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Against Hate: Ki Teitse 5781 

 علیه نفرت

 کی تیتسه

  

این تراکم  باکی تیتسه بیش از هر پاراشای دیگر در توراه شامل قوانین است و می تواند 

 توجه را جلب می کند:شدید خود  تمایزاشباع شده باشد. اما یک آیه با  ،جزئیات

 ریبغرا ، زیاز مصری نفرت نداشته باش است.  تو، زیرا او برادر از هیچ ادومی نفرت نداشته باش

 (۸:۲۳)تثنیه  "در سرزمین او بودی

اجتماع در  ۀ دربار مهمی هایاینها دستورهایی غیرمنتظره هستند. بررسی و فهم آن به ما درس 

 کل و به ویژه رهبری می آموزد.

نخست به نکته ای عامتر بپردازیم. یهودیان بیشتر و طوالنی تر از هر ملت دیگری بر روی 

قرار داشته اند. از این رو ما باید دوبرابر مراقب باشیم که خودمان  نژادپرستی ۀ مورد حمل ،زمین
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ما باور داریم که خدا تک تک ما را گذشته از رنگ پوست،   هرگز مرتکب نژادپرستی نشویم.

اگر ما به مردم دیگر به خاطر نژاد  طبقه، فرهنگ یا اعتقاد به شباهت و تصویر خود آفریده است. 

یم، آن گاه ما تصویر خدا را خوار ساخته، در احترام به کرامت انسانی آنها به تحقیر نگاه کن

 شکست خورده ایم. kavod ha-briyot یا 

اگر ما در فکر خود فردی را به خاطر رنگ پوستش فرودست بدانیم، ما همان گناه میریام و 

با  شو ازدواج موسیمیریام و اهرون به خاطر همسر کوشی "اهرون را دوباره مرتکب شده ایم: 

برخی تفسیرهای میدراشی این بخش را  (. ۱:۱۲)اعداد  "صحبت کردند. اویک زن کوشی علیه 

فاوت خوانش می کنند، اما معنای آشکار آن این است که آنها به همسر موسی به به گونه ای مت

تحقیر نگاه کردند، زیرا او مانند زنان کوشی که عموما پوست تیره دارند، تیره بود و همین  ۀ دید

نکته موجب می شود که این بخش، نخستین گزارش از نمونه ای از تبعیض به دلیل رنگ پوست 

به برص دچار شد. درمقابل باید شعر زیبای غزل غزل های ین گناه به خاطر ا میریامباشد. 

اما زیبا هستم. ای دختران یروشاالییم، شما مانند  ،ام چرده من سیاه"سلیمان را به یاد بیاوریم: 

چادرهای کدار و پرده های حریر سلیمان هستید. به من خیره نشوید چون تیره پوستم و چون 

 (.۵:۱)غزل غزل های سلیمان  "ه استخورشید از باال به من نگریست

 ۀ ادپرستانژنمی توانند از برخورد ن ،یهودیان اگر نسبت به دیگران برخورد نژادپرستانه داشته باشند

ابتدا خودت را اصالح کن، سپس به اصالح "دیگران با خودشان شکایت کنند. تلمود می گوید: 

است، اما  ارزیابی منفی از برخی ملل دیگرۀ تنخ دربردارند ب(.  ۱۰۷)بابا متزیا  "دیگران بپرداز.

 همیشه و فقط به خاطر سقوط اخالقی آنها، و نه هرگز به سبب قومیت یا رنگ پوست آنان.

نفرت  از هیچ مصری" که هر دو غیرمنتظره هستند.  [1] برگردیم به دو دستور موسی علیه نفرت

مصریان بنی اسرائیل را  این خارق العاده است.  "یرا در سرزمین او غریب بودی.زنداشته باش، 

به بردگی گرفتند، کشتار جمعی و نسل کشی تدریجی آنها را برنامه ریزی کردند، و سپس با 

ها دالیل را ویران کردند، از آزاد ساختن آنها سرباز زدند. آیا این شانوجود ضربت هایی که سرزمین

نیستند؟ درست است. اما مصریان در ابتدا در دوران قحطی به بنی  ورزیدنمناسبی برای نفرت 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8885924930138468150__ftn1
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اسرائیل پناه داده بودند. آنها وقتی یوسف را نفر دوم پس از فرعون اعالم کردند، به یوسف احترام 

جدیدی که  فرعون"گذاشته بودند. شرارت هایی که آنها نسبت به یهودیان در زمان فرمانروایی 

مرتکب شده بودند، تقصیر خود فرعون بود و نه مردم مصر ( ۸:۱)خروج  "یوسف را نمی شناخت

 در کل. تازه، این دختر فرعون بود که موسی را نجات داده و به فرزندی پذیرفته بود.

توراه تفاوت آشکاری می گذارد میان مصریان و عمالق. عمالق مقرر بود که دشمنان مداوم 

این که  .در دورانی جلوتر، یشعیای نبی نبوتی مهم کرد باشند، اما مصریان چنین نبودند.  ایسرائل

آنها به درگاه خدا فریاد   روزی خواهد رسید که مصریان از ستم بر خود رنج خواهند کشید.

  خواهند کرد که آنها را همان گونه که بنی اسرائیل را نجات داد نجات دهد: 

، خداوند برای آنها منجی و مدافعی دا فریاد برآرند به درگاه خ از شر ستمکاران خودوقتی آنها 

خواهد فرستاد و خدا آنها را نجات خواهد داد. این گونه خدا دست قدرت خود را به مصریان نشان 

 (۲۰:۱۹-۲۱خواهد داد و در آن روز آنها خدا را باز خواهند شناخت. )یشعیا 

مصریان نفرت نداشته باش، همچنان امروز درخشان  حکمت دستور موسی در این مورد که از

است. اگر مردم همچنان به نفرت از مصریان ادامه داده بودند، موسی می توانست بنی اسرائیل را 

از مصر خارج کند، اما نمی توانست مصر را از بنی اسرائیل خارج سازد. آنها همچنان برده می 

گذشته باقی می ماندند و زنجیرهای نفرت آنها را در  ۀ بردماندند، نه جسما، بلکه از نظر روانی. 

برای آزاد بودن، باید نفرت را کنار   بند نگه می داشت و دیگر نمی توانستند آینده را بسازند.

   ولی ضروری است.  ،این حقیقتی دشوار . بگذاری

برادر تو  از هیچ ادومی نفرت نداشته باش، زیرا او"تاکید موسی نیز غیرمنتظره است: 

م خورده سشت و قاادوم البته نام دیگر عساو است. زمانی بود که عساو از یعقوب نفرت د  "است.

بود او را می کشد. افزون بر این، پیش از به دنیا آمدن دوقلوها ریوکا الهامی دریافت کرد که به 

د؛ یک ملت دو ملت در زهدان تو هستند و این دو ملت از یکدیگر جدا خواهند ش"او می گفت: 

 (.۲۳:۲۵قویتر خواهد بود و بزرگتر کوچکتر را خدمت خواهد کرد. )پیدایش 
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ا می رسانند که جنگی بی انتها میان دو برادر راین کلمات هر معنایی که داشته باشند، این نکته 

 و اخالف آنها خواهد بود.

 ؟برادر یعقوب نبود آیا عساو"در دورانی بسیار جلوتر، در زمان معبد دوم، مالخی نبی گفت:  

قرن   (۲:۱-۳اما من یعقوب را دوست داشتم. اما از عساو نفرت داشتم... )مالخی "خدواند گفت. 

 گفت: ها بعد باز ربی شیمون بریوحای

پس چرا موسی به ما می گوید که از  . [1] این یک هالخا است که عساو از یعقوب نفرت دارد"

 اخالف عساو نفرت نداشته باشیم؟

پاسخ ساده است. عساو شاید از یعقوب نفرت داشته باشد، اما این بدان معنا نیست که یعقوب هم 

پاسخ دادن نفرت با نفرت سقوط به سطح پایین دشمن است.  باید از عساو نفرت داشته باشد. 

 کهپرسیدم دانیل پرل  شده کشته من در یک برنامه تلویزیونی از یهودا پرل، پدر خبرنگار وقتی

پاسخ داد:  دلخراشی تحصرااو با  ؟چرا در جهت آشتی میان یهودیان و مسلمانان فعالیت می کند

 "مصمم به مبارزه با نفرت هستم.بنابر این   پسر مرا کشت. ،نفرت "

ند؛ تنها نور می تواند چنین اتاریکی نمی تواند تاریکی را بر"جونیور نوشت:  مارتین لوترکینگ

یا  [2] "تواند نفرت را از میدان به در کند. تنها عشق از پس این کار بر می آید. نفرت نمی  کند.

زمانی هست برای عشق و زمانی برای نفرت؛ زمانی "سلیمان می آید: ۀ ه که در جامعآن گون

 (.۸:۳)کتاب جامعه  "هست برای جنگ و زمانی برای صلح

این خود ربی شیمون بریوحای است که می گوید وقتی عساو برای آخرین بار یعقوب را مالقات 

ابدی یا  ،در آغوش گرفت. نفرت به ویژه در میان افراد خانواده "با تمام وجود"کرد او را بوسید و 

برقراری آشتی میان  ۀ موسی گویا می خواهد بگوید که همواره آماد شدنی نیست. امحو ن

 باش.دشمنان 

 ۀ که به مطالع Contemporary Games Theory معاصر در مورد بازی ها یا  ۀ نظری

 Generous“ تصمیم گیری می پردازد، همین پیشنهاد را دارد. پروگرم مارتین نوواک به نام

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8885924930138468150__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8885924930138468150__ftn2
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Tit-for-Tat”  ی پردازد به ناممبه استراتژی برد در سناریویی Iterated Prisoner’s 

Dilemma همکاری دو فرد با ۀ است درست شده برای مطالع که نمونه ای

با خوشرفتاری با حریف آغاز می شود، سپس همان  Generous Tit-for-Tat  یکدیگر.

(، middah keneged middah کاری را با آنها می کنی که آنها با تو می کنند )به عبری

آخرین  ،بیشتر اوقات ابی. مخرب مقابله به مثل می یۀ زیرا ممکن است خود را اسیر در یک چرخ

این به نوعی همان پیام حکیمان تلمودی  حرکت آسیب رسان حریفت را نادیده بگیر )ببخش(. 

نیروی حکم سختگیرانه خلق کرد، اما دید  تاثیراست وقتی می گفتند که خدا ابتدا جهان را زیر 

ل شفقت را وارد بنابر این، خدا در ساخت جهان اص که دنیا با این به تنهایی باقی نمی ماند. 

 [3] نمود.

 دنیا کار آسانترین  .رهبر یک عنوان به او عظمت بر هستند گواهی ،نفرت علیه موسی دستور ود

 رادوان که است کاری این  .واداری حرکت به نفرت با را مردم که باشی رهبری که است این

 قوم و جمعی کشتار به منجر و ندددا انجام سابق یوگوسالوی در میلوسویچ سولوبودان و کرجیک

 توصیف با ۱۹۹۴ سال کشی نسل از پیش رواندا دولتی رادیوی که است کاری این .شد کشی

 نفرت ظواع ها ده که است یکار این  .شد مرتکب "سوسک مشتی" عنوان به توتسیۀ قبیل

 اعمال برانگیختن و دیگرهراسی گسترش برای اینترنت از اغلب و دهند می انجام زامرو

 پیشدرآمد عنوان به هیتلر که است تکنیکی همان این ،سرانجام  .کنند می استفاده تروریستی

 .گرفت کار به بشریت علیه جنایت فجیعترین

 قرن که متفاوتی های قومیت و ها ایمان مردم میان دشمنی برانگیختن به است قادر نفرت زبان

 حتی و است بوده تاریخ نیروی ویرانگرترین همواره نفرت .اند زیسته یکدیگر کنار صلح با ها

 و چون بی ۀ نشان این . اروپا در حتی ،است نبخشیده پایان آن به هوالکاست فجایع از شناخت

 .است مسموم رهبری چرای

 و ای مبادله رهبری میان Leadership نام به خود کالسیک اثر در برنز گریگور مک جیمز

 تحول رهبران .دارند کار مردم منافع با گر مبادله رهبران .گذارد می تفاوت ساز تحول رهبری

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8885924930138468150__ftn3
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 و است اخالقی .است دهنده اعتال ساز تحول رهبری" .دارند کار مردم بصیرت باالبردن به ساز

 هم ؛باال اخالقی حسطو در اما کنند می مشارکت پیروان با رهبران  .اخالق ۀ دهند دستور نه

 باالتر وحطس به و یابند می اعتال ها رزشا و ها هدف از ای آمیزه درون پیروان هم و رهبران

 1 ".یابند می دست قضاوت

 آن نفوذ زیر که کسانی هم و ندکن می هدایت آنرا که کسانی هم ،خود باالی وحطس در رهبری

 ،بودند آنچه از محترمتر و خوشرفتارتر ،بهتر را مردم برجسته رهبران  .بخشد می اعتال را هستند

 موسی ،آن زیربنایی ۀ نمون  .ماندال و گاندی ،چرچیل ،لینکلن دستاورد بود چنین این .سازند می

 .است داشته ماندگار نفوذ تاریخ طول در دیگری رهبر هر از بیش که مردی :بود

 می را اینها خوب رهبر یک  .داد انجام اسرائیل بنی به نفرت از پرهیز آموختن با را کار این او

 ولی نکن فراموش را گذشته .گناهکار از نه و باش داشته نفرت گناه از :داند

 از نفرت که نگذار هرگز اما ،باش دشمنانت با نبردۀ آماد .بمانی آن اسیر نگذار

  .خشیبب و بورزی عشق که بگیر یاد  .بشوی آنها شبیه یا و کند تعریف را تو آنها

 توان که بگذار خیری روی را خود تمرکز اما ،باش آگاه ها انسان های شرارت از

 بشریت اخالقی های افق گسترش به قادر ،چنین این تنها ما .داری آنرا افزودن

 .گردیم می ،هستیم سهیم هم با آن در که جهانی رستگاری به کمک و

  شالوم شبات

 
                                                 
1
 James MacGregor Burns, Leadership, Harper Perennial, 

2010, 455. 
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