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 حساٌٍس وی تَاٌس اٌؾاى ضا اظ هط ٌَع ٌػهت ،هیچ اٌطغی ٍ قسضتی باالتط اظ حساٌٍس ٌیؾت ٍ ٌعزیکی اٌؾاى به زض زهاى هؾتی 
س ٍ ٌزلیل ضٍحاٌی ٍ وػًَی زاض، س ًظٌسگی بیف اظ پیف که زلیل فیعیکی زاكته باك قسضت ٍ اٌطغی بهطه وًس ؿاظز ٍ کهبَزهای

اظ ٌظط فیعیکی ٍ بسٌی هن احؾاؼ بهتطی وی کًس. وػهَالً هط زکتطی  ،كَز  بهطه وًسوػًَیات ٍ ضٍحاٌیات  ایي ظواٌیکه كذم اظ
ه اؿت چه رَضزایًکه زالیل فیعیکی اٍ ضا وی پطؿس.  ، زض ابتسا که بذَاهس وطیيف ضا وػایًه کًس که ببیًس زلیل بیهاضیف چیؾت

ٌس ٍ آى ایي اؿت که آیا چه چیعی ه ااوا اوطٍظه یک پطؿف به پطؿقًاوه رَز اًافه کطز . ...ٍ  اٌرام زازه اؿت یچه کاض ٍ یا
 فکطاً ٌاضاحت وی کًسضا اٍ اؿت که  وؾئله ای که زض ظٌسگی اـبگَیس  كذمضا ٌاضاحت وی کًس. به وحى ایًکه  اٍزض ظٌسگی 

ها ٍ ٌاضاحتی هایی که كذم زض ظٌسگی   اظ بیهاضی بؾیاضیکه  چطا. بط ضٍی ایي وًََع وتهطکع وی كَزتًها آى زکتط ، آٌگاه 
 . اؿت که زاضز فکطی ها ٍ ٌاضاحتی های زاضز هطفاً بذاُط گطفتگی

كطٍع کًین. آیا حاًطین  به چه هَضت ٍ با چه ُطظ فکطی وی رَاهین به ایي بؾتگی زاضز که وا ضٍظ بػس ضا وا ههه چیع زض ظٌسگی
چَى فطزا وی زاٌن زضؿت كسٌی ٌیؾت پؽ "ظواٌیکه که كذنی ایًچًیي فکط وی کًس که  ؟که گصكته ضا فسای آیًسه کًین یا ٌه

،  اٍ آیًسه ضا فسای اوطٍظ وی کًس ٍ آى وَقغ اؿت که ٌه گصكته ، ٌه حال ٍ ٌه آیًسه  "اوطٍظ هن هیچ اضظكی بطایف قائل ٌیؾتن
ًین ، گصكته باقی وی واٌس ، آیًسه ای پیف ٌهی آیس ٍ آیًسه ضا فسای گصكته وی کتا وازاویکه هیچ وػًی ٍ اضظكی بطایف ٌساضز. 
گصكته ضا فسای آیًسه کًین ، فطزا پیف وی آیس ، گصكته ای زض پیف ٌذَاهس بَز ٍ  بذَاهیناوطٍظ پیف ٌهی ضٍز. اوا ظواٌیکه 

قی افتاز ، پاضؿال چه تهام پؾطفت وا بذاُط ٍابؾتگی وا به گصكته اؿت. که زیطٍظ چه اتفا. حطکت وی کًس به پیقطفت ضٍاوطٍظ 
اتفاقی افتاز ٍ یا زه ؿال پیف فالى كذم به وي چه گفت . تهام پؾطفت آى اؿت که وا کَله باض گصكته ضا بطای رَزواى 

حطیف ٌهی تَاٌس هًَظ  تالـ کًساٌؾاى هط چقسض هن ازاظه پیقطفتي ضا به وا ٌهی زهس.  زیگطایي اؿت که تط وی کًین ٍ ؿًگیً
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زؿتطؿی اٌؾاى ههچًاى ؿفت تط ٍ ؿفت تط وی كَز ٍ غیط قابل تغییط اؿت.  اؿت که گصكته واًٌس یک ؿیهاى چَىگصكته كَز 
ٍ تًها کؾی که وی تَاٌس به وا کهک کًس هقن اؿت چَى آیًسه هن به زؿت هقن اؿت ٍ ظواٌیکه اٌؾاى به  فقٍ به آیًسه اؿت 

اكت . به ههیي زلیل زض ایي ؿاؼت که ایي ٌقطیه ضا وی رَاٌین هقن ٌعزیکی پیسا وی کًس آیًسه بهتطی ضا زض پیف رَاهس ز
 . بط حؾاب گصكته آٌطا تًبیه ٌکًین ، هفته زیگط پیف آوس ، ؿاؼات زیگط پیف آوسبطای اکًَى ٍ آیًسه ای بهتط اؿت. ظواٌیکه 

هحبت وی کًس ٍلی اله پطؿتی( )گَؿ עגלگًاه  اب زض اضتباٌ اٌتهاپاضاكای تنَه زض  -، ؿفط كهَت تَضا  زضؿت اؿت که زض ٌتیره
ָשא כִּי بَز بسهس. الظم بطای ؿطكهاضی آى ٌین ؿکه ای که هط کؽ -هحبت وی کًس  השקל מחציתضازغ به وینَای  ابتسازض   תִּ
נֵי רֹאׁש-ֶאת ָרֵאל-בְּ ֺקֵדיֶהם ,יִּשְּ פְּ נּו ,לִּ נָתְּ יׁש וְּ קֹד ,ַליהָוה נַפְּׁשֹו כֶֹפר אִּ פְּ יֶה-וְֹּלא ;אָֹתם בִּ ,נֶֶגף ָבֶהם יִּהְּ קֹד  פְּ  03كهَت فنل ) אָֹתם בִּ
آٌهایی ضا که وقهَل ؿطكهاضی وی كٌَس ، ؿطكهاضی وی کًی ، زض وَقغ  –: هًگاوی که فطظٌساى ییؾطائل  ( 21پاؿَق  –

 كهطزى آٌها هط وطزی بهای ضفغ بال اظ زاٌف ضا به هقن بسهس تا زض وَقغ كهاضـ آٌها بطایقاى بالیی پیف ٌیایس

 .زایگعیي ٍ کفاضه زاى נפשו כופר -1زض هًگام ؿطكهاضی  אותם בפקוד -2زٍ زلیل بطای ایي وًََع وی آٍضز : اوا تَضا 

اضه زاٌف وی چطا بایس زض هًگام ؿطكهاضی كذم ، بالیی ٌاظل كَز که بطای کف ؟زاضز چه ضبَی به کفاضه زاىؿطكهاضی ٍلی 
 ؿکه ٌسهس؟ آیا ٍاقػاً ٌین ؿکه کافی بَز چطا یکبایؾتی ٌین ؿکه بسهس. 

 وی گفتًس یک كذم بیؾت ؿاله زض ایي وًعل اؿت.وحالً  ،ظواٌیکه ؿطكهاضی اٌرام وی كَز اٌؾاى ضا بََض فیعیکی وی كهطزٌس 
اوا اظ ٌظط ٌقاوایی هیچ اضظكی قائل ٌهی كسٌس به ههیي زلیل تَضا به وا یاز وی زهس وَقػیکه رَزت ضا وی كهاضی ، وَقػیکه 

زؿته چک زاضی وبازا  چًسیيوی کًی ، وَقػی که زاضی رَزت ضا به حؾاب وی آٍضی ٍ وی بیًی که  به حؾاب باٌکی ات ٌگاه
فقٍ ٌنف تَ اؿت. آى ٌنفه زیگطت ضٍحاٌی اؿت. پؽ  ایي وَاضز. قسضت زاضی وَاضز فیعیکی که فکط کًی تَ فقٍ به ههیي

آى وَقغ اؿت که كذم اظ بال ضٍحاٌی هن زاضی. بایس ٌنف كقل هساقا بسهی که یازت ٌطٍز که تَ یک قؾهت ٍ یک ٌین تًه 
کؾی که قؾهت ٍ ٌین تًه ضٍحاٌی اـ ضا فطاوَـ وی کًس ٍ فقٍ فکط وی کًس که اظ ٌظط زؾهی به كهاضـ  .( بسٍض وی واٌسנגף)

قٍ اظ ٌظط فکط وی کًس ف ٍ ... چقسض ظى ٍ بچه زاضز،چقسض ؿارتهاى زاضز ، چقسض واكیي زاضز ، چقسض راٌه زاضز ایًکه وی آیس 
 آى وَقغ اؿت که بُػس ضٍحاٌی اـ ضا فطاوَـ وی کًس. آى وَقغ اؿت که بال زض اٌتظاضـ اؿت. ، فیعیکی به كهاضـ وی آیس

יתבְְּּ كطٍع وی کًس. בראשיתزض ابتسای آفطیًف هقن تَضا ضا با کلهه  ههاٌََض که وی زاٌین ، ים ָבָרא ,ֵראׁשִּ  ,ַהָשַמיִּם ֵאת ,ֱאֹלהִּ
به وػًای  ב: ؟ ظیطا اظ زٍ قؾهت تقکیل كسه اؿت  בראשיתچطا وی گَیس  ضا آفطیس.زض ابتسا هقن آؿهاى ٍ ظویي  ָהָאֶרץ וְֵּאת
( ٍ زیگطی كطٍع ظویًی השמים אתیکی كطٍع آؿهاٌی )،  كطٍع زاضین ٌَعکه وا اٌؾاٌها زٍ  ."آغاظ"به وػًای   ראשית+  "زٍ"
 ،َُل ٌیع(. زقیقاً به ههاى وقساض که كاخ ٍ بطگ زضرت زض پاییع وی ضیعز ٍ زض بهاض اًافه وی كَز ، به ههاى وقساض הארץ את)

ؼطو ٍ وقساض ضیقه هایف زض ظیط راک بیقتط وی كَز. اگط یک زضرت ضا وی بیًین که بؾیاض تًَوًس اؿت ٍ تًه ًذیهی زاضز ، 
ٍ كاره های زسیس بیطٍى  هزاضز. اگط وی بیًین که به بطگ هایف زض بهاض اًافه كس وػلَم اؿت که ضیقه قَی ٍ زضاظی ضا زض راک

ٌه بطگی  زض فنل بهاضاوا اگط ببیًین یک زضرتی . ه اٌسکه ضیقه های ظیط راک آى هن َُالٌی تط كس وی كَزوػلَم ه اؿت ، آٍضز
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ى آى بُػس پًهاٌف که ظیط راک اؿت هیچ ٌَع ٍ چَپؽ وػلَم اؿت که زیگط ضیقه هن ظیط راک ٌساضز  ، زاضز ٍ ٌه كاره ای
اوطٍظه بذاضی هایی  ٌساضٌس. ٌیع ؾتًس هیچ تقَیت ٍ پیقطفتیبُػس وػلَم ٍ آكکاضـ که كاخ ٍ بطگ ها هفػالیت ٍ تغصیه ای ٌساضز ، 

که ریلی ؿط ٍ هسا زاضز ٍ  اؿت ٍ زیگطی وَتَض اهلیؿارتهاى قطاض زاضز که اؿتفازه وی كٌَس زٍ قؾهت زاضٌس ، یکی زارل 
. وا فکط وی کًین که قؾهت زارلی اؿت که ایي ههه گطوا وی زهس. زض حالیکه ایي فقٍ قطاض وی زهًسزض باالی پقت بام آى ضا 

 یک کاٌال اؿت که اظ وَتَض اهلی که زض باالی پقت بام اؿت گطوا ضا وی آٍضز.

. زض وی باكس زایگعیي زاى كذم נפשו כופר ٍ ههیي به ؼًَاىؿت اهل آى قؾهت وا آى ٌیهه اؿت که ٌهی بیًین ٍ وذفی ا
به ٌقاوایف ٍ بسهس الظم اؿت  اؿت اههیتزؾن ههاى به قؾهت وػلَوف که  ٌبایؾتی تًهاٌتیره ظواٌیکه اٌؾاى هساقا وی زهس 

ٌین ؿکه بسهی. چطاکه  زض هًگام ؿطكهاضی بایستَضا شکط وی کًس که . به ههیي زلیل بسهس ٌیع اههیت آى قؾهت که ٌاپیساؿت
وبازا وَقػیکه ؼهل اٌرام ؿطكهاضی زض حال اٌرام اؿت تػرب کًی ٍ بگَیی چه زهاؼت ٍ چه  ههه وا ٍاقػاً ٌین ؿکه هؾتین.

 فطاوَـ ٌکي.راٌَازه ای. آى ٌیهه ضٍحاٌی ضا 

 ظواٌیکه یَؿف زاكت فَت وی کطز. ٌهَزوػًی  تَاىؿطكهاضی به ُطیق زیگط هن وی  به غیط اظضا  אותם בפקוד، اوا زض پاؿَق  
گفت ٍ  زض ارتیاض آٌها قطاض زاز " אתכם יפקוד פקוד "به هَضت ؼباضت ٍ قَم ییؾطائل زض گالَت ونط بَزٌس ، ضاظ ٌرات ضا 

اظ ٌظط تحت الفظی فاضؿی یػًی كفقت کطزى ٍ اظ ٌظط وًظَض یػًی به یاز آٍضزى.  פקוד. حساٌٍس كها ضا فطاوَـ ٌذَاهس کطز
. به ههیي زلیل ظواٌیکه وقه ضبًَ رَزـ "آٍضز كها ضا که زض گالَت هؾتیس ٍ ٌازی رَز ضا رَاهس فطؿتازرَاهس هقن به یاز "

. آٌها گفتًس ههیي هن יפקוד פקודقن گفته وقه کفت ه ضا بطای ٌرات ییؾطائل وػطفی ٌهَز ، اظ اٍ پطؿیسٌس که کس ٌرات چیؾت؟
 .کسی هؾت که یَؿف به وا گفته اؿت

ָשא כִּיزض پاؿَق وی گَیس  ههاٌََض که شکط كس נֵי רֹאׁש-ֶאת תִּ ָרֵאל-בְּ ֺקֵדיֶהם ,יִּשְּ פְּ נּו ,לִּ נָתְּ יׁש וְּ קֹד ,ַליהָוה נַפְּׁשֹו כֶֹפר אִּ פְּ  ;אָֹתם בִּ
יֶה-וְֹּלא ,נֶֶגף ָבֶהם יִּהְּ קֹד  פְּ آٌهایی ضا که وقهَل  –هًگاوی که فطظٌساى ییؾطائل "( :  21پاؿَق  – 03كهَت فنل ) אָֹתם בִּ

ؿطكهاضی وی كٌَس ، ؿطكهاضی وی کًی ، زض وَقغ كهطزى آٌها هط وطزی بهای ضفغ بال اظ زاٌف ضا به هقن بسهس تا زض وَقغ 
وی رَاهس گًاه قَم ضا ظواٌیکه هقن کًین ، ا بطضؿی ػس زیگط ایي پاؿَق ض. چًاٌچه اظ بُ"كهاضـ آٌها بطایقاى بالیی پیف ٌیایس

ضا بلًس وی کًس ٍ به بؾَی رَزـ وی آٍضز. به ههیي زلیل ظواٌیکه یک هسیقی زض زاوػه فَت وی  ( آٌهاראש)، ضأؼ  کفاضه کًس
ٍ وی آیس زض باغف ظواٌیکه وحبَب وي  ...."  : وی فطوایس השירים שיר. زض پاؿَقی اظ وی باكسبذاُط کفاضه گًاه زاوػه  ، کًس

.  وی باكس هسیقین زٍضه ،  وًظَض اظ گلهای ؿَؿيحذاوین وی فطوایًس   ".... وی رَاهس گل های ؿَؿي ضا بچیًسآى وَقغ 
زض زض ضٍظ افتتاحیه ویقکاى زٍ پؾطاى اهطٍى فَت کطزٌس. هقن هسیقین زٍضه ضا گطٍ وی گیطز.  ، یػًی بطای کفاضه گًاه ییؾطائل

ههاى لحظه که اهطٍى زاكت به اٍد وی ضؿیس زٍ فطظٌسـ زض ههاى وکاى ٍ ظواى فَت کطزٌس. بذاُط ایًکه ههیقه بایس تَاظى 
ضا که زعٍ هسیقین بَزٌس گطفت. زض ٌتیره ظواٌیکه ( پؾطاى اهطٍى) אביהוٍ  נדבهقن بطای کفاضه گًاهاى ییؾطائل  بطقطاض باكس.

ضا به گطٍ وی  آٌهارَزكاى ٌیؾت. بذاُط تؾَیه حؾاب زاوػه اؿت که هقن  هسیقین زض زٌیا ضٌذ وی کقًس ، ایي تؾَیه حؾاب
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ָשא כִּי فطوایسزض پاؿَق وی گیطزکه کفاضه گًاهاى زاوػه كٌَس.  ظواٌیکه هقن وی رَاهس ضأؼ ییؾطائل ضا بلًس ...  רֹאׁש-ֶאת תִּ
קֹד، کًس  פְּ  ٍظیفه هط كذنی چیؾت؟ ، ضا وَضز بذقف قطاض زهس)قَم ییؾطائل( آٌها  ٍبطای ایًکه آٌها ضا به یاز آٍضز  אָֹתם בִּ

که هقن وی رَاهس آٌها ضا به یاز  ، ظواٌی هط کؾی کفاضه زاى رَزـ ضا بپطزاظز ٍ باكسپطٌٍسه رَزـ  وؾئَلهط کؾی  چًاٌچه
יֶה-וְֹּלא آٍضز ٍ باؼج بذقایف گًاهاٌقاى كَز קֹדهیچ ٌَع بالیی ٌاظل ٌذَاهس كس   נֶֶגף ָבֶהם יִּהְּ פְּ زض به یاز آٍضزى ٍ  אָֹתם בִּ

 بذقایف آٌها. 

با آى وَازه زض هط قطى ٍ ؼنطی ٍ اؿت  افطاز ایي ؿَالی که وقه ضبًَ کطز ٍ زض َُل تاضید وَطح اؿت ٍ هًَظ هن ؿَال ههه
ضكاؼین ٍ اكذال ظالهی هن هؾتًس که  לו וטוב רשע ، هؾتًس که زض ضٌذ هؾتًس یهسیقیه  לו ורע צדיק:  هؾتین ایي اؿت که

بذاُط كذم ظالن ؿذتی پیطٍظ ٍ وَفق هؾتًس. ویلیٌَها زَاب به ایي ؿَال زازه كسه. اوا یک زَاب آى اؿت که آى هسیق 
ٍلی چطا ههؾایه اـ؟ ٍ ٍای بط ههؾایه اٍ.  عٍای بط كذم ضاكا לשכנו אוי לרשע אויوی فطوایس:  אבות פרקי. زض وی کقس

ضاكا ظٌسگی وی کًس. چه بؾا آٌهن بایس زض پطٌٍسه كذم ضاكا كطیک باكس. زض ٌتیره حذاوین باضها اظ كذم طا زض ههؾایگی ظی
تَضا یاز گطفتًس که اٌؾاى ٌبایس زض اُطاف اكذال ضاكا هیچ ٌَع ضفت ٍ آوسی زاكته باكًس ٍ هیچ ٌَع ههؾایگی ٍ زٍؿتی 

. ظیطا اوکاى زاضز ایي اظ ههؾایه بس زٍضی کي ٍ با اٍ زٍؿت ٌباـ רע משכן הרחקزاضین  אבות פרקיههچًیي زض  زاكته باكًس.
ٍلی باالرطه اٍ ضا فطیب  ، کازٍ بطایهاى آٍضز سوا ضا زؼَت کًها كذم ظاهط فطیب باكس ٍ وا با اٍ زٍؿت باكین. زض وههاٌی 

اظ ؼقَبت کاض اظ اٌتهای ضاه  ותמפרעונ תתיעש ואל ن. با اٍ زٍؿت باكی نکه بذَاهی ضا رَضزفطیب كذم ضاكا ٌبایؾتی . زهس
که ایي ههه ظزٌس ٍ رَضزٌس هیچ َُضی هن ٌقس ٍ ضٍظ اظ ضٍظكاى هن بهتط اؿت. اظ . وبازا به رَزت بگَیی وبازا وأیَؼ كَی 

وبازا كذم بذَاهس زض اُطاف ٍ زض ورلؽ افطاز ضاكاع ضفت ٍ آوس زاكته ؼقَبت کاض غافل وقَ. تَضا به وا یاز وی زهس که 
  باكس.

ֵרי وی فطوایس:زض تهیلین زاٍیس ههلد  יׁש ַאׁשְּ ים ַבֲעַצת ,ָהַלְך ֹלא ֲאֶׁשר ָהאִּ ָׁשעִּ ֶדֶרְך ;רְּ ים ּובְּ מֹוַׁשב,ָעָמד ֹלא ,ַחָטאִּ ים ּובְּ  יָָׁשב ֹלא ,ֵלצִּ
صض اؿت که زض ضاه رَكا بحال کؾی که گَل ٌهی رَضز که بطٍز زض وقَضت ظالهاى ٍ حتی بط ح) . (2پاؿَق - 2)تهیلین ، فنل 

ؿَالی  (رَاکاضاى ٌایؾتس که وبازا اٍ ضا به ضاه ٌازضؿت بکقًس ٍ بسیي هَضت هطگع زض ورلؽ وؾذطه کًًسگاى ٌذَاهس ٌقؾت
هس البته که ٌهی كیًس. اظ ههاى اٍل که  ،که کؾی که ٌهی ضٍز ٍ ٌهی ایؾتس  وقذم اؿتکه ایًرا وَطح اؿت ایي اؿت که 

. پؽ چطا گفت رَكا به حال کؾی که به وقَضت رَاکاضاى قسم ٌهی گصاضز هس البته که بقیه وًََع ها هن كاول آى وی كَز
ٍ ا رَضز وی گَیس اگط ضٍظی اٌؾاى فطیب غطیعه بس ض ٍ پیف بیًی وی کًسزاٍیس ههلد زض ایًرا  ایي وَاضز اًافه ضا شکط وی کًس؟

 ضز .... ٌه وی ایؾتن ٍ ٌه وی كیًن فقٍ وی رَاهن اظ آٌرا ؼبَض کًن .بگَیس وي فقٍ آٌرا ضز وی كَم کاضی که ٌهی کًن ایًََض
تهیلین زض ایًرا فقٍ هقساض وی زهس که ٌقؾتي اظ کرا  .ٍ بسٌبال آى گًاه ٍ ...  كسى ههاٌا ، تَقف کطزى ههاٌا ٍ ٌقؾتي ههاٌا

ى های ظیبایی زاضز ٍ وا فقٍ وی رَاهین ضز كَین. کاضی زیگط ٌهی کًین كطٍع وی كَز؟ اظ ضز كسى ٍ قسم ظزى. ؿارتها
زلهاى گطفته یک کن وی رَاهین بطٍین بگطزین. قسم وی ظٌین کاضی زیگط ٌهی کًین. اآلى ظى ٍ كَهط با هن وی ضٌٍس الؼ ٍگاؼ 

فالى ورلؽ وی ضٌٍس. اوا بػساً که  اوا بػساً که كَهط رَاؿت احؾاؼ آظازی کًس تًهایی وی ضٍز. اآلى اؿت که با ههسیگط زض
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زیگط احؾاؼ پط ٍ بال گطفتًس تًهایی وی ضٌٍس. به ههیي زلیل فکط ٌکًین تا وازاویکه وي با ظٌن هؾتن ٍ یا وي با كَهطم هؾتن وی 
واٌی که فقٍ ظ. به ههیي زلیل زض تهیلین وی فطوایس زض گًاه ضا بطای ههسیگط باظ ٌکًینتَاٌن هط کاضی کًن ٍ یا هط زایی بطٍم. 

ز. پؽ زاٍیس ههلد وی فطوایس رَكا به حال وی كَ افطاز زیگط زعٍ آىٍ  اؿت ، ایؾتازى به زٌبالف وی رَاهس ؼبَض کًس
اٍقات فطاغتف ضا  ٍ اوا ؿَالی که وَطح وی كَز ایي اؿت که بًابطایيكذنی که اهالً قسم ٌهی گصاضز زض ضاه ٍ ضٍـ آٌها. 

ם כִּי چگٌَه پط کًس؟ اٌطغی اـ ضا چََض ونطف کًس؟ תֹוַרת אִּ צֹו ,יְּהָוה בְּ תֹוָרתֹו ;ֶחפְּ ֶגה ּובְּ  – 2)تهیلین ، فنل .ָוָליְָּלה יֹוָמם ,יֶהְּ
چََض اوکاى زاضز که  . ٍلی(وی کًس اٌسیقهكباٌه ضٍظ ضازغ به تَضایف ٍ  ٍ ٌه تًها ایي بلکه به تَضای هقن وقتاق اؿت)(1پاؿَق

تَضا اؿت ، غصایی  بطای ٍ هط کاضی که اٌرام وی زهس اٌؾاى كب ٍ ضٍظ به تَضای هقن وقغَل باكس؟ ظواٌیکه اٌؾاى تهام ٌیتف
حال  .وی كَز وحؾَباؿت آى هن تَضا  ضا هن که وی رَضز تَضا حؾاب وی كَز. تفطیح هن که وی کًس چَى هسفف وقسؼ

ָהיָהچه ؿَزی اظ ظٌسگی وی بطز؟ ٍ ایي كذم چه وعیتی زاضز  ؿَال زیگط آى اؿت که ֵגי-ַעל ָׁשתּול ,כְֵּעץ --וְּ  ֲאֶׁשר ָמיִּם-ַפלְּ
יֹו רְּ תֹו יִֵּתן ,פִּ עִּ ָעֵלהּו--בְּ כֹל ְְּּ ;יִּבֹול-ֹלא וְּ יחְַּ יֲַעֶשה-ֲאֶׁשר וְּ לִּ ٍ رَاهس كس واًٌس زضرتی که ٌقا ) (0پاؿَق – 2)تهیلین ، فنل יַצְּ

ٍ حتی بطگف پػوطزه ٌذَاهس كس ٍ هط آٌچه که رَاهس زاز زض ظواى رَز كسه اؿت بط زسٍل های آب که ویَه ٍ خهطه اـ ضا 
ک چقهه ٌهط آب کاكته كسه که آى وَقغ اؿت که واًٌس یک زضرتی اؿت که زض کًاض ی(اٌرام زهس )اٍالزاٌف( وَفق رَاهًس كس

هایف اظزٍاد وی کًًس. به وَقغ به وَقغ بچه ٍ ویَه اـ ضا به وَقغ وی زهس . به رَبی اٌطغی وی گیطز ٍ تغصیه وی كَز ىاظ آ
به رَبی ظٌسگی اـ زطیاٌات ههه هیچ ٌَع بطگف پَؿیسه ٌهی كَز  .ضٍظی اـ وی آیس ، به وَقغ ههه کاضـ اٌرام وی كَز

ظٌسگی اـ به ضاحتی وی گصضز هیچ ٌَع ًطض ٍ رَطی اٍ ضا تهسیس وی گصضز ٍ ٌه زض زازگاه ٍ ٌه زض پعكک ٍ زکتط ٍ بیهاضؿتاى.
ים ֵכן-ֹלאٍ هط کاضی هن که وی کًس وَفق رَاهس بَز  ٌهی کًس ָׁשעִּ ם כִּי :ָהרְּ ֶפּנּו-ֲאֶׁשר ,ַכמֹץ-אִּ דְּ  – 2)تهیلین ، فنل רּוחְַּ תִּ

زیس ، واًٌس کاهی که وی ظٌس ٍ هط لحظه اٍ ضا باز  ضاحتی ٌذَاهًس بلکهوَفق ٌذَاهًس كس بسیي هَضت ظالهاى ، )( 4پاؿَق
ٌساضٌس ٍ زیگط با کؾی ٌهی تَاًٌس  اٌطغیضكاؼین ایًََض ٌیؾتًس. قسضتقاى ضا اؿتفازه وی کًًس  ٍ زض َُل ضاه هیچ ٌَع (وی بطز

هؾتًس. هیچ ٌَع  ُطف ٍ ضٍظی زیگط آى ُطف واًٌس یک کاهی هؾتًس که با باز یک ضٍظ ایي. حتی با هقن طاض کًًساضتباٌ بطق
زض ظٌسگی ٌساضٌس. آى تقَیف ٍ زلهطه ٍ اؼناب رَضزکًی ضا هط ضٍظ آٌها ضا به ایًَطف ٍ آى  ٍ تػازلی ٌظن ،تًظین  حالت قسضت ،

 פלגי به فکط ظٌسگی ٌساضٌس. بًابطایي هسیقین کؾاٌی هؾتًس که فکط زؾن ٌیؾتًسهیچ ٌَع آؿایف ٍ آضاوقی زض ُطف وی بطز. 
زض کًاض وحیٍ ٍ زاوػه وقسؿی  ، هؾتًس به زٌبال چقهه آب هؾتًس به زٌبال قسٍؿیت هؾتًس. زض کًاض یقیَا ، وحل وقسؼ מים

یک  وقکلی زض ظٌسگی ٌساكته باكًس. زض ٌتیرههیچ ٌَع ٌاضاحتی ٍ باكًس که فطزا ضٍظ آیًسه كاى ٍ بچه هایقاى تأویي باكًس. 
هسیق ٍ تلهیس حارام برای ایًکه بیي وا باكس ٍ وا ضا اضكاز کًس ٍ به وا تَضا یاز زهس چطا بذَاهین ضهبطاى زاوػه چَب زاوػه ضا 

اوا اظ ٌظط  ٌبیًًسٌظط زؾهی كایس لَهه  بذَضٌس ٍ اظ بیي زاوػه بطٌٍس که هطفاً زاوػه لَهه ٌبیًس. آٌها که بسٍى ضهبط وی واًٌس اظ
زهس. اگط هسیقین ضا وی بیًین که زض ضٌذ هؾتًس زض ٍاقغ یک تَضا یاز  ضٍحاٌی زیگط وػلهی زض وسضؿه ٌیؾت که بذَاهس به آٌها

ببالین ٍ  باضی اؿت که اظ زاوػه به اضث بطزه اٌس ٍ بطای زاوػه ظزط وی کقًس زض ٌتیره وبازا حتی بطای یک خاٌیه به رَزواى
ههیقه غصایف ، تفطیحف به زا  افطاز زیگط زض حالیکه ههه ضٍظكاى تَضا ٍ ؿیسٍض ٍ کًیؾا اؿتهسیقین وغطٍض كَین ٍ بگَیین 

 ٍ ههیقه هن هحیح ٍ ؿالن اؿت. اهالً کاضی به زیي ٍ کًیؾا ٌساضز ٍ آوازه اؿت
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ظزط  ا رَاٌسى اؿت ٍکه زض یقیَا زض حال تَضهسیقی كذم  ایي یک حقیقت اؿت اوا ایي چًیي كذنی اظ حؾاب پؽ اٌساظ 
ًتَضی اظ لَله کقی ههؾایه به ههؾایه وی زهس. ٍلی وی کقس اؿتفازه وی کًس. رنس هقن َُضی اؿت که بسٍى هیچ گٌَه کُ

با لَله کقی زظزی زاضز اؿتفازه وی کًس ٍ  ٍ آى یکی چَى کًتَض ٌساضزضا چه کؾی وی زهس کؾی که کًتَض زاضز. آب  ایي پَل
آظاز وطا آفطیسه آظاز هن زاضم  !چه هقن رَبی .با کؾی کاضی ٌساضم کؾی هن با وي کاضی ٌساضز به رَزـ وی گَیس وي که

كذم بایس حَاؿف به ٌیهه زٍم ٌقاوایف باكس که ضیقه اهلی ظٌسگی  נפשו כופרظٌسگی وی کًن. به ههیي زلیل تَضا وی گَیس 
 ط یک تفطیح ٍ یا هیاهَی ایي زٌیا ضا بذَضز. اـ اؿت که وبازا ٌقاوایف ضا زض وحسٍزیت قطاض زهس. وبازا که گَل ظاه

زض گهاضا وی فطوایس ؿه ٌفط هؾتًس که گًاهاٌقاى وی كٌَس : کفاضه گًاهاى اٌؾاى بسٍى ظزط که  ٌیع هؾتًس ُطیقه های زیگطی
حالً کؾی که به وقام وی ضؿس و -1ٍ یهَزیت ضا بط رَزـ قبَل وی کًس.  غیط یهَزی که یهَزی وی كَز -2. بذقیسه وی كَز
ؼطٍؼ ٍ زاواز زض ضٍظ ؼطٍؿی زض ضٍظ رَپا وحل کَهي گازٍل زض قَزـ . اظزٍاد وی کًس هزَاٌی ک -0پازكاه وی كَز 

ى ؿاُاى ضا اٌس هن گًاهاى ضا ببذقس ٍ هن زهاضٍظ کیپَض وی واًٌس که گًاهاٌقاى ضا وی بذقًس. اوا هقن ٌهی تَهقَزاكین زض 
یک بعی ضا بیاٍضیس بطای قطباٌی زض هاى كها ضا وی بذقن. بسیي ُطیق که گًا فطوَززض ضٍظ کیپَض هقن به ههیي زلیل  .ببًسز

. بطای ایًکه ؿاُاى هیچ حالت كکایتی یس بطای ؿاُاى که زهاٌف بؾته كَزقَزـ هقَزاكین اوا یک بع زیگط وحل ههاى ضا بیاٍض
هقن گفت که وینَاها ضا اٌرام زهیس. آى بع ضا بطای ؿاُاى  ؟زؿت پیسا کطزٌسچََض به ایًچًیي اضفاقی ٍلی  .ٌساكته باكس

، کؾی که یهَزی کؾی که به وقام وی ضؿس  ، قطباٌی کًیس که آى زَضی هن زهاى ؿاُاى بؾته باكس. به ههیي زلیل ایي ؿه ٌفط
 چطا که. ف هقنٍ ایي ُطیقه زیگطی اؿت بطای بذقایوی كَز ٍ کؾی که اظزٍاد وی کًس تهام گًاهاٌف بذقیسه وی كَز. 

ٍ کؾی که  اؿت آفطیسه كسه ایي وی واٌس که اظ ٌَبه یک وَقػیت ٍ وقام ٍ ُطیقه ظٌسگی زسیس وی ضؿس وحل  ظواٌیکه كذنی
کؾی که هط ضٍظ وی گَیس: ضٍظ اظ ٌَ ضٍظی اظ ٌَ. وي  .گًاهاٌی اظ قبل زض پطٌٍسه اـ ٌیؾت هیچ ٌَع  كَز ،ورسزاً آفطیسه 

کاضی به گصكته ٌساضم. اوطٍظ وی تَاٌن یک وینَا کًن ٍ آى ضا اٌرام وی زهن. وی تَاٌن به هقن ٌعزیک تط باكن. کؾی که به 
ههیي زلیل ضٍظ  به .گًاهاى اٍ ضا وی بذقًسآٌگاه آفطیًف زسیسی اؿت ، ٍ هقن ٌقاى زهس که اوطٍظ ضٍظ وي ضٍظ زسیسی اؿت 

ضٍـ هقاٌا قبل اظ ضٍظ کیپَض قطاض وی گیطز ظیطا به وحى ایًکه ؿطٌَكت اٌؾاى ورسزاً زض ضٍظ ضٍـ هقاٌا تػییي كَز زیگط فقٍ 
 اٍکه یک احؾاؼ تَبه ، یک احؾاؼ ٌعزیکی زض  هط کؾیگًاهاٌف ضا تا ضٍظ کیپَض وی بذقس. هقن ضٍظ تا ضٍظ کیپَض زاضز ٍ  23

اؿت وَهئي باكس که باالتطیي هسیه تَلس ضا به رَزـ زازه  ."وی رَاهن یک كذم زسیسی باكن اوطٍظ وي"آیس که  پسیس
تَ وی رَاهی آزم زسیسی باكی پؽ وا هن یک پطٌٍسه زسیس ٍ یک هفحه زسیسی ضا بطای تَ باظ  " چَى اظ آؿهاى وی گَیًس

ٍ پقیهاٌی ٍ ٌساوت زض اٍ ٌباكس ٍ هیچ ٌَع ؼهسی ضا بط  اٌؾاى تػًیت بگیطز ٍلی آى احؾاؼ تَبهچًاٌچه . زض ٌتیره "وی کًین
وی آى تػًیت هیچ فایسه ای ٌساضز ٍ رَزـ ضا بیذَزی ظزط ،  "باكن یزسیس آزم وي وی رَاهن"رَزـ قبَل ٌکًس که 

باكس که كذم تغییط فکطی ٍ ضٍحاٌی زض رَزـ پسیس آٍضز ٍ وَهئي  ٍ تقَا ههطاه ظواٌی وَخط اؿت که با تَبهتػًیت  .زهس
( اظ هط ُطف که ایي کلهه ضا بذَاٌین ههاى وی كَز. اظ هط هساقا ٍ یا کهک کطزى به افطاززازى  – נתנווباكین بًا به کلهه )

 . هقن به وا کهک وی کًس ٌیعاظ ههاى ؿهت  کهک کًین ،ؿهتی که وا 
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كذنی وصهبی بػس اظ آٌکه ایام ضٍـ هقاٌا ضا پقت ؿط وی گصاضز ، کیپَض ، تفیال ٍ  یک زاؿتاى ٍاقػی اظ ایي قطاض اؿت که
، یکباضه وی بیًس که زٍ واكیي پلیؽ زلَی زض  بَزؿَکا حالیکه زض حال بؾتي کیپَض زض  ایام تػًیتف ضا به زا وی آٍضز ، بػس اظ

یؽ وی بطٌس. اظ اٍ وی پطؿًس آیا تَ یک واه پیف یازت اؿت راٌه اـ وی ایؾتًس زلَ وی آیًس ، اٍ ضا زؿتگیط کطزه ٍ به ازاضه پل
هن  اٍکه کرا بَزی؟ ٍ اٍ زَاب وی زهس یازم ٌیؾت. پلیؽ ؼنباٌی وی كَز ٍ اٍ ضا تهسیس وی کًس که یازـ آیس کرا بَزه. 

که وًََؼی اؿت وتَزه وی كَز  ، آى فطز پؽ اظ پطؿف های بؾیاضی که اظ اٍ وی کًًس .هط چه فکطـ وی کًس یازـ ٌهی آیس
واكیًف اظ یک ریاباى راهی ؼبَض كبیه  یواكیً، ذنی زض آى تاضید ٍ زض ههاى ظواى که به واكیي اٍ وطبٌَ وی كَز که یک ك

ظیاز بَزه كایس وي گاهی ؿطؼتن اٌکاض وی کًس ٍ وی گَیس  . ایي كذموی کًسٍ فطاض ٍ یک بچه پًذ ؿاله ضا ظرهی کطزه کطزه 
ؿطؼت ظیازی  زض آى وحلههاٌرا پلیؽ به اٍ وی گَیس پؽ تَ اؼتطاف وی کًی که اوا هیچ وَقغ با کؾی تنازف ٌکطزم. 

وی  اٍاظ ه ایي اهلی ضا حتهاً یازم وی آوس. فقٍ وی گَین چیعهایی ب .ایي هن وی گَیس وي چیعی ضا اؼتطاف ٌهی کًنزاكتی. 
،  کًًسوی هط چقسض اظ اٍ تحقیق ٍ باظزَیی  ٍ ؿکَت وی کًس. اظ زٍ وقام باالتط وی آیًساٍ  ٍلی س که كهازتف ضا اويا کًسًرَاه
تا ایًکه اٍ ضا به ظٌساى وی اٌساظٌس که بطای فطزا زض  .ؿکَت وی کًس اٍ هنهط چه تهسیسـ وی کًًس  .ؿکَت وی کًس اٍ هن

زازگاه آوازه كَز. وَقػیکه زض زازگاه وی آیس قاًی وی گَیس آیا تَ به اتهاوات هًَظ اؼتطاف زاضی؟ اٍ گفت وي به اتهاوی هًَظ 
زاضی بطای رَزت ٍکیل ٍقت  ؿاؼت زیگط 14تا هًَظ پطٌٍسه ات باظ اؿت ٍ زازگاه وی گَیس اؼتطاف ٌکطزم ٍ اويا ٌکطزم. 

 هٍکیل وی بیًس که ٍاقػاً به ایي كذم ظٍض وی گَیًس ٍ بهاٌه ای ضا گیط آٍضزٍکیلی بطای رَزـ وی گیطز. ایي فطز هن . بگیطی
بطای هفت ضٍظ به اٍ ٍقت زازه  .سگیطز تا ضٍی ایي وًََع تحقیق کً ٌس که اٍ ضا اشیت کًًس ؿپؽ ٍکیل اظ زازگاه ٍقت ویا

ٍکیل وی گَیس اٍالً ایقاى یک واه پیف زض فالى ضٍظ ٍ فالى ٍ ظواى زازگاه وی كَز  .هًَظ زض ظٌساى بَزه وی كَز ٍ آى كذم
رطیس کطزه  ی زض آٌراؿاؼت بط ؿط وقبطه هسیقین بَزه ٍ ههطاه با راٌَازه اـ بَزه ایي هن ضؿیسی اؿت که اظ ؿَپط واضکت

ایي وی گَیس ضؿیس ضا ههه وی تَاًٌس چاپ کًًس . ٍکیل وی گَیس که  که با اٍ بَزٌس. زازؿتاىهؾتًس كاهساٌی هن بَزه. ایي 
ٍ ؿاؼت وی ظٌس. زازؿتاى وی گَیس اٍالً که هط د اظ زایی که بَزٌس ؼکؽ گطفتًس ٍ زٍضبیي پاییي ؼکؽ تاضی فطز با راٌَازه اـ

زاضین. ٍکیل وی گَیس ههاى کاضگط  ٍکیل وی گَیس كاهساى ؼیًیکؾی وی تَاٌس زٍضبیي ضا تًظین کًس ٍ تاضیذف ضا تغییط زهس. 
ایي وًََع ضا  پهپ بًعیي زض آى ضٍظ به ایي كذم ضؿیس زازه ٍ ضؿیس تاضید زاضز ٍ كهاضه واكیي هن زاضز. زازؿتاى وی گَیس

حتی کؽ زیگطی وی تَاٌس با واكیًی زیگط بطٍز ٍ كهاضه واكیي زیگطی خبت کًس. ٍکیل وی گَیس  .ههه وی تَاًٌس اٌرام زهًس
. زازؿتاى آى كاگطز ضا وی آٍضز ٍ اظ اٍ وی پطؿس که آیا تَ اؿت وا كاهس ؼیًی زاضین ٍ كاگطز پهپ بًعیي اٍ ضا ؼیًاً زیسه ٍلی

 ؟ضا یازت اؿتفطز ایي فطز ضا فالى ضٍظ زیسی؟ آى كذم وی گَیس بلی. زازؿتاى تاضید ٍ ظواى ضٍظ ضا وی پطؿس که چََض ایي 
ََض وهکي اؿت بػس اظ ایي وست یازت باكس. كاگطز وی گَیس بذاُط ایًکه آى ضٍظ به وي ایي ههه آزم وی آیًس ٍ وی ضٌٍس چ

اٌػام رَبی زاز َُضی که وي به رَزم گفتن ایي كذم با ایي واكیي کهًه اـ چََض وی تَاٌس ایي اٌػام با وقساض باالیی ضا به 
یا ایًکه یک ضٍظ بػس ٍ یا یک ضٍظ قبل اظ آى  وي بسهس. زازؿتاى وی گَیس ایي وَضز وهکي اؿت كاول حال هط کؾی كَز ٍ

. اظ کرا وَهئي هؾتی زقیقاً ههاى ضٍظ بَزه ٍ یا زقیقاً ههیي كذم بَزه؟ ایي کاضگط به قاًی وی گَیس ٍلی وي حتن زاضم باكس
ًن. اٍ به وي که ایي كذم زض ههاى ضٍظ به وي ایي اٌػام ضا زاز بذاُط ایًکه حطفی ضا که به وي ظز هیچ وَقغ فطاوَـ ٌهی ک
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آى كذم گفت ایي واه الَل اؿت بله. به اٍ گفتن  .ظیطا وي ؿط ٍ ًٍغ وحل یهَزیاى وصهبی ٌساكتن ؟گفت آیا تَ یهَزی هؾتی
ٍ یهَزیاى زؿت به زؼای هقن هؾتًس ٍ تَبه وی کًًس. كاگطز گفت ایي حطفی که ایي كذم به وي ظز ظٌسگی وطا ؼَو کطز . 

یي كذنی ٌیؾت که رَاکاض باكس ٍ فػالً با ًهاٌت وی تَاٌس آظاز كَز ٍلی ٍکیل بایس کاوالً ایي زازگاه وی گَیس ُبق كَاهس ا
ٌگطزز ٍ ًهاٌت وًََع ضا كفاف کًس ٍ چًسیي واه ٍکیل به زٌبال وبطا کطزى کاول كذم بَز که زیگط ایي كذم به ظٌساى بط 

الَل یک ؿاضقی ضا وی گیطٌس ٍ آى كذم اؼتطاف وی کًس که آى تا ایًکه یک واه قبل اظ ضٍـ هقاٌا زض واه . اٍ ضا هن آظاز کًس
ؿاله ضا ظرهی کطزه بَزه ٍ زقیقاً واكیي وحل واكیي كذم وبطا زاكته ٍ فقٍ زٍ تا  پًذبَزه که ایي زطم ضا وطتکب كسه ٍ بچه 

 . اؿت اظ اؼساز كهاضه های واكیًف وحل ایي كذم بَزه

گفته وی كَز ، ٌه تًها یک کالم ریط که بطای ضًای هقن ٍ بسٍى هیچ گٌَه چقهساكتی به یک ٌفط زیگط  بًابطایي وی بیًین که
 . زَقب كذم هن باؼج آظازی رَز وی تَاٌس افطاز زیگطی ضا اظ گهطاهی ها ٍ فؾاز ها ضهایی زهس ، ٌیع وی تَاٌس


