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نگاهی کوتاه به پاراشا:
در اين پاراشا ،خد -اوند احكام اجتماعي و چگونگي برخورد با جرائمي همچون دزدي ،خيانت در امانت ،آسيب رساندن به همنوعان ،بي توجه اي به سالمت و امنيت ديگران را بيان مي فرمايد .اين احكام با موضوع
شخص دزدي كه قادر به پرداخت مال دزديده شده نباشد و طبق حكم دادگاه شرع براي مدت معين در اختيار فردي صالح قرار مي گيرد  ،آغاز شده و چگونگي رفتار با او بيان مي شود .همچنين مواردي مانند بي عفتي،
انتشار شايعات ،انحراف در عدالت و هر صورتي از بت پرستي منع مي شوند .در ادامه  ،خالصه اي از قوانين شبات ،تعطيلي امور كشاورزي در سال شميطا و برگزاري اعياد سه گانه بيان مي شود .در بخشي ديگر،
تقديم اولين مرحله قرباني ها بدرگاه خداوند  ،شرح داده مي شود .در پايان خد-اوند ،مشه ربنو عاالو هشالوم را جهت دريافت لوحهاي سنگي ده فرمان و فراگيري تعاليم تـوراتنوهقدوشا به كوه فرا مي خواند و
يهوشوع بين نون ايشان را تا پاي كوه بدرقه كرده و تا بازگشت مشه ربنو عاالو هشالوم به انتظار ايشان مينشيند.

«וְ אֵ לֶּה הַ מִּ שְ פָּ ִּטים אֲשֶּ ר תָּ שִּ ים לִּ פְ נֵיהֶּ ם».
«این ها هستند قوانینی که در جلوی این ها قرار می دهی»
پس از آن که در پاراشای قبل صحبت از ده فرمان الهی شد که به قوم یهود اعطا گشت ،اکنون در پاراشای این هفته دستورات و
قوانین متعددی را بیان می نماید که اکثر آن ها در رابطه با قوانینی است که بین انسان ها وجود دارد.
حتی اولین دستور در این پاراشا از غالم صحبت می گردد و از چگونگی رفتار با آن ها سخن به میان می آید که آن نمونه ای از رابطه
بین انسان ها می باشد چون ایجاد رابطه صحیح و مناسب با دیگران و احساس همدردی و کمک به یکدیگر جزء
میصواهای مهم و اساسی به شمار می آیند .
همانطور که در مسخت פאה مرقوم است :احترام به والدین ،نیکی به دیگران ،عیادت از بیماران و ایجاد صلح و صفا بین مردم
مواردی هستند که پاداش در این دنیا دارند و اما اصل مزد و پاداش آن ها در دنیای دیگر می باشد.
הראש توضیح می دهد که سایر میصواها مزدشان برای دنیای دیگر تعیین می گردد  .اما میصواهایی که احترام و کمک به دیگران
را دنبال دارند آن قدر مهم است که در این جهان نیز مزد خواهند گرفت  .چون اگر زمانی دو میصوا برای انسان مهیا شد و مجبور است
فقط یکی از آن ها را انتخاب کند میصواهایی که در رابطه با انسان هاست مقدم می باشند.
در توراتنو هقدوشا بسیار به احترام دیگران تاکید داشته و بخصوص در پاراشای این هفته که مطلب بسیار از این مورد به چشم می
خورد.
هاراو خزوون ایش می فرماید :خوش به حال کسی که در طول عمر خود بتواند حتی یک نفر را از خود دلخور ننماید.
هاریزال هقادوش می فرماید  :در دنیای دیگر از آدمی سوال می کنند آیا مردم از تو راضی بودند؟ به همین دلیل اکثر دستورات توراتنو
هقدوشا در رابطه با شاد کردن دیگران و رعایت حقوق آن هاست.
در تلمود یروشلمی درمسخت דמאי نوشته است :ربی پینخاس بن یائیر به بیت همیقداش می رفت و رودخانه لبه آن پر آب شده بود
و نمی توانست از آن عبور نماید به رودخانه فرمود آیا تو می خواهی مانع من شوی که به بیت همیقداش بروم؟ در داخل رودخانه راهی
باز شد و از آن عبور نمود.
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شاگردان از ایشان پرسیدند  :آیا ما هم میتوانیم عبور نماییم و به آن ها فرمود  :کسی که خودش می داند در عمرش به هیچ شخصی
بی احترامی ننموده می تواند عبور کند و آسیبی نبیند در غیر این صورت عبور ننماید.
هاراو خافص خییم می فرماید  :همیشه انسان سعی کند خصلت های خوبی داشته باشد و خصلت خوب کدام است ؟ آن است که به
دیگران کمک کند و در حد توان تالش نموده تا مشکالت دیگران را برطرف نماید همانطور که برای رفع مشکالت خود تالش می
کند و مهم تر از آن اینکه سعی کند آبروی دیگران را حفظ نموده و بی احترامی نسبت به هیچ انسانی نداشته باشد.
 روزی روش یشیوایی ،یکی از محصلین ممتاز خود را برای دختری معرفی نمود .پدر شاد شد و قرار مالقات تعیین نمود که در منزل
دختر برگزار شد .فردای آن روز پدر با عصبانیت نزد مدیر یشیوا آمد و با ناراحتی گفت  :چرا چنین موردی برای ما پیشنهاد نمودید
؟ چرا جوانی برای من فرستادید که لنگ است و به سختی صحبت می نماید؟ مدیر یشیوا شنید و سکوت نمود  .علت سکوت چه
بود ؟ چون جوان نه می لنگید و نه لکنت زبان داشت  .جوان عاقل زیبا و خوش سخنی بود  .دقیقه ای گذشت او علت را متوجه
شد و با همان سکوت از پدر دختر جدا شد .واضح هست آن جوان موقعی که برای مالقات حاضر شده بود فوراً متوجه شد که آن
دختر نمی تواند زوج آینده او باشد حال به خاطر اینکه او را ناراحت ننماید و الزم نشود جواب منفی بدهد و او را خجالت زده نماید
چنان نشان داد مثل اینکه لکنت زبان دارد و موقع خارج شدن پاها را روی زمین می کشاند .با وجود اینکه ممکن است برای
خودش بدنامی ایجاد نماید اما برایش مهم نبود اصل این بود که دختری را خجالت زده ننماید .
این ماجرا نکته آموزنده ای برای ماست که حتی اگر زوجی مناسب نیستند یا حتی پس از گفتگو و نامزدی مجبور می شوند از هم جدا
شوند دلیلی بر این نیست که پشت سر هم الشون هارع و غیبت نمایند .
 ربی صیون همیشه برای کسانی که در برنامه های کالس توراتنو هقدوشا شرکت می کردند چای تقسیم می نمود .بخاطر اینکه
خستگی شان برطرف شود و بهتر مشغول آموزش گردند .سال های بسیاری بود که چنین کاری را انجام میداد .نکته ای که سبب
تعجب محصلین بود این که استکان های چای هیچوقت پر نبودند .و هیچ کس جرات نمی نمود علت را از ایشان سوال نماید  .بعضی
فکر می کردند که چرا ایشان خساست به کار می برد؟
زمانی فرزندانشان علت را این چنین توضیح دا د :روزی پدرم در کالس درس حضور نیافته بود من تصمیم گرفتم به جای ایشان چای
تقسیم نمایم  .همه استکان ها را پر نمودم  .آن ها را در سینی گذاشتم و آماده شدم که ببرم و تقسیم نمایم .دقیقاً در همان لحظه پدر
وارد شد به استکان ها نگاه کرد و با نارضایتی نزدیک شدند و از تمام آن ها مقداری خالی کرد سپس آن ها را تقسیم نمود .این دفعه که
متوجه شدم موضوع اساسی و مهم است از پدر علت را سوال نمودم و پدر چنین پاسخ داد :
تو حتما دو نفر فالنی و فالنی را می شناسی که همیشه در کالس حضور می یابند  .پس از آن ادامه داد  .گفت  :این دو نفر دست
هایشان می لرزد و چای گرم بر دستشان خواهد ریخت و سبب سوختگی می گردد و ممکن هست حتی بر لباس آن ها ریخته شود و
باعث خجالت آن ها گردد  .تصمیم گرفتم به جای اینکه آن ها خجالت بکشند من خجالت بکشم و برای همه نصف استکان چای بریزم
و از خجالت آن ها جلوگیری کنم.امروز هم خد.اوند برای من معجزه نمود که به موقع رسیدم و توانستم مانع تو بشوم که استکان های پر
ببری .
انسان در هر میصوایی که انجام می دهد می بایست دقت نماید که میصوا صد در صد الهی باشد و همیشه رعایت تمام
جنبه ها را بنماید که در داخل آن گناهی ایجاد نگردد.

احترام به دیگران پاداش ارزنده ای دارد.

سوال و جواب از هاراو مشه یزدی
فرهنگ قدرشناسی در کنار سفره شبات
در ستون نامه هایی که برای هاراو مشه ارسال شده بود ،خانمی نامه ای برای ایشان نوشته است که انسان با مطالعه آن  ،تجربیات فراوانی یاد
می گیرد  .این خانم متن نامه خود را چنین آغاز کرده اند.
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من خانمی هستم که به علت شلوغی خانواده ،از روز چهارشنبه به فکر تدارکات روز شبات هستم و از روز چهارشنبه به فکر تدارکات روز شبات
می باشم  .در شب شبات بعد از مراسم قیدوش ،شوهرم ،با یک بهانه گیری سادهای ،حرف های درشت به من می زند و هر چقدر که من کوتاه
می آیم و به خاطر بچهها جوابی نمیدهم او بیشتر بحث را گسترش میدهد.
متاسفانه وضعیت به صورتی می شود که در این موقع بچه ها شروع به گریه کردن کرده و من از همه چیز سرخورده می شوم .شبات هایی پیش
میآید که پدر شوهر و مادرشوهرم نیز در شب شبات به منزل ما میآیند و هنگامی که رفتار شوهرم را میبینند و موقعی که از آن ها می خواهم
که فرزندشان را نصیحت کنند آن ها در جواب به من میگویند که ما نمیخواهیم در زندگی شما دخالت کنیم مدتی قبل برادرم که از این مسئله
آگاه میشود به من پیشنهاد می دهد به جای این که از روز چهارشنبه این همه به فکر تدارکات و راحتی و لذت شبات باشیم در همان روز جمعه
یک غذای ساده درست کنم و در شب شبات در سفره خانواده گذاشته تا اینکه شوهرم قدر من را دانسته و دست از این عادت زشتش بردارد با
شنیدن پیشنهاد برادرم به شدت متاثر و ناراحت شدم و با خود گفتم اگر شوهرم اینطور اخالقی دارد چرا فرزندانم باید تاوان اخالق شوهرم را داده
و حاال از شما در این ارتباط مشاوره خواسته و لطفاً من را راهنمایی کنید؟؟
جواب :متاسفانه من مردان زیادی را میشناسم که به خاطر همین رفتارهای تند خود ،متحمل مشکالت و عذاب های سختی در زندگی شده
اند و هنگامی که با خیلی از آن ها صحبت کردهام آن ها به من گفتند  :ما شخصاً می دانیم که امروز به خاطر رفتارهای تندِ گذشته خودمان در
حال عذاب کشیدن هستیم و متاسفانه این یسوریم هایی که در حال حاضر می کشیم به خاطر همان اشک ها و ناراحتی های بوده است که
خانم ما از چشمانش جاری شده است و آن موقع ما ،گرم و مغرور و مست بودیم.
 من مطمئن هستم که شما که از روز چهارشنبه این همه به فکر تدارکات شب شبات هستید و شب شبات اینطور در حق شما تلخ می شود،
این همه سرخوردگی ها و ناراحتی ها به درگاه هشم میرسد و متاسفانه فرشته بدگو برای شوهر انسان خلق میشود و متاسفانه قدرت این
فرشته زمانی بیشتر میشود که همراه با اشک و زجر بچه ها مخلوط شده و وضع را خطرناک تر کرده تا جایی که در قدرت این اشک ها
می باشد که کفه ترازو را به ضرر شوهر چرخانده و متاسفانه برای خانواده انسان مشکل پیش می آید.
 خانم عزیز و אשת חיל و شوهر گرامی  :برای خنثی شدن این همه بدگو ها و جلوگیری از آسیب های پیش بینی نشده ،فقط در قدرت
یک مخیال بودی است که بتواند این حکم های بدی که قرار است بر سر این خانواده بیاید  ،آن ها را سرد و خنثی کند.
 از شما خواهش میکنم که به صورت شخصی و انفرادی با پدر و مادر او صحبت کرده و به جای سکوت کردن آن ها و نشان دادن موضع
انفعالی خود ،در این زمینه دخالت کرده چون در صورت سکوت آنها  ،منجر به پدید آمدن مشکالت برای کل خانواده که فرزند آن ها نیز
بچه ی آن ها میباشد پیش میآید و آن وقت خیلی دیر است.
 در قدم بعدی من به همه شوهرها توصیه می کنم که حتی اگر کمبودی در سفره مشاهده  ،اگر رفتاری از زن خود مشاهده کرده ،در جلوی
بچه ها خویشتندار بوده  ،در طول هفته با هم صحبت کرده  ،بجای خجالت دادن همدیگر  ،به فکر ثبات شالم بیت باشید .متاسفانه اینطور
رفتار ناهنجاری نه تنها راه به جایی نبرده ،بلکه متاسفانه باعث بوجود آمدن فرشته های بدگو برای انسان می گردد و هنگامی که این
فرشته ها قدرت پیدا می کنند کل سیستم منزل انسان را تحت تاثیر خود قرار داده و مشکالت جبران ناپذیری به سراغ انسان میآید.
شب شبات  ،خویشتندار باشیم  ،فرهنگ خوب تودا ربا و قدرشناسی را به کل خانواده تعمیم( عمومیت) داده ،اصل و
فلسفه عمیق زندگی را که همانا سالمتی اعضای خانواده است ،بر همه کسری ها  ،ارجحیت داده و قدر این دورهم بودن
ها را بدانیم،شب شبات ،شب دعا کردن برای یکدیگرست و این تفیالها ،جذابیت خاصی برای هشم دارد.
در پایان  :اگر مشکل شما حل نشد ،من حاضر هستم ،در چند شب شبات به منزل شما آمده و افتخار حضور در کنار سفره شما را داشته باشم.شبات شالم

گزیده ای از هالخا  -نکاتی مربوط به قرائت تورا و ترگوم ( שנים מקרא ואחד תרגום)
 .1هر فردی موظف است که هر هفته ،همراه با پاراشای هفته و همگام با جماعت  ،پاراشایی را که در شبات قرائت می کنند ،دو مرتبه تورا و
یک مرتبه ترگوم (ترجمه اونقلوس) آن را برای خود ،بخواند .ارزش این میصوا تا آنجا می باشد که دانشمندان فرموده اند :هر کسی که
پاراشاهای خود را هر هفته با جماعت تکمیل میکند ،از عمر طوالنی و همراه با کاود و احترام برخوردار خواهد شد.
 .2ارجع است که انسان این میصوا را قبل از قرائت پاراشا در صبح شبات  ،انجام داده و اگر فرصت ندارد ،میتواند در شب شبات ،یا صبح زود در
شبات و حتی در خود شبات نیز ،آن را قرائت کند.
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 .3میصوای باالیی هست که انسان ضمن خواندن تورا و ترگوم از معنی ساده آن چه که می گوید مطلع باشد
 .4خانمها از این میصوا معاف هستند.
 .5انسان دقت کند  ،در وسط تورا و ترگوم  ،هیچ صحبتی ( حتی دیوره تورا) بیان نکرده زیرا بهتر است وقفه ای بین قسمت ها پیش
نیامده و ترتیب آن حفظ شود.
 .6اگر در وسط قرائت تورا و ترگوم ،احساس تشنگی کرد ،میتواند آب نوشیده و براخای آن را نیز قرائت کند.
 .7شخص که در وسط قرائت تورا و ترگوم ،احساس رفع حاجت پیدا می کند ،آسورست که دستشویی خود را نگهداشته ،بلکه به دستشویی
رفته و پس از دستشویی ،نطیال گرفته و حتی میتواند براخای אשר יצר را نیز بخواند..
 .8در شبات هایی که دو پاراشایی هستند ،بهتر است انسان دقت کند ،بدون وقفه و مکث ( صحبت کردن در وسط دو پاراشا) ،تورا و ترگوم
خود را قرائت کند.
 .9فردی که در شبات فرصت پیدا نکرد که تورا و ترگوم را قرائت کند ،تا روز چهارشنبه آن هفته فرصت داشته ،و اگر باز هم فرصت پیدا
نکرد ،تا روز سیمخت تورا ،فرصت دارد ولی انسان سعی کند همیشه پاراشای هر شبات را  ،همراه و همگام با همان شبات قرائت کرده
تا عقب نیفتد.
 .01آسور است در زمان خزارای صبح شبات ( ،شخریت،موصاف)،انسان مبادرت به قرائت تورا و ترگوم کرده و حتی قرائت تهیلیم و حتی
دیوره تورا گفتن نیز ،ممنوع می باشد.
 .00اگر شخصی ،بخشی از تورا و ترگوم را قرائت کرد و به هر دلیلی ،بقیه آنر ا ادامه نداد ،دقت کند که در اولین فرصت ممکن ،قسمت
های جا انداخته را تکمیل کرده تا تورا و ترگوم او کامل شود.
 .02در یوم طوو ها ( יום טוב) و در وسط موعدیم( חול המועד) که پاراشای مخصوص به آن ایام قرائت میشود،نیازی به قرائت تورا و ترگوم
نمیباشد ،زیرا :انسان در طول سال ،با قرائت تورا و ترگوم ،همه پاراشاهای مربوط به موعدیم و חול המועד را نیز ،قرائت کرده است.
سئوال :اشخاصی که سواد خواندن ندارند و همچنین شخصی که (دور از جماعت) روشندل است ،به چه نحوی میتوانند این میصوا را انجام
بدهند؟؟ جواب :افراد مزبور میتوانند در کنار فردیکه  ،تورا و ترگوم میخواند ،نشسته و با گوش دادن به او ،از انجام وظیفه این میصوای
مهم بیرون بیایند.
سئوال :نحوه قرائت تورا و ترگوم چگونه است؟؟ جواب بهترین روش قرائت تورا و ترگوم به این نحو میب اشد که انسان دو دفعه هر
پاسوق تورا و یک دفعه ترگوم (اونقلوس) همان پاسوق را قرائت کند  ،و اگر نمی تواند ،میتواند دو دفعه کل پاراشا را قرائت کرده و یک دفعه
نیز ترگوم کل پاراشا را بخواند و اگر به صورت فصل به فصل نیز  ،قرائت کرد ،قابل قبول است.

کالم آخر...

روی ره پلهای هک باشی  ،خدا یک پله از تو باالرت است هن هب این خاطر هک خداست...

ربای اینکه دستت را بگیرد...

نیت شیر هشیریم شبات این هفته :

بر آورده شدن

خواسته های قلبی مان اگر به خیر و صالح ما است.

شماره فصل های تهیلیم درج شده در این نشریه،
از اول فصل  111تا آخر  121باشد.

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 یوسف بن شکری صراف زاده »« ،ایسحاق بن مال طال(ساقی ارام بام) »« امید (مردخای)بن مال متتیا (گوئل) »«مال نعمت بن مال ساقی (تهران زاده)»« مال رعنان خییم بن مال میرزاخان(خسرو قویطی)
»« ،مال الیاهو بن مال ایسخاق (مسعود بصلی) »،« ،مال اوراهام بن مال ماشا(..کرامت دانش راد) » «،مال صیون ین مال یحزقل(ساسان فر) » « مال رخمیم بن مال یخزقل (فرنام) » « ،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)» « ایران شوکت بت
مال بمونی» « عزت سارا بت مال ماشاا « »...کافی بت مال داوود (آخام زاده) » «،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)» « ،رخشنده بت مال یعقوو (عزیز)فلسطینی» « محترم بت مال شائول میرزابابا) »« «گلتاج بت مال شکری»« دبورا بت مال سلیمان
(ماشی)»،

