تأملی بر فلسفه و فضیلت عید سعید فطر
اشاره

عید سعید فبر ،یکی از اعیاد بگر اسالمی اسات کاه باه دلیال اهمیات و عظمات
خاص آن ،در روایات اسالمی برای این روز ،دعاها و اعمال خاصی ذکر شاده اسات.
تمامی مسلمانان که ی

ماه روزه و تسالط بار غریگههاا و خواساتههای نفاس را باه

منظور اطاعت از خواست الهی پشت سر گذاشتهاند ،پایان این برنامه عظیم عباادی را
جشن میگیرند .طبیعی است که ماهی به عظمت و شکوه رمضان که سراسر فایض و
برکات الهی در آن نازل میشود ،عیدی به بگرگی فبر میطلبد.
معنای عید فطر

انسان به طور فبری ،به توحید و خداپرستی تمایل دارد و شرک ،امری عارضی است
که گریبانگیر انسان میشود .انسانی که طالب بازگشت به فبارت پااک و زالل اولیاه
خویش است ،باید جسم و جانش را از رذایل اخالقی و هر آنچه که مانت رسایدن او
به سعادت میشود ،پاکساز کند .بنابراین برای نجات از آلودگیها ،باید از فیلترها
متعدد بگذرد و روزه به عنوان یکی از این فیلترهاا ،میتواناد ناخالصایهایش را از
بین برده و او را به فبرت خویش بازگرداند تا در دنیای ابدی با آساودگی ،مخاطاب
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ً

ً

کالم دلنشین «ا ْ ِج ِعي ِإلى َ ِّب ِك ِاِ َية َم ْر ِِ َّية» 1قرار گیرد.
عید فبر به معنای بازگشت به فبرت و سرشت است که همان فبرت توحیدی مای
باشد .بازگشت به خویشتن اصیل و حقیقی نیگ همان بازگشت به خداست؛ زیرا « َم ْلن
ْ
َع َر َف َنف َسه َع َر َف َ َّبله»« 2:هر کس که خود را بشناسد ،خدایش را شناخته است» .یکی از
تفاوتهای اعیاد دینی مثل عید فبر و عید قربان با اعیاد ملی مثال عیاد ناوروز ،ایان
است که عید نوروز به عنوان عید طبیعت و عید تقویمی ،بارای همگاان عیاد اسات؛
چون سال برای همه نو میشود و طبیعت برای همه یکی و یکساان اسات .در حاالی
که عید فبر مانند جشن پایان سال تحصیلی یا جشن فارغالتحصیلی است .پایان ساال
تحصیلی برای کسی که مدرسه نرفته و درآ نخوانده یا اگر مدرسه رفتاه ماردود یاا
تجدید شده ،روز جشن و شادی نیست؛ بلکاه روز حسارت و احسااآ محرومیات
است .جشن فارغالتحصیلی ،جشن شادی برای کساانی اسات کاه باا موفقیات ساال
تحصیلی را گذراندهاند .عید فبر ،در حقیقت جشن پایان موفقیت بارای روزهدارانای
است که با موفقیت وظیفه بندگی خود را در ی ماه به پایان رساندهاند؛ بنابراین شاید
بتوان گفت عید همگانی نیست .امام علی در این باره فرموده اسات« :إ َّن َملا ه َلو ع ٌ
يلد
ِ
ِ
َ َ َّ
َ َ
ِل َم ْن ق ِبل الله ِص َي َامه َو شك َر ِق َي َامله»« 3:امروز تنها عید کسی است کاه خداوناد روزهاش را
پذیرفته و شبزندهداریاش را سپاآ گگارده است».
عید فبر ،عید کسانی است که حق روزه را نیگ به جا آوردهاند؛ چرا که اگر انسان ایان
حق را به جای نیاورد ،در حقیقت از بندگی خدا خارج شده است .همچنان کاه اماام
سجاد در این باره فرمود:
«حق روزه این است که بدانی روزه ،پرده و حجابی است که خداوناد بار زباان،
گوش ،چشم ،عورت و شکم تو کشایده اسات تاا تاو را از آتاش مصاون دارد؛
چنانچه در حدیث وارد شده است :روزه ،ساپر آتاش اسات .پاس اگار اعضاای
بدنت در پس این پرده آرام گرفت ،امیدوار بااش کاه مصاونیت یافتاهای و اگار
 .1فجر.33 :
 .2علی بن محمد لیثی واسبی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص .420
حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،51ص .203
 .3محمد بن حسن ّ
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رهایشان کردی که به پریشانی و حرکات خارج از قاعده خود ادامه دهند و پرده
حجاب را باال زنند ،بیجا و از روی شهوت نظر کنند و پاا را از حادود و تقاوا
الهی بیرون نهند ،ایمن مباش که آن پرده دریده شود و از آن خارج شود».

1

تزکیه نفس و خدمت به خلق

پاکی و تگکیه نفس ،یکی از عمدهترین اهداف رسوالن الهای باوده اسات .اساالم باا
دستور روزه در ماه مبارک رمضان ،بهترین برنامه تگکیه نفس و پااکی از آلودگیهاا را
برای انسان در نظر گرفته است .اساآ در عبادت ،باطن است و احوالی مثال نیات و
اخالص و توبه و طهارت ،امور باطنی هستند .اگر چه تنها ظاهر هار فارد نمیتواناد
بیانگر این باشد که از محرومین ماه مبارک بوده است یا ناه؛ اماا هماواره بایاد میاان
خوف و رجا بود؛ رجا به جهت لبف بیکران الهای و خاوف باه جهات قصاورها و
تقصیرهای خود .اینگونه نیست که هر کس بیشتر به ظواهر بپردازد و سر و صدایش
بیشتر باشد ،درون و باطنش نیگ بهره بیشتر داشته باشد.
دبون بد ب زم ی و ح ل بد

یم بمون بد ب زم ی و ق ل بد

2

اگر انسان از نظر اخالقای ،تعهاد ،مسائولیتپذیری ،وجادان کااری ،وظیفهشناسای،
عبادت ،انفاق و خدمت ،در این ماه رشد یافته باشد؛ از برکات این مااه نیاگ برخاودار
بوده و به میگان آن تغییر ،بهره برده است.
قرائت آیات سوره اعلی در رکعت اول نماز عید فبر و آیات سوره شمس در رکعات

َ ََْ َ
دوم و شهادت به اینکه هر کس به تگکیه نفس بپردازد ،رستگار خواهد شد« :ق ْدأفلـَ
َم ْن َت َز َّکی» 3،تأکید بر این امر الزم و ضروری است که در ماه مباارک رمضاان تمارین

شده است تا در همه روزهای سال اجرایی شود .همچنانکه در قنوت این نماز نیگ بار

ً َ
ْ ِّ
َ َ
َْ َ
َ َْ ْ َ
وء أخ َر ْجَ ِم ْنه م َج َّمدا َو آٌ م َج َّم ولد َصلل َواتك
این امر تأکید شده است« :و أن تخ ِرج ِنى ِمن كل س و
 .1محمد باقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،75ص .53
 .2جالل الدین محمد بلخی(مولوی ؛ مثنوی مولوی؛ دفتر  ،3بیت .5719
 .3اعلی.54 :
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َ

َ

َعل ْي ِه َو َعل ْلي ِه ْم»[« 1:خدایا از تو میخواهم] از هار باد کاه محماد
خارج ساختی ،مرا نیگ خارج گردانی .درودهای تو بار محماد

و خانادانش را
و تماام خانادان او

باد».
امام خمینی در این باره فرموده است:
«این ضیافت ،همهاش ترک است؛ ترک شهوات از قبیل خوردنیهاا ،نوشایدنیها
و جهات دیگر که شهوات انسان اقتضا میکند .خداوند دعوت کرده اسات ماا
را به اینکه شما باید وارد بشوید در این میهمانخانه و این ضیافت هم جگ ترک،
چیگ نیست؛ ترک هواها ،ترک خودیها ،ترک منیها ،منیتها .اینهاا هماه در
این میهمانخانه است و ما باید حساب کنیم ببینایم کاه آیاا وارد شادیم در ایان
میهمانخانه یا اصال وارد نشادیم؟ ...تماام ایان مفاساد کاه در عاالم حاصال
میشود ،برا این است که در این ضیافت وارد نشدهاند یاا اگار وارد شادهاناد،
استفاده نکردهاند  ...تمام این جار و جنجالهایی که در دنیا میبینیاد ،بارا ایان
است که استفاده از این ضیافت نکردهاند ،در این مهمانی وارد نشدهاناد ،دعاوت
خدا را قبول نکردهاند .کوشش کنیاد کاه ایان دعاوت را لبیا

بگوییاد ... .اگار

میبینید در دنیا جنگ و جادال اسات و در باین شاما هام -خادا نخواساته-
نمونهاش هست ،بدانید که در این ضایافت وارد نشادید ،مااه رمضاان را ادراک
نکردید».

2

رمضان ،ماه پرستش خدا و خدمت به بندگان خدا ،از سویی زمان طالیای بارای ادای
دین به خداوند است و از سوی دیگر ادای وظیفاه در قباال بنادگان خادا؛ از هماین
روست که در این ماه هم بر تالوت قرآن و هم بر اطعام تأکید شده است .کسای کاه
خود را با پرداخت زکات پاک میکند و نماز عید را به جای میآورد ،در حقیقات باا
تگکیه نفس خود ،آموخته است که به همان اندازه که باه روزه بهاا میدهاد؛ بایاد باه
نیازمندان نیگ بها دهد .حال فکر میکنید اگر این اصل نه تنها در مااه مباارک رمضاان،
که در تمام ماههای سال رعایت شود ،آیا دیگر نیازمندی در جامعه باقی خواهد ماند؟
 .1شیخ طوسی؛ مصباح المتهجد؛ ج  ،3ص .314
 .2امام خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،35ص  41و .43
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همبستگی اجتماعی مسلمین

دستور به حرکت برای نماز عید فبر پس از پرداخت زکات فباره ،یعنای مسالمانان
باید با اتحاد و همبستگی برای رفت مشکالت و گرفتاریهای یکادیگر تاالش کنناد.
بغضها و کینهها به دوستی و همدلی تبدیل شود و مؤمنان در ی

صف واحد ،برای

رفت مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،احساآ اتحااد و نگدیکای بیشاتری باه

َ َ
ْ َ
َّ َّ َ
همدیگر کنند .همچنانکه امام سجاد فرموده است« :الله َم ِإنا نتوأ ِإل ْيك ِفلي َي ْلو ِم ِفَ ِرنلا
ً َ
َ ً
ً
َّ
ً
َّ
ْ ْ
ال ِذي َج َعل َته ِللم ْؤ ِم ِن َين ِعيدا َو سرو ا َو ِْل ْه ِل ِمل ِت َك َم ْج َمعا َو م ْج َتُّدا»« 1:پروردگارا! ما به ساوی

تو بر میگردیم در روز عید فبرمان که آن را برای اهل ایماان ،روز عیاد و شاادی و
برای اهل ملت خودت ،روز اجتماع و همیاری قرار دادی».
امام رضا

نیگ درباره نقش عیاد فبار در تحاوالت معناوی ،اقتصاادی و اجتمااعی

جامعه فرموده است:
«روز فبر را بدان جهت عید کردهاند که مجتمت مسلمانان باشاد و مسالمانان در
این روز گرد آیند و از شهر خارج شده ،دسته جمعی به صحرا روناد و خداوناد
را به پاآ آنکه بر ایشان منت گذارده و نعمتها انعام فرموده (و پاداش و جایگه
عبادتشان را عبا میفرماید سپاآ گویند .پاس روز عیاد قارار داده شاد و روز
اجتماع و گرد آمدن مسلمین که ی دیگر را ببینناد و از احاوال یکادیگر بااخبر
باشند و روزهها را افبار کنند و روزه نگیرند ،و زکات تن خویش باه مساتحقان
دهند و روی به درگاه خداوند آورند و روزی باشد که حوائج خود را باه درگااه
خداوند متعال عرضه کنند و التماآ و زاری و تضرع نمایند؛ و نیگ بادان جهات
آن روز را عید قرار دادهاند که نخستین روز از سال است که خوردن و آشاامیدن
در آن رواست؛ زیرا نخستین ماه از سال نگد اهل حق ،مااه رمضاان اسات .پاس
خداوند عگوجل خواست که در آن برای مسلمانان مجمعی باشد کاه آناان گارد
هم آیند و خدا را حمد کنند و تقدیس نمایند».
 .1شیخ طوسی؛ مصباح المتهجد؛ ج  ،3ص .347
حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،7ص .435
 .2محمد بن حسن ّ

2
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آمادگی برای روز قیامت

عید فبر ،شبیهسازی شده روز قیامت در این دنیاسات .وقتای آدمای پاس از ی مااه
عبادت و اطاعات دستورات خدا ،پااداش خاود را میگیارد و آنکاه کوتااهی کارده،
افسوآ و حسرت در وجودش شعله میافکند؛ در حقیقت تصویری از روز قیامت و
افسوآ از دست دادن فرصتها تداعی میشود .شور و حرکت ماردم بارای برپاایی
نماز عید نیگ به مثابه بیرون آمدن انسانها از گور و حاضر شدن در دادگاه عادل الهای
در این باره فرموده است:

است .امام علی

«ای مااردم! ایاان روز ،روزی اساات کااه نیکوکاااران در آن پاااداش میگیرنااد و
زیانکاران و تبهکاران در آن مأیوآ و ناامید میگردند .دنیا ،محل مساابقه اسات
و آخرت ،زمان اجر گرفتن؛ بهشت جایگه برندگان این مساابقه و جهانم جاگای
بازماندگان است .عیدفبر ،شبیهترین روز به روز قیامت اسات؛ چاون در قیامات
عدهای که زیانکارناد ،تأساف میخورناد و غضابناک میگردناد و عادهای کاه
نیکوکارند ،رستگار و متعنم به نعمتهای الهی میشوند .وقتی از منازلتاان بارای
خواندن نماز عید خارج میشوید ،به یاد آورید زمانی را که از مناگل بادن خاود
خارج شده و به سوی خدای خود خواهید رفت .وقتای در جایگااه نمااز خاود
میایستید ،به یاد آورید زمانی را که در محضر عادل الهای میایساتید و از شاما
حسابرسی میکنند .وقتی از نماز به منازلتان بر میگردید ،به یاد آورید زماانی را
که به منازل خود در بهشت خواهید رفت .ای بندگان خدا! کمترین چیگی که باه
زنان و مردان روزهدار داده میشود ،این است که فرشتهای در آخارین روزه مااه
رمضان به آنان ندا میدهاد :هاان! بشاارتتان بااد ،ای بنادگان خادا! کاه گناهاان
گذشتهتان آمرزیده شد ،پس به فکر آینده خویش باشید که چگونه بااقی ایاام را
بگذرانید».

1

حفظ اعمال نیک و تداوم آن

آنچه سبب کامیابی و سعادت انسان میشود ،ایمان و عمل صالح است کاه در آیاات
بسیاری بر آنها تأکید شده است؛ اما باید توجه داشت کاه صارف انجاام دادن اعماال
 .1شیخ صدوق؛ األمالی؛ ص .500
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نی

برای رسیدن به سعادت کافی نیست؛ بلکه تاداوم و بقاای آن تاا روز رساتاخیگ

بسیار مهم و حیاتی است .ای بسا انسانهایی که در طول عمر کارهای شایسته و نی
بسیاری انجام دادند ،اما نتوانستند آنها را به عنوان رهتوشه با خود به دنیای باقی ببرند.
امام علی

َ ٌ

َ

َ

َ

فرموده است« :ق ِليل َيدوم خ ْي ٌر ِم ْن ك ِث وير م ْنق َِ »« 1:عمل کم بادوام ،بهتر اسات

از عمل زیادی که قبت شود» .در روایت دیگاری از حضارت ساؤال شاد :شاما کاه
َ

َ َ ْ و ْ َ
ْ
یم» .حضرت
ست ِق َ
االصراطالم 
راهتان درست است چرا همیشه در نماز میگویید« :اه ِدن ِ

ْ َ
َ
ََ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
َ
اِي أ َّي ِام َنا َح َّتى ن َِ َيع َك كذ ِل َك ِفي م ْس َتق َب ِل أ ْع َما ِ َنلا»:
فرمود« :أ ِدم لنا تو ِفيقك ال ِذي أطعنا ِفي م ِ

2

«آن توفیقی را که عبایمان کرد تا در ای ّام گذشته عمر خود طاعتت کنیم ،بر ما ادامه

بده تا در ای ّام مانده عمر خود نیگ طاعتت کنیم».
آیات بسیاری 3نیگ بر این مسئله تأکید دارند؛ زیرا خبر گمراهای و برگشات همیشاه
وجود دارد .اهمیت این مسئله تا آنجاست کاه وقتای رساولخدا کیناههای ماردم
نسبت به امام علی پس از خود را بازگو میکنند ،امام میپرسد« :فلي َس َ
لَلم وة ِم ْلن
ِ
َد ْي ِني»4:؛ «آیا در آن هنگام دین من سالم است؟».
عید فطر ،جلوهگاه عزت و اقتدار اسالم

این روز بگر برای کسانی عید و موجاب افتخاار ،مباهاات و سارور اسات کاه از
حضیض حیوانیت و رذیلت خارج شاده و باه اوج انساانیت و فضایلت رسایدهاند.
کسانی که خود را از مدارج پست و منحط بردگی ،ذلت ،زیر یوغ استعمار و اساتکبار
زیستن رهانیده و خود را به معارج واال و متعالی آزادی ،آزادگای و زنادگی در ساایه
حاکمیت خدا و دین او و مبارزه و ایستادگی در برابر دشمنان خدا رسااندهاند .میارزا
جواد آقا ملکی تبریگی در کتاب ارزشمند المراقبات مینویسد:
«عید عبارت است از زمانی که خداوند متعال از میان روزها انتخااب فرماوده تاا
رحمت و عنایت و انعام خود را بر بندگانش نازل فرماید تا آناان بارای دریافات
.1علی بن محمد لیثی واسبی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ ص .270
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،39ص .314
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خلعتها و جوایگ و عبایای حقتعالی جمت شوند و اجازه فرموده تا در پیشاگاه
مقدسش حضور یافته و نگد او به فقر و مسکنت و عبودیت خود اعتراف کرده و
از گناهان خویش استغفار کارده و حاوائج و نیازهایشاان را عرضاه دارناد  ...و
وعده فرموده آنان را اجابت کند و فاوق رغبتشاان باه ایشاان عباا فرمایاد  ...و
دوست دارد بندگانش در این عید ،گمان خود را به پروردگار خود نیکو کارده و
به مغفرت و عبای او بیشتر امیدوار باشند  ...و انسان زیانکاار بیچااره در چناین
روزی ،آن کسی است که از معنا و حقیقت عیاد غافال شاود و در روز عیاد باا
سب

مغگی و جهالت به اعمال و مراسمی لغو و بیهوده ،خود را مشاغول دارد و

از توجه به خدای تعالی و انس با محبوب و گفاتوگو و قارب باه او اعاراض
کرده و به گفتوگو و انس با غیر خدا و غافلین و محجوبان از حقتعالی راضای
شود».

1

در حقیقت ماه رمضان ،میدانی بارای مساابقه در عباادت و اطاعات بنادگان اسات؛
مسابقهای که خداوند در پایان آن ،بندگانش را بارای دریافات جاوایگ و خلعتهاای
الهی فرا خوانده است .عید قرار دادن این روز برای مسلمانان ،بدین معناست که بایاد
آثار خدایی ،یعنی قدرت ،عگت ،مهابت و هیمنه الهی نیاگ بار اجتمااع آناان حااکم و
حاکمیت دین و خواسته و اراده الهی ،ارزشها و اصالتهای انسانی و الهای در میاان
آنان محقق باشد؛ ارزشهایی چون شاجاعت و سایادت ،آزادگای و کرامتپیشاگی،
استقالل و سر فرود نیاوردن در برابر هیچ قدرتی جاگ خادا ،روحیاه عادالتخواهی،
لقاءال ،گذشت از همه چیگ برای اقاماه و اعاتالی
ستمستیگی ،ذلتناپذیری ،عشق به
هّ
دین خدا و  ...؛ چرا که در غیر این صورت ،انتساب این عیاد باه خداوناد ناصاواب
است .بنابراین با توجه به فحوای متون اسالمی ،از مهمترین مسائل مربوط به این عید
بااگر میتااوان توجااه بااه حکوماات جهااانی ظلمسااتیگ و عدالتگسااتر امااام زمااان
عج ه ّالتعالیفرجهالشریف دانست .از همین روست که در بخشی از دعای بعد از نماز

َ َ
َّ َّ َ َ َ َ
عید ،به خواندن این جمالت دستور داده شده است« :الله َم ِإنا ن ْريب ِإل ْيك ِفي َد ْول ولة ك ِر َيم ولة
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ت ِع َُّ ِب َها ِاْل ْسَل َم َو أ ْهله َو ت ِذٌ ِب َها ِّالنفاق َو أ ْهلله»« 1:خداوندا! آرزومند دولت کریماه از جاناب
تو هستیم تا به وسیله آن ،اسالم و اهل آن عگت یابند ،نفاق و اهل آن ذلیل شوند».
دانشآموخته رمضان ،باید هر آنچه در این ماه آموختاه و داشاتنش را تمارین کارده،
حفظ کند و در صحنه جامعاه و دیگار فرصاتهای عمار باه کاار گیارد؛ وگار ناه
دانشهای نظری بدون کاربرد عملی ،به زودی فراموش میشود.
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