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 بِسٕمِ اهللِ الّرَحٕمهِ الّرَحِیمِ

 شازیفایمیآىادهىرخهَ

 ویرایضٌِایی ذکرىآخذ جػدیحوویرایضاوّنیَ پیادهشازی

    

 

 کرامات دلیل بر حقّانیت نیست 

ائيَّافرادی غهّم از درجاجی ةَ و ةّدٌد؛ رشیده غهو از درجاجی ةَ ظاُر ةَ اةّخٍیفَ ىانکو ىذم

ةَدرجاجیایًافرادشث،ظاُراًاتذکرة االولیاءىطانتیکَدرکحابةاجّجَةَاٌد.ازطرفیدشحرشیداطحَ

غرفان،واكػیثُيَفِووآگاُیوةاایً،طّدکَایًافرادازغرفانوکراىاتُورشیدهةّدٌد.چطّرىی

جظکیمدادٌد؛ُيَچیزرارادرزىانخّدطاندركٌکردٌدوةرایخّدطانىکحتییاطِاروجّدائيَّ

ٌدٌد؟واكػاًچگٌَّاشث؟ةَاٌدرافکظا

یكتمکَخدىححانٌتّدیویکىلدارایًةدخراةازکردمکَواكػاًچَطد؟جيامچِاررُترىذاُبُفحَ

غادق ىکحباىام از ىصحلیو غیر یا ةردهفلِیاُمشٍّثىصحلیو جهّیاىامةِره کَ طد چَ اٌد.

اشحٍدواشحلالنیاغالمکردٌدوىکحتیگظّدٌد؛وةػدُوکارطانةَجاُایوخظحٍاكغفآرغادق

یدرشجده؛شثکَىریداٌضازاوشؤالفلِیکردٌداکظید؟درىّردیکیازایًفلِایىذاُبچِارگاٌَ

صحَاشثٌظیاىامغادقُایضراةتٍددیاةازةاطد؟ُيیًفردیکَشرشفرهٌيازاٌصانةایدچظو

کٍد.ونیچّنةٍایىًةٍددیاةازىیُایضراىیکٍد؛چظوکارىیچَداٌواىامغادقجّابداد:ٌيی

درشجده،کٍدىیةرایًاشثُرکارکَاىامغادق اخحیاطاً دُو؛طيا فحّا یٌيازیکغکسآنرا

کَاگراىامغ ةتٍدید؛ ٌگَداریدویکچظيحانرا ةاز ىیادقچظيحانرا یکیکچظيضرا ةٍدد،

ةازىی اگرچظيضرا ةاطد؛ ةاز کَجّاٌصحَةاطیدخالفاىامچظوطيا ةصحَةاطد؛ یکچظوطيا کٍد،

«هًٔٓ الْحِجابٔ اْألکْبّٓرُ»ایًُيانغهوآوردٌد!زارُاییدرةتیٍیدایٍِاشرازکدامنجً!غيمکٍیدغادق

کراىاجیکَةرایخیهیازىحػّّفٌَلمةصیاریازاواّلً؛ٌلمطدهاشثاشث.درىّردکراىاجیکَةرایایٍِا
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اٌد.ىگرغیرازایًاشث؟اگرُاةرایغيرُوکراىاتٌلمکردهشاخحگیاشث.نذادرُيانکحاب،اٌدکرده

خّاُوةگّیوىی!کصیدرىّرداةّخٍیفَطکداطحَةاطد،کصیدرغالخیثخضرتغيرکَطکّیٌدارد

شاخحَخ اشث؛ كػَّ ایٍِا از داشحانیهی ایٍِا از خیهی رُتراٌظانپردازیاٌد. ةرای غّفیَ اشثکَ ُایی

کرده در خق»کحاباٌد. ٌّطحَ«شرّ را کراىثایٍِا اوكاتىریدُا گاُی ىُرطِدام؛ كُطبو ىّرد در ُایی

-ُاییُودارد.یػٍیچَىثیخداروخضُوختردارٌیصثچٍیًکراکٍٍدکَآنةٍدهخّدطانٌلمىی

یاُمشٍّحیکَازٌظراٌد.غّفیَاٌد؛آیٍدگانةرایظانشاخحَُاییٌتّدهةصاخّدایٍِاىدّغیچٍیًکراىث

ُاراةرایفلِیجاةعُيیًاةّخٍیفَةّدٌد؛یاجاةعطافػیةّدٌد؛یاجاةعىانکةّدٌد؛یادیگری،ایًکراىث

غذيانکَکراىثشاخحٍد؛ةرایایًرُترانفلِیظانُوکراىثوّةکر،غيررُترانخّدشاخحٍد.ةرایاة

شاخحٍد.

کَام.ةرایایًنّةَاطارهگفحَایٍِاراو«شرّخق»خدانطفکردهاشثدرکحاب؛یدیگرُوایًاشثٌکحَ

اخحػارٌّطحَطد.کرد.ایًاشثکَایًکحابةَکيحرکصیةَخّاٌدنآنخّغهَىی،طدجرىیاگرىفػّم

امکٌَفسِکراىثدنیمخلّاٌیثٌیصث.یکىرجاضگاوپرشثٍُدیکَةاادرارگاوةَغٍّانونیآٌجاگفحَ

ىی شجدهىیآبىلدّسدشثوغّرجضرا وگاورا ریاضثکٍدوىیطّید؛ ةا ةَکراىثپرشحد؛ ُاییُا

یخیهیآییًدرشحیاشث؛وخضرتگاودرىراجبرشد.پسىاةگّییوگاوپرشحُاییىیرشد؛ةَكدرتىی

-گٌَّاشثکَوكحیةَآنفظارىیٌفساٌصانایً!طانکرد؟هکياالتخیهیىلامةهٍدیدارٌد؛ةایدشجد

کٍید؛درادرىداوىثطّرکَةَغضالتةدٌحانةاورزشکردنفظارواردىیکٍد.ُيانآید،كدرتپیداىی

ای آنًغضالتكّیىیواردطدنایًفظار، اززىیًةهٍدجّاٌیدوزٌَوكثةػدازیکىدّتىیطّد. ایرا

ٌکردٌدٌيی افرادىػيّنیکَایًورزشرا ُيانکٍیدکَ آىدنفظارجّاٌٍد. وارد کَغضالتةدنةا طّر

نُودرادرگٌَّاشث.ٌفساٌصادُد؛ٌفساٌصانُوایًگیردوکاریفّقجّاندیگراناٌجامىیكدرتىی

یشٍگیٍیةهٍداگرکصیوزٌَجّاٌداٌجامدُد.خالییىیغادیطّدوکارُایغیرجديّمفظاركّیىی

؛خیرُاوافکاروآرائضُودرشثاشث؟کرد؛یاکارشٍگیٍیاٌجامداد؛ایًدنیمةرایًاشثکَاٌدیظَ

ُواگرکصیةاریاضثةَکراىحیرشیدوطّركدرتجصياٌیدنیمخلّاٌیثفکریوخلیلیٌیصث.ُيان
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االرضیکٍد؛جػرّفیدرپدیده ةتیٍد؛طیّ پظثدیّاررا ُایطتیػیکٍد؛ذًُوفکرطياراجّاٌصثىذالً

-ُایٌفصاٌیىیُاکَةاُيیًورزشكدرتطّرافحدوازایًةخّاٌد؛جّاٌصثةگّیددرآیٍدهچَاجّفاكیىی

 ةَ دنیمآٌِاطّد دررشید؛ ىٍحِا زةانغرةییػٍیورزش. ىػٍیریاضثُودر اغالً ٌیصث. خلّاٌیثاو

ُایجصياٌیدوگٌَّورزشداریو.یکروشکَىتحٍیةراغّلغهيیاشث.یػٍیآنفظارُاییکَورزش

غهيیواردىیةَغضالتواردىی ىػیًّ،ةَىیزانىظخّع،ةَطکمکاىالً کٍید.کٍیدخصابطده،درخدّ

طّدوخّاُیدجّاٌصثکارُایغیرغادیُواٌجامدُید.ُایغهيیغضالتطياكّیىیدرادرایًورزش

کٍد.فظارُاییةَجصيضواردىیخصابةیطّرُایغیرغهيیداریوکَاٌصانُيیًیکٌّعُوورزش

کصیکَورزش؛ًاشثطیّهورزشایطّد.ىٍحِافرقایًدودرادرایًفظارُاُوجصواٌصانكّیىی

ایًكدرتغهيیىی وجاپایانغيریکةدنکٍد، پیریوجاپایانغيرُيراهاوشث؛ ُایجصياٌیجاشًّ

ورزش کَ کصی آن اىّا دارد. جّاٌيٍد و كّی ةیطاداب فظارُای اشث؛ کرده غهيی غیر ةَُای خصاب

ىدلکَپاةَشًةگذارد،ُزارویکاىّاُيیًایدارد.غضالجضواردکردهاشث؛جاجّاناشثزوروكّّه

کصیکَورزش؛ٌی،اشحخّاٌی،ىفاغم.جفاوتدومُوایًاشثالدردغض؛آیددردوىرضةَشراغضىی

كدرتغهيیىی ةَُرىرجتَاز ىلدّىَُایجصياٌیىیکٍد، ایًةرایاو ُاییطکّفاییكدرترشدجازه

وكحیورزشغهيی ةرةاطدایًةاالجراشث. اىروزیکوزٌَرا ىیىیگٌَّاشث. شالدیگررکّردرا -دارد؛

دارد؛چّنىِحُدورزطضغهيیاشث.اىّاآنکصیکَةَطکمغیرغهيیىیجرراةریشٍگیًیکوزٌَ؛طکٍد

كّّه و درشثاشثیکزور اشث؛ كیيثشّزاٌدورزشکرده ةَ كّّه و ایًزور اىّا اشث؛ کرده نایپیدا

ةَكیيثشّزاٌدناشحػدادُایةاالجرةّد ُایغهيیوغیرغهيیایًدوجفاوتةیًورزش.غضالجضةّد؛

.ةّدةدٌی

یػٍیدرىّردٌفساٌصانُوچٍیًاشثکَاٌصانازطریقُایٌفصاٌیُوُيیًدرورزش طّراشث.

دُد؛آنةَآنٌيی،دارددوشثىیآورد.یػٍیآنچیزیراکٌَفسىخانفثةاجيایالجض،ةٌَفسفظارىی

گّیٍدریاضثیاورزشٌفس.غیًکٍد.ةَایًىیزورةَآنجديیمىی،داردچیزیراکٌَفسدوشثٌيی

ُادرایًُوىّردُودوگٌَّورزشداریو.یکوكثایًفظار؛آٌجاکَورزشغهيیوغیرغهيیداطحیو



4 

 

-وكثاٌصانةیگیرد.اىّایکطّد؛ایٍجاٌفسكدرتىیردىیخصابطدهاشثوةَطکماغّنیةٌَفسوا

گیرد.گٌَّفظارُاٌفسكدرتىی؛ةاُردویایًکٍدىیخصابوىًدرآوردیفظارُاییراةٌَفصضوارد

جركٌّاُیانِیاشث.ایٍِاورزشٌفس،آنورزشغهيیٌفسغتادتوةٍدگیخداشث؛غيمةَاواىرانِی

آید؛اذانغتحراکَگفحٍدطدّتخّاةضىیآطاىد.ةَخّرد؛ٌيیاشث،روزهاشث؛ٌيیَشٍراشث.اٌصانگ

ىیةهٍدىی وضّ ىیطّد؛ ٌياز ٌيیگیرد؛ ٌیيَخّاٌد؛ یا ىیخّاةد. او ،چصتدُایطبکَخیهیخّابةَ

ىیطّد طبىی؛ةیدار ایًطخعخالفىیمٌفسٌياز یکغذایخغيمىیخّاٌد. یا ایهّطيزکٍد.

خّرد؛خالفىیمٌفسرفحارازپّلخرامجِیَّطدهاشث؛ٌيیکَاىّاختردارطدهاشث؛اٌدجهّیضگذاطحَ

گیرد.ُاٌفسكدرتىییاخکاماهللریاضثاشث؛ورزشٌفسىاشث.ةاایًورزشکٍد.یػٍییکجٍتَىی

آوردیُوداریودرُایىًگّییو.اىّاورزشطّداٌجامدادرااغطالخاًکراىثىیکاریکَةاایًكدرتىی

ُاییاشثکَةظرازخّدشدرآوردهاشث.ُيیًیانِیٌدارد؛خداٌگفحَاشث؛آٌِاورزشکَآٌِاریظَ

چَىرجاضُاییکَىرجاضانىیریاضث کَاآلنزیادطدهُایغیرُایٍُدی،چَىرجاضکظٍد. ٍُدی؛

ایًىجانسوىدافمجِرَ ُا،کارُایىخحهفیىاٌٍدیّگاوزِنواىذالٌصيِدیحِیظًِواىذالایًخرفاشث.

ُيَریاضثِاایٍ ادرایًفظاریکَةٌَفسىیفظاردرآوردیةظریاشثکَةٌَفسُایىً، در آورد.

-کٍد؛ایًطخػیکَورزشگیرد.ونذاآنىرجاضٍُدیُوکارُایغیرغادیىیآید،ٌفسكدرتىیىی

اشثکَىِدیحِیظًِىیگٌَّیایًُا اىذالایٍایکرده جّاٌدیککارُایغیرغادیاٌجامُوىیِاکٍدیا

دُد.ىٍحِاآندوجفاوتکَدرآندوورزشجصياٌیةّد،درایًدوورزشٌفصاٌیُوُصث.

ایًكدرجیکَدرایًاٌصاناُمغتادتوةٍدگیخداةَوجّدآىدهاشث -کَةَآنکراىثىییػٍیاواّلً

ُيراهاوخّاُدةّد؛ودرغّانوةػدخیهیطکّفاجرازایًُوخّاُدپسازىرگدرغّانوةػدُوگّییو،

او ةیظحرُيراه ریاضثةَدشثآوردهاشثُيیًچِارغَتاحدٌیا ایًكدرجیکَایًىرجاضةا اىّا ةّد.

دركیاىثةدةخثودشثخانیاشث.؛خانیاشثکَىُرد،درغانوةرزخةدةخثودشثٌیصث.ُيیً
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جّاٌایی زٌد،ُرطّدوکراىاجیازاوشرىیُاییدراوایجادىیدومکصیکَازراهغتّدیثوةٍدگیخدا

ُایةاالجردرروحاوشث.اىّاآنیطکّفاییكدرتىلدّىَ،طّدىرجتَازكدرتوجّاٌاییکَدراوایجادىی

ركدرجیکَ ریاضثاز ریاضثاه ٌفصاٌی، ىًُایطیطاٌییا ایجاددرُایخّدشاخحَو فرد آوردةظریدر

ُایةاالجروازدشثرفحًطاٌساغحالُاةَكیيثشّزاٌدنپحاٌصیمطّد،ىددوداشث.یػٍیایًكدرتىی

دشثفردآىدهاشث.ُایىػٍّیةهٍدجرةَوجکاىم

طّرکَ،دنیمخلّاٌیثٌیصث.ُيان1گّییدىیکراىث،یاکارُایىرجاضاٌَالًکارغیرغادیکَةَآنپساوّ

ةا،آیددشثىیَُاةاریاضثرخياٌی،یػٍیغتادتوةٍدگیغتّدیثوفرىاٌتریخضرتخقةایًكدرت

دنیمةرایًٌیصث،ییکردآید.ونذاُرکسکارغیرغادیُایٌفصاٌیوطیطاٌیُوةَدشثىیریاضث

افکارشدرشثاشث؛ىکحتضدرشثاشث؛ىراىضدرشثاشث.پسخحّیاگرخلّکَ کراىاجیاٌیثدارد؛

ٌلمىی2ایًةرادرانٌاجٍیىاکَ کَةصیارششاخحگیةرایرُترانخّد واكػیثُوداطحَةاطد، کٍٍد،

ُارشید.ایًگفحَُاطّدةَایًكدرتاٌیثآٌِاٌیصث.ةاریاضاتطیطاٌیوٌفصاٌیُوىیاشث،دنیمخلّ

آنوجّددرایجایجردیدٌِاىصهّووىدلّقاشثکَذرّهیةطالنراهآكدرةیًٌکٍد.ةٌَِاخّشىاراةَآ

ٌدارد.
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