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 )ه�
	م –���د (
 }ز���� ��م �	ن و روز�	ر �� �	م �	ن{

 ز%$# و�	غ ��د!�  �� ا��وز
 �'اه	 %$�&� از �	غ ا%�وز
 را�'ازش %$,+� *	ن ود () 

 .&�ود ��م �	را�/	ي �'روز 
��ار&$�ن �'روز و &	ل �' 4'ر3$�ي، 1�$�	�� ��!# دروده	ي  6�&	+% ��
دو&=	�� و ��%=�!# ���!,	ت ;:�9 ام را �� 3�	 و از �8!7 3�	 �� 4	�'اد ، 

 (!'
Aرزو%+�م �� &	ل �' . دو&=	ن و ه�,	ران �@$? �	ن �<�!) و %�	ر��	د %$
و از . �	 و &C	دت و �	%
	ري %:6 &=��!�  %	 �	�3 &	ل B�3'4=9 و �/�وزي 3

�	ر�	  F!Gال ��+	 دارم �	 *+D4 ،E'�6، �9 ;	�'�9، زور�'!9، ����ي 4'اه9، 
��H� 9� ،9�:8 I$C	و�9، روز�Fرا�9، �9 �+�و�	ري و %�دم ��!�9 از �D'ر %	 

�A 9رام ا�M	�L=	ن F!FK ��اي ه�$�D �'چ �9D ��	!� �	 %:6 ر�@�!�  �='ا�� ز�� 
 )A%$# !	 رب ا(C	(�$#. (و A&'د  !9 را &�Nي ��	!� 

ز%L=	ن را 6DQ &� �/	د!)، &�%	 و !�B+�ان رQ ،6L� �� 64	!	ن !P &	ل از 
��ار&$� در وداع ��ج S'ت، اP3 3'ق و �8اوت از  ?$D� از و�� �Q ز����

 ��S V'& �� ران	& ��DW ران و	Lو رو!$�ن &�از!� ا&6-�'ه #=H,3  	%  .
#=H,3 دا��، رو!$�ن و	3 �Y� . �/	ر �A ،�%A	ز ز���	��، 

 V، �1ا	وا�� ه�Q Z;6، رC$�8 Eر�	
ه�� 4'3\	($) از د!�ن %+]�  ه	V ر�
ا!# روزه	A �3�3 ... Vب، �'V 4'ش W�F+اران، W/^ۀ �:�� و ;+	رV ه	 و 

 از ا!# روزه	V ،ا%$�وارم �A	ز &	ل *�!� �� 3�	 4'ش A!�. �/	رL@4 V=� �	د



 �	 *'3` و 6C$�8 6��S ه��ا  3'!� و �/=� ز���� ،ش �/	رV (_ت ���!�4'
�<$6 ه	ي روزا�Fون 3�	، 1\6 و . ��دن و �	ز  ز!L=# را �A	ز �+$�'%

 . &C	د��+�ي 4	�'اد  ه	ي 3�	 و &	ل �Q%$�+6 را �� ه�� �	ن ��+	 دارم 
4'3
'ارا&6 &�ود D�A	ران  

 �'اbـ� د(+D$# در G (� زار ا&6 
 	 ه) رو!) دا%	ن د3=/	 �$	 �

 .H1	ي ز�� �9 ا��ر �/	ر ا&6 
 E+ه��در اد�ـ$ـ	ت %	 *D# �'روز را، %	�+� �L$	رV د!
� از A!ـ$ـ# ه	، ر&) ه	، 

3	�Kان و �'!L+��	ن ;�ن . ه	 و ���ن ه	 �� �Q #$=LB	د3	ه	ن �6�L %� ده+�
VF و W/	رم و Q+@) ه@�W ،V'ن ��دو&� ،%+'V�Y+K ،V�/W، �ـ$ـ�و��، ��د!

�L$	رV د!
� �� %+�d �	ر!�B و ا&c'ر  ا�A V	ن �� ��	ن اد�ـ$ـ	ت Qـ$ـ` از 
 .ا&�م �'د ، �'روز و ���FارD* V# �'روز را �	;�� از%$�د %$�&	�+� 

%�دم 3+	&	ن را K<$�  �� ا!# ا&\% �� 6	�A ��&	ز &	ل، در %$	ن ;'م ه	 و 
 �:S�% 	�  ا��9، ه�	ي �/#، از دوران ده<	دا63 �'د  و ��و  ه�� 	6 !D� اي از

��!# */6 ا&�A �� 6	ز &	ل �' در �$D� �=D'ره	 و A!ـ$ـ# ه	 در �LB=$# روز 
 در  �A	ز &	ل، ه� W+� ز%	�9 د&=B'ش �M$ـ$ـ� ��د!� و(S 9�F  .�/	ر 9% �	�3

�=	ب &+h':% 9 اGرض و اG ��ـ$ـ	ء و ا�'ر!\	ن �ـ$ـ�و�9 در eA	ر ا(�	;$� �'!+� 
 روز) !C+9 ا�=�اي هFار  هH=) از �	ر!K i	()( از ز%	ن 4:<6 ا�L	ن �� �A	ز &	ل،

�=	ب در �kY ا(+/	ر، در �<cً� اK=�ال ر�ـ$ـ9C . ه�%F از %	  S�� �'دA �� 9=;و
   .�'د، و 8	d) &�8	ن �'د

	/��=L� ي	ز �3  �+^� ه	�  
 �:��ن �	 �'&=	ن ه��از �3 

F�& ��B%  �$3'Q ز 1\�ا	� 
�A 9>3	K ي	ه �Y; �3 ز	. 

 �
���!K #=H� P$� و *D# �'روز، در �	%� ه	!9 �� از 3/�ي �� 3/� د!
در ��94 از %+lDت و �=	�/	 و �	%� �
	ري . ��&=	د  %9 �3، ر&�9 �/# ا&6

 �	رت ���!,9 و Q$	م �� �	  ��'�� ه	!A 9%�  ا&6، و(9 �	 رواج W	پ، ��&=	دن
ار ���=�، وارد ��ه+% E	 o%�'ن ه	 و ر�
/	ي �'�	�'ن �/$� و در د&=�س ;�

ر�=	ره	 و �H=	ره	ي ه+
	م &	ل �\'!� و روز �'روز، �� �	ور   .�3  ا&6
��94 از . K	%$	��، %9 �'ا�� ا�eي 4'ب !	 �� ��اي ��	م روزه	ي &	ل دا3=� �	�3



ا!# �	وره	 را در �=	�/	ي �	ر!F$� 9B %9 !	�ـ$)، و �L$	ري د!
� �	وره	ي H3	ه9 
'�   :(,:'ر *	%Cـ� ا&6 �� در 4	�'اد  ه	 �� ارث ر&$�  ا&6 ا&6، و در 3�	ر 

 �9L �� در ه+
	م &	ل �\'!� و روز �'روز (�	س �' �ـN'�3، ��	م &	ل از -
    .�	رش �4&+� 4'اه� �'د

 %';d �\'!� &	ل از ا��و  و �) ��ار �+$�، �	 ��	م &	ل �) و ا��و  از 3�	 دور -
�3	�.   

 …�+�، �	 Q	!	ن &	ل ا��و  او را ره	 ��9L� �+� 9 �� روز �'روز ��!� -
 �	ز �'روز ;�Y !9 �	زار �3 
 د63 و دا%	ن �	ز  از �/	ر �3

�3 F�& و �$H& &�خ و �غ �	� 
  .4'ا��ن W:^:� ه	 �,�ار �3

�/$� (�	س، ��اي . Q'3$�ن (�	س �' در A!ـ$# ه	ي �'روزي، ر&�9 ه�
	�9 ا&6
�<$�ان و .  %9 دارد&	ل �'، �<$� و �+9 را �� 4'د %MDـ'ل �� �*'� �C%	* در ه�

 ر&�9 ا&6 %	���	ر - �� و!t  ��اي �'د�	ن -%\=	*	ن ��اي �/$� (�	س �'روزي 
9%'�K ر، . و	ي در�	oKروز، ��اي ا'� #D* ن و ا%$�ان در	ه	د3	Q ـ6 دادنC:4

ر&) : ا�'ر!\	ن �ـ$�و�N& .�L!'� 9% 9	  و %L\<$# در �	ر!i ;�ا%6 دارد
�4ا&	ن ا!# ا&6 �� در ا!# *N& �� #D	ه$	ن 4'د (�	س �/	ري ) ه	ن3	F�)ر�	ن 

%'ر4	ن و 3	�Kان از C:4ـDB� 6$�ن ه	ي �'روزي ��اوان . و �	�L=	�9 %9 ده+�
ه� &	ل 3? ه	ي : و ��اي ا!# �	ور ا&6 �� در و;� k	A �ً%%�  ا&6. !	د ��د  ا��

ز K'ا!� %';'�� �/$� K$� �'روز (�	س د4=�ا�� و �LQا��، ه��ا  �'ت و *'راب ا
   .و �� اH8	ل !=$) �\'!� 3'د
 %$�&� از G ��ي 3	L4	ر 
 از �1اي �:��ن �'ي �/	ر

 �3 F!ر �ن و8# �	د63 و دا% 
 . � د(��ان در G(� زار+%$�Bا%

�'روز در ا�M	�L=	ن !	 �� �K	ر�9 در �:i و %�آA Fن %Fار k!�3 ه+'ز �� ه�	ن 
در روزه	ي اول &	ل د63 ه	ي �:i و د!'ار . �� و F��� #$D$Q  'v3ار %9 3'د

و 6DQ �	م ه	ي �:A 9ن �Q از �� &�خ %9 3'د �'!i:� 9 &��ي از �� &�خ ا&6 
 �� i:� در w>�!	 �� �K	ر�9 %	�+� ا*	ق �Fر�9 آ� در Aن G(� %9 &'زد ا!# �� 

 x! �� خ ه� دو�& �� #D* روز و'� #D* ت %9 رو!� و از ا!# رو�yر و آ'�و
�� 9+C%ر %9 رود	9 .  آ:K رك	�% (:K روز'� �$K روز #$)در �1} او)h ( 	�



*D#  %�ا&) 4	ص و �	 v3'ه9 ��ا��ا3=� %9 3'د�� �� %C+	ي �A	ز ر&�9 
�'روز �$F %9 �	�3 و �	 W/� �3	�� روز ادا%� %9 !	�� و در ا!# %�ت S	*=�+�ان 

�++$D� 9% �:W �� س�>% (:K #!ي ا	Q در 	H3 ران ��اي	�ري . و �$	$L�  �3 �=H�
�=� ا��	! 	H3 (:K #$�ج در ز!� ه�KG ران	�دم ا!# &�ز%$# �� ا!# . از �$�%

�� ا��اA �� (:K،#=3را%9 و ��ون (�زش و �';k از  �	ور�� آ� ا���� ه+
	م 
از A!$# و ر&) . ز%$# �:+� 3'د &	(9 آ� در Q$` ا&v$� 6' و %$�'ن 4'اه� �'د

K ن	=L�	M�F!F %9 �'ان �� D=L3'ي ��ش ه	ي 4	�� و �'روزي در &�ز%$# ا
 و ا�@	م %L	�<	ت %k:=B از ;�$�  زدودن ��د و ��	ر Q$` از A%�ن �'روز


9، 3=� &'اري، ;'چ *+
9 و آD=9 4	ص ا3	ر  ��'د+* �=9، 3DآF�. 
 �/	ري �D'ر %	 د(+D$# ا&6 

 �/6D د(,9D روي ز%$# ا&6 
 �� �'  و د63 و 1\�ا!` ��$+9

 .�9 %�%�!# ا&6 �� ز!�	!9 و 4'

9 و �\'ل در �
�ش ه	 و �A	زي �	
�'روز �D	ر�9 ا&6 ��اي ر&$�ن �� !

�o	!� و �$9v ه	 و دوري از D:Q=9 ه	 و رذا!� �� #=&'$Q 63. ا&6 ��اي�&  

9 و ا�\	د ;'%$6 ه	 و �\'ل در �$+` ه	 ��اي ر&$�ن �� �	
�'روز ر&$�ن �� !

�A^� درز%	ن �'روز %/) ا&6 ا!# ا&6 آ� �	�W  .  ا&6��cت Q	ك ا�L	�9 و و9+8 

9 �/�  *'!$) و �	 *�ا!9 از ��ي ه	 �� �	
%$Fان �='ا�$) از ��61 �\'ل و !

&+6 �'روزي ا�</	ي رو3+9 در Q$` روي . &�9v$� 6 ه	 �Sآ6 آ+$) 

�،  دو&=�اران ��ه+E و ���ن %	D!	=& 1:} 8:?، روح V �D!ارد و ا��_� �% 

v$� ن &$�ت	$�	ا(6 4'ا  و ��ور و8+9 را �� */�K #8	� ، �!�+LQ 9D% ،'
�+� �% 9��C% . 

�'روز �$	�
� ر�=	ر %=C	دل 6C$�8 ا&6 آ� �	 ر�=	ر %=C	دل ا�L	ن %=<	رن 9% 
%$�ا�$) آ� ا!@	د �\'ل در 6C$�8 در ��اه) �3ن ا&�	ب �\'ل در ا �L	ن .  3'د

 �Q 6&ا �e'% & 6�	� #!ن �'روز %9 �'ا�� از ا�%A اي ��اي �� و*'د ��DW�
�\'ل در &	ل *�!� %9 �'ا�� ا%$� ��اي �Qدا4=# ��   .�\'ل در �/	د Aد%$	ن �	�3

ارز3/	ي و8+9 و ا�L	�9 را در ;:�/	 C3:� ور &	زد و �� Aن ��'د �$�و�9 و 
د!� و �	زد!�ه	ي �'روز، اS=�ام �� �Fر�	ن، دور  %:�'س ده� ��'دي آ� در 

، 4	�� �v	�9 ه	، ر&$�ن �� %C+'!6 و در �/	!6 ز��  آ�دن ر!B=# آ/+
9، �'�3ن
�'روز داراي ارز3/	 و . !	د و 4	�8  ��ه+��Q E	ر %	 در ;:�/	 %=@:9 %9 3'د

 ?*'% �^�A ر&$�  ا&6 و 	ن �� %	$+$D$Q اه�9 ا&6 آ� &$+� �� &$+� از'%



در %	���	ري ا!# A!$# در 8'ل اYK	ر و �	ر!i �3  ا&6 ر!�D دار �'دن Aن 
 . 4'�9 ه	 و %<�'($6 ا*=�	A �Kن ا&6

#� #$D�A را 	7 هDK ران	/� 
#� #$D+)ن را د	3<	K  	
� 

 �B+�ان �+^� ه	 را روي 3	�4 
#� #$D�	* �� ?) �� (L��. 

در �/	ر، �+'ع 4	�1 در ر�
/	 و *:'  ه	6C$�8 V، در4=	ن، �$	ه	ن و �:/	 
آ	ر، . از �+'ع و!t  اV �	�3ز���� %=C	دل �$F �	!� ��4'ردار . %D	ه�  %� 3'د

ه�
� +K	V�1 از ... ا&=�ا6S، او;	ت ��ا�c% ،6	�C)، ورزش، ار��	ط �	 �4ا و 
�/	ر، .  و �	 ارزش �:<� %� x! ��'3 ز���� %=+'ع �'د  و در *	V 4'د، %/)

Aآ+�  از 3	دا�� و �8اوت ا&6، �� �'�� اV آ� %Cّ�ف �\'ل و د���'�� در 
�3	� �% 6C$�8 �%	�� .دا�� و &� ز���� ز	4'ردار از 3�� F$� دل	C=% ����

ز!�	!� ه	V �/	ر، �C	دل در ه'ا&6؛ �� Aن W+	ن &�د ا&6 آ� ���F  �	�3  . ا&6
��B�S` �/	ر، . و �� Aن ا��از  ��م ا&6 آ� &'ز��  �	�3 ($L� و (!�% Vه'ا

�DB� �% �%�� را 	ن ه	* . 
�/	ر �� و*� %� A!� و �Q 6C$�8 از دور  ا��Lد�� و 4�'دV، در �8اوت 

ا��ام vD4$�  �$	ه	ن و در4=	ن در �_ر . د���'�� ه	!� را در 4'د Q_!�ا %� 3'د
از رآ'د و ر4'ت ز%L=	ن �� 3'ر و *_�� �/	ر، *'ا�� ه	S V$	ت را ��4'د 

M� #$+W$$� و �\'(� در 6C$�8، ا!# Q$	م را ��اV ه� ��دV در . �	ه� %� &	زد
ل �3، �+/	 ا�L	�/	 آ� ���� از C$�8=+� و ا�3ف S	ل آ� 6C$�8 %=\': ��دارد

�+!'* 6>�& ،6C$�8 �� 	!� در ا!# د���'�� ه	ت، �	;':B%.  ت ا&6 و	$Sر	/�
��!#، Aن �'�� آ� �L$) �/	رV �� روS/	 و *	�/	 %� وزد، S$	�� دو�	ر  A ت	$S

Lه F$� ز	و  �� &� ز����، ز���� &�Kر	ر��، �/	�K �� %� د%� و 	(��ه	6در آ. 
  1\�ا *	%� &�Fش ���  ��د 

 �H& از '=&�Q دد�
 �	ز %$
 %$�&� ا%�وز �'!� ز�� �9 
 . ازQ$	م ا�� �,9 4'ش ��4

�/	ر د%$�ن روح S$	ت ا&6 در آ	(�� 6C$�8 و �Y� *�!	ن 4'ن ا&6 در 3	ه�گ 
9=L9 3'د. ه% x!دF� ن 4'د	!	Q �� ل	ل 3? . &	ل روز و روز �� د��	3? �� د��

 �Q �	!� ه'3$	ر �	�. ($3	K �Y; `%�� ا&6 ه�^+	ن ادا%� داردو ا!# ;�Y آ� 
�3	� 9�� 6Dز�	� ��	6 آ� ;&	% ��K #!ا 	و %9 رو�� ا% �+!A 9% 	ه �Y�. آ� 



 9C;4=� و ارزش وا'%A آ6 و ��ش را�S �!�@� ر درس	از ا!# �@�!� �/ �$!	$�
رS) و �A	ز &	ل �' ا!	م �'روز ��61 %+	&�9 ��اي K. �:1�� را در!	�$)


	ن ا&6 آ� ا!# �$9v! F از �D	�� ه	ي ا�4ق و =L� ن و	D!'4 dر&$��9 �� و�
  .&+# LQ+�!�  و ا�L	�9 ا&6

�Y� 9v! از %:�'س ��!# �D	�� ه	ي ;�رت �4او�� �� روي ز%$# ا&6 و  �$$M�
�Y� �/	ر F$4	=&از %�گ و ر �Q ت	$S رز	'�� ��ن. �	ت */	آ6، -در اد�$�� 

و %+D	 4$� دارد   1:} و ه� �A^� آ� �D	ن از Q	آ9 �%6،رو3+	!9، در&=9، &
و �A	ز  �	 �/	ر �� �Y'!� آD$�  �3  ا&6، �� 8'ر آ:9 �/	ر ��	د Q	!	ن Q:$�ي

�d�8 6 �/	ر ه�$# �� آ� اه� ذوق و ه+� �$9v$� .#!�=D ه	&6	c) !9 و	از ز!� 
�=� ا���� �Y� *'ا�9،  %$�، ا  ��اي �C3ا �/	ر �D	�� 7DK،. ا(/	م را از ا!# 

�/	ر �A^+	ن �	 ��ه+% E	 K@$# �3  آ� ��اي . ز���9 دو�	ر  ا&6 3	دي و
 ر�d آ�ورت و  �+/	 �� زدودن ��د و ��	ر از 4	�� ه	ي 4'د �:�v ا&=<�	ل �/	ر ��

F$� ر از دل	داز!) ��د و ���Q 9%.  
 �� روي 3	�4 %9 *+�� *'ا�� 

�o	ي �	غ &�3	ر از ��ا��   
  در �Y� �/	ر/3'4	 �� S	ل �'

 .�Q&=' �	ز %$
�دي �� 4	 �� 
��، ه'اى �	ز  ا!# روزه	 و *'ا�� �'ى �/	ر 9%'v3�Q ى �'روزى'� ،�!A  ى	ه

�/	ر در ��ا�� اLS	س ;�Y ي  . ه	 �'ا  ر&$�ن �/	ر ا&6 رو!$�  �� 3	�4
 .%	���	ر!6L!�)'� ،6L در &�اي ز!�	ي K	�H8 و 6L!�C3 در &	!� رو#3 %/�

$� را در &�ز%$# Hv3=# اLS	س آ�د و �� واژ  ا!	م را در �_ر %$='ان ��I ا%
*��K اي از ���) 9�A , �/	ر �M�� ي %'زون �	ران ا&6. �	  4	�8ات �� !	د Aورد

7DK, �!راA 9% ر �� 4:'ت'oS �S	& 6 آ� دل را درL$Sدر  .رو �/% ($L�
 از رو!	 را &�3	ر, آ'�W ه	ي %\�7DK �!'� 6 %$�ه� و اه+LH� E/	ي �/	ر

�� %9 آ+� 'v3. 6&ا  ��	ن %A ر در'oS  	
و �/	ل , K��6L! در �/	ر آ� 4:'�
�/	ر 6Lv3 �) در �IM ا%$� ا&6 و �@:9  .اLS	س در Aن �Fل 7DK %9 &�ا!�

��	ر دل را در �	ران �	!� 6L3 و �1اي *'!�	ران را در و&�.  6C	  D%=	;	ن

	  A&�	ن ا&6 آ� در ا!, ا��!�D ا!6L در %��C �+/	!9 .ره	!9 ز%F%� آ�د� #

7DK ي , 4:'ت	رو!  �+v$% ران	ر  �	!9 &=	رزو �� ز!�A �S	& 6 ذه# را در!	/+$�
�'اي  .ا�<9 &6 از در!^� ي K	�H8 ه	, &��Y:9 &6 در روزه	ي ز���9 �/	ر .



�/	ر ا&6 آ� &A�	��S �+v$% 9!� !	د را در , %\�6 �/	�� ا!6L در �Y'ر %/=	ب
 . د�<` %9 �+� 4:'ت ا�v	ر

�_3=� از Aن، . *D# و 3	دي Gز%� ز���9 ه� ا�L	ن 9C$�8 و ا%$�وار ا&6
�Qدا�A �� #=4	ز &	ل داراي %C+	!9 ا&+C% ،6	6L�A `! آ� %	 ��ا�$) &	(9 از 

ز���	�$�	ن Q	!	ن !	�=�، &	(9 در �A	ز !	�=# ا&6، &	(9 �_3=� و &	(A 9% 9!� از 
ي 4'د را �L+@$) و ��اي Aن آ� A �!A 9%ن آ� �_3=� !	د آ+$) و �$9v ه	 و ��ي ه	

���	%� اي �_ار!) و �$9v ه	!9 را �� ا��!Q (!�$� �D$�ا&6 آ� ا!# آ	ره	 �	!� �	 
اLS	&	ت �$x و Q	آ���G و �$Bv'اه	�� �'ام �	�3، �	 3	دي و ا%$�واري ه��ا  

�3	� �!	�.  
Eوا!9 ز�� ز�A ز	3) �'� �� 
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 	 ا��ر!# �'روز �� ����46ا!

 .آ� %9 آ'�� �� د!'ار د() &+E ؟ 
  }ه� روز �	ن �'روز، �'روز �	ن Q$�وز{
  

 
 


