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 راي اي اا 

ن من  ؛راي   و  م رود درره 

  و ا)از  )السالم معلیھ  ر وو آ  وت  ق

م  ر  و  و ،  و دي ده  د

  اردادن و روزه درو ا  از ،ه ام 

 راي   و و     ة   ، 

  ا    ا روا  ل اا  ،ت دارد

د  نو م داز  آن ر  در ا   م  و 

و  اطع  دام   ا دا  از ا روا ه 

  ددر رو   از  ا ا  راى  ه

ا.   ع  از آ م نى  راه آو دام 

 و     ،ده   وا  اى ا ف راا

  د  وا  ده و در م فط و دام درا

  راي    دي و و و ده، و آمم ام روزه

ا  در و دي  راي دن  د ه؛در روا ر 

  .اده  ّه  از 
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  راى د
 را آورده و  ا س   روان در ى دن   ؤال

  ) در ت (و    ا  رل: ا م داده ام  او 

 رم؛ روز راء د و دم  دن روزه ام؛ ت       

 ا م) روزه ( اى ؟ : در آن  روزي ا ا

  را ت داد، ا ق د و    اوم ن ر 

دم :   ؛اوار   ل ار   روزه 

 ري و (را  ى آم  رواا  .ا روز در د

  (  آم  در ،ام دام  او آم ده ام م 

 ن ه  آن  و    ده؛ ف ا      ؛ام دا

م ا؟ و آ   روز را   ا ا  آ روزه 

    و آ روزه اش   ؟   ا      روز ورود 

  ؟دارد
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ز را    و  در م ي ز؛ ان ء ا   واب

 ا :  

١-    ن و ىاروت    ف ل و ت از ّ آم 

 ؛ و  دا ه اآ در آم  .  

در ا در   و  ل اد رد ادى ن        -٢

      ؛ز  ل   د  ر و ،م    ن وا 

ّ  رّد  م  د    ل درن ا ف از ط     

ر.  

  ر  اى ا مد؛    در  و  اد ا -٣ 

؛   د آن  مد ه    دى آن  اا رد  ار 

 م  آن ر اام  د  م  آن و  زىم ه و ا

م.  

٤-   م آم  ن ن)     راى دن روز  ب در

 ا و  ان و م دروغ  (  ه  و ا روزه آن
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      م  ا   ده و  ط ؛ آن  

و ا       ن  من و د   از ه  و 

  . ار  من  ) علیھم السالم(

٥- د ذ  و  ؛  ر ن اى  رك و از م

ا ارد ا، ا  و    ض را   ؛ه آم 

؛ دهن آن م و م   راونر در را ار و م آن 

    م؛    و را  ا ل  ف دن آن 

وا م ت ر   د در  ؛ و  در ى آن 

          و  راي دن     حو و  ر؛

     م ده؛ و ام  ا  د و روزه آن ا درو ا 

  و  ر وآار .  ن  د   د ا 

  راى ب ن در دت ه وده رز ؛ و اه   ه

       م و  و ،ا  دات و  ن درى ارؤ 

  .  ى آم  اى و  در ن ور اد و درك 
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٦-       ان و ا ند   ا ا  ىا ) م

آما را  ذ را دن  و  م، و  (         را 

   ؛ه ا ده ر را عم  دح ادر ا  ام 

راى   ي دراي د  رد اره در  دان ا؛      

م ر      ل ل     و وا   د  

ه م   ور     د، و     از

و    ده ا مع ر ن  اول ده و  ا خ  

ن ااب ح ده ا، و مع  از م آن؛ ز در  ي ر 

وا  راى    و ،ا     ا وا   ؛

ا راى رد اره در آن دان؛ و ر از  را در   

  د راى ن  ،دهم  راى ر؛  .  

٧-     در  ام ا  ند) از  وزا  ( 

 ن ي و ن    ه ل آم ه اول ،ى ا   

 ل آم روز و او  ىاول        دف   ا  اوا
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 ر و اوا و  ج   و ،ه ا از او روز د

 م و روزه وا   ر آما   ا ،دراى  ىل د

و  دن در ا روز ا، و ا  روزه اى ا     كو ر

 ان  ه ا؛  ؛ت  ادي د در زن د 

 ن درك آن؛   داده ام، و روزه ى  ىو  اى د

  آمه و مد ان  ا، و       اول ت  از 

د     از ه دن  (ري و (در ى ن 

  ر ه؛ را م ددر راى ا.  

  در ت   در ره ر ورود ت  -٨

  ن؛ر       ؛ف اا د ر ن   درم  و

اق م دارم  در ود ه ر اول ده ا، و ا  رد  

  دارد ا م  :   اول ه ر در  ت در

 رد؛ و وارد  م؛  دن ران د و روزه    

 ،دم ا  ر در ا راى اد از  راى  د؛
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         ه ا ّول واا ه ر در  د ا  !!! و   وا

و م ا، و  ا   م  ت       ئا  ف 

    وا  ه در د       دود نم  دم م ه؛ و ا

         م ا    و ،ا    ر از  را   در ا

  . ى، م راا د ىرا ن 

روز )  ض  ا)  ا رد اب روزه  -٩

د ) راي د د   راى دن ده  ا

 ر اول ل اول ي    ٩در ر ت؛ دف  (   ي 

           ل ا رت در ا  ،    روز

) د  ىرا ( ىرا  دف  د      ) ر اول ٩(ورودن 

  .د  ار دادم و ا روز را روزه 

   اس  د ) راي ن(ا رد روزه ا روز  -١٠

؛  دف  ج  و ر       ىو در راى د 

رو  ى    ي ي  سا   ؛ وا
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وا  ؛  ط  ا  ؛        اول ر ٩ در 

ن د ي  سا  د ىرات ا  م و ىا ،

  . ا ىاز را ا   ل دو ه 

١١-  ط روز؛ روزه ا  ول ٩وا ر    ؛ و ا  دم

 دارد  :  

در  و     ) ر اول ٩(ا ر  وط  :اّول

 ه؛ و در  دش ح       و آل ّ كر

ه اآ .  

دو:     روز ورود و ا ط  ت  ت و

  ّ  ده ا ره .  

:   ا  و دو ر وع    ىو     

   روز در ا.  

١٢- ن و من اد  ن    علــیھم الســالم(و ا (

  را     ىرا؛  از ر آوردن  ام؛  ده
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  ار داده و د  رو د ،اري    و   

 ت ا      ) مذ ) دادم؛  ام و م روزه 

و اى و ا  و ؛   .) ا)مان و ران  و 

  ، و   اوز ا م    را ر  نؤاؤن  و 

 را دا      و روزه  ك و دي و و  روز را روز و ا

  ىرارا در  راى دو رات و     ه،د

دم ر .  ا .  

  

١٣-   م ا ) :     د  و  ع ازرت اط در (

 د   ى   د راي   ر و روزه اك     نا

ن  ان ض ه ا؛   ؛ ا روزه  ره 

    ن  ازد ام   ت از روز ده؛ و ا  ت از

مه  د؛ و ر او  ر  از   )  ) ك ر

         روز و ا ،ا ن وان اه م در  روز ار و م اول

ود  ه  دارد؛ ا      ) د ي( د ىراروز 
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 ١٠= ر اول   ٩(     در روز ورود  روزه دن د 

  وزيم  ؛ن ده  در  روزه ره ) ي

  .اوظ و ه ن و ت از 

    د ف وا در اب       آم ا روا؛     -١٤

  : و ل رج م؛ از د)ت از (ام  ان د روزه ن 

دن؛     ىا در وا درو ده ا اى آودار :ال اّول

 مم   ام ا ن  را م  ت روز ؛ و ا

        دارد؛ و ر  ر ا  ودا ه    از    ر 

      و ا ال    .  مارد      ت و ورود 

آن     دن و م  م از اّ  ؛روت د  مارد

 ،ا ن   دو روز ) راى    د و   (آن   ر نو  ك

و اطع ورامن  ه؛وف ده  اطع از آن   د مد  

) ب (از آن ط  ،ده ا       ر اآم  ه   ا

  .      و آر در ر 
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ل دّو؛ و        :اده ام  و   ده ام ند م ا ا

  در و و   ن؛ر    دا ن؛   

 دن   مم  ؛ وه ام     نا  ط

ا ا  و  را ده       ؛م  ام  ا       ده

ام؛ و ا ل  در  روزه دن د را ر ب ه  د    

 ،داده ام من  از ط  ورود ام ام    و  

٩ و از ط ، ررا ام دم اول دن ر  ٩    ول راا ر

  ام ا ؛ وم  ن روز ورود  رواج م 

 ن من م؛ و  ا      رواج ا  و  

  روز ام ار ر ن در)   راى (   ان  را

  دا ه اما آ ،    ت ن       نو ورود

  ت  در   دف    ٩ ذ  را؛ ده ا اول ر

  د دآن م ررا       ١٠ دم  روزه و د  ي؛ و

و ( روز ت از  روز   مد د  ت از  ده          
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ن       ب د رى وه م    ن     ر در ا 

روز  ن دم      ىداز آن ا روز را د   ده؛ ا 

     ن م روز  دام  رىد؛ و م د د م 

    ت ط(   ار دن ا   نا م ؛

ا ا م اده      ىز ى      و   ام  از   

را در ن  راى  ؛ و  و  ام  دن     

 روز  ممازم؛ و  م آ   ر من 

) ( اى  وان  اى   ا وان      ل؛

ر   ك د؛ ا ام روز  رى راي د  را

 ) راى (   و روز  رت    نرا در اذ

  مازم؛   اى من م ا رك و روز روزه 

  . ا  واا. روزه   اد  دارد

 :  دم :  ر آه د  در روا  آم -١٥

   ؛اوار  ل اروزه  ر   رروز د ا 
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  : دو و در ى آن  م  ر .د

ن را روز ت ت       د  روزه   نا  :اّول

؛ ا     اوار    :   ذ دم؛  

    م :      نى ز  و در   وارث 

روز را روزه  ؛ ا  ا اا اوار  .  

ده     :دّو ن ار ا ا    ت ن  روزم از

 اوز  روز ورود   دارد؛   ى  دن و روزه  

من از  ا، و      و ال د  و ا اا و 

   ن ت از   ا  ا  ا   و ،ده ا م 

      از اوار  ؛ نو   ز  ا 

  و در رت  . ؛ ا ا روز را  و روزه  ار

 دو و   ؛ مروا ي آندر ا؛  ده :   ن

     و ت   دن و روزه دا روز ورود 

  ت  ّول درا ر م ر درا.  
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ك  مدان و   ك روز راي ؛ روز اي       :نتیجه -١٦ 

اك از ردن و  وزه آن  م؛  طن ا؛ و ر

  روز ن در ام      ا ت ا  ا ؛ م از

 ر   ا  ده؛ و نرام و  و ا ه   ؛ و

   .  

  )  و وع   ي؛     اّ روز ورود 

 ا  ر ى  ٩دردر روز  ؛ و ولا رد ( از 

 ؛ و روزه آن       روزى ر ا ده و   ر

  .اب دارد
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