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Moses’ Death, Moses’ Life 

Vezot Habracha 

هبراخا وزوت: موسی زندگی و درگذشت  

 قبل ها سال که گونه همان ،رفت دنیا از خدا کنار در کوهستان در تنها موسی چنین این و

 افق و او زندگی که شنید فراخوانی و دید را فروزان ۀبوت ،بود نمیدیا در چوپانی که هنگامی

  .ساخت رگونگد را دنیا اخالقی های

 زاری و گریه هیچ .نیست جمعیتی هیچ .است آن سادگی دلیل به تاثیرگزار ای صحنه این

 ،بیند می دور از ار سرزمین او  .است دردناک بس دوری حال همان در و نزدیکی .نیست

 فرزندانش نه و همسر نه .شد نخواهد وارد آنجا به هرگز که دانسته می پیش ها مدت از اما

 میریام وا خواهر .اند رفته کنار روایت از ترپیش خیلی آنها .نیستند آنجا او با خداحافظی برای

 .اند رفته دنیا از پیشتر ،ندکشید دوش به او با را رهبری بار ها مدت که اهرون رادرشب و
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 در اما ،شده تبدیل ایمان تنهای مرد به موسی  .است شده او جانشین عیهوشو دستیارش

  .باشد تنها اگر حتی ،نیست بیکس ،فردی هیچ خدا با یهمراه

 عیهوشو خواه ،آورد می او ۀدربار وراتت که ییادبود متن اما .است اندوهبار بس ای لحظه

 بینظیر ،باشد نوشته چشمانش در اشک با خدا خواست به موسی خود خواه و باشد نوشته

   :1 است

 را خدا چهره به چهره او مانند که برنخاسته پیامبری لسرائیا میان از گاه هیچ

 فرعون علیه مصر در تا فرستاد او برای خدا که یهای نشانه و اعجازها ۀهم با بشناسد

 قدرتمند دست که کارهایی ۀهم نیز و کندااجر سرزمینش کل و سردارانش ۀهم و

 (۱۰:۳۴-۱۲ تثنیه) .داد انجام اسرائیل بنی ۀهم چشمان دربرابر موسی هیبتناک و

 با .یابیم می ،شود می ارایه تاریخ افراد موثرترین از گهگاه که یفهرست در را موسی ندرت به

 برای داوود اب ،اش سرسپردگی خاطر به براهیما با اما ،شتاد اینهمانی توان می سختی به او

 .کرد انگاری همسان توان می آسانتر ،شامید های سمفونی برای یاعیش با یا ،جذابیتش

 مورد در تورات .شد نمی شدیدتر این از موسی درگذشت و ابراهیم درگذشت میان تفاوت

  :گوید می ابراهیم

 او قوم که حالی در خشنودی با و پیری در ،سالخوردگی سن در ابراهیم سپس

 (۸:۲۵ پیدیاش) .کشید را خود نفس آخرین ،بودند گرداگردش

 تا ماند زنده قدر آن اما ،گذشت زیادی های آزمون از هرچند او .بود آرام ابراهیم مرگ

 سرزمین در زمین قطعه اولین دستکم و شتاد فرزندی او .ببیند را خدا ۀوعد تحقق نخستین

 . او[قیمت ربراب چند به مقبره خرید به اشاره :مترجم توضیح] بود کرده خریداری را لسرائیا

                                                 
1
 For more on this, read Bava Batra 15a. 
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 او درگذشت در را خیری به عاقبت  .بود برداشته خود فرزندان سفر و سیر در را قدم اولین

 .کنیم می احساس

 با او ،زندگی ماه آخرین در .شتندا همراه به آرامشی هیچ موسی سالخوردگی ،برعکس

 ورود و اردن رود از گذشتن ۀآماد که لحظه همان در .کرد چالش مردم با تحراص و شدت

 که گوید می او  .داد هشدار رو پیش خطرهای ۀدربار آنها به موسی ،شوند می سرزمین به

 بلکه ،بیابان در بیخانمانی نه ؛آزادی که بردگی نه ؛فراوانی بلکه ،فقر نه ،آزمون بزرگترین

 دوران گفتار از بیش سالگی بیست صدو هنگام موسی کالم در .بود خواهد ها خانه آسایش

 هم آخر تا و باشد بازنشستگی ۀآماد که نیست مردی او .دارد وجود هیجان و شور او جوانی

  .گیرد می چالش به را خدا هم و قوم

 ؟آموزیم می نکاتی چه موسی مرگ و زندگی از

 عبور آن از که هست اردن رود یک -ما میان در بزرگترین حتی- ما از یک هر برای-۱

 به که هست مقصدی ،شد نخواهیم وارد آن به که هست موعودی سرزمین ،کرد نخواهیم

 کار که نیست شما ۀعهد به این :گفت که شتاد را منظور همین ترفون ربی  .رسیم نمی آن

.  (۱۶:۲ اوت میشنا) .کنید خالی شانه آن انجام از توانید نمی همچنین اما ،کنید کامل ار

 را سفر و سیر ما که است آن مهم  .گرفت خواهند پی دیگران ایم کرده آغاز ما را آنچه

  .یمنکن انتخاب را سکون .کنیم شروع

 و موسی میان هست تفاوتی . چه(۶:۳۴ تثنیه) ".نیست آگاه او دفن مکان از کس هیچ"-۲

 زیارتی های مکان و معابد ،باشکوه بناهای به آنها های مقبره که دیگر های تمدن قهرمانان

 کس هیچ دارد اصرار تورات که بود اینها از جستن دوری در دقیقا ،تفاوت  ؟ندشد تبدیل

 ،اشتباه بزرگترین که اعتقادیم این بر ما  .شد سپرده خاک به کجا موسی که داند نمی
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 ستایش را انسانی افراد ما .هستند خدایان آنها گویی که ای گونه به است ها انسان پرستش

 .است بزرگی تفاوت این  .پرستیم نمی را آنها ولی ،کنیم می

 حتی  .نکنند فراموش را این هرگز مردم که خواست می موسی .است کامل داخ فقط-۳

 دانیم نمی هنوز .شد خطا مرتکب نیز موسی حتی .هستند ناکامل هم ها انسان بزرگترین

 او به خدا خطاهایش دلیل به اما ،هست بسیاری نظرهای آن مورد در و بود چه او خطای

 فقط کمال  .نیست نقص بی انسانی موجود هیچ  .شد نخواهد موعود سرزمین وارد که گفت

 و ماند می خدا ،خدا زمین و ها آسمان میان اساسی تفاوت این فهم با تنها .دارد تعلق خدا به

    .انسان ،ها انسان

  .(۱۲:۲۰ اعداد) "...نکردی تقدیس مرا زیرا" .کند نمی پنهان را موسی خطای تورات-۴

 ها بزرگترین مورد در را کار این ترسی هیچ یب و نداپوش نمی را کس هیچ گناه تورات

 همین به .افتند می بدی های اتفاق ،کنیم پنهان را افراد گناهان بخواهیم وقتی .دهد می انجام

 های رسوایی برخی ،هستیم شاهد را دیندار یهودیان دنیای در رسوایی همه این هامروز دلیل

 ،کنند می پنهان را حقیقت مذهبی افراد که وقتی  .آن انواع دیگر و مالی برخی ،جنسی

 مقدس نام به : اهانتفارسی مترجم توضیح] شمه هیلول خواهند نمی .دارند واال ای انگیزه

 انکار با ها پنهانکاری گونه این  .شود می بزرگتر هشم هیلول یک اما نتیجه .بشود [خدا

 افراد و هستند شرورانه و زشت که انجامد می نتایجی به افراد بزرگترین حتی خطاهای

 .کنیم چنین نباید نیز . ماکند نمی پنهان را افراد گناه تورات  .کنند می دور دین از را صادق

  .بود ها انسان بزرگترین که موسی حتی  .دارد وجود راه یک از بیش خوب زندگی برای-۵

 اهرون های مهارت به او  .کند رهبری تنهایی به توانست نمی ،بود بزرگترین که موسی حتی

 هرگز  .شتاد نیاز قوم مشایخ از تن هفتاد حمایت و میریام شهامت و صلح برقراری برای
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 و عالقه ،مهارت یک هر ما ؟نیستم بزرگ شخص فالن ۀانداز به من : چرابپرسیم نباید

 که است این خطا بزرگترین .سازد بزرگ را ما تواند می یا توانست می که داریم حساسیتی

 بهترین آن در که بدهید انجم را کاری آن .نباشیم خودمان و باشیم دیگری فرد بخواهیم

 .باشند قوی آنها ،هستید ضعیف شما وقتی که باشید افرادی میان در سپس ،هستید

 سن در موسی که گوید می تورات .ندهید دست از را جوانی دوران آلیسم ایده هرگز-۶

 تثنیه) ".بود نیافته کاهش اش حیاتی یاقو و بودند نشده رات چشمانش" سالگی بیست صدو

۷:۳۴) 

 ۀجمل که دریافتم آنکه تا هستند یکدیگر مکمل ۀجمل دو اینها که کردم می فکر پیشتر من

 برای خود شوق و شور او زیرا ،بودند نشده رات موسی چشمان .است دوم ۀجمل شرح ولا

 نیرومند قدر همان موسی تثنیه سفر در اینجا .بود کرده حفظ ،شتاد جوانی در که را عدالت

 می جوان ما های لآ ایده که مانیم می جوان قدر همان ما .بود خروج سفر در که است

  .شوید می پیر گاه آن ،بدهید راه بدبینی به  .مانند

 من زبان و .. گفتار.نیستم سخنوری مرد من" :گفت خدا به موسی فروزان ۀبوت دربرابر-۷

 سخنورترین به موسی ،سیمر می گفتارها کتاب یا تثنیه سفر به که هنگامی ".است کند

 .ندارد شدن گیج جای اما  .شوند می گیج مورد این در برخی  .است شده تبدیل پیامبران

 می سخنور را تو من ...": گفت او به خدا ؟دهد می گفتن سخن قدرت انسان به کسی چه"

 سخنور که گزیند برمی را کسی خدا . (۱۲:۱۱ خروج) ".بگویی چه آموزم می تو به و سازم

 طریق از خدا بلکه ،گوید می سخن که نیست او که بفهمند مردم بگوید سخن وقتی تا نبود

 .بود خدا سخنان بلکه ،خودش سخنان نه گفت او آنچه .گوید می سخن او
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 تا ،سارا و ابراهیم یعنی ،زیدگرب نددش نمی دار بچه که را زوجی خدا دلیل این به همچنین

 خود پارسایی از که را قومی خدا که بود دلیل این به  .بشوند یهودی فرد نخستین والدین

 را خود روح که است آن بزرگی باالترین .بشوند دنیا در خدا شاهد تا برگزید ،نبودند آگاه

  .دنشو جاری ها انسان دنیای در ما راه از خدا های موهبت تا بگشاییم خدا روی به

 ؟کرد می ستایش را آنها آیا ؟آمد می خوشش آنها از او آیا .کرد دفاع مردم از موسی-۸

 پرسش این به ما پاسخگویی برای شکی جای هیچ تورات ؟آمد می خوششان او از آنها آیا

 حتی .کرد حمایت آنها از شتاد که قدرتی و مهر ۀهم با موسی اما .گذارد نمی باقی ها

 وقتی حتی  .کردند می ناسپاسی خدا به نسبت وقتی حتی  .بودند کرده گناه آنها وقتی

 خدا به او  .انداخت خطر به آنها از دفاع برای را خود جان موسی  .ساختند طالیی ۀگوسال

 ای نوشته که کتابی از مرا نام پس ،کنی نمی چنین اگر اما – بخش را آنها گناهان" :گفت

  .داد او به موسی رسالت ابتدای در یدرس خدا ،تلمود به بنا  (۳۲:۳۲ خروج) ".کن حذف

 :گفت خدا (۱:۴ خروج) " کرد نخواهند باور مرا آنها" :گفت مردم ۀدربار موسی وقتی

 باور که تویی این سر آخر و باشند یم باورمند افرادی فرزندان و هستند باورمند آنها خود"

  2 ".شتاد نخواهی

 مردم اگر حتی ،کنند می دفاع مردم از که هستند آنهایی ،ستایش ۀشایست رهبران

 .باشد آنها با متفاوت ای نسخه آنها ورتودوکسیا یا و باشند سکوالر ،نباشند ارتودوکس

 می نفرت که کسانی  .گذارند می احترام دیگران به که هستند کسانی راماحت ۀشایست افراد

 تحقیر ،نگرند می دیگران به تحقیر ۀدید به که کسانی و گیرند می قرار نفرت مورد ،ورزند

 یهودیت بنیادی اصل یک این .شد خواهد محکوم ،کند می محکوم کس هر .شد خواهند

 middah kenegged middah :که است
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 به موسی .شوند بزرگ که کنند می کمک دیگران به که هستند کسانی بزرگ افراد

   .باشند بزرگ چگونه آموخت یهودیان

 این از .نامد می خدا خدمتگزار را او که است این موسی به نسبت تورات ستایش بزرگترین

 توانیم می همه زیرا  3 .باشیم بزرگ موسی مانند توانیم می همه ما که نویسد می هارامبام رو

 حقیقی فروتنی با وقتی و است بزرگ ما هدف که هستیم بزرگ قدر همان ما .کنیم خدمت

 که یابد می جریان ما از و شود می داده ما به ما خود از بزرگتر نیرویی ،کنیم می خدمت

    .خواند فرامی دنیا به را الهی جالل

  شالوم شبات

توسط شیریندخت  آمریکایی-ارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانیترجمه ف

  دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 
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