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زض حالیکه حذاوین وی فطوایًس زضجه پَضین حتی اظ کیپَض هن باالتط است  ت زاضٌس.هبسیاض به هن طباکیپَض  ٍوی زاٌین که پَضین 
واًٌس  "اظ ٌظط زستَض ظباى ؼبطی یػًی  یک کلهه آیسزض اٍل  " כ ". هط وَقغ که حطف כפוריםچطا که زض تَضا ٌَطته طسه است 

چطا بایس تا ایي حس پَضین جلَتط ٍلی که ضٍظ پَضین واًٌس کیپَض باؼث کفاضه گًاهاى وی طَز.  "واًٌس پَضین  "یػًی  כפורים.  "
ٌیست. کسی که اظ چهاض ضاه ؼضق  بذاغط ایًکه هیچ اتصالی باالتط اظ ؼضق با هضن بیه کًًس؟اظ کیپَض باطس که کیپَض ضا به پَضین تض

حساٌٍس ضا ؼضق بَضظ ٍ فقظ تطس  להיך-א "ה את ואהבתبه هضن ٌعزیک وی طَز کها ایًکه زض تَضا ایي وَضز ضا وتصکط وی طَز 
هضن  هاظ وجاظات زض تَ ٌباطس. کسی که بتَاٌس با ؼضق به هضن وتصل طَز اتصالص ؼهیق تط است تا کسی که اظ ضٍی تطس ب

طَز. ههیًعَض زض ضٍظ کیپَض وا با تطس جلَی هضن وی آیین اوا زض ضٍظ پَضین وا با طازی ٍ رَطحالی وی آیین. ایي وی وتصل 
به ههیي زلیل ٌَع طازی که وا زاضین ههیضه طازی ٍ رَطحالی ضٍظ پَضین بیضتط اظ تطس ضٍظ کیپَض باؼث کفاضه گًاهاى وی طَز. 

تقبال کًین ٍ وعهئًاً ایي وا هستین که وی آیین ٍ آى ویصَا ضا زض ٌظط هضن زضرضًسه وی بستگی به ایي زاضز که وا چگٌَه اظ آى اس
زض گهاضا باضها ضٍی ایي وَضَع تَضیح وی زهس که اوکاى زاضز که زٍ طذص یهَزی زقیقاً ههعواى یک ویصَا ضا طبیه هن  کًین.

طازی ٍ رَطحالی اٌجام زازه ٍ  یکی با چطا کهز. ٍ زیگطی قبَل ٌهی طَ قبَل وی طَز اٌجام زهًس. اوا بطای یکی اظ آٌها
 הכוונ בלא מהרבות ,בכוונה תחנונים מעט טוב. زض ٌتیجه زض طَلذاى ؼاضٍخ تأکیس وی کًس که ضغبتی ٍ با بی ویلی زیگطی با بی

ؼبازت  چقسض بهتط است یک شضه ؼبازت هضن با کَاٌا ٍ با حَاس جهغ ٍ با ویل ٍ طازی ٍ رَطحالی تا ایًکه بسیاض اٌساى هضن ضا
تهیلین وی کًس به وقساض ظیاز ٍلی با بی ویلی ٍ با بی حَصلگی ٍ با حالت تطس ٍ غن ٍ اٌسٍه. به ههیي زلیل زاٍیس ههلد زض 

 ضا با رَطحالی ؼبازت کًیس. ایي رَطحالی است که وی تَاٌس غًاب ٌجات وا باطس. هضن  בשמחה "ה את עבדוفطوایس : 
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ای "طٍ قَم ییسطائل ضا اظ بسبذتی ٌجات بسه وضه ضبًَ اٍلیي زلیلی که وی آٍضز وی گَیس ظواٌیکه هضن به وضه ضبًَ وی گَیس ب
صحبت کًن اصالً آٌها ٌهی فههًس که وي چه وی  یا با قَم ییسطائل هضن وي زهاٌن ٍ ظباٌن سًگیي است چعَض وی تَاٌن با پطؼَ

ػت اظ ضفتي بطای ٌجات قَم ییسطائل سًگیًی زهاى بَز؟ رَز . آیا ٍاقػاً تهام زلیل وضه بطای وهاٌ"گَین ٍ ظباى وطا ٌهی فههًس
زهاى وطا طفا بسه که ایًکه به هضن بگَیس وضه ضبًَ به ٌظطش ٌهی گفت یک ٌفط زیگطی وی فطستن یا ههطاه رَزم وی بطم یا 

 -1ؼاول بستگی زاضز:  وَضَع ضا به وا یاز وی زهس که ٌجات قَم ییسطائل به زٍ 2بتَاٌن رَب صحبت کًن؟ وضه ضبًَ زض ایًجا 
)ظباى( به  לשוןوطبَط وی طَز ٍ  פורים)زهاى( به  פה سٌوَؼسی که وا زاضین وطبَط به زهاى ٍ ظباى وی طَ. زٍ ظباى -2زهاى 
غبق هلارا ٍ با  ٍ به رَبی احتطام بگصاضین ، با فطق یک واه فاصله ، ایي زٍ وَؼس ضا که پضت سط هن هستًس بایس سػی کًین .פסח

هفته به کاضهای پسد واٌسه ططٍع کًین تاظه ٌاضاحت طسى که بایس  چهاضٌه ایًکه فقظ  .ی به استقبال آٌها بطٍینؼضق ٍ رَطحال
زض ظٌسگی  ایي زٍ وَؼس ٍپسد( بطٍین ، تًها ایي زٍ ؼاول  )پَضین ٍ לשוןٍ  פהٍ .. .با ؼضق ٍ طازی به پیضَاظ  راٌه تکاٌی کًین

اظ گالَت  ابعَض آطکاضهضن بهطه وًس طَین. به ههیي زلیل زض پسد هضن وا ضا باؼث وی طٌَس که اظ ٌجات  طذصی یا اجتهاؼی
ٌام گصاضی  אסתר מגילתٌجات زاز اوا زض پَضین هضن وا ضا بصَضت پًهاى ٌجات زاز. به ههیي زلیل وگیالیی که وا وی رَاٌین 

که بذَاهس به ایي ٌجات ٌائل طَز بسته  زض ٌتیجه وضه ضبًَ به وا فاش وی کًس که کسی .به وػًای پًهاى است אסתרطسه است. 
 به ایي زٍ وَؼس است. 

وَظف بساٌس. کسی که رَزش ضا وَظف  بطای اضتباط به هضن که اٌساى بتَاٌس رَزش ضا تتهام ایسه پَضین ٍ پسد زض ایي اس
 לשוןٍ چه  פה، چه . آى وَقغ است که چه زض پَضین ٍ چه زض پسد "وي بایس یک قسوی ضا بطای ٌجات اٌجام زهن"بساٌس که 

وطبَط وی رَاٌین ٍ زض پسد هط ویصَایی که زاضین زهاٌهاى وگیال  פהپَضین با وی تَاٌس آى قسضت ضا بگیطز. به ههیي زلیل زض 
سَالی که بچه ها وی کًًس ،  چهاضرَضزى واضٍض ، رَاٌسى هگازا ،  ، ٌذَضزى راوص ،وی طَز. رَضزى وصا  לשוןٍ  פהبه 

ین ، رَاٌسى هلل. یکی اظ ویصَاهایی که زض پَضین زاضین کهک به فقطا است. باالتطیي فقیطی که زض پیاله یاییي که وی ٌَط چهط
کسی که بتَاٌس زض ضٍظ پَضین یک ویصَایی ضا بط رَزش قبَل کًس که بتَاٌس ٌضاوای رَزواى.  –اغطاف وا است رَزواى است 

 ی رَاهن فالى ویصَا ضا که ٌضاواین کهبَز زاضز ضا ططٍع کًن()وثالً ایًعَض بگَیس که وي زض پَضین و ٌضاوایص ضا تقَیت کًس
 وعهئًاً زض آى پسد به آى ثطٍت زست پیسا وی کًس. 

چه کسی فقیط  یا ضٍظ پَضین زست وا ٌیست که قضاٍت کًین چه کسی فقیط است ٍکهک به فقطا است. یکی اظ قَاٌیي پَضین ، 
. ههاٌعَض هن حذاوین وی فطوایًس زض ضٍظ پَضین هط کس که ی کًًسکهک وٌیست. هط کسی که زستص ضا زضاظ وی کًس به اٍ 

زستص ضا به سَی هضن زضاظ کًس بطای تفیال رَاٌسى هضن قضاٍت ٌهی کًس که آیا ٍاقػاً وستحق است یا ٌه. هضن تفیالیص ضا 
 قبَل وی کًس. به ههیي زلیل ضٍظ پَضین ریلی رَب است که تفیالی طذصی رَز ضا بذَاٌین. 

استط ظى رضایاضطاه طس ولکه طس ، هاواى ٍظیط  پَضین هًطپیضه ها چه کساٌی بَزٌس؟ استط ، وطزرای ، رضایاضطاه ٍ هاواى. اوا زض
ایي چهاض هًطپیضه زض ٍاقغ رَز وا هستین. آیا وی رَاهین زض ظٌسگی رضایاضطاه طس ٍ وطزرای ٍظیط زٍم ٍ بػسی رضایاضطاه. 
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ٍلی جطأت آى ضا ٌساضین ٍ وی  آیا وی رَاهین رضایاضطاه باطین ، قصس بسی زاطته باطینتصهین بگیطین استط باطین )فساکاض(. 
رَاهین پَل بسهین کس زیگطی آى کاض ضا بطایهاى اٌجام زهس. آیا وی رَاهین هاواى باطین قصس بسی ٌساضین جطأت بسی 

م وی زهین. یا وی رَاهین وطزرای طَین که اٍ زاضین. یک ٌفط به وا یک پیضًهازی زهس ظٍزی طیط وی طَین ٍ آى کاض بس ضا اٌجا
وی آیس  הסתרکه تػظین ٌکطز به هاواى ٍ ؼاول ٌجات طس. وا هن وی تَاٌین صسیق باطین. استط اظ کلهه  زاطتجطأت رَبی ضا 

اٍست که . کسام ؼضَ وا پًهاى است؟ ٌضاوای وا. ٌضاوا به ؼًَاى ولکه ظى پازطاه وی طَز که قسضت زست "پًهاى"به وػًای 
)جسن( وا است. جسن ٍ ٌضاوا اآلى یکی طسٌس . ولکه ٍ پازطاه. بسى ٍ ٌضاوا حاال بط سط زٍ ضاهی قطاض گطفتًس که آیا به  גוףههاٌا 

ى باطس که ههاًٌس واض ااست. به ههیي زلیل هاواى که ساغ הטוב יצרاست یا به وطزرای که  הרע יצרهاواى گَش زهًس که 
آى وَقغ است که اٌساى بایس وطزرای ٍاض به  .وی رَاهس اٌساى ضا به ضاه اطتباه آٍضز ٍه وی کًس ههیضه ٍسَساٍلیه است ، 

 تي زض ٌسهس تا بتَاٌس هن رَزش ٍ هن یک جهاؼت ضا ٌجات زهس. )غطیعه بس(  הרע יצרبه  )غطیعه رَب( הטוב יצרؼًَاى 

رطاب طَز یک واطیي  ٍسظ ضاه است که ههاى ٌیهه طبین. تًها الظم ه باطکطزٌوا تا حاال زض ٌصف طب به تطافیک بطرَضز طایس 
ٍ زیگط هط کسی که پضتص است بایس اظ کًاض ضٍز ٍ آى وَقغ است که بػس اظ چًس زقیقه تطافیک سًگیًی پیص وی آیس. یک طذص 

ٍ جلَی ضاه اطتباه ضٍز زض راٌَازه که ت به ؼًَاى هاواى کافی است که جلَی پیضطفت جهاؼت ضا بگیطز. یک طذص کافی اس
پیضطفت وػًَی راٌَازه ضا بگیطز ٍ آٌها ضا کافط کًس. زیگط بقیه راٌَازه ٍ بقیه ٌسل آى راٌَازه بایس یکی یکی ٍ بسیاض آضام اظ کًاض 
آى واٌغ ضز طٌَس. به ههیي زلیل وطزرای فقظ رَزش ضا ٌجات ٌساز ) که گفت وي تػظین ٌهی کًن( بلکه باؼث طس که جاوػه 

بطای راٌَازه ٍ جاوػه اش  بلکهزض ٌتیجه اٌساى با هط قسوی که بطوی زاضز تًها بطای رَزش ٌیست  طٌَس. اظ حکن بس هضن زٍض
که هط کاضی که وي وی کًن بطای رَزم ٍ جاوػه است . به ههیي زلیل ایي حالت اویسٍاضی ٍ تضَیق ضا بایس به رَزش بسهس 

 ام وی کًن ٍ وعهئًاً تأثیط بیًهایتی زاضز. 

ٍ هط ظباٌی تَ ضا وسح  " תשבח לך לשון וכל. "هط زهاٌی تَ ضا )هضن( تضکط وی کًس" יודה לך פה כל כיاٌین : زض تفیال وی رَ
ٍ هط ظاٌَیی به جلَی تَ ظاٌَ  " תכרע לך ברך וכל. "ٍ هط چضهی زض اٌتظاض تَست" תצפה לך עין וכל. "ٍ ثًا وی گَیس 
 ،ٍاال هستی  بسیاضیػًی هضن تَ . "وتی زض حضَض تَ تػظین وی کًسٍ هط قس ٍ قا" תשתחוה לפניך קומה וכל. "سجسه وی کًس

که هیچ کس زض بطابط تَ هیچ قسضتی ٌساضز.  هستیاویسٍاضی ، تَاضغ ٍ سجسه ٍ فطٍتًی  ،ستایص ، چضن اٌتظاضی ، سعاٍاض تضکط 
ٍ تهام اٌسضٍى ٍ کلیه ها ٌام تَ ضا  " מךלש יזמרו והכליות והקרב. "ٍ تهام قلب ها اظ هیبت تَ وی تطسًس" ייראוך והלבבות

تهام استذَاٌهای وي وی گَیًس کیست واًٌس  " כמוך מי "ה תאמרנה עצמתי כלههاٌعَض که زض تهیلین زاضین  ."س ًتطٌن وی کً
 تَ. 

بػس چضهاٌص وی بیًس : اٍل آٌکه اٌساى بایس با زهاٌص ططٍع کًس تا بتَاٌس ظباٌص به کاض بیفتس ٍ  زاضینچًسیي وطحله وا زض ایًجا 
. تا وا اظ هضن تضکط ٌکًین ٍ ظباٌهاى تػطیف هضن ٌگَیس وػجعات هضن که چه وػجعاتی زض اغطافص هستًس که هضن ضا وسح بگَیس

ضا زض اغطافهاى ٌهی بیًین. اگط فقظ بذَاهین بًضیًین که اٍل اتفاق بیفتس ٍ بػس تػطیف ٍ تضکط کًین یک ضاه غَالٌی است. اوا 
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، فطزایص ضٍظ زیگط است. کسی که ظباٌص ضا استفازه وی کًس  اظ زهاٌص ططٍع وی کًس بطای تضکط اظ هضن بطای اوطٍظکسی که 
بطای وسح هضن آى وَقغ است که چضهص باظ وی طَز ٍ بیضتط زلیلی بطای وسح هضن وی بیًس. آى وَقغ است که اٌساى که 

ظاٌَی تَاضغ ٍ فطٍتًی ضا زض بطابط هضن رَاهس زاطت ٍ آى وَقغ است  چضهص ببیًس ٍ بعضگی هضن ضا ببیًس آى وَقغ است که
زض بطابط ٍکیل ٍ یا هط وًصبی که زاطته باطس هًَظ ، هط وقاوی که باطس ، پسض بعضگ باطس ، وازض بعضگ باطس ، وػلن ، وهًسس که زض 

وا فالى طذص هستین چعَض وی تَاٌین صیصیت ٍ کاله بپَطین ٍ بذَاهین  سط رن وی کًس ٍ ٌهی گَیس ظطت استحطف هضن 
ٍابسته به هضن وَقػیکه اٌساى تا ایي حس رَزش ضا فالى ویصَا ضا اٌجام زهین ٍ بذَاهین ههَصی ٍ ٌَاضخ زض جضي ها بگَیین. 

اظ هضن زاضز. تا اٌساى اظ بیطٍى ططٍع ٌکًس اظ زضٍى هیچ احساسی پسیس ٌهی آیس ٍ آى وَقغ بساٌس آى وَقغ است که قلبص تطس 
که حتی زضٍى ٍ کلیه های اٌساى ٌام هضن ضا وسح وی گَیًس ٍ تطٌن وی است که اظ قلب به سایط اؼضای بسى ٌفَش وی کًس. 

 ٍ هیچ ثطٍتی .هیچ قسضتی زض بطابط تَ ٌیست "ה מוךכ מיس ًکه تهام استذَاٌها ٍ تهام ٍجَز اٌساى وی گَیس. آى وَقغ است ًکً
 .کلیسها به زست تَستهیچ پَلساضی قسضت ٌساضز ٍ فقظ تَ هستی که تهام 

)زهاى( اظ هضن  פהایًکه هط زهاٌی وسح هضن ضا وی گَیس حذاوین وی فطوایًس ایي ظواى پَضین است که با  יודה לך פה כל כי
 תשבח לך לשון וכלبذاغط وػجعه ای که طس. ، تضکطی است که وا اظ هضن وی کًین  تضکط وی کًین. تهام وفهَم رَاٌسى وگیال

پیاله های  - ישועות של כוס) ייןچهاض پیاله با است که وا  פסחٍ هط ظباٌی وسح تَ ضا وی گَیس ٍ تَضا ستایص وی کًس ایي ظواى 
زض اٌتظاض تَست ایي ظواى طاٍٍؼَت است. زض ظواى ٌعٍل تَضا  هط چضهی תצפה לך עין וכל. ایًکه ٌجات( وسح هضن وی کًین

قَم ییسطائل به زضجه ای ضسیسه بَزٌس که زیگط با زهاى ٍ گَش کاضی ٌساطتًس. آٌها با چضهاٌضاى صساها ضا وی زیسٌس ٍ زیگط 
تَاٌس زضک کًس تا با ٌهی طًیسٌس. آٌقسض زضجه باالیی است. به ههیي زلیل وا اظ ٌظط ضٍحاٌیت طذص با چضهص بیضتط وی 

که هط ظاٌَیی جلَی تَ ظاٌَ وی ظٌس ایي ظواى ضٍش هضاٌا است که وا  תכרע לך ברך וכלگَطص. ٍ ههچًیي ظواٌی که وی گَیس 
ٍ طَفاض وفهَوص ایي است که پیص زاضین با التهاس به جلَی هضن وی آیین بطای آٌکه هضن به وا ضحن کًس بطای سالی که زض 

ٍ ایًکه هط  תשתחוה לפניך קומה וכלایًکه زض پاسَق وی فطوایس وی آیس قلب وا هن به لطظه وی آیس. ض به لطظه ههاٌعَض که طَفا
رَاهین که احکام بس  سجسه ٍ التهاس اظ هضن وی، با تػًیت وقاوی ٍ قس ٍ قاوتی جلَی تَ تػظین وی کًس ضٍظ کیپَض است که وا 

که قلبها اظ تَ وی تطسًس وَؼس سَکا است چطا که اتطٍگ ههاى قلب است که وا زض زست وی  ייראוך ותוהלבבضا باغل کًس. 
که تطس هضن بط وا باطس که آى قصطی هن که بطای رَزواى سارتین ههگی به زست  یط یک سایباى وَقتی وی ضٍینظگیطین ٍ 

زی که فقظ با ٌام تَ ضا تطٌن وی کًین که زیگط کاضی به ستایص ٍ تضکط زیگط وی ضسس به اٍج طا והכליות והקרבاست. هضن 
 עצמתי כלذا تَضا حًَکا است. هبػس اظ سی .که به اٍج وی ضسین که تطٌن وی کًین جضي سیهذا تَضا است לשמך יזמרוٌیست. 
ی ها بَزه. بًابطایي زض ایي ٌام پطچن وکاب כמוך מי -تهام استذَاٌهای وي وی گَیًس کیست واًٌس تَ  כמוך מי "ה תאמרנה

که اظ پَضین ططٍع طس تا حًَکا ، فقظ ٍ فقظ فطصتی است بطای اتصال به هضن. ٍلی اظ کجا ططٍع وی طَز؟ اظ  وَؼسی هضت
به  کًینؼازت پَضین. اگط وا بتَاٌین زض پَضین فقظ ٌقاب ٍ طازی ظاهطی زض ٌظط ٌگیطین فقظ بساٌین که پَضین بطای آى است که 

ا با یک حالت ضٍ سفیسی زیگط اظ هضن ، آى وَقغ است که پسد فطق زاضز ، طاٍٍؼَت چیع زیگطی است. ضٍش هضاٌ کطزى تضکط
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 עצמתי כל)زهاى( ططٍع وی طَز. تهام وفهَم ایًکه بتَاٌین  פהپَضین اظ حًَکا. کیپَض ، سَکا ، سیهذا تَضا تا است ٍ ههیًعَض 
 با تهام ٍجَز به اٍج طازی بطسین ططٍؼص پَضین است. 

چطا غصه فطزا بذَضین؟ کسی که غصه فطزا وی رَضز وثل بًابطایي . آیا وا تا حاال ویَه ٌاضس رَضزه این؟ ریط چَى هًَظ ٌطسیسه
وی رَضز. چه وی زاٌین که چه پیص وی آیس. هیچ کس ٌهی زاٌس تهام کهپاٌی هایی که زض اٍج ویَه ٌاضسی است که آٌطا 

بَزٌس زض ؼطض یک ضٍظ ههه طاى یک زفػه سقَط کطزٌس. ٍلی آیا غصای طب واٌسه ضا وی رَضین؟ ٍ زض یذچال ٌباطس وػلَم 
ه. حتی کس زیگط زاضٍیی که تاضید اٌقضا اظ است که ٌهی رَضین. پس چطا غصه گصطته ضا وی رَضین گصطته که زیگط تهام طس

 آى گصطته باطس ضا هن ٌهی رَضز. 

وبازا که کسی بذَاهس طازی پَضین ضا زض یک ضٍظ رالصه کًس ٍ بگَیس پَضین زیگط گصطت وا  زض ٌتیجه پَضین ططٍع سیهذا است
وی ضٍز رَب رَزش وثل وَطکی که به فضا  )پَضین(پطتاب ن بطگطزین به حالت اٍل که بَزین. اگط کسی بتَاٌس اظ ایي پایگاه ه

پاییي وی آیس. بًابطایي اگط بذَاهین  –ضٍظه  هضتوػجعه  –ضا زض هَا به پطٍاظ زضآٍضز آى وَقغ است که زض فطٍزگاه حًَکا 
ضن قبَل بساٌین که پَضین وا ، پسد ، طاٍٍؼَت ، ضٍش هضاٌا ، کیپَض ، سَکا ، سیهذا تَضا ٍ حًَکا ٍاقػاً تا چه حس زض زضگاه ه

؟ آیا ظباٌهاى ههیضه تػطیف طسه ، بایس ببیًین اظ ایي اؼضای بسٌهاى بسضستی استفازه کطزه این؟ آیا زهاٌهاى با تضکط ططٍع طسه
؟ آیا فطٍتًی ٍ طکستگی قلب ضا زض ضٍظ ضٍش هضاٌا ٍ کیپَض زاطتین ٍ یا فقظ حَاسهاى به بَزه؟ آیا چضهاٌهاى به هضن اویس زاطته

اگط ایي وضذصات ضا زاطتین کجای کًیسا بضیًین ، بلیظ کجا ضظضٍ کًین ٍ چه کت طلَاض یا کت زاوًی بذطین. ایي بَزه که 
 ل رَاهًس طس.عهئًاً ایي اؼیاز هن قبَو

تهطز کطز ٍ ٌعزیک بَز که ارضَضٍش اظ رضهص پاییي آیس ٍ گفت بطٍم با ٍظیطاٌن که  حطف اٍظواٌی که ٍطتی ظى رضایاضطاه به 
.  ממוכן،  מרסנא،  מרס،  תרשיש،  אדמתא،  שתר،  כרשנהاظ ایي قطاض است :  ٍظضا وضَضت کًن . اساوی آى ٌفط بَزٌس طص
ٌفط بی زلیل ایي اساوی ضا ٌساطتًس. ظواٌی که ارضَضٍش وی رَاست با ٍظضای رَز زضباضه ٍطتی وضَضت کًس ،  طصایي 

طیهه ای که ٍطتی سعاٍاضش است ضا بط سطش ٌیاٍضی. صسوه فططتگاى به هضن گفتًس که وبازا اظ ایي فطصت کَتاهی کًی ٍ آى ج
ضٍظ طبات بَز که قلب پازطاه اظ ططاب ای که ٍطتی به زرتطاى ییسطائل ظز بایس وستَجب ایًچًیي تًبیهی طَز. ظیطا که زض 

. هضن یک ؼیبی ضا سطوست طسه بَز ٍ زض ههاى ضٍظ بَز که پازطاه گفت ٍطتی ضا بصَضت ؼطیاى بیاٍضٌس تا زض بطابط ههه بطقصس
ضٍی بسٌص قطاض زاز که بطایص کسط طأى بَز ٍ اگط بصَضت ؼطیاى زض بطابط ههه حاضط وی طس وَضز تهسذط آٌها قطاض وی گطفت. 
ایي بَز که اظ زستَض پازطاه سط باظ ظز. اظ غطفی وی زاٌین که ایي ٍطتی بَز که زض ضٍظ طبات زرتطاى ییسطائل ضا  به ؼًَاى ابعاض 

ٍظ طبات با ههاى لباس با کهال بی حجب ٍ حیایی زض ضٍظ طبات به کاض وی کضیس. هضن ٌیع حکن کطز که زض ههاى ض ٌهایص وس
بیه طَز ٍ زٌیا ضا تطک کًس. اوا وهکي بَز ارضَضٍش اظ ایي تصهین رَز وًصطف طَز. بًابطایي فططتگاى زض ًتبی حجب ٍ حیایی 

تػطیف ٍ رضگَیی کطزى ٍ ططٍع کطزٌس به  ییسطائل بسیي صَضت ازؼا کطزٌس بطابط هضن حاضط طسٌس ٍ بطای احقاق حق زرتطاى
آٌها گفتًس زض بطابط هط زٍلت ٍ ٍظیطی که زض ظویي است ، زض آسهاى هن قطاض زاضز. ٌام اٍلیي . ولت ییسطائل ٍ باال بطزى اؼتباضطاى
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که ییسطائل ها آٌها ضا بطای هضن قطباٌی بطه های یک ساله است  – שנה בני כריםبَز ، وًظَض اظ ایي ٌام  כרשנהرضایاضطاه ٍظیط 
کبَتط  زٍقطباٌی کطزى  – תורין שתיبَز که اطاضه است به  שתרزٍویي ٍظیط . فتوی کطزٌس ٍ جعٍ اوتیاظ وثبت آٌها به طهاض وی ض

فقظ  قطباٌگاه ظویًی که אדמה מזבחبَز که اطاضه است به  אדמתאسَویي ٍظیط س. ي هن تَسظ ییسطائل ها اٌجام وی طکه ای
ٌام زاطت که اظ لباس های کهاٌت است . فططتگاى گفتًس آیا ولت زیگطی  תרשישچهاضویي ٍظیط تَسظ ییسطائل ها سارته طس. 

بَز. ایي کلهه به وػًای تکاى زازى ٍ  מרסویي تَ زضست کطزٌس؟ پًجهیي ٍظیط زبجع ییسطائل لباس فارطی بطای ٌهایًسه تَ ٍ را
اٌجام وی زازٌس. رَى گَساله  ایي ؼهل ضا تَسظفقظ ولت ییسطائل است که ضٍظ کیپَض  قاتی کطزى است. فططتگاى گفتًس

بَز که وًظَض وذلَط کطزى قطباٌی های آضزی است که ایي هن فقظ تَسظ ولت ییسطائل اٌجام وی طس.  מרסנאطضهیي ٍظیط 
ؼهل هن فقظ تَسظ ییسطائل ها اٌجام  بَز به وػًای آوازه ساظی ویع طَلذاى زض وػبسگاه است که ایي ממוכןٌام هفتهیي ٍظیط 

زض ٌتیجه گهاضا وی فطوایس زضجه قطباٌَت تا چه حس باال است که با هط ویصَایی که طذص اٌجام وی زهس یک حالت طس.  وی
که وَقػیکه الظم زاضز اظ آى استفازه وی کًس ٍ به ٌفغ رَز ٍ جاوػه استفازه رَطگَیی بطای رَز زض آسهاى بَجَز وی آٍضز. 

سال پیص اٌجام زازه این ، هًَظ آى ویصَا زض رعاٌه هضن است ٍ  بیستکًس. به ههیي زلیل اوکاى زاضز یک ویصَایی که وا وی 
به ههیي زلیل حذاوین وی فطوایًس که تهام پَضین بذاغط پسضاى اٍلیه ٍ زاضین وی آیس ٍ اظ وا زفاع وی کًس.  به آى ٌیاظظواٌیکه وا 

ظواى آى ضسیس هضن تهام غلبکاضیهایص ضا با تهام بسهکاضی ٌسٍرته کطزه بَزٌس که وَقػیکه صسیقین بَز که اظ قبل ایًقسض ظرَت ا
ضا بگیطین ٍ بگَیین وثالً ههاى وَقغ هن بذَاهین وعزش هایص تسَیه کطز . به ههیي زلیل فکط ٌکًین ویصَایی که اٌجام زهین 

ضا ٌجات زازه بَز ٍ ههاى جا وقساض هًگفتی پَل به ایي ههه کًیسا ضفتن پس چه طس؟ اگط وطزرای ههاى وَقػیکه ارضَضٍش 
ؼًَاى پازاش به اٍ زازه بَزٌس ، هیچ وَقغ زیگط ارضَضٍش آى ظواٌی که الظم بَز که جاى جهاؼت ییسطائل زض رعط بَز به آٌها 

به وي کطزه  رَبی ٌهی کطز زض حالیکه وی بیًین طبی که بی رَابی به سط ارضَضٍش ظزه بَز ، به رَز گفت آیا کسی رَبی
به اٍ  که وي وعزش ضا ٌسازه ام؟ ٍ بػس اظ آى زفتط راغطات ضا ٌگاه وی کًس ٍ وی بیًس که طذصی بًام وطزرای یهَزی یکباض

رَبی کطزه ٍ وی گَیس وي بایس ایي ضا الگَ کًن به تهام زٌیا که کسی که به وي رَبی وی کًس زض ضأس است ویلیَى بطابط 
تهام ٌقضه هاواى ضا اظ بیي وی بطز. کسی که فقظ ٍ فقظ ظرَت اٌسٍرته وی  ٌٍجام رَبی به اٍ وی زهس وعزش ضا بیضتط اظ ظواى ا

  راٌَازه ٍ جاوػه ٍاسعه رَب قطاض وی گیطز.زش هن بطای کًس وعهئًاً زض آسهاى هن بطای رَ


