
   עטרת ראשנועטרת ראשנו
 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ

  

ה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני  ר ֱאלִֹהים ֶאל מׁשֶ    .ה"הויַּוְיַדּבֵ
ִמי  ָדי וׁשְ ֵאל ׁשַ ָּוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ    .)ב-או ( ּ לֹא נֹוַדְעִתי ָלֶהםה"הויּ

 דבר אתו משפט על שהקשה לדבר  י"פרש
. 'למה הרעותה לעם הזה'ולומר  י"פרש

והנה רואים שבסוף הפסוק כן כתוב שם 
י "ופרש,  שהוא מרמז לרחמים'ה"הוי'

ובתרגום . לשלם שכר טוב למתהלכים לפני
ה הוא דאתגליתי "ואמר ליה הוי, פירשיונתן 

 צריך להבין למה בדווקא שם . עלך בגו סניא
 .ה שנתגלה בסנה מה הכוונה בזה"הוי 

 ק "ז הגה"צריך להבין מה שכתב אא ועוד
 יצחק יהודה יחיאל מקאמרנארבי  ועוד
ה "וכ, :)ג ב"ח( זוהר חיק "ה בספה"זלה
חיים ק רבי "ז הגה" מאאפרי חייםק "בספה

ק "ז הגה"ה בשם דו" זלהיעקב מקאמרנא
 צבי הירש מזידיטשובג רבי "רשכבה
 אני 'אשון ו'ני ר'ת א" הוא ר'וארא'ה ש"זלה

  .)ישעיה מד ו(חרון 'א 

  ידוע מה דהנה ,בכל זה יש לומר והביאור
י בתחלת "רשמובא ב(ל " חזשאמרו והביאור

שבתחלה עלה במחשבה , )שיתברא
 וראה שאין העולם ,לבראותו במדת הדין

 והקדים מדת הרחמים ושתפה ,מתקיים
ולכאורה יש לומר שהקדים מדת  .ד"למה

 אמרו כי הרי, י כוח התורה"עהוא  הרחמים
 שני אלפים שנה )ר יט א"יקו. פסחים נד( ל"חז

שאמרו כמו ו .לםקדמה תורה לבריאת עו
מאי ,  אמר חזקיה).פח( בשבת ל במסכת"חז

משמים השמעתה דין ארץ יראה 'דכתיב 
אלא בתחילה , )תהלים עו ט( ' וכו'ושקטה

יום ', ולמה יראה וכו, יראה ולבסוף שקטה
תנה מלמד שה, יתירה למה לי' הששי ה
אם , ה עם מעשה בראשית ואמר להם"הקב

, ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין
ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו ובהו 

התורה שקטה קבלת י " רואים שע.ש"עיי
 שהקדים ושתפה וזהו מדת הרחמים, הארץ
שהוא בתנאי שיקבלו בני ישראל , ד"למה

 ולכן שקט הארץ במדת , את התורה
  .תורהי קבלת ה"הרחמים ע 

 שמשה רבינו טען , לפרשזה אפשר כל  ולפי
 'למה הרעתה לעם הזה', ה"להקב ולפי

, דת הדיןמלמה צריך להיות היינו בכללות 
שצריך אתה לדעת ה " לו הקבענהז "וע

שבתחילה צריך ,  סדר העולםנקבעשכך 
מדת כ "דין ואחמדת ה של נהלהיות הבחי

כמו שהיתה בתחילת בריאת , רחמיםה
צדיקים  )ר סו ה"ב(ל "לזה אמרו חזו, העולם

אבל מכל  .תחלתן יסורין ובסופו שלוה
 השם יתברך מקדים רפואה למכהמקום 

י התורה " שהוא ע):מגילה יג(ל "כמאמרם ז
  וזהו הכוונה שהקדים ,ל"שקדמה לעולם כנ

 . מדת הרחמים והבן 

  וידבר אלהים 'ה "מה שאמר לו הקב ווזה
היינו ,  שדיבר אתו משפט'אל משה ווזה
 צריך להיות מדת הדין שם בתחילהש

ויאמר אליו אני 'אבל בסוף יהיה , אלהים
וכל זה הוא רק , מדת הרחמים 'ה"הוי

י "היינו ע, י"כמו שפרשלמתהלכים לפני 
ת הגהנסדר כך הוא כי , קיום התורה

 י " עכ רחמים"מתחילה דין ואחשהעולם 
  .התורה 

 שהוא שפירש  התרגום יונתן מובן ובזה
הרי היינו כי , השם שנתגלה בסנה ובזה
ש " כמ התורההיה קבלתסנה מקום הב
בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את '

י "שעלרמוז , )ג יב(' האלהים על ההר הזה
מדת הדין מהתורה יכולים להפוך קבלת 
 ת "רהוא  'אני'תיבת  וגם .רחמיםמדת הל

  .להיך קבלת התורה' אהוה'יכי 'נ'א 

 ק "כ כוונת הגה"לפרש גכל זה יש  ולפי
ני 'ת א" ר'וארא'ה ש" זלהמזידיטשוב ולפי
י מה שמבאר מרן "עפ, חרון'אני א'אשון ו'ר

שער הפסוקים ת וב"בלקו(פ הזה "ל עה"האריז

ה מתחלף "כי שם ההוי, ודע: ל" וז)ישעיה
גם , ד"והם טדה, באותיות הקודמות אליהם

 ,ו"והם כוז, מתחלף באותיות של אחריהם
ושניהם בגימטריא , י שמות קדושיםוהם שנ
היה , לרמוז כי אני ראשון ואני אחרון, י"אנ
  ,שהוא הוה, ה באמצע"ושם ההוי. ויהיה

 . ל" עכוהכל אחד יחיד ומיוחד 

 חיים שער -עץ(יש לומר שזה ידוע  ולדרכינו

 )ב"שער הכוונות פסח ד. ו"טו פ ולדרכינו
שחילוף האותיות הקודמות הוא בחינת 

חילוף ההאותיות המאוחרות מרמז ו, רחמים
ה בא "ל שהקב"היינו כנ, על מדת הדין
בחינת שם ' אני ראשון'לרמז למשה ש

בחינת שם ' ואני אחרון, 'ד רחמים"טדה
ולזה עשר . 'ומבלעדי אין אלהים, 'ו דין"כוז

, ה"תור' ו עם הכולל בגי"ד כוז"פעמים טדה
 י התורה מהפכין הנהגת "להורות שע

 .    חמיםהעולם למדת הר 

  וארא אל ' באמרו התורה כוונתכ "ג וזהו
אברהם אל יצחק ואל יעקב באל  וזהו
צמצום ' שהוא בחיי "דייקא בשם שד 'שדי

כי ,  דיןנתבחי .)חגיגה יב(שאמר לעולמו די 
האבות היו ראשית והתחלת של עם 

רבינו כ כן נתגלה למשה "אבל אח, ישראל
איך מהפכין וה .ה שהוא רחמים"בשם הוי

וגם הקמתי את 'י "עמדת הדין לרחמים 
ברית מרמז לתורה כי  'בריתי אתם
 י לימוד התורה "שע, ).שבת לג(ל "כמאמרם ז

  .למדת הרחמיםמדת הדין מהפכין  

 יעזור שמדת הרחמים עלינו  ה"הקב
וברחמים גדלים 'ואז יהיה , התגלגלי ה"הקב
  בביאת גואל צדק )ישעיה נד ז(' אקבצך

 . א"בב 

 )ק"ד לפ"דרעוין תשסרעוא (
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   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"זי מרבותינו וביאורים עיונים

ה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני  ר ֱאלִֹהים ֶאל מׁשֶ  .)או ( ה"הויַּוְיַדּבֵ

 כ גבורות " הוא ג'אלהים'ושם , ידוע הוא שדבור הוא לשון קשה ל"ר

אלא דבור . כאן למשה בדברים קשיםה "כ למה דיבר הקב"א, קדושות ל"ר

ושם , אלא שהוא ידבר דברים קשים לפרעה, הזה אינו למשה לעצמו

כ גבורות ודברים קשים " מורה על הענין של הדבור הוא ג'אלהים'

 'ה"אני הוי',  למשה היה אמירה רכה'ויאמר אליו'לזה אמר . כדלקמן

 רחמים להורות שלישראל היו דברים הללו, ה מלא רחמים"שם הוי

וידבר אלקים אל '. ולפרעה ולעמו היו דברים וענינים קשים, וחסדים

 שהצירוף של האותיות והדבורים מענין זה היה יוצא בגבורות 'משה

 היה משה מהפך אותם , אלא כשבאו הדבורים האלה למשה, קשים

 .לצרופים של רחמים וחסדים 
 ) מרבינו אליעזר צבי מקאמרנאדף יטבן ביתי (

ר ָאַמר ּהוא  ה ֲאׁשֶ ֵני ה"הויַּאֲהרֹן ומׁשֶ ּ ָלֶהם הֹוִציאו ֶאת ּבְ
ִרים ֶאל ַפְרעֹה . ִׂיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם ֵּהם ַהְמַדּבְ

ה  ְצָרִים הוא מׁשֶ ֵני ִיְשָרֵאל ִמּמִ ֶּמֶלך ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶאת ּבְ ׂ ְ  
 )כז- ו כו( ְוַאֲהרֹן  

 ויש מקומות שמקדים משה , קדים אהרן למשהיש מקומות שמ. ל"ז י"פירש

י "ולכאורה מה משמיענו רש. כ"לומר ששקולים כאחד ע, לאהרן י"פירש

כ "ל הא בעצמינו ידענו מהשני מקראות שלמעלה מקדים אהרן ואח"ז

מפני , ל הוקשה"י ז"אך נראה לומר לרש. מקדים משה ששקולים כאחד

 'ציאו את בני ישראללהם הו' אמר ה'מה בפסוק הראשון אשר נאמר 

 'הם המדברים אל פרעה מלך מצרים'ובפסוק השני , נאמר קודם אהרן

י "רק זה מרמז רש. למה לא נאמר בהפוך, כ אהרן"נאמר קודם משה ואח

כי לכאורה מצאנו דבעיקר מה שדיבר , ל באומרו לומר ששניהם שקולים"ז

ם משה ה דבר רק ע"ה להוציא את בני ישראל ממצרים מצאנו שהקב"הקב

כ בענין דבר אל פרעה מצאנו דאהרן דבר עם פרעה "ואח, ולא עם אהרן

כי , כ אהרן"ל לומר מקודם משה ואח"כ הול"א, כי משה היה כבד פה

ל "ובפסוק השני בדיבור אל פרעה הול, ה היה העיקר משה"באמירת הקב

כ לומר ששניהם "ע, וכיון שמצאנו להיפוך בפסוקים. להקדים אהרן למשה

ה והן בדיבור לפרעה שניהם שקולים "הן באמירת הקב,  כאחדשקולים

' אל משה בארץ מצרים' ויהי ביום דבר ה'כ "ולכן שפיר אמר אח, כאחד

 , ה היתה דוקא אל משה ולא אל אהרן" אפילו כל אמירת הקב,)שמות ו כח(

 .ע"ל זי"י ז"וזה מרמז רש, כ שניהם שקולים כאחד"אעפ 
 )יים יעקב מקאמרנא מרבינו חדף קיגפרי חיים (

ֵאל ַיֲעקֹב ְוֶאל ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ָוֵאָרא ָדי ּבְ ִמי ּׁשַ   .)ב ו( ָלֶהם ּנֹוַדְעִתי לֹא ה"הוי ּוׁשְ
  מה בא )ן ועוד"רמב(הנה כל המפרשים הקדושים כבר התקשו . אל האבות' וארא'הקדוש  י"פרש

 .י הקדוש ללמדנו שמפרש אל האבות"רש י"פרש

 אליעזר צבי  רבי ע מרן"ק ציס" הגהק מרן"ז כ"י מה ששמעתי על אא"מר עפלו ואפשר

שפעם אחת נתן לו אביו מרן ,  ועוד ספרים קדושיםהדמשק אליעזר בעל מקאמארנא ואפשר

ק "ב הגה"ק ש"רשות לשהות אצל כ, ל" זצוקיצחק אייזיק מקאמרנאע רבי "א ציס"ק א"הגה

 שקודם חג דברוזה היה בשבת פרשת במ, א" זיעיטשוב מזידייזיקיצחק אע מרן רבי "ציס

ק מזידיטשוב בהתלהבות גדולה מאד בשעת אמירת "והנה בליל שבת קודש היה הרה, השבועות

כי אנחנו בדורנו גדול כמו התנא ,  התורה אמר שאנחנו לא מפחדים משום דברעובאמצ, תורה

ובסעודה שלישית , של צהרים בשבת קודשכ בסעודת "וכן היה ג, אלוקי רבי שמעון בן יוחאי בדורו

בא , ואחר כך ביום ראשון אחר שבת קודש שהיה כבר פרשת נשא. דיבר עוד יותר מגדלות עצמו

לנסוע בחזרה על שבועות , ק מזידיטשוב לקבל ממנו ברכת פרידה"ק מקאמרנא להרה"ז הרה"אא

בתוך , א" זיערנאהיכל הברכה מקאמאג בעל "ע רשכבה"ק ציס"ק מרן הגה"ז כ"לאביו אא

שאל , הדמשק אליעזר מקאמארנאז מרן רבינו בעל "ק מזידיטשוב מאא"הדברים ביקש ממנו הרה

יספר לאביו מה שהוא אמר על עצמו שהוא גדול כעת כמו רבינו הקדוש התנא אלוקי רבי שמעון 

 .א בדורו"בן יוחאי זיע

 שא נ'שכתוב ,  בפרשה הבאההרי מה שאמרת על עצמך מרומז, ק מקאמרנא"ז הרה"לו אא אמר

מרמז ' בני גרשון'רצה לומר , )במדבר ד כב(את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם  אמר

' ראש'היינו ' נשא את ראש'אז צריך , לבני ישראל הנמצאים בגלות המר שנתגרשו מבית אביהם

וזה אי אפשר ,  טובותולהשפיע להם, מהגלות שרוצה לרומם את בני ישראל, קאי על הצדיק הגדול

שהראש צריך להיות לו לפעמים ' נשא את ראש'וזהו , לו להצדיק רק אם יש לו קצת התנשאות

אסתר (אין גם אלא לרבות ' גם הם'וזהו , שמותר לו לומר שהוא גדול כמו האבות הקדושים', נשא'

 וזה הכול משום ,מותר לו לנשא את עצמו שהוא כמו האבות' לבית אבתם'מה בא לרבות , )רבה ג ט

ותיכף ומיד . עם הקדוש בכל מקום שהם אם צריך הצדיק לעשות טובה לבני ישראל' למשפחתם'

, ק מקאמארנא על מצחו"ז הרה"ק לאאנשקם מכסאו ו, ק מזידיטשוב את פירושו"כאשר שמע הרה

 והתיר לו לספר הכול לאביו כל מה שאמר על, וממש החייתה את נפשי, ואמר לו שכן הוא האמת

 .עד כאן שמעתי המעשה. עצמו

 היינו אל משה רבינו המחשיב .  אל האבות'וארא 'י הקדוש"שאפשר לפרש הכוונה של רש ז"ועפי

וכן ,  שהם היו האבות הקדושים'אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 'את עצמו כהאבות כמו ז"ועפי

 ,לעם בני ישראלכל צדיק וצדיק אם צריך לדמות את עצמו לאבות הקדושים כדי לעשות טובה 

כי אפילו שהוא לא , מותר לו להראות ולדמות את עצמו כמו אל האבות, ה"כמו משה רבינו ע

ולמשוך השפעתם , אפשר לו לדמות להם במידותיהם הטובות, כאברהם או יצחק או יעקב בעצמו

 )ו שלום מקאמרנאמרבינ' מעשה שלום'(                          .כדי לעשות טובות למען כלל ישראל, להם

  טרת רזטרת רזעע
 ע" מרבותינו זירזי תורה

ה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני  ר ֱאלִֹהים ֶאל מׁשֶ  .)או ( ה"הויַּוְיַדּבֵ

 להורות , 'ה"אני הוי'להשמיענו במה שאמר כאן  בא

אני ' בחינתמ "שעד העת הזאת לא היה יחוד תו בא

 , שהוא מלכות שמים' אני'כי  שהוא יחודא תתאה 'ה"הוי

 .ה"היינו יחוד יאההויה, אלא יחודא עלאה לבד 

 כי ידוע הוא שכל היחודים קדושים הוא על ידי  והטעם

. שהם בעולם העשיה הזה דייקא, עבודת ישראל והטעם

סוכה , ציצית ומזוזה, ועל ידי עבודתם בטלית ותפילין

מזה נעשה למעלה יחודים , לולב ואתרוג וכיוצא בהם

דושים שלא ניתן להם התורה ובימי האבות הק, קדושים

, כנודע, י שהיו לומדים התורה הקדושה"אעפ, הקדושה

עקב 'כ "כנודע וכן כתוב ג, ג מצות"ומקיימים כל תרי

אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי 

עבודה זו לא היה . )י"ש בפרש"ועיי. בראשית כו ה(' ותורתי

כפי שקבלו ,  פהוהיו לומדים תורה זו על, אלא ברוחניות

ושמות קדושים ויחודים , איש מפי איש עד אדם הראשון

ח אבריהם "וכן היו יודעים כל אבר ואבר מרמ, קדושים

והן לשמור עצמם מלא תעשה , איזה אבר שייך למצוה זו

והוא , ה גידים רוחנים שלהם"כ היו יודעים על ידי שס"ג

 לזה כל עשייתם היו, על ידי קדושה וטהרה שהיה להם

לזה לא היו גורמים למעלה אלא יחודא , הכל ברוחני לבד

אבל יחודא תתאה , א"ה דאו"יחוד של יאההויה, עלאה

ועוד כי לא נצטוו עדיין . י לא היו יודעים"יאהדונה

וכן תפלה זו ממש . לעשות המצות בגשמיות בעולם הזה

 לזה לא היו גורמים על ידי עבודתם . שאנחנו מתפללין

 .דא עילאההרוחני אלא יחו 

 מה שלא , ה כאן דבר חדש ויחוד חדש"אמר הקב לזה

,  שהוא מלכות שמים'אני'וזהו , היה עד עת הזאת לזה

 וכן כל .יחודא תתאהה " ובחינתי " יחוד יאהדונה'אני הויה'

. סדר הפרשה זו מיירי מחידוש יחוד זה שנתחדש עתה

וארא אל אברהם אל יצחק ואל 'לזה התחיל ואמר 

ל " ר'לא נודעתי להם' די ושמי היעקב באל ש

אברהם 'ר של "ושלשה פעם או, ר" הוא בחינת או'וארא'

שער לידת המוחין (ח "ר כנודע מע"עולה כת' יצחק ויעקב

כלומר אור זה של . ש" ע)בראשית( ומלקוטי תורה )ב"פ

שהיו , האבות הוא על ידי יחודים קדושים שלהם

 וזהו .מתייחדים על ידי עבודתם הרוחנית הקדושה

 'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי'

היינו הראיה של , בשם זה לבד, שהוא בינה אמא עלאה

 שהוא 'באל שדי'לא היה אלא , יחודים קדושים שלהם

. ה"יחודא עלאה יאההויה, א"היינו יחוד של או, בינה

 והוא 'ה לא נודעתי"הוי' בחינת מלכות שמים 'שמי'אבל 

,  כלומר)בראשית ד א('  חוה אשתווידע האדם את'בסוד 

 והטעם , ש לא היה להם"ה וב"י ב"ה אדנ"זה היחוד הוי

 .ל והבן"כנ 

 ) מרבינו אליעזר צבי מקאמרנאדף יטבן ביתי (



  שולחן הטהורשולחן הטהור
 ע" זי מקאמרנאייזיקאצחק ירבינו  ל'זר זהב' ו'שולחן הטהור'לקט הלכות מספר 
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  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"תינו זיעובדות וסיפורים מרבו

ֵבד ְמ ָרד ּכָ ֵעת ָמָחר ּבָ  )ט יח( אודִהְנִני ַמְמִטיר ּכָ

 טייכר) אריש(אהרן ' ח הישיש ר"שמעתי מפי הרה

 .ל"ז

וכשהתחילו הגשמים יורדים , יתה שנה זויגשומה ה

ולכן . וןולא פסקו עד סוף חש, אחרי סוכות

.  אין יוצא ואין בא-ולעיר וממנה , השתבשו הדרכים

, יכלו להביא העירה את תוצרתם למכירההגויים לא 

לא היה יכול לבוא , ואף יהודי מן העיר ומחוצה לה

 .אל הרבי

ואני מתגעגע ללכת לשולחנו של הרבי , ליל שבת

אבל איך , ע" זייצחק אייזיק מקאמרנאק רבי "הרה

? םיכשהבוץ עמוק עד למעלה מן הברכי, אלך

רות אלא קו, טרם היו בעירה, כפי שידוע, מדרכות

היו מונחות על יד הבתים וביום היו קופצים מקורה 

ואמנם הגשמים ; כדי שלא ליפול לתוך הבוץ, לקורה

ובלילה קשה , אבל איך אלך, פסקו לשעה קלה

 .מקום הקורותעל לראות בדיוק 

יעבור עלי : געגועי הלכו הלך וחזק ואמרתי בלבי

 .מוכרח אני ליהנות מזיו פני הרבי בליל שבת! מה

 נסי נסים נעשו לי שלא טבעתי בבוץ עד בואי ,אמנם

והנאה מרובה ,  פניו של רבינו ואורו-בבואי . אליו

 .היתה לו

למה לא רואים איש זה , אריש: במאור פנים שאלני

, עניתי לרחמים גדולים אנו זקוקים, רבי? כמה זמן

והשלג ירד ויכסה את , הבוץ יוקפא; שתהיה קרה

כי הגשמים , ןושוב יחודש המשא ומת, הרגבים

 .והבוץ קיפחו פרנסתנו

ענה רבינו שדבר כזה קרה בימי דודי מורי , זוכרני

ואז התפלל , ע" זיצבי מזידיטשובק רבי "ורבי הרה

 ).תהלים צא ד(' ו"צינה וסוחרה אמת': בזה הלשון

' צינה'תן , רבונו של עולם: וביאר את דבריו לאמר

ם ויתקיי, ובני ישראל יוכלו להמשיך במסחרם

. )מיכה ז כ(' ת ליעקב חסד לאברהם"תתן אמ': הפסוק

 .נתפלל איפוא אף אנו כך

' צינה וסוחרה אמתו'והתחיל הרבי לחזור על הפסוק 

 .פעמים אחדות ואני חש שאני רועד מצינה

, קרוב לחצות הלילה, מה אאריך עם שובי הביתה

ואחר כך בא השלג , כבר דרכתי על רגבים קפואים

 .ר עזוהמסחר התחדש בית

 )68דף בית קומרנא (

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~עטרת זקנים עטרת זקנים המשך המשך ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ומסיק , ש"ומצדד בעוד כמה צדדי היתר להתיר עי

דגם הפנים מאירות לא , אמנם באמת כבר כתבתי

א ובמחצית השקל מבואר "ובמ, רורהחליט דינו בבי

ד דאף עם השלאקין נפתחין "לכן נלפענ, להדיא להפיך

, כשר לישב בה בלי שום חשש כלל, לאמצע הסוכה

ל אין מורין "י ז"ובפרט שפשטות לשון הגמרא ורש

  . כדברי הפנים מאירות

לשנה הבאה בליל התקדש חג הסוכות שלח לו 

שהיה דר , ל" זצאורי מסאמבורק רבי "כ הרה"ג

ל שלפי "לאמור לרבינו כנ, בימים ההם בעיר קאמרנא

הבוקר , דעת הפנים מאירות הסוכה שלו אינו כשרה

ואמר לו שהלילה הגיע , אור הגיע רבינו אל רבי אורי

ואמר לו שכבר בחיי , אליו הגאון בעל הפנים מאירות

והראיה שבחורף הבא , חיותו חזר בו מהפסק הזה

ושם תראה שחוזר אני ,  שלייודפס קונטרס אחרון

ל הגאון בעל פנים מאירות בקונטרס "וז, מהפסק הזה

אכן מה שתמה עלי שרציתי למנוע , השמטות שלו

אפילו , מסוכה שבאמצעיתה מונח דף אחד רחב הרבה

דטעמא ',  וכואמת כי שגגה היה לפנימהופך על צדו 

משום גזירת תקרה ובנסר אחד על צדו ליכא למיחש 

 דודו רבינו שר בית הזוהר הגאון הקדוש רבי וגם. כ"ע

 בא הצבי לצדיקא בעל " זיעצבי הירש מזידיטשוב

ואמר לו שבמתיבתא דרקיעיא פסקו , אליו בחלום

שהסוכה כשירה כפי שביאר דבריו באיגרת , כמותו

  .יצחק אהרןהשאלה להגאון רבי 

 בתפילין הבתים בענין  היא.השאלה השניה

 – פוטער בשם ונקרא להחזיק ףקל חתיכת שם שעשו

 בין דחוצץ מטעם זה על מהרהרין והיו ,פוטריניק

 ,המתירים מראשי היה הקדוש ורבינו ,לבתים הקלף

 שהמציא ומה ,)יח יא דברים( הברכה היכל ועיין

 בלא והם הצד מן מחותכות תפילין לעשות אחד

 ,מקלקל אינו והפוטער ,התורה מן פסולין הם פוטער

 מגילת על אופיר כתם עוד ועיין .חוצץ אינו לחזק כל

 תחתיו שנותנין הפוטריניק ומענין ,)טז ח( אסתר

 וכן ',וכו פיקפוק בלי לכתחילה כשר הוא זוקילח

 בעל זלמן ר"מוה הקדוש הגאון של לבתים ראיתי

 ,מצוה בכל מאוד מדקדק היה הזה שהקדוש ,התניא

 לחזק פיטריניק עם והם ,כלל פיקפוק בלי שיהיה

 שעמד אהרן יצחק רבי הגאון לו השיב ז"וע .'וכו

 איסור צד שום בו דליכא הקדוש רבינו של לצידו

 ברור הדבר ל"וז ,בכולו אפילו חוצץ אינו במינו דמין

 דתלוי במידי ',וכו ה"מעכת עם דהדין כשמש

 דגם פשיטא ,חוצץ אינו במינו במין ואמרו בחציצה

 הניח גבי )נח דף( יומא ס"בש 'ועי ,חוצץ אינו בכולו

 ,חוצץ אינו במינו דמין ,ריקן מזרק לתוך מלא מזרק

 מונח המזרק כל דהא ,בכולו החציצה הוי דהתם אף

  .מאוד פשוט וזה ,האחר במזרק



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 א הלוי"מהרית " בעל שולבובד "ל אב" זצאיטינגא בן רבי מרדכי זאב יצחק אהרןהגאון האדיר רבי 
 א"שבט תרנ' ז

  תולדותיו

ז " חודש קבלת התורה שנת תקפןא סיו"ביום י

נתמלא אורה בבית הגאון האדיר רבי , בעיר לבוב

ל חד מגאוני העיר בעל " זצמרדכי זאב איטינגא

ולאשתו מרת מרים מאניא , ס" על השמפרשי הים

ל "ה בת הגאון רבי יעקב קלונימוס קלמן ליפיס זצ"ע

לד להם ובהיו, מעשה רוקח ובעל ור שתהתבואמגזע 

בנם יקירם מחמד עינם אשר עתיד להאיר ישראל 

ש "ונקרא שמו בישראל יצחק אהרן ע, באור תורתו

, ל"זקינו אבי אביו הגאון רבי יצחק אהרן איטניגא זצ

, לבובד " אבמרדכי זאב אורנשטייןחתן הגאון רבי 

ל " זצןיעקב משולם אורנשטייאבי הגאון האדיר רבי 

  .לבובד " אבהישועות יעקבבעל 

  רבותיו

עיקר חינוכו ודרך לימודו קיבל מאביו הגאון 

ודמה לו ממש בדרך לימודו ובכל , שהיה רבו המובהק

ב כשהוציא לאור אביו את ספרו "בשנת תרי, דרכיו

הוסיף גם את חידושי הלכה , מאמר מרדכית "שו

גיעו לגיל בה .ותשובות שחידשו יחד הבן עם אביו

דרש , המצוות ביום שנעשה בן שלוש עשרה שנה

דרשת בר מצווה , בהיכל בית הכנסת הגדול דעיר לבוב

והיא לו נדפסה בספרו , שהכין בעצמו פלפול עמוק

יעקב ודודו הגאון האדיר רבי , א הלוי"ת מהרי"שו

, לבובד " אבהישועת יעקב בעל משולם אורנשטיין

ו ופלפולו ודרכו בהלכה של נתפעל מאוד מעומק עיונ

, ונתן לו דורון דרשה לכבוד הבר מצווה, הנער הצעיר

שיורה יורה ידין ידין כדת , כתב היתר הוראה וסמיכה

כן נתחבב הנער וינק  .על דרך אבותיו הקדושים, תורה

יוסף שאול הלוי מפי דודו הגאון האדיר רבי 

שואל ת " בעל שולבובד "ל אב" זצנאטהאנזאהן

 שהיה ידיד אח וריע לגיסו אביו הגאון וביחד שיבומ

בעל השואל ומשיב היה , 'מפרשי הים'הוציאו הספר 

כן  .ל"י שחתן זקינו הגאון רבי יצחק אהרן זצ"דודו ע

כשבאו בעיר , היה חביב בצל צדיקי גלילות גאליציע

בצל רבותינו , לבוב היה מתדבק בעפר רגליהם

, ושר כל ימי חייו היה דבוק ומקמקאמרנאהקדושים 

, טשוב צאנז שיניווא בעלזא ועודיוכן בצל צדיקי זיד

והיה חביבם מורם ורבם של חסידים ואנשי מעשה 

שראו בו , שבעיר לבוב בכלל ופלך גאליציע בכלל

  .לרבם ומורה ההלכה בדורם והלכה כמותו

  רבנות

אך לא , פשמישלד "ו נתקבל לאב"בשנת תרכ

אלא נסע לשם לעיתים , עזב את עיר מולדתו לבוב

ח "ניסן תרמ' ביום ט, קרובות לתקן צרכי העיר

ד "ל אב" זצצבי הירש אורנשטייןנסתלק הגאון רבי 

ת ונכד הגאון בעל הישוע, ה"ברכת רצת " בעל שולבוב

ל "ל בן לבנו יחידו רבי מרדכי זאב זצ"יעקב זצ

וקהל אנשי לבוב קיבלו עליהם את , שנסתלק על פניו

ובחודש אייר ,  אהרן שימלא את מקומורבי יצחק

נתעטר בכתר עטרת רבנות העיר במעמד ובהסכמת 

ומיום שנתעטר בכתר , כל אנשי העיר ובכבוד גדול

י ארץ וההנהגה נתגלה מלוא הדרת גאונו כשמכל קצו

ונחשב , הריצו אליו את שאלותיהם המסובכות

כארבע מאות , לפוסק הדור אשר על פיו ישק כל דבר

, א הלוי"מהרית "דפסו בספרו הגדול שותשובות נ

ובא יורד לעמקי הלכה למעשה בשאלות שעמדו ועלו 

לבד  .בימים ההם על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן

למד והעמיק בשבילי דנהר , מגדלותו בנגלות התורה

, וידע כתבי הקבלה על בוריה, דעה בנסתרות התורה

 אש להב, למד תורה וקיים מצוות בדחילו ורחימו

ענותן , צדיק חסיד מתחסד עם קונו, שלהבת היה

היה מיטיב עם הבריות , דותיויכהלל ומעביר על מ

 .ועסק בצדקה וחסד ופיזר מעותיו לעניי ונצרכי העיר

 בעת ישבו בבית א"לחודש שבט שנת תרנ' זביום 

, הכנסת בשעה שקרא קריאת שמע בקולו הגדול

בוא ורוכב ערבות שש ושמח ב, יצתה נשמתו באחד

ונטמן במעמד אלפי אנשי העיר , אליו נפש נקי וצדיק

  .בחלקת רבני העיר לבוב

  א"עם רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה זיע

רבינו הגאון הקדוש קודש הקדשים איש 

א בעל " זיעיצחק אייזיק מקאמרנאהאלקים רבי 

 שלושה יצחק אהרןהריץ להגאון רבי , ההיכל הברכה

א "מהרית שלו "ו נדפסה בשושאלות בהלכה והיא ל

  .)סימן קיד וסימן קטו' חלק ב(הלוי 

ה "ב. )סימן קיד(וזה לשון התשובה הראשונה 

אל כבוד האי . ק לבוב"ז לפ"תמוז תרכ' ה' יום ב

' ידיד ה, אספקלריא המאירה, גברא רבא ויקירא

הרב הגאון אור יקרות , תל תלפיות, וידיד הבריות

צדיק , נזרו ופארו, רותפארת ישראל והד, וקיפאון

, גלוי ונעלם, לפניו נגלו כל תעלומות, יסוד עולם

איוה , י"יצחק אייזיק נ' ת מוה"החסיד והעניו כקש

  .א"למושב לו עיר קאמרנא יע

ולרב , מכתבו קדשו הגיעני בשבוע העברה

ואת אשר כתב , טרדותי אחרתי עד עתה מלהשיבו

אם , ק כי הוא שולח אלי סופר אחר לנסותו"מעכתה

לא ראיתי את האיש הזה ולא בא , הוא בקי באומנותו

, אמנם ראיתי מכתב מאת הסופר הזה כתוב בו. אלי

י שנוטל שני עצים "ע, כי הוא עושה מלאכת השינין

ונותן על זה שין של , ועליהם דבק שעוה, פשוטים

ז "ודוחק ע, כ מושך על זה עור הבתים"ואח, עופרת

, טים בעור הבתיםעד שנמצא השינין בול, בהפרעס

ושמתי על לבי ', יש לדון בזה הרבה וכו' ולדעתי העני

, כי מנהגן של ישראל תורה היא, לעין בדבר הזה

כי אם , ובלי ספק לא עשו הסופרים כן מדעת עצמן

ומצאתי , פ התורה אשר יורו להם גדולי הדור"ע

ואחרי ', ה לפרש שיהיו דברי חכמים קיימים וכו"בעז

במה , ממילא כדין עושין הסופרים, אשר זכינו לזה

אחת בולטת ואחת , שנותנין העור בין שני שינין

י "ומשום דודאי בליטת השין בהבית נגמרה ע, שוקעת

כ "א, דבאחת לבד לא היו יכולין לעשותה, שני השינין

ואינו , חק תוכותניהו דמעשה השין השוקעת היה 

וסל כ מעשה הפ"אבל כיון דלא הוי ג, מועיל להכשיר

כ מועיל מעשה "וא, והוי כלא עשה מעשה כלל, ש"וכמ

 חק ירכותדזה היה , השין בולטת מאחורי הבית

כ "ומועיל שפיר להכשיר ג, ס גיטין"כמבואר בש

בדיבוק שעוה כיון דגם השין , מעשה הסופר הזה

  .ודוק היטב, בולטת מועיל לעשות השין בהבית

 יום ה"ב. )סימן קטו(וזה לשון התשובה השניה 

אל כבוד האי גברא . ק לבוב"ז לפ"ב תמוז תרכ"כ' ה

, וידיד הבריות' ידיד ה, אספקלריא המאירה, יקירא

ערוגת , תל תלפיות הרב הגאון החסיד המפורסם

' קדוש ה, חכמתו תאיר פניו, צדיק ועניו, הבושם

יצחק יהודה ' ת מוה"כקש, תפארת ישראל, מכובד

 מה נכבד .א"יעי מכון שבתו בעיר קאמרנא "יחיאל נ

היום בהגלות נגלות אלי מכתב קדשו כי מצאו דברי 

, ה נשא ונתן בדבר כיאות אליו"ומעכת, חן בעיניו

תנותו לשאול ממני הלכה וובמקום גדלותו הראה ענו

, ומר לא לגמרא דידי ולא לסברא דידי צריך, למעשה

וכבר אמרו , ואשרי הדור שבגדולים שומעים לקטנים

, ולאשר מצוותו עלי חובה ', וכול איזהו חכם "חז

  .לקחתי מועד לעיין בדבריו הקדושים

רבינו  היא בענין סוכת .השאלה הראשונה

דהיינו הגג מעל ,  שהיה עשוי באופן שהשלאקהקדוש

שהיה מיועד להניחו על הסכך בשעת , לסכך הכשר

שהיו נפתחים , חלקים' היה עשוי מב, ירידת גשמים

באופן , י אמצעית הסוכהכלפ, מתחילת דפנות הסוכה

בזמן שלא ירד , היה באמצע הסוכה, שעובי השלאק

ומעשה שהיה , טפחים בעובי' והוא פחות מד, גשמים

שלח הגאון , שבאותה שנה בליל התקדש חג הסוכות

רבינו ל אל " זציהושע העשיל פרנקל תאומיםרבי 

פ פסק "שהסוכה שלו אינו כשרה ע,  לאמר לוהקדוש

, )ס סא"ח סו"או' חלק א(ת שלו " בשותהפנים מאירו

הרי הוא כסכך , שכהשלאק עומד באמצע הסוכה

ופוסל כל הסוכה כיון שרחבים , פסול באמצע הסוכה

אלא , ואף שאינם מונחים עתה על רוחבן', יותר מד

והוא סכך פסול ופוסל כל ', על עובין שהוא פחות מד

כה  בחזרה שהסורבינו הקדושושלח לו , ש"הסוכה עי

והראיה שאברהם אבינו אושפיזא , שלו כשירה

וגם , היה הלילה הזה אורח אצלו בסוכה, עילאה

כנודע שבליל , זכיתי ופעלתי אצלו עבור ארבע עקרות

רבינו היה עת רצון אצל , ראשון של חג הסוכות

, רבינו הקדושכ לא נח "אעפ,  לפקידת עקרותהקדוש

, ה כשירהולאחר החג בירר בטוב טעם ודעת שהסוכ

והריץ את , והדין אינו כמו שפסק בעל הפנים מאירות

ואחר שדן ונושא , יצחק אהרןהשאלה אל הגאון רבי 

ל ומעתה "וז, רבינו הקדושונותן מסיק להלכה כדעת 

נבוא לענין דינא כי באמת יפלא הדבר על אחרוני 

ל להלכה "שהביאו דברי הפנים מאירות הנ, זמנינו

ב "תרל' סי(א "א הרגישו כי במגואיך ל, מבלי חולק

, דאף שהפכן על צידן פסול, בא להיפךו מ)א"סוף סק

וכן כתב ', מ לא הוי רק כסכך פסול פחות מד"מ

   .'וכו ,בפשיטות שם )ב"תרל 'סי( השקל במחצית

  המשך בעמוד הקודם
  חיל

 shoshana8448@012.net.il: ל"דוא. 0722-616796: פקס' עטרת שלום 'מערכת -ק "י מוסדות קאמרנא בארה"יוצא לאור ע



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


