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 ۵۷۸۰از ربای لرد جاناتان ساکس در سال  تورات هایتفسیر -"دارم باورمن "

   ۵۷۸۰ تیسا کی  پاراشای هفته:

 سازد یم باطل را سوگندی موسی

 Rabbi Lord Jonathan Sacks  

Ki Tissa  

Moses Annuls a Vow 

 که است متنی عجیبترین شاید و رازآمیز معمای یک ،کپیپور یوم ینآغاز دعای ،نیدره کل

 نیز اعتراف یک حتی .نیست دعا یک اصال این آنکه اول .است رسیده نآ به دینی تخیل

 آرامی زبان به  .سوگندها و نذرها کردن باطل برای است قانونی خشک فرمول یک .نیست

 و  .ندارد اکنیس به نیازی .نیست نیایش یک از بخشی .یدآ نمی خدا نام آن در .است شده نوشته

 هگرفت رارق چرا و چون مورد [یهود شرع] هالخا مقامات سوی از بسیار های نسل طی دستکم

  .است

 نفر نخستین ،ونئگا ناترونای سوی از شد تدوین نیدره کل میالدی هشتم قرن در که نخست راب

 نمی کسی او نظر به .گرفت قرار مخالفت مورد ،دیدند دار مشکل آنرا که حکیمانی نسل  از
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 ،توانست می کسی اگر حتی .سازد ملغی را جماعت یک کل هایذرن روش این به توانست

 افزون  .کند تشویق خود نذرهای نگرفتن جدی به را مردم بود ممکن زیرا ،کرد می چنین نباید

 .ودش می انجام هشانا رش از قبل روز صبح در نذرها ابطال ،کیپور یوم از پیش روز ده ،این بر

 نذرها ابطال مورد در سخنی هیچ اما  .(ب۲۳ نداریم) است آمده تلمود در روشنی به رسم این

    .ندارد وجود کیپور یوم در

 معطوف تواند نمی نیدره کل در نذرها ابطال روش که شتاد اصرار ویژه به راشی ۀنو ،امت ربنو

 آن واژگان که ردک می پیشنهاد او این بنابر .شود اطالق آینده به تواند می تنها .باشد گذشته به

   .بشود مربوط کنون تا گذشته سال نه و آینده سال هاینذر به نیدره کل که یابند تغییر طوری

 که گفتند و انگیخت بر منفی واکنش یهودیان غیر سوی از نیدره کل خاطر همین به شاید اما

 می ملغی سال شب ترین مقدس در را آنها زیرا ،نیستند وفادار خود های وعده به یهودیان

 و ،است صادق خدا و ما بین نذرهای برای تنها نیدره کل که این تذکر بارها بود بیهوده .سازند

 در و وسطی قرون طول در ،تصور این دلیل به  .خود انسانی همنوعان به نسبت ما تعهدهای نه

 ادای به موظف غیریهودیان با قضایی های پرونده در یهودیان ،هجدهم قرن تا مناطق برخی

 .More Judaica نام به بودند خاص سوگندی

 با رسم این اما ،شتاد وجود نیدره کل نگفتن برای شرعی و اجتماعی دالیلی ،ترتیب این به

 یوم اقتدار و هیبت بیان از اساسی یشبخ همچنان و ندام پابرجا ها بدفهمی و تردیدها ۀهم وجود

 گویی نوعی به  .کند می خنثی را بحق های استدالل ۀهم آن ناپذیر کاهش قدرت ،بوده کیپور

 .دارد اشاره یهودی فرد روح ۀتپند نبض یا ودهی تاریخ در خود از فراتر امری به
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 دین تغییر ۀپدید از را خود قدرت نیدره کل که اند کرده استدالل بسیاری رانانگ تاریخ

 ویژه به ،وسطی قرون یط ،متعددی مناطق در که اسالم یا مسیحیت به خواه ،گیرد می اجباری

 می داده گزینه دو یهودیان هب  .داد رخ پانزدهم و چهاردهم های قرن در پرتقال و اسپانیا در

 با یا بدهید دین تغییر یا :بود چنین حتی موارد برخی .گردند اخراج یا و بدهند دین تغییر یا :شد

 آنوسی anusim آنها به عبری زبان در  .دادند دین تغییر یهودیان برخی .شوید رو روبه مرگ

 آنها به اسپانیایی زبان در  .(کردند عمل اجبار زیر که یافراد معنای به) گفتند می ها

conversos آمیز تحقیر ای گونه به یا marranos گفتند می خوک معنای به. 

 می کنیساها به مخفیانه کیپور شب در راب یک سالی و ماندند یهودی خفا در آنها از یبسیار

 ،بودند خورده بیچارگی و دین تغییر اجبار زیر که سوگندهایی وجدانی راب از را خود تا رفتند

 معنای به تشووا ۀواژ ۀریش زیرا ،بود "خانه به بازگشت"مانند اکنیس به رفتن آنها برای  .برهانند

  .است توبه

 دین تغییر از پیش ها قرن از نیدره کل که این نخست .شتاد آشکار مشکالتی ،فرض پیش این

 است ممکن نیدره کل که بود آن بر چبال جوزف ،نگار تاریخ .است داشته وجود اجباری های

 ؛دباش شده اربرقر اسپانیا های تویزیگو توسط ودیانهی پیگرد هنگام و دورتری بس زمان از

 یا دین تغییر پذیرش به مجبور را ودیانهی ۀهم فرمانی یط سیسبور که میالدی ۶۱۳ قرن در یعنی

 این در حتی  .۱۴۹۲ در اسپانیا از یهودیان اخراج رویداد از پیش شود می که کرد اخراج

 آیین اجرای و کرده خطر (conversos) اسپانیا در ها داده دین تغییر که است بعید ،صورت

 چنین (عقاید تفتیش) انکیزیسیون های سال طول در اگر  .باشد رفته لو آنها توسط یهودی های

 نیدره کل متن ،این بر افزون  .گرفتند می قرار مرگ و محاکمه ،شکنجه خطر در ،کردند می
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 ابطال یک تنها  .ندارد توبه یا هویت ،بازگشت ،اجباری دین تغییر به مبهم حتی استنادی هیچ

   .است هانذر

  .نیستند کننده قانع ،شده مطرح های نظریه پس

 یشاپارا از تلمودی تفسیری اساس بر باشد داشته متفاوت یکسره یاهمیت تواند می نیدره کل اما

 کوه در بزرگ وحی از پس هفته شش از کمتر  :است چنین کیپور یوم با آن ارتباط  .هفته  این

  .طالیی ۀلاگوس ساختن :بود گناهان ترین ودنیشنابخ که شدند عملی مرتکب اسرائیل بنی سینا

 سینا کوه از آمدن پایین با تیشری دهم در سرانجام و کرد دعا آنان شفاعت به بار چندین موسی

 را قوم بخشودگی ،بود شکسته آنها گناه از خشم با که هایی لوح جای به جدید لوح دو همراه

 جدید لوح دو با را موسی اسرائیل بنی که لحظه نآ یاد به تیشری دهم ،نتیجه در .کرد تضمین

 .شد توبه روز یا کیپور یوم به تبدیل ،اند شده بخشوده که دانستند و دیدند

 شجاعانه را آنها میدراش اما  .هستند جسورانه ،اند شده ثبت تورات در که چنان موسی دعاهای

 Vayechal Moshe عبری کلمات با ،دربردارد را موسی دعای که متنی  .بیند می هم تر

 کردن آرام برای موسی" :وندش می ترجمه چنین عموما  که شود می آغاز (۱۱:۳۲ خروج)

 ۀزمین پیش در Vayechal فعل همان اما.  "کرد استدعا و واهشخ ،التماس و تمنا خدا خشم

 ،حکیمان ،اساس این بر .(۳:۳۰ اعداد در) یدآ می نیز سوگند و نذر شکستن و کردن باطل

 :کشیدند پیش برجسته بسیار تفسیری

Vayechal Moshe  معاف [خدا] او سوگند از را خدا موسی" یعنی 

 را خدا کوشید موسی ،ساختند طالیی ۀلاگوس اسرائیل بنی تیقو  ."ساخت
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 کرده یاد سوگندی اینک من" :گفت خدا ولی ،بکند آنها بخشیدن به متقاعد

 نمی .شود مجازات باید ،ببرد قربانی یکتا خدای جز خدایی به کس هر که ام

 من به کاینات سرور ای ": داد پاسخ موسی  ."بگیرم پس را ام گفته توانم

 سوگندی که کسی آموختی من به زیرا ،ای داده را نذرها کردن خنثی اختیار

 لطبا آنرا حکیمی آنکه مگر ،بشکند را خود حرف تواند نمی ،خورد می

 شده خالصه) ."دارم می معاف تسوگند از ار [خدا] تو اینک پس  .سازد

 .(۴:۴۳ ربا شموت از

 خنثی از ،شده بنا آن بر کیپور یوم که اصلی الهی بخشودگی آن تلمودی حکیمان دیدگاه به بنا

 حکیمان .کرد باطل موسی که است خدا سوگند اهمان که گیرد می ریشه سوگند یک کردن

 منصرف ،آورد خواهد ودخ قوم سر بر بود گفته هک مکافاتی از خداوند پس" :که را یهآ این

 پشیمان ،بود وردهخ که وگندیس از خدا که کنند می تفسیر گونه این ،(۱۴:۳۲ خروج) "شد

 مجازات برای خود عزم از خدا چرا  .است سوگند یا نذر یک کردن خنثی شرط پیش این :شد

 انقالبی اندازه همین پاسخی دیگر میدراش یک ،مورد این در ؟شد پشیمان گناهشان برای مردم

 واژه این وقتی .  la-menatzeach :است چنین داوود مزامیر ۶۱ باب آغازین کالم .دهد می

 اما . "[مغنیان ساالر] سرایندگان گروه ریاست یا رهبر به" :یعنی معموال ،یدآ می مزامیر در

  :افزودند را انگیز حیرت تفسیر این و  "خدا یعنی ،پیروزمند به ": گرفتند معنا این به انحکیم

 ۱۶:۵۷ یاعیش در که چنان ،شود داده شکست خواهد می که یپیروزمند به

 نخواهم خشمگین همیشه تا و کرد نخواهم محکوم ابد تا را آنان ": آمده

 من توسط ام کرده خلق ودخ برای که قومی همین ،صورت این در زیرا ،ندام
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 شکست تا کنم می متهم من" :بخوانید فقط پس  ".شد خواهند محو

 پیروز وقتی" :گفت باد رکامتب او نام که خداوند  ؟چگونه اما  ."ورمخب

 کستش را نوح توفان نسل من  .شوم می پیروز ،بازمب وقتی و بازم می ،شوم

 ،کردم نابود را خودم آفرینش که نخوردم شکست هنگام آن آیا اما .دادم

 با اتفاق همین  ؟"شدند نابود زمین ۀپهن ۀزند موجودات ۀهم" :آمده که چنان

 شکست مرا که موسی روزهای در اما .شدتکرار سدوم مردم و بابل برج نسل

 نابودی به سوگند از پس اسرائیل بنی بخشیدن به من کردن متقاعد با) داد

 1 .کردمن نابود را لسرائیا که شدم برنده من ،(آنها

 بشریت به تگیرانهخس عدالت زیرا ،گیرد پیشی او عدالت بر وا بخشایش که خواهد می خدا

 سوگند از که بود دلیل این به .است او صورت ملاح و خدا ۀفریدآ ،بشریت و زند می آسیب

 اقتدار دارای نیدره کل رو این از  .سازد باطل آنرا که داد اجازه موسی به و شد پشیمان خود

 .سازد یم باطل را طالیی ۀگوسال ساختن یعنی ،اسرائیل بنی گناه بدترین زیرا ،است کنونی

 آمد پایین کوه از تیشری دهم روز در هحلو دو با موسی که شد کامل زمانی آنها بخشودگی

  .است کیپور یوم آن سالروز که

 در کاری همچون آنرا تلمودی حکیمان که بود موسی آمیز جسارت دعای ۀنتیج بخشودگی

 سوگندها ابطال برای فرمولی نیدره کل ،ترتیب این به  .مندهف می سوگندها ساختن باطل جهت

 .است

                                                 
1 Pesikta Rabbati (Ish Shalom), 9.  
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 موسی که ای لحظه آن وریآیاد تا است اجباری دین تغییر از خاستهبر کمتر نیدره کل قدرت

 می هفته این یاشپارا در که  کرد طلب را قوم ودگیشبخ و پرداخت دعا به خدا پیشگاه در

 در موصاف دعای در  .شدند بخشوده آنها گناه شدت وجود با ومق کل که بار نخستین :خوانیم

 ،الویان سفر ۱۶ باب در ،رونها ،گادول نهکو نیایش جزییات با را دوم کیپور یوم ،کیپور روز

 سوگند موسی که آوریم می یاد به را کیپور روز اولین ،نیدره کل در اما  .کنیم می توصیف

 هر اساس هک شود چیره او عدالت بر خدا شفقت که شد موجب و ساخت باطل را متعال دراق

  .است خداوند سوی از بخشودگی

 

 خود نذرهای و سوگندها ساختن وردهآبر در همواره باید که دارم اورب من

 آزادی ،نهایت در ،بخوریم شکست خود حرف به وفاداری در اگر  .بکوشیم

 ،بخشودگی و عدالت میان گزینش هنگام باید اما .دهیم می دست از را خود

 از ،داریم را گیبخشود ارزش و بخشیم می وقتی  .برگزینیم را بخشودگی

 می آزاد نتیجه در و هستیم یمانشپ نآ سبب به که یابیم می ییرها ای گذشته

  .کنیم بنا را ودخ ۀآیند تا شویم

  شالوم شبات
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