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 ۵۷۸۱وییقرا : یک رهبر خطاهای

The Sins of a Leader - Vayikra 5781 

 ،، رهبران اشتباه می کنند.  این ناگزیر است.  وییقراکردیم بررسیبارها در سال جاری  کهچنان

اصلی این   ۀمسئلهمین مفهوم را پیش می کشد.   جالبما به گونه ای بسیار  ۀهفتپاراشای این 

 پاسخگوی اشتباه های خود می شوند. است که رهبران چگونه

ما به فدیه های صلح می  ۀهفتپاراشای این   .دگردبیان می یار ماهرانه ساین نکته در توراه ب

خطای  sheggagahخاص آن  ۀپردازد که افراد پس از انجام خطا پیشکش می کنند. واژ

وده، یا چون فراموش (.  کاری می کنی و نمی دانی که ممنوع ب۴: ۳۵-۱غیرعمد است )الویان 

یا قانون را نمی دانستی و یا از برخی داده ها آگاه نبودی.  برای نمونه، ممکن  ،کرده بودی

چون نمی دانستی این  ،عمومی یک شیئ را حمل کرده باشی مکانیدر  شباتاست در روز 
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  بود که روز شبات است. نکار ممنوع است یا فراموش کردی که در جیبت بوده یا یادت 

فدیه های مختلفی برای پیشکش افراد خطاکار توصیف کرده، چهار مقوله از افراد را نام  ،توراه

بزرگ قضات(، سوم،  ۀمحکمسنهدرین یا می برد.  ابتدا کوهن گادول، دوم کل جماعت )

 "اگر" یا "ایم" ۀقانون با واژ ،در سه مورد از چهار مورد فرد معمولی.   ،رهبر )ناسی( و چهارم

 وقتی"یعنی  "اشر" ۀقانون با واژ ،شود: اگر چنین فردی خطاکند.  اما در مورد رهبر آغاز می

عالی یا فرد  ۀمحکمیک کوهن گادول یا قاضی  مورد در(.  ۲۲:۴شروع  می شود )الویان  "که

حتمی و قطعی  ،به راه خطا برود.  اما در مورد رهبر، این امکانامکانش هست که معمولی 

است.  توراه  یشغل ۀویژ .  برای آنها خطا ناگزیر و خطررهبران حتما خطا می کنند  است. 

 را. "اگر" ۀرا به کار می برد، نه واژ "که وقتی" ۀواژهنگام سخن گفتن از خطای یک ناسی 

معموال به فرد دارای  و کم، شاه، شیخ یا شاهزادهاواژه ای معادل رهبر است به معنای ح "ناسی"

که مشهورترین آنها رهبرانی از  هاقدرت سیاسی گفته می شود.   در دوران نگارش میشنا ناسی 

یهودیان نزد دولت رومیان.  ربی مشه  ۀنمایند همچونتبار هیلل بودند، نقشی نیمه دولتی داشتند 

به این پرسش می  1در یکی از پاسخ نامه های خود  (۱۸۳۹-۱۷۶۲براتیسالوا  اهلوفر )ص

مسندهای قدرت در توراه هرگز موروثی نیستند، مسند ناسی استثنا بود؟   آنکه باپردازد که چرا 

این بود که  ،اغلب این نقش از پدر به پسر می رسید.  پاسخ او که دارای بصیرت تاریخی است

در زمان معبد دوم و پس از آن از نظر داخلی و خارجی همان اندازه دشاهی اپۀسقوط سلسل

ناسی )شاهزاده( مستتر  ۀدر واژ مفهوم.  این داشتسیاسی و دیپلماتیک نیز  ۀجنبکه دینی بود، 

                                                 
1 Responsa Chatam Sofer, Orach Chayyim, 12. 
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 است.  

چرا توراه به ویژه این نوع از رهبری را دستخوش خطا می داند؟  تفسیرگران سه تفسیر ممکن 

 ،ولی "که عبارت ( می گوید ۱۵:۳۵سفورنو )در تفسیر الویان  ی کشند.  راو عودیارا پیش م

(.  آنهایی که امتیازهایی بر دیگران دارند، خواه ۱۵:۳۲)تثنیه  "یشورون فربه شد و لگد زد

ممکن است حس اخالقی خود را از دست بدهند.   ربنو باخیا با این سخن  ،ثروت یا قدرت

گرایش به متکبر و متفرعن شدن دارند.   در این تفسیرها  ،حاکمانموافق است و می گوید که 

پنج سفر توراه، کتب انبیاء و کتوبیم[ به  ۀمجموعمفهومی هست که بن مایه ای اساسی در تنخ ]

گرایش به فساد  ،قدرت"شمار می رود و لرد اکتون در این سخن مشهور خود آورده است: 

 2  ".گرایش به فساد مطلق ،دارد و قدرت مطلق

تفسیر دومی می دهد.  کوهن گادول و سنهدرین در  ،ربای الی مانک در نقل قول از زوهر

آنها در دنیای ایده ها می زیستند.  شاه یا رهبر سیاسی بودند با امر مقدس.  مداومتماس 

دولت، و امور بین کشورها. آنها  ۀ: جنگ و صلح، اداربرعکس، با امور دنیوی سر و کار داشت

 3بلکه عملی بودند.   ،آنها نه دینی ۀمرروزکردن داشتند، زیرا مالحظات  خطابیشتر احتمال 

، می گوید که یک شاه به ویژه دستخوش انحراف 4اهل دوینسک  ،ر سیمخا هکوهنیی میرب

                                                 
2 This famous phrase comes from a letter written by Lord Acton in 1887. See 
Martin H. Manser, and Rosalind Fergusson, The Facts on File Dictionary of 
Proverbs, New York: Facts on File, 2002, 225. 
3 Elie Munk, The Call of the Torah, Vayikra, New York, Mesorah Publications, 
1992, 33. 
4 Meshech Chochmah to Lev. 4:21-22. 
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بودند.  اما نیک قاضی سنهدرین پاسخگوی مردم  یک کوهن وتوسط احساسات مردم بود.  

اما این   ایت مردم بود.  بدون آن ممکن بود از تخت به زیر کشیده شود.شاه، متکی به حم

ر سیمخا ینیست. ربی میخدا  خواستمسندی پر مخاطره است.  آنچه مردم می خواهند همیشه 

استدالل می کند که این همان چیزی است که داوود را واداشت دستور سرشماری بدهد 

یرمیای نبی و شورش علیه پادشاه بابل  رزه نادیده گرفتن اند( و صدقیا را ب۲۴)کتاب شموییل. 

یک رهبر سیاسی بیشتر دستخوش وسوسه و  ،(.  پس به انواع دالیل۳۶واداشت )تواریخ ایام 

 خطا است تا یک کوهن یا قاضی. 

با اموری چون ثروت و  ،میدان نبرد است ،یکی این که سیاست  5دالیل بیشتری هم هست. 

.  هر چه به من برسد، از تو سر و کار دارد ،که در کوتاه مدت بازی برد یا بخت استقدرت 

کم می شود.  من برای گرفتن حداکثر منافع برای گروهم به جنگ دیگرانی می روم که در پی 

همیشه همراه با مبارزه  باز.  سیاست در جوامع گرفتن حداکثر منافع برای گروه خود هستند

است.  تنها جوامعی که در آنها هیچ مبارزه ای وجود ندارد، جوامع استبدادی یا توتالیتر هستند 

یک سیاستمدار هر  ،آزاد ۀجامعسرکوب می شوند.  پس در یک  ،که در آنها صداهای مخالف

 ی دیگر قرار می گرفت.کار که بکند، مورد قبول عده ای و مورد دشمنی عده ا

سیاست با قضاوت های دشوار همراه است.  یک رهبر باید میان ادعاهای مخالف تعادل ایجاد 

کند و گاهی دچار خطا می شود.  یک نمونه: یکی از لحظه های سرنوشت ساز منفی در تاریخ 

یهود پس از درگذشت سلیمان پادشاه رخ داد.  مردم نزد پسر و جانشین او رحوبوم رفته، 

                                                 
5 This, needless to say, is not the plain sense of the text. The sins for which 
leaders brought an offering were spiritual offences, not errors of political 
judgment. 
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فشارهای تحمل ناپذیر به مردم وارد  ،به ویژه هنگام ساختن معبد ،لیمانشکایت کردند که س

.  آنها به سرکردگی یروبوم از شاه جدید خواستند که فشارها را کم کند.  رحوبوم است کرده

به "گفتند: از مشاوران پدرش نظر خواست.  به او گفتند که به خواست مردم گردن بگذارد.  

.  رحوبوم سپس سراغ دوستانش رفت و آنها "خدمت کنند مردم خدمت کن تا آنها به تو

درخواست آنها را رد کن.  به مردم نشان بده که رهبری قدرتمند ":  دادند نظرخالف مشاوران 

(.  این مشورتی ۱۲: ۱۵-۱)کتاب اول پادشاهان  "هستی که نمی توانند تو را به تسلیم وادارند

ساکن شمال با یروبوم رفتند  ۀقبیلسلطنت دوپاره شد، ده با نتیجه ای مصیبت بار بود.   زافاجعه 

به شاه وفادار ماندند. این رویداد  ،یهودا شناخته می شوند کلیجنوب که با نام  ۀقبیلو فقط دو 

یک ملت کوچک در   برای یهودیان به عنوان یک ملت در سرزمین خود، آغاز یک پایان بود.

باال و حس سرنوشت مشترک داشت.   ۀروحی ،حدتنیاز به و ،امپراتوری های نیرومند ۀمحاصر

شکست هر دو بخش شمال و جنوب دربرابر امپراتوری ها  به اسرائیل و یهودا، ملت ۀتجزیبا 

  دیر یا زود حتمی شد.

رهبران، برخالف قضات و کوهنیم، نمی توانند از خطا برکنار باشند، زیرا هیچ کتاب راهنمایی 

قانون را دنبال می کنند.   ،کوهنیم و قضات د. دن را به ما بیاموزنیست که به روشنی رهبری کر

چنانکه   اقتضای خاص خود را دارد. ،برای رهبری هیچ قانونی وجود ندارد، زیرا هر موقعیتی

 ،بیان می کند،  در میدان کنش سیاسی "قضاوت سیاسی"خود به نام  ۀرسالآیزایا برلین در 

ویژگی های "یشتر به فهم موقعیت نیاز هست.  دولتمردان موفق، دارد و بقوانین اندکی وجود 

را درک می کنند.  برلین این را به نبوغ خاص رمان نویسان بزرگی  "هر موقعیت خاص ۀیگان
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چون تولستوی و پروست تشبیه می کند.  به کار بستن قواعد خشک به شرایط سیاسی همیشه 

د.  کمونیسم این گونه رفتار می کرد.  در موجب از هم پاشیدگی جوامع می شو ،در تغییر

مرزهای  ازمردم تغییر می کنند، فرهنگ ها دگرگون می شوند و دنیای بیرون  ،جوامع آزاد

یک ملت ثابت نمی ماند.  پس یک سیاستمدار درمی یابد که آنچه در یک دهه یا یک قرن 

 . ندارد تاثیرموثر بود، دیگر امروز 

به همین  ،ربی نخمیا ،این حد پرچالش است.  حکیم میشنادلیل دیگری هست که چرا رهبری تا 

 ،است پرهیزکار فردی فقط یعنی ،ندارد جماعتی سمت فردی که زمانی تا .نکته اشاره می کند

 می قرار راس در نفر یک وقتی اما  .کند تنظیم جماعت نفع با را خود امور که ندارد نیازی

 و باشم خودم رفاه فکر به باید من :بگوید تواند نمی شود می عمومی منصب صاحب و گیرد

 ببیند اگر  .است او گردن به اجتماع امور مسئولیت کل ،برعکس  .نیست مربوط من به جماعت

 ،نگیرد را او جلوی اگر ،شود می خطایی مرتکب یا کند می خشونت خود همنوع به کسی

 کس هر و ای شده گالدیاتورها زمین وارد  .بود خواهی او مسئول تو ...شد خواهد تازامج

 مسئولیت فقط معمولی فرد یک   .خورد می شکست یا شود می پیروز یا ،شود گود وارد

 ،دکن می رهبری را آنها که است مردمی خطاهای مسئول ،رهبر یک .دارد را خود خطاهای

 چه هر  .یدآ می هم مسئولیت ،قدرت با .کند جلوگیری توانست می که را خطاهایی دستکم

 .است باالتر زنی مسئولیت ،باشد بیشتر قدرت

 موقعیتی هر  .ندارد وجود رهبری درمورد آماده راهنمای های کتابچه و جهانشمول هایی قاعده

 منافع جهت فرمانروا یک  .آورد می همراه به را خود های چالش دورانی هر و است متفاوت

 به خود خصوصی زندگی در باوجدان فرد یک که بگیرد هایی تصمیم گاهی شاید خود مردم
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 عده دندان می که حالی در ،بگیرند جنگ آغاز به تصمیم است ممکن آنها  .دهد مین تن آنها

 فقیر را برخی دانند می که حالی در ،کنند وضع مالیات است ممکن .شد خواهند کشته ای

 نه یا بود گرفته درستی تصمیم آیا که دانست خواهد واقعه از پس فقط رهبر یک  .کرد خواهند

 .ندا بوده کار در کنترل از خارج عواملی آیا و

 واقع :است آلیسم ایده و گرایی واقع از غیرمعمول ترکیبی ،رهبری به یهودیت رویکرد ،پس

 برای آلیسم ایده و ،هستند کردن اشتباه از ناگزیر ،رهبران که واقعیت این پذیرش در گرایی

 توسط گرایی عمل و ،مسئولیت توسط قدرت  ،اخالق طتوس سیاست کردن رامه تهسپیو

 طبیعت دلیل به که نکنند اشتباه هرگز رهبران که نیست این مطرح ۀنکت  .وجدان هایاقتضا

 پیوسته و باشند انبیاء اخالقی نقد رضعم در همواره آنها که است این مهم .است ناگزیر رهبری

 از  .شوند یادآور خود به را نهایی های هدف و واال استانداردهای تا بپردازند توراه ۀمطالع به

 اشتباه به که باشد صادق کافی ۀانداز به رهبر یک که است این امر مهمترین ،توراه انداز چشم

  .شود می آشکار نکته همین با گناهان های فدیه اهمیت  .کند اقرار خود های

 "که وقتی" معنای به asher ۀواژ ۀدوگان معنای کمک به را مفهوم این ،یازک بن یوحنان ربی

 معنای به ashrei ۀواژ با آنرا او .دهد می شرح ،"کند می خطا رهبر یک که وقتی" عبارت در

 ۀیفد خود خطاهای برای بخواهد رهبرش که نسلی آن شادمان" :گوید می ،داده ربط شادمان

   6 ".کند پیشکش گناهان

 پذیرش در اکساریخ و کردن ریسک قدرت  :طلبد می شهامت نوع دو رهبری

                                                 
6 Tosefta Baba Kamma, 7:5. 
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 .است خورده شکست او ریسک که این

 شالوم شبات

 

 


