכ /nb n בייפ םיעגנ .ש"רב 'יאדכו יפטא ל''צו יפסא י'כ
 ח ת פ מ ה יייע םירוקפו להקיו bn' ונרמליב אצמש המ אמוחנתמ טימשה םיפדמה יכ ונינפל ^5 להקיו אמוחנת )4

weiונינפל ייל ןכו רוביחה הז ףוסב  n'en nonריבב  jnאוההב ה'סרת 'ר רהב יקליב היכו לינה ריקיוב ייאו  
 vss ה"כו (* quem סיטב עיפרכו ךורע י"כב poros (* .אופט an" ב"נש זמר היעשי !pa) הייפת by תביהי אודיק

 p עיייעו (*  .גיסב ם'טב ו'ופדבו רומלתה רקיעו ימאו ריפדב ןוכנ היכ (* .לפת anam חיר ייפ תקתעהבו סיש
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E 

 םע ללפתיו ש"ק ארקיש ידכ גלדיש אוה בוט
wan$72( ןואנ םרמע 'ר בתכו ש"ע 'וכו  yy? 
Cאתשינש תוחבשתב ללוהמ םיתח אקד ןאמו  

 סדופה רפסב x" היקותשל ימד ריפשו היריב
 ללוהמ ךלמ ןנימתחו ל"זו תולפתה 'יפב י"שרל
 תוחכנשתה (avi םיתח ?sp ןאמו תוחבשתב
 עמשמד םושמ ותוא ןיקתשמו ודיב איה אתשבש
 ni הזו 'וכו תוחבשתה לכב אלו תוחבשתה ברב
 יבשתה בתכ הלמה תרזג ןינעבו .-- נ"ער תנוכ
 poen איכה ךורעה לעב יכ TB יתהמת ל'זו
 תפסונ Y^nm ללפ אלא ושרש ןיאו לפת שרשב
 ובתכ תפטוטל ה'ד : "ל 'וחנמ 'ופסותהו כ"ע ^«

  poemןושל הארנ « msומכ ( m5לפיו (.ר'מ .-
 החכוהו תודע םהש w'y wp ny תולילפ השעש
 ,ד'ח תפטמ 'עבו כ'ע ונממ םיאריו וילע ארקנ םשהש
 == .ילוא וא vy "os sns ןינעב שרפל יליח יתיסנ ה"כ
 ,ףונב pim תוקידא ןינע (ע'ייע) bep ומכ אוה
 תיסרחב ותוא ןילפות ןיאו ה"פס םיחספ 'תפסות
 :זילד ז'פר ייעיבש 'ורי .ןילפומ ומכ o^ המראבו
 --'וכרבב ה"נכו .('לפמ ומכ p^ ןילפתל אלא ןניאש

pumארקנ 'ה םש יכ 'וכו ןיליפת חינמ ה'בקש  - 
voyוליא  poenהארהש ,'ז םש ,('שארבש . 

  npהשמל  wpארוקה :7^ םש ,ןיליפת לש =

£31 

 חינמו הנפמה a םש ,'וכו poen אלב ש'ק
 האבו ןיליפת mine רימלתב השעמ ,ג'כ ,ןיליפת
 mp 'ייעו 'וכו poen הלותה 22 :ש"ע 'וכו הנוז
 + א"ס . מ'מ : ח"כ 3^ .ב"י nav .ב"ס :'ל םש
 ג היצ my iip . ל"ק :ז"כק :ח"יק :ח"ק ..ב"ס
 "= "ינעת .ףקרק עיייע "s ה'ר .ב'מ ח"כ 'כוס ,ו'צ
 שק יב :היכ ק'מ :ז"ט :  'ח הלינמ :'כ .ז'מ
 ^D םיחבז ,ד"מ :'ג UP : א'ק : ב'צ .ח"ס 'דהנס

mme27 : םש ,ה"ל bורוכב .'ט 'ילוח ,ר'מ : נ"מ ' 
 ,ןיליפתלו (ee i^ moe תפטוטלו יורי 'גרת :'ל
 ח'כ םשו ,ךשיר תליפת ,ארי תלפת 'ט 'פ םשו
 א"י ^n םירבד sn "pose nben" ז"ל

;n^רתסא) רקיו 'גרת .^ ,ח"כ  nאתחאלו יט  
 ir bus י"פע ןוהישיר לעו ןוהידי לע ןיליפת
 אב ףוס אמוחנת ,ןיליפתהו עימקה א"מ ג"כפ םילכ

v (nen =( לפת — (Qwoen = (לפת m 

 ל"זרדבו הלפית לש הליפת 0 ז"פ תוכרב 'תפסות
 לש הייכב ד"ע n'b T'b "yn "v תּולְפָת דוע
 .תולפת לש ערק .כ'ד ב'פ 'דהנס 'שורי , תולפת
 'פ הבר nn ,תולפת לש םיובד v'e ר'דמב

 — [תולפת לש הקישנ : הנאשתו
 ילוא pien ,םיִליִפְּת ץונקה ,הָליִפְת = לפת

 (םינפב y" רובחו ?pij ןינע 'יפ לפט ומכ
 ףוסב .עימקב אלו הלפתב אל (ב'מ םילקשב ג"פב
 הניאש ןמזב שאר לש הלפתו (OUO Ub תואוקמ
 די לש וא שאר לש תחאה איה הלפת b^ .הצוח
 הרישהב .די לשו שאר לש םיתשה ןה ןיליפת

n^nהציצק ריתה םילכ העברא הלפת )02 םילכב  
 € 2 הלגמ (* [ג'פד 'רמג] ףוסב .(''וכו הנושאר
 b" הוצמ הב ןיאו הנכס הלוגע ותלפת השועה
 םימעפ הוצמ הב ןיאו הנכס זוגאכ הלוגע ותלפת,
 וזו וחומ תא וצצריו pom םוחרב vie לע לפונש
 'פב .(*"תועבורמ אלא ןתוצמ ןיאו הנכס איה
 בר רמא Gv תוחנמ) די לש הלפת 'מגב תלכתה
 Uy הנומשב רבוע ןיליפת חנומ וניאש לכ תשש
 םינהכ תכרב תוכלהב ןירמאנ ולא 'פב omms בתכ
 ןנבר רומאד אה ןואנ ןושחנ בר רמאש ונאצמו

mma)ג'מ  Cועורזב הרות רפסו ושארב ןיליפת  ) 
 דע יכנא ןמ וב בותכש ןונכ ורמאש הרות רפס הז

sewךערל  i'n qneדגנכ תויתוא  ^nתוצמ  
 לייעד ןאמ רמוא psi השמ ברו ('הרותנש
 רמוא הרמזד יקוספ ורקד ארובצ חכשאו אתשינכל
 הלהת רמואו תוחבשתב ללוהמ םתוחו רמאש ךורב
 לא וללה היוללה רמואו גלדמו ךממורא רודל
 רובצה םע ללפתמו רהממו חבתשיב םתוחו ושדקב
 םדוקד אל הלפת רחא mer יקוספ רמול לבא

pniו יס ה"פ תוכרב שארב ה"חא]* ' 
 | ל"ז םרמע 'ר בתכ ל"זו םרמע ^ םשב הז בתכ
 לכ רמאי םאש האורו :'כהבל םדא םנכנ םאש
 ללפתהלו םילשהל לכוי אלש םיקוספה ולא
 רומזמו רמאש ךורב רמאיש רוכיצה Dy ותלפת
 רמואה לכ €« ק"פב ןנירמאד 05 הלהת לש
 בגאו ב"העב אוהש ול חטבומ םוי לכב דודל הלהת
 ךכלה םילהת םויס דע רמול ונקית רומזמ והיא

  (iעיייעו  ppע"פרבו ל"צכ (?  .(גייהר ייפ ייפע) וניבר ייפ םשו ביי  msשיע הליגמב חי"ר ייפמ קתעוה (* ! הלגמ -

 תוכרב יייע לבא ועורזב ןיליפתו ג"ונב (* .אנליוו יפדב ^n) רפופו הנומה יכ ע'בשפהב ב"ירגה המת רבכו )5 : גייכ ימצא  '

 ינב לש תוצמ עבשו תוצמ גיירת דגנכ תויתוא ך"רת ona שיו םירוטה לעב בתכו הרות ר ת כ הנמיסו תויתוא Ton יכ
nicשיר תויתואה רעש הילשב יייעו יוכו ךל רמול הרות רתכ םינמיסו  msשי תורבדה תרשעב םירבחמה ובתכ ל"זו יב  

qon.לכב תוצמ ג"ירתל תוזמור םה תויתוא גיירתו הרות רתכ ןינמכ תויתוא  mwתחא הוצמ  m)המ תוראשנה תויתוא  
 םהישארב םי לו ב ט יחורס ןינעמ אוה ןיליפת מייו (* .יוכו ןנברד תוצמ יז דגנ ןהש איי םינומדקה הזב ורבד תושמשמ ןה
 .תיר םשב יז ייס שיק ילה ^ON "y n םשב ויטק ^D p" '557 םינואגה nvna3^ ךורא ייפ y ( .Q"b" ,גייכ 'קזחי)



 bn""' - (הֶליִפִת 9 לפת

 אמוי . ה'ס 'וריע : ח"יק .,'ל 5 תבש sD תוכרב
 ,היל 6'הלפת רדס + ז"י ה"ר ,ד"י הכוס +: ג'נ .ט"כ
 הליגמ , ה"כ : ד'כ .ג"כ .ז"ט .'ח : 'ז ,'ב תינעת
 rb sm הטוס ig 'יטיג D תומבי :םשו .ז'כ
 'ררהנפ +: ר"סק . ג'כק no ב'ב :ב'צ ק"ב .ט"מ
 תפות E75 ,'גרוכב 153 39 5009 72.993 פ"מ

 הלפת yy ח"כד b" 'רדהנס 'שורי — ג"פ 'וכרב
 'טוס הלפת הרשע הנומש ארקנו — הבושתו הקדצ

 — :«n] שחלב הלפת vpn המ ינפמ :ב'ל

 : ג'נ UP (Tafel Brett" אָלְבַט ומכ) אָלַפִּת *
 .'ו רכ ע"ייע 'וכו יל תוה אלפת

 ,'ד לפת yy ןיִליִפִּת pops ,םיליפת *
 !y"' 000611608 הברה הייופא nb ^b מ"למ) יִניִפּת

 (בייעס 'נ .תוחנמ) תלכתה 'פד (* ג"סב (םינפב
 הפאת יניפות OU 5) pgs תרותב וצ שארבו
 הפאת רמוא אסוד 'ו הבו הפאת DN יבו אנ

 לכ יופא אלו יופא אנ יאה, אנ הפאת b" ('אנ

 הכרצ לכ הייופא וניא ונגטמ אוהשכ רמולכ וכרצ
 .אנ הפאת ונייה אנ איה רונתל הסינכמ אוהשכו
 ירמאד אכיא תויפא הברה הפאת 'ולכ הבר הפאת
 איהשכ האנ הפאת .הברה הבחרו הקד הלח השועש
 כ"חאו הלחת הנגטמ היה םאש ןמש רמולכ האנ
 nm) nmn אלו ןמשה תמחמ ?nn התיה הפוא
 רדסב לבא תוחנמב ה'מגר eb" קתעוה ה"יחא]*
 ה"מגר ירבד תלחת on וניבר ירבד ףוס יכ ךופה
 ןמש אלב 'ולכ האנ איהשכ הניפאת יניפות ל'זו
 הרוחש התיה הפוא כ"חאו הלחת הנגמטמ היה םאש

 אנ יאה : אנ הניפאת האנ התיה אלו ןמשה תמחמ
 הנגטמ אוהשכ ונייהו וכרצ לכ es" אלו יופא
 רונתל הסינכמ אוהשכו הכרוצ לכ היופא הניא
 רמולכ .הבר הניפאת : אנ הניפאת ונייה אנ איה
 אפוד 'ול היל תיא תויפא הבוה הניפאת
 הניפאת ךכליה האנ היל תיאו אנ
 הכוצ לכ אלוןמש אלב האנהליחתכל

330mרזוח רדהו אנ איה ןיידעו הנגטמ  
 הבר הניפאת ירמאד תיאו הכרצ לכ הפואו
 כ"או 'וכו הברה הבחרו np nbn השענש רמולכ

mamי"אב ךרבמו הלחת די לש ןיליפת חינהל  
 שאר לש ןתונו רזוחו ןילפת חינהל ו"בקא ה"מא
 לש הלפתל די לש הלפת ןיב חס םאו 'וכו ךרבמו
 יקיספ :'ס 'וכרב 'ייע muy ודיב איה הריבע שאר

in» G9 onaןיליפת 'ע ךירעמ לעב  wm 
 בותכ ןכ יכ הפר ןונב ןיליפת חינהל ךרבל םלועה
 קודבל ששח אלו ףסוי ma וירבד איבהו רוגאה
 ̂ אוה תועטש רמוא ינאו ע"שב 3n5 ןכו וירחא

masoל"ר הפר ןונב  nnbןאכ לבא — החונמ  
 ןיליפת םושל ל'רו השוגד ןונב poen חינהל ל"צ
 תא הקתננ ג"ע מ"ד ב'פ ז'ע 'שורי . ש"ע 'וכו
 pen תוצמ וז ומיתובע vob הכילשנו ומיתורפומ

 — [תיציצ תוצמ וז

 ל ע פ ה מ 0606 הנחת b^ מ'למ הָלְפֶּת — לפח
 יתלפת < 'ה) 'וכרבד ג"רב (םינפב y" ללפ

 הכאלמ רבד יל ראשי ,sow .'יפ יתטמל ךומס =
 יתלפת ירחאמ אלא ילע דורט יבל אהיו תושעל =

 יתלפת אהתש s .(''לוכאל יתטמ לע בסא
 ינא יתלפתל יתטמ םידקא םאש יתטמל תמדוק
 ןשי יתאצמנו םדראו הניש ינפטחת אמש אריתמ
 םוקמל ךומס יתלפת םוקמ אהיש א'ד .הלפת אלב
 ,הלפתה בגא םש םייוצמ םיינע והיש ידכ יתטמ
 י"שרו ל"נה ז"ואב "ל הלפתה zii ה"יחא]*

 אלש שודיחו םש "ופסותה D py א'עב "ש = =

 א"מק "ילוחו םש תוכרבב ה'נכו .ךורעה e^ לע וריעה
 םשו 'ב ףרט ע'ייע וינפב ותלפת ול ןיפרוט ב"עס

 ,ש"ע ח'ר b^ רחא וניבר ךלה הז 'יפב םג יכיתחכוה =
 תעמשנ ותלפת ןיא.'ו יהלפת לוטיב.'ה 'וכרבב ה"נכו =

 תלפת ,הלפת אלא הדימע ןיא : םש ,נ"כהיבב אלא |
 עבוקה : 'ז .תירחש תלפת may תלפת ,החנמה
 היבגמה : ד"כ ,םיברה תלפת n ,'וכו ותלפתל םוקמ
 עבק המ : ט'כ ,ותלפתב שטעתמה ,ותלפתב ולוק =
 לש תומא 'ד : א"ל ,יואשמכ וילע המוד ותלפתש —
Cוכו הלפת הלודג :ב"ל ,הלפת ' :Y5תובא תולפת  

 ונקת ה"כ wow ab vob" ר'ב יייע) 'וכו םונקת = |
 יתלפת :ד"ל C) תולפתו תוכרב לאושיל םהל
 (T "יעו ,ריק ע"ייע : ז"ט ה"ר (aU ,יפב הרוגש

 ישורופ ינש 273 ייא (ne יד ייס שיק ילה זיואב né» b בייק sb קיל יפר םינואגה תבושתב אבוח «^n ןושל היפ )!
 nn" יייע (

 הניפאת ךורע י"כבו ירפסב היכו (ל

 .האלהו 132 רצ ח"נר b" יבכרה 'אצוה םינואגה 'ושתב הזל קפי b^ יייעו (* ,ח"ר םשב ךורעבש םירחא

 .גירב תועטב ע"פדבו י"כב ה"כ (* ms m^» "pp המ ז"יק ייפ קיל ,b םינואגה

 .סיישב ונינפל «n אנ ו"ו י"כבו תביר הפאת רמוא יס ו י 'ר תאנ הפאת יניפות רמוא הדוהי יר ירפסבו ו"ופדב ה'יכ ("

 מ"טשבו הבר חניפאת רמוא יסוי '9 האנ הניפאת רמוא יבר תוחנמב 3703( ר"פרב כ"ג יונ ^3(" הנפאית 27 דייל טייק
 הגיפאות bn ^w" םשו ר"ע נ"ד זיפ םילקש ישוריב הכר ^3 יתאצמ ןכו כ"ע הכר א"פ הבר הפאה רמא אפוד 75 ייא

 ,יוג רמא ND 'ר הכר
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 םיצב םש שביל ידכ ץחרמב םוקמ ומצעל רייש
 ןישועש המדא לש םינטק ןילוגיע jm רצוי לש

qmרימת 'פר ג"סב .('שרח ילכ  DoD bmp) 
 רחא 537, ,וסיפתמ היה b" אמלעב הסיפת ( ריס
 לע דומעל אילוכה דגנכ וב אצויכו רורצ ןונכ
 ןיחאה 6 זילק «« ןילחונ שי 'פד ג'פב .(*"ןינמה
 וקולחיש םדוק b^ תיבה תסופתמ גורתא ונקש
 םהיבא לש ןובזעה ןמ גורתא ונק באה יסכנב ןיחאה

vpרבכ ןיבייח תיבה תסופתמ  ^bפב .ןובלק 'עב ' 
 הרופא הרשאה המ ינפמ (Gv? Uy ןימלצה לכ
 ה"מ םש! 'מגב b^ םדא ידי תפופת הב שיש ינפמ
 ייותיאל םדא ידי 6 תסיפת הב שיש 55 0
 'פב .ודבע ףוסבלו ועטנש ןליא ייותאל ואל יאמ
 (:הימ יהנפ ינשה ("ד ע ה ואל םאו 'מגב ןידה רמגנ
 רמא ומע ןירבקנ ןיא (ם"פ ידהנס 'תפסות) אינתהו

 תומא עבראב, b^ \'ותפופתב ומע יאמ אפפ בר
 יד (* שפות CD הטוס ^n. תוכרב) ןגיסרגרב היליד

 DN 'מגב התתפתנש הרענ 'פב .('"היליד תומא
 02363( השפתנ אל wm 6 א'נ תובותכ יאבתשת

 השפתנ אל b" תרתומ השפתנ אה הרוסא ^O ,'ה
 ,הרופא האיבל המצע הרסמ הנוצרב אלא סנואב
 הרשע דעד 'יפ הרשע דע תפסותו ?C תבשד ג"רב
 מ"יו איה דיחיה תושר הלעמל לבא תילמרכ איוה
 תישארב) קוספ uoo ב'א) — sm) רוטפ םוקמ
 'גות 'לבו ה"יחא]* | .(שפות לכ יבא )45

 .(" אינע ספתמל )6 ,^ 'ילהת) ינע ףוטחל 'גרת ספת
 .לע פ תא .ןותי סופתמ T .'ג רתסאב ינש 'גרת

beroתלהק 'גרת  w^ן"ישב "יא םימעפלו .'ד  . 
 im הכוס ןכו ש"ע :א"נ 'ובותכב ןכו תילאמש
 ,תשפת טעומ תשפת תשפת אל הבוומ תשפת
 השפת ה"כד ו"פ יאמד v" ,הנוז שפת : ו'נ ןיטיג

 וא שופת . א"סד א'פ 'ישודיק 'שורי .ןידה תדמ
 :3^ תומבי .ךמסב W^ בורלו 'וכו ןושאר ןושאר

DNירדהנס .הב ןיפפות ןישודיק  .T'Dהמ ינפמ  
 ג'ע א'יד ז"פ 'וכרב יורי .,'וכו ךלומ ^pe הרות הספת

Den — "en 

 היל תיא דע ןושאר היל תיא ןמ טמשנ ךורעב
 ^31 םשו ארפסב ד'בארו י"שר b" כ'ג 3n ינש
 'כלהמ p3^3 ם"במרבו 'קליב 'n הכר 'שוריה "יגכ

 — [ג"לה תונברקה השעמ

 -ge תקולחמ ומכ p^ גלפ ל עפ ט) אָתְגּולַפַת *
theille Meinung,  Meinungsver- 

  Gehiedenheitתקולחמ ומכ אוהו ימלשוריב קר
 א"פ תיעיבש 'שורי ,ילבבב  :r595אתגולפת "^

 'רד 'תגולפת ד"ע ד"מד ז"פ 'מורת יורי ןינברו ןועמש
T ר'פר תורשעמ 'שורי ,יאני 'רו אבו אייח 

 .ל"בשרו ןנחוי 'רד אתנולפת

 םינרעמ b (pao^ לעפמ) אקינפת ס'לב) אָקּונְפִת *
Leckerbissen, Wohllebenומכ דועו  

 ,טימ יישארב) ךלמ ינדעמ 'גרת Vergnügen) גונעת
 ןכו ,ד"כ ,ג'ל םירבד 'גרת 'ייעו ןיכלמ יקונפת 0
 "עו )3"2 ,ג" יייעו ג'ו QN" DA היעשי) גנע 'גרת

 .ותלוזו 'ז .'ז ; 'ב .'א .'ו ש"השל ;ד"כ 'א ב"ש 'גרת
 םיקונפתב ןמצע וגהניש אלו ('ד) ג"פס 'ינעת 'תפסות

"UUןמצע תוגהנמ ןניא ג'ע ד"סד א"פ תינעת  
 unii אלו 0« "פס 'ינעת 'תפסות ,ןיקונפתב
 : תודשו הדש : יתינק 'פ ר"להק .םיקונפתב ןמצע

 .ןייקונפתו ןיקונפת ו

Dbmnומכ 'יפ)  "bnמ"לב  ;ergreifenרי תַסּופְּת , 
das Fassen, die Besitzergrei- די nb'en 

  fung, Antheilןיפתתשמ דציכ 'פב (םינפב 'ייע
 'ר 6 היפ קרויה  DS MDרי תפופת שי םא

 .רפוא וניא תיבה לעב לעש  "b voyהיל תיאד
 ןויכר םיתב ןתואב שימשת ילכ תצקמ תיבה לעבל

DU רדד שיניא אוהה pm» היתעד רקיע אלד 
 ןיפתושה 'סב .(' בוריע תיחאד ןאמ לע רסא אל

Y יירד רוסא די תסופת ןהב ול שי םא ורדנש 
 (הנשמב  «piםש)  C vבר רמא ("די תפופת המכ

"mn םיצבב לכא עיברלו שילשל הצחמל ןמחנ 
  "bםא א'פ .ץחרמב ןיבוגש םיצבה ומצעל רייש

 םש שיו דחא COM וב ררש רצחב תיב שי םא np וילע רסוא וגיא ב"העב לש רי תפיפת nt שי םא ל"הזב b^ הירו ('
 : רצחה לעבל תושר תצקמ םש שיש ןויכ הכז הב שמתשמו תיבה ותואב ןיחנומ הרוחס וא םילכ רצחה לעבל תיבה ותואב

CUmלש ותרידב םוקמ ביהעבל שיש ייפ י"שרו כ'ע וילע רסוא וניא םש  mןהונש  ne152« — כ'ע עינצהל וילכ  
 'שוריבו די תפיפת (Dam) 'נשמב ג"ונב )* v תסופת ךורעה ייגכ N^ יטשוקו איליסאב 'ציניוו CDD 'פדב לבא רי תסיפת
 גיונבו ןינעה לכ vy ש"ארו יופפותו jm יישרל סחוימב 'אבוהש םירפסה ייג יפל 'יפו סרג snm (? cU תפופת 'נשמב
 ןיצבב 'יפא יסרגד םירפס (mw הנו ש אר 'י ג ה ך כ 'ופסותה ייפו רופא ריצבב 'יפא רמא ייבא אל רי צ בב לכא 7032

 .ש"ארו ן"רו י"שרל «omen c 'וכו ץחרמב ןשבייל ןיליגרו רצוי לש ןיצבה לע (.ד"ע מ"ב) ומכ רצויה עקרק ייפ
 רע והיינימ אספת (ה"צ םיחספ פייר) v3 יקליבו לקשד אוה אספת W Lov" י"כבו .ש"ע םיהספ חיר en^ קתעוה (*
 ח"ר ייפבו 3333 )7 .ינשה ואל (mw ג"ונב לבא ימגב 'נשמה ןויצבו ינשמב ס'ש ייכב ה"כו (* ,ונינפל ה"כו (* .יוכו יבהיד
 .םפתמל םייטב 'יסופרבו v33 mn/3 )!! .שייע תבשב ח'יר ייפכ אותו ('" ,חיר 'יפב היכ (* .ספות ח"ר 'יפב )* ,ותסיפתב
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psספותהו ב'פ ב'ב םילכ 'פסות .מ"יב תיפת 'עב וניבר | סיפת : 'ע מ'בב ה"נכו ,'וכו ךכ לע ותוא ןיספות  
 ןינעב p^ ב"פ ,א'ח ףכא 'עבו סופתהו ל"צ ולש

 Wy men 'ע י"פע יתהגהו רחא

 לעפת Befehl םידוקפ (b^ אָּתְדיִקְפַת ,אְדיִקְפִת *
 ('ינפב y^ הדיקפו ןורקפ mr דקפ ןמ

"snהוצמ  (יו םירבד, ssה'כ ) םש 'ייעו אתדיקפת 
uanג"י א"של ;'ח , ia^יימריל ;ג"י ,ט"כ 'יעשיל  

 ןהש םינוילעה א"פ ר"קיוב ןכו  .ותלוזו ז"י .ה"ל
pow»םינותחתה . . ה"בקה לש וידיקפתב דומעל  

 ןינע 'יפ דועו .'וכו וידיקפתב דומעל ןילוכי ןניאש
 אעראו : ט"ד ה"פ 'וכרב 'ורי (Aufbewahrtes) ןודקפ

 דובכ ךרדב pb" מ"למ דועו . טלפת הידיקפת
 דרוי רטמהש העשב ג'יפ ר'ב הטמה שימשתל
 שקבמ התא "b^p vp .הריקפת תשקבמ המהב
 יכרד 'פ ר'כיא .וריקפת שקבמ וגיא הינכיו ךדיקפת
 ןישקבמ םיזרא 'יפא . .ןריקפת ןישקבמ לכה ןויצ

 .ןריקפת ןישקבמ םיכרד 'יפא . . ןדיקפת

 ,ר"לד י"פס 'ובותכ ישורי (החפשמ (nw ןקפת *
 pen רבד ןליא

; knüpfen, nàhen רוביחו הרישק pay (מ"למ "ibm 
  (abt ?62םילכב 6 ג "כ 'פב «" (Wינפמ

 תעו ",i€ תלהק) מ"ל ב"א) — ורבחמ רפתהש
 טייחה א"עס ט"יק ק"בב ה"נכו ה"יחא]* = .(רופתל
 תוהפ :םשו ,'וכו וב רופתל ידכ טוחה תא ריישש
 לדנס . . ןירופת םילכ : 'פ תבש 23 רופתל ידכמ
 qune ינשב אבה ערק :א"ל 'וחנמ .רופת וניאש
 mb pw spp םשהו ,רופתי לא שלשב רופתי
 היופתמל והמ :ה"ל cw הבקנלו ,רפתה םוקמ
 .התריפת .ג'עד ב"פ 'ליגמ v" ,הריפתל הילייעו

mon *ל"נ)  y'boרוכע 5  (sehmutzigתפסות ' 
 'וכו אמט רופת םימל לפנ ה"פר תורהט

 ןכו רופת הנשיה i" לבא רוכע םירפס תצקבו
 J'y ו"מ ,ד"פ תורהטב vn .ואיבה

vbn *ספת ע"ייע הָשיִפְת . 

 -Abspalten, Ab ש"ע חשפ ןמ לעפת) אָחישְפַת "
Gweigenהלכאד אתתיא יאה .ד"נ ב"ב  

 :א"כ Ty" ,וספת PN'D 'וכרב . . והל םיפת הל
 וספתשכ ח"לפ נ"רדבא ,םירוסאה תיבב סופת היהש
 ה"בקל השמ ופפתש .ב"ל תוכרב .ג'בשו תא
 ,השמל ה'בק וספתש :'ד 'מזי ,וריבח םפותש םדאכ

 אסר —

"bwמוי .השמל הארה ןימ לכמ ה"בק ספת .ב"מ ' 
 ספותש םדאל ib 'ינעת , היל הוספתד ידהב : ט"ס
 םיפת +: ג'פ מ'ב ,י"רל וספת .ז"ט 'ומבי ,ודיב ץרש
 תובותכב . אצפח יסופת אל : ח"ל תועובש ,יבנג
 .ה"שע והותיספת , היספת .אנסיפת ,יספתד : ד"פ
 לעבל ספותה )^ Du :א" ייטיג) ,ר"פ ףד םשו
 ןושל סופת .(' הנק אל םירחאל בחש cipes בוח
 םשו ש'ע :ה'ק אותב N22 :ב'ק מ"ב ןווחא
 סופת 5'4 :ה'כ הרומת .ו'כ םירדנ תופסותב
 cw .רמא ה"ד תופסותב ש"עו peso ןושל

n3 :ו"כ ,והיימיאד השודק והניתספת א'ער  
 רמגב .ו'כ םירדנ לעפ ג aen יסופתיאד אנשיל
 ןיא :ז"ט ב"ב .ן"רב םש y" ספתנ םדא וירבד
 ספתנשכ ב"עס ז"ט ז"ע .ורעצ תעשב ספתנ םדא
 ,יתספתנש . + . תספתנש :ז"י .'וכו תונימל א"ר
 םיקידצ : ג"ל תבש .םהמ דחא ספתנו ח"פ נ"רדבא
 3^ :א" mp ליעפה .רודה לע םיספתנ
 mnn ךתסיפתה ד'ע ד"נד ד"פ הכוס 'ורי ,םיפתמ
 'תפסות ,ליעל 'ייע הסופת :הסיפת טשפומה םשהו
 הסופת mnn תיב לכ 'פריא י"כב ג"פ 'ומורת
 הסיפת ג'ונבו nns הסופת ןלוכש ןמזב , . תחא
 לכ . . תחא הסיפת םלוכ ןיא םש "52 םג ה"כו
 bip" 'תפסות . ש"ע 'וכו תחא תסיפת רבה תיב

meהפיפת ילוכש ןמזב אלא ורסא אל  nns 
 הפיפתב ןאכ .'נ ז"ע .תחא הסיפת ןיעכ : ז'ק "לוח

nnsתוסיפת יתש :'ח םש -- .תוסיפת יתשב ןאכ  
 ינפמ y'3 ב"מד ב"פס ז'ע wv ,'וכו ימור הספת

 ב"ער ד"פ ?mo . םדא ידי תשיפת הב שיש
 רחאלד הסיפת .ה"פ ov .ללכ אינהמ אל הסיפת

nmeםולכ אל  genלוח " UDדי תסיפת ידכ  

"wb "y5 ה"ד םש 'ופסותו "[ — 

 der Bügel) ףכואב וב ןיזחואש ץעה (e^ סּופָת *
 סופתהו בשומ אמט ףכואה ,ז"כ ןיבוריע

 אבוהו ח"ר םשב וניבר ש"מו ףכא ע"ייעו בכרמ אממ
 ןויכ הז לעו wy 'נליוו ס"שב n^ ^p3 תמאב ןכ

oyom )'אכיה ושוריח אלא וב ךל ןיא כיאו ותוא ןניפלי יארקמ קר הרבסה דצמ וגיא וינפב אלש םראל ןיכזר הז יכ  
 ייכב poa היכ )*  .שיעו א'קס היק o3" עימסה 'ייעו םירחאל בוחלו הזל הכוז תויהל וחכ םילא אל םירחאל בח וניאד

 .גיפב ס''טב ע"פרשבו ריפרו ב"ה



» MO: 
M Ee lu 

 איתפת nnb: לעפמ wn רמתב הלעא 'פ | חשפדומכ b" 'וכו ןינש רסילת אחישפתב אלקיד
 ..תונז לע ערה רצי ןיתפמש

D'bnתינוי הלמ נ"שו ע"ייע טיפט ומכ ייפ)  
(Decke, Teppichתיפת (ג"מ) םילכב ג'כ 'פב  

 ('אדרב זעלב b" .הילע sev אוהש רומח לש
wmלש  coxןישועש  wesומשש ('ו"רטליפ  

 iy םיושעה םיצע מ"יו .דבל (*לאעמשי 'לב
 לש הסכמ m" י"לב p^ ב"א) — יואשמל רומחה
 .(טיפט ע"ייע תורוצב םקורמ וא vo רומח וא סוס

 שודחו .ת"יטב בורל יוצמו  יתראב םשו ה"יחא]*
 tappeto» תיקלטיא זעל אוה יכ ריעה אל וניברש
 אוהו כ'ע תייטב אחשרמ : תיפת ןוכנל b^ ג'הרו
 דבל אוה אוהו רומח וא סופה הסכמ £5« ע"לב
 יתכראה רבכו Pferdedecke 24 ע"לב ךורעה לש
 "אד ("D .בטיה ש"ע ב'פ ,א"חב ףכא 'עב הזב
 FON 'עב אבוהש ח"ר "פ אוה אוה ךורעב ןאכ

y"כ"או ש"מו סופת  "aj n" "ebםופת ל"צ  = 
  ונינע קפס ילב neon pups vni) "ג יפכ לבא

 — [אָתְפַת D'53 ןכו 66 י"למו טיפט ומכ

 (םינפב ,y! Behültniss" 05:5 י"למ p'n =) קת
 קית ןיליצמ 6 "טק n3 שדקה יבתכ לכ 'פב

 םילכנ קית 0«( םילכב (*ז"ט 'פב רפסה םע רפסה
^bהציו ףלש .( רמז ילכ קתרנ  mapבי  

 ב'א) -- ('אקית js קפנו ףלש usa (היכ ,יכ
m3 "53 ^»הסכמו ןדנ םילכה ), mns). 

 הכיא 'גרת ,הקית ןמ 'ח .א"ל 'דמב 'א י"רתב ןכו
 bb" אקאַת .אקת ס"לב ה'כו היקית יריג ג" ,'ג
 םינקזה 'ע .וקיתעה ןכו Checa ר"לב ה"כו) ל"נה
 ןינעה הומו ד" ,זייל ;ב"ל ויל ;ז"כ , ה"כ (mov תיב

 .תורוניכ קית םש ^55 mp "יא ןדנו םילכה תיב
owרעתהו םיירפסמו תרפסמ קית :ףייסה קיתח"מ  

 ,וקתנרת ("y קתנורתו בתכמ קית . . לחכמ קית
 po יושעה iow , אינופס קית . . אלבט קית

navקית ל"גה  poenס"לבו  ^b Np'nומכ  = 
 mo» Np (ח ,ביכ םירבר) הקעמ 'גרתו הקעמ
 'גרת .קאָיְת ל"צ קאית 'א י"רתבו תירוסה 'טישפב
 < .אתיב לכ לע אקית תי אנבו )000 א'מ עיציה
 י"רתבו יקית לבקל 'ג ,'ח ש"הש usn my "ייעו
 אוהש םוקמב b^ (' יקת 'כ ,א"י ;'ט ,'ו םירבד 'א

 -- [םשמ לופי אלש הרימשל

 .השפ ע"ייעו םש 'וכו אלקיד

 אטישפ ומכ p^ טשפ ןמ לעפת) אָטיִשפִת * ——
  non ^" (Gestimmtheitט"נד ג'פ :

DUM OT אטישפת ןיא 

 תומב 5231 Grandstütte des Moloch) מ"ל) תפת
 רבכ (א'ל ,'ז הימרי) םנה ןב יגב רשא תפתה

 ןויצה וניבר b own" ה'יחא]*
 בתכו .ש"ע התאמוט 'פ ר"כיאו םישודק 'פ 'דמלימ

 םילשוריל ךומסה םוקמה אוה nen שרש ק"דרה =
 יפל םוקמה ותוא אמטנש יפלו םגה ןב on אוהו =

cרמולכ והישאי והאמטו ךלומה וב ןידבוע ויהש  
muc Eךילשהל האמוט םוקמ היהיש  owלכו תולבנ  

 nem םנהיג םיעשרה ןיד ארקנ ךכיפל תואמט
 — ^51 תומוקמבש תוחפה היה םוקמה ותואש יפל

 -- [תפות תיב תעקב ח"יפ ר"דמב

 -sonn םינפב 'ייע פ"למ ד"עפל wmnem חתפת =
(Gerbranntes Feldמגב םיתבה תקזח 'פב ' 

 אחיתפת ןמחנ בר רמא G5 ב"כ) םינש שלש ןתקזח
 אלא nma wm אלש הדש, 'יפ הקזח יוה אל —
 «pa העקבתנו שמשה mn חורה הבשנו המשגוה =

nnb =הקזח הניא הז ןוגכ הב ערזו השירח '. nne 
 ם"בשרה איבה en^ הז ה"יחא|*

 רמולכ ךורעה 'יפכ חתפ ןמ ותרזג כ'או .ח"'ר םשב =
 .השירח אלב המצעמ העקבנו החתפנש הדש
 ש"ע ^« החותפ עקרק אחיתפת b" ם'בשרהו |
 העוקבו איה החותפש 'יפש ה"טגרה 'יפכ אוהו |

 הב ןירכינ ןיא ךכ םימ תלבקמ וניאש וז הרבככ
cומכ ותרזג כ"או 'וכו התוקשהל ןילוכי ןיאו םימה  

 255 פ"למ אוה ד'עפלו (תויתואה ףוליחב) החותפ |
Adהחיתפת 'יפ ה"מגרו .שמשה י'ע הפורש הדש  

 ןיחלשה map רתוי איה התוחפש עקרק יהו
 בורק כ'או 'וכו וז הרבככ העוקבו איה החותפש

[m^ "p5 — 

 )3.3 ,'ג לאינדב .Richter) 5/55( תפת N^ 3 א

 ה"יחא]* .םירש ןינע אָיְתַפְת אירבתד
 ל"מרו ,Oberherr 8/0910 הנשיה פ"למ np תעדלו | =

 ר"שהשבו .רקיע לכ קויד ילב Thürhüter קיתעה =

 .'קיעבו wey שיפט yi ייאדכו Sattelkissen, bardella אליררב סורגל בוט רתויו Pferdeharniseh, barda ט"יאלב ('
 qua ma )* .לארשי pes ע"פרבו י"כב :pao ה"כ (5 Filz, feltro )? m. אוהו אלאררב ל"צו אררבלא w^ דומלתה

 יןוילעה eov .ג"ל יוחנמ יייעו (*  .תקיתמ ג"ונבו יגרת "33 הכו (5  .ו"ופדו ש"ק י"כב ןוכנ m3 )5 40 ע"פדבו י"כב —

"pאינ 'עב . 

Ex \דוסי , 



(Zeitותוריזנל הוקת ןתונה ג"ע א"נד א'פס ריזנ 'ורי  
psחלגל ותוא ןיריתמ . 

 מ"לב לקש p^ .)* 'יברע 'לב bon ס"למו לקח
Gewicht, לקש s pn ס"לב אָלְקת ; wügen 

  8םיחספפ) אתלוקתמ ותשא רכש ^ C'יפ רבכ
mb mmn אדסח בר טייק ק"בד ג'סב ,000 ףצ 'עב 

 רועישכ 'יפ ליקשו ליקת ביהיו ליקת הוהד אסירא
 ברל ןתונ היהש  senלטונו ומצעל לקוש היה

 .הירמ אדסח ברד ג"עא ללכ ומצעל תחופ וניאו
 b" הז םולכ רתוי ול ןתונ היה אל הוה אעראר
 ארסח ברד (*הישירא ביתכ ח'ר ^53 ,אצנגמ ימכח
 ארנא ליקש sym ליקש bon xm ליקת הוה
 :pex ר מ א היל תיאד המ לקשו היקלס אתחפו
 והזיא יפב rs oan) ילשמ אטוח (* ליח קידצל
 רמ 37. C ert אוהה Cy טיב) ןירפמ 'מגב ךשנ
 ליקש ליקת ביהי ליקת לאומש רמ יב mmt אבקוע
 C3^p תובותכד ג'סב ,אתחפ ליקשו ארגא ליקשו
 םינכאה לקוש היה b" אלקתמ ליקתמ אנינח 'ר
 רמא תודככ ואצמנו לקשש ןויכ תולק ןאצומ היהו
 e) ,'ה סירב ביתכדכ לארשי pos לובגב יתסנכנ

yosןילקת ןיתדח ןילקת .(' לזרב הינבא רשא  
 ב"א) — ("תרפכ יעב y" 6הינ «wo .ןיקיתע
 לקשי לקש ול 'גרתו poser לקת 02 0m לאינדב
 הייחא]* .(יזגור לקתי לקת םיאמ 02 )0 בויא) יסעכ
 םהרבא לקשיו 'גרתו .יזגור bpm bono םיאמ ג'ונב
 mmt) bbw ףסכ ,םהרבא לקתו (זייט «M תישארב)

 'גרת יייע הברה ןכו לוקתי אפסכ 'נרת e") ,ב"כ
 ייעשיל ;ט"ל ,'כ א"מל : ב" ^m ;ויכ 3^ ב"של
 ^ בויא an" ל עפ ת א .ותלוזו )5 m ;ב"י ,'מ
 pow ליז ד"מ מ"ב לי עפ ינוניב .ו"ט ח"כ ;'ב
 לעפא .ז"כ .ה"כ n/ לאינד "יעו .ןיליקתו ןיבט היל
 לקתמ אבר הייח 'ר ג'ע ה'לד ד"פס 'יעיבש 'שורי
 רמאנש המ םייקל איישוג לקתמ היננח 'ר יפיכ
 תאו הינבא תא ךידכע וצר c» O^ Up םילהת)
 'ר ךוועה ice bs" תובותכבו וננוחי הרסע
 הילקתמ לקתמ אנינח 'ר וכעד יפיכ קשנמ אבא
 רמא תולק ןאצומו םינכא לקוש 'יפו 'ופסותב ה"כו
 < תודבכ ןאצמו ןלקשש ןויכ י"'אל יתסנכג אל ןיידע

 vpn — קיִת -) קת

Lh 
o 171 , A 

" * 

pnםוק לעפמ םּוקת ,םּוקיִת ןמ עוטק ּוקיִפ  
es bleibtוקית והמ ןיגוריסב (םינפב "ייעו  

 קיתה ךותב דמועש רבד ומכ שוריפ +ב'ער ביפ ביב)

 יעב ונשריפ רבכ וקית pm וכותב המ עודי ןיאו
 ברה יפמו וקיתשא ומכ יתעד יפל ב'א) -- ('םג
 CD יתעמש ו"רנ ןארוא ריעמ שטרופשש בקעי

 איעבב םוקית רמולכ םוקית sm וקית לש רחא <
 וניצמ םק לעופב יכ וירבדל 455 יתפסוה ינאו
 וניצמ יכ הברה םימעפ הרסה ם"מ תואש ארמג 'לב
 D^ הזו םיקוא םיקומ םיאק םוקמב יקוא יקומ יאק
 ןוקירטונב וקית תלמש ורמאש המ לבא ןוכנ אוה
 ,(שוריפ וניאו אוה ןמיס mma תוישוק ץרתי יבשת
 ש"ו Tim ל"זו איבה דומלתה ירקיעבו ה"יחא]*

 ומכ המוקמב אישוקה דומעת ומכ אוהש 'יפ ל"ז יולה |
 וקית 'יפ nemen ןידב םחורי 'רו םוקת 5 אמוקת
 ןכ b^ םישרפמה 5n ןכו םידימלתה וקתש ל"ר

sיבשת ןוקירטונ  pamכ'ע תויעבו תוישוק  
 רבכו C דיגנה ש"רל "יפה ma וללכנ 55 ישוריפ ירה
 תלמש היארהו ..ש"ירמ ב'ר  איבהש 'יפל ומידקה
 אערא : נ"מ ב'בב אצמת םוקית ומכ איה וקית
 ד"עפלו .םוקית םינורחא 'פדבו וקית אמייקד אכיה
 יל .ויכ «p המוקת םכל היהת אלו 'א n" הזמ
 B^ "y וקית יללכ ןינעבו — .'וכו םקימל אקיית

^bביח) 'ג םג 'עבו ה"לרתו ד"לרת . Greיתרסמ  
np* 330 35ס'שבוקית לכמ  [rwy — 

(Gitter, Umfassung 'N pn ע"ייע) קית ^M 

(n3  הקעמ תישעו 'גרת )ברים 
 עיציה תא ןכיו אקית דיבעתו  +" ín N7Dתי אנבו

 =  — pn[ש"מו 'א קת ע"ייע ה"יחא]* —
Kraft, חכ ^b הפיקת ומכ ^b nen = בקת 

  (Zugkraftהמכ 'מגב ול ורמא 'פב תותירכב
 תותירכ) ההשי ^ Cהביקתב (* הובא רב הבר רמא

 תחא הציצמב תחא הפיקתב קניש ןוגכ, "5 תחא
Tm יפ לע תכלכולמ הפיט חינה אלו חכנ 

 | ה"יחא]*  2'pינליוו סישב ספדנ) ה"מגר 'יפמ קתעוה
— [nns הפיקתב פ"שב ונינפלש 'יגה םשו 6 ר"י ףרב 

 ל"זר לצאו הדמ לכח sp ומכ "יפו מילמ) הָוְקִּת *
mesהבוצק  abgemessene, bestimmte Dy2 

o —— —— ———— ————————— ——— 

 ירקיעב ה"כ (* .הובא רב הבר רמא ןמחנ ר"א ג'ונב )5 .דומלתה אובמב שימ 373 'ייעו (* .המוקת ןבא "עב ןכו 'ג םג ('
 סייש יייכמ חכומ חיר לש an^ וזכ )*  .ןוה סיטב ו"ופדב )5 sn ם"ש ייכ ייגכ אוהו ר"פדב ה"כו ט'יק י"כבו דומלתה

mאשירא :קייבב  mmיהי יקת  cpmונינפלכ הגוהו ס"ד לעב בתכו אהחפו ארגא ליקשו יקש  soyליצכ יכ שיגרה אלו  
 הישפנא ארק ג'ונבו יוכו ןופצו רמ א 'ה םיש ייכב w^ רועו ח'ר sas שממ יוכו ארגא ליקשו ליקש ליקתו sm ליקת
 'ובותכ ףוס מיטש יייע חי"ר ייפ אוהש nuc (* .ארוד ס'טב וייופדב (' «guy vro םירפס לש ייגכ b" אצנגמ ימכחו

 .שרופמ תדח 'עב לבא רמאמה שוריפ ילב יומוקמ ראשו 'מוימ ןויצה וניבר איבה םשו ןורהא רפכ )( .יתופסוהב .םינפב יייעו



 דיי ,'א הכיאל , ןוהל לקתא א" ,'ה םילהתל 'גרת
 ,ליקתא .לקתא לעָפַת ַא ו ל ע ens ,יליח לקתא
 'נרת Gra ,יז סירבד) וב שקות ןפ .לקתא ,לֶקַתתא
 'גרת y* qpmn" י"רתבו mi 5pnn אמליד
 לעפתאו .ותלוזו ד"י ,ט'נ ;'ל ,'מ ;ז'כ ,'ה יעשיל
 (vn ןוהירתב לקֶּתִת אמליד 'ל .ב"י םירבד 'גרת
 ,ו"מ 'ימריל ^b ^ ילשמ 'גרת p" (ןולקותת
 ק"ב 'תפסות ,הב לקתנ א"מ yb ק"ב bp pa .ב"י
 לקתנו .א"ל ק"בב ה"כו ben ןושארה לקתנ ב"פס
 1 ח"כ םש ,'וכו ןושארב ינשה ןקתנו לפנו ןושארה
 םש לעפ תא . עקרקב לקתנ . . . ןבאב לקתנ
 הָלְקִת םשהו .אלמנ היב הליקתאו לוקתאר .ט'כ
 v^ ,ידי לע הלקת עראת אלש ב"מ ד"פ תוכרב

ovyתומבי .הלקת ול אצמת אלש ג"ע מ'ד ב'פ  
 PROUD :'ה pom .'ז ןיטינ : ח"כ 'ובותכ : ט'צ
 יתא : ג'נ 'ילוח ,'וכו ןדי לע הלקת איבמ ה"בקה

nsהלקת ורמא י"פס הטוס 'תפסות ,הלקת ידיל  - 
 לושכמ ,לושכמ ןושל ןכו .'וכו תוסייג ינפמ ונל ןה

pyאָלְקַת ,אָלְקִַת י'ע םנרותמ שקומו  "yגרת ' 
 ,'ז םירבד ;ד"י ,ט"י .ירקיו ;נ"ל ,ג"כ ;'ז ,* תומש
 םשו םש y" אלקות "א בורל י'רתבו ותלוזו ז'ט
 AD "ילהת 'גרת ןילקת ץובקהו ז"ט .א"ל 'דמבלו
 ןלקת הבקנלו 'ל יד"ל בויאל אָילקּות ;'ו ,מ"ק ;'ו
 ה"כו nbpin& ,אָתְלּוקָת ס"לבו א'כ ,'ו 'ימריל
 ייעשיל y" 3^ יט 'להקל ;ה"כ ,ט"כ ילשמ 'גרתב

 --[א" ג

npn *מ"למ)  CGestandו"כ 'קיו י"כ 'גרת , arb 
 יושארב 'ב י"רת C המוקת ןוכל יהת אלו

Yoאלו ב'י  nnןימלע ימלעל המוקת הל . vow 
 ב"מפ םש , ה"בקה ןסאמש המוקת םהל ןיאש א'לפ
 < םהל ps דראו לארשי תא ינא DN השמ רמא

npnו"ס תבש — םלועל : yy»והמוקת ןבא . 
| 

s qmהבטההו הנכה ןינע ןקְת 5/03 ןכו  
befestigen, feststellen, einrichtenינפב 'ייעו ') 

 Cep p ליכאמו לזונה 'פד ג'וב
nipnןקית 6 [חטש ןב ןועמש] ( קושה  

 jnbw. 'עב ?b «53 Go^ תש השאל הבותכ
 שרח 'עב b^ .רבכ (היכ mam  ןקותמ וניא ילש
 'ב 'פד ג"סבו QUyD 2( תוינעת רדסד 'מנב 6«

Cox» "maותלקלק ותנקתש השעא המ לבא . 
^bרתוה אלש בא תיבב ותעירי הלקלקתנש ןויכ,  

pn — pn 
 ךורעה ^55 שממ sim י"אל יתסנכנ 325 רמא
 pw קר מ"טשב אבוהש ח"ר b^ אוה אוהש לינו
 'מוחנתמ היאר TY ואיבה תופסותהו .ת"ר ס"טב "א
 יקליב ה"כו הילקתמ ןקתמ 3^2 .ה"שע ךל חלשיו
 ילושכמ ןקתמו הושמ י"שריפו ה"נתת 'ר םילהת
 bw" אלקת pum gms אבה 'עמ כ'או 'וכו ריעה

 , חפנ ע"ייע .'פ
 — bn] אמוי popn ץובקהו

ebnen, הושהו חצהצ je y'bs 55 =3 לקת 
C^ קימ) ןיקשמ 'פד 2'D3 (poliren, glütten 

 (.ר"נ 3'( קיזחמב .א"דב 'מגב םיתבה תקזח 'פבו
 הושמו עקרקה רפוח 'יפ אלקית ליקתד ןאמ יאה
 יהינפ הוש DN אלה (היכ :ח"כ היעשי) 'יתכדכ הינפ

 לבא אלקית ליקתאד ןאמ יאה "יא נ"בב ה"יחא]*
 תקתעהב ה"כו וניבר "35 w^ םינושארה 'פדבו "53
 הדשה עקרק יושמל אלקית ליקתד 'יפו ה"טנר
 עקרקה ינפ הושמו תולושכמה ריסמ e^ ם"בשרו כ"ע
 ק"מבו .ז'חא אבה 'עמ b" כ"או 'וכו הקלח אהתש
 "יא י"שרל םחוימב לבא אערא ליקתמד ןאמ 'ינה
 םשמ רפוחש 'יפו אלקית ליקתמר ךורעה 'ינכ
 ליקתד ןאמ N^ ח'ר e" 'וכו ןרוגה ךרוצל המדאה
 רתעומ אה «by ץרא לא הנו חלזא p^ אלקית
 ג !Ml o2) e, Zo ע'ל gm כ'ע
 wb" ןינעה הזמו .רפע הושהו ץראה ינפ רקד

 — m5] םדוקה ע"ייע ,ב"יק man הילקתמ ןקתמ

oonלֶקִת ס"למ)  ^n. OX y'53מ"לב לשכ ומכ  
Fall, אלקּות , s5pn ;wanken, straucheln 

  '"y! Verderben'מ ג ב תותימ ד"פב (םינפב 6
 רוכזה לע אבה ( Cm meהלקת 'יפ ןולקו הלקת

 הלקת םדאל אבש יפל (ה'ג פש) ןיתינתמב שרופמ
 ודי לע  sene,גרהנשו  popאוה פואמ רבדש

 קושב תרבועש ןמז לכו המהבה לע אובל הפרחו
 לע ינולפ לקסנש איה וז רמוא  mvךכ ליבשב

 אמט ףוע 'מגב ןקה חולש יפב .('ןולק ונייה ךכו
 אל טישו מיק ןילוח)  mewהלקתל חלש הרות —

  3^9לקת )^ איל םילהת יחכ ינועב לשכ 'גרת
 6ד ,יד בוי לשוכ 'גרתו היחא]|* — .(יליח יבוחב

  opm.אבוחב  inאיכנ 03 לשכו םויה תלשכו
  quyןולקתיו אממיב ןולקתתו ('ה .'ד עשוה הליל

 ,א'ל vb ,'ח היעשי 'גרת יייע "$m אייבנ ףא =

 y bong" ל ע פ א .ותלוזו א"י ,'כ "מריל ;'ג

 ,רקיעבו רייפדבו י"כב ןוכנ ה"כ f) .אדעיס 3 nes( asi ייפב כ'ג pun )? .ןוגכ ס"טב עיפרבו בח י"כב ןוכנ ה"כ ('
 .רקיע לכ ייל רייפרבו י"כבו ארזע ס"טב יא האלהו nb qb" ע"פדב )? .תועטב ייל האלהו 'זיפ ןמ ע"פרב לבא דומלתה

 מ"ב mnbm, אלקת דח ,ט'נ



 מ"ב ,'וכו רטשב י"ר ןיקתא .ו"פ "טיג ,'וכו ןירסוס
ims1 ,'וכו ןיזירכמ והיש וניקתה 'uוניקתה .א"כ  

 וניקתה .ט"י 'דהנס .תוקונית ידמלמ ןיבשומ ויהיש
 ,'וכו ירופצב "5  ןיקתה ^« ןידמוע םעה ויהיש

"b mב"יפר 'ובותכ 'תפסות ,תודשב יבר ןיקתה  
 האלהו ג"מ p 'יעיבש ,'וכו nep ןכ ןועמש ןיקתה
 ךמצע ןקתה ב"ימ ב"פ תובא ;ןיקתה : א"ל 'יכרע
 .'ג הציב T5 ה"ר rpns ל ע פ א omn דומלל
 ipn ס'לב ppn י'רתבו ןקמ .ץקִּת ראו תה

(fest, geordnet)(א'ל ,'א תישארב) דואמ בוט 'גרת  
 אל 'גרת ^C ,יב פש בוט אל ;אדחל ןיקת אהו
 יקיול ;ז"י ,ח"י תומשל ;'ו ,ז"ט םש yr ,ןיקת
 יימריל ;ר"כ /2 SUD un אנקת הבקנל ;ט"י ,"
 ;ו"ט .א"נ םילהתל mn ppp pupa .'ט ,א"ל
 mapn) ס"לבו אָתְנְקַת oem .ותלוזו 'ה ,ט"יק
 .'ל nae vo ודיביע אתנקת אדו ^b ,'ד 'דמב י"רת
 435030 ריחיה .ליעל y תונקת א"ל ns .ב"פ ק"ב
 ןייובשה תנקת ינפמ Yo ,ד'פ ןיטינ ,היתנקת יאמ
 תנקת .ו"טק ק"ב .םיבשה תנקת ינפמ ה"מ me םשו
 שי הנקת .'ה 'גיגח ,ןברקה תנקת .'כ ה"ר .קושה
 : ד'כ אמוי .הנקת ול שי . . הנקת םהל שי .ו'ט ,ול
 .ו"ט 'יכרע .אתנקת היל תיל . . אתנקת היל תיא
 תנקתמ .'ה הציב 'וכו ערה ןושל .רפסל אלש ותנקת
 נ"שו ב"ער n מ"ב .אתנקת אכיל .'ל ריזנ ,ז"ביר
 < נ'שו +: ב"יק מ"ב ןנירבע אל .אתנקתל אתנקת
 הנקת + ג'ק ק"ב .תועובק תונקת . . תולודג תונקת
 ןיקתד אתנקת :ט"ס אמוי . ה"שע וניקתה הלודנ
 דועו . ג"הכנא וניקתד אתנקת .'ב הליגמ .השמ

snp np cwnגרת (אָנקּות ס"לב) ' mew 
 ןיז ןוקית 'ה , ב"כ םירבדל ,הינייז ןוקית 'ו ,ג"ל
 'קזחיל ;(* הנוקית ב"ל ,'ב הימרי mn "ys רבגד
 'ה ,5'23 םירבדל ץובקהו ותלוזו א" orm ;'כ .'ז
 היעשי 'נרת ,(ארבג ינוקית cU י"רת) אתיא ינוקית

 ביי .,'ג .'ב רתסאב ינש 'גרת ,אהנוקיתב ^ 'א"ס
 'תפסות האלהו 8'3 ד"פ "יטינ .אישנ ינוקת
 "mnm 'תפסות ,םלועה ןוקת ינפמ ב"יפר תובותכ
 םש ןינקתמו :םשו GNU 'כוס .רבדה ןוקת ה"פס
 'א דבכ ע"ייע ob ןוקית ןינעב — לודנ ןוקת

[ren -- 

xןּוקיִּת , pomאָנּוקיִת , Nj].צוטט  

Emenda-) C'?bÍD pp'n (Verordnung 

(tonםדוקה ע"ייע  mb 

nen 

 תיבב בשיש דע שמשמ וניא תיבה הנבי "יפאש
 — ('"שמשי pv הזיאב והועבקיו הנוהכ לש ןיד

yw)הז מ"ל  (א תלהק', Gmןוקחל לכוי אל תועמ ). 
 pn npn 'לב םגרותמ הנכה ^pe 55 הייחא]*
 'גרת ,ןנקתי ז"י ,'צ םילהת an y" ןנכ לעפה

y»ןיקת ל ע ַפ ב בורלו ןינקתינו )0 ,ביכ ילשמ)  
m»מ"לכ 'יפו ם"לב  pnגרת ןיכה .ןנוכ .ןָּכַת ' 

 היעשי) ןכת ימ .ןותייד תי ןונקתיו 'ה ,ז"ט תומש
 ןמגרותמה p" 'גרתב הברחו ןיקת ןמ ^3n G ,יט
 .ןיקתא .ןקתִא ל עפ תא (yv יוועלל ר"תמעו
 'ישארב 'גרת y qpns" ס"לב) rpns לעפ או
 35 םירבדל ;'ז ,'ל ;ז" e תומשל am נ"מ
 .לעפאו ליעפה לעיפב ל"זרדב ןכו onbmn 'ד

m»תכרב לארשיל ןקת השמ :ח"מ  e qm 
 המלשו דוד . + . ץראה תכרב םהל ןקת עשוהי
 הנביב ביטמהו בוטה שודקהו לודגה תיבה לע ןקת
 ילעבל הליבט ןקת ארזע : ב"כ 'וכרב 51 הונקת
 ארקיעמ אהו ןקית ארזע .ב'פ ק"בבו ש"ע 'וכו ןיירק
 ונקיתו םהיניבש םיאיבנ ודמע 'וכו אנקתימ הוה
 דח ונקת ארקיעמ 'וכו תבשב ןירוק והיש םהל
 yy" 'וכו ירבג אתלת ןקית אוה אתא 'וכו 8323
 העשב :ד"י תבש .'בו 'אה b" םירפוס 'כסמ רוע
 . . Den :'ל ,'וכו ve ןיבוריע המלש ןקיתש
 vy" ,םהל ןקית עבממ +: ג'ל , תונקת המכ ןקית
 ,םיכרד םהל ןקיתו לארשי ims עשוהי :ב'כ
 הכוס .םונקת ץבעי לש ד"ב ןירועש jb אמוי
 ןקית השמ .ז"כ תינעת ,לודג ןוקית ןינקתמו .א"נ
 םהל ןקית השמ .'ר הליגמ ,תורומשמ 'ח לארשיל
 : א"ל ,תוכרב ונקת םינהכ כ"ק .ז"י םשו , לארשיל
 םילקש ,כ"תבש תוללק ןירוק והיש ןקית ארזע
 תונקת רשע .ב"י ק"ב ,'וכו npn ה"כ ישנא .'ה
 ב'ב ,שחלב הלפת vpn ,w'b הטוס my ןקת
 תא םתנקת n'b "b "טיג .זר gep ע"ייע :'צ
 ןינקתמ .ד"ל הציב .םתנקת אל ומצע תאו ונו
 .ןקותמ ונקת «am ב'עס v5 ow , סרניקח תא
 .תובוחרה תאו םיכרדה תא ןיקתמ א"מ ,א'פ םילקש
 ינוקתל mb : יניקת אתדח אלייכ :'צ ב'ב
 y'"y ךשפנ ןיקת : ז"כ דימת ,יתוועל אלו ךיתרדש

qunג םחספ לעפאו ליעפה .'א םדק ". 
 ויהיש וניקתה ^m: ה"ר ,'וכו םירמוא והיש וניקתה =

 : א'ל ,ז"ביר ןיקתה Cn הציב) : ט"כ ,'וכו ןיבתוכ
 ארקמ ןיקתהש .'ה םילקש .ז'ביר ןיקתה תונקת 'ט
 אנקתאל חלש n" ב"פ הגיגח 'שורי ,'וכו שרדמ

— 

mapu יפדבו 23 ה"כ (* .תינעתב n^ ^an קתעוה »y )' 
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 =  Vpmהציענ ןינע מ"למ)  pb | (eiustecken, einschlagen'ד  Cnrאלא  suboאזזד : vpאעש'  <
 ..ארבג יאהל עקת אשיב pn אזוזד אנלפ עלסל

^bןגירמאדכ די תאכהב אלו ונזאב לוקב העיקת  
 .םדא ינידמ רוטפ ורבח תא תיעבמה (א'צ םש)
 וב ppm וזחא רוטפ ושריחו ונזאב ול עקת דציכ
 " .וקיזה אלו וב (vpn וזחאשכ אכהו בייח ושריחו
 xen עקותה :ו"ל ק"בב b" י"שרו ה"יחא]*
 < | 'שודיקב ,שממ העיקת א"ל ירומ ןושל ונזא 235
 "= - יולה וגיבר ןושל ונזאב .וריבחל עקותה b^ :א"י
 < | ""שריפ «ny ןזואה לצא והכהש ונדמל ןקזה וניברו

bun miaןושלל היאר איבהל תצק ךיראהש  = 
 דועו דיב האכה pup מ"לכו .ולשמ ףיסוהו הרומה
 'יא רפושב חורה תציענו תקיחד y" לוק תעמשה
 ועקת )3 יזימ יילהת) gs ועקת 'גרת .'גרתב כ'ג
 ,qp ^ 'דמב 'גרת 'ייע רפושב עקת ןינעבו אדי
 .לעפתא ,'ה .ה"כ י'הדל ;'ג ^ א'של ;האלהו
 ןיעקות nob .ז"ט ה'ר ל'זר לצאו ,ג"י ,ז"כ "עשיל
 )^ :םש ,'וכו ןיבשוי ןהשכ ןיעקות ,ליא לש רפושב
 | ppm :ז"כ םש ,'וכו התלחתב ןיעקות ןיאש הנש
 wy 'וכו רישל עקותה ,ח'כ םש .'וכו רובח ךותל
 | mppn םשהו .עיקתמ : ב"ל ה'ר ליע פה quin לכ
 = תועיקת רדס : ג'ל n5 תעיקת ,'ל ה'ר :ו"כ 'ילוח
 = = יתועיקת ne .ד"ל pu .'א רבש ,בבי ,'א חנג ע"ייע
 - אתועיקת ימרא 'לבו .תועיקתב ןיכיראמ 3 'כוס
 | | m5 התעיקת ארקנ דועו ,'ג ינ'ק onn" 'גרת
 | | | .דקפמ ןומיפ 'ר : ר"נד ד'פר 'כוס v הב ןיעקותש
 .P pnpmm ps תבשב התעיקת אל ןודבעת אלד
 Lo ףסומל רכוז התא תליפת דועו ,'וכו התעיקת ןודבע

n^ורי ט"כ פ"ר ר"קיו אתעיקת תארקנ ' T D'Diy 
 ₪ אתעיקתב אינת נ'ק x" כ"רד 'תקיספ ג'ע ט"לד
 | pnnpns  ב'שר םכחה ברה ש'מ y"' 'וכו ברד

 -- [םש 'תקיספל

uim sS acfהו  

x" : 

  vy rnעוקת (הדוהי םוחתב  webs Cןמשל
* y» יכ, me) יראיה אריע qme (יוחנמ 

 E תבשב ה"נכו הי"חא|* | .(' עוקתמד אריע 'גרת
 |[ ——— לצא הרות ןידמל ונייהשכ ר"א .א'צ 'וריע : ז"מק

vw"עוקתב  "yוריע 'תפסוח ' n'aתפסות ('ה) ' 
 0 | | ןווחא הלכיש דע םיתיזב םילכוא reb 'יעיבש
 .b רעיוביינ 'ה ש"מ 'ייע םוקמה תנוכת ןינעבו עוקתבש

 | -- [האלהו 8
| 

 יי"שריפו ה"יחא]*

 אמש הריזג 6 ב'כק תבש) םילכה לכ 'פד ג'רב
 m̂ וא רמסמ הב 6 ע ק תי אמ ש, 'י פ עקתי
 ג"סב הבר רמאהו «CY ותמבי לע אבה 'פד ג'רב

Tw» "b"עקתנו גגה ושארב לפנ (ו'כ ק'ב) לגרה  
 אבו הסירכ לע לפנש ול ןמדזנ b^ םירבד 'דב בייח
 תבשב יופירב רעצב קזנב םירבד "3 בייח הילע
 - רמימל ןניעבדכ mime דע בייח וניא תשובב לבא
 תומביב CGU ותמבי לע אבה poen ma ןמקל
 עקותה «G wp moz ןיחא ינש 'מגב יאמש תיב 'פב
 ןיא רמואה לכ e^ הרות ול ps הכלה רבדל ומצע
 תוצמה לכב pop יל ps רמואש הרות אלא יל
 pw" 'ולכ הרות ול ps דבלב הרות תאירקב אלא
 Cw ,יה םירבד) ביתכד ול ps הרותה תאירק רכש
 קסעתמה לכ וטולכ (*'וכו םתישעו םתדמלו
 דומיל רכשו תוצמה רכש ול שי הוצמה תיישעב
 רמגמד ג"עא דבלב האירקב קסעתמה לבא הרות

 ,ארגא היל תיל והיא תוצמ ידבע ילזאו ינירחאל | =

 יתרמא C היפ מיב) ןילעופה תא רכושה 'פד הדנהב
 .6 עוקת התא ימ לצא ול
 : ט"ק 'ומביבו כ'ע הלעמ לש הבישיב בשויו עוקת

^Bהנוש ינירה רמואש הכלה  רבדל ומצע עקות  
 .עוקית ןושל ץוד 'יפ ץוד ה'דבו 'וכו םייקמ יניאו
 ןידב 'ורימ אמגוד Ty איבה דומלתה py" לעבו

enהילע בוכרל  psעוקתמ ןידמל  ^bרודמ  
 א"פ ר"מש .כ"ע ותרבסב דמועו הכלהב pm היהש

 ובל עקותש בלכ )72,2 יא (m" עוקת שרדנ |
 יינעת הליאשהב ל עפ ג ב רועו .םימשבש ויבאל =

v2 =יפבו .עקתנ ןכש רודל ול יוא ' nקתעוה  
 -- [ךכל עקתנה /

 mit der Hand ףכב האכה ןינע מ"למ) עקמ
schlagenרציכ 'פד ג'רב (םינפב 'ייע דועו  

 ףסכב א"כחו 'מגב "ישוריקב ק"פבו ^C n ק'ב) לגרה
Cv»)טישוהש לוגנות לאקזחי רב ימר ינת  

 דע 'וכו ורבשו וב עקתו תיכוכז ילכ ריואל ושאר
 ושרחו ונזאב עקתו וזחא רוטפ ושריחו ונזאב עקת

 'פד ג'סבו (C &^ ""rrp א"שיב ףסכב 'מגבו .בייח
 ^[ חננש רוש 'פד ג'רבו (ב"עס ^3 7023( רוכב שי
 'וריבחב לבוחה 'פב onn pin 6? ק'ב) םירווש 'הו
 אמית אלו עלס ול ןתונ ורבחל עקותה C קיב)

 .ןהל המודכו : םויסה םשו חיר ייפמ קתעוה (* .'יל ע"פרשב לבא רומלתה  ירקיעבו 'ציניוו ovem ייכב ןוכנ היכ (% =
 יקיעבו יייכב ןוכנ ה"כ (* .םתשעל םתרמשו ams םהדמלו Cw קוספבו )* .אנליוו סישב שייע לינה ק"בב ח"ר ייפ ןכו (

 .עוקהמר האריאי אריע גיונב (* ,העוקת 'יגה טיפ 'וחנמ יתפסותבו )5 .עקות ע"פדבו .דומלתה



 (הָפּוקְת =) ףקת

 רשבא הוהד ידימ אניבר הל ףיקתמ .ו"נ "ירדנב
 .ותוא ןירבמ ןהשכ הנשמל עייסמו קיזחמ -- ןייו
 עיש וא רמיא ישא בר הל ףיקתמ : א"ס הדנב ןכו
 1n ארטוז רמ ירבד לע קלוח וניא זונ וא ווט וא
 שרפמ אלא ארטוז רמכ אתכלהו םייסמ אהד היארהו
 יירימלתה וב «wt אלש ידכ i0 איבהש 'נשמה ירבד
 a ע"ייע וז העומשה לע תוישוקה לכ wb .הזבו
 בייחמ אמליד א'רד הירב א"ר הל ףיקתמ :ט'כ 'יזנבו
 דועו .אישק ךרדב אלו המכסה ךרדב כ'ג הלע
 ארומאל היל אישקדב ףא הל ףיקתמ ןושל וניצמ
 ב"עס 'ה 'גינח ."ייע .אתיירב וא ןיתינתמד אפוג
 n ש"מב y"' ותלוז הברהו .ב'כ 'וכמ + ג'ל מ'ב
 ND'PD SPD ראותהו -- ו'עת 'יס יכאלמ די לעב
 ; ח'כ 'א 'ירבד ד"כ ,ט'מ 'שארב 'גרת יִפיִקִמ ץובקה
 שיניא .ד"ס מ'ב .ותלוז הברהו ו"ט ,ב"ל ;ד" ,'ט
 ה"וא די . . הפיקת לארשי די : ז"צ ק"ב .אפיקת
 ףיקת םודיק םא ^vD n/2 ידהנס ,ןמצע לע הפיקת
 יפיקתד םשו ,אוה יפיקתד אנשיל us ה"ר .אדחל
 םשהו .יאמדק יאפיקת ys א"י 'דהנס .תוצמב
 mb ;'א ,ו'ט 'שארב 'גרת אָפְקּות pin ,ףוקּת
 'ייעו — ט"כ ,ג"ל 'ירבדל ;ז"ט 3 תומשל ;ט"כ
 ופקות b^ bus .ותלוזו ב"כ b" ; 'ו ,'ו יארבל
 jen לש ופקות ,יכדרמ לש ופקות ,שורושחא לש
 . . ףסוי לש ופקות ^b 'דהנס ,םנ לש ופקות
 ,'וכו אתיבב אפקות : 'ג 'טוס :in זעוב לש ופקות
 mpi reb ר"ב .אתוחינו אפקות ,ז"י "יכרע
 ,ר"הדאב S^ םשו א"כפ םשו ר"הדאל ה"בקה ןתנש
 : ב"פד xb ק'מ "T" לבא לש ופקות ק"פ םש

psג דע אלא לבא לש ופקות ' [e — 

 Sb .טרפבו cub ^b מ"למ הָפּוקִת = ףקת
 -Umlauf, Umkreis, Sol ץראה ביבס המחה

(stitiumתובא) היבקע 'פב  (n"b ,vbפד ג"סבו ' 
 (*תואירטמיגו 'ופוקת תווש mra (.ח'כ (n1 ןשיה
 ה"יחא]* = .(קוספ 'לב רקיעה אוה ףקי ב"א) —
 דחא  ןינעב ףוקו ףקיו ק"דוה בתכ ףוק שרשנו
 תפוקתל .הנשה תפוקת רמאו בובס ןינע אוהו
 הנשה ףוסב בושתש שמשה תפוקת לע םימיה
 בשחל עדויה לכ vy תבש .כ"ע התפוקתל
 הוצמש ןינמו 'וכו בשוח וניאו תולזמו תופוקתב
 המכַח וזיא 'וכו תולזמו תופוקת בשחל םדאה לע
 בושיח הז רמוא יוה םימעה יניעל איהש הניבו

 - קת
pop) "pn >ימראו ס"לבו ג ע"לב ןכו  ap 

2 
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 ףיקמ stark, krüftg sein הקזח ןינע

fest machen, krüftigenאָפקּות ,ףקות לעפאב ןכו  
(faehtג"סבו (ח'מ ,גיפ) לאללהמ ןב היבקע 'פב  

 וילע הפקת 'יפא לוכי (:טיצ 'וחנמ) םחלה יתש 'פד
 o) מ'ב) חקל דציכ 'מגב ךשנ והזיא 'פב .ותנשמ
 b^ הנתמ ביהי אלד אוה (' אפיקת שיניא יאו
 ,הטוופב םדאל רתוומ וניאש תונקיצב קזח םדא
 ךתושרב אפקת יא ארמחד אתיבחא יזוז 'ד ךליה
 33 mms pw יפב .6 הצימחה ow ^p (פש)
 ונינפב דחא הפקת אריז 'ו יעב )7( עבשי הז
 ףיקתש cp Co תלהק) הז מ"ל ב"א) — 6 והמ

^b webהמל 'גרתו הקזח ןינע  mmתישארב) ךל  
 אנשיל ןכו ה"יחא]* .(ךל ףוקת המל 0/5
 םגרותמ המצעו העירפו הרצפהו man ny קזוח
 ;'ל ,יל ;'כ a^ sm ovr "ישארב in "Uy ףקת
 ; ט'כ mb ;ז"ט v5 םש : לע רושקב .ז'נ ,א"מ
 ;'ב 'ל ow mm ^p siam רושקב ,ותלוזו 'כ ,ז"מ
 nbn ^ .ד"כ 'דמבל ; ג"כ ,ב"כ תומשל ; ^n ,ד"מ

5ybא"כ ,'ר 'ומש 'גרת  pnsםש  T^ףיקתִמ ז"י  
 ל עפ ת א ,ותלוזו 'ל ,'ב ;ח"ל ,'א 'ירבדל "יעו

eenפקתיאו ג" ,'ז תומשל ;'ב ,ח'מ "שארבל  
aemיירבד) קזח 'א י"רת  Gr n^ןופקותיא  

 ל עפַא .ופקת ורצי .,נ"כ ז"ע ל'זרדב ומכ ,ןוכירציב
 ילב דועו mà ךידי תי יפיקתא ^n ,א"כ "שארבל

nobשארב 'גרת 'ייע אדי ' (D^ד 'ד תומש ; ט"י '; 
 ינוניב .ותלוזו א"י ,ה"כ ;ה"כ יב"כ 53335 ;'ב י'מ
 ר"אלבו npno G^ (5 "ye הבגשנ 'גרת לו עפ

"p genח ,'ד לאינד ', b^ותלוזו . ramו"ט . 
 הל ףיקתמ לעפא .אשרדמ יבל הילייעו היפקת
 ,ףיקתא יכ עדו ךומסב 'ייעו ap ןילוח "שב הברה
 ליעוהלו רזעל ושוריפ םימעפל קיזחה 'גרתש ףיקתמ
 יפיקתא 'גותש וב qv תא יקיזחהו מ"לב ומכ

 קזחנה לע קזחתהל ושוריפ םימעפלו ,(ליעל "יע) = =
 ךדועו 05 (moe וב קזחיו ומכ ודגנכ םמוקתהלו

 ןכו .ףיקתמ םמוגרתש )3 י'ט םש) םב קיזחמ
 אישוק ןושל אוה םימעפל ףיקתמ :דומל תב =
 רבודמה רכדל המכסהו קוזיח ןושל wi םימעפלו |

 . . ימ םיכמרה ינב ונא וטא . . ףיקתמ m 'לינמ
 תא ןיבהל צ"אש רמואה ירבדל עייסמו ןניעדי =

 אשוריפ ייבא הל ףיקתמ a5 ow ןכו .הליגמה
NDןכו ,ודננכ אישוק וניאו י"ר ירבד תא שרפמ  

 b" .גיפ מ''ב והל ופיקתו כ"ג ןינעה הזבו תצמחמ oW י"שריפ ןכו (* = .אפקת עיפדבו ימלתת יקיעו ייכב («p היכ ('
yo" )+וניבר ייג תוירפרפ . 
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 ry Uv ,ז"ע תבורקת : ב"ל vy .(אנברוק ,ןברוק
 תבורקתב ול הברי אל vu ןילוח yy ט"לד א"פ

 .'וכו

 Gebilk (wolben) 735 לעפמ) הרוק ומכ) הָרְקִת *
 הרקתה תא ןתונ ןותחתה :ז'טק מ'ב

 ע"ייע Ty ב"יד י"פר מ"ב 'ורי ,ז"יק םש 'מגב 3
 Yy א"נד א"פר 'כוס 'ורי "S ןס .בזעמ 5 רק
 'טוס v .תמתופו תדרוי ולאכ הרקתה תא האור
 יבג ןההד היבוע וזה הרקתה המ vy א'כד ז"פ
 ולא b^3 ר"ב .תומש פ'ר mn" 'ייעו ןההד הנטוק

nmnהתיה ההובג הרקת  DR) 

 ו"פ יעיבש 'ורי (י"א nmn ריע םש) תרקות *

 43 X" 'רגאיג רעיוביינ «y ג'ע ו"לד

 .טישכת 'ייע טישקמ *

NSאָרות  Ochs, Stierרת ע"ייע  ^ 

mi osnו רת ע"ייע '. 

 'פב nachspüren) רקחו לגר 'יפ מ"למ רות =) רת

 יועובש) (' ה ע ו ב ש ה רז ח 'מ ג ב ןיעבשנה לכ
Crיא 21( םכילהאב ונגרת  (r2םתיניגו םתרת  

 "פ ם"א) — הני כ ש א ל א םוקמ לש ולהאב
omnםוקמ לש ולהאב םתיניגו ץראה תא  

 אוה אוהו הייחא]* 0222 ותניכש ןיכשהש
 ביתכד יאהו ח"ר b "by ^b^ וניברו י"שריפ
 (Qa irn ןכ ע"ייעו כ'ע אוה יוניכב םכילהאב

 — [ש"ע ריית הנבנ לעפה הזמו

Er- רָתיִה erlauben vn] ליעפה à) =( "n 
QOaubnissןושאר 'םב  "b'unaתשודק (:'ט)  

 הירחא ןיא םלשורי תשודק רתיה הירחא שי הליש
 תובצרח) רתה )^ 2 (ye ןושלמ ב"א) — רתיה
 ה"יחא]* obs וכפהו [הטומ תודנא ל"צ] (עשר
 (JD רתיה ,רתה ע"ייעו ליעפהב ע"ייע רתנ שרשה

 -- [נ"'שו 6 א'נר

 ירבד לע רתוומה überflüssig halten 3n) — רת
 .(6'רתוו y (.טיפ ks איבנ

wnרתומ ונינע מ"למ  Beson-ל  

 היכו ביעס דיכ ישודיק) תרתי וב התיה 8
 .(*רתי 'עב יייע (א'ער m 'ורוכב א"ער

eu - רת — (ipn — "pn 

 'גיגח nen תופוקתב (^a םש .תולזמו תופוקת
 ב'פ 'גיגח 'ורי ,היה nbn תופוקת םויה www :ד"י
 : ט"נ 'וכרב ,'וכו היה זומת תפוקתב דחא םוי .ז"עד
 ידהל ימקוא D יילוח ,'וכו התפוקתב המח האורה

so»ש"הש 'גרת .זומת תפוקתב  /Nיברשכ 'ז  
 רמא ,ו'נ יוריע .זומת תפוקתב ארהיטד אשמיש
 העבראב אלא תלפונ ןסינ תפוקת ןיא לאומש
 ןיאו . . תלפונ זומת תפוקת ןיאו 'וכו םויה יעבר
 תלפונ תבט תפוקת ןיאו . . תלפונ ירשת תפוקת
 דחאו םיעשת אלא הפוקתל הפוקת ןיב ןיאו 'וכו

ovהצחמו תועש עבשו  psyתכשומ הפוקת  
 ךל ןיא BAS רמאו העש xs" אלא התרבחמ
 תא תונשמ הניאש קדצב תלפונש ןפינ תפוקת
 קדצב תלפונש תכט תפוקת ךל ןיאו תונליאה
 י"שריפ םש (Cy םיערזה תא תשביימ הניאש

cmmדומלתה רקיעב  "eל'זו הפי  psהפוקת  
 א'צ שיש ןויכ 'יפ העש יצח אלא התרבחמ תכשומ
 הנשה לכ יכ הפוקתל הפוקתמ יצחו תועש 'זו
 תועש עבש ןיכלוה ןלב כ"או תועש ששו ה'סש
 אלא ראשי אל ל"כנה ם"צש 'בשח םהש תועש עבשו
 יאתבש תעש תלחתב 'פוקת הלפנ םאש העש יצח
 םש רמוא דוע ,יתבשמ העש יצחל non תפוקת אבו
 תונליאה תשביימ קדצב תלפונש ןסינ תפוקת
 הנוכתב עורי הזו םיערזה שביימ קדצב תבמ ןכו
 71733 אוהש ש"כ םיקזח תוחורה לע הרומ קדצ יכ
 קובדב וא םהיניב תולזמ השלש שי וא שמשה
 .םש vp" תופוקת 'דב 'דב y" דועו כ"ע שמשה
 הפוקת בור .7^ ה"ר .ג"ע 3/57 ה"פ vy" 'וריבו
 יה 'צוה) יינואגה 'שתו ח"רו י"שר 'יפ y" ץוחבמ
 יופוקת טועימ ^N .ה"ר .118 דצ ג"מר 'יס (יבכרה
 י"רת ץובקהו .ב"כ sm 'שארב י"רת .'וכו םיתש
 ,ב"י 'א m" 'גרת יאשמש תופוקת ד"י ,א 'שארב
 וארקנ תומש 'ד ג'יפ ר'ב .אשמשד אָתְסוקתְב 375
 תפוקת nan תפוקת 'וכו היתופוקת 'ד דגנכ ץראל

 — [תבט תפוקת ,ירשת

 naipm spp . אתְביִרְקּות , אָבְרְקּות *
 -Ge ,החנמ ,יש s" ברק ןמ לעפת)

(^ n" ייעשי) יש 'גרת (schenk, Dargebrachtes 

 'מרי 'גרתבו "7,3 ב"מ 'גרתבו אתברקות 5'8,('
 נ"לב דועו אברקות ז"ל  "y &n31pnיישארב 'גרת

 םש 'א On" ץובקהו ,ותלוזו א"כ ,'כ .ג"י ,ב"ל

voםגרותמ 'הל ןברקו החנמו) ןיתבורקית '5  
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 .דיעק ,דיח )* .גארפ יפדב טמשנ yn הזו .נישו )* .חייר b" ייפע (pei 'יפמ הז )6 .ויופרב ןוכנ היכ ('
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 חית הוה =) רח = 08p =) רח ,
 הרהזא b^ הָאְרתַה טשפומה םשה ירת לעפמ) רת ארפע רתרתמ כ"או עינה 'יפ 5 ע"למ ד"עפל

  (Warnungר"בב תמאב ה"כו רפע ותוא אלמ'ולכ רפעה עינה 'יפ | חפפה תא טחושה 'מגב דימת 'פב /
B ןויצב 03 ;ושלה m (אבוה השמ יריבו ש"ע ר"נפר | ותוא 'פד ג"סבו 6: 'ג) 'ועובשד ג'רבו 6 גיס 'יחספ 
E m'b ומורת 'וריב כ'ג' m» ה"שע ל"נה 'תקיססד | המש אל. peo תארתה C ביפ ab ילוח) ונב תאו' 
m — רפע ןוהילע] nnb יושימ .,ו"מד | mms יפ' xd יא א"פדב ה"יחא]* .הארתה' 

RU רכיה ןמיס ילב תספדנו איה 2^ תפסוהמ וזו. 

P. ותנשמ ריעה y לילמ o. 9 dae. "| C Et )' ךרעה הז 'ייע nsn ןינעבו ₪ 0 uides Cmin םשהמ הנבנו ue לעפאב mon ס'לב 

 לבק +'מ םש 'מגכ שרופמו וב  TOYותמבי לע אבה יפֶד | )77 הארתה  (0*3 ne»)י ייחפפ יברע .יפבו  wmלעפאו ליעפהב קר  mueאיט הפ  | PUITSג"רבו 60"( םנמנתמו 'מכב 'ליגמה תא ארוקה 'פב [:
B ל Gun ככ enis) ASESAS ph o dela (092 VOS eat תוקלמ היב .ורתא D ח םש': 

 .E 'פב .רית אלו vn םינ אלו םינ ישא בר רמא םנמנתמ 1 ₪ 0
L12 : , *  : 

  Mese Mass i iדיל ז"ע) יקינוא תיב תניבגו 'מגב ןידימעמ ןיא תש  Cרות "
/ * 4 , 

ag 'שו  Dinanךתעש ךנימ  ^bרמגב רמואב ךתעש ךל ררועתה  m 
LM / 7 : : אשת ךתעש ךנימ רות, א"פ .(*הדבוע איה החיבז ET. 

E nm +4 3 00 וז העומש Cnt ש ךתוא bp on ex P P E החיבז רמגב בוזהע םודואתעש T טגה לכ '53 (weichen; wüssern a me 

Bn mium vs ץבוקב mu» *[ךייש הז א'פ ה"יחא. "m וקזחוהד ג"עאו sim ורתד אכיה ירמאד 
E a2 ךנימ רות תובית יתשב "א םשו (SS 57 טיג) וזחאש * 'פד תואופרב .אתרייש יחיכש"" 

0" I ו ו 0 . \ 

 1 Hm תחא iden יא נליוו ס ס"שב ספדנבו נימה ןיא '55 S33 mn e גתפושב הירייצנו 6 טיס

 m ילש "5 ךותמ םיסיפרמה ושע ופי אלו ךנימרות | ןהב | ןרתו (:חיל זיע) תוקלשה 'טנב  ןידימעמ
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 רעו vy וטכ ל"נה ע"למ b vn^ ליעפה הזמו
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 b' n" ^v3 "W'3 'הנסמ ןויצהו .אלברת ע"ייע
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 השירחמה םיקימעמ ןניא [םירכאה ל"צ] (םירבאה)
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 רית ןיבו םינ ps קוליח ןינעבו ל"נה ע"למ ש"מב
 Tn םינ ה'ד םש xni" 'ופסותה ש"מ "ייע

 — m] ה"דב .ג"ס הדנב

 וב רופתל דיג על UU פ'למ ל'ג רוה =) רת
((Palm-) Faser, Fadenע"ר רמא 'פד ג"סב  

 (* ארוק רב ארבנב m) b" לקד ירות 63 תבש)
 יוארו ןהב ןירפותו 6 םי די ג ןימכ וב שי הטמל
 הנטק nens תעלד ('יפ וב רופתל ןהמ דחא
 תבש תאצוה ןינעל ונינש ךכיפל ןיי הב ןיתושש
 הב רופתל הייואר nns 'יפאש C mms לקד ירות
 jm רב אנוה בר רסאקד sm ונייהו תעלד יפ
 יפכ תר y3' ה"כו ה"יחא]* ,(ב"עס vo יליגמ)
 py" לעב גישה יחכונה 'עבו 'מלתה pun י"כה 'יג
 בר אלא היה אל יכ nos וניא הזו 5m דומלתה
 היה (וגיבר יג יפל 7255( הז יכ 'יפ בר דימלת אנוה
 אוה ש"מ כ'ג yr" כ"ע ןתנ רב ל"ר ישא בר רחא
 (197 רצ) ןתנ ברד הירב אנוה בר 'ע םלשה ןיסחויב
 אנוה בר םירפסה 'יגכ an nmm m" ינפל סנו
 'נליוו D'w3 ספדנב ח'ר ירבד קר אתיר רסא הוה
 יפילק לקד ירות bn םה םימגמוגמ ix תבש
 ל"צו] (וב אנוה בו םיה הוהד) אתיר ונייהו תוירח
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 אתסובילקד אברת ,ג'צ יילוח .אברת :ינורמשה

nuוכו לפנ אברתד אתיזד אגלפ ', pwב'עס 'ח  
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 והיידיספ שיפנד ירותב בר הדומו .ג'ע מ"ב םשו

 'וכו םירוושב ןימרכ ןירצונש םוקמ י"שריפו
 ירוותב םרג ח'ר ל'זו רחא p^ ואיבה םש 'ופסותהו
 מ'טשבו ה"שע 'וכו םינטק םילגע רכומש "יפו

nm ary guo.ד"פ "ילוחבו ,ן"במרה וילע גישהש  : 
 "יפו והיידיספ שיפנד ירוותב כ"ג ה"מנרה סרג

 והדש עורזלו שורחל םירוושה תא רכושש 'מולכ |
 ס"ש י"כבו .רות jb ץובק י"שריפכ אוה כ"או ,'וכו
 'גרת) .אָרְּת ןמ ץובק כ"או ירתב "נה .ג'ע מ"ב
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 ןידדחמ לבא ד"פס US 'ציב 'תפסות 0( רית *
 .ןוטריקב «mp ילכ ןיפש vna םילכה תא

 .סירה 3 ('

 ,ומפש ונינפלו יוינשמבש

 ,ב"פ 'יאלכב ש"רו .םש יתאבהש םירויצב

N " ^r \ 

 לי

ws 
 ג

B 

2 



 בער
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 |.  'טנב תיבה תא רכומה 'פב שרופמ ןכו תורצח | רב רותו ^ 253 "ילהת 'תבו ('אָלָּבְּותו ('ה ידיי
 o| "שוא רזע ל א 'ר (GUD rz רצחה תא רכומה | רבה רוש אוה אוהו אפלא ןיווט אמוי לכב יערד

 'וכו רבה רושב אלא ?D^ 'רו ןנבר ינילפ אל ןאכ

 Lo , רמאד יגילפ יכ דע רכו רצחה תא רכומה | mn ^W bi*53 "ירבדל 'א י"רתבו 'ח רש ע"ייע
 |. 'גרת ןכש עמשמ אציברת רבס א"ר אתרד היל | 'יפ אָלָברות יכ יתוריעה רבכ 'ח רש 'עב יכ עדו
 | לש הריוא אלא רכמ אל רמא ןכ לע אתרד רצח | כ"או .('אלאב ע"ייע דועו ל"נה פ"למ רעיה רוש
 םימשג vv אלש, אתלמרא תבטשכו Cun | יפוי 'ר תעדל ואת אוהו רב רוש mm אלברות
 )^ va ייעשי) ימאנש ץראל לעב םשגהש תכטב | 'שורי נ"שו ש"מו רש ע"ייע א"פ NOD" 'תפסותב

 ES. PW 'מולכ יציברת ירייב אל החימצהו הדילוהו — (ג'ע א"לד ח'פס 'יאלכ
pnusןינכוש אלא תווצחה הממש  bw cw 

 vB ישארב) pen אל תיבל סנכיל ידכ םימשג ואב VE Ib סונרת yvy 0 סוברת *

(n |רוכת אל 'נרת ""). יציכרת רייב אלד א'פ 
7mםוּבירות  (rm, Gerüuseh 6 "bwחוורתהל תורצחה ריואב ןיבשוי םוח שיש ןויכ |  . 

7vפ ז"עד ' psןירימעמ  vs)ךכיפל חורל |  psאלב הרוב רצחה ריוא ןיחינמ : 
 תומוקמ einn Ns" .הב םינכוש אלא םדא ינב | pen י"לב B^ סובירות תוברת רמאד ןאמו (:א'מד
 והדש ץברמה ^C) ק'מ) ומכ םימב וצברתנש | 'עו ה"יחא]* .הערל םתפיסאו Dy ןואשו
 . ןושחרמב mv דרישכו תיעיבשב זבל הדש םיצברמו | es י"ב:  Gn תלהק) תוללוה הככ וקיתעה םינקזה
 — 3 pwemn תבטב שביתהו תצברתמ הדשהו וילסכו | ."מהי) העורת ; י'ז ,'ז םש) המוהמ ;(א" ,'ז יקזחי) ןומה

 FN םימשנ ןידווישכ לבא התוא ןיערוזו התוא | Un ve) יילהת) ןואש ןכ קיתעה סליקעו C3) ,מימ
oiumתבטב | תחת ל"צכו ב'ר 'יגכ ל"צו םבירות 'וריב  p» psיציברת ירייבו עורזל '').  B Np 

 |(  .יתכ ץיכירח ps 'מולכ תושרדמ יתב יציבות | ףטשנ ומע אצמנש המ לכ הנידמב דמועש םוכירות
 B ןינכעמ ןיאש אבל ןידימלת ןילוכיש תושרדמ | פובירות ל'צו ז"י "ם אריו ןשיה 'מוחנת 'וכו ומע
 E תומי לכמ רתוי יאנפ ןהל שי תבטבו םימשגה ןהל | 73( םש רעבאב ש"רהמ ל"ומה 'חה איבהש ומכ

(moימשב  "yהרעהב  [rpהנשה | — '"'). אנתביש ליקש ל ירמאד אכיא E 
 | - םיחתפב םינשי אלא םוחה קלתסנ אל 'מולכ.

 הרותה 'פד ג"סב .(" םוחה קזוח ינפמ םיחותפ | רזגנ אָצְבְרַת "ov ןושלב אָציִּבְרִּת (e  ץברת
 שקיהב רמלה רבד יכו ירמא אציברתב (: ביפ mm) | Hof רצח 3 ג |, 2 יסרפ ןושלמ

Upב"כ) ול ךמס 'מגב ןיפתושה 'פב (םינפב  Coהייחא]* | .רמתיא אל ה ל כ ב שקיהב דמלמו רזוח |  
 .. c pma 'מאו CDD ר"פדב י"כב TO ןוכנ ה"כ | 'מגב תוריפ רכומה 'פב .אציברת הייטמ דחו
 : אללכב "א ס"שבו ו"ופדב לבא דומלתה 'קיעו | לע רשע םינש ("רנתנקו אנת (:ח"'צ ב"ב) ןילקרט
 הלכב . . ירמא אציברתב ל'צו ןכומ ול ןיאו רמתיא | ג'רב ,ינדפאד אציברת רנתנק יאמ רשע םינש
 «nb מ ךפיה אציבות כ'או (* רמתיא אל | םימעפ (א'ער יצו ביעס טיפ (my תונג לכ 'פד

 2n םייהלעטטעב רייד ימח ירומו (? ,אָפכרות יפדו v3 תצקבו אלאברות ייא יילוחב י"שרבו אטינויבס ירבו י"כב היכ )€

 1753 םייונישה ש"ע רנתנק יעב -m (oa ÜXn אלב ןמו (רוש) רות jb תבכרומ הלמהו oy מ יזלמ ושריפ

mpיתה יקיעבו  aep153 ה"כו )8 .רמאר גייונבו ,שייפרבו סיש י"כב ה"כו )5 .אריבעד ג"ונבו סיש י"כב היכו (%  

 .ו"ופרב ןוכנ ה"כ )9 .אתשל אבמ גיונבו אתשל אבוט ע"פדבו ?D^t ייכב הייכו מ"ק י"כב (icol דעבידא.  ^) ma ס'ש

wa )? (ביבל היימגר ייפב , %') ייפמ קתעוה n^ייאדכ היגהל ךירצו ןנשי תורושה בוברע ינליונ ישב ספדנבו יינעתב . 
 הב ראשנו הקשהש ימולכ רוצקב "יא ספדנבו יינעהב היר ^85 קהעוה m םגו )!  .ךורעב ןייעלמ חכש היגמהו ךורעב = =

 היה וניבר ינפלו כ"ע יציברת ירייב אלד ונייה התוא ןיערוזו התוא ןישרוה [תבטב שביתתו ל'צ] (ביתשמ) ןיידע תיחולחל
n ss naoרשא י"כמו ה"מגר 'יפמ קתעוה ('* .הרתי תומלשב  Db73 "P nnnףיסוה היימגר 'יפבו .אנליוו ם"שב  

 .ש"ע אציברת היד .ז"נ 'וכרבב יישר ייפ ןכו ה"שע תונושל יתשכ ייפ vu כ"ע nean ןידיספמ ןיאש א"ע :דוע

 ופיסוה ןושלה הזו ('+ .ףרש אנפרש | ,אנתביש ץיייע אנפדוש גיונבו אנתביש כ"ג "גה םשו היר ייפמ קתעוה (%

 o| .אציברתבו הייד יוחנמ יופסוה יייע סישב יארבס ןנבר



 v5 (^oe noub D) יקליבו "p י"כב ה"כ "וכו
 ה"דסבו םהרדובאבו ש"ארבו ף"ירבו ז"לד ג'ערסבו
 ר"א אייח ר"א ןעכנימ פ"ש י"כבו ןנחוי ר"א ג"ונבו
 D'3. 'יטיגב ה"כו אריז ר"א הנוי ר"א ל"צו אריז
 'ייע b p"w^ "53 לבא .ד"י 'וכרב 3n" .ד"י ז"ע
 יעב הנוי 'ר aT ג"פ הלרע 'שורי ומוקמב ס"ד
 mà םוקמ אתעלבמ b^ י"שרו ..אריעז 'ר ימוק
 כ"ע רואמ בקנה שארל ךומס ץברות יורק העילבה
 םדוקה 'ע op ךשמהב pn הז "א ע'פדב יכ עדו

 ,טשווה רצח 'יפ הרזג התואמ אוה תמאבו הזל

 — wp] ינפב 'ע אוה ט'ק י'כבו

 ר"בב ) Thelbeneane) 5223 םוקמ םש) אָנקְּבְרת
(qpךלוה רהנש םוקמ דע (ו'טפ ונינפל)  

 ה"יחא]* .אנקברת וז וזיאו לארשי yos איה םש
 סחוימבו ,םייונישבו יתכראה DU NODN ע"ייע
 .אנקיברת ךורעב ר"פדבו ,סוקיברת 'יא ר"בב י"שרל

 -Zucht, Er תורמלו רפומל לאשוהו מ"ל) תּוּברת
Giehungק"ב) ןיקזנה 'פב  Csןהש ןמזב  

 םויב הלבט «G הדנ ףוסב ,ןידעומ jos C תוברת
 < ב'א) — הער תוברת הז ירה השמישו וירחא לש

 ןינע םיאטח םישנא תוברת ^G :ביל 03703( מייל
 יתיברו יתחפט רשא ביכ י'ב הכיא) ומכ דומילו לודג
 ,(אניברות רבוסמד ^C + איי 7102( ןמואה אשי 'גרתו
 אילמ ^G ,א'כ תישארכ 'ב י"רתב ה"נכו ה"יחא|*
 (לאעמשי) א"פ ר"משב ה'כו ךתוברתמ קפנ יד
 ny» main השק :םשו ,הער תוברתל אציש

 QYO 'גיגח :'ז תוכרבב ה"כו םדא לש ותיב ךותב

 ,הער תוברתל אציש רחאל מ"ר תאירחא לאש

 : ו"ק 'רדהנפ (ny תוברתל םחנמ אצי :ז"ט םש

 א"פר ק"ב 'תפסות .הער תוברתל הז אצי אמש

 'פר תצקבו) תורמ ג"ונבו דעומ תוברת ויה םא י"כב

 אתובותל יובל יקפאד ח"כפ ר'ב Gn סיטב
 - [אשיב

num *73102 מ"למ)  (Zing von Esswaaren 

 הברמה תיברת והזיא : פס"ד א"מ ה"פ מ"ב

 .'וכו N'D DU "יע ^2( דציכ תוריפב

 בורכה "₪ םיאלכ שירב (Blumenkohl) רתּבְרִת
 ארקנו אוה בורכ לש po 'יפ רתברתהו

 .רֶחְּבְרִת — (אָציִּבְרִת = ץברת =
 םיסנכנ !i (אצברת) רצחב ןיבשוי ויה --

 "כר ín הלכ (y"y הלכל שרדמה ms םינפל
 ג"הר ש"מכו ןיאיקב ויה אלו יאציברת וארקנ ןכלו
 התא «Cv רצ my 'יפ לעססאק יפד םינואגה יושתב)

 ורקיע דציכ ךל קפתסיש רבד לכב ןייעל :ךירצ
 יאציברת יאדימלתד אפטיש וא אוה רפוס תועט םא

 ל"זו בתכ הבושתה ףוסבו 'וכו ןיאיקב ויה אלש =
 אפטישב ןייוצמש הברה תויעט ךרדכ ןכ קוספה ןיאו
 יאצי ברתד אתאובר ןינעב כ'ג 'ייעו 'וכו יאציברתד
 )107 219.127 271 D^ יבכרה 'ה תאצוה) םינואגה 'שתב

unmץבע ה"כ 'ב 'א י'הד ) opuהיתציעב  
 יציברת ץובקב אציברת nm אידימלתל אציברת
 וסנכנ םש רשא תושרדמ יתכ וארקנ תורצח 'יפ
 p" אוהש ךרעב qunm א"פ Up" םידימלתה
 וגיבר "b, ne^ ל"נה 'וכרבו "ינעתב י"שרו ה"מנר
 אתרד ע"ייעו giis חכומדכו רצח י"ע אציברת

wm6 ח"צ 22 ם"בשרה 'יפכ אלו ל"נה פ"למ  
 ביכשהל םימב דימת ותוא ןיציבומש םש לע
 ךורעב א"פל בורק אוהו כ"ע ץיברת היל ירק קבאה
 אציברת 'יפו .'וכו םימב וצברתנש תומוקמ יציברת
 ל"נה יומוקמב יישרו : יו קימ י"שרל סחוימה) aya י"ע

 אוה תועט +(יינעתב איפבו ביבל היימגרו ל"נה םיבשרו

 ארקנ ידנמ b» (C ל"נה ף'למ רצח b p'23" :יכ
 ,ז"נ תוכרב pino mus  אצאבראת דומלה תיב

 py" האנו nu אציברתל הפצי תלוגנרת האווה
 הרומת ץבר לע פה הנבנ םשהמו .'ב 'יפב י"שריש |

 (an "y לארשיב הרות ץבירו ץעיש yir יז"ט
 < .['ב yai (לינה nm" ו

 ץברות ירצח b^ םדוקה 'עמ ץבֶרּות =) ץִּברִת
 -Vorhof der Speise טשווה רצח b" טשוה

róhreאוהו  m3העילבה  (Sehlundולא 'פד ג"רב  
 'ר רמא טשווה ץברת הז יא ג'ס "ילוח) תופרט
 רנכ *[n^nw .אתעלבמ אריז 'ר רמא הנוי
 אוה הנוי יכ 2 הרעהב ב"ק rm y53 'עב יתוריעה

 'פדמ ע"פדבו (אריז 'רו הימרי יר לש ודימלת sin םש

 תלמ וטימשהו אריז 'ר רמא קר N^ האלהו 'זיפ
 פ"שב 'יאדכ ןוכנל 'יא ט"ק י"כבו ר"פדב לבא הנוי
 ונררגנ וירחא רשא 2/5 י"כבו אריז 'ר רמא הנוי
 יתאצמ ןכו אריז 'ר רמא הנוי «C רמא "א ןאכ

SONאתזיוד 1 : ז"ט הליגמב אריז 'ר רמא הנוי 'ר  

 ,איח) ארקא עיייע )5 .618 םשו ; 129 שיי ,גימר עימ )* 42 שישע סעלרעפ יה שיימ יייעו (yv. , m) שפרט כ"ג יייעו )!
 גרובנערעד m הריתי תחא numb nib היה וניבר יכ Pbi רבכ לוחתמ הייטנה יכ יתחכוה תירישע הנש רהשהב (+ .(סיר

yr)95 דייח רעגייג ( ץנוצ 'חה וירהאו D^3)ןייוצמ ךורעב האר אלש רמול ועט )189 רצ יב  r^ pהז םהיגיעמ םלעגו  
 nin ינב 3723( אטשוק יפד ףיירבו ס"ש "53 חיכו (* .רובחה הז ףוסל ה ח פ מ ב vo my 'ייעו ךרעה
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 ה

 רכש וליאכ הארנ ('אקסיפ ןהל ןישועו רוביצל
 יל ישדקתה 'מגב וב שרקמ שיאה 'פב .6"תבש
 ותרוצכ קוספ םגרתמה (א'עס שימ יישוריק) סוכב
 תומש) לארשי יהלא תא ואריו ןוגכ יאדב הז ירה
 ןיאש יאדב הז ירה לארשיד אהלא וזחו C ,ריכ
 תי wm ומגותמו voy ףיסומהו הארנ ה"בקה
 ףדגמו ףרחמ הז con לאושיד אהלאד אכאלמ
 רקי m wm םגרתי אלא ךאלמ דובכה השועש
 ןושלמ הקתעה pay ^b ב"א) — (" לארשיד אהלא
 םתוניב ץילמה יכ 'גרת ןינעה wem o" ןושל לא
 ה"יחא]* .(ןוהיניב ןמגרותמ ירא (ג'כ + בימ תישארב)
 םש) ךאיכנ , ןמגרותמ (ז'ט ,'ד תומש) הפל 'גרתו

C8 in(איל ביל יבייהד) יצילמב 'גרתו .ךנמגרותמ  
 . . רמאיו 'גרת .אנמגרות ומכ אוהו ,ןיִנַמָּנְרותמב
 שרושחא אכלמ רמאו ינש 'גרתב 'ה ,'ז רתסא רמאיו

 םש לעפהו רתסאל הינמגוות רמאו הינמגרותל
 nam ןוהיאיבגב pere ןוהחיירואב ןיירק 'ח י'ג

 " nbus oג'כ  ysןמגרות שיש םוקמ . .
 ףופ םש .ןמגרותמ ס"ש "23 ןמגרות ןיאש םוקמ

pires רתוי ןמגרותל ארקי אלו הנשמב דומעה 
  Cons.('ןמגרותה קוספי אלש ידכ ב'ער םשו

 דמוע אוהש ןמגרות ג"ער ה"עד ד"פ הליִגמ 'ורי
 אלו תונכל אלו תונשל אל יאשר וניא םכח ינפל
 ,א"ם תוכמ .ובר וא ויבא היה כ"א אלא ףיסוהל

 אהת אלש ט"מ  pum.ןמגרותמה יפמ תעמוש
 ex לעפהו .אנמגרות איעשוה 5 "ow ר"'ב
 ש"מ "יע ינולפד אבילא ינולפ המגרת .שוריפ ^5

^b ^ב'מרת . nbג"נ תבש ,ומיגרת יכה .ב"כ . 
 : בימ םיחספ ,הנמיגרת :'ח ירדהנס ,המגרית ףכ
 py "b .עלקא אמוגרת : מ"ל םש nnn אכה
 < הדירג הקתעה לע םגרת רמאנ ימלשוריבו רואיב
 mbi .נ'שו ^a. דצ ף'זרהמל י"הבמ ey רבל
 הרותב ארוק דחא €« ד"פ nbus 'תפסות ןינעה
 .ןימגרתמ םינשו ארוק דחא אהי אלו םגרתמ דחאו

nousאמופ . . םגרתמו הרותב ארוק 'נשמב .ר"כ  
 'תפפות ב"עס ה"כ םש ,םגרתמו yov תא סרופ

 טרפבו ןינעה לכ ש"ע "וכו ןימגרתמו ןירקנ שי 0
 סולקנוא לש .ףסוי ברו סולקנוא לש תקתעה ןינעב

nag y prenne) peinesיי  : AD QS 
 'ורוכב :ח"פ "מיג : ב"י 22 : ג"ל ה"ר +" הליגמ

 סייש v»3 היכ (*

bin - "nh 
 ןינועז השועו לדגתמו טיבנרקלא לאעמשי 'לב

 'שורי דומלתבו pei ןילעה ps pup אוהו
 הייחאו* .קיקד בורכ p Gro owe^ םיאלכ)
 םשו םיאלכב צ"מב י"רהמ ךוועה תא איבה ןכו

 אוהו טיבנרק b^n טיבורק לאעמשי 'לב ס"טב
Blumenkohl (—3$) 25$ Bosףיסוה דועו  

 ילבו 06006 אוהו האיבורכ ינוי 'לב צ"מב י"רהמ
 ןעכנימ ס"ש רי בתכבו 99009: השדחה ינוי

 -- [בורכה ןיממ רותברכה ד"ס 'ב ירזוכבו רותכורתהו

c2! gb פ'למ ^b sinn sin) MB 
glühend, גירתה ל ע פ ה mt גורתא "b 

(Corangenfarbig machenועיקרה ןימחפל ונירתה  

pamןיבוריע  '"y co»עקר יעב  — ^p YN) 
 ןיחבושמ ;von רשא yy po cv 'לב ינגרתה

 (nons .(שאה לע m ץע ןמ un רמולכ
 ייפ כ"ג ש"עו רתוי b 'ו עקר 'עב וניבר "יפו

^m uaוגירתא ג"ונבו ועיקרה . . וגירתה וניבר  
 ,איחכ יתשריפש המו אגנורתא ע"ייעו ועיקרא . .

 (' נ'ד ב'פ 'ורשעמ יורי נ"שו וגירתא pipa (ו'לש
 ש"ע המהבל םיגורתא ונת b^ ןימהבל וגירתה
 : ד"מד ב'פ ןיטיג 'ורי (יסרפ לקשמב) םשהו .ש"מו
 p^ הירבל הנתמ אגנרת בהי בקעי רב ןמחנ בר

qmןווחאגנורת אדהכ : םשו 2225 הנתמב גרתא  
 אדהכ ץובקה .ד"נד ג"פ הכוס יורי ,ןמת ןיפצפצמ |

 'רקיו 'א יורי 'גרתו .ןמת ןיפצפצמ ןווה אייגנורת
 — rns] אבה ע"ייעו ןיבלולו ןיגורת 'מ ,נ"כ

in "exiי"רת (הזל םדוקה 'עמ)  y» "b C9 
9mm |יי  Pam Caיןיכורתא ייפ  

 םוגרתה הזל חבשל םעט יתתנ גורתא 'עבו ה"יחא]*
 גורתא אוה אוה רדה ץע ירפ ,יכ הלבק ירבדלו
 לפונ ןושלו חבושמו רדה e OS פילבש ינפמ

 -- [אוה = ןושל לע

 רואיבו ןושל לא ןושלמ הקתעה pay 0753( םָּגרת
übersetzen, ver- rz? ע"לב ה"כו ןינעה 

;dolmetschenאנמגרות ,אמגרות ,אמגרית םשהו  

 = יסרפו ע"לב אנמגרות ,אמגרות ס"לב
(Dolmetsch, Verdolmetscherוגהנש םוקמ 'פד ג"רב  

 יזחמד (ןינמבגרו תמ רכש אמלשב (:'נ םיחספ)
 | תבשב ןישרודש ('ןינשרדה, p^ תבש רכשכ

 היכו(%  .ןנימגרתמ םירחא ע'פרבו ,דומלתה pur" ר"פדב «p ה"כ(" נד ל"צו .ג"ד דיטב ייא אגנורתא 'עב (' =

 ישה !y" היישע תורחא תואמגוד איבה י"שרו (5 ,היר ייפמ קתעוה (5 .אקיספ חיר 'יפב (* .ןינשרודה ר"פרבו on ייפכ =

 .תורחא תומגור win םשו nom 124 דצ חיימר b^ 6 רצ

 .ןמגרותמה גייונבו יזיפו ילופאנ תוינשמבו פ"ש י"כב ה/יכ )5  .ןמגרותמ ג'ונבו יוריבו יזיפו ילופאנ תוינשמבו

 ויט ייס יבכרה 'ה 'אצוהב םינואגה |



"dar qae ופסותבו ינימ ה"ד םיחספ 'ופסות' "y 

 לע
- 

EN - Dinאדרת  

p'b א"עס b/7 ר"פס nbn "v o» אינומגרת * | ח"פר ר"ב ia&eb הדנ sb ילוח : ו"ק" amb 2i 
pw אָגיִמְּגְרִּת — ש"מו 'ב בר ע"ייע "UN פ ר"כיא  ג"יפ ר"דמב +ןימגרתמו) ג"פ ר"מש' 
yp אנימגרות. mpm ה"ספ ר"ב היקזחל ראות | ח"לפ א"ררפ i" בוד 'פ םשו (םימעפ) רבגה 

 . א'נפ ר"במ ןויצה mb םדוקה םע «b תואמגודהמ תצק נ"שו סולקנוא ע"ייע
 נ"שו .נ"ס דצ פ'דג ץנוצ pi! nnns" תופסוה
 ק"מ .ייע ימלשורי 'גרתמ nov בר תקתעה ןינעב
 :ד"צ 'רדהנס m'b. םיחספ inus ims ,ו"כ
 :ב"ע .ג"י 'ודיק .ד"מ ז"ע :ז"ע + ב"ל 'טוי .י"ק 'וחנמ
 ;'ו ,ד"י הירכזמ 'גרת ןינעבו :'ג ק"ב .ח"ל םירדנ
 ב'חב ש"מו 'ב דמגו 'ב דלג ע"ייע ז"ט ,'ג םיטפוש

iusודיב .ו"טק תבש  BDםידי .םוגרת בויא  ("p 
 ובתכש םוגרת . . לאינרבשו ארזעבש םוגרת ה"מ
 ט"עפ ר"ב .'וכו םוגרת ובתכש תירבעו תירבע
 לש םוגרת .'ג הליגמ .םוגרתה ןמ ןילימ ןוחכש
 עשוהי 'רו רזעילא 'ר יפמ ורמא רגה סלקנוא הרות
 יפמ ורמא לאיזוע ןכ ןתנוי םיאיבנ לש םוגרת

most ounםולקנוא ע"ייעו יכאלמו  wm)חינק ) 
 yp 'וריו ג'ע א"עד א'פ 'ליגמ ימלשוריה נ"שו

WÜDונייה ןדיד 'גרת סולקנוא 'גרת ארקנו .ט"נד  
 ןדיד bun םוגרת יאמ .ט"מ "ישוריק y ילבב
 סוגרת ארקנ (סש הרעהב) 5n םינואגה תבושתבו
 םוגרת :והנכמ 'ג רקב qui yi) וניברו .ןליד

 zpx- "umm "bp ילוא Floss NDiyin =) םגרת S023 'גרת :ןומרע .'א ןוזלח  .בובא 'עב .ונלש

(Nachtisch, Naschwerk 00: י"למ Nan 

C ז'ק יחפפ) החנמל ךומס 'מגב י"פעא 'פב 
 ימנב ןשיה 'פב 4. אמיגרת ינימב C ליבטמ לבא
 אמיגות ינימב םילשי «Cs הכוס א"ר רמא דועו

"bתוכרברד אתפסותב אינתד ןינסיכ ינימ, *) 
Ub»םהילע ךרבמ אמיגרת ינימ וינפל ואיבה  

 'לכואה 'טגב כ'הוי 'פב .('"ןינסכ ינימ ארוב
 יריפ יחיכש אלד ארתאב אמיגרת ינימ יאמ 65
 («Can יריפ אמיגרת ינימ יאמ אמיא תיעביאו
 ב"ר ?p 'יפו ה"יחא]* .(אמינרט ע"ייע ב"א)

Masהדועס חוניקב םיאבומה תוריפ ינימו םידגמ  
 ,ל"נה 'מוימ כ"ג חכומדכו .המושרה י"ל אוהו כ"ע
 תוריפ p^ םיחספבו ןתפל אמיגרת םש b" י'שרו
 ס"בשריפ ןינעבו (pruneaux) ש"וגנורפ זעול 'כוסבו

 י"פבו םיחספ ם"בשר י'כבו — ינימ ה"ד : ט'ע

 — [אימגורת an" ב'ה ךורע

 א"מ) םיב תורבוד (דחי םירבוחמ םיצע 0 ל"צו סלקנוא םונרת וניבר איבה wn ,רקסיד 'עב

 'גרת ןכו ה"יחא]* .[אמיב] ןץיפגרות טיב :vn | "תפשר םשו ריק ots ל ו רק E סליקע
nםו גר ת ןייצמ היה וניבר רשא םיכרע  po^pyתודפפר  vnm0יש ,יב 'ב ] — 
 ,חולש ,רזממ ,'ב סרח ,'ד רד'עבו .םישרדמה םשב
 Wy ira : דימ תוכרב) ןיסיס ימו TW" (Mangold) | ('ףפוי בר םונרת פ"שה םשב וניבר איבה 'נ קוש
 יייע ה"יחא]* Ay Uy ו c'o5w jp רתוי םוגר תה תא ןייצמ היה וניברו
 תופליח ןינעבו .יטילב זעלה ןינעב ח"מר ג'ח םש | לע ימלשוריו ילבב) יגרתו םימעפ עבראו םיתאמו
 םיאלכ 'ורי .ש"מו" טיח םש) 'ג ףלח ע"'ייע ןידרת | תונמל יתעניש ומכ םימעפ ו"פת ךרעכ דבלב הרותה

 yw np vna ש"מו niv ע"ייע .ז"כד א'פ | ךינפל ןתונ ינירח רובחה הז ףוסל חתפמב ו
 ym .א"פ "אלכ ש"מו ףזש ע"ייעו 'יאלכ 'תפסות | ה"צ ךרעכו . םייחכ יקלח ow הפי הפי המישר
 ר"ע ז"טר א"יפ 'ומורת 'שורי . םינועלהו םידרתה | ןויצ ילכ ללכב םוגרתה וניבר ןייצמ היה םימעפ

 — [ןיברבר ןידרת ו"ספ ר'ב rn ימ — 6 [קוספה
 (םינפב y! tardus" ר"למ ב'ר 'יפל) אדרת 638 | -Dolmet (אָנְמְנְרִת ס"לב) אָנָמְנְרות ,ןַמגְרות *

scherםדוקה ע"יע  mbל"א (: יכ) ט"בד םיזחוא םינש פ"סב אכה 'עו  
 תותירכ 'תכסמבו pn ןינואימו הצילח ירטש אדרת ,ז"חא

ym )1קיתעה 'ב דמג 'ב דלג  "bןינעבו — שימו 'ב דלג עיייע ףסוי בר םגרתמו בתכו (ורוקמ תרכזה ילב) ג"הר  
 תושקהל ןיאש םוגרת ןינעבו )* ,845 רצ יבכרה יה שיימו חימר "סו ויט D^ לינה םינואגה 'בושח ny לארשי ץרא םוגרת
 ע"פרשב לבא ויופרבו דומלתה ירקיעבו י"כב pa ה"כ (* .אוה ליבטמ :ג'ונב (*  .שיינרת ייפ ^D ש"מ y" אתיירבמ וילע
 אתפסותב !אינתד ל"צנ (ןנינתד) הקיתמ ינימ לש ןינסכ אמיגרת י א ה בר ייפ ייא םשו היר ייפמ קתעוה (* yea ייל
 ןכו יתפסותב 'וכרבב ונינפלש a^ יפל אנליוו סיש 'פדב ייאדכ תונוזמ אלו [ןינסכ ינימ לי'צו] ינימ ארוב יוכו תוכרבד
 ןינסכ יעב םג וניבר ינפל mn ןכו ןינאפכ 'יא יפריא "2 ^23 לבא ,אמיגרת ינימ הייר : Dy אמוי םינשי יופסותב אבוה

owה"כ (* 4 הרעהב ויער , דיחכ שיימ  poiי"כב  rnה'כ )7  c^t v33דילו פיא  pp "yiהיר .זיכ הכוס  
 .יריפ יחיכש אלר ארתאב אמיא תיעביאו תוריפ אמיגרת ינימ יאמ גיונבו ינימב

 0ס*

m eT 
E 



 = mmn ^w ןיטיגבו , ה"שע ןיתמא י"שריפו אה
 ימרא 'לב חרת , . ולצא רחיא י"שריפו 'וכו היבג
 תקתעהבו ארהיס ארתיימ 'יא 'תירכבו .'וכו רוחיא
 'וכו אובל דלומה ההשי "יפו ארהס ארתימ ה"מגר
 יתאצמ ןכו ךורעבש א"ס 'יגכ רחאתמ N^ מ"טשבו
 אתרואל דע היל ותיחרתיא יא א"עס ו'לק תבשב
 :'ל הדנ .אתרואל דע ותרחא יא ח'ר "גו 'וכו

 — nsns] ח"בה "גו" pov ןיעברא הרתייא

Twoאָדְורּת פ"לב)  ^bףכ  (Lifelילכב ז"יפב " 
o"ורמאש שיו  nbi mbדוורת אולמ  

 "רועה 'פב .םיאפור לש לודג mma אולמכ בקר
 א'עס ויכק "ילוח) הלבנ תילוק ךמסד 'מגב בטורהו

v Gu»תושרופ תואמוט 'ג רמוא  jbב תמה ' 
 בקר דוורת אולמ ןה ולאו ןהב ןיא 'גהו תחא לכב
 בקר mn" אולמ perm ללוגו הרועשכ םצעו
 -ןכיהו עגמב אמטמ וניאו להאבו אשמב אמטמ
 : שימ (wm .ריזנו ג'הכ 'פב (Us ןהמ תחאכ ועגמ
 רמא היקוח ('ורועיש המכ (:'ג םש) (n^ ,('נשמב

sooר"ת 'וכו ונפח אלמ רמא ןנחוי 'רו דיה תסיפ  
 וא ('שישב םורע רבקנש בקר ול שיש תמ הזיא

vvםינבא לש הפצר  "DNאלא בקר ןיא אלוע  
 ףופב .תומצעה ןמו םידיגה !jb רשכה jb אבה
 jnbwn לע jui) אוהש mon G'e ל"פ םילכ
 ויבא תומצע םדא השעי אלש Uv) ,ר'פ) םירי ףוסב
 mm שיו ףכ ינוי 'לב 'יפ ב"א) -- תודוורת ומאו
 םיאיקבה םיערויש ומכ ףכ תארקנה םיאפורל תרחוימ
 מ"כב ט'ק "53 היחא]* | .(האופרה תמכחב

mnךורעה 'יגכ ג"ונבו  mmnז"פ ריזנ 'וריב ה"כו  
 רוורת אלמ ךירצו תורבק רפע om ci'yp ו"נד
 'יפאו תילט 'יפא ג"; ר"יפר תבש י"כ 'תפסותבו
 מ"ב 'ילכ 'תפסות ,ךרוצל אלא ןילטינ ןיא דוורת
 יילכ 'תפסות ,'וכו ורמאש כקר man" אלמ ז"פר
 pa די ול שיש ןיב mins לש דוורת ז"פ ב"ב
 — תינוי הלמ וזיא לעו ל"נה ם"למ som m ול ןיאש

 — [יתערי אל 37 ןויכ

wwירת ע"ייע . 

(Abhub, Hebe) Dim *םרת ע"ייע . 

(das Lürmblasen mit der Posaune (מ"למ mnpmn * 

 .האלהו .ד"ל ה'ר 'ייע

— 

uio foxוי  / 

mnt - אדרת cen 

 הטוש י"שריפו אדות ל'א «Cm לכא קפס 'ם =
 ל"א Gp p'2 לזוגה 'פב ק"בב לבא בל ps א"ל =

 ךורעה לעב לצעו שפט ר"לב אדרת b^ .ארורת
cאררת סרג  ^yררת 'עבו ה"יחא]* .הטמל  
 וניא tardus ב"ר !b^ רקיע וניבר 'יפו'יג יכ חיכוא =

 אוהו םדוקה 'עמ ושריפ 107 א'ח ר"טב ז'מירו ןוכנ
 $172 bliteus ר"ל ךרדכ Kohlkopt אדרת יאנג םש

 — ,blitum] 240% ןמ

 ןכ רזעלא 'ר 'ע ה"דס y (יטרפ «bw ידה

 קחצי 'ר .ןוידות ןב אנינח 'ר ,ןוידרת
 ,ןוידרת ןב

 ז"יפ ר"ב ץוכקב iefer 801 מ"למ) המרת *
 (a2 ןה תומְָּרִת שלש

mmפילמ)  O35בכ  pipבוכיעו רוחיא  
C (süumen, zügernןיא 'מגב רמוא א"ר 'פב  

 דע היל והרתיל (.דילק תנש) קולח הל ןישוע | <
 ק"ט) ןיחלגמ ולאו 'פד ג"סב , הימד היב עלבמד

Gnמגב הבורמ 'פב | ,ןימוי ןיתלת היל הרתיא ' 
psקיב) ןילדנמ  G'y ^bלאומש הרתנ ןאמ ירמא  

 ןינוב ןיא 'םגב ז"עב ק"פב SDN בר וא בר הרתנו
wp Gn")אקפנ יאמו היל .הרמא אנהרתמ  mrs 

 דע היבג הייהרת 6 חיפ ייטיג) וזחאש ימ 'פד ג"רב
 )5( ןיכרעב ןיא 'פד ג'רב ,אשדקמ תיבל היינבד
 — רחאתמ N'D nv ^w .ארהיס אהרתימ אק

 בוכע ןינע םלכו ארתיימ בותכ תואחסונב ב'א) |
 א"ה msi הרות סרג ךורעה לעבש הארנו רוחאו

 ה"יחא]*

 : םשו ,אמדהיב עלביאד דע היל וחרתיל "א תבשב
 : היל וחרתיל י"שריפו הימד היב לפנר דע וחרתיל
 םימעפה יתשב w^ 'ק b^ .הלימ 'ה ז"ואבו .וניתמי

 murs ^W ק"מב ,ןעכנימ ס"'ש י"כב ה"כו יהתשיל =
 : 'ב ס'ש י'כבו יל ךרתיא ןעכנימ ס"ש י"כבו יל
 ברו בר יתינו לאומש חרתנ ןאמ N^ ק"כב .ןקבש
 הרצק b3 ^W' ס"ש י"כבו יסא בר וא בר חרתנו יסא

ne»י"כב םש קר ךורעבכ  D'wל"צו ס'טב חרטינ  
 pn) אנחרתמ ל"א g^ ז'עב mma י"כ ראשבכ

bulחרתמ ] mesי"כבו אבוט ןישיפנ ול  p'w 
 הנימ אקפנ יאמו ל"א אנחותמ ךוועה "35 "א

s - 

 היכ (? .46 ש"טע םעלרעפ ,148 ןאקיסקעלדנעצ יטסוי ,ר"לתה א'יח סרילואוו יייעו )3352( daregha דנעצ ילמ )!

 גונב )3 py«. לכ ירמג nbn ^5 עיפרשבו 'רמג ורועיש המכ ר"טב ייא ו"ופרב לבא דומלתה ירקיעו ט"ק ייכב ןוכנ ן

 .ונתונ אוהש גיונב (* .ןכא לש ןוראב ב'פ תולהא 'תפסותבו : ז"כ הדנב היכו שיש לש ןורַאַב (wy אי ריזנב

 ,(ת"יח תואב חרת םיבותכ תואחסונבו =



e 
e 

qu "5-6 
 == עבטמ (br 'מגב םיצע לזונה 'פב QC איזא 'עב

Cr p^»[וילע] שיש רוע 'מגב בטורהו רועה 'פבו  

 | יפא ןיא היל רמא (*אטירת יכ 'יפא (.דיכק ןילוח)
 )0 םקח עבור לקשמ אטירת b ps^ ל"א איפנ יכ
 = = אטירת לקשמכ עבטמה לע ופיסוה ces רמולכ
 — ול םלשמ איפנ יכ והואשע 'יפאו ול םלשמ

^p s'y)תישילש י"לב ). nons).יפ ןכו ' 
 ןאכ "יפכו , תמאה אוהו , איזא 'עב ומצע וניבר

nowהפי  ^eק"בב י"שר  yopתקזחמ הדמב לודג - 
 י"שר ש"טו ש"ע by" ירומ 'לב 'יפ ןכו עבור
 «Ab אוהש בשחש רורב הארנ םינזאמ ףכ א'ל

 — m'y] :ר"ח ob ע"ייע ינטרומ

 .nns .ןורטאת ע"ייע תויטרת ₪
 "תפסות כ'ג 'ייעו םייונישה נ'שו

 נ"ונבו "וכו םיוג לש תואייטרתל הלועה ב"פ ז"ע

 = = = [תואיטרתל «y י"כבו תואטרת ל"צו ואטרתל

 ע"ייע ה"יחא]* | .רמיטרט ע"ייע רמישטרת השג

Eo - םייונישה נ"שו] inv on 

m יאָתְרַת הכקנלו םינש ס'לב pun — "m 
  qumnהז ומכ ס'לב  Gwebידכ ךות ירת =

 רובה .« pעיפר יה"חא]*  -ךות י'עב .'ייע 6 גיע

 'עבו ל"נה ק"בב ונינפל "יאש "גה ןייצל ידכ ואיכה
 pon ןוכנל ו"ופדבו י"כב ,ש"ע א"עב סרג ךת

nneםינש 'גות .ךות ירת ס"טב ע"פדשבו ירת  
 יקופאל 5" sw םירבד Ww י"רת יייע ןירת ,ירת
 הבקנלו אירוהנ ןירת rb sm "ישארב 'גרת ,ירת

omaישארבל ןיתרת " voד י"רת ;ב"כ ', p^ 
 אנורת ןיב ז"ל ,א"ל ce mp םייוניכבו ותלוזו

cmm)ט בויאל יאניורת ב"מ ,'כ א"של ; (ניורח ', 
 יח .'ז .'ו י'ב ב"מ ;ה'כ ,'ב יישארבל ; אנניורת ג"ל
 ע"ייע אתרת .ןהתרתל ג" ,נ'כ 'קזחיל ;ןוהיורת
 'וכו והיילימ ןכתכמ ירת ל"זרדב ןכו ms" אבה
 'דהנס ms" ירת : ח'ל ז"ע 'וכו ינימ n .'ו 'וכרב
 ירתו יחא ירת :ט"ע אמוי יומתד Cip ירת ,ג'צ
 . ה'ג םיחספ pv תצקמ n .T'3" 'ובותכ יפתוש

"nיבכ םשו .ב'מ תועובש ירתכ האמו האמכ  
 ירת . ביל ןיטינ והל ירק ^2 ימנ n יבל ירת
 ,ימוי ירת : י'ק תבש noun" . א"כ אמוי יליבש

^ 

Leibschneiden (מ"למ ?)םיעמ ינבה 285 2 rob 
(habenק"ב) הרפה תא חגנש רוש 'פד ג"סב  

rnbרכושה 'פב .רוטפ תמו זירתהו םיטח לכא 6  
 nmn CN טיב) ןילכוא ולאו 'רמגב ןילעופה תא
 אל אהו הל ילעמד םושמ wb תזרתמו תלכוא
 תחלשמ תוחורה וקחורש םושמ, 'יפ הל ולעמ
 תא טחושה 'מגב ns" טחושה 5 .('"הרומז
 תזרתמב ןאכ תתתושב ןאכ +.חיל יילוח תנכוסמה

"bולא 'פב .חורה חכב חוליק ןוגכ יעיר הליטהש  
 ןהינפב דמועה CÓ) (א'ער ויל טוס 'וכרב 'מגב ןירמאנ
 חור ונטב אלמתמו לחלחתמ רימ b omm" דימ
 ?UP .ןוהיטקנפ ךותמ ןיזירתמ . הרומז חלשמו

y C onnםשהמ הנבנ לעפה ה"יחא]* ,טקנפ 'עב  
^b mnהליכא ךותמ םיעמ ינבה באכ ע"לב  nbi 

 הליכא Tub ןטב תובצה ןינע b ma^ ס"לב ןכו
 -fendre, ber ז"עלב ארדופנא ק"בב 'יפ י"שרו הסג

osten]יפ מ"בבו ' nnnmותוא ןירוקו םייעמ ילוח  
 ל"צש ל"נו 'וכו לולצ יער האיצומ (?) ר"לויר
 ל"צו יערמ לקלקתמ ani + הטופבו diarhée ר"רויד
 'ומבי 'תפסותב ה"נכו .ךורעה 'יפכ .יערמ לחלחתמ
 ג"ונבו 'וכו םלועב ינולפ ןיא ינולפ זר תנ ד"פ י'כ

min asmמורת ' b ^bןכשמה םקוה אלש דע  
 ןהו ה"וא לש םהיתב ךותל סנכנו אצוי רובדה היה

 יודיק 5 יע פ ה בדו yb y ap vp) .ןיזרתנ <
 דמלמ:"ט on לאקזחי) 'ה לכיה לא םהירוחא : נ"ע
 י"שריפ ש"ע הלעמ יפלכ ןמצע ןיזירתמ , . ויהש
 אמוי כ'ג יייעו יעיר ןיזירתמ י"שריפ :נ'נ הכוסבו

 -- [ז"ע
 .הות ע"ייע חַרֶת *
 lang, C miim הבקנ ץובקהו enn = שרת

rundויה אלו (1אַא1ַס  msnאתליכמ)  
 p3' "y" תוטורט א"ם (הימ ב"פ תודמ 'ב ,דיי תומשל

 Cb UD תוטרט 'עב sim ה"יחא]* ,טרט
 תארוהב םשו .תוטורת א"ס תוטורט in^ איבה םשו
 תוטורט היגיע . . םהיניע םינויצ המכ ןנשי ףולפל
 הארוה ןינעבו — תורעהב ש"ע תוטורת 255
 ויהש העשב א"עו 277 א'פ 'כופ 'שוריב הנושאר
 -- [ויח תוטורת וזל וזמ םישרקה תא ןיטישומ

 Drittel) שילש +0 bs" אָטיִרְמ = טרת
 p" רבכ (.ט'כ תציכ) אטירת וגלפו אטירת

—————————— 

 עילמ )^  .טקנפ pmepub (y my ייגה םשו )* .ה"פ הטוס יתפסותב ה"כו )* .טיבל מייטשב אבוה חי"ר eb" קתעוה )!
 םש יייע תואסריגה יוניש ןינעבו .אנליוו bows התע ספדנש ומכ אוה אוה םש חיי ייפו (* ,תוטרט 'עב םשרגה ינוי וא
 ג'ונבו Nb*n יילוחבו "p/ss est יפדב יישרבו גיהכו יה סיש vim אשירת 5n אטרית ףיירבו ps )32 (* 3 הרעהב

 , איטרת



 ר'מש i5 תוכמ Sn רפסמה לש ny ג'ירת *
B^תוצמ ג"ירת ב"ל  , 

theriaca ר"לב 90ו60% י"לב ₪ » yo pn 

"Uyהאור 338 'מגב םיצרש 'ח 'פב (םינפב  
 ןיכרעמש ןינממס 'יפ יקיר תו רגנכ ןורגנא C ט"ק תבש)
 ותוא םשו המח ותזחאש ימל ןתוא ןיקשמו ןתוא
 (ביער אימ 553( רדומה ןיא 'פד ג'סב .('יקיירת םס

nןיתלתל  o» pevארזיח יכו אפוגל אקיירת  
 ןיפיש לקרל ביבס ןילידגה "יצוקכ e C^ אלקידל
 אירב השענש ףוגל ןיפי ךכ ויתוריפ ןירמשמש ול
 jp תנקותמ האופר יימורו י"לב 'יפ ב'א) — רתוי
 הי תולעותו תומה םס דגנ םימסו 'ימשב Dy שחנ רשב

 סואינילפ 3n5 ןכו ה"יחא]*
 Fiunt e vipera pastilli qui theriaei א"כ ,ט"'כ

CY! vocanturק ,'כ םש 'ייעו ב"כ ^ םש ' 

 לעב בתכו .ירצ : יקירת תבשב 'יפ י"שרו .ותלוזו
"prןכו דומלתה  smםייונ םיאפורה ורמא יכ  

 ו"רית ארקנש םישחנ םש שיש הריטעמה רוצב יכ

 העפא רשב אוהש םינמס םיעבשב ורשבמ ןיברעמו

  spiו"ריט רמוא רוצ קיתעמה 'יטלב ןכו קיירת -
cvםירצמב הרקיעב התע לבא הנידמה  Uyורי ' 

 ןירוסא םיוג לש יקייריתו הניבגה mo ב'פ ז'ע
 תיב ל"צו אוה ם"טש +: ט'כ ז"ע ילבב 'מגמ חכומו
 ,ש"מו יקיינא ע"ייעו 178 'סותב ש"מכו יקיינוא
 םיאפורה וחלשש השעמ : ךידש ינש 'פ ר'שהש
 — [ןיאפרמ ויה ןהבו הקאירת ןתוא ושעו ןהמ ואיבהו

 'כרת forijagen) שרנ b" 3: ע"למ) TD "נע

vn"ג יישארכ םדאה תא ', O5ךרתו  
 en nb) היעשי) «bbb הנש האמ ןב 'גרת ,םרא תי
 ל עפ ב הבוהו ה"יחא|* | uy ןינש האמ רב

"y qunא ,א"" תומשל ;^ ,א"כ "ישארבל '; 
 אכרתמ ינוניב .'ח ,'ז ,ג"כ .'ו ,ב"כ ;ג"ל ,א'כ 'רמבל
 'ומשל לע פ תא .ותלוזו ג'י ,ב'כ ; ^ ,א'כ 'קיול
 יה ,'ב הנויל ; וכרתיא 'א ,'א הכיא ;₪ט"ל ,3?

massתפסות .היכרתו יאמור דח אתא י'פ ר"ב ' 
 'ורי .'וכו ותשא תא וכרת רמואה CD Ye "טיג
 . הושריג רמואכ הוכרת רמואה :ח'מד YD "טיג
 הכיא ;'ג ,'א ,ר'כ םירבד 'א י"רת ןיכורית םשהו

Np * -- qun =( "n 

mas.רופסלמ ), 

 y'yp ד"ע 'ילוח .וגימ ירת Sy ov א'עס 1^ ז"ע
"nםש , והנינ יפונ  rayז"ק םש ,יהימת ירת  

 Snob "יחבז .יברבר ירּג ירת imb 'וריע ב"ער
 יאמד 'שורי .נ'שו (ד'ג :ב'ח) ירת יב ע"ייעו יאנת
 יירת bsp לכ יירת םשו ,יירתד ןמ דח : ד"כד ה"פ

aqירת ןינעב .ב'עס ס"ד א"פ 'ישודיק 'שורי  

 יס מ"י ש"מ 'ייע אנת דחד אבילא ינילפד יאנת
 ידדהא יותסד ימתס יות . ב"סות Dn ד"מרת
 והייורת .ג"מרת D" םש ירתו ירת . ו"סרת b^ םש

 'וריע א"ער ב'מ 'הנס .ח"צ :ה"מ :bn" 'ועובש
"Dןירמא ןוהיורת . ח"ד ד"פ 'וכרב 'שורי ..ב'עס  , 
 ח"פ nw . היתולצ p ןוהיורת דומעה So םש
 Yo" Yo ןישודיק 'שורי , ןוהיורת ןיעטו : ב'יד

iyןוהירת  quesס ק"ב .ןוהיורת : ג"פ 'ובותכ ': 
 יור ןוכירת ,ןוהירת "v תעלבהב vs" .וכיורת
 יתרת ינה .ח"נ ןיטיג ילקתמ יתרת (ג'עה'נד ו'פ ריזנ
 ,יעוב יתרת ינה .ז"מ םשו ב'עפ ovs "לוח ינוא
 אדח :םש ,אלאמשמ יתרתו ,והנינ יתות םש
 .ג"נ הכוס .יתרת .ה"ס ןישודיק .יתרתכ איזחתמו
 ,יתרת הנימ תעמש ,ו"ל ןישודיק ,יאשוכ יתרת ינה
 יתרת .א"כ אמוי ,יתרת cnm א'ער ד"כ 'ובותכ
 : ט"צ ק"ב .ןיתרתו ןירשע : 'נ הדנ ,אתיינרחא
 : ט"ל מ"ב .אתוילעמל יתרת . . אתועירגל יתרת
 תורשעמ 'שורי oir 'ובותכ "ייעו ידבע אל יתרת
 v^ ,ייתרת nmn" ףלקמ אנא ליכי ia ד'פר
 ז"ד ד"פ 'וכרב 'ורי .ןילימ nmn" : ד"ד ב'פ תוכרב
 ןמ (n32 םשה הייר ת הבקנהו .ןיתרתו ןישמח ב"עס

 תפס היירת יניבמ :םיליסכה bey 'p ר"להק ירת
 ירתד ד"ע ה'ד ג"פ תבש v" -- ..אתבולע איהה

 — [ירת רב ל"צ
Gwolt (תעלבנ ן"יעו רשע ןירת ומכ אוהו ^on 

 ארטנמו 6 היפ ןיטיג) וזחאש ימ 'פד נ"רב

 qox] G» "4n ב'א) — pie son םביל
 רס ירת ('כ 0 תישארב) םיאישנ [רשע םינש רמול

qunה"יחא]* |  bלקנוא 'גרתבו רפירת ' 
 ןיסינ ירסירת 'ח ,ה"כ רבדמב 'א sm" רשע ןירת
 3^ ,ר"כ 'א י"הד 'גרת הָאְרְסיִרִּת ירודיס רפסמבו
 ב'ערו א'עס ד"ל ry pos רסירת :"י ק"מ

sonרסירת 32 ה'ר . אתש יחרי  "obsןינש , 
  ^m nירה ונייה רשע ירת : ד"י ב"ב .אתש |  ON UN[ט'מ .ה"ע םילהתל אתּוכיִרֶּת הבקנלו --

 החדמ 'גרת erderbem j22') לעפמ) אָתְנּוּכְרת *
 .אתנוכרת דבע (חייכ ,ויכ ילשמ)

 3D*n — .ןירנד רשע ירת א"יפ ר'ב «Cue רשע
 -- [רסע ירת תחת ןיעה תעלבומ

ne )!ייכבו  o"רגנכ עיייעו (* .רסילת  iumס"טב  sunיפרבו יקייריתו רגנכ שיפדב לבא  wemייליפאבו  
 .אפוגל יקיירית יכו ןימוי ןיתלתל רח ילקירל ארזיחכ גיונב (5 .יקירית ליצצו יקידית

 חער |
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 וזו םיצע ןיטקלמש םיינע b^ יאדומרתר אלגר
 = םדא אוכי DN קושב דואמ ןיהוש ןהו ןתסנרפ איה
 ןה (*םיצע יאדומרת 'יפ תובושתב . ןתונקל
 י'שת לע ןויכ וניבר ה"יחא]* .ךכ ןיארקנש
 ג"הר םש בתכש 55 b" הבושת ירעש) םינואגה
 הכאלמ םישועה םיינע םדא ינב יאדמרת והמו ל'זו
 רחאל ןירחאתמו תוריפ יימוש וא הלועפב וא הדשב
 ונמוקמב ם יצ ע .שיו הכשחש רע םדא ינב לכ
 ןיגהת ומכ ידטרת םמשו םהב םמחתהלו הקסהל
 קושה ןמ םיצע חקיל םימד ןהל ןיאש ןויכו ןידטאו
 רחא ןירחאתמו ידמרת ןתואמ ןתכאלמ רחא ןיטקלמ
 םיצע יטקלמ המוא םש י"שריפ ןכו כ"ע םדא ינב לכ
 םירג ןילבקמ ב"ער ז"ט תומבי nus .ה"שע 'וכו
 םשו 'וכו המלש ירבע םושמ רמא דח . . דומרתמ
 א"פס 'ומבי 'וריבו םידומרתה ןמ םירג ןילבקמ א"עס
 םיירומדתה an" ה"סד T'e ןישוריק 'שוריו : ג"ד
 הארנכ כ"או 'וכו jn ןירישכ רומדת יריגש ow םשו
 אוהו הרמת b 242) (Qo" ,'ט (ox רומדת מ"למ

vyארקנה רמת  Palmyraימ לכ ירשא ו"נפ ר"ב  
 ראותהו C» דומרת לש התלפמב האור אוהש
 םיומב השעמ T'ED nv י"כ 'תפסות הנממ
 תבש םיירומרת ןינעבו תירמדותה ג"ונבו תירומדתה

 — e "ni] ש"מו תוטרט ע"ייע א'ער א"ל

 .תוימרוט ע"ייע (Soldatentruppen) תוימרות ₪

 "ג ב"ר אינה אל םשו ה"יחא|*

 לע ד"פ ,ד"חב םש יתוריעה יתופסוהב לבא ויתב
 — [ש"ע ב'פ חלשב אתליכמה "ג

 Ranzen אלמרת D'b3 "b sinn =) למרת

 (.א"ל תבש) ןיקילדמ המב 'פד 'מגב 1
 (.ביכק) תומבי ףוסב ,ולימרתו ולקמב אבש ('הז רג

 ם'י 'פב  ,ולימרתו ולענמ ולקמ ןהל האיצוהש
 ד"כ 'פבו (תחפנש ( לטמרתה ("ש םילכב

GU4 (*ןילימרת 'ג nה" ח"כ 'פב ) nbn 
 תמחה «GU םיעגנב א"יפב ,('למרת האשעש
 רוע לש םילכ b" (" ןכרדכ ןיארנ <" למרתהו
 איש) טוקליבו ,רבד לכו תונוזמ ינימ ןהב ןיכילומו

C02 1^הילימרותבו 'גרת  .C*(תימ) "יעיבשב 'ב 'פב  
 ושעו ושקהש p^ (" ולימרתש ןינולמגה ןינופא

--7- 

bean -- binטער (אָליִמְרַּפ —  

 ןיפוכרת השלש חיש 'ילכב 45 'פב )0( סּוּכרת
"b jnזגרא ןינע  jb R^" py jb jnרוע  

onסוגרת 'יפ ב"א) — ו"לאמ זעלבו  Cרוע 153  
 ה"יחא]* .(םלש אוהש תומכ ורעשב המהב
 Q'b ,ריח) שוכרט 'עב יתשריפ רבכו ןיסוברת ג"ונב

oy wyםייונישה  i'm "mסונות ע"ייע לבא  
 — [ש"מו

 .ש"מו ע"ייע סובירות ל"צ סוכירות *

 תנשמ שירב (die Hebe absondern) םֶרָת "34

 ומרת םאו ומורתי אל השמח המורתד
 המורת ןמו המורת תשרפה ןינע המורת ןתמורת ןיא
 .םות לעפ ל'זח n3 םוו הלמה שוש רשא
 'ומורת ץובקהו המורת ה"נכו onn ע"ייעו ה"יחא]*
 :ב"ל תבש האלהו ג"מ ,ד"פ 'מורת : ג'ס ,'ב 'וכרבב
 תומבי .ח"כ ק"מ :'ז תינעת + ב"ע םיחספ : ח"לק

UP SPצ 'דהנס ': UDכ"פ נ"רדבא . "Yמורת ' 
 ,הכשל ע"ייע הכשלה תמורת המורת ימ : ז"מד י"פ
 .ןידמ תמורת .ד"כ םש .ןשדה תמורת ,ב"כ אמוי
 לאשוהו -- (*רשעמ תמורת האלהוה"מ ,ד"פ 'מורת
 תומורת יתודמ 47D pra  תוררובמ תוכלהל
 לעפהו .'א דמ ע"ייע ע"ר לש ויתודמ תומורתמ
 ז"מ ,ד"מ ,א'פ םשו . ליעל vy א"מ ,א"פ 'מורת
 א"מ ,ב"פ אמוי .םש הברהו 'וכו ןימרות ps ח"מ
 -- םרות חכזמה תא םורתל הצורש לכ הנושארב
 pp ם"במרה : ןימרות דומלתה py לעב בתכו
 ומכ יואר היה יכ שדקה 'לב יקב שודקה וניבר יכ
 ןכו ןימירמ המורתב ןכ ןיפנות אלו ןיפיגמ הפונת
 םידהיתמ ןושלמ 'ר לע ץילה קדקדמה הנוי 'ר
 הרות ןושלו דוחל םימכח ןושל ow רמא ע"בארהו

— [mn 
(Balken 455 ע"למ. spivn "ל onn ^u 
(1,73 pm) p wp ךישרק 'גרת 

 ףס הזוזמ "53 'יפ ןיעורכשאד pet ךערת יטורית
 non וזיאל יתעדי אלו ה"יחא]* .ףוקשמו
 אלא וניא otrabs ר"ל אוהש רמואש ימו ,ןויכ "נוי

 — [שרק b^ ל"נה y'b .אוהש ןוכנהו העוט

 Palmyra) רומדת ומכ אוה הארנכ דּומְרִת =) דמרת
 אילכר דע C א'כ תגש) ןיקילדמ המב 'פד ג'רב

——————————————M 

5yr(* .tergus (!תכסמה ארקנ הז  munםיינע ס"טב םינורחא 'פדב לבא 'צינינו ר'יפדבו י"כב ןוכנ ה"כ )5 . 

 "3 לודגה שררמב הייכו לקה רג ג"ונב (* 7 ,א'יל גימד ע"מב םיובנעירג יה שימ יייעו רמת ביתכ רמדת ירקב (*
 aa33 )*. ןילמרוח ג"וגב )* apta קר ןוכנ n'a )7 .א"מ כיפ םילכב היכו למרותה ג'ונב (* .לומ רו תב an ne^ הוצח
 םש יישרב היכו ('* .ןבררכ ס"ישב עיפדבו י'כב «pa» n ('' .למרותתו גיונב ('* .תמח האשעש למרותו : םשו ,למרוח
 '"33 ולמרתשמ ג"ונב ('*  ,ושוריפ וניבר קיחעה םשמ רשא 7D ,זיש םילכב גיהרל טיירסב היכו הילימרתבו גיונגו

 ,שיארה 'יפבו וופר שיירב יוריב היכו ולמריהש סיש
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 - מ ז"פ םש ,ןיסמרותו תויזמגו ןיכורחה ה"פ 'מורת
 < ירישכמ .יולג םושמ ןהב ןיא ןיסומרות ימ ןיקלש
 םיחספ 'ורי .ןיסומרות האלמ איהש הפוק Yo .,ד"פ
 :םש ,ןה ןיקולש אל ןיסומרותו ג'ע ט"כד ב"פ
 ב"פ ז"ע 'ורי mb לב ןקלשש ןויכ ןיסומרות
 'שורי .ןהלש ןיסומרות s'y .ב"מדו ך"עס א"מד
 יורי דיחיהו .ןיסומרותה ףא ג'עס ב"כד ב"פ יאמד

 p ךורעבו הסומרות לע ךרבמ ג"ע י"ד ovo 'וכרב
  mm[אסומרות 'יגה ש"ייע --

 < 96 ומכ 950066: י"למ) רסּומְרות ₪

(Badewürmer 6שעמד ק"פ '. 

 ןיאש םידומ לכה CUm cu גיפ 'שוריד ינש
 אדה ריילואל תונותנה תועמ לע ותוא ןיללחמ
 o qua לבא ריילואה לצא ןיפי ןהש qu רמיתד
 | ץחרמה לעב 'יפ ללחמ רפומרותה לע ןיפי ןהש
 wen םימ לש ymo C ינוי ילב Eh תלמש
 וניא אוהו ץחרמה m3 לש שמש ריילוא "פו
 ys ריפקמש ומכ ול minim תועמה לע דיקפמ
 .רסמרותה ג"ונב ה"יחא]* iw לע ץחרמה
 mw הלמה לבא Cw em ןיריילא 'עב 'יפ רככו
 TREE 950000 אוה ילואו םינוי ירפסב תאצמנ
 o ץחרמה לעב אוה רסומרת כ'או םימח םימ לש
 = ב'פ 'וכרב nva" ארסומרת לבא |, םייח םימ לש
 = ץחרמה םומיח 9eou.xalx ''פ איסומרת ל"צ ג"ע ד'ד
 = ןצלוח היה ןיריילואה לצא עיגמש :ןויכ ל'זו
 qua היה ארסומרת בקעי דע קחצי ר"א (ןיליפתה)

  WUל"צו שריפש המ "יפו ארסומרות "גה = <
f 2 תקיספב ^72( איסומרת בקעי דע קחצי ר"א' 

 .. [איסומרת ל"צ] (אסומרת) spy דע ב"כפ יתבר
Tnםומיחה ןמ אצי אלש דע 'יפ ןשבול  "pm 

xt 
 'חה ש"מ "ייע ןילפתה שבולו רזוח היה

ymo 

E 
pe 6. Ms "UA Md 

 ש"אמר y" ןעיוו 'צוה יתבר 'תקיספ ןנאמעריג מ"רה
 [ריילוא 'ע

 "יעשי 'גרת 'ייע Olastbaum ןֶרת מ"למ) אָנְרִת *
 א'מ ה'פ ב'ב 'ה יז"כ 'קזחי ;ג'ב יגיל

 ןרות i25 v3 .'וכו םנה תאו ןרותה תא רכמ

 ר"תסאו א"פ ר"מש .ןגה ע"ייע 'וכו דחא םוקממ

 — yw טנרבק ע"ייע אנרות שירב ארת לא 'פ
 eO mo"p אתינרת ןינעבו

px (Orange, Paradiesapfel) sim , xin * 

  Mn:נ"שו

 "pup Cro 5( ימלשורי .לימרת ומכ סיכ ןימכ
 ,(םיעור לש לודג סיכ v53 'יפ ב"א) - ('ןילוקנק |

 :ירופו ימרא םא יכ "מור ןושל הז ןיא ה"יחא]*
 רבכ ה"מ ,ט"יפ םילכב ג'הרו ךרעה תלחתב רומאכ =
 לש ילכ m ליכיו : ףיסוהו 'קלי 'גרתה לע ריעה =

 יילכב ג"ונבו .כ'ע בק רסח האס ןהש ןיבק 'ה רוע |
 'ציבב 'יא wes 'ינכ לבא AU ל"נה תומוקמב
 ולימרתב העורה אלו ולקמב אצוי אמוסה D :ה"כ
 העורה אלו . .אסכב אצוי ps ג"פ הציב 'תפסותב
 ולימרתו ולקמ חינה ח"פ מ"ב 'תססות ^« ולימרתב
 , לע וקלחנ no לע 'ב'פ 'יעיבש 'תססות .בייח הילע
 qma ג'ע mb3 me 'ועובש 'שוהי  .'וכו למרותה
 לקמ mop ר'ב .בייח הילע ולימרתו ולקמ חינהש

mm ewm =לַמְרֶּת ל עפ ה הנבנ  wu)ולינה  
^D (beuteln) =ושקה  wyוניבר 'יפ 'ייע םיכ ןימכ  

 --. [ליעל

 ' ע'לב הזמו 060% b3" סומךות — סומְרֶת |
Q0» !אסמרות ס"לב  Lupine, Feig- 

(bohne =שביה סומרתה תאו (:ו"כק תבש) ןינפמ 'פב  
 ןידצ ןיא 'פד ג"רב .םיזעל לכאמ אוהש ינפמ —
 .לארשי יאנושד ןוהילגר עטקמ אסומרת 6: vn יציב) =
 לארשי ינב דוע ופיסויו (ו ," םיטפש) רמאנש =
 קוספב 'ובותכ man "b 'ה יניעב ערה תושעל
 הפי אוה תוקילש 'ז רחאלש הזה סומרתכ "פא הז
 והודבע אל תוכעות 'ז רחאל אלא ינב ינואשע אל

Co mmy |ב"א) —  ^Bלאעמשי 'לבו י"לב  oתינמק  
 ץובקהו סומרות ,סמרות ה"נכו ה"יחא|*

 ךל ןיא 'ז "יס יישארב אמוחנתב ןיסומרּות ,ןיִסַמְרּות |
 וקיתמהלו וקלשל דקוש התאו סומרותה ןמ רמ =
 'תקיספ .'וכו קותמ השענ אוהש רע BU םימב =

 ךירצ סומרותה קתמל Tox לדרחה ice יתבו
 ד'מ ,א"פ nv .לובט .ןוקית Tox םדא 'יפא קתמל
 'יאלכ 'תפסות ג"מ ,א"פ םיאלכ .רוחרחהו סומרותה

s'enהעמ ןתונה םש 'תפסות ,סולסלפהו סומרותה  
 האלמ אוהש הפוק YD e ןירישכמ ,סומרות לש =

 .רוחרחהו סומרותה ד"מ ,א"פ םוי bb :ןיסמרות
 ד"פ הדנ 'תפסות .:פומרותכ המוד הפוס ,ו'כ הדנ
 םיסומרותה תא ק"פ האר ירפס .סומרותכ השאר
 ףולה א'פ ינש רשעמ אתפסות .לררחה תאו

 C9) n'a תבש 'תפסותב ה"כו ןיסמרותהו לדרחה =
 'תפסות . ןיסומרות יפילק 'G א"פס םשו -

—————————————————————— 

 יוכו עטקמ אסומרות ייפ הירו s) (ןירבוח) אלא ותוא ןיכילשמ ןניא רמ אוהש י"פעא

 eégun" )3 .«2( לארשיו קיתמתש דע םימעפ המכ ותוא ןיקלושו pon] ליצ]

cu. M 

(tש"ע ךורעה םשב שירב היכו . 



own 4 sss אלוגגרח. -) bs" 

  aTא"ם ז"ע  vv Hsדועו ןבל לוגנרת "'
iras  .ד"כ תרנגול% pro ב"עס 5 .תבש.. 

 :ה'ל תבש ב'עס 'ס  "mר"קיו אלוגנרת :ה"ק
  me.רתאל רתא ןמ לזאו ילג איהד אלוגנרת ןדהכ

 ח"כק : ב"מ תבש ,'ב 'ציב :  rr) bum.'ח 'ורוככ !
  mmn.אתלוגנרת :ז'ע תכש תל .א"ל

mmn mon vpnג"פ , m'bב"כ .'וכרב , 

 "ann ק'ב Du. :n'bp "bw + ה'נ 'יחספ
 א"ל ,'ל ילשמ 'גרת , rin 'ב N/ רתסא ינש
 <  ןוירפיקד אלגנרות vo d 'דמב "ב 3n'* .ילגזנרת
 cav pep לוגנרת אוה אוהו םוקמ םש אוה
 — [ל"ר ב"ח רבג 'עב ש"מ y wy" ב"כד ב"פ יאמר

piam *ר"למ)  triangulumשלושמ תומד 'יפ  

  (Dreieckםיבורכ . qn 035..ןידמוע |
 — ןילוגנרתכ ןיטלוב  vn(ימייק)  ^b! Cה"מגר

 ןהיבג ירוחאמ ןיעגונ ןהיפנכבש ןילוגנרתכ 451
 כ'ג "יעו  cbומלהל השקו ם'בשר  nen.רעיש

 ר"למ אוהש ריבשמ לעב  ^p bunאוהו שלושמ
 םיוקחמ םינשש  cyםיענונו עופשו ןוסכלאב

 .סנהל םוקמ ps הז ןפוא לעו הזל הז לעממ

(Herrschaft)אינוריט ע"ייע | . 

 יתאצמ אל ו'יתב הביתכ ה"יחא]*
 'ילהת 'קליבו :ל"נה 'עב וילע ריעה אל 'ב"ר םגו
 ס"מ כ"ע הררש ןינע b^ 2' סונירות ו'עשת 'ר

 = "יס אריו ןשיה 'מוחנתבו ע"ייע סובירות ל"צו אוה
 -- [סוכירות .ס"טב "יא ז"י

sam CER 

pinאפכ 9069% י"למ)  (Sitz, Thronר"בב  
 וניבא בקעי ןתנש םינבא ןתוא (ח"ס) ט"ספ

 לש pun C סונרתכו הטמכ השענ ושאר תחת
 רמא יול 'ר םשב עשוהי 'ר ול הארה םילגר 5
 יל וחקיו ונדמלי תדגהב 7 ישילש לגר אוה תא

mnייפ 'מורח ימוחכת)  Coק"טהיב הנבנ אלש דע  
 p יתש לש pun לע דמוע םלועה היה

miesלע רמועו םלועה [פסבתנ ל"צ] (ססבתנ)  

 ה"ר ס"שה sy" אוהו ה"יחא]*

Ja» 

E - 6 P" 2 TANE N^ su 
E | 
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(oun פ"לב sbina born כ לוגְנְרַת + + 

 'פד 3^1 Hahn sbavn) ' א לנּונרת

 לקסנש לוגנרת לע (er €x) רחשה תלפת
sow "b dpלכ ןיאש רמאת  rbהמהבה  

 בתכה טרפש ל רוש אלא םדא גורהישכ לקס
Winלכ אלא לקסי רושה (טיכ ,איכ  "bw nana 

 רקנש קונית onn bbs לוגנרת ne" ףוע =
 איצומה 'פב C ימ לשורי .לקפנו sm וחומ
 * ורקינו qon ףפור ושאר האר (יו'כד י"פר ןיליפת
 היל ביהי אלו 6 mo "שיג) וזחאש cb 'פד ג"רב
 ולא 'פב .היתעובשא ןמיחמד ארב לוננרתל אלא
 ןמיס אב 'פבו C ביפ יילוח) ףועה ינמיס 'מגב תופרט
 אמגאד אלוננרת 6: mo האיפב בייחש לכ 'מנב
 אלו ינומע ךנמיסו אירש אמנאד אתלוגנרת ריפא
 'פד ג"רב 6 תיבאומ אלו יבאומ תינומע
 b" ארב +* אלוגנרתד אמר CD תכש) ןיי איצומה
 שיש ילוח .אוהש תיקרבל ומדמ pomo תפיכוד
 ץוחמש באכ b^ ארבל ארב qe טלובו ןיעב
 אלכונרת ךרכב י'רת n€ /2 2 רבג ןויצעב ."ןיעל
 לוגנרתל )5 ,חיל בויא) הניב יוכשל 'גרת ב'א) —
 (אתנויב ארב

 איברעב ה"כפ ר"קיו .יוכש לוננרתל , .ןירוק ויה ,ו"כ =
 ידש זיזו 'גרתו -- 'וכו איוכש אתלוגנרתל ןיחווצ
 ש"מו ינכוי רב ע"ייעו ארב לוננרת e) ,יג 'ילהת)
 ;ד"י ,'פ 'ילהת 'גרת my "y ארב לוגנרת ןינעבו

"mn ;a^ג ..'א 'תסא ינש ' 
 ה"מ רומזמ mo טו"שבו .ח'ע תבש

 my אוהש תוארהל יתכראה רבכ ארב אתלוננרת

Eויפק ,ביח 'ך רב ע"ייע אוה םייסרפ לש ילשמה = ) 

 ארק רמא הליש 'ר .. 2x תאירק :'כ 'מוי .נ'שו 2
 mb y mii" ה"פס 'כוס 'ורי 'ייעו אלוננרתד
 ,תלוגנרת והינ יאמ ל ,ז" ,בימ) תונב תוכס : ג"פ
 לשמ imu םש owonn. והינ יאמו : לגרנ םשו =

 py השלש : ה"כ 'ציב .ש"ע 'וכו ףלטעו לוננרתל |
 אלוגנרת a) oim "wu ,תופועב לוגנרת . .ןה

 : ר"י rp .לוגנרתמ א"ד :'ק "יבוריע ,אתלוגנרתו =

ms eךורע י"כב ןוכנ  pun)םלשוריב לקסנש לוגנרת לע גיונב (? .תועטב ייל עיפדב לבא דומלתה ירקיעבו (ריב י"כמ  
 nmn 'ג ספר 'עבו תואסריגב יונישה איכהל הצור היה וניברו ורקינו ךלה Fb)» prn לש ושאו האר שפנה תא גוהש ——

 n ליזו (* .תלוגנרתד ג"ונבו ישארה ייסופדו סיש ייכב ors .^) 'n יילו עייפדב יילו ךורע י"כב ה"כ (* .םפור סרוג |
 באכל ליעומ תפיכוד םדו יוכו תיקרב nnw py לוחכל ידכ ףלשע לש וא ארב לוגנרת אר תפיכור לש םד :םש תנשב
 וירחא ררגנ וניבר יכ תעדל יתחכוהו אניתשרכ sys יתאבה חיר ירבד רתיו ,וב שמתשה וניברש ירה y ןיעל ץוחמש

 ,אסולפכו הטמכ an^ תורוק יפ רישהשבו סונרפכו הטמכ ג'ונב )* .םיש י"כב ייל (5 : דימש , דיחב U'D "y ms םג

 סרג ןאכ שייע Di23n וכיבר b^ ןכ םאו זגרא ךורעה םשב כימ ייפו אפוכרת 3n ne^ 52( ןינכסד עשוהי יר 373 )*
pmo» ownsי"שרל  cbיישר ייג לש אס:כרת תחת אסונרת ליצ כ"או אסכ ןוכנל  owג לש אפכ המ .בייל תוכרב ' 

 .ליינה 6/33 ש"שרה ישוריח יייעו יוכו םילגר
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 , ט"ל ;'ו ,'ג בויאל |
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 = pmmm בתכמ קית 039 יילכב C ̂ 'פב 6
 )00 קית י"לב'יפ ב"א) תוקית ןירת ךירצש קנמהח קית ייפ
 mem) ל'נה י"למ sm ה"יחא]* (תואופר
 == תואופר לש קיתרנ ג"סד א"פר 'ינעת 'וריב ונאצמש
 )700 pma ןמ בכרומ אוהש שרפל שי וניבר 'יפ יפלו

qmחקלנ וניבר 'יפו קית  i'm "bnקתנורתו ל'זו  | 
 ולא Gb ןירמואש) 'מגב קינמה ces 'לב ומש
 אוהש ןישרפ תייטב ומשו COO ט":) תואיצמ

pni qvxררגנ וניברש ירה כ'ע םיקית 'ב דחא  
 תלמו .וריכזהש ילכמ ךורעבכ b^ ש'רו וירחא

 . ךותב הז םילכ ינש (o5 אוה ג'הר 'יפבש ןישרפ | זיפרט cy תבתכנ הלמה וז יכ +(%ה6%% י"למ
 < ןיא הז לבא סוס לש: תועוצרה םהב רושקל הז | לש סונרת mb 'מורת quon 'מוחנתב יכ היארהו

 ויתעטנו לארשי ימעל םוקמ יתמשו דע יוכו ובושיי

 ילב קנמה b^ .ב"ל 'כוסב ח'רו קנמה 'יפב רחש ול | ם'חר י"כב 'יא וניבר im^ י"כב "יאדכ םילגר ינש

 אלא רמאנ אל םיתעטנו +" (o ויתחת ןכשו
 ,(י"לב ארקנ ןכו ב"א) אסכ b" .םלועל ויתעטנו
 ל"נה 'מוחנתב יאדכ סונורת המת «n»n ה"יחא]*
 'ע וקיתעה ןכו אסכ 'יפ 006%% אוה אוהו רקיע
 ?o 3 אימ ;םיכ "A ;'ה ,א"י תומש) אסכ םינקז

 לכונ התעמו (וחלוזו זייט ^ ילשמ .גיב ,ביב ייעשו

 וניבר ^3 יפל ה'מ 'ילכב ד"כ 'פב סוכות יכ רמול
 סונרת b פ"ט אוה םירפסה 'יג 'יפל סוברת וא

^bשוכרט 'עב ש"מכ אלו אסכ  b'uwסוברת  

 ךיראא שוריפו הרוצה ןינעבו ןיישא דבל יברע | 'ורי msn QU אסוכרת ל"גה ר"בב "יאדכו םוכרת

 - 6 ןקנמה ע"ייע דועו .ךר ע ה ןי ח ירפסב | אוהש pon] ל"צ] (פוכרת) ד"ע ב"ד א"פ תבש

 רופא סוכרת ג'ע "Y ג'פ םשו ,'וכו ה"רב דמוע
 — [םונרת ל'צ ולטלטל

 .ש"מו אינורית ע"ייע ס"ט סונירות *

| mp»! םינפב '"p 900% "bs םיִרְת =( bón 
- (Sehila ןגמ ,הנצ 90066 י"לב op ע"למ = 

 ןיקילדמ המב 'פד ג'סב ( n(:ה"ל  puתויונח
 'ציב שירב ,ןיחנומ ןיסירתו תוחותפ  CXש"יב

  ps mssט"ויב ןיסירתה תא ןיקלסמ  ^bםישרק <
 ןיקלסמ םויבו הלילב תויונחה יחתפ ןהב ןילעונש

n^» רוכמל wei לכוא  ןהילע  ןיחינמו ןתוא 
 ב"א) — רונפל ידכ םריזחהלו חותפלו םקלסל ןיריתמ

= ̂ b ר'9 אמוז ןב 'פב .-- (תלרו הבורא י"לב ^5 
 פ"ד 353 .תונערופה ינפל סירתכ ט'עמו תובושת <
bp לכ 'פב תורוכבבו 6 ז'כ 0253 רחשה תלפת 

D) וסנכיש דע ןתמה C"? ןימומה לכ 'מגב ןישרקומה 
|o 0 pen ילעב ^b שרדמה תיבל ןיסיות ילעב 
bg יכלמ Dy ןידיקפמ ןוי יכלמ ויהש ועמשמכ 

(00 poen לע ןתמיא ןתילו ןתוא רוזעל םהאישנו 
 .ןהירדג  sbןיאשונש םימכח ידימלת ונותנש  |

= W5'p3 .C הזה סירתה לעבכ הרות לש המחלמב 
 ןיסירת השלש "מ 'ילכב  jnאמט ףופכה מדרם  <

 תומכי ףוסב .םדא ינב לש ולאכ ףופכ םירת ייפ | |
(Cx איעשואב השעמ היה ךכ אל Casp 

 קתנרת —  pmaםירתהש | 60906, קיתרנ 03 ל'נ  op Óאימ) הנצ םיתאמ . םינקז .ה"פ 3
Boe) אלו. Dun ןתאמ 'גרת יט minm vo ," | Behültnisg; אקתרנ ס"לב 000 
E. 

 הטיש Cypresse) מ'לב אתינרות =) אתינרת
 יעב (ב"עס 7b ביב v5 DUO אתינות

 הוה יכד «Gr יישג) ןיקזינה 'פד הדגהב QC אנש
 ילתש אתקוניו אזרא ילתש spy  דיליתמ
 'רמג ?CY ןילבורטצא ז"עב ק"פב .(' אתינרות
 עדו ה"יחא]* .אתינרות ןילובורטציא יאמ
 ה"כו pin ן"יפ אתינרות י"שריפ 'יטינבו ה"רב יכ

 אתינרות ז'עב vg 'יפ ןכו ל"נה ב"ב ם"בשרב
poאתינרות אוה אוה יכ ןוכנ הזו הטיש איהו זרא  

 וגישה אתינרות ה"ד ז"עב לבא שורב ס'לב ייפש
 ןימ תויהל רשפא יאש י"שריפ לע 'ופסותה ילעב
 ןיעכ המדא jb אתינרות ייפ ז"עב ייכ ת"ר "יפו זרא

 רקיע ול שיש ה'ר su תבשב י"שריפ ןכו אתירבכ =
 הלעה ןכו ןיאש לכ ה"ד .ב"ס הדנ תופסותבו ש"ע
 ומכ אתינרות b^ ז"עב יכ דומלתה ירקיע לעב
 הז יפלו .ע"לב (À—) בש אוהש םולאו תירפוג
 — [תירפג eiov "bp$ אתיניות 3^ ז"עב ל"צ ילוא

E 

 w33 ןוכנ ה"כ )  .רמאמה ןייצמ היה אל גמצעב אוחו רמאמה הז conn םש רשא 5n םינויצ וניבר איבח םשו )?
 תוכתמ לש ילכ ייפ וניבר ייפו )5 ^j עיפדב לבא ריפרבו ייכ לכב ה"כ (* .אתינרית סייטב ו"ופדב לבא ימאו ריפדו טייק
 ףיסוהו מ"טשב n'ai הכלהב הז תא הז םיחצנמה םימכח תוכרבב י"שריפ ןכו )5 .שיע :הייכ מ"בב חיר ייפמ קתעוה ^3
 )13235 היימגר ייפבו רודה לע םיניגמה ח"ת (.זימ רצ תלשלשמ הכרב רפסב) הייר 'ופסותבו הנצו ןגמ םיזחוא םירובגכ

 ג'ונב (5 !םלשוריב תועטב וטישפה ע"פרשב לבא יברב ןמ p" אוהו ei" ר"פרבו ט'ק ייכב ןוכנ ה"כ )^ ,םימכח קר

 .םריתהש

| 
E ; 

 ?P x ,היח ןירתימ y'"y en תועט ר"קיובו ריבב ןירתימ שרפל שי nmm יכ Dunn יעב ונאזנולל ךירעמה שימו )!
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 Ca"p פש) םירשק ולאו 'פד ג'רב ,ויתויסרתב
 'דו םינזא עברא ול שיש לדנסב וניתנשמ אהת
 ג"רב ןנחוי 'ר לש וירבד רוכשל אלש םיתויסרת
 ויתויסרתו רוע לש אוה Cap 'ימבי) הצילח תוצמ'פד
 ןמשש ןה לדנס לש תועוצר "פ והמ רעיש לש
 85: ;< ע"לב sum ה"יחא]* ,ךארש 53
 C מ"לב לענה ךווש אוהו  תועוצר ev ץובקה
 ,ץע לש ויתויסרת vy ב"יד .ב"יפ תומבי 'שורי

 — םיתויפרת וקפפנ :םש

 ,ירת 'ע רחא ע"ייע רַסיִרְת *

PUn (עַרְת ס'לב, wyynע'לב  )רעש ייפ 35 
(Thüre, 960% "531 Thorשירב ונדמליב  

 bmp) ףוסבו )7 «oo nw" אמונת ורתי עמשיו

 Gs»)  ,יב יא י"הד) םיתכוס םיתעמש םיתערת

 םיתעמש תיזגה תכשל ערתב ןיבשוי ויהש םיתערת

 םיאבה םיניקה המה םה ימו שדוקה חורב וככתסנש
 לארשיש העשב םיתערת א"ד ,השמ ןתוח יניק ינבמ
 םיתעמש םעמוש ה"בקהו ןיעירתמ ויה הרצב ןיסנכנ
 םיתכוס תיזגה תכשל יבשוימ ןידמולו ןיעמוש ויהש
 יתעמש (* ונינעב הערתה b .םהל ןיכסמ ויחש
 ונינע תכרב רוביצה לכ ןירמואש תומוקמ שיש
 b" הערתה ונייהו qma הרמוגש רחאל לוקב דחיב

omתועורתב יכורואל ןל ןיאד ןל אמייק ל'צז  
 'עב 'ייע (*לארשי לכ גהנמ ךכו יעבד יאמ לכ

Wy(א ,חיי תישאיב) להואה חתפ 'גרת ב"א) —  
 תקתעהל 'גותב הברה ה"יחא* = (אנכשמ ערת

nneחיי ,ג'כ ; " .'ב "שארבל 'גרת "יע רעשו  ; 
 ץובקהו ותלוזו 'ה ,ז"י םירבדל ;ז"כ sb תומשל

 : ד"ע מ"ב ל"זרדב ןכו nbn ג"כ ,'ט 'א י"הדל
 L0 אערת :'צ ב'ב יערות n" :םש ,אליז אערת
 < awpyum :א"ל תבש ,הלפא אעות . . . אפוח
 < mnb  אלדר אערת ט'פ ר'דמב .ריבע היתררל
 אחיתפ אערת ה'פס ר'קיו .איסאל mne אתווצמל
 'פ ר"כיא ז"כפ : DU .ףקשמ אערת : םש ,היל קפדמ
 'וחנתו : ד"ע x" כ'רד 'תקיספבו יתבר 'פבו ריעה
 9009, חט יליפ ערת 'ט D^ רומא 'פ ןשיה
 ןיריטופ ןילייפ ומכ ןינע umso ןושלה תולפכב
 ס'לבו «C ^ ירזע עְרַת ראותהו .'ה רטפ ע"ייע

36* 
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 םיתכוס םהיפמ הכלה ןיעמוש לארשי לכ ויהש

 .יבנשא דעב 'ז ,'ז ילשמ anm (ח'כ ,יה םיטפוש)

 ;ד"ל .ינ ,'ח ילשמל ;'ה ,'ג םירבדל יער ןיִעְרַת

 םיתכוש ביתכ ארקמב )* .רפוסה וטימשה להקיו אמוחנתב (? S טשריפ 'ה תעדכ וא )* .םירת תועטב םיסופרב ('

me»פ ךתלעהב ירפסב לבא ורתי אמוחנתב ' nyתואסריג יייע (* .םיתכוס  mieךהלעהב יופסב םירחא םישורדו"  B 

 .דיי יינעתל חייר ייפ y (" .םש vmm יגרת ys" חייל יר םיטפוש יקליו ט'סק Y תומש pon) ביפס ורחי אהליכמ חיע

Li 

 ןכ ומכ (ג"ל ,ז"ל ייעשי ,ביל טיי בימ) ןגמ הנמדקי

 ןכו ה"יחא]* .(הנצו ןגמ י"לב ^5 38(
 ; ביל "b בימ ; א"כ ,יא ביש) ןגמ םינקזה 'ע וקיתעה

 .ית ,ב"* 'א "הר 3D זי איש) הנצ ; ('ד ,יד ש"הש

 CU» QM pnm ןגמו הנצ ; 0'ט ,'ט יב י"הד ר"ל

 ^y ה ew .(' סירת 'ד ,'ג 'ילהת 'גרתב הברהו
 ,יכ בל ; א"ל .'ג ^m ; א"י יח םשו ,אפירת ךיה
 "מ יי א"מל ;א'מ .'ז ,ז"י א"של :ותלוזו ,'ב ה"ל
 ;ז"מ ," א"מל ;'ח ,'ה "טפושל ןיסירת ץובקהו
 .אערא יסירת € ,ז'מ (Cm ץרא יניגמ 'גרתו

yu  בדרז"ל nu» |ומוקממ ' bunג'ס תבשב . 
 ןגמב ץ"בשר בתכו ,סירתב אלו תשקב אל ינשמב | =
 ומכ אוהש א"יו סרות ע"לב ןגמ (א"ימ דיפ) תובא |

 ןושארה אוה ןוכנ רתויו תויונח יסירת ןושלמ תלד
 י"שריפ הציבבו .'וכו pon ילעב ןושלמ אוהש
 900% bb" אוה כ"או .ןהיחתפ תותלד .ןיסירת
 ; ^ ,דיכ היעשי) הברא םינקזה 'ע וקיתעהש ומכ
 בנשא וקיתעה ןכו (ח jr» n n תישארב) ןולח

 ל"צו ןיקרות 'פדבו י"כב ה"כ יריד ןיקירות ןמ
 ייפכו 'ציבב ל"צכו .תונולחה ןמ י"למ p^ ןיסרות

vunאוה ךורעה ינויצ ראשב לבא  y'beל"נה  
 ע"ייע iy p הציב 'שורי . ל"נה bb" קתענו —

 יייע םירתמ לעפ אב ל עפה uni -- ןיצרית =
 ו"טד ז"טפ תומכי v s^ ,א"מ ; ח'י ,'מ בויא 'גרת — =

vow Tyאיעשוה 'ר דגנכ ןיסירתמ  "yילבב  
 אנינח 'ר ג"ע כ"ד i'bb יאמד 'שורי .ל"נה תומבי
 סרתמ ח'ר : א"מד ב"פ ז"ע 'וריבו .ליבקל סירתמ

 אנינח 'ר Ty Dre ןישודיק 'שורי .הילביקל | =
 ר"מפ v .ייגח 'ר לבק וילכ [סירתמ ל"צ] (סרתמ —

ne]אל ד"ע ד"מד ג"פ ןיטיג 'ורי .ודגנכ סירתמ  
 ד"מפ ר"מש «pm 'רד לבקל סירתמ שיקל שירד
 .'וכו הנשרגא רמואו םירתמ אלא הצותמ וניא

 "יפו ש"מו "לש (NT ןותסירתא ע"ייע .ב'ל דימת | 02
vus 02דומלתה ירקיע לעב איבהש  "pא"ח אובמב , 

 - [ילביקל תסירתיא .א"יק ב"ב ,אא 4

(Ungehorsam) Di? *שפ ע"ייע . ב"ל תבש , 

 Riemen) העוצרו רוע = פ"למ ילוא תיסרת | =
 רמופמ לדנס 'מגב האצוי השא המב 'פב

naתחאו ןאכמ םיתשו זאכמ םיתש 6 'פ  



 -— eg לעפמ) o'53 ה"כו אתיערמ =) ערת ₪
 ,Gesin ung, das Sinnen המזמ "פ

(Günkeהמיזמו תעד 'גרת  ÓUD)אתעידי )€ ,'א  
 ןה הממזו המזמ ןבומה ה"יחא|* .אתיערתו

 ; ב"י .'ח ;'ב ,'ה wb" 'גרת* "ייע ערל ןה בוטל
 ,ריכ (DU תומזמ לעב 'גרת .'ט ,ז"כ ;ז"ט , א'ל

6nאתשיב אתיעות ירמ  yד"י םשל , b a 
 — [ותלוזו -

 אָתְמִעְרּות .אָמעְרּוּת ר""אלב sor 0/55( תמּועְרת
(Gerüusch, Murren /וכרבב א"פד נ"סב  

 | "+ םינימה תמוערת ינפמ םולטיב המ  ינפמו (.ב"י)
 רשע אלא הרותה רקיע ןיא vow אלש "ייפ
 pron (n»b ינפמ 0v גיד (WU 'שורי ,תורבדה
 .( יניסב השמל ונ תי נ םדבל וליא ורמאי אלש
 -(ח (re moe םכיתונולת ונילע אל 'גרת ב'או
 ."ה"יחא]* ers» 'על ךייש  ןכיתומערות אנלע .אל
 ןושל לכ ףיסוהו םער yl ןמגרותמה ואיבה ןכו

monתומוערת ןושלב םגרותמ  "pומשל ' L0 arp 
i^תּומערות תי י"רתבו לארשי ינב תמערות  jn 

 ; תומערות י"רתבו תמערות ז"כ  יד"י "302 'גרתב
 | ,(ןוחתמערות b'e730 ןוהתומַערות ה'כ ,ז"י םשו
 P תבש ל'זרדב ה'נכו . תומערות י"רתב 'ו ,'כ םשו
 . אמ ,ו'פ מ"ב ,'גכו תמוערת יל שי voy אל +ו'נ

pwשורי .תמוערת אלא הז לע הז םהל ' "emi . 
dתפסותו ב'ע י'ד ה"פ מ"ב 'שורי ,ג'ער מ'ד "  L^ 

ps yes peaול  voyמ"ב 'פסות ,תמוערת אלא  > 
 הרמאנ אל :'כ 'דהנס , תומוערת אלא 'יא ד"פר
 אצוה ג"פ 'טוז א"ד ,ןתמוערת דננכ אלא וז השרפ
 ,תומוערתה jb קחרתה ט"פ םש .תומוערתה ןמ ךמצע
 ,תורומאה תומוערתה ראשו ve הטוס אתפסות
 Hn m לע m םהל ןיא res אתפסות ,השרפב

 -- [תומוערת

A 

T 

1 

q'y TY) NDEUD *גופמבש אתערת : א"י ז'ע  *) 
^bאוה  Trאירוסב ז"על שדקומ  

 = וא Darketo ארקנ הז דירי לש םשו Mabug ריעב |
 .b 400 ש"טע סעלרעפ 'ייע 8

 Wechsel, Veründe- «porci י"למ mia =) ףרת |

 .E 6681תמונתש, 6% אָפּורְּת ,אָפרּוּת ;ץטעַש
Ee 
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 .אערה אינתק יכימ יקליבו אייערת גיונב (?

enm - ףרת = 

"UN (Charakterספוטב קודא דחאו ףרותב קודא  

9 
 .מ"אפדב "433 yn תלחתה .n^5 םדוקה 'עמ ךשמה ייכבו ע"פדב )! < =
 ה"כ (% .ול ונתכ 3^1: «nn םיישרהמה i3" היכו (* .תנעט גיונבו םישרהמה ייגב הייכו (* on ,םרת ,לחת עיייע (5 —

 .גפמבש ג"ונבו "/n תקתעהב /

 ,y" אָיָעְרְת ^O) יש י"הד) םירעשה an עת
 רגפמהו 'גרת pain bcn י'הד ; ח" "מ םש

xo) 2דיי ,ד"כ  voדיכ הימרי , Cשרדה ןיבת הזמו  

 ירפסבו ,'וכו ערתב ןיבשוי ויהושע (ל"נח m םיִתָעְרֶת = <
 mnes pae ויהש : ירבע ןושלב bs ךתלעהב =

 חקמו רעש ומכ b Nyon" ןכו -- םילשורי ירעש
 יאו א"ער Ux ק"ב ,אערתל חוורמ אקד SD מיב

nbnאלוז אערת :: ד"ע מ"ב ,וכו ליז אערת . 
 ץובקה .הלפא אערת . , . אפרח אערת :'צ ב'ב |

 אייערת : ט"מד ה"פס םילקש rv. yin" ל"נה מ"ב
 — [אבר ארדסד —

P? | (ס"למ oy sm» ronעער ) ץִרָּפ 'יפ durch- 
(brechen, niederreissen(ט"ס) 'ע 'ם )' ר"בב  

 אוה תא .^O ח"כ (mew המדקו המי תצרפו
 הלע "G ,'ב (n3 רמא תאד המכ אמיד Ü איעורת
 (אזעב) ץרפ 'ה ץרפ 'גרת ב"א) — םהינפל ץרופה

[mms] = (ב'ש enaאתעירת 'ה ערת ). = *[ה"יחא 

 ;ו"'ט ,א'כ םיטפוש 'גרתב ה"כו אתערת ג"ונב =
 n) 3^ םש) תוצרפב ץובקהו 'ל ,ב"כ לאקזחיל |

&ny vna.ץרפ אתערות ס"לב ה"כו  .Rissץרפ 'גרת  
 הברה ל ע פה ו .אתרקד אתערת )72 (N^ wo ריע |
 ט"כ ,'ו ;'ג ,'ב 'יטפושל y"' ץתנו ץרפ תקתעהל |
 ,ו"מ 'א DUNS ;'ה ה היעשיל ;'ט ,'ח ;האלהו |

E E.קיול .ועְרְת ('ו ,,טימ תישארב) ורקע 'גרת ' 

 רקעמל ^ w "svo/ ;אתיב m ערתיו ה"מ )"^
upon |תערתא 'ב .ט"ל 'ימריל ל ע פ ת א  Amp 

 ילשמ) ערפי ,ערתימ 'גרת (ה"כ ,'ו םיטפוש) ץתנ :

 הליאשהב n» anb ערתתמ cnn (חיי ,טיכ *

 ג"ע r'57 "83 'דהנס 'ורי : ז"טד א"פ האיפ 'וריב =
 ג'ע ro א"פ wv 'שוריו אפס ןישודיק 'ורי <

 (אָתעְרּות ס"לב) הָעיִרְתו (הערת) העירת ןיערתו |
 ק"מ 'וריב הליאשהבו (Riss) ץרפ b^ םשה אוה |
 גוסי .ק"פ ר"בבו ךתערות mw ג"ע נ'פד ג"פס |

 722 (Durchbrecher) ץרופ S&eyisn ראותהו .ךערות |

 p'pbn wok" ^3 ןינעבו ליעל y" ניב
 — ]2 הרעהב

 (*העורת םשהמ ma עיְרְתִה ליע פה) עַרֶּת * =
(oürm blasenךוכחה לע ןיעירתמ : 'פ ק"ב , 

 הרצ לכ לע וכו prune ולא לע ̂ 'ינעת
 ש"עו 'וכו ןהילע ןיעירתמ רובצה לע אובת אלש =

^rםימעפ המכ , 
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 285 ףרת - (ףֶרּות =\ ףרת |

 יילהת) םלקו געל .תפונטה םוקמ השא לש הפרות
 אתיירבב .("אתופרתו אתונקממ 'גרת "C ,ר'מ
 < C ןיטחוש םיפרתה ןה המו (*ו"ל 'פב רזעילא 'רד
 חלמב ותוא ןיחלומו ושאר תא ןיקלומו רוכב םדא

cov»לע ןיבתוכו  xm yxהאמוט חור םש  
 ("ריקב ותוא pom C sess תחת ותוא ןיחינמו
 ("ןבלו וינפל ןיוחתשמו תורנ voe ןיקילדמו
 הירכ) רמאנש ('' ןירבדרמש ןינמו ןהמע רבדמ היה
 אלש bm םתבנג ךכיפל ps ורבד םיפרתה יכ +"
 תיכמ ז"ע תירכהל דועו בקעי חרבש ןבלל ודיגי

meas *( -- (רעוכמ ר"לב 'יפ ב"א Gub) ma) 
 וניבר b Di^ יכ qux אלל sw ב"ר ה"יחא]*
 ע"ל אוהש הארנ ילו ושוריפ םע דחא הנקב הלוע
 וא הורע תיבו תשב (הפרות) ma ארקנו ל"נה
 'גרת «iw 6ז'פ m ףרות תיב ע"ייע יולג םוקמ
 , ח"כ םירבדל 'א י"רתו n" ,ה"כ 'דמב 'א 'שורי

rsםדוקה ע"ייע םוקמ יולג "יפ טגה ףרות כ"ג הזמו  
 'גרת )^ ,ד'מ םילהת) ףדגמ ונממ ל ע פ הו ,הזל
 ל"גה ז"עב תופרת me «C5 ףירתמדו רסחמד
 ןאמ : א"מד UD 'וריב שרופמו א"פ ז"ע 'תפסותו
 סבירות תוברת רמאד ןאמו םיפרת סופרת רמאד

yvyאמוחנת .סבירות  ^D mx"ארקנ המל 3^  
 ('* האמוט השעמ ףרות השעמ ןהש יפל םיפרת
 א"ל תישארבל ע"באר ש"מ םיפות ןינעב יייעו

p^rהליאשהב ןכו .ד"כ וג"כ ב'מל ; ג'י ,ט"י א'של  
bw הפרותש ciem ז"ט תועובש ץראה. amy 

 — [םשמ שבכיל «nm התיה םלשורי

 ; Wurm תעלות 9oüj .ינוי םשהמ ל"נ>( * ףרת
 אל p3 (wurmig werden' עילתה ףירתה

 תורגורג (ג'עס ש"י ב"ב) םילגר b^ תאו 'מגב רופחי
 תויואר ןניאש וביקרה 'יפ ופירתהשב היל וזח אה
 : ופירתחשב ה"טגר שריפו ה"יחא]* 00 .הליכאל
 לע פה bom spp ל"נ הזו vy ועילתהש
 me ,תרגורגה ועילתה ,b op^ 90/96  םשהמ
 ופירתמש ינפמ 'וכו הגפ חקולה א"פ "עיבש 'תפסות
 ק"ב 'שורי !ןירתמש "יא 'ופדבו י"כב ןוכנ ה"כ
 ב"יפס ר"דמב .וריוא תמחמ ופירתחש ,ה"ד ה"פס

 ףרט ע"ייע לבא ופירתה +: בוט רתויו ופירטה אל
city mna ג' 

— — + 

 ינירה רמואה 'פד ג"רב .ספט 'עב p C'T"' םיב)

UDתורגורנה ןמ  v^ C" UDהיפרות ירבס  
 ומכ שיאה הז לש ותער cpy "B ארבנ יאהד
 לש ותעד יולג א"פ ,רקיע אוהש בתכ לש ףרות
 pus י"לב יפורת b^ ב"א) -- הדמע אל םא םדא

nm ny?אוה דחא םיבתכה לכב םפוטהו יונש  
 ,(שיאו שיא תעדו ןוצרכ הנושמ ףוותה לבא
 ריזננ ש"ארהו .תופסותה ושריפ ןכו ה"יחא]*

 ש"ארה ףיסוהו ותעד יולג b^ ארבנ יאהד היפרות
 ףרות כ"או כ"ע ורקיעו רטשה "53 אוהש ףרותו
 רטשה תיצמתו רקיע -00(ה6 bs "p" רטשה

(Substanz)םעט םינקזה 'ע וקיתעה ןכו  NU)א'כ , 
maiaו"כ ילשמ ביל , pum 2eסוכמוס  

 pow» תלמל ןויכ ב"ר לבא )0 ,'ח תלה טפשמ
 דועו .תווטשה בתכב הנ תשמ noun אוה
 הימרי) מ"לכ טגה םוקמ יולג 'יפו ע"למ אוהש 5^

Om" 35וריב ה"נכו .ז"חא אבה ע"ייע ,יולגה רפס ' 
 םשו 'וכו ספוטב ופרת בתכ ב"עס ד"מד ב"פ ןיטיג
 םש . ומע טג לש ופרת חיניש ךירצ ג"ערו ב"עס

 — וכו ופרת בותכל קיפסה אל : ז"'מד ה"פ

 ןוציח הפש <> 'יברע 'למ b'5 ףרות =) ףרת
Randיולג דועו 8888078605  mתשיב  

(n m3 yy O55!םיחספד ק"פד ג'סב  
Ye)(. גיל תורוכב) רוכב 'מגב ילוספ לכ 'פבו 6/5  

 דלונש המורת לש mam )00 תומורתב ח"פבו
 םוקמב תחנומ nmn םא רמוא א"ר האמוט קפס הב
 הזובמ םוקמ e^ ענצומה םוקמב «mm ףרותה
 «bn האורה 6U2 הדנב 'ח 'פב .('ענצומ וניאש
 הורע תיבמ-'יפ .האמט הפרות ms דגנכ הרשב לע
 'פד ג'סב ..אב רוקמה jb ותקזחש אמט הטמלו
 השא לש הביקעב לכתסמה לכ «C םירדנב ינש

 אוהש ףרותה םוקמ ינתקד הביקע ל"ר רמא 'וכו
 אוה ינוי 'לו תבשוי איהשכ 'יפ בקעה דגנכ ןווכמ
 'פב .(* י"פרות ןירוק pan וניאש 3315 ימנ זעלבו
 הש א האצוי ךט פד 'מגב האצוי השא המב

coe na)השא לש הנטק עבצאב לתסמה לכ  
 ןידימעמ ןיא 'פב ,(*ףרותה םוקמב לכתסה ולאכ ,

 תתלו תאשל vos תופותל ןיכלוהה Ge זיע)
 ומכ יאנג ןושל תופרת היל ירק ז'ע b^ ןהמע

 turpig,e רילב *)turpe .(רקפה יפ תוכרכבו) יוליג םוקמב י"שריפב n/3 הלוגמ סוקמ ייפ תורוכבב היימגר 'יפבו )!

ms )5ייכב  anהיכו (*  v33י"כבו המורתב ה"כו הפרות הדנב ה"כו הפרותה 3423( י"כ טקליבו סיש  D't/תפרותה . 
 .בייי "p NY" אמוחנתב ה"כו (" .אתיפרותו ןמגרותמבו אתייפרותו (a2 יגרת י"כב ma 6 ג"ונב (5 .טחוש 3023 (7

 n» ry םש תירכהל אלא my אלו 3a ('* .םירברט םיפרתהש yai )'' 7 aem ג'ונב ('%  .רויקב ג"ונב (* ,ונושל

 .הזל םדוקה 'עמ ךשמה עיפרב ('* .איל תישארב רהוזב ה''כו ('* .ףרגמ (i023 ןמגרותמב היכ (י*



 ה"ַכְו (אציותב ט"ק 0

 םשמ רשא ונירפסב אצמנ יתלב רחא שרשמ הלמה
 'עב אתפרת תלמו .כ"ע ןויפרת תלמ םינויה וחקל

 — ןינעה ^b m" ר'ב  mm םדוקה

Scham, Schmaeh אפרות ,אָתּּפְרּה , men 6 

(omn vy 

spoon *הו 'ד ףרת ע"ייע ', 

p'b3 (הזמו םת ןוכנו רשי —59. פילמ ל'נ pam 
  ;ebnen, gerade sein Pn,ץיִרְת תִרִיצָא 

(geradeיכה יא 6 'ח ןילוח ןיטחוש לכה יפד 532.  
 'גרת ('ו ,'ב יכאל) רושימבו םולשב ,ימנ יצרת יכ
 םותב ךיבא דוד ךלה רשאכ .אתוצריתכו אמלשב
 אביל תוטישקב 'גרת )07,5 €«  רשויבו בבל

 ו"ופדב ןוכנ ה"כ ה"יחא]"
 ייכבו

 .אתוציותבו

 ,אתוצרתב ימאו רייפדבו)

 י"כב םשו '3 ,ז"י "להת 'גרתבו ס"לב אתוצירת

 .םש ,אציותב 2133 ^ ,ד"מ םש י"כבו 2^ ,ו"כ

 פ'לב לעפה ראותהו .אבל תוצירת 'ז ,ט"יק
 םשה דועו א"ל ,נ'כ ילשמ 'גרתב ה"כו תיאצירת
 ראותהו .'ח wp ^ ,ו"צ םילהת 'גרת אצורית
 €^ ,גימק םילהח רושימ ץראב 'גרת אצירת ,ץירת
 םילש 'א .'א בויא 'גרת sn חרואב ('(אעראב)

anmאיצירת ,יצירת , ןיצירת רכז ץוכקהו ותלוזו  
 ,יבילשמל ;ט"י .ז"ט םירבד ;'ח .ג'כ תומש 'גרת
 הבקנלו ,ותלוזו ב"מ ,ז'ק םילהתל ;א" ,'ד ;א'כ
 לעפהו (anbw ג"י ,'ב ילשמל ;'ג ,ה"ע םש ןצירת
 ץרתו 5^ ,נ'כ םש .ךליבש pun אוהו 'ו ,'נ םש
 .ןוהל yuno אוהו ג"ל bb תומשל לעפ .ךבל
 ןכו .אזר OU n (yum םילהת) דוס קיתמנ 'גרת
 pe ,'וכו ביתיו יצורת ץירתמ : ve תוכרב ל'זרדב

  nos.י"שריפ ש"עו הוצרתו היסרוכל הוכפה א"עס =
 תבש ,'וכו ימנ יצירת יכ יכה יא ב"עס m" ןילוח

 'ציב .'ד גס ע"ייע אדיבע איגוס יצורתל ב"ער ו"ס

 B^ אישק אפיס אלא אשיר ךל nsn א"ער ב'ל
 הבר .'ד ןיטינ . אשיר ןוכנו רשי תישעו תנקת
 ץרתמ בר א"עס ד"כ הדנ ^«: הימעטל ץרתמ
 ב"עס א"י 'ומבי .הימעמל pano לאומש הימעטל
 'וריע ,יכה ץירת הל תצרתמ sp יצורת ואלו .ב"יו
 מ"ב ,(''וכו אתיינתמ יצורת עדי אלד ןאמ :ז"ס
 mm לעבב ימנ ץירת תצרתמ אק יצורת ואלו :ד"י

oitאצרתמדכ אלא אצרתימ אל אתינתמ .ע"ק  
 — [הל ץרתמ יכיה .ה"ל תובותכ ,רמ

 yon - (אָתְפְרְת -) ףרת

 ההד —————————————————————

 הטירש b 30/6 "be b^ אתפרת =) ףרת
 ולא 'פב ,einritzen) 000ח70 לעפהמ

 אתפרתיכ 6ט'ל תוגותכ) םנואה ךומסד 'מגב תורענ =
 b^ ב"א) — ראוצה jb םד תזקהכ b" (' ירוביסר
 pa ps ה"יחא]* .(האופר י"לב ןויפרת
 אתליסוכד אדביר יכ 2733 ^3 ןאכ אוה האופר
 זיקמ ןמוא ילכ אתליסוכ mpi sys י"שריפו
 ,איה איהו ירוכיסד אתפרת יכ ןניסרגד תיאו
 .ל"נה י"למ ד"עפלו איה אדביר תמועל אתפרת ירה

 ז"חא אבה 'עב שרפא הילע ןויכ ב"ר רשא הלמהו
 וש

 990000 06007806 "למ ןיפרת =) ףרת

 הפורתל והלעו Heilung, Heilmittel) האופר
 ה"יחא]*  .הפ 'עב ונשריפ 335 ^O ,ז"מ לאקזחי)
 והלעו mx תוחנמו .'ק 'דהנפמ וניבר איבה םשו
 ןויפורתל םייסו 'וכו הפ ריתהל רמא .on הפורתל

"bרמא ןנחוי 'ר וניבו סרג הז יפלו האופרל  
 ןויפרתל יאמ ןויפרתל ה"כו שממ ןויפוותל
 היה הז לעו Cro לאקזחי poop bw י"כב
 bn "53 תמאב ה"כו האופר י"לב ףיסוהל ב'רל
 ^ הפורתל הילעו .נ"ד vb םילקש 'שוריב ה"כו
 ל"צכו הנוזמ ףרתו הלע ץצמ היפרת רמא ןנחוי 'ר
 היפותל ל"צ אפרתל ןנחוי ר"א א"נפס א"רדפב
 ה"כו הינוזמ gum ל"צו הניזמ ףרשו mop ןיצצמ
 ןויפרתל im ר"א הפורתל המ לוענ ןנ 'פ ר"שהשב
 א"פר ר"בדו כ"מ ש"עו היונוזמ ףרתו moy ץיצמ
 ןופרתל רמא דח ל"בירו י"ר הפורתל הילעו
 heilen, 05027960 bypn אוה ףרתו תלמו ) יוכו
 םאטשרעבלאה י"כ ץבוקב רשא "2 מ"עב יתאצמו

5mומלענ לינה תומוקמ ראשו) ר"בדד הז איבהש רחא  

 לכ יכ םימעפ יתרבד רשא רבדה הז som ; (יניעמ |
 ןושל ןרקיע םיבותכב תואצמנה תולמ הלאב אצויכ |

 תונושל קולח תעב ואשנ שדקה 'למו שדוקה
 םא אוה טעמ תונתשהב בורה לעו תונושל ראשב
 יכ ינא רמוא ןכו םתונושלב הלמה שבתשהכ בר
 תולמ םינויהל ואצי ירבעה 'לב הפורת תלממ
 owebus ראשנ לבא תאזה הארוהה לע. םילעפו

 ישרפמ והייורת [ל"ביר ל"צ] (ל"רו) י"ר כ"א קפס =
 רשפאו רמא דחו רמא דח יאמ 2781 האופר ןושל
 'וכו ל"ביר ףטוחש יאמב אלא לדבה ןיאד רמול
 יכ כ"ג הלמה שרושב םהיניב לדבהה אמש וא
 יכ רבס י"רו אפר תרזנמ הפורת יכ רבס ל'ביר

 :3/3 טויפב ה"כו ) .שממ הפורתל «3e (?  .רבס עייייעו ירוכיסד ע'יפרבו דומלתה ירקיעו wp י"כב ןוכנ היכ )!

 .נישו ג''צר mm ע"ייע אתצרתמ הזמו (* .תרואב י"כבו םיסופרב ה"כ ) .ףרת רוזמל איצממ

0 
] 
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 ^C C יינעת) ןילאוש יתמ .רע 'מנב 'וינעתד ק"פד
 בקו יות" b^ בקות nme רוכ תיב תיצמתמ
 ב'א) — 'האפ יצח m pap 'ג [ונייהד ל"צ] (הנה)

^bי'לב  nbהשלש לש  q'apהייחא]*  
wmג "יפ 558 י"למ ' oppאוהו וניבר 'יפכו  

 xm" בקרת b^ ח'רו ."ינעתב ה"מגר bb" קתעוה
 NO "ישודיקב ה"מנר 'יפכ כ"ג b" י"שרו .האס
 ^D 'טויבו ap השלש י"שריפו sy אבקרת
 ל"צ] (Gp ירת האס יצח ירנידד אבקרת י"שריפ
 : אבקרת ה"ד .ח"י ry י"שרב תמאב ה'כו [בקו
 פחוימב ןושל תוכיראב ה'כו p'5 האס יצח בקו ירת
 שקבמ mn ה"פ ב'ב 'תפסות .ו"טפ ר"בב י"שרל

webבקרת ונממ לטונו האסב ול דדומ בקרת , 
 דוע "ייעו .הנטק בקרת ב'פ ןושאר רשעמ 'תפסות

 .EDD א'פ 1532 'ורי 5 ב'כ 33938

De הייחא!* = ןילקרט עיייע popon ^M 
 יתוריעה רבכ 6 הרעה x ,ד"חב

 ת"יטב סרג וניברו הינילקרותב an^ ז"'טפ ר'קיוב יכ
 — [ב'ר ןויכ m לעו

 'יסופדבכ וא 7,1 ילשמ "5 'גרת 0 ןיקירות *
 .סרת yy ןיסרות ל"צו ס"ט ןיקרות

 י"לבו \ לז ע'לב .uis NEXU שוקרת

 הפשא 0/9608, ל90%%0ו0% תינורחאה .

 (O^ p .הנושארב 'פב תבש תפסותב )* (6]1160+

O5)תבשב ןילטינ וירבשו אוה רבשנש שוקרת . 

 :רבכו wp C ו"טפ 'פסותב ג"ונב הייחא]*

 שוקרת ל"צ יכ bs .ה'חב 'עה הזב יתוריעה
 131 דצ מ"קוצ 'צוהב 'פריא י"כב יתאצמ ןכ תמאנו
 אלו הפשא 'יפו בור ללש אצומכ וילע יתששו
 - [ריבשמה by" 'תפסותה לו'מה תעדכ םלוס

(Sehwützer 225 ע"למ 53 אָראְרִת &yyn =( "n 
p/3) mp תא ול jm pas םיצע לזוגה 'פב 

 היל רָמאקד איהה אינת יכ  אראר ת ל"א (: הק
 אררת ל"א (:'כ ט'כ) ןיזחוא םינש 'פד ג"סב .ךליה
 [P bb] 'פד ג"רב pn. ןינואימו הצילח ירטש
 אלו עדוה אררת אבר ל"א 6 ^n תוחירכ) בלח לכא

(NND /NY)D — ררת — אָחיִצּוריִת PS * 

| 
| 

 מר ^

 RI SY (Geradheit, Redlichkeit) ,אָצּוריִת *

 השרחה ירבע 'לבו mb םדוקה ע"ייע
^b ponהבושת  Antwortנ"לבו ,667888001טמ8,  

 ראותהו .תורשי b &my"n^ ס"לב n'5 אתוצרית
 םרוקה ע"ייע רשי b^ תיאצירת ,תוצירת ל עפ ה

mb 
 תבש v (Feusterlüden^ ןיפירת ל'צ) ןיצרית *

 ןיצריתה תא םיחלמה iy  ג'יד ב"יפר
 ג"ע ס'ד א"פ הציב 'שוריב "אדכ ןיסירתה ל"צ

yyםחל , sm)גיל  vpn runנ"פ . 

 ןיארנ CTürkis 'ארקנה הבוט ןבא ipo = קרת
 .סלב 'עב p^ רבכ ג'יפ $2 איקרת ןימכ

 9 הרעה w'p ans ש"מו 'ב םלב yp הייחא]*
 — [אבה ע"ייעו — ה"צ vn איקרט 'עבו

 ₪06%מ י"לב pin" ס"לב pon ,יקאְרִת = קרח
CThracienךשימו  pymי'רת ('ב ,^ יישאר  

 (זילפר ר"בבו .[יקרט 'עב p^ רבכ] ("אקרתו (יא)
 י"לב ארקנ ןכ ב'א) -- UÜ יקרת ירמא ןנבר םרית
 רשא איקרת ןכא הלדנ םשו סרית תנידמ יימורו
 ה"יחא]* ,(דימת תנשמד תלכת ןיעכ הנוונ
 -- איקרט 'עבו איקות ןינעב ש"מ םדוקה ע"ייע

ny"ע"ייע סם"ש י"כב "יאדכ יקארת וא יקרת  
 רומלתה ירקיעב יתאצמו ש"מו Cx UO יקרט
 Türken) ם"וקרותה םה יקרת יכ שרפל הצווש
 ףוקהו ך'מפה יכ יקרות תמאב סרית תלמו םייסו
 רעשיילפ 'חה םג לבא ומלהל השקו 'וכו ןיפלחתמ
 וא יקרת יכ ןכ p" )582 ביח יוועלל ר'תמעל תופסוה)

 אוה אקרת w^ :א'עד א'פ nbus 'שוריב יקרמ
 asiatische Türkei = 7 louoxía = ס"לב איקרוט

 'וריבו ב"עפ ו"לד ו"פר 'יעיבש 'וריב יקרות כ'ג הזמו
 תישארב) ינומדקה שוריפל ד"ע א'סד א'פ ןישודיק
 Thraeien אוה יכ יתבתכש ומכ ד'עפלו e) ויט
 ךל ךל 'קליבו דימפס 23 'יאדכ יקרת "גה 'קיעו

mpאמויבו -- יקרט  m^יקיירת תיב ]. — 

 ח"פב (םינפב 'ייעו 96906 ומכ הארנ) בקרת
 'מגב לודג בקרתל המוד ףכהו "₪ דימתב

——————————————————————————————————————————————— 073 

 יכ ym .דומלתה ירקיעב היכו איקות ךורעב טייק יייכבו יקרות ג"ונב )* 00m .'א יא י"הד 'גרתב היכו יקרתו ג"ונב )7
 יקרת DW" ןנבר סרית 'עב b^ רבכ אקרת 'שורי יגרת W^ ליסאבו יזיפ 'פדב CO דוע עדו ריפדב טמשנ ךרעה הז
 ייכב ןוכנל ייאו ריבס ןויצה טמשנ םלוכב כ'יאו יקרח DN" ןנבר סרית יקרט 'עבייפ רבכ 'קרת 'שורי יגרת 'יא איפרבו
 יעב ,b S35" : רוע 'גרתהמ ןויצה רחא ליצ 'כ קדצ ישמא יפד הזב יכ הנמאנ יתעד זיכב לבא רומלתה ירקיעבו ו"ופדב
 ריעהש 5! שיטע סעלרעפ y" )* .ויטפ רייבב הייכו (* ,יקרט וז פריתו א"ער יי אמו' תמאב איבה יקרט 'עב sa "יקרט
 בושחל העט יכ יתפסותב א " 5 איבה ףראטסקוב ירצונה m (* .6גע68180נה 'צמא ר"ל qo הנבכ הזו 8 yb לע כ''ג

 .אררה עיפרבו שיק "33 היכ (* !ןושאר קרפ אוה הנושארב ליחתמה קרפה יכ



/— QUn- wm - uon אָרְרִּת =) ררת, 

 ןכ יכ onowm*) תא ןיעילבמו אמהנד אתירות
 הייחא]* .הברה תומוקמב ןעילבהל ע"החאב םכרד
 א"פדכ 'יאדכו אתירות 'יא אתיראות םוקמב 4^5

"yב רס ע"ייע 'עו 'ח תעלבה ןינעבו — 6 הרעה ' 
 א תירואת 'וחנמב ה"מגר "ינו .'ה תש .'ה רש ע"ייעו
 ןיאש הברה ןיקד אלו םחל הארמ ןהב אהיש 'יפו
 י"שר p3 vo" כ'ע ואל bw סחל ויה םא הארנ

vy.םשו  "anאתירות ] . 

 ר : ז"מד p" "ומורת v^ (6יטרפה «cv אתרית *

 ל"נ היעשוה 'ו םשב אתרית אנינח
 jj ע"ייע הייתרת :הייתרות sun ^ אוה אוהש

 : ד"כק m אתרות

  pmn omnע"ייע  "nנ"שו .

by) pnm22 פ"למ  (Phasan eתותימ 'ד 'פכ . 

 C תא 6 ג'ס ידה: ןמשב רדונה 'מגב
(ins355 והננ יאמו )5 ^ 27« קתרת תאו  

 תואיבנ קר ס"ש לש 'יפה הז ה"יחא]* .רומחו
 בלכ ויה (n3 ןמ ראות ןחבנ יכ םבשחב אוה
 פ"ל קתרת לבא רומח mm קתרת ]5 ינפמו )02:6
 ד"ער ב'מד YD jy 'וריב תמאבו ינויספ "יפו אוה

^sםיורפסהו ארמח קתרת תאו אבלכ ןחבנ תא  
 אסווט יכ הרעשהה הבורקו יג ויסי פרו אסווס 'וגו

 אבלכ תחת תרחא 'חסונו רחא b^ אוה ינויסיפו
semבשו  ^en6" [קתרתו ןחבג לא ינשה  — 

"nn *ינ"שו ש"ע 'ז רת 'עב ע"למ  

die Kráfte weichen, שתנ Dy qm vUD en 

  (erschlaffenירד יקיפפ) חלשב י יהיוד אקספב -
 ה"יחא]* .הלח p C" ששתיא רזעילא 'ר 6 גיצ
 יט ,רי 'רמב 'א י"רת ששתיא ש"רב NUS ג"ונב

sbןוהילעמ ןוהתרובג ליח שת :םהילעמ םלצ . 
 שיִּתְתאדמ י"רת (היכ ,יש 'ירבדי'ה תלכי ילבמ : לעפְתַא
 "לחת)  םלימא 'גרתב mum יי op ןמ אליח

nepיי  C n»wwing Gn" amוכרב ל"זרדבו ' 
ibרבדל חכ וב היה אלו השמ לש וחכ ששת . 

 paa ב"א) — ,ריר דירומ הטוש 'יפ ןנת עדוה
 ןושל הזו ה"יחא]* (ש"ע אדרת בותכ
 'וכו bos ירטש [אררת ל"צ] (ידרת) ל"נה מ'בב
 ריר דירומ ינארקו ינזיבש ליבשב רמא םרמע ברו
 ח"ו םשב מ"בל מ"טשב ה'כו כ"ע הרבשנ יפמ
 ונקז לע ריר דירומ אדרת ל"א w^ ק'בל מ"טשבו
 "p b? nw» b" א'בשרה ריר ןושלמ אדרת
 ידעלב יכ אררת ל"צ pep ילבו כ"ע הטוש אדארת
 תמאבו ריר ןושלה לע לפונ אררת ןושלה ןיא תאז
 ש"ירבו .ק"בב א'בשרה ישודיחב שוריפב יתאצמ ןכ

^Nםשו מ'בל 'פ ם"ש י"כב  ^Nמ'ק י"כב ומכ ארארת  
 אררת הגוהו אראראת ק'בל 'ה פ"ש י"כב ה"כו ל"נה

 ס"ש י"כב לבא ארארת ס"ש י"כב :ה"כ 'יחבזב ה"כו =

 ס"ש י"כב ומכ ל"צו אדרת ק"בב אדארת מ"בב ןעכנימ
 bran) תומוקמב 1^0 3( אררת וא ארארת 'יחבז ןעכנימ
 - הזו ,oup "יפו 'ותירכל ה"מגר תקתעהב ארארת ה"כו
 לצע א'ל הטוש אדרת DU 'ותירכב י"שר bU" המ
 םיחכזבו םמעושמ אדרת י"שריפבו ,כ"ע

^bבל ןיא : ארודת ק"בבו לוהב הטוש אדרת  ') 
 ש"מו ל"נה yvy ב"ר b" א דר ת ונלש 'יג יפכו

 ייפ מ"ב

 יפל רקיע wa "פ יכ םש יתוריעה רבכ לבא )0
 תוחל ןינע e^ ל"נה ע"ל ד'עפל אוהו ש"ירב 'יגה
 יטוָפטפו תוטש רבודש םדא לע לאשוהו רירו

popפ"ל אוהש ל"י וא  nbלאשוהו ףונטו  
 = bx ^e] ג: תארוה ןכו ךרעה ןטקו הזבנל

 aT (Seemann 000060 י"לל «m שישרת 1

 .'ה ,א'ח םוקודבא ע"ייע 1797 ג"פ 'לינמ

 ראות ומכ b^ ף'לאה תעלבהב אָתירוּת =) תרת
(Form, Gestalt(ייל יוחנתב) ןנחתאו ונדמליב  

 'פד 'מגב .םירמת mn" (טיכ ,'ו אימ) < תורומיתו
 C תוחנמ ולא 'פד ג"סבו C 15 2252( ןיכרבמ דציכ

ams)אכיאד אוהו 6: ה'ע  moyאמהנד אתירות . 
^nםחל יכ עודיו רכינו םחל ראות וילע שיש  

 אמהנד אתירות הילע אכילו חומינ םא לבא אוה
 ןנברו) < וילע ןיכרבמש אוה תונוזמ ינימ ארוב
 6 pom] יפטש ןנברו ל"צ] (יסרגו יפטש יסרג

 גארפו ימאו ליסאב יפדבו תואיצמ ולא ס"טב Pb יפרב ) .תורומתו ט"ק ייכב (? .אדורט jv ידהנס Yun mb עייייעו )!
 אתירות ^3 כ"ג אבוה ?DU זיימק ייס תוכרב ילה wo חכומדכ ח"רל ךייש 'יפה הז (+ ! מ"ב ךרעה םינפב y" ופיפוה

momםניאו תושבושמ תורחא תואסריג שיו ז"וא לעב  spyלעב ריש הארנו א'יפדב היכו (* .כייע  powתטלוש ךורע  
 .י"כב nb ע"פד ראשב יילו ב"רל ךייש יאדוב ייפה הזו אתירות א תי ר או ת ם ו ק מ ב : דוע ףיסוה יכ היארהו הככ mum וב
 ע"בארה כ"ג יייעו קידר אבוה םשו אייל ,זיי בימב יש תחנמ שיימ יייעו ןייזב ביתכ ארקמב (5 .ארקמב ייל (* ! ץראה טייק י"כב (*
 יתאצמ ינא לבא כ''ע ארתפ היל תילו [יוב םב שי ןחבו] ןחבנ תא p» י"כבו לזו ייא 'ג הרעה 'צ רצ ידהנס סידבו .ומוקמב

 (ארקמב ==) 'מב שי [jns ןחכנ תא : ליצכו ן"נב ןחבנ אלו יזב ייא ארקמב יכ mun ןוילגה לעב יכ אוהו ארתפ
 עימב ללירב רייר 'הה הז לע רמע רבכש יתאצמ כ'חאו )9 .שיע סוסהו nen ייא 'דהנפ ילכבב (* )3 לייצ] )1(
 .שתנ לעפמ ןוגישותא 37223( איגער יפרב 073 )!? .שישת ץייפרבו י'יכב ןוכנ n/3 )! .יתנוכש qon 137 aen רעכיברהאי

MER IP 
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  sto i0 35 cmב'ק :ז"צ + ו"צ ;!צ ז"ל :
 :ט"כ 'וחנמ .ט"י ̂ : ד ז'ע : ט'ק .ח"ק .ה"ק ג'ק

 'ע הדנ .,'ה "לוח : ג"נ :  mas'ינעת 'ורי .ז"ימ .ד"פ
 היקז ב"כ םיס 5^ .ז"גד זיפ היזנ 'והי <ה"סד 'ב"פ

  — "bדועו  ^p:ז"פ 'ובותכ :ב"י 'מוי הנ עמ

^p אתחונשַת פ'לכ) אָּתְחַּבְשּוּת ,אָחְּבשּות * 
 חבש  (Ruhm, Lob, Lobliedםש 'גרת

 תראפת ( G^. 30 ye.הרישה 'גרתו אחבשותד םוש =
  5-520"להתב הברהו אדה אתחבשות (ט"

 ,חצנמל תקתעהל  were'גרת 'ייע  "onn.'א ,א'נ
IB תיק יא pis א .גיפ ;'א' MOS בא היס 

 ל'זרדב ןכו א"י ,ו"ט תומש 'גרת ןֶחְבשות ץובקהו
"T תוחבשתו תורישב ,ז'ק חספ :'ז :'ג 'וכרב. 

 ה"פ 'וכרב  iy mתוחבשתב ומתח םיאיבנה
 .םילהת תוחבשות לכ .ז"יק 'יחפפ

 סרע אָתיִוָשִּת פ"לב (e^ אָתיוושת ,אָתיִושַת *
(Bett, Lagerstattנ"שו 'א וש "יע  

 ץובקהו ךתיוושת כ ,ביכ ילשמ) ךבכשמ 'גרת ןכו
 ,אתיוושת ב"כ , אל ;ז'ט יז םש

 עברא כ"פ ר"ב Gegehren) מ'למ) הקשת *
 am) ןה תוקושת

 ,שת ע"ייע (Sehwüehe) אָתּושַה *

 תרוחשת 'יפו .ש"מו 'ד רחש ע"ייע תרוחשת *
 סמה לע הנוממש ימ (תרוחשת שיא)

 תרוחשת «m חורב לפש : ה"סד ב"פ "ינעת 'ורי
 .תמו תרוחשת ןב הל היה הלילב ִפ ר"כיא

 me .שת ע"ייע השית ,אָחייִשת ,אָחּוישִת *
 ר"ב (sehwüchliche) היישת הכקנ ראותה

2"bוכו היחה ןמ האריתמ איה היישת וז הלעי המ '. 

 'יטפוש 'גרת Sendung) תוחילש «e^ אָּתַחְלַשּות *
nןילזא היתחלשותב ו'ט . 

 לומג (psy ^e אָמיְלְשּות .אמלשּות ,אָמּולשת *
 ,Vergeltung (םלש לעפמ) םימולשו

(Gelohnung, Bestrafungב"ש) הלומגה 'גרת , b^ 
 תומש 'ב "ורי uan" ץוכקהו aem אמולשת יל
 ןיע ימולשת py רבת יִמּולשַת רבת 'כ ,ר'כ
 א"כ קוספ 'שרפ ותואל ארפס 'ייעו jw ימולשת ןשו
 ,ןימולשתב םדא הכמ ףא ןימולשתב המהב הכמ המ

AT zn NIS 

vm =אָמיִלְשּות ,אַמְלַשּות אָמּולְשִּת * — (שַשָּת  
x mbהמש ארקנ המל :ויכ םש ,וחכ שת  

 "יטיג TN לש וחכ תשתמ איהש ינפמ הישות
mum 3 syןישיתמ םירבד 'ג 'וכו .ןישיחכמ  

cenםדא -לש  ^i)ליעפ הב ןכו .6 י"עה  
 ןש י תמ : לאשותמ תישארב 5 לודגה שרדמב
 תינעת ,םימכאח לש ןחכ ששת :ב"ס םיחספ
 ג"יפ הטוס 'תפסות .המח לש «nn ששת .א"ל
 ר"שהש ל ע פ ת א .'וכו הכרעמ לש החוכ ששת
 'פ הבר תלהק ,אנינח 'ר ששתא :יל ידוד 'פ
 : 'וכרב 'ורי שיש ראותהו ,ששתא ש"באר קלח ןת
 Ty ט"ד ה"פ םש ,שישת אנאד ןיגב :ד'ד ב'פ

 הרקבמל pop ד"ע ג"מד ו"פ 'מוי .v ,שישת הוה דכ
 ^m ו'פ תבש 'שורי .'וכו שישת הוהד ייגח 'רל
 yov ר"ער ג"פד ג"פס ק"מ 'ורי ישישת mmm ג'עס
 לטרע שישת np שי 'פ ר'להק .שישת ה"רד
 ר"שהש .ןישישת איירות ה"פס ר'קיו ץובקהו .ןיפכו
 רדהב 'ה לוק םירוחבל חכב 'ה לוק וכח 'פ
 וכליו 'גרת אָתּושּת טשפומה םשהו -- ןישישתל
 ינגגמתו .אחכ תושתב ולזאו OO ,'א 240 חכ אלב
 אתיישתב ינניסמת 'גרת C GU ,יל גיי הושת
 אלו ותרובגב : ךל יא 'פ ר'להק .אתוישת י'כבו
 יישארב לודגה שרדמ ny ne?n :דועו .'ותושישתב

nm"תשיתו בל  [ns — 
 לוק ןינע האושת לש ץובקה מ'למ) תואּושְת

 שירב Volksgetümmel) ןומה תלומה
nanאתחיתפ) 'כיא  vowsהיד  mןנחוי  "D nnp 

Cרזעלא ר"א )222 "יעשי) האלמ תואושת  > 
joתורצ תונושל 'ג שמשמ הזה ןושלה בקעי  

 . הלפא תושגרמ |
 בושת ןמד והילא (םוקמ (ow בָשוּת ,בּושֶת *

 סייל ,יט ;יח ,יא בימ יבשתה והילא 'גרת
 ;ז"י יא"'כ םש 7j בשות 'יא 'א ,ז"י א"מ 'גרתבו
 ריעב בשי הנושארבש ק"דרה בתכו 'ג N/ ב"מל
 p^ אל לבא דעלגב בשי כ'חאו בשות המשש
 הזב ןתנ יבשתה לעבו דעלג יבשתמ ארקנ המל

 , ןמגרותמה ףוסבו w/o ש"ע חבשל םעט
 b'ty ל"צא הברהו (300%גצ מ"למ) הָבּושת *

npוכרב ' uoתבש ,ד"ל 3 ̂ ,ז'י  
 Mp :ו"ל «gU oo ,ט"יק QU "mop :ו'נ 35

YDה"ר ,ג"נ 'כוס .ז"ם  aw imינעת ' Q6 
 : ז"נ "יטינ : ב"ל 'ירדנ ,א'כ 'ומבי :ז'ט ק"מ :נ"כ
 מ'ב : ר'צ ק"ב i'm 'שוריק .ז"מ imo ,ד"י 'טוס

€ == ==. ==? 

 )^ ,^ תלהק) יתשב שרדו )? vwn. ירקהו (*  .ןיזיתמ :ia ךורעב ויתאצמ אלו ייל ךורעה ייגכ ןוילגב wwe" המו ('
 זו

 ,רזעילא עייפדבו ט"ק "33 ןוכנ ה"כ (* .ישתב ומכ

07 VIII, B. 



"wn — אמילשּות ,אָמְלַשּות NDUD 

 באב העשתב Cn דיפ תוכרב ישור) רחשה תלפת

 באב העשתב 'וכו ונילע וניהלא 'ה םחר ןיללפתמ
 לדנסה תוליענבו הכיסבו הציחרב רופא
 ,Nm  רמא ןואגהו ,('(. 'ל תינעת) הטמה שימשתבו
 ,'"באב 'טב ולא לכמ nns השועש ימ לכ יורנב
 | .'וכו ןה בז יקשמ העשת 60« הדנה םד 'פד ג'רב
 L בורל ה"כו באב 'טב "יא "ינעתבו 'שוריב ה"יחא]*
 | הזב ל"זר ירמאמ Ty ייעו באב עשת ןמ רוצק
 הבקנלו :'ה 'ליגמ : 'ל .ט'כ .ו'כ ינעת a 'וכרב
 א"י ,'ג "רברל ;האמ עשת 'ה n/ תישארב 'גרת
 .ןיפלא העשת ג'כ ,'א 'דמבל רכזלו pos עשת
 . יתורכזא עשת n^" T תוכרב 'שורי 593 ןכו

 <  לארכנ התימ ינימ השלשו תואמ עשת sn תוכרב
 = = .ש"גד ןישודיק 'שורי : ז"ט ןישודיק ,ו"מ To .'וכו

xyשורי רכזל .'וכו דחא םויו םינש עשת ןב ' 
 .רומא ןה הרשע העשת ךל רמאי םא ל"נה תוכרב
 | pra םיתמ העשתו םיעשת reb ר'קיו ,'וכו ול
 ]0 'דמב jn" הָאָעישְת D" רפסמו .ש"ע 'וכו הער
 / «miu אָתיִעיִשְּת הבקנלו 'א ,ה"כ ב"מ 005
 jme ̂ י"הד יגרת רשע העשת = הָאְרְסיִשִת .ב"כ
 .' ץּושית טשפומה Den הנבנ עשת ןמו — ז'ט

"b (Neuntel)ז'פס יאמר 'שורי .עשתמ דחא קלח  | 
 = .עושית לש עושיתו ןיעושית ינש לטונ ג"ע ו'כר
 = ןיעושת העברא ןהמ אצ "iy ביפ ןיבוריע 'שורי

E com — [n»: mm» עבראל 
 % ב ה

E ISO הזל םדוקה. yy עּושיִת * 
E ' dd . 6 

|o epaen שדחה אוה poen own 5» ירשִּת 
Df oCrlQunp רצ כיד npo (i ה"רד אקספב 

 = \ש"כפ) ךרבד 'ה םלועל םינהכה לא רומא ר"קיובו
 .הייחא]*  ,וניבוחל קובשתו ירשתש ביתכ ירשת
 ירשת םש לע ירשת ירשת הז הזיאו יא אתקיספב
 חקורב אתקיספה אבוהו וניבוח לכ קובשתו
 .ןושלב m" ר"קיובו ל"ומה num "y םהרדובאכו
 mur ,ירשת שרחב אלא אצומ התא יא הרצק
 .א"פ "n 'שורי :'ח ז"ע .ז"כ :"י א"עס 'ח ה"רב
 | "עס יי pw ילכב ,םלועה ארבנ ירשתב :ו"נד
 . א" םש ,תוכא ותמ ירשתב תובא ורלונ ירשתב

sysלאגיל ןידיתע יושתב ולאגנ ןסינב , E va 
 = נחה ןמ םייק לבה םלועה ארבנ ירשתב ר"מ ב'כפ
 o0 EI ^m] םלועה ארבג ןפינב ד"'מ הכונחה דעו

p 

= 

 צר

gb pיתבח ב"מ םש ,קזנ ימולשת א"מ  
 : 'דה'ר .ןימולשתב pom קזינה ג"מ ,ןימולשתב
 ^ :םשו .יל 'ובותכ .העבש לכ ןימולשת ול שי
 תבשכ m'« תא השוע היה הנקה ןב "ינוחנ
 ןמ רוטפו ושפנב בייחתמ תבש המ ןימולשתל
 רוטפו ושפנב בי'חתמ nv ףא ןימולשתה
 jp רוטפ םכלש התימ המ :םשו , ןימולשתמ
 ,ןימולשתה ןמ web bw אתימ ףא ןימולשתה
 ;אמילשות n) ,ריל ייעשי) םימולש 'גרת שנוע ןינעבו
 עשוהל yr" ןוכידבוע תמילשות ^w ,ג"י ימריל
 אמולשת ןינע ןכו .ותלוזו ה"כ ,א"כ 'קזחיל ;'ז ,'ט
 אוה ד"ע ר"יד ו"טפ 'ומבי e" אָּתְמַלָשִּת הבקנלו
 םולישה בויח ^5 ייסכנ לע התמלשת ול בתיכ

*(Zahlungsverpflichtung) 

 ,ימשלת ע"ייע ימלשת *

 «p'5 אָּתָשיִמְשִת . אָשיִמַשָת
 תוריש 'יפ (שמש לעפמ) אָתְשַמְשַת
Dienst T1הטמה שימשת ,אסרע שימשת טרפבו  

 יקוחיר Y5 ,'ז 'ירבד י"רת י"רתב קר 1
 ומכח אלד 'ח , ט"י "שארבל ;אהשימשתו אתוועט
 y psy" וא אסרע הלמה םע בורלו ; רבגל שימשת
 .'ג ,ו'ט 'דמבל ;ד"י ,ח" 'קיול ;ו"ט "n תומשל
 ישימשת . . הוצמ ישימשת :ו"כ 'ליגמ 50m ןכו
 ,א"ס l3 ר'אלבו שימשתד שימשת םש ,השודק
 אתשימשת sm דוחל אתשימשת אה :םשו
 הטמה שימשת וא שימשת םימעפ המכו -- דוחל

^pהאיב ןינע  y^yשמש  Cyתבש  (UP in^ 
 "13 if'pam'o 'ובותכ ,'ז 'ציב :ז"ע 'מוי : ג"פ
 'ורוכב .ז'כק ^bur in" יועובש : ו"ע ייטיג ..'כ

mnoה"פ 'ובותכ 'תפסות .א"ע הדנ .ח"ק .ו"ק 'דהנס . 

 | שימשה *

po» pin pnקנש לעפמ אקיִנָשַת  
Erstickungשורי ' 

 אלב קונשתב mnb םהש רענש : ז"ד ד"פס 7233
 רענש ע"ייע קינשתב rbp ya» ymo אלבו רנ
 y ןינכסד י"ר ה'ד ג'כ b^ אתחיתפ ר"כיא נ"שו
 'עו קנש ע"ייע ?mp .רפעה בשיו e ר"להק כ'ג

 .קנרש

(Erwürgung , 

nywn רכזלו vun מ"לבו ס'לב ןכו mp» POR 
'b3 ימלשורי (eun NZUn ירוסו ר"אלבו 

 י"כב n2 (* ,הציחרב תועפב ס"שב טמשנ TD" 'פד ןמ םיסופדבו ח"ר תקתעהב היכו שיארבו ף"ירבו ם"ש יייכב היכו ('
 קתעות (* .ןואג יאה בר הלשו לייצ ילואו ןואגה בר חלשו w^ חייר ייפבו ןושלה הז חיכש pen ל ' ז ןואגהו עיפדבו טיק

 .ה"רד אקספ יעיבשה שרחב אקפפ וניבר הנכמש (םימיד =-) סמד yr סוניקב עיייעו )^ .תינעתב ^m ייפמ



 איבה םש ה"יחא|*

amnes 

 יניב  nbהייחא]* ,(יאתת יומ יניבל יאלע
PROB ןירודמ + םיתחת ז"ט ^ םש י"רתב ה'נכו 
n^ ו 'ב י"הדל ,יאתת אימ ה"כ'. mb בויא 'גרת 

 יאתת אימשו  mmםוקמב תעלבנ  "nnnןכו
  nia'דמב יא 'שורי 'גרת יִתּוחְת םוקמב  US'א

 ל"זרדב ה"נכו ןוהייקיפפ יתותמ  mnn y'"yנ"שו
 'חה תעלבהב תואמגוד " vwףיסוהל  "mbט'ל ,

 . .האתת אמוהת : ה"כ תינעת ,יאתתל . .יאליעל

 ,יאתתימד אה אילדימד אה .'ח 'יחספ ,האליע אמוהת
 ,אתייתתד יאתת y םש ,יאתת . .יאליע :םשו

ovיאתתל :ד'ע , vyהאתת . . האליע א"ער , 
 ה"פ מ'ב ,יאתת :" ק"מ .היקש יאתתמד .'פ ק"ב
 ,יאתתמ קיספמ אמרק ב"עס 'ח ןילוח omn ב'עס
 Neb אל האליע אטמ האתת אמלידו .ב"יק םש
 אליעמ ןנינמ ליז 0 רב דח ייה) יתבר 'פ ר"כיא
 יגל ט"כ פ"ר ר'ב — ^ אליעל אתתמו אתתל
 — ['וכו תחא איקנוא היתת ןיא :היתת 'עב וניבר

mentומכ ^  mannתעלבנ 'חו ) "pףוס  
 .היתת 'עו הזל םדוקה 'ע

 בשות ומכ בתי לעפמ אָבְתּות ס"לב) בתת "₪1
 תישארכ) בשות 'גרת Geisass) מ"לב

 Dp בת ע"ייע (ר ,גיכ
qe woיפו ןאכל ךיישו 6 דיפ תכש) תבתות ' 

woהפי הלוע  "b npש"ע ישר לש ינש  
 ןש הל לפנש «b qu" תבתות ןש 'יפ ם'במרהו
 bp תבתות ארקנו רחא םוקממ ןש המוקמב תנתונו

owתקחדנו תלפונה ןשה םוקמב תבשייתמש  
 וניברו . ןירוסא םהינש בהז לש ןש ןכו קודהב

^b5 ^b Db)ול אשקוהש יפל ימלשוריה  
 «y לש אוה תבתות jw םישוריפה לכל אישוק
 'גרת ןינעבו .ה"קעב כ"ע ןירוסא םהינש בהז לשו
 (n^" אריגאו אבתות ה"מ ,3^ תומשל 'ייע בשות
 אנהכד אבתות ^ ,ב"כ ארקיול ,(אריגאו בתות רוייד יא
 א"מ :ה"מ «T ארקיו 'גרת weanin panim ץובקהו
 y'2 NT 'תחיתפ ז'פס ר"דמב ז"יפס "Tp .'א ,ז"י
 'ר היעשי 'קלי ןינכסר עשוהי 'ר "n ב"כ פ"ס
 אבתות הייב הייב , ,(ה ?n pm האיבב והמ ב'ש
 ה'כו אָתּובְתִַת טשפומה םשהו .אתיב UND" ינפמ
 ;'א ז"ל m» or mess 'גרתבו ס"לב

"bץובקהו 'ט  "^nןכו .םש  Nn3nínזחי 'גרת ' 
[521b —- 
—————— —ÓÀ 

 p^ יוש .יוש לעפמ תיווסהו תימואה הלמה
 ה"רב 'יאדכ הנשה ליחתמ שדוחה הז יפל ליחתה
 cw .םינשל הנשה שאר ירשתב דחאב א"מ ,א"פ
 bna רשעמל ma ירשתב 'אב .ח"נ תורוכב 63
 ,האעיבש אחרי אוחד ירשתב ד'כ ,ג"כ ארקיו 'גרת

"SAאתש שיר הוהד ירשתמ א" ,'ז 'ישארב 'א  
 — [אמלע לולכשל

vun *שת ע"ייע תּושישת .שישח . 
Cy soy ybs היכו C» B's mn =( תת 

 אתות ס"לבו  (Maulbeerbaumהשא 152 'פד ג"סב
Cro naתיכוכז ירבשו תות לש םסיק ןינתונ ר"ת  

 פש) תיכח קרפד ג"רב .לשבתתש ליבשב הרידקב
 (amy הטיחס ינב ואלר םינומרו םיתות +.דימק
 m^ יורי) לשובמה ןמ רדונה 'פד ג'סב [ימלשורי]
 ךרד ןיאו לכאיל וכרדש רבד 55 O3 םילד ו"פ
 ק"פב .('םיתות ןמו םיתות ןונכ לכאיל ונממ אצויה
 לותח +.'ח «nmo אמטה ןמ אצויה 'טגב תורוכבב

C535תות ןליאב ודננכו םוי  ^eי"רומ זעלב . 
 י"לבו morus ר"לב ה"כו mora ט"יאלב ה"יחא]*

 תות יברעבו : םייס דומלתה py" לעבו ו
 «m ,ומש ךכ (m 'פו ע"לב יכ תמא אוהו ,כ"ע
 ,ומידאישמ םיתותהו גואה ב'מ sb תוושעמב
 םיתותב :םשו ,םימ ןהמ ךשמש :enn ג'טק תבש
 םיתותה ןמ emm אל ד'פ 'מורת 'תפסות .םינומרו
 ,םיברעה pa טקילש mma לע תירחשב טקילש
 .םיתות תמורתל המוד הז המל א"פ םיחספ 'פסות

v5ןיתות טקילו הניגל סנכנש דחאל לשמ ג'כפ  
 ו"פ םירדנ 'שורי ץובקב אָמּות ס"לבו .'וכו לכאו
 הלרע 'שוריב ה"כו איתות pow ןונכ vy ח"לד
 pna תיא אלד אייתות pow ןוגכ ג'עס 05 א'פר

 — [שממ |

unterhalb, nin תחת 'חה תעלבהב תות =( nn 
(nienהמהבב גהונו 'מגב השנה דיג 'פב  

"irm Geyo 2s pow)אתשינכ יבב יחכתשמ  
 תבשב ב"א) — תעלבמ 'ח יתוחת b" אתפא יתותד

'p3היל קספ יכו (ז'פ תבש) תואופרב השא המב  
 םיחבזה לכ 'פד שירבו היקספילו ('היתיתיל
 mnm היניימה ילדמ wm (א'עו e^ eap ולבקש
 יהיו 6 י"ותו ,('הטמל ליפשהו .p^ (*הילהינ
 שירפמ nm Q ,'א תישארב) םימל םימ pa לידבמ

 ןוגכ ךל תיא המ וגממ אצויב רתומ וב רדנ לכאיל ונממ אצויה ךרד que לכאיל ןכררש רבד לכ ל"נה ישוריבכ גיונב )!
powו"ופדב לבא ריפדבו 'יכב ןוכנ היכ (* .אי'תוח  Duesתיתתיל ג"ונב (* .יגל . *) atisהייתיתו 'אניימה יל ילרמ .הוהו  

mónסיש 1233(  snmשיע לינה תכשב יישריפכ היכו )^ ,ילהינ . 
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 < 0 "ל לע qus אוהע ב"ר "פב קחדה תאו ץחלה תא
 'יאש יינ יפ לע יתשריפ ןכ ןעי (קניי %
 אתינוניא 'עב 'וכו תחא איקנוא אתינוניא ונינפל

wyוניברו נ'ק .א'חב  nmnםוקמב תרחא ^335  
 חנ י"כ לודגה שרדמב n'à היתת ps :אתינוניא
  איהו חנ דיב התיה nns האיקנוא היתת ןיא
 "יפו ךורעה איבהש | כ"מ יייעו  .תוכזל ותעירכה
 ר'ב י"כב יתאצמ nny לבא .ופלכ מ'ר "יפו "ג
 רוקמ היה רשא 'יגה DONE רקעה רצואב חנומה
 חנ דיב היה nns איקוא היתתניא ל'זו וניבר 'יגל
 איקנוא לש תינימש 68007 006 ew" ל'נו
 דוגכ יא ומכ) יקנ יא "יפו חנ דיב התיה ps לש
 דיב ךכב המ ןוא היהש יקנ ןיא 'מולכ (א'כ ,יד א'ש

Unze איקנוא תחא הביתב יקנ יא שרד דועו m 

 [חרפו רותפכ הזו --

.pibs» moon 25U פ"למ ל'נ nin =( רתת 
Fussfesseln für das המהבה ילגר רושקל 

nat) םיבובל psy םירכז האצוי המהב 'פב (Vieh 
 :בינ  $53 Ceiבר רמא ןיבובל | יאמ 6 ג'נ םש)

  son'יפ ירתות  mורמא ירתות ל"ז יאה .6
[bp ל"צו] (לאו ןירשוקו םילבח ול ןישועש 

 אלו וזל וז ויתועיספ וברקתיש ידכ וזמ וז (* וילגר
 ןושלמ היל קיפמ יכה ןמו הציר ידיל אביו וקחרתי

ws be המקו לש ןיטוטרמס s's CÓ בוריק 
 םינש ןירושק ירתות א"פ ,('"המהבה תא הב ןיפיימש
 ט"יאלב ה"יחא]* ,יט"לפוקא זעלב םינש

  vereinigt, aecoppulato,ר"פדו ט"קו 'א ו"ו י"כב ה"כ

 וטלפוקא ל"צו יטייפוקא ע"פדבו יטלופקא ב'ה י"כבו
 אלפוק ירתות י"שריפ ןכו  (copula)םתוא ןירבחמש
 אלש םינש םינש רשקב « wnהלוע כ"או כ'ע

 הפי  ey'יפ יכ עדו .ךורעבש ןורחאה אפ  i'mול שי
,D3123 הרזג יתאצמ אל ח'ר 'יפל לבא פ"לב רבח 

 parv vom הז רחא הז ^8 )59 ע'לב יכ-ערו
 — [ךורעבש ןורחא א'פ "פל היאר וזו

die schlechten Bestandtheile der *5nin — רתת 

  CWolle'מגב ךשנ והזיא 'פב  psןיבישומ
Cm on)ירתותו ינויסנב יגילפ יכ  "bרמצה,  

 העשב וב ןיכבתפמ ןאצה יללגש םיכריה לעש

 ףוגב קודא הלמש יפו םדוקה (yr בתת ₪ =
(anliegendes Kleid nהלמש 'גרת  

 ה"יחא]* .ינש בת ע"ייע )0 | ,ביב יומש)

 «mu הלמשכ ןיקדה xv קודאה בלחל לאשוהו
 עשוהי 'גרת אָבְתִת jb ץובקהו .נ"שו יב בת ע'ייע

sו"פ תבש 'ורי .אנבתות ג"  rUןיטובנפ ד'ע  : 
 א"לבו דגב !«b o^ ע"לב םג יכ ymjanin ןיעבוצ
 היבלד ןאמ ו"לרתת 'ר ףוס 'כיא pb אתיבתות
 ובלש n ^p^ אתיבתות ריבע הינאמב יסנתמ

 .[האנ שובל ול השוע אוה וילכב אשנתמ
n3nin *הנעמ דועו הבושת ומכ ייפ)  Rückkehr, 

(Antwortה"לר ר"פס ייעיבש 'ורי  yy 
 'ועובש [v ens^ אמלעל הבתות תיא ןודכ דע

 רב אב ירד יומוי לכ אריז ר"א ys ד"לד ג"פ
 ןנחכשא ךמרד ןמו הבתות ןנחכשא אל לממ

 .הבתות
mnn *אּתְבּותְה  ^p)הבושת ומכ ('א  Busse, 

Rückkehrהנעמ )2  Entgegnung, 

C CWiderlegungג ^ יישארבל 'עייע י"רתב קר '; 
 נ"יפ ר'קיו ל"זרדב ןכו .'ב ,'צ ילהתל ;א'כ ,ח"י

 אבורחל לארשי ןיכירצ ה'לפ םשו ,אבותת ריבע =
 אריז 'רד אדה ג"פס הלח 'ורי G ,אבותת ןודבע =

 ה"פ ה"ר'ורי .הבתות 'ייע דועו ןוב 'רד לע אבותת
 ץובקה אוהו .'וכו קחצי 'רד התבותת ןמ אדה :ו"נד

"mmלכ :ד'כר ז'פ  posל"צ התבותה  

M ES 
 Wohnort יס"לב ה"כו) NB3nim ,אָתּובְתות * | |

(Aufenthaltsortא בתות ע"ייע '. 

mnm =ב"ר .תעדלו היתחת = וניבר תעדל)  "be 
 הלא שירב €" ל"פ ר'בב (יינפב "ייע |
 אנינח ר'א )5,12 בוי) יקנ יא po m תודלות |
 האיקנואמ תוחפ 'יפ .חנ דיב תחא איקנוא היתת ןיא =

nnsתויכזמ חנ דיב התיה  mnnמולכ תחת ' 
 6 ל"ז ופלכ השמ 'רו .תעלבומ mo איקנואמ הטמל | =

 ייפ חנ דיב היה איקנוא CO הינית ןוא רמוא היה =
 יילב p^ ב'א) -- m דיב היה ps ת"קנוא יתש | =

pirפו ליועו " psטלמי 'מולכ דחא  Qo" pav 
 רזוחו קנוי דחא יקניא ןוקירטונב שרפמו דחא 0|

 ה"יחא]* st (איקנוא 'למ יקניא שרפמו = =

"y )1 =אובמ  XV aemטייק י"כבו  i'm .ל"צז יפלכ םושרג ירו ריב ייכבו יפלכ השמ ירו  *( n3ריפדב ןוכנ  Yam) 
 ז"ואב ןוכנ היכ (5 .ופלכ מיר ^3 ןיבו ןושאר ייפ pi קוליח המ m לבא היתת ט"ק (viai הינתת ימא 'פדבו הינת ס"טב

"nייס תבש  i"bע'פדבו 'ג ק"ס  SDNתא םיטב ו"ופדב לבא ימאו ר"פדו ט"ק י"כב 'יא לא "יגו וילגר לע ז"ואב (4 . 
mur )5 =גיהר םשב םש ז"ואב  systירבר ךותמו הזה  rumז"ואה בתכ הלא  btדוקע םעט המ שרפל עדוי וניא זיקפ  

 חייר ייפב היכ (* .ןכ בתכ לוגרו wpys ןייגוסב יריאמה ייחב ןכו xy ייותאל יתא אמליד ןאכ ךייש המר אצת אל לוגרו
 .ש"ארהו ם"במרהו ף/יירה ייפכ הזו אנליוו סישב



 לכ ינפ by הטמלמ nns הריפת השוע ץוחל ולפי
 י"שריפ ןכו ה"יחא]* VUA ןיעכ םיתבה
 ומכ אוה ארותיתו בטיה ש'עו רשג ארותית

ciens smsנ"שו רבעמ | ע"ייע . "bDinn 
 תיא p^ םיקילא m , ךורעה 'יפכ 'יפש תוחנמב
 ירקמד רשנכ יוהד ארותית (Ce ונייהד ירמאר
 רפותש הריפת התוא ונייהד ירמאד תיאו אתרבעמ
 ןיליפת 'כלה ras 'ייע העוצרה bv םושל הפשה הב

^bייסבו .ב"סקת  N'Dpnםיקילא 'ר םשב איבה  
 ונייה .ארותית א"ע .ךורעב 'יאדכ ארותית 'יפ
 טלובש השועש עובירב הטמלמ ביבס .רפותש
 .ל"כע עצמאב טלובש תיבה .בשומ ןיעכ עצמאב
 nen עבורמ רוע ןילפוכ ארותית e" החמש וניברו
 סינכמו םיתב 'ר תדמכ עבורמ ןוילעה לפכב בקנ
 ןהיתחת ןותחתה לפכב הסכמו בקנ ותואב םיתב 'דה
 ' םילפכ םתוא pa םיתבה (some תויפה םיתב לש
 ארותית ומש לופכ רוע ותואו + . . עבורמ רפתב
 י"למ הלמה איצמהל לכונ הז יפל ילואו ,כ'ע
 ינאו ל'זו דומלתה ירקיעב יתאצמו לופכ %
 םיקדהמש ןויכ ךורעה רמאש הז םירפופל יתיאר אל
 ןהיתחת רועה בשומ ומישי כ'חאו בוטב םתוא
 העוצרל ארותית ארק ספלא ברו .ותוא ןירפותו
 אלו רשג ןיעכ הלעמל די לש תיבה לע םינתונש
 לשב ךייש אתרכעמו ארותית יכ ש"ארל אריהנ

 — [כ'ע שאו לשבו די

₪" ; 

LI 2 

entm =( nh(אַרּותיִּת =) רתת —  
 (' [תלוחלחה [bw (תלחולחה) ןמ יערה אצויש
 vr אלש ידכ רמצה ותוא ןיזזוג די מ ת ןיעורהו
 eb" .קתעוה ה"יחא]* — ."וב 6ןי ל תנ ןיללגה
 ל"נ רתויו יעיר omn "p ד'בארהו .מ"טשבש ח'ר
 םילחרה תטירמו תפימש comm ל'זו י"שריפ
 הטירמו הפיטש י"ע ירתנד ןירשונ לש 'גרת ירתות

- 

 םטוחה qun 53« ע"למ ל"נ mana 2 רתת
 Scheidewand der םשוחה יפגא ינש .לידבמח

 רצימ ול שיש ימ .תינרתת ראותה הזמו 6
 'מגב תמש D^ 'פב verengt in der Nase) !משוחב

 םדאב השעמ G'yo ו"מק ב"ב) תונולבס חלושה
 םטוחה ילוח 'יפ איה תינרתת ותשא ול ורמאש
 «rnm ה"יחא]* | .חירהל הלוכי הניאש הל שי
 תינרתת ךורעה 'ינכ W^ ה"מגר e3^ לבא תינרתות
 וזו 53( חיר םוש חירמ הניאש (* תמטמוטמ "פו

 — [ל"גה ע"למ הלמה תרזג bb" היאר
 JW ע'למ Brüeke wa 'יפ אָרּותיִּת —( רתת

(das Verbinden des Einen mit d. Anderen 

 אכיא יאו GN T  תונח 'מגב wem אל 'פב
 (c3 רדומה ןיב ןיא 'פד ג"סב .ןניטממ ארותית

Gioמגב ץמוקה 'פב .(*טיוטסא ארותית אטמ ' 
 wow לאננח בר רמא G5 תוחנמ) תוישרפ עברא =

 רחאל 'יפ יניסמ השמל הכלה יליפתד ארותית בר =
 | אלש ידכ םיתב עבראב תוישרפ עברא חינהש

 ךורע ייכב היכ (* ייל ע"פדב לכא «n'y nb דומלתה ירקיעבו י"כב ןוכנ היכ (* .ךורעב ל"צכו תלוחלחה ne 'יפב ('

 .תירטמוטמ תינרתות תועטב w^ ילש י"כ ךותמ cen oU ספדנ רשא אנליוו סישב (* qn ע"פדב לבא «^n ייפבו
 .שימו ח"פק ,איחב שויטסא ע"ייעו טויטסא עייפדבו v33 ןוכנ היכ )5 ,





 בד תירחא

 .ורפס תירחאב ךורעה לעב וניבר בתכש םירישח ינש |

.1 

Eךורבו ךרובמ תוירבה לכ יפב ('רדאתי ('דעו הלס חצנ ְּ  
Eףקות =  Cruךורעה רפס ('רדסב טרפלו ךורעל ("ינמציע ('וימחרב ') 

 ('"ךורימ ילב ("ינמילשהל לפחנ דע mps ('אל ותושעב תוארונ
 ('*ךוריפ ילב (''ינצמאו ינעייס ןיעייסמ רהטל (''אבב וידסח 203 ן

 )^45 תויה Chus oy ("'רוביד תושקה תובית Cay יתעג

Cn»חריל רשע העשתב ("יששב םלשוה  nnsהזבנמ  Cn 

monsםיאצמנה הלאה תורבדמה ינש  moaתלשלש לעב לש ויניע דגנ רבכ ויה ןושאר סופדב ךורעה רפס  
Eרעגייג ע"מב ספדנו ב"הו דייל ,'ב ,'א ןעיוו ךורע "33 ביג ייא ןושארה רישו )20 הרעהב הטמל יייע) הלבקה  ym219  
 תאמ שוריפ תצק ןהילע אצמנו 359 דיה לעקנארפ ע"מב m םירישה ינש וספדכו דיילו ו"ו י"כמ תואסריגה תוושהב 0

E. 1רחשה "מב ליז ר"יש ברה  meתאמו 26 רצ יב  n3רעגרעבמאב ש"רל המלש ןויגה רפס תלחתב םאטשרעבלאה , 

 המכו המכ יתשריפ ביכו א"כ b" 1878 תנש ןעיוו אטנאס שירל טייציינ ע"מבו םלשה ךורע ירפפל אובמה שארבו 1
 י"ר nm' .האלהו 282 זיכה ץטערג עימב ןאמעריג ריר ידידי גישה םתצק לעו הזב ינא טרוח םתצק לעו םינינע

 וארוקו (רענילרעב 'הל ןעיצאגאכ היה ט"לרת תנש בוט רצואב) רחוימ רמאמ הלאה תורבדמה uv לע רביה ןאמפייר
 לכו רעשב תויולת ויתורעשה םימעפ המכ לבא תמאל «m םימעפ הברה םכחה הזו .ינריכזהש ילבמ רבד תירחא םשב

 ןוכנ אלל 'א ויו was לבא יב ןעיוו ביה דיל quy vom ריפדב ה"כ (* . תואבה תורעההב הגיחבה רוכב יתאבה הלא =

 ייארכ ןואו לי'צו זועו יכ ויו י"כב (*  .ר"פדו י"כ ראשב ייאדכ רדאתי ל"צו רזאתי (qu אלל יא ו'ו ייכב C) .דזועו
 לש הרושו הרוש לכ יכ חכומ ןורסחהו הלמה הרסה םשו יא Y4 י"כמ ץוח י"כבו vp ןוכנ ה"כ (" .ר"פדו י"כ ראשב | =

 ינמצע 2m בו יא ויו ייכבו דיל ייכב ה"כ (* ,הנומש קר היחת וימחרב nón ילבו ןילמ yen תלעב איה יא ריש 2
 בתוכה חמשי , my ייא ב"ה י"כב (*  .רדסכ ב"הו דיל י"כב (*  ,ינרזא ךרוצ אלל ןקת ןאמפייר 'חהו ינקזח רייפדבו

 (י"שריפ יייעו יב qUD ייעשי ארקמבכ) ב"ה י"כב *)n/3  ,קיתעמה תפסוהמ איהו * ס"אא (הוהי ח"ר) ארוקה לגיו /

 .m'a !הוקנ ול ייכ ראשבו ריפרבו ,ךורעה obo םלשגו רמגנש דע הוקמ יתייה אל ידמע תישעש תוארונ :ורועשו 0

 3^ m Yn י"כבו ,אבה זורחבש ךוריפ םע םיאתמו ר"פדבו דייל יייכב הייכ ('* .ימילחהל ר"פדו י"כ ראשבו יב "ו י"כב .
sum qu |ךרמ ןמ ךורימ טשפומה םשה הנוב היה  pw)ל ,ו"כ " mU )'*  .אבהב 'ב ויו ייכבו ריפדב  w33)ביה . 

 רשע הרושה ליכת זא יכ תרתוימ לכ תלמו אב לכ לייצו B3 לכ יא m vam (תחא n»n אבלכ ריל י'כבו אב לכ
 .+ (יצמיאו) יצמאו יעייס י"כבו ר"פדב m ('5 .ותוא ןיעייסט רהטל אב bu (p nae") רמאמכ ורועישו ,חולט -

 ר"פדו "3 ראשב לבא ריל ייכב ה"כ )55 .יא ךרפ עיייע ןורבש 'יפ הכירפ ומכ C) (b^ הרעה) qme לקשמ לע )€

 לבא ריפדו W' ויו "33 הייכ U)  .רוביח סיטב 'ב ויו v3 לכא ריפרו יא Ya ביה דייל י"כב היכ ('*  .(רוביצ) רובצ = =
 SW םגד ע"ייעו תואמגוד המכ ול ופסונ הלמו רוביד לכנש ל"ר ומוגיד ל"צו וימוגר ב"ה י"כבו ויבוגר יב "ו י"כב = .

 יתואח CK גר יעמ) יגוגיר b^ ('* .ךורב ס"שב )359 דיח) ולש עימב פיזר תקתעהבו יב ויו ייכבו רושק ךורכ ייפ )*. 2008

 ריעמ ןכו ישילשב ייא «v2 ר"פרב )10 . ב"הו יב Y) v3 רייפדב ייאדכו יגוגור ל"צו ינגר יא ויו ייכבו um דיל י"כבו /

 לעב ןחג ונבר) ןואגה הז רבחש םירחא םיריש ינש סע ןשונ ןשי a5 ךורעה רפס ידיל אב ל"זו הלבקה תלשלש לעב
o Quyהז םילשהש ריגמה |ל"נה  webs cansףלאו ןברחל גיל ףלא אוהש הריציל (?) היסחתר הגש יג חריל  "n 

 עימב) טרופופאר ל"שר :«3n תבשב ישילשב םא יכ אוה אלו ישילשה חריה אוהש בושחל העטו  .יוכו תורטש ןיגמל

 היסהת תנשב םג n םויב היה רדאב ויט יכ ישילש םוקמב יששב היגהל ךירצש יל הארנ יכ ספא ליזו un רחשה
 לע "T ןמח יגיעב nion יכדרמ יכ ררא שדוח אוהש רורב f)  .מיפייר ןוכנל man ןכו כ"ע w'bnn הנשב םגו

- 



 רבד תירחא

 (*ךורחה שדוק תיב ןברחל ("ףלאו ("'ג'ל הריציל Conn Cw תנשב
Can?ךורס ("וזזוג ינפל שבכ םעל תורטש ןיינמל ףלאו *) 

se?תטישפ (""תונש '') C nimboןרקב \"'ףדג ("יקקוח ") eךורק יכשומ [ירקב ל"צ] )' 

 (",[ךוראה] (ךוראו) i דמללו ed )55335 ןכ ^n3: C 33805 פיח

r^r?ךורכ לדגמ ץורי ("ןבל \"'וידוקפ תושעלו רומשל יחוכ '*) 
 (*ךורית רפס אלב םיחלושמ ץוביקב (*'יתודחל יארובל יתלועפ ("ןכא

e. 

 2" (ינשה רישב 46 הרעה יייע) ןינמל רפסמה בשחנ וניא ךכ pm ךכ ןיבו 'ד קר י"כבו ריפדב n3 )? .ז"ט יליגמ y" והזוב

 ליצש תורודה רדס לעב ריעה רבכ לבא תלשלשה לעב :«^pe ה"סתת w vedi^ ("* .תולמ yen 5y3 זורחה הז םג

 .איסתת ןוכנל ow ביהו ד"ל בו 'א ו"ו י"כב תמאבו ט"ג הרעה po תודלותבו 75 דצ qn ךרע יייעו  .א"סתת
 ) ייוע) ?mE א" סת תב ומייסו ךורעה רפס תא רדיס רשא um שיא ^i ימיבו : ליזו ינאילדוב י"כ ךורעב ה"כו)
 תורטשל ג"ית ףלאו ןברחל גיל ףלא טרופופאר ל"שר בתכ ל"גה הרעהב נייר תורלותב )?*.0886 ,468 לעקנארפ ע"מ
 .באב יטב לפנ ןברחה יכ רחאה לע םיעירכמ םניא הלאה םינינמה ך'עפל לבא s'y הריציל א"סתת א"ד ןובשחל ןיוש

 qu Ina יגריעהש 152( היגנ םא לבא 1103 אצמנ זא ףלאו ג"ל ןינמ mó ףיסונ םאו עודיכ םרפסמל 70 תנשב

 -דע ח"מה איג םיבשוח ונא בורל יכ עודי תורטש pon ןינעבו .1101 ןובשחה cy הפי הלוע זאו ןוכנ לכה ףלאו א"ל
 < איסתת אצמנ חיימת w'3 ןינמל ףלאו ג"תי ףיסונ DW כ"או 75 רצ ןילמ ךרע לעב ש"מ בטיה y" תורטשה תלחתה
 .הימעדו ג'סר יוחא ךשמנ ךורעה לעבש 59 הרעהו 26 הרעה 3 ירלותב בתכש טרופופאר לישר תריקח דגנ הזו

 < 8 7,5 י"כב ר"פדב ה"כ (*5 .  הלמה וז תועטב הטמשנ 'בו 'א ו"ו 953 )5 .ש"מת wa ןמ תורטשה תנש םיליחתמש

 ]04 7 כ mE תיב ימי וכרא רשאב -ךו רא ה ךרוצ אלל nun מ"פירהו ךורה השדוק תיב תחח 'א ויו יייכב לייצכו יב וו ב"ה
mwתואל ול ךירצש רובעב הככ הנשו ג"ית ומכ אוהו ("  .(איעס יג ב"ב) ןושאר תיב ימימ  m*תלחתב  LO 0 mma 

 i .ןושלב un ר"פדב pai היכ ('* .זמג יא 10 viv ביה י"כבו וזוג W^ םשו דייל v33 ליצ ןכו ר"פרב ןוכנ ה"כ )2

 = יגוגח יורו (y םוליא joy ךרפ ייפש none שי הזל םגו ךו רפ ייגה vip אכרסד noni ינאש 6 ו"פ ב"ב) םישה
vàז"עד  anyייעשי) קוספח לע וניבר ןוויכו (ןקתתשי ןכרפהי ןשרחהי הנמלאת  (p iינפל לחרכו  nmaה - .המלאנ " 

 F אוה ךורפ יכ ןוכנהו כ"ע לארשי םעל גוהנו ךורעה תורטש ןינמל ותעד יפל הנווכהו ךורע oux אלל nun מייפירהו
 1 = ויו ייכב לכא רילו ב"ה vir ר"פדב היכ )9 .וזזוג ינפל שבככ (קודאה ייפ quon ר"פד ייגכ וא) םלאנה םעל ראות
 M ה"כ )9* .תוטושפ יבו יא ויו יייכבו תוטישפ דילו ביה v3x רייפרב ה"כ )' . תונש תומי 'ב ו"ו י"כבו םינש ימי יא
 | : mmmo (:ו"ע 'שודיק) אתמד אתוררס 323 אוהו ןישיר ינשב ל"צו תורדס םוקמב בייהו cip 'א Ya י"כב ל"צכו 33
 דילו ב"הו » Ya י"כו ריפדב הייכ (5*  ,ךומסב יייע ןוכנ הז םגו תודרמ an^ ד"ל י"כבו הלשממ 'יפ 6 דיק 'יחספ) רמד
 ייל )35. .הרג יב ויו «Vi ,הדג 'א ?Y י"כו ,ףרג ב"ה י"כב [wg ,דיל v33 ןוכנ ה"כ )5 ppm 'ב ו"ו י"כב לבא

 earruea  אוהש רובס יתייה הלחתב (** ,ירקב w"5 האבה הרעההב שיימ יפלו ןרקב ייא ריפדו v3 ראשבו 'א ויו י"כב
yy noyתעט לחה וינפלש רוטב רכזוהש תורטשה ןינמ יכ הזה רוטה תנוכש מ"פירה תעדכ רמול יתיצרו ןיכרק . 

 יורי ביפ ריב y" הלגעה תא םיכשומה םירושה ינרקב 'ה לע םיפודג קוקחל ונילע ורזג רשא םינויה תוכלמ תוטשפתה
 — o הכושחהש ןוי תוכלמ הז ךשהו איי ייפ עירזת ימוהנה ו"טפו ג"יפ ר"קיו דימפ זיטפ voi ןייזעיו ר"ע vys ביפ 'גיגח
 - םויפ (y כ"ע לארשי יהלאב קלה םכל psv wen pp לע ובתכ םהל תרמוא התיהש ןהיתוריזגב לארשי לש םהיניע
 ןינעב ךכ לכ וניבר ךיראה המל היל הסל ארוביד ישופאל יכ nm יתרזח ןויע רחאו .(הכונח לש ינש תבשל רצויל

 pun יראש איבהל קדש nw" םירצונה רפסמ ונייה גוהנה םרפסמ ןינמ כיג איבה אל המלו jme ינשב תורטש ןינמ |

 E = .לעטטעב ריד ימח ירומ ינודא תאמ עומשל בר ללש אצומכ יתחמש תאזל ?  cw תורטשו ןברח ,הריצי ינש ןינמ אוהו
 « . זא .(האלהו ג"כ ,ג"ַל "p' מ"למ) "3 : ןרקב nnn mu םאו רוטה nmm םירצוגה ןינמל שח וניבר תמאב יכ לי'צז םייה

 0 7 ןברהל ףלאו א"ל הריציל wenns mm )24 הרעה ליעל יייע) 1101 אירטמיג שממ on "ךורק יכשומ ירקב $3, תוביה
i^nיכשומ 'יפו םיררוס ירס 323 תוררס תטישפ ייפו ,תורטשל ףלאו  erux —) npםיאשונה םה (םלצ  n»ונייה  

 מ'יפירהו) יל וב ריפדב (*% . יריבגי ייכבו ריפדב ה"כ )95  ,יריבגהב v3 ראשבו ,רייפדו ד"ל ייכב ה"כ (" | . םירצונ

 םשהו גרא ייפש 'ב לוונ עיייעו ב"הו 'ב ויו ייכב ייארכו ילוונ לייצו דיל ייכב היכו ילווכ 'א ויו י"כב (ול וב ןייצל העט
 E ילוונ .דמללו דומלל ינריבגי ןכ ותנוכו םש יגרתו ביי am ייעשיל יירוסה יטישפ יייע תכסמו הגירא אָלְַנ סילבו אלוונ

 5 לצא ומכ תכסמ ארקנ רובחה ליזררב םג יכ שימו תכסמ עייייעו ךורעה ורפס וגייה הכוראה יתגיראו יתכסמ ייפ ךוראה
 םלועל ('ג םיחספ) םרמאמכ ךירא הל יל ב Tm יל וב םוקמב man np m — (ש"ע אחסונ) nacka םייסרפה |-

 oi ירוביחו יתכסמ ליירו ךורעה ל"צ ילוא וא ליצכ (% 23003 "גה םע השעי המ לבא ,הרצק ךרד ודימלת םדא הנשי
 ךירצו יב ויו ייכב pos היכ f)  ,תובית הנמש קר ליכי רוטה הלמה תאז ילכו תועטב con 'א ויו vaa (*' = .ךורעה
 v6 v3 qwe ןוכג ה"כ )49 .ןבל ליצו ובל רי"פדו ביה vix יבל דילו יא o ייכבו האבה הרעהה יייע i25 ודקנל

 ןּגְל וירוקפ תושעלו רומשל ותנוכו (בייכש cvm) pa עיייע רּוצב יגרת «wn TU ,ךורב םוקמב יא ו"ו י"כב לי'צכ ו ב"הו

 - 8 e ובגשנו קידצ ץורי וב יה DU זע לדגמ Y ne) ילשמ) בותכש ןינעכו nui לדגמב ץרה םדא לש האנה תבוטל ונויה <
 = 8 qui היכ (5  .ןבא ם"טב י"כ ראשבו לבא ב'ה י"כבו ר"פדב ןוכנ הייכ A) , בתכש המ בהכו ץורי לבל mun םיפירהו
 .ח"כ (*% . האבה הרעהה 'י'עו יתוקחל 4/8433( יתלחל ביה יייכבו יתורחל יב ו"ו ייכבו יתחמשל ייפ (wv יא ו"ו ייכב
 : ור" םירבר) yn" 'גרתב ומכ mnM3 רפס ^5 ךוריה ליצו ךורת דיוי ילב יא ויו י"כבו ,דילו יב ו"ו ביה ייכו ריפדב



un תירחא | 

enm bןיאל ("יחבוז ריחכהל רהמי ושדק םש  (issךוריצ *) 
 ךורש (''קותינו \*לושיכו ("ףויע ןיאב רבא ("'וניתולעהל שיחי שיז]
 (''ךוראו ('ףורית הברי ("םיצוחלו םיצוחמ ("תכמל םיפופכ ("ףוקזי ףוקז
 ךורא םלועב (*'עשעתשהל wie תישילש ("תכב דובכב םורי ונגרק

 ס

(1I, 

 הרושכו ןגוהכ (*יתמלישו ('לאל יתרדנ רדכ

nnךל יכ יתפש  meisהרישאו ') 
 ('הרוטנל (ינתזריזב ליח יתפש אצומ בינ

 יארובל (ךורעה) יתלועפ ןכא men רועשו ,היתחלש רשא םכמא תותירכ רפס הז יא יא ינ ייעשיל (ma ןיכורית רפס תקתעהל (יא
 bs ר'יפדב יתוקחל םוקמב ילואו תולגב םירזופמה ימולכ תותירכ רפפ ילב םיחלשמה לארשי ברקב ינחמשל ייפ יתודהל
 pa yp ךורעה תושעל b^ ותו קח ל וא תולגב םירזופמה לארשי ץוביקב ךורעה תא דמללו דומלל ונייה תוגהל
 מיפירהו .םלוע דע דעל pns םויל nm npn רפס לעו םתא חול לע nin» (n ,יל 'יעשי) בותכש ןינעבו לארשי

manיארובל יתלילפ ןכא :ןוכנ אלל  menoתובית רשע רוטה לכלכי אלש קוחמל שי (*  omm )%5  .וקב ןוכנ  : 
 יב דיו ייכב ןוכנ «m )9 | .וינב יב ייכבו ויו "33 היכו ימב ריפרבו ומכ ביהו דייל ייכב ?f) . םיהבוז ונייה 'יחבוז =

m vא ויו י"כבו ' cemב"ל םירבד) הולא אל םידשל וחבזי 'גרתו ךורצ , (G^תילד ןירשל וחבד  pnaךרוצ . 
 הייכ ("  .םירשנכ רבא ולעי (אייל ימ ייעשי) םש לע וניתולעהל s" ראשו ריפדבכ 5n וניתולע הל יא ויו י"כב )5
 ל"צו לשכ ריידבו לשוכ יא ויו יזכבו ,ביהו דייל ייכב ןוכנ ה"כ (5 muy ס"טב בייה י"כבו ,ר"פדו «v יבו יא Ya י"כב
 n^ ייעשי) קוספל pz pr ל"צו קותנו i'n י"כב ל"צכו רייפדו דיילו יבו 'א ויו "33 mis (sm .ףויע לקשמב לושיכ

meg ms 

 יימרי) הכורא ןמ sp" ךוראו ןכו ^Q) ,זימ pm' הפורת 122 אוהו ףורת ב"ה יזכו רייפרבו 'א ו"ו י"בב ה"כ (55 ,יא
 bis ישילש תכב ןוכנל ריפדבו ביה ייכב היכו תבב דיל ייכב )9" .  מייפירה ^5 ןכו תמדוקה הרעהה ^y (9 .q" ,יל

 םכידימלתו םתא :דייי יגיגחל ןויכו יא ויו ייכב הייכו תישילש תכב : תישילש תבכ תחה 'ב ו"ו יייכב לי'צכו תושילש
 .ישילש תיבל :היגה מיפירהו ,ל"נה רחשהב לישרו י'שריפ שייע תישילש תכל ןינמוזמ םכידימלת ידימלתו

pas5 עשעתשיש רייפדבו עשעתשהל 5 שעתשהל יא ויו ייכבו יב 19 ביה ,ךיל י"כב x)עשעתשנש . 

 תדע o" רצואב ריפדב ה"כו תויעט תצקב )960 דייח) לעקנארפ ע"מב ןושאר 'פדמ ספדנ הזה רישה \' ה"יחא
 :וזכ הפסוה שי ןושאר ריש לש םויסה רחא דייל י'כב יכ עדו .(0001טומ21% Oollege לש םירפס דקעב תעכו) קרייונב לאונמע

m,הרושכו ןגוהכ 'תמלישו לאל יתרדנ  oinינתזריזכ ליח יתפש אצומ  mmeילב םותסו תותפ תוריסחו תוריתי  
 אל ןכו ךוראה רישה לכ קיתעהל 5unn יכ רע לשרתהו ישימחהו ישילשה ןושארה רוטה קיתעה רפוסש ירה *הרומת
 וית mw ףוסב הז תחת (w^ ייל טוהאק י"כב םגו ..ןדבאד לע לבחו .בייהו יבו יא ו"ו ייכב אל ינשה רישה קתעוה

 תולק תובית הצור אוה רשא לכב אצומ"ןינעה ובו ךורע לכל ונחלושו ךורב לאל nnn ךורע רפס םלשנ |: ליהזכ
 . וברקב תולודג תומכחו וב ואצמנ ןישוריפ המכו תורמגו תודגהו תוינשממ תורומחו

mo x 

 ; תונובתב שלש םירבדב ףשהי םראה לכש
 : תונתמה איה שלשה תוחילשב םג תוביתכב םא
 : תונוהמ רקי לכש בוט ולכש הרומ תמא בתכב
 : תונעל םג תושחל םא ותמכח הרומ חילש

mm jnonלע  oa" iacתונמאנ וימימ  : 

 Ty3 יתרבסו יתיארו יתעמשש ,n2 םיזורחה mor טרפבו המדקה «j'y רפפה שארב תויהל וטפשמ הזה רישה )*
 ןכ ןעי 1 רצ wena אובמב ש"מ יייע ודי לע םה םיבונג וישוריפ יכ והורשהי אלש תולצנתה ןיעכ אוה 'וכו *הרטשל

 תעירי ןורסחמ na ילוא הזה ךוראה רישה וגלר םירהמכה םירפוסה לבא המדקה ךודכ רפסה חתפב וקיתעהל יוארה ןמ :
 מיפירה y" ראובט ולוכו לינה רחשה ע"מב תצקו ל"נה אובמב הארת שוריפ תצקו . תודיבכב גהנש רישבש ןושלה
 תורשקנה תוביתהו ,תובית שש לעב רוטו רוט לכ .. טבשל jm רסחל jn תורעההב הטמל הארתש ומכ וכרד יפכ לינה ע"מב
 y" האורב הגש qw ינשה רישה םג האו הלבקה תלשלשה לעבו . ברדהמ my^nn ומכ תחא הביחכ ובשחנ ףיקמב

 םימעפ בורל ומכ) בתכ וגיבר (* . תובית שמח p» men לוכי זא יכ מ"פירה תקתעהב תועשב טמשנ (? .(21 הרעה
 םיאולמה תרסהב רישה יגפ תונשל מ"פירה הפי השע אלו האלמ הביתכב (םייקלטיאה םירפוסה ךררכו yn ורפסב
 (ps הרמזאו הרישא (ל"גה רחשה עימב) ל"רשר תקתעהב )^  ,וננטז יארוק חורל םירז nn םא ףא םירישה ינשמ
 ל"שר y" (הרושכ) תמרוקה זורחבש הלמה mb oy זורחבש תוגורחאה תויתוא 'ג תוושהל הרישאו הרמזא 5722
 יתפש הנגרת :רוטה «n . ינרזא : ךרוצ אלל man מ"פירה )5 .(ג"כ ,א"ע םולהה) קוספה לע ןויכו .םש טרופופאר

 ?y ייכב ומכ ל"צו הרישגל ר"פרב (* ,רדגש רדנה אוהו ת'ס בותכל יתפש אצומו בינ רומשל ליחב יגתזרז רשא לע

98 VIL B . 

 .קותינ ףויע לושיכ םיטשפומ תומש הגוב וניברו .וילענ ךורש קתנ אלו לשוכ ןיאו ףיע ןיא )3
v323יא ויו י"כמ ץוח  nenףקוז  mpmייכב (*  Yaויו י"כב ייל ( = .ריפדו י"כ ראשב ייארכ תכמל לייצו תנמל יא  

arc 
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| T3 תירחא = חצר 
 ןיגתב  Cann (vmהרות רפס רדהל [אינתדכ :וא ,אגת תדכ ל'צ]

 ? ninתוריסחו . mnoהרומת ילב ("םותסו
 (''הרמאיהל קודקדב יצחו רודסל הטיש שיר
 הריעה ("'וטנרט ןמ רפוסה לאומש דיב

 ? (n5,הריעצה לחר דיב ("אפישושו תחפטמ

E הרובגב רוזא ("ינניחש העבראב ("ברוה C^» 

 ל'צ] ינצוח  [yinל י?הריבגהל (" םידלי ןומה בא ינמיס
 ? o5ל'צ] (ינמיס)  [osoהרמשיהל ("רועהיחיו ("'ןבואר יחי

Cnm5 33708 (''דלי דלי  C"הרמטיהל *).. 
 הרימגב םייקתנ אל דחאו (''ןינמיסה קירל
 lit ('הרמציהל םהילע הלבוח יחורו םהמ ("יתלכוש
 ("ארקנ לא יח יו ov םישלשב היה ןושאר
 meii") ןתונ םינש הנומשככ ןימינב ינשה

 הרובקל ויתסנכה שלש ןב יתבש ישילשה
 % הרובש ישפנו ("ולהומל יתיכז אל יעיברה

 | | am ןויז עיייע ןינויזו buy pim סיטב ריפדב (5 = , אבה món לש "הרות, zy התושהל הרוטנל )1 הרעהב) ליינה

 - תדכ mun (ל"נה ע"מב) טרופופאר ל"שרו לירשר תקתעהב ה"כ (* . ץ"ג זינטעש תויתוא לש רותכו רודה 'יפ פר |

junאבר רמאמל ןויכו  nmi)זא לבא (ןויז 'עב אבוה : ט"כ  nn nónהריתי  ms»אינתרכ היגהל ל"נ םעטה . my0  
 | < 8 תרוצו החותפ תרוצב c ('% . אינתדכ ל"צו אנתד 33 ייא ריפדבו ש"ע יוכו והונאו ילא הז אינתד = : גילק תבש
 E רפס 'ייעו Otranto ריע וא Taranto vy וא ('* .יב קייפ םש עישבו D^ רעייה.  !!) ow דיוי רוטל v3 המותס

wnת"רל  vyמ"פירהו הפי ע"ייע טשפומה םשה )  ,זיי ביה ןאמעדיג 'הל ןעזעווסננוהעיצרעו  nunךרוצ אלל  > 
ymy )'* ,.vb*5 %כו "םהמ יתלכוש  רוטמ יכ ותב הניא ('* ,אפישוש :תרדא ,הלמשה ,תופטעמה יגרת הפשש  

 ' .םיוק vy םיקבדה pa יתדרפה ןכל ,שרה ןינע ('* .רחשה ע"מב לישר יייע תב םג וניברל ראשנ אלש הארנ

 ' . דגוה לקשמב אוה (ברוח ס"טב ריפרב) ברוה .םהב יה wn רשא םידליה תעברא mb vy naim we ייפ ('? =
wi )'* =לינה עימב יפאר לישר )€ .  לקב נחש תויהל יוארו יננוח תועטב מ'יפירה תקתעהבו רייפדב  pmליזו שרפל  = 

 -ויוכו רומלתמ ןכ אצמנ אלש תולמב ףא תילאמש pw םוקמב ך"מס pons vm באל ונמישא ילמ ינמיש ומכ ינמיס | =
 € (BE מילמ אוהש הארנ ילו 27y ארבג תירבת םגרותמה D) ,א"נ ייעשי) בהר תבצחמה ומכ ייפו ּובָצּוח היגה מ''פירהו

 םידליל ונתונ oi םאו םידלי pon בא ינמיס ?nen םינמיסה ויה םיקקהנ ונייה ּובצוח רמולכ םתבצח רוצ לא וטיבה =
 . "שר יייעו הלוגס ןיעב המודכו ערה ןיעמ םליצהלו הרותה יכרב לע םלדגל םהל לועוהל םיקוספב םנייצל םיבומ םינמיס -—

 < < 8 קירל nar לכב ביעס דיג יוריע םינמיס ןינעב (יכ ,א'נ יימרי) םינויצ ךל יביצח ליזר .ושרד qx אקוניב היד :היצ יילוח
 < /  ףיפדב ןוכנ ה"כ (?*  .וינב ותמ .יכ וינבל םידלי ןוטה בא pne םינמיסה ומייקתנ אל יכ לעמ הראשנ ותוקה ןינמיפה
 Pe וריבכה לע : הריבכהל mun מ'יפירהו ,הלמה וזב שמש רבכ ומדוקה רוטב יכ לקשמה mó רחב לבא הרובג ומכ 05[

ponןמיסה אוהו [תומי 0&5[ ןבואר יחי יו ,גיל יירבד )| ,  םידלי  pecesתז יפלו ךומסבמ הארנכ ל אי חי  רוכבה וב  > 
 ןבואר ומשו לודגה אוהו ןב ול םייקתנש nm רוטה qno ןיבהש ק'ש לעב .תאיגשכ ןבואר םשב ןב וניברל היה אל
 הארי אל הצנל] דועהיחיו ^ ,טימ םילהת )?? .. מ"פירהו לישר ow הרמ שי ה ל דוע יחיו ייאש הממ ותאיגשו

  םע התושהל ידכ הלמה nar רחבו תחשה הארי אלש רמשנ הזה vn ןב היהיש ימולכ הרמשהל שימ הזו [תחשה
 .(ליינה עיימב ל"שר) רילק ירבדב תתוא ירב  ףא ומכ תותואב ונייטצנש ליר ּותתוא )? ,אבה זורחבש ארמטיהל
 ברדהמ (יכ ,א"ל םילהת) pui יעיברהו (?5 0.03( ונל n) 053b ,יט ייעשי) קוספב puo היה ישילשה דלוה )3
 nap שבמקרא.  7( my רשא לע mm )5 .2 הרעה p "y ףיקמ ovy הביתכ ןינעבו . [תנפצ רשא] ךכוט

 ^Ca. תוירוה איער n תותירכ) איה אתלימ םינמיס םירמוא תעד ךפיה ןינמיסה קירל ארק וחור רמבו 19 הרעה
(ftרבכ ךורעה לעב 3123 ימורב הארש ויעסמב , ןימינב בר .בתכש המו . לייצכ ילואו יִּתְלוכש ומכ . manלישר  

 + 46 ,גיח רעגויג עימב ץנוצ כ"ג יייעו אוהה ןבה ערזל וא תוחא ןב וא חא ןב כ"ג ארקנ דכנ יכ (ל"נה עימ) טרופופאר =
 לע )399  .דערתו רמצתש רע םירליה תתימ לע הלבוח ms ייפו 'ה רמצ עיייע qe) וחיל םילהת) רמרמצ ןמ אוהו )9 —

DU 80יג"ל. תומש) רוצה תרקנב ןושלמ (*' . (11. אוכמ) ומלועל ךלה רבכ וניבר לש ויבא זאש תיאר תצק הזמו ויבא  

 תמו גיר תורלותב ל"שרל )59( הרעה y" (** . אבה זורתבש הרובקל תודוא ןושלה הנשו הרובקל : הרקנב (b^ (ביכ |
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sרבד תירחא  
 (''[הרקיה ל"צ] (הרקוה) רשא לכב pu ילע ןמאנ |

 (*ארקא "ה םשבו אצמא ןוגיו הרצ
 הרוהטה ותאריב [יכירדהב ל"צ] Ces יב) יינעב יתמחנ תאז |

 הרהטבו השודקב ותארי דימת יינפ דגנכ
 [הריעאו בכשא ינא יטפשמלו 55[ ("(הרעוכ שא ינפ טפשיהלו) ("תוירסל יתווקתו

 הריעהל יארוב mas רחא [יתימהו ל"צ] enemo ("יתימהו
 הרידג ירדוג לכלש ןברו ("םיכוס יבא
 הריד ma םיגגושל mus (*'עבק תורודל
 הריפסב רפוס םידעצ לכ תוילכ ןחוב
 (**הריפחב זריז וימחרב ("ודבע ינא יל
 (*הרישכהל יואר םוקמ העובק [הוקמ] (הוצמ) ןקתל
 הרישכו העונצ לכ תועינצב םש לובטל
 הריציל ח"מתתד תנשב םייה םימ רוקמ
 (''הרצעיהל [שבייתי] (שייבתי) אל החיקל ןינע םושב

ewבושי ברעב (*'קתפי  umsoהרחשב  
 mns ("[יבכור] (בכור) wives האס (*"'מ רסחי לבל

 ,זיכ תישארב) טילמ ול ןמדזנש ייפ לזצכ )39 .לפנ לומל ןואג ןושחנ בר imb תוטשפתה ןינעב מ"פירה voy גישמש
 . רובע יכירדהב תחא הביתב ל"צו ריפרב ה"כ )35 : יס יוכרב יויעו à) זיטק םילהת) קוספה יפ לע )4 .  הרקה יכ )3
 < לישרו תוירבל ייא ר'פדבו לינה רחשהב לירשר ייגכ (*  ,יבירדהש mam יכירדה יכ סרג מ"פירהו זורהבש תולמ ששה
 = inm ןקת אוהו מיפירה תקתעחבכ הרעוב אלו ר"פדב mos הזה.  ns (7 זווהה שרפלמ ודי ךשמ טרופופאר

 < bre ד"עפלו םהיתוחרוא רשילו osx ינבל תונקת ןקתל הרעב שאכ יננה ינא 'יפו הרעוב שא ינא cpvesb תויִרְבְל ןוקתל
 mnn רועישו יטפשמל הציקהו הריעה (ג"כ ,היל םילהת) קוספה לע הנוכב הריעאו בכשא ינא יטפשמלו יתהגהש ומכ

 םרמאמכ (ןוהרסו הער חיר ייפ ע"ייע) תייְרְסְל יתווקת וחור רמב רמול ףיסוה יוכו אצמא qun ms וניבר רמא רשא ירחא
 תטכל ינא רמולכ הריעאו בכשא ינא יטפשמלו :ףיסוהו חוטב ןוכנ ובל nar לכבו המר שונא תוקת .UB) ,ד"פ תובא)
 הריעהל הושוה זורחבש הריעא == אבה זורהבכ יארוב תוצמל המהמו המוה יתייה יכ יארוב טפשמל לחייאו בכשא
 רוטב וניכר תביתככ ןיידוי ינשב on) ייִנָפ יכ :  SN) ינפ תחת יתהגה דועו ,הרעוכ תלמב ןכ pav המ אבה רוטבש

 עבשי אל הוצמ בחוא ב"כ פיר יבר ארקיו שרדמה רמאמכ (מ'פירה תרעהכ) אוה הלאה םירושה «m (%5* .הז ינפלש
n» mw»העובק הוצמו תוצמה רחא המ ה מו המוהש ימ לכש  pa mobאוהש ךל עדת ול שי האנה המ ול  

 «bw זא n$ תורודל העובק הוצמ ול שיו ודיב היה םיבוט םישעמ הטכו השע תוקרצו תוצמ המכ השמ ירהש ןכ
 .המהמו המוה תולמ יתשריפ םשו דייר ona ש"מ y" תצק quens המה 'עב שרדמה הז איבה וניברו כיע השמ
 היגהש ם'פירה ייפכ אלו (לעיפו .לק) יִתיִמָהְו יִתיִמָהְו לכה רוטב דקנל שיו ,וילע דחפמו ny שפנב שקבמ 'יפש .עילמ
 המחמו nin סש ייאש לינה רייקיו לע ריעה ומצעב אוהש ירחא הז ומכ היגהל לכוי הככיא יתנבה אלו cebm יִתַאַַהְ

 יתבתכש ומכ ןוכנהו min mum ןכל הרעוב שא ינא הז ינפלש רוטב סווגל qon ותטישל מ"פירהו המה שרשה 30
 SDN mese men vob תמגמ לכב יכ אוהו וקדצל וארוב טפשמל לחייל חוטב ןוכנ ובל המל רוטה הזב םעט (qm וניברו
 רמאמה בורק רתויו הכוסכ לארשיל םהל השענש וכוס . . השמ הז דרי = .גי' יליגמ .  vy (9 וארוב תוצמו תונקת
 םיאיבנ לש ןהיבא היהש וכוס יבא ,םלועב אובלמ תוינערופה םיכוסש םיאיבנ לש ןהיבא היהש וכוס יבא אייפ רייקיוב
 השמ לידבי m תורודל העובק חוצמ ול ע ב ק :המה 'עב «p סרג ןכו )9 .יה ךס 'עב היכו .שדוקה חורב םיכוסש

paלע  vpnעבשי אל ףסכ בהוא .'י יוכמב רתוי ראוכמו יוכו העובק הוצמ ול שיו ג"ונבו ביכ 'פב לינה  mo» 
 | תאבש mas רמאו ןענכ ץראב שלש ורחכנ אלש דע תוטלוק ןרריה רבעבש םירע שלש pur עדוי היהש ונובר השמ הז
 = העובק הוקמ (םייהלעטטעב ר"ד ירומ om ינריעהש ומכ) בוט רתוי וא הוצמ Jpn jm וניבר ןכו ' . חנמייקא ידול

 ףיפומ מיפירו ,ל"קו הוקמה רופחל ותוא זרז 'יפ )"5 203( ךדבע ינא Ub) ,ז"טק םילהת) בותכה ce לע )5 .  תורודל
 תיואר הוקמ :יואר םוקמ תחת man Dub ןיכהלו ןימזהל op )* | הריבכה ודיו וימחרב זרז ודבע יל mum ערוגו
 רוקמה jo םימ תחיקל jb לכב 'יפ *f) .40 הרעה .ייע תוקמ :הוצמ תחת ליצש הארנ רתויו ךרוצ אלל אוהו
 רפסמ ימ ('* .« יב קתפ ,  **( yy םימ ליזהמ ברחי אלו (שייבתי אל תחת םמ"פירה ןוכנל nun ןכ) שבייחי אל
 ^n 'וריע 5" רמאמ לע ןויכו ל"צכ )* = ,(54 הרעה הטמל יייעו יא רישב 22 myn y חלמל בשחנ אל םיעברא

ynyבכר  . "y77 הרעה . nx 
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 5237 תירחא
 ("'הריחשו תודלי ימיב יתנביה (*[ךירכ] (ךירב) (''לוט

Cnmהריחסב ורשי םיעטהל ירומו ירוהל '*) 
 הרוחאל בושמ ("רתלאל העבקו היל ארבתסיאו
 mn] ל'ג] הריח ישפוחמ שיבלהל דב תונתוכ ("'ב ונגהינ
 הרפחיהל ןהמ nns ("[יתרמא] תובר םימעפ
 nypa") ןיעכ רבדה הארנו לכקל ונאימו
 (''הריצבהל יתלחתה ונמו ("ינודא רטפנש דע
 (''הריצפב ןאממ ןיאו לכה ולבק זאמו
 = [ארדצ] (אדרצ) ךירכתל ("'ןומדק גוהינב ונדמע וליאו
 = = ארידג הלודג התיה יבכש יטטחמ ינפמ

 ונינפלש ןינעל האבה nomen הנומש ןאמעריג nn לש ותועטכ אלו) ארידג דע לוט ןמ הלאה תורוש רשע (%
^yםיליחתמ (61. 62 תורעה  vun joyימיב 4: איה הלאה םירוטה תנוכ יכ ללכב הפ ריעאו . השדח הנקתו  ww» 

 הרות לש ןתמו אשמב רבדב ןייעל ומעמ יתלאשו יבאל הז יתדגהו םירקיה םיתמ יכירכת טיעמהל יתעדמ יתוניב יתורחשו
 ww רובעי אלו קוחל גהנמה ןכ השעו רתלאל ותוא עבקו יל תואיו יטפשמ רשוי תא קיזחהלו םימכחה ץוביקבו תבישיב

  onamםימעפו דב יכירכת ינשב ךא םיתמה תא שיבלהל וניתעמשמ לא םירסהו ונירבד לא םידרחה ןיב  TM mas-ךירכתב =
nwלבא  ponותומ ינפל הויצש ינודא תריטפ תעמ לבא אתורקפא ומכ םהל הארנ יכ גהנמה הז לבקל ונאמ םעה  

 אפפ בר גהנמב ל"ר) ןושארה nma ונרמע ולאו הככ גהנתהל להקה לכ ודמל םיכירכתה תטעמהב ושיבלהל
 ינפב לודג רדג רודגל ונ"ה זא הזו רב הרדצ ךירכתב ךא םיתמה תא שיבלהל (6! הרעהב הטמל יייע

coenoםיטרפה לעו מ"פירה ןכ רעיש ןינעה ףוגבו ,ךכב המ לש םיכירכת ירהא םיטטחמ ויה אלש יככש  yתורעהב  
 ךירכ ופתכ לע פימעהל חרכומ היה וניבר תורחשו תודלי ימיב יכ רעשל יתיצר (CHI aem) אובמב יכ עדו )99  .תואבה

 ימצעב sow יתרמאו (יא רישב 1 הרעה cy טייציינ ע"מבו) בימש aen ףוסב יתאיגש יתנקיתו הזב יתטרחו יוכו רורצו
b»ןאמעדינ מיר רעיש ןכו אייער ימ יוכרב רמאמ לע התיה וניבר תנוכש םירחאמ כיחא יתעמש  y'53(28+ ,ז"כח) ץטערג . 

 לכ וילע ןיאש רבלמ יכ ךרבל ךירצ וניא qui לוט qui לוט ןידל ןויכ אל וניבר יכ תנמאנ יתעד בר ןויע רחא לבא
= mnn» וירחאלו וינפלש תונקתה לצא ונינע ןיאש דבלמ דועו ירותל ליבג לעו ןתפל אבה חלמ אבה לע םא יכ pom 

 ןפואב ייגוסה וז ראיב םש רשא יא לבג יעב יכ pon הזב תורוהל ךירב לוט רמאמל ןויכ וניברש רמול רשפא יא מ"פירה
 היכר ,ביח) לבג 'עב ותוריעהש ומכו היימק b^ איצומה יוכרב ילה ז"ואמ הכומרכ ליז $m תובקעב וניבר ךלה טושפ
 רחא ךשמנ ושוריפב רשא טושפה pun הז ןיבה הריחשו תודלי ימיבש ומצע לע ראפתהל spo ןאכ ps כיאו (5 הרעה
 הנוכב וניברש קפס ילצא ןיאו | .רשיו ןוכנ לכה םיתמ יכירכת ןינעב (ךירכ] (ךירב) לוט רמאמ ןווכנ םא לבא ,וגהנמכ חיר
 תארוהב קר y") יו b cn" יוסכ 'פ or" ש"ארהו ם"במרהו ף"ירה si *ךי רכ לו ₪ , ירמגה ןושלב שמתשמ
 = ךרכ 'עו יא דב yo"y הפיטעל תואלצהמ joy ליזר ירבדב ןכו הפיטע סילב ךירכ ייפו (ארדצ ךירכתל ורמאמכו) ךירכת
 וניבר יכ הזל ונכרצוה אלו יוכו יתוניבה ךירכ לוז mun מ"פירהו qus לוט ces יייכבו ךורב לוט ג"ונבו  .שימו יא
 םירבד הצרה ומכ יתרפס ייפ )? .תרוחשת ,תורחש ומכ b^ (5* . תרהא הארוהב קר ארמגה ןושלב שמתשמ הנוכב
 איילה טייפ יירפוס יייע הלוגעו ףקיהב םימכח תבישיו ףקיה ןינע יגרת ןושלמ ייפ )9. הצר y'y |: דיי ייגיגח יוכו

ynתונתוכ יב ל"צו תונתוכב תועטב םש (* | .רתאל תועטב ספדנ )361 ,דיח) לעקנארפ ע"מב (** , איכפ הייבאר  
 םדא תמש ןויכ .'ל תבש םרמאמכ םיתמל דאות )5 46(.  התרעה (y^ אלמ תויהל הנומ וניא 'ב רפסמו ריפרב 'יארכ
 לי'צכו הרות תלמ תמועל בטיה תלבקמ הרוחאל הלמחו (:איס הדנו :אינק שייעו) תוצמה pi ה רו ת ה ןמ ישפח השענ
 ילעב nn ינשה רישה ירוט לכש הז תיבב יל הארנ quen עגנכ הדעלב יב הלמה וז יתמלשה )5 .  מ"פירהכו הריה תחת
 ע"ייע רקפה ומכ ייפ )^  .תונותכה ןמ תחא ריסחהל יתיצר mas םימעפ ותנוכו ,שמח שי הז רוטב קרו תולמ שש
 אוה DN ףא ןשי גהנמב עוגננל תורקפה ןיעכ cy ןומה יניעב התארנש הנקתה לבקל ונאמ הנוכהו Open עיייעו) רקבה
 א"ש) רצפה מילמ )99 .הטעמה b" הריצב .,ריצב Dy 'גרתה ילמ (5% | ,ןיבא לע ןויכש הארנ (** , תוטש גהנמ
 השק המה תאצוה התיה הנושארב ט"פס הדנ 'תפסות יייעו ב"עס 'ה יובותכ :ז"כ p/5 רופסל ןויכ )95  (גיכ ,ו"ט
 תאצל וירחא םעה וגהנו ןתשפ ילכב "wx ומצעב שאר תולק גהנו לאילמג ןבר אבש דע יוכו ותתיממ com ויבורקל

 ןאכ ליצכו אָררצ :ררצ cya וניבר 'יגו My אזוז רבד אדרצב ייפא אמלע גוהנ אנידאהו אפפ בר רמא ןתשפ ילכב
 םיכירכת תושעל ןשיהו בוטה גהנמב ונקזחה ולא ותנוכו (אררצב סיטב ר"פדבו) אבה manni ארידג Ly הפי הלועו
 ינפל לודג רדג ms ונל היה cy ויבורק לע השק תמה תאצוה התיה אלש רבלמ (שימו vx ע"ייע) ens םיתמל
 יכירכת טישפהל תורבקה תא םיחתופה םינלזגה mn ליר (ש"מו יו bn ,יב רבה your cu/D תומבי) יבכש יטטחמ
 והזו = . םיתמה תא לוזגלו תורכקה ns תותפל (ixi ימיב הפיקת התיה יבכש יטטחמ די הארנכו ,םהילעמ םיתמה

aimoהפ רכזנש ןומדקה  nm)עיימב) ןאמעריג ר"ד  (vinגהנמב סורמוע ונייה ולא :רועישה ךפיהב תולעהל העמ  
 ליחתמש wen הז יכ בושחל העטו wan) רוטב) לוליחב סורגל העט דועו 1 תורבקה לוליח םיששוח ונייה זא ןומדקה

- 



 801 SM Beh Us" | אש
 הררשב לודגה ("[יחאלש ישילש ןכ] ens ןכלש ישילש) [לוליהכ] ("*(לוליחבו

 ("הרירשב [שורק] (שודק) םדהו ("היווט אקריזמ יתיזח

 ("[ארותמ ל"נ] (הרתמ) nmn איהש רחא םוקמב תיזכ

 ארפעל ("[תומרל] (תומדל) ראוצ ידינ לירבהל ("[יתעבקו] (יתלביקו)
 ארידקל ריפשו היחלמו היכתח ("יתובר ורמאשו
 ארודמל vios אל יאו הטיחשב (''לחלחתנשב
 הרבסה וז ("[יתפקה ל"צ] (יתקפיה) הבושת קסעל .ץוביקב
 .הרובחה יבר (''הנקתה וז ipe ולביקו

 הראופמ תסנכ יחאו [ינא] (יבא) ('"וננכיה [וניינעבו] +וניינועבו)

 הואפל המש ארומב ארונהו דבכנה םש

 הרידהב המלשנ ב"סתת 'דב דחא חריב

 ארידתב אשנו םר דוחיי דחיל ונלחתהו

 הרצ לכמ ונידופה ינפלמ ןוצר יהי
 .("'הרצבמ ץומח תאיב דע הנממ רדונתהלמ

\ 

 ('*ארחפ (''[רצוילכ] (רצוי לכ) לכה ודיב רשא יריעהו

 ,("הרחצ יבכור לכל ךורעה רפס רדסל

 הרבחל me") לעבש הרותמ תושקה תוכית

 לוליהח 5" םא יכ mpm) הרעה (y תורבקה לוליח wey psa )5 .םדוקה ןינעל דוע ce שדח quy תמאב
 לודג ראות בסומש ןכתיו .מ"פירה תרעהה י'פע יתנקת )99 . הנותח התשמ ייפ טיר ,גיחב yy אלולה לייזרדמ
 אלממ אוהו אפאפה לצא בושח כ'ג אלירוט ןימינב 'ר האר ונב תא ילואו אפאפה לצא בושח היהש nan לע הררשב
 רכז תצקו לשומה רצחב בושח aon םגש רשפאש ןתנ 'ר יחא ומצעב לאינד 'ר לע הררשב לודג בסומש וא ,ויבא םוקמ
 ל"שר ל"כע םימכח by ברעתהש הארנ וקיטמרג יפוסוליפ דהא ןיידל לאינד 'ר לאשש יפוקרפ 'עב רפוסש המ 3355
 יוכו אקריזמו יעיב אצמוא |: ג'צ pnm Dey םיתספ vy mmo םוקמב ל"צכ )" .  לינה רחשה ע"מב טרופופאר

 דחא םוקמב ?b הריתי תומימח התיהש :היגה מיפירה )55 .קזוחב ייפ )95 w'. קרזמ יא ץמא ץיייעו
 ןיב קוליח שיד רושמ ליר sume ליצש הארנ ילו .כ"ע תיזכ cun םש שרקנ ז"עו mem moon ההיה אקריזמה ןמ
 םווקה םדב לשבתמש רוסא חומה pi ךכלו םד וב שיש חומ לש םורק םושמ רוסאד רושד אשיר ןיבו רתומד תלוגנרת

Cyיילוח יופסות  new iiwיילוח ש"ארו אשיר  ^p5 ויט mםירבדו תומצע שיש המהב לש שארב אקורד קלחל שיו  
 לש שארב דחא םוקמב תיזכ קזוחב שורק היה Don weis ןאכ ש"מ הזו (יב שר ע"ייעו) יוכו תאצל cun תא םיבכעמה
 ראוצ ידיג לידבהל י ת ע ב ק ו בוט רתויו יתלבקו רטול ףיסוהש המ הזו םלועל אצוי וגיא ררצנ םדה היהש רהאמו ארות
 : םעט ףיסוהו םש יופסותב היכו ןכתוח אל םא ןירוסא יחלבש ןיטוח םגו cv ש"ארה בתכ ןכו ארפעל (ל"צכ) תו 35

 תעשב םבקני אל םא ראוצ יטוחד ג"עש co" הטיחש ילה ז"ואה בחכ ןכו כ'ע  (.גילק יילוה) ןמקל רמאדכ c3 םושמ
 'ילוח סישכש וניתובר :ותנוכ )5? . תמדוקה תרעהה y" (67. 68 .כיע םלועל אצוי וניאו nni ררצנ פדה הטיחש
 *רוסא הטיחש העשב םכקני אל cw 66 הרעהב ןרטאדכו בוקנו mui oa ביי לח ןינעמ 'יפ )9 .ל"נה ייחספו

 הרבסה וז םימכח תבישיב יתפקהו (52 הרעה (wy הרבסה וז nb רוחס .הבישב יתיצרה ל"ר ףקיה ןושלמ לזצכ )7!
 ןוקית mm תמאב «s )7 .הרבסה וז יתקזה quu אלל man מ'פירהו .םלועל רוסא הטיחשב 'לחלחתנ אל םאש

 ימנ ארידקל ייפא היחלמו היכתח (לינה 'יחספו יילוח) ארמגה ןיד קספ לע וכמס רשאב רתיהל גהנ םלועה «c םלועה =
 יבא םוקמב קפס ילבו יחאו ינא vus man מ"פירה ("* . ל"נה וניבר תנקת םהילע jap הרובחה aso .ימד ריפש
 יא גיס ייעשי cy (** .כזע תסנכ ושע ויבא תיבו ויחאו או ה ק"ש לעב ריכזה ןכו וגנכיה הרומ ןכ CÓ ינא ליצ
 לע ותנוכו bón (ע"י'ע) ארחפ ייפ )75 món. עבש רוטה ליכי אלש nns הביתב ליצ ("* | .ייישריפ יייעו  .ביי תוכמו

 איבי םימעפל םא ףא ('* . 47 הרעה יייע ("' . לארשי ma ידיב םתא ןכ רצויה דיב רמוחכ הנה (יו n יימרי) מיל
 אבומש וא הלמה לע שדח ןורתפ ול שיש וא ןה תוטעומ וא תודרוב םא ייטוגרתב וא ארקמב קו תואצמנה món סג
 ;vae ךורעה לש ונינמ בורו ונינב בור ז"כב (האלהו 1 הרעה גיר יודלותב יי'ע) ושרפל ךירצו דוטלתב רמאמ וז הלממ



+ ER, CIE | 

 = רבד תורחא
 ('הרבשל הרהמב הנאצמי הנשקבי רשא לכ
 ("הרהבומ איהש םוקמב למעו ןובצע ילב
 ("'ארוהנ ארש הימיעל תראפתו m חבש
 הרשיהו הבוטה ךרדב (*[תכלל] יליכשהו ינצעי ש
 (''הרטשל ךרעב ("'תרבסו יתיארו יתעמשש המ

 ("הרותסל ילב ףסכ תויכשמב בהז יחופתכ
 [הרוגדב כברל] (הרוגדכ 3335( יתפש seen הזב ("ינוריכזישכ

 . הרוגא םימלוע ךלהאב תוסחהל וינפ רתסב

 (wb) הזה רפסב דו מ ל ת ב ש הרומח הלמ לכ ץבקו ר'פד ךורעה לש רעשב rw qx הפ לעבש הרותבש תושקה תוביתה לע

 ןושלמ )79 .ליכע [תחנב] (ץחנב) ותלאש אצמיו וב ארוקה ץורי ןעמל אתיב אפלאב םיתשו םירשע דגנכ םיתשו םירשע לע

 - לעקנַארפ עיימבו .רהוז ןינע ייפש םיקחשב אוה ריהב (א"כ ,זיל בויא) מילמ (aom )9 .שיימו רבש ,רבס yvy mem תא רבשל |

vm) =תועטב )361  : mna»מ"פירהו ,ב'מש רצ איח ףוסב יייעו  manmארוהנ תמועל אוה הרהבומו :הראובמ ךרוצ אלל  

 םררסל wen םוקמב ןניא תולמה םימעפ («ms המכ יכ pan לכל עורי יכ הדמה לע זירפה וניבר הזב לבא an זורחבש

 /: = תעד pino .ךורב ח ה פ מ ב ו mu תומילשב ומוקמ לע ןוכנ ררסב אבי לכה םלשה ךורעב לאל הלהתו וב ארוקה ץורי אלו

 xs qun ירפסבו 1% איחל אובמ y" (** .לקשמה רובעב מ'פירהכ םילשהל שי )79? .בייכ ,'ב 58035 )91 . הנשויל הרטע יתרזחה

 4 4 qs בתכ וב ע"לב ייפ רטש יעמ ר'יפדב ונינפל ייאדכ הרטשל ןוכנהו ררהלו תופיל ל"ר הרפשל nan מ''פירה (** .ךר עה

 E .העט m3 n» on זורחבש הרות סל תמועל תלבקמ הרטשל תלמו ,ךורעה רוביחל תמאב nme הארוהה וזו רדסכו

 = = wa שרדמל ןויכו רבד ןפציו רותסיש ילבמ ייפ הרותסל ילב ןוכנל ייא vui .יכ האורב הגשו הרוחסל ילב םורגל מיפירה

vw pתויכשמב בהז יחופת (איסקתת יר ילשמ טוקלי יייעו)  nesילשמ)  (e msרבד יוכו רגה סליקע .'גרת  mas 

 = איבה רמאמה שירו) יוגו דצ ל כ ל ה א רג הדוחי לש וירבד ויה ךכ דצ לכמ םינפ הארמ הז ןפוא המ (םש) וינפא לע
 omms) (* .תמרוקה הרעההב שימ y" )5 .הר דס ל ולו כ | : ךרוצ אלל mun מיפירהו (רוזח 'עבו רקסד יעב וניבר

 = mw (.זימד ב"פ "לקש nv :א"ל ax :'צ ירדהנס איער זיצ יומבי) ליזר רמאמ לע םינורחאה םירומה ינש =

 = םירמואש חיית לכ 'וכו ה"בקה ינפל רוד רמא אלא םימלוע ינשב רוגל םדאל ול רשפא יכו (יה aeo יילהת) םימלוע ךילהאב

 4 א"ל תישארב) לג יגרת ארוגר ייפו = . שימו יג ,ג'ח) בבד עייייע רבקב תובבוד ויתותפש הזה םליעב wes העומש רבד =

 % .םירישה ינשה רואיב תבוח ירי יתאצי D הזבו --  :יכ וגיחב שימו רג עיייעו םינבא רובצ אוהש רבק אוהו "מ 6

 .הנבהה ישק |
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 ox לאיחי וניבר ןב ןתנ וניברד ךורעה רפסל

 תרבחמ וילא הולנו

 ל רפה ה

 םע

 תוריעמהו תוריאמה תוליעומ תופישה רשע העשת

 bos qw הדמח ילכ לכ .רצואל ותושעל טרפבו ללכב ךורעה דומילב עגונה לב לע 3
 .ביטמהו zw ךורב qu» nne ןיבמהש רעשו רעש לכ לע רשא דע רומשו = =
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 ויתשרדו ויתנזא 1513129

 mm ws nya הברה גהלב לודג ןויעב ילע הבוטה 'ה ריכ

 טּוהאָק לארשי ר'רוהמ מ'אאב הדוהי ךונח |
bes 1 | 

 םלשה ךורעה
SRI 25י'צי קואיונב דפח תבהא תדעל  

 ,ב'נרת ןעיוו
 .ָאטגא 68 םהובא לש פופדב
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 |. םירשעו העבראבש םיקוספה רדס y" שדקה יבתכל הכרעמה רדס . א
 ְי .ךורעב המה חיאו
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eb 
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 ,אמסמ ןבא ,'ב זפ
 .'ו דע ,'ב דע
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 .'ב ההמ ,ןיעוט ןבא
 .'ג בצח
 .ןקויד
 /2 רמ .'א סרח
 .רמס
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 ,שעמ
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 .'ג עקב
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 .'ב רע
 ,דכ
 .'א רחש
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 Moro" ,להצ /& חשמ onn ,'א םלנ
 Uy 'ר ED יסגלק .עפש
 ,ץע .הפרע «s .ש"ע האפ ,'ד ןב ,תילג
 ,חש ,ךבש
 OP תיב ,'ג טפ

n 
 ,ףקז 'א סומר ,רומלת .ןכה :ספת ,תמ
 .'א חפק ,לישכ
 .'ב ףצ 'ה לג w/ לקש ,'ב קסע ,'א חש
 .יאזע ןב וייבא N/ ףע sip CIND תיב
 .'א ץפק ,רנ םצמצ 2 ףצ

E 
 .רענ ,'א זול
 'א ןד ןב ;תוטרט ,תכאוש ןבא ,'ג ןח
 ,ףקנ .ש"ע 'א רע ,יאמר ,'א רד ,לוכשא

 ,שיטפ /'ז ףק |
 Dow לוונ .יאלמ vm ,שחל
 ÁN ןס ,רקב י/'א רמז .תפנ :תעבט

 .תחפצ פז ''א px הרש 45 ,ב" למ
 ןח י'א רמת ,'א שדק ,'ב רמ ,בבר ,בבד
 ,סורא י'ב ףלח s רטע ,סומלופ ,ש'ע 'ג

now (רחא pןיריילא ): אלבט "m 
 422 ,'א pe^ m" רהז י'ג ףח ,'א הבובר

^Rויז ישורפ . 
 ,ימק י'ב סרס

 אמק אבב
 .עב
 .םדא
 .ףנט ,'א ope ,'ב 553
 .'א ענ ,'ב חכ

 היל
* 
* 

+ 

* 
* 
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 ךיע
 /3 bw jon .ןטק .שחכ .'א 256
 .'א בשק /2 םרפ
 .זג ,'ג בל /3 רפכ ,אקרע
 .'ג רמצ N/ גרש .'א תלס
 .ללש ,'ג mp ,'א חלק
 .ןאגנ ,תילדרח
 .סמח .ףסכ ,שטב

yא  
 .ליא ,רוש
 ..שרמ ,זרב ,'ב בצע ,'ב עצק
 | .סטלמ
 .שרש .,'ה רגנ

mב ', np qxההמ ,'א פרח , 
 ביברע

 .אתכרדא

 ,'א סרכ ,'ג בג
 .'א רבד
 ,אדמג
 .ש"ע 'ג דע
 ,םגק לעי

 JN שחכ ,ירת ,'ב ךת
 ,'א הת
 ,םד
 .טולק

  np'ב רמש ,'א :
  wen.בשנ

  ny.ש"ע  nu.סיטסל  "p,'א רלח =
 JU ,'א עבש anm ץרח

 .,תלד prx qn /3 לד mn ,'א חרט
 «XD 'ע רחא) רשע ,ייבא
 aqu ,ליבש sw ךח .תיפרג ,'ג שרח

On א קק', (wow ימזה, Db 
 DN" ירזג Ww קרש ,'ב םרח ,'ד לכח
 .ליחנ st ףש
 ,'א ןחש ,לטב ,םשר ,'ג ןרק .ףח ירנס

yy wrיןיע .גג ,ש"ע  
 np בנ ,ש"ע רפס ,ש"ע ימק ,'ב סרס

 .'ב רזח
 ON חמצ י'א וכ ,'א תבש ,רעצ

 ^Dos w לגע ,אייה

 .ובח
 "יבא iniu :דגא ,טפש ,'א לכ

 ,'א סא ,'ב ברא ,אירא ,'א להא יאתענ

  ud viו 0

 = .ילבב דומלתל הכרעמ רדס
 אמק אבב

nדומע  

 +ט"נ

 ךוע רדומע ףר =

yov 
 ,'א שפר  mb.'ג ללנ ,'ו

 .'ג רא Uy 'ב קרש
 ,ףתכ ,אתסוקלס ,אתסוקילח ,'א לשח

QUSS UD 
2n רלש., 

 .לווש ;api חפט
m 

 .'ב ץח
SR i 

 .אתייזנ ,ךנח ,רדנג
 .עקת
 .'ב ךמ ,עלס

"D 
 .ש"ע טוידרס
 ,םתכ ,'א ep" /2 דרפ
 .ןירטצא .הירטסא

SPAM דינתסא, 
 .'ב ץח

, 13 

 ,'ה ןמ
BN UND 

 ,חפנ
 Jun ,'ג רע ,'ג רא ,ש"ע ףזרא SN רבת

ama 
 JN רבת .'ג רע

onuש"ע . 
 .'ב רצ Jm ןע
 DUM ,'ב רכז ,שא

ynלבה ,'א  /Wתרא ,'א טבח , 
 ירייכ ,'א ילח ,רדנג ,ש"ע 'ב רב
 .'ב םט
 .'ג דגנ /3 אתשכרכ ,תיכוכשמ

NS vp 

 .'א רבד
 אלחש ,ש"'ע 'ד קק ,זווא ,ןויספ .סווט
 .אטבש ,'ב
 .בב
 .קרצט
 ,'ג טרס ,לזרכ
 .'ב רגנ
 .סיטסל
 qun ,'ב רבכ א בשק

AE 



 ילבב דומלתל הכרעמ רדס
 אעיצמ אבב - Nap אבב

T? "by m Ty 

/ ^ e aD T 

 רומע ףד

 .ש"ע 'א רד
b bm wm nesג ', mג ' 

 .ןייוזמ סיטסל :אתסנמ
qaש"ע תוארקבנא ,'ג לע . 

CON ע"ייעו /N טבע 
 .'ה ףש ,'א קרט
 | ,הטשמ ,שלש y ,'ב לבה
 n" ,'ב קסמ ,לשא ,איסב nn ,ןקסמרד
 ןבגהרפ /3 םרח /3 רס .תש ,'ב עקפ

pז טרפ ,לחכמ /3 ןבג ', 
 .ש"ע סכטמ :ןוכלר 45«
 | em עקר ,'ב רגנ
 ,'ד ךמ .'א דב ,הפכ ,'א לקת 3 ןטרט
 ÁN רסנ ,לישכ
 ,יכת ,רמונמ n/ עקפ pue ,רנ ,' רע
 ,ינטהר ,'א mp .דצעמ xp ,םגד ,תווא
 .ןיזח ש"ע ,'א רדע ,גספ ,'ג רג

 אעיצמ אבב
am 

 ,'א שחכ
 ,'ז רפכ
 .'ז רפכ
 .תסה

JN שחב 
es npn 

 י'ב ןמ ,'ב רס .אתוסמ
 bp .ש"ע 'ג חשמ ''ר jb ,אתשכרכ
 .'א רד

penא ףרת ,'א ספט /5 קדא ', 
 ; .'ג רסמ ,גהנ
 ל רבי בפ

Jm תלק 
 .'ב טב

 ל
 .ער .ש"ע 'א ףלח

 ו
 .אינונק

TE 
 ,'ד ףרט

qeב למע ,'ב קומ ,'ג '. 
 .וירג ,ףתכ ,חכש
 Uy 'א 722 ,םנפ

ip 
 .ר"יק

* 
* 

 .ו"טק
* 
* 

 .ז"טק
2 

 . ז"יק

prnתמצ ,'א . 
 .ןוונ ,'א בכ .ןפטרק my שנ

my 
 .ןימש ,גלמ
 יןאצ

 .עלס .'מ ןמ /3 עקת ,'ב ץמח י'א שרק
"BDםרצ ,'א , 

 ,'א רופצ
bx הנונתמ. m 

 Y'B ףש ,'ד לגלג pn .תעבט יפ ,לאת
 .תלק
 qe" ,'ג לכת ,'ב ףט ,לפש ,ףכא ,'ג רד

qeא ' whyב לד ,'א אלק ,רזרז '. 
 /3 קרס /3 ספנ j33 7/2 ףלש ,תתס
 .ןליא עלק .ןפצ ,'ד ןפס ,רבכ

me 
 ,'ג ער
 .ףתכ .חבש ,טג m ,שמח

DI /D yp /2 רשכ ^ בג m 
 איפה  CNיםיית ,ארושש .

 UIN jb / םחש ,'ב ךסנ
 .םהנ ,'ב רתס ,תיב
 ,'ב טרת ,'א שחב ,'ב בזכ ,ייבא
 ,הוטסק ,'א דא SN רכע ,ןימדרנא
 .םרצ 5 ףש ,'א שרט ,'א סנרק
 ,'ד םרג

MEI; דרג 
p 5b Ww רכע :ךפנ 

mpסובלכ ,רואכ ,'ב . 
 )^ mp ,'ט רפכ
 .'א ןחש .ןחשמ n yp .סטסא ,סבת
 .ןוזיפטקפא nibo /w רש

jeב '. 
 ,דומלת :ןקויד
 .קסויד .'ז רפכ
 .'א ןת ,ררת
 .'א רבע
 .(קסע 'ע רחא) רשע
 ,ודנט

 ,'כ לג ,'ג קוט
 ,החיתפ ,אתכרדא יקסד .'א הת

eףקע .גרה ,'ו . 
 .'ג רלב w/ תלס ,זלפ ,'א םלג ,ךשמ

 + ה"פ

 . ו"פ

15 

:n'b 

45 



T 

 ילבב דומלתל הכרעמ רדס
 אעיצמ אבב

TYףד  Tw Cy 
 .ןקד | .םיל ,'ד רז /'א טלח
 qno : - .קתייד

snש"ע טפש |. 'מ , gwאתשנרג . 
 by ,'א זרב ,'ב רדש ,'א ףלג ,תותש —:  .קתפא
 ! | .טקפ ,'א קלט ,םקסלג יספח ,'ב רב ,רטש ,'ג םש

/Nב סרד ,'ב רס ,אתוסמ — ,א"מ .'א ןופמס '. E os 
 | ,ארכס ,'ד חפט .םרפ ,ששג יאיטמנרפ | .ב"מ .ררת
 .לטרק .ש"ע 'א ףרצ /& bip eb ,יצינא mm ,'א ךרכ
 = D5 :שרש ,'ג סרס ,'ג רקב | : - .אירופנא

 ו .סיטסל
 T ret .ןומיסא ,'ה טרפ

 | ,רנד

m 
pus 

 ,'ה טרפ ,תיסרט
(ND)ארגנא , | E 

 E uu ^ סלפ ,ש"ע טפש
 SEA .'ב סלפ w/ עמ ,אקורמ
 .ןטס ,'א ןלב

anbב"י לח . 
 .תותש ,'א ךש ,ךשמ ,קזרפ
 = < .ירספס ,רדצ UN יפכ ,יכשרו
 י'ב הק /א שפנ ירדצ .תותש ,'ב ןמא

 E ee .טרג .קשע
 | 4pm ,'א ןעט ,םר

| 
| 

 .יאמר
 .'א לחת
 ,רטלפ ,סופר

 .קפס
 = ,יד בג ,סיטסל
 ,'ר ןכ peo ,םוטיטח ,'ב םד
 ,'א שק ,'א דנרפ /2 yi .ש"ע תצ
 .לושחנ ,ךא .'א nen ,חצנ ,ןכע ,'א ןכח
 /3 טברש R', סכרפ ,ש'ע 'ה ףש ,תמא
 דעפ nox ,2 Dn ,ףקזמ ,רזה ,ארזח
 ,יקסש ,'א
 .E .תכנ ,ש"ע 'א זורטפ ,'א בר
 | w'yjob w"y 'א דמ ,טק ,ש'ע 'א אל

nmאלק .איפה  qwא קבא ', 
 SN" רפא
 .'ב רצ ,'ב ןמא ,'ב םד
 ,'ב רשא ,'ב ךלכ ,'ב רזח

ABD BD עב אש' | 

 (y 'ג רג ,שמג 35 ,ללש טז ,שאר
 ,זח .ש"ע 'א yp +('ג עבר רוע
 .ש"ע 'ד לט /ןתסב ,ייבא .סיטסל
 .ןמס ,'א ךרכ ,גאב :ם'נק ל"עי
 JD ףש ,ףשנ ,אפתשנמ
 D/ ףצ .םשר .אמטא ,'2 קפד ,ןורטסנ
 mp ,םסהמ ,םסח ,םסה ;/" רפכ ,תקר

 m» ךסמ ,ינ ףלח
 .םלררפ ,'ד דב ,בגנ
 תויגרפ ,ינצ .ןורחא ויד ,ש"ע 'א דלג
 .לזא ,'ג רבק .ש"ע
 /3 רש ,'ד רש snow ,'א ןגא ,אנצ
 | ,'א בצח
 ;ןורנ ,סילוקרמ ,סילוק .םילוק תיב ינבא
 י'ה לג ,קנטה ,'א בכ ,'ג רד
 ,ארדוא ,ץנש ,תק ,אערא תב ,ךתש

sos 
 .עמשמ ,ףכא ,'ג שר
 .'ג לג ,'ר םש opp ,'א ידכ
 .ש"ע 'ג םג

y SN 

 (won a3 רב יב .ש"ע 'א רענ .סיטסל
 jn» 3x .ץיצ b /W" רשפ ,'א
 .ףרגמ pa .'ג לק ,'ב דגמ
 ./ב חפת .אכתפ ,'ב לקש ,'ו שכ
 .אתסגמ

nnbלעפ ,'א  Jm 
 ויחש ,קדרוכ .םיכיתי ,רטסלמז ,סור
 .רומלת ,'א דמ .ןווכ
 ,זרכ ,אתכרדא ,אנדפא ,'א יפכ
 ,'א טב ,'ז רפכ
 .קצ .ןצכא ,'א לבה
 .'ב םק ,ש"ע שבר
 שטר ̂ mp ,'ב ברע

y m 

 :ז"מ

. n7 
* 
* 
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 אעיצמ אבב .ולבב רומלתל הכרעמ רדס
Ty cy m 

 ,'ג ףרצ ,ןויגפ ,'ב רהז ,דרו mmo .לקס
nxקסע 'ע רחא רשע /2 . 
 '& ppp /2 רמא ,אדפל ,לכשמ 'א ךמ

ps abo yב ', mxב ', vbג ' 
 ,ש"ע איבלק .ןכע ,אינרמ .רבכע ,ש"ע
 .'ג לבח .ש"ע 'ב תלק
 אתשכרכ ,יריירוהא .אנידפצ ,'ד רמצ
 en .'א nep .ןכע c5 ,'ו לג ,'א
 עקת .ש"ע בשנ wp .ש"ע םע ,'ה שכ

 ^| סלפ ,'א בש ,'א טטב .קרהג .'א
 .ייבא ,תלד .'א רטש ,חרי
 ,'ג קרט ,'א שחב ,הדרצ ,אכת ,קתפרפ
 ,'ד רד ,'ב ,דנג ,שווא ,'א דרג ,אתישא
 .בכב ,אפנמ
 ספ ,רצע ,ש"ע אתגז ,'ב px ,'ג למע

nרופיא . 
 איררמ ,ש"ע חפת ,רטסלק bep ,רטנק

nosג םש '. 
p אלבט, 

 .ןגד ,'ב סקפ ,ייבא
 'לתח ,לדב ,'ב ףלש ,שכנ ,'א ץבח
 ,'א בהבה ,'ב ףטק
 .'א סכר .תפס י'ד רג /2 רא ,'א רמכ
 .זרת ,'א דד ,ינפ quss :לטסרק /3 לוב

n3ב עקפ ,לבטק ', mrםקע ,ש"ע  JB 
 .לוחכמ ,'ב טש
 .'א לד ,'ב ךרש
 ,'א ץק .םסח ,'א רבד

npא לש .'ד ' m'yי'א קרש  
 ,גוש ,ךלה

mסלרוב ,אקסמפ ,'ח בש .'ב סרד , 
 t/ רס ,םיטסל ,קצ ,'א ףכס ,סלדרפ

ap 
 ,אתקז
 ,סיטסל
 ,שפר

1 p. 
 .ש"ע 'ג ףרח ,ייבא
 .'ב רס ,'ב רפס ,'א ןמא לתש ,'א רכג
 .'ג עקב .'ה זג

anג לקש ,אניצש ', 
 .(ו"ו ד"ל י"כ 'ינ יפכ) ש"ע 'א זרב ,'א ףל
 .'ג רב ,ש"ע רכח ,'א בר ,ךרצ ,'א שנ

Ty» moy m 

 ,דמרג .'א יהלש /2 רט ,'א ףקת ,שמח
 .שרט ,'ב רתס

 ,קרב ,חכפ ,ייבא
JN pas אלוונ. 

ypינסס ,אירב 0 , SINערג .,'א ךנ , 
 ,שלש ,רכח ,רטש ,ךלה
 .ףתכ י'ב רתת ,יבויסנ ,טרמ ,'א לעפ

eovש"ע 'א לבג , vr4/3 לפט ,'ב  
 SUD OWN רגא ,אירקסא ,'ב רפ

paeךפח י'א לקת ,ייבא ,דד , Tbא ' 
wyתמש ,'ג ףש . 

jn ןאצ, 
 ,'ב רקס ,יח ,'ז דר

Sur 
 | uh ,ףקז
 2y2/ .ןטעמ .'ב טבע ,'א שדג ,'א רד
 .'ג לבח ,ינח pb ,'ה ברא ,סילמרד

DUגאב י'א שבש . 
 ,טפס .קרהמ 5n אקסט .'ז ףכ ,ארקא
 .טפשלול ,אתוורפ ,קרהג
 ,'א רמכ ,'ד רד ,היתיממטסא ,אתמטס
 ,'ב קשע י'א sb ,דגנ .ףד
 .'א רזב ,'א רעש ,ש'ע אינודנ
 .'א ךרא
 .ש"ע n לח .ןירפיירפ ,ןק
 .'ב רס ,ש"ע םייס .ש"ע ביבח
 יש"ע 'ב רמא ,ישולכא

sa banא רהנ .אירגגא ,'א קוב ', 
 .ןצכא ,'א ילט ,תקזבא
 .'ב nox wy 'ג לכ
 ,אתינב qns .לשא ,'ד ןט ,'ב ספר
 ידנורגב ,'ז ןמ 5b .שרפ ,'ב ןקנק
 (DD .ףנס
 .סבח ,בדרא .קחמ
 .'א להא ,ייבא

Dp 

 .'ב רדמ ,'א bob ,'ז רמ
 A£ דג :ארכס .קתסר

jambe E" א טקנ ,סנכ ,'א' byp 
 ,לח Uy 'א אקנוורפ ,'ב ברצ ,'א ןמרה
 .'ד ץק
 ,'ג דקר ,'ברבא ,'ג רקב /איסא ,'א ןמרה

TD 
 .ה"ס

eT 



N22ארתב  
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  5mזח ,'ד ןבל ,'א חרא .ספכ ,תזג
 ,'ה דג  /3 qe.ןיסקרט ,'ב סכר ,יכדא

 .תפיסמ ,'ג רע ,'ג רא
 ,'א חור
 .סודרה .ךפש ,אהוית

o5»ןיז , ap /3 poseולחכ  
 ,'ג ןפד ,ץה ,אתוודא .אטמרמ ,'א שש
 Js ףל

bepא קרש .ףנס .'ג '. 
nsאלצ ,'ב לכ . 

 ,'ד ףס
 [Eben ,יווכ יב ,אזירפא ,אתפל
 Op ,ךפש oW nb ,ידרה ,אתישא

C pw 
 ,אתישא ,אקניזוא /2 רע ,'א זיז ,הריב

wbב '. 
 .ץברת ,אדילפסא

npג רש '. 
 רכ ,ש"ע ןונרא .'ז לגלג ,תנמ י'א ןת
 — 8 לילכ ,אפולכוא /3 לג לוד א"י
 pne ,'א שרפ ,'ג רש ,'א ספ ,'א רמח

 n בש

 ON עס /3 jn ,'א ישאר nbn" ,הפק
 yT ףצ ,'ג טרפ ,בהא ,דמא
 ,'ב רפ
 ,רחש ,'א טס SW wow ,שנשמ
 יחכפ ,'א 3b ,עפ :טלקרפ
 י'א קרצ ,גרה ,'ה דגנ ,'א דגנ
 .ילפס /3 ארפ W/ ןרמ ,ןילקרט ,םייס
 ,ספמ יש"ע תספרמ .םו ,הרדסכא
 | ,'א בר ,אינסכא
 לוד /3 vin ,ברכ m ,'א שלפ ,םצפ
 .'ג ןמא ,יצא ,סדרפ ,'ב לד
 ףכ b /רגנ יש"ע 'א אשנ ובובנ ,תלד

mםודס . 
 י'ב רג 4525 ,לוזנרק
 own ,'א ךלפ
 י'ג סכר ,'א רבש ,'א ךוכ

42 yn 
  53Aשוטשט .'ב רטסג יפופד ,'ב םג

 ,ש"ע

 533 דומ
 ארתב אבב

bad 
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 nb הכרעמ רדס
 - אעיצמ אבב

 ךיע
 JN חט ,'א רגנ ,'ב אירא ,'ה לכ ,סבכ
 .'א ילש ,ויבא ,אתבג
 .ארתסא
 .ש"ע אתגרג ,תק ,לאש

pbDא ןבת 'ג ', "piואתפט ,רכב /3  
 = ולפז ,םלכ N/ זרח ,'ב רזח ,אתככרא

pasרואי . maטי"ע רכח ,ןליאה . 
 irn ,'ג רב ,ש"ע ךתל
 .'ג קסע ,ערג
 ,'ג ץרפ .סנכ bo /w רזב .ש"ע שכנ
 .אללא .,'ה רכ

TDא זח ,ש"ע 'ג '. 
 .'ב סרד .ןוידנפ ,ערג ,ש"ע ךתל
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 רצח mm^ ,'ג ןח .'א nón ,ירפוקילח ,םילטח ,זיזח .זרז .אנידרו .אינמה ,ביידה
 ןוי .תרקדי ,תפרי .יאלט  ,עייט ,גרטט qub ,הירבט .שח ,תרח ,הרקח ,'ג קח י'א
 ,הינגמ ,אתכרבמ .םחל pub ,דל :s םרכ D) ,זיברכ ימי ae ,'א ינחוי ,'א
 ,ש"ע 353 ,ריינ .ףטנ ,תוונ ,טוונ ,'ג רהנ .אינשרמ ,'א לענמ ,אלממ ,סמכמ ,תיעדמ
 : .תברקע , בטנע ,קמע ,'א לע ,2 רבע .אירפ יארכס ,ש"ע אבייס ,יטסווס  .דוורג
 < QD .ןיסדנרפ ,אתיגרפ NTD ,אקפ יאתייפפ ,סייגפ ,'א ךפ ,ינפ ,'ד גפ :האפ
 < 2 ואניידרק ,'ה רצק s pp cep .הליעק ,םפק cip .יקלק .'ב ףרצ ,ענצ ,םימלצ

 ,ןווש ,ךפש ,ןויצלש ,בכש .דקר .אתשק .,'ב שרק ,'א שרק ,'א ןרק ,םייחרק :
 .ךוות .ירתשש

 | : : : תוניעמו תורהנ
 - 00 bb ,הגפ TD" ,ש"ע py ,הירבט ,ינאו ,רקד יסומד ,אנישרב ,ירדמ יב ,רכא 4

ow mp 1ןוימוק . E. Vu nn 
 B : םהיוניכו תוחפשמ , םישנ .םישנא תומש

 ài ןכ ,ידבוכ ןב /& 472 ,אתיתשא /& ןווטסרא ,הליא ,סטיטא .ןדבא .'א בא
wyיניבג ,ילייפ רב ,יתרפשוא 53 ,ןויצ ןב  mu»תרגרג ,אדמג ,עיבג . Y] 

 von .קלח ,ירפוקילח ,ש"ע יתרפא .ףטוח .הכח ,קז ,אווז ,זימרה ,ינלה ,אתרקסד |
 ,'א ןתנ ,הזתנ ,רוגקינ SW רמנ .םורמ 4255 ,לצחמ .תיזכ .אתלי ,ינחוי .תוקדי = %
 mp ,'ג רלק ,'א רתפ ,אנביתשפ pne .הורפ omo ,לדנס qvbep ,הככס 4

Pאלחיפש | . 

ym )* =יאחא 'רד תותליאשל הכרעמ ררס יכ  quoרל תולודג תוכלה לעבל . pa "wmmיינואגה ראשל הכרעמ ררסו  
 ןינעב יתבתכש המ םגו ,םשמ אנ הקו הישע האלהו XIV איחב אובמב יתכרע רבכ םשב םיבוקנה אוקמ ילעבו םימכח
 ראשו n yp 'y' 273 יייעו) האלהו XVI רצ) ;pw תמצ בר לש ךורעה ןינעבו (האלהו X רצ) qmi וניבר לש ויתובר
 v3 ןיפחויח לעבל דומלתה ירקיעבו םלשה ןיסחויבו םינושארב יתאצמש ג''צר b^ לע יתזמר תורעהב וא םינפב NW" םיכרע
 ףיסוא התעו .שייע האלהו VI רצב אצמת תונוש תונושללו jmuni mae תוצראל הכרעמ רדסו .(ידי תחת רשא
 OM הז יכ רשיי אבט אלעפל ורמאיו mnon וז לע וליגי בל pn" ילעבש הקזח mpm" םינוש םינינעט םיכרע תצובק איבחל

 מ .םינשב תובר הז ילמע לכמ יקלח |
no (! /שרופמ הגידט איה  ysב ךלפ '. 



 < םונוש םינמעמ py תצובקל הכרעמ רדס חכק
 : C םיכאלמ תומש

 .תומלצ ,ןוילמס ,המוד
 : ןתנוכתו םיברקעו .םישחנ ,םיעלתו םישמרו םיצקש :םיבגחו םיגד mew ,תויח

 < יןנפסא יסא ,תתלא ,'א הלא ,ליא ,'א ןדא ,םדא ,ארדא ,תקזבא ,המודבא ,בוא
 ,ג"י בג .אגזמ תב ,אחפנ רב ,סלדרב ,רברב ,'ג קב ,לפנה ןב ,ןטב .תשא ,סנוקא

 ,'ה קלח .ףז ,'בויז ,ןדייז ,'א יגזבז qm ,ןורחא ויד .ןדלג om ,'ח זג ,'א זג ו
 .תפכ ,אמנכ :תיכלכ .שותי ,[אכיני] (אביני) ,יליי .תירט .'בו 'א תישופח ,א"י רמח
 והימנ ,לדנ .רקשמ pub ,'א אירמ ,רמ . עינפמ ,אניתשרכ ,'ב שרכ ,ץרכ ,'א
 ,'א אקרע .'ב ןפס ,גפס ,ןוגסס .לכסס ,תיממס ,ארדנמלס .הקנ ,'ד ץנ ,'ב רמנ
 .אלצצ ,רופצ .אחבלצ .'ב שפשפ /7 שרפ .ןלקרפ ,טרפ ,אקנוורפ ,ןויספ ,אתטפ
 ,'א ןרק ,דרק spp .תויפיפק ,ףופיק ,ז"ט qp ̂ ףק .אתינלק ,אידק ,אנונרבק .ערצ

iימשלת ,אלת ,ךכת ,אבישש ,'ב רפש ,יאזב רכש ,'גו 'ב אלחש ,אטבש ,שרק , 

 : ןתנוכתו םימשב 3D ,םיצוק a»p' ..םילבש ,םיבשע תוקרי "mor ,םיצע ,תונליא

 | ,אתוקפא .ןורגנא ,גומלא SN רדא ,ינמדמדא DIN ON) העור DN /2 אבא
 < < וקבלג יתוינדגדג ,ימגג .'ברב ,גלשא ,ערכשא ,יחושא ,'א סורא ,אווצא .ןומסרפא
 L0 SH .'א דרז ,ןינז ,ליִבגנז ,אזאז .ינרה ,ףדרה ,ש"ע תוירטה ,גה .ערג ,רבנג ,זמג
 - pmn ,תיתלח ,ןורחא non ,'ב 5n ,'ב nbn ,ץבלח ,'א חח ,ררזח ,ןורחא wm ,'ב
 = "nav Du  ,אירט ,'א לפט ,חפט  .עירח .ןורחא בצח ,'ג בצח ,'ג ןח ,ץמח ,'א
 'א ושרכ ,תפרכ ,'א תפכ ,'ד רפכ ,אתיסכ .רבסכ ,'א רנכ < ,רגנכ .ןיהמב .תוקרי
 = יא 3 ,איבנמ .ןספל ,ןיעל .םטל qb ,שגל .תושכ 53 שכ IW תרכ ,ןשרכ
 < בס AND .רודשנ ,שנ ,'ב .ץנ ,ןסנ ,'א איננ ,רבנ ..קתמ ןוהמרמ ^a למ ,שיימ
 BY" ,תויבכע m^ ררזע ,לדע  .ותס .רוגמסס .אסס ,רנס ,אינמס CN תלם ,ןבס ,'ד
 < יאמטיפ ,לופ ,'א םגפ ,אלגפ ,'ד גפ JN ץקע ,בוקע ,בצע ,תויססע ,'א רמע ,'א
 L  \אחרפ ,ןיגרפ ,תועוקפ ,'ב סקפ ,ןומסלופפ ,רייפפ ,סולסלפ ,היילפ ,עשריפ ,'ג רטפ

> Sy הדק ,ירצ SNO ןרופצ ,ףלצ ,אביללצ .אנשישפ ,שירפ Ww קרפ ,'ג סרפ SN 
 . TE ,טלפק .סוסק Dx pop .ןוליעלק .'א אילק ,ןליא אלק ,תינטק .'ג ,'ב ןטק ,חדק

 )00 MR ץמר ob nem ,אליגר ,שאר w/ בשק N/ סקרק יזקרק ,למטסרק ,חצק ,הצק *
prs |אנש ,תבש ,ארבש ,לילבש ,ןווחא לבש ,'ב לבש  ^Nשוש ,םגש , L0 amne 

 don "n ידקש ,תינצש ,ןיפש ,יקסש ,קשמש ,םשמש ,עקרמש יםש ,'ה טש
 N^ תת ,דמרת ,רתברת י'ב רמת ,הכמת sw םת

 : ןתלוגסו תוילגרמו םינבא ינימ |
 T4 n /& םנצ ,רתנ ,הבתרמ ,אתילול ,רפח ,תבאוש ןבא .המוקת ןכא ,'א בא א

 ו :ךורעה לעב איבהש תועבשמ
 < .תיפרט ,עבט ,יקנייז nw qnin :סרדה ,אניירדה ,רנד ,ערג .ארתסא ,'א רתסא
 < m. רצ ,עלפ ,ךס ,קנייס qui sN עמ ,'א סמסמ ,המזלמ .םל ,רטל ,ש"ע רככ
 .ןמש .ש"ע קנירטנק
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 Bp : תודמו תולקשמ
 "= עבר ,בטרק sep ,'א רטסלק ,לפס ,קחמ w^ ךתל , תיתרכ ,'ג ןכ ,'א קד ,וירג

ÁOבקרת € ןמת ,שגרש . E 

 / :ןתשחלו ןתלוגס .ןתאופר ,םינוש םיאלה
 33 om רד ,יפויד .דלג ,אתבג ,תינולפסא ,יבוסא ,'א אירלא ,המוקת ןבא ,'א נא

Ueber ש"אלב םירשהו .םיכאלמה לע ירמאמ: 273 "y םירשהו םיכאלמה תומש לכ ואבוה םלשה ךורעבו (à 
^ = die jüdische Angelologie und Dümonologie in ihrer Abhüngigkeit vom Parsismus (Leipzig 1866), 



 םינוש םינינעמ ןיכרע תצובקל הכרעמ רדס
 ,אתילול .אניתשרכ .רגנכ .הירבט  .ףח ,קנח .ב'י רמח css ףוז pm .ינרגה
 ,'א בצע /& למע /3 לע .'א ףחס ,'א סרס .קתנ .יא שפנ ," לעמ ,יועמ ew ףל
 ,ש"ע UO RD .חרצ aoo ,'ד רמצ ,אביללצ Sw איתפ ,עפ ,ןוידנפ SN אקרע

wpתר ,'א קר ,הפכר ,ןתאר  .סוקיידרק ,'ג  swאלחש .ןדנש ,אתבש ,ארבש , 
 ,'ג רתת ,לוגנרת ,קירת .'א םתש ,'ג קרש ,ג"י רש ,שמש ,אתחש 3
 : תוחורו םידש םיקיזמ .םיפשכמ ינינע | =

pers UN |ןוילמת ןב ,לפנה ןב .'א , niזימרה .ןירוח  "Wwעוכ ,'ג רבח  «m 
 ,הורפ .גפס .'ב אירמ 'ח למ ems .תיליל ,'ג טל ,אתילול ,ןווחא טהל ,'א טהל
 ,'ב ףרת D .הש ,אתבש .'א קר ,ןטר .סוקיידרק arb ףק .'א בטק .סוקמרפ ,אמרפ

 :ןפומינו םילילא תורוצו תומש |
Prףכ .'ב רכח .'א אפג ,איג ,א"י דג .('יפורצנ יב .םרא ,יטידורפא ,אטרדנא ,בוא = =  

 ,ש"ע סדנלק C קווק ,לדנס soam ,'ג רשנ ,'ב 52 ,סילוקרמ ,ידרסמ pu .א"י
 ,רווש ,לקנק

 | : םדא ינבמ תוקוחש ינימ =
 .לובחת .ןסק ,גנק .ימאדפ .ןויקב .ןידטצא ,(ירדנקס) ,ירדנוקסא ,הידטסא ,ןימטקנא : |

 :רישו רמז ילכ ינימ | =
 m^» ןרק .לצלצ .ןופמס .'א לבנ .ףוכרמ .רונכ .תמח .'ב ןטב .ןורחא תליא -
 : תוחקרמו ןיקשמו םילכאמ ינימ | =

[ON |אנפרה .ןפד .שבד ,שלג .ששב :גראב  .ןיטירקסא ,סוגרפסא ,אתנא ,'א . 
 ,'ג תפכ ,'ב ןסכ N', ןסכ ,'א N22 .ןינקרט ,אמירט ,אקפט .'א טמח .דירז .אקתו
 .הסע à למע .'ג קרס ,לפס (ques po sp .ב"י למ .ארפל /3 דל .'א רשכ
 ,קנר wont .לתק ,טיירק י'א קק ,קבנק ,'א bp ,'ג לק ap .'ח רצ nnb ,םנצ

 | mne .'א , |
 : תותסכו םירכ .תואלצחמ ,תופמ ,םידי יתב :םילענמו םישובלמ ינימ

 ןטרט .קולח .ץה .אטופויד ss דמג ,רקפלג .הדנפא ,ילקנוא ,'ג רמא ,אילפמא
SNרכ  Jwץופמ ,תרפעמ .ןרזמ ,בגמ . ppןירוטקמ . peniהכבס . j3bסוגס , 

 סרקפ ,הדנפ .סוילפ .דע ,רלדע .'ד קרס .איטרוקס .קרפס ,לפס יגפס b" ,קרווס 4
 לצבר .אקרק .דסק ,סבנק ,רמק .יקלק-,'ב רטק ,לבטק .ןלקרפ .ןמלקרפ ,דגרפ ,'א

 , תיפרת ww 3^ ףש ,םעש quU .'ב דר ;
 : לארשי ץרא יגהנמ | =
 'א רנצ .'ג טפספ .ןבלמ b" לח .ששב 1

 : תילארשיה המואל םיעגונה םיגהנמ
 .'א רנ 8N/ הצמ ,רבעמ ,לגמ .ןתח ,תסרח ,'א pon ans לח ,ףטח nbn» /3 ןמא
 )00 Qn ,'ג לפח .רווש .שאר .'א שדק iN לבק .אקרע ,'א ברע ,'ב רבע

 : הלימו הפוח ןיאושנ יגהנמ
 .דפל .ןפכ ,'ב לכ .'ג ףח .'ב לדג Ww רא ,ןוירפא ,אתנסא + םטסא ,'ב תליא
 ,'א עבש sw רטע ,לכשמ .טומזמ

 :םתרובקו םיתמה םע תוקסעתהה יגהנמ
 .'ג רש .'א ןרק .'א דוורנ pr ,'א ךרב ,ךב UN ץמא ,'ב תליא

 : םלועה יגהנמ
pisדמל ,'ב דל .'א תסכ /& ןסכ ,קנרווכ .לקסרט ,גיזוט .ךתח גרד ,קנד ,ערג  

 ,שימו יקגומיר ne חארכתי.  *) yy ןדיבא יב עיויעו )!

17 Index: Aruch. 



OU SPP ^^ 

 ,à B בינוש םינינעמ ןיברע תצובקל הכרעמ רדס

EDUC. 
 ,'א  suרע .לפס ,רתנ ,דקנ .אתלכתמ ^ a,ןוידנפ ,גפ  yopלנק .'א רצ .'ב = =

  /3 $5,'ג לק  pp.תיתש ,שיע קר .'א  EN = = emenו
 = :ןסיטיסכטו המחלמו ןיטישכתו ןינמואו תיב ילכ ינינעו השעמ | |

 .'א ססב ,ראיכב .לבת תיב .עקש תיב .הלטקסא ,הלכסא ,תועש ןבא ,לבא ,בובא
 ,ירייז .קנמה ,יפויד .אתשנ ,אתבג  uw.רטסלמז  jo,חיפמ ,סרטט .לתח

 ,םייפנמ ,רמגמ ,'א לגמ ,תופוראמ .ןוינל ,סבל .םיכיתי ,הרוי ,לקסרט ,אניירט ,יפט
 ,קינמ .'א טקלמ .ריילמ .זגלמ ,לחכמ ,תלטוטמ ,שרחמ ,לצחמ ,ץחמ ,'ג רזמ ,ףרגמ
 ,לרנס /3 ןרס הרס ,תוינגס .'א שפנ ,רטסננ .התמ ,רקמ ,ךורעמ ,דצעמ ,רדעמ

| jp טומפ .רוצלפ סטפ ,ןויגפ .'א ןשע .קסדרע 20 ברע .'ב קרס ,לפס ,אתראונס, 
Lo 3X HOY יד תבצ .אתפ ,'א לגרפ ,'א ןסקפ ,רייפפ ,רטקספ ,לספ ,סנפ, s ךנפ 

 ,ארטסלק ירמלק .ןופרגלק ,בלק ,לטק ,בטק .קווק .תהק .'א רוצרצ ,'ה ,'א רצ ,'א
  jpרטנק .'ב  s.'א לקלק ,אינק  pip.ץפק .טסק .לתנק .ןיקשינק  mp,לטרק

  CN pp.'א טש יב רחש ,'א טבש .ןקר ,דקר יםיחיר ,ינטהר .'ב טשק ,'א םנרק
| | Amen א לת', nnn ג רפש ,ךפש'. 

 :הביתכו קבדו ףלק .ןתציצק .ןיסומלוק ,ויד השעמ
pni) סמט .'א הפח .סוטסופכד .לדנג. /W לבג ,ירתכדנא ,רלא ,אבטא ,אא 

 | ןלק .רייפפ  /s.ש"ע 'א יתש ,רמלק |
 תונליא תבכרה .האובתה תשיד .תועירז טרפבו 5553 המדא ידבוע 505 השעמו יגהנמ
 ילכו םיתיזו םיבנע תכירדו תריצע ,םימרכה תגייס ,םינאתו םירמת תטיקל ,םילקדו םינפג

 דבה תיב : |

^ a ME 

DAוע +  

m T0  . - 

EM ve A 

 קלח .תפז .'ב ךרב .עבצא ma ,לדב ,אידב ,'א רדב .אתבכרא ,דרא ,לזא ,'א רדא
 'א ףכ D2 ,סנכ ,'א רמכ /3 לב .בקי 3 שרט ,ןברט יחפלט /3 לט onn ,'א
 " —— vw עוצקמ ,הצקמ ירדעמ ,'א קסמ ,לממ ,'א לדמ spun ,גנמ .בגמ -בלול .'ג רפכ
 | . יארפ ,לעצפ ,לפ .'ה רע ,'א לקע ,רכע ,ןטע .ותס ,רואס .ןסנ ,אתייזנ .חרמ .'ב
 d ,אילבת ,קלש ,תחש ,ליבש .'א yp ,'א לפק ,בטק

 | "n :השירחמו המהב ילכו הלגע השעמ ——
 Dbm, .םטח י'א רבח יקבח .זרז w^ ,ןמג .'ב ךרב .ארינ רב :אעול רב .ףכא ,אבטא
 רכנ .רפמ :טקלמ ,דמלמ ,רגחמ .יחל יב אתשכרכ ,'א ףנכ .לוצי .תעבט .'ב ברח

soיקלק ,ברמק | .'ה רע י'א ברקע ,'ט לגע ,'ג בע .לדנס ,ןולמס ,ךמס ,'ג בס , 
 ann men ,יוחמת .הרדתק ,ןקנק

 | : תוניפסו םינפסה ילעב ילכו תכאלמו השעמו יגהנמ
 .'ג רקב /תיצב ,'א רב .לשא ,ארידתסא יהלכפא ,הדסא unos יאתוומכא ,הליא
 ,'ב לקע (ji .הדס ,ףצרמ אידרמ ,רבעמ ae ףכ /0 שבכ SN רמז ,ששג ,'ב דג
 \ .ירופיצ

 = !ןרמז ילכו םיעור השעמו םינוי יחירפמו םיגדו mew p ילעב ילכו השעמו יגהנמ
 יא לדגמ .'ב חל .'ב אתשכרכ .חיפט .תמח .ןדייז .לחד ,קבד .'א sos ,ירהא

 < יב nh" .ףשפש ,יאזנרכש .בטר ,ירקק ,יב ןק .ןלקרפ ,'ב םגפ ,תיכוכשמ ,ףדמ ,
 E :ןידייסו םיאנב ילעב ילכו םינוש םינינב השעמ

 = ,תלטוטמ ,לחזמ .אתפל ,'ד ןבל .'א ףכ .דיסכרט ,ןוגרט ADD sw snos) ,לטנא
 Jp .'א רצ .טשפ ,'ג ,ןרפ .םצפ ,'ג ספספ .^ ברע .לדנס .תלקשמ ,בזעמ ,לגעמ
 י'א רטנק /3

 : ןירגנו תחתופ השעמ
 .ארטפלק .'ה רצ .ןפ ,זמקנ .'א ,ףח .אתקבא |
 . imme תואסכו תוטימ השעמ

 +ןמרק .אלצ ,טלקנ ,ןבלמ .,'א אלזרא ,ןירופיפא ,אלפא



CERAM 

 םינינעמ ןיכרע תצובקל חכרעמ
 | 1 =  םינוש

3 . . | ! 4 ^ T. 

 = ,ףוגה תציהר , תואצחרמ ילעב השעמו יגהנמ  "sn.שוביכ ,סוביכ ,תירוב השעמ ,םישנ :

 4 | -1 םידגב ןשעו ,ןוביל
 = יסכסכ ,'ד שבכ ,רבכ .'א לפט ,'א רהט ,יראיז .'א ץהג .'ב עקב .תוא ,קיבא ,לבא 0

 ברע SN רפע ןפס ,ןוטכמס .רתנ .'ב רסנ SN עמ ,שבכמ ,שרחמ ^a ףכ .ןפסכ

 .'ב ללש .'א לקנק .'א אילק .'א pb .'ו
 :רעש תעילקו mou השעמ ,םיירפסמ תכאלמ

 .'ב רחש .רטסננ .תרפעמ .לדנ .העדיצ תב
 תפנצמ ילדוג ,םידגב ישוע ,םימקורהו םיגרואה טרפבו ןינמואה ילעב ילכו תכאלמו ינהנמ
 :היוט ילכו תכאלמ .ןינעצרה ילעב ,תואלצחמ ,םיטנבא .םילבחו

 = = יב לט .ראיכב ,'ב ןטב ,אידב ,לשא ,'ב אלא ,ןימטקנא ,ירתכדנא ,'ג רמא ,םמא
 ,ץופמ .ןדעמ .'א קסמ ,ןרזמ ,'א גגמ 22D, .ןתכ ,'ג שכ ידכרכ ,'ד דבכ .'א ןרטרט
 ישוכ יפ .ןורחא רע ," רע .איטרוקס .ןייס .רנ ,'א ךסנ .אתלכתמ ,התמ ,השקמ
 jl .לוורש י'א דש w/ טבש sw פרק ,רמק p" .רצ ,'א ףלצ .אקפ

 = תורוי ,םינקנק :תויבחו םידכ .םיריכו רונת טרפבו ללכב סרח ילכ ישוע תכאלמו יגהנמ
 : paar תוכאלמו .תורידק

  Y.הרוי .'ד םפט ,'א לפט .'ב רח ,'ב רפח .ןכד .'ב ץב  N22.יקרמ .פבל ,'ג ןבל .'א =
 -  a5.ףער .תלק .'ו ,'ג ףרצ .סטפ

  umbןיחפנו םיפרוצה םיחפ יעקרמ תשוחנ יאיצומ ילעב השעמו :

 ףרצ .'ב ןדס .'א יפרט .ןוקיתרג .'א ,ןמא 1&4
 .יכלוה םילבפהו םיפתכ ילעב ,ןיסכומ .ןיסירא ,ןילכורו ןינוונח םירחוס ילעב השעמו יגהנמ ==

 םיכרד :
 י'א רכח .קנד ,לשב ,שלב ,'ד דב .סנרא .הווטסא ,לקנא ,יקנלא ,ילופמא ,דגא =

 .'א ןרק ..לברס .אתמטס .ןתכ ,'א תסכ :
 םיחר השעמ : :

 = .בכר ,'א םיחיר ו שבכ
 םינוש םילכ השעמ :
 יםודכ ,'א רבכ .לקסרט ,סרטס .יפויד .אתשג .אתבג .לקנא ,למזא ,תועש ןבא

 שפנ .דצעמ ,לחכמ  SN.'ב לק ,'א בק .'א רצ ,'א רנצ
 ךורעבש םילשמהו םישעמה תמישר : 0

 דלח .'א רבג ,ש"ע 'א שחב .םרא ,אטילקא ,סואיתוא ,ירווב ,בובא  /mרמח .קלח
JD רגפ .בצע .'ג דגנ .'א יאגבמ .'ב רשכ 452 .'א ףכ ,ינגכ יביצי ,'א ינחוי, UR 

 קר .ןתסבק .אלצ .'א איתפ  ss,יאנלוש  qw mo.ןמשש .לעש ,'א
 : ומצע תעדמ ןתצקו ליזר םשב ןתצק תואירטמגו ןינמיסה תמישר =

 ,זנשנ .שעמ .קקחמ .זפחמ :ספסחמ (nan .טעל .ם'גקלעי «jb .זהיררז .ךלויזה
tbשטבת ,םלאת .ןברק ,'ו רק ,אתטפ ,בשק , 

 | : ךורע ייכב םבורו סופדב ןתצק םינוש םילכמ םירויצ חול
 = .'א בצח ,'ב ןוזלח .קנמה .'ג דג ,אינש רב pa qan תיב ,עבצא תיב .לוקנא
 רטק .'א רנצ .רדעמ ,לגעמ :ןבלמ ,לחלמ ^a ףכ «si ,פובלכ ,יכ ,םודכ .,ירט
 ,יד ףקש ,שאר .יב

X ו 
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 ,אמויסכא ,יאבלכא ,'נו 'ב לכא ,אככא ,וטכוא
 ,תפכיא ,אירוסכא ,סאיתפסכא ,אכרפ יאנסבא

mosןינולא ,'בו 'א ולא ,ןכלא ,אלא ,יתכא , 
mosאמלא ,ןוסכלא ,ךליא ,היילא ,סאילא  

 .סוסלא ,יכנולא .ןלא .ןמלא ,ילמלא ,'בו 'א
 ,סוטבמא ,אמיא ,רתלא ,ןיתיבפלא ,ןוקירסולא
 ,ןינולומוא  ,ןוטניימא ,אתטימא ,לוטמא
 ,סוריסקמא ,עצמא ,רוטרפמא ,פונמוא ,אינומוא
 יתואטכנא ,אבנא ,אניא ,ןיא .IN ,ארמיא ,רמא
 : יסומילורדנא ,ןיקידנא = ,אניטורננא | ,דנניא
 ,יפנא ,ןונירימניא ,ןורטנא ,איניטנא ,ןיבוטניא
 R/ אקנא ,ץנא ,ארופנא .ןילפנא ,סונוליפנא
 ,אמילקנא ,סיסוולקנא ,איקנוא ,הקנא ,'ב אקנא
 ,לבטסא .טוסא ,'ב אסא JUN ,ןומילקנא

(CNיסוטחבא ,ובא ,סונוהבא יסוקודבא ,פוניגנא  
 ביח ףוסב תוטמשה 'ייע) םוטמוטבא ,סנויטבא
 ,אתינבא ,סוסומבא ,ילובא ,('ב) לבא .(ט"פש רצ
 !ןיבגוא qns יזרבא 6 'ג רבא ,היטנקסבא
 ,ריא GN ,ןוירטסנא :הנינגא €« דנא

UNTERאעבדא / GUNןדיא 62 ןדא ,ךדיא  
 ,אבירדא ,אברדא ,'דו י'ג ,'ב ,'א רדא ,ינדא
 ,פוקיפורדא ,ערדא ,ןורדא ,ארזרדא .איזגרדא
 ,אינתווא ,יקווא .םוא OO qns ,ןוטסורורדיא

giאייזיא ,'בו 'א :ןידגזיא ,אנזא 02 , 
 ,אתמחא ,רמחא ,אנווחא ,דחא ,בחא .אפקזיא
 ןטא ,ןוטמיטא ,ןיטילטא ,לטא ,וטא ,אטיא
 יאגנרוטיא ,ןירטיא ,גרטא ,םנומא ,ינטיא =

 יןידכא ,םיטאכא ,ןונירייא ,ירייא ,איריא ,אכיא

 : (tריטבבו  m5רעלזייא  111 wmהמכ תטמשהב ךא ב"ר תופסוהמ המישר תכרענ רבכ  ponyריעה דועו .שובשב ןתצקו =
y'"y [8 הזכ ןמיס די ןורסחב וא ב"א ןורכז ילב רפסה ףוגב רבד הזיא ב"ר ףיסוה םימעפ המכ יכ ל"נה םכחה םש 

 יילו תיעיבר קיזחמ ילכ : ךורעה ףוסב "יא קפנא יעב (ב" א :יתפסוה םשו :ז"מ א'חב אנשרווא םלשה (yo אנשרו א
 קר םינושארה ייסופדב ייל ייינוי ילב ןכי: :נילורט ס א Cy mo .קהבומה ןמיס ילב א'פדב קרו יינושארה ייסופדב
 ביח) הקב y .איפדב קר םינושארה יפרב ייל «u^ ילב" yn mo (יד ונינפל) יב אי Ds  .קהבומה ןמיס ילב א"פדב
 b' "yn* ףופ (טיילר ,בייח) )09( ^ דג יעב .קהבומה ןמיס ילב איפפומה ירבד םהש יוכו שחנ אוהש yn ףוס (.חינק

nbnאיפסומב יג ח ג ןינעב .בינש ק"העב ה"כו ןמיס ילב איפדב םא יכ ייל "םימ  "y6 עיר ,בייה) 'א חג יעב שיימ . 
 y" ףוס .ןמיס ילב א"פדב םא יכ ריפדב ייל ךוריח ןינע יא ב הבה 'ע qo .א'פרב שטמשנו ב"א יתפסוה 'ב ףר ג
 תי" אתיפט ה יעב .איפרב טמשנש ב'א יתפסוה 'נוי'לה 'עב .םינושארה יפדב ייל ןוקירטונ sm :בטפדה
 ב"א ילב הפסוה ןמ רח יעב .םינושארה יפדב ייל "רמ בשע ןמ bà ji" חר ה 'ע mo .'ינושארה יפדב 'יל יוכו "אתיפטח
 : אינ  ,ריחב ש"מ y" 'א ם עט y .'ג הרעהב שימו יל vm yy ביר תפפוה ינ כט .שימו :דייצת ,ג"חבו ע"ויע
 ינונח ייפ" יה ב ם = .יינושארה יפדב ייל "קדקרמו יקב ייפ" '& nh מ מ | ,יינושארה יפרב ייל "םדא םש" :י א גב מ יעב
 ייל py" םש" :'דע 'ע qo ילב איפדב קר 'ינושארה יפדב ייל 'וכו ןה ולא תובית יד omo .ר"פדב ייל ^" רכומ
 .יינושארה יפרב ייל "רוגח ייפ" :53 לצ on תועטו יינושארה יפדב "לו nw" :הביתה ףוס 'א 30 .'ינושארה 'פדב
 b^ יוכו שבוי ןינע ייפ yn mp' תמ צ  .יינושארה יפדב ייל "שבי ייפ" קמ צ  .יינושארה יפרב ייל y" ייפ" :יד םצ
 טבש" 'א ם דר ; "רדררו ץוק ןינע יא רתקק ;"הריבה qnn joy ייפ" יא עקעק "טעמ ייפ" s עמ ק .יינושארה יפדב
 ,יוכו "רשא !usn קב ש nm "מייל אוהו" יב ש cn רפא ייפ" יא ץמר an ןימ 'יפ" תינובזר 003 "ןימינב
 ."ילכ !me ^b שוקרת ,"ןינוקית ייפ" ןעק ש  ,"החיקל pp "פ" יב ל ק ש ,"םיצוק ייפ" w pm  ,"הריג ייפ" םש
 רפסב 'עו ךרע לכב הארתש ומכ ביא קהבומה ןמיסב ויתורעה בר ףיסוה רפסמ ןיא םיכרעבו 'ינושארה יפרב 'יל םלוכ
 (יב רבא ע"ייע קלה  ,הכיתח ייפ אָרְביִא) רבא 6פ]8 :ןאכ ופיסוא ןכל םלשה ךורעב טמשנ yn הז )* .םלשה ךורע

 רמוש יאירבא תי (יח .יו ,יא יקיו) םיחתנה תא ,ארבא לוטמ ארבא (יד ,יב בויא) Xy] דעב ליצ] (רוע (nnm רוע 'גרת
 ביג גישו 'א רבא יע ןמגרותהמ יעה הז קיתעה ביר ה"יזךא*] = .אירבא ןוהלכל ריטנ (א"כ דיל יילהת) ויתומצע לכ
 my לגשמה רבא תארוהבו ותלוזו ^n ,ש"ק ;יי aei ;n ,איל ;איי ,איל יילהת ימגרתב נ"כו .רוע nnn רוע תועשב

v3רי* יישארב , [v3 Ww; -- 
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 jme .קתויד ,אביד .ואיד ,'ב יד m ,ןוחד
 ,'ב ןכד m^ 'ג ךד nns ,אירלקייד ,אסטקייד
 ,אמלר ,ןהליד ,ןירכד ,ורוכר /'גו 'ב רכד .ןסכוד
 ,סימנד :אבנד .ןיד ,תוינמדמר אמר ,הינלד

poא קדעד .ןירותסד :רדותסד 43 ' ^M 
 qup ,'ד רקד ,רניקוד ,אנמוקיד qn ,אטפיד
 pu qum omm ,'ב ןוכרד :ןיסדרד ריד
 Aman] su ,קרד
 = יאדה .שישגה יןאה ,ךיאה :אנדיאה C3 אה

 ,אנווה .אירכווה ,'ב אנייררה :הארדה ,אטסודה
 qu» ya qU"em ,ידייח :אדיה ,'ב אייה
 רכה יסולכה 5n oon ,ךה יאנכיה ,אמכיה
 ,אלילה .'ב ךלה neon ,יאולה הלה ,'ב
 ,אנימה ,םונוימה ,'בו 'א bon ,ןילה ,אמלה
 quam ^t ןה ,ןויסימיח ,וסימה quen ,אכינמה
 ''בו 'א ,ירה ,סוכרפה ,גפה ,איכנה ,ןיסוידנה
 .אתשה
 .אתו ,ינידרוו
 /3 jr ,רטז ,אמיטיז ,יטוטז ,'ב זוז ,זנרז ,ראז
 ,'ב ןמז ,טפשלוז ,אפקולז ,אקילז /אטלוז
 ,אלפז .'בו 'א m אנרעפז ,טוטעז ,אטסוז

«mom 
 ,רסדח ,סגח man ,'ב רברבח )^ לבח ,'ג בח
 m en a זיזח .'ג זח ,אתירוח ,ארוח ,רויח
 ,רטילח .ןיטילח ,'בו יא זלח ,'ב רכח ,םיח
 ,ימח ,תלח ,'ב שלח ,ארדספלח , ןומלח
 ,'ג nbn .אתצמה ,אצמה ,רסימח ,איוטמח

Won nטמשנ םלשה ךורעבו) לפח ,ןייסח  
 ,'ו ףח ,'ב nen ,(ב'רה תפסוה ןייצל דיה תוא ד'טב

Denץפח ,'ב , /m ymןירברח :אציצח ,דצח , 
 An ףרח ,ןיתפסרח ,ןמרח nn :טרח .ןילחרח
 יאתלישח ,'ג ךשח ,'א Ten /3 קרח ,אתפרח
 | .ושח
 יארלכט יגאבט ,'בו 'א ביט :אגראט ,ןורטאט
 ,יילומארטמ ,אלטוט ono סיוט ,'ג עבט .אסובמ
 qu"b qme תוילפרטט ,אנורטט ,ןוטרטט
 DD ירבסט יסנוט wb 455 5 ללט
 ,ןוטירט Diam ,יטויסקט ,סקט .'ב זפט .קעט
 ,אנוכרט .ןוירט muB :אטנוקאיירט ,לקטרט
 ,תיטיספרט ,יקסירוט ,סימירט ,ןטנמרט ,תוימרוט
 .איקרט ,אטקורט ,ןיראקרט ,אתיפרט .אריפרט
 gov ,p» bm pm ל"צ] enm m ome ,יאי

scsיטעי יאעי יסירבוני ,ארחטוי  py!יביצי  

(^ 
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 ,סיטסיא + תינטסא ,ןומכטסא + הביטטסא
 ,אטימסא :ןיטלסא ,הרכסא ,אמיכסא ,הירכסא
 רפסא יןיפיקפסא ,אילפסא י'א אנסא :ןמסא
 ;ןיתפסא ,סריפסא ,אנרפסא ,ןילנרפסא י'ב
 ,רהתסא ,ירוטרקסא ,יטפקסא ,יפקסיא ,אפקסיא
 ,יניידפא עא ,ןינתרתסא ,ארתסא ,ןיסננותסיא
 ןוקיטופא :אתינטופא + תואינוטפא ,אטפא
 ,יכופא :ןויפוא יסוטויפא .סורטייפא ,ארטפא
 / אמינמופיא ,אתקילפא , ןויליפא ,וליפא
 , תויליטסיפא ,ילוטספא :סנופא ,רוטנפא
 ,ןילטציפא  ןופפא ,ןומסלפופא ,אמיקספא
 ןיטריפא ,סוסכדורפא ,ןוניפקפא ,ןירוטלקפא
 ,יתפא ,רשפא ,ישפא ,שרפא :תוסוטרפא
 ,ןירוטקא :ןוטיבוקא ;הביטטצא ,סיסיתפא
 ,סומונוקיא .תמקא ,ינמוקיא .ןירפלקא ,יקוא
 ,ינפדוא ,אנעדרא ,גרא :לסקא ,ןורגיסקוא
 ןוירוא .סיסטרא ,אליזרא ,ןיבוזרא ,ורא
 ,יקידיכרא ,סורטאיכרא ,ךרא ,וטסויריא
 ,סולימרא :אלמרא ,םירטסיכרא ,סינוכרא
 /אתיערוא ,אערא ,'ב ערא סירא .םטנרא
 ,ןויפוקותרא 50 אתקרא ,םילוקרא ,לקרא
 ,רודתשא ,אדתשיא ,שישא ,'ב ףשא ,אתבכשא
 .אתתא ,תינותוא .ןורטיתיא ,תא

assויאלגב ,יביב  msלידב , nousיקלודב , 
 ,אשחב ,'ד שחב y יזזב /אתוב ,ההב ,ןידיב
 :סבלב ,לבלב .יב לב ma /3 אניב R/ אניב
 אינב ,אינוב :ןומסלב ,ירנלב :איטנלב ,ינלב
 1DD3/ :איטסב ,יאסרנב ,ירנב יןיקיפנב יסנב
 ,איקיב .יקב .ץיב /שעב ועיב ,'ה רסב ו'ד רסב
 ,'ב לזרב ,'א לזרב ,איקדירוכ ,יאקדרוב :קדרב
 יאמרב 3 אלרוב ,'א אלרוב :ןיסכרב י'1 ךרב
 ,איירבק תב ,'ג תב שב .אדיתרוב ,ןיקרב ,ץוצרב
 .ארתב :רתב
 הג m" ,רבדנ ,ןאידנ "Gela ו"טו ד" בג
 /ןיתיפרזג íi רזג לוג ,רהיג ev ,איהיג ,'א

mע'ייע 'ג חנ  S jm) b) TH Di 
oaaדו 'ג םלג ,'בו 'א אילג :ןוקיגלוג ' 

mךאננ יעמג :ןלמג יםגמנ ,'ב שלג ,ינילג , 
 י"ו 'ט 'ח pio ןנג יזנג ,אתירדנונ ,ןוידגננ
 יגרג /אתיברג י'בו 'א ררג ,'ב papi ,ןפסונ

 ,'ב סרג :ןויטמרג :אתידרוג /אדירג ;ןיסבגרוג
m3 

im nתאד : n3ז רבד ,'ב קבד ,'א לבד ' 
"m ךהד יבהד: qum si ws יח רבד, 

 ('ב

(3 



| 

 0 ,עייס ,'ד ,'ג ,'ב םייס יםייס ,ביס

VE 

^ ANGERS 

 ע'פדב איפסומ 3" ףיסוהש ןיכרעל הכרעמה רדס
 EN" הזכ 'יסב ןינמפינ רשאו םדרטסמא

 ,ויסמורטס
 ,ןולס .הלסלס ,'ה לס ,יב רכס ,'ב םכס 3^ ךס

pooד ,'נ ,'ב ךמס יסוקרדמס .תילס ,'ה .'ב ', 
 ,לובניס  .'ו ןס ,רמס ,ירקומס ,ןוקרסימס ,םמס

"TED Dipsועפ .אמסיס .סומוטנס  
 ,אתיכרפס ,אלוקפס ,'ה ןפס .ינילפס .ןורחאה
 D" ,ןיקירקיס ,רוטפירקס 52 ףקס .אלקס
 ,'ג הרס ,'ג דרס ,אלנרס pei .ןורחאה
 .סיפארס ,ינרס ,ןירוס ,ןיסימרס ,אכרס ,'ב חרס

 /3 pp ovp gm» es .בדע ,ףובע .אבע
 PSP .וזוכע .אתיבוכע ,יב ןיע י'ר רטע .לטע
 ,אתנע .ןילקנע ,'ז ןע / קמע .אתילע ,'ז לע
 py 5 לקע יהוצע :ןרפע ,אפיע ,'ג הסע

bay 35 a^ cwןעדרוע ,ןילידרע . bep 
 אקרע /7 ,יג קרע ,אליסרוע ,'ב ערע ^ סרע
 | .לקרע ,'ג

 30nb/ .אעידפ ,'ב ןדפ ,אידפ ,הלגללפ ,ראפ
 ,'ז ,'ו רוטפ .אקטפ /2 םטפ .םולאטופ ,רחפ
 B /m/ ,ז ,'ו לפ .ןימסכפ ,ןונילשורטפ
 ,איטלפ .חלפ ,'ד ,'ג סגלפ ,ןיסכורבילפ
 Wü be י'ב רטלפ queue ,אימוטוליפ
 ,המולפ .םלפ ,אנילולפ ,אילולפ ,ןוכירטילופ
 ,אתקלפ /3 לפלפ ,ןומסלפ ,יניטסלפ ,םינלפ
 סוטנפ .יטנפ ,ארודנפ ,ןופ ,איפמפ ,םפ ,רלפ
 יקתנופ .'ב ..'א רנפ .איקקיטנפ ,איסטנפ ,'ב

ameאיליספ ,םיטספ ,ילוטספ ,ןיריתנפ , 
 ,'בו 'א אתספ ,הילוקספ ,רתנספ ,ןוטניספ
 ,זמקפ ,אתצפ .ןילטצפ ,יפופ ,עפעפ ,ןייתספ
 ,ברפ ,ןרדארפ ,'ג ארפ .ןוטלקופ .הלייקיפ
 ,איסהרפ ,גנהרפ .אבהרפ ,'קסידרפ :סומודורפ

anbןוטריפ ,ימוטורפ ,ןורחאה טרפ :לזרפ , 
 י'בו 'א ןוירופ ,אמוירפ ,אירופ ,רוטקיטורפ
 ,'ה ,'ד אמרפ ,ןילוריפ ,ןירוכופ ,ןיסכרפ ,תיירפ
 ,אסרפ ^ ,'ט סרפ אתינופ ,אקסומרפ
 ,יגטסרפ ,יקירסרפ ,תואדסורפ ,סיטובסרפ
 י'ג ,'ב ערפ .אהתויתסרפ .ןיקיתסורפ ,היטסרפ
 ,אלקורפ ,וטקורפ ,יב דצרפ ,ןינרפרפ ,איירפרפ
 ,יאנותרפ ,'ד ,'נ mp ,ןגשרפ ,ןירוטסקורפ
 ,רוותפ ,'ד רשפ UD ,ןושפ .אניטשפ ,טשפ
 ן ,רגשתפ ,'ג קתפ ,לתפ

 /תינומלצ ,ןורחאה לצ ,רטצ .תווצ nv ,אירצ
 ,'ד ןוצ ,ןירופצ ,ןווחאה רפצ ,איימצ ,אחפלצ
 ,ארתוצ ,'ג ,'ב ny ,ארצרצ ,אררצ ,'ה

(y 

nuקרי ,ןונירי ,ןונידרי ,ינימוקי  /àאקירקרי , 
 3m am תרי
 333 /3 דב יאתבכ /תלבוכ ,יובכ ,ימאכ 82
 ,אבלוכ ,סיכ ,ייכ ואנליחוכ nS .אתוהכ ,ליהכ

o3ןודילב , meosםולכ ,ןיכריליכ ,יליב  
 ,סוקילוכ pis 455 סומלכ ,ךמילכ ,ימלכ |

 ,אקודנכ ידנכ יאסורמכ יאתינלכ = ,ןירנילכ
 ,תואטססכ יתונכ יאתנכ /2 רשנכ /2 אמנכ
 וינשפב ,ספכ ,אפכ ,ועכ יןעכ ,ןורחאה תסכ

 יקברב  :ןילברכ ams | ,יריכ  ,רציכ יז תפכ
onaךרכ :סיטרכ /איורכ  quibןודברכ  

  יוסירכ יןרכ /אזימרוכ /םורכ ,'בו 'א סוכרכ

 .'ג שתכ .ןשרכ :םוקרכ ,אמקרוכ :רפסרכ
 ,'ב ןיגל :ןוטגל nb .אינרבל ,האנוביל ,ךבל
 mb ילוול ,יאוול .ןהל ,רדול ,ןינגל ,אימונל
 תיל ,אניל ,אירטול ,רוטיל nano .דוחל ,דחל
 ,אטקול .רפול pb /3 על ,םדפמל m 'א
 .איטרול /3 ןקל .אקיטקל .םיטננטוקול

QD'ND (NDיסאמ  pbםערמ ,ןידמ ,'בו 'א , 
 nnb ne ,'ט חמ :ןוירזמ [רזמ] (רזמ) ,להמ

v5לוטמ .אסכטמ .עבטמ ,'דו 'ג . gem 
 Amb ,םדימ SUD Sv snb  ,ידרטומ

,^w"b nb» be ao3 רבכמ | ,תיימ / 
 ,איכלמ ,אתימלמ יהלגילמ :ןיססכומ ,אתליכמ
 ,החממ ,שולמ ,'ב סלמ ,ינלמ .הלמילמ ,למלמ
 jab .ןימורטנמ 535 .םעדנמ .'ג ןמ .םממ
 ,ינרטסמ ,רוטסמ ,יביטסמ ,וסמ qi ,ךנמ
 ,אלטסוסמ .אנסמ ,ןוסמ ,אמסמ ,אתכסמ ,ןיכסמ
 ולצמ ND IUD ,'ג עמ .ןירותסמ /3 תרסמ
 וגבירמ ;^ רמ .קמקמ ,יקומ ps s3 עצמ
 ,אפטרמ ,אטוטרמ .ןושחרמ mb ,ףזרמ .דרמ

spoonזכרמ .ךרמ ,אלוירמ , mbאסרומ , 
 שמ ,תרמ ,אתושרמ ,ערמ .ןוטניסרומ .ןסרומ
 .אהמתמ ,לתמ ,אתחשמ /3
 ,יטוונ R72 ,אדנ ,ןורחאה 322122 DD ,באנ
 ,הילהינ /3 שטנ ,ןורטינ ,'ג ףטנ ,ןכרשחנ

Dךמנ ,ימג /3 סכנ ,'ג . ji poemבסנ , 
 ,שפינ .אזרפנ /2 ץפנ ,חפנ ,ענ .קסנ ,חסנ
 ,ילקינ /3 טקנ /2 רצנ ,אצצנ ףצנ ,ץנצנ
 ,ןונדרנ ,ארינ /3 שקנ ,'א שקנ ,אצקנ ,אקינקונ
 .שתנ ,'ב רתנ ,ךתנ ,בתנ .ןותשנ ,'ב שנ
 ,עבס ייטסבס ,אטביס ,םולחבס ,ראוס .אמאס
 ,יקרס ,ןורגס ,ןיטמגס ,'ז גס /'ז ,"ו רבס .ןיקבס
 ןיטויטרטס ,הפיטס ,יניטס ,ןוטיס ,'ה ,'ד חס

 דלק

 ב

(5 

 מ
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 EN" הזכ 'יסב ןינמסינ רשאו םדרטסמא עיפדב איפסומ ב'ר ףיסוהש ןיכרעל הכרעמה רדמ =
 ,'ה שר ,בקר ,תפר ,'ה ספר ,טפר ,'ד m .'ג ,'ב
 ,ךתר ,תוותר ,'ב ,'א אנשר ,'ב אבשר

 )00 qae ,ןורחאה בש ,ןאש ,ינאש ,םמאש ,גאש ('ש
 Bc ךדש noc ,דנש ,'ד לבש 2:5
 < יבוש ,'ג וש me ,'ג הש ,ארדוש ,ףדש

mmeוררחש ,'ד ףחש .איחש ,בבחש ,בזש , 
 ,ןיקובלש à לש ,חכש ,ארייש ,'ז טש ,אתחש
 /3 pow ,שוטעלש ,'ב טלש ,'ב ,'א הלש
 .,ןורחאה רמש ,אתיממש ,עדמש ,אמש
 ,ןיפדנש , אגאנוש ,ןורחאה ןש ,אנמשמש
 ,ןורחאה ףש ,'ג רעש ,דבעש ,'ה ,'ד ,'ג עש
 . יןורחאה רש ,ררקש ,ןורחאה רפש ,'ג /'ב טפש

 ,קנרש ,ךוש ,'ב טוש ,ןיגנדוש ,דירש
 ,רתש ,אתש ,ןורחאה תש ,אטישוש
 ,אות An ,ארודת ,רדת ,אדגית ,עבת ,'ב לבת
  ,רבכת ,'ד n ,היית ,בחת ,אטיקזת ,בות
 jon ,םלת ,טישכת .סיסכת .סכת ,ךטכת
 ,אלעת ,ןמוסית ,'ב ,'א pn ,ןורחאה רמת ,עלת

msn 3 an 245.3 רת pn nen 

 ,תוימרות /5 ,'א םרת ,ךרת ,רמיטרת ,תויטרת
 .'ב ,'א בתות .ןילקרת ,'ג yn ,אינורית

 ,רעווק ,סיטנרדוק ,'ג רדק ,ןיסחולאק ,יאק 'אק
 ,סוקידטק ,ןוטילבטק ,אבטק ,'ג ,יב טק ,אירמזוק
 j"p c2 ןוטרטק ,גרטק .סוטקרפטק .ןיטנטק
 ןימלק .רוטילק .ןיטילק .ןיריטנבילק ,'ב בלק
 ^z עלק ,סולק ,אתינלק .ןירטנולק ,אדנלק .'ב
 .ןיסמורפמוק י'ב אילמק .ןוטטימוק ,'ה רלק
 mp  ,איגינק :תואנוק .ןירמק .אטקמק
 ,סופורטננק ,רכנק ,ןירוטניק .ןוקירדנוק ,סדנוק
 ,'ב לטסק ,סותנקנק .תונקנק ,סוקוניק .םדוסנק
 ,אטילפק .'ב חפק .ןבטסוסק .סיפק .'ב רטסק
 ,ןורחאה yp ,רוטילקופק ,סיפק ,ןופוק ,ןיטילפק
 D'ep ,אלקוק .ןיסירגקק .ןוטיקוצק ,דצק
 ,'ד טרק ,ןיגיורק .סטנדרק ,תקק ,יטפדפוקק
 ,ןוטניריק .ןורק ep .המורק ,'ב הירק
 ,ןיבוצרק ,'ה ץרק .ןוניספרק ,יסרק ,ןילטסירק
 ,אישקרק sm סקרק .ןיקינמוקרק .אנויטצרק
 ,אתק n/ שק ,תרוק .ןוטרירק ,ררק
 m ,אור .אתדר ,ןורחאה לגר ,איבור ,'ה בר
 me» bes .טטר ,תינגטור ,'ב pm ,'ד חור
 ,סומר ,יקנומר ,'ג ,'ב םר ,'ג ,'ב בכר ,האיר
 םער /^ ^ ער .אנתסר .אקסר ,שמר /2 ץמר

e 
2 

(p | : 
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 ךורעב ןינמסנ םה רשאו (' ילשמ ךפונ םהש ןיכרעל הכרעמה o .חי
 * הזכ בכוכב םלשה

 ,הזיא ,ויא .אריקד היא ,יהיא ,והיא היא ,ידיא
 Sig ,'ב ,'א ןכיא ,וכיא ,הטיא ,(וזיא) יזיא
 jew ,אמיליא ,תיטליא .אליא ,הליא ,אליא

qoסומיא .המיא ,אמיא ,הסיפוליא ,ןֶלייָא , 
 ,והניא ,ןיא ,םינומיא ,אממיא ,ןורימיא ,םירומיא
 ,ינייניא ,אייניא ,יִניִא ,יִניָא ,אתינוניא ,יונייא
 ('קסיא ,אדסיא ,יפיא :אסיא .םיא ,פונייא
 ,ארייא ,רייא ,רקיא ,סונקיא pops ,אטטוקיא
 PR CEPR ,תוינוריא ,האימיריא :המריא
 a] DR ,אמיתיא ,אתיא ,("רשיא ,תישיא ,תשיא
 ,רווכא 03348 :אזוכא .ארבכא ,תיבאכא
 ,ןלכא ,לוכיא ,'ה ,'ד ,'נ אלכוא ,ירזכא ,ביזכא
 ,םיכא ,םוכא ,אמוכיא ,ןיסלכא  ,סנולכא
 .ולסכא ,ןירוטיסכא .סויסכא ,ןכא ,אתומכוא
 ,תוינפכא ,'ג אינסכא ,אנסכא :ןסכא
 ,תיפכיא )2 NO אפכא GRON  ,הירדנסכא
 ,אינומרכא ,לאיזרכא ,הזרכא ,אגרכא ,בורכא
 ,אניבלא ,ם"בלא ,אבילא ,רתכא ,אתערכא
 ,לולא .אתיוולא ,ןיליא ,'ב וליא ,ןיסוגלא
 /3 הילא ,סיטליא .ןוניטלא ,תולא ,אתוולוא
 . יאנופכלא ,אפכלא ,ךליא ,םיסלא ,אוהילא
 ,אללא ,'ב ללא ,ירדנסכלא (',םורדנפכלא
 ,אמלא ,אמילא ,אמלוא ,םלא .םליא ,אייללא
 ,יקיעלא ,סלא ,ינומלא ,תונמלא ,'ב ,'א ןומלא
 ןיאלוקלא .אנצלוא eos ,אפליא ,ףלא
 יםיקילא ,הקילא ,יטקלא ,םוקלא ,(ןיאלוקדא)
 ,ןאמא ,יאמא ,אמיא ,תוארבסותלא ,עשילא
 והמורדמא ,אתרייגמא ,םויטבמא ,םואמא

 ,ןיטמיא ,אתוהמא ,אהמא ,המא ,יאדומא

 [ 1 םיעבורמ יאצה ינשב םיתנמיס רשאו Tn ףוסב וא םינפב ךורעה ירבדל יתפסוה רשא םיכרעה nb ןייצא אלו (1

 ,אנח ע"ייע )* .םינוקתב יא קלה mo "y [ [ ןמיסה סופדב שמשנ םימעפו ,רבד וב יתשדח אל רשא Toy ןיא שעמכו

 רצ םינוקיתו תורעה y" יוקסיא ,יוקפא 205 דומע טיפש D" יבכרה א"רה יצוהב םינואגה ישתבו קחצי ומכ ייפ קסיא

 ןודקמ רדנסכלא ןינעב )5 = .וינ ,גינ רצ ךר ע ה pin כיג יייעו .* ןמיסה ריטב טמשנ ג"ע רצ םלשה ךורעב )5.318

CNתּונויָבא ,ינויבא ,ויבא ,הייבא ,אניטבא ,הלדבא , 

 ,אבט ןבא ,סוכמבא ,סינולבא ,טלבא ,תזנויבא
 ,היתש ןבא ,תולזרוקמ םינבא .תומלופמ םינבא
 ,אנצבוא ,אטקסבא ,אנסיבא ,סומינבא ,אתנבא
 ,אתיירבא ,יארבא ,ארביא ,סלוקבא ,'ב קבא
 ,ןילקורבא ,יקנרובא ,ינרבא ,אתיריביא ,איירביא
 ,לדונא .הדנא ,'ב COR ,ןיבנא ,בגא ,הגא
 ןיטגא זונא | ,יאונא | ,רודגוא | ,פוקידנא
 quas /2 אמנא ,אלגיא ,םיגא ,הייטגרטנא
 ,אפגא ,ינאיטסונא ,'ג ,'ב N DIN/ ,ןומנָא
 ,םיטסרגא ,אמרגא ,ורגא ,ארגא ,תרגוא ,'ב רגא
 ,דרמ תרניא ,רקיאד ארגיא ,ארגיא .םפירגא
 ,'ב ,'א אדא ,'ד ,יב ,'א דא תושר תרניא
 ,אידוא ,אידא ,יכהדא ,יהדא ,ןובידא ,לאבדא
 ,םדא ,לדא ,אתרכדא .הרכדא ,'ב TUN ,ןיידא
 ,ארידא ,רדא ,אנדיא ,תימומדא ,המדא ,םדוא
 ,יניירדא .סוניירדא ,םאירדא ,אלברדא ,רודיא
 ,ןורדיא .ןומיירדא ,ןילוכירדא ,לכרדא 42378
 ,איילהוא ,תוילהא ,תוילוהא ams ,שדא
 JR ,ןימרוהא ,תינורהא ,אתיינהא ,יאליהא
 ,אמוא ,'א םוא je ,םלוא ,םיוא ,איויא
 ,אשוא ,סירווא .איריוא CUN ,אריוא ,איקוא
 לזא יאליזא ,'ב ,'א הרהזא ,תינותוא ,רשווא

CNררזוא ,קזא ,תוינזא ,תואימזוא ,אמזיא , 
 י'ג ,'ב זחא .NP YS) ,אווחא ,יובדחא ,'ב דחא
 ,ירחוא .אתנסחא ,ע"טב ם'חא ,אתימחא
 ,םטיא ,אטא ,תינרחוא ,תינורחא ,איירחא
 ,סילוברטא ,רטא ,אתפטא ,סנטא ,ןומטיא
 ,'ג יב ,'א ידייא ,תיעביא 500 /5 ,'איא

914 ,384 ^y: 344 רצב ליומה שימו ליינה יינואגה יבושת ny 



 (הרסיא) ,ארוסיא ,הרסא ,ןירופא /2 ,'ב ,'א
 ,סוטרסיא ,יגיטרסא ,טוידרסא ,רסיא ,[ארסיא]
 ,אינותסא .אכמותסא יהקרסיא ,היטילטרסא
 DN" ,ארדיפא ,'ב אפא ,רתסא ,היסינתסיא
 ,סוקיטיפיא ,ןייטופא DEN" ,טטפא ,'ב והיזחפא
 ,יפא , תוספורטיפא ,אקירוטפא :ןורטפא
 ,םילופא .ןולופיא ,ןוליפא ,אכפיא  ,הייפא
 .יסוטומלופא ,ןומסלפא ,רוטלפא ,אילופא
 ,סופיא ,הינפוא .אנפוא .ןוסיטנפא ,יטנפא
 ,סומוטסופא ,ןילטספיא ,אתיטספא ,איטספא
 ןונוספא ,ןייספא ,םיספוא ,תויספא ,ןיקטסיפא
 ,ארויפיפא :תורייפיפא ,היתחספא ,סיפסופא
 DN ,ןופפא ייפופיא :םורספיפא ,ןירופיפא
 :סורקיפא ,אתעיקפא .אנודקיפא + יקופא
 ,ארפיא יארפא CON :אתוקפא ,ןיסרקיפא
 ,יחרפא :חורפא ,אתזרפא ,לגרפא ,סיגרפא
 ,םירוכרפא י לכרפא , תכרפא , סיטיריפא
 יפופרפיא יןפרפיא ,איכסרפא + איכמורפא
 ,השרפא ,תוסקופא ,דיקרפא .תוסורפא
 ,אקתפא ,ןיטנתפא .אתפא .אתלשפא
 ,הטימאברטצא .אבטציא ,יתבצא ,היירקיתפא
 ,ארציא ,'א רצוא ,ליצא ,לצא ,איתורטצא
 ,ןופיסיטקא ,האנבוקא ,אתהקא יחור תורצא
 ,סלקא ,אקיקא ,סוליקא ,ייקוא ,אתרטקא
 ,אתיקנקא ,אתיינקא ,ינונחב אתינקא ,אתינקא
 ,סוקילסד ארקא ,אינורגהד ארקא ,איפוקא
 ,אנברא ,יברוא OS NT ,יארקא ,יכוכד ארקא
 ,אזיגרא ,ןוגרא ,גירא o הגורא , ןינברוא
 ,ןיריטסגרא ,'ב ןיטנגרא ,אריגרא ,איידטוגרא
 ,גלררא ,ךדרא :אידרוא ,אדרא ,דרא ,ןורגרא
 ,אפיורא ,דוורא ,רישדרא :םסקדרא ,יופדרא
 ,(אנחוי ע"ייע) תינוביזרא ,זרוא , המורא

 ,ןבטרא ,אמרא ,חרוא .חירא ,היירזרוא
  ,לאירוא ,איירוא ,סנקיטרא ,סוניטרא ,אינוטרא

mmsתוכירוא ,אתכרוא ,ריירוא יןיירוא , 
 ,אסכרא ,איקטסלוכרא ,םינוירב יברא ,אכירא
 ,םירא .תולמרא ,'ג םרא ,םריא יאלרא ,ףוכרא
 jT ,איינמרא ,אינימרא ,'ג י'ב ,'א ןומרא
 ,ןוטסירא ,אטסיוא יםרא ,יקנורא .אבנוא

Eןוכרעל חכרעמה רדס |  
 * m5 בכוכב jh ךורעב ןינמסנ mn רשאו ילשמ ךפונ םהש
 ,אירממיא ,םומא ,יתוכמא , ללמא , אתיממא
 ,יצמיא ,סומא ,םינומיא ,'ג הנמא ,'ב ןומא
 ,ילרמא יהרימא ,הרימיא ,יעצמא ,תועצמא

 ,ותמא ,יאלתמא ,תמיא ,יתימא ,תמא ,אנרמיא =

 ,אינוא .ונוא .אתינוא ,האנוא ,'ב DN אנא
 ,ארגנא .ןילגנא ,סירטיגנא ,סוטיגנא יסוטגנא

quisסוטנאירדנא ,יארדנא + תומרגנא , 
 JUS anys * ,סוקיפורדניא = ,תוניירדנא
 ,ילוטנא .ןיכוטנא ,אליבטנא חנא ,ןינולנא
 ,היטיטנא ,סונגיטנא .סונינוטנא ,סונילוטנא
 ןוטימיטנא :םיסירכיטנא ,סירייטנא ,סכויטנא
 ,סרפיטנא ,סומילוטנא  .ןונכטנא  .םוניטנא
 ,סירטנא ,סדרטנא .סוקוריטנא , ('פורוקיטנא
 D'UN ,ןיגולונא 2X8 ,יכנא ,ךנא .ךניא

o DONאתינוניא  DON oאמויסנא ,סֶּנַא , 
 ,תוקפנא ,ילפנוא ,ןוליפנא ,יטפנא ,אכסינא
 ,אקנא יקנא GC תורפנא ,אירופנא ,ןטיקפנא
 ,ירוקנא ,אתקקנא pps) ,סולקנוא ,ילקנוא
 ,אתתנא ,ןושנא .(ישניא) שנא  ,ןיפדרינא
 ,ופא ,אתדהסא .ןירטנגסא ,סומגיסא ,יאסותנא
 / אווטסא ,ביטסיא .טאלבטסא .פוריופא
 ןויטסא ,אייטסא ,ויטסא ,איטטסא ,וטסא
 ,ןיליטסיא ,[ןירכטסיא] (ןיכרטסיא)  ,תויטסא

 ,ארדנטסא .ןוטיסא ,6ןטסא .ןיקטסילטסא |
 C אטיפוטסיא .ןיטאלוטסטסיא ,איתונינטסיא
 ,אילובירטסיא ,ארטסא ,ןוטקטסא ,תינילפטיא
 ,ארירטסיא | ,(' ןילוגורטסיא = ,יגורטסיא
 ןורטסא .ןירטסא ,סויטרטסא ,תואיטרטסא
 ,אלילקרטסא , ןוליגנורטסא , ןילוקוטרטסיא
 ,יליכסא יאיסוא ,אנייסא ,אתויסא ,יפא
 ,ןידגרמסא ,'2 אתכמסא ,אירכסא תוילכסא
 N/ הפיסא ,ףיסא ,ינסיסא  ,אינסיא ,ןירגנפא
 ,ןוטילפסיא ,אימטופסא ,סינגפסיא ,'ג ,יב
 ,ןואירוסופיסא 'תונאיספסא .ןיסופסא ,אינפסא
 ,גלרפסא ,יטספרקפסא ,אלוקיפסא ,יטקפסיא
 ,יריטבקפא ,ןירתפסא ,יטקרפסא ,קרופפא
 ,ילקסא ,הלקסיא .הטוקסא ,תיזקסא ,אידקפא
 אתפוקסא ,'ב ,'א הפוקסא ,אפקסא .אתינקסוא
 רוסיא ,'ב רסא ,הדנרקסא ,איטרוקפא ,'ב ,יא

Pינואגה 'שתב ' "b105 דצ) היכר ( epיאוה רוביא תורפנא ןושל  
 י"למו ירפנא ל''צו p^y ירפנא ינוי ילב ותוא ןירוק האנה אלו ליעוה וב pav השעמ לכ וא דבא רבד לכ 106 רצ םשו
 ,םלשה yn mam ילב יבכרה יה שיימו 362 תורעה יייעו תורפנא יעב ימושרה
 .ימשב בישר שימ יייעו ןטסא ל"צו ןירטצא ייא )32 דצ יבצ תרטע רפסב רעבאב שיר םכחה בוה

 .ריעק רצ םלשה ךורעב בכוכ D" שמשנ )?

 ל"וה) עמאג ןבא ש"רל רוגאבו )?
 םש) רוגא 'ייע (+
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 .יטשב ?"a ש"מו )27 דצ

lndex: Arueh, 

 .דיטב בכוכה טמשנ חימק דצ םלשה ךורעב )!
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 יב .אשרדמ יב ,ירדמ יב ,טפל יב ,אעול יב

 יב .אתרצעמ יב ,איעמ יב ,אתוסמ יב ,יחלימ

 NY יב ,אחפנ יב ,ארונ יב ,אחיזרמ יב :רמ

 יב .ארפס יב N' 1D, יב ,האישנ יב ,ישנ יב

^aיב ,יתברוע יב ,יינע יב ,ןימלוע יב  
 ' ,ירקופ יב ,אתלָתו ןירשע יב ,הרשע
 ,ראוצ יב ,יביצ יב ,יקשפ יב ,תרפ יב ,יחרפ

 יב .אנרק יב ,יריק יב ,ירבק יב ,אתיניצ יב

 יב ,איחיש יב ,אתולג שיר יב opm יב בר
 יב ייבביש יב ,יפתוש יב ,רובש יב ,איקש

 יב ,אתלת יב ,אתרות יב ,ירות יב ,אנבת

senos ounהלפת יב , "nos annos 

 P332 .ןיב .הכייב .אסיב ,אטיב .האיב ,'בו 'א

 .ו'ב ,'א אריב ,ריב 033 00232 ,אנוב ,אתיניב

 ,'נ 'ב ,'א יריב ,האריב ,תינרייב ,ארייב ,רייב
 .ןריב /3 s/ םריב ,תיריב nova ,םייריב

 ןשייב ,ושיב ,שיִּב ,שיִּב ,תויתרוב .אתותרב
 תיב ,'ה ,'ד ,'ג ,'ב mà ,[היב] תיִב ,ת"יב ןשיַּב

 תיב .לבא תיב .םניטבא תיב ,'ג ,'ב בא
ma ausosתיב ,ילקנוא  msהזיחא תיב , 

ma qns maתונמלא , maתיב .סינליא  
 ,רצוא תיב ,'א עבצא תיב ,ןמוא תיב ,םילא
 ,אידב תיב /דב תיב ,ןומרא תיב ,םירא תיב
 תיב ,יקיסרוב תיב .איקוב תיב .אתתהב תיב
 qn53 mai ava omi .הריחב תיב תשוב

m3תיב .הריצב  spaאירב תיב .עוקב תיב , 
mהנסרב , maתיב .ןירבוג תיב /3 תשוב  

 תיב .אידג תיב ,ידנ תיב ,דגדנ תיב ,ארביג
 תיב .םרג תיב jb" m3 ,אננג mu ,הזינג
 וויד תיב ,רד תיב ,תג תיב יתונרג תיב ,ומרג

 ,אכמד תיב «sb תיב ,ילד ma ,ןיד תיב
yes maתיב  quoתיב  ma nmnוםימה תררוה  

m3תיב ,(אינאתב) ינאתיב ,ןוירה תיב ,יניה  
 םילבז ma ,יאדבז ml ידעוו pei ,תואליו

 יאתריבח תיב ,אתינז תיב יאתיז תיב יגנז תיב
  maיסטוח תיב ,ןורוח תיב ,וינוח תיב ,אשיבח .

ma ללח תיב ,'ב ,'א ןוציח תיב, noma 
 תיב ,לקח תיב ,תואסלוח  nov,תונתח תיב

 opu» mai 3v תיב /'ב די תיב ,הליבט תיב

 ,ררכ תיב «m חיב ,(ןימקי תיב ,הרצוי תיב

pops עיייעו ) 

 E = ןיכרעל הכרעמה רדס
 - * הזכ בכוכב םלשה ךורעב ןינמסנ an רשאו ילשמ ךפונ םהש

 .בכוכה שמשנ ה"לש רצ םלשה ךורעב (1

 m אעיבקד wma םימקיה ma ץחרמל םימ הב ןיחתרמד ארדיק םימקי שרופש טייפק 'יס 86 רצ bn יינואגה שייתבו
my?הב ןיחתמרד  mo3יע ץחרמל . 

 ,תיערא .ןוניקסרא ,יבדנסירא  .סולבוטסירא
 ,אטבקרא ,(''ב 'א אקרא ,אתוצרא ,איסוכפרא
 ,אתקרא ,ינאילוקרא .[ןיאלוקדא] (ןיאלוקרא)
 ,ןויתתשיא ,הייסותרא ,תשרא ,הרירא ,ררא
 /2 ,'א ילוכשא ,יכשוא ,אתבכשא ,ןאישא
 ,הנישא .הרומשא ws ,אלשוא ,יתרכשא
 ,הלפשא ,יתזפשוא יןכזיפשוא ,הפשא ,הנשא
 ,רושיא ,אקקשא .הטוקשא ,רפשא .זנפשא
 ,ףידתשא ,ףדתשא ,אתשא ,ששא ,רשיא
 רותשא ,ןמ תשא ,עדומתשא ,יתשיא ,תיטתשא
 ,אתיא SDN ,'ב תוא ,ש"ב ת"א ,תֶא ,(רותשע)

nnsאהמתא ,םילתא ,אתלחתא ,אנותא , 
 ,אנתא ,ןתיא ,רמתיא ,לומתא ,חמתיא
 ,אתפקתא .תוגלפתיא Ünens, יאפינתיא
 .לישתיא .ןותסירתא ,אגנורתא ,רותא
 ,ראיזאב ,יזאב UNI ,ןדאב ,ןיגאב 2 אב
 ,'ב ,'א ילאב ןייאב DONA ,יטאב ,ב"חאב
 ,השואב ,שיאב ,שאב ,יגאב ,ימאב ,םאיב
 ,אייובב ,'ב ,'א איבוב .אבב ,'ב בב ,תושיאב
 ,ינביב ,אבייב יבייב /3 ,'א יביב ,ןוביב ,יבב
 ,ארגב .דגב queni ,םירביב ,ןולבב 5533.

wmmאתידב 3 :ןורגב 3 ,לדגב , 
 ,איבוב ,'ב תהב יקרהב ,ןייהוב ,והב .אקדב
 ושוב ,אריתרוב ,סוטוילוב ,ילוב ,'ג לוב
 ,הקזב | .אעזיב wa qw תיב ,ןיינתוב
 יטובטב .טבטב ,'ב רחב ,ינונחב ,אתזיב ,אתזב
 ,ִּב ,'נ ,'ב ,'א יִב .הנטוב ,אנוטב ,חיטב יחטב
 ,ירגיא יב ,אימט אבוא יב ,אלייד אדא יב ,היב
 יב ,יעילב יב ,ינב יב ,רישדרא יב ,איסא יב

quoיב ירבוג יב ,אתיצרב יב ,ךורב יב  
 D'37 יב ,אננג יב ,אתוגרג יב .אזג יב ,ירבג
 יב 807 יב .ארוד 03. ,ידוד יב .,ראוד יב

amm]אידה יב ,יִרְּד יב 003 יב  ,יפד יב , 
 Tm" יב qe יב ,יודניה יב ,אלוליה יב
 יב ,יאזוח יב ,אידח יב ,אנייז יב 4 ,תונוז יב
 יב ,אפרט יב ,אמעט יב .אחבמ יב ,אנתח
 יב ובוכ יב ,אשבכ יב ,ריתי יב ,אנוי יב ,ירואי
 ,יפיכ יב ,יאתוב יב 2505 יב ,יבוכ יב ,יבוב
 יב .אתשינכ ינב .אתלכ יב ,יכב יב ,יריב יב

 ,אנתיכ יב ,ליתכ יב ,יסרוכ יב ,אברכ יב ,יסב |

 .בכוכה ןמיס ביש רצ םלשה ךורעב טמשנ (1



n»עמה רדס = ןיכרעל  
b n 
\ 

5 
| P; 

4 

 * חזכ בכוכב םלשה ךורעב ןינמסנ םה רשאו ילשמ ךפונ םהש =
neonהרובח ינב יןופאח ןב ,אמוז ןב ,גוז ןב , 

 "+ ןירוח ןב .הפוח ינב ,יאניכח ןב own ינב
 = השבי ינב :אימעט ינב ,תפטוט ןב ,ץירח ןב

 .אבלכ ןב ,אביזוכ ןב .ףצי ןב ,אמי ינב .םוי ןב
 1500533 ,ךרכ ןב ,ארפוכ ןב ,רפכ ןב ,עובש
 = gab ינב ,הנעל ןב amb ינב .אתשוכרכ
 ,אזוחמ ינב י/חרזמ ינב ,אחנידמ ינב ,תפוגמ

 < "נב ,אברעמ ינב ,םייעימ ינב ,הביסמ ינב
 — RnB ינב ,החפשמ ינב .אתוורמ ינב ,ינרצמ
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 ינב ,שנ ינב , ןומידקנ ןב ,חפנ ןב m ינב
 .היילע ינב ,ריע ןב :ןסנס ןב ,אריס ןב ,אירוס
 ינב .ןיממע ינב ,דמע ןב ,אבה םלוע ןב
 ,יריטלפ ינב bbb ינב ,שיטפ ןב ,איתצע
 תיציצ ןכ ,יקריפ ינב ,ארדנפ ןב ,אילמפ ינב
 jj b"p ןב pep ןב :ןיסיבוק ןב .תסכה
 ינב ,ןירופיצ לש ארצק ינב pp ןב .תיחמק

^onןיסינב ,הרות ןב ,אלגת ןב ,תוקלש ןב , 
 ,גבסב ,אסיב  ,הקיתנב | ,םירקיפינב  ,ןסינב
 !ןויליסב .סוגליסב ,'ב w/ רגסב ,יטסבסב

/b62יאתיסב ,תואטססב ,'ג ,'ב ,'א םיסב .סָפַּב  
 ,ועב ,דעב ,'ב ,'א pipi ירייתסב ,איירסב

evaלעב ,הריבא לעב ,'ג לעב  masילעב  
 < ys ,הנמא ילעב ,אינסכא לעב ,ןיפורנא
 [ |( | לעב ms; לעב ,ןיזיפשוא ילעב ,תונמוא

 LO השב לעב 523 לעב ,החטב ילעב  ,תיקהוב
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 ! לעכב ובכד לעב .ארמג לעב הרובג ילעב
 ,האנה לעב ,הידוה ילעב qu לעב ,םירבד
 - וחנקז ילעב .ןקז לעב mai ילעב ,ןוירה לעב
 ,םטוח לעב ,בוח לעב :תויבח לעב mi לעב
 ילעב ,םייח ילעב ,תורטח לעב mmn לעב
 ,תלבי לעב non, לעב on לעב ,המכח
  ילעב ,םיפנכ לעב .ןירכ ילעב ,ןירוסי לעב
 ילעב ,ןושלה לעב ,ןיניגל ילעב ,םיפשכ
 ,תקולחמ ילעב ,םומ לעב ,הראמ ילעב ,תונושל
 mb ילעב ,הכאלמ ילעב .תובשחמ לעב
 ,תוצמ ילעב ,תועמ לעב ,ןיויתסמ ילעב
 :qno אשמ לעב יהארמ ילעב spo ילעב
 לעב .תומחנ לעב יםיעגנ ילעב יהנשמ לעב
 opp לעב ,לופ לעב :תומצע לעב ,הצע
 לעב .קיפ לעב wb לעב bbb לעב
 ,ןיבק ילעב .תוקדצ ילעב pe לעב .ןודקפ
 לעב ,'ב הרוק לעב .תוצווק לעב ,המוק ילעב

bys ppםימחר לעב ,ןתאו ילעב ירק , 
 לעב .הביש ילעב sew לעב pw לעב
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 ,תוסוכ תיב /תסנכ ma ילוחכ תיב ,הנוהכ תיב
 תיב ,םיריכ תיב ,אירכ תיב ,רוכ תיב /3 'א
 ma mu םחל ma 435 ma ,'ב ,'א םרכ

cהניל , maאתבמ תיב /אתונציל , m3שרדמ , 
maתיב ,דקומ  mumתיב ,שוחימ תיב  UID 

 תיב .סכמ תיב ,ארטמ תיב ,םיחבטמ תיב
 תיב ,ןימחנמ תיב ,לממ תיב .ןוילמ תיב ,ןולמ

ma guoתיב .לוענמ  ma queהקעמ , 
msששוקמ תיב ישדקמ . m3תיב .הלקמ  

 יהרשמ ms .םיחקרמ ma ,ץחרמ ms .ןורימ
nsתיב ,שפנ תיב ,םירסנ תיב ,הפוטנ  qn 

 תיב ,רנ תיב ,הבוקנ תיב ,בקנ תיב ,רמנ תיב
ms mmתיב .םילפס תיב ,ינוליס תיב ,לכס  

 ,םירתס m3 ,רתס mi ,(ארפס ,רפס) רפוס
ma bw msםימלוע , maתיב /3 הילע  

 N30p תיב .םיצע m .(למע) דמע תיב ,םע
 ,תושוגפ תיב ,ירגפ תיב oe תיב יהורע תיב

mםיאבצ תיב ,הורפ תיב יעיקפ תיב ,רועפ , 
 תיב ,םימלצ תיב ,עבצ mi . הטיבצ תיב
 תיב ,תורכק תיב ,לוביק mi ,(אפירצ) ארפיצ
 D .םיטמק ma .ןילוק ma ,םישרק ישרק
 תיב ,יאר תיב ,סורתק תיב :תוירק יתב ,הפוצק

mיבר תיב , maתיב ,ןבר  mi bmהמיר  
 תיב י(יאר) יער תיב ND תיב יהתמר תיב
 ,הטיחש תיב ,ןאש תיב ,הבאוש תיב ,םיעור
 ,שמש תיב ,ןיחלש ms ,ןויריש תיב ,יחש ,תיב
 תיב ,םירעש תיב ,'ב ,'א רעש תיב ,םייניש תיב
 ,תוירטאית ma ,יירש תיב ,התיפש תיב ,ירפוש
 י'א אתיב ,(תוב) תיב mn תיב ,דומלת תיב
 ,ןיתיב יהתרתיב ami ,סותיב ייקיניאתיב
 ,יאלב ,אשוכב ,הרוכב :ןיכב ,םייכב ,ןיכב

monsיטוולב ,ןיסודלב ,אגלב 53 ,יקבלב , 
 םלב ,ילב ,ארווטלב ,אתיטלב /3 טולב ,חלב
 y53 .ףיסלוב ייניטסלב ,יקנולב .סמלוב .'ב

y53 43ג .'ב ', yon bsיאצלב .סעלב  
meosםיריטקליב ,תואקליב יקליב ,סקלוב , 

 'ןירולב ,ןירולב ,אירולב 53355 ,םיריטקלב =
 ןב לולא ןב 53 ןב .ןימיב ,ןימינגמב
 ,גב גב ןב ,יירומא ןב ms ןב ,תונמוא
 ןב p ינב .,סוינוב ןב .ירכוב ןב  ,ןיהוב ןב
 ,ןוירוג ןב ,הלוג ינב ירבג ןב ,תייבג ןב ,הריתב
 j2 ,אננג ינב יאלמג ןב ,לילנ ינב am ןב
 אה ןב .יאטווד ןכ ,תעד ןב m ןב ,יאנרג

amןב  "mmינב ,הגירה 13 ,המידה ןב  
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 ,אקרכ  ,אתיצרב .ןינצרוב .ןיצוריב ,אצריב
paןקרב) אקרב ,יאקרב .אקריב ,אקורב , 

 ,ןושקירב ,ינאירוקרב ,היריקרב ,סוקרב ,ילקורב
 /3 תירוב .אתרב ישירב .אישורב ,אתקרב

 ,אמלשב ,'ג לשב ,רכשב ,יכשב ,ןיצתרב +
 אבא תב ,תוכא תב ,אתרושב ,אמשב ,םשב
 תב ,אתשיג תב .סניג תב ,רוא תב הארוס
 תב .'נ ,'א אמוי תב ,ןירוח תב ,יכה תב ,המוד
 .תב יאתימענ תב job תב יאנימ תב ,אזוחמ
 ..שתב ,רתב ,היתב ,שאר תב ,ןיע
 .תייבג ,איבג איבבנ ,23 33 53 ,אזואג ,'ג
 p33 ,טסביג .אתנובג ,לולבג ,הליבג אלבג
 ןתרבג .לאירבג ,יריבוג ,הרובג ,רֶבּג 022.333

niהתבוג ,(ןותביג) , qux3 /8 אָרּנ / 
 ./:הפדג ,אפדנ ,עדג ,אפנדג ,ימודיג ,לידנ ,אדונ

 ,אקרהוג ,אתירדוג ,הינארדג (רודג) רדנ ,יפדג
 תבוג .חירא תבוג (אתפוג) ,אתבונ ,(אווג) אוג
 ,אנלוונ ,איכוונ ,ליונ .אטונ ,יוג ,אזאוג ,יאמיש
 ,הזיזג (musa (' ,אזג na pou ,אקלווג

bm ommילזג ,הלזוג , mea anaב ,'א ', 
 ילינ ,יינ ,(ןתואג) ןתוינ ,אתוינ ,אהיג ,ןומחנ

  oaליג ,ץייג ,סיג (^ bןוניטבלג ,אבלג ,(לזג -
 ,רוצילנ ,םינוילג ,ןוילינ ;5 אילג ,אקטלנ
 ,ןוניטקלג ,ןיספולג ,'ב ארטסולנ  ,אסולג
 ,לאילמג oni bei gn en .אשלב
 OGUN32 ,קזנג ,אנורדנינ ,ארדנוג ,אבינג ,היירמג

 .התסיג .אסג ,סג ,(םיג) סג ,ירטסונג ,ירסנג

 " peu je,רעג ,לעג .אעגעג .עגעג .סנלקסב -
 יףפג ,(הנפוכ) הנפג 8052 ,(ףוג) ףג ,ןותעג =

 ,אנדגרוג ,הבירג ,ררג ,אתוריג .אירוג )5852
 אבירנ ,ירג ,םודרג ,ילדרג ,רגרג ,אנגרוג
 ,אדנורנ 02752 ,קומרג .אייקינמרג ,לרנ ,(אוירגנ
 ,תופירג .אניפורנ ,אפארנ ,ףרג ,ןיסרג ,יסרג
 o3 ;הישירוג ,ןישוריג ,שירג ,שרג ,ןידרקריג
 ,(תינ) תנ

 ,סוקיטמואד ,יואד ,יאד GUNT ONT ,אד ,'ד
 ,לאיבוד .,'ב ,'א בבד ,בד 5811 ,וראד ,יפיצאד
 יאנורבד ,(רבוד) רבד ,הנבוד ,לולבד ,והתיבד

mis smהתרבד : mau oamלגד , 
 amm :תינוד pav :תוינמגוד ,תלגד ,םולגד

 ש"עב (3 | .בכוכה שמשנ דיעק רצ שיהעב (?

 )37 $T יבצ תרטע רפסב) עמג ןבא ש"רל רוגאבו )5

 ןתנ וניבר ואיבה םשו יב זג 'עב ימושרה פילמ אוהש ןוכנהו DUM םש אזג (Cb אזגד וא ךריד | .יט יוירוה איבה

 0 ןיכרעל הכרעמה רדס ,
 * הזכ בכוכב םלשח ךורעב ןינמסנ en רשאו ילשמ ךפונ םהש

 .וץרב ייקסרוב  ,תוינגפרוב ,יסרוב ,(שינרב)

 מק
pt» ילעב ,תועומש לעב ,העומש לעב (ew 

 ילעב ,אתפסות לעב , רעש לעב ,רעיש ילעב
 לעב :ןיסירת ילעב ,הרות ילעב ,רומלת
 יריעב ירועב ,הלעב ,תובושת לעב ,הבושת

 ,'ב ,'א תיעב  mv,ץצב .'ב עצב ,לוציב ,לצב
 ,תצב .הרצוב ,רוציב ,תוירצוצב ,תוארטיצצב

 .ןאלקב  spiיאתעקב .ןיעיקב ,עיקב יסקב
 רב ,הדגא רב ..היבא רב .ןהבא רב ,קיקב
 רב ,שניא רב יאירוא רב ,ןפלוא רב .אשעלא
 רב. ארשמ ,רב סרב רכב 533: יב רב רש

 רב ילוביג רב ,אלזוג רב ,אירוג 03 א ,היתב
  smi,אזמג רב .אלילג רב ,יטנאריג רב

  33רב ,תעד 53,0753 רב ,רכד רב ,תורגורג
 רב .אמורד רב ,ילוקיד ? "Dryרב יאידה רב

 אה רב ,היוה  mגמה רב ,ןכליה רב ,יכה רב
 רב ,אזוז רב ,גוזרב ,(*אצמיהרב ,ךדמה רב ,(גנה)
 ,אבויח רב ,ץבוח רב ,ובח רב ,ערז רב ,(* אזיז
 רב ,ינווג רויח רב ,(' אילוח רב :6' התיח רב
 ,ארוזח רב ,אלוקח רב ,ידסה רב ,'ב ,'א ארמח

 . $3רב .תבט רב ,ירבט רב ,ןירוח רב ,אירח
 ,יאדוי רב :הריט רב .אניט רב ,אניט רב ,םיבוט
 ,הביזוכ רב ,אטישי רב ,ינחוי 33 ,אנדוי רב
 ,אשיקל רב ,ינייפול רב ,יאול רב ,החיכ רב
 רב .אליחמ רב יהאובמ רב ,יאפאפ האמ רב
 רב ,ארצימ רב ,הוצמ רב ,ןאליכמ רב ,הילזמ
 רב ,רגנ רב ,אתמ רב אנירמ רב ,איטקמ
 ,שנ רב ירצנ רב .אצנ רב ,אזוטנ רב ,אריזנ

 שנ רב  cms,יסיס רב ,ינליס רב ,איסוס רב
 ,אלוע רב ,םידבע רב ,אכמס רב ,הריס רב
 רב ,איממע רב .יתאד אמלע רב ,ןייטיע רב

  vyיאטפ רב /ןיחפ רב .אדפ רב ,רותשע רב
 ,ארעצ רב ,הקיפ רב ,ארידנפ רב .אתנולפ רב
 ,ארפק רב .אלטק רב ,היירוק רב ,יולבק רב
 רב ,אדיש רב ,ןאש רב ,עישר רב ,אכר רב
 רב ,ינטות רב ,ריפש רב ,אינש רב ,ךשיש

  snרב .(ןוילמת) ןוימלת רב ,(אתרות ןב)
  own,ןימולשת רב .אלוגרת רב .ןקפת רב

 ,אלדרב .אדרב :אתגרוב ,תירברב ,ייברב ,יברב
 ,הליזרב :ןילזריב ,גזרב ,אזרב .ינוידרב ,ןונידרב
 ,אמרוב ,םרב ,רייוכרב ,יבורב ,אתכרב ,יחירב

 ,ןריב ברין,   sw» wmשנרב ,ץינרוב

(iםש לעב ןינעב  pons "yאנוה בר יע.197 רצ םלשה . 
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 * הזכ בכוכב םלשה ךורעב
 ,ףדה ,ןורגידסה .'כ ,'א םדה ,ןידה ,הקלדה
 ,לאינרדה ,אנרדה :אנרדוה ,םילורדה ,הרודה
 Am ,ליאוה ,יאוה ,(יוה) וה ,ארהוח ,ןיהה
 mm ,'ג ,'ב SS יוה הוה ,'ב ,'א האדוה

 ,סקרנוה ,סיטגנוה ,אנוה ,הכלוה ,חיכוה s היוה
com[סונוה ל"צ] , mmהעפוה יהדעווה , 

 ,הרוה ,הדרוה ,העקוה ,לצוה ,האצוה ,אצוה
 יהיעשוה .העשוה ,הטשוה ,סונקרוה יהארוה
 ,אנמזה ,התמזה :המזה :הרכזה ,הרזה ,האזה

open memאתופרחה ,הטלחה ,טלחה ,רזה , 
 ,םילוטה ,הייטה ,החטה ,יוטה ,הלבטה ,הכטה
 RO" אה ,יַה ,יִה n^ ,הפטה ,הנמטה ,ןיסילטה
 ,אכיה :אדייה ,אייה ,סויאתויה ,יריה ,ךאיה ,'ב
 יןמיה ,ןימיה nem ,ךליה ,ןיליה ,'ב ,'א אליה
 ,'ב 'א pn .םימייה ,ןויסמיה :םומיה ,אנומיה
 יתינריה Muy orn ovn qn ,ונייה ,אניה

 ,דציכה ,הייכה ,יכה ,השחכה ,'ב ךה ,ולתיה
 m»5n msn 425 mess ילכה .אבאכה
 , תורשכה ,רשכה :ערכה ,הזרכה ,הרכה ,הסנכה
 הכילה mon aon .'ב י'א האולה ,ןובלה ,לה

enormיללַה ,לולה .שישכלה ,ךכליה  ibn 
 ,'ב ,'א הנלה ,ןלה mon /3 ,'א םלה ,הללוה

 ,השקלה ,טיקלה ,יטקלה ,סיפלה .הטעלה ,ינלה <
 j"bn ,ידודמה ,אינגמה anm ,'ב ,'א םמה ,אמה
 ,אנונמה ,סורימה ,ןיטניימה pron ,ןומה ,ןוטומה
 והכרמה mn ,יב ,'א הארמה ,הסיעמה .םסמה

 manm ,הגהנה ,יארגנוה ,גניה ,הכשמה ,םורימה

omm onnינח .ןוטניה  Gum(הפנה) ףנה , 
 ,הבסח ,(בסיה) zen ,וקינוה ipm aom ץנה

sionחיסה ,ןורגירסה  "bmיהכסה :טסיה  
 .,התסה ,הוסה : םיקוסה , קסיה י רפסה

nenהאלעה :הפדעה ,האדעה :הרבעה , 
 ברעה :הארעה .קינעה :הדמעה :םלעה ,היילעה
 ,הרטפה . סקטפה ,הטרעה ,הכרעה י'א הברעה
 :קספה ירספה :הנלפה ,גלפה יהאלפה ,סוניפה
 ,'ב ,'א השרפה ,שרפה ,רפיה open .העקפה
 ,הלצה /הבצה ,אצוה ,ושפה ven ,יתרפה
 ,הלבקה ,חתצה יהעצה ,ינופלצה ,ינופללצה
 ,האנקה ,המקה ,םקה ,רטקה ,הזקה ,שרקה

mpהברקח ,'ב ,'א הצקה ,הדפקה ,הפקה , 

 הכרעמה רדסם א
 ןינמסנ nn רשאו ילשמ ךפונ םהש
 ,'ב ,'א וד .אוהד ,תבהיד .הד ,ןירודוד ,ינוידיד
 qm .יקפלוד ,אללוד ,'ב ,'א ליוד  ,ךוד 3
 Comm שוד wm 6 ,קוד ץוד  ,ןירופוד
 ןואייד YD wes) ,'ג ,'ב יד ,ןחוד ,ןווליחד
 ,וויד  ,ויד "a" oss quens ,האיטראיד

oboאטויד .ןידויד . userןידמויד  
 ןיטפויד .ארפסויד ,סוטסויד  .תיפמויד .ןמויד
 ,אסכיד יהכיד ,ותחיד ,ןימתויד ,אקויד ,ןורפיד
 ,יאניד .סומיד ,ימיד ,המיד ,אמיד ,רוטליד ,אליד
 ,אקיד .אציד ,אלפיד ,סוקסיד :אקסיד .םינגסיד
 ,סוגולקיד  :ןולקיד  .(סוניטילקיד)  טולקיד
 !ןוירוקיד .ןרקוד .סיטרקיד ,ןיטניקיד ,יניימוקיד
 "à me/ .שיד ,ןיטורייד  ,ארייד  ,'א רייד
 ,ארוכד ,אתוסכוד ,םיאסכיר ,ןכד ,יכיד ,סוכיתייד
 ,יקבלוד .סקבולר ,(אליד :אלד) לד :אירכד
 אמליד ,(אמליד) אמלד .,ןכלד ,ילר | ,נלד
 .תקלר ,ריטקלד . יקפלד ןופלד ,(אמלוד)
 ib .סוניטימד .טומיד .אמד ,ןתלד ,ת"לד
 ,תמד ,איקמוד .עומד יעמד ,(אירתמד) אירהמד
 ,'כ ,'א הנד .בנד ,יאנד ,ןוניד ,הניד ,אירתמד
 ,סוקפיד .אסוד px .קנד ,וכנד .לאינד
 ,אתעיד ,יאתסוד :אתיקורפד ,אתינקסויד
 ,םיקפוד ,אקופד pe ,'ב ,'א יפוד ,ץעד ,דבעיד
 ,ך"צד :אצייצד ,איתפד ,יתפד ,ארפיד .ןירפד
 ינקוד .לקד ,ילקד .םיקוד opu .יאריקדקד
 ,ןירקד ppt .ןימוסקד :היתנוקד .(אתינקוד)

amארוד , omןברד .'ד ,,'ג ,'ב ארד רייד / 
 ,איינדרד mm oom .(תביגרד) יגרד ,תונוברד
 ,'ב ,'א TW .שוירד cT . :רודרד ,אזארד
 .תיקסמרוד ,ןונימרד sob .ןומכרד ,תויכרד
 qp ערד  ,אסורד  .סוקינרד ,אתינונרוד
 ju ,ושוד ,יאתרוד ,רישרד /5 רורד .תרקורד
 .'ב .'א תד ,האתשד ,אתשד ,שושד ,אנושד
 ,בֶה 2n, ,וטסאה ,הנמאה יהנזאה יא'ה Sm ,'ה
 ,לבה ,החטכה ,הטבה ,הלרבה messa .האבה
 ,רקבה /3 ,'א הרעבה ,רעבה ,תויעבוה .העלבה
 ,הדגה ,הלבגה :ההבגה oma י'ב sw הארבה

mmיהלעגה יפינגוה יהשלגה  manm mean 
 ,אדה mean ,סורגוה ,אינורגה .המרגה ,לירגה
 ,ךדה :ףיידה = .המודה אידה החדה ,תודה

 אמ

 p" )45 רצ) יבכרה יח 'צוהב יינואגה 'שת y" רוזד תלמב םינואגה ושמתשנ ןכו (* .בכוכה ריטב טמשנ םלשה .ךורעב )!
myןמיס ריל רצ םש ,'וכו היל ןניעמש אל רוזד יבגל ןכש לכו  syרצ םש , שיקל שיר ןמ דוזד לכא  "bpלכא חייר  

 יבכרה y"' ץוח ירחי ושוריפו הינימ רוזד טיפש ייס ו"ר De יהנימ רוזדבו םילכב אימר nb n"p רצ םש ,ינה ןמ m" אתאירב
 .דיטב בכוכה טמשנ (5 )^ רצ ךר y ה ^j ח yy a Boys ,ג''חב רווז יעב 'תבתכש המ ווניעמ םלענו 858 דצ תורעחכ



 ,אפילח ,ףלח nbn ,תינלוח .ןוולח ,שימלה
 ,ש bn .קלקלח pon ,ץילוח .אתפלח .ייפליח

onאמוח ,אמח ,םח ,שילח . nsnא המוח ', 
 ,עמח .סמח ,םינמח ,אתמימח ,סומח ,אטמוח ,'ב
 אתמח nbn ,ארמוח ,רימח .'ג ,'ב ,'א OD ,ץמח
 ,היינח יהינוח sm m ,ינונח wn ,'ב ,'א
 קנח /2 ,'א pan pn qn .ךנח .אתינח ,יאלינח
 gon nom ,ןורגידסח ,אפח ,'ב ,'א םח ,'ב

 ,'ב 'א ףסח ,אסיסה Db .אינמסוח ,םסח ,ךסח
 jh ,איפוח ,הפיח ,הָפיִח ,רסח ,אתינפסח ,היפסח
 ,אתיפח ,אשופיח ,שפח ,רפח ,יפופיח ,תיפפח
 ,ירוח ,ארח ,הצצח .אצצה ,תיפצוח (ov הצוח

 ,ןיניגרח /3 אגרח amm .ןיניברוח ,בורח ,ברח
 ,ךרח יאנירח :אתייזרח אזרח oben ,ירורח
 ,יד י'ג י'ב ,'א ףרח ,סופרח .תינריח ,ןרוח ,לורח

qnnקרח : wnלשה ,שחשח ,אתרח  bum 
 .רתח ,'ב לותח .התח .אתח ,הפישח ,יאנומשח
 ,יאבמ ,יקיראט , סינאט ,לאט ,אבאמ ,באט .'ט
 ,אניבוט ,ימויכט ,'ב ,'א יבט ,חובט mao ,בבט
 ,םואירביט ,ןועבט .אנעבוט ,ןירלבט .אלבט
 ,('תוארפטט ,שפלטמ ,'ב ,'א ןחט ,איוט ,'ב ןגט
 ,סוכיימ .סטיט ,סוטיט , ןודייט , םונואיט
 ,ת"יט ,יכריט ,אנופיט .הפייט ons ("אליט
 ןומילמ bbb bb ,('תסכט .סוניטויסכט
 .יאמימ .אריבומט ,רלוט .סנלט | .ןיסימלוט
 ,תוימוט NUUS ,'ג sS ,'א ימיט אירודממ

 ,אשמט ,אירמומ pb ,קומיט ,סמיט ,םמט
 . יסינוט .ןנמ .יכנט ,זנט :ארובנט /אניט .אנומ

 ,אמיעמ /2 אקסט ,תואלבסט ,ץניט ,םונוט
 ,םיופט .ףטפט .חפט ,הפט יאפוט ,ףיט
 יןיסיפט .אספט .ספט ,לפט ,אנפוט ,אנייפוט
 ,יקרצמ .ירפט ,אפיפמ .וספט ,סוטסיפוט
 ,הינרמ nme .סובריט ,הבירט ,הירוט ,ןילקט
 יתואיטרט ,אטרט ,טמרמ bb ,סוניגרט ,לוגרט
 ,תואסיטרט ,םיטרט ,אטירט ,ןיטרט ,טויטרט
 ,יירט ,'ב ,'א ירט ,ןירוטרוט ,רטרט ,ףטרט
 ,ויסכרמ .סוניכרט ,אנוכרט .תוניירט ,איירט
 ,הטומירט  ,םירט ,הסולרט gb ,ןוסכירט

 EU = ןיכרעל חכרעמה רדס
 * חזכ בכוכב םל

 ,לגרה ,אניינורה ,העברה ,הברה .השקה ,שקיה
 ,הצחרה omma :החורה ,האדרה ,השגרה

pmaסוניכרוה :הנכרה :בכרה ,ינירה .הבטרה , 
aom(ןסוירה) ןפרה :קרינרה ,לוגנרה ,הצומרה , 

 ,היפרה mew nw העירה /3 sw הערה
 ,הבקרה יקרה .האצרה ,איתופרה ,אינפרה
 ,הרגשה יהתבשה ,בשה יאתרה ,הישרה :הדקרה
 ,המכשה ,הלכשה :התחשה nen :הרחשה
 ,רמשה ,המשה ,המלשה ,הכלשה :/החלשה
 ,עפשה :הלפשה יהפשה יטמשה .הדמשה
 ,היוחתשה ,אתשה ,השרשה יהפקשה :הקשה
 : יהנקתה ,םתה ,העלתה ,הלחתה mnm ,הבותה

 .הערתה ,הארתה cmm רתה
 em nom opm ידו ,אתינקאו ,יאו UAM ,'ו

(quemדעו :אינותסו ,דלו ,חכו ,הדיוו , 
 היינתוו m :רירו quom ,'ב אנידרו ,סמידרו
 .ןישותו :ןורתיו ,'ב sm ,(אינותונ
 ,ריבז :ןיזובז mir ,בובז .בז ,טוטאז יבאז ,'ז
 ,לאגזגז ,גזנז ,רודנז (' דגז , אגילבז  ,לוכז
 יאטוז Gm om mmm ,ןוירוז .(רווז) רוז ,אנוז
 יימיז ,אתוליז ,לדיז גייז ,דוגיז ,אניז ,םטוז
 ,רוכז יהריז , ןוניז o אימוניז ,אנויז jr ,ןיזיז
 quw .ארומז ,ארמיז ,אנימז SS ןמז ,םוזמיז

mmיאנניז  yy»קנז יינז יחנז .(]תסווקס  
 ,יתפיז oper ,רעוז ,םעז ,אמיסוז ,אטסוז ,'ב

gw om àגרז  ,תינוברז , mr NDS 
 .היתייז .איניקורז ,אקירז ,םינוערז

smןופאח . asm sn ommארורבח .קבח , 
oomיגח ,אגָח , sanארח ,הריגח ,ארג'ח ,ארנח , 

 ,הליווח wn ,לקדח ,יקדיח pn ,תוידח
 ,האזוח ,איאזח יסנרווח /ארויח .(ארוח) רוח

qmmאקזיח .קזח , vim mpiב ו'א בטח ', 
 ,בייח ,אייח ,יאויח ,ארטוח ,ןטח .תרטוטח ,'ג

annםייח ,ינוליח ,אליח ,ליח , n^nאתייח  
 ,המכח ,(תיכאכח) םיככח ,ךכח ,אטתיח ,'ב ,'א
 bn won ,ליח ,לח ,(אלח) לח ,יאמכח
 ,'ד .'נ ,'ב ,'א ןוזלח ,ובלח ,אבלוח ,'כ בלח
 ,םולח .אלילח , תוילח ,אתטלח , ןיטילח

 | םפק
 שה ךורעב pases en רשאו ילשמ ךפונ ם הש

 םשו שיע ףפט יעב ייאדכ ןושלת אבוה ויל 'יפ )14 דצ) יבכרה יה ל"וה יינואגה ישתב )? vei ככוכה טמשנ )!

xen23 רצ לינה) יינואגה ישתב (5  .יליש ע"ייעו ( ^pרתויב תודח וב שיש (אלט עיייע) איליט דח ליזו כתכ זימ  

 = גתכפ יימ ל'צש יל הארנו המואמ יבכרה Cn ריעה אל תורעהבו 03( אוה יסרפ ןושל ורקיעו ג ת כ בי ymo תייטבו

^b 4:5: 0 5/55קותמ כ"ג ראובמ םשו לושבמ ןיי  vyאוהו גדאביימ . y^ny pino" ab L9ןיח יייעו) גראב  

 33: טמשנ )* )46 רצ ךרע ה



 ןיכרעל הכרעמה רדס = 148
 * הזכ בכוכב םלשה ךורעב pisos םח רשאו ילשמ ךפונ םהש

m5 a"55ןיסכלוכ  .תיכלכ .דיבלכ ,ךלכ . 
 ,ןירינילכ | ,אנייליכ 455 snow  ,ןיסכולכ

bםעלכ יםיקירסילכ ,םיסילכ ,אסלוכ , 
oב ,'א םיריטקלכ ,הקידקלכ ,ןיספולכ ', 

 ןיקרילכ qub5 ,היירלכ ,אריקלכ ,םיקלכ
 ,תסמכ יסמכ /3 .'א ןמב :תומכ mb5 ,אמכ
 12 יסנב ,בכנכ (*,ינונכ ,אקדנוכ 42 .רמכ
 'ןיסיכ ,יסיב DNID3 ,יתנכ 032 4322 ,הענכ

;NTD2יסכסב יאתיסכ ,איסוכ םיניירטסוב  
 ,אפיסב יאפסכ .'ב .'א ןסב ,ןימסוכ ,היסכסכ
 ,יופכ יחיפוכ ,'ד ,'ג ,'א הפכ ,ף"כ .סעב ,אתסיכ
 ו ןיילפכ ,תוילפכ ,ןולפכ ,לפכ :ףכסכ יאיפוכ
 ,אברב :םיריכ ,הריכ :הפיפכ יםיפכ ,ןיסילפיכ
 ,חרוכ :אתינזרכ ,תואכודרכ ,ןברכ יהבורכ יבורכ
 ,תימכרכ ,אתיכרכ ,זוכרכ /2 ,'א ךירכ ,ךרוכ
 ,ייאסרוכ ,ובנרכ .תמרכ ,למרכ ,ןיסכורכ ,אכסרכ
 ,אלסרכ ,תיסירכ ,הסירכ i) תוינגסרכ ,תינסרכ
 .יאנסרב ,ןיניסרוכ ,ןיסרוכ ,םסרכ ,ןונכלסירכ
 ,הנוופרכ :ןתסרכ ,יתסורוכ ,תפסרכ ,יאדפסורכ
 ,תספרכ Q'2 דצ ךרעה ןיח "יי הלספורכ ,הספרכ

assימשכ ,('שיב ,שיכ ,תרוכ ,תירכ ,השורכ , 
 ,לתוכ ,ןיתכתכ ,הבתכ .תושכ ,אתרשכ .ףשכ
 .ןיפיתכ no^ ,ןיינתוכ ,ןיקילתכ

 ,איסיפאל :אסכאל ,תיאל ,רוטיאל ,הרנאל ,'ל 75
 יבול ,יבל .טבל .זבזבל ,הזבל ,יובל ,שרפאל
 ןקבל יסונביל .הנבל .ןובל ,תינולבל יובלבל
 ,ןיטנרבל ,םיריבול .ןוירבל ,תורכל ,הרביל
 b ab .םיטסיגול :סקדגל ,אגול ,איקנרובל

mbזול .ןתיול .סטיול . boסטיול ,פוטול , 
 ,פונילול ,יניילול ,ןיגלול ,אבילול  ,סונייטול
 ,פול eio .יטניול :תואיבנול ,ןול ,תוינלול
 ipio  יאתינקול ,יאקוול ,רפול  ,ינייפול
 ,אמטיל .תחל .םחל nonb, ,ייחל ,איטרול
 ,איל ,יל .יהיגרטל ,רוטאיל ,יאפוטל ,אימיטל
 ,אמיל ,אסכיל ,אכיל יאכיִל r5 ,הדיל ,ייל

yoןומיל ,ןימיל , (Cסיטסיל ,הניל ,אצמיל , 
 C ,רופיל , סופיל ,רזעיל ,ןורטסיל .ןיריטטסיל
 שכל ,'ב .'א ןכל .ךכל ,הרואכל ,ןיציל
 ;ך"וטמל ,לואמל abb  ,הינרבמל ,הליחתכל

 ,סירט יסרט יסונרוט b" :ןויריט :איסומרט
 ,אריפרט ,אפרט :ףרט ,תואיסרט ,סיסרט ,ןיסרט
 ,סוקרוט ייטקורט יפוניווקרט :ןופרמ ,יאלופירש
 .אתוישט pnmo :ןומיסקרט .תואסקרט

 ,דוראי pps ,('אנאי ,אלאי יואי ,'ב ,'א "
 :הנבי יאנולבי bai oap iy ,אבי ,בי ,תואי
 יתודירי ,ררי ,עגי ,ןונגי יירגי ,שבי :אקבי

 ,יינירוהי mmm omm mm om יהיערי ,עורי
 י'ב /'א דוי ,ינאוי enm  ,ביריוהי  ,יקיאדוהי
 ןנחוי ?sim ,אנוי ,אנחוי ,יאחוי ,ןדוי ,יאדוי
 ,'ב ,'א הסוי .ןתנוי .ןוי יאנמילוי ,ינכוי ,דבכוי
 ?B .רזעוי Dur ,הניטסוי ,אטסוי הניסוי
 םזי יאייפתוי .אתוי ,לאיפוי ,יטפוי ,איניתסוי

pns qnלחיי ,לאקזחי , ;bmארומחי , 
qnumי'א יי יתטי :ססטי ,תבטי בטי ,אטי  

 "pu ,רמיי wo" men אדי = ,'ג 3
qu»יסיי  qum papאלכוי ,'ב ,'א לכי , 

 ,'ב י'א ללי Oo» po ,אתורכי ,הינכי ,ינלוכי
 יאנימי יןמי ,אנמוי .םי ,ןקלי ,אפלי ,ףלי ,עלי
 ,יב י'א ףסי DD? PD ,דסי «p ,יני ,חני אני

 גמק . 3

 ובקעי .ץעי .ףעי ona ילעי .קזעי .טודעי ,רסי
 ,קחצי ,אצי ,יתפוי .עפי ,ךסי ,יטסוי ,חפי ,רעי
 ,אקי ,תצי uy רצוי ,קצי ,ףצי ,'ב ,'א עצי
 ,סוניקוי pr ssp ,םוקי (* ,תואטקי ,דקי
 ,ןיכרוי ויכירי ,חרי ,הרי ,דרי יפעברי ,ארי ,ריקי
 יהעירי "Y /אפרי :אקנרי = ,ךומרי :היטמרי
 ,טשי ,ושי :בבשי ,השורי np p הנערי
 ,הפשי nx ,'ב ,'א .ןשי .לאעמשי ,ןיוישי
 ,אמתי m ,בתי ,אתי .שישי ,לארשי
 יהבכ ,יבופ יאבוכ .ןאכ .ןיקירילאכ ,באכ ,'כ
 Was eni NUI) אתירבכ ,רבכ 022
 ,'א ירכ m95 5023 ודכ יהרכ ,ןוגכ אתותבכ
 יאנדכ ;תמדכ ,תואיכדכ ,אדכדכ ,רוכדכ 53
 ,תויננוכ .'ב ןויכ .אנאוכ qni ,ןויהכ ,רודיכ
 יאתווכ ,איפוכ .בכוכ ,אכוכ .הרוכ ,אקדנוכ
 ^5 ,סייטפסטכ .דחכ ,אחיכ :אתנזוכ יאבזיכ

bn» v5ןודאיליכ ,יליכ ,וליכ .,הליכ . 
 יארובלכ .אבלכ .יאלכ /3 רכיכ ,ךכ יסופיליכ
 «Jb ,אזוליכ ,ילוכ ,טולכ ?ub  ,תיבלכ

 עיייעו (היפ) vpn ןויצמ (ל'גה רפסב 42 דצ) עמג ןבא שיירל רוגאה איבהש תוטאיק אוה אוהו )* .בכוכה טמשנ ('
nepינואגת ישתבו (5 ' ovייפ  vo22 דצ) ( ^w(ינוגכ) ל"הזב  o» [353 by)ןיסנכנ וב יכ ןונאכ שרוח תואיב  

 bon ךרעה הז לע יבכרה n" ריעה אל תורעהבו ל'כע ןאכ הזו ןאכ m דבב «jme ויהש ןלוכ ןיצבקתמו ןהיתבל
 ,בכוכה .bbw )' ,בכוכה טמשג )* .בכוכת שמשנ )* ,בכוכה שמשנ )*



| 
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ownsהבשחמ ,אתרתמ , תשרחמ ,ךורחמ , 
 ,הטמ ,הטומ ,םייחבטמ ,תרתחמ ,אנתחמ
 ןחטמ ,החטמ ,דרווטמ ,אתיוטמ , תרהטמ
 ,לולטמ ,אלטמ ,לטמ ,'ב ,אלוטמ  ,("ןורטטימ
 ,אנלטמ ,אילטמ ,אלטלטמ |, אתולטמ
 ,אתיעומטמ ,ןומטמ ,טמטמ .אתעלטמ .תוינלטמ
 יאמעטמ ,איעטמ ':עטמ ,הננטמ ,ארומטמ
 ,ארטמ ,רטמ ,אתקטמ :אתייפטמ :תמעטמ
 ,אתפורטמ .תוינרטמ ,ןורטמ ,רירטמ . אדרטט

C7. ;3 /w 7אחימ ,םמוימ ,תוימ .לבימ , 
STD Cub  ,מייט(,  מיטבא( D DD 

 ,ירכמ 533b ,לאכימ ,יותימ ,אתובתיימ ,אתימ
 ,ךכמ .ןיריכמ .אתוכמ ,תוכמ ,רווכמ .ןוכמ ,הכמ
 'א רמכמ ,אתללכמ ,אללכמ ,הלבמ ,לכימ ,לכמ
 ,חסכמ ,הסכמ .אתשנכמ ,ןיסנכמ ,סנכמ
 ,ןינסרוכמ .ןירכמ .הלפכמ ,הפכמ .סוניטויסכמ
 ,יאלמ ,יאלמ bn sob .אתוותכמ .בתכמ
 ,אנילומ .אתשבלמ ,יקינבלמ .יכאלמ ,ךאלמ
 mos .אתיולמ .אתיולמ mop mop ,דלומ
 ,יילומ ,םיכוטלמ .טולימ .המחלמ .אחלמ ,שולמ
 ךולמ oe qoe sn ךלמ ,ןוילומ ,אתיילמ
 ,ןירלמ , תחקלמ .אלמלמ .ללמ | ,איכלמ
 ,םמ .ארתלמ ,ןיתלמ .אתלימ mb .אנישלמ
 .ללממ .הנקיממ , רוזממ ,  הקיימומ ,אתימומ
 ,('לשממ :םרמימ .ארממ .קקממ ,איצממ ,הנוממ
 ,ינמ) אנמ ,סותממ ,אתימומ .אתמומ :תממ
 ,אנגנימ .אנרגנמ .זבנומ ,ןיאנמ ,ןאנמ ,(אנומ
 ,אנרדנמ .ןורדנמ ,אדנמ ,ןאידנמ ,ידנמ ,הדונמ

amoארהנמ ,גיהנמ , musאקזנמ .אתלוונמ , 
 יסנמ ,ימוינמ ,ינינומ ,רטנמ ,םחנמ ,(אנקיזנמו
 . ,ך"פצנמ ,שפנמ ,סיפנמ ,חופנמ ,ענמ ,יקסנמ

 ,אתרנמ ,ירונמ יאתורקנמ .טקנמ ,אתודקנמ

 = | יבאסמ ,ןסימ PED .(ןוופימ) ,ןוסימ ,'ג אסמ
 ,ךבסמ ,'ב ,'א ,הביסמ ,302  ,בסימ ,אנאסמ
 ,רגסמ .ןגסמ ,ןיגוסמ .(אלסוסמ) הלסבסמ
 ,אתוחסמ ,טיחסמ ,יוסמ ,הוסמ ,אדהסמ ,אירגסמ
 ,יטסמ ,יבטסומ ,(אווטסמ) .אבוטסמ ,אייחסמ
 = = ,איילוסמ ,תיסמ ,ןייסמ ,תופטוסמ .(אנוטסמ)
 ,אננסמ .אנאסמ .תרמסמ ,היסמסמ ,אלסלסמ

 ןיכרעל הכרעמה רדס
 * הזכ בכוכב םלשה ךורעב ןינמסנ םה רשאו ילשמ ךפונ םהש
 C סיטסל ,ןננל ,ןיל ,םלמל ,זימיל ,הסכמול

apo npאתועיל . ybליעל ,ייעל . 
 ,םופל .תוניעל ,אתנעל .הנעל ,םלועל ,םעל
 «Ep .חקל ,הקקפל ,אצפל ,ינפל ,ךכיפל
 np» npo mp5 .קקל .קלקל .רוטקול
 .תישישל ,ןשל ,ערל
 ,יאמ ,םינזאמ ,רואמ יסואמ .םידאמ ,תוינגאמ
 /1/3 /& ןאמ ,רמאמ ,ךאמ ND ,ןיאמ
 ,ערואמ ,ואמ ,הפאמ ,אימטופסאמ .אסאמ
 יתאבומ .הנאבמ .האובמ ,תיאמ ,ןכשואמ
 ,אגילבמ :.אתילבלבמ יגובמ ,אנתהבמ ,יאגבמ
 ,עבמ ,אעובמ :אנרסבמ , אמיסבמ ,('תעלבמ
 ,ירבמ .ארובמ :ארבמ .רועבמ ,ריעבמ ,העבמ
 .הליבגמ ,הבנמ ייאבגמ ,אתבמ ,אנרקשבמ
 ,רדגימ |. תינודיגמ , ןוידגמ ,אדגמ | , גגמ
 ,גמגמ .אניילגמ  ,אזיגמ MD (OD) וגמ
 ,ןימינגמ .הינגמ 80230 ,אנגמ ,'ג ןגמ ,ןירמוגמ

Spb qubריגומ ,ריגמ  ,(ריגמ) רוגמ .הפגמ , 
 ,תררגמ .סורגמ , סוריגמ , תמרגומ , תדרגמ
 ,ךבדמ .אחבדמ ,אתאדמ ,ינאדמ .C) , דמ
 , אנובדמ ,תורבדמ ,'א רבדמ | ,קבדמ
 ,הנידמ ,ינודמ ,אידומ ,הודמ ,אדדמ ,אתשבדמ
 .העלדמ .אלדמ .אלדמ .אתנכדמ ,אתוכדמ
 ,ארידמ ,רדמ TD UD ,אחנידמ ,אכמדמ
 :תוניגהמ יאביהמ ,שרדמ יאתרוודמ ,ארדמ
 ,םילהמ ,ךלהמ me /3 להמ .ןמיהמ ,ארודהמ
 ,אנכפהמ ,אתכיפהמ ,ןהַמ ,ןהמ .תורומהמ

samo(יקנרהומ) ןירהומ ,ריהמ ,רהומ ,יהומ  
 DID ,ופזומ .ןונזומ יהבזומ omms ,ינקרהומ
 ,הזוזמ SUD ND ,גזמ .אנבזמ ,ערומ ,ןויפומ
 ,אלזמ ,(* לזמ ,עייזמ ,דיזמ ,יזמ ,תיפוזמ ,ןוזמ
 ub pb jum") .רומזמ gom ןמזמ ,זמזמ
 mno ,תלבחמ ,לבחמ ,אטובחמ .אכחמ ,יחרזמ

«nnoיזחמ ,שוחימ ,רווחמ ,אתינווחמ | ,(* . 
 ,יחמ .ארטהמ ,טחמ ,טחמ ,רזחמ ,אתיזחמ
 ,תלחמ .תקולחמ ,ףלחמ ,אתיילחמ ,הציחמ
 | ותמחמ ,ןצמהמ ,אעמהמ ,ימחמ ,אתדמחמ

 .אתיירוסחמ תימוסחמ ,("איסחמ ,אסחמ

 ,תוזורחמ ;הצחמ :בצחמ ,אנרפחמ ,תרופחמ

 דמק

0 0 
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 ,הקירמ יקורימ .עצרמ ,ימוצרמ ,תפירומ ,סיפרמ
 ,ירירמ ,ררמ ,שוקרמ ,'ב 'א עוקרמ ,תחקרמ
 ,אתרומ /2 ,'א אתרמ ,אישרמ + אשורמ
 ,ואשמ) אושמ ,אשמ ,שמ ,ףתרמ .אחתרמ
 ,קבשמ ,בשומ ,בשמ ,ראשימ ,ראשמ ,האושמ
 = .וארוושמ ,והשמ ,ינזשמ UD .אתשבשמ
 = יטשמ ,תיחשמ ,ררחושמ ,ףחשמ ,ןחשומ ,חשמ

 ,הפישמ .המישמ ,יליישמ  ,ביזישמ .רטשמ
xDDתוכושמ ,יכשומ ,בכשמ ,ךשמ , > 

 .יםלשמ ,תחלשמ ,תחלושמ ,ינכשומ ,ןכשמ
 ,תמושמ ,אנשמושמ ,תרמשמ mov ,רמשמ
 w'3/ ךפשמ ,טפשמ ,דבעושמ .אתוינשמ
 ףוקשמ .עקושמ pens ,הקשמ ,טפושמ
 ,אעורשמ ,אינורשמ .הרשמ ,ארשימ ,יפוקשמ
 ,תושושמ ,תושמ ,אישושמ , אתיקורשמ
 ,(אתיתשמ) יתשמ ,התשמ ,ןתששמ :אששמ
 ,םיאתמ ,ילכאתמ ,אקותשמ ,ההימתשמ
 ,הרגתמ , ארבתַמ , ארבתַמ ,ןבתמ , תומיאתמ

nnb spnb mno(היתמ ,איתמ ,יאתמ) , 
 ,אהמתמ ,הנלתמ ,אלכיתמ ,(תוכתמ) תכתמ
 < $r לקתמ inb ,(הינתמ) הנתמ ,'ב s ןותמ
 < mne mb mne :ןקותמ .אתלוקתמ ,יב

 ,אכרתמ ,ןירתמ ,ןירתימ :ןמגרותמ .אָרְתֶמ <
 <  ,ספרתמ ,סירתמ ,אתומרמרתמ ,אתצרתמ
 | .עשותמ ,םיותסיתמ ,הנקריתמ

 ,יאנאנ ,םאנ ,האנ ,ידאנ ,אנאנ 02( אנ ,'נ
E". ץאנ יףאנ ,(אסאנ ,אסינ) ,אסואנ /2 ,'א, C22) 

 ,ןיזביג ,ךאתזבזובנ ,זובנ ,הבג ,סוקדבינ רהקאנ

  (ym,הרבינ ,רבנ ,העבינ  ,8Y33נברכת,  <
 ,ימגינ .הגנ n30 ,הדיגנ ,ריגנ ,אדגנ ,םוקרבנ
 ,'א ,ךבדנ ,בדנ | ,(רניגנ) רנינגנ ,ןגנ 0322
 ןיידנ , חדנ ,'ב הדנ amm ,רדנ ,הכבדנ ,'ב
 ,אירידנ ,רדנ ,אנודנ ,ןדנ ,המדנ m" ,'א

Cmב ,'א ', (nm)אתונכפהנ , pniיארוהנ , 
mo mm m m o omימוג ,טונ  

 qum y» qm  ,ימונ ,םונ S79  ,(ימוטונ)
 mm (qi) ,דיזנ ,רתונ ,ירונ ,(הריכ) הרוג ,ףונ
 ,הציחנ ,ליחנ לחנ ,אריזנ ,ארזינ n ,קזנ ,לזנ
 יטנ ,אזוטנ ,תחנ ,'ב ,'א אשחנ ,'ב ,'א שחנ
 ,שטנ S ,קיפטנ ,(לוטנ) ליטנ ,(הטנ)
 ,אמוינ ,ילוינ ,הוינ ,והינ ,בינ 80 4.479
 ,והגיג ,תרומינ ,(אמינ) םינ יאלינ .'ב ,'א אחינ

 .חכרעמה רדס = דמ
 * הזכ בכוכב םלשה ךורעב ןינמסנ Bn רשאו vb ךפונ םהש < =

 : ,תופוסמ  .ףסומ ,העסמ ,עיסמ JUD ,תנגסמ =

 ןיכרעל
A Xe 

. 

 ,(םירפסמ) ,ארפסמ ירפסמ .קפסמ ,איפסמ
 DD" :םוקסמ ,אנקסמ ,אקסמ ,קסימ .אתרפסמ
 ,הלורסמ Jb .אבהרסמ ,ןברסמ . ,ארםימ
 ,הבעמ .ארבעמ ,אתירותסמ ,רתסמ ,סיסויתסימ
 ,'ב ןדעמ ,אידעמ yb ,רבעמ .טבעמ ,הבועמ
 ,הקיעמ ;ys ןיועמ ,תפטעמ .אליזעמ ,יזעמ
 ,ילעימ) ילעמ .(אילעמ ,ילעמ) ,הלועמ ,ןוכעמ
 ,יצוקעמ ,רפעמ ,דימעמ ,אנלעמ .אללעמ
 ,הכועמ ,הועמ ,אלבועמ ,בועמ ,בוועמ
 ,םיקופמ ,אתורגפמ Uy ,אקרעמ יערעמ

nenתשביפמ ,ארטפמ ,('ריטפמ  oךפימ . 

 ,תלספמ ,קנפמ ,(תלופמ) הלפמ ,גלפומ .אלפומ
 ,אתייחרפמ ,אנקפמ ,אתקפמ ,אקפמ ,תיעוספמ

"bbשרופמ יאתערפמ .ערפמ 'אנורפמ , 
 ,'ב ,'א חתפמ nnbb, ,אתיטושפמ ,שרפמ
 ,הצמ ,(אתדצמ) אדצמ ,הבוצמ ,אבצמ ,אצמ

SN SYMהלבטצמ יאחצמ ,תוצמ ,'ג י'ב , 
 : ואייתלצמ .ןילצלצמ ,תילוצמ ,איצמ ,אכיטצמ
 ,אצוצמ ,דעצמ ,אפנצמ /2 ,'א ץמצמ ,אחמצמ

pubירצמ ,רצמ ,רצימ , mnisתוליבקמ , 
 ,שרקמ me .'הדיקמ ,דקומ .אנלבקמ
 pb ,אתזקמ .תוקמ /2 י'א הוקמ ,אתשדקמ
 ,אפקמ pio ,ףוקמ .ןיפולקמ ,העלקמ .הנזקמ
 ,ארקמ ,רקימ ,ארוקמ .תצקמ ,םיצקומ ,אנפקמ
 ,השוקמ .השקמ ,עקרקמ ,ןערקמ ,ןירקמ ,ןרקמ

 15 ,ןורחאה רמ ,אתצישקמ ,,האשקמ) ישקמ =

 ,הבורמ .תושארמ :תיארמ :הארמ ,ארומ ,רזמ
 /'ג גרמ ,אציברמ :אתעברמ ,העברמ ,אנייברמ
 ,אתינזגרמ .הייזגרמ ,תואזגרמ .ןאוגרמ ,נורימ
 ,ירוגארומ ,אעוגרמ ,ןינגרמ ,אתינגרמ ,תולגרמ
 ,יכדרמ ,תודרמ .אתידרומ ,אידרמ ,הדרמ .דרמ
 ,'ג 'ב 'א אורמ ,איבהרמ ,'ג ,'ב ברמ ,אקדרומ

amemusםורמ) ,םורימ , qmaהצורמ , 
 tmb ,קחרמ ,ץחרמ :אמחרמ me ,ילבוזרמ
 ,םירמ .יאטוירמ ,היירמ ,(יראמ) ירמ ,אינטרמ
 ,אקירומ "Pu ,ןוירמ ce , תומירמ
 ,אככרמ ,אנבכומ ,אבכרמ ,בוכרמ ,הצירמ
 ,המורמ .(אמורמ) םורמ ,םרומ .ןינכרומ ,לכרמ
 ,אנרומ D .ארמרמ .'ב ,'א רמרמ ,יצומרמ
 ,אתסרומ ,םורימ ,(תוומ) סורמ ,סנְוומ
 ,התייפרמ ,אפרמ "mp ,יערט .ןוטניסרומ

(iםש יינואגה ישהב  ^Dביקח ,בייכ ,יש ,יח . 
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 ,םואירדנס , רדנס ,ןופלרנפ | , תואירלדנס
 התפנס ,האתוונס ,רוונס ,אנרדנס ,תוירדנס
 ,לעס (DD DD CoD ירנס  .(התפינס)
 יתוינוופיס ,'ב ,'א ףס ,םירועס .אתרעס ,רועיס
 ,אינופס .םפס ,איפס , סטיפס ,ינטפס ,חפס
 ,(אקופיס) אקפיס ,אתפפס ,הפוספיס ,ףוספיס
 ,ארפס , (הריפס) אריפס 05D , אילקיפס
 ,אלטוקס ,תוקס ,יירטפ יוויקס ,לבקס ,איירופס
 ,אתינוקס , סוליקס | , תיקנולקס | , אליקס
 ,תפיקפ ,האנסקס , האסיקס |, ןירדותנקס
 UD 5D ןיטבירוס  ,הרוקיס ,איירייקיס
 ןטרס ,טוטריס ,אבטרס ,בחרוס :חרס :איורס

  aabואנרס ,יקמרוס ,יקיירוס ,ירס ,ירס |

 ,איפרס .ףוריס ,ןיסרוס .ןיסרס ,אסירס ,סרוס
 .תוארריתס ,אתורוס ,ררס ,קרס ,סגיפרס

nb 

 תיבבע 22p, ,אתאע .ןאע .לאע ,אע ,ע
 ,(אצבע) ץבע ,איבע ,ןיטבוע nay ,(תיבעבע)
 ןיריבע ,רובע  ,(ארוביע ,רוביע) רובע ,ץיבע

«vuתובע ,(ןישבוע) םישבוע ,רוביע . 
Duy (nup sup(סגוע) . muyידע ,הדע , 

 'א קדע .תיריע .אשידע .הניידע .ןיירע .ןיידע
 ey ידוע ,גּוע ,איוע .תידיע ,ש"רע ,רדע ,'בו

awתיוע , guy nyיקוע ,ץוע .איינווע . 
pyקווע , nyתוע : Yתוע . RIDלאיזוע , 

 ,ןירוטיע .המעטע ,ףלטע boy muy ,אתקזע
 ,ריע .אביע ,אבייע .אייע ,אישוטע ,תורטע
 = = ואמייע ,םייע ,שיליע ,אליע ,ליע ,טייע ,תידיע

 ,אציע ,אתוניע ,שונייע ,ןנייע | ,(ן"ייע) ן"יע

ovyאלכיע ,ם"וכע ,וכע ,ולתייע ,שיע ,תיריע , 

 ..י(אתינובשכע) בושכע ,וליסכע ,סכע ,יאמכע
 ,(תימליע) ימליע ,(יאליע «nsu אליע
 יםע .(אתקולע .הקלע) אקלע .ףלע ,לעלע
 .יסמע ,ימע ,אתטימע ,תודמוע .אדומע ,דמע
 «pa ,יניינע ,ןתמע .(םואמיע) סואמיע
 יאתנע .שנע .ףנע ,ןנוע ,'בו 'א ןנע .(אניינע)
 ,סיסע ,איסע ,הסיע ,אבסע ,אירדנותנע ,תנע
 ,םיירפע /ףפע ,יופיע , אפיע ,תויססע ,אלסע
 ,רצע ,ינומצע ,איציע .הצע ,בצע ,ןישופשפע
 ןילברקע ,םיפיקע ,פליקע ,אבקוע ,בקע ,רצוע
 'ןינובריע ,איבובריע iy cy ,שקע ,ןינברקע
 ,אליזרוע (* הרע by ,אבורע  .תוברע

 / ןיכרעל הכרעמה רדס
 * הזכ בכוכב םלשה ךורעב ןינמסנ en רשאו ילשמ ךפונ םהש
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awלופינ .ופרסינ ,ידרסינ )40 .אלסינ , 
m) sopa ani = =הפכנ ,ליכנ  ,הייכנ , 

 םומינ ,הלמנ REDI ,הגימנ ,גמנ ,אמינ 2(.

 «S .ןרימונ (qub ,קומינ  ,םיסמינ ,'ב ,יא
 ןויסנ ,אייסנ ,'ב ,'א (ND .סנ | ,יפקננ ,יאננ
 mw» px .םענ /2 לענ ,עסנ ,יאטויסנ

quy»הילופיג ,לופינ ,לפנ ,'ב 'א איפנ ,ףנ  
 ,אתוקפנ ,אקיפנ ,ץפונ ,'ב ,'א עפנ (ןילופינ)
 ד (bu ,יוצינ ,הנחצנ (snb (NY) ,שפנ
 ,בקנ (sw ,רצנ qui ,איצוצינ ,עצנ ,אנצינ
 pt spi .זקנ .ןודקונ .ןומידקנ ,םידקנ ,דקנ
 ,אצקנ ,אתפיקנ np) ,אסוקנ .אקינאקנ

sppםירוקינ , up)לגרנ , (xדרנ , 
RUDיבשנ :ןיאושינ .אישנ ,'ה ,'ד ,'ג ,'ב ,'א  

 ,אירשנ ,האקישנ ,םישנ ,לשנ ,תינכשנ
 ,הניתנ ,רוזתנ ,זתג ,ביתנ .תותשנ ,אתירשנ

am ym 
28D Dאטביס הביס ,איבס ,יארובאס , 

 ,לבס .אכבס ,(ןויטבנס ,ןויטבמס) ,ןויטבס
 pub :תוניריבס ,ןיטסבס ,הנבס ,אתלבוס <

 ,אתבוס |
 AD ,דס  .רירגס ,  ןירוגיס ,(ןורנס)" , ןורגיס |

 ירגרגס ,יונגוס ,אגוס ,םידגס ,דנס

 ,תיקדיס , םיסדס ,ןינידס , ןימדוס , ןיידס

 ,ןיבוס ,דיהס ,איננורדס ,טוידרס ,תיראקדס

 ,לאירופ ,'ב ,'א ,ארופ ,סוופ ,אבנוס ,וכוס

 ,אתרחס ,הרוחס ,ןחס ,אתרוס ,(איסרוס) יסרוס

iNDOיתכיטס ,ןיריטטס ,ןויטיס ,תואנאטס  

 ,תוירטס יפוגיטרטס ,רטוס ,םיטס ,אנטיס ,ןמס

 ייליס ,ארכיס ,ןינביס ,הביס ,אביס qv /האיס |

 אמיס .אמיס mew ,אכליס , (יליס)
CONDO)יניס .ןומיס , DDייסיס ,ןופניס  

 ,אריס MED ,אנסיס ,איסיס ,(יסיס ,יאסיס)
 ינכס .אקיתסלוכס , תיכוכס mob ,הריס
 abb .הלפלס ,אֶלס .אתיסכס , (אינכס)

mb4 ,חלס .הלס vbb "boינולס , 
p»ףלס , ,wmmebbאתוקלס ,יקליס , 

 .קבמוס .לאמס .אמוס .אָמַס NDD .ןיריטקלס
 ,(אלאמס) ,אלמס ,וכמס ,ך"מס ,אנוימס ,איטמס
 ,יקמס ,דיקומס ,היפמיס :סמס ,אינומיס ,םילמס

 יסורמס ,תורומרמס ,יקיטרמס ירמס ,אניקמוס

 | , ארוגינמ ,ןירלגנס ,יארבנפ ,האנס (יסרומס) |
 < \ ? ,אידונס ,תוידנס ,םירוגינס :ןורגינס ,(ארגנס)

 םילב ןכו יג רע עיייע pim wan ןינע ייפ my : ל"צכו yn הז טמשנ הורע y םדוק 'ה הרוש :ו"סר רצב יו קלחב (< 0

 . 6ויסר ,ויחל םינוקיתו mn y) verfangen ארע ו



  DHןיפרעל הכרעמה <
 = * הזכ בכוכב םלשה ךורעב ןינמסנ םח רשאו - ךפונ םהש |

 < ,אקטספ ,סוליטספ .חספ .תורווספ .תואקדספ
 boe , תייאיפפ ,ןויספ ,ןיריטספ ,רטספ
 | /(היקיספ) אייקיספ ,סספ ,רטנספ ,םיספ ,ןלספ
 .הילוקספ ,אלקסופ ,תקספ ,אקאספ יסקספ
 וםיעמופ ,ןוילעפ .ןיעופעפ  ,ןוניקספ ,ןיקסיפ
 == .אינופפ ,ארויפיפ ,אתריפופ ,סופפ ,יפפ ,אפפ
 | /& הקיפ ,רצפ ,סדספופ ,איסופפ .(אנופפ)

^mוארפ ,אקתפ יקפקפ ,אינולקפ ,ןינטקפ  (o 
 < .ןיקולארפ ,ןירוכארפ ,ןתדיארפ  ,ןוגארופ
 = .,אטירגרפ ,ירוגירפ ,הרגרופ ,איגרפ ,ןונרופארפ
 . /הטבוורפ : איטהרפ , אכשררפ ,(הדרפ) דרפ
 =" !ןוודזרפ ,לובזורפ ,אזרפ sve ,תוטיוורפ
 < .יאריטרפ ,הנעטרופ .םוטרפ ,איקיזרפ ,קרזורפ
 ,אמגידכרפ ,תכרפ ,אכרפ ,אכוריפ ,ירפ ,טורטורפ
 = :העומרפ .סוכולמורפ ,ריכרפ ,אייכרפ .סטוכרפ
 " ,וסרפ יסוטינרפ ,ןריפ ,ןתימירפ ,(אתומרפ)
 - ,אנסרופ ,םסרפ .(ןיקתסרפו ןיקטסרפ ,לובסורפ
 - ןאריפרפ ,אדנופרפ ,שוערפ ,ףוסרפ ,תינסרפ
 |  ,שרפ .ארורפ ,םינוקרפ .ןיסנואקרפ ,םצרפ

ovo T db RAT: 

  Cיארתיפ ,תפתפ ,אינותפ ,אנתיפ .ןתפ ,יאנמתפ <

 .תתפ

 יירביצ ,אעבצ ,טבצ ,הבצ ,אבצ ,יאצ /'צ

 j Pu | ux ,תינמייצ ,התדייצ vx ,אוטצ
 = ,(תיניילצ) ,ילצ ,ולצ ,'ו לצ ,תינתייצ ,יתוציצ
 = ,ימצ ,חומ'צ ox ,אמצ ,הנומלצ /תינופללצ
 —  ,העצ ,העוצ ,דעצ ,אתניצ ,יירבניצ ,יאמצמצ
 XX ,ףצפצ :ףפצ .ןועפצ qux ,הפצ ,רפצ
 dm יתפצ ,(ןירופיצ PAAR) ירופצ ,'ב ,'א אריפצ

 mx ,היירצוצ ,הרצוצ ,הציצ , ,ץיצ ,אתפיצ

Bx 
 % x" ,תפוצ ,אפירצ ,ךוריצ :איריצ ,חירצ ,הרצ

 .'ב י'א תתצ ,אייררצ

Po up ןימלאק ,סולאק ,יהיאק ,אזאק, (P 
 ./אתוובק ,אתבוק ,הבק ,ןיסירגקאק .ןיסינאק
 < = ,םיילבוק ,ילביק  ,ארטכוק ,(רטובק) לטובק
 = = mp qup ,אתעבוק ,איעבוק ,אעבוק ,ייסבק
 = = הריק ,לודג רכק wap» ןירכק ,(לאירבק)
 ,אייהק ,ההק ,ןישרק ,טורדק ,הקידק ,סוקיידוק
 ,רטסוק ,(אצוק) אסוק ,אוק ,יווק ,תלהק
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 ,םינורע mmy ,המירע ,(ןיירע au יוריע|
quyלפרע .ןיפוע ,הפרע .ףרע ,רערע , 
qupיקרע . py[ןונבל] הנבל תקרע , 
mvהשע ,(אבשע) בשע ,הרריע ,ירירע  

purרותשע ,תשע .ששע רשע . muy 
 .הריתע pp /m SW קתע ,התע ,ריתע
 ,ןיניקינאפ ,יטאפ ,אחאפ ,ינאפ ,יבאפ ,פ
 אתאפ ,'בו ,'א COND ,ןויליפאפ ,יפאפ ,םיאפ
 ,איטוגפ ,יטגפ ,חיגפ ,יתאפ ,יתאָפ ,(אתפ)
 ,אדפ ,(ארגפ) ,רגפ ,עגפ ,אטמגיפ  ,ןייגפ
 אגופ (RIO) יהאופ ,תדפ ,העומדפ ,ןוידפ
 .אלוויפ ,ךופ .אתיטופ ,אטופ ,חופ ,ט"מחנופ
 Dio :תוטוסילופ ,'וכ ןוטיילופ ,אילופ ,ןולוופ
 jpDY .אסופ ,היירנופ ,ןיינופ ,(יפמופ) יבמופ
 ,היזפ ,יזפ ,'וכ- רופ ,ןירקופ ,יטקופ ,'וכ אתסופ

pes we me(ןומזיפ) , pereרזפ , 
 ,הרוחפ ,לחפ nnb ,ןידחפ ,דחפ ,(אחופ) אחפ
 ,הייטפ ,לטפ ,יטופ ,אטופ ,אטפ ,יתחפ ,אתרוחפ
 ,(תינטפטפ) טפטפ ,אמיטפ ,(ןילוטיפ) סוליטפ
 ילובורטפ (qur ירוטיפ | ,ןילקיטפ
 ,(סרטיפ) סורטיפ ,אכורטפ ,סוגרטפ ,(ילוברטפ)
 ,(יקירטפ) יקורטפ , ןיפורטיפ ,ןוניליסורטיפ
 הגיפ ,ארקת b" ,םוהת b^ .תבוצמ יפ ,ןישטפ
 ,(סטיפ) סוטיפ .אתויפ ,תוטויפ ,('וכ יגיפ)

 ןוטייליפ ,הליפ ,('וכ סונליפ «wb ליפ |
 יקליפ .(הפילפ ,אפילפ) יפליפ ,('וכ ןויליפ)
 ,סניפ ,(פוניפ) ךניפ ,אייטנויפ »^2 ןיקליפ)

D"b) D'bןיקפיפ ,(אתסיפ) אסיפ ,('וכ  
bb rp2 רויפיפ) ( mpאקיפ  

 םותיפ .'בו 'א ןושיפ ,(ןיטריפ) אריפ ,(הקיפ)
 ,אליפ ,אלפ ;ךפכפ ,ססכפ ,(אכפ) ךפ ,(סתיפ)
 ,ןירדהלפ ,(שנליפו שגלפ ,ןידאלפ ,הרגאלפ
 ,ינאיטלפ , אטלפ . אטליפ , טוליפ + ןיטוולפ
 ,(ירטלפ) ןירוטלפ = . (ןירוטילפ) הריטלפ
 ,סוכירילפ ,סוליפ a ,סילופ ,התטלפ
 ,(ןירטנמלפ) ןירטמולפ ,סוטימלפ ,אלגללפ
 ,רגסלפ ,טוליפ ,ןיסרדנלפ ,ןוליפומ ולפ ,אימלפ
 ,יתלפ .אקלפ ,אקיסולופ ,ןיטסלפ ,ןוטסלפ
 ,אנייבמופ ,ארהנ םופ ,(אתידבמופ) אתידכ םופ
 ,אדנפ ,רגנפ ,(סגנפ) סוננפ ,גנפ ,אנפ ,סיימפ
 ,הניפ ,הנופ ,(ארטנפ ,ארידנפ) ארדנפ ,רודנפ
 ,אתיטנפ ,יאניכסטנפ ,יטנפ .(סחניפ) סחנפ

maאתייונפו אתוינפ ,ןינופ , ןומינפ ), 
 ,אקינפ + רוסניפ , איקינפ ,סאינפ , אתינפ
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 * הזכ בכוכב םלשה ךורעב ןינמסנ םה רשאו ילשמ ךפונ םהש

 אתיבר ,אתופר ,אתובְר ,דבור 1325 ,(הבר)
 ,(תיביר) .תיבר ,אניבר ,ןיבר ,איבר .'ב /8
 ,יעבר  ,יאנבר ,ןבר ,ןופר 420 ,יסברו ימבר
 qnam oM .אתבר ברבר ,הקבר ,ץבר
 ,גרנר ,אתיעוגר ,העינר ,עגר ,ןגר ,םגר ,אלנר

am smינוידר , qm qmהפידר ,םיסודר , 
 ,סודור 39 ,אקהר mo mem ,יפודר
 ,(אמור) ימור ,המּור (אמור) סור ,אקניזור ,רגזור

DTפופור יאינור .סונמור יאינמור ,אנמור  
 ,לאיזר mm ms m /אתקור ,ינקור .ןקור
 ,לחר auam תוניוחר nam pm ,ןזור יםיזר
 ?np ,שחר ,שוחר nm pem) ,ימוחר
 ושטר DB) יטר ,יביטר nnm ,אתישחור
 ,אנתחיר ,אנחיר ,חיר ,ביר ,וסינאיר ,(יריר) יר
 ,אבשיר ,'ב ,'א שיר pbi ges אמיר
 ,תוליכר ,ךכר ,אבכר .אבוכר ,סוכיתיר ,אנישיר
 ,ח"מר  ,המר Cy יאמר ,שיכר ,םיכר ,ןכר
 'א שמר b יפמר ,אנמור ,אנומר יםמר ,ימר
 ,אסיסר יאנסיר ?jb ,םיר יאנניר /תיננור ,'ב
 יבער Qu) ,ער ,קתסר .סוקיסיר .אקפסיר
 יחיפר :תואיפר GS ,שער ,עער ,אניער
 ,'צר ,חצו 7x3 c ,שפר ,קפר ,תודוספר
 ,בקר ,(קורג קיר .קר ,אתפיצר ,תיפצר ,עצר

spaב 'א ישר ,אתחשור ,אתקר ,עיקר ' 
 4/3 /8 nn ym ,תואכתיר ,(יותר) יתר ,ןוישר
 ,אנואש ,הלאש ,לואש ,היאש ,טאש ,באש ,ש
 ,זבש ,אתישאש .רואש ,אקאש ,ףאש ,אסאש
 ,(אלביש) לבוש ,הכבש ,ןויבש ,טבש ,טיבש
 ,ןישושבש ,בשבש ,הקובש .אנתסיבש ,אנבש
 ,גנש ,בגש ,(יתבש) יאתבש ,אנתביש ,תבש

ww u$ןכרָש /2 ,'א שנש ,הינורגיש ' 
 ,הייחש , אהש ,הש quam ,ףרש ,ינדוש
 ,חווש ms ,ארבוש ,אוָש 0v ,רהש ,רהש
 ,ןימשמוש ,ןיזופמיש ,המוש ,לוש ,(אכוש) ףוש
 ,רוש ume ,אזרפוש ,לקסיוש ,תינוש
 .אתבשוש ,אבישוש ,שוש ,יריוש ,ארוש ,רּוש

omeירוזש  ,רפזש ,ףזש ,יבזש ,רתוש , 
me ceא חיש ', sme;איחיש , 

 ,חחש ,רווחש ame quee» pmo ,אניחש
 ,ףילחש ,אילחיש ,אלחיש ,אלהש ,אניחש
 (RETE ,ץחש ,אפהש ,ןוחש , תיתמחש
 ,תחש .ןירוחיש ,רחש anw pni ,אקחש
 ,אתויטש ,איטש ,טושמ טוש ,הטיש ,אתחש
 הביש CONSU ,אייש ,יש ,ארטש ,ןטש ,םטש

 ,אתזקזוק ,תיזוק app .םצוק ,ןיזיפרטיסוק
 ,יקזילטיק ,הטק ,(אטיקנ sep .תיטוק .אטווק
 Gy רצ ךיעה pn "p ןוטטק ,סוקילטק
 qup .ןוטקיטק ,סיטק ,ןיטיק  ,סומיטק
 ,תואלביק .'ב ,'א יקירטק /3 iw" ןורטק
 ,טייק , החיק , יאזיק .,ןויק , אהויק , הדיק

sb»p qupהניק ,אנייק ,אילומיק .סוליק  
 .סובלק :ןינאלק .ןידאלק ,אלוק .אלק ,תונופיק
 ,יפינולק qup , הלק , םוקידילק , אירבלק
 ,אמלק ,םלק ,ללוק ,ילק .הקיטלק .סוטולוק
 אייסילק ,ובנלק ,ינוליק ,ןימלק ,תימולק
 ,ירינוטצלק ,אנופלק ,ארטפלק pop ,אתיסלוק
 emp ,ןורקולק ,אתלקליק ,לקלק ,יאקליק
 ,לאומק ,האמק ,אמק ,סורילק ,אירולק ,אירלוק
 ,אירטמק ,ןוטמוק .טמוק ,אינוחמק ,תיחמק ,זמק
 הנק ,רצמק ,ץוצמק ,ץימק .ןיסמסימק qp .ןמק
 ,ארבטנוק ,אוונק ,גורדנק ,סדנק ,סדנוק ,ןיטבנק
 ןרטנוק .ןירטנק ,םיניריטנוק ,ריטנק .ןומיטנוק
 ,ןנק .ןיטנק .אמגוק np ,אתיינוק ,ןינרטנק
 ,סגלגסק amp amp ,התינקנוק ,ןיסניק
 ,ןויריטיטסק ,(אניטנטשוק) יניטנטסוק ,איטסק
 DDp ,רטנסק ,אמסיק ,םיסיק ,הויסק ,אירוטסק
 nb ,ירסיק .ןיסקסק ,ןינסוסק ,אסוסיק ,'ב ,'א

DDאפק ,אפוק ,ףוק .ןורחאה ףק ,יאעוק , 
nepספק ,אירלפק ,תואלפק ,לפיק ,ןירוטיפק , 

 ,(ארפק) רפק ,יאצופק ,הצפק ,ףופק ,ןילוסופיק
 ,אציצק ,ץק ישפק ,סורפיק .תוארפק ,רפוק
 ,יצק ,החציק .הצוק .אתוצק ,רורצק ,אצצק

expןיצק , mpםירצק (אריצוק ,התרצק) , 
 ,אררק ,ברק .ארוק ,האירוק .אתזוקק .התינקוק
 ;ןררק ,אמידרק יאמידרוק .סטנוידרק .הידרק
 ,טרק יאניחרק יאחרק ,לזרק ,אורק ,סודרק
 bp) ;ןוקימרק emp ,ןוטרק ,טטרק ,ינגיטרק
 ,אניירק .ןירק .ןוריק ,אייריק ,'ג ,'ב ,'א אירק
 ,ינריק ,תנרק ,אנונרק ,אמוריק ,יסויריק ,תונירק
 , רוטסירק | + תויסרק ,  ןיסינרוק ,  אתנורק
 יאיידפרוק ,ערק ,אפסירק .ףסרק ,ןונכלוסרק
 ,םוצרק :ןיצרק .ןויצרק ,לטצרק ,דוצרק ,יצורק

pspןויסקרק ,אינוקרוק ,תונקרוק ,אתיקורק ; 
 ,ינגיתרק opump ,אתרק .אשורק ,ררק
 Up" :תושיק .תושק ,איסיתרק ,היינגיתרק
 .יבתק .ןישישק ,ששק ,שקשק ,(השק .אשק)

 ,סוקיטמואר ,םאָר ?DN ,יאר ,האור ,גיאר ,'ר )^

 R33 ,825 ,תישאר ,ןושאר ,אתעאר ,סאר

 חמק
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 ,אתלאגת ,לישבת ,תינרבת ,ארבת s ןיקיבת
 , םילהת ,והת יאידת ,יאדת .תחלגת .אלגת
 mma ,'ב ,'א אות .(ןות) noo אתכופהת
 ,ינקבלות ,הריטכות ,החכות ,ךוות סודות
 mmn , תואצות (meu) הפסות .רבסות
 ,אולחת ,(םיתמה תייחת) הייחת mnn ,בשות
 jaunn .אנחת , אדומחת ,תלחות ,אפילחת
 ,א''ת ,ית + תוינותחת ,סחנפחת ,ףחת
 ,אתילת .םילית ,אטית ,אבוית יבית ,סורודאית
 חנית .איונית אתנית .ןימו'ת ,סוניטימית
 יאשית ,שורית ,יקרית ,יקסיירית pn ,קונית
 ,תילכת .אלכת .ןיריטלכית .ןיכת ,תסובכת
 יאזרא לת ,ןיכירכת ,םיפסכת ,תיסכת ,ןכת
 ,ימלַת ,(אחלת) אהלת ,ינקבלות ,(הלת) אלת
 ,ןיסלות ,אסומלת ,ןאפמלת , ןוימלת , יִמלת
 , םיכתלת smnbn, ,(אבועלת) אבעלות
 ,רימת bn ,אמת .םת ,םילתלת ,לותלת
 ילמת 5n nnbn nen ,הרומת ,ןוהמת
 רמת Bn" ,תיצמת ,הפומת .(תנמת) הנמת
 jan ,ינת ,אתרמת ,םירוומת ,'הקוומת

nin mnםוחנת , /sאתנת ,ןילופונת ,'ב , 
 ,יעת .הפוקסת ,תרופסת ,ארוופת ,ארבסת
 ,אפות ,רעת ,(תינעת) ינעת ,נונעת ,רובעת

nenאתגולפת .אלפת ,לפת ,(חפית) , 
 jpbn .(אתדיקפת) אדיקפת , סופת ,אקונפת
 ,ןוקית nen ,הוקת ,החישפת + רופת
 Yn ,תרקות .הוקת .(אתבירקות) אברקות
 ,הניכברות ,אכוכרת ,אניברות ,וברת ברית
 ,ןוידרת ,אינומנרת ,ןמגרות ,תיברת o סוברת
 ,סוכירות ,אתנוכרת , ג"ירת ,העורת ,המדרת

 ,סורית* ,סונירות .ןילוגנרת ,אננרת ,אנרת
gnןיקירות  .ןיצרית ,אצורית , אתערת , 

 ,(בשות) בושת ,רתות :אתוית , שישות
 ,תווחשת ,אתיושת ,אחבשות ,הבושת
 ,ימלשת ,אמולשת ,אתחלשות , אתוישת
 ,היתת .עושית quem קינשת ,שימשת
 ,(אתבתותו אתובתות .(אתבותת) אנתות

 ,ךייש ane ודיש ,אתדיש rv .הביִש
 ,יליש ,יליש ,וליש bw ,לייש ,אבייש
 ,אניש qo ,ןייש omo nes ,תליש ,איליש

  smeיהשיש ,ןולעיש .אתעיש ,עייש .

 ,חכש ,ןיובש ,יוכש ,אנבכש .אתבוכש ,אכוש
 ,ביצנכש ,אינכש ,םכש ,לכש ,ךכש ,תחכש
 now .גלש , תורבלש :ןורכש ,רכש ,ףכש
 ,אתוילש .תיילש ,תולש ,אוילש ,אינטלש
 ,(ימנלש) ימולש ,םולש .אללש .ךלש ,אנונילש
 הצמלש ,(ינומלש) ןמלש ,אימלש ,הימלש
 ,ףלש ,אינלש ,אנלש ,ינימלש ,(ותמלש)
 ,אקוקלש ,תידנוקלש (תוקלש) יקלש .ןויצלש
 nv ,יאמש ,אימט םוש ,תישושלש ,לשלש
 ,אטומש ,יאזחמש ,חמש ילאומש ,ןודמש
 ,ןומש ,ןמש ,םמש ,יאלמש ,ימש , ןיטוטמש
 ,אנעמוש .היעמש .יעמש ,אתינונמש ,אתינמוש
 ,ןושמש .ןורימש ,(תרימש) הרימש ,יארמש
 ,אנש mw) ,בלה לש ןש ,תיתמש ,ישמש

mwרוגינש ,ןויבנש ,אנוש .הנש , (אנש) , 
 ,ז"עש עיש QUE ,ץנש ,תינונש ,גמנש

Ryuו'נטעש ,הועש  Uiיעש .אוינטעש , 
yv(הפיש) אפיש ,ףוש .זגשעש ,עשעש , 

 ,ןייופיש) ןיפוש ,םיטופש , אנוופש ,ןייופיש
 ,אנופיפש .ףופיש ,ףפש ,ןפש ,םפש ,אזירפוש
 ,התפש ,ףשפש ,םעופש ,זגופיש ,קפש
 .ףצש ,ארצוש ,אתינצש , תותפש ,התופש
 ,המקש .ימזיקש ips ,אקש po :תצש
 ,היברש ,קשקש ,רוקיש ,רקש ,העוקש ,ןיעיקש
 ,ןיריש ,םיירש ,יירש ,איטטרש ,הרש .ןויגרש

 ,אפיצרוש ,אנפרש ,ףוש .אכרש ,יניירוש
 me , אישוש ,(ןושוש ,םושרש) ושוש
 יננרשש , אתנישוש ,אשש ,אשיש ,אשיש
 /& תתש ,התש , תיש ,תשש ,אנשש ,ךשש
 .הייתותש ,'ב

OMהרואת .הואת ,ואת ,היגאת ,תכאת יבאת ,'ת , 

 ,לבת nmn mmn ,ראות הנאות ,ס'לאת
 ,הסובת ,תינבת ,אללבית .םיריטלבת ,אלבת

 * הזכ בכוכב םלשה ךורעב ןינמסנ םה רשאו ילשמ ךפונ םהש
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aילשמ ךפונ םהש ןיכרעל הכרעמה רדס  
 "םֶלֶשַה mg תַמְלָשַה. :ירמאמב ךר ע ה ןי ח ב םיספדנ bn רשאו

 םומסיד ,רמד m , [ןוירוקיד ל"צ] ןירורביד
 peo] יד ל"צ]
 ,יקיתופיה .הקתעה .ןיטרטה ,תוירטסאה

oom smאנישרוו . 
 .טופז .אתרומז .דוז .(ןוקירבוז) םינוקרבז
 .אניירוח ,תיסח ,[סיגגוח ל"צ] (םיגגוח) ןיגוגח
 | .םימםוחט ,ןזיוט
 .ןירתכ .תינלמכ ,םיריכ ,איכוב
 ,היניל
 ,אנאגרומ :סקומ :ףתכמ .mb ,(ירהומ) יקרהמ
 ,(תועקושמו ןיעוקשמ ,אשרומ , ראורירמ
 ,סיטסיתמ
 ,(רוגד רהנ :רוניד רהנ) רונזיד רהנ ,יאמוזהנ
 .ילתפנ ,עסנ .ךונ
 ןירנס .םסמס [אמטוס ל"צ] אטמיס .אטמס
 .ןוטסירוס .ףספס .לפס :אתפסוס :אמסיס
 oy יאתמילוע :רטע ,סקירזע ,אתינרוע

ovy moy(רדאפ ירסע) ,רדאפ ירסיע , 
Amy : 

 אייקמולפ , סומלופ ,סיגלפ ,ירקטיפ , הדפ
 ,(םירופ) b. mb יקקפ .ןוספיפ ,יסיפ ,הטסנפ
 . ןיליטבקרפ יאתקסורפ ,(ןירופ) אירופ ,הרופ
 .ןירתפ nme :אתופ ,אקיתרפ ,'בו 'א אתרופ
 ,רוסרוק ,יאגירק .ןוטלקניק
 ,לאפר ,תוטאיר

 חקמה ןבא ,ךיבא .יקיפא) ןוקיפאא ן"רלאא יד
 ידחא ,(סוסווא) סוסיבוא ,יהא יהא ,(חקלה ןבא)
 ,ןיספולא ,(סילטיא ,סילטא ,םליטא) ,סילוטיא
 ,סופרטלניפא Dew ,ליפנוא ,הנספלא
 ,םיסיתופא .רקשפא ., תואבספפא ,ןיקיספא
 : ,(בילרטצא) בילורטצא ,[גרבטציא] גיבטציא

 יול ךירצ] ןוטרא ,(םיזר ,ןוזרא) ,ןיזרא ,איגרא
 ארורא ,(סמירא) םימרא .איניסכרוא ,[ןומרא

 י(ירורהא)
 ,סומידירב) סומידרוב ,ייוב , גרהב ,יטאב
 ,ינביב ,ישמש יב .אסח יב ,יאויח יב .(םומורדפ

ja םולב ,ימליב | ,יגופ  תיב ,םותייב. ma 
 ינב ,המיא ינב QNT ןב) ןופא ןב ,הייחא

 ,יאכז ןב ,בלה תשורג ינב ,פונרוג ןב ,הסונא |
 ,הלרע ןב ,הלימ ןב ,הצופח יגב ,ןצמח ןכ
 ,איבוברע ינב ,ץנ ןב ,יודינ ינב ,הבירמ ינב
 ינב ,האונש ינב ,תורכש ינב ,םיגליפ ינב
 Bow לעב «mm לעב ,וחרוכ לעב ,הרומת
 רב ,בישילא רב ,הבהא רב ,עירפב .ןתר ילעב

 ,אתרייד רב ,פותיניב רב ,אתיימרא רב ,הארומא =

 ,הכאלמ רב ,יניילול רב em רב nmn רב
 רב ,יאתביש רב ,יאליעו רב ,אצמק רב
 תב ,יסורתיא תב 7553 ,אמות רב ,אנימת
23335 
 (qv531 ,ןילגנג ,(שילוג אבא) שילוג ,ןיזימזוג
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191 s. . 

1A Sternutare VI, 190 .א 4. 
Stomaeo I, 170 b. 

Strada I, 174 b; VI, 136 .א 
. Stregliare III, 365 b. 

Strettora I, 59 b. - 
Striglia 
Strigliare ] יה 

. Stufa I, 6a; (lI, 39 b. 

8101 I, 221 b. 
Suechiello 

. Succhiellino 

DM m 
-  Tabarro 7111, 198 .א 3. 

= Tamburo I, 297b. 
Tapetto III, 44b; IV, 63 .א 8; 
V, 103b; (II, 136 b). 
Tartufolo VI, 318b; (IV, 246 b.) 
Tasea IV, 50a; (IL 219a; 

T 300 b). ו 

— Tavola I, 196b; IV, 9 N. 15, 
. - "Teatro VIII, 190 .א 0. 

 Süivale? (powb. pee) VI, 

| VII, 39 a.!) 

-  — . fuffimigio II, 311 N. 10. 

* 

x / *- 

Inder Vocabulorum Italicorum 

Tela IIT, 121a; VIT, 72 N. 4 
Tempiale T, 141 a. 
Tendi VIT, 101 N. 3. 
Tenta IV, 41 b. 

Tessuto VIIT, 118 N. 18. 

Testaeeio 11, 495 .א 7. 

Tignuola IT, 10 N. 3. 
Timone VI, 70 N. 4. 

Timpano I, 297 b. 

Tomo IY, 43 .א 6. 

Tonnina (p»we) I, 189b; IV, 

100 a. 

Tornito? IIT, 429 N. 21. 

Torto II, 349 b. 

Tortura IIT, 144 b. 

Tovaglia 7111, 198 .א 3. 
Turpe VIII, 285 .א 2. 

U. 

Uncino I, 157a. 

V. 

Vanga II, 16 N. 4. (129 b.) 

Vaso 11, 180 a, 

 ב

 760018 ;IIT, 221 b 17, 343 א. 3;
 ,VI 301 א. 189.

Velama VI, 346 a. 

Velare? I, 107a. 

Velo II, 99 b; VI, 346 a. 

Veletti 
veluzii) VI, 352 b. 
Veneno 11, 383 .א 8. 

Ventaglio V, 178 b. 

Vertéechio VI, 396 N. 11. 

Verruea 111, 325 a; VI, 107 a. 

Vatielnp sg 
Vitriolo 

Vitriuolo | VIL, 1182. 

Vivario II, 9a, 

Z, 
Zazza III, 262 b. 

Zenzero lI, 316 .א 7 ; III 305 b. 

Zenzovero III, 305 b. 

Zinzibo 11, 316 .א 7. 

Zizzania 11, 233 a. 

20118 vII, 75 .א 3.5 
2662020 VI, 275 b (רקוס) ; VII, = 
418 a. : 



= Poreellana 

Padella II, 6b. 

Padre I, 212 b. 
Pala 11 265 N. 12; V, 82 

 ; 6. (V, 248bא.  9; VII, 97א.
VII, 270 a). 

Palagio 
ipm YÀ, 341 .א b. 

Papaver IV, 240a; VI, 410 

N. 5, (VIII, 144 a). 
Parte V, 80 N. 7. 
2800000 V, 144 .א 4. 

Patera VI 325 .א 11. 

Patriarea 1, 212 b, 

Pedüle I, 124a; II, 348a; 
 ובד א. 5700. ל

191 a!) 

Pendolone VI, 118 N. 11. 

Pera I, 25 a. 

Pereale 1, 124 a. 

Pergola 111, 63 a. 

Persica I, 24z a. 

Perso (Buxt.) V, 40 b. 

Petrolio V, 363 N. 4. 

Pianella V, 223 N. 2. 

Piazza Vl, 342 à .א 1. 

Piegare 11, 355 .א 14. 

Pilatro IH, 441b; 243b; (I, 

235 ₪ ; ,218 b). 
Pini VI, 239 .א 1. 

Piretro 116, 441 b. 
Pisello V1, 301 b (144 a), 
Pistola I, 169a; 1V, 315a. 
Pittorale VI, 131 b. 

Platea VL 136 .א 6. (342a.) 

Plaustro 11, 21 b. 

Pleuritieo 11, 191 b. - 

Podagra VI, 2 N. 6. 

Poleggio VI, 2 N. 6, 

Polpa VI, 8a; VILI, 132 a. 

Pouderare V, 118 N. 11. 

Poreaechia 
| un, 3953. 

Porro | Il, 144a; IV, 107]? 
Porri (342 b.) 

Portiere Vl, 423 .א 4. 

Portulaea (Porcellana) - י"קרצלופ 
1v, 263a; )11, 281 a.!) 

Pozione VII, 199 :א 1. 
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Prassino IV, 345 .א 7. 

Prato I, 235 b. 

Premito VII, 271 b. 

Preposito VI, 441 N, 1. 

Propagginare 11, 192 .א 3. 

Proto VI, 423 N. 1. 

Prugza| III, 155a; IV, 351b; 

Xr VI, 294 .א 

Prugnola IV, 351 b. 

Puleggio IIl, 248 N. 4.; VI, 

2 N. 6, 315 b; puttana III, 

335 b; (VI 316 a!) י"נצופ (Ms. 
Ar. ל( 

R. 

Raeornir VI, 96 b. 

Radiee V, .364 .א 8.5 (VII, 

29 a.) 

Raditura I, 53a; VII, 260 b; 

302 N. 8. M 

Ragnatello VI, 72 b. 
Ramolaeeio VII, 28 b. 

Ramueeio VI, 196 .א 1, 

Rasehiatura I, 53 a. 

Raueo VII, 46 N. 1. 

Razzola V, 82 .א 4.; VII, 97 

 ₪ א.

Resina II, 378 N. 4. 
Rete VI, 357 .א 8. 

Rieeio VII, 159 b ; (6I, 21 b.) 

Ridda 111, 392 a, 
Rione VI, 272 fp. 

wp? VII, 293 a. 

Robbia VII, 175 b. 

Robbia domestieo VI, 286 bh. 

Rocehella IV, 222 a, 

Rosmarino 111, 410 a. 

Ruggine 11, 897 .א 3. 
120800 VI, 196 1. 

Ruta VI, 291 N. 11. 
Ruttare II, 252 N. 2. 

s. 

Salamaja 111, 302 a. 

Salvatieo 1, 28b; 272 p; IV, 

8332; VI, 355 b ; (LV, 158 a.) 

Sanguine 111, 241 .א 3. 

Sanguisüga 1%, 128 .א 2. 

Sapone VI, 105 N. 2. 

Satureia (Satureja) IIT, 511a; : 
7,949 b; VI, 2. .א 10.,; 1138. 2B 
Sbadigliare 1, 107 a; VI, 800. ?( 
Seala I, 180 b. ; 
Searabeo - 

Baud III, 467 a. 

Searpetta ! 
Searpetaecia S vast 8: d 

Seodella I, 196 b. 4 

Saeola 1, 180 b, 

Seuotere VI, 35 a. 

x VII, 13b. - 
Segale j 0% 
Sella I, 183 b; (IIL 322 א 8?) 
Semita VI, 69 N. 5. ₪ 
Semola? II, 322 b. d 

Serieo VI, 145 N. 4. 

Sesta VI, 410 b. 

Seta VIII, 156 a. 
Siero VIi, 116 .א 3. (V, 352 b.j 
Simia VII, 157 a. 

Sindone VI, 10 N. 17. 
2 

iind אז 
  VILI, 109. Eיימוסיס

Sofista VI, 105a, - "T 

Solio I, 112 b; IV, 16 N. 3. 
Soneo VI 210 a. 
Sorbo L 54a; VI, 185 .א 3; 
(LL, 230 b; III, 821 b). 
Sorgo VILL, 144 a. 

Spada L 187 a. 

Spalla VI, 445 .א, 8. E 
Sparagio IV, 158 a. m 

Spelda n 
NUN HL 168a; (12902) — — 

Spianatojo V, 208 b. 4 

Bpiea V, 334 N. 6. | 

Spieanardi VIII, 13 a. : 
Spiede 
Spiedo 

Spongioso VI, 
14 1), : 
Sporta VI, 312 N. 10. 

Stadéra IV, 252 b; 336 b. 
Suumigna VII, 111 .א 18. A 

Stanga ? VII, 184 N. 3. 
Btatera VI, 171 à. O- 

Stazio I, 168 a. 

RIS 290 b. " 

100 b; (XII, M 
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| II, 258b). 
Frutto I, 239 a. 
Fungajo III, 14 N. 1. 

= Fungi IV, 246 b; VI, 318 .א.ד 
Fusajulo?) VI, 324 b. 

Fusajuolo IV, 348 b. 

G. 

 Gsletta IV, 99 N. 3. 6. 
Galla I. 229 b; III, 431 .א 8. 
Gardo 11, 359 b. 

 Gariofilata IV, 301b. 

| Garofano IV. 301 b. 
Geloso II, 129 b. 

Gengiovo 111, 305 b. 
Gesso II, 339 .א 9. 
Ghianda (fr. glands) V, 36a; 

I, 10. N. 13. 

Gioglio (אליינ — א"לייג) 111, 306b. 
Giornea IV, 350b. 

Gire IV, 76a; 350 b. 
| Giudiee IV, 112a. 
.Gomma VII, 122 a. 

E "Gennell 

— 80668 VILI, 26a; (II, 125a; VI, 

oM: 
M vam i1. 

464 a). 
 Grafio I, 1443, III, 16 .א 6, 

Grasta 11, 329 N, 2. 

> Gratella | 

Gratieol pu. 180 b. 

(Gubernatores (lat. 11, 62, 
NS 

Guseio IV, 368 a (II, 362 a). 

x POE 
Hedera 11 472?) VIL 8 

 א <.

-l. 

.. Imbratattura Y, 31 .א 8 
x: Ineudine VI, 24 b 

. Indaeo 1. 172a; VII, 195 ₪. 

Indivia IIL, 222 .א 2. 
lngegno V, 172 N. 9, 

. Interiora? (fr. entrail) IV, 265b; 
E VI, 380 b. 
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Irritare T, 265 a. 
Isopo VI, 2 N. 8. 
Italia I, 61 b. 

L. 

Laeio VIII, 201 b, 

Laeea IV, 140 b. 

Laeeiuolo VIII, 201 b. 

Lambrusea II, 339 N. 4. 

"Lana 11, 19 b; 20 b, 

Laneea V, 46 .א 3. 

Lattüga III, 365 a. 

Laudano V,18N. 6. 

Lauro LII, 112 N. 3, VI, 256 

NN. 18. 
Lavello VI, 313 a. 

Legume VII, 83 a. 

Lettieello? VII, 85 b. 

Lieio II, 200b; V, 387b 

Lina VII, 79 N. 7. 
Linter VI, 263 N. 7. 
Liseia 

Liseiare i ipud a 

Litargiro V, 246 N. 1. 

Lombo IV, 294 .א 8. 

Lupino? II, 3623; IV, 333a. 

M. 

Maeello V, 226 .א 9. 

116010 IV, 361 b 
Magio 
₪ I, 114a. 

Madia (ארטמ ? — אדטמ) VI, 2633. 
Malta IH, 215a. 

VIII, 219 a.וזראמ  

Malva 111, 246 b; 404 b. 

Manipolo? IV, 349 a. 

Mappa V, 209 N, 5. 
Marmo II, 283 N. 2. 

Marmorito V, 2557N, 3. 

Marmoro II, 283 N, 2. 

Marrobbio V, 53 N. 5; VIII, 
. 245a, : 

Martora 

0 HI, 395 N. 6. 
Matre V, 126 N. 1. 

Mazza 1, 86 b. 

Mazzette VI, 56 .א 6. 

Menta I, 

349 b. 

Merlo I, 254b; VI, 489 b; VII, 

59 a. 

Messo V, 182 .א 9. €), 
Metal II, 331 .א 2. 

Mezzo V, 181 N, 15. 

Minio VI, 22 N. 4; VI, 145 
N. 6. 

Monile VII, 80 N. 12; (III, 
431 b). 
Mora VIII, 291 a. 

Morsa 

Morsaeolo j I, 59 b. 

Mortajo I, 204 a. 

Moseado V, 282 .א 5. 

Mosíacciuli VII, 131 .א 8. 

Mulo V, i47 N. 6. 

Muraenula VII, 80 .א 12. 5) 

Museate VII, 237 .א 7. 

Museino 

Museio 

Musimo 

Musmo 

Mustella? III, 395 .א 6. 

1813; "V, 181a, 

VI, 423 b. 

N. 

Nappo? VII, 50 N. 7, 

(,Nastureio, nasturzio, VIII, 

' 215b). 5) 
Natta VII, 18a. 

Nigella] VII, 175b. ( V 111, 144a). 
Noeeiuola| II, 42 .א 2, VI, 

Nocella 361 b, 

Notaro ] 
Notajo V, 836a. 

0 

Oniehino I, 119 b. 

(lat.) opprobrium,ויאירפורפוא ?  

VI, 440 b. 
Organo IV, 8 N. 10. 
Orientale VII, 310 b. 
Origano VI, 2 N. 9. 
Orpimento III, 323b; VI, 66b. 

Orzo VII, 256 b. 

Orzo pane? (ונאס אנוא--ינאפ אזרוא) 
VII, 256 b. 
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|.  Qapparo VI, 421a; 

Capestro I, 2253, 

Cappa III, 71 .א 3; VI, 20b. 
VII, 21 a. 

.. Capsula VI, 279a. 
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Cardare 
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Cardi domestiei VI, 90 b, 

Cardo VI, (144 .א 5.) 196 N. 8; 
360a N. 8; VIII, 245 .א + 

Carminare VI, 144 .א 8. 

— Carminato VIII, 118 16. 

(Carminator VII, 202b). 

Carriera. 111, 13023. 

Carro VII, 199a N. 8; 205 N. 5. 

Carrozza VII, 199 .א 8, 

Carrueola II, 170 N. 2. 
VII, 196 b. 

> = (LH, 4092). איליטרק) VII, 194 b). 
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| Castaldo 

Castellano | VIL 143 N. 9. 

Catacomba(?) VII, 55b. 

- Qatenaeeio VI, 365 .א 4; VII, 

 . 6; 164aא. 1072 |
Oatenaeeio (wp? = »wep) 

Catenella (?) VII, 164 a. 

Cateratta III, 353 N. 6. 

= Cazzuola V, 110 b. 

 Oelliere VII, 114a. 

Oeppo I, 213b. 
Ceiasa IIT, 5b N. 1; dI, 241b). 

Oerchio VI, 430 N. 2; VII, 163a. 

Oerussa VI, 22 N. 3. 

Cesta V, 258 a. 

(Cheville אילוכג IV, 

VII, 209 b). 

Ohiusura V, 178 b. 
Cieerchia I, 220a; VI, 801a. 

(114 à). 

184 N. 11; 

> (Oieeres III, 481 .א 5). 

Cilieio VII, 111 N. 12. 

Cimbalo VII, 21 b. 

Oimice VI, 459 .א 1. 

 א ,Ciuigia VII  282 א.
Cingolo III, 302 N. 3. 322 N. 7. 

Cirri IV, 329a. 

Clava I, 86 b. 
Cloáea II, 5 .א 4 

0000870 II, 702. 

(Coccia 61. Zolla) 

Coeuma VII, 126 N. 3, 

— —ÀÀ —— 

Index Vocabulorum Ttalicorum 

Colla YII, 102 b. 

Coliseo, Colosseo VIII, 190 א 9. 

Commettitura II, 2898. 

 , ? Comes palatii VIL(ו"איצילפמוק
199 b). 
Complieo III, 427 a. 

Composta IV, 189 .א 5. 
Conea VII, 136 a. 

Conocehia (אלקונוק) I, 69b; 308b. 

Constanza 1. 168 à. 

Contrada VI, 272 b. 

Corallo I, 98b; IV, 281a. 

Cordella 1, 236 b. 

Cordiglio I, 236b; 1I, 

VI, 410b jme 
Cordováno I, 20 b. 

Coriandro II, 239 a, 241a, IV, 

2122. i 
Corteeeia III, 409 a, 

Cortina III, 256 .א 3. 

Cote VIII, 49a, 

Jotogna 111. 343 .א 

eostus VIL, 648, 223 b).ויטשוק ) 

Cottura I, 251 b. 

VI, 20 b.וייצוק ? 60220  

Crespino VI, 210 N. 12, 
Cuechiajo V, 82 N. 8. 

Ouriandolo 239 .א 

Crostata (erustulum [lat]) 1, 198b. 

D. 

Danza III, 392a, 

Dattero VI, 32 b. (Ms, Kohut). 

Delatore III, 68 N. 2 

daemonius [morbus] V 1I,סונומיד , ) 

177b; H, 118 b). 
Depravare I, 236 b. 
Deseo III, 101 0, 

Dimestieo I, 121 b. 

Diseiplina III, 1033. 

Diseo III, 1023, 

Distillojo 

erudi III, 360 b. 

Ditello V, 259a; VIII, 50a. 

Dogma 111, 17 .א 6. 

Dolore 11, 321 .א 

Domestieo 1, 127b; 

N. 9. 
Donativo III, 97 a. 

Draglia VI, 222 b. 

Duplo IH, 110 

185 b; 

VI, 210 

Elifante VI, 325 .א 7. 

Eliotropia VI, 253 a. 

Ellera VIT, 148 N. 6. 

 Endivia III, 222 .א 2. 
Epistola I, 169a; VI, 378 a. 
Erba láceia II, 290 b. 

Ervolo VI, 301b. (IV, 62a). 

| Esagitare I, 168 b, (VI, 35a) 

Estendieolare VI, 300 .א 7. 

E. 

Faba 

Faba sd us) n b: 

Fagiano VI, 879 N, 4. 

Faleone II, 258b. - 
Faldistoro V, 266 a. 
Fante VI, 464 b. 

Fardello I, 137 b. 

Fasciuola? VI, 43 N. 8. 

Fastellaeeio I, 225 a. 

Favilla VII, 282a. — . ' 
Feltro V, 7a; VIII, 262 .א 3 

Feroee VI, 210 .א 6 

Ferula III, 394b; VIII, 98. 
Ferrajolo 

Ferrajoulo 

Fiala 
Fislo] VI, 325 N. 11. 

Fieri mela VII, 209a. 

Filato VIII, 118 N. 1T. 
Filiera V, 107b; !) VII, 872a. 

(VI, 1853). 
Filo V, 344 8. 

Finoechio IV, 158 8 (VIII 61a) 

Fistello IT, 354b. 

dne [ vi, sat N. 5, 
Foeáecia *) III, 427 .א 4. 
Foglio VI, 32b; (Ms. Kohut). 
Fonda VI, 366b )1 219 3). 

Forbiee 
Forfice ] .4.לז 57 א 

Forfora VI, 287 b. 

Forma 1, 119a; IV, 66 .א 18. - 

(III, 118 N. 3). 
Forno VI, 430 N, 10. 

Forrágio I, 190 a, 

Forti VI, 423 .א 

(Frontale, Írontai] fr. "oma | 

! III, 415 .א 8. 

 ו
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CONTINENTUR. 

INDEX VOCABULORUM ITALICORUM QUAE IN ARUCH 

 )"5 ןירל ךורעבש תויקלטיא תוביתל הכרעמה רדס

A. 

Aceiáro I, 1708 ; III, 456b. 
Aecoppuláto VIII, 292b. 

= Agitare VI, 35a. 
Agresto I, 272b. 
Agro I, 29a. 
Alare Vl, 300 N, 5. 

Albatro VI, 185 N.4. 
Alletare I, 265a. 
Allume V 71b, 398b; VII 50a, 

(II, 465 N. 4). 
Aloe I, 259b. 
Amanto V, 393a. 

Ambar | ry so6p. v, 282 N. 2; 
Ambare : VI, 345b. 
Ambra 

Ampolina IV, 269a. 
Anea V, 117b (VII 973). 
Ancona VI, 276a, 

Aneudine VI, 24b. 
. Anguila VII, 18b. 

Animella 111, 248b; , VII, 311b. 

Annona I, 150b. 

I, 163a.אקיתנא )?(  

Appio IV, 341 N. 6. 
Arco balestro V, 32a; (I, 31a). 
Arduo III, 189a; VII, 2563. 

Armoraeeio VII, 28b. 

Assa foetida 

Assa fetida j ל 

 Aspo III, 678, VI 56b. 149 4. 
Astore V, 372a; VI, 449 N. 2. 
Atleta (?) I, 336b. 

Atrepice IV, 323b; V, 49 .א 6. 

VIII 440 (I, 562; 111, 1492; 

ef. םינוקיתו תורעה p. 94). 

Avellana II, 42a. 

1 IIT, 126a; V, 380b; 
4 VI, 426 .א 5. 
vogado 

Ascela VIII, 50a. 

B. 

Baeile IV, 334a. 

Bachones | ש"יכפ == שייניכפ) ?( 
8 | VII, 228b. 

Bagno II, 40 N. 2. 
Balestrajo II, 101b. 

Balsamo VII, 84b. 

Bambagia VII, 25b. 
Barbaro V, 879 N. 9. 

Barda VIII, 262 N. 1. 
Bardella IV, 63 N. 9. VIII, 262 

NIS 
Basiliea II, 132a. 
Basilieo IV, 234 .א 7. 

Bestemmia II, 1023. 

Bieta | I, 138b. III, 248 N. 3. 

Bietola v, A9 N. 5. 

Blasfémia II, 102a, 

Blattola III. 4672. 
Bleta V, 49 א. 5; 111, 248 א 7- 

Boeeale VII, 50 N. 7. 

Bolla(?) IV, 269a. 
Borgo II, 184a. N. 5. 

cds h, 314b; VI, 8988, .א 2. 
u880 

Braeeio VI, 32b. (Ms. Kohut). 

Brasile VII, 211b. 

Brineoli I, 1972. 

a II, 229b. 
ruco 

Brueiolo ילקורב) ?) I, 137b. 
Bubbone (maligno) (23?) VL = 
69b. (I, 1823), 

Budedda II, 17b. 

Bubalo VIII, 157b. 

Bufalo V, 231b: VIII, 157b, 

Bulimo II, 98b. 

C. 

Calamajo (ealamarius) VIL, 102. 

N. 2. 
Calza III, 71 .א 1. 

Camino VII, 121b. 

Campana IV, 9 N. 2. 
Campo VII, 124 N. 2. 
Canale 

v1, 202 N. Aו  

Canapat 
Canape] VII, 181 .א 4. 

Canallo VII, 139 N. 2. 

CanestroII,354 .א 2])11,1940( — 

Canido (?) VII, 119 N. 2. 

Cannella VI. 56 N. 4. 

Capella VII. 162 N. 5. | 
Capello | pe 292 .א VIS 
Cappello J 8 .א 8. 

 ידי תא 'תפנהו האלהו VIII רצ א"חל אובמב ךורעה רפסבש תויקלטיא הייה תויזעול תולט לכ יתנייצ רבכ יכ עדו (*
 ינבו וז המישרב ןכרעא םירקוחה תלעותלו ,ןירכזג םש רשא םינוש םיכרעב ילע הבוטה 'ה דיכ הפי הפי ןרואיב לע

"nanלכ יפב הגוכמה י"ג םרמע  George A. Kohutרשא  wasב"א ייפע ןרדסל ירזועב יל היה םלועב אצי רבכ  

 nbx) עיייע) 5^ םרמע יר שורקהו ןואגה ןקזה ודוד תוכזו וב היולת םיברה men תלפוכמו הלופכ mun ול ןתאו
 רשא םלשה ךורעה יקלחמ קלחה יפדו קלה יתמשר תיקלטיא הלמו הלמ רצב יכ עדו --- חלס ןמא ומילחהל ול רומעת

 לע זוסרל nota "o אוה n mW יכ. ריעא «cy םיגייוצמת םיכרעב בטיה ןייעל ארוקה לעו הלמה ןורפז אצמת םש =
 .ןייוצמה ףדה ותואבש הרעהש
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CABULORUM ITALICORUM 
 תויקלטיא תוביתל הכרעמה רדס



pnךרעה  

mmהכרעמה : 

 יםלשה ךורעה תמלשה

 יםלשח ךורעהל םינוקיתו תורעהו

 . יתאמ

 טּוהאק לארשי ר'ירוהמ ירומ יבא ינודא ןב הדוהי ךונח

- 

 .קרֶאיונב סח תבהא ק"קר רייבאו בר

 .אייוודארב טסיא 158 גרעבסניג .א סופדב

 Be ב""נרת | תנש
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| "ARUCH COMPLETUM' 

SOURCES OF RABBI NATHAN'S ARUCH 

ADDITIONAL FOREIGN WORDS 

(ESPECIALLY FROM THE MIDRASH HAGGADOL) 

CORRECTIONS גאפ EXPLANATIONS | 

TOTHE EIGHT VOEDUMBES: 

Bi 

ALEXANDER KOHUT, D. D. PH. D. 

RABBI CONGREGATION AHAWATH CHESED 

 ו

NEW YORK. 

A. GINSPERG, PRINTER, 158 EaAsr BROADWAY. 

1892. 



mmהכרעמה  
 .ל"ז ןתנ וניברד ךורעה ינפ לומ רשא

 : המח אלה mmn תשלש וריאי

CNואג יאה רניברד רנ . 

 .הלוגה רואמ םושרג וניברר רנ )3

 ^o (לאישוח ןב) לאננח וניברד רנ נג

 ללכשלו םיברה תוכזלו םהב שמתשה ןתנ וניברו os cp וללה תורנה

 םתוא יתבטיהו יתקלדהו יתילעה םלשה ךורעה

 ןטקה ינא

- 

 םוהאק לארשו ר'ירוהמ ירומ ינא ינודא ןנב הרוהו ךונח

 .קראיונב דסח mas ק"קד (Um בר

LES — oe 40 QD m OUTRE À — ——————— —ו  

 .אייוודארב טסיא 158 ,גרעבסנינ .א סופד

1892. 
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muתורהט רדסל ןואג יאה וניבר שוריפ .(יא) הכרעמה . 
 ריהב רוא האר ןתנ וניבר יב יתער יתיוח םינשב mas הז זאמ ילעפמ םדק יכרד תישארב ה"יחא

 ותוא ארוק היה םימעפ ד " סו ל"זר ירמאמ שוריפב ךלה ורואל רשא ןואנ יאה וניבר ישוריפב
 םארוק היה 5 ארירש ^ לע 5*5 ןווכמ ותויהבו) דחא ןואג ,ןואנ םתסב והארוק םימעפ ד " ע m C םשב

 לינה אובמב יכ עדו '(.  ג"הר שוריפ אוה אוה םתסב ךורעה שוריפ םיבר תומוקמבו (םינואנ םשב : םיברב
 י"פעא איבה וישוריפ לכ טעמכ רשא mano רדסב ג"הרד תובקעב ךלה ךורעה לעב יכ רמוא cmm רבכ
 םייפנמ 'עב יכ שודיחו IV) אובמבו ש"יע) סדפ 'עב עבצאב הארמ הז ורפס לעו דימת םשב ושריפ אלש

cenןרקו  ^wםשב םישוריפ איבה  p)ןואג ם ו ל ש ר  nomשוריפב  imהיה ךורעה לעבו (* תורהט רדסל  
 יטרפ ןובשחו ןיד תתל ןכומ ינירה התעו .(הלמב הלמ םלוככ םבור וירבד קיתעמ
 .תמא טפשמ יתצרח יכ עידוהל תאזה תיללכה יתרימאל

* * 

* 

 ףוס דע "שרפנש יוארו, ןמ תורהט $305 ושורפל ןואנ יאה בר תחיתפ דבלמ 5 עדו
 וישוריפ קיתעמ היה ומש תרכזה ילב 6 'ג סרד 'עב ךורעה לעב קיתעהש הכוראה המדקהה
 :תומוקמה הלאב םתסב

 .םילכל ג"'תר שוריפ
 ךרע הנשמ | קרפ ךרע הנשמ | קרפ

 Nw'Bא קנר ,'ב דח ,'בו 'א מ''יב 'ב ריינ ה"מ | בייפ .ךסח ב'מ '. 

 .סרטט Y — | .ןושארה רחא 'יפב אמסמ ןבא ג'מ — 

 y^ רמלק זמ — .ש"מו ש"ע רחא ^53 רתנ א"מ ' ייבוש

 .ש"ע 'א תרצרצ ,עקש na ,רפל ח"מ = man Uy 'א ךפ ,'ג םחל 2/5 -—

 .ש'ע יפט א'מ — ג'פ | ,ש"ע חיפט ,בכבכ ,ש"ע בובא נ'מ —

 .ש"ע 'א קרח המ = Dy ץחמ Uy 'א טש
 .ש'ע סרפ ,לבי Y — .סנפ 1/5 -

 סלועו $$;  ןולנ vo ,יפס יכר «obo 33 nb qp וניכר fesor סיכרעס סכנות יתייס ספ רעל XIV 35 'b קלחפ «fw 'ייע )'

 'יתנ לכוס ךורעס ^« יכד% 'עכ «bp ךרד (5 b'. רז 'עב סעפס דוע וסינס 3''סו «fob ךורע י''כ ^9 יפלו ג'ס רפסמכ

 תכרנ ןינענ ןורעס ^« ,סתסנ 'ג pp ןורעכו ג''סר ^« כ''ג ץינס ,ג''ק תכס) 'דיסכו ג''סר OL3 : 'ג (D3D ?''נערס

 «Y'n3 j ע''ייעו סלרת voip סע% ךןרנ 'ענו ג''פרו ג''סר OL3 סנקרנ Q''7D 'ס 'ונותכנ ע''טסנ 5330 (ןרנ 'ע) סנסר

 5'7 ץ''חכ L'"»y3p ע''ע נ'"סרל q"L ODD3 ןתכ וכיכר fr»or (.'כ סטוס) 'ןכ 3קנ ortb o$9 ^« ,ם"ץו 1 סרעס ד"'סס

 1 סרעסנ 7''לר n3 L'm"'3, םוסכנ ע"ייע ג''סר ^« fyo ?וסו סתסנ ןורעב לנוס (ץנ''ע (px תויסופננ ^« /7 סרעסנ

 ?''p) n"' ^53 וכיכפלו נ''סר OL3 ^D ?ינס סיאעפ o»23 obra ךורענ סינוס סיכרעב יתניינ orb רפסע «yb m דועו

oo (op»)ולייס סתסנ סירעלנ  mb» y» V"; p'3 oz3סיס )''ז ק''ר סנ יכ  r32»י''כע  v3b»ג''סר ןכר )₪  rp fb 

 סיכפו 9''% (n''3 עריפ נ''סר) עריש סטו .סיניע) «oob oo דוט)תס רעס יִלַב לכ) סלולנ fex» wo כ''יכעלו דיעת ןריכזסל

 «yo תורסט רדס) סיפוריפ ךוסל) ליחתמ (wo wb סוס רס hf (* 1 ןורעס רפסנ סכרונ ריאעכ 150% סינוט דחפכ

 p^ .נ''סר) mop רדסל ^« $2« סיס י''פר סנו ג'י סטוס 'יע סרלונס w לע 75 תפרקנ ov»o pb סרעונ סיס

qp fw»ד ' IV5 סיעעפ יתסו (* .ג''םו b p)» wo» vwroנ''סר לש  opo»לוני 'ענ יתסריקס  (opp 'p n) 

DU» pv עיייעו (* 



.W | תורהט רדסל ןואג יאה וניבר שוריפ )08( הכרעמה nm 
: E 

 .ףשע,ש"ע גי ףק ,א"פב N' רחרח

 .ןקר ,םסח ,'א לספ ,למזא ,ףרגמ
 דלה ,יב קס ,שי'ע nno ,'ב ררח

 .'א רנצ Uy יב
 .'א סט
 .רדעמ ,לקנא
 N'. טקלמ ,קרסמ
 .שטל ,טבל
 .אניזח

 .לשלש ,ןושאר 'יפב 'א רקד ,'א רטנק
 ,ךמס ty ^N ףנכ ,א"פב ברטק

 , ילבנע ,יוחמת ,רגחמ
 .'א רבא
 .'ג םג ,הבוכרא
 .'ו ברע ,ש"ע רודרד

 -יב ףנ ,ןושאר ^52 'א דרס ,ףד ,'ו קרס
EN. 

 .שלב
 .תחר
 .ש"ע 'ב ןטב ,ףוברמ

 ע"ייע 'א סגמ ,ןירופיפא ,יוחמת

 .ש"מו 'ג דפק
 .בנק ,םסח

nopרפצ ,'ו רד ,'ג גס ע"ייע ,'א  
 JR קרע ,'א

 .לבטק ,ש''ע 'ב תהק

 הנשמ

1 
^D 

 המ

 ומ
 זמ

n'b 
 א"מ

"o 
1 
T 

 ה"מ

 ח"מ

 א"מ

 בימ

 גיימ

 ריימ

 היימ

Y 

 א"מ

 ב"מ
1D 

 רי'מ
 .לתח ע"ייע ,תוינגס ,ןסח y^vy איליטפ ה"מ

 ,רטמק .א"פנמ ,א"פב ףדמ ,םסח
 ,ףוכרמ ,א"פב pow ,'ברמק
 .יד ספט ע"ייע
 JN שנפ ,קתנרת
 .'א רצח ,רייפפ
 .יב זע

Sow 
nbn .nnnיב . 

 .שייע טלקנ à 'ב רמק
 .ןבלמ
 .ש'ע 1525
 .ןושאר 'יפב ביי ץק

nioקבח  N^3שייע . 
 .ש"ע לפשמ
 ,לצבר mma ,'א רטסלק ,ףצרמ

 .ןושאר 'יפב 'ג רזמ

Ig. 

 ח"מ

32153 

 ד"ימ

 ז"טמ

 ז"ימ

315 

 ר"מ

 ה"מ

 ח"מ

 גיימ

Mii a 

 א"מ

 ךרע

 .םוקמק

 ,ןושאר ^53 ףרק ,ש"ע הרדתק

 nsn םסק

 .ש"ע ןגפס

n55ש"ע 'א . 

 .תרט ,ש"ע 'א רטע

 .ש"ע ןכח

 .טופטפ

 .'ג תלק
 .רחא 'יפב 'א ןבד

 .'ב חפט ,'א תשחנ ,'א דרס

 .'ג ץרק

ryע"ייע . 

 .תויגטסא

 .ש"ע קינמ

 .רמלמ ,ש"ע 'ג שב
 t) .34* ףש ,'ג הצמ

 .'ג ללג
 .'א סרח

 .בייי לח
 .ש"ע 'ה עקפ ,רודכ

 .ש"ע םגש ,ש"ע יה ןס

 .ש"ע התפ

 'א ןכ ,'א DD ,'ב בס ,'ב רח ,תשע

 JN דרג ,ש"ע לחש ,'א ןנא
 .ןורחאה ןפ ,ןורחאה ארטסלק ,'א םלח

 .'א ברקע
n עקפ 

npש"ע 'א , mbא '. 

 -ןקנ ,'א ןודכ ,ןושארה N^3 דסק

 .'ב לטק ,ש"ע םייפגמ
 .ןושארה רחא 'יפכ ןטס

 .יב ןקא
 .ןורחאה א"יב ןיכרפ

 .תועש ןבא
 Jw םלג ,'א לת
 םדכ ;תלטוטמ ,ןושאר 'יפב רלוא

 new ,עשריפ Uy יב ןכ ( יב

 .ש"ע ןושאר 'יפב

 .'ב רחש ,ףייס

 ,ש"ע pne ,לחכמ ,ש"ע ןופרגלק
 .ןושאר א"פב רטסלמז

Ji? 5ץייפ "b (* שיעו '3 רכע, rm )* קימ, ov prr» po (! 

 הנשמ

 ז*מ

 גיימ

 א"מ

 ב*מ

 נימ

 י"מ

 א"מ

 א"מ

25 

215 

 ו"מ

 זיימ

 ט"מ

 א"מ

 ומ

 ח"מ

 א"מ

 ב"מ

 ג"מ

 ר"מ
T5 

25 

 גיימ

 ר"מ

 ה*מ

 ו*מ

 זימ

n"D 

 א"מ

25 

 ג"מ

 ר"מ

Y5 

n^n 

 א"מ

"ap 
1^5 



 M. mno רדסל ןואג יאה וניבר שוריפ (NS) הכרעמה תורנ ה

 ךרע no | קרפ ךרע הנשמ | קרפ

 .'א לצנ א'מ | ב"פ A ברע ב'מ בפ
 .ןרובשא SW סרפטק א''מ 5 .'ב סנלב ,רטסויד גיימ -

n'5 —ש"ע 'א ףקש ,נבר ,'א חלמ זיימ - .א"פב 'ה תפכ . 
MO ue mע"ייע  v5 75b noא"פב שפכ . 

 .דוורנ ND Y5 .ש'ע איושא ,'ו רע ,'ד רבכ א'מ | א'כפ
 .ש"ע amo 1D — | bw ,'ב ךרב ,'ב ברח ,'ב בע ביימ -

 .םטוא ה"מ - .'ה רע ,ש"ע
o —טשק ,שבכמ ,ןושאר 'יפב 'ר םא נ'מ  | - roןושאר 'יפב ןקסררפ . 

 .ןורחאה שפנ ND זיפ .חשא yy 'ב
 .'א דר ביימ - .קפלד א'מ  בייכפ
 .ה עקפ ,ןורחאה ףנ ר"מ — .ףד ,'א הרש ח''מ -

y^vy "D Emינשה מ"יב ריפש היימ - .ש"מו לקסרט . 
E SEןופמק ,'ב טבע ,'ב זרז בימ . ND n5ש"ע תקרי ,(רחא ןינעב) ןכמ . 

 ןש ,א"יב רחנ ,ךבש ,רטוזוזג ,זיז ביימ — | ,ש"ע רכס ,ףדמ ,ש"ע טז ,'ב םרח היימ -
 .ןורחאה : .יד בטר ,'ב ןקא

Jt w^» "2bריס —  nbב '. 

n^n --סוכרת  n^n — .N^3א'"פב 3^ 55 . 

 .יב ץפא נ"מ "טיפ .א"פב ץולחפ טיימ -
 .רטמק ע"ייעו טפס ו"טמ 2 y ןלקרפ ר"ימ -

m3א"מ  Ge Fas imחטב גימ ביימ . 

 .'ב ףר א'מ — גיייפ .שי'ע תחלש ה"מ -
 .ןושאר 'יפב יתפסא ריימ - .עבצ תיב ע"ייע זמ 73

 .א"פב 'א יככ ויימ — .'ב קמע א"מ | ו"כפ

Yo —א'מ | די'יפ | | .לוורש ,א'פב ןורחא ךרב ,'א ןז  nba:חתפ ,'א רטע . 
ro -ןיזרבא  Yos pyא'מ  spןינושש שיב 'א . 

-unusז"טפ .'א קפ בימ  | nep N'Dש"ע 'א . 

jp —ב לת ,יא לסא ביימ 2. .תינלפסא '. 
ro -—א אימטלמ ג'מ | ז"יפ .יד למ ' yvy)אימט ). 

 .דובב א'מ ח"יפ יבש בש «^n דב

 ^3 py ,ףצר :n^» i .'א תסכ טיימ -
 .תינש Tus E .תיבש M וב

 nnn ח"מ - | ןושאר 'יפב יא ןטרט ,'נ ,D3 א'מ | ט"כפ
 .ינק ,אווטסא DD — | /a ,סונס ,ןיסירקיפא ,םוילפ
 .ריוא ,תויטקלא vip - .יקלק א"ייעו 'ב דמנ

 .רקבלק ע"ייעו רקפלג במ -
y —םועגנ .תלקשמ  

 .'א לגרפ המ -
 .'א רצב ה"מ אי'פ | :תתס ,שייע 'ג עקב (' 'א רדב ,'ג רקמ | ו"מ 7

wp ₪ב ףש ,'א ילש ,אלטקסא '. Us. LEערבשאא ,'ב ןמרנ . 
 .סוא טיימ רם .ש"ע תכפרא ,חרס בימ -

Mo Vpנ לד ,היונ '. 
ninsדרמ ,טמק ח''מ = . 

 .תקלצ ב'מ | טיפ .קפרמ ,'א לסרק ח'מ | א'פ

on (!ןופנס 'יג ?ינס  o) Johפס " qrו) , = *( ^p "pקיר  jv»)ד ': 



 תורהט ררסל ןואג יאה וניבר שוריפ 09 הכרעמה תורנ ו

 תואוקמ ךרע הנשמ | קרפ
 | | .'נ ספספ ,הטק זמ | א'יפ

D/D —ךרע הנשמ | קרפ .לילכ  
v» cmנ רמא '. N/Bץמ דיימ . 

 .ןושאר ^53 'ב קנס ys .ןוגרט א'מ 5^2
EEםצפ ר"מ . vy MERתיבח . 

P3ג עצק ,יפט ה"מ '. gaבטרק רומי . 
SIN 3^5ןיתפ . a5לדנ ניימ . 

 .תילדרח n3 ץיענ ו"מ -— .ןתפל y/"yt ,ןושאר 'יפב ששב ומ :

"bo "^nול ,'ג לחכ ,ןויבזא . y des Bebe. uS 

v -קיבא . 
 .ןושאר 'יפב ןולק א'מ — n5 הרפ

in 3m. p N'bאמגידכרפ ,'א דקנ ,'א . a 13 Ling3 שה רב  
2o ws ien Moor eב ץג ,ןילמלמ ,ףרס ,'א דלג יקלק '. 

DU A on pi Uu3 ךולבל ר"מ - /, mesא םרק ,ש"ע '. 
n^n E pucr ur 2ןורחאה ןב ,'ג קז ,'א סלב ,'ג רמ . 
ND kn / 1 ^יב תירובז  E 

Yo — wies NA Pr NT2 אתילא ,'א גנמ ,'ב תפכ םימו .יב טבח ,'א רשק  - is "a 
YD — Bיב ץב . 

Yn33 ה"מ  dןירישכמ  
 .ש"ע ^15 זימ זיפ

 w'B ma "5 — maש"ייע קחמ ה"מ . 
mb[ארד] (הרד) תישופח במ. . vb — 3Bא תושר '. 
r3ףדמ א"מ . i5ץבר ר"מ . 

 .'ה לנלג ה"מ - .'א דער ,'ג ףר א"מ — א"יפ
 Amb | מ i5 .'ב nu ,'א חלק יו

^nג ףרצ זמ - .'ג קפס א'מ | '. 
pףש ,היסק ח"מ - .'א ףנכ ה"מ  C a^ 
 .א"פב ףז C ,שייע רלס «^D — | ףוס ש"ייעו) n עקפ ,'ג שב ח"מ ₪

mp Qnקרח ,'א  Jwה סג א"ימ - '. 
 .ןושאר ^22 אמנכ א"מ וי'פ .ש"ע N^ ןרק ,ןברט ט"מ €

jn zsערצ  D^ 
 :ררד C ,'א לח n'p -— תורהט

 rw .ש"ע ללא ר"מ — א"פ
r5 atץרק  RE 

 .א"י דג הימי 5. אפ שפע יב, רענ א"מ בי'פ
Ynניפ .'ג ןרפ ט"מ  — N/Dה שבכ ,'ב רזח ,'ב סנלכ ,ששנ '. 
Tbא לבמ ה'מ '. —- ub Yיב . 

 .'א שק א"מ — ר"פ | | .שייע םירפס שיב 'ב ןיריילא ח"מ -
tbםוא ח"מ . LT.חפלט ע"'ייעו ןושארה א"יב 'א םי בי'מ , 
^vינשה מ"יב ליבורטסיא .חטשמ ה"מ . 

 N'. סכ 7D = .'א לקע ,ש"ע חפלט ח''מ —

^D ODYXA לחועו 7^ ^bp לע ןתכ wu» וליכס (5 wc» yo» ^o» ont» pp ךורעס is prh (6 = תייע ט"כ, 5 "»(! 

SUED יריפכעל' yo? ^5 ןכו כיע bor ךפנס wo opua לסוע יפס בר 



ACER 

 ךרע
 ,ןורחא ןמא ,י'ב רמח ,'ב קרפ

 Dy 'א 5 ,'א לקפ
 Uy ןנפס ,רר
 .ש"'ע אליגר
 Dy mb ,ש"ע ןושאר 'יפב לדע
 ym' ש*ע N', סמח ,'א טשק

 .ליבגנז
 .ש"ע ^1 רק

 .חשפ
 .יד דר
 JN קסר ,'ג רחרח

cma 
 ךרע

 .ןושארה ^52 w^ דע

 .י'ג ןפ ,סואיתוא

 .רודזורפ

(o^)ש"ע ןתלת . 
me א"פב 'א תרח, (ow) 

 יןושר יעו ש"ע ריפש (:ד"כ)

 (:ב"י ףד)

Cv 
)^1( 

pב '. 

 won) ע"ייע) הילש | (םש)
 .תחרפ

GNO)שי'ע 'א סרע . 
(rp)ב םטפ ,לחב '. 
Gr»)סוילפ ,ש'ע 'ב ףרת . 

yb Cn'j)א"פב . 
 .נלשא 5/3 רחנ (:א''ס)

(p)ש"מו ש"ע 'ג קלח . 
(3^p)רמצ  Jm 

 .ש"ע טקרד +:ר"ס)

———————— 

 הנשמ
 היימ

 חיימ

zie] 

 לומ

 הימ

UD 
n^) 
yy 

 א"ימ

120775 

 סיישב א''מ

 ביפ

 ה"מ

ite) 

 זיימ

395 

 ר"מ

n^ 

N^ 

»^1 

w^ 

 ב"מ
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 זמ

n^ 

 א"ימ

 קרפ

 תורהט רדסל ןואג יאה וניבר שוריפ .(יא) הכרעמה תורנ
 ךרע הנשמ

NDטס  ,'Nשייע '3 רפס . 

 «p לובט
 .6 א"יב ^ ץרק א"מ

bon 2^5א ' ,N^3חתר  Cה חפט '. 

Yoןושאר ^53 רמסמ . 
 .'יב רחרח ריימ

n'5חצק ,םולא . 
 .'ג ףק גי'מ
 .יב ץבח 7/5

moד עב . '. 
YDסגנ . 

 א'פב התוחנ ,(' א"פב שפכ ביימ
 .(אתוחנא ע"ייעו)

 םידו

 .קסלג המ
yuקרפ  JN 

wm ^Dש*ע . 
n^nא"פב םורמ ,שורפ ,'ד לבק . 

 ןיפקוע
 בס ,ש"ע ןונצ ,'א רמע ,'ב םטפ בי'מ

 ,(אתימא ע"ייעו) אתנמ ,יד
 .ש"ע יב גס

 .היישע ןעלמ ,רבכמ ,לכרפ גיימ
 .א"יב ^ ףלח 5

ip 2b3 המ 
 ,א"יב דרזע ,שירפ s ץ"קנ ^

 .למטסרק
n א'מ 

 .קרסמ ,םתח ביימ

 תורסט רדס ^«3 25 po תכסעס וזו (* (v» ow» pof. 'ייע

 ,סקר סיחלו סנעלל vp ורדסכ 32 ל"ויס fom przs טאסכ (o7 'יכס לכס «(f סודיחו

T 

 קרפ

 ה"פ

 א"פ

'n 

 א'פ
 ביפ

Yn 
 דיפ

 א'פ

 ב*פ

P b poop "p (! 

vo)עודיכ  b YD»ייפ  

 ,תורהט רדסל ןואג יאה וניבר ^53 שמתשמ היה ךורעה לעב וניברש לכה ךס

 .םימעפ םיתשו םיעשתו תואמ עברא ,ומש תרכזה ילב (הדנו)
* + 



VIII noun רואמ םושרג וניברד שוריפ .(ב) הכרעמה תורנ n 

 יל 4351 ומשב םאיבהו ה''מנר ישוריפב שמתשה ןתנ וניבר יכ הרומא יתלמ XI) ,א'חל אובמב) 325
 ידיסח ,אצננמ ימכח שוריפ ,אצנגמ ימכח םשב םישוריפ איבה םימ עפ בכ דוע 6( םימעפ

 אצננמ ידימלת ,אצנגמ לש ארומ ,אצנגמ ימכח לש בר ,אצנגמ ינבר ,אצנגמ שוריפ ,אצננמ ינב ,אצננמ
 םיחבזמ ץוח) םישדק רדסל ה"'מגרד ישוריפ תוחוקפ םיניעב דומלנ םאו (' ,אצנגמ םכח דימלת ,הרומה יפמ
 םישוריפה Dy םתוא «me םאו (' ידי תחת ^pe םלוכ רשא ארתב אבבו תינעת 'סמלו (םיעודי םניאש

 ךורעה לעבו הלמב הלמ בור י"פע םימיאתמ םה יכ ונחכונ דימו ףכית זא םתסב ךורעב םיאצמנש
 רומאכ 'וכו אצנגמ לש ארומ ,אצנגמ ישוריפ םשב nis 'יפ וארקש המו (* םנושלבו םבתכב םקיתעה
 םימסרופמ ויה וישוריפו אצננמ ריעב הרות ץיברמ ה"מנרש עודיה םעטמ םא יכ הז ןיא ל"נה תומוקמב

 ישוריפ יכ יהאצמ nmm רתויו 6 ,םהב שמתשה ה"מגרד ודימלת דימלת י"שר םגש רברה בורקו הז םשב
qumיפב םיללכנה ה"מגרד ישוריפל וא ל"ז ח"רל וא םיכיש ןט ק דעומ תכסממ םינויצל ' 

 .אתכסמה wb תומוקמ תמישר םהינפל ימושב ןלהל םיליכשמה יניע הניזחת רשאכ י"שר ל סחוימה
 «D םלשה ךורע ירפסמ uw קלח יתכפדהש תעב קר cuia ואב ח"רו היימנרד ישוריפ יכ עדית עודיו
 ישפנו ,םש ריעז DU ריעז תודחוימה תורעהב םיתחפסו םיתעלבה יפכב םדועבו םידרפנ םיסירדנוקב ואב
 סומעל יתטלחה ןכ לע m qw רקי ןינעל יוארכ האושההו רואיב תבוח ידי יתאצי אל יכ דואמ תעדוי

yםתוושהלו םעפה דוע 5^ ח"רו מ"גרד ישוריפ םוהת רקחב ךלהתהל ארונו םויא אשמ  nyישוריפ  
 לש ס"שה תאצוה Vy התע םימסרופמו םייולג הלאה םישוריפה רשאבו םתסב םש םיאצמנש ךורעה

wo"לש ינויצמ םיקרפ ישאר קר יתאבה הז ינפמו יזחנו ארפס יתינ רמאי רקוחה יכ חוטב ךומס יבל  
 ןייוצמה 'עב ךורעב ןייעל ורושאל pios םכחהל שקבאו ל"נה םישוריפה יקרפ ישאר ףותישב אתכסמ לכ
 תורעהה תודוא םלשה ךורעה ירפס דימת ודגנ םישי ארוקה יכ יתיפצ יתיפצבו ל"נה 'ישוריפה ny דמצנה
 : תא ךתאנהלו ךתבוטל קילדא הלאה תמאהו םירבדה ירחא--.רבודמה ןינעל תוריאמה

 הימגרר ישוריפ .(ב) תכרעמה תורנ

 C תינעת תכסמל

 םתסב ךורעה 'יפ ה"מגרד B^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

numהלג קרב אילילד יהליג | :'ג . C 
 (* .אקס לצלצ ןץאקסה 4 —
 .ש"מו ש"ע 'א ךמ יוכו 1355 ךומדו לפק ךומ ךקש ךומ 3% —
 .ןורחאה א"פב ץברת הנשה תומי דע 'וכ תושרדמ יתב ןיבירח ןיא = יציברת רייב אלדד — — -

o — —םימ תארקל 'ינותחתה םימ ואצישמ ןתח אצישמ  
 .א"פב 'א mn יוכ 'ינוילעה

ri 0 —ןרוהב  nmןושארה 'יפב רהב . 
 .ךתש | דילחמ ןכתשמ ה —
 .ךתש יוכ ללפתהל ןיעדויש תושוחל ישחול שחל אלב — —
 C ןושאר 'יפב 'ח רח קד ףוסבל דע 'וכ הקד nop איצומ הלחתבש יוכ אתלוהמ :'ט —

 XV or bu» '"» (* 9% opu וכיכר «on v2 סיס ןורקלס pip '3 42 ףרע 'ענו ריפד יפכ '5 3b 'עבו )

2mיפוריפ (*  ovn]רדסל  ovpידידי תכוטצ יליכסנ וקתענ  'Poרענילרעב "רד  v»סהופפקש 1סוי 3קעי יכדרמ 'ר כרס  

v5 3» jtךכוקמ  m33 nw orb A. 5.18 jnp»a fpü"»b v24 סירפסס דקע biobwsתיכעת) סיגר יפוריפו  

orb v2 35b» ppp»ןעכניעב  v2 3$» suh (לידסר o»תרותכ יתתנ  ob? o'nbb o) nwn oboססיפדס)  

fw prsסתוופסל| רלופעס  o»2 קירד ^« תוכר) סנו ססינכ) רע סקתעס n orbסלוכ לעו ידי תקת  wp»קנס יל  

 jr | "יכר p obw לכ כיסו 'ג phe 'עב םיע עיד 'ייע (*  ,לכליוו (prz 'כסמ ףוסכ ;fw סיסצ רבדס תירח0ב סיידוסו
7 Jm ^» on )' = לנפיוו, p'z3 9r י"כ pn» pop )* = םיעו, vr» »"» )*  ,יפוריפמ דרגעיס opp) ךורעס i» wv» 

'npo "5 o» y» ^» on )*ק"כ ^53 , | wb opópi ( v»רדסס , 



IX nou רואמ םושרג וניברד שוריפ .((ב) חכרעמה תורנ o 

 ליחתמה רובד 3" תכסמ

MEEבקרת | הי  

 ^23 'אדצה ו יד

 םתסב ךורעה ^5 ה"מנהה 95

 .בקרת וב ןיבק ^ ונייהד בקו ירת
 .יאבט ןינעה לב y" ^3 ימולכ רטמ אלב תרצוקש

iןושארה 'יפב 'ב עמ — ^2 ויעימב דבכתמ הברה לכוא םאש אנייעמ םושמ — — . 
 .אתנפא יוכ רועה לדנס לש ינוילע אתנפא | :ב"י = =
 .רזע יוכ ומצע ינפב ללפתמ nw» לכ יוכ הרועל ר"י —

U3. Oeאתבש הער חור אתביש . 

 .ךמר תודלו יכמר .ע'כ — 
 ןיפינפ הב ד לש

 םיעיר :ינשי תי וש
 הרוק (' יביתחב םוכיראה םיכאלמש

n^n ^B ^y 
 y" ףנס
 .זיפר ז"חב ש"מו 'ב ער

 € (ייישרל סחוימה ^5( ןטק רעומ תכסמ
 .'ה חלש יוכ רהב תדמוע איהש הרש ןיחלשה תיב 3 | ק"מ |

 .לעב תיב ^5 קמעב אוהש הרש לעב תב — —
 .שבנ יוכ םיער םיבשע שלות שבנמה ב — 
 .יב 5n רפעב םיערזה תא הסכמש הפתמה — —
 .יב םק יוכו עורז םיאלכ האורש םיקמה — —
 .'א TH ^3 םיחלו םישבי םיפנע ךתחמ ןידרזמ = -': —
 .שרפמ שי םשב גספ יוכ ןנער אוהש ןליאה ןיכמוס ןגספממ - —

 .ןישרפמ שי םשב 'א שקשק יוכ אלא רודיע ונייה ppp וו
 .א"פב ןולק ^5 האילמ איוה אלר הנימ ולדמ יב ימולכ ןליקה ימ ד —
 .קספ איה אתלימ אדח תוכירבו תוקיספ תוקספה — —
 .'א לדמ יוכ םימ הלוד אוהש שמשמ ןלדמ - —
 .'א ףחש ^5 תונליא יפנע רוקעל ארהנ יפוחשל ד —
 .'ב nb םתסנש ןייעמה רוקמ תונפל אמימט ארהנ - —
 .'א חדק רהנה עצמאבש ןוטריש תונפל As יחודקאל | ד —
 .'א ןט השביו החל תננוטמ 4 -
 .3 תשא ^2 וקיתרנמ ץוח אצוישכ 'מולכ ^5 ןירוקש לבש — —

wp — —ג למג דתא רסנמ אלא רשג ול ןיאש '. 
 J/N "ND ^3 אלמנמ ןטק ןיידע ארצמ -- = "

 אלד דע ^5 ןנירמנ אל ותיבד האמוטמ ow אל 65 —
 y האמוט ילבקמ

 .אהוג רבו wn האלמ איהש דע 'וכ ילורנ הכירב אהינ רבו אהינ ה —
 .'א םלפ ןינעה לכ ש"ע תווצמ לוקש 'מולכ לגעמ םלפ .5 —
 .'א סקפ ןאכלו ןאכל הרעש תקלחמ תסקופ :'ט —
 .'א לפט רעישל ןקיפל - =
 .'א 253 ןינעה לכ py ^3 רשויב רפות וניאש בילכמ יאמ 2 -

 .אניע תב םיחירה עצמאב ןישועש בקנ אגיע תב — —
nob ₪ב קרט יוכ םיסוס קירסהל '. 

w2» (!ןוכנ)  vr» pp» fw p't» "c v25יכ סיקר )* | ,יכתתכ תועטב  orיכס ' fo fYo vrp3b ppvpoיכמ ' om 

pe) ma vupb ^5» ^( ופינס ןורעסו ^p Cr)סע סיד ,ז" 47 דועו ,לנכנמ 053  >(סחוס ^« ןפת ןנ vt)) 
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 םתסב ךורעה ^5 (יישרל סחוימ) היימגרד ^5

 ש'יע א"ל 35 םיקולח םילכ 'ילטונ ויהש
 .'ב רטק yn לכ

 .'ב לקת ^5 המדאה םשמ רפוהש
 -ןושארה ייפב א"י למ ןינעה לכ ש"ע ךומנ םוקמב אצנ ,הובג םוקממ
 .'ב oq ש"ע ^3 עקרקה תא דבכמש
 * .חשפ ובש םיפנעה qo לקרה 'מוזש

yyלונע לודג  ^sלנעמ ש"ע . 
 ה רצ = הנותחתה הפוקסאבש רוחה אוה
 Jw לנמ לודגה רסמ
 .'ג ןפד רדג לש םייחל ידבע אנפוד לקד יצוה
 .'ג וכ n אתווק ןינעה לב ey 'וכ yy לש םירמסמ ןיאצוישכ

wn"ש"ע ^5 םוקמ םש יאבל רהנ םש  
 .'ב אבל ןינעה לב

 ש"ע ^3 הברה ךלהמ ותליכא רחאל 'מולכ
 Aw = ןינעה 53

 .'ב ךפ ש"ע 'וב דבה ג"ע םנתיל ןנימזהש
mai y nim ^53ףלז | ףוליז ירק דע 'וכ דבה . 

 .ןורחאה למג דמצ
 .רגנכא תונחלוש ירדסמ

nmשרש | הכאלמ בישח אק אלו דע 'וכ אמלעב . 
 .'א רד .הדשה ןילבזמו דע 'וכ הדשל המהב ןיסינכמ
 .יד רענ יוכו bwin התוא ןיריידמש
 \ .זוכ ןינעה לכ ty 'וב שייח אתיבח ןיתפוז ימאד רמ
 -יד לנלג ,^ רמח ש"ע תעבט
 .אבא ש"ע 'וכ 'מולכ ריעה םש 'יפ אינלשב רעי אבא
 .'ב ףח ש"ע ^3 לכאמ וב תוסכל
 D אחשמ דע ^3 והב תיאד ןיניערג
 .רבדמ תוקובא
 .שלק mb הז ךמוס דע 'וכ ןיקחורמ םיפנעב והסכמש
 .יב ששר ^3 האובת ןירבשמה (' ישושד ד"א האובת ישד
 .תנוכ אקליח ונייה 'וכ תמסוכ
 .'א ףדכ םימשב "215
 .('רוזא דחא קולח אלא ול ןיאש ימד
 .6'ג טש | דעומב רווחו דע 'וכ ךרוצל אלש wv םא
 .ןקויד םדאה תא השע םיהלא םלצב
 .('א חט ^3 םלועל אצוי ןיאש 'וכ ןמושכ
 .33 בגז
 .קתשמרפ ותמא
 .אשונמא ןינעה לב ש"ע ^3 אצוי יכהל 'וכ תקולחמ
 .'ב רזג ןיניד יקספ
 .'ז רפכ ןינעה לב ש"ע 'וכ רמאקד הנמאב

nmקימל ה"מגרד שוריפ .(ב) הכרעמה  
 ליחתמה רובד

 יריב ירוטיק

 אלקית ליקתמר
 אצנ ,אילומ

wow con 
 אלקיד חשפד
 ןיליגעמו
 רוניצ
 ילגמב
 אנפדו אצוהב
 אשרד אתויבק
 ירווכ יאבל אתידב

 אירופ ןועטיל אלו

 ךפהש ימ
 ףלוז
 אלמג
 ירגנובא
 ייושרש
135592 

 ונאצ רענל
 אתזוכ ןיתפוז
 אתרמוחב
 אינלשב אבא
 הפיפחל
 ייזנל
 ארונד ירכודמ
 ישולקא
 ישושד
 אתנוכ
 אתייפורכ
 יוכ חיכומ ורוזיא
 טושל
 ינקויד תומד
 ^5 איחיט יכ

mna 
 וקתשמרפ
 ישוגמא

nnד"יב  
 'הב תרפכ
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 XI קימל "n'pw שוריפ 02( הכרעמה תורנ אי
 םתסב ךורעה ייפ (י"שרל סחוימ) ה"מגרד ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ
 .)! אבא n'wy 'ולכ אוה הליאש ןושלב | = םייק אבא | :'ב | ק"מ

 .ימק ןיגעה לכ ש"ע ^3 הפשה ינפלש new "bp :ב'ב — 
 .אתיסא תשתכמ אתיסא - — 
 .אתצימה | nnm המודא וזו דע 'וכ ורפא אל רמאד רזעלא יברכ .גיכ | —
 .ערפ — ןינעה לכ ש"ע ^2 תבשב שארה תעירפ ונש אל 3 —
 .'ב בהצ ןירעצמו ןישיגרמ ןיביהצמ :ר"ב —
 .תוא ןינעה לכ ש"ע 'וכ לארשי תישילש בור ,לקדח תלגדל יתא :ה"כ —
 .ןורחאה ןח וננחמה ויבא ותינח רבא דלוד אתוניח תעב — —

mob - —היתערל  nyב '. 
 .א'י ףכ וז תא וז דע 'וכ םירשג לש תואפיכ היפיכ קושנ — —

y» v5 | =טקל יוכ הזל ךומס הז ןיטקלמ ןיאש תומלופ . 
 .טברק תועוצר אטיברק 3 —

 .'ג טש תומה ךאלמ אוהד עדיו ארונד אטוש .ח'כ — 
 .ירוטיפ mnn ןמ דע 'וכ טשווה יפב ירופיצכ ^3 ירוטפכ .ט"כ — 

 .6 ארתב אבב תכסמל היימגר ^5
 .'ה דנ לתוכ אדוג .'ב 33

"DES 0 —ספב םיחפט 'ג איה המלש הניבל הניבל יצח יחרא יוכ  t^ ty 
 .'א חור ברעמ חור רצבש דע ^2 mb הנקה mm ^j ונששב — —
 .ילוי תוקולע ןהש הקנאה ינימ לש רתכ יליד אלילכ 4 —
 .שיימו ש"ע ןיז \ ןינעח לכ py 'וכ ךילע ךתמחלמ םא 'מולכ יוכ ךתז םא — —
 .אתוודא ^3 םיה ילגב אמיד אתווא — —
 D'Y ש"ע ףנס «y ^5 C^ היל suo יכירי יפויס | :'ד —
 לכ py 'וב רישע ףכשואל יכירצד יכיהד אלצל העברא ה —

 .א'פב אלצ ןינעה
n —לב [הפשו הפש ל"צ] (העשו העש) לכד אפשו אפש לכד  

 .יד ףס | ש"ע סומידו סומיר
 ש"ע ^3 לתוב ותוא ליחתה םאש אנרק אתפולו אנרקב 4 —

 .א'פב אתפל e ןינעה לכ
 ^3 חלקמ וביזרמש npm 'אל שי םאש יכפשל קזחא — — —

n^wyךפש . 
Nb" -- —לש וא ימג לש תודוגאב ינברואד  npףרצ ^3  Nש"מו . 

 .אקניזוא ךתאצוה יצח אקניזא אקנוא 0004 —
 .ש'מו 'ב ברק ה"שע 'וכ תוינוציח םיתב ןתוא 'ולכ םיתב בוריק 5 —
 .'נ רש nen תונבל םקלח ןתיל םהילע קספש ארושד אמר ₪

n—3יכ  mm nmi ^53 umלכ ^3 הרותב םיקסועש  
"mא'פב 'א ןת . 

 .שימו ש"ע א"פב א"י רכ ןינעה לכ ש"ע ^3 הלודנ הריפח אתדח אירכ — —

^mm — —לש ארייש  monא רמח ןילמגו '. 

p fes (!ידיסת  .b5» *( ךותמ םכדנ "v2סיפכ ילפ  f"ילעכו  wo 55 ou»ןנוסכ  nvp)סיעעפ  )^ ידכ סיענר 
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 ורד

 םתסב ךורעה a^ היימנרד ^5

 םינוקש אשרפל na קוזיחל ארושל
 .ןיזרט | ^3 םיסוס

 43 טרפ ןינעה לכ ש"ע ^5 הקדצ לש סיכב שי םאש
 X d . תואלצחמא
 K^ שגש ע"ייעו ש"מו שנשמ ןינעה לכ v^y ^3 הזבמ שגשמ ^3 דחא םלע
 :דחש ^3 העניצב wy לש קיחב ןתונש ימ 'מולכ
 .ש'מו w^ דגנ  ןינעה לכ ש"ע ^3 םינוילע םהש ןתוא 'מולכ
 .גרה = "וכו הגורה ךלמ תב תאצמנ תחא םעפש

 bi ש*ע םייס | ךכב תוכז םהל ןיאד םיוג יינעל וקליחד

 .לפס ע"ייעו 'ב ארפ הריפח
 .א'יב ספט ) ךרסינ
 .יצא ^5 םינפנ ^i תחא לכבש תורוש ^ 53
 לש רחא הרשל ךומס אשנ יבד ארצמא

vonא אשנ ^5 '. 

 ש*ע ^5 דחא רומע ולוכ ךורכ mne רחאל
 .שימו ש"ע x* ךרב .ןינעה לב

 'ג .«^N וכ ןיפוצרפ *ג וילע ןיקקוחו רתכ
 .(' 'א 53 n'py ^3 תונליא

yxp mpג '. 
mmלכ ש"ע ^5 איה התוקל שרק המשש  

Jw Dp "yn 
 .א'פב טע םעטו אטע דע 'וכ הצעב
 .תפג ^3 םיתיז תלוספ

 יוכ םימה תיחולחל הז  inb.'א
 ןבא וז בכרו בכש ומש הנותחתה ןבא וז

 -בכר ^3 הנוילע
 .ש"מו ש"ע nb 6 'וב עקרקה ןיעזעזמש עוזעיז ותוא אריט

 .יב לבח רונתה תומימח
 JN םנצ קזח עלס 4:53
 .(* 'א ןיב ןינעה לכ ש"ע 'וכ שחימל אכיל לדרחד ןיניערג
 .ןושל ^3 ןמגראב ןיעבוצש b" וניאש רמצ
 .ש*מו ש"ע n/ ףצ רמצ תוכירכ רמצ יפיצ "^N 'וכ קורס רמצ הז

 .א"ס ^33 ךתש
 y ש"ע 'ר קר

Ans 
 -אתינלק
 .'ג 553

j 

 mp5 הל רבתשמד
 ןינעה לב ש"ע ^5 maa שי nw ל"ייקד
 המהבד תומה nb 'מולכ
 רשב ול (pw רתויב שחכש אוה ףוע
 רצ רפנמ יושע רשנ

 שיר דע ^3 ול עייסיש דע ויתחת הנוממ
 אנכוד

 C ש"מו ש"ע 'ב רס ןינעה 5« ש"ע ^3 ינפמ ןיקיחרמ יבה םושמד

 םידקש .ןושארה ^22 יקסש

mmביבל הימגרד ישוריפ .(ב) הכרעמה  

 ליחתמה רובד

 ^5 ארושל

 םירחאל ןיטרופ
 יפיצא

ayשגשמ  
 קחב דחוש
 הטמל םינוילע

"mnדול  
 הימק .הימייס אלד

wn3 אריפ ^ 
 ספטמ
 התאיצא ^
 הישנ יבד ארצמא

 אתרופ היב ךירכד

 אלילכ

 העיצק

 שרקד אנרק

 ויטעב

 תפג

 אתנותמד

 בכרה ,בכשה

 יוכ השק איריטד
 השק אלבהד
 אמנוצ
 אתניבב יא
 ןמגרא לש תונושלבו
 רמצ יפיצבו
 הרדקל הל יבתשמד

wxןולחב טעממ  
 אתזרפאב
 אתינלק
 אלמג
 אנכוד שיר

 אראייס יבהיד
 יקסויש

 ףדו

 בי

 תכסמ
 בב
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 XIH "39 ה""מגרד שוריפ .(יב) הכרעמה תורנ 1

 םתסב ךורעה 'יפ היימגר B^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 .'א לקד pp ןירכומש יאלוקד | | יאלוקיד יהנה .ב'כ | בי'ב
 .ש"מו ש"ע 'ב רדמ ש"ע ^43 ןורדמב ^3 ולתוכ תא ) רידממב רידמב :ב'כ —
 .'א pop" ש''ע ^5 וללה םיברוע ואיצוה 'מולכ רוקרוק .נ'כ —

dsמ"יב יאפק םינפגה ןיב יאפוק יב 2 . 

 .'ב p" הז לע הזו הז לע qo הוש — יפתוש יבד ארדיק :ד"כ | -
 חור ותואל הדימעמד םושמ ןמיתל שורפי יום ץנ ןב .היב = =

 .'ה y רידת : 1
E !אירוא יברעמ חורל ןנושלב ןירוק הירוא = = . 
E /ןינעה לב ש''ע ^3 המשל הרותב קסועה הז ףורע  

 C ףרע ךוראה

 חורל ללפתי ןיפצי תימורד חורל 'מולכ ןיפצי ,םירדי :ה'כ | = ]
 ^3 םורד ^5 ןופצ |

 .םתכנ 6 ןקנקה ונממ ןיפסכמש הסכמה אבצחד הימופא אמתכנ .ו"כ — 
 .'נ רב = 'וכ תחא הנש הערוזש הדש התואש ינאב ירבומד .ט"כ = =
 .'ג רטע הקולח רטש C ארטיע 5 —
 ועקבתיו דע ^« mmu nn םילקדהש יפל אילבותו wo | ג'ל | —

 .(* אילבת וחלפתיו
 D ש"ע א"פב 'ג לד  ןינעה לב ש"ע 'וב קיזחמל עייסש 'מולכ וכ ילד יא :ה"ל —

v5  —ש"ע 'ב דרא ןינעה לכ שייע 'וכ םדא ינב ןיליגרש ןוגכ רבלו ידורעד אדוגמ  U^ 
 .ש"מו ש"ע 'ב רדג ^3 ןהב קיזחה םאש המהבו ןאצ ןונכ תורדונ "מ

 .ןורחאה זב ה"שע יעוזב עזב ונייה ייוזב יאזבד יזוזאב יזאבד ז"ל —
c5 -וכ תחא האס תיבב ןיעוטנ ויהש ןוגכ ןיפוצר ' JJ" 

 רמא יא אמק אנשילל אמתס והייניב אכיא 'תרבחל אעדומ מ | -
 DID vy עד n'py ^3 והל

 .אתשק היילעב אתיליעב םוקמ םש 'וכ אתשקב :א'מ -
"an /?- —ביבח ודוד אייח ^ . 

 ^5 [אירגנאב] (ארגנאב) ורומח םע 35v רווחשל הירמחלו .ז"מ | —
 .ןורחאה רחש תרוחשתל דע

MO "5 ,יוכ םדא ינב ול-ורמאש ןלזג הז ןוקירקיס ןוקירקיסמ חקל  

pyןורחאה רקס . 
 .םחת שרדמה תיבב אמוחתב .א"נ —
 .דמא ^5 הרישע תרמוא איהש התואש ךל אדימא יא .ב"נ —

 .רייב ^5 רויצ וב רייצ רויכו דיסב דויס S^ דחא רויכ | נ'נ — 
IPIE3 הדשה תא הכזמו דבכמש איכיז יכזד ^ JI ty 

 .יב לקת הדשה עקרק יושמל אלקית לקתד — —
 .^ שב די תריפח שוכינ שיכה - —
 .אריית רתוי אלו דע 'וכ רקב דמצ ךלוהש ומב 'מולכ אריית :ר"נ —

ND — —אקסט אקסט ונייה הרש לש סמה . 
 Jw שירא | 'וכ הקזח איוה אל םייסרפ לש הקזחד אתוסירא .ה"נ — 

 עייייע\ ש"מ vy 'א רהז תולחנ ילעב ירורהיז ירורהז ינח — = ₪
tt ןתסב 

8 1 f»w prp» "ib v23 yo» ( ,רידענ תועטב  ?( wu» orsספרנ  "bp v23 o2 )%  ,9'%ססכיס 'ליוו סיפנ תועטנ ספדנו  

.b$» w2n j» f'» ors (* | לקיקס, wr» ןיסכשס 
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 XIV -35 הימגרד שוריפ .(יב) הכרעמה תורנ

 םתסב ךורעה b^ ה"'מגר ^5 ליחתמה רובד

 | שארה b3^ יקסידנא ה"שע ןהב קוסעל תודש היל תילד לטב םדא ^5 תכדרפ
 .ןושארה 'יפב יקסידנא ריעה רש ונייה יקסידנא
 הניאו b^ הכומנש yy לש הכיתח ונייה אלסיפ

nimב לספ ^ ' eyרחא ןינעב תצק .. 
 ןימלשמו דע ^3 הז חא דיעמש המ לכש תוידע שלש ולא ירה

piא"פב שלש € םתעברא . 
 .ש"מו ש"ע א"פב 'ב לדג וב «y אלש דע 'וכ הפמב הסוכמ לידנ ישילש ינש

 .ןקויד ^3 לכתסת לא ר"הדא לש המצע spia ינקויד תומדב
 .יקרתסב תותסכו םירכ יקרתסב
 p רובה ןמ םימ וב בואשל דונ אקונרז
 תירחשב ןיתושש סוגירפסא ילכ ותוא 'מולכ = לטנא גבנא קפנא

 .לטנא ש"ע ^35
 .קווח תולעמ ןיקווח
 .'א בר ןכל םדוק דע 'וכ תרחא רצחב תיב ^3 דחא חקל
 ^ חפ ק"מהיב לוביא דע 'וכ תיבה ןיבלמ ןיאש ןיחייפמ ןיא
 לכ ש"ע ^3 תוכשל ולא הנותחתה עיציהו יוב עיצי

^enעיצי ךוראה . 
 .הריב ןירוטלפ הלודנ הריב
 .ןתסב והנינ םיסכנד דע 'וכ אתערא לכ ךל אניבזמ ^« אתערא לכ ל"א יאו
 ךוראה en^ לכ ש"'ע 'וכ םידמוע ויהש ןוגכ pipa והמ

 J/N גרס וקית דע
 D" wy א''פב בבר )? םילקד לש הרוש אבכיר
 .ש'מו ש'ע 'ז רב והמ יסכנב דע 'וכ רמא םא יל אטישפ אה 'וכ קולחי רמא אטישפ

 .(* חיפט vy איתפד אירכ 155 סרח ילכ חיפטל
 .טייד היילע ונייה אטויד

 רמאש ימ שיב ליבורטסא ^3 םייחירה תביכש םוקמ ונייה ליבורטציאה .
 .ןושארה

 .'ג למע םיתבה תוריכשמ יתבד אלמעמ
 .סלמ אריוא אסולימ
 .ןושאר B^ ןינעב ש"'מו סלח < 6 אמנוצ ומכ םיעלס ולא תואסלוח
 .ש"מו ש"ע [א]תרד ישניא יריידדכ ונייהד  עמשמ יתב רבס רמו

 .ץברת 'וכ רזעילא ^ רבס רמ אתרד רצח ןנימגרתמ אתרד
 .ינשה א"יב 'ב םי והב [ןירצועש ל"צ] (ןירצואש) (* שיייימ ןיזעול אחפלט םי
 (םיבנעה) וב ןיכרפמש םונרוק ומכ והז אתכרפמ לממ

 ש"ע ןושארה w^3 לממ יוכ [םיתיזה]
 .ש"מו

 .ש"מו ש"ע בקי דבה תיבל דע 'וכ ןיביבשמש םישרקה an ןירסנה
 יושע היה ןהלש ץחרמה תיב םירסנה ןירסנה תיב

 .יב רסנ ^3 שיש ינבאמ

- 

 ףדו תכסמ

 .ה"נ

^3 

eS 

3 

 ביב

35 yoor oy ^» 20 "m (* = שיעו ליי, 32 '» 2n "» yo orn (* (דיק ףד ^» jp (* ovs לינכו (t 
ow» mai, mais $i» ישיע ,p» Vj obh53) b"? ויט  'יסספ ייפרכו טייפ, OD) סמו .O'D $03 י'פרו .סיכפרכ לינכו ( 

oh» fw or p»wrססדעכ . 

5 



 xv ב"בל nm'bx wrYvb.cz2 nien mw וט

 םתסב ךורעה ^5 ה"'מגרד n^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ |

rop sp la Iולא  nwץחרמב םהישאר ןיפטעמש  
 .ןימקי םשארב דע ^35 |

 .סומלקנא ש"'ע ^5 ןיאצוי המכ בתוכש syn רפוס והזו סומלנא — -
 יוכ ןירמועה לע ןימישמש םינבא ןתוא
 דע ^3 םינפגה ןהב ןידימעמש ןתוא לש

 םרכה ןיעילתמו

 .מ"'יב ףתכ ןבא

 .ןושאר 'יפב 'א קלח
 הטמה יערב תחת ןימישמש םינבל ולא = 4

kןבלמ עקרק דע 'וכ . 
 ולא ןילאת םיהובג םירמת תונליא ילקיד ןילאתו ןילקיד :ט"פ —

 .ינצ לבבד אתייניצ דע 'וכ |
.Yy | -הלבסא הניפסה ןמ וב ןידרויש םלוס ד"א הלכסיאה . 

nw — — :לכ ש"ע ^3 הנטק הניפס ונייה תינודה  
 .ש"מו ש"ע תיצב ןינעה «

-Tתולקמ | אתולאב - -  nowןינושש שיב . 
 .'ב row דש ותוא זימרה ןמרה -- —
 ע"ייעו ש"ע א"פב האנבק המוחה יניש לע הרושד איפוקא לה ב

 .האנבוקא
oy  —ב אלזרא ) דלונש דחא םוי אלא ול היה אלש םאר הימוי רב אליזרוא '. 

 .אתקורקא עררפצ אתקהרקא - — 
 C אצקשפ הבקנ ברוע C אצקשיפ אצנקשומ "< 7

n - —הלכוא ארקנש ןטק ץרש ותוא ול סנכנש אניט  
 .סא ויריחנב אניט

 .יב yv גד לש ויריפנס 'ב ןיב אצישל אציש ץב — —
Vy —ןקדלז הטוש אתכיס  *). 

 .'א אתלס ילש לס יאתלסל - —
Sy —3 דמ םימה ינפ לע טושל עדויש ןמוא יאדומא רב /. 

 רבד עימק ול ןישוע ןשאר לעמ לצ םיגד לצלצבו .ה'ע | -
 ns לצלצ ^3 רשקנה

 .(" אלצצ (* הנויל המודש [jp] ףוע לש הציבכ
 דע 'וכ ותיב ףופל איהש וריצח בגא

 Cmn ויתועמ

 .רמצ םירוושה וב ןידימעמש לועה ונייה
 .ןורחאה שק יוכ inn לעו vpn לע לפנש
 .יא לב ה'שע דחא ילכב םינורשע םישש 'מולכ
 .א''פב 'א בצח ש"ע 'וכ buy אוהש קובקב ומכ

.D'Dאפכאד ינבא  

 יוכ ןיקלחומה םינק — 

 הטמה יערכ לש תונבלמ

 אלציצד —

oyהיתיבד אפיסא בגא  

 רמצ —
 ןישקשק Yy . :'פ

:N^bהליבל יוארה לכ  
 הבוצחכ | :גייפ

nono ומדאתנש ןימודא pon 453 תינתמתש —  — 

 .'א םחש ^3 המחה

 ןיצורית דע 'וכ ןאכ ררמ תורמ המכ ילכועב ילכוע :ה"פ

 הברה  5sy.'א

 "23 p» o )*  ,סיענר ^« סע oh» o» on לעירד ?ליזרופ :סנועעס ^" vp רם ל "כ >ודגס תרדפב )!

"X ,תלכקפופ 'כליוו סיפנו  *( bysao0 p37»35320 'ינס תיפלרנ 'ע ידי תת רפל "כ  b$pppנרוע  'יפס | בינו  

 D'2p ^ or סנו ןקד bt תונית יתפנ (po (סרפ n '5) boo" לודנס םרדע v23 יכ ןפכ (woo יתילרו (* | ,סנקנ

 «bí יככר or3 (' = ,59יִו3 'ינס (תיש0רַב) לודיה 79-0 ככ )* .5 % י ) תועטב om^ סיס )*



 סעכו j: ^53 ןכו «yo ןויכו )

XVI םיבכתומגרה ?שוריפ +(ב תכדעמה mmu 

 םתסב ךורעה ^« ה"'מגרד ^5 ליחתמה רובד | ףדו

 ימותד ילבוסמב ימותד ילכאתמב | .ו"פ  manןמוש לש  nwy^s.ש"מו ש"ע ילבסמ
  .n/B.ןושאר ^52 'א ןטס ורכומו ^« ןמשו ןיי הנוקש ונייה ןוטיסה

Ub ty ^1 nb ה"שע ^» mw nv לכבש ינונח ויתולקשמ החממו | - 
 .ןורחאה םרג לקשמ תפסות ןימוריג :ח''פ

Ip ב דב ע"ייעו' vy C לקשמ יבג ונייה ןינויעמ ןיאש  .פ'ט 
 — "וכ םינזאמ שפנ  ninoךוראה 'יפה ש"ע ^3 ןושלה ונייה שפנ |

 'א שפנ ףסכ ןהב ןילקושש רע  wy.שימו
 קוחש לזרב ןהב ןילקושש ינמרוגד ימורגיד :ט"פ

 קוחש תיכוכזו  poa.'א
U/y ^3 שבי לבחהש המחה תומיב יוכ דודמי אלש | = 

 ש"עו ןושאר ^53 'א דמ ןינעה לכ
 .שי'מו

 םילקש םירשעו השמח םילקש םירשע הרג םירשע לקשהו = .'צ
 .ןיא ןינעה לכ ש"ע

 'מולב אפפ זור | :'צ  nbלב ש"ע אפפ בר  pn.שימו ש"ע זר
  wy.איטמגרפ םיתב ילעב דספה אכיאד םושמ לוזית אלש  איטמקרפ לע ןיעירתמ

 — היתיבונמ היתייב ונמ  OCהרומה רמאו  Cונייה
 .א'י 'יפב תייבנמ ^5 תננוקמ

 —  .יב רבע ןטק רבעמ ותוא אריעז ארביע
(wn םיעלות הולכאי אלש אתניצר אלב :א'צ 

 — אפידש אלב  neu wo3.ןוטנמלס
 צ'ב:   223בנוג אוהש בגג |. סיטסויבוק וא  nepבנוג סיטסויבוק

 .סטסויבק תושפנ
.D/^3 רחוא יוכ רחרחלו ךושנל אוה דעומש רחואה למג .ג''צ 

 .שימו ש"ע 'ה לפ קמקמתמו דע 'וכ ןתוא ןיתתלמש ןיעב ןתתל אלו :ני'צ
 .'א ףשנ |( ףושינש שק קבא ונייה (* תפושינ תבושינ | .ד'צ
 רשע 'יפא דע ש"ע "וכ רכבשב עטיל | 'וב הדש וילע לבקמה .ה''צ

 'נ רב תוארוב (2

 אקתפיס | .ו"'צ  pn yon.קתפס
 " Odדע ^3 ותוא ןיאשונש ירבגד אפתכא = ראווש הירמד אפתבא

  paoומעט  vob.ש"'מו 'ה ףכ ע"ייעו רווש
 —  דע ^3 תירפג איבמ ןלשבל אבשב תורפוגמו תואנ

 ןה תולשובמ  mw.שמו סטפ ע"ייעו
 :ח'צ  Cתומא / ובחר יצחכו תומא 'ה ולא ^2 וכרא יצחכ ומור :
t ןילקרט ש"ע ^5 תורחא 

 ינפל אצוי הז ףנכ היה עצמאבש ןהיפנכ | יפחלשמ ווה יפוחלש .ט''צ
 .ףתלש הז ףנכ

 —  .עצעצ רליכ איברכ דע ^2 םיאצאצ ומכ םיעוצעצ השעמ
  :D'y.'ד םא ןיחלשה תיב ונממ תוקשהל ידכ םימה תמא
 —  .'ב ףנא ידודיגל היפגאל

 ליוו MESE .ןילקרט 'עב wr3 לנוס סיפנר ^« )'vmm 5 bpxp  ,זירפפ ךורע י"כ «vb ש

Avp"3 vp ^» סיענו bb vos po) on )5 . pp» ovy ^» "»( 

D'E3 (f  ,תווסס) ידכ תכוסינ תועטב ספד ^« סיסבו סנירספות p v23 p»? w2(  ,עיייעו דרס )* anh ovr» 



 XVII ביבל ה"מגרד שוריפ com הכרעמה תורנ זו

 * םתסב ךורעה ^5 ה'ימגרד ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

p a3ןט ותכילהב דע 'וכ ךליל םדא לוכיש רועישכ . | אט ירדד  ^. 
 .( תרח | לתוכב דע ^5 ןיכוכה ןריזחמו ןדדצמש אתורח יכ :א'ק —

p | -בכר םילקד לש הרוש = םילקד לש אבכיר |  .N/B3 
vp —ג טפ 'וכ יתרת עמשמ יטופד לאיטופ ינש אלמ לאיטופ '. 
DSאשק רב ריעה לע הנוממ אשק רב  .N^3 

qu^ ep Eב דג דומלל הצור [וניאש] הז רובע 55 '. 
 .6 .ז"טק .ו"טק —
 .ש"מו ש"ע 'א רבמ ש"ע ^5 םיבהוא ויבאל היהש = ^5 nans יריכמב | :ג"בק —
 .(* ש"מו N' רפח v^» Cmn םהיבא םהל חינהש ^3 הרופחב .ד"כק —

 .'נ םת לבבל יי'אמ םתמ וחלש :ד"ככ — 
up | --יב לבס ש"ע ^3 הטוש רוכב 'מולכ אלכיס ארכוב . 

 .ספת וקלחנש םדוק םהיבא לש ןוממד תיבה תסופתב :ז'לק — 
 אל דע 'וכ לטב םדא 'מולכ אכדשב אכרשב .טילק

 .'ג ךרש mb ילחמ
 . 'ב ןדא | ותושעל p ונא דע 'וכ ויוסכו רוב = ינידוא .ד"מק | -

 n bn ןינעה לכ ש"ע ^3 חיורמש המ עצמאל לפנ :ד'"מק —
eא ךרב האמל רנ דחאל רנ 'מולכ — הבורב תיבה תכרב = '. 
 .אכיי = ש"ע ^5 הירושיקב אתכבסו (* אכייב אתכבסו אבייב | .ו"מק | -

 .ינ רתח חיר םוש חירמ הניאש תירטמוטמ תינרתות ב
 דע 'וכ ותיב ףוס תצקב היתיבד 'פיסא ךות דע :"ק —

 .(' ךוות ול איבהש
 pm wy ^ לס יודינב ^3 אוליסב :א'נק | -
 .אתינבכמ שפנ [תיב] (תב) יתניבכ — —

 .שכר |^ 0 תוחוב 'מולכ ישכר | .ב"נק —
 .אבט ונוממו ותניפס עבטתש ותללקו = 'וכ היברא עבטיל | .ג"נק — 

 .יד ןא הריכמ רטש ווא = :דינק =
p  —'הנמא רטש ,םיספ רטש  "DU3 ינתסייפש םיפפ ^ "DUהנמא  

 .סיספ ןינעה לכ ש"ע ^3 ךל יתרכמש
 .'א לדג לודג ןתונה וא רכומה השענ לודג השענ = מ
 .סכנ ןינעה לכ ש"'ע 'וכ 'יסכנה דמעה 'מולכ = ןתקזחב םיסכנ א"הב | .ח'נק | -
 .שיימו ש"ע טג  ךוראה ןינעה לכ vy 'וב טושפ רטש טושפ טנג .ם'ק —
 .רווכ גד תומד רייצמ ארווכ רייצ :א'סק | —

NE5 ןימכ אתורח psהיה  "voתרח . 
Sשימו ש"ע אתכמ הניפס לש ןרות אתוכמ — 00 . 

pp  —3 ןיטיש 'ב ןתוא ןיבורקב והאלמ ^ Uyבייי למ . 
 I .יא רשא ^« ד"יב םויק יארשא ^2 בתכ םאש אתרש אל .ג'סק —
 .ש"'מו ש"ע ^ עקפ 6 עיקב D" יקב ימ :ד"סק —

 .'א ןיע ה"שע 'וכ יתלפתב ןווכיא ותעדב בשחמש הלפת ןויע —

fon f wb po » pf) o7» ^» (* .v» ^» לקדס יפנע ואכ 'עולכ o7 ^55 ob סדוק רעפעס יתפנס on (! 

 ינע רעפע) סיענר ^« b' לע '«3 yo? fe3o ;n^p q7À ,ססו םיע Ow 'עבו '5 .ןיע 'עב לנוס ^« yir ovp סרות

o» ^23 ^ y» .ןיזח תועטב לכליוו סיסנ (* | ,וניככלפ ייכנס  *( oi) ^» "b5 :«5 'ורוכב) ( or3כיסו סיענר  

 ספכ (' | ,לכיינ ןוככ 95 ^« יפנו ip v23 סיכ (* $o'pw. סניפ mro ךפסל סנורס 17 75 לינס 'עפעב רעבעפנ 'ס ירנד

 .'קכ 'ליוו סימנו bp v23 ןוככל wo (* | ,פנכנע 5«



XVIII 

^aםתסב ךורעה  

 .ןועמ

 .(' ש"מו 'א עבר

 .שימו ש"ע א'פב לפס

 .ש"מו ש"ע 'ח ךס

N23ב ' w^»ש"מו . 

 .ש"מו ש"ע 'א רצמ

 ה'ימגרד 'יפ
 שדקמה תיבב עבשנ
 דע 'וכ ףסכ רניד יצח ונייה ןתעברב

 היברו הירפמ
 לופכ דגב דע ^3 לופכו לפוקמ רבד 'ולכ
 אלו דע 'וכ תוטורפל ןוהל יכסמ יכוסא

 יטירפ בתכ
 דע 'וכ הלעמלמ 'ב קחמו ^« לזא

 אסידרפו
 ש''ע 'וב ןטק רסנ היה רהנה רבעמב
 .'נ רב .אלד ל"מק דע ^5 הרוב התיהש הדשב
 .א'פב 'ב ברא ברוא יראכ אברא איראכ
 .אתכמסא ^3 וערופל לוכיש ותעדב ךמוסש
 .ררט םהל בותכיש וילע ןיריצפמ ויה
 .'א רפע תוביבח בורמ

int וא דע 'וכ ww uns לכ mn» 
 = « mn'א ןמס ןמיס ותוא ).

 בתכש  nnno.'ב ברע ברע ינולפו םידעה תמיתח
 לע אלש 'ר 'יפ והולה ותנומא לע אלש

 no לע רע ^« והולה ברע לש ותנמ
 6 תנמ הצראש יממ ערפאש

 C תוחנמ תכסמ

 w^ המת יוכ םדא ינב וילע ןיהימתש
 דע ^3 ארצקל תלכת ny אמילג רפמ

 .< ןורחאה sp טחימ טייח

 .'נ ץצ הטמלמ דע ^« ןיאצויה ןיליתפה
mmיא קב ףנכל ךומס ןבנוע . 

 ש"ע 'וכ רגבה ןמ ןיאצויש ןיטוחה ןתואמ
 .א"פב 'ד ררג ןינעה לב

 .דרפא והארמ לספנ םא
 .המ לאוש האמ 'מולכ המ
 .קמרפסא םימשב ינימ

op» V$y טורימ תועטב 

 ב"בל ה"מגרד ישוריפ .(יב) הכרעמה תורנ

5mליחתמה רובד  
M bp 

ppםיתעברב  

S  —הלעמלמ  
 wb ןכסמ יבסא ——

 אסידרפב אתלית | .ז"סק

 ארצמא -- 
ma .n'pp 

 אברא NUN יכ —
 אתכמסא | —

npהיל ידרט  
 ^5 ארפעמ :א"עק

 יוכ ושלשי = .בי'עק

 תורטש םותיח | :היעק
 והולה ותנומא לע | —

 ןיהימתמה ןמ — -ימ
 ארצקל — :א"מ

 הדורפל ךירצו = .ביימ
 והל קיבאו =

xoןיצוקה ןמ  

 ויתוזח דרפיא 23515

 ^3 המ "5

 יקמרפסא —

 תוחנמ

 סופדנ טעענ «««(o 20 סרו «rp yp oo qoo (5 .'ת 'ותירכפו 3« v"o Om ישוריפ 5L ניכרס ךורעסו )!

.»»p s gp n b2352 עדו (* " v5 owילס  ^bלעו וסולס ותכומס לע  o7» ^» oiינר ^«  E y vo) 

(ommו ת כ א לע  ^p pwvs ppp .vbp q7 fom p"r»לע 'ר  bןכו ו תכ ו ץ  f$» qwpsוסולס ותנועס לע  y»2 Vy 

 סיסו סינאס ילעכ וטיעסס סז סנו 'תוכע כ ןטיג «wo סרוג for ob»w י"כס qs ^fy aoo ןתכמ לע fb ינס ייכב

oo)3 יתנתכש סע עדו--סרעססנ ןוילנס לע זוטרל סינפ לכ לע »' oko jn») p»?ס"ק , wr v23 ^) (2 ooo f'»p 

 ^5( rb93 רסק o»3. *) À. 5.18 ^p fp"»b v23. תרכזס יל qoos לוסש wo) ^b n»b3 T3 opo תועט 33

bpp» ovnףד3  :D^555« לוסכו לתניכת תוכיתכ  pb orקר  qmסתנסו ,'ע , *( onmס)פס ךורעב  ,f»ספדנ ,קיעק  



 XIX תוחנמל ח"מגרד שוריפ .('ב) הכרעמה תורנ

^Bםתסב ךורעה ^5 היימגר  
 ^5 'מולכ האנ איהשכ הניפאת יניפות

vyש"'מו ש"ע ךופה רדסב וניפת ןינעה לב . 
 .א"סב ףשג האנ איוה אלו אתשה אתרוצ אינש 353
 33 ובלמ הדב ומכ איצומ ןושל
 ש"ע ^5 «m לש m רצמ voy ןתונש

 .דמא ןינעה לכ
 .'ב עוצקמ תורגורגה וב ןישועש ילכ
 .ש"מו ש"ע 'ב בח | ןינעה לכ v"y ^5 לוביק תיב הל ןיא
 םוקממ yw ולוכ לוגע םייתרבה יחופת

 .חופת סוניכה
 .'ב טוילב םינולאה ירפ
 .למרב ולוכ לדגתנש דע 'וכ ןגדה אלמש אלמ רכ
 הלחב דע ^« vpn אוהשכ וחרימד ג''עא

 .חרמ רשעמבו
 רוטפל ידכ דע 'וכ םירישע םדא ינב

 .לעב רשעמה ןמ ומצע
 .'א ףנ ז"ט םוי רמועה וב ןיפינמש "n ונייה

 .ש"מו ש"ע ידע ^5 Nn לע הובג חפט (' אבזינ םור

 JN לבד ש"ע ^5 ןירועשו ron ןונכ

 .ןורחא רד ונממ ןקז שיד ללכמ וליג ןב
 .א'יב 'ב רמנ ^5 דחיב רצוק ןיאש רמונמ py ונייה
 .רזבא והירזיבא
 הארמ ןהב אהיש אמהנד אתירואת

 mn ^— ^« םחל

 הטיעבו ילכב ודי תסיפב ןללומש הפיש
 .א"יב טעב ודיב ןהב טעובש

 .ןייז רספה 'יפו "NON "יג
 .אתנא יוכ םחל ןימכ לוגע שורקו ןמש
 לכל שאר רע ^3 םלוכמ 'ירחבומה ןמ

 .'א אפלא תויתואה
"yינחוי הימנריפ  C 

 .)* סוטמלפ .דחא הנוממ סוטומלופ
 Ub ש"ע 'א קזע 'וכ םינבאה ךילשמ לקסמ היה רפוח
 .'ב רגרג ןינעה לכ ש"ע ^3 תיזב שי תוטיקל 4

nmישילשה  opioןטע ורשנו דע 'וכ ןתוא . 
Sy וכ תוידול תוירכ ונייה' man 

 .ש"מו רב yvy רול לש
 .ןטרט לקשמב םכמחל ובישהו
 ךכיפל 'וכ ןיצוריבה ןיפצ חלה ךותמ

 .ןורחא קפס לוח ןה

 ליחתמה רובד

 יניפות

 ^3 אפשניא

 הדוב

 הבשחמבו דמואב

niniוכ עוצקמבש ' 

 ^3 הפצ תבחמ

 םיתרבה יחופת

 םינוויה יטולב
 יוב למרב
 שדקה חורימ

 ןיסיב ילעב

 ףנה םוי
 יוכ אבזיכ םור
 יוכ הלכ וערזש רבד

nmm 
3303 

 התרבח לכו
 ^3 אתירות

meטעוב  

 אנאיד
 אתנא
 תלוסל אפלא

 אנחוי
 סוטסומלופ
 קזוע
 ורגרגמ

voy 
 תוידכ תויבח

 ביתכ הללקבד
 רקענ חלה

 טי

 ףדו תכסמ

mnoנ ? 

wo (!ייכב  "hpס"פב ל35  f»)wלנזיכ סור תועטב , | *( orsסר " *) v2»ד3) ידי תחת רשת  (f"pסיפוריפ ללוכ  
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 .ת5 *333 סע א (or רופסס or ?נוס



 תוחנמל ה"מגרד שוריפ .(יב) הכרעמה תורנ

 םתסב ךורעה ^5 הי'מגר 'יפ

nun wnראוצ . 
 םא יכ ראשנ אלו] ןוילעה ריקה לטינש

 .(' 'ז בת 'וכ ךכ הבחר לש תוריק יתשו [הנותחתה
 .ןרקד הלעמלמ ןידרפתמש pop ןיעכ ןינרקוד ןימכ
 ל''צ] (פונלוטבא) ומשש yy ילכב

 .סנלסכא ה"שע ^3 [סוגלוסכא
 .בטרק גולה תינימשבש ינימש
 po ןיקיקרו תולח תשחרמ תבחמ תלוס

 תורוכבל ^5

 en^ לכ ש"ע ^5 הלש יערב ןיאצמנש
 t^ 5n ךוראה

 וינפ לע קד רוע ול שי רומחה רלונשכש
 .'ד שרפ ש"ע ^3

 ae תונב אתרויח םינאת
 םירמושל ילטק דע 'וכ יאונמ ינוברד חכשא |

 Cam יאוגד

 .אציצר ותציב ךותב תמש חורפא הציצר
 Jj un לודג דכב 0523 ארגיתב
 .קלש והואדפו דע ^2 ןיקולש תוקריב
 .אינר הישע אכה ליגרו אכה ליגרד איגרב ןושל
 Dp vy 'א לע היידפ יעבד ארמוח

bwהליפה  n»ףנט ש"ע ^3 המחרמ . 
 "D ש"ע אקפ ןינעה לכ ש"ע 'וכ ותרוצ הרומג אהתש רמולכ
 .ינשה איב 'ד דקנ won mw אלב הבוגנ nin השבי 'מולכ
 .רחב תוידע תכסמ
 .'א רמח | תדספהש דע 'וכ 'מולכ ךרומח תרפפה
 ש"ע (* 'א היהו אתנכדמב אברת ןיבזמ יוהד

 . אתנכרמ רוהט הילוב דע
 [S (תב) רג אתרויד [רב ל"צ] (תב) ארויד

 "m תרויג [רב

no»ףנכ הרהטב ןילוח דע "וכ םידי  JN 
 הנמ 'וב םילעבל וימד תאנהו ליאוה רוכב

 .'ח ןמ nio דגנב
 .'ג סרס היעמש היסרס
 /3 ףרת הלוגמ םוקמ
 ^ yp הנממ םיצוקה רקעש
 .'ד טח םומ יוה דע 'וכ תונוציחה םיינישה

 ליחתמה רובד

 ראוצה

 הצורפ הבית

 ןינרקד ןימכ
 סוגלסכא

 בוטרוק
 ןיגיט ינימ השמח

 אתרומחיר ילח

 וינפ דגנכ אבה רוע

 חוש תונב

 יאנברד חכשא

 אצוצר
 אדגיתב
 יקלישב
 איגרב
 יוליע תוצמ
 ףוניט
 הקיפב לוגע
 םידוקינ
 אתריחבב
 ךרומח הכלה
 אתנכד רמב

 ^3 ארייד

 םיפנכל ןילבקמ
 הנמ ןילקושו

 איסרס
 הפרות
 הצווק תנש
 ןיטוחה

 כ

 ףדו תכסמ

mnoג'צ : 

Ay 

Dy 
 .ןייצ

 :ניק
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XXI 

  ^bםתסב ךורעה ^5 ה"מגרד

 .א'פב סרת םימכח
 .םפרא רתוי ויניעל םרפר חקפ

ansa למ man תחתש רשב 
 . .אדנה אדניה אנישרכל ןירוק ומוקמב
 לבקמ דע 'וכ ףטש ילכב ךות ול ןיא יאו

 .טשפ אתיירואד האמוט
 pm wy p אלייט זעלב קד
 .'א הרס | רוחשה בבופש bin ומכ NY הריס
 .ורחא On — ןיעה הסכמש ןיעה po ץוחש הרוש

 תורוכבל הימגרר שוריפ .(ב) הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד

 ןיסירת לעב
 היניספרא
 תלימב
 אדניה
 ךות ול ןיאו

 קד

 הריסב קסופה

 ^5 ארות

 וניעב שיש בניע ץמיל ז"עלב ןירוק ןוזלח [בניעו] (בצעו) שחנ ןוזלח
 עייייעו vp vy 'N bn ש"ע ^3 הבנעב

3xג '. 
 םיינישה ונייה םינפלו תומיאתמה ןמ

 ש'ע ^3 םילודגה
 ^3 םילסכה ךותב תסנכנ תחא ולגרש

 .'א b23 וכרדכ דע
 Jw ןושל הלעמל רע ^5 דרפנש ןושלה p בור
 A רצ היחרוא ואל דע 'וכ היניעד אמכוא 'מולכ
 .דופש ריזחכ דע 'וכ םירפו ריזח לשכ דח ריפשד
 .א''יב בקרע ךריה ףכ םוקמ
 .שימו wy טולק תוקודס דע 'וכ יולגב יוה אל םדאד ןיטוהד
 .'ב ןלב ש"ע ^3 אנדד אלבאל )| ןוליבה
 .תפל יוכ תפלל ושאר המודש םתפל
 דע ^3 אבקמל הישאר ימדד אבקמ

 אבקמ ונייהו
 ןיב דע 'וכ וינפל הברה טלוב ושארש

 ^ ספ ע"ייעו טקש ויפתכ
 App אמלעב לותלת ונייה

s/wןנלבז וריר אצויש ד"או וניעב ףולפל שיש . 
maש"מו ש"ע ^ םרח | ויניע לע תויולתו דע ^5 םיניע . 

 .םאת

 .בקמ

 .רלכ הלעמל ומטוח שאר ץוכנש
 .םלב וימטוח יבקנ ןימותסש
 A ךס ושמשב לכתסהל לוכי וניאש
 םהיניעש דע 'וכ האירב תחא וניעש ונייה

 .סודגז תונושמ
 py — וב mw ןיעהש םוקמ ותוא לונעש
 תופלודש תודרוט תועמודמ רתוי תופלוד

 .ררט ,ףלד — לודג חרוטב דע 'וכ קספה אלב
 .רווז ויניע C ןירמונמ היניע ןרווזמד רוויז

 יסיר היב תילד ןיפיז ומתש ןימיתהו
pyב ןמת ללכ '. 

 תמויתה ןמ

 ^5 תחא ולגרש לוסכ

 ונושלבש 'וכ בור
 יוכ אמכואב אה
 סורפו דיפש
 בוקרע

 יוכ ןיטוחו טולק
 ןוליכ
 אתפל
 ןבקמל

 טוקש

 'וכ ארוקרק

 ןיננלבזה
 ןיניבג ול ןיא
 דלוס
 םלוב
 שמש ינס
 ןרירמ אדח

 תוינריצ
 תופלוד

RU 
 יפיז ןישיפנד

 אכ

 ףדו תכסמ

Y5  בכורות 
yb 

 :זייל

 .חייל

nro»  סכליוו נטעות prs (* X !( שופ pop»232 ןוליכס " 



n'wy ^3ז לג '. 

 תורוכבל nm'bi שוריפ .('ב) הכרעמה תורנ בכ

 םתסב ךורעה b^ ה"מגרר 'יפ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 .לברב רוחשב ןבל לבלובמש אתילבלבמ — .ד"'מ תורוכב
 .'נ now mà תוצבוקמ גופסל תומוד ב
 .'ג חמצ הטמל ול תויולת וינזאש אזיזח אידג — -

Zeג רג | הרגמב רוגי רוני '. 
 .אלאנ תוטש חור 'יפ אלאנ והינ יאמ םילפנ ןב בור | :ד"מ —

 .לפנה ןב ןועגש הדיש חור םילפנ ןב םילפנה ןב — — 
 דע "וכ םיציבב ןכושמ ברג לעבו ןכושמה רבג ym ןכשואמה = - | -

 .'נ pp ,ברג ,לעב רתויב ךוראש דיגב
NSרוחש דע 'וכ ויציב וחומינ ויכשא וחרמנ  ,ויכשאב חור ,וחומינ  

 .ךשא ישוכב ןיכושח
Sel Redויתובכרא וא וילופרק ךלוה אוהשכש יוב שיקמ  

 .יא שק ארמגב דע 'וכ תוקשונ
 JN om רתויב םודא איחיג אקמוס | :ה'מ | -

Iךורא אינס הטימש אביראב  pmוכ ' wb)ב טמש תוארל אוה '. 
 .חיפט רוחש שרח ילכ חיפט ו

 ^5 םוקמ ותוא לש עלס איסרוס אריתסיא איסרס ארתסיא :ט'מ — 
 .ארתסא ארוחס לכ דע ^3 'מולכ איסרוס א"פ

o9 sאהניד  Rarעבטמ לש בהז רניד אנאירדה רניד  
 .אניירדה ש'ע ^3 סונירדה

 ףשפושמכ אוהש ולש [ןוקיא [s^5 (ןוכיה) אפייש ו
 (JUD ש"ע אניירדה ןשוימ

w^ —ןיא דע 'וכ םלשוריל ותולעהל ךירצש ךרדה יואשמ  
 .ןוכרד ןידופ

 ^J גס תוכתמ ראשב בברועמ םיגפ ףסכ םיגס ףסכ ה
 .'א רפח C) ה"שע 'וכ 'מולב mn) הרופח ןונכ יפופלש ,הרופח | :ב'נ — 

 .תוילטבא ינהל ינה דע ̂ םילודג םיכרכ תואטלבא תואילטבא | .ה'נ — 
 C) ש"מו 'ב ףכ * היפיכמ אלא 'וכ ךרבתמ wi ויתודגמ ךרבתמ היפיכמ | :ה"נ . -

me a oאטחתנו הלוע אשונ 'וחנמב ןניסרגו  
 )*'3 אשנ n'wy רמולב

 .ש"מו v/y mp 'וכ ע"ר לש ונב ונייה ק"בירד ע"ר וניה | הזה חוקה ןמ ץוח | .ח'נ .—
 .D —האמ הנומש ןירטניק ןהטכק  boyסרטנוק 'וכ האממ ^ . 

 ןיברעל ייפ

 .'א האפ יוכ תרחא השא לש רעש תירכנ האפ :'ז | ןיברע
sn —לא יררהכ הלודג איהש ךתקדצ אלמליא ךתקדצ אלמלא |  

 .'ר שבב ךוראה 'יפה לכ ש"ע
 .דמג חבזמה jb רפאה תא ןיתח ובש ילכ הפירגמ ו
 םיקיוהי שוביכל עבשב ןיכיוהי תולג «Y תוילג השלש | .ב"י | -

fw pers (!1 ,סזק תועטב ) דייכק «35 סייענר 'יפ 'ייעו, *( 63xספב  ww»ספרנ . *) bp obo qno»םיע 'נ  CRY» 
. ! 



XXIII ןיכרעל הימגרד שוריפ .(יב) חכרעמה nm 

 םתסב ךורעה ^« ה"'מגר ^5 ליחתמה רובד

 דע ^« קד אוה םידליה לוקש יפל 353 < המיענב ןילבת
 .לבת לכאמה תא

 ירק סרכה רועב הסוכמש לבנ ותואב לבנ יב
 .מיייב 'א לבנ לבנ היל

 יריעצ דע 'וכ יעייסמ םיולה ) ירעוסו םייולה ידעוסו

 .ריעצ םייולה |
 .טסווס הברה תולועמ ןהש םוקמ ותואבש יטפיבס יטסבס
 .לפש םוהת דע הטמלו וישרש תוביבסמ וילוש אלופישמ

^nmדע ^3 רבד 'מוא יתייהשכ 'מולב ירוחאל  
 .'א אל ערה ןושלב

 דע ^3 רי'הלב וליק עימשהו טפטיפ טיטפ השעמ
 .'ג טפ העש לכב

 אוה רעוכמ ורמאי ולש אינפכא הנשי DN יאנסכא
 .אינסכא ש"ע ^3

 .ארוותסא בקעה mb דע קוסיפ וב ןיאו תיחנ אערא דע
 ותתימ םדוק הולמל הולה היספחא היספתא יררצ

 .'ב רצ ןהמ ובוח ערפתיש
 ל'ת ^3 ומצע תא qn nw 'מולכ | תילגרמ אהשי אלש

 .'א לק אוהה םויב םילקל
 .ןירוטסד  תופיראב םירחא לש תודש חקיל לוכיש ןירותסידב
 .יאזע ןב  ש"ע 'וכ לודג םכח היה אוהש םשכש .יאזע ןבכ
 ימולכ תיעיבש רוסיא חיר ומכ הקבא | תיעיבש לש הקבא

 .'א קבא ש"ע ^5

 ןושאר רדאב ו"טב הנקש הז היל אמילו םידק אנא היל אמילו
nneוכ (' ךתנש הרמגנ אל ^3 ^5 ' w"yא ןחש = '. 

 .ןושאר 'יפב רגיא תוגג לש המוח רגיא רוש אלו
 ש"ע 'וב התעשל השדיק עשוהי השדקש הנושאר השודק

 .'א שדק - ןינעה לכ

 הרומתל ^5

 יוכ הליחתב 'מולכ האלמה p 'ילטונש םירוכיבה וליא ךתאלמ
 .בייי למ המורת לש לבטה םע

jwדע ^2 ץמחמ רואש לש ץמוחמה ןיא = ץמחמ ץמוחמה  
 .'ר ףק רוסיא ונייהד

maneoךרד רע 'וכ ןיבואש לש ןבור ויהי אל םא | 'וכ היברב  
 .'א בר רוניצ ותוא

 .הסכע «my ותשא ול תימדנש ותשא לע סעוכ
 .ש'מו סנב "^y יסיסרב ה'שע 'וכ ומכ רבקל ףעז לואשל יסיס רב  'וכ יסיסנל ךלוה הנה

 .סתנש f»w סועדי,  *) bw p'r3 סיפנו p v23 .סיכ (ו

 ףדו

 :ןייי

 הרומת



 יאוש הרומתל ה''מגרר שוריפ .('ב) הכרעמה תורנ דכ

 םתסב ךורעה 3( ה"מגרד ^5

 ןרוגה לע ןמצעמ 10323. םא 'יפאש 'מולכ

 .שימו שיע יב גרמ ש"ע ^35

 בהז םיפוצמה םילכל תיבה קדב ךרוצל
 .(ואגה ירומ ןושל)

 www ןירוק לכל תמסרופמו הייולג 'מולב
 ^5 אילכ תיב

 תיב ירחא 'יפא ןנתאמ ןיאיבמ ןיאש

 ^ רפב

 .ןושארה ^53 אילג תיב

 ^ עקר ש"ע ^5 תרפכה

 בלחל רוכאד בלח אלו רשב תלכאו
 .'א דפ wy ^3 םישדקב

 ^5 ןוגכ הרומח השודקל הלק השודקמ

pp vy א לע ךוראה' ^B ^y 

 ליחתמה רובד

 והייגרוממ

annתרופכל  

 אילג תיב

 ןיעוקירה

 ^5 םישדק ןידופ ןיא

 השודקל

 .'ב רופצ pow דע ^3 הבורב קשב רעש יאה לטבינו 'וכ אבורב קש לטביל

 תותירכל ^5

JN ףדג ) ש"ע 'וכ הרעקה ןמ רסיחו הרעק sm: qv» 
 דע 'וכ אתכסמב הנש 'א לכ ןוהיכנוכב

 p ש"'ע 'א ןב יביב ברל
 JN שק הזב הז ויתועורז שיקמש
 ייפה לכ wy הבר השעמ ונייה הרטקהד

 .'ג רבח ךוראה
 55 ש"ע ^5 דחוימ בלח רמ 'מאד איתדבל

 S E ךוראה "יפה
 ערכה דע 'וכ לקתמב לקתמ דבב רב

 .'ב רב לקש לבל
 .'א ןרופצ אפורטו דע ^2 תלחש וז ןרופצה
 .'א ףטנ ע"ייעו 'ג עצק הדק והז

 .'א תפכ זעלב ארבמע אוהו דע ^3 לדנש םשוב
 דע 'וכ ףטנ ארקנ המלו ףטונ אוהש ירצה

 .'א ףטנ וקיפש זעלב
 .רזב הרזפמ

nom m»אלב  mב ןנג '. 
 רניד יצחל pup אתיירבה ןושלבו םנושלב

 JS עבר C עוביר

 .'ג טרפ ע"ייעו 'ד לד ש"ע 'וכ הפיאה תירישע ונייה
 תכלכולמ הפט חינה «wb חכב תחא הציצמב

 .בקת לבה קניש
 JN ףרש ש"ע 'וכ המהבה םרמ בלה באוש ףירשמ

 :'ז ףדבו ףדגמה
 הרעקה תא תפרג
 ןוהיכניבא

 ויתוערז תושקה
 דשל ריטקמב

 םד לכו בלח לכ

 "ומ .רב..בתכ

 ןרופצ

 העיצק
 ןדריה תפיכ
 ףטונה ףרש

 הרוזב
 םינינג אלמ
 םיתעברב

 תולד ילד
 תחא הפיקתב

 ףרשימ

gn 
D^ 

IU 

 :ויסק 335 סיענר ^« 'ייעו ) ^ owp qw, תועטנ w^ סיסנו 470 b^ דיעק 375 b ייכב )!

 תותירכ



XXV 

p m3 ריעס 'ענ v» '""» (ריעס nip זיכ: )? 

 ןילוחל רע תותירכל הימגרר ישוריפ .(יב) הכרעמה תורנ | הכ
 םתסב ךורעה b^ ה"מגרד B^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 רושה וגרוהש cw היהש n אבש Mn אבש ןויכ | .ד"כ תותירכ
 mn לגרב אב

pmo -  -ררנל  pyא'פב 'ב רב . 
 .ןושאר 'יפב אסרפטמ םירה וניד היספרטמל 'וכ הילקשד | :ח"בכ | -

 הליעמל ^5

 .'א לעמ יוכ ןופצב טוחשל ^« ny" יוכ םישדק ישדק .'ב  הליעמ
 יוכ ןשדה תמורת םירהש רחאל ונייה חופת רפא | 'ט —

 .חופת ןשרה תמורת רחאל דע
 .י'ד שרפ U/y 'וכ הנטבב שרפ תצק הל um אלש שרפ אלב ^ —

a^ —ןיעלמ ןיליעלק שדה —  yoןוליעלק ןה תינטק  *). 
 אמטמ אלד דע ^« וב ךפהש וא רעינש | םינהש םד תיעיבר כ

 Jn pi להאב :
 ^U ש"ע ןוילמת ןב ןוטיט ןירוקש אוה רש poen ןב 43^ —

 .תקב תיב דחמ אתקיב —
(p^ —3 אלוטל רמוע ןכש אלוול ^ v/yןמושב דע  

 .ש"מו vy 'ב לט םינאתה
xmןתשפ לש דוגב ילמלמו 'וכ שבולש שובלב אלמלמו —  

 .ש"מו ש"ע ןורחאה למ הבורמ ןמזל דע 'וכ
 .'ג ןכ הרמב ינכב איב 105

 רימתל ייפ

Tonסניטבא תרוטקה וב ןימטפמש הכשל סניטבא תיב | :ה"כ . 
M3 —א וד רחאב ודגנכ האריו דחאב בשי יכ אכהל יוד | '. 

 דע 'וכ ליגר אהתש ךמצע דומל 53 יוכ pn ךישח 6 :"'כ —
 .ךשח קחרתהל ךרטצת אלו

 ןכשומל דע 'וכ בלחב ותוא ןיחשומו 'וכ אבלחב והל ופיישו = ל — 
 .ןוטרש רשגב רחיב

EEאתילא םילודגה תא ןהמ ןיקיסמש םינטק םיצע אתילאה תאו < . 
 nme דע ^« היה 'יחתפ יתש 'מולכ יחשה תמאב דרוי | :'ל —

 .שימו vy "no 'עו «m רתלאל
 | Ono וימי ןירצקמ דע 'וכ הרות ירבד לע ומצע תא היחי .ב'ל —

 ןילוחל ^5

 .'ב רקד ןיטוחש mew לש רושיק | םירפצ לש אירוקד | .'ד | ןילוח
 ןיא דע 'וכ טיטב ובלכלמש 'מולב יסומסמ סמסמד - —

 .סמסמ ןמיסב ריכמ



XXVI o ןילוחל הי'מגרד שורופ .(ב) הכרעמה תורנ. 00 00m 

 םתסב ךורעה .b^ ה''מגר B^ ליחתמה רובד | ףדו :תכסמ

pmןיחיחזמ ןיא | .'ז  psא תוסג ןושל ןיהיהזמ  
 D) ומכ איה המוהש ץיעבש הקורס ומכ אתפואא ."ט —

5^x]וו עוקיב ימולכ [וו  .N/B3 
 .( א'פב אינמס יוב ימולב אמגאד )! אתינמיסב אנומיסב 3" —
 .שיימו v/y ןש ש'ע s^ ףרוש רואהש רבדב רמוא וניא = טלוש רואהש רברב | - | -
 6 ןירחאה pon לקלקתמה רבד דע ^5 תרמאד המ 'מולב 'וכ קליב אלו 'וכ קליח אל | טיי = -

x^ o —דגנכ וירחא ראוצה הז ראוצה ןמ  NN pin 
 :א'פב סומלק יוכ ןוסכלאב רפוסה ךתוחש סומלוקב הישעה | ל —

ub =ידב  "edרקב ןיכסה רמולב  JN 
 .'א דרצ ןמשב לולב וניאש שבי הר ל
 הרהמ D'3 סוכ 'מאש תנבוסמ איה וז פוכ .םוכ | "5 —

 .'ח סכ תומת דימש
mud Ecלש תוביתח תלכוא 'יפא 'מולכ  yyעקב — . 

 .'א דג רה לש רשל אמל ₪
 DD תואב 'ב רעש ץווכד דע 'וכ ריעשיש םוקמ דע ריעשיש ידכ דע = .ד"מ = —
 .ןושארה ויד ויד ומכ אתויד יכ אתוידכ "מ —

 .אנארמ הטיחש רחאל האירב חכתשמש תעלות אנוומ .ט'מ — 
 :בייי לח אתשכרכ תלוחלח א

UM5 םיבאזה ותוא 'יאנושש אביד אינש יביד אינס ^ 
 .'א ןס now ןושל דע אייל

 ^y למ ותוא ןיחיתרמש דע ןיררגמש רבד הז nou רב --
uerלכ ש'ע אתיישק תלת ןלייעדב 'מולכ ^3 אפיצב אתיישק  

 pp שי'ע 'א אפצ ןינעה
uw —מולכ ןנישייח ירזיב יריב ' nwיא רזב ןילועבג ול שי . 

es ocuיאדו הרבככ היושעש ןנישייח אליהנ אליהנ  
 5m =  קירשמ אל

 .'א רטסנ איה ארטסיגד הזדגנכ הז ןאכמ עלצ 'מולכ ארטסינ | .ב'נ -
 .סבח הרבשנ הסרת ב

Mw = -א ףכ ךריה רעו שארה ןמ ףכ אפכמ '. 
 .'ג רקרק םיילושה וליא ןהיתועקרק ןהיתורקרק | :ד"נ —
 הלריגו דע 'וכ תשוחנה יאיצומ 'מולב םייסרט לש | :"נ —

 .'א סרט םיפנכ
 ש"ע 'וב דכב ועילתהד ירמת ינה 'מולב אדכד bn" ינה | :ח'נ —

 -h ןינעה לב
m OREףדרה המהבד תומה םס ינפודריה . 

Du —ב רדה | תולוגע דע ^2 קדס לע קדס 'מולכ תוכורכ '. 
 .סרגט | יאליע ומשש רעיה ותוא לש יבצ j^ איבט ב

p —לאש ה"בקה 'מולכ וארבנ םנובצב |  nnbםכנוצר  
 .א"פב אבצ םכתא ארבאש

(tסיכ  vosילס  "p )*  ,כסיעונל fobw prpןיק , on o»ןטסנ 'עס  ^p3עס סז יכ וקקעל שו 3235 ' j"L99ו ונינרל  

OD wu» op 66 9 



XXVII 

^Bםתסב ךורעה  

 סרימ ירפיסכ ה"'מגר ^53 'יאו ונירפסב ^5
(vm) poל"צ]  [mnומשו  pvoשיימו ש"ע םרמ )! . 

C^»דע 'וכ ולש הרדשב תוהבג תחבנ  
 .'ב n3 בנז ול שיו

 .ינקק שארה יעלות ינאקוק
 .יא ףכ b" יתאמט דע ^5 אמט רבוע 'מולכ
 N/ רתס ^« תואמט ww ןיקולח ןיאד 'מולכ
 קיפנ ^3 י"רל ל"ר היל יהש יוה אהשימ

 .'א הש יסא בר
 יאמדה ונממ התנקש ה"על ולאושד

 .יאמד ש"ע 'וב

 .רטב תועבצא ^
 .אלאב אלב ומשש רעי אלבד יזיע
 .ספל וספלא ןושל
 דע 'וכ ארומא ןושל הירומאל הוטמשיל

 .'ו DN" רבדה רמאש
 ךותב הרשמב היה ןטשפה רמולכ

 .אתיבב ^3 םימה
 הפי וכתוחו וירחא טטחמ 'מולכ
 ושע הנש התואו כ''הוי ומייקי אלש ורזנו

 יוכו תבש כ"הוי
 טעמ רשבו תוסג היתומצעד
 דע ^3 הקשמ סנוכב בקנ יאד 'מולכ

 .'ב רפק תיעיבר וב אהיש
 .'ג לב 'וב י'נ אלב ליכא ברד ןתא ןירובסד 'מולכ
 wr לטנ אלש הער חור )9 אתכש

 .6 אתבש ^43 תירחש

 .א'פב 'ד Di imma לעב הולכא 'מולכ אבשל והועמנ
 ומשש ומצע .אתנכ לבא ןיקדה ולא

 .(' 5 רדה n'wy ^5 זעלב וילירטניא
»/nדדש ה"שע ^3 'מולכ רמוש לשבו הררשב  nsn 

 .א'פב דמש ה"שע ^43 י'רו ע"ר יגילפ אכיה 'מולכ

 SIDA יב םהמ

 .א'פב דמש
 .אתינלק

 ה"מגרד ^5

mmןילוחל ה"מגהד שוריפ )02( הכרעמה  
 ליחתמה רובד

 םורימ ירפסכ

 nna ול ןיאו

 ינאיקוק
 ^5 םיפכ יכלהמ
 םירתסה תיב תאמוט
 יהש יוה אהשמ

 ולאוש לוחב ףא

 ירטב
"yאלאבד  

 וספל
 יוב וטמשיל

 אביני m5 לפנ

 היל טטרממ
 אדמש

 אתינלק
 ^42 הנמא ותידפק

"nיברבר ירבג  

 אתבש

 ^3 אבש רב בר

 אתנכד ארדה

 אמינב ימנ אכה

 הוה אדמש

.'D 

 :ה"פ

Jo 

sey 

 :בייע

my 

 65 א'יק

 .גיייק

 :ט"יק

 :א"בק

12^ 

 ףדו תכסמ

 ןילוח

fw pr» )'וריגסס  orינפמ רעלעס  fürענכ וסופנמ ' qas (vpו"ס 739 , *( orתולודנ תוכלס , *) ורוזיס ,חיק 

 ,לנכנמ יעכס or3 (^ ,7^ prb ייפרל ppv»o 'ייעו ספ (om ^« 'ייע וכ

 ילב ונינפלש 15 יפל nt ישוריפב שמתשה ךורעה לעב וניברש לכה ךס
 .השמחו םיששו mas שמח ןינמל הלוע wv תרכזה |

* * 



xxvii ליו לאישוח רב לאננח וניברד שוריפ .('ג) הכרעמה תורנ n2 

 רשיה רפסב) n/4 ידי לע ץורחה טפשמש יבלב יתרמא םינשב mas הז ןושאר קלחל אובמ יסיפדהב ה"יחא
(n'»pn ^Dיפ לע ןיכרענ ךורעה ^5 ל כ ש  nsאוה 5^  pysיצרונ ברה ש"מל יתמכסהו אמזוג  

 זא לבא b^p m/s ישוריפכ םה ךורע לש וישוריפ בור קר יכ (תאצומ איהו קוספ לע בשיו יש תחנמב)
 יליבשב קתענ .A 10. 2 'יסב ןמסנ םשו ןאקיטאווב) אקילייגנא י"כ ץיבוקמ ח"רד ישוריפ ינפל ןיחנומ ויה אל

vyהאופאקמ י"ימר םכחה ברה  ^yס'שב התע וספדנ רשא תותכסמ ראשל םישוריפהו (\111 רצ ליעל  

 וישוריפ איבה ןתנ וניברו .תמא ןיד ןד ת''ר יכ יתחכונ [ns ישוריפב יאור ירחא יתיאר םלה nin התעו אנליוו
 שמתשמ ךורעה היה םימעפ תואמ המכו ,( םימעפ ששו םי ששו הא מ םשב וריכזהו תותכסמ המכל
 םרטו .הז אשידק אניצוב רנ ךתאנהל יתקלדהש ירחא poen הז ףוסב אצמת ומש תרכזה י ל ב ח''ר 'יפב
 יתאבה אנליוו ס"שב התע םיספדנה םישוריפ דבלמ c3 םידקהל יתיאר mw תאז המוצע הכאלמל שיגא
 ח"ר 'יפ אבוה םש רשא תומוקמ ראשו א"בשרה 'דיחו מ"טש ז"ואה ש"ארה ם"בשרה תופסות ילעבמ

 םירדענ רשא n/s ישוריפ Dy p/m ק'בל תותכסמה יפד כ"ג יתמלשהו nnb ב ךורעב וכרענ bn רשאו
 ח"רד ישוריפ לע יתוריעה anb םש רשא םלשה ךורעה ירפסב ןייעל רקוחה שקבא הפ na .אנליוו ס"'שב
 םיכרע ה לכ רדסלו ) הרעה ט''צר ,נ'ח) רמז 'עב יתרדנש רדנ םלשל יתאב יתעו .תעגמ השולקה ידיש דע
 היה םימעפ שמחו העברא םא ףאו ,םשב וריכזה אל יכ ףאו ח''ר 'יפ רחא ןתנ וניבר ךשמנ םשוריפב רשא
 וניברב םייוקמו ח''רד ^5 דוסיב עבטוה ךורעה ןינב בורו ןינמ בור יכ עודי תאז לכב (* ושוריפ לע קלוח

qmהשמ יל רמא ךכ םהל רמוא היה עשוהי רמאש רבד לכ לע יכו (ב"עס ו'צ תומביב) 5^ ושררש המ  
 95m םתס t^m בשוי ןתנ וניבר ףא איה השמ לש ותרותש ןיעדוי לכהו nno שרודו בשוי עשוהי אלא
 .קיתעמ היה וישוריפו ח''ר תרות יכ ןיעדוי

cuimוישוריפו ח"רל וילע בותכאו ףדו תכסמ ארקאו ךינפ לע יתועיגי בוט לכ ריבעא  
 ,ךדיב םידחאל ויהו דחא לא דחא mms בורקאו i5 ךורעה םישא ודצבו

maiתרטע יתרזחה  nmnםימעטמ ךל יתישעו אבת ילע דבוא תכרבו הנשי לע ח''ר  
 .תומא םרטב ישפנ ךכרבת רובעב

 תוכרבל ייפ

 םתסב ךורעה ^5 ל'ז לאננח וניבר 'יפ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 D^ קיל יפד) 'ינואגה 'שתב אבוה ח''ר 'יפ = וינפב ותלפת ול ןיפרומ Com תוכרב

(^p duplaב ףרט שייע ' vyשימו  *). 

 —  ^233p"àwoil'23 on —ש"ק 'ה ז"ואב —  J4uiY 3^ ^D 
 יש p^ הלפת תוכלה mb 'מיימ
 .6 שמו ש"ע 'ה לכ ש"ע w/y3 תצק

a^ ==ש"מו ש"ע הג ש"ע אייל "יס ל"נה ז"ואב -- | - 'וב היגהל ארוקב  *). 

 .6 eo :ויסק ,3'ק סלסס ךורעס 'ייע rh w) "כ יפכ) b 59 י <=וק ןינפ ors ךורעס וריכוס 'ד 0 'עב (1

p» mé» (tדנ3 ^« ריעס)  bu» ip XIVסיכרעס ןכענ  orbריכזס סע  pb ws?ק"ר  pj or3 5b.וטתסנ סיכרע  

 ךרע D'À o» conr סטעשנ '3 j6 'ע רחפו yo ןירלפ ךורע v2 3002 'b רז Vj 'ל pr ' 00b :סעס סנלו סופדב

 תנטתו «xw $$ ,'כ עקב ,טלכ ,ירטב ,יכיכ b bp»b ,"mppb ,ppbpb'; 'ע דוע 'ייעו ,ריפדו v2 ^3 0( יקסידנס

 ע"ייע )* vpp. רפסעל «oh ויפוריככ L»DLOY קיר «(OL3 Lo ךורעסש תועוקעס «jw יכ ןלכ יתפנסש תופענוד ןוריב

 fo qox ,קתפס עיייע דועו XIII fp לוכעכ דועו jphb "עב ?יכנו ךורע v2 ייפע (oppi» '03 p"? ob דטס ,תלס

pvp jm v»36 --,םיע ףיעט לנו6 'עכ סייר ^2(  qpוכיכר 31  's3טקלס  i'5$6 סירנדוי  fo3p»לנו ןוכיס ןכיד  

"ODE D»737 סעס סס  pp yo?ס (ייפעו ,שיעו טק $e )* QXIII 75 bass p» jpp p o:ךיק (5 , so» 

an m )? 



XXIX תוכרבל n^ ישוריפ .('ג) הכרעמה תורנ v2 

 ליחתמה רובד 50 תכסמ  ^bםתסב ךורעה ^5 ח'רד

 ברכות  ^ sןדקרפ  ^B | ^5םש ז"ואב אבוה ח''ר  ^pש"מו ש"ע דקרפ .שי'ע ויל ).
 — ^ sש"מו ש"ע בר .ש'ע םינשארב - | - אתעיבר דע *(.

 — וריטנפ לע ודי חינ אל :ר"ב | | —  — 'ה ז"ואב  ny ^b nenייסו
S שימו ש"ע יא רטנס wy יק 

 —  הלפתו ש"ק תורהט 'ה ז"ואב - — רזוחה דומע (:בס) .ה"כ
«(t שי"מו שיע ןוקרדה .ש"ע rop ^D 

 —  ש"מו ש'ע 'ב קפ .ש'ע בי'צ 'יס הלפת 'ה ז"ואב — | — ^« תוילוח לכ וקקפתיש דע :ח"ב *(.
  = tש"מו ש"ע 'ב ענ .םש הלפת 'הן"ואב -- = - ^3 ושאר ענענש ןויכ *(.

(C ש"'מו ey vy ש"ע 'צ יס םשז"ואב. —  — יוכ הכרב לכ ןיעמ .ט"ב  — 
 - |  55ותעד ןנוחתתש ידכ —  -- קיל 'פר 'ינואגה 'תב  ^pאייק

  Dyש"מו ש"ע 'ז לח *(.
 גי'צ b^ הלפת ילה ז"ואב —

  n/4 ^s ^wשמו שי'ע 'ד לצ = :ב"כ הלגמל 6)
(9 w^ ש"ע תימז .ש"ע ה"עק ^p הדועס 'ה ז"ואב -- 

 — הלח 'ה ז"ואב  ^bשימו ש"ע ןינקרט .שי'ע ו"טר +6.

 .)? שימו ש"ע 'ב mo ^y nv nbn 'ה ז"ואב —
 ייס איצומה תכרב 5n ז"ואב —

 .)? ןושארה ^53 'ב םנצ .ש"ע במק
 D^ איצומה תכרב n ז"ואב —

 ,6* שימו wy ששב .ש"ע א"מק

 .6* ש"מו ש"ע 'א רמכ .ש"ע שארה 'סותו n^n 'פסותב —

 )5 שימו שי'ע 'א רבד .ש"ע ר"נק b^ הדועס 'ה ז"ואב —

 )7 שימו vy 'א ךרב .ש"ע ו"נק D^ הדועס 'ה ז"ואב —

 .6* שימו ש"ע ?(ne | .ש"ע ט"נק b^ םש ז"ואב -

 למ איצומה כרב 1 523. -—

 .6* ש"מו ש"ע ךעכ .ש"ע ט"מק

 ש"ארבו נ"ק D^ םש ז"ואב --

 )? שיימו שייע 'ה בס .מ"טשו ש"ארה 'פסותו

 .(6 שימו ש"ע 'א רשכ .תומוקמ ראשבו ח"יר 'סותב --

 ראשבו א"פק D^ ס"ה ז"ואב —

 .('* שימו ש"ע לפס .תומוקמ
 ראשבו ויצק D^ ס"ה ז"ואב —

 .(5* שימו ש"ע ^ nb .תומוקמ

 sor ,סיק )*  :;סינש ep (^  ,2 סרעס ניסק ,דית קרי 'ענו .

vybo 2" r5 תיכ? f» (! zw דית, (!* .p$ yo (UM 

  vnסרעסנ 'ט  .fr$p ,»n (" ,1.ביעת ,ןיס ('* ,9 סרעסנ

pb ךורעס f דועו ה" ר ססנ :»n m» (? גיק, v» (7 

 "עב  "b. "nh'עו  S 537עבה  esעכ|  uS apוכ

(b^) wf פ סי 55 כ' 5 — fro כול 'עב r5» $52 עב' 

 ,תלכת 'עַב

 - ^3 והייפא לע ולפנ יכ :ד"ל —

 - תימזה לעו (:'מ) ר"ל —
npn b = - - 

 — אתירט
nb p^  —המונצה  - 

  bas codesירותל —

 —   0:55ארמוכ ילשוב 2
 —  'דועסה תמחמ םיאבה םירבד :א"מ --
x nmn רחא לש ןייה .ב"מ — 
  1תרפרפה לע .ךרּב -
- ^3:bsm בירי שש 

d 13D 5355 -- 

m ^9 אתרשכ "wn ."5 Lm 

  0תירט ילפס .רלמ —

 כ ^5 m :ז"מ =

v dtת (* :ןיעת '), .v»,vnp (* .m *) ק ,ניס 

soup )'* ire sm (* נימק *) זיפס ,ניס: yn t 

 )* .5 סרעסנ 5 Tm ('* ,טיר n« (** ',ןיעק "שמ

a0» (?*תורעסכו סיפר , *") 7 ,ןיתD (95 àגיכס , 

n"תכסמ 'יפנ  mo»ע'י ;יתתפ רנ 'ענ ג'י 4231( . 

 ,תיג :'דנ 'עב בניעס ס * ע :סתפ 'עב ,ק יי כ b'? ענק 'עב

X29 



 תבשל "^n ישוריפ .(ג) n29y25 תורנ

 6 תבש תכסמל

 םתסב ךורעה ^5 הי'מגר ^5 ליחתמה רובד

 וניתוברמ ונלבקו ^5 הכאלמ הניאש ןויכ רונתב תפ קיבדה
 .(*'ד דר ןינעה לכ ש"ע ^3

 .'ג חש ש'ע ^« ףופכ ינחושב
 .שימו ש"ע 'א שפ ש"ע ^3 אשמב עגיש ןונכ רוטפ שופל

 .ןושאר 'יפב ויטס שיע אבטצא ויטס
 .שיימו vy 'ה ףח ריקה ןמ תואצוי םינבא יפופיח
 .ןושאר 'יפב 'א עקב ^5 mb הכאלמש םימשגה תומיב 'וכ המחה תומיב העקבה
 .ספת ^5 תילמרב איוה ^ דע ^ דע תספותו
 Ju ^5 ומצע לע וריבעהש ^5 וילע ךרד
 רעישב הסוכמ שארה היהתש רמולב — השעלא ןב תרופסתב

 .( תיניילול ^3 רזב
 JN שנ רפע tv אשונא
 .ןושאר 'יפב ףצר יוכ ףצרנש דופש ןוגכ ףצרמ והניפצרד
 .'ב ךש ^5 ןינגוא וללה תופוקל שיש m3 ^3 תוכשונה םושמ
 .א"'פב רווד ^5 עודי שיא B^ ^5 ראוד יב עיבקד אה
 6 ₪ רב 43 יגוזד יכרב b^ ןיררב לש ןמש
 .ןושארה א''יב אזאז ינמורד שבי wmm ^5 אזאז
 .'א רמע 'וכ יניב יניבד [אתינרמע ל"צ] (אתינמרע) אתינרמע

 .'א רדה תוצמ nb" ןירדהמהו
 (qn mea) 'א «p ^3 ןהכה קיזחהש 3 ןהכ דיב הקלשו

 .םרא ^5 םיכר ןהיניערגש אתאימראב
 .שאב ערמ ביכש ^5 אשיאב

 .א"יב 'ב שמח האובתב ןיברעמ לוח ןוטמוח בק
 .הרעהב ש''מו '3 שפ yvy אטבחמ דח ארטחמ רחב

Ny"ןושארה ^23 בב 'וכ ץורל לוכי ןיאש חספ העור יוכ ארגח . 
 JN קדב ^3 התימ הב הקבד 'מולכ התימ יקבד

Sims5 ינודא ^ mp»ןיסרונש שיב ינרה יוכ הרשה . 
 .'א יח o "וכ םימעפ ינש רוסאה אצמנ (* ^5 וכרצ לכ לשיב אלש לישבתו
 .שיימו ש"ע רלס וב תטלוש ריהש ['שוריב [s^5 (שוריפ) וב תדלוס רי
 .'נ ןפ ^3 nop לש וינפ דננכ וינפ דגנכ
 .ריילומ pon לש אוהו ריילומ
 .ריילומ אוה תשחנ לשו יכיטנא
 .(* 'א רבד | 'וכ םיברל קזיה וב שיש רבד והימ הדוהי 'רכ ל"ס 'וכ הכאלמב
 .'ב קרח 'וכ תוילוח ןיעב ןהש Un הב תיאד
 N np^) ^3 ריש ילכ ןה וליא C) ^8 הלוגע ןרק
 .א"פב יר ךמ ןיטוטרמפס ןיכומ n^) ןיכומ

 Up ש"ע אקנרפ תילטמ אקנורפ

»bוכיינלו סוקעס $55 יתעני  

 py" )5  :טי) ףדב "fw סיס

 «Dy רב (*

 | סיסנס «o 25 וס

 ףדו תכסמ

 תבש 3

(iםפדנ  fw p'z3לכס 475 ךשענ ךור5 ותויסכ קיר ^« סיעעפו  

̂ )  or3.ש"יע 3% קיר -*(  on,ןרעס ףוסנ )* .דעיכ "נס ^) 3  (« Jv» jp?רוקס 45 

 .סונפ רש כר סעב )* «iv ףדב )* «p2p. לש (php סיד ?ינשרס ^3



 רוויר

xxxi תבשל n^ שוריפ .(ג) הכרעמה m3 

^Bח''ר  D^םתסב ךורעה 'יפ  

 .יב ללש ^5 תועירי ןיללוש ןיסבוכה
 .'א טרמ ^3 תוכריה ןיבש רמעה
 .'ג חלש ^5 ןישלג nmw ןיחלש
 .'ג חלש תורוע טשופ
 .(' יא קתפא ^5 אוה ינוי ןושל קתפה
 חרקהו חפקב השועש רעיש ןוירקיפב

 ושארב ןנתונ
"o v"רומ 'שלמ התניבל שרפמש  

nah5 ^ 
 ^3 תלצבח לש mmw איהש
 .תואלמ ^3« תקזבא nw ^b תואלומ
 p^ ש"ע 1m ^5 ןליבטהו רואב ןכתיר רמולכ
 3 "לח ^3 ןה ןילולח 'מולכ
 .מ"יב 'א ךרס ורונח וכרוסמ

 .ןושארה א''פב 'א רתת המקר לש ןיטוטרמס
 .לבכ «n^ לובכ ץרא 'יתכדכ םילבכ 'שלמ
 .ןבכ | "וכ ותריל םוימ הלטה רוע ןינבכמ
 JN D'ED ןיחבמ
 UD ש"ע 'א גנח 'וכ [רחא גח ל"צ] (דיאגח) ןושלמ יקוש
 שופע ןיעב הלעי אלש אטמחנ אלד

 .'ג טמח הילאב
 ימ שי אתפיטקד אתרמוח ףסוי בר ^5

 . 'א בא הייחל דע ןיעיגמה דע 'וכ ןירמואש
 .א"פב 'ב הפכ יוכ רמצ לש הפיכ ןניסרגדכ
 ./3 לב ^5 הברה pon 'מולכ sna איה אמטציא
 .לברס יוכ התיה ךלמה תד
 .לבנע ^5 גוזה ךותבש לזרבה
 תילטמ אתקור noon ילמ po אכסנ

 .'ג רמקו ש'מוש'ע 'א ךסנ ןינעה לב ש"ע
 N/53. ןולמס יוכ לועב ןהש תועוצר
 .א'פב בלק ^« אוה טישכת יניממ 'ירמואש ימ שי
 .א'יב ראילככ | 'וכ שארה בבסמש טישכת ריילוכב
 .'ט רמח יוכ ןילולב םימשב
 .ןיקשינק 'וכ תויפ יתש וב שיש סוכ

mnnסועבתשכ  nmסרא תכלשמו  
 .א'פב 'א סרא השק

newןיי  הלותב הלימע הניאש תפו הלועב . 
 .(' 'א תירוב יוכ תוכרי יתשב אנמיקוא
 .ש"'מו vy יקלק 'וכ wn ינוי ןושלמ

^D vy ח ףצ' 

 "p ש"ע רפע
 .אתסוקלס

 יכי'| טיקכת «y קוס 36 תוניתו .סס n^ 3 n»fb3 יכ ןורעס 5175 ipn X Pmj?r סעע יתרזסו 6 .רתס רפס 7 )

.D»f cu יתנוויכו o" gyD3 DU ייע ריפדו ייכ 'ינ יפכ' (* à 

 ליחתמה רובד

 .ןיסבוכ לש ללש
 ^3 אטרממ
 ןיחלשב ןינמוט
 אחלש אבא
 קתפה לשב
 אפיצבו ןירוקיפב

 אתניבל רפע

 אתסוקילס
 יבר תיב לש תואלומ
 ןכתירשב
 ןיללוחמב
 ןכירסמ
 ירתות
 תולובכ תואצוי
 תונובכ
 סיפמ ימ
 אגניח
 ןטמחל אלד

 תפטוט יאמ

 הפיכ
 אמטסיאבו
 ימיתח ילברסב

 לבניע
 ^5 ארמק ,אתקור ,אכסנ

 וינולמס
 בלוקב
 ראילוכב
 ןוליפד ^5 תלבוכ
 ןינקשינק
 סועכב סרא

 הלימע תפ
na5 ^ 

 ילקליקה

ow» npיפב "5 ' poןורעל ןיכייפו  

yתכסמ  

iתבש  

% - 
ei 

j 0 

₪ 4 



 XXXII תבשל ח"רד שוריפ = 'ג) הכרעמה תורנ בל

 םתסב ךורעה ^5 b^ mu ^5 ליחתמה רובד 5m תכסמ

 איהש ) ץרש תאמוטב הביר DN הבורמ איהש ברע תאמוטב | .ד"פ | תבש
 .אמט ש"ע ^3 הבורמ

Ju ND | =א די תיב | "וכ ידכ התוא הסכתש הדיל השועש '. = 

 .ארתסא ע"ייעו אערא תב לגרה תחת הכמ אערא תב תיניצ ב

mp | -יוכ ינפמ תרפב לובטל ןחינמ היה אלו ןסינ ימויב הוקמ  
 .) w^ ףט ןינעה לכ שייע

 .'ד ברע ןינעה לכ ש"ע 'וב ימלשוריב תולער s^ תולוער ב
o | -3 הקיקח בקה ךותב קוקח ןיתיתכ לובק תיב ^ mn3ב '. 

wo 3o —ימ םדינ ןימטקול  "Twע"ייעו\ א"פב ןימטקנא ^3 תוצוצק  
 .ש"'מו ןימטקול |

eש"מו ימארפ 'ייעו ןימטקנא יוכ םירמואש ימ שי ימרפ . 
 - .עגעג ^2 ןבה בצע לדגישכ יכ םירמואש ימ שי םיעונענ ול שש — —

cםדא לש ורוביט טלוב םא יוכ אסכ יפוחס  yinיא ףחס 'וכ ויעממ . 
 איהשכ העודי ןבא שי ^2 םירמוא B^ המוקת ןבא ו

 .המוקת ןבא ^5 השא לע הייולת
 .שימו ש'ע מ"יב 'א ףרז אתיבנע אפריז אפריז "שס —
 ^3 םדא וא הבהאו ז"ע תרוצ הארש הבהאמ אלא :ב'ע -

 à) בהא ןינעה לכ שיע
uy  —3 תלוספה קרפמה [אוה] שדה )* 'יפ ץפנמהו שדה | ^ 

vyג שד ןינעה לב ' y»א ץפ '. 
 ^3 ןה תחא הכאלמ ןיעמ ןלוכ C 'יפ ררוב ונייה הרוז ונייה — —

wyב רז ןינעה לב '. 
 .'ב רמז | שי'ע ^5 ערוז לש אוה דלוו עטונה | "וכ עטונהו ^5 .ערוזה — —

nmm — —תישושבג ול  ^nשושבג | ^3 רפע לש לת תישושבנג (* . 
"y —אוהש שתוכ  pena nep ob.א שתכ ^5 ןהילעמ '. 

 .םרפ ^3 ךותיח ןיעב אלו השיתכ «yy אקליס םירפד | :ד'ע —
 .'א תלס = *וכ יביש יביש םידמועש םילקד יצע יתליס תילסד — —
 .שייעויט רש ,'ט ךס ורחפתיו דע ^3 םיחל תודיתי ןתונה אתכיס ארשד — —
 הלטנו תישושבג ול התיהש ןוגכ C 'יפ אתיבח דיבעד — —

 nan שוריפה לכ ש"ע ^3
 ולא ירה דע 'וכ רמוז השענ הנק ךתח אתלח רבעד — —

i^אתלח תואטח . 
ny —אתשונמא שוגמה ןמ  ^sשונמ המזמז יברע 53  

 .שוגמ ,ישונמא ^3 ףשכמ ןוי ילב
 .יב ףש ^5 בייח קילחמ s^ םירומעה pi ףשה | :ה"ע | -
 .'ג רצ ^3 רמאו לאעמשי 'ר גיכפד ג''עאו ילכב הרוצ רצה ו
 .יפוקא שיטפב הכמ דע ^3 ןיקתינה pov ua יפוקא לקש - —
 ושארש םצע וא yy ןיגוראל שי )5 ^3 טבושה — —

"nדכרכ ע"ייעו ,'א טבש ^3 . 

.p'b 23 oc )'םיעו 'ב ףכ עיייעו )*  o3ילס כר ססנ )* .4 11 תורעסנ ריפר  qn (f.5 ,דיע ( QU» qu 

 M» qug  ,סיע ףדב (? | .ךיע ףד3 (*



| 

Y» |ישוריפ .('ג) הכרעמה תורנ  n^תכשל  XXXIH 

 םתסב ךורעה ^5 ה"'מגרד ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

navקדקדמהו :ה"ע |  wmידכ ברעה טוח לע קדקדמה  
 .'א קד ^3 קיחרחל

Wy —ש"מו ש"ע 'א תיתכ יוב יעמשי 'לב ארקנה אוה )* ^5 תיתכה לע . 

 .י'ה ףח ףוניטה ןמ רועה לע סנכתמש רבד אוהו תיפפחל «T וו

MERעיגפמ  mnעיגפמ ^3 תכלהמ איהש הנטק . 
my —ןיעל ןילעומש ןיעודי ןהש לילג ימ 'מולב ונש אלילגב  

 ןיעודי ןהש םילקד ימכ ןהש רוליקב ]
 .6* לילנ הקוריל ןילעומש

 .לוגנרת ןיעל ץוחמש באכל ליעומ תפיכוד םדו ארב תלוננרתד אמד | — 00
 .א'"פב אניתשרכ אתיבד אלוגנרת אניתשורכ -

LSילבו אכליפ שיר ימרא ילב ןירוק שוכ יפ רוכ יפ ןהב תושעל ידכ טיט  
 .שוכ יפ היישע הכלפ 'משי

 ןיבתוכש קרפ ותואב ותוא ןיריכמ ןהש ןיסכומ רשק | :ח"ע | -
 JN יתש יוכ תויתוא 'ב וב ן

 .לשב "וכ אוהש המכ דבעתנש רועה C 'יפ nena) | .ט"ע —
 ירמתב אדבעמד אתליגמ יתיימ אגהנמ סוטסופכודו ףלק | :ט'ע - 

n'wy ^3הישע סוטסוסכד  *). 
uMרמלק ארבחמ לאעמשי ילב ןירמלקב ₪ . 
Xםוקמ (* ^5 אלסיפ =  mai "oy m3הרשע  

 .'ב לספ יד בחרו
 ןיעה תא הסכמו תחא ןיע תלחוכש . תחא py לוחכל = -

 pp ש"ע w bna' ^3 תרחאה
 ןניאש [תוינרעב ל"צ] (תוינעב) ) ^5 תוינריעב — —

mbןרע ^43  (C 
LT "טופטפ  ^bץראב ןינב וא שושבג טופטפ  

 .שיימו ש"ע טופטפ | יוכ וילע ןיתפושש
 .ביי רג עייייעו 'ב דס | ש"ע ןבלה דיסה אוה ריגה (* 'יפ דוסל ידכ דיס ו

 ש"ע ^3 תרנוב השאהש םינשל ועיגהש ןקרפל ועגהש — - 
 .א'פב לפט ןינעה לכ

Eא''פב יפידנא ^« תודמלו םילכב םינמס םישמ אוהש תותנש . 
 .יפידנא יל תאז ולשמ היל אד הילד ןמ — —
 רצה ןמ םינפה עוצקמ םוקמ אוה (אעדיצ) אעדיצ תבו אעדיצ -- -

 .א'פב יפידנא ןינעה 53 ש"יע ^5
p» ilתיא (* 'יפ ונוקית הז  maש"ע םישוריפ 'ב  

 .ש"מו vy 'ד לק (י* ןינעה לכ
 עי'ייעו\ שימו vy .אלצצ יוכ םירותה ןיממ ףוע אלצוצ אלצליצד אתעיב - =

 .יפיצייד
 יסרפ ילב ןירוקו ץע לש הכיתחמ םייניש ףח ונממ תושעל | .א"פ —

 [תאגנא דנד ל"צ] (תאגנא רנד)

jp» שי CO סיד ספ (* oi ףדכ (C גיסר, on (* o» or3 (* תיר 'יפנכ ךןורעב לינכו. (* ww» $5 (t 

noo pr» vpn) שו )!* .$0« ךדנ (* v0 תניננ 073 ספ )* ,ןורעס ^5« קיר ^5 



XXXIV תבשל ח'ירד שוריפ .(ג) הכרעמה nm 

 םתסב ךורעה b Di^ לאננח וניבר 'יפ ליחתמה רובד

(t ש"ע 'א ףח Zahn des Weberkammes | 3 = 

 (אתאילבנ ינש ירק) היל שרפמ אקד סייפ
5^w]אוהש [אתאילבב ינישרק  

 .ןשרק ,סייפ ^5 המדא
 .שמשמ ^3 ורשב תא וטרשי אלש ןקילחהל ידכ
 .ש"מו ש"ע ךדמ n'wy ^5 אשוריפ ןיעמש ונייהו

 w^ דע ה''שע ^5 ןילוקפ וא טוטרמס ןונכ C 'יפ
 .שטשט = תולזרוקמ םינבא ול וארנ םאש ) ^5
 .ספרפ | עטונ םושמ בייח (* דע ^2 לודג סייפ
 . אמסמ ןבא ה"שע'וכ בשומ לע [המוש] אמושןבא ןוגכ
 .'א ןפס האמוט תלבקמ הניאש
 הילע ךמופ םדאש ינפמ סרדמ האמט

 .'ג סרד האמט דע 'וכ
 I ש"ע 'ז לגע יוב ברעו יתש ןיכבוסמ םיצע
 .ש"ע 'ז לנע 'וכ תוקוחר תונולחה ןתואש ןונכ

pv (5^5דע ^« ןיבחר  wmאבכילד  
 .ש"מו '3 ךרש יבארש

 םיבבש ןמ קיפנו mw לש ובל ןירבושש
 .יד בש היהי

 ילב ןנבר והושרפ [שגד לד ל"צ] שגר לד
 .('רגנכ ע"ייעוש"מו ש"'ע 'ט רג .ילטנה תייטב אוהו ילאלקוזרה 'ימרא
 ל"'צ] (אררוא) ימרא 'לב אריע ארקנו C ייפ

 C) יב ארא ^3 ךומ ןימכ אוהו [ארדוא

 ^N רצ ^3 'גו םינשל ןתוא ןיקלוחש ןיצוה
 והושריפש "pw Nn ונייהו תוירח יפילק

 .ןורחאה תר ,'ט רת יוכ אראבנ

 .'ב רופצ | ^3 םיבגח יניממ
 ^3 ןיעולדלו ןיאושיקל ןימוד ןהש ('' ^5

 .סנרא ןינעה לב ש"ע
 .'ג םלח סיכה ילושב רופתה םוקמה אוהש המאלח
 [יצנש אכיאהו [y^5 (ונינש אנדיאהו) )! 'יפ

 .6* ץנש | וילוש יפלכ דע 'וכ תואלול ןניאד
 .תמא ע"ייעו רנס ^5 םעדימ היב nnno (:* 'יפ
 .רלבל ^3 םהינתמב ןיקתפ ןילותו רניסב ןירגוח

 .דכרכ | ('* יוכ םצע וא yy ןינוראל שי )* ^5

 ל"זו ףיסוה Vy ףדבו ש"ע ח"'ר )* ^5
xniאל אידהב הדוהי 'רו ש"רד  

 םייאפ

 רורצב
 יוב הנטק הכודמ
 דע הילע שי םא
 ושטשטשנו
 אסיפרפ
 אמסמ ןבא
 הרוהט איהש הניפסל
 ןה תולגע שלש

 םולכמ הרוהט םינבא לש
 mos לובק תיב
 אכארש

 ןיבבשמש

 ןידיגכ ^3 דניו

 אריאל אמנוד

 םיתש לקד ירוצ
 תחא לקד ירות

 םימרכ תרופיצ

 יסנרואב

 המלח םוקמ
 ןיצנש

 רניסב תרגוחה

 תוכלמ ירלבל
 ןיטבושו רכרכב
 ^3 תמה תא

 ףדו

 .א"פ

E 

 :יצ

 רל

 תכסמ

 תבש

qu (*.vo» or3 C .»» qm )* | יתעטש ךכ, ors ^» (  .vo» v"o ןכיכר orn (*  ,פרסיות p» vro ךורעסו (t 

 ירכד ןקתל P ךורעסעו pfo or3 )) כי: 43 )? ors C סנפון,  %'( qu 3"3,  5 ףדנ €  ,תונופתס o5 )€ ,ויפ

P232 1273:w$ ד ('* :סיע qn יע )!5  ,ןיע דב" (* iv$ qu (U | ייכנו, pw oria n? 



 XXXV תבשל ח''רד ישוריפ .(ג) הכרעמה תורנ הל
 םתסב ךורעה b n^W ^b^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 .0 Uy 'א רבד ל"ס vi 'וכ ןחכשא
navהאמחה איצומש )^5 ץבחמה | .ה'צ  JN yan 

m" | —5 הקשמ סנוכב ^ (Cאיבמ  navyש"מו ש"ע סנב ^5 םימ האלמ . 
 ^5 הקשמ איצומב אבצח הבקינ םא )* "5 ארטסג pub | 'צ — 

 .יא רטסנ םירישל דע
My —יוכ וב יולת ברע לש טוחהש הנקה (* 'יפ ראיכוב  

vy0 ראיכוב ןינעה לב ( 
 .'א ךסנ יוכ ףוסבש ברע לש טוחה ארתב אכסינב — —— 
 .לווש ^5 דומלל תרשמה דימלת ןוגכ אוהו ןהילושל ןהלאושל — —
 (הסבמש) קרסמב ^3 B^ אפחב ידדה יטמ תפחב — —

 .'ב הפח העיריה לע וב [הכמש לי'צ]
 ש"ע ^3 ש"ג ובר יפמ רמג אלד (' 'יפ רמג אל ש"ג "צ —

 .יב רזנ ןינעה לכ
 ןימכ יבטא םיארקנה םיצעה ולא C ^5 יעבטאב | .ח'צ —

 .אבטא ^3 תורגסמ
 אקינב y/b3 [זריט ל"צ] (ידימ) יכ )5^6. ןירוט יכ והליפשד | :ח"צ | -

 .* mb ע"ייעו ש"ע ^5
 pi ש'ע 'ז רר = 'וכ הצחמו תומא יתש ןה םא ('' יפ | םישרק m5 אלד ו
 .'א ילח 'וכ ויביבס ןתוא ןחינמ רובה o] אצויה רפעה רובה תילוח .ט'צ —
 ש"ע ^3 תעגמש ןויב רמולכ )5 ^5 ילזא ישושנ ו

 .ששנ ןינעה לכ
Np —תויושעה תונטק תוניפס אתייציב ('* 'יפ 'תאיציב ינה  

 )143 דג y^ ש"מו ש"ע תיצב י ש"ע "^3

Mp -א"פב ראיכוב ^5 ךורא טוחב רושק הנק )5 ^5 אנתמו אתכל  .C* 

 .רדצ ^5 עקרקב ןבאה בשיימ )7 ^5 ררצמה | בק =

 .'א תפש ובקנב םודרוקה די אוהו )5 ^5 אניפוקב אתפוש — —

o X" =חדקמב אצמירב אצמרב  yonש"ע '3  tp 
 תדמ אוהש םוקמב בקב ץירח קקחש ןונכ אזיפק קחד — —

 .שיימו ש''ע 'ג קח יוכ אזיפק

.yp3 p» )10 סרעסנ ^  jp»סנית  qo»ריענ דע ? vu» pn»וכ ותיפוק " wbלכ תעסנ ^« ןכ  pr (037 obbסעס  

vm סיר for om (* ^54 (^ סע. )* ,05 qm (5 :v$ ףדכ (5 vx" תלחתב וענעב wu» ריעספ ועכו 

AUR by (9. u$ qu (* קיכ ףדכ: cp ( p דל n» ^»» קתעוס or ליפו ךןורענ v»r» סינולנס 

Ay v)» (qmi) ys [vo vj] (peo) וגל yp" 32 pow יכ po» (יפפד )10 73 ינכרס 'ס 'נוסנ v2 ^p ינופנס' 

ob?» רחש o ph בינכ. p» 946 733 bano סכתס r^» ייעו ספעו' o»» עפושמ סייסרפל wor בינג or bu ליס יסרפ 

fp» ינרע "55  ]טיריו b] (mw)'» x05 יפפד vwfs n ^52 םעע j»» on bv»o תרגסענ ספסוס ^« ףינס 3r 

  jTסידנננ  coop» f'oYעיפסעו סטעלע «3 por» «55( f'0יריינ  ^oתענו «^ fpes ) (8%ג 753 n»nn =3לש

box .(448 7$ fm (םריפלולוו 'ייע. 13,4543 253 Pb jo» r»» of 730 x3 73 q»p pp2 055 mW D 

fb (78 jp) pna לעכו . ןוקית 93 noo ידיע תלעו jb יכ תוניתס יפפד D» סדוק יסוס) סעט fobw סיפכ ou» 

 ןינעס קעועב דרי « t?ענעב ףרפעכ סןת,  !)  w$ 473ףדנ ('* ,ביעס  )'* .»»p frpףדנ  )'* pתופסותכ 'ייעו

feq :נ"'ק ךדנ )5 50 סיד  *( ייעו' pmהנ ףדפ  ") ךדנ apניק 75 )*  



 XXXVI תבשל ח"רר שוריפ 03 הכרעמה mm ול

 םתסב ךורעה ^5 ^D חרד B^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

navתא ליגרמ ןמאמש ינפמ — .ג'ק  wvדע ^« הכאלמ התואל  
 JN ןמא הבושח הכאלמ

 .'ז רב C תעלדל uox תושעל היואר ^5 ארזיבל m ו
 אמית o ןניעמשאל ש"ר אב המ (' 'יפ ^5 ךרזאאד אא | :ג'ק —

 אל p^n3 ב''א דחא םש ןהש תויתוא 'ב
 אוהד ^ ונייה nw בייחמ ש"רו בייחמ
 אנוג יאהכ בייחמו ש"רד ק'ת ימנ
 ו ה ל6יר ק ל"צ] (Cr והייוורתלו
 י"ר והימ ימנ יכה ןיא אמית יכו ק"ת

 הלמ ןהש תויתוא 'בב אלא בייחמ וניא
 !nn השש ילמ אוהש שש ןוגכ העודי
 | אוהש ששו הניתנ'למ אוהש
 ת"יב וא 'א 'א לבא ןושש 'למ
 ןווכתנ םא (* ללכ העודי הלמ ןהמ ןיאש
 **i) אא ןוגכ דע 'וכ 'וכ ךרזאא בותבל

 .< אא .ב"ע ןהב אצויכו
 .(* א'פב 'ה רנ יוכ ןירינב יתשה יטוח סינכמ = ןירינ יתב a השועה | .ה"ק —

 ןמ התוא ןיגרוא noob אתייבוצמ אתיבצמ — - 
 .שיימו ש"ע 'א סרק ^3 ביסה

 ש"ע ^5 םקועמ םוקמ אוהש סנה לע ארמיאה לעו סגה לע | - — 
 .( 'ג רמא ןינעה לכ

p —יוחמ  me»ףכ יוכ עבצא שאר דע לדוגה רקיעמ  Jn 
 .לדגמ יוכ אוה ץע לש הז לדגמ ( "פ | לדנמל רופצ דצה | .ו'ק —
 .שמו vy 'ב בד ^5 דייצהש ךרדב ןהל ברואש ייבר (* ^5 ייוברל ידיבע :"ק —

 .'ח זג ןישותיו ןיעריצ םירובד יניממ ןהו ןיזג םיבגח —
 ולש )1 [יקרדוגל ל"צ] (יקנדונל) )1 ^8 ולש יקזרונל 2

 .ש"מו ש"ע דוגידג ובולכל ייפ
sp —שילתד —  «mesןילטקד ןיברעמ לכב 'פב שרפמ (' ^5  

 .ש"מו ש"ע תושב אתושכ השביו 'תמזיהל הל
 יריבעו ולדד אימל וזחו יבתי ווהד 0? 'יפ אנרקו לאומש | .ח"ק —

^sדע ןינעה לכ ש"ע  npלש  
 .ש"מו 'א ןרק 'עו 'ב לד וניעב רשב

 .'ד סלק יוב בוט י"לב סולאק a^ סולאק ב
 הכותל ןינתונש ימ לכ ימלשורי )5 ^8 ימליה ןישוע ןיא =, =

 .ימלה יוכ הציב

 «$T» fb f (px2 ס «ouo ou לעכו "תילי «pb דוע b bbw^ סיס 'יפס סכדנו קתעוס v» orb vos יכ עדו )!

 ,סתיל רפוסס 3p» oi לעו םוריפס קר לינסו 5ר קד 5ר1יכל יזק ;:?רעגס (pp לינס $5 קיר יכ o5 oir קיתעעס

qpio ow» s )*  ,קיד qp qxסעודי ית 3  fàןוויכ  .p»65יתקתעס )5  ,ךןורעכ ^« (*  ^pסולסת) קיר  

 קית ופכ לוסד po mop oko qn» 5p ליס וסב יתכקת רנכו ,(סתסנ) «v קיתעס o3 o טעעכ orb 55 ךרע

 סעצ (' .'% רכ '«3 שיפ כינ "ייעו (* p. 'יפנכו ^«« qn» v2 "יג «ox רתויו rn קית «wo לוסד לינש 'וכ שירד

svp qm )1* תיק ףדכ; )'* pq wen ךורעס 'ינכ (Uo isp qm (0? p ךדכ )" spo ףדד C su» 



 XXXVII תבשל "n שוריפ )69 הכרעמה תורנ ול

 םתסב ךורעה 'יפ ל'ז חייר B^ ליחתמה רובד ףדו תכסמ 1

 .ןירוח תב ^43 ןיעה Y'y הרושש הער חור ןירוח תב .ט"ק | תבש |

 .יב לע יוב ןיעה ןנצל קרי ילע | האופר ןהב ןיא לע - | — 
 ןיעה Yy munb רתומ תושיק ינימ לכ אזורטמ רבל ו

 .'א זרט אזורטמ רב תבשב
 .ןושאר 'יפב 'ב קרש 'וכ ןיננפמש םיחיטבא יעימ לש ימ ןה ^3 איוט אקירש כ 4

 ימלשוריב ^5 אברעמב אצויה ןיעמה םילקד יממ | :ט"ק —
 .'א רקד 5^4 םירקד ימ ןינוש

es |האצא וא יאער לא בובנא לאעמשי 'לב העור בובא —  

 .ש"מו 'ב רטח yvy העור בובא יאער לא |

 עמגל רסאד ןיתינתמ ^3 ירש אינתד אהו | 'וכ עמגמ 'מית 'יפא | .א"יק — |
 רחאל אוהו ) [לוביט] רחאל עולבלו ,

 .א'פב 'א לבט ^3 הליכא
UTא'יק ףדב םשו ^2 וב אצויכו ךומ ןוגכ אתייזנד איירכוסמ יאה : 

 ייפ .אתייזנד אירבוסמ ןכו ה''ד ףוסב
 .רבש לש וא ןיי לש תודכ אתייזנ
 וב איצוהל יושעה בקנה אוה איירבוסמ

pאצויו תתוש ןייהש ןמזב  DNאב  
 עונמל רמואו וקדהלו ומתסל םדא
 םותסל אלו ןווכתמ ינא ןייה תוכיפש
 C) ש"מו ש"ע 'ה רבס ב"ע ש"ר הדומ בר ימאק אהב חתפה

 —  אתניפסד אירקסא אוה ארידתסיא אידירתסיאב :א"יק 3^
  vy.ארידתסא ןינעה לב

 —  — אממזד ארטיק « mapהיל ןיבקונ ל'צ] (הימטוחל

 ןירטקד דע ^« למגד [הימטוחל
 .'ב םמז .אממזב

 — - .הכבס יברע 'לב היאקו הכבס
 — — הרוגח תחתו ןנימגרתמדכ הרוגח איקסיפ איקספ

 / .איקיספ ₪ הפקנ
 היל ורקד יאה תצק m3 ves לדנס אתרמוחרב 'וכ ייעטדב | .ב"יק —

 ייפ אתרמוחרדו 'וכ אמוסאת אתשה
 .'י רמח יוכ תועוצר יהלוכ ןיפנכמ

 ןיחלקמש רויכה ירד ןוגכ אבלש C ^e אכאלש היל תיאד | :ב"יק —
 בלש cs יוכ םימ

 ןסכאה ןוגכ (* גרואה תונמוא ילכ ןה B^ = "וכ רתומ יאויק לכ = .נ"יק —
 .יווק יוכ דבכהו

 B mnn^ יאינשממ בושח ורשב לע rui לע בבר | .ד"יק —
 py ש"ע בבר ש"ע ^5 שבי םד

 ̂ םלוע לש וניינבב ןיקסועש n^n ולא ןיאנב לש - —
 .'ה ןב הכלה ןכו דע

 [ינאמ] (ינמ) ןוגכ ןה םינבל םישובלמה ןיריילואה םילכב — —
 .'א ןיריילא py ^5 (* ינאמ ןוגכ אמילגהו אתוסכ

 ,גרופס «n, תועטכ לכליוו סיסב (* nep ףדב )*  ,ןופנס ^« M6 רוניקנ «jm wu ופינס «on )* qn» wo לינכ (

ob» p* יפככ לינו' »» ^b ךורעב )* 



 XXXVIII תכשל חירד ישוריפ .('ג) הכרעמה תורנ חל

 םתסב ךורעה ^5 ל''ז m/s ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 לכמ תומכח ירפס הב שיו העודי רצח
 .ןדיבא יב ש"ע ^5 המוא

 | ש"ע 'וכ ז"ע םש nnn יפרצנ יבב והמ
 .יפורצנ יב ןינעה לכ

 .אנתסא ןופצ חור תבשנמש םוי
màהיל עזבמד ןאמ 'מאק יכהו םיבקנ  
 .'א ןרב ^5 וטישפמ אוהשכ 0 [רועל]

 אתכלה ןכו םילכ ח"ימ «sn 'יפאו
(C 'N םרע 4$ b^» 

  m3ךותמ ץבקמש  manתומוקממ
 .'א לפק יוכ הברה

w3ל''צ] (םוכרכ) לאעמשי 'לבו ליעמ  
 .ש"מו ש"ע ןירוטקמ ^3 ול שיש [סונרב
 .ילקנוא ^5 הקרעמ 'רקנש (' קיקד דגב
 .ש"מו ש"ע סבנק ^2 ןותחתה קולח ןתשפ לש סובנק
 .'ד קלח יוכ ןוילעה שבולמה אוה
 םיסנכמה י''לב nm ןיקירבוס סרונש שיו

 .ש"מו ש"ע קרפס יוכ ןואגה רמאש ונעמשו

 .(* אילפמא | 'וכ ןוילע םיקושל םילענמ םה םג
 המודכו דתי וא רמסמ הב עקתי אמש

 .'א עקת 'וכ ןהל
 [ןינכומה] (ןינוכמה) nmm ןה יכיס ^5

 .ש"'מו 'ט ךס y^"yy "t ^3 ישמ ןהב רענל
 ןהו הינפ הטנח םינאתה 'תכד הנפ

 Jn גפ ש"ע ^5 תוריפ

 הנומט אלגופ םדאל שי nw (* 'יפ
 .ש"מו ש"ע אלגפ n'wy ^3 ןבתב
 Uy יבופא min) תלרע תלפנשכ
 .) לבא n'wy ^3 הלודג ןבא אלבוא
 ךל השע ןנימגרתמדכ ףכש לש למזיא

 .'ב ברח םירוצ תוברח
 תדחוימה ןיכס אתבכשאד אניבס

 .6 ןיכס דבלב הטיהשל
 .'א עוצקמ הליבד וב ןיכתוחש לזרב ילכ
 .'ו תש 'וכ ןנימנרתמדכ הרוק em אתירש אתיש
 .'ברס | אתחיש אוה אתיש ^n ייפ םש

"vvג םרק ולבש תואלצחמ '. 
 .אמוזרפ תותילט ושוריפ

iow qp 

 - יפרצנ יב

 אנתסאד אמוי | :ז"טק
D559351.  

p.שובלל לוביש המ לב  

 לפקל אבב -

 ןירוטקמ -

 ילקנוא -
 סובלק -
 קולח -

cןיקרפס  

nwbew — — 
ypm אמש :xop 

 ^3 ירייז יביסב .ג"כק

 הגפ ר"ת -

 אלגופ יאה

 אקוני יבוסא 2
 ירצקד אלכוא = :ג"כק
 יפכשואד אברח ^ —

 אתבכשואד אניכס לה

 הליבד לש עוצקמ -
 אנהכל אתוש | :ד"כק

 תלצחמ לש תוימורק | .הי'כק
 תוימזורפ -

yw סינולנס וכיתוכרו : סויססו. )* :vop qu (0 .555» 33 ךורעב לינכו. *( סע3 )% .00 or ( 4v v ( 
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XXXIX 

buy ח''רד ^5 

 אלת ^N.) הכוס) אמזירפ 'יפ : םש דועו
 ותשא לש תילטב תיצצ

 היעמ ינב ןיאיצומו השבי ארק ןיאיבמ
vy ^3ןינעה לב  

Uy ^5 ימואש "D שי םידומיל םהל wy 

 םתסב ךורעה ^«

 .אמוזרפ

 .היורק

 .6 יג רמל ןינעה לכ
mmoג רמז ^5 רימא ןונכ איה '. 

 ey 'ב בא עקרקב תרבוחמ 'מולכ היבאב
 .'א קפ — 'ןכ ןולחה םותסל יושעה ךסמ ןונב
 ^« םוקמל םוקממ האובתה ןיקיתעמ

 .'א ןפ יוכ ןהכה הוצו
 .'ג דקר ^« תונטק jm אינפרהב ןישועש תודכ
 .ץמא אנ לכאיהל יואר םאו
 JN רבק םחרה תיב רבקה ^5
 הארנו הרוצה עבטמ ךעמנש ךועמ זוז

 .'ב ךמ ןומיסאכ
 .6 '\ סרפ (' ןינעה לכ ש"ע 'וכ םירוחבל םדה לובג
 .(* wr ןינעה לכ ש"ע ^5 תוגוז ןהש תועש יתשב
 דע ^3 חלנמ רפסה יכ בוצק גהנמ היה

 ימפשר אמוי
 ןיברעמה ןיציצה ןיטקלמ רמואש ימ שי

 ימ שי ןל אריבס qp ןלוכ הלמה תא
 ^ טוקלי ילמ ןיטקלהמ רמאש
 תלוספ wm הועש אריק הייטר תינלפסא

 שברה
 ףלקתמו םינפה רועב חמוצה םורק ןיעב

 .ש"מו ש"ע רגפ

 .(* שיימו ש''עו 'ב טקלה

 .תינלפסא

 .(* qon ^5 לאעמשי ילבו
 ןייה ךותב poen ךילוהל ןמשו ןיי בוריע

 .'א אבל ^3 בוברע [ידי] לע
 .'ב םלא ע"ייעו אתלס איליש
 .'ב םלא הבעל קדה םוקממ אמלואל אמטוקמ

wnב רקנ ןינעה לכ ש"ע ^3 וסמ ארקנ '. 
 יוכ 'תכדכ רשבב בבוסמ
 רוסא לבא רוטפ השע םאו השעי אל

 ןתוטנל רתומ דומעה ףוס דע ^« 'מולכ
 .אלסא הלחתב
 .ןמרק 'וכ םייפרפ לש הטמ איה אנימרקד הטמ
 לע םדא ינב ןימישמש עבוכ אנייס

 יוכ ןהישאר

 pp ש"ע לברס

"D 

m3ישוריפ 3 הכרעמה  nתבשל  

 ליחתמה רובד

 תוימזורפ

 היוריקבש ןבאה

 s^ םודמלו ואצ

 הרושק איהש הרומז
 היבאב תרבוחמב
 ןולחה קקפ
 ןינפמ

 אינפרהד ירוקדכו
 אצמואל יזחד
 חותפ רבקהש זי'כ
 הכמ אווז

 אמדד אסרופ

 יווזב םידאמ

 ירגפמד אמוי

 ןיטקלהמ

 אתינילפסא

 אתינפסח

 אביל

 אתילס
 אמלואל אנטוקמ
 ופמ ןיתיתכ ינה
 רשבב לברוסמ
 אלסא דע ^« דוגה

 יאנמרקדכ

 אנאיס

 ףדו

 .ה"בק

 תבסמ

ors )* vb תרינקנ n or3 )* סלנקנ קיר, ors (  ,קננס wm וסוכלניק ^»o on ovp» on (* .»» ors ) 

m»m ("ןורעב וטווטכ תוינרע . "b ךיעס vp ^p ob 'o f" 5o 
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 | םתסב ךורעה ^5 ל'ז ח"רד ^5

 .יב רכ ברב אתכלהו דע 'וכ תוכתמ 55 וז הריב
 : .ךסכ יוכ תוחישמו ןיטוח איכסוכ
 | דע 'וכ ןקנקה יפב יוסכ אקנארפ

 .'א .קנרפ ןיטוטרמסב
 | לש ףול w/w ^5 שדח ךומ b^ אתבצ

 .'א תבצ ול «now לקד
 m" ש"ע סבסב = ירשו ןיובימ יבוכרלד דע ^« יבוברל
 Dp ש"ע ןתב ^5 דגבה ךושמל "יפ

wi DNוכ גרואה ילכב חוטש דגבה " mp 
 .'א לת רוסאו דע 'וכ יושע ץע לש דתי
 .'ג רהנ אוה םוקמ םש
 .יז ףצ השדח תלצחמ אתיפיצ
 \ םימד הל ןיאש ןבא v» nr אדחב ארזב

 הרקייתנ ןהמ הריתסהש ינפמו ךרוצ אלו
 .(' 'א רזב ןהל התוארהל והוסייפו םהיניעב

 דע ^3 רמא אבר 'וכ ט"ויב קדימל ירש
 .לפרפ תבשב 'יפא
 | דע ^3 ןייורש ןיכומ םדא קוחדי אל

"r5הטיחס  pun | 
 .טפרמ יוכ בברתשמש יופר
 | .םמא לענמ לש סופד הז

  (^nןילוחב הלפנש המורת עמודמ 5^
 .6 עמד ךוראה שוריפה 53 ש"ע

 .'א ססב יוכ ןבאל ןכ תיבח תשענ
 i .'א ףכ רמצ לש הפיכ ןוגכ ןה יפיכא דוורת ^5
 | .יב ץר יוכ האמוט ןילבקמ ^«
 | .'ב לחמ 'וכ דבה na לקועמ םיאצויה םימה להומ

Nm D^אתכ איה אחתוכ . | 
 .איטרב

 .ש"מו ש"ע 'א לול ^5 סינכהל יושע וניאש nns לכ הרותה ןמ
 רוסא קזחל לבא םירמשה p ןייה איצוהל

 .קזח ירמגל דע 'וכ
 ךושמל דע 'וכ הנק לש תרפופש איהש

 i .אתבג "p ונממ
 | .'ו ףרט ^3 בקנה לע 'ינתונש סדה הלע
 דומעה ףוסב םשו 'וכ ןיאצוי םיצרה םהש

 JN ןטר | ה"שע 'וכ ןיררוסב םיאצויש ןינטר
 יכ הלבק םדיב שיש וניתוברמ ונלבק ךכ

pr) TL יפס' Of 

oh po יסוריפ vo 0( gy 

w'ow"23.חדקמב ימואש שיו חמורב  

py po» 6יסיכדסנ יכ תעד  Ofיכ יקככנ יתרעס ךרעס  

nmתבשל ח"רד שוריפ .('ג) הכרעמה  

 ליחתמה רובד

 הטמשנש הריכ
 היפכסכו הליב
 אקנורפ יאה

 אתוייניצ

 אתינתיכ סוכסבל
 יוכ אתינתכ יאה
 אוה יאויק ילכ

wnאילת  
 אבא רהנדמ
 אתפצ
 הידי אדחב ארוכו

 ילפלפ ינה

 יוכ קודהיל אל

 טפורמ לענמ
 םומיא
 עמודמה תא

 סיסב השענ
 יפיכא אפכ חנמ
 ןוצרל ןהמ
 לחומו
 התוכמ
 איטרב
 לול םושמ
 רמשל יושעה םוקמב

 אתבוג

 אסאד אפרט

 ןינטרה

 בזרמ

 ףדו

 :חיילק
 :טיילק

 .ז"מק

 !) (52^ Amp quo (* | ,ךורעב לי5 סיר



XLI תבשל ח'ירד שוריפ .)3 הכרעמה m3 

^Dםתסב ךורעה 'יפ ליז לאננח וניבר  

 רע "כ םדא ףטעתישכ הז בזרמ

 .'א בזרמ ינאמ יסוכסיכ
 .'א למע יוכ םהיתוערז ןילפקמו ןיטשופ
 יוכ םוקמ םש אוהו אתינורפ לש ןיי

 .אתיגרפ ודומלת ךכשו דע 'מולכ
 ךוכיח איה הז דוריג ןידרנתמ אל לבא

 .'א ררג ^3 ילבב
 ייפ אמוליפל w/p אמוריקל ןידרוי ןיא

 .םלפ ש"'ע ^43 העקב

 .ןוזיפטקפא איק
 ודיב בשיימו ןטק לש וירביא ןיכשומ

 .'א בצע 'וכ תוילוח
 והאיבהו והיכשמ היברג לזא היב דרג ליז <

 רמולכ רג םעמ bm ץרפ 'שלמ
 םיתוכ תונב 'פב ןנפרנדכ והחירבה
 .6 שימו ^ רנ n^ 'א ברג ^5 תודנ

 תורקל רופא ויתחתש בתכהו םדא תרוצ
 .ןושאר 'יפב ןקויד תבשב

 .(' יב ספ ^« ירמאד איההכ [סיפ ל"'צ] (סויפ) 'שלמ
 .ןושאר 'יפב 'ב בשח ןינעה לכ ש"ע 'וכ םיחרוא ךלימ

coןכו דע ןינעה לכ ש"ע 'וכ ריצבה  
 .'א תג הכלה

 ןימתוס ןיצמאמ 'יפ תמה תא ןיצמאמ ןיא
 JN ץמא תמה יניע תא
maיינתונו ןיאשונו 'ימכחה םש 'יצבקמש  
 .(' pras יב ןושלו now 55 ינידב

 .'ג רט ןינעה לכ ש"ע "וכ גלש והסכ רהה
 וניאש ןקזה 'מולכ אנשחב paw אלדא

 ליחתמה רובד

 ןילמעתמ אל
 ^5 אתייגרפד ארמח

 ןיררגתמ אל לבא

 אמידרוקל

 ןוזיפטקיפא
DNןיבצעמ  

 היברג ליז

 אנקויד

 םדא סיפמ
 ךלמ לש תונובשח
 תותיגה ןיב

 ןימצעמ ןיא

NOD 

 s 3n^ רוט
 ^3 אנדיבא אלדא

 .יא שחב יוכ טיבמ
 ךולהל חכ 45 היהיש ידכ לוכא רמולכ יבכב קד

 .'א קד ו ^5 ךילגרב
 M סירס אוהו הורעה ךותח WIND אוהה wm' אוהה
 םה סירסה ירבד ולא ^5 לודג שבכ רוע = (ארקיע) 'וכ אחרב

 .אקא ה"שע ^3 ^5 [אקיא]

 .(* טפרמ יוכ תופפורתמ אוהו תובברתשמ תוטפרתמ
 .תסובילק ^5 שרפמו תולקוקפה ןמ תסובילק
 ושדג שארב ע"באר תא ובישוהש םויב וב האס וקחמ

 .קחמ ה''שע 'וכ האס
 .יא רמח יוכ יושמ הילעו ותמהב גיהנמה .ותמהב רחא רמחמה

 ףדו

 :ג"נק

ND 

 תכסמ

on» 255 ('תולסרינס סע הקירד 'יכ קר קיתעס ןורעס יכ 3370 עדונ  o»סרולכל ךורעס לע יתיפקספ  orpתירל , = *) ספנ 
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 םתסב ךורעה ^5 ח'"רד ^5

 .'ב ןרק ^5 םדה :ןהב ןיצצומש

 .יה ףלש ^3 טעמ תסכה תאו רכה תא רענמש
 ./3 סלב ty ^3 'תכדכ תולודג תוכיתה 'יפ אסלופ
 .שבד דספוה
 .ורטצמ ^5 תודונה ןיעקבתמ
 יוכ ףשפשמ אקד אברל היחכשא ייבא

vyלבא (.ה'נק ףדב) דע ןינעה לכ  
 .ש'מו 'א רבח ןירוסא ןידודצה
 הקיקח התואב חיניו ןליאב קוקחי םאש

 .אלרמא הישע ^3
 תודונא 'ב ןיעיקפה וליא 'וכ תודוגא יעיקפ

vy ^3יב עקפ . 
 .ש'מו ש"ע 'א ספספ ש"ע ^3 n333^ ןיכרחמ
 .ש"מו vy 'א רז ^2 ןישקתמו C ןיאזגתמשב

 .'ו לע םינטק םירייע s "bw^ יליעב
 .סבא = ^5 'יתכדב ןימטפמ
 ועולבב לכאמה וריב רירומש הארמה

 JN טעל ,'ה רמ ש"ע ^«
 w^ לע טעמ טעמ
 .זרא ^3 תורוקל ןייושעה םישורבו םיזרא יצע

 .רוא חותפ םוקמ 23 ןיחינמ

meoאיתפ ןוגכ אוהו ןטק סרח ילכ  

 ןניפרגדכ אתוותפ ןיארקנ [םיברבו]

793 43^ 

 ןימב אוהו טקלתמה לת ילמ יטקליהו
 ןהיניב ןיצצוח ריק

 אשופכ ןימכ וא קודס איתפ ןימכ ילב

 יוכ תשלופמ

 .איתפ

 .'א טקלה

D 

 םימעפ א"י קר םשב ואיבהו !

 .ןיבוריע תכסמל

 ש"ע ^3 יניק ןימב הילעו הרוק
 תוחוורמ ^5 תוקחוש תועבצאה ) 'יפ

 .ןושאר 'יפב ארתלמא

 .ש"מו vy קחס "וכ ךרדכ

 םילגר הברמ לכ דע ה"שע ^3 ךורא יובמ
 py ש"ע לדנ לדנ הז

 .אתקבא ה"שע ^3 ףוכשמה לע קוקחה ללחה אוהו

(tןילדנתעסכ : ךורעב , q3 C.ד '. 

mתבשל ח"'רד ישוריפ .('ג) הכרעמה  

 ליחתמה רובד

 אנמואד ינרקב
 יפילשב
 אסלוכב םתה
 שיבדהשכ
 יקיז ורטצימ
 יקלווג רבחב

 אלדמר אגרד

 ןיעיקפ ןה ןה

 ןיספספמ
 יזראד ןיריז
 ירטוז אתיירוגב

 ןיסבוא
 הארמה איה וזיא

 רי לע די לע
 יחושו יזרא

 רואמה תא ןיקקופ

 הנטק יטקליה

 תיגיגו

 ארתלמא

 תוקחוש

54:3 

 אתקבא

 ףדו

 :ד"נק

 םימעפ רשע הששו תואמ שלש תבשל n^i ^e3 שמתשה ךורעה לעב וניברש ירה

As 

 תכסמ

 ןיבוריע
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m^ ^5םתסב ךורעה ^5 ל''ז  

 הישע ^2 םיחפט ^ mona שיש ןוגכ

 .6 א"י ףכ "^y ןינעה 53
 C [את pos ל'צ] (אתומכ) ןינב

 .'נ אקרב יוב שרופמו
 .רמויד ןידומע 'ב 'יפ ןידומע ויד
 .א'יב 'ה ספט שפתת הידיב תיממש 'למ ךרתסמ ספטמ

 רע ש"ע ^5 ןיכבוש ןימב ןינגרוב ^5

 JN קדב םילגר ילוע
 VE ^5 ןנימגרתמכ הלופכ
 .ףקרק הלודג תלנלוג
 ^5 ןנימגרתמדכ רצ רבעמ םוקמ ליבש

pyןינעה לב  ibא '. 
 .'א עבר ירש דע ^2 pn ןנבר אעביר 8^3 ) 'יפ
 דע 'וכ םיסוס תוורא הלמה רקיע

 ןמחנ ברכ
 בכשל דע ^5 ןנימגרתמרכ אלסרע

 הלילב [רמושה [s^5 (בשויה) ןהילע
 ה"שע ^3

 ןספכ יבישחד
 העיטנ ^5 [אקנרווב [oy (איקנרוט)

 ^3 ןניסרגדכ
 לב ש"ע ^3 .nnprn 'תציחמ אתסרע

 Dy ש"ייע 'ה סרע ןינעה

 .אווצא 'וכ אתוצא םמש תוקרי b^ ןילבקרע

 שי ^« ןידדצבש תויפותה לכ ראשו
 )6 ףכא ש"ע 'וכ תונוזה תויפותה שרפמש ימ

 .ש"מו ש"ע אתיטפ p/5ww םושמ הקול אמט גד אוהד
 תוחילמ ןהב שיש תוקרי «qc ונעמש

 'וב ימלשורי ^3

 .א'פב לבטצא

 .'א אלזרא
 .(* 'ב 5

 .קנרווכ

 .ןיעופעפ
^bןסנ | ןינעה לכ ש"ע 'וכ תוינפכה ןה . 

 .יד גפ םוקמ
 im אתיירוסיא ^5 ייריכאד אתלוזיא

 .ילזא ^5 תוליבח
 ןיפרושש תוקרי שי יכ איליקד אקריב

wp ^y ^3 mwא '. 
 .(* לצפ ליצפא אלד
 .קהבט ילצ רשב
 'וב ונממ ואיצוהל בשיחו ואולמכ שי םא

 .'א חתפ ןינעה לכ ש"ע

  mmןיבוריעל ח''רד שוריפ .('ג) הכרעמה .
 ליחתמה רובד

 הפיכ

 אקרב אוההד

 ןידמויד
 הלועו פפטמ
 ^5 ןינגרוב ןיא

 הפע הליגמ

 אתפקרק

 לוגלג תיב

 העוביר בא
 .תואלבטצא

 אליזרוא יכ

 יפופיג
 אקנרוובא איהה

 אתייסרע

 אתווצא

 סופתהו

 אתיטופ
 ןיעופעפ

 ינחסינדב

 ינויתיב יגפ

 אתליזוא אלמכ

 אילקב

 ליצבא אלד
 יקהבט
 ואולמכ וחתפ

 ףדו

 :אי'י

 .ו"ט

pl 

 .א"כ

 M קיר ors )*  :עיפ 45 'ייעו (* ,ד"כ qm (* qo») סיכו )*  ,םיע קיר ^«( «nó נורק ?לוסו ,ןולנס

JiYb or3 M» '»3 pm» "py fw סיפנ p»» or» orb ייכנ 7p» n» ^» )* 

 גמ

 תכסמ

 ןיבוריע



 XLIV ןיבוריעל "^n שוריפ .(6'ג) הכרעמה תורנ רמ

 םתסב ךורעה e^ ליז ח'"ר B^ ליחתמה רובד ףדו תכסמ

 .'ד שבכ יוב םגאבש םינקה ופוכ ושבכ אשבכ ישובכ = :ד"'ל ןיבוריע
"nya Dmןידרזוע םינקב ןיתינתמ ^3  mpmןימכ ןהש  

 ל''צ] (תוושהל) אובי םאו ןליא
 .'ב Ty יוכ ןהב [שמתשהל

 .הדק | [ןליא] (קרי) po הנבל הדיק לבא ןדיקהו — —
 .'א רמח הכישמב למג ךרדו הגהנהב רומח ךרד למג רמח | .ה'ל — 

 תמורת ונממ םרוה אלש לבט רשעמ j pv^ לבט = "ל —
 .יד לבט רשעמ

 .ןבגהרפ םידרוטה םישנא אנבגהרפב יאה = "ל | -
 .'א קרפ ^5 הרות ירבד עומשל אב אוה ןשרד יקריפ ביתומב — —
 ש"ע חל yy ןימירמש הארש ןויכ (' 'יפ ^3 היל אספר | :'מ —

 .'א ספר ןינעה לכ
 B^ דע 'וכ ותוא ןיפוכ הער חורו םירכנ "וכ ןיריבעמ םירבד 'ג :א"מ —

 py ש"ע 'א תושר C םינוטלשהו םירשה תדובע תושר
 .יד רפס םיה תפש לע רפסל .ה'5מ —
 .א''פב 'א טבח ע"ייעו אתכרבמ רפכה םש אתכרבמ "מ -
 .'ג םרח ץירח ומכ pan םרח ב

 .אנידרו תורצבו תונקיצב ןיעודי ויה ןאדרוו ישנא אנידרו ישנא .ט"מ — 
 רחא לקד לע לפנ לקד אליבסד אלקד אלקיד יתות | .א'נ --

vy ^3ג לקד ןינעה לכ '. 

 | t^p ש"'ע 'ב םגפ ןינעה לכ v^y ^3 ךבוש ומב ןיינב םיגפ = Dub | :ב"נ —
 \ .קדס דואמ קד טחמ תיקדיס טחמ — 3 —
 ^3 ועבצא חינמשכ הריקב אתעבצאכ | אריבב ^2 אתעבצא ב

 .'א רזב ע"ייעו ,'ט ךס ה"שע

"v3 e:32 ^2 ינממ והובנגו יל התיה הרוק ינודא ^3  \'. | 
 | 45 ןייה וב ןיאיצומש ]55[ רמולכ ימ תש < — 

 | .תלע ןינעה לב ש"ע
 יוכ אצמנ ןיד טפשמ 'גרתו רות רוש 4( שפשמ רוש — — 

vyז רש ןינעה לב '. | 
 | ש"ע ^3 אנביזפשוא 'יפ יח ןיד רבנ םופ רבג = =

nn 53 1א רבג '. 
 | .ןורחאה עקר ש"ע ^2 ןושלמ ןימחפל וכה וגירטה 'יפ ןימחפל וגירתא — —

yy  — —דע ןינעה לכ ש"ע ^43 'שלמ ינארה | ^« ונניפצי  
 .ץלע וימי תירחאב

x Aש"מו ש"ע רתכ יוכ הבישי שארמ הצע אשנ ריתכמב ץעייתנ . | 

 .א''פב 'ג רצ שי'ע A3 ודצ הימר ףועה יפנכ ךורחי םא = ^5 mos ךורחי אל | :ד"נ | -
un = "2 —אתאילמ םיהובג םיקיבד התאילימ אתיילומ . 

 .אמטא ןינב תוכרי אתהמטא | :"נ — 
ma —א דק ןיכתוח םירהב ןירדקמש '. | 

 | .החממ w^ החמו 'שלמ הרשי םוקמ החמומה ןמ | :ח"נ —

 | .תופרס סיד 'פסותכ 2n 'ייעו )* = ,לימ 475 )!
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 םתסב ךורעה ^5 ל''ז ח''רד 'יפ

 .אנמרהק םוקמ לש ןוטלשה אנמרהק
 .'ה phy (moe תונובש אתסרע אתסרע

 .גרטט ןתוא ןיכמו ןהמע ןיבירמ
 .'א גלפ תקולחמ לעב
 .( קרהמ ןינב ןוגכ

 .ינצ | רומחה וב רשוק היה s^ לקדב 'יפ
 דע ^2 ורצי הסכמו po ריבעמה לכ

 .'ד קפ ףדע יפט
 םוי אנתסיא אמוי ^5 םיבע םוי

 .אנתסא יוכ תבשנמש
qi»הלוע דוסו 'ע הלוע  'yןיי . 

 vy וניי וילע רבגתמש העשב וסוכב
 .'ו סב ןינעה לכ
 .הכבס הכבס לידג e^ [ךבסה ל"'צ] (ךכסה)
 .'א עפ העפא הדלויב 'שלמ
 ןימכ הבועמ ןבח 'יפ jin לש בוג ב

 'וכ תוליבח
 yn רמאד iN יבזיש ברד ונייה

 .'ג לש ש"ע 'וכ
 ןידבעד הבוצחב nns רדסב הרושב ) 'יפ

 תחא דע ש"ע ^3 ינוי (*ףכ ןימכ

VN S 

 .'א בצח תחא םע

 דחא םדא ןב רדש רצחב תיב שי םא

vnספת ש"ע ^3 םש . 

 D'^3. 'א ןנא
 .'א קפנ

 ^5 התוא תופיקמ םיתפש
 יוכ יפופג B^ אמופא יפו פג
 y^ ^3 לזג שי תרמא אישק אפוג יאה

 .לזג תורתומ דע ךוראה ןינעה לכ
 .הקע "וכ הריפח ומכ איהו הקיקח 'שלמ
 ילתוכמ וראשנש םינטק םילתכ ומכ

nbnב ףג )* ש"ע ^3 '. 
 .'ג תבצ םיתבצה ןמ הל ולושת לוש nn 'שלמ

 תעצב איהו יחשה תיב דגנכש עורזה
 .תרובק עררא

 ב יחב 65 'וכ nap החיל וחיכ

Don jo vem apoןיררויה  

 .טלק ^3 הלעמלמ

 .ש"מו .אתינשמ חייב ייפ יש

muyהלע 'יפ ינסק א" 'וכ םישבי  

 .ןסק ןליאה

 המ ןיבוריעל n ישוריפ .('ג) הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 אנמרה
 אתייסרע
 יוכ יגורטט
 האגלפ
 ינגרובאו יקרהומב
 אתניצב
 קיפמה לכ

 אתושד אמוי

4453 m 

 וסיכבו וסוכב 3^

 ךבסה

 יעפ אעפימ

 ian לש בוגב

 לושלשב

 הבוצחכ ..הרושכ

 רי תסיפת

 םינגוא
 המופא יקפינ

 תבשב לזג שי

 הקוע
 יפופיג

 םיתבצ

 תרוביק

 ובר ינפב חיכ

^3 DN Dp 

 אתינשמ

 יסניק

DJ 

JD 

 .א"ס

 :א"ס

 .ב"ס

"D 

 :ה"ס

 1'ג (po קיר ^« p" )* | ,סיכ ךד) «p^ )* ,יכ ;ןורעכ )* ,סיפ ףדב )* rm םיע קיר ors )* ,ויכ דל

 ןיבוריע

"py (^ 



 וו,

 XLVI ןיבוריעל חירד ישוריפ 03 הכרעמה תורנ ומ

 םתסב ךורעה ^« by mi^ ^p ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 .ענצ רתס םוקמב אלא לעוב וניאש תועינצ — sp ןיבוריע
 .'א הצקמ ^3 רהסו ריד ןימכ wm הצקומבש nb .א'ק —
 ל"צ] (אכיש) ןיסרוגש "v ^3 דחא חול ףכ אפש דחד - —

 אמשג 'יפ ^3 תדמצנ הניאש [הביש

 .תלד ןינעה לכ ש"ע 'וכ לובק תיב
MNTט"ויב אתרודמ יאה ןינב ךרדמ הניש םא אתרורמ יאה  

 .רדמ ) ןינעה לכ y^ 'וכ
NND ₪ם"וכע תא ןיקדחמ לארשיבש םבוט קוהכ'םבופ  

 pin ^5 םנהיגב
 PN רמולכ [קורטינ [w5 (רוטקינ (w5 קורטנ אל | .ב'ק —

 .'ג קרט ן ןירגוס
 Y^ ש"ע א"י ףכ ש"ע ^3 הניפסה ג''ע ןיפופכ םישרק ןימכ יפכ יגה 0-0

 .ש"מו ש"ע ןייס ^3 םדאה שאר לעש עבוכה n^ אנאייס ירש אנייס | :ב"ק | -
 ma ^b קדאמ ןיפיטמו ןיפיירב ןילעמ 'וב יפוירב ןילעמ = .ר'ק —

 .ש"מו קדע ע"ייעו יפויד C) ךוראה ןינעה 53 ש"ע ^5 תקנימ
Mז רב = ןינעה לכ ש"ע ^5 תודמ ףוסב ןנת — הלוגה רובמ ןיאלממ '. 

Tovתואורה  picsרכזנ םימעפ יתש קר םינויצ שמחו םיעשת  n^םימעפ שלשו םיעשתו  

 .םתסב קתענ ושוריפ

 " םיחספ תכסמל

 ש"ע ^3 םילגר קוסיפב אוה בכרמהש בכרמ .'ג .םיחספ
 .בכר ןינעה לכ

 .קנס n^ ^n wy ןקנסמ 'ג - 

e cץמש לוספ ץמש  ^b.א'פב 'א ץחש ןינעה לכ ש"ע ^3 'תכדכ ז"ע . 
 .יב ץחש 'וכ ןושל תגיעלו חורה תוסג לוספ ץחש | — —
 .'ג קח ^3 n312^ רפוס האקוקח - =

o4 —םייק וכיא  ^mאבא ה"שע ^3 ברל לאש אייח  *). 
 .ש"מו ש"ע יפלב ^3 ןיכפוהמ םירבד אילפלכ אייל יפלכ | :'ה --

eM —ש"ע ןותא ^5 תופתוש הב שיש המהב אנונרא  pp 
so -עצפ יכ הזמ הז ןיקחורמה  nnn53 םהיניב קיספה עצפ ^ 

 .'א 53 vn 53 ש"ע
MECה ףס ^3 הנאתה ופסא רבכש םינאת תפיסא םינאת יפוס '. 
Aquaאתאיגדרוק אתינדרוק  qmp mpm men 
 .ש"מו ש"ע רעמ ןיקדוב wow י"ר יירד ט''מ ל

.N^ —ףוטק י"ע  wnאלו  mnn1 וכרדכ רוצקל םימכח  
 .יב ףטק ^3 ףוטקב אלא

(tקייר ^« 'ייעו  n» ^» )' i b$ fs on (? .35 o$3bסיס רנכ סיחספ)  py?ק!ןסנ | םפדנו  v? 'poןרעטס  

"f£ קיר or3 (* .fobw p'r3 rp» pp oim 
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^bחיה  ^b bitםתסב ךורעה  

mpא"פב דרק ^3 םיעלות ומכ . 
 .'א לעמ = ןינעה לכ ש"ע ^3 הקירזו הטיחש
 .ש"מו 3/^ לח ןינעה לכ y ללחב בתכמל היל הוהרמ

bm men qm ( ^»רמימל ןגיעבדכ  
 .ש"מו ש"ע חבד ma ש"'ע ^3 אייחבדמ ma הקשמ לבא ןמק

ms.3 תותסכהו םירבה ^ Cרוחא . 

 דע ^5 םיאצמנה םילכה m^ .אתאיזג
 nn nm ךרד

 :^U ערב ש"'ע ^3 ןמזב אלא הערכהה ןיא יכ (* ^5
 היהי ץקשו םיגדב 'יתכו אמט גד אוה

 .ש"מו ש"ע אתיטפ )* ןינעה לכ ש"ע םבל
 .חצר ש"ע ^5 התעמ חצורל ונדמלי המ יכו
 .א'פב קרג הלרע לש םירגרג הלרעד אקרג ףיאש
 .א'פב קבר יוב קברמ ילגע 'שלמ המוטפל
 .ףרפרש ^5 וב תבשל אסכ אפשרשב
 חיכוי ךתטישב bn new" : ימלשורי

6 bn n'wy ^3 

 וטטחש ףכה םדא ינב 'ירמוא לשמ ומכ
 ןינעה לכ ש"ע ^5

 וא הניפסב בשוי היה ומכ אנדרס
 ^5 אדסאב

 ארחפר ינגא ןונכ
 רשב לש ןמושב היחטד

^5 pn לש pb ןונכ 

 46 יא ףכ

 .ש"מו הדס ע"ייעו 'א ןדס

 .'ג ידנכ

 .שימו ש"ע N' חט

 .ש"מו ש"ע איבב

 U^ vy ןפטרק םיקדס
 ןיעינצמש שרח c5 אוהו רואש תיב

 .("רואש ma IN רואש וב
 .'א קש — ש"ע 'וכ ןרהטל הוקמ ימב ןעקשו
 .'ד םרק ^3 ןנירמארכ בשע
 .'ב טלח ^3 ןמש y תרסמב תויופאה תולח ןהו
 p םיחתור םימ
 mb 'מואש ימ שי 'יפו איפוכד אתררמ

 ^ רמ (4A גד לש
 ןיא תוריפ ימו אוה תוריפ ימ ןמשה יכ

 .אקתו ןיצימחמ
 .א'יב אנושבא אתביטר ירעשד ילוביש ןהש
 .לעב ^3 הריבע חירמ קחרתמה

 .'\ רצ יוכ קרס ןונכ אירצ
 .('" ףתכ ןבא ןירמועה ןהו ןרוגל יכפהמ

 (or )* .)12 סרעס טילש דית) ערכ '«3 (תייונ «v3 pw' '"« :'כ .'כ (*

 םיחספל n שוריפ )63 הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד

 ןידרקמ ןיא

 "כ םירבד ינש

 ללחב אוה ירה ברח
 אייחבטמ תיב

 ךותו םירוחא
 אתאייזנ

 יוכ תישילש תערכה ןיא
 אתיטופ לכא

 םוקי רשאכ יכ
 יקרהוגב
 הקברל הסינכה
 = .אפישרשב

nom.ףועה  

 ארגנ אטחד אפכ

 ינרסב אנדס

 ירנכ

 וחטד

 איכוב יאה

 ינפוטרק

 רואש איבמ

 ןקישה
 תימרק

 תרסמה תלח
 ןישלגומ
 איפוכד אתרירמ

 ירש אקיתו

 : אנשיבאר אחמק
 שפנ לעב
 איריצ והב תיאד
 יפיכ יכפהמר

 זמ

 ףדו תכסמ

 :אי'י

 :גייי

UL]יב  

"n 

 יי

M 

 .א''ב

n3 

 :ה"ב

M3 

 :ןיימ
 :חייכ

(0 

 םיחספ

"»y(* i 475 (!תייר ^«  omm)ניכ : 
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XLVIII 

^Dלאננח וניבר  D^םתסב ךורעה ^5  

 .'נ ברא ^« םתוא תרמשמ nmn םהירקיעב
 .םינרבא  טעמ טעמ הלצנש ןוגכ םינרבא אנ
 QN) ףרג יוכ ביתכד ןיכשומ ןיפורג
 .(' שימו ש"ע קספס רביק na תלוסה תלוספ אקספס אתפיר
 mb אל ןיידעש הריעש 'מואש ימ שי

 .(6 'ב רפצ ה"שע 'וכ "^w ^3 'מולכ
 .ןצרפ 'וכ םיבנעה ןיטחוסש רחא ינצרופד דמת

nenיב למע  'וכ אמהוזה תא בואשל ןישועש . 
 (ישנ לא) NY 'וכ הנושש ימ שיו

 םירפוסה וב םיקבדמש [ישוללא ל"צ]
 .'א ןלק ןינעה לכ ש"ע ^5

 .'נ שק יוכ םיחבט לש ןלימע ןוגכ
 .'א סרפ ןינעה לכ ש"ע 'וכ יבר רעישש ונאצמ
 (הכאלמ) השוע 'וכ ןדס וב שיש םוקמב

 .(* קזח ^5 yy] תכאלמ ל"צ]
 .'ב ןגא — הב ןישלש לפס ןונכ אנגא ירוחא
 Dp ש"ע שרח קצב ש"'ע ^3 yw אוה ץמחש רוסא הז םג
 הרהטב ותסיע השועה לבג שי םא

 ןינעה לב ש"ע ^3
 תתל לארשיל ול שיש האנה התוא

Ynוכ ' 
 ש"ע ^5 רומחו רושב שרוחה

 יוכ תיחולחל וב שיש עקרק אנותמב
 אלש שא ריעבמ םושמ הקול ןה ולאו

 .יתש ש"ע ^5 ךרוצל
 (םיאלכה) ןמ הרומת איהש הלרע 'יפא

5^y]לרע [לכה  vyש"מו . 
 p ש"ע ךסח ^5 ןנימגרתמדכ םיקד םיער
 .ש"מו ש"ע ךעב ש"ע 'וב תוסנכנ ולאכ תוארגו וז תא וז
 .ש"מו ש"ע זבזל תרגסמ זיבזבל ^«
 .ש"מו ש"ע 'ה np ש"ע ^2 םלועב רקי אוחש רוא א"ר ^5

mmתוכלמ  psהלובי ןושלו הירב לכ  
 ^3 אנקיסאו ןתצ;חמב
oyיפ ליצמו ץר סוסהש העש ' wn 
 .'ג .לצ ^3 םויה

 .(* 'א ףצ ^3 לקשמ ןקתמ n^ ונממ סנרפתהל ירכ
 רמ דומעה mo דע יל חס ןמ חי'ר ^«

 ןנירזג אל רבס

 .שיימו ש"ע 'א לבג

 .שימו ש"ע 'א בט

unש"ע '3  wm 

 .'א ןתמ

 .ש"מו ש"ע גרה

(^ *N הפס 

mmםיחספל ח"רד שוריפ )63 הכרעמה  

 ליחתמה רובד

 יבראב "וכ אטקנמ
 םינרבא
 םיפורגה םימב

 רביק תפ

 אתריפצד

 45 יקווררב אה
 ^3 לש ןלימע
 םירפוס לש ןלוק

 השקונ
 סרפ תליכא
 קזחל ןייושעש

 אנגאד הבנא

 שרח קצב

 לבגל

 האנה תבוט

 ^3 שרוח שי
 אתנותמ
 םיתש ןיחקול

 ^3 הלרעל ןאכמ

 אתכיסח יטיח
 וזמ וז תוכשונש
 ןיזבזבל
 ןואפיקו תורקי יאמ

maתובלמ  

 סופה תוליצמ

 הפצמה
 יל חס

 ףדו

 :א"נ

*E ^D ןינעב. jm ןנינכ לע or יתיפתספ o» (* תקספס, pi» vo») "b prt» (* .p7) ors pm ףדנ עיייע 55b ) 
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XLIX 

^bםתסב ךורעה  

Jays 
 'ד ףר  vy.ש"מו

n/^w ^B 

 הרומח התמשה 'מולכ  vyןינעה לכ
Uy ^5 ןירימאה ןיב ןיכבסנה ^b 

 םיחספל ח"רד ישוריפ .(ג) הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד

 s^ הידגנילו

 ןיפיכה ןיב
 .ש"מו ייבא ע"ייעו 'א בר (' 'דוהי י ב א ר רמא אבחר רמא ח''ר 'יג m^ בר 'מא אבחר 'מאד

 אליא יבר ^n יג .ןפנ ע"ייעו תוינפכ
 .'ב ערג ןינעה לכ vy רפוב אהיש nya ח''ר ^5

, J'i* למ 

 .ש"מו ש"ע 'ר רע
 .בתכ

 .'ב 'ררנ

v/y וכ םירהב םילירג' yay me 
 U/y ^5 ^b אוה תאז 'מולכ

 wy) ^9 תויתואה תרוצ בתכ

 שבי םוקמ אוהש דרגה
 .'ג רמצ םמחת איהו הב שיש 'ומימחה ןיידע הרמצ

 ןליאה ןמ תולבונה תוריפה ןמ :יב/רש
 .ש"מו vy 'א זמג ^5 יונליא ישרשמ םירפה םירצנ in תיזאוג

 .'ג שחל
 .סמלק =

 .'א רמכ

 .קבש
 .'א אלק

 poss ויהש
 ןוא יקקוח ויהש
 יוכ ןניסרגדכ שומיב ןוגכ רמכמ
 ^5 אנירחא השרד היל תילד ןויב

wvאלק  ^bןבא לטנ  
 וא רורצ ןוגכ רחא רבד ול ונתיש דע

 ש"ע ^3 וב אצויכ .ספת

 ךרדכ וניאש רבד תבשב השועה לכש
 ירקמ די רחאלכ רמחמ הכאלמ .'א רמח

 יוחימ 'יפ :ה"פ ףדל ןכו ^5 ויברק יוחימ
 ומ אוהו אייעמד אקריש איה ויברק

 .ש"מו 'א no ע"ייעו (' 'ג קרש

 .^ רפכ

 יוב ךר ןמוש
 יוב רפוכב ינדשחת לא
 התוא לואשל אוה שייבתמ ומב 'מולכ

 .זכ

 היל
 הזה ןינעב

 אוה לקלקמ תבשב הרובח השועה
"bpןיחמוצש םוקמ  pou)ןירימא  

./N רטק וכ םירצנו' 

qm ^»ןהש ויערכ ןתונ ^55 רב  
 'וכ וכותב ץוחבמ ;'ב/ךת

wn"רשב אלמ שבכ וא ףוע 'יפ  
 py ש"ע א"י למ

"py vy ב לפט' 
 .(* רמס ע"ייע

 .ץמא
 .ש"'מו ש"ע mns לגע 'עו אייה
 .'ג לפ
 .'א .רבד

 .ניסר ססנ )* קייר ^« 'ויעו )* (?D ססנ |:

 ^5 וכותב
 [הילפט [y^5 (היאלפט)
 ןירוריפ ןושלמ
 ^5 המידאהש רשב לש הכיתח
 (* לגעל w^3 הרהמ אייה
 תומוג ןימכ יחלפ יליפ 'יפ
 תערצ

 יאעליא 'ר
 ועירגישמ
 ןילמ םירהל ןמיס
 אהת אדע
 ^5 םירבד הרשע
 דירגה םוקמב
 הירמצ
 םירשנה תחתמ
 שדקה לש תויזמג
 ןתשיחלמ
 ןסומלוקמ
 ארשב רמכמב
 ארקל היקבש
 אלק לקש
 אמלעב הסיפת

 רי רחאלכ רמחמ

 איעמד אקריש

 ינריפכת לא
 הינימ זיזב

 הרובחב לקלקמ
 ירטיק

 יוכ ךות

 אתיילומ יאה

 הילפט
 רירפמד
 קימסאר אצמוא
 אייה
 יליפ
 רחא רבד

e דסנסל' 

SOL ד'ַב ^»pp) תורעסנ Lr» "py (*.  .כוס) עיס' 

OD 

 ףדו תכסמ

 .ב"נ םיחספ

:2/3 

 :ר'ע

Dy 
9^)$ 

 ףייע
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^Bח''רד  b^םתסב ךורעה ^5  

 ולכאל יכ וב ענונה cem אלש
y»רשח ^5 וב . 

 .יתש ןיחקולו ןינמואל דע 'וכ ימואש ימ שי
 .ארוש רב ש"'ע 'וכ ןוגכ הרזע עקרקב הוש המוח
 py vy לייד אלאיד רע ^« חספה by ונמנש
 תאצמנש המכ 'וכ 'יתכד יאמ רמאד י"רכו

mon maa novש"ע ^3  Am 
 n'3. = וכ םש 6 קתענ טחשנש ןויב 'מולב
 pp ינפ y^vyy יגפ ma ש"ע ^3 םילשורי תומוחל yin םוקמ 'יפ
 .לרע ןינעה לכ vy ^5 למזיאו אמסו לרע ^5
 .6 'ג ןדס שי'ע 'וכ ןדסה ומכ 'יפ איחרד אנדס יּכ
 לכאמ ינימ םתוא ולצ והנידבע יקסיוש

 םולכאו
 היפוגל דח חספב יביתכ ונממ אתלת

 'וכ הנפומ דחו

 .יקסיווש

 .שיימו ש"ע ונממ

 .'ב .רמ היבר ינמחנ רב הבר אוהד
 .תוט תב הליכא אלב הלילה ותוא ןל
 .א''פב 'ב גגמ = "וכ ןנוסמ רכש b^ ינאגמ רסילת
 .'א סיפמ ש"ע 'וב ומכ תעדה סיפמ

 wb לש ןינסכ אמיגרת יאה m "פ
 .אמינרת ש"ע ^5 הקיתמ

 .'א לבט הלעמלו החנמה jp bow היה C) 'יפ
 העבש דחפמ הידי wb אלו םד זיקמ

 .'ד רבס ןימוי
 אגפא אדי אדחפל אכריד אנפא אדי

 pp 'ה גפ ע"ייע אתנישל אכריד
 .יב vy יוכ שובלמבו הקשמבו לכאמב
 רוסיא רבדב לואשל תיצר םא ^5

 .קנח ^3 bw םכח לאש
 .שיימו ש"ע '3 אכב םרצלא אוהו שתכמה
 .'ב לח יוכ ךילגר לע ךרדה קבא ונדועב
 .'א לקק וב השונש ימ דע 'וכ תונקל וגהנמש ימ
 .תרפרפ הצמ תליכא דע 'וכ תרזחה לבטמ ןחלשה
 .(* ןורחא ףק תעלות אפק

"DNUSיב הצמ ^5 ןילכוא ונאש וז הצמ . 
 ותבוטב םדא לש ובוח הבוגש ימל ודוה

 .שיימו vy 'א בט ^3 םדא לכמ ^5
 .שיימו vy רשח ה"שע הנוהכ en" םושמ
 .'א ךרב ןינעה לכ ש"ע הביפשב ומד חספה ל"'יקו

 - םיחספל ^n שוריפ .('ג) הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד

 ידשח ינפמ

  ntתומא 5^
 ארוש רב
 הרובח ינב
 הפודרב ןאכ

 יוכ השמ תויהמ
 ינאפ תיב
 הלרעה ןמ שרופה
 איחירד אניצובכ
 יקסוש

 יל המל ונממ

 רמד ילימ לכ
 תווט תב
 ינגמ רסילת
 סיפמ
 אמיגרת ינימ

 יקריב ליבטמ
 רכוסמד ןימוי

 'וכ איסואא אדי

 ^5 ךתבש השע '
 קנחיל תשקיב םא

 אכב

 יוכ ךיערכא אלחדא
 ^3 אתילא לכאד
 וינפל ואיבה
 אפק םושמ
 היבגהל ךירצ הצמ

mnיוכ 'הל  

 רתונהו לוגיפה
 חספה תכרב

 ףדו תכסמ

 .ה"פ םיחספ

 .ו"פ

 :ו"פ
MES 

 .ט"פ

NY 

 .בי'צ

 דיש
yy 

A^ ̂ p 

- 

 .ד"יק .

 :ו"טק

 :זיטק
.n^*p 

 :ב"ק

 .א"כק

— 
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 LI הציבל ח'ירד ישוריפ .('ג) הכרעמה תורנ

 .הציב תכסמל

^Bל''ז ח''רד  : yn ^bםתסב  
 .'א דל s^ לומתאמ היה אלש רבד לכ b^ דלונ

 ש''ע 'וכ דבלב וניתנשמב ןייונשה וליא
 .'א ךרד ןינעה לכ

 ^3 'א רקד רגנ ןימכו דתי ןימכ רקד
 na ודילוה אלש 'ישדח ןיחורפאב

 .'ג ךרב 'א הכירב אלא ךבושה
 .'ב ךרפ = ^3 ביתכדכ הסיפת ומכ הכירסו
 .'ה לע יוכ אסידה וב שתוכש אנכוב
 .סרת | רונפל דע 'וכ ןהב ןילעונש ןישרקה
 ךרוצל ןניאש םירבדב !b (ירבס) ש"יב

 .'א ברע שי'ע ^5 שפנ לכוא
 רשעמ ארקנש ןויב 'מולב ןלבוט ומש

 .'א םש רשעמ תמורת vob שירפהל בייח
 .ןוליו תכורפ
 .בייי רג 'וכ דבלב חוצחצ אלא צ"או רעישה םוקמב
 .א'"פב סטפ ש"'ע 'וכ 'מולכ תולודג תויבח ילעב םה
 וחמשו ילע וול לארשיל הי'בקה רמא

 .'ג דח יוכ םויה
 .'א רדא ש''ע ^5 הבושח הקדצ qo השעי 'ולכ
 .יא שפנ ש"ע ^5 םדאב ה"בקה ןתונ mm המשנ

 .'ב םהנ איה תפ אסיידה
 לשב אל ירכנהו םלושיב איה םתחילמ

 .גד םולכ
 רופא חמקה ay וללה םיגד לשיב 'מולכ

Uy ^2אנסרה -  '). 

 ייב בג ש"ע 'שוריה איבה ח"ר 'יפב

 .'א קש יפל ידי קשתו ןושלמ
 ןילס ןוגכ הכאלמ םדא השוע 455

 .(* תלס ןהב אצויכו
 .שימו ש"ע א"'פב 'ג ברע | ש"ע 'וכ איה תותיחפו יאנג ןושל
 .ךמס הבישיב יתוא וכמס םויה 'מולכ
 .ילפס | 'וכ ןתוא ןילטלטמ ךיא ןיניערג ילפוס
 .בנק  ש"ע 'וכ הקובא «ju רמואש D" שי
 .'א ןשע שפנ לכוא ירישכמ אוהש תוריפ ןשעל

 .םיחר הרבכ םושמ דע vy 'וכ קוקח yy ילכ
 ארסח ברו אנוה ברד אנוה בר רב הבר

 JN רבח ty ^5 ויה םירבח

 ליחתמה רובד
 רוסא דלונב
 תונמיל וכרדש תא

 רקדב רופחי
 הנושאר הכירבב

 יכורס

 ילעה
 ןיסירתה תא

Dבורע  

 . ולבוט ומש

 ןוליו
 ריגה תציב
 ןיסטפ ילעב
 תודח

 רדא ןהב עטי
 שפניו תבש
 אמהנב אמהנ
 םיחולמ םינטק םיגד

 אנפרה

 ^3 בגמ ןיליבטמ
 ןיקישמ
 יתולס

 חרפ אברוע
 תושישאב ינוכמס
 ילפוס ינה
 ירש יבנק
 ןשעל
 ^3 םיחירה
 'תברברב ןירבח לפנ

D'Y» php woo b: קיר ors (*  ,של9ות prn ors (! 

 ףדו

 אנ

 תכסמ

 הציב



LH. 

 םתסב ךורעה 'יפ

 .'ח סכ ^3 תססונ ןוגכ

 .'ג בצח 'וכ ררויו עקובו 'וכ בשע אוה הבוצח
 עטונו תואצוה המב םדא איצומ 'מולכ

 .עטנ ןינעה לכ vy 'וב םרכ
 .ןושארה 'יפב יקנלא | םיפתכ לש תעדרמ איהש ונעמש
 .רופש ה''שע 'וכ ev אבלמ בר לש תועומש
 .6 ש"ע אזא  םמוקמב רע ^« אטרת ^3 nb ןתונ
 דע ^5 םיבוטה ךירבד התחיש 'מולכ

 .'ב wm הרבכבו הפנב
 .שי'מו ש"ע םבס יוכ ילע ךל שי ול רמאי אל
 .'א קפס יוכ ותמחב אבש קופיס ןיקפסמ

mp em C ^5קפס ^3 תחא ולגר רקוע  .N 
 .זרא יוכ ןה תורוק םיצע ולא 'מולכ
 .אראא ןינב וניאו וריבח ג''ע דחא םירודס םינבל
 אינתד ןה תומותס תוינרח ןיספלא ולא

vy ^3ןינעה לב  
 הצק סינכמ הכורא הליתפ התיהש ןוגכ

 .ךתח ^3 הליתפה
 .טהמ 'וכ הליתפה הצקב הבעתמה 'יפ 'וכ ןיטהומ
 ןינתונ רשאכ טיטב רונתה ^5 ןיחט

 .ספלא

nenא קרש ^5 '. 
 .יא קרש "וכ אלא ט"'ויב טיט poz ונא ןיא 10:53
 .6 תקר רהנה תפש

 .'א רדמ 'וכ הלעמל ץעה זחא םא בא ןינב ךרד 'יפ
 .'ב רזח 'וכ ץע ןהמ לטיל והמ םיצוק יניממ ארזיח
 יצע 'יפ יחשיפ יחשיפ אתוולא ןל ביהיו

 .(* אתולא ^3 ןהב ןינשעמש תועיצק
 .יקתפמ = תיבחה ךותב ןיקדוחמ תועיצק ומכ
 .'נןבל = ש"ע 'וכ שאב תורדקה ןיפרצמ ןיא
 .םסח בקנה םותסל
 .נלמ ^3 רעישה ריבעהל pena qms ןיחיתרמ
 .'ב הצקמ = ש"ע 'וכ ןתכאלמ רמג איה ןתעיצקש

pvo3 ןלשלשמ ^ jmןירישמ  
 .'ג לש ^3 ןיריחשמו

 .'ג yy שארה תיצצ 'שלמ אתיצוצב
 בגא רבאה הז ןיקנוי הירביא המהבה

 DD ש"ע pj ^3 רבאה הז
 .'ג לבנ ש"ע 'וכ הברעתנש הלבנ רשב תכיתח
 יוכ ןובלוקב ןיבייחש ןיפתושה ןיחאה

 .ןובלק ל'מק דע

 Div לאננח וניבר ^5

 הציבל ח"רד שוריפ .('ג) הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד

 תנכוסמ המהב

 יוכ עטקמ אבוצח

 תעטקמ העיטנ

 יקנולאב
 ףצרנש דופש
 ^3 אטרת ירמא

 ירזחא

 npo םוכס
 ןיקפסמ ןיא
 ןידקרמ ןיא
 יחושו יזרא
 ינבילד אריוא
 תוינרח ןיפפלא

 ^3 רואב וכתוח

 הליתפה תא ןיטחומ
 ארונת היל ןיקרש

 43 תרפד אתקרא

 ארהנד אתקר

 אתרודמ יאה

 ארזח

 יוכ חשפמ הוה

 יקתסומב איהה
pwןינבלמ  

 ןמסחל
 שארה תא ןיגלומ
 יוכ םינאת ריבעמה

ovo 

 היתיציצב

 יוכ םימוחת יקני

 יוכ .הלטב הלבנ

 'וכ ןיפתושה ןיחאה

gm 
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 :זייל

 :חייל

 :טייל

 .םימעפ שלש םשב וריכזהו הציבל ח''ר 'יפב ךורעה לעב venen םימעפ עשתו םישמח

 .30ככס ינרד לרענ or wu3 3תכו (* ,ןורעס ייכ ייפע v סעינ,  *( «p» p ךד3 ) «n ספנ (:



 LIII הגיגחל n^n שוריפ .('ג) הכרעמה תורנ

 הגיגח תכסמל

^Bםתסב ךורעה ^« ל'ז ח''ר  
 .ארובז ^3 דחיב ברקעו ארוביז וצקעש ןוגכ
 םישגונהש העשב ינעל תועמ איצממה הז

 .זוז vy ^« וילע
 ייפ ןילפוט ןיאו ^5 nan לש nona ןילפוט

 .'ב לפט לודג רפ דע 'וכ ןיפיסומ ןיא
 npo | ץראה לע סמ דע 'וכ ןל אנמ תסמו
 JN רה הכאלמ התוא דע 'וכ אמוג רפוחה
 .'ב תר — 'וכ לפנה ונממ בוט 'יפ ול יואר )^5
 .שיימו ש"ע 'א רתס ^5 הקישנו הארעה ןוגב

 יולת לכה תחתמ םלועב אוהש רבדה

 .עורז יוכ עורזב
 JN קרפ יוכ וירבד ישאר ול ןיחתופ
 םיתע menm םיתע ןה תולמ 'ב 'מולכ

 .למשח .שי'ע ^5 ריש תוללממ
 pao ^« .שממ mwm הכילה הניא

 .'א רא יוכ ^5 ןיסרחה
 .שיימו ש"ע סררפ יוכ y/3 ןיעמ סדרפ והניב
 .) שיש ינבא ןינעה לב n'vy תולכיהב שרופמ
 JN yy ^5 ריכזהל ףיסוה 'מולכ
 רמא סדרפ אוהה םוקמה וניכש ןויכ

 יקל יוכ ץצק

vnד סלפ ^5 אלא ןיד וילע שיש ' *). 
 .'א רבע תלדה חירבב
 .'א לדגמ איה העודי הנשמ
 .א"י ףכ — 'וכ הפיכ pos יושעה לגה תיעצמא

5mג וב שיו הטסל הלעמלמ דרויש ' 
 ש"ע 'וכ תוריפח 'ג 'יפ תויממג

 ןהילוח ןילכואה םירבח qne ןישורפה
 .'ב םג 'עו תילדרח

 .שורפ 'עו ,'ג סרד הרהטב

 .ש"מו ש"ע ןורחאה דבכ ה"שע 'וכ ילכ לש ודיבכ אמש ןנישייח
 .אררד האמוט רקיע

^s pyייחספל 'יפש המל בורק אוהש ח''ר  
 .רוחא Uy :זייי

 תעדה ייקנש םוקמ ^V 'יפ העיבצה תיב
 .עבצ תיב ש"ע ^5

 .תיעדמ 'וכ הקוחר ןיעידומ אנתדכ םוקמ ןיעידומ
wy(םינבא) יצע לבא יליזד סוגלסכא  
 .(' 'ב סמסמ ,סגלסכא ^3 יריקיד [םמיסמ]

 ליחתמה רובד
 אברקעו .ארוביז

wmיוכ אללעל  

 ןילפוט ןיאו 'וכ ןילפוט

 תסמ

 ^5 ןייולתה ןיררהכ
 ול יותר

 תוירע ירתס
 ה"בקה לש ועורזב

 םיקרפ ישאר
 למשח

 'וכ אצויה רואכ

 סדרפ
 סדרפב וסנכנ יד
 ץיצה יאזע ןב

ypתועיטנב,  

 ארונד יסלופ
 אשרד ארבעב
 חרופ לדגמ
 ןיפיכב
 תויממנ 3

 ןישורפ ידנב

 ילכ לש ודיבכ
 האמוטד אררד
 םיירוחא

 טבצה תיב

 םיעידומ

 םימסמ

 גנ

 ףדו תכסמ
 .'ה .  הגינח

SN = 

 :ה"כ --
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 .רקיע לכ אתכסמה wa ומש ריכזה אלו םימעפ עבשו םירשע 'גינחל 5 ^n ^5 האר ןתנ וניבר

 py שיע (*  ,ןוטנס ors (* = ,וירנד רתיו לילו T וןירכד ריו 6 סרעס ניעק ,("חנ ספו (* vo» ors. )* ויט ףדב (ו

 .טיפק | ,סיח .סינוקיתו תורעסנ



 ןטק רעומל

 םתסב ךורעה ^5 ל''ז חי'ר ייפ

 .(קסע y' רחא) רשע ש"ע ^5 תורזופמ תועיטנ רשע

jn myא רדב ש"ע 'וב ןידידב '. 

 w^ ןט החל 'יפ
 .יב עקב עיקב הז תכרבנ 'שורי 'יפ אהונ רב אהונ

 ^ שבכ ^3 ןידודיח ןימכ ^5 ןהב ןירקנמ 'וכ ןויב ^5

 py א"י למ השקב ךרה
 )€ vy רווכ ^5 םיה ןמ 31m םיה ןמ חלמה
 .'א לבק ש''ע s^ םוחתה ךותב תלוביק ולביק םא
 .'ג רמל )? והסכמ
 .( רוזא ^3 םורע םדא ןיאורשכ 'מולכ
 .(* 'ג טש ש"ע 'וב עשעתשמבו לייטמכ
 .חוור יוכ רמולכ רשעתהל
 .אתקפ ^5 my ץרא איהש
 .6 'א DD אתמשה איה רפושה תעיקת 'מולכ
 .קמח ש''ע 'וכ ןניסרגדכ ןנבר אלא םיאלח ןיאו

mvבשוימ תויהל ומצע ןדעמ  quy ^2 nyיא  

wy ^3ןינעה 53  C 
 הב התימ רמולכ התימ םש רמא בר

n'wy ^3תמש ןינעה לכ . 
 םשמ האצוי הניא 'ולכ ארונתב היחט יכ

TE vm Uy יא ןס 

 )9 חט םלועל
n4שוריה איבה ' ^b)התומכש םירג  
 .( 0n ןינעה לכ ה"שע 355 הוקשה

 .ףכת | 'וכ הז לבא ימי םילשיש םדוק ('' 'יפ
 p̂ ש"'ע nw 'וכ לבא ירש npn הלוכ הבירצ םא 'מולכ

meתורגיא םימותיה . moתונוזמ  
 יוכ הנמלא

 ולטב אל דע ^« תוליבאה nmn וחדנ
 וקסעב טעמל אלש הצר םא םיתמ לכ לע

 .ג קסע םירחא Vy דע ^5 אלא
 Jw ןילח vy 'וכ ערקה תחתמ ודי איצומ ףתכ תצילח
 .שירא שדוח בי'י דע 'וכ אלא ערופ וניא אוה 'מולכ

 .'א תרגא

 .'ב רזג

po» חירר ישוריפ )3 הכרעמה m3 

 ליחתמה רובד

 תועיטנ רשע
mmy wo 

 תננוטמ
Nnאהינ רב  

 רקנמ
woאיצנב 'וכ  

 הוחאב איווט גד
 תלוביק ילבקמ
 םידומיל
 ורוזיא
 טושל
 אחיורהל
 תוברעד אתקפ
 ירש טוטו
 ^3 ךיכירי יקומח
 ןדעמ היה
 החמשב חומשלו רמז ינימב תותשל שקבמ 'וכ ורציש םדא האור םא

 אתמש

 איחיט יכ

 'וכ הוקשה המכד

 'וכ והופכתשב

 תיוזמ הפש

 םוש תורגיא

 ולטב תרזג
 וקסעב טעממ

 ץלוח
 אתופיראב
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^bםתסב ךורעה ^5 ח'ירד  

 .'ג ףטע
 .ילקנוא

 יוכ ונקזו ומפש הסכמ לאומש רמאד
 ^3 ג"הכד תפנצמ ןוגכ תפנצמ איה
 חתופ דחאו "יפו דימתד הנשמ איבה חי'ר

 -ש"מו ש"עו ןויכ ע"ייעו יחש ןינעה לכ ה'שע ןויב
 JW DN ש"ע ^5 וכתחל קולחה ךפהל
 .'א דג יוכ תיבה לזמ דובכל היושעה הטמ

nepרוע .אוה רוע אלצ 'יפ יכ רוע לש  
 .אלצ ^5 רושקו יוטנ

 .'ד חפט ^5 'מאנש לגרב סוליק דיב חופיט
 .ביידה «gy אווז םכח םש ^5 ביידהמד אווז
 .'נ ןפס = 'וכ n'b'r2 םדא רפמנש ןויכ רמולב
 ספדנ רשא י"כב ומוקמ רדענ חי'ר 'יפ

 .ש"מו ש"ע 'ה עקר ינליוו ס"שב ובותמ
 .שיימו vy ליסב

 דע ^« תורמואו תונעמ wm תומכח ויה
 .א'פב הו ןוכשמ אלבח
 תממחמש דע ^3 םיינישה ןמ לכאמה ךותח

 .'ב דג הברה
 .לויש 'וכ הנבל תלימ לש אלטצאב המוד 55
 םילודג ןב דע ^5 םירהל רמואה םדא ומכ

 אוה םימרו
 רמולכ יקדבימ םניינק לעש םירגתה וניחא

 .יגזבז ןינעה 53 ש"ע ^3
 .א''לב ירוא אצומ וניאו דע 'וכ וחכ לכב ץר
 .תמ הולמה דע 'וכ םדא לכ תתימכ הז לש תומה
 .שייע א"פב 'ב לד אנליוו D/wa3 ספדנ וכותמ רשא 23 'יל
 p" שע חזרמ יוכ לבאה אוה חזרמה

 .'ג ףטע

vy ^»לש עבטמ  n^» ^sםיעבשו : םימעפ שלש וריכזהו םימעפ עבשו םיעברא ק"מל  

 ^43 ןינמואה ןיטרושש הטירש ומכ "

 ק"מל חי'רד ישוריפ .(ג) הכרעמה תורנ
 ליחתמה רובד

 םילאעמשי תפיטע
 ילקנוא
 ^5 ר"ת

 ^5 יוחיאבו
 אדגד .אסרע

 אלצד אסרע

 דיב חופיט
 בידהמד אגוז
 ןופס ןאמ
 עיקר ןאמ

 אתליסוכד אדביר
 יוכ ביצנכשד ישנ

 אמרג דוג

 אלטצא לוייש
 וסכו ףוטע

 ^3 ינזבזא

bmיוכ ליפנו  
 ^3 אתומ
 הינולדי לדיד
 ^5 השענ חזרמ

 ףדו

 דייב

3 

Ys 
quU 

 :ח"כ

 ^R) דע 'ט רצמ ליעל y" ,י"שרל סחוימה) ה"מגר לש עבטמ ey 'יפ םימעפ הנומשו

 הנשה שאר תכסמל

 .ש"מו ש"ע קדצ ^5 הרומג הקרצ וו ירה ןישרפמש שיו
 .(' ידכ = 'וכ 'מולכ «ma קוספ אדסח בר קירפו

 .'ג רד  'וכ אריד יב ריידמכ תוריח רורד ןושל

 שרשיש 'ולכ הטילקל 'ל םירמואה ירברל
 .טלק ^5 עטנה
 .'א בצ םנויבצל דע ש"ע ^ םיאלמו םילודג 55
 .ןתא תודוסיה bn 'מולכ

nmnתורשעמה  nibש"ע(קסע 'ע רחא) רשע ש"ע הנושאר . 

 רומג קדצ
 הבסנ ידכ
 רורד םתארקו
 הטילקל םישלש

 'וב ןנויבצל
 םינתיאה
 N' רשעמ אלא 'וכ הנש

 הנ

 תכסמ |
 ק'מ

 וניבר



mה'ירל ח'ירד שוריפ .('ג) הכרעמה  

 םתסב ךורעה 'יפ ^b לאננח וניבר 'יפ

wp ש"ע ןתלת | ןינעה לכ ש"ע ^5 ירפ אוה בושח ^b 
 .בטרק תינימשב 'חמ דחא בוטרוק

piדע ש"ע יראשמ יראשמ 'יפ ןיגרפ  
 ןליאב הטילקה

 יוכ הערז ךעימש ןונכ
 הנשב «m 'ב ןינעוטש ןליא ןירפויד ^5

 .'נ ךרב ףרוחבו דע 'וכ
nya vn 63םדוק וטנחש חוש  vb 

 .(' חוש תונב ךוראה 'יפה לכ 'ייע טבשב
 ץילמ ךאלמ שי DW ^o ונאצמש ןויכ ^5

 .'א ברע ןיטשהלמ דע ^2
 .שיימו ש"'ע n^ רק ךכו ךכ דע 'וכ עוער 'מולכ לופיל יוטנ ריק
 הברתמו רע ש"ע ויכרדב םימת רשי םדא

 דסחה
 םדא ומכ םיירישכ ומצע םישמש ימל )? 'יפ

 .ש"'מו ש"ע 'א ןיכרפ
 .א'פב לצב

 .שאר

 .'ו רש רקיעכ אלו לפט ל''צ (לפונ)
 .ךא = ןינעה לכ ש"ע 'וכ men הדפ ךא ןונכ
 .'א ןטק "^n *יפ ש"ע

 םירבועה םישבכ ינבכ ^5 אנרמיא ינבכ
vyש''מו ןורמ ע''ייעו 'א רמא הנומ . 

 בר יבד ירפסב 'ישוופמ םירבד ^ וליאו
 ןינעה לב n/wy 'וב
 ^5 חירסי םימי 'ב תמה ראשי םא 'מולכ

 םירכנ ןהו דע
 [וארק המ ינפמ ל"צ] וארקש ינפמ C 'יפ

 ןילגמ ויה אל ד"יבש ינפמ רובעה דוס
 הז רבדב ןייעל םינמוזמל אלא ותוא
 הבהל הדיקי ןושל תואושמד עמשמ יאמ

 .עברא

 .ש"מו ש"ע תמ

  "Dש"מו ש"ע *(.

s]יא אש יוכ 'אנש אוה [בוהיל . 
 דע ^« 'מולכ יל יליל wm ונמזב הארנש

 .שיימו py 'ה רבע ,'א רא ורוביע רוא

 .אטרדנא שיא תרוצ
 ץימאו קזח אוהש רפמ דלונה רוש 'מולכ

 .'ז רש וחכ שחב דע 'וכ
 .רוגיטק 53 ןושלמ

nowאטחש  wbהאנתי  enןורחאה . 
 .'ב עבק ^; עבקיה "יתכדכ אינלפ ינלזנ
 .(*'א גרס יקספ יקספ
 .תוגולגלח ןניחפרפ

 ףדב (* :("" 475 )*  ,עבס תוככ 'עב fà mt תוככ 'עכ qp ךורע DL סוריפס לכ יכ

 ו 1 D e obvipb קיר ^« לכוס ספו (*  ,סירד $5«( pir co 53 ךורעס לעכו (* .

 ליתתמה רובד

 חמצתשמ ןתלתה
 בוטרוק
 ןיכרפ

 ןיפירסה םילצב
 ^5 תובירב 'ב

 חוש תונב

 ןטשה בברעל

 יוטנ ריק
 ןושאר ןושאר ריבעמ

 ותלחנ תיראשל

 ןיקרו ןיכא
 ילע תיברמ

mb 25 

 םירבד העברא

^5 Np? םושמ 

 רוביעה דוס

 תואושמ ןיאישמ ויה

 ורוביע רואל

 אטרדנא

 רפ רוש יאמ

 רוגיטק
 האגתי לב אטוח
 אינלפ ןעבק
 ןינוריס
 תוגולגולח

mo 

 סתכוס of» p סנו pjp רדס יונסב )!



 LVII m5 ח''רד שוריפ .('גג הכרעמה תורנ = ונ

 םתסב ךורעה ^« ליז n ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

m^אט תיבה תא וב ןידבכמש דבכמ אהתיטאט היתאטאט | "כ — . 
OSלשו הנשה פלשו  moןיטושפב תינעת ןוגכ הנשה  — Dy 

 JN חדק ןרקה ךותבש ותורכזב חדקמב ובקנ 'מולכ imp יב =
 .רייי רק 'וכ םש ןיאש םוקמ 'מולכ יארקיאד אניר יב יארקאד ד'ב :ט"ב — 
ESאהיש (' 'יפ ףנה םי —  Dvיא ףנ = ^2 אוהו רמועה תפנה '. 
 לכ ש"ע ^« ץראה 'הל רמוא והמ ןושארב םירמוא ויה המ ושארב | .א"'ל | -

 .ש"מו ש"ע N' קרפ ךוראה ןינעה

wn 2 —וכ םלע תומי רוכז דע וניזאהמ ' qwש"ע  
 .שיימו vy ך/'לויזה דומעה ףוסב

v5 —אד לייייקו תועיקת רדס  noיכורואל ן ל  minaלכ  
 .6 ערת לארשי לכב גהנמ ךכו יעבד המ

 .בבי ע"ייע תובביינ דחייה "3 תובבי 'גכ — -

 אתוחינב םירבש וז רחא וז תובבי 'יפ | םירבש 'גכ ו
 .שיימו wy 'א רבש ןהיניב קספהו

MSאנריהנ יב  " n^נ רחנ אנריחנ יכ '. 

 .םימעפ יתש ומשב איבהו bit חי'ר n^ י"פע םתפב םימעפ 5"2 ^5 ךורעה

 .תינעת תכסמל

mumןינעה הזב ךיראה רבכו הרצקב חי'ר ^5 תועיטנ רשע :'ג  
 .(קסע 'ע רחא) רשע :'ג ק"'מל 'יפב

Iיפרח ילפאב אה יפרחב אה  PNדע 'וכ םירצענ ילפא םירצענ  
 .יב ףרח תרצענ תע לכב

ex geא ףנ רבה ןמ 'וכ רבהל ןילוכי אתוופנב '. 
won - UNAא בע | אניינת דע ^3 אקיז הירתבו ארטימ םיבעה '. 

 .רצרפ | תחא תבב דע ^« now ןבאה nnns אלק יתותד אדיצרפל | יד - 
cשיימו 'א רע ע"ייעו 'נ לפ - יוכ תדרויה הפטה ^5 אליפרוע . 

 יתואו y" ^3 םישרפמה 'ימכחה ןמ שי עבראו ןרשע  -'ה —
 .(קסע 'ע רחא) רשע תחבש

 .'נ 0 תנעשמב םיכלהמה םינקז ארגיתא ילזא :| - 
 qmm | 6 ש"ע ^« תבטב םימשנ ודרי אלש אתלמרא תבטד —.

 .ןורחאה א'פב ץברת ^5 אלא םוחה קלתסנ אל 'מולכ אנתביש אנפדש | --. —
XEימולב [אתלוונמ ל"צ] (אתלוטמ) תבטד אתלוונמ תווטד —  

nyaלוונ ^5 ןיפנוטמ א"נב והיש  v ^w 
 «tW 'יפב 'א ןתח ^3 דרי רבכש עקרקה לע neon mnes 'וכ ןתח אצישמ —

D —םיזח  Duyדע ^5 םיזיזח םיארקנ םיקדה  
 .'א זיזח תוחרופ

 .שיימו ש"ע להנ | שי"ע ^5 nop ומכ קד דרויה רטמ אליהנ =
 .א''יב 'ח רח יוכ חוליקב אב וניאש ןויכ יזיעד .אירח יש
 ההובג איהו לאומשד הירתא אעדרהנ ^5 ^45 יאליע 'נמיסו 8

 .'א לע ןינעה לכ ש"ע 'וכ

 «Tv ןכקתל «p תועטב ספדנ סכליוו ס"סנו )* ,תי 5 ד V5 ןי 5 ד תועטב סמו Yi m oc רוקע 93 )*. :5 ףדב ('



 LVIII תינעתל ח'ירד ישוריפ 463 הכרעמה m3 חנ

 םתסב ךורעה ^5 ל''ז ח''רד ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 ןמ םוקמ 'מולב םוקמ םולכב םוקמ לכב הלכ תכסמב :"  תינעת
 .'ה לב ^5 דומלתה

 .א''פב 'ב עמ לושלש והחקי הברה לכאי םא אניעמ םושמ — -- 
 [b/v ןכסיש) העשמ ^3 הל לבקמ יתמיא הל ליבקמ 9*3 —

[msiעמושב רע 'וכ החנמה תלפתל  
 .שימו שיע 'א לבק הלפת

 .'ב מ"יב 'ב םרג 'וב תונעתהל לובי היה אל 'מולכ | דבעד אוה הימרגל | :ד"ו —
 לארשי לאוגב ךיראמו ףיסומ 703 הכוראל תיעיבש :"ט —

 .'ג ךרא יוב תאצמנ
g^ —יוכ רתוה ולש בא תיבב הלקלקתנש ןויכ ותלקלק ותנקתש —  

 .ןקת שמשי דע
 LT ושמב 'מולב ונשו mm ונתשנו | .ט"י - 

 .'א ןקא הקזח ןושל דע 'וכ 'מולכ ןתקוריל ורזחש ןוקאד ו
 D/^'3. אתבש האופר לש הקשמ אתבישד אתלימ | :'ב —
 .ןורחאה ןמ = 'וכ םכח ויבא היה אלש ימ ןב םכח סרפ ןב mo | :א"ב , --
 דוע 'וכ רובצה לע האבה הרצ לכ לע רבדה לע ףא :ב'ב -

 .יעוט ןבא | ןינעה לכ ש"ע 'וכ וארו ואצ ל"א
 אסריג ןואג ^5 'וכ ןניסרגד תעלות אביני אבינא = =

 .ש"מו ש"ע אבנא — םינכ ןמ והז אבנו אבניכ אוה ךכ
a3 —ןיקסעתמ 'ימכח ויהש אוה וניריב הלבק 'יפ לנעמה ינוח  

 .ש"מו ש"ע ^n אנח ןינעה לכ vy ^3 סנרפ תונמל
 .קלאג םיקש [יקלאוג ל''צ] (יקלאו) יקלאוג ו

 .תז | ש"ע ^3 ב'פ ןיצקועב הנשמ איה וז ןשבכש םיתז | :ך"כ — 

uoולכא חי'ר ייג אתלימ עמתשיא  maןורחא ץרק וילע ונישלה (' יצרוק . 

 .ליייב 'ג yy שא לש תצוצינב ארונד אתיצוצ .ה'כ --
LOCאתופא  nnsאתופא . 

 .'ג ךרב השירחב תאה תריפח רועישכ השירחמה ךרב אולמכ | :ה"כ — 

 .ש"מו 'ב ער | ךירונצ דע ש"'ע ^3 םירוניצ 'ב לוק םיעיר uv לוק ב
 יילארשיו םיול םינהכ תורמשמ ולא )€ 'יפ j^ םיאיבנ by" | "כ —

 .רמשמ UON | ש"ע 'וכ םהיניבש םיאיבנ ורמע |
 .'ב רצנ wn םהלש ט"ויש 'יפ םירצונה ינפמ | :"כ —

m3 —שפנו  ^Sהריתיה שפנה הדבא 'מולכ  ( ^N UE 
 nys ןיבנוג תועיצק יעצוקו ילע ןיבנוג ^8 ^5 ילעה יבנוג —— —

 .'א בגג ילעב תופירה דע ^3
mmn b —א ץהנ י"א ינב לש סובכ לבב ץרא ינב לש ץוהיג '. 

 "1:3 Nm הזה ןושלב mon בר חלש באב העשתב | 5, —
 .עשת ולא לכמ תחא השועש ימ לב

 םוי ^« המח לש החכ ששת באב ו"טמ bio רבת «D = .א'ל | -
 .'יא רבת n'wy ^3 'מולכ «b רבת

 .ומש ןורבז 53 םתסב תינעתל 5^ ח"ר 'יפב ךורעה שמתשה םימעפ שלשו םיעברא הלא 522

 (JUD O3 קיר p^ 27 "ועו (* | ,ב'עס r2 ףדכ )* r'b. ייכב à^ סיפכ וכינפכ "«« )!



LIX אמויל ח"רד שוריפ .(ג) הכרעמה m 

 אמוי תכסמל

^mלאננח וניבר  D^םתסב ךורעה ^5  

 םיקוושל הנוממה םימדרגא ןוגכ
 יוכ הצעה ימכח יטוולוב
 תיב תוניבג ז"עב poo תיאו יקיניא תיב

 .יקיינא יקיניא

 .אלובא חתפ תרוצ דע 'וכ קוזיחל תואובמ לש ארקת 'יפ
 .( ידמ C) ןינעה לכ vy 'וכ אינתד בייחמש ימ שי
 .ןושארה 'יפב תיב = 'וכ ותיב ךותב םיחרוא סינכמ וניאש ימ
 .(''א רנצ ארונ יצע
 תואזהה יתשכ ןרק לש ודוחב תנתנה האזה לכ

 .ש"מו ש"ע ןורחאה bn n'wy 'וב הבושח איה
 םוקמב האכה לכו הדירומו ודי הלעמש הכמכ

 C ש"מו ש"ע 'ב דגנ (* אוה דחא

 יוכ womb םוי לש ויצח םדא ינב ןירוקש ומכ
 .'ברהט רהוטל םימשה םצעכ דע

wow"לייד ש"ע 'וב סבמב הנוממ ןוגכ . 
 .תורא = אנארצמ אריגרג םיניעה ריאמו ריגרג הז

(^bול שיש ימ ימולכ  [pw]לכאמל באת  
 ש"ע 'וכ

 רומלתה po קוספלו רבדל תושר 35 שי םב
vyא םב .ןינעה לב '. 

 םירשל בא map בובא אוה לושמ ומכ
 .בובא ש"ע ^« םילודג

 יוכ םיבוט ןב ינע רכשנ תחא םעפ רמא
vyןינעה 55  

w^אידיר ^5 אידיר לוק . wn5 ןניסרגד ^ 
 רוש אוהש לגע רע

 SDN דע ש"'ע 'וכ ןוב רב יסוי ר"א 'שורי
 Jap € תונמל

 .דיחי = ןינעה לכ ש"ע 43 ןנבר ןה וללה םידיחי
 אקרטמ איהו ) [אתרוודמ [y^5 (אתרלודמ)

 .אקרטמ ,'ג עקפ ןינעה לכ ey ^3 6 ליתפמ לבח ןימכ איהו

 אלא םהרבא ריכזה אל ןלוכ תובאה תלפת
ey ^3א ןווכ  .הרזעמ הלעמל רע ןינעה 55 '. 

 .ןינגטסא ןינעה לכ ש"ע ^3 ימנ יא תועשה ןווכל ןיערויו
nenא הז ומצע ןימוח דע ^3 שמשה '. 

 .ררבש ^3 וב אצויכו רוחה ןמ סנכנה שמש

 .ןירדהרפ
 .טוילב

 .'א תפ

JN ץפ 

 .ש"מו vy 'ח 1

D') יע p! '^53 דוקכ 32 גיר t» on קיר ספכ (? ,תולקססוכנ ץוניק rt 

Ure ^w (*25 ףד) סעמ) קיר ^«  .*( or3ייעו (' ,טיי ףדב )̂ = ,ליו קיר ' 

qon5  .ניכ ( עיייע pp»קרטע עיייעו 'נ רדו 'ג *, *) orליתפ 'עכ  bab.לסופמ 'ג עקפ 'עב . 

yr סיר or5 (? 

 ליחתמה רובד

 ןירדהרפ
 יטוולב תכשל
 יקיינוא תיב

 יוכ ילובא ינה
 ידמה רעשה
 תיבה ול רשא אבו
 ארוניצ
 תאטה השעמ

"noאנרגנמב ^  

 ורהט לע

 אלייד
 תורוא

 תפ ול שיש ימ

 הלפתב אלו םב

 ירחל בובא

 ^3 ץופ

 איידיר ףא

 ועיבצה

 םידיחיהו

 עיקפב

 ^5 םהרבאד אתולצ

 יוכ תונינגטציאד

 אשמשר אמהוז

 גב יחירבש

»»» bi5 וסוכגתכ B5 f»o סטופפו :סוייססו (! 

sU) qub םיע 'ייעו QD vD3 

oJ 31 
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 ו

 ףדו תכסמ

 :'ח אמוי



 םתסב ךורעה שוריפ ליז m/s שוריפ

 .יב רגש ש"'ע 'מולכ ץיקה תירחא 'יפ אטייקד יהליש
 JN שא םמחתמ דע ^2 ויתס לש תומח
 .'א pop ^5 ייתכדכ וטחש וצרק
 יוכ רופא אתפטוטא אערדד ירובע ןואג ^5

vyש"מו ש"ע 'ב רבע ןינעה לכ . 
n^ ^»רב יביב בר רמא  P "JN 

C ^Bהורפ  DUיימכחה ןמ שיו ישוגמ םדא  
 .הורפ יוכ םירמואש

 .'ה סלפ 53 ןה שובלמ ןושל םהינש ןיוודנהו ןיסוליפ
 ותצקמ y" ^3 שממ ודגנכ אוהש ודצב אל

 .'א רצ וירוחאל
 .תשרבנ אתשרבנ רע ^2 ןנימנרתדכ רנ תשרבנ
 nm רתוי mb המכח «jn 'ה לעפ ייפ

 .(* 'א לעפ יוב "3 והנעמל
nonא ןשע ^5 תרוטקב ןתונש '. 

 .'א ףרט םבבריע
 דע 'וכ לזאזע יכ ורמאי ןכ ושעתש ןויכ 'מולכ

 הז לע רהרהל
 םומ [v^ (האמט אלו (mo אלב ונוהיכב ןהכ

 ^3 ונוהיבב [האמוט אלבו

Jmm 

 .ש"מו ש"ע ןהב

 .'ה לעמ חבזמלו דע 'וכ ונינשש תושודק רשע ןונכ
 .קתשנ (* רמארב יוסיכ

 .יא שא | שאב תורנ תקלדה דע 'וכ 'אנש התחמ שא
 .ביצי 'וכ הלעמל רנהו הטמל חרזאה 'מולכ אוה לשמ
 ש"ע 'וב ןוגכ םיבשע ןה דרז ןושל vot דרז 'יפ

 .'א ררז ידג דע ןינעה לב
 ^5 ןתלדנש ^w חכ ילעב moa ויה המ ינפמו

 .ש"מו Uy 'ג סרע רורבבש רורבה דע

 .ץרב הישע ^5 Tm אצוי עפושו ךשמנה אוהש

 םינהכה ויחאל ןיא 'מולכ םירפכתמ אפיקיהב
vy ^3ןינעה לכ  

 גוחל לארשי לכ אובב 'מולב
 אהל דע ^« וכירצה הנש לכב יכ הארת אלה

 .'א בח ^V רמאקד

 .'ג רצ יוכ ריקב םירייוצמ םיבורכ

 y/wy ש"מו ש"ע ףילצמ ורובט דע 'וכ ודי םירמש הכמה ןוגב C 'יפ

 .(" שימו 'ב 33

 ^w ףק
 .י'ב ףנכ

 אמויל חי'רד שוריפ .('גג הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד

 אטייקד והליש
 אתשיא
 וצרק
 אערד ירובע

 יב. יביב ברירמש

msהשוגמא  

 ןיסולפ
 ידודצא

 תשרבנ
 'ה לעפ

 ןשע הלעמ
 ףרט

n5 ^ 

 ונוהיכב

 אתיירואד תולעמ
 קתשאינ
 יוכ התחמ שא
 ^5 אביצי

mrיוכ  

 ןסרעב

 ץרובמ

 ירפכתמ איפוקב

 איפוניכב
 ^5 לארשי ןיביבח

 אתרוצד םיבורכ

 ^3 ףילצמכ

 ףדו

op C 25 433 C 5ל% קיר , (tעיייע ריב  ppp *)-ירסעדנ6 רופפ905-יית ירפס :ייככ יתיסרו )* .סיכ /ךד3 

v bu qb» ^orברני  v3סכס ^« ^2  ozסינותכנ יתל דוע 5 דקויעס ירעסע 'ייעו . 
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 LXI אמויל n9 ישוריפ .('ג) הכרעמה m3 אס

 םתסב ךורעה ^5 ליז ח'ר B^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 לש החפט דגנכ אלא nm ww הומשכ היבוע דגנכ = .ה"נ | אמוי
 .6 N' חפט ש"ע ^« תרפכ

 mw לש דע v/y הטמל דיה ףכ ונתונ ודי רדצמ —
 .רדצ ודגנב

 .רפוש תועמ ןהב ןיחינמש ןה תובית תורפושה וליא תורפוש | :ה"נ —
 םילשיש םרוקו ומדמ הזהו רפה טחשנ "פ = םידנב ןיאמטמ ןלוכו :א"ס | -

 .ש'מו ש'ע 'ב רדע n'wy 'וכ םדה ךפשנ
 .ןוקרדה םיעמ ינב me» n ןקרדה "פס —
 .ריפצ = 'וכ ןטק הז ריעש אצו רהמ 'מולכ (* 'יפ = 'וכ הריפצ איהש המ 3

px "Psא סגמ יוכ ןנימגרתמדכ הרעק '. 
 עלק ומכ תוטומב ןילות ויה 55 € ^5 תועלקמב ןעלק | :"ס —

 .יב עלק ^5 ביתכרכ
 ^3 ןה ולאו ןבל ידגבב הביתכ שש אתיש | "וכ דבה יסנכמ תאו :א"ע --

 .'ג רב םיתשפ יסנכמו דע
op —הכז חבזמ לש יוב ןה ןיריז  pinsה רז לטיו אבי 'וכ 'ולכ הלטנו '. 
Eדחא ףוצרפ ךכיפל טחמ השעמ ולא םקור ^3 םקור  

 .םקר תופוצרפ ינש דע 'וכ
oy | -החשמה ןמש ןהל היה אלש ינש שדקמב ןהכ | הנומשב 'וכ העבראב —  

mmםידגב יובירב הנמתמ ג"הכ ןהב  
mmבר ש"ע ^3 םידגב הבורמ ארקנ  ^w *). 

T >אתבש הער חור אתביש . 

num" my  -ג תרגרג םדא םש '. 
 .לחש ופוג תא דע ^5 ותוא ןיאיקמו םימה ןיבאוש ליחש לחשימד =
 דע 'וכ םימה ןמ ןיזתינ םילכה םיענענמשכ יבררזמד - =

 .ייוברדזא = ןהב ןנטצמה
maps] ESןונכ  nonaוב הסירכ ועקבו הטחשנש ' n/wyהעוקפ ןב . 

 .(* 'א היוג | ןינעה לכ ש"'ע 'וכ איהש הלח wn סרפ 'יפ — היוונ תאמוטל חנה | 5 —
eוב המורת לש םירועש םפוכה ןוגכ (" 'יפ קיזמל טרפ — ' 

 .ןורחאה pr ןינעה לכ ש"ע
 .סומלוב vy ^3 'מולכ רוש לש ונורג 53 סומלוב = .נ"'פ —
 .אנידפצ םיינישה באכ אנידפצב אנדיפצב | .ד'פ —
 .'א ילח אגרד דיבע אקד ג''עאו אילוח רקוע | :ד"פ —
 רב [ידודמח ^3 ל"צ] (ידידמה רב) C 'יפ ידודמה רב | "5 —

 [b/v (יתודיסח) ןהש אבאד ידוד םחימ
 .ש"מו ש"ע mon" רב )* (תוריסה

 .םימעפ שש םשב ואיבמ mm אמויל ל'ַז ח'ר b3^ ךורעה שמתשה םימעפ vov םיעבש

x ו" Q" 12 ₪3 1 

rb33 רסק fb»w סיפנ p» (ס 'עוי',) ייכ ל36 B»v שיר ji» סיס ךורעסו (*  ,ה"ס דב )^ .ויס qu(* ems עחויע ) 

 קר ליסתעו e qu. *( br po opp "( ףד 7 f) ינענו )* .9תכסוס ץוסנ « wma fb fw p't ou.סזנ



"LXII 

 הכוס תכסמל

 םתסב ךורעה ^5

 תורתשע ןוגכ תחרוז המחה ןיאש םוקמ
 .תורתשע | םינרק

 הישע 'וכ התכתח וליאכ ךבלב ןבה 'מולב
 לגג ,'ב רנ ודיגני ןנימגרתמו דע

 .סטנק םידומע ומכ yy לש תורוק
 .רמויד ןידומע 'ב
 m הטמל ד'מל שדוקו הלעמלמ 'ה ןיטיש 'ב
 .ש'מו ש"'ע 'א בר — vy 'וב וב אצויכו הועש ןוגב דיפקמה
 Jw ןשבכ ןשבבב הלוגע
 הלוספ ןימינה ןמ וא ידרג לש םיטוחה ןמ

 ירשב תויעקפ ןה n^ ןיסיסה ןמ
  ^bהטמב ןידמוע ןידומע תופוניק ןואג 5^

cpm 

vyש"'מו ש"ע טלקנא ןינעה לכ . 
 אמזורפב 'יפ הז ותיב ינב תילטב תיצצ הלת

 .'א אמוזרפ היתיב ישניאד
 .'ו טח רפוח ומכ DOW ^5 שידגב טטוחה
 רמועה pex קיידד םיתשפ ןתשפ יצינא

 .יצינא היוטל
 ירצושו הדשה יצע תומש ירצאושו ישוש

 .שוש ער םחירש שרפמ
om mימזה ןה םיצוק ינימ . 

 תוירחהו לקדה ןמ ךתחנש לקד לש ראוצה
 .א'פב אתוקפא םיקובד ומע

 w^ רקד אתוקפאה רע ש''ע 'וכ ושלתנש םינקה רקיע
 .'א ףרצ ודרפי אלש דע 'וכ תויברומב ןתוא ןיככסמש
 io ןהב לטלטל דע ^5 תונדעמ רשקתה 'יתכדכ
 .'ג ךס םינאת ןהבו םינאת ירימא ^5 יכוס
 .יב טסב ןסספ ןססב 'יפ

 w^ לג ילינ אבבגל שק ששוקל 'גרת
 .'ב קפ חתופ

^nןואנ  Cבתימל  moyא דש וללה םירבא רע 'וכ '. 
 .6 םצפ םייחל ןימיצפ
 .ש"מו ש"ע mpn יפ ש"ע ^5 ולאב תעדב ןיאור

 וב שיש הוקמ ןנתדכ םיבע םימכ קד טיט
n'wy ^3טיט . 

 .ילבזמ  .ןייוסכו דע ^2 תורצק תועירי pos ןישוע
 תושעלו ןרפותל וזח ימג לשו םעש לש תולצוח

 .'א תנכ = 'וכ 'יפ [אתאנכ ל"צ] (אתאנב) ןהמ

 bu ח''ר ייפ

 הכוסל n ישוריפ .('גג הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד

 םינרק תורתשע

 קיסא דוג

 ןיסידנוק 'ד

= mom 
  mהלעמלמ

 יוכ ובור. הרות :ירבד

 ןשבבב
 ןיפיסה ןמ ,ןידרגה ןמ

b EATףוניקה  

 אמוזרפל

 טטוחה

 יצינא

 ירצוושו ישוש

 ימזיה
 אתוקפא

 ןינרקוד
 ינברואד יפירצ
 םינדעמ ישאר
 םינאת יכוס
 ןססבש
 והיליגב
 קפקפמ
 ילשא אדשמו
 ןימיצפ הל שיש
 הרקת יפ
 קורנה טיט

 ילבזמ
 אתניכל וזח

rf»2 תנקו קיח ייפ" 'ייע רות n f$») o?»ןורעב 'יל (5  ,םיעו םיע שפר 'עב ךורעב , | ( orsןוסנס . 

 ףדו

 גיי

mus 

 בס
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LXIII 

m/s ^5םתסב ךורעה ^« ל'ז  

 .'ז סרפ «ma הפנ ומכ
 יופסכ [אתאנדס ל"צ] (תאנדס) תועייט ילב

 .ש'מו ש'ע אתייזנ ְ ןיי לש ינקנק
 MD וז לע וז תורובצ תורוק לש רבצ
 Jw חס | ןינעה 53 ש"ע ^5 ןליאה ילע יכ ונאצמ
 הנקו דע ש"ע ^5 תללבודמ יאמ רמא בר

 .'ב לבד | דרוי
 .א''פב 3^^ vp אלבטה איה
 .6 איוה ןהב ןיקסעתמ דע ^« ןיאשונ ויהש תוישוקה
 .ירכנוא = C) ןיברצב הנוממה אישנ לש תיב ןוגכ
 .יא עפ תינקעצ
 הארנו] EJ התרוצ הזו ןיישא דבל יברע 'לב

 .קנמה 6 [ןיישא דכל ל'צש
 .'א איפה הצרפ דע 'וכ הרדשבש ןיצוהה ^5

wann "mewא איפה רבלב דע ^3 '. 
 .םיית לוספו דע 'וכ אצוהד אבג
 .דגא קרי ידגוא דע 'וכ אצוה לש תוצק 'ב רזוש
 אוהש 'ירבדה ןיארנ ותמטיפ הלטינ (* 'יפ

 . םטפ ש"ע ^5 םטוח לש רד
 .אנעשוה ,'א ץד ןינעה לב ש"'ע 'וב «yy אל 'מולכ
 ^ רבע t" y 'וכ 'מולכ 'וג ץעמיחא jn 'יתכדכ 'יפ
 רע 'וכ רוכמיש ידכ 'מולכ ויתונוזמ ידכ

[D bwא '. 
 .'א ןחש | ןינעה לכ ש"ע ^5 םמחתהל ןחשמ ^5
 לכ ש"ע (rpm ןינבלמש תוריפ ןונכ

 an םיצעה רע ןינעה
 .'ב לבג תונידמ ראשב 'יפ םילשורי יתלוז ןילובנב
 דע ןינעה לכ ש"ע ^5 אוה םיאיבנ רוסי

 .ןורחאה ברע רמאק מ"לה
 לכ ש"ע ^3 םכלש םכחה wins בר 'מולכ

 ןוכליד )6 אייח 'ר ןב איקזחלד דע ןינעה
 i .רמא

 ש"ע ^3 םימרכה ןתואמ numb רשב ^5
 .'א ךרא ןינעה לב
^B[תחת לבז] ןיחינמ רוסא ינליא ייורבא  

 ש"ע ^5 תונליאל
 אקפסמ היה 'וכ הדוהי 'ר רמא הבחר רמא

 .ייורבא

ro vos (!ע עי ;סלנפנ 'ינ יתילר יתקוקנ 'כ ירלוידלל) | נפריס  vb3b o p27 יפכלרו bיוס לעפפ תויוס ןינס  »^ Opp» 
. 

beo pb»b »w5 nb» "pוטעסנ סלרככו )* .41 7$ סילוקיתו תורעס 'ייעו  mp vo»עילנ )! ."יסרפ ןוס) ^«,  i " ] 

:q»3 (* "t$ ors (* 25 qu )* = סישאר יש וכ, pro5»0 qnos pw» on O"vLo/5 לש גש eee 9ב 

 .ןכחוי 'ר «Moy  סיקזק

nmmשוריפ .('ג) הכרעמה  nהכוסל  

 ליחתמה רובד

 אתוופנו יסרפ
 אתאיזנל

 תורוק לש ראוס
 ה''ת תחיש
 יוכ תללבודמה הבוס

 הציצקב
 אברו ייבאד תויוה
 ירכנוא והנהל
 ' .אתיעפ

 קנמה

 איפוח יכ
Ez 

 תמויתה
 קרי לש הדוגאכ
 התמיטפ הלטנ

 ץודיל אל
 ןתיישעל רבוע

owןמ  

Dyןחשמד  
 יוכ ןרועיבו ןתאנהד

 ןילובגב .ר"'מ
 רופי הברע

 ןוכליד

 ךירא

SAN רח 

 ^5 אבחר רמא

 גס

 ףדו תכסמ

 כ

47» 

^b 

 :ד"מ

 .היימ

 הכוס



LXIV הכוסל n^ שוריפ )03 הכרעמה m "D 
 שוריפ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ  m/sםתסב ךורעה שוריפ ל'ז

 C ש"מו ש"ע בר ,ייבא  [יבאר ל''צ] יּבַר הנוש היהו דע 'וכ היל
 .אינלק ש"ע 'וכ pr אנתו היה םוקמ ותוא םשו אינלק | .ה'מ | הכוס

mnm ^5ויה  naaתוחוג ההוג 'יפו דע 'וכ  i^yחבזמה  

(Qs הג יוטנ ריק אוהו nov 
 — שדוקה חורב יתיאר היילע ינב | :ה'מ « mםולח תייאר 5^

 .'א לע ןה ןיטעומ דע
Sה רד םיקידצ לש הרוש ארד '. 

 ^5 םיקידצה רבב y" רמואש ימ שי רבב ילייעד — —
  vy'א רב ןינעה לכ *(.

 — ןילפת | ."'מ  Tuo ^3אל 'ימכתכ הכלה ח'בבר רמאד ג''עאו
ny2 אלא היתעמשכ ארבוע ^ vUyיא ךרב . 

5o —הלפתו ןוזמה תכרבב דע 'וכ ןנתדכ סייפ ביישק ר"זופ  
 pp py בשק ר''זפ ןרמאדכ

 דע ^« này (* [וחוליק] דחא לפס )* ^8 םילפס x ו
 p vy 'ב בע טעמ טעמ

 תוכתמ יניממ ותושעל רשפא יא בובא בובא 9 | --
 .בובא ןינעה לב ש"ע

 דע ^3 ג''הב יסנכמ יאלבמ 'שורי (* 'יפ ןיעיקפמ ויה א"נ —

 ^ עקפ ןילישפמ
 דע 'וכ גרואה ךילשמש ילבה 'יפ איכוכ לש איכוב לש | (' .ב"נ —

 .ש"'מו ש"ע 'ב איבב [איכוכ [v^5 (איכוב)
S690 55הכרעמה רואל םיטח רובל השא הלוכי ינת לכ. תררוב החיה  

v^y ^3ה לק ןינעה לכ ': 
 רומאש המ דע 'וכ םילגרה תונברקב רומאה םילגרה ירומיא | :ה"נ —

 .'ו רמא םילגרב

dece a('ג) 'ב לד | תרחא תבשל דע 'וכ סנכנה רמוא 4 להב לש . 
 תטעומ איה 'יפאו ושכע האבה האנה ימולב

 )3 'ב לד ןינעה לב ש"ע
 ^3 אבט אניצוב

 .תחא םעפ ?^n ריכזהו םימעפ עשתו םישש וב שמתשהו הכוסל חיר 'יפ האר ןתנ וניבר ירה

 .הליגמ תכסמל

 .סנכ הרות רפסב וארקיו דע 'וכ 'ה םויו 'ב םוי

 דע 'וכ הליגמה תאירקב ןילכתסמ םינויבאה

 .'א לכס הנמזב אלא
 ל'ת המ ריינב ביתכד ותוחאלו אינתדמ

 .ןושארה ^52 (ותוחא) 'ב ns ןינעה 53 ש"'ע ^3

nvהסינכה  

 וב ןילכתסמו ליאוה

 ותוחאלו

  nw./ב '

 'ע לע זערכ ^" סיפס ןוילגכו «op ^« ססונ 35r קיסעב (or )^ ,סלפס ךורעס ספ p» ^w p'ro ןוילנב 'ייעו )!

jmרתויו  n» poסנ 'ע לע  op (*  ,'5סיפוריפ ינפכ "ל  poרדסס יוניפנ  .p»לעב )5 :קיע ךדכ )*  ou»ס"פס  

fb 5»םיגרס  q3 (* .o55 סיסע קיצטל :35.)* :30 ^ prjתנטס 'עו , 
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 LXV הליגמל m שוריפ 3 הכרעמה תורנ הס

 םתסב ךורעה ^5 bit חי'רד 'יפ ליחתמה רובד 5m תכסמ

 אל דע 'וכ וריבח noni הארש ןקז ןוגכ השעת אל תא החודש | :'ג | הלינמ
 .'א אל םלעתהל לכות

SBpo ceמולכ 'וכ אסא אתא ' jpוהניצפש לעפלא דע 'וכ 'תכדמ  yat 
 .n —ןינעה לכ ש"ע ^3 התוא ןירוק ^3 'מולכ יוכ הנמזב הלינממ  

 .'נ לנמ , . הרשעב אלא התוא pop yw דע
 יקופאל ה"'ד יליגמב איבמולאק i5 ןוילג לי'ז יוכ ארבוע הוה ו

 אתכלהד ל''צז לאננח וניבר 'יפו : יברדמ
 אקרפב שוריפב רמא ןנחוי 'ר אהד .ברכ
 'יבותכה ןיב הבותכה הלגמב ארוקה ןמקד
 אלא (ורמא אלו ל"צ) ןרמאו אצי אל
 ןירוקש ללכמ היל אריבסד ואל רובצב
 הל שחד ג"עאו דיחיב התוא
 יפא ברד אהל m] ל"צ] (ברכ)
 .6 יג לגמ 335 nas5nua bw» ק

 תסנכב םינלטב ^ 'שוריה ^wan n .ןינלטב הרשע —
 רמ b^m איבהל ףיסוה םשו .ןתכאלממ
 תא ארוקה צ"שב «an ל"צז now בר
 .(* 'ג לגמ .יכה ונידומלתל אנל וזח אל רע ^5 הלגמה

 .תקר רהנה new» nma אתקרכ איילדימד ו
 ̂ לק םכלומג רע 'וכ עבקיתו בתכיתש ןויכ 'ולכ תררועמ תא האנק 4 -
 N'. םפב רוכיש אמיסב :ז -

mעצ םימעטמ ינימב תורעק יעצ ןיתיש -= . 
 ןהילע רתוול םדא ינב T םירבד 'יפא רוסא רתיוו | ה —

 .רתו רוסא הז ןוגכ דע 'וכ
 לכ py 'וכ ושאר רעש ערפ לדגל העירפ המירפ העירפ -

 .םרפ ןינעה
pw 5ךכיפלו דע 'וכ ונלש תויתואה תורוצב 'מולכ  

 .ןפנ .P ןיאמטמ ןיא
sp —החשמה ןמש םהל היה אלש ינש תיבב םידנב הבורמל  

 .'א בר ,'יא חשמ ןינעה לכ שי'ע ^3
nea — —ש"ע תובוח ןהו םיחספ ןיעכ אנמיקואו ^3 הלודג  

 .'ב םב ןינעה לכ
 ויניע אלמ האורש םוקמ לכ הלישב רמועה האורה לכב 0

 .'א אר pop םישדק לכאל ול רתומ
ASוכ וינוחד השעמו וינוח תיבב ' jaאוה קידצה ןועמש  

 p/m vy vin ןינעה לכ ש"ע ^3
 t^ תמש דעו שביכשמ אצמנ 'וכ עבשב ולנ עבשב ולג = .א": —

nvוכ ' n^wyיז לג .שוריפה לכ  '). 

ors (!ת"ר , ppךורעס  wh pp b»לכס ייכ  arb v25 5bוכותע  "p p»7סיר  p't3רסק לנליוו ' o»)p or 

rn7 voby pYsponגרכ ?תכנס דע , *( »^ v2קילו ,םיע ךורע  omןוינס  o»וכינר יכ תחרכוע סחכוס  jmספר  

 opp or יפל ללוכ רעל 'נ b 'עב ;w»p» ow b קיר ^« «pp קר ותופס «ob ספ סנ יכ «pb) n בר D^ וונעב
 .סינר o"»r3 )* | .לטנ 'עב לינס orb (p^ 5b po ןוכנסב) 'םוריע «jv$o 73)» n ^b קיתעספ סירבד



 IXVI הליגמל nO שוריפ .('ג) הכרעמה m3 וס

 םתסב ךורעה 'יפ ^b לאננח וניבר 'יפ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 יוכ תוכלמל בייחתמ ודיב תאצמנש ימ לכ | תוטטוחתמש םינבא | .בייי = הלינמ
vyןינעה לכ  bn6 יא . : 

 .שיימו ש"ע 'ב סמנ יל ובהי אל דע 'וכ mnn לכ יתרב ןייוצמ וסומינב רתכומ = :ב"י —
vb —יטובו ילוב יטובורפב  ^bיד טב םילדו םירישע . 

 .תמא nDN n4?) :'ו 'יטיג 'ופסותב אבוה ח''ר B^ הרות לש התימא | ז"ט | -
n^ —גרופ | קספש םוקממ דע ^2 ןוגכ יקסיפ יקסיפ אצי ץגוריס |  JW | 
gU —גרס חינהש דע 'וכ אדח אדח [ימלשורי] ןיסוריס ןיסוריס  ^Nש"מו ש"ע . 

 .ש"מו vy ^ לצ == ^3 םהינפ ןיחט ויה אל (* ^5 Www buo | .גיכ —
 .ןורחאה סרפ ולכי דע 'וכ 'שוריב ןנישקאו = עמש לע ןיסרופ ןיא | גג'ב —

nm v5 —יפ סרופ ' *) nmeחחפ ^3 עורק דגב שובל . 
 .'ב שד םסרופמו עודי שד אוהה | :ך"כ —
 .'ג לפת תועבורמ אלא ןתוצמ pe דע 'וכ זוגאכ הלוגע ותלפת — —
 .יב די תיב וידי יליצא "יפ ולקנוא לש די תיב | ולש ילקנוא ma לע ו

 .ףזרא םיחפנ לש סנרוק אחפנד אתפזרא )5.3 — 
mon muריימ דע ^3 ךיבא תורע קוספה ארוקה 'יפ תוירעב  

 pm ש"ע ^15 שדוקה חורב

 רבד דע 'וכ התוא ןירוק ונלנשי ןוגכ יאנגל 'וכ תוארקמה לכ | :היב | -
nx |ןושאר 'יפב ןויבד ויפמ . : 

 לטינ דע ^« ןילבאתמ by לש ומע 'מולכ | ודיבכ אלא ודובכ ת"א — | -
 .ןושאר 'יפב 'ג דבכ ודיבכ |

 יינגש ינפמ ובתככ ms pop תוארוחמל תוארחמל — —
 .רחא ^53 ןויבד wn זיעל

 החפש ןב (* 'יפו "וכ רמז ינימ דב התושה ןוגכ 'וכ הינעמוש יאנסד ןאמ — | -
 N^) ןפ .אנת יאה יב דע 'וכ

 האתמיתס C [ינולפ שוריפ [y^5 (ילמ רדיפ) האתמותפס | ."כ —
 .םתס ןינעה 53 ש"'ע ^3 |

 .טפר טפורמ לענמ ןניסרגדכ הלחלחתנש טפריאד nin (':ן'כ —
DN nu 35. —וכ שלשב םיתש האולה היהת ' £yא דצ '. 

 ייחתפ '3 הל שיש רצח היהתשב ייל )1? s^ אירדנפק .ט'כ .ח"ב — 
 .'א רדנפק ש"ע ^3

 יואר אתעמש ינתמד ןאמב שמתשמה אגתב שמתשיאדו | :ח'כ — 
 an הגירהל

 אנת וא ארק 'יפ ירקו ינתד ןאמל p/m ירקו wn | .ט"ב —
 .'א רק יוכ לבא |

 3 n'wy ^3 nop ben  הלעמ לש קלחה תומיבהו תוחולה 35 — 

v5ךורעה שמתשה םימעפ  n/4 ^s3םימעפ יתש םשב ואיבהו הליגמל . 

 ,ני5 p op "o^ ?"ן03 לכוס )5 .0953 ןורסק ןפכ שי ohwb סיר ^« םפדנ «ww רעל vos (5 .ת"ר 3: = (+ |

ivo qm )*עיייע ?תויער03 ,סיכ (*  'Ó oobןופלס ןוכגיסו  obo»לוספ  ^p»רפפ ייכב לכס קיר  vw»קיר ^« ספדנ  ohw»3 

^b oh ^)75 'ןכרב) קיר ^55  vos (* .vp w»b orbןוילנ  f3a f'3»bópךורעס ^«  orפ"פ , ') pm r^»סרעסנ  

v5 0כ"ס יסינמו )  ,טיע  wor fwויכ )* | ,ןורעב 'ייע) : bp» boםיעסת  »^ »^ p"עו ' 'i p35עיייע דועו  

Aa qu... vpn 
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 LXVII "npo יובותכל 4535 חירד ישוריפ 632 הכרעמה תורנ וס

 תומבי תכסמל

 םתסב ךורעה b Ov bit^ ח'ר ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

nme»וכ ולכתסנ םיאיבנה לכ | 5 ' ^Bאבוה ח''ר  ^ni6 רלקפס ן'במרה . 

(^p —שמו ש"ע תחל | ןאמ ה'ד םש 'ופסותב — -  אתחיל לע  '. 

m^ םשב םימעפ רשע תומביל n^ ^5 was איבה m 

 תובותכ תכסמל

  mansז"מד ןץ'במרל םדאה תרותב אבוה ח"ר 'יפ = ללונה םותסיש דע | :'ד  yyשמו שי'ע 'א ללג 6)
 .רטאת | )05( ת'רל רשיה רפפסב — —  ^2 תירטאת | .'ה —
 .(* ש"מו ש"'ע 'ג לע אליע ה'ד םש 'פסותב -- — ואצמ אלע | :כ —

vb  — |ג''ה ה"דב 'יגוסב מ"טשב — — חותפ חתפ תועט  nnbשמו ש"ע  (. 

 . שמו ש"ערענ = ח'"ר םשב זיראפ י'כ ןולגב - | - תרגוב 5 =
—.p —א בלח יינוסב מ"'טשב —  —  לכ תלקהש המהב המ ' vyשימו  *). 

 P) שמו ש"'ע ,'א בק הצור ה''ד :א"כ 'טוס רפסותב —  —  = וכ בקב השא הצור | :ב"ס —
Dp —ה"ד םש ופסותב — —  יטיח יניב  on nbnג ' vyשימו  ''). 
oy | -שימו ש"ע הלותב = < הוטב ה''ד 'ובותכ ופסותב - | - הינפ דגנכ דרוו  ( 

 .('* שמו ש"ע אלממ (** .ט'ק מ"בל מ"טשב — — יאלוממ | .ה'פ —
 תאצמנש ה'ד Db "פסותב -- —  ףיסכת אמש | .ר'צ —

 )05 שימו wy 'ג ףסכ יינוסב מ"טשבו

 :דימק ב"'בלו תובותכ "פסותב -- —  תיבה תכרב . = ניק
n/4א''צק ,ב"חב 'א ךרב תכרב : 

 5 םימעפ שש שוריפב ^n ^5 איבמ היה םתסב ךורעה 'יפש תומוקמ ביי הלאמ ץוח

 .ןישוריק תכסמל

 תופסותו 'ישודיק תופסותב אבוה n/4 'יפ יוכ ףסכ ןיא  .'ד :'נ ןישודיק

 .(" יא ןא ף%מ תובותככ ' 2

n3 —יישוריק תופסותב - -- = - אינונד יבפ  yxש"מו ש'ע 'ב  *'). 

 .('* ש"מו ש"ע א''פב ןגט «po ה"ד ןישודיק neon - — ינניטל אמי pos | .ד"מ —

 .ש"ע םגרת ,(" םש תופסותב - — םגרתמה |.ט"מ —

 .)* תכסמה וזמ וינויצב תומוקמ העבראב םשב וריכזמ NY םתפב ךורעה איבהש ח"ר ישוריפ העברא דננכ

pop ^ (1םיע 'ייע ?"ק )* ,1 סרעס ,לייק ,ןיקנ  pho mp3עיייע (* ,סי9 ,סיחנ ) ,סלקס ךורעס תעלפסנו סינוקיתנ 'ת  

 n3 )* ;נ'סת v3 (' גיר ,ויקכ (* :ליפר ,נ'קנ (*  ,?תכוית ,'5 רחש ,'כ .op ,'* נק ,ענפ ,'ו ןע ,םפנ ,נסכ ,סני  ,ודנט

 ררגג קיר תעלו :ןיטר n3 ('*  ,חיסש ,גיתב ('* | ,8 סרעס :דיכ «f ('" גינס ,גיחב )*. ביי 3703 ^t רגב עיייעו ,םיס

 ,סיחנ (1* ,5"י ors סס תונותכלו ('*  ,ינכרס 'נוסנ 128 55 35$ p^ 'ינופנס ««tp» pn' ךורעס ^« לכ יכ ?yo ^« רחמ

 or 92» n'5 or3 t^p ('' = .וילע phon ןחלפ ,'ס 7r ,'ס רכס ,'ג ןס ,5עכס ,'5 36 ע"ייע ('* ;ק"ער ,ד"חב (** ,דיסה

 :ס'כ our). p/5 ^53 2"( יתסנמ ק"ר Vg ("* 5^ ,ד"קב (* ,14 סרעסנ «^v ,("חנ ('* «!s 'ונןתכע ןוינס סע ןוינס

(fw p/r)סנרתעס ל"זו  np»ותרוננ  i^oס ןיסועסו יפדנ "+ qu»סנרתעס ^«  oroיתלו+ וינע ףיסועסו ילדכ ותרוננ  

 'עודיק ןתסנק ^53 סג ךורעס 7?« וירחל יכ סלרנכו ,'3 72 ,'5 ןיע ,סדס ,ירדכוקס5 ע"ייע )?  ,ךדנמ or ירס («v סונרתס

 (bp o^) *oxp ^«3 יכ Vo 'פודיקנ oo ןכ ^« «nor of וריכזספ jnpop ע"ייע :ו"כ



 Lxvir | קייבל-יטיגל »'n שוריפ )03 הכרעמה תורנ חס

 .ןיטיג תבסמל

 םתסב wn ^5 לי'ז m/s ^5 ליחתמה רובד o 5m תכסמ
ÓS ponםש 'ופסותב אבוה ח''ר ^5 טוטריש  n/4יתפסותבו י"רא  

 .6 ש"מו ש'ע תמא nans n/4 :^ 'טוס
B^ cא רחש ד"ישת 'יס ןיטג 'לה "ואב — | — רוחישבו רוחשב ' wyש"מו  C 

 C) ש"מו wy גננמשיסרפ םשי תופטותב e um נמנש יסרופ :ח"'כ —

ing mmאנליוו ס'ישב : א"י ק"ימב — — ירהאו ילזואב  b/w 
 יפ ןיטיג 'סמב ^5 ירוהא לדגימל

wW 

 ילזוא ןנבר ישרפמו (:'ס) ןיקזינה
 ) [ךאבש ל'צש ל"נ] (ואבש)
 ליזע דכ הוטמ ואיביו 'גרת אלזעמ
 .היישע לזא )5 ךוכפלא ירוהא ישרפמו

 .(" שימו ש'ע 'ר רזמ now ה"'ד .ז"כ 'טוס ופסותב — | - הנבלב תורומ 5 —
 .ש"מו .ו"לש Y n3 ,נלפ ןיטיג ףופ ש"ארב — — ןבואר תונלפל | :ט"פ —

 שוריפב ואיבה דוע ח'ר ^5 רחא וניבר ררגנ םהבש הלא תומוקמ הששמ ץוח

yov6 תכסמה וזב םימעפ . 

 now v םירדנ תכסמל

nw5 יסיסחב |:ט"מ ^ n/aתופסותב אבוה  DUביבס י'שרבו  
 -)6 ש"מו ש"ע מ"יב bon Dy ףירה

 .(* שימו ש"ע 'א חלמ w/op 'יס הדועס 'לה "ואב | -- — — חילמה ןמ רדונה | :א"נ | -

 )9 ש"מו vy ליבש ANO ₪ ו ילבש ןינמ "ה | רימ

 pm) ש"ע 'א עבר — םדא ה"ד םש תופסותב — — תויעיבר המכ .'ה | הטוס
 ?C שימו vy 'א עפ םש תופסותב — -  התשע ב

a^ —שימו ש"ע ןוילמס םש תופסותב — — ןוילמס  *'). 
 .('* p ש"ע ןטרט ינטרוט ה"ד תופסותב -- | - ינטרוט | דיל —

 .(** םימעפ עברא הטוסל ח''ר 'יפב ךורעה venen רוע םינייוצמה םימעפ עבש דבלמ

 .קייב תּכסמל

 .ןושאר 'יפב 'ב ללג ללג ןבאל המוד איהש ןשה 'יפ = 'וכ ללגה רעבי רשאב = .'נ | קייב
iתוברל דע 'וכ הוש לגרהו ןשה ןיד ידכמ ןילוקש "120  

 .'א לקש ןהינש תא
 S nome דע 'וכ היכרצ התשעש ילוליא הפניט ו

 ייככ תעסכ ס"כו )* :תינת ,:"תב (* "ג ,קיקנ )* «wr '3 רפס ךרעכ 20 ןויכ ^p לש 'יפס od ילולו :ליק ליחב )!

 .גיק  ,סיחכ )* = ,ןוכפ joo פיר 'יפנו ליכס "23 «uw )5 = ,תער ^« של\ ₪ עיל3 fov 3» Mp b3w2 יתחעמו ףיבעו>פק

Y»? $03 (! 5" 3קית, (!* ibop | ס"קכ, (* .nop .vyp3 (  .'b 3» iw» ןכס, np» לדכנ ,טנ, rb עיייע (* 

  :;^»r 3 (7 ,8 owoסרעס  ,7"p3 (!* .s"p ps )!* ,4,'ל רטע ,ןסכ ע"ייע )!5 ,ט"ע  ,'3 qnE.'נ לפת



LXIX 

 םתסב ךורעה ^5
 nw 'יפב 'א ענ ,'ב n3 הכר וא הבע החילב וקור
 .עמד ןילוחב ןהב אצויכו המורת ברעמ
 m^ ןהב םחולש ונייז ילכ רביש

 .'ב רפמ םלשל בייח דע ^5 וריבה תא רפומה |
 דע 'וכ אלמ רושק דונ יריטקד אתייח

 .'ג nn הז ךכ
nwול ןמדזנ  abbלכ ש"ע 'וב ףסכב  
 .'א רדה ןינעה

 .7 רת | רובה יפ nne» "mpm רפעה רסי
 קזחל םיצע יליבח הברמ תוליבחב הברמ

 .'ג לבח | הקילדה
 הלבנה wm ^B ד"יבל הרודע איבי

 .ורחאה רדא = .קיזמה לע דע 'וכ [ד"יבל] (ד"בב)
 אזרפנד ןניעמש «np ברד היקוריפמ

 .רכזה םש דע 'וכ עובצו
 'וכ וידיב המהבה יראה הז הכה םא

 ןינעה לב ש"ע
 איצומש ונעמש ךכ

 ש"ע ^5 ראוצה
 אישק אל ןניקרפו ^5 הרות דומלת לודג

 ינירחאל דע 'וכ
 יוכ לבחבש השילב רקנמ לוגנרתה יכ

vyןינעה לב  
 תכלהמ m היהש msn חכ 'יפ

 וחכ חכ דע 'וכ רורצ הזתנו
a owןינוערז ויהש ןוגכ ינרזב  

 .רוב ילכב =
 תא לוגנרתה ny" ^b ייודא היידאד

 .'א דא יוכ ולגרבש לילדב ילכה

 .'א תפ קרמה ךותב אתיתפ nb אתותפ ^5
 .'ג רקס ךרפימל דע ^3 ארקיסב ידגה ךרד
 אלא הררחה תא היבגה אל 'מולכ

 האבוה יודיד ךרדב
 דע ^« הריבה לכ קילדהו למגה רמעש

 .ךסבס םלש קזנ
m3דע ^3 םירייוצמ תורוצ ול ויהש  
 LE ירמגל ורעביש

 ^5 םוקמה עצב ןוגכ b^ יעוספ עספד

 אפא

 .ןורחא ^53 'א סרד

 תיבמ דחא די
 .'א ץלח

"i oia 

Jn ןמ 

n3א '. 

 .'א דא

 .'א עספ תומלשהו meon דע
 דע 'וכ ןילודג pas ןהש בלכה יניש ^5

 .'ה בנ ויפ ךותל
 דע ןהילעבל רהזה 'מולכ והניענצא ליז

 JN ענצ והרשל
 .'א זע החיבטל ןידמועה

 ליז ח''ר ^5

 קייבל חי'רד שוריפ 0« הכרעמה תורנ
 ליחתמה רובד

 ועינו וחיכא
 עמרמה
 היזיזגל ע"ר הירבת אה
 רסומ יטועמל
 ירטקד אתיח

 ^5 הוצמ רודיהב

 ירותנל
 הליבחב הברמ

mmy we»ד"יבל  

 NBN ,אזרפנ

 pw ה"רב ירא

 ףתכ יצולח

 דומיל לודג

 mw moo ליזאקד

 וחכ חכב ^« וחככ

 ינרזב היב תיאד

 ייודא יידאדב

 ארותפב
 ^3 הריקסב אבלכ
 MIN" 'וידא

 mvan לכ תכסכסמב

 ימלצ ףשד

 יעספד

 ^5 היבינל היקפאד

 והניענצילד

 אקושד יזיע

 .ז"ט

 :ז"ט

 :ג"ב
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  ^b b/t m^ ^5םתסב ךורעה .

 = ותרות 4355 ומע ותרות ^5 ומע וקומנ
 .קמנ ודיב תרופמ הרורב ארמג

 דע 'וכ 'וכ וריהשא nb" ירת ותאד ןונכ
 .שלש םתודע לע בייחתנ

"nw mos "535תרמוא תאז 'מולכ  = 
 .מר | ןכירחא דע 'וכ תרחאה תכל

 הביבש אל qa ןיאש pouy שרח ילכ
 הבישי אלו

 s mann jp^ תוחפ אוה דכה 73 ל"ייק
 הנממ הלורג דע

 אק תושרבד ןויכד הוה ירצע יבד אנרקב
 ןינעה לב ש"ע ^3 ידבע

 וייחל תחת ףורגאב האכה
 'וכ וב רפוחש ארמה ץע אוהש אניפוש

 UN 'יפב 'א ךפ

A43 

 Ub ש''ע 'ג ןרק

 py" א"י ^53 תרקנס

 .ש"מו ש"ע ארפ

 p ש"ע רזפ טבש
 .'ב ערש | ארהנד אתערשב אוהד רהנה תפש לע |

 .'ו mb םביחרמו
 .'ג ללג ^3 'יתבדב לבז
 .רלש | םדא דע ^« וילגרו וידי טשפש ןונכ
 .'ר רטח | ךרדה דע 'וכ הטמב ששגמ אמופה
 קיזמה םלשמ םייצח תמה רוש תתיחפ

 יוכ יח לש ופוגמ
 (' הסילעה תיב הלעטל היכניה 'יפ הימטיקב

 .'ב ךנח םיינישל בורק
 דע 'וכ די תאכהב אלו ונזאב לוקב העיקת

 -'ב עקת וקיזה אלו
 רע "וכ רבע לש ל ןוגכ ^3 בוצק ףסכ לכ

 .(' עלס רוכב לש
n/4 ^p yב ךמ 'עב שמו .ט''בק תבשל '. 

 .'ב ץח

 p'25 ח''רר שוריפ .('ג) הכרעמה תורנ

 ליחתמה רובד

 ומע וקומינ

 יוכ תישילש תכ תאצמנ

 יזומר יומרמד

 םינטק ןיכפ המ

 ^3 רכב חתפ

 ארצעד אנרק

 תרקונס
 ^5 ארמד אדנפל
 ארזפ
 ארהנד אתערש ףרד
 חירפמב
 ללנה תא
 אדלשכ
 אתוימסד ארטוח
 יחב ןיצחמ

 אמטוקב

 יוכ וריבחל עקותה

 הרותב רומאה ףסב לכ

 rb LE אכמ אזוז

 ww p/wa פפדנ רשא י''כב יכ p/35 ח''ר 'יפמ םינויצה םילשהל אובא הזבו ה''יחא

 :יתדוצמב הלע רשא הזו .ןידבאד לע 53m ארימג דע .ח"ל quo 'יפה רסח
 רוש ה"ד איגוסב מ"טשב אבוה ח'ר ^5

 € ןירטצא לש א'פב ןינגטצא ןידטצאה
 .(יש''מו ש"ע 'א ץרח | ןיצירח ה"ד מ"טשב — — —
 v ,רייחב ש"מו ש"ע לזרב וניתיגוסב מ"טשב — — —
 ש"ע יבל ה'ד םש 'פסותב — — —

 w^y) עבש [ח'ר ל"צ] (ת"ר) םשב א"פ
 )* ש"מו vy בח .אינופסב ט'טשב "--" = -

 C שיימו ש"ע ליבש אינוסב מ"טשב — — —

n3 (* :p^pp P3 םיעו עושי mW קיר or3 (* עיכס, ,vms )* 

.4 wu 3^ pps (1 

237» fm; (t 

 ןידטצאה רוש

 ןיצירח
 היליזרבל
 ןבה עושי

 ןליא לש ובוח ןמ
 תושרה יליבשב

Jg היר or (? 

 129 סרעס :ע"כס

 ,סעיככס :ןורעב )!



LXXI 

^bםתסב ךורעה  
 .6 ש"מו vy 'ג סובלכ

bbw V n3 שיימו ש"'ע Ts 

 C) ש"מו ש"ע N' רד

 C ש"מו ש"ע תוארקבנא

 ק"ב "nw שוריפ .(ג) הכרעמה .תורנ

bo ח''רד ^5 

n ^bומוקמל מ"טשב אבוה  
 ומוקמל מ"'טשב - — —

^na Db מ"טשב — — — 
DU א"בשרה 

 םש מ"טשב — — —
Ce eותומסקותב  DISPהידפ  

 הכלה 6 יג ערכ

 ליחתמה רובד
 סובלכ * .א"ק:'ק

 אלזרפד רמב
 יריידמד

 תוארקרובנא
 ישילש תערכה ןיא

 אע /

 ףדו תכסמ /
 ק"ב

 :גייק - ;

 ג
 .ז"טק = 1

 םימעפ שמחו םישמח ק'בל םתסב ^n 'יפב שמתשה ךורעה הלא םינויצ יפלו

 תכסמ wb וריכזהש םימעפ שמח mb ףסונ םימעפ שלש םשב ואיבהו
yvy "ג דע  vyיא לקת ,'א רבת ,שרש ,^ רצק ,שיימו  

 .'א שחבכ

 .'! רפכ

 .יִּב מ
 .'ג אתשברכ

 .'ב גהנ
 .'ג רסמ
 .ןורחאה גפ
 .'א ףלח
 .חבש

 .יא דבב
 .קפנה
 .קתייד

^i nvתורגא ע"ייעו . 
74.55 

.U32 

JN ןופמס 
 .טז
 .ןורחאה ללש
 .'ג דג 'עו שמנ

Jam 

 סיפס ««ou» *i )* .19 סרעס vr, ,דיקכ t^m םיע yr n ots (*. sip, ,ל"תב )*. 3p yrs (^ i59 | ,דיחב )!

fom2 ןַעְט n) 7^5 opp» ouo)ןורעב ןייעל . py"L nb»דייב  'tp3 27) ^bינולנס ' ^p753 ץיעו 5220 '0 'נוס) ס"כק  

 יפיע P(«ob yx pur» (vr» or3) op '5 סרופ 91 75 wn» '5o רעפס p3$ ירעפ 'פת 391),qDY r3 תורעסנו 1

 .אעיצמ N33 תכסמל

 ומיזהל אלו דע 'וכ יתיולש הדוי םא 'מולכ
 יוכ דחא דע וילע דיעהו הולה רפכ םא

 ןינעה לב ש"ע
 דע 'וכ רידב ןאצ רשע ול שיש ןוגכ

 יוארה ןינמל
 אתשכרב םיארקנה ןהו היתוצקבש ןימינ
 שרח וא שדו רומחבו רושב גיהנמה

 ימ גפוס
 הל יוארב המהב לכ רספאו איבמורפ ןוגכ

mis ^b5 הריסומ לש תועוצר ^ 
 אוה רכממו חקמ ןיפילחד

qv»ש"ע 'וב רצבהל ועיגהש םיבנע  
 שרופמו םירדנ תכסמב אתפסותב איה 'יפ

 .ויבא דובכ דע 'וכ י"א דומלתב
 יניידד אתרשא
 יקיתייד תארקני''לב מ"ש תאוצ יקיתאיד
 ד"יב תמוש רטש
 6ד"יב שומיש והזו אתנעט ירטש

 ןיפינמש העשב mun ןידבכמש תונרגה
 יוכ האובתה

 םיאנת וא רבוש
 םיה תיעקרקב
 ותפיטש םוקמ
 םולכ דע ןינעה לכ ש"ע 'וכ חכ ישושת םינקז
 יוכ ימתיל םיקזחומ םילקד ויה םא (' 'יפ

 רדג תופקומ דע

 המזהבו השחכהב
 ןרפכ

 רוטפ יוארה ןינמ

 אתשכרכב יפיפתד

 גיהנמה

 הריסומ
 היגפ היבו
 ןיפילח
 םיפתכל עיגמה חבש
 ויבא דובכ םושמ

 קפנה
 תואקתייד
 םוש תורגיא
 ןירוריב ירטש
 ירד יבד אתשנכמב

 תונופמס
 םי לש וטוזב
 ותילולשב
 ^ תושומנה
 אתכרכ יאמ

 £2 ךדנ ("  ,'וכ «xb» f ןניקספו «Bur 773 =ר תי ם 3 ןייד יעק ןפילחע

 מ"ב
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 .ןמס
 .יט ףש ,אפתשנמ

^bלי'ז 'ח'רד  
 םירשקה דע 'וכ תוכירכ תרישק ןוגכ
 םדאה ינב ילגרב ןילגלגתמ יפתשנימ
 םינקנקה יוסכ [אתייזנד] (אתיישנד) אירבוסמ

 יופצ דע 'וכ ףפורמ אוהשכ םושר ארקנ'וב .םשר

nonoדע "וכ וב עגילמ ומצע לע קדקדמ  
 הריבעה ןמ ארייתמו .םפה

 דע 'וכ םיבשע וב וחמצ יפליח והב חדק
 בר ןמז . .חדק

 מ'יבל ח"'רר שוריפ .)3 התכרעמה תורנ
 ליחתמה רובד םתסב ךורעה ^«

 יושעה ןמיס
 אפתשנימ
 ףיצמב ,םושרב

 םסחמ

 יפלח ma חידקד

 התוא עדוי יניא רמאו הארקש תכסמב :אזיפשואבו אירופבו תכסמב

vy ^5א ךסמ ןינעה לב '. 
 .ףוצרפויד 'ע רחא ,ויד ויד ארקנה ףוע
 .תויגרפ םירוהט םירפצ )?( תוינרפ
 ןוניפוחלש דע 'וכ וז בג לע וז תבשוימ ןיאש

 .ףחלש ( יהוריל
 .יא.בצח y/vy 'ד רש ןידימצב לוגע רישב
 הזמ הלעמל הז הבוצחכ וז דצב וז הרושכ

 .'א בצח ןהיניב דע ^3 C רדורמ םוקמב

y maiסילוקרמ = םהיבג לע דע 'וכ םילוקרמ ומש . 
 .ןורנ = אוה רסיק «m עבטמב
 .'ג רד םיהלא דע ^3 טעמ טעמ ןיבלהמ
 .קנמה םישאר ינש וב שיש ילכ
 .ךתש גיס ןהב דע 'וכ הברה גיס ןהב הלע
 .תק אתק ארקנ ןיכסה די

sowעונמל ידכ דע ^« םימעפלש אוה  
 .ףכא .רומח i^y יואשמה (* רובח

 ^5 הזר ףוכיאה לעב mona mane םימעפ
 רו ל אלגיר דע

 דע ^5 םילשוריב amm הלודג ןבא
 .ןיעוט ןבא ןיעוטה ןבא
ny»ינימ וב שיש סוכ תותשל םדאל ול  . 

 .'א שרח 'וב תוינפשכ
npaקבר | ^2 קברמ ילנע 'שלמ המטפל . 

 .ךתפ לקד לש mmn לש הליבח )5 ^5
 .יב חפת wb ידכ ץראל ואשמ «nom y (* 'יפ
 .טרטסא אטרטסיא תארקנ 53 ךרד

 « mne m'וכ ורכש ןירעשמ 'וכ טייח  n'wyיא לעפ '(
 'יפ ןורטסילמוז  mnnרשב הב ךפהמש

 .רטסלמז תחלצה ךותב
 ^3 דומלתב :nm קסעתמ pw דבלב ארקמב

 U^ Uy 'א רמ מלה דע
———— 

wc 
 תוינרפ
 יפחלשמ אה

 והמ רישכ

 והמ הרושכ

 סילוק תיב ינבא
 תינורינ
 ןירדמב
 קנמה
 יפט ךיתשד
 אתק
 ףכוא ינמיס

 ^5 בקסמד

 ןיעוטה ןבא תיחמנ םא

 ןישרחד אסכ

 הקברל הסינכה
 יפואד אכתפ
 חפתימ אקו
 איטרסאב
 לטב לעופכ
 ןורטסיל אמהוז

 ^5 ארקמב ןיקסועה

 ףדו

 :בייכ

 :נייפ

3 

bppo wo 1כיל סניכל קייר 'יפ 'ייע 9רסנד  ( ךורעב ib xדרוע סוקעב , | *) 5rייע ' »^ p (תנש mo *) ךורעב 

(or (* ,55 qm )* vq»4 "6 ןכ u3רבדס . 



LXXIII 

^bםתסב ךורעה ^5 ליז לאננח וניבר  

 רצח אנדפא

 לכ ש"ע 'וכ ורטש הולמ איצומ ןידה רדס
pornאברכ ל"ייקו דע  

 .'ז רפכ .תאטח בייח דע 'וכ רקשב עבשנ 'מולב )? ^5
nanב קצ םיניכסכ ולש םירוצו םינבאה ןילועש '. 

 .'3 םק - םלועל וצומיחב roy ךכ ץימחהש ןויכ )€ ^5

 .אנדפא

 .אתכרדא

 .ןקד ןקז לעב לודנ םדאל רמולכ
 שיו דע ^3 Dan ילכ ונממ ןישועש רפעה םש

 .אתשנרג [ץיצומ [v^5 (ןיצומ) וניאש רפע
 ןהב ןייה איצוהל דע 'וכ ול דדומש היחריט

 .'א זרב תיבחה ןמ

 ,  .'א זרב | אזרב דעד ןניסרגדכ תיבחה בקנ אזרב :םש
 vU תונומטה ןילגמו עקרקב ןיששגמש
 .םרפ םימורפ ויהי וידגב ןושלמ
 .^ חפט יוכ ןישיגרמו ןהלש חפטב ןישקנמש
 .'א ףרצ הברע יצעב ךכוסמה תיבב םנתנ
 .ןורחאה p3 ןוקית הכירצ ןיידעש תנקותמ הניאש אתושכ יסיכ

 C תיפרט "וכ אתפסותב ןנינתד אוה תיסירט יתלוז הז רניד

nmשוריפ .(ג) הכרעמה  n^אעיצמ אבבל  
 ליחתמה רובד

 אנדפא

 אתכרדא

 ןוממ תריפכ
 ןיקוצ ישאר
 םק םקד ןויכ
 ינקידל אפורטופא

snum 

 אתיינזרב ימדו

 יאשושנ

 יאמורפ

 יאחופט

 ינברואד אפירצב

 יסיב

 תיסירטו רניד

 .י'ה טרפ = "וכ ןנתדכ ןינוקש עבטמ ול יאש ןומיסא ןונכ ונש תוטורפב
 .אקורמ יוכ ןיקילחמש הרמת לש אניערג אקורמב
 .יא עמ = ןינעה לכ ש"ע 'וכ ןהב םושרש תועודי תועמ ןמיסב תונתינה תועמ

 ףילחמה בר םשב אבא בר י"א דומלת :םש - -
 my לש תוכירכ הנק ןיקולורובמאב ןילקורובמא
 .תוארקבנא ןילוקורובמא 53 תוארקנ

 .קזרפ DN יוג קזרפ
bp?יבשרו תוילגרמ יכשרו  *). 

 .(' ש"מו ש"עו poo אינוסב מ"טשב אבוה ח'ר ^5

 C ש"מו ש"ע תצ ביתבד ה"ד ip "ובותכ תופסותב

 .(* שמו v"y ןכח .אינגופהב מ"טשב

 :ט"פ ב"ב תופסותבו nv מ"טשב

n^הרושמב  

 :ט"'פ 3/35 ם"'בשרב
 איגוסב מ"טשב

 םוקמ ה''ד 'ופסותב

^niאיגוסב א'בטירה  

 Jy ףדל מ"טשב
 איגוסב מ"טשב

 .ח'ר םשב חתר

 .(* ש"מו ש"ע 15

UY py ^1 wb0? ( 

 )? שימו ש"ע ףתכ

 .('* ש"מו ש"ע 'א לבנ
 .('* ש"מו ש"ע 'א רגא

 .ש"מו ש"ע תמש

 םיענ ("n ^5 וכותמ ספדנפ "23 רפת ספלסו ,כי> ףדע )* %'9,  קיר or (* ל" קיר ors )! ;קי) ךדכ )* :05 דב )!

or טיכ, ips )' | סקעוס, P167 לינו לכעוס ib Tus "b o»b» גיי סרוס OD ז"ע, vp) (* Q7 לע m f$» 

 9 סרעס ,נ"פ 0p3, (* ,6 סרעס Y'»r, ,נ"הב )*

 noo ןוס) יתנקת on ,1 סרעס סיגר ,ויקנ v '5 32 עיייע דועו ('* ,סיכר 503 )1* ,1 סרעס ,ניספ דיקכ )!! ,טי5 ,דיחב ('"

 אקמוס ליזאד
 תאצומ ת''א
 אנכעב
 חיתרי אלש

 המחה תומיב
 אשרט
 ףתכ רכש
 ארותל ליבג
 הרגפ אל ארנא יא

 ^3 ןנרבד אתמש

(e 

 80 75 נינקת עייסנ 'ייעו p 5"5 i55/: 'נותכ 773 סנעעלמ ^p סרוס



 LxXiv | | ביבלו מ"בל חירד ישוריפ .('ג) הכרעמה nm רע
 םתסב ךורעה b Dt^ חי'ר ייפ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ
 .(' שמו טקל ומוקמב מ"טשב אבוה ח'ר 'יפ ^3 [טוקלל [b^v (טקולל) :ב'ע — מי'ב

 מ"טשבו ירוותב ח'ד םש 'ופסותב - —  ירותב בר הדומו | .ג'ע — 
 .(* שמו סדרפ ומוקמב |

 .6 wm ש"ע 'א רמכ אינוסב מ"טשב — = -. | לכ רמכמ רסוחמ .ד"ע | -
 .(* :חי'נר ,דיחב ש"'ע סנכ לעופה הי'דס םש תופסותב -- —  "וכ ותסינכב לעופ = .ג'פ —
 :גייל n/n3, שי'ע 'ב ךדש ומוקמב מ"טשב — — אכורשב :א'צ -

a'* -ש'ע א"פב אקסמפ ומוקמב מ'טשב — —  אקסומיפ -  ). 
p —שארל ה''הנהבו ומוקמב מ'טשב - | - וכ לאוש |  

^p n/a3 הרעהב .יד ח''חב ש"'עו לאש = דייל . 
o —.:מ'טשבו ארכוב ה"ד תופסותב — —  אתבכרא | ג'ק  

^n2שימו ש"ע אתבכרא ומוקמב א"בטירה  *). 
p | -ומוקמב מ"טשב -- —   ולשסנוכ ןיאש לכ  D22ש"'מו 'א  '). 
Eןושאר 'יפב ללא אבר רמאו ה'דס מ'טשב -- —  אללאב  ^yשיימו . 

mp —א זח ומוקמב מ'טשב -- —  יוכ ער החוכש ' vyהיינש ,גי'חב שימו . 
LB -רבעד יאמ דבש / scrיב .רבע ומוקמב .מיטשב  wyשימו  ), 

 Y'3p. ,ז'יחב שמו ש"ע ^ ףק =; = ML AU ceux | "אב אפוא ":םייק ו —

^p —ג 23 ומוקמב מ'טשב — —  ודובכב ןודנ ' vyשימו  ?(. 
 ('* שימו ש"ע א''פב איירפא ' ומוקמב מ'טשב — —  איירפא .ט"יק — 

 .םימעפ שלש םשב ואיבהו םימעפ עבראו םיעשת מ'בל ל'ז ח'ר 'יפב הז יפל שמתשמ היה ךורעה

 | ארתב אבב תכסמל

 בי'ב .('' שמו vy ףנס ומוקמב י"שרב ה"הגהב אבוה ח'ר 'יפ יכיד יפינס :יד
 .הי'צר ,א"חב ש"מו ש"עןונרא ךלהו היהיתוטסותב + =< אנונרא חו

c em33 אירכ ה"ד תופסותב — — אתדח אירכ  N^0? ןושאר 'יפב ( 
D —שגש איתא ה'ד תופסותב -- —  | וכ שנשמ אלוע  y^yשיימו שגשמ . 
LA Resופסותב -- —   המלש תא ולאש ' n^iםינוילע  NXשימו שי'ע  (QU 

 .6* שימו py 'א N'DON אינפכא ה"ד "ופסותב — -   אינפכא לש לבז | :א"י —
 :יל ^y n3 w ש"ע אלווד אלווד ה'ד ופסותב -- — אמוי ילדב 3^. —

^o^. —ספא םשו דח ה"ד םש "ופסותב — | — לוזנרק  | 
 .וייר ,ז'חב שיימו vy לוזנרק הארת והצק

 3 ,די'חב שיימו ש"'ע אילב DU 'פסותב — — ^" אילכה |." —
s —05 שימו ש"ע ליבורטסא לשו ה"ד 'פסותב -- — | ליברטסאה ןמ | ( 

 .6* 'א ןמא רפוסב ה"ד תופסותב -- —  אתמ רפופסב .א'כ —
 | יסות 'ייעו אירוא ה''ד םש 'ופסותב -- —  אירוא 5 —

 .זימ ,א'חב שמו ש"ע אירוא אידש ה''ד :א''ל ןיטיג
 .6* שמו ש"ע nov — ומוקמב מ"טשבו תופסותב -- | - pw :ח'ב —
 :ו"סר ,גיחב ש"מו v^y 'ב ןבז שיק :םיבשחמש=- , היניה/ץבזר 9% -

 ,כי''ג 295 סוס דיט 3"כ .op 11 סרעס :טיער ,ד"חב ) 6,  סרעס 'כ mp3 ,סכש 'עכו גיית yp3, )? ,4 סרעס :ויכ ,סיתב (1

 Y2p:3 2p דיסב )^ .6 סרעס :כימ ןיחכ ) 18,  סרעס :ת"כר דיק )! | ,תיפר ליסכ )* f"pr ,vp3: )^ .14 סרעס )*

 שיע 615 ,5 סרעס קיפ vp3 )! = ;קיפר fps) )! ,ת * 33 לינו ע * 5 3 דיטב oor)» 3^. om a»p 755 om 14 סרעס

 יתיעט f»3p3 (XII fep )5 .נילת גיס שיע רעק '«« (1*  .קיפ ,ליתכ )!* ,1 סרעס | ,סיק3 )?? ier ,דיתכ םיעו

 425 לילו ףו3 ד"טב ליכס לוכעב ,1.2 סרעס "כ tms (U 6 pb לינו '5 yb 025 'פופלר לישר רחמ

. 



 LXXV ז'"עו 3725 ח"רד שוריפ )63 הכרעמה תורנ

 םתסב ךורעה ^5 ליז m/4 ^5 ליחתמה רובד

 .7 הרעה ח''צק .ח"'חבו שי'ע אילבת
 .( שימו שי'ע 'ג לד ם'בשריפב אבוה -- היל ילד יא
 .חתפת ם'בשריפב —. — החיתפת
 .6 ש"מו ש"ע 'א לקד | ומוקמב מ"טשבו ם"בשריפב -- | -- | 'וכ הרוענ לקד

 .ב''ער ו"חב שיימו שייע 'ר סרע ומוקמב מ'טשב -- —  אבר אריפ
 :הייער Yn3 שיימו v^y wn ומוקמב ףסוי יקומינב — —  ארהז
 )^ שמו ש"ע א'פב סלח תואסל)ח ^n ם'בשרב -- — תיסלוח
 .< שימו py ןושאר ^53 לממ ם'בשריפב — — לממה תא
 :הייפ ,ו"חב שמו שי'ע 'א רטנס | אתינווחמ רב הי"ד ם"בשריפב -- | - רטנס
 .פ"ק ,א'חב שמו vy הלכסא ם'בשריפב -- . — הלכסא
 .(* ש"מו ש"ע תיצב | ינה ה'ד .א"ק תבש 'ופסותב -- —  תיצוב
 .ריל ,א"חב שיימו why ילידא ם"בשרב — —  אמיד יליזא
 .ש"ע nn ש'ע ם"בשרב — — תותנש
 C שימו py 'N "D .( ם'בשרב — .—  המחה תומיב

 )6 שמו vy 'א bsy ם'בשריפב -- — אלבוע
 .(* ףחלש אמלדו ה'ד ם'בשריפב -- | - יפוחלש
 אוה םשו ומוקמב מ"טשב -- —   הטילפ תשרי

 .('' שימו vy ןושאר 'יפב שר הרצק ןושלב
 .רייפר ,זיחב ש"מו ש"ע רגנור ם"'בשריפב -- —  רגנור

 ותצקמבו ם"בשריפב ותצקמב -- | — אתצצחרינייד

 :זיעת ,גיחב ש"מו ש"ע אתצצח מ"טשב

 .6* שימו ש"ע תונולבס ם'שריפב -- —  — תונולבסה
  bepמלמעלה  — )* שימו ש"ע לפס לפס n/^13 'ופסותב —

 ףדו תכסמ

  bאלגמ  eomm'יפ ^ nםי'בשרב ('יא הארנכ) ^ nאלגמ 6
qb 

ab 
anb 

 :א"ס

TD 
 :ז"ס

n'p 
"y 

ay 

 :דיע

 :ו"פ

 :ט"פ

^ 

 .טי'צ
 .ז"טק

 .ב"בק

bp 

 .ויימק
 :ו"סק

 והארוק םתסב 2/25 ח''ר 'יפב וניבר שמתשהש הלא םינויצ השמחו םישלש דבלמ

 .6* םימעפ רשע עשת ומשב

 .הרז הרובע תכסמל

 ?ew 'יפב גננ .תוכז דע ^3 וב ןישרפמש סקניפב 'יפ ינוננב םהלש ינגינב

 .סדנלק 'עב הזמ תצק סאיד ןולק רמולכ pv בוט vb3 סדנלק
 .אילנרטס noob האנש 'שוריב ^5 אילנרטס

 .סנג הדילה vb3 איסונג | איסונינ םוי

 .ידרג "WO ןנימגרתמר ףאונה 'למ אריג התניז הריגרג  אריגרג היל ררש
 .'א תרכ הקבשו דע 'וכ ךתרב גורה רמולכ אתרבסוכ
 .א'פב אינמק שאה ןשבכל אלילח אינומקל
 .('* א''פב 'ח ךס הישע 'וכ יחא ךס 'יפו ןודא wp" 'יפ .רתסלפ יריק ךס

c ERG - - - 2ו  

omnניתנ (* .4 סרעס ,סיק ,ניחנ )  ,v2pגיסק ,סיחנ )! .זית ,ניסד (* .4 סרעסנ . 

p» "m )'עיבל קייר 'יפכ  :b/"pסיקכ )* , vp9 סרעס . *( ת"נק ,ו"קנ, ooo1 , *') כינ 'ייעו 

omm ^93 t»ץיקב ("1 | ,ז"ט ד ליעל , zrתפ5 ,ןדפ ,ירוורבס ליייע ('* ,8 סרעס ,נ'ק ,ו"תכ )| ..8 סרעס ,'ט ,ן"תב (** ? 

ODסיס  phpןינע  p» '"p$093 (:5"כק ,ד"קַב עיני עיייע דועו) | ,ןיער "קב  sp3 sספנ 'ד 03 ,'3  b fep vof 

iMדלח ,ןיז ,'נ רדרס ,'3 סד ,ערנ ,'ג סנ  ,'b (תתפ r/py py)לודנס םרדעס 'יג ןיכעבו 5 סרעסנ ,ד"כ ס''תנ  r^» '"p61 7:3 ). 

^p) t^p טוסז?ק ייכ 'ינ יפל (15 (^p f/p3 t^p ייע) ריפדו י"כ 'ינ יפכ יקסידנל עיייע דועו --,דוזת ,*תכוית ,סנע ,'נ' 0D 
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LXXVI 

^bםתסב ךורעה  

mmויעל ח''רד שוריפ )03 הכרעמה  
 ל/'ז חי'רד ייפ ליחתמה רובד

 ^3 זורהמ יקסיירית ינקרהמו ידרסומ ח''ר "יג ^5 ידרטומ
 y/o3 ןינעה mb דחוימ ירמאמו ה"שע
 .ש"מו ררסמ ע"ייע .דיכ קלח Etudes תיפרצ

 Jw אקרע שי'ע 'וכ םימ לש הקולע עלבי אלש 'יפ אקרע תנכס | הקולע תנכס
 .'א רטסג הסירה ןיעכ דע 'וכ ןאכל תלפונ היצח םינשל הכתוח ארטסינ
 .ליבורטסא אזראד יריפ 'יפ ןילבורטסיא ןילבורטציא יאמ
 .רטטפ ע"ייעו חוש תונב םינבל םינאת yo חוש תונב
 .רטטפ ry5 ןורוד ותוא ןיבירקמש ינפמ ןהיצקועב ןהיתורטוטפב תורטוטפו

 ,  .'ג ףחס וינישו וידיב היפוחיסב היפוחסב
 .'א םדרג טפשמה תיב י"לב wm )€ 'יפ םודרג
 .'ב סומד העובשב ^5 ^« סומיד התא רוטפ סומד
 .'א יסרט ינא םיגרואבש לודג | םייסרת לש ןבר
 .ןדיבא יב = המכח רבדב um דע ^2 ןהלש ז"ע mii הכשל ןדיבא יב
 .שיימו ש"'ע 'ב רצ  :ד''נ 'וריעל ח''ר 'יפבו C ^3 ףועה יפנכ רבשמ וניא םא ודצ הימר

 .(* יב ללג אלגר דע ^3 בקונ n»n לרב טעש 'מולכ אללג אבתכמ
 .(* 'ט דע ה"שע רייוצמ pan הדוע
 .שיימו ש"ע m ןינעה לכ ש"ע 'וב ימור ימור ^3 ינור ינור
 .וניבר 'יגב 'בו 'א יפא | רהנה לעש תוירח ומכ דע ש"ע הרהנב יפוא יכ הרהנד איפוא יכ
 .ינונבג ה"שע ^3 םה םהרבא ינבמ ינונבג — לוהמ ינונבג
 .אנידפצ םיניש באכ אנידפצ
 p^ Uy 'ה רד םיינישה יבג לעש רשב הידרד
 .א''פב 'א דרג  ןנבר 'לב בצח 'רקנש בשעמ תדרוגש :py אלביד אררג אררג
 .'ג בנע ה"'שע ^3 אסרומ אתבניע
 .אקנוורפ רהזהל עידוהל חילש אקנוורפ
 .אלטוקפא .הכמה הכמו ולדוגב ועבצא זחואש nya הכמש הכמה ילטוקס — ילטוקסיא
 .^ עקפ יוכ םוקמ רמולכ הקיפ איהו העיקב 'למ אעקיפב
 .אתרב שורב אתרבא אתרבא
 .אנסא הנס לש םיניערג .אנסאד אתישק
 .ןורחא ^53 'ב ףרז תפרושו אוה השק דיה תעיגנ רמולכ ףירז ףירזמ
 .'א "y ןינעה לכ ש"ע ^3 תבאוכו ריר תדרומ o 'וכ אציד אריר

wonםימח םירבד וליכאהל יואר ברקע וצקעש ימ .'וכ אמחל  ^nארובז | . 
 .לופכ אתליסוכ ומש דע 'וכ תוטורשה ןה אדביר אתליסוכד ארביר

 .ש"מו ש"ע הדכ | אדוכ ארקנ התדיל ns השאה תזחואש חור הדוכל 5^6
 .אקנרפ 'וכ טוטרמס אוהש אקנרפ איבהו 'וכ ןייה ןמ התש B^ אקנורפב יהנורצו

 ארדוכ

"m! 

N/^ 

 .טיב

 :איל

 ביל

aub 

 .ןיתנפפא ןיתניספא v53 הנעל ןיתניספא
 ^U ש"ע גראב ינדאב פ''לבו לשובמ רמח קותמ | גראב ימ קותמ
 .אתייזנ יוכ םתוא ןילגמש תולודגה תודכה | אתייזנד ייוליג
 .רודרד ץע לש תויבח ןירודרדה
 םינפל וסינכהשכ DN" אצויהו 'וריה ח'ר איבה םש — —

 .'ב לקנק | םירדח ןילקנק mi^ ןילקנקה ןמ
 .יב סנק רוסא קלוד רוא may 'וכ «yy 'יפ אסניק

olo mos C ci^ק ":, "P1 סרעס , !( ors(* = ,סינוסגס סע )* | .3'ז קיר  qתיכ : 



 LXXVII ויעל nm שוריפ 03 הכרעמה תורנ וע
 םתסב ךורעה 'יפ .  ל"ז ח"ר b^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

vyףירצ לש תרופחמ ילכ ןהו = רתנ ילכ ניל |  p^יו ףרצ 'ב רפח .בשלא ןמ םישענה םילכ  '). 
 .'א איתפ םיחיפט םהש שרח ילכ אתותפ - —

5b  —אטכא  ^yס"שה ןוילנבו 'יפ  epאטכא םלשה ךורעה םשב . 
 .ןינושש שיב 'א ןמא ארמח היב אמרימל צ"א דע 'וכ ןישבוכ םינד לש ריצ ןמוא סיירומ — — 

 .םל העמ אמול אמולב — —
 .'ג לקע רהנה תוימומקע (:ילוקע | = ילקיע — —
 .א'פב 'חרת ףוס דעו דע "וכ םודו ךתעש ךתוא אשת e^ ךתעש ךנימרות | ךנימרות - | -
 N^ n ץע לש ףטק e^ אוווגד אפטקב אזוגד אפטקב :ה"ל | —
 .יט ךס לושיבל אלו דע 'וכ yy לש תוריתי ןתנש ימ  'וכ אתביס אדשד .ח"ל —
 .'ג רח | םילחנב nnn ^5 ('[ייורח הב ירח ל"צ] (ייודה אה ידה) 'יפ  ייותח הב התחו :ח'ל —

 .טגנ ץמוח לש סופ | אלחד אטוגננ — — 
 .לילבש ןתלת ערז אתללבש - — 
 .ןפסכ ןימשמוש לש תפג הפסוכ ןפסוכה — —

"DN --  —ימידה  mewםדה םיחתנ וחתנ . 

^n pon pon ww םינטק םיגד ןימ = pn טיל. — 
 .'ה קלח המע ןילועו דע ש"ע רוהט גד איהו תינטלס — —

 .סנוקא ןינעה לכ ש''ע 'וכ סנופאו סניקא qus ץיפעהו תינטלוסה -- — 
.)* w^ ש"ע אנונשדק ח'ר םשב 'פסות 'ייע לבא ריסא אנונשדק חי'ר 'יג | ריפא אנונ שדק —  - 

 — םיכר םיתז ^5 תואקסולג יתיז :'מ  ^5 priילשורי  jnדע ש"'ע 'וכ תוכבס
 .הקסלק ןהיניערג

 .סחפ תרכינ הניאו התרוצ «sy רמולכ הסחפ .ב'מ — 
 .יטידורפא ז"ע התוא DD -.  יטידורפא :ד"מ .--

 .סמב תחא ןבא לש הבצמ איהו nba ^5 סומיבל "מ —
 .ןורחאה רזח אסח ןיריזחהו :ח"'מ —
 .'א רגנ םכח ןב םכח »$0309 533 —

ob — —םוזג ןמש הציצקה םוקמ ןיכסו ןליאה ידב ןיצצוק ןימזגמ . 
 .טרג תוכתמ ילכ ירבש תואטורג .ג'נ -
 .א''פב יבמפ םכירבדב דע 'וכ ףסכב תשוחנ ןיברעמש ןוגכ יבמופ :ד"נ —

M3 —יופיק  ^nיופיק  monףצקכ 'תכדכ ןייה לעמ ףצקה  
 .'ד ףק .)* םימה ינפ לע

Tmזיעל ח"ר לש עבטמ י"פע שרפמ היה  (Cםימעפ םיתשו םיעבש  vmתחא םעפ קר ח"ר : 

 .ןיררהנס תכסמל

 .'א ברע ןיחמומ 'ג דע 'וכ והב 'יתכד תואולה 'יפאו | תוישרפ יבוריע = :'ב ןירדהנס
 .יא לקש ןינעה לכ ש"ע ^« בייח הזו יאכז הז רמאי םא  'וכ לוקש ד"יב ןיא :'ג —
 .'ג ץב רבס והניא דע 'וכ םיציב ימ יכ 'יפ אלו | "וכ םיעצבימ ה —
 .יד נס ותיבמ םלשיו דע 'וכ וקרפמו ושקמ 'וכ ןיינסו 4 —
 .'ב רב ןינעה לכ ש"ע 'וכ וירוב לע ןידהו רבדה ךל רורב םא 44304 :ז —

S3 (* o3. vv» f vip ^» וסופס fw קיסנו )*  ,ליחתעס רונידס רסק fw ש"סכ (*  ,ועים fea» ע"ייעו (! 

pop» )* ס"פע 'ד, qp'» qw» onbro) p ילולו 3p20 j» תחל ovr רסח j62 קיליינגל י"כ' pwp3 יעור V2» )* ע': 

 י"כ  .(5 47». tYv53 3050. "^bדע  ^pb3o fb ot »»n bp2py»o. qYpרתוי $ o»v,("עע



 LXXVIII ןיררהנסל חיירד שוריפ )0( הכרעמה mm חע

 םתסב ךורעה 'יפ ל'ז ח''רד n^ ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

 .היילע ma wem אל 'פב ןישרופמ דע 'וכ יקב תויהל ןיידה ךירצ | היילעל תיב ןיב | :'ז  'דהנס
(w^ —רוטלד ליבר רוטליד . 

 .ש"'מו py 'ג גז nns וב תמש חריב דע 'וכ ואב ח''ת ינש 'וכ תקרמ אב גוז | .ב"י = -
 .'ז לע הדידמב קוסעל הוצמ ריעל בורק לולעב ה" —
 .ילח nw" רפע וב ףיסותש דע ^3 רפעה רוזחי םא וב רפוחה ותיילוחמ .ז"ט —
 .ש"מו ש"ע יאלברהנ יכורב רב ימר ינתמ יאלברהנ ^n ^ ואלברהנ 4^ —
 .אלצ תורוע לש nop | אלצד אסרע 3 | -
 Jp הב לכאש הרעק [ודוק ל"צ] um" (mp) "כ —

 .ספרטמ אניד םתהל רמולכ הקוח קלח הספורטמ | הספרטימל .א"כ — 
ns — —א רלב רעש לש תיציצ '. 

 .םלה ותמלוה וניא דע 'וכ ושאר אלמתש שקיב | ומלוהלשקיב :א"כ | =
 (yy ץועד דע 'וכ רמולכ ץעדו גציו םונרת 'שלמ ץעודל ץערל .ב'כ —

 —  ארא אשבש והזו דע 'וכ ףועב ךורא טוח ןירשוק | ארא :ה'כ (.
mob - —ב םנפ , .  םהב ןידצש םילבה '. 

 .ש"מו ש"ע 'א סבמ ןינלזג אצמנ דע 'וכ ןיסכומ ינה ל"צז ןואג רמא ןסכומה — —
a3  —דע ^5 תיעיבשב שרוחה הוש ינא המודמב 53 ןוטסיגא  

 .ןוטסנא וכותב סירא ינאו
 .קע הרצ וז רמולכ אקע 9% -
 .'ג לעמ ש'יע הרות ירבד לטבל 'יפא תלעומ תבשחמ :ו'כ —
 .'א רבד יוגה ןמ np C [ילכוא] a^ רחא רבד ילכוא - | -
 .תמזה ע'ייעו 'ג ףכ חורה םוחירפת אלש דע 'וכ הנטק המולא b^ אפכ | ירעשד אבק - | -

«mp — —ךיהבק \. רמות ינסנס  I 
 .ש"מו ש"ע הכ | ןינעה לכ ש"ע ^3 ונוממב ותוא וכי רמולכ הויהבינ והשהביל 33 —
 .ןורחאה pt ןינעה לכ vy ^5 הנוציח הנשמ ppt אתבסמ יוב ןיקזנב "ל —
 .ןושארה 'יפב קנרא ןוכנ הז ירה רע ש"ע 'וכ הרוחש יקנראב 'מוא דחאש ןמזב ^2 הנבל יקנתשבו == =

 .'א ןופמס רבוש |. ןופמיס :א"ל | -
 .ויז )0. עוצפו הכה רע 'וכ v/D ומכ הילוזדל - —
 .'א רא | ןיסנכנ לכהו דע "וכ ןמיס ןהל ויה הרזגה ימיב וכ רורבב רנה cw :ב"ל —
 w^ לטק ןנא םיצע יבטוח רמולכ ינק ילטק .ג'ל | =
 .יב דק \ דמליו ךלי דע 'וכ ירק תיילצל תדקוי שאהש דע = 'וכ דיקי ךדקומדא 35 | -
 .אקנוורפ והונלביק אל רייתכ אוהש אקנוורפכ 'יפ ^2 אקנוורפב 'יפא :ח"ל | -

 .ןימרה ןהב אצויכו דע 'וכ הפה ארב זימרוה רמולב j rom^ .ט'ל — 
om - —ךחג יוכ לאקזחיל רמאש אוה . 

 .ןורחאה ןז | ןינעה לכ ש''ע nz12^3^ תונויזח 'יפ תונוזה "וכ וצחר תונוזהו :ט"ל | —
 .ןררא אוה qma ןימכ מ''יו למזא ןוגכ ןרירא וגרה ןריראב .א"מ | --

w^ | =תוריקח תוקידב 'וכ תוריקח  SDתוקידב לבא דע 'וכ עדוי יניא דחא  
 .ש"מו ש"ע רקח תמייק ןתודע ^3

 nn ותרענמ היתייזנמ היתוהזנמ — | -
 .'א ןקז  המכח םישישיב רע ה"שע ^3 לודג ןקז ומכ שחכ אניד שק .ב'מ —

io | =וכ הדובעל ורישכמ חישמ ןהכ רפ רפכמו ריבשמ ' n/wyא'פב 'א רשכ . 
 .רוטלד ןישלמ "53 רוטליד :ג'מ | -

Bà qos» M55 (^  .רסיג or (לכליוו כיפכ סינעס .תסנסכ ילנקש , 



LXXIX ןיררהנסל n" ישוריפ .('ג) הכרעמה nmm סע s 

 | : ליחתמה רובד | ףדו תכסמ  ^bםתסב ךורעה ^5 ל'ז ח''ר

.6 mns ףרצ אפירצ יגסתו דע 'וכ יקנ ןבל mop (^a | אפירצד אלברס .ד"מ  'סנהד 
Ub ש"ע איעב ש"ע 'שוריד ארמג םש איבה ח"ר אסכימ 'יעבד השעמ :ר"מ | — 4 

 ] — .'א זר חכמ איזרמ :ה"מ
 « = — .ספת ^3 ןניסרגדכ היליד תומא ^3 ותסיפתב
 - |  wp.ש"מו ש"ע 'א לק םירבאה ןמ דע ןינעה לכ ש"ע ^3 באכב תולק וב ןיא 455 תיל לק

C py mw ןוראב והנתת 'מולכ זגרא דיבעד | ןורא היל דיבעלד — | — 
 — .'ג בבש ןימילשמו דע 'וכ תמה ןינילמ אינפרהב רמולכ = אינפרהד יבכש :ח"מ
 - | .'ז רב | .גרהיש דע ה"שע 'וכ 'טוסב י"א דומלתב שרופמ 'יפ | ^3 הריסו רוב .ט"מ

  Cהצילח ןינעב ולאש הלאש 'יפ לשה יקסע לע < ילשב  = ^na.'ד לש
  —,. CAMSןידה ^3 םיצרל ךלמה רמאיו קלח 'פב י"א דומלת :םש

(^o ןינעה לכ vy ^3 ארנוז 
  3 1e.ןורחאה לגע (* הרהמ לנעל

 — -- ינשמ  unmינגוהמ יכשמ  ^bתורוע םיאשונ םינקז םילמג םיבר 5^
 .'א ןגה .ןהירחא ןהיתורוע דע

 - | .'א רטסנ םיינשל וקלוח ארטסג היל דיבעד :ב"נ
 -  — .םשר הלבח םשור וב ןיאש

^bארקנ יושיק אלב דיג )*  nbדע 'וכ  Tun motיב תמ . 

 .ינ לקת — ןינעה לכ ey 'וכ הדי לע הלקת עריאד ninm ט"'מ
 N DU'. םשב םשה ותוא וללקיו םש רוכזי רמולכ םש ללקי

NOM רכ דע יב ה ירמ א ה"דב' n^ ^B "y 
ips וריבחל שלופמה ma רמאד לוספ ריואה תא האור 

 דחא ןונגיסב ןיאבנתמ ןלוכו דחא רבד רמולכ דחא תנגכ -- - 
(eש"ע "וכ: 'יתכדכ  *) ןוגניס. 

 no שומשב :ד"נ —
 ןולקו הלקת והמ .ה"נ — 

au PEםשב םש  

^3 ny ma )' ,טיפ = 

.) wn vy א שלפ' | 

fvo ^5 :f'rp ow» oPp» p^ ^» "p (* .»; n? ors (* נ"סר, ors vm )* wr היר ors (* .b» דפ (t 

3n2» 2"» רפוססמ סרעס: ^b 3קעי) 33 fnb 39 br רוכדס qb) 3"עס vo q3 יכ עדו )7 05 ףד3.(%  ,לנע) 6^( סרסע 

p't3(* .n'op ו"קנ, )* ,v» q דע רסקו י"כב f$» 55 5לכל ספפ סרטנוק סנס ךיר 3p2 ופוסכו pip sp) דס »bD 470 

 ןוככ 795 וריגסס לכליוו « jo'יפבנתע  po ^b ("p 47) "E v23 336 "Tןכו  ^b.ךורעב

 p?»o וס דע ,'$ 47 תלחתע וייסד דוטעס ינח קיתעסכ Y2L לכליוו p'p3 יכ עדו «$Y) "23 n'» ^p f ןפכ דע :ט"ם (*

 ףד qb) "hr ייכ «pn קיתעע ינירס סינרס תוכופו תוריסחנ םדקס «opp oup» 6 nur «(pof לעבש «Tb יתפ)פנו

ppp» לדקה נר 76, :חיר ל"זו ,תוועפס vpm  לרודסעב יכ יתיפ3 יתיפננו סינותכנ רפפנס פכייס n" פע' pmo (s» vp 

mí» רפסד ונס »pw3 תידעס 23b ךרדס ןח תנקא ^55 ךרדס j» ךחידס) זהינ .יכ ,זיעד תנקא סוייקו f'b7 ונס רקועב 

 ביתועו רוטפ לכס .ירבד «( oOבר  p29 fov»oוז « p pp 03 OLD Dילו  f'v3 TDףד) .ס) תחכשע יכיס $3 סעע

f»»»o 3 c)» xr)» סתוקנ(ע p רוסל רעלו noo) לנו סתוחנןע n6 סתנתנו לדסמה נר 'נרת (קקילייננ5 ייכ Xp fe 

  n3רלפד ףונס רקועב « miשירו סליקסנ רעפ ןככר רעלו  owp3 m7»3 jb ponרחש תנקא «$ pp» 33 mירכד

 עדיתשד דע: רוטפ לכס  ,jר"ת  P»proרוקע)  ommno» 337ביית )קייס  « p$pלטבלו « npרא5 יענו 501 שיר  ovoסדנוע

o) ןירתעו לנונעס 332 0b רנס ?נר 'ןכ ?דסת 352 ob ןירתעו לדסת 332 ob רכס "3b ביית לכס, 7037 ob» on» 

 רכד רוקעל לננתויס .סיתווכ  jpבייח סרותס  r^ obpp3 piקנס " 332 bןנחוי '9 רעפ ,סיתווכ ילק לכרד לנונעס

Y עטסת Y עיקר ענע0נ סעח ך) דיעעע ^»br vr» pw Y עעפ סרותכס תוניס jp» nnb לע רובע fe» p רעלי oh 525 

op»? (לוס יכ ןעע o3 obb»» סרות o» 3255 o3 רכש nnb יע לע? op»? pp סרות obruo רעול ^p» ר' b»n 

bo 595 רקעס f») סעק דיעעע סי'נקספ vp עיר רעל לינת « עטשת 55 עיקר ענעלב o»p דיעעע 'יפספ ךריסזסו ךתופ 

 3תכד « jnךילל  36 mbתפוע « fןתויסכ תפואסו תופס « n»b fןונכ « owןכ  "Wbותליסתנ סיספ « n»b fexתותוש ןתנו



LXXX יועובשו תוכמל n שוריפ .('ג) הכרעמה m B 
 תרסיו בוש '2 opo »TL ס)יחתנ wb» pyor coro ,ללרש ««nb po j רקשס $3« «oto קרס pby'2 ופנו סיתפועו

opor vp wpbpp» רקפס fe» 336 ע"רכ Vy $ w»tp 98 3תכס vor? of ןונכ ^« ספועב w»o of לינשנו סנורחב 
1 

pow sb mb in»ודי לע  moo)סלוסכ ןסכ תכ לעוב .ומלוע  pons rra ponsרטסכ ן) סתישעו רעלכס  o»;ףיח6) תוסע)  

 ( $5 vpf.ותוקס) 4

  pon.םירה רצויל הלהתו חבש ,ןירדהנפ תכסמ הל אקילסו ןיקנחנה ןה ולא ךלע
 . ןירדהנפל ^n 'יפ לש עבטמ sy" שבימעפ cvv םבתסב s^ ךורעה הז יפלו

 (.א"ק 'דהנסמ) 'א קר 'עב םשב ואיבה הז דבלמו םימעפ יתש וריכזהו

 .6 תוכמ תכסמל

 םתסב ךורעה ^5 ^b^ m ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ

mopללחמה = .'ב  vwג''הכ ללחתמ  wavא לח = ללחתי.אלש ןיד וניא דע 'וכ הנמלא לע '. 
 .'א pow | ןינעה לכ ש"ע 'וכ הלעב השריגש הילע ודיעהש םשכ ץפש דצמ | =
 .בטרק תינימשב no 'א pon אוהש 'וכ שרופמ בוטרוק 4 —
 ומוזיש דע ושריפ יכ 55 םינואגה וניתוברל וניאר ןיממוז (muy | .'ה —

 .'א םמז תודע לש nex דע ש"'ע ןמצע"
 .(' סיסטסיא הז אוה ןוכנ אל 'יפ תיסטסיא — וז איה תיטטסיא — -

n —ןורחא 'יפב סייפ ןבאכ השענו שביש טיט אסיפ אדשד . 
 .'א סבכ /י םירמת ינסנס אסבכ — —

N^  -היבוט  wonיא בט הקול הזו דע 'וכ היבוט לע דוגיז דיעה '. 
 .יא יאנבמ בייחתמ ina דע 'וכ הניד אשיל שקיבש םכש ומב ביסניםבשו ו
an —הארתה 'יפא דע 'וכ םאה חקלש ןוגכ קפס תוירתהב ומייק אלו ומייק  

 .שיימו ש"ע 'ב םק הארתה המש החיקלב
 .תחא םעפ וריכזהו םימעפ רשע אתכסמה וזל ושוריפ חקל ןתנ וניבר ירה

 .תוירוהו תועובש תכסמל

 יתלכא אלשו יתלכאש לכוא אלשו לכואש העובש = ^3 םיתש תועובש = .'ג  יועובש
 Cy ןינעה לב ש"ע ^3

"ns 7% ==ךתפ ברועמב . > 
 ךיניעב ךל תלכוא nao ^e היל לוכא הישרח יב יוכ הישרוחב 05:4 —

 .(* 'ג שרח ש"ע ^3

 רע 'וכ ןידימת םושל אלש ןתוא ןיבירקמ רמולכ 'וכ ןהב ןיציקמ | .ב'י = =
 .'ג yp חבזמה ץיק

G^ —א רנצ .6 ארונ יצע ארוניצ '. 
.n^ —תוירעב תמ שמשמ  DN.רבאב םדא שמש  noוכ רמולכ ' Uyיב תמ . 

 C ש"מו ש"ע אררד C) רקיע 'יפ אררד .א"מ —

 .ןורחאה רטס יוכ ךילע ^5 ויה דחא דצמ והנינ יארטיס .בימ —
 .ןורחא 'יפב 'א בקע | ףואינ םורגת דע 'וכ ףואינל םישנו םוקמ ול ןיכמ = 'וכ בקועל הרהזא :ז"מ | -

 .'א רת אוה יוניכב םכילהאב 'יתכד יאהו םוקמ לש ולהאב — — 
 רופצ ןק ארקי יכ יא אהד אלא אמליד יא תונושל 'ד יוב שמשמ יב :ט"מ —

 חתפת חותפ יכ אלא ךבבלב רמאת יכ אמלד ךינפל
 .יא ןרהא עוג יכ הדעה לכ ואריו אהד ול ךדי תא

po wm vos )1קיר סע (5 .יט ףד דע  onm ( brסיס ךורעס  ppb wp»קיר , = *) קיר סוריפ 'ייעו (*  ,ניסר סעכ 

ybס"כו )* ^  »b werגיסק ,ניחכ ) | :'3 , 



 LXXXI הדנו ןילוח תוירוהל ח''ר שוריפ .('ג) הכרעמה תורנ | אפ
 םתסב ךורעה 'יפ ל'ז לאננח וניבר ^5 ליחתמה רובד | ףדו תכסמ |

 .6 עד ey 'וב בלחה לכוא היהשכ םדא ועידוה וליאש עודי nw ̂ = ^« ותעידימ בש .'ב תוירוה
 .םימעפ הרשע םיתש mm תועובשל n^ ^e קיתעה ךורעה כ'או

 .ןילוח תכסמל

 .(* םתסב תשא 'ע ךורעבו תשא ^n :א"פ 'יטינ 'ופסותבו םש 'סותב אבוה ח"ר 'פ | רבח תשא :^ ןילוח
 .םימעפ "^ אתכסמ .וזל ח'ר םש ךורעה ריכזה דועו

^yירטב ,ינוא ,ללא , Diא ', mnןורחאה קלח , 
 .'ג קר ,ףרע € ןיכס ,רבנ ,'ח למ ,הנכמ ,תרב ,'ג ערב

 .הדנ תכסמל

  mu'יפ ייולפ ילפד .א"כ  n/sשימו ש''ע 'ב לפ א'ילק 'יסר ש"ק תורהט 'ה ז"ואב אבוה *(.
 — לואש אבא ה''ד .ח"פ אמוי 'פותבו םש 'ופסותב — — ןושרכ .ה'כ  vy nunש"מו *(.

 — ארטסנ .ט"מ —  - ירטסג םש תופסותב  vyש"מו "(.

 C) הרעהב ךל םנייצאו םיכרע הששב mu 'יפב ומשב שרופ היה דועו |

 וז תינקווד וניתריקח י"פע ל"נה תותכסמב 'יפ qm וניברש עמשנ לכה רבד ףוס
 הלמ םלּוככ םבור ליז חיר ירבד םה s םתסב םימעפ תואמ שלשו ףלא

 םימעפ ששו םיששו האמ mm לש ומשב 'יפ ךורעה לעב הזל meu .הלמב
^y)ליעל  (n"$ xתועיגמ ידיש המכ דע ,ליז חיר 'יפב הכרב ונל ריאשה כ'או  

 ! אוה רבד אלה םימעפ ששו םיששו תואמ עבראו ףלא ,רוקחלו קודבל
 םישוריפה יכ vm והודשחי אלש תללוכ תולצנתה ןתנ ומצעב וניבר oc» (V ,א"ח) אובמב ךיתעדוה רבכו

bmםיבונג  bnהיהש המב ודי לע  amoויזורחב  py» nnb)יתעמשש המ (ךורעה רפסל המדקה  
 ןתנ בוט חקלו ח קל כ'ג אהש pna וניברל איירפא היל iam .'וכ וכ הרטשל ךרעב יתרבסו יתי ארו

v5ךור ע םהידי לעו םינושארה ישוריפ הרות ישרודל ורמשב  inenאצמת ןחלשה הז לעו .תיפצה הפצו  
 .םירדי םיכחיש הצורהו םורדב הרונמו וינופצל ןומט ךשח לכ יכ ןופצב ןחלשו םינפ ול שיש םחל םינפה םחל
 ןוש אר רנ :המה הלאו הילע היתורנ העבשו השאר לע הלגו הלכ anm תרונמ qmi ^" ךו ר ע ב יתיארו
 ,ל''ז ןשרדה השמ וניבר ובר י שי ל ש רנ )54 לאינד 'ר ברה ויחא י ג ש רנ ,ל"ז לאיחי אנבר ברה ויבא
 יעיבש רנו 54 םשרנ וניבר י ש ש רנ ,ל''ז ןואג יאה וניבר י שי מ ח רנ 54 חילצמ 'ר ובר יעי בר רנ
 וזב םרוא ולהי לבת וריאהו וצצורי םיקרבכ רשא םירחא תורנ םג םאו P לאננח וניבר םיתעבש קקוזמ
 םה הלאה תורנ העבש תאז לכב ('ב קרפ 'א קלחל אובמב םירשימ הניזחת םירקוחה יניע רשאכ) הרונמה
 תוראמל vm הגונ ww דימת םיעיפשמ ויה םינורחאה תורנ השלש דוחיבו וז הרונמל תוקצו מ

 ינפ לומ לאו הכרעמה תורנ היתורנ תא הרוהטה הרונמה תא יתוניכה הז םעטמו .םידומלתה עיקרב

"in תשלש we ךורעה mmus 

 םש ףתתשיו יבר םשכ היהי ימשש ילמע לכמ יקלח יהי הרומשו לכב הכורע תאז םיכרעה תסכמבו
 י"ח שיא ןב  Dyהלפת ינא םגו ןתנ וניבר םש :

 ינוריכזישכ,  mnmהרוגדב בבדל יתפש רפסה
 *!הרוגא םימלוע ךלהאב תוסחהל ויפנכ רתסב

 .טוהאק : לארשי Mm מ"אאב nmm ךונח
 p/sb ךדבע תא תישע רשא תמאה לכמו םירסחה לכמ יתנטק רדסל קיש ברע קראיונ

 ("קַב )^ ,8 סרעס fbr ו"קכ (*  ,ז"ןל ספכ «vm pr (* :ז"כש fro 'ייע )* ,8 סרעס p yp סלסס ךורעב 'ייעו (

3$ typ ,'6 op ג', pn נ סנ ,'ג כ (' ,7 סרעס .ע"כש נ"תנ', )* ovr 
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men qun nee 

 םדימעהלו (ףקיהב) אמטוסב םידבעה דימעהל ורסאנ
 (היילה w/p םידבע 'וכלה) ם"במרהו .חקמה ןבא לע
 ד"יב והורכמש וא ומצע תא רכומה דחא ל''זו בתכ
 אטמיסב אלו חקמה ןבא לע .(* איסהרפב רכמנ וניא
 סנכנ ו"ב 'פ ןגחתאו ירפסבו .('ןירכמנ םידבעהש ךרדכ
 רכמה ןבא לע ןדימעהו ויתונבו וינב לטנו ותיבל ךלמה
 .םולכ ודיב ןיאש ועדי העש התואב

 וא .-וא ^58 ?--? יילמ 5 יחא יהא *
(entweder-oderןשיה 'מוחנת  Jy 

^Dוצ ספדנב 'ייעו) ב"שר 'חה תאצוהב 'ד  ^pיחא) )^3  

 יתייה השוע יתייה וליא 'וכ תוריזנ ns] יהא [s^5 (יחא
 התייה דבוע יתייה אל םאו םימש יריב התימ בייחתמ
 לואש ךבטק יהא תומ ךרבד יהא ךכיפל יתוא גרוה
 ארקמ לשיהא ל"רו o p^ ג ל א ןושל (דייי ^ji עשוה)
 yn nonni. רומאכו ov לש יהא ןינעב שרד

 m תת (Ephesus) םוסווא ,סוסיכוא *
ksא 'א י"הד) ', (n 

 א"עד א'פ bup/ 'וריבו j9w' 'פדב ה"כ סופיבואו
 .(* ל"נה ריע איה איהש הארנו סוסווא in^ ב"עס

(ein, einer, תחא napi» ידופירפפמ) דחא =* הא SL 
"nw הלפכבו | .אוה עודי eine, eines 
80011 . . ww הזו הז 'יפ תחא . . תחא נ"לבו רחא, 

  ^y als auch.'ב הרומת :'ג 'ציב  ^b :b/3.'ב

 א"פ תיעיבש  i5לע  nnsהמכו המכ ( n/33(ו'באע
 תב :ג"ס :א"ס 'וכרב  ("y nnsדע ןינעבו ,וכרע

 דע ומכ 'יפ תחאל  nnsבח ע"'ייע  ^xנ''שו  ^no.חי'י
 תחא דע תמאב סרג ןעכנימ ס"ש י"כבו םש 'פסותו

  "yy'ב 'ר סי'ש "52 | (ומוקמב סי'ד  nnnתחא לע
  ^mתחא לע כ"או א דח ל ומכ דואמ םיסנ 'ר 'יפכ

 אדחל 'יפ ('ב 'ר ס"ש י"כבכ) ^ .D^* ^o» ^yלע
 .תדח

ponיא  
 (ה'כ ,'ה לאינד לש תויתוא ףוריצ ןימ) ןירלאא*

^mלאומשו טעמב 'פ רי'שהשו .בי'כ  
 .ל'ז ח''רו י'"שריפ ש'ע ןרלאא יפקננ סותממ רמא

T(ןיקיפא) ןוקיפאא  vbצמא  ógpbaüov 
 יונימ officium) ריילמ)

(Amt, Beamtung nm"לע םירחא םינפ שרדמ  
 ןוקיפאאב שרוכ mus (' הכלמה qom 'פ רתסא
 ןיקיפאב an "bn^ תונמ רפסבו pou ;רצנדכובנ לש
 33 לש תוררשבו יונימב היה שרוכ 'יפ

xלע ונמנ א"עס חי'ד זיפ 'ומבי 'ורי )?( ךיבא  
 לע b/w p/ty והורהיטו ןולקשא ךיבא

 .םש y/p3 הינהש ומכ ןולקשא ר יו א

 םידבעה ורכמנ םשמ רשא ןבא) הקמה ןכא *

 npbm ןבא ^
Kaufssteinרכמה ןבא ;  (Licitationsteinרהב ארפס  

 'קיו) דבע תרכממ ורכמי אל ^ 'שרפ שיר ^7 קרפ
n3ב ונדימעי אלש )3/5  Dלע םדימעיו א ט מ  ias 

 ונדימעוו א ט מי ₪ «ne אלש 'קליה ^« .חקמה
 "p 'חה ברהל דומלתה תרסמב y^ חקלה ןבא לע
 m^ אמטוס 'ינה 'קיעש הארנ ילו ,ושרפל עדי אלש
 (Verschluss, Umschliessung) הרינסו ףקיה ןינע סיילב

 ףקיה תושעל םידבעה nao תעב םיימורו םינויה גהנמו
 םידבעה ודימעה םש רשא ox 0€ ארקנה גוחו הרינס
 םירבעה nao קוש ארקנ הזה ףקיההו רכמהל םידמוע
 םורימעהו םידכעבש הפיה ורחב םיחקולה בר my ירחאו
 רכממהו חקמה ןבא ארקנ mm ןבאה לע לכ יניעל

zpar5o AíSosהיה ןבו €  imnימורב  nmmןבומ  

bnןושלה  homo de lapide emtusוא  de lapide 

comparareןינעב  nm poלארשי ינבו חקמה ןבאמ םידבע  

Verkaufsstein 

yo»r) orb סינותכנ ורפסנ סיכרע סעכו or»2 יכ pbi» 9p" 

 :305 יתרעלו סלעס ךורעס יק)תש קנת סות 5nb* יתדונונ ונע

 קנה

35 00. 

 ךורנו תעד pwo ךורנו «pr רנוקנ

Pollux Onom. III, 78, (* *) ןינס ינוח 

"ro eYp3 ob» 

)r353 'ץ 

 ו opo ןורעס יפד לע סעפס «m ירנעב )!

omo b pyססיפדס) רסוכס תעס  t» 

U דוע nipסננקל יכרד 'ס תונרנו דעועל  ob» 

 ^  תפנוסנ )* | ,רוינואס לע ךרבלו ירדנ ob לכוטפ תוחכמנס

  Poppלינפ ןינעב  ymע''כב 'ייעו (* .לטעיס עיייע .סדפ ינכ  n» nmךרע 'ייעו )* ,ספ « yiוופרטסלי ר''ד 'ס) 72 91.



 4 םלשח ךורעה תמלשה 4

 DYB'N2 ותוא ןיחינמו רמצ לש ןיננופיסב ותוא
 יילמ b 43 םירועש לש pmo אלמ רבא לש
 ,סילטא תמגודכ הביתה שארב הטמשנ k תואו לי'נה
 יטוסבו המודכו C (נייכר א'ח ע"ייע) םיספוא ,זילטא
 n'y רומזמ ט"ושבו : ר"בד bb 'טוס om" : ח"מ

 : .רימש ע"ייע הלמה וז ייל

 יפב יי'כ לודנה שודמב () סופרטלניפא *
 ךיהלא הל nas ורתי

 ול היהש ד"וב ךלמ םלועבש גהונב רמוא ל"'בשר
 דחא "n םכמע ושע וידבעל רמוא סופרטלניפא

coyה"בקה לבא םימי השש  wwימוא אלא ןכ  
 .דחא םוי ימעו םימי השש םכמע ושע ינב לארשיל

 םדו רשב ךלמ 'יגה Y3'n יתבר 'תקיספב יכ עדו

 B^ סוטימלפ ןאמדעירפ 'חה num םיפוליכ ןהשב

 wb בוט רתויש הארנ ילו ,ט"מש vna y^vy םורע

 ע"ייע סופורטיפא 'מולב émwcAnr)s vb הלמה

 סיטלניפא תואסריג יתש ילואו (ח''מש ,םש) סוטמילפ
 השבתשנו m" וברעתנ סופרטיפאו (סיטלמיפא =)
 .סופרטלניפא תחא הלמל

Pייצנאציב יי'למ) ןיקיספא  obbaovריילב  
obsequiumימ  «bnותעמשמל  

 ,Gefolge) רלמה ליחל הרצ ןיכמש ימ דוחיבו ךלמ לש
"mmn Quartier-meisterבשיו ןשיה  ^bךלמל '3  

 רוזחל אב םימי רחא השא חקיל םיה תנידמל ונב אציש

 ואוב (לייחל ^2( ולש ןיקיספאל ךלמה רמא ויבא תיבל

 לייחל ^5 .'וכ בקעי אבשכ ךכ ינב לש יטפנאל אצנו
wnש"מו 'ד הרעהב ב"שר ש"מ 'ייע קיתעמה תפסוה  

 יתמשרש ומכ תויהל הלמה יתבשח התע לבא ימשב
 .ךרעה תלחתב

 ףופל v5 לודגה vs 6) תואבסספפא *
movהשמ ואב רחאו 'פ  

 תואבסספפא םוי הערפ bw ןרהאו השמ אבש םוי:ןרהאו

 ינוטלש לכו תוכלמ ילודג לכ vm היה םיכלמ לש

 pm ןהילעש תואבסספפא ןיאיכמ | וינפל. תונידמ

 ואסכ לע בשויו תוכלמ יסיסכטא שבול הערפו םהלש

 y/2 ןהילעש תונורד ןיאבמש mv ^s ןוילגב .אתיא .'וכ

 ןינע mm הלמה יכ עבצאב הארמ םהלש ןורדו לבא

 2/7/6106 י"למ תואבטספפא y^ ד"עפלו הל שירחא

 כ"או Nachbestátigung, Beglaubigung רושיאו קוזיח

 לש םיבתכה םוייקו רושיאו קוזיחה םוי ךכ win ןינעה

 לצא ןרהאו השמ ואבשכ םויה היה םינוטלשו םיכלמ
 -Credenzien, Beglaubi םהיבתכ ול וארהו הערפ

gungs-briefe. 

 סילטיא .םילטא .סליטא ,סילוסיא *
 רס וניאש לשומו ןודא 40707625 צ"מא vor ילוא)
 unumschrünkter Herrscher) םירחא תעמשמל

 רמא בישר 'צוהב ביי p^ ז"ט רומזמ ט"וש רומזמ
 ןכו ^3 לוכאו השע התא םסילוטיא דוד ה"'בקה היל
 לאומש pos סליטא דוד דייל ^p n^ רומזמ םש

nvתצקבו םליצה תיעטב  ^pתרעה 'ייע םלימא  
 ל"וה) עמאנ שיירל רוגאבו n/p» nw א''פ רצ ביישר
 ל'נה םינויצ ינש כ''ג איבה (50 יבצ תרטע רפסב ביישר

 ןיאש «^D םייסו סילטיא ,סילטא 'יגב 'ילהת 'דממ
 .ב"ע pur אוהש סילטאב םירכמנ ומכ תולמה ולא ^5
 ךורעה איבהש םילטה אוה אוהש יתרמא הליחתכלו
 לבא )! דדבו הכאלממ יונפ 475% י"למ ושוריפש

enטסריפ תעד יפל ורזגל בוט רתוי יכ יתיאר םולה  
5bהלמהו רבודמה ןבומבו 'עה תלחתב ימושרה  

 יייע 02000700 'ינוי הלמ ny תפדרנ ל"נה תינויה
 םויראססאלג טסריפב אבוה n/s ,ג''נ סויססאק ויד
 435006106 ייילמ m^ 118 ד'ח y/r3 ללירב 'הו--.49 דצ

 )109 רצ) טסריפ יה ש"מו «wn n ול שיש ימ

 תועט unglücklich 492: ייילמ (ז"פ 3/33( סילטה

 .אוה

in Trauer, 53 ZAAvzos ייילמ) ןיִסֶפּולֶא * 

^D ץקמ ןשיה 'מוחנת (traurig 

vאיה וז .(רועצ 'יפ) ןיספולא ותיבל ול בשיו ךלה  
 רעצ )טל יילל ןויבש רמול יתיצרו רפוסה תפסוה

ow»ןימפולא היגהל יתיצרו בל  "yביישר שיימ  
Wy רחא OIN ימשב א"ק דצ NSp הרעה nna 

 לינה י"ל אוהש יתערו וב יתרזח  ^e.לבא 6

 ןחינהש pao ז'פ ימורת 'תפסות (?) הנספלא 0
 י"כב ה"כ הנספללאהו הבית הדישב .

 רומשל הבית ןיעב א עיילמ הנסכלא ל''צ ילואו ןעיוו

 (98 דצ םש) עמאג ש"'רל רוגאבו , Schranke המ רבד
 D ש"ע רגסלפ 'פריא י'כבו רוספלא סרוג

ampulla sb ליפמוא ומכ ^5( ליפנותז n 

 מ''ב ^53 'תפסות Flasche) תחלצ
 נו תויתוא יכ הארנו ^5 יוחמתהו ליפנואה ה''פ
 ,נ ו "מ דועו on ןינעב ליפמא ל''צו 'מ ןמ ושבתשנ
 .אילפנא א'ס אילפמא ע''ייע ןיפללחתמ

YEN *0067 ייילמ 543(  (Büchse,שרדמ  
 הז רימש ר''ת : ידוקפ v  לודגה

 רבד לכ ןיאו ארבנ תישארב ימי תששמו הרועשב ופוג
 ןיכרוב ותוא ןירמשמ המב וינפל דומעל 5w השק

; ) - "n t n Py 1 enm (5 sp v6 $us ע''ע ("s )* םילטיס 'יפלרב .'פב, v'p orb no pom לט י''כס סרג ןכו ,ת''נק aes ע''ייע ) 

(399 b'"n סםיטנתס pn) »»»f3 'o o5 (י 



 םלשה \ ךורעה

"oW *םיזר ,ןוזרא  y^yתורומהמ עו  
 יהנס יתפסותבו ניישו

 תולבא n רוטבו pw ism mw יפריא י'כב טיפ

^Dש"ארב הי'כו םיזרא ג'ת  w/5ק"מד  ^Dא"י . 

 y^ ימר ןמ לעפא) [ןומרא לי'צ] )?( ןוטרא *

 ^ דצ א"פ twi אבא שרדמ (םינפב

powאברנ ןמ ןוטרא אינזמ ותש אל (?) יאדמ  mam 

 יתלב תלמ לע וא bw יכ לע 'גרתש ןה לא בישר

 הנוכנ .רתויהו תושבושמ ןלוכו ןה תואחסונ הברהו

 ייאדמ ןיליאד בי'שר לצא w^ י''בו 'פ v3 איה דייעפל

 ןומרא "C nunb p אברגמ ןוטרא איקיזמ ותש אל

nnmהיתשה 'יפו ר"תסאב 'יאדכ איתוכ ל"צ ייאדמ  

nmmאיקיזמ ותש אל םיתוכהו המואו המוא לכ תדכ  

 םעטהו תויבחהמ ןייה והוחקל םא יכ תודאנמ ונייה

 רועמ פ"כעו האמט noni רועמ םה תודאנה
 אלו םכותב רשא ןייה םג םיאטמו םה םיאמטו הלבנ

 תודאנהמ ותש אל םיתוכה ןכ ןעיו סרח לש םידכ ןכ
 .6 nona רוע לש

 יילמ אטניכרוא ל"צש ליינ] () איניסכרוא *
 -Ober ןודאו רש 0, 6%

(herr, Befehlshaberמוחנת ' jnתומש  ^D ? 

 (ותומד ^5( איניסכרוא ךלמ לש ןינוקיא םגרש דחאל

 השע וישכע ושאר תא וכתחו ותוא ולט ךלמה רמא

nbיוחנתה םשב תומש 'קליבו ,'וכ יל השוע רחמל 45  
^nלש ןינוקיא  piונדמליה םשב סוכד 'עב ה''כו  
^yלש ןניקוא 'גה כ''ג נ"שו ויתורעהב ביישר שיימ  

 ינודאו ל"נה vo אטניכרוא ל"צש הארנו אטיכרוא
 ןמוחנתה ןוילגב בתכ 5^: םייהלעטטעב 3/9 ימח ירומ
 לש אבצ רש סונקיסרא אוה יתעד יפל 5 ולש
 N/n y/vy סניקפרא בתכנ םשה הז לבא .p"« סוללאנ
 תועט איניסכרוא ךל מ לש םינפ לכ לע .ט"צר
 ודאו רש םא יכ ךלמ ןינע ןיא יכ הרומ ךשמההו אוה

^my wuתלמ ראבל המינפ ןוילגמ אבוה "ותומד  
 .ןינוקיא

 -Ormaz, Ormuzd (Ahu סירא ,סימרא *

"b3ramazdáo)םרמע 'ר  

 Mb רצ ג'צירל הלדבה 'וכלהב אבוה 31 דצ ןואנ
 ל"נה Bor אוה ילוא סמימימרא ,סמירא ,סמרא םשב

nvעודיכ םייפרפה לצא  ןוילעה לילא  wn»ךותחל  

y. 

 | תמלשה 3

 y/vy םודס ינייד הששמ nx" ^5 רקשפא *
 תורעהב ןלהלו ש"מו ארדנפלק
 .םינוקיתו

 המיזמו .הידצ 27/3566 (wb ww סיסיתופא *
Nachstellungוא  vibes0006  

Hypothese, Unterstellung, 

(mene Meinungםירבד הלא שרדמ  NDWשיאב )  

 תלטק אל סיסיתופא r5) 'ילהת) תומיזמ השוע
 ^3 תבנג דכ ךמע הוה ןאמו תבנג אל תלטק המבו
 ןיידה ימולכ ראבל האב רשא המיזמ ומכ הלמה ןינע ^5
 תינשה bo אוהש 5^ וא ויתולאשב תומיומ השוע
 mm תלטק אל רמוא התא יאנת י"פע העד ימולב
 (* .ותלטק המב ותגרה התאש יאנתב ותוא לאש

 42 פילמ גרבסציא ליצ  גיבטציא *

 סיילב x תיברע ןושלב
 םייפסרפ לצא  ראופמ ישמ שובל po אנרבטסא
 ואיבי (* ו"פ ןוירוג אבא שרדמ Seidenkleid) םייברעו

 רחא דועו ךשחב תוליל קרבל ותנראש תוכלמ שובל
 רועו ) mu תנירממ שוירדל ואיבהש wo גיבטציא
 wv nne דחאו ומש קורי שרוכל ואיבהש רחא ילכ
 םישוביש הברה .ינידיכי בוט שחנו ול ןירוקו אריפש
 גיבטציא יכ ררבנה לבא ןניקרפיד רננ רבו רגנ תיל הלא
 נתרש y^ גורתש םוקמבו רומאה ןינעב גרבטציא ל"'צ

wmפ"לב  (ssףיסוהש המו דואמ ראופמ שובלןימ  

 gres Bob ר"עפל הזב ms אריפש 3^5 ותוא תורקל

 יורו י"למ .אוה ילוא וא pun jp קד ישמ שובל
cun» ^5רומאכ גתרש  

 (ריפס) ריפש qmi ול שי x55 אריפש ותוא זירוקו
 OMS וא פל /53 תארקנ תאז הבוט ןבא רשאבו
 6 ינריבי בוט ןמיס ונייה בוט שחנו רמא ןכל

 (בילרטצא) בילורטצא *

angenom- 

60 76051005, sapphirus 

"yבושת ' 
 'צוהב 'ינואגה

nיבכרה  ^b n^3 ^p11,148 דצב ד"יש . 

 -Un לוטיבו התיבש 490% יילב) איִּגְרֶא *
 םינפ שרדמ ( 6 %

 «mw העבשל תחא )* רתסא by ('ב חסונ) תורחא
 ייפ nae ותוא ןירוקו [אינרא ל"צ] (אינרא) ןישוע

vrלינה  qmלעפה ראות (4+0/05) סנראא סיילב  

Musse 

 Armaiti יכ 5/3 דועו ,ירירב ע"ייע םישחלב תויתואה .לטב

 ע"סיככ| (* .16 ד3* fp קעכיללעיל «"3« 89 75 55363 שיר M6 )* | ,יתסנ «vr v 'ייעו )* ,21 5$ ביפר .'נוסנ )!

 101 «mm ,197. f» 393b v3 ow סיפוריככ 'ייע דועו )*  ,םוירדל ולינסס ולס קורי י3 ככ wb דועו לינס

vr» b (*08 73 . ') 5 'ס תעדכ *( rp» "p159 15 350. לב ןעטפירס ענעסספלענכפנ נילר . 



 6 םלשה ךורעה תמלשה |
 טיימר ^ ד"כ '5 2/5 'קלי סומודורפב וילע בשי טיפ
 ע"ייע סומידרפב לארשי ירע לכב ותוא ריזחהו ולטנ
 ̂ רי'קיול 'מ י"בב לבא ב"ית ז"חב ש"מו סומודורפ
 mint ומכ סומורדפ לי'צש ןוכנהו סומידירב ,סומידרוב
 אוהו )139 ,א"כח ץיערג-לעקנארפ (y/5 סעלרעפ 'חה
 ws ne 'קליב 'יאד המ הזו C) ל"נה הלמה אוה
 p*33* ול בשיו הלע םילשורי בירחהל רצנדכובנ הלעש
 סמד עיייע דועו-'ד פר 'עו אסיר תיב y^ .איכוטנא
 .ו"פ ,ג"חב ל

 ב'עס א"כק תומבי (החפשמ (ovr יִאְויח יִּב *

 יב אכיא ןאמ יאויח יב אביא ND] 0 ו
 .י'שריפ ש"ע יאויח

 אפח עבט אסח יב אכיא mo (nb) אָחְח יב *
 .אסח עייייעו יי'שריפ ש"ע

 3 xn^ (תושמשחןיבומכ ^2 ישמש יב *

 .י"שריפ Uy :ג"פ 'מוי .בי'נ ^09
 תבש 'ורי Bad) ץחרמ ^5 ינב יב (PES בוב =

 ינביב וג גזשמד inn yy א"יד ח"פס
 תובית יתשב ל"צ תועבטל ער התיטבמא גזשמד ןההו
 .עייייע ינב יב

^s) DÜn"3 ma3*תחפשמ  ^mnp5(BojSós 
*"w 3 :יל  mapסותייב  

 ןב 'ייע ינש mui דחא i3 היה החפשמה וזמו ^3
 ,ז"'ח) סורתק 'עב שיימו 'ב ,^ ,ט"י 'וינומדק והיתתמ

NE 

 שלש :םיטפשמ לודגה שרדמ יייכ (9 יגופ תיב *
 ןיא םדא לש וילגר יפל לכה םילגר

 .יסרפ תיבמ אבהל יגופ תיכמ אבה המוד

 גיכפ mx 'תקיספ [ימלצ [b ימליב *
 השענ םיהלא רמאיו דגנכ הנעת אל

DNיתומדב ךתירבח ךל יתיירב אה ה'כקה רמא  
(van nw)[תרבחתאו ל"צ]  no"לי'צ] (ימליבל)  

 mun ןכ רקשד «wn ךרבח לע דיהסח אל [ימלצל
 יתארב 'מולכ :ח"ק רצב ש"ע ןאמדעירפ 'ה ןוכנל
 תימדנו nop תרבהתנו שפנה ונייהד ךתורבח ךל
 Sy ^ יתאצמ ורתי לודגה שרדמ vss | .ימלצל

 ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו דגנכ הנעת אל
 ריהסת אל ירבח ךתירב אה ה"בקה רמא ונתומדכ
 .ךרבח לע רקשד ודהס

 .תואסריגה Y 'א סלב y^wy םולכ 8
₪ 

 ולו 6 המלשה המכחה ךאלמ סייסרפה לצא היה
 תושפטה תעד דגנ רוזעל שחלב א ר ק ה ל האיו האנ
 .ש"מו התופ yvy החכשהו

 לילאל שדקומ פלצ wo ירורהא ,ארורַא *
abr MGRהבקנ  (Auroraיוכרב יורי  

WBאימליצ (' ארורא ימוק רובעימ והימ : ד''ד  D/w 
 היניע ימסו ימוק רובע אלא רקיא היל גילפתיא המ
 :ניימד ג'יפ r^y 'וריבו C .ז'מד בי'פ 'ילקש 'וריב ה"'כו

nop ^mוריב ה"כו אמלצ ירודאל ' YB p/pגייפד  
bm ryוכרב יורי ^ ' ywילואו ל''נה 'ילקש  

 יוניכ ןושל (יוניע) moy com ^m bn «6p אוה
 םא יכ םלצב לכתסת לא ונייה ךניע ימס 55 אוה
 PM ח"יפ תבש 'פסותב 'יאדכו ךניע םותסו רובע
 םילילאה לא ven לא 'גש םושמ תואנקוידב ןילכתסמ

y^ןורחאה רא יעב שיימ יייע' דועו ןקויד  Nn) 
 nnm sy ל"נ יחכונה י'עב m wan ^u^ (: ד"סר

Auroraהביתכה 3/3 אצמנ  ^y Aériaרעציירק  
 488 ,יב קילאבמיס

ponיב  
 הרוהי רמד אה a'y vy Ces םש) יִסאָב

 רובשד הימק יבתי ווה יבוט רב יטאבו

 אתרואב תדבע המ רכדיא ל"א דע ש"ע ^5 אכלמ
 an» השעמה הזו רכדיא ^n 'ופסותו י"שר 'יפב ש"ע

 (לעססאק) ןילרעב 'פד 'ינומדק 'ינואגה 'שתב 'יפב

 יבכרה יה 'צוהב 'ינואגה 'שתבו תרכדא ה"ד .א"מ דצ

^oדצ םלשה ןיכחוי 'ייע דועו ש"ע (98 דצ) ח''מ  
 .ש"ע zy 'ישודיק ב'נ נ"שו 81 דצ 'ורודה רדסו 1

 איסוס א"ס יפכ 'ר ,ב"חב אקרב ע"ייע 33 ^

 י'ב לודגה שרדמב יתאצמ ןכו גרהב
 האנ B^ 2/3 גרהב איסוס אנא היל דרדשנ ץקמ

 ןווגב רישע pam רישע (sse .פ'למ אוה ילואו רתויב

 אנוג רזה ראכ ךל תיא ימ לאומש בישה הז לעו
 .ןינוונ ףלא רב רומח (ןינונרזה ראב לודגה שרדמב)

/ymרחא ןפואב יתכראה אקרב . 

 p^ 'ינואגה 'שתב וסרג ןכ (העוב ומכ ^ ויוּב *
 האירב ןנירמאד ייוב יכ אתוב אה (* ז"טר
 m עב yw שייע יוב

 סומורְרּפ 5 ."oio .סומיררוב *

(Hyppodrom, Pferdebahn, iz 00p0,L0S ר"קיו 

or (^ = ירודספ, r»» סיפרסעב roo (? .XI sj גיס לטסיפס) סקתעס p»7po לענעיפפ 'ייע bunda minesne 6 

op "mןכו )5 ,ינכרס 'לוסכ 102 75 (* ,ייוכיע יפסו ,.  oppשיעו ביפר ,ליסב עיייע סועורדפפ 5 סופרפיל . 



 d םלשה ךורעה תמלשה | ו
 ןיבשהו ןירבועה ויה יתלמ אלש דע : אריו 3 לודנה

puaל"א םיאב םניא יתלמשמ ילצא  n/apnאלש דע  
 ינבו ינא תלמשמ ךלצא ןיאב סינלפ ינב ויה תלמ
 אוהו .ןיפפאכמלא 24« יוכ ךילע הלננ ילש אילמפ
 הארנ יל לבא הנומאב םירפוכ ^5 אגנ-כ01| עיל
 'קליו ח'ימפ ר"בבו ץראה ימע non ^b ל*נה ר*למ
 .ש"ע םילרע יינה ביפ ^
 ךותמש ןיירה ייפ no) 'ירד) תורְקש ^33 *

 לע ?wy ןתונ וניא .ותורכש ;
 .ותשא

 האנושש jn ^B .יודינ ינב ע"ייע הֶאּונָש 333 *
 השא לע ותעד ןתונ ךכ ךותמו ל"

 .תרחא

(Db ^32 Ion 33 :לע אבש ןירה ^5  
uvהתרצ אוהש רובסכו וישנמ תחא  

^yי"שרל סחוימה שוריפ 2^ . 

 חוט עיייע ּהָחְרּּכ לעַּב ,וחךוּכ לַעְּב *
 ..ךיש cna ש"מו

by3 xםלוע  (Herr der Welt)שרדמ י"כב  

 יאב והי אלש : תומש לודנה =.
 םלוע לעבו הולא אוהש ינפמ ןירמוא םלועה
 5/3 w^ לודגה שרדמבו .'וכ ןידכ אלש וירבד השע
 .םימלוע לעב

 ע"ייע לודנה שרדמ "5 ^ היכ TD3 יִלָעב 4
 .םש mpm תורעהב שמו ןחאר

 שמו ע"ומב ערפ y^y רהמ s^ עיִרָפְּב *
 .מ''ת .ו'חב |

 ומא םשל ארקנ אדא ברש הארנ הבהא רב *
 השא םש אוה הבהא יכ הבהא

 הז ה"רס y^ הבהא רב אדא בר ןינעבו . הבוח ומכ
 .ךרעה

 א'ער "^ "b^ (יטרפ םש) בישילא תב
 יוכ בישילא רב יבד ינה ^ 4

cyבישילא ןב קחצי 'ר ןינעבו .י"שריפ  "yה''דפ  
 .ו"ופדב 241 דצ ךרעה הז

 ל"א p^3. יובותכ (Emorüer) האר]מא רב *
 אערא רבל הארומא רב אוהה 0/0/00

 ידוהיל רמא ירומאה ינבמ DN" י"שריפו לארשיד
 .ץראל ותאיב תלחת

 A4 פרא y^y אָתיָיִמְרַא רָּב *

 רב n'5 ^mb. (יטרפ (pe ס1תיניִּב "3 *
 ^5 n" יב ודיהסא סותיניב
 .הולמ ףיזוא י"שריפו

Pee oe) FPE. 13.7ח''מד םילקשד היפ ^«  
"yלע םייעימ ילוח לע הייחא ןב  

 ילוח ידיל ןיאב דע ^2 םיפיחי ןיכלהמ םינהבהש ידי
 לע היחא ןב יינה ידוקפ י"כ לודגה שרדמבו .םיעמ
 ןיבהל םינהכה תואופרב קפעתמ אוהש םיעמ ילוח
 wem אלש ידכ ןינממסו ןיקשמ cc nv לכב םהל
 .ילוח ידיל

JEN 13 Eןופאה ןב  pex yyא"חב שימו , 
 ביה

(Sóhneder Furcht) new E 5כ ^33 ': 

 הארי ןושל pan ^b now ינב
 .וכ הל קקזהל ותשא לע המיא ליטמש

ym [^on ^s pe ^m DON 33 *יפמ  
 .ש"ע ^« now ינבמ

Cose ne). DA. 13ןבב השעמ  pדולב  
 .(.חייי דצ) יב דל ע"ייע

ng 33 *(םש הדנ) בלה  ^Bרמנש ןיירה  
 .השרגל ובלב

CWIT j3נישו 7 רצ ייבא ע"ייע . 
3 yon y/"y (. טייל n) ןָעָמח ב +. 

₪ 

ngewn 722הזיעמש ירה ^5 (: 'כ ^"(  

 . n3 ותעבות תויהל הינב
 .ארמח רב y^vy (. ג"פ מ"ב) 5 13 *

Schn der Be- now ןָּב ,הֶליִמ ןֶּב * 
schneidung, Sohn 

der nicht Beschneidung)רמא א''לפ א"רדפב  

 ןבל וא הלרעה ןבל ןב הזיאל ע"שבר וינפל [םהרבא]
nbnוא לרע יתייה תעב דלונש לאעמשי םא ל"ר  

 .ימצע תא יתלמש רחא יל דלונש קחצי

^43 (Sóhne des Haders) na" Ee * 

  :'3 iסחוימה ^5 הבירמ ינב

 B 3/3 ^y^ הבירמב שמשמש הבירמ ינב י"שרל
Ya 

^w» 7073 733 *האונש ינב (: 'כ  v3יודינ  
jan ^bאוהשכ הילע אבש  nb 

 .י"שרל סחוימב 3^2 ^

nr» nmg* 
p s .איכוכרע  (Sóhne der Vermischung) 

 לע אבש י"שרל סחוימה "פ 000008 י
 .ץירבו ש"ע "וכ א"ל "וכ םישנה ןיב תחא השא

 vb + רילמ b םיִּגְליִּפ .יִנָּב *
a1006 65 ו  (derשררמ  



 ונעיסישמ רמאו ת"ב n/s לש ונב תא לאשש ^«
 ורמאנשכ ןקולח תא טשפישמ תרמוא ו ת בו ומוקממ
 .ונבמ ותב הרמא הפי רמא אבב ןב V4 ינפל םירבד

COYWYW D3 *35 ^ ןישודיק תב ייפ  
N"yD ;ש"ע איה יסורתיא תב  

 .י"שהפ

 .ובנרכ y^vy 12312 תב"

ruri *ןואימ ילה ז"ואה בתכ )9(  ^bז"ערת  
 Q^y נייד Y^5 'ומבי 'ורי אוהו) 'ורי = = =

 התוא ןישיבלמו ^45 win הל ןירבע התעדל והזיא
promןיידע 53 ןיזימזוג ךורעב םגו ח''ר .ייפ ^5  

 n Yt^ 6 א'כש ,ב"'ח) pi עיייע 'וב am לש
 לבא s^ 'שוריה 3/3 איבהש : ז"ק 'ומביל א"בשרה
 אוהו ןירימזוג ל"צ ד"עפלו ךורעב ^5 mun הלמה
 איבהש ע"ומב אירמזוק 'עו םזק y^vwy ןירימזוק אוה

 .'שוריה הז

yשילוג , v5 N2Nשרדמב (רמוכ םש)  

 'פ mov 3 לודגה
 DU היהש איקסמרב השעמ סחניפ s/w quo ןהכלו
 שילוג אבא ומש רמוכ ול היהו nw םלצ תיב
 תחא םעפ הברה םינש םלצה ינפל שמשמ היהו
 אלו הברה םימי םלצה ינפל רעצ לש (י יקנינא ועיגה
 רבכו הז הפי השעמ ש"ע ^3 ^3 םולכ ליאוה
 "Independent* ארקנה שילגנא ע"'מב הלוכ היתקתעה

 ןאכ ןיאו .Nov 5. דועו .Oct 29 שדוחהמ 1891 הנש

 .ךיראהל םוקמ

 יג קלח
oi Tom àריילמ)  cingulumהרוגה  

Gürtel E "ביבס הכירכ דועו . 
(An-Umgehángtes 35311 ה"פ 343 ^55 'תפסות n 

 ירחא ארפס ,)? ןילגננכ אוהש ינפמ ^5 ויררצ ולבש
5^p mbארפס ,ןוילגניגו הכביס לש סיבש 2^  

 ^ eub ינימש ףוס םשו («pu 'ב 'שרפ ערוצמ
ymא"יפ 'יעננ ,ןוילננגו םילגננו תואהסונ יתש  

 nw ם"במרה e^ ןולנלגו . . הכבס לש סיבש א"ימ
 ד"מקת ^ ינימש 'קליבו 'וכ וב רוגחי רשא טנבא אוה
 :.ןיכוראה ישמ לש ןיטוח 2/3533 הכבשה סיבש

(Greif, קט gryphus יהטימה ףוע) תפר x 
 ךלמה המלש לש אסכ תומד שרדמב

w25 yכריפ ' p'v3, yyןילננכ . 

  nתמלשה  ynםלשה 8
ND" 3 "3 *ב רייד ע"ייע '. 

"a3*רב ביעס יה ייטיג (טרפ םש אידה  
 יתיארו ox ייותאל יעב אידה = 0 ₪ =

 אטיג אתייאל אעב איידהב m עמאג ש"רל רוגאהב
 דצ) יבצ תרטעב בשרו y^« ובתוכל ברה ךירצ היה

 יעל ןויכ רוגאה לעב יִכ בושחל כי'מב העט 6
 וניברש רמאו ,ייטינב ל"נה ןויצל ןויכש תמאהו אידה
 .ואיבהל ךירצ היה ךורעה לעב

 .אצמה עייייע : טיימ ^« אצמח רב *

HEיניילול ע"ייע "95 . 

Mהזו (יטרפ םש) האלמ  ne^תורודה רדס  
 רב יאלמש ^ ו"ופדב 360 רצ

 לאל הלהת n^un ww כ"ע .יתאצמ אל האלמ
 יאלמש ^ שרד יחיו qo לודגה שרדמ ייכב יתאצמ
 "b תא םיואתמה n" ביתכד wo האלמ רב

 חי'צ ידהנסב יכ עדו 'וכ ףלטעו לוגנרתל לשמ יונו '
 ^4 'פ י'כב לבא יאלמש 'ר שרד קר w^ ב"עס
 הנס סייד לצא) קי'פד ה"ונמבו האלמ רב יאלמש
 אוה אוה ילואו ,האלמ רב י סרי ^ ט"ש D^ (םש
 --.995 דצ ךרעה הז ה"דס y^ אייחלממ יסוי ^

woo y/vy wnשיימו  nnaוימק : 

 ןורחאה yop vy^"y (יטרפה (DU אָצְמִק 3 di רו י ₪ *
 :ה"כק ,ז"חב ש"מו |
 ייטינ יאליער רב לריג (יטרפ םש) יִאָליִעְר קה

:n'3 n5הי'דסו יי'שריפ ש"ע  
 .89 דצ

 ש"עו ^N. ^3 (יוג םש)

 :ז'ק 'ילוח נ"שו תופסות
 יאָתְבִיִש רב *

 ז"ד ו"פר תכש ^ (יטרפ םש)

 תיבד ןיליאל mn ןנחוי ^ דער
 .'וכ אנימת רב ןוב | |

(Sohn 668 Knoblauchs) MIA N72 2יינעת  

sםושה ןב י"ריפו אמותד ארב .ה"ב 4  
 .םוש לש עלצ

 ותבו) מ"ר תשא הירורב (יטרפה םש)

 ייחספ .^ .'וכרב vmn) ןב n/4 לש |
 יקלי :ג'נ 'וריע ד"או n^ Verve vy .חייי ז"ע .ב"ס
 .ארטסלק y/vy א''פ מ''ב םילב 'תפסות .ףוסב ילשמ
 ח"ר רמא היבא לע תקלוח די'פ ק"ב םילכ 'תפסותבו

 אָנִמְּמ רב *

àהָיְרּורְב  



  = Dםלשה ךורעה תמלשה 9
 histrica, histrionia רילמ) תוירטסאה *

 ,Schauspiele רטאיתב «pint ינימ

(Pantomimentünzeםהיתוקוחבו ג'יפ ירחא ירפס  

 ןיקוקחה םירבדב ןהלש תוסומינב וכלת אלש וכלת אל

 וניאו :תוירטסאהו תואסקרקו תוירטית ןוגכ םהל
 0/56 םא יב הידטסא 'עב יתהנהש ומכ תוידטסאהו
 'קליה ^« )107 דצ) טסריפ 'הל ראססאלג 'ייע ל"נה
 ז"ע 'תפסותב תויטרס לבא .אוה ס"טו תואבטציאהו
 :וילק ,ו"'חב שמו טרס yvy תואיטרת לי'צ ביפר

érae:piGrai wp) yonon 1ףאנמ  (Buhler 

psפ ךתולעהב ירפס ' Y/5ינב ויה ךכ םא  
 ראשל ^5 ןיטרטה ראשל ו"ק םישוע  םיניידה
 קוחמל שי (.ט''ע 43( ןיטרט 'ע m יפלו םיפאנמה
 .א'ה mw יכרעל ךיישו תישרש איה א"הה יכ

(Ww) npnyn $ןושלב  "wyםונרת 'יפ השדחה  
virisןושלל ןושלמ |  (à Uebersetzung 

 .הרעהב ש"מו קתע ע"ייע Ueberlieferung) הלבק

 והמ )6 דצ) ו"ט p^ (יבכרה (n^ 'ינואגה 'שת ^"

 אוה הז יכ וניאר ךכ ^3 ותרוצכ קוספ םגרתמה
 םש 'שתב y^ דועו 'וכ ןושלל ןושלמ קוספ קיתעמה

^Dאוהו .ח"מר  psp wnיייע (עסנ לעפמ) עיפה  
 ןיסוולק :וארקיו 'פ רתסא לע 'ירחא םינפ שרדמ

 ושרפיש ליבשב תורגיאה לכל gps ו עי b ה ובתכנש
 יינואנה 'בושת 'ייע הלבק ןינעב--תונירמה לכב התוא

Y ^b nvשתב ןכו ' i/mםיעד םימתב  ^Dט"יק  

^wתקתעומ  ^sםשו ,תלבוקמ : jmהלבקב וקיתעה  

^y994 רצ יבכרהב םינוקיתו תורעהב . 

 -Un ןובשמ ייפ (ózcS5]e יילמ) יכיתופה *

f |לודגה שרדמב (+0  v3יפ  

vmינושקב והמ אוה םכלש בקעי ערול יתרמא אל  

 . הדצב הרכש ןתמ יתתנ אלא יקיתופה היתישע אל

 אלו יקיתופיא 'יגב לבא ל''זרדב דואמ הרוגש הביתה

 קתפה 'עה ףיסומ ב"ר קר ח'"מר א"חב ע"ייע א"הב

 .קתפא לע זמרו

^s) WW ,N"W *םודא רמצ  rohe 

 ךורעה 'יפב m/s (Farbe = צו

'yיפמ קתעוה 'יפה לכו הלותב ' "y imישת  
"D ^»win198 דצ ג"נר  ^yהכרעמה תורנב ש"מ  

 דרו y/vy "Ww :ב"ע 'ובותכל חתפמ הב )3(

 .הלמה ^5 ןינעב

Xאָניִשְרִו  D/53 ,-) = y/bro)אנשירו ,אנשרו  
(Waldtaubeאנשרוא :ח"ק 'הנס  

 "DN לאמשמ ליפו ןימימ רומה C ןעכנימ v5 י"פע
 ליפו 'וכ היראל ונתונ mm 'וכ לאמשמ תיפרגו ןימימ
 לצלצמ םאר 'וכ םדאל תיפרגו תיפרגל םארו םארל

mew45 בלבלמ  nee»שיא ןיב םתטפשו 'מוא היה  
pיוב והער . 

 óexovpiam ןוירוקיד (Dy )?( ןירורביד .
Decurio, Befehlshaber einer 

Dekurieןינעב דוחיבו םיימורה לצא תוררש ןינע  
(Hofmarschall: Decurio palatiiןוירוג אבא "רדמב  

 אוה ןירורביד רתסא הרמא םירבדמ םדוע 'פ ו"פס

 ל'צש קפס ןיאו ודרמי אמש תונידמב ןיכרפיא וינבו

 ירפסו 'תליכמב הלמה האצמנ pn" ,יתהגהש ומכ
y^"ויתראיב םשו .ד"נ ג"חב ןוירוקיד . 

schwer 431523 0גישה <> ,פ B/5p) "MW * 
(erreichenוטמ אלו :ז"ק מ"ב  ^nוניבר  

 (םש) םינואגה 'יפבו וטמא (.רילק ,נ"ח) רד 'עב
 'צוה) םינואנה 'שתב הנוכנה 'ינה לבא הורווד אלו
 דוע «w De^  .והורוד אלו 188 דצ ל"ש p^ (יבכרה
 יעאב דכד גשה ןושל ימרא 'שלב אתרודמו ל"הזכ
 יוכ היתרודאו היתרוד רמא ויתנשה רמימל שיניא
 שימו 'ג עקפ y^vy דועו n^5. פיילמ wm .ש"ע
 :א"'ת ,ו"חל םיגוקיתו תורעהב

 -stau םמותשהו אלפתה ןינע ^5 פילמ) "237 *
(nen, sich verwundern \וזובי אל 'גרת  

 אבנגל ורמדתמל wb )5,5 ילשמ) בונגי יב בנגל
 אלפתהל pw ושוריפו ,תירופה הטישפב «^n ,בינגד
 אריס ןבב 5/3 לעפתא ןינבב ןכו .בונגי יכ בננה לע
 pw ,^3 אלועד אדבעב רמדתת אלו ה"כ ^N, ימרא

(^b ,3^)רמדתת ירמאמבו , ne^ר"מ) , (^wםשה : 

 אתרומרתד אנאמ והבשמלו אזחמל אשמש דבע
muyבי'ב ,'\ "ירבדל 'טישפה 'ייעו) אמירמד ;  P^ 
b^רבכו (ותלוזו  beyרג בהואב ל"רשר הז לע  

 .105 דצ

o^) OY *יד  "b DT8896  

 ^ ^43« טייוש doppelt) םילפכ ^5
 סומסיד הז )^5 ^j ביש) ה מי ג חממ רוד אובכ יהיו
 םייונישה ואבוה םשו ^n רצ בישר לצא י"כב הייכ
 סומודיד y^5 הזו שימסיד w^ שימטיר n^ 'קליבו
 םינקזה 'עו (99 דצ) bove 'ה תעדכ ^b י"למ
 ,חייל ;רי'כ n^3, 'שארב) mon ,םימאת הככ וקיתעה
 םש תקתעה כ"ג wm ילואו n) ,^ ש"הש ;וייכ
 .םינקז 'עב הקתעה הרסח םא ףא םינחמ םוקמה

obo 122, f» ox ןערנ עיעב סעלרעפ 'ס r'» "» (! 



 10 Down ךורעה תמלשה :
Wwארמנ איה הנוכה ילואו ש"מו .ב"יש ,ב"'חב ש"ע  

 הרבס קר םאו הלבקת איה הלבק םא 'יפ רומג
 ('א nn) nn 'עמ אהת זא (' (ל"נה פ"למ) אמלעב

Bedenken tragenבשווי ןינעב  wmmתובא) ותעדב  

n/5s j^אחסונב  ^wלצא  ^n114 דצ רעטכעש ( 

 ורמא תומש שיר v3 לודגה שרדמ (?) טופו *
 לע ןידמוע םיטופז ow הערפל ול

 ,^3 ואב תוקוחר תונירממ אמש הערפ רובסכ ךחתפ
wm10332 יתמיא (:ג'כ דצ) :םש  "Uv"םייטופז  

 n3 wi ילוא ^23 nons גרוה cw ילצא וללה
 Sufis. םיארקנה םידסחתמה

 ינוי םש לעו (סיִּגְגוח) (םיגגוח) ןיגוגח 1
(Ozyges, 5 

 אימד יגונא )^ ,'א) ר"כיאמ וניבר איבה יגונא 'עב
 םגו ^5 םשו :ב*לש ב"חב ט"מו ע"ייע ענענ גיונבו
 לינה י"למ 'יפש (ו"נ ,א"ח ט"ב) row לע יתזמר

nnnmביימ רומזמ ט"ושב יכ ושוריפל היאר יתאצמ  
 נגוח ןומה והמ *יגה )266 רצ ב*שר לצא) י"ב 'ינב

 םהל היה אלש םשכ םימ לש ןיגוגח ינוי ןושל
 ביימשת 'ר 'קליב ה"כו ^3 ךכ רועיש םימ לש ןיגוגחל
 ('ה ,ב*מ 'ילהתל Vp» ^y) mo לש םינגוח "5
 ןומה תנוכו ל"נה cv םש לע סינגוח והיגהל ןוכנו

inn(סיגוגח) ןיגוגח לש םימ ומכ איה הז יפל  
ogygische Fluthרסוחמו אוה ןושל לע לפונ ןושלו  

 .םימ לש םיגגוחל םיגגוח לש mo םינשמ ויה העידי
 רצ) טסריפ 'חה ז"מיר יפ לע שרדמה 'יפב ןויכ הפיו
114( 

 xéGua ומכ n^ 2866 יילמ ל") תיסח *
Kluft, Schlund, Erdschlund, weiter is 

(Raumונאצ העור וניבר השמ היהשכ ב"פר ר"מש  

 דע וירחא ץרו ידג ונממ חרב רבדמב ורתי לש
 ידגה דמעו םימ לש הכירב ול הנמרזנ תיסחל עיגהש
 mon םינושאר םיסופד 'יגכ ב"מה ^« ^« תותשל
 יתאצמ אלו יתשקבו םוקמ םש אוה pun יפל "יפו
 241 "ייעו כ'ע הפ יתלוז םוקמ םושב הז רמאמ
 יועל 'הו רוזה ל היגהל קחדנש ל"דרה ישודיח
 ילו הלמה 'יפב םה םיכובנ (ו"כק ה"ח (y^p ללירבו
 םוקמו ץרא עוקיבו ץירח 'יפו ל"גה י"למ אוהש הארנ
 אניטסעלאפ) ןהאזניבאר תריקח יפכ תמאבו בחר

,w^nימורד דצב ברוחה תנוכת איה תאז )146  

 C דואמ בהר םוקמו ץרא עוקיב םש שיש יברעמ

 ז"יקתת ^ avs ט"נ ^ nj 'קליב ה"'כו .ע"ייע
 אנשרוו תומוקמה ינשב 'ינה יקינולאש 'פדב לבא
 b/w אנישריו םוקמב n mo ןעכנימ י"בב ל"צכו
 רצ 'הנס ס"ד) n/nN2 אנישרזו תחת pi] אנישרוו
 ומכ אוהש אנישרוא ןינעב דועו .אנישרוו ל'צ )46
 ג'ח קילאבמיס רעציירק y murs^ .לצא 150908
 ג'מד ע*מב םיובענעירג 'חה ש"מו 221 ד"חו 8

 רצ YD ^b DU יינואגה 'שת 5m 303 א"ל קלח
 רופצ ייפ כ"ע ןאשרולא המסא ריט אנאשרו 5
 .ןאשרולא ומשש

(Schleimflüssiger) ipaam pna + 

 V5 לודגה שרדמב
 סקירזע ^ אילוח ^ זע יכ םפא רורא יחיו
 ארה המח ילעמ םינוקרבז םהב הביר ןנחוי 'ר םשב
 השק המח הלעמ ןקירבוז אוהש ימ לכ ירמאד
 םימשה jp now ול וקספ 'יפא המח לעב אוה
 ןריר am now ינב 243 .ותלודגמ ותוא ןידירומ
 ריר ןמ רורא שרד כ!או כ"ע סעכ בורמ םהיפמ
 w^ 'מאמה לכו .ףאהמ mo n»n ףא ןמ םפאו
 ^ זע יכ םפא רורא 5^ ח"צפ רבב רחא ןפואב
 ןהב הביר ןנחי ^ םשב הירזע ^ אינוח
 אוהש ימ לע הרמא אדה המח הלעמ ןינקהוב
 .ש"מו pna y^» 2^y המח לעב אוהש ןקהב

 B^ אט; m ע"לב אדוז השדחה פ"ילב) רוז *
^n"רתוי ,ץוח  (noch mehr, ausserdem 

 הלמה ראבל יתלאוה (.ט'ער (rm רווז ,רוז 'עב
 י"פע 'ינואנה ירפס ראשבו ג"שר 'גיאב הרוגשה
 ייגה 2/3 w^ םימעפ הברה לבא רווז ,רוז תסריג
 טיס p^ יבכרה 'ה 'צוה 'ינואגה 'שתב מ"ד תיילדב
 n^y ^b םשו ,רמאק אל ל"ר ןמ דוזד לבא )34 רצ)
 'פ pp mb" ןניעמש אל mm יבגל ש"כו 645 דצ)
 דצ) חיייר b^ ,אנניערי אל ןיכה jp רוזדו )50 דצ)

 ןינונת ןנבר ינה ואלד ינה ןמ mn אתאירב לבא (8
 תואנשמ ןנחכשא אהד )118 רצ) א"מר D^ ,'וכ

 טיפש 'יסס ,'וכ הנימ mmm םילכב (תוינשמ=)
 רחא ,הזמ qw מ"כב ^5 ^3 הינימ mm )06 דצ)

 ת"ילרב ילואו 888 רצ יבכרה 'ה תורעהב יייעו המודכו
(pyרוז ע"ייע ל"נה הארוהמ  i^aתואמגוד רתי . 

*w) NIYMIDI *01 פ'למ  Ansicht, Mei. 
(nungאהת אתרומז רומג ארמג  

 רמג 'עב 'יפ וניבר (נ"שו 'ב רמג ע"ייעו Mp תבש)

An dem südwestlichen Winkel der Ebene treten die Felsklippen zurück (* סש, 5»o3» »'» "m (' 

und bilden einen Einbug oder freien Platz, der sich von der Ebene nach Westen hin noch 

etwas weiter erstrekt u.s. w. 
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 ויה תומולח ירתופ העבראו םירשע דחא ןקז םושמ
 םיריכ ר"א םוחנ 'ר רמא 'פ DU 52 ה"כו ילשוריב
 .םיריב ר"א (nmn ר"א (^m 'וכרבב ג"ונבו 'וכ

 29/0160 הברה םינווגב טמיח (yo תיִנְלַמְּכ 6

das Chamáleon, vielfarbige 2 MS 

^p n'y ימזמ ow» (Eidechsenart, chamaeleon 

 ^ wחלשי (ה'עק רצ ביישר 'צוהב)  nni..בוע
now תינלמכ w^» ? ןירתנפ המשו wi mn po 

 «^ תצקבו)  v3ילואו ספדנבו 'קליב ^5 (תינלמס
 אוה ןירתנפה יפל יכ תורוהל איה קיתעמה תפסוה
 אוהש תינלמכ 2/3 ותוא ןירוק םינווגו תורברבח אלמ

  24אלמ  mumתינלמכ לבא הברה  po wiiץרש
 אלו  mmn poאיפסומ 2/4 החמומה אפורה םג לבא

Jor i'n3 ש"מו wmpr ע"ייע n^n והנכמ 
 .האלהו

 Tw תמלשהב שימו ןירתפ עיייע | פו

 .ארתיפ

 יה קלח
Py *טוח +6, 1863 יורו יילמ ליינ)  mm 

(Schnur von Perlen (תוילנרמ לש) Vit 

 רברמב ימוחנת  ^oלשמ :רכז רוכב לכ דוקפ ג"כ
 'וכ טוטמגרפ דחאל  mmהיניל ול  nnsתוילגרמ לש

 יוכ ןינמב החינמו ןינמב האיצומו הלטונ היהו תואנ
  wyםייסו תושבושמה תואחסונה ןינעב בישר שיימ

 יילמ אוה לבא כ"ע ינממ המלענ היניל תלמ תארוהו
  ^33 ^mרומאכ €.

- 
Fi persisch-babylonisches) יירה]זמ "p 

:N^^ זי עב ( ו 

Yam יג הז' nnm וכ יקנרהומ יאמ יאלבבד יאמורדו' 
 'ינואנה 'ושתב  ^Dרצ) ו"מ  ^n 22:איה ('כרה

 רשאכ תורבדמבשו תודשבש םיוג םה אלאבד ייאמרא

 ם וי ןהב ןה ןיגהונש דא ימי ןהל ויה אלאברות רמאת

 השא יכורישב תומתוח ןינתונש יר הו מ  2"yרחאו

  ym ^n ^5ררננ  ^n vy ^53 n/9ןהידיא ימי

 ןה וזיא אלאב יאמראד  Dw ^5טישפו תודשבש

 ירהומ וא יקרהמ 'ינה רקיע כ"או "כ יקרהמ

 שיימו קרהמ ע"ייע םתוח ^5 םהל דחא ןינע םהינשיו

 רא ונייה תורבדמבשו תודשבש םיוג לש דא ארקנו

X» 3זית עיע 6. 'סו (5  

 או םלשה ךורעה תמלשה

 הללוסו קיד s^ 26% תינוי איה הלמה יב 5^ רועו
.Wall, Damm 

 טיפ 2/3 ווי w^) ארומא (ne אָנייַרְוח *
 ירד n wmm wan» זייד

 .6 וכ ייטרסוס רב לאומש

^ pon 
(Leseunterscheidungszeichen)המדקהב  

 mun אל w^ ל"שרהמל המלש תמכחל
 ערג וא ףיסוהש המ רועו ןיקתה אלש ןטקו לודג רבד
 ל'4 4m םרבחו םירובידה קיספהו תוא וא הבית
 ילואו 'וכ mo םיארקנה םיקיספמה תורוקנה החמש

;«z y'bo wnהאירקה קספה ןינע (ןיפלחתמ ויו 'מ)  

 .תודוקנו

 -Fes רצבמ ו (or 6 םימטסוחס +

(tungswerkםירבד הלא שרדמ  
 ריע ינליבוי co (בישר 'צוהב 22 דצ) '5 "יס אטוז
 מ'מ תורצבמ דוע יל (pw (א"יק ,ח"ק 'ילהת) רוצמ
 הנבה הלמהל ^5 .םיססוחנ הל תילד הנידמ תיל
 ,רומאכ םימסוחט mun )47 ,'ה ע"מ) ללירב 'הו
 אסכט ל"זרדב םימעפ המכ תבתכנ הלמה וז לבא
 ץובק cQ yo wn ילואו .ע"ייע אכקט וא

 ןויוט *

(josםינפחא הינהל שי זאו רצבמ  wwמ'ילכ  
 .ןסוה

 MAS םיילמ ילואו בושכע ןיעב 555( »215 *
 אצמנ רשא ץרש po שיבכע ירוק

 ואביש בושכע ןכותל לפנ ('ח) ט"פ הרפ 'תפסות (םש
 יאבומ ס"טב ו"ו י"כבו wx יאביש ל"צ יאכיב
 אביש ילמ אוהש ל"נ יאביש ןינעבו .בושבע ע"ייעו
 YU2 אצמנש ץרש 'מולב ('ג בש y^vy) yy פיילב 'יפ

^y Holzwurm309 דצ ןהאזיוועלל איגאלאאז . 

D'"Yy3*(יטרפ םש)  ^Wםושמ םיריכ  jr 
 םושמ םיריכ 'רו םוחנת 'ר 'וכ רחא

ptהיירסבו (16% רצ) םלשה ןיסחויב ג"הכ 'וכ רחא  
 ^ א"ער ב"פ ק"בכ iom םיריב סרג .ב"מ דצ
 יייכבו ^5 דחא ןקז םושמ ירמא סיירב ^ םוחנת

Dהו 'פ י"כב לבא םיירב ^ םוחנ ^ ' ^wםיריכ  
p^ ^x)י"כ לורגה שררמב יתאצמ ןכו (ומוקמב  

 םיריכ ר"א םוחנ ר"א רתפ רשאכ יהיו :בשיו

vo»3 eno» (!לעבו  ovpג  
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xםירבד הלאב )9( סקומ  ^b 'bצוהב) ח"כ ' 
 תופקומב םהינפב ושענ )27 רצ ב"שר

 בובז musca sb תוקסומכ ל"צ c ותמו שאב

 9 Mücke שותיו

 שררמב Koralle |. - a) ^53( אָנאָגְרומ :

 יצע ה"ד המורת 'פ v5 לודנה

 סדה הטש זרא ןה םיזרא ינימ הרשע ר"ת :םיטש

 אתא יכ העבש יכה רושאתו רהדת שארב ןמש ץעו

 םינומרע םינולא םהילע ופיסוה Cow ימיד בר

 ,אסא סדה C א

yyאנאש רהדת ,אתארב םישורב אמסרפא ןמש  (C^ 

 יבלד  םינומרע ימטוב םינולא 0[ אניברוש רושאת

 נ"שו :'פ 9"23  .ג"'כ ה"רבו ,אנ אנ רו מ םינומלא

^mה"רבו א"פר ;ד"חב ע"ייעו אתיסכ םינומלא  

 ןיובקה אוהו אתיינגרמ םע אתיסכ m ורכזוה ל"נה

 לש ןוכנה 'יפכו ארקמ לש גומלא אוהש אנאגרומ ןמ

 .אתינגרמ yvy דועו ש"מו גומלא ע"ייע 'ילבל ג"הר

 אלויחמ y^y ראורירמ *

 בשע (.Xs תיסרפ הלמ y^ דועו

 .בלח ול שיש רמ

 טלובה רבד לכו san שאר ןינע אשרומ *
: 6 

. 

 das Hervorragende) \ מ( עיילמ

 י"שריפו עבוכד אשרומל היל pens א"ער 3/3 5333

 אוהו סיכה הצקב ןתטיל בב ןירכינ ןיליפתהש

 א"עס 'נ ב"ב ,ןוהשרומל קיפמו :םשו ,אשרומכ

 .אוה לתוכה po טלובש ה"מנר 'יפ אתנרקד .אשרומל

 ^Dt n שוריפב ש"ע Jn 'כוסבו :ו"ע יוריעב ה"בו

nwויתונרקב תואשרומ ץובקה כ"ג .  "IY ^ni» 

 ןאכמו ןאכמ שארה לצא י"שריפ והל דיבע אשרומ

 היה ןושארה ףוסל w^ םש ה"מגר 'יפבו ש"ע יוכ

 אשרומד ב"ער r^ ^b ^5 הקד קצב הכיתח קיבדמ

 NUMEN :ז"ע תבש ,עזב ארתב אשרומו שילחמ אמק

 ^? םשו ,הכמ לש ןויל ע vemm תיתכד אמק

 שאר י*שריפו (הניפסל) הל תיא אשרומ אהו ביעס

 B (U^ ח"רו 'וכ mon ןמ max ךלוה .הניפסה

 3^2 y" ^5 םיה תועקרקב שיש הריפח ומכ אשרומ

 םוקמ «ni אל וניברו--,אמלידו n^. sp ne 'ופסות

 לבא .המואמ ףיסוה אל ב"ר nx ךרעה mb דחוימ

 ש"מו סווסע 'עו

 א טינוש הטש אזרא זרא םינומלא |

 יתחכוהש ומכ סרפ ונייה 5333 םיבשויה םירכיא לש
 השא יכודיש םש לע יקרהמ וא ירהומ רחא םוקמב
 לע .תומתוח תניתנב םימייוקמו םירשואמ םישענש
 ךדשל םיגהוג רפכה ישנא תמאבו םהיאושנ ירטש
 םויב mum לגוסמו דחוימ םויב םישנ «wv םמצע
 ארקנ היה הז הנותחה דאו Chordád שדוחל יששה

mo vb www (5 (43952 <<3 3 ^ 

 יקנרהומ «n^ נ"ע ט"לד w/n py ריב ירו חמ
 | mo wir wYm" יקרהומו ירהומ ל"צ ילבב ו"עב

 .ל"ז mé ג'הר תואסריג לש יקרהמ

 יקפנאס ,אזומ סיילב זוומעיילב ^j פילמ .אזןמ
mótshaץע ^5 ^5  (Pisang, Banana 

 'שתב BN יכ ךורעבו דומלתב הרכזנ אל וז הלמ
 ןילה mop ןמ וליאש בות Sn (* המ יס יינואנה
 אתפסותב Non רמאו והיווליע ןניכרבמ יאמ יזוזמ
 אוה בשע ורקיעמ py איצומש לכ (ג"פ "יאלכ)

omm  בפה"ע.  והלין moy  לברוכי sןניכרבמ  
 יוכרב יולודג bna .'וכ המדאה ירפ ארוב והייווליע

bm ^w (10) Y'aהיפרט ירמגל ילאבד ןליא לכו  
om vsינאסיכו יזו מ ןוגכ היליד ןישרשמ יראפ  

 ^3 א*הפב ינה *וכ C גנדהאש ורקימד ןנברד אנשיל

$aלכהש יזו מ  omniץע יא ךשפנ אממ ורבדב  
 דצ) 'בושתה וזל ויתורעהב ב"שר ש"מ p ^« אוה

Ya (^הדועס יה ז"ואה  ^bיזוזמ הז יפלו .ב"עק  
 ךירעממ חבומ ןבו mb ^vi" אוה ס"ט ל*נה ג'השתב
 ירפ (ז"ואמ דקנל שי) זואמ בתבש סואמ 'ע ונאזנולל
 ז"עלב זוומ יברעב םירצמבו אירוסב אוה עודי
 -Musa paradi ארקנ ןכ תמאבו כ"ע ןדע p חופת

siaca6 1 הרעהב סאמ 'עב הלמה יתאבה רבכו )5  
^w3 סריללואוו ^m1996 . 

 שררמ Griel) בתכמ ומכ (ww ףּתַכְמ
 יל ןיא :עצרמב םיטפשמ י"ב לודגה |

 ) ףתכמה תאו טחמה תא תוברל joo עצרמ אלא
 ^ ) הריסו ליס הברמ ינאש לוכי וא עצרמ ל"ת
 אוהש שרופמ טרפ המ ללכו טרפו ללכ ירה ימוא

ninoאלא יל ןיא ףא  joתא איצוהל תוכתמה  
 ד"ע ט"נד א"פ 'שודיק 'וריבו כ'ע הריסה תאו ליפה
 לוסב zN^ הרמא הכלהו עצרמב הרמא mnn 'יגה
 .ייל ל"נה הלמהו ש"'ע ^3 ץוקב 'יפא

p?» up רלס 5») Oi i» ירוציד יתנקרס רנכו 188 ,ym prvb5»3 

75 45) $535» (*. .Hanfsame e3x2u כיב (3 

 בג Es ?) (v ,'ק ביעמ )2

fw przs דיעס ל"ק 45 ('* 

qo סינוק »» 35 ) 

pm» (tU 

pyXYw "» ('678 ליק ; jsb67:620עטיפלטנעירל  

 תיכרונס ««3 ידעו  (^ .v» pbi» Etudes'כד ^ pד 8

ov )* 6לוסו תכעס ^« 35 (* "כ  oMדידח , 

Pap עו סנסש' pp» )*% ,80 



 13 םלשה ךורעה תמלשה «
 ןהו ה"בקהל ןיסלקמו םוי לכב ןישדחתמ םיכאלמה
 pun .ע"ייעו ^« vob ואציש ש א ר הנ ל ןירזוח
 יתיצר nea שא לש רהנ ןויגיר ןינעב :א"נר "חב
 ייל אוה אוה יכ 5^ דועו שע פי'ל אוה יכ חיכוהל
 .(5 111,116 Thucid, ^y שא לש רהנ %

 Hóhe דח רבד לש הבוג o$,3 פ''למ ילוא) ךינ 1
(eines spitzen  Gegenstandesארפס  

 'קיו) qun לע ןהכה ןתנו 'ג 'שרפ 'ג קרפ ערוצמ
 לע by» qun לע ל"ת wm ךות לע לוכי (די ,רי
 רדנ m רציכ אה ךונ ךות ל"ת ןזוא לש הבוג
 הבוגל ךומסה ינשה רדנה ר"בארה "יפו .תיעצמאה

cunהארנו 'וכ אוה הובג ןושל ךונ יכ ול ןיאמ עדוי  
 .ל'נה Bibi ותוא איצומש

 -über קיתעה ומכ ונינע רועו מילמ ייפ .עסנ *
(setzen9דצ ליעל ש"מו הקתעה ע"ייע . 

Tז"סד 5« תינעת ^" (י"אד ארומא) יִלָּתְפַנ  
 אנמ ^45 לאש אתא ..ילתפנ ^ ב"עס ּי

n'» ^3ד"פ הלינמ 'וריב  n'yyהיירפ ^^ בייעס  
 .990 דצ

 יו קלח
,NDDD *אטמיס  ^s NOD o»ס'ילמ  

 חקמה ןבא y/vy אמטוס
vpא דצ ליעל '. 

 העשב :תישארב לודגה שרדמיייכב 6) םסמס *
 הארנ 'וכ וניעב םסמסמ DN האורש =

 ואיבה ןכו שמשמ ^33 355 ר"בב יכ אוה תועטש
 שמשמ לודגה שרדמב םג לי'צו 'ג לת 'עב וניבר

owםמסממ בותב היה  nmרפוסה יי'ע שבתשנ  *). 

[M9 y/vy לודגה שרדמב הנוכנה 'יגה n'3 
 םינוקיתו תורעהבו ןינירס  ,Y n5.ו'ב

 p» mov "5 לודגה שרדמב (?) אמסיס *
 םשב סחניפ 'ר ךתארקל "wy הנה

 דחאו ןופצה ןמ אצוי םדא ךימימ תיאד ןבואר 'ר
 )* אמסיס ושעש ילולא הזל הז ןיגוורזמו םורדה ןמ
 ןיאצוי םהינשו םירצמב ןרהאו pupa השמ 45 ןהיניב
 .רבדה ןמייסש ילולא הזל הז ןיגוורזמו תחא העשב

 אלד ינבא שוריפל ליונ 'עב «c יתאצמ הז האר
 ןימכ ןהל שיש תודרוגמ ןיאש םינבא 'מולב ןייפשמ
 אשרמ ונייה :אררג בגא וניבר איבה תוטלוב תונרק
 :ו"'מ 3/35 my איבה 'ד סרע 'עב דועו ,אתאנרקד
 אוהו אפורטיפא אשרומ ^5( היוש אנמרהק רומיא

vayביער ו'חב שי'ע חייר  p 

 תעפש px ייפ תועקושמ ,ןיעוקשמ *
Sonnenunter- המחה 

(gangהנבלל ןינומ ןיאש ןאכמ ו'טפר יתבר 'תקיספ : 
 יאנש איכרב 'ר םשב אירבח יטסוי המח העקש כ'אא

wb"וכ ססמערמ ' bwתיל ןודכ דע הנומ התא הנבלל  
 ןינומ ןיאש ןאכמ תו ע קו ש ממ רשע העברא אלא הב
 ביימ דצ כ'רד 'תקיספבו ,המח העקש כ"אא הנבלל

^nתעקושמ רשע העברא  ^vשיר 'קליבו תועקושמ  
 ןכו ipt רשע עברא סרגו 'תקיספה איבה יעסמ
 ר''בבו .אב רדס לודגה שרדמ י"כב xn" ינא יתאצמ

Yenע"ייע ןיעומטמ 'יגה :ח'נד ב'פס ה"ר 'וריבו  
 .6 ש"מו עמטמ 'עו אמט

 ein רוכש | 63067766 ייילב) סיטסיתִמ -

nn Trunkenbold) \ :ישודק ' 

 ייכב ג"הכ .אוה םיטסיתמ NM רוכיש הז 'ב 'יסר
p/m v33 ^א"י הרעה 52 דצ בישר לצא  ^w 

 לש םספדנבו n" ^ י'קליב ^« wn םיותסיתמ
^b wnוהוטימשה קפס ילבו 'ב  ny" mono 

 לבא היתחת רוכש תירבע הלמ ןינעה יפל ואיבהו
 uéSvóos אוה תוהו 5̂ voro סיטסיתימ 'ינה רקיע
 )^5 ,ו'כ ילשמ) רוכש םינקז y^ וקיתעה הדי לע רשא
 (DU הורמ סוכמוס קיתעה ןכו (א"כ ,נ"כ (Db אבוס

N^הי'ב ). 

 בותכאש המ y^ תולודג 53 )?( יאמוזהנ *
 ano םינוקיתו תורעהב ר"סב
 :ח ח"עק

 רּונְּד ("y ^w^ רהְנ) 1377[ רוה
(Feuerstromל .לאינד  

 Arn (* 5/7 ושרד הז י"'פעו ^ קפנו דגנ רונ יד רהנ
 רוניד רהנמ ה"מ ןיארבנ אמויו אמוי לב .דיי
 ..ןיירב תיאד ןה ןמ ח"עפר ר"ב .ילטבו הריש ירמאו
 םשו Dn" 'פ ר"'כיא "ייעו 'וכ רוניד רהנ ןמ ל"א
 םשב p ^ חלשיו 'קליבו .רונד רהנ qn ןמ "א
 יינה ו"טפ ר"משבו  .רוניד רהנ «p םשו ר''כיא

 רפסנ rb $0« ןינעכ 2"( 'ייעו )?

 תורעסנ «v 'ייע לודנס pwm 'יג pwp ןינענו (*

mp pz ביכ ) 

.184 4$. yr» ת6נוסב ק pp 

.0vaé ro) zvpos (* .'o 

8 

^D טקלס י סב "יע סעתה pp קס D] ]» ןינעב יופי ü 

p^ jT qYvDד 'ספולקפ5 'ייעו ', 

 p ליג סינוקיתו



 4 םלשה ךורעה תמלשה די
 ילואו .תוכיתחל גדה ךתוח 'יפ ךרעה תלחתב 'מושרה
 ל'צש הילפס mino רמולכ mobs ^x םייקל שי
 )* (:טייי (p/3 אלסל mobs ןבומבו היסלפ

ape .ע"למ 5/3( . càiהכירחו הקילד ןינע  
(durch Hitze ausdórren, anbrennen 

 ,רואב הפספיס ןינעב תואמגוד יתאבה ףספס 'עב

 ,ךסביס לי'צש מ''כב יתהגהו 'וכ רואב התוא ןיפפפסמ

 ןיכסכפסמ « ^iק"ב 'תפסות 'ינכו ךסכס 'עב וניבר

Vaילוא לבא  pwיכ תואחסונה שבשל ונכירצ  
 לינה עיילמו ךסכס ןינעל המוד הארוה ול שי ףספס
 רדס י'כ לודנה שרדממ עויס התע יתאצמ ןכו
 רבד אלא יל pw לוכי שא אצת יכ ל''זו םיטפשמ
 תוביצמ הפספיס nm הפספיס jo קולדל יוארש
 ול תונקותמש םינבאו ןתשפ לש תבצמו שיש לש
 me 5^n תונושבכל

 תימראו פייב ייפ 66% יילמ) ןוטסירוס *
(syrisch, aramàáisch :סרס 'עב  

 יירדנ 'וריב) ע"ק ^3 יפכ ןיטסירוס הלמה יתאבה 'ב

("5Dינושארבו ' ^wאמגוד יתאצמ התעו .ןכ ומכ  
 רחא 'דמב בישר 'חה ברה ל"והש םיטוקלב תרחא
 תורתענו 10 דצ םש bw v3 י"פע 'ירבד 'פ לע
 םעלב nnb ךפשש )^ ,ז"כ ילשמ) אנוש תוקישנ
 תביתש ל"נו אנוש היהש ןוטסירוס רתועכ תוכרב
 = רתועכ pp לע תורוהל המינפ ןוילנמ האב ןוטסירוס

5^nיפ ארתועב ' D/53ימולכ רשוע ונייה 'ימראו  
 ישוריפל םיכסה ןכו די אולמבו תורישעב תוכרב ךפשש
 שי 188 4y טסריפ 'הל ראססאלגבו .בי'שר 'חה ברה
 השועו רתועכ תלמ קיתעה אל םגו וב העטו רחא ^5
 .עדוי וניאכ ומצע

NIIT *אתינדא סיילב)  (Hanfאתינרוע ילוא  
w/n nav ^v3אלו 'יפל א"לה  

 אתינדוע ל''צ ןדיא ע"ייע (:'ב תבש) ןדיאה תליתפב
 .6* לינה סיילמו

^y (e n) Dp"my *לודגה שרדמ  'y 
 .םלשה ךורעה תמלשהב םינוקרבז
 .הירזע לש הלילק ןושל אוה יכ הארנו

"Oy *עילמ ««  jhרעטצמו שייבתמ  sich 
(schüàmen, verdriesslich seinשרדמ  

 סואיסריימ y enuszov —-69guaó9'q5wN" ייילמ אוה ילואו

 בויא !קליו ה"ב b^ תומש 'וחנתו n/5 רימשבו 6

 .הנושמ 'יגב w^ א"כקתת ^

 :ו"ק Vno 'ינוקיתו תורעהב שיימ y" אתפסוס *

 גדה nn (QA yop ןפס wo 55( לפס :
 yy den Fisch zerstückeln" תוכיתחל /

 ךרב ןכ לע ה"ד ורתיל v5 לודגה .שרדמב (םינפב
s/wהיהש ימורב 6 דחא רפותב השעמ ס חני פ  

 חקיל ךלה תחא םעפ תותבשו םיבוט םימי דבכמ
 jn הוה אלו תבשב תויהל לחש כ"הוי ברע גד ול
 [אכרפיאד ל"צ] (אכריפאד) אילט הוהו pi דח אלא
 רבעד דע ףיסומ pm ףיסומ ןיד mm ןמת םיאק

"wmmרנידב אנונד אתרטל  map»(אכריפא) ל"א  
 אל ל"א ןונ ןל תיתיא אל המל הידבעל [אכרפיא]
 ןמת םיאק amm" דח הוהו ןונ דח אלא ןמת הוה
 יאדוהי דבעד דע ףיסומ אנאו ףיסומ אוה הוהו
 אנונד אתרטיל לכימל תא יעב היבסנו רנידב אתרטל
 ןיא ל"א היל םיכח תאו היל רמא אל ל"א רנידב
 Ow אכלמל wem היל תיא C אמיסד היל my ליז
 איהמו w/5 יאדוהי היל רמא תא המ ל"א היל חוצ

(sic)ל"א אנא טייח ל"א ךתונמוא  nb»יעל תא  
 אתרטיל ליכא אמויב ןירופ ארסעב ל"א f) אמויב
 ךמוק יעתשנד ושר יל בה n» ל"א רנידב אנונד
 אוהו אתשב jb תיא nv דח ירמ ל"א יעתשא לייא
 ןיבייח ןנאו אתש ov" לכמ אדחל ןוגיס ןלע ביבח
 לכ ל"א היתוביבח (sie) איהאמו ל"א היתי ארקומ

nbלע רפכמו יתא אוה אתש ימויב ןייטח ןנאד  
 םולשב רטפי וירבדל היאר איבהו ליאוה רמא ןניבוח
 היב חכשא הילפ ס רחמ ןמ ה"בקה ול yon המ

wnןוטימיטא תילגרמ  *) nooןוזינ היה  moo 
 המכב השעמה m אבוהו y"2, וימי לכ סנרפתמ היה
 ב''ג ^«( א"יפ 3/331 ג"כפ יתבר 'תקיספב םייוניש
 וכתה ונינע הילפס תלמ עגונש המו D^p). תבש
 .(גדה) ותוא y ר קו ךלה 'יא ר''בבו 'קיספב ^5 גדה
 תוחלא סולפ ^5  הילפס w^ לודגה שרדמ י''כ ןוילגבו

coL Udo -גדה תשקשק ימולב  Schuppen des 

^m  Fischesהיסלפ ומכ הילפס ןיבה הרעהה לעב  
 עילמ אוה ר'עפלו xn תשקשק ריבעה 'מולכ

vp $235 )5 .p"p 7p jp ow» ^» יעורכ סוס fw b»:in»p wb be» was דקל Tpp3 ניככ op») קיספב' (' 

bescháftigt ovo pp» תייס סעכו "$2 (kA ps ^9 hprp 30 (*  ,ס"ז vp '3 op עיייע 3"%רדב ox gr 

 . (* seinעיייע vp ,bw3 *( o vp( 2 pהיקב pm vw» 5L. *)  p» "bעיע 3)ירב 'ס  .110 'oףענו $5553
Xo וז ^»5 yh vr P$» $5 
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 םתיבב ןיאבשכו ןרמשל םהילכ לע ןתצקמ ןיבישומו
 ןויכ i'm cy ט"וי ןישועו םירמושל רשעמ ןינתונ
 השדחה 5/53( pátar דנעצ /53 רדאפ לע ד"עפל

(Disרמוש  "byיכ הארנ יל לבא ,רשעמ ומכ 'יפ  
 היה לילאה וזלו רומאכ nns הביתב ל'צ man יתש
 Cpandármat המש לע ארקנה שדוחה שדקומ
 ובו גח סרפב ונייה לבבב םישוע ויה וב ישימחבו
 ורחב תולותבהו םישנ םיאשונו םיחמצ םיעטונ ויה
 םילשורי ישנא לצא םירבד רכז 2/3 (y^ םישנא ןהל
 םידנב ושבל דועו ('שורי 'ינעת ףוסו .א''ל :ו'כ תינעת
 ל"נה דחוימ ירמאמב יתכראה הז לכ לעו--םישדח
 .היישע 3/3 'חב Etudes צ"עמב

NU 4יינואה ייג ?  mmsהרוערעו  ^n 
 יאהד יאמ ןמ וא הלבנ ןמ םעדמ :

 יאצוהב 107 דצ D/53 ^D גי'השת y" הפרטל ןמיס
 דע 'עב תונוש "יג ןינעב p wi^ ס"ט לבא יבכרה
 .ט"פק Vna שימו 'ב

("B * )?( »^ דיבעתמ המקמק ^4 א'פ תבש 
 .רש דיבעתמ רפא דח הדפ בר וח

 איבה םקמק 'עב 2/5 .םישוביש woo אוה רמאמה
wnשרפמהו כ''ע וח דבעתמ אמקמק 5^ ןושאר  

 ןירוב לע 'יפ אל תורחא תוביתו רמא הדפ בר היגה
 םוקמבו הדפרע ל"צ הדפ בר םוקמב יכ הארנ ילו
 ףלטע 'א 'שורי 'גרת יכ עדו אתפרח ל"צ רפא דח
 א'נ] הדפרע ןינעה כ"או אתפרח 'ב Vm הדפרע

[unenד ש דיבעתימ  wmק"ב ילבבכ שממ  UD 
 y) .ד ש השענ 'וכ mn השענ ^« דפרע א''עס
 .העט א"חל תופסוהב יוועל

yילוא) )?( ירקטיפ  bwתבכרהמ יקטריפ  
nvתולמ  zvp-Su5xp nv» 

 י"כ Kessel) דוד ומכ שא ילכ 700097029 ב"או

 לואש אבא אושנמ ינוע לודג 'ישארב לודגה שרדמ
 ארותל ימדד ירקטיפ (השנמל) היל ודבע רמוא
 והלובל ירקיא רמא mmn ארונ ןקיסאו nw הובחואו

ry5 ךינמ יא אוה ךירב אשדוקל היירקיא ררהו ( 
 המ n'3pn ל"א ןווש איפא לכ אה ואל םאו בטומ
 וגב mà לעו לאירבג אתא הז םורעל ול השענ

 היבתואד דע היריחנמ «pb הרות שטעו ירקטיפ
 'תקיספ אוה 'רדמה הז רוקמ .היקטכתאב לאירבג
 תואלמ ע"ייעו "p המכב ש'ע a"pp. דצ 2/34

 רמואו רטעתמ ינולישה היחא mm תודלות לודגה
 דודל חשמ לאומש וב חמשו ןרהאל חשמ השמ

nowקודצ וב  neoדחא ינא וב חמשו המלשל  
 .רעטצמ 343 'וכ .לארשי תא איטחהו אטח יתחשמש

mo2/4 'ר ייכלמ יקליב ונינפלו ל"נה ע"ילמו ןוכנל  
 b^ בק 'הנסו

m5. xpo Eוריב אמאג ש"רל רונאה ^« ' 
 שימ y vy ח'לד ד"פר "ירדנ =

 :ח''ע no 'ינוקיתו תורעהב

die erste Sie y'bp הנושאר הבס ^b) now Y 
Mis לע 'y3 (Ursache, der Urgrund Y 

 הבס ^5 יפוסליפ ןינעב לבא ןבומה הז לע יתזמר
 יישארבל י"כ לודגה שררממ היאר יתאצמ הנושארה

 ^ 5המ ינפמ  nnbיבב תישארב השעמב בותכה '6
 ןיא ךכ ף"לא אלא יב ינפל ןיאש םשכ ךל רמול
 לכש דבלב םלוע לש ודיחי אלא םלועה ינפל

 ינפמ הז הז תליע הז םיאורבה  mרזח לכהו
 ה'בקה לש ותמא איהו תחא הליעל 3^ 6.

  Tימראו םיילב) אָתיִליִע  ownןוילע +86116(
 ^  yy:ב''ר רצ שימו 'א לע

urbs רילב ומכ wy ל"זרדבו מיילמ ^s) "ny * 
 RUD יליעמ die Stadt, Rom) ימור ^5

 ידהנס y" ריעב י"בשר תא שרח ןב איתמ ^ לאש
 ימאד ונייהו ne יליעמ .ימורל איתמ בר רחא :בייל
 ויתיאר ינא .'ה 'כוסבו ריעב היתיאר ינא יסוי ^

/D» "3ריעמ 'גרת .ימורב היתיאר ינא .ז"נ  
 (p^ אתבר יניטנטסוק Jo רייתשמד (ט''י 343 "דמב)
 דועו das zweite Rom. ימורכ אוה לופוניטנטסנוק
 pp ד"חב wy בשי עיייע

 הביתב לינ) ND" ירסע ,רדאפ ירסיע *
 גח Nim רד א פר DJ תחא

 :[Espadar, Ad) כ-4 לילאל ep םייסרפה

 רשעו ^2 יקנרהומ יאמ (?) יאלבבד יאמורדו :א'י ז"ע
 ןעכנימ ס"ש י'כבו רדאב הרשע mun י"שרו רד אב

^Nםינואגה 'שתב לבא רדאב ר ס א  Y'5 ^p :^ 
iיפבו) רדאפ ירסיע ' n/sירסע 'גנא "3 ץיבוקב  

 יירשעמש םוי רדאפ ירסיע i'm ^«( .(* (רדאפ
 הלא ויה ןיאצוי יכ םהידגב תא םירמושל תורשעמ
 דודשלו םיכרד לע דוקשל 6 אלבר יאמרא

pos (!ינרע 33  o5 Pop» *) 1 סרעסנו ,'ז ,ו'ח3 סניס עיייעו bonדנעננו (* ,ס ד ס 73« 3  ob»)תקתעס לענעיפס  

(Cpefita armaiti 0% oxp 36 nbsp» (X v» hop *) סיפכו fwס"כ )^  ,רדפכ ירסע תועטכ  p?»סנוכנס  

2) cw») ביסס oh ^» (* 

i 
.D'L לם P5337 יפעורד סוקעב 
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 שלוח (בייי ^M ייעשי) 'יתכד אוה woes אנשיל
 תוכלמה ילודג לע רופ ליטמ היהש :םשו .םיוג לע
 ואב אל ונדמלי םשב ה'פשת ^ «mop ^p .'וכ
 לפנש ןויכ :גיי יליגמ .'וכ ןהילע וליטהש po אלא
 םייפמד רתב א'ר :ז"ט 'וכרב .חמש רדאב רופ
 ןוכשתש וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי יכה רמא היתולצ
 ןעכנימ ס"ש י"כבו םולשו הוחאו הבהא ונירופב
 ןיר ריב «A ^3 05( ונייר ו פ ב ןוכשתש

«syונירופב 'וכרבב י"שריפו .(ןנחוי 'רד היתולצב)  
 :'ז 535 ,עודיה im םוי םירופ ץובקהו .(* ונילרוגב
 ימי .וליא «m אל pow תואל :'י ,םירופ תדועס
 'לינמ 'תפסות ,םירופ לש תועמ זי ry ,םירופ
 ני'שו ,אתיבגמ ע"ייע ,'וב םירופל nw maio "פר
 אירופ ימי ביפ תינעת nouo :ע'ד w/m wo 'ורי
 .אירופו| אתרצעמ :ח'ס 'יחספ ,דפסמל אלד ןוניא
 דייכת (Yn אירופ עייייע yy י"ד ה"פס מ''ב יורי
 ,'ט ינש ana יל ,ה"כ ,יט רתסא 'גרתבו .(שיימו

v3לע  nwןוהתי עראד אתקעו אתרופ  y^vyאתרופ  

 35583 556, 5( (s ם'למ הלמה mn ןינעבו -- 'ב

 סואיניזינל סוריוזית y^ לרוג הליאשהב הזמו קלח ייפ
 הנכמ ('ג ,'ו ,א"י תוינומדק) והיתתמ ןבו )^ רופ 'ע

nna9 םשב povpaaוקיתעה םינקז 'עו  $povpaà €( . 

 ש"מ y^ םירופה ימיב םליעבו לבבב גהנמ ןינעבו
waבימ ,ח'חב ש"מו רווש 'עב : 

 wp קש jp, pera יורו יילמ 54 חרופ *
 ^" kleiner Sack, Ranzen) ןולקצו 4

 הרופב הריטלפ paw שנ רב דח .גי'ד ב"פס ק"ב
 רומח וב רבעו ןטק קשב לישבת ילכ איצוה 'יפ 'וכ
 ^5 ^w ne^ ,(רימש ,ו"ח) הריטלפ ע"ייע 'וכ ורבשו
 יחכונה 'עב en nn ym^ אובמ 6 zópos vb רחא
 , ביימ) ןולקצ וקיתעה םינקזה 'עו nv יל הארנ
 ,זיי (ww ילב סוכמוס קיתעה ןכו 9 י''ע (ב'מ
 א'עס n^4 2/58 'וכרב 'וריב אתרופ 5^ nm (ימ

yvyאתרופ . 

 יילמ .איוופא wo ^) pw ,אָיְרּופ *

 .רומאכ יקטריפ ל''צש ל"'נו rop) ,ה"ח)

y^y Db "ךורעה תמלשהב םינליפ ינב  
 .לודגה שררמ «iU םלשה \

 רומלפ yvy גד (po [פימלופ ל'צ] )?( סומלופ *

y'sp יילוח 'תפסות (n/ow jn 
  (2)סאיתפסכ סומלופהו םיילוקה  Y/n5טרופריא יי'כב

 ^ Yסימלופ ונייהו 'ימלופ « ^yלינה 'עב םייונישב
 .סאיתפסכ 'עבו

plumacium צמא' ^m 5p) אָייקְמּולָּפ 2 
(Decke עצמ ^5 zAovucxiov 

  "Dתועצמ ) אייקמולפ ולא בכשמ 'ג רומזמ ט"וש

 לש תויבח ולא תופס  m.'וב

 * הטסנפ  y^y.שיימו איסטנפ

 תורעהב שיימו yn y/vy wn ומכ ייפ .יסיפ *
 שרדמ ני'שו .ב'צש | ,ו'חל םינוקיתו
 .לודגה

^b) | PE 4ןיספופא ומכ  V3 (y/vyשרדמ  
 לארשי ינב יליצא לאו םיטפשמ לודגה :

V4םהלש ןוספיפ ולטנ אוהיבאו בדנ רמוא אישנה  
 ,רסח שארב ף'לאהו אוה ס"טו ^2 CoD .רהמ
 שארב ףלאב םימעפ המכ הנשנ ומצעב לודגה שרדמבו

^yןיספופא 'על םינוקיתו תורעהב . 

(Knoten) PPS Tקפ ע"ייע  ntmרשק 'יפ קקפ  

 jp םינפנב א"עס א'פ ק"בב 'יאדכ
 פ'ילמ ותרזגש הארנו רשק י'שריפו הלעמלו קקפה
 Knoten רשק ^5 pikhak שיראוצוהב pikha הנשיה

nmmלעב  npaעייייע לבא וילגרב םירשק שיש ימ  
 )^& קפ (y/vy קקפ לעפהו .'ב תסכ 'עו הקיפ לעב
 -knotig, ver םיטמק םיטמק השענ ולאכ םתפ ^5

.stopft sein 

xרופ , n'5p) > MBלרוג ייפ  ;Loosםירופ  

 6 ).3^3( רכזד אתקיספ ( 0
 ע''ייע ban לרוג רופ שלח לרוגל וארקנ mov העברא

vonד '. cop nasעמשמ יאמ  cwmםישלח  

 X5 wo) ow oo וטיעפס קפדנכו לוס (pw יעקולכ o סרעס קיי ד5 335 vo (vr רפסנו 'וו ייכ3 po סיכ )

 PE" ןעכ לילו סופדב or ףד סלפס ךולעב טויפכ 9תקפ 'ע רק (* ,לקיעולפ và לקיסלופ 6 לינק 7 לסוטש «py' תותסכו סירכ

 פתיירופ Yo wb :b'p תכנס 27( 'ייעו ,סיכת ,ןיק עיייע wo 'ל9 «ob ילו )* ,פיסק 'ר לסכ 'קליכ fn Q .ןפכ
 (bor m3 ררופסו )* = ,סיכ ,ביק3 «'L קרס עיייע (rom דוע)תב תרלעכ Tw» obo וזו (* ,ןסילע בשל «mo ייפריפו

Y»דרסניל "7  vo oim iosויתולינעב  o)» wp) oorסייפרפס גקע  yocw qi o» Furdiganרקיעו ;פיי +יעב  
(090p "oו ר סרפ 35 + by pon yo) "v2לינע  feo yomלוס  jovויתוכויגס יתילרס 3323  wr mbwr$3  

.(v»» Etudes p»»$ v») 

| 
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 6 םיקתר פ ה האמ םידודג האמ nne nns לב לעו

 יפלוש םירובג םיפלא האמ הקתרפהו הקתרפה לכו
 ינא ךאיה ןתוא ןיפיקמ תויראו םיבודו םיבאזו ברח
 .'וכ .ול לוכי

 לפנ p: תבש (Krapp, Fáürberróthe) אתופ

 ע"ייעו ישר ^33 ןוכנל ה"כ אריבב אתופ /
 ,ד"חב שמו סרכ עיייעו xen ,ו'חב שימו 'ג האפ
 .(* :רילש

 דצ igó לש רודפב (החנש לש רש  התופ *
 החכש רש התופ y תיעבשא איל &

 יהב ג"ער םשב «/n ^3 ונממ שפיט בל ריסתש
 הרופ והיגה הלבקה ילעבו ab רצ ג''צירל הלדבה
 יסרפ דש םש אוהש ןוכנהו 'ג YD 'יעשי לע וזמרב
 Buiti 'ז .יד .ט"י דאדידנעווה ל"זו Buiti .ארקנש

daévó marshaonemיתיוב דשה ^5  

 But ארקנ jm םדאה ינב ללש ךילומה (התופ=)

 ,קסנאסב וארקנ תורבקה תיב ידש דועו שיראוצוהב
Bhuta *(. 

BRןיריטופ ,ארתפ | ומכ ^5(  | vb 
(Becher pi zor5porv |שרדמב  

 רתסא nini (* ךלמה אביו 'פ רתסאל 'ירחא םינפ
 ^3 רתסא הרמאש jon לש ןירתכ לצא הלש ןירתכ
 nobi ןינעה 55 ש"ע 'וכ ךלמל mp סו כ ה היהו

n3ןירתפ ל''צו איה ס"ט  vbל"נה . 

^ pon 

ithyéjó 

 cancel- $5 wn. (Gitterwerk) ןיטלקניק 4

latum Tצמאה י' לב ןכו ' xay xeAXot 

xayytAoSUptov mmo xay y £Àot, 

 דועו 197 סואיסריימ 'ייע המודכ םילקשמ הברהו
yvyלקנק  ^wהמלש דבעד איסרוכ שרדמבו--.ש"מו  

 תורעהב ש"מ y QayxAte" תוליקנק ץובקה
 :ו'כק rnb םינוקיתו

"wp *דומלתה ירקיע לעב איבה ו"ט רק 'עב  

"moיאנירק  r^xm(.'מ ז'ע) יאריק  
 .ש"מו ו"ט רק עיייע

vb)צמא ' vb 
 שרדמ Lüufer) ץורימ ^5 0000600

 ותבכרמ ינפל ץורל ןיסרוקב pec) w/m ww אבא

xay y eAa, 

= cursor 9 רּוסְרּוק 

My 73 כ'שר Mh (* 

 םלשה ךורעה תמלשה

.155 ,'5 335 vr» (* ,'5 p». תושוקע. *) ע וס 'ייע דועו' of» 

" 

 הכר הפילקב ןירמשנה תוריפ ינימ לכ 06
(Baum—Sommerfrüchteדער ו"סד 2^1 תינעת ^  

mmןותיא ןירמא אמע לב  ponשמשד ןירופ . ^p 
 .אשמשד ארהיז Vy ןילשובמה yyn ירפ וארו ואוב
 א'עפ ריב .אירופד ןוהירעש לפנ הבר תור שיר
 .טיילר ,א"חב אירפא ע"ייע 'וכ אירופד יהוניע

 אבאר שרד אריו לודגה שררמ (?) אתקסורפ 1

 ותאו 42 ךשחב רתח n23^ יאמ
 (vr אבלככ אמכרפאד אחיר חורא ona אילילב
 יפל קר הז כ''ע ויתורצוא pma 373 ^3 היתקסורפ

punינממ םלענ הלמה תרזנו  .D/p 'n3iom3/3(  
 yp] .דועו הנושמ w^ ט"קתת 'ר בויא pw) ז"כפ
 8 דצ ב"שר רואל ואיצוה םיננ ןיעמ

 '5 mer לודגה שרדמ (:?) ןיליטבקרפ -
 :ועירפת ןרהאו. השמ המל

 וסנכנ יתמיא ןיליטבקרפלו םירמושל רמא העש התואב
oursינא ילצא וללה ) םייטופז  imnםכתא  mm 

 (my ןתוא ןיאור ןניאו ןיאצויו ןיסנכנ ןרהאו השמ
 ןיליטבקרפ 3^2 כ"ע ןירמושה לכ תא גרהו הערפ
 ןיריטקלפ ןמ השבתשנ הלמהש הארנ ילו ב"ע םיצרה
 תא גרהו םייסש ומכו רמוש ייפ QvÀoxrp ייילמ
 .ןירמושה לכ

NIS *ל"נה הרופ ומכ ל")  vbליינה יורי  
sא"עס ה"ד בפ 'וכרב 'ורי (סיכו קש  

nns45 ןובהיו ןותרשו אתולצד אתנע ^ mpmרטק  
 ודיב היה אחא רב בקעי ^ ^5 היתרופל היתרופ
 לש ופיכל ורשקו ולש סיכ nm וסיכב רורצ תועמ

n4ףאד בקעי 'רל ל"פד  DNרופא ןיררצ םה  
 היתרופ שמ לבא ף''זרהמל צ"אב y" ללפתהל
 תלמ םע ונינע ןיאש ל"נ ןיא תחאל תחא היתרופל
 .'ד תרפ ע"ייע טעמ 'יפ אתרופ

 ,Unglück הקוצו ןוסא 2 (B/bp 5j אָתְרּופ 7

(Bedrückung /אתרופ םוש לע אירופ  
 יעבו nma העט יוועל 'הו we ע"ייע ^5 אתקעו
 .הזל םרוקה

nprYe .ריילמ)  porticusצמא ריילבו ' por- 
(tica Gallerie, Sàulengang , àשרדמ  

 ךלאיכ יכנא ימ םיהלאה לא השמ רמאיו 'פל לודגה
 ךאיה . . לודגה ןינתה ארקנש co ww הערפ לא
 תושפנ יגרוה םוקמלו סיטסיל םוקמל סנכיל לוכי ינא
 הערפ לש ןיטלפל ול שי םיחתפ תואמ 'ד רמא ךכש

y» (* ,10 73 z/ovo pricos. pp (! 
 ן
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 ףא רמא ל'ר ח'מפ רי'ב ,ולאמשב לאפרו ונימיב
 םהמע ולע) לאירבגו לאפר לאכימ םיכאלמ תומש
 הנוממ ךאלמכו .ייל y^» ו"נד א'פ ה"ר 'וריבו (לבבמ
 (האלהו 'ה ,'ו) היבוט רפסב וב רבודי האופרה לע
 רצ םיכאלמה לע ירפסב ןינעה הזב יתכראה רבכו
 נ'אר ע"מב היבוט רפס לע ירמאמבו האלהו הייל

"mחסונו -- האלהו ט"מ  maw nbnינימימ  
 :ל'הזב m'y ^p ירטיו רוזחמב אבוה 'וכ לאכימ
 ירחאמו לאירוא ינפלמ לאירבג ילאמשמ לאכימ ינימימ
 .ילגמנסו ייונסנסו ייונסו ישאר לע לא תניכשו לאפר
 ומכ םינוש םינפוא יטויפב לאפר רכזוה דועו
 ילולב ,ידוקי ,ץרענ לאל ,םינאנש ,םכבבל ואש ןפואב

^y479 רצ 'פ 'נאניז איד ץינוצ . 

 ץורל רוסרוקב היה אלו (* 'ב םירחא םינפ שרדמבו
 לינה י"למו רוסרוקכ ל"צש ל"נו יבא תבכרמ ינפל

baץורל רודסוקכ תייה אלו ט'מרתת ^ רתסא  
 המ היגהל שי הז יפלו רוסרוקכ ל''צ יבא תבכרמ ינפל
 py (:Y'Dp jn) רורסק 'עב יתבתכש

 רואי jelSpov יילמ תוארטיר ל"'צ) תוסאיר *
 n/5 'זמ bw (םינפב 'ייעו 8

 םילוע םימה ןכי הו Vynm ףלא תואפטינ המכ
 תואטיר 'ינה דל v33 תוטאיר תואמ עשת לע
 יילמ תומאיר ל"צ ילוא וא ל"נה י"למו תוארטיר ל''צו

.Fluss 0506וניבר ^«  'yaח'פ ,ד'ח ףפט . 
 .ש"מו ש"ע

OND *זיל ימי (ךאלמ םש . ̂bא'צ . vy 
Pלאירבג עצמאב לאכימ די'פ ראד :ד"'נ  

 ,תיכר «m$ 16 3435 yr 'ייע )!

 3 בע

— E 
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  ponיא '
 הרוש | דצ

(vn mw רחא) רבד תירחאב ש"'מ ^y ךורעה לעב mn יפ ןינעב האלהו הטמלמ 'ב' n 
7/B חתר הטמלמ 'ב םשו--היטר ל"צו ד"ט טר הטמלמ 'נ םשו--.'ז רע ל"צו ד"ט ירע — ^ vim 

^w תר לי'צו 
xםהרבא ןב לאיחי 'רד יטויפ ץנעתב — —  wyרעד עטבישעגרוטארעטיל ורפסב 5^ ץנוצ  

 .האלהו 246 דצ איזעאפ .גאניז
Jw ןמא ל"צו ד"ט 'א ץא — ^ XI 

 .ףלצ ל"צו ד"ט ףוצ 'ע — 'ה —
 .רגפ ל"צו ד"ט רגב הלעמלמ 'ד אז

XQ =יב קייב ל"צנ ד"ט :'ב ב"ב — : 
 — w^ —הלפת 5^ ד"ט ןילפת . 

pw —מ"ק ל"צו 45 ו"ק דצ — . 
 .דיל wp" ל'צ .דיל םשו —  ם =

 .גייק mom by .נ'ק תומבי — 335 |
 .אנונשדק ל"צ ^ רבק —  ח'ב —

mp C Mא"ל : oreיה . 
 )15 אריבס אלו וניבר בתכ םשו ןחלש ע"ע ףיסוהל שי מ"ד הטמלמ ^. —

i^ XVבא הלעמלמ  ^wאבא ל"'צו ד"ט . 
 רמגמ yz' גגמ 'עב בי'ה י"כב ג"הכ חילצמ בר ינפל יתדמל ךרובמ ינאו ףיסוהל שי הטמלמ טיי — 

v33 ^wיתעמש ינאו 8^5  ^w5^: חילצמ  (דועו y/vyסונוא ). 
xXxךלהש יתחכוהש 'א ןס ע"ייע לבא :ג'צרד תובקעב הלעמלמ טיי  x^תובקעב  n/sלז  Bnיעב  

5xרשא 0  DUוניבר האר םשב וריכזה  n/s ^bהחכוה ןיא כ''או ואיבה רשא  
 .ונושלבו ובתכב ג''צר 'יפ תא ומצעב ג"ר האר ^2

 גי'צר 'יפ אבוה 'יחספ ילילב ללה ןינעבו ה''שע כ"פו ו"טפ פ"וכ y" "וכ יתאצמ דועו הטמלמ גיי — 

 p^ איבה דועו הכורא תחא ^p w/5 'וכרבל א"בשרה 'יחב y imb^ .ג'ערמ
 אתיצוצ ןתנ 'עב 171 דצ םלשה ןיסחוי 'ייע mp ,(' סאבא 'ע רוגאב עמאנ שיר גי'צר
 גי'צרמ תובושתו .שיימו שי'ע ^ עקר ym (* yp' 'עב ןיסחויה לעבל דומלתה ירקיעבו
 :הזב םרדסא ינאו (וימכח תמכח «no יקינולאש 'פד) קדצ yv" 'בושתב ואבוה

 "PG 79 ריכ ייפ 'ב רעש .ז"ט o 1^ ^D (.'à רצ) 2^ p^ ןושאר רעש

 «f» n תורעסו תוטעפס ,סינוקתנ '3 «'f ץוסכ ןופלרס «pbeos riot o תולינפ סעכ לע «p^ 03272 עדית עדיו )!

 (pf שיר יסוריפ ליועס (yr םיעו 17 ד י33 תר ט ע p" )! .('נ) סכר ע א ס תור כ ת)קתנ םיע 'ייעו (* ,ססע

 71 )753 םיעו )*
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 הרוש רצ

 wn" רעשה wn.N/5 ^p' ,(.זיב דצ) יל b^ ^ רעש : (.ז"ט דצ) 'א D^ 'ג רעש
 דצ) ה"כ p^ םינואגה ד"חמ "בה wem "wn :; (.א"ל דצ) דיי p^ םינואגה ד"חמ

M3 ^p (:5ז"ב , ,n/3גה רעשה : יל ,טי'כ ' ^bנה רעשה ; (:דימ רצ) 'ג ' ^b 

 ייס דע 'א D^ יעיברה רעשה :ויימ ,היימ "יס ,(.בי'נ דצ) v b ^o ,(:w^3 ww) טייל

 EMEN ניי ,ב"י p n/nb ^u^ רעשה ;(.ח"נ רצ) '3 'יפ ,(:ד"נ דע :ג'נ רצ) ^

^n wenה"חמ  ^p(:ה"פ דע .ד"פ דצ) ^ דע 'ב . mwגי'צרמ תובושת ואבוה  

 .414 דצ חתפמב y"' יבכרה 'ה רואל םאיצוה ג'שתב
XXVIק'מ 'ופסות ףיסוהל שיו :רטאת הלעמלמ ^ —  s^המ ךורעה םשב ךפיהב ושריפש ןילבת הייד  

 .ונינפל יילש
 .ש"מו 'א ברע y/vy :ז"ט ה'רל 'יחב ן"רה ףיסוהל שי :הטמלמ 'ח אאזא

b^ וראק ןרמו ברע 'ע ךורעב קר אבוה אוהו 'שוריב בתכ n'spn ^b2 ףיסוהל שי :הלעמלמ 'ט XXXIV 
 .ךורעה ריכזה אל

XXXVמ"טש ףיסוהל שי :הטמלמ יב  :D/B D/3מ''טשו ,סכר עיייעו  y/"y .n'p n/3שרט . 
XXXVIIףיסוהל שי יתאבהש ירחאו םדוק הטמלמ 3^  myאתינב ע"ייע ה ףד 'ב רוטי עה ל ע ב , 

 דועו .ספמ 'עו תורזה תולמהמ ייפ ןובית ^ לאומש ^" .ססמ 'עו .ו"ט ףד םשו
 (.יכ רצ) Y53 :'ב עבש 'ע איבה (גיי דצ) ה'פ (אמלעדע 'ה 'צוהב) me רותפכ
 יע (:ט"כ דצ) nen ,יאמש y" (.ט"ב דצ) י"פב ;ןוימרק 'ע (א"כ דצ) ז"פב ;ינפ 'ע

 ואבוה דועו .ךסח 'ע Gra דצ) טיילפ ;קסע 'ע רחא רשע 'ע C045 דצ) nen 'ב סרס
 ירו נייר 'ישת םשו) חי''צ b 3/n3 Y^ Vop^ ,'ז ייפ טקלה ילבשב ךורעה ישוריפ
 "y/*«y 3/j ^p "b רוזחמב ךורעה אבוה דועו .(אמור ןמ לאיהי וניבר ינב םהרבא
 .ותלוז דועו 'ג לגמ 'ע זמר .o^ ,ןולח y ל"ק .b^ ,ששב

xLלאומש 'ר תופסוה וספדנ התעו הלעמלמ 'ה  yosיבצ תרטע רפסב  Vyשאר ו''רנ רעבאב שיר  
 תופסוהמ אמראפ V3 לש הקתעה ידי תחת שי «n םישררמה תוריקחב םירבדמה

b^לודגה 'חה ןנבר רקומ השעש  Abbe Pietro Perreauןיא ל"גה תופסוה לבא  
 םירפסב םיאצמנ רשאמ תונושמ תואסריג poa םישובש אלמ qm לודג ךרע ןהל
 .ןהילע יתוריעה םלשה ךורעה תמלשהבו

LVI3^5 חמ — | ב"י  npהחכשו טקלב יייעו ,ו"ק ,הי'חב שימו ש"עו 5  pbn moב '. 

 y n/35^ ךייש an^ לכו םינוקיתב 'א pon qo ^y ןועמש 'רד ק"ת ni^ אוהד ל"צ הלעמלמ 'ח | .'א

 :ג'ק ףד תבשל )3 הכר עמ ה תורנ ב שימ

n^ —פ"א ס"ש י"'כב כ'ג "יא ירוטאלג ^« ץרוטאלג = -  mיוועלל ל"תמעל תופסוהב) רעשיילפ  
 .ושוריפב העט )976 א"ח

PD אוה באו .ז"נ תבשל ^; הכרעמה תורנב שיימ 'ייע ח"רל ךייש nb אבוהש "פה לכ | — — m^ sw 
 .ק'העל ךייש ^3 טישכת

 ייכב 3/3 w^ (ב'שר תאצוהב) ^ D^ 'א ימזמ ט"ושב יכ ףיסוהל שי סוניגבא עב = -- | א"כ | יד
 סוניגבא דוד ןב תלהק 'פ ריילהקב ה"כו .סונייבא תועטב 'יסופדבו סוניגבא ןב סוניגבא

 .סוטיגווא ןב סוטיגווא תועטב ר"שהש שירבו סוניגבא ןב

 :ךל 45 י"כ לודגה שרדמב i/^n3 (דובאל=) דבול רוקמהו ףיסוהל שי דבא 'ע ףופס — | ה"כ —
 .וניבא םהרבא לש ותוכז ילול ןהמע רבול קפסב היה

di^1^ תפסוהמ אוהש סוטמוטבא 'ע טמשנ סונויטבא 'ערחא | — ^(  "yףוסל תוטמשהב  pon 
 .טיפש רצ יב

vo | —ךורעב כ'ג הי'כ יב קוחמל שי ^3 םלשה ןיסחויב הטמלמ  nnmר"ט םיאיבנהו  "pףוס  pon 
 .םינוקיתב 'א

po — "n «nאבא ןכו 2 הרעה  DDאנמיז רב אבא ,אחא רב אבא ומכ םימעפ המכ יטרפ  
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"yנ"שו אבא 'ע ה"רס . "yyש"מו גנרס ע"ייע דועו (:'ט םש) שרודה אבא כ"ג  

 .ט'ילק ,ו'חב
 תוניבא (196 דצ) ח'עש pb^ (יבכרה 'ה 'צוה) 'ינואנה 'שת 'ייעו :'א תונויבא 'ע ףוס

qnמ"יפ ןינעבו ףלצ 'עו אתיטב 'עבו הישע ^3 ^5 ימרא )53 אתיטוב ןיארקנה  

 .טיפש דצ ב"ח m החכשו טקלב ש"מ y" ךרעה הז שארב יתאבהש םי'במרהל

 הרוש

 הטמלמ ויט

p^הלעמלמ  Cy "obעמאג ש"רל רוגאבו :ט"כק ד"חב ש"מו [סוניי] (םוניי) ע"ייעו :אנילבא  

 .ןוניליוא in^ )19 יבצ תרטע)
 6ידי תחת רשא V5 לודגה שרדמב יתאצמ ןכו :תבאוש ןבא 'ע ףוס
 אוהו כ''ע סיטנגמלא רגח 'יפ 2^« םעברי תאטחל nb nbn תבאוש ןבא השע :ורתיל
 Magnet Ure aAA S. עייל

 mun mb () הכרעמ ה תור ג ב שימו ^s 'גיגחל ח''ר b ^y um^ "יפ הז
moיתאצמ תישארבל י'כ לודגה שרדמבו :סומינבא 'ע  ^xסומודבא לאש  

 לודנה יפוסליפ םכחש ym .ידרגה סומינבא i^£3 ר'משבו ^« מ"ר תא ירדגה
 םדוק הנש תואמ «no יח הז לבא Eudemos Rhodius ארקנ היה וטסירא ידימלתבש

 רועב ןב םעלבכ ע"הואב ןיפסולפ ורמע אל :לודגה שרדמב w^ 'ודלותבו 4
 ןומדבא ל"צש הארנ "וכ ירדגה ןומרבא לצא ה"וא לכ וסנכנ ירדגה ןומרבאכו

ounיייע ימירבא ,אמידבא ,ימודבא י"אד ארומא רוזגל שי 2680/06 םשה הזמו  
 .האלהו n^3. ףזרהמל י"המב תומוקמה

moקוספ לע 4^5 ל"דשר ש"מ ףיסוהל שי עבא 'ע  ^ye")הנולמב 'גרתש ('ז ,'א  
 העב שרשב הרשה רועיבל םיארוק ויה הנשמה ימכח ימיבו בתכו יהויעבאד :השקמב

nmםויב תויעבא ^ )^,^ האיפ) כ"נ . 

= 

 שש ריי

 5 חייו

—— m ets] 

 ןינע ,48 B/bp יקרהומו Dekret א, פ"למ יננורבא שרפל «mx ונייה im ^8 bb הלעמלמ יח

 versiegeltes 1. אבקש יקרהומו ינגורבא כ"או קרהמ ע"ייע תעבטב המיתח

^y mp Decret11 רצ םלשה ךורעה תמלשהב . 

 התקתעהו ןידגא תירוס הלמ לולהאב רב 'יפ ודי לע רשא אנעט לקש אוהו :הרגאב ורדד
 .א"סר ,ז"חב 9 הרעהב אקהר ע"ייע 1

 .ןאדגנא תייטב אנאדנא N^ 98 דצ ז"מ D^ 'ינואגה 'ישתבו :אנדגא 'עה ףוס
 Schiffshaken. סוניקוא ,אניקוא D/53 6/29/06 י"לב ףיסוהל שי uncus תלמ רחא

"yינואנה 'שת כי'ג ' ^Dימרא 'לב יורקה רינה םוקמ איגא 'יפו 214 רצ ביית  
 .ש'ע ^3 אבארכ

 םש תא אשת אל ^w ל'זו בותכ יתאצמ ורתיל לודגה שרדמ י"כבו 45 ןימונא
 p'5 דח ןוילמת רב יבג דיקפא רבג דח pm עייסמ ןוילמת רבד ארבוע :'ה
 ל"א ,ךל mam היל תבהיד המ לכ ל"א «ma se הינודקפ אעב לזא ןירנירד
 יתבר 'תקיספ 'ייעו ^3 'וכ ךל עבתשמ wow ימו ג א ל"א יל עבתשאו ימוג א
 ימונא ל"נה v3 ןוילגב 2/3 .אתא :ימונא תחת w Dt i^p^ רצ ןאמרעירפ 'צוה

"Bימור ילב ךל  ! 

 ausgiessen. ךפש רמש b^ ינורמש ילמו איה הנוכנ en ילוא :רמשש

— e 

- v5 

 ו"ט —

 הטמלמ גיי

-- MB 

 הלעמלמ 5' 

N/S 

 :בייי

M LL 

"n uhi 

QUIS 

 יט

Is 

3 

mrb53) v2o or )תוטסו  ybלנוסו דרלנייד ?יר ידידי  prp»תוכוס ^( רחל יתרקתו יתקדנ יכלו  mo pm»קרדעס סזנ  

 יתפסהו fon. ילע דנו תכרנו סינוקיתו תורעסנו oko jo»? n»iros ויתתפסו לכס

aei 
" 

qno = ny a 
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 הכותב ינא ןיאטסונא רמול לוכי D/ ^D 'ינואנה 'שתב ה"כו sec ןוטסינא
^mהרכס 'מש ילבו אירגנא  '). 

y^"yy5 הרעהב ^ ח'חב ש"מו לאש . 

 הרוש

vהלעמלמ  

- ls 

n^הטמלמ  meonםייריס לש אתטחד ירוגיא איה איה יכ ףיסוהל שיו [םהירוגא ל"צ] (םהידוגא)  
^y197 א"ח הטימש אנייפ  ^b 906 vbiהקדה ןמ הקד תלוס . 
mpש"מו ארגאל ע"ייע ארגיאל ל"צ ארגאל המכח הבוט 'פ ריילהקבו :רגיא 'ע  

,n"n3ג '. 
 הטימש אנייפ 'ייע יעיבר ^5 (/6///06 י'לב) אמרג ,אממרג ס"למ אוהו : אמרנא

 .ךרעה הז
 :ו"עק Y'n3 ש"מו רדע עייייע alles 7011186, 11991186 אדדוע p/53 n^5y אדדוא ל"צ

ne»3725 היימגר 'יפ  .n/3(ירדוא)  [mw 5s].ררמצ ןיכוממ יושעה רבד  
 win ל"א ^b ץקמ י"כ לודנה שרדממ ארדוא 'יג חכומ ןכו .םידנבה ןמ ןיררוגש
 .6 הידד וא ירדבימ אקו עיזב C ךידסיב ל"א הירקומ לפנו הישיר עיזבד

 הלעמלמ הי'ב

E [a] UL 

vpהטמלמ  

 (y עו די win הז ילואו )51331 ארקנ דועו o.Uow3 אוה אוהו 0; ,43 ל"צ הלעמלמ 4
 .(הרשה ינדא 'ע ףוס

 ל''צ 'שוריב אתינדוע כ''או Hanf אתינדא סי'למ (* ללירב 'ה תעדכ אוה cw ןדיא
 .הלמה וז 'יפב ולגרו ודי אצמ אל ט"ל רצ 'צנלפפ ףעלו אתינדוע
 אנזוא אלא ןכ וניא םירפס לכב בתכ )19 דצ יבצ תרטע) עמאג ש"דל רוגאבו אנדוא

j^"3םש ביישר שיימ 'ייעו ,בר יפמ בר יתעמש ןכו תובישיה יסרג ןכו . 
 יקיתנתוא ןמ שובש אוה יקדנדא (75 דצ י"אד יארומא תדגא) רעכאב 'ה תערל
0 

 .175 .ה"חבי קדע ya' שמ yy" קדא '93

 DU ,א"חל 'ינוקיתב :y" אוה ר"ט יכ קוחמל שי bn^] סרטט תלמ רחא
 .ןוילעה ו י פ לי'צו sp ןוילעה ^5
 [אראדא ל"צ] (אדאדא) רמא בר רפג יאמו רפנ יצע 5m לורגה שרדמ י'כב 'יגה ןכו
 m רמוא ןתנ ^ אשימלוג הל ירמאו א ג י ל ב מ ז ירמא אליש 'ר יבד ירד ירדל יאקד
 .ביקרמ וניאו םימב ההוש אוהש yp ןונירדקד
 ישתבו תורודא 5^« תודורס ואלמי p^ ^p חלשב qn "ninm : תורידס ואלמיו
 .ש"ע אתאירדא n" (* ט"כר o^ "ינואגה

 ןויצה mb ('ג) הכרעמה תורנ y^ א"י ק"בל b^ n/4 'יפמ קתעוה y"2 : קיזמה לע

^Wע"ייעו ^3 ^3 הרוערע תואחסונב שיו 107 דצ ל"נה 'ינואגה 'שתב בטיה דוע  
 .םלשה ךורעה תמלש הב הרוערע

soaג"ק ימזמ ט"ושב ןכו :ךרעה  ^bסונירדנאה ףרוצ אוהש הזה ףָּפַּכה 'ב  
 :סוטנירדנאה היגה 432 דצ ב"שרו םייק סונירדנאהו nb ףרוצה

 ימזמ םשו ,תומצע קיחש ) סונירדא ב"י 'מזמ שיר ט"ושב ןכו : סוניירדא 'ע ףוסב

 .רסיק סונירדאב השעמ (ח"'מתת ^ 'קלי) גי'צ
(y "oע"ייע אתכררא  no4 הרעהב  neaיתוריעה . COקיתעה וניבר  m/s ^sליז  

"yש"'מ  nv3( הכרעמה ( p/25הייל : 

 2 חייי

m םייי 

— m3 
E 4s 

 ^ yהטמלמ

i3הלעמלמ  

Frohndienst S. (ספ כיג 'ייעו  ^pספשו וינר  ^bסרכס =רכסע $3 רפסע . ^( o»p3תק6  m2יתרעססל  'p3 

 ינכרס Yo (* .115 wn» Yir$' עיעכ )6 «Orang Utang oim (* .o»r. 'הסוככ on vo moos 'ייעו (

^p» ( .108 75סונירדנ6 . 

3 p» bup יב 
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moהיחבש ינתמ תאד ונהא :ביילד ט"פ "יאלכ 'ורי ףיסוהל שיו :ןהא 'ע . 
 הרוש

 ₪4 הטמלמ

 הכ

 רצ
 .נזמ

 1/3 'ציב :ה"נק תבש ןיזווא ,םיזווא ץובקהו s^ (own a/5 'ציב אזוא רב מ"'הנכו הלעמלמ ^n = :ד"מ
.n^3חייב מי'ב : 
mnםיוא 'ע : ^y»ארקו 80 דצ םלשה ןיסחוי כ"ג  nnbיוכ יל וחתפ םייוא ועמש  

 הלפת ןינעמ םויא םויא תועטב )90 w^n, קעניללעיל מ"'היב) תורבדה תרשע 'דמבו
 .(םויא םויא יננעו יננח)

 יציב .חלפ היפ 'ה"ע ::רלמ .:בימ :בייב : " "וריעב אריוא ,ריוא :היינכו : ריוא 'ע ףוס

 .חייע :ויל מי'ב .ביינ ריזנ n/3. :דיינ .יב.ריזנ :ח'ע b^ .גייב ann -ויל .א"ל
r3ל'צ םידבועה  raקיימל חיר 'יפמ קתעוה ^3 םידבואה  nv "y('ג) הכרעמה  

 | :חי'ב קיימל
 DD יסורמס y/vy סירווא 'ע ףוכ
 ינאנ הוהד אבא היחכשא אנאשרוא :'יגה 'ישארב לודגה שרדמבו :'וכ 'יגוסה תעצה
 ןושל אוה אפניס ילואו--'וכ ל"א אנאדיה ינוזמ תיעב אל Dx אתביתד אפני סב
 .ףנפ ע"ייע ףינס
 ךנימ (את)וטמאב (החילסה) אבוה )189 דצ) גי'עש b^ 'ינואנה ישתב :אדנזיא 'ע ףוס

 .עבראב והילא (.'ד תוכרב) והילא לע ןויכו .יעברעב אמלע עספד אלילק אדנזיא
 .רקז ע"ייע syn qom -- )0 רקדזיא y^5 רקדזא
 ייילמו ןכרק=ןפרק הרשיה 'יגה ל"נה םוקמב ללירב תעדלו 80/0605 ל'צ 565

Einschlag 207]6106/06 יי למ אמזיאהו  .Aufzug 

 ףיסוהל אבש תחפס Zu-Anwachs (pi (-ופ1=) ),55.! פ"למ ילוא :'וכ םינזא

 .'ג לעמ y/"yy הטמל חרוס ולאכ רשבה לע

 לנשמה תואת ןינע ,4= ע"לבו .רהע ןכו אריהא ס"למ א הש הארנו 'וכ רחואה למג
.brünstig seinן  

 971 דצ תורעהב םש n^ )179 דצ) די'נש D^ 'ינואגה 'שת y^ :יבטא 'ע 5002
 ץ'ג D/3 קיד רי'ג ש"ב ת"א ןוגכ םש 'כוסב «^n ל''זו .הכוסב w sb^5 תוחנמב
 עיל HB זינוחיבכ ןטיא.ןה.הכ n^3 ON לש תויתואה ולאו ןהב אצויכו סיד

 ןונמ ןהמ אבי הדהס אוהש א"ה n/54 w/n ך"מס לצאש תויתואה qm שר ת"ק ס"מ

 בכוש ךנה ל"זו יתאצמ n/p) דצ) ךליו ףוס (' גארס יברעו ירבע י"כב y"2. ףוליח ןכו
^p3n vowהניכש השייבתנ 5^  mbרמא אלא התימ יקסע לע השמל  n/3pn 

 ח"בטא רשע תכ ףלא תכ האמ תכ רשע תכ תותיכ שלשל תויתואה תא גווז השמ
pw Vn ww vanגוויז הל  n2ן"ונ אצי ס"מעל ף''כצי האמ  pwגוויז הל  row n3 

 ןהל pw ך נה אצי n'apn ינפל השמ רמא גוויז הל ןיא ך (wv םי'ת ן"ש ף"ר ץיק
zmה"בקה ול רמא  vwינמיש רמאנ וילע ^« בכוש ךנה חור תורוק 35 השוע  

 .'וג ךיבל לע םתוחכ
 בלחה wi ןיפיט ןימכ הניבגב יניב יניב יאקד אוהה 'יפ ח'רו :יפיטא CY ףוס
 יניב ^5 )293 דצ) זמ 'יס םינואנה 'תבו ww" כ''ג y" כ"ע הרוסא ךכיפל אמטה

 הניבגה קלח XX4s, 855 y/b3 אוהו כ"ע תיטב תאקבע לא ןיב יפאטי א
 .(הרפה) ידרדב קובד
 ^y תא יתלאש ע"ר רמא :שמשה ול mm לודגה שרדמ י"כבו :סואמא לש זילטא
 יוכ סועמיא לש זילטאב

qoךורעה תמ לש הב לפס ע"ייע :ןוטמיטא 'ע  Demריי רצ . 

m$») vob») (!רש ירעלעב יתסכוסס ועכו ירפעד)ס  nb Twסינותכנ , 

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

n'3. 

 "ב

 םייי

 חייי

2^3 

^? 

 א"כ

^ 

p! א"ס. 
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 הרוש

p^ב"מ הדנ הלעמלמ . wmwל"צ  muארבועד אפוג יזיא יל אמיא :בי'ל 3/33 הי'כו .'יא :ב'מ  
cmnיוה  comיזיא תלמ  ^wא'נ 'ילוחו .ו"פ תובותכב דוע . wowאפונ יל  

 .'וב .ארבועד
 i 6 (:ז"ט ב"ב) אוה רצ הילאה םחרש ינפמ םעטה we :תרזגנ ןליא םשה ןמ — — 'ח

 .הדרפ X4| ny; תוכייש ול שי הרקע )55424 םיילב
 .העט (ביייק (w/m ללירב m ym sy אא9/% י''למ ילוא :סונייא 'עב הטמלמ גיי

QD  — 23אנח ע"ייע :קפיא 'ע . 
w/3םינואגה 'שתב ונאצמ הלעמלמ : ^yגה "שת ' ^Dזימ . 

 ארבש ךורב רמא )? אזולכא ימאח mm wow ןבד אה יכ 'יגה יחיו לודגה שרדמבו | -- = יא
 .אסולכוא 'עב א"סכ אוהו כ"ע ינשמשל הלא 53

V» pm השענו nn "bmp לב' ouchem יכ (םש) ללירב 'ה ריעה ne» םכא 'ע ףוס: — v3 
 י"הד) םירצמ רוחיש רהנה םש ארקנו C ^Oxedug םירצמ ארקנו רוחש ונייהו שמשה

 .רוחיש 'ע טשריפ y 5406 (^n ,ג"י ,'א

 עשוהי 'רד הירב רב השאימ :יחיו לודגה שרדמב הלמה יתאצמ ןכו :אמויסכא 'ע so הטמלמ 7
 יומוק ןמ םיאק היבס הוה היתיבל ןילע הוה דכ תוכלמה ןמ (* המויסכא לטנ יול ןב
 .תוכלמל 433 קולחל ליבשב

 .שימו סמיסמ 'עב הטמל y^ סוגלפכא 'ע mo הלעמלמ יה
m r^שמ ע"ייע :שומ  INש"מו . 

 .^ ףכ ע"ייע דועו :ףכא 'ע ףוס - יח

 .תפכע אלד :חסונה (151 דצ) א"כש D^ םינואגה 'תבו :תפכיא 'ע ףוס = ^

 )^^ ,ז"ח םלצ ,«y/vyy) gl 2- ל'צ הטמלמ "w ז"ט
 רטש 2/5« .הלעמלמ nbw ןיגלאנא ארוק אוהש דע in^ תישארב לודגה שרדמ י"כבו הלעמלמ | יח

mmnןהלש ןי נו י ל ג ןהל הארמו ןריזחמ ה"בקה דימ לודגה שרדמב 'יגה אציו 'פבו  
 uis לצו ;אוה סטו .תובוח ירטש 3/3 'וכ ןתוא ןדו

 ^ nןואילא ל"צו ןואילא הטמלמ 6.

 .6 שימו ןיטילח ע'ייעו .1ב4=  ל"צ הלעמלמ — ^

 .6ךלש היסכיטלא הזבמ התא המ :תישארב לודגה שרדמב ה"כו = -- = חיי
 .סריא 'עו וכרע y" הבובר ל"צו :% הרעהב הטמלמ 5

 תרב 'וכ mnn התוא התיה המ ו"טפס ר''ב y^ לבאו יכב ןינע דועו :תילא 'ע ףוס — ^
 המו :'ינה תישארב V3 לודנה שרדמבו ,חוש תונב ym) ש"ע אתילא תרב ^2 עבש

 ^; אַמַלַעְל אתיכבו אתילא תאיתיאד ילע תרב רמוא יול 'ר אתנית איההד אמש אוה
 .אמלעל אלבא ימוי העבש תאיתיא איהד עבש תרב 'מוא ןובא

  | - v5יִרּדִנְפְּכְַא דקנל שי :ירדנסכלא 'ע  "yי"אד יארומא תדנא) רעבאב 195(.

oi^דועו וניברד ישוריפ ינש ןינעב 'ג ץרפ 'עב ש"'מ 'ייעו :'ג ללא 'ע ףוס הלעמלמ  nv ^pהכרעמה  
 np מ"'בל )3(

 Bett, Sánfte הטמ .éX4l פ'ל אוהש ל"י דוע | — = דיי

eem -- — 3^תישארבל י"כ לודגה  ^inאמוי ןשובל שדחמ ה"כ םהינפ שדחמ אוהש םשכ  

 וכ

 רצ

 .ןיס

DS 

ay 

 .א"ק

 .ג"ק

V3 p» '"» (!111 דיס , *( »» »" ןעכ .Diodor. L 17 (* .bp$2b *) »^ סררק ןלע. *) enr onנ ' 

7v frop opp)»סיכס 5 , = *( o3 ^» yoךתיכ  Dw*3) 30»3 ouovoךנפ . 
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 הרוש | דצ

 פ''לל ws הארנכו .אוה ישמ ןיממ יסמיס £/« ןוקריסילוא רחמלו יס מי ס ןיד

aoa, =!עורג ישמ  grobe Seide 

 .לייט ע"ייעו 4 הרעה ףוסבו רהט y^wa :3 הרעה הטמלמ ^ בייק
r^ q^ףוס הלעמלמ  (yןיטמיא  v3 5mתורוחש א"ד : םתורוהל :םיטפשמ לודגה שרדמ  zy»בר  

 רמא ^3 ^3 ברועב ל"ת ןיינמ הסנרפו minem ןיכירצ הרות ירבד ימא רב לאומש
 ינור p" ביתכד nb5 אלא הרות לש הגר ג ןיאד הרחשהמ הברעה הפי ןנחוי ^
 דועב םקתו אקוספ ןידהל יטאמ הוה דכו ייארק טישאפ הוה שיקל ןב ןועמש 'ר הלילב
 nob יפאב רהנ ינפלוא ןיימח ןותא רמא אוה אוה ןנהוי ^ ינדמל הפי רמא הוה הליל
 u mw^ םמוי :n^ אילילב תקסעד

 .ב"פ ל"ת .דיט דיפ םילהתת — אא ה
 .םעוש ל''צו ד"ט עוש רמצ | -- | ז"ט .ד"בק

"spןוירגיא לוקה תא עמוש היה ..ןורמיא לוקה תא עמוש היה 'יגה 'ישארב לודגה שרדמב | -- | א"י . 
 .אתימח ע"ייע : אתימא 'ע ףוסבו .ףנח ע''ייע :יתימא 'ע ףוס | —  ז"ב .א"לק
 ייאדכו (' ןיטנתווא 'יגה רקיעו ךורעל ןמדזנ תעטומ «ic^ ל"נ רתויו : ןיטנתמא 'ע ףוס | -- — דיי .ביילק

 עדו ,'וכ תויטנתווא תומוא םיעבש (:ח"מ ,א"ח) איטניתווא 'עב אבוהו םש 'תקיספב
 וליא אלא םישנא םיעבש הפסא רמא אל המל w^ ז"ט b^ ךתלעהב "מוחנתב יכ
 n^3  Y'5 ^p ןשיה 'מוחנתב כ''ג ys" ךלו יל ןימוד ויהיש םידחוימ ןירדהנס םיעבש
 הלמ wwn כ'או 6 םי ס חו D מ"כב היגהל ל"נו םידחוימ שיא םיעבש Yos ר"דמב
 ,שאר ^w" תובא ונייה Urheber התארוה רקיעו 6056/1765 nav הלמ תחת תירבע

müchtig prmדועו לארשי ישארו תובא דננכ 'יפ לארשי לש ןיטנתווא דגנכ כ"או  
pm piaתואמגוד רתיו תויטנתווא תומוא םיעבשמ ו"טפ יתבר 'קיספב  ^yיעב ליעל  

 ע"ייע wn .C 'ה b^ חלשיו mna" םש בישר ש"מו 3/33 'תקיספבו איטניתווא

 3^2 תויכלמ לש יט ג תו א אוהש םודא :חלשיו י"כ לודגה שרדמב הזמו ןיטניתווא
 .ב"ע ןתרובגו ןרקיע

 לש תויכראה לכ אינת םהינפל pn רשא םיטפשמ שיר v3 לודגה שרדמב 'יא ןכו | - ב :דיילק
nwןילוספ  (mnידחוש ילבקמ אלד אוהו םהילילפ דימעמד אוהו תוינואמ . 

 .א'פת n'bn y ^b, 'ינואנה 'בושת my "y : האנוא 'ע qo הטמלמ | 'א :ה"ילק
 .אינוא : ודקנל שי ינוא םש לע ארקנ םאו : אינוא 'ע ףוס | -- | זי 55
 יילב אוה ינובנא תלמו 'ט השענ o» joi win D/D יטבנא ילוא : תואטבנא 'ע mo הלעמלמ טיי 55

aufovהובג םוקמ  .erhóhter Ort, Berggipfel 

dpתותכסמ עבשבו :ירתכדנא 'ע ףוס | — — זי  b^n(נ''פס 'ידבע) םייהכריק 'ה  ^Nאטקוטנאב אצוי  
^B ^3הלמ ומכ אטקוטנאו ירתכדנא ןינעש (75 דצ הרות לש הכרר) םיליניפ  

vindicta ^pןודאהש אוהו  quדבעה תא  spasתוריחל ורטופו הלילח רזוח  
 vindicta  ארקנה טבשב דבעה שארב ועננ (lictor) רטושה וא דיקפהו ויפ רובדב

 רשא )3 ר"ח) סונואיט עייעו אוה פ"וכ הזו כ"ע תוריח 'יסל ושארב ה פי כ ונתנו

cnma ovתטישב ךלה 'וכ םיצוה ןיאיבמ ירתכדנא 'יפ וניבר ש"מו--'יפה הז לע  
 (ןיצוח) win יכ םינקזה ןמ ונעמש ךכ ירתכודנא 5" rov "יס ג"השת y" םינואנה
 ,'וכ םינונל ןיעבצנו ןחוא ןיכתחמש םיה תנידמב (* ינירה ץראו דניה ץיראבש [ןיצוה]

 .979 רצ יבכרה 'ייעו ש"ע (.ד"י ףד) רוטיעב אבוה ח"ר B^ רחא ררגנ ךורעהו

obw» )* | דוד, n»$ ors 2'לק qu 1 סרעס 'ייעו (* | :ןיט ד3 כירד %תקיסכנ נ'פר jo» ריעספ w2 '» ספענ וו p» e 

 « ip yo bnbops 7.סיתויתולנ  vm» '"p 0287716 vp owmp o» op»pwó3 bj ovp opoגיטר  wnטיכ

.Erün *6 (* ,o»»05 



 2s א"ח םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה חכ
 הרוש רצ
 םא יכ .הבושתה וז האר אל וניברו (105 דצ) ה"'כר D^ 'ינואגה 'שת y^ :יפידנא הלעמלמ ro :א"מק

qnתובקעב  ^y n^»יפ תבשל ש"'מו )3( הכרעמה תורנ : 
nopליעל ^ סוניירדנא ל"צו ד"ט תונירדא | -- |  /yסונירדא . 

wpהיישע ^ לגלג 'עמ חכומ ןכו :אלמתמ | -- — טיי  neaךרעה ףוסבו--.יחכונה 'ע לע וניבר זמור  
 ןידהכ יול ןב שייר ..עיקרב ןיעובק הולזמ v» :תישארבל י"כ לודגה שרדמב :לטנא
 )2( ןונראדא ןידהכ ירמא ןנברו איליטנא

pp איתת y/"y אתינוניא 'ע ףוס הטמלמ = גיי: iyp 
 ףפשלא רהוגלא ^5 ב''נ .היקרת pos ןיארנ תישארב v3 לודגה שרדמב ןכו :איקרת הלעמלמ — 'ג .א'נק

 -nothwendi לעפה ראות אוה (ב'עס נ"ק םש) יקננא תלמו .כ'ע היקרת ובש 'גרת
gerweise. 

 .םש בותכאש המו וטסדה ע"ייע :הרעהב הטמלמ | .'א ג"נק

 דוביא תוארפנא ןושל ה"כר b^ 'ינואגה 'שתב «n^ .דספה וניבר 'יפ יפידנא 'עב ןכו הלעמלמ i5 .ה"נק
 .6 הישע 'וב םינושארה ןמ םדיב הלבק תאזו אוה

 .ט *ל ה ל"צו ר'ט א"ל ה ns הטמלמ | 'ה :ח"נק
Yo.עירזת ןשיה 'מוחנח "ייעו :ןוטילקנא 'ע ףוס | -- —  ^pןומילקנא אוה ילואו .ןוטילקנא 'ט  

.Berufung £yxAgua wp 

bsp5 :םש בבל הלעמלמ ו"ט mםינואגה 'בושת  ^oלכ עדיד אתמ רפס סומלוקנא )86 דצ) ץ"ק  
 y" אתמד הינבשוח

 .שנוע B^ בי'נו ^3 יטולקנא ול pn ד"וב : תודלות לודגה שרדמב ה"כו 1 הרעהב הטמלמ 'א | -
 אתתיא אתיא הייניג Cou ןירמוא ךימימ תעמש in^ 'ישארב לודגה שרדמ י"כבו הלעמלמ | חיי .ג"סק

 .'וכ איפורתנא יפורתנא
 .ש"מו n 3b ע"ייע :היסוא | — יו .דיסק

 Y3p. תבשל שימו ('ג) הברעמה תורנ y" ח"ר e^ תמאב mnn :ל"כע | - 1 יריה

"ppשרדמב ה"כו | -- — 'ד  vunוכ ילש תונינגטסאב יתלכתסה '. 
 .םיבכוכב םיזוחה תונינגטצא ילעב ץי'ש b^ םינואגה תובושת 'עו הטמלמ ^ — 

 .ליינה y/bp 3/3 אוהו ב'עס 3/23 ^25 'וריע v^ ןמסנ םשו אבוטסמ ע"ייעו הלעמלמ בי'ב .ז"סק

vo ppהטמלמ  y/vyש'מו תעדרמ . 
 n^.mepםידומע 2/5 םלוע לש ינויטטסא תודלות י"כ לודגה שרדמב ה'כו = -- . 

 אטמ יכ ליזא אקו (* אנורדנ בכר à אהבונ ןמ ארבוג ביכש :'ישארב י"כ לודגה שרדמבו הלעמלמ | יי :ח''פק
 .ש"'מו טייס ע"ייע דועו--.'וכ היידש ט י י תס א ארותית

.Stielz 618126:0 = 678456 vb ןבו :'וכ ר"למ הטמלמ — n.p pp 
s3 yרתומ הלעמלמ : nr,הרעהב ש"מו ןפכ ע"ייעו דיטב טמשנו ל"צכ "ןו אג יא ה בר 'יפ -- 

 תיברע הלמ vy ראבתנ ^ne .'ינואנה 'שת «it (' אמטיס y^"y ףיסוהל שי 'ע ףוסבו

 Stahl תשע לזרב 'יפ 53-2=ןאקרובאש

 .ש"'מו ספרב ^ תבש עיייעו 'וכ יתעמש הטמלמ א"ב — 
n^ u^ypןוגרז ע"ייע הלעמלמ . 

 .םש yb ש"מו ('ב) הכרעמה תורנ 'ייע .ה"ס ב"בל ה"מגר e^ אוה ןושארה : רמאש ימ שי = -- זי .ד"עק

ypישארב לודגה שרדמב הטמלמ ^ ' ^an3 לודג םילגורטסא ^ bnלודגה שרדמב ןכו סונלורטסא  
 ח'פס ר"בדבו .ןיגלורטסא ל"'צו 6 ^5 pem ןניאו ןיאור ןילגורטסאש יפל תומש שיר
 .ןיגולורטצא

c 9 9 2 app ל"ת on p) vp )* .v» 3o )* | סוקמ סע, 3o (* .»r סילעסו יתפריפפ w2 ^» 869 ד3 ינכרס m (t 

032125. ovo »» (5 ,bo רתויעו סילככ 
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 ינב תואופרב קסעתהל םכרדש םיאפור 'יפ Essüer וארקנ הזמ ילוא :אנייסא ,הייסא
 ,die Heilenden. 350060700 ירדנפכלאה אליפ לצא הזה n»n ארקנ היה ןכו םדא

mbאתכמסא 'ע  ^y:ינואגה "שת אתכמסא ןינעב ' ^Dץיש ,טילש ,ו"כר )^?  
 .די'קת ,ביינת ,א''כת

Cy moםיגנפסא איבהל םידרוי םהש (' אטוז םירבד הלאב הנושאר החנהבו : תינופסא  
qpידוקפ לודנה שרדמבו .'וכ םיה  mw ^wלקשמה  pnmoטופיא ע"ייע רמצ לש  
 .'ד רצ םלשה ךורעה תמלשהב
 .ןדריה תפכ 4« איפוכ ע"ייע :ףצק

yum ^5וכ ל"ז ' ^y»שת ' ^D ^»winהארת והצק ספא םשו ט"עש . 
 p 'א שבח y/vy : ןילגרפסא 'ע ףוס
 Vb ww תיזקפא (םש) ללירב 'ה תערלו .ש"ע סקס yb ms' לבא :'יל ונינפלו

.Ausgleichung £&/666:s24309( ל''צו ר'ט 'ב סנ 'ייע דוע 3 הרערב  

 pw לע Schach טמ-חש קוחש אוה יכ יתחכוה ו'מח 3/53 y/o :ירדנוקסא 'ע ףוס

Alexander jo X44םדק ינבל ועירוהש  wi Nimרג ע"ע אתייניסק אתיירונ  'yy 

 .ש"מו ןסק

 ןטפוקסיאב nni ךלמל המוד הנש ןב תישארב לודגה שרדמ 33 : יטספקסיאב

 SSünfte 4! אוהו : .נדוהלא ב"'נו ,ותוא ןיקשנמו mw ןיקבחמ לכהו

.Hinterhaupt, 0001006 איה ללירב "ה תעדלו אתפוקסא 'ע mo 

 תישארב לודגה שרדמבו יירטפ ייוויקסא תשבושמה cun המכה הבוט 'פ ר''להקבו
 .אירטפקסיא ןירת
 אטארסאל קיפנ הוה דכ OW" 'ר : בשיו V5 לודגה שררמב n : טרסא 'ע ףוס
 ריקפמ הוה הקסוהש ץחרמב יחאס הוה דכ wp ^ היתרב לע ריקפמ הוה
 .היתרב לע

nbלבכ ע"ייע :^3 . 
 .האב ל"צו ר"ט אבה
 .שימו 'ב רהט ע"ייע ס"ש י"כב ה"'כו : אימשל
 י"א םוחתב Oórpaxívg' םוקמ םש לע תארקנ תינקורתסא (םש) ללירב 'ה תערל
 סומינארעיה תערלו חלמ אלמ רושימב nn Katieh ןיבו El Arish ןיב תומוקמו םירצמו

vyיעשי) סרחה " (n^ ,D/^איה איה  Aresלע ארקנו  nn Ostrakine pwהמ  

 ,ו'חב קרס ע"ייע ינאקרס סרהה wy (ב"עס ב"כד הפר  'בוריע 'לשורי) ושרדש
pp p 

 .ש"מו תפטט ע"ייע :'וכ ינייזיפא

 y/b אוהו ךיראת 5^.2/3 ינב ןוירפל .איטפא ןינומ היה : ורתי י"כ לודגה שרדמב ה"'כו
 Datum. :ונינושלב ושוריפו

 טקלב (w^ הבית לש הנימי ךרוא רצב תוינטפא שמח ג"כ פ"ר א"ררפבו : הנימיב
 v" רצ בח ףוסב החכשה

moעה ' ^yםש החכשה טקלב . "mpש'מו ןוטניה ע"ייע . 
 אנהכ יל רמא ל"א pr 6אכרט פיא יבגל לזא : שגיו לודנה emo 'יג
 ^5 יארוהיד

 הרוש
 .הטמפורטסא ןימכ 'יגה כ"ג תודלות v3 own שרדמב הטמלמ יב

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ
 הטמלמ
 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ
 הלעמלמ

 .ןורעס (pp לוס fo כיע $236 ירטפ ?יעלנו ooÀ Pv 30 )* .398 ד3 בישר ליוס )! 9

 .ה

 גוב

 וייט

- 
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 80 wn םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה ל
 הרוש | דצ

vo yיפוא יכ והנימ אנליפשמ אקד : תומש שיר לודנה שרדמ י''כב 'ינה ןכו :'וכ אנלפשמ הטמלמ  
 ירה כ'ע bp לש תוירח יפוא 'יפו השובב «mom ny הבורמ התוכז B^ ב'ג .הרהנב
 יייע ^3. bp3 לש ןיפילק : יפוא ןינעבו-- .וב שמתשמו ךורעה תא האר ןוילגה לעב
 .(214 דצ) א"ית . D^ םינואגה 'ובושת

 ןירמא אתיירבד הפואה וז המשנ : תישארב לודגה שרדמב ה"כו :'וכ ראות הפיבו t/3 | --  דייר
 .אבט אתיפואד

  smםהיתונוע לע י כ פי א לארשי ולטונ םויב וב :ץקמ לודגה שרדמה "יג הלעמלמ בי'ב '(.
 .ךורעה 'ייעו .ימינפ רדה 'יפ ב"נו ,ןיליפאל סנכנ 'יגה הרש ייח v3 לורה שרדמבו | -- | ו"ט ז"טר
 ןיקיספא (y/^wy בשיו 'דסבו ד"כ D^ תומש ןשיה 'מוחנתב יטפנא ה"''כו ^5 םימעפ 'ב הטמלמ — 'ג :א"בר

 .יטנפאל לצו (4 דצ םלשה ךורעה תמלשהב
 nimmermehr ! 08105 V5 אוה ספא ילוא : ספא 'ע ףוס | — — ^r .ב"'כר
 2/3 איסוספופא לטונ wi וישכעו : תישארב י"ב לודגה שרדמב : ןיספופא T ףוס הלעמלמ ^w :ט'בר

 השמו קופפל םשו ,(* סומיד לטנו nav הסנכנ יתישעש הכאלמה לכ הלטבו m) רזנ
 רה לא אביו םשו C my, תב ךנוע Bn סיספופא הלטנש אלא my אלו :העור היה
 ולש ןוספפא לטנ השמ :הארת התא קוספל םשו ,(* ןוספיפא םהל ןתנו : םיהלאה
 התא ןיאו הערפ תומחלמב האור התא הארת התא ביתכד ץראל סנכנ וניאש הלחתבמ
 םלשה ךורעה תמלש הב ןוספיפ ע"ייע mp .דחאו םישלש תומחלמב האור

fo "Y 
 ןוקיפאא ע''ייעו ,Beamte 0000020: 'צמאה י"לבו 01801816 אוה ןילקפא ילוא הלעמלמ | 'ט .א'ילר

 ג רצםלשה ךורעה תמלשהב

 ןתנ בר, םשב א''עס ^n ףד העירקה joy םדאה תרותב ן"במרה ואיבה :ונלש 'עב | -- — ז"ט :דיילר
 ."הכרבל ורכז ךורעה לעב

im. 9) rasisליצו רייט  B3345  
 A3 תובחר (* םייקרפא לש םהילגר המ ינפמ w/b. תבש דוע 'ייעו :יקירפא 'ע mo הטמלמ ^r :ר"מר
 .ש"מו yw y^vy עיצי ל"צ העוצי יאמ הלעמלמ v3  .ו"מר
 .ץידנפא ל''צו ץידלפא ןירוקש אתפא sp ב'בל ה''מגרו : ץיטנפא הטמלמ | 'ג | -
 (*היתופא לע אדי היל אבתומד ןינמז תומש שיר לודגה שררמ י"כבו :היתופא | -- | ^D :ו'מר

 .היל אלטקו
 Schauspiel, 0876626 v5. םיסיתפא (םש) ללירב 'ה ^ny» | -- — w .ז"מר

snןירוטקא םוקמב ןירטק חלשב 'פב םימעפ המכ איבה לודגה שרדמו : ןירוטקא 'ע הלעמלמ | ג"ב . 
po E uoלע בכור =  Dionש"מו (.ג"נר ,ה"ח) ףוכרמ ע"ייעו : . m»אתינקא ןינעב ירוביד יתבחרה  

 .3/3 קלח תיפרוצ ע"מב הז ילבבה גח
 :א''ל תוכרב :גי'ע b^w y ב'ב = — a3 :סייר
 אתקורקא איהה תישארב 5 לודגה שרדמב ה"כו--. עדרפצ אקורקע ס"לב ןכו :אתקורקא הטמלמ — 'ד .א"פר

mmוכ אינירגהד ארקא יב (?) איואה '. 
 .א'מ ל"צו xp .בי'מ 'ירדנ .הלעמלמ = 'ז :א'סר
 וכ היירל (') הכר עמ ה תורנבו 'ה רבע ע"ייע ^n 'יפמ קתעוה ורוביע רואל + | תנופה

 רצ) טיינש p^ 'ינואגה 'שתמ קתעוה en^ לכו : 'וכ שריפו שירב לי'צו רט 'יפוש "רב — | | 'ב .ה"סר
nen .(182פי'עאו לי'צו דייט ב"פעאו ךורעב 'ז הרוש . 

ro qvaהנבש ךלמל סרג 'ישארב י"כ לודגה שרדמבו הטמלמ  "y robsיוכ לכי דר א . 

opo b$ obo ^p )1105 סנסס לעכו כיע סליתמ .רעולכ  ob752 'יכ 35 )* ,ןורעס ^«  opm 2m 3» 52mנוט  

dimissio »)»עיייע  Dno3 ^» 30 (  .pw7ןיד 05352 )* . v2 Cםייםרפ '« . = *( y»וקנמ . 



 1 wn םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה

n^»א מי ר ד אליזרוא 'ישארבל לודגה שרדמב . 
 .ש"מו אנחוי ע"ייע : תינובזרא 'ע ףוס

 'שתב כ''ג "יא ןושלה ma האשרה רטש ונינעו ש"ע ךירא 'עמ ןוכנ אוה אתכרוא ילוא
 .ה"'אר ש"'מו 359 דצ 'ייעו גי'צת .ז"סת ,ט'ער bs ,יר ,א''פק b^ 'ינואנה
 .ע"ייע דחבצ ןוכנהו ס"ט רחבצ ל"צ דחבצ פ"טב

dpxirpargyós by St. 65לודגה שרדמב ^3  "n v3והונימ הרש  
 :ןוטקטיכראל לשמ .«5 הרוש םשו--(' v53 םירשה רש ^5 ב"נו סוגיטרטסכרא
 Dy ^5 הנידמ הנבש ןוטיכראל ד'המל w ^p' דיי רומזמ ט"ושבו .יקידטק ע"ייע

 וניבר איבה ןטק 'עבו ןטק ןוטיכראל תולמ יתשל הדרפנ (ק'פר) ספדנבו ןוטקטיכראל
 ר"במ איבה בי'ש ^ 'יעשי 'קליהו ש"מו ע"ומב y" םינוטק ןוטוכראל ף"בפ רלבמ

 ןנטוק טיברא תשבושמה in^ עמאנ ש"רל רונאבו .(* סטקטיכראל n^5 סונקטיכראל
"yב"שר ש"מ  moy)6 )34 יבצ . 

 םהיספוט לטנו םירצמ לש ןויכרוא תיבל דרי :חלשב v3 לודנה שרדמבו :ןויכרא תיבל
 ןושלמ םהיפמוט «bo היגהל הארנ ילו 'וכ םהילע קוקח now היהש לארשי לש
 סנכנ שניו י"כ לודנה שרדמב n/3 תמאבו :גיימ ,ד"חב y/vy המישר vb53 ^s סומוט
 החפשממ ינולפש ןהלש ןוסמ טה www (* [תויכראה ל"צ] (תוכיראה) יתבל
 .'וכ תינולפ

 'ינואגה 'שת y" ל"ז חי'רו im 'יג יפל ^w) ז"ע) אלאבד ייאמרא :8 םרא 'ע ףוס
^pו"מ  nbל'נה תיפרוצ ע"מב יתבתכש . 

 לש םינדא תחת ג"כ b^ רבדמב ןשיה 'מוחנתב בי'שר mun ןכו :תיכוכז לש םינבא
 ייאדכו איטמקרפו הרוחס 'יפ ₪: vbp תיכוכז לש םינוא ל"צש הארנ ילו  ,תיכוכז
 .יב D^ 'רמב ספדנה 'ומחנתב
 יתחכוה 908 4v בכח Etudes תיפרוצה ע"מב :וכ המודה ןב ןיאלוקדאל

bwpאל  psאלו  pacהמודה  mnאב  vxoהמל  :DU ^wרובדה דימ  
wemלע  veםכח הזיא וא קיתעמה לעבו  Denהיה אלש הרצב  psהיה אלו  pao 

 יט הרוש b ךרע (y^ בהז ירות 'פ ריישהשבו .ייל 'קליב תמאבו (לשמה) המודה
 בא ג'ע ה"סד ג'פ 'ירוכיב «v^ םרמאמכו (הרוש) ארות ןושלמ ירות שרד (הטמלמ

nסנכנש ןיד  DONןישוע ויהש ח"ת ולא דע ו דים חופרב "ור; תורוש ול  

 [ון[דמלש הרותה וז ךל השענ בהז ירות : איה הנוכה כ"או םרככ תורוש תורוש
 םידימלתה םה ^w) ,יא ש"הש) n" 'מולכ n^3pn לש ותעדב )6 [ןיאלוקסא] (ןיאלוקלא)
 לינה םירמאמ שריפש ימ יתיאר אלו .ה'בקה לש ותעדב הרו ש ב הרות ודמלש
 אלש אלפו 214 רצ טסריפ 'הל ראססאלגה ל"נה שרדמה 'יפב העט ןכו לבוקמ ןפואב
 .ווארטסאי ר"ד 'ה לש קחוד 'יפ רחבו תמאה לבקמ היה
 nij ורמא וגרה ןריראב )183 רצ) ג"סש o^ 'ינואנה 'ובושת 'יפ הזו : למזיא ןיעב

 .(םוקע ןיכס ע"לב) הרפשלא ארקנו למזוא
pןינע ותואב אפוקטרא ס"לב . 

 ל"א איחורד אבר יא דמ ש א אדיש היב y 'ינה 'ישארב י"כ wn שרדמב

 «A^ ךמיאל גילגו ליזיא יאדמשא
yy יגה (181 רצ) חיינש' ^D ינואנה 'שתב' qus 

 תוחתפמ ודיבש סופורטופא אוה אמלעב אמאיתשא ^30 (93 רצ) ז"'מ D^ 'ינואגה 'שתב

 אל

mw» Uy 
  r^ yaהלעמלמ
 .ז'ער —  הטמלמ

— nue 

r^ :n'nהלעמלמ  
 — w'5 .ו"פר

 ^. איב

—  MMOSSUS 

 - יט .ר"ש

w^ qupהלעמלמ  
mw5-6 ^  

 T5 22 ביי :ה"כש

 הטמלמ טיי :ח"בש

1 1 ,* 

 ₪670 )* ?«dopyiréxrow» Vj T סרעסנ on (* Job V5 לכירד5) סרג וינר 'ד 'יפרי 'ק)ינו (* ,ןורעבכו (

Jp» רפסנ ושוריפו ot» "73 כינ ^b v ^» scholae, 6404022 (* | יפר;. ib» y עיייע 
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 5? = א"ח םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה בל
 הרוש רצ

 ל''צו] (אמאית שיא) ארקנ תיבה לעב לש תורצואו םילכו תוריפ רמושו תומתוחו

 .('ג) הברעמה תורנ ןייע .א"מ ז"עב ח''ר 'יפ הז י"פעו .[אמאיתשיא

 :זי'צ 2/3 :'נ 'יחספ :ז"פ תבש ,די'פ ינש 'שעמב דקתשא ה"'נכו : דקתשא 'ע mo הלעמלמ א''ב :ט"בש
 :ג"כ הרומת :ז"ק .ד"ק 'וחנמ

 דמוע היהש סיטילתאל ר"'המל לשמ :בקעי רתויו לודגה שרדמב ה"כו :םיטילתאל | -- —— p ::גילש
 .6 יוב ששגמו

 דובכ םש אוהו םלוע ינתיא ח''מר n/p ,ו"ט b^ 'ואגה 'שתב ונאצמ ןכו : םלוע ינתיא | -- | ^ .דילש
^b ^ט"מקת ,רי'עש  C 

spןילג ומכ ילוא ןיגל  הטמלמ ^  p^53אתולג  .Priesterkleid 

 בה
 .ש'מו יאנבמ ע"י ^m —  = יב
 My3 סרג rm (יבכרה 'צוהב 22 דצ) YD ^p "ינואגה 'ושתב יכ ym 'וכ ארב א"ס הלעמלמ 'ח = .יג

w^יפו אלאבד ייאמרא : הזכ תואחסונבש יאלבבד יאמור םוקמב " nnתודשבש םיוג  
 רבכו םש זי'על 'יפב ח''ר en^ הז רחא ררגנ ןכו .אלאברות רמאת רשאכ תורבדמבשו
 .ר'כח Etudes תיפרוצ ע"'מב דחוימ רמאמב ותינעמל יתכראה

 אוה יסרפ ןושלו גדאב יימ קותמ un/ )23 דצ) זמ D^ 'ינואגה 'שתבו :גראב רמח — ז"ט — :'ג

 .(*ךורעב יתשריפש ומב sob 44 אוהו כ'ע

oimיא ל"הז 'ה הינה םש רשא 35 ןוילג ה"כ הנש דיגמהב 'ייעו ^2 אמיליא | -- "ב  ME»ריגס אק  
 .אמיד ארשל (:א"מ (y^ ל'זרדכ m לש ורשל ל"רו

 .ש"מו ידמ ע"ייעו ^5 רוקנ הטמלמ ^ 5^
 .בנז הל qwe ארנושל המוד היח os פ"לבו :'וכ ירביב הלעמלמ vo | .יט

 ווב םיביניב ןב יא ךירעמה רפסבו (:בימ' $ "we הידסבי גבי גב ןב 'ע"ייע ו

 M/n N/n ןב וא ג"ב Y'3 ןב w/n,^) םיאנתה nw לע) רעכאב 'ה תעדלו תרויג
 המ י"פע w/n :א"ה לע ^ 'ב :'ג 'ב לע ww היהש לע nm) רגה) ארקנו אוה דחא
 .ו'טפ נ"רדבא .א"ל תבשב רפוסמש

w^ןוכנהו :ץגב = -- | ד"כ  ^oןוגדב ס"למ אוה  ^bהנה לוטמ=ןכ ינפמ . 

n^ a^םימכח תצקמ יתעמש )35 דצ יבצ תרטע) עמאג ש"רל רוגאב ל"זו :רנב 'ע ףוסב = -- —  
 .םש ביישר שיימ y^ יותיפה ny rum num אב 655 nmi אב תורגב

 .דודכ ע"ייעו :ינקיתכ | -- | א"כ :ז"ט
 :'נ םירד ג ל"צ ר"ט :נ הדנ הטמלמ 7 | —

m תוכלמ וז ש"מ nn dunkel לפא ^p ריהב ס"למ ww 5^ דועו : תרהבמ הלעמלמ re uva 
 .הבישחהש

Y^ v3לודגה שרדמבו :ןיתהב אלו | --  "nb v3תיהב תאד אתלימ ישאניא רמאד ה"נמ :הרש  
 שנא ע"ייע 'וכ ךב תיאד nw אתלימ :ב"צ ק"בב ג"ונבו ^2 הרמואו םודק הנימ
 .('מ mw א"סק ,א'ח)

nm םיקיר םינקז 'מולכ קר אהב ס"למ אתוהב יבס ומכ ^m קאב 'חה : אתהבד יבס הטמלמ ^  - 
 ינקז םה  Dyץראה .

 ינכרס 'סו )* .'5 morto (phe qp סיכוקיתכ כינ 'ייעו (* ,סעכסכ ןתיפ סרותנ רונ) or *) on :סוטילת5 3« )!

 תנסרס3 rp 'ייע (* = ,וריכזס OL ריעז OL ריעז קרו oko ךורעס nb ספר וגיפכ «wj ספעו ויתורעסנ omón vro לכ

 4 "שס '5 סנס םריס 'ס לוס ?«OO עיצב רובד



 - zn םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה גל
 הרוש | דצ

 דיתעל לבא םדא לש וירבאמ דחאב תקזבנ "יגה כ"ג תישארב י"כ לודגה שרדמב הלעמלמ | 'ב 45
 .'וכ אובל

.Smaragd von geringem Werthe ;»;4 ל'צ הטמלמ 2^ . — 

 .זימ p^ "ינואנה 'בושת 'ייע ערז "פ רב — — " 
 .ינורזיב היב אדש in^ 'ישארב 3 לודנה שרדמב הלעמלמ vo .הייל

y^ 5ינואג 'שתב ה"כו ינונכ סרג 'וריהו ילבבה "יג וז : ינונחב הטמלמ ' YD ^D[ינונכ ל"צו] (ינוגב)  

 .ש"מו ינונב (yy :א'י ו"על ^n 'יפב ה"בו
 .אזוהמ רלב ןמ ייפ בי'נו ייאזוה יב ii^ ץקמ י"ב לודנה שרדמב הלעמלמ יח :ט"'מ

n w^רתוי הטמלמ  ^in jn: nibינואגה 'שתב יסכמ יב ' ^Dהנידמ יסכמ יב 'יפו )23 דצ) ז"מ . 
iwהלעמלמ | 'ה  "yתורעהב ליעל ש"מ  ppmא"חל  xw o:לודגה שרדמ 'יג  v5ץקמ . 

 — vo n^חייי 3'3 ה'מגרל ךייש "פה לכ :לדגו : 
 אתיינב אתיעלקל ןירוק םיה יכרכב :הי'מ mui .א"ס תוכרב ןינעה «mm :'ב ןיב 'ע qo הטמלמ ד"י —

yvyעלק  (n/p Yn) 
 V4 רבק םינב הרשע ורמא )914 דצ) ט''ת p^ 'ינואגה 'ושת y" ^3 ריב הארישע הטמלמ 'ט | .ז"נ

 יא םרג ע"ייעו ,979 רצ יבכרהל תורעהב אבוה לוכשאה לעבו ןיסחויה 'ייעו ה"'שע 'וב
 .םש בישר ש''מו )87 דצ יבצ תרטעב) עמאג שרל רוגאבו

 רוצ ץנוצ ^u^ :א"ס D': ףד תלשלש טמשנ ^ הרוש nen -- D ^D ל"צ ^ p" הלעמלמ m :ט"ס
 .3 קלחל תוטמשהו םינוקית 'ייעו .הנורחאה הרעהב 445 דצ עטכישענ

 — m^ .w"yש"ע : wmז'ס בייבל הי'מגר 'יפמ : 
 אוהו זוולמ ןמ שובש אוה ןוולמ יכ לילעב הארנ זבנומ 'עמ לבא : "וכ ןוולמ ,ןוילמ ma הטמלמ | 'ב דע

 .זבנומ לש ןתוא ^5 ןוולמ היב כ"או זכנומ אוה
 ירברב : ןוירוג אבא 'מבו ר'תסאבו ןידכ in (n/3)^ יולה תונמ רפסבו :ןיכב 'ע ףוס | -- ^m | .'צ

 .ןיקירסלק ע"ייע
 .ןויצה mb )4( הכרעמה nv 'ייע .ב"ק תבשל ח''ר e^ אוה אוהו :'וכ א"פ הלעמלמ 'נ | :'צ
 .959 4v ג'כ הנש רינמהב «y^ י"שריפ y^ .ז"ט b^ ןטש רוכב :רוכב 'ע o הטמלמ ^n  .א'צ

n ax2/5 נ"רדאב ה"'נכו :תילוב 'ע ףוס הלעמלמ  (72 רצ ^niרעטכעש 'ה ) יב ורחנ ימא ינב 
 םהילע וכילמהו םהילעמ ה"בקה לש ולוע וקרפש הדוהיבש תואלוב וליא (יו ,יא ש"הש)
 mmm ירע 'יפ .הדוהיבש maa pos ח'פ תוחמש .ו"ב ךלמ

  vwפופד לוב לש ותשאל ד"המל לשמ ותוא ןילשומ 'יגה ץקמ לודגה שרדמ י"כב | - — בי'כ )60
 טעמ סופדלוב ילעב 'וכ המצע תא תטשקמ התיהש  winרמוע אצמנו וסוס תא ץקוע

 ישאר לע  w^» ^5רמוע אצמנו חורה אובת טעמ חלמ ילעב הרמאש חלמ לש ותשא
 .'וכ ישאר לע

 :רוהט הלעמלמ ^n הרוש םש -- ח"מ ח'פ םילכל ג'הר m "y^ : רכ םינלבהה —  | ו"ט .ט''צ
 י .בשי ע"ייע

zvéAov, 06406 י"לבו םתוחה תעבט ינבא 'יפ אתולוב ס"לב יכ דוע ערו : וכ אנולב = -- זי ip" 
wn יאולימ 

 — — 5 aw"יקנינא פ לו ב ךסומ 'יגה 'ישארב לודגה שרדמ י"כב  vyוכ הדולח הלעמ תוהש '. 
 .ינוי לקשמב wm ."אטסולב ינבא, in^ לודנה שרדמ י"כבו | -- < ח"כ :א'ק

oupפ"למ ילוא ^3 עלב | -- — *  ésםיפעפע . 

bb ע"ייעו qn ףופ — "3 rp 
wpיג יפל 'ב חל ע"ייעו : 8 הרעהב הטמלמ | 'ב ' V3טוהאק ךורע . 

 .התא הרות ןב ב'פקת ^ קוקבח 'קלי 'ז רומזמ ט"וש :הרות ןב 'ע mo הלעמלמ vo :ד"בק

wpךלוה ינרה ואל םאו ןכ יל השוע החא םא יבצע יתלבל :סרג ורתי י"כ לודגה שרדמב | -- | 'כ  



 3 = בח םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה

 7 ^ ^. .כי'ע ןיסיסנ םיפעוז םנהו .'גרת ^5 בי'נו .לואשל תו סיסנב
 Y הירל ('ג) הכרעמה תורנ y n/s^ 'יפמ קתעוה ךוראה 'יפה לכ :ו''ב ^8
 .ןויליסב ל''צו .ןויליצב 'יגה עמאג w/sb רוגאבו :ןויליסב
 לבא תססובתמ הניא .תוכלמ ףא לוכיבכו 'ח 'יסס 'ודלות 'מוחנת לעפתה ףיסוהל שי
 .תססובתמ ותוכלמו .'וכ אובל דיתעל
 .: םשו .הימא .רפבמ לאעמשי 'רד רשפָא :ורתי לודגה שרדמ י"כבו :םשהו םדוק
 .תא תיל אבפל wb רמא ןמז דח םימטופמ (n'y ויבא ליכאמ היהש דחאב השעמ

con(רבסמו) ליזא אנא תיל ןלפ רבג יב דבעד המ  bw]היל [רפבמו  n?אנא  

 רל

 הרוש | דצ

 הלעמלמ — 'ו :ח'בק
 ב היי .ביילק

 ב א'כ .דיילק

EE r'b היילק: 

 .'וב היל (' ימזמו ליזא אנא תיל היל [רסבמו] (רבסמו) ליזא |
 .4/0561100105 'צמאה vb רייתסבה :'ה mw תחת ךורעל ךירצו תישרש א"הה ילוא

"yראססאלג טסריפו 2 דצ סואיסריימ . 
 םיקרתסב השלשו y" ץוביקב ni )186 דצ) ע"ש D^ 'ינואגה 'שתבו : יקרתסיב

 .(תועצמ (y/53 סייפאנט םיארקנה
 ^ "פד ^5 'ב רתס 'עב ל"צ 'ה הרעהב
 רקיעו והינ האירד ייוב יכ 'יכהד יתובו : םויסהו )102 דצ) ז'טר D" יינואגה 'שתב ןבו
 .ו דצ םלשה ךורעה תמלשה ב ייוב yy mn .כ"ע תועובעבא ןושל הליד
 .אפקרמ y/vyy :הריחנ ^5
 .ןיז יסכמו הנמא ילעב 3/5 א''ד 'סמב ןכו :הנמא ילעב 'ע ףוס
 a 'ציבל )3( הברעמה תורנ *ייע ח"ר 'יפמ קתעוה ךורעה ^« ^5 סטפ 'עב

 197 דצ םלשה ןיסחויב אנוה בר y/vy : םש לעב y ףוס
y גינחל י"שריפ 'ייעו : העומש לעב 'ע' qo 

 .ineo יסרגד תיא--הינטוקמ וא היניקמ )209 דצ) הי'צש p^ 'ינואגה 'שת 'ייע : עידי

 .ןינעה לכ ש"ע 'וב הינכמ יסראגד תיאו עידי
 .אשמ 'עו ןחשומ ע"ייעו : ןשימד

 y" 'ד 'יסס nat ברע on^ ז"ואמ אצמת nb היארו
  v3 ^nב'נו .היוא לצ ב תפילק רמוא ןומיס ^ : חלשיו לודגה שרדמ 5^

EU | שממ םילצב. 
 רצ יבצ תרטע) עמאג ש"'רל רוגאב ה"'כו : אלצובד 86(.

"Dןניקייבמ 'ב ףש ע"ייע : קב 'ע . 
 אל ןוינלנרסו ןו י ל ל פו ןוילומ ןויקוב oin יתאצמ 'ישארב לודגה שרדמבו ^5 ג"'ונב

n»nוכ ןויגנקב יתדמע אלו תויפקרקלו תואיטרתל '. 
 רמז ירש ירקבו ידנינ רמז 98 דצ) 'פ "יס "ינואגה 'ושת y^ .'וכ ירקבד ארמז

 :טי'י רצ פ"וכב םייונישב 3/3 p n'wy" 'וב רמזה הזו רוסא ייאדלנ
 ייפ בי'נו .ייארומא רב תחנו : תישארב לודגה שרדמ י''כב ה"'כו : יאדומא רב y ףוס

 (Taucher ool. x. אוהו .ץאווגלא

 Den 'מוי mo )1( הברעמה תורנ .^y 5 m^ 'יפמ קתעוה en^ לכ ^3 ידודמח רב
 .תוריסה לצו תודיסח האלפנ תועט sw ס''שב

^B:ןואג םיסנ ^ ^52 ה"בו :'וכ ותואבד  'D3ש"ע חתפמה . 

 ןירוקש הז אתאיניוהמ רב 'יגה (105 רצ) .בייכר b ^xwin^ 'שתבו 'וכ אתינווחמ רב
 mo' רב רטנפ w j"p ^o^ 'שתבו .( לילד םירמוא v" C ריזג לאעמשי 53 ותוא

5^nינואגה םג ירה אתינוחמ רב ' n^ni wwךורעבכ . immכלה ' muyד''יק ףר)  

Y3 aosשל  

 m יא :ויילק

|a. —הטמלמ  
 '3 nbהלעמלמ  

— 0 :n/bp 

 הטמלמ "^ :ב"מק
  sppהלעמלמ "ב

 ne חיי :ט"מק

 ב

Il ^ 3» 

—, a3 up 
 ב 'א .ר"נק

Fore אל קל 

₪ 

 הטמלמ < ינ זינק
  .p'spהלעמלמ | יי

 הטמלמ 5'  .ג"סק

 הלעמלמ x3 .ג''עְק

 r^.n'ypהטמלמ  

  ypיד -
  :n'ypהלעמלמ ויט

.Führer jk4Jo (? .Verwalter gipe C opm תורעסכ von wi» M5 Jbps ^»35(t 
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^an y3-= פ"למ ילואו יאמוזנה ל''צו יאמוזהנ +.)- my .Verwalterתורעהב 'ייע  

 :ט"ע ףד ה"חל םינוקיתו
 .תודלות mo 'מוחנת e£" חישמ עיייע : ילפנ רב 'ע ףוס

"yג'כ דצ א"חל םינוקיתו תורעהב ליעל שי'מ  : iu^לודגה שרדמ . 
moםשב עמאנ ש"ירל רוגאב ה''כו : לררב 'ע  Cop»וכ אלדרבו איטוש תמחד ןויכ , 
"yבישר ש"מו 96 דצ יבצ תרטע . 

/ Quelle ןיעמ ^m 2006, Bpióiov ייעצמא י"לב n» : זירב y ףוס 
 ןיכס לש תק .איטרובד אתק ^5 )144( וצר D^ "ינואגה 'שתבו : איטרובד אתק

 G7 vua רננכ באצנ לאעמשי 'לבו ןירוזא Dy ןתוא pov המחלמה ישנאש

.Griff des Messers 

 iw לש ראינה טוח m^ אקורב ארינ 'יגה.ז"מ p^ "ינואנה 'שתבו ^3 אקרב ארינ

 .ב"ע רפצאלא תייטבו תקרב עובצ אוהש
 .עיצי ל"צו ד"ט העיצי

moלודגה שרדמ ני'שו )12 דצ) םלשה ךורעה תמלשהב אנאגרומ ע"ייע דועו : אתרב 'ע , 
 (' להבאלא תייטבו שורבה ןמ אב אוה אתארבא )23 דצ) ז'מ D^ 'ינואגה 'ושת my 'ייעו

 .לוהבא w^ (ב"מ רצ ןילרעב ,לעססאק) 'פד xwun^ 'ושתבו
 :נ'ס תבשב חי'ר 'יפב ה''כ תמאבו : םינשיה םיסופדו

moתמה רשב : דילומה רבאל לאשוהו : רשב 'ע  no y/vyנ"שו 'ב . 
 .ותוחא תב ןינעב (185 רצ) ו"פש D^ "ינואגה 'ובושתב כ"ג 'ייעו : שוריפ

 ףיסוהל שי b: הלעמלמ ^a הרושב םשו :ה'כ תינעת ףיסוחל שי :'וכ ק'מ רחא
 .ר'צ ףיסוהל שי 'יחספ רחא ^i הרוש םשו : בי'נ

pדהנסב ' w^היתב יכו-'וגו היתב ינב הלא (ט"כק ^ לאומש 'קלי)  mj»אלהו  
 זיסש ^ 'קזחיל Ay ^ 'שארב 'קלי .הלדיג היתבו הדלוי דבכוי אלא mb דככוי
 תורעהב .ש''מו yay ע"ייעו הערפ תב היתבו ^3 םהייחב py pi  וסנכנ  העשת
 .םינוקיתו
 םוקמ םש יאבואג ל"זו )36 יבצ תרטע) עמאג ש"ר לצא יאבואג 3n^ ןכו :'וב םמוקמ

 ש"מ  'ייע ^« .יאבואגד אנשיל תומוקמ .המכב .רמא ל"ז יאה וניברו איה לבבמ
 2 .םש בישר
 .ש"מו *א 3"2 ע"ייעו

^yינואנה 'שת ' ^Dםירוחשה םינטקה םילופה ימגוג יצייג ימגוג יאמ )87 43( ה''צק  

 .םילופה ןיב םיאצמנה
 .[שחימל ל"צ שחימל
 ןכ ףא : םויכהו ה"שע )10 דצ) ה"כ 'יס 'ינואגה 'שתב. ה"בו :^3 ארירש בר ^5

 תורעהב םש 32/3 yi" .ףידגמ ןירמוא ההמתה ודיב הארמו רבד לע םדא הימתמשכ
 .846 רצ

^y ^3ח"סק רצ א"חל םינוקיתו תורעהב ליעל שיימ : yלודגה שררמ . 

n»תישארב "3 לודנה שררמב  Dtכ"ג  ^anיתהגהש ומכו ימתסא הנוכנה  

 .9 הרעהב
 ןיקמש רחא דגבה לע ןיובעמש ץוהינה (w^ )196 דצ) ט"מר D^ 'ינואגה 'שת יעו
 304 דצבו ה"שע ^« C לאקצלא ארקנ 'משי 'לבו וחצחצל תעבט הסיבכב ותוא

Yunגי'צירה . 

 .שב)| )? 0-62! (* 9 וכימפפ (1

 הרוש

x^.הלעמלמ  
 ese איי

 הטמלמ ^

w^הלעמלמ  
 הטמלמ ^

 הלעמלמ גיי

pהטמלמ  
ga NAM S 

 mx ב

 הלעמלמ | ^

₪ y^^ 

 - דיי

hsוו  

= y^ 

 הטמלמ "5
v3הלעמלמ  

n^ 
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 הרוש רצ

 .םש ('ג) הכרעמה mw ^y :'פ ימויב חי'ר 'יפ wm הלעמלמ טיי :ה''נר
r^ ip^182919066 אינימרא /53 יכ עדו יטפריזג הטמלמ  !(. 

 ןישתובש ןיקיצמ 2/3 יטפר יזג (x^ ץקמ לודגה שרדמ י''כבו :'וכ יטפיר יג 7 הרעהב | -- 4 —
 .םנוממ ןיחקולו םדא ינב

 .ש''ע 98 רצ ינולצרב י'רל הריצי רפס 'יפב אבוה םגו .ל"ז ym | -- — ב"כ .ז"סר
 hohnlachen mb. המוד ונינע xayyéáte v53 יב ליי דועו הלעמלמ חיי .א'ער

.Koth, óxard  ללירב 'ה תעד יפלו הטמלמ בי'ב מל'י ay" 
ysסייג 'ע ףוס — 'ז : y/wyש'מו סוקל . 

q^ gun(בי'יעס טייל םירדנ) וריבחמ הלעמלמ  pb psד"ט  ^wםירדנ) ורקבל סנכנ וריבחמ  
 .(בייעס טייל

 .ןויצה mb ('ב) הכרעמה nma .בי'י ןיכרעל ה"מגר B ^y^ ^5 רצנדכובנ | -- חיי .ט"ער

 ע"ייע speltühnliche Getreideart ןימסוכ $jo L ומכ ou y/b3 יב ym uy 4 .צייר

 .ש'מו אתנוכ
 בלחכ jb yoAaxrwóv ל"צש םינשב תובר הז יל רמא ל'צז םייהלעטטעב 0 ימחו — ^n ציר

 C) ל"נ הזו

 «b .. רהב תולע םכל ורמשה : ורתי v3 לודגה שרדמב יתאצמ ןכו : אקיטגלג הטמלמ ביי .א'צר
 .הלגע ^5 בי'נ .מ"כמ רהב תולע ל"ת אקתגולגב הלעי

anיפ ןכו הלעמלמ | 'ב ' rmייאדליג רמז  ^yבושת 'ייע םייפרוב לש רמז ' 'p ^b ^xwin5/3 ^«  
 .םיפרובה םהש יאדלג סרג ה"'רו :ו"פ פ"וכ

u^אנדלג ס'לב םג יכ עדו -- .אנאדליג סרג 'שארב י"כ לודגה שרדמו | -- זי  DUאלו אוה גד  
 .יילמ ורזגל ונכרצוה

m3 —(87 יבצ תרטע) ןדלג 'ע עמאג ש"רל רוגאב ה''בו : םיבש הפשאב | --  ^Bאליג יבד אגדלג  
 .קחצי יבר יפמ יתעמש אפשאב לדגש גד

a^אבא שרדמב ה"כו : זרוכו הטמלמ | 'ט  pודיבו ףחדנ ןמהו 'פ (41 דצ ב"שר 'צוהב) ו"פס  

 רצ ב"שר) יכררמ בשיו 'פל בוט חקל 'מבו זרוכו ירוילג רפסו יאנלב תוכאלמ עברא
^w (107ייוזורכו ל"צו רזורכו ס"טב  n/s3—. Ausruferלודגה שרדמב  V3תישארב  

 .והעדתו םדא המ ע"הבר ורמאו וב ונקתנ ןירוילגה ףא
 אניטד רמול ךירצ התא יא )144 דצ) ט''צר b^ 'ינואגה 'שת ל"זו : גרהמלג y qo הלעמלמ | זיי .ט"'צר

 ןייסרפה ויהש טיט לש nmn גרהומ ליג אצמנ .םתוח יסרפ ןושלב שגד דמלהו ליג יכ
 ותוא ןיבכעמ ומע ןיאש cy ןירבוע qn תוכלמ תושרב יכ po qw ירבועל ןינתונ
 יבושתה ירבד היגהל םינוש םישוריפ (* 866 רצ םש תורעהב 'ייעו .ב'ע ךרדה ירמוש
 דמל הז ליג יכ אניט רמול ךירצ התא יא ךכ היגהל הארנ ילו . םימגמונמה
 שי ליג 3 תרתוימ איה אניטד תלמ יכ הנוכהו .'וכ םתוח [גרהומו] יסרפ ןושלב שפר
 .קרהמ ע"ייע םתוח 'יפ [גרהומו] םילשהל שיו יסרפ 'לב (* טיט וא שפר .תארוה הל
 ריעהל יתיאר דועו .(11 דצ םלשה ךורעה תמלשה יייעו) ו"מ p^ 'ינואנה 'שתב ה"'כו
 ךורעה ^3 אניט impu 5^« אניטגדה ומליג (97% רצ ni Du) n/nw» ^: לע
 שררמבו .ךורעה ואיבהש i^ni ^5« 5/33 'שתב pon םחול וז יג דננו גרהמלנ יעב
 הע ביט יכ הנימ יל יתיל וכינימ ארבוג לכ רחמל : 'יגה יתאצמ הרש n" י"ב לודגה
 הלמה nnn תועודי תולמ גיצה כ"'או תעבטה nmn 'יפ 3/3 .הברחו אקנ 5פשוג ד

mmגרהמלוג . 

 (pj ןירצד תנקו C .45 בית סילנתס תדנלנ 05263 'ס 2"( רעיס סזכ יכ יתילר כיתתו )* .128 ,'ס ללירב עימ 'ייע )

 .עיט לי5 pyp כילו טי «jq תסנתשסכ ם «mf p jq םכתםנ גד ינולו (* .ןורכז 55 OO ןורעסמ



97 z^n םלשה ךורעהל םינוקיתו mn 
 הרוש

 :זייל דצל א"חל 'ינוקיתו תורעהב ליעל y אשימלונ in^ לודגה שרדמבו :'וכ שומלוג הלעמלמ א"כ
 וא תחא תסכ םש היה אל יכו ןבא וחקיו חלשב לודגה שרדמ v33 wu : ןירקבולג — 0

 Matratze, Teppich- עצמ «x4 ע"למ אוהו . שארפ b^ 2/3 .ול וחיניש דחא ןירקבולנ
 ^5 cervicarium, xeofjiipiv 'צמא 'ורו 'צמא י"למ הלמה תרזנ רקיע יכ עדו

 Polster. תסכ

w'3וימג תדמ הטמלמ : ^yינואגה 'בושת ' ^pדועו )3 דצ) הייל  yמ"ב י'שריפ  .n/3 
n^5 אתינלמג הלעמלמ ^ ^yשת ' D ^b ^»win883 דצ) ( 
 רוד לש ןיד רזג םתחתנ אל ףסוי בר םשב אנוה בר רמא un V3 לודגה שרדמבו | — 33

 .תובותכ ^5 בינו .המהבלו רוכזל תו יס מו ג ובתכש דע לובמה
 n^ רצ םלשה ךורעה תמלשהב ליעל ןינעה הזב ש"'מ y" : ןויליגננ 'ע ףופ —

 ליחתמו בתוכ םדאש jon ןכו תילדנוג לאמשל ןירוק ט"סש "יס won" 'שת "יעו = -- = 3^
3x20קדצ ירעשב יוטלפ בר 'שתבו ,ה'שע 'וב לאמש  (m3 ^B r^ ^p 

 תילאמשה ודיב שמתשמש ימו אתילדנונ םדא לש ולאמש די תא. pup ונמוקמב
 «mb ;םתח ולאמשב אמש nnn תינלדנונ אמלידו ןנירמאד ונייהו אילדנוג ותוא ןירוק
 .6 'וכ דחא mob א'פ ש"מב wa ןויכ

 ןהיתעד mnm המכ יכ הער חור סופרדנוג )122 רצ) ה"מר p ^»wan^ 'בושת 'ייע :'וכ ^5 = 'ב

 .ילוחה לע תדקפומ תחא לכ [ןהיתעד יפל לי'צ]
 'יפ 3/3 .יוכ ןיתנונ ןי ד בע n) לע ךמתסמ mm יחיו v5 לודגה שרדמב : ןייתונ =

 .ןמוקמ םש לע
 .ש"מו 'ט סכ עייייעו :'ב pbi ya הטמלמ יט

₪ 

- 
ts 

rbה"כו הלעמלמ  p2רוגאב  vU25אגלפו ןירזחב אריג )25 דצ יבצ תרטע) תורגב 'עב עמאג  
 .(* אישיבל

 הרגתמ וניאש ב''נו .היבירקב שניאל היל ירגמ אלד : סרג תישארב v3 לודגה שרדמהו = -- גיי
 .הרבע רבדל ויתובורקב

 .'וב 'D^ ,איירשמ אק יריג Ny ד'כ ה"ר ףיסוהל שי :ה"נכו —  | יב
"y | — —"'wםינואנה 'בושת  ^bוכ לבבב םילכאנה קרי יניממ דחא אליגרג (915 רצ) ו"טת '. 
N/b | —  w'3ינואגה 'בושת נ'שו די'צר ,ז'חב ש"מו קפר ע"ייע ^3 ". 

Vi 3/^ ^53 yu א לת' yvy וכ ינפמ הטמלמ' i^ 
q^קפר ע"ייע אלביד אדירג לצו ד"ט הלביד ארורג הלעמלמ . 
r^5 ט"יאל הטמלמ ^ ^w»ףוסב תורעה תצקב  «^nםלשה ךורעל . 

 .ךיש ,ריחב ש"מו ןימיזרב ע"ייע % "

 .אל אמארגב לבא םידיב ילימ un סרג 'ישארב v3 לודגה שרדמבו הלעמלמ 5
 .0198 דצ) Vyw "יס 'ינואנה 'שתב הדלח ןינעב "יע דועו | - גיי
 .יסארג (107 דצ) ט"כר D^ 'ינואגה 'שתבו :אסריג Den הטמלמ 'ט
 p^ ,^ ללירב ע"מ y Verdienst^ חור ,pyaóía vor& אוה ילואו :ןסרג 'ע ףוס | — ^
 .התימש אנייפ 'ייע ס"לב ה"'כו : יער לש ףרג הלעמלמ דיי

 'ייע ןסר יסו «pho 95 ךרעת סנידע «fi סויסס ןינענו )* ':,  י לילו 3 "יס p ירעס 'םת לע (?Dp סרעסנ

Y)סרעס  p?)33 סע b "L3 3D2Lס'עע ןסר '«« סלרתפ ןעכ 'יכס סות יתרזק ינל , 

 ול

 רצ

 .ט"'צר
 :ביש

 :דיש
 :ייש

 .א'יש

 .זייש

 .חיייש

 .ט"יש

 :ריבש

 .חיבכש

 :גימש

 .ריימש

 :ר"מש

 .א"נש

 .ו"נש

 .ז"נש

 .ח"נש
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 :ב"סש
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^^ pon 
 buckelig, buckelartiger Auswuchs. ו ץובקה Xo עיילמ ללירב ד תערל

nל"פ י"רכ דומעה ףוס דע ^5 54  bn nnירבד  n^ל'ז  ^yיתבתכש המ  
 .וי'צ תבשל ('ג) הכרעמה תורנב

 ('כ ,'ו א'מ) ךרוא now םירשע ריבדה ינפלו ^w i^ ילינמב יכ ym :ריבד y) ףוס
 רמאמה ןייצל קר קוספה שאר איבהש המב וניבר תנוכו 'וכ הוה אכיה meu ןורא ^5
 .ןורא ןינעב 'יפ w^ םשש mw 'ע לע זומרלו
 ש"בירה ,wnai—.bresthaft' 6101016 65 ייילמ C תצק תעדלו : םולגד 'ע ףוס

^p5 בותכ ביימת mיל ןיאו רפסב תועט שיש הארנ תלהק שרדמב בותכש המ  
 .ש"ע וכ וב תוארל תלהק שרדמ
 ל"צו . ול דינה קלמע «^w ול ויה תואבדיד א"יו w^ חלשב י"כ לודגה שרדמבו
 .תואכדיד
 ^ p" אעב דימלת דח דער ג"סד ג"פ 'ישודיק 'ורי : אריעז 'ר דימלת םש דועו
 .'וכ רמימ רבס TW "n ^5 אריעז
 דועו .םיוג לש תואכרע ומכ s^ ראוד יב r$ ^b 'ינואגה Una לבא : 'א הרעה
 תאז יכ ^3 וידי תא טשופ ןהלש ראוד יב ד"כש 'יס DU ג"השת y" טפוש ןינעב
 .'וכ ראודה רוכמישמ ןהל הפי

  33 n3לודגה שרדמ " wxולבאל ^5 בי'נ .'וכ ויודל רזח ומוקמל ןבל בשיו !
  pomןמסנ דש 'עבו  .וויד 'עב יתבתבש ומכ  snpןיניידו םירכז ןיניידו יתסנכ 'פ

napi ןיווידו םירכז ןיוויד ל''צו תובקנ 
 בהז ידו )14 דצ בשר 'צוהב) 'ט b^ אטוז םירבד הלאב ןינעה הזבו : 6608 ריילב
 וא) 0 dee | 3/53 'יפ יד in לגעה ינפל םירמוא ויהש הישרשמ ר"א ('א ,'א םירבד)

 [oh Gott! (o dii. ץובקהב

nויהו ושאר תא וזתנו ימורמ ילפויד וילע אבש דע םיטפשמ לודגה שרדמ י'כב  
 .ויניע תא ןיטטחמ
 wm ןמש wm ןיי וזב וזמ הלעמל וז תוטייד עבראל : הו צ ת ב לודגה שרדמ י''כבו
 ."וכ ןהמ תחאב הקילד הלפנ םימ וזבו שבד

 הלמה תרזג ילוא זא איה הנוכנ תלדב ^[ םאו ^2 [קפסיד ,קפסייד ל"צ] (קפכייד)
-Zweigespann x44 ,O pb 

 .אלצצ ל"צ לצצ 'עב
 בתכש יקית איד וז וינודא בוט לכו הרש ייה י"כ לודגה שרדמב ?n3 הרעה
 .איה הלועמ «n^ ."הנתמ רטש, ב"נו .ולש לבהש קחציל ןהב
 duy g^y5n ריס א"ע ה ל
 הנשמ 42208059 י''למ ( תחא הביתב אורקל שי ןסכד ילח ילוא וא : ןסכד 'ע ףוס
 seine Meinung ándernd. ותעד

 הרות רפס 'לה לוכשאב אבוהש ג"הר 'יפמ קתענ אוה pon אנהנמ דע אגהנמ ןמ
 vy טייל רצ

 הרוש

vp:הטמלמ  

x3הלעמלמ  

 'wהטמלמ  

 םייי

 הלעמלמ "5

 גיב

 Ads הטמלמ

 ^ הלעמלמ

 איי

 הטמלמ '3

 וייט
 הלעמלמ 3

- 

 הטמלמ זייט

"n 1ק)קס ןוסכ תוטעפו תורעס כינ  rioתס תרעססכ (* ,105 3$ רפסספלנ טסריפ 'ייע )* ' J»3 

 חל

 דצ

ANON 

 .ביימ
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 יייע ותלוז דועו בילת b/5s b ^b, 'ינואגה 'שת y" סוטסוסכודו ליוג ףלק ןינעב הלעמלמ | ג"י = :יפ
 .המישרב 388 רצ

b^ € = — — n^ vpהלאחמ ע"ל אוה אוה הלחמ יכ  nb y/vy Windeאתירותסמ 'עו . 
 .ךינפל םדאה תא ןינישלמש ןירוטלד שי : תישארב לודגה שרדמב «^n | - — וכ . :ח"פ
 המ ךל wb ןמשב הרותה הלשמנ ךכל :םעה תא שדקיו vm לודנה שרדמ י"כבו = -- | יח א"ע

 הרות ירבד ךכ ןמשה ןמ ץוח סולוד ןהב סינכהל לוכי םדא ןיקשמה לכ הזא ןמשה

 Betrug) \ -5=) שג יא סלדלא 2/3 .סולוד ןהב סינכהל לוכי םדא ןיא

 אוה ji ליאוה הערפ (ןרהאו השמל) ןהל רמא :תומש לודגה שרדמ י"כב תלדב ה"כו — "^ —
 רגיש אלש םלועב ךלמ ןיאש יפל ילש םוקדסלדב יזנג תיבב רוקחאש דע יל וניתמה
 .םוקסלדב ל"צו .םירפס וב ןיחינמש ms ב"'נ .'וכ mm בתכ יל

 תאו םיה תויח תא תוברל mea רשאו :ורתיל לודגה שרדמ י"כב :ןפלד y qp | -- | ד"כ  .ג"ע
 C ןילושלשה תא תוברל nnno ) ןינפלודה

 .(156 רצ) ח'כש p^ 'ינואגה 'שתב ה"כו :ג"ע "יס 9 הרעהב הטמלמ 'ט —

Quyשימו םיריטקלכ 'עו .ה"ק ,ב"חב םיריטקליב ע"ייע לבא ) 810002 = — — זי  "n3ב"'מר : 
50^ 

.R/p וריעל ('ג) הכרעמה תורנב' v/p ^y n^ יפמ קתעוה' m לכו :ה"יחא םדוק הלעמלמ m .n'y 
 .ינריבזהש ילבמ 117 ,ד"ח ללירב ע"מב ה"בו הטמלמ m" .נייפ
 .היימנר B^ נ"שו 'ד mp ע"ייעו ךבדנ ^5 - 3. :נ"ם

 dimissus, dimissio פטירה  Freisprechung!) ריילמ סומיד שרפל בוט רתוי ילואו — ^ 5

 .האלהו :ו'פ ג"חב סמד ע"ייע תואמגוד רתיו
 bw היסומידל םירצמל ותוא ורכמ אציו לודגה שרדמ י"כב ה"כו :5 הרעהב | - יב היפ

 רבע ץקמ לודגה שרדמב כ'ג ןינעה nmm .'וכ היסומידמ «wp רפיטופ אב הני דמ
win)וכ ןופמידב רכמנ '. 

àלש ןויסמדב רבדמב ונחיו : ורתי לודגה שרדמ י"כב ה"כו = - — 3^  nowלש איפמרבש דיגמ  
 ךכיפל איה ונלש ןירמוא י"א ינב ויה י"אב ונתינ וליאש לארשיל הרות םהל הנתינ םלוע

mn»רקפה אוהש בחר 'יפ ב''נ -'וכ םלוע לש ןויסמדב ןהל . 

 m'3pn ינפלמ סומידב (ה'דא) אצי הרשע םיתשב :'ישארב לודגה שרדמ י"כב ה"כו | -- — ז"ט  .ז"פ
Eינפל ןיסנכנ תויהל 453 ןידיתע ךכ סומידב םתאציו 'וכ ה"בקה ל"א  puiהזה םויב  

 .סומידב ןיאצויו
 .ביימק תבשל )3( הכרעמה תורנ y b n^ ^b" ןאכ דע :הלוע התיה — — — .ט"פ

n vwןינייד ל"צו תובקנ תונייד הלעמלמ  map)ב"מ ,ג"'חל םינוקיתו תורעהב 'ייעו . nenלייצש יתנקית  
 .תמא הזו .תובקנ ןיוויד

oq"אטוז 'ירבד הלאבו הטמלמ | 'ה  ^bז"י  ^wתונויגלל קלחל תובית יתשב  puהבוט  bw)הביטנוד  
 .ב"שר ןוכנל ריעהש ומכו

in"לבא | - 4  ^yשת ' ^b ^»wünרהנ )141 רצ) פ''ר  piעודי רהנו ןה ןילמ יתש  snלבבב  
 S"y. אשונ אוה תרפ רהנמו קנע רהנ אוהו

 וריבח לצא בתוכש םדאמ בתכ לכ יקסאיד )185 דצ) ח"פש b^ 'ינואגה 'שת 'ייע הלעמלמ יה .א"ק
 .כ'ע יקסאיד ןיארקנו תושר nns ןהש ןהב אצויכו ןתמו אשמ ךרצבו םולש תליאשב

apוכ ןירקסיד ינש 'ישארב לודגה שרדמב ה"כו — = "כ '. 

.dilecti 109 רלסספלנ טסריפ יעפנ for w2 fh (* .oo עקרקנפ סיעלות ^» 30 (*  ,ניס o7b תרופ ^» 35 )! 

Jiivóa ןכו o ^m» Abschied, j4£óóat, uióóa '$nb 'is ןכו (* 
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 '$ "pינואגה 'שת אעדומ ןינעב ןייעו הלעמלמ ' ^bויימשו היילש 'יסו )1 )139 רצ) הי'ער 'יסו )9 דצ) 'כ . 

imosת"ילדבו הכי יו  ^wינואגה 'שתב 5/3 ' nx» ^b181 דצ) ( 

 .'וכ ןירטמולפיד ל''צו ןירט ימולפיד ול היהש ךלמל ז"כ b "py^ םירבד הלאבו = -- ^ ט"ק
nn»  — — m wvpתצלד ומכ ללירב  .kleiner Panzer (ja4Jo y/bo 

 :םש 2/25 סיידו עייייע v3. בייב אתקר ומב אתקד ילואו הטמלמ גיי זיק

3pדי  — w^  —וכ  wmmאוה  ^nח''ר  ^yשיימ  nvaז 'ציבל ('ג) הכרעמה ': 

 הימרי m^ חילש s 6/02/2000 vb^ אוה םיטרקד יכ אוהו רחא n^ ל"נ דועו הלעמלמ — ^ .א'ילק
 למ ג רמא שירו (Diener) שמש n^ 470000005 אוהו סורוקיפא טיפ ר"בב רמא

 נירהאבו :טיינ n כ"ג Y G/y^ ביימד Y5 ז"ע ^«( אדסח לימג ומכ אוהו היה

 Aen תועט )17 (yn ללירב 'ה ש"מו--םלועה qo רבאש לודנ שמש לע לבח א"פ
 תיאד אניד ןכיה )270 דצ) ןקת b^ 'ינואגה 'שתב אשנ ןינעב ארד :m םש חיכואשב הטמלמ ב"ב .היילק

 94 רצ קדצ ירעש 'שתב ה"כו 'וכ אנארסוח ןמ [ארדימל ל"צ] (ארדימל) ןבוארד הלע .

 .רספהמ אתלות n^ ןבואר יראד

 .םידליה יניש ww םשמ רשא יחלה pn 9 עיילב ה"'בו ^3 ם"לב — — | ז"ט :ה"לק

 belehren. דממלמ יעיבר ןינבבו עדי ,!ט .ע"למ בוט רתויו | — 3 .טיילק

 Bett. הטמ daryio אינימרא 'לב ןכו :םילב = — — ו"ט :ב'מק
.n'epהלעמלמ יט  C33 n^»6 ^35 ןייאדמ לסחד ןויכו ןייאדמ לפחד דע תכרד : שניו לודגה שרדמ . 

 .ש"מו 'ב המור ע"ייע — ירך ':ביינק

wvopסי'ש י"בב 1 הרעהב הטמלמ 'א  : n'3להקיו לודגה שרדמב . 

 הכרעמה תורנ תלחת y^ תורהט רדסל im תמדקהמ קתעוה הזה ךוראה en^ לכ הלעמלמ i5 :סי'ק
 .סרדמ ym' .('א)

 יאמל ןישוע םירחאש ךרדכ cwn אלש :יתא ןושעת אל ורתי לודגה שרדמב ןכו | -- |" .ב"פק
 .תואובמה לעו ריעה ירעש לע ןוקרדו הנבלו המח תרוצ ןישוע

 ייפ 'וכ תרקורדב ל"צ תררוקדב אנינת (88 דצ יבצ תרטע) עמאג ש"רל רוגאב ה"כו | - 'ח :ב"סק

 Db אוהו ןואג יאנורטנ בר בתכ ךכ אבתומ ארוס רהנ לע לבבב [אתמ] (אתאמ)

 .ויתורעהב םש בישר שיימ y" ותבישי

 .'וכ תומושר ישרוד : תומ יבובז 'פ ריילהק 'עו הטמלמ | 'א .ד"סק

 ewm Dv wm | -- | יח ה"סק

 .םינואגה 'בושת ני'שו אנשדרפ ע"ייע :ןשד 'ע mo הלעמלמ ב"כ .ח''סק
 .ןושר ל''צ ןושד תחת ס"ט אנושד | -- "כ —

 .'ג לבש ע"ייע : רשד 'ע ףוס | -- | 'ה:ח'יסק
QD o — n^  —שושד 'ע  : y/"yשושר . 

 Dornbusch. אכוח p/bp יאכיח mn ללירב 'הו — ^ :די'עק
Nasרפה סיילבו - ביי  ;schwátzenהרפה  unsinnige Redeםירבד יטופטפ, . 

ss :7  

 .)6 Kameel )829 5/53 ןכו .ne 'א :ט'עק

 איבמ כ"חאו םילבח איבמ כ"חאו תורוק איבמ תישארב v3 לודגה שרדמב ה"כו = -- — ג'י :פ'ק
 .'וכ ןיטומה תא ריבעמ כ"חאו ןינגוה

 "גוסב hinnus, /2//06 piro pon 'ייעו (5 v2: ,קיקל סינוקיתו תורעסכ «rz 'ייעו (? ,946 75 ל"ןעס «po 'ייעו (1

 ,סייעורו סייכוי
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 וגהנמ vw ^i ךרב m הרש nb" לודגה שרדמ י"כב סיננוה כ"ג הזמו : סינגוה 'ע ףוס הלעמלמ ה"ב .א"פק

 הבבחל ידכ בא תיב bom" ולש םיננוה עידומ אוה השא אשיל הצורה לכש now לש

 ושכע רמאו חמש ויחאו ויבא אבש ןויכו שגיו לודגה שרדמב N^ דועו .ותחפשמבו וב

 .םיבוט ןבו ןירוח ןב ינאש (' ילש ןינגוה ןיעדוי ןה
aepח ' — ^nאיידהב ג"שרל רוגאה  ^yאוה תועטו ,ב"שר ש"מו 36 יבצ תרטע  "yyש'ימ  

 .'ח רצ םלשה ךורעה תמלשהב
 )109( ראססאלג טסריפ 'הו :ב"ש ,א"חל םינוקיתו תורעהב שמ y" המודה ןינעב | -- | 1 ה"פק

 .ושוריפכ העט
 .תויבכע ע"ייע 'א : סדה 'ע qo | — | ט"'כ .ה"פק

mb amp לענמ ןמ odho צמא 9/53 יכ דוע עדו' .( hostades מא ריילמ אוה' bm הטמלמ ^n  — 
.496 ,3"m ץטעיד 'ייע Stiefel, usatto ט"יאל הזמו לדנס osa, hossa, ossa 

 ניישו טיינק p^ הזונג הדמח 'בושת y" השביש ארדהד אתנכו ןינעבו +: ארודה 'ע ףוס הלעמלמ ו"'ב :חי'פק
 wy תומוקמה רתי

 0/53 םשו םיטפשמ י"כ לודגה שרדמב כ"ג םייוניש תצק םע ןינעה לכו : לאינרדה 'ע .הממלמ ביי :ט'פק
 .לאינדדה 'יגה

 .(185 דצ) ד"סר D^ "ינואנה 'בושת y" ןוקרדה 'ע mo הלעמלמ — ^  :צ"ק

 תלש מ מ 'יגה יתקחב פ''ר (* לוקעלא גארס (יברעו ירבע) שרדמב : אברו ייבאד איוה הטמלמ ד"'כ .ני'צק
 mmn ןיבה כ"או ^5 אבארו ייאב א הש עמו 'וכ םיסבוכ תלשממו םילעוש
 .אברו 2N" ה ש ע מ ותרומת גיצה הז ינפמו הוה ןושלמ

spסילטה 'ע ףוס הלעמלמ | ^  . "yyד רצ םלשה ךורעה תמלשהב ש"'מ '. 
"b "y | — vp .^יחספל ח'ר ' .n"yל'נה םינויצל ('ג) הכרעמה תורנבו .בי'נ 'הנסלו . 

 הלמה ^53 העט (110) ראססאלג טסריפ 'הו .עימק ע"ייע : mon. ^vi ר"ט (סומיה) x ]57 ביה

 .םלשה ךורעהב ןייעל שח אלו
a^ף  - | yלהנ ל"צו ר"ט רהנ . 

Mu qM38 יבצ תרטע) עמאג ש"'רל רוגאה סרג ןכו - ( wonךזוליהב  ^yביישר ש'ימ . 

 .ריזנל מ"טש נ'שו ליבש ע"ייע n^ ^bm | -- | ז"ט .ב"יר
aלוכי 'יגה : לודגה שרדמבו | -- = 'ט  wvוכ םיבלכל ןידומיל ןישועו ןילגנרותל ןסרומ ןיטקלהמ '. 

 .תוינמוה תוינמוה ל''צו תוינמזה תוינמזה ס"טב ב"סש 'ר 'קזחי 'קליבו הטמלמ ^w .ז"טר |[

ugפ"למ הלמה תרזגש הארנו הלעמלמ | 'ה  (de =( oינשמ ףופכ ילכ ,םילכה תפיפכ ןינע  
 .ןויצה mb ('ג) הכרעמה תורגב ש"מו .3/5 'כוסל /n ^5 כ"ג ייעו--םירדצ

nvל''צו ד"ט יל ןייהנ ול והתי | --  pamיררמבו .השע לכה 'פ ר"להקב ה"'כו יל ןיינה אל  
 יינה יישארב V3 לודגה שרדמבו .יל ןיינה ןידו יל ןיינה אל ןיד ד"ל רומזמ שיר ט"וש
 .יתי אנה אל יאמדק ןוהתיא יתי אנה ןידה

 אגהנממ ייונשל עבות יאהל היל תילד אניזח ןכיה )170 דצ) א''מש D^ 'ינואגה vn ^m | -- |  'ה-ט"'כר
 אלא היל תילו אתלימ םושב אלו םירוחש םילכב אלו הטמ ייותיאב אל תסיה תעובשד
 .אחילשד היפתכ לע וא איסרוכ לע הרות רפסל היחונאל

 .ש"מו 'ב דמע ע"ייע לבא הטמלמ | 'ב :ב"'מר

 An VB "יחספ 'וריבו ^ ייחספ 'תפסותב 'יל יכ יסרפו ע"למ ותרזגש היארהו הלעמלמ | 'א .ה"מר
 Reiher. ארקנה ףוע 'יפ אלגרח ס"לבו | — — דיי ..ו"מר
 .ןויצה mb ('ג) הכרעמה תורנבו :ז"ט 'ציבל 'ייע n^ ^p = -- | 'ד .ז"מר

 יר6עַד)5 «o» sn יתעד) (* .47  דיח ))ירכ "« )* Verwandtschaft. ,תוכרק c3 על fYw ,בסכ ^« «« )!

.D'u»23 $6 n» םילנכיח 53 ירעפעב יתחכוספ wo 
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 '5 יאקירהב הימקואו (98 רצ ay" תרטע) עמאנ ש"'רל רוגאב «/n היקירהב הימקואו הטמלמ = גיי .ח"'מר

 .ביישר תורעהבו ש"'ע ^3 לאירבנ לש ומוקמ
 (m ע"'ייע ךורעה ^55 אוהו )209 דצ) ד"צש p^ 'ינואגה 'שת "יעו —  |  ז"ט :ח"מר

 םייסרפה יגח 'יפל דחוימה ירמאממ הארתש ומכ 'יפה הזמ יתרזח . אתינקאו ךרעב הלעמלמ גיי = :גיינר

 :אייי y פ"שב) אתינקא הנוכנה im^ הישע ד"כח Etudes תפרוצ ע"מב םיילבבהו

 ייאדכ אתינקא לי'צו 'יתינקא 'ינורחא 'פדב לבא ,םינושאר 'יסופדו 'קינולאש וו"פדב
 טיילד א'פ ז"'ע 'וריבו אתאינקא YD ^D) 'ינואגה 'שתב) ym "יג יפל וא (ח''ר 'יפב

i/yיפו .אתוונכ 'יא ' ymםדאש םוי אתאינקא ימיו ל"נה 'ושתב  npותוא והדש  

 .(' ןידימעמש דע ז"על ןירמזמו ולצא ןיתושו ןיאבו v^ והואשע םויה

q^ךכ בי'צשת 'ר 'ירבד 'קליב ןכו — = ג  winלכה תא לבקל ינולפ לש ותסוו . 

qo | -- | Yoonפ"למ יקשיו סרג היה ילוא ה"מגר 'יפ יפלו יבשרו 'ע  Xue)תפנצמ  
.(Vull. I, 390) Kopfbund 

.Kehle ןורג ^n אטשי p/3 דו | — vp — 
 .לי'צב) ^3 תבשב דוע 'ייעו קיתו דימ לת :ג"י וריע :דיחיהו הטמלמ ביי :ט"ינר
 יח ביפר ETE גרב .הנינח יחי occ ו ו 05

Ysלפשמ ע"ייעו הלעמלמ ^ . 
 שילגנא ירמאמב ש"מ y" לאזגנס in yw^ ףוס (יראמדל) לוקעלא גארס שררמבו --  | 'ד .בי'ער

 .ילצא םיבותכב דוע
 :חייב אמויל )3( הברעמה תורנ y 5^ n/s^ 'יפמ קתעוה en^ לכ ^5 תומימח n^ הטמלמ vo :בי'ער

 היישע )12 רצ) אייל b^ "ינואגה 'שתב 2/3 w Nm^ וניבר 'יגכ לבא אמהוז n:^ םשו
 .ב"חמב העט ל"ומהו

 שי'מ ,y 3195001 (Prairies d'or IV^ 447( יברע רפוסה לצא רמאמה הז אצמנ ןכו הלעמלמ |" .ח"'ער
mע"מב םיובנעירג  Y959 ביימח . 

 .יב סלפ 'עב 3^ ש"מ m" | — — 'ה :חי'ער
ans | — «4^ —[א''עב תצק ל"צ] (א"ע . 

 | :ז'כ ל"צ :ד"כ תובותכ | -- — vp :פיר
Dmים  c3 יטוטז ^ "yש"מ  ntע"מב ןינעה  Etudes nwהאלהו 910 רצ בכח . 

 .אוה תועטו אטוימיז היגהל הצור טסריפ m 'וכ אמיטיז 'ע —  — זי :ד"פר
 )912 דצ) ן"קת D^ "ינואגה 'שתב 'יא אנאיז ^ תמאבו הטמלמ — 5 .ז"פר
 .ןייז B zaya^ דנעצ 'שלב ה"כו הלעמלמ | -- :ז"פר

susלודנה שרדמבו ^3 ןקרלז הטמלמ א"ב  "n v3ןינבבו הב לכתסמ היהש הל האתשמ שיאהו : הרש  
 סכס ןקדבע ןאמטרוק ןקד ליז שוחינ ךרד 'ירמוא ןירחאש ךרדכ התמוקו הפוג
 לק ונקוש b" ןמטרוק ןקז לז ל"זו ח"ש p^ 'ינואגה 'שתב 5/3 w^ תובית יתשבו .^5
 אוה ךובנ ויתורעהב 307 דצ ל"ומהו ^3 אפביס וב שי הבע ונקזש סיבס (* ןקז בע
 .(* תחנ אצמיו ג"צר דצ םלשה ךורעב ןייעל ול mm תולמה 'יפב

 .ו'צר n - :זיל ,א'חל 'ינוקיתו תורעהב y^ לודגה שרדמ י"כב אגילבמז ה''כו אגילבמז ךרע הלעמלמ

 pP 936 wr ^p 'עתב fma )*  ,רעקעס תכוכב כ'המב סעט ליועסו npa 73 סדפס ןיקותל) jorb»z דע רעופכ )'

D'L^p 'Lp3 יכ f"o ספלפנ תועט יסרות ירנד לע ןיקדקדעס ןויטרוק לי5י ספ WB) ^5» (5 ooo 333 ליועסו קיפ ^D) 

  (»ro)"יס |« סבס  ^p) mLןינ 735 תועטכ טיפ  opioלוס ןוככ ^« "וסות 937 לע ןיקדקדעס  ןיכרקניי 'יפס «««

ro קעועב דרי f) wb peo boo» 's3 wu 3 
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wsלעפתאב ה"כו הטמלמ ^  v33 oyenaןירופיצב ןיחט םיאק שנ רב דח :ורתי לודגה שרדמ  
 אנאו יתוחת ןוחט לוע אבא אבסל אילט רמא אינוחט לע (' אימוז תתיא por רח
 בט יזבתמ אנא יזבתמ ימרזמ אנא המזומ יקל אנא יקלמ תא םא mnn ליזא
 'שודיק ^" האיפ 'ורי נ"שו ןרכ ע"ייע /y. שרויו םיחירל ודנוכ אצמנו ךל אלו יל
 .ימזמו ליזא נ"שו :ה"לק דצ ,ב"'חל 'ינוקיתו תורעהב ליעל y" דועו .םייונישב

 .ןתסווקס y/vy לבא יאגניז 'ע ףוס | -- | דיי :דיש
 ורפאל דחאו הרטע חינהל דחא ודרי אובר םירשעו האמ ורתי v3 לודגה שרדמב ןכו הלעמלמ  'ב .חייש

Y"ידע ךדעאו 'יתכד  ^Bרוגח 3/3 . 
.gesiebt 60605  בברה 66?09* vp wn ןוכנהו :אטסוז 'עב הטמלמ דיו  — 

 .רדנפלק ע"ייע דועו .ןיד ילצמו יאפיז 'יגה תודלות לודגה שרדמ י"כבו | - ינ יש
(^,n^ סואינילפ 'ייע) האובת וב רומשל ילכ םש לע הדמ םש sirus אוה ילואו הלעמלמ w^ inp 

 wy עלות וא שותי 660005 ww (* ןנאמעדינ 'ה תעדלו בוברז 'ע mo הטמלמ ^i .טיייש
 .ןפט .ע"ייע ^5 ינסיט הלעמלמ = 'י .א"בש

 .ס"לב אדרז ה''כו :ע"לב Nr | -- = 'א :א"בש
 .וו'פדו רייפד 'ינ יפכ DD ע"ייעו :תומה ^Db Nn  -- m  :נ"'בש

p^ upיב אתביתמ ע"ייע :אתאביתמ ג"י — — . 
wyא"י פ"ס ק"ב 'תפסות 'פריא י"כב | -- '5  cwn pon5 ךוח ס"'למו ןוכנ אוה ^ jurהגירא  

mmn ^yיפלש :ט"יק ק"'בל ע'ר  i'n3 wyו עשוהל י'שרב ', Jn 
 :זי'מ 'בוריעל ('ג) הכרעמה nv ^y חי'ר 'יפ אוהש הארנ :א"ס | -- = חיי .אילש
 n'wy ^5 םירמת רשע רועיש אצוביח b^ (136 רצ) ז"סר D^ 'ינואגה 'שתב y" — — — ב"כ :ה"לש

C תואליוח השוע איהש ץרא Du תואבצ יבצ nbn) תומש לודגה שרדמ: v3 יג ןכו הלעמלמ' w^ ap 
 תואליוחו תורוטלפ הנק אלש ןוטלשו ךלמ ךכ דע ^5. ןוטלשו ךלמ לכש םינוטלשו םיכלמל
 .םולכ יתישע אל רמוא י"אב

n^ a[בר לי'צ] ^ יבד ארוויח הטמלמ  nnm ^y wowלודגה שרדמ י"כמ ןוקיתה הזל עויס יתאצמ  
 .( ^5 ימאנש ומש בר י בד (* אראויח ירמא ןנברו ל"הזכ םש 'יאש יהיו

 .אירורחְב gms וכה : םירונסב ל"הזכ סרג אריו brun שרדמבו הלעמלמ ה"ב — 

mp | — — ^.n'v4260/95 יכ ערו :סנרווח 'ע  dyapry,ריילבו  po wn acharneגד . 
7n awאזזח ס''לבו אזיזח הטמלמ  ^Bתונטק םינזא ול שיש ימ . 

avי"רת קלמ יכ עדו 'וכ ס"למ הלעמלמ = ^  myנייפק ו'חב ש"ימו ע"ייע : 
 .(215) n ^b^ 'ינואגה 'שתב w nb^ בורקו 'וכ "פ הטמלמ ^" —

"pup?רבג יוהי 'ישארב לודגה שרדמ י"כב ה"כו = -- |  prn(דוקנ ךכ) . 
o -—ע"ייעו ^5 ע"למ | - 7  Twyש"מו 'ב . 

 — '3.v'pbל"צו ת"כ "פב  n^» ^e3ןינעבו --  n^»ףדה שארבש  ^yתוטמשהו תורעהב  
inb |ריכקת . 

 ףא רמוא הדוהי ^ רורמו הנובחרחו הכמתו ןישלעהו תרזחה :לודגה שרדמ י"ב bn —— — 'א .ח"סש
 .(' ןליבקריעה א"ר םושמ 'מוא יאעלא 'ר ('ןילג nmm ןי ליור ח

e» 35 (* | דיר 73 יתנר 'npp»3 nv m» ^» (* ,Frohnarbeit UE לוסו סרכס בינו ,Uyuía bro fw (! 

 כיע סילייח ןופל « ^b 't»b '573 bow m$ "ops v3 (* .b$o fתיןורתל,  *) ל"ר 'תסו  j"brpbתויכועדקע)

  ovoודתי עקת )110, קיח  ^usלש תסנושע  v2נתכש סע נתכו ו"ו  pfסוקע ןפכ  ^"n»»p—]qo60bערב * סירעופ

Berg = 1%10- de T = xh 6(םכ 3o (* .mp» mwn ישפר X» OD)» ,0»»D qv p דועלתס X תועד 

30? vni pops »"» (joie = 6(ןלנרקע ^» 5» (* lattich 
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 .ז"כ ףדל םינוקיתו תורעהבו רגא ע"ייע VB) ר"דמב) םהירוגא men ןינעבו הטמלמ א"ב :ט"סש
 שקבמ םוקמה 'יפאש רמוא התא ןינמ .אריו לודגה שרדמבו ףיסוהל שי לעיפ םדוק הלעמלמ גיב .ע"ש

 ימוחנתו ו''נפ 0/3 'דמב ונינפלו--6 ול הנתונו וטטוח אוה וניע 5353 םהרבא וניבאמ
 .(* ייל אריו 'פ ףוס

 .ןקחמל שי באז דע «^D תובית ןמ הטמלמ חיי :ד'צש
 .ךורעה םשב bp 'יפס "b" רוזחמ איבה ןכו :ןושארה רדסכ הלעמלמ ^p = :ו'ת
 .תוינלוח ךינפ 35 המ an^ תישארב לודגה שרדמבו תינלוח 'ע ףוס — ה
 .1 הרעה .ו"נק rni ש"מו ^ sp ע"ייע 'וכ ל'שרהמו הטמלמ |" .ט"ת

n^ a^nהלעמלמ  'y qoקלח  swןבש קולחה תא איצוהל םיזעה ןמ וא םיבשכה ןמ :לודגה שרדמ י"כב  
 y :n/5^ הרומת .א"מ 'ורוכבב ונינפלו--6 עברנה תאו עבורה תא איצוהלו רקבה

paמ ': mum5 אוה ס"ט קולחה ילואו שורדה הז 'יל א"פ 'קיו 'ינהכ b^wהלוחה  
 .ל"'נה "ומוקמבב

U^ אתנכרמ עי'ייעו :ינילרואה 2 הרעהב הטמלמ | ^w ^n 
vo —בר םושמ יבר ןל רמ או בתכ ובלש המ היד .ז"י ק"מ י"שרל סחוימה ןכו ---  wn 

 .יח דצ ('ב) הכרעמה תורנ 'ייעו 'וכ

meonיפה ספדנ םש רשא אנליוו ס"'שבו הרומה 2/3 'יפב ה"מגר בתכ םימעפ הברה ןכו | -- | ' 
 .ןילונע יאצח uw pi" הלמה וז ריגסהל wy הפי אל ילש v5 ךותמ הזה

vb.n^nללירב תערל | — |  siliqusועדוי היה אל צ"נלפפ ףעלו עעלק רעשיכעירג 511018, . 
 ל'צש ללירב ניר בתכש 76 ,ד"ח p 'הל דומלתה maa יתיארו 'וכ שלוח אהיש הלעמלמ טיי :ח"ית

 ןיירהו א"בשרהש ריעהל יואר מ"מ תקפסמ היאר ma ןיאש ףאו שלוח תחת טלוח
 שדח רשע םינש לכ ןמסנ היה הנושארב ל"הזב הנשמה ואיבה v5 'יטיגל םהישודיחב
 ךורע 'ע דע ש"ע ^3 הכשלל ויתועמ טלוח wmv ללה ןיקתה ול en wmv ידכ
 ימיב רשא בוטל דמחנה שיא ותואל רוכז םרבו .'וכ טלח 'ע [םלשה ל"צ] (םמשה)
 איצוהש י''כב w/b: ןיכרע תנשמב תמאב ה"'כו טלוח ןקית הפי יכ ומע לא ףסאנ ופרח
 p^ 'ס תוצמ ק"מסו :םשו .ט'לק ן"בארב ה"'כו ib ירצונה 'חה רואל

 רמא ןיד הזב הז ורמאתנש דמלמ ויחא לבה לא pp רמאיו לודגח שרדמ י"ב 5" הטמלמ א"כ | -
 = םהסלא ימר 3^« .והגרהיו ויחא לבה לא «pp np ךכ ךותמ mma רמא pm שולח

 loosen לרוג ליטה ^5 = \

 m םשב ש"מו ספנ ע"ייע won הלעמלמ גיי .ד"כת
.Mehlkuchen, dus, djugríóxos ייילמ ילוא ןא Fladen לי'צו ס"ט dünner Flacken — 3 d^5n 

.in Ansehung, in Anbetracht םינפ jo ינפמ רזגנש ומכ האר ^m ימח לעפמ ילוא וא | -- | "N.N"Dn 

 א''פ נ''שו רמת ע"ייעו הטמלמ א"ב :ב"'מת  ^wUדצ) גי'צק 'יס 'ינואגה 'שתב 858)

onטיי  | — — "y n/^ ^e wn wi D^ני'כ תינעתל ('ג) הכרעמה תורנב שיימ : 

4nvon ותכל pim ול שיו החפשמ התואב רדה אב xi פ"למ ילוא הכינח — — 73 Yon 

.zu einer Familie gehórig 

  — | 'D:w^nםימעפ הברה לודגה שרדמב םולשו סה :  pin.םולשו

 הלעמלמ | 'כ .ח"'נת  ^y:ט''ימ 'ירדנל ('ג) הכרעמה תורנ

 וכ .עדוי סינקס סיס f)» ppp? opb יכ «r7 o (no ry» ow קפס5 וכ ירבד ידעו )^  ,שדדגכ עטוקס p ביכו (

for 355ביתכ  T0»תיקפרפ  prbרעולו ןעעכ $5 רע סדקעו  Tum$36 ןקיע סע סדפ)  nor pn iיתעהי 035  

 ןפוסנ b v» ^p jpo^ 'וסנתנו ניכ p^ לריו mn3^ ,סוקעס n6» ip omo ?וס ןכיס דע סלועס 03 לכ YT וסכע

.. . Ra b opi wu» ^» pypo 50» ( = ליכס, m6 ^» nb 
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 b^ .א"פ תבשל (A) הכרעמה תורנ y" 4^5 ח'רל ךייש הלעמלמ | 'ט .ס"'ת
 .הישע א"עב שרפא םשו jb ע"ייע הטמלמ 4^ - 

-'n.w"pnןייסאמ ווהד הפי 'יפ (67 ,'ו ע"מ) ללירב נ"רו הלעמלמ  pnmoאוהו (יופח א"נ) יופא לע ךל  
py»ךיאיבנ אפרי ימ קוספה  .die heilen sollten schlugen dir ins Gesicht wr 

 .'וב תייטב ) הספנכ אתשופיח )93 דצ) 5 b^ 'ינואנה 'שת y" | — — זי :ו"פת
 אימ ילממל אלזא הוה יכ (אתביר) (אתבור) יאה אריו vs לודגה שרדמב אבציח ה"כו = -- — בייכ .א"'עת

 .'וכ אבציחב אצמוא היל אלקש הוה

 :ה"ב הציבל )3( הכרעמה ^nm "y b m 'יפ wmm — -- — ב"כ .ב'עת
.hedera Ny ארדא — ^; :ב"עת 

 .ןייעו ל'צו ub ךרעו הטמלמ ^r .ג''עת
 אלש ןנת והב ןנירמא אל וניתנשמב ןניאש םירבד (108 דצ) ח'יר b^ 'ינואגה 'בושתב | -- ̂ :ד"עת

vw2 אתאירב ןאירקימ יכה םושמו ןה תוינוציח אלא םונינש ^ Y/»yקתפא 'עו רב . 

wanאגרוח ס"ל אוהו הלעמלמ | 'ח , .sponsor 

 סנכנ המחה רואשכ אמויד אגריה ל"זו אנריה )142 דצ) ח''פר D^ "ינואגה Un" ^ - ^ .ז"פת

 .ב"ע [wow אגריה היל ורק דמוע דומעכ תיארנו רצ םוקממ

 Palmzweig. לקד ףנע ס"לב אתורח | —  ז"'ט .בי'צת
  "ynהלעמלמ | יט  ^yשילגנא ע"מב הז ןינעב ש"מ  Y'm J. Quarterly Reviewרצ 549.

 .ליר םשב יול יר 'ינה רקיעו .האורב יתיגש יכ קוחמל שי 2 הרעה הטמלמ 4 -< 
 .טיינש ,ו'חב ש"מו ש"ע אתלפ 'עב אצמת המוצע היארו הלעמלמ | 'ז .ח'צת

wonלודגה שרדמב ןכו הטמלמ = 'כ  wo"תא וניבא םהרבאל ה"בקה ול הארהש דמלמ ךבסב זחאנ  
 nn ךבתסנו הז שרוחמ C שתינ ליאה

.Gebüsch, Wald xs םיילב ^43 אתשיח — 33 vpn 

.beschimpfen nbp ןינע ^5 "Dn סיילב רשח AX דיי .נ"יקת 

 "ינואגה 'שתבו — -- גיי .ו"טקת  ^D.תולשובמו תותתוכמ םירועש אלשוח 'יפ )14 רצ) וי'צר
 .ז"טקת ^ | -- — r'ישארב לודנה שררמב  ^in.'וכ תועבגב ו ל ש ג מ םירהב ורבשמ ה''בקה

 .-'ר קלח 6

 ,Schild, Panzer. 70076 תרחואמה יי לבו אגראט הלעמלמ 'א | .'ב

pp = - ^ =יתאלפהו  bwל"צכ 'עה ףוסבו .א"יפר ר"מש  ^emיייעו יקידאטקב הגוה ל"דרה  
 4n" n'pp ,א"ח D'3 זמיר כ"ג p^ .םינוקיתו תורעה תצקב 'ד קלח ףוסב שמ

 :ח"'ע ,זיחב ש"מו יקידטק ע"ייע םישובש

qp | - ;לבט 'ע  n^»יחספל ' ^e i'yp n/óהתכלהכ הנקתנ אלש האובת לכ ןוכנל  
 .לבט תארקנ

 אעביט pjy—352 רצ םש תורעהבו 'ה D^ 'ינואגה 'בושת y^ "ישודיק תעבט ןינעבו | - יד | :בייי
 :חי'צר nb^3 םינוקיתו תורעהב y" לודגה שרדמ לש אקנפשונד

iy"הטמלמ ו'ט  'y mo65 ייילמ אוהש בוט רתויו יטירבט " Zuschauer,םיאורה ןמ אהת "יפו  

 .םידיצה ןמ אלו
 .ר "מ bv .'מ 'ישודיק הלעמלמ | 'ב ^

wp» ^b T» wp)» תינעת ^v5 )* .Küfer אג  (! 
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 רע 'וכ חמק )179 רצ) ב"נש D^ 'ינואנה 'בושת ^ אתינמק ע"ייע ,הימוא איפאד

 .ש"ע קמטצמ )307 ד"ח) תפכ y3' ץפעתמש

 .תוילכ ל"'צ סוילב
 pupa 366  תמאב אוה ןיסיוטה לבא ישוריפ לע גישהו (' איפסומ ^53 זחא טסריפ

 .360) ימשב טסריפ ןייצש ומכ אלו ירבע לקשמ לע
 .(.דיפק (n^n y^vy ^ ז"פ תבש 'וריב הלסופמ אוה אוהו אלטוט 'ע ףוס

 ידכ im לע הלעש המכ תואחסונה ונילע הניש (118 דצ) טסריפ 'חה תוארפטט

 אלו ךורעב בטיה ןייעל שח אלו ?8/6?8:00710 mv הלמ ny הלמה תוושהל
 mun רועו ושוריפו ותסריג וניבר קיתעה םשמ רשא (14 דצ) וייל p^ 'ינואגה 'שתב

 תשבושמה ^33 םיאלכ 'וריו 'וריע và (םרכבש) ם י מ ר ב ב ש (תוארפטט) תוילפרטיט

 םימרכבש ל''צ םיכרכבש יכ Nin ךפיהבו םיכרכבש תוילפרטיט .ב"נד א*פ 'כוס "וריבש

 .הז לע ריעהלמ חכש יבכרהו ל"נה won«^ 'שתב ל"'צכו

.Seiher 3:0 י"למ אוה סורטיט wa 
 ('('ד b^ תוכמ 'ופסות יקספ) יטייפו ידייט ינה 5 בתכ (' ל"דשרו : ןודייט 'ע ףוס

 ךילמעיצ 'ה שיימ yy" .יטייפ ומכ אוה ,Lobgesang auf Gott 350676 אוה ידייט

 יתעמש ךא ךודיטי והמ יתעדי אל גרובמאה י''כמ )188 ג"יח רענילרעב nb) ןיצאנאמ)
 רחא B^ ךירעש ואובי ךודיטי ןורתפו הנשמ 'לב ידטה רעש ןושל אוהש םירמוא

 שרפמה  .ייוטייפו Db" י"רת רכרכמו meo זירפמ mmm ^ ברה םשב ל"צז ברה אצמ

 ואובי ונורתפו רעש אוה הנשמה ןושלבש םא ci ךודיטי המ רוריבה לע דמע אל
 ונלש 'גרתבו p"2 ןודטא דודו ny לכב רכרכמ דודו 'גרתש ומכ ^5 ךודיטי--ךירעש

 ךוצילמי ךודיטי W^ 196 ,'ה ללירב ע"מב אבוה v5 "bm ^5 (Vb ^,^ ביישב)

 .(* וכ לארשיל ויה םידייט הדגאב

 (Jugend) אתוילט ומכ bb ^w" א"רד תנשמ ^53

 .'ט ^n, 'ירבדל ן'במרה B ^y^ ןיראיט תמכח
 ןינננמ לש לגלג ו"מרתת 'ר רתסא 'קליב ןינגנמ לש לגלג ומכ אוה כ''או ןפוא ^5
 o ע"ייעו

 . לארשי לע תונייטלפכא השמ דימעהש העשב 'ינה ורתיל י"כ לודגה שרדמבו
 .םירש 3/3

 םתואבצ לע םירצממ לארשי ינב תא 'ה איצוה 'פ תומש לודגה שרדמ 5n ןיפקוטמ
 .םירודס 'יפ ןי ס קו ט מ היגהל «b ןיסקרוטמ אלא המוהמ ww אלש דמלמ
 תייטבו anri תודח וב שיש איליט un )93 רצ) ז"מ o^ 'ינואגה 'שת ל"זו אליט דח

 תא ערקמ ותודחמ יקיז ירצמ אפירח ורמאש והזו יסרפ ןושל ורקיעו גתכביימ עדונ

mon Dev np nnnאיה  >> | MX- Sע"לב ונממו . QUA 2 Qa 

 .(* םינממסב לשובמ ןיי תצק תעדלו Syrup תצק תעדל

 והושריפש הזה םיה )104 רצ) ב"כר p^ 'ינואגה 'שתב "ייע 'וכ טיט ןיאיבמ "5

 בורל טיט ןיחקולש הברה תומוקמ שיו דבה תא ריבכמש רבד win אהפלט רומלתב
 שיו xn ימשי 'לב ותוא (pop דבה תא וב ודביכש השדע ומכ לונע ams ןישועו
 .(56 דצ) ט"'פק 'יסבו vy ^3 הסדעלא 'משי 53 ותוא ןיארוקש תומוקמ

 7^ רצ םלשה ךורעה תמלשהב לפס 'עב ורתי לודגה שרדמ y" ןוטימיטא

 הרוש

 הטמלמ 5

 הלעמלמ א''ב
r^הטמלמ  

 הלעמלמ 4
E r^" 

L— ד: 

I יד 

 שש יג

 הטמלמ 3' 

 הלעמלמ א"ב

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

 יט

r^ 

 "ו

 .רייב
p ida 

MS 
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 .ויל

 .טייל

 וכ ph ot "23 רססס (* .380 55 pi "יעו (* .1847, 326 Orient עיע )^ ,רוקעס יתפנע ינ6 יכ יכריכזסס 53« (1

.Vullers 11 1246 יייע (* | ,'ו mb 2 ןורנלס רפסע טילפסו^( ע 75' Toro) ינכרס 'ס 27 'ייעו 533 p'D ונינפלש o») jp 
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or^ uw.לודגה שרדמבו הלעמלמ  D/b3םהיסמוטב ל"'צו םהיפפוטב  ^yז'פר א"חל םינוקיתו תורעהב . 
w^ qpאיעמוט ןמ ןיספחו 'גרת (א''כ ,'ג בויא) םינומטממ והרפחיו : םשהו םדוק הטמלמ . 

"nבוט רתויו אקימט הלעמלמ | 'ד  Eigenthum des Kronschatzes ?0//601%6 v/5pyןוקימט הז יפלו )!  
 ,'א) טאדארעה תודע יפלו הארוה התואמ 2/3 ל"צ (ןוקימט 'עב) ^ ב"רד 'תקיספב

(n.אנטבקא לש תיעיבשה המוחה םינפב רד ךלמה  neaויזנג היה  Cאכלמד ןה הזו  
 .ןוקימט ירש =

"pץקמ י"ב לודגה שרדמהו | -- | טי"  ^unלעב הסרואמ הרענ ל"א אסאד אנאוטיב ןוכרכד יאזח . 
 .ודְנט ל"צו ד"ט רודנט הטמלמ זי =

 ידב שרדו רבל \4ג3 ba והנט )"5 (^g בויא 'גרתב סרג C ללרב 'ה ודט — € —
 .דבו דבל ןושלמ

 .םדא ינב ינש 5/53 ודנט )13 דצ) גיל p^ 'ינואגה "בושת 'יפכ הז 'וכ א"פ - 8 0 -=

.Entgegnung, Einwendung &ARÍD עיילב ןכו הלעמלמ ^n היינ. 

 העשב ףועה ינפמ אפקש mnn jo אז ב ט pun 'ינה 'ישארב י"כ לודגה שרדמב | --  גי'כ 3
 .ונלכאי אלש חרופ אוהש

 שולש הל שי הלמה m )104 דצ) בכר b^ ג"השתב 'בושתה האר אל וניבר הארנכ = -- | 'ט ביפ
 .ה"שע "וכ תונורתפ

  "pאלוע רמא | -- — בייכ  ^5 5/3 ^y ^5'ינואגה 'בושתב  N/p3 ^D)צד  184)
svpףוס —  —— 'כ  'yלודגה שרדמב :% לפט  v3אוהש דמלמ ךיהלא 'ה תיב איבת םיטפשמל  

 nin תיבל םאיביש דע ןתאבה [לופיטב 373[ לפטיל בייח
 :גיימ ^15 ל"יעו ז'פר א"'חל םינוקיתו תורעהב ש"'מ y לודגה שררמ לש םהיספוט ןינעב הלעמלמ | 'ט זס

 — vp mpינואגה 'שתמ קתעוה ונימיב הרהמב דע הז לכ ' ^b14 דצ) ו"ל ( nyםייונש תצק  
"yבטיה . 

m^  —5 םיכרכבש 'ינואגה 'שתבו םימרבבש ל"צ םרכבש — ^nםימרכבש  ^yםינוקיתו תורעה  
3,25 

 .חי'י רצ םלשה ךורעה תמלשהב תוטאיר ע"ייע תואפטינ 'יגה ח"מ 'מ ט"ושבו הטמלמ גיי — 

 ze תוא ןינעב שטפ 'ע כ"ג 'עו הלעמלמ ב"ב = .יע

 Ordner, Beamter דיקפו ךירעמ 06/66 vp ילוא כ"או : יטוסקט הטמלמ — ^ .איע
 יתפרוצ מ"עב יתבתכש המ ww ןוכנה לבא םינוקיתב ^ קלח ףוס y^ היגרטל ןינעב הלעמלמ | יד :דיע

Etudes900 ,בייב קלח . 

 .(* סוניגורט x^ ודיל הנא םיהלאהו םיטפשמ v3 לודגה שררמבו | - תי
.n"yגייב לצו ר"ט 3^1 ,3 'ישארב הטמלמ 3/3 . 

,'o py» jos ^" (!ןכעעו 187  np»150 ,ססללנ טסריפ , C ,ספ טסריפ  *) סעו--78 ,'ק עיע or) sppןינעב )127 ,'ס  

o» fo fo pooיתנתכס  bà )* Qv»p» ob» ofםרדעס  vpnbor ymoתוכוס תופסרינס «2«  : "p pyoi phis 

3"p vp ow "bor5 ליס רז bLpסונינורט  pbשם ילו  pY»» pf Yןיחל  o»b op» oo)» »0r2סס)  bp p3 vb 

 («yp? mr סכז $5 5b ידיע Oopb עיניו «« דיע .ע"ןטס pb לינספ יע yb» ow: bbpp ow» ip w3 onfby רננדכובכ

b^?» vipופעיפ וכ(  oobכי; סיסכ  f)p o2:בייחתנ  por)וכז ע"ןעחו יקנ סד  f)pןנרסי  "n5סת6 יא סתפ סתיע  

 yh ob יכו «om וכנייחתנ (wb יקנ o7 prb בייתתת onb Ov) vo Yr ילדכ vb yb וכלו T לע סיסנ mrpb יפדכ

 רעו וגיתרותנ 3n2 סיתע «wf» vm or סינרקעו otn pb op» vf v5» $3 ovp pb סיתע vb pb וניגרוס סתפ

ph web o obo o7 5)ייע תוכז  ox» boiעדית תועכפכו בייס ייע  vbtש ויככ ( fb p^wpדע ןתע  Ww»דע  

 גורס) "py םקינפכ :חיי 'וינעתכ סייוכיפכ op רופיפס לכו ,סינוקיתו תורעסנ טטס עיייע ^5 יעורע ילפויד «(Y ?נפ

 ,סוניירט bj םוניירא p' '<רפ 'ט קרפ wb ?רפסנו ,'וכ סופפו סוכילו>ל תפ
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Y^ י'כב (7 .ארייג (אנליוו ס"שב) חי'ר 'יפבו אדייגו אדיג ע"פרבו : הזכ ל"צ הרעהב הטמלמ 'א vy 
  p'p3.ילוש

rop —זרט 'ע ףוס —  vb "yםינואנה תבושת ני'שו : ח''צ תבשל ('ג) הכרעמה תורנב . 
^D אב ןשיה "Dun qp (.מ"ק ,א'ח) אירגנא ע"ייע א"נרתת ^ רתסא 'קליב n^» | - ^a 

o4ןיאו  mmoםשגהש םשכ עירזת 5/3 ןשיה 'מוחנתבו ,דרוי םשגהשכ אלא וכותב  
 .'וכ ךלכולמו עקרקב תחרוט

yb | — —— "5 wyתועט 'וכ  wiאוה ןוטצרק יכ ןוכנהו קוחמל שיו ידיב  y/5ןכו 'פו  V5ע"ייעו  
 .ןטרט y ma' תועמה ןקתל שי םש יתבתכש המ י''פעו טסרכ

 תופקומ אלא תוטורת ויה אל וללה תו ארי ח vow 'יגה חלשב לודגה שרדמ י"כבו הלעמלמ ^m = .יפ
 ויהו ןהל ויה םיניע תועבורמ אלא תולוגע ויה אלו תוידודג אלא תועפושמ ויה אלו
 רזעילא ^ ירבד ויה הבקנו רכז ןימכ םימש השעמ אלא ד"וב השעמ ויה אל תוחתופמ
 םהירחאמ םירצמו םהינפלמ nw דחא דצמ לודגמו דחא דצמ תוריח רמוא עשוהי ^4
 .(ןאמדעירפ 'צוה n/3: דצ) 'תליכמ y" בע

 ^ii 2/3 ne^ שייע )10 דצ) די'כ b^ "נואגה 'שתמ קתעוה הז לכ ^5 ךרד ^5 הטמלמ ז"ט :בייפ
 ייסבו -- המואמ שיגרה אל ל"ומהו קר יי יתהנהש ומכ אלו תורי 5 qm ןימסכרטו

3"n18 דצ) ?( ^Wךרד 'יפ ןומסכרט ךרד  nwכ"ע םיברה . 

ivaהלמ כ"ג "יעו — — — ב"כ  »^ yy roízovsםילגר שלש לש . 
 ןהמו דחא שיאכ תואמרוט תואמרוט ןלמ השענ : חלשב v3 לודגה שרדמב ה"כו הלעמלמ — ^  :רייפ

 םוקמה ןארה העש התואב : .nen תואמרוט תואמרוט תוגהונ תויהל תוכלמ הדמל
 .םהינפל םירבוע תרשה יכאלמ לש תואמרוט תואמרוט

 joo ל"צו וטנמרט | -- 3^. —
vp —לודגה שרדמב ה"כו —  bmןהלש אטנמרוט דגנכ  '). 

 (ןינויטרט) ןתוא ןיפיקמ . . םילבחב ןתוא ןיפיקמ v5 פ'ר ר"משב ה"כו :ךרעה ףוסב - | 3 — 
 .6 [ןיטנמרט 5^[

vb insהטמלמ  ^y)יתפרוצ ע"מב םיילבבהו םייסרפה יגח ןינעב דחוימה ירמאמ  Etudesרייכח . 
ipלטסק ל"צו לקסט — — | ^ . 

 (ו'פ דצ) YD ^b קדצ ירעש 'שתב y" אמושו אפריט אתכרדא תודוא :ףרט 'ע ףוס | -- —— ^ וא'צ
 .890 רצ םש 'ורעהבו )7 דצ) n/p ^b 'ינואגה 'תבו אמוש ms רוטיעו

 ג"הב ןתמה ע"ייע ויה םיבורק ow ןתמח ,רדג םוקמב ס"ט wis הארנ ^2 דדי הלעמלמ ביי = 45
 Ju nnn ע"ייע m" א"מת

v^ ^pהטמלמ . "yתורעהב ליעל שמ  mapmהדשה ינדא 'עב הייל ,א"חל . 
 .ננטפ ל"צ ג"נטס 'ע | -- — ^w .ב"ק

vo .n'3pהלעמלמ  ji»א'ב ףדל 'ינעתב 'שוריה הז ח'ר איבה . py 
bpסונבא — 4  »^ n/4 ^B5 םינבא ס"טב םשו :ו"כ הניגחל ^wסונבא . 

 .הנער un 'פריא י"כבו הנעריהו הטמלמ | ג"י —
  vp wpלודגה שרדמבו הלעמלמ  v5םירחא 'ומוקמבו חלשב  ^inו"יוב .לוכיוכ !

w^ spלודגה שרדמב לבא הטמלמ  v3תודלות  "nרמ ול רבס אל (אלועל) נ''ר ל"א : אתליא  
 .ארקמ לש תליא איה איה כ"או 'וכ אתליאל אתכרבד אסב הל רדשינד

a3 opלודגה שרדמבו הלעמלמ  v3לש המי 'יגה 'ישארבל  Dיכבי  no»הירבט לש  nb»םודס לש  

 ד5 (bppbb« טסריפ ^« (5 «Trupp X$&- »5 fx. *) «Schleuder uos) = ^9 3. תסקונ «« (1

.D»)3»» 'o ors (128 
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 יתכראה םימי העבש ןינעבו--.לודגה םיו אימפסא םיו אתליח לש אמיו תילוש לש המיו
 n3 Jewish Qu. Review/?". שילגנא ע"מב כ"ג רבדל

N^אוה אוה ינש  ^bז"פ 3"3 ה"'מנר : mnm ^y('ב) הכרעמה . 
 .ןאביצ לאעמשי ילבו י כ ג תימרא ילב ןהו םיניכל wea 'יא .ח'ק ףד תבשל ^n 'יפב
 ןואג ותוא 'יפו אוה בשע ילגס םיאדוד ל"צכו ארמאצ 'פדב הלפנ תועט יכ עדו
 .טייבק Vm ג'אר y/o "y אדעס
 ! .הדעיל 5^ ד"ט הדיעיל הרעהב
 לצא י''כ יתבר 'ישארבב א"פס ז"אד) תומוקמ הזיאב :ףיסוהל שיו -- ש"מו סנב ע"ייע

 6 Y'y ייפו 275 'ר תישארב 'קליב .ח''כ אריס ןבד ב''אב (א"יק 'וינומדק) ןייטשפע '
wow ^ pm»הלכ 'כסמו)  ("mpוסנכנש *ט ונמנ  y'ibםהייחב  ^mחיכוה לנה  

 עדו -- ה"שע ג'היר לש ודב נ yay ל"צו הרומג תועט אוה imm לש וד בע יב
 ^5 .וסנכנ העשת in^ (וקסיצנארפ ןאסב) ארטוז י"כב 5^ ימח ירומ תודע יפל יכ

yamנ"היר לש ונב ןב  mbiרשא תב  mnaהדוהי'ו היל ןירמ או הערפ תב  
 ןב ץבעיו בותכ הלחתמ יכ ושפנב רעיש היה 4^5 םייהלעטטעב ר"דו אישנ ה
 ות"ארב אישנה הדוהי ^ לש ונב ןב היגה העידי meno רפוסהו הדוהי לש ונב
 אוה הדוהי לש ונב ןב ץבעי הז יכ תמאה לבא .אישנה הדוהי 'ר היל ןירמאו :םויסה

wmלאש רשא תא םיהלא אביו וילע רמאנו )^ ,'ט ,'ד 'א י"הדב רבזנה ץבעי  . 
 3/3 ושרדש המ 'ייעו -- ע"גב םהייחב וסנכנש םתואמ היה אוהש שרדה וכמס הז לעו
 .ריעפל אוה פ"וכ הז לכו .סנב 'עב יתאבהש תומוקמב ל"'זר
 .'וכ יברל ל"א סונילטנא in^ 'ישארב 3 onn שרדמב

pop n'a pop ^mינואגה 'שתב אבוה ' ^D(86 דצ) ט"פק  .p^y 
 Grünspecht. ארורו ס'למ רוראי ל''צ ילוא 'וכ ףוע דוראי

 ילע ובירקה ינב לארשיל ה"בקה רמא 'ינה סחנפ 'פ (' לוקעלא גארס שרדמל י"כבו
 nb תאטח שדח שאר ריעשב 'מאנ ךכל חריה לע יתאטחש יפל תאטח

 יסרפב ארקנה םלוע לש ומורב לשומה חורה רש אוה ימוקרי ילוא לבא 44 ל"צ
 .(5 Rama khoárom שיראוצוהבו Ràma Quastra דנעצב ; Ramesn qaróm הנשיה

nm»לא רצב 'אנש םושמ ללפתי לא וילע תבשוימ ותעד ןיאש לכ .ה"ס 'וריע  mw 
 óMyopvynuógs iv rj zpoótUyg Gov (Mj )^ ,'ז) ינוי אריס ןב ^m^ י"שר ^

 רוסא רצימה (.ד'חד ה"פר ^333( ^" רמאמ אוה אוהו ךתלפתב רצימ nn לא ^5
 .הרעהב 28 רצ םיילבב םיארומא תדגא לע ורמאמב רעכאב rn ש"'מ «y^ ללפתהל
 .ל"ק p^ 'ינואגה 'בושתב רכזנ ןכו

v3mןב עשוהי 'רכ אלו : ורתי לודגה שרדמ  mmיתשב ירצונה ע ו ש י ל ופחדש  
 םושמ ארידנפ ןב רת ב הונקת הנביב ןינימה תכרב W^ ירטיו רוזחמבו -- . וידי
 רתב pron תכרב 2/3 w (^n^ 'צוהב 27 רצ) תולודג 'וכלהב bm י"כבו .ןינימ

Ww"כ"ע ינימ והל ושיפנד ןקתיאש אוה ארידנפ רב . nomקיתעה (* דחא  Sysשי'אלל  

noךלמ סונאיטלקויד בתכ םש רשא הפע  owבטיהש ושי ינימאמ דגנ  mn 

 תונזב דילוה רשא ומש ארי תנפו ימור אבצ רש שיא ןבל ay" יב לע ךלמל
 ירצונה ושי ינאש (' (.ג'מ 'רהנס) m^ רמאמ ?vao בטיה הז יפ לעו .ושי ומש רשא ןב

 עודי רבד יכ ריעמ םרפסמל היינש האמב «Celsus px .פ"וכ הזו .הוה תוכלמל בורקד

 טמ

 הרוש | דצ

"bpהלעמלמ ^  
:'pהטמלמ 'ח  

oM IEEEומ  

 x 'N€ ד"מק

 = דיי .ריימק

 - Liebe :בי'נק

 הלעמלמ ^ :הי'נק

 הטמלמ ^v .םיק
  :D^pא''י — /

,v"ppהלעמלמ — ^  

 כ

 הטמלמ | ז"ט .ה"סק
 הלעמלמ יי :ח"סק

 נ'ק תוינלריפ תוינופדה לענעיקס ?ייע (*  ,סינותככ 5:6 לוס «mo סו לע דחויוי ירעָקע p"' )* .ןייטספע 'תס יניעע or ס)עכו ('

 ,זיפק ,ןיהנ כרק עיייע (* ,רעעסלר רידג גיטילנ ןכסרנ ריד (* | ,זיכק o ל)ירנ שיח ;וילר 'סקע) דנענ יטסוי ;פיק
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 התיה ומאו (' ןישודיק אלב Panthera םשב המחלמ לעב שיאמ דלונ שיאה ותואש אוה
 ₪70 yvvoixós 2/ץ0/00 היוטה תכאלמב השפנ תויחהל ידכ דחא רפכב רכשב תדבוע

"y xai 7/6/1005 03 5ורפסב םייק  Celsus wahres Wort12 דצ .. 

 ג'פר תבש 'שורי הריעז 'ר ימוק שמשמ הוה הרוזיג רב עושוי 'ר sow שיו
 ds "y הייד

 .ורמוא םש תרכזה ילב 124 טסריפ 'הל ראססאלנב כ''ג אבוה שוריפ ותואו
n'»איסוס אנא היל רדשנ :ץקמ שיר לודגה שרדמב  Caniךל תיא אמ ל"א ידיד  

 אוהו כ'ע pow ףלאב רייוצמש רומח ךל שי 'מולכ ףלא רזה ^5 בינו ןינוגרזה ראכ
 ..םלשה ךורעב שמ ונממ םלענו רוקמ ילב 197 n^n ללירב ע'ימ 3/3 n" .ךורעה יפכ
 ןידבכמש לבז םדוקה 'עמ אוהו ודיבכ אלא n^ ד"ט ורבוכ אלא (18 הרעהב)

.Kehricht | 
 .('ג) הכרעמה תורנב y .w/3^ הניגחל n/4 'יפב n'5 ^« בשי ^5
 .מ"טשב b^v טיימשב : הרושה התואב םשו--מ''בב 5^ מ ^53 מ"טשב (הרעהב)
 :'ח ןיברעל ('ב) הכרעמה תורנ y^ ה"מגרל ךייש 'וכ אלמלא 'יפ

"y ^5 ^5ינואנה 'שת ' i^n ^bאיל 5333 ןיסרוג ונא תבתכש האל ינגאכ )215 דצ)  

 .איל ינגכ ארהנל אבצח אוה לשמו
 .היישע )93( ז"מ b^ םינואנה 'שתמ ושוריפ חקל ח"רו 'וכ ^5
 .קוחמל שי 'עה mb דע 53 דועו
 irgend welches, kat דנעצ ילמ ורזנל בוט רתוי ילוא 'וכ ידכ
 s'y» inb םינוקיתו תורעהב ש"מ 'ייע .סיחירל ודנוכ an לודגה שרדמ י"כב
 [הייהכיל ל'צ] הייחביל לטק [we] ואו )188( םייש p^ 'ינואגה wn 5m" "וכ וכי 'יפ
 גרה םאש והושרפש שיו [הייהכיל [w^] הייחכיל אלא היניעל יהנילחכינ ונסרג אלו
 אלא ושריפ ןכ אל 'ימכחה בורו ויניע תא ןיהכמ תותימ עברא ונל ןיאש so שפנה תא
 S/y. וחור תאו וחוכ תא םיהכמו ונוממ תא ןילטונו ותוא ןיסנוקש
 ב"נ אתוכל לבח wma לפנ 'מא הישאי ^ היה ןאכמ חלשב י"כ לודגה שרדמבו
 :ונולחל יוא

 הטמלמ

 הלעמלמ
 הטמלמ
 הלעמלמ

 הטמלמ
 הלעמלמ
 הטמלמ

 הלעמלמ

 יה .ט"סק

'3.n"yp 
Jd ח"עק: 

 יד .בייפק

 'ז :גנ"פק
E EL M 

N/^ :M^ p 

 'ב .היִצק

 ^ta :ו'צק

 איי

Tp ^ 

 ור

syידיי  

 ז"ט .הייר

 קיימל Hen 33 היפ יכ עדו 9 שוריפ t םשו--מ"בב ל''צו ד"ט ןישודיק הטמלמ M" ה. ער

a3דחאו רמול ףיסוהו דימתב 'נשמה ונייצב  nmeהדרומו ודי סינכמ היה שוריפ ןויכ  
 סינכמ וינפל ןוכנ היה דחאהו וחתופו לוענמל עיגמ היה כ"חאו המא אוהש ןיחיש דע
 24y nme. ודננכ ודי
 .('נ) הכרעמה תורנ y^ :ב''ע 'יחספל n/s 'יפ אוה אוהו 'וכ שוריפ
 )139.169 ציינלפפ) ףעלו יגממ המלענ הלמה nom וקחמל שיו אוה תועט ^5 רוזנל 5/3
 mmo אוצמל עדי אל
 .ט ןימכ הייושעו תינוי תוא יכ (:ד"ע דצ 'נליוו ס"שב) 'וחנמל י"כ יי'שריפ 'ייעו

y/wyס ב'במ ןויצ 'ד חפ ': 
 ילב כ ילביש ןה ולאו ןה ולש ינימ העברא py בר רמא :חלשב י"כ לודנה שרדמב
 חתפא אלד אתרפצכ wm" וילפ והלוכד יעירג ילכיש יהלוכד אילעמ וי לס ינויספ
 אחשמ אדננו ארונתא הל יבותמו הל יטחשו (הנימש איה ןיידעש «m אלש ^5 3/3
 .תובורעת Vy אלא אלכאתמ אל יתירתבו יתפר יתישא הל ביתומו
 ייפ 3/3 איבה nen 'ש p^ הלפת 'כלה ףוס תוינומיימ תוהגהב כי'ג 'ייעו 3 הרעהב ^

n/3רחא ןונגיסב תצק . 

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

 יח :א"יר
 יג :ו"טר

3^ 5 
Eg ishיד  

 א"כ :57"3

 7 ובר

 op3 ^b" )* = ,'ןכ p»6 = סיספ6 yon לתינזד לרכ 3p orf» of 536 55 b»p vb ('פ 5Yo' :'ק 75( ליכפ יתכר 'תקיספ כיינ 'ייעו )'

 ." 7$ obo ךורעס p»bpos עיייע )*  ,סידסו 'רספל
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 «x 'גרת הפח רובכ לע יכ התפח b^ ב'נ wi ןב התלככ in^ לודגה שרדמבו
 p^ תיבליכ n^a33 'יגה םשו )28 דצ) ז"מ p^ 'ינואגה 'שתב y^ תיבלב y' ףוס

 .דואמ ןטק גד
 איה אלילק אנשילו ןילהב ומכ ןלב השמ ינפ 'יפו ןלב un ימאטיז 'פדב 'וכ ןלב
 אוה ןלכ ל"י כ"או 'וכ moyen רותסל םירבדה וליאב אל 'מולכ הזה סשה ךרדכ
 .רקיע ל"נ m ןי ל הב ומכ כי'ג
 | .חמצ b^wi רמצ
 רשפא ךיא "55 אתמהמתיא איל יפלכ ר''ית b^ ינואגה 'בושת 5m יפלכ 'ע ףוס
 ךפיא ןכ רמוא התוא המ יפלכ :ד"ק .ב"בל ה'ימגר b^ כ"ג w^ כ"'ע ןכ  תויהל
 .ירבתסימ

v3 5ןיריטקלכ רצ אוהש םלוע לש ורתסב בשוי אוהש ימ :ורתי לודגה שרדמ  
 יכ קשעת יכ ךל בוטה רמוא בויאש אוה ומסרפל ידכ (ןירבוע B^ 2/3 ותומדב ולש
 .דחא תומדב ולש ןירוטקלכ תא םנרפמו ז הז ךיפכ עיני סאמת

 סומלוקה רלבלה 5/»( לכה האיבמ איה 'יפ הייד לכה תובית יתשב ל"צ היידלכ ה
 ןתי ךלמהש הלקלקש השא איה הייד יכו ולש די רכיה בתכ ךלמה הל ןתיש הייד ('וכ
 ! ולש די רכיה בתכ הל

v3 bיכ לאומש רמא המיכ יאמ : הבר םוהת תוניעמ 53 ועקבנ 'פל לודגה שרדמ  
 אתוי הדוהי בר רמא שייע יאמ ןירדבמד הל ירמאו ןיפנכמד הל ירמא יבכוכ האמ
 המיכ רתב אתוי אטהר D/b אמלצר אשיר הל ירמאו הלט zx הל ירמא אתוי יאמ

mewשקבש העשב רמ רמאד ינב יל יבה היל  n/apnינש לטנ םלועל לובמ איבהל  
 poro אתוימ םיבכוכ ינש לטנ ןמתסל שקבשכו םלועל לובמ איבהו המיכמ םיבכוכ

nono»הדידב  psלכ ןיא ינירחוא היל ירבינו התיילוחמ אלמתמ רוב  wnשמשה תחת . 
 ew םחנת הינב לע שיעו 'אנש הל ןריזחהל ה"'בקה ריתע קחצי רב ןמחנ בר רמא
 ילעופש ןה םיבכוכהו םילגלגה תוחוכש יפל C דצנ הזיאכ אה (' שוריפ .םחונת nui לע
 וא .לנלג ותוא לעופ nos ןתריריו ןתיילעו ןתבירקו ץראה לעמ ןהבנבו תודוסי עבראב
 poem  .עודי .בכוכו עודי לגלג ול שי דוסי לבש רתסי וא דוסיה .ותואב .בכוכ ותוא
 רוש ,שא תשק הירא הלט תודוסי העברא דגנכ םיקלח עבראל ןיקלוחמ תולזמ רשע
 קלחב ww ליסכו mo םינד ברקע ןטרס חור ילד םינזאמ םימואת any ידג הלותב
 ,םלועב הברה רוק דילות איהו men קלחמ המיכו ,םלועב רתוי mn דילומ wm שאה
 קלחמ אתויו ,םימה קלחמ אוה ברקעו .דמוע םלועה היה אל דחאכ וארכנ אלמלאו
 xw דירוה לוכיבכ םלועל לובמ איבהל ה"בקה שקיבש «qv הלט ix איהש שאה
 רקוהש דע pow לש ועבט לע רתי םימה דוסיל וחוכמ עגנש רמולכ המיכמ םיבכוב
 םמתסל ה"בקה שקבש ןויכו ץראה ינפ לע םכפשו nn ימל (wap לוזינו הברה םלועה
 ריזחה םיטה וכשיו ץראה לע חור םיהלא רבעיו 'מוא אוהמ ובושייל םלועה ריזחהלו
 הל בריקש אלא my אלו ועבטל םלועה רוזחיש ידכ ולעתנו םמוקמל םיבכוכ ינש ןתוא
 לע רתוי ומלועל חור «ae םלועב םוח דילוהל ידכ שאה חכמ איהש שיע איהו אתוי
 יפל ןהמ רחא לכ &n/2 רמעו ותיירבכ םלועה רזחש רע םימה ושביו םלוע לש ועבט
 .םחנת הינב לע שיעו איה אדה םדוקמש ועבט
 3/3 w^ ר"ט "כ 11 הרעהב

SMS | פ"לב ni»): y/53 

 op תוכוס תולחסוכו 752 עיייעו )* .ןוילנכ «f» wi סינפב )!

 אנ

 הרוש | רצ

 הטמלמ יח .ח'בר
 e יה .זיילר

 הלעמלמ wv .טיילר

 הטמלמ 3/3 :מייר
 הלעמלמ טיי :ב"'מר

  A65ךייי <=

  uoaהלעמלמ
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 הטמלמ | 'א .ט"מר
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 הרוש | רצ

Usהטמלמ = 'ג  Soינונכ 'ע  ^yינואגה 'ובושת ' ^pיפו ומ ' inm»םיררושמה גח אוה רי'עפלו . םש  

 לע דחוימה ירמאמב שיימ -y Süngerfest LA42" פ'למ םייסרפה 5ww םיקחשמהו

 .ר'כח Etudes יתפרוצ ע"מב םיילבבהו םייסרפה יגח
 ייאש המ בשוימ nmm הרשע ma ףנכיימ אלד ילימ ינה 'פ 23 ב"עס $5 'וכרבב הלעמלמ vo .בי'סר

 .אתקפ 'ע 'ייעו םש 'וכרבל סייד y a3^ 'ליגמב
 )3( הברעמה תורנ y" .א"כ מ"ב *^n 'יפב ה"כ ^3 ^5 רע LU e השש

'35.nm"p3ב 'כוס ח''ר 'יפב ה"כ 'וכ ^8 — | ': nm ^y('ג) הכרעמה . 
.y^4('נ) הכרעמה תורנ "ייע :ה"כ הציבל ח''ר 'יפכ אוהו וכ ^5 = - "3 . 

 ותדנופא אלממ היה non הלעתש שקבמ mmm היהשכו שניו י"ב לודגה שרדמב ה"כו | -- «^w :ני'ער
 ן .ץמחלא לתמ nn םינופא 2/5 .'וכ

3mבייכ ,א'חל 'ינוקיתו תורעה יייעו ביית 'יס 'ינואנה 'שת "ייעו = -- — . 
 תוטריש gms אתליסוכ mi^ אתליסוכד א ד פ י ר "יפ (189 דצ) גי'עש o^ יינואגה 'שת ^y = -- — r^ .הי'ער

 .(חי''ר (by ךורעה 'יפכ wmm כ"'ע m תזקהל ןיטרושש

 ןימשמוש כ''או Majoran, ódjmbeyov) ייילב) \-*-=>< 'פו ע'לב ארקנ ןימסי יכ עדו הטמלמ — יח :טייער

oosל"צ ילוא קלמיס יב ליי הז י"פעו ןיקשמוש  Dמ י  ppע"למו  Disney 
 .העט 'נליוו ס"שב mio לעבו :ט"כק תבשל ח'ר e^ ןינעב ש"מו 'א רגפ ע"ייעו = - 3^ —
 .ש"מו קקפ ע"ייע הלעמלמ ̂ 'י :א"פר
 .םירמעה bw ילוא םירימאה | -- ד" :ה"'פר
 .ק'הע םשב ש"מו שאר ע"ייע ןישארב = -- = | "ד .ציר

SUN SN INEשילננא ע"מב ןינעה הזב יתבתכש המ 'ייע  b^m Reform Advocateר'ד 'חה ברה  

 .('א 'מונ (Yn שריה

'y "b — — ^S"יעצמאה 353 ה"כו :'ב הפב  cuffia, cophaעבוכ טקוה, 00018, 6088,  

 .םישנ לש קר coife v/53y םישנ לש ןה םישנא לש ןה שארה
 .(גי'נ ,375 סואינילפ) cobio דועו gobius, gobio 3/531 א₪/205 י"לב דחא גד םש דועו | — ? :די'צר

  My"ינואגה 'בושתב אבוה 'וכ ןואנ ^5 = דיפ . ^pדצ) ז"'צש 912(.

 ףופו .8 הרעה i^v ,ז"חב ש"'מו חתר yvy "roy ךחכש ^b 'בושתבכ ל"צ וילע וחכשש | -- א"ל —
 .ני'ר ,ז'חל 'ינוקיתו תורעהב שמו v^y 'א ןרקב .w^ 'בושתה

minusאצוהד אלחיש 'יפ ל"'צ בוט רתויו :הלס שוריפ ל"צ —— = =  y^vyא אלחש '. 
 ארקנה הדוהי ןב רזעלא ^ הרוה וא דלונ םש רשא (אתיתרב) אתותרב רפכ ףיסוהל שי = -- = ז"ט :ט''צר

 pen )97 רצ) םלשה ןיסחוי ^ .2/5 דצ ה"דסב םינויצה y" אתותרב רפכ שיא
 סייש v3 'ינכ ןוכנהו תריב שיא רזעלא גי'ונבו ש"ע .ד"ב xyni^ השעמ 3/3 ןמסנ
 ץראה תואובת 'ייע םאמח רפכל ךומס אוה אתותרבו--.אתותרב רפכ שיא רזעלא ]^[
 אתותרב )316 רצ 1882 הנש (.theolog. Literaturzeit רעריש 'ה תעדלו m/p. רצ שי'ירל

Nmןיתותה ראב 'יפ אתות ריב ומכ  .Brunnen am Maulberbaum 

vb vw(.ט"ס םיחספ) : טמשנ רזעלא = —  
vvהטמלמ בי'כ  ne»ינה (99 רצ) דיס "יס 'ינואגה 'שתבו ןדריה ' nepןדריה . 

w^ rwןוטיילפ ע"ייע הלעמלמ  ^w ne^הלמה וז 3/3 . 
 ליעל שיימ 3/3 y" רציאכ תחא הביתב 'יגה (151 רצ) א"כש D^ 'ינואגה 'שתבו — 3 .ט"ש

 .לודגה שרדמ םשב .ד"מר דצל pm«^ תורעהב
 .שארה רעש caesaries "b לע 3/4 ןויכ bw וא | -- — חיי .ו"טש

 — ^ qvםגו  ^nע"מ) םיובנעירג  i^oלע ריעה )250 ביימח  v5ויניעמ םלענו 28062: השדחה  
 .זיייש ,ד'חב יתבתכש המ י

 w'3 b"ר'ל לע ןויכ ילוא וא -  .Seerabe, chromis 
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 הרוש

 .עפושמ םוקמ xonuvós ייילל ןויכ ילוא 'שוריה הז יפלו הלעמלמ דיי
 "יפו ןוטסירק Dis ןוטסילק N^ (אבוטנאמ 'פד) 'ח D^ םינואגה 'ושתבו : א"ס לש — ביו

 .וב ןילקושש ילכ
 )2 הרעה א"מת Yn ^y) nooems * ל'צ הלפפוכ — ^

nהטמלמ  ^w» ^2 Deo ^bרונא  p/-bןושל יונישב 'ינואגה םשב 'יפה הז איבהש ימלצ 'ע עמאנ  
"y(40 יבצ תרטעב) בישר שיימ . 

'bינואנה 'שתב תמאב ה*כו ^3 ה"ר ןואגהו הלעמלמ ' ^p215 דצ) ז"טת ( 
b^הטמלמ  b^ינואנה "בושת ' ^b(11 דצ) ט"'כ  pyבתכמה הז בתכמה לבא בתכה אוה רפסה  

 וניארו 'וכ ^5 םדאל ה"בקה ודמלו ארבנש win הז הרותה תא םיבתוכ ונחנא רשא
 ולא בתכ םינושארה םשמ הכרבל םרכז וניבא יבא ןואג הדוהי בר רמ וננדא שרפ יכ +

 לע תורח היהש בתכמה ותוא בתכמ ןיבתוכ ונאש שרקה בתכ תויתוא םיתשו םירשע
 םיהלא בתכמ בתכמהו וב בתכש אוהו רחא הארמ רצ לכמ הארנש אנוגרטצא תוחולה

nmn wnךורעבו .'בושתה ףופ קר איבה )3/3( 'יחספל 'יפב ח''רו כ"ע תוחולה לע  
^nקיל 'פד 'ינואגה 'ושתבו ש"ע הנוגרטט  b^p ^bיבכרהבו ש'ע א'פ ח'רמ אבוה  

 .947 דצ

 — — D^ה"פ ןירישכמל ג"הר 'יפב ה"כו  vy b/nאנליוו ס"שה ןוילגבו . 
 תורעהב ש"מ "ייע דועו ^« pex ףיתכמ לייעו ףיתכמ י"בנר ורתי לודגה שרדמב ה"כו | - — בי'כ

 :ד"מר nnb םינוקיתו

 n קלח 4
 .(' רוסא m רבדו ל"צ הז רבדו — | טיי

n'3הלעמלמ  qoאגיט סרג ירפסב ארראפ 'חה םגו :ןיגל 'ע  
 יעמ bb" ,ןירדולל .םירדולל תחת תועט אוהש ןוכנהו םידולל ןינרולל 'וכ יאדולל | = ^

 ,gladiator )09860105 תוירטאיתב תוער תויח by םימחולל ומצע pat 5^5 'מולכ רדול
 ,ר'ח ץערגל 'ידוהיה תורוק y^ ןעססינ שיר ודידי םשב ץערג 'ה ןוכנל ןכ רעיש רבכו
 צייעמב ומצע םשב ןכ איבהש ווארטסאי 'הל הזב רודגל םוקמ חינה אלו 'ד הרעה 1

^m Etudes808 . ^" 

 — — w^עדוי וניאש המל יקיתייד השוע רדול ןיא א"פפ 'ישארב תדגאב ה"נכו ,רדול 'ע ףוס  
 .חצור 3^3 .'וכ גרהנ אוה יתמיא

 .ןתי ימ יאול ומכ "יפו יואל in^ 'ישארב לודגה שרדמבו | -- | 'ה
 Geschenk, Bestechung. דחושו הנתמ Jujuua י"למ ןימוול ל"צ ןיטוול bw הטמלמ חיי

Owהלעמלמ  pb ^wלודגה שרדמ ^3 נ'שו :ר"'ע ,ד"חל םינוקיתו תורעהב . 

.950 wb ג''מ ע"מב םיובנעירג 'ה שמ דוע "y wm ע' qo הטמלמ w^ 

 הלמה wa שמתשה רבכו 4,948 טנעירא ע"מב )42. ןינעב רעשיילפ 'ה ש"מ y^ דועו הלעמלמ זיו

 (% )1 .,-ָט py ג"סר mm )^ 'ילהת) תינימשה לע תקתעהל ג'סר

 Bushyangta תיסרפ nap הרש pm תיליל ןיב םינינעה יוויש יתחכוה ל"נה ירפסבו | -- = 'ח
nnnאפירקופא רפסב ריהב רוא יתיאר  Testamentum Salomonisקתענש  vb 

 Kal xaS59ó« 706 róv óaíuova, rís EL xal bum 5,747 טנעירא ע"מב שאל

eintv 1ע6₪ גאקסוו zapd 6₪4/9000ח0ו 'Offi£oUS 7) ris vvxrós סט 

 ,('ס תו( rp 75 'וכ טינפסו דירפס) ינכרס 'סע סלעכ סזו )*. ,פיכעופפק pr) v» ws סיכו (1

 גנ

 רצ

 :ביילש
 יי לש

 :א"מש

35^ 

 :ז"נש

 .גיסש
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xóGuov iml 006 6 1/1/05חה שץ 707  zspi£pyouoiגג₪ ₪ 

 ינניא הלילבו תוציבא םדא ינב לצא ימש : בישהו התא co דשל רמואו כ"חא בשאו
 רעשמ היה זנכשא ןושלל קיתעמהו ^« "תודלוי םישנ לצא םלועה לכב ינא טטושמו ןשי
 יכ תועטב הז לכו (דוצ יבא) הידצה בא וא התצה לש בא אוה תוציבא יכ ושפנב
 .אוה פ"וכ הזו ,ל"נה טפ1גגגמ668 אוה NY תנציבא ד"עפל אוה

 העבראל דח הרשע םירפ םיכירצ ןהש םיעברא תורפ :אציו לודגה שרדמ י"ב ףיסוהל שי

 B^ .ב''נ .ןייעל ןוניאד ןירתל דח םירשע םיריע תוכירצ ןהש םירשע תנתא ןייעל ןוניאד

 .הכאלמב ןיקסועו ןיענייתמ ןהש יפל
 .חתפמה ףוסב תויקלטיא תולמ y atrepice^ ט"יאלב ל'צ הרעהב
 ןיאש יפל םעט המ ןילטלטמ pw ל"א תבשב ןלטלטל והמ a^p תבש : ףיסוהל שיו

qoosב''ג ^"  iv p/p3י"בנר 'א ט"מ ומאו ויבא ערק לע ןיפיסומ ןיאש יפל  

 .םש ח''ר ei^ 'ופסותו י"שר 'ייע תפסותב ןניאש יפל

 ויה איסופ ןמ םיקולו רדג ןמ סיי ג דבכ דמחת אל "יגה ורתי vy לודגה שרדמבו
 .'וכ ולא לש םהיתושנ ןיבננתמ ולא
 םשו )142 רצ) ץ"ר b^ "ינואנה 'שתב y^ תוכשלה ןינעב קפוסמ ^5 : הבשל יע ףוס

mw 33 
 $355 ויבא 5235 ליחתמ קנתשכ םב רבדל ה"ד בקע ירפס 5^ תורוש יתש וטמשנ
 .אוה ה"וע ןבש רשובמ ק"הלב רבדמו י"אב עובקש ימ לכ ח''פ 'ילקש w .p/nb^ ומע

 .טוידה ע"ייע טוידה ןושל
 Theil, Antheil, Schlag האכה ןינע דועו pon eJ פ''למ ילוא וא

 ערקה םש 'יפ יּוחאָמ : םשהו רפת b nw^ 'עמ יוחאמ : ףיסוהל שי DYND 'ע םדוק
 והחיאש לכ יוחאמ אוה הזיא אצי יוחאמה תא ערוקה ט"פ תוחמש y^ רפתנש
 .וברצ לכ
 ארבעמ רמא היפאל יתא אקד אר בעמ אזח הרש n" לודגה שרדמ י"כב ה"בו

 ,Nachen. \ 522 אוהו puo 2/3 .וגל אבט אמוי יאפאל
^y ^3 n/4 ^5ה .יליגמל ('ג) הכרעמה תורנב יתבתכש המ ': 

 ח"חל םינוקיתו תורעהמ הארתש ומכ שגיו לודגה שרדמ 'יג ה"כו 'וכ ןיבלגמב
Mimש"ע . 

v33 n'3ר ךירצ לע ךלש ןינגזומ ךפהש ךל 35 לודגה שרדמ ' pmתויננומ המכ 'מוא  
 .xo ע"ייע ,בילאוד לצו בילאור 2/5 .'וב יתישע

 יאסונמ תחרסא 'וכ ןנבר לכל ארקו ןרחוא סוגמ דבע 'ישארב לודגה שרדמ י"כב ה"כו
 | .לישבת 3^.3/3 ךירצ ינא ךסוגמלו לא

 ןירש יפל ושוריפו פ''למ אוה אתוינו (.ה"פ Y" 1/55 ו"ופד) רכממו חקמב im לי'זו
 םהל ןיאש י'פעאו הדויש דע ותוא ןיכמו ותוא 'יחקול zx תא עבותש ימ תומואה
 ינייד www זילק b i£/n^ ץיבשת 'שת לי'זו .^3 wn בנש הרומג העירדי
 רכממו npo רפסב בתכ 5^ wn" ברו סנואב ^5 היתזיגב סרג ל"ז י"שר היתיגב
 אוה ww] ^n B/by "y 'וכ והנימ ןיקפמו יברע )53 הפזאנמ ומכ היתינב פ"לבש

c5אוה דחאו תעדה ףוריטו אנדמוא 5/53 אוהו (' אתסגמ 'עב יתאבהש  pyע"ל  

 y^" ^b 'ינואנה 'שת «b^ vm 'יפ לש הפזאנמ הזו ,העירי ילב אנרמוא ="

sm rv» (tתוטקסעס , 
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 ןניקפפד יאמ לכד ןיניד ילעב ןמ ונקד «qw ימאד ?C ןאגזי יי אנ מ (101 דצ)
 וקפפד יאמ ןוהילע וקפפו ןוכילע ןותילבקמ הבוחל ןיב תוכזל ןיב ןוכילע
 ןוהיתעד ןמוזחד יאמ אלא ןנברד ואלו 'ירואד ואלד אניד וקספ יאדו לבא 'וכ
 הפזאגמ ל"צש רורב הארנ די'עפל לבא ןאגזייאנמ תלמ רותפל ערי אל ל"ומהו ^45

mn) "orani 35 ^םש תודע ילהב רוצקבו .ז"ק ףד  ^pאתסיגמד אניד לבא  
 y^ דועו !ןימינהד an (w^)^ דצ גרעבססאלש (nn תוקוספ 'להבו יאמוזהנדו

 .ש'מו n^yp: ,ב'חל םינוקיתו תורעהב
 ב"נו הידיב NDN ינאדמ n" טיקנ הוהד אציו לודגה שרדמ י"כב «n 'א הרעהב

wbינדעמ לתמ  qoךליו לוק  xw vowוכ תונדעמ '. 
 טקלה ילבשב 'יאדכו ארדמד לצו ארדמר אנמ 'ינה (87 רצ) בצק D^ "ינואנה 'שתבו

nraהררמד ינאמ תורבדה לעב . 
 תמלשהב ןיזרא ע'ייע ןוזרא 233( 'פריא י"כב ח''לה ט"פ 'דהנס 'תפסותב ה"''כו ןוראב
 .םלשה ךורעה
 ינקרהמ :א*י זיעל ח''רו ינאקרהימ סרג (ו'מ "יס 'ינואגה 'שתב) inm . ינקרהומ y' ףוס

"yצ"עמב םייסרפ ינחב דחוימה ירמאמב ש"מ  Etudes5 כ"ג םשו ר"כח ^ i^mןינעב  

moדועו  "y11 דצ םלשה ךורעה תמלשהב . 
n»שרדמ י'כב  ownיאמ 'מורת  namםייח ,הכרב ,תוכז ,הליחמ ןוקירטונ ןושל . 

 .'וכ רפכמו בבחמ ןיזימו mro nam רמוא א"ר
 :ןכ יהיו 6 תולזמ ןינעב תישארב לודגה שרדמ הפ חפסל noi יתיארו pun לכ שייע
 םישדחו םינש ןיינמ ןהבש תולזמו םיבכוכ הנבלו המח וארבנ לולאב הנומשו םירשעב

nw»לכ םילנלג העבשב םיבכוכ העבש ארב .תורוביעו תורוזחמ םיצקו תועשו תולילו  
 שי ונממ הלעמלשו nw וב שי לכה jo הטמלש לגלג ןתומשו ומצע ינפב לגלגב 23:5
 קרצ יששהו םידאמ ישימחהו המח וב שי יעיברהו my וב שי ישילשהו 31200125

 םיבכוכה לכ ראש וב שי יינימש לנלג אוהו ולאמ הלעמ לש לגלגו יתבש :וב שי יעיבשהו
 pw לכב ןבבסמה אוהו םילגלגה לכ תא ףיקמה sm יעישת לגלגו הלילב םיארנה
 ארונה חרקה py» pon אלא 555 בכוכ וב ןיאו תוברע ארקנה אוה ברעמל חרזממ
 ול ולעה קלחו קלח לכו םיקלח רשע םינשל םינומד קה םימ כח ותוא וקליחו

nvהלט ןתומשו ינימש לגלגבש ויתחתש םיבכוכה ןמ וב האריתש הרוצ םש לע  
 ורמאש הזו םיגד ילד ידג nep ברקע םינזאמ הלותב הירא peso םימואתו רוש
 הזב הז ןיקובד ןהש יפל אלא שממ העבש ואל ה"בקה ארב םיעיקר העבש םימכח
 עיקר םיעיקר eb" ןיארוקש םימעפו ומצע ינפב עיקר דחאו דחא לכל pep םימעפ
 םימשה ימשו םימשה now 'הל qn 'אנש ןה םיעיקר ינש mmm ^ רמאש הז ןכו דחא
 רחאב בכוכ וב ןיאש יעישת עיקרו דחאב םיבכוכה qa שיש םילגלגה תנומש לכ בשח
 העבראל םיבכוכה ןהב שיש םילגלגה תנומש םימכח וקליח דועו םיעיקר ינש ואצמנו
 דחא הנבל לגלגו רחא המח לנלג ובשח ,םלועב תולעמ עברא ורמאש ומכ םיקלח
 םידאמ קדצ nar" םיבכוכ השמח ןהבש םילגלגה תשמחו דחא םיבכוכה ראש לנלגו
 תחאל pus העבראו רמאנ הז לע העברא םלוכ ואצמנו דחאב םובשח בכוכ הגונ
 רכינ qno לגלג לכ תודוסי העבראל םילגלג העברא ואצמנו םהל תחאל םיפנכ עבראו
 םיבכוכה לכ .יעיברה ןכו ישילשה ןכו ינשה ןכו תודוסיה ראשמ רתוי דוסיה ותואב וחוכ
 עיקרב םיהלא םתוא "jm 'מוא «^n הלש רזה ךותב םתוחכ םילנלגה qui ןה ןיעובק
 רמא םהילעו ןארוב ןיריכמו ןהישעמ ןיריכמו לכשהו העידו שפנ ילעב ןלוכו םימשה

 ,דיוור = ,דיח) סינוקיתו : תורעסנ ליע) יתלנס ןת)חתו )!
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 תרוש | ידע

 שיו הב ןילשומו ץראה לע ןיריאמ ןהו רוא יבכוכ לכ והוללהו חריו שמש והוללה דוד
 בכוכו ץראה ןמ ןטק אוהש ןהמ שיו םימעפ המכ ץראה ןמ לודג אוהש בכוכ ןהמ
 mn ןמ הלודג ץראהו בוריקב םימעפ םיעבשו האמ ומכ ץראה ןמ לודג המח 55
 לנלגבש בכוכמ ןטק אלו המח בכוכמ לודג םיבכוכה 553 ןיאו םימעפ םיעברא ומכ

vםישלשל וכוליה רמונש ןהמ שיו  bv.שיו  qnoםישלשל וכוליה רמונש ימ  bvשיו  
 ימ jb שיו mv םישלשל וכוליה רמונש ימ ןהמ שיו הנשל וכוליה רמוגש ימ ןהמ
 .6 םינש ףלא םירשעו העבראמ ju רמוגש

p^ «Npשי ןינעב הטמלמ  oroלארשיל לזמ ןיא וא  ^yינואנה 'שת ' ^bהאלהו )206 דצ) ץי'ש . 

pהלעמלמ יא  m/s2/3 'ישארב לודגה שרדמ "33  ^bnךורעב 'יאש . 

"opלבב ישנא םהש חרזמ ישנא ןינעבו | —  "yינואנה 'בושת ' p ^b31 רצ)  ^yםש  

 )3529 רצ
G44 (רצ I'yn ^b יינואנה 'שת ^y האחמ ןינעבו :חמ 'ע ףוס | — — איב p 

.(? Reich, Ring תעבט filiera ט"יאל wn ילוא - ז"ט p 

mpינואגה 'בושת לעב תערל — 4 ' ^bז'חב ש"מו ןסר ע"ייעו ,ןפר איהש אזוחמ )914 דצ) ר''ת , 

 .עמאג ש''רל רוגאה B^ ני'שו .ו'פר
schwüchen, gering machen— שיחכמ לחמא לעפאבו שחכ ^n ליחמ סיילמ ילוא | - ^ Mp 

.nachlassen 

w^ qpךייש ךרעה הז יכ אוה ר"ט תלטוטמ 'ע םדוק * הזכ בכוכ הטמלמ  r5ךורעה לעב . 

 ךאלמה )189 דצ) v'yw ^p 'ינואגה 'שת y^ םינפ ךאלמ הזו : 'וכ יכאלמ ךלי יב הלעמלמ בי'ב :טי'יק
 ,ב"'ע .ןורטטימ אוהו ןנבר ןירמאד םינפה רש והזו םעישוה םינפ ךאלמו . . . לאוגה
 .ןינעה לב שייע

iyשרדמב 'יאד הממ םלועה רש יוניכ לע זמר תצקו 'וכ םלעה רש | -- | טיי  brunתישארב 'פ  
 רשה ןורטטימו שא לש ןהיתותלד ןלוכו דע 'וכ דרב תורצואו גלש תורצוא ובש ןוכמ

omnןורטטימ ןינעב ש"מ דוע ^ -- ש"ע :3^ 'גיגחב ונינפל 'ילו כ"ע םהילע הנוממ  
 .האלהו 98 ,א'ח M. 28. Szemle ירגנוה ע"'מב

 .ךרעה mb םינוקיתו תורעהב ןלהל ש"'מו יכנק ע"ייע לודגה שרדמ :םכטמ 'ע ףוס | -- גיי .א"בק

 סייל win יכ הלעהו (15 דצ) שיליניפל הרות לש הכרד w^ :אספורטמ 'ע qb — -- — דיי .וי'בק

 Schlag אספורט
D^ q'»pוניא י"בשר ינת ךיהלא 'ה יכנא : ורתי לודגה שרדמ י"בב יתאצמש המ הו | -- =  DNהתא ןיא  

 .בוטה ךרקיע לע e^ £34 .ךימי מ ב דמוע
supןיפמוימ ןיסינכמ ןיאש ה"ואל הבוט קיזחהל ונא ןיבירצ :אציו לודגה שרדמב 5/3 ה'כו = -- ——  

 | תופיאמ 'למ ב"נו םהלש תואפקרק יתבל
 .ד"עפ ו"נד ל'צ y א"פ ^n "רי — — ^n :ז"מק

w^ apןיאס עשת רתיבא בר רמא 'יגה אריו י"ב לודגה 'דמבו הטמלמ  newהציבחל שלש תונעל שלש  
 .היימטלמל שלש

apףוס הלעמלמ | -  yאינלמ  : n^»לודגה שרדמב  C»תא ךאיה ךיכרד תא אנ ינעידוה : אשת  
 ץוח תואופרה לכ ודמיל דימלת ול היהש אפורל לשמ ןנחוי ר"א ךמלוע ny גהנתמ
 לש האופר לבא יל תילג [תואופרה] (תואפורה) לכ יבר ל"א אינלמ תכמ לש האופרמ
 .'וכ יל תילג אל [אינלמ] (אינלפ) תכמ

 .984 רצ תורעהבו ם''ת 'יס nwin^ 'שת 'ייע תוקלמ רדס תודוא : תוקלמ 'ע ףוס הטמלמ ^b  .ס"ק
w^ opינואגה 'שתב 'ייעו ^5 אנבא ^5 הלעמלמ " ^bהיב ךישד יתבר אנבא אתכרפמ )86 דצ) ט''פק  

  "» (t'ינוקיתו תורעס ( ,mp'ייע )* = .סיכ בטיר   'obרענןייס 4,188.
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wmmןינחטו ארוקב לייעמו  Nnm"שתבו .אתכרפמ איה ' ^Dלממו )105 דצ) בי'כר  

 ראנת םילאעמשי /53 ארקנו ןבא וא שרח ילכ אוה אתכרפמ רומלת ישנא הושריפש

 "Reibstein 65.5 LS. נארפמ ראנה ל"'צ ד"עפל .ב"ע גרפמו

 .ןיפמומ w^5 ד"ט ןיפטומ
 'צוהב 60 דצ) םירחא םינפ שרדמב ןכו «Spott xy ןוצל uos v53 ןכו סומומה
 D/3. ןיאו פמרמ nun ב'שרו וינפל םיסמומ ושענ nom (ביישר

 יתוקחב גארס י"כב תמאב ה"כו תלשממ nmn דרפנה יכ רובסל בוט רתוי לשממ
 בייפש b^ 'ינואנה 'שתב ה"'כו תולשממ ץובקהו .ג''צק ,ג''חל 'ינוקיתו תורעהב ש"מ יייע
 'חהו bp רצב יחכונה 'עב יתבתבש ומכ תי'שבו קיל 'פד 'ינואג 'שתב y^ )183 דצ)
 .ינריכזהל שח אל )371 דצ) יבכרה

 הרוש

 דיי הטמלמ

uu 

- 
Lo 

 רובדב ךרעה ^b כ''או Magupatan אוה אוה Ox» (Tabari 9( עקערלענ 'ה תערל הלעמלמ 3^

 .אתיבוגמ ליחתמה

n3שמשל (תישארב ןכו) חלשב לודנה שרדמב  bmw neתואנננמ ןומיס ר'א םהב  
 ויתוחור עבראמ ןתוא םישפות םיכאלמ השמחו םיששו תואמ שלשו ול שי תותובעו
 .בילאוד 2/3 ^3

 לש ריצ רוע ארקנ אג פ"לב יכ דוע עדו )184 רצ) דייפש D^ 'ינואגה 'שת ^"

 .'ב ןחצ y/"y דועו cL? y/53 אתנחצ אוה אוהו 118086106 םיגד
 Elritze. ל''צו ר"ט Erltze הרעהב

 זיימ 'יס 'ינואגה 'שת "יע לייכ אקו הדיב אוירג אט קנר bs אטקנד קר
 ע"ייעו .ונהנלו םלועה תא קלחל הרמה הנק ודיב שיש םדאכ ספרס תרוצ יכ 'יפו )24 דצ)
 .ש'מו סיפארס
 ('ב) הכרעמה תורנ ^« י"כה .ףופב Vn רשא V5 ה"מגר ^53 ןכ w^ תמאבו
 :הי'עק בי'בל
 10680 = אסימ ןוכנל w^5 אסימ ןוכ 35 הרעהב
 לוכשא 'יפ אתוטוט ס"לב אתוולטוט ומכ אלטוטמ=אלסוסמ אוה אוהו הלפסבסמ 'ע ףוס

vp yדי'ב ג"'חל 'ינוקיתו תורעהב . 
 .א''פ ר"משו ח''מפ א"ררפ y my van^ ר"'קיוב ג''ונב ^3 ורבק
 םשו bp" ןירוטסמ ךל יתרפמש דע ריכבא 'מ םשב א"עק ^ תומש 'קליב ה"נכו
 .שרופמה

n^3ינואגה 'שתמ ושוריפ קיתעה ח''ר םגו ^3 ח"ר 'יפב ' ^D135 רצ) ב"פר ( b^wילב  
 .ב''ע סונבא סמיפמו bmw לא סוגלסכא ןנירמאו jn םיצע ינימ סמיסמ ילכו סוגלסכא
 םינבא wy" םימסמ ילכ ח"ר e3^ :ו'כ un יליוו ס"שב ספדנש המ התעמ רומא

 by y/b3 (A)) סונבא אוהו סונבא wy ל"צו איה הרומג תועט םימסמ : הגומו

 תצק תערל ע"לב הנינעש = ד'עפל איה סמיסמ תלמב עגונהו .(' 20605 י"לבו
Ebenholzקתעוה (די'י ,'ו ישארב) רפוג .סונבא יצע ל"נה 'ינואגה 'שתכ שממ כ"או  

 עילב |laz-.2J אוהש ל"נ טחושלא 'יפש סונלסכא ןינעבו .םסיס ינורמוש 'גרתב

poינימ םישוע םהמ רשא םירהה ישארב םיחמוצה םיצע יניממ  nepהמודכו  ^y 
 .999 ב"ח גאטיירפ

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

nonp5p 

53^" fm ^»»m תורעסנו b» עב' rw טיכק ,דיחנ [p»"] (סוכיי) »"» (! 

 א"ב

3s 

b 

33 

 רצ
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 הרוש | דצ

 10 ódffiarov 6:0 róv dvSpezóv (ן"ב ,'ב סוקרמ) םהירפסב w^ הז יפ ;b הלעמלמ ג'ב :ה"'צק
o)y 6 dvSpomós 610 70 60/00008ע6ץ5ש0 . 

 by רבדמ היהש ךלמל לשמ ותוא ןילשומ : יחיו לודגה שרדמב ה"'נכו : ןירותסמ 'ע qo הטמלמ = 'ז .ח"צק
 | ^3 ךלמ לש ןיריתפמ ךל הלנאו אב 'וכ ןיקיריתסמ ןושלב ובהוא

Yt»יינואגה 'תבו : אתיבצמ 'ע ףוס | - — ^5  ^p ^bושוריפב ךבנ ל"ומהו אתיביצ תועטב (86 רצ)  
 .םלשה ךורעב הככ האר אוהו וואלמ npn איבה 358 רצבו

odינואנה 'שתב ה"כו — -- = א"י ' ^bהב ןיאש וז הלוצנכ ח"צש  psהמ לכ לטינש ןרוג לש רצח  
 .כ'ע הלוצנ םנושלב תירקנ הב שיש

y57 הלעמלמ וייט mרצ (' לוקעלא גארס לעב  :D^ףילצמכ ^5  coy"טוצלאב ברצי ןמכ  "bwאל  
 .הנגז yw ןייבי ןא בגי

cn oaלבא הטמלמ  b:קחושו התפמ 3/7( וארובב המרמבו סירפמכ אצי 'יגה 'ישארב לודגה שרדמב ) 
 ומכ המרמו Possenreisser  ןוצלו שאר mp ןינע eAvapos vb wy םירפמ ילוא
 ריישהשב םרמ ימ םוקמב v» Possenreisser uua, mimarius ^m/5 ימא י'למ ןכ

 .הרעהב .ט"כק ,ה"חב ש"מ ןקתל שי w/3 סרמימ : יתרמא '5
y^p = — — "p 4אלזרק ס"לבו ^3  .Knáuel 

 דועו .םינואגה םשב )41 דצ צ"ע) עמאג שיירל רוגאה שמ יייע :שחנ לש p ^B | — | גיי .היילר
 לודג סרא העפא לש הרמ יכ ינויה םכחה si) סילאט סיר א תעד םש איבה

mop wnהעש יפל . 
 "פ היעאברמ ימח אתיא אירא ןותימח אל pw הרש vn לודגה שרדמב ןכו | —  ז"ט .טיילר

 .ותציבר םוקמ
 .(199) זי'ער b (108) 5/4 ^p^ ,(85 דצ) א"ע b^ 'ינואגה 'שת y^ תדרומ ןינעב .הלעמלמ | 'ב .גיימר
 .6 יבאזרימ ל''צו ירופצד יבאזרינ 'ינה אריו לודגה שרדמבו | -- | טיי .ו"מר

 איממרנב הב תיא אגאת ירטק יכלמ ןיתשו האמ תלת תודלות י"כ לודגה שרדמב ה"כו —— — ז"ט :ו"מר
 .םינודא B^ (* בינו ימו ר ב הב תיא (( ינ א בזר מ השמחו ןיתשו האמ תלתו

 םימשה תעידי אוה תישארב השעמ : תישארב V5 לודגה שרדמ bm : אבכרמ 'ע ףוס הטמלמ — יו :א"נר
 הטממ םיאורבה לכ תעידי אוה הבכרמ השעמו (* ונהנמו ועבטו ןהמ הוהנה לכו ץראהו
 הלעמל םלועה pw תעידיו תודרפנה תועידהו םיבכוכהו םילגלגה תושפנו men לגלנל
 ^3 לכה ןמ

 ףרשיהל ןייואר qne שי תוארקמ הברה ל"שר רמא : שניו לודגה שרדמ 'יג התיה ןכו הלעמלמ | 'ח .ד"נר
 C) "וב הרות יפוג ןה ןהו ם רי מ ירפסכ

(C ץיקמ ןיאו האור ןיא אטמרמ תמדרת 'ישארב י"כ לודגה שרדמב ןכו הטמלמ דיי gà 
  w^ niasהלעמלמ  ^mאריו לודגה שרדמה :  yopאילילב  wbא ל א ער מ €

vo gusהרותב ורפכשו ןיסורוקיפאהו ןירמומהו םידמושמהו םינימה הוצת לודגה שרדמב ה"'כו הטמלמ  
 דוע 'ייעו -- (' 'וכ הריתי המיא ןיליטמה ןיסנרפה jm םייח ץראב םתיתח ונתנשו ^3
 .(160 דצ) ביילש p ^»win^ 'שתב "bw" ןינעב

ay"הלעמלמ 33  n^»ינואגה 'שתב רמתשנ ' ^Dא"מקת 'יסו א"כ . 
 ידקשמ 5m :א"מ רצ (לעססאק ' 'צוהב ןילרעב יפד) 'ינואגה 'שתב ה"כו 'ט הרעה הטמלמ | 'א :ב'פר

 .ב''ע ןהמ "NY עדרפצו ןיקרפנ ןהש םיעררפצ ינוזלח

 תק Wo oo )5  ,ךורעככ (* ,תיסרפו תינרע סניתככ לוסו ( «Rinne Da = yd» s. )* = ,ירפעדל6 רוננעל )!

nroro»ליס  r'» "p (* .v23עיעב  op») Vip b» opopió 3» )* .Jew. Qu. Rev. 111, 546 pbipb 

.Betüubung x24] *( רוטקס לע ןיטיסעס סילכ ביכו wp)תעדכ %ןסו )*  ,ןורעס "יעו «« 3 69 טי  

 .םיע ,("" o3 טדסת 33
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 רומחכ לוע וקריפש הגלפה רוד ולא רומחל גתמו תומש י"ב לודנה שרדמב לעיפב «^n הטמלמ vo :ו"פר
 .6 ב"ע חור לכל pre ן ג תי מ ףוכיא לבקמ וניאש

 איבה דחאו םיצעה תא איבה דחא ןינמ :רעבי יכ םיטפשמ י'כ לודגה שרדמב ה''כו הלעמלמ דיי :ט"'צר
 בייח ריעבמה םלשי רעבי יכ ל"ת בייחש אוה הבנמה א בינו דחא אבו רואה תא
 ינאתד ןאמ קחצי רב נ"ר רמא בייח חורה ותבינו הבינ wes ןלוכ חורה ותבינ םלשל
 .^5 שבתשמ אל הבינ ינאתד ןאמ שבתשמ אל אביל

 — = vארוק רב אראבינ היל יוחא שניו לודגה שרדמ י"כבו . 
 .יביה ל"צו ר"ט יביח — — א'כ .א"יש
 A3 היל ןירהנמ ןותא תיל nw ה"בקה רמא nj לודגה שרדמב ה"כו | -- | 0 :בייש

 .810 rühmen ראפתה .,>₪5 פ"למ בוט רתויו ^5 m | —  .יה חבש
 רבס ע'ייע דועו ,ןויצה mb ('ג) הכרעמה תורנ y^ :'כ 'כוסל ^n 'יפ wn wm וכ יפ | - יב .ו"בש

nשיימו  mmא'יק תבשל ('ג) הכרעמה . 
 תמחנו ,המחנ תארוה רקיע יכ הפיה ותעד יל בתכ רעלהאק s ללוכה nn ברהו | -- | 'ז :ח"בש

 איבהו D/v.) 'הנס) םחנמ םשב «n ומצעב חישמו) חישמה ןמז דוס ונינע םילשורי
 ,ומש ריסחה ןועמש ,רחא TDn יכ DU רפוסי רשא (ה"כ ,'ב (pp םהירפסמ היאר
 6 ש"ע ^5 ^5 םילשורי תומחנל םיפצמה ךות ב םילשוריב בשוי היה

 רשא םידיפחה ןושלב םירבדמה םי רצו נ ה /53 םוחנ יכ הארוהה כ"חא האצי םשמו
 ונויכ b/3 nmm חטש ןב ןועמש כ"או .םיתמה תייחת 2/1 ונינע ואצי mmm יעממ
 ךלה הטשה וזבו -- 6 ל"נה 'חה בתכמ ףרות y nomi" הארא שיימב חישמה תומיל
 57 דצ ד'ח קאבאק 'הל ^me ע'מב vp ה"ייע רעמייהנעפפא ר'ר muon םכחה 242
 .הלאה םימכחה תעד ינפמ יתעד לטבמ ינא nm .63 דע

 .התוחנא ל''צו החותנא תועטב 'יא (הרעהב 156 רצ) ח''כש p^ 'ינואגה 'ושת י"כבו LI 3/3 .גיילש

 ומכ ;^b .ברה ינפל םינפ לטונ דימלת :תומש לודגה שרדמבו :'א לטנ y qo | -- — ו"ט .ד"לש
 .םינפ אשנ

n^ vovהטמלמ  poןוקירטונ 'ע : n'i»ר''דמב .'וכ ןוקירטונ ןושל שלחיו א'פס קלמעד תכסמ 'תליכמב  
i35והמ  mnןושל יפ לע םילעפו תומש ושרדנ םימעפ הברהו .'וכ אוה ןוקירטונ  

 יתרמא םהיאפא ;(.א''י יליגמ) שרושחא מד  .ןוקירטונ ןושל תרכזה ילב ףא ןוקירטונ
 יקיתייד ;(.ג"נ (y לפרמא ;(נ''י פ"ר ריימשו 2/35 p^ וניזאה ירפס) bn היא יפאב

;(n"bp 2/3 D^ m'a)למנח :(.ביימ 'טוס .ו"כ ה"'ר) דומלג ;(:ח'כ אמוי) קשמד  
b^w 3^5 vt)(ני'שו ני'ש ,ני'חב ע"ייע) ךררח ; (ג"פתת 'ר 'ילהת 'קלי ה"ק 'מזמ ; 

sm(.'ג "יחספ) ינענכ ;(נ'שו .ט"נק ,ד"ח ע"ייע) ןררי ; (נ"שו ה"כק ,ר"חב ע"ייע) ; 

 גיי 'וירוה) םינינפמ bw)') ח''ר 'יפבו י"שריפב y" .'ו תינעת) שוקלמ ;(םש) הבהדמ
 .ניייק ייחספ) אנדוס ;(.ט'ר ו'חב סלע ע"ייע :ז"נ 'ורוכב p 'וחנמ) הסלענ ;(א'עס

 ךרפ :(.'מ ,ו"חב ע"ייע j'y b'/5 ז"ע (v^ אילנרטס :(.ה"כ ,ו"חב ^ mno ע"ייע
 לאומש (UO חצלצ ; Y) ,ז"חב ע"ייע :ט"י אמוי) הדרצ :(א'פ ר"מש :א"י 'טוס)

 יבצ תרטעב בישר שיימו) yowi שיירל www ^4« ט"ק 'ר לאומש 'קלי ב"מפ רי'ב ד"יפ

 y/"y אתמש ;שיימו יהש ^u" (:'ש ,ו"חב) הפ ^y^vy (r 'לינמ) יהפו יהש ; )40
p^דועו - (.'ק 'דהנס) הפורת :.ז'י  "pןינמיסה חולב ךורעל חתפמ הב  

 .תואירטמגו

, / / 
.Zaum jn» em p ^» oor3 3» (! ?) זי" 0"; 4^ ןסכס וסיתתש תויכועדק כינ 'ייעו ". *) ob nw» 

 סעושיס לע דיעת Won» ovr mo» v»pr jj יננלו סידיפתס לסק pps ספרפו סרקע זיל דע דילפע יתנר 'תקיספ יכ יל

 .רטו סוקא bon : רטעת '3 דוזע MD on (* | ,ןנרסס pr סדוק
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 3n Etudes/". צ'עמב םיילבבהו םייסרפה יגח לע דחוימה ירמאמב ש"'מ y^ לבא

ie 

 ההוש ירש

 הטמלמ | יח :חיילש

 .יופשב w^5 ר"ט יושפב הלעמלמ ז"ט :היימש
 םיעשרה םירורא לודגה שודמב לעפה הנבנ nma ומע וקמינ an^ לודגה שרדמבו
 .ןימכחתמ ייפ 2/3 .לארשי לע ןהיתוריזגב ןיקמנתמ

n^»שיר לודגה שרדמב  vusלבח רשקו דחא אב  baniהנממ הלדו הינינב הינינו  
 .(* ^5 הנממ ןילוד לכה וליחתה התשו

  nmm'ינואגה 'שתב ןינעה  ^bןיאש רלבלה (91 רצ) ה'מ  paoב"ער 'יסו ,חסונ )0188.
.^5 nw סומלוקב ןלוכ םירבדה חסנו 'וכ אצמו npn אבו 

 .וענלא לבבב תייטב ארקנו pb טהר ומכ אוה אוענ B^ )24 דצ) ז"מ D^ 'ינואנה 'שתבו
"Unamינואגה ' ^D197 דצ) א"ער ( ^iיפו אחפינו אמטיפ ' nmוכ תרבועמ איהש ". 

 Gewinn mw ושוריפ \ש-=] פ"לב יכ דוע עדו

 הבושתה שארו (13 דצ) r5 ^p 'ינואנה 'שתמ קתעוה אספנ ןינעב B^ ^5 חי"ר ^5

 .ש*ע ןמשש 'עב אצמת אנמשוש ןינעב ל"נה
 אילת p (b^ רצ) Y^ ^D 'ינואגה "ושתב םימעפ המכ w^ השיפנ טשפומה םשהו

 .האלהו )224(
5mגונעת לואשב ןיא יכ 35 בי טו א 5 שי םא המורת לודגה שרדמ  [melתומל  

 by" ץצונ ה לע יתונבלו ינבל mos רמאת םאו ךל דיגי oo לואשב pin המהמתה
 'וריע ישר «y^ . ןילבונ וללה ןיצצונ וללה הדשה יב סע ל pow םדא ינב לבנ
 .'ג תוא םש סירבו וללה ^n .ד"'נ
 «q^ n^n םינוקיתו תורעהבו הלוצמ ע"ייע

nאלב) ירצנ ראותה  Y^לקשמב  '"y ("pינואגה 'שת " ^pהנוקה )5 דצ) א"י  

 343 דצ תורעהב y^ ^3 תוירצנ תוחפש ןה (nw ^2 רייגתהל הצור ןיאו ירצנ דבע
enשת ' v/wלבא תוירצמ תוחפש 'יגב  Diושתב ' ^bי'כב )224 דצ) א"לת  ew 

 לבבב םיירצנ ידיב וישכע אוהש יפרוס בתכו יסרוס ןושלו (930 דצ) y/5n ^p םשו ,םיירצנ
 תא לואשל םירצונה cim שארל חלש i^m יכ ני'שו 888 דצ y" ינאירוס ותוא ןירוקו
 .(ינאירסלא ןאסל) ירוסה 'וגרת תודוא ויפ
 Talmudical Rabbinical שילננא ירמאמב יפורצנ יבו ןדיבא יב ןינעב יתכראה רבכו

Analecta *(. 

 ^3 ריאי ןב סחניפ ^3 הוה אדבוע : אריו לודגה שרדמב ןינעה nm :דקנ 'ע ףוס
 ןתוא ורריב ^5 בי'נ .'וכ לכא אלו יהנו pa ליכא אלו היראמחל ירעש היל ודאש

^mסחניפ 'עב וילע יתזמרש 'שורי יאמדו 'ילוחב ןושלה יונשב רופסה ותואב . 
 ליעל wp 'ייע והות ירבד לע םיקדקרמה ןינרקנ )145 4( ח"ש b^ 'ינואגה 'שתבו
 .(:דיפש ,ה"ח) רקנ y^vyy :ג'צר inb ^»pm תורעהב

 דצ ז'פר b^ ל"דשר תורגיאב) ל"דשר ^5 לע nous aem) Im .. שאב ל"צ
^y (12 

 .בייבק ל"צו רט 2/23
J^ וקיתרנמ ולטרעמ הרש ייח לודגה שרדמב n» 

 Gift pp ^b )43 פ"ל אוה אוה אשנ 5^ רועו

— W^ ז"מש 

  Jwיא =

c ^N בינש. 

 הטמלמ ^n .ז"ינש
 הלעמלמ יי :בייסש

 הטמלמ ג'י :ג"סש

 הלעמלמ | 'ד .ה"סש

 = 'ה :ט"סש

 הטמלמ ro .א"עש

. 

 הלעמלמ | 'ח .דיעש
 il yv :היעש

 הטמלמ ^4 —

 m ביי .זיעש

 p ביי :חיעש

 — ) חיפש

ovהלעמלמ 4  
 הטמלמ vp .ציש

 - ידי :ציש

 סיניככ «oo ^« 35 )? = ,כיע (ow wb» om» pnm 6p»» fb» 3p2 ^« ןירוק סיב

 .New York 1888 p. 21—18 ₪ .הרעשב הרעש

w» ונתכ ^» 35 (! 
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 הרוש

 אס

 רצ

 .לי'צב | ,=3  ע"לב הלעמלמ »^ :א'צש

  y woתועבגב ולשנמ לודגה שרדמ ןינעבו -- לשנ  ^y ^3תורעהב ש"'מ mpm = דע ^N .דייצש
  ,Yn5.זיטקת

 .רשנ (בכוכ אלב) 5^ רשנ *
 .בשלא תייטב רתנ ילכ )28 דצ) ז"מ D^ 'ינואנה 'שתב (n/2 'וכ בשלא הרעהב

n'b» ynה * פ ת ל"צ . 

^ pon 

 otros 0/0060 7/755 ל"צ הרעהב

wnיצח ל'צו ד'ט . 
 .תורנ ןיקלוד ^5 ש"ע ןיקבס jp רזגנ ןיקבוס ילוא
 .דימצ ל"צו ד"ט רמצ לש קקפ
 .יק qno ש"מו גפס 'עב הטמל y" לקב כ''ג לודגה שרדמבו

 « n:ד"ע :'ח מ"בב  sn ^mהרבסא ידיא ('ר)  b'יחבז  .n/bירמ אדא רב '(
 ד"ק תבש .יל הרבסא  2/yp.יל ארבסא ירודמה רב אבר רמא א'ער ה''בקו

 .הרבכבו הפנב ןיגוסבו ןילפב mov לודגה שרדמבו
 --[הזכ 'יסה סוגס 'ע ףוסב טמשנ
 .יכ ה"רל ('ג) הכרעמה תורנב vp ^y n/s 'יפמ קתעוה en^ הז ^3 ינפמ

 .הרות D" שיא ינדוס wm" (914 רצ) n/n ^b 'ינואגה 'שת 27 ^
nnnתחכומ היאר יתאצמ  "bלדנמ היהש םידשה קמע ךל ךל "3 לודגה שרדמ  

 ןידנס
 .תורוק לש רוס 'יגה (915 דצ) n^n ^b 'ינואגה 'שתבו
 .(*יל ביהי ליכי תא ךתיבד היתוחס ןמ 'יפא הרש vn לודגה שרדמב ןכו

.6:06 bis 

 .הלהבו דחפ ןינע 'יפ 8: םשה הזמו .,>>49>< פ"לב 5 דוע עדו

 yp ,א''חל 'ינוקיתו תורעה 'ייע א"מב ספדנ רבכ יכ wm רתוימ 'עה לכ
 יתבתכש ומכו ישמ wb ותנמואש ימ 6090006, 8611681108 ^ י"למ בוט רתויו
 יינה םשו (ביישר 'צוהב) 'ב D^ 'ח רומזמ ט"ושמ היארהו (.ה"'מק Mna 'ה קרס 'עב
 .סיריקריש סוקירס תונמוא םשו ,'וכ סיריקריש הקירס ודמלל
 .אקניס תירוס הלמ דוע 'ייעו
 .ןינמו רפסמ Summe, Anzahl אכס p/bp b/y 'וכ תעדל םדוק
 אירמְ wins רטסלפ vp" )( 45 ןירמואו ןיזירכמו 'יגה תודלות ףוס לודגה שררמבו
 .אנאפיז
 .(אתחיס y^5 אתחיס
 .ןכופמה ל''צו ר"ט ןכוסה
 םינוקיתו תורעהב ש"מ yy" אוה D/D םימב וסכסכמ היה ו'טקתת ^ בויא 'קליב

sy ,n'n 
 .םתא ןיפוכס לשו ןיווד לש המוא בשיו י"כ van שרדמב ןכו

 —- 'א :ה"צש

 הטמלמ
 ב יא

 הלעמלמ | 'כ
 הטמלמ ^

v^הלעמלמ  
vb — 

 הטמלמ 5' 
'w.הלעמלמ  
 רב -

 הטמלמ זייט
 T יט

L2 איי 

 הלעמלמ "ו

v2» (!76 בר םיפ  (wr) wb»35 (* =.ועוקמ) סיד 'ויע  i»3 ^« סיתוחס ,סולעו יחס לוק f 

 יב .ח'צש
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 םילכוא םיקידצ אנינח רב cov s/w ולס ירקו ולש בתכ ולשה לעתו 'פ לודגה שרדמבו
 .) איולסכ ןהל המודו ותוא םילכוא םיעשר הולשב ותוא
 Haar. רעש 'יפ אתלס p/b3 ^5 ללס ןמ לפלפ

w3גלס  b/vגוס ומב . 
n^»יוכ רואה ןמ רלוס בשיו לודגה שרדמב . 

 .סיילוס ל"צו ד"'ט םיילוס
 ןשבה oo גועש ןירמוא שי nana ותא רשאו חנ לודגה שרדמ הזמ ילוא ןולס y ףוס
 .הבת לש תונוליס תחת דחא ץע לע ול בשי

.Lederbeutel רוע לש קש ^B CÀEL. עו' 5/53 T 

 «^ n.ךתמיס בס היל .תירמאו אמיס הב תיחכשאו תישארב לודגה שרדמב *)"^

 .ניישו 5^3 רצ םלשה ךורעה תמלשהב לפס ךרע דוע |
omm53 בוט  ubםותס 455 רוהנ  Tuyלילא תרוצ תיאר אל ולאכ ךמצע השעו  

 ."ו רצ ש"העה תמלשהב ירורהא ,ארורא ע"ייע
 תייטבו רשב רועב אצמנש עוקיב אטמיס 'יפ )28 דצ) ז"מ p ^»win^ 'בושתבו

 )^ כ"ע קאקשא

vn yטייער ,ד'חל 'ינוקיתו תורעהב : 
xn»ב'עק 2/3( ןמיס ובתכי ל''צ ןמיס .). 

 .(בכוכ b^ אלב) אינמס ל"צ אינמס *
 bo רמא ארמיז רב "4 ןאכימ רוצב תיכהו : חלשב י"כ לודגה שרדמ 5m : הרעהב
 ןונירופמס רוכמל ימורל דריש דחאב השעמ T הזה ןונירפמסהש 'וכ אוה ריפמס לש הז

 הטמלמ ^
 «MH חייי

 הלעמלמ יט
 הטמלמ ז"ט

 הלעמלמ 2/3

 22. איב

 הטמלמ ^

 הלעמלמ בי'ב

a^הטמלמ  
 הלעמלמ 5' 
 eo יא

 הטמלמ —

 וילע הכמ mm pon לע וחינהו ולטנ השע המ מע ל"א קורבל מ"ע חקולה ל"א =
 bn" אל ןיריפמסהו ןדסה עקבנ שיטפב
 רי'פד 'יג לע ריעה (בי'מק ,'ה (yp ללירב m' 6611116, 60/6406 ןנאמעריג 'ה תעדל
 .ובירק[מו ר]מוב maim ובירקמוכ

 היטנמרסל הלג םכמ דחאו אירברבל הלג םכמ רחא סרג אב לודנה שרדמ םג לבא
2^mמול בוט רתוי ' Sarmatia wiרתויה רוזיפל רמאמה לעב ןויכו  ^w pim3/3  

 .160 דצ ראססאלנ טסריפ
 nb םינבאו ןיבט ןיכורדנס ול ןיאיבמ 'ישארב לודגה שרדמ 'יגמ mun וזל men לבא

^n 272,3(ךורעבכ אוהו) ןיצוריבו ןוכילדנס שיבגו תומאר . 

 .אתראונס w ^b^5 אתאונס
 ונסרג ונאו ךכ ןיסרוג שי וריטנס )211 דצ) 'ת p^ 'ינואגה 'שתב כ"ג WN^ ךורעה תטישכו

 )* n^wy ^5 וינתמ דגנמ ורטינס
(y qoאתביתד אפניסב לודגה שרדמ יג ןינעבו ףנס  wb ^yתורעהב  ppmא"חל , 

 .(שיימו .ר"ק ,ו"חב) ןפס ע"ייע ת"האב הי'בו :ז"מ

 שרדמב התע יתאצמ ןכו D/2p ,^ ג'ארל y/p יייע i3 3323/3 ^w טוהאק "3 "13
 ^ 6 ןיריעס רמא קחצי 'ר ןיחורבי 'מא הבר אייח 'ר םיאדוד יאמ אציו V5 לודנה
 .) ךפיבוס 'מא ןנחוי ^ ילגיס רמא יול )5 ןישיימ 'מא ןמיס ר"ב הדוהי
 תלתב אלו אתיימק יעש תלתב אל אריצק רועסיל אל תודלות v3 לודגה שרדמב ה"'נכו

 הלעמלמ 4

"nהטמלמ  

wvהלעמלמ  

 — גיב

 לש לכ

 הטמלמ יט

 הלעמלמ גב

Jy 

"nisi 

S4 

5^ 
 .ו"פ

.n^5 

n'y 

AS 

|! . Xx c 

fissura,, 5-5 )* = ןועטע, m5 y» )* .9 סרעס ao ,vp3 "753p עיייע ןייונסכ rv» Dorn = qr יפ' »» (! 
- 

pi (4ט.אכ.32 וס 3:295  .Hüfte o»p»35 )*  ,דעס עיכב 3« )^  ^p»ןליס  q232 bX" 2'D L"» wLLעיייע  
- 

PP» b^ yp3 סיבס ע"ייע oo» ינ' fn (! = םיעו, bp סיחכ, tv» 



 63 Yn םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה גס

UNהרוש  

 שמו 'א רס ע"ייעו רועסיל אל ל"צו דועסיל wb .'מ 'ירדנב ג''ונבו .אתיירתב יעש
 .6 הרעה ד"כק ו"'חב

pהלעמלמ ^^  XM \ 9; bw 

 !TU תעמוש ןזא בותכה רמאש הז םירצמב ) רבש שי יכ ץקמ V3 לודגה שרדמב ה"נכו הטמלמ א'ב — 
 רפסה תיבב ןיבשוי ויהש םינשל ד"המל ,לשמ ותוא ןילשומ םהינש םג השע ^ האור

 רובסל עדוי וניאו גפוסו הייולג var הז ושעי המ ןרבוס דחאו הרות ירבד גפוס דחא |
 ויהש הנינח ji "bv 'רב השעמ םהינש םג השע 'ה גפוס וניאו רבוסו הייולג וניע הזו
 )445 רבוס דחאו גפוס דחא םינב ינש ול

vo pהטמלמ  == vbל"צו  "Jes 
 :ויפק w/nb םינוקיתו תורעהב שיימ 'ייע 'טוז םירבד הלאב הלמה w^ הנושאר הארוהבו הלעמלמ Cn .א"ק

 .לודגה שרדמ ^« 2" ניישו

 .לודגה שרדמ ניישו .חי'פ דצל 'ינוקיתו תורעהב ליעל יתבתכש המ y^ הטמלמ | 'ו = .ד"ק
n/^m  — — 06^ pלוכי שא אצת יכ םיטפשמ לודגה :שרדמב  psןינמ קולדל יוארש רבד אלא יל  

 תמ לש ה ב vp y 'וב ןתשפ לש תבצמו שיש לש תוביצמ הפספיס תורנ הפספיס
 .4 דצ םלשה ךורעה

 אתפסופד ןועמש 'ר י"אד ארומא ארקנ היה הז םוקמ ne לע ילוא :הפוספיס 'ע ףוס הלעמלמ vo = ויק
 .בייר 5'3 mb" 'וריב n/s» (:Y4 Ya 'וכרב 'וריב

Y3 —לודגה שרדמב ה"נכו — =  n)ראשיו  qWהלכימ יאמ אבא עדי הוה אל אתקיז יאה :חנ  
 אוה ךליאו ןאכימ התלכא הנימ אתעלות הלפנ אנאמור C גילאפ wp הוה Un אמוי
 .אתיקז יעב b^ :ח'ק 'הנסב ^5 ^3 אקספס הל לי בג ארזח הל ליבג

 .האלהו 179 דצ יבצ תרטעב "ny םעט בוטב ללירב 'חה שיימ y" אטוז ירפס ןינעב D" — —  בייק

Q3. D — — o ru ^p 
 pm ץמוח ל"צ קח — rm .ז"טק

.6xozós bw Qty 6 - * | זיייק: 

 b^ אלטוקס אוה אוהש ל"נו םאג b^ בי'נו אלטוקצ ינליאשה w^ אב לודגה שרדמבו --  = 'ח .חייק
 .סרח ילכו סוכ b^ 'פו y/b אוה םאגו ,הרעק

vb (vb3 םג ales ןיטירקס רמכ איה ילוא זא תמא ןיטילקס "ג םא | — — דיי )ירו /5 :n^p 
 סנכנ ידוקפ שיר 'קליב w^ ךורעב א"פכו .ןידרקס ע"ייע רתס םוקמ Géxperov 'צמא
 .א'נפ ריימש 'ייעו ולש ןיטלפל

y | — $^ =ר"למ  examenוב ןיניחבמו ןיררבמ וניבר שמ הז '. 
 Abmessung. לובגו הדידמ ^5 אמוקיס p/bpy ילוא — 3^ טייק

 — ^ ^pסיפכ ל"צ םיכפ . 
 תרבוע איהש הנורטמ לש איטפוקסל אנוה ר"א (x^ םיטפשמ «c לודגה שרדמבו הטמלמ 'ט  .ב"ק

 םינידו הינפלמ pas mann איה ךכ הירחאלמו הינפלמ ףייסו ןייז ןיטמשמ לכהו קושב
 .לודגה שרדמ Y'A 'ינוקיתו תורעהב םשו ח''צק w/n3 יפקסא ע"ייעו .הירחאלמ

 .תינרקס ל''צו (* תינקרס 'ישארב לודגה 'דמבו :הרעהב — | ג א''כק
 )^ הלש ןיקוררק קספנו mm V3 לודגה שרדמבו :קדררקס y) ףוס הלעמלמ א''ב .ג'כק

w^ Yapלודגה שרדמבו | --  "wn ^n vowלכב היסכינ ר פד ןאמ  wb»אריתסא חורמ . 
rb —הרעהב הטמלמ  pn ^yהי'צ דצל ליעל : 

w» wr "m (!רנס «"« רנס . *) קיפרסשס 93 vv»גיוכנ (* ,?תפסותד  :mp «ps30 )* | ,יללפ  j»»סיפר  

Jv» »» (* .wm»o יפכ' f» ow» תורקסע y 
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 .ה"שע )144 רצ) ה"צר b^ 'ינואגה 'שתב ךורעה 'ינכ יתאצמ התעו הטמלמ ^D  .ו"בק

 ym wn אל ל"צו sp יעדי .ווה אל הלעמלמ ^n :ט"כק
 .רוזניצה qo ל"צ תורעהב הטמלמ | 'ב | גיילק
 לפשה תא םהל «max םיכרדה תא (ןנעה) םהל ןקתמ חלשב לודגה שרדמב ה"נכו הלעמלמ א"כ  .ו'ילק

 אשני איג לכ wow ןינעב רושימ ו ט ר ₪ ךרד םהל השועו הובגה nw םהל ליפשמו
 ח''כר ^ חלשב pw 'ג p^ חלשיב 'מוחנתבו רושימה תא םהל טרסו קקח n^ 'וכ
 בייכ (wy ^y 'ג טרס yo' רושימל טרסו ךרד םהל השועו הינהל שי ילוא וא .'יל

 .(תויטרסו םיכרד nnb ipn ב"עס |
 ."ינואגה 'שת נ"שו :הי''עש nb" "ינוקיתו .תורעהב 'ייע יסרוס ןושל e יב .א"מק

 .םינוקיתו תורעהב ש"מו רתע ע"ייע 'טוז 'ירבד הלאב ןוטסירוס ןוכנל ה"כו הטמלמ ^ —

.vopינואגה 'סותבו הלעמלמ | 'כ ' ^b23 דצ) ז"מ ( ^uiאוה םוקמ 'יפו אקרס תרוכ . 
 .עיקר ינפ תא בבעמ אוהש בע 'ישארב V3 לודגה שרדמב ה"כו = -- — o :גי"נק
 ןתודיע םוקממ ןמצע תורמשמ nw תונב הרש ייח vun שרדמ ^ ה'כו | - ה"כ :ט"סק

 .6 רחא םוקממ תודיספמו

 שיו .א פכ ש Nby .ב"'מד 3/5 v^ ז"עב גונב לבא ה'דס ואיבה ןכ רפכש אלוע | -- = טיי :ח'עק
M54 n'5 wn ^v בשוק רב אלוע ףיסוהל = 

epלודגה שרדמב ןכו :קיעד = -- 4^0  V5םיטפשמ  nu)וינתמב ל"א שרגמ המב םידי ול ןיאש  
 .הינימ טנל הלקש wm היצרח קיי עי

 רמוא הימחנ ^^ .ז"צ 'הנפב הנבה השק רמאמה ןינעה הזמו :קיזחהל ונינע ^5 nw | - | 'ח .א'פק
 יטוסל א"שרהמה 'דיחבו י"שריפ ש"ע תו עי רקויהו הברת תוזעה אב דוד ןבש רוד
 הרהמב ףופיעו הבגהו הלדגה ,קוזיח ןינע my שרשמ sun my» noo ד"עפלו :ט"מ
 רמאמה םיכסמ nm nv nan nby רקויהש 'מולכ (in die Hah steígen) הלעמל
 M3 'ירבד) ןושלמ ר מ N^ 3pm אנסי אפצוח אחישמ תובקעב :ט"מ 'טוסב ימראה
 nmm ע''בארה e^ אירמת ^n) ,ט"ל בויא) 'שלמו תממורו תלדגה ל'ר תרמאה )^
 'פ ר"שהשבו nw רקויהו סרג י'פ bw" א"דבו -- vow ןוילעה ףיעסה (wp ןכלו
 .תועטב לכהו mm רקויו הנאתה

.corme b/w 4/5 corml הטמלמ = ג'י .ה"פק 
 תבושתב 'יאד המ הפי הלוע )? (ח''ר (e www^ ךורעה 'יפ םעו :/2 דרזע 'ע qo הלעמלמ s :ה"פק

 בצק 'משי 'לבו אתררזד cop ימרא 53 ושוריפ ןכו ןידרזוע )10 רצ) ז'כ p^ 'ינואגה
 ןה קריכו ןידרזא ןניאש ןהו יטבנלא ןיארקנ רבשהל םיחונה םיכרה םינקה יסראפ
 שי יכ עדו ןיבושח qp ץעכו ןידרזא ןיארקנו אתדרז ןיארקנ ND" םישקהו ןיבו ש ח
 .ררז yvy דועו ב'ע קדקודמה ןושלה אוה הזו ןידרז ןינושש שיו ןיררזא ןינוש

 היה אל 6 רמולכ שחנ לש ויטעב ותמ ^ ר"ת 'יא 'ישארב לודגה שרדמבו 'וכ ויטועב הטמלמ — זיי .וייפק
 .תורודל הבתכנו שחנה םרגש התימ התוא חכמ אלא וליבשב ותמש אטח םהל

 םירצמ לש ןתוריח םוקמ אלא תוריח ps : תוריחה יפ ינפל ונחיו קוספל לודגה שרדמב | -- | דיי :וי'פק
 — ןילטע ל"'צו p/p אוהש ןוכנהו .(תורצוא 'יפ 2/5( ןהלש .ry םוקמ ןהלש ןילטע םוקמ
 .ןורחאה רח y^vy םייונישבו

 הוה יפאתיג ינהד 'ינה םשו ה"שע )103 דצ) ז"יר b^ "נואגה 'בושתב הזה en^ רוקמ | -- | ז"ט :ט"פק

 ןתוא לש הברה תויעט ךרדכ )3/23 n'y ^b ןילרעב) 'ינואגה 'שתב לבא ^3 וראק
 יפאתיג ר"עפלו .361 4x3 יבכרה 'ה ש"מו תורעהב םש "יע םירפכ ד יאסר

 .ןוילנכ $5 0953 fo 'יפס on (* i75 'וריע ('נ) סכרעמס «m 'ייע )*  ,ךורעצכ Y$ ,ןסילותב 30 )
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 DU רשא ךורעב "אדכ 3523 ישנ א 6,245 פ"לב שממ m "um ow דייט

 .ל"נה 'בושתה ןכות אבוה
n3ישארב לודגה שרדמב ' ppהז רדרדו תיבכע הז  bpל"צ]  [opאיהש ('  

 .םירד םירד היושע
^mףוס כ"ג  ^bןיאבש םירצמ ינבמ ןייוצמ הברהו )141 דצ) 'ינואנה 'שתב ה"פר  

 ינאורהנלאו ירבכעלא םינש המכ רחאל ןכ ןיעדונו ינאורהנב וא ארבבעב ןינכושו לבבל
 y"3. םולכ ךכב ןיאו

"mתוכלה לעב ןומדק ןואגל הרקש הרומגה תועטה לע ריעהל יתיארו :'וכ יסוי 'ר  
 pow ןיב ןיי pa ןיקשמ הכותב שיש ^man b (בי'עס בי'כק ףד ךסנ ןיי 'כלה) תולודג
 ןירתומ ןיקשמו תיבחה ףלאמ דחא ורועיש ץרש וא רבכע הכותל לפנו הקשמ לב ןיב

mns5 "5 תוא תורוסא תולכאמ ו'טפ תוינומיימ תוהגה ובתכו ןירוסא ףלאמ mהמו  
 ארתב 'פ אכה עמשמדכ תמא וניא ףלאב אלא לטב ומעט ןיא ץרשד ini קספש

Yיוה) תומורתד 'שוריב 'יאד אהו  ^ bvל"צ] וב רב  "bv ^ wnיב  ^ [n3 

 גד םע ושבכש אמט גד לע יאק םתהד אוה םוקמ םש ארבכע ףלאל דחא ארבכעב
 'עב אצמת וז תועטל המוד תרחא אמנודו--כ'ע ויבאמ לבקש ה"יבאר ןכו ה"ס רוהט

nxתוחכשנה ךורבו ,סופדב טמשנ לבא יחכונה 'ע לע יתזמר םשו (טיילש ,ב''ח)  

 .תוועמה התע יתנקתו

xz buy 
n3שרדמ  Meא תילע סרג חנ  

 .ישוריב ש"ע וקמע ל"'צ וא : ןתמע 'ע ףוס
 לע חמוצש הבנעכ חופינ אתבניע )?? רצ) ז"מ D^ 'ינואגה 'שתב mb ampi :4 הרעהב

 .אסרומ שפימה ןנירמאד אסרומ ומכ החורס החלמ םדא לש ורשב
"yינואגה 'שתב ןוכנ שוריפ ' ^b84 דצ) גי'פק ( ^D nn monaינה םשו ,ט"מק , 

 .(' איוא רב רמ אנוה ךורעב ומב ל"נה 'ינואגה 'שתבו איוא רב רמ
 .ביכרה ל"'צו ד"ט בכרוה הרעהב

n^»בקעו חנ לודגה שרדמב  wowבקע בי'נו .שקעו ל"או  poבאושו גופס  DMםימה  
 4 .ךורעבכ לכה 'וכ

s/w א''ער ריילד Bp ובותכ ^? י"אד ארומא הביקע 'ר ףיסוהל שיו הביקע 'ע' Wo 
.C ^3 אנמ 'ר ימוק הביקע 

 יולכ vtm סחוימה b^ 'וכ היל ליקתיאד איה אנשיל םקימ אמיתר והמ .ז"ט םירדנ
 ש"'ע ^3 ימולב אוה הינשיל n p עי מ (:ז"ט) םש ן"רה 'יגכ ןוכנהו 'וכ אוה ןושלה ןוקת
 .ליקתיאד אוה הינשיל ר"המ n" ןעכנימ p/w י"כב .'כ 'ועובשבו
 iN2i—Hinderniss, Anstoss בוכע /ע977) תינוי הלמל wo י"לב b^y ^5 ילב בא
 וילע אבש הז המר עב וגרהל : םיטפשמ י"כ לודגה שרדמ ^« לע ריעהל יתיאר
 הימרי 'ר ילשב אוהמ ילשב 'וגו באוי והכיו "יתכד רגבא תא גרהש באויכ ןיפוקסתב
 .ילש יקסע לע רמא

 .תורוכ ב ל"צו sp 'ירוכיב
n^»2/25 ה''מגר 'יפב  :n"yp(.ויעק אנליוו פ"שב) . 

 .אברע ס"לב ןכו

 הפ

 הרוש | דצ

 הלעמלמ גי'ב .ו'צק

 הלעמלמ ^r .ז'צק

 5 ביי —

 -= ז"ט .יייר

 ^/UT N .א"יר

ESיל  c 

 הטמלמ ^ .בי'בר

 הלעמלמ  'ג .ו"'בר

 הטמלמ =" .טיילר
nmuve - 

 - דיי :ה"מר

 E ז"מ :ח"מ

 הלעמלמ א"י :ט"'מר

p^ :»הטמלמ  
 הלעמלמ ^ :א"סר

"paהטמלמ 3^  

 6דרוד .תוכויע לקלס (f .סנוכנס 'ינס qi p»$ (9) beo 'tp3 wm3) יכ עדו )*  .םיעו סרכק «"«« ron וס ««)

 ."( «omf. !) ««ovp» vo ריעס «fb ba» | b ידסנ 3200 o3 "woo 'םתכו תכי כאב
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 .(918 דצ) ה"כת D^ 'ינואגה 'שתב y^ תבשד הגורע ןינעב

.Aschenkrug 06 016% ייילמ קסרדע bis pony ילוא 

 .01 ל'צו דיט 4
 .ןויצה mb )3( הכרעמה תורנ y^ :35 'ציב ח'ר 'יפב ה"כ

^nתומוהת שי יכו ומויסכי תומוהת א"ד חלשב לודגה שרדמ  neתינוש אלהו  
 ונימ לכב םירצמב םימחלנ ויהו ןוילעהו ןותחתה mw הלעש דמלמ אלא (' איה
 .תוינערופ

 ינאש לזרב לש תויששע ונל שי :ח"ק maa my 'ייעו--םינופא לצו ד"ט םינפוא
 ןיאו ןויששע תבתכו ל''זו (145 דצ) וי'ש D^ 'ינואגה 'שת 'ייעו ץראה תא םהב םיפחמ

«mלי'צ] ןש תשא ןיעמ תושע לורב דידח חיאפצ 'משי 'לב לזרב לש תויששע אלא  

 Eisenblech A2 4o. אוה 'משי ילו (דייי ,'ג ש"הש) [ןש תשע ויעמ

qoב 'טוז םירבד הלאבו : רתע 'ע ' ^D)תוכרב םעלב םהל ךפשש )10 ביישר 'צוהב 'א  
 .ימשב ב''שר wn "yv המינפ ןוילגמ האב ד"עפל הלמה wn ^3 ןוט D^ 33 D רתועכ

mm ^w qmךלהמ  weל"צו  psהטוז םירבד הלאב  ^bטוקלי םשב 68 דצ) 'ט  
 A^nn ^ ןנחתאו

GT. ,\ א-ב p/bp ל"נ buy 

n'o5 ר'ט ^wהיימגר . 
.sbadigliare לי'צ 

 | .טוטרמ ס דגבב ל"צ הרעהב
 C אתיירוא יל ןתימל היב תקילס איה הידיד אמזפ ןנחוי ר"א vm לודגה שרדמב ןכו
 .(* Glaube, Zuversicht ןוחטב 5266 ייל אוהש ל"נ התע לבא

 ניצפיילב קיטאילביבסהטארב יכ איבהש (Cod. Hebr. VIII) שצילעד גאלאטאקב יתיארו
 זפו בויא "p .לוק תמרהו היינע ^ne אוה ןומזיפ 5m ןשונ ןשי החילס ןוילגב בותכ
 ינצילחי ישילשה שדחבד 'תקיספב ןניסרגדמ ןו ניר ןושל אוהש 'יפ ל''ז יבא 'מאו בויא
 pov ^e אתיירוא יל ןתימדכ היב תקילס איה היריד אמזיפ ןנחוי ^ רמאו יב ץפח יכ
 .הרותה תא vx ןתנשב ורצוי בלב הלע ולש
 .קש 'יפ paculus, pasceolus = 70100%06 'צמא n^ ייילמ אוה ללירב יה תערלו

 .ןתיול לש םיניע אמש ל"א ma יתיאר לודג רואמ : 'ישארב לודגה שרדמבו
dreijührig תישילש הנשב 21006176 (67 ,'ח ע"מ) ללירב תעדכ ילוא רטטפ 'y qo 

 'ג רחא קר לשבתנ הז םינאת ןימש ינפמ  y/"yy nw.ש"מו ארטפ
 . .(218 דצ) Yn ^b 'ינואגה 'בושת .בטיה "ייעו -- ץנ עב 5^ ד"'ט m 'עב
 ןאכל ותרטסמ (wow nmm היה ילוברטפ הניתנ רב אמוד ורתי לודגה שרדמב ה"כו
 .(* אמיא ךייד ל"א הוה אלו ןאכלו
 אצמנו םיקשמה רש ןוריטופ ילייפ ךותב בובז אצמנ in^ בשיו ףוס לודגה שרדמבו
 .םיפואה רש לש ןיסלק ךותב רורצ
 היהש המל ףרוע יל התח יביואו דיודל qms co יהיו לודגה שרדמה סרג הפיו
 )6 ךיביוא ףרעב ךדי וב בתכ ולש ןוקירט פ

op ל''צ 

 ןרופצכ רמא אנינח 'ר ירוט יקורפ יכ ןלוכבש השק in^ ץקמ לודגה שרדמב

 .o3ob ^» 30» )5  .כועפו o» ( ייע דועו' pvoןועסכ , *) »5 ríoביכו (* = 1 ןירנתס  

 Bundesvertrag. , צו \-.ג5 «95 «wo סקפקיע בלתכ

 הרוש
 א''ב
 הלעמלמ זייט

 הטמלמ
m^הלעמלמ  
n'3 

43 

 הטמלמ 4

 הלעמלמ זייט .

23 

vp:הטמלמ  

 הלעמלמ 3^

 הטמלמ

 הלעמלמ
 הטמלמ
 הלעמלמ

 הטמלמ
 הלעמלמ ^

 .'וכ טשוב

Dr סוקע ^p 

 וס

 רצ

 .ה"סר

 .ו"סר

 .ח"סר

 .חי'ער
34v 

 .א"פר

nte 
 :י"ש

 :ב"יש

 :ד"יש
 .ט"יש

 :טי'יש

 :א"כש

 :ביבש

 :ג"בש

 דמי(
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 zírvpov Vi wy טשוה יפב ירו טי פ ^5 יכ יל רורב התעו : ירוט יפ 'ע ףופ
Schorf, Geschwürרקיע ל"נ הזו . 

 ייפ .אליפ לצו )5^3 w^n םילכל שרה 'יפב אטוז ירפס) הרונמ לש סליפ הזמ ילואו
 לש טופו הרונמ לש [חרפ ל'צ] (היפ) 'ינה ה'פשת 'ר תוטמ 'קליבו muon קרזמ
 Achse zóAos יילמ סליפ n^ )183 צ"ע) ללירב 'הו .הרונמ

nuרבדב הרכמו םיה תנידמב השוריב הרוטלפ ול הלפנש דחא לודנה שרדמב  
 .'וכ ann ףסכ לש תורצוא וב אצמו חקול ams ךלה טעומ
 .איה ינוי לש ןיטלפ ושל יאהו יתאצמ : ד"סק 3/25 היימגר י"כבו
 Handlanger, Diener. תרש₪שמ 075 ייל לע ma ביר ילואו

mni רבע םלשוריב אילצמל קילס יסוי 'רב לאעמשי 'ר : חלשיו לודגה שרדמב n» 
NedzoA:i, Nablus ןילופינ םוקמב שבושמ אוה ילואו--'וכ יארמש דח הינימח סוניטאלפ 

 הילופינ ע"ייע ( n^n.(:ד"סש
ws nowדייט  ^wל''צו ןוליפ ימולפ 'יא ח'עק 'ר אראו 'קליבו . ^« סרונ א''לרת  

 < .ןוליפומולפ
yולא תופס 'יאד המל ךייש הז טוקליה ןויצ יכ עדו :חייל  manזמר הז לעו ןיי לש  

ovyירדרמ אוה אקיסולופ רוקמו--דודל ידעלגה יליזרב חלש יאתיתש ינימ ירת :חיל  
 סרג 'קליה לעבו ןיי לש man ולא תופס תותסכו םירכ ולא בכשמ n ^ ימזמ ט"וש
 זייט דצ םלשה ךורעה תמלשהב אייקמולפ ע"ייע אקימולפ ל"צש ןוכנה לבא אקיסלופ
 'נרת w/5) ,ז"ל תישארב) םדב תנתכה תא ולבטיו besudeln לעגמ B^ לפלפ ס"'לבו
 .אמדב אניתוכל ה ו ל פ ל פו תירוסה הטישפה

listig המרעב 70000765 םסוגרנפ mun (164 ב"ח םיאנת mw) רעכאב m 

 .אתרודפ D/53 ןכו : ארודנפ 'ע ףוס
 ךלוה m) :םשו ^3 ברה ינפל pus לטונ דימלת ץרא ךרד חלשב לודגה שרדמב ןכו
 לטונש ברכו ונב ינפל סנו 5 לטונש באכ ורמאל א"א בותכ ארקמ ילמלא םהינפל
 .ודבע ינפל סנופ
 .רנ עייייע דועו : הרעהב nns הרוש
 .'וכ תוידספ ול היה ולאש תוידספ 'יפא אציו לודנה שרדמב הכו
 ןוהימרג לכ e^ םיקיקר pastillus ןילטציפא אּוה אוה סוליטספ יכ יל רורב התע לבא
 ינפב רמאמ אוה ^2 הניאת ישרשו ינשה רמאמהו .סוליטספ ויה ולאכ לק ךרדב וקידה
 םירבדה ןמ דחא הז יבר םשב nmm ר"א איי D ny "om^ ט"ושמ חכומ ןכו ומצע
 ןבאה ךותבו רוצב ןיעקובו pos זהש הניאת ישרושו דע 'וכ השקה תא ךרה טילשהש
 .םש ב"שר שמ 'ייעו
 .העט 175 ראססאלגב טסריפו spüter רחואמ ןמזב owvíreopov Vb בוט רתויו

 weise המכחב ads vip 'יפ תייאפס min ללירב 'הו
 ליספב הב 'לימע התא םא םירצמ ץרא : םכתא הלעא רמאו קוספל לודגה שררמב ןכו
 .(' 'וכ םודרוקבו

n^»טוז םירבד הלאב ' ^Dהשממ רמלו )13 דצ) 'ז  mneסוליספ . 
 ןוטידנספ ל"א ^3 ןוטידגק וברל רסומ היה un בשיו vun שררמבו
 .יוכ הצור ינא

eanילכ אוהו ןשרה ןהב ןיפרוגש ןיריתכספה ולא ויתוריס תישעו : המורת לודנה  

.Hobel <<] = ppp»b5 wa תתכע)6 ב"כ (! 

 הרוש

 הטמלמ דיי

ES 3^ 

= !3 

 ^ wהטמלמ

 הלעמלמ דרייב
ruהטמלמ  

r^ 

 — וה

 — יט

p^הטמלמ  

 הלעמלמ 3^

 וס

 דצ

 :גיבש

 .ויבש

 :ניש

 :ו"נש

 .ט"עש

 :ט"עש

 .א"פש
 :א"פש

 .ו"פש
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 לעו םילחנה לע ותוא ןיפוכ שמשמ רתכספה היה םירבד השלשו ךתל קיזחמש לודנ
 .חבזמה לעמ ןשדה תא וב pm תבשב ץרשה
 .'וכ וירחא העפמה לעב ץר an^ לודגה שרדמבו
 Mischung. תובורעת עיילב 'יפ .טאלכא 2^« איסופאפ in^ חלשב לודרגה שרדמבו
 by היקשנ ןטש אתא אינטאפב בקעי רב אחא בר שרד w^ תודלות לודגה שרדמב
 2/33 'יאדכו אינופאפב לצו איה תעטומ 'יג קפס ילבו .(' )53 now ב''נ) היערב

iDוכ ןטש אתא אינופפב בקעי רב א"ר השרד '. 
pwדחאל ד'המל לשמ ולשומ אישנה הדוהי 'ר ורתי לודגה שרדמ ל'זו : הירמע  

 יל םתכשמנ לארשי םתא ךכ הירמע יסיפ היל תחקלתה הל ןורמא השא אשנש
 יוויצ אוהו y/2 ורמצ יצפנ הירמע יסיפ ב"נו . ינוצר יל ושעתש יוקנ יל םתנכשמתנ
 .(יִצָפ=יספ .ץפנ ןמ

qoע ' n3 quתציפ תבש הסנכנש ןויכו תישארב לודגה שרדמב  Wwwןידה ןמ  
"nnnוכ תבשה תא סלקמ (ה''דא) '. 
n3אדה רמא אנוה בר ולכאי אל ןכ לע חלשיו לודגה שרדמ 'יג תמאב  

 C אירש אישנ אריגד אתלקלוקפ
 םיצע הב שי אלא תחא היצע לכ ps וז הניפס המ : בהזימ תב 'פ לודגה שרדמבו
 .ןוניפקפ ל"צש ל"נ ,ןורדא יצע ןו ני DB יצע םיזרא יצע ןינימ המכמ

^nינואגה 'בושת ' ^pאפפ ר"א אתרודמ הדוהי ר"א עיקפ יאמ (158 דצ) ל"ש  

 הרצכמ אעאיט אקארטמ 'יפו .(*'וכ גשה w/b3 אתרודמו הישיר קספד אעאיט אקארטמ

 .הע 1806 Geissel יברע טבש KaME Bras עיל אוהו כ"ע היברע

 : א"מ דצ (ןילרבב לעססאק (wi "ינואגה 'בושת 3/3 'ייעו : 8 הרעה ףוס
 .ףונבש קדס דגנ הניערג לש קדס חיני אקיפ
 .ןיקוזארפ היגהל שי כ"או
 : םשו ,ןיגרופה ל"צ ןיגריפה ינש ןיב בשוי )85 דצ) Y "D 'טוז םירבד הלא שרדמבו
 .ימשב בישר ש"מבו ןיגרופ 5". ןירגיפ ינש

'y Woדרפ  nx(הָדְרַפִמ א"ס) תחא הרירפמ ימלוע יתמייק 'יטפשמ לודגה שרדמב  
 היבאומה תור איצוהל יל שי תובוט תורירפ יתש : הרש mone aem" חנ יתריישש
 .תינומעה ימענו

  n'3רתויב ןבל 'יפ .היה פוסבדרפ רמא קחצי 'ר : אציו לודגה שרדמב (.

wnאשבדרפ  winפילמ  sczoloשמ יייעו ךלמ  wcםיארומא תדגא לע רעבאב  

 1 n'3p. רצ םיילבב
 ('ו רצ םלשה ךורעה תמלשה (y^ סומידרוב 'עב ש"מ יפלו 'וכ סמידרפב
 Hyppodromos. סומורדפב ל"צש ררבוה

DM LR, S עילב buy 

 ידהל אקיפ

Vull.I,394) indischer Hahn —»;42 5/55 אוה mb ילוא 

vumללה ןיקתהש לובזורפ אוה רי'יבל ויתורטש רסומה 'יפ :'ג תוכמב  ^yתופסות  
 z/b row תופסות "ייע wn וילע וגישהש םש

 חס

 הרוש | דצ

roהטמלמ  
n'^ l 

 םייי

 הלעמלמ | 'א .בי'צש

 ^n :ב'צש

 :טיצש

 .א"ת

 :א"ת

 הטמלמ

 הלעמלמ

 ויט

 הטמלמ ^:

 הלעמלמ
ta^" 

e »5» (!סנידעס ספ שנ , | ") אוש וא הרצ סוקענ ^ סיעעפ סנרס לודגס םרדעבו. ^( r3 3oספנס דיג . 
"Da 7 

 .ןורענכו ,ןוילננ דועו רפסס ףוננ w2 (* .5 ד5 :«5 ,גיח) oia ךורעס תעלפסנ םיעו רוד עיייע (*
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"sהרוש  : 

n^nורתי לודנה שרדמב ה"כו הלעמלמ ^4  s/wאלש רזעלא  veאלא הנשי אמגרזורפכ ךיפב הרות ירבד . 
 ,התורקל םיצור לכהש השדח אמנרזורפכ ךיפב והי

e. Groobóum ל"צו ר"ט motóug | — — y :^n 
.Beere ל''צ Berre —. 3^ א"כת: 

 .'וכ רבלמ ימחתמ התינצרחד ) אנמורד אתטורפ אדהכ אראו לודגה שרדמבו הטמלמ ^r = .ג"כת
feםיטפוש 'פ ןשיה 'מוחנתבו --  ^b.ןימוטרפ ןהל דימעמו 'ח  ^y)בי'שרל תורעהב  mwא''ל ) 

 -offentliche Bekannt) הייולג הערוהו יוויצ zpoS£ua י"למ הלמה איצמהל רתוי הארנ
machung)לואשל העדוהו זורכ איצומ ה"'בקה רמולכ  n^wוכ םכילע וכיגשה םולכ ). 

 | | .ןינעה 53 שי'ע
 "וכ ומע ותוריסו אציש ידכ 'וכ ) הטיכרפ ןידהכ nmn לודגה שרדמב n — 3^ .ו'כת

 p/b םיסיברפ םש היה אלו וציחרהל שקיב (96 דצ) רתסא לע 'ירחא םינפ שרדמבו
 .סיטיכרפ לי'צו

 יבצ תרטעב ללירב 'ה ש"מ y^ סודנורפ (ו"משת ^ ךל חלש 'קלי) אטוז ירפס 'ינו הלעמלמ ^i .ח"'כת
m490: : : 

 ^5 איבמורפב ןיעורי ןהש :וינדא ילמגמ הרש ייח לודגה שרדמב ה"'נכו איבמרפ y qo 222 -- 7 ל"ת
 .םהרבא לשמ ןהש

 .לודגה שיררמב תינדרפ («^n הטמלמ ז"ט :דילת

 + יניב jo ל"צ — ^ -וילת
 Rubin, pyropus. ריילמ ילוא וא 6 .חיילת

 סרפ y/"yy ש"ע ןיסרפל ל"צו ןיסופרפל טרפ וניבר איבה nop 'עבו :ספרפ y" ףוס — חיי .א"מת
pw (1ללירב 'ה תעדכ חש תנוי הלמל ונינע  v^y)181 דצ ). 

 ב"'הועב רפרפמו הכוז ז'הועב שאב רפרפמה לכ :ןשע יניס רהו ורתי לודנה שרדמב ןכו הלעמלמ so :א"'מת
iשאה ךותב לגלנתמ ^5  ww)ונממ אריתמ . 

.n"pnצ'עמבו = — ביי  Etudesןקטרופ וא ןקטרופ 'ינה רקיע יכ יתחכוה ר"כח  inארקנה םייסרפה  
 תפוקתב םייסרפה vmm Pervardeghán שיראוצוהבו 439,« ,(-ןיב 3023 )923 ככל
 םירופה גח Den הזמ pb םידוהיה יכ הדב דרגאל םידוהיה ררוצו -- הנשה
 .אוה רקשו C םהלש

"m "bnהלקרפ 'ע ףוס --  nxהיתקע תעשב :החורה התיה יכ הערפ אריו 'פל לודגה שרדמב  
vayתעשב (* הלוקרפ  mmmסומיד ריבע  *( 

«Dnוכ יפוקרפ ול ןתונ ינא וספתש ימ לכ אריו לודגה שררמב ה"'כו —  'כ '. 

 .ארפ bw ד"ט ערפ 'עב | — א"כ .ה"נת
 " vanחלשב לודגה שרדמבו = -- : new[ןירוטקא ל"'צ] ןירטק ןהל  ynרוזחל םכלש )* אימזזתרפ  

 .'וכ םירצמל
in"mא"י  — nmלודגה שרדמ לש אניסופ ל"נ  "nןהילע םידיגמ תוירבהש םירבד תונדגמו :הרש  

 הוטמ ילכ n^ יכנוק רמא אנוה בר לפלפו אני סו פו אסכטמו אירייפא ינימ ןוגכ
movאוה אניסופ 5« ) השאה וב  yp zíóov NWש"מו לופ ,ריפס ,ןושפ . 

  .D'nא — «^ nאנינתל הייר ד אצקשיפ אתאו 'יגה םשו תישארב לודגה שרדמב אצקשיפ *(
  i43.העלבו

Granatbeere ew! MAT Gh» op i5 (!ןלכ «« )* , yop» Etudes '"p (*  .כבערון bx»רעעסלר ;187  

XX »535 (* .52 ד  jm»ספוע ^« (* ,ןורענכ .ןוידפ  tà ,on»tיכ ליס  demissio obףונכ )* .ןק "« «« )'  

one nb fp»f3 ox» גרוע ^» 30 (" »»p ע ךורעס י"פע' fy םרדעס O92» 



To ו"ח םלשה .ךורעהל םינוקיתו mm y 
 הרוש | דצ

 ןהאזיוועל ^s ינריעהש ומכ )45 ,'ג ןאיליא) ,Ringeltaube 20666 ייילמ אוה ילוא הטמלמ 'ד | :ס'ת
 .םלאהקאטשב

 .הזב הז ןיכותפ דרבו שא רמא הימחנ ^ דרב יהיו אראו לודגה שרדמב ןכו | -- א"י .ה'פת
n^ "bnעידוה ירחא ףסוי לא הערפ .רמאיו ץקמ לודגה שרדמב ויתב םעפ 'טב םעפ ה"נכו = -- : 

 קתפו קתפ לכ לטונ mm וינפל וכילשהו ןושל םיעבשב ןיקטיפ ןיעבש ול ובתכו ודמע
 םשו ^3 אקטיפ בתוכש םימעפ D'/yp ^b 'ינואגה 'שתב כ''ג 'ייעו .6  ותוא ארוקו
 אתונאידד אקתפ תימרא 'שלב ותוא ןירוקו תושר תרגיא (80 דצ) פ"ק 'יס

"n896 דועו 355 דצ ל"ומה ש"'מ . 
 תוינימש 'ה ^ קיזחמ לודג סוכב ןיקשמ ויה )^ דצ) א''פ ןוירוג N2N שרדמב ה''כו הלעמלמ vb :ז"סת

 ^31 (םש Y רצ) בוט חקל ירמבו )5 דצ 'ב חסונ) ans שרדמבו ,אקתפ ארענו

 0010000 ,[2011020) יילב הזמו א ע"לב xoo פ"לב אוהו אקסופ 'קליבו אקתיפ

 Trinkgeschirr. וב תותשל סוכ

 .בשיו לודגה שרדמ £i ט"יר anb םינוקיתו תורעה 'ייעו תומולח ירתופ — 4 .ח"פת

4 ponו  
 .ניישר םשב 74 רצ ינולצרב י'רל הריצי רפסל n3 3/1 ^w^ הז ה"'מגר «s^ ^5 א"'פ הטמלמ ^ 3. 
 יל wy5 תובוצרח שרוד יכ mb ונכרצוה אלו 6/9 vbp paw שרפל יתיצר םשו — ^ :

 3344 בישר vb yy 'זמ ט''ושב y^ םיקד ןיטוח 'מולכ םיביצ 'שלמ תובוצ ןוקירטונ

w^הלעמלמ חיי  nחלשב לודגה שרדמב  n/4תא הז ןיבהוצש ךותמ :םיה ךותב לארשי ינב ואביו  
Comש"ע רחא ןונגיסב 'תליכמב לבא 'קליב ה"כו 'וכ ןימינב לש וטבש ץפק . ^Y 
owשיר לודגה שרדמ  nenהצור וניא םינשי ןהש ןאצומ שרדמה תיבמ אב אוהשכ  

 | .ןהמ nw" תא ביהצהלו שיגרהל
osלכ ורמא ןאכמ תעמוש הקברו 'פ תודלותבו ,תינתיצ 'ינה 'ישארב לודגה שרדמבו הטמלמ טיי  

 .ךכב הדיעמ הקברו תוינתיצ םישנה
 טנעירא ע"מ y^ ש"ע ^3 ילצמ wb" ^3 .ללפתמ ה"בקהש ןינמ .'ז 'וברבב ה"נכו הלעמלמ = 'ג 4^

 (61.ב1) | 29, ל"'זו יברע רפוס י"פע לאעמשי ןבא ייפ קעניללעי 'ה איבה םשש 0

Le בז אג 0115 o8 de duas e S eas 135 ,,, 53311 ,א xS aT 

  m. XS SES:התקתעה  DWאוה  (mv)תונמחר ונינע זא םיהלאמ שמתשנ

 רפכיו וילע םחרי win יכ ותועמשמ ינולפ דעב ללפתמ לאה יכ רמאה םאו py תחילסו
 :ה"ל ףד הוצמ תמחלמ ורפסב ץ"בשרה ןב ןארוד שיר ש"'מ y" דועו .ב"ע vy דעב

n^ q^אוהו :רכ "פ — —  ^bח"ר  "yז"כ ק"מל ('ג) הברעמה תורנ . — "wnינואגה ישת 'ייע ' 
^Dי .(180 דצ) זיינש  

 .ה"שע 196 רצ ח"עש b ^»win^ 'בושתכ ^5 ךורעהו — 8. .איּכ

 תוכרבב .הוקלצו הימטא אהב דחו הימטא אהב דח היל (vow ץקמ לודגה שרדמב = - גיי .ביכ
^in Y :הנושמ . 

 .לבבד אתאינצ 'יגה לודגה שרדמב הטמלמ | 'ה 2
 Nagelbohrer, succhiello, t/*wbr )^33( ינולכוס ל"צש בוט רתויו :4 הרעה == 4 טייל

succhiellino . 

———————— 

(19532. fbyoy) ob f5o$* op»; סתסעכו 'נרת 35^ (  ,סינרות ^»(! 
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 הרוש

 א"פ ףדב :^V) םאטשרעבלאה V5 רצואב) י"כ תופיסאה רפס bm 'וכ ןיציצ ןה ולא הלעמלמ ג
jp םיראשנה רשב לש תועוצר הלרעה ירויש ןה ךורעב שרופמ ןיציצ לש ^n, yy 

 ויבא ארירש ברו ןואנ יאה בר 'ושתב ךורעב דועו הרטעה ןיפוחו הנהו הנה הלרעה

  pes ^5אצוי זיז  sה"חושר יל בתכו ."הרטעה הפוחו דינה שארב רשבה לע
 .כ"ע ספדנה דגנ םייונש הפ אצמת ןעי הז לכ ךל יתקתעה

 תישארב לודגה שררמבו ןיניחכשמ אל אתליצוצד אתעיבכ 'ב D^ ז"פ רומזמ טייושב היכו

 .אליצוצד אתעיב
 intelligenter, kluger Mann דמולמו םכח uu פיילמ אוהש 5^ דועו

 T pus .הדנר'צ סרג npn 'פ (' לוקעלא גארס שרדמב

 ךיישו 'נליוו ס"שב .א"מ 'דהנסל n/s 'יפב ויתאצמ nny לבא ^3 en^ הז ^5 6 הרעהב הטמלמ 5
 .א''מ ףדל ('ג) הכרעמה nm ^y .די'ימ ףדל

^p ^w ד'ט .ז"נ 'ובותכ הלעמלמ p^ 
 ורתי לודנה שרדמב ה"כו הטמלמ | יי ^ r.אתותצ תיתצמ

 הלעמלמ יט ^ D'יפו ןייחד םיאבס ןיסונאק םיאבומ גיילפ ר"'קיו  wanיקזחי) םיאביס םיאבומ קוספל
 ^ לאינד 'קליבו ןיסיטק םיאבומ ןאבס םיאבומ w^ ב'סש ^ 'קזחי 'קליבו (בי'מ ,גייב
 רי'קיו לש ןיסונאק תמועל אוה ןיסיטק כ"או םיאבס ןיסיטק םיאבס .םיאבומ א"ס ףלא

v mwלי'נו ןיסונק 5^ ונ ןמ תשבושמ  vp wwwןואשו איבוברע ?/66  
;Beunruhigung, Aufregungר"קיוב שרופמ ארקמ לש םיאבוס ןינעו  im Vy 

 Yn wap ע"ייע) תרוכיש ןינע אבוסו ללוז מ"למ win ןורחאה הזו ןאבס Vy 'קליבו

(nםנחלוש לע םיחוטש הנוכהו ןחלש 'יפ ע"ייע ןוחד םע ותוושהל לי'נ ןייחד ןיינעבו  

 יכ עדו py הזו רחא ןינעב B^ סיטק 'עבו--אוה ןבומ השק רמאמו .תותשלו לוכאל
 םכצראב םתייהשכ nnb רמא (גייל b^y ביילפ ר"'קיומ) 'יגה איבה עמאנ ש"'רל רוגאה
 ביישר ^ בע ןיסיטק ןיאבומ הב וילש pon לוק snnm vyb תוינמה םישענ םתייה
 ךחירטא אלו אמלעב pon יטופטפ בתכ )118 ג"יח) ץולחה לעבו ושוריפב ךבנש

 Ó. םתריתסב

 :ב "'צ boy .בי'צ בי"ב
 שיו .םש י"שרו :ח"כק nae ('ג) הכרעמה תורנ y"^ ח"ר ^53 :  «^n םחרה תיב 'יפ

 יוכ ףסוי הורעה ןמ ולציגו ןרצי ועיבשה 'ג s/n ןאמיו ה''ד בשיו לודגה שרדמ ףיסוהל
 רב קה יפ לע התנתנו ולש new הלטנש רמלמ רקבה דע יבכש on" 'יתכד זעוב
 y^ רחא ןונגיסב Y^n ^^ תור !קליב אבוה ר"קיובו .השעי אלש ורצי עיבשהו
 ליצה jo 'א םיב ויהש תוניפס יתשל לשמ (9 דצ) n^b ^p 'טוז םירבד הלאב ה'"'כו
 .'וכו ותניפס תא ליצה אלו ומצע תא טינרבקה
 ש"בירה 'בושת ל''זו .('רובק היה םיכלמ לש ןטינרבקב ףסוי לודנה שרדמה סרג ןכו
 םיכלמ לש ייטנרובק ומכ nw (םש איבהש nun שרדמ לש) אטינרבק 'יפ במת "יס
 .תונורא ומכ םהש

 « jqינימ לכ ץקמ לודגה שרדמב  mewאפופיקו (* אידקמ ץוח םולחל ןיפי *(.
 ראש .לבא םדא לשכ םהינפל תוכלוה םהיניעש יפל ("שוריפ  mewדצב םהיניע

 .שארה

 אע

2*5 

.N/3 

 :א"נ

 .דיינ

:2^5 

 סונ56 $ pyobé ^» )* .»p &33 = סכרת Yo ביכו (* 1 ןידינפק 'ינ) 'ינס xz 189 רפססללנ טסריפ 'סו (* ,ירלעד)5 רונלווכ ('

, ^ t 
  (^ .Eule es»! m'יכ 3'ג  fi (* Wubóךורעס 'יפכ  $5 0723 ^f.ןוילנכ
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 אדחב ןוהתי ביסנ W^ 'ישארב לודגה שרדמבו ש"ע אתדח אתרידק s/5 אתדח ארדיק
 .ןוהיפאב עשו רדק

 .סירדק לש yy 'מוא ףסוי ןב ןתנ 'ר on חלשב oen שרדמבו
 :זיל ,א'חל םינוקיתו תורעהו רדא ע''ייע : ןונירדק <

n3וכ יווקב ןירופי יווקב לכה יחיו לודגה שרדמב '. 
 תונקז בי'נו ןירסייק nno ןרקע ןוהנמ ןישיב ןוהנמ תורתונה 'ינה אציו לודגה שרדמבו
 .(:טיימק ,ז"'ח) ירסיק ע"ייע שבי 52005 י"למ אוהש הארנ ילו בי'ע

 .(ךורעבכ) קזח 2^« ןוקאמזק סרג ץקמ לודגה שרדמב
.Becher 0505 ןא ,Maass, Becher 0009/06 vb. אוהש לו דועו 

 פרוג היה וניברו .תיבחב אלא ןניא ךלמ לש ןימזוק אלהו 'ישארב לודגה שרדמב ה"'כו
 .םלשה ךורעה תמלשהב ןיזי מזוג 'עב רדועו שיימו pi עיייעו ןירימזוק טיפ ר"בב
 אירמזוק .pow (i^y .חיילד 3/593( 'ירדנ ^? (:ו'ע (rm אירמזוק 'ע ףיסוה 2/5 יכ עדו
 ^D ג'ונב לבא שיימו ש"ע םינטק ןיטישכת v53 'יפו pb לאשימ vow ןוכילע תיאד
 ש"רל רונאבו pb לאשימ ריסא ןוהילע תיאד איידימזוק pow יעב הימרי S/N אניבא 'ר
 אדימרוק תמחמ ןיתשו ןילכא ןוניאד ןויכמ noy» ןיליא סרג 61 (Y v^y" עמאנ
 אדימזוק bn ךרעה לפוכ דועו .[ןוהל לאשימ ל"צ] qu) 'לשמ) רופא ןוהילע תיאד

vowימלשורי רדונה ןיב ןיא  powארימזוק תמחמ ןיתשו ןילכא ןוניאד ןויכמ אתמלוע  
 איבה אדימזוקו אדימרוק תואסריג תודוא ד"עפלו .ב'ע nb לאשימ wow ןוהילע יתיד
 אדימסוק ל"'צ אדימרוק תחת יכ הטונ יתעד ןכ ינפמו םידרפנ םיכרע ינשב רמאמה
 אנימלוע b/5 אוה אתמילוע ילואו אוה הנבה השק רמאמהו (ינשה) אדימזוק אוה אוהו
 תלמו ('א ,'ט ראערבעהל 'טישפ 'ייע) 161186 Gerüthe ,לכיהב וב ןישמתשמש םילכ
 ןיתושו ןילכאש שדוק ילכ ושוריפו .weltlich (76///006=) 04006//00 5 אוה אדימזוק

anbלוח ןיארנש ינפמ  wowהשע קוחצ )118 ,גי'י) ץולחה לעבו ,םהמ ליאשהל  
 .ושוריפב ונל

vo y(ר'ח תלחתל) םינוקיתו תורעהב 45 דצ ליעל . 
 (' תויטקב ןיכרוכמ שיש לש םידומע 'ישארב לודגה שרדמב 2^( w^ ןושארה א"סכ

iwiאלש הנצבו ועקפי אלש  wp3 ^. 
 יתבתכש המ ונממ םלענו )255 (ipn i^o םיובנעירג 'ה ש"מ כ"ג ̂ 11 הרעהב
 קיתעה ןכו ךורעה זעל א"נירומ אוה אוהו muraenula 3/5 לע 3/3 ריעה םשו .'פ ,ז"חב
 muraenulas aureas- (א''י M', ש"הש) בהז n" סומינארעיה

 יצוהב) 114 דצ 3/5 א"מפ נ"רדבא (?) ןומטק * ל"צכו qw טמשנ סומיטק 'ע םדוק
 אלש ^5 nbn» pn cua י"למ ילוא םינש ןומטק דוע יתייה אלש (רעטבעש 'ה
 gebeugt an Jahren. ףופכ xayuzróv vp ילוא וא םינש המכ יתייח
 ק"פל ומכ e" א עי ט ק ב םי'ר תנש w^ )978 דצ) ו"נקת b^ םינואגה 'שתב יכ עדו

vb "y889 רצבו םש ל"ומה . 
 סוטפורפטק )42 צ"ע) איבה עמאג ש"רל רוגאהבו סיקטרפטק תועטב רי'שהשב ג"ונב

 הרוש םשו--.סוטקרפטק 2/35 b^ 2"y ww ילכב ןייוזמ 'יפ wv mma 'ה לוכיבכ
 ו קר ט ק 5^ ד"ט ןוטרטק הלעמלמ די'כ

53 boy 

 שרדמב n'3i ע"ייע ev wi אוהו .' 'ליגמ y ןולובז לש וקלחב היה ןורטקו
 .יחיו לודגה

 הרוש

 הלעמלמ ^

 הטמלמ
N/^א  

 גיי

 בייי

 הלעמלמ יט
 הטמלמ 4

 הלעמלמ »43

 הלעמלמ א''ב

«ls 

 הטמלמ 3

^4 

 ^ iהלעמלמ

 ,תוינטא ןיעכ 3^( )'

 'א

Mp 

33" y 

2351 

AAT 

ay 

 :ח'ע

 :א"פ

 :ר"פ

5 

SIUE 

.n^8 
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abהרוש  

w^ .n'5אתקיספה איבה 'א 'יכס הקרצ 'כלה ז"ואנו הטמלמ  ^uiאוה תועטו םינורטנק . 

 .תומא 'נ ל"צ תומא ג
 .הביתה ךרוא ל"צ הביתה בחור רחא
 לודגה שרדמב לבא רעטכעש 'חה די תחת sew לודגה שררמב ה"כ 'וכ רמו א 'ר
 .( 3/33 ונינפל 'יאדכו ,רמוא הי מ ח נ ^ an^ )! ידי תחת רשא

nmmהרונמ לש בלוק  (ירפס wowביימ א"יפ םילכ ש"רב אבוה ) יר .תוטמ 'קליבו 
 ^33 Dy םש p»3 pun' לכו הרונמו הנ קו תועטב (שרדמ םשב) הייפשת
 wy" םש ש"רה

 .זיצ תב ש לי'צו ry ןיטג
 6 ןולקב דמוע אוה אמש הארמ «ne ראות הפי וניחא ףסוי ץקמ לודגה שודמבו
 ."וכ ןתוא ושפת דימ
 Corinthus ריעה DU לע aes Corinthium אוה א תינ 5 p nen יכ ליינ התע לבא

 alterum in) 'נ ,דיל סואינילפ 'ייע םינימ השלש ןהמ «e תראופמ nnm התשחנש
quo auri fulva natura)מויב "יאש המ הזו ' .n/bאתינולק תשוחנ  nmmהריאמ  

 .בהזכ הפי היה אתינלק ןתשחנ ב''פר אמוי 'פסותבו am לשכ
byןוי 'לב ןכו הפי 'יפ  pnהפי . 

 .ןיכבש ןיסלוק ןילוצלצ תורוגח ירוגח רוגח 'ישארב לודגה שרדמב ןכו
 .ב"הועה nb" ןינמוזמ ורינטסלקו ןוידרו ת ןב היננח תורלות לודנה שרדמבו
 .(87 רצ ןילרעבב נ"מ תרבח ל"וה) תולודג 'וכלהב ימור י"'כב ה"כו :רטסלק
 'צמא י"למ אוהש ל"י ןיקרסלק an^ ןינעבו -- ןורטנסולק 'יגה בי'פס ןוירוג אבא שרדמבו
 Schlosswüchter. ןיטלפה רמוש b^ )947 דצ סואיסריימ יייע) 9

[yט .יליגמל )3( הכרעמה תורנ 'ייע ח'ר 'יפמ קתעוה : 'וכ ': 
n3יארקש ינאיד ה ת ש והילע ומקואו ל"זו אריו י'כ לודגה שרדמב רקשפכ רקשפא  

 :ט''ק 'הנסל סייד ̂ 'וכ רקשפכ רקשפא p ילצמו יאפיז יארורקשו
.Kuchen formen לי'צ הרעהב 

 .'ז לק עייייע א'לפ ר'ב הרטמק ןינעבו : רטמק 'ע ףוס
 דועו py ישוריפל mus אוהו םש וניבר ^«( on/y בי'במ ww לצלצ ע"ייע דועו
 3 .'ג bap ע"ייע
 ירמא ןנברו איחירל (' אצמוק ןמ רמוא א נו ח 'ר םיצמקל ץקמ לודנה שרדמב ה"כו
 .אתצמק אלדו אתצמקד
 02/2/4455%) תואטסמבו תוליקנק ויה ךרדו ךרד לכ לעו (' המלש רבעד איפרוכ שרדמבו

5m (xai fijuaraוכ תוירא 3^ אראמקו א ר א מ ק לכ '. 

 ר'ילל התוא הושהו אטליקוב תחא nana אטליק ןב סרוג היה ב'ע ח"ח ע"מב ללירב
buccellatumארקנה בע םחל ןיזכ  me» Zwiebackשרפתנ הז יגשומ ידי לע יכ הזב  

 fiovxsAAdrov, dproü 200, 66 A£yerai 'צמא מ"צוא b/m .קבונק תלמ בטיה
xoAAbaovאוה אוה קבונק כ"או  xoAAbaóovא"פ האפ) צ"מב י"רהמ בתכש המ הזו  

 buecellatum,— (אטלקוב=) אטלק ןב תועבטב ןייושעה תורככל ןירוק ונינושלב (ה"מ
 ריילמ )190 צי'יע) ללירב 'ה תעדלו--תונקונקה an (pen^ ^ חלש («p' אטוז ירפסבו

caniceus, canicaceus, Kleienbrodןיאו  bis 

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

 הלעמלמ

 הטמלמ

3^ uen 

d es 

J^ויט  

rs ט'"'צ: 

^n Ap 

T3 לק 

 לוס )^ ,556 ^« «« (*  ,תוכוז לש קוס ^« 35 (* mb עת" ר סרג ךורעסו (% = .דרנייד f/5  'תס ידידיע ) obbr Y ו 1

 .182 7$ ןטערנ--לעקנסרפ ע"ב סע)רעפ 'ס
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 .תי עצ מ א ר"ל wn ל"צ ר"ל אוה
 :'ד "כוסל $/n ייפ אוה אוה ^5 תורוק ^5
 A3 יאבז ןב ןנחוי ןבר תא סוקינרטנוק לאש 'יגה 'ישארב לודגה שרדמבו

wm םינלדמ ויה יכדרמ לש ותוכזל ואבש ןויכ ז"נרתת ^ רתסא 'קליב ןינעה nm 
 .העיריל העירימ רמולב הגיראל הגיראמ 'יפ .ארטנקל ארטנקמ םיחרופ םיבתכה
 ףרל pm«^ תורעהב ליעל y" לודגה שרדמה 2/3 יכנוק ןינעב 'יפהו הלמה איבה ןכו

:n^nןושפ יעל . 
ni»ןולבומ יתיאד ןמ יחיו לודגה שרדמב  paresיתיאד ןמו  poopוב ןינצקו '. 
mmלש ןוסנקב הלוע היהש עברא תירק הרש ייח לודגה שרדמב רמאמ ל"נ ןינעה  

 )3^1 הנופי ןב בלכל כ'חאו הדוהי טבשל הלחתב העברא
n^»תעמש ^3 רמא םדאלו 'פ תישארב לודגה שרדמב  suיול  msnלוקנ קב ףוגל  

 .'וב הזה לוקנקה המ םילכל
 םינרמהו הטישפה .הקיתעה ןבו ,אנקיק ,אנקק ס"למו Pflugsterze ומגרתל שיו : ןקנק

 ט,45 עילב ארקנו אנדפ לש yp אוהו .ארינו אנקקו )3/3 ,ר"כ ב'ש) רקבה ילכו

Qo0Ulלולאב רב 5  ("onאנקק לע תיאנרדוח ךירכד םדמ אדלג בות אסבב  
 העוצרה אוה אסבב :ירבע ןושלל ּותקתעה וזו .תחתל וא לעל יפאל ארשנד qo יהוילבנד
 y/53 wb ףיסוה דועו .הטמל וא הלעמל קתעת אלש אנקקל ביבס הכורכה

 בורק .nn כ"ע השירחמה דתי לעממ רשא ץעה אוה 'יפ Gul oss, \ 35 A א

 ארפסב ר''בארה שיימו ןולמס יע 2/3 ^ ש"ע ןקנק 'עב יתאבהש ד'בארה 'יפל
 ןולמס 'עב יכ עדו .ןקנקה ש"ר סרג (םינולמסה וא) םינומיסה םוקמבו r5 יתוקחב
 שבתשנ 'מ) ןינובמסבו w^5 ןינממסבו לועב rap מ''ב 'ילכ 'תפסות v3n ^i יתאבה
 לועה ינובמס ונייה ןינובמס 'יפו 6 יתוקחב ארפס לע שוריפב ללה בר b qp (וב ןמ

Syילואו .  pyלועה תעוצר 666/00 //660/00:0+ יייל  Jochriemen *(. 

 ףשרחלא vy [פרניק] (סדנק) תלמ תישארב לודגה שרדמב ןוילגה לעב ןוכנל 'יפ ןכו
^yוי'צק ,ו"'חל 'ינוקיתו תורעה . 

 .206 טסריפ 'ה תערכ לסל הנינע pen יתבתכש ומכ צמא 'ימור הלמ אוה אוה ןיקשינק
Kammד"מ  .Kanne iss 

 .907 רצ ראססאלג טסריפ 'ה ^53 העט ןכו
 glünzendstes Licht. 254220 05 רעיש )106 רצ טפירשלעבוי ץנוצ) ללירב 'הו

 MM ל"צ הרעהב

 .ףיקה ל"צ ףוקה הלעמלמ ^i םשו .םלועב ל"צ ,,םלועב
 ש"מו ןטנמרט ע"ייעו ןיטויטרט ןתוא ןיפיקמ םילבחב ןתוא ןיפיקמ Yes ריימשב ה"'נכו
 :ד"פ Un םינוקיתו תורעהב

Dy 95 רצ ינולצרב י'רל הריצי רפס ^23 n» 
n'/3אריו לודגה שרדמב דפוק תילדב תמאב . 

  navמ"'ב :בייל 'שודיק .ו"מ  2/3 J'yרפקיא .ו"מ תבש .אבר רפקיא .ט"מק .ו"פ ^
 דפקיא :םש .יאלמש  V4.חי'ב

 תיאו זיפק בודה התוא לכ הלעד אמ ביסנ nb זפקד ןאמ לכ בשיו לודגה שררמבו
m repןיד ןמ . 
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 5 יב 4
'Dהלעמלמ  

LI בלי 
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 15 ז"ח םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה

 n'y 'פ ךתלעהב ירפס ד''ע ח'ילד א''פ אמוי m^ .ני'י 'יחבזב (יינב) ינב תא nzpw ה"נכו

 אוהו (א070 0165 ןא xal 2700105+ ייילמ (I5 ןישיליפק * bas אניפק 'ע םדוק

 ןכו (םש) בוט חקלב בישר nn' שי'מ y (n'5^ 35 'ישארב) קבאיו לש ינוי םוגרת

 d 570016 םינקזה 'ע וקיתעה

 יקיתו םיכ דועו ,הרעמ 263 450 3m( v5 םיאנתה תדגא) רעבאב 'ה תעדלו

.Beháltniss, Kapsel 

 .לארשי לע ןיסימורפוק השוע ימ ) ןיסימורפוק ושעו אציו לודגה שרדמבו

 אוה ןוכנ ילואו )24 דצ צ''עב ביישר ש"'מ (y^ תויפמקרא 'ינה עמאג ש"רל רוגאבו

 eidliche Betheuerung. העובש B^ 0616//60%0 ייילמו

20706 £v 5 ia xepaía סט 760657 (n^ ה והיתתמ) םהירפסב רובדה ןיבנ הזמו', 

azó ro) vóuov, 

  omm,הרות לש הרכש הזל ץוק  ppהרבש 35 ץוקא ינאו 'וכ םלוכ רכש יל 43
 ךל ךל לודגה שרדמב  pay ^5.הביצק

.beschneiden ליצ 

 הייחא ימוקל םעברי תשא תלזא דכ הרש n" לודגה שרדמב ה"''נכו 'ב רצק 'ע ףוס

 .הלוח 'יפ \ קא = ץירמ 2/3 ריצק אוהד הרב יקסע לע ילוישל ינולישה

 .טוחימ לצו ד"ט טורימ
 .אתאיזוקאק רב ימידו אנא 'ינה 'ישארב י"כ לודגה שרדמבו
 ,ראמגלא ארוק 2/3 אמלחל ילעמ והלוכ אריק ארוק אינק ץקמ לודגה שרדמב ה"'נכו

n^3ראמנלא בי'נו ארוק אראבנ שניו לודגה שרדמב . 

.Pollution לי'צ 

D/p ו"חל םינוקיתו תורעהב ליעל ^y לודגה שרדמה ^n 
mma 5^y mmn 

 .ןיסדרוק סרג תומש לודגה שרדמה
 תא רמאיו םדאה לא 'ה ארקיו טייפ רי'ב (44 (w/y עמאג ש"רל רוגאה לי'זו 'וכ זורק
 א'נ םילגר ימימ לש bmp ןאצמו ןקנק לע ה''בקה שיקה העברא pa יתעמש ךלוק
 םילגר ימימ לש זורק א"נ םילגר ימימ לש סורק ל"צש ליו :'וכ םילגר ימימ לש חרק

^w»2/5 ר'דמב  ^wר'בבו .םש בי'שרל תורעהב רוע  ^x] D/^5םינקנק ואצמו  
 31" פ b/p ^y ז'פ s/p הלעמלמ 'כ הרוש םש--.מ"ק ,ז"חב יתאבהש ומכו םילגר ימ לש
 .ריקפו ל"צו ר"ט ריקפו
 .אוהש ל''צו ר"ט אוהש
 תויסרוק ןינעה nmm euriosi )^ ,ז'ח) םיסויריק ,יסוירק wi אוה תוסאירק ילואו
 טסריפ כ"ג y תויסוירוק ל''צ (תוירדסיק ה'פשת ^ 'ילהת 'קליבו ה"כפ לאומש 'דמ)
 .196 דצ ראססאלג
 vloe. ל"צ הרעהב

 Dn שונאנאראקה יכ b^ ךורעה לעבו 5m 239 «x םלשה ppm" ^y סרפ ירוחא
 ךורעל ma ילואו כ"ע לודגה רוקה ינפמ הברה תוריפ הב ןיאו סרפ ירוחא ןופצב
 .ני'צר לש
 ךורעב ל"'צו ) ףוסב )918 דצ) זי'צש b ^»win^ תבושת ירבד םה םה ^5 ןיליגר 'יפ
 י .ךיבאב םוקמב ךובאכ

2 
 ) , ro'נופתס  'v3 fi»pןפכ  L^» Lp,סינוקיתו תורעסנ

 הע

  owחרש - *

  —^.N'/ppהטמלמ
 הלעמלמ | 'א :ה"פק

 הטמלמ | *י .ופק

 הלעמלמ = יב :ח"פק
 — ^ הלעמלמ

— b 3" yp 

  ypב ביי

  2/5 "ypהטמלמ
 :ז'עק  vpהלעמלמ

  n^ .n^ypהטמלמ
== hs א"פק. 

  vb yapהלעמלמ

  "apהטמלמ א"ב
 הלעמלמ | 'ה :ה"פק

 .ז"פק -

 'ט .א"צק =

 ה"'ב :א'צק = --

 הטמלמ |" :בי'צק
 הלעמלמ ^ .ני'צק

  dpיה ==

 .א"ר   '3הטמלמ
 הלעמלמ 'ב :בייר

—  w'3 ^4 

oo» wv») 3^ (!תוכז . 



 76 rn םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה

 nm ןרקב ל"צ nw ןרקב
 .ו מ ע ש bw vp nwra—Sonnenstrahlen לי'צ
 רמא יירצק ןב יסוי ̂ (' ןיפרו קל רמוא xn ^ 'יגה יחיו לודגה שרדמבו
 .'וב םהיפ לע הכלה ןימיבסמ םהיחא לכו ןירוביעל
 יב חסונ nw"^ םינפ שרדמב y^  .ןונילטסירק ינבאו (.'ג רצ) ןוירוג אבא 'מב ןכו
 .ילאטסירק אבוט תיכוכז (.ט'ב דצ)

^enח'ר 'יפמ קתעוה  ^yשי 'עה ףוסבו--.ש"מו :ד"'ב 'ינעתל )3( הכרעמה תורנ  

 ךלהש ונממ לודג ע"ר לע המת רהופה mai רש «jm 'פ בשיו לודגה שרדמ ףיסוהל
 אוה אוהו 'וכ רתויב תופי תוחפש יתש ול רגיש ןומגה ינפל ןיצרק v5y ולכאו ימורל
 .זיטפ נ"ררבא םשב יתאבהש רמאמה םייוניש תצקב

Re S ̂y Qusםשו-\  w^צוה) רתסאל םירחא םינפ שרדמב הזמו : הלעמלמ ' 
 .הימוקל קופ ןירקל לצו וטוקל קופ ערקיל ךלעב אצי לשמה רמא )2 דצ בי'שר

^y (QxonAe oxóóyuara) םיקקוחמ םילענמ. po 260% צמא' vs אוהש N/" 

 ראססאלג טסריפ 910.
 ,Bollwerke 20/0066 יילמ ילוא תואיסקרוק * :ל"צכו תורוש שלש וטמשנ עקרק 'ע םדוק
 םימעפ amb .תורצבמ 'יפ תואיסקרוק ולא ^w) ,בייל 'יעשי) תוחוטב n/5 .תוחמש
 .ביימשו : א"מש ד"חב ע"ייע (סוקרכ) םוקרכ הביתכה "יא

 .אנינטרק אוה אוה 2/3( אניטרג ,אניגטרג 'יגה חנ לודגה שרדמבו
 .ןיצב ל"צו ד"ט ןויצב
 .םיבחותש 5^ ד"ט םיב חותש
 .ויתויארב ל"צ ויתויערב
 הקל ובו C םלוכמ השק ןתר ילעבו w^ הערפ תא 'ה "yx 'פל לודגה שרדמבו
 םהינש וזיקה : םשו .היל יעבמ ןַתאְר וארית םרט 'אנש עשרה הערפ
 .ןתר ילעב יבובזמ ורהזה :םשו C ןתר ילעב םינב םהל ןוה ושמישו
 .(םד תזקה רחא 5b^w ד'ט :םד תאזקה רחא
 .יכ 3/3 ל'צו רט .יב ק"ב
 יעיב ילכא הוה אל יסברו ימבר אריו לודגה שרדמב יסברו ימבר ^" ה"כו
 " אלימ יפברו ימ בר יל יעלקמ וליא : ורתי לודגה שרדמב ןכו 'וכ האובמ אוההמ
 .'וכ ילייעו יפתכמ יסברו ימבר ד"או והימק אנפיתכמ
 .רקיעה ל''צ דקיעה

n»לודגה שרדמב  wowסור רועיש אוה תשק יוחטמכ קחרה *). 
n'y by np ה"ח, 

 .תינולפסאב אפרמו ןבאב הכמ הייטרב אפרמו לימזאב הכמ ץקמ לודגה שרדמב ה"כו
 DM רמא פ"ב ח"ר תישארב לודגה שרדמ ^me (durchspiessen) .םשהמ הנבנ לעפהו
 . הרות אלא ךומס (pw ךומס רצי 'מאנש הרות ירברב inne ךקיחשהל qwe אב
 ר'ב םשב תמאב W^ ו"צר 'ר 'יעשי 'קליבו הרות ירבדב והכמס ל"צ הארנה יפלו
 .והכמס 3/3 b^w ילואו הרות ירבדב והחמש
 ןשיה . .ערעורמ (maa ךרדבו mu גרטקמ ןטשה תומוקמ 'גב "w wy^ לודגה שרדמבו
 .ושארב ומד ערעורמה תיבב
 zweifeln, Nachgedanken haben. קפסמ ונינע םערתת ס"לב םערתמ יכ עדו

 הרוש
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munדד ו"ח םלשה ךורעהל םינוקיתו " 

 .יוכ C ץערל םהל 4505 ואטחש ןויכ pe לודגה שרדמה ^:
n^nיפב ' ymהייבש ,א'חב ש"מו רשא ע"ייעו םידי ףוסל . 

Zarpoi bus arpo: הרעהב 

 7 הרעהב א'פש n3 םכח ע"ייע הצרישכל םכח v4 כ"ג mo ילואו
 ףונמ ראשי רשא רפעה אוהו .'וכ no לש תיבובקר בקר .ז"ב הדנב י'שריפו ^3 בקר

 Leichenstaub וקיתעהל שי בקר כ''או א''מ בי'פ 'ולהא םי'במרהל p^ "y 'וכ תמה
 .תומצעה joy םירינה ןמו רשבה qo אבה אלא בקר ps (נ"'שו .א"נ ריזנ) ww רמאו
 .נ'פו 3/5 'ולהא 'תפסותו האלהו :'נ ריזנ ה"'ייע בקר ןינעבו
 .אצנגמ by אצנגמו ימבח

D/b3 ^n byאקשרד אמכרוב . 

ASSAI boy 
n3רמא יארוהנ ^ הערפ חלשב יהיו לודגה שרדמב ןויתר  mmsוליאש הערפל התיה  

 5^.2/3 םהירחא qme ךותמ אלא םחלש וליאכ םוקמה voy הלעה םהירחא sqm אל
 .הלמח ןויתר

px, לי'צ 
 .לימ רשע םינש ןהירוחאל ןיעתרנש י"פעא : ןנעה דומע שימי אל לודגה שרדמב ןכו
 .ןהירוחאל ןיעתרנ jn דימ םלועה mew ירש ןיעמושש ןויכו :תורלותב ןכו

00515 xai 01/7/6970 uiv. ('ז ,'ז והיתתמ) םהירפסב רובדה ןיבנ nmm 

 יח קלח
 .(' והיורתב היישנו אתא הירוחאמ ירמא pam 'יגה חלשיו לודגה שרדמבו
 .ךורעבכ אנאשל ל'צש 5/3 .אנאסל ימארד אנליא אוה הנבל : םש לודגה שרדמבו
 ŷ ר"ל p n's^ מ"ב ש"ארל ה"הנהמ עמשמ ןכו : וניתיגוסב מ"טשב הרעהב

5sב * ס תומביו . 
 .ח "ר 'יפמ קתעוה ל"'צ
 .ןויצב ל"צו ד"ט יויצב
 בכוכ לכ םילגלג העבשב םיבכוכ העבש ארב : תישארב לודגה שרדמ ףיסוהל שיו
 וב שי vob הלעמ ben mv וב שי לכה ןמ nep לש לנלג ןתומשו ומצע ינפב לנלנב
 קדצ יששהו םידאמ ישימחהו המח וב שי יעיברהו om וב שי ישילשהו בכוכ
 ןהב שיש םילגלגה תנומש םימכח וקליח דוע ..יתבש וב שי יעיבשהו
 דחא המח לגלג ובשח םלוסב תולעמ עברא ורמאש ומכ םיקלח העבראל םיבכוכה
 םיבכוכ השמח ןהבש םילגלגה תשמחו ns» םיבכוכה ראש לגלגו דחא הנבל 5«
 העבראו רמאנ הז לע העברא םלוכ ואצמנו רחאב םובשח בכוכ הגונ םידאמ קרצ יתבש
 . nnb תחאל םיפנכ עבראו תחאל םינפ

.Gicht, gotta pb. ym 

  ^wרצ ו"מח 1/53 ע"מר ע"מב יתבתכש המ לגש ןינעב 5.
n»ןירוסייב ןמגשמ ינירה ה"בקה רמא רשב אוה םגשב : 'ישארב לודגה שררמב  
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 חי'ח םלשה ךורעהל םינוקיתו תורעה

 B^ הזו ב"ע םעש nip ב"נו .הבש ןימגוש הדימעמ ימ הזה תלדה 6 ימאה תא

 Bambus |. bis אוה אוה יכ כ"ג יתחכוה םשו .ז"כ ,ח"חב ש"מ y) wn^ ןוכנ

mum5 שגיו לודגה שרדמה 'יגב התע יתאצמ תחצנ mהנב לע הלבקש השאל די'המל  
 [ןיבלנמב b^ww 5/3[ ןיב 5x53 pep ןינידב ןיאדו ביתי הוהד wo" nem ןויכו ןיירל

 הרוש

 .ןארזיכלאו עראקמלאב 'יפ 27« Ja ^3 דע תכרד תדבע יאמ ^5 העוצרבו ןימגושב |

 אוה אוה ינשהו Peitsche ₪ ji y/53 ןיבלגמב לש יפ אוה אוה ןושארה יכ עדו

 ןילקפא ע"ייעו Vm ר''דמו ז"כפ ריקיו y"^ א"עב w^ וניתואחסונבו .רומאכ \.ן =!

 My ,היחב ש"מו בלנמ ym' שמו א"לר א''חב
 םירבדב םתוא גשגש ול רמא םתנשהו שרד ץקמ qo לודגה שרדמבו :שגש 'ע ףוס
 הטמל ש"מ y"' אוה ס"ט wo לודגה שרדמב גשגשמ לבא (* הכר תחאו השק תחא

quד'ע : ; 
yyב"'מ ,ג'חל םינוקיתו תורעהב ש"מ 343 . nyןיוויד ל"צש ןינייד ןינעב . 

 .(ט"'ע רצ 'ע).'צ 'הנסל )3( הברעמה תורנ y^ הנשויל ח''ר e^ תרטע יתרזח ינאו : הרעהב
 ץפקמ 'יפ בי'נו www רבג ('ב ,ט"ל תישארב) חילצמ שיא : בשיו לודגה שררמב ה"גבו
 .(.א"סק ,ז"ח) זפק y" ךורעב n2) nep רבג V8 פ"ס 3/23 ג"'ונבו ב"ע mt רמולכ

5mלודגה שרדמ  wv"אתמכוא הלוכר תימומחש וז םוח אוהש לכו . 
 רצ יול ןב עשוהי 'ר vm לודגה שררמב 'יאד המ כ''ג nm ילואו 'וכ הרבס אתטש
 הרות ןינמ תוצמ הרשע שלשו תואמ שש הלוכ הרותה לכ השמ ונל הוצ הרות הטיש
 nw אחסונב w^ :ג"כ 'וכמבו כ"ע ןמיס השע ^5 הטיש רצ ב"נו 'וכ

5wתואחסונ ייו נ ש . 
5/yימח תאמ . 
nmאוהשכ ר"פ ר"'קיוב כ''ג  joוכשבשמ (ןנגל רסיאה)  www)ורפעב  anםייקל  

 ךלוה wii ה'כפ א"רד 'פבו בהז ורפעב אצומ היה קר W^ 'ה 'פבו ול am תורפעו
 וסכסבמ (רי'קיו םשב) ו"טקתת ^ בויא 'קליבו ^5 בהז ויתחת www קרי ול חקיל

moaוזו .בהז רפעמ איצומו )(  ^iובשכשמ הלמה תעידי ןורסחמ איה תעטומ  ^p 

 4« םורס תקעז 'ה רמאיו "wo לודגה שרדמב ןוילגה לעב pan ןכו ודנדנמו ורענמ
 בהז היה וגשנשמ אוהשכ קרי רסיאב ןח ול רמואו qm לצא ךלוה םדא היה דציכ

 אאבגגנ y/53 ^B 3/y הבארת ןמ הצפני ב"נו 35 בהז תורפעו םייקל ורפעמ אצוי

 .ש"מו 1 שכ ע"ייע ושבשכמ ןינעמו ובשכשמ Dy וגשגשמ כ"או רפעמ ורענמ .b^ אב +

 רמוא אוה וללה תורוד לע קחצי ר"א כ"פ ר"ב ליעפהב לעפה ונממו : ףלש y ףוס
 שרדמב n/3 בשע אוהש דע הלכואו והדש לע ףילשמ םראש הדשה בשע תא תלכאו
 4/33 י'שרל סחוימבו בייל 'ר 'קליב 'יאדכ והדש ףילשמ ןוכנ רתויו תישארב י"כ לודגה

^m5 כי'ג 'ייעו .ש"ע ^3 םיכר םילבש ^ n^ףלושש ומכ בשעה לוכאל איה ותללק  
 ^3 הלושיב .רמג םדוק האובת הזו הרשה ןמ
 ידכ ןהיבקע תחת mmo ןומסרפא תואלמ תו חי פ ל ש :ורתי לודגה שררמה ^«
 Dun לש םחר תיב s 2^2» qw^ ןחיר היהיש
 .טייל רצ ג"ע Y nb 'ינוקיתו תורעהב 'ייע לורגה שררמ ^2

 הלעמלמ א"ב .

 הטמלמ ^
 | --כ 1 : 4

 הלעמלמ יד

7 ais 

Wo 

 הלעמלמ ריי

 חע

 רצ

 :ח"פ

 .ט"פ

 .רי'צ
nsn.ךירצ חקמה ןבא 'עב םלשה ךורעה תמלשהב יכ תעדל  "pj(ש"מו .ה"בר ה"חב חקמ ע"ייעו) חמה בא . 

SOY ^5 yo) (C | ק"עק ,ד"קל 'יכוקיתו תורעסב, vpfsoyY warten 49 90 bx» תרבכ on (C 

—————— tb € —— 9 4-— — —— — 

 Poppb. 'ינס ךורעב )!
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