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 تورات تفسیر 

 ۵۷۷۹ خالِ خلَشِ پاراشای هفته:

   آزادی زا هراس

  ربای لرد جاناتان ساکس

  Shelach Lecha 5779 

 Fear of Freedom 

 

 به و کسی چه که این  .بود تورات سراسر ماجراهای رتریناب تاسف از یکی جاسوسان ماجرای

 به خدا گوید می متن ،هفته این یاشپارا در  .نیست روشن کامال ،فرستاد را آنها هدفی چه

 مردم که گوید می یموس (۲۲:۱) تثنیه رفِسِ در  .(۱:۱۳-۲ اعداد) کند چنین که گفت موسی

 ورود بختِ از کامل نسلِ یک  .بود بار مصیبت نتیجه ،صورت هر در  .کردند درخواستی چنین
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 نظر به بنا  .افتاد تاخیر به سال چهل برای ورود ۀبرنام کلِ  .شد محروم موعود سرزمین به

  1  .افکند سایه دور های آینده رب رویداد این ،ودیتلم حکیمان

 مردم آیا  :بیاورند رشیگزا نآ ۀدربار و ببینند را سرزمین ،بروند که گفت جاسوسان به موسی

 شهرها آیا  ؟است چگونه سرزمین خودِ ؟قوی یا ضعیفند ،شمار اندک یا پرشمارند آنجا

 که یافتند ماموریت همچنین آنها  ؟است حاصلخیز نآ خاک آیا  ؟رادحصار یا هستند گشوده

 سرزمین خودِ ۀدربار مثبت رشیزاگ با جاسوسان .بیاورند خود با را آنجا محصوالت از کمی

 اعداد) ".است شتمحصوال این و است جاری عسل و شیر یها جوی آنجا ،درواقع :بازگشتند

 مردمانی اما" :آوردند زبان به را یهود تاریخ یها "اما" مشهورترین از یکی سپس آنها  .(۲۷:۱۳

 آنجا حتی .هستند عظیم و کشیدهحصار آنها شهرهای و نیرومند ،کنند می زندگی آنجا که

 .(۲۸:۱۳ اعداد) "دیدیم را [ها ولغ] کآنا بازماندگان

 برای ،کرده تخریب را مردم ۀروحی شانهای حرف کرد حس که بلِاک نام به جاسوسان از یکی

 بی زیرا ،کنیم تصاحب را مینزسر و برویم باید"  :گرفت نتیجه گونه این آنها روحی تقویتِ

 نآ به توانیم نمی ما": کردند پافشاری دیگر جاسوسان  ،اما  ".آییم برمی کار این پس از تردید

 ما ...بودند اندام تشدر دیدیم که هایی آدم ۀهم ...هستند قویتر  ما از اآنه  .کنیم حمله مردم

 بودند شده متقاعد که مردم ،بعد روز  .(۳۰:۱۳-۳۳ اعداد)  "...بودیم ملخ ۀانداز آنها دربرابر

 داده مصر از خروج به تن اصال که این از انیپشیم ابراز با ،است آنها توان از خارج نبرد این

   .(۴:۱۴ اعداد) "بازگردیم مصر به و کنیم تعیین رهبری بیایید"  :گفتند ،بودند

                                                 
 این که خورد سوگند خداوند که گوید می (۱:۱۴ اعداد) "گریستند مردم شب نآ" عبارت درمورد تلمود  1

 بود [آو ماه نهم] آو به اعتیش روز آن ".کرد خواهم تبدیل بسیاری های نسل رایب گریستن  روز به را زرو"
 .(الف ۳۵ سوتا ؛الف ۲۹ نیتعت) شدند ویران دوم و اول های معبد ،بعدی های قرن در تاریخ همان در که
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 به را یچرولوبو ربه ،دشواری همین  .است دشوار بسیار آن درک اما  .بود قرار این از ماجرا

 -می شمار به دیگر تفسیرهای ۀهم در تجدیدنظر ،بنیاد از که واداشت شاپارا این از تفسیری

   2  .رود

 که گزارشی با جاسوسان از تن ده بود ممکن چگونه  .آورد میان به سرراستی های شسپر او

 بر ها ضربت خدا چگونه که بودند دیده خود چشم با آنها  ؟بازگردند ،بود شکست بینی پیش

 درآورده زانو به را باستان  دنیای امپراتوری ترین قدیمی و نیرومندترین نآ ،کرده نازل مصر

 غرق دریا در شاسبان و ها ارابه که بودند دیده را زمان تازِپیش آوریِ فن با مصر سپاه آنها  ؟بود

 بسیار مصر   ؟کردند عبور خشک زمین روی از دریا میان در اسرائیل بنی که حالی در ،شدند

 بود قرار کهبود یکوچک های نشین سلطان دیگر و ها یبوسی ،ها پریزی ،کنعانیان از نیرومندتر

 پیش سال یک از کمتر زمانی  .نبود هم دور ای خاطره این .بجنگند آنها با سرزمین فتح برای

   .بود افتاده اتفاق

  و عیهوشوَ کتاب ،آن گواه  .بودند اشتباه در سرزمین مردم مورد در کلی به آنها ،این رب افزون

 جاسوسان عشویهوَ وقتی  .خوانیم می خالِ خشلَ تکمیلی هفتارایِ همچون که است نآ از فصلی

 با مردم که کند می توصیف ،دهد می پناه آنها به که زنی ،باحرا ،فرستد می یریخو به را

 :اند دهافتادر حالی چه به اسرائیل بنی افتادن راه به خبرِ شنیدنِ

 ما بر شما از عظیمی شتحو . است داده شما به را سرزمین این ،خداوند که دانم می

 زمین چگونه خدا ،شدید خارج مصر از وقتی که رسیده ما گوش به... شده حکمفرما

 و شد ذوب هایمان قلب ،یمشنید را این وقتی  ...کرد خشک شما برای را سرخ دریای

                                                 
2 A translation can be found in Rabbi Menachem M. Schneerson, Torah Studies, 

adapted by Jonathan Sacks (London: Lubavitch Foundation, 1986), 239–245. 
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 در آسمان خدای ،شما خدای زیرا ،بربست رخت همگی دل از شهامت شما هیبت از

 (۹:۲-۱۱ عیهوشوَ) .است پایین در زمین خدای و باال

 واهمه آنها زا یهودیان که گونه همان ،ترسیدند می یهودیان از آنها  .نبودند ولغ خوییر ساکنان

 تازگی هب موسی نسلِ اسرائیلِ بنی  .شود کشف بعدها که نبود ای نکته این ،همچنین  .داشتند

  :بودند خوانده دریا سرودِ در

 ؛لرزیدند برخود و شنیدند مردمان

  ؛افتاد افلسطی ساکنان بر رعشه ناگهان

 ؛شدند پراکنده ادوم هانفرماند اینک

 ؛شکستند درهم وحشت از کنعان ساکنان ۀهم

  ؛شد چیره آنها بر ترس و دهشت

 .اند شده بیحرکت سنگ چون آنها ،خداوند ای تو ۀافراشت یبازو دربرابر

 (۱۴:۱۵-۱۶ خروج)

 ،داشتند یاد به نزدیک زمانی از بلکه ،دور زمانی از نه که را چیزی آنها است ممکن چگونه

 ؟باشند کرده فراموش

 آمده بیرون جمعیت میان از اتفاقی که نبودند افرادی ،جاسوسان ،تازه که دهد می ادامه ربه

 قوم رهبران نانآ  .بودند "لسرائیا مشایخ از مردانی" آنها که گوید می تورات متن  .باشند

 بس ربه پاسخ اما ،هستند سرراست ها رسشپ  .بترسند آسانی به که نبودند کسانی .دندوب
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 در پیروزی از آنها  .نددترسی نمی شکست از جاسوسان که گوید می او  .باشد می منتظرهغیر

 .بودند هراس

 .بودند نزیسته خدا به نزدیک اندازه این مردمی هیچ هرگز

 نام خوردنِ ،مقدس حرم اطراف اردوزدن که نانآ زیست ۀشیو ،شدند می سرزمین وارد اگر

 دست از ،بود [الهی حضور/جالل] شخینا با پیوسته اتصال ۀسای در زندگی و آسمان از شده نازل

 ،بکارند را کشتزارها ،آورندپدید اقتصاد ،بیندازند راه به سپاه ،بجنگند بایست می آنها .رفت می

  .است همراه دنیا در زیستن با که دیگر دلمشغولی هزار و ،باشند خود محصوالت و هوا نگران

 -می مادی و یدنیای های هدف دلمشغول بایست می  ؟آمد می خدا با آنها نزدیکی سر بر چه

 پرتو از ،ساخته تورات آموزش صرف را خود عمر تمام توانستند می [بیابان در] اینجا  .شدند

 دنیا دیگر های ملت میان در شدند می تمل یک ،رفتند می آنجا به اگر  .بگیرند شناییور الهی

    .زدسا می درگیر را دیگر ملت هر که سیاسی و ،اجتماعی ،یاقتصاد مشکالت نوع همان با

 در را خود یزندگ خواستند می  .داشتند هراس ،آورد می همراه به که یتغییر و پیروزی از آنها

 بیانی به ،خدا که بود این فهمیدند نمی آنچه  .سازند سپری خدا به نزدیکی ِ اکثرحد ِ شرایط

   3.خواست می "پایین یهادنیا در سکونتگاهی" ،میدراشی

 ،ببرند باال به را مردم خواهند می آنها که است این ادیان دیگر با یهودیت های تفاوت از کیی

 .بیاورد زمین به را آسمان شدوک می یهودیت ولی

 -نمی شمار به دینی اصال ،معمول طور به که است اموری پیرامون تورات ِ متن بزرگِ بخش

 مالکیت ،ها بدهکاری و ها قرض ،جنگ تدارک ،کشاورزی ،کارگر و کارفرما مناسبت  :روند

 ِ دیر و دنیا رکات ۀصومع در یا بیابان در نیرومند ِ دینی ۀربتج یک به دستیابی  .غیره و ،زمین

                                                 
3 See Midrash Tanchuma, parshat Naso 16. 
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 نقاط در که دارند مقدسی افراد و مقدس های مکان ،ادیان بیشتر .نیست دشوار ،راهبان

 هیچ ،رفتار این  .کنند می زیست روزمره ِ ندگیز ِ های وابستگی و ها تنش از دور به افتادهدور

  .ندارد گیتاز

 ِ مدل یک اسرائیل بنی که خواست می خدا  .نیست یهودی رسالت و تیهودی ِ طرح ،این اما

 خدایان نیمه همچون فرمانروایان ،نشود رفتار برده مانند ها انسان با آن در که کنند خلق اجتماع

 یکسان ندار و دارا برای تبعیض بدون ،قانون و شود داشته پاس انسانی ِ کرامت ،نگردند پرستش

 ِ ورای شخصی هیچ ،نشود رها خود ِ حال به فردی هیچ ،نباشد درمانده کس هیچ ،شده اجرا

 ،طرح این ۀالزم  .نیاید شمار به اخالق از خالی ِ قلمرو ،زندگی از ساحتی هیچ و ،نباشد قانون

 و کشتزارها ،لشکر ،اقتصاد دارای باید  .دارد نیاز سرزمین به جامعه و است جامعه یک وجود

 آوردن برای هایی راه به ها این ۀهم یهودیت در زیرا  .باشد ها کارگاه و کار نیروی ،ها گله

     .شوند می تبدیل ما جمعی ِ زندگی ِ مشترک ِ فضاهای درون به [الهی حضور/جالل] شخینا

  .شود برنده را سرزمین ساکنان با جنگ توانست می لسرائیا که نداشتند شکی جاسوسان

 مایل  .کنند ترک را بیابان که خواستند نمی آنها  .بود روحانی هبلک ،فیزیکی نه آنها نگرانی

 فرد به منحصر ۀرابط خواستند نمی آنها  .زمین ِ دیگر های ملت میان شوند ملتی فقط که نبودند

 دست از را آن های ناخشنودی و تمدن از دور بس یبیابان ِ گر پژواک سکوت در خدا با خود

 .بود خطا یک ،حال هر در اما – بود داردین بسیار ِ مردان نآ خطای این  .بدهند

 ِ خوانش یک این  .دوربداریم نظر از آنرا نباید ولی ،نیست یتارو معنای تمام این ،تردید بی

 و بودن خودمانی از خواستند نمی آنها  .است جاسوسان ِ ناخودآگاه ِ ذهن از روانکاوانه

 دست ،داد می آنها به بیابان ۀتجرب که مکان ِ نهادن زیرپا و زمان کردن سپریِ معصومیت

    .داشتند ریزگ آن های مسئولیت و آزادی از جاسوسان ،نهایتدر  .بکشند
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 گوشه ِ دین ،یهودیت  .است آزادی از ناشی ِ های مسئولیت ِ پیرامون ،سراسر ،تورات ولی

 حضور تا برگزید را لسرائیا ،خداوند  .است دنیا در تعهد ِ دین  .نیست دنیا از راو هبار ِ ییرگ

 ِ مردمان میان در  .کند زندگی دنیا در باید لسرائیا رو این از  .سازد دیدنی را دنیا در خود

 بریوحای شیمون ربی از تلمود  .شتاد وجود کش ریاضت و نشین بیابان ِ تکفعم ،نیز یهودی

 توانست نمی ،آمد بیرون غار از وقتی  .سربرد به غار یک در سال سیزده که گوید می سخن

 او . (ب ۳۳ شبات) کنند می دنبال را زمین زدن شخم مانند دنیایی های هدف ،مردم که بپذیرد

 . (ب ۳۵ براخوت) بود تضاد در معنوی ِ تعالی با ،اساس از دنیوی ِ کار با درگیری که بود معتقد

 بدون تورات ۀمطالع" که بود آن بر و  4شتاد دیگری دیدگاه ،یهودیت اصلی ِ جریان اما

  (۲:۲ تووآ ،امیشن) "انجامد می گناه به و خورد می شکست سرانجام ،شغل یک به پرداختن

 اجتماع فساد از تا ندردک می گزینی هشگو صحراها در که گوید می کسانی از یمونام بن مشه

 و زمان از خارج که نیست این لسرائیا مقصدِ  .قاعده نه ،بودند استثناء آنها لیو  5 .بگریزند

 های مسئولیت و آزادی از رسیت چنین  .کند زندگی دنیا از گزیدگان خلوت همچون ،مکان

   .بود جاسوسان ِ گناه ،چرلوباوی ربه دید از بلکه ،است دور به ایمانی اعتالی از تنها نه نآ

 خواستار آنها  .سازند آلوده واقعی دنیای هب واردکردن با را یهودیت خواستند نمی آنها

 این  .بودند خدا ِ فراگیر ِ مهر زا پایان بی ِ برخورداری و الهی ِ حفاظت به ابدی ِ وابستگی

 عمیق ِ مسئولیتی بی از عنصری دارای همچنین اما ،دارد خود در فشری ِ عنصر یک ،خواست

 – یهودیت ۀبرنام  .برانگیختند را خدا خشم و کردند خالی را مردم دل ،جاسوسان  .باشد می

 در ای جامعه ساختن معنای به – خداوند ِ سروری به یهود ملت ِ اساسی ِ قانون نهمچو تورات

                                                 

4
 Berachot 35b cites the view of R. Ishmael as evaluated by Abaye.  

5 Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Deot 6:1; Shemoneh Perakim, ch. 4. 
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 بی" :بگوید جهان روزی تا دارد ساپ را آزادی و انسانی کرامت که بود اسرائیل سرزمین

  .(۶:۴ تثنیه) "باشند می فهیم و خردمند مردمی ،بزرگ ملت این ،تردید

 ،شده نآ وارد که است این بلکه ،بهراسد واقعی دنیای از که نیست این یهودی رسالت

 های الیه در که را الهی نور های جرقه و دهد تسکین را هایش زخم برخی ،ختهسا دگرگونش

 .سازد آشکار دنیا در ،اند شده نهان ظلمت

    شالوم شبات
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