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 ۲۰۱۸ژانویه  ۴

ی وزیر امور دیاسپورات، نِنفتالی بِدر لندن، همراه  imalO ۀپیش در گردهمایی ساالن ۀهفت

 ۱۰۰بیش از در لیدر جوان یهودی  ۱۴۰۰این افتخار را داشتم که برای بیش از  ،اسرائیلکشور 

کشور دنیا سخن بگویم. برای آنها در این باره گفتم که یهودیت برای من  ۲۰بیش از  سازمانِ

 س مهم داشته باشد.  بچه معنایی دارد و چرا باید برای آنها معنایی 

رکت در این گردهمایی خارق العاده. همیشه فکر می کردم یاران، چه اقبال بینظیری است ش

هیچ درمانی برای سرمای بریتانیا وجود ندارد، اما دریافته ام که وجود دارد و نامش گرمای 

خینا )جالل شِ ،یهودی است.  یاران شما فوق العاده هستید.  دو یهودی که کنار هم بنشینند

جهان است و از  ۀاینجا آورده اید که دگرگون کنندخداوندی( را فرامی خوانند. شما چیزی به 

 ، الهام بخش جهان خواهد شد. اینجا

آن، ربای منخم دوچ  CEOو  imalOیاران بگذارید از قول شما از ربای رافی باتلر، ریاست 

آرون ولفسون و  یانآقا imalO ۀتشکر کنم.  باید سپاسگزاری کنم از حمایت کنندگان برجست

 Jewish Futures Trustتیم و   J Rootsالی هورن. سپاس خاص از ربای نفتالی شیف، 

ت که برای نِ، نفتالی بK’vod Ha’Sarِکه این برنامه را تدارک دیده و همچنین از سازمان 

ربای لرد جاناتان ساکس خنرانی هایس  
 هودی بودن ِی یِبزرگ

  imalO (۲۰۱۷ ) ۀگردهمایی ساالن

The Greatness of Being Jewish  
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کرد و این بسیار خوب این آخر هفته آمد و نیز تشکر می کنیم از خانم بنت که شما را روانه 

  است.   

بگویم. از خودم می پرسیدم که  نکته ای راشما یک گروه ارزشمند هستید و باید به شما یاران، 

به اینجا، لندن، کنار رود تایمز  Olam Ha’Yehudiو  Olamiچرا خداوند کاری کرد که 

دور از اینجا در همین  بیایند؟ و ناگهان دریافتم که باید از این رو بوده باشد که نه چندان

سواحل تایمز آن کسی که یهودی نبود ولی من به راستی آرزو می کردم که ایکاش می بود، 

ویلیام شکسپیر نیز این جا بود. بنابر این می خواهم گفتاوردی از شکسپیر نقل کنم که یعنی 

یکراست به قلب  کهنقل می کنم   گفته ای شب دوازدهمزندگی را دگرگون می سازد:  از 

برخی بزرگ به دنیا می آیند.  برخی ".  او می گوید: دارداشاره  ،آنچه یک یهودی باید باشد

.  "قرار می گیرد کسانی هستند که بزرگی باالی سر آنها بزرگی را به دست می آورند. ولی 

دست بیاورم، که بزرگی را به  قرار نبودمن از سن بسیار کم فهمیدم که بزرگ دنیا نیامده ام و 

ولی در جایی از زندگی ام در دانشگاه ناگهان دریافتم که اگر یهودی باشی بزرگی را باالی 

 .خواهی داشتسرت 

چرا چنین است؟ به چه دلیل؟ زیرا ما وارثان اخالف پرنفوذترین مردی هستیم که تا کنون 

 ۴.۲وراهام آوینو ) ابراهیم پدر ما(، که امروز ادعا می شود جد ایمانی وجود داشته، یعنی اَ

امشب اینجا گردآمده ایم، می  یهودیان که جمعی از مابیلیون مسلمان  و  ۶.۱بیلیون مسیحی، 

باشد. او انسانی بود که هیچ تاجی بر سر نداشت، امپراتور هیچ جا نبود، هیچ ارتشی را 

دنبال  ۀنمود، اما با خواست مومناننزه ای اجرانکرد، هیچ نبوتی فرماندهی نمی کرد، هیچ معج

 دنیا را دگرگون ساخت.  ،کردن ندای خداوند

ربنو )موسی( هستیم که ژان ژاک روسو، الهام بخش انقالب فرانسه، او را  شهمُما اخالف 

 بزرگترین قانوگزار تاریخ بشر خواند
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فیلم  ۀبینندباید به شما بگویم. من امروز در مجلس لردها دارای کرسی هستم و چنان چه هر 

درمی یابد، به سختی می توانم ده نفر را برای نیایش روزانه گردهم آورم.  گاهی  منگفتارهای 

خدا؟  ۀلردهای بریتانیا یا کنیسا همچون خان ۀمردم از من می پرسند کدام یک بهتر است؟ خان

، زیرا در کنیسا فقط ربای ترجیح می دهمبر مجلس لردها من همیشه کنیسا را "می گویم: من 

.  باید بگویم که در مجلس "سخنرانی می کند، ولی در مجلس لردها هر کسی خطابه ای دارد

لردها اتاقی باشکوه هست به نام اتاق موسی که برای تشکیل جلسه به کار می رود. و وقتی نظیر 

تبریک! " بای اعظم، لرد یاکوبوویتس به مجلس لردها معرفی شد، به او گفتند: ر ،پیشین من

شه ربنو بُ.  او با اشاره به نقاشی بسیار بزرگی از م"شما نخستین ربای هستید در مجلس لردها

)موسی پیامبر( در حال پایین آوردن ده فرمان از کوه سینا که سراسر یک دیوار را می پوشاند، 

 " هستم. ناو اولین بود. من دومیخیر.  "گفت: 

، بلکه بزرگترین شاه یهودخ )داوود پادشاه( هستیم که نه فقط بزرگترین لِمِاخالف داوید هَ ما

نخستین منتقدان اجتماعی که  :شاعر دینی در سراسر تاریخ است. ما بازماندگان انبیاء هستیم

سخن راست را رودرروی قدرتمندان می گفتند. مارتین لوترکینگ در واشنگتن، لینکلن 

کلمه به کلمه دو گفتار یشیعیا را از  ،"رویایی دارم"مموریال، در فراز سخنرانی مشهور به 

 هفتارای شبات نحامو نقل می کند. 

در سراسر تاریخ نوآور بوده ایم، برای نمونه، در تمام  ما وارثان آنها هستیم، نه فقط آنها بلکه

جامعه شناسی، دورکهایم، در انسان شناسی، لوی استروس.  در  آینشتاین، رشته ها، در فیزیک،

 ۀروانکاوی را بنیاد گذاشتند.  به غیر از یونگ، هم ،یهودیان هالیوود را تاسیس کردند.  یهودیان

، به نباشیهمیشه می گویم اگر یهودی  ،ه اینجا که می رسمب البتهوها یهودی بودند، اروانک

درمانگرهای بزرگ، یا بیشتر آنها، از جمله ویکتور فرانکل،  روان ۀهم نداری.نیاز  یروانکاو

جوایز نوبل در  ۳۶%  ، یهودی بودند.شناختی و مارتین سلیگمن ک بنیانگزار رفتاردرمانیِآرون بِ

اقتصاد از جمله این یکی، درخشان ترین موسیقی از آرنولد شوینبرگ تا بزرگترین شاعران 
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ی برین در ئور تا می رسیم به سرگطونارد کوهن، باب دیلون، همین ئموسیقی پاپ، زنده یاد ل

 Wazeشرکت گوگل و مارک زاکربرگ در فیسبوک، و باالترین اختراع تکنولوژی به نام 

نجات داده؟   Wazeکه پوشش نقشه یاب گوگل است. می دانید چه بسیار ازدواج ها را که 

چرا به نقشه نگاه "تعداد ازدواج ها به هم خورد زیرا مرد به زن گفت: آیا می دانید چه 

صلح خانواده را در دنیا بهبود  Waze "چرا مسیر را نگرفتی؟"و زن به او گفت:  "نکردی؟

 بخشیده است. 

نکته ای با شما درمیان می گذارم. یهودیان یک بار برای همیشه اختراع و نوآوری انجام ندادند.  

ور مشخص مذهبی نبودند، تک تک طنسل ها نوآور بودند.  حتی با آنکه برخی به  ۀآنها در هم

قدرت  ۀاساسی یهودیت را حفظ کردند که براساس آن شما دنیا را نه با اندیش ۀآنها این اید

که با قدرت اندیشه دگرگون می سازید و یهودیت این گونه است.  ما مردمانی هستیم که بل

آنها نسبت به  سرسپردگی، دژهای آنها مدرسه ها می باشند و اند قهرمانان ما معلمان ما بوده

آموختن و حیات ذهنی است. و مسئله همین جا است. امروز می بینید که چرا تک تک شما 

میلیون یهودی وجود دارد. این رقم کمی است. ۱۳به قدرت خداوند حدود مهم هستید، زیرا 

به هر طرف دنیا که نگاه می کنید جوان ها یکی یکی ولی مسئله این نیست. مسئله این است که 

 از یهودیت دور می شوند و این دردناک است.

می گویم چرا دردناک است.  یهودیان از دیرباز در جهان می زیسته اند. ما دوبرابر مدت زمان 

حضور مسیحیان و سه برابر مدت زمان حضور مسلمانان قدمت داریم. به یاد می آورم زمانی که 

بریتانیا بود تا آنکه ما آنرا به چین پس دادیم. وقتی که بخشی از هنگ کنگ ربای اعظم بودم، 

آقای تونگ چی هوا، اولین  در جلسه ای،هنگ کنگ زیر حکومت چین سفر کردم  به

 "فرماندار چینی هنگ کنگ، فردی دوست داشتنی که یهودیان را تحسین می کرد، گفت: 

سال پیش  ۵۰۰۰ربای ساکس، ما چینی ها می دانستیم که یهودیان از دیرباز می زیسته اند.  ما از 

سال پیش. من همیشه مایل بودم بدانم که شما در آن هزار سال  ۶۰۰۰وجود داشته ایم و شما از 
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آقای تونگ ما در هزار "کردید؟ من گفتم: می چه  -پیش از رواج غذای چینی کوشر  -اول 

   "سال اول فقط داشتیم از غذا شکایت می کردیم.

کشورهای  ۀهمین است. ما پیشتر از هر ملت دیگر در روی زمین می زیسته ایم.  در میان هم 

در آن قرون همه گونه سرنوشت را تجربه کردیم، از اوج پیروزی تا اعماق دنیا پخش شدیم.  

هرگز آن دو چیزی را که ما امروز همزمان  ،تراژدی و با این حال، در تمام طول تاریخ یهود

آزادی و برابری در  در کنار: سروری ملی و استقالل در سرزمین اسرائیل ، نداشتیمداریم

بود که ما یکی را داشتیم، ولی هرگز تا پیش از  یدیاسپورا )خارج از کشور اسرائیل(.  زمان های

و امروز تک تک دعاهای اجداد و پدربزرگ و مادربزرگ های این هر دو را با هم نداشتیم.  

 ایم. شما در طی صد نسل برآورده شده است. اما ما چه می کنیم؟ ما پا پس کشیده 

این بد است. دردناک است. و از این رو در دوران دانشجویی به خودم گفتم: من نمی توانم 

من هیچ قصدی "ی از چنین روندی باشم.  از این پس بیشتر یهودی خواهم بود و نه کمتر.بخش

ولی تصمیم خود را ، م می گذشتبرای ربای شدن نداشتم و این آخرین چیزی بود که در ذهن

آنهایی باشم که از یهودیت جدا می شدند.  و اگر شما همان  ۀنمی توانم در ردگرفتم که 

تصمیم را می گیرید که بیشتر یهودی خواهید بود، نه کمتر، به همراه یکدیگر مسیر تاریخ یهود 

 را دگرگون خواهید کرد.

همه  اینک شما می دانید و من می دانم که یهودی بودن آسان نیست. آن همه قوانین هست، آن

یادگیری، آن همه منع ها، با چه کسی می توانی ازدواج کنی، چه چیزی می توانی بخوری، 

من به من توضیح داد که  ۀکی باید استراحت کنی. ولی بگذارید به شما نکته ای را بگویم. نو

امروز همه چیز یک الگوریتم است.  الگوریتم چیست، من در این باره هیچ نمی دانستم. ما که 

حاال می دانم که بدون  بودیم، ریتم داشتیم ولی می دانم که هنوز الگو نداشتیم!  جوان

الگوریتم می توانید یک کتابفروشی محلی کوچک داشته باشید، اما اگر الگوریتم داشته باشید، 

ار موتور جستجوگر وجود داشت، هزپیش از گوگل   . amazon.comتبدیل می شوید به 
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ی توانی دنیا را م ،ی کنیمدرست را پیدا  مسرگیی برین هستی و الگوریتلری پیج و وقتی ولی 

  دگرگون کنی.

در روزگاری دور، در بیابانی متروک در پای کوه سینا خداوند به مردمی اعتماد کرد که 

، اما به آنها خاصی بدون هیچ وجه تمایز گروهی کوچک، متفرق و سخت سر بودند،

شجاع ترین و تسلیم  ،این الگوریتم آنها را به برجسته ترین الگوریتمی داد به نام توراه. 

 ،ناپذیرترین ملتی تبدیل کرد که تا کنون دنیا به خود دیده است. چگونه عمل می کند نمی دانم

کند. و شما به سوی آینده می روید، هر یک رویاها و برنامه هایی  ولی می دانم که کار می

گذارید که پیش بینی ناپذیر است. دنیا بیش از هر زمان  دارید و دارید به آینده ای گام می

روند هر سال سریعتر می شود و شما برای  ندیگر به سرعت درحال دگرگون شدن است و ای

 هایی نیاز دارید.   مندیحرکت، شکوفایی و موفقیت به توان

چه کار می که الگوریتم توراه برای زندگی شما به شما بگویم شخصی  ۀاز روی تجرببگذارید 

نخست تمام مناسبات درجه اول شما را تقویت می کند.  هیچ کس به  ۀتواند بکند. در وهل

یهودیان از حس همبستگی  ۀیهودیان دیندار ازدواج های پایدار ندارد.  هیچ کس به انداز ۀانداز

جمعی یهودیان سراسر جهان نسبت مسئولیت اجتماعی برخوردار نیست.  هیچ کس آن حس 

افراد یهودی نسبت به یکدیگر مسئولیت  ۀهمراویم زه به زه )ل ایسرائل اَیگر را ندارد، کُبه یکد

وقتی یک یهودی مجروح می "(. شیمون بریوحای )حکیم و عارف قرن اول م.( گفت: دارند

هیچ کس مناسبتی از این دست که ما داریم، ندارد.  "یهودیان احساس درد می کنند. ۀشود، هم

پژوهش ها  ۀسعادت دست یابید. همبه باور کنید. شما به تنهایی نمی توانید زندگی کنید و 

نشان می دهند که موفقیت و سعادت شما بستگی دارد به استحکام و کیفیت این مناسبات و این 

 دهد. نخستین کاری است که یهودیت برای شما انجام می 

 ،موفقیت ها بستگی دارند به عادت های نظم و اراده. هالخا یا قوانین یهودیت ۀدوم این که هم

تالش برای بیدار شدن جهت مهمترین سمینار دنیا برای نظم و اراده را به شما ارائه می دهد. 
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 هر چالش دیگری را برای شما آسان می کند.خواندن دعای سحرگاهی، 

خود پرهیز کنید، باید شبات را  حرفه ایزندگی  میانۀاز توانسوز شدن در سوم، اگر می خواهید 

که مهم ترین سمینار دنیا برای تعادل میان کار و زندگی است، رعایت کنید. خانمی از 

فرزندانم به  ۀسیلیکون ولی با من تماس گرفت و گفت: ربای ساکس، من نگران هستم.  هم

توجه  ۀاز مهارت های اجتماعی دور می افتند.  دارند به دامنشده اند.  آنها دارند  معتادسلفون 

خود آسیب می زنند. دیگر قادر به تمرکز نیستند. بنابر این ما و فرزندانمان تصمیم گرفته ایم که 

بدون سمارت فون، لپ تاپ، یا  هفته ای یک روز بدون دستگاه های الکترونیک طی کنیم. 

واهد بود که ما این یک روز در هفته را چه می نامیم.  ما لب خابرای شما ج"او گفت:  "آی پد.

امروز در این حد است. در روزگار موسی  قدرت شبات" اسم شبات روی آن گذاشته ایم.

 آزادی از اسارت فرعون و امروز آزادی از ستم شبکه های اجتماعی و ایمیل. 

از بیداری چه می گوید؟ چهارم، سعادت یعنی شکرگزاری از راه رفتار.  یک یهودی صبح پس 

(.  حتی پیش از آنکه فکر کنید، شکر می گزارید. اگر یک عمر این شکر می گزارمموده انی )

  گونه زندگی کنید، یک عمر کامیابی خواهید داشت.   

یهودیت ذهن شما را تمام عمر فعال نگه می دارد، زیرا یهودی بودن یعنی یک عمر  پنجم،

بیمارستان شدم،  ۀخطر جانی روانبیست سال پیش با یک وضعیت خاطره ای بگویم. آموختن. 

یعنی مستقیم از مطب دکتر راهی بیمارستان شده، عمل کردم و جانم نجات یافت. تازه از 

ارستان را به صدا درآورد. او مرد یهودی مبیهوشی بیرون آمده بودم که کسی در اتاقم در بی

ربای ساکس شنیدم که اینجا "و گفت:  آمدیر بغل یک کتاب گمارا زبا هشتاد ساله ای بود که 

من داشتم از دست می رفتم و او می خواست گمارا    ."هستید و فکرکردم با هم گمارا بخوانیم

بیاموزد.  این است که می گویم یهودیت شما را یک عمر در حال آموختن و رشد نگه می 

 دارد. 
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به یک مجموعه قواعد اخالقی دارید. در ششم، برای دست زدن به هر کاری در زندگی نیاز 

سال های اخیر و هفته های گذشته دیده ایم که چگونه برخی شخصیت های مهم تجاری و 

کاری خود را به  ۀبرخی از مهم ترین تولیدکنندگان هالیوود ممکن است خدای نکرده سابق

دربروند. هرگز  راحتصورت شرم آوری به پایان ببرند. چرا؟  زیرا تصور کردند می توانند 

بگویید. و این چیزی است که یهودیت به شما می  "نه"به ندای درون نیاز دارید تا نمی توانید. 

 آموزد. 

به یک هویت نیازمندید و باید بدانید که هستید و به  دوامهفتم، برای خوشبختی، موفقیت و 

هر بادی به سویی  اکه بکدام داستان تعلق دارید.  ما اتم های آزاد و جهنده در فضا نیستیم 

 .  یهودی بودن یعنی جزو بزرگترین داستان زمین بودن. یمبرو

چک در زندگی شما ایجاد نمی کنند، بلکه کل زندگی شما را واین هفت نکته تغییرهای ک

دگرگون می سازند. اینها همه بخشی از الگوریتم برجسته ای هستند که یهودیان را به مقاوم 

متحول ترین مردمی تبدیل کرده که دنیا تا کنون به خود دیده است. و بله، ترین، خالق ترین و 

ما بزرگ به دنیا نیامده ایم، ممکن است بزرگی را به دست نیاوریم، اما اگر ما یهودی هستیم، 

، نیازمند تالش همبسته و بوده. و بله یهودی بودن سخت می آوریمبزرگی را باالی سر خود 

که به شما ند د، کارهای دشوارنکه به شما حس غرور می ده نددشوار اراده است، ولی کارهای

 بیشترین حس زنده بودن را می دهد. 

 اسمیاران، می خواهم با حکایتی جذاب و کوتاه سخنم را به پایان ببرم. آیا کسی در میان شما 

یک رمان د؟ او به تازگی داوینچی کُ ۀون را شنیده است؟  نویسندارمان نویسی به نام دان بر

پرفروش ترین  ،.  آنرا خوانده اید؟ در حال حاضر) Originپرفروش نوشته به نام سرآغاز )

کنم، اما این را می گویم.  این رمان آنرا خراب ستایش  با IMDBاست. نمی خواهم به قول 

 -چگونگی آغاز حیات و او از شخصیتی با یک نام واقعی نقل می ۀکشفی انقالبی است دربار

راهی برای تشریح  کهیزیکدان جوان و با استعدادی از ام آی تی به نام جرومی اینگلند ف ،کند



            

9 

 
 

نقل می کند و اگر در ویکیپیدیا نام ون از فیزیکدان دیگری اآغاز حیات یافته است. دان بر

جرومی اینگلند را جستجو کنید می بینید که یک دانشمند بزرگ دیگر زمان ما می گوید: 

 "ت بگوید، می تواند چارلز داروین آینده باشد. اگر اینگلند درس"

می خواهد اثبات کند که نیازی نیست به خدا اعتقاد داشته باشید تا منشاء  نکتهاز این جان براون 

درخشان آنرا بگویم. جرومی براون واقعی که فقط یک  ۀحیات را توضیح دهید. بگذارید نکت

نفر است، همین چند هفته پیش در مقاله ای در وال استریت جورنال به دان براون چنین پاسخ 

جرومی  "زیرا من به خدا اعتقاد دارم.  ،از من برای رد وجود خدا استفاده نکن ،داد: دان براون

.  در بیست سالگی تصمیم گرفت که نه! من شد اینگلند به عنوان یک یهودی سکوالر بزرگ

 -یک یهودی دیندار خواهم شد.  او امروز مانند یک یهودی ارتودوکس زندگی و رفتار می

نابی است. چرا؟ زیرا یکی از مهمترین  ۀشاعران ۀکند و باورمند است. باید بگویم که این لحظ

انواع را کشف کرد و ایمانش )به لحظه های دنیا وقتی بود که چارلز داروین انتخاب طبیعی 

 ۀخدا( را از دست داد. امروز، چارلز داروین بعدی یک کشفی را ممکن ساخته که به انداز

انتخاب طبیعی انواع مهم است و ایمان پیداکرده و ایمان خود را از یهودی زیستن و باورمند 

 بودن گرفته است. 

است و این داستان را می گویم تا نشان  به نظر من این یک کیدوش هشم )تقدیس نام خداوند(

دهم چگونه چنان تصمیمی می تواند زندگی شما را دگرگون سازد و به شکلی دنیا را هم 

تغییردهد.  او در همین سن شما آن تصمیم را گرفت، من این تصمیم را در سن شما گرفتم و 

متحول ساختن  دنیای خود اینک شما باید تصمیم را بگیرید. خود را متحول سازید تا شروع به 

بکنید.  به شما قول می دهم که چندین سال پس از حاال به گذشته نگاه می کنید و می گویید 

یگانه که در کشور اسرائیل  ۀکه این بهترین تصمیم زندگی شما بوده است.  در این لحظ

 باشد کهداریم، برخورآزادی و برابری در دیاسپورا  از همزمان و استقالل و سروری ملی داریم

یک برکت با هم با افتخار مانند یهودی زندگی کنیم و برای دیگران صرفنظر از ایمان آنها 
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 باشیم و بیایید برویم و دنیا را به کمک هم تغییر دهیم. سپاسگزارم. 
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