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 قدرت ستایش

ِThe Power of Praise 

Vayeshev 5781 

بشود، اما هرگز نشد.  او اولزاد یعقوب بود.  یعقوب در بستر مرگ خود  هبرارمی توانست یک  وونئر

و  هستیقدرتمندی من  ۀو نشانمن  جوانیقدرت  ۀعصارتو اولزاد و  رئوون"او چنین گفت:  ۀدربار

که حضور فیزیکی و  (  این ستایشی تاثیرگزار است۴۹:۳)پیدایش  ".تو روزافزون است افتخار و قدرت

سبت به فرزند یعقوب نحساسترین  کودکیدر سال های  رئوون را القا می کند. فرماندهیک رفتار 

شت نارضایتی او را از اینکه محبوب ای که به مادر دا بود و با مهرئاخالق نموده می شود.  او فرزند ل

 او در سنین کودکی چنین است: از توصیف یعقوب نبود، حس می کرد.  نخستین 
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برای مادر خود گیاه مهر ۀساقبه کشتزار رفت و چند رداشت محصول گندم در زمان ب رئوون

 (۳۰:۱۴آورد. )پیدایش 

این را می دانست و بیدرنگ به  رئوونکشش جنسی است.  ۀافزایندکه مهرگیاه  شتااین باور وجود د

معکوس داد، زیرا آنها را در حضور راخل به او داد  ۀنتیجمثبت بود، اما  فکر مادرش افتاد.  این حرکتی

 انداخت.میان آنها دعوا راه  ،و بی قصد قبلی

  است:تر آزاردهنده را می بینیم از این  رئوونرویداد بعدی که در آن 

در آن منطقه  لسرائیاراه افرات یعنی بیت لحم دفن شد... در مدتی که  راخل مرد و در

پیدایش ... )[vayishkav] رفت و با کنیز پدرش بیلها خوابید رئوون، زندگی می کرد

۲۲-۱۹: ۳۵) 

گر این متن را تحت اللفظی بفهمیم، یک گناه بزرگ رخ داده است.  همبستری با کنیز پدر خود تنها ا

تورات و کتب انبیاء و کاتبان می بود، چنانکه بعدا در  نابخشودنیخیانت ؛ یک نبودیک جرم جنسی 

، تا به جای او پادشاه بشودرش علیه پدر خود داوود می گیرد که ابشالوم تصمیم به شو زمانی :بینیم

 آهیتوفل به او چنین پند می دهد:

 ۀس هم.  سپهمبستر بشوکه به جا گذاشته تا از کاخ مراقبت کنند، برو با کنیزان پدرت "

مصمم تر باشد  همفکری و هرکس با تو به پدر خود خیانت کرده ا خواهند شنید که لسرائیا

 (۱۶:۲۱ل ئ)کتاب دوم شمو "می شود.

پس از مرگ   1را نباید تحت اللفظی فهمید. رئوونمتن مربوط به  ،یدگاه حکیمان تلمودیبنا به د   

این کار را یک تحقیر  رئوون  منتقل کرده بود. ،راخل ۀندیم ،یعقوب بستر خود را به چادر بیلها ،راخل

پذیرش این که یعقوب خواهرش را بیشتر از او  لئاقابل تحمل نسبت به مادر خود تلقی کرد. برای غیر

راخل را به او ترجیح داده بود.  ۀتحمل ناپذیر بود که یعقوب ندیم لئادشوار بود.  برای شت، ادوست د
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 See Shabbat 55a-b 
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باید نه به  vayishkav ۀبرد.  بنابر این کلم لئاادر بیلها به چادر بستر یعقوب را از چ رئوونپس 

 معنی شود.  "کرد ابستر را جابج"بلکه به صورت  "یدبخوا"عنوان 

داخل رفت و با کنیز پدرش بیلها خوابید  رئوون"در این جا اما متن کاری عجیب می کند.  می گوید 

رخ می جمله ط وسدر  موضوعیک تغییر سپس  و"]بستر او را جابجا کرد[ و یعقوب از آن باخبر شد... 

بسیار غیرعادی است.   ،این به واقع  "شت.ایعقوب دوازده پسر د".  جمله این گونه پایان می یابد: دهد

به کلی قطع  رئوونارتباط گیری میان یعقوب و   این شگرد می خواهد القاگر یک سکوت گویا باشد.

این یکی از بزرگترین تراژدی ها در کل سفر  اگر تفسیر حکیمان تلمودی درست باشد،ود. شده ب

با کنیزش بیلها خوابیده بود.  او را در بستر  رئوونکه شت اپیدایش است.  یعقوب به روشنی باور د

 مرگ به این دلیل لعنت کرد:

و پدرت رفتی و کرسی پیشرفت نخواهی کرد، زیرا به بستر ت هستی، اتو که مانند آب بی ثب

 (۴۹:۴آنرا آلودی. )پیدایش 

بود، به  رئوونا اما بنا به نظر حکیمان این اتفاق نیفتاده بود.  اگر یعقوب مایل به صحبت کردن ب

باز و شفاف رنج باط گیری در خانواده ای بزرگ شد که از نبودن ارت حقیقت پی می برد، اما یعقوب

مورد  رئوونسال ها راین، ن که چند هفته پیش در تفسیر پاراشای تولدوت دیدیم(.  بنابنا)چ بردمی 

از این جهت که با مادرش  همگی –ی که مرتکب نشده بود سوء ظن پدرش بود برای انجام گناه

 احساس همدردی می کرد.

 ،رترین رویدادها است.  یعقوبامی رساند که تاسف ب رئوونین رویداد زندگی این امر ما را به سوم

وقتی که به یوسف   و برادران دیگر اینرا می دانستند. را عزیز می داشتراخل ، فرزند محبوب یوسف

داد، برادران بیشتر از او متنفر شدند. هدیه  یعنی ردای رنگارنگ را ،نشان بارز ترجیح او بر دیگران

 جوشش ۀدید که باقی خانواده به او تعظیم می کنند، دشمنی برادران به درجوقتی که یوسف خواب 

تصمیم به نفرت  شدتو یوسف را از دور دیدند، از  دور بودنداز خانه جهت چرای گله رسید.  وقتی 

 کرد: مقاومتدربرابر این کار  رئوونکشتن او گرفتند.  فقط 
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بیایید او را "گفت: .  نجات دهداز دست آنها را شنید، کوشید که او ]یوسف[ را  اینوقتی 

  "، اما بر جان او دست نیازید.بیندازیدصحرایی .  خون او را نریزید.  او را در این چاه نکشید

-۲۱.  )پیدایش ندااز دست آنها نجات دهد و نزد پدرش بازگرداین را گفت که او را  رئوون

۲۲ :۳۷) 

د تا در چاه از نبرادران را متقاعد کرد که یوسف را نکشند، بلکه او را رها کنساده بود.  او  رئوون ۀنقش

وقتی اما و او را نجات دهد.  برگردد ن برادران پس از رفتکه بعدا شت اگرسنگی بمیرد.  او خیال د

 درهم شکست. رئوونیوسف دیگر آنجا نبود.  او به بردگی فروخته شده بود.  بازگشت، 

به نتیجه نیت های خیرش  ۀبا وجود همکوشش هایش ا ر خواست کمک کند، اماسه ب رئوون

پدرش به غلط شک گناه بزرگی از سوی   و راخل بود. لئادعوا میان راه انداختن یدند.   او مسئول نرس

می دانست چه  رئووناو در نجات یوسف شکست خورد.    شت و در بستر مرگ او را لعنت کرد.ااو د

فاقد احتیاط، اعتماد به نفس و شهامت کند، اما او ند و کوشید تغییر مثبت ایجاد زمانی امور خراب

ند تا تنها شوند و بعد به او مهرگیاه امی م لئااو می بایست منتظر   مورد نظرش بود. ۀدستیابی به نتیج

ی می کرد.  می بایست را می داد.  می بایست در مورد تغییر محل بستر پدرش با او ارتباط گیر

  یوسف را صحیح و سالم به خانه برمی گرداند.

 یسرنخی قاطع و روشن ،که موجب کمبود اعتماد به نفس او شد؟  توراتاتفاق افتاد چه  رئوونبرای 

 وب( می پردازد:)و یعق لئافرزند  یه ها توجه کنید که به تولد دوآبه دست می دهد.  به این 

رداری کرد، اما راخل بی فرزند باقی انبود، او را قادر به ب مورد محبت لئاوقتی خدا دید که 

زیرا خدا بدبختی "گفت:  انامید، زیر رئوونباردار شد و پسری به دنیا آورد.  او را  لئاماند.  

او دوباره باردار شد و  "شت.ااینک مرا دوست خواهد دوهر من مرا دیده است.  بی شک ش

این یکی را نیز  خدا شنید که من مورد محبت نیستم، چون"وقتی پسری به دنیا آورد، گفت: 

  (۲۹:  ۳۳-۳۲پس او را شیمون نامید. )پیدایش   "به من داد.
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 رو بههر دو نام فریادی بود و  –و نه یعقوب بود که فرزند را نامگذاری کرد  لئادر هر دو مورد، این 

برای او فرزند آورده  چوننه برای خودش، دستکم اگر  –دوست داشته باشد یعقوب که او را بشنود و 

   بود.  به نظر می رسد که یعقوب متوجه نشد.

و نه  لئاای متن، توجه پدرش به جای دیگری بود؛ او نه بر ۀزیرا بنا به اشار ،ه شدهمانی شد ک رئوون

این را می دانست و به شدت  رئوون  .("مورد محبت نبود لئاخدا دید که "پسرانش )متن می گوید: 

 .کردمی را احساس و بیتفاوتی پدرش  ت مادرلخجا

 رئوونتضاد میان  ۀمشاهدآدم ها برای آنکه راهبری کنند نیاز به تشویق دارند.  خیلی جالب است 

.  اگر ی پدر بودانگارکه مورد محبت و برترفوق العاده فس اعتماد به ن و دارای مطمینبا یوسف مردد 

را داشته باشند، باید  یردن در وقت ضرورالزم برای عمل کن اعتماد به نفس امی خواهیم فرزندانم

  توانمند ساخته، تشویق و ستایش کنیم.آنها را 

  هست: اندرز پدرانجالب در کتاب ی بسیار ایک میشن

نوس، ربای ازر بن هیرکعشت، به نام های ربی الیاد ممتازپنج شاگرد  یکاذنان بن اربان یوح

.  او اخرآبن  رازاعخنیا، ربی یوسی کوهن، ربی شیمون بن نتن ال و ربی ال بن عیهوشو

چاهی که هرگز قطره ای از آن کم نمی  :نوسازر بن هیرکعالیهمیشه آنها را می ستود:  

مردی که  :شیمون بن نتن ال دست مریزاد آنکه او را به دنیا آورد.  :خنیا بن عیهوشو شد. 

   (۲: ۱۰-۱۱ تووآهمیشه جوشان. )میشنا چشمه ای  :اخرآبن  رازاعال از گناه بیم دارد. 

را ی اکذبن  نناااین روایت گذرای ربی یوح ،چرا میشنا که هدفش تدریس حقیقت های ماندگار است

ن آنها را نقل می کند؟  به باور من پاسخ این است که میشنا به ددر مورد شاگردانش و چگونگی ستو

   :  از راه ستودن آنها.ی آنها باشیمراهنما و مربیمعلم، ان را ستایش کنیم و ما می گوید چگونه شاگرد

رد.  وآحرف های خوبی در مورد شاگردانش به زبان می  یاکذبن  نناانمی گوید که یوح فقطمیشنا 

، یعنی اشاره های مثبت "گفتاو همیشه ستایش آنها را می "معمول می گوید: به گونه ای غیربلکه 

 چیزی می گفت که آنها را تشویق کند. شاگردانش  زاو به هر یک ا  او دقیق و حساب شده بودند.
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ی هنوز به نگارش فظه ای بسیار قوی داشت.  در زمانی که تورات شفاهاح نوسازر بن هیرکعالی

 اخرآبن  زرعالی  آموزه های شفاهی بود.وری آقادر به یادبهتر از هر کس دیگری درنیامده بود، او 

وقتی ما به دنبال عالقه ها و استعدادهای خود   خالق بود و قادر به خلق رشته های بی پایان تفسیر.

ه ما دارای بیفزاییم، تحقق می بخشیم. اما همین کبه دنیا آنچه را که ما فقط قادریم برویم، 

 ۀهستیم، نشانگر این امر است که کمبودهای بارزی داریم.  هیچ کس هماستثنایی استعدادهای 

توانایی ها را ندارد. کافی است که یک توانایی داشته باشیم.  اما همچنین باید بدانیم که فاقد چه 

 ۀهم حتی وقتی گذشته گیر کرده بود که در چنان نوسازر بن هیرکعیالیم. توانایی هایی هست

، دربرابر تغییر شفاهی[ توراهبرای نگارش توضیح مترجم فارسی: ] ستان شدنداهمد شهمردیفان

 ۵۹همکارانش ایستادگی کرد )بابا متزیا راهکارهای ر در براب رد شد، زیراطسرانجام او  کرد. مت مقاو

 الف(.

انش از همردیف ذکاینان بن پس از درگذشت یوحااو   م انگیزتر بود.غحتی  خارآبن  رازاالعسرنوشت 

یونه دهکده ای بود که حکیمان تلمودی پس از توضیح مترجم فارسی: ] شد.  آنها به یونه رفتند جدا

آغاز را  شفاهیه اآنجا کوچ کردند و کار مهم نگارش تور رومیان به طداش دوم توسقویرانی بیت همی

همسرش آنجا  ۀشایندی برای زندگی بود و خانوادجای خو رفت که ؛ او به همات )اماس(کردند[

شت می تواند به اباور دکه  مطمین بودفکری خود  استعدادهایبه اندازه ای به زندگی می کردند.   او 

(. ۱۴:۶ربای ناتان وت وآ)را فراموش کرد هرچه آموخته بود او  ،ردازد.  در نهایتتنهایی به تحقیق بپ

، سرانجام بدون هیچ مشارکتی در سنت تلمودی تر بوداستعدادمعاصرانش با ۀمردی که از هم

  درگذشت.

به نفس در تصمیم عدم اعتماد که نادیده گرفتن فرد  ازاز سویی باید   .باید برقرار شودتعادل ظریفی 

ه و برتری دادن به ازستایش بیش از انداز  از سوی دیگر بایدو هیز کرد پر موجب می شودگیری را 

، یک فرد بر دیگران که اعتماد به نفس بیش از اندازه و پندار برتری بر دیگران را پدید می آورد

 .ی باشیم که به رشد دیگران کمک می کندآفتاب تعادل الزم است اگر می خواهیم نور .خودداری کرد

 شبات شالوم 
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