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 راهبری که انتظارش را نداشتیم

 ۵۷۸۱وییگش 

The Unexpected Leader 

Vayigash 5781 

 

خواستند که سیر رویدادهای خاورمیانه  ،متخصص بزرگ تاریخ اسالم ،برنارد لوییسیک بار وقتی از 
من یک تاریخ شناس هستم، از این رو "پاسخ داد:  را پیشبینی کند، من هم آنجا حضور داشتم.   او

و  فقط به گذشته مربوطند.  افزون بر این، من یک تاریخ شناس بازنشسته هستمپیش بینی های من 
پیش بینی در مورد امور زندگی انسان ها ممکن   "از این رو حتی گذشتهء من هم گذشته است.

نیست، زیرا ما آزاد هستیم و هیچ راهی نیست که پیشاپیش بدانیم یک فرد چگونه به چالش های 
 زندگی خود پاسخ می گویند.  
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سف به کهن انگارهء راهبر در سه باب آخر سفر پیدایش روشن باشد، این است که یو نکتهاگر یک 
تبدیل می شود.  او کاراکتر مرکزی داستان است و رویاهای او و شرایط تحول یابندهء زندگی او 

، می باشدهمگی در این جهت حرکت می کنند.  کسی که کمتر از همه کاندیدای نقش راهبری 
را  پس از آن اوو  (،۳۷: ۲۷-۲۶داد )پیدایش  عنوان برده را یهودا است که پیشنهاد فروش یوسف به

می بینیم که از برادرانش جدا می شود و درمیان کنعانیان زندگی و ازدواج می کند و دو پسرش را به 
خاطر گناه و داشتن روابط جنسی با زنی که خیال می کند روسپی است از دست می دهد.  فصلی که 

از میان برادرانش ]به سرزمین  در آن زمان یهودا"آغاز می شود:  چنیناین داستان را روایت می کند 
(. تفسیرگران این بیان را نشانگر سقوط اخالقی دانسته اند.  اما ۳۸:۱)پیدایش  "دیگر[ پایین رفت

پس از تسخیر سرمین توسط یل افراییم و منشه، اقبتاریخ مسیر دیگری رفت.  بازماندگان یوسف، 
بازماندگان یهودا از داوید به بعد به از صفحات تاریخ محو شدند، اما پیش از میالد  ۷۲۲آشور در 

پادشاهی رسیدند.  قبیلهء یهودا از فتح بابل سالم بیرون آمد و نام یهودا با نام قوم همراه شد.  ما 
 . چنین شد یهودیان.  پاراشای این هفته، وییگش، توضیح می دهد چرا  :هستیم یهودیم

ندان یعقوب به بن بست رسیده در پاراشای هفتهء پیش، خصوصیات راهبری یهودا نمایان شد.  خا
بودند.  آنها به شدت دچار کمبود غذا بودند، اما می دانستند که صدراعظم مصر ]یوسف[ اصرار داشت 
که برادرشان بنیامین را با خود به مصر بازگردانند و یعقوب جلوی این کار را گرفت.  فرزند اولزاد او از 

فرزند دیگرش بنیامین به سفری  می خواست کههمسر محبوبش راخل ]یوسف[ گم شده بود و او ن
دو پسرم را بکش "با کاراکتر بی ثبات خود پیشنهاد عجیبی کرد:  همخوان وونئخطر برده شود.  رپر

( در پایان، این یهودا بود که با اقتدار خاموش خود ۴۳:۹)پیدایش  "اگر من بنیامین را سالم بازنگردانم
)پیدایش  "؛ می توانید شخص مرا مسئول امنیت او بدانید.من امنیت او را تضمین می کنم"گفت: 
 (  او یعقوب را متقاعد کرد که بگذارد بنیامین با آنها برود.۴۳:۹

اینک که برادران قصد ترک مصر و بازگشت به خانه را دارند، سناریوی کابوس مانند کم کم خود را 
را  پیداشده است. مقامات مصری حکم اونشان می دهد.  جام نقرهء صدراعظم در خورجین بنیامین 

 در این مرحله، یهودا اعالم می کنند. بنیامین باید به بردگی گرفته شود. برادران دیگر باید آزاد شوند.
 از رسابیانی با  اوگوید که مسیر تاریخ را دگرگون می سازند.   به میان می آید و سخنانی می

می گوید.  اگر این یکی را از دست بدهد، سران راخل سوگواری پدرش برای از دست دادن یکی از پ
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از اندوه خواهد مرد.  یهودا گفت: من، شخصا بازگشت صحیح و سالم او را تضمین کرده ام. او چنین 
 نتیجه گرفت:

به جای این پسر نگه دارید و بگذارید پس اینک این بندهء خود را همچون غالم سلطان 
بازگردد.  من چگونه می توانم نزد پدرم بازگردم وقتی پسر با من پسر همراه برادرانش 

 (۴۴: ۳۴-۳۳)پیدایش  "نیست؟  نه! نگذارید مصیبتی را که بر پدرم وارد خواهد شد، ببینم.

به محض آنکه این سخنان را به زبان آورد، احساسات یوسف جوشید و هویت خود را آشکار ساخت و 
 رسید.  اینجا چه اتفاقی افتاد و چه ربطی به راهبری دارد؟  به نتیجه سازی صحنهکل این 

توبه به درگاه خدا[ حتی  -جایگاه فرد تشوواکرده ]بازگشت به خدا"حکیمان تلمودی یک اصل دارند: 
ب(.  تلمود در اثبات این امر متنی از یشعیای  ۳۴)براخوت  "از جایگاه صدیقان کامل نیز باالتر است.

که دور هستند ]تشووا  آنان زیرا( ۵۷:۱۹)یشعیا  "و صلح برای دورها و نزدیک ها صلح"نبی می آورد: 
کرده ها از گناه[ را مقدم بر نزدیک ها )صدیقان کامل( قرار می دهد.  اما بی تردید، منشاء این اصل 

   1در اینجا، در داستان یوسف و یهودا است.  از یوسف در سنت تلمودی با لقب هصدیق یاد می شود. 
نفر دوم پس "دا چنانکه خواهیم دید، یک فرد تشووا کرده ]بازگشته به سوی خدا[ است.  یوسف یهو

شد.  یهودا ولی نیاکان شاهان شد.  از اینجا می فهمیم که جایی که تشوواکرده ها می  "از پادشاه
 ایستند، حتی کامل ترین صدیقان نیز از چنان جایگاهی برخوردار نمی شوند.

 teshuvah)ی کامل دست می یابد وایهودا نخستین فرد در تورات است که به تشو

gemurah)  که حکیمان آنرا حالتی می دانند که شما دوباره خود را در شرایطی می یابید که
زیرا  ،، اما قادر به مقاومت دربرابر آن می شویدگردیدممکن است وسوسه شده، گناه اولیه را مرتکب 

  2ول یافته هستید. اینک دیگر فردی تح

 فروش یوسف به عنوان برده شد: عاملسال ها پیش یهودا 

ما از کشتن برادر خود و پنهان کردن خون او چه چیزی به دست "یهودا به برادرانش گفت: 
می آوریم؟  بیایید و او را به قبیلهء اسماعیلی ها بفروشیم و دست روی او بلند نکنیم؛ از این 

                                                 
1
 See Tanchuma (Buber), Noach, 4, s.v. eleh, on the basis of Amos 2:6, 

“They sold the righteous for silver.” 
2 Mishneh Torah, Hilchot Teshuvah 2:1. 
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: ۲۷-۲۶برادران با او موافقت کردند. )پیدایش  "گوش و خون ما است. گذشته، او برادر ما،
۳۷) 

او اینک در برابر همان احتمال به جاگذاشتن بنیامین به عنوان برده، پاسخی بس متفاوت دارد.  او می 
(  این یک تشووای کامل ۴۴:۳۳) "بگذارید من به عنوان برده اینجا بمانم و برادرم آزاد شود."گوید: 
 را ببخشد. ویت خود را آشکار سازد و برادرانش و این رفتار او یوسف را وامی دارد که هاست 

تورات پیشتر در فصلی پیش از این تغییر شخصیت یهودا را نشان داده بود.  او که عروس خود تامار را 
شود که از سوی عروسش با شواهدی مواجه می متهم به بارداری از یک رابطهء نامشروع کرده بود، 

او از من "پاسخ او این است که بیدرنگ اعالم می کند:   .نشان می دهند خود او پدر بچه است
(.  این نخستین بار است در تورات که می بینیم یک فرد به خطای ۳۸:۲۶)پیدایش  "راستوارتر است

داوود  جدز که خود اعتراف می کند.  اگر یهودا نخستین تشووا کننده بود، در نهایت، تامار، مادر پر
 ، مسئول بود.شد

که یهودا از آن مشتق شده، به  لهودوتشاید آیندهء یهودا از ابتدا در نام او نهفته بود، زیرا با آنکه فعل 
اینک من خدا را شکر "ا چهارمین پسر خود را یهودا نامید و گفت: است ]لئ "تشکرکردن"معنای 

پذیرفتن یا "ارتباط دارد به معنای  لهیتوادوت[، اما همچنین با فعل ۲۹:۳۵)پیدایش  "خواهم گفت
 و اعتراف بنا به نظر رامبام، هستهء اصلی دستور تشووا یا بازگشت به راه خدا است. – "اعتراف کردن

ا می شوند.  این یک خطر حرفه ای برای رهبران است.  مدیران قواعد را دنبال مرتکب خط ،راهبران
می کنند، اما راهبران خود را در شرایطی می یابند که برای آنها هیچ قاعده ای وجود ندارد.  آیا اعالم 
جنگ می کنید با آنکه مردم در جنگ خواهند مرد؟  یا از اعالم جنگ خودداری می کنید و این خطر 

با  ۱۹۳۹می پذیرید که دشمن قویتر شود و در نتیجه افراد بیشتری بعدا بمیرند؟  چمبرلین در سال  را
 این دشواره روبه رو بود و تنها اندکی بعد روشن شد که او اشتباه می کرد و چرچیل درست می گفت.

ی و وسوسه اما راهبران انسان هستند و خطاهای آنها اغلب نه به راهبری بلکه به ضعف های انسان
مربوط می شوند.  رفتار جنسی غلط جان اف کندی، بیل کلینتون و بسیاری دیگر از راهبران بیشک 

دگرگون می کند یا نه؟  یهودیت می را نقص داشت.  آیا این امر دیدگاه ما نسبت به راهبری آنها 
مسر مرد دیگری داوود پادشاه را به خاطر رابطهء جنسی با ه ،گوید که باید چنین باشد.  ناتان نبی

 محکوم کرد.  اما یهودیت همچنین درنظر دارد که چه اتفاقی پس از آن افتاد. 
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این است که تشووا کنید:  به خطاهای خود اعتراف کنید و در  آنچه اهمیت دارد،تورات می گوید که 
هان نتیجه متحول شوید. چنانکه ربای سولوچیک نشان داد، هم شائول و هم داوود که اولین پادشا

گناه "یعنی  خطاتیایسرائل بودند، گناه کردند.  هر دو از سوی یک نبی توبیخ شدند.  هر دو گفتند: 
تاج و تخت را از دست داد.   شائولاما سرنوشت آنها با یکدیگر تفاوت فاحش داشت.    3. "کرده ام

به قول راو، داوود بیدرنگ تشووا کرد.  شائول طفره رفت و  زیراداوود تاج و تخت را از دست نداد. 
  4پیش از پذیرش گناه خود عذر آورد. 

د که نشانهء راهبری الزاما این نیست که او صدیق نداستان های یهودا و اخالف داوود به ما می گوی
.  بلکه نشانهء راهبری، توانایی پذیرفتن خطاهای خود، درس گرفتن از آنها و در نتیجه باشدمل کا

داستان می بینیم، همان کسی نیست که در پایان می یهودایی که ما در ابتدای   رشد کردن است.
شت، اما در کنار بوتهء فروان می بینیم و لکنت زبان و تردید دهمان گونه که موسایی که  بینیم.

یک   رتی خاموش نشدنی و نیرویی الیزال دارد.صیو نور ب همان قهرمانی نیست که در انتها می بینیم
افتد، اما صادق و خاکسار و دلیرتر از پیش  راهبر کسی است که هرچند پیش می لغزد و به زمین می

 برمی خیزد.

 شبات شالوم

 

 

                                                 
3
 I Sam. 15:24 and II Sam. 12:13. 

4 Joseph Soloveitchik, Kol Dodi Dofek: Listen – My Beloved Knocks 
(Jersey City, N.J.: Ktav, 2006), 26. 


