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 ����� و ��� روزه در ����؟                      
  

���ا��ام ا��ی����                                                  � 
  

روزه ����ی ��ر�� واژۀ ����"���م" ا��. ��ه ر���ن را ��ه ���م ی� ��ه روزه �� 
� ��م �! ���� ی� روزه دا+*% ا�*��. � ! �(#)�'�ن در ای% ��ه �$#" �! ��م �ی�

ا2*��ب و �5ھ�3 ا��. ا2*��ب از -�ردن و ا�(�ک، /�0"، /�ک ��دن، -�د داری، 
در و�0 ���% و �A@?(0=> از ط#�ع /� �9وب آ�*�ب) و -�د داری از آ'�6  '�+��ن

� و ای% ا2*��ب از ا3Dا��ت ���م و ی� روزه �B(�ب �� ��E'م �� ا��ل ��Gا� !� !�
  +�د.

��� �5ھ�3 و ا2*��ب ا�� و �! ویHه ا2*��ب از -�ردن و و0*� ���م و روزه �! �
'�Aن �� را '�+��ن در �2ی�ن روز �! ��رت �*��رف و ��)�ل روزه و روزه داری 

-�ردو دھ�، ای% �G� M��5ح �� +�د �! �#(K! و J$)� ای% ا2*��ب و �5ھ�3 از 
�! از ��م /� +�م ھ� روزِ  ���ه  و '�ش در O�(�؟ �Oا �(#)�'�ن �$#" �� +�'
�؟ ����ار'� و از -�ردن و '�+��ن -�د داری RS' !�A/ د را  ���! و�ر���ن -  

�! �(#)�'�نِ  �روزه دار ��  ����S و /�S�A  ا � �#K)! و �($J روزه ای% ��+
�، ھ� آد�� و ھ� -�یM، �@*� و �S���  �D�Jن ���و /�S�Aن را درک 

�ار �(#)�'�RS' !�A/ د را  ���! و�ون آ'$! -�� �*Jد !� �(R� �� ���- !� ،
 ����S و /�S�A �(��ر �@� و /#U ا��. ��� �� ای%، J$)� و �#(Kۀ دی�� 
روزه �! ��V�� و و2�ب آن ��ای �(#)�'�ن ��Bز +�ه ا�� ریA! در درک 

و  �#(W5!K روزه ��ای O�(� و  ����S و /�S���  �S�Aن و /�S�Aن '�ارد. 
  J$)� دی�� آن در O! '$*! ای 'KR*! ا��؟ 

 M��5 %ای U��5 ه را�X� رۀ��)Yی���Z�رت �(��ر رو+% و آ��ن در ای% آیۀ �0آن 
  ) �� /�ان دری���:183آی! 

�#Xَُّ*َ/ Yْcَُّ�نَ ََD Yْcُِ#=ْ0َ %ْ�ِ %َdeَِّDا fَ#�َ gَ*ِhُ �(hَ ُم�� ِّZDا Yُcُ�َْ#�َ gَِ*hُ ا�آَ�ُ� %َdeَِّDا �Rَُّdَأ �d  
�(�'�$! 0=> از (ای �����ن( �� !'�S'�(ه، ھ��(#)�'�ن) روزه �� +)� '�+*! +

 (�  +)� ��د'�، /� �*�X ی� �5 ھ�3  �ر +�ی
در ای% آی! �! /=��% ��یV�� l�� و و2�ب روزه ��ای �(#)�'�ن ا��، J$)� و 
�#(Kۀ روزه '�3 ��ون ھ�m ا����R ���ن �� +�د. روزه ��ای �����ن ی� �(#)�'�ن 

J$)� و �#(Kۀ ��V�� و �! /X�ی و �5ھ�3 �ری �����. ی���  ��ض +�ه ا�� /�
 !�A/ د را  ���! و�م -�+ �/ l=� ن از�'�(#)� !�و2�ب روزه �! ای% �� ')�  �دد 

.��ار'=RS'   
ا�)�ل ��ی� ا � ���م و ی� روزه، ا�(�ک و ا2*��ب از -�ردن و '�+��ن و �5ھ�3 از  

�ۀ روزه ا�����ک ��ی� �(#)�ن را �! /X�ی و �5ھ�3 ، ای% ا2*��ب و ا�(�ا��Gل 
�! از راه روزه داری ا��  /)�ی% /X�ی و �5ھ�3 �ریدر واo0   �ری ����'�. W5 روزه 

 !� �R�/ د. و ای% ا�(�ک و ا2*��ب�+ �� <��J "از راه "ا�(�ک و ا2*��ب ���ی
�ود ')� B� ش�رد و '�ن از ��م /� +�م، -�'�(#)� !�-�د را از ھ�ی +$Y  +�د 

�ار آب وRS' ن دور�'' .�  
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 !� �)�O ی�X/ %ب ای�و و2 ��V�� ۀK)#� و <�Dد g2�� ای �(#)�'�ن روزه��
  �� +�د؟ 

�)�ل و ر�*�ری �! در +�ی�� ا�pم +��> ��R��ت و ا2*��ب از /)��� ا /X�ی:
��وف و واB� ���+ g2(�ب ��  ،��$�ات ا�� و �)> �! آ'�6 �! در ا�pم�

  +�د. 
/�Eوز، ��دم آزاری، �� ا���، ��اD*�، 0*>، وی�ا'�Sی، ، �S(*� �� ،�K#/ qJی

��ی=$�ری، XJ! ��زی، اJ*$�ر، 9��X���� ،�=،   دروغ، /g#X، دزدی، ر+�ت -�اری،
�! در ��ه ر���ن و روزه داری  ����! ورزی و..........  ھ)! از ��$�ات ا' ،gZ�/

ا2*��ب و ا�(�ک ��ی� از ا'�Eم و ار/$�ب آن  ،ھ)6�ن ا�(�ک از -�ردن و '�+��ن
+�د. زی�ا در ���ی ای% �5ھ�3 و ا�(�ک از ��$�ات ا�� �! روزه، روزه دار �(#)�ن 

، روزه داری ھ)�اه �� ا'�Eم ا'�اع را �! ��Xم و ��X/ �D3�ی �� ر��'�. در 9�� آن
.�)�' M�� ���9را'! و درو��  ��$�ات و ار/$�ب -��'� و ��2ی�، /�sھ� ری�

  
  


