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    کیدوشیم – موت ی اخره: ماراتون و سرعت دو

Acharei Mot - Kedoshim 5781: Sprints and Marathons 

 از و شتاد ارتباط خدا با موسی روز چهل مدت به  .بود خود اوج در رهبری یگانهء لحظهء یک ینجاا

 گوسالهء قوم که داد اطالع او به خدا سپس  .کرد می دریافت را ها لوح روی شده حک قوانین او

 تک و بود بیابان های سال بحران ترین سخت این  .کند نابود آنرا بایست می او .ندا ساخته طالیی

 .طلبید می را موسی وجود در رهبری های توانایی تک

 را مردم و رفت پایین کوه از سپس  .پذیرفت خدا  .نکند نابود را مردم که دعاکرد خدا درگاه به او ابتدا

 ،سوزاند را گوساله  .شکست را ها لوح ،بیدرنگ  .بودند مشغول لعب و لهو به گوساله دور که دید

 لوی  .بپیوندند او به که خواست آنها از سپس  .نداخور مردم به و کرد مخلوط آب با را خاکسترهایش

 سپس  .شدند کشته نفر هزار سه آن طی که کردند اجرا را خونین مجازاتی و پذیرفتند را فراخوان ها

 تا ندام خدا نزد دیگر روز شبانه چهل ،آن از پس  .دعاکرد روز شبانه چهل و بازگشت کوه به موسی
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 خود با را جدید های لوح و آمد پایین کوه از تیشری دهم روز در سرانجام  .شدند حک جدید های لوح

   .اسرائیل بنی با خدا عهد ادامهء زا بودند آشکار ای نشانه که آورد

 کند دیگر هایی زمان و بود مصمم و دلیرانه هایی زمان که بود رهبری العادهء خارق نمایش یک این

 خدا از و وادارد تشووا به را اسرائیل بنی :کند عمل رهبری روی دو هر با بایست می موسی  .مقاوم و

 با که کسی معنای به بود لسرائیا نام تجسم بزرگترین او لحظه آن در  .بکند را آنها بخشش طلب

 : وقتیآن بد روی  .ماندند زنده مردم او خاطر به  .شود می پیروز و گیرد می کشتی مردم و خدا

 لسرائیا میان در یدیگر پیامبر هیچ" :گوید می تورات  ؟افتد می اتفاقی چه ،نباشد دیگر موسی

 رهبر یک غیاب در . (۱۰:۳۴ تثنیه) شناخت چهره به چهره را خدا که نکرد ظهور موسی همچون

 آن با ها خانواده و جوامع ،ها شرکت ،ها ملت همهء که است مشکلی این  ؟کنید می چه قهرمان

 موسی اما "؟کرد می چه شرایطی چنین در یسمو": کنیم فکر است آسان .هستند گریبان به دست

 هر که است رو این از  .نیستیم موسی ما  .ها ویژگی آن با بود موسی که بود این خاطر به کرد آنچه

 یک از باید چگونه  .شود می تداوم مشکل دچار ،بوده بزرگ های چهره با تماس در که انسانی گروه

 دومین با موسی که روزی آن  .است آمده هفته این شایپارا در پاسخ  ؟کنند جلوگیری تدریجی افول

 یوم یعنی روز مقدسترین آن سالروز رو این از و شد می جاودانی باید ،آمد پایین کوه از ها لوح دستهء

 چهرهء اما بار این  .شود تکرار باید سال هر ،کفاره و توبه  ،اراکپ و تشووا کار  ،روز این در  .شد کیپور

 .بود گادول کوهن بلکه ،پیامبر نه ،رونها بلکه ،موسی نه کلیدی

 آنرا وبر مکس . مراسم یک به آن تبدیل با :دهید می شکل را ساز دگرگون رویداد یک گونه این

 می تبدیل جاودانی آیین یک به جاودانی لحظهء یک  1 .نامد می فرهمندی یا کاریزما ساختن آیینی

 بادوامترین": یسدنو می "رهبری" نام به خود کالسیک اثر در برنز گرگور مک جیمز چنانکه .شود

 یک ،سیاسی حزب یک ،اجتماعی جنبش یک ،ملت یک – است نهادسازی رهبری عمل

                                                 
1
 See Max Weber, Economy and Society (Oakland, Calif.: University of 

California Press, 1978), 246ff. 
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 جلو خالق رهبران درگذشت از پس را اجتماعی تغییر ،داده ادامه اخالقی رهبری به که -بوروکراسی

 2 .برد می

 بزرگ اصل" klal gadol ba-Torah ایدهء گوناگون هخامیم آن طی که هست مهمی میدراش

 امای تواریخ کتاب این" :است این اصل مهمترین گوید می یعزا بن  .کنند می جستجو را "تورات

  (۱:۵ پیدایش) ".آفرید خود صورت و شباهت به را او کرد خلق را آدم خدا که روزی در :است انسان

 بن ."است یکتا ما خدای ،خداوند لسرائیا ای بشنو" :هست مهمتری اصل که گوید می زوما بن

 گوید می پازی بن ."رابد دوست خودت مانند را تهمنوع" :هست هم مهمتری اصل گوید می ناناس

 در گوسفند ندومی و شود پیشکش صبح هنگام باید گوسفند نخستین" :داریم مهمتری اصل ما که

 یک در . ریوعم و مینخا ،شخریت :بگوییم توانیم می امروز که آنگونه یا – (۳۹:۲۹ خروج) .ظهر از بعد

   3 .است پازی بن رو دنباله ،قانون :گیرد می نتیجه ناشمی بخش این  ."هاهنجار وجود" ،کالم

 تصویر به دهش خلق انسان – دنیا در بزرگ های ال ایده همهء  :است روشن پازی بن گفتهء معنای

 یها عادت به که آن مگر آیند نمی حساب به چندان – همنوع به عشق و ،خدا کتاییی به باور ،خدا

 شدگی روشن های لحظه توانیم می ما همهء .گردند بدل قلبی های عادت به سپس و عمل راهنمای

 خواهیم می و چیست بزرگی و زندگی که دریافتیم ناگهان که هایی زمان ،یادبیاوریم به را خود درونی

 به ،شده بیرنگ ها الهام ،بعد سال یک ،دیرتر خیلی یا ،هفته یک ،روز یک .کنیم زندگی چگونه

 .تغییری هیچ بی ؛ایم بوده پیشتر که گونه همان مانیم می ما و گردند می بدل دور خاطراتی

 می فضا بخش الهام های چهره و گادول کوهن هم و پیامبر به هم که ستا این در یهودیت عظمت

 به تبدیل را مثبت دورنماهای که کند می درست هالخا یعنی روزمره هنجارهای دیگر سوی زا و دهد

                                                 
2
 James MacGregor Burns, Leadership (New York: Harper, 1978), 454. 

3
 The passage is cited in the Introduction to the commentary HaKotev to Ein 

Yaakov, the collected aggadic passages of the Talmud. It is also quoted by 
Maharal in Netivot Olam, Ahavat Re’a 1. 
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 می دگرگون را ما هویت و احساس و کنند می ریزی برنامه را مغز که کند می رفتاری های انگاره

   .سازند

 ماگ – ریز ویلیام کتاب ،شده نوشته یهودیت دربارهء غیریهودی یک طتوس که ینمت جالبترین

-۱۹۲۸) ماگ ریز 4 .است حاکم خطای یا The Reigning Error نام به اقتصادها خرده دربارهء

 نظر از او  .بود سی بی بی رییس نایب و هنر شورای رییس که بود اقتصادی ژورنالیست یک (۲۰۱۲

 خود دلیل و آغاز یهودیت از پرشور و غیرمعمول بس شیستای با را کتاب او  .بود کاتولیک رسما دینی

 در ترتیب و نظم در شکست و بودن غیرعادی بیماری تورم گوید می او .کند می بیان را کار این برای

 اشتباه به این .است آن قانونی سیستم او نظر به ،سازد می یگانه را یهودیت آنچه  .است پول زمینهء

 یهود قانون ،واقع در  .است گرفته قرار انتقاد مورد دینی سختگیری عنوان به  مسیحیان طرف زا

 تنظیم برای قانونی و کرد ایجاد عمل آزمودن برای استانداردی" زیرا ،بود یهودیان بقای مناض اساسا

   ." نمود  وضعبشر طبیعت بر گذاری محدوده و وفاداری بر تمرکز و رفتارها

 می خطرناک ،این بدون  .دندار نیاز محافظت نوعی به ای هسته انرژی ویژه به انرژی منابع همهء

 این  .است کرده عمل یهودیان فکری و روحانی انرژی محافظ عنوان به همیشه یهود قانون  .شوند

 او نظر به  ".است شده محافظت پیوسته ،نیرویی صورت به بلکه نشده پراکنده یا منفجر" انرژی

 دهد می اجازه که است خودمهارگر سیستم یک ،است آن فاقد مدرن اقتصاد و دارند یهودیان آنچه

   ."رکود و تورم یا شکست و ناگهانی رشد بدون ،شوند شکوفا اقتصادها

 Good to کتاب در کالین جیم رهبری پرداز نظریه  .است صادق رهبری درمورد امر همین

Great "نظم فرهنگ وجود عالی های شرکت مشترک وجه که کند می استدالل "عالی تا خوب زا 

 عبارت از "گزینش راه از موفق" Great By Choice کتاب در او  .است آنها در ترتیب و

 نه و ماراتون برای برجسته سازمانی های حرط  یمعنا به کند می استفاده "مایلی ۲۰ راهپیمایی"

                                                 
4
 William Rees-Mogg, The Reigning Error: The Crisis of World Inflation 

(London: Hamilton, 1974), 9–13. 
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 تظاهرات و مسیحی تهییج یا انگیزشی های سخنرانی از" نفس به اعتماد گوید می او .سرعت یدو

 روز ،کار انجام از برخاسته بلکه 5 ".شود نمی ناشی کور امیدهای یا پایه بی های بینی خوش و پرشور

 که برند می کار به هایی ترتیب و نظم موفق های شرکت  .است سال از پس سال ،روز پس

  .باشند مسئول و ناظمخود که کنند می تشویق را خود افراد آنها  .هستند منسجم و روشمند ،مشخص

 افق به را خود چشمان و دهند نمی نشان دح از بیش واکنش ،بد چه و خوب چه تغییر دربرابر آنها

 بهترین در  که دوزند مین امید چشم یفرهمند یا قهرمان رهبران به اینها ورای .دوزند می دورتر

 مدت بلند شکوفایی برای نیاز مورد دار ریشه قدرت نآ به اما ،هستند خوب شرکت برای مدتی ،تحال

   .بخشند نمی را

 کی شایپارا دو بین داده رخ دگرگونی ،کولینز و گاریزم ،برنز توسط برشمرده اصول کالسیک نمونهء

 نظم و موسی قهرمانانهء رهبری فاصلهء در و کیپور یوم دومین و اولین میان ،موت ی اخره و تیسا

 .است سالیانه کفارهء و توبه روز در نتاکه بیصدای و خاموش

 و یهودیت که است چیزی ،بدهند شکل را قلبی های عادت که یعمل هایرمز به ها لآ ایده تبدیل

 آیین هرگز همچنین اما ،نگذارید کنار را انبیاء الهام هرگز  .پردازند می آن به رهبری

 ،کنند می بدل یافته تحقق های واقعیت به را رویاها و عمل به را ها لآ ایده که هایی

 .یدنده دست از

  شالوم شبات

 

                                                 

5
 Jim Collins, Good to Great (New York: HarperBusiness, 2001); Great by 

Choice (New York: HarperCollins, 2011), 55. 
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