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 تیره و تارنور در زمان های 

 ۵۷۸۱ه صویت

Light in Dark Times 

Vayetse 5781 

ما  نامرا تبدیل به پدر حقیقی یهودیان کرد؟  -ی سو نه ابراهیم و مو - چه چیزی یعقوب

ام ، آن مردی است که نلسرائیایعقوب،  است. "لسرائیفرزندان ا"، "نی یعقوباجماعت ایم"

یم کرد.  ابراهسیر و سفر یهودیان را آغاز نبود که یعقوب او بر ما نهاده شده است.  با این حال، 

.  او روبه رو نشدکه به قربانگاه بسته شد، اسحق  سختیبه  یزمونآاین کار را کرد. یعقوب با 
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یقینا همهء فرزندان او درون ایمان   قوم را از مصر خارج نکرد تا به آنها تورات را اعطا کند.

اما همین امر   اسحق اتفاق نیفتاد. وان ابراهیم ند، اما این اتفاق در مورد فرزاندندیهودی م

یم و اسحق در آن شکست هری که ابراچرا یعقوب در کا قدم عقبتر می برد. پرسش ما را یک 

 خوردند، پیروز شد؟

و وییشلخ است.  یعقوب کسی بود که مهمترین  هصمی رسد که پاسخ در پاراشای ویت به نظر

و دور از خانه و در گریز از خطری به تنها رویاهای نبوت او زمانی به او رسیدند که شب هنگام 

راندن شب ذبرای گ وساعفرار از  هنگامیعقوب  هصدر پاراشای ویت.  بودخطر دیگر سوی 

ی که فقط سنگ هست که زیر سر خود بگذارد، رویایی نبوت آمیز در حالتوقف می کند و 

  می بیند:

و یگر آن در آسمان دید که یک سر آن روی زمین بود و سر د نردبانی خوابدر 

از آن پایین می آمدند و باال می رفتند...  وقتی یعقوب از خواب خود  فرشتگان خدا

 او  "حتما خدا در این مکان است و من از آن بیخبر بودم."بیدار شد، با خود اندیشید: 

ست!  اینجا مکانی نیست جز خانهء این مکان چه با هیبت ا"هراسناک شد و گفت: 

 ( ۲۸ :۱۲-۱۷)پیدایش  "خدا؛ اینجا دروازهء آسمان است.

شبانه  عساو رویارویی دوباره باوحشت  ان و درودر حال فرار از ال یعقوب، در پاراشای وییشلخ

 می گیرد. کشتینام بیبا غریبه ای 
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کشتی و انسان ها بود، زیرا با خدا خواهد ل سرائیبلکه ا ،یعقوبنه نام تو از این پس 

زیر خدا را " ... پس یعقوب آن مکان را پنی ال نامید و گفت:"و پیروز شده ایگرفته 

 (۳۲ :۳۱-۲۹)پیدایش  "چهره به چهره دیدم و با این حال زنده ماندم.

نه ) تعیین کنندهء زندگی یعقوب بودند، اما در میانهء راه رخ دادند رویارویی های روحانیاینها 

جایی که عنی هم ه یعقوب در هر دو جهت در خطر است، یو در زمانی ک (در ابتدا یا در مقصد

 اکثریحدپذیری  اما در این نقاط آسیب  ید و هم جایی که به سوی آن می رود.آاز آن می 

  بود که با خدا دیدار کرد و شهامت یافت تا با وجود همهء خطرها به سفر خود ادامه دهد.

ت که برجسته فقط این نیسیهودیان به ارث گذاشت.  نکتهء  رایت که یعقوب بساین قدرتی ا

را رقم  ملتیکه می توانست پایان هر به سالمت عبور کرد  ییکوچک از تراژدی ها ملتاین 

ی؛ طر و پیگردها؛ کشتارهای قرون وسزا: ویرانی دو معبد؛ غلبهء بابل و روم؛ تبعیدها؛ آبزند

در قرن نوزدهم اروپا؛ و هوالکاست.  نکتهء برجسته این است که پس آنتی سمیتیزم  اوجگیری

از هر یک این مصیبت های بزرگ، یهودیت خود را احیا کرد و به اوج های جدیدی دست 

 یافت.

یهودیت پیوند خود با تورات را عمیقتر ساخت.  پس از ویرانی اورشلیم  ،در دوران تبعید بابل

یهودیت بزرگترین بناهای آزادی را در قالب تورات شفاهی برپا ساخت:  ،رومیان طتوس

شاهکارهای قانون و تفسیر تورات، شعر و  ،یطدر طول قرون وس  را.امیدراش، میشنا و گم

و  ل را تاسیس کردسرائیرد.  فقط سه سال پس از هوالکاست، کشور افسلفه را پدید آو

  یهودیان پس از شب تاریک غربت به تاریخ بازگشتند.
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زمانی که برای اولین بار ربای اعظم شدم باید یک آزمایش پزشکی را می گذراندم.  دکتر مرا 

چیزی را می خواهید  چه"به راه رفتن روی دستگاهی بسیار پرسرعت واداشت.  از او پرسیدم: 

هیچ  ".  دکتر پاسخ داد:"آزمایش کنید؟  این که چقدر سریع می توانم بروم یا چه مسافتی را؟

چه مدتی نبض تو به حال طبیعی پایین آمدن از دستگاه پس از یک.  می خواهم ببینم پس از 

شود.   ده میدر آن هنگام بود که دریافتم سالمتی از روی قدرت بهبود سنجی  "بازمی گردد.

که صدق می کند این در مورد همه صحت دارد، ولی دوبرابر برای راهبران و مردمان یهودی 

 [۱۹:۶]خروج  "سلطان نشینی از کاهنان"ای عبارت ملتی از راهبران هستند. )به نظر من این معن

  است(.

 ،هارولد مک میالناز می شوند.  این از پیامدهای راهبری است.  وقتی درگیر  بحران باراهبران 

پرسیدند که دشوارترین دورهء خدمت او  ۱۹۶۳و  ۱۹۵۷نخست وزیر بریتانیا در سال های بین 

.  رویدادهای بد اتفاق می "رویدادها، پسر عزیزم، رویدادها"چه بود، او پاسخ مشهوری داد: 

 باید بیدار و هشیار بماند تا دیگران به راحتی بخوابند. اهبرافتند و چون چنین می شود، ر

و روحانی بسیار تنش آمیز است.  چهار چهره در تنخ  معنویه های به ویژه در زمین راهبری

 دعاموعهء پنج کتاب تورات، کتب انبیاء و کاتبان[ موسی، الیاهو، یرمیا و یونس به واقع ]مج

از  وراهم لینکلناکردند که بمیرند و زنده نمانند.  این فقط در زمان های دور صادق نبود.  

را سگ سیاه افسردگی برد.  همچنین وینستون چرچیل که دوره های افسردگی شدید رنج 

هر دو در نوجوانی اقدام به خودکشی کردند و مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ  و خود نامید

در زندگی بزرگسالی خود دچار افسردگی شدند.  همین وضعیت برای هنرمندان خالق بزرگ 

  .وجود داشتلو، بتهوون و ون گوگ از جمله میکل آنج
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به عظمت عظمت است که به لحظه های نومیدی ختم می شود یا لحظه های نومیدی این آیا 

می انجامند؟ آیا کسانی که راهبری می کنند نگرانی ها و تنش های زمانهء خود را در روح 

تنش بوده اند با دچار  خودعاطفی خود درونی می سازند؟  یا این که کسانی که در زندگی 

هیچ پاسخ قانع کننده  این لحظه،تا ند؟  درپیش گرفتن زندگی های استثنایی به آرامش می رس

اما یعقوب فردی بود که به نسبت ابراهیم که  .ندارد در این زمینه در تحقیقات مربوطه وجودای 

 تاثب، از صبر پیشه می کرداغلب حتی دربرابر سخت ترین آزمون ها آرام بود و اسحق که 

به نسبت دیگر ترسید؛ یعقوب عشق ورزید؛ یعقوب  یعقوب  کمتری برخوردار بود.عاطفی 

اما یعقوب دوام آورد و مقاومت   خود را در غربت گذراند. زندگی ی ازبیشترمدت پدران، 

 جان سخت ترین بود.همهء چهره های سفر پیدایش در میان او کرد.  

در میان  زیستن ارادهءفتی هستند که راهبران را می سازند.  این صیافتن، توانایی بقا و بهبود 

از دیگران متمایز می سازد.  تیودور روزولت در یکی از است که این گونه افراد را خطرها 

 شت، گفت: ابهترین سخنرانی هایی که در این زمینه د

چگونه فرد  اشاره می کندن کسی نیست که آکسی که اهمیت دارد، منتقد نیست؛ 

یا چگونه کسی می توانست کاری را بهتر انجام دهد.  رد قدرتمند به زمین می خو

گرد و غبار صورتش را پوشانده و خیس  ،اعتبار به کسی می رسد که در میدان است

شتباه اد و بارها شوخطا می  ، مرتکبعرق یا غرق خون است؛ آنکه شهامت می کند

است کسی او می کند، زیرا هیچ کوششی بدون خطا و کوتاهی انجام نمی شود؛  اما 

یرومند دارد؛  که خود را مشتاق خدمت است؛ که شور و شوق و سرسپردگی نکه 

 پیروزی دستاورد بزرگ ن حالت منتظردر بهتریآنکه ی ارزشمند می سازد؛ وقف هدف
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است و در بدترین حالت اگر شکست بخورد دستکم در حال دالوری شکست خورده 

و جایگاه او هرگز در کنار ان جان های سرد و روح های ترسویی که هرگز نه 

 1  پیروزی و نه شکست را شناخته اند، نیست.

و فرزندان، مرگ زودرس راخل  ، نفرت الوان، تنش میان همسرانیعقوب از دشمنی عساو

.  او به فرعون به در بردسالم جان  ف،سیو محبوبش و بیست و دو سال دوری از پسر دلبندش

 (.  اما او سر راه،۴۷:۹)پیدایش  "ی زندگی من اندک شمار و پر از بدی بوده اندروزها"گفت: 

 ز نردبان به سوی آسمان باال رفتند،با فرشتگان رویاروی شد و خواه آنها با او کشتی گرفتند یا ا

  اما شب او را با هاله ای از تعالی روحانی روشن ساختند.

ن به راه خود ادامه دادن: این است عواملی کوشش کردن، به زمین خوردن، ترسیدن، و همچنا

که در پایین ترین فرودهای زندگی  : مردیبودن این چنییعقوب که یک راهبر را می سازند.  

 رین رویاهای آسمان را مشاهده کرد.بزرگتخود 

 شبات شالوم

 

 

                                                 
1
 Theodore Roosevelt, “Citizenship in a Republic”, speech given at the Sorbonne, Paris, 23 April 1910. 


