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  ۵۷۷۹ اوهصتتِتفسیر پاراشای هفته: 

  ربای لرد جاناتان ساکس

  دهپر پنج در نمایشی :برادران

Brothers: A Drama in Five Acts 
 Tetzaveh 5779 

 

 ،لیدر ،قهرمان این ،موسی ،بار اولین برای .است برانگیز فکر ،اوهصتتِ یاشپارا از موسی غیبت

 موتشِ شایپارا اولین از پس مورد تنها این .است خارج صحنه از ،قانونگزار و بخش آزادی

   .شود نمی ذکر یشایپارا در اصال موسی نام که است او تولد روایت و (خروج سفر)

 در اغلب دیگر جاهای در که است (هارون) رونها او رگترزب برادر روی ما تمرکز ،وضع در

 به جز آنرا هرگز موسی که دارد اختصاص نقشی به اشپارا کل ،درواقع  .حضوردارد زمینه پیش

 .خاص ورط به اعظم کاهن نقش و عام طور به هناک نقش یعنی ؛نکرد ایفا ،یئجز ای گونه
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 این برای یاآ اما .مداری یهودیت در کوهن نقش میراث مختص ییاشپارا ما که است مهم این

 دیگری ۀبرجست ۀنکت ،غیبت این یاآ ؟داشت اشپارا کل از موسی گذاشتن کنار به نیاز ،تمرکز

 1 .اند داده گوناگون پیشنهادهای ،تفسیرگران ؟دارد هم

 با شدن چهره به چهره :دارد اشاره موسی رهبری آغاز در رویدادی به تلمود تفسیرهای از یکی

 قوم بردن بیرون رسالت شپذیر برای را خود بیمیلی بارها موسی  .فروزان ۀبوت برابردر خداوند

 :خوانیم می چنین سرانجام .داد نشان مصر از

 ".بکن کار این مامور را دیگری فرد کنم می خواهش خداوندا" :گفت موسی اما

 -می ؟ها ویلِ و رونها ؟چطور برادرت" :گفت و شد وختهراف موسی به خداوند خشم سپس

 قلب ،ببیند را تو وقتی و ببیند را تو که است راه در اینک او .گوید می سخن خوب او که دانم

 هر به من ؛بگذاری دهانش در را کلمات و بگویی سخن او با باید تو .شد خواهد مانشاد او

 .(۱۳:۴-۱۵ خروج) ".کنید کار چه دهم می یاد و کنم می کمک شما دوی

 ،زد باز سر رسالت پذیرش از موسی که لحظه آن دار دامنه پیامدهای درمورد را جدلی ،تلمود

 ۀادام .خاکساری از است ای نشانه ،رهبری نقش چالش ردکردن بار دو یا یک .کند می ثبت

 و دانگیز برمی را خداوند خشم ،بود خواهد آن خطرهای ظران ،خود خدا که حالی در ردکردن

   :کند می تفسیر گونه این تلمود  .شد چنین

 ۀهم :گفت کارخا بن عیهوشوو ربی ".شد افروخته موسی بر نداوخد خشم سپس"

 .مورد این بجز ،دنگذار می جا به ماندگار تاثیری ،تتورا در خداوند خشم موردهای

 از پس زیرا ،گذاشت جا به ماندگار تاثیری نیز مورد این :گفت بریوحای شیمون ربی

                                                 
1

 .Priests and Prophets,” p. 21“   :گذشته در ای مقاله به کنید نگاه  
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 هنوک یک رونها تردید بی "؟ها ویلِ و رونها ؟چطور برادرت" :دهد می ادامه آن

 تو که بود این من اول تصمیم :بود این خداوند سخن معنای اما .[ویلِ یک فقط نه] بود

 ،[ردکردی چون] اینک اما .باشد ویلِ یک فقط (هرونا) او و باشی هنوک [موسی]

. .بود خواهی ویلِ یک فقط تو و شد خواهد هنوک او سرانجام
2

 

 نقش یک که بود این رهبری به موسی بیمیلی ماندگار تاثیر ،یاحبریو ونشیم ربی نظر به

 .موسی خود به نه و شود می سپرده هرونا به نهایت در - انتکه – رهبری

  به مربوط شایپارا – اوهصتتِ در موسی نام که است آن بر (۱۲۷۰-۱۳۴۰) شرآ بن یعکوو ربی

 نشان هرونا که "دارد برکنار اندوه این از را او" تا نیست -ها کوهن یا هنیمکُ های لباس

 3 .برسد موسی به ستیاب می که کرد دریافت را یانتکه

 های درونمایه از یکی .دید توان می تری اساسی پیام ،تفسیر آن یا این رد بدون اینجا در

 چهار که یداستان ؛است برادران میان دشمنی و فرزندان میان رقابت ،پیدایش سفر ۀتکرارشوند

 یعقوب میان ،اسماعیل و حقاس میان ،هابیل و بیلاق میان :شود می تکرار ،تر مفصل بار هر مرتبه

  .برادرانش و یوسف میان و ،(واسع) یسوع و

 داستان .داد تشخیص ای انگاره توان می موعهمج این در روایت هر یافتن پایان چگونگی در

 بزرگ هم از جدا هرچند اسماعیل و حقاس .رسد می پایان به برادرکشی و قتل با هابیل و قابیل

 شده برقرار آشتی آنها میان که است پیدا  .کردند دیدار ابراهیم ختم در را یکدیگر ولی ،ندشد

 میدراش در) آید نمی متن در و کرد برداشت توان می غیرمستقیم را فرضی چنین هرچند ،بود

 راه به و گیرند می آغوش در را یکدیگر ،کنند می دیدار (واسع) یسوع و یعقوب  .(شده بیان

                                                 
2
 Zevaĥim 102a. 

3
  R. Jacob ben Asher, commentary of Baal HaTurim to Exodus 27:20. 
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 زندگی یکدیگر با صلح در و کنند می آشتی برادرانش و یوسف .روند می خود ۀجداگان های

 .دهد می حفاظت و زمین ،غذا آنها به یوسف و کنند می

 انقالب واژگان از یکی - برادری .بزرگ ای نتیجه با گوید می داستانی ما به پیدایش سفر

 برادران ،تدریج به  اما  .است دشمنی و جدال از پر اغلب  .نیست سرراست یا ساده  – فرانسه

 اما  .یابد می پایان پیامی چنین با یشپیدا سفر  .وجوددارد نیز دیگری راه که بیاموزند توانند می

 .نیست ماجرا پایان این

 از نشانی هیچ بار اولین برای اینجا  .هرونا و موسی میان : رابطهدارد پنجمی ۀپرد ،نمایش این

4.نیست برادرها میان رقابت
 هم با اسرائیل بنی آزادسازی ماموریت ابتدای همان از برادرها  

 کمک به را اعجازها و ها نشانه .هستند هم با عونفر با رویارویی هنگام آنها .کنند می ارک

  .ندده می انجام یکدیگر مشارکت با را بیابان در مردم رهبری .دهند می هئارا یکدیگر

 تیم یک همچون ،متفاوت های نقش و ها مندیتوان ،استعدادها با یبرادران بار نخستین برای

  .دیگری کردن کامل با یک هر و دشمنی بدون اما ،کنند می ملع

 موضوع این که هستند هایی لحظه اما .است روایت این در مطرح همواره ِوعموض آنها شراکت

 گوید می موسی به خدا .افتد می اتفاق یادشده بخش همان در ،مورد نخستین .شود می برجسته

  ".شد خواهد مانشاد او قلب ،ببیند را تو وقتی و ببیند را تو که است راه در اینک هرونا" که

   !پیدایش سفر در برادران پرتنش های رویارویی با است متفاوت چقدر این

 این .موسی بازگشت از ندنش خوشحال برای داشت دالیلی هرونا که ردفکرک توان می

 در و پذیرفته فرزندخواندگی به فرعون دختر توسط موسی .بودند نشده بزرگ هم با برادرها

                                                 
 

4
  .شد حل موسی خاکساری دلیل به ولی -اعداد ۱۲ باب در -  آمد پیش بعدا ها رقابت برخی  
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 در آنها ،همچنین .ندام باقی اسرائیل بنی درمیان هرونا که حالی در ،شد بزرگ مصر دربار

 جان بیم از مصری سرکارگر به حمله از پس موسی .نبودند هم با اسرائیل بنی محنت زمان

 .بود گریخته ندیام بهخود

 همیشه  .بشود قوم رهبر رفت می ،این وجود با و بود هرونا کوچکتر برادر موسی ،این بر افزون

 برادر به تاطبیع همگان باور به که گرفت می اختیار در را چیزی بزرگتر برادر وقتی گذشته در

 که دهد می اطمینان موسی به خداوند اما .آمد می پدید دشمنی و حسادت ،رسید می بزرگتر

  :شد گونه همین و ."شد خواهد خوشحال ،ببیند را تو هرونا وقتی

 خدا کوه در و رفت او و .کن دیدار موسی با و بیابان به برو گفت هرونا به خداوند و

 (۲۷:۴ خروج) .بوسید و دید را موسی

 معرفی را هرونا و موسی نیاکان که شود می یافت انگیز تفشگ بخشی در ،اساسی کلید دومین

 :کند می

  .شدند متولد موسی و هرونا آنها از و کرد دواجزا یوخوت خود پدر خواهر با ماعمر

 بنی" :گفت خداوند که بود موسی و هرونا همین .. به.کرد عمر سال ۱۳۷ ماعمر

 ،مصر شاه با که ندبود آنها همین ".کن خارج مصر از را ها قبیله ۀهم از اسرائیل

 .بود هرونا و موسی نیهم .ندکرد صحبت مصر از اسرائیل بنی خروج ۀدربار ،فرعون

  (۲۶۲۰:۶-۲۷ خروج)

 وقتی بیشتر تاکید .شود می تاکید نیز ترجمه در حتی ،"بود همین" ۀتکرارشوند عبارت روی

 نظر  به  یکسان اابتد هرچند ها عبارت ،نخست  .شویم می متوجه را متن ویژگی دو که است
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 و هرونا" گوید می عبارت اولین :دنکن می ذکر متفاوت توالی با را برادران نام اما ،رسند می

 ".هرونا و موسی" گوید می  دومی ".موسی
5
  

 .است رفته کار به مفرد شخص سوم ،راب دو هر .است عبارت ِعجیب ِزبان دستور ،تر توجه بلاق

 ویژه به - "آنها" بگوید باید متن ."بود موسی و هرونا او" شود می خوانده لفظی صورت به

  ".کردند صحبت فرعون با که بودند آنها": رود می کار به عبارت وسط در "آنها" ضمیر که

 هیچ  .بودند نفر یک مانند ،هداشت را نفر یک حکم آنها که است این آشکار ضمنی معنای

 میدراش یک  .موسی نام گاه و یدآ می اول هرونا نام : گاهنبود کماح دو آن بر مراتبی سلسله

 با حقیقت و احسان" :پردازد می ایده این به (۱۱:۸۵) مزامیر این اساس بر که هست پرمعنی

 ".بوسند می را یکدیگر ،صلح و راستواری ؛کنند می دیدار یکدیگر

. موسی به است اشاره ،راستواری .وسیم به است اشاره حقیقت .هرونا به دارد اشاره احسان

  6  .باشند می هرونا به اشاره ،صلح

 درک فوری  را آنها ما ولی  ،آورد می متنی شواهد ها همسانی این از یک هر برای میدراش

 مرد یسمو  .داشتند تفاوت ریکدیگ با نقش و خو و خلق نظر از هرونا و موسی .کنیم می

 وجود ملت یک به بخشیدن الهام برای دورنمایی ،حقیقت بدون  .صلح مرد هرونا ،بود حقیقت

  .شود داده الهام او به تا ندام نخواهد میان در ملتی هیچ ،درونی ِصلح بدون اما .شتاد نخواهد

 .داشتند یکدیگر با خالق تنش ای گونه آنها های نقش .بودند ضروری دو هر موسی و هرونا

 چنان  .نهاد ارج را دیگری متمایز استعداد ،یک هر و کارکردند یکدیگر ۀشان به شانه آنها اما

   :دهد می ادامه میدراش که

                                                 
5
 .(Tosefta, Kritot, end) بودند مساوی آنها که معنا این به  

6
 Shemot Rabbah 5:10 
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 بزرگی یک : هریعنی ،[بوسیدند را یکدیگر دیدار هنگام برادرها] "بوسید را او و"

  7  .نهاد ارج را دیگری

 کهن] گادول کوهن های لباس و هفته این یاشپارا به رجوع با را تصویر ،نهایی میدراش یک

  :کند می تکمیل ،تومیم و وریما با او ۀسین روی ۀصفح ،ویژه به [اعظم

 ارج خود ِبرادر ِبزرگی به که قلبی که باشد – "شد خواهد مانشاد تو دیدن با او قلب"

  8 ".تومیم و وریما به شود مزین ،نهد می

 حمل اش سینه روی ۀصفح بر گادول کوهن که بود روحانی اتصال ابزار نوعی تومیم و وریما

 کالم معادل گادول کوهن درمورد که را الهی یها راهنمایی و ها الهام تومیم و وریما .کرد می

9.رساند می آنها به ،است انبیاء برای خدا
 خود کوچکتر برادر به که دلیل این به دقیقا هرونا  

 و .شد اعظم نتاکه مقام ۀشایست ،نمود شادمانی او بزرگی برای ،عوض در و نکرد حسادت

 برادرش رهبری برای را راه هرونا که گونه همان ،مثل به مقابله ۀقاعد اساس بر که رفت چنان

 اوهصتتِ شایپارا قهرمان ،هرونا رو این از .گشود نواهر رهبری برای را راه هم تورات ،گشود

  .گیرد نمی قرار موسی ۀسای زیر شده که بار یک برای و است

 حرمت دیگران به که کس آن به" ؟"شود می هردازگ حرمت کسی چه به" :پرسد می زوما بن

10  ."اردزگ می
   

                                                 
7
 Ibid., ad loc. 

8
 Ibid. 3:17. 

9
 و دادند می تشکیل را خداوند های نام یا نام که بودند حروفی دارای تومیم و آوریم (مانیدحن) رمبان نظر اساس بر 

   .شد می رمزگشایی گادول کوهن توسط که فرستادند می یپیام ،شده می روشن مهم های لحظه در برخی

 
10

 Avot 4:1 
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 که) موسی به هفته این شایپارا در دلیل این به . گذاشت حرمت ،خود کوچکتر برادر به هرونا

  :شود می گفته (شده یاد او از اشاره با بلکه نام با نه

 خروج) "بدهی شکوه و حرمت او به تا باشد هرونا برادرت برای مقدس های لباس

۲:۲۸).   

 تورات گشودن برای که باشد کسی نخستین که دارد را حرمت این کوهن فرد یک ،امروز به تا

   .داد یهود قوم به هرونا کوچکتر برادر ،موسی که توراتی – شود می فراخوانده

 به برادری سرانجام که است جایی و تورات در برادران ِدرام ِپنجم ۀپرد ،موسی و هرونا داستان

 لباس و هرونا به آشکار ۀاشار و ۱۳۳ مزامیر معنای همان ،تردید بی این و .رسد می خود اوج

  !کنند زندگی یکدیگر با اتحاد در برادران که است دلپذیر و خوب چه": است او مقدس های

 فرو هایش لباس ۀیق به و روان او یها ریش روی بر ،ریخته هرونا سر بر که بیان روغن مانند

 با که آموختند ،گذاشت موسی به که حرمتی و هرونا برکت به برادران ،سرانجام ".شود می

   شالوم شبات  .کنند زندگی اتحاد در هم
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