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 ۵۷۸۰از ربای لرد جاناتان ساکس در سال  تورات هایتفسیر -"من ایمان دارم"

  ۵۷۸۰تولدوت   ی هفته:پاراشا

 واسعاسحق و 

Rabbi Lord Jonathan Sacks  

Toldot 5780  

Isaac and Esau 

اسحق "آیه به روشنی می گوید:   شت؟ارا دوست د واسعاست.  چرا اسحق دیرپا  یاین پرسش

. عالقه داشت، ولی ربکا به یعقوب را دوست داشت واسعشت، اشکار عالقه د که به گوشت

، به کنیم معنا(.  هر گونه این آیه را بخوانیم، گیج کننده است.  اگر آنرا لفظی ۲۵:۲۸)پیدایش 

د در تورات خوارک نمی رفت. بی تردینوع  کی ۀزاز م فراترعواطف اسحق  کهاین معنا است 

  .نیست چنین مهرو دریافت  مهرورزیدن  ِ راه

 "شتابه گوشت شکار د قه ایئذاکه "عبارت راشی میدراشی را نقل می کند که بر اساس آن 

او  ، یعنی"شکار بوددهانش در "برمی گردد و باید خوانده شود:  واسعنه به اسحق که به 

 پدرش را فریب می واسع  .داد فریب میبه دام می انداخت و همیشه با حرف هایش پدرش را 

  پرهیزکار و روحانی بود. شت، او وانمود می کرد که بیش از آنچه واقعیت د داد
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ابراهیم و سارا بزرگ  ۀندر خا چون اسحق می کنند کهبرخی با دنبال کردن این تفسیر پیشنهاد

مورد فریب  ،با فریب رو به رو نشده بود و از این رو با معصومیت زشده بود، پیش از آن هرگ

تشخیص می فریبکاری را خوب  بزرگ شده بود،  الوان ۀدر خانکه ربکا   گرفت.پسرش قرار 

 توسط اسحق شد.  واسعنقدر مخالف برکت کردن آ بعداداد و از این رو 

و اسحق اشاره می  واسعبه وجود پیوند مهری حقیقی میان اما متن تورات به طور انکارناپذیری 

احترام نمی به پدر خود  واسع ۀکند.  کتاب زوهر می گوید که هیچ کس در دنیا به انداز

1گذاشت.
تمایلی که به برکت کردن او دارد، نمایان در  واسعاسحق به  ِ مین گونه نیز مهره  

است.  توجه داشته باشید که ابراهیم، اسحق را برکت نکرد.  فقط یعقوب در بستر مرگ 

.  بنی اسرائیل را برکت نمودز زندگی خود، در آخرین روموسی  فرزندان خود را برکت کرد. 

برکت کند، سالخورده و نابینا بود، اما در بستر مرگ به سر نمی را  واسعخواست اسحق  وقتی

این کاری  (۲۷:۲)پیدایش  "دانم من اینک مردی سالخورده ام و روز مرگ خود را نمی": برد

 مهر بود.  ِ از سر

.  او می دانست که را نخورده بودپسر بزرگش طبیعت فریب  شت،ارا دوست د واسعاسحق که 

و دارای خوی شکارچی  ،مرد دشت و صحرا واسعچه بود و چه نبود.  او می دانست که  واسع

نیز ، اما زود شد می توانست خیلی سریع به خشونت دست بزند و زود خشمگین می ،بود خشن

فرزندی نیست که بتواند  واسعهمچنین می دانست که او   خشم او فرومی نشست و می بخشید.

اسحق  طمیان برکت کردن یعقوب توس که نهفته استی عهد را ادامه دهد. این نکته در تفاوت

وقتی می  ۲۸با برکت یعقوب در پیدایش  ،است واسعزمانی که نمی داند او  ۲۷در پیدایش 

 ، می بینیم.  داند او یعقوب است

                                                 
1
 Zohar 146b. 
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که خدا به تو شبنم باشد " –است  ثروت ۀگفته می شود دربار واسعبرکت اول که به قصد 

و ملت ها تو را بندگی کنند  مردمباشد که " : قدرت  ۀو دربار "د.آسمان و چربی زمین را بده

: بود ندانزفر  ۀدربار پدری، ۀخان ترکهنگام و یعقوب  برای برکت دوم،  "به تو تعظیم نمایند.

و  – ردم تبدیل شویمتا به اجتماعی از سازد و پرشمار کت نموده، بارور را برتو باشد که خدا 

: باشد که خدا به تو و فرزندانت برکتی که به ابراهیم داده بود، اعطا کند تا سرزمینیک 

ثروت و قدرت  ۀی درباراجدادبراهیم داده بود.  برکت صاحب ... سرزمینی شوی که خدا به ا

پس اسحق تمام مدت می دانست که عهد خدا با نیستند، بلکه به فرزندان و سرزمین نظر دارند. 
را  واسع اسحق،پس چرا   قرار نگرفته بود. واسعفریب  د یعقوب ادامه خواهد یافت و او مور

 می خواست او را برکت کند؟یق می کرد و تشووست داشت، د

نهفته است.  سکوتی که بیشتر  [در متن تورات]غیرعادی  ِ باور من در سه نوبت سکوتپاسخ به 

پس از ماجرای بستن اسحق به قربانگاه چه پیش این پرسش است که  شده،ن اشاره آبه همه  از
 ؟آمد

قربانی کردن پسرش  زتا دریابید به محض آنکه فرشته ابراهیم را اتوجه کنید  ۲۲به متن پیدایش 

متن به ما می گوید که ابراهیم نزد دو خدمتکاری  . شدیکسره از صحنه خارج  اسحق داشت،زبا

 ، اما نامی از اسحق برده نمی شود.بودند بازگشت در راه همراهشکه 

خیره کننده که تفسیرگران را به خود مشغول داشته است.  برخی تا آنجا پیش ی است زاین را

ابن گشت. ازبسته شده به قربانگاه مرد و سپس به زندگی بویند اسحق می گبه واقع می روند که 

2  رد می کند.سیر را نقل و سپس عذرا این تف
 واپسین آزمونبه نام  شالوم اشپیگلکتاب   

3سراسر به این ایده می پردازد.
 اسحق پس از آزمون کجا بود؟  

                                                 
2
 Ibn Ezra, Commentary to Gen. 22:19. 

3
 Shalom Spiegel, The Last Trial, Schocken, 1969. 
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آمد و سارا  ِ اریومرگ سارا است.  می خوانیم که ابراهیم برای سوگ ۀدومین سکوت دربار

ت. این اسحق بود که می بایست سوگواری اول همیشه فرزند اس ِ برای او گریست.  اما سوگوار

می از انمربوط است و پیامدهای آن را اکه به درگذشت س ۲۳در سراسر باب اما کند.  ارا اجر

 او برده نمی شود. 

برای پسرش  می دهدسومین سکوت در روایتی است که ابراهیم به خدمتکار خود دستور

در متن نیست که نشان دهد ابراهیم با پسرش اسحق مشورت رشی زاهیچ گ یداکند. پهمسری 
پیداشود؛ همسری برای اسحق باید ابراهیم می دانست که  . کرد و یا حتی به او خبر داد

خدمتکار می دانست؛ اما ما هیچ اطالعی نداریم که آیا اسحق می دانست و یا از آن خبر 

هیچ ترجیحی درمورد همسر آینده اش داشت؟  آیادواج کند؟ زآیا او می خواست ا ؟شتاد

دوباره اسحق بازمی گردد  ، ربکا،با همسر آیندهساکت است. تنها وقتی که خدمتکار  ،متن

  یت می شود.اوارد رو

پیش از این   .  اینجا چه مکانی بود؟"آمده بود روی یحر لئب اسحق از"خود متن جالب است: 

و از  مله بوداوقتی هاجر حبودیم.  آنجا جایی بود که  نام برخوردهفقط یک بار به این 

(.  یک میدراش بسیار ۱۶:۱۴)پیدایش  او پدیدار شدخدا به  ۀفرشت، بدرفتاری سارا گریخت

ید که وقتی اسحق شنید که ابراهیم خدمتکارش را برای یافتن همسری برای او جالب می گو

آیا من می توانم با همسری زندگی کنم در حالی که پدرم تنها "گفت:  دفرستاده بود، به خو

4 "بازمی گردانم. اواست؟  می روم و هاجر را نزد 
   

ر ئبنزدیکی  پسر او اسحق را که در ،داوند پس از درگذشت ابراهیممی گوید که خ سپسمتن 

اش در این میدر  (.۲۵:۱۱کرد، برکت نمود. )تفسیر میدراش پیدایش  روی زندگی می یحل

                                                 
4
 Midrash Hagadol to Gen. 24:62. 
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دیکی هاجر زیست و با او به احترام زر در نحتی پس از درگذشت پد که اسحقباره می گوید 

5 رفتار کرد. 
  

آن  ،.  اما اگر این سکوت معنایی دارداین همه چه معنایی دارد؟ ما فقط می توانیم حدس بزنیم

اسحق ممکن  . همچنان یک قربانی دارد ،ودمتوقف شکه مراسم قربانی حتی یک که  است

ی که حضور او مرکزیت در سه صحنه ا که از نظر فیزیکی نمرده باشد، اما متن گوییاست 

دو خدمتکار می بایست آنجا باشد تا  اسحق. ناپدید می کند او را به معنای دقیق کلمه، شت،اد

بایست در . او می دنبشنو تبریک و ندتبریک بگویریا ن او از کوه موبازگشتسالم پس از 

رش می بایست آنجا باشد تا دستکم با پدر و خدمتکار پد باشد.  حاضرسوگواری مادرش سارا 

ه نمرد، اما گویی چیزی در او مرد که اسحق در کو  صحبت کند.خود  ۀدرمورد همسر آیند

همسر او شد و او "تنها وقتی ازدواج کرد، دوباره زنده شد.  متن به ما می گوید که ربکا 

 "به آرامش رسید.شت مادرش ذو اسحق پس از درگ ؛ شتادوستش د

گویی این است  روی یحر لئبنهته در سکوت ها باشد. پیام  ِ به نظر می رسد که این همان پیام

رانده اسماعیل  -ناتنی اش برادر –که اسحق هرگز فراموش نکرد که چگونه هاجر و پسرش 

هاجر را دوباره به ابراهیم پس از درگذشت سارا گوید که اسحق  ه بودند.  میدراش میشد

.  متن تورات به ما می گوید که اسحق و برادرش بر مزار ابراهیم ایستادند )پیدایش رساند

۲۵:۹.) 

ن شده است.  گویی اسحق گفته باشد: من می ساو به سادگی بیاعاسحق به  مهر ،اگر چنین است

بل پیش بینی و قادر به خشونت اگونه فردی است.  او نیرومند، وحشی، غیر قچ ساوعدانم که 

  .  اماباشدن آو الزام های روحانی عهد با خدا  ۀاست که او فرد مناسبی برای ادام است.  ناممکن

سرباز می گونه که پدرم تقریبا مرا قربانی کرد،  آناز قربانی کردن او  . مناو فرزند من است

                                                 
5
 Midrash Aggadah and Bereishit Rabbati ad loc. 
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  کنم. خودداری میآن گونه که پدر و مادرم، هاجر و اسماعیل را راندند، .  از دورکردن او زنم

ه نمی گیرم که او چگونه فردی است.  اما به است.  من نادید بی قید و شرطعشق من به پسرم 

خدا همین گونه ما را ، زیرا شتا، او را دوست خواهم دپسندمحتی اگر هر کار او را نهر حال، 

کارهای ما را نپسندد.  من او را برکت می کنم و  ۀو حتی اگر هم بی قید و شرطدوست دارد، 

 بهتری خواهد ساخت.  ِ مهر از او آدم این م.  و باور دارم که روزیعزیز می دار

از سخت که ابراهیم از دو لحظه  ِ درد ،واسعدوست داشتن  ِ حرکت مهرآمیزدر این اسحق 

اسحق به  ِ عیل و بستنهاجر و اسما ِ را به رستگاری رساند: راندنبودند ابراهیم  لحظاتترین 

 قربانگاه.

کمک می  مهر، ِ موردو  مهرورز ِ فرد به هر دو مهرورزیمن ایمان دارم که 

 کند.

  شبات شالوم
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