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Vayera 

To Bless the Space Between Us 

  ویرا :ما میان فضای کردن برکت برای

 .دارد یهودیت از ما درک برای عظیمی معنای که نهفته رازی تورات در ابراهیم داستان قلب در

 گونه آن جا هیچ  ابراهیم  .است آشکار زا آشکارتر ،پاسخ ؟شد برگزیده چرا و بود که ابراهیم

  .شود نمی توصیف (۹:۶ پیدایش) (خود های نسل در کامل و راستوار مرد) شد توصیف نوح که

 صورت به که بینیم می جوان موسای درمورد که گونه آن ،بینیم نمی تصویری هیچ ابراهیم از ما

 .کند می مداخله (مصری کارفرمای و اسرائیل بنی ۀبرد میان) ییدعوا در دالتیعیب علیه فیزیکی

 شایپارا اوایل جا یک در تنها تورات .نبود نبی یک یاعیش مانند یا سرباز یک داوود مانند موسی

 :برگزید را ابراهیم خدا چرا که گوید می ما

 بی ابراهیم ؟کنم می پنهان ابراهیم از را کرد خواهم که کاری آیا :گفت خداوند سپس

 خواهند برکت او ۀواسط به زمین ملل ۀهم و شد خواهد قدرتمند و بزرگ ملتی تردید

 راه حفظ به خودش از پس را خود خاندان و فرزندان تا ام برگزیده را او زیرا  .شد
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 شایستگی به خداوند تا دکن هدایت است عادالنه و درست آنچه انجام با خدا های

 (۹:۱۸-۱۷ پیدایش) .کند وفا او به خود ۀوعد به ابراهیم

 و "قدرتمند پدر" معنای به بود اورام ،ابراهیم ۀاولی نام ابتدا .باشد پدر یک تا شد برگزیده ابراهیم

 .بسیار های ملت پدر یعنی ماوراها شا شده تکمیل نام

 خاص اسمی که تاریخ فرد نخستین که یادآوری این با مگر ،شویم نمی آن متوجه لحظه این تا

 نظر .  در(۲۰:۳ پیدایش) "بود خواهد زندگی مادر او" :گفت آدم زیرا ،بود حوا ،شد داده او به

 ده و نوح تا آدم از نسل ده یعنی نسل بیست) بودنپدر از پیش خیلی تورات در که باشید داشته

 بیولوژیک ۀپدید یک بودن مادر زیرا  .است شده اشاره مادربودن به  (ابراهیم تا نوح از نسل

 فرهنگی ۀپدید یک بودن پدر  .ستا کرتمش پیشرفته حیات های شکل ۀهم میان تقریبا  .است

 و همسری تک ،وییزناش جفت از حمایت و تاکید برای هست اندکی دالیل بیولوژی .  دراست

 به همیشه پدربودن که است رو این از .دنبده پیوند فرزند به را پدر که ازدواج در وفاداری

 مادر – بودن والدین ری تاکید این  .دارد بستگی اجتماع یک در جاری قیاخال اصول تقویت

 یکتاپرستی دستارد زیرا ،است یهودی معنویت مرکزی امر -ابراهیم بودن پدر ،حوا بودن

 .کرد تبدیل واحد خدای یک به را چندگانه خدایان شمار فقط که نبود این دنیا برای ابراهیمی

 را دنیا (بنگ بیگ) مهبانگ با که  نیست دانشمندان خدای اول ۀدرج در فقط اسرائیل خدای

 او .کند تعیین را ما عدم و وجود که نیست فیلسوفان خدای او .باشد درآورده حرکت به

  .باشد داده قرار خود درون را کرانمند موجودات ما که نیست هم بیکرانه یا ،عارفان خدای

 را فرزندش که است والدی ما برای و دارد دوست را ما که است خدایی لسرائیا خدای

  .کند می تمراقب و دارد دوست
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 یک آیا ؟نداریم پدر یک همگی ما آیا" :شود می توصیف ما پدر همچون گاهی خدا

 بعدی فصول در ویژه به گاهی . (۱۰:۲ خیمال) "؟است نیافریده را ما ۀهم واحد خدای

 بخشد می آرامش را او شدرام که کسی مانند" :است شده توصیف مادر خدا ،یاعیش کتاب

  .(۱۳:۶۶ یاعیش) ".دهم می آرامش وا به

 دوخ رحم فرزند به و کند فراموش را خود شیرخوار کودک ندوات می زن یک آیا" پس

 یاعیش) "کنم نمی فراموش را شما من ،کنند فراموش اگر هم آنها حتی  ؟باشد نداشته شفقت

 .رود می کار به خدا حرفی چهار نام گاه هر ویژه به ،است شفقت خدا صفت اولین  .(۱۵:۴۹

 با ما ۀرابط پس  .یدآ می رحم معنای به مخر ۀواژ از که است ،رخمیم ،شفقت عبری ۀکلم

 از اگر شود می رعمیقت خدا از ما فهم و دارد پیوند مادرمان و پدر با ما ۀرابط به عمیقا خدا

 را آمریکایی یهودی جوان مادر یک ۀگفت این من) باشیم برخوردار فرزند داشتن برکت

 می و دارم خدا با محکمتری ۀرابط که کنم می حس ام شده مادر من که : اینکدارم دوست

 .(چه یعنی ،کنید کنترل آنرا توانید نمی که چیزی آفریدن که دانم

 یپسر ابراهیم که این نخست  .سازد می دشوار دلیل دو به را ابراهیم داستان فهم اینها ۀهم

 :کند ترک را پدرش گفت او به خدا که بود

 (۱:۱۲ پیدایش) .کن ترک را ات پدری ۀخان و زادگاه ،سرزمین

 :کند قربانی را پسرش گفت او به خدا که بود پدری ابراهیم که است این دومی

 به و بردار ،داری دوستش که را پسرت تنها اسحاق ،پسرت :گفت خدا سپس

 قربانی مانند ،داد خواهم نشان تو به که کوهی در را او آنجا و برو موریا سرزمین

 (۲:۲۲ پیدایش) .کن پیشکش سوختنی
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 .بخواهد کارهایی چنین کسی از خدا که این فهم است دشوار بسیار ؟دارد معنایی چه این

 و والدین ۀرابط سرمشق خواسته که خواهد می ابراهیم از را کار این خدا که این به رسد چه

 .بشود پسر و پدر و فرزند

 صورت پیوندی تا باشد جدایی ابتدا باید  .آموزد می بیانقال و اساسی ای نکته ما به تورات

 خوبی فرزندان بخواهیم اگر باشیم خودمان اینکه داریم نیاز برای آزادی فضای به ما .بگیرد

 بدهیم اجازه فرزندانمان به باید ،باشیم خوبی والدین اگر .باشیم خود مدار و پدر برای

   .باشند داشته خود برای فضایی

 ،حتر ،پدرش که دهد می ادامه را سفری واقع در ابراهیم که کردم استدالل پیش ۀهفت من

 زیرا ،دریابیم را امر این تا برسیم پختگی از ای درجه به باید اما  .بود کرده آغاز پیشتر

 را جدید کامال سفری ابراهیم که کند می پیشنهاد گویی روایت این از ما خوانش نخستین

 بت چکش با که بود شکن بت فردی تلمودی میدراش یک اساس بر ابراهیم  .کند می آغاز

 وجود با که کنیم می درک کامل را امر این پختگی سن در ما  .شکست ار پدرش های

 در ما والدین ،کردیم می تصور جوانی در آنچه از بیشتر خیلی ما نوجوانی های شورش

  .کردیم می تجربه را آنها از جدایی بایست می ،آن فهم از پیش اما  .هستند ما وجود

 روایت این اساسی ۀنکت که ام گفته تفصیل به من .قربانگاه به اسحاق بستن است گونه همین

 ۀنکت لکهب ،کند قربانی را پسرش که داشت دوست را خدا قدر آن ابراهیم که نیست این

 هم قدر هر ،تیمسین خود فرزندان مالک ما که آموخت ابراهیم به خدا که است این اساسی

 با" :گفت مادرش زیرا ،شد نامیده قابیل ،انسان فرزند نخستین  .باشیم داشته دوست را آنها

 که کنند می فکر والدین . وقتی(۱:۴ پیدایش) (کانیتی] آوردم دست به مردی خدا کمک

  .شود می بار فاجعه نتیجه ،هستند خود فرزندان مالک
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 مهم اصول از یکی این .بگیر ارتباط سپس و بیاب فردیت ابتدا .بپیوند سپس و شو جدا ابتدا

 است زمین و آسمان میان روشن مرزهای .نیست ما . خدانیستیم خدا ما .است یهود معنویت

  .دهد می را خدا با سالم ۀرابط یک ۀاجاز ما به که

 بیکران نور در خود کامل انکار یا "هایش بیتول" درمورد یهود عرفان که است درست این

 مرد قهرمانان مورد در . آنچهنیست یهود نعرفا مسلط دیدگاه این اما ،گوید می سخن خدا

 باقی خودشان ،گویند می سخن خدا با آنها وقتی که است این است چشمگیر تورات زن و

 :است زیمزوم نام به قباالیی یاصل این .کند نمی فرسوده را ما . خدامانند می

 .مباشی خودمان تا کند می باز جا ما برای خدا  .خدا دودسازیحخودم

 از باید او  .بود پدرش مدیون چقدر بفهمیم ما و او تا شد می جدا پدرش از باید ابراهیم

 منحم ربی  .ابراهیم شبیه بدل یک نه و باشد خودش بتواند اسحاق تا شد می جدا پسرش

 :کرد بیان زیبایی به را امر این کوتزک روحانی رهبر مندل

 .هستیم خودمان یک هر که است این برای هستی خودت تو و ستمه خودم من اگر

 خودم من نه گاه آن ،برعکس و ،هستی خودت تو چون هستم خودم من اگر اما

 .ستیه خودت تو نه و ستمه

 ،دارد دوست را فرزندش راستی به که والدی اما ،دارد دوست والد یک مانند را ما خدا

 یکدیگر برای ما را فضا این .دهد گسترش را خود هویت که کند می فراهم فضایی او برای

 در دیگر گیاهان که تیدرخ دنمان نه و ،گل یک برای آفتاب نور دنمان عشق ؛کنیم می ایجاد

 می ایرلندی عراش یاگیر  کالم این در را الهی و انسانی عشق نقش  .کنند می رشد آن ۀسای

 ."ما میان فضای کردن برکت برای" :یابیم

 شالوم شبات
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