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نگاهی کوتاه به پاراشا:
خد.اوند ،دستور ساخت "ميشكان" (محل تجلي جالل ا-لهي) را به مشه ربنو عاالو هشالوم اعالم مي نمايد .طبق فرمان حد.اوند ،از قوم خواسته مي شود که برحسب ميل خود هدايايي را جهت ساخت
مجموعه ميشكان تقديم کنند .خد.اوند ،جزئيات ساخت ميشكان و اسباب هاي آن را که شامل صندوق عهد و سرپوش آن ،ميز مخصوص و اسباب آن ،چراغدان (مِنورا) ،پرده ها ،تخته ها ،پايهها و
پشت بندها مي شود ،شرح مي دهد .در پايان ،چگونگي ساخت قربانگاه چوبي و ابعاد صحن ميشكان و ملزومات آن بيان ميشود.

«וְ זֹאת הַ ְתרּומָ ה אֲ ֶׁשר ִּת ְקחּו מֵ ִּא ָתם זָהָ ב וָכֶׁ ֶׁסף ּונְ ח ֶֹׁשת» ...
«این بگیرید از آن ها طال ،نقره و مس و »...
حداوند برای این که محبت خود را ب ه قوم نشان دهد به آن ها دستور می دهد جایگاهی در میان خودشان برای او بسازند .با وجود اینکه
تمام آسمان و زمین و منظومات همه صنعت دست حدا هستند اما تنها
از جماعت محترم خواستاریم با توجه به شیوع بیماری کرونا
هدف هشم آن است که نشان دهد با وجود گناهکاری مردم و آلوده شدن
در کشور و همچنین بین همکیشان عزیز ،شب شبات این هفته
به خطای گوساله پرستی آن ها را رها ننموده و بین ایشان ساکن می گردد.
در پای سفره شبات جهت بهبودی کلیه بیماران و قطع شدن
برای بنای این جایگاه مقدس که میشکان نامیده می شود نیاز به انواع و
این بیماری دست به سوی پروردگار بلند کرده و دعا نمایید و
اقسام وسایل گران قیمت مانند طال و نقره و مس و پرده های مختلف می
در صورت امکان راس ساعت  50:22متن پیتوم هقطورت را با
باشد که از مردم خواسته می شود هر کدام با سخاوت خودشان آن ها را
کوانا و به نیت قطع شدن این بیماری قرائت نمایید
تقدیم نمایند.
הָ ָרב יו ֵֹסף חַ יִּ ים זצ"ל (בֶׁ ן ִּאיש חַ י) در کتاب خود אַ דֶׁ ֶׁרת אֵ לִּ יָ הּו
سوال می کند که چرا حداوند دستور می دهد از  51نوع تزیینات و هدایا استفاده گردد؟
می توانست دستور دهد که میشکان فقط از طال که از همه آن ها عالی تر و بهتر است استفاده شود؛ چرا الزم است برای مثال از وسیله
دیگری مانند مس که بسیار ارزانتر است استفاده گردد؟
سوال را چنین پاسخ می دهند :در این جا صحبت از گروه چند میلیون نفری است که حاضر هستند هدایایی برای ساخت میشکان اهدا
نمایند در میان این تعداد کثیر امکان ندارد که نیت همه یکسان باشد ممکن است یکی با شادی با زرنگی و با عشق و عالقه تقدیم کند
در حالی که دیگری با بی تفاوتی آن را اهدا نماید .حداوند می خواهد که تقدیم هدایا با شادی و شور و شعف باشد و همچنین هر فردی
زخوتی در ساخت این مکان مقدس داشته باشد و اگر هشم دستور دهد که فقط طال تقدیم کنند امکان داشت که همه در این میصوا
سهیم نشوند و اگر همه در این میصوا شرکت می کردند شاید تعدادی از آن ها با محبت و رضایت و شادی زیاد تقدیم نمی نمودند.
بنابراین حداوند دستور فرمود که از انواع مختلف که بین آن ها جنس های ارزان قیمت نیز یافت می شود تقدیم شود.
و در این صورت همه با شادی طبق میل و توان خودشان هدایا را می آوردند کسی که مایل نیست طال و نقره بیاورد مس خواهد آورد
بنابراین همه مردم با رضایت و شادی در این میصوای بزرگ سهمی خواهند داشت.
(سفر شموت فصل  52پاسوق)3
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در این مبحث دو نکته قابل توجه است :اول اینکه برای انجام میصوایی که نیاز به جمع آوری پول می باشد سعی کنند همه در آن
شرکت نمایند کمک برای ساخت کنیسا ،تعمیرات میقوه یا هزینه های تلمودتورا و رسیدگی به نیازمندان و ده ها میصوای دیگر در
برگیرنده هزینه های خودشان هستند که هر فردی با توان مالی خودش در این میصوا شریک می گردد و تا سال های طوالنی از زخوت
آن بهره مند می شود.
نکته دوم انجام میصوا با شادی است؛ وقتی انسان میصوایی را با شادی و خوشحالی انجام می دهد پاداش چند برابر خواهد داشت
و بنابراین برای ساخت میشکان از جماعت خواسته می شود که هر کس هر چقدر می خواهد اما با رضایت قلب و با خوشحالی آن را
پرداخت نماید.
همانطور که در ابتدای پاراشا می نویسد וְ יִּ ְקחּו לִּ י ְתרּומָ ה و می پرسند کلمه לִּ י اضافه است (بگیرند برای "من" هدیه) و توضیح
می دهند که به معنی לִּ ְש ִּמי یعنی صددرصد برای رضایت حدا باشد.
میصوایی که با نیت کامل و شور و عشق انجام گیرد پایدار می ماند و تأثیر آن ماندگارتر خواهد ماند .نقشی که
دانشمندان و خخامیم در گفتار و عمل خود داشتند چنان تأثیری بر دیگران می گذاشت که تا اعماق قلبشان وجود آن را احساس می
کردند و به این وسیله حتی با گفتار بسیار ساده خودشان تأثیر فراوانی بر سراسر زندگی انسان ها و بخصوص مریدان خود می گذاشتند.
כַהנְ מָ ן זַצַ "ל تعریف می کند :زمانی در آمریکا بودم موقعیتی پیش آمد که با پروفسوری برخورد داشتم او برایم
ַ רבִּ י יוֹסֵ ף ְ
تعریف کرد :در جوانی ام روزی به منزل هاراو حافص خییم رفتم تا برای یشیوای رادین ثبت نام شوم .منزل پُر بود از جوانانی که
آنجا جمع شده بودند تا برای یشیوا پذیرفته شوند .بخاطر فشار زیاد گوشه ای نشستم زمان زیادی به طول انجامید و من روی
چمدان خود به خواب رفتم .در شب ناگهان از خواب بیدار شدم و احساس کردم هاراو بازوهایم را به آرامی گرفت و با دقت زیاد
روی تخت خوابانید کت خود را درآورده و روی من انداخت .دوباره به خواب رفتم و هنگامی که بیدار شدم مشاهده کردم هاراو کنار
نور شمع ضعیفی نشسته سر بر کتاب گذاشته و کت از تن بیرون آورده و آهسته مطالعه می کند تا مزاحم خواب یک جوان غریب
نشود .پروفسور ادامه داد و گفت :سال های بسیار از آن زمان گذشت...
اتفاقات زیاد بر من رخ داد ،آوارگی و در به دری فراوان کشیدم اما آن صحنه محبت هاراو حافص خییم را هرگز فراموش نکردم
صحنه ای که در مغز و قلب من حکاکی شد و هر زمانی که شکست های زندگی نزدیک بود مرا از پا درآورد و ایمان مرا تضعیف
نماید آن تصویر مقابل چشمانم می آمد و ناگهان به خود می آمدم .نمی توانم جدا شوم از انسان هایی که چنین محبت و انسانیت
دارند .در آن شب سرد هاراو کت از تن خود بیرون آورد و سرما را بر بدن خود تحمل نمود اما گرمای غیرقابل وصفی به من داد که
بر تمام پیکر و جسم و نشامای من اثر گذاشت.
 فرزند ַרבִּ י מ ֶֹׁשה בְ לוֹ تعریف می کند :روزی در دفتر پدرم نشسته بودم که فردی یهودی وارد شد و صورتش غمگین و بسیار
افسرده بود به پدرم گفت من رنج های زیادی دارم می دانم که شما نمی توانید به من کمک کنید اما می خواهم حداقل به من اجازه
دهید تا از رنج خودم برای شما تعریف کنم و جلوی شما گریه کنم .همدردی شما با من درد مرا کم می کند .هاراو از این درخواست
تعجب کرد و سر را پا گوش آماده شنیدن شد .تمام ناراحتی هایش را شنید و در آن موقع اشک از چشمان هر دو نفر جاری شد
بطوری که کسی نمی توانست تشخیص دهد کدام یک از آن ها دردمند استַ ...רבִּ י מ ֶֹׁשה یا آن مرد! موقعی که آن مرد از اتاق
خارج شد با هیجان زیاد به من گفت ،من به خانه ام می روم و احساس می کنم از زیر بارهای سختی ها نجات یافتم .حال متوجه
شدم جمله ای که خخامیم فرموده اند:
کسی که با بیچاره ای همدردی می کند با  11براخا برکت می گردد .پدر تو مرا زنده کرد و نشامای جدیدی در وجود من
دمیدַ .רבִּ י מ ֶֹׁשה همیشه درب منزلش به روی تمام بیماران باز بود .هاراو با صبر و متانت گفتار آن ها را می شنید و آن ها با شادی و
آسودگی خیال از حضور ایشان مرخص می شدند .بعضی اوقات قدرتی نداریم که انسانی را از مشکلی که برایش اتفاق افتاده نجات دهیم
اما حداقل می توانیم دقایقی به درد دل او گوش دهیم که این باعث می شود مقداری از بار غم او کاسته شود.
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افراد زیادی در جامعه وجود دارند که نیاز مالی ندارند تنها آرزوی آن ها این است که شنوندگانی داشته باشند تا
دقایقی به سخنانشان گوش دهند .پیرمرد و پیرزن هایی که توان خروج از منزل را ندارند و با تماس تلفنی می

توانیم آن ها را بسیار شاد کنیم ،میصوایی که هر کدام از ما به سادگی می توانیم آن را انجام دهیم...

چرا زندگی مطابق میل من پیش نمی رود؟!
همه ما در مورد بزرگی هاراو بعل شم طوب ،شناخت داریم .ایشان فردی بسیار مقدس بودند که در تمام قسمت های تورا و رازهای آن
تبحر بسیار داشتند و به کمک تفیال و نیت بستن به اسامی مقدس هشم ،مریض ها را درمان می کردند.
 یک مرتبه شاگردان هاراو به نزد ایشان آمدند تا علت تقدس و درجه باالی معنوی استاد خود را جویا شوند .هاراو در جواب به آن ها
فرمودند :تنها بخاطر وصیت پدرم بود که توانستم به این مراحل باالی معنوی ،دست پیدا کنم.
هنگامی که کودکی  4ساله بودم ،پدرم ربی الیعزر بر تخت بیماری افتاده بود .پدرم تشخیص داد که کم کم به پایان عمر خود نزدیک
می شود و به همین دلیل صدایم زد و گفت :فرزندم ،من به پایان عمر خود رسیده ام و کم کم دنیا را ترک خواهم کرد اما می خواهم
برای تو وصیتی به جا گذارم که در تمام مراحل زندگی ،همراهت باشد.
اما آن وصیت ،چه بود؟!
پدرم سخنان خود را ادامه داد و گفت :فرزندم ،همیشه بدان که هشم با توست ،پروردگار همیشه با تو خواهد ماند.
پدرم ،این جمالت را خاتمه داد و سپس نشامای خود را به خالق دنیا ،سپرد .در حقیقت ،بخاطر این وصیت است که اکنون من توانسته
ام به این تقرب و نزدیکی الهی ،دست پیدا کنم .بعد از پدرم ،مادرم نیز فوت کرد و من تنها ماندم اما همیشه پیش خود فکر می کردم
که حقیقتاً زندگی من سخت است اما وصیتی از پدرم دارم که بر طبق آن ،همیشه پروردگار با من است و او مرا ترک نمی
کند" .من در سن کودکی به جنگل های کنار خانه پناه می بردم و با هشم صحبت می کردم .در راز و نیاز هایم می گفتم "پروردگارا
تو همیشه با من هستی بنابراین کمکم کن تا از وضعیت سختی که در آن قرار دارم ،خارج شوم .من می دانم که
تو چنین مقدر نمودی که شرایط زندگیم ،این گونه باشد ،خواهشاً مرا از این مشکالت ،رهایی ده".
باالخره بعد از چندین سال ،ازدواج کردم اما با گذشت مدت زمان کوتاهی ،همسرم نیز فوت کرد .من مایوس و شکسته نشدم و پیش خود
گفتم که :همه چیز از جانب پروردگار مقدر شده و او همیشه با من است و مرا حتی برای یک لحظه نیز ترک نمی کند.

در تمام امتحانات زندگی می گفتم که اکنون برای من سقوط است اما هشم با من می باشد و مرا باال می کشد و شب سیاه را به
روز روشن ،تبدیل می کند .در واقع ،به این وسیله بود که توانستم انسانی مقدس و پاک شوم.
هاراو شالم آروش می فرمایند "هر شخصی می تواند هاراو بعل شم طوب باشد اما به شرطی که همیشه باور
داشته باشد که پروردگار در هر لحظه با اوست".

در دوره ما افراد زیادی هستند که از زندگی خود افسرده و شکسته شده و در مقابل امتحانات الهی ،ناامید می باشند .هر اتفاقی در
زندگی همانند پیدا کردن شغل مناسب ،انتخاب همسر و یا فرزند دار شدن و ...که بر طبق میل آن ها پیش نمی رود ،از هم گسیخته
می شوند .بایستی در زندگی ،همیشه صحبت های هاراو بعل شم طوب را به یاد داشته باشیم .اگر تو امتحان سختی در زندگی داری
و یا از چیزی رنج می بری اما هشم با توست .بدان که پروردگار در هر لحظه همراه تو می باشد .بنابراین با آفریدگار دنیا
صحبت کن و بگو که من در امتحان سختی قرار دارم و تقاضای کمک نما تا همه چیز مطلوب شود.اگر در هر امتحان
و وضعیت سختی که در زندگی پشت سر می گذاری به یاد داشته باشی که اکنون هشم همراهت می باشد و همه اتفاقات با نظارت و عدالت
الهی همراه است و به غیر از پروردگار ،در دنیا هیچ قدرت دیگری وجود ندارد ،آن وقت ،همه مشکالت برطرف شده و معجزات
آشکار الهی ،رقم خواهد خورد.
هاراو شالم آروش تعریف می کنند:
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روزی شخصی به نزد من آمد که دچار بیماری سختی شده بود .او تعریف کرد که برای بیرون آوردن غده سرطانی عمل جراحی انجام داده
و اکنون مراحل شیمی درمانی را پشت سر می گذارد اما دوباره احساس درد شدید دارد .آن شخص ،کامالً از زندگی شکسته و مایوس شده
بود .به او گفتم ،درست است که هشم تو را در امتحان بسیار سختی قرار داده اما اینکه ایمان خود را از دست داده ای و حاال با
غمگینی و ناامیدی زندگی می کنی ،بدتر از هر مشکلی است که تا حاال گذراندی.
چون که هدف آمدن به این دنیا ،بخاطر قوی شدن ایمان ما به پروردگار در تمام لحظات امتحانات زندگی می باشد .آن شخص گفت که من
چگونه می توانم در این وضعیت ،ایمان داشته باشم .به او گفتم که تو بایستی ایمان داشته باشی که مریضی قدرتی ندارد و در دنیا
فقط نیروی پروردگار ،حاکم است .هنگامی که تو باور داشته باشی که مریضی قدرت دارد ،از آن واقعیت ایجاد می کنی و باعث می
شوی که به تو مسلط شود.
اگر بگویی که قدرتی به نام مریضی در دنیا وجود ندارد و فقط نیروی پروردگار عالم است و او تنها مدیر دنیا می باشد که تمام مشکالت و
مریضی ها در دست اوست و همه حکم های الهی با عدالت و رحم و به نفع انسان ها صادر می شود ،آن وقت مریضی تو پوشیده و پنهان
خواهد شد .به یاد داشته باشیم که همه چیز در نام هشم خالصه می شود و او همیشه با ماست و بایستی در هر لحظه به پدر الهی خود رو
کرده و با او صحبت کنیم.
هاراو آروش ادامه می دهند و می فرمایند که افراد زیادی به نزد من می آیند و تعریف می کنند که ترس و اضطراب از آینده دارند تا
مبادا مریض شوند و یا هراس دارند تا مبادا برای آن ها خطرات ،حادث شود و می گویند که آینده چی می شود ،این جمالت کفر می
باشد چونکه این افراد به اشتباه فکر می کنند که قدرت دیگری همانند قدرت مریضی به غیر از هشم ،وجود دارد.هر فرد ،بایستی بداند

که به غیر از هشم ،هیچ قدرتی در دنیا وجود ندارد و همه چیز در دست اوست و او همیشه همراه من می باشد.
هنگامی که هاراو بعل شم طوب کودک بود و به مدرسه می رفت ،همیشه به جنگل های اطراف شهر فرار می کرد و به دنبال مکان آرامی
می گشت تا به آفریدگار دنیا متصل شود و در مورد هر آنچه بر او گذشته صحبت کند زیرا می دانست که آفریدگار همیشه همراه اوست.
البته هشم نیز ،این کودک را رها نکرد و او را در تمام مسیرهای زندگی هدایت نمود تا اینکه به شخصی روحانی تبدیل گشت که در رازهای
تورا و علم قباال وارد است و آوازه و طرز تفکر معنوی او در سرتاسر دنیا ،پخش شد.
هاراو بعل شم طوب ،از تمام مشکالت و شکست های زندگی ،ناامید نشد و حتی دوباره ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد و در نهایت ،با
وجودی که از احترام فرار می کرد اما شاگردانش به دور او جمع شدند و "نهضت خصیدوت" یا همان "نهضت نیکوکاری" را تشکیل دادند.
چگونه هاراو موفق شدند که همه مشکالت را پشت سر بگذارند؟! چه چیز به ایشان در روزهای فوت والدین و همسر ،قوت قلب می داد؟!
وصیت پدرشان ربی الیعزر بود که بر طبق آن ،پروردگار مانند پدری است که فرزندانش را ترک نمی کند .پدر ما همراه با
ما به محل کار و تحصیل و  ...می آید .این پدر دقیقاً می داند که چه وقایعی بر تو گذشته و به چه نجاتی احتیاج داری .او می داند که سن
تو باال رفته و احتیاج به همسر داری ،او می داند که درآمد تو سخت است و احتیاج به برکت الهی داری.
اگر فقط باور کنی که همه چیز از محبت و رحم پروردگار بر تو می باشد و به یکتای عالم بگویی که در هر لحظه
وجود او را در کنارت احساس می کنی ،آن وقت زندگی بسیار شیرین ،خواهد شد

آیا تا به حال با خود اندیشیده اید بهترین هدیه وתרומה در محیط زندگی ما چیست؟
طال و نقره ومس های امروزه کدامند؟
 - 5بهترین هدیه برای پدر ،عزت است  - 2بهترین هدیه برای مادر ،احترام است  -3بهترین هدیه برای استاد ،احوال پرسی
است -4 .بهترین هدیه برای فرزند ،مهربانی است -1 .بهترین هدیه برای عشق ،محبت رایگان است -6 .بهترین هدیه برای طفل،
تربیت وדרך ארץ است -7 .بهترین هدیه برای دوست ،وفا و همراهی است -8 .بهترین هدیه برای جامعه ،خدمت بی منت است.
 - 9بهترین هدیه برای همسایه ،همدردی است -51 .بهترین هدیه برای متوفی صداقا و قدیش است -55 .بهترین هدیه برای
همیشه با بهترین هدیه های خلقت انس بگیرید.
عوالم هبا ،חסד است.
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صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی
گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی
مادرى قبل از فوتش به دختر خود گفت :این ساعت را مادر بزرگت به من هدیه داده است  ،تقریبا  211سال از عمرش میگذرد .پیش
از اینکه به تو هدیه بدهم  ،به فروشگاه جواهرات برو و بپرس که آن را چه مقدار میخرند .دختر به جواهر فروشی رفت و برگشت به
مادرش گفت :صد و پنجاه هزار تومان قیمت دادند.
مادرش گفت :به بازار کهنه فروشان برو  ،دختر رفت و برگشت و به مادرش گفت" :ده هزار تومان" قیمت کردند و گفتند بسیار
پوسیده شده است.
مادر از دحترش خواست به موزه برود و ساعت را نشان دهد .دختر به موزه رفت و برگشت و به مادرش گفت :مسئول موزه گفت که
"پانصد میلیون تومان" این ساعت را میخرد و گفت موزه من این نوع ساعت را کم دارد و آن را در جمع اشیای قیمتی موزه میگذارد.
مادر گفت :میخواستم این را بدانی که ،جاهای مناسب ،ارزش تو را میدانند .هرگز خود را در جاهای نامناسبت جستجو مکن و اگر
ارزشت را هم پیدا نکردی خشمگین نشو .کسانی که برایت ارزش قائل میشوند  ،از تو قدردانی میکنند .در جاهایی که کسی ارزشت
را نمیداند حضور نداشته باش ؛ ارزش خودت را بدان!
توراتنو هقدوشا یک هدیه یا ترومای ارزشمند است که در صورت درک ماهیت و بطن عمقی آن می توان به بهای
واقعی آن پی برد.

همانگونه که پاراشای تروما به معنی هدیه بعداز پاراشای میشپاطیم به معنی احکام و قوانین امده است یعنی قوانین و احکام الهی
تروماها یا هدیه های الهی برای انسانند که اگر عمق و مفهوم واقعی آنها را درک کند به اهمیت و ارزش واقعی آنها پی می برد و از
سختی و محدودیت های آن گالیه و شکوایه نمی کند و با عشق بیشتر آنها را انجاممی دهد.
نامه ای به هاراو مشه یزدی
در طول هفته های گذشته نامه های زیادی از افراد مختلف جهت مشاوره با هاراو مشه در ارتباط با درمان بیماری ها برای ایشان ارسال
شده است و از ایشان درخواست شده بود در کنار درمان های پزشکی و دارویی که اولین گزینه در این مقوله است ،نکته ها و تجربه های
معنوی و تورایی که ایشان مطالعه نموده اند در اختیار دیگران قرار دهند.
متن یکی از این نامه ها با این مضمون شروع شده است.
در چنین روزهایی که همه دنیا درگیر بیماری شده اند طبیعتاً هر فردی به سراغ بهترین دکترها و درمان ها رفته و در کنار این
اقدامات  ،چه اقدامات دیگری میتواند انجام دهد؟؟

جواب:
 .5احترام به شخصیت دیگران و در مجموع  ،رعایت نکته هایی که مربوط به تقویت و تثبیت روابط بین انسان ها میگردد ،باالترین
ماگن ( مصونیت) و محافظ انسان در مقابل همه بیماری ها میباشد.
 .2تفیالیی که خود شخص بیمار جهت بهبودی و سالمتی بیماران دیگر میخواند ،منجر به تسریع در روند بهبودی خود شخص بیمار می گردد.
 .3انجام دادن مراسم کپارا بوسیله پول ،یکی از نکته های مهم دیگر می باشد ،که بستگان فرد بیمار با چرخاندن پول بر سر بیمار و قرائت
متنی که در سیدور کیپوری است میتواند خیلی از حکم های بد و خطرناک را از سر انسان دور کرده و سپس آن مبلغ را به صداقا بدهند.

 .4مبلغی که انسان جهت صداقا پرداخت میکند ،جلوی خیلی از بیماری ها را میگیرد .دقت شود ،هنگامیکه برای مرد یا زن بیمار ،این کار
را انجام می دهند :این متن خوانده میشود" .من این مبلغ را جهت سالمتی و تندرستی ،فالنی فرزند فالنی( اسم مادر) به صداقا داده و
تفیال میخوانم به زخوت این صداقا ،هشم به تمام بدن این بیمار سالمتی عطا فرموده و از بستر بیماری بلند شود.
 .1میصوای تلمود تورا  ،یکی دیگر از نکته هایست که ماگن و محافظ انسان و خانواده اش می شود.
 .6رسیدگی به افراد نیازمند جامعه و تهیه کردن تدارکات غذایی آنان و براخا گرفتن از آنان  ،یکی از زمان های رضایت هشم
است ،زیرا پاسوق فرموده است :הלוא פרוס לרעב לחמך,אז תקרא ,והשם יענה,תשווע,ויאמר הנני.
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 .7שעת בזיון  :اگر انسان در موقعیتی قرار گرفت که او را خوار و خفیف کرده ولی او علیرغم داشتن بهترین استدالل ها و ادله ها ،سکوت
میکند و بر غرور خود چیره میشود ،این لحظات بهترین زمان برای دعا کردن برای بیمارش میباشد،چرا؟؟ زیرا :همینطور که او فراتر از
طبیعت حرکت کرده ،خودش را کنترل کرده ،متقابالً هشم نیز فراتر از طبیعت برایش معجزه میکند.
 .8هاراو زیلبرشتاین تعریف میکنند :زمانی فردی به بیماری سختی مبتال شده بود و به نزد بهترین دکترها رفته و به نتیجه ای نمیرسد ،

او نا امید نشده و از ده براخا می خواهد که در زمان جواب دادن جمله یهه یشمه ربا در قدیش ،برای سالمتی او نیت بسته و
متوجه می شود که همین زخوت این بخش از قدیش ،تا چه اندازه زیادی در روند بهبودی او مثمر ثمر بوده و پس از بهبودی ،خودش
نیز یکی از طرفداران وفادار و پر و پا قرص این بخش از قدیش می شود.
 .9اهوت شالم و صلح و صفا در بین انسان ها ،یکی از مهمترین محافظ ها در مقابل همه بیماری ها می باشد .پاسوق فرموده است:
השם עוז לעמו יתן ,השם יברך את עמו בשלום.
ترجمه  :به کمک چه زخوتی ،هشم انسان ها را براخا میکند؟؟ به زخوت اهوت شالمی که در بین انسان ها وجود دارد.
هدیه های خداوند
شغل مردی تمیز کردن ساحل بود .او هر روز مقدار زیادی از صدف های شکسته و مزاحم را از کنار دریا جمع اوری می کرد و مدام به
صدف ها لعنت می فرستاد چون کارش را خیلی زیاد می کردند .او باید هر روز آن ها را روی هم انباشته می کرد و همیشه این کار را با
بداخالقی انجام می داد.
روزی ،یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که خودش را از شر این کوه بزرگی که با صدف ها درست کرده بود ،خالص کند .او با قدرشناسی
و اشتیاق فراوان این پیشنهاد را پذیرفت.
یک سال بعد ،آن دو مرد یکدیگر را دیدند .آن دوست قدیمی از او دعوت کرد تا به دیدن قصرش برود .وقتی به آنجا رسیدند مرد نظافتچی
نمی توانست آن همه ثروت را باور کند و از او پرسید چطور توانسته چنین ثروتی را بدست بیاورد .مرد ثروتمند پاسخ داد :من هدیه ای را
پذیرفتم که خداوند هر روز به تو می داد و تو قبول نمی کردی .در تمام صدف های تو ،مرواریدی نهفته بود...
بیشتر وقت ها هدیه ها و موهبت های الهی در بطن خستگی ها و رنج ها نهفته اند ،این ما هستیم که موهبت هایی را که خدا عاشقانه در
اختیار ما قرار می دهد ،ندانسته رد می کنیم.
به واقع چه بسا چیزی را از هقادوش باروخ هو طلب میکنی و به تو عطا نمی شود ،ولی هشم ییتبارخ بهتر از آن را به تو عطا می کند

هدیه های هشم مرواریدی هستند که در لحظه آن ها را کشف نمی کنیم.

کالم آخر...

دو چیز روح انسان را نوازش می کند

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  050تا آخر  032باشد.

یکی صدا زدن حداست و دیگری گوش سپردن هب صدا ی او  .اولی رد نیایش  ،دومی رد سکوت
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 نیسان منصور بن مال یخزقل » « امید (مردخای)بن مال متتیا (گوئل) » «مال عزرا بن مال شیمعون (موسی زاده) » «مال نعمت بن مال ساقی (تهران زاده)» « مال ایسخاق بن مال یوسف»« 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) » « ایران شوکت بت مال
بمونی» « 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)»،

