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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

 

 عید فطر

 شب عید فطر، آخرین فرصت بخشایش الهی

زند؛ با این امتیاز که القدر است و بنا به روایات پهلو به پهلوی لیالی قدر می شب عید فطر بسیار عظیم

قابل تشخیص است. این شب اوّل ماه شوّال نیست؛ امّا  شده صورت دقیق و معیّن شناخته لیلة القدر به

خالی  زدگان و محرومانی است که خود را دست آخرین احتمال شب قدر و آخرین فرصت برای خسارت

خدایا تو در این ماه ی خاطرهاست. ها و دغدغهی پایانی ارزیابیی عید فطر نقطهآستانهبینند.  می

رهای دوزخ را بستی، درهای بهشت را گشودی؛ ولی ما هیچ شیطان را در غل و زنجیر کردی، د

 ی ماه رمضان باشیم! ی ما زده شود و جزو مردودان مدرسهخدایا نكند دست رد بر سینه نكردیم.

ها و تقصیرهایمان در هدر دادن لحظات توجّهی در این شب به درگاه خداوند روی آوریم و برای بی 

وبه و استغفار کنیم و از خدای متعال بخواهیم که در این فرصت نظیر ماه رمضان عذرخواهی و ت بی

آخر کار ما را و آشفتگی ما را سامان بخشد. مبادا تنبلی سراغ ما بیاید که بگذار افطار کنیم، بعد کمی 

توان  استراحت، کمی صحبت و... دقایق گرانبهای شب عید فطر از دستمان برود. همین یک شب می

اند. نباید مأیوس بود؛ دربرابر خدایی که حتّی دعای ابلیس را پس از آن تمرّد کار را به سامان رس

بر آدم سر باز زد و با  عجیب، رد نكرد، جایی برای یأس نیست. وقتی ابلیس از فرمان خدا در سجده

  ِمن  َخَلقَتني  اَنا َخيٌر ِمنه  خدای متعال به مقابله برخاست و امر الهی را مردود و نادرست ارزیابی کرد که: 

 ، خدای متعال او را از درگاهمن از او برترم زیرا تو مرا از آتش آفریدی و او را از گِل:  طينٍ   ِمن  ناٍر َو َخَلقَته  

ينِ   اِلى    قاَل فَاْخر ج ِمنها فَِانََّك رَجيٌم؛ َو ِانَّ َعَليَك َلعَنتيخود راند:  ای و لعنت  تو رانده بیرون شو که: يَوِم الدِّ
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يَوِم   ِالى    اَنِظرني. آنگاه این موجود ملعون از خدای متعال درخواستی کرد: من تا روز داوری بر توست

ی این ابلیس تا روز محشر به من مهلت بده و نابودم نكن. خدای متعال حتّی دست رد بر سینه :ي بَعثونَ 

تو از مهلت یافتگانی؛ تا روزی که آن : 1يَوِم اْلَوقِت اْلَمعل ومِ   نظَريَن؛ ِالى  قاَل فَِانََّك ِمَن اْلم  لعین نزد و فرمود: 

جای ناامیدی نیست؛ در این شب از پیشگاه خدای متعال تقاضا  ی خدا در خانه زمان معیّن فرارسد.

ی بخشودگان و پوشی کند و ما را از جملهکنیم که از تمام تقصیرات ما در این ماه بزرگ چشم

 شدگان از بند آتش غضب و سخط خود قرار دهد. رها

اعمال بسیار زیبا و نورانی شب عید فطر را درحدّ توان با شادابی و نشاط انجام دهیم. از یک سو ترس 

منتهای حضرت حقّ، ما را به بهره بردن های خود و از دیگر سو امید و رجاء به فضل بیو بیم از  کرده

بنا  د؛ تا با لطف و فضل عمیم پروردگار، آنچه از دست رفته، جبران شود.از این فرصت نهایی برانگیزان

ی مجموع کسانی که در کلّ ماه مبارک رمضان، به روایات خدای متعال در شب عید فطر، به اندازه

شود عظمت  از اینجا میبخشد. ها را میمورد غفران و بخشش قرار داد و از بند دوزخ رها کرد، انسان

برای رسیدن  ای را درک کرد و قدر دانست. گویا تمام فیوضات ماه مبارک رمضان زمینه شب عید فطر

 به این شب بوده است. 

 ، روز دیدار حقّروز عید فطر

گیرند. عید در فرهنگ  ای است که جهان اسالم آن را جشن می عید فطر یكی از دو عید برجسته

اسالمی یا متأثّر از انتخاب یک راه درست در مسیر تعالی و تقرّب الی اهلل و جشن این انتخاب درست 

  یر، عیددر این مسیر است. لذا عید مبعث یا عید غد بخش است، یا به خاطر یک تالش موفّق و نتیجه

انتخاب مسیر صحیح است و عید فطر و قربان جشن تالش موفّق در مسیر عبودیّت و بندگی است. 

کند که  رسد، عید قربان را برپا می فردی که حجّ و عمره گزارده هنگامی که تالشش به موفّقیت می

ل است. در عید عید عبودیّت مطلق، عید سر بریدن نفس امّاره و سر نهادن در مسیر بندگی حقّ متعا
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ی ابعادش با  داری که یک ماه صیام و صبر و سیاحت در پیش گرفته و روزه را با همه فطر مؤمن روزه

های سحر به شایستگی بهره برده  موفّقیت به انجام رسانده، و از ماه نزول قرآن، ماه نیایش و خلوت

 گیرد.  است، در پایان ماه جشن پیروزی می

ی ماه رمضان درس بندگی آموختند، در روز عید گواهی  در مدرسهدارانی که یک ماه  روزه

سالک تا به لقاء و  کنند. این عید بزرگ، عید مالقات و عید عاشقان است. التّحصیلی دریافت می فارغ

وصال نرسیده در این عالم روزه است؛ تا در فراق و هجران است رغبتی به خورد و خوراک ندارد؛ امّا در 

شكند.  اش را می کند. لذا عید فطر عید دیدار است و آنجاست که سالک روزه افطار می ی مالقات لحظه

برد.  دار تا نگاهی به جمال محبوب خود نیندازد، دست به غذا نمی افطار و مالقات قرین همند، روزه

عید فطر زمانی است که یک ماه تالش، تهذیب نفس و حرکت در مسیر بندگی به نتیجه نشسته و 

 برد. دار دست به غذا می ه دیدار حاصل شده است، روزهحال ک

های طبیعی روزه  ی عمر را گذرانده تا به این نقطه برسد. سالک از دنیا، از حیوانیّت و جنبه سالک همه

تواند بخورد و بیاشامد. سالک هم  ی افطار تا سحر کمی می دار در فاصله طورکه روزه بوده است. همان

خورد و عمل  آید؛ چون با اکراه و از سر ناچاری می ت. خوردن سالک به حساب نمیگونه اس در دنیا این

شود. سالک نیز با  اش باطل نمی دار را به خوردن وادار کنند روزه شود. اگر روزه با اکراه اصالً نوشته نمی

لذا مؤمن بكر برد.  کند و از عالم طبیعت لذّت نمی های طبیعی استفاده می اکراه و از سر اجبار از جنبه

شود. مؤمنان در آن عالم بكر و دست  رود و بكر در آن عالم محشور می است؛ بكر از این عالم می

اند، مثل این است که هیچ نخورده و  رغبت و به ناچار از عالم طبیعت استفاده کرده اند؛ چون بی نخورده

بوب است. آنجا که خوردن به اند! آن خوردن با رغبت در محضر دوست و هنگام دیدار مح نیاشامیده

آشامد، بهشت است. اساساً بهشت بودن بهشت به همین  خورد و می چسبد و با رغبت می عاشق می

ی لذّت بهشت این است که انسان در  ی عنایات حقّ در پیشگاه او گسترده است. همه است که سفره

 هشت!بهشت بدون دوست را باید نشیند؛ واالّ  محضر محبوب بر سر سفره می
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شود. روز عید فطر، روزی است که سلوک عبادی ماه رمضان به شهود و مالقات حقّ متعال منتهی می

ها برای رسیدن به دیدار و وصال است.وقتی دیدار و وصال ها و مجاهدتها، ریاضتی   سلوکهمه

ورود به روز  ی ماه مبارک رمضان، سلوکی به قصدیک ماهه ی شود. روزهها تمام میحاصل شد، ریاضت

عبادی میهمان ضیافت اهلل است. روزی  و سلوک عید فطر بود. روز عید روز میوه دادن بذرهای ریاضت

 شود.  که به دیدار حضرت حقّ نائل می

بیرون  هنگام درحال در دعاهای عید فطر بر این مضمون تأکید شده است. خصوصاً دعاهایی که صبح

شود. در آن دعاها آمده است که خداوندا اکنون به دیدار  خوانده می ز آمدن از خانه و رفتن به محلّ نما

ی سلوک یک آیم. راه یافتن به محضر پروردگار و به حضور حقّ متعال، میوهتو و به محضر تو می

ی ماه مبارک رمضان است. به همین خاطر روز اوّل ماه شوّال عید است؛ عید رهایی از فراق و نائل ماهه

 ل. شدن به وصا

 روزه و ساغر گیرم که دهم حاصل سی روز عید است و من امروز در آن تدبیرم

روزه نوشیدن شراب دیدار حقّ متعال است. برای چنین فردی، روز اوّل ماه  ی عبادات سیحاصل همه

َو   ِانّاِ للِ جایی که از آن آمدیم.  راستی روز عید است. روز عید یعنی روز عود و بازگشت به همان شوّال به

گردیم. عید یعنی بازگشت به حقیقتی که از آن جدا  سوی او بازمی : ما از خداییم  و به2 راِجع ونَ   ِانّا ِالَيهِ 

شدیم؛ بازگشت به آن نیستان هستی مطلق که نی وجود ما از آنجا بریده شد. روز عید برای کسی 

 شود.است که این بازگشت برای او محقّق می

 رویمما ز دریاییم و دریا می رویمییم و باال میما ز باال
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دعا کنیم عید فطر ما هم فرارسد. این خواسته برای خدا بزرگ نیست؛ گرچه برای ما آرزویی بسیار  

َبَسَط   ج وَدكَ   ِانَّ ها کجا؟ وصال و  لقاء و قرب؟! ولی،  آید. ما کجا و این حرف بزرگتر از حدّ ما به شمار می

 گونه آرزوهای من را گسترده است و چنین بلندپروازانه آرزومند وصالم. ؛ بخشش تو این3 َاَملي

 آرزومند وصالیم خدایا مپسند            ما چنین تشنه و دریای کرم ماالمال

 روز ارزیابی عملکرد یک ماه، عید فطر

ی  روز عید فطر روز بسیار عجیبی است و چقدر به قیامت کبری و روز محشر شبیه است. روز محاسبه

نفس و ارزیابی عملكرد کلّ این ماه و جایزه گرفتن از دست خداست. انسان صبح عید فطر که از خانه 

ها ه از خانهکند. هم ی محشر را تداعی می ی خروج از منازل، خاطره رود، نگران است. صحنه بیرون می

ها از گورها بیرون  آیند و هرکس به خود مشغول است؛ مثل روزی که انسانبه سمت مصلّی بیرون می

هایی که خداوند یک عمر در اختیارشان قرار  روند تا برای ارزیابی فرصت آیند و به محضر الهی می می

سر گذاشتند، با شادمانی و  داد حاضر شوند. کسانی که موفّق بودند و به شایستگی این ماه را پشت

روند تا جایزه و پاداش خویش را دریافت کنند. امّا کسانی که نتوانستند از این سرور و بهجت می

های طالیی درست بهره ببرند و آن را با غفلت و معصیت هدر دادند، سرافكنده و شرمسار مسیر فرصت

د داشته باشیم تمام رفتارها و کردارها، روحیّات و کند. به یاکنند تا ببینند خدا با آنها چه میرا طی می

 ها و عقاید ما روزی در محضر پروردگار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. خلقیّات، اندیشه

های  ای مشغول بازی و خنده و شوخیگذشتند؛ عدّهاز جایی میروز عید فطر  امام حسن مجتبی 

  فيهِ   فَ َيسَتِبق ونَ   ِمضماراً ِلَخلِقهِ   َشهَر َرَمضانَ   َجَعلَ   اللَ   ِانَّ مودند: بیهوده بودند. حضرت به آنها عتاب کردند و فر

خداوند در ماه رمضان بستری برای طاعت و نیل : ِبطاَعِتِه ِالى  َمرضاتِِه َفَسَبَق َقوٌم َففاز وا َو َقصََّر آَخر وَن َفخاب وا

ای پیشی گرفتند و رستگار شدند؛  پیشی بگیرند؛ عدّهبه رضای الهی فراهم کرد تا مردم با طاعات از هم 

فَاْلَعَجب  ك لُّ اْلَعَجِب ِمن ضاِحٍك الِعٍب ِفي اْلَيوِم الَّذي ي ثاب  ِفيِه . امّا گروهی کوتاه آمدند و زیانكار شدند
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نده و بازی است که مشغول خ جای شگفتی و بسیار شگفتی است از آن : اْلم حِسن وَن َو َيخَسر  فيِه اْلم بِطل ونَ 

َو . بینند می گیرند و کسانی که این ماه را به بطالت طی کردند، زیان  در روزی که محسنان پاداش می

اگر  به خدا سوگند  :4َء َمشغ وٌل بِِاساَءتِهِ  اْيم  الِل َلو ك ِشَف اْلِغطاء  َلَعِلم وا َانَّ اْلم حِسَن َمشغ وٌل بِِاحسانِِه َو اْلم سي

های خود مشغول است و  رفتار به نیكی دیدید که نیک می رفت، شما هم کنار می ابر چشماز بر پرده

 های خود گرفتار است.  بدکار به بدی

  ه  ذا يَومٌ ی عید فطر روایت شده است. حضرت فرمودند:  در خطبه شبیه همین تعبیر از امام علی

گیرند و بدکاران  رفتاران پاداش می در این روز نیكان و نیک : نَ اْلم سيئ و   َو َيخَسر  فيهِ   اْلم حِسن ونَ   فيهِ   ي ثاب  

 َو ه َو َاشَبه  يَوٍم بَِيوِم قياَمِتك م فَاذْك ر وا ِبخ ر وِجك م ِمن َمنازِِلك م ِالى  م َصالّك م خ ر وَجك م ِمَن ْااَلجداثِ  کنند. ضرر می

ها، خارج شدنتان را از قبرها  ترین روز به روز قیامت است؛ پس با خروج از منزل و این شبیه :ِالى  رَبِّك م

طور از قبرت بیرون روز همینبینی، یادت باشد یک روز را که می این به سوی پروردگارتان به یاد آورید.

 ی عملت را تحویل بگیری. آیی تا در پیشگاه عدل الهی کارنامهمی

ازِِلك م ِفي ا ِبو ق وِفك م في م َصالّك م و ق وَفك م بَيَن َيَدي رَبِّك م َو اذْك ر وا ِبر ج وِعك م ِالى  َمنازِِلك م ر ج وَعك م ِالى  َمنَو اذْك ر و 

یاد آورید؛ و پس از نماز  و با ایستادن در مصلّی ایستادن خود را در برابر پروردگارتان به :اْلَجنَِّة َاِو الّنارِ 

َو اْعَلم وا ِعباَد الِل َانَّ . های بهشتی یا جهنّمی خود یاد کنید زگشت به خانه رفتن خود را به خانههنگام با

ِفَر َلك م ما َادنى  ما ِللّصائِميَن َو الّصائِماِت َان ي ناديَ ه م َمَلٌك في آِخِر يَوٍم ِمن َشهِر َرَمضاَن اَبِشر وا ِعباَد الِل فَ َقد غ  

ای بندگان خدا بدانید کمترین چیزی که خدا به  :5 م فَانظ ر وا َكيَف َتك ون وَن فيما َتسَتأنِف ونَ َسَلَف ِمن ذ نوِبك  

دهد که  دهد، این است که در آخرین روز ماه رمضان ملكی ندا می دار پاداش می مردان و زنان روزه

ر آنچه پیش رو شما بخشیده شد، پس د ی بشارت باد بر شما ای بندگان خدا، تمام گناهان گذشته

                                           

  .637 ص العقول، تحف حرّانی، شعبهابن و 881 ص ،65 ج بحاراالنوار، مجلسی،. 4
 .811 ص اَمالی، صدوق، ؛216 ص ،6 ج الشّیعة، وسائل حرّعاملی،. 5
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از این پس عمل خود را تغییر  ی زندگیتان دقّت کنید که چگونه رفتار خواهید کرد. دارید و در آینده

 دهید.

 :6ن ودَي اْلم ؤِمن وَن َاِن اْغد وا ِالى  َجوائِزِك م فَ ه َو يَوم  اْلَجائَِزة  ِاذا طََلَع ِهالل  َشّوالٍ فرمودند:  امام محمّد باقر

هاتان پیش آیید پس  دهند ای مؤمنان به سوی جایزه شود ندا می ل ماه شوّال آشكار میهنگامی که هال

روز اوّل شوال فقط برای کسی عید است که اعمالش در پیشگاه الهی مقبول شده  این روز جایزه است.

ن غیر عید فطرِ عالم بیرواند روز عزاست.  است؛ واالّ برای آنان که چنین فرصت عظیمی را از دست داده

فرمودند عید فطر تو  امیرالمؤمنیناز عید فطر عالم درون است، من باید دنبال عید فطر خود بگردم. 

  ِانَّما ه َو عيٌد ِلَمن :رسد که صیام تو مقبول درگاه الهی و قیام تو مشكور پیشگاه الهی واقع شود زمانی می

این روز برای کسی عید است که خدا : 7َو ك لُّ َيوٍم ال ي عَصی الَل فيِه فَ ه َو يَوم  عيدٍ   َو َشَكَر قياَمه    صياَمه    الل    قَِبلَ 

ها و نمازهای او را سپاس گزارده و پذیرفته است. و هر روزی  داری زنده ی او را قبول کرده و شب روزه

عید : 8لَيَس اْلعيد  ِلَمن لَِبَس اْلَجديَد ِانََّما اْلعيد  ِلَمن اَِمَن اْلَوعيدَ . وند در آن نافرمانی نشود، عید استکه خدا

امان از عذاب اخروی را  ی ی نو پوشیده؛ بلكه برای کسی است که وعده برای کسی نیست که جامه

 دریافت کرده و در امان قرار گرفته است. 

اهیم روز اوّل شوّال را به حقیقت برای ما عید قرار دهد و ما را از برکات این عید خو از خداوند می

مند گرداند و اندوه جدایی از ماه مبارک رمضان را با شادی عطایا و الطاف و عنایات خود در عظیم بهره

ر را شادی اولیای خدا در روز عید فطر نیمی از وجودشان را غم و نیم دیگ روز عید فطر جبران فرماید.

داشتنی رمضان. اولیای خدا در  فراگرفته است؛ شادی عید و سوگ از دست رفتن ماه محبوب و دوست

فراق ماه رمضان داغدارند. مثل کسی که عزیزترین فرد خود را از دست داده است. ماهی که به تعبیر 

                                           

 .26 ص اَمالی، صدوق،. 6
   .311 ص ،85 ج الشّیعه، وسائل عاملی، حرّ ؛558 ص ،236 حکمت البالغه، نهج رضی،شریف. 7
  .838 ص ،6 ج الحکمه، میزان شهری، ری .8
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یران آتش و ساعاتش برترین ساعات و روزهایش بهترین روزها بود، ماه آزادی اس رسول اهلل

ی عبادی، با  های عارفانه داری و ماه لطافت زنده اسیران غضب الهی، ماه ورع و تقوا، ماه مناجات و شب

ی پایان ماه و آغاز عید نیز این دو جنبه به  تمام جمال و جاللش رفت و ما را تنها گذاشت. در ادعیه

 خورد. چشم می

 که این آمد و صد حیف که آن رفتعید رمضان آمد و ماه رمضان رفت        صد شكر 

 عید فطر، روز توبه

هایی که یک ماه انجام  رغم عبادت عید فطر روز توبه و استغفار و احساس شكستگی است. مؤمن علی

بیند. از خود هیچ ندارد؛ بدنی که با آن عبادت کرد و توان و توفیق، و فهم  داده خود را دست خالی می

م الهی و در برابر عالوه عمل او هر چقدر زیاد باشد، در برابر کر و هدایت و حیات همه از خداست. به

ی اهل  روایات اگر عبادت همهو مطابق  شود حقّ خدا بسیار ناچیز است؛ لذا مؤمن دچار عجب نمی

 بیند.  عالم را داشته باشد، باز خود را دست خالی می

سوزاند، از دست دادن فرصت دعای  یكی از چیزهایی که با تمام شدن ماه رمضان جگر انسان را می

دارند: خدایا من چگونه اعمال خودم را  جا امام سجّاد به خداوند عرضه می همان سحر ابوحمزه است.

زیاد بشمارم، دربرابر کرم تو اعمال من هیچ نیست. روز عید فطر مؤمن باید چنین احساسی داشته 

داری کرده، دعا و ذکر و تالوت قرآن داشته، هر کاری کرده، وقتی  باشد. اگرچه روزه گرفته، شب زنده

رود. حقّ مطلب همین است که  افتد با حال شرمندگی و احساس تهیدستی می سمت مصلّی راه میبه 

گوید این  گذارد.  می ی عبادات اهل عالم را داشته باشد، به حساب خود نمی تنه همه مؤمن اگر یک

ن پیكری که با آن عبادت کردم مال خداست؛ فهم و شعور و حیات و قوّتم و توفیق به جا آوردن ای

عبادت، همه از خداست؛ از خود هیچ ندارم تا این عبادت را به حساب خودم بگذارم. از آن طرف 

بیند و شكر  های الهی را می یابد؛ عظمت نعمت بیند، و عمل خود را کوچک می عظمت حقّ الهی را می

شكسته کند. از این عبادت دست و پا  جای غرور احساس شرمندگی می داند. پس به خود را حقیر می
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ی شما ادب بندگی را به جا آورم.  و شایسته  کند که خدایا نتوانستم زیبنده احساس سرشكستگی می

 قلب مؤمن داغدار است.

 که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم       چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست 

بان یا روز جمعه که عید برای صبح عید، اعمّ از عید فطر و قر از امام باقری ثمالی دعایی  ابوحمزه

َمْن   اَللّ   ه مَّ شود:  عمومی مسلمانان است، روایت کرده که هنگام مهیّا شدن و رفتن به مصلّی خوانده می

: خدایا َفواِضِلِه َو َعطاياه   َاْو تَ َعبََّا َاو َاَعدَّ َاِو اْستَ َعدَّ ِلِوفاَدٍة ِالى  َمخل وٍق رَجاَء رِفِدِه َو نَواِفِلِه وَ   ه  َذا اْليَ ْومِ   تَ َهيََّا ِفي

اند که به  عید را فراهم کرده و مستعدّ شده گکسانی در این روز خود را آماده و مهیّا کرده و ساز و بر

يا   ِالَيكَ   فَِانَّ دیدار مخلوق صاحب مكنتی بروند؛ به امید آنكه عطا و بخشش و احسانی نصیب آنها شود. 

رَجاَء رِفِدَك َو َجوائِِزَك َو نَواِفِلَك َو َفواِضِلَك َو َفضائِِلَك َو   َو اْسِتعدادي  َو ِاعدادي  تيَو تَعِبئَ   َتهِيَئتي  َسيِّدي

ی تدارک و  روند؛ امّا همه : خدایا دیگران به مالقات قدرتمندان، ثروتمندان و صاحبان جاه میَعطاياكَ 

بخشش توست. ای معبود من، محبوب من! ساز و برگ من و تهیّه دیدن و آماده شدنم به امید عطایا و 

کنم، فقط برای دیدار تو و  کنم و مقدّماتی فراهم می آیم. اگر خود را آماده می سوی تو می فقط به

دهد؛  می ی بسیار بزرگ تسلّط روح توحیدی را بر انسان عارف نشان  عطایای توست. این دعا آموزه

ش فقط به خدای متعال است. این روح موّحد یكی از انسانی که به احدی از خلق اعتنا ندارد و نگاه

 های بلند انسان عارف است.  شاخصه

: خدایا من امروز صبح آماده شدم َو َقد َغَدوت  ِالى  عيٍد ِمن َاعياِد ا مَِّة نَِبيَِّك م َحمٍَّد َصَلوات  الِل َعَلْيِه َو َعلى  آِلهِ 

َو َلم اَِفد ِالَيَك اْلَيوَم ِبَعَمٍل صاِلٍح اَِثق  دا بر او و خاندانش باد. برای یكی از اعیاد امّت پیامبر تو که صلوات خ

آیم؛ امّا هیچ عمل صالحی در بساطتم نیست و  : خدایا نزد تو میِبِه َقدَّمت ه  َو ال تَ َوجَّهت  ِبَمخل وٍق اَمَّلت ه  

  داشی بگیرم؛ ولی از آنام که در قبال آن مزد و پا ی یک عمر بطالت هستم. عملی نیاورده شرمنده

دیگر انسان عارف است که در اوج طاعات  ی طرف هم به هیچ مخلوق دیگری رو نیاوردم. این شاخصه

َو ل  ِكن اَتَيت َك خاِضعًا م ِقّرًا ِبذ ن وبي َو ِاساَءتي بیند.  و عبادات همواره خود را در پیشگاه خدا دست خالی می

يا َعظيم  اْغِفر لَي اْلَعظيَم ِمن ذ ن وبي فَِانَّه  ال يَغِفر  الذُّن وَب اْلِعظاَم ِااّل اَنَت يا ال ِال  َه ِاالّ  ِالى  نَفسي فَيا َعظيم  يا َعظيم  
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های  که به گناهانم و بدی خدایا آمدم؛ امّا سرافكنده، درهم شكسته، و درحالی ؛9اَنَت يا اَرَحَم الّراِحمينَ 

ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، س کنم. پ اقرار می که در حقّ خویش کردم

؛ ای کسی که جز تو ای جز تو برای گناهان بزرگ وجود نداردگناهان بزرگ مرا ببخش که بخشنده

ترین مهربانان. سه بار یا عظیم گفتن در این دعا معانی متعدّد و  محبوب و معبودی نیست؛ ای مهربان

ی عظیم که عظمتت هم در دنیاست هم در برزخ هم در قیامت، تواند داشته باشد. ای خدا متنوّعی می

 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، 

رود؛ با  ی به سمت مصلّی رساند تا با شرمندگ ، به انكسار و خشوع میی زیبایی با لطافت و حال عارفانه

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

های زیبایی دارد. از نماز عید که وقت مناسب آن بعد از طلوع خورشید است تا زکات  عید فطر جنبه

ر فطره که نوعی احساس همدردی و گام برداشتن در راه رفع نیاز محرومان است. زکات بدن و روح، ه

مال خود شوند از  زکات بدن است و کسانی که مشمول حكم فقهی میدو را باید پرداخت. زکات فطره 

پردازند؛ امّا زکات روح، جانبازی از عمر و روح و دل در مسیر محبوب است. زکات روح و جانمان را  می

 عمر و جان و روح و دل در راه او بگذریم.  ی به محبوبمان بپردازیم و از سرمایه

عظمت  حضور جمعیت عظیم مسلمانان در مراسم نماز عید فطرروز عید فطر، روز بسیار عظیمی است. 

آلود جامعه یأس و رنجشی در دل انسان بیفكند و  کند. گاهی ممكن است ظاهر گناه اسالم را عرضه می

افتد و خس و  بیندیشد که دین در جامعه کمرنگ شده است. همچون وقتی که سیالب به راه می

عمق هویدا  گیرد؛ امّا با کنار زدن خس و خاشاک رویین، آب زالل از خاشاک سطح آب زالل را فرا می

                                           

 فطر. عید روز اعمال الجنان، مفاتیح قمی، محدّث ؛363 ص ،17 ج بحاراالنوار، مجلسی،. 9
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آلود جامعه متجلّی  شود. نماز عید و جمعیت نمازگزاران همان آب زالل است که ورای ظاهر گناه می

ایستد، ایستد. اینكه بر دو پا میکند و در پیشگاه حضرت حقّ مینمازگزار بر دو پا قیام می شود. می

ها و ؛ خوف از کاستیشاید به این معنی است که بر پای خوف و بر پای رجاء قیام کرده است

منتهای الهی. نمازگزار با چنین توجّهی به نماز عید تقصیرهای خویش و رجاء به رحمت و فضل بی

ی اعمال و عبادات او در مقایسه با حقّ عظیم الهی هیچ است و تنها به  داند که همه ایستد و می می

 فضل حضرت حقّ امید دارد.

شود با آن  اول پنج بار و در رکعت دوم چهار بار خوانده می پرشكوه که در رکعت در قنوت این نماز

اْلج وِد َو   اْلِكبرياِء َو اْلَعَظَمِة َو َاهلَ   َاهلَ    ه مَّ اَللّ   شویم: و پرمغز، کماالت خداوند را یادآور می تعابیر بسیار زیبا

خدایا به خودت نگاه کن که اهل کبریا و عظمتی،  ؛ْلَمغِفَرةِ َو ا َو َاهَل اْلَعفِو َو الرَّحَمِة َو َاهَل التَّقوى    اْلَجبَ ر وتِ 

گونه هستی؛ نگاه نكن من اهل جود و جبروت و عفو و رحمتی، اهل تقوی و مغفرتی. خدایا تو این

َاسأل َك ِبَحقِّ ه  َذا اْلَيوِم الَّذي َجَعلَته  لِلم سِلميَن عيدًا َو کند. ام و این کیست که از تو درخواست می چگونه

خدایا به حقّ این روز که آن را  ذ خرًا َو َشَرفًا َو َكراَمًة َو َمزيدًا َان ت َصّلَي َعلى  م َحمٍَّد َو آِل م َحمٍَّد؛ 6ِلم َحمٍَّد 

ی و مایه رود خدا بر او و خاندانش باد، ذخیرهبرای مسلمانان عید قرار دادی و برای پیامبر اکرم، که د

خواهم که بر پیامبر اکرم و خاندان او درود  شرافت و کرامت و بزرگی و فزونی قرار دادی، از تو می

َت ِمنه  َو َان ت دِخَلني في ك لِّ َخيٍر َادَخلَت فيِه م َحمَّدًا َو آَل م َحمٍَّد َو َان ت خرَِجني ِمن ك لِّ س وٍء َاخَرجفرستی. 

هایی که پیامبر اکرم ی خوبیکنم که در همه و درخواست می ؛م َحمَّدًا َو آَل م َحمٍَّد َصَلوات َك َعَليِه َو َعَليِهم

و خاندان او را وارد کردی، مرا هم وارد کنی. ببینید این دعاکننده چه همّت بلندی پیدا کرده است. 

ی یک کند، میوه و اهل بیتش را برای خود طلب میهای پیغمبر ی خوبیاین اشتهای عظیم که همه

ی گوید خدایا از همه خواهد پیغمبرنما و امام نما شود. آنگاه میماه مبارک رمضان است؛ می ماه عبادت

هایی که پیغمبر اکرم و اهل بیت او را بیرون آوردی و ایشان را پاک و منزّه کردی، مرا هم بیرون بدی

کنیم؛ آن هم نه  خواهیم! این مقام عصمت است که از خداوند طلب میمیآور. حواسمان باشد چه 

این تعبیر انسان را در آن قابل تصوّر است؛ بلكه عصمت خاتم االنبیاء!  عصمت سایر انبیاء که ترک اولی
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آوریم! ما را در  هایی را بر زبان می کند؛ خدایا چگونه و با چه جرأتی چنین خواسته می ی خود درمانده

هایی که آنان دور  ی بدی وارد شدند، وارد کن و از همه ی خیراتی که پیغمبر و اهل بیت مهه

 ناپذیر است.  های بلند کجا که حتّی تصوّرش دسترسی شدند، دور کن! ما کجا و این قلّه

خدایا من  ؛10ْسَتعاَذ ِمنه  ِعباد َك اْلم خَلص ونَ اَللّ   ه مَّ ِانِّي َاسأل َك َخيَر ما َسأَلَك ِعباد َك الّصاِلح وَن َو َاع وذ  ِبَك ِممَّا ا

آنچه  کنم؛ و از هربهترین چیزهایی را که بندگان صالحت از تو درخواست کردند، از تو درخواست می

ی مطلق که جز خدا در شده برم. آن بندگان خالصبردند، به تو پناه میبندگان مخلص تو پناه می

 بردند، خدایا مرا از همان پناه بده. یختند و به تو پناه میگر وجودشان نیست، از چه چیز می

های ماه مبارک رمضان است. این روحیّات زیبای  های بسیار عظیمش تبلور سازندگی عید فطر با آموزه

کند، فقط  هایی را طلب می های واال که چنین قلّه های بلند و این همّت ها و خواسته عارفانه، این حالت

ی ماه رمضان تربیت شده و اکنون روحی پیدا کرده که دعاها و  آید که در مدرسه می از کسی بر

 هایش چنین اوج گرفته است. آرزو

 ارواحنا فداه عید فطر روز پیوند قلبی با امام عصر

هاست؛  ی انسان ی بشریّت و احساس یگانگی و نزدیكی قلبی با همه عید فطر، روز اظهار محبّت به همه

است.  ارواحنا فداهطور خاص روز پیوند جدّی قلبی با رهبران و اولیای الهی و تجدید عهد با امام عصر  و به

ام این مصلّی باید امام عصر کند که امدر مصالّی عید فطر این اندیشه به ذهن هر مؤمنی راه پیدا می

اساساً نماز عید فطر در دوران غیبت نه وجوب و نه ارواحنا فداه باشد؛ اینجا جایگاه آن بزرگوار است. 

شود. این نماز باید در محضر امام معصوم گزارده شود؛  حتّی استحباب مستقل دارد؛ رجاءً خوانده می

ولی داغ فراق حجّت خدا و ر عظیم و سازنده است؛ شود بسیا گرچه همین نمازی که رجاءً خوانده می

شادی این عید و لذّت آن  ارواحنا فداه کند. غیبت امام عصرزنده می ها آرزوی دیدار آن بزرگوار را در دل

حضور یكپارچه در نماز عید را از کام ما بیرون برده است. محروم شدن از شادی عید اثر نفرین 
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ونه با حضرت رفتار کردند و ایشان فرمودند: خدایا گ بر مردم ناسپاسی بود که آن امیرالمؤمنین

 .لذّت عید را از اینان بگیر

یكی از اعمال بزرگ و مستحبّ عید فطر دعای ندبه است؛ آن مناجات عاشقانه و گفتگوی توأم با 

  َتخل و ِمنَ ال   الَّتي  بَقيَّة  اللِ   اَينَ گردد: شیدایی و اشتیاق یک منتظر حقیقی که به دنبال موالی خویش می

کجاست بقیّة اللّهی که از خاندان هدایتگر پیامبر جدا  :11اْلِعتَرِة اْلهاديَِة الطّاِهَرِة اَيَن اْلم َعدُّ ِلَقطِع دابِِر الظََّلَمةِ 

این حال و هوای کسی است که صبح  ی ستمكاران آماده است؟ که برای قطع ریشه نیست؟ کجاست آن

خواهد عید او را با صدور امر فرج  رود و از خدای متعال می از عید فطر میآید و به نم از منزل بیرون می

ی عبادی حجّت خود، به حقیقت عید تبدیل کند و آن شادمانی عظیم را به شادمانی موفّقیت در دوره

 ماه مبارک رمضان بیفزاید.

 

 

 

مْ اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
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