
 میبسم الله الرحمن الرح

 «یکله گنجشک» روزه

 
پدر و مادر  قیدختر وقت سحر با تشو ایاست که کودک چه پسر  یاروزه :فیتعر
 ایقبل  ای)مثال ظهر تواندیمو تا هر ساعت از روز که  زدیخیبر م یخوردن سحر یبرا

یشد افطار م رهیبر او چ یگرسنگ ای یو هرگاه تشنگ دهدیبعد از آن( به روزه ادامه م
 . کند

 :سدینو یم دهخدا

 .رندیبلوغ گ کیکه کودکان نزد مروزیتا ن یا؛ روزه  ی کله گنجشک   روزه

 



 :السالم هیاز زبان امام صادق عل یروزه کله گنجشک لیدل

ََاُقوا ِمْن اَل ِإنَّا َنْأُمُر ِصْبَیاَنَنا ِبالصَِّیاِم ِإَذا َکاُنوا َبِني َسْبِع ِسَعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه ع َق» ِنیَن ِبَما َأ
ُش َو ِصَیاِم اْلَیْوِم َفِإْن َکاَن ِإَلی ِنْصِف النََّهاِر َأْو َأْکَثَر ِمْن َذِلَك َأْو َأَقلَّ َفِإَذا َغَلَبُهُم اْلَعطَ 

 «َعوَُّدوا الصَّْوَم...الغرث َأْفَطُروا َحتَّی َیَت

 مه یکه َاقت داشته باشند تا ن یکه برسند تا حد یکودکان خود را به هفت سالگ ما»
تا بر روزه گرفتن عادت کنند.  میدهیبه روزه گرفتن فرمان م شتریب ایکمتر  ایروز 

 «...کنندیشد افطار م رهیبر آنان چ یو گرسنگ یکه تشنگ یهنگام

 ۱۳۲۹۹ ثیحد عهیالش وسائل

 



 

 :یروزه کله گنجشک فلسفه

 نیتمر داستیپ السالمهیگونه که از سخن امام صادق علنوع روزه همان نیا فلسفه
در  روزه گرفتن یاست تا بدن و روح کودکان برا فیاز تکل شیگرفتن در زمان پروزه

 کند.   دایپ یعادت و آمادگ رسندیم فیکه به  سن تکل یهنگام

 
 

 



 : شنهادیپ

یدر سال اول م ژهیکه کودکشان به و یاپدر و مادر نسبت به روزه شودیم شنهادیپ
رِگ کار بز یاما برا دهینرس فیکه کودک هنوز به سن تکل نیبوده و با ا یجد ردیگ

ه ب ندیگو یترها قبول باشه مَور که به بزرگکودک خود احترام قائل شده و همان
ان را در فرزند دلبندش یو معنو ینید یخودباور سکار، ح نیو با ا ندیبگو زیکودکان ن

 کنند.  تیتقو

 

 : سروده

 
 

 سفره  هیبا هم  دندیچ

 زهره  یو آبج مامان

  یول رمیگیم روزه

 من تا ظهره  روزه

 تا افطار  یسحر از



 دو بار  گیرمیم روزه

 روزه  نصفه روزه

 خودش بدوزه  خدا

 

 


