ĦĕĦĤčēĐ ĐĕĕĥĞĐ čĘč

ሰደር ቱ
ቪ

ሽባት ስ
ርአት

ዛፎችን ለመትከል ያለዉ ፈቅር ፍሪያቸዉን የሚበሉ የወደፊት ትዉልዳችን ነዉ ።

ዛፎችን ለመትከል ያለዉ ፍላጎት የሚመነጨዉ ጎልቶ ለሚታየዉ
ለወደፊቱ ትዉልድ ከሚጠቅመዉ ነገር በመነሳት ነዉ ፡፡
(ራቢ ኩክ)

በዓለም አቀፍ ፕሮጅክት የተባበሩት መንግስታት በ 10 ዓመታት ዉስጥ አንስ ቢልዮን ዛፎች
ይተከላሉ ብለዉ ያምናሉ : ለዚህ የተባረከ ዓላማ የአይሁድ ብሄራዊ ፈንድ (ካካል)በመቀላቀል
በዚህ ወቅት 6 ሚልዮን ዛፎችን ለመትከል ወስኗል ፡፡ እናንተም ምድርን በመጠበቅ ላይ
እንድትሳተፉ እና ዉብ በሆነችዉ አገራችን ዉስጥ ዛፎችን በመትከል እንክብካቤ እንድታደርጉ
ተጋብዛችኋል ። አኦሪት እንደምታዘን እስራኤላዉያን ወደ እስራኤል ምድረ ሲገቡ " ወደ
ምድሪቱ በገባችሁ ጊዜ የሚበሉትን ዝፎች ሁሉ ትከሉ ...” (ዘሌዋውያን)

ክዚህ በተጨማሪ በሚድራሽ እንዲህ አሉ

"እግዚአብሔር የመጀመርያዉን ሰዉ ሲፈጥር በገነት ዛፎችን የተክሉ ነበር
::እግዚአብሔርም የእጅህን ስራ ተምልከት ምን ያከል አስደስች እንደሆነ ፡ ማንኛዉንም
የፈጠርኳቸዉን ነገሮች ሁሉ ላንተ ነዉ የስጠሁት ሁሉ እንዳታበላሽ እና ዓለሜን እንዳታጠፋ
ተጠንቀቅ ።

ጠቢባን እንድሜያስተምሩት የዓለም ፈጣሪ በመጀመርያ ሰዉ ከመፈጠሩ በፊት ዛፎችን
በመትከል ላይ እንደነበረ ያስተምራል ፣እናም ከዛፍ ተከላ ጋር ባለን ግንኙነት ተመሳሳይነት
እናሳያለን ወደ እግዚአብሔርም እንቀርባለን ።
በዚህ ዐዉደ ጽሑፍ ዉስጥ ራቢ ኒርያ ስለ ራቢ ኩክ የሚከተለዉን ይላሉ ።

ልምዶች ፡

"በሆድ ሀሻሮን በሚገኝዉ የአትክልት ቦታ ፣ የመጀመርያዉን ዛፍ ለመትከል ራብ ኩክ ተጋበዙ ።
አትክልቱን ለመትከል በተነሳበት ጊዜ በጣም ስሜታዊ ነበር ፡ በዓይኖቹ እንባወች ወረዱ ፊቱ እንደሳት
ያበራ ነበር ፡ አትክልቱን ለመትከል በጃቸዉ ቢሰጡት ፈቃደኛ አልሆነም ፡ እራሱ ከምድር ላይ
አትክልቱን አንስቶ መሬቱን በማስተካከል ተከለዉ በዚህም ወቅት ስሜታዊ በመሆን እጃቸዉ
ይንቀጠቀጥ ነበር ። ከመካከላቸዉ የቅርብ ስዉ የሆነዉ ራብ ኩክ ለምን ስሚታዊ እና ደስተኛ
እንደሆነ ለመጠየቅ ወሰነ ። ራብ ኩክም እንዲህ ሲል መለሰለት በቅድስተ እስራኤል ዛፍ መትከል
በቀላሉ የሚታይ የግብርና ሰራ አይደለም፡ ይህ ለፍጣሪ ያለነን ቀረቤታ የሚያሳይ ነዉ ። እግዚአብሔር
በመጀምርያ ጊዜ ዛፎቸን የመትከል ስራ ነበር የሰራዉ ሲል መለሰለት ።

ዛፎችን በመትከል
ላይ ያለ ስርዓት
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ለዘላዓለም ዛፎችን የመትከል ሁኔታ

ቤት ሻማይ እንደሚሉት
አራት የዓመቱ እራስ (የ
ሮሽ ሀሻናዎች) የዛፎች ብ
ይህም በጥር አንድ ቀን እ
አል እንዳሉ እና
ንደሚዉል ይናገራሉ ::
ቤት ሂልል ደግሞ በአስ
ራ አምስት ቀን
ላይ እንደሚከበር ይገልጻ
ሉ።

⋅ የዛፎች ፍሬ ጥሩ እና ንጹህ እንዲሆን ዓመቱን በሙሉ ከትሎች ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነዉ ።
⋅ የእስራኤል ምድር ከሚመሰገኑባቸዉ ሰባት ዝርያወች ወየም ከተቀረዉ የምድር ፍሬወች እንዲሁም ከዉጭ
አገር ከሚመጡ ፍሬወች የማይበሉ ከሆነ በቱ ሽባት በዓል የሚመገቡ አሉ ፡፡
⋅ የተወሰኑ ሰውች በቱ ሽባት በዓል በጥሩ ኤትሮግ በመጸለይ በቀጣዩ አመት ለአራት ዝርያወች መጸለይ
የተለመደ ነዉ ፡፡
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ለህዝበ እስራኤል ምሳሌ

በሁሉም ዓይነት ቆንጆ እና ጥሩ ዛፎች ስም እስራኤል
ተሰየመች በውይራ ግንድ እን በበለሰንድተባለው
“ከግብፅ የወይን ግንድ ይጓዛል ” በለስ እንደተባለው
የበኩራት በለስ ዘፍጥረት ተምር እንደተባለዉ ከፍታህ
እንደ ተምር ይሆናል በሊባኖስ እንደሚገኝ ዝግባ ይሳካል
ለዉዝ እንደተባለዉ የዮርዳኖስን ለዉዝ ጠብቀሃል ቁራን
በሁሉም አይነት ሐዋርያት ዉስጥ አለ የሮማን
የፍራፍሬርሻ ይላኩ የሚያምር ትኩስ የወይራ ፍሬ ዉስጥ
ገታ ስምህን ጠራዉ ( ሚድራሽ ሽሞት ራባ )

አምላካችሁ እግዚአብሔር በተራራዉ እና በሸለቆዉ እና
በተራራዉ ወደ ሚወጣዉ የዉሃ ጅረቶች እና የጥልቁ
ምድር ወደ መልካምሙ መድር ያገባችኋል።
የስንዴ የገብስ ፡ የወይን ፍሬ ፡ የወይራ ዘይት ማረና ወተት
ወደምታፈሰዉ ምድር ( ዘዳግም መጽሐፍ )
እንደ ራብ ናህማን ብሬስላብ ገለፃ ፣የወይራ ዘይት ጣዕም በፍሬዉ ዉስጥ
"የቅባት ሁሉንም ደንብ የሚያካትት ሲሆን በፍራፍሬወች ማር እና ተምር
ደግሞ ችፍሬዉ ዉስጥ ሁሉንም ጣፋጭነት ያላቸዉን ጣዕሞች ያካታል
በአንድነት በፍሬወች ዉስጥ ያሉትን ጣዕሞች ያካታል ።

ĦĕĦĤčēĐ
čĘč ĐĐĕĕĥĞĐ
ĞĥĕĕĐ ĐčĘč
ēčĤĦĕĦ

ሰባቱ ዝርያወች
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በእስራኤል ምድር ዉስጥ
የተለያዩ ጣዕሞች

"ራቢ ሽምኦን ቢን ይሁዳ እንዳሉት አስራ ሁለቱ አገሮች ለአስራ ሁልቱ የእስራኤል ነገዶችን ይወክላል
፣የአንዱም የጎሳ ፍሬ ጠዕም ከአንዱ የጎሳ ፍሬ ጣዕም ጋረ አይመሳሰልም " (ሚድራሽ ትናኢም ፣ ዲቫሪም)

ሰደር ቱ ቪ
ሽባት ስር
አት
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ስለ ምድሯ እና
ፍሬወች ታሪክ

የመናገር እና የመመገ
ብ ቅደም

ተከተል

አንድ አመት በቱ በቱ በሽባት ራቢ ማጎር ከአስተማሪወቻቸዉ እና ከራቢወቻቸዉ ከሆኑት
ከራቢ ምናሄም መንደል ምኩጻክ ጋር ቆዩ ።
ራቢ ምኩጻክ ለራቢ ማጎር እንዲህ ሲሉ ተናገሩ ለዛሬ የሚሆን የኦሪት ቃል ተናገር እባክህ ሲሏቸዉ
ራብ ማጎርም ስለ ሀገሪቱ፡ ስለ ህገ ስራዓት ስለ መልካም ሰራ እና ሰለ ዛፎቸ በሰፊዉ ጸለዩ ፡
ራቢ መናሄም መንደል ትምህርት መስጠቱን ካጠናቀቀ በኋላ በጥልቅ አዘነላቸዉና “አሁን እኛ
በእስራኤል ምድር የመሆን መብት ቢኖረን ኖሮ ያስተማርካቸዉን ትምህርቶች ከመስማት ይልቅ
ቁጭ ብለን ቅዱስ ፍሬወችን እንበላ ነበር ፡፡

ከሰባቱ ዝርያወች ፡ ወቅታዊ ፍራፍሪወችን እና እና የተለያዩ ምግቦችን ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጡ ፡፡የወቅቱን ፍሬወቻ
ዓይነቶች  קአንድ አንድ ሰወች አዲስ ፍሬ ጠረጵዛዉ ላይ በማስቀመጥ ለዚህ ያበቃህን ጌታ ተመስገን በማለት
ያመሰግናሉ ።
ፍሬወችን እየተመገቡ የተለያዩ አንቀጾችን እና ጥቅሶችን መጥቀስ ነብሳቸዉ ይማር እና የታላላቅ ሰወችን አባባል
በማንሳት ፣ ከእነሱ መካከል ለጥሩ ስራዓት ሲባል እዚህ የተሰባሰቡት ጥቂቶች ናቸዉ ::

ስንዴ

ስንዴ የዳቦ ምንጭ ነዉ ፣እስከ ዛሬ ድረስ በዓለም ላይ ላሉት አብዛኛ ሰወች ምግብ ነዉ ፡፡
ሕይወት የሚመጣዉ እኛን ሕያዉ ለማድረግ በዳቦ ሀይል ከሚሰጠን ከእግዚአብሔር አፍ መነሻ
ስንዴዉ ለእስራኤል ህዝብ ምሳሌ ነዉ ፣ “ያለ ስንዴ ለዘላዓለም መኖር እንደማይቻል እና ያለ
እስራኤል ለዘላዓለም መኖር የማይቻል ነዉ” (መዝሙረ ዳዊት ሚድራሽ) ፡፡ምድሪቱን
ለማመስገን ራቢ ጋምሌል እንዳሉት የእስራኤል ምድር በዛፎች ላይ ምግብን ማፍራት
አለበት(የሰንበት ግማራ )

ከስንዴ ዱቄት ወይም ከገብስ ዱቄት የተሰራ ኬክ ወይም ኩኪ ይዉስዱ;
እናም እንዲህ ሲል የባርኩ ፣የሁሉም ዓይነት ምግቦች ፈጣሪ የዓለም ንጉስ አምላካችን አቤቱ የተባረክ ነህ

“ወይኑም የእግዚአብሔር እና የሰዉን የዘር ዉርስ ትቻለሁ” አላቸዉ (መጽሀፈ መሳፍንት) ፡፡
“በወይን ዉስጥ እንጂ ክወይን ዉጭ ደስታ የለም ” (ሴፌር ሾፍቲም )፡፡

የወይን
ግንድ

“የወይን ፍሬዉ የእዉቀት የእዉቀት ዛፍ ከወይን ጠጅ በቀር በሰዉ ላይ
ብስጭት የሚያስከትክ አንዳች ነገር የለዉም፡፡
ወይን ተቃራኒ የዘት እንዳለዉ እንመለከታለን ደስታ እና ሀዘን የመፍጠር
ሃይል እንዳለዉ እናያለን ስለዚህ ጠቢባኖች "ወይን ጠጅ ሱገባ ሚስጥረ
የወጣል ይላሉ ” (የግማራ ስንሄድሪን) ፡፡
ከኛ የሚወጣዉ ሚስጥር ለእኛ እና ለሌሎችም ሰወች መልካም እና ጠቃሚ
እንዲሆን ጥበብ በተሞላበት ስራ ላይ መዋል አለበት ፡፡

ወይን ወይም የወይን ጭማቂ ዉሰዱ
ከዛ በኋላ እንዲህ ስትል ባርክ ፣ የውይን ግንድ ፈጣሪ የዓለም ንጉስ አምላካችን የተባረከ ይሁን
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"ሰዉ በምግብ ብቻ አይኖርም ምክንያቱም ሰዉ በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይኖራል" (ዘዳግም መጽሐፍ)

የመናገር እና የመመገ
ብ ቅደም

ተከተል
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፣ከሰባቱ ዝረያወች ማለትም ከወይራ ከተምር ከወይን ወዮም ከዘቢብ በለስ እና ሮማን እንስ ከዚያም እንደ አፕል
ኤትሮግ ክዊን በርቱካን በተጨማሪም ጥራጥሬወችን ወደ ምናባዊዉ መርጦ ሊወስድ ይችላል ፡፡
አነስተኛ ሰወች 30 ፈሬወችን የወስዳሉ ፣አንዳንዶች ፍራፍሬወችን እስከ ለጣጫቸው ሲወስዱ ሌሎች ደግሞ
ፍራፍሬወችን ያለ ልጣጫቸዉ ይወስዳሉ ፣ ምክንያቱም ዓለማችን ስለባረከበት ጣዕም ብዛት እግዟብሔርን
ለማመስገን ነዉ ፣
ስለዚህ የመጀመርያዉን ፍሬ ከመብልስትወ ብፊት ይባርኩ ፣
የዛፍ ፍሬን ፈጣሪ የዓለም ንጉስ አምላካችን የትባረክ ነህ

ወይራ

ተምር

ዘቪቭ
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ራቢ ዮሃናን እንዲህ ይላል ራቢ ለምን ወይራ ከስራኤል ጋር ተምሰለ ?- ፣ የወይራ ፍሬ
ተፈጭቶ ካልሆነ ዝይቱን አይሰጥም ፣ እስራኤልም ለበጎ ሰሪዉ በምሬት አይመልስም ፡፡
ወይራ በሞቃታማ ጊዜም ሆነ በዝናብ ጊዜ ወይራ አይወድቅም እስሬልም በዚህ ዓለም ያለ
ተግባር ሰራ አይኖሩም በዚሀ ዓለምም ሆነ በሚቀጥለዉ ዓለም (የግማራ ምንጮች)
“እንዲሁም ዛፎች ሲቆረጡ ልብ እንዳላቸዉ ይታወቃል የወይራ ዛፍ ግን ልብ የለዉም
ዉስጡ ክፍት ነዉ ። (በሂወታችን ዉስጥ ተዋግተናል ) ፡፡ ስለዚህ የወይራ ዛፍ
የእዉቅት ዛፍ ፍሬ ተብሎ አይቆጠርም (ብራሆት) የወይራ ፍሬ መራራ በመሆኑ የተለያዩ
የአሰራር ሂደቶችን ይኖሩታል ፣ምክንያቱም ተጠብቆንቅ የአሰራረ ደረጃዉን መጠበቅ
ያስፈልጋል ፣ ከዚህ ሂደት በኋላ የወይራ ዘይት የዓለም የብርሃን ምልከት ነዉ ።"ስለዚህ አባቶቻችን በእምነታቸዉ የሚበራ አዲስ የወይራ ፈሬ ተብለዉ ይመሰላሉ"
(ሚድራሽ ራባ)

ጻዲቁ በአል ሸም ቶብ እንዲህ ይላሉ: - “ጻዲቅ በተምረ ይመሰላል ለተምር ምሳሌ
ሲሰጥ ጻዲቅ እንድ ተምር ያፍራ ማለትም ክርካሽ ነገር ዉብ ነገርን ያፈራል ፍሬወችም
ለዓለማችን መልካም ነገርን ይሰጣል ፡፡
በተጭማሪም ጠቢባችን እንዲህ የላሉ “ ተምር ያለዉ አንድ ልብ ብቻ ነዉ (ኃይሉ
ሁሉ በአንድ አቅጣጫ ወደ ላይ እንዲያድግ ይረዳዋል -እስራኤልም እንኳ ለሰማይ
አባታችን በአንድ ልብ ብቻ ታምናለች ፡፡ (ግማራ ሱካ )

በርካታ የጥራት አይነቶች -"የህ የወይን ግንድ በዉስጡ ወይን ይገኝበታል
፣በዉስጡም ሆምጣቴ አለዉ ፣በዉስጡም ወይኖች እና ዘቪቭ አለዉ ፡፡እስሬልም
እንደዚሀ ናት ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እና ሚሽና ታልሙድ እና አፈ ትሪኮችን ያሰባሰብ
መጽሐፍ አሏት (፡፡) (ሚድራሽ ሳሙኤል 16)
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የመናገር እና የመመገ
ብ ቅደም

ተከተል

"ይሁዳና እስራኤል በሰለሞን ዘመን ሁሉ ከዳን እስከ በር ሸባ ድረስ እያንዳንዱ ከወይኑ እና
ከበለሱ በታች በሰላም ተቀመጡ" (የሰሎሞን ነገስታት)

በለስ

ሮማን

“ኦሪት ለምን በብልሱ ላይ ተመሰልች ? ? ብዙወች ዛፎች ወይራ እና የተለወጠዉ የወይን
ተክል በአንድ ወቅት ይሰበሰባል ፡ እንዱሁም ዘንባባየሚሰበሰበዉ ትንሽ ትንሹን ነዉ ኦሪትም
እንዲሁ ነዉ፡ ዛሬ ትንሽ ኦሪት ታነባለህ ለነገ ብዙ ተማርለ ስለዚህ ኦሪት በአንድ አመት
ወይም በሁለት ዓመት ተምረህ የምትጨርስዉ አይደለም (በሚድባር ርችቭ )
ራብ ሃይ ባር አሽ እንዳሉት ለወድፊቱ በእስራኤል ምድር በዙ ዛፎች ይተከላሉ በእስራኤል
ምድር ፍሬም ያፈራሉ እርሱም ፍሬ በለሰ እና ወይን አፈርቷል (ግማራ ክቱባ)

"" "የሮማን ፍሬወች "፣እንዚህ ሕጻናት ቁጭ ብለዉኦሪትን
የሚማሩበት የሚሳተፉበት ጊዜ እንደ ሮማን ዘሮች በመደዳ የቀመጣሉ”
ሮማን በህልሙ ያየ መልካም የእግዚአብሔር ትዛዝ ይጠብቀዋል ። እንደ
ሮማን ፍሬ ቢተመቅደሱ በእስራኤል ዉስጥ ያሉት ሮማን እንኳን ለትዛዝ
የተሟሉ ናቸዉ ” (ግማራ በረከት )

054-8305495 |

ዛሬ አብዛኛዉን ጊዜ ገብስ የሜያድገዉ ለእንሰሳት መኖ የታሰበ ነዉ ነገር ገ ፣ ነገር ግን
ገብስ ከስንዴ ዱቄት የበልጠ በዙ የአምጋገብ ዘይቤወች እና ጤናማ ለሰዉነት ተስማሚ
ነዉ ። ሙሉ ዳቦ የሚመረተዉ ከተለያዩ እህሎች ጋር በማገናኝት የሚዘጋጅ ነዉ
ምክንያቱም ገብስ ብቻ ለዚህ ተስማሚ ባለመሆኑ ነዉ ነዉ ፡፡ብዙወች እንደሚሉት
የኦሪት ስፈር በትለይም ለቢራ ክ አምስት ሽ አንድ መቶ አመት( 5100)

ገብስ

ĦĕĦĤčēĐ ĐĕĕĥĞĐ čĘč

አንዳንዶች ከገብስ የሚመረት ቢራ ይውስዳሉ ፡ ከዛም የባርካሉ
ሁሉም ነገር ብቃሉ የሆን ዘንድ የዓለም ንጉስ እግዚአብሄር ይባረክ

ሰደር ቱ ቪ
ሽባት ስር
አት
5

 מותר בהפצה שלא למטרות רווח- "כל הזכויות שמורות לעמותת "שעלי תורה

ስባቱ የእህል ዝርያወች በህልም የትከስቱት ምልካም ነግረን ያመልከታሉ ፡፡ በህልም ሲባል ራቢ ሃይ አባ
እንዲህ አለ ፡ ስንዴን በህልሙ ያየ ስላም ያጋጥመዋል ፡ ገብስ በህልሙ ያየ ወቅቱ አልፎበታል ራቢ ዚራ
እንዲህ ይላል በህልሜ ዉስጥ ገብስ እስካየሁ ድረስ ከባቢሎ ወደ እስራኤል አገር አልተስደድኩም ነበር
ወይን በህልሜ ካየሁ ሚስቴ አድሎ አታደርግም - ፡፡ .. በለስ ውስጥ በለስ - ቶራው በውስጡ ተጠብቆ
ይገኛል ... ሮማን በሕልም ውስጥ ... ሥራው እንደ ሮማን ፍሬዎች ያብባል ... ጥበበኛ ተማሪ ከሆነ
- ወደ ኦራ ይመለከታል ... Mም ቶቭ ወደ እሱ መጣ ... የወይራ ዘይት በሕልም - የቶራን ብርሃን
በጉጉት ይጠብቁ ... ቀኖች በሕልም ውስጥ - የእሱ ወቅቶች አልፈዋል ”(ገማራ ብራቾት)
አንድ ፖም እና ኤትሮግ ውሰድ እና እንዲህ በል

054-8305495 |

ረቢ ሀማ ቤን ረቢ ሀኒና ሜይ ዳክቲቭ “በጫካ ዛፎች ውስጥ እንዳለ ፖም” አለች
እስራኤል ለምን ከፖም ጋር ተመሳሰለች?
ሂድ - ቅጠሉ ከቅጠሎቹ በፊት ፍሬው ምንድነው ፣ ስለሆነም እስራኤል ‹ለመስማት›
ከመደረጉ ቀደመች (ገማራ ሻባት)

... የሚናፍቁበትን ማኅበር አታስመርጡ ፣ እንጆሪውን እና
ዋልኖቹን እና የሎሚውን ዱባ ይባርኩ ፡፡
እናም የኢሮግስ ዛፎች ሁሉ ፍሬያቸውን በጊዜው እንዲያፈሩ
እንዲሁም ጥሩ ፣ ቆንጆ እና ንፁህ እና ንፁህ ኤትሮጆችን እንዲያፈሩ
የእግዚአብሔር የአምላካችን እና የአባቶቻችን አምላክ ፈቃድ
በአንተ ፊት ይሁን ።...
(ለኤትሮግ ከሕያው ሰው ልጅ ጸሎት)
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