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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 روزه و رمضان از دیدگاه امیر مؤمنان امام علی (ع)

است و هرچه در وصف آن بزرگوار گفته شود  ییو پارسازهد  ی امام علی (ع) اسوه

بازگو �ود. در روایات بسیاری آمده  توان ی�از دریای بیکران وجود ایشان را  یا قطره

دل به  ها شبو  گرفتند یمبسیاری را روزه  یروزهااست که آن حرضت در طول سال، 

 .کردند یممعبود سپرده و عاشقانه با او راز و نیاز 

آثار ای�ن به خداوند یکتا، به  برشمردنپس از  البالغه نهج ١١٠ ی حرضت در خطبه

پا داشت �از را آیین امت اسالمی، . ایشان برکند یمبرخی تکالیف مسل�نان اشاره 

 ی دهنده وشو شستفقر و  ی پرداخت زکات را تکلیف واجب الهی، حج را نابود کننده

یاد  سپری در برابر عذاب الهی عنوان بهماه رمضان  ی و از روزه ش�رند یبرم گناهان

ان ماه رمض ی ؛ ه�نا روزهقابالعِ  نَ مضان فَاِنه جنه مِ هر َر صوم شَ : فرمایند یو م کنند یم

 .سپری است در برابر عذاب الهی

ضمن  تواند یم، شود یمانسان در این ماه با انجام اع�لی که موجب رضایت الهی 

انس گرفت با معبود، روح و جان خود را به زیور ای�ن آراسته کرده و نظر لطف 

 حرضت حق را برای خود به ارمغان آورد.

که سپری در برابر عذاب الهی است رصفاً امساک  یا روزهبدیهی است مراد حرضت از 

ه همراه روح را ب یو شاداباست که طراوت  یا روزهاز خوردن و آشامیدن نیست، بلکه 

که در  یا نکتهبا خدای یکتاست  دار روزهدارد و موجب ارتباط قلبی و همیشگی 

 .آید یماحادیث بعدی منقول از حرضت در ادامه 

طوالنی حرضت است، ایشان در کنار نکوهش  یها خطبهقاصعه که یکی از  ی در خطبه

. پرهیز کنند یمجاهلی، به زیباترین بیان فلسفه احکام نورانی اسالم را تبیین  یها ارزش

پا داشت اع�ل بر ی،خودپسندخودداری از کرب و غرور و  ،در دام شیطان درافتادناز 

فردی و اجت�عی فراوانی را برای مخاطبان  های یهتوصعبادی از جمله حج، �از و روزه 

 .کنند یممطرح 
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حفظ کرده  یدار  روزه: خداوند بندگانش را با �از، زکات و تالش در ایندفرم یمایشان 

است تا اعضا و جوارحشان آرام و دیدگانشان خاشع و جان و روانشان فروتن و 

ن خطبه آمده است: و روزه گرفت و همی ی در ادامه متواضع باشد. یشانها دل

 شت عامل فروتنی است.چسبیدن شکم به پ

و  ش�رند یبرمحرضت برای هر چیزی زکاتی را  البالغه نهج یاه حکمتدر یکی از 

 )١٣٦. (حکمت دانند یمزکات تن را روزه 

اثر به همراه دارد و حرضت به زیبایی به دو  دار روزهجس�نی فراوانی برای روزه آثار 

یکی آنکه روزه موجب فروتنی شخص  ،فرمایند یماشاره  دار روزهروزه در  یوضع

با سختی کشیدن جسم حاالت و سکنات اشخاص نیازمند را  دار روزهزیرا فرد  شود یم

و غرور در مقابل آنان مالطفت و خضوع را در پیش  و با پرهیز از کرب کند یمدرک 

و احکام نورانی اسالم  ها ارزشاز  یریگ بهرهدیگر آنکه حرضت با  ی و نکته گیرد یم

. امری که امروزه برای دانند یمبرای جسم  اسرتاحت دادن به اعضا و جوارح را زکاتی

اثبات رسیده و بسیاری از پزشکان بی�ران خود را به روزه درمانی  بهسالمت جسم 

. در تدبیری دیگر از حرضت درباره روزه آمده است: خداوند روزه را کنند یمسفارش 

 واجب کرد تا اخالص آفریدگان آزموده گردد.

و سنجش میزان اخالص بندگان خدا روزه معرفی شده  یارهامعدر این حدیث یکی از 

 .تر یکنزدواقعی باشد، او پیروز میدان است به خدا  دار روزهاست و هر کس بتواند 

که شخص تام اعضا و جوارح خود را  یابد یمتبلور  دار روزهروح روزه زمانی در 

مرتبت  کردن درجه ودار بداند و با پرهیز از گناه و معصیت و حتی اندیشه گناه  هروز 

ل د  ی ؛ روزهخوانیم یمخود را به خدا نزدیک کند. در حدیثی دیگر از حرضت امیر (ع) 

 آشامیدن. و شکم است از غذا خوردن ی گناهان، بهرت از روزه از اندیشه در

 جسم. ی جان و روزه ی در این حدیث رشیف نیز به دو نوع روزه اشاره شده: روزه

آن محدود به زمان خاص است.  ی روزه است و گسرتده ی زلهنا ی جسم مرحله ی روزه

 .یدبرآاز عهده آن  تواند یمجسم و شکم آسان است و هرکس با اراده اندک  ی روزه
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: روزه جان، خودداری کردن حواس فرمایند یم(ع)  مؤمنان در حدیثی دیگر، امیر

از سایر گناهان و خلوت و آسوده ماندن دل از تام اسباب پلیدی است. در  گانه پنج

جان اهمیت بیشرتی داده شده و آن را موجب پاکی و  ی این حدیث نیز به روزه

. شاید تعبیر به سایر گناهان نیز از این جهت باشد اند دانستهگناهان  ی طهارت از همه

امکان دارد مراد جمیع گناهان باشد. غیر حواس است و  مربوط بهکه برخی گناهان 

 یها لذتنفس و امساک آن از  ی در روایتی دیگر از امام (ع) حرضت با اشاره به روزه

 .هاست روزهدنیا سودمندترین 

: بسا گویند یمو  فرمایند یماشاره  حاصل یب های یدار  روزهحرضت در حدیثی دیگر به 

خود ندارد. با بررسی این  یدار  روزه ازجز گرسنگی و تشنگی  یا بهرهکه  یدار  روزه

احادیث نیکوست حال که رس تسلیم به معبود سپرده و دستور وی را در پاسداشت 

عد روحانی روزه را توجه به بُ  سازیم یممهم روزه عملی  ی ماه رمضان و انجام فریضه

رمضان هم سپری در برابر عذاب الهی بسازیم و هم با  ی بگیریم و از روزه تر یجد

با حرضت باری تعالی رضایت همیشگی او را فراهم آوریم و نه تنها از  ارتباط عاشقانه

عذاب و عقوبت او دوری کنیم، بلکه خود را در ماه رمضان و در طول سال ملزم به 

 انجام اع�لی بدانیم که گام نهادن در جهت رضای الهی باشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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