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گمارا می فرماید که حتی به خاطر یک عمل کوچک در راه هشم ییتبارخ ،آدمی به نعمات و براخاهای عظیمی دست می یابد .اصل اینکه انسان تالشی ولو کوچک
از خویش در راه تورا نشان بدهد .همانطور که هقادوش باروخ هو میفرماید« :بگشایید برای من روزنهای به اندازة سوراخ سوزن و من برای شما درهای بزرگی
چون تاالر خواهم گشود».
چندی پیش یکی از ثروتمندان تورا دوست که همیشه سخاوتمندانه به مراکز آموزش تورا کمک مالی میکند جهت بازدید به یکی از یشیواهای بزرگ واقع در
لوس آنجلس آمد .با رسیدن به مقصد ،با حیرت زیاد او متوجة یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ دقیقاً روبروی درب یشیوا شد که در آن عکس های زشت و مستهجن به
نمایش گذاشته شده بود .آن فرد ساپورتر از اینکه صدها جوان یشیوایی روزانه از آن محل عبور میکنند و این تابلوی وقیح را که نشامای آنان را طامه میکند
مشاهده می نمایند ،شدیداً وحشت کرد و ناراحت شد .اما او تنها به این ناراحتی اکتفا نکرد بلکه فوراً به شرکت مسئول آن تبلیغ زنگ زد و گفت او حاضر است
پول آن تبلیغ را بپردازد ولی به شرطی که فوراً آن عکسهای زشت را از جلوی یشیوا بردارند .نمایندة شرکت گفت :ما متأسفیم ! پول این تبلیغ از چندین ماه قبل
پیشاپیش پرداخت شده است و نمیتوان آن را به کس دیگر اجاره داد .آن فرد ثروتمند مأیوس نشد و تصمیم گرفت برای جوانان مقدس یشیوا که خویش را وقف
آموزش تورای مقدس کردهاند جانفشانی کند .لذا گفت او حاضر است بیشتر از قیمت معمولی برای کرایة آن تابلو بپردازد .نماینده او را به مسئول باال رتبه تری
رجوع داد و پس از کمی صحبت و تصمیم گیری آن مسئول پرسید :آقای محترم آیا شما حاضرید روزی هزار دالر بپردازید؟ آن ثروتمند خیلی راحت گفت :بله و
جواب شنید :بسیار خوب موضوع در دست بررسی است و در عرض چند دقیقه با شما تماس خواهیم گرفت! پس از گذشت نیم ساعت نمایندة شرکت تبلیغاتی تماس
گرفت و گفت که شرکت با پیشنهاد او موافقت میکند .آن ثروتمند بسیار خوشحال شد و گفت که او پیشاپیش تمام مبلغ را پرداخت می نماید .یعنی  ۰۹هزار دالر
بابت برداشتن آن تابلوی عظیم برای مدت  ۰۹روز یعنی سه ماه .مسئول شرکت اعالم کرد :تابلو مال شماست! آگهی که مایلید ما در تابلو تبلیغ کنیم چیست؟
ثروتمند گیج شد و گفت :چیز خاصی برای آگهی ندارم .مسئول شرکت با حیرت پرسید :یعنی چه؟ شما با قیمت بسیار گران یک تابلوی تبلیغاتی را کرایه کرده اید
در حالی که نمی دانید چه چیزی می خواهید تبلیغ کنید؟! آن مسئول شرکت نمی دانست که تمام نیت فرد ثروتمند برداشتن آگهی مستهجن بود و بس .تا اینکه
ایده ای به نظر آن فرد ثروتمند رسید .او گفت :از آنجا که اگر من تابلو را خالی بگذارم شما متحمل ضرر مالی خواهید شد مایلم تابلوی عظیمی برایم درست
کنید و روی آن بنویسید ۰۹ « :روز دیگر  »...و روز دوم در تابلو نوشته شده باشد ۹۰ « :روز دیگر  »...و فردای آن روز «  ۹۹روز دیگر  »...و الی آخر .مسئول
شرکت نمی فهمید چرا باید کسی  ۰۹هزار دالر بی جهت و بدون آگهی جایگزین بپردازد ولی این کار را کرد .تابلو طبق قرارداد با همان مضمون شروع به کار
کرد .روز اول همة رهگذران تابلوی اعالنات عظیمی را دیدند که روی آن نوشته شده بود « ۰۹روز دیگر »...فردا «  ۹۰روز دیگر »...و الی آخر .این تابلوی
مرموز نزد هر کس که آن را دید حس کنجکاوی شدیدی برانگیخت .همه با تعجب می پرسیدند ۹۰ :روز دیگر دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ ولی پاسخی
نبود .ساکنین آن منطقه همگی با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر کنجکاو می شدند .این موضوع طوری انعکاس وسیعی یافت که به رسانههای عمومی آمریکا و
حتی جراید و افراد دست اندر کار دولتی زیادی در سراسر کشور رسید و همه تالش داشتند بفهمند موضوع چیست .در لسآنجلس و حومة آن تا به حال چنین
تبلیغ قوی و عظیمی دیده نشده بود .همة کسانی که با آن ثروتمند مصاحبه میکردند از او تنها یک پاسخ می شنیدند :این یک سورپرایز است! فقط هقادوش
باروخ هو می دانست آن ثروتمند چه جانفشانی بزرگ و عظیمی برای حفظ قدوسیت دهها و بلکه صدها جوان مقدس یهودی انجام داده است؛  ۰۹هزار دالر و
فقط و فقط برای نجات دادن یهودیان از لغزش در گناه!  ...و اینک چند روز پیش از اتمام وقت آگهی در حالی که تمام رسانههای عمومی و اطراف به حداکثر
کشش عصبی رسیده بودند به طرز ناگهانی از شرکت کوکاکوال با آن ثروتمند تماس گرفتند و گفتند :ما تابلوی شما و نیز توجه شدید همگانی به آن در سراسر
آمریکا را دیدیم و لذا پیشنهاد خوبی برای شما داریم :حق تبلیغ را در روز  ۰۹یعنی روز آخر آگهی ،به ما بدهید تا ما نوشابة کوکاکوال را تبلیغ کنیم و در عوض ما
بابت آن روز مبلغ سه میلیون دالر به شما پرداخت خواهیم نمود! آن ثروتمند از شدت شوک نزدیک بود از صندلی به پایین بیفتد ... .آدینة جشن حنوکای امسال
(תשפ''ב عبری) آن فرد ثروتمند موافقت خویش را با این پیشنهاد اعالم کرد و از شرکت کوکاکوال مبلغ  ۳میلیون دالر نقداً دریافت نمود .و همة اینها بخاطر
میصوایی که انجام داده بود و نگران حفظ قدوسیت جوانان ییسرائل شده بود .همانطور که هر روز در تفیالی ברוך שאמר می خوانیم« :آفرین بر حدایی که به
ترسندگانش اجر نیکو می پردازد ».اگر به احترام هشم ییتبارخ جانفشانی از خود نشان دادی ،از پول ،کار و احترام خویش گذشت کردی تا رضایت هشم را انجام
بدهی ،به جای نامناسب قدم نگذاشتی ،علیرغم اینکه می توانستی توسط آن پول زیادی سود کنی ،بابت آن هقادوش باروخ هو به تو نقد پرداخت خواهد نمود.
با وجود آنکه به خاطر میصوا در این دنیا مزد نمی گیرند ،ولی برای از خودگذشتگی و جانفشانی در راه میصوا که عملی مافوق طبیعی است هقادوش باروخ هو

فوراً پرداخت میکند .آن فرد ثروتمند از جیب خود و بدون هیچ چشمداشتی  ۰۹هزار دالر داد تا جوانان مقدس تورا خوان را از منظرهای زشت و طامه نجات
بدهد و حداوند او را به  ۳میلیون دالر مزکی ساخت! داوید هملخ در تهیلیم می فرماید « :רצון יראיו יעשה

شبات شالم

.

»
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ضرر رسانيدن به ديگری آسور است و حتی اگر خودش نفعی عايدش نمی شود ،بايد خسارت کامل را بپردازد ،چه عمداً و چه سهواً .حتی اگر از ابتدا

قصد پرداخت هم داشته باشد.

.

آدمی حتی بايد در مورد پول خويش مراقب باشد تا به آن لطمه نزند .و هر کس که خوراکی يا نوشيدنی را خراب ميکند يا ظرفی را ميشکند و يا

لباسی را بيجهت پاره ميکند يا چيزی را که ميتواند مورد استفادة ديگران قرار گيرد خراب ميکند ،از آسور تورا گذشته است.

.

حتی با نگاه آسور است به مال ديگران صدمه زد .لذا کسی که با چشمش ميتواند صدمه به دوستش بزند ،آسور است به دارايي او نگاه کند  .همچنين

آسور است در فصل رسيدن ميوه ها يا محصول  ،به باغ ميوه يا صحرای دوستش نگاه کند تا باعث خسارت (باچشم) نشود.

.

شخصی که در حال راه رفتن به ظرفی برخورد کرد و آن را شکست ،بايد خسارت کامل بپردازد.

.

کسی که از ديگری خواست تا ظرف او را برا يش بشکند يا لباسش را برايش پاره کند ،صدمه زننده از پرداخت معاف ميباشد ولی اگر از او خواست به

اموال شخص ديگری صدمه بزند ،صدمه زننده واجب به پرداخت خسارات ميباشد.

.

آسور است سگ وحشی در خانه نگه داشت مگر اينکه آنرا خوب با زنجير ببندد ولی در مناطق مرزی و خطرناک مجاز است.
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