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ìàøùé õøà úåøéô  
¯ ÌÈ�ÂÓ‡ È¯ÓÂ˘ ¯Ú„‰¯‰ È·"¯ ˜ '¯‰‡' ‰Ë‡¯ ÚÏÚ

˜ÂˆÊ"Ï ,˘Ú· ¯Ú„ ÊÈ‡ Ï‡Ó�ÈÈ‡ Ê‡ ËÏÈÈˆ¯Ú„ Ë‡‰"˜‰ Ë '
ÈÊ"Ò�Ú‚ÚÂÂ¯ÚË�Â‡ Ô¯‡ÙÚ‚ Ú , ËÈÓ ÔÚÓÂ�Ú‚ËÈÓ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡
ÍÈÊ ,‰¯‰ „ÈÓÏ˙ ÔÒÈÂ¯‚ ÔÈÈÊ"ˆÊ ¯Ú�ÈÏ¯Ú· ‰˘Ó È·¯ ˜"Ï , ÒÚ

ÈÈ�˘ Ú‚ÈËÒ‡¯Ù ÚÒÈÂ¯‚ ‡ ÔÈ‡ ¯ÚË�ÈÂÂ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡.  
 ÍÈÊ ÈÈÊ Ô·‡‰ ‚ÚÂÂ ÔËÈÓ�È‡ Ë�ÈÈ‰ ÊÈ‡ ÒÚ Ê‡ Ë�‡Ó¯Ú„

Ë"Ë·˘· Â , ˙Â¯ÈÙ ÔÈÈ˜ ÍÈÊ ËÈÓ Ë‡‰Ú‚ Ë˘È� Ô·‡‰ ÈÈÊ ÔÂ‡
Ë ˙Â¯ÈÙ ÔÒÚ Âˆ Ï‡¯˘È ‚‰�Ó ÌÚ„ ÔÈÈÊ Âˆ ÌÈÈ˜Ó"Ë·˘· Â.  

˘Ú· ¯Ú„ Ë‡‰" ÔÚÂÂÚ¯È˜¯‡Ù Ï‡Ê ÔÚÓ Ê‡ ÔÒÈÈ‰Ú‚ Ë
ËÈÈÊ ‡ ÔÈ‡ Ô‚‡ÂÂ ÌÚ„ , ÔËÈÓ�È‡ ÔÙ‡¯ËÚ‚ ÍÈÊ Ô·‡‰ ÈÈÊ ÔÂ‡

„ÏÚÙ ÌÚ�ÈÈ˘ ‡ , ÊÈ‡ ÒÚ Â‡ÂÂ ÔÂÙ ¯ÎÊ ÔÈÈ˜ ÔÚÂÂÚ‚ Ë˘È�
ÈÈ�˘ ÔÈÈ˜ , ÔËÈÓ�È‡ ÈÂÂ ÌÚ¯‡ÂÂ ÔÚÂÂÚ‚ Ë¯‡„ ÊÈ‡ ÒÚ ÔÂ‡
¯ÚÓÂÊ , Ú˘È¯Ù ÚÎÈÏ¯Ú‰ ÔÙ‡¯ËÚ‚ Ë¯‡„ Ô·‡‰ ÈÈÊ ÔÂ‡
˙Â¯ÈÙ ,˙Â¯ÈÙ È„ ÔÂÙ ÔÚÓÂ�Ú‚ Ô·‡‰ ÈÈÊ , ÍÈÏ¯Ú ËÎ‡ÓÚ‚ ÔÂ‡
‰Î¯· ‡ , ÚÏ‡ Ë‡‰Ú‚ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ ˙Â¯ÈÙ È„ ÔÂÙ ÔÒÚ‚Ú‚ ÔÂ‡
ÌÈÓÚË .ËÈÓ ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú ÔÂ‡ ¯Ú Ê‡ ˙Â¯ÈÙ ÏÒÈ·‡ ÔÚÓÂ�Ú‚

ÌÈÈ‰‡ ‚ÚÂÂ ÔÙÈÂ‡ Ô·‡‰ ÍÈÂ‡ Ï‡Ê .  
 ÔÙÈÂ‡ ÔÚ‚�‡‚Ú‚ÙÈÂ¯‡ ÔÈÂ˘ ÔÚ�ÚÊ ÈÈÊ ÔÚÂÂ ¯ÚËÚÙ˘
 Ê‡ ËÙ‡ÎÚ‚ ‰˘Ó È·¯ ÍÈÊ Ë‡‰ Ô¯‡ÙÂˆ˜ÚÂÂ‡ ËÈÈ¯‚ Ô‚‡ÂÂ

ÍÈÏ¯ÂË‡� Ë˘È� ÊÈ‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ‡„ Ò‡ÂÂ Ò‡„ , ÈÂÂ ÏÈÈÂÂ
¯ÚË�ÈÂÂ ÔËÏ‡˜ ÔËÈÓ�È‡ ˙Â¯ÈÙ ÚÎÏÚÊ‡ ËÓÂ˜ , ¯Ú Ë‡‰ ÍÈÊ

ÌÈÒ� ‰˘ÚÓ ÔÈÈÊ ËÊÂÓÚ‚ Ë‡‰ ‡„ Ê‡ ËÎ‡ÓÚ‚Ù‡ , ¯Ú Ë‡‰
 Ô‚‡¯ËÓÈÈ‰‡ ÔÚ�Ú˜ Ï‡Ê ¯Ú È„Î ÔÙÈÂÏÂˆ˜È¯Âˆ ÔÒ‡Ï˘‡·

ÓÈÒ� È„ ÔÂÙ'‰ÁÙ˘Ó ÔÈÈÊ ¯‡Ù ˙Â¯ÈÙ Ú‚È„.  
 ¯Ú Ë‡‰ „ÏÚÙ ÌÂˆ ÔÚ‚�‡‚Ú‚ ˜È¯Âˆ ÊÈ‡ ¯Ú ÔÚÂÂ

„ÏÚÙ ÔÈÈ˜ Ë˘È� ÔÚÂÂÚ‚ Ë˘È� ÊÈ‡ ÒÚ Ê‡ Ô‰ÚÊÚ‚ , ÔÈÈ˜ Ë˘È�
˙Â¯ÈÙ ,˜ Ë˘È� ÔÂ‡¯ÚÓÈÈ· ÔÈÈ , ÔÚÓÂ˜Ú‚ ˜È¯Âˆ ÊÈ‡ ¯Ú ÔÚÂÂ

˘Ú· ¯Ú„ Â‡ÂÂ Ô‚‡ÂÂ ÌÂˆ" Ô‰ÚÊÚ‚ ¯Ú Ë‡‰ ÔˆÚÊÚ‚ ÊÈ‡ Ë
 Ë‚ÈÈÏÚ‚˜ÚÂÂ‡ Ë‡‰Ú‚ ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú Ò‡ÂÂ ˙Â¯ÈÙ È„ ÍÈÂ‡ Ê‡

Ô¯‡ÂÂÚ‚ Ô„�Â‡ÂÂ˘¯‡Ù ÍÈÂ‡ ÊÈ‡.  
ÈÊ ·ÂË Ì˘ ÏÚ· ¯Ú„ ÌÈ‡ Ë‡‰" ‡ ËÈÓ Ë‚‡ÊÚ‚ Ú

 ÏÎÈÈÓ˘"ÔÚÂÂÚ‚ Ë˘È� ÔË¯‡‚ ÔÈÈ˜ Ï‡Ó�ÈÈ˜ ÊÈ‡ ‡„ , ¯‡�
 Âˆ ¯˙ÂÓ ÊÈ‡ ÒÚ Ê‡ Ë¯ÚÏ˜Ú‚ ÍÈ‡ ·‡‰ ‰ÂˆÓ Í¯ÂˆÏ

Ï‡¯˘È ı¯‡ ÔÂÙ ˙Â¯ÈÙ ÔÚ‚�Ú¯· , ÊÈ‡ Ô‚‡¯ËÂˆÓÈÈ‰‡ ¯Ú·‡
‰ÂˆÓ ÌÂ˘ ÔÈÈ˜ Ë˘È� "...  
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  :ו בשבט"מנהג ישראל תורה הוא לאכול פירות בט
מג�  ברענגט דער" ראש השנה לאילנות"ו בשבט איז "אז ט )א"ע' ד� ב(די משנה זאגט אי� מסכת ראש השנה 

' ח סי"או(אי� הלכות חג השבועות  .בות במיני פירות של אילנותונוהגי� האשכנזי� להר) ז"ק ט"א ס"קל' ח סי"או( אברה�

שבעצרת נדוני� על פירות האיל�  ,נוהגי� להעמיד אילנות בבית הכנסת ובבתי� )'ק ה"ס( אברה� מג�זאגט דער ) ד"תצ

  .דערפאר שטעל� מיר ביימער כדי מיר זאל� זי! דערמאנע� פו� די פירות או� מיר זאל� מתפלל זיי� אוי� זיי

אינמיט� די תוכחה " וזכרתי את בריתי יעקב"פארוואס שטייט דער פסוק פו�  )בחקתי' פר(זאגט  'ה הק"שלדער 
  .ת זאגט פאר אידישע קינדער די שטראפ� וואס וועל� קומע� אויב מע� וועט נישט האלט� די תורה"וואו השי

משפט לויט ווי 'ווערט ער גע, משפט אי� הימל'ווייל ווע� א מענטש ווערט גע 'ה הק"שלענטפערט דער 
צו א רשע ב� , ווייל עס איז נישט אייניג די שטרא� פו� א רשע ב� רשע וואס זינדיגט, זיינע עלטער� זענע� געווע�

צדיק וואס זינדיגט ווייל די שטרא� פו� א רשע ב� צדיק איז אסא! מער ווייל ער פירט זי! נישט לויט די ערליכע 
ת וועט "אז השי, וזכרתי את בריתי יעקבדאס זאגט דער פסוק . ביי זיינע עלטער� וועג וואס ער האט געזע�

געדענקע� אז די איד� זענע� קינדער פו� אברה� יצחק ויעקב דעריבער וועט דער שטרא� זיי� פיל גרעסער ווע� 

  .מע� פירט זי! נישט אוי� ווי עס דאר� צו זיי�

ווע� , אז די זעלבע איז אוי! פארקערט )�"ב לשובבי"י ט"הרקונטרס מ( ע"זיבעל דברי יואל רבי זאגט דער 

אויב זיי האב� איבערגעלאזט ערליכע , משפט לויט די קינדער'ווער� זיי גע, משפט אי� הימל'עלטער� ווער� גע
   .ת ווערט דאס גערעכענט פאר א זכות פאר די עלטער� אוי� יענע וועלט"קינדער פאר השי

קע� מע� פארשטיי� דע� טע� פונע� מנהג אז חמשה עשר בשבט וואס איז  ע"מיט דע� זאגט דער רבי זי
ט שבועות ווע� מע� משפט די פירות דעמאלטס "או� או� יו, ראש השנה לאילנות פירט מע� זי! צו עס� פירות

אז חמשה עשר , עס וואלט דא! לכאורה געדאפרט זיי� פארקערט, שטעלט מע� ביימער אי� בית המדרש

או� שבועות ווע� מע� משפט די פירות , ז ראש השנה פאר די ביימער זאל מע� שטעל� ביימערבשבט וואס אי
ווייל דער סדר ווי , איז דאס שוי� פארענטפערט' ה הק"שלאבער לויט די ווערטער פונע�  ?זאל מע� עס� פירות

ו בשבט "וועג� דע� ט, ראז ווע� מע� משפט די עלטער� קוקט מע� אוי� די קינדע, אזוי מע� משפט אי� הימל איז

וואס איז ראש השנה לאילנות עסט מע� זייערע פירות צו דערוועק� דע� זכות פו� די גוטע פירות עס זאל נוצ� 
קוקט מע� לויט וואסערע , ט שבועות"די פירות אי� יו, אבער ווע� מע� משפט די קינדער .פאר די ביימער

ווע� מע� משפט די פירות שטעלט מע� די ביימער אי� בית  או� וועג� דע� שבועות, עלטער� זיי האב� געהאט

  .משפט לויט זייערע עלטער�'המדרש ווייל די פירות ווער� גע
*  

ע שטעלט זי! "זי יששכר בני דער: ו בו"ה אומרי� בט"ש וב"ה לאילנות כדברי ב"באחד בשבט ר' במתני
  ? בית שמאי 'דברי'� לשו� פארוואס זאגט ער נישט דע', בית שמאי כדברי'אויפ� לשו� המשנה 

אז צוויי א האלב יאר  )ב"ג ע"עירובי� ד� י( לויט די גמרא ה"בעל בר� משה זללהק מר� רבינו "כענטפערט 
ארומגעקריגט אויב עס איז בעסער פאר א מענטש אז ער זאל יא באשאפ� ווער� בית שמאי ובית הלל האב� זי! 

ה "ש או� ב"ק אז די מחלוקת צוויש� ב"עס שטייט אי� ספה. �אדער איז בעסער אז ער זאל נישט באשאפ� ווער

ווייל אלס מידת הדי� , ש איז פו� די סטרא דגבורה וועג� דע� האלט� זיי אז עס איז נח לו שלא נברא"איז ווייל ב
 וועג� דע� האלט� זיי אז עס איז יאצד החסד איז פו� בית הלל כ "משא. לוינט זי! טאקע נישט צו ווער� באשאפ�

  . בעסער צו ווער� באשאפ�

איז אינגאנצ� חודש תמוז דער צירו� פו� , או� ווע� עס איז פארקערט ווייזט עס אוי� דיני�, ה איז גראד ווייזט דאס אוי� רחמי�"זאגט אז ווע� דער ש� הוי בני יששכרדער 
או� די צווייטע , איז פארקערט' ו' הדי ערשטע אותיות , יו�'שראל ה'שמע י'סכת ו'ה איזודש אב חפו� צירו�  או� דער י'ה ל'ו שו'ה איננ'זוכל עס איז מרומז אינע� פסוק , פארקערט

די ערשטע העלפט איז , וא'היה ה'מירנו ו'מר י'ה איז חודש שבט פו� צירו� די זעלבע זא! דער . ווייל פו� חמשה עשר באב איז פרייליכע טעג, איז יא גליי!' ה' י העלפט
  .או� די צווייטע העלפט גראד איז עס מידת החסד, ל עס איז דעמאלטס מידת הדי�איבערגעדרייט וויי

ש "אזוי ווי שיטת ב, כדברי בית שמאי, מידת הגבורהווייל דעמאלטס איז , ה פאר די ביימער"אנהייב שבט איז רבאחד בשבט ראש השנה לאיל� דאס זאגט די משנה 
  )ז"ק בשלח תשמ"ליל שב( .וואס צייגט אוי� חסד ורחמי�, גליי!צירו� ווייל פו� דעמאלטס א� איז דער , בחמשה עשר בוזיי זאג� ד מידת החסוואס זענע� בית הלל אבער , איז גבורה

  דרש דרש



  í×ñíë ó−ò−ò¼  
 ìñéáà ñàåå úåøéô ïåô úåøùòîå úåîåøú ïéé÷ ôàøà èùéð èîòð ïòî æà æéà äëìä éã

è øàô ïøàååòâ âéèøàô ïéåù æéà ïåôøòã"èáùá å ,ñàåå úåøéô óéåà  ïøàååòâ âéèøàô ïòðòæ

øòèòôù .òâéãøòèòôù óéåà úåøéô òâéãøòéøô ïåô íéøåëéá èùéð ïòî èâðòøá êéåà éåæà.  

éðò øùòîå éðù øùòî éáâì æéà äëìä òáìòæ éã , òãòé ïòî èâðòøá éðù øùòî ñàåå

øàé òèééååö ,øàé òèéøã òãòé éðò øùòî ïåà ,è øàô ïåô úåøéô éã"éðù øùòî æéà èáùá å ,

éðò øùòî æéà íòãëàð ïåô úåøéô éã ïåà.  

øàé ééøã òèùøò éã äìøò æéà íéåá òééð à ,ñ ïåà' æéá äìøò éãéî ñéåøà èùéð èééâ

ñ ñàåå íòãëàð'è êàð úåøéô éã ñéåøà èîå÷"øàé ïèøòô íòðåô èáùá å . éáâì êàæ òáìòæ éã

è ïééâøòáéøà ñàã æåî éòáø òèð"øàé ïèôðéô íòðåô èáùá å.  

 ñêî¾ö−ò¼×  
 ïåô ñèëò÷òâ à äãåòñ øùò äùîç éã åö ùèðòî à øàô ïééøà èâðòøá ïòî áéåà

ïèùøòâ -äøåòù ,ïèøéáìééà -úéæ ,ïééåå ïåà -ïôâ ,äëøá à ïëàî øòéøô øò ìàæ òëìòåå óéåà?  

 ïééæ íéã÷î ñàã ìàæ ïòî ïåà áåùç øòééæ æéà ïééåå æà æéà äëìä éã)åà"éñ ç 'éø"îø à"ñ à"ã(,  øòáà

 éáâì à æéà ñàåå íéøåòù"úåðåæî éðéî àøåá " éã ïñò íãå÷ ïòî ìàæ"úåðåæî ")íù(  ïòî ïò÷ àìéî

íéøåòù øàô ïééåå éã ïò÷ðéøè èùéð êàã.  

íéøåòù òèùøò éã ïòîòð øò ìàæ ,èùéð êéåà øò ïò÷ , ñàåå éã æà èâàæ àøîâ éã ìééåå

 ïáòð èééèù"õøà "äîéã÷ ïéã à èàä , ïåà"úéæ " ïáòð èééèù"õøà "øòéøô ñàã êàã æéà . éåå

 à èîå÷ êéåà"õòä éøô àøåá " øàô"úåðåæî ")éò 'âî"÷ñ íù à"ç.(  

úéæ øòéøô ïòîòð øò ìàæ , ïåô øàð æà æéà äëìä éã ìééåå èùéð øòèééåå êàã øò ïò÷

øòéøô úéæ æéà ïáéåøè , ïéåù èëàî ïòî ïåà ïééåå ïøàååòâ ïéåù æéà ïáéåøè éã áéåà øòáà

à óéåøòã ïôâä éøô àøåá ,øòéøô ïééåå æéà ñìàîòã.       åð ,ïåè øò ìàæ ñàåå?  íäøáà ïâî øòã

)åà"éñ ç 'éø"ñ óåñ à"é ÷"â(  ééá èáééìá"öå"ò."  

úåøéôä úëøá úåëìä  
ואפילו א� אוכלו , על פירות האיל�  צרי� לבר� בורא פרי הע�) א

  .באמצע הסעודה
א "י ,האוכל פרי חדש שמתחדש משנה לשנה מבר� שהחיינו) ב

דתדיר , א דברכת הפרי קודמת"וי )ג"פרמ(שהחיינו קוד� לברכת הפרי 
  .ושאינו תדיר תדיר קוד�

, ושקדי�, אגסי�, תפוחי�: הביאו לפניו כמה מיני פירות כגו�) ג
הביאו לפניו פרי  )הרגיל להיות אצלו חביב' חביב פי(. יבר� על החביב עליו

פוחי� יבר� על התאני� תאני� ות: ושאר פירות כגו�, משבעת המיני�
  .דה� משבעת המיני� שנשתבחה בה� אר� ישראל

הביאו לפניו כמה פירות משבעת המיני� יבר� על הקוד� ) ד
ועל הפרי הסמו� , אר� זית שמ� ודבש, אר� חטה ושעורה גפ� תאנה ורימו�"היינו שבקרא כתיב (" אר�"ל

השלישי , י תמרי�השנ, והראשו� שבה� הוא הזית) מברכי� ראשו�" אר�"לתיבת 
  .והחמישי רימוני�, הרביעי תאני�, ענבי�

מיני� שנשתבחה בה� אר� ישראל מבר� ברכה ' על פירות מז) ה
ומזכירי� בה מעי� ". על הגפ�"ועל היי� מבר� , "על הע�"אחרונה 

  .ח וא� לא הזכיר יצא"ט ור"המאורע  בשבת ויו
צ לבר� "א, ב"ואכל תפוחי� וכיוצ, המיני�' אכל פירות מז) ו

לפי שה� בכלל ברכה על הע� ועל פרי , על התפוחי�" בורא נפשות"
על " בורא נפשות"אבל א� אכל תפוחי� ושתה יי� צרי� לבר� , הע�

  .אפילו חת� על האר� ועל הפירות לא סגי, התפוחי�

  

 öîõ èê¬ öñ¼−®¼õ½ ó¼ð öîõ þîšô þ¼ð èáùá øùò äùîç íò¾ô −ð ö−ê ï−ê

½ô ö−ê ’íò¾í ¾êþ ,ààá íä íéðù éùàø äòáø 'ø èáùá"éøáãë ïìéàì ä úéá 

åá øùò äùîçá íéøîåà ììä úéáå éàîù, š½õ þ−ô öîê’ −îî µ−ñò¼îî¼è µêð ö¼ò¼

ññí ³−ë −ð.  

þ ï−ê ½¼ ö¼îî í×ñíñ íò−ô êšõò þš−¼ þ¼ð"³îòñêñ í , −ð −ëèñ ¼èîò ï−ê

³îþ¾¼ôî ³îôîþ³ öîõ ³î×ñí.   

 è÷ðåô ïòååòâ òáå÷ ïòî èàä ñàååøàôâàè íòã?  

½ô ö−ê êþôè −ð ’ùàø äðùä  ¬èêï)− ¹ð"¼ ð"ê( íò¾ −ô¾è ëîþ îê®−î ñ−êîí ,

¾þ ¬−îñ ¬¾õ þ¼ð ï−ê ½êîî" þ¼ô−−ë −ð ö¼ò¼ï þê− ±òêè ê ïê −

¬òš−þ¬þêõ ,¬ þ¼ëê" −ð ¹−îê ¬−−š¬×−−õ ê ¹−îþê ö−î¾ ¬ôîš ¬ë¾ë î

³îþ−õ ¼−−ò −ð öë¼èî®½−îþê öê ö−î¾ ¬ë−−í ½¼ öîê þ¼ô−−ë .  

 ö−êïçìåù êåøò )−½ ó−õê ³ñ−õò ³î×ñí ’ñš"−¼½ ê ’î’ ( èê¬ ó¼ð þ¼ë−ê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî

"¬ë óí−òõ ñ¼ ñîõ−ñ êñ¾ îèíò"¬ë êñî ëêë î"¬ë¾ë î" , þ¼ð î® ¬ë−−þ¾ïâî 

íäøáà )½"¬ š"ï( "è" éðéîá úåáøäì íéæðëùàä ïéâäåðå úåðìéàì äðùä ùàø èáùá å

úåðìéà ìù úåøéô."  

 þ¼ðèáù øñåî )¬ šþõ"ï( öîõ íêîî® −ð ó¾ë ¬ë−−þ¾ ìåãâä øæòéìà éáø íïë" ñ

"¬ë ³îþ−õ ñ¼ µþëñ þ−íï −îí −òë"¬ë¾ë î ,êîí ö−š−³î èíòô¾."  

èê¬ ó¼ð ö−ê ö¬½êõ ¬¾−ò þê¬ ö¼ô , ¬½êõ î³õîì óî−ë ö³ì ê îñ−õê

¬¾−ò , ¬¾−ò ö¼ô ¬èêï ³ë¾ óîê ¬ë¾ë þ¾¼ í¾ôì ¬ñêõ¼è ë−îê

"µ³šð® "íìòô −−ë .  

 ö−êéëøã íééç )íþí −èíòô"−ï ó−−ì −þëð ñ¼ë š"¼ ( þ¼è−ñ−−í þ¼ð ïê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî

éøáã íééç −ï"¬ ¾−¬ ö½−îþè ê ¬þ−õ¼è ¬êí ¼"¬ë¾ë î , ¬èêï¼è ¬êí þ¼ öîê

¬ öîõ ïê" ¼ð¼− ï−ê ³î¼îë¾ ï−ë ¬ë¾ë î15’î− ê ¾ðîì ö−ê èê¬ ¼¬" ¬)þðê -

ó−þîõ ,ö½−ò -ì½õ ,þ−−ê -−ò¾ ì½õ(.  

 þ¼ð éáø ìàåé éøáã ìòáéæ"ò èê¬ ó¼ð ö−ê ¾−¬ ê öþ−õ ¬è¼ñõ , ¬êí ö¼ô

³îþ−õ ó−ò−ô ¼ñê ¬−ô ±ê¬ ê ¬èò¼þë¼èò−−þê , þ¼¬×êš¼èõê ê µ−îê −îî

èîþ³ê ,èîþ³ê ó¼òîõ ó−−þ−¾ öñ−−¬ ö¬¾þ¼ óî® ¬è¼ñõ −ëþ þ¼ð , ¬¾þ¼í öîê

³îþ−õ ¼þ¼ðòê −ð öîõ ó¼ð×êò ,® ñ¬−õêš ö¼èò−ï ¬è¼ñõ ö¼ô"ó−ñí³ ö−ê î .  

 ö−êéøäî éèå÷éì"ç îíþí ïê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼î"−ï ö−ïîþô š" µ−ï ¬è¼ñõ ¼

³ë¾ −ðèë èê¬ ó¼ð ö−ê öíî¬òê.  

 èê¬ ó¼ð ö−ê öë¼è î® µ−ï öþ−õ ½êîî êð ï−ê ½¼91 íšð® þêõ ³î¬îþõ , −îî −îïê

 ¬þêîî ½êð öîõ ê−þ¬ô−è −ð ï−ê ½¼"öñ−ê " ¬îè öñêï þ¼ô−−ë −ð ïê íñõ³ ½ñê

ö½šêîî )−½ −ì ñ×ñ ð¼îô ’ñ"ê.(  

äâä"ìòá ÷ éæ íéùåã÷ úòã"ò  ïôîþô ï−ê ½êîî èê¬ ó¼ð ¹−îê ïôþ ö×−ñþ¼í ê ¬èêï

− −¬ë¾ šî½õ ó¼ò−ê-í ,− ³î−³îê −ð ö¼ò¼ï ½êîî"¬ë¾ í , ï−ê ½êð ñêþ¾−ñ ³îð¼

 ó¾ñ ³îðîíñ öþêîî¼è ¬ô−¬¾êë ï−ê èê¬ þ¼ð ïê þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê þêõ ³îð¼ öê

í ,’ö¼ôêò ½ò¬¾þ¼ë−−ê öþêõ ö¼šòêð öîê öë−îñ î®.  

å óéåàâàè íòã ïéà ïééæ ììôúî ïòî ìàæ ñàå?  

 þ¼ðáø øòùèà÷ðåî  þõ½ ö−ê ¬èò¼þëøòù øëùùé  î® ññõ³ô è−¬×−þ ï−ê ½¼ ïê

þ¼ðò−š ¼¬îè ¹−îê èê¬ ó¼ð ö−ê ö−−ï.  

³îêîõþ ¬−ô öþ¼îî öõñêí¼è î® ñèî½ô µ−îê ï−ê èê¬ þ¼ð )ó−òë ³þêõ³.(  

 þ¼ð ¬èò¼þë µêòéðá øëùùé ³ô èê¬ ó¼ð ö−ê ö¼ô ñêï µ−îê ö¼ô ïê ö−−ï ññõ

³î×î½ ö−ê èîþ³ê ó¼ò−−¾ ê öëêí ñêï , −îî íò¾ô −ð ö−ê ö¼ô ¬òîõ¼è ¹−îþ¼ð ïôþ ê

¬ë ¬−−¬¾ ½¼"öñ−êñ íò¾í ¾êþ ¬ë¾ë î ,þ ¬¾−ò ¬−−¬¾ ½¼ öîê" ñ−−îî ³îòñ−êñ í

èîþ³ê ó¼òîõ öñ−ê öõ−îê ïôþ ê ï−ê ½êð.  

äøä"ø ÷ 'à÷öøéä'éæ øòèøòôöàø òì"ò ®½−îê èíòô ê ¬êí¼è ¬êí ¹−îê öèêïî

èê¬ ó¼ð ö−ê ó−ñí³ þõ½ ö®òêè ó¼ð ñêôò−−ê , ó¼ò−−¾ ê ¹−îê ö¼îî¼è ññõ³ô öîê

èîþ³ê , ó−ñí³ ö¬−ôò−ê ö¼îî¼è š−½õô ¬êí þ¼ ïê ¬þ−½êõ ñêôê ¬êí ½¼ ö¼îî

 öëñêí ê þêò ¬êí¼è þê− ó¼ò¼− þ¼ ¬êí öèêï"øãä ")−ñ³õò öîþ×ï (.  

 ó¼òîõ ö¼ôêò ö−ê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî ½¼"ãåé åã÷äù " ó¼ð ¬½¼ ½¼ þ¼îî ïê

¬ èîþ³ê"þê− ½êð öë¼ñî®½−îê í×îï ï−ê ¬ë¾ë î )þ×¾− ñíîê.(  

¬ ö¼îî¼è ññõ³ô öëêí ½êîî ó−š−ð® ö¼îî¼è ö¼ò¼ï ½¼" í×îï öñêï −−ï ïê ¬ë¾ë î

þ¾× î® ö−−ï’ì½õ ¹−îê ³î®ô ¼ ,±ôì îí¾ô ¼ð¼− öîõ öþ¼îî ö¬−í¼èõê î® öîê ) ñíîê

þ×¾−.(  

 ê ¬èò¼þë¼è ¬þ¼îî ½¼ æîøíé÷éãö íùá øñåî , ¬þ−õ ¬ñ¼îî −ð ½êîî ó¼ð ¹−îê

ó−þ¼îî öîõ ³îþ−õ −ð ö−−ï šðîë ð−õšô þ¼−−ï ï−ê ö¼ô ïê µ−ï , ðîð ¬êí ½êð ïê

ö¼îî¼è ññõ³ô µñôí ,ó−êòî¾ ¼ò−−ï öîõ ³îõ−ðþ ñ−õ−îïê ¬êí¼è ¬êí þ¼ ö¼îî ,"éëðàå 

ùéà àìå úòìåú" ¾¬ò¼ô ö−−š þêõ ¬¾−ò µ−ô −−ï ö¼ò¼×¼þ ë−îê îñ−õê  þ¼ð¼− öîê

èþí µ−ô ñ−îî’ö¼ò¼ , ¬¾−ò ñ−îî þ¼ò−−š ½êîî ó¼þêîî ê −îî ö−−ï ¾¬ê× µ−ê ñêï

ö½¼õ−îê.  

  חשיבות היו�




