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  ی : پکودهاجتماعی زندگی در صداقت

Integrity in Public Life: Pekudei 

 نمی فکر شمعنای به گاه هیچ آن با بسیار آشنایی دلیل به ما که هست تورات در ای آیه

 قلب متما با را خود خدای ،خداوند". لسرائیا شمع دعای اول پاراگراف از : سطریکنیم

 ۀکلم این .(۵:۶ تثنیه)"باش داشته دوست خود ( me’od) متما و ،خود روح تمام ،خود

 ترگوم و میدراش از پیروی به راشی اما  .است شده ترجمه "قدرت" اغلب me’od آخر

 .کند می ترجمه "خود ثروت تمام با" آنرا

 تمام با" تلمودی حکیمان .شود می غیرمنطقی ،کلمات نظم نظر از آیه ،باشد چنین اگر

 خدا که هست هایی زمان .گیرند می ،لزوم صورت در "جانت تمام با" معنای به را "روحت

 مرتکب اما ،بدهیم را خود جان حتی که داریم دستور ما اما ،هستند کمیاب چند هر شکر را

 داشته دوست خود ثروت تمام با را خود خدای ۀجمل پس ،است چنین اگر .نشویم یجنایت
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 گویند می حکیمان و راشی اما  .برگزین را خدا مالی فداکاری به نیاز صورت در یعنی ،باش

 ."است زندگی از مهمتر آنها ثروت" که دارد اشاره کسانی به عبارت این که

 قول به که دانستند می حکیمان همه این با .است ثروت از مهمتر بسیار انسان جان ،تردید بی

 غلط ،شتابزده ،عجیب کارهای که کسانی :یعنی Adam bahul al mammono   آنها

 آوردن دست به. (ب ۱۱۷ شبات) باشد خطر در آنها ثروت اگر کنند می غیرعقالنی و

 نهایت در و دیگران به که وادارد کارهایی به را ما و باشد عظیم ای وسوسه تواند می ثروت

 عمومی اموال که زمانی ویژه به ،مادی امور درمورد ،این بنابر  .ندنارس می آسیب ما خود به

 به که این و آن از استفاده ۀنحو به شک یا و وسوسه برای جایی هیچ ،هستند میان در

 باید .باشد نباید ،شده گرفته مالی حمایت مردم از آن برای که رسیده کاری همان رفصم

 و افتد می خطر به اخالق ،این بدون .شدبا داشته وجود شفافیت و دقیق مالی بارزسی

   .دنده یم رخ جویی تصفر حداکثر و وسوسه حداکثر

 برای مردم هدایای که پردازد می امر این به جزئیات با ی پکوده شایپارا ،نظر این از 

 :شوند استفاده باید چگونه میشکان ساختن

 به) شهادت محراب ،میشکان ساختن صرف باید که موادی مقادیر هستند اینها"

 اهرون پسر ایتامار نظر زیر ها لوی توسط موسی دستور به و شد می (خدا وجود

 .(۲۱:۳۸ خروج) ".شد آوری جمع کوهن

 ۀاستفاد ردامو و شده آوری جمع برنز و نقره ،طال دقیق مقادیر کردن فهرست با بخش این

 :دهد می را پاسخ این میدراش یک ؟کند می ار کار این موسی چرا .یابد می ادامه آنها

 قبال آنها .کردند انتقاد موسی به مردم – (۸:۳۳ خروج) "شدند خیره یسمو به آنها"

 مال آنچه یسمو .کنید نگاه پاهایش به .کنید نگاه گردنش به :گفتند می یکدیگر به
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 چه" :داد می جواب دیگری ".ماست مال دارد او چه هر  .خورد می را است ما

  "؟نشود ثروتمند او که ؟است انمیشک ساختن مسئول که یکس از دارید انتظاری

 ،شد آماده میشکان وقتی" :داد پاسخ شنید را ها حرف این موسی آنکه محض به

  1 ".داد خواهم تحویل شما به را کامل حساب شما زندگی زمان در من

 از یرمقادی که مورد این در ظنی گونه هر از تا گذاشت پایه را دقیقی حسابرسی موسی

 حسابرسی که تاکید این به کنید توجه .بماند برکنار ،رسانده شخصی مصرف به را ها کمک

 بازرسان توسط دیگر بیان به و "ایتامار نظر زیر ها لوی توسط" بلکه ،موسی خود طتوس نه

   .شد می انجام مستقل

 ۀاشار اساس بر احتماال میدراش اما ،نیست تورات متن در ها تهمت این به ای اشاره هیچ

 :است شده نوشته (قارون) حقور شورش جریان در یسمو خود

 (۱۵:۱۶ اعداد) ".ام نداده فریب را یک هیچ و ام هتنگرف هاآن از االغی حتی من"

 یا شواهد و مدارک با ،داشته وجود رهبران علیه یشهمه شخصی ۀاستفاد و فساد های اتهام

 را ما تا است افیک ،بیند می را ما اعمالۀهم خدا که این کنیم فکر است ممکن  .آنها بدون

 می گزارش را ای صحنه تلمود .گوید نمی را این یهودیت اما  .بازدارد خطا به ارتکاب زا

 :اند نشسته او گرد شاگردانش که مرگ بستر در یازک بن یوحنا ربان زا کند

 بخواهد خدا" :گوید می آنها به او ".کن برکت را ام !استاد" :دنگوی می وا به آنها

 او شاگردان  ."جان ترس که باشد حاکم شما بر قدر همان ها آسمان هیبت که

 آن !بیاورید دست به را هیبتی چنین که باشد " :داد پاسخ او  "؟همین" :پرسیدند

                                                 
1
 Tanchuma, Buber, Pekudei, 4. 
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 ،بکند گناهی خواهد می فردی وقتی :فهمید خواهید را گویم می آنچه حقیقت گاه

 .(ب ۲۸ براخوت) ".نبیند مرا کس هیچ امیدوارم گوید می خود به

 می فراموش آنها .ببینند را آنها دیگر های آدم مبادا هستند نگران ،کنند می گناه ها آدم وقتی 

 فکر نباید کس هیچ و کند می غلبه مغز بر وسوسه  .بیند می را آنها خدا تردید بی که کنند

 .دارد مصونیت آن دربرابر کند

 کتاب .نداشت لزومی موسی دادن پس حساب که گوید می که هست تنخ در دیگری بخش

 معبد بازسازی برای که اشویهو شاه پادشاهی دوران از کند می بازگو را رویدادی پادشاهان

 :شد آوری جمع پول

 می را کارگران مزد و گرفتند می را پول که کسانی از حسابرسی به نیازی آنها"

 پادشاهان دوم کتاب) ".کردند می عمل کامل صداقت با آنها زیرا ؛نداشتند ،دادند

۱۶:۱۲) 

 2  ."بود کرده عمل قانون اقتضای از فراتر" ،بود کامل صداقت با مردی که موسی ،این بنابر

 در .داد انجام کارا این ولی ،نداشت حسابرسی به نیازی موسی که دهد می نشان قیقاد این

 افراد اگر حتی ،باشد داشته وجود باید مالی حسابرسی و یتفشفا باید المنفعه عام کار

 با باید جماعت مالی مسئولیت دارای افراد  .باشند داشته ناپذیر خدشه شهرتی ،مسئول

 را همین ،ییترو ،موسی پدرزن .باشند داشته قبول را امر این دیگران و باشند اخالقی صداقت

 او .برگزیند مسئوالنی ،رهبری کار در کمک برای که کرد پیشنهاد وقتی گفت موسی به

  :شوند گزینش کسانی چنین باید گفت

                                                 
2
 A key concept in Jewish law (see, e.g., Brachot 7a, 45b, Bava Kamma 

99b), meaning supererogation, doing more, in a positive sense, than the 
law requires. 
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 خروج) ".کنند پرهیز حرام مال از ،بوده اعتماد قابل و سخداتر که افرادی"

۲۱:۱۸) 

 تضمین را عدالت برقراری توانند نمی ،یریذفسادناپ و صداقت شهرت داشتن بدون قضات

 زمانی یعنی ،شده برداشت اعداد کتاب در ادیروید از حکیمان توسط کلی اصل این .کنند

 اردن رود سوی این در اسکان مورد در را خود ۀخواست گاد و ونوئر های یلهبق اعضای که

 به موسی .(۳۳:۳۲-۱ اعداد) بودند کرده مطرح خود های گله برای حاصلخیز چمنزارهای و

 تصور این کار این با  .کرد خواهند خراب را قوم باقی ۀروحی ،کنند چنین اگر که گفت آنها

 جنگ در خود برادران با همراه ،گذشته اردن رود زا خواهند نمی که کردند می ایجاد را

 .کنند شرکت سرزمین تسخیر های

 آن به و باشند نبرد اول خط در خواهند می که کردند روشن گاد و ونوئر های یلهبق اعضای

 نهادشپی موسی .شود تسخیر کامال سرزمین که زمانی تا گشت برنخواهند اردن رود سوی

 لسرائیا و خدا پیشگاه در ،کنند وفا را خود قول آنها اگر که گفت و پذیرفت را آنها

veheyitem neki’im یک همچون عبارت این  .(۲۲:۳۲ اعداد. )"بود خواهند سربلند 

 موجه خدا پیشگاه در مانند زنی خود وعانهمن برابر در باید فرد": شد یهود قانون وارد ،اصل

 درستکار ما که بدانند همه باید  .دهیم انجام را درست کار که نیست کافی این 3 ".دباش

  .است امانت آنها نزد پول وقتی ویژه به ،هستیم

 از .است ثبت قانون این به مربوط ردامو از نمونه چندین تلمودی ادبیات ۀاولی متون در

 :آوردند سکه معبد ۀخزان از ها قربانی برای و آمدند مردم وقتی ،جمله

                                                 
3
 Mishnah, Shekalim 3:2. 
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 می فقیر بعدا اگر .شدند مین خزانه وارد تفیلین یا سرپایی و کفش ،کاله با آنها

 ،شدند می ثروتمند اگر و شده گناهی مرتکب خزانه در گفتند می مردم ،شدند

 هم که است فرد ۀوظیف ،دلیل این به .است برداشته انهزخ مال از گفتند می مردم

 باید پس" :شده گفته که چنان .کند دس را اتهامی هر راه خدا هم و مردم دربرابر

 4 .(۴:۳ سلیمان امثال) "بیاوری دست به مقبولیت و محبوبیت مردم و خدا نزد

 در چیزی بتوان که پوششی و لباس هر داشتن تن هب ،شدند می خزانه وارد که افرادی برای

 زیادتری موجودی صندوق در وقتی ،همچنین .بود ممنوع ،دزدید ای سکه یا کرد پنهان آن

 فرد باید و کنند عوض نقره با را مس های سکه نداشتند اجازه ،خیریه مسئوالن ،ماند می

 غذا اگر شبات شب برای خیریه مرغ خوراک پخت بر ناظر افراد .کرد می را کار این سومی

 خود برای را غذا باقی نداشتند حق ،نبود آن دریافت برای فقیری دیگر و آمد می زیاد

 توسط عمومی لاموا از استفاده ظن مبادا تا شود فروخته دیگران به باید غذاها باقی .بخرند

   .(الف ۱۳ پساخیم) یدآ وجود به مسئوالن

 دو حداقل توسط همواره باید خیریه کمک وریآگرد که گویند می روخاع شولخان قوانین

 کارو یوسف ربی نظر میان هست تفاوت 5 .باشد دیگری کار ناظر یک هر تا شود انجام نفر

 اساس بر کارو یوسف ربی .دارد وجود دقیق حسابرسی به نیا ۀدربار ایسرلیس مشه ربی و

 و گرفتند می را پول که کسانی از حسابرسی به نیازی آنها " :دهد می نظر سلیمان امثال متن

 کتاب) ."کردند می عمل کامل صداقت با آنها زیرا ؛نداشتند ،دادند می را کارگران مزد

 .نیست الزم ناپذیر خدشه و صدیق افراد برای حسابرسی هیچ زیرا  .(۱۵:۱۲ پادشاهان دوم

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Shulchan Aruch, Yoreh Deah 257:1. 
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 و خدا پیشگاه در" :اصل دلیل به ،نیست درست این که گوید می ایسرلیس مشه ربی اما

 6. "باش پاک لسرائیا دربرابر

 نمی ،باشد داشته فساد شک خود رهبران به که ملتی .است اجتماعی زندگی اساس ،اعتماد

 که است خوب ای جامعه ۀنشان این .کند عمل باز و عادالنه ،آزاد ای جامعه همچون تواند

 آسانی به که قدرت به رسیدن برای راهی نه و ببینند می خدمت ای گونه را اجتماعی رهبری

 باالی استانداردهای اهمیت ۀزمین در مداوم آموزشی تنخ .گیرد میقرار استفاده ءسو مورد

 داشتند دستور خدا سوی از که بودند اجتماع منتقدان نخستین ،انبیاء .است جمعی زندگی

 با نبی الیاهو .بگیرند چالش به را فاسد رهبران و بگذارند میان در مندانقدرت با را حقیقت

 ضداخالقی های آیین علیه یرمیا و یاعیش ،عاموس مانند انبیاء دیگر و درافتاد بآحا شاه

 زمان ۀهم برای که هستند یهود سنت کالسیک متون انبیاء این متون. برخاستند خود روزگار

 بر ،آزاد ۀجامع یک  .کردند تدوین را شرافت و صداقت ،مساوات ،عدالت های ایده ها

 .باشند ناپذیر خدشه باید ها بنیان این و شود می ساخته اخالقی های بنیان

 جماعتی اقدام اولین در جماعت صندوق حسابرسی روی بر که موسی شخصیت ۀنمون

 .گذاشت جا به ها زمان ۀهم برای حیاتی ای سابقه ،کرد تاکید یهودیان

  شالوم شبات

 

  توسط شیریندخت دقیقیان آمریکایی-ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانیترجمه فارسی با مشارکت بنیاد 

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

                                                 
6
 Ibid., 257:2. 
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