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'יז)כזי(ובר'םרעדיןגבולנאורר

 !איוםאנוסאונוואדוס
פויטירה.ירכאפיכאיס.דיסכיחרפילםדי:ראגוודיאופיםיuםtבל

קינויפייזל,כי,יסוביסאיאופםנםאיוםול"בזנוריהסכנאש
 Pר-אייייאטהלרליילהקיכיישםלייאקלליםינסייא.וכי Jסי

איםיחאייידנאיואיסטהא\ל.יככסכתהןאיקי
איאאaכקםדיפללנםיאי,פאפאבריאז rו:באוביסיגרבהד. •ליי .את
יס.ירבטסםאבקאובידיאקאכיידיסייסMולנםא'יר.םהיי'ובו

cנייפאנפיונאםלהאיבפיסיייומיפיואיאיספהקימוסר. IIלאי
 •ריאם~ Pםיינררוירי V'בינוביוסאייאדייכ Pאיסמיריקיי
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·Lז/ I סנ 1 ~~ח~.ריםII תף~ים·דבו~~ז~~

 .- .. :-: . .י,,יםתהיל,ס ~צףפיםונפתמ~בש

מואיסטרוםייאמארדיפאריסייומוםנומבריאיפטיקוז

-איסטאנפארפורקובטיניאנדו:זיסטארימוסקיקיאינטוס
דיפארלר,קיפרוב/יב/ובראנדיאי,םאבייינדואיז-י Iנעד,/

זבו·פארחמיליזיבהנראנדיאונר.סירדיאםפיראזקיאילייוס
אינביכ/י·איזדוטריבובואיז jאוטוםארימוסקיאלטה.אים~ור,

אקו·איזדיסקאנסידיטירבימוסקיטיינפוסמואיסטרוםסיינדו

מואיסטריאהאקונטיסייוליסקייאוזום Iמאדאנמיינטוסינטים
 +טיינפוםלוםקוןאן'ביריאבקימאנירהלחאיזאיולפואינ/

קונוםיראר,נ/ירנירימוםקיפייזאלאילייוםדיםאליזבוםאי
דייואילקוןדיביירמואיםטרואיםקילואי •דירינ/ידאד Jלך
נודייואילנ/ידה.~קיםואיםטרהדידימאנדאדואיםקילואי

אילקיכ/יפוס 1'קאנו,ךילהאיסקיאיכאלדיס. jי~יקרייומ,"ם
אלא-דידיספואיםי)ימואינאידייזדיוטמאלאיל(איזחםידריי

סוזאאיווקיאוביראס~נדיםיברסוסד"פדייוילאאהנ/אר
לוםדיפרוב/יביורופאיל)איזביב'ימיםרם,וט,וכ(קמונדו

מואים·אהמאראב/יאוזהחכ/רואריבראנמאםלר.בo'מריארוס.
אי •דיאהאיל~ריםי·איםקלי Iכסול.איל .~יא .פאריסירטרו
קיקריארוםלוםאחאב/יז'גנרוימו.קנוביילחאינקוב'ריסי

אי •אחדאילדיאםילאזירימוםדי jר'פוז'.נ·יקיגפיימ-ז.יס
 +ליילחדיאלאנ/אסייוניםלאסכטחקוםמאיסטודיאיסדיספ,

איסטהזארייו.ליאדיב/וסידירג'ו:בוסם Iלנםי~~םווקאי
אריטו·זמהי J 'רפדייוילאדיי\"ל-להקיביילדו. 'ם :מאנירך,

כ/ינטאו~אסייל( "'פדייואילדיטיסטאמ'נטו •אלמהרכאז
 iאלינואג/אםירלדוידיאילריםאנד~~נסיבקומא )ח(:טורפי
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ארילומבראזקלארהדייואילדיאינקוזבינראנסה •י~ראסוז
פארהסוסטינידהאפיימילדייואילדירומטי' )ט(אוו/וס.

-'פוטיוס /ג.סיאררריב'דייראילריגוסווגיסיינפרי.
אילדימאסקוב'ריסייאדוסלוס )י( :האונאהזוראקל

מייללהדימאסרולסיסאיפודיאורואילזימאסאיאורו
איסטאםקונטייביזקיב/ירדאראיז "-דולסוראסריפאנאלאי

איכטינריראסקירי,אי •סיכסייאמונג,ךיראס Iפאלאבקורטאס
אי •אינטיריסימוסמאסקילואיספליקארימוסמוווטרוסמה
אילריפאלאביראסאולט'ימאםמאסלאסאיזטאזבייז tאיס
םהברהונבדןעם"ג •דיזיינדואקאב/וקי •ע"הרורויי

פריסיראסלאסקוזאטאזסיקומו •בIוקברערםמשב
לןאיסקיאיססאב/ירדיקורייווומאסלואי 1'פאלאכיראס

דיטידודיאנטיםפאריסייו!מוסאנסיקי 1'ריוירקיו/וקי

לתקןזהשייךד'(תקוזתקוניםלוסדיפאלאנ'ראסלאסtפראאיר
אילאהאפריביאןקיאיםטוסטודוסאי It :איסטאססוןאיכ"ה)

 Jלראיזאילדיזאזפנספאאיסיאי .אילינדיג/ובסאנטו

קומןד.ויביפרולהאיזאילריסי"איספאכטאזאיכוה.קיוי ר'/
קירב)(ערבמאלהלאטיכה Pמיססינוסוזנוריקיוה.לר."איז
 •ראמןאייאי •אמוראיי •רומיטאייאי •רומיט,יאיי

בןקיפוראילבינריב'וסאנטואילדיאיספאנטהסיקיזאיי,ו
' I ליקיפורדייואילאר.אמד.לוקיאו •פרוב/יראדאיזאבאשי
/I כיאוריקיוה.אילאהדיjנ-זיוייקוז •דייואילאד.פריב'הלו
II איייסב/ירימוסאיאינקומיכדאנסהאיסטה.ארימוסדו

איל-פורפאגהדהמוסאי •רוםטוווםטריאיכ ,יי ד/!
פאגר."נןבואיבהרייו.אילאילאהדהלינוסיאי "בואו .א"יי
אינקומינ-דינגונהאפ/ירמהבואי •צדקהרהנואי ••אמד"לו

I (.מיסקלאטי-אקילייאדיאיססיירטופריסונהאיסטהראנסה
ינוקרבב Iהשיחאילייוספורדישוסיקימאלהנהי,·
' f סאב-אילדירומאלד.אירומיזפלהבוסיז.יאםא

דיאינקומינראנסר.לד.אויקיאיסקונפליךה.אילבינזיב'ו"טו
I /כיטאנטו •אילבינדיג/וטואנסאילiפאגהבואיבהרהלי

פי-אונד,אנביןאפוספאגח-"בואינד.דהליניקיrפאנטו"אי



-5-

להjכי •פאלאביראםאיםrפאםדיאיבפורזפאכטיזכויינסייא
קי •דייואילאר,טינירדיביימוםקירומאלחאירומיrב
מינטיב/ירדאדאיזקיאוטרו •איבטיריםודיננוופורםיאחבו

אקוב-מוםקאבויואהםיאי •קוראסוזדיאיאלמהדיםיאה
יינוםאיםטאמוםקיטודוקןזח/ןודיזבראםייאאלבובר,טיסי

אהאקולפארלואיפטופורנו •טוביםזכעשיםאיפצותדי
ביו· rםקובדינר,מוםקיאילקוזח/ןוקישארמוםאי •דייואיל

קוזמאליסלוםאריסיב/יר •קובטרארייואל •נוסיסטידאד.
דייואילדיםוזקינרוקריאיאיו •אליבריקוראםוואיפלאויר

טודוקוז •דירינ/ואיפקילוביירדאדאיומאנ/יפולואילאי
ב/וסטואוזקי •קונסינסייאמואיסטרחאר,קובטרארייואיססי

איסק-אםיבוז •אננוםטייאסאקונטיסקאזליאפ/אמאדואובברי
ואשית(בםפריז/ןלאלבילדהמשחוביפלוםוףאילויב/ייו
כועוטש/ר Iסאביידר,חקיוד,פיואירטילר,סוב/רידעת)

קובכייוסאסייוןלהפ/ואיאיסטח(קי IIןרעלודיקצול
 iביייביליראזוביסקואטרופורקיחבריס>םוםקיןאיובדי

אל •םיאחקיצדיקמאםפורםיאחא) •יק iצאילאד,מאליס
דידיזאיטפיסיבילי •סאנבריאיקארנידיפריסונד,איספ/יז

איןסאביייורייאילדישו(אסינוןפיקאדידילימפייואיסטאר
ב/יקימוייאלבוזאייחטא)ולאטוביעשר,אשרבארץצדיק

דייואילטה •קונסיינטיסינואילמיזמוקיפיקד,פיקאריקו
לחאהדיבידד,דישר,לינודירינ/ואיב/ומטומוייסיופוו

סיי- •כירראדירומובךואילאיזאילייאדיפאנארפיפוראלמה
בונדאדלהאיםיאיסטהאי •אינקוכייירטאסלאססאב/ינדו
אילקיפופואיואילדיסופיטופאנארסידי •אילקוואזיקי

כחמיסדישירוו(אםינוו •פיקאדואילדיקאב/זחלהפיואי
ויסטחאיר,שערד,)כחוטאפייר,צדיקיםעםמדמדר,ד,קכ"ח

צריקאילאד,סאםטיבהלודייואילב) •יספייא Sאלמד,לד,
אוטוואילא\ופאגהסודיסירליאנאיננופורמובדואיסטיאיז

סוסיאפריב/ארלופורצדיקאילאחקאםטיבהלו>ב •מונדו
אינrפיריסוריפנוריוייא.איב/ירדאדירחאיסטייביקיטימור

קיאוטרו tרוסיבאיסטיאיופאנהבואירכ,אלנונהריסלב/ירדי
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ודו ~ק(םיירtפהאיםדיייאילאהפייביקיםאורסוקיפור
ח Rדייואילאההאקיזסיאקרפרםה?ר~אינבונוםפונגיוקי

דפrפאנאיזםיינאדהרי Iאינקובסינואילדיסיינדו •פריביאר
י Iסאבפיבטיביירדאדאיזהמ 1'נואוצויקיראדויב "איס.

ז Mב!דןדרייאילו 'י,(אסיבוזקוראםוזאי,סיירטודייוא'ל
פיבסארדיטייביקילוייזמאטיק)צדאלהיםרכליות mכל

םדיזימקילי.אמהיואירקדידיביירווטפואיסאיסקוטו
 סו(:'ביייניזליקיצדיק ל,~~אהרסיזטסאינו •פריביאראה

דיייאילםייונודוריס."פיקלוסאהנוסי .הפרוביפןרונאליס
איל •ניגרולוזרויסקוויייאאילייוסאיייבירטראלהדיירליס
סיירטופורקיצדיקאילאהקאסrפיגהלופיאראדפוריייו

אי •קונIפינrפיזי~זקאסrפיגואילויסיביירכה;קיסאביי
סיטיןיאגפי.איזאילאר,בייינדימאלוסלוסקיסיריאיןיפ

קאסופינ-סי •אליגריאה rק~םינפווrפאנדואילאיאגנוסrפייא
 •קוראסרניססוסטןדרקוזדייואילאהברלבייראןאיאראז

סרזוט-קיונאסדי Cדצדיק)אילדיפאבהיהאיסאיסטואי
קילואי •סיירטוניגוולואיבואינולוסאבייפרםנררום

אםיטיז~אנ-ייאינבאנייוקיאופוואיסנרארזיואילקרןבייונום
 •זכאליסדיגאדויקאצדיקאלבוןב/יטוסלקסיוהסיאי •סה

סרריפאיססיירטו •דייילוםסידיירילאיינדוסדיזירסאלי
 '·וברחראיז"להרזככ"םלדדעתאייאיםוזפטיאיסטו(איביייז

חדלודייואילקיראזוניס)מאםדהקינומי •ז"ללאביו
םנNיין •סיויסיליםקיקובדינןסןזצריםאילאהםאילם

סךאיזפיואירסהייאאי •רנדיסאילןי.אבנרםזםייאםאיייק
 •דאדיספידיובאנרהבואילאי •םאלראלרבאפורוראםייוז

מואיסטרוםירוןשייןקרם(יסל~פןרנהאפילוידייללאי
י-ראיפ'יןז,נ.יחווזוכ.יריטוליקעויהסיקובפיסןרינייס
ייייאילדיריסאפיארזןאררנאיפןונקייפסרואניאפזר
קיאיםפלאוירסוקיפור )םנפרלסיסירטיניינלהייפ
סיגיינלהדיפיקארוםליסדפראיי.ריבםסיםרםפיננהסי

י'סrםפןד,קוזאי •ראביייאסואיטאאיאילרייבiחאריjכא
R רקיצדיקאילאחפאנהבאוינהפאנחלידייןילt "סיני
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חליקאיסטודיפויביאשם •קונפינפיוקוזיטונס Qקאדס
ז'אקובפלירהסיאחןזייואילדיפינירדיביימוסלקווtבי
בי·לואיןאנסיקומו •בואינולואיז •אtנניואס ~םוד

אימר-מואיפרטואהקינrפואוייומוייהרסיפודוקיו
איסאיספואי •בייודאולהי;נסויסולודייואילסיינח •ייו
 ."חורחופהיואת,י :עיהחסידרייאילהבייר Ktאימסרקיי
 •אפייזכיליסדייגילאדיטייניסקירומיפלהסי

קייאזוןפיר ..דנ~ניואסיאספור~סיו mקיבפ'ידיויוקיוי
סאבייאימונרוילאדיקויאדוואילאיסילאקיסיבדורקויאיס

דתםווועקיאנrפאויייאבובאיזיזסוי ..אב/אטנויזיי.לרקיןנו
קרואםוז.פואיזסיינפייקידהפיררם 'פIאיםפהקי .'רע ,

פווביה.פוראופאגו,.חיראנסה Cאיספייבו . Hליtנפייאיפקיפיו
פיכיאיסrפירנאבביאנדיסאמלהכיירנהפיפידוסיזסיאוטוו

ובפירבאילהיוב1כיקנסאסיונסיסיסRבאאילייא.פוראפיאטיגאס
ד!ףזבtןךםיו (סיבייוירסtבואיספוופוישירוןקוםיוייו.אילדי

סאב/ידו)tוtיסלייאםאיגוזחויז(וכותםלקיאאווינקrפ"ו)
ו"דיפיךקוב/,וננרסי Rודיפיונק"םמילויםניוtוירשקtבמ

איקוירריזאסזכרייקוזאסאינסאכייראםרטדרקוזיפרוויזקייי

פייםונה.הלדיקינסיסנייאלהאהיייאםרקויפנראדרייב "איז
חבוים •מיםוםאיעיקבהברידיהםמאrםאבלר,קיםר

לדםריבופי;רפםמילדאוייפקררונמלוכחהויבי(עשיה
סאביירוושזיאנרקהרלהיביהליבירו)ספרומואיןגו

פסוקילאדשיראםיזיבדיייביטרייאיסויןואילקי •ריאה
סיtבי'ו!נויסטואקוזי .יהוארישוצויקעוליאוןאוברנהיאל

זננייקלוס.קי"דיאילוי 1בדיזואנרלר,היקויפרביל
ןידילדיימוופיהרהסנבילםי •ד tייינקאספי 1ראפפ

בילויסוובוסקיי'רטוםטחומםדיאיםאסיקיםוס
 •ייזיירויייופאיסוכוייילאיאיסקיויירו
קיםוקפאי,ינגאינילידבא/ויטוס

י:~~ויווr,ייIפסיייוזיל 'עד ~תררם-בוהייtביח
קי ~וב'אפיש :ריזי 'כj,באיו

 •ניביר:ברידליולי
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אי;'כזדאפיבהסיקוטואטה •בורסטוםאיויויגיוסטוייסיז
קיאיזאיז I/ופםובהזטםטריחבווהויטואםויפסוק

קזימאסאיטאס ?יוביוסביאיסטוסאיספויקאזסיטאניוה
ם"יפיצבפתובש, ,טםרקיתטו-ויספואיסוילרס
יו"אסיזניז/אנסהלהטיבטיבירסטהאיסקיטרזאפאזסיקוטו
יהאיאווואילויקובייוסייאלהקוזויירא'וויטיטורלה

ימייללהוייולסרו
פוווויאנטיסטהאפליקאזסיטיבטינאטררילכייזטויי
עיוא)די"ב(בהקוטהזרה/וקאילויפאלאביואסלאסזפאריויטרס

קרזקונפוייהאטרולהאיס .גראנדיררםאאלעזורבי'/ידשו
" P פידאסווסוי .ינפליטינטוrיינפוהאגאיסטהבוסיאיפאר

איסקיםלאמיראיסביפארטיראםרוםואסדיאטוו)"(לה
יםראיסטאםקוזטילריטוסאיסטוסרניריאי •ריבייו"איל

סאנפואילאהטיניטוסקיאמרולהאקלארהםי.,פארטיראס
אהריליקיפווייייאילאהאטהלוקיןאיאיל.בינריניי

לארנאס.בייואסויליאיזייס.אילאהדיליריקיזה."איל
N כוויספיIאיגירם.סוםאיזאביאנטיייואיאיניטיברס.סוסאיז

בואילפה.להאהאיםסיאירייו.אילארואטהלואיסטופררו'יא
אסיראבסי~איסטהקי:אט".~לובואיוייואילאהאבוויסי·לו
אמויאקיל"אאיסקובפליוהאמוולהאיבייודאדירה.איסוובר
איזטאנrםובראינולואיזטאנטופאוטיואםררסלאסריאיםייקי
בייור~ירהויייאי,ריאטורלהויקאטיביאי,אינינרר.וולי

זפידיאלטהטיטוטהטיטאטייזסיטי'ריטרס.אסיניןוואיס
לאםיואיסקיקונפ'יוהאמרווהאיסאיסטהאזנאס.לוואוי

יו'סיסאיפאלאובואסאירטוזאסטויי-פאופיראסיו,וורס
אהאוניאםטוייטאטייזטהאלעזררבירישיטייללהקיזנאס

ואזין.סיזסיtפינסייאאינהפאריסיזקיטיאיייוקררטיטואיספוו
אינ~ינייראחבישקארפררריטיביסטיראילאקר!בוטוסאנסיקי
אנרייי ""ריואטונטורא,ולהטורוזיפריטרויו.וביאק~

אפרהרבלחזאיייאאויספארטאדחפיראירםהקיאי ?טאבה
לימיחאקובוויסייאואהסונטראביהלוקישריסונהלהדי
ייפירםיביהויריפיקיטאטיי(בילטוסביזייםאיזאי.יסיאהקי

~ 
.1. 
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וכל%נןילקיקוהגלהאלקאנסארפוראספרואולפיונוסופייז
איביאלורלהפוביוכואקאניווסיאיקוביייסייא.איאמור
פואירופסואפורהסיייויאו.סואלקאכסארפורפוויראיל
פאריויאי •מאלאפיאסקובירהאיאלמהסואפיינהליסיאי

לחקיאיססיירפןקוארסוז.ייאיאנקויימראיריקיםיו
rפאכפןאיזםווירוזה.אינראכייפיואירסהאוכהאיסר"ומא •

 •איכפיורונאסיי~סינורחאונהפומאםוסבייזאפליקאכוואיז
איי nפואירססואיסקיאי .,אזבורלהריקריסיסיאכויוי

א)קלאסאס.פויסאיזאיסםאוrפיסיאמורלהי Pסופימוס
סיפרוקיקווה.אוכהאיזפריסונהלחפייניקיריוtב"א
פורכאפוויילה,לינהאובלואיה/ןאינו"נאיסקווהלה

אלנוזדיאיספיואנסהויאיכטיויסירפרבוקוניייסייאו,"
פי"באיסויRבאיבוומא II>באי;ייא.דיםארלהקייןפוובייב

קי ) 1סרוטיס.טריסאיזאיסקיביאמוס •~יכפיכאפרויזילאי
קיאילאהאוכוראראיאונארויפריסונהלהייטורדיבאיס
קיפרובייניראילאיסבראנויונאסקואנטואיפווב/יניו.איזולי

רומאלה > 2 •נואורסובייאמוולהאיספיסולואילויטוביו
להויאונורלהמאסדיאי •וזיואיסזוקי'איופאילוי

פאוריאילוילהויאיכםווטאבטימאסאןסאיזיואילקוומאווי
אילויקיאיזיןאילאיזפאופימאםפייביאילייאקיפיוסי

להמובקוייאסייוז.סיאיזםארפיסודייי,ליאילייאקיפאדוי.
ויםויטולוקאביילייוס.לוסקאוכי.להאירו.וקאיל •סאכוני

לוםאיספארזQיםרויוהקילופאוריאילאי .אוזיואיל
פארוילהקימאסייאונייאס.לאסניירביוס.לוסנואיםוס.

סיאיזסוכפררrפהקיפיאפינהלהפוראיזיואילאהמאסאזבה
לו.ו.איננואכ~יסיםורפ~ד..ריאילוימאספיכהאיפויכיי:

איל"אא·(יחסי>תה"ואוייבאיאלא"מןוה ) 3
אילזיPרייאילויאמוו ) 1קלםאאס.טויסקונפייני riפאז.ביי
קיאיססיינפריאיריי.אילקזילופואיבאילאילויפואיב

מאםסיאהקיקאליוייאילקוזפואיבילואילויאמורלה
אילקיפו-יאכילואילקוזרייאילדידונו Nלהויבראכוי
פואיבילואילאהאריבלואליסדיסולו bי Kייראיליייבייי

2 
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מהאיבקובטרוס.טאליסיינואררארלוסאיירנלאסבואיבאס
אינאלטיסירלרדיאיסרייאילאחפואיכילואילדיריבייראיל
פודיסטאביאה.סואינואבדיוחסוקונוסיראיאובירארלואי
קודייאדוסופוראיבונדארסופורקוראסוזדיאמארלראי
אילדיאמוראיסטחאהסימיזיאנטי ) 2אילייוס.קוזטייגיקי

פארריאילאינטריאייקיאמורלחאיסרייאילקוזמואיכילו
קילוקיבאטוריוח.אזבורלחדידיספארטיאיזאיזיואילקוז
איז',סואהריזיירדיסילואיספאדריאילדידיאמבראדואיס
איזיראילטיבירריכייקיאמ~רלהמהקאוניבוס.ובאינוסאיז
פירריננראסייראלואיאונורארלודיאיספאדרי.אילאה
אילאינטריאייקיאמורלה ) 3 •אילקיזאזיקיבינדאדלה

לחקי •באפרריוחאמורלד.דיאפיואירהמוויירלחקוזפארירו
זכאבפיבירלהדיסולואיסמוזיירלד.אהמארידואילדיאטור

טוויירלהדיאזבורלהמהריטיניסטיר.סוטאבקארבואי
איקיריבה.וססאיקיפר'סייארלידיאיס. •מאר"רוסואה

פוראפיאטינהסיקיליפוראלמהסוטוחרקיזאמארלי·
טייביליקיקווחאובהקובידיסייאפריסונהלהקי>נאילייא.
אילייאיינראברינוסטופואירפיאילטוסחאיזבובניוסאנייר

סוזייריםקיזמאסדיטייבפי.פאסהאיביכ"ראי!'וטירקוטו

 Iאיסrפאסקיrםופאטוםפיניאיזמיטיטוסנייזסיאי •אוייבאס
פריסלאסביונtפאסדישיפוס.קיאסרריםדיסורטיסrפריס

איספארפייגחאיזפר\סינה.יהריבאטורחלחאיזטופאןסי
 .f ~יז iסיזוניפארrפידאס.טריסאיןפריסונחלהדיביידהלה

 ~ Iיהאיןסאבירה.איסטהאיןאיסאיאסוריסלאסריקואיבטה
 I1איזאיבטרהקיפייןאונכריאילדיכידיה tיי·לדפארטידהמריפה

סאבנרילחדיבוייוראייייטייבפואייאיסקיאניייםפרינטה
הזפאיספיואיראסססוסאיזטראנקואילנייזפי"איספהאי

ויויאםרסיטיזיאבפיסאיכיבייר.איקומירדידיטראסאקירידי

 11וינוסזנימובניואיסאביירונובניהפואירפואילפומהקי

1 :אסנגריסרקיאבייוסטריגטהדיניו Nפאסאיזמהאילייום.

1 

 11דיבואיסייבטיפיאוירטיאקילאבאrפ'ליסיאיאמוקד.ליסי

בייסיייס.ייםאיאמוריחדיריזיאואיללושח/אפלייססאבנרי
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פייאיeרםאסוס.אבולטהאטירדיקלאסהסיגונןהאיבIםרה"איזאי
 ~ tםירכראנדיסאיזאינטרהקיסרבירי •דינירואביאנוסזאיואאיו

איניבוסייאר.פירפיראיופיס.קאסיניסאיסאריסקוונוקילוס
יאןבייסח.סרפורפאסארהליקיסיזירייאבראנדיםאםלח

Nרוiפיאינפידיליברנrקידיביררדיפרובייביראילדיאיבפירינ
 •.ביידםסיסינפתאיזיאנפרר.פייזיל Jt •באבארריtכIםירה

e איבשרגהליסיסאנגייסו •בייחולהריפארטירהריסירה• 
איםrפוכםיםסראיריז.פיראירסאםסרסאיאיבrפיוח.ליסיסר~פןאירפר

חלאיסאיייייאאיאסיר.דיקלאסהפריסהלר,איזבטרהאי
אילאהקורנסייפירבושקהטייבפראקילאיז •ניירדאדירח

אילאיסנרסה •אלסהסראובילינהליקילואויאי .רייו
פרי·להאיזביייביקואבןרקי •איספיפריסינהלהדיריב/יר
 •ב/אלררקידרלירנל"אמאסקיב/ירהלהריפארטירר,סירר,

קילוסאב/ירפור ~סירייולייאריזיארסרריפיראירסהלהאי
קאטיבואילטוס')ר.אי •אסורטיבירלייייפרטיניסייבטיאים
להפורירייל./איספיםיכאי •ב/ירראןיראםבייראסלאסדי

אי •פילאסהאסירסיקוזקירד,אי.אידאןדיב/יקי!(ריסינה
קי •איבב.אפאפדהסאלומייאלטהסרקירהקיאיססוייויי

 :דייוטטרריסיאיקנוסינוארקיז/וסיםקילואיםאיספו
שסעע/יחהבפיםריזיזאםיביז •איבפיינריריןיר(קיריע"מש

יאיריי rיסקי ,ליבפסיש'קין,לשרא"יר,בז)כלומר
יאלפררסונוסיראהדוסיקילואיסביוזוrפררסקוזאיסאגפו.
בייםקירייסובסאביהראין ·פווירוזואיrפיסירוזוםרקיסונרו

הלאהאביפריביבזםאי •ירראסאיסטריבאיאבנוסטייאסדו
 .•~יםםאחדלהדיייבאשיגארגאנטהלחטיניינוו •ןנואירפי
חיץופ.ר)ידקונסינםיטיינrפוקרןריזיוסאיבוסרכיסיאאובאש

איםפואזישליסיבאנהסיקי(אמהוrוד,יאחינוח ,א
אכפירהלהקראנוי •בייוחלהדיטיוהרפאיסהrפאיללחאין

םפוררפיסולה "יא •םאסייאוימלאםיייםאאנבייםיייא
אייבופיפונטיאיזרפטנויוקונביהובירםל"אקואיבrפו
פיאהקי'tב~נירהאונה(איזתיבחא,ייא\ס)ריבייר

 •זב"גירפדיפהכאאיזיאםןניק •רוט ~וידןפו •פיגםא"



זפייביניוסאינופטופואירפוניואיסטרואהדהקיפוראו

(דייןו"יחלא '.ר uאיפ)קיפורפולןאוטרו •פאגיורבואינה
לחאיפטוקוןאי •בואיבואיססיפור'קי •פודירוזואיגראנדי

 •טינירדיטינישליקיאמורלהקיאוב/לינהביוסקונפינסייא
פאר·מריסירהלהאיזאיס(קידייבבללכב /Iסןלו)איסנו

קורא-אילאיספולוקידוב/ופקילוקי •ביידהלהדיtבידה
פו·אילקי •פינפירייואילדיפ/ואירפהלהדיזיר.קיריסןז

פיואיסה.לחפארהסירקד.איסטהאיסאננריסיזקידואורפו
(קי J/ושפבלכב/ו Iטאמייז)סלאחקיקאליאמורלהנוסי

קובטי-ל"אקי •ביידהלהדיפארטידהפינובדהלחאיזאיס
דיבירואב/אנטאו/ארפוראינ/אשלחאיפיואירפהדיאלגוניש

בואמוראיפטהמיומהמד. •פיריקולוסאיזאינטרארסוב/רי
דיזיאואילקיטייבפואיזאיספיינדו •קובפלירחטאזאיס
אימ)ב/ירדאדירהאיקונפלידהאמורלהנוסי +מורייןלייא

II ביידהלהריפארטירהפרימירהלח(איןו"ראז.נלכבו
ביאלור)סןאיזריזיאואילאיקאיינrפיפאננרילהאיפטהקי

לימ-איסאנטירארריפונטופריםואיזסאיסטאסןאיסטונסיס
אלקאב-פורליב/ייאבוטאזאיסנוקיביירדאדאיזאי •פייוח
זיילהפפרריהדיזבחיירבינודיוי(אפינוזגראדואיסטיסאר
איזמאסדי •שעריםאולטימוםלופאיזהלבבותחובתאיז

קרנרמירםי.דיאנטיסכוארוסמונכיוסאייסינןחאד.בר.)שער

איסקיבiכרייאבםחסוקיסי •כראדובאשומוייסופריסונהלח
מי·מואיביילופאיזמי •פ/ידירםידיריספואיפגוטהאונהדי
סאב-איססאבטיבימיינטוסובייינטרי.לחאיזאיסטהקיזיס
אילאחסאליראילאיןב'אמוסדאבייוזה.איאיבקרבאדהנרי

קוא-אי •י Iפאסאזמינוספריסייאדומאסיאלפורפאסהמוברו
קיב'ראבטחמיבראדרבאשוסופריסובר.להקונוסיסינדו

נרא-להריאלישהסיקיסיראר..בוייניפירסיניסיליקומו
בי"ביבואיפאננרי.להדימאנאזiכיסיכירכ/ייואילאיבדין"

טיביךנואחטראאילואיםטואי" ·ראב/ייאריפונטואיז
דיג'וקיריבואי .קוראפוזסואיזדיננרנופוראינימיסטאד

בארחקי •מאלאיזוליקיאלנונודיב/ינגאנםחאיזפיבםאר

I ו

~ 

ז
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דילונואראיןבייזה Jפאקונפרארייואל.איאיגפיוילינו
קואי·סוסטודוםאיזריזייסיטאמייזאי •אריסיני'קימאלאיל

לרביייניליiכיטאלאילאיפאסינסייא.איריפוווקרןנפוס
לוקולפהסופורקי'יטאניואבאיזדיסקאנסוקוזאריסיביי
איקולפאססוסדיאריפיינפיסיקיאיספודיסאל,פיויסייו.
דינבונהפיינינרסיינדודיריביידאד.סופוריייואילאהאלאביה
ביוסטי·להאיביירדאדלהקיאוטרוחנופה.אזירפורפריטורה

אזיואיאונדיארסיאחבי"ניקאונינודי •אזיקילואיסדאד
קונ-סואלקאנסארהל,נוטודוסוזסיאלמהסוקוזקואינטר
דיספירטהלואלטהסו •ק;לפאססוססאביירפורסינסייא

אטוספרהליאי •אסימיזיאנסאססוסייאיספיואינייואילדי
אראילפארהביירדאדירואילאים י,'קאטינןאופרואייקי

דיטיניספיולאיאי '.אינפירטאנטיליאיסאילאי •טונדוטרו
אנסיקי •דיבייפוראיסקיסוייואקופאטיינטואילפויודי

אי •דירינירקאטיבואלפינסאונייבטוססוסטודוססובטראביה
איקארבילחךיסוןקיפיואירסאססוסרסביריזכאייורבהסי

איסטהאי •נובואיארהפסילואילייאסקוזייבסיירסיאי •סאבנרי
אילויו"ומי"זפלהאהפראיילובאטאלייאבארנייטויי
לןאי •דייואילקוזאלונהסואפינו,סיאי •ביידראדירהדייו
א~נדילאבrםריפוראיקונ'דיסייא.אידיזיאןטינניוקיו ",רזכ"א

קיאיטרראטוםפראזלינוקונסינrפיםייכrםיססןסןפרדים
ונוסקילואיסאיסטראנסיקי •ייריגיידאדאיביירדאךסילו
אידייזדיסאלונר(איןחסידרייטואיסטרוסאבייואהדארקיזיי

אינטי·אי.רידונוספאלאניראסקררטאסטוייקוןאי ·טראיביי)
פידי·אילדיונאראבייאווהפיואירסהלחטודרדיפריטונדיר.
 •סלואיל •איסאי •אוביראססוסדיאובהאיזסולודייר.רחן
אםיקרי-(אסיבוזאילדיביייניזקיכראבדיספריביינירסלוסאי

zביארייוקי •דיזאיונפריoניליקירעות)בר,'ו'ילחרזכב"סביייו
ובאבירהלהאיבפינדיראי •אפליקארפראידילרפריסובהדי
אילאיברכאדיוהלחקונוסירהאבי"ניקיסיירטר •ריוירסודי

ביאיבפיסיזדטייניבוקיאילאחקריייליקיאילדיפודיר
אסימיןיאר'דאר •סינינדריאלדיאפיראירהאייבראי •פייניrפר



- 14 ~ 

פיבירוי .איסטוארבילינה •פאריסידהאסיוניזיאבםהדיבבונהאיז
קובטיניא- )"הווהט ,דןאתר י,,(קונפליוהטימוואילדי

טודהקוזאונהלואיד/ן)עלתוונויי/עסייונפויפאוהכילי
זניאו-סוקיפורסולואיסבו • Jקוראסוסוטוךואיאלונהסו
איןיקארנדו •קובסינסייאסואפיורסהלואיאוכיליגהלוייי

להדיפארפיוהאולטימהלהאיסקי •כייזייםלהרידיאסווס
 •אנסיאיסבר .ייאמאבדואיסטהלוטיירחלהאי •כיידה
איזטאמייזסיודיטייניאמוראיסטהדיד'כייראילקיאיפרו
קרכידיס-להכי')פזומובהזמיםדמנח ה,,(דיטייבפר

כיירחלהדיפאוטיוהסיגונדהלהאיסקי •נאנאראילדיייא
איסאמ~ולהסיסיבוררקובפלימינטואוניסטוהמאסוי
להאיזטאמייז )/'םופיצנפתישבדונםוקיתונ ו/,(

דיסארסאונבריאילקרויקי •ב/ידד,לד,דיפאוטידהפריוניוה
לוסדיס~כיווכואינהלהאיכייסייוסלרסדירולסוולהדי

אירומטיאיסטאס •מינטואלפייבוליקי •אפיטיטיס
ארןבאנחסיאי •סיבוארסלאסאיסייוטאסלאססוןווונא

םב II (ביאלוטוזומוייאיפויסיירזומוייאיסקיאביאנטאזיי
סי(קיפיקארוויסלוםטאמייזקי )'/םהכוהזבכדןJו

אזיזישואלקואנרוובותיבורישיורזאסיבוןים"דעב-ייאונן
רישראסיבוזס'ןווייייאייאטזסידייראילדיילונטאו'כלה
להאזיזבוקיאנוראי •אלחיכםלהןאתסםיבבפסרקאיל

אסיברןס'ןוביאסקלי"אייאמאןסידייואילדיב/ילרנטאר
איייפויבויזם)בדיעישואלכביל·כיפסוקאילדישר
אריסיכייז.איגוסטוונובביוקוןדייואילריפלאויואילאזיז
איאן-סיאי •אליבריקוואסוןקוןדייואילדיקאספיבוסליס

אינקוטיב-בייקהמאםלח )'/סרונש ב,,(נךארואופוובייראז
-- IIבקע I '(פייסלוםקוזטויספיזהסיאיבאדחפאריסיקיראנסה

תזספרווז)עקבוהיחפסוקאילאיזחכונים rדאושאואסינוז
-" a(Iלהאיבואבדי.מצוהקומווביי) II (פויסייאזלהאילייוס

 •אהויאויגאיביסטוקוזומאן
איז!קיאיקסטואץוגורינאוייאונוייקחהאובחאיסםח

סאביי-זנוא.יזפסחוייגאלו.אימאזפוואיםפוםיביוימאניוהקי

~ 
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להקונטיבנהקיפיאהקיאדחצציויל,זיפאםלהפורדרריא"
נאטוהרסוקוזקונבאrפיררי •פודיריואירטיפאיספיפריסובה

סאביריש ·אמהואי'ייאסובריסאייורנארסיאי •נאסלויןדי
איסוכריסןנהלהדיא'מהלהדיביאלןריהקי •ובגאפואין

פסוקאי'דישוקומרלימפייאמוייאיק'ארהמריילוז
ליםדימ'אכיםלוסקרמימיזט" • flםדמתאשב '"רנ.

ייאטהסיראזוזאיסטהפור(קייירינסייאריסIכסיאיבו •סיי'יס
דישירוזאסיברז •יזטקםלןע fIסיפורפריסונהקאהר
מקיםכא'ומישרא'אחתשוופ"בהמקיםכ'ה'עוחכטיס

אופרו •פארוםיקו'ארדיבנוזאיזאילייוסדיא'י)ימו'ם"ע
פארה •iינפריסובדיפואירפואיזאינrפרהא'מהלהקיסן'ו

קיפרווקוזקי •מ'אכיםיוםמובטרהגיא'ררסואמוס~ראר
אטאקסאחטייבפומורהאיאבאשרדימרנרראילאיזאבאןש,

rפייבפואילדיפי-זא' ..טייר,דיאמאסאדופואירפודידייבטרו
להונאסדי •ל,ונפייאאיקלארה'אר Iלונפריונירסואהבילטה
רייואי'אהאסיוניזוהסיאלנוקיאביאנטאזייאוזטייביאלמה

ב-איייוריסטראיסטריםדישיררזאנסיקי .אוגיראססרסאיז

יסטרםבסיאסביהודהרכי"דישוא)יעייד I" 'רי(ביכוחטיקיס
קיז,דיקונקיוד)קיב(תה'יםוסיפבכיבר"סיבקו
בויב-סאבפואיל.קרנפרהגוסידישולרסבידור,ירשר"לרס
גיג-סאבrפיאילקימר ) 1 ( •אלט"להקונטרהאי •איל"ריניר
פואי-איליינהאלמחלחטאםייזטונדו.איליינהאי'"יזיביו
בייאיסיבואיכייאיאילבינריביוסאנטוקופואיל \ 2 (רפו.

I נאונייז!tאייקומו ) 8 ( •כייאיסינואיבייאיאלפהיחו
I בז •סוגרואילפורואחמאנטייניאילבינדיביו'סאגטוtפאייr

וםו P ) 4 ( •פואירפואי'טודואהמאנטייניא'מהו"ה
מה·אלוהטאטייז •ליספייךאיסאי'ביבדינ'וםאבIםרוואיל

אסי-הפםיאאילביבדינויסאנטואילקרטו ) 5 ( ,ל,מפייאאיס-
א'מהלחטאסייז •אדיינrםרו "קאמאראסלאסאיז"בפארו

II אסיבפאיסטהm פרי·סיאדיינפרן-"דיקאמאראסיאסאיז
אליפזהסו~יא'מחלהדיאדרנmסאנראגדילהאקידיביה
קירי-בראנדילחביימיםאי •דייואילאהוזנtמיאסיטיזיןסיקי

קיזיילהקיאורהמיזטהלהאיזקיאילייאסוזדייואי'וינסייא
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קיריכדמותינו"בצלמינואדםבעשהיידישודייואילקריאר
אביוב-לח •דייראילדי 'פi..ר~פריאיסקיאלמהלח .ריויר

טודוקוז ·טיירחלחריפארטידיאיסקיפואירפואילקוזטו
בואיבולודיויאחאלמחלחקי ·קונטרארייוסמוייסוזקי

פונטואלפאריםיקילוריזיאהפואירפואילאיביירדאדירו.
ביא-לך,בייאיפיאמח .אן~יואילריב/יםטחלר,אהבואיבו

.איפואירפואילדיאייורהטיניינדואיזאלמהלהדילור
קרי·פ/ואירוזקילוקיאמוסטרארראזמיימברוסלופטודום
 .יחפיאבדימאנירהאיםטהאיזאיקואינטהאיםטר,איזארום
פוז .אריםפארiפאדהפ/יבודהסוקוזאונואיאונוקאדה

פואםיבוזלאב/ורמואונוקאדר, tאלפרלהאהמירב/ירפארה
פארהמלאזירמאמאיסקילר-פארד, .דייולידייואילקיבאטורה
מארא-אוב/ראםלאםכ'יאיאוויואילקימאנירהאיזאייליא.

קוסיב-אקילטו~חבוקה tלראיפורירווו.דייואילריב/יאוזאס
 • jסויקיאלאטיסםינקוסוס iקו/חאלאבלואי~ימנזנtפו

די-וסל .חבאיבוללח .דאראלאפאיל .רוזבאיל
להאואיראויזאיאלטר,.בווקוז Cםושומלוםס.בטיי

איאילייא.דיפאבייובוקיאלגובוםאחדייודיאי;נראבדיוה
אלמה.לה tפאררבואינולוריפריבדיראחפייםפוסקוזקוריז

לחקוזאיםמיימכרוםלוסדילאב/ורלד,קיפייזאלב/אפום
אב'ונשארחאיסטד,קיrכיימפואלאלמד,לד,רד,ליסקיכ/אלור

דיזירקיויומוסקיפירפואידיאיסטואיפואירפו.אילקיז
 ],חמלאלחקירפוואיפאילפינסאבדואיזח Iiעדודרייאיל
לוקילהאיסאילייאאילדי·ורטייבד ~ז/!טייבייק
איל"אמהמילמברום.לוסטודוסהווני י,/אי .!!יב ,יrכנא ~/

קלארחמויילוזאובהאיסjכיץ~טרו!/ב/יאיי.סיבומיזהמ
כירוליסואיזזי!לבאוזסעדיהרביבואיפקריביייו(אסיבו,

אןןייפמי"למוייאיבפש) tוות tמדפאמרעותדחונותומאה
דישימוסאםיבוזדודדישוקיבפשיכרכיפינקולום(קונטרר.
וסטרחאמלייאפואירפואילאחארילומברהקיאריביד,)

פינפי-לוםדיספירטאזמיאימטודיאידיריביו.קאמינואיל
ביייניאיסטונםיסאילייא.דידיטראסםונטראכ/אזסיאייייוס
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ופזכווהי)רוחtבחיאתר י,,(דיבואדואיזונה Cפויל"
קודאלזבהלחקי )הכ,'לשון .יתדוכו('ייעבאנהסיקרבפלייח.

ריסקאייסיבוופ~אריפאילאיזאנווהאיפפהקיפודו
איןאבאשאוהקיגפיסאאיסrפאביהקיבואנדיוהסודי

לונוארסואהפלובאדואיז )"דע ל-(דיביוקיריבוזכוברו.איסופי
איווזכיפלהקיראווזפור •סייזכפרידיזכונדואילאיסקי
אנפו :tlקונפלידאמיואיווזדייואילאיופרבייקיווזכאוה
קרכיםבסייאסופדיהק~זאי ·בלאיבולואיזקוםוביברולואין

קיויקוזכודייואיל(הי)דיביוזבוםלוס )",פIכש כז,,(קיאבייפי
דוי')יחדקוצ .. ,(קיזכאביוהאיוביירדאר.סון )·,תסאי'(סיאהקי

לוסאי tזבינפידיריביחסוןפאופידאסלאסtפרואסדי
כידיסייאלוסאואן. 'tאלקאנליקיכואבדיסמאסזבאליס

סיפי·איי 'נ'מלע,םמינגיוםקומרד,דך,לשרו ."סדיזכנח ,ר-(
פיינואווואילדיזכאסביי)פורזבובחז ס,,(מיבביוויאנטי)

םוקית(יזבפאזכייזאי .באנאואילדייופרוב/יגאילאיסקי
לחדיונאססאב/ורטייביןלי ),.סופיצבפתושדבס

איבוביריסיזליקיקוזאםסרןנוקיפורסייללחדידולפור
אורזפי .ביביביקוסיביניבוסייא.בואילייאקיאלפה.להאח
סראיזאיספהקואניואיססאגיורסואיבסייאבאבסוטויחקי

יםעשווב,ופסוקאילדישראפיניוה l:Mאטסינראיקלאריוה
סיקיפיקארויאילפייביאריספארtנארר,נויל"קקי-"דעוי

להדיקלאוידארלחאיסקידיוירליאק'בוסי .yטהאזכלי
רויקא'יספליקי(אסינוזאטיסהיסיוריסי. Pאיססיקיאלמה

קואבדואזבהובליוןיכבוי I/ו"דעדיש~שאיןאילכשרשיו
סקלאכייאיאילאיסקיטאסייןפואירפןאיל )"ועבד(ייבם

מצווחלאםאיזירחיאקאבסי )"םהביחז (אלזבהלהרי
ליסרפקראי •ויסיניספיראילאיס 'סיברזארמיפימןיקוז

פאםאז'יווס.סרוקיפורכ'ייני.י?םקיילס Mזכ,רסאינפיןי
 8םזבריכס'(איספיואזקיאדיוודונ rביילאיססיברווולקי

אלזבהלחגםיוגאיסאיבר)רה Q,ישמררואב'עםנודף
ח-עפיקוסאיסטווסtבזשאסיגיזפואיראילקין

א"ווייאילקי~סייובידום Iאינשיבפיו(איל
8 
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כ/ירה Jלראיסקיקושו)אוטרןליאאיסיינואונןגואירטחמו
ע"י Iב/jכ ע',(פ/יניטואילאהאיינוקינייזאילאיסיגורח

 iiסייאיקלפסאיסראיסקייא •י"וסיינפאיסקי I/בקע I/לם'לעו
א'זמו iמישרשיםסוםאיזק flרראיספליקולואסיגו, f 'ר,גא"פ

להגאבחקי !!אוחאוחחנא.עולםאיסאיפסוק)איסטי
(ירמיהדומלךי . נi.ו:.ךעםנרדו!:' fIiוב Ii (גראבדיזהג~בהאלמה.

רימאנרהאיסיריסילוב/ירדאייזאקיסינייוריאו)אי )/אמ"א
בראסו.קוזפאגחסו

דיס-פוראוב/ליגונראנדיאוזאימטוטוירדימאלימוס
חלאיסקרריסיiכיאיספ'ואיבייו.מאלאיסטיריפירטארמוס
טראיימוםטודואיסטוקיאלמרו<םואיסטוהדיקלאריראר

פירקורארבור~מאמדיאירוטני.ר,רמואיסטב/יראסבואיל
מולוז.כילזארלוס jקוקיקואינטוס.יסטרוםאמוסאב/יראה
איזקובסינטירסוס.ר iפכאםטאבtפיםחפ/ואיראילייוסאיזאיי

וכאכטיקומואיסטרוסמונ/ריפאסוקילוודטודואפילקאנ
קופאר·~'ורפסובבאייומומקי'ירדאיבאיןאיםקיפאררים.

 ~ר IJ •ריזירקירימיוירייא.בראנדיאיסטר,טומאראימום

יק .טייבפומאלאיסטיאיזאי ./,רבירומסארלוזבדי
קיסיבורוסםמואטאיםס-כ;רו iמוזמהב'יז.מויינטיינדיאיםי

 •לאב/ורו iמואיסטר rjפריסייאראאירמאנוס.קירידוסמואיסטרום
לומקואינטוסאיסtפאבפארדי ·קונטיביאנרום-איסטארימקי

אילייוס.דיפלאזידמובג/ו~דאז~ט:מקיאינפורטאנטיס.מאס
זב'אסיי,'ךוס.אטאריס_ארנוסרק·דיאיזביינירקי iם~יניאי

טריספירבייח/!םיםמדינח Iיכרבומאיפטיפירייאםארהא
קיב)דיסקורסו.טרום'~מרזאיזס iז.נריש'אםינוזא)ואזוביס.

אינמינטיסזקירפוב)כ/ידלוס.,ם~ריקרנ/זיםייוזום Jסוסי.פור
סולואי- ) 1ל IIזדוכ"מפאדריייפמידיברפכריאינומכריםי

כיירכ/ןםרוםלוםכיללסיר jק' nבחזםיםדםחIןנ ) 1
כרוראנ fJוךטח C"נא I!כה"ןאי ..נזפכרטיק"חצוו' jןךטא Cא"נ

סאליז"לחכ"מרריאפסי'םידי:ריט~נא'ל j "טאמאיאלקינידא.מי
 •לאכםיו'ת"יאיסקי 11כהז Iנדי rIכלחדי
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ליואר' Iסיבפולחדיפאסנו ''.,דךךייא I 'רונאt.נרם.קווחז~ינדן
א-אונאראאמוL;'וrפררארחאיסטוקי ~ . iיסיי,ייפמוקרזבסז

מואיםטרהרהראמידייואילי~י .םרניראםךקזךו:כנמזי
סאלביארהמומאי .ואדברב'~Iכוו ri.נואיסטאי jאיסייוריפ':}
אנטיםאורה~;ונהאיל.א'זזאיספיראכסר,.מואיסטרחםיגוז~'
 • " !זמאו !-זמ·א

חי"וכ jבאדרמיכאלכיצחקעירצ,ר

~~~ 

Lם. i ך~I תi ~ iJ ז.ק~לךתj ! 

 ;~רי~י ח~?Lזו;q !! lז'ך 1~ר ר.ח~~~ם~
 • י?-ר. fi ~~ם-לאןחכי. !ושונ;ך~ק~

שראעל !שלם iיואת-אע.לחאאם-ל
- .-ז : ".. . ..-!- "

V ~r;ז l) ח 1ם )' 1ה 1 "קלזחל·ם :י~~ i ד~ .ז~ .r1 

'~בה · Q;ר~ז'ל '~ tי~ז:יר ףי~;' .v ·דיבף Jזבן?
W ~~וד ע~י.-ל~ ·ז~~~'.~לל-·~רי ·זt;i ג;ייו
L. ל(ישעיהינתזכף ..נוזוחבליו •חצב": ::'( 
-e •• --ף.. T -1 .. T' 

ן

מוםיטוםאיאיםקוךםומואיסטרומילדאוזיאים~דיiכפ
ביוזג-א"'ג'ומטומוייאוזאיםרייואילק" jמאםייור~.ינפיפיירטךן

 '"אפק·מ iמרייולאי.קי;וטיקאסבדאנדי ם:..;איל jא'יא .זור
L ~'מ .טינה i: אניירר'רוt" אי .בינריויך"לן}~יםרימפ

\ .... I:.i ~, 'דיייו •רדיביי","""דו"'פל"·,ריאייו l{ייוס ''' 1'''ו ,tרי/נ';.ן I"'!יי ' \;. I ~ 1. + L..ו .J .J _ .ו.J • 

 ~,' . '.י Iרוא,,,,יפקיפוראי~ררקפדי •-ואזוזלהבי·'.ס "י:
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 .ב~ריאינדילאפורפאסאנטי Iסיפיואזירנואי .אריפינטירפוס
אםירקארמופורדייואילםאנקאררןבוםינטיסיירטהjכי
קאמינאילאיןאדיריסארמוספורטאמייזאי .ארמוס Iסאלכו~~

 "(אינפרידעהוךרכידלכו/בפסוקאילדישואlכינוז •דיריניו
ואםינ . "ןותיחאורישריאוחודיםפואים)אי •מירו

קונריסיקימאניררןלהאיזליכ/רורו.מואיסטאיזמילדאריש
 "סונפורקידיספואיסקי ·רייססטרוסאימוקוזדייואילזייארן
 'אינטרילו'ס .אכוריסייוניספאלאססוסrפייבפולארנוה Iטאב

וייאכולבקיבאסטרןאי •איניסיגוססוסדיפודיראיזבאביה
לונו' •אילדידילאנטויקיב/ראנטאב/אזסיאי •דייואילאד,
 ·מאייורפורכ'אלוראיפודיודאב/הליסאי .אפיאדאביחלוס

 .וסtזהrפורבאכיאזאי •וסטייאדוריסננאמופסוכידי iב~רסי
 'פשיינאז Iאלארגאכניכןבדאדיםסרסאי •פוסטוספרימירוס

 ~פרוספירואיסינייוריאוריגראדואלטואיזיינדוסיןכאיזקי
 ·נינרינוראססוספוזואכיאזאי •םאליסייאססוסאה~באביאז

איאלישרדיפיקארוסלרםדימידידחלחאיבניוסיקיפיין
אפ'א-לוקיקיזאוביובואי .מינטידיזמיזיראבילחהדויח

סאנטומודירוקו •סאבייאפיראירםיסןדידייואילאחלאנארח
סואחאיספארזייןאי •ב/דאדסיזחטיז.כירוסודיסולו •פאלאסייו

סיאי .מובדואילדיפארםיםקואטרופורפואיבולו/ידו tאיסקו
בואיבדילאבטריפורקי •באםייוכיםלאסאיבטריאיבבלוטיירוז

דיסקונסו·איפיזירייאסאמארנאםסוספארדןפ'יזפאסאוביו

טילדאריש. 1אסינולאדאס
איר"קיפור l'קיפור ' 1ראזוזקיפרר !נראדןלמאאמה

טאלאיזטייבפןלארנןמאלטאנטןאיסטארקינימוסיטמאבום
איז 1'פיקאדוס.קיפור !קורייוזה l'באשדןקלאסרןדימודו

דייואילקו' Jדיר'וסטידאדג iוקקי ·אנייטאמןםפינטיכיירדאד
ירושלםדי,ודדן iיארןקאטינ/ואי •המקדשבירגפריפיראיל
לארנודיפילדארישםיגוז~'(בבלאר, Jבבוזראדדימאנופור
פאלמויי jב/אאאיסטקי Jראזרפ"רליכירו)מואימםרואיז

רן"רזד,דובע II iאימאמדי •פיקאדוסדיאיבבאטאקאדוס

J מ/דמיתוכשפייי'אי • //תריועיוגיל/ t אימ-אסינוז



- 11-

לאווהאי ) K •ע"האנפיקוססינייוויםtנואיסrפווסייו~ Iקויכ
 ' Pטינופיקלאוהאלאביאוטוםאיא~גקוראזיאופויוםםומום

דיליטפייוס •קוואםוזדידיויג/יוום .ביוסטום 'בVסומוס
 •קויאיסוסביחיוזהדוב"עאין •פיקאדוספניססיםיזי

ואזפ'יימא •ס"ובאםויבקאסומויסבויזיו"ונקון
איםפארקיפייביזויקאכקיפוראי ..ם"וזבאטאםבו

לוטאבפואבורהקיפוו f'מוזוטווםדיל,שוספאןדיייאיל
כאםrפאנ-איקיבסינטיסיםמום 1'ויםפונדימוסבואיםי'יאמאם

באשחאיי~ה Iב tטאלח"ם tסירא • :c·tא-בא :tאמ,יIכטי
דיםפואיס •אדולווייאמוםטוםאי .כיכייטאניוהקלאיןנאסייוז

אי ·םוטה.איזפואיכילרנואנדיטאס.אילטיזופרסראיואטוסקי
איריזבואםייאפוראלווה •בריותצבואיאוביואיזאפיאטאדי

.זיו-אכיזופואיויקיקלאםהאבש,רמאסאיבלהדיזקונםולאסיייז
פאופאימאלאיפאדוס.'קיכיואנריבאזסאדוסטוייאי.דיביאדום

<aו(ייסוו ו"(הוכ~דשב"ת ,"אפE) זריייקרסיקיפורריוכירו
דישן Jאםיניעזדירעינזיעזאס.קפריםאי,איואכייאזקיפרו
ירנתורביידשיכי)כיח(ישע"ה l' כ~,,~ p~יע Iנ-קזו '~פסיקאי,
קינIכאנייוךסדרםאי,ייהרכיויפאי·נס"נירידארדיקאטהאיםפחקרוםהסיא

ביתאילריהיכליttלאזסנשהאפאררינ'זיהעכרדהלהא"ם(קי
 r1 '. 1ת 1 נ!' ',ינ;;,י ~פ'ז)(כייעשיהדישיאםיכjרע!"נהטקדוע)

ro ~~;י~שז 1~רת '1ז~בכ הP: וi י!כ~ל~םגנל?~הוי;רפף ף'ר,'! םי.~~ת
.e ~~ q עי •נ.הj צ'בנרתנכהיכיr ארנאסקאיםנאביאזקידיזיייק"ו,
עיניזבקורת Wר •אלפיבזיי rקקיקאטינאכ/אזנורו.נפיריתקיראובםאי
קאטינאכיאזקיתוכנהיף tרזפהויך •כחילויאחיוםורםא"נגייאזקי
יברנליהם •פייאי;דינואנדידיחאיופאר"אנייאל Pקאואילדי

כאל-א'אומ"סקייפואיאאזקיאכב'ואמיםיצחקרנידישיתעכםנה
קאייסיאםפו jקאטינאניאאיםאפים Mםםיםאין jמיפיאאיםאטי

ישרא;דיםד'מאנם"כורסיקן JMאכירפננקקראנייאי cיוילשרי
ונאינ jאיזא ~אי •אילייים/יוסבריהםאואיוביירהא'ןבאטיאז

וב ' rובא-כ(ונכ Pםוםאילםרדנ~ I'ם •ש."ו •ערהיצואיוראו
 •סירהוכה,טנשפךנקי
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איוסרייאריפןרא •ךיזאוכוראךרםאימינוספריסייארןס .דום

.ידי,פךמירהנימאי I .יו~~ם~:':·ר XIן\ .. ~~ •,דוסכ'נ', ":;'"ןי'כ.י

א'פטררןמודהמרוסזי.נר;'קופאפיורטרזקוי ר~,,ינ\י<מרא

קאנ/זויר- Jאינטינפורןריאדןךב/י~~מהטוכמואיאיקונסינםייא

טריסטימואלפטרר,איזכ/ימום ' t/רר,בקילארנדןמואיסטרר,די
סןםינטרינ~ררזאסינייוריםדינראנדימימהקיאיסטורייא

נאר-מוםאיספאנדיירוזאי •לא:ירפאינוםםוקוזאלאמאס
דילנומנריאיל/יקארםםאנטיפוראיכפאךחלד,אדןנאנטאם

ךב/ירטי iדי'ןt,~~רומיאי .קובiכינטימייבטואיז~ליבריארןקוזרייו
כ'יקהפאמ ,רלפאםארנופור ,אבואלחק'מוסאננריםמרס

טאנטו jאיאי .רייולאיאינקומינךומוםקיאינקומינדאנמח
מומוםפ'יזלא!מיאבשיזר,א~'םטחאיזאיסטאמוםאירםאנום

פודרי-מיאויודיריב/וםמרמוםי I 'פינםארדי ?tאליסי'נסייארו
סידייואילחלילהקיריזיר י~}ל,כירטאךלד,טומארםמו

ליסיב-להטיניפוסבו !נו !קיר\רוסנו ' 1םוזומרוםדיאולג/ידו
םיפורייאפורניאםארפדילינירט~רלחדינ/ונוקירי •אסיי

לחזי~/יזלאמיאו"ורוטסי~\מו""ואנסהלאסיאי .מימיו/אנטי
ם~זייךסמוייאיסטאמוסקיוםמיבמוסמינטיינורהס .ניירראר

לאסדימאמ.די.יררואפ/ו'פור י~~אדיינטרופורפיקאךוםדי
יותיערוליכחר rרןךוכע II •עכירותטריס
פרימיראילדירוקומיאילייאספורקי •ם"דמיתוכשפי
איםקי ;ימירןרפלחמאנואיזמומאריפום .המקרשכית

I אים-פ/אלטהסיזאורהאיפונםוקיבייסום .ח"חזרדוב!ע
נטיי '"באייקיסאבירהאיז •זרחענודהסירב/יינרוטאמום

דיאונחרינילימפייוססומוםנוקיקוזאם ): IJםודאי
טיבי-.פור Jאובדאין Iאונראח'ס,קונטאריטלאסאי •אילייאס

 •אייר": tזכ"אי,לאס

כ'ינ-לאסדי Jקינטררקןאינטהסטה'אחלוםעפ"ימ/ואיאיב)
ינטיינריאסי jנ~יטויי iסט,.זקזזאי •ליילהזי Cליטראם'אירטי

L., אג-ך .. ··איייאילע"חח-מי~ייךוריי~' ,י'ו" z, וי"יי ~,י',רה ... ••ה '" 1 '" 1 • I \,.; _ J 1"' .ו .;ן,J J I I ->1 J. I "'\ ~ , 

חיי~ Jlאיניי ..iלן- !יא'יארח J'יאז'י"' ... " 1 ~. I I • ךן.~ I I .. 
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פרירםנחלד,אחקאניזחכאלוא:טו P .אייבילהרא ) 1
קאיי·לייגואריפ.אקילטראיילולופין·יקודיונטופקיאיזאי

דיטר;{ס •םאננריסואיכסייבדילי •פרא~רםמוטורונטר,
נודינראדו jאיביייניאי .קוכםינטימיינםוםליסמודוספיידרי

אי .בייס:"ידוס.דא~נר,· י,'מאנירר,.איזדייואילאד,קונוםיר
קוכט;ףנואי )}; l!עהרק'ישכתרי"אנטריטייביקילורונפיא

קיאיסטודיסאלי )אע"ךכ"ב(נרריםנאדדופורדייואילאה
טירהליסיאנניאיסמיי~' •טורפיסי'נאימיסאב'ייואיססי
לוסדיזtאז tארינא 'לואיע"א)דם"וםיח(פסאילדינביאך,מו

ינדריםגחיבםדיטורוודטראילניוי iס iסטאפוריאי •סיילום
מאלהמרייאיזהפאלסזיכקובח~~קיאיספייזאליאע"א)רכי'ב
פורריסידייואיינופאםקיכ)קיי',דזואי,זיזי j(אסיגוירד,מאב

 jמלכסחרלי iאינפישיהירד,רכי •אע".ב ~ךקתציה 'בtב)
 ;ץבt-tז 9נא'זtוהארםiמלכםחדליאיסקי •בא]בוכשזבהאשוהאדם
 •פריפינחלהאהאיליובינדיכסאנטאילאינקיזכינדואקיי,בא]בו

מוס jאקיסטאקייפןיינבאיסטהדייביאדו .סיקיירפאינקוטינרולואי
אקי, jקולמאס L ~סזס jאינקונאאי •ניבריאהבואינידיזביבוסאק

סאנטןאילז:כריארקיאנרןקירא)חא t(סטר~איטרןאינקדפ~!כיינטו
אויביהדיאסיזביז'אנסה jא'איזוליפריסינהלחאהאילכינדיביו

יינטאדאבסאנטואיספויסראי, jא'רלאסימאימלאכים)לרס(קיבן
טוראסדיאויכיהזבאסאי •ח)זכשכיחויזtפכ Jפר(קי •טריסרי

בואדואדiכ,יראיסאבי'רפ~רפייאיךסחהנא~איםקיהזביזtכאיס

איסטהאהסיאיאיל.כינדיביייטסאנילאדינדאנםאם'א'נקומלאס
אינ-לד,איסטי •איטרןסירבייזביינטר iאראינטירחלהסאנטחחזכשכ

איסטאםקיפוו •סיני'ורסידיסיו-בייסיינטואי,ריקיטהלהאיקונה
 iם~איא~נח.איז jטאאביונסיכשזכה.)ורח.ש.ם(נםאפ'ואיוסטויס
פריסינד,האיסטאהבייזכ~סי :iאי •אויביהריקויטויסאי,קיזכן •אונח

ויזייאס jא:איפכןקי •אםאםק~סמואיםiפאםקינtבייניקי
ראסיךקאנופרר.כיייכסיקי jקראי,.איםקיזנייר:ספוואיל jא'

פויסינהלהקיניםים' ,דאילידי •יהיינאוסן jקי lו.א'לדיאלאדר
ה iאןלהאיזבואדרה Iלדםז~נטר,נח ttנ'אק'א;ר .אריס •ליאאיטקי;
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פוראיאויינrפרופוראינגיולארויסטהואי •איליספייארסי
אביירגו· •ריבאשארחאיאינפושארח~למהסואי •אפיואירה

 iסי •קיביראנrפארחאידיזדיגיארוז •אריפודייאדהאירה Mאינס

סיא'זוכראיי,"פרוליגארסרדיאיאבקהלהביאי •ראביייהלהדי
איסאיל"ה •tכ'רפיביסייבטיא;ס:פויסיבהא'פפה •דייואיפורלרגאו
ברסיאי •קיבפ;ידהפויסרבהאיסאילייה •פיביירופרדילאכיי Pאיס
דיבפוהיאו Iolלרגסי ," acא'לוגארסר'דיאראבקהלהאיניאדיהלה
סראזה Mויני'פריפזבהאיפטהקיפייופר •פאיטידהארוכרההל

 •אילקוזאגיובפארא'לאדואםיאסיוקאודיאפןרא~סאי •סיביירר
אואבקחאיאריכיאפהאילקי •רIכאבהמשברףרפאיסאיפטראי
אי •די·ראןפורא'לדי·,,יבטוןאפרזהאיואביייהסי rקאלמהסי

הובשבושאאדםהזובםכלר ;דחפסוקאילדישיאיסטופוו
אינקיבהלחאיאריביאטהלהסאבפהבשובח"ייא Pאאהק~ •וrכאב

קרבפהסיהוזהועבר •אוהבשחבהtבבכי •ראביייהסרקיז

אביובפחסיקיזקרובוא"לקיןאביובפהסיקיאיואי •מויסונהאקילייה
זוהעברדהלהובה rמפווקייראזוזקיפורזרה.עבייהלהקוזובזובר

אבוכי-סאלהאיאבקהקיברפ"ובאםבראי •אילדיאיייבפרןאיסטה
איפ·דיין'עיזורנאוסי jא'איבטיהא"לוגארסודיאריביהדידאד

לאובIכתלא IIיאםי'רלפואיפפהזאעוהאיזקיובואי •פואבייר
 •קאראםפזסאיזזבייבוםיספאוארויאסורא'סאבס" •םי ,,לאוה

איפחכוביםדיואביייהי"כוביםדייאניייההנ •ויראסוב"פיאי

איפו'יוהונילריובוסאנםיקי •Eכאוז:כדיאסאפוכיראםפירבראיבה
פסיקאילדישר iא~"נוא"ל iא'בר"ויקי Cא"ויילהאי •פיראינר
לאםקיזסיא:טיסחורסויראביייהלה •הי :rבאכאשדבויכהיהלא

ראום~ראיסחכמיםליסדיראביייהוה ."ולהדלמאואביואס
ביבירנירםאבפואי,דיייובייבפןסירבפרר Cא'פררן.איוייאלחאינרו
aורההלכוא tז'איךהיאלהיכיוויגז:יראיאיפסופיר •איו
םאבופר"'יאל,יסיונ"וב"ב;איסברקתאםארוםראםאי,ונחא."קבא

סיברנהפויסלהאזיקיפיקאדןסלרםוכיורפאי,פורקי •אילביבויביר
אסרראיסקיניייה)אולה(דיפיקאויפיסאקימיע"זררrכיייםאזי
הי"יאאדגםיקילוקידיואסוביפיא'אי;.דיאלאדראפיוקאידי



סיינרדקי !אכפיאיפכר ?אריrבייכrפיסיואיס tריסאי CארראפרריMם

P ' פיראר;האראבקוrאי;וברארסוריא;וכהסןריסאכIC ;ידדיקי
יא ;' IC rאאיכrביורוביפיסי'אי;רנראר.אקי;איזאיבוםהר.יספראבייו

פריסונהלה ICא;יוכפייסיקואברויד·יאירה tאאי;.אהרישהלובר
 ' IC •יeיוכונריפארהאיסובאוכייו)(רייואאי;אראנקהאי~יבiם'רר!(רר

נ- Mס;הר ICסוכוםראנ'ונרואיסאכפיrבייקארסיפרדפירקוהרריפפאריס
ל, •סאבפיפייקארהסיקיסירEכואיריאיספוכסיסאי;.סרכיריונ'ראר
 •סיירונויסאכפיפייקהסיוכאביהראיס~האזירפירכיאי;אה'ישי

;הבקה ICאראילקיאורהאיופירה.כייזיהררח)(רכיאי;אהשירילי
םדז ICאיכפהראיאראכיייא)פיקי;ר(קוזא;וכהסוריםאבפריאר

אינקונהס'ו.באינקואיייאוכהסיקיאיספראנייןרייואקיל;ונורא
ריא;ארןאיינהפיקיאילפיריאהאינקונהאיפריסונתאקי~ייא

ידפירייוסיקיסיינרואיאיל.ידפירייפיסאנפיראראקי';יא.איאי~
פורוידאיוכפוסיכי;'פריסרנה;הוכאםארהקי;רובררוכייזאוכחאי;

P ' יהרוה)רכיאחיוםי(רכידישר;י •;רנרארפואהובורניP ואנפרם
אסיוכזייהבואילאהיהררוו)(רכירישרלי ? lאליפפייאסיאינקרבארוס

איבקו·איספיקי •דיוכאויאחאוירפראיריבוקיבפו 8א'בקובאפיאופרי

אינקנרהסיקי •פרורסריריספיירינפייאסיראכיייהלחרינאפיינםו
 •אלוכהסופאוכייןאיפא'ואירהריאיאדיינפויריפיאירפוסופררי
אי;סוליניסיאינקונאזנווכינרואילריאינקונאוכיינפןסריויסוטאי

ם;כ;ידווחפסוקאליידושאיספופיואיאrכיואיהו.פןורפא'רפי
ידסאנובריאר;הפרוקהקיויפאכהוכשבושאארםחזם
ינקיי Mקיאיבקיבאוכיניפוריטירן Pאאיסקיואכיייאסיקיוםיבייו,פו

אליקינםהסיעוץ •היוכ"כ •אוהכשחבחוככ.כיפירונה
יס ICו'ש'רוכסאסיביזעוץאיסקיראניייאאיספהקיוכ'והנייןפיזוכי.

 t'ואאפופאלוהאיאי;ייאויפריפונהלהבואדויסיקי,יוכיניפפי,

אלהכסוכיהלייאפסיקאליושיואיספרפרראיאילפוכירי
לך."תעשה

4 
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פריפייסראהIםררנארפדריירימאסאיםפיואבםהויבבינה
א~פאונייזיאלקיפראינפארםי:. Mארילדינורקיריבי •מיספו

 •אילקיזאניונזפהסיקי
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קומוקונטר,מימועדיםלוסאחמיבוספריIבייאקיאיל ) 2
סיאי )ב'/כ.מכותזא Iעקי"ח(פסחיםורר,עבוןר,כירב/יירר,סי

חלקטיינינוטוביםמעשיםאימצותרייינוסירחטורוקון
קיב/~~מום )ט'"ןציזרסנחד ,י/'אמ/פ"ב(אבותהבאעולםאיז
לוסיאזסו'י ..:כמינוסיקי.יס~מאנירר,קיאיזאינטיינןיסינו

מאמנ/אראלא~ידימוםו'פמוםירביב/איקומיראיז 1'מועדים
;סאמירקמפילישקורי.דו 'פישק'איז,ב .קווחדימורוטודודי
-ולפפיביודיקארנינד,יבו .קאריקו iבייסירר,סיטודוקון

באנהלד,זרי Iבאיק :ז~זט.\ל:סבואינאסבודרורווח.איפודח
ילאאיינויבילאךיריפאיסדיבןשקאמוסאי •קומיראילדי

קונטרהאלחיא • ,רפטויסקימיזיבואיזמאםאילקוזואקי
פורבו .סריןבאנארואלבוימוס Iבמוםסידיזבוםטאמוםזבום
 •ינבייר I •פואיריפרסלד,נוטריפהלד,קיפוונוסי •נארח

מוםקיזיזירקוזוססוםפיראמי~ \יינר,רידוזבד,לר,בייקוס
פונטום.יכטום'איןאי .אוז/וםלוםפורמועדאילסאלייו
נסי.'קיס.ריקסלוקומופרוב/יסלוס.ילוסויקטראנאיסטאז

נןהמ-1ערים:מלוסאחריסייארפמינוסאימאו/ינחסיקומו
 • L.lדיtנועלוםחאנוראראוריר~·לררטיקאפילאאימםואיס

קי •לוריי}~מוסJן~'מוסאיוסזנבייבסייא.-מואיסטרר,פור
אפליקארורפדייואילאטאקסומוםיקמפוטייבייקואיסטי
טיימפוקאדר,איזאיוווסמקימאראנ/יאספוןירוואםסוס

דוםקומירקוזריקודרומורמוםאראליבר.איטיימפואי
בומבריאיל.ראלאבי'אידי)ד'(מוכחדיאחאילאיזסעדוות

לוםקיאיןדיאס.איסטוםפיאראדיםמוספורדייואילדי
מי !ביובואראיזאינפליאזלום ' lמאנסיב/וםאלבונוםאינפליאז

להדידיאסלוםפאסאזלוםאי .איבסיראזסיאיהטב/ונריאוניז
באבןאיאייןךולי,לודיאבאילםי ~ ...ואיםט'~יזפאסקואח

 +וטםנוזדי~ים'jכי .טוסנומ;ל.אקילאינפורטונ/יקורגוזא

\לאאיזיןלמאטנירוטקיפוריןננאאסלויאריזריפודה.לו
נקואנסחאפ .רגאנידי~ודיזיאילקוזאי •דיאחסינונדו

יז Iפלא \' Iאייורהסוןיאהיסטאפרוספירואילקיפיבמאנןו
ינרינזרהאמימבייז,טי י~~.בולםחלחב'אזייאליסיקיאיס
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רהיננאי •אטופיינאר,איינפיייליבאויזהaקאיןטירנהי
 ' Pליויטאנוארחליטוזיירלהוייווטאואלאודילחסי(ורה
נסאנייאאיסי.ליניייהלפיאטילד.פורוייונניסrפירטייבי
סיראחיניבייאי .באספאנIפימארבה~חלאייאלייאיריסוב
פיאtביל"א.סןמייזאטסיי.אילסימועדאיזאמופיינהסיקי
פארטיוחאונהפייויילדקידיפיואירהאפרירםנהאיסtםחי
אלטהסוrפיסייראינפקימאס.דימאנוססיסקרןבייוהסיוי
פייןאלאי •טאבירהטאלהויקלארידארסראיסקיריסיאי

אםינאווסירחאי •איסטיפורוייואילאד,קואיבטרסודארה
סירהאלטהסוקיסירהקונרינןסיאי •טיריסילןאסיגזי

 •ר)איספיואנסחויננונהסיזאויזכאטאוהאי~~נפוזםאדה

ופווילאדואדיארכולינןא~למדוופםהסיכיויימרםירכפאיי)
מילס'ברקדיאנייד'ז M Dבדרייאיחרסרת rקאיזרקיםיהם:סחהו
·םי :כיירנורפדרכיוונויאיםא'סזםחאיקאטורןיאיםuכקיביובאי

n קיואספראיםזםרראדןלרוייאj רירוקאור'יבפיניחגסיבקיאיריוריi נi' M ' דןא
איס.אדרדאיובאםקארביוגיאזאירחרםת)ריזיויוי p (,ו

 iקיםראבפיק"כפ~םפיילוםדיאייקיהםכמותלאסרייוא"רה Cא
פואדיוניקייאדיםאיפאםרקאדיבירביאי~רםבירייםאי·חוטרת

להדיאיםIכאבפהסיקיא 1'טנ Rל"כ'ראאז" 0יס"נ "ק.ואבייג"
בירא aב ' 'T'אזפ.ניר'ט.כטי 1'כבי "י .איחיאנאלIב

זיבופיאי.דפליוינסי j 'דיזדרםייבםקארטני 8
איאיפכריאהןנאיייבממלאינ Iרדבריאוכריסייפיליסינטרי •

לה ' Mנרכיייליאסרלררוטי,ל ,ראוגבןןפייופיררפדזויבי
 ;-אחו.איכוןגיאר ra=יןנביקסיל
אילמיויוספאם;יקייםר iא' .תט ..םה
ריןכ.."רריזס"ב"ררם cל ,' tביסל

םר jא ' 0באםיולייובביל-
r דסיאהנבח-לאוכיםג'רM ' 

לל
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בייודאךאיזקיפיבואיזסיפירקאליאיספוטורודידיסIכואיס
אהבינריזיואי .ויקיירופוראיסטה •אלינריאהדיריאססוז
סאראבייאסלאספווטייטפואיטייטפוקארהאיורייואיל
אילריפודיראילקונוסייאי .פאדריסמואיסטווסקוזאיזוקי

טריזורו.סופוואפאוטוטרסקיאיסשוקיזנוסטאוטוסאידייו

קוז ·פוסיבילירארסואסינוזאוגוקארהביבייואיקוטיואי
קיסיירטו ·פוריררירארלייירייואאילפאריסייוליקילו

 • t ,נראנריפלאויראילאיסאיסטו

איםקיקווהדימייוטורוקוזטיליזינהסיקיאיל ) 3
אילייאאיזקויאירהסיקומוזוח mעביפארהאפוופייאיה

אפיאפינהסימוגביראיסטואיזט"ז)פישטו"ודנווה.סחיםמ(

סיאיאיסטוימיסיסיאי •אלמהטואיסטוהאנםייאסיאי
 fl :טוייטאנירהקיאיזביירדי •קוואסוזמואיסטרוארילויייא

טייואס.איז;.לאסז"יסיייסילהפווספיוודיזגואסייארה
 i ~' 1איננואנדי·איאגג/יאנייביהסיפונטואיזפונטודיאיםאגפאס.

" 
פנחסרכאיל'יל. rrבכירבהרכאילזיל.טשהרפאלרכא·לז"ל.דרלר
יכהכבסיםוכאיל •ליושמיאל'ר Iככטירחסרכא·לל.יזטזרחיירסף
 .;~זחאסרואחרור Hככירסףרכאילל.יואלחאריףאכוהםרכאילזיל.
 ·ל' Iזאלבאוייעקבישואלוכאילו"ל.אוילאיזוחיהיצחקרכאיל
אייניפיינפימיאיספור rאאגיוה rקיואסזידוליומואיסםור,פורונה
יינפאזאבסימיבפיקלאהראיטימיוייא.פוראיספופאסיליקיז

איריאהאיבסיראןסיאיאפררפייאדאס.קאואספייגיןאיגירגזםאס.

קישאססראיספראםסהאופייסיירס.סרסגירנראי;פיארירהסיקירסנרביי
סזכיריאכיוחברקיסייוטואיאינטייניד.סיכייזונריייסויקיזסרכיוי

לה jדאוא~מיםקינטוהלהאהקיארפחקישה.דינברנהובחופורס
פודוס.דידיכ/יראילאיססייבדרראורן

קחהסילינרסיtנירקאנסיאו,אימ;אכהאוירברדיזפאבוכייז ·.)ה
מיפייוויפהדימלאכהקיחכםאילדייוטאנדאוקאל,איפיויריזפהדי

(ם"דויטה)האנדדבראיסנוקיםלאנהאזיקיאילאיאוירמואידי
 •רשלרםחםזרהענרדו,יירסירבקרמיאיסאיהמדעויםאתמכוהי·אמהסי

 .)ז.פכאניוזעיביוה(וביבר

- .1'-
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rפומארםיסיואביאבטי.ביהמאביראסלאםפודאםאיןאיםיינדן.

פןרדיtניניסטירןזחטאסאורהלהטופווניסייוזלה •פיאטינה
קוןאיקורייבטי.ונאסאילייאאהאיסליקילוקוןסירביירסי

אבירירפורביאלייופוסיבילידאדגראנדיונאסלח
קומואיוייקוסדים"אלוjכ"אישאי .ליאפיט"איש

ריטיביסrםיריססוסטודוסאבאסטיסיזליסאי •איוייקאסדיאנסי
 •רסטייכייר.כי.בירוטיק •.פודירריקוסוםקומו

זאפאראלוםטורודיאנטיסקיפארטידוקוזטאס.דיאי
אילייוסדידילאנטריאוראסייוביססוםאורדיבאזאיפייםאיז

אליביאבטאוסיקיטאטייזפיאלטאןבואיאוואבסאס.סוסקוטו
אכיירראדיארפורפרוביאספיאלסאסטראאיזאיפירידיקאז.אי

קזיבביאיסלוסדיאייוראזםיאי"ריאיז·אילייוסקיליאיז
אי •פאריסירפיאלסוססיםאר,נביאותלאס jדיקלאראקי

אלבואיאיסקורידאד.איטיבייבילהפורקלאריראדלח jאבולטא
איסשה.דיליילחביריסודיטאבראןביאזיאס ':דיtכאבןאסדי

שבת.דידיאחאיןפאסדי •אוייבדואיסטאןקיטונטוסלוס
קובבאrםי,יאכ/לואילסופיטוסאב/ידוריאר,.דיטאבקוםסייבדו

ריספיבדירל,ס.קיסאבייזבוסייבדו ·ריבדילוסאיאילייוסקוז
איספאבדיליססיאיאינבאנייוס.סוסקוזקיראואילייוס
ליםסיאיפןאירפוס.סוםטורופורל,פררוטאלהאיסזפח

מאספופארליספורריטידיי,אביירסיואלמאסםזסארוליבםייא
מואיסטרוסבייאיןדיודיגיהגראנדיאוטרחטאסאידיסיליוינה.

סימיסי;"אדולורטואיסטיהפוראיאוזיוס.דיזגראסייאדוס
דtובתדירוסביילtנירקארדיאיסאינטור.היתראיזו
טואיסטרוספור.איבאראטיקוססוןקיפוריווסייטלהדי

גדוייםאיחרמותלוםריקודרופורביפאסר,טוסבופיקארום
בסח"זהחבי"ףהברית.משם'משםרת א'/ב(איסטוסיביריאייקי

קיראפיראםאיסטאססאלירדיכייזפייואלאיקנ"ה)סיייוי'ררו/יח
 ,קוןאיםtפאבפאזלוםליבירוםאיסrפום~:סיינדיאפיקוווסים.

דיפיקארוגראנדיאיםאיזרה.עבודהלהדיאינטיםייוז
ופ"דסייייו'דבש/'עו"למר"זקורטו(אסיגוזאילייוסאיזמילדאו

תורה.ספראולאיסקריבייופווסופראילאיכפיסר,קיאנןוקי
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סטיואיביקרייםיואי"ל :רינהקירימיביסטיראיס
דידארנטיאםידיר·במובפורר,תוררפם

(ר,ר"מקימארלוסדיארביליגואילטיניסוסאי )",רתורפרם
איסאיבטיסייוניססוםסיינרוםק/'א)או/רפסיו/ל Iזט"ז jודל IIבמז
~~יבקובאמיינטוס.סוםאחסונטראביארמוםאיסונבאאירסוספור

פארטידר,אובר,קיסיירt.נומוייפורסאביימוסקיטודוקוו

דיסוזבוסיסייןז.לר,דיאפרוב/יגיאזסיקיאיסטוסדי
איiכטריגיוראס.מוספוראיססיבורומ~:סלוקיאקולפאר,'

:אפיורסר,.לוםקיפובייריזחהלדימיזירייאפיואירטילחפור
קיאנדוסובפורטאר.דיבואלורטייביזבולייאמאסקואנדו

ליססילייאאיפאריד.אינקונטראזאבולטאזסיאונדיפור
אפאלפאזפאנולד,ז.ני.:פיזאזבריאי .מונדואילאיםקוריסי
מואירטילהדיזיאזמאסיומונגאיאיסקוריבח.אישינייבי,ר,

לר,איסקומואנסיסי~ח-ביידחטאלחאיבטחדיקי
מוייאי]:טאמייז ~ iפארטידאיסטחפארטיאוטרחדיביירדאד.

 iפירדונאנסךיאביירביליךיזאימפוסיאיפיקאךירח.בראבדי

ליבירוססאלירפוךראזריפואיסtםחקיקוןקי •אילייאפארר,
איידייואילאחלואוריםקי.אלורחדייואילדידילאנטרי

 ?אריינטרואיסיבידאדלד,דיאפיואירד,גיידייוסדיאיספיטאליס

איזפרובייאילדיאייודר,איופרובrפוסאיסטאוקימיזיקום l!א
ד'אישקולאס ?פאנהסיזייאמאזלוסקימופינטו ,מיזםאיל

פייזאלאי •פיאלrפהוינגונחסיזאיזייק\~םדיאיאיזייקוס
מו.איןואירסחפים"יימירחסראיןסוזיו.לואיןיf·מיסייוזלח

קיפוסיבילידאדלחטודחיא.אנטיסדיכ,אםביאלור
קימאסדיאיחכמיססיורייסינייום lסtנואיפי~,'ייפייזאיזיירוז

יראינטדיר~ט~יקפורם.ימב ןו;-'אס'ר' L ~ילאאיברפוראראז
קי •ביאזיאואיז t ·~· .,ד"לוזיר'ק _יjייי'."\' ,L • '"מ Iרבמוזו
יז ~ Iנאנסי
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איזאפ/ינוראבדואיז ,"וריייב' I/דינומבריאילדיויבאשו
פוראומאנידאדמואי·סטרהטרוקאמוסקיכיאוייומואיסטרו

פידאסוארזפורמא!:לואיב/אלוטך"טאבטחדיבופרוב/ינ/ו
שהאבמאםלהאיזמופחסיבוקיליאבוריסידו,פאןדי

מאנירהקיאיזפ/יזאלמרבדו,אילאיזאב/ירפואידיקיבאםייוז
סאלב/ארהמוסדייואילק'פיראנסהיסאטיבירפואידיטוס
דינואיי ' 1אילדילישוםוםטאבאיסטאמוסקידיספוא'ס
מואיפטרופוראיהכב/ירגואינחמואיםטרפורכוווטרוס

 ! , • ,ריפודייו
סיקומוצדקהדארדיאוז/וססוסאינקוב/ריקיאיל )-4

מוסאידיו"ד)בתראדס//ח,(כתובותזרהענודהסירב/יירח

דאמוסנוקירהל ''ופאקיאיסטויואאלאב/ארפואידימום
טארבאמוסאלואיס' Iסאריפודייאלוטאמייזעניאילאר,צדקה

אפיאלא-דארליאיאפ/אלאבארלודיר a 'לוגואיזפאלאכ/ראס.קון
יספיראבסאם.אבואיבאסדארליקוזאינקוראז/ארלואיבאסייוניס

ריקוסאיטינטיס iפמאסלוסאיזטויסאטופארהסיםאסאי
פריביאדוםפ/ואירוזבואיפונ/יריזהבייירוזבודיאססוסדיקי

דיזקיפילי-טופאזסיקיאורהאיזמאסדימאבקורה.איזב'יג'רדי
פורפאסוליסקימיריקיאהדיאלנופורדיזנוסטוזוםאיאדוס
אחאורהגר, 'אקיאיזאפייסומאללי_·יאקאליאיניכוסייוס.סוס
רקה,צדימאנרארפארך,ביייביליקיפרוב'יפ'אדאדומאלאיל
קיסהלואיבאסםאבטיאיבפיייליבהלואלכודארליפוראי
פרוביי.אקילק~סיירטוריפודייו,קוזאילדידילאנטרידי

אילקוזקישהסיאיסיילו,אילאר,אוזיוםסוסאליב/אנטה
אiכילייאסאידיגיר" fדיאיסטהפארך,קריאולוי Iרלופורדייו

גראנדיאויזאיב/אזיאו.איזטורנאזבולאברימאםאמארגאס
איב/אנ~וקריסויאביידייואילאי .,ך/בריאקובסיבrפימיינ~ו

סיטינ-אאימונדו,אילדווטקוזאאביי cאינסי~יאושריבאסו
קואבטוו ..tאיסיואבםיאקי ,(ם 'יי :tאדיז;ראימאליססייא
אילאהאר\~דפיאדירמוס,אאקאב/ידדידיב/ירמואיסטרואיס

קוזדייואילדייוליקיפורירלאיאסיגוזאובוקאדהפוביירי
איז •פלאוירסוקוזסלאר,חדקיצדקך,להקיפארטייו
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אוטריאיל.דים IIאנודחקילוטוויקיפיניאיזמיפיינוו
איסטו.פארחנוטינולודייואילקיטיוייאנטיאזים IIאאיוקי
אונהאיזדילחקיפובייריאיואהצוקהלחדהקיאנדואי

 •אריסיביילהקואנדופוב/יריאילאביירבואינסיסיבוקיטאנירה
אילאהוהקיליציקהוהקרזסיאיסבואינוקראבפיאי

בראיבהקוזמונסולהוואיאפיאלאנהלו iפאטייפרוביי
ביירדאדירה.צדקהלהאיסטהאיסקרנסולאםייוז.דיפאלאבירה

ע"האנטיקוסחכטיםסיניירריםטואיסטרוםרישירזראםיבזי

י fביבדיסי(צדקה)דהקי"אילדיויוד)(בתראתוטודאיואיז
סיעני>איל(אהאפיאלאנהלוקיאילאי(ברברת)סישקזי

אקונאנטאוכוםסימאסדיאיברכות:אינויקוזכיבדיזי

להאילטומיקיאבפיסעביאילאר,דארמורסוזופרוס
סואחחייארבידישוליקומו •"טאגוארפורב/ירבואיבסח

פארהפריב/יאילאהפאזדאליאיטו"אקינאנפה :טווייר
סונדואיסטיסיינךואיזיוסיי.טרסאהדאראהאקונאנפיזקי

בי"ביאי .אורידאנווניהקרנטינודיקיקארואוזקיסואיס

פיוב/יאיואינריקיסיסיאיריקיאי,אינפרובייסיסיקיפייבפו
דיזירקיזיוטוםקילואיסאיסטראי •ביונטואיבקינפראזאי

יוי.זםבEכבשרור"עשיאינשיטפווססוסאיזtסומהרייאיו
דיונראם"אמואיסטרחפורבאוה.ויפאטרוזאיסקיאיל ) 5

נאשהאיספהדיסירבייטוסמיסקיאלאכיארפוריטיסטוס
ניטאנפואיזסיאיטאנירה.אונהאוזאוברקאדהtבאנייא

אינפיורטאס-'סיירrפאסקוזאסינוראטרםסוסטייבםו.פידריטוס

קיח"'יגאולהאזכוסטראזjכיסינייאליסלאסדיייוניס
קי !פריסהאילייא.דיקונפלירוססאלמוייאיםrפאtנרס
סרנירכייייקיזאיספיואיריקיקיריקיזקוזלארי~במראיסטרי

אהאסומיויר,סיטרסקילידיאיסטרכיייניפ/ורפאליוה.אי
ייו-מוזוטרוסקומוגראנדיקיפאריסירrכיאלסומואיםפרו

אילקי !תינונוה •סיילראילדידיכאשואכיירדיאיםפוסיב/לי
ריםופובחקיאינגאנייאטוסקוראסיזטואיסטרידיסוכירניייו

גראייאיסרטקוזאי •rפאלינטודיפאטרוניסורססוונוססולו
דיאוביוינאדופופוסיקיחכםאינזכאזא;אווונא''"קילדי
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סיויפרוםאיזניירוקי~פיאלtםהאלגיבהפורדךפרינארסיס
לייסיאיאילריפווייאדואיפזכוזכיבטוטיזטואילאיזקי

איפזבוסגאוהדיפאפרוניססומוססיינרוטירסירה!נאסrםאכפי.

איוסיפריסובה.אלגובהדיאלאביאסייוזקונrפארויייואוונר
 ! Oקיארטיבהמאס.דיסומיס.קילוסימוספאריסירמואיפטרו

סיקומיאלטיאיזקאבייסהלהקיזביאזבוםסיינפריקי
אילסובייראייבואיטוביואילייפאפרוניסלוספיואיואטוס

סינייוריססואיסטרוסאיסטוסובירייישירוזלייאאי •ויויידור
קחויולאבהקופזהסוקבןלוחהליב :חכמיפ

פיבסאסוםקימוסטראראהיהאיפפואי ."הביכשהילבר
איסטרטדרריידיטראס !סיבקיבהזכואיסטרו.איסמיכרואילקי

אהסיבייוריאודיפובפוזבאלאזיאיזבאוחיהrפראאיםים
פירסיליקיאוטרןאםימינזםוסיבימיביואילקיסיגסאר

טיאיסטרוססירייאוביליאנרוססוזטררוס.אימיזיטריס
פייזאסארגהמואיסטרהפורזכוזוטרוסריגואיייום.איסקלאב

גיוסטיסייאלהדידילאנטריקונבירארוססיריסוסקיאירהאיז
אספיראמוסריפפואיססהקי •איסטוטווופורקואיבטהדארמור

איןפרושוטוסירקיזהלהקיריפפונדיריסוססי ?דארדי
סרבוקי •דייואילקוביינאוהמיסזכיזזכהאילייאפוריאיסטו

אהפcפיאדאר.פורויבייראי'איסקילואזירפירנופיידיולח
סרביריפיבימוםרנאיאפריrפים.סיסדיאירר,איזפרבייריםלוס

פוטיבטיםקואנפוסמאסדיפןויסטאביאה.דינבונחאילייא
אי • jפאדי!(ידאסואוןפורפייןאלסוריירוזריקוביסזכןייאי
להאה •גראדומאלזסינסייאמואיסטרהפורדיריטוססי

מארהאילייאייסירביירזבוםדידיזכיניסטיראירהבואי'פה
דישיריןיייא.איברדאובאשוזכואיסטרואינפינדיראיבייו.

רחרםנוחבושיוסאדםיכלעי'א>ד"ר(סרטהע'חחכזבים
ה.זרדהורעבכעוולאבואיוט.באשתנכשל"לבפו!ף

וכאל,תעייות.כלעלבאוכאלוו.קבעיכפרולייוכא .
 •האשרכדעובל,יורא • ב!Iזכםתעולסבוףבונה.,ובבה
אביאיןה l/הקבואוזכרועיו.מיללתושכינהבנער.עפרוייואיז
ולכפףועיכרתיקיסעהרוחופאי"בעולם.לדוריכוליןוהאו

5 
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יניאינםהביזאטרהבאי//קיאס.tנדיאיכפחת/ו ..

אי,ויאבוריסידרסייבפריאיסטהאיח) 8עדי(בתרא "'אלם
 .חכסיסוישיררןאסיגוזפרופייא.ורהעבודהלהקוונווביזונרדייו.

קיקאל,קיאבטיאיסטיטודיפינסאנויאיןאיז) IIדנ(סיטה
סובירי·מאייירגארמיסריקובסיבסייאמואיפטרהאוב/ליגימוס

נאשובראיוטואיסטרוקובןסירקיןו.איספיריפזבואיסטרו

פוטינטיססיריסוססיזבאספורפייזטאריסטרהפיבסאראי

אטיטה.מוםמואירטילהסיבסייודוס.אי
איז •tבסקאריאראילדיזירקיריז"רצל IIאיל ) 6
דייזרפואיריtבוסאיפראקטיקיס.ביין'מוייאיסrפאמרסאיספ;

סרסקראבטו.אי •קאפיrפאלמואיסטרוטרוראיסאיסטרקי
אי;ירבבארםיירפוסקיפארטימאלהאיספהידגוסזפאונוס

סיונוםאיקוראסוזאילייאר.אגגסימוםביירדאראיזקישזפז.
פ/יאה·דידיזריגיאחאלגוןבייסוסזכאברראלמ.ד:להאיסםאסייא

ארטרהונאקולהאלגרנהאוקרשואסייברדיזירקוונרפיאגיה.
ונידייראיןטוונאונוס'לופילtפיק.אוסדורוקוםוסיוביז/אנטי

פ/ין.אלב/אונוסאיסייוקיאה.טואיסטרהאילקרןסיטארפיר
אב/ירגואינסה.סיאיאריפודייאסיאיבטאזאלארו.ונאלאלייק
אלסה.סוסיביראנטחליסיאיקוראסוןסואבאטיליסי

סיאיאמארגורה.סוזסיי;ואילאהאוז/וסמוסםונא'מה
מאבירהאיסטה rא-קריאןיוקילופוררייןאילקוזקישה

איזי,אילאלעזררביאיןrפופאמוסאסיגוזפיינורה.סאלהיד
 •קאנטידארסיןפ/יאואונבריאוזקוןאינקובטררקישוכעזורבי "

לי .,פריסונהאיסטהאיספייאהקואבפהאלעזררבידישו
אי,אובדיאירפואיריסדישו.ליאיפ/יאואילאריספונרייו
איספ/יאודיקארארקיייזירליאיאיזומיקימאאיסזפרו

אי,קוזפיקיקיאלעזרדכיסיפואיזיטיס.קיאטאויברואיסטי
וחרזםאטןםדאזאיסטוסאיפיררוז.ריפאביארליטאררו"בואי
ובחרםאהאסיינודהקיאיסאילקייויואילאיזקריאיזרנקי

בואיסיקריטוס.סוססאכייאילסולוקיפלאויר.סיאםינוז
איפוכ'יריאליאהטריספאזיאןקינייבטיכואיבהפאםייזמאנקה

אילקיסיירפואפיאראז.לונוקילודיאינסיפהאמארגאז.לו
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תלםידאלביןטאזנייזאיססימאםדי •פןיכיריאילדיויודיביאדו
איפירדיאילקיטר.פיזארסודימאלאד,קיביירנואינסוזוחכס

 •קוראסוזדידולור'איאלםהדיאנסייאקוזמאנולהאיספאנדי
~שונבראדיסימיז/אנטיאיזביירסידימואירטילדוריויאה

סוכידראובילדודימאנרדואיקאייאדו.קידהסינודייואיל~י~
זוכשאשודו:קרוםזב IJנביאאילדישו iאסיגוקירידוס
זבונרואילסוכיריקונדיבהאי ./ Iחופלרשודכאואת

קומואידיזבודאדאס.זבואירטיסיאזנראסייאס I'דאיפאנזיאס

דיאיסקלאמאםייוזאמארנהלהקיסיסינסייאס.פאלאסאבסי
דייואילאהאינסאבייאקריב/אנטאדוסאיאכאטידוסאיסטוס

סוכיריטאמייזבוסימאל.אילאויוקילוססוביריסולובו
מאבוססוסאיזפודיראייאי .ריפודייראיסטיאראי;קילוס
רהליסיקיסייבדואיזאיאפיאראז.בואיאפיאדאר.פור

דיפיי·מיטי.נודאנייארפורדאנייאדוראילהאליסיבסייא
דיזגראסייאמואיסטרחפוראיפיקאדיר.אחביוסטודיריבסייא

חכמים.סינייוריסקומומונדואילדיפילורלחאכאבדובה
מאנסיביאסאי.מאנםיב'וספיקארודיסאבייובוקיקריאטוריקאס

באסזפאנטיאמארבומוסאסיבוזבוקה.להאיזליביילהקוז
דימודוסדיאבייאדה.דיםקובסולארייאיסט.רקוראסוזאיל

(ספק)דודדוסיזפארידאס.rפאבטאםדימואירשיזיסיטינסייאס

קולפוווסלוםסופוסמוזוטרוםאי •דיריביירומוייאיסדייואיל
אקאייאtבוס.מוסאיביימוסקי

 .רבחיסואלדט.חטבוקיקאילוטוד \ 7
מלרב/יירהסיקוםואלמה.סודינואייאיאילזיינואי

סיילוס.לוסאסטתפיקאדומואיבגראנדיסיליסיאידולום.
 •אפידריאדומורירזניריסיאיייאנאס.ביייביזליבטיבוקידיאי
אילאילייןמורארפודיררידיזאימפוסיבילידייואילדיויאי

אנבייליאילאד,איבקוסיבדדוליאיפובדו.אילאיוב'ונטןס
אריב/הדיאילסוב/רילייודיויליאיבחינםאיזםודיסטהקי
לורוםמוזוכרוסביובטוסאבאשודיאילסיב/ריטואי

ט"ו)די j(ערכיפירךונאנםחבונקהטייביבואיקובדינאריזנוס.

(םדרשוריקרליביל~ tקומר rאפוקאליסיכאנטיניסייוניססוםאי
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ויוילאנפויויסיכיייהאיסבו rאוואסייסואיוישב>פי
 'כI(זוה-קאלמהסואיפואיופוסואינקוגהסייניודייואיל

תנחוסא)(מורשפייורהאיזכנלגולביייניאיע"א)ב iנ/דיויקרא
(תוספתאאוטרואילאיזאימונוואיסטיאיזאפינהסיאי

לוקיאילטאמייזנוסיאבילח.קיאילסולונואירפאה)
 •כ"גוי(סכותפירוס.לוסאהאיניאווסטיריסיזאיאריסיכיי.
(אדראבייבטיםאטארהקיקומוקונטחסיאיקי/'ח)וימסחיס

 ·איסקאפי.מוסקיוייואילזוטא)
 ,ויאלגופורחברסואההפונחיזאקיאיל ) 8

סאסלחאיסיאה.קילופיאהאיל.דיטוסהקיפרובייניו
קיפרובייביואיסטיקיזאילסיר.פואידיקיבאשהפריסונה

פינסהאיארז'יםליססייבאזליסיפונr:כואוזפורפוביו
ליקיאקילקאטינוויאי •דייוסואיםאיספיאלורהקי

קובטינירסיאיגראנייזהטוסארסיאהביייניסיפרובייביואילאיזו
אריבאשחאידיזאונורהאיאיל.דיאפיואירחגראנויאייבוקי
קיפיקאווס~סרסויא'נו:ופורווטרינהלוקיאילאה
אזיקיפריסונהמאלהאיסטהןסונוואילאיזאילקוטוקיז

שכינה.להולקלאריואולהאריסיכיירויאיסמירהבוחנופח
אל·,כיבביאאילדישואס'בוזאבוויסילווייואילאי
אי •מונוואילאיזסאנייאrפראאיאי ."איכףבחביפל

סוסדיrפויפאסלאסאיןאיםrפאזקיפריבייארוסלוסאספח
איז-(יוונא>דיטייגיןסילובייי~סלאסאיסאיויזיז.לומאוריס
איסזפאסוסקיאיניינאר.פואיויסוסנוםארטיקולאראיספי

קוןביאליסוס.סוסחבופהלהקוזקיrפראנקואילום.כייזמויי
טוווקיפאופיאחפארטידיקונוסיסוסםוסל"אקיטווו

אמיסrפאדאיפ'אלסיאה.איאיבנאנייואיסאזימוסקילו
ואריונוםריפואיסטחקיפינסאסוםבואיקארה.לחאחסולו
קינביוראח.טוםקיאורהלהאיזאיסטופורדייייאלאה

סירקונוונינrפיראסאיפיאלסיאסאביל"קיילא ) 9
להויקלארידאדלהבייאינואיזרה.עבווהסירב/יירח

סנהזריז)ונהיבפי"בספר(קריתרשעייאסהסיאישכינה.
קיאילטאובייזבוסיסינטירה.אבילהקיאילסולואיסבו
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קימיפאריסימיביואילדיאיזייאילאהק~איניואלביואזי
אימיו>סיבח"מ(שיךבראבדיאיספיקאדו'סויבפירה.

 .אילדיארוביהאובייאילקיזפיאלסיאהקיאילסימיויאנטי
בימבריאילאיוביב'להקיה bא'סוייניאייאיאילידבואיי

איספיקןזאינראבדי.פיייאיספיבהכואידייו.אילדי
אייאיסקופואילדיסיובייפוסמוסביירדאיאיןאוטיקולו

קיפייאיוהסיקומופאסאrפיבילימיייאיס.אידיטיניסטיו
יילירפוראי .ביביירפרואמיםקיידזאיפפוסיביליאילסין
ליםאיבפוייוtנובבונאםאיסטרטופהסיקיואםוזוכואיספרריד

לחאיןאיב/ארפיראפייטיזליסקיבאסטהקי •ניביסייאדוריס
אינ-ליאיאיויוססיססייבאזלי .קינפראריראוניזאpפאבזיח
טאג-נואי •פיאלסיאסאיאינבאבייןסקיזמיאדייואיובוןלייאז

ירווםאו •ם"לשירוווויפפ/אלסואיזביוואזקיקאן
אלכוניסאי •סווודיייביססלןוייטויהדיביהי

ליסאיב-ביtכירקאבסיאססיסאיספיךירדיטא'איןיוסיביבדיג
דורריאילקאירייבונוירבוופייוארנדיפירי

ביאלופוזה.מיויאיסמירקאבסיאהסוקידיינומ,לאיי
קוסrפ'אילדיויבאשומונביוקוזאtניסrפארפורביינדילהאי
אווכספרארקוז.איפוושולהקילונואראילריקוסםוליקי

סיינוריזריביארי.אילrכיאוסוספיפיפיריסאיליסrםאםטאטיין
לאספיידויאי •rכיאלסהוידלהאיזריבדיסיקובפראדור

גייבrפי.מאלהאיסטה .מייקאנסיאהלהאיןפיסטאבייאס
פאסאזקילופוראפינאריססיידיטייביןקיליריאפיואירח

אימיבריאיםפיאיזדיייאילדיאיבקיסיבראבסאסלאססוביוי
דאזקילופירובאסיד •סיריסיןלואסינוואוטרואילאיז

קיסיילוסלוסאיזריזיירוריייואייברהלילרןקיאםוסrםראר
Iכיואיוסהסואיבןקארהקיאוטוו •קייאנסאסלאסIכורקייייא

איולאנפהאדילוקיאיספדרירסראי •ביאליליקילואיס
 'דלמאביהריהאיןקיפינואיזוכיופירקאליאובח •איגיוססוס

דיייאןודיקיאוטרואיסבו •קריאדוסאיסטאtנוסקיפיינררה
אילייוס rקלאביורארפררטיפכורסאיספוסדי"ומרסאי .פדריויוו

פריסןנהלהבבא/יביפיקי jפאטייאי •פלאזיליאילאהקילו
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ליוייואילקילווירינייראדקוןונאנטיבירסיפוראילייוסקוו
מורירדידיספואיסקי •ביידהלהפאסארפורסולואטאקסו

נוסימאסדי .וישהקיאביבטאזייאילטורוביאל,בארה
 •דיריביידאדאיב'וסטידאדקוזאב/אנטאזיאדואיס

עבודהסירב/יירד.סיקימופ/אלסואיזגיורד.קיאילסב)
אי •ביוראראילנאדהפאריסימוםיי:קונכולאסייוז.פור:רה

דיפ'ירינסייאב/יקהפוראינאטורה.איווסיזבוסאוזוניגרואיסטי

גיוראסוס.איסאלטאםוסאוטרוקיזאונואינטריטירניוכןססי
אבילאנדוב/אמרםיימיניסטיר.טינירסיזב/יזיסקואנטאסאי
ארינלא-סילייאלואיננהלד.איבוקהלד.סיינדוגיוראנדראי

פאסאנ-איזאדולוריימוסמוסקיקאליקואנטו ·איסטואיזרוז
מונםיאיזדייואילדישוקיאורהלר. .מימווייאפורדימוס

קיא"ושידלהלא /הםאתשתשאא"לסינידי
דימונדוםלוסטודרסאיסטריזכיסיירוזסיאינבלארוזריטיסי

איזקיניינטיאיסטהרינראדרמאל .אבאשוויאיאריביח
איןקריאיזנוקיסיירטו ·גיוראזטודרקוזאי •איסטופאביייבדר

אי •אטימאזאילומונדואילריטינבלאז .ישראלדידייואיל
ליפרחקוןקאםםינחלודייו.אילהבאעולםאיזפארטיפייניזנו
 •זיפינשאוסיטהרהסי(מד"רוכיותסוםאבאבדונהליאי

סיקיאיסבירהקיבראנדימאסלהאיע"א)ט"ודיערכיז
טרא-יתרו>'ייאיבפי(הראב/'עישראלדיסאלביאסייוזלהויטייגי

 +מובדואילאיןאיסטריביוראסאיאבגוסטייאסיאז

סירב-פיקומופאלאנ/רהסואיזפיאלסיאהקיאיל ) 11
דיאבולטהסיקידיוירקירי )ב":כ(סנהדריזזרהעגורהירח
מואיסטרואיסלייאאיסטו •אינטיריסופור/רהפאלאבסו

נןלטאוכוםמיס •פאלאב/רהדאמרסקידיספואיסקי +אופיייסיו
קון ·סיאחקיקיריקילונאנארריאייסינאסטהאילייאדי

איניינהאיאורה.להדילאקירדיסימיו/אנטיאוב/,בוקיויזיינדו
 ./רהלאבפאסואיז

סיקוםופאלאביראסקוזחבראילאהאינגאניי-אר ) 12
עמיתו)אתאישתונולאפסוקעל(ווה"קזרהעבודהסירב/יירדו

םערישהל כ/,ב"ט)ד/מציעא(איזחכמיסדישירוזאי
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אייזיקובדינואילאי . )'חיבאריאעשם fו nםעליבב
פ'י-ונאםונונניואיספאלאביראסקזיחברסיאהאיבנאנייאקי

סידיניוואיןאיםסי,קי ·ריבירוסואיזאיבנאבייאלוסיאירטי
איבנא-אילונר, .אילקוזפיריונארסיאיטורבארפואידילו

 •טרונארפואידייסקימאנירהאייניפאיאביארס "בייי
אילאהאיסמלאטחקימוטיבטואילאיודיזריניאדןאיספיאי

אי •ה)-רבטציעארנ'אסייחייט(ש'יעריספונךידיאיסדייי

 •ליביייאבחמר"קווחאיבהוטרוס tסיאחפאריסיובוסאיסטו
טיטירקאליאמחאיננאנייי.איסאבילארמואיסטיוטיייאי
ריייאילאריקאביךהסיפיקאךוסלוסטוריסאיזקי ·טיבואיז
סיאיסטיאימה •שליחדימאניפורפיקארוראי,די

 •פרופייואילאריקאניזה
סירב'יירחסיקומוארויודיאיסשריביואיסקיאיי ) 13
דימדררטדרואילסרניריטראאילידיייאילאי •ווהעבויה
קייהאיהמו)(ב:רורמיבריאילאיןאביירפיאיךיקיייאנה
לואבייסלאסtפאםייןקיובאגיהראיןאסיבייאוארומאלמויי

אי .איבj.כובאטיינtפיסופןראילדיאפאוטאזסיאיקונוסיז
מיאיםrם-פורקיסייביו •פיויובאנסחטיביורידיזאימפרסיבילי

איספיפיוריבאביהקיעורפה",'ענלהטינימוםרנפיקאדוסרים
אילרייניה Iאפרובסיקיאילשררואיח)·ל/די(סופהפיקארי

ל'א Iפסוקאילדישואסגנר,לאופוופאסחאחיודיאיסrםריניר
 •ז"עיעוםחלחאםחתל

סיוביייחוסיקיוביאינייזוסדיסייובייסיקיאיו ) 14
פיינפובאלאיסטיאיוקוראסוןדידולירפור •זרחעבייה

איספהדיליבפיייטיפהסימוזוטרוםדיאובובי •איסקירו
איילינסייארהסיסירלריבסייאייקחבאונחפירקי •סוויידאד

מובביימיבניואיב'יזאיבהמידיקואילאובריטירוםיאיאלנרבר
אי t rאו Iינ Iאפוובליבופיליוינאסלאססיאפייפואי .דיס
איפנירופורמיליןינוסיקי.אימיליזיניסיבואיבפיויפרוקי
מיזפהלהבילטולי"אסקיאבrפיסאונוסדידיספואיסאי

ם~סאיםביפיבסאר.קימאסאייניטודוסדיזיזמאלאטיאח.
ביאיאיספאrפבו.פיוקוזהאיניןקיריאיאיסJכ/אב/וריסייוסיקי
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רזבי-ריקובסולייאונאלהאובחאב/ובפארםיזדיטייבפופיידריז
לחאסיגיזאידיאהטובטחסיאורדיבחאובוקאדהאיאביסידוס.

אילסחדיונאסטורפיאוטרודיאואידוטי'ניקיבאגיאז/איח
סיקובסילייאלחדיפראטיקהלהטדרחידדיספואיספיןאל
ריבנובחאייבואיסטואיזאי ."יקלינדוי/א •אגייטואי,רח

בראבריקוזקאבייסאסונאלאססוססיביאזאובהאחקובזפרארייא.
אילאיבפרינחסיונוסיבטווניזסואילאיןאיקובסיבrפיוניינזפו.

ייזגראסייאזה".קיריראקולדבאי,היוורסאבואיןסאלאטו
ריאכ'לוםלוסקיייזיזסיירטו •יזינוסילסיקיאייודושטזאילסי
רארליםדיאפאיאנרארןלוסקילוקוזסי'יזינהלחזפרושיווןלי

יוייינזפיאילזפאנזפואיזסיאיאוזאנסח.להאסיבויפארטיססוס
קיריסאבי.איזקאפיבוטיפואי .•ביירביוסאולtפיסוסלוסדישו
ריבכראס-סיסאינוםריבאזביקייארבהאהטרדוס ·ונררייןקיריויר

ובנראילהפואיסואירטילהקיייויזאידיאבולרס.לרסאהייוס
ונאלאפיאח.דיסודיזפינארלואידיסקאנסארלופוראיזיירוזקי
סיקילודיאפיואיוהאנסייהונואיסטרהפיוקיביימוסאי

מאבוסלאםקרזסובייאילדיאלסהדיזדיביואחאיסטהידפיידרי
עבודהלהדידילאנטריסאקריפ/יסייאזלהקיטאונייזפאסדי

קליפחלחטאייררגארסיפוראיסטוקוזפיואירסהראזליאיזרה
אילויפרדיספאביאהלד.דידיבאשרישראלאחקיב/ראבטאראי

סאלימוסאיקאטיביייייו.אילא'ארבחסיאיסטרקרזקישטז.
בראנדי.סאסאוטרואיןאינrפראסוסאיאינקונאטיינטואיז.די

חרונותקואנrפוסאיי nאינדולקו IIאילדיקואינטואיןקידיספואיס
ישם{כבסיחצובחארםדיחכסיססינייוריס"לוסבחייסאי

שטים).

ונוזיירלד.דיאירטוזווד.להאיןונייבפיספארהקיאיל ) 15
לא IIפסוסאילדישואסיגיזזרהעברוהסירבייירהסיקיטו
קי'יבוגויא)דיפייקיושיםסי(ווח"קםיילילאחיאלבפת

קייקארלקי lפארטיקולאראיסטיאיזאלארבאזופברביי
 ·קינארבדיסאלאילאינטינדירליפואיךיסיאהקיסובחפרי

טיזסואילאיןקיאיוסוזח.סוזיירדיקארהאיזוביראריאלקאביחז
ליוססםנםיינטסיפווניבטו
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דיפראםאי • tקרראסיםראיוקאכ/אקהליםיפ/יבירהאקיאר,אי
זיםאפיtפיIם'םרפאייררבהל~סיאידיזיאר.םןריספיופהליפי

פיואיבראיספיאטאפארפודירדידיזאיזנפסיכיליאיקאבIםידאו.
לאטינח. Pזניסלחויסאליאיספוסיפיזיאנטיאי •אינקונארסיסיז
.פירליכירפאדלחאונרקאוהטיטוקיטייבפואיספיאיזפאסוי
איפאוירםליסמיומוסאיויפייגוה.לוסקיוינבוניאב/יובו

רופוינאזנואיאיסטו.טוווויסאב/יזאיבייאיוטאוריסלאם
איזפוויראייקיטייבפואיואיזיאס.סוסאיאיו/וססוםאח

קוג-לחאהאיקאטינוס.בואינוסאיזפואאיולוסויטאנוססום
סיאפווטיזיאו'וםאיטאנקוואססוםפאפארויסיואופרה
טוטאוחאייוואויבלחמווסילאותסיבייוייובואיואלבזר
קופיאידיויב'יואו.להויאמורפוראבילארפווקיואוייאיל

מיזוטריםאיכייוה.איזאינrפיראויאיסויודיביאוןאילמונפו

פארפיספוחמואיוידייואי,אהואוימיסויפואיספהקי
ביוסטיראולהטינירפוווימוסראזוזקיקוזאי 1איסזםומוו
ריםאנואוהקואבדרדיייאילויוי,אנטריליבירוססאליורי

ויריבייומואיסטריאיסאיסטואליוהסוזיטרום"ויקואינrפה
דיזן\ויזאסיבוןאוטוופוראובואפייאנםאווססיסוסקיפארפי

חזכזהיםכועלישראלווכעו/האנטיקוסמואיסטרוס
/ונ Iריתריפישפעוני'יקופ •ל"טוישבועותכיו.וי(סנהוויז

איזיוסלוםרימאוריסלאסאיפאוריסלוםויוובארויר-ץ>
סוזויזייוסיזאי .אילייוספוראקווייאויספיואקימאנםיביןס

ויאפארזפארלוסויאיסקונייז.ווסקיטאבירהקוזאילייוס
ונאנסיביאס.איזיאסויניוקירינויאטינה. Pטיסדיבוונטאס.
אוייבריאיסטר,קיושעאלבוןאהבייאיקיאיל ) 16
קאספיבתלןנואידייואילדיאזבורפורסילהסינואיעברה
דסיםשפיכותאיעריותבלויאיווח.עבווהםיוב/יירהסיקומו

ויאסאךלטיtנןסאיסטוסאיוא)' Vול-חדיסיויחי(זוח"jכ
לןבייפיםאיסטו.איזפרונrפוםרןםפסוזוטרווסאיסטאמןם

Iכיולאנואחויזיינוו jקוסייגום.לוסוימוםויאסוסאיבייסרםקי
ויאלנוטיביוואיויםוס'פבייזיםלאסאה ?קאסטינהסיקומו

אהסימיויאגפיIכ'וויטיס.לואיסטוןוקאיאילדיפרוב/יניו
(j 
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ריאיססייבדודוטרינארלודיאיניוונואיסטרואיסניפיולאנו
סאםאמוסטרליטואיסדיקונטרהאיפיאמילייא.אלטה
לואזירדימאנקהנופיקאדוראקילאי •בריאנטיסקאראס
פור-איסטיקוזקונtפייבילוסיקיאוירדיאייקינינרומאס
לוקיבאשואלנוזסירהסיטידיקיז.איטייביקיטיזיו

אקיאה .איסrפאםטודאסדיפיאביווסיזדיטרינארפוררימסר

דיוימופ.אי .אומי'דאדלרןאיניאבtפידאדלהבייינימוסאורה
.בואיניסבייבטילרןאהסrפיבאראקפורבוייטואיסטרואיסבו

דוטריבאכ.דיטוקהליסאילייוסאהקיאייבראנדיסיםנייוריס
מאלמויי •יירארוסמוייאיסטאז.כוסז.אמהמוויטרוםאהבו

איסטאמוסקיפייאבסהלהפירארימוסקי •אינביליקאדוס
קיאיז 1'אריכיח)רישימיס(אסינוזאופרודיאונואפייאבסאדוס

סרכירידיאוכילינופיואירrפ'איסטיקיטארפואידיtבוסמאבירה
איסtפרימיסירהמוםאיחזיובעוזtבשרבי,יטיווטרוס

 •יוסטיסייאגלהאיזארהיטראבובוסאיריטיבבלארהמוסאי
סירבייירהסיקימיגיייםריביינרביכייקיאיל ) 17
קידימיבספיראיסקואנטייתרו)סיאבר(חוונתורהעבירה

בייבוסקיאיסטו.פוראפיאטיגימיסמוסאיאדולורייtנוסמוס
אגיובטאזסישבתדידיאהאיזמאסדי •דיאסמואיסטרוסאיז

פאסי-פוראפיואירהסאויזאיונאנסיכיוסדיניונטאסtנאלאם
נהסיטלהדיקאנסירייאלד,דידיוכיאבייארסיזאיארסיז

איליייסקוזאינקארנאזקילודיאפייאירהאי •אינטירה
אי •קוזאססימיזיאנזפיסאיביביראזייס. .טריספיליספיפיטאס.
 •אבוריסייוניסאיסטאסאיזדיאהאילדימאסלואיבפליאז

אילייריסטאנטיאילקונפליזזפאררידיאוראסאחפ/יזאל
"ייאקיטופאזהיתראוזאי · '/הריאיריוובהלאיזדיאה

ב~אזבואיביריריאהלהריפאזפרוזאילאינריפ/יארדיסוז
קידיrפראסאי •מיומושכתדידיאהאיזפאנאראה

דימרווסאיביראסדיטריפאסמאלאס.לאס·איבג/יז
איסגיידי(פאןפאזדימאנראזיאזאינכוראנקיבינ/ייבראס

הסיינדאיבהנהה)שםומורםקי//בסי'ירד Vש"קוסירדיאסור

אלגקומלזקיובאנקהנובוראגייזריפונtפיאיזאיסrפאזל"א
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סירביייראוסיקוזכוקרנפהסיאימורותאסוז(קיקומידאסדי
ביייניזלייאקואנדואיע"ב)ט"אדישטיבי 'פ(זוה/יקזרהעבידח

יאבטא.יבלאמי •וםנפיסוסנטירןרפופידרירדירו~בראיז
 •י'נובלהפייואיסטואיזאיסטאזיא Rוארדניל·ביונואראח
לוסאי ~דוטרינילוסקיזאיינוקיפוראיסראווזלהאי
טודוסדיאוזיוסאהאפיפיטיפמאלוס :lסואחביאןאי •פיניא

 •כיידופיז
קוםובאביאזיהקןזבארביהלחאראפהסיקיאיל ) 18 _

אראפהסיקייזיבקאדהאיז.איהורעבודהסירבייירהסי

מופבואמהיתרו)פיאנן(חומתלאויזסיבקופורפאסח
נואיזכאבסיביוססאנשוםנוסאאייקירשאקיפואידיטוס

להאראפאזמיבויודאדיבאיזקיביייזיום lטאמיימאנקה
פאריסיקיסולו •טיזיירהקיזנומי ·זיהאבאניקןזבארביה

 •אטאכיאנאדוסאיפורפיס .כאביאויהקוזמיזמופיואירחסי
איל.סיסאביירדיונאנקחליסדוםריוטיאוייאיטרבטום

 •אסוראיסבאביאזיהקרםופיואירהמיפאריסיטריסקילאר
לאם-לאביארסיופיקוסקואטרוקאמינהקיאיל ) 19
קומודורמזרייטאנייאנהדיאליביאנטהסיאםינוומאנוס

ה 8פ'.קדושהשערחכםה(ראשיתזרהעכודהפירב/יירהסי

דיזירקירי •סייו;כיפיאטרקייידיזיראילאיא)" Vקס"נדי
 •פיקוסקיאטרוקאמינארדישיעיר

קוםרטיזהלהאיןפאזדיבוקאדיסדישהק"איל ) 20
דישארדיבירקירירנצי/ב)די(מנהדריזזרהעבורהסירבייירהסי

מיזה.לה~יזאינטירוםאז
gl ( אפילופריסונהדיפינוראיפ,,,אזהאיןדישהקיאיל

קינפהסיבוקהאיםואוזיאיכאריזקוז ;מלוסקאכייסהלח
אזירמיזטילויויד)(ש"עזרהעבודהסירבייירהמיקימו

דיקי )ד/ Iכד'(ריהאיםrםרי~ס.אינהולאיסולדיפ'ינורה
 ~ Iקיליסדירינירטודיאילדיאזיזנרקיאtככיזאtכוסאיסטו
קאשיקאסלאסאיזאפייברראוקימזוויתאיתפיליןבייזיאיסקר

סאבייראהדאנדוליסאיוריאהםסאידיפ/ינורה iתפילילוסדי
אגפייסיטיזאוירדיסינסייארולאיסכןנהםפו'לחיסרקיפ
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אםיסrםראזניםאיליייסקיזקיתפיליזלוסאיזמיזמירינייק'ריבו
יעבץשאלתבאוןאיל.(איסילוד"ואוזאיזקריאיסוסקי

פיוטיבראפייאה).איןטאטייןאפיזבה

ויבייסטירוויזירקיריוווטבעוושבייסטיראיל ) 22
איןריבייארהסיקומואים •קיטיזקוזאיבבליםקאדולאבה
סובוריאפוזהאיבקיבאדואיסIכיריזפוויtבודוטווואי •וייואיל
ול-אסוביירפורישראלויאוראסייוןלהויטייביאי •איל

סיראיבניילקופמשםע"בדע"פ(ב'ואוייואילדילאבrפרי
יו'ודורו"ח •ז nפדיהוריותומםי .רזhורחעל.והש-,קדושים

a פאםייזסיסיזיאנטיאיבי>אותרי'שסייrבייספיראזיקיאיל
ליםזיזיזאיסקו'ב>שי'גסיייו"ד(ש-עכלאיםאופריסאה

וי;יפראסלאסקי •איסrפודיסיקריטואילמקיבליםסינייורים
פריםיבהלהבייספי~נדואיזאיז /1-זעטןססוזז"בפעיש

בייספיליםל •קיטיןקוןלאבהדיאינבליסקאדובויספידו
פודיספאזאיזרה,הובעלהאיןוןטשאילאילסובידי
להדלקואטריביאהאיסלאבחלחקיסייבדו .אילסיבירי
א' •טומאהלהייקואrפריבואהאיםקיטיזאילאי •קדושה

להון 'tקדושהלהאיבבליסקהביובטובייםפילוסקיאיל
אבסיקישם)(בי'אבראבדימוייאיספיקאדוסואי •rפוסאה

אלבוזטייקהקיאילבייזאקאבוידארסידיריטיביסטיראיס
קיסיאהרבבייןבארקארלוריבויאילדילאבהדיבייסטיזו
אלוהו--ב) IIשסייר Iלו'(שיעקיטיןדיאילוקוזקוזיריאיסטה

חדוב V-דיסוזיייםפוייאיםפאסוםקיטוווםאנייrפאמום

tפומ~ריtבוס.איסיאהקיקיריקיסאבירהלהאיז •-.דרו
בואילייאדיrפאtבייזמיזסולוקייימיםבאיוייותרע·יול'יב

מונביומוייקובטרהלחאה .ל,מפייוסטןדיאילדיאיםrפאמום
 •רירירמסקיסאנירר.להאיז •אינביולאדוסאיאינבאטאקארום

איסאםיגזימאנוסלאסלאביארסיזפאזקיtביקיאיל
פחר(סזונהסרזיירקוזאינקינארהסיסזקוםידיטיניסטיראיל
םאלtפרוםאקוזאיבקובארחם"סיקומוייסיחמ~ברח"רדי)וי

 ..!(ובויריזראיןביייביאי •בדויחיבאיסאינ"ה)די(שםעריות
 •אכחעולםאיןפארפיטייבינוי~'מובדואילדיאראנקהסי



- 45 -

אנואה.דינלבולאיזביייביאיייוז. eאורא-םואריסיבייליסיבואי
בודימונניומוייאקאב/ירארמוםיידימיניסטיראיס

{בתראלאביאנדואיםטאזקיאורהלחאיזמוז/יריםמיראר
ע"רברדלכממרתשנ"ופסוקאילדישואסינוזנ"ו)די
בוסיטודוקוזאירמווחמוזיירדיקארר, jאיטירארבודי

פייאהסירר,טאזכייזסיישראל)ארץאיז(איקאזאדחאיסטה
סיאי •אילייאאיזפינםאראהביייניםיירטוקיכי)דיו /I(ע

סי •פינסירייומאלאיםטיקוזדורמייוסיtפאמייזקיפירה
די(כתובותקאמהלהאיזנוניילהדורזניינדואילאיאינקוגה

טירארבוד'אובבריאילנואדריסיקיקאליקואבטואימ"ו)
דיבייקיריבוכן)די(בדריםטוזיירלהדיבייקודידואילבי

קוטואי •בוזסואראירדיאו .פייאיל ''',יבאלהברסאראיל
פאר·איסטיא'זאיכאדרא)(ווה"קקאכ/יאוםסוסביירליאבסי

פארהמוווטרום:דיליםינםייאלהדאמוסמוסrפיקולאר
סיירטוקיטודוקון •דילהמודיננונוקיסין •מוזוטרום
אלבונהאהפאלאביראסמואיםטראםםלאויראזבוקיסאב/ימים
.נםיקומואי •סיבייוריםדינומירונראבדיאוזדיפארטידה

מואיםטראסדימאםקאריאראזסיאלייוסדי •סיבייוראסדי
איבשימפלופורטייגפו,ארנופור jטומאראמוסאיפאלאביראס

אילייוסדיאי •קאנסאראזסיאילייוספארר,אילייןסדיקי Jייפ
אמוםטראראזבואיקארהלהאיזביירבואינסהt!בירנאז:לר,

~יסנוקוראסוניסםוסאיזמה .קישאםםוםמינטיקלארה
אידיזמינוזארמוםקיראזמוםקיקריאירדילישוםסאנtפו

ניירדאראיזקיאילייוםדיאי •דייכטיםםוסקוזאראונארמוס
טראtפאראזמאלמוסאי ,רירגואינם Iבלחטרדואילד'rפירנאזבו

סירהליסנוקיסירפואידיאי •ויגולאסנאסכואיסיםקומי
דאניוזאירמוסאיאקופואילטומארפרראוקאסייוזדיבאדר,

 •ביאלוריםסוםא'קאנסארפואידיליםקימאנירהלהאיז
 •םאביימוסלוכייזמויי !יםדורלדאזכירוםוראבוא

קונסינםייא.מואיסטרהמימורייאפורפאסולומןאיםטוטודו
קונםינטירמוםבואיבוקהאיזכאבומיטירדיפינםיםוסמונב/ואי

 •מינטיבוירדאדאיוקי •פארטיקולאראיסטי Jאיטודואילדי
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קובפראריונוסאיםקיב'ארוס.סירימוסבוקיווייאפארטי
איזאויראייןדארהליסדיאב'וואילאיאיבימיבוסטאמייז

סובירלטיביסוסקיאובילינואילמה . jפינסאקילומוזוטרום
טרדוסוביריאפיורסומוסאי •ריפרווזייומוסבומוווטרום

 .rסיאלמהמואיםטרהיינטיסקונקילוטודואב'לאיפור
אילדיפארטידיאפינאיוססיריטוסקיריספואיס •פ/~(-לטה

 !אח •אריביהדישימוס.אסינןזאקאייאמוםמוססי •דייו
קידיזנראסייאאיסט.ריזאיבאריאימאופודיטוםקילואיסקי

אלמחואיסטרחסרנהאאמסיוםמאיאוזיוסןםרמואיסטבייאיז
קיאבוריסייוזטאלהחטאיסדיביאלורלחאיםקי ' Iבאסטאבiפי

אבאב-פורהםיראפ'וקיכrפינימוםנואיאיםפאנדייוסיטאנטו

מאלהלחאנםייאטואיפטר,ךפוראנאםrפר,מוםבוקי ' 1רונארלי,
מאכסיב'וםליסזפורוםאיבטריאוז"םיאיאגור,ךפאלייוקימודח

קאב/יסהלהארוראנריאןסיטאמייזאיבארב'הלהאראפארדי
קוונומיזמרת/ווא פ,{ :Eלאטריסקילאזסיאיאינטירה

אילריפאותדישאזסיבןקימאבירהיזאקאבייסהלח
בוקייריסימווסינייוראםלאסקונטרהלחאחב'אמוסטדרו.
פאותאויןסיקאב'ילייוס.טורואילריב'יאר,ליססיקיקאלי
פיואימודחלהריאר,איזדיאהאיזדיאירידובראס.כייז
'אסאיבגוראסאפ'ואיר,ךפורדישאזסיקיפייזאבגייאברוסימאס

איפיינאדאסכייזקולאםאירילאנטרי.פוראכייוסקומו
דיפיי·סיזיאםזניביאבלאםקומודיטראספוראיכטרינסאדאס

סאליזאיליבירטאולהטומארוזאנסיסיינךואיריכסייא.
קיילאאיל \1שסיזקאייסלאספורטאמייזריסקאב'יבייאךאם

 •ב'ודיאססוזבוקיסיירטופורקונטחלאםקובוסילאסבו
ריפודייוסטרומואיאיביירבואיכסהמואיםטרחויבואייאי

ילקואיבזפואיזאיבrפיריסאונןסמוסטייבפוקורפואוזפררסי

א\םrפרימיסיסימוסבןג'אראס.לאסאיטייבםופאסחלום
אלסה.מואיסrםרהאדולורייאסימוםאיוראסוןקמואיסטרו

רילאנטריטאביידוריסלוסןוקאוגנריס.אימוו'יריםןאיובטאסל
נוב/ארח.לחאקאאינטאראינפיסהסיל"אקואנדואיאילייוס.רי

איספידיזסיביביראזייסלוסאינסךאריסקםיןקוריזב'אווסלוס
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דיכאייליסלוםזאאינפיסיאקיףריגראוואיזכ/ייניזאי,
אמום-ויאינפיויליספוקו'סטיכסיסאמונ/אב/אם.לאס

פייזנוסטוויפובטואקילאיזבולסחלהדיפיוניואי,טראר
אוו Iאלאבמאסאיל t'lאיאקילדינירוטובנ/ומאםוהקיאילקי
פיורטה.ויטווחםי Iבםירהקימונ/אנ/המאםלהאיפודוס.די
מונניומויייס .סבאיילידימוווםאיזrפיקה jפארככייזאי

אובוראוה.מוייסינייוריאהאקיל"אטרדהדיריבנראסייאוה
יףזויבירובראיזדיזכולסאזקיאיספרוב/הגראנוילהאי

טרדיאיזאינראסייא.סואמררויפורקונטינטיססוסטרדה

טייבינואביב/ראדיראילויאינמאואלאוומאלאילאיסטר
קוראסוזדיאיאלמהדיאטורקוזלאביורסואויאידיסקאנסו

קילייאאטרדהסאלנאזקיפררפיראירסה'סופרוהאפרוטיטיאי
ויאכילו.אילטרוודיפייזאלאיל.דיקונטינrפיסניונפ,ך

איסrפאזלייאטיורסקיאורר,איזקרנבאטיראהאיבפיסה
קאסהלרסארזירססוםאיכיונראילויקולורלהאהרינריורס

קונסיבrפורסייזטרוראילויסיזם'ואינואילאיןובושוםויקאאיז
 .באלוסלוסאויזסידיספואיסקיאינטיינויסיעווה)די(יוטא

נואיידי"אטוריס.קאנrפיסקוזטווייריס)קרזאונבריס(כאיילאר
סיאילייוסקיאינקינאטיינrפוריטודוטאלאיזאילייוסדי

אילדידיפיידריזלאסאיאלמאססיס lאינפריטיסי •אינקונאז
אנסייאסיאיקוראסיזסראיrפםרו ך,ו,"מאסקילו 'א .טונדר
טרנרן.אילאיזזפראאיזקיסיטינסייאססאלאסלאס.פוראיס
פורךיפוינדיזסיליטפייאסאיאלטאססאנפאסטאסלאסאי

ויאריקאבידהסידייואילקיביאטוםאי •פיקאווססרס
 iגיאסי •ךאפונייריואיזביייניזקיטונוואיסטיא~זאילייוס

רככדעד,בווהשאדע'בינשלזבהדייאילוישו
סוספארהקאנ/ואיינו •טונוראיטרואילאיזאי •ם" nל

כייסטחלהפריםונהלהאהטראאיאיסשי •פיניטיבסייאס
 •טיסקלאrפיבחלהאיאוויוססולדי

נודיונונניומוייאקאביידארטוסדידיטיביספיואיס
מאנסיניאסוישאנטוסירבייסייאלאסדימאנופורירטוםיסירג
(קיוושיזאוייבחמוזיירדיטאנוידדיניוקירינו •איואוויקוטו

 •נדירלוריפורפרונטוטוייאיסtפארחשטןאילקיעי)ד'
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קאזהסודיגייבטילהאהטיטךרפובניח rlרקיאיל
די).די(ביפיזעריותבלויקוזאיבrפרובפיסתסיקיאיסקאכ'וסי

מרב'אבייזלהדיאיז/הלהאחטויספאסארדישאובידי
חובכן nו,בעקיכארבידישואםיברז .אזאולה Pניאי
פאםייןאיקי·ב)די(ערובוזה'ותזליכדןעוו nןס
קוןקיאופריעי'ו)ד'(סבחדויזכ'ייויוקיזקאואולהנודי
פארפידיביייויו.אילאיהימוביאנאילייאסייבררקי •כוייסו
 •אםוראילייאטיבבחליקידיזאיטפוסיב';יבאטווהלחדי
קולפוזואילאיספאדויאילאי •אוטווקוזאמוואפהאי
 ;א hפסיקאילדיאיסטודאושאזלו.טרווםא\ •איסטואיז
 •אקאביידארקאליאנסיקי ."הביתזהלכתןלאתל nת

איסטהקיאיוהלהאיזמאבוסוססקוזטרקהסיקיאיל
עויותלאםrפידאסקיזאיבטוונפיסארהסיסי.קומיארויבאבדו

קוזלכפלה.זועכיירrפ'ראחביייניקיואזיזפיוב)יידי(נדה
אחטוניאניו.אהקאזאוודיאיספואיזדיפיירינסייאאייקיפודו

אי •אקאבייראראילאיסבואיונטאסלובייאסלאספודאס
וביכוורייאםי(סישיאבההדוהירביקיעווהחכטיסדיזין

דיטיקוסיברסאסדייסוקידראזיזפור hשדוקה
קילואיזטאבטידיזירקירי •אבאשופארהאיבבלינואיל

קאזאדו).איספאביהקידיספןאיסקוםיטוביאב'ואירה

קוטימאדויסיאהאיפארריסיאהאונירהביקיאיל
דמי'וכראשיתסיחייס(תוכחתז.נוזיירקיזאיבקרבאוחסיסי
HV (ובוס •אוברואדומוייאיספאוטיקולאראיסטיסייברוכ

קיאילפררואהויספירטארדיקונסינסייאמואיסטרהאובילינה
קובפלידודיביירסיאזירקיריאיג'יסטיאיאימהייפאפווזאיס

סיבייוריסמואיסטריסדיז.ניביסטיר.אסיגוזדישירוןאילאיםאםיגוז
אי;איזאפאריסיביאיזי,אילאסינrפיסיבוקיעיחאבפיקוס
כייננחניקיאי .סיינפריפארויאילאסיבrפאראוזהסיקילונאור
איייורסיפאדריסוסיטירוקוזפאלאכיראם.סיסדיקובפוה

בואיןאיספאדריאילסידיג'וקיריבי .ליידיקואינפואיזאיס
אילפיקארוו.איפויסונהמאלהסיוהסיטאטייזנרסיניירייו.

דילאנשריאבייוגואינסאר;ופואידילוביקידיניוקיריבו :איזיי
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פאחראילאינטרידיקאספינאריוטאטיי!נוסיבייבשי.ל,ךדי
דיארוmו •פראיךינוחכרסואהאונוקאפrפינהקוסואיל
קיאירוטרינוריליכירוספומיקי •סאנירהאיסטהאיןאזיר

אילריפינהלהקונפיבוריאילרירילנאטריסילדילי
איזאיפארריסואויקיעבריתסיוםאסאיפטאסאזיקי

פאיאכיראםסיםסאנקאראזבוסאנירה.איסטהאיןקובטיביאברו
אחפוקואחאי "קוראםון.פואיןקובסיבrפימיינפואלנוזאזירדי

בואינרילאנטריפוראיקאטיבום.בינרוססוסדיבולטארהפוקו
קי •איפטודיבאבהפי •אבטיסקרסימאליסייאסמאסארח
פאד'ידיאובורלהטאסייזאי •דייואילדיפלאזיראי,אזי

איפקיייכייראילסולןIיויסזפואיסנואלורה .בוירדאדירה
כיביי.פאדרימואיפטריקיפיינפואיזמוזוטרן"ס.דיוימאנראדי

פוקוז •מואיריקידיספיאיסאיסאובוליבוסיירטואילסיבו
I1 קל •מובדיראטריאי'א-זאבסודיסקאזירליריה-סלא

פרן·ספירוטואיסטריאיאיספיראנסח.זנואיסטרחטודחאיסאיל
פארטי·איסטיאיזמילדאךוריסלוססובוריסוננייבואפייזבאריטוס

ליםולוטוטימוםמוזוטרוסקי •ייחיערילבדיקולאי
ניקי •אינטיםייוזרםאיסטיחאהאינפורrפאבטיםאםא~םקי

להאיזב/אמוסאבורה •עכרחאיפטחייליבפייוסאיםטאםופ
 •-םדמיתוכוספי"איסקיטריפירת
איפאיריסיאהמאנטיבירדיפןדירטייביקיאיז/ואיל

איוןטאסייבוסיבייז/יפפיםאיויודיבקיריבו •מאדריסואה

דייואילקרפנהלוסי .מאבטיינילופבואי •םאנםינייםסוס
מאםדיאיפג"ו)ר Uסאאליחודבי(חבאםאטאיהלוםפיקוםי
נ'/ידיחיים(תוכחתדיאםסוסטורוסזבוחזיירחייסקוםו
אי,איפיקארורפיואיפארריאי,פיאפייפוסיפאסדיע"א}

טיביבילח •אילקוסופיקארוראיזייאי,פאמייזאוסטיסו
יוראקיוופייזיזtנינופפריסייאזלו tאניראזידיואלוקואנרו

אריכאשהליקיייאהמסי • 'יראדוקי D rיאןדזיויא
ייאטהו;!יולאמאירר.סיינדואינראדירפדיפארריסואה

חכסיםסיכייןריפטואיספרוםדישירוןאסיניו •ייוזפאירומ·

םייתםםtי'קרור.םווחבי ,c ,פאםשעי"רעיח
7 
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סידבייוקדייבוןל>יויי"ףברהבואישת • Mדיי"(נרכרת
פוייסא'יייאי,יא •ביידייו rבואפיראיפוראיאיו
 •ראנבויוcונו

~וסיוקופקובפהסיחבוסיאהפאוווייקי ;א
מיק-זהרפשםע"אביציד mחצסיחייפ(תוכחתפאפהוא
קואבוויקבייבטיפאלהלחפסאויא-ע)ס"הדירקושים
קיאיייייסאהאסיפיזיאןסיויםקיביירייואתוןאהונאי'ייזן

נינוהסוסקרבוtבהראיזוביידואואיןקיאו •איביפיונאיס

ייו.ד~יו . "זפאונול ,ירק ,יייאיו ~ידזיןפווה. Mנ
p , ~ וקילוויי"איל •ובדףפ.,ו,יאיזפיקו
 ,זפנאזפבאס ,בבב'י ,'יוס,ויMוו •ה"יבויוזפיםי
ווומוייי ,לבי •ק'יוזליא Iה.אופיסוי

 .ואס Mפסרםייאיייאי,ייוס.בראייהייונ ,אןסאה
להייואבפייMוודיפייביזקיארקיבפהוהפיואופאס

אס";אתסיכיייפאNםןייקיופוהיבואידיניוסrפיסיא'
בוונבויאילפינסבאןאי •אי'וש ;יוהואהיםאתש

והואפייפסיטאפייןבוסי •.בינויזאיייויאחואי, "
איספהידיואיוקיארוהונאהלאובוהנאיזונדלאיסייזי

פסוקאיוסוביי fחכוניסידשיויז.·(אסיונזיאבסאנייאדי
לה "פריםובהאקי'ייאפראיריאי .)"ואפבונע"כי

דיייובאנואהואיםסאננריסוקים"רIםוונאלידסייזימיזחונ
אונסלהסאמיי •שופאולילוקיקרואילאיספידיונאנו

ונ.,ף.יזיסוםפחוסיקזפופאןסיקיפויםובאסדיםלא,סייא
 'כiזנ'!סיל M " •י"יבי,לןקיסול ,יאבדו ,"א~יס
דהקקיאיזא;וויםידבואייח"אופהויונוםבל,

איבקווניבדיקיסוסווסיבירימאסאזפובפוקא:האיאוהר
וו ,כ,אתום ,וחאםיקי .םרס"יוייאיל
הזיtככואידכפאסוהאי • 11פיןלעעונישאל
קיייאינאלי .סיטיייננוהאאב/אבלהאונהפסוי
יםליקזיירחפארסלוזפשייאייןrםקיזייבנגיםי

וקיאזאיון.םייאלירםהםזפיחלדייהאקילקיאפוובוםה
 •םמביאנדrםספוייזיסקי ,~פרראיסקיייואייס
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ח Jtאתוהראימיזהסואיזמיסאפיירםיזנונייקיל I'א
 thאיןאיי·קיוניויורפסאלורארל,קוזפרויאוימאםאינו
 •איבפיריסוםופורגויא)דדב'בבטוברסיחייס(תוכחתפיזה

איל •אורברהלןאיםפוופר ' Itריקופאססייהקיפוראו
אסננייסיייביייייוב _,לסיאיאבייתואיבסחסיארפרו
 rא •פאפאהרלוסיקומוקונטהסיrפי.סיירסיאינפרי
איפווואילדיאקאביידאמםרםוטנו'ואיספזיקיכיירואו

 •אריריטיפיזאייזפיניילוליק
להרידי;אנפריחברילאאהיבסהאאניירבוקיאיל

 •ס"ו "בתורבת •חי "(ונציעאחרונאפאלרפיומוקביינטי
אפרפיי;לאראיספיאיזיר"ר)די.סופהדב'בויביכית
פרונרtפם.פוויאילויאיםאפמרסברקימיבפיקלאיהי~ויפים

 •אבלווtרמרבביופיזאינפייבדיסיסויייריטה
 י.rכiאלקילארילאב'וראדוראקוהאיזפרטהקיאיל

לוסי.קופוביוספהפאבהסופאבהליניאידיאה
 •שי"פ)סייחי'ט(ש"עםאפארה
ביידראד)איסקונפהקילוסיטרוו(קוזמישיליקירואיל

וופא)(אייאבייבםביפאטאיהסיקרטו
סיסי"דtנאמביםלאס,אביאיסיזקומיקיאיל
זפ"יקבח"קבסי'(דועובאנוםסוסקזיטיםדיאייאחםאפאיה

דישיררוקיאיםראווו Iלר tאש"לח)הרב .פיזפיובוסרשבט
קונפהסימרובייאילק,יעיהחכמיססיבייוריסטואיסטרוס

פראאיובבאיםםללאביאיסיוקיוניקיאי,איטואייtפיקומי
דמיםיבםריפסוקאי'וירשאסיגוז •סבירתאילסובירי

 •אייריבואיי •'ףאלtב
יםפימאם(דיי;דולייניזפאחבייוייפהבוקיאיל

קוונןחקיסיאיל}רפרקוריייקתידיננפייניניקיפרב"יי
לסיזיזrנוחקיסייברוובי)יד(נרריםםםכאאהרלריס

גיירי I ~ל I'אסייבדיאיילפפ'יוהלהאיסביירואדיהר
 •ארםירימיריפומייילוקידיבבררנטייבי

ימרא;בונרמואירהםייקקאביונאפיאיסקיאיי
ופסןדקאיהפונלוסיוכזיםיאיס tיקדאוסם
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איזזנייפוקיוימיססיפיקאדיזנואיסםכווא'םבואיובקונאפו
קיגיייויוםכואיבוסמאםלוסקי .קונםיביטוזנוםאיפיבי
פורקיאיטרווביאיויןסיבו •זייו :אילקזיפוס.ניוםסין

סיבודייואילקיכיייוםלאסאהאי •פיקאדיםובויאםרrפוס
פורובאםפוובה.·אידוםאיצדיקאזיפוזנאוקיזאפיאלאנח

קאזניבוס.ביבווסםוםדיכו'ופאווןבופיקאזיררםלוםקיראויז
טווביובוס .מאלאיספיןפידוקאביואןקידוואקילדינואיי
סוסאיאכיויסייוביססוספירקיפראירםונאליסווסאה

ופיסובואידיייקוםנאיויוסליסובואיייןלוםסיזנאויסייאס
די •סאואז.נפיייזדיכיירגואילהזיאובאבויאוואסמייי

ןפרםאןאיפיאוסואיזניווואפאדויםלים .איסקיליבסייא
סיןאלמאסיקים Iבאיזירסווס.איפאנאזליסביאיבדריס

ליספיוEכייאבסהסוזאיו"יססייברו •זניאיייזמיקאדיס
איסטוסיביויידאוזי Iאקאכמיסו"אסייבדואי •פארייס

אילסובוידאשראווןאסיניזהכזניםסיביייייסזנואיסטורם
 •וייושבתאאי ב:tחליךEכתאןחייאלתיםיק

דילאיאילפיוםאסאזניסובאניוהאוטוהאיןאי
זניוייוים.לאסאינפויזנאםאיסטופופהסיאי . ""צוחא,ל
קויאטיראססיסאויז ' 'iדאביירנייקימאסאילמיוקיאיסיא
לופה. Nב'דיבניבהפייביניקיjכווהראנהאיזסייהסיטוריקיז

קוןאבאספיםיזםיביאיאילייוססוביריאראבי"אזסיסופיפו
ובאלייויןווסדיז.נאזיאהפיוקיואסיז.יופיייויזללסקילו

 ftהfברוניסאלסייiכיםביא"איל :דיזין;יסאיובאמללן

אייוןאסיפיאכאופאהייבאקזפ,ליקופויםים
ןי ב!Cקיואיביסיןי.א ,בובאייןייביסיס .'/חואיןזנ

סולםיקי'יםחה nיכהא~ •זינויי ;אזנסיאי
איםrםירוניפיןקייניססייובאודיסיוניזיאנט'סמסאאי ."זיבי , ,

אי •איוהמאלהלחאפייטהקיזנאנקחנואי •קרראסוןאיל
ובידיהופאיסאיםפואין tא •אי;ייוםאינפויבאיילהשטןא'יו;

סידרייזביין.איפיאלפהסיןליםגפקינפיפורפוופבי
דיניונפהאובהאייקיעויהאבrפיקיסםיניייייסtבואיספיוס

tt ננI אורדיאיםפ~זקונפינןדיקיראבייאדיויםי'יסIC סייבח
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ארב-דיבוקהדי iפאלדיסייוסאלבחקיבאםפר,איפונדו.איל
Iכריפרובפוסמאלומייאיסrפאזמופינפיאלםוזייידיאוברי

פוסיבי-םוסאיןאייקיפייקווחלחטודחאויזאיאקוזייולח
 •אפייופיסימאלדיסייוזאקילייא 'וtפורל,דאי

אלסוניויפויסונהלהפאסחקיטאניוהארפהראיי
אילאיזאיבפוהקי .·לובבתבשח IIאיסאי nצרת

קיפויוקוןפיוקאניםאח.סואיזאוחבר.אילדיאופייםייו
אילאבאסחקובפואדוויםטיביופוריאאיביו.סואיסבו

לחסיינדואיפיוקאבסאח.לחדילאביורלחדיר'פויסיי
אקילאיאיל.אובדיקרויזבאארפר.מאסלוברשקאזבייבטי

אrפאןייסיאלפו.איזפאביאסלאםקיזקידר,ייזבייבטוראדו
פיאמילייאדיופאואלאדחסואיאילטואיויאיטאברס.לאס

 .אנכוידי
בייספייוס.איאפיפיפיםאיזאאוזחסיקיאילסיזסולו
חסרופיאיןשטן ; 1'א •אלקאבסארפואיךילוסנוקואנדו

ביוואראיאיבגאבייאו.איארוביאר.איסיבטיראסאבילאופור
אי •סימיזיאבפיםאבוויסיייניםטאסיוטובגאי •פיאלסואיז
איבפייי.ליפרקרפאפאר.אהמאבולחדיפאמייזסאליליסי

סיאלקאנסהברסייבדובייזיםלאסאר,איאיל.דיביאיי
דיפיידייםי iראזואוטוהפרואר •דיזיאיסראיאפיפיטי

.איזמרבדואילדי .מאבוססום lקומיזטואילפאר.·.אילדי
איןאיביהסוקיאר •מואיויאיקונייאודחםיקי .טאניוח

סיאיטאולהאהאיניהסיקיאר •קיסהסיאיפיןאיבואי;
,ילאבטוי.טיפיסיקי.איאיבtפוסינחסיקיאו •אארנה

 •מראיויקיפייזאמבויואדישהסיאיבלאנקראיליבפיירפאז
איסטידידיפיידויזסיקידיםפראיספיאקירריססיטיזיאנטי

 •סייבפייםאזהיוזמאלייסיאיריפרדיירפורריספאזאי •מרנדו
פארפיקרלארדיפרדוטרדיאיזנידיירסלרסדיאפארrםאירס

ברנקה.איאיבפרשאדחא~אויבזיאדההבאלטחסרטאובייז
עבורתפויסאיספאסקיבייטוסדיסקאנסראיריפרורפייני

 ;יויםוEכקדשמיתחבאיל,ירוקוסיאי,ייאםפורקי
 .ונרםריtנאזיאה.tנאםמינבייקיוןונזיזפריםאינטריפופאזסי
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איראןקינרוינוסקרשםיתהבאילאיוקיקירו
אילאיסטוטורוק,ון •חכפיםאיגיוסזפוסאיסאבtםוספורום

טאלהלהאיריל ,יסאילפוראבוריסייולוס·רייו
להיא fז'ו , ,ס ,רובא ffלהאי ffא , ,סב ,ר ,קויירי

II דספא ,ם ,באיfl קאובואיבופרוייסקיI ו •אוטרוזtפבאrה
רייבוויבייירוזסי •ופייראססוסאיזrפוםארוןסיאיל"וסקי
רושוטלוססיבייוריאואיל ,.גראברי·זהלה •פוריסrפאביאהאי
פאופארריאירהל,סהרנא .קרואילאררויבראווגראבריאין
ורונהקלהר.ררי iאפורסולו~וטרואילאהאירטאנואוז
איטוזיירסואהטאטאביהטארידראבסיקוטואי •רייבודי

איזאיבtפראביחל,קיסוספיביובייקואוןפרראיויוססוסאה
פוראיל.דיקינפרהאיסטאניאזקיאילייוספורקוראםוזסי

בייזיםקואנפאספררזסירזיאוטרוקיאובוrפיביאזקיסיוואיל
איורישטילר(אסינוןירושלם "ארייבrפרואיביטיגואייאה

אילריאולבייואררן.סיאיםטוקוןאיליבירוס>טואיסזפריס
סיבואי .יררשלםאיהטקרשביתאילויריריקיאופריטיר

ac פ' •אייפורטווראילדיויפרבייארוןr אילאיבסאבייוסיקי
אילדיפאבראיןאננטרינולוסאי .טינפיבאסטאבטחיייו

פיין.איסא'ביולוסבומסאאי •סייבפריפראהאיביטיגו
'C טוםבואיסטופורוטאםייןאוורה •םיפזימיסייאהאיזויי

יאיראפוםיפבוסיקרטוקואואיטאו •tביטורייאפורפאסה
אןנוסאלודאטוסביירראדאיןטוזוrפרוס •פראיבילופויוייל
נראבדיטאסלחקוןאייאביורבקאראסקזיאוטרויל Mאה

יירבריאיסקקרראסוןאלירטחסיפואיייקיסיויטונייא
 .אפיגה fאפסיאיסייאסיאי •פיאוסיאהאיאיבבאבייויי

זםוטארליאיטאפאווופורביאליילהפיביטוסבוקילורוכר
יייפאינמוספוקו •פיניוסו rאפייביקירוראולrפיובסו
סררפיייי,לדיפובtםרפייזאפורואילאחאו'מסנראאיייו
" r ·ןבסאריטוס"אלסיירוו,יס ,אופMבר •פרוכ"גרידילאנו

וארב Iכוקחאיןrפוטאראי •1כאלסיאסראאבילריגוןקי'י ..
פויוייס.ריספואידוcיאביוניסטאיםי;ופורואפרואי

טאנירהךכאון •פיביטוזכקיקאפיובאלבארדני.יסטי



יבה..סבקישובהיח"בIכיאיפהםםרדנפיבסאויובםר
II 8 •ה-ארכבt ל.בדרןהכ •תובב.קוםרביוכ .זרי

 P'וניסביופיקיIכרואידוזכ.דיםיייידיזפיבאייק
ונאריספו\דאריןולtאראיקיבסיבסייארהונריאאקרפאו
דיסקיבסראלדרסלרסאיזונאסדיזנאסייארמיסקיזקוואסיז

ונאסאי,איןאי •אביייאי,איזדיאסיבייאלאדיס cאונאל
קיייבאיכייאי"ונדידיאהאילפידיסדיידונואסייאדר

ייייקוסיאי,איז •אובאובהבאספאנפיאיסיאסIפויויאסי
סאנבייבייופיייסי •יחלשסאיהמקדשביתאילכייויספויס

איחסידיסדיביייאויזסי tקאבפידאדסיזליונפייאאיסאבפה
מאסIכיאריכייזארלrפיונהלהאיזאי ·סיונהסיזצדיקים

 .ארביובי •Iכ'יזארביררנונאסקי •פייאסרי"ובואסייאזח
קרבופהר.יהאהתוברפריםאי •סאיאביאסיייזארבייני •קאביר

בשראקונסרפאמייזקי ·אליוביבייאונןסמרסביקיאבאספהבי
 .,וביררבאי'דיאבי,אואיןריאהאילאיבפילארלריי

זרםדיריקברםירובאאאונה •בינרסיייםיא;ינפרס"

קזי •רידזיביהובראיססנוה "קאניזהלהפיבסארקאלי
אוMפI •פויסרבאסויאינפיויסרסלםריישאודיטאופידן

קיןאארנאיוניסאיאיפוייזיtאירבקוואסןינסוביאיפםוןס
דיאסובואיספוןסאיביאד.רנבייודדאיוהאיסייופהאטיו

קלאוpלקיארפויאקישיאה.וניסרנקיסייבדראליבויאסאיז
שרבקראאי •אבסייארפרסאדי'אכפויפיראי •קאביזאסלאס
tנראיפםררסאינדיייביאופרוססויניו,דאדבואב'יובאסלהקין

ונרסקיאסייס.יירגיסלאסויאייבפייאוונרםאי •קאובירנס
!ידראילקי·ווכוםייאי •נאוחבאשראיספיאיזוסרירזיסכ

וייאסינאוומיםאסי.זינקאוהואסיונוספריסופר rrפאונ'
 ,א.בסייברןאויוהאי •יפאסיפורפסנאפאסואספםtרונא

םלרpאפלאםאפינייאאלודיארכלי,ברוופיפילונםריקרבסינ
יpחבאסובאי •ייבאשווונימ. rא'פושריווזונםרקי

ויאדיאונוואלפרוופיאילאמהדיפאפווזסיהר
-רירייסאיזמיישהרפיוגהלאפ •קוואסוזמו
 ,איספאסרסז
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I ו

li 

פוראוסברירירוקוסיבוסיברנווהפקדשביתאייא)
-: •אוטרוקיןאוברטיניאןקידיזקיריבסייאאיאיביtניסזםאדלה
איצוקהאזיאזאי •יויראילקוזבוא"ניסאיראןקיורזפרקזי

ליי.(יוtנא)להאיןבונייאידיאהפילדאביאןאיחסדיס.בפילרת
איסtפאtנוסקידיאססואיסטרוסאיואנווהריניוקיריבו

וסטיביסבואיבאסבואיאיסrפאסrפודאסדיביאזיאוסאימאבקיס

אבוריסייוזלחאיקיויבסייאסאללהאיקובפליסיינטו,יבנין
קיבייויסוסקיסיוחסיאי .קאפיטאלמוא'סטווטורואיס

סיאהקיקיריקוםואידיפווספיוראינוטייביאינובו
קיויtנוסאיאוזיואייביאוייאי Qמוסיייז.·tנאנrפיניססואלקאנסח

 •ראנייוריבנוזאילדיטיביוסיזאי •ביביויאבנ;וטיולו
יסrפוו Mטואוקאנםהקיפיםיב/ליר~וסאסלד,קןום.וס t'כושק
אמח"פסאיהקיפארייקזי •קיביוהאיזטואאיויוריפרידר

סאנוסיפיוקוןאו •מ/אלטהדינרבבהאילסוביויאב/יר rמ
איספהפווסילו.איויבאשאולופויניביסייוסםוסאיז

סיינדרסובדו.אילדימאליםליסטודוסטינייtניריסיtנוסיאזזי
 ;להאיןטופאסוסאסינוזאיבפירה.ליילהםוכיויםאסאסום

 יי,""איבביזיליקיבואילריסאבדוליקואניוזקןה
א~ירסהדישרלי •פ'יאוזסוביויאפאואדואילאיאיבפיוה

 •יבייר~איל.איסקיטריזומכנעולתבהאו/וויובצהרלה
איניזביסטאדלהאיאברויסייוזלחקיאיבI!כיינידסיסייודיאי

 ,איבפיוחליילהקונפוהאיס
 Iאיטואטאכפאליקפוובוסייוושלםוירוקוסינוכ)

M אילר"שואסיכון •ויזאובוואביאןלוסאיחכסיםלוםה
יםזובוהיםיאלכלאבםיםעיבליוסיהו Iןטסיק
היתמחתולעועדברירבםתעי Vתtבייו,נר
קיאילזרי.זפיחרדהובידישו •אוופט'ואיזערל

ייאנהסופאוהמיויוינהאייבוחכם~ילהאוביבוספריסייא
כיימוסזאיספואיןסיניירויסריסיאפב'וסקיקי"rם)(שבת

קייאלאפיאובארופאסאיאלאביאוופאסאיסאלווהיק
סאביי , •סילפאוהביקהאייואנח;ואיננהובאםפייבי
קיריניסבואrפארלרם.מא'אינייבטילהאחידזאובוואדבייז
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Lי

בוארוא'טואיןסובייחנמ'ם.סינייוריסלוסאהאיסם'דיביו
לומאנ~יגיוםדיבראנריביונטהמאסלהאיזאי .פיטולודי

ביונראי'ייק :ריזיזאי •אלאביאסייוניפבראנרים.קוומינטאן
פיולאנוסיבייורפיולאבן-אוחכםאיםנייזטויי

םולהאורואלםאופבררואזרייביאםיק •
It יסייורביםn דיפואםפודוסאריספןנריזאי .ם" ,םכ• 

.איסווב ,פםובםוםוב'בוזכדריאיביין א/'

סי'יסואואודילכאוירקלאזדיפנבראםום ,מו·ט
פאריפיליסאיליירסדיאלבורנםקיטאמייזםאנקהנואי
אסםסאי'ייובא 'לאביהקי"ט :דיוירדיגיוסrפידאריי
הוו-איזרוראאונזריולקייאהקאליספוארי

רילוםופודוסאהדיספירפהליססיקונגייוסאסייוזאיספה
איאורהלהניקללאבר,אז Iבאי •סילוטאלאוןביובטחיח
סיבייוראלבזראוביידייובואיןאלבוזפאייטיייסקיפובטואיל
טריס-איר'זיבראסריקיבירירלואי .רווטיבייוסקיחנס

פיטולואביאבפאזיארפיר •פואידיןובאסקואנטיו ISכאויאר
1כ&\רחאיסטיויסיזיורקיקי •פיאמהבואיבהקוביראראי

מאליסלוספורסיסיזיאנטינייבטי "נואיי- ,.אילייוס
 •קאביזאזקי

קילופורביסייוושלםרירוקוסיבואניירישוב)
איםפיאיזשם)(שםתבש,לאאהרוזאלבייגאיו
קוז •ויביירסאריסrםרואיסאםיבזיאריביהאלארביסוסיייא
מואיסטריקובסייבrפיאסינזיאלגואבילאריטוסאיסטיפודו

סיניירריסאלגוניסדיאביאקיס .טאנזיאהפורקי •קוראסוז
ייפיאלטה.פוראיזיוסלוסטאמייזריפיידריןסיפארריס.
אילייוסאויזאי •קולאיסוייביברולו rייפרינדיאי .דוטרינו

סיבייוריססוסקיגייאיזדיסאזיאה.מאסטובניוקוובינרינןראס

איםפאב-שבתאיזליבירופיקארריפיj.כארואיסליספאדריס
פאריסיל'ססיאוזן.מאלאיםטיחליל.ד"קיריליסנוrםאנךוסיז

סידיספואיםאיאינבוראניאזסיאיבופיאביםלוסקומוקיטין
איפ-tפירבאזבןסיא- •קארנאיריבאפלאסקוםיפארדימאז
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כ,אנוסלאםקוזקאאיסלאספורארוריארםאליזפוואינייו
אלטוריפיואיראזבוסיפוטינטיסאונוםקוםואטראםפור

דזזדיבואדואלבוזקיזאיבקונטרארחסידואנרמאלאיטיטולו.
לןאיייזבור~ג • ~אילקוזאינ/ה .נראסייאטוב/ולינוקי

טאלוססוסיוםומלו .פיקארוסיזאיקולפד.סיזריפורייא
איןיז Iמובאאיפארריס.סוסריריסקאאיןסינו •פ/יטיוווס

איליידימאבקום •בואינולוטווודייאוס tב'א .נראדומאס
דיאחאילאינביב/יסירפוראי •סאג/ייוריאהרימודוטוךודי

ביובואראהזאאסיבטסיאי .נייאסאקונפאילייוסקוזאקוזייז
ראזוניסלאמדיאונחאיס(קיס"אבי"טאויס"ל/וגוקוז
 11לבע"פאיכחמדרש .ירושלםוירוקוסיאילייאספורקי
אישם)טשר.ופניד Hכפתעניתובירושלמי .למחאלוחו

 • iקלארסאלירריאיסליסנובארח .דוטרינורזפיאלטהפור
t? םמוקוזייטחאנבדלהאד. .טורוםריםואוז/ח~,ינטי

אסקריאטורס.ק' Iנססוקוןםאקארכאיכאימוז/יריססיקוראס

אי •בראסוסםסאיןגאטיאר)אחאינפיסארוזנואאיבךה(קי

אמה .יאסיב/רלחייפיואירחאאייפיררומוקואנטוארוייאז
קי ·אילייוספורארלאב/דיפיקארואיסמוסקוזחאובחאיז
 •אקאב/ידארסיזפורפרונטוםבייזמויי jאאיסטרירחלהאיז
םיטויוקוז .ב/ייניליסאסינוזק,}קושפוראטאזלהסיאי
סיביו/אנטיסקוזאסמאסאי •באסטוניסטייניזמאנולד.~יז

אילאיסאימטוקיריזייבדו iקופיפיטאסיאטריספיליסקוםו
אייודהאלמאלמאסהפארקיאגורחםאסיישבת.דיב'יסזפייו

ךיהאפ'ואירפוסטהלהאיזוסירהאקריב/פיירנהדל
ויזאאינטרקילודיאפ'ואירחאי •סיב/ראךלה

םטאקארלאס jכ/רל~'לאסטאםייז •תחוםאחתחום
יב/יז'ריסקילבונוסאח~'חפ/י~אי .זילראמלאםאי

רטיקולאריסאפ.אוביבוסייוסוסרפאו.םבוב/יטאבינראס
ליא~ליסקי .:איםדיילאמ ··זטיג'~'אפיסזא •דיובומטום

t ~"'ק'י ...יאא "t'בקוזמאזאפלו '.' .ום/ז~.'םלורישתב l 

איו·יסבל'~'סא.בוג'ירייוריוריב/יל ..איסנואמה
ךריפוזאילאיסטוסי.נידיאחטסאנאיסטיייגוםםואיל
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אילא,ךקאנסאזסאססאנירהאיסטהאין •דיסקאנסריא
פררדיפיידריזלה .אלמהא,ךלד,דיוריפרואזאיפראירםי
.אילירדאדיראסיככיידאסלאםדימאטאזלהאי •אינטירר

דיזכאראסאררופאפארrפרלןאיריאהאיסטידיייסוםדייו
 •פריסונאסדיןסיבrפיריאזימודיטודורירייאיסירימואים

אםייכלטאבראבדיססוםקובוסיראיאיגיאםסוםיקאריאאי
חיאילקריאודיאססישאיזקיארמיםאקורראי •זאסוירקו
איםלוקיאי .נאד,ךלחרירינוכיולואי •סינדי ,סאי

קי ·אר e ·פונריאיסונ"טרו Iטוואפליקארדיךיזניניסtפירמאס
מרר Pסואיפורסונדיאיסטידיייאיל ·קריאןלוסיירטו

טינימוסקיקינריםייוזקוואדכונדאיסטי,ךטרפוראיפרובייניר

רואיל"אאיזראטילדא.ריניארטקונאיל"ןמ~ורביאדקי
הלאלהקהנטיפ-ייאססיאיסטיקןוקיסלקריטוסס,יםסאכייר

יקןטאסייננאינקואיסןויירארקיליי~:לדאליטפייאסיאי
זאטאיילואי-זזפ"ןסאילאיס(קייריכילוקאילאיגיו

"אדםמוכיוי )"ינוטרiכחש'ינחם~נrפוםטואיסטווס

"מואיוטי"אסיטינםייוסיאינרילאנטריפרראי • •זוןסאוה
גראבדיאיסיואיוסד,פסוליילחט,ךכיביד"פריםונהטןדהסוכוי

פואיריקיטורוקוז.אייטטואירלו,דיאיסקאפר,לוקי
אילדיאפאוrפהםיאלמ.רלחקי .ריזיוקירי .ירפו~ופילזסאי
יויכסיאייקילואב'וםטארייריארtכיכיקיפואיםסריירפרופ
אלינוהפריטיורוליניא.בטיססןהאנהטוריא •לייהיא
קילויסאטופאיקי .יינפריסהרפכיבייאיוזהסטגאי

תתםלמביםיקד"צ-ה Vריםרינייסטריםסלאסוריזיז

ם ,ויוק'יהם nב,לןפאם ,עשוםיחים Ii ~ינקר
/l טאסטונ~קי·יאלך)לךףו"נ"ר •חי'די(כרכלתס"יתם

כויראהיזופ .ליסילtבזבילןל"לחיזאפריםונ,ךלד, "רלטי
איייןוכי.כייביסססוז'הפרןספיראינ)יפ(אכות

חסיייולשוידו-זנ I'אם ) Iידי(ג?י'ורטניססיזיאלידייו
יהורתתםאיכ" :~םסאלסוסאיז
לאטורנקונאיאזכיוירייאדירובt"ודrכ

ל •אילדיזrב ,אסינרווזבלא
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זנאלאסבובויטאזליבואיהו)דו(ברכותפיקאזוםסוספודוס
לאסדיאיסקאפהאי fדו(שםאיספיואיניייסואיזביבייטאס
קיאילדינייקירינוכ"ח)די(סבהדריזטשיחאילדידולוריס
פוואיוסחסוץ.~והעםאהונאםדיאיאוטרום.אהלייאנביוה

באלדה.חלאילאיסיטינסייאאדייואילקינואנדי.איס
מאס )ה"פדיזשיוד(קאריבוהידישיבחלהאיזאסינטהסיאי
 •טדיניררהיסאיאאפריטוריליילחאיזונילרהסיזבאסאי

אבויידשאסאיסטאזסיינפריםיילוסלוסדיפיאיוטאסלאס
די~בוזסיזאןראםייוזסראינטראופוואילזי,ילאגטרי
שכינהלחדיקלאוידאדלהדיארrפאזלי.אידיפיינדו
ונאנסיבייס.סואיזאילסוביריםאונפארהאיט"ט)די(סופה

(קךוזסיזבייויססואיזאיספיראנםהביאינהדהליפאטייזאי
קאנטידאדסיזאייז Iפסיזאואניאזיאיסקןאגrפןאיפ"ב)זי

אקונפאבייאלישכינהלהבוביי.דיויילהאיזמיודהקיאיל
איזסירסידדיאיוראילסוב/ויסרנrפואביהאיל-ד)זי(חטיד

קאזהסודיריקחליסיבובקהאיי"ב)ר(הבינהדיאהאיל
) V מאסאיסל'ילהאיזסילדאראילקיסייבדרי"ח)זיייביז

לרסדיאיט"ו)די(טבילההטקדשביתאילדיאינפווrפאנIפ'
n סאקריפייסייאב/אסיקיטיזיםr ,ס"נ)די(שווביזדיאהקאדר
 )ד/ Iנדי(שםטאלאפיאהדימדויטודופאוהטיילוינר,איםאי
קיוינר •ויילחדיאפ/לישהסיקי.איוקונטוהלרןאה

פ/לאקיאיססיינפרי •טררראילדיטיודחביקיאילדינ'ר
לאסאיזביויוייאסלאסקינטוהדאייאגיאוסיייביאלייוי

ייםביתרפת ה//נביאאילדישר:אסינוז •איסוכוינייואס
םאםפארידינניזפייבינוסייבדי(נוכרת)-הכחכוצהוצ
(חנינהאמאובורהאיפייילדיבראזאסקוםיואחדאזו,אי
לי)דו(דקושיזשפזאילדיופאנאיזאינטרינהסיאיחי)זי
אלאיע"ט)ר(בתראנהינםדיפיואינואילאיזקיטהסיאי

אוזסייאיואיצ"ב)דו<סכהדריזקאזהסיקיטהל,סיפייז
דיסראירפי .מרבדיאילאיזטאליסטיבב/יספואאיל'ילה

לאם •איסקילינסייא )ב/ Iידי(שבתס Mפיקינייפקריאפיריקאס
ייורההואבררןדייראילאי )/ירי(תעניחדיפייניזםיליב/ללאס
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ניתאילירו;כו iסיליקי •מאסכו .סולו )',דרו(חביבד,
דישרקרמיל"לחדישארוזקיפורמיואיירושלםאיהמקדש

תאםעזב.עלארץד,ד,אבדד,מלוע Iנביאאיל
ל'ייהדיקרבדיסיייזקוזקי .)אעויפ"אך(נורים ttיורתת

איי}~פינולרסכואי(שבת)מונדואילאחרי'ואילקריאו
אוטרו •דסיםשפיכותביעריותוילנניזרד,עבודהפורדייו
טודרפיא)דחניבח(ירושיוניליילה ה:~דישארוזקילופור

בייזאיזניםורייא. jאיאסינייאלאריואאסומארלוקאליאיםטו
ייםבושקארסוזיפרןס.דידיזנאנדארואיסקייואימאזי'באר

 •אלפהלחדיםיירטאסבוידאםלאס .ביירדאדירוסקאמינום
קיאךrפריאיקאכסאזסינרקי ·פרוספירוזאסאיםיבוראס

אילאחאדיריסהמיםקילהאיסליילחסולו.ליילה jקו
םאנטחל".לד.איויוסלוסאקל~~רדימוםאי .ב'ומטוקאמינו

בייסזפיירואם.אינוווואסקונטיניאדאםביידאסדהטוסקילהאיס
קיקואינrפחפרימירד.להקיטיבןאיןוניטיזנ;'םן iקואבאי

קונדינאדוססירדיטיניסןםאידייןאילאהדארדיטיניפרס
פינסאנדואיזקיסינורןזי)די(סנהדריזל"לד,פוראיס
טודחאזירפודאובילינאדוםטופאמוסונוסאיסטרטודו

איזטיינפודינבוזפיררירנודיפוסיבילידאדמואיסטריי
אביאכטאויאמוסכוקיקוואםאיזפיtטראכייאס.איבאכיאזיאךאס

איאזנארבוסיומובבסוייקוכדינוסקיאוטרואילייאסדי
מוסאינבייירנידיכובייסלארנאסבואיכאס .דיזבראסייאךוס

מוסשבתדיסאנטרדיאחבואיז ·אריפוואדפורדייואילדייו
לחקוזאינביבייסירונוספוראיסאי •דיסקאנסארפורדייר

אוכהנ'יר.דיאפיאטיבאמוסמוםמונניןאי .לייסאנטר,
להדידיטראספיררידוסאיסטאזקינוינטידיפארטירד,

אפרוזכי·סיקיתו'ורבווהנואינאסאייי I 'טורוקוז .נאדה

איזדיסקאנסוססוסריאוראםיאםאינכיב'יסירפורטיירוז
דידיייאילויננראם"ול, ' 1 'לואובוקאדה •ל"לד.

 •מילדאנדואיסrפאזאינטירושכתדידיאחאילאיסאבייךודיאה.
פור .איסטודיאפוואירהפונטונייקואוזניפיידריזבואי

מיזאחיראימריחוקימ ., "ק, t :רייואילדיויאילייוס
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חי)די(כרנות.נאסייוניס"לאסאינטרידיאיזיוסמיסאר.אי
סבייךייוכואינוסאיסטוסמיסירחסוםו tאירםוקיאנrפואי

דידיניםלוססילדאדופקורפאדאםאוראסאםאקסאראז
סוייקיזפיידבש)(יערותאנדולוססואיראפודוס.שבת
םאסלואיסואיסטקייוס.אילאיופרו:ט~םאיסrפאראזכייז

קוזיראםוסםפ.·קיסיינפר~די tו~סיי 'אלבסחלפארהקןרייבטי
 .יי~אי'רםו Iאלםרח~יסטימהייבאפסיוכוסאיזיאויזסובניר

יוסולו:יסיבייוריסי'מואיסטרוס'ז Iיישיריגוז Cא
-,יליאוזכוקלישרזא.,ואדבתותב"ש

סטאסואיםאלבר .ס" tכל ~םםוזכוםובולר ,פיניסו.פ
איסטראסזכוסיילוסלוםדידייואילדיא"ודהקיזקיסיבורוס

קונסיב-קוזאםלדרלסיכ'אינריאדאס Pאיססיראזפא~אכיואס
·יספחקוזאליבראריסוסמום.איקוראםו}דיפיסיינזפו
 •ופיסאירמוזהאיבואינה

סיקירפסינויררש'סדירוקיסיבורברישור)
לחדישונוז~סיביירדאדירח.בייבטי tל 'איל,ידיזביוכירי

ישאסודעונאואורירושלםתיובחוטייווניח"פורפייטה
קזירייזי)חניבחקיייט.(שכתנה-,ונשמכקשוכפrפעושה

יסיירםראנילקוואזייאילזפקוואסוןדידלווו
 ,סוסופוודיראזקיסיוהקיליסיוחטאנטואיז

י,'סזסאיל" ,ארסאוחיאיכטיוליסקיבייגפי
אינטיריסר.זנבייפררוב~ס'יאכנוסוזוטרוםסהכיראס. Mפא'

בייר "אלסחtבראיסrפרזוקיtבחסיונוםקיייפיראופוו
 •יידאדייריג,אידטבייסקזיrפראפוססוסאזיזונקיובאספיוס

איהלסיאיפקוזייזייזס--יניבוסייוססוסיםושאיזאי
tום"יים.יאדיברrפיקאוייוס.יוסבפיסיסיזי •י"דrפוגוא'ר

ייייללירסאריבוא" .ס~אבקמו:מיזורסאיפיזוס
 ,םוסלח~וםליסקיורחיח rא·נ<ימאסםדס

יזיוסטיגלהאיז~זארימאנרוליסטודודירפלמו
 tסיוא)ייירי(שכתדאךןסטיגקוזאטןבאראי

"רוזזאינפייאמינוקילןפןרבאדןסד'קןנ
 •.,דו,לרלר ,·יזיראיל ·אי,~יםקי iירוקריני



- 63-

ופבוסיירושלםוירוקומיבויצחקרבישודי ),ר
ז 1אינבואלארסיאיאראס. ::jסוסאיזהמב/ירנואינטיניאזבוקילו

והיה, Iפסוקאילדישוי;וזאםדיסנאכולוםהאנייקוסלוס
 fltהאר'ו(ותכ~הכוקרקפילארישורישראסאי .הו"כככעם
דייזlוםאבiפד,יטה:רופפיסטרד,~אפקיריזירקאלי )tב',ק(שכת

מוייטייבפו .מואיסטרוiפייבפואיסטיורפהאיזיזפ'~ופרסו

דישואבמאפאילקי .ד~בטיד·.קזיססייאדוכירי~ריספמאל
אירסיאאיגואלדיפינסה •נסייאיםאירונאאיזקלאסה

טיינפו.אילדיבראבריסמאסםיבייוריסלוםאחיפיויארסיאס
מוםונסיאי-רבזגראזאוזומקקוניטנירסיפורה;כוש:אי

ריזאיספוסיבילי •אהאזיסךימאספו'קו jאו Jקואיבנאבייאמוס
יירוססוסרארליםטמןםאאיסןאילייקיואבילארפודירדי
פייזאל •אינביליקאדוסאיספאזקיקוסיאינכילמאלוססוסאי

 •אילייוסדיסי.מובדואילאי • Iסויקלוןסואילייוס
לןורפסיבוירושלם.דירוקוסינוהונארברישוו)

טאךריאי,נייאבה'משמעקריאתר('רמילדיוזראקורטקי
רכקרשבבימכשזביוווד, :פ~וקאילדישואסיניז

לבבורובכחיהוו I :דיויפסוקאוטרו.איו'רופרי
אל Iד,פעלואתםד,יתשמי}יבלילחוףתו
ילבמעמיד,לכזכל IIפסוקוטרוארישואי • ·וrכייב
קוזזיםקןרא .דייראמוסםפוםק"ט)יד(שבת Iת'עד

וס Iמאנםיבאנטוסןקפוראטיגאמוס:אפ.זנוסאי •אסארנורה

אי;קובאזליסאפיrפיrפיסמאלוססוסאי •דיפרידוסב/אזקי
מי"מאבירר,יזאוסאיאפינמוזיסוזיז Iפאלאיאלמאםסוס

יאטוסמוסיסיביירוריומקונסינטיסיינטוקוז •דיוגדרסייארר,

 •סינייוריסאיםטוםדיאיסקוזהדיזנאנראר Jןקאייסיכסיילח
סי •אקולפיזטוסנוקי •אב/לאזנוםםלייאיפורקי
בואינוסאיז jאיסטאנוקיפיינטיקלארחםכדירי ,רלורא
rפראאיליסכו •אדאם/בוגדיוםטייבהפאססם.ס;ופיקא

יזאבראנדיאיסiםריביורחאי • ;םאליד'~ייאמיזק' ..ט·
אריב/הריג/וםטיסייאלד,יואסוירארבךנק ~~ר''םקי Iדרא~לה
 •אטיבה'גרוח:רינגופורטיז/ו. iויננולהרא'בליס;ואאיjכי
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טויואילדיסוזבואאיקיפורדינירואEכ~וב/ינאוהליסבו
 '. iסוםאיז iאיסטאקיטייספואילאיזסי •דיטיביסטירוזוס

 ~איזאוראם :rאאק'לייאיג/אזאיריז iפיי!כ/ואירסאס
 I!אילאח •יריקילרספסוסבריאגר.סירהפ/אלמוסקואיבrפוס

קיאוטרוחרrפנקוינאבופרוספירוזומוייב/ירדאדאיזשrםז

אוב/ידיסידוס iאיסטאסייבפריקייסטוס Nקיזסוייום,לוםקוז
קימאנירהאיזאילייוסקוזריז/ירסיסאניי.איאילאח

ו,קיאי ·סיזיחבאקלוסקליז/וסנסקוסוסדיריפ/וויזבובקה
 I ~קילוטורוקישטזאילאיםtפראבקואילמרייאופייסייאל

וי •אילייוסרהאפקורייוזומאסאיסקילואיסאפרונטחליס
וילןטןדוזאrפופאאיקי ..סאנוב/אדדימיו/ורטופהנואי
 ' 1.איפלאזיליסקילוזטדוטופאזאלארבארמונב/ו iס'ייויאו·קי

 .~י Cפאריליס •אלמאםסוםטוובר.קיקיףמוננ/ואיליי
קי •נוסטוסיןבונ/ילחדיפונטיאוזביפירוירדימאנזיאח

פייןrפארריונאזסיאקילייא.אורתדיאה.אילאובאניסיל"סאנסי
סיאי · " Vמוסיאתר ק/'ריטייבפיאילrואסהקי

ליסקוםותפלהלחדיזיזאי •ורסאיוסיריזפטויידיספירטאז
 rטאטיפופהסיאי •כוקד.דיקיטאזקילופיבסארסיזביייני

סוייודיאי .תפילהסיזפאםאזסיקיכיבדיב/וסאלגובוס
אובחדיבוסטואל'אי •דיזיזבועמוסיאתקיקראיס
דידיוב/יבטיראדהאי •כ/ייהלחטודהפאסאנרוכיאןבוביי
לח •אליטובייאסיאיאrפריסטהסיקילהאיסאלובחלה
ריבאשוסוטיבטיfכלארהבייאיקי •אליגאייאאיייורהקי
אלורח-אילייאסוב/רירי .. '/בריאספירתקיקריביאנטואי
מוס-יבrפיסייבtפיסקו:איספיסימאראב/יארדיאנדחאיסנר

אה •אלספ/ואיבייולארבומאלטרוסאיוטיידיספירפר
קי •דוטרינוטואיסטריקיובייבטייספהאהםיאסבריוניסיי

 !~רפואויזלונואילייוסדימאםלוסקיסאבייטדסבייןםריי
ו Iאילדלפיירסאדוססוזקיאוטרו •דייואייאהאינסאנייאר

קי •מיאוירדיננוןסיזריבדירוססוזכיזיפריטהאי •ספז
היקונפפייאקהיומונגטיייאיסאירפורסאיידיביאלור~ח
a-זוהרלרדאיספוטודוקוז.-אישטזאי,דיפדדירגראנדיאיל
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לרםקונםיבםייאםום •דייואילאר.ויופלאויראיגוזאדאזקי
לןפוראוולררייאזםיםומינtכומיומואילאיזאי •ריטיגבלה

מוסאיאיג/ו.פ'ץאיייאפיקארןאילפרוביביוקיפה . jאיזיירוקי
קידה.איסאנירהמאלדןדיאיבב/ולוליסםילייאאלמאס

קילוסיאה •דיפורייואיביירבואינסהונובביה.קוזאבאטידה
סיקי ·סאבירה.איזדיסידייוטייגיןיייאפייזאל •סיאה

יידיואקאבםיאיבדילאבטריפוראי .פאםארולופוד~ריפיינטאז'
r '"סאנקארחבוסיירטודייואיל.ז:יפיקאראחטורנאן"'בו י
קוזאייו-דארלוםדי jטאסיי.איאמן"רסוזריסיביידלוםיד

סיקיפייז iשטאילאחקיב/ראבטאראחביאלררארליס
אייייוסוימאסטייבינוקיכייינזואיזאילייוםדיזכ'אכ!יאד,י

פארטיקרלאר jאיאב/לאפוסוזסייבאי •איספיראכסד,יננונד/
אינפורטאנטי.םאסלואיסקי •ע"שםיאתרייקלד,י

איואנואיסד"ואילקיסאב'ידאהדאמוםאילייאקוז ',,,
נו .טיירחלהסוביריאיםיילוסלוססוב/רזוךיםטהפ

דימיניס-מאססוןקידיניסלוםינייאלאר 'tאדיאבקאזבום
איז.איריקודרואיז~ודוםטיננאזלוסקיפורירווום

 .ויב/יראילאיסקוםופרונטוסאיסטואיזפוזוטרוםיסטאנרו.
נ"ז)דף(כרכותמוזו~רוםםוכ'רישכיבר,לר,אפוזארר.יירטי

ט"ו) Iד(שםגרן'נ~ jיילא-א Cפוקי ~ :rא~סדיאביאבrפאזיאמוםי
איזמילרארהסימאסבראנדיפוייסאימעלהסומייינדר

 .דיריפוסאםיגוזאיססימהיו·ד)ד/(שםלייה
עמאתשקרי .לחמילדארדידימיגיסטיר~איסא)

דיקןנסיבטיסייבטוקיז ·פיאכור Jקו ·טימ~רקוז •מיידווז,
I לוםטודוםדיטיו-יטיבבלואיאיסטריזכיסייוזקוז .ראסןזו

אילאיז :Iסאדי )ב(סי'א)מיי(ש"עפואירפואילדיייסבררם
אלטהכוז jקודיבחלוקידי?ינ'סטירםא' .פריפיריסרק

םאאוטרכייר jקיפינסאסייבטוסליסלבוירוריבבופארר,~י
דיריניה ) c(יזtבואמלהקוז Cאוו/ו Cלואר :Eטאקאל, .בrא:ו,

li קנ'םטרת:t )הילישראעמי'שדיויקיאורחלהאיואי )ב
מויי~קאכ/ידארדידימיניסrפיראיסר"יאחחינוהל

פאריסiכהנוקיחרא nדיאל"ףלה jאילארגאר~'בידיונביו
J ! 
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r 
סיאו"נאיסלאדינוסוקידווח-י"אדיויינדואיסטהקי
איפוקו.ראןחי"תלהאיזאלארביקיאי •חלילהו"בוא

ליםסוב/רידייואילאהאיברייבארדיטיינפודל,תלהאיזונאס
אחד)דיחי"תלהדיקואיבטהאוב/ו.סון(קיטיירהלד,איסיילום

רי(קואינטהמונדויאלייפארטיסקואטרולאםרי'סובאי
להארךריאיקימאנירהאין )/אסייעי(שאחד)דידלוותלה

טערב.דיספואיסצפון.דיספראיסמזרח.די.פרימוקאב/יסה

דרוס.אהצפוזדיאיטערב.אהמזרחדינודרום.זיספואיס

טוייידאר Iאקאבדי )ד(זקנים)(עטרתוערגשתיפאריסיקי

בוקישמעקריאתלהמילדחקיאורחלהאיןj.ניובונניר
דידוס.לוסקוןנימושוסלוסקוזניאוז/יסלוסקוןאסיבייאלי

טעמיםלוםאיפונטיסלוםקוזסיאד,קימילדאראילאי
ןפואירIנאי'אהאסימין/ה .קיס"א>סיי(ש"עפ/אלטהסין
אלונחלהקוןביבייאיביירב/וס.סוסאימיימברוססיסקוז
גטוס.פוסיןונילראנךו;ה.איןאיאיל.דיאדייבטרוטייביקי
או •מואיר!םופואירםואוןפ/ואירהסיסומוטעמים.סיןאו

ריטיביסטיראיס .>ה(tניימנרוםדיאר •ביירביוסדימאבקו

קואבדודיפוקואוזאספירארדיטיבניומוייpאאביידארדי

אהחי.דיזיקואבחאידו'.אה ."לישראעזכש I1דויי
אחוביחלאדיאבסיקומואי • tו'ביחלדיוי,אקואניר

איס )ו(ס"א)סייכחגדוד.(מורםד"אחIןאהחי.דיאיחי.

לחסילדארבודימונביוזכוייאקאביידארדיזיסיניסטיר
דיrפאבטוסוזיידאדדיננונהדיאינפירינטישסעקריאת

אינפיריבטיסיזסולואבייס.אואנימאליסריקומוםריסובה
 V(שיסווייראד"אילייוסאיזטופחסיסינוררקיסIכייוקולאריסדי
t < טייניקימיו/לריידילאנטרישמעקריאתסילדארפואידיבו

איןפראירפרסודיניייפואוזריקאנטידאדדיסקרבייו/אדה

סי V 'ש(דיסקוב/יו/אדרארשדידיריגלהאיסבוקייונארר
אוייגהמון/יראיזזבהרזייר.ססראיזאיסאיפפוטודויאעיח)

א)ייסיפםשםבהנההרםו(םנייוופאוודימאבקיאפילו
זבתיירדידילאנטרימעשאתירקמילדארפואידינומיזמולר
 ~רססירהסיטוורקוזדיסקאבייבייאדהקאב/יסהלהטייביקי
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קויאת Nמילדאופואידינוסיטיו/אנשי >ח(שם)(שםמןז'יר
דיפייריב-אייבואי •טווייואלבובהקאנטאנדואיסטהסיישטע
 •אויינהטווייראיססיאוטוויירסואיססיr:נאנטו .םייא

איססיטאנטו •פייאי,איססיאואירמווחאיססיבאנטו

סואיסאיסטוששזאילקישס)(שםסאנסייבר.אויויד.ילכ
קי--סיאהקיקיריקוטואפייטיליקיח tבאסר •אופייסייו

איסrפאריtנוס !דייואילזיקירידוסאיויום •סינוסאלאנסי
פארrפיקולאריס.סוםטוווסקוזארטיקו;ואיפפיאיזקונפלידוס

לואחסאבטו:~די,וטואיסטרודיבומבריאילאאיבאריסוס
קוסיטאררי.איסאבייאנה ·דיאחאילאיזבייויםדוסמאבקי
מוייאיספוםאיזטוסטראראר.דאריסום •ירב'דיאילאים

דייופידירוויטואיססרואיםפילואילקיניירבייסקורסום
איאלטהמיאיספרהםאבrפידארמירםואינrפרינארסובירי

איפואירפיסאויסrפרןדיביוקירינו .איספיריrפוםיאיסטרו

אילפוריקוזפסוקאיספיריזיראי •דינירומואיסטרו
 •סירפואיריקיקוסיבפיסיינטו

ביפווביסיירישלםדירוקיסיבוכהבארבדישוו)
קויאפוריקאסלאסטילידוקיחורתוותלםאבייר

 " rוחב ; ,ןעעלזיפישםסוקאילדישואסיבי}נייקאס
קייט)די(שבתזיוחב ;לידעומשוםזי·שפיrפעםזבה

קווקישארםוספןאיריטוסנודיאססואיסטריסאיזאבויה

פארטיארםלאספודיםאיזאייקיריזיידוריםסיכייוריסלוס
סאםלחסיאהסיביראראיסיבידאךקארהאיזסונרו.אילדי

סי;ייא •ויוירוריסאילייאסאיזטופאזפיקילוסנייקה.
טדריםובפורפארפורפרוגסוסאיסטארדיאפרוםיrפייריז

פוואיבקובtפראוהלוסקיקאנסירייאאימיוירייאדימודו
ליסריאיויוםלום'קיתורהתלמידפיאלפילסינוקי

 •םילאאדראיזזנייאדארזיאראםrפאנרו rאיסופיבופוביירים
דיוביניספי,איםקינאסטיסלוםטורוסאבאסטיםיואי

וריס.קודייאדסיןניזיאבrפיאייסיינדןאי •מלסריסלוםפארה
בואינהאפרובטארליםקיז .אייורהליסדייואיל rjפאסיי
איtנאם Dסואיסשהקיקוראסןזבייוודימיאדווחניינטי
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בואירפיאביקוסלוסקוזטאסדי ,פוגייריסלוסקוזחאפיבאד
סוסאסינוזבוסטוטונביוקוזאפוווניזפיזא· •ייקוסנ

איזבייויסדוסםודאדוראסקווטאז,יסאי •פוסיבילידאויס
איאיבבייירנודיבייסrפיויסטאונייזאלבובוסאי •אנייןאיל

תלמודאילאחבייבירדיפיאלטיזבוקיפאור,קונוורייאס
לאוירייאיסטחאטודחוידיספואיסקיסאל,פייזאל •תורח

סאליזבו •סיבייוריסןסטאיסםונפרוrםאזקיפיאrפיבחאי
בייקואוזפררקי •פארריססינייוריסאלבונוסקוזניוסזפוס

סי.'ידיאםסרסדיפאריסיראילאחאינפינייאזסיקייבפינייוא
 •ריזיידוריסליםריאונורלחקונטרהאב/לאז:איאינסאנייאז

פופאזסיקילוביארדיודוזכשווואיזrפריספאזיאזוסלאי
ליאסליסקידיזארנירנאש,ךמאסלחקיזזיואודנר~רלןםקרז
קיאיסזפירואולטיםואילאי •פיבסארסיזנוקחלחדי

ריסטאזאיתורחתלמוראילייקריאטרראססוסאהקיטאז
םאבקוםניסטייאtבאונאסקוונןקאאיסלאספוראראסטאניו

דיפייוריזסי.איבואיךנלוטרדודיאיארץדרךאיליידי
בואיזאילאיסאיסטיאי •אינטירופורבואיבולוטורויד

די •פאוריסאונורארוסאיסטוסאב/אנטאויאזקיקאפיטאל
פריסטוטוייקיאויפ/ל,ךדיראיזזבאלחסיוניזיאנטיאסיזבבראר

לוסאי ,פי"לי,ךדימאסאזבארנופירוטןוארחויס
 •זבואירטיאיוטאםייזאיניידהאיזבאסrפאבrפיאזבארנארח
ליינירובארוזקילופורבוסיירושלםוירוקוסינוח>

~~ים jסינ"רריסמואיסטריססופיריזנופוקו ),לדי<סציעאפורח
באטןראסויפיואירטיסדיניסבעלילוסדידיאחאיזאויידי

 iאיסטאסידיניוקירינודילאנטרי.בי"ביליסקידיזבוואדאס
זבאנירהדיננונהאיז •ונובידר,דיקואינrפואיזאיבטיריסאדוס

דידינבונראחקונטיבטאראיאפיאלאנארדייז ,rא-פואידי
אילקיאיויאחסראיזפאריסיליקי,אלאייקי •אילייוס

ראפרידייזאילדידימאנוהנו •קונביייניליפוריתירח iיי
חארץעםמאסאילפ/יזדיאחאיזאוייאי •פווותורחזיזקי
איזדיזיראחrפראנקואילמוייאיסטחל"א •טופארחסיקי

סוזקיטייוקיז •ירהאתהויזהבוקיי'ויןנית
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קילואיסאיסטוסולואיש.דחקזושלאיזביירב'וס
קילוסדיאוייונואיסטודיאפ'ואירחקי •דיפרינדירפורו
דיאונואחקיפאנקחנואיאיל.דיאונוראדןסמאססוז
ריסיב"דייזאילאיסiכרבסיס .,וולה'ל,נהאובדרסלוס

אפרינונהאי •אוכ';ינולול"להקיאילדיבוסבאסבואינאס
אינrפיריסוטייביקיפוראדב'ל,נולידייזאילקיקאייסלאספור
יספאנטח 1tסיקיפיראו .פרוב'יב'ופוראו •ריזבעלסידי
פודירסיזסיטיו'אנטיאואיזקיאוריו'אסדיבואיי •אילדי

 •אב'לאי
קאסטי·בוקילופורנוסי'~ושלםדירוקוסינוזפ)

·חיוירטיחונביאאילדישו jסיבואוטרואילאהאונונארוו
 .דיויר.קיריה"ערטצאולאט';יםאביר,רש

לחדידיrפראסקאכ'יסהסוקוזקאטינ"נארנ":'אילכוםו
טיינפואקילאיוקיישרא;טאטייז •כארב'יזאוטרודיקולה

קאסטיבארוזנואיטיירה.איןקאנ'יסאססוסאנאשארוז

אלארבאראחפינאריסוסנו tקיייטדף(שנת tאיסטאהאיפטי
באסiפאנiפ'אריב'האלארניסוסל,יאקיקואינזפואיסטיאיז
 .לובואריםמונבייסאיז

נוקימידייפויבוסייירשלםדיררקרסיבריוד>
דיכ'ייאילאיסקומןשטיטחלחדיאנייראילבואדראררז

אבורהח)יפאכותשבתותיה.אתחארץתרצהאופ"ע '''ש(ר

פי·אונחאב'אנטאז'וקייקוא;איריננראסייו.מוסדייואילקי
לאס·~יזדילאגטריקאנפודיפידאסיקואוןקוזראדיקה

להדיסיניירריסלוסדיאייודהקיזאיזיירוזסיקיקיבפאניאס
דינירראילאינפריסטאזסיגייוריסקואלךסלוםקי .וזיריפח

לה ilפארקיריסיקידיטיביסטיראילפרדרפור
לוסדיטאנראיזמאנדאזלוססיאי •פ'ראבראר,

אסינוראזליסאי •אילייוסאחייקונוסירוססוזקיסידיאבפ"ס
אינ-קוומוראדוריסלוסדיאזריאריקאנסיאימובידאס.סוס

אל •אניירפרראנייי •אסךפארrפיאיזסרב'יקפורטום
זיסנרפאטרלרסייאפ.אוסיאיל"וססרראדרריסלרםפ/יז
טבריםוגסוסקיהסטל,לחאיזראזפאינקינטויטמוופיזמאי,
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פאtפרןניסםוזאלןרהקיאימטום •בורלאיל jא'סאלייולי·ם
טודוסאיזאקאנ/ידיזסיאםינכראראוואזלןמי .קאנפואילדי

הפקראוירדידיב/יר.אילאיסקונושמיטהלהדידיניסלוס
דימודודינניזאלייאסקוזיר iאבו ' Jדאי .פיווםאסלאם

זניזםולואי •סיסנרארבודיאיארארנודי •ס"רקאבסיאה
יילאבפריל"וכרוזייEכאינiפריבארדיפיריזאיבפריסrפיסוס,איז
לח.קומוכשריסעדיםיוםדידילאנשריאודיזניחדי

ס 'lקלאראיסזפאסםוואסדי.דיספואיםר.ללאיזוקיתקבה
טופאוכוסקי-טוסאיבי~נאר.פואידי~אםייננונוקיסרוביאס.

דישיסוסקיאיםטאםטודאסדיאינכאטאק~דוםסאלזנויי
קיאבוריסייוביסאיפיקאדוססאלוסלוסדיטאכטו •ריכ/הא
הדו'י!נכאיראזקי .המקדשניתפריפיראילאיזיאזאו

לחטאנrפו •סיםדתו :Eכ/ש I •יחריועיולב • '.ררז
פוריירוקוסיאבםייאסואיםטרתפורקיאינפור~אנטיםאם

ר"אזפם ,ונ ,יאיבלחאירהקיהםקרש.ניתסינונדואילאילייא
לה .'וסילאילי • •אסייריביקזיד 1 /לה

} I לח ..הירטיכיויבקאאדטםים,יניא/I ז"ו ,יםוייבא
לה •פיקאיוסיזאי .פרקולסיזאוטרוקוואובוקויאסיזדי
בוטודוקוונוטודו .ויייבאב,איבאלל • ' Iהיאסלאיםי
סאנtפיניtבוסלאסאי •אילייאסדיאונחביאלטר./פמום
אינמינrפיסוסקיאיםטוטרדוסוב/ריאי .ריםפיקטוזנונג'ומוייקוז

סיאילפייקיקונפל,זנינtפוגראנדיאוזאוטרוtפינימום
זנאtפ~יזסיאי •רIוחיכיאמאדהיאפסיב/דאדלהיירוקו
איסאי •סאגפוססינייוריםאיחכמיםדיזניליייביסמובב/רס

אילפורוזאליסרגייארסיאיאנסייאריזסינרקילופור
סייבדואי(יררשלסי)ירושלםאיהמקדשניתאילדייאו,ירוק
איםזפאס.טוראםריקובפלידוםאינ/וספוםסוייטרפאמרםמום
איזפםאראיאיםפיראבםהטינירפודרימרםזנאבירה 'כiאיז

בוטאנטיאיזסי ••םאלב/אררזנוםדייואייקיסיבררום
םיב"וריסמואיםטריםדיםהנםאtפאלר.לינפייוסיאלסrםאמוס

ביתאילדיייםטרראיסיירזלהrפאזכייזאיצדיקיםאיחסידיס
טרריאילריפאסהסרםנןב/יויםטריסירושלםאיהמקדש
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ויםאלאכיראסלאס jאראסיקידיריטוססיאי .טינופור
יריואילוידיניופורזיביאםסרזזםוואסקיפרםeייפאםלאם

דודהסיז !סוריוקינוםארטאי 1'ביידואדירואיפיירמי

דימאנדהטואיסטרכאי •קונדיסייוכיסקוומחסיר.דידיבייז

 •טוזוטרוםאפרהזכוזוטרוםדיריםאנוארtנוםדיrפיביסוסקי
קונםינ-איזואונייראיםסינורואי-- 1'וי'אנו'ייקואיס

איוקוראםוזמואיסטרוויספירטאנוו.איזrפיינדוסרם

טוםאיםטוקי .·דא ,נרמא"איאיז •וי'טנמייונאא"א

סאביימוססוייוויאי •נראדןמואיסטרוקונוםיראהו:פראאי

איאנםייאםוסזנוםאינוילאנפריפוראי •ראורולהאיםקי
אליסונייו)םיאיאנסייאסידיייאילקוסיאליסינייאםוסמום
ביחאימורארהסואיקאזהםיד'אפייאירחאיספד,קיפיר

דיספארrפיסיייזסופורטאאיייאאיייירח 'אי •ריוריפיואוו

םונפורטאנרוביאזאיקירידים.איוייםסוםוידיםפארIםייוסיקי

פידריריטיםבואנסיקי-ויזונ~םפאראדיםאיויזראמאווס

מואיספרהטודח'קוזוייואילאהטורניםוס .פייבפוטאם
ארי-סוםאימאנקרראםמואיסטראסקוניםיריוכוס .אלמה

טיניטוסאסינייאלארוםדיאםמאלוםאילייאס.ויפינrפיריסרס
ומאיםטרןקריניאנטארפארהאיייואראזמיסקיאבייי"ילאיז

טיייםיו.קיטיסורייאאיוסיינפריפינירלוםאי ·קוואםיז
דירוקי-אילפורריקודרוםאזיראימוזוטרום.פארהאמארגיס

ס.ומיר ,וזינוסאירושלסאיהמקושביתאילויאו
חכמיס'םיכייוריסtנואיסrפריםאינקומינוארזימוסקוםו

ע"ח.אבפיקוס

 'המקדשביתאילאיירושלםדידיניםלים
ריםrפרואיםיייז.םוסדיריקוררופיר

אסי- •יש pהםביתאילס'דירוקומוםקיטייבפןדי
איזפיפאררוסיקיע-חחכזניססיניירריםלוסטיבסייארוז

איםפאםריקודרואילפוראוירדישייבפומיזזבראסיל
אינקאלאדאםאיJכיראבןאספיראביארבודי )א( •סינייאליס
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 •פייספודיננוזאיורייסיסלדיפ'ראגואסקומוםינטאדאס
איאיבקאלארלואיפאליtפחקוופיראבואחלחאזירריאוטרו
סוביריפיקואוזדיטיוורחפואירטחלחדיאיבפירינטייישאר

בייןטוייאי )ב(תק"ס)סיי(ש"עאינקאלארסיזפ'קואוז
אוזאזקי·לוסם:אלאביראפאיסטאtכשובלאילאיסקריביייו

פינטאזלאסאיאיבקאלאו.לאסאיקאזאס.פיראכואזקיג~ררן ."
בוייאדיבוייאדיאזלאסואיספדיםאיקיזפינrפורייאם."איבrפיראס

פואירrפהלהדיטיאינפירינפיקואוזכונירי iפיקאוןפריטה
איסטחקובטרהלהאחקי ,דיריבין.טויןאילדיאוין"נו

קיאיססוייוייאי •קאזהלהמוזיאהראיפריטתיקולור
אירטוזאספיכטורייאסדיייסטוקוםוקוראםוזילא"אליברח

אוזסוביריפיקיאיזדישארקאליקיחכמיםדישירוזקילואי
פיראנ:ואהח"לדיסאליאסיבוזטיומודישילוiכידיוירקירייפיקר.

ס'אי~טוקוןקיקאזה.לדןאפייארפארה .אrפאקאנארלויסין
דידירןקיאואילדיאקודרארסיביייניאיקוראסוזאילIוארובפי

אקודרארבייננחסיאיאירזבוזיאילןקינואמחהזבקדש.ביתאיל
איסקריבייחובכזחלושאיל(נ)איאליבריאחיי-די!!אב'אקיס

פינrפאראיאפייבורארטודולאידיפואיוייינוסיגיינטי"לו
קיפייגוראםרימודוקוזיקופסוביריפיקואקילדי"דירידור

ביאיבייאי.לאסקיטייבפודיננוזאיוקוראםוואילארונ!ביז·בו
n להפורפואיזיאסאיסקריביירפואיךיבוקיםאמייודיכיוקי,·י
בראנריסל,פראסקוזהטקדשביתאילדיריסטרואיסייוזוו
אדיינטרואייקילובייאיסיבוקיפריטו.לוסוביריבלאנקאסי
 •נראנריפיבחקוןאיפוקואווקיארטרוליטראס.לאסדי Iו

קיביינטימיזביוואנטיביידיאיקוניסיטיקידיאחאילדיויאי
איזמובדואילדיסאליירוובו .מאנירה i .איסטאיו"פיראנואז

סואופיזטו.אילמןרייוסיאודיאס.פוקוסאיוקי •פאס
אי,בייניס.סוסדי ~~ ~':אאואיזיוס.סוםזיאונואויר.ו·פוז

דייואילקיטיינפןאל-יאמז •איסקאפיזנוסקידייו
פיראנוארוזסיקיאיסטו(קוזניינטיפונביהאהריבכראסייו

פאטרוניםסירדיביינrפורוזרספוואירוזאיקונפאניאס>זנובגיאס

ידהEכארטאוטרחדיחםס.ראל,בראםסוסמונביוזבוראדאס.די
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ידייזאילקיפי'אויןברקי •באסטאבפיידזבוספאםרםמוס
פאירמיו.וניאחאידיכייו,אייאבסיאיםביאיעורי. iןס;ח
ויזיירוויםאיקאבייסיראסלאססרביויאיספהאיבילינראיל
פייאביראיייםליסאהאינקוסינדארדי •קינפאביאסלאסדי
 ,,.יפאיזסרבי'יפיקיאיזקאזהאיקאזהקארהאיווישיזקי

ררווביבוםאלאיפואירפה.להדלאיבפיריבטיאינקאלארסיז
 " 'Iקויפארזובירקהקיאיל )ו(יואראז+ Iאקאבסיריאבןבאינדיל
קיאחאזאובילינלונר •יבטאיופיאאיבקאלאדופרובזפו

P גיוידפירקהלוסידוקאמה )ע"ש(פאוידלהאשקאריאי
והלבשו)הב"חמשםכבהיבשיירי +וטרחרייי;א"המשם(באה"ה

ריפיי·דיבבונהאיירנקיאיבפייבדי.בוכהשלחזרכאילסרלו
מירהקלרסיrפאנפיאיביידייוריטירקתמ·ליrפאבטיסייא.רינ
פאיוד.לד.קאזסקאויארויאיב/ייבאייאיסביברידי
סיונרויייקאזהרנדיאקברנייייאילקיאסיטיבסייאווזהי)

ליםפיסיסיקילובראראי'איזיסה Iקאבסואיןסיביזהוניסי
ביאזיאוזאוובפירדיזאאיזקילוכואריםאייאי )ע"ש(תפיליז

דייסה Iב~קיהאיןסיטירדיאיחופהלהדיאיוהלהאיז
קיקוזאסדיריסטואופויטהטיביאויחאינהניבייייאיל

תובב'איירשלםאיזאקימה(ופיא)ל,טיניייאסיםטואז
בוכרתשבעלאסדידיסארפיסכיאוראיזאררבפיודיאיזאטיס

אי~ייאיסברו)יביילםייישאוסכחןאםפסוק,יזיזאי
 iוישיורקי ·רופוסיאר.זואכיילאקירבישקדייודיריגטודו
ביוחאיזוישארבע'א)ישרה",וי(ברכותבםראלהאין
זברייז.א/איסטאכקיחכפיסםרויבייםוסיאהניידויזיוסואה

בקיאבירpיסטאידיביאזראזיורושט •םבוספוזראיאליבוים
אrפויסוםאררז.סליאייןסיל Ii "ידירילאנטרארינפיירליאי
בידירידיזיאביאורנםירדיאוזויל Iiידדקיםrםינםיםדיאי
םי.וסrני iדווא"אייתי)ירבחשפי(תוסםאכדרלאסאיז
אילרישיאיסונ,זסלםירי~'ייקיאיייראי~יייסרםואאסודפדר
דבקח ,נ ,םיחכשתםלוסירווחכשאםאסיקפ

אחעלהאלאםזכרכיאלאלחכיאם;שוני
אןחיםיאסיtפיב )ז( )"עש( ,ת nונסראשעלםלוטירי

10 
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זי~וק;פאנייוייסויודיבבובוקוזפאבייובודיrמאמייז

רוזאאסיםביבסיינםיאםוקראי •יאיוהאואנושקבואי •אלינואר
חכסיסוישירוזזאסינוע>שיירינביאילסרבדיקאנפארבודי

 •אנקירגCי"סיראנטאק ,ואקיחאוייוזיברדישום"א)די(סופא
אסינוזוזסייידיפטרוניואקרסחקאיזקאבפייבאדישו

ראקאבטייןםטאjכיפירביהסיבסוף.בחודפסוקאילדישו
לוסזראוזייאיסה )ח(ןיב>שיח(פואיוייסבוקה.רנלהקיז
סיב:פקאאיסייןביסאבי MלאידלאביראסEכדיוירפוריידיירסב
כיינוי,אירינוסוייואילדיבובואויםאסלפורלואוריסדי

זהאקאיזקוםומצוהדידיסיניספיר!כור-אנסיקיםיאי )ט/ש(
רבאילקיבייויסים )א"וב(ראינפיךינוניביייאאיניב/ייידי

יי.אקימאלאילאיסאיםרום II :איסקריביייוע"הברכהש.לחו
h יאמוזייויםלאםאינפויפאנייזביידייוםקאבפ~דרויםלוםקי

אי~וזיוללאדרנסיי.איס ..אדפפי"אייזכיםפאזא"אי'ייאס
I פירסיביידסיאו.ופיקלאידיקורירוריסרוםסווקוראסוןואיל

קיאנםי~ביאן,זאיזברסיא •וזרסאלאיספיראביונבאדי
w סאלאיזייוםרויבסריוואנייטלוסיירבויביקסיראיז

יזאיסרסרזייסלאריייגא'ידוסארפםולזיאי,ובוראס
u פאביסאיקיליrסייילנרואוק ';ו •חיטיוחלזיאיוייבקוםזא
זאיבפאבביליאסי .ביינןרייביבבפופאדי/לידיאביאזקיפ"

 •ניידוריספאולדיי'אגטרייז~אנילייאביאמוזיירים,אס
n פי~יבדונאראבדייםטהכויסיבייוםלוםםיורסאווספיואירוזrס

סידיוזיובייירטנאיי;סריפב.וריסגיידואפ iנייאאזפני ' .Pאחו.
I/ ריסבנאיייריםוכתייירפאיליםריפו:ייינוס •דווטלייי
u חכפיססטרויסזכייזובזפקירהדיייזק .ס,וירבאודינפריריל
יייזיסיורבאל.ךמא ,דפיסאארדוננאנאידוזכוימלואזיזיירא

יידיב"קאסיאזרכהיקקיראיבס"יזפא , tפוזופייםאינטרי

ןבפקויאו.נפזכייגיקינידנראלסטידיריםאפיייונלאמיר
רייפייינפהטיייפהלדירiימאילאיסייהסונוםריבברא
יראז .'ביזייססזהאקסויזאזיררשידנודיקוראסוןדי

ב-קרי .ייacלוני "פיסיאחר Mאלנאיפיארסרסיבילירוtaופסיטווה
סיקהלזויסקיירבקיםיהאסאאבירלפאקוולחרטיבט
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ינררוסיא .ראירריבמהל ;:1 '.קידייואילדימםו."יד
בהאימה-ימםיאוףפה~בפ' Iני iובריירל!י'דיאו • ~ו

די:-זםיראקוסטררי 'ךמנהי ;.;L'א.פ·טוסאבrפיטנפורי.קווה

טרוםיאמוזיאי'בקיח ... "בךן~לםלהרפוסינטיבילה~·יוירם
יו-באיפורם,םפאטינל Iw~דוקיפםיסטריאםרפר

,. j ירמריפהלרדטויז.קוםדי'בוסד.לי~נ·פור,ל,כי, 
.דןידיירסארפווני,ט ~אלנריקאדי Iביל~וכים
 I~ה.ןיקייירטסייוספססו'ינםקימיי,אסד .'"; iם:!כ'ייא

זסינiםקוננביחסו i ~רייביפויימניניינהבויד .דדסייפי.נדר

יאזייראוקןסליייאזייזנאtפ iא/ררבקוטס,ווקיא
 jיר: ...פליזיידבארבוםםיטנינסקוקי .סיא , • .זראידאאיי

ידנאגרסאסלאיטיסראפיאראםבוידאםםי"פאיוקיבייר
סיורנייסיםרלדייססי)דיזסיאךאביירדיזא(קיךט-בן
םאלדיירניסטפאליםב'יזסאהםאנקבןיסוננידארוק
 jרנםאנאלקאאיז ·ו"קיירםונפו iי.)ןונבייריב jא' .םםסייEכי
-סיבייורים )!י(םו-אז Iנואוםנןבאלרזיי 'i • Itז r',1יאוק-
דהניאאארוםטינאסםויי,ל,·יא •ונןיא-: Iזביבןסדןואב

יי~לםזואיבלוסקייסספו.רינריייי~אי .rו,מי , iל Jאי
לאיםבייזטאסב.קו'ררזראםטואם 'ז- rןרי.ס.ינ' ,רננייוידסי
אסמררפ'י .זהזכיל.דר, jיי"פי ..ב,םם,פןר.יון,!דפ

: i .. i םלהא~זרנוטאק :סן,רםוקיבןםידיי'ביד
דיזישדיקי-מרבידהםל,ויי~מווא i 'ק-ודל.רגגק
 i~יםוריסידםאגינ.ק " ;ק ,~ · 1,פזמר~·פi ~ק

וםלנן~פנםאמול,מאי .הב~וח'ל jיי.גשפ'י,~ • l 'לי;
ם
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פור iטאזכיילאמום Iאבלונוסי •הכםיםויפאלאביראסטווו
ילרארוריסמריד.ןאנראיזאיסrפאזאיטיפולובואיזtפייניזקינייבטי

ריכפירסאזאילייןסקינומי ·קאסטינאזבוקיאיבריספארטי
קיאילאהקור~·בזיי '.רסהאיןי-דאזאי •שזפזאילאחפאס

נוקיסרדר'ייאזוךקטוסי;ז-קוזקינאסריהסואיםאיספו

מיידונךזני Iסיזוסבויויזוטרום iמ.אטהפיקארוויננוזאיי

סיירטוקיגוינםיהבואיבלהקוזאביאלאמוסאי •פיאב/וראי
פורביארלאזנןסינוםאלסי •אואוראזמזסקיימום Iםאב

איבורים.סוספור jאיספאנטאראסיקיאוטרום.אהיפיינךיר~

פיייסטאססיזכיזיאנטיסאיזטןזבאראזסיויפרופיירם,לייוס
סיאה_קיארואהזביזהלהדיויופאר?סירסיזקומוראראזימ
סיאיפילה.דיאונובי"וםדי.קוםומצוהדיטה~'

נוrפאמייזמאסדיאי .קובטינטיססאסמונניוסןייראזופא~

,יסאיאאיטופאראזסיסיקיויזאונוראיזב'ירנאז

נIד~יבוריסיב-ירהסיייטואלבובואהרוטריגארויסירהרי~ים
בייטום.לןאסינןזריזוגראסריפאנה

חיחודדידיםסיב/דאלאםבייאיקיאיל
המקדש.ביתא:לאיירושליםל

דינה.קיויסיניסטירים .•אדווירוקירושלםבייאיקייל . )~.
~שת~! 1'תי~ז:rחי+'להה Pק~~ר~קלt;יק;z;וחר·ר~~$דז

.p ~~זוl r-ו" i ~דוס:ילlji ' jניתסס?יבועליו .השלחז.(פאתז
קאל,לדןכייאיסי ,.חב·ח~הביאןטלקויה ם~.;ם ל~'רשי

דיפןאיוטאסוםד ס.·לרח rפדיטיאר,להםשירוידי
לאסייאמאזלאם(איאדאסרסיאזס
 ~ט?ס\דינהיקקאליבלים)אאיזםדמ'

ז~י.!ם iגן~ !tוקגי Mf7ס ' yי ljבrכיר
ביסי~הכייאיקיאיי .'םlייIןזרז ~
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 1י:דזל~ ר~;~ ~~יו.:נר~~לlך.~ךזק.יב, ו::י~ריזיה~רשביתאילרי
רים-אילחרנפה.יז, iר;כדינ~מזיוכ ש:,לסרכתיההתינ~ 1אנ
סיאיקךש).כז:,~ :;ית'~יל ~~(-נםי~~א~';פי~ינקו~;ידןיסיי~אפו
דל ~~ומלכון!>םשיזפ(תו;;ז~ Q i ;ז.:: • iר~ז 1fיז' jאיקריער,.אזי

FQ יםז~,צרר : ת.~.~(~כק~\כיר~~S ?ק~י "ז:; i ט~~~י:י;ביו 
על-יfיליקד::{ך, r ~ר:~א Iך:ינ;;יג:ףיק ל.{~ jן~י ה~~מ~~ל

איייורהא' :ענ:ןשו,רוא·נחנףעשיתטתאבניעלינףחננא
אינטירוט) qע'(חר~יים ףס~ל-:~ןכ7;ם' ';י'ז י~'''.ל;טוניי~א~יד

ז"לר,רמכ"זשולחזםשם jדפאתניבסאשרישראלבית(
אזירדיביליכו iאאילאי )ב(-מירישים)לחששכאגרתך

מלזמויל~' jאי .לםשידוי~ביי~.נדוך~קאיטקדיע"לד,
ניתילאםי~·פןזסרו~י~נייקיאנןו'ייי •קייעך,אזיסימומינשר
ניתילאוזדבימינrכו(ט~ j ';)- •עהקריאומרחאןיםיד,מקדש
בייבוקיירחמ~באיז •םרושלירייבידיססאנ- .המקדש

E:: וד י;~ .קריעהי:ז.מיןיויירטוורU כLבייאינרוא;וגפו-ז~י

אוטרוקריעה.'אוטרחאזידדירטי tיניריזנאיםבו .רושלמ
אי .פידאםוזאןאוטרוקריעהמיזמהלר,סרכ/דיפוז,ו'יק
סי )ב(-חפטוזאיאקריעה irלרי .ג-ןיישל,~~אז •מאסו
טייראס~ם·לניידו Dדיםפואיאיי-רךשלם.פוך ;;עקריאיווסי
לוקריעה.חטר~ד'אזירםידיוד, 'אוכיליביםאנו •יהודהדי

רייב/דאדיססלאםדי.ונח,פורקריעהזו-t :םיסימיזםו
רים-אילפור:פרהאוי.אזירונדייסטירברירזיס,י.נויהודה

דיטןיראססאידיאובהכיידךסיט-ז~נסיאפיואירה ...אנטיס
דיספואיסאי .ליילה~יסיגוזס.·.חעיד,,,-זיאסיאיר,ודהי

או~רהאזיראיראודבטיאובילינאדו,~יםיררשיםכיידו
אזירלהדיאיסקריעהלחדיאוביליבואילר)-ריעהק

בייםפידןאילדו jטאראונחםייים. Sאיזאי •סאנולהקוז
לאדיאילו.יאיס.קיקוראםוזאילדיסקוניריליסיק~פייז

,ייאסי )ה(-קוזירפואיךילר,נןנק.רמאסיא •איסטייורו
סיאי •קריעהאיורסיאיירישלם iאיכיי:ובח~}יםטוביוא

איססז •פורנווי tפ/ןאקיקאכיזהקראופוראייאי.!כי



יאראברודיריטסיבנוידם t'אנודי'ן~ךניטרדירי"נטרו

די,יבייEכדחםרי:טיד ך:!פאיספח .קריעהחראוטרזי~~

דו.א,ירוק ,שייו'נייקיל. )ו(-. ,x,1קרייהטאויםזירא
אהדיריסירל"יז'י·ונרייינ"'די '" '''רא--י'רמ ......יירדידיביי .. , 1,1 ' "' '" 1 • _.1 j .1 ~ • 

קוזרי:דייאלחן)הש,ת (נייןל,כו '..'יא ::iנ.רפוריט"נא
ג-בגחיל. : "' T : '. 'כ~~סי~ I ~~ .. ,אל~ '~ל:. :ךר'םסרמ

, ,. .' ~ ~ .. -
f כקו.י;כז~ li iQ ~א~ Q יית·ת'כ:~~יר~.':"' I ר':~~ II ~ I 
~ Q ני.~נזי+יח;ורנh1 • 

יטאיסייךרנימאנ~ '.יטכינראליקספאריזפ''לא .
ומ ,נוי:ס ' ;.,Iינ •קזייזנו l J ~ץבנ'גקוקןז"ואיטיקוי

להפור iםראקרםטאי~'נאוטאנ-רקיאייס'ניסרפי
 • ~לשירודיךאקדירוילאאיךי:'קמוד sי,נאי~~ריהמליפ
דא,ביאק rיופדוטוו L.iכיאקיםןם:נ"ראםאםסואי

םן jפזיובזאיןםם~כ'יר:יו·ירטיס ·ר::כךפיק'.רןסטםןאיס

ודראב.יזםם,יירביו".. , •ד )lאלךפזיי Iי'סינt:ניפיאדיד
רה~ק'כייי,חימיםרקאנסלאל.קןל.ריקילטואייום

 :ילה ,ררטאנופם~ייאIכורקי ,'בדיריקאםינרלאסינטי
 •םאסהרריפיו""':סיאסיסימנוירגיסהרפאקיידנאבר

 :העישיידבוקחרופוי,דליאיןםאפרוםומקרםו
ר~דל ן:'ל-ז~~!חי~י ~ ;1r ~·. 7ל iיJי.י.ד ן~~;;זר; Vא:נרלא
יסאלןו Iל;יוילהלקויד •ימם~ייליייאוי)ימ ~םלוע

r 'אלסלהר"ופ .ל D .:.זיאי~ש lf יייi ריביא •םנ~'רכיאיק:' 
רחז Iהס'ןסייסאו Iוריאוט.נון\המסירלי

ס aרסםם'ןוקסאמופבילדאלהקיירהנ;~נז.יו'ל
נופךנויןסחד.יניקחרסייסקינא .ם :גיסאינאב

י-דרזםא . 'ןןרים .סיח~קזפהאורלחיא •וכיינ
היייפ-וכהופללהיזאןר~עםסיכחפןאיספרוסרארוז Mקל
ח.סי I .....יז:r~:קז~ע.~יורי~.~ \ביכםשיסעיהפרפייטיווקי

סיב'יסרידילרא·'יםביניסםייסוזנוקיפיינםן
ורפוריזידן,'".טיספארסוסדי

 Mרהוהלזקירו ...י"דילאKםיב'הלום
דיליב ,אביירפואיייודם- 'הןתעבוו

- 7R -
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-יאדלהאי-ה/ןנש , nא II-ייוז.סיאיבסלהיייס~פר
קניו .~סאנירהקייז ·פוסייבמודיסינטאבtב'ל

 •ירםיפיםטרךן,~מרדיאילייאפארהפירrפיניסייבטיססיייסרס
מאסארכואלהזיסיייפפרראיסcכהדידיקלארואיל~יזאי
ל,כירואנאךוי.פ·סוזאילאאבראבנחכםאילנטיא~אסבדי
סמוליאקידייואי,ח~וםאמרונלויה.-עה)ישייעשס<מ
עוךטיי.''סאניי_ןררדביייסאמוסו~'ייודיא

 ·זכ-נוזככרי

יוניעריודוןדיבוזזיקילי'פילדםזפופםל Iכ
נולה.טתוכחתמספר

תיכףאלסדעל

 Iמירנפייה:סים'יביט:איםלםקום~םיסט.ד'י

די :,ורהים~'ררי.ב : "'יבסיבריר'נז ' 1. • :ייז:,'וריזדי
 :זכידיזיוינל,~ז '.:tב I.Jדר.זירי:חריבסיקייינ ,
 . :לזמונרונריבה~ ..י. :נולורלהרקיפ

רלאכיידירואפסיז : iוזכ.גרובזי :סו.מטסיאתעוגב
 :זמסי.יזבוםא"בך:ןנייטויי,ואליב :'זרדיבירטיינ
תקבות:קוםןט..נויסtפ'י'וה.': p •ייר.ביסוםזנוט
 :-מריפמוהי

בן :הטיגובהוזכ:פורוכייד sם.יסיידסרי Iג

סונניהדי •ו.ד~רנקיפוtפזני :הני .אקקייבי : ..ןמפור

נו :יסייפארבידיוירדי .רנטאסייריננו .הני

iי t ביריםיראאזירידביויקכייקח: 
 ~סר,ניסםאיאלינריססויכיבסויםהייכדי

יל iאיאי:ווסז.כואירריאדי :בסירייוספםיסוס



- &0-

ן

זפונפואת "סוטימים ' Jל :דוייווום Pדיס:איסtפאזניוריזםו
 :האריםיל,קאיסבו :גיייזיןםיא~יייאיל :זאריפיל,קאיסקי

 :םאסשיוניפרםנו :אנולהם:אזםסיניפוהבטחה
איסטרקרן :הנאלעולם :איםקאtבינובואיז :קאנז;פיאו'יו

 '~אבוקי :ביירישאביו p:אלהרוחהמונביה :טירניסוס
 " :הצלחה

איי:נובוייאוןאהריסזפ :םאבםיביוסאיוייזיום

סוס :tב'לדהקיניידייואיל :נויי~ה tניידייו:דידיפיירינםייה
אח:סאל"ןבזריחאיספה :הסמכן:הכסתטויפאריסי

 :פילןסופייהלה :טידאז
ייא!טודוםיראבקהלהאהסובניו :פוז'וזאריפייליק

באוביהלהביפארה.אוינר :מאנקהמיםנודהאנ :פיגימןס
סוסבו :עלביזסואיוייה :דימאבדהל"לחאי :בלאבקה

 ;חשבוזאי iדי;די'ןדראסוס Pא
אלורניפום :ונאנירהונאלה:ריפוזיוונוםחנופה

ייאמובניר :םיאדןזואיס:אילקויירהיינהאבוקי :דייו
להדי :כייבנהסוםבוקי:מאלדייואלררגיסוס :אםםירת

 :בייננהסיפריסטואיל :נינרהנייבופי
בושקא-מאנוס;,אסר~לאבי:סיזקוסיראהrםומאמום

 :מאסקיריפוםנן :~נוס'אירמנוייסלוםקיז ~איסtפאואחמים
 :מערכהנינוה:איזיסטאטוס.·ביתו:כעביאבוסמיאויירסלום

 :ברכהיז:דינו:אימאנוסלאסלאביאזסי
בייריו :פאסאיהאיספה:דיאינפיאסייסיייאיייי

לה :אבילארפראירירסין :טראםקילאדההיבארב :בעבכית
 :חלורבינרהורפ:פיננןיןייואיסטר :קאלייארהנוחק

 :רוליקנינרהןאי :פייל,קאילכיירדי
ויאה:דיאיונינילארה:איסטהליילהדיכ~ו,

מינניי :פיואיחרקי:קאליאחבאשארה"אריביה :ויאהאיו
ב'ו:אלקסויי-קילאייטויר :ני"נימום:אנירתאיפסביסדאח

 :נואיילאיאימאואיל :בייייזס
קוןאי ~קיייסוססלנומאס :בוייואיסזאנסאס iאלאס

נו :גייפ/ופפבריברפר :יטרניסוםאיחtפיבאר •בייים,וס
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 :בייפירטאילחופה :איסייאקיודאי :ייאמאויםיסטים
 :פרטסיוב/אמוםבוקי :דייואלרינימים

מיואודי :אינדילאכטריאקידי :שיננאמיסקימזל
אליגויאהאיז/ואילאהנ/יר:דיטארויקידימוםנו :רימידייו

איזאי :סאב/ידדסאיםrפאראז :ב/הנו:אפרקןפארריאיל
-קוטפלידןסמוייאיואז :סו tנ/ןריאיל

אילאריליקיטחקאייאדו,איםtפארקיריאהאוי.קיסינו
קארהפדוםאותטוזייויסאלאסביירדיקיפארו.טיננןקרואסון

ליסבובאדחגולווים,מונג/אםדייינאסבוואםסוםאילאדו.
 :אומנויסאלוססיסיו/אומאנקה

rפאנפובייודי :ויפינפיראדיאיסקי :כייזמןייסאביילדד
טוסה:ליסאבילאשקיrפאנrפיקו ;סינסיריאמדיאי :נינרו

לוסאיזקידואי :אמובהמוק'נאיספיטומאווזלו :באטיו
 :תלונהטי'ניז :םיילוס

 :דייואלוונימוס :ויבייסטואוזיוהא :אזיטוסעברות
יוטונגאיס :סיילוסלוסאיזקיסיירטו :ויסםו nסירביאטוסנו

~יבבינטאר •פווציםלוס:דיביייביאיסטופודו :ריוייס~י
 :פיוושיסניגרוס :איל"וסדי

לוסאח :.ביזויאילכייו:דיאלמיס:קומואזירדיפי'ליק
כייכיירקוסו:איסצלמיםלוםאה :סיובייוקומואים :חכזכים
 :מומריםקומר :נייבטיטרנניד,כיירדי :המריםמילאס

סואיבוידיסאליירוזפידריד/וס.ביייןיוסדי :וביתוםצדוק
סאכיידוםסרטוסקי :סיניטוסמוםפורקי :ויביד/ריד/וםפינוס

רילקונסיזיואיס:סודולהרעאיסייא :מי~וייוםסוםפודוס
 :הרעיצר

 :סאכ/ייוםדיסינידאדפור :נומבראדהל"קוסטה
 :פיווtפובאסאימאלים ;איםטואבייוספרי:ו:מוסכערניתאגירה

אוירלאס :בי"זאסאוזאנםאםלאס :פאנייוסדיקולוראה
 :טריספילאילרונפיר :איסאיסטיטודו :פיפטיל

בוקיאיל :אלטוראםדידייו:דילזפיננאמוםרחמנות
ייאקיפור :ובאבקוואםסיאיסטואסלאם :מיריסוס

דיטופהסיהיוס : tפיאtפוראלאםקרמו :איסס~מוס
11 

.... 
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 :רישיפאיינהגו :בייויאסדיליבירווי :שישיזםטונניו
קיבעונוח :קארומוייביייניטוס :נואדראודישבת

דילטיטיסי :איסטואויקיאיל :נארוסיפיוטאזקי .:אויינו
 :רייביהלו:סיירטרכרתדיעוזסאביירו:איססיברז :הארו
 :קא'יויפאוזאויר

רינטידרססיאמוס :ביאלאיל:בייננהאנאסוסתפלה
איסטרקוזקי :אריאל:בגיזפריסםכובייאפוסאי :ישראלסודו

 :תקוטהאיינו :אופזאוטרואיז :אומחנראנויפור :סוטוס



ויי'

ב'וריאה.איםטורייא

סילרארוריס!אובוראדום
חלפיואיקיוכאואכייאח.קובסיטיריש(ספק)דודחסיז
סואיסטראסטראדוקארפורטאבrפואיבשיריסווכיסקיפייסורה

נוקירינירןדיאיבפורטךאוודיזכולסארסוראיאים~יוייאם.
סיירטן '#איסrםאנםארלאםפירכיאלורסןאיםrםרהסונפןרפ,ךלו

איסטאוכךםכייזאי •אינטיריסופורמאםלואיםבוקיביךזבאייש
 •דיריטרםםאבrפן iא'סיקריאידוססיריסוסקיסינורוסבויי
קיסולונו •אינEכורrפאבטיונרבניה,סו"איסראזרןלחקי

סאביירלה.פורקורייוזחונויי.אלססיפור Mאיסטןרי'מואיסטרה
אופרגeילדיאינפיררסהונרסקי ·סיוכורייאאיופינירל,.אי

 •קרלםאםסראיסtפראס.פוררינאשאדוספיואיסוסקיבראד;
דיזקיב-איבראסייאסדיזאמארנאםלאסדיאבייזיrפיביtניסאי

או- Nאי;כEכוכראנבןסrפייאסאיאיספריביוראסלאסאיםולאדאם.
 •פארריסאפיריRבוסטואיסטרוס rסובפורטאריקיידינארייאס

פייבפרדיסקאנסיסיזאינקובטרולרסק'קאבסירייאסלאסאי
ובתופרוםקיובןובינפואייפיונואילפייזטייבפודיריזפראם
איסאיסטהקי-ובאםדיריטיניסטיראיסאיל.איזבינ'יונוס

אי •דוטרינואי;ייאסדיטוונארפור-אינrפיסייוזמואיספרה
איםרייואילקיוובאבייסיירטודאראינייזאםליקארפור
 •דיריביראיסניזוניסו iסאס"אנסיקוםואי •בייסטןסויי
קובדיב;ןסוסבודייואילקיאפורנארדייסוס'דיכאלורהאי
איראויזקוזנוסיקאסטיבהמיסבואי •קולפהסיז

קוזונח ..מיריסימוסקילודימאנקוטונגיואי •נ'וסטיראד
 rקאלקולראיא , t'אפל,קפוריס Nייניירסואיסטרואיסטוטודי

פורק .#שאנטרקאםטינהונוםדייואילקיראזרזלחאיס~י



ןקז
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קאטיכ'יריין,'אולטימומאלאיסטידילארניאהא~םטהאיס
יטייסיאיטניכ'סאיוט:ניים'וביאואסיל 11
דיסטיראדוספ'ואימוסקיפאםארוזדא·לי Hסי'ואניס,י ,אס
דיולכ'ידואימדייו~ילקידיזירפואיךיפוס ,ירןשלםדי

פארה iדישמוס~י.ייוסדי iאכפרםקיח~רםימאו ~מוזוטרום

סאלאיזקריאיריםןסנירר.ם.י:קי.יזאנםיאיססי-1'םייבפרי
 >ואס/יטרופפם~ '~נ"ס~, l .,דייר,'זסו~קיםאנס~ר.יאיםפסאגואינ

 iנ'ןזנאיךיואפי I ;'לויסאקי '-1םי~איליידיפ'יזאלסירהקי

ראזוזקי-l'דיזריג'ה~להימאיממהיזאקונסינםיואמואיסטרה
 ' 1סאב'ירוריאהמואיסטרהדארה

פ'יז ,סאטראדהאפ •לארנוסאלמואוזדאפוססימה
זאימילראמוםאםיגוזיבטואקומואיסטרןריפרימיפ\יואל

טוראסאיזקיכ'ימוסאנטיקאס. rאיסקריrפוראסאנטאסלאס
קאטיכ'ן !פרימוטאקסה, • jפ'י jאונ'אננוםטייאםםואיסטראס

קואטרן t(זנצריםג'יפ'טואיזפאדריסמואיסטרוסאהדיייאי,
סאלכ'ולוסאטאקםוקיטייבפואילאיז ,אבייוסםייבטוס

איסrפרוסינטוס,איטרופאםקוזנו .ע'חזנשחדימאנופור

להריםאלידאסםא~גרו~יםילמאראב'ו~סקוזקיאוטרו
קיארךזט~ג'יריים),צ(מג'יפ'טאנןםלוםמיזמוםאי .באטורח

פואיב'לו'יקונאיסטייזאאים~וז'וקיפורירןזוויימדייואוזאיי

.קונטרהפ'לאקאםס"אמלאלסמיאטנישיש IIדי
סאארייאלימםומייבטיסי ,ס IIדיבוסירונראבדיאוזדי

 .טייבפואקיליזא'רפ/שאנוםנלאסיראזאקיבאראנאביס
 ~לייסאנטהסודייוליסיוז)סדי(סישיזמסירטריאלאי

בראנדיאיסטר.רי jפאסאר":דיאספוקוסקי !סאראבייאוזהקווח

איליזיירוזא.דייואילאהאינסאנייארוזלוסאלביאסייוז'
'לארוזאכאל.ישרודידייייאםארוזלואיאורודיביזירו

דיאילייןסקוזאיזוקיבונדארלהפור iדייאילקונטרה
קארר.אחבאםטאנטיםאנטיניסייוז .הבנאמלחדארליס

פיליארוז .קארגידי:יארוז ..פינארסיזדיאד.פורדיאחאונו
סאבטחלהפורפיאמהמאלחקיrפארוז •אחרזאימשחקוז

סוספורפ'יןאלאי .דארליסריאפרומיrפייוליסקיטיירח
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אהדישיליסדייואילאי .אגואה~בךארוז (ttדיקיקאניואס
דיםארלאזאיפינייאלהאהאכיליזקיאהרזאהאימשה

א-לסיטינסייואליס •איריירוולהאיר~ייוםאיאנואו:אילייא
א'זרז:א"רמר·יואיסאנטהטיירחלד,איזא'בiםריזבוק·דייו
קואטרואימילדוסדיאנייו(איז~כואיזמשהאי ~ס;;ירהך

סונדו)אילדיאנסהריקלהאהוגיוא'איאוניינטהאיסייבשום
פורר~.ל Vו'ריכמןרי:יידוריהושעאהדייואי~נומינואי

ככעזייסיירהלהאירידאראי~וליס ,~: •סשהדים~~נו
איירדהייקזז ·באטאלייאסדיאכייוסקאסורזידידיספואיס

איפיוא·רטיסטודוםריי.אוזאיטריבטחמא~ויייואיל
קוזאבייוססישאיזאיספארrפייולאססיאי •נאראנאביס

מילורסדיאבייו(איזסורייואי .אכייוסנייכrפיריזיויום •בורי
זיספדאיסטייבפוקורטומייי jאואיזאיאוניו)איקיכיינIפוסאי

דידrםאסאיטייבפו.אקילדיבי~י:יוסטודוס'לוססוריירוזאילדי
רו.איבטינייריבאנסייואקילטודורוז.מורייאילייוסדי

שופטים.לומ Cב
סוםקוזכיידובוקיוסיאיבייירינאנסייוגאליביאנםוסי

קוזדייואילאי:וקיקורייוזאסמאראכייאסבראבריסלאסאוויוס
קיודיריביירוםריזייזוריסדיפיאיטהפ~ראיפארריכ·סוס
 •ל"להדיקאסיביIנאיזאדיריסאראזלוםקידיייאי,

יהושע.איסשהאבניזארוזליסקיבואינולטדדופירדיירוז
ליסדיביאבידאדיםלאסדידיrפראסrפראזיירארןזסיאי

 .סירכייירזיאי'ייום.קוזסינטיינטירחאאינבל'\םקארווכנענים.סי
סידי·ואילאיאיזיאס.סוסקוזקאזארוזסיאיאידולום.סוסאר,

איאיביטינוס.םוסדיפודירא'זאיבrפרינולוסאיאיבסאנייו
טופארווםיל"אקיאנדואימאבירה.טאלרןדיאבאפיירוזיוס

אהבולטארוז •יורייאיסtפריבדיסודוטא'איזאיםטובםים
אילדידילאנטריאיס"לאסארוזאיפאדריססוםדידייואיל
אבוריס-סוסדיאריפינטיירוזסי .קוראםוזדיקריביאנrפוקוז

סלדייואיל.לובואיניאםסאלאססיסדישארוזאיייוביס
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אנטואליב/~י .פארריסטרםאנססוסרואםררלהאקודרו
 •סאלב/ארוזלוםאיבאךאנאניסבזייק C"י ,rא~אינטרידי
ו~~lכי.יםכ~זוזדיפוךירדיסאלכיולוס Ii~ז R ·ז~ ל~י~י:t' z / 1א)
-גרא" i ~ ד~ה~"כ)אבייום.בטחקרארי jריו'לוסאיארם.דיריי
פורירדיסאלכיו.לוסירו iם·דאירהיאבניפיזדיטריביויי
איסטיאיבודרו.אי!-יזייןנבריאואבמדיריי iענלןרי

איאבייוס.אוגייאירייולאישר·דימירב/יןיסירייפ/ואירטי
אונדיאינטרואהודקי . jסאלביאסייולהדיפאניר,.להפיואי
טרושיליקלריזיינדוקיזאיבב'יראגןליקאזהלהאיזענלוז

איס~סןאהירטימוסילוענלוןאיסטאנרואיזאי .פריזינטי
דיסאלייוסורייי.י Sטריפהסואיזאיבפייבקולד.סיאיפאדה
פיידואזביקיאיל ;קיזטררשיקיבייבטיסיאהאכ/יזודייואאי

דימילדייזסאrפארוזאיאיספאדאססוסדיוכיאיינאריזטייבפי
קיב'ראב-Eכ/ואירוזאי •באראגאניסאיריזוווםמאםלוסמואב

ריפוזארןסאיסטןבייירוןאי •ישראלדידיבאt.יוrפאדום
דיסאיביולוםבז-עבתזוובנגי-ב)דיספוא'ס. •אבייןסאונ/ינטה

שישיבפןסמאפיזקיקורייןזהסרייאיפלשתים.לוסדיפודיר
ריפראסאראדירה.דיפאלואיזקוזפלשתיסדיבאראנאניס

די ; Mידסראהסאיב/אריזם P~ז·~~יבדלק fקוזב/ובטילבולהד)
סאלב'אס-ונאראבייאןוהאונהפיואיאיכבעז.ריויי:גיזדיפודיר

ל ?J ~דיובאנופירםאפארופ'ואיכבעזריבאארבאזאילסיסראייוז.
Iכיןאירטיאייטידוקאיירוזויסראםאיאיספאקה.להקו.

.איישואלרירח Kאיספלחדיריבאשוכבעזדים/ונםאדו
ילא-·ז i'.בועור)דיפראסאנייוס.קיאריבטהאקידוסאיסזrפבייירוז

א·טריןדלפידירדיסאיביויוסש ttידדיאיזיו-ל p~~ננאיס
אי ב~~איערבאהמאטןrנויסובאסrפריזייכrפ~ם-..קיזטמלק

 •באראבאביסמילביינטיאיסייזסוסקיזצל~געאי!.כח
איזיוססיטיבrפהנאםיירוזל,אידיסמוו/''מונביאםטוב'ןברעון
אינטר.גה. Pץאיןמורייואיאנייוסקואויבטהישראלאהביאו
סודיאיז'וסו~~י~לןו)ריו'ידורפוריונוארפואין

טאדר'מאואייפפייזאלאיאכייוס.טריספוריסrפואי •דובויהא
e איןביריאנןואיסטאביהקילוא'זטוז/יראונהדיובאנורר

...!:. 
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r.פינטחסוסמאטוקיקרואילדארסודיפאגה ·ץ~רrאירמא-סי
ישראלאהסאלכיואילדיס tדיטר~ .פיידרהאונהסובירינוס

איטייוסודיאיזיויששכרזיטריב'ודיפואחבזלע 1תז)
יאירח)איירידיטראםאיאכייום.טריםאינייבטיריזיולים

יש~אלאהניאואיוס./איזrפרינטחטוב/ונלער.ייtנרראדיר
יEנתחט)סאלביולוםאילדידיסראס .אבייוסזיסאיב'יבשי

סו T :פו;אי .אבייוססישריויואי-:-לוסעטוודיפודירדי
לוסקונטרהפרוספיראנדויאיזק •אפרוtניטייוקי!נרוזניפה

V לואיקאזהסודיסארלחקיפריסירואילסובים
Jt סאקריפייסייארחלונירהלד.דיאילטורנאנדואיזיבקרכטרארה

אוניjכחסודיסיביאנייזלהפירדייראידייו.אי,דידילאגפרי
לחביירואדאיזקידיזיiכיז(אייפררטיטהסיאםיניזאיזיה

סיאסינוו ·ברבקהר .tק~להכוקי .ריזיקיזאייאי •דינוייר
יס)האיידעאלא·והידיזיקיפסוקאילדיאינטייבדי

קילופוריפתחאהאקולםאררזלואפריםדיפריביואילאי
סיאי .עטוזדיליאה'פילהאיןא"ודהפורייאפולוסנו

סאלירדי'פיורסאדופיואייפתח·איל.קוזפיליארפוראקיו'יררז
דוסאיקואריכטהאפריסדי tiנאטאריסיאי •איל"רםקונטרה

איסאיל-~ןז tcיו·י)ישראלאחריז'וויפראסאלtנאם.מי,
שרינפה/א'לאיזירסטרינטהפוביואיל •אכייוםסייטי-נבעז

 ,שידיפאדרידבועאירהאיל"וםדיאובואי •איזיאס
פיראיויטראס •לחםביתאיוזנררייואי :דודדיפאדרי

דיפראס •אגייוםדייסזננז~ל~,דז C ('~יא)ישראלדיריזיידור
 •אביירםאוניר '~ iר~ת (fiוכל.ל ij~זן i ~ 1 ~יב)קאבייסירה'ראיפ

 •בייטופטרינטהכייראהאלקאנםואיאיזירסקואיינטחטוב/ו
איזבייירוזסיגיידיירםלוםס'ינדואי •פרעתיזאיזפורייואי

אילדיאולביירראוז.פיריפוטריאובואיז.איזפרסטראלטו
דייואילאיבסאנייוסיארנריסיירניס.מרנניאםאיויירוזאי •די'ר

פלשתיםלוםדיפודייאיזאינrפריבולוםאי •באסטאנטי
לאםמאססונפורrפארםיייירוזנוקיפו,ז fאכיייסקואריבטה

איספ'ריטיקיןדיייאילאהקלאובאדרזאיסאיקרואילדאדיס
אירהטווי'רמואי~נדrד.אהאנגיייארזיאנביאיאי •באשו
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אילאיאיו/ואוזפארירדיטייביקיאיבירסייולי . iiסאנייר
טיינפךאה .פלשתים'ס,לדיפרךירדיייא~ Iישאהס~לב/ארה

 ·אנב/ילאילדישוליקום~אי:יוא~זפארייויס'מיומואינ/ידי
באראנאזםאראב/יאוזואוזפיואיאיל .ז i~;ישיג)ייאמולואי

פלשתים.לוםאיזוא'םייוניםרדיסטבראבדיסאיזו •אפ/אמאדו
סיינפריאיםפריסונאמילמאטואונודיקישאדהאונר,קוז

איז ·פלשתיםלוםקוזטאקיליארסיפורסאביאקיבו'tיקאכ/ר,
דיספואיסאיאילדיקונטרהאילייוסב/ינייראזקי-; Iמאביר

דיבאשןקריב'אנטולוסקיפייז ·ריויאוסוקוםוב/ינבארסי
אליב/אנטארפוראלור/כמאסטוב/יירוזבואי .אילדי

 ·מוו/ירסולר,דליקוזביאלירפרדונופייזא, •קאבייסה
 iיא'קימ/ראירסר,מרדיסיקריטואילדיסקורנ/ייוליאי

דיננונהסיזרימטון.פנטךאלקאניילייוסמיםילאנדו Pטריס
לוםאחייאמודלילהמוו'ידסואיאילנדומיידוראיז tרב'אלו

סי .קאבייסהמואראמארוזליאיפלשתיםלוסדיקונדיס
קירקןאלקומוביידוסיאיאיספיראינייוסודיריספירטו
אינקאדינארוזלו~ר·סופי .ורסאךר,'דיסמאי!כילאקהפריסונך.

 ·אוויוסדוסםוס jסיינארוליאי .יירום'פקוזפלשתיסלוס
קאזהלהאיזיםפלשתלוס jאקי:יירוסיכוסטואילאהאי
אילאינטריאי .סאקריפייסייואזירפורדרלו'גסוסוכיזדי

פוראינקאדינאדוקארסיללהדישמשרזאר,טדישירוזקיף
יינהקאזהלחאיננ/וסיביימטהלחאהאי .ילאקוזבורלאר

 Dפילארידוסלוסא~נטריאפארוסיזושםש .פלשתיםדי

לוס .אילייוססוב/ריסוסtפינידהקאזר,להאיסטאנ'חקי
דישראסאי ·"בואריס"סוםדיאראנקארוזסיקיפ/יזדיטיננלו

אלמאס.םילטריסקווג'ובט;"אילמורייואי .קאזהלהקאייו
אלאדראינטירארוזלואיאירסאנוססוסאנאשארוזדימפואיס

קיךןאי .ישראלאהריז/ואכייוסביינטי .פאדריסוסנוחיי
דיטראםריאה.איזאוייאםטהאינשינפלופורנאראגאנ~אהסו
קוארינטהישראלדיריז/ידווהכחזל.י .vיד)פ/ואיאילדי

אילאנייוס.אוב/ואינוב/ינפהדיאידאדדיסורייואי •אבייום
- •שםואלטר) tרופייטח Sסאנטחלחפ/ואיריויידוו"~ולטיםו
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ריינו.איל Cב
פריפסיוקהביידיייםלוסביב/ייווזסאנירהאיספהאין

מה .ויו/ידוריסניאזטיקיסיאהאי •יירסנאסוזפיינם

ויינו.דיפודיספאנ-אהאילייוססרביךיזפיניאזבוסאנטןאיןסי
פוי •דיויאג'ה.ו,קוראסןזסוקילןאויאהאונוקאוה

איזןיוספרופייואיספןאנסיקי .יבדיווריויפויאלטורחים
j: י"י"רבוסיביל,סקישמראלדידיטאנרארפווונסינסיי
אסינפיאיריסיינטוס.אנהליסאירינלאס.אזפאקסיליסקי
פוליטיקה.להויזיאןקיקרטאנדוסרדידיבאשוזנסיליירסק

קרןמיניואילדיבבאסייוניסלאסשודאס'יזניבסיטיזיאנtפ'
 •יייואי'אהר~זפלאזירטובב'ומיייאי iפ'ל,איס~יקיטיוי

אי .די:יאוססוםקונפלהליסקישמראלאי,אןודיזד~ירלי
איגיואימילרוסדיאנייו(איזליואיש~אהשמראלאינריינו
סיאבוריסיין.לודייןאילמחדום)איאונייבטחאיכיינטוס

ייייננראאהביביידישןאיפאלאבירהסופאסוקיורפ
אינ-אבייאהל,קידיספואיסאובייויאס.סלאאהאיקלעמ

ייזובפאסיאיבאסידה.אלכהביביהדישארהברקיקרמינואוי
אייאיזואישסואלדיפאלאבירהלחפאסוקייופור

יייואילרישול,אנסיקי •שמדאלאיסזפארסיזיסייייסאקריפ
אי •ישר"-סרביריוייפןררוד.אהאונטיקישםואלאה

פרוסםיוןסאראבייארזואילשאול.בייינרואיזאי •איזואנסי
פלשתים.לוסויבאראנאזאילל~ת ~אהמאטו-קירור.יד
פיובסאדואילסוביויקאבייסירהנוטיברלונרואקר 1טאםיייא
איקספוא-טוייבאראגאניאסבואנדיסאםוסטרוניוהלהיד

איןאינטיפןלאריןלוטוזייריסלאסקיאסטה •אורוינאד"אס
מואיכולואילפאפייזאי .שאולדים~מ·וודאהקאנ~יסוסס
סילןדישאילאינסינויירסי •מובנ/ואובןרולןאיאםוןל

ק'לןאיןיזיבפריטר, •אולופפאפורפינסואידוךסובירי
סוקיטארל,פורילאוירילאנטויטאנייבדורודבח'איםטיי

סובירילאנסההלוגזיוראל, •נסהאאווסוקוםוקיאה ,
נןאילקוזאיIכטאכיהדייוי.יסיינדו I •טאטאךלוןר~

12 
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יופוטיזיורטאבירה .סיאיבטרישאויזלשואפייפי.ל,
בrכראהאפרוסיטירי,ויקי~דטרואייבודוואה~אטארלו ..

נירא~סוסניריאיקי .קובויסייווקוו •סוזיירפוראיזיהסו
וור •סאפאווסירהסייוטוקיפיבסאנדו •פלשתיםלוסקוו

פרוספיראבוו.איביריאבדוסיואיאיפלאזירסובניוקוזאנייטו
להפארהאtםץ~סוסיקיטייבפואיל~סירקאבווםיאיזאי

עדריאלאהזבוזיירפוראיזיהסוסרבאהשאולוייולהנווה.
 ה'~י;;~שאול.ויאיזיהאוטרהלה ',י.מקיביאסוספחולה.די
סוקוןויסקורניייויסאיווו.קיזא~אדוסיויקוראשזסו
Q .ל,קיקובטראטוקוזמה .פלאזייוסונניו·ל,סוייאי~ורי

סיכייזסויי.איפלשתיםוי~לדת pסייווודפראיינה
אהוי:נאראסארלופרראירהטרוהאיבפיסיייזסוקיאיבפיינוי

אינטרובפיסואיסטיסאסטיבירבואי •סונדואילדידוו
טרושוליאיטייבפופירויייבודיו •אילויוילאבטרי.

פוווקוןאי .ריפיתארמאספייובושאולאי .דוזיינפאס
 •ורוקוזסיכלאהקאוארלהויפיורסאוופיואיייזנוסטו~ו

סי .ייוקוזביאלירפורמוווויבבוואייבוקיכיירושאול
ויסינפילארה pאסרסטרוסיאי .פיאביוראיסילודיאינניי

אונירפיויירסיויפריטורהיהדווטוביוונסיסאיסט •איכיונינר
דוסאינייזאונהאינביאואי .אבייורפוביר.שאולשמואל

tf ' קורייוזיואדזנראנוימהווו.אהטראאירפררניינטיטריס

קונסינ-סוס rפידרייר •שמואלאהנייבטילהבייינוואןזקי
פיזס,פיואיקיפייופייטיזאר.פראהאיבפיסארוזאיtפיסייבטוס

פורקיוואאיויאי •אוספיסואילאקתטיסיירליאישאול
לואשבםה IIויזיאזקי .ניינטילהאיבטריבשינפלו tא
שונואיויקארהוהכייינוואיוקיסאביהר?יאיזםיאיבבב
פרופייפי-פיואיאידיזנוווסיאיויאס.סוספרוקארוזליסי

אינטרי •ברבייאונהאיויאהאוזשסואלויוילאנטייואבוי
להאירהקיבונאהפיוייוסיוווקיסייייאסאיסrפאס

ליינפי Mאסבר'~חי~לדביייבוו,ו ••כהניםילוסולראויסיב
 ,חנ~ליראיספאהדלהrפאטייואי •קשדדיפאניססינקודייו

ק;ןוןל;~רכקאימור •רייאי,דייירניאיחרקיסאביייגדי
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I סיקידואג •סירפריכיר·סואיזטורנואי .קאזהסיה

יהאי jפאדרדאהדיייליקיביידואיאחיםלךאונדיופו
פיסוב:יו •שאולאחקונטולוסי •בליתדייפפאדה.

אהטרישואינדומאסןפינטןטיזזבןאילאיזאי .ינםאנייו
יוסאינדול,סכהניסכינקואיאוגיינטהלוםקוון,חיס~

לוםפודיםאהסאטואיב"באחאינביאודיסראסאי .אטו
לוסאביטאלים.פייזקריאeכוארס.סוסאיטווייריםסוסאיהביס

 jאחיםלדיאיויואיל~ד~tורסו,ו .דאדיפיבלחדיסולוי~
אייפויוקרנטול,אי .חרתאיזדודאחאלקאנסןלואייוייו
פיואיאילקיפורפונגיודויאנסייךסיאיאקונט"סיtניינטו.אל
rפיניאהקיני,בטיפוקהסוקוזיידאבאשואאידיקאביזח.ח

פיואיאינרילאבטרימרראי .סובייניאולהאיילד, v. ~איזאיל rו,
פריסיביאהלושאילקילןביאר.איזלוניארדיד iייוייניי

איזבייזיסדוסקאייושאילקיטרדןקוןאי .טאטאר,ורו
זבורייושאסאיםאיננכריאיסאפאר.קיזירלןני .דודדיאבי,

סוזייר~ל dאה:~~יטוםואיז 1;נעאהיודביינואאייי .טואל
יייםדידייבטרונבלסורירדידיספיאיס .טוויירפירקל 1 '
לופוראי . rקיראסוכאלופירםאירייולודייוא'לקיאס.י
דיאילקזיאיזוקיכוכדאדיםלאםפורדודאחריפוךייןי,

קי ·ו;נ-p~ז:זיכקוזדייקאור:מאסטייבםוו ::tטאביקליאר"ר
בז-.ל~זם '~ל pאהשאילדייולהטוזיירפריסירר,סוסיכל.ה
אפירקוסיביקיפלפי~ראיגיוסם-דאינראביי(איפוזיירור

לחאידויפירנוקיטיינפןדי Cדיספוא'אסטח •טיכלח.
פיואיאיאפירקוסישאולדיפייןלחאיסטוטוךרא"זומו)

איבריינו.איאי,קוזיהובתזאיזיוסואי~ל:פג1איזאטאדי
יייראילדידיגירפוריויאיאביירס.דוססיליישראלובירי
אילאילייוססוביריאיבריינארוזליאירוזבחאד,יביייו
קרבבאטיססיבב/וםךידיאסEכיואירזראי •.יהודדייריבין

אהובאפויואכקיפייזשאיל.דיפיאסילייאלחקוזיוךינטרי
איויו-ת Vגד~ישדיםיונסאדיאי,דיקאבייסירהלה ו~~

קיז,~פאסקרבטראטאררויכביירנקי ~תכריזאיז-איל
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אקיפוראי .ישראלטורוסוב/ריאינריינארלואי •דיד
איבשתאישדימאמארחלחאיזאינטרארוזר;יבאיגע.נר.
טרושירוזלהסיאיקאבייסהלחקורrפארוזלידורמיינדוא~ל
אסינוזפא:ארליסדיפיאלטובודוד.איחברוז.איזרוראה
 ·אינקילנולוסאימאטולוס .איזיירוזקיאיניד.מאלחלה
 •אבנרדיאלאדואינט'רולדןבשתאישדיקאבייסהלהאי

חברוואחישואלדיטריב/וסלוסטרווסבייניירוזאיספונסיס.
 .דיביירסואיזודודאיאילייוס.סובירידודאחאינריינארזולואי
סואינויזייארדיפוסיבילידאדסוטרדחאיזואי •ריידי

דיאמורפורביאלורסוטודחאפרומיטייואיפוריסטאניאiו
נוקירייסולואוזפיואיאילאי .•טייררסואיפואיבילוסו

איסטוביוזיאססוסטידוסאיביידדןסוטודהויפוזופוב/ו

פיואירסהלחאבאטייוקיד,אסט .מאטאנסאסדיקאנסאדו
דיפודיסטאניאהלחדידיבאשולוספואיבלוסטורוסדי

מאטוםלשירואחדרדביינרקיטודודיפרימו •ישראל
 .פלשתיםלוסאחריסטרוייודיטואס •יםםויבלוםאה
דוס ~בראנדימאטאנסהאיזוםאביומליסאיזטאמייזאי

איס-פורדישוטירסייךאוזאי •מאטואילייוסדיפירסייום
איזומעקונטרהקוננאטיאורדינו.דיטראסiכלאביוס

פורפאסו .אונחדיטודוםאחקונסוםיירלוסאיקלמע
סייטראיםילאילקוזאיררץ,!.ר Qרייאילאחמאטואיבחצו

מאטוםיזמו.לופייאהמילביינטיאיאליירום Iקאבסיי;טום
דייואירהאפ .כאראבאניסמילדוסאיניינטי'סוסקוזארםאה

קאמינואילפוראינקובטרולוסקימילאוניואידייזאוטרוס
עמוזדירייאילפורייואיסטאסטרדאסאינטרי .מאטולוסאי
גיוס-דידודך,אפאריסייוליאי:יו.סו!;זנ~זסיאחסראירידואי

איכביארדיאיל. iוקמואירסואילאיזוקיבונדארלחפורטידאד
עםוזדיניינטיבאשהלח •קונורטארלור iפאונוראדהגיינטי
סוםקוןאיווקיאונורלהפורדודאהריננראסייארסילופור
לד.דיבארביחמידייאלדןאראפארךז.ליסמואירטךאילויי
מידייוססוסקורטארוזליסאי •אינביאואילקיינטי Iנ

בולטארוזלוסאי .ב/ירבואינםאססוסאסטחב/יםטיךום
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סופיטואי .איבסאנ'יוסי.דודריפודייובראנדיקוזאםראס

עסוזיסוב'רב~ראנאניסדיסוכודאונהקוזיואב~זהאינביאו

 •זזאיזיירליקירי:אונורלהפוראילייוiכדיביינגארסיפור
בייבטיאדםדיאלקיל\פיונסאדומודיאפ/ואירהעמוזאי

דוו'יטוב~~ישדי.אימילמעכהדיאי .באראנאניסמיל
סיקיטו'דוזקן.כויאי •יואב rסוכ~ר~אינביאולוסאי .מ$ל
איזאינימינואילטומולוקיורודסטריניאיזנונב/האיזטופו

קובירו •ביינסידוד~דאנדוסיכ/האאיםטלייאקאןייאיזנ'דייו.
פ/ואירטיסואזנןס:םרוליס.איאינפיורטיסייוסיאיביאלור
קוארינטהטיירהאיןאיניואיספאדד.אבודד.סוקוז •בראסו

פיונסאדואילדיוראלמאייגן iשאהאי .קאניאליירןסמיל
רייסאקילייןסטודוספ'ורסארוספיואירוזאיסrפונסום .סאםולו
ליסקילואריסינייראי .דןדדידילאנטריאינקורביארסידי

אחדודאינביאונייז~~וטרהאניין~אוזדיטייבפואוד •קונרינו

אילייוסאיזא'זיירוזאיעמןזמוביריפ/ונסארוקוזיואג
כ;חאחסוב/יירדיסיאסאי .טיריבילחמויידיסטרואיסייוז

אירהפיזוסוקירייאילדיקירובהלהטומו •סונייבראול,ךאי
ביאלוטוזח.זנוייפייררהקוואינקאסטובאדהאורידיקינtפאלאוז
פ/ואיפ'יזאל .קאכייסהסואיזדידזניטייולהסיאי
איזאסינםוסי.איפראיבילוסלוסטרדיםאהסרב/ינואוקי
דיזבאראסודורקיבייזביח ·ירושלםאיזריינרדיסיאחסו

פריסיביירוזלומה .אפ'ואיר.דדיאינטרונפייסוסלוסטודוס
 ;ונ~~אה •קאזחסודיאדיינטרומודוסאהמודוסדימאליס

סאדרי)דיאבשלוםדי(אירזנאנחתמרדיאמורלחאינטרולי
אילקוזאי •ה Tמאלאט~אאיזא~נטרוקיפייז ·קוראסיזסואיז

בואיזדיאונבריאירד.קידודדיסיב'רינוכנ 1i~הדיקונסיז/ו

להאיוביגיל,ליאידיויאוסואסנוז.אלקנאסיטאלינטו
נוקיב'ירדאדאיזאבשלום .אירמאנ.דסותמרדייאנייזמוג
דיסיבייאלדינבונהקאר.דסואיזאםגוזאהאמוסטרולי

פאסאנדו •ובאדרולהקוראסוזסואיזזנה •ריזקירינסייא
אבשלוםקלטיינפןביינו •קואינסואיסטידיאבייוסדוס

יראהאי:ולואי +/יויאסאובסוסrפריסקילארפוראבאשו
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איאירמאנים,סוםטןדיסאהקונבידואנםיקי •Iביייסטהדי

אילקיליאפייטוליאבשלוםאמנון.אהטאמייזאילייוסקוז
אילקיסייאליססירבייסוסאהאינקוסינדואי •פיבסאביה
םרפיטובוראגייזרידואבראיז jטנראאהזבייראקיםוטינטו

קוטאנדו.ליסקילואזירדיפיאלטארוזבו,אי'סאטיזקי·לו
 •סאבייינדולואיזאפריסטוסיטובביודוד •סאטארוזלואי
פירדונארסיפיואירrפי~ייסוייםירהליקיקונוס'יואבשלןםאי
איסטוביואיבשורדירייןוכי {,lאונדיפיוייןסיקולפה,סןדי

קוראסוזאילקייואבביידופייןאלאיאנייום.טריסאילאונדי
אינגיינייואירטוזואוזאיזואבשלום.קוזאטאדואיססחדודדי

 •תקועהדירהסוראדיסינסייודהמיוייראונחדיטידיאנטי
 •דודפאדריסוקיזפירדונוסיאיאבשלוםאהטרושולו
אבשלום.אהביירמאסדודקיזיולובואיסטודידיספואיסמה
איזפינסןאי •ריפודייואילסונפורטארפודונואבשלוםאי
פאדרי.סורייאילדודפורפינסאמיינrםוםמאלוסקוראםוןסו
סוקוזקונרונוסיפינסאביחקילואלסאנסארפודירפוואי

סופאבאראיחברוזאהייופורליסינסייאלהדיויקיפאדרי
 •איבביאולואי ,פלאזירסואיזולידדררייאילפרוטיטה.

דיטימואיפויסובאס.דו:ייבטאסאילקןזטומואבשלום .
פודוקונסיזיוסינסייוווסוקוזאיאחיתופל.אהויםאםייזמאנו

דודאי'.דידיפואספואיבילואילריקןראםוזאילסינrפואביאר
מאסדיפיויקולואיןאיסטהאילקיביידופאוינס'יאסואה
דישואנסיקיקונפיאפה'.לחאיןאחיתופלאיסטהי 1 '
נוארראד~וודונזיאסדייוסוסדישוסולופיוייו.סיאיקאזהלה
קןזאבשלןםאיסטוביואחיתופלדיקונסיזיוקיזאיקאזה.יה
פראיבילואילפודודיאוזיוסאחפאדוידיסודןנויאסלאס
איסrפאסוי :Lאינמאס)קונוסייוסאלבודידדיספואיס(קי

דיפיונסאדואילקוזדודדיפיונסאדואילאינקוגrםוארוז
אובחפ/ואיאי .שארהלהאיזקאוה rקקארהס'ום'אב

 ·ס Mפריסונrבילניינטיטאטאווןסיאי •כאrפאלייאבראנרי
פאסו 4קוריינררונולחס.וסוביויאינביניאדואבשלוםאי

איזקאביילייוהסודיאיבראונוסי •אוביולאוזדי"דינאשו
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 •אינקילנאדו~~ילקידואי •פאסומזלה.להואמהאונה
קיוזסיבדיסייקרז •םאrפאראזלוקייואבאיבקרסינדוסויביטו

פרכיווינניבו •פאבהביאינהוארחליסאטהלוקיילאאה
סאבייינ-א~ז •ייופוופאילמאטולואיימאטארלוויקוואזיי

ייוריאי •קוראסיזי·ואיסקלאסר •איסטריזניסייוסידוווילו
טיסיפור!(ייאה.סונביהפורקי tפיי .אםארגיאיבואנדייירוו

סידיייאיאכיייםס'ש •בראווסוויניאי •קובווטאסייוז

אכייוסטריסאיפרינטחאי •חברוןאיזיידרייאילאינריינו
אכיייס.סיטינזפחדיאידאדדימורייואיירושלם.איזאינרייבי

יי fוודיאיואודישלמהאיזייסיסיאהסואיריוו
 •םדר~רוזיזנינבייסוייאיפיואירטיזנוייי"אוזפיואיאיאכייוס.

קוונוקי •סאכיידוריאחאיסיגסייאאיזאפיאזנאדוטאמייזאי

איסטוכיי •אילדידיפפראיסבי .אילדיאגפיסיכיוא .ניאיל
סודיפיאטחלחויקי •באrפאל,יאסויויסקאנסאוו
ליאיריינאווסלרסטוווסאיסטריזניסיאזסיבאראנאניאח

ורםקירייאזפארפיואסלאסטיואסדיאי •יחפיגפאנאביאז
סיויויפרינויראיאינשינפלרסא'רםיזוסמוייסוםאואיו

טונייקאביזןאח .סאבייווריאחסודיאנביזאראיסיכס"א

איזאבייאהקילוטוויאזירפורטייבםיאילאיביאלורלח
אלטיטאסאייאיוויינאווסיסינאלסאראחפוסיכיליואוסי

וססיכיוי,טייראססוסקונפארואי •פררספירוויבראוו
לאסאי •סירפואידיקוקונפייונינטוסבראנויסזבאס

פלאטהלהאליטחנבובחויניאזטיגבוקיפייןאינירקיסייי
אינבראבויס"ר •פרוואילויייאססוסאיןאררואילאי

לאסאיבראנויסבאכייספיראניאן •באראזפואיפראםואיל
בייזאיבחא,ל,שאבאס).איזלאסאיפייראספיראיספארזייי

איבידיאויפארטיסלאסדיפראאיאןליאכייוספויםאיז
 •פייליסאיספיסייאס. .פריסייוזאספיידראס •פיינןאורו

!(יאובואואיירישלם.איבקאסטייארםאפאבאייוס.יאסאייסונאס.
קאדהסוביריויוייווריסבוזכיונ •בראנויסיואויססיב

ז?קואויאיויי~וד~ילםאי •קואיבrםיסיפורקילאויפפאו
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דיחיריסז,מילקוארינטר,טוב/ו ) tIיר,פינלחריjכאכיוארפור
אנייוקוארזפיזאיל.איזקןאטריגואםסוספארהקאכיאלייוס

אסינורואירייבו.סואיבפיורטיסייוקידיספואיס ·אינריינוקי

 ח~~ר~ויזיו I א('~נ iי~המאטיקידיספואיםפודיסטאכיאה.סו

 •פאדריסואינקומיבווליבוזאסיפאדרי)סודוודיאירמאנר,
אירזכאבוסואהאייוךוליקיקולפהסופורסאמיי,אי

אי .איברייבארלופורכושקואיrזנ,ית)די(איויו~י~נרן~
:~;נישנהאדימאנדוקילופורמאטולוארניחואהטאמייז

 ·יירוטודודיפארריאיסלאדינוסו ., 'נש-ינ;~'דיזיר(קירי
 ·זקtנקיאחמאטומיזמולואי .כוויירפוראירמוזורה)מופור
לחרי'אירהקיפורמיאי .פאדריסואיבקרמינדוליקיפורסי

אנסיקוםודור-דיריינואילדיאיגיפינושאולדיפיאסילייא
איסזפונסים .איבטרובפייסוסלוסטורוסדיזבאראסאנרופיואי
אילדידוםאיזקדשמיתהבאילדיטיסילאילאיניו
 .מיזיססיבקר~יאביירםסייטידיפ/יזאח.איאירדימיז
רדינואו •פיראנואהלהאוביטיריסי .תשרידימיזאילאיז

דייואילאיםאקריפי'סייוםדינוייו .אוראסיייזלאיגהאובה
דיאספיסייאיזואי .סיילןאילדיפיואינוקוזאריספובדייולי
סופיראנואודיספואיס •אלינריאד,מונג/הקוזפי"סטהדי

איסטי-אבייוסטריזיידיטיינפואיזפאלאסייוםאראנ.'יאןזו
אינטירופורפיואיבופייזאל .באראכאזאירייסינסייודו

jJ קינסיגטיסייגטוסלוסדידיטראססונטראביארסיבודיאפאגיי
סייבטאמ.סייטימוז/יריססילקןזקאוואי .נאטוריזיס
אולטימאםסוםאי .רוגויאםסיינטאסטריסאי •סינייוראס

אה~ינכיאואי .דייואילאר,מונ~יודי:פלאויירוזליס Nאוכיר
ס Jlירנאהאינרייגואישלחדימוראדוד·ופייטה Iפלר.~ה nא

 ל;~~ Tיטודוסובירייt(ינריינושלמה'שבטים.דייזסובירי~ט i :'ז~
אירייפודירו'וואיסטיקי !גראדו.מאלאגייוסקארינטה

די NגI'נוכ'~ה :I'ס a Cאדו;'ר ' I' y Cג'ש~אלשאך':וא'לוכראא'ק' Cוכרןכיא Cלא 1 ';' :1 ) 1

K '!"ה M א"(שוכאנ'ס "בנN ( אי;"אI;'C ד'הN קנר'לC'M טהC'M ז :ק":טד"n רכקM וכזד'C 

 !'א Cדנ'ך" Iוב'ךא:אשלובר,ד' ':;"ס iא'ק' ~~·," Cוכרוב'גז C 'אא' ''' CובהIיז : :לאבןס

 : • i ';'פפאכאב'אזא' , M '';ובא;לה
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סייבטוםנואיבייאימילרוםדיאנייו{איזמווייו .יאפארואפזכויי
אידאדדי~rיכ:.ץםאיזיוסואינריינואיאטרן) iקאיסיטינטהאי

אוטרופאדר'סודיאירירובומהאנייו.אוזאיקואריבtפהוי

איזאילאהאםים~:יופינו.איריינודיסיאהלהסול,קי
זכוייאוזטיואי .קובפליסיבrפוססוםדיפאוrפיקולאר ,דינבוז

 •באrפורהסוויסאגיירוריאהדימאנקואיפינס'יאדיב'אזיאו
פיאיזסיזסואי •איספיריטומאלריאי •כיאלורדיEכילאקו

לוטורפיזחסן •יקובפורארסיסאנירהקיאיןסופובי
טובטוםזכאנסיב'וסלוםדיקונסיויידידיטראססובטראביו

ריבולה.ויננונהסיזפואיב'לואילקוזריויוסיאי .אילקיסו
t אינסאבייוסיקיפ'יז •סונייפ'טיאילאםיזנואיפינהלחןויו
איאינניארוז .באנדירד,סואיזריכ'יאואיפואיבילןילא'

מוב'ריאינרייבארוזלואינייפיטודיירבעסאהטרושירוז
ירושלםאיזרחנעםקוזרוזאריםשאי .שכםאיזאילייוס

אי . tועמשדיטייביךסידייואיזימננאיהדויה

שכם.איזירבעםקיןtב'דייךאיטריביוסנראיב'ילוס

 ,ישראלריחא~ני"rפםפורילדיר)
פיואי .איויוסושלפד,אידודקונפוירקיריינואיל

 •ויאובירלרEכורנירד,?סיאמידו'ובאובוםפאקי .ו 8ראוכאזא
סייבפריילאנטרי iאינפוראיסטובייירוזלשראיאיחךוה ,

נז~םייוניםדי,סילקיואאיניפיגוםרוסקוםךקונטרארייוס
 ·איברייבוישראל)דירייפריםיר(אי;ירכעס .יEכיירינטיסד

קריביאבטארלרפוררחבעםאיזוקי iפרסיבי;ידאלהטודח ,
ארוניום)איס(איל~ם i~דהאא"בניאו .אוזי~ביזאיז~יואי
רחבעםא~וזיי·ו . iו.ו'טאסלןאיפיניחלהרי~אנ'יארוו
יראטקונבפורביס~;.~כ~{רסיל ilוניינט~'יא iסיידינומזרי.וז
חאבניאואיליאי .כייטו~·ליבודייואילמה •ירבעםקוו
איסמהדיבולטיקיבומבראךוסיפירשסעיהפיופייטהיה

אהבול·tו:וסיטו :tנוסום~ביריאי .יראר tפרוסב/הבוקייריאה
סיאלורהאיח.אפיסואיזנריןייןאסיירנעס .רושלם

13 



- 98-

סיופוורהקי ·פינסו ·אם-יrםוטוווקוז.פהוייפורקובוסייו

להססראר C(םפוריוושלםאחפראיב'לואילסובייינוואיז
 •רחבעםאחברובירה •ליילהאינק;םינוואסינוזח Mפאסקו

 '.ויםזיריבםוואיוואנםי.קיסאפאווסיוחאילאי
דילאנטרי.פ'ר'אבואואלביתאיןאונואיוזאיןטיטייואונוו.אור

אי,דיאיראןנוקיכהניםאםארואי •וג~~נ:זאיוייוסדי
ביוירוסלוםקיפואיב'לואילאחרישוליסאילוי.דיפויב'ו

סאקרי-סוסאנאזקיאיוייוסאחיNישרא;.ויוייואילסוז
דיקינזיאיזפאםקואחדיריאה~פאקסוליסאי • Cפייסייי

ניאינדילאנטריפוראי .סיינםריארה e ~חשוןייוניזאיל
איסטןסקיואריזאי •ייישלםאהפיאינ'ל,אילונאססוביייו
סייבפרי.פארר.'ינפריבפיםר Nפררישרא;דיוילאכפריניזיררס
דיסוטחלחאי •פידירווראירייפיואירrפ' rאם'ראיירבעס

נאואנאניס.טילסייבטוםאוניודיכופירואוזאירהםיןבסאדוסן
סיייסטואי •ישראלסוביריאיבריינוכיירם Nדוםאיבייבטי

ךב 1איזיומואיבר"נואידיזוברה.איסאלדיסי'רןפורפיוננואסיייז
לןאיזאיאבייוס.דרסשכםאיזלשראל)דירייסינרבדר(איל
לןתדז fכ.איזפושתיםלוסקווקונבאrפיינדואיסזםגtביחקי

אינרייכו(אילאייששכרויבירטרידי .ןiייt~דיאיו'וא Vכוזמאפו
פריונואבייוס.קראפרואינייבטישכםיןסראו)איזרירייפוייסר

דיפיאטילייאלחדוהטאחובאטןרייכוסראסינררארפורטויודי
(אסינוזםיםכיאםייוזדיבנונהאילייאדיידשונוקיפייןיובעס
קוםרונאליונוייאןןפנואיונה )דייואילדיניוויפוראהיהדישו

אינביאןאיונינסי.באסטאבסידיייאי,אהאינסאנייואי ;יובעם
יר'סאבאר,דארליאי •אוניבאוארליפור '~ riובז א~ח.!אהדייואיל

Eכיאפינחםיבביהויפוופייט.רםאבטהקואלהלחקאניו.איסומא,
טיירהאהמוראדאהפיואיסיישראלדיסאויםייאלהניירדי
זקרארטי~לח(אילאינריינןאי •מורייורייפאלאיספי •יהודהדי
לוסאהאיבטירנרסי.אילאכייוםדוםאיויוסוישראי>דיריי

היאיסטאבקילןאיזאיגביינראילקיזקונםואrפוסיאיבייםtפייוס
ישראל)ידוייסיבקין(אילוי ?tוונאטןלויובוראגז-[רזהאיז
אה iיידיספויפיינפוקורפןאיסטיאיןאיס.אדיסייפיאינריינואי
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אילייא.רימימבראםייןזדישובואיבעשאויפיאובילייאחלפידח
~~ריאחנארוזאיבריי •איסטןו iשודיIכראיכיוואילסאבייינוןאיו

איזבראנויוו 1ttכירבסקוזביינואילשראל)ד'ריים~זייז(איל
.יסטאטאיוסירדידינייקיאינסינךייובייזימרז . I ,תרצ

סיםפודוםפור.יםיו~יבאינסינדיין •rנאלז~םייוילא jא'ירראינ
רפרזי~רדיקאנפואילסירקןtזלי p .קימרמיאיירידורים.ו

סיבידאדאובהאילאיזפיראנואראיפלאםהדיקינטאליסדרס
פאtפררזזי~רדי tבוונבר(אלשוטרון"~םווחאיאדחיאלאנסויי
לאםtפוראסדיקאפןראלהמורקובפארןלה י:~קאנפן)אילדי

ירינו.דיסילייאלחאילייאאין iקרנפרזאיריינו.סךדימיביואדזם
אכייום.דוזייבעשאאיירבעםקרמןדייואילאחאינסאנייו j,מ
"יויןמואחאבאיכר"נואי .זכןרייןאי •ישראלסרכיריינריינוא
איפרינטה T ,:;אידאידיזסיtכויזאיוישראל)דירייםימיזל .. ~~(

ישראל.סיב/ריאינויינואנ~ייםדוםאיניינטיאי .כייום Nנ/ואו
 .קורייוזחסו'יאילאונחאיסרייאיסטיייאיסטורייאלה
מוזוטרוםמה •איקסטראאורךינאריירמוייאיסוא'נiפו p.סואי

 :אינפודtפאכטימאמאזםזכ~סקילו ::ztנוריאנילא
פיאביורוזואיוחאי,דיאב/לאסוםםיזן~ררסקיוייאים~י

מורביאלררקיכטןביוגוקוראסוןדיפילאקוז~י iאיספיריטדי
 ·אטרוז Dאירהנודיוביאסייאסרמוו.אי.מיזמומיאיזניקךםאבדאר

פאייםייטוייססןאהאאיבבאנייאםןססוםני .סאאידיסוםאין

כייזמוייאי •באטורהדיסאליסאנטואירהנוכיירדאדאיןקי
קונפיי·יסריין.·"איאייריאלאנירה Cלה:אז:קריביא:טאכיחסי

פורדיויאזויקיליאיזטורר~האיקריאיפרופייסאסלאםדיאבי.ו
קרראסוזמר.איזדרזואפיאיטיירנן.אירהדייואילדיסברינ

אינסאנייאראזיאהלוסי;טיקלארהאי ..דייראילדיימורט ,יאדסינ
 •עסריפאדריסודימאססרנביראיבע~אאים tירנ'דימאמ

סווייראזכלחסראילמרכריםרדיסIפאניחדיזביינטורהסופורקי
דיריטראםראבירטסונלןאי ) rציידיריי~t;ו.:גגזלדי(איויח ל~.!.,~

אינקורביאראיזולן •ךוי ICפפאלסןדיקובאזכייבטוםנאילרם
איסטהאפררמיסייר·סיכנעניםלוםדיאידולרםלוםוילאנטרי

סינוקיםאינכמואיםידכראכדאדיסלקרואאוירהילריבם
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סיזאיקריפהפיוקאנפרסרדיאדייבפררנכדתאהונאפראסרזנאז.
יבייה:בוה,איואחאבסארידיסןקרבידיסיירירקיפרראי •פיקאדר

ואסייראפי'אייסירקהירחאקייזרעאלאיזטיביאהקינברתיי
לחסיקיאילדיפיאבירראבדרסדיחאבארייאייאי-ריי ,אידי

איוטיויררבייבייאאוטרחאילויאדיפ.ררקידאר'יקיודיירה
פ'א:יראילאוירפואיך~ו,ביקיריפיוזול,גברת •לונוארסר

סווירידאדאילהויריספאכפיאיסכ'יא.בייאיספהסיינדי
והאזירדיליביייאבוסוייפיראיליהיזבאידינלחפאויי.

קי'סרםאIכיפיסrפיגרסאילסוביריא'יביאבטארדי •י'ראד ltקרו
יופטיסייאנלח.אירייאילאר,אידייואילאהמאל,ישו
Iכיראיכנרתאי _אפידריאךוסררירדיבייקיקרנריכןלוסופיפו

נ.~אחרירראיאי .ומאירופידיובראמייאדהקוזאיםטהמאIנאיר

סאבטאסלאםפרדאםאהמאפופריקי-ריבניזסיזביינייאלה
לוסקיפרוEכ'יtפאססייזיי(אפייאירהדייואילריםויפייפאם
איאנרוtה)איןאפקרןמאבפונירלוסאי ~ה~ד~וiאיסקרבדיין

פאדרימיאתבעלדיקאזהלהדיפרושולינוא;יססיסאיז
איז(איפיאלםאם.פרופייפאםוםיקראיבtפהאסייבטרסקאוטרו
סיבידאדלהחיא'Eכיראנוארדיזבראסייאדןפיינפוסאלאיסטי

איאילסררייוקידיודיביהסיבסיאאוקליפריסטראי •יריחררי
ונאל-להאסינוןטייבפוקררסןזבוייאיזםיאםילייאסןטדרה

אילמאססרבפררטארפודרבוסאבטי.איזיהושע)ריייסיייז
אי,.איןרrפרםיס~'ויאיאברריסייוביס.rפאבtפאםלאסדייר

סוייסילודיקובסינטיונייבrפואיז~לנה)(ארל:ח~ !aייקרואסוז
מורייוט;זפרןסיסיביאלןראקילייאקיזאי •סינדיינטיו\

קארהסיאיזמיבטילארהקאחאברייאילאחאמינאוארלו
ינקובטרואלו ·אקובrפיסיר'יפודרהקילופיגסאונוקרו
סיקי :פיאביורסיזאימיידוסיןדישול,איחאבאאח

איטיריבילהמיייהאtננרירשמריזאיזסיידיאספירח
לובי"אניארריסיביאריספונריראזבוסייווסלוםובייזאט
אי .,אסיפינסייבוהאילקיפיין-פיקאדרססונבירססיסורפ

אי'דירידינפוופיוייוtנואייפילהדיספאנטאנדוסייאוחאלי
די(אינםיויבטיכריתדייייואילאיזאיסקונןיי,סי'ו;ידייו
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נראויאםלאס iי iרםאנטוני"לוקירייוזר.יקסוייאיירדו)איל
איסאניאבחינדואטראפיו,~ירןזליקיקארניאיפאזקון

רייואילטייבפואה .רייואי,ידחאאנךהאביבייאיסאדרי
(פירקה'אירחקיתפצראחאאידיפיואיסיאי •מיקוסי

אובהדיקאזחאיואפוזודייוילאדיריגיופוראי •כ:ידוז)
איס-ליסינוקיסינורואליאי •פוביירחניבידiדטוזייר

לוכיויאבאסארהאקי'יזפאויישילהאיארינחלחח"רפ~ק
אילטןרייריסטאסאאיבטרי •רהאקורטסיאבברילחאי

אל •ריניביי'יאלוסיאליהןאיפוכיירהכיביוהלהדיאיזיו
סיקיטייבפואיסקיאליהוהקוטאנרוליוייואי,פייז

 •שומרוזאהכ'ינואליהי .שומררזאיזחאבאאהו. Pאםאריס
 •טייבםופיידראסני •דישוליאי •עיכריד,וקיזינקובטווא

פרווניעובריהו .טזקוזאיבקונrפויקיבאאחאהי'דיביה
ביינואי •אחאבאחקונטולוסי • , iלאביראפסוריפיוזאר

אקוויי •אחאבאחאליהוושדי ,ל •אל,הו~יסטאביהאונדי
איזפיאלסאסאסטפרופייסיקואינטהאיסייבשוסטרואקוטיס
 •,ויפואיבאילווטוחאיסאנקוםויא .כרטלדימדבtםיאי'
טאנירה.יסטחאאיזיסאפוביליקואיזאריקיפרוביהלחאי

דיגוייאסלואיאוניטוןוי·ם Pיסא •קארביריסדיסזםראאיס
לואיאובואיסקוויי,יייאי .אידולואילדיבוטבריפור

סירהקי Iפארשידהלחיא •יייואילרינוסבריפורדינדייו
לחאיזקריאיקיחלאיסאילייאפייאינוקוזויספונדייה

אחאבדי'יבטוראווויובילאקירישיזבוםסינרזא.ביירדאי
סוזייר,ויניח~ססרקי(ארטרוסוז.קורדיסאלואירחבו
אוב/ידיפירםיפךרואבליכייימיייחאיראיאיבטאל,סיאח)לו
קריביאנזפארפיאי .ס Mבבפרופיילאסדיביראסאפאללאסאה

ריטאנדוליקילופיאיטהסיזאיזו •דיייאילדייילאנטרי
פרופייפאםלאסאיסקיויירוזאיקארבירוס.דוםפרוזסיאליהו.

דינוטנריפורדינוייארוז ,לאובר.אילטוזיירטאלהסורי
סיטיירוזלואיריניחלהקופוריזפיסבראריזלואידרלראי,

סאנייאבהלהריירזלואאילאה.ייאסארוזליניירסלוספובירי
קיזאריסקונייארזי.סיאוטחנווקיזוריטאלחיזיפ
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ליסקיפייןאוזאנםאםסוסקוםולאבסאסאיאיספאארס
ריספונדירוסואיךוז'םנואיפוב-:ידפןס.סוסדימאננריאכא'זtו

דיגוייולו .רנירו:ק~סו~ל\הוכוב,ןאןכטונניס .ואינו'!כזקן
וסליניילוםאיכזבח:יילדינןןאו .דייואילדיינומכרפ~ר
זייו t ~/ב .םיםכרום ,לוםאיארבי i 'לה~~יבםיםחייויטסאי

אוראסייוז iסאיזו'אכואה,ריארוםטקאנקוא~רוטורוא~לסובירי
לוסאיקארנילהקיסואינו. 1פ'באשראסופיטו •דייראילאה

לחואיבילופאילבייינדר.'איןפי'דראסלאספ/יזלינייום
טיגנ'האייסטריtניסייוןא iקובוזאונחא:ודישירו}מאראבייאה

4r לאסאחאליהובומופונמוז~ה .!ויםיחלאחאוהחי
א"קישוזדירייואיליואשי~באליס,~לםאםמיפרופייtכאס

ליאיאחאבאד.רפקארדןלייאבולשויס. iטיאהדינןייולוס
 •לוביייאאזידכיהלייקי'::יסטו:וכיבייאיקומיביהדישו

אילאיןסוביייןאליהו.איהקאוסומארהפיואיסיאrיאכ
אריס-ל,אידייואילאהאוראםייוןמואיזו •כרמלדימובטי

אחאבדיבוקהדיאיזבלסאבייינדו.איןלוביייאקוןפונדייו
קיקומאנדירפופיישאס.סוס ה~~מאטו~ליחרקימארידוסר
אנסיקי •מיינפובויקואוזנירליאדסיזסופישוונאםיזלו

קאנסאדו .דיויירפוילאאיזא'סקונרייוסיאיאליחופייייו
אנביילאוזאיארביול.איזדיריכאטויורמיינדוקירופיידוזואי
ארזאיפירטהארבהקאנייסירהסךאיזןן Yבאיריספירטו.לו
.אילדררסייוסיטורבואיביכיייו.איקיונייואנראח.די/ארונ

דידיב/יאחקידישו.ליאיבייז.אוטרהריספירטולויללאנג
קאםינואיפאסוססוסטופואייהן .ב/יאז/ילונוייסוייאוזאזיד
איריאס.ריבטחקוקומירוואקילייאדיפיו~ירםהלהקוז
 ~כסיניחורבריזנובםיאילא~זבייבוקיפייןבובייס.נטהאריקז
קאפינוילאדיפיאtפיבחלהדיאימערהוחאיזאינטרוסי
לודייואילקיבסינrפייוךקנטואמאיספיריטו .אדורפיםייוסי

~ל t1ואחאנריינארחר~~ק(שאס)איחאפ/ןאירחקיאוב/ליבאביה
אהאיארםבידיוסארם)רידיי דז:._~- i ~ייקונריסלוסדי(אובר
ישראלסובריריינפשי)דיאינייטויהדשפםדי(איזיויח~א

סירב/יסייאל)סואי~~מיוסושפטדרי i ~:יא(אלישעאהאי
."." • T T T 
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r 
די rj'jפיי-בוטדיסניונטוסאי .ונואר-,סואיזהזפ'יפרופפור

קיםריסונםאמילסיישיסולוקיאוטרו •לישראדידישאר
רדן vמלחדיסא'ייואלידןרא'דולו.אילאהאיבקורביארוזסינו
סראילפוביריאיניו ..ל •אלישעקוואינקונטרופרימואי

 •סאנוסוריז:ראדירהלחאלישעידישפופיטואי .מאנםי
פוראי .ייאדר·םיואםאנדולואילדיסארפדיקוריייאי
אולטיםואליזפ •אילידמאספארטראסינןילאנטריךאיב

יייואיליאסונדן.פיאלסרו:יסטיריא!כארטופיקיסופינטו
להאוויוסם jםקיזנדואסיראלישע 'אפיילן.אילאהסוביייולו

סיפיקארו,אולאחאבדיפייזלדן .זבאראבייאוזהבייסטה
דירייאי,אהאילסוניריואיננ'אלידייואילאי •סירקוא

סאלייופרוIנייטאספיאלםאrבסוסדיו'דינפוראי'אי .ארם
אלאנסיארוזלוארסלם.ליס •אילדירהקובםקונבאזפירפיר
 iאיאיפקלאב/וסמוםמרושירוולוקייזיפ •אווליבסייוסיאי

דייסrפורייא Nלהאיסאיסטהאלסה.סוסאלייולי •יזרעאל
ריי.פיואירטיאיסטי

רייאוניין(אילאיזיוסואחזיה~לונוארסיאיזינריינוא
לונואיפודירוזו.רייפיואיבואיל •אבייוסדוסישרא')יי
קיויןנואיבאנדירהסואיזסואבריבייאופאדריסוסורייוקי

קריב/אנטארלו.פורביאלורקונrםוביובןאיפיביה.סאספאנארלי
דיפיקארררמאסמוננ/ופיואי •אסיאיבסוסאהקאנטיטאי

.יהדדסאיבריינואיאיזיוססיזפירייו •מאדריסראיפארריסו

טוביןאיברייב;קילונוישראל>.דיריי(נובייזאילאירסאנוסו
(קיזמואב~הקריביאנטארפורפרוספירואילאיביאלורלה

 •אירסאנןסודיואינרו/איספיהודהדיריייהושפטדיאיודה
היודאאילונואר.סואיןאיסטורייאסודיאכי,אריזנוסאסיבוז

איזסדןפינ/ה.סופאניקיאהטורנולןאיאדום)דירייאילדי
 bא'דיסאאיrפהלהאפייטוליארםקוזפוביוקיפיליאהלה

 ~פויזרעאלאיזאיסקלאנ/וססרסrפרוישררזלואי •איביפינן
רי(רייזיז~ה~אאחאינריינולישעאאקיפור .סיליזינארלו

דיביקיקונדיסייוזקיז ·דייואילדיבומבריפורישראל)די
אייהואאיאחאבדיםיאסילייאלהטודהאחרראירטדיס

...J 
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דיטראס .יזרעאלאיזיחורםרייאילאחםאטו •דיב'ירסו
פיואירוזקיפייז •איבטיריזלהקיאורדיזדייואי .איזבלאח
סולוקיאוטרופואירפוסודיטופארוזנן •איבטירארלהפור
tנאברס.סוסאיפייססוסדיםאפלאנטלאםאיזניאוייארורחסו
שמרון-אחמאנדו .פירוםלוסקוטיירוזלוריסטאבטיאילקי
טאךרארפיזאי •אחאבדיאיז'וםסיטינפזחלוסארומאטיזקי

 .סאאויידיויינסרו:ב'יסאס·קסוסטרושירוזליטיינפו
כהניסלוסטודוםאחמאבוי~ iמרושאה~י~פיוסיריסeבןאיס

זנוןחם .בייואיבנאקוזאירולןאילדיימאם'פרופלאסאי
ר:סאלכי~פודונוחיאבו 'אגראגמואי·ליזהאפ'ורטסוטודה
אמוביייוקיסאמדו . ו;'מ"כאי ,אדירדיפוריטייראז:סוס

פאוטירחאונדוטומוליאייל iמוכיריארםדירייחזאל
אביירםאוגיואיכ'ינטיאינרייכואי .טייראסמותדינרא~רי

איזיומו·אחז iיחאיברייגואימורייויהוא .לאישרמובירי
ארזפיואי r ~אניו:וסייטסיאידייוישראל)דיריי(אובזיו

לודייו~ילטאםייז .רריספאסוםקוםןפיקאןררי ~'באסטאב
נאסיייאלואירם.,;זרישואויבמ'בטיבאסטאנטיקריביאנטו

קיאמטה ·וזרוסיי :iןבקלואי •טיירהלחדיפולביןאילאח
פייאהמילדייזואסיןור tזבםויפמוו iטןדירימטוליקילו
מו~ש i~האיבריינויאזנורייו •אייירוום iIכאנח tסיקראינכאי

רייט"איס •אבייוםשםיי~ t-ייןרל)רישדיריי i(דרז'יאיויו
ריטטרם\אחייו·קריביאב •סאבאראנאניכדיסאכואסומטרו

טומאןו~ה'·יב.קיאד"סךמיכי~םל'מודאםטומואיבייוים
יד.וךי".וירייהמציאקוזבאמייןואיליפ .פאדריסודיחזאל

לוםטורוםוסןטיוושלםה.:יאילקוזביינוביבין.אנפיירולואי
רייאילדיקאוחלד,דיאיהמקדשביתאילדיאטואינדום

ראלונומואיזבריינויאאיטורייו •שסרווא,ךטרושולוסאי
פ'ר~י iטאסייאילאיל)אשריריריי(טריןייזאיזירסו~ם 1נ~
יאם.מונגידאדיסכסינואוייוגם •דואאפ'אמטוייבאראגאזרייאוז

אימאלובאסטאנטיי'.'ןפמוד •רייברסואיננראבדיסייר
הזיךפרופ'יrפאסאסלרוטרינארוזלוקיטודוזיק •פיקאדוו

קאביזואיוונוילארי.~ f~ז ~~ iרואיס i~םאי-~ז;ו~י ז;;:
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דםאירידואי •איניייבואנייואוזאי..קאריזכפזראילייוסדי
 ...י .ם~זיםסי~.יוטארל>דיויי<אpיפוזיזאיזיוםור~ח-Pזסיאח
אזראיבויינןאיישואל)דיריי "(קינזי,יבשכזשי~םםאפו
ישואל)דיפישאידייזויי(אילי 11*ז~נtזםונאפןלוטיז.
איאדוו 'pמידיזבאספאנפיסיואי •אניייסדייזאינר"נואי

ייםי~ןלהאיח Pג:ו~דינייכפילהפדרהאח.פאפיקוןאיל
כיינן •אי,ייןסמובייררייפווריסיביירקיזיירוזלובוקיפור
דיקינפאייסטי,דייוליאי .אילוכוביריאסורדייייפול

איביןלוייסוואיסאיוייכו'.סןאיכריוייילקיפורמלאפה
איאיבויינוטוויין •רפאיכילןאילםוביויפיניהדיאלספו

O נוP. ישודיסייפיאידייזויי(אילאיויןסויהM (אבייום·דוסל
ישוא;)דיאוניןאידייזריי(אי~וסן~ה~זז'-קחונאפולו
כייבךפיינפוסו.איזאנייןסביינםכילונואוסןאיזאינייינואי

דה t!(איפנואנדיאובהקאפיביןאיאשןרדירייר pיל~ג:ו~;ת
אידייזדיירי(איל~לחגרזהדז1ו.זאונפולו •אשוואה

!כיואיאילאי •אבייוסטואיבייאינריינואיישיאל)דיטואיניי
סיפיקארוסלוסדיפיזירהלח •ישראלדירייאולIםיטואיל

אבוויסייונים.סוסדייוא"ווםכפייrפאופודוביפאסאיאינגיו.
די~פ,איםאי •שמרווסרביויאשורדירייזזנ~ם~וj;ראהאינביאו

להסברדהאינפרינאדהEכיואי •באפאלייאםייבייוס Nפויסזי
 ,יודנראי "' ':lאיזפרדרסאהקאפיכי,אי •ישראלדיפיירח

 ) 1 •איגפיוןפויםודיסטאניאחנראבדיאיספה'Iכרדייוסיאי

אקיאלסtניייזאיפפהקייז tבמיייסאבייטיםקיפיררקין ) 1
מיינדוםיירפר;ופאנייופרוקררייחינאםונאכrפיאיאינrפיריםאכפיפירי

אידיאפסיםאלםאנייריםסאניירפיוםטרנגאלייאסדכיויז Mאביל
אחונייראילדיפ'נסוtםיםכיט:ילחםופררם •םידפייריבוניטיייסיז

אח 1ייפ,אבדאואיםיגווה n ;איםא"ייאסידוpאלחייקזאם'באו
סיירפאםז,ופקיואיופראדרקאוידיייזפור •פארי'סוטראיסtיור

M יסקייוםוואםttוכיוםיקאנאיםקילוס'לד,.איאנוניקםMפאיםפוה
יאוייוידוייםב~נ~.ו~קאפיבריםו;קיםיאיםופרסאירטאניס

יחהררדיייוייריםכ Mקאילדינפ"פ Mאכיירסטו"נtיחאיפייןרזםש
14 
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אח •שוכרזיאיזאשורדירייאילסברושךלונרארסוזאי
נייבrפיםטודוםשפרונים)ייאםאםיםלוםאריי(קיברתיס;רפ

איגויינרקיבייר M r'rם.ו t(ייי'חש~םדיםייירז M'יסדפוז,האי
 )א'" ח"'«ם'אחביויא~ח nא"'יכירלםו •יהיוה)סזני'יהזקיחי

tננןאריסיספרס Rסרריס Uק'סיז.ריי(קיופוחידותי Mפלהרפו
בו ' P rסיי atאיבפיןוםכייהרונוייאתןרם tMאיסובהאי tכוכאורטירקח

וגא'י.במוונאפוסכיידוואאיזגtי •איבפיוופיופירודייס rפייאיי

P וכיםאילייאפיוקיאיםפיואנםהארלוביובהםואימפוהפיוובסילאיםירז
ונאבובאםםונפוופאםיםי k" Mויראינכייוהרםאיםaבוהפאילנאובופ

אלווה-,א tפאסיבסםונביהקיודאם Mירובראסיי ; Mמסיירםיויזייאם
אינרפו·איםי Pלןדוכובאריוביםאיםאלאביואם. l '.לאונוMיוםם Mגד

זםיואם tאיםקואילפיםאםובאםלאםוי rtאינפיםיסוא·םפוחאחI!בובנMי
פריכירםוייןלרםקיכיירואייראםאיפרוביאם",ואס Pקיוז R"כוקי
אי •ובאנירהכיאינה rא Jביב"אי •פיוריורסיםובאז MגיןםtולMדי

 nאאיגוקיאיסקראינוביאיל •םוירםזםאניאהאיוייגר rאמ_םיין
"' J ופיינםרtאפסיזווישבפאילפויםירראילירבםעM ריופד

איוידאירווrבסיאייואסוכיטיםרוו Mויש8וזי •שכפיםלםריו.,םוב
MיוכירלםM כאוןזפיאיפיאיוכיא". 1( "ויס!Jליםקיוםםדיקינופא

 •ףפחאוםר&יו'אקיחם"גייוסנגידסוובב'כייירiיאי •טיראדורים
ינרלתrבבאילייום iקי rבאייגובאוסיבייום Nוביננירסוידיםםראיס

ac ' ביירהלהדיוטאזחו..וטtנאווזסיאי'ייאםאעפיויIאםינ
יי Mפיונאי;ייויאיל"וםיויםדכוייאינרייבארדזאיזיםניובאיו

ויםיפשכקיאפרירםובם·..אבייגייויזםיאי •ווויםשבאהל,אב
י~ aeאיספאופיו ' M •אבייי' ~יtוIאיןונזייםפריםאוגיקאזהניויאר

M כייליסיוופאוובייאם.~ויז 14יסםחיוM וו'סtaכיקןםובאנז'רaקונfM .. 
ם'ונםאיים~פיםדיםופחלהםרכיייואניייםפיחי MP 'ןaמילבפיס aורקי
 ~טיז , ,םאי •',יםאליכיא Pליםהסב , ,tב ' M'יזס
M כהIריםוכאזרופריכיוסלוסדיייפםכר ~'אונח •ייM יםtte .חיייס
ויז MPיבכלDי.םי •םרםריהבי Mוויספ Cזbידושייכאוכשי

אילה Jסיירכיי •';ייופ Mייובאםליסאי •יוםייאבוס Cליםקוז
יסרופוהאיסוןלוכז •מארירםוססקיזקאזאזסיאייניייIכ
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םM' PK tנ .•דיייאילאהjכירנםייריזIפיינרוD;?וזקייוtיו;אפרים
רםנ~,םאונובארוזאי,ייואניסליםאהדיייאילאינביאי,יסקי

 •ופת t ד,"..לפיווסאוי tיטונפיאילדוינו"נר Mאו •קריאנפר
 tאהוירפ, ~· Itדיורפיס"יזנואנדיארנהסרכיוידויספר I rארבו

 .זז 'lבם tדשבוכירימי,יימיאפו •עונהלראיבנהאיזאבילאו
י PלרידאוסMםנפיב~ובי,נםברססוסאי •דורמדיפאופילהופרמרראז

גואבדי"רנהאיערוובש •אםזייררס rMנלרםדיאדוביאזאיפרייייאו
םרזי M •אי.ברודיסיבייארלה rא'ובוואוהיויהידפאיפירה

י Pפינ ' 1כיינםביקוזפיליאווןוכאי.להייאויבהלהדיונאםרננננירס
ם~ ' pוהפש tנכאיאיל"ןפ.דיייבאשרררז Mנםב Mקויב'לוסאיוייס
יימםאריםונחפרום. Mארירלמיראיתופייפיפיךיאלי)רוייאיושכפרי

"אנירנוכאזייפיי at •קרואסיניסםיסוכירוקזידייראילאהנ;'ביייורז
 It' •עפיםאיאדיפייםאולאסאיואזעואיבדנפתל,איזזקרז

פוסרפי,ןבואנידיפיניואי •אלאביאחםוברייסא;אסייוסמ'ואבראורז
לוזויננהלחיייןאבי;"'אי I;ארבה ,·בtדכ'ידה rיב'באי •יקיזיהאי

םןידאויפכיי"ר;רקיארנרקארהבינ'יאיראהדכלדאז.איאסבפה
לרמאיתנצ'סלרסדיפייריל Kריסאנייזנראי •קאבייםהיידרי Mס

ידקיאיpסיופוואםארIכואפיייבפרוםארםIכ Itסנםם Mם •אמדואים

ייסאופיה 5רסואו>ראל iייאמאלר ' p (אייכייזעידוייבראיל
לחיאס ,ידאזיי Mבייביפויאפיבר Pדיריסםאו'סכבלדיצEכןז

קופיןכיוריאפקינזיקיבפייביאי •ובכריירפ rאליםריפיייה
מרבפיאיזאיבונארי.פרייאיססיישפאביאהפיסאי •לאונרוהיד
ני'י'וי.פיווברננ'וסמליייוביםאיינרזוייוייראילסייקהו"יבפ"ביי
&פר"ליאידפיוקהאי •נתפל,וeיאושאיזכרלזיאיויסיוקי jריז'אי
לא rא(קאםו'אררויפדדלאומ'וייב iייאטאלוקיםואינילן rMאיי

י 1Cונ.ב"אבהאי~אהאיבקורביאוסיאיייויאילאח rסיייבירייר)
 Y'ארפחקחהדינברנחבין ItDיזונ '1נילירפאי Eאיפפאירי
וכר •כוואקרפחסוכייביז rואנ tדז.,ניאו i"יי I •כיניה
Iייו ..... Iיו" I( ,'~קיפיביונרסקינררםסרילאפםtaוכאיפ •סרלרק iזפיטא

H ן~'ן''י'.''י'~~ארלפיונהיפופוהמירוריםד.אזובם'אנרירםאנום
 tיריראילאהםקרםאם Pפלרר •פלנרוהאיייופהסא~ם
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איסטרוסוזבייאמארוזסויינדי'אנטריאפוריא •אי'ייוסדי
 •ת"ויא.רירנ IIעווחאבטיקוס

יחודה.דיפוריםrפאניאהלחה}
אי •קואיבטומואיסטרידיפריסיפיייאלבולטימרס

סלםירואיזרדההידיפודיסטאניאהיהדיאבילאריזבוס
פיאוייי.דיביאויאויזאאירח /'םעב nירקידישיזבוסאסינוז

סיבוביירנארסופובוקילודי.אפיואירה.טובטו.באסrפאכפיאי
 •דיריגיופיואיבו.דייואייקוזטאrכייזקימאסדי •רייבו

 •ריפוטריאוסאיאפיטיטיסדיא'מה·סובייזזבוייקובטיבטו
אי .אס.דובויסיסיבטרןאיזבווייריםאדניואידייזקוזקאזו

סיסיבטחאיאיו'וסאוביואינייבטיאילייאסדי'יבטרואיבב
רייזקי~קאסוב/ייואינרייביקיאביייסינקיזאיל.איזאיויאם

איבiיאסטי·סיב/דאריסלאםטוםואיירושלםאהנייפ/טודי
אילדיטריזורוסלוסמו·טיאיירושלםאהבטרו.אי •לייאראס

איסקורוסלוםאירייאילדיטויזררוסלרסאיהזבקרשבית
דיאוב/לינולורחבעםאהאי •שלפהאיזוקיאורןדי

אהשישקנילטאנדואיזאייאביירפוראבייופיביהפאנאו',
סייטיאידייו •ביריקודיאיסקורוסרחבעםאיזוובייפ/ט

סיקואינטהדיאידאדדיזבווייואייר,רדהסוביריאיבוייבואבייוס

ליקיזבאייוראיז/וסואביהאיבויינואי •אנייוסאוניואי
יהדוה.דיוייסינונדו(אילאבשלוםזיאיוהזבעכהפאוייר

ירושלםאיזדוס)איסייבטוםאוביואימילירסייאנייראיז
פאדרי.סוקוזבויייואילקוזפיקאדור.פיואיכייוסאפויס
קןנבאטיירקיקונבאטיסלוםקוזפווסםיווטובגיוטיביוזבה
סיינטוםקואטרוקוזאילדיאינפ/רינטיסאלייו •ירנעםקוז
 .סבאואנאניזבילקיביינrפוסלאישר.דיזבאטואיבאראבאניסזביל
רחנעםדיירבעםטוזבלליקיסיב/ראדיסלאםטרראסטוזבואי
tפאזבייזייאםארוזלורייפיואירטיאיסטיאה •פארריסו

אירהקי l/רמאידיאדר·פ • ם:-יב;~דיויו.(קירי~.ונם

איבבייבטוואיזבוו/יריםקאטורויקאורפאו)לחאיזבאראנאז
 •איו/אססישאידייזאיאיזיוסרסדאי·ב'ינטיאי,ייאסדי
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M איזי,סייביייבר~ Q וביאיספאביהקיפרורדדיזיו(קיייא

יייטויסיראייפיואיאי'אי •tביייקיריאהלהאיזםוונפו
יאוכיויביייבר Mקיפריטן •אביירארזאיקואויבטהיהרדה)די

פופודרדיפייוהלהאליפפיי, •דייואי;קןודיויבירtבויי
ויפיוולהtבארויסראהטאט'יןאי •אינקיבאtנייבפורי

ייפרזרפוביואי •דייואילקןופיקאידוהאיוהקיסיבייוות
אי;איבבראבדיסייראיסיביראדיספיראנראר •פווספיוראי

דייואילדיפורפייטהעיררטאפייןאי •וכירבסארוסרדינווניוו
קרפראי •רייראילדיפיטוראיןקיראסוןסואינריזיירלי

פה •ריויבי,יארלהאהארביידיסייוסיוכואי'ביואילאנסי
יבאס Mבוסוספרוקרויינוסרייאניירס\לrםיםרס C'יוסאיו

ישוא;.דיריי~עסאקוופוביוקינירהיהאיז.איאידיאס
לוםסיאיחtבקרשביתאילדיטרלזררוסלרםפרדוסטוטי

פ/ובסוארקוןאייוייליקיפרוארםייויייז·~כיאהאינביאו
דיופלאזיייליייייאילאה •לארישרירייאייקונםכרה
 א''.הייאיזירו:זג,.~יפררפייפחלהה.אאינביארליאיאיספו
אוס.איןאיבפייארזיייסיק.ילופיוררrפוינאולרפוואסאאינדי

איזרי 5קיסאלב/אםייוןלהדידיספראיס •דייראללאיזבראי
ונקיקואינזזפאיראוקיקוזכושיסלוסדייאהסי~לחאיז
אימ-סו/קוזטודוסאהקרנסוםייו;וסאיאסרםארסיפידרסי

זירייאי;יד"לאנטויקויב'אנפאוסי.פוראסא •מאדה
אי •קארס;לה rאיאבקאדירנלראיחבביקוןאיבסאביירסי

פיפ/יזאל •פורפייפאסלאסאהפויסיניינרראיפ'וריפואס
 eאIביוירקלרוהטיריפייסייtבאלאטיאהאונהקרןאיי'ינסייי

ימקיאיטור •פילייזבילוקירייראילקוזקובווברסיבו
דייפהtבררייר"קי •איסקרופואין •דוונוויסקיוסיוביייו

אופובtניסיקימ/ואיסחסיאיןבrפיוואזיאילואיtבאלאrפיהא.
איcופיסייאס.איגואיזפרםכדאלברסזיאינביולהאי •tביוtבןאיל

סיינפיםאובייאיtבי,דוסייאבייי(איזלובוארסראיןאיבוייבר
יהוזז:זריירבקוארונויי(איל פt,, 1:הסיש)איקראריבטהאי

יM •ביירס Nסיבקיאיבלנrפנילס"י> "יאזיהגןז~;הדיאיויר
יבנייא N •ירה'בסידהרפר tדיאייקוזדירוגיראיגיוסטרפייאי
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קיררהייטייואפלאסוכרוםאפרר Jאוריריאקילרייםאיכהניפ
אסובייירוזקיאניראי •סיאיבילואילאהלייאבניזיזקי

אקוזיייר •אילקוזוםניקרנבאפורסואבאיעמוזאייסובריי
אסיפיכםייראיהמקדשביחאילאיזפואיבילואילסברוראה

 •קובסינםנימולכרזפקזיסראיבילראילאהדישרליסאי •אייובו
םאכטאספררפייrפאםלאסדיפאלאבייאסלאסאיסקוביארדי

אידקיפאבאיאיוררל,דייול •פווDםיראופרדיופרו
קאיירייס"ספואיסאי •אינטיגואילטודראהוייר·ייספו
וכואאיאזליפלשתיםליס .ויינאדרסלוסטרדיסאהםיאביור-

אווםאי •ארבייואוסrפואאיאזל,אראבופלרם •וםיוינובי
 •ביהיפפאבאביהל,איבאנדיוהסודיייבאשוביה Kאים~

בייקאפ!ביראי •וםאליבפומובבירויאיבו Jפאטייאיהרםיינוואי
איןפייואסםוסאיבויקיסיוא'רייברסואינםירופיסיוופו

בואדראלפואיזאיבאלפיפיירלאסאי •באואפיסאיפואטרס
איררםזוס.פאלאסיירפאיסיבידאירםEכיואנראיציויל,זאציייזידי
פוואי •ישואלדיוייאחאבקרןאםויאימאסייאפיסיאי

דיאיזיה-עתליהאהפומו •אטיםפאדלהםאיוטאוMםס
יויו. Hסוידיםפ~ר~טוזייופיו-מוזייוסו ..איזבלדיאאחב

סאבירסוםאיןאבאחאהאייודול,אישטוזיאיןאיספוביו
יבביאר M 'K •דייואילאהפלאזייוילבואיספוקי •אוםקוז

אהאייורןקילופורחבביבזיהיאויזבאבופוואtניבאזאוזל
קוברסיוייפ/א~פרבופיהשופrפאטייןאי •פיקאדרויפאיס
יוםאיביחנאדוויסברזביבו •יוושלםאהבילטופיקאדר.וס

ביםרrסידאדוקןלרייבפואילאחניוזביזקינייןמוייאקאבייוי
ראיססביויקיזונה •דייאילדיטיםוויאדיריניייאדאי
ויב-בריפפפשיהואהסובבאייילוריקיזחלהייאוטר~ה

דיריי ,איראפוופיסיבאכפיואנואואיאחזיהקוופאוםי

אויררם ~יכהדוןגיזר Jl;בt.ליאטינאוולואיספובםיס •אופיו
בייםבלםאזאיפוםופירארהבוקיושריואיכ,ה Qרי
יבם ,'הפבניואלספהריםלאזייבפיהאיםבודייואילקי

דיספבו,,ז i~י Vאיזאורבס'ירוזיבאבייםלאסקיסיראי
 , ,דייויויםיייבואיןאיםלאביוראהנEכיםאראי
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דיסינקינוייי(אילאיויוסי!היזםא" •אכייןסהטסיסיניד
סיינפוסאיניךאיפי;דרסייאביין·(איזאיבוייוניהזרר),

קונפרהוכאלווייאוזפיואי •אבייוסיוארנגeונו)איסיפיבטה
 rקוואס tדרזאיו Pנאסtפאנפי" •פארויסוייר Mריר'ניידוחיי

דיאיויה-עתו,הטו:ייררסיידיפייברייואיסטוסייבזו
ורסזירם Iוברבנאיאיוםאבוסשיםסוסאהובאובר-איונל

אבאםrפיםייובואיסיאה.סואינרי:ייאופיריהורהדיסיניייייס

;יטרהאובהאריריסלליאויהו.איבינויברראסאוירמיר
סיוקהאיזקיפא;בייראהרייוליאי •איבKסנ"אהרוני"

ומריוהאיrפריפאסדיtבאלאrפיאהאובהביירבהלייפיבטן
אזוםקי •ריינאררסראייבאזסוקייסאייספראי •אייייאיי

קיביראס.בייבייווזיוםאאפוrפיד rאוrפראר-יאיאיו.איוייבייאו
דיופוסובפוואבייוסדוס .tנאואפיאהאיספהאיזקאייר

לאסקאיירוזליקידיספןאיסאי •פיואירrפיספאסיירביס
לוסקיזאינrפייאווזלובואי •טווייר.ידאסרסאהופריםאס

זייהרוה)דירייסיויין(אי'איזיוסי~םזנה,איברייבי •רייס
 •איבריינרסו;ראנייוזאא' •ניירס Nררסאיבייבפידיאיארר

אייורארפררבייביקישוב'רוזאיזבונשיבזיאחיונאפרלראי
פאנהאיזפיואיאי tארםקתrפרחישראודי ' tייייפאה
י .l(פיריויו Mסרקיעתויהארייבדו·איז •אבוויסיירניססוסדי

"יו"א.ראיבריאיאינ"rפרס.סיספרדוסאר.ובאפוובאrפאדי.
והדיאיקסאםר tאחזיהדינייקראיויראיל~ש 1I~דסווו

יהושבעאהפיסרארובירלוקי •מאודיניחוהדיאיספא;ה
וןיא •ניירס Nסישחוכקדשביחאיואיזאיסקרנירירליאי
זיפסיאיואיזאי •ורייסורסאיכהביס;וסבובאבדיסייווזIיtי

אינוייונ~ראיהונשדקביתאילדי~ןע 1.יהקי'tlפליאיניי
מאפארדי"ספואיסיהורח)דיייר ,,סייפיראי(איו
אשיהואינרייונ •ביזיס Mפייפיtךדיא..דעתויהואה
םרס'י .יירסנקראריבפהרנוייסר ,arאאי •יורשוםאיו
חיכאי,דיויאדורסאפ;אם amפפיראנרראפייידי

ינאביוםMקסיואיאיונאיבירו"ילייהמקדש
נaכל tאוכרחדיירייפיידיריג'ירוtהבביסר
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ידאיואו(וייהוירעטווייופייזאלונההכהז-יהויועניכייירקי
 ..וייםווםקוזאיבפיורeוזוואיכייוס) Nפויבפהאיסיין
אילייבואבויסורםויויפראםסובבאיירסייהראשאי

ונאליסייאסאיזראי _קאוניבוסובאיברסוססרישר •וייבאוו
ויפ'ואיאיןוקיאבוויםייוזבואנויונאםיהאי •בואבריס
קוופיזירויואדייבזפווהכהזיהולועויאלויו!כרהנאהטאפאו

וייואילולופופייפהאיוחסייבדרהונקוש, nביאילי"
קיקוראילואובואנדיונאסלהאי •יופולבארלוקיויואל

אייאיזאל •Iכללוראסקוזונאפיזווקיקוונאברארויאלםאיזו
אהאוזיוססוסאללביאבפו •אוטהםואינפריבוקיטווביבפו

 ,ובאונוילאיווני ,קיוודיי·א :דלשראיסיילואיל
אוםבייבואבייופיוטראייאיז-!וו ••••ז ••יובבאם ,וב

איזילווזאימיובםאווויביטיווב'יקרארזקוזיואשסוביוי

ולסינייוויםווסאיקובויםורסזאיבואנרלייסcםוראיסייוז
ונוייבייבנאבסאסאיזייווזוסיואויפואיופואללאיזאי •יהווח

טריזרורםווסאיפויזורוססוסאינפויבוויסקיפ'יזי'lבtאילאס
פיאיופואיו •לורשוםויברלtבאווןאיר.מקרשבלתאילדי
רלפואםאי •ובאלאrפואיאםאסילובאדומוייקייייואיפדל

 •טאטאורזוואלאיםקלאב/רםסוס;י J~ו,דאי~ר tבייב'יווו
טואינילאיבייכפלוככיינו)ריי(אילאלוירסואחויהאיבריינו
אהפאויזאtבקילוסאהונאפי •וייבואיזאוזפייאי •אבייום
זפויםקזיאווםסוביויסוכיייוויספראיס •פאוולסויואש

ויקיבפאליםסייןאיבביאוליאי •ביס ICבאואבפילסיינפום
סייזקוןאיייריו,קלופרישראלוייייאילאחפואפה

וחיישרליס'יב,ואי •פיונסאויסוויבאואבאנלסוביל
 •ואישיויאייוייסיקלוייואיוקונפיבtפיאיפטהברקיפריפילפה

סריופיונסאווסיקיזאיוסאו"יאי •Rכארס.אוכלפולוס
זנילוייואי •וביליייואילייוסויו rמאאי •אדרםמיבפוה

 •פיבייאסקראילויפיבפהלהולאלב'רליסאיכלבייסזפוטווום
יא 'פי'ל;םיסרספאrפליאוליסםלאבאשי Iקאיירוקיפונזפראר.אי

תבדיובאלפר.קרזלוישלםאהוובאסבירנאיזאי ..ונורייור,
טאירזסרקוזקיסיאינפוידישויקוואסיזסוסרבא;ם, tס
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איסמאדה.סירידיבאשואדוסאהקיבייאבפוקיליאיסבראסו
לוא •איל"וסדידילאבפריאיבקורביוסיאיאייולוםפרישואי

וtיאריפדוווקילופורישראלדיוייאילאיאבוריסייילודייו
אהאינפרו •אrפראסבאראנאניססוסר t'טלבו "הואסצי

אורדינןאסציהו •יחודהדיtביל;פריסמאטואיירישלם
אילאילסוביריאיבסאביירסיאיסrפוכסיס .טיאבבקאילרחבטקי
אטציה.איקואינrפהסיזיcכייבניהידחדיטואמאילאישוידרי"
פ/יזמאבוסידיביוסאל·ניאיייאשדיכןםאיזקא"ייוםמיז
הונקדשביתאילדיrפריזירוtכלוסאלמהסודיפריסייודייוליקי
 •מאפאריסיונודיפואא"סקבוטודוקוזאיפויזוווס.סוסאי
ליאיל. •סאולו f&דיזבאודיבישקארוזטיוטהיפנייבוםקי

ליאאיאי •לכישאהפ/יייואיסאכייראהאלקאבםו
אייוושלםאהשיושירוזלויאמאrפארוזלואיאלקאבסארוז

אבייוסקואטרואיסיקיאיבrפה .דיאידאדדיאינrפירארזי.לו
סיקואיבפחאימייבטיםנואיביידיאנייי(איזאסציהומורייו

זאלרה:~ l ~טאטייזםואייסי(איל~ז~ה~יאינרייניאונו}אי
יאדאןדיאכייום.דיםאיסיקיאינטהיזיוסויהודה)דיריידייויז

יזיזביופסומויירייאוזפיואי .אינרייבוגיירסאסישאיזידדי

לא-םדיפלאאכיראססלנביווכוספויטיס"ו , •דייואיל
קיז;נר~היטאסדי •נה ?1 ;;!וסי:טמJווסוהפרופייטאס
די,.אטיבן;אנליזאדיייסארלוארופ"קןדייאדואיסrפאכיח

 •פיאי •ספירוזןפרןטןיייארפולו •~נדיםקסןאייייואיל
ערבילוסאיפלשתיםםלוהאןטנ.יברק .אזואאב

מונביאסיבידאדיםפ/ואנואו , •חניrפסודיפסודיוודיב

ידיסיירוז Iובפיעובוניסלוםייזטזזפ •סיירסוסזאי
ראפאקםליסיבזוסנפיגיהנאול,פדיריםיכייירוזיאאיל
 •ויקיזח.איזסינסייא i ' .פואמהסוסייןד,"אינסיאי
דיאפייםסדייייטבואיזאי •גיאהראיז.אייזיואיז
םיינIפוםטייםדי~ינrפהקונהואיזמהסולהאסובי"וק~
לונדוםדיורדיזדיו.דיבוספקיביינאימיליייטסאי
Eכסונכאייוליוספירוליונח .סינאגנאררספשישינאי

המסדביתילאיזאי .",;ראסוזסוםונאלסאר
5 ] 
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קיפור 1אסירוריאה CIנריק •סאארטירייראילסאארםארפור
עזריהואילזר 'iייאררז Cפררקיוברנבירפררבהז.אילדיובאברפרר
סאאו·אילוישארהקיכהביסלרספדרוסאיבוריכהןאלי

איבקרטינואנסהלהקרנפוהאיססיינדוטאברסרויונירייר
פררפינסראיאיל"רסקזיאיבסאבייוסיאיל •וייואילוי

קוזדייואילייאנוליפרטינטרפיוטואילאין •קרנדיבארלרס
דיאהאילפייןאפארטאוואיסוםוביראי •סארבהונאיהארנר.

רייארבזין(אילס Qייאיזירסרריינאוראילר Iריזאי •וברריירקי
(איןאנייוסס'נקואיבייבטידיאידאדדייהודה)ד'י

אילאינטרינרסיטייבפואקילאיןאיורס)"איפי'פירםויאנייו
פאםה.איובייסטיירסלרסאיריפרטריאוסירםאהפראיבייר
ונאלהדיאיבינריסייררזסיקרנייסלוס" •בוםטוםאיפיינפן
אירחבוקיאילא.רקובדיבאביאזניו:כאדוריסלרסאי .סאבירה

ונאסל'ילהקררפאכיאזיביופרובידיאלנרפוואי •וניריסיורר
לאס •אבוךיםיירניםבאסtפאבפיסאיזייווזאי •rפונואירם:בה
איבויניאביאןאיז Nיירראב'וביבהאיישעיההושעפורפייזפאס

קיפייזאראיוה.לוסקיזאובירבראיקאייסאיםיאסאםפור
 •ביאיורסרקובוםיראהד'ייואיסיאהסראיןירתםאיבריזייוסי
להאיסטריפיםיאהבוקיאיל.אהקובויבוEכ/איופיסראי

אי • tםררפייפאלאסהאאובוראניהבראידיייאילויפאלאניוה
איניוס.סופפןדוםאיןפרוספירואיאייוווליפאפייזדייואיל

סיבי·מיראנואו •פיביהאוביליבולרםאיעטוןאחקייניאבrפר
איביייב,אבייוססישאידייזפאלאסייוס.איפוויסאי •יאויס

איבויינראי •אנייראזיאיקואירנפהויאיואוויוםר"ןאי

יניבוביויאיואודייחווה)ייווזייידריי(אילאידרסואחז r ז

פיואיאימאן"ניי)אלדייזאיוני,פירסויאנייר(איןאניירס
אהפינטיאינראלארכירביקי •קאבrפידאוסיזמאליוייארן
לאםסיררפיקאורוים.ונאסלוסישואלדייריםליסאיזניאי,

אטואינרוםליספודרספוםו •המקושביתאיי "פואיוrפאס
איאידרירםייפיינוראםאיל"וםדיאיזואיאורוויםאנזפוס

איקבררבייסי •ייושלםדיקאייםלאם D.'Cזפוואיזאפאררלום
 •סאקיוIכייסיאייבאכיהזיסאיארםידדיירויסלוםאה
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סיבוירדאיאיזאי .פיואינואי,פוראיזיוססיםארןפאסו
ופרםולואיזיבוקיאכוויםייוזדישובוקיאלאביאופודו

דים/אלIפובו rפאפיידייואי,אי •דייואי'אהאינסאנייאו
איס-סיפ'שתיםאיארם .מיריסיאחיןקוסרפאבארל,
םיבידאדיסטימאווואי •יהוירןדישייואםלאסאיזפאבדייווז
ובאפאבםהאיזואימאביוהסאלהדיאבאשייילואדים;סונג/אס.
בזפקחםנאסייזאיירוש'םדיבאראגאביםליםאיזבואנדי
אהבייבו •דיביירסואוירדיובא:קונוישראידיוייוס,יהר
 mיהודיבאראגאניםסי'בייבטיאיסייזמאטואיירושלוכ

אורואיסוו/יויםמי'דוזייבטאםקאזcיביואי •דיאהאוואיז
פודלקיזאי •שטריזאחפרושולואיסומהסיזדפאלפךאי

איוואי •דייןא.י'די,י,אנפויקייביאגטרסיגואחואימפי
אניירםסישאידייוגפריסיראםלאסדיאבוירס"וביסובאס

אי •אבייוםסישאיrפוינפחדיאידאדדיסיריייאיאינריינו

דיייביווםלוםאיזסיובבואסייוזביגרהמיאיםקריטהייםטו
דיו.~ב.יי(איזאינויינו .סאלויסייוזאיב:יוביאיבסהפוויהודה
ריי(אי,rזזקנה~איזייסוקואטרו)איפרינטהאימי'פוים

אי .אבייוםסינקואיביינrפידיאידאדדייר,רדה)דיפריויידי

להמאיופפיאיד'םןם .אנייוםמואיבייאיביינופיאיבריינו
אילקוובו.םאב~רוייקינטי 4tמקלאוחדיויראיייסינםייא

איםrפיכיןקוראםוזסי •יחודהדירייסלוםטודוסאיזאוביובו
בואינהדיפיואיטאםייז .ו I'דיאי'קרזאסורדיאפאדוסיינפוי
אי ttבראםיידייינוקוראםוזאיטיירבהאלסהאיבאפירה
איי •איריאםםיםאיזויפוזאדןפוייאיאוסי',י •םיאדאד
אכיריידיפ/ואיאזירדינאדואוב/ליטופיסיקיאיגירפריסיר

 .פאדירסוסיואדיאבייאהלאםקיהיכלאי'דיםואירפאסלאס
 '"הפקביתאילאל,ספייאודיכהביסייםא.ראיבקיוניברואי
אזראויי •אילאיזאבייאזקיאינקונאטיינופסלוספודוםדי

 ' 1אונוראדום.איסיב"וויסלוסטרדוםרלקונסילייןנואברי
פירדיייאילאהא;םאסייוביםאוייוכירא'בקיפיבריייס

הלאליספייאריידיסIכואיספי"יבילי.אילדיפיידובאנסה



- 116-

 •איליייסדידריפסראיבניייהקיאידרורםליסדיפייוה
איזאפוופייאדאסםריםראנסדיםאביספירארופאס .Pאינביאר

חגקיונטיאירםירקוןישוא'אייהירהדיפייראסלאסrפדואס
הדיזיאקדשמהביתאילאיזםירבrפוסיאסrפאריידיבייזקי
דבכאי.אנסיאישבי>פחס(איירדיט:יז'ואדיאpזםירוייד
,יסרטלקמריםנדיגארוזקרייאילאי tריאיביירןןסלדרםפי

קוראסיןאילארבירפסיבקיחפריבראירטזזימוייאיןאודויני
םניירסיסאביראםאלרילסיססוסרקזפאריכילראי,דוובדי

אקאכיידאונייבובו.ונונביוקוזליילהפיבייבוtונדיויסיבייירו-ז
חואפ~קםלהזיראורדובונינקואי.איסקירםרסויויאבדרםביב
קאדהדיגוייואיאיזייייזאנסי •דיגייואילסלקוטוחםזנדי
אוזפיריאאי •האריב.ליאייפנאקקיזקארנייוסויביא
דיז.ד,נראלפויןאפואיכי'ואיל rIפראאירריקאפאנייןאפ
.איזסאכיירוריהאאייסיבסייאהזםל,טיאבויפס
וניפיאיספדפירודיסאריריספ .ציוי'יזאציייז ' iיקהרל,פ
ריטי·אירהקרםווינולאסאיויסיינפוסאיזרפורויייזטלה

לוסאיפלשתיםלוסרחפקונסאליייפייןאל.איביסטיר
זייכייאיאי •ב'יפיפיקיזפאסדיקיבrםואפיסי .ייאובינא

א, 4ריברליזהפינ/חלחבארל,פאבוקזישיראדידייאי,
אינרבאידפיובפאריקוזלםסריואהס~וכוינביינורפיפסי

לאסמארוסטימי.איקוראסוזדיקוואילאיIכיואלוטי
איזפופיסיחזקיה •יהידהדיס Nאינקאספילייאדדיסאסיביר

דיפילאקיפאזניירסידי .הויביוואיסאייפויופאדיננר
להזרבכלאויו~ידיפיינסנואנ'יאקילנונרהיקורביאל
י"ירשדירייאילקוזפירדונאוםיפיר.כיקשיהיפיי
וכ-ווריסםראיrפםהטורנולי.סבחירב .'באםפאנ~איויליאור

 ~אויפדרייראדידיספואיםקהשונאי •זזק tlר~יבי

וי(קירםtירינייןאביילוקיהוזהיייא'ויאהאיידיןל
םילאיrפואםואבילסאב/יאהיקיניי"יו.חנ
-קייישרילסאיויינו)דייםודיריוי,דילהברפןק
יא'י'י ,אילפודופירירוינאדי.פראידיקיניל,סיופ

דויםואירפאםלאסיי'קוזקיאיפיר •טינדי
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ןכ'רקיליסיחזקיר,ו .אשורדיארו :Lינ,פיאילדירילאנטרי
אי'יאואירדיאטיבןאפסיאיאנסייוסי •ראסוזוקסו

אוו/וססוםאלסן .דייו .אילאחרכשקחיוריפודיקיריפידייו
 .אמארגורחאיייורוקוזאוראסייוזמןאורדינואיסיילואל
מינו'קידייואילדידיביופוררישוליאיב'ינוישעיהאי

יאנס +אילפורפיליאודיטיינידייואילקי ..·ריםיסקחאיס
טרדומוא'רטיטופוסינוגייאקילייאאיזמיזמוקיפ'ואי
סייזדינומירואון iא'רןקיאשורריפ'ונמאדוגראנריאקיל

סיבייוריסאיסטרוסזנו(איראגאביס"במילסינקוא~אוג/יבטחאי
איקובדיסדי,אירחפוזנר,איסטהקידיויזע/'חחגמים

סומהטיניאחאילייוסדיאובואיאונוקאדר,י I 'קאפוראליס.
כחריסבסולו.י'קומאנדו)סודיכאשודיגראנדי
כ/ירבואיבסהאיריפודייובראנדיקוזטורבואיכיכ/וריסטו

איבקורב'אנדוסיאיאפאראדו , jאיסטאב/קילןאיזאי~י~בהאה
בו +איו'וסמוסםאטארוזלן'~ורולומוביסרוןוולאנטרי

אחסאלאטיפיןאירטיאונהאיזייו t ~קחוקיהאיטייבפוסופא
ב/יבוליטאםייזישעיהאי .אילייאדימורירסידיב'יאר,קי

איסאימורירסי,דידיב'יקיזיייאילדיבימכריפוו,זויינדו
קומואיסקויrפופורםאינקומינדאבסאדישיקידיסיניסטיו

קומואם/אאמדורייאוזאד,פאסדי •פירסונאסדיריגלה
מואימטרוסדיזיז(איאין/וסמיזטאמייזמואיריקי 'ג~ .איל

קאואדו/אכ/יאחבוטייכפואקילפ/יזקיעיחאנטיקוססינייוריס
יקפאויסירמוחאךאווזסיפורחוקיהופוזייר

ק~איו'ואילקיסאנטואיספיריטוקוזסאב/יואחסואבאלק
קומוארור.יקפי,~לוכאמוייסירדיטליביביר'זפאחאספירח

 . ;-דיייני .tרקילוסיאהמח .ביירדארלד, _פ/ואיאבסי
ויכייאהאיל.אידייואילדי~גוסטואילדירח tקוב-רפוואיאיסטי

דיבוקהדיאימטוחזקיך. ,איבדי('איזדיכייו>סיאןיודי

רואיסם'ואיבסופויאיםדיספ'איקיד~זיקיזאיי(איישעיה

רדיב, ,אאיפארירלד,חארפקארהדיאגולטוסייר,)זקחדי
LJ סלקיויספובדיוופ'ואיאי .יודיאילאח,אוראםייוז

 fיי:רוזינ(אסמאואכ/יאהגראנדינחאיו'פ'אי ••ם'ל'זינאיר
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פייסונהלהאביהאסינובוינוקיה"עחכמיםמואיסטרום
אי •רםריאהםאלטיאחפריסהלהקיזקל •דוליינטיאזירסי
אילטייופורריפרבי'יקולודייואילאיסיליזינו)סיחזקיה
אפראססולאילויסו'וובברהלחטירנאראיזוקי iקוטיבח.

איקס:פראאירדינארייא.פיייקוזהאונהפיואיקיאיסקאלוניס.דייז
אדיריסרל,בבלרייויגן:ל~ךז-t.ןוא;זיזאו-~ראךיאי
אי •פריוינפיסבואיניםאיסאיייוסדיל,פוהחזקיחאה

אבייום.קיבזיאופרוםסאלאטלאהא'סטהייויםםואיסביבי"ר
פאוייןליטאלאrפיאהלהדיאליביאנפוסיקיאנייןפריסיראל
וייהורה)קאזםווזיויריי(איל i ,נזי Qאה זק~-י~~ ljיריטוזםו
M ' איברייU פריב)איסיסינפהאיטיל'פריסויאניילנאיז
סיקו'אנטהריינוסואלארבואי •כיירם Nדוזייריאיראודי
 ·איספירייאפואיזאלארבאייימונבסיז .כייוס Nסיבקיאי

אילאיןאילסיסיז/אנטיא.'כיונוקיפיקארורבראנריאוןס/ואי
סואחזאיאחאבאיבעשאאיירכעסאהו tופריlבlבא •מוניי

אהאינסאבייארפורפוסיביל,דאדסאסלה.איזופאפימאל
פןוואייבייזוס 'Iאיאייולוםייםיניךאךלחאינניו •ד'יואיל
אילדיאוייבפיואייילואילאפארו .rפttרוייר,סיימןדי
לאסאה.מאפופיואינואילפוראיויוסואהפאסו .היכ'

די:פיירהלהארפו •דוtפריבאביאןלוקילופירופוםייtפאס
דיאיסקלאובאםייזילה •קרואיליאדקרןלינפייאסאבכרי

אילאיסיילום.לוםריtפינכלארוזא'מאםסאבפאםאקילייאס
אינקא,'-לואשרר.דיוייאילאחאילסיביריאינכיאו"יו

אקיאהאיןאי •בבלאה'-ושירוז,פלואיפייירוסקיזנאריז
זיקדיייאילאהאיםקיאםואיסזפריביןרחאי.אפייובידיאורה

K אהפורבו •סילאנרןזהסאנירהאיןסאיביואילוםארבירה
 •היכל '.אידיאידויואייאהקיפו •יייסלםאיןרייירנרם
M פ"רהלהייבפייוrיא •סווייאוךייסידוטןרווי

איזיאיקוראסזירספודיקיזזייואילאהמלבי"י
ארד.ולנtכוסיסוא~זאכייאהקי,וייניואיביוסטופאסלי

רס,"םקריאבואירופה.םןאיזאיבIכיואחזלואיונורייי
ידאב",(איזאינרייונ •"זזיהיםפיולחאיסזפויוייא

~ 
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(~ילאיו'וסו ii~םאונ'ו)אידייואיסייזאימ\לטרים
 ·אגייוםדוםאיבייבטידיאידאדדייד,ודד,)דיקינוידיריי
 •פיאלטהסיזפאדרימןקומומאלוזבינטיאיגואלפיואיאי

דיינטרואיסקלאביוסמרסמאטארוזלואיאינריינואבייוסדוס
סישאידייזדיריי(איל ~ Iיא~יזדבוברייאיאי •קאוהסודי
אנייוארזאיטרינטהאי .אבייוסאוניןדיאידאןדייהודה)די

רייגיוסטומוייאוופיואירדארכ'יאיז •ירושלםאיזאינרייבו
 •פאפוסוחזקיהקומודייואילקי'זריריב'וטאנטי :tבאאי

קובו-נראנדיטוב'ואבייוםדיבויקומוייסייבדואיןאאינדה

אסיי·פורפירקורד,סומודחאזיאחאידייואילאהםימיינrפו
קואנרראי .אינ'אסגיאינאססוסקוודייואילאר,קארסי
פןראינקיטינדו .אביירםאוניואידייזאיזיאינטריייא

פואיב/לואילטראאיאזקיפרומיrפאסםלאטוראםאריקןו'יר
דיטיניסטיראירהקילוארלביאראזקיהמקדשביתאילאיז
~ר~נהפרופייtפאס,אםביבייאזטייבפוםואיז •אדוביארד'

ירו·"שלםאהפיוייומי(איעבתותדימוראדווח'קיהףדיאיו'ו
ו:זוןהאי tכוש"דיאיויוב:יוך P ~כהו)טאמייןאירהאיראזוופוי

דירופאםלאסדינוארדיאזגד, R ו:rדיאיויוזעוםדימוו'יו
אזימזומוםיאי;איל .קינטאב'הסיאי •רייאילשיר,ויא

כד,ניסלוסקיטיינפואל •אילייוסקוזביינטורו:ונראנדי
ביאטליאדוראסלאסאינריזייארפוראינטרימיטידוסאיסטאביאז

אילחלקיהו .רייאילדיקימאנדוקומוהמקדשביתאילדי
לימיאיאיאבירייו(לותורהםפראילטופובדולכרוז

טואימטריםדישירוזאיסטותוכחות.לאםדיפרשהלהאפאריויו
איןיוז QVדיטאנואיזדייולוסיאי )'ד. Iעחכמיםסינייוריס

יאשיהן.אהטרושולוםיאיריי.אילדיאיםקריניאנו~~ליךיףדי
אי .איסקריטולוטילדאדדידייאילאדויןוייוםיוכינביו

 •אינקוטרואילדי,יקלארוחלדהדידיטאנדאראהאינביאו
 •אל,סונייוסי •פרופייטיויאד,סוקוואפאסויונןלוםאםאי
אכארבו.מוייקוראסוזדיייירואי •בי~םטידוםסוםאואובוסי

דיביייויוס,דםטודוםאילויסלוסאיכד,ניםלוסאר,אקו:יו
פורכ'ורהקוזאיל"~סקוזאטו.סיינייוויםס,וסאיירנודה
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,ואי •י,דיבייראיסינוז Cאדייואיליד,יילהטאנrפיביר
אוקאז;כייוזלהרזפטוגלו .פואיבילראילtבוךוקןז.איוןטיזםו
איאינקונאטייבtפרידובחרדרפידיפייוהלה'אייטIכ'יארסור

רגאואורזיפסיקילובואירםליסוכוייסחקייז •סווייואר
לרסטיוםואהאלייייסיריסובקיטואיאייילוסליססארה
פסחאי,אנאזקידוקיטיסיסיפו .פיא'וםסכהנים
קיאהלוייסאיםלכהברוב.קוטשהאינקיטיבדואס~נrי

 .לפהפיסיזדייוייאדיסירביים~יבtב,איליזאקונrפיניאיז
אילפוררקאטינוסבואיבוסאיןפואיבילואילאהאדיריסואי

דיייאי,פייבדו •ריזבראסייאפור ! n " •ביבייייקיפייבפן
לייאסיטינסייההל~יאנפים.דיאינסאנ"ארןטוייהיאיםtבאב

םוקרידיודהדיוייני ,' Jאדיפידרידוסירדידאדהא·סונאכיד,
דיריי~כדקיא'םאי •לישודירייבואילויפירדייויס

וקיז' .סו~~ר~איזשיר.קונטרהאריל D~ורסא'ייוו'גיפי
קיןאעקרנrפיילייאשיהו .יהוהדדיטיירהלהפורר Nםאס
לוביייארוזליכה 1יי.רטיפלהרי • 1וד~ייאיןונסאדויIכסו

סובוראקוליסיאי .טיראסאפייפאריז ,ו;איסאאיפאס
אחופלאבי Pאיסרססrפרוזסיריזלו' .ו Cסייאאוזקרטיפיאירפי
תדריחו'רטר •פאםייוזאידולורבואנדיקזזוסוייואיירישלם

רזייייילואייופזנואיראtנאנויאוזהוספוראליזנונייויפ
רסרריינואןירטיהאי •הייובארנווקוזקוראםוזדיויטובג

מורחיירבו.טיסאיאפאקסולואי .איבדוב/האיל
 m 'בקוטזינלטיטואייפייזסיינפויטארהל,ונונייו

ייוגיייאניב"יטואיפרינטהייאידארדי •סינדי
זירריי(איליז·ואוס tnיהדאאינריינןאי .רייסאנטוי cםאי
סייזאיילפריס ~:דיאניייאיז .ירוחהדייייtנםאי

םפייי(איםנייואריספיאביינפיויאריאדדיסיקראיבrפה>
ביירנ fאינריינוקיטיויוספרילא-ישלם)פאמייז

בינויאיJכייירוסקיזדינואינקלילםשירראח
 IIU8 .'''' \8סייזייושלםאיזפיביחיג'וא .'אמוריייאיו~לה

יבואי •פלאהטולאליסקיסייזאיאירודי
 ' Mדייזדירלי(אילים Iהיליאטילואיאליקים
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איזאםינטוסיאבייוםסיבקואיכ'ינטידיא'דאדדייחודה)

מאלומןיייואיפ •אכייןםאונזיא'נריינואיריינודיסיאה
איסקריניייוקיפנילהלהאה.קירמפיקארורדיוכראסייאדו

בייבירדיאםפיראביחסיקילודייו.אילדידיניופורירסיהו
מואירטיקוכדינארלודינושקואי .ירושלםאייהודחפונרי
דייואילמה •אמינוסובריהבזכרוךאהאיירסיהואה
בז ~.ךiיו: iאאהאי •ראנ'יאוזהאמסאבירהאיזאיסקאפולרם

דייואילזיפאלאכ'רהלהריר'אינקונפודובוקישמעיהו
כושקוירושלםאייהודהפורפרופ:יrפיזיאהו.ם jאיבייזוקי

אינביאו •/יIכיטונאר,פ/וייוסיאי •מאטארלופוריחויקים

איזומאסדי .סאטו iלאי!פרושולו .עכבורבז ז~~ל~אה
פואיבילואילמוכיריפינ/האיניוקיסיםיז'אכטיסמאליסייאס

דיוביינ-אילטאמייז ·קאזאםא·פאלאםייוספ'רא'::ואיזליקי
איפלאסהאיז iiפלאסאיזדיקאמינאכ'החבקוקזיטוראדו

אי .ביינ~רדיטייגיקיקינ/רר,נראנדילחפרראינדינ'אנ'ה
איסטאםאינטרי •אויירלופו"ראינטיסייוזמיטייןדינגונו
יאעםוזאימואבאיארםירן,שלםסוב/ריב'יניינדופיואירוז
אי .יחודחדיבאראנאניםלוםאחקונסומייבדופיואירוז

אחאינפיסארוזכשריסלוסאי .ךו,רייבזאילדיפירדיינדו
,נבוכרנצרקיב/ראנטוקיאיםןריספפיואי.אידו~כר jאומוב/יר

Iרדידיבאשובייפ/טו , iאומוסאיגייפיטאבוסלוסאה
כל"'ורירהפאאסוספכוםדי~ואילואדיריםלי •פודיסטאביאה

 ~קוסקרואיליקיאינטיינדיםי ·אילייאסוב/רי.פודימטךאי
 ,,פ}~סא~ jאי •ב:יננאבםאםפ":קאםאיזיירוזנוכשדיסלוס

 . ,tדי " tויבאשסאליר"יקיס iיהוקיןיסטוזדיאבויוםטריס
טירנ:.ניזןאבאפייטוליקיפינסא;דן"כשדים. Cלודיבאבריר.ך

 _לא jאיאי .דוםפיאקב/אזאאיסםכשריסלוססייבדו
סיrידנטחאיסייזאיפילריסטדינייו; jי K (מורייו :Lקרפיזייא

י "יא~י t' •אביןוםסישאיטוינטו,דיארדאדדיארנו)ז{י

 ,.. "_ירכאידייודיריי(איל •נכיי;~אויכ;יה(אויחו;כיז
 Jפייאטאילאי .אבייוס'יא"גאי Tד;~זדי ~~;;אדיודח) rי

 •יינו iאינךיאסדייסאיפיויםטייס •מאלןבאםטאנטיפ'ואי
16 
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 ,אר"יפסראה 5אי~אהקאפיבירלריאבבוכובצרבייבו
לוסאיקונריסלרסדררספחאילקוזאיtנתייויססוסאה

 •יחדוהריבאראבאביסריבראבויסרמהארבהאיסיביירויס
ינקארסילאדואוrפוביוכיאכיזייהר(אינבל.אהאינביאולוסאי

ילאמרךרוארילאיבריינרקיפייזאנייםרסייטיאיזפירנrפה
לרםודיספסיבירי "בבראנריסיאילואיליקארסלהדיקיטו

איויריהויכיזדי(פיירו.בzב~~האיביריבראיבכל)דיסינייור'יס
ליאינבוכדצנרברטבריסופרוקוילאייאשיהו)רייאילדי
אילפיראיאילאייחדרהדי:טי"בריויי(אילצוקיהווניי

אבירספוקיאילEביואיאילאיאיבייינו.אבייוםאונזיארלפיונו)
פויבייםדירייאילקזיאטוסי •פיקאדוםלוסריפיזור;ךוה

פרידם--סרדיייכאשרסאל,ראיבבלקונטרהפיל,ארפרר·
יבקייחזקאלאייופיה"יסקלאמיקיסובנירפרר •טאניאה
אסויפויאולופאסדיאי •סקיניאוראיפיואינוסיסיןיאנטיאיזייהר

אהראיניניא •בבוכדנצראיבסאבייוסיאנסיק' .ונרנניו

יררשלםאהארבאניסבאדיבראנדיםוובחאונהקוזבבוזראדז
 •צדקיהואיניייבוקיאנייובובייזאלפבתיייזדידיאהאיז
אניירםירםהרא"סרf:כינירנראבדיאיזסיכיאדדלהפרוושיא

להסרנפורrפארמאםפרדונריררשלםדיבייבrפ'להקיפייז
לרםסייאאיויוסארביקוםסוסהאדיניייארוזדייסאמ·אסברי.

\זניואיראיסtפרנסיםאלtנאס.סרסראארישוינפורקווניירזי
יספודיאניידיז (איניסינואילוינטריידלם Mיופאפרלאס
דיקאיללהדיורקרז:בי'ם)אינפהיסייאסייזאיוביל

םלנסיפירלוםדוסןtםא'יכהביסלוסחאדיבוייר •יורשלם
אנייריאנטהיקוסיזרוכטאיכילר Dליאדיאי •קונריסאי

סייבאסואיביידואה"הסקושכיתאילאיזפיואיבן
דקיהןצהטימן •דייזויויאחיזארקיפדיוזיריפיכ

ןיואידיסםסיאהדיברייילי •רבלהאהפרושולראי
ייאיזדסלוםסייברלר Cאיוספידאיאילדיטריכדיל
 ,פיןיוe •רייוופקידיאהלזיפיקאוסיללה rאיו'פtrני

ידחםרםבייקחארנהדיואירהיאפ.יירשלםויסולאוה
סנ.ל,סייוזנלםאיזריספארזיקיטוס.מאלאיםילאקוס
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איחםקבזנדליהאהאיל"וססוביויבדיאברפיונבוזראדן
בואנדיותלחאילאהפוקאניהליקיבתניהבזישסעאלםה

סיקריחפ •יהידחדירייסיוםדיפיאסילייאדיאירהסיינרי
אילאיזאי •עמיזדיקינדיסליסקוזאקונסיזיוםייסינ
אילאיוביינטיפהיסאקיזביינו .רישתדיהידידינסינ
לואיאילביריסו,ליביאנטוסי •נדל,האיז.ולייקטיינבק
דיאישכםדיבייניירוזקיםונגיוסשראמל..יקזיאי .טןס
דירוא'סייווrפדיסלהפורייורארפורמרוזשדיאילהש

לאיל"וסקוזאיי]ריסטאנאילקאטיביואי •יורשלם
איספאניה ןר:"'כi .עסוודיר"אילאנדירייאילדיאיזיאס
 •אילקוזאפאדי

 .בבלדיקאטיביירייואילי)
אבניסטיאיפלאסקאסיפפיואירוזבי·קייאנטייבדיסי

ביבי"ורז ·בבלאיזביידיייסקאטיביוסלרסםונפורטארוזקי
דיבייבשיקרואילהקיל"אאדיאריפילחאיפייילדיב'אזיס

 .ראלנרטיביופוראר •סיידןפוראר •אנסיקי •קיראסיז
איבנליסקארסו,דיפיררסארוס.פיואירזיריפוזואידיסקאנסו

סיספוייסאיזכדשיסלרסריגטאיאילייןסדים~סלוס
 "פשהיגי~ילד.דיאולביידאריזסיאי .•פארטיקולאריס

ביירסידינבוכדנצראי •סאנtפההלינבולד,דידיגיוקיריבו
אזיקריביאנפארפרראגםי·סמביאפיוקיפודירוזוטאזאז

דיקויייוזופויירה ,"קייהודהםוקוינילואפוטיר~ו Iפ
יוואי 'Eבוקיפינסואיוזקוראסוסונאלסןסי •קריאיר
ק •מרנדואייאיז .אילסריויארררזפפןדיססיםיזיאנטיאבייר
חפסיסינרי iר.ןיינ.פהונאאיזןדייןדויאמסירטירםייאנסי

איזאפארולראי •אגגיררחדישסיסדביריאוסורהסופיקיס
 .לדאוואינר:ור:ביארהסיינוjלאי'דיזפאפריגונואי •יאדו
א,דר Wאינסירך.גיופילואייאואירחקיאור.דאיזהררב\'
כ t~כדאי t.י.ל T "~(~ןס ) :n ?~גי(זqך?ןםה ·פיואינוליא

קיז ·קופאנןיליאאסינוזסיזאינקייניאקיויירוזנו ):חו!!ג(
 Iדיאיזאר Jא'נר,רבדיביד'ידל,סלייםסקידי,. ~ז .
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פיואירבאי,איז~יניראוםפיואיוןזtנוונינזפו~ל •!(ייבורה
פילאtנהיהדיפיורIכא'יזהלחדיאיסיrפיבסייא.להאסיברז

tנישאלחנגיהיקביארםס •איבי~ר.וזלרסקיסלורוזקיטסי
אוטרר .יביסrפידוססרסניאמזסוקיסילסיגיסדנבייחזע ,

ס,אילייאסקוזאטרדאםאיסטאיכאזקיסארייקי~סלקי
סוסיפילאזנהלהרסכיייפאסיאררזסיוסאיל"אי.זרוקיט
סיסאראבייאהדיינסוק .ו,ל'נירבאילאיזיייראזביאיסטם-

איס-סימסאדי •פאסיאנדוםיזכלfרלרסדינברכדנצרטרסו
איוייוס.קיזrפיוניזררהמוייפיאביהייברביירדיסייר.טריסי

קינדים."סרסדילנאיטיאריפאליסאיויפקסייפוכטיאה
ברזאיפר,קוזדייראילאהאלאביורייבפייאידוקוזאי

לחביליקייריפמומיגפומיtנtראילז\א,נםב ~
.. .J ' • , איזקאופאסקרז •אתירםסרסביייריוקיאח

 •tפייסאפניאהסידיייבאשיפיביאה iליסיידאסיסל ,טו
פרררבים uוביםבי~~סוסדיייבירויזאסינייאלרלראי

קרזוייפיואירזפיאיסטיקרבדיבאדיראיםיפייזאלאי •ריקיירו
סידייואי'אי •אררייבואייוו'קסטוסרבביימיריקיבדינןאיז

r, אחאנהםסיקימרדניא' •יראיספ/ראיניפורסאב/יר·אהדייוו
אוברספורלייואינייו Dאיססוקי •םורפורהכיירהסודישולי
 ·אפאוב,וביייאיבקרנזפרןאיזאילסיביויבייבירדיטייגיקי
אילד'"לאנפרינrפייאקריבסיקיאיסריסידיייילאי

וכאפגיביראביייאזי +פוכייריסלוםדייאדיאפמייקי .ד"ו
איספיפוריק •'(כל~שא~רדנידיקינסיויואילרצנבוכדנ
פור "אידלוראילדיבר;סבולאנבוכונצרייאםילינוובנרי

אבייראילדי!(ייואלהסה)יסאביייויסואיסינסייאסר
אווייםסיםא'יביאנטי •ייו~םלפמואיזמיאנדייםייא
נדי Mברלהאיסה.יסט ".דישן!כבלדיםיבידאדלהביידיאי

 •פיייר"בראנידטיאיםהאזרםיווניקוזפ/ראביאיקיסיב/דאד
ביואיהבאי •בוקהי IיראסאבפאלאיסIפאסאבילאבדראיל

קאייןסןפיפי •ייםיסייופים~לןסיי'ואילויפיrנירןזח
אקיtנני ' M •פריסינהידייביראדיםייספויאיאי!ניאחסידי

דייירביאסקדםירדי •נפוסליסקרםביסrפייאנהאביונר
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/ 

פואירפיסוירימובאבאשאביהקירוסיאואילדיאיקאכפואיל
קריסייוליאי •קואירוסואינפריטיסייוייסי _נוגיילה

אניזכאליס.לוסקופויבוםאלקאנ'ילייוסאיבראבדיסאונייאס
םארוזאפדי:גראסייאדוסנייוס)אדיזיר(קיריעיינפוםפייטי

סיטיינפו iא~טיינפןדי .סאבירהאיסטר:איזאילסובירי
מואימ-דיזיז(איאבימאלאהאנימא'דיפיאביהסוקאנ/הוטר

 rביירנואינסחמאספוראימנרהאיזעייהחכמיססינייוייסטרוס
דייואילאי'אהטורנוליטיינפוססייטיאיסטוסדיפייזאל
.אליניאנטוב/היאפפריזכירהסואהבולטואי .סיבסייאסו

דיייאילדיאפיואירחקיאג/י~ואיסיילואילאחאוזיוססרס
 •ריספיקטומונביווקרזדייואילאה.אלאכיואוטרואיינו
 •בראנדיןהמאסקווריינודיסיאר,סראחאםיבtםוסיאי

איזמורייואי .נבלאיואינריינואביירססינקואיקואריבטיי
(טריסירושלםדירוקוקיסייטיאיטרינטחדיאנייו
~רדךריל 1 ~איבריינומואיכיי)אינינ/ינטחאיסייןאימיל
אילדיסינקואינייבטיאיזגיוסטואנייואילאח •איויוסו
יבנראדיסייואלואי •פריזייוזלהדייהויכיזאהקיטומיו

איבריינודיtפראס .קונדיסםוסאיסיבייוריםסוסטודרססוניוי

יאו r-גי .כשדיסלוסדירייאולסימואילגבלשא~רבבלאין
לינריאה Ntלהאח •ניניסייולואימדידירייזריו.שקון
פראבסואילאיזקוננידואיגראנדי.רמייפיייסטחאונהאיזו
אי .באסטאנטיב'ינוטודוסוזביניייר •קרבדיסמילסוסאח
קיפיליאוסי .מיללוסקונטרהכיכיייובלשאצררייאיל
סידיפונטואילאיןאי _בראדוסודימאםסונגיופאסואי

לוםtפראייבאזאיטריוורוססוסאביראזקיקומאנדונוראגייז
אילדיפאפוסונבוכדנצרושטררקיסאנrפוםאסואיבדוס

פווסירון_אtפואיברוסלרםאילייוס.קוןביכיאזאיהמקדשבית
פארידלהדימאנודיפלאנטהאובר,סאלייןסופיטואי
איןאיסקריטורהמאראבייאוזהייומאונחאיםקריביייואי

פודןסאביייוסלוסדידינבונוקיריספארטאראסליטראס
פורניירניוסאי,ייאסדי.אזיראיליטראסלאסאביובטאר

לדן.מיקונכידאדופיואיסופיטו.דניאלאיסקריrפולןסאנ/יר

I.! 

.~ 
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ה jפ'דינבינהס~זםטהיביפריטירה IIלדיאיסקריטררח.לה
כאלה"סובייר~ס·ה~~ביהדליקיאלהלהקי •דישןליאי

 .ססאגסרסנדר,יו·סלוסקוזסירגיייוסיקילופורייא Cסיטינ
_וטיז •ביבדיח, ,..סדיפולהדיפייזלחאסירקוסיאי
 •ר "בלחא"ךימדיריידריושמאטילינרבייאקילייאאיז

לדביהאונטונלויא~דורייבסואיןריויידוריסונמינודריוש
 •סלנסיפריוליjנונדיסלרסטרדוסריסוביקאבייסירה

רופלאיקוזל,ריאבזןפודיירנומהיל Iדיסילארוזסי
ביאיזןוגייאםלאסטןדאסאח .ונינדיאיידיקיטארלו
קהסאגירזאי •זוזרקוזונאטארליפורטופארוזאיבבייבייו

דידילאנטריררזאראסיאפאיאינהאחטודוםריאוכיירזיסי
טיאיבייסטיאיקיודסי •דישירוזליא' .דריושרייאיל

אנס"קי •!כיואירפימוייאיססיבייבראוקיכשדיפואיבילו
דארליסדיניסטירידיטאיסירסה.א!כ/וסוקונוםקאזקיפארה
ברקיל'אהסקונדיבובראבריסקיןפיואירשיסויילייאיכה
ייר.פריסזובדיבקיווךפיידובאסירהבראי •מאגפינירהלח
ריבטהטקירנאן.פרינדי ;יסאויסיריםאפס~סאהאבסיקי

קיארטרודייודיבנוזאה rסייראואאויופראידידיכנונידיאם
 " nאיסהאוירם~יאנוקייאיל .דריושרייאילאהסולו
ילניאי .ליאוניסליםדיפחואי,איזאיביאדיסירהליי

פירפוייסיודיבנוזאיטיב/האוובדיבנונהאפרובי,נ/ארה

איוייופלל,ובןבביוויילא.ייססיטינלהדיאיסקאפאו
ל'יילה K •אבוםסוקוזאיל,בוסיאנסייטיסילהאיזסייי

 jליירוססינייוריםלוםאיקונדיססלו .יאדהפ/ואי
רדייאיבוניפייווזאי .ויילאידינטריאל',דיבוסטיזוס

 ',,,רהולהניtיזל Iדביאהאפ/ירארלופיראפרופייאדה
דניאלקייבטייבדי.סידייואילה Iזיייםאאורסואילאזיאה

יקוהולהאיויא •סיטינסייאל.דקיאיבטה"איזןנר
רקדייןאילאה~סייוזאו,"סואזירדל:דיוניביספיו!כ/ואי

לםווויאססוססוביויאסיבטיסי •אוואנםהיבהאבוסו
יירינלה •ריבלהסוקוםוסיילואייאהםאלםאםסוס

ובםרנניר •סטיסייאויבלהאהאב/יזודיייאיאטינולי
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 jiאפארארלואיטומארוז.לואימטודיjכוכדיסלום iרום-מ'

בןסטיסןקונמרר,רייאילאי . ~גיוסטיםיילחדידיואנטרי
להאיסקילואגהליסיקי iרדיאואילדייוםלאזירסואי
דיפווואיל Jיא jאינ'ארולןאי jטומארולוכייסטהדי .ליי
יםארוזלהאיפי:ו'ילדיבוקהלחםירארוז .ליאוניסלוס
אנפיין:וזהאקסו.ה.רנוטו.דריושרייאילדיסיייאיל iקו
ז iקנרנייאקילייאט~דה'~סופאי •ןז tאקורדיטריסטיאי

אךווינ,יסירפורוניויביייכניקומייובו •פיאטינר,מוכנה

ייאסו·לואיזוופאילדיבוקהלהיזארייאיל~מאביסייו
בךייוריכפןאלילונן I >ריזפאסיבסייסונניחקוןטינכלאכדו

לוסאיקונדיס,וסוסטודאהייאמוסיסופיטו •דבילא
אביריירוזסייו.לאי jו'יטארויסייא. :tיןסנלר,טוזר,איסיכייררים

בומטוסו;ביו . jםוכייירווו '.ןזופאילדיכוקד,לד,
להדימאסאימאס •ביכיוכ'ירלודי,רייאילקובסיבטייו

נייקיאוןכיפואירפוסואיזאוביונוקימאראבייאחבראבדי

מואיוקידריושרייאילקומאנןוב'יםטהאח •ריסקונייו
אה~ילייוסקוזניובטוjכונדינאדוריסליסאחאיגייזלרניאר

אלקאנסארוזבואיזיירוז.אנסיאיאיזיום.סוסאיטווייריםסוס
לוםדיאריניאטאךןספיראירוזפרזואילדיסיאטאדלחאיז

רייאילאי?קוסינדכאיסrפונסיס •די~םיבוזאדוסאיליאוביס
אזירפו"אי •דניאלרידייואילאהר~~ Iאלאכפורדריוש

 •איברילא:בריפוראילאהסולווראסייוזא

.~ t@כ::~~~ +-e .-@נ 



וב/יוא

סרוליבייפוםוסינדיאב/ינדירהפופום
כוזאפי.זבידכירהחיאיניתרדיירייאפיסאלה )א
 .זחב-סרביה Iיוננרנסוסבולוח,ריייב/ריקוב)
~ורשלם'שלרםי/ניסבריפיחפיפשייידניםליםדיליביררב)
קיבביינביל,סייוריפיקז ,ל,יורנודיהונביסRביד'יבירים )ד

להרIכאאיסאסבבדידייידליייהאיקוזוספיוא
דיהנוראםילח ' 1לוסדיאר"וופיםא
דור~לןtנאי,נוספריוהואטומקיסבי.ביתי,"

סוקאיירםי,אtכר eיםיונדיה~י"נבובלהוסאביי ,
בינדיביוםוםא~ן'וPסיונ ICאיפיראב;ןיורט ~rפיב
קייתברךםשרירסאטררב .הtבנםםבייוההליאיל,

חנtנםאהוקאלחנראיאר/כEמוסאי .יםרeויונאפיםוונ

 •ניוכבריסיאדריסי
ייהייב.אב,יצחק

. m Pale8t1D.e זusale Rabbia JSAO BADHA.B J'e 
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