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 تیسا کی: ؟خورند می شکست چگونه رهبران

How Leaders Fail 

Ki Tissa 5781 

 واقعی معیار ،کردن جبران توانایی  .است خورده شکست مهر رهبری ،ویرا و ویتسه شایپارا دو هر در

 زمان  .است خارجی اول نوع  .بخورند شکست توانند می دلیل دو به رهبران  .باشد می رهبر یک

 او با بتوان که نباشد مقابل طرف در کسی شاید .نباشد خوب شاید شرایط  .نباشد مساعد است ممکن

 تواند می را ها آدم بزرگترین حتی بد بخت قدرت :نامید می [بخت] فورتونا آنرا ماکیاولی  .کرد گفتگو

 .است چنین این زندگی   .خوریم می شکست ها تالش بهترین وجود با گاهی ما  .دهد شکست

 توده با باید رهبران گاهی .باشد شهامت فاقد است ممکن رهبر یک  .است داخلی ،شکست دوم نوع

 انگیز هراس تواند می این  .بگوید نه او ،گویند می آری همه وقتی باید گاهی  .کنند مخالفت ها

 به را شما زندگی حتی یا شغل تواند می گفتن "نه"  .دارند را خود خاص حرکت و اراده ها توده .باشد
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 کاستی بدترین تواند می شجاعت ندادن نشان و هست شهامت به نیاز که است اینجا  .بیندازد خطر

  .باشد اخالقی

 شکست عمالق با جنگ در نبی لئشمو هایدستور رعایت در که است ولئشا شاه ،کالسیک ۀنمون

 :افتاد اتفاق این اما  .نگذارد زنده را چیز هیچ و کس هیچ که شد گفته ولئشا به  .خورد

 را خدا های فرمان من !دهد برکت را تو خدا" :گفت او ،رفت ولئشا سراغ به لئشمو وقتی

 ."کردم اجرا

 صدای  ؟رسد می گوشم به که چیست گوسفندها این صدای پس" :گفت لئشمو اما

 "؟شنوم می که چیست ها گوساله

 ها گوساله و گوسفندان بهترین آنها ؛آوردند عمالق نزد از را آنها ،سربازان":داد پاسخ ولئاش

 ".کردیم نابود را باقیمانده ۀهم اما ،داشتند نگه زنده خدا درگاه به کردن قربانی برای را

 ".گفت چه من به خدا شبدی بگویم تو به بگذار" :گفت ولئاش به لئشمو

 .بگو :داد پاسخ ولئاش

 لسرائیا قبایل رییس تو آیا اما ،باشی کوچک خودت دید از است ممکن :گفت لئشمو

 :گفت ،فرستاده ماموریتی به را تو و  .کرد حمس لسرائیا پادشاه همچون را تو خدا  ؟نیستی

 از اثری هیچ که بجنگ یحد تا آنها با ؛کن نابود را شرور مردمان آن ،عمالق یکسره و برو"

 در و زدی غارت به دست ناگهان چرا ؟نکردی پیروی را خدا فرمان چرا ".نماند جا به آنها

 "؟کردی شرارت خدا برابر
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 بود داده من به خدا که ماموریتی به . کردم رعایت را خدا فرمان من اما" :داد پاسخ ولئاش

 بهترین سربازان . گرفتم اسیری به را آنها پادشاه اگاگ و کردم نابود را عمالق یکسره  .رفتم

 و بیاورند گیلعاد به تا دادند اختصاص خدا به را شده غارت یها گوساله و گوسفندان میان از

  (۱۵ :۲۱-۱۳ لئشمو اول کتاب) ".کنند قربانی خداوند برای

 و او این بر افزون  .اند بوده مقصر او سربازان بلکه ،نبوده او تقصیر  که آورد می بهانه و عذر ولئاش

 اخد پیشگاه به تا شدند گرفته غنیمت ها گوساله و گوسفندها  .داشتند را ها نیت بهترین سربازانش

 ها پاسخ این با لئشمو نظر  .گرفت اسیری به را او بلکه نکشت را اگاگ شاه ولئاش  .شوند قربانی

 کتاب) ".کند می رد را تو پادشاهی نیز خدا ،کردی رد را خدا کالم چون" :گوید می او  .نکرد تغییری

 این در اما  .(۲۴:۱۵) ".ام کرده هاگن" :که پذیرد می ولئاش هنگام این در تنها  .(۲۳:۱۵ لئشمو اول

 لسرائیا پادشاهان ۀسرسلسل که ندارد ارزش که داده نشان او  .است شده دیر خیلی دیگر لحظه

  .شدبا

 رهبر من درنهایت  .هستم حزب پیرو من البته": سیاستمدار چندین از هست غیررسمی قول نقل یک

 به را آنها سالنتر لسرائیا ربی  .کنند می پیروی ،رهبری جای به که هستند رهبرانی 1  ".هستم آنها

 نگاه سر تپش به مدام اما ،دود می جلوجلو سگ  .رود می راه صاحبش با که کند می تشبیه سگی

 ،رود می جلوجلو دارد کند فکر است ممکن سگ  .رود می را درست راه که شود مطمین تا کند می

 .کند می روی دنباله دارد حقیقت در اما

 به موسی  .بینیم می رونها درمورد را سرنوشت همین ،بخوانیم دقیق را هفته این شایپارا متن اگر

 موسی بدون آنها  ؟بود کجا  ؟بود مرده او آیا  .بودند هراسان دممر .بود کوه باالی روز چهل مدت

 و آب آنها به و کرد اجرا دریا در را ها معجزه او  .بود خدا با اتصال ۀنقط او  .کردند می کمبود احساس

                                                 
1 This phrase has been attributed to Benjamin Disraeli, Stanley Baldwin and 
Alexandre Auguste Ledru-Rollin. 
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 :کند می روایت گونه این تورات سپس  .رساند غذا

 و شدند جمع رونها دور ،بود نیامده پایین و داده طول نقدرآ موسی که دیدند مردم وقتی

 ،موسی ،مرد این سر بر چه دانیم نمی ازیر  .برود ما پیشاپیش که بسازیم خدایی بیا"  :گفتند

 را طال های گوشواره"  :داد پاسخ آنها به رونها  ".است آمده ،آورد بیرون مصر از را ما که

 گوشواره قوم ۀهم سپس  ".بیاورید من نزد ،کنده خود دختران و پسران ،همسران گوش از

 را آنها ابزاری با و گرفت را بودند آورده چه هر او  .آوردند رونها نزد و کندند را خود های

 است این لسرائیا" :گفتند آنها سپس  .کرد طالیی ۀگوسال یک به تبدیل و  گری ریخته

 (۳۲ :۴-۱ خروج) ".کرد خارج مصر از را شما که شما خدای

 فرود کوه از سپس  .بخشدب را قوم که کند می التماس او درگاه به موسی  .شود می خشمگین خدا 

 ،شکند می ،بود آورده پایین کوه از خود با که را تورات های لوح و افتاده اتفاقی چه بیند می و یدآ می

 به رو سپس  .دهد می اسرائیل بنی خورد به ،کرده حل آب در و تبدیل خاکستر به ،سوزاند می را بت

  "؟ای کرده کار چه" :گوید می برادرش رونها

 شرارت مستعد دح چه تا قوم این که دانی می .من سرور نباش خشمگین :گفت رونها"

 چه دانیم نمی ازیر  .برود ما پیشاپیش که بساز خدایی ما برای": گفتند من به آنها  .هستند

 هر" :گفتم آنها به پس ".است آمده ،آورد بیرون مصر از را ما که ،موسی ،مرد این سر بر

 آتش در را آنها من و دادند طال من به آنها سپس ،"بیاورد دارد جواهری و طال هرگونه کس

 (۳۲ :۲۴-۲۲ خروج) "!شد درست گوساله این و ریختم

 مسئولیتی هیچ او  .کردند مطرح را نامشروع یخواست که بودند آنها فقط .داند می مقصر را قوم رونها

 آتش در را آنها من "  .افتاد اتفاق طوری همین  .گیرد نمی گردن به طالیی ۀگوسال ساختن درمورد
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 حوا و آدم روایت در که است مسئولیتی انکار گونه همان این . "!شد درست گوساله این و ریختم

 من .نبودم من  .افتاد اتفاق فقط  .بود مار تقصیر :گوید می زن  .بود زن تقصیر :گفت مرد .ایم دیده

 رهبری درمورد .است اخالقی سقوط یک رفتنی طفره چنین کسی هر برای  .مقصر نه و بودم قربانی

   .است چنین نیز ،اعظم کوهن ،رونها و ،لئاایسر شاه ،ولئشا چون

 خاطر به بعد ها سال او تورات متن به بنا .نشد مجازات بیدرنگ رونها که است این عجیب ۀنکت

 ،داشتند شکایت آب کمبود از که مردمی با عصبانیت با موسی و او که وقتی ،شد محکوم دیگری گناه

 علیه شما دوی هر زیرا ،شد نخواهد ام داده لئاایسر به که سرزمینی وارد رونها" :کردند برخورد

 (۲۴:۲۰ اعداد) ".کردید سرپیچی همریبا های آب کنار در من دستور

 پنهان آنها از زمان آن تا که گفت را حقیقتی مردم به خود زندگی آخر ماه در ،نآ از پس خیلی وسیم

 نابود را شما توانست می که بود خمشگین شما از نقدرآ یراز ،ترسیدم خدا غضب و خشم از" :بود کرده

 را او ستخوا می که بود خمشگین رونها از نقدرآ خدا و .داد گوش من به خدا دیگر بار یک ولی .کند

 خدا موسی سخن به .  بنا(۹ :۲۰-۱۹ تنیه) .کردم دعا نیز رونها برای هنگام آن در اما ،کند نابود

 اگر و ،بکشد را او بود نزدیک که بود خشمگین رونها از طالیی ۀگوسال ساختن گناه دلیل به چنان

    .دشو چنین توانست می ،کرد نمی دعا موسی

 جمعی تصمیم دربرابر مقاومت و مردم های توده با مخالفت در ناتوان که کسانی به انتقاد  است آسان

 مقاومت که است این واقعیت  .خورند می شکست رهبری آزمون در ،اکثریت اقدام از جلوگیری و آنها

 به را شما حتی و کنند حذف ،گرفته نادیده را شما است ممکن آنها .است دشوار اراذل و اوباش دربرابر

  .ندارد وجود ای رفته و شسته حل راه هیچ ،شود می خارج کنترل از مردم ۀتود وقتی  .برسانند قتل

 موسی برای .بود ناتوان (۵:۱۴ اعداد) ها جاسوس ماجرای در مردم های خواست برابر در موسی حتی

 و ها لوح : شکستنبکند کارستان کاری بایست می اینک او  .نبود آسان نظم ۀدوبار برقراری نیز

 زا آنها  .شتابند می اش یاری به ها لوی و طلبد می کمک سپس او  .طالیی ۀگوسال ساختن خاکستر
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 ،داند می قهرمان یک را موسی تاریخ  .کشند می روز آن در را نفر هزار سه ،گرفته انتقام مردم ۀتود

 که دانیم می تورات برکت به ما  .باشد بوده بیرحم ۀخودکام یک معاصرانش نظر در است ممکن اما

 به چقدر که دانستند نمی اصال کوه پای در اسرائیل بنی  .گذشت چه هنگام آن در موسی و خدا میان

 .بودند نزدیک کامل نابودی

 .است شده تصویر دوست صلح یمرد همچون او .است کرده برخورد نرمی هب رونها با تلمودی سنت

 مسند و دارد وجود رهبری نوع یک از بیش .بود رسیده گادولی کوهن مسند به که بود رو این ازشاید

 نوع رونها که این  .ها توده دربرابر ایستادگی با نه و دارد کار و سر دستورها از پیروی با نتاکه

 که است معنا این به بلکه  .نیست او شکست معنای به ،کرد می اجرا را موسی رهبری از متفاوتی

 ،بایستد ها توده دربرابر بتواند که دارید نیاز فردی به هایی زمان  .بود شده ساخته متفاوت نقشی برای

  .سازد برقرار صلح که فردی به دیگر های زمان در

 در اما ،خورد شکست ،باشد موسی بود الزم وقتی رونها  .بودند متفاوتی های تیپ ،رونها و موسی

 می همکاری متفاوت رهبر دو عنوان به وقتی رونها و موسی .بود عالی رهبری دیگر های جنبه

   .بکند تواند نمی را کارها ۀهم نفر یک گاه هیچ  .نمودند می تکمیل را یکدیگر ،کردند

 از  .ندارد وجود آسانی پاسخ هیچ ،دنشو می خارج کنترل از مردم ۀتود وقتی که است این حقیقت

 . است جمعی و فردی مسئولیت درمورد طوالنی سمینار یک مانند یهودیت کل که است رو این

 که هست نیاز موسی یک به کنند چنین وقتی  .کنند رفتار وار توده که نیست درست و نباید یهودیان

 .سازد برقرار را صلح که است نیاز رونها یک به دیگر های زمان در همچنین اما  .سازد برقرار را نظم

 شالوم شبات
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