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یآىادهشازیفایم


ىرخهَ
پیادهشازی

جػدیحوویرایضاوّنیَ

ذکرىآخذ

ویرایضٌِایی

کرامات دلیل بر حقّانیت نیست
افرادی ىذم ىانک و اةّخٍیفَ ةَ ظاُر ةَ درجاجی از غهو رشیده ةّدٌد؛ و ةَ درجاجی از غهّم ائيَّ
دشحرشیداطحَاٌد.ازطرفیةاجّجَةَىطانتیکَدرکحابتذکرة االولیاءاشث،ظاُراًایًافرادةَدرجاجی
ازغرفانوکراىاتُورشیدهةّدٌد.چطّرىیطّدکَایًافراد ،ةاایًُيَفِووآگاُیوغرفان،واكػیث
وجّدائيَّیاطِار

رادرزىانخّدطاندركٌکردٌدوةرایخّدطانىکحتیجظکیمدادٌد؛ُيَچیزرا

ةَاٌدرافکظاٌدٌد؟واكػاًچگٌَّاشث؟ 
ُفحَیكتمکَخدىححانٌتّدیویکىلدارایًةدخراةازکردمکَواكػاًچَطد؟جيامچِاررُترىذاُب
فلِی اُم شٍّث ىصحلیو یا غیر ىصحلیو از ىکحب اىام غادق
غادق

ةِره ةردهاٌد .چَ طد کَ جهّی اىام

غفآراشحٍدواشحلالنیاغالمکردٌدوىکحتیگظّدٌد؛وةػدُوکارطانةَجاُایوخظحٍاك

کظید؟درىّردیکیازایًفلِایىذاُبچِارگاٌَاشثکَىریداٌضازاوشؤالفلِیکردٌد؛درشجدهی
ٌيازاٌصانةایدچظوُایضراةتٍددیاةازةاطد؟ُيیًفردیکَشرشفرهیاىامغادق
جّابدادٌ:يیداٌواىامغادق
ةرایًاشثُرکارکَاىامغادق

ٌظصحَاشث

چَکارىیکٍد؛چظوُایضراىیةٍددیاةازىیکٍد.ونیچّنةٍایىً
ىیکٍد ،غکسآنرافحّادُو؛طيااخحیاطاًدرشجدهیٌيازیک

چظيحانراةازٌگَداریدویکچظيحانراةتٍدید؛کَاگراىامغادق

یکچظيضراىیةٍدد،یک

چظوطياةازةاطد؛اگرچظيضراةازىیکٍد،یکچظوطياةصحَةاطد؛کَجّاٌصحَةاطیدخالفاىام
غادق

غيمکٍید! ةتیٍیدایٍِاشرازکدامنجًزارُاییدرآوردٌد! ایًُيانغهو«هًٔٓ الْحِجابٔ اْألکْبّٓرُ»

اشث.درىّردکراىاجیکَةرایایٍِا ٌلمطدهاشث؛ اوّالًةصیاریاز کراىاجیکَةرایخیهیازىحػّّفٌَلم
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کردهاٌد ،شاخحگیاشث.نذادرُيانکحابُاةرایغيرُوکراىاتٌلمکردهاٌد.ىگرغیرازایًاشث؟اگر
کصیدرىّرداةّخٍیفَطکداطحَةاطد،کصیدرغالخیثخضرتغيرکَطکّیٌدارد! ىیخّاُوةگّیو
خیهی از ایٍِا كػَّ اشث؛ شاخحَاٌد .خیهی از ایٍِا داشحانپردازیُایی اشث کَ غّفیَ ةرای رُتراٌظان
کردهاٌد .در کحاب «شرّ خق» ایٍِا را ٌّطحَام؛ گاُی اوكات ىریدُا کراىثُایی در ىّرد كُطب و ىُرطِد
خّدطانٌلمىیکٍٍدکَآنةٍدهیخداروخضُوختردارٌیصثچٍیًکراىثُاییُودارد.یػٍیچَ-
ةصاخّدایٍِاىدّغیچٍیًکراىثُاییٌتّدهاٌد؛آیٍدگانةرایظانشاخحَاٌد.غّفیَیاُمشٍّحیکَازٌظر
فلِیجاةعُيیًاةّخٍیفَةّدٌد؛یاجاةعطافػیةّدٌد؛یاجاةعىانکةّدٌد؛یادیگری،ایًکراىثُاراةرای
رُترانخّدشاخحٍد.ةرایاةّةکر،غير و غذيانکَکراىثشاخحٍد؛ةرایایًرُترانفلِیظانُوکراىث
شاخحٍد .
ٌکحَیدیگرُوایًاشث؛خدانطفکردهاشثدرکحاب«شرّخق»ایٍِاراونّةَاطارهگفحَام.ةرایایًکَ
اگرىفػّمجرىیطد،کيحرکصیةَخّاٌدنآنخّغهَىیکرد.ایًاشثکَایًکحابةَاخحػارٌّطحَطد.
ونیآٌجاگفحَامکٌَفسِکراىثدنیمخلّاٌیثٌیصث.یکىرجاضگاوپرشثٍُدیکَةاادرارگاوةَغٍّان
آبىلدّسدشثوغّرجضراىیطّید؛وگاوراشجدهىیکٍدوىیپرشحد؛ةاریاضثُاةَکراىثُایی
ىیرشد؛ةَكدرتُاییىیرشد.پسىاةگّییوگاوپرشحیخیهیآییًدرشحیاشث؛وخضرتگاودرىراجب
کياالتخیهیىلامةهٍدیدارٌد؛ةایدشجدهطانکرد؟!ٌفساٌصانایًگٌَّاشثکَوكحیةَآنفظارىی-
آید،كدرتپیداىیکٍدُ.يانطّرکَةَغضالتةدٌحانةاورزشکردنفظارواردىیکٍید؛درادرىداوىث
واردطدنایًفظار،ایًغضالتكّیىیطّد.آنوكثةػدازیکىدّتىیجّاٌیدوزٌَایرااززىیًةهٍد
کٍیدکَافرادىػيّنیکَایًورزشراٌکردٌدٌيیجّاٌٍدُ.يانطّرکَغضالتةدنةاواردآىدنفظار
كدرتىیگیردوکاریفّقجّاندیگراناٌجامىیدُد؛ٌفساٌصانُوایًگٌَّاشثٌ.فساٌصانُودرادر
جديّمفظاركّیىیطّدوکارُایغیرغادیییىیجّاٌداٌجامدُد.خال اگرکصیوزٌَیشٍگیٍیةهٍد
کرد؛یاکارشٍگیٍیاٌجامداد؛ایًدنیمةرایًاشثکَاٌدیظَُاوافکاروآرائضُودرشثاشث؟خیر؛
كدرتجصياٌیدنیمخلّاٌیثفکریوخلیلیٌیصثُ.يانطّرُواگرکصیةاریاضثةَکراىحیرشیدو
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جّاٌصثىذالًپظثدیّارراةتیٍد؛طیّاالرضیکٍد؛جػرّفیدرپدیدهُایطتیػیکٍد؛ذًُوفکرطيارا
ةخّاٌد؛جّاٌصثةگّیددرآیٍدهچَاجّفاكیىیافحدوازایًطّركدرتُاکَةاُيیًورزشُایٌفصاٌیىی-
طّد ةَ آٌِا رشید؛ دنیم خلّاٌیث او ٌیصث .اغالً ىػٍی ریاضث ُو در زةان غرةی یػٍی ورزش .ىٍحِا در
ورزشُایجصياٌیدوگٌَّورزشداریو.یکروشکَىتحٍیةراغّلغهيیاشث.یػٍیآنفظارُاییکَ
ةَغضالتواردىیکٍیدخصابطده،درخدّىػیًّ،ةَىیزانىظخّع،ةَطکمکاىالًغهيیواردىیکٍید.
درادرایًورزشُایغهيیغضالتطياكّیىیطّدوخّاُیدجّاٌصثکارُایغیرغادیُواٌجامدُید.
یکٌّعُوورزشُایغیرغهيیداریوکَاٌصانُيیًطّرةیخصابفظارُاییةَجصيضواردىیکٍد.
درادرایًفظارُاُوجصواٌصانكّیىیطّد.ىٍحِافرقایًدو طیّهورزشایًاشث؛ کصیکَورزش
غهيیىیکٍد،ایًكدرتُایجصياٌیجاشًّپیریوجاپایانغيرُيراهاوشث؛وجاپایانغيریکةدن
طاداب كّی و جّاٌيٍد دارد .اىّا آن کصی کَ ورزشُای غیر غهيی کرده اشث؛ فظارُای ةیخصاب ةَ
غضالجضواردکردهاشث؛جاجّاناشثزوروكّّهایدارد.اىّاُيیًکَپاةَشًةگذاردُ،زارویک ىدل
دردوىرضةَشراغضىیآید؛ دردغضالٌی،اشحخّاٌی،ىفاغم.جفاوتدومُوایًاشث؛ کصیکَورزش
غهيیىیکٍد،ةَُرىرجتَازكدرتُایجصياٌیىیرشدجازهایًةرایاوىلدّىَیطکّفاییكدرتُای
ةاالجراشث.وكحیورزشغهيیةاطدایًگٌَّاشث.اىروزیکوزٌَراةرىیدارد؛شالدیگررکّردراىی-
طکٍد؛یکوزٌَیشٍگیًجرراةرىیدارد؛چّنىِحُدورزطضغهيیاشث.اىّاآنکصیکَةَطکمغیرغهيی
ورزش کرده اشث؛ درشث اشث یک زور و كّّهای پیدا کرده اشث؛ اىّا ایً زور و كّّه ةَ كیيث شّزاٌدن
غضالجضةّد؛ةَكیيثشّزاٌدناشحػدادُایةاالجرةّد .ایًدوجفاوتةیًورزشُایغهيیوغیرغهيی
ةدٌیةّد .
درورزشُایٌفصاٌیُوُيیًطّراشث.یػٍیدرىّردٌفساٌصانُوچٍیًاشثکَاٌصانازطریق
ىخانفثةاجيایالجض،ةٌَفسفظارىیآورد.یػٍیآنچیزیراکٌَفسدوشثىیدارد،ةَآنٌيیدُد؛آن
چیزیراکٌَفسدوشثٌيیدارد،زورةَآنجديیمىیکٍد.ةَایًىیگّیٍدریاضثیاورزشٌفس.غیً
آٌجاکَورزشغهيیوغیرغهيیداطحیو؛ درایًُوىّردُودوگٌَّورزشداریو.یکوكثایًفظارُا
3

خصابطدهاشثوةَطکماغّنیةٌَفسواردىیطّد؛ایٍجاٌفسكدرتىیگیرد.اىّایکوكثاٌصانةی-
خصابوىًدرآوردیفظارُاییراةٌَفصضواردىیکٍد؛ةاُردویایًگٌَّفظارُاٌفسكدرتىیگیرد.
آنورزشغهيیٌفسغتادتوةٍدگیخداشث؛غيمةَاواىرانِی،جركٌّاُیانِیاشث.ایٍِاورزشٌفس
اشث.اٌصانگرشٍَ اشث،روزهاشث؛ٌيیخّرد؛ٌيیآطاىد.ةَطدّتخّاةضىیآید؛اذانغتحراکَگفحٍد
ةهٍد ىیطّد؛ وضّ ىیگیرد؛ ٌياز ىیخّاٌد؛ ٌيیخّاةد .یا ٌیيَُای طب کَ خیهیخّاب ةَ او ىیچصتد،
ةیدار ىی طّد؛ ٌياز طب ىیخّاٌد .ایً طخع خالف ىیم ٌفس غيم ىیکٍد .یا یک غذای خّطيزهای
جهّیضگذاطحَاٌد؛اىّاختردارطدهاشثکَازپّلخرامجِیَّطدهاشث؛ٌيیخّرد؛خالفىیمٌفسرفحار
ىیکٍد.یػٍییکجٍتَیاخکاماهللریاضثاشث؛ورزشٌفسىاشث.ةاایًورزشُاٌفسكدرتىیگیرد.
کاریکَةاایًكدرتىیطّداٌجامدادرااغطالخاًکراىثىیگّییو.اىّاورزشُایىًدرآوردیُوداریو
کَآٌِاریظَیانِیٌدارد؛خداٌگفحَاشث؛آٌِاورزشُاییاشثکَةظرازخّدشدرآوردهاشثُ.يیً
ریاضثُاییکَىرجاضانىیکظٍد.چَىرجاضُایٍُدی،چَىرجاضُایغیر ٍُدی؛کَاآلنزیادطده
اشث.ایًىجانسوىدافمجِرٌَصيِدیحِیظًِواىذالایًخرفُا،کارُایىخحهفیىاٌٍدیّگاوزِنواىذال
ایٍِاُ،يَریاضثُایىًدرآوردیةظریاشثکَةٌَفسفظارىیآورد.درادرایًفظاریکَةٌَفس
ىیآیدٌ،فسكدرتىیگیرد.ونذاآنىرجاضٍُدیُوکارُایغیرغادیىیکٍد؛ایًطخػیکَورزش-
ُایایًگٌَّایکردهاشثکَىِدیحِیظًِىیکٍدیااىذالایٍِا ُوىیجّاٌدیککارُایغیرغادیاٌجام
دُد.ىٍحِاآندوجفاوتکَدرآندوورزشجصياٌیةّد،درایًدوورزشٌفصاٌیُوُصث .
یػٍیاوّالًایًكدرجیکَدرایًاٌصاناُمغتادتوةٍدگیخداةَوجّدآىدهاشثکَةَآنکراىثىی-
گّییو،پسازىرگدرغّانوةػدُوُيراهاوخّاُدةّد؛ودرغّانوةػدخیهیطکّفاجرازایًُوخّاُد
ةّد.اىّاایًكدرجیکَایًىرجاضةاریاضثةَدشثآوردهاشثُيیًچِارغَتاحدٌیاةیظحرُيراهاو
ٌیصثُ.يیًکَىُرد،درغانوةرزخةدةخثودشثخانیاشث؛دركیاىثةدةخثودشثخانیاشث .
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دومکصیکَازراهغتّدیثوةٍدگیخداجّاٌاییُاییدراوایجادىیطّدوکراىاجیازاوشرىیزٌدُ،ر
ىرجتَازكدرتوجّاٌاییکَدراوایجادىیطّد ،ىلدّىَیطکّفاییكدرتُایةاالجردرروحاوشث.اىّاآن
كدرجیکَازراهریاضثُایطیطاٌییاٌفصاٌی،ریاضثُایخّدشاخحَوىًدرآوردةظریدرفردایجاد
ىیطّد،ىددوداشث.یػٍیایًكدرتُاةَكیيثشّزاٌدنپحاٌصیمُایةاالجروازدشثرفحًطاٌساغحال
وجکاىمُایىػٍّیةهٍدجرةَدشثفردآىدهاشث .
پساوّالًکارغیرغادیکَةَآنکراىث،یاکارُایىرجاضاٌَىیگّیید،1دنیمخلّاٌیثٌیصثُ.يانطّرکَ
ایًكدرتُاةاریاضثرخياٌی،یػٍیغتادتوةٍدگیغتّدیثوفرىاٌتریخضرتخقةَدشثىیآید ،ةا
ریاضثُایٌفصاٌیوطیطاٌیُوةَدشثىیآید.ونذاُرکسکارغیرغادیییکرد،دنیمةرایًٌیصث
کَ خلّاٌیثدارد؛افکارشدرشثاشث؛ىکحتضدرشثاشث؛ىراىضدرشثاشث.پسخحّیاگرکراىاجی
کَایًةرادرانٌاجٍیىا 2ةرایرُترانخّدٌلمىیکٍٍد،واكػیثُوداطحَةاطد،کَةصیارششاخحگی
اشث،دنیمخلّاٌیثآٌِاٌیصث.ةاریاضاتطیطاٌیوٌفصاٌیُوىیطّدةَایًكدرتُارشید.ایًگفحَُا
ىاراةَآٌِاخّشةیًٌکٍد.ةَكدریةطالنراهآٌِاىصهّووىدلّقاشثکَذرّهایجایجردیددرآنوجّد
ٌدارد .
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.چًن در صًرت ظاهّر با هم فّرق ودارد.
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.اهل سىّت بّرادران واتىی ما هستىد .چًن آوها عایشه را اُّمُ المؤمىیه میداوىد؛ ما حضّرت خدیجه ي حضّرت زهّرا

یکی است .مادرمان جداست.
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را اُّمُ المؤمىیه میداویم .پدرمان

