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نگاهی کوتاه به پاراشا:
سارا ایمنو پس از صد و بيست و هفت سال زندگي ،در سرزمين كنعن وفات یافتند .اوراهام آوینو پس از سوگواري براي ایشان ،نزد "بني حت" رفته و سارا ایمنو را در "مهارت همخپال
" به خاك سپردند .پس از این موضوع ،اوراهام آوینو ،غالم خود "اليعزر" را به "ارم نهریم" زادگاه خود فرستادند تا از آن مكان براي ایصحاق همسري اختيار نمایند .ایشان از خد.اوند
درخواست كردند كه شرایط این مأموریت را به خوبي براي او فراهم نمایند .خد.اوند نيز طي وقایعي " ،ریوقا " نوه برادر اوراهام را در برابر او قرار داد و اليعزر پس از مذاكره با خانواده او،
ریوقا ایمنو را به همسري ایصحاق آوینو برگزید و او را نزد ایصحاق آوینو بردند .ایصحاق آوینو پس از این كه خصایل نيكوي ریوقا را مشاهده كردند ،او را به همسري گرفتند .در ادامه ،موضوع
وفات اوراهام آوینو در سن صد و هفتاد و پنج سالگي و به خاكسپاري ایشان توسط ایصحاق آوینو و یيشماعل در مهارت همخپال بيان شده است .قسمت پایاني پاراشا به ذكر تاریخچه زندگي
یيشماعل و وفات او در سن صد و سي و هفت سالگي اختصاص یافته است.

ֹלקי הַ ָּׁשמַ יִ ם אֲ ֶׁשר לְ ָּׁקחַ נִ י ִמבֵ ית ָאבִ י ...הּוא יִ ְשלַח מַ לְ ָאכו לְ פָּׁ נֶׁיָך וְ ל ַָּׁק ְח ָּׁת ִא ָּׁשה לִ בְ נִ י ִמ ָּׁשם( »:בראשית כד:ז(
«ה' אֱ ֵ

« حداوند خالق آسمانها که مرا از خانهی پدریم گرفت...او فرشتهاش را پیشاپیش تو خواهد فرستاد
تا برای پسرم ،زنی از آنجا بگیری( » :برشیت (7::2

اوراهام آوینو که قصد اختیار همسری برای فرزندش ییصحاق دارد ،از «الیعزر»  -امین خانهاش -درخواست کرده و او را به حدای
خالق آسمانها و زمین قسم میدهد که از دختران کِنَعَن برای ییصحاق همسر اختیار نکند ،بلکه به زادگاه اوراهام رفته و از خویشاوندان
وی که از لحاظ اعتقادی و طهارت و پاکی بسیار باالتر از دختران کنعن بودند ،دختری انتخاب کرده و این امر مقدس را به انجام
رساند .همچنین اوراهام دعایی در حق الیعزر کرده و می گوید« :حداوند خالق آسمان ها که مرا از زادگاه و خانه ی پدریم جدا کرد»...
او این دعا را مانند جمله ی قبل نمی گوید ،یعنی نمی گوید« :خالق آسمان ها و زمین» ،بلکه میفرماید« :خالق آسمان ها» .چرا او
در جمله ی اول ،نام حدا را به عنوان «خالق آسمان و زمین» خطاب می کند ،ولی در جمله ی دوم نام حداوند را تنها به عنوان خالق
آسمان خطاب می کند؟
راشی (ז"ל) در پاسخ میفرماید« :با دقت در جمله ی دوم درمی یابیم که منظور اوراهام آوینو این بود« :آن موقعی که من از خانواده
ام جدا شدم ،نام حداوند در بین آدمیان و انسان ها مانند اکنون گسترده و مشهور نگردیده بود ،و در واقع این گونه به نظر می رسید
که حداوند ،تنها حدای آسمانهاست .ولی اکنون که من تو را برای همسریابی می فرستم ،بسیاری از افراد ،شناخت بیشتری از حداوند
کسب کرده اند (اشاره به جمله ی اول) ،و حداوند ،دیگر نامش تنها در آسمان آشنا نیست ،بلکه آدمیان نیز او را بیشتر و بهتر شناخته
و نامش بر روی زمین نیز آشکار گشته است؛ پس حداوند را نه تنها حدای آسمان ها ،بلکه حدای زمین نیز خطاب می کنند».
اوراهام آوینو و سارا ایمنو از بزرگترین روانشناسان تاریخ هستند که درمان و عالج روحی و روانی مردان و زنان فراوانی را بر روی
زمین بر عهده داشتند .بیماران فراوانی بودند که در تاریکی جهل ،بت پرستی ،گناه و شرارت ،بی اعتقادی و کفر به بیراهه رفته بودند،
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و با تجویز داروهای ایمان و اعتقاد صحیح ،مباحثه و توضیحات مفصل و مکرر از سوی اوراهام و سارا مسیر خود را در زندگی یافتند
و نسلی از انسانهای معتقد و باایمان تربیت کردند
.در توراتنوهقدوشا می بینیم و می خوانیم که از بزرگترین صفات اخالقی اوراهام و سارا ،همت و تالش در زمینه ی اشاعه ی فرهنگ
یکتاپرستی ،چه در میان خانواده و نزدیکان و افراد قوم خود ،و چه در میان سایر افراد است؛ فرهنگ پاکی و طهارت و محجوب بودن،
نمادهای شاخص این دو انسان بزرگوار است.
اکنون زمان این فرارسیده بود که اوراهام برای ییصحاق دستی باالزده و همسری شایسته برای او بیابد که بتواند هم دوش ییصحاق
بوده و او را در این مسیر خطیر همراهی نماید .اوراهام که از داشتن همسری چون سارا تجربه ی گرانقدری در تربیت و پرورش انسان
های معتقد و مؤمن دارد ،می طلبد فرزندش نیز از این تجربه بی بهره نماند .برای همین تأکید دارد که الیعزر نزد اقوام خود او برود و
از آنجا دختری برگزیند تا بتواند به ییصحاق کمک کند تا هر دو با یکدیگر در مقدس کردن نام حداوند ،موفق و پیروز باشند.
تعریف این رویداد در تورا برای این است که هر زن و شوهری مانند پدران اولیهمان رفتار نمایند ،و در ترویج شناخت حداوند و
فرامین او (تورا و میصووت) چه در میان افراد خانوادهی خود و چه در سطح جامعه کوشا باشند.

וְ ַאבְ ָּׁרהָּׁ ם ז ֵָּׁקן בָּׁ א בַ יָּׁ ִמים וַה' בֵ ַרְך

אֶׁ תַ-אבְ ָּׁרהָּׁ ם בַ כל»

« اوراهام پیر و سالخورده بود و خداوند اورا به همه چیز برکت کرد»..
پاسوق فوق شهرت زیادی دارد و در قسمت های مختلف تفیال از آن استفاده می شود .مفسران توراتنو هقدوشا همگی کلمات این
پاسوق را به اشکال مختلف توضیح می دهند و درس های آموزنده بسیاری از آنها می گیرند .اوراهام آوینو برای عمر خود ارزش و
اهمیت قائل است و روزهای زندگی یک به یک برای ایشان مانند دانه های مروارید و الماس می باشند .این طور است که او امروز
را فدای دیروز نمی کند و اجازه نمی دهد که غصه ،شانس های از دست رفته لحظات امروز او را فلج کند.
او گذشته را فقط پله ای برای داشتن یک امروز موفق تر می بیند و غیر از این هیچ!
به همین دلیل است که برای ایشان پیری یک افتخار است و در مورد او گفته شده که در پیری به همه براخا و دعاها دست یافت .و
این متفاوت با آن چه ما در زندگی ظاهری امروز شاهد هستیم که جوان پر افتخار است و پیر خود را از دور خارج می کند.
برای اوراهام آوینو تفیالی شخریت روز تولد  08سالگی حاصل  08سال تجربه گذشته است و بنابراین بسیار با کیفیت تر از گذشته
برگزار خواهد شد و به همین شکل دیگر موارد زندگی  .در سمت دیگر امروز ،فردا قرار دارد که برای بسیاری از ما حاصل آن فقط
نگرانی و دغدغه فکر در امروز زندگی است .ولی اوراهام آوینو را امروز می بینند و حاضر هستند که لحظات طالیی امروز را به خاطر
فردا تباه نکنند .این ها چشمه کوچکی از درس های فوق العاده آموزنده ای است که از همین پاسوق می توان درس گرفت .ولی کمی
که بیشتر در این پاسوق ها عمیق شویم به حقایقی پی می بریم که انسان از عظمت توراتنوهقدوشا انگشت به دهان می شود و تازه
می فهمد که چه گنج بی نظیری در دست دارد.
ָּׁקן کنجکاو می شوند .چی؟ اوراهام آوینو تازه پیر شده؟ مگر در پاراشای ویرا نخواندیم که تورا شهادت می
مفسران با دیدن کلمه ז ֵ

دهد که" :اوراهام و سارا پیر و سالخورده بودند" و اوراهام آوینو در آن زمان  088سال سن داشتند .و در این پاراشا زمانی
که قصد پیدا کردن همسر برای ایسخاق آوینو را داشتند 08،سال از آن زمان گذشته .معلوم است که اوراهام آوینو پیر تر شده ،پس
منظور تورا تنوهقدوشا از تکرار این کلمه چی است؟ از طرف دیگر کلمه בַ כל به اشکال مختلف توضیح می دهند.
راشی زال کلمه בַ כל را به معنای پسر معنی می کنند .از آنجا که شماره ابجد این کلمه با کلمه בן یعنی "پسر" برابر است. .یعنی
توراتنو هقدوشا می فرماید :اوراهام آوینو به یک پسر موفق شدند .آیا عجیب نیست؟همگی ما یادمان هست که ایسخاق آوینو 08
سال پیش تولد شد پس چه نیازی می باشد که امروز از وجود این پسر تعریف شود؟
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راستی ،چه شد که اوراهام آوینو تا امروز به فکر یافتن همسر برای فرزندش نیافتند؟ مگر نه این که داشتن این فرزند برای اوراهام
آوینو بی نهایت مهم است و فقط به این خاطر که او می تواند ادامه دهنده راه پدر باشد ،پس چرا برای این نکته تا به امروز معطل
نمودند؟
و حاال جواب  :یادمان هست که در پاراشای هفته گذشته ،وقتی فرشته ها مژده بچه دار شدن را به اوراهام آینو اعالم کردند ،سارا
ایمنو این را شنید و در دلش خندید ...چی مگه می شود؟ مگر امکان دارد که بعد از این که فرسوده شده ام ،دوباره جوان شوم؟ ولی
واقعاً این اتفاق افتاد و سارا و اوراهام بعد از دیدار به صورت معجزه آسا دوباره قدرت جوانی در وجوشان تازه شد .به همین دلیل است
که در پاراشای این هفته ،مجداً از پیری آن ها یاد می کند .چون ،در بین دو پیری که در دو پاراشا پشت سر هم عنوان شده ،یک
مرحله جوانی معجزه آسا قرار داشت و امروز اوراهام آوینو واقعاً پیر شده بود .با پی بردن به این واقعیت ،قدری نگران آمیخته به ترس
به وجود ما رخنه می کند .اگر پیری امروز اوراهام آوینو واقعاً به وقوع پیوست؛ بنابراین آیا واقعاً می توان گفت که اوراهام ،فقط همین
امروز به داشتن یک پسر مفتخر شد؟ یعنی در طی  08سال زندگی در سال های گذشته ،ایسخاق آوینو برای اوراهام آوینو حکم یک
پسر داشت.
جواب مفسران :بله! دقیقاً همین طور است .ایسخاق آوینو در تمام این سال ها ،با یک نشامای عجیب که قسمتی از وجود سارا ایمنو
زندگی کرد .همان طور که در کتاب مقدس زوهر این موضوع عنوان شده که ایسخاق آوینو تا قبل از عقدا به دلیل نشامای ویژه که
داشتند،حتی مستعد ازدواج و تولد فرزند نبودند و آنچه که زندگی او را متحول کرد ،قربانی شدن به درگاه حدا بود و کامالً از دنیا رفت
و سپس مجداً با یک نشامای جدید زنده شد.
آنجا بود که فرشته ها یک صدا فریاد زدند " :آفرین بر تو باد .ای زنده کننده مردگان ".و فقط و فقط به همین دلیل است که تازه در
سن  08سالگی ایسخاق آوینو ،اوراهام آوینو به فکر یافتن همسری برای ایشان می افتد .چون در حقیقت تا لحظه عقدت ایسخاق
همسری برای او وجود نداشت و حاال با تولد دوباره به عنوان یک پسر برای اوراهام آوینو ،همسر آینده او نیز تعیین گردید .
خارق العاده است .شاید به همین دلیل است که سارا ایمنو در لحظه عقدا شدن پسر عزیزش ،جان به جان آفرین تسلیم کرد .چون
تکه ای از نشامای او به آسمان ها پرواز کرد .بنابراین تکه های دیگر آن نشاما نیز ،به روح پاک ایسخاق ملحق شده و پرواز کرد .اما
هنوز غیر قابل باور است.
سارا ایمنو شیر زنی می ماند که دنیا ،یکتا پرسی خود را مدیون جان نثاری و تحمل او می داند ،باید به این شکل غم انگیز از دنیا
برود.؟؟
در میدراش آمده که لحظه فوت سارا ایمنو ،ساطان که همان فرشته مرگ می باشد ،به سارا ایمنو به شکل یک آدم غریبه آشکار می
شود و به او می گوید :سارا چه نشسته ای! می دانی فرزند یکی یک دانه تو االن کجاست؟ می دانی که شوهرت او ر ابه قربانگاه
برده تا سر ببرد؟ می دانی که او دیگر در این دنیا نیست؟ و حتی شوهر تو اجازه خداحافظی با تک فرزندت را به تو نداد و این بود که
سارا ایمنو دیگر طاقت نیاورد.
ماجرا به عقب تر بر می گردد .به پاراشای هفته گذشته بر می گردیم .فرشته ها به منزل اوراهام آوینو آمدند مژده دادند که سال دیگر
فرزندی را در آغوش خواهی گرفت .سارا ایمنو که در چادر خود ش بود این مطلب را شنید و در دلش خندید و با خود گفت :چطور
ممکن است؟آیا من پیر زن می توانم دوباره به جوانی برگردم؟ و دقیقاً همین لحظه بود که خداوند این تفکر ساده و معمولی سارا
ایمنو را به عنوان نقط ه ضعف ایمان در وجود این شخصیت بی نظیر دید و متاسفانه حکم شد که :سارا! حاال که تو باور نداری ،پس
دریافت هم نخواهی کرد .به همین دلیل ایسخاق آوینو با نشامایی نه چندان متناسب با مردی پر جبروت به نام ایسخاق تولد شد و
به محض این که نشامای واقعی او در لحظه عقدا؛ به او هدیه گردید ،دیگر سارا ایمنو در این دنیا نبود تا از وجود پسرش لذت برد.
بله سروران عزیز! دنیا صاحب دارد .دنیا حساب و کتاب دارد .در این دنیا چیزی گم نمی شود .اگر سارا ایمنو باید غصه بخورد و
ناراحت شود ،باید دانست که این مسئله دلیل و ریشه دارد .هر چند تمامی این ماجرا ،نهایتاً زخوتی به نام "عقدت ایسخاق" به یاد
آورد که دنیا دنیاست ،همگی از زخوت آن بهره می بریم ،ولی چرا اید زنبی به نام سارا از این موضوع رنج بکشد و نه دیگری؟
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بله! دنیا محضر حضور حداست .بیایید حضور او را در دنیا حس کنیم .و قدر زندگی و روزهای زندگی را بدانیم و هر
چه بیشتر ممکن است از لحظات گران بهای زندگی برای نزدیکی هر چه بیشتر به حدا استفاده کنیم تا آنجا که در
پیری خود حسرت نخوریم و زندگی را بر باد رفته نبینیم و به کمک الهی عاقبت به خیر واقعی شویم.آمن

ازدواج ،معادله عشق و محبت یا معامله ی کاال با کاال!؟!

هنگام خواستگاری الیعزر غالم وفادار اوراهام آوینو از ریوقا که به نیت همسریابی برای ییصحاق انجام می شود نکات جالب توجه زیادی
برای دقت و بررسی وجود دارد بویژه در لحظه ای که الوان אֶׁ ת הַ ֶׁנזֶׁם וְ אֶׁ ת הַ צְ ִמ ִדים یعنی طالها و جواهرات و دستبندهایی که
الیعزر به ریوقا داده بود را دید ،توراتنو هقدوشا می فرماید :וַיָּׁ ָּׁרץ לָּׁבָּׁ ן دوید الوان ...و هنگام رویارویی با غالم
اوراهام به خاطر هدایا و طالهای وی که بر دست ریوقا دیده بود به الیعزر گفت :ای برکت شده ی خداوند
(בְ רּוְך ה״)..
این رفتار الوان ما را به ی اد رفتارهای برخی انسان های امروزه می اندازد .انسان هایی که تنها مزیت طرف
مقابل را در داشته های مادی وی می بینند و جالب اینجاست که هم به ثروت طرف مقابل احترام می گذارند
و بها می دهند و هم در دل به او حسادت می کنند و به او دشمنی می ورزند .در واقع امروز به جز יצר
הרע  ،پول و پول پرستی نیز بر انسان چیره و مستولی است و انسان ها بنده ی پول و ثروت و غالم غرایز خود گشته اند ،غافل از اینکه
این یک نوع معامله با دنیاست ،معامله ای که دو سر باخت و دو سر سوخت است.

کو بستاند زتو کلنگ به سوزن
ای بخرد با جهان مکن ستد و داد
ای انسان عاقل با جهان معامله نکن ،چراکه سوزنی به تو می دهد در مقابل کلنگی از تو سلب می کند ،مصداق آدم هایی که به ازدواج
نیز به دید یک معامله نگاه می کنند ،فرزند خود را می فروشند و فرزند طرف مقابل را می خَرَند ...و به نوعی اسم این معامله ی پایاپای و
דּושין
گاهی هم یکطرفه و غیرپایاپای را ازدواج می گذارند؛ غافل از اینکه اسم ازدواج و رسیدن دو انسان به یکدیگر در زبان عبری ִקי ִ
نامیده شده است که از کلمه ی ָּׁקדוש به معنای مقدس گرفته شده و به راحتی می توان این گونه برداشت نمود که ازدواج یک واژه و
یک سنت مقدس و غیرزمینی است .پس جای بسی تأسف است برای خانواده هایی که به جای ازدواج آسان و به دور از تجمل و مادی
نگری ،فقط به فکر کسب مال و منال دنیوی و ثروت ظاهری و تجمل گرایی هستند .در این شرایط و اوضاع و احوال است که برتری
یک پسر تنها در داشتن ملک ،پول ،مغازه ،خانه ،اتومبیل مدل باال و هزاران هزار درخواست دیگر و برتری یک دختر در زیبایی ظاهری،
پول ،جهیزیه ،حمایت خانوادگی و  ...خالصه می گردد؛
آیا این شرایط مشابه رفتار الوان نیست که با دیدن طالها و جواهرات و هدایا جذب خواستگار ریوقا می شود؟ در اینکه عُرف و قانون
حکم می کند که ظواهر مادی بی ارزش نیستند اما آیا همه چیز در پول و مکنت انسان خالصه می شود؟ پس شخصیت و اعتبار و معرفت
و عقل و انسانیت چه می شود؟ و مگرنه اینکه מָּׁ מון یا پول به מָּׁ ן (مان) تشبیه شده است به شکلی که نصف کلمه מָּׁ מון همان מָּׁ ן
است و پول و ثروت همچون مان یا مائده ی آسمانی از جانب هقادوش باروخ هو تعین گشته است.
رزق به صورت یومیه و روزانه برای انسان نازل می گردد پس دلیل حرص و طمع و آز ان هم در مسئله ازدواج چه
چیزی می تواند باشد به غیر از یک تجارت و معامله ی مادی؟ آن هم در جایی که عشق و عالقه از نگاه تورا در  3قسمت
خالصه می شود :בְ כָּׁ ל לְ בָּׁ בְ ָך با تمام قلبت בְ כָּׁ ל נ ְַפ ְשָך با تمام جانت و בְ כָּׁ ל ְמאדֶׁ ָך با تمام ثروت و داراییت .و این نوع نگاه ثابت
می نماید که داشته های مالی پس از رغبت قلبی و وجودی و روحی ارزش و اعتبار دارند ولی امروز ثروت و مکنت نکته و نقطه ی اصلی
همه افکار و آرزوها و در این راستا ،آفتِ اصلی همه ی ازدواج ها و برگرفته از این دیدگاه تجمل گرایانه است.
یادمان نرود پول عامل خوشبختی نیست و پول ،حالل همه ی مشکالت نیز نیست ،وقتی از عشق می گوییم و از ازدواج مقدس ،باید
همه ی وجودمان پر از عشق و تقدس باشد ،پس کمی آهسته تر  ...نیازی به دویدن و شتاب همچون الوان نیست...

فراموش نکنیم که ازدواج معامله ی کاال با کاال نیست ...ازدواج معادله ی عشق و دوستی درونی و دوسویه است...
با آرزوی ازدواج هر چه راحت تر و آسان تر کلیه جوانان...
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گام به گام تا شالم بییت
در دنیای امروزی زوج هایی هستند که فکر می کنند که یک زوج ایده آل  ،مثل رفتن به مغازه کفش فروشی و خریدن یک جفت
کفش است که هر دو لنگه آن  ،مناسب پاها بوده  ،یا مثل قابلمه و سر آن است که با یکدیگر جفت شده ،این چنین تفکری ،صحیح
نیست  .یکی شدن و صمیمی شدن بعد از ازدواج ،مثل یک مغازه نجاری است.
در یک مغازه نجاری  ،چوب ها با اشکال  ،اندازه ها  ،و حتی با رنگ های مختلف وجود داشته ،برای ساختن یک کمد ،بوفه و ،....یک
نجار ماهر ،پس از انتخاب رنگ و طرح چوب ،آن ها را بریده  ،سمباده زده  ،قسمت های زائد آن را تراش زده و سپس با استفاده از
چسب و میخ  ،قطعات را به یکدیگر متصل می کند  ،زندگی پس از عروسی نیز دقیقاً به همین شکل است  ،پاسوق تورا فرموده است:
هر فردی ،پدر و مادرش را ترک کرده  ،با همسرش ملحق شده و زندگی واحدی را تشکیل می دهند،.این پاسوق خیلی معنا دارد:
زوج هایی هستند که پس از ماه عسل ،متوجه میشوند که به درد یکدیگر نمی خورند و همه چیز را سر واسطه  ،و اطرافیان خالی
کرده ،که چرا این چنین کالهی بر سرشان رفته است و زندگی خود را به جهنم تبدیل کرده  ،و همه و همه از بی آگاهی آنهاست.
یک ازدواج موفق  ،مسئولیت پذیری میخواهد و پاسوق باال قشنگترین الگوی زناشویی است .کلمه ודבק ( ملحق شدن با جابجایی
حروفش کلمه בדיקה ( بررسی کردن) میشود ،یک زوج همچون یک نفر نجار ،پس از قرار گرفتن چوبها در کنار یکدیگر ،میبایستی
روی صفات و خصوصیات خود کار کرده ،صفات بد و ناهموار را با رنده در خود صاف و هموار کرده  ،تا اینکه דבק ( چسب )  ,در
کنار یکدیگر قرار گرفته  ،یعنی مناسب یکدیگر شوند و آنوقت است که לבשר אחד  ،یعنی  :میتوانند زندگی واحدی را شروع کنند
 ،چون تا زمانیکه  ،نتوانند روی خود کار نکرده  ،به وظایف خود آشنا نشده  ،جر و بحث در منزل آنان مهمان می باشد.
حکایت  -پنج سال بی آگاهی
داستان زیر ،داستان فردی است که پس از پنج سال بی توجهی نسبت به مقوله صحبت کردن با هشم ،متوجه شگفت انگیز بودن
قدرت تفیال میشود.
من در منطقه ای زندگی میکنم که منزل من ،حدوداً یکساعت با منزل والدینم فاصله دارد و معموالً عصرهای جمعه ،به اتفاق خانواده
ام به منزل والدینم رفته و در شبات مهمان آن ها هستیم .مدتی قبل ،یکی از اهالی منطقه ما ،کسالت پیدا کرده و همه اهالی تصمیم
گرفتند که در عصر جمعه ،ده دقیقه زودتر از جمعه های سال ،شبات را پذیرفته تا بصورت دسته جمعی به بهبودی او کمک نماییم.
روی همین اصل،در آن عصر جمعه،زودتر آماده شدیم که عازم منزل والدینم بشویم ولی هر چقدر منتظر تاکسی بودیم،هیچ خبری از
تاکسی نبود،در یک لحظه ،شروع به صحبت کردن با هشم کردم و مشکل خودم را با او مطرح کردم :پروردگارا!! این عصر جمعه،من

بخاطر بهبودی فالنی،میخواهم زودتر از قبل ،شبات را پذیرفته و تو کمک کن که هر چه زودتر  ،تاکسی پیدا کرده  ،و شبات خیلول
نکنیم ،پروردگارا!! خانواده من ،همیشه شبات را به نحو احسن نگهداشته اند ،از تو خواهش میکنم که در این عصر جمعه نیز کمک
فرما که با فکر آرام و راحت ،شبات را نگهداریم.
در یک لحظه متوجه شدیم ،یک ماشین ون ( ،)vanجلوی پای ما ترمز کرد و او کسی نبود  ،بجز همسایه ما .پس از احوالپرسی از
من پرسید که مسیر شما کجا میباشد و هنگامیکه آدرس را فهمید  ،به من گفت که او نیز به همان جا میرود.در طول مسیر او تعریف
کرد که پنج سال است که هر عصر جمعه ،بدنبال فرزندش که در یشوای آن منطقه است رفته و او را به منزل آورده و مجدداً در صبح
یکشنبه او را برمیگرداند.
پس از پیاده شدن از تاکسی او ،در یک لحظه متوجه شدم که من در طول پنج سالی که در این آپارتمان زندگی میکنم ،هر عصر
جمعه  ،چقدر بابت وقت گذاشتن جهت پیدا کردن تاکسی و هزینه های جانبی آن ،هزینه کرده ام و خبر نداشته ام که همسایه باالیی
ما  ،همان مسیر را با ماشین خالی خود میرفته است و امروز( پس از پنج سال) که با هشم حرف زدم ،راز و نیاز کردم ،چگونه چشمانم
را باز کرده و چگونه به من کمک کرد که بیشتر و بهتر از قبل ،شبات را نگهدارم ،یاد گرفتم که حرف زدن با هشم در هر کاری و
موردی ،از چه درجه ای برخوردار میباشد.شالم
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היפלא מהשם דבר( آیا انجام موردی برای هشم  ،غیر ممکن و الینحل است؟؟
پاسوق باال،یکی از زیباترین پاسوق های پاراشای شبات گذشته بود ،جمله زیبایی که هشم به اوراهام آوینو ،بابت شک و تردید ،سارا
ایمنو ،مبنی بر عدم بارداری خودش و شوهرش بوده ،و هشم در جواب به او میگوید که من ،همه کاره دنیا بوده و هیچ چیز برای من
الینحل و اجتناب ناپذیر نمیباشد.
جمله باال ،در طول چهار هزار سال از دوره اوراهام اوینو تا امروز نیز در هر لحظه هنوز کاربردهای عملی و فیزیکی داشته و دارد.
هشم  ،دنیا را با روتین طبیعی خود  ،مزین نموده و همه چیز در پوششی بنام طبیعت به پیش میرود ،و در این وسط  ،گزینه ای را بنام
تفیال قرار داده است ،پُلی مستحکم بین آسمان و زمین  ،واسطه ای امین بین خالق و مخلوق،شریکی با وفا و مُحسن( با حسن نیت)
حتی با خود انسان ،اگر حروف تفیال ( תפילה) را بهم بریزیم ،کلمه فتیله( פתילה) درست میشود ،یک شمع با همه بزرگی  ،عظمت
 ،زیبایی و رنگارنگ بودنش ،به فتیله خود وابسته است،همین فتیله کوچک سر شمع است که با اشتعال خود  ،به قیافه شمع ،نور و
روشنایی داده و آن را جلوه دار میکند و کلمات تفیال هم دقیقا همین نقش آفرینی را دارند،تفیالیی که انسان را با هشم شریک و
دوست کرده و همین کلمات تفیال هستند که میتوانند  ،روند طبیعی بودن و پیشگویی خیلی از موارد را بهم زده و صفحه تازه ای را
در دفتر زندگی انسان ،آغاز کنند (.مثل فتیله ،به تاریکی های انسان  ،روشنایی میبخشد .تفیال به انسان میگوید که آدرس و
مسیر اصلی فقط در دست هشم بوده و از او باید کمک گرفت و هیچوقت برای خواندن آن دیر نیست  ،و هشم
با این پاسوق به اوراهام اوینو و نسل های بعدی او این پیام را میدهد:
הבורא יכול ( هشم همه کاره است) ,و اگر انسان به این دو کلمه اعتقاد داشت ،جوابش  :הכול בסדר ( انسان با آرامش
بهتری زندگی میکند).

امسال همه با هم از سرتاسر گیتی به زیارت مقبره هاراو اورشرگا خواهیم رفت و از دیوره
تورایی جذاب و شنیدنی در همین خصوص استفاده میبریم.
ویژه برنامه سالگرد هاراو اورشرگا به صورت  liveتنها از پیج اینستاگرام تلمودتورای شیراز به آدرس @talmoodtora
چهار شنبه  - 7011/1/77ساعت 70:41

کالم آخر...

ساعت زندگی ات را روی شادی کوک کن ...
و مثل همان ساعت و عقرهب اهیش رد لحظه باش ...

نیت شیر هشیریم شبات این هفته :

نزول باران رحمت

الهی توام با برکت

شماره فصل های تهیلیم درج شده در این نشریه،
از اول فصل

 1:1تا آخر  151باشد.

گذشته را ردگذشته بگذا ر هک ارزشش شیب از یک نیم ن گاه نیست.
هزینه چاپ نشریه این هفته جهت سالمتی کلیه بیماران و مستدام بودن سالمتی یکایک افراد جهان و جهت تعالی ،نشامای افراد ذیل و شادی نشاماهایی که هنوز تیقون نیافته اند»اختصاص یافته است.

« مال صیون ین مال یحزقل(ساسان فر) » « مال رخمیم بن مال یخزقل (فرنام) »« ،مال مشه بن مال اوراهام(کهن صمح) « مال نوران(نیسان)بن مال داوید(کامیاب فر) » « ،مال ایسحاق بن مال یخزقل (لطیف
پژمان نیا) » « ،مال یوسف بن مال نیسان( یوسف آخام زاده » « ،مال داوید بن مال مشه خییم(عزیز قلیان) » « ،مال رابین بن مال فرج(رخمان دواتگر) »« ،مال نجات بن مال مئیر آخام زاده » « ،مال الیاهو بن
مال مشه (نعمت زنجیری»«مال نیسیم بن مال خانی ( ناصر فرازمند) »« مال ایصحاق بن مال یوسف ( ساقی نطنزی)» « مال عزرا بن مال بینی ( برخوردار)» « مال بهرام بن مال ماشا( ،...رفوعا)» « ،مال منشه
بن مال ماشا( ....منوچهر یوسف زاده) » « مال رحمان بن مال مئیر(رحمت ..کهن چی)» « مال اوراهام بن مال رحمان(جمشید زاغی)» « ،مال ارسطو بن مال میکائیل» «، ،مال عذرا بن مال رخمیم (کهن صدق) » «
هیلدا بت مال شلومو (بروخیم » «بهجت بت مال شکری(صراف زاده) »«،ایران شوکت بت مال بمونی»« ملوک راحله بت مال عزرا » «،بی بی (استر) بت مال ایسخاق( کهن تام)« عزت سارا بت مال ماشاا« »...
نصرت (ملک) بت مال شکری (سامی)» « کافی بت مال داوود (آخام زاده)» « خنا جون جون بت مال میور « زرین تاج بت مال ایسخاق(زرو سیم)» « سیمخا(فرنگیس)بت مال خلیل(کتوبیم) » « « محترم بت
مال رخمیم (بشاریم زاده) »«،میریام بت مال نیسان(عرب زاده) »«،محترم بت مال ایسخاق (امینی) »« ،محترم(میریام) بت مال مشه خییم (گبای) » « ،تاجی بت مال داوود(آخام زاده) »« استر (روح انگیز)بت
مال عزیز» « پروین شمسی بت یوسف خییم » « ،شراره بت مال صیون(شیرین آور) »،

