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שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ...ושפטו את העם משפט צדק
قاضيان و پاسبان ها برای خودت در تمام دروازه هایت منصوب کن ...و قوم را عادالنه قضاوت کنند( .دواریم )81-81

حخاميم مقدس ما می فرمايند منظور تورا به دروازه های شخصی هر فرد ميباشد .هرکس بايد بداند که او مسؤول چشم ،گوش ،دهان،
دستان ،پاها و ساير اعضای خويش و عملکرد آنهاست .بهترين نوع اصالح ،احساس مسؤوليت و انتقاد شخصی است .آدمی بايد بتواند
بر دروازه های خويش تسلط داشته باشد و خود را گول نزند .اينطور ،خوشبختی او تضمين شده است.
يک نفر לא עלינו پسرش بيمار شد .او تنها پسرشان و چون چشم برايشان عزيز بود .بيماری او رفته رفته وخيم شد تا حدی که به مرز
مرگ و زندگی رسيد! دکتر ،پدر را خواند و گفت :امشب برای پسرت سرنوشت ساز است .يا او بر بيماری غلبه خواهد کرد يا حدای
ناکرده  ...ما تمام تالش خويش را خواهيم کرد .حال ديگر با حداست .تفيال بخوانيد .ولی آن پدر بلد نبود چگونه تفيال بخواند!
بدنبال کسی گشت که بلد باشد تفيال بخواند .او را به شهرک رادين نزد صديق مشهور " حافص حييم" رجوع دادند .راه درازی را تا
رادين پيمود و به نزد حافص حييم آمد .به پای صديق افتاد و شروع به گريستن کرد :جناب هاراو لطفاً پسرم را نجات دهيد ! وضع او
بسيار وخيم است و دکترها گفته اند که امشب  ...حافص حييم گفت :تا شب خيلی وقت هست و هيچکس به دکترها اجازه نداده کسی
را مأيوس کنند «.خير جناب راو آنها گفته اند که براخا و تفيال برايش فايده خواهد داشت و به کمک ا-لهی می تواند از اين بيماری
جان سالم بدر ببرد ».آن صديق شنيد و سپس بفکر فرو رفت .سپس شروع به پرسش راجع به محل زندگی و شغل او کرد .کاشف بعمل
آمد که او در پايتخت زندگی ميکند و آنجا کارخانة عظيمی دارد و ثروتمند بزرگی است  ،حاضر است هر چقدر پول که احتياج باشد
پرداخت کند  ،فقط پسرش خوب شود .ولی آن صديق اصالً پول برايش مطرح نبود .بلکه شبات ! می خواست بداند شبات در نزد آن
شخص چگونه رعايت ميشود؟ آن مرد احساس ناراحتی کرد و اعتراف نمود که کارخانه اش شش روز هفته مشغول بکار است جز روز
يکشنبة گوييم ها .جناب راو مسلماً ميدانندکه روز شبات بيشترين روز فروش است !!
آن صديق چشمان مقدسش را به او دوخت و دريايی از غم و اندوه از آنها نمودار شد .گفت :من نمی فهمم تو خودت با پای خود و با
فکر خودت به اينجا آمدی .من تو را صدا نکردم .خودت می بينی که من تو را سرزنش نمی کنم .آمدی ،بخاطر اينکه پسرت مريض
است .ولی من طبيب نيستم و حتی اگر طبيب هم بودم دکترها هم ديگر کاری از دستشان ساخته نيست ....به اينجا آمدی زيرا ايمان
داری که من قادرم برای تو تفيال بخوانم و پسرت را براخا کنم .آيا فکر ميکنی که من شعبده بازم و سحر و جادو ميکنم ؟ نه .تو عقيده
داری که تفيالی من ،بخاطر اينکه من تورا می آموزم و ميصووت انجام ميدهم ،در عرش آسمانها براحتی شنيده ميشود .اينطور نيست؟
پس به اينجا آمدی زيرا ايمان داری که دنيا خالقی دارد و او دستور داده که ميصوا ها را انجام دهيم و او به کسانی که ميصووت را بجا
مياورند گوش فرا داده و به آنها کمک ميکند ! پس چرا تو شبات کار ميکنی؟ او دستور داده که در اين روز دست از کار بکشی! اگر به
اينجا آمدی بخاطر اينکه هقادوش باروخ هو به کسانی که او امر او را اطاعت ميکنند ،مزد ميدهد ،چگونه ميتوانی ادعا کنی که در
شبات تو بيشترين سود را می بری؟! و اگر به مطيعانش مزد ميدهد ،مشخص است که متخلفين اوامرش را نيز تنبيه ميکند .کسانی که
شبات را نگاه ميدارند ،شبات برايشان منبع براخاست و کسانی که آنرا خوار شمرده و حيلول ميکنند ،از هزاران طريق متحمل زيان
خواهند شد .آن مرد متقاعد شد و گفت :جناب راو شما برای پسرم تفيال بخوانيد و من شروع به نگهداشتن شبات ميکنم .صورت حافص

حييم از شادی درخشيد .برای همين امر به تنهايی ،قول دادن ارزش داشت .گفت :به زخوت شبات نگهداشتن تو ،هشم ييتبارخ کمک
خواهد کرد و پسرت شفا خواهد يافت! آن مرد با تمام وجود از صديق تشکر کرد ولی يک خواهش داشت؛ « ولی جناب راو مرا درک
کنيد .امکان ندارد که تما م مشتريهای دائمی فردا بيايند و ببينند مغازه بسته است! بمن يک هفته فرصت بدهيد تا بتوانم به آنها راجع به
اين تصميم اطالع بدهم .حافص حييم دستان او را گرفت و با هيجان گفت :پسرم! پسرم! باور کن اگر شبات مال من بود با کمال ميل به

تو اجازه ميدادم!! ولی شبات نه مال من است و نه مال تو .شبات مال هقادوش باروخ هو است .او صاحب آن است! انسان قادر نيست
احکام الهی تورا را بر طبق ميل خويش بچرخاند !
شبات شالم

.

ربی نيکجو

غمگ ينی خصلت بدی است و باعث فنای آدمی از جان تا گوشت بدن اوست .بلکه شخص يهودی بايد همواره بخاطر داشته باشد که او

شاهزاده و منتخب خالق جهان است و فکر خود را به موضوعات شادی بخش متمرکز کند .و از همه چيز بهتر اينکه مشغول تورا شود چرا
که داويد هملخ صريح ًا در تهيليم فرموده است :فرامين هشم عادالنه و شادی آفرين هستند.

.

کسی که دوست خود را غمگين می بيند ،خواه بخاطر فقر و خواه بخاطر مصيبت ديگری ،ميصوای بزرگی است که با او سخن گويد و او

را شاد کند و غصة او را از بين ببرد .همچنين کسی که دو نفر را در حال نزاع می بيند ميصوای بزرگی است که بين آنها صلح بيندازد و
کسی که اينکارها را ميکند اهل عوُالم هبا ميباشد.

.

آدمی نه بايد دلقک و سبک سر باشد و نه غمگين و غصه دار ،بلکه خوشحال و شادمان.زيرا حخاميم چنين فرموده اند :مسخره بازی و

سبکسری انسان را به بی عفتی عادت ميدهد .و نيز فرمود ه اند که انسان نه بی جهت و بطرز سبکسرانه بخندد و قهقهه سر بدهد و نه
غمگين و عزادار باشد بلکه با هر کس خوش برخورد بوده و همه را خندان و با روی گشاده بپذيرد.

.

شرط اصلی برای خوشحالی اينست که در کار و معامله مستقيم و بدون حيله باشد.

.

هاريزال هقادوش فرموده است که فقط بخاطر خوشحالی بی اندازه ای که هنگام يادگيری تورا و انجام ميصووت داشت ،او توانست به

تمام اين حکمت عظيم و شگفت انگيز و روح هقودش دست يابد.
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