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מיט א. סאך  א ïא זיך גיט וועלכער אמעריקע , אין רבנים חשוב 'ע  די פון ַַַָאיינער

דערציילט מקוואות , פון ‡�È)כשרות Í˙‡ ÈÎ - "‰˘ÓÏ ˙¯‡Ù˙" ¯ÙÒ ÔÈÈÊ ÔÈ‡) מיט אז ,ַ

מרא אלס געווארן אויפגענומען רב  חשוב'ער א  איז צוריק, יאהר פופציג ַַַָָארום

שטאט. א אין ַָדאתרא

פאר  ïאסט עס ווי מקוה, א  בויען צו געווען איז ïעולות  ערשטע זיינע פון ַַַאיינע

געווען  נישט ליידער אבער זענען שטאט, יענע  פון הקהל ראשי די ישוב . אידישן ַָָא

מיט  ïלאן, רב'ס צום קעגנגעשטעלט זיך זיי האבן ושלימים, יראים גרויסע די ַָפון

"ברייטן" זייער לויט געלט. סאך א א ïקאסטן וועט מקוה א  אויפצובויען אז טענה ַַַַָָדי

נויטווענדיגע אנדערע  אין געלט דאס אינוועסטירן ענדערש מען זאל ַַַָָפארשטאנד,

ÚË¯Ú¯...)זאכן Ú¯Ú„�‡ ÔÈ‡ ÔÎÂÊ ÒÚ ¯Ú Ï‡Ê ,‰Â˜Ó ÔÈ‡ ÔÚ'Ï·ÂË ÍÈÊ ÔÈÈ‚ ÔÏÚÂÂ ËÚÂÂ ÒÚ ¯ÚÂÂ ÔÂ‡). ַ»«

זיך האט ער קעגנערשאפט. זייער מיט געקימערט נישט אבער זיך  האט רב ַָָָדער

די  פון נישט און געלט, דאס שאפן צו שוועריגקייטן די פון נישט דערשראקן, ַָָנישט

און  ארבייט, די צו פעסט גענומען זיך  האט ער הקהל. ראשי די פון ַָָדראאונגען

סכום. שיינעם א  ַַצונויפגעזאמעלט

פון  געביט דעם אויף מומחה א  רב , צווייטן א אריבערגעברענגט אויך האט ַַַָער

גאנצען  דעם פאר ïלאן, ארכיטעקטורעלן אן צוגעגרייט האט וואס מקוואות , ַַַָָבויען

ענדליך איז מקוה די אלזא , אופן. מהודר'דיגסטן און בעסטן אויפ'ן מקוה פונעם ַָגעבוי

בעזהי"ת . כשרות, פון הידורים אלע מיט גלאנץ , און ïראכט מיט געווארן ַַַַָפארטיג
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בשעת דערויף געכא ïט נישט זיך  מ'האט וואס געווען, אבער איז ïראבלעם ַָָָָאיין

מ'קען  אזוי ווי ïא ïיר אויפ'ן אנצוצייכענען פארגעסן האט המכשיר, רב  דער ַַַָָמעשה:

זאל  רעגן-וואסער, דאס גשמים", "מי די אזוי ווי רערן, די אוועקשטעלן און ַַַָָברענגען

דאס  אז אופן אן אויף "אוצרות", די צו ביז געביידע, דער פון דאך  פון ַַַַָאריינקומען

כלי, א  אדורכגיין זאל עס וואס דעם אן מקוה, די פאר כשר פארבלייבן זאל ַַַַַָָָָוואסער

מקוה די ïסל'ט וואס קיבול", "כלי א  פון דין דעם האט "˘‡ÔÈ·Â")וואס ÁÎÓ). ַָָָ

נייעם  א  אויפגענומען האט שטאט די און יאהר, פופציג דורכגעגאנגען זענען ַַַָָָאזוי

נישט  מער איז וועלכער טאטען, זיין פון בחייו נאך רב  אלטע  דער פון זוהן א רב,

גענומען  זיך האט רב נייער דער ווען קהילה. די מיט אנצופירן בכח ָָגעווען

"מומחה", א רב  א איינגעלאדן ער האט שטאט, פון ענינים די מיט ַַַָָאינטערעסירן

האט  "מומחה" דער ווען וכדין. כדת כשר ס'איז צו מקוה, די זעהן קומען זאל ָָָוואס

צום  וואסער רעגן די אראפ ברענגן וואס מקוה, די פון רערן אלע ַאיבערגעקוקט

זענען  ווערטער, די הערנדיג ïסול... זענען זיי אז געזאגט ער האט גשמים, מי ַָָאוצר

שוין  שטייט מקווה די אז זעהענדיג חלשות... אין אנידערגעפאלן כמעט ַַַביידע 

וואסער  דאס פירן וואס רערן די געביטן נישט קיינמאהל מ'האט און יאהר, ַָָָָָפופציג

ÔÈÈÏ‡ Ë‡‰ ¯Ú Ê‡ ,"ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ÁÈÒÓÎ" ËÏÈÈˆ¯Ú„ Ë‡‰ ¯ÚÎÏÚÂÂ ,ÈÂ‚ ÔËÏ‡ Ô‡ Ë�Ú‚Ú‚‡· ÍÈÂ‡ Ô·‡‰ ÈÈÊ)»«««»«»«

(‚‡Ë Ô‚ÈË�ÈÈ‰ Ô'ÊÈ· Í‡� ÔÚÈÈË˘ ÈÈÊ ÔÂ‡ ,‰Â˜Ó È„ ¯‡Ù Ô¯Ú¯ È„ ËÈÂ·Ú‚. «»»

דער  אין "מקוה" איינציגע די איז דאס אז ארויסגעשטעלט, זיך  האט עס ַַַָָָאלזא ,

צענדליגער  גע 'טובל'ט שוין דא זיך  מ'האט און געגענט, ארומיגער ַַָָגאנצער

מענטשן  אלע  השום"... "קליפת א אפילו ווערד נישט זענען וואס טבילות , ַַַָטויזענטער

די  אריין נעמט דאס טמא. אלץ  נאך  זענען זיין, מטהר געוואלט דא  זיך  האבן ַַָָָָָָוואס

דא דער אין זיין צו מגייר זיך  גע 'טובל'ט זיך האבן וואס זיי גויים וואס מקוה, זיגער ָָָָ

ïסול. זענען אייניקלעך און קינדער זייערע און

טאקע זיך  האט רב  דער פאטער זיין וועלכע  פאר "מקוה", דאזיגע די ַַַָָָָאלזא ,

האט  און בתכלית , ïסול געווען גאר איז וכמשמעו, כïשוטו געווען נפש מוסר ָָבאמת

ווייסט  ווער און ראיאן, גאנצן אין אידן צווישן חורבן שרעקליכן א  געברענגט ַַַָליידער

"מקוה". אזא פון מכשולות די אויסגעשïרייט זיך  האבן עס נאך  ווייט ַַָָווי

פריהערדיגן  דעם פון זוהן א געווען - געזאגט ווי - איז וועלכער רב , דער ַַָָאלזא ,

איז  מקוה, די בויען צו נפש מסירות פיל אזוי געהאט האט וואס דאתרא, ַַָָמרא

איז  וואס מכשול גרויסן דעם זעהענדיג נפש, עגמת  פון מענטש" "אויס ָגעווען

פארגעקומען. ָָדא 

כשר'ן  א אויף גשמים מי אוצר דער איבערבייטן און רערן די פארעכטען ַַָנאכן

זיך שטוב , אין פאטער זיין צו ארויפצוגיין באשלאסן ער האט אופן, מהודר'דיגן ַַָָָאון
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צוליב אויך  און פאטער, דעם זיין מצער וועלנדיג נישט איהם. מיט ָדורכצושמועסן

וועט  ער ווען אויסזידלען און "באפאלן" גאר איהם וועט פאטער דער אז חשש ַַַָָדעם

ער  האט נפש, מסירות זיין פון ארויסגעקומען גאר ס'איז מכשול פארא  וואס ַַַָָָהערן

גייענדיג  ענינים. פארשידענע  וועגן ארום", און "ארום פאטער מיט'ן רעדן ַַַָָאנגעהויבן

האט  פאטער דער וואס מקוה, די וועגן רעדן צו צוגעקומען ער איז לענין, ָָָמענין

נפש. מסירות מיט געבויט

פאטער  דער איז מקוה, די וועגן רעדן אנגעהויבן האט זוהן דער ווי ַָָָאזוי

הויך: געזאגט און ָאויפגעשïרונגען,

הארץ און צער גרויס פאראורזאכט מיר האט מקוה די מיט ïרשה גאנצע די -ַַַַָ

דערפון. טראכטן צו כח קיין נישט אפילו כ'האב און ַַָָווייטאג,

אנגעפאנגען  האט און גארנישט, פון ווייסט ער ווי געמאכט זיך  האט זוהן ַַָָָָדער

עגמת און צער פיל אזוי געווען גורם איהם האט עס וואס פאטער, זיין ביי ַָָָָפארשן

דערפון. זיך דערמאנט ער ווען היינט, ביז "צוקאכט" אזוי ווערן צום ביז ַַָנפש,

המעשה: סיïור זיין אנגעפאנגען פאטער דער ַָָָהאט

זיך  שטאט פון בתים בעלי אלע  האבן מסתמא , ווייסט דו ווי אנטקעגן - ַַָָ

אפילו  מיך  האבן זיי מקוה. די בויען צו באגער שטארקן מיין ַַַָגעשטעלט

נישט  וועל איך אויב שטעלע  רבנות  מיין פון אïזאגן מיך  וועלן זיי אז ַַָָגעסטראשעט,

טוהן  צו געמאכט נישט אבער זיך האב  איך מקוה. דער פון ïלאן מיט'ן ַַָָָָנאכלאזן

באוויזן  האב  איך  ביז גערוהט  נישט כ'האב  און דראאונגען, זייערע  ַָָָמיט

אהערגעברענגט  אויך האב  איך מקוה. א  בויען צו סכום נויטיגן דעם ַַַָצונויפצוזאמלען

נישט  זענען וואס רערן די אויסער ïלאן, א  צוגרייטן זאל וואס המכשיר, רב  ַַַָָָא

זאל  וואס גוי א  אוועקגעשטעלט האבן מיר נאר ïלאן, אינעם געווארן ַַַָָָָָָאנגעצייכענט

ברוך - מיר האבן שעה, מזל'דיגע  א אין ארט. געהעריגן זייער אויף אוועקשטעלן ַַָָזיי

גלאנץ . און ïראכט גרויס  מיט מקוה די פארענדיגן צו געווען זוכה - ַַַהשם

גשמים" "מי פון אוצרות  די אז געהאפט איך  האב מקוה, די בויען ענדיגן נאכ'ן -ַָָָ

כמעט  יאהר, גאנץ א רעגענט שטאט אין דא ווייל טעג, עטליכע  ביז אנפילן זיך ַַָָָָוועלן

איך ווען אבער, ווייטאג, הארץ גרויסן מיין צו ווינטער. און זומער איבעררייס, אן ַַָָָאן

פון  צייט א פאר אïגעשטעלט, זיך  רעגענס די האבן מקוה, די בויען געענדיגט ַַָָָהאב 

עלף  שוין אז "וואונדער", דעם וועגן געשריבן אפילו האבן צייטונגען די חדשים. ַַָעלף

געגנט! אונזער אין נישט בכלל רעגענט ַָמאנאטן

גערייצט  זיך און געפרייט זיך האבן לייט שטאט די אז זעלבסט-פארשטענדליך , -ַַָָ

דיין  אין פאראינטערעסירט נישט לגמרי מען איז הימל אין ווי זעה, נאר, "זעה מיר: ַָמיט

מקוה". דיין אין וואסער רעגן אריינקומען נישט ס'זאל כדי נישט, רעגענט עס ַַָמקוה...
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איך האב  וואס אבער רח"ל, לב  שברון גרויס דערפון געהאט טאקע  האב איך  -ַַָָָָ

אלטן  אן מיינעם מיט גערעדט איך האב צייט, יאהר א  נאך שïעטער, טוהן? ַַַָָָגעקענט

מיין  וועגן טרערן מיט  דערציילט איהם און אמעריקע , אין דא  רב  א  פריינט, ַַָגוטן

אין  פארשטאנד קיין נישט האבן מיר אז געזאגט, מיר רב  דער האט מצב. ַַַָָָביטערן

זאל  איך עצה, אן געגעבן מיר האט ער הימל. אין באשעפער פונעם חשבונות  ַַָָדי

קען  אזוי און מקוואות, הלכות  אין מבואר ס'איז וואס אופן דעם אויף שניי, ָברענגען

מקוה. דער אין טובל'ען קענען זיך זאלן אידן און מקוה, דעם מאכן כשר מען

מען וואס נאכדעם גלייך אלזא , דאן - שניי, מיט מקוה דעם געמאכט כשר האט ַַַָָָָ

דער  פון טויערן די געעפענט נאר האבן מיר וואונדער. גרויסע  דאס ïאסירט ַָָָָהאט

פון  פענצטער די געעפענט זיך  האבן עס און שטאט, פון מענטשן אלע  פאר ַַָָמקוה

מבול, א ווי ממש רעגן, א ארא ïגעקומען איז עס נפתחו", השמים "וארובות  ַַַָהימל,

וואס  יאהר גאנצן פאר'ן גערעגענט האט צייט, חודש א ביז אז ווייט, אזוי ַַַַַָָָאויף

הימל. פון טרא ïן איין אפילו אראïגעקומען נישט ַַָָס'איז

דער  נאר, זעה מיר: מיט גערייצט ווידער זיך אלע  האבן דאן ערשט -ַַָָ

מקוה די כשר'ן זאלסט דו אז געווארט האט ˘�ÈÈ)אויבערשטער ËÈÓ) דאן ערשט און , ַַַָָ

רעגן... פונעם האבן הנאה נישט זאל מקוה די כדי הימל, פון רעגן געשיקט ער ָָָהאט

א ïגעבן  זיך פון א ïגעלאזט זיך  האב  איך אז צובראכן אזוי געווען איך  בין ַָָָָָאלזא ,

מיינע נישט באוויליגט אויבערשטער דער אז געשïירט האב  איך ווייל מקוה, די ַַָמיט

האב איך  מקוה, גאנצען פונעם געווען מייאש זיך האב  איך און חלילה, ָמעשים,

"אוצר" אינעם וואסער דאס קיינמאל געטוישט נישט ‡ÔÈאפילו ,Ï‡¯Ú·È‡ ÈÂÂ ˘¯Ú„�‡) ַָ«

¯ÚÒ‡ÂÂ Ò‡„ ËÈÈˆ Âˆ ËÈÈˆ ÔÂÙ ÔÚÓ Ë˘ÈÂË ,Í‡Ò ‡ Ë�Ú‚Ú¯ ÒÚ Â‡ÂÂ ı‡Ït ‡ ÔÈ‡ ÏÚÈˆÚtÒ ,‰Â˜Ó Ú„ÚÈ««««»«

(Ô¯ÚÂÂ ÚÈÏ‡˜ Ë˘È� Ï‡Ê ¯ÚÒ‡ÂÂ Ò‡„ È„Î ,ÌÈÓ˘‚ ÈÓ ÔÂÙ "¯ˆÂ‡" ÌÚ�ÂÙ. »«»«

רב, אלטן דעם פאטער זיין פון המעשה סיïור דעם געהערט האט זוהן דער ַָָווען

התרגשות: גרויס מיט אויסגעשריגן און דאך , ביז'ן אויפגעשïרינגען ער ַָהאט

נישט  ביזט דו וואס דעם צוליב  נישט אז זאלסטו, וויסן טאטע , טאטע! -ַַַָָ

גרויס  זיין מיט אדרבה, נאר זאך, אזא ïאסירט דיר מיט האט הימל, אין ַַַַַָָבאוויליגט

רח"ל. מכשול שרעקליכן א  פון געראטעוועט דיך  אויבערשטער דער האט ַַָרחמנות ,

השמים  מערכות אלע איבערגעדרייט אויבערשטער דער האט זאגסט, דו ווי ַָָלויט

טויזענטער  צענדליגער אלע  און ציל, דעם דערגרייכן זאל נפש מסירות  דיין ַָכדי

"למהדרין  כשר זיין זאלן מקוה כשר'ע  די אין גע'טובל'ט זיך האבן אידן וואס ָָָטבילות 

מקוה  די פון וואסער דאס און רערלעך, ïסול'ע  געווען זענען דא  ווייל המהדרין", ַָָמן

רערלעך  ïסול'ע די דורך  אדורכגעגאנגען נישט קיינמאהל ‡�‚ËÏ‰ÈÙÚאיז Ë‡‰ ÔÚÓ ÏÈÈÂÂ) ַַָ
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("¯ˆÂ‡" ÌÚ�ÂÙ ¯ÚÒ‡ÂÂ Ò‡„ Ë˘ÈÂËÚ‚ Ë˘È� Ï‡Ó�ÈÈ˜ Ë‡‰'Ó ÔÂ‡ ÈÈ�˘ ËÈÓ ‰Â˜Ó ¯Ú„ממילא און , »«

הכשרות . בתכלית כשר אלעס ַאיז

הארצן  אין געטראגן האסט דו וואס ווייטאג גאנצער דער נאר דאס, נאר נישט -ַַָָָָָָָ

דו  כדי וועגן, טובה דיין פאר געווען גאר איז יאהר, פופציג גאנצע  די פון לויף ַַָָאין

וואס  מענטש יעדער טוהן דארף עס ווי מקוה, די מיט זיין מטïל נישט זיך ַָָזאלסט

פון  אוצר דעם אויסגעליידיגט ח"ו וואלסטו דעמאלס ווייל מקוואות , אין עוסק  ָָאיז

וואס  רעגן-וואסער, מיט פונדאסניי אנגעפילט עס וואלסט דו און וואסער, כשר'ן ַַָָָָזיין

רערן. ïסול'ע יענע דורך  אדורכגעגאנגען וואלט עס אויב מקוה די גע 'ïסל'ט ַַָָוואלט

פאר'ן  זיך דאכט עס ווען אז מיר, לערנען מעשה מורא 'דיגע  דאזיגער דער ַַַָפון

ïנים  הסתר פון בחינה א אין איהם מיט זיך פירט אויבערשטער דער אז ַַמענטש

מעשים  זיינע  אז פינגער מיט'ן איהם אויף ווייזט איינער יעדער אדרבה, און ַַח"ו,

אז  פארשטיין מענטש דער דארף אויבערשטען, דעם פאר באוויליגט נישט ַַַַַזענען

דער  וואס חסדים און טובות  גרויסע  די באגרייפן און פארשטיין נישט קען ַַָער

דאס  מען קען אמאהל צייט. יענע  אין ממש טאקע איהם מיט טוט ַַָָאויבערשטער

און  רב , אונזער מיט פאל דער געווען ס'איז ווי יאהר, פופציג נאך באגרייפן ַַָָערשט

און  עס, איז אזוי אז גלייבן מענטשן דער דארף נישט, עס באגרייפט ער אויב  ַַַַאויך 

דער  און טוהן, געהייסן איהם האט אויבערשטער דער וואס טוהן כסדר זאל ָָָער

כשורה. זיין זאל אלעס אז העלפן שוין וועט ַַָאויבערשטער

האט  גלייבט, וואס מענטש דער זצ"ל: חיים" "חפץ  דער געזאגט האט ַָָָָאזוי

ווען נישט, גלייבט וואס דער און קשיות , קיין העלפן נישט נישט ממילא תירוצים ָ

איהם... ַפאר

דער  אין העובדא: בעל פונעם געהערט האב  איך וואס מעשה, א  איז אט ַָָָאון

קירוב, פאר בנין גרויסע א זיך  געפינט  אמעריקע, אין טעקסאס, דאלאס, ַַַַַָשטאט

מיט  געשיכטע די באשעפער. צום אומגעקערט שוין זיך האבן אידן הונדערטער ַָוואו

פאלגענד: ווי איז געווארן, געבויט איז עס ווי און בנין, דאזיגן ָָָדעם

"יורה  סמיכה, באקומען רודנער, משה ר' רב , געוויסער א  האט צוריק , יאהרן ַַָָמיט

קיין  אנגעקומען איז ער ביז ïאסטן, רבנות א  געזוכט ער האט ידין". ידין ַָָָיורה,

זיך ער האט עïעס ארט. אן זיך פאר געפונען נישט דארט האט ער אבער ַַַַָָָָָדאלאס,

שטעלע רבנות א  געזוכט האט ער געהעריג. ווי דארטן איינארדענען געקענט ַָָָנישט

זיין  דורכצופירן "כלים" נויטיגע די געהאט נישט האט ער אבער אנדערש, ַַָָערגעץ

שאיפות . גוטע 

א שטאט, דער פון איד א  טיר זיין אויף אנגעקלא ïט האט שïעטער, צייט ַַַַָָָא

אז  געזאגט און קרח, ווי רייך  געווען איז וועלכער יאהר, 49 פון עלטער אין ַָָבחור
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געשטארקט  איהם האט רודנער משה רבי אידישקייט. אין  חיזוק  אין זיך  נויטיגט ַָער

דער  האט דערנאך הילף. פארשידענע  מיט און עצות מיט רייד, מיט דערמוטיגט ַָָאון

מיליאן זעקס פון טשעק א  ארויסגענומען יהדות(!)איד עניני חיזוק  פאר דאלאר, ַַַַָָ

דעם  אויפגעבויט טאקע  רודנער משה רבי האט געלט דאזיגן פון און שטאט, ַָָָאין

אזא אויף אידישקייט פארשïרייט יאהרן די פון לויף אין מ'האט וואו בניין, ַַַָָהערליכן

פארנעם. ַגרויסן

אין  נשמה זיין אויסגעהויכט ïלוצלינג בחור דער האט שïעטער, וואכן ָָעטליכע 

הסïד, רירענדן א  געהאלטן רודנער משה רבי האט לוי' די ביי יאהר... 49 פון ַַָָעלטער

פאלגענד: ווי געזאגט ָָאון

נאמן  בית א  אויפצושטעלן געווען זוכה נישט ליידער האט איד דאזיגער דער -ַָָ

גרויס  א  מיט הימל פון געווארן געבענטשט ער איז זייט, צווייטער דער פון ַָבישראל.

"אשר  ים, ברעג אויפ'ן זאמד ווי אויגן זיינע אין זענען זילבער און גאלד אז ַַָעשירות ,

מרוב". יספר לא 

דאס  זוכן צו ישראל, ארץ קיין געפאהרן נפטר דער איז צוריק, חדשים עטליכע  -ָָ

געהאט... ליב  האט נשמה זיין �˘Ó‰וואס ÔÈÈÊ Ò‡ÂÂ ËÒÂ‡ÂÂÚ‚ Ë˘È� ÔÈÈÏ‡ ¯Ú Ë‡‰ ,˙Ó‡·) ַָָ»«»

(ÌÈÓÈÏ˘Â ÌÈ‡¯È ÔÂÙ ‰·È·Ò ÚÎÈÏ¯Ú Ô‡ ÔÂÙ Ë¯ÚËÈÈÂÂ¯Ú„ ÔÚÂÂÚ‚ ¯Ú„ÈÈÏ ÊÈ‡ ¯Ú ÏÈÈÂÂ ,ËÎÂÊ זייענדיג . «

שריד  המערבי, כותל צום גיין צו געראטן איהם פריינט זיינע  האבן ירושלים, ַָאין

מקדשינו. בית 

דארט  און מערבי, כותל צום געגאנגען איז ער געטוהן. אזוי האט נפטר דער -ַַָָ

א ווי געזעהן האט ער ווען פונק, אידישער דער געווארן אנגעצונדן איהם אין ַָָָאיז

דעם  פאר הארץ דאס אויס זיך  גיסט ïנים, הדרת  שיינעם א מיט צורה בעל א ַַַַָאיד

איהם  און האבן רחמנות  זאל ער באשעפער צום מת ïלל איז און ַָָאויבערשטען,

ובגשמיות ... ברוחניות  קלעם, זיין אין ַארויסהעלפן

ער  וואס פריינט זיינע פאר דערציילט און צוריקגעקומען איז בחור דער ווען -ַָ

ס'איז  צו פאראינטערעסירט זיך  האט ער און המערבי, כותל ביים געזעהן ַָָהאט

האט  ער וועלכן איד יענער ווי איינער אזא  דאלאס, אין אונז ביי דא , ַַַַַַָָפאראן

דא איז לעצטענס אז געזאגט, איהם פריינט זיינע  האבן כותל... ביים ַַָָָבאגעגענט

בחור  דער איז אזוי און שטאט, אין מזל זיין זוכט וואס עמיצער געקומען ַַָָאהער

בויען  צו סכום, ריזיגן דעם אוועקגעגעבן מיר ער האט אזוי און מיר, צו ַַָָאנגעקומען

אידן. פאר ותפלה תורה בית ַַא

העליונה. השגחה דער פון וועגן די מיר זעהען מעשה דאזיגער דער פון ָאויך 

געווען  מתïלל האט וואס איד דער געווען ס'איז ווער היום עד נישט ווייסן ָָמיר

נתעורר  זאל בחור דער אז תפלה זיין מיט געווען גורם האט און מערבי, כותל ַָָביים
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צו  ארט אן פאר דאלאר מיליאן זעקס פון סכום גרויסן אזא זיין מנדב  און ַַַַַָָָווערן

אזעלכע צייט יעדע  צו קויפן אלע  מיר קענען אזוי אט אידישקייט. ַַַַָפארשïרייטן

געטוהן. האט איד יענער ווי שמים, שם זיין מקדש וועלן מיר אויב זכותים, ָאייביגע

אי  יענער אז מעגליך, ס'איז מער: אלץנאך  נאך זיך תפילה, זיין נאך האט ד ַַָָָָ

ענין, געוויסן א אין ישועה א אויף געבעטן האט ער ווען דערווייטערט, ַַָגעשïירט

חלילה  נאך  קען ער ח"ו. געווארן ערגער אפילו מעגליך איז מצב  זיין ַָָאון

הימל. אין אנגענומען נישט ח"ו ווערן תפילות זיינע אז דערפון, ַַָארויסדרינגען

אויף  זיך  פאר זכות גרויסן אזא תפלה זיין מיט גע'ïועל'ט גאר ער האט ַַַָָדערווייל

"פארדינסטן" זיינע  וואס געווען מגלה נישט איהם מען האט הימל פון נאר ַָָָאייביג,

אחריו. ולזרעו לו אייביג , אויף קיום א  האבן וועט עס אבער ַָָזענען,

קווינס, אין "השיבנו", ארגאניזאציע דער פון פארזיצער דער דערציילט האט ַַָָָעס

הנושרים", "ïירות  די צוריקצוברענגען יאהרן, לאנגע שוין זוכה איז וואס יארק , ַָָָניו

אופן. זיין אויף איינער יעדער וועג, אידישן פון אוועק  נעבעך פאלן וואס ַַָיוגענטליכע

בארימטע די פון איינער איהם צו געוואנדן זיך האט טאג, געוויסן א אין ַַַָָָָאלזא ,

נעבעך איז זוהן זיין אז הארצן פון אראïגערעדט זיך טרערן מיט און ישיבות , ַַַָראשי

זיך האט ישיבה ראש דער ליצלן. רחמנא תחתיות , שאול אין ארא ïגעפאלן ַַָָטיף-טיף

און  האבן רחמנות  זאל ער "השיבנו", פון יושב -ראש דעם ביי געבעטן ָָדעריבער

ער  הישר. דרך  אויפ'ן איהם ארויפצוברענגען צוריק  זוהן, זיין אויף ארבעטן ïַַָראבירן

געביט. דעם אויף ערפארונג סאך  א  שוין דאך  ַַַָָהאט

בקשה  דאזיגן דעם זיך  אויף גענומען האט "השיבנו" פון פארזיצער דער ַָָָָאלזא ,

קורצע א ביז באוויזן, טאקע האט ער ישיבה. ראש פונעם זוהן מיט'ן ארבעטן ַַַָצו

ווי  מצוות, און תורה פון וועג דער וועג, גראדן אויפ'ן צוריקצושטעלן איהם ָצייט,

רבי'ס. און עלטערן זיינע  פון שטרעבונג די און ווילן טיפער דער געווען ס'איז

אין  באלד ישיבה, ראש פארן געזאגט אבער האט "השיבנו", פון יושב-ראש דער

שילדערן  איהם פאר קודם ער וויל בחור, דעם מיט אהן הייבט ער איידער אז ַאנהייב,

לעבנס-געשיכטע: זיין

שוואכע געהאט מ'האט  וואו ארט אן אין פארברענגט איך האב  יוגענט מיין -ַַַַָָָ

אין  יוגענטליכע און בחורים די פון השגות  די זענען בכלל, אידישקייט. אין "השגות "

די  פארשטיין ביים סיי התמדה, אין סיי שטאïעל, נידעריגן א אויף געווען ַַַתורה,

דעם  דערגרייכט כ'האב און אונטערגעוואקסן כ'בין ווען לימודים. די פון ַָטיפקייט

ישיבה  בעסטע  די אויסגעקליבן זיך  פאר איך האב ישיבה, אין אריינגיין פון ַַָעלטער

תורה". למקום גולה "הוי דעם געווען מקיים האב  איך  און יארק, ניו ָָאין

א אפילו פארשטייענדיג נישט "גלות", א אין געווען טאקע איך  בין באמת , -ַַַַַ
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ישיבה  אין ארומגעדרייט זיך  האב  איך  געלערנט. מ'האט וואס דעם פון ַָָָָווארט

זיך איך  האב  וואכן, עטליכע נאך אויפהער. אן אן געוויינט און מיואש, ַַָָָָאינגאנצן

צו  נאכמיטאג שבת צוגעגאנגען בין איך און קוראזש, און מוט מיט ַַַָאנגעגארטעלט

צו  איינוויליגן זאל ער איהם בעטענדיג ישיבה, אין בחורים לומד'ישע  די פון ָאיינעם

כאטש  כ'זאל כדי ישיבות , די אין הלימוד דרך  פונעם "יסודות" די מיר מיט ָָלערנען

ווי  תלמיד א  ווערן קענען כ'זאל און ישיבה, אין לערנען ביים שïראך  די ַַַָפארשטיין

תלמידים. ַאלע

געענטפערט, מיר האט מתמיד, גרויסער א  געווען איז וועלכער בחור, יענער -ַָ

פון  שבת, הלכות אין סדר קביעות'דיגן א שבת  יעדן ער האט יאהרן לאנגע  שוין ַַַָָאז

לערנען  צו צייט קיין נישט האט ער אז אזוי אזייגער, 7 ביז נאכמיטאג אזייגער 3ַַַַָָָ

מיר... מיט

אין  בחורים וואוילע  די פון אויך  צווייטן, א צו צוגעגאנגען איך  בין דערנאך -ַַָ

די  לערנען מיר מיט זאל ער טובה, זעלבע  די געבעטן איהם ביי אויך און ָישיבה,

צייט, קיין נישט האט ער אז געענטפערט, מיר האט ער אויך  אבער הלימוד. ַָָָיסודות

איך בין אזוי ירושלמי... און בבלי היומי", "דף דעם ער חזר'ט נאכמיטאג שבת ַָָווייל

ער  אז ענטפער, ענליכן אן געגעבן מיר האט ער אויך  און דריטן, א  צו ַַַַָצוגעגאנגען

מיר... פאר צייט קיין נישט ַָהאט

נאך ïראבירן כ'וועל עולם, של רבונו באשעפער, צום געווען מת ïלל איך האב -ַָָָ

אז  תירוץ  א  מיט אïשטוïן מיך  וועט בחור פערטער דער אויך אויב  מאהל... ַַָָאיין

איך אז הימל, פון צייכן א דערין זעהן איך וועל מיר, פאר צייט קיין נישט האט ַַַָער

התורה... לימוד מיט שייכות קיין נישט ָהאב

וועלכן  צו בחור קומענדיגער דער געטוהן? אויבערשטער דער האט וואס  אלזא , -ַָָָ

"א קול, אויפ'ן הויך געענטפערט גלייך  מיר האט צוגעגאנגען, גרויס כ'בין מיט ה, ַָָ

האט  בחור יענער נאר...". ווילסט דו וואס דיר מיט לערנען איך וועל ַָָָפארגעניגן,

צוביסלעך, צוביסלעך , בין איך  ביז נאכמיטאג, שבת יעדן מיר מיט געלערנט ַטאקע

די  פון געווארן בין איך  און לערנען, אין המלך  דרך  אויפ'ן ארויף וואכן, עטליכע  ַָָביז

במעלות געשטיגן כסדר איך  בין ווייטער, און דאן פון ישיבה! פון תלמידים ַגוטע

ארגאניזאציע דער אויפצושטעלן געווען זוכה האב איך  ביז והיראה, ַַָָהתורה

השכינה. כנפי תחת  יוגענטלעכע טויזענטער צוריקצוברענגען

צום  המעשה סיïור זיין אויסגעפיהרט האט "השיבנו" פון יושב-ראש דער ָאון

ישיבה: ראש

דעמאלס  מיר מיט האט וואס בחור דער געווען איז עס ווער איר ווייסט צו -ָָָ

איר  זענט דאס - לערנען?! אין המלך דרך  אויפ'ן ארויפגעפירט מיך  און ַָגעלערנט,



é שופטים - קוואל פרשה ַדער

óéåàøòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã
äøãñ(âé ,çé)íò äéäú íéîú" ,

åîò êìäúä" é"ùø èâàæ ,"êé÷ìà 'ä¨
øçà øå÷çú àìå åì äôöúå úåîéîúá
ìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà ,úåãéúòä
ééâ ,"å÷ìçìå åîò äéäú æàå ,úåîéîúá
,èéé÷ëéìøò à èéî ò"ùáø íòã êàð¨©
øòáéà èùéð øòì÷ ïåà ,íéà åö óàä¨
ñàåå øàð ,øòèòôù ïòîå÷ èòåå ñàåå¨¨¨
à èéî óéåà íòð ,øéã óéåà èîå÷ ñò©
åö ïééæ äëåæ åèñòåå ñìàîòã ,èéé÷ëéìøò¨
.÷ìç ïééà ïéà ìåëéáë ò"ùáø ïèéî ïééæ

èâàæåã áéåà æà ,ééçá åðéáø øòã ¨©
íòã èéî ïééâ èñòåå
ééá ïééæ èòåå ,úåîéîú èéî ïòèùøòáéåà
ééá èééèù ñò ñàåå ñàã éåå éåæà øéã©¨¨

ä"ò åðéáø äùî(çë ,ãì ,úåîù)íù éäéå"
âéãðòèù èáòì ãéà à áéåà ."'ä íò©
øòã æà èñééåå øò ,ïòèùøòáéåà ï'èéî©
èàä øò ïåà ñòìà èåè øòèùøòáéåà©¨
íò äéäú" ñìàîòã ,íäéà ïéà ïåçèá¨
äùîá øîàðä úîâåãë" ."êé÷ìà 'ä
äëæé øùàëå ,'ä íò íù éäéå åðéáø
,ïåéìòä øåà åéìò øéàé éæà ,'ä íò úåéäì

øîàðù åîë(áë ,á ìàéðã)äéîò àøåäðå
äùî ééá èééèù ñò éåå éåðòâ ,"àøù
ìîéä ïéà ïòååòâ æéà øò" ,ä"ò åðéáø

ìäàîðééà ïåà ,ìåëéáë øòôòùàá ïèéî
íòã èéî ïééæ åö äëåæ æéà ùèðòî øòã
øòã íäéà óéåà èðééù ,ïòèùøòáéåà
èééèù ñò éåå éåæà ,øòôòùàá ïåô øåà©
à èðééù ñò ,àøù äéîò àøåäðå
.øòôòùàá íééá èéé÷âéèëòì òâéãìàååòâ
íéîú" ÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà¨
øòã ïåô äìòî òñéåøâ éã óéåà" ,"äéäú
øëù ïñéåøâ íòã ïåà ,úåîéîú ïåô äãî
êìîä ãåã éåå ,øéà øàô èîå÷àá'î ñàåå¨©©

èâàæòâ èàä ä"ò(âé ,àî íéìäú)éðàå" ¨¨
,"íìåòì êéðôì éðáéöúå ,éá úëîú éîåúá
à èéî èðòìòâøòèðåà ïéá êéà ïòåå©
óéåà íòã êøåã ïééèù êéà ïò÷ ,úåîéîú

."âéáééà

óéåààøéú àì" ,äøåú éã èâàæ íòã¨
àøåî èùéð èñìàæ åã ,"íäî¨
øòã ìééåå ,êàæ íåù ïéé÷ ïåô ïáàä¨©
ïòîåðòâñéåøà êéã èàä øòèùøòáéåà¨©
øéã øòèééåå èééèù øò ïåà ,íéøöî ïåô

øâ.áöî ïãòé ïéà ,ïôìòä åö èéé

éåæàï'ôéåà ùèééè à èâðòøáòâ èøòåå ©©
÷åñt(çé ,ãö íéìäú)éúøîà íà"

áàä áéåà ,"éðãòñé 'ä êãñç éìâø äèî¨
ïëòøá ñåô òðééî æà øéî åö èâàæòâ êéà¨
âéãðòèù øòáà êéà áàä ,øòèðåà¨¨

געטוהן, מיר האט איר וואס טובה גאנצע די אז אזוי ישיבה... ראש טייערער ַַַָָגעווען,

יאהרן  פיל אזוי מיט זאל איך כדי וועגן, טובה אייגענע אייער פאר געווען גאר ַַָָָאיז

זוהן! אייגענעם אייער זיין למוטב  מחזיר קענען שïעטער,
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עס ב. האט עמיצער און שïיל, "לעגא " א אויף בויט קינד קליין א משל, דרך ַַָָעל

קינד, דעם פון עלטער איז וואס עמיצער צעוויינען. זיך  קינד דאס וועט ָָָצעווארפן,

אזוי  וויינט קינד דאס וואס דעם פון לאכן וועט בחור, מצוה בר א  ביישïיל, ַַַָָצום

פון  בחור א  ביי אויך זעלבע דאס "לעגא ". א  פון צוזאמענפאל דעם צוליב ַַַַַָָשטארק 

עגמת האבן ער וועט שיעור, מגיד זיין פון רדיפות האבן וועט ער אויב קטנה, ָָישיבה

יונגער  דער וואס דעם פון אויס זיך לאכט בחור, עלטערער אן אבער דערפון, ַַָָנפש

שיעור... מגיד פונעם טוהן צו זיך  מאכט ַבחור

ווען  נפש עגמת  האט שידוכים, אין שטייט ער וואס בחור, עלטערער אן ַָָווידער

יונגערמאן  א  אבער געוואלט, האט ער וואס שידוך  א  פון הצעה א בטל ווערט ַַַַָָָָעס

א וואס ער ווייסט "וואס זיך , ביי טראכטענדיג בחור, אזא פון אויסלאכן זיך ַַַַַָָוועט

ïראבלעמען  בית שלום אדער ח"ו בנים גידול צער לעבן, אין אדורך  גייט ַַָָיונגערמאן

דער  וואס דעם פון אויס זיך ער לאכט דעריבער רח"ל". נפש עגמת  אנדערע ַַָָאדער

געוואלט, האט ער וואס שידוך  געוויסער א  אז הארצן צום זיך נעמט בחור ַַַָָָעלטערער

פראבלעמען  די פון ïא לאכט איינער יעדער אלזא , געקומען. צושטאנד נישט ַַַָָָאיז

איהם. פון יונגערער א האט עס ַָָוואס

סאך א  מיטגעמאכט טאקע האט ער וואס ע "ה, המלך דוד זאגט דעם ַַַַָָָאויף

רגלי", "מטה דיר זאג איך אויב רגלי", מטה אמרתי "אם לעבן, אין ָשוועריגקייטן

יסעדני", ה' "חסדך  דיר זאג איך  אויב  אבער אזוי, טאקע  איז עס אז וויסן ַַַָָָזאלסטו

וואס  גלייבן זאלסטו אונטערהאלטן, מיך  וועט אויבערשטען דעם פון חסד דער ַַָָאז

און  וועלט דער אויף סאך  א א ïגעליטן באמת זיך האב איך ווייל דיר, זאג ַַָָָאיך 

אויבערשטען. דעם פון חסד א  איז אלעס אז איך  ווייס ַַַפונדעסטוועגן

זצ"ל  ירוחם רבי גאון דער האט זצ"ל, חיים" "חפץ פונעם הסתלקות  דער ָָנאך

תלמידים זיינע צו געזאגט מיר ÁÙ)פון 'Ú ,·"Á ,"¯ÒÂÓÂ ‰ÓÎÁ ˙Ú„" 'Ò· ‡·ÂÓ): ָ

באשאפן  האט וואס דער אבער געווארן, נסתלק טאקע איז חיים" "חפץ דער -ַַַָָָָ

ווייטער! לעבט חיים", "חפץ דעם



áé שופטים - קוואל פרשה ַדער

ùèðòî øòã ."àáä íìåòìå äæä íìåòá
,ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá èàä ñàåå¨¨
øàô âðåöéù à øòèùøòáéåà øòã æéà©©
øòðòé óéåà ïåà èìòåå øòã óéåà íéà

.èìòåå

øòãùøãî(ç ,ä"ô ø"áã)èâàæ¨
éáø øîà" :øòèøòåå òâéã'àøåî
éî ìë ,éåì ïá òùåäé éáø íùá ïåîéñ

,åá àöåéë úåéäì äëåæ ä"á÷äá çèåáù
øîàðù ïéðî(æé äéîøé)øùà øáâä êåøá

øòãòé ."åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé
íòã ïéà ïåçèá èàä ñàåå ùèðòî¨¨
éåæà ïééæ åö äëåæ øò æéà ,ïòèùøòáéåà©
ñò ìééåå ,ìåëéáë øòôòùàá øòã éåå©
øòã éåå éåæà æéà øò - "'ä äéäå" èééèù©
øò áéåà - "åçèáî" - ?ïòåå .øòôòùàá©

ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá èàäââââ. ¨

איד,ג. ïשוט'ן א פון הבטחון מדת די שילדערן פלעגט זצ"ל גאון ווילנער ַדער

פאלגענד: ָווי

ביי  איינגעשטאנען אמאהל ער איז יונגערהייט אז דערציילט, האט גאון ַַַָָדער

די  געקומען איז עס ווען ïריץ . ביים קרעטשמע  א געדונגען האט וואס איד ַַָָא

באצאהלן  צו געהאט נישט איד דער האט ïריץ, פאר'ן שכירות די צאהלן צו ַַַָָָצייט

אנגעווארענט, איהם און איד, דעם רופן געשיקט ïריץ דער האט ארענדע. די ַַָָָפאר

זיין  און איהם אריינווארפן ער וועט געלט, דאס ברענגען נישט וועט ער אויב  ַַַָאז

אין  ïריצים די ביי מנהג דער געווען ס'איז ווי גרוב , פינצטערן א אין ַַפאמיליע 

צייטן. יענע 

ïריץ, פונעם ווארענונגען די פון טוהן צו געמאכט נישט אבער זיך  האט איד ַָָָדער

פארוואס  געפרעגט איהם האט גאון ווילנער דער ווען רואיג. ארומגעגאנגען איז ַַַָָער

טאקע איהם וועט ïריץ דער אז באזארגט נישט איז און רוהיג, אזוי איז ַַַַָער

געענטפערט: איד דער האט משïחה, זיין מיט צוזאמען גרוב אין ַַַָאריינווארפן

האב איהם אין און באשעפער, גרויסן א  דאך  האב  איך אלקי! בה' מבטחי -ַַָָָ

בטחון! איך 

האט  ארענדאר דער ווען יאהר, סוף פון טאג דער געקומען ס'איז ַַָָָווען

ïריץ, צום אריבערגעגאנגען איד דער איז קרעטשמע, די פאר צאהלן ַַַַָגעדארפט

מורא, נישט האט ער אז זעהענדיג נאכגעגאנגען, איהם איז גאון ווילנער דער ַַָָאון

באזארגט, נישט איז ער אז געזאגט צייט גאנצע די איהם האט איד דער ַַַָָָווייל

אלקי". בה' "מבטחי

א ïריץ  ביים געזעסן איז מינוט יענע אין אז דערציילט, גאון ווילנער דער ַַָהאט

אבער  וואלד, גרויסן א ïריץ פאר'ן פארקויפן געוואלט האט וועלכער איד, ַַַַָָָצווייטער



שופטים  - קוואל פרשה âéַדער

øòãèâðòøá ì"öæ "íééç õôç"åùåøétá)

(ë ,àì íéìäú ,ê"ðìïåô ïòîàð ïéà¨
ïåçèá ïåô äãî éã æà ,ì"öæ ïåàâ øòðìéåå©
íòðåô íéúåëæ éã ïéà èùéð êéæ èãðòåå
ùèðòî øòã áéåà åìéôà ìééåå ,ùèðòî©
à èàä øò øàð ,ãøòåå èùéð æéà¨¨©
,ïòèùøòáéåà íòðéà ïåçèá ï÷øàèù©
øòã ïåà ïåçèá ïåô äãî éã íäéà èöéù
.ãñç à íäéà èéî èåè øòèùøòáéåà©

èéåì"íééç õôç" øòã èùèééè ,íòã
÷åñt íòã ì"æ(çé ,âì íéìäú)äðä"

."åãñçì íéìçéîì ,åéàøé ìà 'ä ïéò
÷åñt øòã èìàåå ,ïåùì ïåô ÷åã÷ã ï'èéåì¨
éã æà ,åãñçì "íéìçéîä" ïâàæ èôøàãòâ©¨©
íòã ïåô àøåî ïáàä ñàåå ïùèðòî¨¨

ïòôàä ñàåå éã ïòðòæ ééæ ,ïòèùøòáéåà¨¨
àã èãòø ÷åñt øòã øàð .ãñç ïééæ óéåà¨¨
ïåô èãòø øò :ïùèðòî ïèøàñ ééååö ïåô¨
,"åéàøé ìà 'ä ïéò äðä" ,íéîù éàøé
àæà èùéð æéà øò áéåà êéåà øòáà̈©©
áéåà ,ïâòååèñòãðåô ,íéîù àøé øòñéåøâ
äëåæ øò æéà ,"íéìçééî" éã ïåô æéà øò
'ïòèùøòáéåà íòã åö - "åãñçì"
èâàæòâ èìàåå ÷åñt øòã áéåà .íéãñç¨¨
èðééîòâ êéà èìàåå ,"åãñçì íéìçéîä"¨
éã ïåô ïéåù æéà øòðééà áéåà øàð æà©¨
øò èøòåå ,"åéàøé" ïôåøòâ ïøòåå ñàåå¨
øòáà ,ïåçèá øò èàä áéåà ïôìàäòâ¨¨¨
éã ïåô èùéð èùéðëàð æéà øò áéåà
óéåà ,åöøòã äëåæ èùéð øò æéà íéàøé
ùèðòî øòã æà ,÷åñt øòã èâàæ íòã¨©

פונעם  ארויסגעגאנגען איד דער איז ïרייז. מיט'ן אדורכגעקומען נישט זיך זענען ַַַזיי

איהם, צו אריבער ער איז ארענדאר, אידישן דעם באגעגענענדיג און הויז, ïַַַַריץ'עס

געזאגט: איהם האט ער  ָָאון

איהם  האב איך  ïריץ , פונעם יעצט קום איך  זאגן. דיר וועל איך וואס הער -ָָָ

אויפ'ן  געדונגען זיך האבן מיר אבער וואלד, גרויסן א  איהם ביי פארקויפן ַַַָָָגעוואלט

ומתן  משא דער און וואלד, פאר'ן ïרייז קלענערן א צאהלן געוואלט האט ער ïַַַָָָרייז.

ïרייז  דעם פאר אויך  וואלד דעם פארקויפן יא  אבער וויל איך געווארן. בטל ַַַָָָאיז

נאר  מיר, פאר אינטערעסאנט יא איז פארשלאג זיין אנגעבאטן, מיר האט ער ַַַָָָָָָָוואס

איך אז ïריץ  פאר'ן ווייזן צו בייגן, געטארט נישט זיך  איך  האב "געשעפט", ַַָָצוליב

דער  זיין זאלסט דו אז דיך , איך בעט דעריבער ïרייז... אזא  נעמען צו גרייט ַַַָבין

געלט'... 'מעקלעריי דא  האסטו אט און ïריץ , דעם און מיר צווישן ָָָ"מעקלער"

און  ארענדע, די פאר צאהלן צו געלט גענוג געהאט ארענדאר דער האט ַַַַַַָָאזוי

ריווח. מיט געבליבן נאך  איז ָער

געזאגט: שטענדיג שïעטער האט גאון ווילנער ָָדער

איד! ïשוט'ן א פון הבטחון מדת  די אויס זעהט אזוי -ַַ



ãé שופטים - קוואל פרשה ַדער

íåö èôàä ïåà ïåçèá èàä ñàåå¨¨¨
øò æéà áéåà åìéôà ,ïòèùøòáéåà
êéåà øò ïò÷ ,åéàøé éã ïåô èùéðëàð
íòðåô íéãñç éã åö ïééæ äëåæ

ïåçèá ïééæ ÷ðàãà ,ïòèùøòáéåàãããã. ©©

øòãæà ,èâàæòâ èàä ò"éæ áø øòètà©¨¨©
íòã ìá÷î æéà ñàåå ùèðòî øòã¨
èîòð øò - "àåäù åîë" íìåò ìù åðåáø

èåâ æéà ñòìà ,äáäàá ñòìà ïàåìéôà) ¨©©©

(ñ'èåâ ñàã éåæà èùéð äòæ êéà áéåàøòã æéà , ©¨

úåîë" ìá÷î êéåà íäéà øòèùøòáéåà
éåæà ùèðòî íòã ïà èîòð øò - "àåäù¨©
èéî ÷ã÷ãî èùéð æéà øò ,æéà øò éåå

.äøòùä èåçë íäéà

íé÷éãöèâàæòâ ïáàä,"íäøáà úéá" 'éò) ¨¨
(äùî çîùé ä"ã ,àùð 'ôï'ôéåà

÷åñt(áé ,æé úåîù),"äðåîà åéãé éäéå"
ïäåè ñòìà ïò÷ ùèðòî øòã éåå è÷ðåt©

האט ד. ער אז רבי'ס, די פון איינעם פאר א ïגערעדט אמאהל זיך  האט דאקטאר ַַַַָָָָָָא 

און  יעצט פון אז עצה, אן געגעבן רבי דער איהם האט ïאציענטן. קיין ַַַָנישט

ער  זאל איהם, ביי אונטערזוכונג אן באשטעלן קומען וועט עמיצער אויב ַַָווייטער,

פאר  זאגן זאל ער נאר מארגן, אדער אריבערקומען, שוין זאל ער יענעם זאגן ַַָָָָָָָנישט

דריי  אין קומען זאל ער אז אונטערזוכונג, אן באשטעלן וויל וואס איינעם ַַַָָיעדן

א איז ער אז גאס דער אויף קול א  ארויסגיין וועט אזוי ארום... ַַַַַַַחדשים

נאך איהם צו קומען וועלן אלע  און דאקטאר, גרויסער א מענטש", ַַַָָָ"פארנומענער

אונטערזוכונג. ַאן

קומען  געוואלט האט וואס איינער יעדער געטוהן, אזוי האט דאקטאר דער ַַָָָָָָָאלזא 

פאר  אויפנעמען נישט מ'קען אז ענטפער אן באקומען האט אונטערזוכונג, אן ַַַַַָאויף

דאקטאר. גרויסער א  איז  ער אז שטאט אין קול א ארויס איז אזוי חדשים... ַַַַַָָָדריי

פאר  געגעבן האט וואס רבי דער איז שïעטער יאהר האלב א אז זיך, ַַַַַָָָמאכט

קומען  געוואלט און ל"ע  געזונט נישט געווארן אליין עצה, קלוגע די דאקטאר ַָָָָדעם

פונעם  גבאי פאר'ן געזאגט דאקטאר דער האט אונטערזוכונג. אן פאר דאקטאר, ַַַָָָָָָצום

חדשים... דריי אין איז אויפנעמען, איהם קען ער וואס צייט פריהסטע  די אז ַָרבי'ן,

ער  דאקטאר, דעם פאר זאגן זאל ער משמש, דעם צוריקגעשיקט רבי דער ַָָָָָהאט

איהם  און עצה, דאזיגע די געגעבן איהם האט עס ווער דערמאנען נאר זיך  ָָָזאל

"פארנומען"!... אזוי ַַַגעמאכט

מעשה? דאזיגער דער פון לימוד דער איז ָָוואס

דער  ïרנסה. געבן איהם זאל ער אויבערשטען דעם בעט מענטש ָדער

מענטש  דער ווערט ïלוצלינג און ïרנסה, גוטע א  אונטער איהם שיקט ַאויבערשטער

שיעור, א  לערנען המדרש בית  אין נישט שוין קומט ער ïרנסה. זיין מיט ַַ"פארנומען"



שופטים  - קוואל פרשה åèַדער

ïäåèôéåà øò ïò÷ éåæà ,èðòä òðééæ èéî©
.äðåîà ïééæ êøåã ,ìéåå øò ñàåå õìà©¨

נייעם  אויפן גרייטן  זיך  - אלול חודש
יאהרן

÷"äøäøòååàðéùîà òì'ïåòîù éáø©¨
èâàæ ò"éæ(ìåìà ,"íåìù òéîùî") ¨

ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã óéåà(.â æ"ò)

."úáùá ìëàé ,úáù áøòá çøèù éî"
ùãåç øòèñ÷òæ øòã æéà ìåìà ùãåç

(ïñéð ùãåç ïåô íéùãç éã èðòëòø'î ïòåå)ïåà ,
èîå÷ .ùãåç øòèòáéæ øòã æéà éøùú
úðéçáá æéà éøùú ùãåç æà ñéåà©

"úáù"øòã ïåô âàè øòèòáéæ øòã æéà ñàåå)¨¨

(êàååáøò" úðéçáá æéà ìåìà ùãåç ïåà , ¨

éî" :àøîâ éã èâàæ íòã óéåà ."úáù¨
èàä ñàåå øòã ,"úáù áøòá çøèù¨¨
ùãåç ïéà äðëä òâéøòäòâ éã èëàîòâ©
ñàåå øò èàä - "úáùá ìëàé" ,ìåìà¨¨

äðùä ùàø ïéà ïñò åöääää.

ïâòååøåè øòã èáééøù ,ìåìà ùãåç
(à"ô÷ú ïîéñ ç"åà)óéñåîä ìë"

øòã ,"åì àåä úåëæ ,íéîçø ù÷áì
íéîçø ïèòá åö èøòîøàô ñàåå ùèðòî¨©
øàô úåëæ à ñò æéà ,ìåìà ùãåç ïéà©©
øòãà ,"áééç" èùéð èáééøù øò .íäéà¨
ñàåå ,åì àåä "úåëæ" øàð ,"øåèt"¨¨
ïéà ìåìà ùãåç ïéà ïééøà èâééì'î©
ïòî èâðòøá ,íéáåè íéùòîå äáåùú

אויבערשטער: דער זאגט בציבור... תפילה דאווענען צו שוין פארשïעטיגט ַַָער

זאלסט דו אז געמאכט ס'האט ווער נאר פארנומען!געדענק אזוי זיין ַַַַָָָ

ווערטלה. א  געזאגט האט איד "ÏË¯ÚÂÂ")א ‡Ê‡ Ë˘È� ¯‡‚ ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ) דער צחות: בדרך  ַָָ»»««

שבת ... אין "יאקעל" א  איז שבת , ערב  אין "תרח" א איז ַַָָוואס

"מי  נאר צוגעגרייט, האט וואס דער - שהכין" "מי מי נישט אבער שטייט ָָָָעס

אנהייבן, כאטש זאל ער נאר שווער", "ס'איז זאגן נישט זאל מענטש דער ָָָָָָשטרח".

לייכט. אנקומען זאל עס  העלפן, שוין איהם וועט אויבערשטער דער ָָאון

זאגן חז"ל די זאגט, וועלט ‚.)די ‰‚È‚Á) והטף והנשים האנשים העם את  "הקהל ָָ

(·È ,‡Ï ÌÈ¯·„)לתת כדי באין? למה טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים ,

פון  געשטערט מען ווערט קינדער, קליינע די מיט מ'ברענגט ווען למביאיהן". שכר

"כדי  שטערן! וואס קינדער דא זענען עס ווען מען באקומט שכר עיקר דעם ַָָזיי.

למביאיהן". שכר ליתן

מנהג  דעם אויף טעם א זאגן פלעגט זצ"ל מנחם" "פני בעל אדמו"ר ַָכ"ק 

מצוה  בר פאר'ן זיין צו מרמז ïשט'ל, דאס זאגט בחור מצוה בר א ווען ַַַָָאריינצוזינגען

שטערונגען. מ'האט עס ווען אפילו לערנען מ'דארף אז ַַַָבחור,
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ïöðàâ ï'ôéåà êéæ øàô íéúåëæ øòî øàð¨©©
è"ìòáä øàé ïâéãðòîå÷åååå. ¨

øòãèáééøù ì"æéøà,"íé÷åñôä øòù")

("åðâì ãøé éãåã" ô"äò 'å ù"äùóéåà
÷åñt íòã(â ,å ù"äù)éãåãå éãåãì éðà"

,ì"åìà úåáéú éùàø æéà ñò æà ,"éì
øòã æéà ìåìà ùãåç ïéà æà ïééæ åö æîøî©
ïåà ,ïãéà éã åö èâéìéååàá øòèùøòáéåà©
æéà øò ."øòèòô" à éåå ééæ åö èøòåå øò©
ïéà íäéà åö ïôåø ñàåå òìà åö èðàð¨©¨

.ùãåç íòã

êéåàìàèéåå íééç éáø ÷"äâä èáééøù©
ïéà ì"öæ,àöú 'ô "áåè úòãä õò")

('åëå úáéæò ìà æåîøé åà ä"ãùãåç ïéà æà ,©
ïãòé ïåô äìôú éã èøòäòâ èøòåå ìåìà
ïòðòæ äáåùú ïåô ïøòéåè éã ïåà ,ãéà
éð'à ÷åñt ïåô úåáéú éùàø éã ,ïôà̈
ïéà ìééåå ,ì"åìà æéà é'ì éãåã'å éãåã'ì
éåå øòèùøòáéåà øòã èøòåå ìåìà ùãåç
íòã ïåô øòáàäáéì ïåà èðééøô à©¨

.äáåùú èåè ñàåå ùèðòî¨

øòãèâàæ ÷åñt(àë ,èî íéìäú)íãà" ¨
úåîäáë ìùîð ïéáé àìå ø÷éá

ïâàæ ïòî ïò÷ ."åîãð(äöéìîå úåçö ã"ò)

øòã áéåà ,æîøî æéà ÷åñt øòã æà©
ïéáî à èùéð æéà ùèðòî("ïéáé àìå")óéåà ©

èééö éã ïåô èéé÷øòééè éã("ø÷éá")ïéà
à åö ïëéìâòâåö øò æéà ,ìåìà ùãåç©

ì"çø äîäá("åîãð úåîäáë ìùîð").

éãùèðòî à ,ïáééøù øñåîä éìòá©
ïéà õòð à èâééìòâðééøà èàä¨©©
èøàã èàä øò .ùéô ïtàë åö ,øòñàåå©©¨¨
.ïñò åö æéétù ùéô éã øàô èâééìòâðééøà©©
,ïòååòâ 'éçî êéæ ïáàä ùéô éã¨
æéà éøôøòãðéà .ïñò ñàã âéãðtàëðééøà©©¨
ïåà ,úéáä ìòá øòã ïòîå÷òâ
ùéô éã ïáàä .õòð íòã ïòîåðòâñéåøà©¨
èôøàãòâ ïáàä øéî ,ãàù à :èðééååòâ©¨¨©
êéæ ïáàä ééæ ...ïñò ï'ëàð êééìâ ïééâñéåøà©¨¨
ïñòâòâ ïáàä ééæ ïòåå æà ,ètàëòâ èùéð©©¨
ïéà ïòååòâ ïéåù ééæ ïòðòæ ,æéétù ñàã¨
ïòååòâ ïéåù æéà ñò ,äãåöî øòã

..."êàðøòã"¨

øòãèðééåå ùèðòî øòã :æéà ìùîð
ïà óéåà ïåà ,íòìáàøt íòã óéåà¨©
,êéæ ééá èëàøè øò ,íòìáàøt ïøòãðà©¨©

אין ו. הדעת מנקיי ז"ל, קאזשליק יעקב רבי הרה"ח געפרעגט אמאהל האט איד ַַָָָא

געענטפערט: יעקב ר' האט אלול. חודש אין טוהן מ'דארף וואס ַָָירושלים,

גנב" דעם "געכא ïט מ'האט ווייל פרייליך, גאר זיין מען דארף אלול, חודש -ÌÚ„) ַַָָ

(Ú¯‰ ¯ˆÈ!

אבער  חלילה, אליין, גנב  דער זיין נישט און גנב ", דעם "כא ïן מען דארף ַַַַָאוודאי

שמחה. מתוך  טוהן תשובה ַמ'דארף
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à ,àã ïòâðàâòâ ïéá êéà æà ãàù à©¨©©¨©
...èøàã ïòâðàâòâ èùéð ïéá êéà æà ãàù¨©©¨
æéà æéà ñòìà æà èùéð êéæ ètàë øò©©©
øò ïåà ,äðùä ùàø ïåô ïáéøùòâðà ïéåù¨
ïéà åöøòã ïèééøâåö èôøàãòâ êéæ èàä¨©

.ìåìà ùãåç

ìäàîàøòã èàä ìåìà ùãåç ïéà ©¨¨
èâàæòâ ì"öæ "íééç õôç"¨
ïàîéøà ïà ,ìùî à íéãéîìú òðééæ øàô©©©¨©
à èëåæòâ ïåà âòåå ï'ôéåà ïòðàèùòâ æéà©©

"tîòøè"("ùèéä")à èéî©
æéà âðéìöåìt .ïâàåå ïâéãðòøäàôééáøàô©¨¨
øòã ïåà ,ïâàåå øòðééù à ïøäàôòâëøåãà©¨©¨
,ïâàåå ï'ôéåà ïøäàôòâ æéà ñàåå ùèðòî¨¨¨
.ïâàåå ï'ôéåà ïòîåðòâôéåøà íäéà èàä¨©¨

øòèòtù,èøòäòâ ùèðòî øòã èàä¨
éã ïòååòâ æéà ñàã æà©¨
øòöéîò èàä .âéðò÷ íòðåô òèòøà÷©¨
ñ'âéðò÷ ï'èéî âéãðøàô" ,èâàæòâ íäéà¨¨
ïtéð÷ðà èðò÷òâ êàã åèñàä ,òèòøà÷©¨¨¨

èñìàåå åã ïåà ,âéðò÷ ï'èéî øù÷ à©¨
."!ïáòì ïöðàâ ï'ôéåà øãåñî ïòååòâ©

âéãðøòäèàä ñàåå ùèðòî øòã æà©¨¨
ï'ôéåà ïòîåðòâôéåøà íäéà©
øò èàä ,âéðò÷ øòã ïòååòâ æéà ïâàåå¨¨
ñàåå íòã óéåà ,èðééååòö ÷øàèù êéæ©¨
,èééäðòâòìòâ àæà èñàtøàô èàä øò¨©©©©
ñòìà âéðò÷ íòðåô ïòîå÷àáåöñéåøà©©©

.ïáàä óøàã øò ñàåå¨©¨

øòãèøäéôòâñéåà èàä "íééç õôç"¨
:ìùîð íòã

-èùéð êòáòð èàä ïàîéøà øòðòé¨©¨
ï'èéî àã èøäàô øò æà èñåàååòâ©¨¨
øòáà ,ïééìà íäéà èéî èãòø ïåà âéðò÷©¨
ìåìà ùãåç ïéà æà àé êàã ïñééåå øéî¨¨©

òééèùêìî íòã ,âéðò÷ íòã øàô øéî ï©
êéæ øéî ïôøàã ,ä"á÷ä íéëìîä éëìî©
íåö ïãòø ïåà ïâàåå ï'èéî ïtàëèéî©¨

âéðò÷ææææ!

ער ז. אז דערציילט, מיר ירושלים פון יונגערמאן א האט צוריק, יאהר ַַַָָעטליכע

דארט  איז איהם מיט צוזאמען השנה. ראש שïיטאל הדסה אין געווען ַָָאיז

אנדערע אדער השנה ראש פון געוואוסט נישט האט וואס "פרייער", א  ַַָָָגעווען

אידישקייט. פון ענינים

איהם  יענער האט שופר, געבלאזן מ'האט ווען אז יונגערמאן, דער מיר ַַָָָדערציילט

'תרועה'... איז וואס און 'שברים', איז וואס 'תקיעה', א  דאס איז וואס ַָָָָגעפרעגט

אידישקייט  דעם, אין זיך אינטערעסירט יענער פארוואס פראגע  זיין ַַָאויף

נישט?! אינגאנצן איהם דאך ַָאינטערעסירט

אן  געווען איז ער אז יונגערמאן, דעם פאר געענטפערט יונג "פרייער" דער ַַַַָהאט

"שווימער" אונטער'ן ("ˆÔÏÏÂ")אונטערערדישער מ'שווימט ווען פלאט. ים ָאינעם
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צום  איינער מ'פייפט נאר שïראך, "נארמאלע " א נישט דאך מען רעדט ַַַַָָָוואסער,

מיט'ן  איינער האבן שווימערס אונטערערדישע  די וואס סימנים די לויט ַָָאנדערן,

געהאלט. גוטן א  זעהר דארט ארבעט דער פאר מ'צאהלט ַַַָאנדערן.

ïענסיע, אויף געגאנגען איז ער ווען אז ווייטער, יונג "פרייער" דער ַַדערציילט

'מודעה' א  געזעהן אמאהל ער שïראך(�Â„ÏÚÓ‚)האט די קען וואס עמיצן מ'זוכט אז , ַַַַָָָ

מענטשן, אנדערע  פאר אויסלערנען עס זאל וואס ים, אונטער'ן שווימערס די ַַָָפון

דערפ  באצאהלן צו גרייט מ'איז איז און מודעה די אויף געהאלט. שיינעם א  גאר אר ַַַַָָ

זאל, געוויסן א  אין קומען זאל שïראך, דאזיגע  די קען וואס דער אז ַַַַַָָָגעשטאנען,

מיטאג אזייגער 12 ·ÏÈt˘ÈÈ)דאנערשטאג, ÌÂˆ). ַָָָ

אנגעקומען  כ'בין און זאל, יענעם צו אהין געגאנגען איך בין דאנערשטאג, אלזא , -ַַַַָָָָ

צוויי  - מענטשן סאך א געזעהן כ'האב אזייגער. 12 נאך  מינוט 15 ארום ַַַַַָָאהין

"רקע " אויפ'ן און זאל, אין זיצן - מענטשן אויפ'ן )backround(הונדערט מען הערט ַ

דער  טיש. אויפ'ן "כיבוד" לייכטער געווען איז עס און מוזיק , פון קלאנגען ַ"רמקול"

די  צו צוגעהערט און "כיבוד", פונעם געגעסן און געזעסן איז עולם ָאנוועזענדער

קומט  עס וואס אנוועזענדע  די פון איינעם צו פראגע  זיין אויף קלאנגען. ַַַָָמוזיקאלישע

עס  און מנהל, דער זיצט צימער יענעם אין אז געענטפערט, יענער האט פאר, ַָָָדא

אויסוויילן  מנהל דער וועט סוף, צום און אנדערן, נאכ'ן איינער מענטשן, אריין ַַָגייען

שיקן... אהיים ער וועט איבעריגע , די און ַאיינעם,

דערנאך און מינוט-צוויי, א אויף זאל אין אוועקגעזעצט זיך  יונג פרייער דער ַַַָָהאט

געזעסן, איז פארוואלטער דער וואו צימער פון טיר די צו צוגעגאנגען גלייך  ער ַַַאיז

איינער! "מחוצף געשריגן, מענטשן די האבן מנהל. פונעם צימער אין אריין איז ַָאון

שעה  פערטל א אנגעקומען דא ביזט דו און לאנג, אזוי שוין ווארטן און דא זיצן ַַַַָָָמיר

פאר  ווארטן וואס אנדערע ביז ווארטן צו אן אריין, באלד גייסט דו און ַַַַַַָָשïעטער,

מנהל?!". צום אריינגיין וועלן ַדיר,

יונגערמאן: דעם צו פרייער דער ַָזאגט

און  מנהל, מיט'ן גערעדט כ'האב  טוהן, צו געמאכט נישט אבער זיך  האב איך -ַָָָ

מענטשן  די ווען געשיקט... אהיים אלעמען און זאל, צום ארויס איז מנהל ַַַַדער

מנהל  דער האט זיי, נישט און אן, מיך נעמט ער פארוואס אנגעשריגן איהם ַָָָָָהאבן

געענטפערט: זיי

עס  נאר מוזיק, סתם געווען נישט איז דאס מוזיק . פון קלאנגען דא  שïילן עס -ַָָָ

דארט  האב  איך  און "צוללנים", אונטערערדישע די פון שïראך די געווען ַָָאיז

וואס  דער אז אלעמען, ביי זיך  בעטענדיג שïראך , דאזיגע די אויף ַַַָָגערעדט

דאך פארשטייט איר אבער מיר, צו אריינקומען זאל שïראך  דאזיגע  די ַַַַָָָָפארשטייט
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פרי אויפשטיין  - באשמורת לקום נוהגין
השי"ת  עבודת  צו  אלול חודש

øòãèàä ,ì"öæ "éåìä èáù" ìòá ïåàâ¨
øòã ñàåå íòã óéåà èâàæòâ¨¨

èáééøù øáçî(à"ñ ,à"ô÷ú ïîéñ ç"åà)

úåçéìñ øîåì úøåîùàá íå÷ì íéâäåð"
."êìéàå ìåìà ùãåç ùàøî íéðåðçúå
âäðîå" ,à"îø øòã íòã óéåà èáééøù
éðá éã ïåô âäðî øòã ,"ïë åðéà æðëùà

ùãåç ïáééäåöðà ,éåæà èùéð æéà æðëùà©
øòã ïéà øàð ,úåçéìñ ïâàæ åö ìåìà¨¨

.äðùä ùàø øàô êàåå¨©

èàäéã èéî æà ,èâàæòâ øòðæàåå áøä ¨¨¨©
,"ïë åðéà æðëùà âäðî" øòèøòåå
ïâàæ ïâòåå èðééîòâ øàð à"îø øòã èàä¨¨¨
à ïòååòâ èùéð æéà'ñ øòáà ,úåçéìñ¨©
ïéà ïôàìù ïáééìá åö æðëùà ïéà âäðî¨
øéî 'éôà ...ìåìà ùãåç ïéà ,øòâðòì èòá

גלייך האט מענטש דער דארטן... "געקלאצט" און געזעסן איר זענט ָָָנישט,

אין  מיר צו אריינגעקומען ער איז גערעדט, האב  איך  וואס שïראך די ַַַַָָפארשטאנען

פאר  ארבעטן זאל ער אז א ïגעשמועסט טאקע איך האב  איהם מיט און ַַַַָָָצימער,

שïראך ? די נישט פארשטייט איר אז שולדיג, איך בין וואס ַַַָמיר...

שרייען: גענומען זיך אנדערע די פון געוואוסע ַָהאבן

שïראך! די פארשטאנען יא  דאך האבן מיר -ַַַָָָ

געענטפערט: זיי מנהל דער ָהאט

נישט  איר זענט פארוואס שïראך , די פארשטאנען יא האט איר אויב  -ַַַַָָָ

צימער? מיין אין ַאריינגעקומען

געענטפערט: יעדער ָהאט

אויך איך  בין זיצט, איינער יעדער אז געזעהן כ'האב ווייל זיצן, געבליבן בין איך  -ַָ

זיצן!... געבליבן

געזאגט: מנהל דער ָָהאט

זאל  שïראך , די פארשטייט וואס דער אז אויסגערופן, כסדר דאך  האב  איך -ַַַָָָָ

מענטשן! אנדערע די מיט זיצן בלייבסטו איהם, מיט ענדיגן כ 'וועל און ַַאריינקומען

"שïראך". די אויף רעד איך אז געזעהן דאך האסט ַַָָדו

איינער  יעדער אז אלול, חודש מ'בלאזט וואס שופר פונעם לימוד דער איז ַָָָדאס

צוגרייטן  אלול, חודש אין אריינכא ïן זאל שופר, פונעם "שïראך " די פארשטייט ַַַַָָוואס

מ'זאל  אז שïראך ", די "פארשטיין אבער  מ'דארף הדין. יום צום געהעריג ווי ַַַַָָזיך

נאר  געהערט האט ער - שמע" הברה "קול וואס הבור", לתוך "תוקע  א זיין ַָָָנישט

געכא ïט  נישט זיך  האט ער און "שïראך ", די פארשטאנען נישט און הברה", "קול ַַַַַָא

איז. עס זמן גרויסער פארא  וואס אלול חודש ַַָאין
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áééäðà úåçéìñ ïâàæ åö ïäà èùéð ïáééä
éã êéåà æéà éàãååà øòáà ,ìåìà ùãåç
íåö äéøô ïééèùåöôéåà æðëùà éðá âäðî

ïòðòååàã øòãà ïòðøòìçççç! ¨©

øòãïà óéåà èáééøù "úîà úôù"©
èøàúåæåæî øåîùì" ä"ã ,à"ñøú àáú) ¨

("éçúô÷åñt øòã æà :(ãì ,ç éìùî)éøùà" ©

íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì éì òîåù íãà
"éçúô úåæåæî øåîùì íåéæéà èáéåìòâ]

âéãðòèù ,øéî åö åö èøòä ñàåå ùèðòî øòã

úåæåæî éã ïèéäåöôà ,øäéè òðééî ééá ïééæ åö

[ïòøòéåè òðééî ïåôéã óéåà óéåøà èééâ ,©
ïøòåå ñò ïòåå íéðîæ òìòéöòôñ
éåæà ,ìîéä ïéà ïøòéåè òñéåøâ èðòôòòâ
éåå èéåì .éøùú ïåà ìåìà íéùãç éã éåå

ידוע ח. איז ÂÚÂ„)עס ,"‰˘Ó „‚ÈÂ" ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ),געזאגט האט זי"ע רב  צאנזער דער ַָָָוואס

איהם  פאר געווען עס איז אלול, חודש אין חתונה א צו געגאנגען איז ער ווען ַַַַאז

נוראים. ימים די פאר הכנה גוטע ַַא 

חודש  אין חתונה א  געהאט אמאהל האט זי"ע, המאיר" "אור בעל ַַַָָהרה"ק 

אן  אין געווארן גע ïראוועט איז חתונה  די קינד. א  שוועסטער'ס זיין ביי ַַָָאלול,

שטאט. ַָאנדערע

שטאט  אנדערע אן אין פאהרן זאל ער צו מסופק געווען איז המאיר" "אור ַַָָָדער

דעם  געבעטן האט און וועג, אויפ'ן גיין אנגעהויבן ער האט אלול. חודש ָָָאין

אמת " בדרך "ונחני ˜‡¯ÚˆÈ¯אויבערשטען, Ï'ÒÁ�Ù È·¯ ˜"‰¯‰ ÔÂÙ Ë‚�Ú¯·Ú‚ Ë¯ÚÂÂ ÈÂÊ‡ :·‚‡)«»

Ô‚‡Ê ¯Ú Ï‡Ê ,Ë˘È� ¯Ú„‡ Ô‰ÂË ‡È ÒÚ Ï‡Ê ¯Ú Âˆ Í‡Ê ‡ Ô‚ÚÂÂ ˜ÙÂÒÓ ÊÈ‡ ˘Ë�ÚÓ ‡ ÔÚÂÂ Ê‡ ,Ú"ÈÊ««««»»»»»

("˙Ó‡ Í¯„· È�Á�Â" :¯ÚË¯ÚÂÂ ÈÈ¯„ די צו גיין זאל איך צו אמת , גלייכן אויפ'ן מיך פיר .ָ

נישט. אדער ָחתונה,

אן  שלאגט גוי יונגער א ווי געזעהן המאיר" "אור דער האט וועג, אויפ'ן ַַָָגייענדיג

האט  איהם, שלאגט ער פארוואס המאיר", "אור פונעם פראגע די אויף גוי. ַַַָָָאלטן

האבן  זיי און פאטער, זיין איז אלטער דער אז געענטפערט, גוי יונגער ַַָָדער

אויפ'ן  תבואה די איינזייען פון צייט די איז יעצט ווי אזוי זיך, צווישן ַָאïגעשמועסט

ער וועט יאהר, Ô‰ÂÊ)גאנצן ¯Ú„) אכטונג וועט פאטער זיין און פעלד, אויפ'ן ארבעטן ַַַָָ

די  און צייט... גאנצע  די טאטע  דער שלאפט דערווייל קינדער. זיינע  אויף ַַָגעבן

דעם  צוליב  ווייל טאטן, זיין ער שלאגט דערפאר הפקר! ארום זיך  דרייען ַַַָקינדער

עסן! צו וואס יאהר גאנץ  א  האבן נישט משïחה גאנצע די וועט שלאף, ַַַַָָָָטאטן'ס

שלאפן! נישט זאל ער אז איהם, ער שלאגט ַַָָָדערפאר

באשלאסן  המאיר" "אור דער האט גוי, פונעם ווערטער די ַָָהערענדיג

"אור  פונעם אסתפקתא  די געווען" "ïושט האט גוי דער אהיים. ַָָצוריקצופאהרן
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óéåà ïà ñìàîòã ètàì÷ ùèðòî øòã©¨
æéà éåæà ,ïøòéåè òèðòôòòâ òñéåøâ éã©
ïòðòôò íäéà øàô ìàæ'î æà äëåæ øò©¨©
óøàã'î .âòè òâéèöéà éã ïéà ïøòéåè éã©
âéøòäòâ éåå ïöåðåöñéåà ïò÷ðòãòâ øòáà̈

.ïîæ ïâéìééä íòã

øéîøòã ñàåå èâàæòâëàð ïéåù ïáàä¨¨¨¨
æà ,èáééøù ì"öæ í"éøä éùåãéç©
øòã ñàåå äðúî òèåâ à æéà ìåìà ùãåç©¨
òùéãéà øàô ïáòâòâ èàä øòôòùàá©¨©

.øòãðé÷

איז אלול פון חודש די - ורצון  רחמים  ימי
דינים  שום  קיין  שורה נישט 

ñòéøîà" øôñ ïéà èâðòøáòâ èøòåå
"ñçðô(æ"ëú úåà ,à"ç)÷"äøä æà ,©

,èâàæòâ èàä ò"éæ øòöéøà÷ ì'ñçðô éáø¨¨¨
èùéð ïòî øàè øäàé ï'ëøåã ùèàë æà©¨¨¨

ê"ðú ïåô íé÷åñt ïâàæ(àø÷î)éã ïéà ¨
øòáà ,èëàð øòã ïåô èôìòä òèùøò©¨
íéìäú ïâàæ àé ïòî âòî ìåìà ùãåç ïéà¨¨
æéà ìåìà ìééåå ,äìéìä úåöç øàô êéåà©
ì"çø íéðéã éã ïåà ,íéîçøä ùãåç øòã
éã ïéà èëàðééá äøåù ïòðòæ ñàåå¨©
èùéð ïòðòæ øäàé ïåô èëòð òøòãðà©¨

.ìåìà ùãåç ïéà äøåù

éã÷åñt íòã ïùèééè íéøôñíéìäú)

(é ,ëíåéá åððòé êìîä ,äòéùåä 'ä"

éã æà ,ì"æç ïåô òåãé æéà ñò ."åðéàø÷©
íéîçøä éîé ïòðòæ ìåìà ùãåç ïåô âòè
øòã éåå ,íòðøàô ïèñòøâ ï'ôéåà ïåöøäå©
äøåú" ÷"äôñ ïéà èáééøù àéðúä ìòá

"øåà(äàø úùøô)êéæ èøòãðåàåå øò ,
èùéð æéà ìåìà ùãåç ñàååøàô©¨
,áåè íåé à ñìà ïøàååòâ èîéèùàá©¨©©
íéîçøä úåøøåòúä òñéåøâ éã áéìåö
øò .ùãåç íòã ïéà èùøòä ñàåå¨
ìù úåãî äøùò ùìù éã æà ,èáééøù©
,ìåìà ùãåç ïéà ó÷åúá ïòðòæ íéîçø

.øåtéë íåé ïéà éåå è÷ðåt

ïòâðòøáòèàè à ,ìùî à íéøôñ éã©©©
ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä ñàåå¨¨©
,ïäåæ ïééæ øàô ãîìî à ïòâðéã åö èìòâ©©
ãîìî øòã ïòååòâ ïééìà øòèàô øòã æéà¨©
èùéð èàä ìòâðåé ñàã ïòåå .ïäåæ íòðåô¨¨
ïééæ èàä ,ïòðøòì íééá ïèìàäòâèéî©¨
èàä ãðé÷ ñàã .ïâàìùòâ íäéà øòèàô¨¨¨¨
èàä ."!òèàè ,òèàè" :èðééååòö êéæ©©¨
ïéá èöòé" :èøòôèðòòâ øòèàô øòã¨
."!éáø êéà ïéá èöòé !òèàè èùéð êéà©
øòãéåå øò æéà ,ïòðøòì ï'ëàð ,èëàðééá©¨

."òèàè" ïééæ ïøàååòâ¨©

ñàãè'øæç'òâøòáéà êéæ èàä òáìòæ ¨¨
øòã æéà âàèééá .ñðòâøàîåö¨¨

בעסער  ס'איז אז אלול, חודש אין לעיר מחוץ  ארויספאהרן זאל ער אויב  ַַָָהמאיר",

אלול. חודש אין צייט די פארשלאפן צו נישט כדי אינדערהיים, בלייבן ַָצו
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èëàðééá ïåà ,"éáø" øòã ïòååòâ øòèàô¨©
èëàð ïééà ."òèàè" øòã ïòååòâ øò æéà©©
,øòèàô ïééæ ïèòáòâ ìòâðåé ñàã èàä¨¨¨
ìàæ øò "ï'éáø" ï'èéî ïãòø ìàæ øò¨¨

...!ïâàìù ïøòäôéåà íäéà¨

ñàã'ä" :÷åñt ïåô äðååë éã æéà ¨
æéà ,ìåìà ùãåç ,èöòé ."äòéùåä
éîé éã ïéà ïòî èòá .íéîçøä éîé
ñò ïòåå æà ,ìåìà ùãåç ïåô íéîçøä©
ïòåå - äðùä ùàø - "êìîä" ïééæ èòåå
åððòé" ïééæ ìàæ - "êìîä" ñéåà èôåø ïòî¨

."åðéàø÷ íåéá

øòã"íäøáà ïâî",à"ö÷ú 'éñ ç"åà)

(è"÷ñíéãéñç øôñ íùá èâðòøá
(â"ñùú 'éñ)ùàø óñåî ïòðòååàã ïâòåå©

äòù ééøã òèùøò éã ïéà æà ,äðùä©
úìôú úåãéçéá ïòðòååàã èùéð ïòî øàè¨©
øòã ètùî ñìàîòã ìééåå ,óñåî¨
àøåî ïòî èàä ,èìòåå éã øòèùøòáéåà¨

èòåå øòîàè ,"äéðéã ã÷ôéî àîìéã"
.ïééæ øáåâ ïéã øòã

èâòøôàøîâ éã ,"íäøáà ïâî" øòã
èâàæ(:â æ"ò)øòã æà ¨©

âàè ïãòé èìòåå éã ètùî øòèùøòáéåà¨
ñàååøàô éåæà áéåà ,äòù ééøã øäàé ïåô¨©©¨
óñåî ïòðòååàã àé úáù ïãòé ïòî âòî¨©
?âàè ïåô äòù ééøã éã ïéà úåãéçéá¨

èøòôèðòà æà ,"íäøáà ïâî" øòã©©
ïã" ä"á÷ä æéà øàé õðàâ©¨
ètùî øòèùøòáéåà øòã ,"íìåòä úà
äðùä ùàø ïéà øòáà ,èìòåå éã ò÷àè©¨
óéåà èìòåå éã øòèùøòáéåà øòã ètùî
éðù òáù éã ìùîì éåå ,øäàé òëéìèò

.â"ãà òáù

èäòæøòã áéåà æà ,íòã ïåô ïòî©
òèàæ ïáéæ" ìäàîà èàä ùèðòî¨©¨©
æéà ñàã æà ïñéåå øò ìàæ ,"øäàé¨¨©¨
ïééà èöåðòâñéåà èàä øò ìééåå øàôøòã©¨

âéøòäòâ éåå ìåìà ùãåçèèèè.

זאגןט . חז"ל �‚.)די אייזעל,(˘·˙ אן פאר לה". קרירא תמוז בתקופת  אפילו "חמרא  ַַָ

תמוז. חודש פון טעג הייסע די אין אפילו - קאלט אייביג ַַאיז

אין  ווי הייסער נאך  וועטער דער דאך איז אלול חודש אין פארשטיין, מען ַַָָדארף

זאגט גמרא די ווי תמוז, ËÎ)חודש ‡ÓÂÈ) סוף דער מקייטא ". קשיא  דקייטא , "שלהי ָ

אינמיטן  ווי הייסער איז וועטער דער ווייל זומער, דער ווי שווערער איז זומער פונעם

אן  פאר אז רבותא , גרעסערע  א  נישט גמרא די זאגט פארוואס אזוי, אויב  ַַַַַַָָזומער.

אלול? חודש אין אפילו קאלט איז ַַאייזעל

- "חמרא" א פאר אפילו איז אלול, חודש אין אז צחות, דרך  על זאגן מען ַַַַָקען

אלול. חודש פון "היץ " די שïירט אייזעל, אן אויך  קאלט! נישט אויך - אייזעל ַַַאן
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שווער  אן  קומט  עס ווען  - בסבך נאחז
דעם  דורך  מעורר ער איז מענטש פארן 

ר"ה פאר זכותים 

øéîïåô øëæì ,øôåù à èéî ïæàìá¨©
íòã ïòðàîøòã åö ,÷çöé úãé÷ò
,éåæà áéåà ."÷çöé ìù åìéà" ïåô úåëæ©
"ïø÷" ï'èéî è÷ðåt ïòî èæàìá ñàååøàô©¨¨
èðàä à èéî èùéð ïåà ,ìéà íòðåô©©

åô à èéî øòãà?øòãéåå íòã ïåô ñ ¨©

ïò÷ïòðéôòâ ïø÷ íééá ìééåå ,ïâàæ ïòî¨
÷åñt ïéà øéî(âé ,áë úéùàøá)äðäå"

øòã ,"åéðø÷á êáñá æçàð øçà ìéà
òðééæ èéî èøòèðàìtøàô êéæ èàä øòãéåå¨©¨
íäéà æéà ñò ,ïâééååö éã ïéà øòðøòã
æà ,ãåîéì à æéà ñàã .øòååù ïòîå÷òâðà̈¨©©
øòååù ïà èîå÷ ñò åàåå èøàã à÷ååã¨¨
øøåòî èéîøòã øò ïò÷ ,ùèðòî ï'øàô©

.äðùä ùàø ïéà ïééæ íéîçø

øòãèàä ò"éæ ïéìáåì ïåô éáø øòâéìééä¨
èâàæòâ"ìàåîù ïåøëæ" ÷"äôñá àáåî) ¨

(ú÷åç 'ô ,"íéîùì øåà" ÷"äôñáå ,àøéå 'ôäðäå"
àã æéà ñò ,"åéðø÷á êáñá æçàð øçà ìéà¨

êéæ èòùèåî ñàåå "ìéà" ïà êàð("øçà"). ¨©¨
à "åéðø÷á êáñá æçàð" - ?ñàã æéà øòåå¨©
!òøä øöé ïééæ èéî êéæ èâàìt ñàåå ãéà¨¨

éãøòã æéà øàôøòã ,ïùèééè íéøôñ©
,"äìòîìî áçøå äèîìî øö" øôåù
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אי. מיט שופר בלאזן נישט מ'קען צחות, דרך על געזאגט מיר האט יונגערמאן ַַַָָָא 

מענטש דער אז לימוד, א  איז דאס בהמה. די צו באהאפטן איז וואס דארף קרן ַַַַָָָ

"בהמה"! זיין פון אïרייסן ָזיך 

זצ"ל,יא. אמת" "שפת מיט'ן געשעפטן זיינע וועגן דורכרעדן זיך פלעגט יונגערמאן ַַא

איינמאהל  טוהן. זאל ער וואס געשעפט, יעדן אויף גע 'עצה'ט איהם האט ָָָָוועלכער



ãë שופטים - קוואל פרשה ַדער

"שפת דער האט אמת ", "שפת מיט'ן רעדן אלול, חודש אין געקומען איז ער ָווען

געזאגט: איהם ָאמת"

דיך איך בין געשעפטן, דיינע וועגן רעדן יאהר דורכ'ן אהער קומסט דו ווען -ַָ

אין  אז דיר, איך זאג אלול, חודש אין אבער געשעפטן, דיינע וועגן מייעץ  ַַָָטאקע

"תשובה"! - "געשעפט" בעסטע דאס איז אלול, ָחודש

מתוך "יראתי שמחה מתוך  זיין נאר  קען תשובה אז זיך  פארשטייט אבער

זידיטשויב פון הירש צבי רבי הרה"ק  פון נאכגעזאגט שוין האבן מיר ווי ָָָשמחתי",

ש'מו. י'תברך  ל'עבודתו מ'שועבדים י'היו כ'ולם תיבות ראשי איז שמייכ"ל אז זי"ע ,

דער  איז סדר? לויט'ן נישט דאך זענען אותיות די געפרעגט, עמיצער ָָהאט

איז  מצב  דער ווען אפילו שמייכלען צו איז קונץ די אז קשיא , אזא אויף ַַַַתירוץ 

"מסודר"... אזוי ַנישט

מענטש  א  אויב אז געזאגט, אמאהל האט זצ"ל סאלאנטער ישראל רבי ַַַַַָָָהגאון

א פון בחינה דער אין ער איז ïנים, פארכמארעטע א מיט המדרש בית אין ַַַָקומט

קומט  מענטש דער אויב  אז צחות, דרך  על צולייגן מ'קען הרבים". ברשות  ַ"בור

ל"ע! נגחן" "שור א  ער איז ïנים, פארזויערטן א מיט היים זיין אין ַַַַאריין

זיך פרעגט ער און דירה, א  דינגען צו זיך אינטערעסירט איד א צחות, דרך  ַַעל

גוטע זעהר וואוינען דארט אז געזאגט, איהם עמיצער האט שכנים. די וועגן ַָָָָנאך

געזעהן  ער האט געקומען, אהין איז ער ווען דערווייל, מענטשן. פריינטליכע  ַָשכנים,

ער  איז פריינטליכע ... קיין נישט מענטשן, "פארכמארעטע " זענען שכנים די ַַָאז

געפרעגט, און דירה, די פארדינגען איהם האט וואס הבית, בעל צום ַַָָצוריקגעגאנגען

און  פארזויערט אזוי דאך  זענען שכנים די אויסגענארט. איהם האט ער ַַַָָהיתכן,

געענטפערט: איהם הבית  בעל דער האט ָנישט-פריינטליך ...

"ïנים" אזא  ïונקט ארויסווייזן דיר וועלן זיי שכנים. יענע ïערזענליך  קען איך  -ַַַ

דיר  זיי ווייזן ïנים, פארכמארעט א  ארויס זיי ווייזט דו אויב  זיי... פאר ווייזט דו ַַַַָווי

זיי  וועלן ïנים, פריינטליך  א ווייזן זיי וועסט דו אויב  ïנים... פארכמארעט א ַַַָצוריק

דיר... צו פריינטליך  זיין

די  צו געשמייכעלט און אהין געגאנגען איז ער געטוהן, אזוי טאקע  האט ַַַַָער

זיך האט דערווייל ïנים... זייער אויף שמייכל א געזעהן האט ער און ַָָשכנים,

געווען  איז ער וויבאלד שïיגעל... א געשטאנען איז דארט אז ַַַַַָארויסגעשטעלט,

האט  מאהל יעצטיגע דאס ïנים... פארכמארעטע  א געזעהן ער האט ַַַָָָָָָפארכמארעט,

געזען ער האט געשמייכעלט, שוין ˘ÏÚ‚Èt...)ער ÔÈ‡)...ניםï שמייכעלדיג א  ַָ

בשמחה, שטענדיג איז ער שמייכעלט, מענטש דער אז איז, דעם פון לימוד ַדער

ïנים! שמייכעלדיג א אויך הימל פון איהם מען ַווייזט


	עטיפה די פרשה קוואל חצי לעטער
	עמוד כל הזכויות אידיש
	23-24 1
	yשופטים-5 2-24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


