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رٍس دیگز آساد وی  55سفیزت هاعَوز فقظ با طهارش ٌیست. با احساس است. اگز به یک سٌذاٌی بگَیین که تا ویصَای 
با احساس رٍس را  بذلیل ایًکهرٍس گذطت...  37رٍس گذطت ،  33طَد ، فقظ با طهارش ٌیست که در اٌتظار است که 

که در هز رٍس یک وذالی را کسب وی کًذ ٍ  . چزاوی طَدوی گذراٌذ طهارش آى بزایص باعث اویذٍاری ٍ افتخار 
ارسطص رٍس به رٍس باالتز وی رٍد ٍ واًٌذ وعهاری وی طَد که هز رٍس یک آدز به ایي اوارت ٍ قصزی که وی ساسد اضافه 

 است.  دش باعث پیضزفتذ ٍ ایي خَوی کً

هضن ده وعخشه  " ְבִמְצַריִם ַלֲאבֹוֵתינּו נֲַעשּו נִִסים הֲעָשרָָوی خَاٌین  4پاسَق -5)پیزقه آٍٍت( فصل  אבות משנהدر 
 " ַבִמְדָבר הּוא ָברּוְך ַהָמקֹום ֶאת ֲאבֹוֵתינּו נִסּו נְִסיֹונֹות ֲעָשָרה. ٍ در اداوه وی خَاٌین  "بزای پذراٌهاى در وصز کزد 

 ובכולם אבינו אברהם שנתנסה נםיונות עשרה . ههچًیي دارین"پذراى وا در بیاباى ده وزتبه هضن را اوتحاى کزدٌذ 
وی ده آسوایص هضن اس اٍراهام آٍیًَ به عهل آٍرد ٍ در تهاوی آٌها سزبلًذ بیزٍى آوذ. ایي وفهَم آسوایص  שלם נמצא

تَاٌذ بیي سى ٍ طَهز باطذ ، وی تَاٌذ بیي پذر ٍ فزسٌذ باطذ ، وی تَاٌذ بیي یک دهاعت ، وعلهیي ٍ وسئَلیًص باطذ. 
چزا وا به هز آسوایص رٍ وی آٍرین؟ سواٌیکه اٌساى اس ٌظز ایهاى سست وی طَد ، وَقعیکه اس ٌظز اغهیًاى ضعیف وی 

آسوایص رٍ وی آٍرد. در ٌتیخه اگز وا هز ٌَع آسوایص ٍ تستی را بزای کسی قائل وی طَین ت که به طَد ، آى وَقع اس
هیًاى ٌیست بلکه اغهیًاى وا بز رٍی وًعق است ٍ اگز تَاٌست ایي یعًی ایًکه آى ارتباط وا بز رٍی ایهاى ٍ اغ

آسوایص را پیزٍس وی طَد ، آى وَقع دیگز اغهیًاى وا تبذیل به داٌایی وا وی طَد که وا دیگز ٍاقف وی طَین ٍ 
طخص درسص را ٍاقعاً خَب خَاٌذه  وعهئي وی طَین ٍ وی داٌین که ایي طخص بزای ایي کار وفیذ است یا ایي
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است . پس وی تَاٌذ رتبه باالتز رٍد ٍ یا ایي وی تَاٌذ خذای خَبی بزای وي باطذ. وی تَاٌذ بًذه خَبی بزای وي 
( اس یک لحاػ عالوت وًفی است چَى آى اغهیًاى خاغز را در وا נסיונותدر ٍاقع اوتحاٌات ) بًابزایي باطذ ٍ ... .

پذیذ وی آٍرد در حالیکه وی بایست بَد اس قبل باطذ. به ههیي دلیل هز چقذر آسوایص ها بیضتز وی طَد ایي عالوت 
داطته باطین  آى است که دلقزاری وا به ایي سادگی ها ٌیست . حتهاً بایذ یک آسوایص دیگز ، حتهاً بایذ یک اثبات دیگز

 ایي طخص دٍست واست .  کهوعهئي طَین  ایًکه اس رٍی وًعق تا

صعَد  -)باال رفتي   נס -3)وعخشه(  נס -2)آسوایص(  נסיון -1وعًی )ریضه( است :  3به ههیي دلیل در تَرا آسوایضات به 
 کزدى(

ذ ٍ به اٍج وی رسذ. کسی اگز بتَاٌذ آسوایص را پیزٍس طَد آى وَقع است که آى وعخشه را در سٌذگی خَدش وی بیً
کسی اگز بتَاٌذ اس وَقعیتی که بزایص پیص وی آیذ به عًَاى یک اوتحاى ٍ آسوایص اس آى استقبال کًذ ، وی خَاهذ 
عصباٌی طَد ٍلی پیص خَد بگَیذ ایي یک اوتحاى است اگز وي بتَاٌن ایي را کًتزل کًن ٍ پیزٍس طَم چه بسا یک 

ی دهذ ٍ آى وَقع است که به صعَد ٍ بشرگی وی رسن. به ههیي دلیل بی وعخشه ای حذاٌٍذ در سٌذگی وي قزار و
ٍ چَى  ام به عهل آٍرده بَدآسوایص را اس اٍراه 15وعخشه بزای پذراى وا در وصز کزد. چَى  15دلیل ٌبَد که هضن 

س پ"هضن گفت : "ای هضن اس کخا بذاٌن که تَ ایي سزسویي را به ٌسل وي وی دهی؟"اٍراهام بَد که گفت 
ه سزسویي وَعَد را ٍ آى ٍقت است ک فزسٌذاى تَ بزای چًذیي سال به سزسویي بیگاٌه به بیگاری بزٌٍذ ، به وصز بزٌٍذ

بزای ٌسل اٍ در وصز وعخشه را  15. پس بخاغز آسوایضات ٍ پیزٍسی های اٍراهام بَد که هضن "داد به آٌها خَاهن
ا سزبلًذ طَین وعهئًاً فزسٌذاى ٍ ٌَه ها ٍ ٌسل وا اس وعخشه ایي در ٌتیخه وا اگز اوزٍس بتَاٌین یک آسوایضی رکزد. 

آسوایص بزخَردار خَاهًذ طذ. اوا آسوایص بًی آدم اس هضن چه بَد؟ آیا کسی وی تَاٌذ به خَدش دزأت دهذ که 
ذ کزدٌذ: آسوایص اس حذاٌٍ 15ٌذ را آسوایص کًذ. به ههیي دلیل در پیزقه آٍت وی فزوایذ که قَم یهَد در بیاباى ٍحذا

اٌذ اس وضه ربًَ ایي بَد که گفت ٍٍلی در ٌهایت طکایت حذ . .طکافته طذى دریا ، دطهي ، بی آبی ، بی غذایی ٍ ..
چزا وزا آسوایص "هضن ٌهی گَیذ ایًها وزا ده بار آسوایص کزدٌذ. اوا ٌگزاٌی هضن اس آسوایص کزدٌص ٌیست. "

ٍ اس اٍ تبعیت ٌکزدٌذ.  . بلکه طکایت هضن اس ایي است که بعذ اس ایي ههه آسوایضات هًَس به اٍ گَش ٌذادٌذ"کزدیذ
هضن وی گَیذ اگز وزا که آسوایص وی کًیذ به طها قذرت قلبی ٍ فکزی وی دهذ که ٍاقعاً اس ایي به بعذ طبات وزا ٌگه 

ا ٌگه داریذ ، وضکلی ٌیست. اگز وي خَدم را ثابت کزدم. طها به وي حزف گَش وی دهیذ هضن داریذ ، ویصٍَت وز
 اس دستَرات وي اغاعت ٌکًیذٍ  کًیذ ٍ باس هن هًَس گَش به حزف وي ٌذهیذ وی گَیذ وضکلی ٌیست. اوا وزا آسوایص

 اسی گزفتیذ.زا به بکه واست  وثل ایي
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یک ٌفز تعزیف وی کزد سواٌی در یک وحله خعزٌاک گن طذه بَد ٍ یکباره وی بیًذ که اطخاصی خیلی طکاک به سهت 
اٍ وی آیًذ. اٍ هز چه تفیال وی خَاٌذ ٍ هز چه تهیلین وی خَاٌذ وی بیًذ اآلى در خعزی افتاده که هیچ کس هن 

اس ایي هفته دیگز  که ای هضن لعفاً به وي کهک کي.طزٍع وی کًذ به هضن تفیال خَاٌذى  .ص بزسذکهکٌیست که به 
طبات را ٌگه وی دارم ، کضزٍت را ٌگه وی دارم ، ویصَت تَرا را ٌگه وی دارم. تا داطت ایي تفیال را وی خَاٌذ ٍ 
ایي قَل ها را به هضن وی داد یکباره یک واطیي پلیس در ههاى حَالی طزٍع وی کًذ به پیچیذى. تا ایًها واطیي 

حزفی را که سدم فزاوَش کي ٍ اههیت ٌذه. خَدش  "را وی بیًًذ فزار وی کًًذ. غزف به هضن وی گَیذ  پلیس
 ! ! "درست طذ

وا فکز وی کًین که اگز آى واطیي پلیس آوذ اس غزف خَدش بَد ٍ ٌه اس غزف هضن دیگز آى احساس وسئَلیت بخاغز 
 –حذا را طکز به خیز گذطت  –دش درست طذ قَلی که به هضن دادین را دیگز فزاوَش وی کًین. وی گَیین خَ

فکز ٌهی کًین که هضن در آٌخا ایًها را رساٌذ. به ههیي دلیل سواٌیکه هاگار با ییضهاعل در بیاباى کاری با وا ٌذاطتًذ. 
اس بی آبی داطتًذ تلف وی طذٌذ آى بچه گزیه وی کزد ٍ حذاٌٍذ به ٌذای آى بچه گَش داد به ایي غزیق که وعخشه 

چضن هاگار را باس کزد که آى بزکه آب را ببیًذ ٍ گزٌه آى بزکه آب آٌخا بَد فقظ چضهص را باس کشد . ههاٌعَر  ٌکزد.
. پس اگز وا با چضن خَدواى هن تهام وَفقیت ها در اغزاف وا است. فقظ هضن بایذ چضهاى وا را باس کًذ که ببیًین

هضن اس ٌیت قلبی وا با خبز است . به ههیي دلیل ایًخا هیچ کاره بَده.  ו"חدیذین دلیل ٌهی طَد که هضن حتهاً 
زد یا وی تَاٌذ پاییي بببزای وا آى وَضَع را فزاهن کزد. به ههیي دلیل آسوایضات ، ایهاى اٌساى را یا وی تَاٌذ باال 

ص رٍس به رٍس پاییي تز وی آسوایص ٍ اوتحاى است آى وَقع است که ایهاٌاس رٍی فقظ آٍرد. کسی که ارتباغص با هضن 
رٍد چَى وعتاد آسوایص وی طَد ٍ دیگز در خَدش قذرت اراده ٍ ایهاى را ٌهی بیًذ که هضن را آى غَری که است 

کسی که ٌذر وی کًذ بزای آٌکه وضکلص حل طَد یا به وَضَعی بزسذ  "قبَل کًذ در ٌتیخه در گهارا وی فزوایذ : 
اٌخام دهذ ٍ بعذ ٌذر خَد را ادا کًذ. حتی قبل اس آٌکه به آى هذف ٍ آى وًظَر  وبادا که صبز کًذ اٍل هضن کارش را

 هًَس ٌزسیذه ٌذر ٍ قَل خذ را به هضن ادا کًذ. 

وبادا که طخص بخَاهذ اٍل وًتظز هضن طَد. اگز هضن ایي وضکل را حل کزد وي دیگز آى کار اطتباه را ٌهی کًن. 
ت دیگز را حل کزده چعَر؟ آیا اٍ سشاٍار هیچ ٌَع حزف طًَی ٍ بًذگی ٌیست که فقظ اوا تا اآلى که هضن وَضَعا

اگز ایي وَضَع حل طَد بخَاهین به هضن ٌشدیک طَین؟ کسی که ٌذر وی کًذ واًٌذ آى است که هضن را به رقابت 
وی کًذ واًٌذ ایي است  گزفته . گفته هضن تَ ایي کار را اٌخام بذه وي هن فالى کار را اٌخام وی دهن. کسی که ٌذر

که یک بتکذه ساخته ٍ کسی که ٌذرش را ادا وی کًذ واًٌذ ایي است که درٍى آى بتکذه قزباٌی آٍرده. چزا که وثل 
ایي است که چیشی اس هضن غلبکار وی طَد. طخص بایذ رحن هضن را بیذار کًذ ٌه با واطیي حساب. هضن وي ایي 
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 خَدواىٌاطایستگی ٍ  بلکه اس رٍی خصذ ٍ لعف هضن ، اس رٍی ٌاالیقی ام بذه. کار را کزدم پس تَ هن ایي کار را اٌخ
. وا هیچ غلبی اس هضن ٌذارین. تا اآلى هن هضن به وا در هز ثاٌیه لعف  بخَاهین که هضن کاری را بزایهاى اٌخام دهذ

ٍ رحن کزده. در ٌتیخه اٌساى تا آٌخایی که وی تَاٌذ بایذ اس آسوایص کزدى هضن در سٌذگی به دٍر باطذ. ههیي 
چزا که هضن وا را به وزحله آسوایص "ای هضن وا را آٌعَر که هستین قبَل کي "که بگَیین درخَاست وا است به هضن 

ساله طَوز  65ٌیاٍر . به ههیي دلیل هیچ کس ٌبایذ به خَدش ایي قذر اغهیًاى داطته باطذ که اگز تا اوزٍس در ایي 
ٌهی داٌذ که اٍ فزدا هن طَوز طبات بَده ، پس فزدا هن طَوز طبات است. بایذ بگَیذ دارم سعی وی کًن. کسی 

 עד בעצמך תאמין אל:  طبات باطذ. وبادا که اٌساى به خَدش وعهئي باطذ. به ههیي دلیل در پیزقه آٍٍت وی فزوایذ
. که اٌساى وی تَاٌذ یکباره تغییز دهت "به خَدت هیچ گٌَه اغهیًاٌی ٌذاطته باش حتی تا رٍس  فَت " מותך יום

در ٌتیخه در پیزقه آٍٍت ٍ تفیالیی که وی خَاٌین وی گَیین ای هضن وا را دهذ ٍ اس ایهاى خَدش یکباره سقَط کًذ. 
 به وزحله آسوایص ٌیاٍر. 

سه تای دیگزی رٍ به خَدواى است. را به دیگزی اطاره وی کًین یکی به دیگزی است ٍلی اتهام  سواٌیکه وا اٌگضت
اطتباه خَدش بیضتز پی ببزد. به ههیي دلیل هن وا وی خَاهین که هضن وا را به که اٌساى با دیذى اطتباه دیگزاى بایذ 

 . هن وا ٌبایذ هضن را آسوایص کًین ٍ با دل قزار ٍ اراده راسخ هضن را قبَل کًین. آسوایص ٌکًذ

اٌساى در یک . قبَل اوزٍس ٍ تغییز فزدا ٍ یا تغییز اوزٍس قبَل فزداَل تز ٍ ٍاقعی تز است؟ ایي فزوَل کذام قابل قب
وَقعیتی در سٌذگی قزار وی گیزد که به آى صَرت با آى راحت ٌیست. آى راحتی ٍ آى حالت ارتباغص خَب ٌیست. 

. وًظَر اس تغییز اوزٍس ٍ ه فکز قبَل فزدا باطذآیا اوزٍس را قبَل کًذ ٍ در فکز تغییز فزدا باطذ یا اوزٍس را تغییز دهذ ٍ ب
قبَل فزدا چیست؟ تغییز اوزٍس یعًی ایًکه وي دارم در یک راه وی رٍم یکباره پاین به سًگی وی خَرد . وي خَطحال 

را طکاٌذ اطکال ٌذارد. ایي فزدا  سٍ راحت ٌیستن. سًگ را اس دلَی پاین بزدارم بیًذاسم آى غزف. حاال طیضه هز ک
اوزٍس به راهن اداوه دهن کفایت وی کًذ.  نبتَاٌ ت وي کاری ٌذارم. ههاى قذر که وي. هز عَاقبی در پیص داطاست

وي دیگز ایي ایًعَری ٌهی تَاٌن سٌذگی کًن وسئَلیت فزدا را قبَل وی کًن هز چه باداباد. تغییز اوزٍس قبَل فزدا. 
تفاقی افتاد دیگز به وي ربعی ٌذارد. وي اوزٍس را وی خَاهن فزدا هز احتهاً در خاٌه فالى قاٌَى بایذ رعایت طَد. 

 تغییز دهن. قبَل فزدا. وسئَلیت فزدا را به عهذه وی گیزم. آیا ایي صحیح است؟

قبَل اوزٍس : اوزٍس را با ههاى سًگی که ٍسظ راه است چه بسا که ههیي سًگ است که دٍ بار ٍ اوا اس غزف دیگز ، 
. آیا به ٌظز طها اگز اوزٍس را قبَل کًین فزدا ایًکه فزدا تغییز وی کًذواطیي وا را پًچز کزده. قبَل وی کًین به اویذ 

 تغییز وی کًذ؟ فزدا اس چه سواٌی طزٍع وی طَد؟ اس اوزٍس. اگز وا اوزٍس را قبَل کًین پس چعَر فزدا تغییز وی کًذ؟
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ذ. بعضی اس رفتارها ٍ در ٌتیخه در وَرد وَضَعات وادی ٍ دٌیَی اٌساى ٌبایذ خَدش را در ٌبزد با سواى قزار ده
قبَل اوزٍس اس ٌظز وادیات ٍ دٌیَی اٌساى بایذ اوزٍس را قبَل کًذ. چزا که آٌها سزٌَطت است.  %33اتفاقات سٌذگی 

به وحض ایًکه اٌساى اوزٍس را قبَل کزد فزدا تغییز وی کًذ. به چه حالتی؟ چَى بخاغز ایًکه چه کسی ایي سزٌَطت 
ٍ چَى حذاٌٍذ است که اوزٍس را تغییز داده ، اوزٍس هذیه هضن است ٍ وا قبَل خالق.  ؟اوزٍس را بزایهاى تعییي کزده

وی کًین ، حذاٌٍذ فزدا را تغییز وی دهذ چزا که فاصله وا با هضن ٌشدیکتز طذه. قبَل کزدى ایًکه اوزٍس اس داٌب 
فزدا دست هضن است. هز چه پًهاى  هضن است پس یعًی فزدای بهتزی در دست وي است. وي که اس فزدا بی خبزم.

کسی که در وَضَعات وادی به یک عالوت سَالی ٍ آسوایضی بزخَرد وی کًذ به ههیي دلیل است دست هضن است. 
فزوایذ هز کسی که  ٍ در گهارا وسخت بزاخَت ویبایذ اوزٍس را قبَل کًذ. چزاکه قبَل اوزٍس تغییز فزدا است. 

ٍ هز تصهیهی که بگیزد وَفق وی طَد.  بخَاهذ در بزابز سواى تسلین وی طَد، در فزدا سواى دلَی اٍ تسلین طَد 
 کًذ ، اگز اآلى سواى ایًعَر ایخاب وی کًذ که وي ساکتکًذ ٍ با سواى وبارسه سواى را دطهي خَدش  بًابزایي ٌبایذ

. کسی که باطن پس ساکت باطن. اگز سواى تعییي وی کًذ که رقیب وي پیضزفت داطته باطذ بایذ آى را قبَل کًن 
 . پیذا خَاهذ کزد قبَل اوزٍس وی کًذ وعهئًاً فزدایص تغییز 

اگز اوزٍس وي وی تَاٌن آدم بهتزی باطن اس ٌظز بایذ اس اوزٍس تغییز را اعهال کزد. رٍحاٌیت ٍ وعًَیت وَضَعات  دراوا 
به ٌگهذاری طبات. آى  اخالقی ، صفات بایذ اوزٍس را تغییز دهن. به فکز ایي ٌباطن که اس یکضًبه دیگز طزٍع وی کًن

وعهئًاً  کسی که اوزٍس تغییز کزدکسی اوزٍس را اس ٌظز رٍحاٌیت ٍ تغییز به فزدا وعَق ٌکًذ. یکضًبه هیچ وَقع ٌهی آیذ. 
فزدا را هن قبَل وی کًذ ٍ به اٍ هن هذیه وی دهًذ. عَالم هبا ٍ حقیقت ٍ دٌیای پاکی را بز خَدش قبَل وی کًذ. 

سئَلیت فزدا را در ٌتیخه اس ٌظز وادی هیچ ٌهی تَاٌین وسئَلیت فزدا را قبَل کًین اوا اس ٌظز رٍحاٌیت وی تَاٌین و
بَل فزدا به ایي حاغز اوکاى پذیز است که بذست وخلَق است. وا آدم ها ي دلیل تغییز اوزٍس ققبَل کًین. به ههی

اگز اوزٍس به حزف وي گَش کًیذ وي  "در پاسَق وی خَاٌین فزدا را تعییي وی کًین با تغییز اوزٍس اس ٌظز رٍحاٌیت. 
زدا دست هضن است . کسی که ایًقذر ایهاٌص ٍ اغهیًاٌص به هضن باطذ که ف"فزدا ایي کار را بزای طها خَاهن کزد

عاری وعهئًاً قبَل فزدا ایي هذیه را اس هضن قبَل وی کًذ. بًابزایي وا دٍ حالت ٍسیله ٌشدیکی به هضن دارین وثل ق
 ( ٍ تَکل  )אמונה(  وا در ایي دٌیا رٍی دٍ ریل است: ایهاى که رٍی دٍ ریل حزکت وی کًذ ، ههاٌعَر هن پیضزفت

اس ٌظز وادیات وا بایذ ایهاى به خزج دهین که اوزٍس را قبَل کًین اوا بزای تغییز اوزٍس که ٌگزاى ٌباش.  . ) ביטחון
هًَس ههسایه ها تَ را دٍست دارٌذ. هًَس فاویل ها با تَ ارتباط بزقزار وی کًًذ. اصل آى است که طخیًای هضن را 

است. تَکل وا به هضن به خَدواى کهک  – טחוןבי -تَکل  ، ایي بیاٍری در خاٌه . کسی که بزای فزدا ٌگزاى ٌیست
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وی کًذ که وا اوزٍس را تغییز دهین به اویذ فزدا. چزا که در رٍحاٌیات هضن ایي اداسه را به وا داده که چًاٌچه تَ تغییز 
 کًی ، فزدا تغییز وی کًذ. 

خالی. تا قبل اس آٌکه وعذى فزق بیي غار ٍ وعذى چیست؟ هز دٍ یک حفزه است ٍ تاریک. در وعذى گًح است ٍلی غار 
ایي دٌیا وعذى تبذیل وی طَد.  اس غار به، وعذى باطذ غار بَده . بعذ اس آٌکه کًذ ٍ کاٍ کزدٌذ گًح را کضف کزدٌذ 

یک وعذى غار ٌها است. آى قذر فزصت های پیضزفت در ایي دٌیا است ٍلی وا به عًَاى غار به آى ٌگاه وی کًین وثل 
یک تٌَل تاریک. حاال رفتن ایي کار را کزدم چه طذ؟ حاال آى حزف را سدم وگز چه طذ؟ ایًکه اٌساى خَدش را اس ٌظز 

وی کًذ که باألخزه چی؟ وزتباً به ایي دٌیا به عًَاى غار ٌگاه وی کًذ ٍ ٌه رٍحاٌیت ، اس ٌظز اخالقی وأیَس ٍ ٌااویذ 
به عًَاى یک وعذى. آى وَقع است که هز کسی چَب قضاٍتص را وی خَرد. کسی که قضاٍت کًذ ایي غار را بعًَاى 

ی خَرد. به وعذى ، ٌاى وعذٌص را وی خَرد. کسی که وعذى را به عًَاى غار بخَاهذ بزداطت کًذ چَب غار را و
دٍ دستی بگَیًذ ایي وعذى ایي هن گًح. حاال  . اس آسهاى ٌهی آیًذگًح هز کسی در غاری ٌهفته استههیي دلیل 

بزٍ گًح را بزدار. وا اگز غار را وعذى تضخیص دادین آى وَقع است که به آى گًح وی رسین. پس یک ٌفز درست است 
ذ ٍ آى را هضن به وا داده که ایي دٌیا را بضًاس. درست است که که آدم طًاس خَبی باطذ ٍلی بایذ دٌیا طًاس باط

بعضی ها در غار سحهت ٍ بعضی ها در پز اس گًح است. چیش رفتًی است اوا اصل آى وعذى  . هههغار به ٌظز وی رسذ 
غارطاى وعذى  بزسًذ تا بعضی ها به ایي دٌیا وی آیًذ که سحهت بکضًذ تا به آى هذفی که وی خَاهذ. غار رحهت

طَد بایذ سحهت بکضًذ. بعضی ها آوذٌذ در ایي دٌیا که رحهت ٍ گذطت ٍ کَتاه ٍ حالت رحن ٌضاى دهًذ تا به 
گًخیًه ای که در دٌیا دارٌذ بزسًذ. ایًکه چزا ههیضه وي بایذ کَتاه آین چزا ههیضه ههه به وي ایي فضار را ٍارد وی 

بزسًذ ، گًخضاى در غار رحهت است ٍ ٍبعضی ها بایذ سحهت بکضًذ.  کًًذ . بعضی ها آوذٌذ با رحهت به گًخضاى
بعضی ها حتهاً بایذ بزایص تفیال بخَاًٌذ تا آى چیشی را که وی  .بعضی ها در غار خَاسته ٍ بعضی ها در غار ٌاخَاسته

ذ بعبارت دیگز در غار خَاهًذ به آى دست پیذا کًًذ حتهاً بایذ تقاضا کًًذ ٍ بعضی ها هن اگز ٌخَاهًذ  بزایضاى وی آی
اسطاى دٍرتز وی طَد.  ، وي چه وی خَاهنٌاحَاسته یعًی ایًکه در دٌیا ٌبایذ طکایت کًًذ . به وحضی ایًکه بگَیًذ 

بعضی ها در غار سواى ٍ بعضی ها در غار ایًکه آرام باطًذ ٍ آٌچه که در رٍیه است به آٌها بزسذ در غار ٌاخَاسته. 
بعضی ها سواى با آٌها ههزاهی ٌذارد بایذ حتهاً یک سواى وًاسبی بزسذ تا بتَاًٌذ یک کار وعیًی بکًًذ. هز وَقع  .وکاى

که خَدطاى بخَاهًذ ٌهی تَاًٌذ . بعضی ها هن هستًذ که بایذ ایي غزف ٍ آى غزف بزٌٍذ تا کارطاى دَر طَد . در 
در غار وکاى است. به ههیي دلیل هز کسی یک دَری به  یک دا که ٌضسته اٌذ آى کار پیضضاى ٌهی آیذ ٍ گًچضاى

در غار سحهت ٌباطذ ٍلی گًخص وی رسذ. ایًکه حذا را طکز فالٌی چعَر ههه چیش بزایص وی آیذ طایذ اٍ گًخص 
بعضی  ر غار فضل ٍ بعضی ها در غار ٌسل.بعضی ها گًخضاى دطایذ گًح اٍ در غار رحهت باطذ یا در غار وکاى باطذ. 
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بار یک  1555بار یک اوتحاى را بذهًذ ،  1555ظز عقلی کهبَدهایی در ایي دٌیا دارٌذ که بایذ حتهاً بزٌٍذ ها اس ٌ
یک وذرکی را بگیزٌذ ) غار فضل (. بعضی ها اس ٌظز خاٌَادگی ، فزسٌذاى گًخضاى ٌهفته  کتاب را بخَاًٌذ تا بتَاًٌذ

ل پیذا کًًذ. بچه اس خاٌه فزار کزده رفته ، غالق ها ، است ٍ به فکز ایي هستًذ  که چعَر گًخضاى را در غار ٌس
 .بعضی ها گًخضاى در غار وکًت ) ثزٍت ( ٍ بعضی ها گًخضاى در غار طَکتاسدٍاج هایی که بی ویَه وی واٌذ. 

اس ثزٍت پَلی بزخَردار هستًذ ٍ بعضی ها اس ثزٍت پَلی کهبَد دارٌذ. گًخضاى در غار ثزٍت است ٍ بعضی بعضی ها 
ها گًخضاى در غار طَکت است. یعًی آبزٍ ٍ خیلی بیا ٍ بزٍ. حالت طَکت ٍ طهزتی که در داوعه دارٌذ ٍ اسن ٍ ٌام 

 ٌیکی ٍ خاٌَاده خَبی که در داوعه دارٌذ. 

غارها را قضاٍت کًذ ٍ بگَیذ که ایي طخص غارش در غاری ٌهفته است وبادا طخصی بخَاهذ  در ٌتیخه گًح هز کسی
دٌبال چیش دیگزی در آى غار است ٍ وا دٌبال چیش دیگزی هستین به  اس غار وي رٍطي تز است ٍ یا تاریک تز است. اٍ

آهي ، الهاس ، بزلیاى ،  ههیي خاغز هشار ٍ یک ٌَع وعذى های وختلف پیذا وی طَد. وعذى سغال سًگ ، وس ،
اٍراٌیَم که ابتذا غار بَدٌذ ٍ بعذاً با کًذ ٍ کاٍ ٍ سحهت آى را به وعذى تبذیل کزدٌذ. در ٌتیخه در ایي غار دٌیَی که 

تغییز اوزٍس آى وَقع وادی است ، قبَل اوزٍس آى ٍقت است که وی بیًین فزدا درخضاى وی طَد ، در غار رٍحاٌیات 
 .دا وسئَلیت ٍ اعتبارش با واست که فزدا را قبَل وی کًیناست که وی بیًین فز


