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 راخوانفپاسخ به : ۵۷۸۱ویرا 

Vayera 5781: Answering the Call 

خدا به انسان ها  بشریت در توراه همچون مجموعه ای از ناخشنودی ها مطرح می شود. تاریخ اولیهء 

آدم و حوا میوهء ممنوعه را خوردند.  قابیل، هابیل را   اده کردند.فآزادی داد و آنها از آن سوء است

روی  آدم هایان، دنیا پر از خشونت شد.  همهء فکشت.  در یک مدت نسبتا کوتاه، پیش از وقوع تو

بشریت ان، فحتی پس از تو پدید آوردند. شوبآا انسان ه، اما آفریدخدا نظم را شدند.   فمنحر زمین

افالک می توانند برجی بسازند که به که آدم ها  دچار نخوت شده، پنداشتهمچون سازندهء برج بابل 

 (۱۱:۴برسد. )پیدایش 
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انسان ها در پاسخ دادن به خدا شکست خوردند و اینجاست که ابراهیم وارد صحنه می شود.  در ابتدا 

دستور داده او به می دانیم که راخوانده شده است. فما با اطمینان نمی دانیم که ابراهیم به چه چیزی 

سرزمینی که به تو نشان خواهم به "را ترک گوید و اش ادگاهش و خانهء پدری زشده که سرزمینش، 

مینه زتوراه در این  .چه کار باید بکند برسدوقتی به آنجا  نمی دانیم که، اما (۱۲:۱)پیدایش  برود "داد

انسان  چیزی او را متمایز می سازد؟ چه چیزی از اوست؟  چه سکوت می کند.  رسالت ابراهیم چی

از راهبران متشکل ملتی  پدر می سازد؟  چه چیز او را تبدیل به راهبر ودر دورانی بد از نوح بهتری 

  کند؟می 

پیش از این لحظه چه پیام هایی داده است.  من در توراه به یاد بیاوریم که برای گشودن این راز باید 

آدم و حوا   شکست مسئولیت است. کلید "چنین و چنان شاید"گفتن ته های گذشته گفتم که فه

حوا می   "کار من نبود؛ زن این کار را کرد."آدم می گوید:   احساس نمی کردند. مسئولیت فردی

که  چنان –تان های خود هستند ر می کنند که مولف داسگویی آنها انکا  ".من نبودم، مار بود"گوید: 

 ته در داستان خود را درک نمی کنند. فگویی آزادی و مسئولیت نه

من نبودم تقصیر هابیل بود که مرا عصبانی "ردی را انکار نمی کند.  او نمی گوید: فیل مسئولیت قاب

 "مگر من نگهبان برادرم هستم؟": ی کنداو مسئولیت اخالقی را انکار مبلکه  ".کرد

خورد.  او مردی صاحب فضیلت در دورانی پر از رذیلت می جمعی شکست  آزمون مسئولیت درنوح 

یوانات( و همراه حهیچ تاثیری روی معاصرانش ندارد.  او خانوادهء خود را نجات می دهد )به  است، اما

  کوشش هم نمی کند. در این زمینه نه هیچ کس دیگر را.  بنا به معنای واضح متن، او حتی

در را عملی می سازد.   فردیمسئولیت ابراهیم را نیز درک می کنیم.  او همیم، فاگر این نکته را ب

ابراهیم  چوپان های گلهء ابراهیم و چوپان های گلهء لوط رخ می دهد. یی میان دعواپاراشای لخ لخا 

که چریدن آنها با یکدیگر را  استداشتن گلهء بسیار ، بلکه نتیجهء اتفاق سادهنه که می بیند این یک 

  :مطرح می کندلی حراه از این رو د، نمشکل می ک
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، شما رخ ندهدچوپانان شما و چوپانان ما باشد که دیگر دعوایی میان "گفت: ابراهیم به لوط 

زیرا ما برادر هستیم.  آیا کل سرزمین به شما تعلق ندارد؟ بیایید مکان های خود را سوا 

. اگر شما به سمت راست می رویمپ بروید، ما به سمت راست کنیم.  اگر شما به سمت چ

 (۱۳:۸- ۹ )پیدایش "بروید، من به سمت چپ می روم.

کند.  نمی پرسد خطا از چه کسی سر زده است.  او نمی  یچ قضاوتی نمیقابل ذکر است که ابراهیم ه

چه نتیجه ای سود می برد.  او به لوط قدرت پرسد چه کسی مقصر دعوا است. نمی پرسد چه کسی از 

 می بیند و وارد عمل می شود.  اانتخاب می دهد.  او مشکل ر

ط در میان در نتیجهء آن، لوبه ما گفته می شود که در مورد جنگی محلی سفر برشیت، در باب بعدی 

، به دنبال می کند نیرویی فراهمابراهیم بیدرنگ   ته شده است.فرت گراکسانی است که به اس

ر امنیت به خانه هایشان ن را د.  او این اسیرارا آزاد می کندو دیگر اسیران مهاجمان می رود و لوط 

   می کند، سرباز می زند.می رساند و از گرفتن هر گونه غنایم جنگی که پادشاه سدوم به او پیشنهاد 

ابراهیم تصویری متفاوت با آن چوپان صحرانشین که در جاهای دیگر  از کهاین فصلی عجیب است 

این فصل را در سایهء داستان قابیل به بهترین وجه درک می کنیم.    دیده بودیم، به دست می دهد.

 مسئولیت اخالقیاو بیدرنگ به   .استا پسر برادرش( )یابراهیم نشان می دهد که او نگهبان برادرش 

می به خود ن ،رهایش برگزیده طبا آنکه لوط زندگی در آن مکان را با همهء خابراهیم پاسخ می دهد.  

 ."امنیت او مسئولیت خودش است، نه من" :گوید

با خدا به برای نخستین بار ، ویرا، لحظه ای بزرگ فرامی رسد:  انسانی سپس در پاراشای این هفته

سدوم فرود بیاورد.  ابراهیم از بیم آنکه حکم خدا ویرانی خدا می خواهد مکافات بر  می خیزد.جدل بر

 کامل شهر باشد، می گوید: 
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شهر باشد صدیق در آیا صدیقان شهر را به همراه شروران نابود خواهی کرد؟  اگر پنجاه "

حفظ  آنچه؟  آیا به راستی شهر را نابود می کنی و هیچ جایی را به خاطر پنجاه صدیق 

  (۱۸:۲۳-۲۵)پیدایش  "نمی کنی؟

پاسخ کوتاه موجود فانی به چه حقی خدا را به چالش می کشد؟  این یک سخنرانی برجسته است. یک

 عالمت را به ابراهیم داد که چنین کند.  به این متن خوب دقت کنید:خدا خود این است که 

م واهم کرد که قرار است چه کار کنم؟  ابراهیآیا از ابراهیم پنهان خ"سپس خداوند گفت: 

به تبدیل روی زمین  تبدیل خواهد شد و همهء ملت های قطعا به ملتی بزرگ و قدرتمند

فغان و شکوه علیه سدوم و گمورا "...  سپس خداوند گفت: "واسطهء او برکت خواهند شد

کرده آیا آنچه فرود آمده، خواهم دید چنان شدید و گناهان آنها چنان وخیم هستند که من 

 (۱۸:۱۷ -۲۱ )پیدایش "به بدی فغان و شکوه هایی که به درگاه من رسیده هست یا نه.اند 

روشنی هستند بر  نشانهء "واهم کرد که قرار است چه کار کنم؟آیا از ابراهیم پنهان خ "این کلمات، 

داستان   این که خدا می خواهد ابراهیم پاسخ بدهد؛ وگرنه چرا باید از او چنین پرسشی می کرد؟

ت که فگبه نوح پیشاپیش است.  در آنجا نیز خدا  بل فهماقابراهیم تنها در پیش زمینهء داستان نوح 

 کند.مجازات قرار است دنیا را 

به زودی به زندگی همهء آدم ها پایان می دهم، زیرا زمین به "ت: فه نوح گپس خداوند ب

 "پر از خشونت شده است.  من قطعا هر دوی آنها و زمین را نابود خواهم کردآنها سبب 

 (.۶:۱۳)پیدایش 

د به همان کاری را کرد که خداون"ی شود که نوح فته مبه ما گسه بار نوح اعتراض نکرد.  برعکس، 

(.  نوح حکم را پذیرفت.  ابراهیم با حکم خدا چالش کرد.  ۷:۹  - ۷:۵ -۶:۲۲)پیدایش  "ر داداو دستو

 .جمعیدریافته بود: مسئولیت  ،شته بررسی کردیمذابراهیم اصل سومی را که در سه هفتهء گ
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راتر ا نجات دادن لوط انجام فنبودند، بنابر این او کاری حتی ابراهیم و خواهران مردم سدوم برادران 

ایدهء همبستگی انسانی را که به گونه ای جاودانه در کالم جان دون نها دعاکرد، زیرا داد.  او برای آ

  بیان شده، درک کرد:

 هیچ انسانی یک جزیره نیست،

 قط برای خودش...ف

 مرگ هر انسان از من می کاهد،

  1. هستم من با بشریت هموند زیرا

آیا ابراهیم چیزی می   راخواند تا با او چالش کند؟فند.  چرا خدا ابراهیم را ااما یک پرسش باقی می م

ت که فدانست که خدا نمی دانست؟  این ایده بی پایه است.  پاسخ قطعا چنین است:  ابراهیم می ر

، بلکه آنها را به کندها دفاع که از شرایط موجود انسان تبدیل شود به سرمشق و آغازگر ایمانی جدید 

  بکشد.چالش 

 انروایانرمف اورزندان فتن خدا را داشته باشد اگر قرار است فت به چالش گرابراهیم می بایست شهام

، چنان که موسی و انبیا کردند. یهودیان دنیا را این گونه که هست نمی پذیرند.  آنها به را چالش کنند

این یک چرخشگاه تعیین کننده  د را به چالش می گیرند.جونام دنیایی که باید برقرار شود، شرایط مو

مدن ایمانی که دنیا را به جای آپدی  – در تاریخ بشریت است: زایش نخستین دین اعتراض در جهان

  پذیرفتن دربست، به چالش بگیرد.

نبود.  او بر یک ملت فرمانروایی نکرد.  هنوز ملتی نبود که او فرمانروایش  معمولیابراهیم یک راهبر 

است.  او مسئولیت پذیرفت. عمل کرد؛ منتظر دیگران  راهبریمحوم یهودی بشود. اما او سرمشق 

اما خدا  (. ۶:۹)پیدایش  "او با خدا راه می رفت"توراه در مورد نوح می گوید:   نماند تا عمل کنند.
                                                 
1
 John Donne, Devotions Upon Emergent Occasions, Meditation XVII. 
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(، یعنی: یک راهبر باش.  ۱۷:۱)پیدایش  "پیشاپیش من حرکت کن"درمورد ابراهیم می گوید: 

 اخالقی بپذیر. مسئولیت جمعی بپذیر.. مسئولیت پیشاپیش حرکت کن.  مسئولیت فردی بپذیر

 ا برای پذیرش مسئولیت است.یهودیت، فراخوان خد

 شبات شالوم

 

 


