
            

1 

 
 

 

 

 تورات تفسیر 

  ۵۷۷۹پینخاس  پاراشای هفته:

 تاجی که همگان می توانند بر سر بگذارند

   ربای لرد جاناتان ساکس

Pinchas 5779 

The Crown All Can Wear 

 

جسم ها، مردی را به رهبری این  ۀهم ِ روح های ِ خداوندا، ای خدای"گفت:  موسی به خدا

 ِ جماعت بگمار تا پیشاپیش آنها حرکت کند، کسی که آنها را بیرون ببرد و وارد سازد تا قوم

 ( ۱۵:۲۷-۱۷)اعداد  "باشند.نبی چوپان  ِ خدا مانند گوسفندان

.  خداوند [هارون] اهرونمرگ بود. میریام درگذشته بود.  همین طور  ۀفرشت ِ موسی در دیدرس

(، از این ۱۲:۲۷-۱۳)اعداد  "تو نیز مانند اهرون به نیاکانت خواهی پیوست"به موسی گفته بود:  
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به سرزمین وارد  ،زنده بماند تا از رود اردن گذشته قدر آنمی دانست که مقدر نبود  موسی رو 

 نبود؟ شود.  جانشین او چه کسی بود؟  آیا هیچ فکری در این مورد در ذهنش 

 داستان به بخش نآ . شدند متن این زا یشپ ِ بخش ِ متوجه ،عمیق دقتی با تلمودی حکیمان

 هیچ آنها پدر که این و ذکور فرزندان به ارثیه رسیدن وجود با که پردازد می زلوفهاد دختران

 خداوند با را آنها تقاضای موسی  .شدند زمین از خود ِ بری ارثیه ِ قح ِ مدعی ،نداشته پسری

    .دوش داده آنها به حق این که گرفت پاسخ و کرد مطرح

 بر مبنی خود ِ تقاضای ِ طرح هنگام را موسی افکار ،زمینه پیش این به توجه با میدراش

  :کند می تفسیر ،خدا با جانشین یک برگزیدن

 بود چنین  ؟بود چه ارثیه ِ حکم اعالم از پس درست تقاضا این ِ طرح برای موسی دلیل

 ِ حق راب این  :کرد استدالل چنین موسی ،بردند ارثیه پدر از زلوفهاد  دختران وقتی که

 تردید بی ،برند می ارثیه دختران اگر  .کنم مطرح را خودم تقاضای که است من

 .ببرند ارث به مرا جایگاه من پسران که است درست

 را رانجی درخت که کس نآ": گفت موسی به او نام باد رکامتب که متعال ِ خداوند

 تو پسران  .(۱۸:۲۷ سلیمان امثال از نقل) "خورد خواهد آنرا ۀمیو ،کرده نگهداری

 بسیار و کرد خدمت تو به فاداریو با عویهوشو  .نیاموختند را تتورا و نشستند بیکار

 شب نیمه تا تو عبادتگاه در و برخاست زود صبح که بود او  .گذاشت احترام تو به

 تمام با او چون  .کرد می هنپ را ها فرش و مرتب را ها نیمکت که بود او  .ندام بیدار

 محروم پاداش از او یراز ،است لسرائیا رهبری ۀشایست ،کرده خدمت را تو خود توان

1 .شد خواهدن
   

                                                 
1
 Numbers Rabbah 21:14. 
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 بلکه ،شودن سرزمین وارد که بود این موسی تقدیر تنها نه  .شاپارا این در ناگفته رویداد بود این

ِ  تراژدی این  .بود رهبری ِ گزینش ِ فرایند در خود سرانپ ِ رد شاهد که بود مقدر همچنین او

  .بود موسی ِ یشخص زندگی ِ دوم

 یهودیت  .یابیم می بار نخستین برای را یهودیت اصول تریننیرومند زا یکی جا همین درست اما

 های سلسله ،بعدی دوران در هم و هانتک هم  .شتاد قدرت های سلسله توراتی دوران در

 جدی ۀخواهان مساوات ِ خط یک ،حال این با اما  .رسیدند می ارث به پسر به پدر زا ،پادشاهی

 های بیانیه نیرومندترین از یکی خط این آنکه جالب  .دارد وجود یهودیت در ابتدا همان از

 میان در خداوند و تندسه سمقد ِ جماعت ،قوم ۀهم"  :گوید می [روناق] حقور زبان از را خود

 .(۳:۶ اعداد) ؟دهی می قرار جماعت از باالتر را خود (موسی) تو چرا پس  .ستا آنها

 -می نیز موسی خود سخنان در آنرا  .درآورد بیان به را ساساح این که نبود حقور تنها ولی

 خواهد آنان بر را خود روح ،خداوند و بود خواهند خدا های نبی ،مردم ۀهم که چنان" :شنویم

 .(۲۰:۱۱ اعداد) "دمید

 :شنویم می پسرش تولد برای شکرگزاری هنگام حنا زبان از را مضمون همین دوباره

 :کند می نازل را ثروت و فقر خداوند

 .نناباالنشی و ینانشن خاک

  ،کشد میبر خاکستر از را نیازمند و زدافزا برمی دانخاک از را فقیر او

 .(۷:۲-۸ ئلشمو اول کتاب) .سازد افتخار ِ تاج ِ وارث و بنشاند شاهزادگان با را آنها تا
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 و کن صحبت لسرائیا جماعت تمامی با"  :است مستتر متعال خدای دستور در مضمون این

 .(۲:۱۹ الویان)  ".هستم مقدس ،شما خدای ،خداوند ،من زیرا ،باشید مقدس : بگو

 در  .است مردم کل به خطاب بلکه ،بودند مقدس ِ نخبگان که انبیاء یا کاهنان به نه فراخوان این

 که افرادی زا متشکل ملتی مفهوم : وجوددارد خواهی مساوات برای ژرف ای غریزه ،یهودیت

   .ایستند می یکدیگر مساوی یکرامت با ،خداوند پیشگاه در

 که بود عوامفریب یک او  .بود نآ طرح علت در بیشتر و گفت آنچه در کمتر حقور اشتباه

 لواص و مردمی احساس از مخزنی به ،حرف نآ گفتن با اما  .داشت قدرت کسب در تالش

 رهبری به آنها ِ تک تک زیرا ،هنبود آسانی کار هرگز یهودیان رهبری .انداخت چنگ دینی

 پیرو معنای به الزاما ،بودن رهبر که بود این کرد فراموش حقور که ای نکته  .اند شده فراخوانده

 و دانست یم عیهوشو را امر این  .است ریرهب ِ فرض پیش ،پیروان ِ وجود  .هست نیز بودن

    .شد موسی جانشینی برای او شدن برگزیده موجب

  :است شده جمعبندی مایمون بن موسی فرمول در یهود سنت ،دیدیم پیشتر که چنان

 تاج  .پادشاهی تاج و نتاکه تاج ،تورات تاج :است شده مزین تاج سه با لسرائیا

 و داوود به پادشاهی تاج . است شده واگذار او نسل و [هارون] هرونا به نتاکه

 و بیاید ،بخواهد کس هر  .است لسرائیا مردم ۀهم برای تورات تاج اما  .او ینانجانش

 آن از تورات تاج .. .هستند تورات از مهمتر دیگر تاج دو آن که نکن فکر  .بگیرد آنرا

  2   .تاس مهمتر دیگر تاج دو

                                                 

2
 Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Talmud Torah 3:1.  
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 هر توراتی دوران ِ اعظم بخش طول در  .شتاد رگیزب سیاسی و اجتماعی پیامدهای ،امر این

 که لیافع های کوهن و شتاد پادشاهانی ،انبیاء بر افزون لسرائیا  .داشتند کارکرد ،تاج سه

 هنوز -سرپ به پدر از رهبری رسیدن – سلسله اساس بر جانشینی اصل  .ندکرد می اداره را معبد

 میان از فعال نتاکه و پادشاهی ،دوم معبد ویرانی با اام  .کرد می تعیین را تاج دو کارکرد

 این  .دیدند می ءانبیا وارثان را خود که شد منتقل [تلمودی حکیمان] هخامیم به رهبری  .رفتند

 اخالق) تووآ ۀرسال آغازگر و یهود تاریخ از ای خالصه که یمشهور ۀجمل تک در نکته

 به نیز او که داد عیهوشو به و گرفت سینا کوه در را تورات موسی  :شود می بیان ،است (پدران

 بزرگ سنهدرین مردان به آنرا انبیاء و دندونم شواگذار انبیاء به نیز آنان ،پردس قوم ایخشم

 .(۱:۱ تواو میشنا) پردندس

 ،کاهنان ،توراتی دوران ِ لسرائیا در  .کوهنیم تا دانند می ءانبیا وارثان ترشبی را خود ها ربی

 کوهنیم و  [هارون]  هرونا وارثان را خود ها ربی چرا   .بودند تورات اول معلمان و حافظان

 رهبری ،برعکس  .بود [یموروث] ای سلسله ،نتاکه  :دشبا چنین تواند می پاسخ  ؟تندسدان نمی

 در او فرزندان که واقعیت این  .است نآ گواه موسی  .نبود بینی شپی بلاق هرگز انبیاء ۀیوش به

 برای ژرفی دلگرمی اما ،شد او یارسب رنج موجب احتماال ،دندشن او ینشجان ،مردم رهبر مقام

 امید توانست می ،داد می نشان سرسپردگی و دید می دوره سک هر که معنا این به  .بود همگان

   .باشد داشته تورات تاج دریافت و ربی عنوان به رهبری کسب به

 را خود تورات ،سو یک از  .خوریم برمی [پارادوکس] ناسازه یک به منابع در زمینه این در

 ما به یعقوب جماعت [موراشا] میراث همچون را تورات موسی"  :کند می توصیف میراث یک

 ِ[ تاج] که داشتند رارصا [ها ربی] تلمودی حکیمان ،دیگر سوی از  .(۴:۳۳ تثنیه) "داد فرمان

 همچون زیرا ،کن تورات آموختن ۀآماد را خود" :گفت یوسی ربی: نیست یموروث تورات

   .(۱۲:۲ تواو میشنا) "رسد نمی تو به [یروشا] ارثیه یک
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 زبان  .دارد وجود ارث گونه دو که است این [تناقض] پادگویی این از گیری نتیجه ترین ساده

  .نخاال و موراشا /یروشا :رسد می ارث ما به آنچه برای دارد متفاوت ۀواژ دو توراتی ِ عبری

 به خود که است چیزی بر دال واژه این  .است "رودخانه" معنای به ناخال ۀواژ ۀریشهم نخاال

 از یروشا  .یابد می جریان سرازیری در رودخانه که گونه همان ،درس می قبل های نسل از خود

 مشروع حق نآ بر که چیزی به دارد اشاره که "شدن صاحب" معنای به یدآ می شیارا ۀواژ

  .کنید عملی ِ اقدام باید نآ سبک برای اما ،دارید

 به پدر از ،[یسانگلی گانزاد فاشرا میان در ای درجه] رلِ ا یا کدو مانند ،یموروث عنوان یک

 که است این در آنها تفاوت  .خانوادگی کسب یک تسا گونه همین  .رسد می ارث به سرپ

 ِ نیازمند ،ارزش با کسب یک ،دوم مورد در اما ،ندارد نیاز وارث سوی از تالشی هیچ به اولی

 تسد به آنرا باید  .یموروث عنوان یک نه و است کسب یک مانند تورات  .تسا یشکو سخت

 .آورد

 یک همچون را تورات موسی"  :اند کرده بیان زیبایی به آنرا [ها ربی] تلمودی حکیمان ِ خود

 بخوان بلکه ،[morasha] میراث نخوان اما ،داد فرمان ما به یعقوب جماعت [موراشا] میراث

 حرف تبدیل یعنی ،تلفظ در ساده تغییر یک با  .(لفا  ۵۷ براخوت) "[me’orasa] شده وعده

 که کنند می اشاره تغییر این با ها ربی ".شده وعده" به ودش می لتبدی "میراث" ،ینس به ینش

 ارث به تسا قرار تورات اگر ولی ،دارد وجود میراثی ارتباط یک یهودیان و تورات میان ،آری

     .ورزید عشق نآ به باید ،دسبر

 ارث ماش به تورات" که  یوسی ربی ۀگفت ِ اجتماعی کاربردهای از بودند آگاه کامال ها ربی

 :دربیاید باال قشر انحصار در نباید هرگز آموختن و سواد یعنی  ".تسا یدهسنر
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 تورات حکیم هم آنها که بیاورند دنیا به فرزندانی یستن مرسوم ها ربی میان در چرا و

 داریمنِ) .است نانآ ۀارثی تورات که گفت نتوان آنکه برای  :تگف یسیو ربی  ؟شندبا

 (الف ۸۱

  .کردند می مقاومت تورات به بتسن طلبانهانحصار رفتارهای دربرابر همواره تلمودی حکیمان

 مساوات ِ مخالف های گرایش ،درواقع  .شتاد پاس شیاریه بدون توان نمی هرگز را مساوات

 -می مشاهده شمای و للهی های مکتب میان های جدل از یکی در آنرا ما  .شتاد وجود هم

  :کنیم

 کسی به فقط باید فرد :گوید می شمای مکتب  - "کن تربیت بسیاری شاگردان"

  .باشد ثروتمند و راد نسب و لصا ،فروتن ،خردمند که کند تدریس

 لسرائیا میان در زیرا  .شود ستدری باید فردی هر به  :گوید می للهی مکتب ولی

 توارانسرا ،صدیقان آنان نمیا از و شدند تورات یادگیری جذب که بودند خطاکارانی

 کدبانویی به ؟کرد بیهشت توان می چه به را این  .آمدند بیرون مندیشارز های انسنا و

 ،باشد زیاد ها مرغ تخم تعداد اگر – نشاند می مرغ تخم ینچند روی را مرغی که

 ،دشبا کم آنها تعداد اگر اما ،ودش مرغ تخم چند از گیری جوجه به موفق است ممکن

3.ندهند بیرون جوجه یک هیچ تسا ممکن
   

 همگان به باید تورات رو این از  .یابد می تسد افتخار به یسک چه درک بینی شپی توان نمی

   :کند می توصیف را همگان به ستدری فضیلت ،یبعد شبخ . شود تدریس

                                                 
3
 Avot DeRabbi Natan, version 2, ch. 4.  
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 نباریده بارانی هیچ اما ،بود کرده روزه اعالم آنجا در که رفت مکانی به راو روزی

 :گفت و شد مشغول دعا به راو پیشاپیش ،رفته محراب سوی به فردی  ،رانجامس  .بود

 :کرد دعا سپس  .گرفت وزیدن باد ،دم همان – "آورد درمی وزش به را باد که او"

 تو کار  :پرسید او از راو  .گرفت ریدناب ،باران جا در و – نداراب می را باران آنکه

 مرد ؟[گفت پاسخ تو دعای به خداوند که هست تو در فضیلتی چه یعنی] ؟چیست

 ،ثروتمندان کودکان به و تهیدستان کودکان به .هستم کودکان ِ معلم من  :داد پاسخ

 بر افزون  .گیرم نمی مزدی هیچ ،ندارند مالی توان که آنانی از  .دهم می سدر تورات

 ماهی  ،بگیرد رسد نخواهد که کودکی هر به و دارم ماهی از پر آبگیری من   ،این

  (الف ۲۴ نیتعت)  .یادبگیرد و بیاید تا دهم می

 به ملتی هیچ  .یافت ادامه ها زمان و ها مکان ۀهم در برخوردها این کنیم تصور اگر است اشتباه

 این همیشه  .نیست میزان یک به گروه یک افراد میان در یادگیری به تمایل  .رسد نمی کمال

 ببینند دیگران از استعدادتر با را خود ،افراد ترین تحصیلکرده و ترین باهوش که هست گرایش

 اما  .بخرند خود فرزندان برای بهتری تحصیالت بتوانند تهیدستان با قیاس در ثروتمندان و

  .نماند محروم تحصیل از کس هیچ تا بودند هشیار ،چشمگیر و باال ای درجه به یهودیان

  .شدند می تامین المنفعه عام های صندوق طتوس معلمان حقوق و مدارس ِ مخارج

 تاج  .کردند دمکراتیزه را تحصیل که بودند مردمانی نخستین ،یهودیان ها هزاره حتی و ها قرن

 .بود گانمه دسترس در راستی به تورات

 یک حکم ،لسرائیا برای ،[دانشنفرز ِ نشدن جانشین] بود تراژدی یک موسی برای آنچه

 بلکه ،فرزندش نه موسی جانشین که این  .است نانآ میراث ،تورات  .داشت را دلگرمی

 در مهمترین روحانی و تاریخی نظر از که رهبری از کلش یک :یعنی بود ،ششاگرد ،عیهوشو

 در که نیست امتیازی ،انسانی کرامت  .شود دنبال کس هر طتوس توانست می  ،بود تاج سه میان
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 قدرتمند ِ والدین که نیست کسانی به منحصر ،افتخار  .شود داده معینی افراد به تولد ابتدای

 یک بالقوه تواند می فردی هر ،است شده خلق و تعریف تورات توسط که دنیایی در  .ندردا

   .کنیم کسب را تاج ِ گذاشتن سر بر ِ حق توانیم می همه ما  .باشد رهبر

    شالوم شبات
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