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  ד''בס

  فصل اول

  
  :حضرت داويد ميفرمايد

 در كنار خانه ات همانند موبارور مي باشد، فرزندان تو همسرت« 
  )ח''תהלים קכ(»    .همانند نهالهاي زيتون اطراف ميز تو خواهند بود

اين آيه سخن مي گويداز دوران نيدايي كه زن خون مي بيند و 
در كنار « مي گويد بنابراين تشبيه شده است به درخت مو بارور و 

يعني از تو دور باشد به سمت ديگري، همانطوريكه تو از » خانه ات 
 با عالمت سگول ֶאְׁשְּתָך و به همين علت كلمة. آتش دوري مي جويي

زير حرف آلف نوشته شده است و نه با عالمت خيريق كه از نظر 
  . دستور زبان الزم است

مانند نهالهاي زيتون اگر اينطور رفتار كني داراي فرزنداني ه
خواهي شد كه شايسته خواهند بود و در آنها هيچگونه نقصي 

  .نخواهد بود
  : در گماراي مگيال آورده شده است

بانوان يهود بر خودشان سخت گيري نموده اند : ربي زيرا مي گويد
كه حتي اگر قطره خوني به اندازة يك دانة خردل مشاهده مي 

  . گه ميدارندكنند، هفت روز پاكيزگي را ن
از مكتب الياهو هناوي مي آموزند كه هركسي كه هر روز هالخا مي 

  . خواهد شد) بهشت(آموزد، مطمئناً صاحب عوالم هبا 
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. הליכות עולם לו: همانطوريكه در نبوت حبقوق نوشته شده است

 هر كسي كه هالخا بياموزد دنياي ַהָלכֹות עולם לו: بجاي اين بخوان 
  . تآينده را صاحب اس

گفتار الياهو هناوي بالفاصله بعد از قوانين نيدا در از اينكه اين 
تلمود ذكر شده است، نتيجه گيري ميشود كه قوانين نيدا را از هر 

  . قوانين ديگري بيشتر بايد آموخت و مرور كرد
  

بانوان يهود در محاسبة مواعد : دانشمند بزرگ، هارمبان مي نويسد
در . آن بايستي خيلي دقت بنمايندقاعدگي و قوانين مربوط به 

زمان ما محاسبة مواعد قاعدگي مهم ترين قوانيني است كه احتياج 
  .به آموزش دارند

در وصيت نامه اش مي ) החות דעת(و همچنين هاراب يعقوب از ليسا  
الزم است كه با زوج هاي جوان قوانين موعد قاعدگي و نيدا : نويسد

و اين موضوع .  كامالً خبره باشندرا آموخت تا اينكه در اين مورد
  .تقدم دارد بر هالخاهاي ديگر

  
  :در تلمود ذكر شده است

هر بانويي كه قوانين نيدا را مراعات مي نمايد، : ربي حلفتا مي گويد
خوشا بحالش و خوشا به حال والدين او و خوشا بحال شوهرش و 

  )הלכה א' , ברייתא נידה פרק א(.   خوشا بحال فرزندانش

و » سياه همانند كالغ « : در شير هشيريم مي نويسدرت سليمان حض
كه با وجود بر اين مقاله هاي تورا هستند : حخاميم تعبير مي فرمايند
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همانند (اينكه نقل آنان در مالء عام بنظر ناپسند و سياه مي باشد 
براي من : ، هشم مي فرمايد) قوانين جريان دار ، برص، نيدا و زائو

هداياي يهودا : همانطوريكه در پاسوق آمده است. ندخوشايند هست
  .و اورشليم براي هشم خوش آيند هستند

براي اينكه گفتار تورا راجع به مرد جريان . بدان كه اينطور است
دار و زن جريان دار در يك بخش ذكر نشده است بلكه هركدام 

بخاطر عزيز بودنشان هشم آنان را به دو . جداگانه آورده شده است
  )ג''י, ט ''ויקרא רבה י(.  بخش تقسيم كرده است

  
  : مي نويسدحضرت سليمان در قُهِلِت

. از تنبلي سقف فرو مي ريزد و از سست دستي خانه چكه مي كند
  )ח''י' , קהלת י(

بخاطر اينكه زن در : ربي اَبا اين آيه را در مورد زن تعبير مي نمايد
سقف فرو مي  « پوشاندن خويش بطريق مناسب كاهلي مي نمايد

  : همانطوريكه در تورا نوشته شده است» ريزد 
و آشكار كند عورت او را، منشاء او را آشكار كرده است و آن زن « 

  ».منشاء خونش را آشكار كرده است
بدليل اينكه اين زن در معاينة فصلي خودش » و از سست دستي « 

  .»مي كند خانه چكه « سست دستي مي نمايد، 
  : همانطوريكه در تورا ذكر شده است. اينك خون وي زياد ميشود

ויקרא רבה ( »  .و زني كه خونش روزهاي بسياري جريان پيدا كند« 

  )'ד, ט ''י
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هشم تشبيه مي نمايد ناپاكي قوم يهود را به ناپاكي زن نيدا كه بعد 
از ناپاكي غسل مي كند و طهارت مي يابد همينطور در آينده هشم 

همانطوريكه آورده . خواهد كرد) از گناهان ( پاك د را قوم يهو
  ».و خواهم پاشيد بر شما آب پاك و طاهر خواهيد شد« : شده است

  به چه علتي ضربت خون بر مصريان وارد شد؟
آن قومي كه به " : تالفي عيني، همانطوريكه هشم به اورهام گفت

  " .ردهمچنين من قضاوت خواهم ك) فرزندان تو(وي بردگي كنند 

مصريان اجازه نمي دانند به بانوان يهود كه در ميقوه غسل نمايند 
، بر آب آنان، ضربت خون لتعكه مبادا توليد نسل بنمايند، به همين 

  )י , שמות רבה ט.(وارد شد

مي قرار داشته بر باالي چادر مادران ما، سارا و ريوقا، يك ابر دائ
، مادران مقدس ما  قدوسيت طهارت مي باشداست، كه نشان دهندة

به اين امتياز نائل شدند بعلت اينكه در پاك كردن خود از ناپاكي 
چونكه طهارت باعث قدوسيت . نيدا خيلي دقت بخرج مي دادند

  . ميشود
  
  

  ا ترس و مزد وي -كردار خد
  

ا ترس را - شخص خد كردارهاي128حضرت داويد در تهليم فصل 
  : نين مي باشديكي از اين كردارها چ. توصيف مي نمايد
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فرزندان تو  ، مي باشد خانه اتر در كرانةهمسرت همانند مو بارو" 
  ".همانند نهالهاي زيتون اطراف ميز تو خواهند بود 

صد سال پيش   كه حدود هفتد بزرگ قوم  يهودنيه، دانشمربنو بح
 تهيليم اشاره اي رده است، توضيح مي دهد كه اين آيةزيست ميك

  . مي نمايده زن كه خون مشاهدبه دوران نيدايياست 
وقتيكه زن " همسرت همانند مو بارور " : منظور آيه چنين مي باشد
مي ) شراب( مي كند كه همرنگ انگورهخون قرمز رنگ را مشاهد

الزم است كه .  خانه ات باشدآنوقت الزم است كه در كرانةباشد، 
رفتن  همانند فاصله گا در كنار بگذاري و از وي دوري بنماييوي ر

  .از آتش
البته مقصود از تماس بدني است، نه آداب و رسوم انسان دوستي (

  .)رعايت شود ًكه در مابين يك زوج بايد دائما

آمده )ֶ(گولسعالمت  "  ֶאְׁשְּתָך "در ذيل حرف اول كلمه بنابراين 
اشاره اي به  ،كه معناي آن آتش مي باشد)  خيريقبجاي(است 
  .مافوق

 رفتار يم زوجي كه طبق قانون توراودر خاتمه اين آيه مزد عظ
فرزندن تو همانند نهالهاي زيتون "  :اند، ذكر شده است نموده

  ."اطراف ميز تو خواهند بود
 آنها هيچ يعني اينكه فرزندان تو شايسته و برجسته خواهند بود و در

يه شده اند به بدين دليل تشب.(د شدنوع نقصي مشاهده نخواه
  ).د متعددي استئاراي فوا آن دةدرخت زيتون كه ميو
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  آيه هاي توراه
  

الي كه در ذهن خوانندة عزيز ؤبه سيشود تصاص داده مفصل اخاين 
  :بوجود مي آيد

 دستورالعمل براي يك زندگي سالم مي ة، دفترچآگاه هستم كه تورا
بدين دليل مايل هستم كه بدانم قوانين طهارت خانوادگي در . باشد

  كجا نوشته شده است؟
با يك مطالعة كوتاه بر گفتارهاي توراي مقدس مطلع خواهيم اكنون 

   .وادگيشد از منشاء قوانين طهارت خان
  :سِفِر وييقرا فصل پانزدهم، چندين قوانين ذكر شده انددر 

  
و يك زن هنگاميكه جريان دار ميشود، كه خون از « : نوزدهمآية 

 ررحم او جريان پيدا مي كند، هفت روز در نيدايي خود باشد و ه
 او تماس بگيرد، تا ابتداي شب ناپاك خواهد كس كه بدنش با بدن

   ».بود
  

و اگر مردي با وي همخوابي كند ناپاكي آن « : بيست و چهارم آية
هفت روز ناپاك خواهد بود و هر ) آن مرد(زن به او منتقل ميشود، 

    ».ن بخوابد ناپاك مي گرددبستري كه بر آ
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و زني كه جريان خونش جريان پيدا كند، « : بيست و پنجمآية 
وعد قاعدگي اش، تمام روزهاي جريان ي بسياري، و نه در مروزها

  » . وي ناپاك استد،شناپاكي اش، مانند ايام قاعدگي اش مي با
  

و اگر جريان خونش متوقف شد هفت روز براي « : بيست و هشتمآية 
  ».خودش بشمارد سپس طاهر مي گردد

فصل پانزدهم ذكري از اخطار كردن و مجازات كردن نيست ولي در 
فظ  را مرور بنماييم متوجه ميشويم كه در تورا لمهاگر فصل هجد

  : شديدتري بكار برده شده است
هود سخن بگو و به آنها بگو من به قوم ي: ا به مشه اينطور گفت-خد« 
   ».اي شما هستم-م خدشه
 د و مثلمثل اعمال سرزمين مصر كه در آن نشسته بوديد عمل نكني« 

 سرزمين كناعن كه من شما را به آنجا مي آورم انجام مدهيد اعمال
  ».و بر طبق مراسم آنها رفتار نكنيد

 قوانين مرا انجام دهيد و اصول مرا نگهداريد كه از آنها پيروي« 
  ».اي شما هستم-شم خدكنيد، من ه

ن مرا نگهداريد كه انساني كه آنها را انجام دهد اصول مرا و قواني« 
  ».زنده ميماند توسط آنها، من هستم هشم

ادامه تورا انواع روابط نامشروع را ذكر مي كند همانند مادر، در ( 
  )خواهر، عمه و غيره 

       و به يك زن در ايام « : ه شده استپاسوق نوزدهم نوشتدر 
  )همخوابي  (  » او را آشكار كنيرتو كه عقاعدگي اش نزديك نشو
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در ادامه، تورا چند نوع روابط نامشروع ديگر را ذكر مي كند و با ( 
  :طريق ذيلب) اخطاريه هاي سختي بر آنان خاتمه ميدهد

هيچيك از اينها، چون با تمام اينها طامه شدند طامه نشويد توسط « 
  » . شما بيرون ميرانممللي كه من از جلوي

د اصول و قوانين مرا و هيچيك از اين اعمال مكروه را شما نگهداري« 
  ».انجام ندهيد

كه يكي از اين اعمال مكروه را انجام دهد، چون هر شخصي « 
  ».نشاماهاي آن مرتكب شدگان از ميان قومشان منقطع خواهد شد

نگهداريد قوانين مرا كه انجام ندهيد هيچيك از مراسم مكروهي « 
كه قبل از شما انجام داده مي شده اند و خودتان را توسط آن 

  ».اي شما-من هست هشم خدينماييد، گناهان طامه م
  

ל פרק -יחזקא(در نبوت يحزقل هناوي : نيكي براي اين فصلة خاتم

كردارهاي نيك صديق و مزد او را تشريح مي كند و   )' ה:ח ''י
صديق باشد و عدل و صدقه انجام مردي كه « : اينطور مي نويسد

از قرباني كه بت پرستان در كوهها تقديم (  بر كوهها نخورد دهدمي
و نظر نيفكند بر انواع ديگر بت پرستي هاي خاندان ) ميكردند 

 نكرده و به زن نيدا مقاربت خوابي و با همسر دوستش هماسرائيل
  ».نكرده است

طبق اصول من عمل نموده و قضاوتهاي مرا حقيقتاً انجام ميدهد، « 
صديق ميباشد البته زنده خواهد بود در اين دنيا و در عوالم هبا 

     ». هشمميفرمايد


