ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْحـ ِٰن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

عید فطر
شب عید فطر ،آخرین فرصت بخشایش الهی
شب عید فطر بسیار عظیمالقدر است و بنا به روایات پهلو به پهلوی لیالی قدر میزند؛ با این امتیاز که
لیلة القدر بهصورت دقیق و معیّن شناختهشده نیست؛ امّا شب اوّل ماه شوّال قابل تشخیص است .این
آخرین احتمال شب قدر و آخرین فرصت برای خسارتزدگان و محرومانی است که خود را دستخالی
میبینند .آستانهی عید فطر نقطهی پایانی ارزیابیها و دغدغهی خاطرهاست .خدایا تو در این ماه
شیطان را در غل و زنجیر کردی ،درهای دوزخ را بستی ،درهای بهشت را گشودی؛ ولی ما هیچ
نكردیم .خدایا نكند دست رد بر سینهی ما زده شود و جزو مردودان مدرسهی ماه رمضان باشیم!
در این شب به درگاه خداوند روی آوریم و برای بیتوجّهیها و تقصیرهایمان در هدر دادن لحظات
بینظیر ماه رمضان عذرخواهی و توبه و استغفار کنیم و از خدای متعال بخواهیم که در این فرصت
آخر کار ما را و آشفتگی ما را سامان بخشد .مبادا تنبلی سراغ ما بیاید که بگذار افطار کنیم ،بعد کمی
استراحت ،کمی صحبت و ...دقایق گرانبهای شب عید فطر از دستمان برود .همین یک شب میتوان
کار را به سامان رساند .نباید مأیوس بود؛ دربرابر خدایی که حتّی دعای ابلیس را پس از آن تمرّد
عجیب ،رد نكرد ،جایی برای یأس نیست .وقتی ابلیس از فرمان خدا در سجده بر آدم سر باز زد و با
خدای متعال به مقابله برخاست و امر الهی را مردود و نادرست ارزیابی کرد که :اَنا َخ ٌير ِمنه َخلَقتَني ِمن
نا ٍر َو َخلَقتَه ِمن طي ٍن :من از او برترم زیرا تو مرا از آتش آفریدی و او را از گِل ،خدای متعال او را از درگاه
ِ
يك لَعنَتي اِلى يَ ِوم الدِّي ِن :بیرون شو که تو راندهای و لعنت
خود راندَ :
جيم؛ َو ا َّن َعلَ َ
قال فَا ْخرج ِمنها فَاِنَّ َ
ك َر ٌ
1

نظرني اِلى ي ِ
من تا روز داوری بر توست .آنگاه این موجود ملعون از خدای متعال درخواستی کرد :اَ ِ
وم
َ
ي َبعثو َن :تا روز محشر به من مهلت بده و نابودم نكن .خدای متعال حتّی دست رد بر سینهی این ابلیس
قت الْمعل ِ
قال فَاِنَّك ِمن الْمنظَ ِ ِ
وم الْو ِ
وم :1تو از مهلت یافتگانی؛ تا روزی که آن
َ
َ
لعین نزد و فرمودَ َ َ :
رين؛ الى يَ َ
زمان معیّن فرارسد .در خانهی خدا جای ناامیدی نیست؛ در این شب از پیشگاه خدای متعال تقاضا
کنیم که از تمام تقصیرات ما در این ماه بزرگ چشمپوشی کند و ما را از جملهی بخشودگان و
رهاشدگان از بند آتش غضب و سخط خود قرار دهد.
اعمال بسیار زیبا و نورانی شب عید فطر را درحدّ توان با شادابی و نشاط انجام دهیم .از یک سو ترس
و بیم از کردههای خود و از دیگر سو امید و رجاء به فضل بیمنتهای حضرت حقّ ،ما را به بهره بردن
از این فرصت نهایی برانگیزاند؛ تا با لطف و فضل عمیم پروردگار ،آنچه از دست رفته ،جبران شود .بنا
به روایات خدای متعال در شب عید فطر ،به اندازهی مجموع کسانی که در کلّ ماه مبارک رمضان،
مورد غفران و بخشش قرار داد و از بند دوزخ رها کرد ،انسانها را میبخشد .از اینجا میشود عظمت
شب عید فطر را درک کرد و قدر دانست .گویا تمام فیوضات ماه مبارک رمضان زمینهای برای رسیدن
به این شب بوده است.
روز عید فطر ،روز دیدار حقّ
عید فطر یكی از دو عید برجستهای است که جهان اسالم آن را جشن میگیرند .عید در فرهنگ
اسالمی یا متأثّر از انتخاب یک راه درست در مسیر تعالی و تقرّب الی اهلل و جشن این انتخاب درست
است ،یا به خاطر یک تالش موفّق و نتیجهبخش در این مسیر است .لذا عید مبعث یا عید غدیر ،عید
انتخاب مسیر صحیح است و عید فطر و قربان جشن تالش موفّق در مسیر عبودیّت و بندگی است.
فردی که حجّ و عمره گزارده هنگامی که تالشش به موفّقیت میرسد ،عید قربان را برپا میکند که
عید عبودیّت مطلق ،عید سر بریدن نفس امّاره و سر نهادن در مسیر بندگی حقّ متعال است .در عید
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فطر مؤمن روزهداری که یک ماه صیام و صبر و سیاحت در پیش گرفته و روزه را با همهی ابعادش با
موفّقیت به انجام رسانده ،و از ماه نزول قرآن ،ماه نیایش و خلوتهای سحر به شایستگی بهره برده
است ،در پایان ماه جشن پیروزی میگیرد.
روزهدارانی که یک ماه در مدرسهی ماه رمضان درس بندگی آموختند ،در روز عید گواهی
فارغالتّحصیلی دریافت میکنند .این عید بزرگ ،عید مالقات و عید عاشقان است .سالک تا به لقاء و
وصال نرسیده در این عالم روزه است؛ تا در فراق و هجران است رغبتی به خورد و خوراک ندارد؛ امّا در
لحظهی مالقات افطار میکند .لذا عید فطر عید دیدار است و آنجاست که سالک روزهاش را میشكند.
افطار و مالقات قرین همند ،روزهدار تا نگاهی به جمال محبوب خود نیندازد ،دست به غذا نمیبرد.
عید فطر زمانی است که یک ماه تالش ،تهذیب نفس و حرکت در مسیر بندگی به نتیجه نشسته و
حال که دیدار حاصل شده است ،روزهدار دست به غذا میبرد.
سالک همهی عمر را گذرانده تا به این نقطه برسد .سالک از دنیا ،از حیوانیّت و جنبههای طبیعی روزه
بوده است .همانطورکه روزهدار در فاصلهی افطار تا سحر کمی میتواند بخورد و بیاشامد .سالک هم
در دنیا اینگونه است .خوردن سالک به حساب نمیآید؛ چون با اکراه و از سر ناچاری میخورد و عمل
با اکراه اصالً نوشته نمیشود .اگر روزهدار را به خوردن وادار کنند روزهاش باطل نمیشود .سالک نیز با
اکراه و از سر اجبار از جنبههای طبیعی استفاده میکند و از عالم طبیعت لذّت نمیبرد .لذا مؤمن بكر
است؛ بكر از این عالم میرود و بكر در آن عالم محشور میشود .مؤمنان در آن عالم بكر و دست
نخوردهاند؛ چون بیرغبت و به ناچار از عالم طبیعت استفاده کردهاند ،مثل این است که هیچ نخورده و
نیاشامیدهاند! آن خوردن با رغبت در محضر دوست و هنگام دیدار محبوب است .آنجا که خوردن به
عاشق میچسبد و با رغبت میخورد و میآشامد ،بهشت است .اساساً بهشت بودن بهشت به همین
است که سفرهی عنایات حقّ در پیشگاه او گسترده است .همهی لذّت بهشت این است که انسان در

محضر محبوب بر سر سفره مینشیند؛ واالّ بهشت بدون دوست را باید هشت!
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روز عید فطر ،روزی است که سلوک عبادی ماه رمضان به شهود و مالقات حقّ متعال منتهی میشود.
همهی سلوکها ،ریاضتها و مجاهدتها برای رسیدن به دیدار و وصال است.وقتی دیدار و وصال
حاصل شد ،ریاضتها تمام میشود .روزهی یک ماههی ماه مبارک رمضان ،سلوکی به قصد ورود به روز
عید فطر بود .روز عید روز میوه دادن بذرهای ریاضت و سلوک عبادی میهمان ضیافت اهلل است .روزی
که به دیدار حضرت حقّ نائل میشود.
در دعاهای عید فطر بر این مضمون تأکید شده است .خصوصاً دعاهایی که صبحهنگام درحال بیرون
آمدن از خانه و رفتن به محلّ نماز خوانده میشود .در آن دعاها آمده است که خداوندا اکنون به دیدار
تو و به محضر تو میآیم .راه یافتن به محضر پروردگار و به حضور حقّ متعال ،میوهی سلوک یک
ماههی ماه مبارک رمضان است .به همین خاطر روز اوّل ماه شوّال عید است؛ عید رهایی از فراق و نائل
شدن به وصال.
که دهم حاصل سیروزه و ساغر گیرم

روز عید است و من امروز در آن تدبیرم

حاصل همهی عبادات سیروزه نوشیدن شراب دیدار حقّ متعال است .برای چنین فردی ،روز اوّل ماه
شوّال بهراستی روز عید است .روز عید یعنی روز عود و بازگشت به همانجایی که از آن آمدیم .اِنّاِ ِ
لل َو
اِنّا اِل ِ
َيه ِ
راجعو َن :2ما از خداییم و بهسوی او بازمیگردیم .عید یعنی بازگشت به حقیقتی که از آن جدا
شدیم؛ بازگشت به آن نیستان هستی مطلق که نی وجود ما از آنجا بریده شد .روز عید برای کسی
است که این بازگشت برای او محقّق میشود.
ما ز باالییم و باال میرویم ما ز دریاییم و دریا میرویم
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دعا کنیم عید فطر ما هم فرارسد .این خواسته برای خدا بزرگ نیست؛ گرچه برای ما آرزویی بسیار
ِ
ط
سَ
بزرگتر از حدّ ما به شمار میآید .ما کجا و این حرفها کجا؟ وصال و لقاء و قرب؟! ولی ،ا َّن ج َ
ود َك بَ َ
اَ َملي3؛ بخشش تو اینگونه آرزوهای من را گسترده است و چنین بلندپروازانه آرزومند وصالم.
ما چنین تشنه و دریای کرم ماالمال

آرزومند وصالیم خدایا مپسند

عید فطر ،روز ارزیابی عملکرد یک ماه
روز عید فطر روز بسیار عجیبی است و چقدر به قیامت کبری و روز محشر شبیه است .روز محاسبهی
نفس و ارزیابی عملكرد کلّ این ماه و جایزه گرفتن از دست خداست .انسان صبح عید فطر که از خانه
بیرون میرود ،نگران است .صحنهی خروج از منازل ،خاطرهی محشر را تداعی میکند .همه از خانهها
به سمت مصلّی بیرون میآیند و هرکس به خود مشغول است؛ مثل روزی که انسانها از گورها بیرون
میآیند و به محضر الهی میروند تا برای ارزیابی فرصتهایی که خداوند یک عمر در اختیارشان قرار
داد حاضر شوند .کسانی که موفّق بودند و به شایستگی این ماه را پشت سر گذاشتند ،با شادمانی و
سرور و بهجت میروند تا جایزه و پاداش خویش را دریافت کنند .امّا کسانی که نتوانستند از این
فرصتهای طالیی درست بهره ببرند و آن را با غفلت و معصیت هدر دادند ،سرافكنده و شرمسار مسیر
را طی میکنند تا ببینند خدا با آنها چه میکند .به یاد داشته باشیم تمام رفتارها و کردارها ،روحیّات و
خلقیّات ،اندیشهها و عقاید ما روزی در محضر پروردگار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
امام حسن مجتبی

روز عید فطر از جایی میگذشتند؛ عدّهای مشغول بازی و خنده و شوخیهای

ِ
ِ
ِ ِ
لق ِه فَ يستبِقو َن ِ
فيه
هر َرَمضا َن مضماراً ل َخ َ َ
بیهوده بودند .حضرت به آنها عتاب کردند و فرمودند :ا َّن اللَ َج َع َل َش َ
بِ ِ ِ ِ
ِِ
آخرو َن فَخابوا :خداوند در ماه رمضان بستری برای طاعت و نیل
وم فَفازوا َو قَ َّ
ص َر َ
َ
سبَ َق قَ ٌ
طاعته الى َمرضاته فَ َ

به رضای الهی فراهم کرد تا مردم با طاعات از هم پیشی بگیرند؛ عدّهای پیشی گرفتند و رستگار شدند؛
ب فِي الْي ِ
ك ِ
ب ِمن ِ
وم الَّذي يثاب فِيهِ
ضاح ٍ
الع ٍ
امّا گروهی کوتاه آمدند و زیانكار شدند .فَال َْع َجب ك ُّل ال َْع َج ِ
َ
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فيه الْم ِ
حسنو َن و يخسر ِ
الْم ِ
بطلو َن :جای شگفتی و بسیار شگفتی است از آنکه مشغول خنده و بازی است
ََ َ
در روزی که محسنان پاداش میگیرند و کسانی که این ماه را به بطالت طی کردند ،زیان میبینندَ .و
ف الْغِطاء لَعلِموا اَ َّن الْم ِ
ايم ِ
ول بِِاحسانِِه َو الْمسي َء َمشغ ٌ
حس َن َمشغ ٌ
ول بِِاساءَتِِه :4به خدا سوگند اگر
الل لَو ك ِش َ
ْ
َ

پرده از برابر چشم شما هم کنار میرفت ،میدیدید که نیکرفتار به نیكیهای خود مشغول است و
بدکار به بدیهای خود گرفتار است.
شبیه همین تعبیر از امام علی

در خطبهی عید فطر روایت شده است .حضرت فرمودند :ه ذا يَومٌ

حسنو َن و يخسر ِ
فيه الْم ِ
يثاب ِ
فيه الْمسيئو َن :در این روز نیكان و نیکرفتاران پاداش میگیرند و بدکاران
َ َ َ
وم بِي ِ
ٍ
وجكم ِمن منا ِزلِكم اِلى مصالّكم خروجكم ِمن اْالَ ِ
وم قيامتِكم فَاذْكروا بِخر ِ
جداث
َ
َ
َ
َ
ضرر میکنندَ .و ه َو اَشبَه يَ َ
َ

اِلى َربِّكم :و این شبیهترین روز به روز قیامت است؛ پس با خروج از منزلها ،خارج شدنتان را از قبرها
به سوی پروردگارتان به یاد آورید .این روز را که میبینی ،یادت باشد یکروز همینطور از قبرت بیرون
میآیی تا در پیشگاه عدل الهی کارنامهی عملت را تحویل بگیری.
ِ
ِ ِ
ِ
وعكم اِلى َمنا ِزلِكم فِي
ين يَ َدي َربِّكم َو اذْكروا بِرجوعكم الى َمنا ِزلكم رج َ
َو اذْكروا بِوقوفكم في م َ
صالّكم وقوفَكم بَ َ

ْجن َِّة اَ ِو النّا ِر :و با ایستادن در مصلّی ایستادن خود را در برابر پروردگارتان بهیاد آورید؛ و پس از نماز
ال َ
ِ
باد ِ
الل اَ َّن
هنگام بازگشت به خانه رفتن خود را به خانههای بهشتی یا جهنّمی خود یاد کنیدَ .و ا ْعلَموا ع َ
آخ ِر ي ٍ
وم ِمن َشه ِر رمضا َن اَ ِ ِ
ك في ِ
باد ِ
اَدنى ما لِلصائِمين و الصائِ ِ
الل فَ َقد غ ِف َر لَكم ما
مات اَن يناديَهم َملَ ٌ
بشروا ع َ
ّ َ َ ّ
ََ
َ

يف تَكونو َن فيما تَستَأنِفو َن :5ای بندگان خدا بدانید کمترین چیزی که خدا به
ف ِمن ذنوبِكم فَانظروا َك َ
َسلَ َ
مردان و زنان روزهدار پاداش میدهد ،این است که در آخرین روز ماه رمضان ملكی ندا میدهد که
بشارت باد بر شما ای بندگان خدا ،تمام گناهان گذشتهی شما بخشیده شد ،پس در آنچه پیش رو

 .4مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،65ص  881و ابنشعبه حرّانی ،تحفالعقول ،ص .637
 .5حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،6ص 216؛ صدوق ،اَمالی ،ص .811
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دارید و در آیندهی زندگیتان دقّت کنید که چگونه رفتار خواهید کرد .از این پس عمل خود را تغییر
دهید.
امام محمّد باقر

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْجائَِزة:6
ودي الْمؤمنو َن اَن ا ْغدوا الى َجوائ ِزكم فَ ه َو يَوم ال َ
فرمودند :اذا طَلَ َع هالل َش ّوال ن َ

هنگامی که هالل ماه شوّال آشكار میشود ندا میدهند ای مؤمنان به سوی جایزههاتان پیش آیید پس
این روز جایزه است .روز اوّل شوال فقط برای کسی عید است که اعمالش در پیشگاه الهی مقبول شده
است؛ واالّ برای آنان که چنین فرصت عظیمی را از دست دادهاند روز عزاست .عید فطرِ عالم بیرون غیر
از عید فطر عالم درون است ،من باید دنبال عید فطر خود بگردم .امیرالمؤمنین فرمودند عید فطر تو
زمانی میرسد که صیام تو مقبول درگاه الهی و قیام تو مشكور پیشگاه الهی واقع شود :اِنَّما ه َو عي ٌد لِ َمن
قَبِل الل صيامه و ش َكر قيامه و كل ي ٍ
فيه فَ هو يوم ٍ
وم ال يعصی الل ِ
عيد :7این روز برای کسی عید است که خدا
َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ ُّ َ
َ

روزهی او را قبول کرده و شبزندهداریها و نمازهای او را سپاس گزارده و پذیرفته است .و هر روزی
ِ ِ
ْجدي َد اِنَّ َما الْعيد لِ َمن اَِم َن ال َْوعي َد :8عید
س ال َ
َيس الْعيد ل َمن لَب َ
که خداوند در آن نافرمانی نشود ،عید است .ل َ

برای کسی نیست که جامهی نو پوشیده؛ بلكه برای کسی است که وعدهی امان از عذاب اخروی را
دریافت کرده و در امان قرار گرفته است.
از خداوند میخواهیم روز اوّل شوّال را به حقیقت برای ما عید قرار دهد و ما را از برکات این عید
عظیم بهرهمند گرداند و اندوه جدایی از ماه مبارک رمضان را با شادی عطایا و الطاف و عنایات خود در
روز عید فطر جبران فرماید .اولیای خدا در روز عید فطر نیمی از وجودشان را غم و نیم دیگر را شادی
فراگرفته است؛ شادی عید و سوگ از دست رفتن ماه محبوب و دوستداشتنی رمضان .اولیای خدا در
فراق ماه رمضان داغدارند .مثل کسی که عزیزترین فرد خود را از دست داده است .ماهی که به تعبیر

 .6صدوق ،اَمالی ،ص .26
 .7شریفرضی ،نهجالبالغه ،حکمت  ،236ص 558؛ حرّ عاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،85ص .311
 .8ریشهری ،میزانالحکمه ،ج  ،6ص .838
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رسول اهلل

ساعاتش برترین ساعات و روزهایش بهترین روزها بود ،ماه آزادی اسیران آتش و

اسیران غضب الهی ،ماه ورع و تقوا ،ماه مناجات و شبزندهداری و ماه لطافتهای عارفانهی عبادی ،با
تمام جمال و جاللش رفت و ما را تنها گذاشت .در ادعیهی پایان ماه و آغاز عید نیز این دو جنبه به
چشم میخورد.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شكر که این آمد و صد حیف که آن رفت

عید فطر ،روز توبه
عید فطر روز توبه و استغفار و احساس شكستگی است .مؤمن علیرغم عبادتهایی که یک ماه انجام
داده خود را دست خالی میبیند .از خود هیچ ندارد؛ بدنی که با آن عبادت کرد و توان و توفیق ،و فهم
و هدایت و حیات همه از خداست .بهعالوه عمل او هر چقدر زیاد باشد ،در برابر کرم الهی و در برابر
حقّ خدا بسیار ناچیز است؛ لذا مؤمن دچار عجب نمیشود و مطابق روایات اگر عبادت همهی اهل
عالم را داشته باشد ،باز خود را دست خالی میبیند.
یكی از چیزهایی که با تمام شدن ماه رمضان جگر انسان را میسوزاند ،از دست دادن فرصت دعای
سحر ابوحمزه است .همانجا امام سجّاد به خداوند عرضه میدارند :خدایا من چگونه اعمال خودم را
زیاد بشمارم ،دربرابر کرم تو اعمال من هیچ نیست .روز عید فطر مؤمن باید چنین احساسی داشته
باشد .اگرچه روزه گرفته ،شب زندهداری کرده ،دعا و ذکر و تالوت قرآن داشته ،هر کاری کرده ،وقتی
به سمت مصلّی راه میافتد با حال شرمندگی و احساس تهیدستی میرود .حقّ مطلب همین است که
مؤمن اگر یکتنه همهی عبادات اهل عالم را داشته باشد ،به حساب خود نمیگذارد .میگوید این
پیكری که با آن عبادت کردم مال خداست؛ فهم و شعور و حیات و قوّتم و توفیق به جا آوردن این
عبادت ،همه از خداست؛ از خود هیچ ندارم تا این عبادت را به حساب خودم بگذارم .از آن طرف
عظمت حقّ الهی را میبیند ،و عمل خود را کوچک مییابد؛ عظمت نعمتهای الهی را میبیند و شكر
خود را حقیر میداند .پس بهجای غرور احساس شرمندگی میکند .از این عبادت دست و پا شكسته

8

احساس سرشكستگی میکند که خدایا نتوانستم زیبنده و شایستهی شما ادب بندگی را به جا آورم.
قلب مؤمن داغدار است.
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست
ابوحمزهی ثمالی دعایی از امام باقر

که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم

برای صبح عید ،اعمّ از عید فطر و قربان یا روز جمعه که عید

عمومی مسلمانان است ،روایت کرده که هنگام مهیّا شدن و رفتن به مصلّی خوانده میشود :اَللّ ه َّم َم ْن
ت هيَّاَ فِي ه َذا الْي وِم اَو ت عبَّاَ اَو اَع َّد اَ ِو است ع َّد لِ ِو ٍ ِ
ِ
فدهِ و نَوافِلِ ِه و فَ ِ
ٍ
واضلِ ِه َو َعطاياه :خدایا
َ
َ
ََ
َْ َ
َْ ْ ََ
َ
جاء ِر َ
فادة الى َمخلوق َر َ
کسانی در این روز خود را آماده و مهیّا کرده و ساز و برگ عید را فراهم کرده و مستعدّ شدهاند که به
ِ
َيك يا
دیدار مخلوق صاحب مكنتی بروند؛ به امید آنكه عطا و بخشش و احسانی نصیب آنها شود .فَِا َّن ال َ
ِِ
ِ
ك و فَ ِ
ِ
سيِّدي تَهيِئَتي و تَعبِئَتي و اِعدادي و ِ
ك َو
ك َو فَضائِلِ َ
واضلِ َ
َ ْ
َ
استعدادي َرجاءَ ِرفد َك َو َجوائ ِز َك َو نَوافل َ َ
َ
َ
طاياك :خدایا دیگران به مالقات قدرتمندان ،ثروتمندان و صاحبان جاه میروند؛ امّا همهی تدارک و
َع َ
ساز و برگ من و تهیّه دیدن و آماده شدنم به امید عطایا و بخشش توست .ای معبود من ،محبوب من!
فقط بهسوی تو میآیم .اگر خود را آماده میکنم و مقدّماتی فراهم میکنم ،فقط برای دیدار تو و
عطایای توست .این دعا آموزهی بسیار بزرگ تسلّط روح توحیدی را بر انسان عارف نشان میدهد؛
انسانی که به احدی از خلق اعتنا ندارد و نگاهش فقط به خدای متعال است .این روح موّحد یكی از
شاخصههای بلند انسان عارف است.
ِ
ٍِ
ِ ِ
ك مح َّم ٍد صلَوات ِ
الل َعلَْي ِه َو َعلى آلِ ِه :خدایا من امروز صبح آماده شدم
َو قَد غَ َدوت الى عيد من اَعياد ا َّمة نَبِيِّ َ َ َ
ِ
وم بِ َع َم ٍل صالِ ٍح اَثِق
برای یكی از اعیاد امّت پیامبر تو که صلوات خدا بر او و خاندانش بادَ .و لَم اَفِد ال َ
َيك الْيَ َ
بِ ِه قَدَّمته و ال تَو َّجهت بِمخل ٍ
وق اََّملته :خدایا نزد تو میآیم؛ امّا هیچ عمل صالحی در بساطتم نیست و
َ
َ
َ
شرمندهی یک عمر بطالت هستم .عملی نیاوردهام که در قبال آن مزد و پاداشی بگیرم؛ ولی از آن
طرف هم به هیچ مخلوق دیگری رو نیاوردم .این شاخصهی دیگر انسان عارف است که در اوج طاعات
ِ
و عبادات همواره خود را در پیشگاه خدا دست خالی میبیند .و ل ِكن اَتَيت َ ِ ِ ِ
ساءتي
َ
ك خاضعاً مق ّراً بذنوبي َو ا َ
الذنوب ال ِْع ِ
ِ
اِلى نَفسي فَيا عظيم يا عظيم يا عظيم ا ْغ ِفر لي الْع ِ
ِ
نت يا ال اِل هَ اِالّ
ظام االّ اَ َ
َ
َ
َ
َ
ظيم من ذنوبي فَانَّه ال يَغفر ُّ َ
َ َ َ
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نت يا اَرحم ِ
مين9؛ خدایا آمدم؛ امّا سرافكنده ،درهم شكسته ،و درحالیکه به گناهانم و بدیهای
اَ َ
الراح َ
ََ ّ
که در حقّ خویش کردم اقرار میکنم .پس ای خدای بزرگ ،ای خدای بزرگ ،ای خدای بزرگ،
گناهان بزرگ مرا ببخش که بخشندهای جز تو برای گناهان بزرگ وجود ندارد؛ ای کسی که جز تو
محبوب و معبودی نیست؛ ای مهربانترین مهربانان .سه بار یا عظیم گفتن در این دعا معانی متعدّد و
متنوّعی میتواند داشته باشد .ای خدای عظیم که عظمتت هم در دنیاست هم در برزخ هم در قیامت،
هم در ظاهر و در باطن و در سرّ عالم.
این دعا انسانی را که با تقالّ و تالش خود عباداتی انجام داده و در معرض نوعی غرور قرار گرفته است،
با لطافت و حال عارفانهی زیبایی ،به انكسار و خشوع میرساند تا با شرمندگی به سمت مصلّی رود؛ با
این احساس که در ماه رمضان نتوانستم کاری کنم که بتوان بر آن تكیه کرد یا امید بست؛ جز این
امید که خداوند متعال او را مشمول رحمت و رأفتش قرار دهد.
نماز و زکات عید فطر
عید فطر جنبههای زیبایی دارد .از نماز عید که وقت مناسب آن بعد از طلوع خورشید است تا زکات
فطره که نوعی احساس همدردی و گام برداشتن در راه رفع نیاز محرومان است .زکات بدن و روح ،هر
دو را باید پرداخت .زکات فطره زکات بدن است و کسانی که مشمول حكم فقهی میشوند از مال خود
می پردازند؛ امّا زکات روح ،جانبازی از عمر و روح و دل در مسیر محبوب است .زکات روح و جانمان را
به محبوبمان بپردازیم و از سرمایهی عمر و جان و روح و دل در راه او بگذریم.
روز عید فطر ،روز بسیار عظیمی است .حضور جمعیت عظیم مسلمانان در مراسم نماز عید فطر عظمت
اسالم را عرضه میکند .گاهی ممكن است ظاهر گناهآلود جامعه یأس و رنجشی در دل انسان بیفكند و
بیندیشد که دین در جامعه کمرنگ شده است .همچون وقتی که سیالب به راه میافتد و خس و
خاشاک سطح آب زالل را فرا میگیرد؛ امّا با کنار زدن خس و خاشاک رویین ،آب زالل از عمق هویدا

 .9مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،17ص 363؛ محدّث قمی ،مفاتیحالجنان ،اعمال روز عید فطر.
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میشود .نماز عید و جمعیت نمازگزاران همان آب زالل است که ورای ظاهر گناهآلود جامعه متجلّی
میشود .نمازگزار بر دو پا قیام میکند و در پیشگاه حضرت حقّ میایستد .اینكه بر دو پا میایستد،
شاید به این معنی است که بر پای خوف و بر پای رجاء قیام کرده است؛ خوف از کاستیها و
تقصیرهای خویش و رجاء به رحمت و فضل بیمنتهای الهی .نمازگزار با چنین توجّهی به نماز عید
میایستد و میداند که همهی اعمال و عبادات او در مقایسه با حقّ عظیم الهی هیچ است و تنها به
فضل حضرت حقّ امید دارد.
در قنوت این نماز پرشكوه که در رکعت اول پنج بار و در رکعت دوم چهار بار خوانده میشود با آن
ْك ِ
برياء و الْعظَم ِة و اَهل الْج ِ
تعابیر بسیار زیبا و پرمغز ،کماالت خداوند را یادآور میشویم :اَللّ ه َّم اَهل ال ِ
ود َو
َ َ َ َ َ
َ
الرحم ِة و اَهل التَّقوى و الْم ِ
ِ
غف َرةِ؛ خدایا به خودت نگاه کن که اهل کبریا و عظمتی،
ال َ
َ َ
هل ال َْعف ِو َو َّ َ َ َ
ْجبَ روت َو اَ َ
اهل جود و جبروت و عفو و رحمتی ،اهل تقوی و مغفرتی .خدایا تو اینگونه هستی؛ نگاه نكن من
ِ ِ
چگونهام و این کیست که از تو درخواست میکند .اَسأل َ ِ
ِ َّ
مين عيداً َو
ك ب َح ِّق ه َذا الْيَوم الذي َج َعلتَه للمسل َ
ِ ٍ
صلّي َعلى م َح َّم ٍد و ِ
آل م َح َّم ٍد؛ خدایا به حقّ این روز که آن را
لم َح َّمد  6ذخراً َو َش َرفاً َو َك َ
َ
رامةً َو َمزيداً اَن ت َ َ
برای مسلمانان عید قرار دادی و برای پیامبر اکرم ،که درود خدا بر او و خاندانش باد ،ذخیره و مایهی
شرافت و کرامت و بزرگی و فزونی قرار دادی ،از تو میخواهم که بر پیامبر اکرم و خاندان او درود
ٍ
ِ
فرستی .و اَن ت ِ
ٍ
لت ِ
ت ِمنه
فيه م َح َّمداً َو َ
خرج َ
دخ َ
دخلَني في ك ِّل َخي ٍر اَ َ
َ
آل م َح َّمد َو اَن تخ ِر َجني من ك ِّل سوء اَ َ
ٍ
ك َعلَ ِيه َو َعلَي ِهم؛ و درخواست میکنم که در همهی خوبیهایی که پیامبر اکرم
م َح َّمداً َو َ
صلَوات َ
آل م َح َّمد َ
و خاندان او را وارد کردی ،مرا هم وارد کنی .ببینید این دعاکننده چه همّت بلندی پیدا کرده است.
این اشتهای عظیم که همهی خوبیهای پیغمبر و اهل بیتش را برای خود طلب میکند ،میوهی یک
ماه عبادت ماه مبارک رمضان است؛ میخواهد پیغمبرنما و امام نما شود .آنگاه میگوید خدایا از همهی
بدیهایی که پیغمبر اکرم و اهل بیت او را بیرون آوردی و ایشان را پاک و منزّه کردی ،مرا هم بیرون
آور .حواسمان باشد چه میخواهیم! این مقام عصمت است که از خداوند طلب میکنیم؛ آن هم نه
عصمت سایر انبیاء که ترک اولی در آن قابل تصوّر است؛ بلكه عصمت خاتم االنبیاء! این تعبیر انسان را
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درماندهی خود میکند؛ خدایا چگونه و با چه جرأتی چنین خواستههایی را بر زبان میآوریم! ما را در
همهی خیراتی که پیغمبر و اهل بیت

وارد شدند ،وارد کن و از همهی بدیهایی که آنان دور

شدند ،دور کن! ما کجا و این قلّههای بلند کجا که حتّی تصوّرش دسترسیناپذیر است.
ِ
ك َخير ما سأل َ ِ
ك ِم َّما ا ْستَعا َذ ِمنه ِعباد َك الْمخلَصو َن10؛ خدایا من
الصالِحو َن َو اَعوذ بِ َ
َك عباد َك ّ
اَللّ ه َّم انِّي اَسأل َ َ َ
بهترین چیزهایی را که بندگان صالحت از تو درخواست کردند ،از تو درخواست میکنم؛ و از هرآنچه
بندگان مخلص تو پناه میبردند ،به تو پناه میبرم .آن بندگان خالصشدهی مطلق که جز خدا در
وجودشان نیست ،از چه چیز میگریختند و به تو پناه میبردند ،خدایا مرا از همان پناه بده.
عید فطر با آموزههای بسیار عظیمش تبلور سازندگیهای ماه مبارک رمضان است .این روحیّات زیبای
عارفانه ،این حالتها و خواستههای بلند و این همّتهای واال که چنین قلّههایی را طلب میکند ،فقط
از کسی برمیآید که در مدرسهی ماه رمضان تربیت شده و اکنون روحی پیدا کرده که دعاها و
آرزوهایش چنین اوج گرفته است.
عید فطر روز پیوند قلبی با امام عصر

ارواحنا فداه

عید فطر ،روز اظهار محبّت به همهی بشریّت و احساس یگانگی و نزدیكی قلبی با همهی انسانهاست؛
و بهطور خاص روز پیوند جدّی قلبی با رهبران و اولیای الهی و تجدید عهد با امام عصر ارواحنا فداه است.
در مصالّی عید فطر این اندیشه به ذهن هر مؤمنی راه پیدا میکند که امام این مصلّی باید امام عصر
ارواحنا فداه باشد؛ اینجا جایگاه آن بزرگوار است .اساساً نماز عید فطر در دوران غیبت نه وجوب و نه
حتّی استحباب مستقل دارد؛ رجاءً خوانده میشود .این نماز باید در محضر امام معصوم گزارده شود؛
گرچه همین نمازی که رجاءً خوانده میشود بسیار عظیم و سازنده است؛ ولی داغ فراق حجّت خدا و
آرزوی دیدار آن بزرگوار را در دلها زنده میکند .غیبت امام عصر ارواحنا فداه شادی این عید و لذّت آن
حضور یكپارچه در نماز عید را از کام ما بیرون برده است .محروم شدن از شادی عید اثر نفرین
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امیرالمؤمنین

بر مردم ناسپاسی بود که آنگونه با حضرت رفتار کردند و ایشان فرمودند :خدایا

لذّت عید را از اینان بگیر.
یكی از اعمال بزرگ و مستحبّ عید فطر دعای ندبه است؛ آن مناجات عاشقانه و گفتگوی توأم با
شیدایی و اشتیاق یک منتظر حقیقی که به دنبال موالی خویش میگردد :اَين بقيَّة ِ
الل الَّتي ال تَخلو ِم َن
ََ
ِ ِِ
ِ ِ
ين الْم َع ُّد لِ َقط ِع دابِ ِر الظَّلَ َم ِة :11کجاست بقیّة اللّهی که از خاندان هدایتگر پیامبر جدا
الْع َترة الْهاديَة الطّاه َرة اَ َ
نیست؟ کجاست آنکه برای قطع ریشهی ستمكاران آماده است؟ این حال و هوای کسی است که صبح
از منزل بیرون میآید و به نماز عید فطر میرود و از خدای متعال میخواهد عید او را با صدور امر فرج
حجّت خود ،به حقیقت عید تبدیل کند و آن شادمانی عظیم را به شادمانی موفّقیت در دورهی عبادی
ماه مبارک رمضان بیفزاید.

اَللّهُ ّم َص ِّل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو ِآل ُم َح َّم ٍد َو َ َِّع ْل فَ َر َ َُج ْم
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