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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 داران براساس نیّت در روزه اقسام روزه

ی مقرّر شدن روزه را و حضرت زهرا، در بیان فلسفه و حکمت تشریع احکام الهی، فلسفه امیرالمؤمنین

خدای متعال روزه را قرار داد تا : 1َفَجَعَل اهللُ... الّصیاَم تَثبیتًا ِلاِلخالصِ اند:  تثبیت اخالص بیان فرموده

خداوند روزه را واجب : 2اَلّصیاَم ِابِتالًءِ اِلخالِص اْلَخلقِ فَ َرَض اهللُ... . اخالص را در وجود انسان تثبیت کند

گفتیم روزه عملی است که برخالف اعمال دیگر هیچ مظهر  کرد تا میزان اخالص مردم را بیازماید.

ی خدا آشکار و قابل تشخیص است؛ امّا روزه را از ظاهر رفتاری ندارد. عملی مانند نماز یا طواف خانه

تر است. روزه قائم به نیّت است؛ همین که شخیص داد؛ لذا اخالص در آن بسیار قویتوان تکسی نمی

اش برای باطل شده است. به محض اینکه اراده کند روزه اش را بخورد، روزهکسی نیّت کند روزه

باطل است. روح اخالص در روزه بسیار مهم است و این عبادت وصل به اخالص است.  غیرخدا باشد،

 کنیم.های مختلف و در ابعاد مختلف روزه دنبال میرا به لحاظاین بحث 

  داران به لحاظ اصل نیّت در روزه. طیف روزه1

ترین مرتبه کسانی هستند که فقط برای غیرخدا، فقط برای ترس از مردم یا جوّ محیط یا برای  پایین

گیرند؛ یا اینکه تابع عادت روزه می و موقعیّتی سیاسی رسیدن به منفعتی، یا مقام و جایگاهی اجتماعی

ترین همّت در ترین و پستگیرد. این پایینگیرند؛ او هم روزه میاند روزه میمردمند؛ مردم عادت کرده
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روزه گرفتن است که هیچ بویی از خدا و معنویّت در آن نیست؛ حتّی بویی از قیامت و بهشت و دوزخ 

 آید.  شود و رده به رده باال میاز این حضیض شروع میدر آن نیست. طیف نیّت و اخالص در روزه 

داران، گرچه نیّات غیرخدایی دارند، کمی هم ترس از کیفر و غضب الهی، و کمی امید گروه دوم از روزه

های الهی همراه آنهاست. فقط ترس از مردم و طمع رسیدن به سود دنیوی و مادّی ها و انعامبه پاداش

تر شده است؛  پاک های اخروی نیز دارند. نیّت گروه سومقیامت و طمع نعمتنیست؛ ترس از خدا و 

خواران را تهدید  گیرند. از عذابی که روزهامید رحمت الهی روزه می آنها فقط از خوف کیفر الهی و به

کند مشتاقند و تحت تأثیر داران عطا میهای اخروی که خدا به روزهترسند و به پاداشکند، میمی

گیرند. گروه چهارم از اینها باالترند و عالوه بر خوف و رجایی که نسبت به ین بیم و امید روزه میهم

کیفر و پاداش الهی دارند، اندکی قصد تقرّب به خداوند و جلب رضایت الهی همراه نیّتشان است؛ فقط 

رای رسیدن به قرب تر است؛ آنها صرفاً بخوف از کیفر و طمع به پاداش نیست. نیّت گروه پنجم خالص

 گیرند. خدا و جلب رضایت حضرت حقّ روزه می

خاطر اینکه خدای متعال سزاوار پرستش و عبودیّت  هستند که فقط به یک پلّه باالتر از اینها کسانی

است، حتّی بدون قصد نیل به قرب خدا و جلب رضایت و خرسند کردن خدا از خودشان، حقّ بندگی 

 ما َعَبدُتَك َخوفاً ِمن ناِرَك َو ال َطَمعاً ِالى  بنا به آنچه روایت شده، امیرالمؤمنین فرمودند:  آورند. جا می او را به

ی ترسناکیش، و نه به خدایا نه از ترس آتش دوزخت، با همه :3َاهاًل لِلِعباَدِة فَ َعَبدُتكَ   َجنَِّتَك بَل َوَجدُتكَ 

یک از این دو انگیزه تو را  جذّابیّت و خواستنی بودنش، به هیچ ی های بهشتیت، با همهطمع نعمت

بندگی نکردم؛ بلکه تو را سزاوار عبادت دیدم و سر به راه بندگیت نهادم. پس با این طیف گسترده 

 تر آمدیم، آن خلوص را در نیّت بیشتر دیدیم.آشنا شدیم و هرچه به سمت باال

 گیرند.ه با آن روزه میای کداران به لحاظ لقمه. طیف روزه2
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فروشی، تقلّب، فروشی، کمگیرند؛ با غذایی که از رهگذر گرانگروهی از مردم با غذای حرام روزه می 

هایی که شایسته و سزاوار آن نبودند و المال تهیّه شده است؛ از درآمد مقامرشوه، و سوءاستفاده از بیت

ند که یقیناً حرام است. اگر کسی یقین دارد فرد بازی و باندبازی به آن دست پیدا کردبا پارتی

تر از او برای یک مقام در جامعه وجود دارد، با این حال در این مقام بماند و میدان را برای او شایسته

ها و درآمدهای حرام، سحری و افطاری گیرد حرام است؛ وقتی با این حقوق خالی نکند، حقوقی که می

بگیرد، پاداش روزه از آنِ صاحبان اصلی آن اموال است و کیفر آن متوجّه تهیّه کند و با آنها روزه 

 کند. اوست که مال حرام را کسب کرده و استفاده می

ناک است و احتمال حرام بودن دارد. گروه دوم کسانی هستند که خوراکشان حرام نیست؛ امّا شبهه

گرچه اگر کمی درنگ و تأمّل کنند، ند؛ یک دسته ظاهر غذایشان حالل است؛ اا این گروه دو دسته

-خورند و با آن روزه میها را میحال این خوراک آید. با اینتردیدهایی در مورد حلیّت آن به ذهن می

است؛ امّا شان حالل ترند. چون ظاهر لقمهشان مطمئنّاً حالل است پایینگیرند و از کسانی که لقمه

ناک است و ظواهر امر نیز مشتبه شان شبههی دیگر لقمه باألخره تردیدی در آن وجود دارد. دسته

دهد. نیازی نیست انسان کنکاش کند تا به مشتبه بودن آن پی ببرد؛ از بودن آن را کامالً نشان می

گیرند یک  ظواهر روشن است که این لقمه به احتمال قوی حالل نیست. کسانی که با این غذا روزه می

 تند که غذایشان یقیناً حرام است. درجه باالتر از کسانی هس

گسترانند و ی رنگین و چرب و نرمی میگروه سوم کسانی هستند که غذایشان حالل است؛ ولی سفره

که پسندد. درحالیهای رنگینی را یقیناً نمیکنند. خدای متعال چنین سفرهچرانی میپرخوری و شکم

کنند، چگونه این ارند و به آن دست پیدا نمینان چشم د دست به یک لقمههای فقیر و تهیانسان

شود مورد رضایت خداوند های رنگین افطاری که پهن میها از گلوی انسان پایین برود. این سفرهلقمه

بن حُنیف، فرماندارشان در بصره، برای ضیافتی آمیز امیرالمؤمنین به عثمانی عتابنیست. آن نامه

آمیز نفرمودند آنچه خوردی حرام بود؛ ی عتابحضرت در آن نامه اشرافی بود که فقرا راه نداشتند.

پسندد؛ ولو با ها را نمیگونه سفره نفس اشرافی بودن آن مجلس مورد انتقاد حضرت بود. خداوند این
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هایی ها و افطاریاند و چنین سحریداده نوع زندگی درآمد حالل؛ ولذا خداوند به کسانی که دل به این 

گذارم؛ گوید شما این غذاها را دوست دارید؛ من هم شما را با این غذاها تنها مییخورند، ممی

 خداحافظ!

از این مال حالل توأم با اسراف است. رزق  گروه چهارم غذایشان حالل و بدون تجمّل است؛ امّا استفاده

سادگی  ریزند. به شود و دور می اعتنایی خشک می با بی ی آنها دهند. نان در سفرهحالل را هدر می

اندازه مصرف شود. چرا این همه نان را بدون هیچ پوششی سر  توان از این نان نگهداری کرد تا به می

با اسراف توأم شد و مال حالل را  ی سادهات رنگین نیست؛ امّا همین سفرهکنی؟ سفره سفره پخش می

اش را توانی بخوری و ماندهنمی   دانی کشی که خودت میا در بشقابت میقدر غذهدر دادی. چرا آن

حقّاً : 4الشَّیاطینِ   كانُوا ِاخوانَ    اْلُمَبذِّرينَ   ِانَّ بردار نیست.  ریزی؟ اسراف حرام است و شوخیناگزیر دور می

همانا خدا : 5اْلُمسرِفینَ  ِانَُّه ال ُيِحب   .کنند، برادران شیاطینند وپاش می آنان که اموالشان را ریخت

ی افطارش توأم با این فعل حرام است، به کسی میکسی که سفره کنندگان را دوست ندارد. اسراف

 ماند که اصالً غذایش حرام است. 

ی افطار و سحری آنها بسیار ساده و بیهستند که غذایشان حالل است و سفره گروه پنجم کسانی

جویی طلبی و تجمّل، بدون لذّت وپاش است؛ بدون تنوّعسراف و ریختپیرایه و به دور از هرگونه ا

های واقعی نیاز بدن برای اینکه توانایی داشته چرانی لذّت ببرند؛ درحدّ ضرورتحیوانی که فقط از شکم

خورند. این گروه اجر بسیار زیادی در پیشگاه الهی دارند و  باشند روزه بگیرند و عبادت کنند، غذا می

 پسند پروردگار هستند.مورد 

 داران به لحاظ نیّتِ خوردن . طیف روزه3

از  ی ما کنیم، انگیزهپاش و اسراف هم نمی و کنیم، ریختوقتی غذایمان حالل است و مراعات می

خورند؛ یک روز روزه بودم و اینک خوریم؟ گروهی فقط برای رفع گرسنگی میخوردن چیست؟ چرا می
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ها از ی بعضیبرم. انگیزهام و غذاها لذیذ و خوشمزه است؛ از خوردن لذّت میزمان افطار است؛ گرسنه

 ترین مرتبه است. خوردن افطاری و سحری این است و این پایین

مقرّر شده است تا انسان طعم گرسنگی و  کم خوردن در ماه مبارک رمضان یک اصل است. روزه

ی بین این دو را دن در افطاری، در سحری، و در فاصلهدار باید کم خور تشنگی را بچشد؛ بنابراین روزه

َو َعَطِشُكم ِفیِه ُجوَع يَوِم   َو اذُْكُروا ِبُجوِعُكم: ی شعبانیّه نفرمودکند. مگر پیغمبر اکرم در خطبه رعایت 

مام با این گرسنگی و تشنگی روزه گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد کنید. مگر ا ؛6اْلقیاَمِة َو َعَطَشهُ 

صادق نفرمود: روزه مقرّر شد تا اغنیایی که طعم گرسنگی و تشنگی و طعم محرومیّت را در زندگی 

اند، با روزه درد محرومان را احساس کنند، سپس برای رفع محرومیّت آنان تالش کنند. پس نچشیده

کنیم؟ ه میباید گرسنگی و تشنگی در انسان ایجاد کند. ولی ما چ ی آن ماه مبارک رمضان و  روزه

خورند! بند می خورند؛ یعنی از افطار تا سحر یکها برای مراعات این مهم فقط یک وعده میبعضی

وَ   کَم مِن صائِمٍ لَیسَ لَهُ مِن صیامِهِ ااِلَّ الْجُوعُ اند که: ها چون حدیث پیغمبر اکرم را شنیدهبعضی

برد، گفتند پس ما ی نمیا از روزه بهره داری که جز گرسنگی و تشنگی،چه بسیار روزه: 7 الْعَطَشُ

قدری بخوریم و  بکوشیم مصداق این حدیث نشویم. کاری کنیم که نه گرسنه شویم و نه تشنه؛ یعنی به

-گویند مگر ماه رمضان ماه عادتها میبیاشامیم که در طی روز نه گرسنه شویم و نه تشنه! بعضی

-شکنی می کیلو، یک کیلو و نیم بخوریم، حاال  عادت روز یکشکنی نیست؟ ما عادت داشتیم در شبانه

ی با نفس است. من غذا گویند ماه مبارک رمضان ماه مبارزهها میخوریم! بعضیکنیم و سه کیلو می

ی با خواهم مجاهدهگویم بیجا کردی! میخواهم؛ میگوید دیگر نمیام. نفسم میام و سیر شدهخورده

گونه نیستیم؟ بسیاری رسد، ولی ببینید واقعاً این نظر می ها شوخی بهرفنفس کنم؛ باید بخوری! این ح

مان نمیخوریم، در ماه مبارک رمضان سر سفرهبار هم نمی هایی که ما در طول سال یکاز خوراکی
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خواهیم سر دربیاوریم؟ چه خبر است؟ خواهیم برویم؟ از کجا میآید؟ با این همه خوردن کجا می

وریم؛ کمتر بیاشامیم؛ بگذاریم طعم گرسنگی و تشنگی احساس شود؛ واالّ آن کارکرد عزیزان کمتر بخ

ای که اآلن سیر خوریم. هنر کرده افتد. هر زمان دیگری هم سیر باشیم غذا نمیروزه در ما اتّفاق نمی

ای که گویی من روزه هستم. خیلی زحمت کشیدی! چنان خورده! میخوری؟ هستی و چیزی نمی

یی میلی به غذا نداری. اگر گرسنه بودی و گرسنگی به تو فشار آورد و نخوردی، آنگاه روزه دیگر جا

هستی. اگر تشنه بودی و تشنگی به تو فشار آورد و ننوشیدی، روزه هستی. کمی مراعات کنیم. این 

 هایهای عجیب و غریب! و خوراکیها در ماه مبارک رمضان چه معنایی دارد؟ این سفرههمه خوردن

دار باید بعد از ماه مبارک رمضان واقعاً سبک شده  آید! روزهی افطار و سحر که بند نمیبین دو وعده

به معصیت و گناه سبک شود؛ جسم او نیز باید  ها و آلودگیطورکه روح او باید از کدورت باشد. همان

اقعاً زحمت شوند، و ها در ماه مبارک رمضان چند کیلویی هم چاق میسبک شده باشد. بعضی

 کشند! می

گروهی از این باالترند و نیّتشان در خوردن الهی است. سحری خوردن مستحب است و اصالً یک 

اند، سحری بخورید ولو با نوشیدن یک  های متعدّدی تأکید کردهآید. در روایت عبادت به شمار می

خورند، درود کسانی که سحری میسحری روزه نگیرید. فرمودند آگاه باشید که خدا بر  آب؛ بی جرعه

گیرد و هنگام خوردن سحری و خوردن . در روایات نقل شده است، هیچ مؤمنی روزه نمی8فرستدمی

ی افطاری و سحری مثل کسی است که در راه خواند، مگر اینکه در فاصلهی قدر را نمیافطار، سوره

در کنار خوردن سحری و  ی قدر ورهغلتد. خواندن سخدا به میدان جهاد رفته و در خون خود می

دار به  افطاری چنین منزلتی دارد. بنابراین خوردن سحری و افطاری عمل بسیار باارزشی است و روزه

                                           

  شَربَةِ ماءٍ ... اَلسَّحُورُ بَرَكَةٌ وَ لِلّهِ ماَلئِكَةٌ يُصَلُّونَ عَلَى قالَ رَسُولُ اهللِ: تَسَحَّرُوا وَ لَو عَلى: 211، ص22 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 8

 الْمُستَغفِرينَ بِاالَسحارِ وَ عَلَى الْمُتَسَحِّرينَ وَ اُكلَةُ السَّحُورِ فَرقُ ما بَينَنَا وَ بَينَ اَهلِ الْمِلَلِ.
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خورد؛ نه چون گرسنه است و غذاها لذیذ است. اگرچه گرسنه است و با خوردن سیر قصد استحباب می

رد؛ امّا استحباب خوردن سحری و افطاری و ب شود؛ غذاها خوشمزه است و از خوردن لذّت هم می می

 نیرو گرفتن برای انجام طاعت و عبادت هم در نیّتش حضور دارد.

دانند. فقط به این دلیل  هستند که خوردن سحری و افطاری را مطلوب موالیشان می گروه سوم کسانی

مانبری خداست. ی توانمندی آنها در عبادت و بندگی خدا و اطاعت و فرخورند که غذا مایهمی

همچنین هنگام خوردن افطاری و سحری، مستحبّاتی را که از معصومین روایات شده است مراعات 

ی قدر هنگام افطار و سحر یا خواندن دعاها و اذکاری که برای این کنند؛ ازجمله خواندن سورهمی

از امیرالمؤمنین اوقات وارد شده است. دعای بسیار زیبایی درحدود یک صفحه برای هنگام افطار 

الن وِر   اَللّ   ُهمَّ َربَّ شود: روایت شده است که خواندن آن بسیار فضیلت دارد. دعا با این جمله شروع می

کند. بکوشیم نیّت خود را در خوردن هم الهی کنیم و  ؛ و در ادامه مضامین بلندی را مطرح می اْلَعظیمِ 

 و فرمانبری خدا همراه با این مستحبّات باشد. قصدمان پسند خدا و کسب توانمندی برای بندگی

 داران به لحاظ نیّت در مهمانی افطاری . طیف روزه4

دهیم. ماه  دهد، بشارت می ابتدا به کسانی که خداوند به آنها توفیق برگزاری مهمانی افطار را می

ا را مهمان دهد و کسی که مهمانان خدرمضان ضیافت اهلل است. ماهی است که خدا میهمانی می

کند، تأدّب به ادب الهی و تخلّق به اخالق اهلل پیدا کرده است. شأن عظیم و توفیق بزرگی یافته  می

کند. توفیق عظیمی دهد؛ در ماه خدا کار خدایی میدهد؛ او هم مهمانی میاست. خدا مهمانی می

میزان اخالصی که در این است که باید قدر بداند و مراقب باشد این عطای بزرگ خدا را تباه نکند. 

که  عمل نهفته است، هم ازجانب افطاری دهندگان و هم افطاری خورندگان، هر دو اهمیّت دارد. آن

باالیی نیاز دارد. مبادا مجلس افطار را برای خودنمایی برپا کرده است و ی   دهد به مراقبهافطاری می

کند که بله، فالنی انسان بسیار موفّقی است؛ خواهد نظر دیگران را به خود جلب کند و شهرتی پیدا  می

چه مجلس افطاری قشنگی برپا کرد. حتّی نکند برای کسب ثواب اخروی باشد؛ اهل سلوک مراقب این 
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بار مهمانی افطار برگزار  بعد هم هستند. نکند برای اینکه در فامیل ما عادت شده و معموالً هرکس یک

 ی بدهیم.کند، حاال نوبت ماست و باید افطارمی

ی افطاری دادن نیز باید مراقب بود، آن اخالصی که فرمودند: فَرَضَ اهللُ الصیام تَثبیتاً در نحوه 

که گفتیم شأن بسیار بزرگی است که کسی میهمانان خدا را میهمان  طور لِالِخالصِ، لطمه نخورد. همان

چیند که همه آیا غذایی میچیند؟ دهد؛ چه نوع غذایی سر سفره میکند؛ امّا چگونه افطاری می

ای! فالنی عجب سخاوتمند است؛ ببین چقدر برای افطارش خرج کرده  بگویند بارک اهلل عجب سفره

بریم به خدا از اینکه این کار خدایی به چنین نفسانیّاتی آلوده شود. اخالص در عمل بسیار بود! پناه می

 دشوار و ظریف است. 

کنیم؟ مقامات مملکتی، صاحبان نام و علمای به افطار دعوت میی دیگر اینکه چه کسانی را  نکته

نام و نشان به این مجلس راه دارند؟ آیا نیّت واقعی ما این نیست که تشخّصی بزرگ؟ آیا اشخاص بی

داشته باشیم و به مقامات خودی نشان دهیم؟ نوع برخورد و رفتار ما با میهمانان چگونه است؟ اگر 

یا ثروت بسیار دارد، یا علم زیادی دارد و شخصیّت علمی است، تا کمر دربرابر  کسی پُست و مقام باال

کنیم، ولی شخصی که نه مقامی دارد، نه ثروتی و نه شخصیّت علمی شویم و استقبال میاو خم می

کنی و اعتنایی میات آمده، بینام و نشان است که سر سفرهدار بیای است، یک روزهشده شناخته

خواهد تا شأن واالی ضیافت در ماه ضیافت اهلل حفظ شود. گیری؟! خیلی مراقبه میویل نمیچندان تح

 گذارد. نتأثیر در ما چیز جز رضایت خدا  هیچ تای جزئیّات باید مراقب حفظ اخالص بود در همه

م روی رویم؟ میای می کنند، با چه نیّت و انگیزه متقابالً وقتی ما را به مجلس افطاری دعوت می

گونه از میهمانی بهره ببریم؟ یا اینکه صاحب مجلس  چرانی کنیم و غذاهای لذیذی بخوریم و این شکم

تر شویم؟ مراقب نیّاتمان کنیم تا به او نزدیک یک شخصیّت و مقام خاصّی است و دعوت او را قبول می

قّر افطاری پهن کرد، ی محنام و نشان، سفرهرا بپذیریم. اگر یک فقیر بی ها باشیم و خالصانه دعوت

ی اشرافی افطاری، ولو از مال حالل، پهن گونه دعوتش را بپذیریم که یک فرد ثروتمند، سفره همان

ی محقّر را ترجیح خواهیم داد؛ چون روح کرده باشد. گرچه اگر انسان واالتری باشیم، یقیناً آن سفره
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خوش آب و رنگ است. قصدمان در  یاخالص و صفای بندگی در آن سفره قطعاً بیشتر از یک سفره

پذیرفتن دعوت میهمانی، فقط جلب رضایت خدا باشد؛ اینکه کنار برادران و خواهران ایمانی بر سر یک 

ی ظهور گذاریم و تقویت کنیم. اگر چنین را به منصه سفره بنشینیم و آن صفا و صمیمیّت ایمانی

ست نصیب میهمان از عطای الهی کمتر از خلوص و صفایی در پذیرش دعوت افطاری باشد، معلوم نی

 میزبان شود.                                                                   
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