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 פוקח( ٍ ههچًیي بیًا کًًذه ٌابیًایاى وی باطذ )אסורים מתירهز رٍس در تفیال وی خَاٌین که هضن آساد کًًذه اسیزاى است )
هضن طخع سٌذاٌی را بذیي دلیل آساد وی  هستًذ یػًی. ایي دٍ لعفی که هضن به وا وی کًذ وزبَط به ههذیگز وی باطذ (עורים

به ههیي تزتیب هضن وا را اس اسارت ٍ . اسیز ٌضَدکًذ که چضهاٌص را باس کًذ ٍ راه حقیقت را به اٍ بیاوَسد که وجذداً در سٌذاى 
ى را باس کًذ ٍ وا ( ، تا ایًکه تَرا را پای کَه سیًا به وا هذیه دهذ ٍ بذیي ٍاسعه چضهاٌهاאסורים מתירبزدگی وغز ٌجات داد )

( که با تَرا سٌذگی کًین ٍ در ٌتیجه یک وغز دیگز ٍ یک اسارت دیگز پیص ٌیایذ. خزٍج اس وغز עורים פוקחرا هَطیار ٌهایذ )
 ٍسیله بَد ، ٍسیله ای که به ٍاسعه آى به هذف که ههاٌا قبَل کزدى تَرا ٍ پذیزفتي آى پای کَه سیًا بَد بتَاى دست یافت.

ٍ هز وَفقیتی که هضن در خزٍج اس وغز(  ٌَع بزغزف وی طَد )هز طخغیذ داٌست که هز اطکالی که اس سٌذگی بًابزایي بای
هذف اػلی است  که ههاٌا یک سٌذگی اٌساى قزار وی دهذ اس ٌعز والی ، خاٌَادگی ، اسدٍاج ٍ ؼقلی ههگی بزای رسیذى به 

قَم ییسزائل  فقظ وی خَاستًذ اس وغز آساد طٌَذ ٌه ایًکه اوا . ى استٍ اٌجام بهتز فزاویي آ قبَل کزدى تَرا طًاخت بهتز هضن ،
اس هضن طًیذٌذ اوا چهل رٍس  هن بًذگی هضن را بز خَد قبَل کًًذ. به ههیي دلیل حتی پای کَه سیًا هن قزار گزفتًذ ٍ تَرا را

ای که خَدطاى ویلضاى بَد خَاستًذ  بػذ گَساله پزستی کزدٌذ ٍ در ٌتیجه آسادی را با دست خَدطاى به باد دادٌذ. غزیقه
سال اس جزیاى کَه سیًا وی گذرد ٍ وا هًَس ایي  سه هشار ٍ پاٌغذحذٍد ؼبادت کًًذ ٍ ٌه غزیقه ای که هضن دستَر داده بَد. 

که هضن  به غزیقیٍ ٌه  پیص رٍدسٌذگی ام بایذ  دٍست دارم  ٍ : غَری که وي وی خَاهن فلسفه را رٍس به رٍس تقَیت وی کًین
 بخَاهذ. 

سٌذگی رٍس به رٍس  گزداى سٌذگی خَدش وی داٌذ آى وَقغ است که سیز بار فضارربه ههیي دلیل کسی که خَدش را وسئَل ٍ کا
وی  اشکهزش خن وی طَد ، رٍس به رٍس فکزش گزفته وی طَد ٍ ٌاراحت وی طَد سیزا تا ایي حذ خَدش را وسئَل سٌذگی 
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اً کاروًذ هضن وی داٌذ که هضن وسئَل ٍ کارگزداى سٌذگی است ، آى وَقغ است که هز چه هضن ػزفخَد را داٌذ. اوا کسی که 
اههیتی ٌذارد که کهپاٌی سَد کاروًذ بزای آى دیگز ،  ک کاروًذ ػبح وی آیذ ٍ طب وی رٍدی . ههاًٌذبگَیذ اٌجام وی دهذ

، سٌذگی ٌهایتاً چه وی طَد  که . ایيزواى قزار داده استف 316ٍظیفه وا را اٌجام هضن  ز گزفت کهظبایذ در ٌ .وی کًذ ٍ یا ضزر
به سخَت تَرا بَد. اگز  ٍ فقظ در دست هضن است. به ههیي دلیل تًها سخَتی که کهک کزد که خزٍج اس وغز اتفاق بیفتذ فقظ

ٌذاطت. اگز قزار به هیچ ٌَع ٌشدیکی به هضن  وػًی ٌیش هیچ ٌَع خزٍج اس وغزی،  ویاى ٌباطذهذفی در قزار بَد که هیچ ٌَع 
است.  اٍتهام دلیل کهک هضن در سٌذگی وا بخاغز ٌشدیکی به  داطته باطذ.تأثیزی در سٌذگی وا ٌهی تَاٌذ ٌباطذ ، کهک هضن 

هضن  ه هضن پضت کًذ ٍ اس. کهک بگیزد ٍلی بآیا ادب ٍ اٌساٌیت حکن وی کًذ که طخع اس هضن کهک بگیزد ٍلی پضت پا بشٌذ
 دٍر طَد؟

 کزدى ( چیست؟ فزق بیي خزٍج اس وغز ٍ قبَلעורים פוקח( ٍ بیًا کًًذه ٌابیًایاى )אסורים מתירفزق بیي آساد کًًذه اسیزاى )
کسی را هَطیار  עורים פוקחرهایی دادى است. اوا  دطهي بیزٍىکسی را اس سٌذاى آساد کزدى ، اس  אסורים מתיר تَرا چیست؟

، پسخ را پیص به ههیي دلیل هضن اس وغزیاى )دطهي بیزٍى( خزٍج اس وغز را پذیذ آٍرد رها کزدى است. درٍىدطهي کزدى ٍ اس 
ٍجَد داطته  که )ههاٌا غزایش ٍ اویال وا هستًذ( اوا اگز هًَس دطهي درٍىآٍرد که ییسزائل ها را اس دطهي بیزٍى ٌجات دهذ . 

بذست آٍرد  با تَرا کسی که هَطیاری اش را در ایي دٌیا کهک کًذ. رهایی اس آى بزای وی تَاٌذ کهتًها ٍ تًها تَرا است ،  باطًذ
 . وی واٌذآى وَقغ است که اس دطهي درٍى در اواى 

طزٍع وی کًذ با اٍ  پیذا وی کًذ ٍ را یطخع ضػیف در ابتذا تضبیه ٌهَد. به یک فزٍطًذه وَاد وخذر را غزیشه بذ وی تَاى
دٍستی را بزای ههیي گفتًذ که به با ایي خَش باش ،  "وَاد به اٍ وی دهذ ٍ وی گَیذ  پاکتبغَرت وجاٌی دٍست طذى. 

طخع وتَجه وی طَد  سپس. ٍ جًسص را وجاٌاً به اٍ وی فزٍطذ را دٍست خَدش وی کًذ اٌساى . در ابتذا" ههذیگز کهک کًًذ
 .فزاوَطی وی دهذ ٍ اٌساى را خَش وی کًذ به آدم ٍ خیلی هن خَب است ، بذ ٌیست ایي وَاد آى چًاى هن که وی گَیًذکه 

تهام  ایي جزیاى تا جایی جلَ وی رٍد که طخع. ٍ خزیذار دائهی آى وی طَدوضتزی وی طَد  ایي طخع آى وَقغ است که
 . ایي جاست که فزٍطًذه اٍ را به ایي کار ٍااٌذٌهی وٍ دیگز چیشی بزایص باقی  سٌذگی اش را فذای ایي وَاد وخذر وی کًذ

ٌیش ساغاى رٌٍذ کار ٍ اٍ را بزده ٍ ٌَکز خَدش وی کًذ. دارد که وضتزی جلب کًذ ٍ بزای ایي کار اٍ حقَق تػییي وی کًذ وی 
با  تًها .ٍ وتَجه طَد ، بسیار ساده ٍ کن خزج ، طخع را به گًاهی آلَده وی کًذاست بذٍى ایًکه کسی بفههذ  غزیقه ههیي به

بػذ اس ایًکه طخع چًذ ثاٌیه وًاظز غیز ػحیح ، تًها با رفتي به یک وکاى ٌادرست ٍ ... . ، تًها با دیذى  یک دکهه ٍ یک کلیک
بػذ اس ایًکه وی بیًذ دیگز فزد ذهذ. باس سواٌص ٍ اس پَلص بزای آى گًاه ، غزیشه بذ اٍ را تضَیق وی کًذ که وشه گًاه را وی چضذ 

هز کاری که وي بگَین  تَ دیگز ٌَکز ٍ بزده وي هستی. ، ٌیستی چیشی بزایص باقی ٌهاٌذه ساغاى وی گَیذ تَ دیگز وضتزی وي
ظز فحضا بایذ ایي ههه اٌحزافات را اس ٌ ٍ بایذ بیزاهه بزٍی ، بایذ خضٌَت به خزج دهی ، ذ ؼغباٌی بضَییبایذ اٌجام دهی. با

وا را به خَدش ٌشدیک وی کًذ. آى چیشی که بخَاهی دست پیذا کًی. بًابزایي ساغاى اس رٍی دٍستی اٌجام دهی تا بتَاٌی به 
 ه وی کًذ ٍ اس بزده بَدى وا را تحت کًتزل خَد وی گیزد.تاس وضتزی بَدى وا را به خَدش ٍابس
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ایي وی گَیًذ کَری ٍ ٌابیًایی فکزی. طخع وی داٌذ که دارد به اٌحعاط ٍ سزٌگٌَی وی رٍد اوا ٌهی تَاٌذ جلَی خَدش  هب
که الستیک ٌذارد ، بًشیي ٌذارد ، چزاؽ  ٌیستَضیح وی دهًذ که خعزٌاک تزیي واطیي واطیًی را بگیزد. هاراٍ الیػشر بي داٍیذ ت

ساغاى وی آیذ ٍ کًتزل را اس آدم وی گیزد ٍ وی بلکه خعزٌاک تزیي واطیي واطیًی است که تزوش ٌذارد.  ، آییًه ٌذارد ٍ یاٌذارد 
ه ههیي دلیل تَرا چضهاى وا را باس وی کًذ که اس دطهي درٍى ، گَیذ که تَ اجاسه تزوش ٌذاری ٍ فقظ وي اجاسه تزوش دارم. ب

 .وی باطذ جذا اس دطهي بیزٍى ایيبایذ بذاٌین که  ٍ خَدواى را ٌجات دهین

اس ػیکه یک ٌفز بزای دفاع اس حقص . وَق "طایذ جًگ را ببزی ٍلی وبارسه را وی باسی"یک اػعالح اٌگلیسی است که وی گَیذ 
ٍارد وبارسه وی طَد که حقص را پس بگیزد ٍ ٍاقػاً هن پس وی  سیاد هاقتیًی کَتاهی ٌهی کًذ ٍ با حَههیچ ٌَع پزخاش ٍ ت

بی بًذ ٍ باری ٍ بی آبزٍیی  دطهي درٍى )ساغاى( ، اٍ چزا که وی باسدبزد ٍلی جًگ را وی وبارسه را  ایي چًیي طخغی ، گیزد
ٍ هیچ حذ ٍ وزسی را بزای  درا بگیز صطذه حق که به هز غزیقایي قزار داد که  تهام تالش خَد را بزسزٍر خَد قزار داد ٍ را 

، در ٍاقغ ایي پیزٍسی . به ههیي دلیل وَقػیکه اٌساى وی بیًذ در وبارساتص پیزٍس وی طَد رسیذى به هذفص در ٌظز ٌهی گیزد
 . ٍلی در اػل ایي طخع طکست را ٌغیب خَد وی کًذظاهزی است 

اس آى حقی که بزای خَد کسب وی کًذ لذت  ٌیش گیزد که اس پزتگاه سقَط ٌکًذ ٍوی در ٌظز  بزای اٌساى وزس 316در حالیکه تَرا 
ایًکه اٌساى کَری فکزش را اس بیي ببزد ٍ بذاٌذ که  - ٍ اٌجام ویغَا است کزدى تهام دلیل اػلی ؼقل ٍ حهکت تضَابزد. ب

اؼهال ٌیک ٍ کهک به دیگزاى.  ،ویغَا  اٌجام داطته باطذ ٍ طزٍع کًذ بهاطکاالتص چیست ، اس اطتباهاتص ٌذاوت ٍ پضیهاٌی 
هیچ ٌَع  کسی که ؼقلص اٍ را وغزٍر وی کًذ ٍ ٌابیًایی فکزی به اٍ وی دهذ ٍ اطتباهات گذطته خَدش را فزاوَش وی کًذ ٍ

 .ٌه دٍستصى ؼقل ٍ حکهتی را که بذست آٍرده دطهًص است ٍ آبز ٌهی دارد ،  قذوی بزای بهتز طذى خَد

; ִמְדיָן כֵֹהן--חְֹתנֹו יְִתרֹו צֹאן-ֶאת רֶֹעה ָהיָה ,ּומֶֹשהسواٌیکه تَرا وی خَاهذ وضه ربًَ را وػزفی کًذ وی گَیذ در پاراطای طهَت    
( که وضه چَپاى گَسفًذاى ییتزٍ بَد  1،پاسَق6فغل _) طهَت  חֵֹרָבה ָהֱאֹלִהים ַהר-ֶאל ַויָבֹא ,ַהִמְדָבר ַאַחר ַהצֹאן-ֶאת ַויִנְַהג

پذرسٌص کاهي ویذیاى ٍ اٍ داطت گَسفًذاى را در بیاباى رهبزی وی کزد تا ایًکه به کَه هضن رسیذ جایی که بػذاً کَه سیًای 
ر آتص فزٍساى بَد ٍ ٌهی اٍلیي بزخَردی که هضن با وضه داطت در بَته ای بَد که دبَد که تَرا را به قَم ییسزائل داد. 

 _) طهَت  ַהזֶה ַהָגדֹל ַהַמְרֶאה-ֶאת ,ְוֶאְרֶאה נָא-ָאֺסָרהجلب وی کًذ. وضه وی گَیذ  خت. ههیي وَرد ٌظز وضه را به خَدسَ
. چزا ایي بَته ٌهی سَسد حخاوین تَضیح وی دهًذ سواٌیکه وا ببیًن کهی دٍر طَم ٍ ههچیي وًظزه ؼظیهی را(  6،پاسَق6فغل

طذ ٍ ٌه  ٌشدیکبه آى وَضَع  ٍ کًجکاٍی وا بزاٌگیخته وی طَد وی بایستی چیشی ٌظزواى را به خَدش جلب وی کًذ دٍرادٍر
  ."دٍر طذى"ٍ ٌه  کًذاستفاده  "ٌشدیک طذى"اس لفظ بًابزایي در ایًجا تَرا وی بایست . ایًکه دٍر طذ

هستن ٌهی تَاٌن ایي  به فکز چیشهای پیص پا افتاده ٍ وی کًن سویًی فکزبػًَاى یک چَپاى وي  واداویکهوضه ربًَ وی گَیذ 
تا آى وَقغ بتَاٌن ایي وًظزه ؼظین وػجشه را  ٍ دٍر طَم وًظزه بشرگ را ببیًن. در ابتذا بایذ اس ایي فلسفه های دٌیَی فاػله بگیزم

 "دٍر طذى"ر پاسَق وذکَر اس ؼبارت به ههیي خاغز تَرا داست که وی فههن چزا ایي بَته ٌهی سَسد. در ایي ػَرت ببیًن ٍ 



 

4 

 

4   

ٍ فزوَل های ایي دٌیا دٍر وی کًذ که ببیًذ هضن اس تهام قاؼذه ها ، کسی که خَدش را اس لذایذ ایي دٌیا استفاده وی کًذ. 
 آى وَقغ است که وی فههذ چزا آى بَته خار ٌهی سَسد. اوا تا واداویکه هًَس وی، چگٌَه دارد ایي دٌیا را رهبزی وی کًذ 

ٍ چه بسا بػذ اس چًذ ٍقت ههه را به کًار  خَاهذ با فزوَل های غبیػی به کار هضن پی ببزد هًَس در آى کَری فکزی بسز وی بزد
در وضه بَد  خغَػیتیچه  اوا چزا؟ سیزا اس ؼیًک ػحیح استفاده ٌهی کزد.ٍلی وی گذارد که وا را به خیز ٍ هضن را به سالوت. 

در  ؟ٍ گفت تَ هستی آى ٌاجی ییسزائل که وي به دٌبالص وی گزدم ٍ وذال واطیح بَدى را به اٍ داد جلب کزد آىکه هضن را به 
 اٍ هضن دیذ که وضه دٍر طذه است که ببیًذ.(  4،پاسَق6فغل _) طهَت  ... ִלְראֹות ָסר ִכי ,יְהָוה ַויְַראاداوه پاسَق وی گَیذ : 

به  تا ایًکه بتَاٌذکًار گذاطت  شدر خَد را ٍ ٌقضه های ساغاى )دطهي درٍى( اویال ،تهام لذایذ  ٍ ایي دٌیا را اٌکار کزد
 _... ) طهَت ַהְסנֶה ִמּתֹוְך ֱאֹלִהים ֵאָליו ַויְִקָרא... ػذایص سد  اس ویاى بَته خار آى وَقغ بَد که هضن. درٍحاٌیت پی ببز

  (  4،پاسَق6فغل

اٌساى اٍل بایذ فاػله اش را با ایي  دٌیای باقی ٍ دٌیای حقیقت دست پیذا کًذ.تا اٌساى اس ایي دٌیا دست ٌکضذ ٌهی تَاٌذ به 
غزق ایي دٌیا بَدى اجاسه ٌهی دهذ که اٌساى هیچ ٌَع تهاسی ٍ یا لذتی با دٌیای باقی )دٌیای حقیقت(  چزا کهدٌیا حفظ کًذ 

 داطته باطذ.

ایي اطتباه بزایص تػییي کًًذ. ٌیش هذفی را  در کًار آى السم است که ٌجات دادى کافی ٌیست.گًاه کسی را فقظ اس وًجالب 
فقظ وی ، ٌجات پیذا کًذ  خاػی وزیضیاس فقظ وی خَاهذ  فقظ وی خَاهذ یک چیشی ٍسیله ٌجات قزار گیزد ، طخع است که

ٌه ٍ زٍج اس وغز داطته باطذ فقظ وی خَاهذ خ ، فقظ ایًکه دیگز چیشی فکزش را آسار ٌذهذ یابذ ،وضکل رهایی فالى خَاهذ اس 
اگز اٌساى تهام کهک های هضن را فقظ وی خَاهذ استفاده کًذ که در ایي دٌیا خَب ٌه هذف. ٍ ( תורה מתןهذیه گزفتي تَرا )

سٌذگی کًذ ٍ هیچ ٌَع آوادگی بزای دٌیای باقی بذست ٌیاٍرد ، در ایي ػَرت اس تهام کهک های هضن استفاده ٌادرست وی 
 را به هذر وی دهذ.  کًذ ٍ آى ها

اس رٍی  "(  16،پاسَق11فغل _... ) طهَت  ָגָאְלּתָָ זּו-ַעם ,ְבַחְסְדָך נִָחיתָָوی گَیذ به غزف هضن  ישיר אזسواٌیکه وضه ربًَ در 
-ֶאל ,ְבָעזְָך נֵַהְלּתָָ در اداوه وی خَاٌین. "ادیاس آى گزفتاری وا را ٌجات د کزدی ٍهذایت در خزٍجهاى اس وغز وا را لعف خَد 

هذایت  به جایگاه وقذس که ؼَالم هبا باطذ آى قَم را که تَرا باطذخَد با قذرت  تَ "(  16،پاسَق11فغل _) طهَت  ָקְדֶשָך נְֵוה
 وی بیًین که وضه هن در ایي قسهت هذف را هذایت طذى به غزف ؼَالم هبا قزار داده است. ."کزدی

سواٌیکه به دریا ٌگاه وی کًین دریا کاوالً ههسعح است. اوا هز چقذر اٌساى ٍارد دریا  چیست.اوا ببیًین تفاٍت ویاى دریا ٍ کَه 
هز چقذر اٌساى اس کَه  ٍ ارتفاع دارد،  . اوا کَه بزجسته استوی رٍد ٍ بیضتز غزق وی طَد وی طَد ٍ جلَتز وی رٍد ، پاییي تز

در بزابزش است  הזה עולםاٌساى در ایي دٌیا هن ههیًعَر  ج وی گیزد.ٍ بیضتز اٍباالتز وی رٍد فاػله اش اس سویي بیضتز وی طَد 
عَر که ایي دٌیا فاٌی است اٌهه، را در ایي دٌیا اٌتخاب وی کًذ که ههاًٌذ دریا است  הזה עולםکسی که . הבא עולםٍ هن 

چَى ایًقذر جشٍ ایي دٌیا طذه که هز چقذر جلَتز وی رٍد با ؼهق دریا اٍ هن پاییي تز وی رٍد. دریا  اٌساى هن فاٌی وی طَد.
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را در ایي دٌیا اٌتخاب  הבא עולםاوا کسی که ز وی رٍد اٍ هن پاییي تز وی رٍد ٍ بیضتز غزق سرق ٍ بزق ایي دٌیا وی طَد. پاییي ت
التز وی رٍد ، ارتفاع ٍ ارسش خَدش را باالتز وی بزد. بزای باالرفتي کَه هز چقذر اس کَه با ،کَه است ههاًٌذ وی کًذ که 

اٌساى بایذ سختی تحهل کًذ. اوا بزای غزق طذى در دریا هیچ کاری ٌبایذ کًذ. فقظ السم است که خَدش را رها کًذ ٍ دیگز 
فضار  ، تحهل کًذ را سزوا، بکضذ خَدش بایذ سحهت . اوا بزای باالرفتي کَه ، طخعؼهق دریا اٍ را به غزف خَدش وی کضذ

کَه است .  ههاًٌذ در ٌتیجه هضن تَرا را در باالی کَه سیًای داد که بتَاٌذ بگَیذ تَرا. تحهل کًذ تا بتَاٌذ به باال بزسذ هَا را
 بتَاٌذ خَد راٌهایذ ٍ سختی های راه را بز خَد قبَل کًذ تا در راه حقیقت سػی ٍ تالش  اٌساى بتَاٌذ در راه تَرا ٍ وی بایست

خعزی که اٌساى را در ایي دٌیا تهذیذ وی کًذ ، اس کَه باال رفتي است.  که ایي ههاًٌذ اس هز ٌَع ٌابیًایی فکزی را ٌجات دهذ
وزیضی های سخت ٌیست ، فقز ٍ بیچارگی ٌیست ، بی سَادی ٍ بی وػلَواتی ٌیست. خعزی که اٌساى را در ایي دٌیا تهذیذ وی 

است. وتأسفاٌه یکی اس بیهاری های رٍاٌی که اوزٍسه با آى در حال وبارسه هستًذ ،  ی فاٌیایي دٌیا ایذلذ کًذ غزق طذى در
، ٌتَاًٌذ اس پله پاییي  ظ سالخَرده ٌگزاى ایي بَدٌذ که دیگز ٌتَاًٌذ اس ٌزدباى باال رٌٍذاطخا کًَىتا است. )فزاوَطی( آلشایهز 
ٍلی وتأسفاٌه چیشهای  َرٌذ، ٌتَاًٌذ آى گزوا ٍ سزوایی را که بخَاهًذ داطته باطذبخ دٍست دارٌذایی را که ذَاًٌذ غتٌآیًذ ، 

خعز قزار وی دهذ ٍ آى آلشایهز )فزاوَطی( است. طخع وی وػزؼ  سًیي باال را ٌاراحت وی کًذ ٍ در  افزاد دیگز هستًذ که
خَدش را فزاوَش وی کًذ که  سواٌیکهاوا  ، اطذتَاٌذ ویلیٌَز باطذ وی تَاٌذ پزٍفسَر باطذ ، تهام اتاقص اس وذال ٍ جایشه ب

کیست ٍ کجاست ٍ اسهص چیست دیگز هیچ کذام اس ایًها فایذه ای ٌذارد. بًابزایي خعز ایي دٌیا ٌابیًایی فکزی است که 
طخع دیگز ارسش هیچ کذام اس خَبیها ٍ ٌػهاتی که هضن بزایص قزار داده را ٌذارد ٍ فکز وی کًذ که در یک قحعی دارد 

است. به ههیي دلیل هضن گفت اگز وی خَاهیذ  ٍ آواده وهیا ٌیشسٌذگی وی کًذ. در حالیکه ههه چیش بزایص فزاٍاى است ٍ 
( است وزبَط کًیذ. کسی که תורה מתןهذیه گزفتي تَرا )، ایي ٍسیله را به یک هذف که  خزٍج اس وغز بزایتاى دائهی باطذ

خَاهذ سزیػتز به آى کهک وی رسذ. آى کهک در سٌذگی اش بیضتز وَثز ٍاقغ وی کهک هضن را بزای ٌشدیکی به خَد هضن وی 
 به ٌفػص است ٍ ٌه به ضزرش. ٍ  طَد. ایي کهک در ٍاقغ دٍستص است

چَپاٌی بَد ، اس دست گزگ )پزؼَ( گله )قَم ییسزائل( را ٌگهباٌی ٍ تا واداویکه وضه ربًَ قَم ییسزائل را اس وغز بیزٍى آٍرد سهتص 
اد. اوا بػذ اس آٌکه اس دطهي بیزٍى رهایی یافتًذ السم بَد که به آٌها کهک کًذ تا اس دطهي درٍى رهایی یابًذ. دیگز ٌجات د

به  ٍ ٌگهباٌی سهت وضه اس چَپاٌیبػذ اس خزٍج اس وغز ، وػلهضاى باطذ. به ههیي دلیل که بَد  السم. ٌبَدچَپاى بَدى کافی 
بچه هایهاى  ٌگهباىهضذار را به هز پذر ٍ وادری در سٌذگی وی دهًذ. تا یک سًی وا حخاوین ایي وػلهی ٍ راٍی تبذیل طذ. 

وعهئي باطین که لباس گزم بز تي  ، وعهئي باطین که غذا در یخچال باطذ .دطهًاى بیزٍى ٌگهباٌی کًینکه آٌها را اس  هستین
سز  ،کتاب ٍ کیفضاى وَقغ بلًذ وی طٌَذوعهئي باطین که در جای خَب ٍ تخت خَاب خَبی وی خَابًذ. ػبح به  ، دارٌذ

آٌها را تهذیذ ٌهی کًذ ، دیگز سزوا ٍ گزوا آٌها را دیگز دطهي بیزٍى وعهئي طذین که که خاػی  جایص است. اوا بػذ اس یک سًی
. اگز وا ٌگهباٌضاىوا بایذ وػلهضاى باطین ٍ ٌه گزم یا سزد آٌها را آسار ٌهی دهذ ، آى وَقغ است که غذای  ، آسار ٌهی دهذ
 کَچکبچه ها هًَس ي کزدٌذ ، آیا غذایضاى را خَردٌذ ، در ایًغَرت باطین که ببیًین آیا لباسضاى بز ت ٌگهباى آٌهابخَاهین هًَس 
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،  باقی وی واًٌذ ٍ هیچ وَقغ رطذ فکزی ٌخَاهًذ داطت. وخغَػاً اگز بػذ اس اسدٍاج هن هًَس ٍالذیي بزایضاى تغهین بگیزٌذ
بَدى فقظ بزای رهایی اس دطهي بیزٍى است اوا وػلن بَدى است که وی تَاٌذ دطهي درٍى را اس  ٌگهباى. استبسیار به ضزرطاى 

، پای کَه سیًا قزار  آوادگی دارٌذ ، بایذ در وَقػیتی که بچه هاربًَ بچه ها دٍر کًذ. به ههیي دلیل هز پذر ٍ وادری واًٌذ وضه 
. ایي باالتزیي چضن به راهی ٍ وًتقل کًًذتَرا را اس هضن به بچه ها ضن بزقزار کًًذ ٍ ارتباغضاى را با هذ ٍ به ؼًَاى ٍاسعه ٌگیز

اوا اگز اٌساى قزار  .ًذوزتبظ کً خَد با پذر آسهاٌی آٌها را ذ کهًداطته باط اىفزسٌذاٌض بزای ًذٌوی تَا ٍالذیي دلسَسی است که
بچه ها وػلن وا وی  بجاییکه وا وػلن بچه ها باطین ، وَقغ است کهآى ، بَدى خَدش را اداوه دهذ  ٌگهباىکه بخَاهذ فقظ باطذ 

با آٌها قعغ وی  ىارتباغها که ، آى وَقغ است آوَسش دهًذذ ٍ به وا ٌطَ وا اجاسه ٌهی دهذ که بچه وا وػلن طٌَذ ٍ چَى غزٍر وا
  .ٌذارین یارتباغتًها آٌها را به هضن وزتبظ ٌکزدین ، خَدواى هن دیگز با آٌها  ٌه . در ایي ػَرتطَد

اطین گز وی تَاٌین وػلن بحال اوزحله بػذ وػلن بَدى است.  .اس رطذ فزسٌذاى کاربزد داردتا یک وزحله ای  بًابزایي ٌگهباى بَدى
که چه خَب ٍ گزٌه دیگز ٌگهباى هن ٌباطین ٍ بایذ وػلن دیگزی را بزایضاى بگهارین ، راهًهاییضاى کًین به اطخاػی که وی تَاًٌذ 

 با دلسَسی خَدواى باؼث سَخته طذى سٌذگی آٌها ٌضَین.کهکضاى کًًذ. 

دست دؼا را به غزف پزٍردگار بلًذ کًین اس اٍ بخَاهین رٍطًایی ؼقل ٍ فهن به وا ؼعا ٌهایذ ٍ اس ٌابیًایی های بیایین  ابزایيبً
به وا کهک کًذ تا به حقیقت سٌذگی ٍاقف طَین ، اػل را اس فزع تهیش بذارین. ببیًین در رٌٍذ سٌذگی . کًذفکزی وا را خالظ 

کاری کًین که هن  .به تباهی ٌکضینایي دٌیا د را بخاغز لذایذ فاٌی ٍ سٍدگذر سٌذگی خٍَ بذٌبال چه هستین ، هذفهاى چیست 
ههه وسائل ٍ پیچیذگی های سٌذگی را به هضن بسپارین چزا که اٍست تًها . הבא עולםسزبلًذ باطین ٍ هن در  הזה עולםدر 

 کارگضا ٍ ٌجات دهًذه.


