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 تورات تفسیر 

  ۵۷۷۹ خوکَت پاراشای هفته:

 میریام فقدان

 ربای لرد جاناتان ساکس

 Chukat 5779  

Losing Miriam 

 مردم  .دارد را ای خواننده هر آزردن و دادن تکان ِ قدرت هنوز که هستیم رو روبه ای صحنه با

 مشکلی این  .رفت می نآ انتظار که قدیمی شکایتی  .شود نمی یافت آب . کنند می شکایت

 او  .باشد داشته آنرا ِ حل ِ توانایی راحتی به بایست می موسی  .یدآ می پیش بیابان در که است

 ،(اختالف های آب) مریوا یمِ در ناگهان اما  .بود مدهآبر این از تر سخت ِ های چالش ِ پس زا

 این از شما برای باید ما آیا ،شیانرشو ای بدهید گوش"  :شد برانگیخته موسی ۀتندگویان خشم

 .کوبید صخره بر عصایش با بار دو و باالبرد را دستش موسی  "؟بکشیم بیرون آب صخره
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 .(۱۰:۲۰-۱۱ اعداد)

 مناسبی رهبر او زیرا  .نشد مرتکب گناهی موسی که ام کرده استدالل پیشین هاینوشتار در

 عبور اردن رود از که آنها فرزندان برای نبود مناسبی رهبر ولی ،بود مصر از خروج نسل برای

 را بعد نسل هدایت ۀاجاز او که این  .بودند جامعه یک ساختن و سرزمین حفت مسئول ،کرده

 در بردگان از گروهی عنوان به اسرائیل بنی  .ودب ضروری امری بلکه ،شکست یک نه ،نداشت

 نیاز ،معنوی و مادی نظر از دشوار سفری و خدا با جدید مناسبت برقراری ،زادیآ با رویارویی

 یک سازندگان جایگاه در اینک ولی  .کند مجادله خدا با و آنها با که توانا رهبر یک به داشتند

 بودند رهبری نیازمند بلکه ،هدد انجام آنها برای را کار که داشتندن نیاز رهبری به یننو ۀجامع

  .دهند انجام را کار خودشان تا باشد آنان بخش الهام ،برعکس که

 اینجا در تفاوت . (الف ۷۵ باترا وااب) "ماه مانند عیهوشو ۀچهر و بود آفتاب مانند موسی ۀرچه"

 یک زیرا ،گذارد نمی باقی شمع نور برای کاری که است نیرومند چندان آفتاب نور که است

  .اشدب آسمان در ،ماه یعنی ،روشنایی دیگر منبع فقط که کند روشن تواند می وقتی تنها شمع

 توانمند ،آمد برمی موسی قدرتمندی به شخصیتی از آنچه از تربیش را خود نسل ،عیهوشو

   .ساخت

 را آزمون این چیز چه  .دارد وجود خوانیم می که ماجرایی مورد در دیگر پرسش یک اما

 ؟هنگام نآ در چرا  ؟داد دست از را خود کنترل ای لحظه طور به موسی چرا  ؟ساخت متفاوت

 مورد دو این زا پیش [تورات] توراه  !بود شده رو روبه چالش این با پیشتر که او  ؟آنجا چرا

  .بود افتاده اتفاق سرخ دریای شکافتن از پس بالفاصله رهم در یکی  .است کرده نقل را مشابه

 آب چگونه که گفت او به خدا و دعاکرد خدا درگاه به موسی  .بود تلخ ولی ،یافتند آب آنها

 .  این(۱:۱۷-۷ خروج) داد رخ رفیدیم در دوم مورد   .گذشت خیر به ماجرا و سازد شیرین را

 خواهید می آیا ؟کنید می دعوا من با چرا"  :کرد سرزنش را مردم .  موسینبود بیآ هیچ بار
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  ؟کنم چه مردم این با من" :گفت و کرد خدا درگاه به رو سپس او  "؟کنید امتحان  را خدا

 ،برو بورح کوه در ای خرهص به" گفت او به خدا "!کنند سنگسار مرا که نمانده چیزی

 و بحران ،هم پیشتر  .دجهی بیرون آب و کرد چنین موسی  ."نزب خرهص به و بردار چوبدستی

 آشکار ،خوکَت ،هفته این یاشپارا در آنچه نظیر عاطفی ِ تلخکامی گاه هیچ اما ،بود فشار

 افراد زا نسلی پشتیبانی و بود هسال چهل اینک که موسی تردید بی .بود نیامده پیش ،است

 چنان در پیشتر او  .کند رفع درگیری بدون را بحران این توانست می باید ،داشت را باتجربه

 .بود گرفته قرار وضعیتی

 توانیم می راحت خیلی که گذرد می آن از اهمیت بی چنان اما ،دهد می سرنخ یک ما به ،متن

 زین بیابان به اسرائیل بنی قوم اول ماه در" :شود می آغاز چنین بخش این  .نشویم آن متوجه

 هیچ ،اینک  .سپردند خاک به را او و درگذشت مامیری آنجا .کردند اقامت شدِاک در و رسیدند

 دیده هایی ارتباط تفسیرگران از بسیاری  (۱:۲۰-۲ اعداد) "...نداشت وجود جماعت برای بیآ

ِ  آب ِ چاه از تلمودی سنت  .مامیری ِ درگذشت از پس آب ِ ناگهانی قطع و  رویداد این میان اند

 ،خداوند نزد او شایستگی دلیل به بود زنده میریام وقتی تا که گوید می سخن آسایی معجزه

     .کرد می همراهی را جماعت

 شخواهر تازگی به چون موسی  .دارد وجود ارتباط این خوانش برای دیگری راه ،حال این با

 بزرگتر خواهر درگذشت ِ خاطر به او  .داد دست از را خود لکنتر ،بود داده دست از را مامیری

 دست از ،نوعی به اما ،است دشوار والدین دادن دست از  .بود سوگوار ،خانواده ارشد فرزند و

 که کنید می حس ناگهان   .هستند شما نسل هم آنها  .است دشوارتر خواهر یا برادر دادن

  .شوید می رویاروی دخو میرندگی با  .شود می نزدیک مرگ ۀفرشت

 ِ سبد دنبال ،خردسالی وجود با که بود کسی او  .بود خواهر یک از بیش موسی برای میریام

 نزدیک ِ هوش و شهامت او  .افتاد راه به بود زیراسر نیل های آب روی که نوزاد برادر حصیری
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 این به و بیاورند عبرانی ۀدای یک نوزاد برای که نمود پیشنهاد ،هداشت را فرعون دختر به شدن

 خواهد را خود هویت و قوم ،خانواده شدن بزرگ هنگام موسی که کرد تضمین ترتیب

  .شناخت

 اول حکیم که را ماعمر خود پدر میریام که گفتند توجه بلاق بس متنی در تلمودی حکیمان

 بود خواسته عبرانی مردان از آن در که ساخت یحکم ِ کردن باطل به متقاعد ،بود خود نسل

 از نیمی که رفت می احتمال این زیرا ،نیاورند دنیا به فرزندی دیگر ،داده طالق را خود همسران

 برعلیه فقط او . است فرعون ِ حکم از بدتر تو ِ حکم"  :بود گفته میریام  .شوند کشته نوزادان

 زندگی دارد قصد او  .هست هم دختر ِ نوزادان علیه تو ِ حکم اما ،هداد حکم پسر داننوزا

 از را [آخرت -ابهَ مالوع] درراه دنیای در زندگی حتی تو  .بگیرد آنها زا دنیا این در را نوزادان

1 ".کنی می دریغ آنها
   

 و شد باردار توِیوخِ  .پیوستند هم با همسرش و مرد  .پذیرفت را میریام ِ برتر ِ منطق ماعمر

 که دهد می نشان آشکاری به تلمودی حکیمان ِ میدراش این ،کنید توجه  .آمد دنیا به موسی

 !شتاد حکمت و ایمان ،نسل یک رهبر و ربی از تربیش ساله شش ۀدختربچ یک

 میریام بدون ،میدراش به بنا  .است مدیون خود بزرگتر خواهر به که دانست می یقین به موسی

 هویت دانستن بدون بود ممکن موسی ،متن ِ آشکار ِ معنای اساس بر .آمد نمی دنیا به موسی

 اقامت طول در آنها هرچند   .شود بزرگ ،شتاد تعلق آنها به که مردمی و خود والدین حقیقی

 همراهی رسالتش در را برادر مامیری ،بازگشت محض به اما ،بودند دور هم زا نمیدیا در موسی

 در را او هک ماجرایی تنها  .شتاد عهده به دریاها ِ سرود خواندن در را زنان رهبری او  .کرد

 کرد او وشیک همسر خاطر به موسی از بدگویی به شروع وقتی – دهد می نشان منفی ای زمینه

 مثبت ۀشیو به تلمودی حکیمان سوی از – شد مبتال برص به نآ مجازات به و (۱:۱۲ اعداد )

                                                 
1 Midrash Lekach Tov to Ex. 2:1.  
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 همسرش با زناشویی روابط زیرا ،شتاد انتقاد موسی به او آنها نظر به  .است شده تفسیر تری

 کرده چنین لحظه هر رد خدا با اتصال برای آمادگی ِ جهت موسی  .بود کرده قطع را سیپورا

 هروناَ  و  او ،این بر افزون   .بود کرده احساس را سیپورا درماندگیِ حس  و  اندوه میریام   .بود

 خواسته آنها از زناشویی روابط از پرهیز ولی ،کردند می دریافت را الهی های پیام نیز [هارون]

  .نگفت بدجنسی ِ سر از را سخنان آن اما ،کرد اشتباه شاید میریام ،حکیمان نظر به بنا  .بود نشده

  .گشود زبان برادرش زن با همدردی ِ جهت بلکه ،برادرش به حسادت ِ سر از نه او

  .شدن موسی عاطفی ِ کنترل ِ رفتن دست از موجب اسرائیل بنی طتوس آبِ درخواست تنها پس

 موسی ولی ،ندداد دست از آب اسرائیل بنی  .آورد پدید را واکنش این او عمیق اندوه بلکه

 سال ،داشته نظر زیر را او رشد ،کرده مراقبت او از نوزادی در که بود داده دست از را یخواهر

    .بود کرده سبکتر را او ِ رهبری ِ بار ،زنانِ  رهبری با و کرده شحمایت ها

 و قاضی به سرکارگر ِ باراک زبان از وراناد ِ کتاب ِ کلمات یاد به را ما که است ای لحظه این

 توانم نمی نیایی من با اگر اما ؛روم می هم من یبیای من با اگر :اندازد می دبورا خود ِ رهبر

 ،بود میریام و موسی تامناسب از دورتر بسیار دبورا و باراک میان مناسبت . (۸:۴ داوران ) "بروم

 بود ممکن مگر  .کرد صدیقت را شجاع و خردمند زن یک به خود وابستگی باراک حال این با

   ؟باشد داشته عاطفه او از کمتر موسی

 ِ کنترل ،انفقد احساس ِ کشاکش در .سازد می پذیر آسیب عمیقا را ما ،فقدان ِ احساس

 -بی دچار  .کنیم می عمل .  شتابزدهزند سرمی اشتباه ما از  .شود می دشوار ما برای فعواط

 اما  .دارند وجود هم معمولی های آدم ما برای حتی مشابه ِ مئعال  .شویم می ای لحظه ِ منطقی

 روح تواند می اندوه و بود پیامبر یک او  .بود درکار هم دیگر عامل یک ،موسی مورد در

 یک مقام در یعقوب چرا که را مشهور پرسش مایمون بن مشه  .سازد خاموش یا تار را نبوت

 ،اندوه" :دهد می پاسخ ساده دلیل این با ،بود زنده هنوز یوسف پسرش که دانست نمی ،پیامبر
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 ،اش گمشده پسر برای سوگواری سال دو و بیست طول در یعقوب  .سازد می خاموش را نبوت

2".نکرد دریافت الهی پیام هیچ
   

 گفت او به هک بود خداوند این  .ندام باقی خدا با اتصال در ،انپیامبر میان در بزرگترین ،موسی

 اندوه تاثیر این  .نکرد نفوذ او خودآگاهی در کامال دلیلی هر به پیام اما  ".بگو سخن خرهص با"

 .بود

 اهمیت ،داد رخ روز نآ در که انسانی انگیز مغ رویداد به نسبت ها کاری ریزه ،راستی به پس

 نباید و ندهد انجام دیگری شرایط در بود ممکن که کرد رهاییکا موسی  .دارند دو درجه

  .شد شمگینخ مردم به نسبت و "ما" گفت "خدا" جای به و کوبید صخره به او  .داد می انجام

 و اندوه ۀکوبند ۀحمل در انسانی موجود یک همچون است موسی مورد در ،واقع به داستان این

 محروم ناگهان به که فعواط از گردابی درگیر و گشوده روحی خمز با پذیر آسیب شرایط

 کودکی ،میریام  .است بوده او زندگی متن صدای مهمترین که ای انهخواهر حضور از شده

 ،بود تعادل ِ نیازمند اش ماهه سه ِ برادر ِ زندگی وقتی که بود رس پیش یهوش با دلیر و عاقل

 مذهبی رهبر که شپدر و مصری خانم شاهزاده مرعوب ،هگرفت دست در را وضعیت کنترل

 چه شبرادر زن که دید وقتی و کرد رهبری خوانیسرود در را اسرائیل بنی زنان او  .نشد ،بود

 زنی همچون میریام از میدراش  .کرد همدردی او با ،پرداخته همسرش ِ یپیامبر برای ای هزینه

 آب از ،خداوند نزد او شایستگی خاطر به آب بی سرزمینی در قوم که گوید می سخن

 در که کنیم می حس  را یبزرگ خواهر فقدان ،صخره کنار در یموس خشم در   .بود برخوردار

  .کرد می تنهایی و محرومیت ِ احساس ،موسی او ِ نبود

 به کمتر نهایت در ،داد دست از را خود آرامش و نفس به اعتماد موسی که ای لحظه ِ داستان

 یهودی زن این ،میریام ۀدربار بیشتر و شود می مربوط صخره و چوبدست یا بحران و رهبری

                                                 
2 Maimonides, Shemoneh Perakim, ch. 7. 
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 .نبود آنها میان در دیگر که دانستند را او قدر زمانی تنها که ستا بزرگ

    شالوم شبات

 

----------------- 
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