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وبحث ایي قسهت پیشاوَى پاساطای دٍم اص سفش طهَت )ٍائشا( وی باطذ که هضن اٍلتیهاتَم ٍ سخًاى خَدش 
ضشبه دَاب وی دهذ ٍ تًها  ٍسا با پشؼَ خیلی ٍاضح تش بیاى وی کًذ. با تهذیذاتی که هش گٌَه سشپیچی سا با وخاصات 

 ֱאֹלֵהי "ה ָאַמר-כֹה ,ֵאָליו ְוִדַבְרתָָּ ;ַפְרעֹה-ֶאל בֹא ,מֶֹשה-ֶאל "ה ַויֹאֶמר :ٌهایذدهله خَاسته خَد سا بیاى وی با یک 
,ַעִםי-ֶאת ַשַלח ,ָהִעְבִרים هضن به وضه گفت ٌضد پشؼَ بشٍ ٍ به اٍ بگَ هضن حذاٌٍذ  ( 1پاسَق  – 9)طهَت فصل  ְויַַעְבֺדנִי 

ٍ اص کسی  واًٌذ پذسی که دس بیشٍى صٌذاٌی ایستاده .ؼبشیاى ایًعَس گفته است قَم وشا سٍاٌه کي که وشا پشستص ٌهایًذ 
ؼَ وی . ههیًعَس هن حذاٌٍذ به پشبشگشددسا بفشست که به خاٌه  فشصٌذمکه بچه اش سا گشٍگاى گشفته وی خَاهذ که 

 ."قَم وشا آصاد کي که وشا ؼبادت کًًذ "گَیذ 

اصل کلیذ ٌخات بسته به دلیل ٌخات است که طخص به چه دلیلی وی خَاهذ ٌخات پیذا کًذ. اصل طفا بسته به دلیل 
. اصل ٌام ٌَیسی ٍ ساه یابی به داٌضگاه بسته به هذف آى داٌضخَ است یابذوی خَاهذ طفا  طخص چشا که طفا است.

 هذف آى کهکصواٌی که اص حذاٌٍذ بشای وَضَؼی کهک وی خَاهین ، به داٌضگاه داسد.  سفتيکه چه قصذی اص 
دس ایي  که به چه دلیلی وا ایي هذف  ٍ ایي گضایص ٍ پیشٍصی  سا دس صٌذگیهاى وی خَاهین.ایً - بشای وا کاسگضا است

هضن وی تَاٌست به پشؼَ بگَیذ که ؼبادت کشدى هضن وی باطذ.  " יעבדני"پاسَق ٌیض تهام هذف ٌخات بش اساس 
که دس دیگش  "قَم وشا آصاد کي که وشا ؼبادت کًًذ "بلکه گفت . "قَم وي دس صدش هستًذ ، قَم وشا آصاد کي"

دیگش ، یک وصش دیگش ، یک دست اٌذاص دیگش ٍ یک وضکل  اوتحاٌاتضاى ٌیض بشٌذه ٍ وَفق باطًذ که وخذداً یک گالَت
، بلکه ٌخات ٍ خالصی ٍاقػی اص آى وَسد ٍ فشاس اص دسد ٌیست صشفاً وًظَس ٍ هذف هضن دیگش دس صٌذگی آٌها پیص ٌیایذ.
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ویاٌی وی کًذ ٍ ولت سا اص آى وَقػیت سخت ٌخات وی دهذ که ؼبادت آٌها  دس ٌتیخه خَد هضن پا دس وَضَع است.
 وهیا ٍ فشاهن طَد.  حذاٌٍذبه 

دس ٌتیخه کسی که ؼبادت ٍ ٌضدیکی به حذاٌٍذ سا طشط اصلی هش تفیالیی وی داٌذ ، حذاٌٍذ به دلیل آى طشط اصلی ، 
تَسا وی خَاهذ به وا یاد دهذ که قبل اص  وی داسد.ؼبادت ٍ ٌضدیکی به حذاٌٍذ ، تهاوی وَاٌغ سا اص سش ساه طخص بش 

آٌکه اٌساى به آصادی بشسذ بایذ دلیلی بشای آصادی داطته باطذ. قبل اص آٌکه طخص اصدٍاج کًذ بایذ دلیلی بشای 
 اصدٍاج داطته باطذ. قبل اص آٌکه ٍاسد کسب ٍ کاس طَد بایذ دلیلی بشای آى سطته کسب ٍ کاس داطته باطذ. قبل اص آٌکه

ٍ آٌخا ساکي طَد ٍ صٌذگی کًذ بایذ دلیلی داطته باطذ. تَسا وی گَیذ وبادا که تَ بخَاهی  ی حشکت کًذوکاٌبه یک 
 اص ایي کاس چیست.  وقصَدتبذٍى دلیل قذوی سا بشداسی. اٍل بایذ دلیلت وػلَم باطذ که 

هایًذگی اص قَم ییسشائل به پشؼَ گفت صواٌیکه وضه سبًَ به ٌ رکش طذه است پاساطای طهَت ههاٌعَس که وی داٌین ٍ دس
طها  "فَساً گفت  ٍپشؼَ واٌغ طذ "وا ساه سه سٍصه ای سا بشای ؼبادت حذاٌٍذ دس پیص داسین  "حذاٌٍذ گفته است که 

-ֶאת ַתְפִריעּו ,ְוַאֲהרֹן מֶֹשה ָלָםה ,ִמְצַריִם ֶמֶלְך ,ֲאֵלֶהם ַויֹאֶמר چًاٌکه دس تَسا وشقَم است: یک ؼذه ای تًبل بیص ٌیستیذ.
( پادطاه وصش به آٌها گفت ای وضه ٍ اهشٍى چشا قَم سا اص 4پاسَق  – 5)طهَت فصل  .ְלִסְבֹלֵתיֶכם ,ְלכּו ;ִמַםֲעָשיו ָהָעם

 به دٌبال کاسهایتاى بشٍیذ.  کاسهایضاى بیکاس وی کًیذ 

ساه . است ، دٍ ساه حل ٍدَد داسدبشای دسواى دسد دٌذاٌی که چشک کشده دس ایي وَسد حخاوین وثالی وی آٍسٌذ . 
؟ پش وَثشتش است یک کذام وی باطذ. اواآٌتی بیَتیک ساه حل دٍم استفاده اص ٍ  استکي سَوُ حل اٍل وصشف کشدى

واٌػی دس صٌذگی طخص پیص وی آیذ قبل  ٍ یاصواٌیکه اطکالی ، ٌاساحتی ههاٌعَس هن  ٍاضح است که آٌتی بیَتیک.
ذٌبال آٌتی بیَتیک بگشدد که دلیل آى واٌغ ٍ بکي بگشدد که آى دسدسش بشغشف طَد بایذ اٍل سَاص آٌکه به دٌبال وُ

اص بیي سفتي دسد وَقتی است ٍ دٌذاى چشکیي است ، کي بخَسد ، اوا اگش هًَص سَاطکال بشغشف طَد. هش چقذس هن وُ
ال کشد که چعَس دیگش هیچ دٌذاى پیضگیشی بهتش اص دسواى است. بایذ چاسه سا اص اٍل دٌب دٍباسه تخذیذ وی طَد.

 دسدی پیص ٌیایذ.

ٍ بشای اٍ قشباٌی  سفته چشا وی خَاهیذ سشاؽ آٌتی بیَتیک بشٍیذ؟ چشا وی خَاهیذ سشاؽ ؼبادت هضن "پشؼَ گفت : 
واٌغ سا حل کًیذ. )وًظَس اص واٌغ ههاى خَدداسی پشؼَ اص سها ساختي اصلی ذ که دلیل بیاٍسیذ ٍ به هضن ٌضدیک طَی

ى دستَس داد که اص آبه ههیي دلیل پشؼَ  . "به دٌبال کاسهایتاى بشٍیذ -לסילותיכם לכוکي سَذٌبال وُبشٍیذ ب است(قَم 
به  وی بایست ذتًذ ٍ آدشی که وی ساخضَد ٍ خضت ٍ گلی که دسست وی کشدٌداده ٌ ولتبه بػذ دیگش کاه هن به 
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ٍ  فکش دٌذاى دسدبذیي صَست پشؼَ وی خَاست که آٌها به  .دس ضهي ایًکه خَدطاى کاه تهیه کًًذ ، باطذههاى وقذاس 
  .ذٌبال آٌتی بیَتیکبٍ ٌه ذ ًباط وُسَکي

که تهام دالیل آصادی بشای یک هذف وقذس است ٍ آى  " ויעבדני עמי את שלח "به ههیي دلیل هضن وی گَیذ 
تا چه حذ دس صٌذگی وا تأثیش  ایًکه وی بیًین که ایي پیام وی تَاٌذ طًیذه طَد اواههاٌعَس که دت هضن است. اؼب

اٌخام طَد. ههاٌعَس که دس  وی تَاٌذ با وػخضات خاسق الػاده ای اص داٌب هضن پیام اسسال ایيبگزاسد فشق داسد. 
بشای آٌکه بتَاٌی آٌها سا تحت تأثیش قشاس دهی به اهشٍى بگَ  ، حذاٌٍذ به وضه وی گَیذ پاساطای ٍائشا وی بیًین

 به وحض ایًکه پشؼَتحت تأثیش قشاس وی گیشٌذ.  وصشیاىتبذیل به واس وی طَد ٍ آى وَقغ است که  دؼصایت سا بیًذاص
ایي وػخضه سا وی بیًذ فَساً ساحشیي ٍ دادٍگشاى خَد سا صذا وی صٌذ ٍ به آٌها وی گَیذ که ؼصاهایضاى سا 

 َد . اوا وػخضه دس وػخضه ایًخا بَد کهبیًذاصٌذ.آٌها هن ایي کاس سا وی کًًذ ٍ ؼصاهای آٌها هن به واس تبذیل وی ط
، به ؼصا تبذیل وی طَد ٍ آٌها هن ایي کاس سا وی کًًذ ٍلی ؼصای اهشٍى  وی گیشد دستص سا به دم واساهشٍى  صواٌیکه

ٍاکًضی اص خَد ٌضاى ٌهی  پشؼَدس ایي صواى دس حالت واس بَدى.  دس حالت چَب بَدى ؼصای آٌها سا وی بلػذ ٍ ٌه
ٍلی  هفت سٍص ایي ضشبه غَل وی کضذ .تهام آبهای وصش به خَى تبذیل وی طَد بَد که ضشبه خَى ذیضشبه بػ. دهذ

آٌها گفتًذ وا  "طها چه کاس وی تَاٌیذ بکًیذ ؟ "اٍ هن به دادٍگشاٌص وی گَیذ  چشا کهپشؼَ یکباس هن تسلین ٌهی طَد. 
 بػذهن وی تَاٌین ایي کاس سا اٌخام دهین. آٌها هن یک وقذاس آبی که واٌذه بَد سا به خَى تبذیل کشدٌذ. ضشبه 

طها چه  "دٍگشاٌص وی گَیذ پشؼَ به دا قَسباغه ها بَدٌذ. وَقػیکه وضه سبًَ قَسباغه سا دس سشاسش وصش پخص وی کًذ
اهشٍى بَد. وی سسذ که طپص  دٌذ. تا ایًکه به ضشبه بػذیگفتًذ وا هن وی تَاٌین. آٌها هن قَسباغه آٍس "فکش وی کًیذ؟

که دادٍگشاى پشؼَ وی  بَدتهام دٍده ها سا دس هَای وصش پخص وی کًذ ٍ ههه وصش سا طپص فشا وی گیشد. آى وَقغ 
;ִהוא ֱאֹלִהים ֶאְצַבע ,ַפְרעֹה-ֶאל ַחְרֺטִםםהַָּ ַויֹאְמרּו :گَیًذ  )طهَت  יְהָוה ִדֶבר ַכֲאֶשר ,ֲאֵלֶהם ָשַמע-ְוֹלא ַפְרעֹה-ֵלב ַויֱֶחזַק 
ایي ضشب طست حذاٌٍذ ٍ دلیل ٍدَد اٍست. قلب پشؼَ سخت طذ ٍ  ( ساحشاى به پشؼَ گفتًذ15پاسَق – 8فصل 

 ٍ اهشٍى( گَش ٌذاد. ههاٌگٌَه که هضن گفته بَد به آٌها )وضه

تَاًٌذ آٌشا اٌخام دهًذ هش باگش کساى دیگش هن  ٍآیا فقظ وػخضه ، صواٌی وػخضه است که هیچ کس ٌتَاٌذ اٌخام دهذ. 
ی کًذ ٍ وی اسصش ٌذاسد؟ اگش طخصی قالی صیبایی سا غشح سیضی و آى وػخضه چقذس هن که خاسق الػاده باطذ ، هًَص

سا غشح سیضی وی کًذ ٍ وی بافذ صیبایی قالی اٍل دس بشابش صیبایی قالی دٍم  دیگشی قالی صیبایبافذ ٍ کس دیگشی هن 
بایذ اص بیي بشٍد؟ آیا چَى یک دا ساختهاى صیبایی ساخته وی طَد پس هیچ ساختهاى دیگشی اسصطص سا به اٌذاصه اٍ 

وَسد چیضی است آى وَقغ است که  حفظ ٌکًذ؟ چشا وا فکش وی کًین اگش سقیبی یا ههسایه ای یا وثالی دقیقاً طبیهی دس



 

4 

 

4   

ٌادس ٍ بی سقیب طذ آى وَقغ است که اسصش داسد. چشا فکش وی ٍ آى وَضَع اسصش ٌذاسد اوا به وحض ایًکه ٌایاب 
  ؟کًین که صٌذگی سقابت است که ههیضه بایذ وقایسه کًین

ى پذیذه دس ٌظشواى پاییي وی پذیذه پیذا وی کًین اسصش آ یکچشا به وحض ایًکه وا ببیًین یک وثال دیگشی بشای 
که  سا کاسیاٌساى . به حذی هضذاس وی دهذ که وی تَاٌذ ایي خصلت دس وَسد حذاٌٍذ هن سفتاس طَدتَسا آیذ؟ 

ٍ وی گَیذ که ؼظهت  وقایسه وی کًذ حذاٌٍذ وی کًذ ، وػخضه ای که حذاٌٍذ وی کًذ سا با دادٍ ٍ یا دذٍل غبیػت
ًذ تَاٌوی ش دهًذ، سا پشٍس ای بچه دس حال حاضشتَاًٌذ وی ها هن داٌضهًذکه  چشاهضن چیض خاسق الػاده ای ٌیست 

. دس ٌتیخه تَسا به وا یاد وی دهذ کسی وی تَاٌذ بًذه ٍاقػی هضن باطذکه هیچ سقیبی سا بشای سا بباساًٌذ باساىکه 
ٌه با  ،ٌه با باالتشیي پضطک ، ایًکه هضن سا با هیچ چیض دیگشی وقایسه ٌکًذ. ٌه با باالتشیي ٍکیل  ٍ هضن قشاس ٌذهذ

باالتشیي وػلن ٍ ٌه با باالتشیي پذس. چَى به وحض ایًکه اٌساى وقایسه کًذ اسصش پاییي وی آیذ ٍ دیگش تحت تأثیش 
بضسگی ٍ ؼظهت حذاٌٍذ قشاس ٌهی گیشد. اٌساى وی تَاٌذ با چضهص باالتشیي وػخضه سا ببیًذ ٍلی چَى وی گَیذ 

 ایي لعف سا به وي بکًًذ پس ای حذاٌٍذ لعفی که تَ به وي کشدی اسصش ٌذاسد ٍوػخضه  دیگشاى هن وی تَاًٌذ ایي
که وی بیًذ  وی واٌذ واًٌذ وػلهی ایي وَضَع .بذیي صَست است که وقام ٍ دسده هضن دس ٌظشش پاییي وی آیذ –

بشای ایي طاگشد یک  خَب ٍ به وَقغ دسس سا بفههذ  ٍ اٍ اص سٍی دلسَصی یکی اص طاگشداٌص سش کالس ٌهی تَاٌذ
یقه با ایي طخص دسسی سا که دق 11کهکی تػییي وی کًذ ، یک طاگشد صسٌگ کالس . که بػذ اص هش کالسی وػلن 

که  کشدطاگشد سَال  ایيتا ایًکه یک سٍص وػلن اص  ٍ ایي کاس دس سٌٍذ فهن دسسی اٍ بسیاس وَثش بَد. کًذ.سا وشٍس  خَاٌذه
طخص کهکی به  وي دسس  ىببخضیذ وي دیگش به طها ٌیاصی ٌذاسم آ "گفت  است. اٍ دس دَاب چشا وضقص سا ًٌَطته

احساس ٍظیفه طًاسی ٍ وسئَلیتی به وػلن ٌکشد . وػلن گفت وي ایي طاگشد کهکی  گٌَه هیچ دیگش . "سا یاد وی دهذ
 کن طَد.  سا قشاس دادم که تَ بهتش بفههی ٌه ایًکه استباغت  ٍ یا ٍابستگی ات ٌسبت به وي

ٍ هش کذام اص وا وحصلیي حذاٌٍذ آى وػلن است استباط وا با حذاٌٍذ ٌیض ههاًٌذ استباط آى طاگشد با وػلهص وی باطذ. 
یک ،  احساسی ٍ یا ... ،والی  ،وی بیًذ وا اص یک صاٍیه احتیاج به کهک داسین، فکشی  صواٌیکه هضنکالس اٍ هستین . 

دس  ،که بتَاٌین دس ساههاى  دس آى ٌقعه ظػف یاسی بشساٌذشاس وی دهذ که بتَاٌذ به وا ٍسیله ٍ یا وأوَسی سا سش ساه وا ق
. آى وَقغ است که وا به هضن سٍ وی کًین ٍ وی ى پیضشفت سا داطته باطین ٍ ؼقب ٌهاٌیندس دسسهاى هًَص آٍ کالسهاى 

چشا بایذ به تَ گَش کًن ٍ طبات  ( .ו"חایي وضتشی است که داسد پَل ٍام ٍ وخاسج وشا وی دهذ ٍ ٌه تَ )گَیین هضن 
است که  ٍ ٍسیله ایي وضتشی ٌیشٍی کهکی . دس حالیکهایي وضتشی داسد پَل وشا وی دهذ  ؟(ו"חسا تػعیل کًن)

. به وحض ایًکه وا وی بیًین یک کهک اص دای دیگشی وی آیذ پشده سا سٍصی طخص تأویي طَدحذاٌٍذ قشاس داده که 
ٍ دیگش احتیادی به خَسطیذ ٌیست. حذاٌٍذ سا وتأسفاٌه وی  که سٍطًایی داسد الوپ استوی کضین پاییي ٍ وی گَیین 
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بابا دلت خَش است حاال  "وتأسفاٌه هستًذ افشادی دس داوػه که ایًچًیي غشص تفکشی داسٌذ : م. گزاسین دس دسده دٍ
. بشٍ دٌبال چاسه صٌذگی باش یک طبات هن ٌگه داطتی . حاال یک کضشٍت هن ٌگه داطتی ... ایًها چه کهکی وی کًذ

که وضکالتت حل طَد. ایي ههه سفتی دس ساه تَسا ٍ وزهب چه کهکی به تَ کشد. فکش سٌح ها ٍ دسدهایتاى 
تهام دلیل ٍ اطکال واٌغ صٌذگی . "( باطیذ ٍ ٌه فکش آٌتی بیَتیک که بخَاهیذ بشای هضن قشباٌی بیاٍسیذלסילותיכם)

 حذاٌٍذ ؼبادت وی کًین. ههیي است که وا کس دیگشی سا بخای

بضسگی ٍ اؼخاص ٍ قذست هضن سا با قذست آدوی ٍ با قذست دادٍگشاٌص وقایسه  ایًخا بَد که تهام اطکال پشؼَ بًابشایي
وی کشد. وی گفت ایًها هن وی تَاًٌذ چًیي کاسهایی سا اٌخام دهًذ  پس کاسی که حذاٌٍذ وی کًذ به آى بضسگی 

 پاییي وی آیذ. اٌساىٌیض خَد حذاٌٍذ اسصش (. به وحض ایًکه وػخضه حذاٌٍذ دس ٌظش اٌساى پاییي آیذ ، ו"חٌیست )
خَدش سا ٍابسته به حذاٌٍذ حس کًذ که هًَص با ایي ههه پیضشفت های ؼلهی ، پیضشفت های پضطکی ٍ  وی بایست

فقظ بشای ساحتی  ٍ وی کًذ ٍ سهبشی اسهتکًَلَطی ٍ ... هًَص حذاٌٍذ است که پضت صحًه تهام ایي قذست ها سا اد
ساحت تش ویصَاها سا اٌخام دهین ، که بتَاٌین بهتش ٍ ساحت تش هضن سا بپشستین ، ساحت تش کًیسا بشٍین ،  است وا

ٌه ایًکه بخاغش پیضشفت های ؼلهی ، تکًَلَطی ٍ والی ٍ ... کضشٍت  ٍ ... سا اٌخام دهین.  ،پسخ  ،ساحت تش طبات 
با ایي ههه وضکل  ، با ایي ههه ضشبه ای که وی دیذپشؼَ بی دلیل سخت ٌضذ. قلب  سا کًاس بگزاسین.بخَاهین هضن 

وی دیذ که وی تَاٌذ اص غشیقه های دیگش  بذٍى تفیال خَاٌذى ، بذٍى تضَا کشدى  ٍلی که دس صٌذگی اش پیص وی آوذ
 .طتدیگش کاسی به آٌتی بیَتیک ٌذا ٍ کًذساکت بذٍى ویصَا اٌخام دادى اص غشیقه های دیگش دٌذاى دسدش سا  ،

دس سٍسیه وػلهی سش کالس وی آیذ ٍ وی گَیذ که دیگش هیچ احتیادی به دؼا ٍ التهاس به حذاٌٍذ بشای باساى ٌیست.  
چَى داٌضهًذاى پَدسهای طیهیایی کضف کشده اٌذ که صواٌی که با هَاپیها سٍی ابشها سیخته وی طَد ، فػل ٍ 

چه  "باؼث وی طَد که باساى طشٍع به باسیذى کًذ. یک بچه ده ساله که دس کالس بَد به وػلن گفت اٌفػاالت طیهیایی 
هش چقذس هن که وا باالتشیي پیضشفت های تکًَلَطی داطته باطین که بگَیین دیگش  "؟!کسی قشاس است ابشها سا بفشستذ

ست که آى قذست ٍ فکش ٍ اٌذیضه سا به ( قذست بذست حذاٌٍذ ٌیست ، چه کسی قشاس اו"חقذست بذست اٌساى است )
 ى بذهذ؟اٌسا

چشا وا ههیضه اسصش ؼکس سا به قاب ؼکس وی داٌین؟ اگش ؼکسی دس یک قاب غال باطذ وی گَیین چه ؼکس قضًگی اوا 
دس یک قاب چَبی باطذ وی گَیین چه ؼکس صطتی. صطتی ٍ صیبایی ؼکس سبعی به قابص ٌذاسد. طایذ دس قاب چًاٌچه 

فَساً وا افشاد ٍ ٌظن ٍ سیضه کاسی ؼکس هًَص سش دایص است.  ،غال البته دسخضًذگی ؼکس بیضتش است . اوا غشاحی 
یي دختشها ٍ پسشها وی تَاًٌذ اص خاٌَاده هایی چیست. بهتش اىوَقػیت سا دس یک قابی قشاس وی دهین تا بفههین اسصطض
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اوشٍصه چَب پذسبضسگ ٍ  وتأسفاٌه بیایًذ که قاب های چَبی داسٌذ. ٌبایذ بچه ها چَب پذس ٍ وادس سا بخَسٌذ. گش چه
وادسبضسگ هن وی خَسٌذ ! که چهل سال پیص وا که فالى دا بَدین یادم وی آیذ که پذسبضسگص فالى غَس با وي صحبت 

طهَت  / 19پاسَق  – 32)طهَت فصلִאםו ַבֲחֵלב ,ְגִדי ְתַבֵשל-ֹלא .....به ههیي دلیل دس پاسَق وی گَیذ :   کشد .
ایي پاسَق سه  چًاٌکه وی بیًین .بضغاله سا دس طیش وادسش ٌپض  .( 31پاسَق  – 14دٍاسین فصل /  36پاسَق  – 24فصل

سا با هن ٌپضیذ ٍ با هن تکشاس وی طَد. وػًی هلاخایی ٍ وػهَلی پاسَق ایي است که گَطتی ٍ واستی  دس تَسا باس
بخَاهی بسَصاٌی ٍ قضاٍت کًی .  وبادا بضغاله سا بخاغش وادسش ، کشداس وادسش "ٌخَسیذ. ٍلی وػًی ادتهاؼی آى 

ٍ ایي چیضی است که ه به قابی که دس آى است. . به صیبایی ؼکس ٌگاه کي ٍ ٌ "بضغاله پشٌٍذه اش با وادسش فشق داسد 
پیضشفته تش ٍ وصًَؼی تش وی طَد فکش وی کًین که قذست  ،ظاهشی تش  ،وتأسفاٌه وا سفته سفته هش چقذس که دٌیا صیباتش 

( تا ایي داٌضگاهها ٍ وهًذسیي ٍ پضطکاى هستًذ حذاٌٍذ به وي بگَیذ که ו"חحذاٌٍذ وحذٍدتش ٍ ضػیف تش وی طَد. )
چگٌَه صٌذگین سا بگشداٌن؟ حذاٌٍذ به وي بگَیذ که دس چه وسیشی ٍ دس چه ساهی بچه هاین سا تشبیت کًن؟ بایذ اص وي 

ٍ به وا وػشفی  یک سٍاٌضًاس پشسیذ. بههیي دلیل وبادا که بخَاهین وقایسه کًین . تا یک هلاخایی دس صٌذگیهاى وی آیذ
چشا بش غبق ٍ بگَیین دس کتاب طها دس وَسد ایي هلاخا چه ٌَطته ؟ دادٍگشاى سا صذا کًین ، وی طَد فَساً وثل پشؼَ 

 ؟ پضطکاى ٍ سٍاٌضًاساى چشا سفتاس ٌکًین

ی اٍ ایي وػخضه حذاٌٍذ ٍ ایي هلاخا"وی گَیذ به ساحشاى که پشؼَ )دادٍگشاى(  חרטומיםبه ایي وی گَیًذ ؼقیذه 
ؼصایضاى سا اٌذاختًذ ٍ واس طذ.  ایي کاس سا اٌخام دهین.آٌها گفتًذ وا هن وی تَاٌین  "طها چه وی گَییذ؟ است. حال

وا هن بلذین آب سا خَى کًین ٍ وا هن بلذین قَسباغه بیاٍسین. آٌگاه بَد که پشؼَ گفت وي دیگش کاسی به تَسا ٌذاسم. 
اٌی . چَى تَ هن وی تَطها چه وی گَییذ؟ طهای سٍاٌضًاس چه وی گَییذ؟ کاسی ٌذاسم تَسا ٍ هلاخا چه وی گَیذ

 $111؟ چشا که ٍقتیکه سشاؽ سٍاٌضًاس وی سٍم وسئَلیت وي پضطک ٍ سٍاٌضًاس فقظ بشٍم  پس دیگش چشا سشاؽ هضن
اوا اگش سفتن پیص هضن ٍ گفتن  است. حاال اگش دٍست داطتن گَش وی دهن ٍ اگش هن دٍست ٌذاطتن گَش ٌهی دهن.

خَدم سا وسئَل وی داٌن ذهن. ٌتَاٌن آى کاس سا اٌخام هضن بگَ وي چه کاس بکًن دیگش ٌهی تَاٌن بگَین ببخضیذ ٌهی 
که  ٌذسٍاٌضًاس داس به کاس. بػضی افشاد کاسی به سبای ٍ کًیسا ٌذاسٌذ به ههیي خاغش. که گَش کشده ٍ اٌخام دهن

 باطذ. ٍ بذٍى ادباس اٌتخابی  ًذ تصهیهضاىهشوَقغ خَاست

. ی است اص داٌب هضنپیاو دسبشداسٌذهوػخضه  . چشا که یستچاص آى وػخضه ها بایذ وی دیذ که پیام حذاٌٍذ  پشؼَ
سٍص گزطت. خَد دسیا بشگضت به حالت اٍلص بذٍى  7وػخضه اٍل اتفاق افتاد ٍ آى ایي بَد که آب دسیا خَى طذ. 

یک  ، ایًکه پشؼَ قذوی ٍ تغییشی ٌضاى دهذ . به ههیي تشتیب تا وػخضه دهن. ضشبه ٍاسد وی طذ ٍ پشؼَ یک تغییشی
، ضشبه آوذ ٍ پشؼَ تَبه کشد اوا  ضشبه دهن دس ٌی ٍ یک تَبه ای وی کشد. آى وَقغ آى بال بشغشف وی طذ. اواپضیها
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دشیهه اش هن داد. تا واداویکه اٌساى وی تَاٌذ بذٍى دشیهه تَبه کًذ سػی کًذ تَبه کًذ ٍ ٌه بػذ اص ایًکه دشیهه هن 
پسش اٍلضادش سا  -که پسشش سا اص دست ٌذهذ  شیهه سا بگیشدتَبه کًذ. پشؼَ وی تَاٌست دلَی د بخَاهذطذ آى وَقغ 
تَبه کشد که  است ، پضیهاى طذ که چشا پضیهاى طذه ، باس وشتباً تَبه کشد ٍ بػذ به تَبه خَدش تَبه کشد 9. ٍلی بشای 

 . است چشا تَبه کشده

دس ضشبه اٍل بذٍى هیچ تَبه ای اگش  که وثالً فکش ٌکًین که غشص تفکش پشؼَ اطتباه بَد. ایًچًیي تَسا به وا یاد وی دهذ
ٌه کًتشل ؼصباٌیتی داطتن ٍ ٌه اصالً دلَی الطَى هاسع سا  - اٍلیه خَد بشگضتًذبه حالت  خَى به آب تبذیل طذ ٍ آبها

غبیػی بَد که داٌضهًذاى  ؼاول. یک بشگضت حذا سا طکش ههه چیض به حالت ؼادی اش ، هیچ کاسی ٌکشدم. گشفتن
تا ایًکه سفته سفته  .الً حذاٌٍذ دس ایًخا دخالتی ٌذاطتصدلیل وزهبی ٌذاطت. ا ٍبخاغش آب ٍ هَا است  وی گفتًذ

ٍ ایًکه فکش وی کشد که ههه ضشبات غبیػی  هضن دس ایي وسائل دخیل است وی دیذ که ٍاقػاًپشؼَ هش چه وی گزطت 
کاوالً اؼتشاف کشد خَدش به ایي وَضَع دهن  تا ایًکه دس ضشبه .طکست رسه رسه غشٍسشٍ  بَدٌذ فکش اطتباهی بَد.

تحهل  چشا کهذ ٌبشٍ وصشَاهص کشد که اص خبا دشیهه. که خَدش با دست خَدش دس خاٌه ییسشائل ها سا صد ٍ اوا 
  .طتایي ههه دشیهه سا ٌذا

با ، اؼهال ٌیکَ اٌخام با  ، با ٌیکَکاسی، ویصٍَت  اٌخام به ههیي دلیل خَطا به حال طخصی که بذٍى تَبه با
ٍ با طادی به حذاٌٍذ ٌضدیک وی طَد. با بیذاسی ٍ هَطیاسی وَاظب است که قذم بػذی سا  با خَطحالی، سالوتی 

خَطا به  ، ذ پضیهاٌیواوا اگش ؼاقل کشد کاسی که باص آ "د پضیهاٌیچشا ؼاقل کًذ کاسی که باص آس"که  چگٌَه بشداسد
 ا قبَل کًذ که آى کاس اطتباه هش چه صٍدتش ٌتیخه وثبت بذهذ.حال طخصی که بذٍى دشیهه آى پضیهاٌی س

 


