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 ظًُر شرایط ي عالئم

  

 :مقدمٍ

از  ای سیاُ ٍ ّوراُ تا ظلن ٍ تثاّی ترسین ضسُ است. زر رٍایات، چْرُ رٍزگار پیص از ظَْر، چْرُ

 رولِ:

ّا، اضافِ  ّا ٍ حرام ضسى حالل رآى ٍ تفسیر آى از رٍی َّا ٍ َّس، حالل ضسى حرامفراهَش ضسى ل

 ذَیطاًٍسی، سکَت اّل ایواى، رٍاد رضَُ تیي کارهٌساى ٍ...، تریسُ ضسى پیًَس ّا تِ زیي ضسى تسعت

 َستىد؟ ربط يقایع ربطی بٍ ظًُر دارود یا بی آیا ایه

سالن تَزى آى ٍ  یک زستِ اهَر هاًٌس ٍرَز ریل،را یک پسیسُ زر ًظر تگیرین؛  آهسى لغاراگر  :هخال

، تٌْا رٌثِ هاًٌس سَت ٍ زٍز زیگری  زستِ رسس ٍ ًیرٍی هحرکِ، اگر حاغل ًطًَس، لغار تِ همػس ًوی

 رسس. آًْا ّن تِ همػس هی ٍرَز رساًی زارًس ٍ لغار تسٍى اعالع

 هسى لغار ّستٌس.آ عالهت زستِ زٍمٍ سى لغار هآ ضرط زستِ اٍل

 ؛ اما عالمت وٍ!شرط در تحقق یک پدیدٌ اثر دارد

ظَْر اهام زهاى )تِ عٌَاى یک  ، پسرایغی زارز ٍ ّن عالهت ٍ ًطاًِّن ضای زر عالن،  ٍلتی ّر پسیسُ

 عالهت ٍ ًطاًِ است. ًیست ٍ زارای ضرایظ ٍ ًیس از ایي لاعسُ هستخٌی پسیسُ ارتواعی(

 

 تعریف شرایط ي عالئم ظًُر

 زّس. اهَری ّستٌس کِ زر تحمك ظَْر تاحیر ٍالعی زارًس ٍ تسٍى آًْا ظَْر رخ ًوی ضرایظ ظَْر

ظَْر تاحیر ًسارًس؛ تلکِ تِ ًسزیک ضسى ظَْر یا اغل ٍرَز آى اهَری ّستٌس کِ زر تحمك  عالئن ظَْر

 اضارُ زارًس.

 کرزىِ ضرایظ ظَْر است، ًِ عالئن آى ی ها، فراّن ٍظیفِ
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 پاسخ بٍ یک شبٍُ

گرٍّی هعتمسًس ترای تحمك  .ضَز از ظلن ٍ رَر هی رپُاحازیج آهسُ است کِ لثل از ظَْر، زًیا ترذی  زر

 رلَگیری ًکٌین! حسالل از گسترش آىیا  ٍ ستن زاهي تسًینها ّن تایس تِ ظلن ظَْر، 

زاًٌس ٍ  عالهت را ًوی ضرط ٍ تفاٍت، ایي است کِ افتٌس تِ زام ایي ضثِْ هی هطکل کساًی کِ پاسد:

 تٌْا ضرط ظَْر ایي هَضَع ًِکِ  حالی ضرط ظَْر است. زر ،فراگیر ضسى ظلن ٍ ستن کٌٌس گواى هی

 .ذرالسهاى استظَْر ٍ زٍرُ آ ظرف زهاًیِ ی تلکِ ًطاًِ !ّن ًیست ظَْر ی ًطاًِ ، حتیًیست

 

 

 

 

 :طرح ي بروامٍ

 کٌٌس. عول هی لرآى کرین ٍ سٌت ٍ سیرُ پیاهثر ٍ اهاهاى هعػَماهام زهاى)عذ( تر اساس  ،عثك رٍایات

 يجًد رَبر:

. اهام زهاى)عذ( عالٍُ تر علن الْی ٍ تاضس عػوت ٍ علن الْیزارای  ، تایسرْاًی آذریي حکَهتِ رّثرِ

ترذالف هٌزی سایر ازیاى ٍ هکاتة،  ٍ اّل تیت )ع( است عػوت، ٍارث علن ٍ کواالت تواهی اًثیاء ٍ

 است. هَعَزی هَرَز ٍ زًسُ

  

 شرایط ظًُر

 عرح ٍ ترًاهِ. 1
 

 ٍرَز رّثر. 2
 

 ٍرَز یاراى. 3
 

 آهازگی عوَهی. 4
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 يجًد یاران:

. پیاهثر اسالم ًیس یاراى کافی ٍ ضایستِ است اهام تا تِ اهرٍز، ًثَزِ لیامِ اغلی هحمك ًطسى یکی از عَاهل

تیت تِ زلیل  کافی، هَفك تِ تطکیل حکَهت ضسًس ٍ اّل یاراىِتٌْا پس از ّزرت تِ هسیٌِ ٍ زاضتي 

 هَفك تِ تطکیل حکَهت ًطسًس. گاُ ّیچ ًساضتي یار،

 :آمادگی عمًمی

 لیام تِ ًتیزِ هغلَب ذَاّس ،آى ی کِ تِ ٍسیلِ ٍرَز آهازگی، از ضرایظ تسیار هْن ترای ظَْر است

 رسیس.

 

 عالئم ظًُر

 

، از ّستٌس لیام کِ اعضای اغلیِ ،ًفر یار ٍیژُ 313حضرت عالٍُ تر هغاتك احازیج، 

 رًس.رزالطکری زُ ّسار ًفری ًیس ترذَ

علة، ًخار ٍ ضْازتٍ اعاعت ًسثت تِ ذسا ٍ اهام، راى اّل هعرفتتواهیِ ایي افراز، 

 .ًسغثَر ٍ ترزتار، اّل زّس ٍ پارسایی ٍ ضزاع ٍ زلیر

 

 «آًاى تْتریي اهت )هي( ّستٌس.»اًس: فرهَزُاهثر اکرم)ظ( زر ٍغف آًاى پی

 

ظَْر، لیام ٍ تطکیل حکَهت است. :هراحل تطکیل حکَهت رْاًی اهام ضاهل  

ٍ پس از هعرفی ذَز تِ ایستٌس هام هْسی )عذ(، تیي رکي ٍ همام هیظَْر رٍزیست کِ ا

 پیَستي یاراى تِ اهام ذَاّس تَز؛  ضرٍع لیام پس از ذَاًٌس؛ اهاذَز هیآًاى را تِ یاری  ،رْاًیاى

ها رٍضي  کِ ترپس از هست زهاًی  کٌٌس ٍّوراّی لطکر زُ ّسار ًفرُ لیام ذَز را آغاز هی اهام تا

 .زٌّسًیست، زر هسزس کَفِ تطکیل حکَهت هی

 حتوی.1

 غیر حتوی   .2

 تایس رخ تسٌّس تا ظَْر اتفاق تیافتس.

 .ضایس رخ تسٌّس ٍ ضایس رخ ًسٌّس
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هسعیاى زرٍغیي  ضٌاذتِ کٌس ٍ تاعج را زر زل هٌتظراى رٍضي هی اهیس ًَرِ، ّای ظَْر ًطاًِ زاًستيِ

 .ضَز هْسٍیت هی

افتس ٍ  سازُ، یعٌی اهری کِ گفتِ ضسُ اتفاق هی تساء از اعتمازات ضیعِ است؛ زر تعریفی تساء چیست؟

ست؛ اها عثك تساء زر عالئن غیرحتوی تسٍى اضکال افتس. ا اًس، تِ زالیلی اتفاق ًوی ذثر ٍلَع آى را زازُ

 زّس. عالهات حتوی ظَْر، رخ ًوی ًظر اکخر علوا زر

 عالئم حتمی ظًُر

ّای هاُ  یکی از ضة )غسای حضرت رثرئیل( زر ضٌیسُ ضسى ًسایی زر آسواى غیحِ آسواًی: .1

 رهضاى کِ زٍ ٍیژگی عوسُ زارز:

 ضًٌَس.  الف( توام هرزم رْاى آى را تِ زتاى ذَز هی

 کٌس. افراز تغییر حالت ایزاز هی ی ب( زر ّوِ

ًواز ًیست؛ تلکِ ضرع هطرػی است کِ هستی پیص از  ،سفیاًی ترذالف زرال ذرٍد سفیاًی: .2

ساتمِ  ًطیي ٍ کطتار تی ساف لیام اٍ، حولِ تِ هٌاعك ضیعِتریي اّ از اساسی کٌس. لیام اهام، لیام هی

اٍ سري گفتِ ضسُ است. لیام اٍ  ی ّای تسًی ٍ چْرُ ت. زر رٍایات از ًسة، زیي، ٍیژگیضیعیاى اس

هٌاعك پٌزگاًِ از رولِ  ترهاُ ررة است. اٍ  آغاز آى زر ،ٍایاتًسزیک ٍ هتػل تِ ظَْر ٍ عثك ر

 گرزز. ضام، هسلظ هی

 ذرٍد یواًی .3

 ذسف تیساء .4

 لتل ًفس زکیِ .5

 

 

 

 
 

 

 پَرتسریس استاز حسیي

 ظَْر ضرایظ ٍ عالئنضَع: هَ

 ّای آهَزضی هعارف هْسٍیتارائِ ضسُ زر کالس ذالغِ ٍ چکیسُ هغالة

 Mahdiaran@   هػاف، هْسیاراىتْیِ ضسُ زر ٍاحس هْسٍیت هَسسِ 
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