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ולבנים אומרים לנו עשו ...
"خشت" به ما می گويند درست کنيد.

(شموت )5-61

حخامیم مقدس ما میفرمایند :کلمة לבנים در زبان عبری به معنای خشت است و در عین حال می تواند معنی «سفیدها» را نیز داشته
باشد .در این صورت ترجمة پاسوق بدین سان میشود« :سفیدها» به ما میگویند انجام بدهید! یعنی هنگامی که موی آدمی سفید می
شود این موهای سفید به ما میگویند تفحص نفس انجام بدهید و تشووا کنید قبل از اینکه به دادگاه عدل الهی برسید!
خانمی به عنوان تلفنچی در قسمت اطالعات تلفن مشغول به کار بود .ایشان هر هفته به صورت مداوم و منظم از فرد ناشناسی تلفنی
دریافت میکرد که آن شخص میخواست بداند ساعت دقیق هم اکنون چیست .این روال سال های متمادی همچنان ادامه داشت تا
اینکه یک روز هنگامی که آن فرد تماس گرفت ،تلفنچی به او گفت این بار آخر است که او به سواالتش پاسخ خواهد داد زیرا دیگر
بازنشسته میشود .بنابراین اینبار او میخواهد از ایشان سوالی بپرسد :چرا تا این حد برایت مهم بود هر هفته بدانی وقت دقیق
چیست؟ آن فرد پاسخ داد زیرا من مسئول برج آتش نشانی مرکز شهر میباشم و موظفم تا ساعت روی برج همیشه دقیق باشد .آن زن
تلفنچی کامالً شوکه شد .با خود اندیشید :مرا بگو که چندین و چند سال است که همة ساعتهای شرکت ها و ادارات و تمامی کشور را بر
طبق ساعت این برج آتش نشانی تنظیم می کردم!  ...بدترین نوع جهنم آن است که آدمی با رسیدن به دنیای آخرت ،حقیقت چون
سیلی سختی به صورتش بخورد و ببیند ساعت زندگانی اش از ابتدا اشتباه تنظیم شده بود .در باره تاجر بزرگ سنگ های قیمتی و
مروارید های کمیاب تعریف شده که یک بار برای خرید جنس به یکی از کشورهای دوردست مسافرت کرده بود .به هنگام بازگشت به
وطن خویش یک تاجر بومی را دید که به او پیشنهاد نمود الماس های مخصوص و نایابی را با بهای ناچیز بخرد .آن تاجر بومی الماس
های مذکور را به او نشان داد و چشمان او از دیدن آنها درخشید .چنین کاالی مرغوبی تا به حال در عمرش ندیده بود .قدری فکر
کرد و تصمیم گرفت این فرصت طالیی زندگی اش را از دست ندهد .او پول را نقد به تاجر پرداخت نمود و الماس های گران قیمت را
با دقت پیچید و در جیب خود نگهداشت .تقریباً دیگر پولی برایش نمانده بود .لذا خرج راه خود را تا سر حد امکان به حداقل رسانید.
در مهمانخانه های ساده و ارزان قیمت اتراق میکرد و فقط خوراکی های ارزان میخورد .یکی از روزها در یکی از مسافرخانه ها
دوستش او را دید و نزدیک بود غش کند .او آنچه را میدید باور نمیکرد .به تاجر گفت :چگونه کارت به چنین مکانهایی رسیده
است؟ آیا ثروت خود را از دست داده ای؟ تاجر دوست خود را به گوشهای برد و کاالی خود را به او نشان داد و آنگاه گفت :درست
است که در این مسافرت خیلی به من بد می گذرد .ولی هر بار که افسرده و دلتنگ میشوم این بستة سنگهای قیمتی را باز می کنم و
به آنها نگاه می کنم .این امر به من نیروهای جدیدی میدهد تا بر همه چیز پیروز شوم .دانستن اینکه من به زودی به خانهام
بازمیگردم و ثروتمند بزرگی خواهم شد تمام وجودم را مملو از شادی می کند و به من قدرت ادامه دادن به جلو را می دهد .اینچنین
باید ما به هر میصوا بنگریم .حتی در ساعاتی که برایمان دشوار است .زیرا همین جواهرات دروازههای گن عِدِن را برای ما در آخرت
خواهند گشایید.

شبات شالم

ربی نيکجو

.
.

هر نوع استفاده بردن از بُت و شِرک چه از خود آن و چه از تزئينات آن بهر نحو آسور است خواه صاحب آن يهودی باشد خواه گوُييم.

شمع و چراغهايي که مخصوص بُت و بتکده است (نظير تزئينات کليسا يا درخت کاج نوئل) برای استفادة شمع شبات و حنوکا يا

کنيسا ممنوع است .همچنين از لباس کشيش های آنها نمی توان صيصيت يا ميصوای ديگری ساخت.

.

ورود به کليسای مسيحيان (عيسويان) حتی بعنوان گردش و بازديد ،بهر نوع کامالً آسور است .حتی تعميرکنندگان يا هنرمندان برای

تعمير يا نقاشی کردن و غيره بهيچ وجه حق ورود به کليسای آنها را ندارند.

.

شرکت در جشن های مسيحيان نظير کريسمس و امثالهم و يا تماشا ،يا شنيدن آهنگ های آنان حتی از طريق ضبط و راديو و غيره

اکيداً و کامالً آسور است و بايد اين موضوع را به اطالع عموم رسانيد و آنها را از شرکت در اينگونه جشنها و مجالس باز داشت.

.

شايسته است تا سر حد امکان از تاريخی « ميالدی » استفاده نکرد بلکه از تاريخ عبری.

.

تفيال خواندن جلوی چيزهايی که مورد پرستش قرار گرفته اند (مثل مجسمه های فيل و گاو در هند و امثال آنها) آسور است.

.

رفتن به باغ وحش و مشاهدة مخلوقات هشم ييتبارخ که منجر به پی بردن به حکمت های الهی ميگردد ،مسلماً مجاز است اما شرکت

در «مسابقه های گاو بازی» که باعث خطور خصلت های منفی چون سنگدلی و بيرحمی در انسان ميگردد ،آسوراست.

.

سفِر تورا را به غير يهودی هديه داد  ،حتی اگر او پادشاه يا وزير باشد.
آسور است ِ

.

آموزش زبان الشوُن هَقوُدِش (عبری) و صد البته آموزش تورا و هالخاها و قوانين آن به غير يهودی آسور است.

שבת שלום

רבי ניקג'ו

شيعوراهی رفاوان و گوانگون تورا هب زبان افرسی30-9611916 :

לזרע קודש בר קיימא ל :חנה בת יפה ,דבורה בת רויה רבקה  -אור חיים בן אילנה הי''ו
לרפואה שלמה ל :רויה רבקה בת מונוור תחי'ה בתוך שאר כל חולי ישראל
לזיווגים הגונים ומצויינים ל :עזרא חי בן רבקה רויה ,שרה בת רבקה רויה ,משה בן רבקה רויה ,אוריאל בן רבקה רויה שיחיו
להצלחת :אוריאל בן רבקה רויה ,משה בן רבקה רויה נ''י

