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פוריסשלםtזזנשYתלבתם
אוריסיוצרלאלתהלות

מכל

אנרחםמיסזפייט

רחוככאגליחיחהוא .באמןאלחסריידאוכ
 . iהמארור"ארמןלאעםישראלעל

 .אכזריחמןארור
חיתאיךלךאגיר .וערשחאומרארבשם

אחשירוש .קשחמלךבימיויחי .חמשעה
ישראלעל :אכזריאחשוריש

 ·ערוסחושחילחביא .זימחלרברל'כו ~" nד
ח Nאר ,יופיאראה .דמחלאמרוחמאן

ישראלעל :בכרילעסיופי
 ·מלכיתתיעלושחיעל ,מיחחנזרוהחכמים

חוא ,ממוכוןחוא "המדחאבזבעצת

ישראלעל :אכזריממוכן
 ·כרהכחמהחיאאסתר .נבחרחחיאבבוח
 ·כרחכחמהאסחר'היאבבחרחחיאבבוח

'אשרחשב'אשרמצרהעמתלחציל
ישראלעל :צוררי .חשב



.פהרשעהמןשרהשכבה

 •tכ~ריtכיסכזרעס .וככוכורכ~יי\כרח Pי ,tכריכיסי\י
 ,!יקוtכ!יtכי ~יכיס pכנככ .tכוסיעעכיiוסועכוד j]זיו

 •עיס tiפוריכוי •נכיס Pוחעוכו!י •ע~נכיסומיברב
t כtי .וזיטמיסריןכrורייקiיוC; כ ,עtוקרכiסוP ע, 

כנכמוrי . Pרע <fומוכק . Pובן:,כיככ pוכעכtכ'כנכיזויפ\ל
ti יעיכםנכוiככמ'נכtון:,סiכt6 כtייכן\כסנככC; ובפיכ!יiti 

 •iוככנורiו\לטנכמiירע •iיקט\כס ti\ל ,iינגןףמגרף
iיככטונכח •iיגוררiימויכע iPיר •iוככמירסממררר
iיככרככע .יקז itiינכ'tכככזיייףiיככככזרכרמ i[jי •סכנזiי
tכחגזר ,tכככקיכגtכקפךן •tכנכגרטtכ ttiכ :מפמוזכ

 :!יכיי iPוק'.כוכ .iוfג,יכ
tכטונכfוtכריזי •רזכריככן Pינכמהושעחםן

וינכמtכ ,ררזימזי pכנרfוrיניייtיו
P כככנכןכוזנרינכןtןככבכרכךבניוככ\כבמריכ ,ונכפרע• 

זכרfוזימנכמiינכמiוכיגרכ!ייכ ,רנכעכככק Pרזכטיטו
ענכבקזכרמrוזינכמtכיכזייכ •נכיס itiיככזכמזכעכככק

 :כמ tiזיבfונכיס ttiכנכזכממ

 :טובכילחונזמרחנשירח .טובככיולסייס



חרשעחמןצוואת

ח Iכיכ :!(וריס

 'אן Iאסארגאכרואיס!פי'קוןאן Iלאכ Iאכר~אמינוסלוס

 ,פוירםאיסטיאיןפיפור' jא Iאכ :.iסיכייןישר~
ח Iכיכ

קיז'יורןלואיבפיורקאר'קיסובטרושירוזרוי I~קאכ
 'איןורקארון Iאיבפרו . iרישירוריאיסחאיסח

כיכ'ח :פלרים

 'חאויביךכליאכרו iכ

חם

כולםיעמרו :יש"והשרעהמזשלהשכנה
ל"ישויענןבקרוז

ענככזכ .כחויכיךגפגrיחסיגקנכ!יךרכמה
מנכזיןיקינכמ •חרסכגיגגרכןכנכורריס

נכססרעוו-cי ,ימנכיווקופ!יןכגכ .מנכ!ככגיחכמיס
 :קס-rcיתרנככן pרכו .מנכ!ין

נכנכןי .קינמנכקוסוחיז\ל .נכנכזינכסיויממינכמ
 .סגינ:ויעיקוגככ .בכרנכמנכגחחרס

רגרוף P .נכי!י!יסבככייככר .כקנוןמקריסירגזרו
 •סנכורנכגוזכיר jרfוי •ירfוfוכמיס p Jחי •גסכימככ

כגעי'זכמזכ P:יrימזכרגכין:,יכמ .גנוכמאנחה
 .חרוריסנכנכזריסכנכבככזכ •מקכיעtי

ענכtיס .גtיייכ Pרפיבכtכבכסונכרמרנכיסנכגודיס

יtכיtכ



עטהרשעחמןצוואח

ביב'ח :פוריס jאימובב'וייוראר ,בואיבואיסייקי

קאסטחבראנרירי,יביסוס ,פרמשחאאיז'ומיטיאי

איןשלוסר~סנוראסטה'מואיסטרהאככואיסרי
ביב/ח :פוריס

ויבבאטי ,שישיאיאחימאן'קומוארייסטואיבריזייאטי

כיכ'ח :פוריסאירבאסטאריסאי .ישיבזרי

פארח ,נואיימונב'וקוןייוראנרו 'אריריריספואיס

ביב'ח ;פוריסאזיורקיסי'איבפ .סררכימוררי

 ·סאטחסיסאסמיאח'רוקיויזחאויבוריספואיסאי
 :פוריסאיןאיבקורנארו .אלטחפאנ/חמיקירארסי

ביב'ח

 ·ירזיאח'פ :.Iאיסטהאירח'קיריזיאהליסייר'סוזרה
ביב'חפויים: jאיטומארסיטיביאה'אחקימררכיקוז

טיבוראר'ב Nטיאח .רוקחרחזרשטוקאייה
להמי'איפ"ורקהלהאורריביטיפורקיטוקח'

ביב'ה :פוריסאיןאיסטריבי

 ·אסורטאבטהדיאיסיריספרימור'איז'הסוייבו
איואחשורושסאברו .חמוראווקומוקויבאלרו

ה'ביב :פוריס

איןבאסיןאורר'איבקואנרי .טריירהריסימאבולח
יבטו'אריב .טיירהאיןו'איבסיויבטאבה .רירח'טיירח

כיב'ח :פוריסריריאחאיביר ,פואירקחקומו

סיקוזח'סאטאבסי .איסקריב'אבואירשמשיאי

יאה I.tסמפריסיי ..סאביאירוטואבולטאכ'ח •מאבו
פרריס



חסודיאיז'חדירחאשרכאר

דייומוספראררטאנטו

טיקי 'ר'ס~דינאננרסראסו'די'דיגאחליפרשנדתאאח
ת'פוריס:כיכ :.1אבוריסקאס'אירינ'רמיאילטוסיס

קי .ייכוביכ/אסנר'איןפ-יריםקאמיניט~טרסיסטובי
ביכ'ח :פוריסאיןןינרלי'טודוריברריקיס~טררי
'סיסרבר,ביכררטיבבאסאסי .סיכובדוו'איזסורלפון

:ביכ'הפוריסאיןישר~אח ,,נדי 'פ ~מיטירפואיריס
בי .סאבזיאחטרסאטיסירי .דיזיאחריאספתאאח

פרריסאיןאיסטרוניסבי .סאבילייהביקאדינח

ח'ביכ

אסארר'אפריאז-איסטיריקיסאדו'איסטרסונכ'יקי

כיכ'ח :פיריסאיןתעביתאזמאנרארו'סיארייסטוסי

ביאי .באראטחדיפחטרויבדי ,פורתאר'אדימיטיאי

 :פוריסדיריאסאיכלוס .טראטאסקיז jקוייס'אב
ביב'ח

דיאיסקריכ'רלרטיאי .קארנופורדיש'רטיאיסטי

ויאח'איסטיאמארנרסובג'וואי'פסיקי .לארנר

ביב'ח :פרדיסדי

סיאי ,אייחאילאחאיבקולנאןרו .ארלייחטואקייין

ביכ'ח :פוריס jטרסאמאבייאבח ,ראיחיירקידיש

מאטחסיסחררחאיסטח'קיקאטחאיאוז'וטוארסח

 :פוריסאינטריקיאכטיס .ארידתאאחייאמאסי
 .ביב'ח

טי'פארהאז/ינוקרמראנאסבן .סיז'יבואילסיאואיז'ו

רוקי

וו.



יש/'ויש"ריש"ר

עחחמזריאיו'חדילהאשרנאר

יאה'קאבאוברקארהאיזקי'וראפיס/בוריפאריססיבקו

נ/יקאס .יקאס'נאלינריפאריסרוס I .אראפיססיין

ריבנחריסקיאבייוסאר .סושקיטאסאובאסקומו

 :ו l/יש .קאב/יסיקאססוסאה
רהקיפארה .יטיסאלפ/יבאיאלנוו'אסריאלבוו/ירו

ריסקיאבייו :\מ 'רייבטיסלוסאיסקארב'יסיבוב'ייח
 :יש"ו .פאריינטיססרסטורוסאהייבנה

יקסאסטרפרנרארטיקקי .ריוירריקאנסימיייא

קירי .אזיראיסטיכ'וקומואיסטיחרם'איןריזיר

 :יש"ו .ויזירריראיזוהרהטרושיבי
איירריריקלאראסוסאיסטיסארוריססוזוטריס

רהטררהקיןנויכירוסריטרסטורוסאיסטימארו

ירסאר'קובפפוראיקישיכצהאיאינטיסייוז

ירסאסוס'אפסוסויררארלח

חינזירקאנרורביטכוקריטליבאחביטאובורסוס

רייאילביב'חלחן .איז'וסאסיסחמןריצוואהרח

 :ייוביב'ה
סיאטורהייאמי .מוריירחקיאנטיסריאחאיו

 .קאב'יסירחאסיטומרלוס .פאריבטירח
 :פוריםריאנטיסריאחאין

ריסטירלסכיב'או .ייוכיב'חרייאילביב'ח

קי .אסתרריינהלחביבה" .נ'יריייס

טאנטר



 .קאדיז'יןאוןקומואיספיו'ואוןמאבררליםאס
ארןפאריסיאחבוב'לחלחקארחלהברוסיסירא

'קיאיסטירחריקושאקאיןסאסמאברורי .טיוון

 :י'ש'ופ'ודאסטירחריור"ג'ארחאינחריאריב'ויו
'ארזברב/לחארהבוכ/ייואורמאברוייקיג'וייאס

אובחקימרסיסבדארו .פדיטאספאסאסריייאדראן

ייב'אןסיבוקי .ייריקיסריפאריס'רוסגואידטח

קוסר .מאביקירייאסריפאריס,רוס'איביביקיסקוז

סאביויקאסיש"ו:אס :.Iטרייג'יקאס·גואי·בואי :.Iבאונאס
סיבקי

הסןריח'איורילהאשרבאד
 :ר/יוש .אדטאדזיסיסירויסיי,ריריררד'פלחרי
רה'ויקיבייאדחרחמאבדולחסיקיקאמחאונח

 .באטרדיקואידרפודבירירי'דידיקארחראד'סיב
נווריאידה .סאראטואיסטאדפורדיגוייויוקי

 :ו l/יש .פאטיאוןקואנטי
איז jאיטדושוסילו .אלטואיספאבריטאיןביויסילו

ררסיקי .ברקאדוארזאגוסטדאייבי'בופראטו

או'סארריטומאדרןקיצער'רירנאטואירייכ'ו

 :ו l/יש .ב'אבטררירסיטייריןסיאיז'ח
קיייו'נובאירמאברוריקי .באניי,ריטאטאל'פיש

רום'ריסוריקיאירוריאירח .אניואראייגונו

פיזאב/אןסיפונג'וביסקיןריזראטאריסדאטיס

אוורר Iבובארטאברורינרב/רחרחאי .פיזרקון

 .טושטולחאובהבוטוןפרדאי .ק'ייררהקיןקאפוט
 :ר l/יש

L ___ _ 



זעהמןריחאיזרילחאשרבאר
 :יש"ר'סאקאטקיררקראבריפרררי

בראיסיויקרס'ריייבו'אובופיראסיקרסריטייסיביסקולג
רביקוס,פיבבריטירסייואילאי 'שישיקוסריאוטרראי

רוטפחליס 'קיייחביבאילחייו,ברכאילקיפארח
 :"ויש ,גואיסיזיקרסלוס

 •קאפלאמה~נרררד rסארבה'כאסמהריטריסקולב/אס
קיןאוטרחדהסארמח'יטיןקקיןסיניברהלח

 :יש"י ,כאלקאכהדיקאשקאסאי jסאמא
'פררטארטיכחדיקיאירודיקילב'האונחאי

קי .פודרידחאירהקיאבדונוכלחלחיז'ארסי,קוכ
קי ,~פי'ריזיאחקוןראילו Iאיספסדמאבדרלחסי
 :"ושי .סירמהדיאיבחדימאסח'איסטימאכלה
'אילאיספאבטחסיי Iכלחקיאילקי .מאבטהאדבה
לחקדןייובוכאיל .איבקאבטהסי/האינלחסיקי
 :יש"ו .מאטאזסיאוטרוקיןאובוייחביב
קאשקאסקרן'רימיבאדדחראטרבאדחאבחסאבאובה

לחאי' ,סאבהמריייהחטחמידייח .מאבסאבחרי

 :יש"י .ביראקאדחאירחסאבהפארטי
טראי~זקיג'ולאיןרי ,קאב'יס'רחריקאב'יסאליס

מיז'יררילחמיראסדיקידאריןדיקי ,ט'ירח
 :יש", ,טריסירח

קאב'":יי,ויקאב'ילירסזי'קרןקיבאריטארדי~יס bקאב'י
לוםקיזיבחדילחסיפ'חלחאין ,ראב'ראדרס

אסיבטארוזסיקראבורויז'יטאריראסלאסא3נארארי!'

די



 jחמריח Iאיורילהאשרבאר

ייםיבטראריבקי .אירמיביארןמאביכיוחרי

 :יש"י .שמיני
לאכיראריס .באיירסרירס tפאריטראבייסירוסרוס
לרסריספראיסאי .אליייסקאכריקאנ'ילייוס jקי

 :ו l/יוט .סאייוסאיורלוסאיכרויאר
קיו .טיראלאבייאסקוזראראס;אכלרוס!ריסבייב

פור .אררריאראסמושקיטאסאימווטקיטוס

סיקיפארח .חאיסקוכריפאליקיסאקיססאו
 . :יו Iיוט .חוכוכלחבוביייחלחייטארחאפ

אינלהטיניאחלוקי .קאבחמריאוביטארפווט
 .אראנחיחארטראכפארחסיוויאחיי .חטורב
קרויבטארןס Nכוקיקאסרייסטארפושרוסאי

 :ר l/יוט .סאמאזקרןיאגרארוס . jקאטרא
סיקיפרימחלח .מאברכיזהרירייוליקושאקאין

ריאוריאר jאואירחייטחלח .מאבולחרומפיירלי
ויקא'~קהרי'דו?אסלאס .אובור'אלבארוח

קרייליקי .טופרסאילקומוריררבראס .קארפוס
 :'יוט"רפאפוסועמלקרימידאסרי
אירחירמיומאסלח .קואטרואירינטיאסאז Iטלכ

מיטהסילחביביייחלחקיפארח .טראפואווקואבטו
 :י l/יש .פאפואיירייאבטרי

·אי!ייאנזייקוססיבקוקיוסישלאכןרארוסקושיביס

 rייאלמאקאטאון .קואירפיויקיססרסאיסטיוחרס
אילובירקייר1ו bקי .טאקאטקיווליברקי .קאט

פרורי



אכטיכח Iליבאלחחמורח Iאיורילהאשיכאר
ר"ףאידאיכחלח .ריסלח Iפיטאכריאס Iקא"ש

דיס'רירימיכראריק Nקאפאיל .ביראקארי
 :יש"י .ראטיכאדילאריס

מירקילחקיקלאכויסיואילח Iטאבסיןארטרחלח
 .קאבוןכיפרכטיכיטיכיאחכוקי .א"יסקרא:יראיןדי

 :יש"ר .אמרפיאדרטרפאכיחלימיטיאחברריקי
דיס'קיואבטירירארסיברילהריסםיפיטיס
איל .ברראקאריכיאי'אילמארטיסדידיאחסירקי

 :יש"יראטוכארראיטרו
דהטיביאחליקי .אינקאלאדובאררריסיפיטאון

אילמיטירפארהלאביארראילאזירפארחטיאח
רימפהליסיייחכרבאלחקי .ייירכסריבינו
 :יש"ו .ריכיסלאס
כיאוןבי~יאחכוקי .קילריאיזיאסדיי Iיריזופאינח

י. Iאיפאיזליייאקישיאביחסירחמיטיאחקואכריקיבי'
 :ו l/ישאטיוייאוןפאריסיאחאינט"רחקי

רארוז Iלאבלאססיקי .דאראסראבקאמיזאסקואטרו
מידייאסאיקימאדאסמירייאס .קיכייאדאסלאס

ישייו .אראזכאדאס

ליס .יבאטדיאישקימביסדיסאראגיאיריסקואטרו
פירניריסלוסאי .פאטידיטריפאסריבייקוריס

 :יי Iיש .גאראטידיקיאידידי
ביזהרידייולוסיקי .ח Iאלאזקיזייריוימארואין

דייולי .ימיכיאיןאי .אקמאקאירטיאיסימאכו
די



 jחסדיח Iאיזדילחאשרבאו

כיטמכ/נחסכי p!כומירטחקיומ~נכמרייומרן
טרק.סומוו Pנכיכוכיקי •ייחכ/יכיקירחוורמ

 :כ/יקמכיכו'ווייז
 ·!כ'~טחכ/~ו~יעייס Pרוקיגרחכויתיזממוכזי

כiוקרחכווקחיחורוקטררק\ח pוריכו
 :tועtוריז/fוכ/חו

 pנfוי Pקי .!כחכייזיכי Pכו .r!כיו .P pfיכיי P t:lקי
 Pכחגייו Pריגחכו

ייררו(!איאיםטאבייווייקרב

!כוכיי Pעורחיבומיכקי .כודחקחרוק~רחכואוז
גמירחוןרי

נרקיקי • pוירטיחחבוממ Pכקיקמכיי"':רחרו
 :טיממ Pקיכייווקורינחנר

 .ע'וחיכטיריכiותבוחמטונכ)ורםחרiי pכרוקח Pרו
 :ב'יכטי Pכחטויiיתוז/חב/חןקי

קונכ.סרוכiיקי •חנכfי~מרעחדמקחטיכממוכמ
P יוiחכטיכיזחנרחיכP קחזחדרי: 

~וכiורייויכiי Pקי .קוןיכ\יריקמכךיכמחוכמ
 :נווגו/יכiונכייכוןחוכמfוזימtוקי • Pויזיכ

נרזכקי . Pכורמקחרוטחכייו Pמירי Pפנfוטרקיס
 : Pקיכייחרויק Pוירוב'י

מרטיו p Pחיכfוי .קוסיק Pעי' pטרי Pמננרכר
טיכחן/iו"חרכiי .פיטו Pחי Jימו Pכררחקfור

גו~יטiו'חוכממי .ככרכיטמ Pחרכ •נרמטיקונiימיכמ
 :י~"ו .מיטiי p Pמרכ Pריכג Pניייכר Pרינקי

 pוfי tiקח



קאזהדימובייליס

כי .טחכ'נמס jסימינמכקוססי;קfיוכtיאונח
כtיfויזרורוכימtיקי .'וכיסקוכנכיוע~ייחנ
 :כיוכוכיסנוסקווקייכ'י

p יtיוכtו:tיקחt'יוייןtביםווכרוסיןטחרמייו
נחרוו pחוינכtיסי'קינמרוסבי 'קוכ'יירטtי

 :סונרfורוסכוסמוכינוססוס
P !יכריכחוכוtחכטורנ/\יניקי .רירוכרומיגר/)!

 :!(/וכרומינמיקוכ/יירטtיכ\יכtכרוס Pכו
מוו(יב)

עחחסןדיאיד'חדילחאשיבאר

 :סונtי
כוססיקי .חיבןיכtירי p'חחוןרי Pייניטוטויס

ו hנ/חוכו .וי!יבסחוכזיקחרירמרםווחקון'ו
 .זיחרtי .הוכסקומווירריחוכוחי .קfיוiיIכוקווכו

 :נ/מלtימוכiי 'קו(?וו Pרומוטרומי
קיבחריזיסי pנtכיכחר fpכםמרס P!(הכיויfויגוסיט'

 : Pוירמי pכמ(?יכוסכיחייבו
 'ו'jגfככחכ'fכגייייטמס I~ב P tiי Pמיטוב/יין'חס Pטרי

 :'וקחסן;fככ'ימנחוו Pוכיכובי Jקוכ'ריבוקי
'קימחבוס pנמfכיכt:וונחרעחרtיונחמחגיס ti pטרי

כיסטו Jחו : Pחירנכזגו Pי P jחוי 12חרינכוססי
Iכוריחנוחינtיייכtיחירזיקי ,fכרו pעירח Pרי

 :רוחיבטיכfכ
fכסט\יטוקחכ'tכזקיויכו'בינרורי pקוע'ייfכ Pרו

קי .ריטיבתריקום'ייזיחוכtיfוי .ייכו fPייכ
 :"ו Cי ,קחבטיכסגזיכמרייבךוfכייו pכfו



המודיאיז/הדילהאשיגאר

 :'וככי.רחוו
רס Pקמיומוכו .ריריטירו.סכו(?ורימכינייוIכtכיכקי

 :נכיטירורירו
 •ככיכוטוקכי pמורמכיtי Pטיביקיבורינוז'ומוו

 :fורfנבוי.;וIכ'ב P~ירים'חב'ריקחרו
קיןטזיבחקו.סמר:וטיגיקיכריקחI:י'קtיfוונtי

 :מי.ר'ייירiיהונסו;;כדכריזגיקי ·טמ.סמרירiי
כיקי •חנ.ס'יכיטיIכויייכוקfנכייiיוי'ירו I~נו iמי

 : P.סמרייטיוזג Pחיכטריfורינמכחרוו
 .נונוריזגרי pנוfנ <fויייכסו b.סרי.ר'fנבךיכסfנוכtי

 : pירורי I.ס Pו Pזגיי(?.סרינוניוכחרס
חין . Pמ.סחטו p Pכוכמרtי p!כ/יבייחוי.סחרמוו

 :ו" Pי . pטו p.נרי pחוז/וקוכיס t!כיויר <f~ונ
 •מרמגייסריטינiירימכ/fנגמזג pוון'ושוגאדא

 :נכחנTוכייססוקוב/רורכחרס
P יCj קזרכ'יP ורכיP נרחווו'יחיfחכנכוp . טורמp 

 :וי"יכוחרמסחירחטוכחרfוIכ
מיו •חיכטירסויננוכiי p(?ים'וכח pקח(?יןח'יד,רו

מי .ךינfוכטירiינtו יt'בגfט~)ס. Pני fpוננוכח
 :ירiי Iטרחנס pחוטרח iחי

p יp Cj חייחp בנחכקחp ירמוייfקו~ורp . טורחp 
 : !pfטו.סחו fPויחי pרוטח

חימננווווריfוינווי pנכיוייחוי P.סחרירון'י
רי Pריריחזיר!כfורסיירב'יו Pקי •נמכiי

 :טfכרטמכס
קי •וכiנ Pכיקוחירויו Pסfופחטוסלוםfוריסיסטו

fנינייסקימוטרוקחנכfנריfכtו iב f;pנוסבו
P נiונ



ערנוכוייחרילחאירםוזירח

)ויר)וט)וכטוכיברינורiי'ריייכiי.הירiיאילייה
הןוקונכןטייiיקירוקי ,הירנכוזורiי'קו

היוריריק ,Irכיfכירנכויווiינכ~Iכפורהי ,םמכפןרכו
הינקונכוfכיר('(ויiיטמוינויiי t5וירקידי •נכהכוקהרס
קיקfוכירiיוי , jקיוהIכורידונורדייוני ,טייוז

 :"ו ,rחרוניכקייהכ'iי'יקי p/ו pהיכפוריכ'הזייחכ/iי'הי
fוכ'יfכiיריזיר'רמיכרסfוירנכוזורiיקוקמכקינכיי'א

קי/ייטיfוםנכחIכנכור ,דיייוקי p ה('(
הינבוניירiיקינכחרiי .מהןידדיIכיכ/ו Jקוfכוכטfיכ/ס

"ו pי •כ/חכיירחוןדיחין/וכוכ/ייו

טאלייאבחאלחחמןויח Iאיזרילחוגאר Iאש

דיחורiי Pחיגוקfנרןרר'כ'ו P,חירנכfככואלטו
כי •'ובהרבמiו Pויכינכוכוהקי ,כורנהר

 kטו P.סרי Pהנרי('(ו ,Iכחנטfכרהiיכיייכחרכממiו
קזורחריו Pויגו~יכ pכיכ/fכ('(וובחר'חי .rמדינייו P.סרי
טונכתיוו Pנוטחכטו .קו.סייחר Pחיקיוינוכ/ייוחינקי

 :"ו Pי ,קחדהוהiיהייבהרוונוקינמזהר'די
נiיו Pטרוכי'קיוגתו ;feודינiינוטiונס Pחיטס Pחי

 :"ו Pיiונכמווס'iיקרוונוכ'נוההינiיfכרורiי'כוכ/כiו
 ,קהכ/יקiינiי!לזררiוכ'הטיקiי lkכנכ/נורג/ל"אס

 'יP iהיכדיריכiוקיברהגריקנחכ'ו Jחוקוו
 Pו Pקוווידריוידרורי <pfיב' kקור Pחידינכהרהוו

 : p'וכהכיב Pדלחיכקוכבחכדו . pחדבלכח
קורחכרי Pכינייהנכfורינכחרחוויfכויגוfכוו

 :רוכ/חרוחiינונכfכרריIכוקי ,קהזכונחרו
קונכוו pברל/ופיבמיכפמרiיו Pkם'כיינריו p מ('(fכוז

 ,חו'



בוכ/ייהדילהמודורהאיר

 :"ן tjי ,רמסת~תטיזכטי .rמרסחיוקי ,ק~מכ'fוסtכ

זיכחרינוז\ו .'חרתככfיגנחיטיחירטתרtכ .rקסו
 •מיגקfוגיימר\וכfיכ'\ו~תחיככוקרמרפ'נחרת'דינ

ברחגריסזכין/חססוזכ .חיגטיזגחרתככמסריפודמי
 :"ו tjי •קמגסו ~ט~קי'ייוגיכבריגינוגסו'ריקוככו

גיגר\ו'רירת Pג~יכ'מוגתקוככונחרגהת'חוריזזכו
מיקו~ורמריסחוז/וסזכיס .'ת Iככוניחיגתקוככו
 •פיחוז/יסחיסחרגתקוורוזכ .fטמפ .גייוזוזכנמכח

fכרוסררזכ-;~/נ!ווf~ורוזכמיפיfי .מ!נינP ו": 
טוד\ווכfוגקfוכ/ת~י .רדת .rטמרטחחי~נומיגנתזכו

קי,ונור .כורחקחדו!נ~מדfוררייגטחרורת'זכו~ת
מוכ\וfווגוfיךת p'וס Pככו'זכוזכ~חורחיגיגויני

פ/יויח\וניכוקת'זכוטוקתניגוחוטרו kחוגוחוקת
סיקיחירסוכיז'ור .תכסחכיזנfויגקוככו

 :"ו Pי .גחסירחנחהונחרת
מ\ו~יכ'חגטיככוזכ .טיגחר Jמוקוככומרחס Pקיזכוס

נ\וגינר\וטמן .זוגהריגתקנוועור .כfכיי~מר
 •וכוגiיתמירת'חיגיי\וככמכתסיגייררתנתקרככוחיז/ג

וכfוגקמכ/\וגיגו .טורחכ/\וניגוקמכ/יסהזכי iחיקי
 :"ו Pי •נוקתחיר\וטמכככייוקי pגמר

וכוזכ kפטריסריקונ\וחוגתורת Iחירוכווכחזכפור
תסיגטחכ'ססיומגרו pטייר\ו'מיןטיקמכ/תני

מחנ\ורי pדימחוו Pז.יזכטירנתפירזורחסטמכ'ס~י
נ\וקונורחרתוירסינתדי .רינtכחיגנכיז/הס~ייגרו
ייכ'ינירחטווחי~וידי'נת(מכמרטיז/\ונתככרררייו

יקורסיקמיתנתטורספירקר .rכו .ככיריית pנ
 :"ו .r ' .יי\וחינןזכי

fוי~יי\ו



עבייח Jביכרייחאירמיזורח
חיו'קינכחטtיי Pכוfכייהfויכקונכורי~וfויבריטוfוי

 :"ו pי .עfכטtיfכוכtי Iריירוכיכוכ'ייtיריר <f~ונ
 •כוכ/כיכtירוכtיורtי fIגירוכוו P Pחירנכfככווא'ד,א

כוי P •קועיטיכtי Pחיחוכ\וfכירtיטורtיקי
~tכקיריןנ יI יעורירtכfרירינכוכ/וכונכחכךיP ויטורוfJ 

 :יןנ"ו •יח~ 1עוחי
ו P jטחנכ1כ-חרו Pחיכיקי .כיבריבווtיו Pיכטירי~ Pויכי

 ·כיבריגורtיריטורtיטירtי Pוי ,ע/יבורtיכיגרtי
 :"ר Pי

/ורtי'חכבו P Pעיקו ,:cי Pחי .טררtי 1zסרעיקוק.כיריס
ויfונכוזכטו Pעריטורtי'קיכיכוכ'יסטירוויכגיו

P יו'tככטורf'י .עc:, ו": 
כייוךtי Pנ pכ .כ'וךtי .fכtי 1קו <pfחיר:ויח ,1tאי

וךייtי P ,כfונכ!גfורויtיחרכוזtי pנכוקןז~
 ·tי lו Pחוגורכיברtי .tי lרוכורייו'טיכייוךtינכיררויtי

 •ע/י"יוריכט\ו'עיחרך/יכט\וחכרכ\ו Pעימרמגתכtי
 •טוטוכיחרtיייתבחרtי .נח.ררןכtיייי!גיניקירזי
 ,ריזנויכיכחרtיכמק\וו/ג .רפיfורtי plבקורקוכ'חר\ו

 :ו"י!גכורמג/וכ\ועתערכtי
P קייכ'יוP רtככטרfרקוtכוכfרtכוטP יוtכרfחיכזוקונויק

fיכטtר ftPויי Pייכטי' Iריכונכויריכטי Iעו P ,טורטtר
חנזוי Pעחרינייריךר p .חיכע/ריכטיריכ'יכזוקיו

 :"ו Pי ,סהכחריךמוועוכט\וחיככtר .עקריךריק/ייוכtי
P וP וכfקI יכוזוP p וI ייוP יכטועיחוךחיP חיכעח'p רוזכטח

קונכו P'ככחכקו Pירוריכטו'עחיחטירייס pריכ\ו
fכיר~וכטו,טחטופ.\ו'וכtריהtרח Pפחריטוס\ו'קי Pחיכtי

חוכtייה\ו P'סחרי Pקיכייורי:יוכו,ירר Iקנו.כי'קי pייין/ו
tי pקחכחכ/fכ 10יי"ר



/ 
המןריאיווהוילחכתובה

גרחידיזחוכויוירנייך'ו'חי Pקוכו Pגוכ'נו kמוחיררי
 ' Pגרכ'נרמינ'חירייזוופיררקרנכוקונ'זררנו Pחי

יגנiר Pקריטו Pי Pנוטודוניחכטיכירויונינוחוג
נרפורקינייגטירiכזרייחזי Pkפ'קוו •קטו.סiכ

 :י!ג"ו •מרפiכמגחו
ניקזיניידייכטי P •כובייויכ Pרי!ג'ר P"וי Pחכאי

נרקיטוורוכ'רי P Pטינו Pטיירי!ג P'ו'חיריג"י
 ' Pןכי Pטריחי Pככייחוו Pח"ייכטו'ורגרחנייטי!ג'מי pוי
 •פריזיככייiכנייfכiכפריזיכטינiכfיפ'ירניiכחי
 :יוג"ו ,ייiכ Pיכ pפח כi'נורכגקרו kב:"ירי Pטו"ייוחי

רי fוכ pחפ'ירנכוכוב'ייוכדורטfכריחיז'ופחכדור Pחי
 :חריב'iכקריטו Pמיגרטווו
ויזרי!וונוחייחוגטורויזריז'ו-מחרfי"פוט

p מזררפרטp פיוגטור
טיגו Pטיטינן Pטי

ייחינרנןלחדיאירסרזררח
טיררזי pפוררfוון Pקי , Pזזרנויגטירר Pק Pנוייכגאז

 Pטרדודיירדינזרירזיוינiכ Pויכידו
ייב'י Pנרקיקידימכ'נרמינ , Pפריב'מוירר

 :י!ג"ו • Pחיכטירו
ייחקי •ריקטר k Pויכגחנוו ,טו Pזריויריוג'י"יק
רינוגחר'זריופווייiככiכפfכרiככרכ'ייiכiכ h Jטרווגירר
ו /fי~ •fכוייiכחוכiכחיו jירו j]טררנiכiכ Pקמרר

ריר~זימכינייר'ויחיננכיטיריוגויכיכובייר kריוגירווני
נסניכייוfווןקווביזוfכוורחרני'פררפ'רייוטר"רני

 •fוכו pו Pנרמיר j]ויניכוקיטס pח ,טוכח pנfכ
fוי



• 

עב jחסדיאיו/חדילחכתיבה

 :יt:י"ו •קוtור iמופ'ומירtכי Pקרוכרוכרז'יר'
רי~tככוכ/ייtכ כt~טרוt:ירכיקירוטיכtיחיקחיקטtכאי

מוכtכקווכוגרחגריקמקומוז •פמטירכtיקורזtכ
קיקי/חקtכ'כרי P/יקוגוכי~/וחונריקיקטירכtכ'ייכו

וכינחוטרוקמי ,/וכחקtכננiככ/tוכ/חסוטרוt:י/וכוק
-רי:גחירירונוזכקוכטחכטי'קיחיורחטיניקריבוחיקוק
נוחי!גוקוכי~ריחוטרוקור liכ/חיזחכטי'ריכי!פחפו

מיקטורכייוזניקיכ/רימי/וייךרקנמזייטוכtכ'חיווי
זרוכזוזרtכקחזtי'מיקטיוכוררוריוכוכ/י~יזכקורירו~ייירו

 כt~'וכנוכtוריכוכ/כומינפוז/רכי pוכח ,ךרוכסקזי
וכי~רוק ,כ~עכtי'וכרבפסוכרכוזtכ:גכנובזנ'קכזנ

זכרקרוt:יtכיריריt:ייחרווכי'קי~זכחריכ/חקריומיקיקנ
P י:tמיוכיכטויס!'ירקפזיפורכוכ/חק'חיכחקגרחיכח

רוכ/ונוקכופ/חכוק'קיריקרג/יקטריקחיטריזייכטוק
רירייי~וקקיקיטריק k"זכחק ,נוחירפ'זרכוקרוקרי

חג/יניכטיחוכtכייביכיייר~tכריכוכ/~ויכ Pוכחכו'כיןזנ
 :יס"ו ,וכחבו כt~חיפיימיכטוייוכיקימי
קובטחכטיחי'וגורר tiמחיבטריטורוריסומה

 •וכקפ/זכ!'יקכווחיוכrככtכחי!'יוקפ.rיחי
נוקדינוחיקוק'מפ/וחירtכייכטוס Iטריחיוכינקיבןי

קן •יקוק Pנונוקרווכפיירווכיקינו~פיקייכטוק Iוו
 :י"וtב ,קוכחוכtכחיכפורטוזנכ:ג

קיקווכרכיכ'כוחי:גקיקרכ/רייטי/מג:גומורו
חזייכרחקקיוכיחיריכ/רtכחוכtכפ'ימירמ

פחרזווכיכניחריז lוכיכנוחריקיקי .יזכ k")ויקטרחרוט
קיחי ,חי:גפמרtכ lקריקיירי jקריקייררקיזריחינ'

 •רמפרז\יריפ/לגורזנ'חיו v1ריקפוכוכ/גזונ\יז;וכ'גיגו
רי



חטוריאיז/הרילהכתוכה

'כוiייt'ועiי.מו Pנויח ,כוכוביכtוfכJכfכיינtי p ,יזכ fכrו
'סקסIכ~fכגסרור' Pי fPכינוסכ iPינוכורiיידיכ\כיtינומורס
ו!כ Pוגור P jרfכמוגויסו!כקינוfכר .ככינווק'fכJכ'יר

 Pבו Pןכי\כטיגו\כיווט fככורי,יראנטדי :טו"י
 ,רוס~ויטקיכ <fיחו\כרונימ 1zנו , Pייככחרו'חJכ

כרב'~וחיננכיכטיקוסב .ב'מניטזימיוfוטורגסנכו\כ
זרימנוfכרו'מ.פיימרו' fPככfוימככמינו •'חדוריסריג

טמרטמנוורוככוכקו'רוחיכט kמייJכרחרו k 'זרדו kTככזר fדי
רופייfכרו'כיטחי\כחיקוטוIכוררו\כייגוקורקוב/מרוfוי

\כוtי Pקורמסו!'דידו~ורחיוינוכמ)ורככמכtיקווו Iריט
ג fני.פיו ,tי Tטיכייוtי f\כfכרכו ,tי Tנחב'ו יT 'tויינוכ'כiי

טיכייב'בtיכtיוככוק"יT iנוופ'וiי iTי'פו\כטינכו Tנfוג)וכייו
ן;ככfכינינtי'יריכiי frpודונtיייחככחב'tוי P~'קי f)וירנכו
fוי 'ככוך'יי.פורככיfוtי.פינiי'\כי Pחיחוגtיקונכוכוריtי

טי .נחרtיריככחנטירניטי' Pרוריחייודtיקווייו
טי • pחכ\כייזררימירני Pו Pטי •חיירידיגוב'ירנfורי

ריקוומוך'ור\כקוכ'רירי'טי Pו\כ.סירו Pדיטורככיכטחרי
fוי •קמרiינינרiיטווימtיוינגונוקי Pר P.פ •פחרס

חכסיקיככוחירטו'רי JPכוחי Pריטיגוקווקונוירסחרי
tי Pחכ T;ווכtוטוחירטו'קוחינטרtו Jריכגו pיוירfו Pרינו
גוכ'ירכfוו'חינוfונטייכיוקי • fPורידו pכוזגטורוזגרי
 ' lקוכויר\כtיfוי'קוב'ריוינויכטfוז fkויטיכטחז P\כוfוי

ורטי יi~רחריטיייוfוי ,דויורזרקוז'ירי\כככוךIכוIכקוו
טי.פירטיני\כיו'קיכובJכי\כדוזיינטו\כ Pוירך'יניטוIכרי
\כימי'ימומגנויריזגיו'סיגוזגנו Pככוז'ירי pמיטרחקי

'קיוריכ'tינtוטירtוזכוכ'ריניב/ייtיבtוקונטינטן
.פורחfכינפ'ומיfוי .'זיוי\כריגIכוfוככfכיגוי\( יi'נוינכ

נוין'יי



הרשעהמזדיאיןוחדילהוהקrפיפ
היכי~טי Pהו,'קייי"יכת~דיכגיטךספיר~יטיסקןפייfורrי

 "הכג'יכו"תס pטיס Pןתו Pו-יוכט,די~סתיקיכ'יין
טיכטrי Pר'רכטס'קיז~ס Pטוני pט' Pרו ,וfרככ',,ורי~רס Pהפ'יינכ

 Pכןרופ',רוכתךס P .ס Pטו Pה·ו Pקיןקןיוודו~ Pטוךוךי
 :"~יייכג 'fקנרהןדיגד"י fקכופ'ייוכ'הי Pטינכהןךר' pה'

מאפלייאמולאיב "רעהבסימנא
 .זכייכורסכ(וז~וfכ.ס~סק~כזיכ~ע!יק'ייוובסימז

 •חי~ייוןכדיגק(וו!ידידיייסכ~כ!יכרכיעי
רי~זיחוגזיח'נכי~די.סווו"מגייוויגורינכיךרי~טריז'י

חיןזכוגטחוכוןכקיקוחי:כטו ~כf "וידךי~זיפכfכגטזי
זיכוכ~ ~~סקי~וחיזגנוכוו "חוןכטחרייזיוכוfכיןכטרזי

קו(וןטו h "טחגךורגן.סחגדור Pחיקיוכמוtי~ח~וט
 :יזכרו~וכויוכור "פחגדוו~ככגרכו "וככור pטמוו
וכוכזוrי"fכרריכtיזיחרורtיוtיכק(וtיסק~וכסtיק~סעם

כזי

עאפוריםריקומפלאס

ביב/חקיאאון .פרופייורופורשמעלחאי 73

אנסינה .קופייוולח/בקימורו'רילקופייוקואנטי

ח Iביב :ריבויראיראיס

סונבואםרי'סוסריאסאיסטוסאיןרייואלרונח 74

קי .ירייאם Iסאדאבסוסריריראי .אריבדיאס

ח Iביב :ייראגחסולאםפדיסז:בי

טאדאיזומיסקי .עריוןארדייואירבינרינוו 75

פריסטו . jרינסיסייולחמיווורארו ,סאלבואסייון

ביבוחויררישיסירה

חם



פיריםריקרטפלאס

 .סיטירפוריראטויחקאר .חיתררילס'באיסטראי 65
פארהירלו'איבבאי .וירטירפרריראוו'באיראי

ח'כיב :כיכ'יר

ו'טובבאוו'כאילאי .אוברהקוןטורוסיאהקי 66

פיאירקי'אייסורחארחובין'נקיאי ,קירח
ח'כיכ :יר'ביכסאס

סיאיסטורי'סאסי'ריכ"סיו'סובבסררכיאה 67

לחקואברוי'יכיכלחסיייאבריטיןקי .י'רייכ

כיכיה :ריכיכיאחאן Jכ

רי.בראבאזי'קיויאיגכייןאיסטיקייקאפאיל 68
אי ,ו,ליבאייי·רואינייו Iספקיטה .ו,יג,פרוכ

היכיכ :יר Iכיכאהריזנאבראן

 'ר, Iאבאילפוקוטאז'בייר,סאבאיראיסטיסישבו 69

אייאיסאבסיבח'קי,ר Iכיבפורויסובננירקח

היביב :ירריכ

קורורארה'אבואחהיביכ .אגרארחריבוביכיירסי 70

אלאקוספאבייקי'טינפרארחויבופאריסקחקי

כיכיח :יריכיכ

פורבורוריםאי .מירייו ,איןאנכאראיקיאכו 71

פארח .ריטירייוגראבריאיספורקי "סאוסירייו

ביב/ח :כיב/ירכייופוריר

ערכיתייבנובוקי .פיריכ/וסאיסטוטאסכייואי 72

איסבו .כ/ירייוכ'יןיסאס'מובגקי .אורכייריסי

היכיכ :ריכייראילאיסטי

אי



עפידיםויקיטפלאס

אירויסאר~דאסטח .פיויסיןריביאילביב,י 57

איסטוקי .קיוואיקאדביקרטידבואיסיוו'

ח Iב~ב :יד Iביבאירטראי
 .קריידאדראיפרדופדיטואניארי'ייבואש Iכיבבי 58

וירישי'~ריביאראבואוי'טייכלאבקיאי
כיביה .:יד,ביב

אייפייטיכבהביקי .קאויסיייןאיסטיקיןאי 59

איסאבסיבה'קיואויביחאריריסטירבי .באזו

ביביה :דיב,ירא~ל

אחליסיליסיבסייה .ריריקאר,מויאיסקי~יר 60
פארטידו'קיןאבואריכיטהיקי Iבאזו'ב .דאדו

ח Iביב .כייידדי

סיאןקיאאיז .אשיקאס Iקודי'אדפיפדיאי 61

פרדק"' .יריאיקאסחאריףדיאי .סידייאביקאס
ה Iביב :כיוידבראיןטייביז

איזוtכ Iכדיסאי .ביאיכרסאילאדנוסיביקיס Iנ 62

סיאתמיביס'פידרואידח'מירייהיינוססייםפדי

ביב,ה :יד'כיבאיראובהרי

ויטאבאקיכואיז .פידדיויסאוזאןדאבקוס,פרוס 63

פאדהסיךיאיסקי ,ביליביויסאפ,ידהרי .באריזיס

,ה'ביב :ביכ,יד

 •אטאדי Iאדיבראויידי'ביבפיקאויטיבנאשפודבורי :64
ס"פידיםאיןטה .דיב/אורייאטהסיקיאאין

ביבוחיריביכפואירי

אי



יוביב

פוריסדיקומפלאס

סאלאיספיסייאס .ידאד'יאח'אקאכו'מונגאיסטי 49

רמקי .קידיאחייולוקיאיסאיסטו .לאחייא'בדי

ח'ביב :ביב'ידבייןאוי

 ~קונפ'יטיסמודידיטודו .אפיטיטיסוס'מונגמידקה 50

אלאינגדיאיןסיקי .אינביטיסןקידאדוסונח'נ

ח'ביב :יד'ביב

טודרדיקימאז'קיפרונטומינג',איסטי jאיאי 51
רימאנדיזאי .סאננלוטודיליסקיאסטח .פדוטו

ח'ביב :יר'ביבאח

זביידיוודייו··אינקאדילאדודידסיו'מוכג 52

רנוסטדחקי .קולודאדדאיאמאדירייו .איסטירארי

 .ח'ביב :ביויראל
וס'אב'איבבידאבאיי'ביב 'ונטאב'וס'ויוינךאדאגלח 53

איסאבסינהקי .וס'אנטאב'אליבבאיילאדאח

ח'ביב :דיב'ידאיל

סיקיןאוכוקאדח .ויבואילטרוקאדדימידח :54

איסטואסטה .טינואילדיסאלידאסטחויזינו

ח'ביב :יד'דיבאילאיס

בואינאסרי'אגואסקולודיסדיוינוסוס'מובג 55

דאךקי .לודיס'פאידוזאסמאבקיזכו .נולוריס

ח'ביב :יד'ביבאלנוסטי

איוס'ביסקובוסומוכג .אוקאסאחויביאירי'ביב 56

יד .ביקאסלאסקיראסאיסטיןנוקי .רוסקאס

ביב'ה :יד'ביבדיאיקומיד



סטפוריםריקומפלאס

 ,נאראטואיאזייטונח .פ'ארטינארחאייבחניקי 41
 jבייאזיפורקיפראטו'אוןאיןאיסקירייאראס

ביב'ח :יר'ביב

פיקקיקוזאססוןקיקאפוסטח'איטרושיחרדר-42

פיאיריקי'אירפיסטחארחובין'בקיאי .קוסטה

ח'ביב :ביב'ורמאס

 ,אנז'ינארחאיאפיירטירי ,~קאפארחאיפימיינטון :43
דירישיןרחבוקאיח'קוסטיקיסאבויךאין

ח'ביב :קומיר

א:יהאייבארח'אבזקריסקח'קיפריסטורוגח 44

נו'פורקיפאריסקחנוקינזיראיראי ,ריסקח'פ

ח'ביב :יר'ביבפואירי

בוונוסריסיאןנו'קיפיראסוסאיבאקראביאסראס ~

קי .פאסיססוסראלריזפראיראסקין'ארסוס'!ב

ביב'ח :ריבייראיראיסאבסינה

ש'אבפאבייחפאביטיקיס'איייוס'ברבריח'ארב'כ 46

איירראןקי ,פיפיניקוסויבאכריריאביקיס''ראכאי

ח'ביב :ביויראר

בראיבחקוטיריאי .אזייטיבחבואיבחראבסייח'פרי 47

מיזי Jסיקיאובה'אינחאחאסינטארח ,פרובח

 .ביב'ח :די'ביבפארח
איפירוןקוןפ'ראנקיס'קימיטורוסקומאן 48

באנקים'איןסריייאסאיינוסי 'בלאנק'סונאכטיריס

ח'ביבביב'יר,בייןאזיפורקו

איסטו )כ(



קי

פיריסויקימפראס

ריקימיקיאל 0 ~'ייגויויטירחויקיסטילייאס 33

כיפירקי 0י'איגסיבוקי'אוורסיראפווב'יג/י

ח'ביב :יו'ביבפיורח

וי.פראטוסאיןטורו 0סאראטאסאי .יטאס'קאבאב 34

 Jוישיכיקי'פאטאסאיפוייוסוכיס'פינ 0סאפראט
ח'ביב :קומירדי

איסאבסאכחח''איבקארבירחויאוריו'יקאס 35

בואיבואיסקי o •סירהרחסיןאביטארחו .פירח

ה'ביב :בייירפארח

בידאבייוסיריש'בוו'דידאיגין'בייארי'אב'כאי 36

ריבייןמירחאי .י/ריספיגאזירחסןאה .יג'ו'פרוב

ביב/ח :ביויר

איפאןסאסח .ריטאס'פבייןמייבאסיטאייאר 37

כו'קיס ttטיפאיקאזהדיפאכיס 0מילופיטאס
ח/ביב :ריקוסירדישין

אסלאוורסיח/ייבפאברירוביסאיוריס/מוסטאב 38
ניקי .ראווביסראסקיבטארריסאי .באסייוכיס

ח"ביכ :ביוירדירכוררין

כיאיבהראגסייח'פיי .קאבילחדיאחואנח/מיבג 39
ריקי .קאכויראסאיסירייוסיס iמיבנ .סאררירה

ח/ביב :ירב Jפיאירארישיס

 .קi.וריקיוי/כיכאיקימי .אאימאדיאיאריקירבי 40
איסאיסטיאסטח .לאריאוןריקיראראסטה
יכהב. :רי'ריבאיר



סתפיריסריקדמפלאס

כיכ"ח :כיויראחרארריטירו jקי

באסטהאספריסאינייארי'וימובכאיסטיאיןאי 25

יס Iכ'איריסאזייארירחרוסרייו'אירפובייאריקון

ה Iכיכ :יד Iריכאחקירח

ס\זאיה'מובכסיאח'קימירהלחאחייבנאמוס 26

סיאה ,ירה Iכיכאיברחמאסאימאס ,מירירה

ביביח :ביוידאירמיבגוו

סלאריזפלימאברי .קוזיבאסראסאיןגידאברידאס 27
 'איכפסיןקי .מייבאסקוןייגרדטקאיימאקנאייבאס'

הכיכ :אקימיד

אהארדברריקוזאס .איזי jכיאיפידטיבירריאי 28

כייןאזיןפודקי .קובפוזוראסמררכיקי ,ריפרזו

ה Iכיכ :כיריר

אינכיאה ,אי'קרמיקוררידובראיןאיי Iראכראכ 29

איסאבסיקי 'רינידרקרןארגוביאחאי ,אינטידר

היכיכ :יד Iריכאיר

 .אסארואיו!קוג 'ריטיי'פקארי'פישקומידרימידין 30
תו:ביככיוידבייןאזיפורקי'ארו :.Iססאבקיביקיאי

איפיבייובארה .אסאדאסכייןמייאינרייאבאס 31

\t אאיסאראסא'רגואיבבאסרוסביס .סיברדאראס. 
ה'ביכ :כייידכייןאזיןפודקי

 jכיימויריטיס'קאכ'אסאררסכייןיס'באריבאב 32

פדריר'פאדחארייבארוסקולוסאי ,ירארוס'ב
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סחפרריסריקרמפלאס

 ·,ירררכראילאיספאכרייולי .כאמורוסיאיל~יה
קי .ס'טינסייהאיסטחאי .ייובואיסטהטירחריי

 ·לי I.פואיכמיאהכ'יררי ,פאסיכסייחטיכבוכו
 :רילאירוטאכטראיןאיסטהקי

רי .אימפיראריריסרי .כאסיייוקיריש Iסאכאי 76

פוראז .ארוכיסכוס Iאמוכב .פאסירייאירשארל

 ·יר'איסקריכאחטירכהאי .אמיריסטוס
 ·ריכבאנסהאיסטחכ~רחאריכיכויר'אח'טירנאמיס

 :מאטאבסחמיאיסטרהאי
איסטארוססוס'אליסאיסקריכ'ייואימאכרילביאינו 77

 ·מאנראריססוסטררוס .סילייומאנוסרקרןאי
ט~איןב~ .אבאשכיטארקי'יראריס'אקאכסיאיר
כוקי .טיבטיסיירטחסאכוי .פונבאשוס Iכקווה

 :קיבטיבטיסי
אין .איבטריבארוסיריןיאפו .חטןריסילייריסליס 78

וייאס Iנ .רארוספוראירון'טררוסמררכיריפרריר

כייןמרדכי .קואינטחאייבוקי .דוקאדוסאי

אחדאראה .טינוסו jאיטיטייואי .אטינטח

 :יבוס;::מיס
 ·ריאינטיקארהקון .אאיבטינרירדייואסתרקי 79

'אילפארייבטיסו'אירחמדרכיריסיבייוראירקי

סורטירוהסומשבחאויררורי .טיינטיאיןפוזוריי

 :אינקורובארואי .אינדונאדובייןמוי .פונירי
 ·אלינרימ~יאיסטה . jשושדידאר'סיבלחאי 80

לוס 9ט
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 ·ויבויל'אבבסיירוריר'ריטירסיבוסי .מאטארח
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רוס.פיאזיליס' Iאבבלוס'דיקומפאבייחלחלירו
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 •איסקלאכייססיסאלוט .איבקרמיברורייאיל
טראיילרי



סגפוריסריקוזבפראס

 tארונאברורייואר .מירראברוטופו

'קוןמילראברוטופורו .פובייואיררידיניסאין 54

אמארגו .פיבסאברומארסו'איזרימונייואיאייונו

רוסטורוסאי .תימיריםסוסקון .ייוראברואי

 :אמארגארוסר Iמובב .איגזאררסטיירחאין'יררים
 •קינטאריסמיסקימאס .ארי Iבפרבייומרר'ריש 55

 ·יס :lמסוסא"זפיבסאנרו .סארירוקואיסטובסיס
מארמריאי .טופארוסיאה .טאריסאיראסאיןקי

א-ווזרםסוס .אייבאןסיריאס'סיסאינקאספארו

 :סייגאןסי
 • .סאייואיסטיפריסטו .יסטי Iבאיאבטח Iאליב 56

אנטים .אייר Iקאבאיבירי Iסוב .סיטיקוררבחאיסטח

טאמבייזאי .ארי Iראבטיאי .באנייואלאיבטרח

 :כירבירואיטיריק .ריןזיררסוקיייו .אראפ~ריטי
 ·איבפ'ראקיסירואיסטוקי .ייריר Iסרבפראיררקרסר 57

רירסי .קומירואחבוקי .אוייאזיריאםטריסקי

טואייוראסי .,ר Iאב Iפאדירסירי .קירירוסוריי

איזורח .איספאררחרחאבאשו .סיבייורביברו

 :ארבאררח
 iקרבו .רימאבייאבהו Iמובנ .אררריאראחאימפיסורו 58

אפאררסי .גאבהבראיבהקרןני .,ירובטארבראיבח

סיאירח·קיפ"בסר .סאייורה Iאידסו .ריבטאבהארח

מררכיאי .ה Iאיסטאבאייי Iקאבאיבילקי .סיביירר

 :אבוה Iייבלו
אילגראיבו



פוריםריקוספראס

ריקי .ריפפובריריאהאי .מיטייןטיבוסואין

און jטאםכייאי .קאכיאייוכואין jאי .טוםאךיאן

 .איבקורובארי jביי .ריינארוריקוזה .פאייוכואין
'איאפריגובאנרוכיין .אימכריאוזכואייגהקיאי 49

'אנסיאבראברוכוהקואברי .בומכריפיררינהקי

טייביקיליאיר'אימ.פירארורריר'קומאברוסואיס

 :אנריגוסוטאזנ:יין .אמיגוסואיסאיל .אמיר
 .פריסטחמויאורחאין .אריספוברייולירייאיר 5 ()

 .ריפואיסטהטוקומפרי .גוירייואירמררכיאה
זמוימטואי' .קורובהאובה'טיסטהסואיןסיטיאי

נוקי .רארהאיסיהיסיטיבסמי .אפריבונה

 :בארהסימאבק
'סוןאריספונריריאהלי .בואיימוכבןוקיןהמזאי 51

אהרימי ,רריריאה Iבאינלה .מררכילרסמובבןוס

מאנרארוטואי .איריפריסטיאי .אימניאסמיקין

איסטהיקאר .ריס.פואיסטהרייילירייאיר .ארי

 :פואירטחסיאין
אילפירקי'טאבטומיריסיבואריספוכרייו'לי jהם 52

מיכור~י .אלטואיכירכיייווס .ירייויבאוואיס
בורייאידרישןו .כאסטארiרריקי .ברארו

ריב'ו:מיכ~ריסרישיו'כוכוקהטוריקי 'מאבקאראס
 jקו .איזולואנסיאי .אפריסורוביאיבואילחמן-53

איןקומו .ריוורידוגאראין .איפקורוקוראסון

רר .אינרינןואיאינררכוו .אינקווןוסיאיר .איריוו

טופו



סבפיריםדיקיםפראס

אהסאטארפור .אחידיזיסיאיסקיז'יר'אח

 :י Iאפאריואיןאי .קינסיוייאיןדאוגי .וגרדכי
אוררינה .אטינטחפוקיקי .לוקהרחזרשדישי 43

איהוכאי .סינקיאינטהפיקוסדי .פיירקהאינה

מאלדיש,טיקי ,ריידירדילאנטרי ,אינוגיכטה

נאנה:דיסאנייאבה'איסטאראסלהפיראי .ריירה
הוגןיוקי .פיניכיארארזי ,פאלידיגנוןי Iקיוני 44

 ·איספ"נויניאיריכ .טיניסיאיןמיטייו .מארואור
רהסיאי'י Iאפאריזסילהסיפארהי Iקונסיואיניר

 :כיאינהוגייכייבילי .איסטרינה
 ·מאררונארהרהפיר .מארריניאירגיאיגיהוגז 45

 ·סייגאיהי"סטהקין .י Iאברובסירייאיראביי
איראסירקי .ראנטי Iקיכסוקי .נאדהסיפובוקי

סיוס Iאיו'סוסאייבהסיאירחסו .סאבטורייי

 : Jסייגא
סינטייולהפאטאדה' ,דיספיירטואירהקירייאיר 46

כייבר .ריוגאדרונארה'קיןדימאנדו,איפריבונטו

 · Jזמויבבהא"בירקי ,המןרישירון .קאזהמי iאי
 :פיזיאלקאייולי ,נוווסואיסטינסיס

דישייליאיאימפיסו .יידורירייאילקיאברו 47

 ·קיזיויידהסו ,'איאכיריכייןרייאירפירקין
אירגיאיבראי .אריריאוברהקי .ריזיואיןטידאמי

 .:וג~יינווסיסקי iאאורינווטואזיראה'אפריסורארי
אי .דיויאהאירפורקיסיזוסוקוןהמןפיבסו 48

אין



#.'$;[ 

בנתן ,אינטינדייולוסקי ,ספיואידטילחארייו Iבלי

איןאיאקונסיזיאכיאן'סיקי ,פרינרייוחרשאי

 :פינסאב,אןמארסו
 .טוסינורילקאביזח ,דיסקובירייוליאסתראח 39

ייי ,ריגולוטיטיאח 'דייורייאמורפורמירח
יאנס'קיריימואיסטרואילדי .אמינוקומי

ביין'סיאחאיבטארוטודוקי .ליירחמאברח
 :אונרארו

ןאי .ריאהסיזםואיביל .אסתרריסקובירייוסירו 40 ·

איסטת .נומבראריאחסופור'סיטיראיזוליליבירו

סירסירח Iסובג .אקוררוסיריי'אירסאראב,'לייח

 :!.:יביאנטאררואי .אונראררוריפינסו'נואדרירי
אלקי ,נוטיסייחטייניבי .יןסאבבינארחחמן 41

רהריסייח'אי Iקיבסואיסייאסין'איסטולוק'מביטי

סיטירחלי'סיאסירקאנרוכ'חסייסטיסייח' Iגסו

 :באשייזחמינג/ח'קיןחגראנריזסולחאי .כואנרו
סי .מוזיירסוקיןחמן .לוואבאיסטידיאנטיס 42

איםפירם'קיןייראמינלססיס ,טאמכייןריטירסיבו

אח

פוריםריקימפראס

י'רראביח Iאכלוליכירו'אייריאח Iאיבקובליקי
אירפירקי'איפקריטורחרח .חמירראבסיפוייו

אבאטי .מילאנרונראן'אויאלטורחרירחרייו

 :אנרואומברי
יק .פ/ואירטיאי'טיטירוווחיאלאיראיזוקינס 38

 ,מואירטיריריבירורי .מררביריסיביייראיר



סאפוריסריקוםפלאס

קןאינטרה ,באנאבםייהבטןוקבו ,אטיבטואילייה

 :בראצייהסורי
 ·ייבןאירקווריי'אילי/איבביראבסי jכייקראנוו 3:1

ויםי'טיברסומיטירריאיבדוברו'ברא~סטובסיס

 ,אמיטימרבנ/וייוקי ,םיריקיריסקי .פייבראורר
 :רימאברהטו'אריארמהמיטררהקוןאי

'כיב/אסאמינומיריימיברייו'ראריספליאירייה-33

אוטרהביבוינו'טיסייספרי .אבייוסמובנויםטו

בוסטומי iקואי .וירבאסמאבייאבח .מיבי i ו,\,בייז

 ·איריס jפאטרומיקי .קיריסקראבטר'אריטירבאס
ן"אסתר'אאובארקיסי " jוי!ייואיכסורייאילפיבסו :34

סייבטוסב jאפאריזיארורי ,פריזייווהמןאי

 ·מירואיוטיבטקיוי .קורבודואיל jקי ,קאזאדין
 :ריכייייואקוסיריסטו .ואיבייו/אוספסופירדייו

 ·פיבסאמייבטיססיסרוס ,אבסיאילרויוקידי 35
'קון~ימיבטוססוםןקו ,סיאחסידיקונטרארי~וס

ליקיטחסא ,דיזבואביסייוסי .,ייבטוסאיאייריס

 :קיריאהרומאטאר .ויביאההמןקי.'פאריסייי
אי'פיקאדיסוואי/פקיאיבריכדו'איפינסיביין 36

קוואיר'פאנאדואחבואי ,ווואיבויכסי iקיאח

טיריסטיפרוס .טראיראהמאברו .מאבראדוסי

ריבלאי "ייאהריבארנובואזרסי .סאבו'ר!ור
 :פאכארייאח

שםש .ארימאטאב/חרוקי"היאואיסקריכגבריאר 37
רוקי



פיריסריקיס.פיאס

קיראסיןסיאייובו'גראן'קיןקאבטו jאו jאימיטייו

רחאיזי .פאסייוןגראברי jקראי ,אאיבר

 :אוראס'רן
ריאהטריסיראיכייסיר''סיראיבראצייהריסטייו 27

טאיויר'ריסירר\איאסכרירימוא'רוכה

שכיבה'איללח'ריאכאשאריאהריררוסאבויאור'

קי .רוייאסקאראססוסראסאטיבה'רהכייךריי

 :נ/רייאס.פאריסין
 .סיטיבסייהסרברחרי .קואיבטחרייאייא'זובו 28

אי ,ריזפאסיבסייחסו iק' .אטיבטחבובארחאין

בואין jקו .אירחסיכאררו .קיריבסייחסרקין

אב/רוריאי ..פ/יאינוסיאסאטי .סירהרהאוז/ו

 :אירגראינו
 ,ריכזאנרהטורחאיסקי .אסתראיז/המירימי 29

'איבואברהאאובחטורו .טיר.סיקירוטיפורקי

ריינאררסי .קימפריריטילייי .רימאברהטורח

 :ו Iכיבריבארריברו .ריגירטואזיר'פררפארטירי
איסאיסטו ,א'בכיטיאיןאינ/ר .ארייואנסיקיתמר 30

סיאיבילקי .אפיטיטיסיאי .רייוקירולוקי

קוןובטוס Iבהמןאי .ב/וסאייב'שסו'ברקומביטי

 :ירימרס Iביבונטרס I'באסיבטארימרססיס .וסב
 .ריסאנרהסרטררח .קיס.fכריירליאירייאירבויבר 31

 .קיבטיבטארהראי'פאי .פלאזייורימונגרפררקי
איןאי .אסיבטיסירחאיר ,ראררסואיבילאי

אילייה



ס.פוריסריקומ.פלאס

קואיבטרחאיס'פורקיריי ~ויביראח .אטריב'ומי
 :מאטארחמיריפי .ייאמארחסירפיןאיר .לייסו

 ·ריאפטריבטח'איסטוסייאמובוזניאחפורקי 22
 ·ויאפראסטוראס'פוראמומיקיו Iמובנפור
אי .סייבטיאימהזני .סאבזיאזמובב:הזנאס

אובובי .ריכזירייוטופובו .רורייבטיזנויאיסטו

 :סירייובי
 ·קאראסרוסרימארח .אריספוברייולימררכי 23

 ·פאראסטי iבוטוסי .רייואררישואס Iאיבמיס
ואיבייו Iספאקילרי .נזאראזאורכיראסטיסטי

סקאפארימוס oא'בוסריייאיי jאיאספיראמוס

 :ויריזנוסמאיטואי
אריספוברירסאבדולי .אבסיקוזהרהסייברו :24

טו .איבטינרירריאייקי .פיבסירייוקוזהאובה

אוזויסרוס .אנואירוסטוסרי .ריפריברירריאס

ריאסטריס .אובואיסקיריייאר .סייררסארוס

 :איירבורי
·ליסרו'יכפואאיראטורו .אפאביירררבומררבי 25

פוראי .סיירואיבי'ררייואיר .איבסאבייופירישר

זנואיסטרח .חשוכחאזיד .ררוא'רוטאב~ו

טריס .ואבואיסקירייו'אלסלכ,האוראסייוז

 :אייובורידיאס
 .טאבטיארטרואירייה .אזירריאסחרדישובו 26

סי .מאנטוסוריזבוריאי .פראויראיבוזוטירי

סיטייי



פיריסריקימפלאס

יאי Iפקי ,אפריטוט~איןטראיס'מוספירקירייו

רה :.Iכ ,סיבסייחטוקןורייואה ,איסטיסיקריטו

 ~סיטינסייהאיסטה

טירנו .קירטילהויסירקה'ו,אנרוכסימררכי 17

נראוקיזסורטי'אי :lטריאירכו'פורו'ריטוכסיאי
פויאינןנראז jקואיסקלאמה'אי'רייירחטרימובטי

סיאסתר'אחאזיירוןרימוסאסלאס ,מה :lרי
 :וישירוזרי

רה ,ריזכאראטארחסי ,אוייילואסתרקואברו 18
התךאח .אוורורייארהסיינו'וכריקוסטומכר'

 ·קובטיריטוויקי'איפרינוכטיריקי ,מאנוארה
 :קארנוסוטיבבילייו .אסארבןאיסטהפורקי

 ·פו'בוסמויאימכיאו'פאבייטיסריאירייה jזכאמכיי 19
 ·טיבוסאיסטיטאיןא'סטהכי .ריסיכ'ייונומרוכי
קובטי'ליאוזורססוסאיבריס .איספינוס Jפאריסי

אילהמןוי ,פיזוסמילרייזרוסרי .אינוז'וססוס
 :ניסייו

אי'איסטואיזפארארטירי .אסתרהואיזמימ"רה 20

רייאירויראנטרי .וירטירדאגרימאסטיס

 .וייואייפארהקיריריסטו'אירטווו'איפריסטו
 .סומפורטארימיסרי .אסיטיכסייורירייראילסי
 :ייכיארימיסייאי

ונרייו .אמיגרטיארמי .ריספונריראהסאנרילי 21

ייין :lט'ביוינרליריירטאלני .טיסטהמיביובו
מי



בטפיריםריקימפלאס

אירח .ח Iסידטיוסירייילי .איייולומלךאילקומי 11
רישיםבי .ח Iדיולוסקיאאיל .רייול'ריסיבסייח

מימיאחטאמכיין .ב'ידייוריפייבי .ח'ויריז

 :י Iיייופירי'קומוו'קיבסיוטי'אוירפלאוייו
 ·אנים Iאיםקריכליםפרד .אימכיאיימינטי Iכריכ 12

קיןסיםמאבים''סיוםיסירייילאסקארטאסראסאי

 ·פריבטיסאיסטארישקריסטייאנוסאיטורקיס
 ·איםפאראסקוןרםםאם .טיבטוססיאשבומירח
 :ריםטריפאראססיאן

יבריס t.\ •אפריסירוזוסמוי . jםאליירואיירוס Iקאכ 13
 ·רימובריויוסו I'מובבבוזוויסמוכנ/יו'אייירין Iאבריכ

 ·רייוארטיריםריבאברי .יריויס Iבליסאיסטאן
 :אן Iאיסקלאסאנטאמכייו . jא'איסטאכאמארגום

'איסיביזחאי'סאקיאן Iאיסטראראנטאמכייןמאם 14

'איןקאמיזחאיסאייו .אן Iאראזבאכמאסליס

אס I'מובבאן Iאיבריבאירייום .ריוחר'רונאר

פינסאברו .וא~דטי Iפריאוקוסו .אן Iאינלאנרימאס

 :מואירטילחאין
 ·וסטי Iנאילמררכי .פריסייארואיראיסטובסיס 15

קין .ריזנוםטוטארוודריארו Iאטורכואי Iפ.ו Iמובב

כארח'פורקיסאקיויסטיייסי .שוסטיגראכריאיו

 :ריאחמיזמואיכיר .מןריאהסיי'אקי .מאנקיבו
 •קאיסאיפראםאס'פודו Iאינריבאיריפארוסי 16

 •קאייםאיקאמפיספיר'י Iאיביאנדימאסאם Iמובב
דייו



קומו

.פוריסריקומ.פראס

קון'.פיבסאטייבטוטאלקון:פירואיראבבריאיזיו 6

בראנרי .אסיינטוסוסירקח, .אסיבטוסירייאיר

בוארראזנו.פורקי .רייאמורטופור 'סייבטוייח/ראב

 :ריואוברחטוסיבו'אוברחטוקיריןבוריי'טו
 ·איס.פארוירוסאיסטאן . iסויבטיבמארחיחרמנג 7

 •באטירוס Nבוי N . jסו Nקירריייוס Jסובירב
סיימפרי .מאנרארוטואל .וינרירוסוס Jאיסקלאב

 jאיסינו .איסטימאז .טינוטיאח .באררארואןרו
 :ארימאןסיקי

 ·אינטייברחלוסקיןאייכו .יר/סאבריסוןחסרים 8
טורת .ביב/יינרהסו.פארה .יר'אבאכאסטהליסכו

א"בוטאסאין'אי.פלאווס Jאיאן/'איבאוייכרהסו

ס~וססיססון 'סיר.פייכטיסראסקימאס .אזוס~ב
 :רייבטיס

רייו'רילאינטיינרורו'אבסיקירוליסכוייאכוחו 9

לוס ,רורמיינרואיסטחפורקי .מיירוטיבנאשבו

N טאסביי 'מאטארילוסאי .אסינייכרויריi לוס

ןאואיןטורזס .אמילייח/.פאיוייו/וס .אטיסארי

 :ריאה
 .ואנטו/קיבסו.פוראי .מאלסופוראירהריקי 10

 .קאכטואוןאיןבירבירואמאל' jאואירהאנטיס
מילרייז .סומבאייוסיאי .טאבטוייו'סובירבסי

פיררייופורקי .פיזוקיןפיזארוס .רייוליקיכטאליס

 :סיוואיל



בחפוריסדיקומפלאס

רינגלךו'טובבו .סוראירקומוקרארה 'פ'ריבטי

 :טיאואטארחסוקוןקאזארח'אירחפורקימכשול'
איבש~שו , jאוקאסייואיסטהרידיספואיס 1

 , jבאסייואירייבוטורו jהמאח
סינוברו,ייאמאן'ריררייררטורוסאי 'אמאןמרבג'ואאיר

 ,אן Iארוריאבסי'אאירמובדואילאיבטורומאבראב'ה
 :איבקורביאכיאןסיאי

קון .אומיארסיקיז'ובי ,איברנייוריבימרדכי 2

קיו/ובו ,ורמוזיגוארסי Iפפור'סיבייוסיי'אימאז

סיילר'אאילוס'אוזאירורו'סוסארס"אאיל'איבקורכ
 :קאטארוסרייואאיר'אי!.:סארוסאז Iאיסטאכ

אסואי .סאבייחריאיבג/ו'סיטומוחמןיסטו Iריג 3

סיבו.י Iכ .מאבייהסואסאכ'יר .ייאמויבטייג

ג'ידייר'אירחקידיבוסייי' jדישירוליאיקומפאבייה'

 :ח Iאב Iאיבקורבסיבו :.!ט·בואדראב'חרייסוקי
אח .אירחסורח jקו'אילאיבסאבייוסיאיסטובסיס 4

י Iמרבנמירח'רונוטאראי ,סיגוספריסייומרדכי

'פרררייורירקראיבטרח'איןאיסטירחסיאיר

 .יאירטי Iספלהו Iאיגאי ,ביירייוסארוסזנאטאר
 :זנואירטיר'סוזח Iקאב

פאסטרראירזנורייו ,זניזקיאיןראי Iפקאברו'כוש 5

מואיסטרינאסייי ,סיזאקיראיןקיסופו,נויאיר' Iפ

אי'אימשח'ייאמיסיישראר'דיפאסטרר .בואר
י 1\4"1

 :דירוקרריאיסטו •רוקואיל Jחמ'אהרוסיייאיסטו
ר'איו



א"כע"ספוריסדיאסטפלוק

 •ביאסאי·ג~אבאסדיבויאסאיסאסימ .איסקיזןיר
בארחפארהלוקחרחח Iאיוסו .רארלידיהכוןפיבסי
 ·טוקהטירהליבי .בוקחדייריייברח Iפ .ב/אריבי
 ·ריסריג/יראדטאנטהןיק .יבפיירמיראר Nסידי

 :פ/ירוריסאוטיבייה .רוריריסדיייבה
קאטיבןז'קיבומברחסימרדבי .אייוסיאיביצדיק

אירואיב'קיןסויומברהסו'איבלהקאייואיר

 ·גיאורחי Iריוגראן'קיןקריאואסתראח .אוברה
 :מאדרידיטאמבייזאי .פאדריריאנחיאירפוג
קרארה .ח Iטומאב.פראזיר j'נראויאחקארחסולהןיק

רהקי'אייראב/הרירוסטרוראי .ריאהאירקומו

סידיספראיס .דיזסאייאבוח'סימיראב/ח

מוי'אינראציירוחאירהפורקי .אריטורנאב/ה

 :זהובאמור
רישוורה .פיגווסודיריינטרו .ריי Jגראאירריקיזוורה

דיריינטרו .דיספיגיוסיקואיבטרה .רייוסגואדראר

רירב/רייויאינקריסי .ואקוזלהובטאר .ריטוסו
 :ריאבירחאירהמה .אב/רהאירייהקיפינסח .איז/ו

 ·ריסקוביראיהטארבי .ריש/ובורייארראסהוס
'אילייהאיבקיב/ריאחפורקיסי·וקישסימררכי Jיק

רהקיכזזבגןופזר .וסיקריטאיסטי .יאהרארראוג

 :איסטרריבייןס~יפריסטומרנגןופררקי .ראפריט
סימינוטני .אפיייטיניור·קורה Iרימאבדאבבותמר

סיאירחפורקי .אזייטידינגיזקין .נטאב/חוא

פ/רינטי



בוא"בע'ספיריםריקוםפראס

ייסאםיבאס'פרוקיסוסיאסאהטאמביין'ושתיאיווכן

קוןייבאס .איספיבאסיאס'קומובייןסוקריסייו

 :\:טח'פיד'אכ Jסי Jביוא .\:טחבוזקון'איקאנטיגאס
 ·סירקאססוסוידייבטוו .פואידקאסקומו jכיב'י

פיררייואי"ריאהסיטיןאיביל .ויבואילאטוררייויו

טורהאיןקי .אראכ'אריאחסיא:י'איטיבוסואיי

 :\ס .וידיהקידיקיןגח :tס .היוירפורובו'רירחסר
 :פיריהפ'ראנקח'קומרו'ילהמאראמי

טייביסבו'בווספיררירר iבוראג'וסאנרו'ליאריספובריר'

ויבריוראיסקיאב'ו .סינטירוטו'אינילאינטיברירקי
אס I'קוראכואירו:ספאיכייאיג/ארו'אגיאירומיאח

 :קאב'אייוססוסיוסרי .קאייוסרוס
אן I'פירקיראבריוניוהטורוריל .וררטראידרח Iרישבו

 ·סיזורהבוןאייוקה ,פיקורחיר;מוו :\ט .וידרחפור
 ·אינפוירבואלקימארח .קואירנוגראן Jאיקין

 :ארימאטארחאי .מאטארחריריספואיס
'פורקיריאספריסטוסמיי'אין\:קאבסוייפיקאררrכו

אמארבאס .ביוריאסאמואיסטראסריסקאנסו'רייובו

אייריאחאיניל'אימאנטוריבנדו'סיןריאס'!באי
גדאבריקין .קאנטיאין Jאיפיאיסטאס .סאנסו

 :קיב'דאנסו
 ·מאטארויריחאברי .אריפינטייוסיריספואיסיער

'וידסיקיטאנרראיביח'סיסינטייומרבניחפיאטינח

אהאיספיסאוון .יר'סוזסייחסין .ריזראסארו

8 n איסקוז'יר



כן

א"בע'ספיריםריקומפלאס

טיביאהנריי'קיאברוכהן'רירסורטיסרימיריסמיי

 :סירב/יאהרייו ~אי 'סיטיאהרוססיאיל .ב'~ור
ריו/קוז .אוב'יבטחאיסיינטו ,ריאסריריספיאיסייבו

רייוריסאי .אינטחיקסיןב'יבטיאוס ,ויאסאקיאס

 'אקאב'ירורוס j'טאמכיילוסקומבירואיפאטיבטח'
 :מיריסאסוס iאיסט' .טורוסנאבחקוןקי
מובג'י'פורייאבטובינרואקיל iא' .ויני t,\ישרריזרע

 ·קאבטואיריז'ו'קווסאנטואילמררכירוטריבו'קי
אי .יר'סאבאייפירריירוז ·'איביכויראהואירון'פ

סטראבייאסיאמוסאסן'קימאנייאסאיבאסיבסוס

'פילאריספ~אסייוקיב'ריייסואיקארירבי'כרפסחור
מאספיראי .טיפאסיייאיסארפ'יל ,סיב'ירבורי

דרסבייןמוי'אילרוואמובג'ו Jקי .איספאסייו

בייןאיסטאן .איסטארוםסיסטיריס ,אינרירי

 _ :אסיבטארוס
 ·פ'יבוסאיברוסואטקוז ,אביב'ראראברוטטאמביין
ריקוסאיוינוס'מאבקיקיבי'יירארביריןיכי Jמירי

וילובטארסוגאןאריס'אירארריאיס'מוסוסומיסקיב
 :בומכריספורייאמארוס .אימכריסאימיזייריס

 ·וסביירבקלארוסמויקוז .אקאכ'ירוייסאיייאמו
 ·יס'מיססיירכליסכ'וס'קיןפארטירימיאיסאנסי
סיכ'ריני'איאוזאריש'קומיוירכ'יסריאהכ'וסיייר

כיוס jטאמכייאי ,אטוכ'וסקי'מירחורסאריש'פ

 :מאטו



כונ IIא Dffעפרריסדיקרמפלאס
 ·~טררייררייאס'איג'קובטארקירואימפיסאר

רייובארח ,מינטארק"ררקייורי
 ,פלאזירבראןןקואי .איקאנטוריזוקרן'ארטי'פבו

מכיין'א'טמיסרמאטאי'קיזרסזכ'ממזרחמןאירפורקי

 :אטימאדםיס,
אי ,אב/אנטיריטייספואין .ייו Pאקונטירוקיאואיר

קון 'איבקאבטיריקיזחאיס .ריקריסייוסיקייר

~טחקרןקאנטארי'אחשורושאיי'יגאנטי'ברייאין
 :ייחלימאראבאיסטח .יגראיחלאקיןאי .ביד

 ·קומארקאסאס'מרנגאין ..מאברארואקבאסטיסייו
בארקאסקוןן"זייף Iiכ .אברארטיירחפררסיינטו

ויטיסייו'איבפלאס .ראקאס Iפאיראןקילאס

 ·פ/ואירטיאימפירארוראינארטיסייילאסטאמביין
 :ואירטי'ספנראנריקוןואי'פ

איסאנרוריאסאקיאיסאין .כייןסיאילקיז/וגוזאר

מונב'אסריאי'קומפאנייאס'אסיסטאמכייזאפאבייי

 ·אב'ירסואילאמיסטראר'טראיראחמאברו .ויאס
 :גראברידחמובב/ח'קיןריקידחסולחאי

סייברו .קימביטיאיןאדיר ,איבטיסייוןסירחרייול,

סיאי .קיטייוסיקיןאייבו ,איבטיסיייןסיאנסי

 ·אב/יבטאראייס'בויבירויייבטאר'סואי 'אפיטיטי
 :ב'יבטיאיסאיקובריסמיאוספריבציפאריס .~

 ·קירטיססיסארייבטרוריטדאיר'אחמאבראראיזו
 ·סאש'ארריטיססוסאי .ישראלריאיראןקינ'וייאס

סיי



פוריםקביעות

דיררססימזדיבובקהמאבקארהביסימבראבסח

באורחיחוירנחקידיספראוסטאמכייז .ידייוס'ג

משיחאייאי

טורביפריסטוקייתברךשםאלריבאמוסאנסי
מואיסטריסדיפודירדיארמים'סאלכאח

 .אנבוסטייאדיריסמןאיסטרוסדיוינגיסיאי .איבימיבוס
י'ייבמוסאי .קימפיידחבאורחריבמחמוסאי

ראר'סיכלחתקדשעירירישלםטיירחאמיאיסטרח
פודיראחחמקדשביתאייראנואי'פמוסאי .קירידח

מואיסטרוסאיןפריסטר .שיימהעבודחירלו'סירב
 :ר//כי jאמדיאס

עושחלאלשכח .פוריסשלחבססיפורשלםיבתם
 :יריסיעמויקרזפלא

'_____. _ cוr I .''CבI .-



בהפוריסקביעות

ג'ירייוסרוסאטורוסקארטאסמאברואי .סילאגרוזו

ריירי~סיב'ראריסלאסטידאסאיןאיסטאב'אןקי
אזירדיאירייוססוב'ריאריסיב'אןקיאה .אחשורוש

ריקיבזיאיקאטירזיאילפרדיסריריאסררסאיסטוס

רידיאס .סייספריריפ'ואירןפרראבייו'קארהאדר

קארהיבטיס 1פריאמבראראי .~יגריאהאיקיסביטי

איפריב'יסוס ot\רא:חיב'אסדאראי .אמיגואסיאובי

אמיסטאראיפאסקוןטוררסאיסטיןקיאי .די!יארזוס

אריפוזאררןקיריאסלוס'קומוריפוזו iקיאיגוסטוזוס

ליססיקימיזאיביל .איביסיגוסריסוסריייוס'גלוס

 iייאמארולוסאי .אריגריאהאחאבסייהריאבולטו
איסקיפוררירבוסבריפור .פיריסריאסאיסטיס

אימיזקיאיןב/יראח .חסןו'אינקיאירטי'וספלה

 :ב'יריייסארוסטאטארפרריאהריאהקיאין
איליייססרב'ריירייר~'בריסטרריס Jריסיב/יירואי

רורותרוסטורוספארהיס'איזסיססוב'ריאי

סיקילרסטורוססיב/ריאי .מובריריר i'ופאסטה

ריאסרוסאיסטוסאזיררי .אירייוסקוזובטאראז/אנ

דיסאסיגיז .מאבקארסיןטייספואיבסופוריסרי

סוב'ריאיאירייוס'ריסובאסתראימררכייירון'ריסינ

איסקלאסאסיייביססיסאיתעבייתסוסקין .סיכויזסוס

אזיןסי .איאיבמיבטאזסיפוריסריריאסאיסטוסאי

מוברואילטירופירג'יךיריאהרחאיבטודחסייספרי

סו'איגי/ריבאבסייואיג'יריבאבסיייקארהאין

מיסבראבסה



מרדכיגדולת

דידיאהאיוייריןלואי .אריפווארוןאדרריקאטורוי
ייסיג'יר סי,.!מאטארוןשושןאיןאייבריאח kאיקומכיטי

 .המןדיאיו'וסדייולוסריואירח fאפ'~םאסקיבייבטאס
פודיםקביעות

דיירחקי .רייאראררגידיאיאסתרטורבואי

ח kטאםכייןקישישןדיג'ידייוסוס kריסיבסייח
ויבגאראןסיקי .אדרדיקאטררזידידיאחמאבייבח

יס'איורייוארוסאיבקילגאראןקיאיאיביסינוסריסוס

בכרחרירחדיכאשופייראדי jפ'ורקח'איאיברהחמןדי

'איאבסיאיזייןיאןקירייאייקוטאבדיאי .פידרידיר

סיאיטררבארון .אררדיקאטירויסאביאיבחארח .

אוטראסאימאטארון .שישןדיג'ירייוסלוסירון'אקוז

איכקרלגאררןאי .איבימיגרססרסרי~מאסטריוייבטאס
דיריאהאירפיזארי!'אר'איהמןדייס'איודייך~יס

איקיסכיטידידיאחאיזייררןרראי .אדרריקיבזי

אזיןשרשןדייריירס'גררסאיסטרפורקי .ארינריאה

 .קומכיטיאיאלינריאחאיאררדיקיבזייראפרריס
'איקרמפאביירואסואובוקאדהפריזיבטיסמאבדאןאי

יירטאס Iאנס'נ/דאדיסאיסטאןאיבלאסקינ'ידייוסלוס
ארדויקאטווזיאיבילפוריםאוין .ק~יטייכיןכוקי
ליסריגאלוסמאנדאןאיקומכיטי'איארינדיאהאי

קידיאחאיבילאונוקארח .איטרואלאובואמינוס
טודימרדכיאיסקריכ'ייראי :אנייואקיל jאריפרזאדר

אירדייווו'נ Nמאואקינטיסיםיינטואיסטי

סילאגררזר



בדמררכינדולת
דיש'ןליאי ,ויריאייחמרדכיאוו/זסלוס~ב/אבטי
אסוסאריכ'אטארורחדייימוסנוקי 'הבינריב'ו

ח'קיןדי .אייורהמיריספוברייוליאסחראי .דיינטיס
נאסיילניסלאסרילס'מיננאי .טיירחאיסייליסאזיין

ןאב'אב'א :tאי ,המןריטפיחיחפוראליכרארוןסי
לחאיאובוריח'פלרבומבריסוביבריניודייואל

סיב'רארלחטורהאי'מרדכיאחדייוליקינראבדיזח
לוזפיואיידייוס'נאלוסאי .~יגרחאיגוווזחשושןדי

 :אוגרהאיניוואיאלינריאחאי
איראריכ'אכ'חקיסיב'ראריסלאסטלראסאיןאי

~ינריאהאינוזומלנג'ו'אירחריידילקומאנדו
איויירוזסידילאסנאסי'לביסמובגיוסאי .ניידיילס~וס

שםאילאיווריסקימילאנרלגראןויראיר'דינ/דייוס
אי ,נ'רייילסדירוסמיירלמובגיוקאייוליסאי .יתברך
 iאספירא~!אקי ,אררדיטריוייאילאריב'יקיאברו

אינ'ידייוסריססוביריפלריסטארדיאיניטינלסלוס
סיאיבואיבח'בואילטחלחפ'ואי ,אטימאריוס

סיב'דאדיסלאסטלדאסאיןידייוס'גלוסטורוסירון'אקוז
מאטארוןא~בימיגוס'אידיסוסויננארוןסיאי ,רייריר

ב'אכטו :tדינניבואי ,אימאסטירקיבסיאיסיטיבטח
דוסטודוספורקי .איליירסרירילאנטריקאב'יסה

אייודאסא'נסוססיב'ראדיסאיסטאב'אןנראכריסדילאס
קאייוליס'פורקינ'ידייוס~וסאיננראבדיסיןליסא~

דידיאחאילאי .אילייוססוב'דימרדבירימיירואיר
קאטודןי



מררכיברילת
איrפיסיראזזפיסוב'ויייאמאריפ,יאי 'הויבימבריקי

קאזהרילחקווטילחטירחאיבקירוכארוןאי .טירי
סירהריטאפיטיסןיק .סוכיריכבורפוורייריל
וארום'ראב .מאורילחאולאסרילאסקילווליכואי
 .אלב/אבואןאידאנחריסיריסטוואיליסקון

א'יפלאטהריאירבואיראססוכ'ריאיסטינרירוס
שושןריב'יריייסלוסטורוסאי 'מארמורריפילאריס

קורובאם'קוןפ'אסילייאססוסאייריס'מוזסוסקוז
טורוסאי .קונטינטיסאיאליבריםקאב/יסאסאינםוס

טומארון .שושןאיןאב/יאןקיכחניסמילירוזרוס
רורילאבטריאיכ'אזאימאבוםסוס jאיטרומפיטאם

וייכ"'ביקיאילטירי .ריזייכרואיאפריביבאברימררכי
ירייוס Iבלוסאטיריםאיחצריקמורכיאחאסארוראר

אדפריארהסיוחקאזחםיטירחאימאסארוסירה

אטאךאםחמןריוס/איזרייזלוסאי ,ריסטרואירח
קאכטאבךואי'קאמיבאברראטראםמאנוס""אם

קירייואילארויכא:.! jריזיאאי .מררכיריריראבטוי
אד .ב'ירייוסארוםאיסקאפאדורחאיאיספאסייורייו

סוססיב'ריאיבימיגרסריסוספיבסיריייאייטירבו

ס"חסןפאררינזואיסטרוריזיאןמאסאי .יסאס Iקאב

ד'יחצריקימררכי N .ריקיזהאיבסריאוזייו'איבפ

 :סיביזהסואיסאקוסוקיןבומבריסואריסאטו
 .ויבטאבהרהפוראפארוסי,ייבחלחאסתראי

אי!.:יברארסי'איטיאיסוסררכיאהב'יראח
אלב/אנטי



בבמרדכיברילת

איןמאבטיאיסטירידיבאשו'איואפ/יראסאיריביביס

דילימער:נוייביזריקיתרשישריסירחריויסטירו
אובחויסטירואיסטירידיכאש'ואי .מונדודילביאינו

ירירח/טישאיבסואפ'יגורארח .אלג'אבואןריקאמיוח

אילפירבוראןקיאב'יסאיריפאשארוזכורוטורו
 ·פלאטהריקיבט~יסויבטיאירחוטח :.Iב'סוקי .סיילי

סיביירייבו Iפמייסירחאיליבןריקושאקאיןאי
רארגור;רןסוטורחאיןאסי\פיגיארו .לומבוסאינסוס

איראוסאפאטוסרוסאי .שוחםדיפיירראס

 ·פריסייןזאספיירראס Jקואורוריאיבקאסטובארוס
אונחאי .ריאמאבטיסאיזאפ/יראסאיובק~יס'קארכ

 ·אבקהסוסוב'ריסיניירהאינרייחרילחאיספאדח
רילקייוראירחאיספארהדירחאלאמבריאילאי
I.: יחאילייחאיןיבירארו'אפאי .אסיקאלארראמברי

דילחנבו Ioiמאיבילאיחקודש'עידירושלםריסיג/דאד
אונחאי .שישןריסיב/ראדרחאפ'יגירארחאיספאדח

דידאר'סיברילחפ/יבהמוייקאב'יסחאיבסוטיקח
קוןפיבטארהאי .ירורח'טי~איבסואפ'ינלראדח .מרי

טוקחלחסוב'דיאי .מוברורילקולוריסלאסטוראס
אינסימחאי .מוקרובייאריבראנריאורוריקירובח

רהקומורוסטראב'אןקיתפיליןקירובה,ירה
קימובדואילאטוריאמוסטרארפארח .ח Iזאכ'אב
אפ'ירמאראירפסוק'פארהג'ירייואילמררכיאירח

 ·טיירחרירהפיאיב'לוסלוסטורוסאיו-יראן .ריזיקי
קי



מרדכיריקארטחדילהקופייח
יחסוכ/רימ~אילאכולטארדי-איסקומאנדומי

אזירדיבושקהקי ~אימאלאזיקידייקאכ'יסח
פאנאראי :מ~יסייחסיקוסומ~ו ot\פאגאראי- :tמ

איסטארימוסאיסטוקוןמיריסי-איקומוכייןאזיקי :tבייז
 'סיימפריפארחפאסאיריפוזוקוןכ'וזוטרוסאילייו
אמוסיימפרייגואי'מוגסיקיפאסגואיסטרחאי

איירייסטרוגואיריראס Iפאיאביאס Jסואיסטאס
א~פאסגואיסטרחפורירונטח'אינב'איאמהוס Iבקי

אסייו ot\פאילשושןאיןאקידרמואפמיביין'ניאיסט'רו

קואטריאימילטריסריאנייוסיוזדימיזאיניל
 :ושרוםמונדראילריקריאנסחארחסייטיאיסיינטוס

חיחודימרדכיייזירסואיחפרסיאחשורושרייאיל

יצ"וירייח

מרדכינדילת
ראסטיראספארהקוריאיסדוססאלייריןאי

דיקימאגדיפורגראנדיפריסהקיןסיב'דאדיס

לחטודחפוראפריגונוסיאב'יזודיטואי-רייאיל
דירייאנטרידיכזרדכיסאלייו'אישושןריסיב'ראד

ארודיארפארחריינוריויסטירוויזירפוררייאיר

 :סיב'דארלהטורח
סידחאילאנחדימאנטו'איזאירחויסטיריאיראי

אורודיאייוסקוןידו'טיש .ינח'Eבמייקורייאדח
קוןטרדיאיבקאסטונארי-טורסיררארפזדיינו'פ

איאיזסירארראסאיקאייס Jקארכןאיריאמאנטיס

רוכיניס



ככמררכידיקארטחדילחקיפייה

איסטהרייבירילזר'ריאילטרריקי .רייריליסייי'סירכ
ביפ'אלסיאחטרפוסינונקחאי .כואביסאיבסיס

אירחחסןקיסופיקראבדואי :אילייוסאיןסאכקורח
איפ'אלסחאיג'חאיסטחריאיא'ביסיגו'מי

ריסטרראיסייכטיקאכ'זאר'פוראויראיוומיסקיביגרח

לוקיאסיטיבסייאיליבאיכו ,רייבארוסיריאימירי
אכ'יאחקיפרופייחפ'ירקחח.~אינ .זאיבפ'ורקארא

סררכיאחררקאר Iאיבפפארח'פרופייו ,.Iאיאדוואפאריז
קי .רייאילרייאיל'פאיוסטו'גאיל'ביידייואיי

אריסאטיסוסאילו ,סואירטירילח חמ:.\מיאיסקאפו
סואטרדחאיחסןריו'מארריגאילאחמיבדרריל

 :אסיל,יח'פכיברח
ריטירסיביסוסמוסקיאכייזוריסיאח;רס'כאגירה

איאורריןדאררי .אסיטיבסיימיסאי

ראסאיכטרדאסאייקיידיייס'בלוסאט'דרסליסינסייח
סיאיס:נ'ורסיןאיאקו/גאזסיקי'רייבוריסיסיכ/ראדיס , 

'איאיכיסיברססוסאטידרסריסטדויינאןאימאטיואי

ריקואיבטדחאנטארח'אליכסיקיפ/רבסארואטודי
דיאיריירסאן Iפינסאבקידיאחמיזסיאיבילאילייוס

וס'כאכסיקי ,נ'ידייוסארוססאטאראיפידיסטאר

סיסאימאייודאליסמיסווטררס'אכואינקימיברו

רייבאדו'איב'וסרובומיאינטררושאיסטאקיידוריס'דיו

דיננונוקיאח ,ב'יריירסרילוסאייודחאיןאיסטישקי

אינוסטומיקיאילייוסדיקואיבטרחאבטי Iכ~יסי
מי



מררכיריקארסחרילחקיפייח

בראופורטיניאחלוקיהמןריו'מ!.:ריברילו'קיבסיז
מיבטיראסאי!.:סיאס'פןקוסומבאייומימאסאי'אמינו
 ·ירייוס'נרילוסלי'פואיבאילפורסארסיטיראח
 ·פיקארוסיואיקורפחס"ואסורוסמאטארחרוסקיאח
 ·פיקארואיואיבסרארמיפארחפ"בסירייוסודווסאי

קימיריייבנארחסיידייוס'נרירוסדייואירקיפארה

ירייוס'רירוסברייואירקי 'אריבריאחסיאירחאיססו

איססחסיירחאילחסיירוסדילוסרייואי'יסאיקי

פיבסחקיאירטודודיוינגחס"איאילייוסקוןסיי-בפרי
קומו'וס'קונסיזסיסבאררחריאי . :.!מאזירריסדי
קיבראבריסמאסאיפ'ואירטיסרייסאקואבט;סימוס Iב

אילייוסריייבבוסי :.!מאזירריסדיפיבסארוו'פורקיסי
בופריסיפייוארלייואי .מובדודורארימאטורוסאי , 

סיאירחיריוס'נרוסדיפואיב'ליאירפורקיסופי

ריסיררסרב'רקי .חמזרימארדיב"ריר'ו'קונסיזביברו

בראבריסמיסאטורוסאימיאחסומבאייומיאיאירייוס

ראסאסוראס!.:ייוספור t"מירכ'איסקריריאקיבסיזואי
רוסאסורוססאטאראזיראי'רייבומירידאריס'סיב

סאבבריליספייחוירסיראחאמילייאס'פסוס jריייוסקוינ
איססוסקיריבווסיבויררארפורקי .iכורפחסין

ב'וסטוס'סוןרייבומואיסטרואיןאיסטאזקייוסייר'נ

פורקי ':.!מדיבברןסיריסיזבואיפ'יאיריסאיוס I,ירינ
 iביימראיסטרופיוקוראןפוראיארובאןאיאמאןמוס
איניראימפליארוסאירייוסדיאייאי .ריינודירבייןאי

סירב'יסיי



קיקארtכהדילחקופייהלהא!סאיםtכחאי
מרדכיאיםקרינ'ייו

מלבב'וסארודוב'וסאחשורושרייאירמידי

קומפאכייאח.איגואיסטרחאטורחאיאב'וזוטרוס

איסטישסיימפריקיאיסבוסטומיקיסיפאשקידינובויס

נראכדידחמיטודחקוןריפווו'איאיפאסק-יןטודלס

ארינררומיכו .טיירהפוראימארפורקוטאנדוקי
• 

אריסיבייאי .דיכובביקוןסובירב'ייואיבראבדיזהקון

פ'וראסטידוסאהטאמבייןאי .ארינריאחקוןאטודוס

ריסרביו'רוסריינאדואוטרודיאיבאסיייןאוטרחדי

נייבטילהאיכטריאי .דיפוזודוריסאיטיירחאינמי
אומבריאון'וינוריינאדיאינמיאיסטאדאהויניירוןקי

איו'וחמן ,ק'יפיקאלרוק'יפיק .חנףאידמאימ~דיג'ו
אירבואיבגחסואי .עמרק ,דיאינייטוהמדתאדי

סלקוןאיבגאנייומיקיאיספאדהרחקלמלאבלדח

נראןפורטיניאחלוקוראסוןבואיןמיקין'איחכיפית
לוסגראגדיסטודוסקימאסאינגראבדיסירו'איאמיבו

'אידיריג'חאמירוטיביאהסייכפריאירייבאדו'מידי

אוזיואירמיטייואיקובטיבטוסיבוב'אזיאי:וז'ו tסוקון

 ,איבטוסיגאראןמיקיסיירביוסאמיסאקרבסי!ואימיאין
דיילפ'ואיקיאיר'סיבלדיינאדואיראירטומארפארה

איג'ידייואירמרדכיסופורוקיאייורי'מיסיירודיר

אירחקיטיפיאיקיוחלהפיסקלויאי ,אב'יזורימי
איסקאפלאיסיידב'רס'אקיאוסאחנזאטיאי .יידראר

פ'ואיקיסיפיאגררח'אימואירטידילחאלמחמי
קונסיןיו



מרריכינרולת

סןטורחקון Jחכוריקאזהיהאי .רייבארוסיטורו

ריאסתרקירירהמיסוכ'ריבהאטורי'סילהריקיזה

מררכירימאנוא"זטירואיבטריגויואסחראי .ריב\:ו

איצדקהאיזיירהקיפארח ,אסארוטיאוסיבייורסו

ביאירפ'אבוסאיביב'ראסאחקיבסילאראיקובטינטאר
ריספןאים :אירמאבוסמואיסטרוספרוב'יסאי

איןו'אינסיאיאסתר'טורבואיסטורי

י Nאיסקריב'יירהקירובאברולי ,ריירייפייסלוס
קיהמןריסיטיבסייחרהבאיראראחמאברארה

ליס .ירייוסבלוסאטורוסמאטארפוראיסקריב'ייו
וזוטרוס''במררכיאחאיאסתראחרייאילו'ריש

אטררוסאיירייוס'בלוסאטורוסקארטאסי'איסקריב

גוסטוואיסטרוגארייבארומיטורוריגראבריסלרס
טוריקי 'סירייומיקיןראס t\סילייאיבומברארומיפרר

רילברמפריפרריסקריטחאאיסקיקארטחרימורו

טררבאר 'פרא"ריבו ,סירייוסוקוןסילייארחאיריי

ייאםארוסירוז Nפיואורחאקיאחין N :טראס.א

טריסאיויבטיריריאח'איןייררייאבוס rאיסקריבירס

סייטיאיסיינטוסקואטרואימייטריסריאבייר .סירז

קומויירון'איסקריכאי .מוכרורילקריאבסהרילה
קימיג'ירייוסאיוסטאבטו ,מררכ'!'איבקיסיבריליס

'פארהסיב/ראריסלאסטרראםרימאייוראייסארוס
אסינוזאונוריסיס'אקארה Pאיסייטיאיוינטיאיסיינטו

 :לינבראו'יסואייסקריטורהאסר
רי



בחמזמפלת

איוקימואיבפ/ורקיריאיגארגאבטחרח jאיקיאיררח

פארהאפאריז'יסיקיפריפייהפ'ורקחלחפירו'סיב'רי
אייסיב'ריאפ/ירמוסיאי ,אוופיריריאיז'ואילאיר
פ/יאיאבגיסטייחרירחג/יסטו'אירריזיקיפסוקאיר

ל Iרישאי .רובאדאיבסוו :.Iמאיייבר iבאיאיסקאפארו
 '/האיבימיבוסטרסטרריסריפיירראןסיאבסימדדכי

אילדידאב/ייח'יחאיבפ/ודקיסיחמןקיאברואי
 , 1 :אריפוווריי

מרדכיגדולת
דיסקוב/דייי'ליאיבפ'ידקוסיחטןקיריספואיס

 .א'רחפואיב'לוקירידייאראסחר
טררכי Iקי'איחכורךשאוררימשפחחריאידחקיאי

ביסטיסיאי .פארדיריסראירטאבוטיאיסיאירח

קאסטהריאירחאסחדקיסאכ'ייבריד'יאי'למיבג'י

רינרמאבקאסטיס 'אסחראחריש'ו oר'אידייסרי

סאב'יאהרוסיקיפריסיפייוריראיסטודיסקוכ'דידמי

מררכיאחאיבגראבריסיאחדופריסיפייו'דיי

אידפאסאב'אשבואירייבארו'מיטורוסוב'רי

אילקיטראורח'אקיאח .פאסאסטיסקיצעד
ריקיטןדיקיאיימאבררילחסילייוסוריי
רלטיבאריש/וריאי .מררכיאהרייוסיליאיחמן

 .ייזירמיטוסיראסאירידינ'המ'אבוטואיןסירייוטי
בוקהטופוראי ,קאזהמיריריז'ירורסיראסטואי

איפואיב''לימיטורונוב/ירבארוסירחקומאברוטואי

טורו



חמוספרת

'קיאליגריסטיכואיכימיגוטוקאיראיןאיסקריטו
 ·חצריקסררביוריסיבימיאב'לאריקיאירירי

סיקומוטיאהאיןיירוןסיטיבראכריססאראכ/ירייאס

 ·מירייסובריסיריגואי .פארריסאטוסאיויירון
איסקיריסיירוזליסייס'אוזסיסקיאייחאילדינואי
 ·רארטיאבפארחדכקחטיכנוכראי .קארהטוויררי
מירארטיפארהו'אוךבייסח'קאבאבטר'~יבפואירובי

לוקחלחיר/מוזמידיו/קובסייאילסיבטירוקיפור
סיבייורמירוגוטיאכסי'קיאלסוס Iפאמיבוסמיסריאי

סיאיבפ'ירקלובואייסוליזסוריאפיאריסטיקימררכי

סי .עמלקריראסחקומובומכריסוארימאטיסאי .
אזנורארחאג'יבטיטאןאסקומואאילאייחאטטאלובו
אילייחקון'קיאיספאדהקוןקאב'יסחסו,קורטאליאי

ח'רונאבחמןאי .איסטימ~רחג/ינטיאירייסמאטאן

רידאיווסימרדכי'איח'איסקראמאכיוראב/חאי

קירואיסאיסטו .ראב'חליכוריפואיסטחאיסודרו
חכזןוירו'קואברומררכירילאיזוסינייכטילחריזין
ניאונוכי .ריסירייוטופרבוקיפארארומאלאיר

בארח'איכריג'ואיררנואיייוררררקיטורואי .מירייר

~נואייחאיייוררקיןברזסואבטר I ב~'אפרוב'יג'וריבר
כוזסיאלסיסררני'איריסקרבסרלארחאיאםארבח

כיכרינ'ררישואי .ארח Iאראבאריבריאחאינרזוקרן

אריכאשואי .מיאחיובבאכסאסראןאילרייואילי'י
לחמיטייןדיאי .וכר'מיריריבאשופואיב'לוס

קיאיררח



סטחסןמפלח

איכלח .פיררירוסi.ווס'ורקאןאיבפקוסויאינפורקאר
טואיראססאנוסטוסקוןאפאריז'אסטיסטיקיורקח'פ

 :אבאלראראסאי
קימואירטומאסח'איסטאבקיחמזריכינרואיל

דיארו'ריזריגאיריזסאזארארו .כיב'ו

מררכר .סררכיסיכייורמיורישדיאיריספוכדייו

סיכוקיפ"ס~וסביזוטיאירוכוטי .הצריק
לאררוכיספארחרייוסיורקח/פלחקי .ורקיס/איכפ

וטקימי .קומואובופורבואי .באש'חג'יבטיאי

קובטארוסאיראןבוסיבייוריסאיבאראנאביסקיסאב'יס

קובריסלוסטורוסאי .טיריריראכטריבארחפור

אן'איסטאכראריס/סיבלאסטוראסריאס Iפאשלוסאי

טימכראראויאחפi.ואכ'ראססיסקוןאיסי'ריריבאש'ו
אירחרייואי .מיריזא Iטימכלאכטורוסאי .רייכארוס

ריי'אירירפארריייאמב/אןמי'איריירירנינרו'זסויזיר

לייופיבסאכ/חקומואגאסמיקיסיאחבואיספאנטומי
אפיאריסטיקירינוטיאיסטופורטיאחאוירטירי

מאטארוןמואררטי'קומוח :.iמריכזאטיסמיכואימירי
חצריקמררכיטואי .פאפומיאגגאחפארריסטוס

אוינגארטי .קוראסוןטואיןקירינסייחמi.וטיכגאסכו
קוןאיזוקיאיכימיסטארלחאיפיקאריסלוסמירי
עמלקריסאליסייחאילח .פאפומיאגגיווטרוס Iב
טיכו .רייאיכטואיסקריטיאיסטחקומו .ביופאפוסי

איסטחמאסאי .קיריבסייח :.iסגיאראריסנואיויבביס
א"סקריטו 4ר



שלימהגאולה
סיינריאי .א~נימינואיזודיסיאמ~נואייקיחמו

 ,'רישאיס~טו .ו'קלאבבואיןאוןמיטייול' .איסקראכו
חמןקיסאב'ישרוסינייור'אבויח .ריירילרילאנטרי

קיטיימפומוננ'ירי .אינימינובאשגואיסטרואיס

ואי'פאייאי .וס'מאטארכפארהקאברו'בושאיסטח

נטוסינאראזיאוס'בקיחרשאיבנתזאהו'אקובסיזקי

ריח'פרוברחאי .רייבארואייאירטומארפארה

אירמררבידייו'ריסקובקיריאחרירקי .איסאיסטו

נימינויסואאיזוריסיקי .חדשאיבנחןריסיקריטו

ו'אפאריזאי .מאטאריופארהבושקאברואיסטהאי

פאדחסינקייאיכטחפיקיסריררקח'פאיבחקאזהסואין
אסימאכרח .קריאישב'וסביסיאי .ודק~דרו'פנאי

קיןרייאירקומאנריאירנןאינויריש''באיקאזח

סוב'דיהמזאחסוביטו jאינפ'ורקילוקי .ראב'ייח
 :ייהלאי

 .ו'רישריאיררכיזכאהייאסואירייאייסאברואי
מואיסטרו Jחמאחטומחמררכיאמינוקארו

סיקיפ'ירקחרהרי'סובורקאלו'איבפאי .איניסינו

ליקיאיסארוגיטיקילואי .אירפארהאפאריז'ו

ריויבנאט~אי'פראיריסמאסקיאנטואיזיאיטיסאנאס

י'כאשמררכיריספונרייולי .טיפוראימיפוראיר

אחמררכיטומןרואי .ינריס'איפפ'ירמאןאוסטיני

 .יריכי'נחמןסיקיןיין ,'רישליאי .כראסירירהמן
טי'איוריריאח'גרהטורהריאיסיאואיניםינו

איבפ'ורקארי



מחשלימהבאורה

לוקיאי .פיקאדוסי .פידרובארהליקירובאכדילי

קי'אפרומיטייברורירייאילרימאבודיאיסקאפארה

ריאילסיב'רייאה'איברילאבטרי'ריסיבריאהאקילדי

סיטודהקוןבייןאוירליסאינ'ידייוסארוסאמאר

דיראנטריהמןאיסטאב'הקיטאבטיאין .ואירסה'פ

קידייאיראי .ריבאנדיריאסחרדיקאמהדילה

רי'סיבהמןאהו'איבדראימלאך jארריבו ..איבטרו

איסטאב'הקיריידירונבואי'איראסחרדיקאמהרה

רהרי'סוכאינ'אדיחמןאחטופואי .ייוךו'ראב 1טא

ממורהמןראב'ייהקוןדיש'ורי .אסחרדיקאמה

טי'בופייבחסיביטיפארה .דייבחאיסטח

אי .אנורהאסטחאיזיסטיסקימאראירסיירב'י

רייבהאלחאפ'ררסארקאזהאמי·וייביסטאמבייז

סיאבורח .ו'איזאלקירבודואיל .מידירילאבטרי

סיסטוקי .סירטויהרהקרזספ'ראיבייואילאינטיבדייר
דימיאין'אוז'ומיטיטיסאי .סורטאיאיניסיבומי

 .ריינחח I.tאירייבואילטוטוסארפארח .מאטארסי
טיניאהטיאבורחאסטהקי .ממזרחנףעמרקאי

טודייכרחאירקוןטיאיננאבייאטיסקי .אמיבופור

אריחווינואורהאקיאח :קורטאדהאירבואיבבח

קי .חרבונאדייבורה'פאיןז"רהנכיא

אירהאי .רייאילדירס'איסקיאכרירוסאוניאירה

אזירדיאקונסיז'ארוןליקיהסןדיאמיבוםדילוסאובו
אהדיספיג'ואזיררי'פארהמרדכיפארחורקח'פרח

חטן



שליסחבאזרח
איסקיז'ייח/ראב Jקזדיש'זריאירייאיל

ירי'קזראבאיאביסוטוב'ומיפירואיסטי "-. 1 

רייבחחלריראסחאיבלחאנומסיטירדייmר-~טי'
סופיטוקידימירופרופייחריינחרחאיןסאסבטו ,t'קי

פאסילייחסוטודחדיאיאיליסח'די'קאבחלקורטווי
אסתרויספונוייו :פידאסיקוסאחארילוסאי

ביבריאוסברי'איסטיו'דישליאי
קיריי:אילאלאדוטיבישקיאיניסינואיל Jחס
 'ייח'ראביחמובב'וייוב'ליאסו .איסטוייוטסינ
פורובוקיאקאראר .סאבייחסואיבסיבדייוליסיאי

דילבראבדיייח'ראבקוו~יב'אבטיסיאי .דאייאביאר
 .ובאר'דיספאחבואירטחאלחסאלייואי .קוסביטי

וסיאיבחבבאראסיבטייובואירטואיברחאיבטריקיאיל
איסטיאיסקיןו'רישאיבריטואוזו'איג .ארב'יריס

ב'אנטוראקיאיל .ארכ/וליסרוסמיביאחקיסמךר
דירוסיכורח'פ Jאימלאכיסדייויירואייס'איזלוס

טודאסקורטאנדו jא'איסטאבקי .חמןדיאיז'וסוידי

 .וליס'אדבריסטידיסראבייאברואי .פיאבטאסלאס
ריספובריירין .אבםיאוישפירקירייאירריש'וליס

 .חטןפאררימואיסטרויגקומיברו Nטיסאיבםי
מאסאימאסי'מובבייח'ראבלחפוו'וליאיסטובסיס

איסטאסאיבטרי .קומביטיריראקאזחטורבואי

אינלחרייאילח'איסטאבקילו jאיקוטירייאס

 'יוראברואסתרריריראבטריחמןאפארוסי .נואירטח

רובאברילי



מז ,יאבלוחמוןמפרת

אקיאהריאירחקייאמוס'סאבבו .אינפ'ורקארלו

 ·מיבטיסולחסיילורילרייןאינילקריאיןקיב'יגטי
רי jסימיריאיסמררביקיימוסטסינקיאגורחמה

אורבואלאינ'ארוסראירון'פקיאקיאוסרי .יהוריס

ריפוזואראי .אפאררסקאיסראירון'פאיפ'ואינורי

איריסרפבוקיאיססיירטן .דאבייארוןסיבואיליאוביס
איסטרריזיינרואן'איסטאבליקיטאנטואיןאיל:יזק

אינרר Nריסקונסולן N 'איסטאבדוקי
 ·קרראסרןריסירוליררירהמאסאפאסייונאנרילו

פריסהקוןויביירוןקיריירייאיסקלאב'רסדוס
ריקימביטי ~אריר'אטררמיבטארלר'אהייבנראבריאה

לאב/ארסימיבוסכי .אריפוזאראררו'דישסיןאסתר
• 

 :סוזיידארריסומורואה

שלימהגאולה
אסתרריקומביטיאלהמןאירייאירראירון'פאי

אחרייאילדימאנררליטורבראי .רייבהלה
מירימי .קרמביטירייריאהסיבוברואיבילאסתר

קובטיכטאריטיאידימאנרהטואיסקיאסתרקירירה

 :ריינארומירייואירקוסטימיקיסוכ'רי

'סירייסיבייררמיריש'ואיאסתרריספוברייו

מיקיוס'ארואינטרסבואצייהטופי

פורלו Iפואיבמיאי .רימאברהמיפררח~ממידיסי
מיאירייוריבריררס'ואימרספקי .כושק·רהמי

 ·דיפידריראימאטאראידיסטרואירפררלר'פואיב
סארטר



ואברוהמןמפלת

קאב'יםהרחמוב'ריב'אזייוסירואיבקרבארח'איסאבכר"

איבטינייורואי .קאיבטיקא~בטיחמזפורריסורי

איןרירוסיקיחמןפייס'רוסאסטחיסח'קאברירה

רייר'באחוס'אוזלוסאבטר''ארבטראן!יביברואקיל

רירהאירחקיוירואי .כיריקיטאיסטיייבוליאברי

קיח'איגביכרהרחוידוקיאיז'הלח ,ח/יטיז/פסו

איןויבטאבחרירחאיג'וסי ,פאדריארפ/ואיקיאיזו

 : ,פואירקהבהואקומוינטו'אריבאיטיירח
'דחטודחארוריאררי iביטיריארוקלאברל

רילפראירטח ח:'\מררכיראר'טורבו'סיב
ריסקובסוראדואיאמארנוקאזהאסוטורנוחמןאי ,ריי

 jסיבטיירוקיאמיגוסרוס ,פארטיסראסטוראסדי

רי'סובאובהן'אקובטיסיירריקיריזכראסייאסראס

אקרכורטאררוויביירוןאיטירוסאנ/וכטארוןמיאוטרח'

מזלריראי .יטיז!ה'פרירהמארובראםייכטואירפיר

מררכירי ,'סיירבאזירסירירורו'ארקאייוריקי

אקוכטיסילורירוקיטורו Jחמקובטוריסאי'אינימ"נוסו
 ,טראסקירארוויבואיטראסקילאראחואי'פקי

רוסמארפארהבוקאססוסאב/ריירוןאורחאקיאח

סימיןדיסיירון'רישריאימוז!יר'סוזרשאיאמיכים

קאיראחאיכפיסאמטיס'קימררכיוייביידייום'נרירום

קאב'יסתסאס\':ב'אבטארריאיל'בופורראסדיראבטרי
איקאייברואיראססייכפריאי .אירדידיראנטרי

ריקובסיז/ורימיסטיקיאבריאי ,א..יבטררמפיסאבדי

אינפ'ורקאררו



מוטררכיונרולתחמןמפלת

םולאראריםריפרוב'יו Iפורבריר~נ/אבטאן'פסוקר'אי
איבוקחסואב'רייוטרר.כיאי ,ריזיאוזואיבאלטיסי

טי .ריזירקירי .וכו'ריריתביכי 'חארומטרו'ריש

גראסטיסי~בראיאיבפרו'יסיסטיסמיקיח'איב~סארי
פתחתלילמחיימספריחפכת 'מיפוראיבימיגוסמיס
אדריספובריירוןישר~טורואי .שמחחותאזרבישקי

איסקלאמאסייון Iוכותשמעאתחעביים'שועתרישירון

פרוביריראיסקראמאסייוןאיסייבטיסיסטי eפרוברי

באותלישריםבהוצריקיםרבנו .ס~באסאיאיסקיג/אס
 :חהיתךבספרורורלרוררעויםיךרחוב ,תחלח

ואכלןהמומפלת
קאזהרירחח Iקאריזלהפירפאסארוןקיאבריאי

ריביזהמןריפי'ט'ז'חרחסינטייו .חמןרי

ח :tאפאריסיאי'קורייוקאילחאיןבאראבחמובנ'ח
אירייבוריויסטירואימבריאאוןוירואי .ויבטאבה

טיביאהאוטרי'איריירילקאב/אייוסוב'ריאיבביביארו

איל·רילאבטריריקוריאהאיאייי Iקאברילרינופא~ר

בינרוסו jקוריזםאזארארחדחסיאינטריפינסר

המןפורריסוסינורואיסיירטוקי .נ'וריסייו

אי ,קאב/אייואינילכיביארואיסטאכ'חקיאיראירה

איסיירב'וקומיארילאנטריקוריאחקיאירחמררכי

מאראיינחנונקחפיבסו .ממזרתחיחאיזוקי .מוסו

חכסאבית ~קורייימררכי'אחמאסרידפריסייארדי
בינרחריסואיסוזייראדדירייניאטואיברו jאיטומיאי

סאבנרי



סררכיונרורח jחסמפרת

קאכא'ייואיןריריוראראירחמןטוסואי'אכזרירשעים

רהטורחפורארוריאררואחאינפיסו'אימאנו

סיאנסי .דיזייברואיאפרינובארואיאיב'ח .סיב'ראר

 .אונרחסואיןירונטח'אינכרייאירקיאומכריאראזי
אינסויסייוס'אופטריסהסןטיביאחריאחאקיר iאיאי

קאוחרירחאי .כירכיר'איסיאיסאי .טיריק .מאבו

וס'מאבסיכטירסייטיאיויבטימאנרארוןרירייריל

רידוטאס'קוןסאייחריויסטירוסטורוס .כוייאאון

אורוריכ'אזוסאירידינ'חסאבוסאינסוסאורורי

מררכי'אנסיריראנטריאיסי'רראס'אפרנובאברואיבסוס

 :אוברחאינסוירובטח'איבכריי~ירקיכזארון ltאזיסי
טורום jאקוו'ירוסי .איסטו Jויירוקיניירייוסריס

קוןסיכיראררחארוריאראחפ'ואירוןאי

גריטאברו .איסייררחריפואיה'ריריגסורי ,מררכי

אוירריריסיריסיאבסי .אריבריאחריכווקוןטורוס

סיירוסקריאוקיסיברודילרייאירקיארון'כאאיל

קואנרואי .אונרחאיבסוילובטחאיבכטיירחאי

ריינהרחאסתרריפאלאסייורילריראבטרי jפאסארי

אסרויראחויבטאבהרהפורסיאפארו .סוכ'ריבחסו

ויסטירוקוןויסטירווירורוקיאילייה .טיאוסיבייור

אכ'רייו .סח'קאכאיבסורייבוריקורינח'איריינודי

שםאלאראכיאסייוניסאירואוריסרייואיכיקהסו

איזוקיסאראכיילייאסאימיראנרוסלוספור'יתכרך

פ'ואירינווטיסוכ'רימררכיאהרישיורי'איאירקון

איר



מחמררכיונרורתחמןמפלת
אראפארוראירחקי .ריאירירינסייחפאפוסוורישלי

איזמולואילחוזוגאאייח ,מזרמ~דיקאזאלואואין
רואי .פישטאמאררהמיטי'וסימארנונקאיינחאי

רחאיטוננחלהמיטייוליאי 'פיינולואיאראפו

מויא'סטומררכיו'רישלי 'קאכ'יסחאינרהקורונח

תעביתאיןאסטוקיריאסטריסאזיאוייקי ,!(וראקו

קורטארסיןפייס jאיאיסטארריואירסה,פטיננו,נואי

אובחסאראיסוריאסתרמאנרוליאורהתענית'אקיאח

ויבובואיןאיקומיראסבואינאסרי ,מלכיסריסעורה

ליחמןריבינרואיל'אירורסורהרימלרוסאיכשר

 .ירזריבאילקומוסירביייולואימיוחרחוזא.פאריז
רי~ייו'קאבסוב'דיייה :.I 'קאבארב'אבטחו Jרישריאי

ןאיסטאככיירנאסמיסמדרכיריספונרייורי ,רייאיל

יר'סיכרי.פ'ואירסחטינבובואיתעבית .רירראקאפפ.

ריריסמאזארארואירקיווונוקיז'ו ,ייאררא Iקאכאי

ריאיספ\':רהרחאבאשו 'אסוןקוררירורורקוןחמן

איספ~רהמיריוכוסי'סוכו'רישליאיאבאשו'בוקח

לחדי'סובסררכיייו/סובאיסטונסיס , חי,:'\יקאבאי
.פיזארהבואינחאונהרייוליאי . iחמריאיספ~רה

אירירמאר'אפ'פורטיירהאיןמוש'ואיריטייומריקי

כמותיסועלואתחרךאויכיךויכחשוריויקיפסוק
אינטו ,מררכיאחחטןרישיוליאורחאקיאה'תררוך

טי~ואינימינוטוקאיראיןאיסקריטוא"סטחליי

ורחמיי'רישסיטיסובורימררכיריספונרייויי'~ינריס
 .רשעים



סררכי,בררלתהסןספרת

איבסרוייארקיריסטו'רכיסיביזחרירחסוזיירפראירכנו

איבטראסי ,ריירילויסטירואירסיכוסכנריסייאראי

\.t ריספראיסאיאלימפייארימיאיארי'ראבמיבאבייר
אסתראפרינובארמאכרראורחאקיאח ,ריסטיראססי

ואי'פאי .כאכייוסלרסטרררססיראראןקירייבחרה
כאכייראטופארראר'סיבלחטררחסאכנאטיאופררהמן

רהטומופיוארסורימ~אחאי .טופרבראייירטו'אב
סיאי .סררכיאהאיכטרורואיאגייררילייאכ'י

לוסיקימופארייורוקימאררילח,קומוהמן,יזכררר

אי ,כייןוכי'אינשאכרראיו'ראברואי .ארארוןיננ

ליאי ,רייאיררי ·טריזורוסארוספיואיאיקורייו

איבולרריסכואיבאסקריאי.ארסיסריאזייטיסו'טרוש

לו I'א ,רייכרריויסטירוסריסטייורואי .אוכטורי

לחאיטובבהרהטומואי'רייסריייטיס'אפקוןייטו/אפ

רישרלי'יסה'קאכאינלהמיטירליפארחקורובה
רירקרררבהרהריספריסייארקיריסטררכימררכי

אראפאריאראפאר'מיסיןקוררנהרהמיטירמי'ריריי

סיבייורהרחטאבטו'איןאינקררובאראסמיריספראיס

טוכנארחסיביקי .אפריגובארמאבדוייאריאסתר

חמןואי'פאי ,ראר'סיכאיברחאראפאררר,יבבין

ראר'סיכרחטורחפורבירבירכרש'קואיארוריאו

קיו'ו ,המוריריוגראסייארואיראיזוקי .טופרכואי

קומורחכראזח'סי'קימאנרוקאזהאסוואי'פו'קיזני

'קייבטה'ארוי'פירה'טיןלהאיחז~באכ'ארחטומואי

רי



מרהסזמפלת

אי .איביסיניסגואיסטרוסריפירירריאיסקאפה

 .ריטיבנאסטיבואיפריסטומורכייכ'אבטה :lאנורה
אילקיטאטיאי .סוזייוס,יסטירוסטוסריובורהאי

 .סיביוהטודיסאקוריטי'איקארביסטוסריסאקי
סיכ'ריקאכ'איייהאי '.ריינוריויסטירוכ'יסטיאי

סיבורייאייריקומאנרוקי .רייאילריאייו Iקאכ

איביהאיככו'יכיירטיריקאכ'ויטייייוקי .באידי

ריאוייטיספאריו'ו Nטירייוטי .קארביטוסיביזה

יייו .אינטארטיפארחרייסריאפו'יטיסאי\.:":יסקלי
טי .יוסביסטוססוכ'ריסאקואסיביירטיקאב'זיטי

אפאריזייטייייו .רייבורי,יסטירוסאפאריז'וטירייו

ריקוייאריסאפאריז'ו·טירייוטו ,פי'ירוריקאריבאס

קאכייסהאיבטוסיב"זחמיטירריקאכ'זיטילייי .אורו

אירלריקורונהאיאירמוזהמוננהאפאריז'וטירייוטו

אמארנלב'אויאפאריז'יטילייו .קאכ'יסחטופארה

רזאכאפאריז'וטירייוטו .מואירטירילחי Iיראד Iביכ

פארהפ'ורקח!פאריו'י Nטילייו .אסייון Iסאלבדי

רייסדיקאכ'אייוו'אפאריוטירייוטו .ורקארטי'איבפ

רה Iפאלאכאיסררכי\':יכ'אנטח .קאכ'אייארטיפור

 :כארריסיבורייאיידי

מדרכיוגדילתהמזמפלת
אב'ראס :lפס;סוקיקובוסייוסררכיאיוירוקזאנרו

ישליראיריספונרייללי .ויררארtזיראן .
מי'איסטאברורייניריויסטירוויסטירסיקיריסקומו

פואירפי



חמןמפית

טלמואי .ריירייקכ'אייוסרירוסאיסטאלחארח
סינייולואי .רייאילאיבקומינרוריקיקאכיאייואיר
 ·ייטיס,אפסוסקוןאפיייטורואיקושאקיססוסקון
 ·מררכיריישיכחח :Lראיאיפיוראררירטראנ'ולואי
 ·כאשואיזוס~אוולוסקוזריבטי rאיבפארו tאליסיאי
אחאוז'ואבטאר'אלכריקארחטיביאחבוקי

ריסו :Lםאחפ'ין ~.יאריייאכרינוקח'בימיראררר
 ·ריש'וליאיכוקהביברהרחאכיריירפיואר'

L: אייצחקאנרחםריאיוווחצריקמררכייכיאבטח
טיוייביאי .ויסטירוסטוסריזבוראטיאי .יעקכ

סוכ/ריקאכיארייאריטיאי .רייבור~סרויסטירויסטירי

 ' iקרראס~אירטימכרוריסררכי'אירייריקאכ'אייו
'איורקאררואיבפפארהאטומארלונייבוקיפיבסאברר

 :רסיריספיגאזירריפארחזיפיריביאברואיסטחסי

רישוריאיאמאדנחכוז jקימררכיריספינרייו

אוזקומיריפוקו Jאואספיראטי

אמאדנואזו'כאי~כיכ'ידיאי .אריפירחריפאןריפוקו

'רימאטאראסמיאיסיריספאי ,תעביתקודטארפור

טורואיסויררארחסיראחצריקאה jחמריספיברייו

מילוטורייוא'פיבסירייומיאירחאבסיקיריזיסריקי
מאסייו :Lכ' .טוייהסיביזחאירחסאקואירקי ,כ~רו
קי .סיאוספלאטחרייסקיבטארמיררייזרילוס

נ'וסאי .רייונואיסטדוריאסארוססושב'וזוטרוס

'וסכאיייאמאשליקיאיראסראסטוראסאיזריספוברי

איסקאפה



סגראשובהנאולח

דיייפ'ואיריןקיקארטאסלאס .רייא"לריש'ולי
רווייב :אריליבראנויוהאיסטה'איכ~רארילאס
סיביאבוהסינוהסןריסמזראירקירייאיר

יו'סובליאיפאסיבסייהלהאיסקאפולי ,לונארסורי

בו .הסןהסןרישווליאיגריטורואי .ראכ'ייחלה

קיריב'האי .רה Nקמיריס~ ,זמןמאסרוטי
קירוטורוירייו'גאירסררביאהאויריאי .פריסטו

סיאיםטיריגואי'איבארהמאבקיבוקי .י'רישטי

 :קווהאונהמאנקה
המןמפלת

 ·רורואיבילקאייוליקימזרמ~סוחמזויינרו
סיקירייאילריראב'ייהלהאי

 ·אפרוב'יגוליבובארהפ~אב'ראססוסאי .אינכינרייו
רייאירריטריוורוסזס t\פ'ואיפיזארריסומ~אח
 ·טאפאראסאוריו'אססוסקורקוב'ארו'איפואירפוסואי
טואירטהכוקהסואי ,איבוב'לארוסאודווססיסאי

קורטאראסטריפאססוסאי'אינטובטירוסוקוראסודאי

באטיאן~יירנאססוסאיטרימאב'אן'גואיסוססוסאי

וריאןקריבופייסאילוס .ארפ'יריויאהאיכאטירקרן

איקאיברר .אריראבטריאיבואיאטראסאונו

רימורוטורואאיריטוסואי .איבטררבפינסאברו

אידייסטייוקילוסרייבירי,יסטיריסאיאפ'ייט'ס

אי .אינקימיברוליקוםיאיברייבוקיריאהאירריי

'יאיככאי .אוניאירקימוקארנאריאאיריסארייו

אלה



ראשינהנאייה

 .קימאברארהקאזהטיטורהסיב'ריאי .טימארה
מיהגזןריספונריייבראגריזה'איסטהריריספואיס

סיאןכזיאיסיס/איזרייךקיקונטיבטימי .רייסיבייור

י'סיבוקיבראבריוהטאר'אימררכיריסיירב/וס

מוז/ירטואיוס'איזטוסאיטורייאיררירי\ס'ו'אנה

בראבריזהאיסטהאי ,מררכיריוס'איסקיאבסיריש

אימבר'י'איסטיסיבייוראההמןי'ריש,ליארהליסי

פאשה iאואבאסליקיי'ריסיירב .פיררירואוןאיס

קיברבריזתריטתאי .ראריס'סיבטוסר'איבהאין

 Jאיסירתויזיר .רייאיל'ריספיבדייואבהריסיבו
טודוידה'ריזסיבוקהסיפיראי .רייבארימיטודו

ו'דישרי 'נראנריוהאיסטהרידיספיאיס .איסטאיימי

טרקאמיבאב'האגררהאסט;-ר ,סיביייראההמן

אבורחאי .מרבדואייפורמיאהלהאיאיסטאמפח

סייייהרהאיאיססטאמפהטופאסיקיקובטיבטומי

סיבינראבדיזהאיסטהקיטאי'איןמוברואילפור

בייןרי'אבקיפריסובה .רייאייי'דישרי .אנהלי

 .מואירטידירהארמהמייסקאפיאאי .רייאירפור
פאסארהסולייהרהקיןאוסטאמפהמיקיסיירטי

ארהריסיבראבדיזהאיסטהאי ,מובדיאייטירופיר

ס'יtיירוזקוריאוס'ריסרייסיבייירמיי'דישאיטורבו

דיטוראריס'סיבלאסטידאסבומברארי'פארהטופיר

לו Iפיאיבאייאטידויסטרואירדאימאטאררייבאדר'פור
 .בריזהבראאיסטהייאקישיאחליקימיאי .מרדכירי

יי



מבראשובחנאורח

אהסיביאי .מררכיייאמאןסיקי_שושןאיןירייוס'ג

אח .רייאירריספוברייורי .ריזיסמימררכיקואר

 ·רייאירפירבייןרו'אבקינ'ירייואילמררכי
סיבטיויקיחמן .רייאיירופיאירטחאיבלחאיסטהקי

 ·פאזיאירקומיוירריקארחסואיןוריסי .אבסי
ריסיוס'אוזסוס .איבינריסיירוןריסיקאראססוס

איר .איבטורטיסייוריסיבוקח'סואיסקוריסיירון

ליפיירבאסלאס'איאינטובטיסייוריסימיאוייו
ריש'רריאי .יריזיאח'אלפאיבאטיר'קוןבאטיאן

אייקימררכירוסמיב'יססוז .סיבייורמי .רייאל
ריספונרייו .ריזיסמיקו~פירסיניאי .מוברואיביר
לחאינאיסטחקיאירכירמרריש'יטיביייארייאיל

ראססוזמרבג/אסחמןו'רישרי .ריייריפואירטח

פיאירטחקרארחפורסיבואי .ריירירפואירטאס

אילנ/ירייואירמררכי .רייאירריש/ורי .ריזיסמי
אירייהפורקי .רייאירריפיאירטחאיברחאיס:בחקי

 .קאזחלחאסטהיריס'סוזריראסקאזחרי jאיבטרא
 :רייריר

מה :.iרירירורקוןחמןךיספונרייואורחאקיאה
 ·רייסיבייורמיריש/ואי .קוראסוןריאי

מיסריאיבימיבואיאיניסיבומיאיסאוסבריאיסטי

אחראריריפלאטחריקיבטאליסמיררייז .פארריס
ריספונריוי .אנחריסיניקיבראנריזח :.iטאי .סררכי

טיפראטחריקיגטאליססיררייןאיסטוסרייאיל

טוסארח



ראשובחנאילח

ויסטחלוקיאי .ריירילבראבריסריריסאיבירימאבו

 .אוכירחאיכסואיבב/ילןגטחרייאילקיאווכבריאל
רירחפלאסחאיבלחאייו'קאכאיבילאיבביביאיליאי

אבסי .אילריריראנטרינוביאפריקיאי .ראר'ס"ב

 .איברחאינסוילונטח'איבכרייאילקיאימברי :lאזיסי
 :קירובחלחמאסאיבוכיבטןליביאי

בייןחמזאחרייאילי'רישליאיסטוכסיס
ב/חפריסטוקירי .ריש'יסטיס

רימאנטוסמיסריינאיטיוכחאי .טריזורוסאמיס

איסטחקימיאוויסטירי iאי'איפ'יביאבואן'אלב

קי .וייאס'גאיביאיבאס.פיירראסקוואיבקאסטובארו

ריס Nנראכאראיקאנפאבילאסאיבקילגאריטייבי

אורוריבראנריקירובחרחאאידיטומאראס'איאורו

איברייביקיריאחאילטרוש'יריולחמיקי .!ל'יבו

איספאיחמיטימחאי .מיקריכיי~ריסיכ'ראררילח'

 .מאסאי .כישריסיב/ראררירח iירי~טרישמיקי
ב'וייאס Jקורוסראב/ראמאנטוסרוסאאיריטומאראס

אלחב'האי .ריקח'אפרירחטרושירוזלוסמיקי

קב'אייואלטימהאי .קאב'אייוסמיסריאיסטאלח
ייאוכחסי'קיסירחרילחפריסי!לייואראיסטחקי

קיריאחאינילאילסוכ/ריאליי'קאבקי .יפרג'יז'ש

אחאזיסילחב'חאוניראיסטחטורחאי .אינרייבי
 :אמיליקיג'ורייןאירמרדכי

מיבב'יסאייסיבייורריש'יליאיחמןריספוברייו
ב'ירייוס



מאראשובחבאורח

 ·יייז'יפיר~קוסוקובסיו'ואוןריסמיקיקירווירהטי
אילקיאימבריאאיןאןיריסיךיבאסקיאובררמיאיקי

ריסיאיסטוסינטייבךוחסן .כייןסוננ'וקיריריריי

אייבחבובקהפינסאבךו .קוראסוןסוי'סובבאריגרו

קירירךיטייביאקיןריוייברי .לאיפארהאירהקימ~
דיאיסטופיבסאבריאי .סיקיסאסרייאירכיין

אילקיאימנרי'ארסיביייר .ו'ךישריאיריספובךייו

ןטראיינאיי'קיאובורארקירירואיייןכקירירוריי
קאב'אייואי .רייאילויסטייורוקירייברךייסטירוו

קורובהסיטאזריאיריי·איראיררי'סובאיבביביאוקי

קין"יחנסיםריש'יריואי :יסח'קאבאינסוריינוךי

 ·קורונהלחסיבטאררייאירסיבטייואסיביז
קי . jהמאחפאריסייברראיסטהדיקיאיבטיבךייי

יןיסטואפורקי .אי~פארהאירהאובוראיסטה

 ·ו'אוןאילו'איבבריסיבואי .איסטוטיךיו Iאקובסיו
'קיריירירקורינהיה~אטבייזךיסאבךוריקיין'פ

 ,'סובגאראנ'ייוסיאי .רייריסיביייאיראיסאיסטי

ןאיבטיברייסיאגורה ,'-'.!·יראי .סיאיבטרירייאיל

ריאיסריזיאוסיקי .יאיבייו'ספמיריסייטורהרח

 ·רייבחרהאיאהרייבארואילטוסארסיאי .מאטארסי
 ·יייברו .קירוריססירריקארהרהאגויטוריסיאי
ריספראזייוריקיאיכטיברייו .ריירילקארהרה iהמ

ריש'ואי .ראקירריאיראנורטואי .קורונהיהפור

אין .אייו'קאכאיראיויסטירוא"רראריסיאהקי

מאבו 6ו



ראשובהבאויה

בארה"איזוייסי'כיבייור'בוכוקחאאובהרייאיררי
סיירטואנורה .כיאינטרירייאייריש'ואיסטונסיס

איסטירי\':נובוסאב'ראןסיאפ'ילו'קיפינסארר~איס
'בומאימיפוראיסקיהמןאחאסתרריקומביטי

פאנארגוריטובהכפייפ'ואיקיוייברו .ריזיןיומי

 ·סואירטירילהסאיב'ומיקיאיסיריסימיינטוסי
איראסאביסירהייאקיאבריאספיראברואיסטוב'ואי

 ·וירבחקיבראבריססוסריפריסירואילאי ,ריאה
מררכיאהפאנארהייאונורקיאילקיןאקונסיז'ארסי

אירטאמבייןקי ,אאיפורטומיסוסאקיפוררישיסוס

 "י'נונאקיאהספ'יאיניייאינטרוייבוחמןרירשע
אי .רייאיראבריאירפארהריאהאייאספיראנרז

I.: איבפ'ורקאריופארהמררכיאהעלירהב'אבטאריי
 jהמריסיקוראיל\':יב'אנטוכיטאררונארהארח

פיאי ,ריירייקורטיאלח.פ'ואיסיאי

סיקי'אספיראברדדקורטיויאלפיראפאסיארטיטייו

ריאיבטרארליסינפייהטומארפארהרייאירריספירטי

קורטיז'ואיבילפאטאראסכינטייוקי'חיידירכ~אינואיר

קורטיו'ואילפורקאמיבהקיאיסטיאיסקיןרימאברר

 ·סיירב'רסרוסריספונריירוך ,דהסאטיבאבואיבהרי
 ·קירטיז!ואיבילקאמינהקיאיספאשהחמו .סינייור
חסךאינטרואיאינטרי'קידיוילדירייאילדיש'ו

קיייאהמך'אהדייאירריש'ורי :רייאילאברי

'פירמאנרארוןטיסיילוסדיררסריסיירטןריביטיס

(t טו



מראשוכחגאולח

פאר/הארי'אקוכסיויאן/אבסיקיתרש'איבנתןדי

רלסיכופוורקימררכיאי ,דייאלאינטוסיכאר

כומברארוריריי :.\ו'רישרוסיאסתראסתר'איאהיוו'אב
ויררארוטופסיאיקווהלחפיוקוווכיאי ,מררבידי

רילחרייאיר'וב t\סכי'איורקארוס'איכפפ'ואירוואי.

כאסטאררואילאי .מררכיריוח'קאבפררמואירטי

מיררארליקיריאהכו ,יפיק'קאולויפיק'קשמשידי
אי .אס'אווראסטאכרורבואיב'חאירייאראיסטו

מאסקואכטוקי ,יתברךשםרילמאראב/ילייאסלאס
סיאס'אווראס .אוו'אסראסשמשיח'כ.ולטאב
איסטיאיןאב'ריאןסיסייספריאיאטראסאז/בורטאב

ה'איסטאבקיריירילבואיביאיל'מררכיריו'איב

ח/איכסייספריקיסיריקיאוזר'ויינרואיראכ/'וזוסאן

ייר'אראבכי .מילראב'חבואיאוז'אסלאסבולטאברו
ריש'וליאי .מיריקיאחלחמאסייו'סרכליאימובג'ו

בופורקי ,איסאבסיסרינסיספירראוןריואיזרשע

בורטאנרוב'אסאירילאנטריוינוטיקירומילראס
 .רילאנטריטייביסלרקיסופיטר'מילרחאיז'אסלאס

די .ריזפלאוירסרקרןסאלרגרארואיראיסטרבסיס
לחרייר'ריסקרבקימררכיריקואיבטואייטיררר

רירחריי :.\איסקאפורראי ,תרשאיכגתןריח'!זיכ
אייסימירחרייאירריש'וליאירחאקיאח .סראירטי

פורפריטייוסוסררכיאחפאגילי'סיאיסקריטו

סוסוסרוסטורוסאיזר'ריספונריירוןסיקיבייןאיסטי

'יו



ראשובהבאררה

מאססררו jהמאהאסתרקומבירוקיראזוןרח~ירה

סיקיסירחסי .ריינארורירבראבריסלוסטורוסקי
אר'אקונסיוקיריןסיאי .אוטרירילאונובאמורארון

ריבנובוסיפאןרובוקיאיכפוסיברימאטארמי'איספארה

 ·ריויאזמירויאן'סאבלוסיקי .אמיגוססיסרי
סיאהכופיבסאב'האילהבואירטחראב'חדיספואיס

בייז iנו t\אריאחמיקי\.:נונוקוןטובהכפויראי'פקי
סירפואיריאיסטרפיר.סיריסימייבטר'קיסופאניליבואי

 ·בארהריזיןמיבוקוזח\:נובהסאב/ראןירוסי'אפקי'
איןחברכחבכרלאי .בארהבאבאןנרקיסאב'יינרו

קוןהמןריבוקיסובייוסי ,רורמיירקיאורהאקיאה

טאטאררו'פארחמאבואין.אייבארח'ריזכאיספארהרח

איארו'אטורבפריסטוארב'אבטיסיאיסטרפדרקי

קימירייאסאיסטאסאינטריקי'כאופןיבטארי'איספאנ

פינסירייוססוסיירון'ריבורבסי .אוטריאיאובואיבטרי

 ·רורטירמאספירונוקיספ'יאיביידאירקיטוליסיאי
אילאטראירמאבריאי .קאמהרירחאלב'אנטיסיאי

רילאנטרימירראראןקימימורייאסריראסריב'רי
איארח'בינדהפאסארפור'טאבטראירדי

 .סי .יר'כאחבישקארפורטאבטיאי ,ריב'אבארסי
פאנוליבואיבייןארנוןארגיניאיווריב'יזארביבה

אב'רישמשיריממזר :.\ריש'וליאי .מיריסיאחקי,לר
אסינוןאיאב'רי:סיטיאבריטיררחאיריב'רואיר

קואיבטראיררילאנטריייבורי .ליב/רואירבאזרייר

רי



טלראשובחגאורח
קאב'ריטיקוסליסקומואמאנייאנהריגוייאדליספארח

 ,ישראלריאינינויגוהרשעחמןריגזירהלחפור
א~ ,קיבטיבטיאיאליגריחאיסט jחמריצוררלאיאי

סאבטו'אירבומבריטומיבוספריסייאברואימ~ריזייברו
סיןארסאסרו'פואיבטוריראסוקריאטסאראי

 'סאכטיפ'יקארפיומואירטי~חאינטריגארזיסי'רואפיק
 :לירטי jרישאביאי ,סאבטיאירבימבריוט
פיאראריסאסל iב'יירולריבוסיאורחאק"אח jיא

אי .אירייוססיב'ריאירבינריג'וסאנטוריל

רירחהטקארדהאראזבואיייוסרסירוסווספי'ו

איבקומיברואי'הרשע jטחריקוגסיו'וירארו~ביאכריח'
 ·ספ'ואיביייאיריר Iבואיומז:דאממובחאיסקיסראך ~

ריואיכייו'ספאיראריבורכ'יליב/חריש'ודיאי

ואיכייו'ספאירייו'ריבולבריאיו'אבאש'איאח.'טוריש
איכולטאכ'חסיאיח'כררטאבסיקי .אחשורושרי

איזוסיקיאסטה ,טופ~ב'חריפרזוכיואיבייו'איספ

~כ'אכטוסי'איקאמחאיברחאיסטארפירובוקיביזיר
טריסטי .אואב'ייארואיאיסכ'ארוררירוסאחסור

אחייאמואי .רגרסיופורובוקירילוסיריקיוןואי

 ·מ~ונראריאיל .חמןריו'איז ,איסקריכ'אבואירשמשי
 ·סימורייאסריראסרו'ריכאירטראיב'חו'דישריאי

 :נינ'אהרלחאפאסארמירירילאנטרימירדחאי
קינאטורארי iדאזילחקיז"רחכמיסרישיריןאי

קי·'פכיסאבדובפ'ואיספ'ואיבייואירקיטוריסי

סירה



לחסןאסתרשחזסיבחטעם

לאסויביאו'אירביגואיסטרוסררכיאחאיבפ'ורקארי

איפאן Jטראיאריסאיקריאטרראסריראסמארריס

איפאןריבוקארואיןקומי iריןיאריסאי ,אכואח

איןמאטיןוס'בקיאכטיסאגואחריפוקואוןי'ביב

וירחרחרו'פ iריזיאאיג'וראב'אןאירייוסאי ,תענית

 ,גזורידיסיסתעביתאיןקידביורמיאיסטמררכידי
ריכ'רוסךקוןאיבבויב'ירוח'איסטאכאוכומארחאי

י'בוגרחיתברךשםאדאיסקראמאנרראיייוראכרו

 :אינטירח

ראשונהגאולה
סוכ'ייו ,בונ'ירי~חאוראסרוספאסארוןקראנרי

סיאיסיילו'אלאיסקראמאסייוביססוס ,
 ,'ריטיקוס::קאריכוזיסקימיימירוס'גסוסבטיירווסי

ורוסט jארו'איסטורכסיאייירון'איזמוכסיקיאסטה

אוטרואראובו Jדישיריאי .סיירורירמלאכיסווס

 .מוברואיררירוקארסיריזפיימפואירו'אריכקיסאס
אפארארוןסיאי jואירו'.פאיטורוס Jירו'אקיזסיאי'

שסאירו'רישריס ,חואכרוךהקרושריריראנטרי

רייוקיריטיקוס'קאכריבוזאיסטהאיסקייתכדך

ריש'ואייאראריספרילאסיר'אכגאיראויינו'ריס.פיכרייו

'סיבויס Pקאכ'ריט"ריבוזיס Jסובורילסוב"'יוס>יבייור

קי .ישראר.פואיב/לוטוריב'יקוסרירוסכוזיססון

איואיסטאןקי'יסבונטריסאיריאסטריסאזיאוי

 .פ"ירוריקאריבאס iקיאטארוסאיסטאןאי .תעבית
פארה



לחלחמןאסתרשחזמיבחטעם

דיפריטחרפחבראשחמןדיבבוףביףאירפארח

 .ו Iיטיזופקארחפארחמידייואיפיקוסטריסאי .טורו
 \ .פיקוססיבקואיטריבטחקיזיוסיממזריסרייזפארח

טרינטחסון .פוךרירילמירייואיטריסרוס Jקיאי

דיאיסטאקרדיפיקרמיריייאי .מוריייאיאובוואי

'סוןקוס'פסיבקיאדיריסרייזפארח .בבלחאחבכלח

קיפיקוסטריסאי .מידייואיטריסאיקיאריבטח

טורודאייאביארחקיפארחטיירחאיבלח jאיבפוינקארר

רישואררןקימידייואיפיקוסרוסאי .פיזואיססי

ויביירחבוקיפארה .בואזיארטיירחרירחרישורס

קיאריבטחסון .ריזתאריפייסריסאקומירפירואיל

סובוריב'אזיאורישאריזקיפיקי jאיאי .י Iמראיבאי

אב'יסראסריבייראזקינופארח .חמזדייסח'קאבלח

 ;יססיס'בפיקיססיכקואיכטחסין .קארביסיאקימיר
סירחאיפ'ררקחרחאוירדיביטיריאוקיאבדראי

טררכיאנדיאיפ'ראיחמןאריבא'בטוסי .מיזורי

תרמידיסרוסטודוס Jקוישיבחאיבלחטופורואי

דרם .אינדיב'אנרוסאקודיייסטיריס .דיראנטרי

 .תרמידיםסירררסאיויבטיאיראןקיסיפואיקונטו
דרצורראילקוסאנדואי .פיקארדסיןאלסאסטודוס

אינסוםפ'יירידיקארינאססיטייראזריסקיחמן

קיפארחנואדרייאביסמיטיייליס'אינארנאכטאס

בוסאמאבייאבחדישווריסאי .דיבבוכופיוייראןסיבר

ד:ספואיסאי .פריסיפייואיראב'וזוטרוסמאטארי

ורקארי Iאיכפ



יחמןאסתר'~חדמיבחטעס

ואירין Iפ .ראד/סיביחטורחפורכ'יאחסיקיפארח

דישי'רוןייאיטורבארון .טופארוןבואיכושקארון

איבלהסיבו .מיוורהאיסטהדיטופארפורימtכיIבו

ריס'סו.פיטוטופחסיפאראסיילטודיגראבדיסארח
טימאראןאיסאיחלחקאראןרירוקיריסינסייחדייל
ךטרלשיריאיאבסיאיזיירלזאי .איםפ'בודיסאדירואיי

אירוזודיאריורראי ,חמןדירילאבטרימאדירואיל

 .יונאראיבסו iמיטיירואילחפ'ורקחרחאיזיירוו
'רייליכי'נאינאבחיחויבוייכיטיריאדוןקיאבדו

פארה ,אירייהדיסובמיזםואידמיזודארםי

א'בפ/ורקרקיט'ביאחקומואמיגוסאםיםאמוסטרארייס

גבריאלמיאךריס~ובדייואירחאחיאק ,סרדכיאח

טיטיאהקיוידחטופורו' Iדישאיסיירודיד

 '"סטיפארהאי ,וסטה Iגמייייניטיאיייאקישיאה

דירםזמובדו'אייקריאוםיקואברודיו'אפאדיז

tךז:כןמירדיםבוחעז'ל..!זבןריש/וקיפםוקאיראיסטי
קיטייביסיחמוקידיזיר'קיריהעזז:י,?ןסיביחעז

 :ייביייאייסיב'דיורקאר Iאיבפ
דיסקיראזוןלחקי .ז//יחבמיםדישירוןמאס

אדיריחדיטיבואיןיתברךשםאיימיטייו

פורייראןאיבפ/ורקארסיקיפיקלס'פארחריסיבקאיבטח

קוםןרישיי''ויביאיז'וסרייזסוסקיוהמןאירייחריסוב

אי iניימויירודוךיאדוסאיורקאדוס Iאיבפ jאירא

מידיי,איפיקיםטריס .ג'וסטוקואיבטואילטופאריש

פארה



רז jרחמאסתרשחזמיבח ,טעם

 ·קירולויייוביריש/יראטירארריראיי .חכביס
שנאמר .צריקיםרוסאיבשימפלארוןסימיאחקי

ריש'ואתרובריראילטאכזכיין .יפרחכתמרצריק

שבאמר .ישר~מצותאזיןמיקוו'קיקירורויייובי
אי .וכו/חרדזעפרי Jהראשוכיום.לכסולקחתם

טופארון .ארכ'וליסרייוסמראכיסלוסטורוסאבסי
איכפ/ורקארהקיסיקיזיירוךנו'גזיוכיתסואונוקארה

 jאירייוססוכיריחמןריטמאאיר

קומאברחקימראךאירסארטואיסטוכסיס
 ·ריש/ואיאיספיבואילרייסוכ ,
 ·מונריאינטוקריאסטיסיוקיטורומוכרוריליבייור,ס
רוסטורוסאי .ככורטופורסארכ'ןקריאסטיסלובו

אמח . jקריארדסיפורקיתיזכסוזפיפארוזארב/וריס

יסטירריכזיגיטייבסיקיפארחאיספינןרירארביורמי

'קיאורהאיסטהפארחסיירטיאיסאי .מונריאיביר

סוכיריאיבפ/ורקיסיקיחמןריאיספינואירויננח

איריזיסכייןיתברךשםאירו/רישרי .איספינוגזי'י

רשעיםרירוסטיבןאיןמיטיירליסאי .סירהאנסי

ורקח Iפלהאיזיירהקי .חמןאחאקרנסיו'ארלורי
t: איסטחארכ/דרריאייבו'קיפיקוססינקואיבטחטח

רייאמואורחאקיאח :איספינואירסינרגזרטיזח

אירפאחג'רראחחמןרירשעגזיי

רישירריסאי .קורטארורמאיסטרואראידורייר

פיקוססינקואיבטהtפו :tסיאחקימארירראוןכוש/קאמי
פארה



 jלהמאסתרשהזמינהטעס
מ~ריש/וטיקיריי ~ריליב/הרימאביראנחאמאבייאבה

אי .אירייהסרכ'ריאיבפ'ורקידוקיאי .ריירה

קינטינrפירייא~רקיןקימכיטיאראיראסריספראים

אהקינסיך/ואיסטימיננופראךייוריאי .אליגריאי

 :פ/ורקחרהאזירדיריטירמינוסיאי .חמן
ריטירמינוסיקיאורהאינרהמררשקיריש'ואילאי

יתבךרשסאירייאמו .ורקח/!ברהאוירדי iחמ

דרססוכ'ריקימאנראןקימראכיסאטיריסדוס

ק'בוסטהוזיטרוס'כדיקיןר"'ש'וריסאי .ירימ Iארכ

איררימפונרייו .ארכ/ורסומ'כ/ריך"נהאיבפ'ורקימי

דיקיקירורובורייו .ו'רישאיאיגירההררימראך

 .חמקרשכיתארככוריסישרארטראיזארכ'ורמי
אילריוי'קימוישראראיבשימפראריןמימיאהאי

איוי,דירחאירסא'-טו .כתאבהכככררה.פסוק

סימראהטאמבייןקיקירורורייובי ,ריש'ו

 ·תסיעממצריםגפן'שנאמרישראיאינ'~ימפרארון
 ·המקרשכיתארבסכיסישראר iטראיויבומיייאי

 ·קירורורייוביריש'יאיאגראכארארדיראילוינו
כפרחשבאםר .ישראראיגשימפלארוןסיכזיאהקי

רולייובירישואוליב'ארדיר'איררקחךחרמיו

מבורהרח'שראל Jאינסייבריאזייטימידי'·קיקירו

בירישומאבסאנאלריר'אירהמקדשביתאיביר

 iאיב'~ימפרארוסי iטאמכיימיאהקי .קירררולייו
כיןרודיכן'היערבעציכחפיח'שנאמרישרא'ר

הכניס



רולחמןאסתרשהומיכהטעם

סינורייאלאיזוייקיקומביטי ו.tריירירגראבריס
ייאאמאבייאבה jטאמבייריש'יליסאי .סולואאיל

 ·רייאילקין'וכטיסגאילייחאכריקוסבירארואיסטו
איבפ'ריבטי 'בארחאר,ובסיבואיסטיטורואמח

טיבנוקיראב'ייחאילחריספלאוירריר

לחפוריפאסקיאברוסייטפריקי .קיראסוןאיבסי

ירייו Iגאירסררכיאחב'יינואיריירילפואירטה

איבקירב'ארסיאחסיריקואינטחאזיבוקי'אסיבטארו

ריבנוגהאזירסיאחרונארריסומיביאהסיביורוסבקוסי

 ·ייאראראבאוירטיפארחבינררטאספוראי .אונור
 ·אסיבטחסירייופאסרקואנרופייסאיןטופחסיסי
 ·ריספריסייארסיאיריספינייסמאסאוירמיפיראי
'קייטר'איסקראברישטר ו.tסייספריאסיסטרחסי

ריפוקיןאופיראיסקלאכ"פוראאירויברימילייו

סא.:.רומוסעסכר'קראכרומיפארהמאבקוסיקיפאן

איסטיקירינוב'וסויררארפיראי .נירהt.והרייאיר
רואייהאאילאי .סומפירטארפואירורובוריספינ'י

סוווירסרורשם~טו :אינטיקיאראיאפיררירב'ה
טיאיסטופור .ירוןרישריאיאמינוססיסאי

איבהt.וב'אנטארליריאיסקוזהקיסחורהטומאס
ליילחו'מt.ורישטיקירייארריוירריאח .עלירה

קיבסיו'ומיאיסטרו~נסי'קיאיבפ'ורקאראויררואי

סינקיאיבטחאלטחפ'ורקחאיבחיס'אפאריוקי 0איס
אי .סיב'ראררהטורחפורויאחסיקיפיקוס

אמאבייאבח



 jלחמאסתרשחזמינחטעם

סיטינסיית'אסיטינסייראןכאלרארוסירחאיו'קונסיז

 .רייואיראיסטחנוסקוןקי'אפ'ירמארתסינואי
איסשיאויימיררייייווירישאיטריסירואילםאלטו
אניאסבולאנישיבחוערחואאביזקבת'וערפסוק

איריזירקירי ,ואמלטאסכוייאבאשאואביעשיתי

רייוקאניזהיהאסתחאי ,סולייווין/יסיחאסטח
לייי .קארנארידייואיאיזי.,ייו .סומפורטארי

ריארסיאורחאקיאח .איסקאפאריאיסומפורטארי

ריש'ירוןטיקימררכי'אחחמןו'ריש'לימררכי

ריספונרי~יי .ריאיסטיסטיקיקריאטוראסאיסטאס

מרבוקי .טובותכשורותרייררןמיפורקימררכי

מוזוטרוםפוראסטיס'אקיבסיזקי I.tמרילאיספאגטי
מאסמובטודיאורחאקיאח .ירמארה'אפסרנוקי

קוראסוןאינסוריש'ואי ,חמןאחייח,ראבלחמאסאי

סיבלאינפרימירימאנומיטיריבוטאטארירוסקואברו

איאיספ~רחרחאבירטו'איקריאטוראסאיסטאסאין

נטוופאסוקאזח:איזאקירנראבדיראב/ייחקוןסיפ/ואי

 .מוז'ירסואחזרשאי,אמיניםאסוסאייאמארמאנדו'
איבסוטיניאחקיחמותסםאירדיספ'ונארפארח

איריקיזחסוטורחקובטוליספרימהאי ,קוראסרז

אי .טיניאחקייטיו'וסיפטאבטוסרי .קובטיבטיזחסו

קימאסרייאילאיבנראבריסייורוקינראבדיזחלח
אסתרטאמבייזקימאסריאי .נראבריססוסטורוס

דילוסאריבכובואקיםבירארריביי,אינבורייבחיח

בראכריס



לחסזאסחרשחזטיבחטעם

ב'יב'ייואייו,קומיקיריספואיס , iחטריג'יליביאיל
קוזי'קומביטרילס~ייורייבח'אילחרייאילקוז

ח'קאסינאבאי ,קיבטינטיאי~יבריסובירב'ייח jגרא
ריטראסבראבריסליסס'טורסדוחח'איגאוחקוז iהמ

סייריס'טפאסאב'חאנדיפוראי ,אלוארחאולאמח
איפ'לאכ'חסיסאסאיסאסאיל'אי jא'אב Iאיבקורכלי
פראירטחלחפורפארסקואברואי'ח Iחו~רוניאבסיאי

כזררכיאחוירואיטררכיאיסטאב'חאאיקיריידיל
איווליבילוגאר'ריסומיניאוסינוקיאסיבטארי

ליאורחאקיאח ,טימינחאונחמיבוס 'ביבבוררינבי'
~יגריאח'סואכולטוליסיפוזו'איאינילגווואיל,קאייו
איבב'וסיאי ,מיריקיאחדיסופפירואיאנסייחפור

פאםאכ'חלוקי'איזמדרכיסוכ'ריראב'ייחריחמן
קימרג'אגויקוסטריספאסארוז ,מררכידילאנטרי
ליסאימררכיייאמרלוס ,חורחחלמורדיסאייירוז

טילדאסטישרוקידיפסוקאוזאינוקארחריש'ו'ריויטי

 ·ס Nקריאטוראלאםמררביייאסוסינטייוקיiליחמז
ריספונךייו .דיויאןקיאסיבטיראספיראנרוק'רוסי

 ·פסוקאיסטיאויימילרילייוו'רישאיפרימירואיר
 ·חבואכירשיעםומשואתפתאוםטפחותיראאל

קרנסיו'ודיאיסופיטופאב'ירריטימאסכוןריוירקירי

ריי"יואיסיגוברואילב'בו .וירנחביקימאלוסדי
דכרירחופרעצחעוצו .פסוקאיסטיאויימיררירייו

אקובסיז/אראןריזירקירי . ~עמבוכייקוסולארכר
ו Iקובסיז



להמזאסתרשחזמיבחטעם

סיירטןאסחר!ינסוקי .ואי'פראזוזמוארטינח

I הבטחהיחסיז,ביירוןישר~טורוקי
 ·נדירחרהב~ריקיאהריי ~רוניליייייקימיאיו
יחברךשםרייהבטחהרהקיטאראזאיסטו jקואי

 ·חפרהאזיררימאספירקוראראןבואי .ושרוםחס
 ·אמינימויקקאזהמיאיןהמןאהקומביראריאנסיקי

ןאייאר'פריאייסי'מ-רהישראיריבאוקיחפאר

מ-רהאכרה . ~פריסוכאיןהבטחהטיבירביריבכובר

אירייחאיןהבטחחטיביסוסקי .רייכחלהאסחראה
I ! 

טריסריחעביחאזיראיזרסוסאי .ארה Iסארנמוסקי

תפרהאיוייראמיסקיאי .כראבדיסאייקוס/כאחריאס

ר-יפארטידילהבאירטרסיאנררהאי .ייהראיפור
רחאי .אמיניןרא.נאיזללדסיאיאיביסינומראיסטרו

 .הקאזסואיןקיטבירוירקי .איסאיסטיריהפריב
קיבטינטיסונטרס'בייברו Iניבאיקומיינדר jאיסטאאי

אגסייהקיזאיאמנריקיןמוזיטריסאי .בוסטויוסאי

רי Iסובטיבימוסביאבסיקי .רימובייוזוסאיאבסייוזוס

יקפארריטואיסטררסוב'ריו'ס~ב .וסזארמאפיז;ק
איס'אייפאררימיאיסטרראירא"ס .סייריסריסאין

אי .סארב/ארררמיאי~טריאיסאיר .ריימראיסטרו

~סאראןאי .מיריהבטחהיה jקיטאראאיסטיקיו
 iפאטרירירפיאראריסאבושקאר .סיילר ~~י Iאוורוס

קר'ראס,ראזוכיסככ'ואירוןא"סטאס .אדיספיאדריראס

 :קוסניטי ~הסןאהאסתרקוטניררלו
איל



רררחמןאסתרשחזטיבחטעם

קיפסוקאילאפןירמאר'פורפ'ואי jראוופריסה
רארימינו~איבטואטכרייבטו'סיריזי

איכסוכראואסמיטירליקיסיאיסקי .פאןקימיראח

 ·סירפוריאחקיפ'יאי'ראויזסיבונדה .קאב'יסח
איזוריקיבכיראירחמז.וייכרוקי

ריקיריי'אירקיןסירואאירקימביראררירי .•אסתר

אראכקאכ'ח .ריירירבראבריסרירוסאר~בבובואייובו

אי .ריייס~גןריריסאיכימיסטאררחקוראסוןריסו

 ·יאי'פראזון:טריסירחגזירחלחכאלדאב'ח
איבימיסטאראיסידרמיטירפיד

אינטרירייאירדירחקי .חסןאירייאיראינטרי
קימאסחסזאחאסתראיזוריקיבכיראיסטי .סי

קיןסיריאאירקומכיראררידי .בראגריסרוסוטרוס
 ·סיליםאילייחקיןרייואיסטאמיסי Pסיוחלה'איכמי

אסיסטארקירקואר'איכארריסאיןאיסביסיירטי

איבונאמוראריאןסיקי .איריייסאינטריאייבראבדי

אוירדיאריזאקיבסיוסיסיראירי/פואי .אוטריריר

\t אושוכיאיסטחקיןאימאטארסי'פארהגוראיניבון

רואי .סירודיריי ~איכטרארחריקיריפיייאיס~י
ריאי .דירמיכריאראבקארחריאיחמןאחמאטארח

סי'אחםאטארהאימי .בזירחיחכ\':רחסיסויייו
רייאירסואיריקיאברי'קיאיסרייסדיריברחפיראי

 :סיטיכסייאסראס Jכאררא .וייבחרחאו

קיארטיכח



חמלךאצלאסתהכנסת
 ·אכחסיקי .רייבארומירייוריאיור'כסיאחקיאאון

 ;בוסטוטואזיראיקונטינטארטיפור

 ·לאקה Iפאיבאש'חבוזקוןאסתרויספונךייי
 ·רח'פאראברחסאליאהליבזקי

קוסו .ריאסטריסריתעביתאיןח'איסטאכקיטאבטו

ו'רישלי'איו'טובקיאייוזבריזאייאיצערגראןריר

 ·וס'אוזטוס jאיבראצייחטופיסי .רייאילסינייורמי
רייאירוינגהקי .רימאנרהמיאקומפיירגוסטאסאי

רי .איזידיסקיקומביטיארמיאנריאויי Jחמאי

קירירחמיריסאברחטוא"סאיסטורייאילריספונר"יו

פובטואקיראיןאי .בוסטוטואבחסיטיקיסופיטו

חמןאחייאמאראהקוריסירב/ירוריסאסוסקומאברו

אי .אסתרריקומאנרואיראויראחיסופיטויבגהקי

 ·אסתרריקוסכיטיארחמואירייאידויביירון
 ·אסתראהו'רישקימכיטי'ליאיבירייראיראיסטאנרו

רייואירימאברהטואיסקירייבחרחאסתרריסי

טופיסי .ו'רישאיאסתרריספונרייו .קובטיבטאריטי

מיאזירריגוסטאסאי .איז'יסטוס Jאיגראצייה

אלאסאנייאנחהמןאירייאירויננחקי .רימאברח

קוסיאריאמאבייאנחאיארידיסרייוקיקימכיטי

 :ריסאנרהסיריריריאי .רייאיררירח'פאלאכ

לחמואסתרשהומיכהטעם
קואטרורפרקי .זר"חכמיםמןאיסטרןסיריז 'דיש

 :חסןאחאסתרקומביריראזוביס
פירסה



~גחמרךאצראסתרחכנסת
אי .קוראסוןאייאכורטוליסיפונטוקילאאיןאי

ילאסזנסיברייאליסיאירס'ארזאינסרסכראצייהאלסר
אחרייאירואיספאנרייריאי .רומ~סור~לאמאס'פ

סיאי .מאנואינסוקיאוררדיויררוגרראיאסתר

לראייידרונודירפינטהאיברהטוקיאיאסתראייכו

 ·ריינחרחרסתאטייניסקירייאייר'דישלי'איכיזר
פררקיאיססי .צדעטאנטוטומאסטיפררקיאי

דיאיססיטינסייהרהקי .ריי,ירריירחפאסאטיס

סירסיןיריאיראנדיאינטרהקי'איררר Nמאטסיר

 ·ראנייחטאיסג'ינטיפארחאיסרייאיסטח .ייאסאדו
איאמאדחטייד'מרזמיסיסקיטיפודכרמח

ריגירדיסיבייורחאינחיפאטרסרסטו'קיאיסטימאדח

 ·ברסטאסקיאודחרחרהוטריסינסייחסיןמיאנדי
כרקחריר'באכייבריר'אופפואידיטידיננרניאי

אינראצייחרירחמראךאיראי .טיריקיאיכטרח

פ'לאמחרהמאסאימאסאיבסינדייולי .אמיראיר
קוכ'דיסייחאילחבאמיראמיינטו,יראי .אמור,יר

סיאי .דאייאניארפיררבוקי'יןפ .קוראסיןאיבסו

אבדיקורייו'איסירייחסידיפררפייואיראריכ'אנטו

סיאיטרוש'ואילח .כיזואילחאבדאסואירחאילייה
אסתרריספינדימיי'דישליאי .אלארראסינטןלח
קימיאיאמור,ימי .וירחסיאיארמהמיריינחלח

איטרמאסטיסטיצערטאבטוקיאי .ויבירהטיאדס

אי .דימאנרהטואיסקי,ימי .ריפ'יבירחאיסטאס

א~ ~ה



חמלךאצלאסתרהבבסת

ן N 'ארסאבריקי .אוסירירחריסואובחאיח'ריריב

אייאראסטארחסיבוקי .ויסטירורילאלראסלאס

 '"קורטאיבלחאפארוסיאיואי'פ'איטיירחאיזאורי

ריבט"''איכפ .ארייבטרירירחריירייקאזהרילח

פיירבאםסוסאי .רי~אילאיסטאב'חקיסאלהרילח
יא'פאב'ורחגראןרילחאוטרחקוןאינחבאטיאןלי

סירייהרחאינאסיכטאךואיסטאב'חרייאיר

 '"א'קאזהךיפראירטחרילזרריבטי'איבפ .רייביריסו

ןסיאיבטרוקי .אסתראחרייאירייריקואבךו

 '"איומובגייו'אראבסי .לייריסוקראיבטרחליסיבסייח

אילח .ראביייחסויאיגו'פאירקומיאיבסיברייוריסי

 .ואיגר'פרי .ריראספאכוסקרמורס'ארזסיסריריסטח
המאטאררפארחילאט'כאיר~ב'אבטרסיאילכואינראי

קארהרחוירואיאוו'יסלוסאסתר~יב'אבטוקואנךו
כדאז'רילאיבסיברייוליסיייח'ראבסוקירייריי

מאבקיפוקןקי .ריומאיירסיאיקאיירסינטייוקיצער

א .פארטיאובחריק~יייסיאי .מוריירסיבוקי

קימוסחרילחאומברואילרי'סוביסח'קאבסואפוזי

לאסמוכ/יידוןסיאורחאקיאהאיו :אראררטיביאח

פיאראריפריו'איבכסיית'אי IIשרייפיאראריס

ארח~מחסראינטרינרקייר Iברי .אילייחרי'סוב
~וסמאנרירייו'איסופוךאירו'פוארבסופורמואירטי
פוררייורחאי .מירסיראילחבראצייחרירחאכב'יריס
 •רייריראוז'וסאיןפיאךאךיסאימירסיראיבראצייח

אי



לבהסרכהאסתרתפלת
איאבאט~ריספאראסייור~סוריר~רור :.t~יסטאכ'אז
איאמארלססיאוסאירמאניס :אפ'ר~טלס

פ-אראריסקח'בוש'איסטימארוס

סייליסאיבלוסקיפארריסואיסטריריראכטרימי!(ור

אוראסייוןסיינט~י Pאילאי ,פיאראריסריראס!(אטרון

נואיסטראססייכטהאבניסטייח'ריאורחאז

 :ארמהסיפאסאיורינסהאי .לאסאסיייניס Pאיס
דיסאיריאטוראס Pאראסקארהרהאבררטראי

איסאסאכט~סיקיס tQרי'קאבב'וןוטרוסריש'ר

אסברי'אינרהאיכבואילטיסאיסטאשי P~ינ'אכטיס'
 .סיביזהאינלהאינפררכ'ורארוסאיסאקיריליסטירוס

איאיסקדאסאסייוניסניאיסטראסאינכדאכריסי

איבליסריייקיסואיסזפריייוריס'רייאנטריגואיסטרוס
סוב'רייתברךשםאילאפיארארהסיקיסאססייריס

איסקילטאןקי .פירריריסיססיסניאי ,פיויטרוס

בודיסי Nביסיבוספריסייהכואי , 'הריזיאיזיס

קארחסודי'אינקיבני'איי'פרוברייאפ'ריאיסייבטו

אנסי .'"יסיינטיאאיראיסקלאמהקיאנריאי .אילרי
סיסיינטהאיאיראסי,וניס'ניאיסטדאססיינטה

אס'רונאטיבאיראסייוניס'איסינטייןריילקי 'ארואסיירן

 :אוראסייוו jסיבטייח'טובינריג'ו .טו
המלךאצלאסתרהכנסת

ריססיסטוסו .תפלחסוקוספלייוקיאנריאי
ריסואונח ,אילייהקוןמוסאס .

דיריג'ח



המלחאסתרפתית
איסטהקיסי .פארריסמואיסטרלסאחנ'יראסטיס

 ~ N.פ'ירסאמייבטובלארראן .דיי~בטו Nאיסקריטו

סיסבוארראןקיאלוסאי .אםאבטיסאסוסמירסיר
א:רקיטיסמוסאי .בירינאכסיוסמייאסטחמצות

אז"רפוריאהאיהעביתריאיזיריאסטריסאי .ילז

טריסלוסרונטאנטי'קובפריאסטריסאיזימאס'סיני

יצחקאחאטאראהאבינואברהםואי'פקי .ריאס

קיןאסטיס'טאזאי .קימאנריטואזירפארחו'איזסו

רהאבכיסטייאססוסטידאסאיןקי ,פ'ירמאסיינטואיל

אפ"אדאדאסמימבראראס'איסיסיזאסויצחקדיעקדה

רובטי'קובפסוןריאסטריסמאסאי ,אייירוסרי'סוב

לי'פיאיבטוטרדיאפאראדוןסיקי .ריאסטריסדיריס

טורו'ירוןרישא~ ,סיביריסונטיריראנטריישראר

אנסיקי ,אואיריםוסאיאר~מוסרייואילרו'אברוקי

א~ .ייה tQאננרסאיםטהריאיסקא~אמוסא~ריבסימים

לח'ירמאסאפטוקי .הסורירשעאיסטיקינוסקחקי

טאסבייןאי .לייאינטויסטיס'איסקריבקיהבטחח

דוסבי .איניסיביסריםוסטיירחאיןסיראןקואברי

'קיאטימראריספורארי'דיזאיברוסבואיאכוריםירי

ביזסואסחרסאסאריב'אבטואי :רייוסיח'לייו
איסקיאמאסייוןאייייריקין .ייבטאנהרילח

 jבארוסיאיבריקיסיייםיקי!ב'ין',אםארנחא~בראנרי

אוז'וססוסאיסקוריסייריןסיאי ,איסקלאםאסיייזרירח

קי ,ישראלאטוריריש'וריסאי .לאבריסאסריסוס

איסטאב'אן



לאהמרבהאסחרחפלח
אפאריריראבtפריסיזבוחסוסיסיזאקירראטי"איאסואויי

איסטהריס~ב'ארמוסאיא~יררארמוספארה .טירי
איורייא'איבכסוא"סטרהרימאברהאי :אבבוסטייה

 ,המוחאריו'איז iהמריויבכאנסהמואיסטרחויבבאטי
פארהאוב/יז/הרהקיספרהסיקוסוקוספרוסוסקי

ארור'ס~באיררייואילסוסקיטואי "ריבוייאר
אחה'אבאשאיקיב/ראבטה .סובירב/ייוס iראבטא'קיב

קאריהסופארהאבטאבסח'~בבח'אבנוקי"הרשעןהמ
ריאבח'בואירפקירוקיח'סיירבאטואייורהאי

רהקומיטיריצרקהרימאבדואיסאררי'איפאררי

ריסקימרברור~יסיבייוררובוטיאי'י'פדוב

אוב'יואסאטוסאד'ס\:כ'פודסיירב'הטואההצרחה

 ,איסטיאילאבנרסטייארוראילאיבימינורירסאבידי
איריבסירדררייריבבווטיבימוסבוטיריאפ/ואירהקי

פורירברריריטיבימייבטראייבוטיאהקי .אריר'ס~ב
קייאוזייו'איבפמיסירסיראיבטיריייאי .אר'סאיוב

ח'ריריבאמיאפאריסטיקיבואידפ'אביסריפארריסוס

רילאבטריפיאראריסריראסמראךאראינביאהאי

איגראצייהפוררימיאימיקוןאינטריקי .סירי

'אירחרייריריס'אוואיןפיאראריסאימירסיר

טראי .מירי'סובאפרויהצריקיוסףריבראצייח

'ליבבוייאסאסטיפיאריורקיורסי'איספמיח'ריריג

ריריטרפיררובאזמירסיר'ריבראנריאיולוריס'(!רי

קיאירפ'ירמאמיינטואקורראסוסאי !ירייו'ריבאי

ב'וראסטיס



המרכהאסתרחפלת
לוססיאי .סיניזחאינלהאינכואילטוסאיסאקירי

רחסיאי ,פיקאריןקיאין'וסריספיקאריןפארריס

 .קילפארוזקיטיטהריבייקיסרוספיקארוןפ'אטילייח
אינרהקיסאנטוספארריסרילוסזכותפוראזיאי

ן Nבוש/ק'ואיסאספסוסריקיסאנטח'טיירח

איןאינטריבאדוס'ואיריןפקי 'איז/וססיספירפיאראדיס

דיבויידי ~אוב/יזאסלאסקיסואיניסיבוסדיסדסטאבו
פאדרימואיסטרואברהםריזכותאילאקורראסוסאי
טופאסטיסאי ,פריב/אסרייזקוןאסטיס'פריברוקי

קירבואילאיזוסיאיטירירילאכטרי'פ'יאילקוראסוןסו

איסייררהמאביסוטיטייואי .ריב~אריי'סוב/ר"סואיז
להקיןאי .אז.באדוו'איזריסובארבאנטחלהסוב'רי

פורריבוייאררופארחקוג'ילייואילטוסוםאכוריריב'ח

קרבןפוראייבאררואיקומאנרו'בואיסטרואויר

ריזכוחאיראקודראמוס'איטידירילאנטרי

טריכטחרימאכס"ב/וסיינרןקי .ו/איזסויצחק

 .יס/מאכסיבריסוואירסה'פאיבלהאכייוססייטיאי
 .ו'וייזפאדריאסישאראינפואיוזאר'ריפפוריאחקי
פוריאהלוח/ראבליקיפייריפונטחאוכחקוןקי

קוא"בטרחוינוכואיסטוטורוקוןאי ,טיירהאיןאיב/אר

אטורואימאנוסואיןאיבטריבוסיאי ,פארריריסד

רי/סובגארגאבטחסואיספאכרייו'איקארבירו jאוקיובי

להפורארמחסיאיכטרינארפארחמזבח'איי

יצחקדיעקרהרחאנסיקי ,בימבריטוריקרושה

אריי



להמלכחא!כתותפלת ,
 ,בואיכרריבארהמיאיןאייביקיקוברסקומירייוקי

קיןויבנואייאראריס (Ei.איבטוסאטויב',מיי'סאלכ

רילאבטרייאאיבטואר'בטי'פורקיריתפלחויראבטוי

ישואללו'פואיבטופודרובאופוו'טיפשוייאיסטיוי
קויאסטיסאילייוספורקי .מוברירילפיירואןסיבוקי

 .מיברואילסוסטייביסיאירייוספוראי ,מיברואיל
קין .מיברןרילפיירריןסיישואלושלןסחססיקי

קרןשאריויו .סאבטואייבומבריטויקאדח'סאבטיפ

בייוווסרובןאבסיקי .ריאה ~ויזיסטריסקרושקרוש
טיסאן'מובקיסיפיאראריסרילאספאטדוןמוברוריל

אהאסטיס 1!איסקאאסיגון~י .מיסובריפיאראריס

ריאירבןריוארייבטרוהיאיעזריהר,מישאחנביח

דירוספווירילאיריבטרירירביאל.אהאי .פ'ואינו

איסטיריפורירריאיסקאפיסטי'אנסיריאוניס

פירארארמימיקוןחסרס Nאבאי .טיפשריי

קומפיחמיקיאח ,אוז'וססירסיראינסוסאיבראצייה

אסיטיבסיארוןקירעחבוירחיחב~ראדאירימאברהטי
פיקארןסמיאיסטרוספורקי'ישר~לו'פואיבטירי'סוב
סירש'איריזיקיפסוקאיימיווטרוסאיןירטו'אפסי

פלראיסיירב'וספוראיביסיבוסאטוסאאי,יברירוס

לח'פירקיקוספרארורטופארהסיבואיסיירביאס

ריפיוריראימאטארר,פירארהואי'פסיטיבסייח

אנורחאי .מוכרורייסייז Nסיטברטואיםטרח

ייסטירוסיוו'א'סקוזרו'פואיבאטימירחאיקאטח

רי



יאסתרמררכיבזירת

סי,קיאסטח •אפיאראסיסןחאפיאראםוסרוייאן

סיירירילמלאכיםריליספ/ינסאריטורוא~ל iכ'יירו~מ

ציחקאברחסהוערםאבותרוסריספירטארוןסיאי

אפארארוזסיאי'חברוןאיןואיסאס'פריסוסיעקבאי

 :יתברךשסריררילאנטרי'תפלחקוןטזרוס
ויסטיררסוקיטוסיריינהלחאסתרטאסבייןאי

סןרי'סובסאקודיויסטייוסיאי .ריינורי

איזו'איסיניזחאינרהייי'אינבורבסי'איקארני

זקויס'נובטריסאיריאסטריסריהפסקהתענית

רקיססיריאחטריסיר ,ל:'אאי :זגוספיר,איייידי

ייטוקין'סיאפואי'סילאב Iאי .סאקויוא
t 

 .ריינוריויסטיריויסטייוסיאי .קוראסוןרירולור
יאליניאיאירוריאיליסקוןרארו'לאבאיטישירי

פריסייוזאספיירראסקוןאינקאסטונארו ..קארירנו

דאד Iסיבלחריריי :\ירוןטרושרוסי'קיג'וייאסאי
אינסוריאורוריאיפוקורונחסיטיייאי .ריקח'אפרי

אוררריסאפאטוספייסאינסוסקארסואי .יםח'קאב

אי .בואינאספיירראסקוןנקאסטונארוס'אסירה 'אי

יתברךאירישירשסרירריראנטריתפלהסואוררינו

המלכהאסתרתפלת
בראברירייוא~ר .ייייוזיסרילוסרייראילהוסוסטו

אייצחקאברחםריריייטיסירוזראי jכאראבא

בוברארא'נמיני .פאררימיבניסיןרירייואי .יעקב

 .טירירילאנסריתפרחאאויראב/יכירסיאסריב'ו

קי



כטואסחרמררכ~בוירת

סאוייואיייורוקווס.דב'יריירוסטורוסאכסיאיזיירון

טאסבייזקיטארוןאי 0סיב'ראררחטורחפורגראכרי

· l: סיב'יירחקימארריס'פארהסוסוסרי'פיגרייקוס'ב 'וס
איברוסקיפארריסואיסטרוריראנטריג"סירוסוסס<

ריקחרחאינלחאיסקןז'ירוןאורחאקיאחאי 'סיירוס

אי ,כחניססייי'רוואיבילייהטופארוזסיאי 0שושז

סאנואיברחשופריתכחביסרוסטורוסטיסארון

 oאיסייררחסאבואיברחחורחספראיח'דירינ

 :ריזיאזאיאםארגהבוזקוןייוראברואיא:יסקיאסאברו
רילאספאטרון , :lישררירייומיברורילייודסיב

מירח 0פרררונאבסאסריראסאיפיאראריס
I 

איסטרוובאי'ראסטישסלסקיסאבטהריילחקי

אכארראראן'בסי 0אמאסטישקיישראלפואיב/רו

איסטיאיזלייבואיסטרחמיררארהקיןאי 0סונרוריר
אירנרמבריאיסטררוגאיבסיבטארחקיזאי .חררחספר

איסקוריסיירלזררבחאירחסרראייטאסבייןסאנטר'קי

גשרארפורו Iס~בקריארוזסייבקיסיינרל'רוזיססוס
רו'פלאיבאייטלררקוןבחניסאיירס ,יו'פואיבטי

ריויאזאי ,טיירחאיןקאראססרסאןאינ'אב

אי .ריספוברימוספארריטראיסטריריספונריסיס

סיפארטייוקי jי'פי oשרפררח jקיארכחריטירוסכאבאיאז

גראבריקחרהלחטררהאי .ברויס,יסוסטיירחיח

 .יקאס Iנקריאטוראססוסאיסרו'יריסיס.סקיוישר~רי
אי'אםארנחבוזקוןאן'איסקראסאכבלזאאובהטורלס

ריזיאז



יאסתרמררכיויכוח

 .קובטייביסלוטיקירייבוטואיןאורחאקיאח
 :אסתראחאיססוסוררריש'רריאיחתךואי'פאי

איססימררכיאחאריןירמאנרוריאסתרטורנו

אנריאיבסרארריאוכ/ליבאסמיסוקיאבסי
 ו~'מואירטיארחמיס"רמיאיייאמארסיןרייאיר

אסיטיבסייחאי .תעביתאיתפרחקיןאייוראמימאנקי

חפסקחריתעניתריסיכ'אןקי .ישרארטורוסוכ'רי

אי .ונסו'נאיןריאחאי'ינובריאססריסמיפור

אי .אנסיארימוסמוסאסמיסאי""ייוזפאמביין

ריקואיבטרחרייאילאבריאריאינטרךיספואיס

מאטארחמיסי'איוילובסארמיקואינסרחאילייסר

ליימיריאי .טיריפייררומיקומוקי .מאטארחמי
רילפיררירימי'אנסיויריבטארמיריאיבטראברו

 :ישריסס nמינרי
פתרלאמרדכינוידת

אסתראימררכיאסיטיבסייארוואורחאקיאחאיו

תעביתיד'ריסיכרי .יריידס'ברדסטוריסרי'סיכ

איקאטדרןי .בדנ'יססוס iקרריאסטריסריזיזפסקח

רוסאיראןקירי'סוכ .ביסןריסישאירייואיקיבוי

איוס'ויין'יריס'מדואי'ארמכריסריפסחפרימיריסךיאס

איראוקיבדכ/ייהאיבוכ'יידילי'אפאי .קריאטוראס

סיאיסאקיקיןטיריסראו'קיבסיקיאי .ופח n~ין

כחמותראסזפאמכייןאי .סיביזחקוןאו'איבבורכ

אי .בארחקימאןביפאסיאיןביקי"יך'אסארג,tילאס
איןייריז



כחיאסתרטררכיייכיח

איסטרפירקי .רייאילאבריאיבטרארפורייאסארה .

לחאאסיטירטיליסיבסייהסיןאיבטרארפואיריבו

ררק~סררכיאחריש'וריאיהתךטירביאי .טואירטי

 .החךאחו'רישריסררכיטזדנו :אסתררישו
סיראםטוקיפיבסיסכיאסתראחריריב'ה

נםירייוםליסטירוסקימאסנזירהרירהאיסקאפארה

 ,קריאיםאיריירירקאזהאיןיירהסיביטיפאסטיפורקי

איןסיטירקיריסטייבאיסטיפירקי .סינורהסיררי

פירסיפאס·קיישראדאהסאלב'ארפורסכנח

בראי .אורהאיסטהאיןקאייאסטיטיסיקיוירראר

אר'סאלבפוררייאירקוןפואיריסרוקיטירואראס

יקסיירטו .יתבררשםריראייורח'קיזישראראח

סוסביבקהאריספיארריראספאטרוןיתברךשסאיי

רהאפאריז/ארהמיפ ' N .ארה Iרישטיסבירישור

אייברימבוסיפורפארטיאו~רחריאסייוו'פארב

וס'בפארריטוריקאוחרהאיטוי N .נראברי

 .ישר~רי~יגריאחאיבלהוירישבו·אידיפירריריש
 •סיירוסרירוסריז/יררפ'ואיאיסטוקיסאב'יקיןאי
יארייבחסיאס'פורקיעררקרןקאזאראסטיקיאה

איןטופיסטיקיפארה·טאנואינטופ'ואירסהאכ'כח

ריסיסישראראחאר'סארבאפיריראורחאיסטה

ייאנחרירחאבטיסיתכרךשםאירקי .אבגיסטייאס

רינטי'אינפרימיטיסטיטוסי·איטיריזיבהלהקריאה
אסטחביב'יראססיסאב'י'קיןאורהאיסטהאין

אקיאח



ואסתרטררכיייכית

ריראווורחריטאנרארליפירמררכיאבריסירכי/רור

קיאיויסטיירחסיקיויסטירוסטאבריריאי .איסטי

טררכיאנדיחתךפ'יאיאי .סאקואירקיטארחסי

אטארבורחטאנטחריויסטיריסריסיב'ירריסיקיואיבו

רחטירחחתךאחסררכיקיבטןליאי .ארזגחריסי

איראסיטינסייאריוקירעחבוירחדירחריובראסייח

דירב'ידייוסרוסאטורוס,יפירריר'פירהסואיריי

קיפלאטתריקינטא~יסמיידייזליסדיאי .טינדי
ריידייטרזיורופארתרארריחמואפרומיטייי

קונטוליטאסריאי .ג'ידיייסארוסדיפידרירפור

אסיטיבסייוסיקיבוידחרילחפ'יאירטי Pסאדו

ירח'דישייקיסרדכיאיבקונזי~דוסייריס'איייאינייס

ריריגיריאיר~יאייאבריכ'אייבחקי .אסחראח

אי .פיאיכ/ריאסי ,סארכ'אראיגזירחרח.באלדאר

ריש'ויוקיטירואסתראחקובטוריאיחחךטורני

 ·חחךאחוזרישייאיאסחרטורבואי .טרדכי
סיירב/יסלוסטיריסקימרדכיאחדיליה Jכ

סיכ'ראריסלאסדיב'יבטירחטידחאי .רייד-ר

פריסונח(אובקי)קירקיאיקי .סאכ'יןריידיי

רייאייאבריאינטרהקי .סיוייראיאיסברי

 ·מאטאדוסירדיריי ·סואיסאובה .יאסאדיסירסין
 ·וירבהיחרייאיראיספאבדירהייקירירואירהא.פ'
פיררינורוקיסינייאלאיס .מאבואיבסוקיאירודי

פ'יאיבוקיריאסטרינטח Jסולייו'איביכ'ירהאי
ייאכארה



:t כןוישרארמררכיעקח

איןי'איסיביןחאיבלהייו'איבבולכסיאיסאקוויסטייו

סוסאיריירילקומאכרופורביבוחאיןאפרינוכאר

אסטחקו'יכריפריסובחרימורוטירוקי ,בראכריס

ב/יו/אסאואיקאסא'בחמוחבלאסטוראסאי'נראברי
קוב/ראןסיקיאי .פאםיאיזביאן/כיבכי jקומאכוקי

שםאר jאיסקלאס'איייאסיו-אי .סאקוקיןטיריס
קארחטירביןקיאי .פ/ואירסהרחטורחקיןיחברך

איבסוסקירוב/וריראיסאראסנאסאיסוסריאונו

יחברךשםאילייינרואי .אנסיאיזייריןאי .פ~מאס
שםאיראפאירו .קוספרירהחשוכחאיו jטירנארוקי

אי :בזירחרחכאררואיאיריייםרי Iסוביחברך

ריסיב'ירימוס'איטריסוסרזאריסוסטאסבייןאנסי

קיאירסירפואיריאי'קוז;.פלירהז,חשוכןוקתעכית

מוסכו'איריאיסיייז'אפמואיסטרחוירהיתברךשם

איסטאס .פיקיסוססיזוטרוססי'קיריפירריריסוס

אקיאח ,קירפאןקימאמאכטיסאי'יקאסבראסוקריאט

ייורוקוןבוזאאונחישרארטורילאסארון Pאיס~ורח

פ'יןביזחלםיבטייוסיקיאסטח .אמארגואיגראנרי
רירויויסטואי'פמררכיפורקי "ריירירקאזחלח

 :רייאירריפיאירטחרחאסטהסאקי
לאסתרמזוכיליכלח

אבייזארוןסילואיאסתרריםיםאסראםEב'ואירוןאי

אפאסייוכיסיאיצרעסוכנ/וטיסוסיאסתר'איאח

סוחתךאהמאנדואורחאקיאהאיןאי .ו'מונב

סירבןידור



וישרארמררכיצעקת

 iקופיקאסטישןאיאיבקובאסטישוס'באי .אסורות
א~וריסילוקיאיזיסטישאי .איסטראבייאסמוז'יריס

טאבטרפוראסטישאיסקוגסיביאי .יתברךשםאיל

ושרוסחסקימוזוטרוסריבואיי .אקאב'יריוסובקי

קיאנןו :איספיראבסחמואיסטרחפיררייוסי

גזירחרחקיישראלאיסטוןוסיבטייר

 j'איסקראמארוסיילוסטאסכייןאיברוסיטיבסייואססי

אי .בראבריייורוקוןובטר'ג iאילו'פואיכאירטורו
רילהס'רייואיןחיבחרחקיטארוןאורחאקיאח

תורחספראיל jקיטארו'איסיב'ראררירחפיאסח

קיןאיבבואילטו .כ"כ/רחאובחקומוביבריריויסטירו

תשעחריפרשחרח jמי.,רארואי .סיביוחאיסאקי

כאחריתח~חחרבריםכלימצאוךיךבצר'באב
אלכיבקורוושסעתה'ארחיךערושכת .חיסים

 : 'יביאלחיךח'רחיס
ריראיבסידיייסררכיאיכ'אנטיסידיספואיס

מיססיבטי .ו'רישדיסאיקחי •
איבילמייבטיספארח .סאבטיפואיכ/יופאיאכ'ראס

אילייוסאבריואי'פ'קיאנרוביבוחריג'ינטירייחאיב'ו

פוראב'יווריסאי .פרופ'יטחאילאמתיריאיז'ייובח
T • T 

קיטיביאהסיביבוחקי .יתברךשםרייבומכרי

 .ריאסריטריספ'יזtופיקארוס'סוסטראזכילטארפור
דיסראליב'אנטי'סירייאייסיבטייולוקואבויאי

ס'יאי .קורובחוילחקאכ'יסח'יחקיטרסיאיסילייח

ייסטייו



כווישראלסרדכיצעקת

סי .איסקלאמאסייוזאיייורוקוןבראבדיצעראיסטי
סיןישראלדינראכרי;כואיכ'לואילאבדיירון Iאקוז

מרדכיאפארוסיאי .בראכדיאסטהבייקיריקואינטה

 :ריש'וליסאיקהרדילאיבטירייו

ישראלריוס'איזדילו'פואינסיאוסאבוסאידס
סופיסטישבוקריאדור·דייאסאדוס

חמןאירייאיל jאסיטיבסייארולוקיאואיסטיש'בי

מואיסטרוטאז'אראידיסטרואירפורמוזוטרוס·סוב'רי

דימאבקוסומוסמוזוטרוסאי .מובדודילנומנרי

אילריסובא~וזארמוסאהריידיננוןטיניטוסבו .טודו
פורתפלהאנאקינניאטיבימוסבו .סארב'ימוסקי

ואיר'פפארהלונארריבנוזטיבימוסבואי .טוזוטרוס

לאסטוראסאיןקי .אלמאסמואיסטראסאר'ס~באי
פורסאבדארוןאיירוז'יאיסקרינמובדורילראדיסוסיב

טייביזנוקיאוב'יז'אסלאסקומוסומוס'איאטימארמוס

סיןמארדיאיבמירייובאב'יאובהקוטואי •רופאסט

פארריביטייביןבוקינואירפ'אבוסקומו'איקאפיטאן
אפוזארמוסקיןסוב'רידיבנובוטיבימוסבו'קימאדריבי

 :סיילוסלוסאיןקיפאדריסטרומואיסוב'ר"ו'ס~נ
נזירהרחאסיטיבסייארסיאהויבובוקיריש'סאבאי

אסיטיכסייוסיייאקיפ'ואי·סיבוטיירהאיבלח

אילפור .;כיקאדוסמואיסטרוספורסיילוסאיב'לס
דיסעודהדילחאסטיש'ינ'אפרובוס'בקיפיקארו

ושתיותטאכלותביב'יסטישאיקימיסטישאחשורוש'אי

אסורות



הנזירחסיבת

קורייופובטואקיל:איומררניאהאב'יזאסירו
I.: איסטואיסקי .מררכיאהאב'יזוסירופ'ואיאייהו

איריזירקירי .וכו'ירעוסררניפסוקאיר.ריוירוקי

רי .סיירוסאיבלוסאסיטיבסייוסילוקיסופומררבי
רח'פורקיז"לאריחיו'רישריסיקיסופירראברי

 .סופורוקיחירושאיסנוטיירחרירההמזריגזירח
 .אריביחריש'יסיסקוסיטורוססיפיירוןרוייאקי
נובואפריסיביסןי'טריזריריאהאקיל Jאיסופיטוקי

ניתבהוהרחפסיקאירריזיקיסו ' jשושאיזנזירחרח

 'ובולשחיחישברוחסןיהסרךחכירחכשושן

וישראלסררכיצעקת

סיקיבזירחלחהצריקסררניסופוקיאברו
קארטחאילחסיירוס'איברוסאסיטיבסייו

פאבייוססוסאראזנוסי .סירייוסיקיכריהרירח

סיאיסאקיויסטייוסיאי .ריטראסאירילאבטרי

איבמירייוכוזסוארסואי .סיביזהאיברהייו'איבכירכ

איאמארבחבראברי jאיסקלאסאסייוקיןסיב'ראררירה

בראבריגזירהקי .סוזוטריסריבואיי ,'ר'שאי

פודמוזוטרוססוכ'דיהסןאירייאילאסיטיבסייארוז

סוכ'ריבזירהלהפ'יאיביקי .מיברירירארמיס'טאז

ראאבקארפירסיבי .טירסייוא-ראוטאר Nמילח

:איראיזיסריסוסאררה.ריזראריקאיויררהאטירח

אילהצריקמררכיאהישרארטורו jיי~רו,קיאברו

אין .ג'יריייסריסייטוריסאיסטיסארואיגראברי

איסטי



כחחגוידהסיבת

.פירדיראיאטימאדיוסריאילייוססוב'ריאסיטיבסייי
א'ליייס iדיספונדיודו ,מוברורירמיסבדאסייוביססרס

סאבטח'ריירהרי'סוב.פאסארוןאיריייססי iרישירואי

.פירימרסקיסיטיבסייאס'מוזוטרוססוססילייוסירייהאי

משהריקבורהאלהיאי I.פאיאבטו'~בסי :אדיר
 .יאיל'.פ.פאסטורמשהו Iרישליאי ,עו/הרביבו

רילאנטריח.פלחקוןא.פאראסטיסטייזיס Iבקואבטאס
סוסבאלראסטיסאיישראלפורהואברוךהקרוש

אי .מובדוריל.פיררייראןסיבו.פורקיסיטינסייאס

גראבריאבנוסטייחאיסטהרייסובריס.פובריסקיאנורה

ו'רישלי .קיב/ריטחרה.פייןוס'איוליס jייביירוקי
אומברי iארגוטו.פהסי .אליחואחע/חרביבימשח

סיסיבייורסיאליחוריספינרייולי .רוראיבילכשר
סירבינומשהו'רישרי .מררכינרמבריאיסוטופה

איראפאריסיקיאח .סאכייר'אדאסירוה'באנסיאיס

בושקאריטוסאי .אקירילייואיאאיריחפלהקון

ב~ראר.פור ,הואברוךהקרושרילאנטרי!ניאראריס
לייא .נאמןפאסטרראחר l/ז\':יחורישולי .זירהגלה
סירייהאיכריחרירחקארטחיחאיסקריב'ייו 'סי

סילייארחאיסטהרירוקוןסימשהו'רישלי .סיליי,

קוןושרים Pחסיאי .סיינטיסיתפרהמואיסטרה

בעיביתיאיי.פואי I.פקילו .סירייארחאיסטהסאבנרי

איסטהרורוקוןאליחו'ריספינרייוריטירייואייאיבו

.פריסטרב'האבסיאיססימשהרשי'ורי .סילייארה
אב/יזאסיר, 4ר



הנזירהסיבת

 .כריחאילייחרי'סובאיסקריב'יריאימנילחטראיטי
ייו'איסקריבאימנילהטרוש'ואילי jשטאילואי'פסרפיטו

ויסטיוחליילחס!.:ייואורחאקיאח:איןכליהרה
וייאנטריייורוקוןבוזסורייואי .פריטווי

טורואיהשרתמלאכיטאמביין'איחואברוךהקרוש

קוןבוזאאונחאיסקלאמארוז .סיילוסרילוספ'ונסארו

סיי~ראלסיסוברורייסיבייור .ירון'רישאיייורו
טיביסוססיסקיפארהמוזוטרוס .טונוורילבאיראן

סולא"ל jאיוירוקואנרואי .מוברואיבילויטיביסטיר

סוסאפאבייארוןאילייוסטאסביין .איסטולובהאירה

 :איסקוריסיירוןסיאייוזיס
אלאסז"להבביאאלייחוקירייואורהאקיאה

י'איעקביצחקאברחםויקבורות

 'איסטאשקואבריאסטהסוברווילפארריסו'רישייס

אבנוסיטיהאינלהסיינטיפאראשבואי ..וורסייברו

ליבחאילהסולאילקי .איז'רסבראיסטרוסאיסטאזקי

איל'אילוזיסאיסקרריסייררןסוסאיסטרילייאסאילאס
ייוראןסיייוריליבסארר'פטרריאיטיירהאילחסיירר

רימיטיטישב'וסב'וזוטרוס'איאסארבירהקרן

אחיעקבאייצחקאברהםריספרנרי-ררן .איבפ'ריבטי

t: איסטהאסיטיבסיירסיפיקאררפררקי'ריסוסז"ליהו
יחר :.Iריספונריייליס .אזי'רסטואיסטרוסרי'סרבבזירה

 •אחשורושויסעררהרילהארוז'יבאפרובסיפורקיז"ל
יסאיסטיפור .פיקארוזאיארוז'איבבוראבסיאי

אסיטיבסייו



כרהבוירהסיכת

ריראבטריסיירואיבירוטרוס nב'ריוסיבמקטרנסיראה

אריז'איסקיבליביאיסטיטוריקין'איחיאכריךהקריש

 :.!ירייוס'בקיבייבטוסאימילאיב'יאירייז iיאירי'פאי
אסיריתמאכלות jביכ'ייריאיקיסייריןאי ,קוטכיטי

ראסקין jפיקאריאיארין'איבכיראבסיאי ,בסךייזאיז

 :זובית
רישראירמ"ססמ"ךאפאריסיאירה~קיאהאיז

ורישאי ,היאבריךהקרושריראבטריעסרק

איסטהקיןאפינאסטיקיאנרומינרי'אסטהיררסינייור

אסיבהסואיקיראסיןסיאיספארטזאיליייסקי ,אימה

ריפירריררהריטיריריראבטרייילונטארסיאה ,טירי

תשיכחאיןטירבאןבי'פורקימיברירילאיטהאיסטה

אילי'ביבריברסאבטאילריספיבריייטי'רירילאנטרי

'ריספובריייירמארה'אפלחקיןליימי·אי ,רישויאי

קיקובטיבטאטי ,מיברירייסיבייירעסרקרישראיר

הקרישאטורביאילניאיבי .מראכיסריסירמין'אפלה

ישראלריאיביסיניסאריסארימאטארפירהיאבריך

 ,היאכרוךהקרושי'רישאירהאקיאה'איןסוברוריל
יגואי'מיגאילייהפורקי ,אוסהאיסטהטינניקיפארה

טירורי,יבנארטיפיר ,מונריאיביריאס'סאראכסיס

אי , :.Iספארהאילייוססוכ'ריה'!.:יב'אבטאבסי iקי
פיר'צמיתסיס Jכאלראלייאיסיאיןריכ'יאןאילייוס

 .מינרורילסיסכראסיייביססיסכאיראריליסאיסטי
ה'כ .שטןאדיתברךשםאירריש'וליאירביאיבו

טראיסי



הרשעהמזאנרתבוסח

בו ,אליבריאיקובטיבטיססזראילהסןאי ,ראר Iסיכ

 :ריבבובופורה Iפיבסאכביטירוה Iפאסאכלי ,

הגוירהפיכת

רוספוריויבסיאסיטסיבוירתאיסטהקיסאכירישאי

דיקומכיטי :.tואירין Iפקיישראל'ריפיקאדוס
 ,אסורותמאבלותכיכי<ירוןאיקוםיירוזאיאחשורוש

וובותלאסקוןאינקובארוןסיאיארון Iאיבכוראנסיאי
איכהמדרשאיןריקלארארואיסטהקוםו ,~'לית

 :וז"לרבתי

 iהמויבובראבריעלילהקרןבפחאיצחקרכידשין
אחשורושאחאקרבסיו'ולו'אי :.tישרסוכירי

לרסאטיריסקומכירארהקי ,קוסכיטיאילאיזיקואברו

פאלאסי~ראיבירזובותאפרובטארחליסקיאיביירייוס

איקומאזטורוסקיאורריןריירהקיאי ,קוסכיטידיר

 ,זונותראסקוןבוסטוססוסטורואנאזאיכיכ'אן
ישיה :.tסיזיבותאיאכוריסיאירייוסריפורקיאיררייר

איליירס iקופוריםיסאיסטרקוןאי .איריירסרי
רירשעאילאיזואבסיאי ,מונרודילאקיטאררוס

ביירייוסרוסטרדיספיראיראןקיאפרינובואחשורוש'אי

אינוסטוס'סוסטוררסאיזייראןקיאי ,קוסכיטיאר

נובואפריאיסאברר ,איסטרסררביסיבטייוקיאברר

איינאש Iכבר'ריזייבררידיירס'ברוסאטירואאקאכ'יראר

סינוקוםבירוכווסבואחשורוש'קיריקומכיטי :.tריננובו
סר"חרפהפתחוןטופיקיפארה'פיקראאזירכוספארת

אה



אחשורושרייאיל

פרסיאיל

יר"ח

חסןויויראיל

אבביאיר

ו l/יש

בבהרשעחסןאברחברסח

איררייאילליי,רס Iס~רוארכקוןריסטו .איביטיבוס
י'רסרסייספיר'סיאפנואיסטרחפאסאיזאיבכיירוכטהקי

ביסןטרזיייריריאח'איןפאלאסייואילשישןאיןאקי

רילהסייטיאיסייבטוסקואטרואיםילטריסריאכייו

ושרים:רייכוריאכיירטריסיראילסוברי'רילקריאנסח

 "ריירילסילייוקוןקאראטסיאססירייארוןסיאי
שטאספואילאסקוריאוסלוסקיןמאבראריןסיאי

טוריספארחריי"רילסיביראריסלאסטיראספארה

דוסטררוריביכו"רבאדיריסאילוספאש'אסלוס

פריסהמיבב/חקרזקרריאוסליסס~ייריןאי .לובאריס
סיטינסייחדילחפריניזאיאיר .ריירילקיטאנרופור

אסינטארוןסיהמןקיזרייאילשישו"איאיןאפרינונוסי
ששוןריסיכיראראילח .~יבריסאכיכ'ירבוסטוווסאי

קריחרחי Iאיבומנרורייסיניייראייקי .ריביאייטה

פארחטיו'ארו ~סיבויאהסווייראינחסישושן'קיאין
קאיאחאישאשיאב/ח'סיפורוטחאוריפחאיספאבריר

אאינביירפיוו ~איכיחארנרסיאי "מוריאהאיו Iטיבריל
איסטה jאיאי "מוריאחאיפוורארקאיאחאבראה"

איריזאסטריסאקינטיסייברואיכיאןטאנירח

לחטרוחפרו~ניאייאסאילייוריסאיירזבראסייאס
סיבראר



הרשע jהסאנרתביסח

איבפוםיכריאיסקיטייביןביגראס'אסאיגקימואיסטאסאי
סיבייורריטראיראי .מיאטאררחביוס Iקובטארכרי

מיפאוהפלאטהרייס :.tקיבטמיררייזריילמיהמן
קיטאררוסאיג'יבטיאאיסטהריסrפוואירטריזורו'פור

ביגראסאס'איבסוסטיראססיבטייברורייומוברי'איריר

איביסיבוסמיאיסטויססוןקיאי .פואיכ'רראיסטירי

סיויאהקיאיןס!ב'ואירטייסוס'איבאי'קובטיבטימי

רהסארייואי .ג'יבטיס":האי~טהמאטארריין'ריכ

אבסיקי .אבייראיסטיויארוריטויזייאיןספ'ואירטי
אכואיסטוהקארטהאיסטהאייגאבווקיריזיב'וסי

וייז'וסארמהסו jקיאובוקארהאכ'רס'אפאריז .מאנו

מאטאראיאריסטרואיר?ראגאביסקומומאבסיב'יסאי

 .רייבומיאיבטירי jטופאסיקיירייוסיברוסאטוריס
אסטהנייקורירייהפיאסיאייריםימודאיאומכריס

ביו'וייזריבי .ריכנובוריאפיארישים'כבואי .נראברי

סאטארוססיאןטירוס'סיברמאמאכטיביקריאטורהרי

'קיאררריטריז'יןוריאחאיןאיספארחריו'אטאז

טיפארחסיקיקאזהרהאי .אירייוסריראיזקיריכו

אל'ריכוייאראןוריאהיבהיסיירבארנייריייסיירב,ו

ריכ'ילייו'פורקיקאזהריסופואירטהאיכרהפאטריז

אחשררושרייאיררייר'קיריירירסיטיכסייהרה

 .רייבאררסינ'ירייואיכטרררסיטופיברקיאסיטיכסייו
סיקי .וזוטרוס'כפארהםיאןכייכיססיסטורוסאי

סואיסטרוסריבייןרילטורוסנווישקיאיסניסטו

יבוס Cאיני



בבהרשע iחמאבותבוסח

 7קאיויקי ,פריקאכטיסקוןאייווס'אינקוןבייכיסיסיבו
 _ואכיאכיקיסקימועטיקיסריסטיריסאיררירילאבטרי

רילב'יבאבטיסריסעובאיסיחוןאהיווןאיזיאגסיאי

וייאיןאיטוכיטהאחאי 'טרייןריוייסאהאי'טיכרי

אי ,סבחריבאיסיסוהאהאי ,כנעןויטיירהרי

ייימאב'הסיריי iאיאייייוססוב'ריאיברייבוריספואיס
ברקי .רייבארוסרוסאטיריסריסטרואואי .רור

טוויירקואברואי .ירימוזביאומבריביביביירישאב'ה

איבהראבואויפליסאי ,למה-t 'ו'איזסואיבריינורור

סבואיכילייה jאיאינטואבקיאכריקי .סאנטהקאזה

 .ריאיכיסלוסקומואאיריסאריאןקי .אאי jאזיאקי
אילייוסקוןאפיליארויכיאהקיאילאןאטורו'טאטאבאי

 I"ראי ,אירייוסאינפ'רינטיריויכירפוריאהריככוכואז

אזיאןכוקי ,טיביאןקיסוביוב'",,ואי.ריקיזהטאבטה

אריככונחאן'איסטיטאככי .ריי Jריככוריקואיבטה

אירייוססוב'ריבבוכרנצררייאילוינוקיבאסייוז'אסטה

סיםריסטווייואי ,אירייוסדימאסלוסמאטואי

ריסבו'איסאכטהקאזהסוקיסוליסאיסיביראריס

סקאטיב'יטוושולוסויסטו ~איבייזרס'איסוסו'אפרוביב
סלםרישארלןנואיסטלטירוקין'איזוטויסומאיכטרי

אימלזוטרלסרי Jבורראסיאי ,מאבייאסביבואס

סוטוסאיא"רוייסמואיסטרוס iטיכיספריסייא

איבריכייאזסיבוקי .וס' Tאלאיכסוסאבוויסירוס

ויכו'סואיסטווריביביין'כימוזוטרוסקוןאקוכסובראו

אי



הרשעהמןאנרתבוסח

דיטראסקוריירוןאיאנטארוז'יב :lסי'טורבאריזאינו
ארוס :lריזסאזרוסבייביססוסטומארפוראירייוסרי

סייטח'פרופאוןאייייוס Dי jטיניאובסיסאיסט

אינסוארח'בסוטוסו'ררwיסוואיזמשחח'ייאסאב

ר'חארבאיאילייחרי'סובאפריקאנטוסיקינוסאבו'אי
סיקאר'פורולחקומוסי'בוסיקואירחסאראיבלח

 ·סיקחמאררירחארייבטרואירייוסטורוספאסארוזאי
קיאי ,סיקחסאררחארו'ריסריכאילפרעחוייברו

סוקוןאירטאמביין"איבטרואירייוסטורוספאסארוז

ריסרוקיטומארפארח "אילייוסריריטראסינטי'נ
 ·יטח'פרופסוססשחאקיראיזוקי "איספריסטארוז

אפריקאבטרקיסי"איבומאבואינסיארח'בלחטומר

 ·מאראיבלחו'חארבאי"אירייחקיזיזו'ינ'איבפאי
מואיב'רריסאררירחאכואסטיראסראס jטירבארואי

טורוסאיברייריזסיאי .יטי'בסוטורחאיפרחעסוב'רי

ריאקירראריזסיבואי "איריייסריאיביביקירובו

 :lספאנארוןריאי '.אירייוסקוןאיזוקיבייןטאבטו
רירוקיייברו'סאבעמרקטאמביי' :בייןפיר

ייו :lפרעח"סרייריסנראסייארואראיויירון
איזייריזלילוקיויבנארסיפוראירייוסקיןפיריאראח
יחושעאיןתלמירמשח"טיביאחאקיראיזיפרעח"קיאח

סיביקיקירניאיל iקיראסורי "בומבריסי Jביריוואיז
דו "קריאטורחריביו Iוייזדיביח Iאפיאראב

איעסלקדיקיאיבטרחיבטי Iבסוקיזביריאר Nמאברו
בו .



באהרשעהמןשלאנרתבוסח

איירוהסואיסטרחאיןאיסטארפור .מוזוטרוסאברי

חמןבוסבריסיאי .איבימיגוסמואיטרוסויקיאיבטרה

קיסופיסוסאיאינפיורמיסוססוס'איהמרתהריויאיז

ויקוסאיגראבריםדיאיויו •אובוואדואוטבריאיס

אילאגבריליבאזוירי .טיירהרילהפוריסטארוריס

אילאי'עשיוריאיבייטוסאייור~אייעמלקריאיזווריי
איבטריטופאןסיקי .קובוסיראיזוסיחסןסיבייורריטו

אייס'פרובפיררירראיבאשיולו Iפואיבאוןסוזוטריס
'אימאלסואיסטריקאן Iבושסייטפריאי .וס:כיו,'באבי

פרעהריפריב'הלהטוסהאי .כייןפורסאל iפאבא
איןטיירתאיבסוריסיכיייולוסקי .ארו Iירסרינאיל

יונארסיזיוראיירייוליסאי .אסברירהריטיימפו

אביאקיסכרשקאריןטיימפוריריספואיסטיירה'אידיסו

קרכןאויראהאירקיריאןקיריויינרו .אירסיןפארה

 .ריאסטריסדיק~מיבומצריםריואירח'אפרייואסו
סצרייםרילוסרימאברארוןאי .טורבארריספואיסאי

 .יוסטירוסאיניוייאסאיבפריסטt-וזראןריסקי
סי,גייבטיסוטורהקיןפרעהריכוכייאייאי

ריירוןריסאינבאנייארין'איסיאיאייייוסרי iקריאירו

ריובורארוןלוסקיאקאראר .רימאברארוןיוקיטורו

אילקארגארוןקי .יטביאןיוקיטורויארוןייכליסאי
רי .בייןדיאזניקוסינטה Iבוכאיליייסריסאבקוסאס

אילריינרו .ואירין'פסיאי ,וייאס'נאיאורואיפלאטה

טייטפואילפאסיקי'יבטיבאיסופרעהריריזבינטורארו
איבר



חרשעחמןשלהרערשון
ו Iאוזאירחאזייאכן/בליסיסה .קיריאחלוקיאירה
וירורוקיאכרו .רארקיטיכיאחקיפראטהרהפור

ח'איסטאכריםיקייכארו'סופחסןח/איסטאנקירייאיר

רייאילו'רישלי ,פראטחלהפלראוז/ואירדאוייאכרי
אריכ~ירחטילייוסיקיריאיס'קיטיביטיאס'כינאסי
איבטורירוטילי Iפואיכאילטאמכייןאי 'פלאטחרח

מח .טיאחפלאזיטיקוסויוסיליאיכאנאסקי .מאבי
 iקוסיביאקומבאטירבואסבוקיסיפאסקיריכוטי

אייייוםקוןאיסטחסייספריקי .אירייוסריריייאיר

איירייאירקיטוסיאי ,אבבוסטייאסריסוסאוראםאין

חמרחחריאיז/וחסןאחרייוריסימאבו'איריסואכיריי,

אירהקיריאחאקיראיןאיירייום'/כרילוסאיניסיכו

אכוס/איסקריכליםואירוןייאמארוסופ .כיסןדיטריזי'

ריסאס"בוןקארטאסאיסקריכ/יירוזאי ,י Iרריר

קארהריכראבריסלוםטורוספארה .חסןאיכקוסיברו

קוסואובואקארח .לר/פואיבריקארחאיראר Iסיב

 :אחשורושריירילבוסכריפור ,סרריבכיאזי'
ייו Iאיסקרינקיקארטחרילהקופייחלחאיסאיסטהאי

הרשעהסן

ס~ואררב'יסרי'ריספואיםאחשורושרייאירסידי
בראבריסרוסאטורוסאיפואיב'לוסרוסאטורוס

ריאיפואיכ/ירקארה'דייבארו Iרריסיירוריס/ריזאי
יס/ב'איסטיסחאיאמורווסובנקין .רארוסיבקארח

לישוסכיכורונארריוראסטירוופאוסכריאוןקיאב/יזו

אנרי



כחרשעחמןשלחרערשרן
ס~כ'אררלסדילאירסח Iמאספט~יביאיבכ/יזייסייראיבלסי
 .איסאיסטודיפריכ'ח'אילחמיראגרוסאז~רריסאי
איבטריקאטיכילסאיסטאןקיאביילסטאבטלסאייקי

קי .סיראברודיבגוןאיביוטייביריסבואי .סוזוטרוס

 .פלאטחדיקיבטאריסמילוייזדאריטירייואבסי
שקרזכירייואח .ישראלדיסילארייאססיסיבטחפלר

ליבבארסיפררויבדאססיררסקי .אלבופורפלאטחדי
 :איריילסדי

טיייאאזכיברקארורישיוריאיאחשורושטורנו

סייבדן .ויברירפראיררטירלסבוק~דישי

סיימפריאי .איספאבטוזכיאימאבראיבסיריפוזיטו Jסד

אי .ישרארפורסאלםיטייברוח Iאיכמסזראירחמן
סיללסקיאחסומכאייברללואירייאילקלןפורפ/יאברל

אטורמיבטולוטאבטלאיאיזלטאבטואי .,יבריירח

רייאילו'רישריאי .סלסבאיורוקיאסטח

כואטייטופוראסה .ויבורטילרסבוויברירחמןאה

לואילח'פואיכאילבורראיבואריסיסקיבטיבטארטיפור
אירחסאבואיבסיפואיכ,רראילוייביסי .פלאטח

אירו.פלטילוס .בלקיסיביילאיס .סאבלאיבטרפלאטח

אילחמאבראיבטללר'פלאיכאירקאיסיאי .ויבריר

ליבויריללסטיאיקלבטיבטאריטי .סאבואיבסיפראטח

פוראי .בורלאיראיסקיראירטי'ספיחאיביארוןאי

סאבואיןפלאיב/רואירקאיירון!ביקארוססואיסטרוס

איסטלקיסובניל~יברוסיאי .סזלס~סופורהסןרי
איס



הרשעהסןשרהרעלשון
איבאראבאביסרוס iא~ראקיעובאיסיחיןאחאיזו

מכורריראבואהלהרויואפ'קימוברוריליגאנטיס,נ

דיסאיסטיטורו,קוןאי .רוריאסאסרסאריביונו

אאילייוסמונרורירקיטארוןלוסאימאטארין

טריבטהוס :tאיויירוןאבסיא~ .יבטי'גסיאטרוהאי
אתאיסיסרחאהאי .כבעןדיטיירהדירחרייאזיאי

איראיזורירוקילייןאקודרוסיאי .כבעןדיריייבין

אידירוקיקיפררפיירנכוכדבצראחאירייוסדידייו

יגורה'איןפאכורטורו'קיסאנטהקאזהסודיסטרוייו

כחסתריקואריטחאקאדחקי .כהסחאיחיחדי

אי .אירי~וסקומואירחקיאכיח'אסיסיוליסיחיהאי

טויאסקוןקונסובריאיה Iאינריכויביאןריטוראס

אכילטיליסיאוברחסואי .בהמותאילאסחיותראס

אקיכטיס'יולירוקיאקודרוסיאבסיאי .ריואוברהאח

אטואיברוסלוסקוןסירבוייוסיפורקיברצשראח

איספאבטיסילייואיסטופור ,המקרשביתסוירר
 :אירייסאהאקובטיסייוליסקומואקינטיסקהסיבו
אירתאיסטוטודר .מיאיסיבייורהמןריספו~רייורי

אי .ראנוארח Iפסאבטהקאזחסוטיביאןקיאברו

ובארפיררפודשקריםסוסאי .קרבנותסרס jא'איינאב

 .אילייוסדיקובטינטיאירהדייוסואי ,פיקארוססוס
 .בינריבוראססוסאיפיקאדוססוספודאבודהאמח

ארישרסיאיאירייוסקוןייאדו'אראבאיסטהרייוסו

ייאאיליווסדירייןאיראבורהקימאסאי ,אירייוסרי

סי



יטהרשעהמושלהרעלשיו
איסכאראטיססלסאיטראטיססיסטירלסאי ,ג'וסטי

 iמאבראסיסיימפריאי .אינגאבייאראיאר Iארוכקלו
פיאראריסבלשקיזקי .איטרלסאלוסאיביסקארטאס

איימואירהסיקיאהסיילוס'איבליסקיריייסורי

פארה .מוברררילפלריסטאביאהסופייררהסיאיריי

טיאיסטרפלר:איליייסאהריינלאילקיריליסקי
איבאשוהיבטי'באיבהקי 'רייאילסיבייירסיריבו

קיטאברואילאזיוביקיאי:איסטהקוסר!(יררירה

'ברמראירטיסופיר iארובאסייספריאי'רייריל

מאסואבטו'מונרוקבוב'וסאינילרישארלרסריייבי'קונב

קי .איליוסריי Iאבטאז Iבריבביןטייביביסינייירמיקי

ויברידמייוסרידייאירסיבייידמיאהפלאויליסיאנסי
ה'איסקריכסיקיקלמאבראראי 'יבטי'באיסטהמיאה

דייר ,מיברןרייריפיררירליספירסיטיבסייהלה

טריזירומיריפלאטהריקינטאליסמילרייזפיוארי
איסטהקיטארט!.:רי'איזרייר'אילטריזוררס!(ארה

 :מונרורילבי'בטיסאלה

איסקומו· 'חמןח Nחשורוש Nריספרברייו
ייברירפלאירחטירייוקיפוסיכורי

ריי,מיירססיילוסריללסרייןאירקיבו'ריילסאיסטוס

ריזיןאיאביבויסירמאררינארמאנו'קיאיבסיאיןמי!(קררן

איס!פהסיירוסרוסריריילאילסייספריאי ,אחרהו

אהאיבטרינארפראירלטירלסביאבסיקי .אילייוסקין

קלסר .רייוסיסיאהאנחמיבןאיספאנטומי'קיtבי

אירז



תרוסעחסושרהרערשוו

אפוראוביקאבפוססיססיםבראןביאראןבואביירסווס

פארה jאכאבוובאריי :.tסירוקטרוואי ,ויבייאססוס
 :יס'פרוכסיס

 'רייבוייוס ot\טיביאוקיאבווקיסיבייורראס'סאבמאס

 .בומבריסואילייוסוירייאוןאכטו'אריבסי
וילסוסארקיטאיריסטרואירסוספורפינסואי ,ווו

!I 
 .ו/וישפארטיאיבהאיסאטופארטיסווסאי .סיבוו

טיבירפורסיבי .קיריסוססאלקיןפיאואופורבי

אמת .איריייסאן'ביבאסיאס'סיירבאיסיירכ/וס

בראברירייאיראליב/אבטוסיטייספיויריספואיס

רי'סיבייו'סובאי .טיויאכטיסאירתקיבביבונצר

סרויסטרואואי .ואויס/סיבסוסוירוקיאיאירייוס

סאטואי .כייביססיסטוויסטומואי .ארייר'סאכטיב

ו'טרושלוסריסטואידאי .אילייוסוימאסדרס

איספארויווס jאיסטאאי .מוווטריסאיכטריוס'קאטיב

איסטרטוורקיואי .רייבוויטוסיב/ואויסאיבטוראס

סוסוסמר:וטרוסויויואי .סובירביייוסיריוסיארוןבו

סירביימוסניאבאש'אסוססוסבו .רייסריוס'איז

כראבויסויסוסאריבנדבואיסטימאמיסבי'רייאויבנוו

אי .מובויוילבואבריססאסליספורטייביוסיקי
 .אייבואירייהויפרוכייאיביברחבאוס/היבטי/גסאס

ויבויקיואוייטיירבויקיובאקאייססרואילייוסוי
טורואי .באשיאסקוזאסאיסטאסקומראי'קאברירת

ויבריןכואי .איבקאויסץלומאבואיבלה jטוקארוקי

ב'וסטו

. 



יחחרשעחמןשלחרעלשין
איסטיאיןריויןאי .כפורייאמאןריאי .טיטהרי

 lפוז'יסי'איפיקאריס .מואיסטרוספיררוביןסיריאח
אי .איבימיביסמואיסטרוסריפיקארוסדוססיכרי

םיסקימיתפרחסוריזיןאיקחליתאסוסאיבטראן .
ןאררגאברריאהאירטיריאאיאיסטאן'איאיזאבסאס

סיפריסטרקי .פיאראריסאיייורוםקיןריייאםי

איסטיפייררחסיאיכארריסיאירייאירוכיאירח

ליסקיטאןתשר"ריקיבזי:איז .מובריריררייבארו
סיכחייטאןרחאבייאס Iקאכאזזאיאריס Iטיז

ריסאראנקאןאיגואירטאסאיבטראןאטיאיסטראסאי

 iריספיראסא .אתריגיםיוסקורטאןאי .רירבים
טיררסגאסטאןטרסאי .ערכותראסאיםירטאסראס

סיזכוסטאביססואיסטריסראבייאןאי .וריס Iארכלרס

 .פארריסריסוםקאזהרירהפ/ראיראןסי'ביפיאראר
אי .סוכות'יאסאןריייסטח'פריריאסאיביי Jאויאי

ןאריריאאי'תפרהסיריזיןאיקהרותאיבסוס jאיבטרא

קיסיסאלטאןאיהישעבא ,אזיןאירורכיםדרסקרן
קוזחקיסיסיאורסרןחאראםאי .קאכיריטוסררס

אי .סאלריזיןמוססיאוכיבריזיןסוססי . jריזי

פואיריןברקי Jריזיפיייסטאסאיסטאסטוראסאין

איסאיבשיסייוןסרטורהאי .אר'טראכ/אזביטראטאר

קארהאבייר'ארןריירירסירב'יסייראייאוירבופיר

קארהאבייראיןאי .שטיטהייאסאןריאביירססייטי

איסטרס iאיאי .יוכלייאמאןלראבייוססיבקואיבטה
רוס



הרשעהמזשלהרערשון
אילוםפרעחר~רייואירויבגוסיאסיגלזקירוגאברו

איסטיריריילאירויבגיסיאבסי .יטו Iאיסקראכריקיטו

דיסישאיו .וריאה Iארפאה jסאלבאאיטיפשריי

שכועותייאמאןרוייסטה Iפרידיאסרוסאזיןסיון

סונטיאיזריירהרייוריסריאחאיסטיאיןקיריזין

תפלהריזיןאיקחרותאינסוסאיבטראואי '.סיבירי

ס~ריזיז'איהפטרהלחאיתורחספרמילראןאי
פוררוזאסאריבאןאי .קורטירחא~ורחאירייאאיר

קומוריזיןאי . jאקוזויראסריספוא'סאיטיירהיה

רייואיראקוז/נחמוסאנסירוזאסאיסטאסאקוזוימוס

פרימוריאיר:איזאיביסיגוסמואיסטרדסאיבטרירי

מצדאזיןריפוייססחריריאסרוסאזיןתשרי

jt חשב:רראשייאמאןדוחרשראשרילונארין. 
סיסקימיתפלחריויןאיקהליתאיבסרסאיבטראן

ייאסאןרלסקואירניסארנוסקיז jטאנייאי .ריגראס

מואיסטרחסוכ/הריאהאיסטיאיןריוין'אישדפרות

איברדסקיפארריסראיסטרררילאנטויפימבראסייון

אויביםמיאיסטרוסרימימכראסירןאי'בייןפארהסיילרס

כחמרתריגרייאןתשרירייוסראיכאיו :מאלפארה

אי .כפרותייאסאןליאיבאיינאסאיבאיירסאי

ייס~אס'ריספאיס Iפסרםטוראםריסאסיךוניכאיקוסין

תעניתריסיבויןטארריאלה .יירישאיסטוטורודי

איפריבייאראסמוז/יריסאיאימכריסריאהאיגוניי

קריאטוראססוסרי Iסוכאפיאראזנואי .אריג/אריראס
רי



יוחרשעהמןשיחרעישזן
 .קריאטוראסריסרסביפיארארבוטייביןאיקארבי'רה

טוראסריאפארטארזסאירימורארוססירפארחאיריוין

-שכתאויןריאססייטיקארהיזיכ'אונחאומותראס
מירראךאי .תפרחסואריויראיבסוסקח:וותאיאינטראן

וואיבכיאיםאינסוסריספואיסאיחורחספראיבסו

סיטאורהאירייאאידמאדריויןאי .הפטרחייאמאן

איזרייואיראריפוזואס'נוןריזיןאי .פוריסטאביאח

סיאבסי .אוכ/רחריסוכאלרוסיאיריאהאיספי

 'איסונרורירריינארואיסוטיפשרייאיסטיכאדרי

 :זפרינtפהקארחכייואונח .סוווטרוסארי.פוואריסרס

ראשאיסטיריזיןקואנרו .חרשראשייאטאןרוריאס

א~זאיסר"חאיסטיריויןקואנור .ריאסרוסאיסחרש

אוניראזיזניסזריקיבוי:איונוסטוסאסוס .ריאח

קימאןאי .פסחייאמאןדופיייס~חריריאס

טורוםאיסקאיראןאי .קאואסריסוסחמזאידפורו

איראיסקוטבראםוסאסינוןריזיןאי .אrםואינרוססוס

אידאיסקומבריאבסי .קאואסטואיסטראסריחמז

איבטריריטיפשרייאיסטירירייבארואידרייו

ריכטייריזסיו tטייטאיסטיאיןקיריזיןאי .סוזוזפרוס

ריאסאונ/לקומיןאי .סצריםרינרותרידפארריססוס

אבאש"הריסקרמוסיבו .דיב/רארסיןפאןאיסקיצמח

ןריזיאיקהרותאינסוסןאינטרא'איפאיארארריר

 •הפטרהאירחתורחספרסו iסירראאי .תפדהסו
 •בראבריססוסאטזורסאירייאאידסאלריזיזאי

רונאברו S 'ב



חרשעחסןשלחרע jלשו
ירכאריר Jסו .רייריייסייויסירכ Jאיגופורפאנח

'איריאסרייזאיזריאהאוזריורייאבאיארנאר

בייסרחייבו .רייאיייאר Iאראבאזירפארחטורו

פרימירחלה .ריאחאיי jאינאסאבירהקיאיןרירי

אורחסיניברה'יחשמעריזיןריאהרילאורח

סיטיךסיאורחטריסירח.איברח .חפרחרידין

ריזיראי!בוהליססיאורחקואר:ביבהרה'אריזאייובאר

אר Iאטראביאזס~יןירי Iיודאורהסיבקיבחאיברה;כרכח'
יסייטאראס .זנבחה_אריוירכ'אןסיייאסישאיאס

מווייריססוססארין·ייאאר Iאז Iאטראבטורבאןקי

איןויביוס Iכאש Iביבאסי Jרידיריסאי .אייאםאררוס

אריפודארישאי'קיזיקהקאיבטיאלגובהקימירישקאדה
טראביאזיררייאיסטאשקאבסאריסטאןקי .פוקיאון

אחבאןסיייאו Iאיגאלאס .רייבינרואיסטירי

 .קאראסראסמאסייבריססיביאיארמורדאר
פוראיסטירדאי .סיימפרייסייסיאיפסיסאיסאיסטו

סיבוקיסאסאי .מודיטרוסאיבטוריקיאיבטרחריאדיר

 .יר Iמודפיראס Iאידמואיסטראסריאטומאראיבריבייאן
אס Iאיגזכאסאי :אמיזטרוסאס Iאיזריסיסראןמיסבי

סייטירייוסייספואיסמודייריססוסקיסייביןביבראס

 jארסי Iאלאבבונייאמייייחסארין .בירותסוריייאס

מיאיסטריסאיוויסיאבמיאיססרוסאיןילח Iסבאדיראי

 .אבואסראסאיבקובאזאיאיבסיזייאןמוסאי .ייאוס
קררטאןריאיזכירחאזיזרואוןיאיזיובאסיייסקואברואי

לח . 



טוהרשעהסןשלהרעלשוז

פאסיאראיזה Iבליססיאיבויראנואילאי'קאינטיאנואה

סיאי ,ריסקארסיז Iאריפפארהנואירטאסראספור

ארנוןויסיניסטירטירנהוייאירסינייורסיאפילו
אהאסוס Iבקיאבוו ,אירייוס Jאנאלוקייסייו Iסירכ

קאסארסאינסוסאיסקינריןסיאייאיז Iסיפלייאמארריס

טופאררוספורימוס~יקיקוםשיריקאוטרופירס\':יזאי
יראררוס/אפפארהרימלסיקאיויסיסלוסקיאבויאי

קימווס Iאיואונוסקוןמיראןמיסאיקארהרחבורטאו

באטיואיויינטיסרוסאיסקרושיןאי ,רילאמפאנוס

ליאוניסלוסקימייאירסח Iפקוןטייואאיזפייסריס

יראר Iאפפווימיסנואןסייוואיאינ'מיסקיאקאראר

טומאריסוסקיסירהקיאנוואי ,איריייסויאריבנובו

 ·רייוילו Iאז Iטראבאלניןפוראילייוסרי\':נלניאה
 ·פה"ישה"י ,איןטיימפיאיראר Iאינויקארירסלן

 ·אר Iאז Iטראבפוריסלסנושבתאיסאלי jריזיקלאנוו
סיסטווחאי .פסחטיניסוסאנורח Jריזיקיאבוי

 ~ריירילקומאנוואילאזירנופוראיסאינטיסייוביס
סיאליויזיןטראטאוקיריןאירייוסקיויאהאיראי

טיניסוסמוווטרוסקיויאח'אירטראטארפואירי

טראטארפורימוסנוויויןאוי ,טראטארויריסיניסטיר

 ,אזנוסקומווישאןסוסאיבוטיקאסראססיראזאי
 ·אבוריןראסאירייוסקיריןקואנווקיאיסקורטואין
 ·קוןטיוו .סיראןלאסמוזוטרוסקירימוסקואנריאי

קיןאן Iאו Iטראבקיויאחאיל iטאסבייאי .רס Iריספינ

פאנח



הרשעהמזשלהרעלשוו
רוםפורמאלמיטירריתמןפיבםואיסטוכסיס

 ,אחשורושרייאייקוןירייוס Iב
מאטארריליסיבסייתריליקיאתסומכאיירלופארת

ליאירייאייאבריואי Iפאי ,ירייוסוברוסאטירוס

טיקיאמיסטארגראןרהסאכייסטי ,סיביייר ,ו Iריש

ארסתמיראריקי ,קוראסוןמיריבטריארייטיבני

בראןאוןאריסקוכירירויביטיאיסטו'פורטיפור

אאירקי .קוראסוןמיאיןטיבנוקיאבסייתאירירור

אוןאייקיייררי ,קוראסוןאילקיטחריסיאייח

טוריראריסיסיכראסאיבטוראסאיספארזירופואיבילו

מאסרימיראראססיןאס Iאינסוסאירייססוסקירייבו'

מואיסטרח jאכוריסיאי ,באסייוביסראסטיראסקי

מיבוסביאס' Iאיבסיאיסטראספראזיליסביאי .ריי

ריאיבוויןקואבריאיאזיןביריירילקלמאבריאיל
קלסו jקובטאמוסאי nטייראיןאיסקופיןמוזוטרוס

סיבייורמיסיאפיילוקיאיבקובארת'אקארארקוזחאובח

ריאירייוס'ריויבוריאזו Iבאוןאיןטוקתרייאיר

אובתסיאי ,אזי Iכאירלאכיאןאיויבואקירכיאזייאן

א'מושקחרח jקיטאויבוריאזו Iכאיבילקאימושקח

מאס iטייביטיברארוקיאיןמירח ,ייביאירביביין

יס Iפרוכחראבאביסייבטיגסון'אימושקחרירחביברי

ריריקארוססוןטאטכייןטיבטיריזוס'איאינאכןייבטיסאי

איבכייירבואיןקי .קירימיסמארקיןיסב,יריבאי

קיןסיבומאבוסראסאן Iלאבסיבי .מאיאייבהביבקח
אבואח



טוהנוררהפית

 · jסוסטייביסיישרארריזכותפורקיטיירחאירה

קי .סורטייהאיורוריבוסיגובךוריאחאיבילבי

איספאברייוסיאיטיירהלהריסקוכורייוסיאיביל

אאיאזירקיזטיביאקיהמקרשביתריירונארריי

סאלייוריריאהטריסיראינייבי'ישרארעבורהרה
לוספארהעדןגןקריאוסיאיבילקי .סורטילה

דילהריאסלוסטורוסאבסיאי .ישרארריצריקים

 ·ישרארפורזכותסוטופארוןאובוקארהסימאנה
אר Iאיגאחאיספיסואיסימאנהרירהריאסלוסו Iריש

ניסןדימיזאירפודנורלו I'איגמיזיסאיברוסנורל

אינווישראראזיןקיפסחדיזכות'פוראיורוריבו

ריסקימאנבהדילהזכותפור'איורוריבוא"ירפור

ריבוסיוןפורו Iאיג .ישראלאחאייראיןו Iאבאש

אבסיאי .ישראירייאהיהרייוסיאיבילקי .סאלייו

 ·ואירטי Iספיהסארייוייבומיזיסאובזירוסטורוס
ישראראהאר Iס~כפורזכותסוטופואובוקארהקו

אינטריןחמארינרוסיארררימ"זאלוואריבקואברו
פואירורוסמיזאיסט" iאיקיסיירטורו.פינסאבסי

מודייוריסאדראיןקיסייבדו'ישר~אחריסטרואיר
איכאשיומזלאיר jטייביסיירטואי .חכםסומשח

ס~ייוייפיקארוסמואיסטרוספור'אי .קיכוראבטארו
 ·מ"זדייטריזייאיןאררדימיזאיבירסEניואירטירה

 :המןדימכוזראייו Iמובגאריגרוסיאי

איסטובסיס



הסןגרורח

ארו Iסיאה~אכקייחברךשםאירפירו:סררביוי
פיאדאדטייניסייספריקי-סייספריפארהבוסכריסו

להאקובאבטו 'סיריסיסוסלובוקי Iאאווס Iאיזריסוס

אירייו Iריבורבריאי ,ייאנהוירהאבטיססיריזינה

איסטואזיררורינוטינו jסיטייואי'איריהסןוידעח

קיויאהאיןאיסיזקיאיןגורראר Iאיגויסינו'סופיטו

'פארהפינסירייוס~סוירמאר Iריקובפהצלחהטירנה
חשובה iאי iטורביאיישראר !סיפארוטאנטואיוקי

סיאבורטיאיגזירהרהכ~ראראי .פיקארוסריסוס

סי'קיהרשעהמןוייסה Iקאבאיברהסאראירטורו

אינסוה Iירסאב Iאפמארורופינסירייואיסטיישרוםחס

 :ח"ובורארוסישראראיראז'פיבסורוקיפרופייוריאה

הגלרלהפלת
 .אחשורושריירירינו Iרוזאנייוביסןרימיזאיבילאי

אר Iאיגפארה~י ?t ~אנו Iאיסקריבאסוהמןרייאמו

 iאיוירפור .אבייורירריאסאירוסמיזיסרוסגורר
רופואיב ~ויסטרואירפוררהויאהקיאיןאיסיזקי

בוזאונהסארייואורהאקיאהאין'ישרארויסאנטו

סיריקובפאנייהטימאריש iבו .ו Iרישאיסיירוריר

סירהאירחשובחאיןיטורבאשסקי .ישראררו Iפואיב

איספיסואי:ואירטיגואיסטרח Iקאסבייווילחספאיר

 jחסריוילאנטריספ/יאירטירחאר Iאיגאהשסשי
ריבופריסירוריאהאיביל .סיםאבהרירחדיאסלוס

סיירוסלוקריארוןסיאיבירפורקי .סורטירחאיורו

אירח



ירהמזנרירת

איסקי .הטןאהי Iאינקורבמיבילייוראזוןאיסטה

יז Iפסואי .ירירברה Iפברטהרייבריר Iכאומבריריו Iאיז

 •בלואביאייירטיקארביסיקימירהאיטיירהה t.\טורבה
איררייימירילאבטריר Iסאלבר Iאיבקררכסיבורייואי

איבי .סיימפריפיירמיאיכיכיןאיסקיגראברירייי

לוסקריאואירקי ,טיירהאיבלהאיסייריסאיבריס

איקריאבסאסיאסאטוראסאיטיירהאילהסייריס

אימאטהאיל .י Iביכטורוריארמהמאבואינסו
 .איבריקיסיראזיאייסיר Iאיבפרובאזי'איראבירינואה

איאיספריטיריארטוסארוסאר Iאבאשאזיאיר

יס Iבאשרס t.\סח t\סרבאי ,נאביייבטיסאייייס Iסרבירכ
סיליאאירריטיס Iאפאיאבאטרייסאיאיספריטררי

איבקירבואראיאיסילייאראיאאראבואריוקרנכוייבי
אילריסאייראייסירסריירין'קומואייריריראבטרי

אהרישו'ררןלי'סיאבוה Iאיסקינריסברסררכיקיריי

סיאינקורבוחביפררקיאיסניירייריקי Iרישליסקיהמן'

קיאבריסיימפריהמזקייייברואי'איסטימהלרביאייאח

אומירייאבוחסיביר'סררכירילאנטריפאסאב'ה

פיבסיאיראב,ייהריאיבבייסי ,ה Iאיבקררביאבסיבי

כיירכראינסהאמחפינסרקיאיס .מררכימאטאראחרי

נייריייסילי'ארןאהאזירמאטארריאילפארחביזריאי

פרר'קימעלהפארהסראיסבראכיררה'קיאר Iבישיק

ליסאטרררסמאטאראיריכטרראירריפינסראיכטר

פראיבירלאחשורלשסינירלרירייבוטרריאילריב,יריילס

רי .



חמוגיולת
איראיבנראנריסייו'רוו Iאינאיסטירי,יספואיס

איר .המרחאריאיזיוחמןאחירי

ריאיכיירייוס'רייוסאיבימינועמרקריזרעאירטיבי

נראבריסלוסטורוריאריכוהמאססירייהסוטיטייו

סיקורטירירחבראנריסרוסטורוסאירייבארו'ריר

אברר Cקואבסיקי .אירריריראנטריאינקורכיאכיאן

רובארריסיני .היאכ Iאינקורכסיבומררכיאי'רייאיר

קואברלטופאכיהסיאיןפייססיאפיייוטאביאכיה'איסי

ליסיברפורקי .אסיבטאכיחסיה Iפאסאבהמן
אזירליפוראי .היאובוראבלואאירקיאיבtביבריירח

פורמררכיאהחמןויברייוסיקיפאפיראירריספינ,ו

ר"קלארארראיסטח'קומוח Iאמוסטראכריו Iאיסקראב

אחריירירבראבריסרוסרישיירוןרי .מררשאיביל

פאסאסאיחמזאחאסיאיבקורכטיבר'פורקיסררכי

סאסטוטייביסכראנריזחקי'אירייאירריקוסאברר

אסוס Iאיבקורכמוססוווטרוסאפילרקי .מוןוטרוסרי

סאניאסטיביקואיבטחאויסבוטוחמן'איריריראנטרי

ניירייוסורייו~ררכיריספונרייוליס .רוגארטורי

ביעשיואהאיבקורכווסינוקיבניסיןריסיסיןרי

י Iטובאיסטרפורקי .וירחסואינטורחאומבריארינגון

 .טיירחאינסוחמקרשכיחאירראבאו Iפסיקיזבוח
ישראיטור,קי .טירסינראינושכינחרחאפוזואי

סירוס Iפוא:כרוסטורוסאי .אאי jארינרארוסי

'פורטיירחאיבסואכואן Iאיבקורכסיאיאוסירייאכיאן

איסטח



יבאסתרמרכות

ליבואי ,אירחןבאסיוקיריירה Iרישריקיאסתר

סימארריאירחפארריאירקיריזייברורירייו' Iדיסקוכ

אחקובוסייובואי ,קחרiברישיארוןלחאיירוןמורי

אבסיקיסייבדו .אירחבאסיוןקירייאח Iסאכבירינגובו

אזיאהסוקוסאבררסייספרי'אימררכיאיבקוסיברורי

אי ,סובואנחאירחקואנרוקומוריינהסייברו iאי

אקי"איז :ו!כאשאיספריטואיענוחקוןסיימפרי

אירריאיברחפואירטחה Iאיסטאכמררכיטיימפו

קיחרשאיכגתןאיקורטי'רירחסירכייסייואוןדיי

כיכייינרהרירחנוארריאביסוס Iאיסקראכרוס Jאירא

 iארויזאקיבסיסיאי .ריי ,.~סאטאררי Jריי'פינסארודיר
 .מרדכיריראנטריתרשישריאילנואיבנחאיןריסרוס

בואזיאיביררו Iקוליכפוטינטיריטוסיבוסיטירריפארח

'פירקיאחשורושביבויאחקיאברהכיכרירחאורורי

 >.,יבנואזויריטואיבטיבריאחבןמררכיקי Jפינסארו

קיסאכו'אחסבהרריןרילוסאזבואירחמררכיסייברומה

סי.,ואיואי Iפאיאינטינרייורוס ,יס Iריננואזסיטיבטח

פוררייאאירו Iרישסירואסתראי .אסתראחו Iריש

טופיסיאיקוזהרחפיסקוזוסיאי .מררכיריבומכרי

 ,דוסרוסטורוסורקארוס Iאיבפואירוזיפאי .וירראר
ריראסרו Iריכאיןאינוואיסטיאיסקריב'ייוסיאי

רייאמחסיקיריאחקארהאקונטיסיקירי.,ומימירייאס

 :ריירי.,ריראבטריורנאי Iב

ריספואיס



אסתרכרכות

 Jקי jפיואיראקיארורחאיליק Pשינרי jאיזיירא
קאוחרהאסטחיריסומוורילאסקאזהדילח .אילייה

אילח , jקינטיבטאביאאירה jאזיאליטודו .ריידיל

טורנביהמאבייאבחה :.I'אירייאילאבריא-ביהטאדרי
דיפוריר Jאימוזייריס'דיראססינוברחקאזהאלח

טורבארפודיאהנרדונזיאס'איריראס jנוארריאשעשנז

סופוראייאמארמאנראביהלהסינו .רייאילאברי

 tבומכרי

אבדיטיימפודיאסתרריאיראילקואנדואריכיואי

רימאבדרנרפיררסאדחאירהסיינרר ,רייאיל

 .כראנריוהבידיריארולחקווהריכנונה jאיזייראליקי
איוולימרוייריסדיראס jגוארריאאילהגיקיו,וקילואי

 jייכ,ארורחאיטומארוןלחאי .מיבכייה'אסאבלהקי

ריירילקאוהאיןאחשורושרייאילאבדיאסתראח

אבייואיבירטבתדימיזאיניר .גראבדיוחמובניח jקי

אסתראחדייאילאסולחאי ,רייכוסודיסיטינו

איכראצ"יחטופואי .סווייריסלאסטודאסקימאס

לאסטודאסקימאסאיררידילאנטרימירסיר

 'קאכ'יסחאיבסורייבודיקורונחמיטייוויאי .מוזו-ריס

רייאילאיוואי ,ושתירירוגאר jאיאיבריינראירה

רחפורגראבריססוסאטודוסגראנריקוסביטי

פיכוהלחאינפריזינטוריסאי .אסחרדיאריגריאה

קומרפדיזיבטיסדייוליסאי .סיכ'ראדיסראסאטודאס
אהרייאילטונכ'ופורפייאוליאי ,רייאירד-פידיר

אסתר



יגאסתרמלכות

ליבואי-אירהכאסיוןקיויוישיירחליקיאסתר

סיסאוריאילחפאדריאירקיויזיינוולי-ריסקובירייו

אחקובוסייובואי-יקחיג jארו Iרישלחאימודיירוו

אבסיקיסיינדו-אירח jבאסיוקיויסאכייאחבידיבגובו

אזיאהסוקומאבררסיימפריאי-מרוביאיבקוסיברולי

אי .מוביאנחאירחקיאנווקומוריינחסייבוואיז

אקי.,אין :ו~כאשאיספריטואיענוחקוןסייספרי

אירדיאיגרחפואירטחח Iאיסטאבמרדכיטיימפו

קיתדשאיכגתןאי 'קורטידירחסירכייסייואוןדיי

כיביייברחדילחגוארדיאביסאיסקלאביוסדוסאיראן

ארוןיאקונסיןסיאיריי- ר:'\מאטארדיריי-פינסארוןויל
 .מרדבינטרילאדיתרשישדיאילגואינבחאיןדוסלוס

ניאזיאיבילקוליב'רופוטיבטיריטוסיברמיטידריפארח

'פורקיאחשורושביבייאחקיאנדחביברירהאורורי

 >ריננואזויריטואיכטיבריאחבימררכיקיפיכסארוז

קיסאבו'אחסנחדריןד~לוסארבואירחמררכיסייברוסח

סירואיפיואיאיאינטינרייורוס-יס Iליננואוסיטינטח

פוררייאאילו Iרישסילואסתראי .אסתראחויריש

טופוסיאיקוזהרחפיסקוזוסיאי .מררכידיבוסברי

-רוסרוסטוווסורקאדוס Iאיבפואירון Iפאי .וידראר
וילאסרווליב iאיאיגוואיסטיאיסקריב'ייוסיאי

לייאמחסיקיויאחקאוהאקונטיסיקידירוסימורייאס

 :רייויררילאנטריגוורנאל

ויספואיס



אסתרכרכות

קין jפוואיראקיארורחאישיבקליקרי jאיזיירא
קאזחרהאסטחיריס Iסיזדיראסקאזהדירח ,אילייה

אירח , jקיבטיבטאכיאאירה Jאזיאריטידי ,ריידיר

טירבכיחסאבייאבחח :t'אירייאיראבדיא"כיחטאדרי
ריפוריראין ,יריס Iסוזדיראססיגיבדחקאזחאלח

טורבאדפודיאהבידובזיאס'אידיראסניארריאןשעשנז

סןפיראייאםארמאבדאבןהרחסינו .רייאיראברי

 ~בימברי

אבדיאירדיאסתרטייספןדיאילאריבווקואנדיאי

דיסאבדיביפיורסאדחאירחסיינדר ,רייאיר

 .זהגראנד"נידידיאדילחקוזהדיבגונהאיזייראזליקי
איזרריסרז'יריסדיראס jגיארדיאאירהגיקיוווקילואי

רןוארייברחאיטיםארוזרחאי ,מינגייאסאב'חלהקי
ריירירקאזהאיןאחשורושרייאילאבדיאסתראה

אביייאיבירטבתדימיזאיניר .בראבדיזהסוננוהקין

אסתראחדייאיראסורהאי ,רייגוסידיסיטינו

איגראצ"יהטופואי ,מוזייריסראסטידאסקימאס

ראסטודאסקימאסאירדידיראנטריסירסיד

קאכ'יסח'איבסור"יניריקורינהמיטיייריאי ,סווי"ריס

רייאילאיזואי ,ישתידיריגאראי"איברייניאירה
ו

רחפירגראבדיססיסאטוריסגראבדיקיסביטי

פיגיהרחאינפריזינטיריסאי ,אסחרדיאריגריאה

קרסופריויבטיסריירליסאי 'סיביראריסראסאטודאס

אחרייאירטרבגיופורפויאוריאי ,רייאירד"פודיר

אסחר



יבאסתרמלכות

ייכיירוואיאיספיארוז . iקובוסיאלהקיבויבטייאה/אב

קיןאררן Iייכאילה .פוואירסהפודטוםארוןאילה
אין'רייאירדיקאוהארהאסואכ Iםובלאסטידאס
אי .יריס)מיזיאסדי iבוארדיאאילהבידיפיריר

להקיאילטודרדיאוזווסאין'נראצייהטופאכיהאסתד

 ,זב~ידיאוזיוסאיןםירסידאינדאצייהטרפו .יאהוב
איביוייאסרימורוטיררדייראןייקיאינקיםינדראי
םאספריזיבטיסאירינאייסאי .יריס/מיזריייטיס Iאפ

פארהאס Iאב Iםינסייטיאי .מוז/יריסראסטדואסקי

קידידייי Iדיסקובבואילייח'איאן Iסיירברהקי

ניודייאה'אירהקיסיפייראןביקי'פארהאירהבאסייון

ריאבסי'קיאירייהריסיקריטיניארראראןביקיאי

 ,ר Iרישאימרדכיפיבסי'פורקימרדכיאיבקרסיבדר
ערר' jקיאקאזארסיטיםאדחאסתריאי Iפביב\':דיסאין

יתברךשםאייאזירריייריבסילאברי\':ניןקיסיירטו
 ח:'\מררכיאיביחדיאחקארהאבסי'קיםאביסיפיר

אי .אסתררייר Iסאב'פורםוזו'ריסדילאסקירטי

רחאי ;םאבוסיפורארהסימילאנרוקיסינטיר

קאארהמיזיסוידיזטייספרדארדיאירהדיברח

קי .אפ"יטארסיאיאיספיסייארסי'פארהאנוה/מרנ

 ,סקיירי\':םיאזייטיקיןאיספיסייאביחסיסיזיססיש
ייטיס Iאפאיאיספיסייאסאיטראסקיןמיזיססישאי

אבריםוגיאנוהרה,יביאהאיסטיבסיסאי .סוזויריסדי

ריקיםיסהלחה Iרימאבראבייקיטיריאי .רייאיי

איזייראן



:ושתיהרינתסיבת

אינטורוטופאןסיקיאירמוזאסאס Iאב/סונאטוראסלאס

 ·פ~אסייואיישושןאיןטראיינאןאילאס .רייבארוטו
 •פלאויליקימיזורמאסלחרייאילבה Iאיסקוזקיאי

איסטיפלאזייוריאי .רונארריושתיאיןאינרייניאירח

ראסאטוראסיר/איסקריבאיזואירייאלו Iקובסיז

ממוניםמיטייראןקי'קומאבראבטיסאלוסראריס Iסיב
איאס Iאנ Iסונלאסאטוראסיראן Iאקוזקיפקיריםאי

 ·ריינארוסואינטורו iטופאסיקיאירמוזאסרובןיאס
 :ריירילפאראסייואלשושןאהטרושיראןאיראס

אםתרמלכות
סיירייו/נאוןשושןאיןיאה/אבטייספואקילאיז

אירהקי'ריבבימיןשבטרימררכיה Iייאסאב

ריארו Iקאטיבואי/פקי .סבהרריןלוסריכראבריאיל

בבוברבצרו/קאטיבקיירייו Iקאטיבאיל'קוןירושלם
איסקיהרסהאהקאוהאיבסוקריאואי .בבלריריי

ריטיאואביחילריה/איזריבה Iסובסוסיינרו .אסתר

 ·סארריאיפארריריאכה/בואירפקירוקי .מדרכי
 •מארריאילאפארריאילסוריירוןסיקואברוריאי
ה Iסואיזקוסוקריאואילהקאזהאיבסומררכיטומולא
איורסה Iפריאירסוזהסוייאירהה Iאב Iסובאיסטחאי

קוסרקרארהאילובהלחקומואירסוזה .ויסטהרי

יראן Iאקוזקירייאילקוםאנרוקיאברואי .סוראיל

רחקיו Iסובנ'פודאידםוןאסאס Iאנ/םונראסאטוךאס

'סייברוטוסאראןלהבוקיפאדהסררכיאיסקוברייו

אביאה



יאושתיחריבתסיבת

אבוראראחויבורוטראזיירואירנובקח'אי.פריסונאס

סינטירו'טופירריסטיס'קיראססאנקאסקוסוטי Iאב :lפ
רייאר jקונטארוליאיוס Iאיסקלאברוס jטורבארואי'

איריזאונראססוססינטייוקירייאייו Iרישיוקיטורו

רחאינסיברייוריסי ,קוסאברוסואדירקיזוובוקי

 jוזבארא'נקירישוארוססאבו,יוסריסו'איוסוננייח Iואב
אייובוקילופוראדירייריסיריסיאחקי ,ושתיאח

אירחקיססוכז'ריספונרייוריירילקוסאנרואיר

נו'פורקיזסןרארסיןסאטארחמיריסיאהקי , iחס

אסביזיןסיקינופארח'איריירילקוסאנרואילאיזו

מינוספריסייאראיילייארריבאהיריס Iסווראסטודאס
לאסאטוראסח'איסקריבסיקיtזי ,סארירוסאסוס

סי'פורקינאסייוניסלאסאטוראסאיסיבוראריס

ריבוילייזאינסוסבואיסוזויריסראסטוראסקאסטינין
רייריראווווסאיזקווחרחפראוייואי ~וכאירירוס

N בראבריסלוסטורוסריי' N רייאייקוסאברוי

 :מאטאראןלחקי
וירוסיאי ,דייריליז Iבוראבלחפאסוליקלאנרי'

מאנקורחסו'קונוסייומוךו'רריסוסאנקו

אסופוינוסי'אימיריסיררו jסימאטארלחריאיזוקי

סוסירוז Iרישלי .אירמוזורחסואקורראנרוסיו Iמובג

טורופארחקי .סיקיייאיסטיבו .סיבייור .ס.יירכווס

 jאיסקריביאקירייאילקרםאבריקיאיסאי'ריסירייראיי

 iאקוזוגא'קירייבארוריטוראריס iסיבלאסאטוראס
אטודאס



ושחיחרינתסיכח

אורהאקיאהאיו :ייררחרינוסטיויטובנטירב~מוס ,

ו Iרישליס Iאיאטראיררח'איסקראכיוסאסוסמאנרו

רילקומאנוופור'רייבהלהושתיאהריזילריאנרה
טוריסירייהרירהאליכיאנטיסטיקי .ריזיטיריי

אי .ירייוס'קאכטוספיינאטיאיריזבוראטיאי .דייבו

אודוריכיאזוטוסהאי .יסחיקאכאינטוקורונהסיטי

אי .איסייררהאינטואוטריאיריריגיהמאנואינטי

סיינטירילרסאי .ריסיריראנטריאינטדהריזנורהי Jויי

סירירילאנטרי jאיסטאקירייססייטיאיוינטיאי

רוס iפיואירואי .ירסוזורה Nטו jויאקיפארח

 ·ושתיריינהארח jרישיירורוסיאיוס Iאיסקראכ
ריזנורוסיאנטו Iאריכסינשכחהזובחרהאירגואיגו

ריררילאנטריאירפארחאפדובטוסיאי .פייניסיאי
אירהאקיאהאיז:לוס:ראבריסטורוסריאיריי

אינרהקיאירנואוןקריסיראיויירוןריסיילוסרירוס

 ·קירהאונהקריסיידריקיריזיקיןאייאי .פורינטי
איאסירארסיו Iאיספיזאראפארוסיקואנרואי

קורבורהפ'ינירחנינרחסולחיירוסי'איאפיייטארסי

 ·רוקורהלהסוכויייריאינאטורהלחאכורטוריסי
ריזירריאנרח .וס Iאיסקלאכארוסרישווריסאי

 .כיוזוטרוסקוסואילקוטיאיררוקיסינייוראנואיסטרו
 .ככררירייסרוסריאיווהרייבחרחושתיסוריייקי
קי .פיררירוכוראנווןטיריויאנטרירריאקירינו

זניררירונטאנטי Iקונפוינוכיויאהבלשצרפארריזני

פריסובאס

I 



אחשירושסשתח

פארח .קלסביטיארראיראן'פריבנרברקיאפרינרבר

 ·פיקאראזאיאסרררתמאכלותקיןאיבקיבאראןסיברקי
אימירר'ארבאירייזראירין'פאיאיסקיב'ארוןליביאי

סיאירןביב/ייראיקרמיירוןאי .ב'יירייוסקינייבטרס

 ·סיאיבקרבאריןבכרירתבשיםקין'איארין 'איבברראג
סמ"ךאיסרתסאייירנוסיפיקאריאיסטיפורקי

 ·ישרארפררסקטרבפ'ואיאי .סייריסאיבלוסמ"ם
אסיטיבסייראייתברישםרירראביייחרח,סיבייייקי iייפ

גוירחרירחאמארגחדאיזרחואי'פאיסטוקי .כריח

אסיגון ,ישדאראטורוייסטריאידפירחסןרי

רייבחרחישתיטאסבייןאי .אריראבטריקינטארימיס

איברהסיבייוראססוזייריסראסאטוראסקימביטיאיוו

 :ריירירקאזה

ושתיהריגתטיכת

סיקיאברוקרסביטירידריאחסיטיןאיניל
 .ויביאייקרןרייאיייפיריריאו Iק
איסטאביאזקיכראנריסאירוסריקיסלרסאיספיסארין

אברי Iאכ t\חפחבבררתראריאב'אחאילרירילאנטרי
אביהיאכ :.Iאוברקארחאי .אירמוזאססוזן'ריסאראס
רייאייריספרבךייר .ראר 'סיבריסרמוזייריסאלאס

אייבלקיבנרררייר Iמיזאובחטיבגורייו .ריש'לאי

בווססינו ''אימיברלאיראיבטורראירמוזידזiסרקימי

ריזבררהליבבחקיאייאמארסאנרארירח .קריאיש

טלריםריספובריירון .בילזיסררסריאירימירילאנטרי
טירנימיס



אחשורושסשתח

 .קולורארוסאיבלאבקוססארסולריפילאריסאין
טירינואיראי .אסארילייוסאיוירריססיניזיינטוס

אסינטורוסאי .בואיבאספיירראסקזןרייו'קובלו

'יפריזארגריקאבאפיטיסאיוס~רחריילטיס'ברי'סוב

 .פראטחריפייסרוסאיאורורירוס'ריסקובלוסאי
מארסוליםאיקריסטאלריפיירראס jאיי~קארוס'אינפ

רירוסאסקיןאירחביבייאןקיריבואירטירואי :יברס'פ

אירירוסחלחקיןאי ,אוריריאזוס'באיאירירי

סי .אז'אסיבונראבבייז'באובחיאן'ביבקיאזו'באיל

אוטרואירירוסחאוטרחקון jא'טרוקאבסיימפריני

רוםטוריספיואירינלח'א"סטחיריבטי'ריפאזו'ב

פסוקאילרישיוקומו .קוסביטירילריאססייטי

אקארהח'ליסראבקיויבואיראי'וביס Wסכליסוכריס

אירסיקי .פריסובהאקיאחריו'וייזסאסאירחאלכו

ויכוה'ראברי .אבייוסקואריבטחריאירחירלר'ביב

ריררוסאטורוסאנסיאי ,אבייואוןאיקוארינטחרי

ביררבסרכלתוייןפסיקאילרישיקיטו .קלסביטי

אובוקארחיר'ביבאראז'רישקיקוסאבריאי .חמלך
 jאיזייראקיאי 'אריבנונןירסאראן'פבוקיביסטו'אי'אסי

קוסו .קיריאחליקיטורוריביסטוסואונוקארה

קימבירו:איואישאישכרצוולעשותפסיקאיררישו
 jקושושןריירייוס'ברוסאטורוסטאטביין

 iיירא'ביבאיקיסייראזקיפארה'הרשעחמוריקינסיו/ו
הצריקסררכיאי ,פיקאראןאיאיבביראביאראזסיאי

אפרינונו



ט/ד/בס

פוריסדיחכססיפור
 .אחשןרןשמשתה

פרסרירייאחשורושדיטיימפואיןפ/ואיאי

אייאינטיריאיברייבוקירייביריסואביייאיביל

סייבטיסקואטרואימילטריסדיאנייואירחקי .מונדו
סיסיבטחוי·אכיירסרכדורייקריאבסחרירחסייטיאי

קראנרופוימיויהמקישביתחרבןרירסואיב'יאי

קימביטיאיזו';בדאנאביאהסוקוןרייבוסואריסיבטוסי

 ·ינריאח ltןבראדילהריאסאוג'יבטחאיסייבטובדאברי
רירוקיסאיסיירביוססוסאיבראבריססוס~זפוריס

'פארהפודיסטאביאהסוטירחריאימריאיפרס

ריס.פואיסאי .כראבריוהאיסוריקיוהסואמיסטרארריס
יה'אטורחקוסביטיריריאססייטיאוטרוסאיוו

איברח .פאלאסיייאיישישןאיןמודאב/אןקיג/ינטי

קי .רייאיררייר'וירנרילניאירטחרילהקירטי

רוטה'ריפוליס'ארברימיריטוריפלאכטארחריאירח

איביאיבאסגורוריסרירוזאסרימודיטררוריאי

 .אוטריקוןוליסארכו'אדברוסטורסייואי'איספיסייאס
ארב/וריסאי .ברב'ייהריטאיאכוקומראיזויוסאי

סובריאז'אסוררסבראכגוריריסביאינאסאייאסיסיןדי

טיראסאיספאנדיייוי'ארבאחארב/ירריאי .איריייס

 ·נ/וייאסאייראס'ואראסקיזזאפ'ראבבלאבקיריבורי
 ·קולורארהסירחריקורדוניס iקואדאס'טראב

יראס/איבבילב .!(לאטחדיוידנאסדי'סובארסאראס

 Jאי 2 )כ(



יכחמרדעח
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חהקדמה

וידהםואיסטרהטודהאמייייאס'פמיאיסטראסאי

איסטיקין'אימאלדיסרריטודודיסארכ'ארססיראי
בפלאותאיבסיסאי'אפיארארהמוסאיטירבארחזכות

איסטיריאי .רינטירהמוספריסטראי .ארהמוס

אטירואי .קיטארחמיסאסארגואירארניגלות

מוססאנטהטיירהאמואיסטרחאי .ירח'אקיןישראל
 .ראבוארח'פסיסהםקדי~כיחאיראיארה'ייב

טאךרארחסיאינודיאססואיסטרוס jאיפריסטו

 :מקי"ר jאכ .הצעירחכ"ך ;אכי"ר

ס"טישפ"החייע



הקרסה

אסילייה'פםואטורהאיסטיבסריקיאיבטואירטירו

איבטריליסקיפארה ,ויזיביסאיסיסאסיניססוסאי

 .קרראסוביסאיבסיםיתכרךשסרילטיסיראיאסור
סרספאסאררירשררסחסטוכהכפוייסירבואי

מיראגריסטאבטיסאיבייזטאבטראיזוסוססייברו .סצות

אי .קרכטיבוריאויסוסאי ,טייספוסלוסאיבטוררס

קאן'בושרורקארהאיןאי ,קיבוסיסוסלרסכוסו:רטרוס

פרריתברךשםאיראי ~אטיסארמוסריארסרתלאס

סיןסאבוסריסרסאיסקאפהמוסגראבריאירכוסבריסו

ריסיביסטיר _איסאיסטרפוראי .סיריסקאסוסרוקי

ריסרסאוכרקארהתשובהאיזאטורבארריספירטארסרס

אובוקארהחשובהאיןטורנאראזיראי ,פיקארוס

 'סאכיריסירייביליקיקאראראירסירקאביסאסרס

ארנובהרשלוםחסטודטרוסרי'סרבסורביברקיפארה
קוסראי ,המןריטייספראין ,רינוקומורעהגזירה

ריסויבטי'נאיהאונוקארהי'פיזראס'פ~אבאיסטאס

אינטריריסאיאן Pאיסטריסיססיקיפארה ,קאזה

איסטוקי .קוראסוביסאינסוסיתברךשםרייטיסור
חכסים Jרינארו'אובסוסקיראזוןרירחעיקראילאיס
יסיס'רישאסיניןסיראגרוססיססייספריקובטאררי ·ז"ל

קיבטאראירו"ר·קיחכסיסירון'ריש~אסאי :ח'אריב

איראזימרסאיאיזרסיסקיסייאגרוסלרס
אכריגאררססירפארהבראבריסבררהאיס ,יתברךשם

סוזוטררם .יתברךשםרילאראסריסרררסברה Jאי

אי



הקרסה

פריסיפיירבסריררירראמאססוסאיראיזיססוסטוראס

סיראברוזאסראירון'פטוראסקי .ו'קאכאילאסטה

רכיקומו Jריא"לקררסיסיאי .ימרס'רישקוסו

ריראיבטירחסיררארלחריסיביסטיראיסקי .סאיר

קיי'כ .איבטייבריאיי'סאכקיאילאי :פריסיפייו

ח'קובטאכביחסןרינזירהרירחצרהרה

די"והבזירהדי"וח ;צרוינדצרחרחאירחנוסי .בארח

קטרוג~יר t'פורסיירוסאיכריסאסיסיכסייוסיקיכליח

פורמארכזיטייוקי .עמרקרישראירם IIססמ"ךדי

פיקאררםסוספורחיאכרוךהקרושריראנטריישראר

א~ .יתכרךשםרירייה'ראכרחייו'סוכליקיין'פ

אטרדו.ושררםחסריפידרירפורכליהיי,'איסקריכ

 .כע"הרוכאראיבסואקלארימוסאסינון .ישראר
קי .חמןדיגזירהרילהמיירןטיביאהבוסררכיקי

קיבזירחרחואירח'פסיבו'טיירהאיבלחאסיטיבסייי

קונקריאןסיאאיריקי .סיירוסאיברוסאסיטיבסייוסי

פיאראריססוסקוןיתכרךשםאיראי ,חרשעהמן

 .אסתראיסרדכיריאםאסייוביסראיסקלאססיבטייי
 iסיאלמאםקריאטיראסדיראסיסידוס'גרוסאי

אראזגיאי .פיאאררריו'איזקוןמיריררסאי'רואפיק

אכורטרלחאי .ישרארדיסארחבסייחיסיטרה
 :סרברןרייאראבקוריאיריאריסאטי'איחסןרי'סוכ

שםרירטיסררטייביקיאילטירי .איסטיפירקי

אקיבטארפירקירארריסטירסיניאיס .יתכדר

טודו



lil 

חקרמח

רילקריארוריתברךשםאירקוןאפיבארחסאכטח
 .טוריאבורטו ו,.נומבריסיבינריבוואיראי .מונרו

אפינארסוסריסיבחפ'ואינזירחא'סטחאררבהקי

לייסוקיןאיקריארורזנואיסטרוקיןמאססוננ',

פסוקאילסוב'ריזןןרחכמיםרישירון'קומוסאנטח

יירון'ריסיבאיטורנארוןקי . 'ובוחיחוריםוקברוקייסו

דיימוס'פוזאי .גוסטוססוסקוןו'סואיבריריירח

רחרייוסיקיטורורי'פריסחמצוחסינקוירמאר'אפ

זרעחרשעחמןאחמונרורירארימאטארריגזירח

אזיררימצוחרחסינונרה .זרעסוטורואיעסלק

קיארטינח .מגייהרהמיררארריטירסייח .פוריס

 .ראבייביt:כמתנוחרי'קינטינחמנוחמשרוחרי

פיר'קיהרשעחסךפינסירוקיסורוריקיאינטרה
ירינטיס'ריפסיראנריסרייזאיסטוסריראווז

דילהליגו'איבאילפורגמראאינרחקונטראסטארון
י'סיירבקידיזיארנוקיסנייח'רחמיררארדיריגרח

י'סיירבריזיאוטרי'אי 'ונויחוריאישרימירדאררי

סידיזיאונוקארהאי .וונירהדבהחואברירחדי

סילדררחדיסיניססריאיסקיו'רישסאירדבי'איראזון
ראסטודאספוב'ליקאר'פארהפריסיפייורילטורח

אנטיסיחברךשםאיראיזוקיסיראנרוזאססיבות

סיבותאיטראס jירארו'ריבאילייאסקי .גזירהדירח

סיקיפארחאי .ישרארריאסייין'סאלברחפארח

'קובטאברותברךישםרילנומבריאיראיננ-אנריסקה

טוראס

II1 



והקרמה

ט~ר~ס~רריזכות iט~ביאנוק~עירות"קוןקיןא~בקובארוז

א~רא~סטוטורוקוןא~גזירח'רירחסארב'אררוסר~

פיאראריססוס"איקוןסיספיקארוסמירובי~חבררשם

:אוג'אכ'וסארב'ו.,וסאיאוראסייניססוססינט~~ו

ישר\:טויו iאוסטאב'אקי "פ'יא~טי.,אנרו

ביט~ביאןבוקי .איבקובארחט~~רחרארזחוצהאיז
ריסקי "סאנטחטיירחרירהזכותאירסיביס

איביראייורוליסקוטו "אייורארחריסאיטאנפארארה
שםאירטורוקוזאינסים'אוטרוסאיחנוכהרינס

קיפסוקרירהבטחהסואירייוסאיןאפ'ירטו "יתברך

ריסוסטיירח jאיסיראזקואבריטאסבייןאי ,דיזי

בוריסריש'ארי:בוכ'י.איאבוריסירירוסבואיבימינוס

 Iריבאשוישרארטירוסיינרוואי"'פמיראנרי
איבטורוה'קיקוטאבראכאחשורוש'דיקומאברוריר

פארהואיר'פאברירוגארטיניאןבוקי "מוברואיר

פיאראריססוסקיןאיסטוטורוקון"איארסין'סארב

י'סארבמיס ,אייביבואי"פארחקינראבריסראס

 jרייוי :גראנרירוזאהאיסקורירארדיקיטומוסאי
רירחצרחרח"קיואי'אינפורטאנטיפמיראנרו

אקונסיו'ירי'קיארמהאלהtפאמכייןח'טוקאכנזירה

ריאסיטינסייוקי "ריי,סואיסטרודיאיסננארטירמיס

 ,חרשראשאי "שכתסוזקימצות'סינקובארדאר
מואיסטרוססיןקי·תפירין'אימירהאי .סועריםאי

אימהרחסוסיסקי·סוזוטרוסראזערותפורקירעים

סאגטח



הקרסה

קי .מוזוטרוסקוזיתברךשסרירפיאראריסראס

מאבירה j'Nאינטירהנאירחאיסטהאררויאו

רייאנהלהאיספונטארחקיאנטיסקי .ירייוזה'סראב

 ·ואי'כבמיראנרוםיז'יו :סיריזינהרהרוריסייו'איבפ
 jאיסיין'סארבאיסטהאקונטיסיררי

 ·,ירהאיכטייכריאיי'סאבקיאירקי .ריאסאיסטוס
איסטוסאיןקוסאנרהקיסזלאיראיכוכבאירקי

ישר~יחאיסהלהריקאירהרהה'ליכאב'אוב .ריאס
הרבייו'איסקריב jאסיני .ישרוסחס iפיררירסירי

סיאיכנראכריסייויתברךשסאילאי .ל"זיסיס .חסרח

ריום'אוזקוזוס'איזאסוםמירירוסאי .סיראנרי

רהבאלריאיסערכחרהאבירטואי .פיארארים
אכסייהדיטרוואבורטדרואי'סזרותדירוסואירסח'פ

ביתאיסומדרכיראזוזאיסטהפורקי .ארינריאהאה

 ·בסאיסטיפורסיסבראסיוזאיואירו'פ jסיטיירו . iד'
פארח'ארינריאחאיקוסביטיריריאסאזיררוסדי

חכיכהריכסריר'מאססוברוריר jי'פאסטהסייספרי

אסואיסטרוס Jאיזיירי'סיקיכסיסלוסטורוסריאי

סאסו'סוכגיאי'.פפורקי'טייספרסאוטרוס Jאיפארריס

סיטיז :סיראנרוריאריינטרוסיראנרוטוריסרי

טייספואקיראיןישראלקי .ואי'פסיראניו

קוסביטיראואירון'!באי .וריזסי'גאיכילוס Zל'ו'!באיראן
אי .סאירותמאכרותקוסיירוןאי .אחשורושדי

סיאי' jארו'איכבוראנסיאיויבדסריסוסיירון'ביב

אינקונארוז



חחקרמח

אי .אחשורושרינראברימאסרייסריח'איזסייברו

פורסיבו .וסטח'בראזוןסיןםאטארחואי'פקימאס

קוזחאובהאין .מארירורירקומאבדואיזובןקירו

קונטארימוסאסינון .וירנאיבסוזחאיבוראדהריזאן

שוויתאירקיקרארןאםוסטרחאיסטוקי .רונאראיבסן

רחקי .איברוקיסייורלסאירעתאירייו'ריבולבייכ

אסתר'איבריינארחקי'פארהוסטיסייח'גסיןמאטאראז

ריאסייון'כאלבלחמאביכופוראפאריז'ארחאי

אחטומארוזלחקירו .ואי'פרוריאוכינובדו :ישראר

 .ערלרייאילקוןאקאזארסי .ןריאה'גסייברןאסתר
טורוסריוס'אוזאיןנראצייהטופארחקיטאמבייןאי

אילאסאס''אבגמולאסטוראסקי'מאסריירילאי

אובהואי'פקי .רייבאדואירירון'איסקוזקירובזיאכ

פ'ואיריריאוטריסירירייוזח:'מרבאימיראגרוזחקוזח

ריסיתברךשסאירקיתרשאיבגתןריקואיבטואיר

אחשורושאחאבוריסירלידיקוראסרגיסאיבסרסמיטייו

מאבירהחלאראן'אקובסיזסיקיאי .מאטארלואח
איבטיבריאהבוקי jפיבסארוקי .ררכיוכרי,יראבטרי

ימררכסיבטיירחלוסקיפארח .אילגואיבגהאקיאה

קי .אסתרדיסאבופרררייאליזארח'אבלוסיאי

גראררופארחסיקי .גראבריסיבחלחואי'פאיסטו

איסטו'קירימררכיריגראבריזחלהפארחאלרחסו

איחמןדיקאירהרילהמיראנרואיררוריסייו'אינפ

אמרכטרהאיסטורריטקי .ישרארריאסייון'סאלברח

ראס



חקדסח

ביאירייוסדיקואיבטרחויבודינגןבו jאי .ירון'קיזקוסו

 ·יאי'פסיראנדוקןאוטיז :ביקחריר'אבפירו
סוב'ייוקיבדאבדיסערחרחקינוסייבדו

גדאדזאר .באטירחדייאידח'אפחסןדיצידדאיר

אינטורוברקהריר'אבנימאבו~סארפודיאהדיננונוקי

אירס'ידטיקיאודריןסרסיןאחשודושדידייכואיל

 ·ח'רימאבראברוקיטורודיבאדהח'דיקוזאברינוריי
It איברוסכריחאזירריסאנואיבסוואידסה 'פטיביאחי

 ·פרופייוריאהאקיראיןאפירוישרארדיאיביסיגרס
 Jדיבבוטיביאסוסבו .אנסיאדיאהושלוםחםסיקי

איראי .פידרידוסאידאמוסושריםחסאי .ריסידייו

ריטיבואיןסיטיי,ריפיאדאדיססוספידיחכדךשם

אלאדביקיפאדה .נודלוח iק'ארסי'אקובסיודיחמן
סיריזיבחדילהרחודיסקה'ראיבפאסטחקיטיימפואיר

 :מילאנדרבדאןואי'פאיססוטאמכייזקי .אסייון'סארב
דילוסאיבטרוקאייוידדי'ואי'פמילאנרוסיבiכיז
I אסחראימדרכיואידון'פקי .ריבמידודיס. 

קינדאדיו'באשמאסדיראלסאדוסואידון'פקימי

ריז"ירוס'קוןדייביריבראדואהאד'אדיבאי .איראן

שםאילקי .יסטיסייח'גדיאיבאטירהריקיאינטרה

מאבחאירריקימיבריאילטיריריפאטרוןיחבדך

אנטיסרוריאוסקואינטוס'איזיאס'אינראסטוראס

 )ריאסייון'סארברחאר'אפאריזפארח .נזירחרילח
ישחירימאטאבסחרירחואי'פרידיאיפדיסי :ישראל

סיינרי



דחקדמת

 .ישד":דידאיזרחאדאבקאדאיאטימאדפורפ'ראי
פודיאהושרוס'איחססיסייבטיאירייוסדידישארביאה

מייאנוואיזיידהאי .פאדטידתמאטאדאןסיקיסיד

קי .פאדטידהסארב'אדאןסיקייתבדךשסאיר

יתבדרשסאיראי .מיראנדואירחאיסטוטאמביין

אטורוסס\:כ'ו'מוסגדאבדיסראספיאדאדיססוסקון

סיראנדואוןפ'ואיקי ,מוזוטרוסדיאיבונימאנקונרקי

סולוברקי .ראי'פמיראגדוסיגונוו :גראבדימוי

מוסאי . iהמדיפינסידייואידכאלדו

לחאבולטוליקי iטאסביין'סינינזירחדיסואיסקאפי

ארמתסו Jקרו'סאלבסוסאי .יסח'קאכאינסוגזידח

ויברריאמרזוטדוסאזירדיפינסולרקיקי .פרופייה

איאידאינפרדקאדוסואידרן'פאי .יסח'קאכאינסו

טריסיראיזר:קיאילודקה'פלהדי'סובוס'איזסוס
דירוס'ואידחאפקי ,ואי'פנראנדיסיראנרר

איןיידוןישד~'סרבטאמביין .דישימיסקימיראגדרס

דירגראכדיסררסטודרסקיאקאדאר .גדאבדימערח

דיאז'טימבלאבאייתרדיס~וסאן'סובארסאברייבאדו
היחודיםכפרפחדכיפסוקאייו'דיש'קומראילייוס

איסטאבדו'קינדאדואר iארי'אריכקי jי'פ .עליהם

אינסוסקומאבררס'פידיסטאדוןסיסדי ,'דיבאשנרותאין

אתורקארון'אינפפיופייוסיחודיסרוסאי .איביסינוס

איביסינוססוסאטודוס jמאטארואי .וס'איזאיסיסהסן

איריירסאיןויבנאבסה Jאיזיירזאי .איספאדחדיו'אטאז
קוסו



חקרסח

א~סט~קובטארפוא~ראזרוטורוסק~אי .אירנואיבנח

סי~ברי .קאזחר~סונייבטילחאטורחנראבריסיראנרו

ס~יראררינאראםאוביר Jסוסוזייר~סראסטאסבי~ןקי

טאסבייזאילייאספורקי .סיבטיררחאוסנייחרח
לחסיינרואי .חסזרינזירחרירחסכבחאיכרחא~ראן

קובוסירפארחאיני~בריזרחנו .חקרש Jרשואיןסנירח
איאמוראיבטריריסקיאח .פירפייטומילאנרואיר

טורח'קיקרראסוניסאיבסוםיחכרךשםרילטיסור

בוסנירחאיברחקיסאסאי .איסטואיס jראזררח

 .מיראנרורירראיןיסראסטיראםריקלארארואיסטח
איבייאירטוריריבירואיסטיפורמירראנדואמח

אילא~זוקיסיראנרוזרסריניירוםםלוטורום .פירפייטו

סוס jאיסטריסיסיראסי .פריסיפייוריריחברךשם

שםדירטימירוזאםאיניאםראםקוביסייבריים"קיראסוב

איזיקי Jבייאירטוריפור jארינראראסיאי .יחכרך

קיאנטי .רורוחרוםאינטירוססייספריסוזוטרוםקון

 'מראבייארסירימיראברו!כוויארחנראזאיסטיאיזסאס

מיראנרוםרייו!כיואירוןקיטופארחבייןאפריקאנררקי

רירחריסארב'ארסוססורואונואפירוקי'ריפייריבטיס

 :אבאסטאב'חמוםחסןרינוירח
פיורטאליזהרחקונוסיינרר .!כיואימיראנריפרימו

!כ/יאיבוקי .חרשעחמןרינזירחרילח

טיימפום"אוטרוסאיןקיאובייירוןנוירוחאוטראסקומו

'סיברסוררישראלריפארטירחאזנחאיזא~רחקי

!כיואי



ב:גקרובה

אי ,יתברךשםרילריראנטריקונטארריפריסוכה

איאיזרקיכזיראברוםריםטיררססיימפריפובריקאר

פורקיפריסונהרהרירהסיאי :יתברךשסאיראזי

פ'ראירוקיסאב'יאילסיינרו .אוב'ליביאיסטיאיס

ריקרנטארריאיסחכרחקיאי .סירריטייביקירראי

איסראזוןרה'סיבוסאב'יאירלוקיאירריריראנטרי

מיראנרוסלוספובליקאברואיקובזפאברוקי ,איסטו

 .סיילוארסוב'יופאלאב'ראסאקיאס .איז~אירקי
אלאז'אב t'לואימלאכיםריסטורוסאקוז'יןסיאי

אירייוססוביריאונרהסיאיבבראבריסייסייתברך'אשס

מוסאיסטופוראי ,טיירהאינלחאיסיילוסאינרוס

לוסרוס'טוריקונטאררי .ז"לחכמיסאוכ'לינארון

טורוםסייבטאוקיפארה .טיימפיסאינסוסמילאגררס

דיטימאואיטיסרריראריםאיסוםבראנאניאםסוס

 :ר l/זי llnלח IIעכ .איר
תרגוסאיכזררשיסריאקוזיירריפירקיריאיסטופו;

מידאנרואיסטיריקיאיבטואיל'טורושבי ,

איןאיסטאספילואי .רוזוריארונייןאירארניאין

נוראסי'איןמערבריינטי'גלהפארחערבירשון

 .ח"אפלאעשהס'איןהקרשלי!'יזאיןאי .חהלות
איןאיסטאמפארלוריבעיהפירקוריאיסטיפיראי

טירקיאjררירהאירמאכוסמיאיסטרוספארה ,לאריבי

אתמזכחסירפארה .הקרשלשוןאינטייכריןניקי

אינסומילראררופיאירהאוניקארהקי "הרניס
אילנואיננה )א(



הקרמה

 jאסינו·איאלחיךרח'חיוסהנרתירימצוהרילח

פורע"כמ'רףבאבפרשתהקרושזוחראילריש'ו

איס :קורטואיןוז"ר .סצריסיציאתריסיפוראיר

לחקובטארריפריסונחלחאוב'ליגארו
אייפ'טוריסארירורהרירהסיראנרורילאראב'אסיין

רילהמיראנרואילקובטחקיאירטורוקי .סיימפרי

דכוח·טירבחאח,אריגריקוןאייפ/טרריסארירורה

יסאקי .הבאעררםא~זשבינהרחקוןארינרארסירי

סייתברךשםאיר'פורקיקוםפרירחארינריאח

רייאמחאירהאקיאחאי .ר\קונטיאקירקוןאלינרח

אנרה .ריןיליסאיסיירררילסראכיסליסאטוריס

קימיאחאלאכ'אסיייןרירחקיאיבטואירסינטי

סיאי .אלינריאהקיןאיז'יסמיםקיבטאבריאיםטאז

אילישראלריאסינטיררייביזאיטוריםאג'ונטאז

יתברךשסאר jא I~אבקיאראב/אסייוןרילחריקובטו
אילייוסקיואיןדקימילאגרואירפור .ה Nאלינרי jקו

 ,איאב/אןלואידייביןאי .אייפ/טוריקיטארלוסרי
לואןאירו .זניראנרוסרוסטוריספיריתברךשסאל

איברה.טייניקיישרארריסאבטי.פואיב/ריאירפור

ריסיריגמיסיירןרחפורארינראןסיקי .טיירח

סיאיאירריטימיןטורוסאיסטובסיסאי .קריארור

אי~טחפיר'איטיריס'סוב'ריאדנרחסואיננראנריסי

איסטיקונטאראיאיאב'~ררוריזניביסטיראיס Jראדו

רחאוב'ליגאריאיסאבסיאי .רישימוסקימוריקינטו

פריסיבה

• 



• 

הקרמה

אילאיסיירארוראיראבוסאירסאליגראכ'יס
גואיסטראסאקוסטהאי .אואיריר

איזיסוסקימילאנריסדרססינטיר Nארריז'אס

איןישר~טרררקאטיב'רססייברר .קריארררמואיםטרן
סיןביאיבולוטורוריב'אזיאום .אינימינורילטיירה
קינראנריאירבימבריסופוראיזו .אבריגי iדיבנו

דיזכיחפוראי .מוזיטרוססוב'ריליימאררפראי

 "מרזוטררםפורןררבאררקיסאנטוספארריסמואיסטרןס

רייןאיראיסאיד'קימיברראירטוררסיפאןקיאי

סירהאיאיסאי'פ'יאיטימיריןואיגראנרי,יררארירר

סייברראי :רישארחמרסבירישןמוסביבוקהקיאי

איאיזוקימילאנריסלוסקונטאררימצוהלה

'אסיניןגראבריאיסיתברךשםאירסיימפריאןימיס

טירייישראי .זוולימיסהמרתרבאיראיסקריב'ייי

ריארב/רינאריאיס .שמיםיראחטייביקיאומברי

לחאטררהמראב'יליייזיסיראנרואיסטיקובטאר

אטוריסאקון'יר'איפיריסרינוג'יאיןקאזהריסוג'ינטי

רארריסאי .אסיגיסאיפארייבטיסאי .ויזינרסליס

יתברךשםאירמיסאיזיקימילאנררסלרסאאינטינריר

איאמרראינטריריסקיפארה .טיימפראיסטיאין

פיר'איקיראסרביסאינסרסיתברךשםרילtביסיר

ברכחריזיררי .ז"לחכסיסארב/ליגאררןמיסאיסטו

בכדראיסאיסטרקי .רכר'לאברתיברנסיסשעשה

רילה



מאסלאספוריםריקומפלאסלאסאגוובטיליאי
איאלינריאהקוזקאבטיןקיפארח .אירמוןאס

קיכח'הבטחהטיננוקי .קוזאסראסטוראססיפאן

נוסטארהמובגוו .טומארהליכורואיסטיקיאילטורו
אריגריאהאיבלהקירוגוליסאי .כיבריזירהסיאי

ושרוםחסאי .סירוירהיתברךשםאלמאססובגוו

\':יבריאהמואיסטרחקי'פארהמאנקארהבובארח~ין
אי .לרצוןיתברךשםאיררילאבטריעולחסיאה

 . iוכששובשמחחגלותאיסטירירינמחמוספריסטו
 :רצוןיחיכןאמן
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