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وَریت وی گیزز که قَم ییعزائل را اس وفز ٌجات زهس. ٍلی أاس جاٌب هؽن و َوؽه ربًوی بیًین که  بحث رزٍج اس وفززر        
پزؼَ پازؾاه ٍقت که قَم را بززه ٍ اغیز رَزػ کززه بَز. اوزٍسه ایي پزؼَ ها هعتًس که  -1بَز : واٌغ ٌجات قَم اس وفز زٍ چیش 

ًس ٍ اجاسه ٌهی زهًس که وی کً اىکه وا را ٍابعته ٍ اغیز رَزؾ باؾًس زارایی یا پَل ٍ ،ایًتزٌت ، ًس گَؾی تلفي ههزاه ٌوی تَا
ٍ رٍحیه  زٍم رَز ییعزائل ها بَزٌس که ایهاٌؽاى به آى قَرت کافی ٌبَز واٌغ -2به قسٍغیت آیین.  رارج ؾسه ٍ اس وزس رَزواى
که به ٌشز پزؼَ رٍز ٍ  وَقػیکه هؽن به وؽه ربًَ واوَریت وی زهس .که بذَاهًس وشه ٍ طػن آسازی را بچؽًس کافی ٌساؾتًس

به  ٍ سٍ زٍم ایًکه پیزاى قَم را جهغ کً سوی زهس. یکی ایًکه با پزؼَ قحبت کً ، زٍ زغتَر به اٍ رَاهاى آسازی ؼبزیاى ؾَز
سواٌیکه وؽه ٍ اهزٍى پیزاى قَم را جهغ کززٌس ، وػجشات هؽن را  ٍ اس اٍ آسازی قَم را طلب کًًس. اهزٍى به ٌشز پزؼَ آیًس ههزاه

کافی آٍرزٌس ٍ  ، ایهاى به وحل ایًکه آٌها وػجشات را زیسٌساٌجام زازٌس.  زر حمَرؾاىها گفته بَز به طزیقی که هؽن به آٌ
. اٍ را به رهبزی رَز پذیزفتًس ٍکززٌس  ٍ حهایت اٍ را تاییس ٍ وی باؾس ٍ ٌاجی قَم ییعزائل بًسه بز حق هؽن وؽهگفتًس حقا که 

. زر ٌشزیکی های زربار به غَی کاخ پزؼَ حزکت کزز آٌها، به ههزاه  زیسوَقػیکه وؽه ربًَ ایي چًیي زلگزوی را اس پیزاى قَم 
اس  ٍغط راه آٌها . هههبَز اس آٌها هن باقی ٌهاٌسه . حتی یک ٌفزبا آٌها ٌیعتًسیکباره وتَجه ؾسٌس که پیزاى  وؽه ٍ اهزٍى پزؼَ
 پیزاى ایي ههه به وؽه ربًَ. را ؾزٍع کززٌس فزؼَى رفتًس ٍ واوَریتؽاى به ٌشزوؽه ٍ اهزٍى به تًهایی  ٍ باالرزه فزار کززٌس تزط

وا را به یاز آٍرز ٍ  ، غال بززگی 212بػس اس  که ٍ گفتًس حسا را ؾکز ٍ اٍ را به ؼًَاى کلیس ٌجات یَغف وی زاٌعتًس ایهاى آٍرزٌس
. آٌها وػجشه هؽن را زیسٌس ٍ وؽه ربًَ ؼفایؼ زر بزابز آٌها را بزای رهایی وا فزغتازوَرز تفقس قزار زاز ٍ ٌاجی بز حق رَزػ 

زیگز ایهاى کافی آٍرزٌس که وؽه ربًَ اس  آٌها .ؾت بزؿ ؾس ٍ اغن هؽن را به آٌها وػزفی کززوار ؾس، زغتاٌؼ را سیز بغلؼ گذا
تًها بَز که  اٌساسه ایها ایهاٌؽاى به آٌ بسلیل آٌکه ٍغط راه پؽیهاى ؾسه ٍ بزگؽتًس؟جاٌب هؽن اغت. پظ چزا به یکباره 
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فقط وًحفز به زٍره وؽه  ههیي غًاریَ را قاٌغ کًًس. یگزفزز زیرَزؾاى باٍرؾاى ؾس ٍلی ایهاٌؽاى به حسی ٌبَز که بتَاًٌس 
 وی باؾس.زر سٌسگی هز رٍس  ربًَ ٌیعت بلکه اوکاى ررساز آى

که یٌسوا.  ٍ تحزکاٌگیشه  -2احعاط وعئَلیت  -1:  زر ٌظز گیزز را بایس ٌکتهزٍ  وی رَاهس اٌجام زهس ،ه اٌعاى ک هز ؼهلی
وي حتها بایس فالى کار را اٌجام زهن ٍ یا فالى "را اٌجام زهس ، اگز احعاط وعئَلیت زاؾته باؾس یػًی   یذَاهس کارب یؾذف

هیچ ٌَع رٍحیه ٍ تحزکی زر اٍ ٌباؾس که بذَاهس آى کار را اٌجام زهس ، آى  ٍٍلی اٌگیشه ٌساؾته باؾس  "وَنَع را وؽذـ کًن.
هیچ ٌَع ؼهلی  ٍ فتیله آى رٍؾي وی ؾَز ٍلی سٍز راوَػ وی ؾَز احعاط وعئَلیت وثل یک ؾهػی اغت که رٍغي ٌسارز ،

ٍلی احعاط  باؾسٍجَز زاؾته اٌگیشه ٍ تحزک  بزای اٌجام کاری چًاٌچه .ایي وَنَع ٌیش بزقزار اغت اٌجام ٌهی ؾَز. بزؼکظ
ٍ س ٌهی زاٌس ٍ آى وَقغ اغت که آى تحزک به ٌتیجه ٌهی رغ به آى کار رَزػ را ٍاجب ٍ پایبًس زر ٌتیجه ٌکًسوعئَلیت 

راوَػ وی ؾَز واًٌس رٍغًی که فتیله ٌسارز ٍ هز چه وا وی رَاهین کبزیت را به ایي رٍغي بشٌین رٍغي ههَاره راوَػ وی 
. اٌعاى زر غًیي ه باؾستحزک ٍ رٍحیه اٌگیشه زاؾت هن احعاط وعئَلیت کًس ٍ ؾذـ هن . ایًکههعتًسالسم  بًابزایي هز زٍواٌس. 

وی  تزوَقػیکه اٌعاى به غًیي باال جَاٌی ریلی تحزک ٍ اٌگیشه زارز ٍلی سیز بار وعئَلیت ٌهی رٍز ٍ احعاط وعئَلیت ٌسارز.
 قسرت، احعاط وعئَلیت زارز ٍلی به آى حس که بایس اٌگیشه ٌسارز. ٌه ایًکه  وی گیززجشٍ پیزاى قَم ٍ یا راٌَازه قزار  رغس ٍ
  بلکه تحزک ٌسارز. ٌسارز

 وی گَیس تَاغت که غزیشه رَب :یکی  کًار هن اغتفازه کززهز زٍ آٌها را  وی بایعتکه  ٍجَز زارززٍ قطب  زر ٍجَز اٌعاى
قاٌَى که بساٌی زر ایي زٌیا ههه چیش رٍی حعاب ٍ  ی، ایهاى ٍ تقَا زاؾته باؾی احعاط وعئَلیت زاؾته باؾٌعبت به هؽن  بایس

زر  حتی اگز اس طزیقه وًفی ٍ وهًَع باؾس. که وی گَیس ههیؽه غػی کي زر هیجاى ٍ تحزک باؾی اغت غزیشه بسزیگزی . اغت
 ک ٍ اٌگیشه غزیشه بس اغتفازه کززاس ایي تحز تا بتَاىزاؾت زر کًار ههسیگزرَب را هز زٍ بس ٍ ٌتیجه ٍظیفه واغت که غزیشه 

 ٍ ؼاقی ؾسه بَزٌس که وززم را به به اٌحزافات ٍاوی زارز اس زغت غزیشه بسیکبار حذاوین  غزیشه رَب.اهساف  رغیسى به بزای
گفتًس اگز وا آى را اغیز کًین ٍ قسرتؼ را زر زٌیا تمػیف کًین زیگز ایي ههه اؾذاؿ گًاهکار زر زٌیا پیسا ٌهی ؾٌَس. آوسٌس با 

هیقساػ ظاهز کززٌس ٍ سٌجیزػ کززٌس به ؼًَاى غزیشه بس را بفَرت ؾیزی زر بیت هتبحز زاؾتًس ، تفیالها ٍ ٍغیله هایی که 
ٍ زیگز هیچ ؾذفی تهایل به کار کززى ٌساؾت  ایًکه زیگز غزیشه بس را اغیز کززٌس. اس فززای آى رٍس زیگز هیچ وزغی تذن ٌکزز

ززا رٍس رفتًی ٌبَز چَى وی زاٌعتًس که فاٌجام کار هیچ کظ اٌگیشه ٍ تحزک زر گز یکه زچزا  .ههه زٌیا را تًبلی فزا گزفت ٍ
. ٌهَزٌسغزیشه بس را آساز کززٌس ٍلی آى را تمػیف  حذاوین ایي ٌتیجه را که زیسٌس هعتًس پظ بزای چه ایي ههه سحهت بکؽًس.

 . اوا بایس بیي آٌها ههکاری باؾس .وا ٍاجب اغت سٌسگیزر ٌتیجه غزیشه بس ٍ رَب هز زٍ بزای 

ایًکه اٌعاى اس بسی زٍری  " اس بسی زٍری کي ٍ کار رَب اٌجام بسه " טוב ועשה מרע סורزاٍیس ههلد زر تهلین وی فزوایس : 
اٌجام زازى  بزای کًس یک ٌَع احعاط وعئَلیت اغت که اٌعاى احعاط ٍظیفه ٍ قاٌَى زر اٍ باؾس که رَزػ را کًتزل کًس. اوا

رز که ریلی اس وا زر سٌسگیهاى گًاه ٌکًین اوا کار رَب بایس اٌگیشه ٍ تحزک زر اٍ باؾس که اوز ویفَا را اٌجام زهس. اوکاى زا
. زر حالیکه ٍ ٌیاسی به اٌجام ویفَا هن ٌیعت که وي گًاه ٌهی کًن کافی اغتایًوَقػیکه به یک اوز ویفَا وی رغین وی گَیین 
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تحزک ویفَایی را هز زٍ السم اغت. هن اٌعاى بایس احعاط وعئَلیت کًس یػًی اس گًاه زٍری کًس ٍ هن اٌگیشه زاؾته باؾس ٍ با 
کساویک اس ایًها ارجحیت زارٌس ایًکه اٌعاى اس بسی زٍری کًس یا  ایًجا ایي غَال وطزح وی ؾَز کهبزای رَزػ اٌجام زهس. 

تاثیز زٍری اس گًاه ریلی بیؽتز اس تاثیز اٌجام ویفَا اغت. به ههیي  ؟یک ویفَایی را بز رَزػ انافه کًس ٍ اٌجام زهسایًکه 
وي وی "زلیل ؾایس وَقػیکه احتیاجهاى به هؽن پیؼ وی آیس ، وی گَیین که چه کار کًین که رفغ حکن بس ؾَز. ؾایس بگَیین 

وی ر زغتهاى اغت را کًار بگذارین اؾکالی زر ایي ٌیعت. اوا اگز گًاهی که ز "رَاهن ایي ویفَا را اس حال به بػس ؾزٍع کًن
اس انافه کززى یک ویفَای جسیس. به ههیي زلیل گاهی اٍقات زٍری اس کًاه غذت تز اغت . چزا که تَاٌس وَثزتز ٍاقغ ؾَز

 ، را ٌگه وی زارز ؾبات، تفیال وی رَاٌس ،  وی رٍز کًیعاهز رٍس  ،اٌعاى نس ٍ ٌقیل ؼهل وی کًس. اس یک طزف وذهبی اغت 
تػًیت سٌسگی اػ زارز.  زر زفی زیگز هًَس ارالق ٍ رفتار بس ٍ وًفی ٍٍ اس ط زقت زر کؽزٍت زارز ، را رؼایت وی کًس تَرا

پزٌٍسه اػ را که ٌیهه رالی  کیپَر ٍ تیؽػابه آٍ را وی گیزز اوا یک الؾَى هارع ، یک ؼفباٌیت ، یک غزٍر ٍ یک تحقیز وجسزاً
فزوایس ایي وَنَع واًٌس کعی وی واٌس که وَؾی را زر زغت گزفته ٍ وزتب ٍارز ویقَه  . هاراوبام ویؾسه بَز ، لبزیش وی کًس

به ههیي زلیل اٌعاى  وی ؾَز ٍ بیزٍى وی آیس. تا اس ویقَه بیزٍى وی آیس چَى وَػ هًَس زغتؼ اغت زٍباره ٌاپاک وی ؾَز. 
 (.טוב ועשה) اٌجام زهس ٍ ویفَا بکار رَ ( ٍ هنמרע סורاس بسی زٍری کًس ) وی بایعتیبایس هز زٍ را رؼایت کًس هن 

حساٌٍس  که  سٍ زی "טוב כי להים-א וירא "آفزیًؼ رٍس اٍل گفت زر پایاى اٍلیي وَرز اٌگیشه زر تَرا زر وَرز رَز هؽن اغت که 
را  تفَیزیوثل یک ٌقاػ که  ؟رَبی را تػزیف وی کًسایي بزای چه کعی رَزػ آفزیًًسه اغت پظ  چقسر رَب اغت. هؽن

وَقػیکه هؽن  حتی هؽن هن هًَس بػس اس آفزیًؼ رٍس اٍل به رَز اٌگیشه وی زهس. .سیباییٍ وی گَیس چه ٌقاؾی  ٌقاؾی کززه
تاییس وی کًس ٍ بزایؼ رَؾایًس اغت که چه رٍس اٍلی آفزیسم آٌَقت تؽَیق وی ؾَز بزای آفزیًؼ رٍس زٍم به ههیي تزتیب رٍس 

بػسی آوازه وی کًین. راه پیؽزفت را بزای قسم  اٌگیشه ٍ تؽَیقی که اس رَز ٌؽاى وی زهین ،با هز . وا ... چهارم ٍ  ،غَم 
ٍ ایي   ؟ایي ههه بچه بشرگ کززم آرزػ که چیس ًگَیوتأغفاٌه هعتًس افزازی که اس سحهات گذؾته رَز وأیَط هعتًس. وثالً وی 

ٍ پیؽزفت بػسی را بزای آى وَقغ اغت که قسم ، با تؽَیق باؾس ه ههزااویسٍاراٌه ٍ  فززطزس بیاى  کهطزس بیاى اؾتباه اغت. سواٌی
بیًین زر بػمی اس وَنَع ها یک نػف ٍ کهبَزی زر پیؽزفت اغت ، وال رَز  ي زلیل اگز وا ویی. به ههوی کًس رَزػ وهیا

که چزا )زاؾت کززین یَغاٌه پیؽزفت قبلی را بزباؾس. چَى وأ زفت قبلی ؾزٍع ؾسهؽآى وَنَع ٌیعت چه بعا وهکي اغت اس پی
: یک اقلی را زارین زر گهارا .ٌزغیسینٍ زر به ٌتیجه وَرز ٌظزواى  بززاؾتین، قسم بػسی را با یک نػف ( ایًقسر سحهت کؽیسم

ٌهی تَاٌس آٌزا ریظ  ٍ اگززغت بز آى بگذارینیػًی گاهی اٍقات یک چیشی اغت که ریظ اغت  "פיחטלה מנת על שלא ופחט"
 טופח "اقل زیگزی زارین  یػًی قسرت آٌزا زارز که ریظ باؾس ٍلی قسرت آٌزا ٌسارز که بتَاٌس چیش زیگزی را ریظ کًس. .کًس
گاهی اٍقات یک چیشی اغت که ریظ اغت ٍ اگز زغت رٍی آى بگذارین زغت وا هن ریظ بسیي وػًی که  " להטפיח מנת על

  وی ؾَز.

. رَزواى ایهاى زارین که آغَر ٍ یا اطزافیاٌهاى یهاىرَزواى اغت ٍ ٌه بزای بچه ها گاهی اٍقات ایهاى وا زر سٌسگی فقط بزای
ٍ یا یَم طَ را ریلَل کًین. فقط  بذَاهین کیپَر ، ؾبات ، وَؼسبذَرین. آغَر اگز  گَؾت گَییهی بیزٍى  اغت اگز بذَاهین
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قسرت اؼتهاز کاول را  ٍ را به بچه هایهاى وًتقل کًین تَاٌین ایهاٌهاىآى قَرت که بایس ٌهی  هببزای رَزواى ایهاى زارین. اوا 
حقیقت اغت. اوا  ربًَ وؽه ها را گَػ وی زهین ٍ وی زاٌین که تَرا حقیقت اغت ،. به ههیي زلیل تهام لیهَز تَراٌسارین

َازه بزای راٌ آى را هک وَقػیکه به راٌه وی رٍین ، به وحل کار وی رٍین ، زر رَزواى آى حالت ارازه ٍ قاطػیت را ٌهی بیًین
زر وا بَجَز وی احعاط وعئَلیت با رَاٌسى کتاب هلارا ، ایي زر حالیکه بذاطز کهبَز وػلَوات ٌیعت. پیازه کًین ٍایي واى

بذَاهین که  ٌسارین ٍلی اٌگیشه کافی که بتَاٌین ایي احعاط وعئَلیت را اٌتقال زهین آیس که فالى وَنَع را اٌجام زهین
وثل یک وػلن ٌهی تَاٌین ایي وَنَع را اٌتقال  .اٌجام کاری بز حذر بسارین ٍ یا به اٌجام ویفَایی تؽَیق کًینزیگزی را اس 

گفت قبَل کززین وؽه ربًَ گفتًس وا ییعزائل هعتین ایي حزف ها را که وی  که زهین. زر ٌتیجه وؽکل پیزاى زر آى زٍره ایي بَز
غال وا را  422یک هؽن ٌازیسه ای اغت ، حسای اٍراهام ٍ ییفذاق ٍ یػقَ که بػس اس  ایهاى بیاٍرز که وی تَاٌساوا پزؼَ چطَر .

احعاط رطز کززٌس ٍ زؼَ را قاٌغ کًس. اوکاى ٌسارز که ایي حزف ها پیاز آٍرزه ٍ وی رَاهس وا را ٌجات زهس ٍ آساز کًس. گفتًس 
رٍی  ى کاول ٌسارز ، آى حزفؼ ٍ ایهاٌؼ ٌهی تَاٌسکعی که به حزفی که وی سٌس قاطػیت کاول ٍ ایهافزار کززٌس. ٍغط راه 

به ؼبارت زیگز اٌعاى بایس به ایهاٌؼ ایهاى زاؾته باؾس. کعی که به ایهاٌؼ ایهاى ٌسارز ایهاٌؼ غعت  زیگزی تاثیز بگذارز.
  .ٍ هزلحظه اوکاى افتازٌؼ وی باؾس که یک پایه اػ کن اغت وی واٌساغت. وثل یک ویش غه پایه 

اسزٍاج وی کًًس ٍ اس راٌه وی رٌٍس آى وَقغ اغت که  که بچه ها بػس اس آٌکه زر هز کسام اس وا هن وی تَاٌس باؾس. اؾکال پیزاى
 زر بزابزاگز وی رَاغتًس  ،بَزٌس ٍ زر راٌه با وا وی بیًین کجاها وی رٌٍس ٍ زیي را چگٌَه ٌگه وی زارٌس. تا وازاویکه جلَی وا 

.وا ٍ زر وجالظ ؾزکت وی کًًسجَر که وی رَاهًس لباط وی پَؾًس  حال هز ٍلی یسٌسرجالت وی کؽ وا کارهای سؾت کًًس
. ههیؽه وی ؾَیایي ٌعذه تَرا را وفزف کي وَفق  ٍ که به بچه ها بگَیین ایي زارٍ ایهاى کافی به به زیي ٍ ایهاٌهاى ٌسارین

زر ٌتیجه زر ایي  ٌهی تَاٌین با قاطػیت تجَیش کًین. که بایس اس گزفتاری ها به زٍر هعتی. به آى قَرت ٍ ؼاقبت بذیز هعتی
 -2چه چیشی  -1:  به اٌگیشه وَرز ٌیاس بزای اٌجام ویفَا زغت یافت ى وی کًین که تَغط آٌها وی تَاىوزحله را بیا 6قعهت 

 با چه کعی. -6چه سواٌی  -5کجا  -4چگٌَه  -3چزا 

 چه چیشی   -1

 ٌگه زارزؾبات را  ،  چزا وی رَاهس زیي ٍ آییي را رؼایت کًس ، فؼ زر سٌسگی چیعتچه چیشی به اٌعاى اٌگیشه وی زهس ، هس
تالػ وی هسفؼ زر سٌسگی چیعت؟ آیا اقالً  ؟ٍجَزػ وی باؾسچزا احعاط احتزام به پسر ٍ وازر زر  سباى رَز را ٌگه زارز ،، 

وًاغبی  ا بزای ایًکه بچه هایؼ بتَاًٌس اسزٍاجٍ ثزٍتؼ بیؽتز ؾَز ی زاؾته باؾسرَب زر سٌسگی  ؾغلایًکه به جهت قزفاً کًس 
؟ بسٌبال هسفؼ چیعتزرسٌسگی  ؟ ایي احعاط وعئَلیتؼ بزای چیعت؟چزا وی رَاهس ؾبات را ٌگه زارز زاؾته باؾًس؟

بایس ٍلی  ٍؾي ؾسهر ػوَتَر بزای حزکت کززٌؼواؾیًی اغت که  حال که ؾذـ هسفؼ را تػییي ٌهَز ، ههاًٌس چیعت؟
 . فػالً واؾیي رٍؾي ؾسه اغت.ٍ ؾزٍع به حزکت کًس ؼَك کًس تا قسرت وَتَر به چزخ زٌسه ها بزٍزرا زٌسه 

  چزا . -2
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 زلیل ؟چزا اقالً وي وی رَاهن ایي کار را اٌجام زهن ایي اغت که ؾذـ به رَز بگَیس ؼَك وی کًسرا زٍویي قسم که زٌسه 
 ؼپؽت هسف قحیح زر ؾذـ یک وًطقالسم اغت که . باؾس وا زر سٌسگی که ایي هسفوا چیعت که رَزواى را رانی کًین 

 هسفؼ رغیسى به راطز اسبه ههیي غالن ٍ زرغت اغت ٍ  ٍ ٌیش به آى زلیل ٍ وًطق وطهئي باؾس ، زر ٌتیجه آى هسفپیسا کًس 
چزخ ها ٌهی  هًَس ٍلیؾي اغت ٍارز چزخ زٌسه ها وی ؾَز رٍ ػ. طبق ههیي اقل قسرت واؾیي که وَتَرزؾَهی ٌزٍر 
 .اغت س سیزا وثل آى اغت که زٌسه را رالؿ کززه ٍ هًَس ٍارز زٌسه حزکت ٌؽسهگززٌ

  چگٌَه؟ -3

. اغت هتػییي کزز را هسف قبل اس ایيتا . را بزای رغیسى به هسف وؽذـ کًس اغتزاتضی ٍ تاکتیکؼ زر ایي وزحله ؾذـ بایس
ٍاقغ ایًکه  وی رَاهس به هسفؼ بزغس؟ ٍ چگٌَه اوا چطَروؽذـ ٌهَزه را هن  ٍ زلیل اٌتذاب ایي هسف چیعتایًکه وًطق 

بذَاهس واٍرای فکز رَزػ به  ٍتکیه کًس ٌه ایًکه بذَاهس رَزػ را گَل بشٌس  ٌکات اوکاى پذیزبیًاٌه فکز کًس ٍ بز رٍی 
اس زٌسه رالؿ رٍی زٌسه حزکت واؾیي را ٌگاه کًس. آى وَقغ اغت که به هسفؼ  رَاب ٍ ریال رٍ آٍرز. ایًکه ٍاقغ بیًاٌه

هًَس چیشی اغت که اجاسه حزکت را به چزخ ها ٌهی زهس چزخ ها هن وی تَاًٌس حزکت کًًس ٍلی  ٍ آوازه حزکت اغتآٍرزه 
ٌغ زیگز رارج اس اغت. هًَس یک وایا زر گاراص بعته ٍ . سیزا جلَیؼ یک واؾیي اغت ٌؽسه اغترها که هًَس ٍ آى تزوش اغت 

 واؾیي ٍجَز زارز.

  ؟کجا  -4

بایس زر یک وحیطی هسفؼ را  را اٌجام زهس؟آى وی رَاهس کجا ٍ زر چه وکاٌی ، بػس اس آٌکه ؾذـ هسف رَز را تػییي ٌهَز 
ٌه ایًکه  ؼ زلگزم کًًس.، افزازی زر آى وکاى ٍجَز زاؾته باؾًس که فزز را زر راه رغیسى به هسف باؾساٌجام زهس که وؽَق 

. زٍغتی را بیابس که با اٍ هن آٌها با اٍ هن ؼقیسه ٍ ههفکز ٌیعتًسکه وی زاٌس  کارػ را اٌجام زهس ؾذـ بذَاهس جلَی افزازی
هعتًس ٍ چَى کززى ٍرسػ  وؽغَلههه  رٍز جایی کهباؾگاه وی  ، به بطَر وثال کعی که وی رَاهس ٍرسػ کًسباؾس.  ؼقیسه

. ههیًطَر هن کعی که وی رَاهس وذهبی باؾس بایس زر ههه با اٍ ههزاه هعتًس زلگزم وی ؾَز که اٍ هن ٍرسػ کًسوی بیًس که 
باؼث وی ؾَز که ؾذـ بزای اٌجام ویفَا ٍ ٌشزیکی به هؽن  ایي ٍ باؾًسوذهبی  وکاى افزاز آى که قزار گیززیک وحیطی 

ٍلی . ى تزوش را رها کززَاٍجَز ٌسارز ٍ وی تواؾیي تا ایًجا به جایی رغیسین که واٌػی بزای حزکت . تزغیب بیؽتزی زاؾته باؾس
 ههاى اٌگیشه هن که زر آى به ؼبارت زیگز. حزکت واؾیي قحیح اغت. اگز فزواى واؾیي گزفته ٌؽَز ٍارز زره وی ؾَز آیا

 ای که بزایؼ ایجاز ؾسه را زر راه وثبت اغتفازه کًس؟ٍارز ؾسه به بیزاهه وی رٍز. چطَر اٌعاى وی تَاٌس اٌگیشه  ؾذـ

  چه سواٌی؟ -5

چه وَقغ وي وی رَاهن هسفن را به اٌجام بزغاٌن؟ بهتزیي وَقغ اآلى اغت سیزا هز هیجاٌی که زر اٌعاى بَجَز وی آیس اگز اس 
 چًاٌچه ٍ. اٌجام زهنکار را  بهزه بززاری ٌکًس وثل یک ؾهػی راوَػ وی ؾَز ٍ ؾذـ وی گَیس چزا ایي زر ههاى لحظه آى

زٌبال ٌهی کًس.  هسفؼ را اٌگیشه غزز وی ؾَز ٍ آى وَقغ اغت که زیگز ، آى حزارت ٍ ؾذـ اٌجام کار را به فززا وَکَل کًس
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ٍلی آى رٍس هیچ وَقغ ٌیاوسه چَى وا وی رَاهین  را ؾزٍع کًس وثالً یک ؾذفی وی رَاهس اس فالى رٍس به بػس رصین گزفتي
اگز اٌعاى اآلى ٌذَاهس  "...  מתייא עכשיו לא אם "ههیؽه اس فززا پیؽزفت را ؾزٍع کًین ٍ ٌه اس اوزٍس. زر پیزقه آٍٍت وی فزوایس 

 اٌجام زازى ی که وا را زراغت . تزوش ٍ فزواٌ سواى حال وَقغ ،بهتزیي  بًابزایيؾزٍع کًس پظ چه سواٌی وی رَاهس ؾزٍع کًس. 
 وي اآلى وی رَاهن ایي کار را اٌجام زهن.ؾذـ بایس به رَز بگَیس ایي اٌگیشه کًتزل وی کًس چیعت؟ اوزٍس. 

 چه کعی؟  تَغط -6

چه کعی ٍغیله قزار بگیزز؟ چه کعی به وي کهک کًس ؟ اس چه کعی کهک بگیزم؟ چه کعی بایس ایي هسف را اٌجام زهس؟ 
تهام تئَری های قحیح ٍ ٍاقغ بیًاٌه را زٌبال کًس ٍ زر ٍ زرغت باؾس ، وًطق هن زاؾته باؾس ٍ  هسفؼ غالنرَزم. کعی که 

اٌجام آى کار را به ؾذـ زیگزی بذَاهس ٍلی  یک وحیط گزم ٍ وؽَق ٍ زٍغتاٌه ای قزار گیزز ٍ بذَاهس اس اوزٍس هن ؾزٍع کًس
وَتَر وثل ایي اغت که ز جازه را اؾتباه رفته ٍ به وقفس ٌهی رغس. ٍ ٌذَاهس رَزػ ههت کًس ، تهام ایي وعی ٍاگذار کًس

 לי מי לי אני אין אםزٌبال وی کًس. به ههیي زلیل اٌعاى بایس بگَیس :  یاؾتباه ، فزواى به زغت ٍلی ٌقؽه رااغت رٍؾي واؾیي 
زیگزی ٌؽاى ٌهی زهس ٍ بگَیس وي اگز وي به فکز رَزم ٌباؾن هیچ کظ به فکز وي ٌیعت. کعی که هیچ ٌَع ٍابعتگی به 

  وزحله اٌگیشه به ٌتیجه وی رغس. 6رَزم بایس قسم را بززارم ایي وَقغ اغت که ایي 

گی به ایي زارز که کجا بشرگ ؾسین ، کجا تحفیل کززه این گذؾته زارز. بعتسواى بعتگی به  "چزا" قسم زٍم ٍ "چه" قسم اٍل 
ٍ ایًکه زر چه  زارز حال سواى به گیبعت "کجا اٌجام زهین " قسم چهارم ٍ "اٌجام زهینچطَر "قسم غَم کجا تػلین زیسه این.  ،

. هؽن کاری ٌسارز که وا زر زارز به آیًسه  گیبعت " تَغط چه کعی "قسم ؾؽن ٍ  "چه سواٌی"قسم پًجن  وَقػیتی قزار زارین.
َاهس ببیًس وا زر حال حانز چگٌَه ؼهل وی هؽن وی ر آیًسه زر زغت هؽن اغت. آیًسه چه کاری اٌجام وی زهین چزا که

بزایهاى رقن ویشٌس اویس زاؾته باؾین  ا وی رَاهس که به آیًسه ای  که رَز هؽنکًین سیزا سواى حال زر زغت وا اغت. هؽن اس و
به ٌتیجه وی رغس به ههیي زلیل کعی که ایهاى را وی کارز ٍ ٌتیجه را زر آیًسه وی رَاهس زرٍ کًس بیؽتز ٌباؾین.  آیًسه ىٍ ٌگزا

 تا کعی که ایهاى را اآلى وی کارز ٍ ههیي اآلى هن وی رَاهس زرٍ بکًس.

، ٌبایعتی  ٍ یا ایًکه کعی را ٌیافت که کهکؼ کًس اٍل را غػی کزز ٍ رغیس به سواى ٍ زیس که سواى اٍ ویعز ٌیعت ، وزحله 4کعی که  بًابزایي 
هؽن اگز بذَاهس اآلى هن وی تَاٌس بلکه بایس زاٌعت که کًس ٍ ٌگَیس که هز چه سحهت کؽیسم بیهَزه بَز. وأیَط ؾَز ٍ وعیز رَز را رها 

ٍ اس  کعی ٌبایس سواى ٍ کهک را بهاٌه قزار زهس وَر رَب تػییي کًس که به وي کهک کًس.وی تَاٌس یک وأ هؽن اگز بذَاهس،  اٌجام ؾَز
پظ اگز  .وزحله آرز را هؽن هسایت وی کًسزٍ  را اٌجام بسهس ٍ اٍل وزحله 4اغت که ایي ٍظیفه ؾذـ . رغیسى به هسفؼ غز باس سٌس

 بزغًسغزیػتز به ٌتیجه وی تَاٌعتًس بَز که آى وَقغ  ، کًًس فقط احعاط وعئَلیت ایًکه ٍ ٌه زاؾتًس اٌگیشهبه ههزاه پیزاى قَم ، ایهاى کافی 
ٍ  تهام  آى زه نزبت بذاطز آى بَز که قَم ییعزائل رانی ؾٌَسفزؼَى بزٍز تا آرز کار رانی ؾَز.  بار وکزر ٌشز 12ٍ السم ٌبَز که وؽه ربًَ 

پظ به وحل ایًکه اٌعاى قاٌغ ؾَز ٍ قبَل کًس که وػجشه اس جاٌب هؽن ، تَغط هز کعی  که ٌجات پیسا کًًس.  ایي اٌگیشه زر آٌها بَجَز آیس
کهک  ٍ یا. وؽکل ایًجاغت که وا ههیؽه سواى ؾٌَسحت تز اٌجام وی ار قسم اٍل 4وَقغ اغت که تس ، آى ٍ زر هز سواٌی وی تَاٌس اتفاق بیف

 پسیس باؼث وزحله اٍل 4آى وَقغ اغت که آى  ، سواى ٍ کهک را بهاٌه قزار ٌسهس ؾذـبهاٌه وی کًین. به وحل ایًکه  زیگز را تَغط ؾذـ
 ه تػییي کززه وَفق وی ؾَز.آوسى اٌگیشه وی ؾٌَس ٍ ؾذـ زر راه رغیسى به آى هسفی ک


