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ٌیع ٍاجب است .  ططاب پیاله 4 ههاٌعَض که زض طب وَؼس پسح رَضزى وغا ٍ واضٍض ویغَا است ، ههچًیي رَضزى       
هضن آٌها ضا زض پاضاطای  ٍ اویسٍاضکًًسه هستًس که وحبت ٍ( גאולה לשונות ארבע) "ٌجات"لفظ  4پیاله ضا به ٌضاٌه  4حذاوین ایي 

اظ هضن ، بطای هط کلهه اویس  به ؼًَاى پیطٍظی ٍ تضکطٍ وا تػییي کطزه اٌس.  پسد ، بطای طب سسض به کاض بطزه שמותزض سفط  בא
 اله ططاب وی ٌَطین. ییک پ ، "ٌجات"بذص  

י  :ַפְרעֹה-ֶאל בֹא ,מֶֹשה-ֶאל "ה ַויֹאֶמר هضن به وضه وی گَیس : י ֲאנִּי-כִּ ְכַבְדתִּ י ְלַמַען ,ֲעָבָדיו ֵלב-ְוֶאת ,לִּבֹו-ֶאת הִּ תִּ ְרבֹו ,ֵאֶלה אֹתַֹתי שִּ  ְבקִּ
بیا به سَی پطؼَ ظیطا که وي سذت کطزم قلب اٍ ٍ قلب غالواٌص ضا تا ایًکه ؼالئن ٍ وػجعات رَز ( 0پاسَق – 01)طهَت فغل 

ְרבֹוضا زض زضٍى پطؼَ )   زهن. ( قطاضְבקִּ

اػل تحَلی که زض اٌساى بَجَز وی آیس زض زضٌٍص است. کسی که زضٌٍاً چطا زض زضٌٍص ؟ ظیطا که قلب اٌساى زض زضٍى اٍست. 
احساس پضیهاٌی ٍ ٌساوت کًس ٍ یا احساس ٌعزیکی به هضن کًس ، آى احساس حقیقی ٍ ٍاقػی است. ایًکه یک طذع بذَاهس 

ְרבֹוبسا که ایي وحل یک بذاض اظ بیي وی ضٍز. اوا چًاٌچه فطز احساس زضٌٍی ) به ظاهط یک حالت تأسف ٌضاى زهس ، چه ( ְבקִּ
 וְלַמַעןپاسَق وی فطوایس : ههاى زض ازاوه  زاطته باطس ، آى احساس پایساض ٍ ٍاقػی است. چطا هضن وی رَاهس ایًعَض پیص آیس؟

נְָך ְבָאזְנֵי ְתַסֵפר נְָך-וֶבן בִּ ְתעַ  ֲאֶשר ֵאת ,בִּ יהִּ ְצַריִּם ַלְלתִּ י-ֲאֶשר ,אֹתַֹתי-ְוֶאת ,ְבמִּ  – 01)طهَت فغل  "ה ֲאנִּי-כִּי ,וִּיַדְעֶתם ;ָבם ַשְמתִּ
ام زازم زض وغط ٍ تهام اؼجاظ ٍ ؼالئهن جٍ فطظٌس فطظٌساٌت هط آٌچه که وي اٌ تسٌا ایًکه تَ تػطیف کًی زض گَش فطظت  (2پاسَق

 ظیطا وي هستن حساٌٍس.ضا که قطاض زازم زض آٌها ، که بساًٌس 
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 ֱאֹלֵהי "ה ָאַמר-כֹה ֵאָליו ַויֹאְמרו ,ַפְרעֹה-ֶאל ,ְוַאֲהרֹן מֶֹשה ַויָבֹא وضه ضبًَ ٍ اهطٍى به ٌعز پطؼَ آوسٌس ٍ ایًچًیي به اٍ گفتًس :زض ازاوه 
ים ְברִּ ָפנָי ֵלָענֹת ֵמַאנְתָ  ָמַתי-ַעד ,ָהעִּ י ַשַלח ;מִּ حساٌٍس ؼبطاٌیها ایًچًیي گفته که تا به کی  ( 3پاسَق – 01)طهَت فغل  ְויַַעְבֺדנִּי ,ַעםִּ

تا به کی وهاٌػت وی کًی به فطستازى قَم  "وی بیًین که هضن ٌهی گَیس:  تَ وهاٌػت وی کًی که جلَی وي رن بضَی؟ 
تسلین  به وَضَؼی ه اٌساى. به وحض ایًک" به تسلین طسى - رَزت – تا به کی وهاٌػت وی کًی "بلکه وی گَیس:  " ییسطائل؟

، آى وَقغ است که ریلی اظ وسائل ٍ سطسذتی ها ٍ لجاجت ها که بطایص غیط قابل  آى ضا بپصیطزسط رن کًس ٍ  ،قاٌغ طَز ، طَز 
هن  ٍ به آى بسی حل بَز ٍ سؤال بطاٌگیع بَز حل وی طَز ٍ جَاب آٌها ضا وی فههس ٍ وتَجه وی طَز که آى وسئله به آى سذتی

 وی کطزه ٌیست. ه فکطک

تا بتَاٌس  پس اٍلیي چیعی که هضن به پطؼَ وی گَیس ایي است که ابتسا بایس اٌساى رَزش ضا اظ بًس فکط ٍ ریاالت پَچ آظاز کًس
ٌهی تَاٌس به رَبی با آٌها  ٍزیگطاى ضا ضها کًس ٍ به آٌها آظازی زهس. یػًی ایًکه وَقػیکه اٌساى وی بیًس با زیگطاى اضتباط ٌساضز 

زٍ خاٌیه ٌهی تَاٌس زض یک اتاق  .با زیگطاى ٌیع ٌهی تَاٌس اضتباط بطقطاض کًس چَى با رَزش ههیي وضکل ضا زاضز، بت کًس ػح
ایي اظ رَز زٍضی است که اٌساى آٌقسض اظ رَزش زٍض  تًها باطس. حتهاً بایس رَزش ضا با ضازیَ ، تلَیعیَى ٍ یا تلفي وضغَل کًس.

ضتباط بطقطاض کًس. حذاوین آى قسض با رَزطاى اضتباط ػحیح زاطتًس که تَاٌستًس حتی با هضن هن است که ٌهی تَاٌس با رَزش ا
اضتباط بطقطاض کًًس. اگط کسی بتَاٌس رَزش ضا بضًاسس وی تَاٌس هضن ضا هن بضًاسس. به ؼباضتی زیگط رَز طًاسی یک پله 

ضا زض  هضن ٌهی تَاٌس تَاٌس زیگطاى ضا بضًاسس ٍ یا حتی حساطًاسی است. اوا تا وازاوی که اٌساى رَزش ضا ٌهی طًاسس ، ٌهی
اٍل بطٍ رَزت ضا  - " بطٍ بطای رَزت " بَز. " ְלָך-ֶלְך "ضأس بضًاسس. بههیي زلیل اٍلیي کاضی که هضن به اٍضاهام زستَض زاز ، 

ستػسازهایت زض ایي زٌیا چقسض . اٍل ببیي تَ رَزت  که هستی ، چه ٍظایفی زاضی یا ظطفیت ٍ ا- بضًاس بػس بیا وي ضا بضًاس
 است ٍ سپس سطاؽ وي بیا.

 "ה ֶאל מֶֹשה ַויָָשב: وی گَیس فطستازبه هضن که اٍ ضا بطای ٌجات فطظٌساى ییسطائل زض جَاب بًَ ض، وضه  طهَتزض پاضاطای 
وضه ٌعز هضن بطگضت ٍ گفت حسایا چطا "( 22پاسَق – 5. )طهَت فغل ְשַלְחָתנִּי ,זֶה ָלָםה--ַהזֶה ָלָעם ֲהֵרעָֹתה ָלָמה ,דֹנָי-אֲ : ַויֹאַמר

י וֵמָאז ."به ایي قَم بسی ضساٌیسی؟ بطای چه وطا فطستازی؟  ַצְלתָ -ֹלא ְוַהֵצל ;ַהזֶה ָלָעם ,ֵהַרע ,בְִּשֶמָך ְלַדֵבר ,ַפְרעֹה-ֶאל ָבאתִּ -ֶאת ,הִּ
عز پطؼَ آوسم تا به ٌام تَ ػحبت کًن به ایي قَم بسی بیضتطی کطزه است ٍ به ٍ اظ هًگاویکه ٌ"( 23پاسَق – 5)طهَت فغل  ַעֶםָך

 יְִּצָחק-ֶאל ַאְבָרָהם-ֶאל ,ָוֵאָרא آى وَقغ هضن زض جَاب به وضه وی گَیس : زض پاضاطای ٍائطا ."هیچ ٍجه قَوت ضا رالظ ٌکطزی
י ;ַשָדי ְבֵאל--יֲַעקֹב-ְוֶאל י ֹלא ,"ה וְשמִּ  שדיبًام حسای ٍ یػقَ  ییغذاقوي به اٍضاهام ٍ "  (3پاسَق – 6)طهَت فغل  .ָלֶהם נֹוַדְעתִּ

آطکاض است.رَز ضا با ایي ٌام به آٌها  ה-ו-ה-יهضن  ويٌام  تص ، ٌه به حالت ایي چًیي وستقین(ٌه زض بَته آ )آطکاض طسم 
هضن ضا پسضاى رَزطاى  .پسضاى وتفاٍت استزض ایًجا هضن وی گَیس که ٌحَه اضتباغص با وضه زض بطابط اضتباغص با  "ٌکطزم.

 ְוגַםزض ازاوه پاسَق وی فطوایس :   .ضٍزوی  صسٌبالب وضه ضا پیسا وی کًس ٍ ایًجا هضن رَزش. اوا آوسٌسیافتًس ٍ به زٌبالص 
י מֹתִּ י-ֶאת ֲהקִּ יתִּ ָתם ְברִּ  -پسضاى  -با آٌها  "( 4پاسَق – 6)طهَت فغل ָבה ָגרו-ֲאֶשר ,ְמגֵֺריֶהם ֶאֶרץ ֵאת--ְכנַָען ֶאֶרץ-ֶאת ָלֶהם ָלֵתת ,אִּ

هضن زض  "سطظویي وحل اقاوتضاى ضا که زض آى وًعل کطزٌس به آٌها بسهن  –هن پیهاى رَز ضا استَاض ٌهَزم که سطظویي کًػاى 
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با آٌها ؼهس بستن ٍ به آٌها هن قَل زازم ٍ هیچ وَقغ ٌیاوسٌس بگَیًس که  هن با ایًکه آٌها وطا زٌبال کطزٌس ، ويایًجا وی گَیس 
 زض ایي باضه یک کالم حطفی ٌعزٌس. ٍ  هضن ایي قَلی که به وا زازی که گفتی ایي سطظویي وال فطظٌساى واست چه طس؟

یک ضبای  یاین که پسض ٍ وازض یا یک وػلن یػًی فکط ٌکً زض ازاوه هضن به وضه ضبًَ وی گَیس که ضهبط ٌبایس کاسه زاؽ تط اظ آش باطس
قَم ییسطائل بی کس ٌیست. کسی ضا زاضز. ٍلی ٍ سطپطست زاضز ٍ آى هضن "بایس کاسه زاغتط اظ آش باطًس. زض گهاضا وی فطوایس: 

تَجه فقظ رَزت و تًها. به ههیي زلیل هضن به وضه وی گَیس چطا ایًقسض ٌاضاحت طسی؟ وحل ایًکه وي وتَجه ٌیستن ٍ "است
 ."چطا وطا فطستازی  "سذتی ایي قَم هستی ٍ وی گَیی 

وَقػیکه آزم اظ هضن یک احتیاجی ضا زاضز بطای رَزش ، راٌَازه اش ، اغطافیاٌص ٍ یا زیگطاى ٌبایس کاسه زاغتط اظ آش طَز. 
رَاٌسى ایي است که : ای  وحل ایًکه هضن وتَجه ٌیست  ٍ فقظ وا وی بیًین ٍ ٍفقظ وا هستین که زلهاى وی سَظز. غطیقه تفیال

هضن ، قبل اظ هط چیعی ایي فطظٌس رَزت است. قبل اظ هطچیعی تَ اػالً ایي ضا به زٌیا آٍضزی ، تَ ایي ضا آفطیسی ، تَ باؼج 
بیضتط کهکص کي ، تَ که تا اآلى به اٍ  اظ ایي به بػس هن تضکیل راٌَازه ٍ اظزٍاجص طسی ، رَزت که تا اآلى کهکص کطزی

بیضتط به اٍ طفا بسه ، تَ که تا ایًجا ایي وَضَع ضا بطایص وهیا کطزی اظ ایي به بػس هن بیضتط وهیا هن  اظ ایي به بػس طفا زازی
י ֲאנִּי ְוגַם: هضن به وضه وی گَیس  زض ازاوه به ههیي زلیلکي.  ְצַריִּם ֲאֶשר ,יְִּשָרֵאל ְבנֵי נֲַאַקת-ֶאת ,ָשַמְעתִּ ים ,מִּ דִּ  ,ָוֶאזְכֹר ;אָֹתם ַמֲעבִּ

י-ֶאת יתִּ  ویساضٌس طًیسم ٍ پیهاٌن ضا ٍاکه وغطیها آٌها ضا به بطزگی  ضاییسطائل  فطظٌساى وي هن ٌاله". (5پاسَق – 6)طهَت فغلְברִּ
اآلى وَقغ ٌقس کطزى چک )سفته( ای است که زست پسضاٌضاى  ."به یاز آٍضزم –ذاق ٍ یػقَ زازم ییغکه به پسضاٌضاى اٍضاهام ٍ  -

سَالی که زض ایًجا وعطح وی طَز ایي  .طس. اآلى وی رَاهًس ٌجات پیسا کًًس . وي اآلى وی تَاٌن آٌها ضا ٌجات زهن، وی با
که با پسضاٌتاى اٍضاهام ٍ  که وي به یاز آٍضزم ؼهسم ضا"که آیا هیچ فطاوَطی زض بطابطهضن است؟ پس چعَض هضن وی گَیس است 

وال واست . ٍقتی که وا فطاوَش وی  فطاوَطی زض بطابط هضن  ٌیست. پس فطاوَطی وال کیست؟ ו"ח. "ذاق ٍ یػقَ زاطتن ییغ
ذاق ٍ یػقَ گَیس طها پسضاٌتاى اٍضاهام ، ییغ هضن وی ، اظ ٌسل ٍ ٌَازگاى چه کسی هستین.کًین پسضاٌهاى ٍ اجسازواى که بَزٌس 
بًابطایي آٌها با طها هیچ اضتباغی ٌساضٌس.  ، ا ضا فطاوَش کطزیسساضا ، ضیَقا ، ضارل ٍ لئ –ضا فطاوَش کطزیس ٍ ههچًیي وازضاى 

،  ذاق ٍ یػقَ هستیساى اٍضاهام ، ییغاوا ٍقتی که به یاز وی آٍضیس که فطظٌس پس قَلی ضا هن که به آٌها زازم به طها ٌهی ضسس.
بطای از وی آٍضم که قَلی که به آٌها زازم ضا وي هن به ی ָוֶאזְכֹרآى وَقغ طها فطاوَش ٌکطزیس که پسضاٌتاى که بَزٌس.  بًابطایي

باض وی  3زض تفیال ٍ هط ضٍظوا وی رَاهین هضن قَلص ضا ٍ ظرَت پسضاى ضا بطای وا ؼهلی کًس  طها ؼهلی کًن. به ههیي زلیل
بَزٌس که هضن آى وی گَیین ایًها پسضاى وا به هضن  . که ههَاضه" יעקב להי-וא יצחק להי-א אברהם להי-א להינו-א "رَاٌین : 

سطظویي بًابطایي الظم ٌیست که هط کسی فقظ به  ظرَت ٍ قَل ٍ آبطٍیی که آٌها زض حضَضش زاطتًس بطای وا هن استفازه کًس.
ذاق ٍ یػقَ بطٍز ٍ آى وَقغ بذَاهس به ظرَت ای اٍضاهام ٍ ییغبط سط قبَض وػاضت ههذپالزض  رَضٍىٍ زض وسافطت کًس  ییسطائل

ضي هایی که وی گیطین جزض  ن تفیال بذَاٌس. ظواٌیکه وا زض ظٌسگی ٌضاى زهین که فطظٌساى ٍ ٌَه های آٌها هستینآٌها به زضگاه هض
رَز ایي بهتطیي یازآٍضی  ، زض غطیقه ای که لباس وی پَطین ، زض ضفتاضی که زاضین ، اظ وا وػلَم است که اظ ٌسل آٌها هستین ٍ

 اى زض حضَض تَ زاضٌس ٍ آى قَلی ضا که تَ به آٌها زازی بطای وي هن اجطا کي.بطای هضن است که ای هضن آى ظرَتی که پسض
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ذاق ٍ یػقَ بتَاٌس ههیضه زض ظٌسگی حهل کًس ، آى ٍقت ا به ؼًَاى فطظٌساى اٍضاهام ٍ ییغهط کسی که ؼالوت وضذغه رَزش ض
هضن وی گَیس ههاى سطٍیس ، ههاى کهک ٍ ههاى ویاى بطی که بطای آٌها بَز بطای طها هن رَاهس بَز ٍ ایًجاست که هضن به 

 ָוֶאזְכֹרیػقَ هستًس ، ذاق ٍ وی کًًس که فطظٌساى اٍضاهام ٍ ییغوضه وی گَیس : چَى وي ٌاله ایًها ضا طًیسم که تا چه حس ابطاظ 
ְבנֵי ֱאמֹר ָלֵכן .ضا به وا وی زهس ٌجاتلفظ  4 ، زض ازاوه پاسَقیازم آوس آى قَلی ضا که به آٌها زازم ٍ آى وَقغ است که هضن  -לִּ

י ,"ה ֲאנִּי ,יְִּשָרֵאל ַתַחת ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאתִּ ְבֹלת מִּ ְצַריִּם סִּ י ,מִּ ַצְלתִּ י ;ֵמֲעבָֹדָתם ֶאְתֶכם ְוהִּ ים ,נְטויָה בִּזְרֹועַ  ֶאְתֶכם ְוגַָאְלתִּ ְשָפטִּ  ובִּ
بًابطایي به فطظٌساى ییسطائل بگَ وي هضن هستن. طها ضا اظ ظیط باض ظحهت های وغطیاى بیطٍى "( 6پاسَق – 6)طهَت فغلְגדֹלִּים

ی )که به وغطیاى رَاهن زاز ( رَاهن آٍضز ٍ طها ضا اظ رسوت آٌاى رالظ رَاهن ٌهَز ٍ با باظٍی افطاطته ٍ با کیفطهای سذت
י "طها ضا ٌجات رَاهن زاز. י ,ְלָעם לִּי ֶאְתֶכם ְוָלַקְחתִּ ַתַחת ,ֶאְתֶכם ַהםֹוצִּיא ,ֱאֹלֵהיֶכם "ה ֲאנִּי כִּי ,וִּיַדְעֶתם ;ֵלאֹלהִּים ָלֶכם ְוָהיִּיתִּ  מִּ

ְבלֹות ְצָריִּם סִּ ٍ طها ضا قَم رَز رَاهن ٌهَز ٍ زاٍض طها رَاهن بَز تا بساٌیس که وي  هضن زاٍض "( 7پاسَق – 6)طهَت فغل מִּ
 "طها هستن که طها ضا اظ ظیط باض ظحهات وغطیاى بیطٍى وی آٍضم.

 ؼباضتًس اظ :زض ایي زٍ پاسَق  "ٌجات"لفظ  4ایي  

י ,"ה ֲאנִּי - 0 ַתַחת ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאתִּ ְבֹלת מִּ ְצַריִּם סִּ راضد رَاهن کطز طها ضا اظ ظیط باض فضاض وغط. به ههیي راغط زض طب وَؼس پسد  מִּ
 وی رَضین. ٌجاتوا پیاله اٍل ضا بذاغط ایي لفظ 

י -2 ַצְלתִּ  .رَاهن زاز طها ضا  رالػی: ֶאְתֶכם ְוהִּ

י -3 ים ,נְטויָה בִּזְרֹועַ  ֶאְתֶכם ְוגַָאְלתִּ ضا با باظٍی افطاطته ٍ با قضاٍت های بعضگ )وي وغطیها ضا . ٌجات رَاهن زاز طها ְגדֹלִּים ובְִּשָפטִּ
 قضاٍت وی کًن که حق طها پایهال ٌضَز(

י -4  . وی گیطم طها ضا بطای رَزم به ؼًَاى قَم.ְלָעם לִּי ֶאְתֶכם ְוָלַקְחתִּ

יاٍل هضن وی گَیس وي طها ضا اظ جای ٌاپاکی که وغط است بیطٍى وی آٍضم ) . )ههاًٌس کاضی که ات(اٍلیي لفظ ٌج – ְוהֹוֵצאתִּ
ذاق اٍ ضا به چازض اپاکی بَز بیطٍى آٍضز . ٍ سپس ییغالیػعض کطز . زض ابتسا ضیَقا ضا زض وحل ظازگاهص ٍ اظ ٌعز بتَئل که جای ٌ

י)وی زهن  رالػی اظ فضاضی که آٌها بط طها قطاض زازٌس وازضش ساضا آٍضز ٍ زض آٌجا باهن اظزٍاد کطزٌس(.  سپس طها ضا ַצְלתִּ  - ְוהִּ
יسَم ایًکه . زٍویي لفظ ٌجات( ، طها ضا اظ کاض آٌها ٌجات وی زهن. ٍ حال که ٌه طها با آٌها اضتباط زاضیس ٍ ٌه آٌها با طها ،  ְוגַָאְלתִּ
י) آى وَقغ است که  طها ضا وی گیطم بطای رَزم به ؼًَاى قَم .چهاضویي لفظ ٌجات(  – ֶאְתֶכם ְוָלַקְחתִּ

 .، بطای ازاوه ظٌسگی ظٌاطَیی رَز ٌیاظ به یک وکاى ٍ یک سطپًاه زاضٌسآٍضز وی زاواز زرتطی ضا به ؼقس رَزش زضیک ظواٌیکه  
لفظ  به ههیي راغطههیي غَض هن هضن ، وا ضا به ؼًَاى قَم رَز بطگعیس ٍ قَل زازى سطظویي وَؼَز ضا زض آیًسه به وا زاز. 

 است. ٌجاتپًجهی هن بطای 
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י -5  י ֲאֶשר ,ָהָאֶרץ-ֶאל ,ְתֶכםאֶ  ְוֵהֵבאתִּ י-ֶאת נָָשאתִּ י ;וְליֲַעקֹב ְליְִּצָחק ְלַאְבָרָהם אָֹתה ָלֵתת ,יָדִּ )طهَت  "ה ֲאנִּי ,מֹוָרָשה ָלֶכם אָֹתה ְונַָתתִּ
ییغحاق ٍ  ( که آٌطا به اٍضاهام ٍ)به ؼًَاى قسن وی آٍضم طها ضا به آى سطظویًی که زستن ضا بط آى بطافطاطته ام"( 8پاسَق – 6فغل

 .". وي هستن هضن. آٌطا وی زهن به طها به ؼًَاى اضخیه یػقَ بسهن

طها ضا به سطظویي وَؼَز به ؼًَاى اضخیه. ٍ ایي ؼهل زض آیًسه اتفاق  رَاهن آٍضزایي پاسَق زض وَضز واطید ػحبت وی کًس که 
پیاله ، پیاله پًجهی ضا پط وی کًین ٍ به یاز الیاهَ هًاٍی زض کًاض سفطه سسض قطاض وی زهین  4به ههیي راغط زض کًاض ایي  وی افتس.

 بطای تضکط کطزى ٍ پیطٍظی بذاغط ٍقایػی که زض گصطته بطایهاى ضخ زازهپیاله ضا  4آى  وازضحالیکه  ٍلی اظ آى استفازه ٌهی کًین.
به ههیي زلیل ضا اظ وغط بیطٍى آٍضز ، رالظ کطز ٍ ٌجات زاز ٍ وا ضا به ؼًَاى قَم رَز اٌتذاب کطز. . ایًکه هضن وا وی ٌَطین

 لفظ ٌجات ضا زاضین.  5حذاوین وی فطوایًس که وا ایي 

. حال کسام מורשהٍ زٍم به ؼًَاى اضخیه  מתנהوا به زٍ غطیق وی تَاٌین سطظویي وَؼَز ضا ػاحب طَین : اٍل به ؼًَاى هسیه 
اٍلیي تفاٍت ایي است که هسیه تا وازاوی که زازه ٌضسه هسیه ٌیست ٍلی اضخیه هًَظ  هتط است؟ فطق بیي هسیه ٍ اضخیه چیست؟ب

با ٍجَزیکه زازه ٌضسه هًَظ اضخیه است. به ههیي راغط وا چه زض سطظویي وَؼَز باطین ٍ چه ٌباطین ، آٌجا هًَظ اضخیه واست ٍ 
زٍویي تفاٍت آى است که بطای گطفتي هسیه ، طذع بایس لیاقت آى هسیه ضا زاطته باطس ٍلی  ایي زضجه باالتطی اظ هسیه است.

 زض وَضز اضخیه حتی اگط طذع لیاقت آٌطا ٌساطته باطس به اٍ وی ضسس.

وحبت وی تَاٌس اتفاق  رَز وی گَیین؟ اٌساى با گفتاض اویسبذص ٍ وحبت ٌجاتهضن به وا اویس وی زهس وا به آى لفظ  ظواٌیکهچطا 
، ریط ٍ  لفظ ٌجات زض بطابط ههسط ، فطظٌساى ٍ اغطافیاى وا هن زض ظٌسگی وی تَاٌینٍ وَفقیت ضا بطای رَزش پیص بیاٍضز. 

 . زاطته باطین اویسٍاضی

اگط هضن وا ضا اظ وغط بیطٍى آٍضز )لفظ اٍل(، ایي یک اوط وسلن است که زیگط ضهایی )لفظ زٍم( ٍ  ایًکهاوا یک سؤال ؼهسه 
گطفته )لفظ چهاضم( . پس بایس هضن اظ آرط به اٍل بگَیس . بسیي ػَضت : اٍل  رَز ضا به ؼًَاى قَم واٌجات یافته )لفظ سَم( ٍ 

طها ضا اظ بًسگی وغط ضها وی کًن ٍ ٌجات وی زهن ٍ چهاضم طها ضا  طها ضا به ؼًَاى قَم گطفته . سپس زٍم ٍ سَم ایًکه وي
 پس چطا هضن بطؼکس ؼهل وی کًس؟بیطٍى آٍضم. 

بایس جایص ضا  آى است که اٍلیي تغییطی که طذع بطای ٌعزیکی به هضن بایس زض ظٌسگی اش ٍ رَزش ٍ اضتباغص بَجَز آٍضز
م گفت ایي ٌبَز که ههیي جا زض سطظویي پسضت راضاى که هستی ططٍع به . به ههیي زلیل اٍلیي چیعی که به اٍضاهاتغییط زهس

که وي چه چیعی ضا زاضم وی  وی فههی... . اٍل وکاٌت ضا تغییط بسه ٍ سپس  ֵמַאְרְצָך ְלָך-ֶלְךتبلیغات کي ٍ یضیَا بعى. اٍل گفت 
. اگط ٌذَاهیس وغط ضا تطک کًیس ٍ "ضا تطک کًین وا وی رَاهین وغط"گَین. هضن اٍل گفت تًها فکط ٍ شکط ٍ اویستاى ایي باطس که 

 اگط با ططط اٍل قطاضزاز وي وَافق ٌیستیس ، زیگط ٌجات ٍ ضهایی ٍ قَم هضن بَزى وػًی ٌهی زهس. 
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وي وی رَاهن طها ضا اظ وغط بیطٍى آٍضم ، رَب وػلَم است که هط کسی اظ ایي وَقػیت  که گفتهضن طایس به رَز بگَیین 
آٌها زض وغط وطزٌس ظیطا ٌذَاستًس  %81اظ ؼبطیاى اظ وغط بیطٍى آوسٌس ٍ  %21. ٍلی تًها اظوغط بیطٍى وی آیساستفازه وی کًس ٍ 

اهین وغط ضا تطک کًین. وغط ضا تطک ٌکطزٌس ٍ ضهایی)لفظ زٍم ظٌسگی وا ٍ کاض وا زض وغط است ٍ وا ٌهی رَبیطٍى آیًس. وی گفتًس 
י - ַצְלתִּ י -( ٍ ٌجات)لفظ سَم ְוהִּ י -( بطای آٌها ٌضس ٍ جعٍ قَم هضن هن ٌضسٌس)لفظ چهاضم ְוגַָאְלתִּ ٍ آٌها زض ههاى جا وطزٌس.  (ְוָלַקְחתִּ

سهس. وَقػیکه طذع اٌتذاب ػحیح ضا ٌکًس ٍ فطزا ضا به یػًی اٌساى با یک اطتباه وی تَاٌس تهام ظٌسگی ٍ ابسیتص ضا اظ زست ب
. کسی که فکط وی کًس اوطٍظ ههیضگی است ، جَاى بَزى زض اطتباه استاوطٍظ بفطٍطس ٍ فکط کًس که اوطٍظ ههیضگی است ، 

طٍظ فطزایی کسی که وی گَیس او اواوی فطٍطس. ههیضگی است ، سالن بَزى ههیضگی است ، زض ٍاقغ زاضز ضٍظ رَز ضا به فطزا 
بًابطایي  غَالٌی تط ٍ وحبت تط است. ، زاضز ، آى ٍقت است که کهال استفازه ضا اظ اوطٍظ وی بطز ٍ آى ٍقت است که ضٍظش بهتط

יرالػی )هضن اٍلیي ططط بطای  ַצְלתִּ יضهایی )، ( ְוהִּ יاٌتذاب طسى به ؼًَاى قَم هضن )ٍ  (ְוגַָאְלתִּ ضا ضاضی بَزى بطای  (ְוָלַקְחתִּ
יد اظ وغط )رطٍ تػییي کطز که ضاضی طَیس اظ ایي پیله ای که وحل یک کطم ابطیضن به زٍض رَز تًیسه ایس ٍ تاض کطزیس  (ְוהֹוֵצאתִּ

سال بسیي غطیق ظٌسگی ؼازت کطزم. وي زض ایي  21بیطٍى آییس . اگط کطم ابطیضن ٌذَاهس اظ آى پیله بیطٍى آیس ٍ بگَیس وي 
آى کطم ابطیضن زض پیله وی ویطز ٍ هیچ پطٍاٌه ای بیطٍى ٌهی آیس. اوا اگط آى کطم  ٍ تهام زٍضه ها ؼازت کطزم ، جهغ ٍ ههسایگی

ٍ آى وَقغ است که پطٍاٌه وی طَز  ٍلی بایس اظ ایي پیله بیطٍى آین ست که وي ظحهت کضیسم ٍ پیله کطزمابطیضن بگَیس زضست ا
بذاغط ایًکه رَاست  ػطفاً. )پیله به وػًای گصطته اش است(اظ ظویي باال وی ضٍز، وَجَز زیگطی وی طَز ، بال زضوی آٍضز ٍ 

اوطٍظ ضا فسای فسا کًس. پس وَقػیکه کطم ابطیضن زض پیله باقی وی واٌس آیا چه چیع باؼج طس که فطزا اظ اٍ قعغ طَز که پطٍاٌه 
سی که بطای گصطته ایي ههه اههیت قائل وی کٌضَز؟ چه کسی فطزایص ضا اظ اٍ گطفت؟ رَزش.  فطزایص فسای اوطٍظش طس. 

طَز که فطزا ضا فسای گصطته وی کًس ، کهال استفازه وًفی ضا اظ اوطٍظ کطزه. اوطٍظ وَقػی اوطٍظ است که فطزا زاطته باطس. اوا 
 اگط فطزا فسای گصطته طسه باطس ، زیگط اوطٍظ هن اوطٍظ ٌیست.

יرَزتاى بیطٍى آییس )به ههیي زلیل هضن گفت که اگط حاضطیس اظ پیله  ( ، اگط حاضطیس اظ وغط بیطٍى آییس ، آى وَقغ است ְוהֹוֵצאתִּ
יکه  ַצְלתִּ י،  ְוהִּ יٍ  ְוגַָאְלתִּ . گاهی اٌساى وی گَیس وي چعَض وی تَاٌن اظ ایي کاض زست بکضن. هط کسی زض اٌتظاضتاى است ְוָלַקְחתִּ

יٌعزیکی ام ضا با هضن حفظ کًن )که بگَیس وي وی رَاهن اظ پیله رَزم بیطٍى آین ٍ  ( ٍ آى ؼازت های رَزش ضا ضها ְוהֹוֵצאתִּ
יکًس ، آى وَقغ است که جَضی هضن اٍ ضا ضها وی کًس ) ַצְלתִּ י( ، جَضی هضن اٍ ضا ٌجات وی زهس )ְוהִּ ، جَضی هضن اٍ ضا  (ְוגַָאְלתִּ

יٌعزیک رَزش ٌگه وی زاضز ) יبه ؼَالم هبا وی آٍضز ) سال هن اٍ ضا 021( که بػس اظ ְוָלַקְחתִּ (. سطظویي وَؼَز وًظَض ְוֵהֵבאתִּ
יاوا زض اػل اٌساى بایس رَز ضا اظ ایي زٌیا زٍض ٌگه زاضز )ؼَالم هبا است که زض آسهاى وی باطس. ( ، رَزش ضا غطق ایي ְוהֹוֵצאתִּ

ها ٍ طیطیًی های ایي زٌیا زٍض ٌگه  زٌیا ٌکًس ٍ فاػله بگیطز ٍ بساٌس که هط وَقغ رَاست وی تَاٌس رَز ضا اظ زام ها ٍ غًاب
 زاضز.

 – 32)طهَت فغلقَم ییسطائل گًاه گَساله پطستی کطزٌس ٍلی آیا ٍاقػاً وی رَاستًس ایي گًاه ضا کًًس؟ زض پاسَق وی فطوایس
 קוםآى وَقغ بَز که پیص اهطٍى ضفتًس ٍ به اهطٍى گفتًس  .که قَم ییسطائل زیسٌس که وضه زض فطٍز آوسٌص تأریط کطز (0پاسَق
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י - אֱ  ָלנו-ֲעֵשה س ظیطا ایي وضه که وا ٌکه زض پیضاپیص وا بطٍ ְלָפנֵינו יְֵלכו ֲאֶשר،  سایی ضا زضست کي ًس طَ ٍ بطای وا یک حلب םֱאֹלהִּ
ضا اظ وغط بیطٍى آٍضز ٌهی زاٌین چه بط سطش آوسه. یکی اظ سَاالتی که زض ایًجا وعطح است ایي است که چًاٌچه یک ٌفط 

، آیا ٌعز یک ضبای وی ضٍز تا وجَظ بگیطز؟ ایًها اگط وی رَاهًس بت پطستی کًًس ، پیص بذَاهس وغاظه رَک فطٍطی باظ کًس 
وی گَیًس بطای وا بت بساظ؟ چطا ٌعز یکی اظ جازٍگطاى رَزطاى که اظ وغط آوسه بَزٌس ٌطفتًس که اظ آٌها اهطٍى وی ضٌٍس ٍ 

  بذَاهًس بطایضاى بت زضست کًًس؟

ظیطا هط کسی که وی رَاهس یک کاض رالفی ضا کًس وی رَاهس جَاظش ضا اظ ضبای بگیطز. فالى ضبای زض ؼطٍسی یا جضي بطویغَا 
ضقع ها ، لباس ها ٍ ... ٍگطٌه ضبای ٌهی آوس. وی  پس هط وَضَؼی که زض آى طب پیص آوس ، ػحیح ٍ زضست است. یا ... بَز

יرَاهین کاض رالف کًین ٍلی با جَاظ ضبای. وی رَاهًس بت ضا بساظٌس ٍلی با جَاظ اهطٍى. ظواٌی که  زست زرتط  ָסלוא-ֶבן ,זְִּמרִּ
چطا ٌطفت یک جای پط اظ فساز یا پیص یک طذع ٌابکاض که بذَاهس اٍ  ، اٍ ضا ٌعز وضه ضبًَ بطز ضا گطفت ٍ צור-ַבת ָכזְבִּיویسیاٌی  

ه آیا ایي زرتط بطاین وجاظ است یا ٌه. وػهَالً ظواٌی که اٌساى وی رَاهس کاض اطتباهی کًس کضا ؼقس کًس؟ بلکه اظ وضه ضبًَ پطسیس 
راغط زٌبال یک زلیل ٍ یک چیع سطپَطی وی گطزز که کاضش رَب ، ٌهی رَاهس که آى کاضش اطتباه جلَه کًس. به ههیي 

رَاستًس که بطایضاى بت  اهطٍى. به ههیي راغط آٌهایی که وی رَاستًس بت بساظٌس ، با یک گستاری ٍ پطضٍیی اظ جلَه زهس 
اهطٍى ٌذَاستًس که  زٍم ایًکه اگط بسٌبال ضهبط ٍ حسا بَزٌس ، پس چطا یک ضهبط زست ساظ وی رَاستًس؟ چطا اظ زضست کًس.

؟ ٍ چطا اٌساى زیگطی ضهبططاى طَز ٍ چطا اظ قَضخ که زض آیًسه تغهین زاطت ازؼای ضهبطی کًس ، ٌذَاستًس که ضهبططاى طَز 
ضا بجایص ٌیاٍضزٌس. چطا یک کاض زست ساظ وی رَاستًس ٍ ٌه یک اٌساى؟ وصهبیَى ریلی بایس وَاظب ایي وَضز باطًس که وبازا 

باال بَز که گفتًس حال  طاىآٌقسض زض ٌظط وضه ضبًَسض باال ببطٌس که زیگط ٌتَاًٌس کس زیگطی ضا جایگعیي اٍ کًًس. آى قیک ٌفط ضا 
وی تَاٌس کاض وا ضا ضاه  است کهفالى ضبای فقظ ، زیگط هیچ کس زیگطی ٌهی تَاٌس وا ضا ضهبطی کًس . که وضه ضبًَ ٌیست 

 .بیًساظز. هط کسی ضا آٌقسض باال ٌبطین که زیگط ٌتَاٌین کس زیگطی ضا جایگعیي اٍ کًین

که  ְלָפנֵינו יְֵלכו ֲאֶשרزٍویي سَالی که وعطح است ایي است که اگط به پاسَق ٌگاه کًین : بطای وا یک حسایی ضا زضست کي  ، 
که زض پیضاپیص وا  ילך אשרاظ لفظ جهغ استفازه کطزه زض حالیکه بایس اظ لفظ وفطز استفازه کًس زض پیضاپیص وا بطٌٍس . زض پاسَق 

 .بطٍز

ایًها که بت ٌهی رَاستًس. ایًها گفتًس اظ یکتاپطستی رسته طسین. هط کسی بایس هلارای رَزش ضا زاطته باطس . هط کسی بایس 
. ְלָפנֵינו יְֵלכו ֲאֶשר گاٌه بطای رَزطاى. به ههیي راغط پاسَق گفته کًیسای رَزش ضا زاطته باطس . هط گطٍه ٍ فطقه ای جسا

حسایاٌی بطای وا زضست کي که جلَی وا بطٌٍس. ٌگفتًس فقظ یک حسا زضست کي . گفتًس ایًکه هطکسی پیط ٍ جَاى ، زرتط ٍ پسط 
بپطستًس وػًی ٌهی زهس. هط گطٍه ٍ فطقه ای هلارای رَز ضا زاضز. به ههیي ، تحغیل کطزه یا ٌکطزه ، ایًکه فقظ یک حسا ضا 

. ٍ ، وی رَاست حسای رَز ضا زاطته باطس زلیل بت پطستی اظ ایًجا ططٍع طس که هط کسی وی رَاست ساظ رَزش ضا بعٌس
י ایًجاست که هضن وی فطوایس اػل ַצְלתִּ יضهایی ٍ رالػی ٍ  ְוהִּ יکه  ٌجات ایي است ְוגַָאְלתִּ י ֶאְתֶכם ְוָלַקְחתִּ وي طها ضا به  ְלָעם לִּ
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ظى ضا بطای رَزش به ؼًَاى ههسطی  وطز ٍ ٌه ایًکه وا بطای هضن قَاٌیًی تػییي کًین. ؼًَاى قَم بطای رَزم تػییي وی کًن.
کتَبا ضا وطز به ظى وی زهس . هضن به ؼًَاى زاواز تَضا ضا به قَم .  לי מקדשת את הריتػییي وی کًس. زاواز به ؼطٍس وی گَیس 

 ییسطائل به ؼًَاى ؼطٍس زاز. 

که جلَی وا بطٍز . وا به اٍ بگَیین که چه کاض کًس .  ְלָפנֵינו יְֵלכו ֲאֶשרبه ههیي زلیل ایًها وی گفتًس وا یک ضبای ضا وی رَاهین 
جلَی گله وی واًٌس. چه فطقی است بیي  پاسباىاست که ضهبطاى قَم واًٌس  واطید زٍضهبه ههیي زلیل ایي ضػف ضٍحاٌی 

جلَی ػاحب پاسباى ؟ زض گهاضا وی فطوایس که زض زضٍضاى واطید ضهبطاى جاوػه واًٌس جلَی ػاحبپاسباى جلَی گله ٍ پاسباى 
فاظت جلَتط وی ضٍز ٍ گله بصٌبال جلَی گله تػییي وی کًس که گله به چه سهتی بطٍز ٍ بطای حهایت گله ٍ حپاسباى هستًس. 

جلَی ػاحب ، جلَی اٍ وی ضٍز ٍلی سطش ضا به ؼقب بطوی گطزاٌس ببیًس که ػاحب به چه سهتی وی ضٍز پاسباى اٍست.. اوا 
یًس، آٌها هن ضهبطاى قَم هن زض زٍضاى واطید بسلیل ضػف ضٍحاٌی وا وی بیًًس که وطزم چه وی گَ اٍ هن به ههاى سهت بطٍز.

 به ههاى سهت بطٌٍس. ٌه ایًکه آٌها تػییي کًًس. 

ساؼت هن فکط کًین که وي اآلى اظ چه پیله ای  یکبه ههیي زلیل ههاى وقساض که وا بسٌبال تساضک طب سسض پسد هستین بیایین 
יبایس بیطٍى آین.  י ،ض بگصاضم اچه ؼازتن ضا وی رَاهن به کً ְוהֹוֵצאתִּ ַצְלתִּ  ایی ضا بطای رَزم وی رَاهن پیص بیاٍضم ،چه ضه ְוהִּ

י י ، پیضاپیص چه ٌجاتی وی رَاهن بطٍم ְוגַָאְלתִּ ایي زٌیا یا جهاى تػییي کًین.  بطای رَزمچه سطظویًی ضا وی رَاهن  ְוֵהֵבאתִּ
واطید رَاهس آوس ٍ  لفظ گئَال ضا اٌجام زهین حتهاً لفظ پًجن ضا هن ٌائل وی طَین. ٍ 4پیاله ،  4ٍ ایًجاست که اگط با  آرطت؟
י ضا به ؼًَاى اضث به وا  که ههاى ؼَالم هبا است اق ٍ یػقَ زاز ، سطظویي وَؼَزاٍضاهام ییغذ. ٍ هضن آى قَلی که به ְוֵהֵבאתִּ

 رَاهس زاز ٍ ٌجات کاول بطای تهام قَم ییسطائل رَاهس بَز.


