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כי תבאו אל הארץ...˘·˙ ˘·˙ı¯‡Ï ‰È‰È ÔÂ...והיתה ˘·˙ ‰‡¯ı לכם לאכלה: לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך 
ולתושבך, הגרים ÍÓÚ (ויק' כה ב-ו). 

 
למצוות השמיטה שני טעמים: טעם חברתי וטעם דתי, בסדר זה דווקא, כפי שהיטיב להגדיר זאת הרב שאול 

ישראלי זצ"ל:1 
 

ראשית, מתבלט לפנינו במצווה האספקט החברתי. שבת הארץ היא השבתת הקניין הפרטי מכל פרי 
שנה זו... . אם במשך השנה קמו ניגודים מעמדיים, הרי הם בטלים ומבוטלים... אין זכות לאדון יותר 
מאשר לעבד... . ההולך בדרך התורה, אשר ישמור על קיום מצווה זו... יבצע מהפכה חברותית שלמה, 
אשר באורח שקט ובלי נקיטת אמצעי אלימות תבטל במחי-יד את כל הניגודים החברותיים אשר 
החברה האנושית מאז ועד היום כל כך מתחבטת בהם ... . הרי לנו המצווה מבחינת "בין אדם לחברו", 
מה רב הוא כוח התורה אשר השכילה במצוות אלה של שמיטה ויובל להושיט בקנה את פתרון בעיית 

הניגודים בחברה, הסדר היחסים בין עני ועשיר, אשר כל חכמי הכלכלה מתלבטים בזה ללא מוצא. 
 

המסקנה העולה מדבריו היא, ששמיטה היא קודם כול הסדר חברתי-סוציאלי, שנועד לפתור את בעיות היסוד 
הסוציאליות של החברה היהודית ואף האוניברסלית, באמצעות ביטול, ולו לשנה, של הקניין הפרטי ברמה 

הלאומית.  
הטעם השני לשמיטה הוא טעם "דתי": "שבת הארץ" מוגדרת כאן כ"שבת לה'": אין הצדקה ולא יהיה תוקף 
לתביעה זו של ביטול הקניין הפרטי בשנה זו, אלא בנימוק "כי לי הארץ" (כה כג). לאמור, האדמה איננה שלנו, 

אלא של ה', ובשנה השביעית אנו מחזירים את הבעלות עליה למי שהארץ שלו - זהו מבחנה הגדול של האמונה.  
המסקנה הרדיקלית המתבקשת מדברי הרב ישראלי היא, שאין כל היגיון וטעם ב"פתרון" הלכי-טכני של "בעיית" 
השמיטה ע"י "מצע מנותק" וכדומה, וכל ניסיון כזה "מנוגד לעצם המצווה, למטרתה ולרוחה. אין השמיטה 'בעיה' 
שניתנה לנו בכדי להתגבר עליה בדרכי עקיפין. …היא מבחן רב ערך, מבחן האמונה ומבחן הביטחון" (הרב 

ישראלי, שם). 
הכתוב בפרשתנו מעיד על חשיבותה העצומה של מצווה יקרה זו, ואף עוון הגלות מהארץ נתלה באי-שמירתה: "אז 
ִתְרֶצה הארץ את שבׂתתיה כל ימי ָהַּשָּמה" (ויק' כו לד), ובעל ספר דהי"ב (לו כא) מעיד, שגלות בבל היא בין השאר 

תוצאה של אי שמירת השמיטה. מכאן הבסיס לדברי חז"ל: "בעוון שמיטה - גולין" (שבת לג, ע"א). 

                                                          
˘‰ ˙‡ˆ·  1‰, ירושלים תש"ך; מאמר זה חזר ונתפרסם בספר ·ÈÚÈ·˘‰ ÈÏ‚ÚÓ˙, בעריכת הרב יגאל אריאל, מדרשת הגולן תשנ"ד.  
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על רקע כל זה נשאלת השאלה, האם במצווה זו, כמו במצוות אחרות בתורה, יש לדרוש "טעמא דקרא"2 או לא. 
כוונת הדברים היא: כשיש מצווה בתורה, האם פוסקי ההלכה, בבואם "לתרגם" אותה לחיי המציאות, צריכים 
להתחשב רק במצווה עצמה, או שעליהם להתחשב גם בטעמה (="אידיאולוגיה תורנית"), בין שהטעם מפורש 
בתורה ובין שלא. בגמרא אמרו, שרבי שמעון בר יוחאי דורש בכל מקום "טעמא דקרא", בעוד שלדעת רבי יהודה 
אין לדרוש "טעמא דקרא". המחלוקת עברה לפוסקים הראשונים, ובהכללה אפשר לומר, שעל אף הכלל: "רבי 

יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה", הייתה נטייה בין הפוסקים לדרוש "טעמא דקרא".3 
דוגמא למצווה שטעמה מפורש בתורה, היא מצוות המלך: "ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו" (דב' יז יז). בדין 
זה, גם רבי יהודה הסכים לר"ש, שדרשינן טעמא דקרא, הואיל והנימוק מפורש בתורה, ולכן, ÂÓ˙¯ יהיה למלך 
ישראל להרבות בנשים - למרות איסור התורה - אם הנשים מוחזקות ככשרות. שהרי לא אסרה לו תורה להרבות, 

אלא נשים שאינן מוחזקות  בכשרות או ברשעות, שיש להניח שיסירו את לבו.  
דוגמא למצווה שטעמה אינו מופיע בתורה: הכתוב "לא תחׂסם שור בדישו" (דב' כה ד). יש לפרשו בפשטות, 
שהנימוק למצווה הוא, שהתורה חסה על הבהמה (שרואה את התבואה, אבל אינה יכולה לָאכלה). אם כן, בבהמה 
שיש לה חולי מעיים, יש לטעון, שהחוסם אותה ‡ÂÈ עובר בלאו של "לא תחׂסם", אעפ"י שהבהמה רואה את 

האוכל ומצטערת, לפי שלא הקפידה התורה אלא על הנאתה, וזו אינה נהנית (ב"מ צ, ע"א). 
הרחבנו בעניין זה, מפני שכאן הבסיס למחלוקת שנוצרה לגבי משמעותם המעשית של איסורי השמיטה בדורנו. 
הגישה האחת מבקשת להחיל כאן את העיקרון של "טעמא דקרא" המפורש בכתוב, ומתוך כך מחפשת פתרונות 
לקיומה המעשי של מצווה זו, תוך התחשבות במצב העם והארץ (כפי שיפורט להלן), ואילו הגישה האחרת 
מבקשת לקיים מצווה זו כמשמעה, תוך חיפוש פתרונות בעיקר לבעיותיו של הצרכן בשמיטה.4 על השלכותיה 
האפשריות של גישה זו, המתעלמת מכלל הציבור, ניתן ללמוד מדברי ה"דרישה" על הטור. בהנחיות לדיין אומר 
הטור (חו"מ, סי' א): "וזוהי כוונת רבותינו ז"ל באמרם, כל הדן דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף לקב"ה 

  :"‰˘È¯„"במעשה בראשית". על כך מגיב ה
 

נראה לי לפרש, שכוונתם במ"ש דין אמת לאמיתו, ר"ל, שדן לפי המקום והזמן, בעניין שיהיה לאמיתו, 
 ÔÓÊ‰ ÈÙÏ ולאפוקי שלא יפסוק תמיד דין תורה ממש, כי לפעמים שצריך הדיין לפסוק לפנים משורת הדין
ÔÈÚ‰Â, וכשאינו עושה כן אף שהוא דין אמת, ‡Â˙ÈÓ‡Ï ÂÈ, ועל דרך שאמרו חז"ל, לא נחרבה ירושלים 

אלא שהעמידו דיניהן על דין תורה ולא לפנים משורת הדין. 
 

משמעותם של דברים חריפים אלה היא, שראיית העולם מזווית ראייה אחת בלבד, חשובה ככל שתהיה, עלולה 
להחריב את העולם כולו,5 שכן לעיתים נדרשת התחשבות בזמן ובעניין.  

בשנת השמיטה הקרובה, תשס"א, ימלאו כ-110 שנה ל"היתר תרמ"ט", שהיא השנה שבה ניתן לראשונה 
"היתר-המכירה" הידוע, שחל על ראשוני הקולוניות היהודיות בא"י, בתקופת חובבי ציון. על ההיתר חתמו שלושה 
מגדולי הרבנים שבאותו דור: הרבנים שמואל מוהליבר, ישראל יהושע מקוטנא והרב יצחק אלחנן מקובנה. ביסוד 
"היתר המכירה" עמדה אותה גישה, שלא ראתה רק את איסורי השמיטה כשלעצמם, אלא ראתה צורך, כשיקול 
תורני ממדרגה ראשונה, ובהתאם ל"טעמא דקרא" המפורש בכתוב, לשקול שורה של שיקולים, מאידיאולוגיה 
תורנית, המתחשבים באותם נימוקים לשמיטה הנזכרים בתורה, ומהם עולה, שהשמיטה אינה עניין פרטי של 
הצרכן, אלא עניין של תפישה חברתית לאומית, כפי שפירש בהרחבה הרב שאול ישראלי זצ"ל. פסיקה מתוך גישה 
כזו, רואה לנכון להתמקד בפתרונות תורניים המניחים דווקא את הציבור במרכז, כמו: "הפרשת יהודים מאיסור" 
(ללא היתר-המכירה - רוב החקלאים והצרכנים יעברו על איסורי השביעית); "מצב היישוב" (היכולת הכלכלית של 
כלל ישראל לשאת את השמיטה); "מצב הארץ" (השתלטות נכרים על אדמות א"י ועל "מכסות ייצור" חקלאיות, 

וזאת, בעקבות בריחה של יהודים מחקלאות) וכדומה. 
 ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰כשהתקבל עיקרון "היתר המכירה", שבו נמכרת אדמת א"י לנכרי למשך שנת השמיטה, היה זה רק כ
(כפי שהודגש בהבלטה ע"י הראי"ה קוק ואחרים), וזאת מטעמים שונים, כמו: א) קשה מאוד, רוחנית והלכתית, 
למכור את אדמת א"י, לשם הפקעת קדושתה, לנכרי, אפילו בתור "פיקציה" הלכתית; ב) להבדיל ממכירת חמץ, יש 

                                                          
 2   ראו ערך "טעמא דקרא", באנציקלופדיה תלמודית, כ. 

  3   ראו הערה 33, שם. 

4  ראו ספרו של הרב היימן, ‰ËÈÓ˘· Á·ËÓ‰, בני ברק תשנ"ג.  

5  ל"דרישה" קדמו אברבנאל, בעל העקדה (לפרשת שופטים), הר"ן (דרשות הר"ן, דרוש אחד עשר) ועוד; ראו גם פרופ' מנחם אילון, 

‰È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó, א, עמ' 44-42.  
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בהיתר-המכירה משום הפקעת עיקר המצווה, שעל חשיבותה והעונש הנאמר למפיריה עמדנו לעיל. עם זאת, 
פסיקה זו נעשתה מתוך אחריות כלל-יישובית כפולה: לאומית (אחרת, יעברו רוב היהודים, היצרנים והצרכנים, על 
איסורי שביעית); וחקלאית (אחרת, יתגבר התהליך של בריחת יהודית מחקלאות, וחדירה של נכרים במקומם). 
שיקול משמעותי נוסף הוא, ששמיטה בימינו אינה מדאורייתא אלא מדרבנן, הואיל ושמיטה תלויה ביובל, ויובל 

תלוי בהיות רוב עם ישראל בארצו. וכשאין "רוב", גם אין שמיטה מן התורה. 
לזה יש להוסיף, שהתורה מצווה בצמידות למצוות השמיטה גם על שמיטת כספים: "מקץ שבע שנים תעשה 
שִמטה. וזה דבר השִמטה שמֹו ט כל בעל ַמֵשה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגׂש  את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה 
לה'" (דב' טו א). קיימת בעיה עקרונית בפרשנות של טיב הקשר שבין שמיטת קרקע לשמיטת כספים, כפי שעולה 
מדברי רבי בגמרא (גיטין לו, ע"א). ברגע שנתקבל הפרוזבול, שהתקין הלל כ"פתרון" של שמיטת כספים 
(שמשמעו ‡È-שמיטת ההלוואה, ע"י מסירת גבייתה לבי"ד), נתערערה ההצדקה של שמיטת קרקע: הרי מדין 
התורה, החקלאי, שלווה כסף באמצע השנה השישית כדי שיוכל להתקיים הוא ומשפחתו, והגיעה השנה השביעית 
והשבית את שדהו, אבל במקביל גם נשמט חובו למלווה, עדיין יוכל לשרוד (אמנם בקושי); אבל ממה ישלם 
החקלאי את חובו (שנשתמר בגלל ה"פרוזבול"), אם ישמוט את שדהו? וכך כתב הרב יעקב אריאל: "אין שום זכות 
מוסרית לצרכן בעיר לחתום על פרוזבול, ובמקביל להטיף מוסר לאחיו בהתיישבות על כך, שהוא חותם על הרשאה 

להיתר מכירה".6 ואלה דברי הנצי"ב:7 
 

בשעה שישבו ישראל בשלווה על הארץ... וכשאין לאדם במה לזרוע, הרי זה לווה תבואה לזריעה, 
ובתבואות הוא משלם... וזה טעם שמוזהרים בית דין להשגיח ש'לא יגׂׂש ', משום שהגיע שביעית ואינו 

עובד את השדה, וכאשר יגוש אותו [המלווה], יהי מוכרח למכור השדה.8 
 

לפנינו חזון כלכלי חברתי שלם: חברה חקלאית אינה יכולה לשמוט את הקרקע בלי ששמטה כספי הלוואה 
(=אשראי לחקלאות); שאם לא כן יאבד החקלאי את שדהו, וייאלץ למכור אותו לזרים. במאמרי-יסוד, שכתבו 
ראשי תנועת "תורה ועבודה" לפני כשבעים שנה, הדגישו היטב את החשיבות הרבה של השמיטה כרעיון 
סוציאלי-דתי, המשמש בסיס לחברה יהודית שוויונית (כלומר, הדוגלת ברעיון של שוויון חברתי בתוכה), היושבת 

על אדמתה, כששתי השמיטות, כספים וקרקע, כרוכות זו בזו.9  
ספרו ˘·˙ ‰‡¯ı של מרן הרב קוק זצ"ל מלמד הרבה על האידיאה הנפלאה של השמיטה והשפעתה העמוקה על 
החיים בארץ: "שנת שבתון תהיה שנת שקט ושלווה, ללא רכוש פרטי וחמדת עושר, והאדם חוזר אל טבעו הרענן". 
הספר נדפס לפני למעלה משישים שנה, ובינתיים נוכחנו חזור והיווכח, כי הפער בין האידיאה הנפלאה הזו לבין 

יכולת מימושה הריאלי, הולך ומעמיק, הולך ומתרחב משנה לשנה. 
לענ"ד, החומרה של "מצב היישוב" גדולה כיום עשרת מונים מאשר בשנת תרמ"ט. החקלאות, הפרטית והשיתופית 
כאחד, במשבר עמוק. הרי נמצאה תקנה לאיסור ריבית עפ"י "היתר עיסקא" הידוע; ולשמיטת-כספים בדרך של 
"פרוזבול" (שכבר חז"ל הגדירוהו כ"עולבנא דדייני"); ואילו איסור "שבת הארץ" נותר לבדו, רובץ על כתפיהם 
של פחות מ-3% מן היישוב - החקלאים. בתנאים אלה אין לחקלאות, במיוחד ללא יצוא, כל סיכוי להתקיים. מתוך 
כך נראה, כי אין שום אפשרות, בתנאים של היום, להחיל את איסור השמיטה כמשמעו; ואמנם, גם היום מסתמכת 
הרבנות הראשית על "היתר המכירה". שכן יש צורך להכריע בדילמה ברורה וחריפה זו, בין טובת השיקול 
הכלל-יהודי והשיקול ההלכתי של ישוב הארץ, לבין התעלמות מ"מצב הישוב" תוך רצון להקפיד על קיום מצוות 

שמיטה כמשמעה. 
אין ספק, שההכרעות בדילמה זו מושפעות במידה רבה מהשקפות העולם השונות של הציבורים השונים של 
המאמינים, ושל הפוסקים המקובלים על ציבורים אלה. עיון בחז"ל מלמד, כי הם היו ערים לנושא הקדימויות 
הערכיות, ולעתים קרובות הכריעו את הכף לטובת עניינים הקרויים "חברתיים", כעדיפים על מצוות הקרויות 
"שבין אדם למקום", כפי שעולה, למשל, מדברי ההשוואה בין דורו של דוד לדורו של אחאב. דורו של דוד היו 
כולם לומדי תורה, אבל נופלים במלחמה, כיוון שהיו בהם "דילטורין"; בעוד שדורו של אחאב היו כולם עובדי 

                                                          
 6    ראו מאמרו: "השמיטה - מצוה ממלכתית", ‰ˆÙ‰, ג' באלול תשנ"ג, עמ' 4.   

 7    הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שעל שם בנו, הרב מאיר בר-אילן (ברלין) נקראת אוניברסיטה בר-אילן.  
 8  פירושו לתורה ‰ÓÚ˜ „·¯,  דברים טו ב.  

 9    ראו: האדמו"ר החלוץ, הרב ישעיהו שפירא, È˙·‰ 1929; ישעיהו ברנשטין, במאמרו: "לרעיון תו"ע", פולין 1933. 
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ע"ז, אבל כיוון ˘Ï‡ היו בהם דילטורין, והייתה בהם אחדות לאומית, היו נוצחין (ירושלמי פאה, פ"א, ה"א). 
בדומה לכך פירש בעל "ÓÎÁ Í˘Ó‰" על הפסוק - "והמים להם ׂחמה מימינם ומשמאלם" (שמ' יד כט): 

          שאם הציבור נשחתין בע"ז ועריות, על זה נאמר: '‰̆“Ì˙ƒ‡ ÔÎ בתוך ֻטמאתם' (ויק' טז יז). אבל בנימוסיות 
ומידת לשון הרע ומחלוקת, על זה כתוב: 'רומה על שמים אלקים' (תה' נז יב), כביכול, Â˙ÈÎ˘ ˜ÏƒÒ מהם.  

 

ככלל יש לומר, שההלכה מרבה לדון בדילמות וערכים סותרים, כמו: דין ורחמים; כבוד הבריות ומשום איבה. גם 
שיקולים כלכליים טהורים - כגון הפסד מרובה - הם לעתים מובנים בתוך ההלכה גופה.10 

פתרון הלכתי נוסף המוכר בימינו הוא  – "אוצר בית דין". כבר בתוספתא שביעית נזכר פתרון דומה, שפותח 
בימינו, ולפיו עברה האחריות על גידול ושיווק התוצרת החקלאית בשמיטה, מן החקלאי הבודד לבית הדין, כשבית 
הדין הופך את החקלאי לשליחו. הלכה זו נתחדשה ביזמת החקלאים הדתיים (כמו הקיבוץ הדתי) ובתמיכת הרבנות 
הראשית.11 יתרונו של פתרון זה בגישתו הממלכתית, והוא משקף את המצווה בתורה, שהיא באופייה "ממלכתית" 
בעליל. בכך הוא מתקרב לשמיטה ה"אמיתית" עד כמה שאפשר. חסרונו: שאף באמצעותו אין חלוקה אמיתית של 

התוצרת החקלאית בין כלל הצרכנים, ויש בו יסוד של "פיקציה" (אמנם רצויה, ככל שתהיה).  
לסיכום, נראה לנו שבשנת השמיטה הבעל"ט, שנת תשס"א, רצוי לאמץ את המסקנות הבאות: 

1. להעדיף קניית תוצרת חקלאית שגודלה דווקא בארץ ישראל , ושגודלה ע"י חקלאים יהודים. 
2. לקבל, אם גם בצער, את "היתר המכירה" (כ"הוראת שעה") של הרבנות הראשית, כפתרון הטוב ביותר מבחינה 

תורנית,  הכולל שלושה איברים: ארץ ישראל, עם ישראל והתורה. 
3. לקנות תוצרת שקיבלה תוקף במסגרת "אוצר בית דין", באותם גידולים שפתרון זה חל לגביהם, עפ"י פרסומי 

הרבנות הראשית.11 
4. דרוש וחקוק וקבל שכר - הרעיון שביסוד מצוות השמיטה והיובל הוא השאיפה לחברה יהודית מאמינה, מוסרית 
וצודקת. אבל בלב דואב צריך להודות, שאין בתורה שום מצווה (משבת ועד אישות), שחזונה כה נהדר, 
ומימושה כה עלוב ורחוק מאפשרות של מימוש אמיתי, גם בעתיד הנראה לעין, כמו מצוות השמיטה. לפיכך יש 
לפעול לשוויון חברתי ומניעת פערים חברתיים בישראל, באמצעות חקיקה מתקדמת שתתן ביטוי לפן זה של  

השמיטה. 
  

לפני חמישים שנה הצטיינה מדינת ישראל בהיעדר פערים כלכליים בתוכה. אבל כיום, עברנו לצד ההפוך, ואנו 
צועדים בראש המדינות בעלות הפערים החברתיים-כלכליים. אולי התקדמנו במשך השנים בשכלול הטכניקות של 
פתרונות השמיטה, אבל התרחקנו מאוד מכוונת התורה המקורית במצווה חשובה ויקרה זו. לכן, לימודה העיוני של 
תורת השמיטה, בצד קיומה המעשי על פי ההלכה, ככל שאפשר, ו"תיקון-עולם" בחיי המעשה של החברה 

היהודית, הם מימוש ראוי של השמיטה בימינו, עד כי יבוא גואל. 
ד"ר אמנון שפירא 
המחלקה לתנ"ך 

                                                          
10  לפי זה, השיטה הפסיכולוגית-חינוכית, כמו "שיטת פיאז'ה-קולברג לחינוך לאתיקה באמצעות דילמות", אינן חדשה בעולם, וכבר 

קדמוה חז"ל בחכמתם.  
 ˙‡¯˜Ï :11  ראו על כך במפורט אצל הרב זאב ויטמן, לשעבר רבו של קיבוץ כפר עציון, וכיום הרב של "תנובה", בספרו המקיף

  .Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ˙È˙ÎÏÓÓ  ‰ËÈÓ˘
12  הפתרון שהוצע ע"י הרב יואל בן נון וד"ר יואל אליצור, למערכת ארצית של שבתון אישי בשמיטה לכלל  החקלאים במדינה   

 ‰„Â˜18 תשמ"א, ושל ד"ר יואל אליצור פורסמה ב ‰„Â˜מעניין, וראוי הוא לדיון מקיף.  הצעתו של הרב יואל בן נון פורסמה ב
114 תשמ"ח.        
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	ëëìì éù ìåîø, ùääìëä îøáä ìãåï áãéìîåú åòøëéí ñåúøéí, ëîå: ãéï åøçîéí; ëáåã äáøéåú åîùåí àéáä. âí ùé÷åìéí ëìëìééí èäåøéí - ëâåï äôñã îøåáä - äí ìòúéí îåáðéí áúåê ääìëä âåôä.10
	ôúøåï äìëúé ðåñó äîåëø áéîéðå äåà  – "àåöø áéú ãéï". ëáø áúåñôúà ùáéòéú ðæëø ôúøåï ãåîä, ùôåúç áéîéðå, åìôéå òáøä äàçøéåú òì âéãåì åùéåå÷ äúåöøú äç÷ìàéú áùîéèä, îï äç÷ìàé äáåãã ìáéú äãéï, ëùáéú äãéï äåôê àú äç÷ìàé ìùìéçå. äìëä æå ðúçãùä áéæîú äç÷ìàéí äãú
	ìñéëåí, ðøàä ìðå ùáùðú äùîéèä äáòì"è, ùðú úùñ"à, øöåé ìàîõ àú äîñ÷ðåú äáàåú:
	1. ìäòãéó ÷ðééú úåöøú ç÷ìàéú ùâåãìä ãåå÷à áàøõ éùøàì , åùâåãìä ò"é ç÷ìàéí éäåãéí.
	2. ì÷áì, àí âí áöòø, àú "äéúø äîëéøä" (ë"äåøàú ùòä") ùì äøáðåú äøàùéú, ëôúøåï äèåá áéåúø îáçéðä úåøðéú,  äëåìì ùìåùä àéáøéí: àøõ éùøàì, òí éùøàì åäúåøä.
	3. ì÷ðåú úåöøú ù÷éáìä úå÷ó áîñâøú "àåöø áéú ãéï", áàåúí âéãåìéí ùôúøåï æä çì ìâáéäí, òô"é ôøñåîé äøáðåú äøàùéú.11

