پیامهای عید فطر
حجتاالسالم والمسلمین حسین احسانیفر

*

اشاره

همه مردم جهان برای خود روزهای شادی خاصی دارند که آن را «عیـد» مـینامنـد؛ خـواه در آن
روز « فت مهمی» اتفاق افتاده باشد یا اینکه تیول عظیمی در طبیعت ،اجتماع و یا عرصه علـم و
فناوری صورت گرفته باشد .اسالم نیز برای پیروان خویش روزهایی از سال را «عید» اعالم کـرده
که «عید فطر» ،یکی از آنهاست .نوشتار حاضر ،به بیان اهمیت نامگذاری و آثار عید میپردازد.
بازگشت به فطرت

اسالمّ ،اول شوال را «عید فطر» نامیده است .عید ،از «عود» به معنای «بازگشت» است و فطـر و
افطار ،به معنای «ترککردن روزه» است؛ 1اما در ورای این معنای ظاهری ،معنای دیگـری نهفتـه
که بیانگر حقیقت عبادت است و آن ،بازگشت به «فطرت» و «انسـانیت» اسـت 2.چـون روزهدار
توانسته یک ماه همه اعضا و جوارح خود را در «صیام و قیام و تسبی » خدا نگهـدارد و بـا هـوای
نفس و شیاطین مخالفت کند ،از گناهان و رذای پاک شده و به فطـرت توحیـدی نخسـت خـود
بازگردد .پس ،روز ّاول شوال ،روز عید طاعت خدا و بازگشت به فطـرت و روز رهـایی از شـیطان
است.
عید فطر

نماز عید فطر و اعمال مربوط به آن روز ،پیامهایی به مسلمانان میدهد که اگر آنها را در زندگی به
* نویسنده و پژوهشگر.
 .1راغب اصفهانی ،المفردات ،ذی واژه «فطر».
 .2ر.ک :عبدالله جوادی آملی ،نسبت دین و دنیا ،ص .938
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ا
کار میبستند ،قطعا زندگی متفاوتی با وض امروزی داشتند .این پیامها در موضـوعات مختلفـی
همچون :خداشناسی ،پیامبرشناسی ،قرآنشناسی ،امامشناسی ،والیتمداری ،تقوامداری ،شـیوه
دعا و بندگی خدا ،انساندوستی و راههای تقویت همبستگی اجتماعی است .در ایـن مجـال ،بـه
بیان چند پیام اشاره میکنیم.
فطر ،عید روزهداران حقیقی
روز عیی ست و من مروز ر ین تیبیرم

حاصل س روزه و ساغر گیرم

ک

1

ُ
ماه رمضان ،دانشگاه خودسازی جهت ورود به «ضیافة اللـه» و نیـ بـه مقـام «خالفـت الهـی»
است .همه کسانی که در آزمونهای این دانشگاه قبول شدهاند ،کارنامـه و جـایزه خـود را در روز
عید فطر دریافت میکنند.
امیر مؤمنان

فرمود« :روز عید فطر ،تنها برای کسـانی روز عیـد اسـت کـه روزه آنهـا مقبـول و

َّ
ُ
اه ِف ِِّ
ياه
عبادتهای شبانه آنان مورد پذیرش قرار گرفته باشد ».سپس فرمود« :كلِّ یومِّ الِّ ُیعصای الل ُِّ
يد؛ 2هر روزی که گناه و نافرمانی خدا نشود ،آن روز ،عید است ».شاعر عرب میگو ید:
ف ُهوِّ ِع ٌ ِّ
ُ
ٌ
اااد واألیا ُِّ ُ
ااارق ِّة ِّ
العيا ُ ِّ
سااارور ِّ
ُ ِّ
ااااس م
وأنااا ِّ تبكااای وكااالِّ الن ِ ِّ
قااااالوا أتاااای ِ
اااام مشا ِ
ِّ
ُ
ااااورِّ 3
ااااوم عاشا ُ ِّ
ِعياااااداِّ وإالِّ فهاااااذا اليا ُِّ
األحبااااب كاااانِّ لناااا ِّ
ِ ِّ
فِّقلااا ِّ إنِّ وصااالِّ
ِّ

«گفتند :روز عید و ایام نورانی آمده و همه مردم مسرورند .تو چرا گریه میکنی؟
گفتم :اگر وصال میبوب رخ دهد ،عید و ُسرور ما خواهد بود؛ وگرنه روز عاشورای ماست».
یادکرد نعمتها

بازگوکردن نعمتها و سپا ،نعمتدهنده ،یکی از آموزههـای قـرآن اسـت 4.امـام سـجاد

در

دعای وداع با ماه رمضان در مقام سپا ،از نعمتهای خدا میگوید:
«خدایا! نعمتهای فراوانی در این ماه به ما دادی که یکی از برجستهترین آنها ،روزه این ماه اسـت
 .1دیوان حافظ ،اشعار منتسب ،ش  ،91به نق از پایگاه اطالعرسانی گنجور ،نشانی:
/
 .2دشتی ،نهج البالغه ،حکمت .368
ُ
 .3ابنابیالیدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،60ص 14؛ بعضی نسخ دیگر ص .18
 .4سوره ضیی ،آیه .99
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که بر ما واجب کردی و افزون بر آن ،ما را به نماز و نیایش و دعا ترغیب کردهای و مهمتر از همـه،
شب قدر را که از هزار شب برتر است ،در آن نهادی و آن را ظر نزول قرآن و نـور هـدایت قـرار
دادی و بدینسان ،بنیان ایمان ما را قوت بخشیدهای».

1

بر اسا ،آموزههای دینی و به حکم عق  ،هرکسی هرگونه خدمتی به انسان کرده باشد ،بایـد از او
تشکر کرد .شکر نعمت ،افزون بر داشتن آثار مثبت اجتماعی ،سبب آرامش روح و ضـامن بقـای
نعمت و فزونی آن میشود و بهعکس ،کفران نعمـت ،سـبب زوال آن میگـردد؛ چنانکـه .قـرآن
ََ

َ

َ

َ

َ

کریم میفرمایـدَ « :ل ِئنْ ش َكر ُتمْ أل ِز َیدن ُكمْ َو َل ِئنْ َكفر ُتمْ ِإنْ َعذ ِابی َلش ِـدیدْ؛ 2اگـر شـکرگزاری کنیـد،

[نعمت خود را] بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید ،مجازاتم شدید است».
شیر نعمت نعمىت فی و کنیی

کفر نعمت ز کفیت بییرو کنیی

یادکرد نعمتها و تشکر از نعمتدهنده ،با اشکال مختلف زبانی و عملی باید همراه باشـد .امـام
ا
هادی به نق از پدرانش ،از امام صادق روایت کرده« :قطعا خداوند ،زیبایی و آراسـتگی را
دوست دارد و بدحالی و بدبختنمایی [و خود را ضعیف و بیچاره نشـاندادن] را دوسـت نـدارد؛
زیرا هنگامی که خداوند به بندهای نعمتی داد ،دوست دارد اثر آن را در زندگی او ببیند ».پرسیدند:
ظهور نعمت چگونه باید باشد؟ حضرت چند مثال زد و فرمود:
« .9لبا،های تمیز بپوشد؛  .6خود را معطر و خوشبو سازد؛  .4خانـهاش را گـچکـاری و سـفید
کند؛  .3خانه و حیاط و درب خانه را جارو نماید و تمیز نگاه دارد؛  .4حتـی روشـنکـردن چـراغ
پیش از غروب آفتاب ،فقر را از بین میبرد و روزی را فراوان میکند».

3

وقتی انسان آثار نعمتی را که خداوند به او داده ،در زندگی خودش و در اجتماع ظاهر کرد و شـکر
َّ

آن را به جا آورد ،نامش در زمره دوستان خدا قرار میگیرد؛ « ُسمِّیِّ ح ِبيبِّ الل ِِّه ».امـا اگـر نعمـت را
آشکار نکرد و شکر آن را به جا نیاورد ،در شمار دشمنان خدا و تکذیبکننـده نعمـت الهـی قـرار
َّ

َّ

میگیرد؛ « ُسمِّیِّ ب ِغيضِّ الل ِهُ ،مكذباِّ ِب ِنعم ِِّة الل ِِّه».
 .1صحیفه سجادیه ،دعای .34
 .2سوره ابراهیم ،آیه .1
 .3شیخ طوسی ،امالی ،ص .614
 .4کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .348
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تمرین و استمرار روحیه معنوی

همانگونهکه رمی جمرات ،کال ،در ،و تمرینی است برای بـهکارگیری میتـوای آن در میـدان
زندگی تا از این رهگذر حجگزار شیطان و نفس سرکش را رمی نماید ،همچنین ،ماه رمضـان نیـز
از یک سو ،هر لیظهاش برای اولیای خدا عید اسـت؛ چـه آنکـه از رهگـذر قیـام شـبانه و صـیام
روزانه ،به وصال میبوب نزدیکتر میشوند و به تعبیر حافظ ،در کوی دوست به دولـت جـاودان
میرسند.
وصییییال و ز عمییییر جیییاو

بیی ی

یییی گیییی کییید و بیییاش

خی ونیییی میییر آ
ب ی حی ی آ ک ی

ه کییی آ بییی
ویییت جییاو

بی

1

از سویی دیگر ،کال ،تمرین بندگی خدا و مبارزه با هوای نفس و شیاطین برای بـهکارگیری آن در
طی یازده ماه دیگر .امام سجاد در فراز دیگری از دعای وداع ماه رمضان میفرمایـدَّ « :
ّ
الساال ُِّم
َّ
ان وِّ ص ِاحبِّ س َّهلِّ س ِبيلِّ ِاْلحسان؛ 2سـالم بـر تـو ای رفیقـی کـه
اصرِّ أعانِّ علی الشيط ِ ِّ
عليكِّ ِمنِّ ن ِ
کمک کردی تا ما بر شیطان مسل شدیم و از برکت تو ،راه احسان و نیکوکاری را شناختیم».
ا
بر این اسا ،،کسی که در،های رمضان و عید فطر را آموخته باشد ،حتما آن را در ماههای دیگر
ُ
باد ما ِف رمضانِّ لتم َّن أنِّ یكاونِّ رمض ُ ِّ
اان
بهکارمیگیرد .نبی مکرم اسالم فرمود« :لوِّ یعل ُِّم ال ِع ُِّ
ا
سنة؛ 3اگر بندگان خدا از آنچه در ماه رمضان مقرر میشود ،آگاهی داشتند ،قطعا آرزو میکردنـد
که همه روزهای سال ماه رمضان باشد ».امـا کسـانی کـه پـس از عیـد فطـر ،آموزههـای کـال،
رمضــان را تــا رمضــان دیگــر کنــار میگذارنــد و بــا مســجد ،دعــا و قــرآن ،احســان بــه فق ـرا و
خویشتنداری ،خداحافظی میکنند ،آنان عار به حقیقت عید فطر و رمضان نیستند.
آمادگی تجدید بیعت با امام زمانﺃ

سیدبنطاو ،از امام میمد باقر روایت کرده :هنگامی که آماده شدی برای نماز عید ،پـیش از
َّ
آنکه از منزل خارج شوی ،دعای «الل ُه َِّّم منِّ ته َّيأِّ وِّ تع َّبأِّ 4»...را بخوان و در ادامه دعا ،وقتی به اسـم
امام زمانﺃ رسیدی ،با آرزوی تیقق وعده الهی و استقرار حکومت عـدل مهـدوی میگـویی:
 .1دیوان حافظ ،غزلیات ،ش  ،391به نق از پایگاه اطالعرسانی گنجور ،نشانی:
/
 .2صحیفه سجادیه ،دعای .34
 .3شیخ صدوق ،فضالل االشهر ،ص .930
 .4سیدبنطاو ،،اقبال ،ص .680
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َّ

َّ

َّ
ب ِإليكِّ ِف دولةِّ ك ِر یمةِّ ».این دعا کـه همـراه بـا صـلوات
«الل ُه َِّّم افتحِّ ل ُِّه فتحاِّ ی ِسيراِّ  ...الل ُه َِّّم ِإنا نرغ ُ ِّ
بر پیامبر اکرم و دوازده امام است ،در دعای افتتاح که از اعمال شبهای ماه مبارک است
نیز آمده و بهمنزله تجدید بیعت با رسول خدا و ائمه اطهار  ،بهویژه امام زمـانﺃ اسـت.
بیعت در اینجا ،به این معناست که من در اطاعـت و دفـاع از آنـان ،جـان و مـال خـود را تقـدیم
میکنم .الزمه چنین پیمانی که هر روز از ّاول ماه رمضان تا روز عید فطـر تـداوم دارد ،معرفـت و
اطاعت است.
به فکر آینده باش

ُ
ااس ِإ َّ ِّن یاومكمِّ
امیر مؤمنان در یکی از خطبههای روز عید فطر خطاب به مردم فرمود« :أیها َّالن ُ ِّ
ُ
اب ف ِّ ُ ُ
يه ال ُمس ُ
ٌ ُ ُ
ايئونِّ وِّ ُهاوِّ أشاب ُِّه یاومِّ ِبياو ِ ِّم ِقياام ِتكمِّ؛ ای مررد !
هذا یو ِّم یث ِّ ِ ِ
يه المح ِسنونِّ وِّ یخس ُِّر ِف ِِّ ِ

امروز روزی است که نیکوکاران پاداش میگیرند و تبهکاران زیان مریبیننرد و ایرن ،چره
شباهت زیادی به روز قیامت دارد».
ُ
ُ َّ ُ ُ ُ ُ
ُ
ُُ ُ ُ ُ
اث ِإلی ربكمِّ؛ پس هنگـامی کـه
وجكمِّ ِمنِّ من ِاْ ِلكمِّ ِإلی مصال كمِّ َّروجكمِّ ِمنِّ األجد ِ ِّ
«فاذكروا ِبخر ِ
از منازلتان خارج و به سوی جایگاه نماز [عید] میروید ،آن روزی را به یاد آوریـد کـه از قبورتـان
خارج میشوید و به سوی پروردگارتان میروید».
ُ
ُ
َّ ُ ُ ُ
ُ ُ
«وِّ اذك ُروا ِب ُوق ِوفكمِّ ِف ُمصالكمِّ ُوقاوفكمِّ باينِّ یاد ِّ ربكامِّ؛ و هنگـامی کـه در صـف نمـاز عیـد
میایستید ،ایستادنتان در پیشگاه عدل الهی را به یاد آورید».
ُ
ُ
ُ
ُُ ُ ُ ُ
اار؛ و بعـد از نمـاز کـه بـه
وعكمِّ ِإلی من ِاْ ِلكمِّ ُر ُجوعكمِّ ِإلی من ِاْ ِلكمِّ ِف الج َّن ِِّة أ ِِّو َّالن ِِّ
«وِّ اذكروا ِبرج ِ
سوی منزلتان میروید ،به یاد آن روزی بیفتید که هرکسی به سـوی منـزلش در بهشـت یـا جهـنم
رهسپار است».
پس از این انذار و تخویف ،امام بشارت داد و امید را در دل مردم زنده کرد و فرمود« :وِّ اعل ُموا
ٌ
َّ َّ
لصائمينِّ وِّ َّ
َّ
ار یاومِّ ِمانِّ شاه ِِّر رمضاانِّ أب ِش ُاروا
ك ِف ِآَّ ِِّ
ات أنِّ ُین ِادی ُهمِّ مل ِّ
الصا ِئم ِ ِّ
ِعبادِّ الل ِِّه أ ِّن أدنی ما ِل ِ ِ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
ِعبادِّ الل ِِّه فقدِّ غ ِفرِّ لكمِّ مِّا سلفِّ ِمنِّ ذ ُن ِوبكمِّ فاانَ ُروا كيافِّ تك ُوناونِّ ِفيماا تساتأ ِنفونِّ؛ 1ای بنردگان

خدا! بدانید کمترین چیزی که به مرردان و زنران روزه دار داده مری شرود ،ایرن اسرت کره
فرشته ای در آخرین روزِ ماه رمضان ،با صدای بلند اعال می کند و می گویرد :ای بنردگان
روزه دار! خداوند همه گناهان گذشته تان را بخشیده است .پس ،به فکر آینده خود باشرید
که چگونه میگذرانید».
 .1شیخ صدوق ،امالی ،ص .900

