
 

1 

 

1   

هضن ػَؼ ـا ،  قبل اق ایي پاـاطا اٍلیي پاـاطایی است که ـادغ به قَاٌیي ػضبت وی کًؽ. تا ؼـ سفف طهَت ، پاـاطای ویضپاغین
ؼعا هن به آٌها ـا بقیه قَاٌیي  ، ؼاؼ ـا کَه سیًا به آٌها تَـاپای  پس اق آٌکهٍ  به ییسفائل ها وػففی ٌهَؼ ٍ ییسفائل ها ـا طًاػت

قاٌَى ـا به یکباـه سًؽیي  ، ٌبایستی. ٌتیخه وی گیفین قواٌیکه یک پؽـ ٍ واؼـ وی ػَاهًؽ قاٌٌَی ـا ؼـ وًكل ٍضغ کًًؽ ٌهَؼ
ا اضافه کًؽ. یکی اق قَاٌیًی که ؼـ پاـاطای ؽ ٍ بػؽ به وفٍـ قواى به آٌهًي اػلی ـا بگَییاٌَقالقم است که ؼـ ابتؽا تػییي کًًؽ. 

יׁש ְונֱֶאַכל ,קֹצִּים ּוָמְצָאה ֵאׁש ֵתֵצא-כִּיویضپاغین ػضبت وی کًؽ بؽیي ػَـت است :   ַהַםְבעִּר ,יְַׁשֵלם ַׁשֵלם--ַהָשֶדה אֹו ,ַהָקָמה אֹו ,ָגדִּ
ٍى آیؽ ٍ به ػاـهایی بفسؽ ٍ تَؼه وضغَل یا طاػل ؼـٍ هف گاه آتص )اق طؽٍؼ کسی( بیف( 5پاسَق-22)طهَت فغل .ַהְבֵעָרה-ֶאת

طتی اگف اق قغؽ هن  ٌضؽه یا کضتكاـی بسَقؼ ، طتهاً کسی که وَدب آتص سَقی طؽه است )قیاى( آتص سَقی ـا کاوالً بپفؼاقؼ.
 که هف کسی بایؽ طقَق ؼیگفاى ـا ؼـ ٌظف گیفؼ.  ایخاب وی کًؽاق ٌظف قاٌَى وؽٌی ، ٌبَؼه 

آتص ؼؼَا ، ٌفاق ، ؼٍ ؼستگی.  - آتص بضث ٍ وخاؼله است،  אש وًظَـ اق پًؽ ٍ اٌؽـق طغاوین به وا یاؼ وی ؼهًؽ کهاوا اق ٌظف 
اؼله اق وفق ؼیَاـهای ػاٌه بیفٍى ـٍؼ ، آى وَقغ است که فقظ ػاٌَاؼه طغع ـا غػهه قفاـ ٌهی ؼهؽ. خهف وَقغ که بضث ٍ و

( که בית שלםکضیؽه وی طَؼ. وتأسفاٌه یک وضکل ػلص ٍ ػفای ػاٌه ) ٌیك به داوػهبه ػاٌَاؼه های ؼیگفاى ، به ههسایگاى ٍ 
ؼـ بف وی گیفؼ که آى  ٌیك ؼـ ػاٌه پیص وی آیؽ طایؽ ؼـ آٌخا اٌفخاـش ـظ ؼهؽ. اوا تضػضػاتص ػیلی اق ػاٌَاؼه های ؼیگف ـا

ایًکه  بؽلیل.... ، کن وضلی وی کًؽ ٍ  هؽ، دَاب سالم ٌهی ؼ وی طَؼبا ؼیگفی سف سًگیي  ، یکی به ػاٌه ؼیگفی ٌهی ـٍؼ
ي ؼلیل ؼـ پاسَق وی گَیؽ یتَافق ؼاطته باطًؽ. به ههـٍی وَضَؼی اؼ ؼاطته باطًؽ یا ضؼٍ ٌفف به هف ؼلیلی ٌتَاٌستًؽ با هن ات

ؼـ بف وی  ػاـهایی ـا سف ـاه קצים ומצאآى وَقغ است  ،ػاـج طَؼ اق یک وفقی یا اق یک قلهفٍیی هف وَقغ آتضی אש  תצא כי
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یک وكـؼه ای ـا ؾـه ؾـه اق آى دفقه  که اوکاى ؼاـؼ بًابفایيػفوًی ـا وی سَقاًٌؽ  גדישآى ػاـها طػله ٍـ وی طٌَؽ ٍ  ، گیفؼ
 بیي ببفؼ.

است گًؽوی  קמה ،ػفوي گًؽم یػًی  גדיש ـا بفـسی وی کًین. اق ٌظف تضت الفظی   שדה ٍ קמה ، גדיש ؼـ ایًخا تفاٍت ویاى
 وی باطؽ. ػضفا به وػًای שדה ،یي ٍػل است ٍ هًَق ؼـٍ ٌضؽه است به قوهًَق  که 

 : غبقه داوػه ػضبت وی کًؽ 4 ایًخا ؼـ وَـؼ

 هف ٌَع اففاؼی ؼـ ایي داوػه پیؽا وی طٌَؽ. کهیػًی داوػه هستًؽ  (ػضفا) שדהبػضی ها هستًؽ که  -1 

 .هاست قیفا که طکَفا طؽه اٌؽ ٍ ایي دَاٌاى هستًؽیػًی اطغاػی که ـیضه ؼاـٌؽ ٍ اآلى بهتفیي وَقغ استفاؼه آٌ קמה -2

 که ؼـٍ طؽه اٌؽ . وًظَـ به سًیي باال است که ػاٌَاؼه ؼاـٌؽ ٍ بفای استفاؼه هستًؽ. هستًؽ ػفوي هایی גדיש -3

 ، שדהآتضی که ػاـج طؽه به  وی طَؼ؟ سه سیكی باؼث وی طَؼ که ایيایي سه وَـؼ كی باؼث ٌفاق ٍ اق بیي ـفتي سه سی
 طػله ٍـ طَؼ؟  גדישٍ  קמה

ؽ ًفقظ وی ػَاهٍ ػاـ هستًؽ  که واًٌؽ هستًؽی بی وغفف ؼـ غبقه سهاـم داوػه اطغاظ .ػاـهایی که سف ـاه هستًؽ קצים -4
دلَی پیضففت ـا  ٍ کفؼهضػف ٍ ضفـ به داوػه ٍاـؼ  ،یک ٌیضی به ؼیگفاى بكًٌؽ. وی ػَاهًؽ لعهه ای به ؼیگفاى ٍاـؼ کًًؽ 

ػاـ اػتالفات ـا ؼاوي وی قًٌؽ ٍ باؼث اق بیي ـفتي داوػه ٍ ػاٌَاؼه وی طٌَؽ. تا واؼاویکه ایي ههاًٌؽ ایي اطغاظ  .بگیفٌؽ
اطغاظ سَؼدَ سف ـاه ػاٌَاؼه قفاـ ٌگففتًؽ ، آى اػتالفات وفقش وثل یک اداق گاق ؼـ ػاٌَاؼه طفظ وی طَؼ ٍ به بیفٍى 

اوا وَقػیکه ایي اطغاظ ػاـ وثل اٌگل داوػه اق یک اػتالفی باػبف وی طٌَؽ ،  .اداق وی واٌؽاـت ؼـ آى طف ٍ ضفـی ٌهی قٌؽ
 بهآى وَقغ است که ایي اػتالف اق وفق ففاتف وی ـٍؼ ٍ ضفـش ـا  .آى وَقغ است که به اػعالش ػَؼ ـا ٌغَؼ هف آطی وی کًًؽ

 .  داوػه وی ـساًٌؽ اففاؼ ٍ هههسالهًؽاى ، دَاٌاى 

. ؼٍ ٌَع اطغاظ وػففی وی کًؽسغي سیي ٍ غیبت گَ بػًَاى  هستًؽ ـا ؽ ٍ وضفًـا که واًٌؽ ػاـ آقاـ وی ـساٌ اففاؼیتَـا  ؼـ
سغي سیًی  רכילות ؼیگفیؼیب ؼیگفی ـا پغص وی کًؽ.  وی گَیؽ ٍ  הרע לשון ٍدَؼ ؼاـٌؽ: یکی کسی کهسغي سیي 

فالٌی ؼاـؼ ؼـ وَـؼ  وثالً ػبفی ـا پغص وی کًؽ که طغع ایي طالتـ ؼ .سغي سیًی وهکي است طفف وثبت هن باطؽ ت.اس
اٌساى ػیلی بایؽ وفاقب  بًابفایي .ایي ػاـها هستًؽ که دفقه ای ـا به آتص سَقی تبؽیل وی کًًؽ تَ ایًزًیي طففی ـا وی قٌؽ.

 .ػضبتص باطؽ

ایًکه  بؽلیل .هي ٍ فلك استفاؼه ٌکًیؽؼـ قفباٌگاه اق آ ایي است که یکی اق ؼستَـاتی که هضن وی گَیؽ، ؼـ آػف پاـاطای ییتفٍ 
بفای گففتي داى استفاؼه وی طَؼ. سَى قفباٌگاه کاـش با ساقَ وتفاٍت است. قفباٌگاه  آىه قتاله است ٍ اق وػهَالً فلك یک ٍسیل

ضافه وی کًؽ ٍلی . قفباٌگاه با کفاـه گًاهاى به ؼهف اٌساى اکًًؽه گًاه هستًؽکفاـه کًًؽه گًاهاى است ٍلی ساقَ ٍ طهضیف اضافه 
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سعَـ که ایًخا ـاطی ؼـس بكـگی ـا یاؼ وی ؼهؽ  ؼـ .ساقَ ٍ طهضیف اق ؼهف اٌساى کن وی کًؽ. ایًها ؼٍ سیك وتفاٍت هستًؽ
هضن  ، ٍ ػلص ٍ ػفا ٍ ٌكؼیکی بیي وا ٍ هضن است שלוםقفباٌگاه اق سًگ است ٍ هیر ٌَع طس ٍ داٌی ٌؽاـؼ ٍلی سَى ٍسیله 

ؼـ ایي ٍسیله ػیف ٍ ػلص بیي ؼٍ ٌفف قفاـ بگیفین بایؽ ػؽ البته که وا اٌساٌها  .ف ٍ ساقَ ـٍی آى بیاٍـیؽوی گَیؽ وباؼا که طهضی
باالتفیي بیهه ؼهف ، بیهه  کهٍ گففتاـی وغَى ػَاهین بَؼ. به ههیي ؼلیل کسی  بیهاـی ،هف ٌَع طهضیف اق که  ػَـت است

 بغَاهؽ که وباؼا. ایخاؼ کًؽؽ ، ببیًؽ سعَـ وی تَاٌؽ بیي ؼٍ ٌفف ػلص سالوتی ، بیهه وضافظت ٍ هف ٌَع بیهه ای که وی ػَاه
 .بیي ؼٍ ٌفف ـا به هن بكٌؽ ـٍابظ کًخکاٍی ٍ یک فضَلی ،ؼػالت  ،یک طفف  با

پؽـ ٍ واؼـاى وی بایست به ایي ٌکته تَده ؼاطته باطًؽ که پس اق اقؼٍاج ففقٌؽاٌضاى ؼلسَقی بیص اق طؽ بفایضاى ٌضاى ٌؽهًؽ. 
وَقػیکه طغع به ؼٌیا وی آیؽ ٌه دفت واؼـش است ٍ ٌه دفت پؽـش. دفتص کس ؼیگفی است که بایؽ با ههسفش سفا که 

با هن یک طساب  ػَؼ دؽا طؽه ٍ اق ػاٌَاؼه، قى ٍ طَهف اق قواٌی که اقؼٍاج وی کًًؽ  ًها یکی وی طٌَؽ.اقؼٍاج کًؽ ٍ ای
יׁש-יֲַעזָב ,ֵכן-ַעל. ؼـ تَـا ؼاـین ؼیگفی ـا ؼاـٌؽ יו-ֶאת ,אִּ םֹו-ְוֶאת ,ָאבִּ ְׁשּתֹו ְוָדַבק ;אִּ  – 2بفطیت فغل) ֶאָחד ְלָבָשר ְוָהיּו ,ְבאִּ

به ههیي ؼلیل کسی که  "وفؼ پؽـ ٍ واؼـ ػَؼ ـا ـها کفؼه به قٌص وی پیٌَؽؼ ٍ یک تي طساب وی طٌَؽ.بًابفایي  ". (24پاسَق
ـا بیهه  ٍػلص وی آٍـؼ ٍ وَاظب است که اػتالفی پیص ٌیایؽ ، ػؽ البته که اق آسهاى ؼـب بفػا ، وَفقیت بیي ػاٌَاؼه ها 

 .وی کًًؽبفایص باق 

 .طغع وی تَاٌؽ ویًیهن اٌخام ؼهؽ ٍ یا واکكیهنبؽیي وػًی که  ویغَاهایی هستًؽ که ویًیهن ٍ واکكیهن ٌؽاـٌؽ פאהی ویضًا ؼـ
 . ایي ویغَاها ؼباـتًؽ اق : ؼـ آٌها ٍدَؼ ٌؽاـؼ یطؽ ٍ وفق

 وتف.  ؼهطاال ایي گَطه وی تَاٌؽ یک وتف ؼـ یک وتف باطؽ ٍ یا ؼه وتف ؼـ  .بگؿاـبفای فقفا گَطه های وكـؼه ات ـا :  פאה -1

 .بسته بسیاـ ؼظینباطؽ ٍ یا یک کَسک : ؼـ ـٍق طاٍٍؼَت بایؽ ٌَبفاٌه آٍـؼ. طال ایي وی تَاٌؽ یک سبؽ  ביכורים -2

 باـ هكاـقیاـت بیت ههیقؽاش وی تَاٌؽ یک باـ ؼـ سال باطؽ ٍ یا  -3

وثل به اقؼٍاج  ویغَای بكـگیک ٍ یا  باطؽ وثل طالَم کفؼى ویغَای کَسککهک به ؼیگفاى وی تَاٌؽ یک  חסדים גמילות -4
 . ٍـؼى یک ؼػتف ٍ پسفؼـآ

 کل قٍهف ٍ تَـا باطؽ. ػَاٌؽى یک پاسَق باطؽ ٍ یا ػَاٌؽى که وی تَاٌؽ ، تلهَؼ تَـا  -5

یک سفی ویغَاها هستًؽ که ویغَاهایی هستًؽ که طؽ ٍ وفق ٌؽاـٌؽ ٍ طغع وی تَاٌؽ هف سقؽـ که ػَاست اٌخام ؼهؽ. ایًها 
ایص است ٍ هن د. هن ػَؼ اػل پَل سف گؿاطته است پَل ؼـ باٌک ؽ کهایي وی واٌاٌخام وی ؼهؽ وثل  طغع آٌها ـاقواٌیکه 

 وی آیؽ.  آى سَؼ ـٍی
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آٌها ایًها ویغَاهایی هستًؽ که اٌساى  " אבה םלועל ול תמיק ןקרהו הזה םלועב םהיתורפמ לכוא אותם עושה שאדם דברים לו-א)
 : ( "واٌؽ  ؽباقی ػَاه بفایص ؼـ آى ؼٌیاٍ اػل پاؼاش بفؼ  فه ویهثایي ؼٌیا  بهفه پاؼاش آٌها ؼـاق ، اٌخام وی ؼهؽ ـا 

 گیفؼوكؼ ٍ ػَطی ٍ بفکت ـا هن ؼـ ایي ؼٌیا وی  ،اطتفام پؽـ ٍ واؼـ. کسی که اطتفام پؽـ ٍ واؼـ ـا وی گؿاـؼ  םאו בא דובכ -1
 ؼـ آى ؼٌیا نٍ ه

 اطساى ٍ کهک به ؼیگفاى חסדים גמילות -2

 ؼیاؼت بیهاـاى חולים ביקור -3

 وههاى ٌَاقی אורחים הכנסת -4

 ی کًیسا ـفتيسضفػیكی بفا הכנסת בית השכמת -5

وی آٍـؼ بیي طغغی با بفاؼـش ٍ بیي وفؼی ٍ ههسفش. کسی کسی که ػلص  לאישתו איש ובין לחבירו אדם בין םושל הבאת -6
هف کس وی تَاٌؽ ؼاول ػلص طَؼ که وظهف ػلص است ٍ ػلص وی آٍـؼ هن وكؼ ػَؼش ـا ؼـ ایي ؼٌیا وی بفؼ ٍ هن ؼـ آى ؼٌیا. 

  .ث اػتالف طَؼبه کسی که ٌغَاهؽ باؼ ػؽ البته

 ػَاٌؽى با یي وَضَع بؽیي وػًی است کها . ؼیگفویغَاهای یاؼگیفی تَـا بفابفی وی کًؽ با بقیه  כולם כנגד תורה תלמוד -7
 ؼهؽ. وی آى ـا اٌخام  ؼـ ٌتیخه اٌساى اـقش ویغَاها ـا وی فههؽ که سقؽـ است ٍ تَـا

 که آٌفا ایًخا ؾکف وی کًین : آٍـؼه طؽهگهاـای بفاػَت ؼـ ؼاستاٌی 

ایي ؼٍ ـهبف  .بَؼٌؽ ؼٍـه هف ؼٍ ایًها دكٍ ػؽیقین . بَؼٌؽ (پاؼطاه ٍقت) یضػیاهَ هًاٍی ٍ ػیكقیاهَ ههلعبًام های ؼٍ ػؽیق 
اهَ هًاٍی که به ٌكؼ ههاًٌؽ الی .ٌاٍی بایؽ پیص وي بیایؽٍ وي پاؼطاه هستن پاؼطاه وی گفت داوػه با ههؽیگف اـتباط ٌؽاطتًؽ. 

با هضن ؼـ ٍ یضػیاهَ وی گفت وي ٌاٍی هستن ؼیگف غفف  اق. ٌففت پاؼطاه به والقات ٌاٍیٍ  ـفت که پاؼطاه ٍقت بَؼظ آٍ اَ
ظ آٍ که اٍ هن پاؼطاه بَؼ به ؼیؽى الیضاع هًاٍی که . پاؼطاه بایؽ ٌكؼ وي آیؽ ٍ ؼلیل هن اق آٌخا که یهَـام پسف اَوی باطناـتباط 

هضن ؼیؽ که هف ؼٍ ایًها هف کؽام وًعق ػَؼ ـا ؼاـؼ ٍ کسی ٌهی ػَاهؽ تسلین طَؼ ٍ با ههؽیگف  ًاٍی بَؼ ـفت.تلهیؽ الیاهَ ه
یکی وی گَیؽ اٍ ؼـ ؼفٍسی وفا ؼؼَت ٌکفؼ ٍ آى  ، َؼی طهن ههیي بهاٌه های پَذ گفته و)اوفٍقه ـفت ٍ آوؽ ؼاطته باطًؽ 

، ػیكقیاهَ ههلع ـا . هضن ؼـ اؼاوه ایي دفیاى  (. هف کس وًعق ػَؼ ـا ؼاـؼٍ ... یکی وی گَیؽ اٍ به وي کن وضلی کفؼ
سفا فقظ بایؽ وخالس ػتن کًیساها پف طٌَؽ. )ٍ به یضػیاهَ گفت بفٍ به ؼیؽٌص ٍ اق وفیض والقات کي.  وفیض کفؼ به طؽ وفگ

سفا فقظ ؼٍستیها بایؽ ؼـ وخالس ػتن پف طٌَؽ. سفا فقظ بایؽ ؼٍستیها ؼـ وخالس ػتن وػلَم طٌَؽ. سفا ٌهی تَاٌین طاؼیهای 
کًین ٍ ؼـ طاؼیهای ههؽیگف با ػهین قلب طفکت کًین سفا بایؽ ایي وَضَؼات پیص آیًؽ تا ؼٍ بفاؼـ با ههؽیگف ههؽیگف ـا تضهل 

اگف ػَؼ وا پایه ػلص ـا ٌگؿاـین سال اػتالف ؼاطتًؽ طاال آطتی کًًؽ.  22ػلص ٍ آطتی کًًؽ یا یک ػاٌَاؼه با ػاٌَاؼه ؼیگف که 
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ٌكؼ ػیكقیاهَ  هَیضػیا (ؼیها ػلص ـا بفقفاـ کًینابا طٍ ػَؼواى بیایین بًابفایي ؼ. هضن هكاـاى ـٍش ؼاـؼ که ػلص ـا بفقفاـ ساق
ههلع وی آیؽ ٍ وی گَیؽ هضن به وي الهام کفؼه که به تَ بگَین که ٍػیت ٌاوه ات ـا بفای ػاٌَاؼه ات بًَیس سفا که ؼیگف 

غاغف ایًکه اٍلیي ویغَای تَـا که اقؼٍاج سَى بیضػیاهَ وی گَیؽ . ػیكقیاهَ وی پفسؽ سفا وخاقات به ایي طؽت؟ ـفتًی هستی
ؼیؽم که اگف  הקודש רוחبغاغف ایًکه ؼـ  است ـا بخا ٌیاٍـؼی. ػیكقیاهَ وی گَیؽ وي ؼلیل ػَؼم ـا ؼاطتن که اقؼٍاج ٌکفؼم.

ؼلیل قیفا ؼلیلص  .وی گفت. ؼلیل ٍ وًعق ؼـستی هن ؼاطت ؼـستٍاقػاً هن . بت پفست ػَاهًؽ طؽ ناقؼٍاج کًن ففقٌؽاٌ
ن ضهؼـ تَـا یضػیاهَ ؼـ دَاب وی گَیؽ  واؼی ٌبَؼ یک ؼلیل وػًَی ٍ طؽایی ؼاطت. کاـی به پَل ٍ سفوایه ٍ قیبایی ٌؽاطت.

؟ هضن گفته اقؼٍاج کي تَ هن سه کاـ ؼاـی به آیًؽه ؼػالت کًین. تَبف اسفاـ هضن  ٌبایؽوا  که اقؼٍاج کًین ٍبه وا ٍظیفه ؼاؼه 
 پیص وی آیؽ ایي ؼـ ؼست هضن است. ایي سًاـیَ هضن است ٍ ٌبایؽ ؼػالت کفؼ. اقؼٍاج کي طاال بػؽاً سه 

آى وَقغ بَؼ که ػیكقیاهَ طفف یضػیاهَ ـا قبَل کفؼ ٍ اق ؼػتف یضػیا ػَاستگاـی ٌهَؼ. یضػیا به اٍ گفت تَ تا سًؽ ـٍق ؼیگف 
طتی اگف طهضیف بف گفؼى طغع  .تا آػفیي لضظه اویؽ استکه ؼاـم  ـا ایهاى ایياق ادؽاؼم  وي ـفتًی هستی. ػیكقیا گفت

اگف هضن بغَاهؽ وی تَاٌؽ یکباـه ههه سیك بفگفؼؼ. ػیكقیاهَ طفٍع به تفیال است. باطؽ یک لضظه دلَتف با ایي لضظه وتفاٍت 
ا بزه ه .ؼٍ تا پسف وی آٍـؼ .ؼػتف یضػیاهَ با اٍ اقؼٍاج وی کًؽ باـؼاـ وی طَؼ. طؽسال به ؼهفش اضافه  15ػَاٌؽى وی کًؽ ٍ 

وی ؼاٌی سف بابا به با ههؽیگف ػضبت وی کفؼٌؽ یکی به ؼیگفی وی گَیؽ  ٍـٍقی ـٍی طاٌه پؽـ بَؼٌؽ  .تقفیباً بكـگ طؽه بَؼٌؽ
ؼیگفی وی گَیؽ که با آى تَپ باقی کًین. آى یکی وی گَیؽ به ایي کاـ وی ػَـؼ که آى ـا ببفین ٍ دلَی  سه کاـ وی ػَـؼ؟

ین. ؼـ آى قواى بت پفستی ٍ تأثیفات بت پفستی قَی بَؼه که طتی اطغاظ وؿهبی ـا به ػَؼش وی کضیؽه. بت بگؿاـ
ؼیگفی  ٍدابخا وی ویفؼ ، بفای تَپ باقی که گفته بَؼ  ففقٌؽیپفت وی کًؽ. آى  َ هف ؼٍیضاى ـا اق طاٌه هایص به پاییيهػیكقیا

وی طَؼ.  پؽـ . بػؽ اق آٌکه ػیكقیاهَ فَت وی کًؽ وًضه داٌضیيقٌؽه وی واٌؽٍ  وًضه بَؼه صاسه، که گفته بَؼه بفای بت 
طهضیف گؿاطتي ؼـب بیت ههیقؽاش که هفکسی تَـا  به قواٌیکه وًضه داٌضیي وی طَؼ ، بف ػالف ؼیي ٍ آییي  طفٍع وی کًؽ

ههسایگاى  باهیر کاـی ٌهی تَاٌستًؽ کًًؽ. تا ایًکه  ٍلیبه ستَه آوؽه بَؼٌؽ  اق اٍ وفؼمبغَاٌؽ با ایي طهضیف سف ٍ کاـ ؼاـؼ. 
سه ػَطضالی اق ایي باالتف وًضه که پاؼطاه بَؼه اسیف وی طَؼ. ،  ی که بیي ؼٍ غفف ؼـوی گیفؼاػتالف پیؽا وی کًًؽ ٍ ؼـ دًگ

ٍ با طاؼیها ٍ ـله ها ایي آب گفم ٍ گفم تفوی طَؼ.  ٍ آى ـا ؼـ یک ؼیگ پف اق آب وی گؿاـٌؽ ٍ قیف آى هیكم ٍ آتص وی گؿاـٌؽ
 .هیر ػؽایی ٌهی آیؽ .وًضه طفٍع وی کًؽ به آى بت هایی که تا طاال وی پفستیؽه ؼؼا ٍ تفیال ػَاٌؽى

پؽـم ـادغ به یک طؽای ٌاؼیؽه ػضبت وی کفؼ. وی گَیؽ هضن اگف تَ وفا اق ایي دا وی گَیؽ وي یاؼم است وًضه تا ایًکه  
ٍ وًضه دكٍ اٍلیي کساٌی بَؼ که تضَا گفؼؼ به آى طالتی که ؼٍـه پؽـم بَؼ.  ت ؼهی وي به تَ قَل وی ؼهن ههه سیك بفویٌخا

 کفؼ. یکباـه غَفاى طؽیؽی وی آیؽ ههه ففاـ وی کًًؽ ٍ آى ؼیگ هن بفؼکس وی طَؼ ٍ وًضه ففػتی بفای بفگضتي پیؽا وی کًؽ
آیؽ اؼالم وی کًؽ که طهضیفها ههاٌخا ؼم بیت ویؽـاش  ت ػَؼش ٍ ـٍق اٍلی که ویٍ ففاـ وی کًؽ ٍ بف وی گفؼؼ به تاج ٍ تغ

اق آى به بػؽ تَـا ـا ـٍاج وی ؼهؽ. به ههیي ؼلیل . ا ٌغَاٌؽ با طهضیف سف ٍ کاـ ؼاـؼه تَـکهف کسی باطًؽ ٍلی با ایي تفاٍت که 
یلی ها بَؼٌؽ که بیفاهه ـفتًؽ ٍلی قواٌی که به تَـا هضن ػَاست به ػیكقیاهَ بگَیؽ که ٌَساى ایي ؼٌیا به ؼست هضن است. ػ
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ٍ . یضػیاهَ ٍ ػیكقیاهَ اگف با هن ـفت ٍ آوؽ ؼاطتًؽ تَـابفای کهک به ؼیگفاى ٍ تفٍیح  طؽٌؽ طتی ؼاولیٍ به یهَؼیت بفگضتًؽ 
سال به اٍ وكؼ  15پاؼاش هضن القم ٌبَؼ که به ایي غفیق ؼهف ػیكقیاهَ وضؽٍؼ طَؼ که بػؽ بػًَاى یک  ؼیگف لص ٍ ػفا ؼاطتًؽػ

 ؼهؽ.

ػلص ٍ ػاٌه ٍ داوػه ههیضه سالوتی ٍ وَفقیتی باطؽ ، بزه ها بغَبی اقؼٍاج کًًؽ ،  ،اگف وی ػَاهین ؼـ ػاٌَاؼه  بًابفایي
 سه ؼـٍ پیضففتهاى سه ؼـ ایي ؼٌیا است ٍ  سَى به ٌفغ ػَؼواىطالَم ـا ؼـ ػاٌه ٌگهؽاـین با هف کسی که هست ففق ٌؽاـؼ 

 ؼٌیای باقی بیضتف ػَاهؽ بَؼ . 

 

 


