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 بػؾیطشٍؼی ، طشٍع دذیذی داطته باطین. . ههه وا سػی وی کًین که اص یک יום יום "ה ברוךداٍیذ ههلخ دستهلین وی فشوایذ : 
پاسَق داٍیذ  س ایي. ٍلی د وی خَاهًذ طشٍع کًًذ اص اٍل هفته ، بػؾی ها اص اٍل واه ٍ بػؾی ها اص اٍل سالها ایي آغاص سا 

یشد ٍ بشای سسیذى به آى هذف تالش بشای داطتي یک وَفقیت وی بایستی اص ههاى سٍص تغهین بگکه اٌساى ههلخ وی فشوایذ 
تًبل فشدا سا كَالٌی فشد طشٍع کًذ. چه فشقی است بیي طخع تًبل ٍ طخغی که ههت ٍ اساده داسد؟  اص ههاى وَقغ خَد سا

سٍص  ههَاسه .است ٍ دیگش دیش طذه وی کًذ ٍ اوشٍص سا کَتاه. وثالٌ وی گَیذ اوشٍص دیگش ٍقت ٌیست ٍ سٍص دس حال تهام طذى است
ا کَتاه وی کًذ ٍ وی گَیذ ٍقت ٌیست. اوا فشدا سا كَالٌی وی کًذ ٍ ههه کاسهایص سا به فشدا وَکَل وی کًذ. اوا طخغی که س

، سٍص سا كَالٌی وی داٌذ ٍ فشدا سا کَتاه. وی گَیذ هًَص بشای اوشٍص باص هن ٍقت است. صیشا وی داٌذ  ٍ چابک است ههت داسد
که تهام اٌگیضه صٌذگی اش سا اص یکی اص حخاوین وی فشوایذ بضٌذ ٍ یا بخَاهذ تؾهیي کًذ.  که کسی ٌهی تَاٌذ فشدا سا تخهیي

که دس ساه بشگضت اص یضیَا به كشف خاٌه بَده ، وی بیًذ که آى کفاطی  طب یک : یک کفاش یاد گشفته ٍ ایي كَس تػشیف وی کًذ
گَطه پله یک وغاصه کاس وی کشده هًَص چشاغص سٍطي است. ایي فشد به خَد وی گَیذ تا ایي کفاش سش کاس است کفضن سا  دس که

آیا هًَص ٍقت است  "به اٍ وی گَیذ :  .بشای تػهیش به اٍ بذهن. دلَ وی سٍد ٍ وی بیًذ که کفاش دس حال اٌخام کاسهایص است
سٍغي داسد که  سٍطي بَده ٌگاهی وی اٌذاصد ٍ وی بیًذ که آى طهغ کهی دیگش کفاش به طهػی که "که کفص وشا دسست کًی؟

. ایي کالم قغاس ایي کفاش "تا واداوی که هًَص چشاؽ سٍطي است وی تَاٌن بهاٌن ٍ آى سا دسست کًن "سٍطي بهاٌذ ٍ وی گَیذ 
ٌذگی اٌساى سٍطي است ، وی تَاى هًَص واًٌذ یک اٌفخاس ، کتاب ؼهش هاساٍ سا ؼَؼ وی کًذ که واداوی که هًَص چشاؽ ؼهش ص

 د ٍ ٌبایذ سي سا بهاٌه قشاس داد. خَد سا تغحیح ٌهَ
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بایذ گفت که ایًها ده  .که چقَس پشؼَ ده ؿشبت سا دیذ ٍ هًَص استقاوت کشد وی تَاى دیذ ’بَ‘ٍ  ’ٍائشا‘پاساطای سفش طهَت دس 
دس هش دفػه پشؼَ آٌها سا اص دست وی داد. دس هش سٍص اٌساى ایي  ؿشبه ٌبَدٌذ بلکه ده وَقػیت ٍ فشػت ٌضدیکی به هضن بَدٌذ که

اص هضن تضکش وی کًین که یک سٍص دیگش هن ٌضاوا سا به وا  אני מודהطاٌس ٍ فشػت ٌضدیکی به هضن سا داسد. هش سٍص ػبح دس وتي 
دس هش کالس تَسایی  آى سٍص دسحال . دس اختیاس وا قشاس وی دهذ بشای اداوه صٌذگی که هضن بشوی گشداٌذ ٍ ایي یک فشػتی است

که طشکت وی کًین ، هش ؼهل ویغَایی که اٌخام وی دهین ، اص ایي طاٌس ٍ وَقػیت بقَس ػحیح استفاده وی کًین ٍ هضن دس 
به وا بخضیذ ٍ ههچًیي  اً، سالوتی سا وخذد ه استکه ٌضاوا سا به وا بشگشداٌذوی کًذ  ٍ سؿایت دسگاه خَد احساس خَطًَدی

ایًکه اٌساى ٌضاى دهذ که یک بشٌاوه سا طاد کشد که با سٍحیه بهتش ٍ طادتش بتَاٌین ٍظایف وزهبی خَد سا اٌخام دهین.  دلهاى
به ههیي دلیل  .دهذهذیه وی  به اٍداسد ، هضن ٌیض ٌػهات بیضتشی سا هضن وَهبت های بهشه بشداسی اص سیضی ػحیح بشای 

بیضتش اٍ سا طاد وی ٌیض هضن  ،که وَقػیکه اٌساى دسٌٍاً طاد طَد سا بش اٌساى باص کًذ  دیاست که هش پاسَق تهیلین وی تَاٌذ دس طا
کًذ. تهام قذست تهیلین آى است که وا سا به هضن اویذٍاستش وی کًذ ٍ آى وَقغ که اویذٍاسی وا به هضن بیضتش طذ ، هضن ٌیض به وا 

 ص هستین بهشه وًذ وی طَین.اویذٍاستش وی طَد ٍ آى صواى است که اص آى ٌخاتی که بذٌبال

سؿایت  یػًی ایًکه هضن " ויושיעם ישמע שבעתם ואת יעשה יראיו רצון ":وی فشوایذ  545فغل داٍیذ ههلخ دس تهیلین 
آسصٍ وی کًذ به فالى وسافشت سٍد هضن ٌیض  حذاتشساى سا اٌخام وی دهذ ٍ به ٌاله آٌها گَش وی دهذ ٍ آٌها سا ٌخات وی دهذ.

 ’ה שומר "دس پاسَق بػذ اص آى داسین :  بشایص ؼهلی وی کًذ. اآلى فالى وَؿَع سا وی خَاهذ هضن ٌیض بشایص ویسش وی ساصد.
به ایي وػًی که هضن ٌگهباى تهام دٍستذاساٌص است. آٌهاییکه به هضن ؼضق وی ٍسصٌذ ٍ دضٍ دٍستذاساى هضن  " אוהביו כל את

 שומר "ٍ  " יעשה יראיו רצון "چه فشقی است بیي اوا  هستًذ ، هضن هن ٌه تًها دٍستذاس آٌهاست ، بلکه وحافظ آٌها ٌیض وی باطذ.
ی که حذا تشس است هضن وی گَیذ تَ به وي گَش وی دهی وي هن به تَ گَش ؟ دس دَاب بایذ گفت کس " אוהביו כל את ’ה

 وی گَیذ وي هن به تَ ؼضق وی ٍسصم.وی دهن. اوا کسی که ؼضق هضن دس دسٌٍص است بیضتش ٍ فشاتش اص تشس است هضن هن 
دیگش کاسی ٌذاسد  سا وحافظت وی کًذ. اٍهضن  -"  אוהביו כל את ’ה שומר "-خَدش حَاسص ٌیست  ایًچًیي طخغی صواٌیکه

که چه وی خَاهذ . دقیقاً واًٌذ ػاحب سستَساى ٍ گاسسَى سستَساى. وَقػیکه اٌساى به یک سستَساى وی سٍد گاسسَى فقف چیضی 
گَیذ وي  وی نههضن سٍی ویض وی چیًذ.  چیضی سا که خَدش بخَاهذبشای اٍ وی آٍسد که سفاسش داده اوا ػاحب سستَساى 

ٍسم به آ یوسا بشایتاى  ٍ وًاسب طها وی داٌن ب سستَساى باطن. آى چیضی سا که وی خَاهنحػاَاٌن ٌگهذاس طها باطن. وی ت
اوا اص كشفی دیگش هضن وی گَیذ اگش فقف تشس اص وخاصات داسیذ  ."  אוהביו "طشكی که طها استباكتاى با وي اص سٍی ؼضق باطذ 

ٍ طبات سا بذیي دلیل ٌگه وی داسیذ که دشیهه ٌضَیذ ، واًٌذ گاسسَى با هن استباـ داسین. آى چیضی سا که وی خَاهی وي 
 بشایت اٌخام وی دهن ٍ ٌه بیضتش.

ى طخع اػالٌ به ایي فکش هن ٌبَده بذیي دلیل است که یک اگش گاهی اٍقات هضن وا سا تَسف القاف خَد غافلگیش وی کًذ ٍ آ
 " ب قَهلت وی فشوایذاَوَ ههلخ دس کتلبه ههیي دلیل ط .بیص اص اٌذاسه ای که بایذ ؼضقهاى سا به هضن ٌضاى داده این صواٌی

صواٌیکه اٌساى بتَاٌذ ؼضق سا دس دل خَدش ٍ دیگشی  دس هش ؼیب ٍ ایشادی ؼضق سشپَش وی گزاسد. " אהבה יכסה עפש כל על
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هضن ٌیض وی گَیذ به وحؽ ایًکه ؼضق خَدت سا بش وي بیذاس کشدی ،   پذیذ آٍسد دیگش هیح ؼیبی دس ٌظش ههذیگش وػلَم ٌیست.
اوا چقَس اٌساى  .وػایب ٍ گًاهاى تَ دس ٌظش وي کًاس وی سٌٍذ ٍ بیص اص آى چیضی که تَ لیاقت داطته باطی به تَ خَبی وی دهن

 وی تَاٌذ ؼضق هضن سا دس دل خَد پذیذ آٍسد؟ 

ٍ گفت بشای آٌکه بتَاٌی استباكت سا با وي بشقشاس ٌگه داسی ٍ  دادحؾشت آدم  دستَسی بهبػذ اص اتهام سًاسیَی آفشیًص ، هضن 
که صى ٍ طَهش با هن داسٌذ وی تَاًٌذ استباكضاى  با استباكی .هیچ وَقغ اص وي دذا ٌضَی وي بشای تَ یک ههسشی سا وی آفشیًن

دیگشی. بخاكش ایًکه با  استباـهیچ دس ي دلیل هضن دس استباـ صٌاطَیی طشیک وی طَد ٍ ٌه یسا با هضن سالن ٌگه داسٌذ. به هه
اٍ بیضتش وی وا با  قذست ٍ سابقه ٍ آییي ؼضق یابی وا ٌسبت به هضن ٍ ٌیضؼضق ،  وًاسباستباـ ؼضق بیضتش به ههذیگش داطتي ٍ 

حتی یک صٍج غیش یهَدی اگش سابقه خَبی بیي آٌها باطذ هضن  ٍ آى وَقغ است که هضن بیضتش دس صٌذگی وا قشاس وی گیشد. طَد
 اهاافشادی که ٌگه داس ویغَ اطخاظ وقذس ٍ بیي آٌها قشاس وی گیشد ٍ دس کاسهایضاى وَفق هستًذ حال چه بشسذ به یهَدی ها ٍ

 هستًذ. 

ا گاهی یک طادی به وا ی گیشین ویبػؾی اٍقات تػًیت  ه کًیسا وی سٍین ، گاهی کیپَساست ٍ یاام اص وا که بػؾی وَقغ ها بهش کذ
بشای چًذ لحظه یک بیذاسی به وا دست وی دهذ که اص ایي به بػذ وي دیگش وی خَاهن ٌگه داس ویغٍَت  دست وی دهذ ،

قشاس وی گشفت ، یک بیذاسی دس اٍ پذیذ وی آوذ ٍ وی گفت وي  سختی باطن. پشؼَ هن ههیي بَد دس هش دفػه که دس یک وَقػیت
یگش آى بیذاسی هن فشاوَش وی طذ. پشؼَ هن وثل هش کسی یک وی خَاهن تغییش کًن . اوا صواٌیکه آى وَؿَع بشكشف وی طذ د

هش کذام اص وا ؼکس الػهل وا ههیي است بًابشایي ٌبایذ صیاد پشؼَ سا  آدم بَد. اص خَطحال وست وی طذ ٍ اص ٌاساحتی ؼهگیي.
ٍ ٌضذین؟ حتهاٌ که طذین. هش تسلین ٌضذ. وگش خَد وا دس صٌذگی تا به حال با هضن سٍ دس سؿشبه سا دیذ ٍ چشا  دهکه  وحکَم کًین

. آیا ٍاقػاٌ آى بیذاسی سا که اص پشؼَ تَقغ داسین آیا خَدواى تَاٌسته است کسی دس صٌذگی خَدش یک فشاص ٍ ٌضیب هایی داطته
تسلین  ، تَسف وضه ٍ اهشٍى دس وَسد ؿشبت ولخ تهذیذ وی طَد به ٌاچاساین به آى دست پیذا کًین. به ههیي دلیل صواٌیکه پشؼَ 

بشٍیذ ٍلی چه کساٌی وی خَاهیذ بشٍیذ؟ وضه سبًَ دس دَاب وی گَیذ که  " ההולכים ומי מי "به وضه سبًَ وی گَیذ:  ٍ وی طَد
 בצאננו " ، با پسشاى ٍ با دختشاٌهاى " ובבנותנו בבנינו " ، هاىٌٍ با پیشا با دَاٌاى " ובזקנינו בנערינו "ایي چه سَالی است 

آى وَقغ  ت دضي هضن بشای وا.سصیشا ایي ا " לנו ’ה חג כי ". با گَسفًذاى ٍ با گَساله هایهاى وی سٍین دس ساه هضن " ובבקרנו
بَد که پشؼَ وی گَیذ اگش وي یک حالت خقشی سا دس پیضاپیص طها وی بیًن آیا حیف ٌیست که بچه هایتاى سا وی خَاهیذ با 

ههه  خَدتاى ببشیذ. بچه ها که اػالً اص ویغَت چیضی ٌهی فههًذ بًابشایي فقف وشدها بشٌٍذ. ایي چًیي كشص تفکشی اطتباه است.
اطته باطین. فشقی بیي وا ٌیست ٍ ایي اطتباه است که دَاٌاى پی خَطی خَد باطًذ ٍ فقف پیشاى به وا بایستی با هن اتحاد د

 چه وادس ، چه پذس ، چه پسش ، . دس خاٌَاده ٍ داوػه بایستی ههگی دس ساه هضن باطًذ. چه دختشٍیا دس ساه هضن باطًذ کًیسا بشٌٍذ
 . ؼبادت هضن ، داوػه سا به ؼًَاى یک ٍاحذ بذاٌذ. وهن است که طخع دس ساه چه فشصٌذاى ٍ چه ٍالذیي ،



 

4 

 

4   

اگش وی خَاهین چه اص ٌظش خاٌَادگی ، چه اص ٌظش ادتهاؼی ٍ چه اص ٌظش ولیتی ٍ وزهبی وَفقیت ٍ پیضشفتی داطته باطین ، بایذ 
یل وضه سبًَ وی گَیذ تهام سقَح ٍ قضش داوػه ٍ خاٌَاده ٍ افشاد ولیت وا یکپاسچه باطًذ ٍ یک هذف داطته باطًذ . به ههیي دل

خاٌَاده است که پایه ادتهاع سا وی گزاسد ٍ داوػه است که پایه وزهب ٍ ولیت سا وی گزاسد. اگش خاٌَاده ها اص هن پاطیذه 
باطًذ داوػه ای ٍدَد ٌذاسد، اگش داوػه ای ٍدَد ٌذاطته باطذ دیگش وزهب ٍ ؼبادت هضن وػًی ٍ وفهَوی ٌذاسد. دس حالیکه به 

خاٌَاده ها اص هن  ، ٍ وی گفت ههیي که چًذ ٌفش باطیذ که ؼبادت کًیذ ٍ یکپاسچه ٌباطیذ بَدسفه اطتباه لي ؼقیذه ٍ فٌظش پشؼَ ای
پاطیذه باطًذ ایي هن خَدش ؼبادت است. پشؼَ گفت فقف وشدها بشٌٍذ ٍ وسئله ای ٌیست که بیي صٌها ، خاٌَاده ، پیش ٍ دَاى 

یػًی ههاى چیضی که دس ؼبادت هضن به ؼًَاى اٌگیضه بشای  " ובזקנינו בנערינו "وی گَیذ به ههیي دلیل وضه سبًَ  ٌباطذ. اتحاد 
 دَاٌاى است ههاى ٌیض بایذ بشای پیشاى باطذ. 

دس ٌتیخه ٍحذت خاٌَاده دس ؼبادت هضن ٍ پابشدایی داوػه وههتشیي وسئَلیت سا بش ؼهذه صى ٍ طَهش وی گزاسد. یکی اص 
. به ؼًَاى وثال  "؟آیا وا اصدٍاج کشدین ٍ یا كالق ٌگشفته این"بایذ اص خَد بپشسًذ ایي است که سَاالتی که بػؾی اص صٍج ها 

وگش آٌکه یک سٍص آى کیف سا ٌبیًین ٍ گن طذه باطذ وی  اػالً به آى تَدهی ٌهی کًین. کیف آچاس سا دس پضت واطي دس ٌظش بگیشین
ش دایص بگزاسین دیگش با آى کاسی ٌذاسین. چشا که آى فقف یک آچاس ٍلی اگش آى سا پیذا کًین ٍ س پشسین که آى کیف کخاست.

تلخی  ٍلی آیا ٍاقػاً دس حالت وػهَل به آى احتیادی داسین؟ است که بشای سٍص وبادا الستیک پًچش واطیي سا ؼَؼ وی کًذ.
هستًذ. اگش  "بشای سٍص وبادا "خاٌَاده های اوشٍص وتأسفاٌه دس هش دای دٌیا ایي است که صى ٍ طَهش بشای ههذیگش به ؼًَاى 

َال پیص وی آیذ که آى طخغی که سوحلی دیگش بَد ، آى وَقغ است که ایي  دس یکی اص آٌها دس خاٌه ٌبَد ٍ دس بیهاسستاى ٍ یا
. آسصٍ وی کًین که هیچ آى گَطه دیَاس وی ٌضست چشا دیگش ٌیست؟ اوا تا واداوی که هست هیچ استباكی با اٍ بشقشاس ٌهی کًین

وَقغ احتیادهاى به هن ٌیفتذ. وبادا که اٍ بخَاهذ کاسی سا بشاین اٌخام بذهذ. کاسی بشای ههذیگش اٌخام ٌهی دهین که 
چشا دَاب سَالی که وقشح طذ سخت  شیبه سٍ وی اٌذاصین ٍلی به ٌضدیکاى خَدواى ٌه.غبخَاهین وًتی سش هن داطته باطین. به 

ت که طخغی اص دیگشی وی پشسذ که آیا ساؼت دس دستت است یا ٌه؟ ساؼت دستهاى است . ٍلی آیا اص آى است؟ وثل ایي اس
دس وههاٌی ها با هن وی  فقف آى سا بشای قضًگی دس ؼشٍسی ها استفاده وی کًین. دَاب وًفی است.استفاده ػحیح وی کًین؟ 

باص هن دَاب ؟ چ استفاده ای اص ایي ساؼت وی کًن؟ اوا آیا هین. وی پشسًذ صٌت یا طَهشت کخاستیتًها بشٍ ینٌهی تَاٌ ٍ سٍین
  وًفی است.

دلیل  ههیي به. استاطتباه بَده  بتذااص ا ضاىاصدٍادفکش وی کًًذ یکی ایًکه بػؾی افشاد دٍ فلسفه اص اصدٍاج خَد داسٌذ : 
سال  چًذهًَص به تغهین  ٍ ذٌٌذاس خَد به ههسش یهیچ ٌَع ٍابستگی دائههًَص بػذ اص چًذیي سال اصدٍاج  ػیاطخاایًچًیي 

دٍم ایًکه ایًقَس وی گَیًذ که اگش وي هن بیضتش ػبش کشده بَدم فالى ههسش خَطبخت ٌغیبن وی طذ.  .ذٌطک داسپیص خَد 
 ههیضه خَد ساٍ  .ذًوی داٌغاص  سا وشؽ ههسایه ذ. به ؼباستی دیگشًٍؿػیت صٌذگی اكشافیاى خَد سا بهتش اص خَد وی داٌ ههیضه

به ههیي دلیل ایي دٍ فلسفه است که طخع اص اصدٍادص ساؿی  ٍ دیگشاى سا دلَتش. داًٌذبذبخت تش ٍ ؼقب تش اص دیگشاى وی 



 

5 

 

5   

باطذ. به تش ٌیست ٍ هًَص دس پی اصدٍاج دیگشی است ٍ فکش وی کًذ وی تَاٌذ اصدٍاج دیگشی داطته باطذ که به ظاهش وَفق 
  ٍ هیچ ٌَع اتحادی پیص ٌهی آیذ. س وی طَدههیي دلیل ههیضه بیي صى ٍ طَهش فاػله ح

تکًیک  طصههاٌقَس که وا  تػییي کشدین. سا بش وَؿَع ٌحَه استباـ صى ٍ طَهش دس صٌذگی وضتشکبحث ایي قسهت بش ایي اساس 
تکًیک استفاده کًین ، وی  طصصدٍاج اگش اص ایي داسین که کهک وی کًذ دس باصی بشٌذه طَین ، ههاٌقَس هن دس ادس باصی تًیس 

 داطت. ، وَفق تش ٍ پایذاستشیتَاى اصدٍاج بهتش 

ویذاى باصی دس دٍ كشف دٍ به دٍ تًیس باصی وی کًًذ. چًاٌچه وَقػیکه یک كشف بایذ به  ههاٌقَس که وی داٌین باصیکًاى دس -5
دیگشی ٌیض ههیي فکش سا کًذ که دیگشی فکش کًذ که دیگشی به تَپ دَاب وی دهذ ٍ  یاس دٍ تَپ دَاب دهذ اگش یکی اص آى

به ٌفغ كشف وقابل وی طَد. ایًچًیي قاٌٌَی ٌیض ٌتیخه دَاب وی دهذ ، تَپ اص صویي خاسج وی طَد ٍ آٌها باصی سا وی باصٌذ ٍ 
ههاى دس اصدٍاج بشقشاس است. چًاٌچه استباـ کافی بیي صى ٍ طَهش ٌباطذ ، به ؿشس هش دٍیضاى تهام وی طَد ٍ تین وقابل که 

اكشافیاى هستًذ ٌتیخه سا به ٌفغ خَد تهام وی کًًذ. وا که بخاكش حشف دیگشاى صٌذگی خَدواى سا تلخ وی کًین ، خَدواى ؿشس 
. وثالً اص  ي طشـ باصی تًیس ایي است که افشاد با یکذیگش ههاهًگ ٍ دس استباـ باطًذ کشده ٍ آسیب وی بیًین. به ههیي دلیل اٍلی

که طخع ٌه خَدش سا بیص اص حذ وسئَل وهن است ست دَاب دهی. ایي ا یي تَپ وی آیذ ، ٌَبت تَقبل بگَیًذ حال که ا
باؼث  یکی اص ؼَاولی که سٍی بشٌاوه با هن دلَ بشٌٍذ. ٍسٍی استباـ ، سٍی ٌَبت  وی بایست بذاٌذ ٍ ٌه بیص اص حذ بی خیال.

 ٍ دسٌتیخه آیذ بیي آٌها بَدَد وی اص سٍی حذس ٍ گهاى ، سَ تفاهن هایی است که کًذ پیذا افت بیي دٍ كشف وی طَد استباـ
. اص سٍی حذس ٍ گهاى ٌهی تَاى کاسی سا اٌخام داد. ایًکه فشد با دیگشی دس بیضتش ٍ بیضتش وی طَددس خاٌَاده  طکاف ٍحذت

س بتَاٌین استباـ کافی سا با هن داطته تهاس باطذ باؼث چسب ٍحذت دس خاٌَاده وی طَد. به ههیي دلیل اگش دس باصی تًی
کت ػحیح باطین ، آى تَپی که به سهت وا وی آیذ ، که بچه ها هستًذ ، به خَبی پشٍسش پیذا وی کًًذ. وخذداً وا به آٌها حش

که هش ست آى وَقغ ا بیي ایي دٍ ٌباطذٍ ههاهًگی وًاسب بًابشایي ایًکه هیچ استباـ ػحیح گیشٌذ. وی دهین که دس کخا قشاس ب
 .ٌذه وی طَد ٍ ٌه تًها یک طخعصادٍ ؿشس وی کًًذ ٍ تین ب

سا  دیگشیاوا صواٌی که بخَاهین  وَؿَع دٍوی که کهک به پیشٍصی وی کًذ ایي است که دٍ كشف پضتیباى یکذیگش باطًذ. -2
که وگش وي اص آى یکی کهتش هستن ؟ وگش وي ههیضه بایذ  ینٍ ایًقَس به خَد بگَی وغشٍس طذهپضتیباٌی کًین ، اوکاى داسد که 
کَتاه آین؟ اوا ایي كشص دیذگاه اطتباه است. اگش تَپ آوذ ٍ یاس تیهی وا ٌتَاٌست آى سا  بایذ بگَین آسه؟ چشا وي ههیضه اٍل

كشف  بهپ تین ٍ اگش تَ، خَدت هن چَبص سا بخَس ٍ خَدواى بشٍین ؼقب بایسدَاب دهذ ، ایًقَس ٌگَیین که چَى تَ ٌتَاٌستی 
ایي كشص تفکش کاوالً  ."دیذی به تَ گفتن که ؼشؿه هیچ کاسی ٌذاسی"گَیین :ببه یاس خَد دس اٌتها آى وَقغ دَاب دهین ٍ  آوذ وا

دس ایي وَسد كشص فکش ػحیح آى است که چًاٌچه وی بیًین كشف وقابل وا ٌهی تَاٌذ کاسی کًذ یا ؼشؿه کاسی سا  اطتباه است.
 حال ایي وهن است که دٍ كشف پضتیباى ههذیگش باطًذ. چیضهایی که دس اداصه ٌذهین که تَپ به سٍی صویي بیفتذ. ٌذاسد ،

وخغَػاً دس استباـ  سا بگیشین ٍ به ایي تَده ٌکًین که چه کسی آٌشا اٌذاخته ٍ یا چه کسی وی تَاٌذ بگیشد. افتادى هستًذ
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دیگشی وی طَد ، یک حشفی وی صٌذ ٍ دَابی بشایص ٌیست ٍ آبشٍی خاٌَاده  صٌاطَیی پیص وی آیذ که کسی باؼث سشطکستگی
بایذ هًَص آبشٍی  وَؿَع های آطکاسا آى طػله سا طػله ٍستش کًین. با به یکباسه دس خقش وی افتذ. وبادا که وا بخَاهین با اٌتقاد ٍ یا

 كشف وقابل سا حفظ کًین. 

ؿشبه ای بَد که تاسیکی ٍ ظلهت بشای سه سٍص دس سشتاسش وغش بَد. ٌتیخه آى چه ؿشبه ٌههی که دس وغش بَد ؿشبه تاسیکی بَد 
بَد؟ هیچ کس بشادسش سا ٌهی تَاٌست ببیًذ. تاسیکی وی تَاٌذ تاسیکی فکشی باطذ که هیچ کسی افتادى بشادسش سا وتَده 

. ایًکه کسی ٌهی ساس ٍ ؼالقه ای ٌذاسدٌضَد. دس حالیکه دس کًاس ٍ ٌضدیک اٍست ٍلی اص اٍ بی خبش است ٍ ٌسبت به اٍ هیچ اح
تَاٌذ کس دیگشی سا ببیًذ ٍ یک ٌفاقی بیي آٌهاست ٍ پیضشفت یکی وثل خاسی است دس چضن دیگشی. آى ؿشبه تاسیکی ٍ ظلهت 

بَدى است ٍ ایًکه با بیشٍى آوذى اص ظلهت فکشی هن دٍویي تکًیک تًیس دس طالَم بیت خاٌه پضتیباى  بًابشایي فکشی است.
 دست کهکی بشای خاٌَاده خَد باطین. خَد

سَویي تکًیک آیي است که سػی کًین اطتباهات دیگشی سا دسست کًین. کهک کًین صویًه بهتش طذى سا بشای دیگشی پذیذ  -3
دای  ٍ وی بایستی وا هن تغییش وکاى داده ، بضٌذتَپ سا وکاى خَد سا تغییش وی دهذ تا اطتباهاً یاس تیهی وا وثالً وَقػیکه  آٍسین.
اگش یک اطتباهی دس خاٌَاده اص وي سش بضٌذ ، تهام خاٌَاده سا داسم دس یک خقش قشاس وی دهن. پس اگش وي  سا پش کًین. اٍخالی 

ٌخات داده ام ٍ ٌه ایًکه ایًقَس فکش کًین که فالٌی خَدش کاس سا دلَی ایي خقش سا بگیشم ، خَدم سا دس ٍاقغ اص ایي خقش 
سا دسست کًذ. به ههیي دلیل دس باصی تًیس بهتش آى است که وا ههیضه دس وَقػیت دفاع باطین ٍ ٌه خشاب کشده خَدش هن آى 

حالت حهله سا بشای تین وقابل داسین ٍلی بشای خَدواى دس تین خَدواى حالت دفاؼی داسین ٍ ٌه حهله. به  دس حالت حهله.
ش اطتباهی که کشده اص دست بذهذ ٍ اصش دفاع وی کًین ، دس ههیي دلیل صواٌیکه وا ٌهی گزاسین که سٍحیه كشف وقابل وا بخاك

ٌبایذ وی دهین که اطتباه دٍم پیص ٌیایذ ٍ بذٍى ایًکه وا هیچ احساس بذی به كشف وقابل داطته باطین ٍاقغ داسین تین سا ٌخات 
بَد که دفػه بػذ وخذداً آى وضکل سفتاسواى سا با اٍ تغییش بذهین ٍ کهک کًین که اٍؿاع بهتش طٌَذ. ٍ دس کًاس ایي بایذ وَاظب 

ایي دفػه وضکل پیص "پیص ٌیایذ چَى وا ههگی دس یک تین هستین. یکی اص دهالت دادٍیی دس طالَم بیت  ایي ؼباست است :
حتی ایي وَؿَع به تشبیت فشصٌذاى هن کهک وی  "آوذه اطکالی ٌذاسد ، فقف وَاظب باش که باس دیگش ایي وضکل پیص ٌیایذ.

  کًذ.

سٍص به كَل اٌخاویذ ، سه سٍص اٍل تاسیکی ظلهت بَد که هیچ کس دیگشی سا ٌهی دیذ ٍ سه سٍص  طصهاى ؿشبه تاسیکی که دس ه
. اص ... מתחתיו איש קמו ולא آى سًگیًی تاسیکی بَد که ٌتیخه اش ایي بَد که هیچ کس اص دایص ٌهی تَاٌست بلًذ طَد. دٍم

ٍ ٌاساحتی  ههاى وقذاس که اتفاقی ؿشس آٍس است ، به ههاى وقذاس ٍ چه بسا بیضتش غن ٌظش سٍاٌضًاسی تَسا به وا وی آوَصد که به
 ؿشس آٍستش است. به ههیي دلیل آٌها سه سٍص تاسیکی داطتًذ اوا سه سٍص هن سًگیًی تاسیکی آٌها سا ؼزاب وی داد. آى اتفاق بشای

، سه سٍص دیگش هن بشایص سَگَاسی کشدٌذ ٍ سًگیًی سه سٍص تاسیکی بَد  سه سٍص دیگش هن هذس سفت.وی خَسدٌذ که افسَس 
. به ههیي دلیل دٍ ؿشبه اص ده ؿشبه طبیه ههذیگش بَد ، یکی ؿشبت قَسباغه ٍ دیگشی کشدٌذ سا بشای خَدطاى بیضتشتاسیکی 
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ضه سبًَ تفیال دس وَسد ؿشبت قَسباغه ها ٍقتی که آٌها آوذٌذ ، پشؼَ پضیهاى طذ ٍ ساؿی به خالػی قَم طذ ٍ و ؿشبت ولخ بَد.
ٍ بَی تػفي آى تهام وغش سا فشا  ٌذ. خشوي خشوي دسذ قَسباغه ها سٍی هن واٌذٍ ههاٌخا واٌذٌذ خَاٌذ ٍ ههه قَسباغه ها وشدٌذ

تا وخذداً پشؼَ پضیهاى  گشفت ٍ وغشیاى اػالً ٌتَاٌستًذ اص بَی تػفي آى دٍام بیاٍسٌذ . اوا ٍقتی ؿشبه ولخ آوذ ، یک گشٍه آوذٌذ
تَسا طهادت وی دهذ که حتی یک داٌه ولخ هن دس وغش ٌهاٌذ. اص ٌظش تفسیشی ساطی  وضه تفیال خَاٌذ ٍ ههه طاى سفتًذ.طذ ٍ 

وی گَیذ چَى اگش وی واٌذٌذ چَى وغشی ها ولخ وی خَسدٌذ دس ایي طاد وی طذٌذ چَى بشای ده سال غزا داطتًذ بشای آٌکه 
. سَال ایًخاست که چشا قَسباغه ها واٌذٌذ ٍلی ولخ ها سفتًذ. صیشا قَسباغه ها دس ذآى ؿشبه بشایضاى وفیذ ٍاقغ ٌضَد ولخ ها سفتً

 آٌهاطذ ده تا.بش سش ده تا صدٌذ طذٌذ ػذ ؼذد. بش سش آوذ ، بش سشش صدٌذ  باالقَسباغه اص سٍد ٌیل  ؼذداٍل ٍدَد ٌذاطتًذ. یک 
دس اوا  بیضتش وی طذٌذ. چًاىٌذ قَسباغه ها ههدٌضاى وی دا بیضتشههیًقَس هش چه با ایي قَسباغه ها ؿذیت  صدٌذ طذٌذ هضاس تا.

 دسته ای آوذ ٍ دسته ای سفت. حخاوین اص ایًخا یاد وی گیشٌذ وا دٍ ٌَع سختی دس صٌذگی داسین. یک ٌَع سختی ،ؿشبه ولخ 
اغه سختی بَد که ٌَع دٍم سختی است که خَدواى بشای خَدواى وی آٍسین. ؿشبه قَسب است که هضن وی آٍسد به هش دلیلی ٍ

. یک ؼذد قَسباغه بَد آٌقذس حساسیت ٍ ٌکته سًخی ٌضاى دادٌذ که ایي یک ؼذد سا بشای خَدطاى بشای خَدطاى آٍسدٌذ
ٌتَاٌستًذ آسام بضیًًذ )وثل اطخاػی که وی بیًین ایًقَس وی گَیًذ فههیذی دیشٍص فالٌی دلَی خَدطاى کشدٌذ یک ویلیَى. 

ٌتَاٌستًذ یک قَسباغه سا تحهل کًًذ . آى وَقغ بَد که س که طذ ایي وَؿَع سا تػشیف وی کًًذ(فالٌی به وي چه گفت به هش ک
اوا دس  تاى ؼاول ایي کاس بَدیذ ٍ قَسباغه ها سا صیاد کشدیذ خَدتاى هن آٌها سا تهیض کًیذ.خَد.هضن گفت قَسباغه ها بیضتش طذٌذ 

ایي وَسد ولخ ها هضن گفت که وي خَدم ولخ ها سا آٍسدم خَدم هن آٌها سا وی بشم. به ههیي دلیل سه سٍص دٍم دس ؿشبه تاسیکی 
بَد که خَد افشاد افسشده ٍ ٌاساحت بَدٌذ . ایًکه طخع غن ٍ وضکل سا صیش رسه بیي وی بشد ٍ یکباسه بشای خَدش بضسگ وی 

یذٌذ اوا سه سٍص دٍم . بخاكش ههیي سه سٍص اٍل تاسیکی فقف ههذیگش سا ٌهی دسشدگی اش قشاس وی گیشدکًذ ٍ بیضتش تحت تاثیش اف
 ולא "ؼباست دس کًاس ایي تَؿیح وی تَاى  ش سٍحی ٌاساحت بَدٌذ که ٌهی تَاٌستًذ حتی اص سش دایضاى بلًذ طٌَذ.آى قذس اص ٌظ

. وی گَیذ بگزاس داخل ه طخغی ٌهی خَاهذ دای دیگشی سا پش کًذ. ایًکسا به كشیقی دیگش تَؿیح داد "...מתחתיו איש קמו
 . ایي کَتاه فکشی است کهبخَاهذ وغاصه باص کًذ ههاى چاه باطذ ٍ وي دستص سا ٌهی گیشم. وبادا بیایذ ٍ دس ههسایگی وغاصه وي

دس خاٌَاده پیص یک وَؿَع  طخع وی خَاهذ دیگشی دس وضکل خَدش غشق طَد ٍ الستیک ٌخات سا بشایص ٌهی اٌذاصد.
یي دلیل به هه کسی ٌیست کهکص کًذ ٍ دس وضکل خَدش غشق وی طَد. ، آوذه ٍ اٍ دیگش ٌهی تَاٌذ ایي کاس سا اٌخام دهذ

سَویي تکًیک تًیس که کسی به دیگشی اههیتی ٌهی دهذ ؿشبه سًگیًی است. وَقػیکه تاسیکی ادتهاؼی ٍ فکشی پیص وی آیذ 
وی کًذ آى است که وا به وحؽ ایًکه دیذین یک ٌفش دایص سا تغییش داد وا بایذ تالش خَد سا  که بشای بشقشاسی طالَم بیت کهک

ای وغش آٍسد فقف وضه سا ٌفشستاد بلکه . به ههیي دلیل صواٌیکه هضن ٌخات سا بشکًین که آى دای خالی باؼث ؿشس تین ٌضَد
ٌذ ایي یکی ٌقع دیگشی سا دبشاى وی کشد ٍ وکهل وضه ٍ اهشٍى چَى خَدطاى وَاظب هن بَد اهشٍى سا هن با اٍ فشستاد.

وي لکًت صباى داسم وي "به ههیي دلیل صواٌیکه وضه سبًَ وی گَیذ که آى وَقغ بَد که گئَال ٍ ٌخات پیص آوذ.  ههذیگش بَدٌذ.
خَب است. اٍ دای تَ سا پش وی کًذ. باسها حخاوین سٍی ایي وَؿَع کاس کشدٌذ که . هضن گفت اهشٍى کالوص "ٌقع صباى داسم

 . ’ سی کًین ٍ ٌه فقف طخغی ٍ اٌفشادیگشٍهی با هن ههکا ‘
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خَدش فقف حَاسص به ایي باطذ که صواٌیکه وا دس صویي باصی هستین هش کسی بایذ حَاسص به بغلی اش باطذ. اگش قشاس باطذ  -4
بایذ حَاسص به ایي باطذ که اآلى که بغلی وي ایًخاست وي  به ٌتیخه وقلَبی ٌهی سسذ. هش کس ین بخًگنوي چقَس بایذ با ت

بایذ بگَیذ وا با هن حشکت وی کًین. با هن سطذ وی کًین ٍ با هن باقی  بایذ کخا باطن. هش کس بایذ حَاسص به دیگشی باطذ.
ه ههشاه باطذ ، کسی که ٌهی خَاهذ با ههسشش سطذ ٍ پیضشفت وی واٌین. کسی که ٌهی خَاهذ با ههسشش دس آى ساه ٍ سٍی

آیا وا فقف اصدٍاج "دَابی است که به سَالهاى دادین : ٍ ایي  داطته باطذ ، چقَس تَقغ داسد که با ههذیگش هن باقی بهاًٌذ
. بًابشایي كالق اص اتاق سبای ٍ یا اتاق دادگاه طشٍع ٌهی طَد. وتأسفاٌه كالق وی تَاٌذ اص ؟"کشدین ٍ یا هًَص كالق ٌگشفته این

طشٍع طَد . كالق وی تَاٌذ اص آطپضخاٌه طشٍع طَد. كالق وی تَاٌذ اص گاساط خاٌه ٍ ایًکه هشکسی واطیي خَدش  داخل خاٌه
طَین ٍ دس ایًغَست صٌذگیهاى سا با هن طشیک  وی بایست. ٌفاق ها طشٍع وی طَد . كالق اص ههیي دذاییها ٍسا داسد طشٍع طَد

. آى وَقغ است که " تَ وی تَاٌی ایي قسهت صٌذگی وشا داطته باطی ٍ وي هن آى قسهت صٌذگی تَ سا " ایًقَس به هن بگَیین
وَقغ است که صٌخیش صواٌیکه حلقه ای حلقه دیگش سا سفت دس صٌخیش وی گیشد ، آى  به ههذیگش اههیت داده ٍ وَاظب هن هستًذ.

تهام پیشٍصی تین دس وسابقه اص ههکاسی هشدٍیضاى است ایًکه حَاسضاى به  وی تَاٌذ چیضی دیگش سا وحکن دس خَدش ٌگه داسد.
الصم ٌیست که سٍص ٍ طب صى ٍ طَهش دهالت ؼاطقاٌه ٌثاس هن کًًذ ٍ  ٍ ههاهًگ با هن حشکت کًًذ. حشکات ههذیگش باطذ

 ایي وهن است که حَاسضاى به ههذیگش بَده ٍ ههاهًگ با هن ؼهل کًًذ.، کادٍ بشای هن بیاٍسٌذ.  ههذیگش سا رٍق صده کًًذ

تا به کی وي  "ٌاساحت وی طَد ٍ ایًقَس به خَد وی گَیذ : گاهی اٍقات است که خَد اٌساى هن اص کاس اطتباه خَدش  -5
که بایذ به خاٌَاده داطته باطن  یوحبت آى تا به کی وي ، تَاٌن دلَی دهًن سا بگیشمهی وي ٌ کیتا به  صٍدی ؼغباٌی وی طَم ،

آى باصیکًی خَب است که  . گاهی اٍقات خَد آدم هن اص اطتباهات گزطته اش دس صٌذگی وأیَس ٍ ٌاساحت وی طَد." سا ٌذاسم
حاال بػذ اص ده "یًقَس بگَیذ به كشف دیگش ابخَاهذ استفاده وًفی کًذ ٍ ها استفاده وفیذ کًذ ٍ ٌه ایًکه اص آى  ها اص ایي وَقػیت

. صواٌیکه ٍ ایي اطتباه است که بخَاهذ اٍ سا سشصٌص کًذ "سال فههیذی که اطتباه کشدی ٍ هشچه به تَ گفتن قبَل ٌکشدی
طخع خَدش سا سشصٌص وی کًذ ٌبایذ سٍحیه اش سا بیضتش سقَـ دهین ٍ تلخ تش کًین چَى آى وَقغ است که ؿشسش سا تین وی 

وبادا طخغی فکش کًذ که بگزاس اص طش ایي خالظ  ٍ اٍؿاع بشایص سخت تش وی طَد. ػَست بذٍى طشیک وی واٌذکًذ . دس ایي 
. بش كبق آواس دس ػذ كالق اصدٍاج دٍم اص دسػذ كالق دس اصدٍاج اٍل به وشاتب بیضتش ٌغیبن وی طَدطَم ، یکی دیگش ٍ بهتش 

 بذٍى آى ههسش هن وی تَاٌن صٌذگین سا اداوه دهن"طخع فکش کًذ که  وبادا است ٍ به ههیي تشتیب اصدٍاج سَم ٌسبت به دٍم.
 . "بچه هاین که دیگش داسٌذ بضسگ وی طٌَذ پس وی تَاٌن بذٍى ایي ههسش اداوه صٌذگی دهن ، حقَقن که اص فالى دا وی آیذ ،

یک طشیک بایذ دیگشی سا تضَیق کًذ که  .خَب ٍ سالهی داطته باطذاس کًذ تا اصدٍاج سٍی خَدش ک وی بایستاٌساى دس ابتذا 
به سَد تین تهام طَد ٍ ٌه به سَد طخع.  ایي وَاسدههه  دس ٌتیخه خا سا وَاظب باش.ًایًقَسی بشٍ ، ایًقَس گل بضى ، ای

ههذیگش سا  ایي پیشٍصی به ٌفغ خاٌَاده ٍ فشصٌذاى وی تَاٌذ باطذ. پیشٍصی طشیک خَدت سا طخغی ٌگیش بلکه گشٍهی بگیش.
وی  تش ٍ تاصه تشاصیذ با تضَیقی که وی کًیذ. به ههیي دلیل دس هش تیهی افشادی هستًذ که دس ٍقفه باصی سٍحیه افشاد تین سا طادبس

سَ  اص ؿػف سٍحیه ٍ احساس پضیهاٌی یاس خَدبػؾی وَقغ ها بایذ آى باطین که به دیگشی سٍحیه وی دهذ. وبادا که  کًًذ.
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دیگشی سا داٍس باصی ٌیستًذ که داٍس کًذ. هش دٍ صى ٍ طَهش ههیضه باصیکي باصی هستًذ. استفاده کًذ که بخَاهذ خَدش سا 
 قؾاٍت ٍ سشصٌص کًذ.

اص ػفش طشٍع  وی کًًذ دس تًیس یا دس هش باصی ، وَقػیکه دٍ تا تین با هن طشٍع به باصی کشدى تهام اػل اصدٍاج ؼضق است. -6
وی کًًذ. ٌه ایي یکی گل صده ٍ ٌه آى یکی. با هن طشٍع وی کًًذ باصی کشدى تا بتَاًٌذ گل بضًٌذ ٍ ایًخَسی بشٌذه طٌَذ. ؼضق 

است. بایذ با هن صٌذگی کًًذ ، با هن ههکاسی کًًذ تا گل بضًٌذ تا آى ؼضق  ػفش -ػفش هن ههیًقَسی پذیذ وی آیذ. اص اٍل 
وَفق وی  ٍ هًَص هیچ گلی ٌضده ایندلیل کسی که دس ابتذای باصی وی گَیذ وا اآلى وی خَاهین باصی کًین  پذیذ آیذ. به ههیي

دٍست  5111باطذ ٍ وی گَیذ تا وي سا  5111کسی که ٍاسد اصدٍاج وی طَد ٍلی وی خَاهذ به یکباسه دسػذ ؼضق وقابلص  طَد.
طشٍع وی طَد. ببیًذ  ػفش -ػفش صٌذه است چشا که باصی تًیس هن ٌذاطته باطذ وي ٍاسد اصدٍاج ٌهی طَم. ایًچًیي طخغی با

هش یکی چقذس گل وی صٌذ. گل سا خَدواى ٌغیب خَدواى کًین. خَدواى بایذ ؼضق سا ٍ دلیل دٍست داطتي سا به دیگشی 
ین چقَس تَقغ ذ ٌیاٍس. اوا اگش قشاس باطذ که وا هیچ گٌَه دلیلی بشای دٍست داطتي پذیکه بگَیذ وي به اٍ ؼضق وی ٍسصم بذهین

ي دلیل صواٌی که هضن خَاست حَا سا به حؾشت آدم دهذ ، اٍ یبه هه وا سا دٍست داطته باطذ.بخَاهذ ه كشف وقابل وی سٍد ک
باسٍس طذى  سا خَاب کشد ، دٌذه اش سا گشفت ٍ بخایص گَطت قشاس داد ٍ حَا سا پذیذ آٍسد ٍ آى سا دلَی آدم قشاس داد ٍ دستَس

اصدٍاج پذیذ وی  دشیاى ؼضق دس چشا کهاٌساى تَقغ ؼضق اص قبل اص اصدٍاج ٌذاطته باطذ  وهن است که.  سا به اٍ داد (ורבו פרו)
 چًذیيؼضق پذیذ وی آٍسد ، بػذ اص  وقذاس کنطشٍع وی طَد. وَقػیکه اٌساى هش سٍص یک  ػفشبه ههیي دلیل هش باصی با  آیذ.

 . ل وی بیًذ که چقذس ؼضق پذیذ آوذه استسا

طالَم بیت  خاٌه ای با یک کاٌَى گشم بًا ٌهَد که ههَاسه بًابشایي به ٍاسقه به کاس گیشی وَاسد وزکَس وی تَاى
ثهشه آى که ههاٌا فشصٌذاى هستًذ  دس آى حکهفشوا باطذ ٍ  بیي صى ٍ طَهش وًاسب ، ؼضق وتقابل ٍ احتشام دٍ كشفه 

ٍ ههَاسه آساوص ٍ ػلح ٍ  ٍ دس صٌذگی خَد وَفق باطًذ ذدس ساه وًاسب پشٍسش یابً ،تشبیت ػحیحی داطته باطًذ 
 ػفا بیي تهاوی اؼؾا خاٌَاده بشقشاس باطذ.


