
 

 

 

 «ویژه عید سعید فطر»

 

 به فطرت  روز بازگشتعید سعید فطر 

به فطرت معاین   عید فطر و جشن بازگشت  ،در فرهنگ اسالمى اولین روز ماه شوال
هااى پاى در پاى باا      دار در طول ماه رمضاان باا ارتبااط    زیرا مسلمانان روزه ؛شده است

استغفار از گناهان به تصفیه روح و جان خاویش همات گماشاته و از    خداوند متعال و 
هاى ظاهرى و باطنى که بر خالف فطرت آنهاست، خود را پاك نموده و به  تمام آلودگى

نیاز از هماین زاویاه باه عیاد فطار        امیرمؤمنان على. گردند فطرت واقعى خود برمى
 : فرماید نگرد و با اشاره به روز عید مى مى
 4:«عيّمّد  وَهُّم هُوَ عيّدم ّلِمَنْ قُبِلَ اهلل مِنْهُ صيامَه، وَشَكَر قيامَه وكُلُّ ّيَوم ال تَعّصِّمى اهللُ فَ  اِنَّما»

اش را پذیرفته و نماز او را ستوده است و هر روز کاه   این عید کسى است که خدا روزه
  .تخدا نافرمانى نشود، آن روز عید اس
ها و روز غلباه بار شایاطین،     و پلیدى ها گرفتن از زشتى آری روز ترك گناه و فاصله

عید »توان از لغت  این معنا را مى .به فطرت است عید فطر روز بازگشت . روز عید است
«  فطرت و طبیعات »به معناى « فطر»به معناى بازگشت و « عید»چرا که  د؛هم فهمی« فطر
 . است

اى بااطن  مسلمانان در این روز در اثر یک ماه ضایافت و مهماانى خداوناد باه صاف     
آرى، فطارت پااك   . اناد  یافته و در حقیقت، شخصیت واقعى خاویش را بازیافتاه    دست

ها  به انواع گناهان و معصیت انسان در طول سال در اثر غبارهاى جهل و نادانى و غفلت 
شاود و در نتیجاه دچاار خاود فراموشاى و خادا        خود دور ماى  مبتال شده و از حقیقت 

ا رسیدن ماه مبارك رمضان، انسان مسالمان در پرتاو فضااى    اما با فر ؛گردد فراموشى مى
تاوان آن را   یابد که مى هاى خویش به یک زندگى نوین دست مى معنوى آن ماه و تالش

 . نامید«  به خویشتن بازگشت »
                                              

  .71۷حكمت  ؛نهج البالغه.  
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چارا کاه طباق گفتاار      ؛شاود  در روز عید فطر گویى یک مسالمان از ناو متولاد ماى    

اند و  ها پاك شده ها و پلیدى فطر از تمام آلودگى داران در شب عید  ، روزهامیرمؤمنان
آن حضارت چناین   . اند دریافت نموده ،کمترین پاداش خود را که پاکى و پاکیزگى است

 :فرماید مى
ان ادنى ما ّللّصائمين واّلّصائمات ان ّينادّيهم ملک فى آخّمر ّيّموم   ! واعلموا عباداهلل» 

سّملف مّمن ذنّموبكم فّمانَروا كيّمف      فقّد غفر ّلكم ما ! ابشروا عباد اهلل: من شهر رمضان
ترین چیزى که براى ماردان   بدانید که کوچک! اى بندگان خدا 4:«تكونون فيما تستانفون

اى در روز آخر ما مبارك رمضان به آنهاا نادا    دار است، این است که فرشته و زنان روزه
شاما را   تمام گناهان گذشته[ خداوند متعال ]تان باد که  بشارت! اى بندگان خدا: دهد مى

  .«پس بنگرید که بعد از این چگونه عمل خواهید کرد ؛آمرزید
 : نویسد شیخ مفید مى

ایان   دلیال این که روز اول ماه شوال عید اهل ایمان قرار داده شاده اسات، باه    »
است که آنان براى قبولى اعمالشان در ماه رمضان خوشحالند و از اینکه خداوند 

هاى آنان پرده کشیده و مژده و بشارت از  عیب متعال گناهانشان را بخشیده و بر
داران عطاا خواهاد     هاى بسیارى براى روزه طرف خداوند رسیده است که ثواب
هاى شب و روز مااه مباارك رمضاان چناد      کرد و از اینکه مؤمنین در اثر تالش
در ایان روز   .سرور و نشااط دارناد   اند، حالت  مرحله به قرب الهى نزدیک شده

عطر زدن و بوى خوش  .باشد ده و این عالمت پاکى از گناهان مىغسل معین ش
کردن و لباس زیبا و تمیز پوشایدن و باه صاحرا رفاتن و زیار آسامان        استعمال

 2.«باشد شادى و سرور و از روى حکمت مى  اش عالمت خواندن همه نماز

 داران در عید فطر  مراتب روزه

تک مسلمانان با فرا رسیدن عید ساعید فطار ناوعى شاادى و لاذت       بدون تردید تک
فطار یکنواخات و   اما استقبال مسالمانان از روز عیاد    ؛کنند درونى در خود احساس مى

به معرفت و ایمان خود باه ایان عیاد بازرگ و باا        زیرا هر کسى نسبت ؛مساوى نیست
ها، مراتب ایمان و عوامل دیگرى  ها، ذهنیت زمینه. گیرد نگرد و از آن بهره مى عظمت مى

  .در نگرش و انگیزه افراد دخالت دارد

                                              
 . 55  ص ؛وقامالى صد.  
 . ۸5 ص ؛مسار الشیعة. 1
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دارانى را کاه باه عیاد     هعارف واصل میرزا جواد آقا ملکى تبریزى روز دلیلبه همین 
به ایان   کند و نوع نگرش آنان را نسبت  شوند، به پنج گروه تقسیم مى سعید فطر وارد مى

کنندگان از عیاد   ترین مراتب استقبال ایشان در مورد پایین. دهد روز با عظمت توضیح مى
 : نویسد فطر مى

تکلف از خوردن و اند و با زحمت و  داران حقیقت روزه را نشناخته  گروهى از روزه
شمارند و خاود را   کنند و این را نوعى طاعت مى آشامیدن و سایر مبطالت خوددارى مى

 ،غیبت ،آنان از اعضاء و جوارح خود مراقبت نکرده و با دروي ؛دانند دار خداوند مى منت
کنناد و در نازد    افترا و دشنام به آزار دیگران پرداخته و زحمات خود را هدر ماى  ،بهتان
ى عالمیان منزلتى ندارند، مگر اینکه حضورشان در روز عید باراى حسان ظان باه     خدا

خداى بزرگ باشد و در نمازگاه خود در روز عید فطر از گناهان استغفار نماوده    عنایت
  .و طلب آمرزش کنند

داناد   داران عارفى ماى  کنندگان از عید فطر را از آن روزه ترین مرتبه استقبال وى عالى
دارى را از یااد   زناده  ، رنج گرسنگى و تشنگى و شاب « جل جالله»ى خداى که لذت ندا

سیر و سالوك   آن را پیشواز نموده، در سرعت  بلکه با وجد ؛آنان برده و با شوق و شکر
به خر  داده و از عماق جاان باه ناداى رب االربااب       و پیشروى به سوى خیر، جدیت 

  .اند لبیک گفته
پذیرد و آنها را به مقاام قارب    ن گروه به حسن قبول مىخداوند متعال اعمال را از ای

جام »نشاند و از  نماید و در پیشگاه صدق در جوار خود با اولیاء و اصفیاء مى نزدیک مى
 4.رساند مى«  او ادنى»چشاند و به مقام  به آنها مى«  اوفى

  : دنآرى، در حقیقت در سحرگاه عید فطر اولیاء الهى با حضرت حق چنین نجوا دار
 هر لحظه عیدیى رسدم از وصال تو               اى عید عاشقان به حقیقت جمال تو

 م جمال تو اینااعتى بود که بباآن س             ید منااوال و عاان غره شاید کساع

 حل مشکالت اقتصادى و اجتماعى

عناوان   اتوان به پرداخت زکات فطره ب ابعاد اقتصادى و اجتماعى عید فطر می بارۀدر 

عاملى ارزشمند براى فقرزدایى، توسعه اقتصادى و حل مشاکالت اجتمااعى در جامعاه    

افزون بر اینکه در کنار کمک به فقارا، ماوارد مصارف دیگارى نیاز      . اسالمى اشاره نمود

براى زکات فطره در اسالم منظور شده است که از جمله آنها احیاى روحیاه همیاارى و   

از زکات فطره  ،باشد تى، درمانى و فرهنگى مسلمانان مىتعاون، رسیدگى به وضع بهداش
                                              

 . ۸۸7  ص ؛المراقباتبرگرفته از .  
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توان قرض بادهکاران حقیقاى و افارادى را کاه در راه معصایت و خاالف بادهکار         مى

هاا و   بیمارساتان  ،هاا  راه ،هاا  در سااختن مساجد، مدرساه، پال     .اند، پرداخت نمود نشده

. ماى اساتفاده کارد   توان از ایان بودجاه مرد   کردن سایر نیازهاى مسلمانان نیز مى برطرف

االیماان را   توان باورهاى دینى و اعتقاادات مسالمانان ضاعیف    همچنین با این بودجه مى

یارى  ،هاى دشمنان قرار دارند تقویت نمود و کسانى را که در معرض شبهات و وسوسه

 . کرد

  شود، در حقیقات  مسلمانان با عمل به این موارد که با پرداخت زکات فطره انجام مى

کردناد، در   ى از دعاهاى ماه رمضان که در مدت یک ماه بعد از نماز زمزماه ماى  به بخش

گذشته از اینها پرداخت زکات فطاره کاه باا نیات     . پوشانند روز عید فطر جامه عمل مى

گیارى از مادیاات باراى     شاود، ناوعى بهاره    عبادت و تقرب به خداوند متعال انجام ماى 

 . رسیدن به معنویات است

چرا کاه دادن   ؛باشد اند قبول روزه موکول به پرداخت زکات فطره مى گفتهدلیل بدین 

زکات موجب جدایى از تعلقات مادى و هواهاى دنیوى و نفسانى است و انسان ماؤمن  

از هر آنچه رنگ تعلق «  الست»به عهد فطرى  براى دوام فطرت الهى خویش و بازگشت 

پاى خود برکند تاا سابکبال باه ساوى     دارد، باید رها و آزاد باشد و زنجیر مادیات را از 

 .خداوند گام نهد

ّفُوا تَلْحَقُوا»: فرمودکه امام على همچنان    .سبکبال باشید تا به مقصد برسید 4:«تَخَفَ

خداوناد متعاال   . بارى و تعلقات بسیار ساازگار نیسات   رسیدن به وصال حق با گران

ّ»: فرماید مى باا   همانا رستگار شد کسى که 2:« مَ رَبِّهِ فَّصَلَّىوَ ذَكَرَ اسْي قَّدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَ

که نام پروردگارش را یاد نموده و سا س نمااز    خود را تزکیه نمود و آن پرداخت زکات

  .خواند

در روایات آمده است کاه  . باشد یکى از مصادیق این آیه، عید فطر و زکات فطره مى

مصالى، فطاره را تقسایم    روزهاى عید فطار قبال از رفاتن باه      همواره رسول خدا

 0.خواند کرد و این آیه را مى مى

                                              
 .  1خطبه  ؛نهج البالغه.  
 . 5  ـ 7 : اعلى. 1
 . آیاتذیل  ؛تفسیر المیزان. ۸
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 تعظیم شعائر اسالمى

نَّهَا مِن تَقْوَى اّلْقُلُو ِ وَ» :رمایدف خداوند متعال مى هر کس  4:« مَن ّيُعََِّمْ شَعَائِرَ اّللَّهِ فَإِ
 . هاست شعائر الهى را بزرگ دارد، این کار نشانه تقواى دل

شاعار تکبیار و   . باشد هاى عید سعید فطر مى تعظیم شعائر الهى یکى دیگر از ویژگى
 . بخشد که به روز عید جلوه خاصى مى تهلیل و تحمید و تقدیس از جمله اعمالى است

بخش توحید را باه گاوش جهانیاان     هاى مختلف نداى حیات یک مسلمان باید از راه

: فرمایاد  ماى  رسول خادا . بیان شعارهاى مذهبى است ،ها برساند که یکى از آن راه
 .تکبیر زینت دهید[ شعار]عیدهاى خود را با  2:«بِاّلتَّكبير  َّيِّنوا أعيادَكُم »

 :فرماید و در حدیث دیگرى مى 
عیدهاى فطر و قربان را باا   0:« َّيِّنوا اّلعيّدَّينِ بِاّلتَّهليلِ واّلتَّكبيرِ واّلتَّحميّدِ واّلتَّقّدّيس»

  .زینت دهید ال اّله اال اهلل و اهلل اكبر و اّلحمّدهلل و سبحان اهللشعارهاى 

نزل بیارون  آن حضرت در روز عید فطر از م. کرد خود نیز چنین مى پیامبر اکرم
داد و  سر ماى  «اهلل اكبر»و«  ال اّله اال اهلل»آمد و تا رسیدن به مصال با صداى بلند، شعار مى

 . نمود ها و قبل و بعد از آن با صداى رسا این کلمات را تکرار مى حتى در میان خطبه

تکبیار،  »: فرمایاد  تکبیرهاى زیاد در روز عید فطار ماى   دلیل  بارۀدر حضرت رضا
هااى   هاا و نعمات   خداوند متعال است و ناوعى تشاکر از هادایت     بزرگداشتتعظیم و 

 1.«باشد پروردگار جهانیان مى

 فطر براى نماز عید حرکت امام رضا 

مون با اصرار زیااد از   م. ، عید فرا رسیدعهدى حضرت رضا بعد از جریان والیت
 ،آن حضرت خواست تا براى اجراى مراسم عید حضور یابد و ضامن اقاماه نمااز عیاد    

شروطى را که میاان مان و تاو در    : مون فرمود به فرستاده م امام رضا. خطبه بخواند
گونه اماور   بنا بر این بود که من از این. ] دانى عهدى بود، خودت مى یرفتن امر والیتپذ

خاواهم باا ایان عمال دل ماردم آراماش یاباد و         من ماى : مون پیغام داد م [ معاف باشم
 . شما را بشناسند فضیلت 

                                              
 .  ۸: حج.  
 . 17537  ح ؛كنزالعمال. 1
 . 17535 ح  ؛همان. ۸
 . 11   ، ص   ج ؛عیون اخبار الرضا علیه السالم. 7
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پیوساته اداماه داشات تاا آنکاه       مون و امتناع حضارت رضاا   ها از سوى م پیغام

دوست دارم مرا از این امر معااف دارى  : اثر پافشارى خلیفه فرمود در حضرت رضا

باراى نمااز عیاد     وامیرالماؤمنین  که پیاامبر  دارى، من همچنان و اگر معاف نمى
هر طور دوست دارى بیرون بیا و مراسم عید : مون گفت م. آمدند، خواهم آمد بیرون مى

تماام ماردم صابح زود در مقابال منازل      گاه دستور داد سرداران و   آن. را به انجام برسان

با انتشار این خبر ماردم مارو مشاتاقانه باراى     . اجتماع نمایند مسکونى حضرت رضا

هنگاامى  . خود را آماده کردند گیرى از وجود حضرت رضا شرکت در مراسم و بهره

 ،غسل نمود و عمامه سفیدى را که از پنبه تهیه شده بود که خورشید طلوع کرد، امام
دامن را  ،سر گذاشت و یک سر آن را روى سینه و سر دیگر را میان دو شانه انداختبر 

گااه عصااى     آن. داراناش دساتور داد چناان کنناد     به کمر زد و به همه پیروان و دوسات 
آن حضرت در حالى که پا برهناه باود   . دارى به دست گرفت و از منزل بیرون آمد پیکان

کمار زده باود، باه هماراه غالماان و یااران نزدیاک        هایش را به  و پیراهن و سایر لباس
حرکت  یبه همین شکل از منزل به سوى مصل ا  که آنان نیز چنین کرده بودند اخویش  
 . کردند

سر به ساوى آسامان بلناد کارد و چهاار تکبیار        موقع خرو  از منزل، امام رضا
ویى آسامان و  شد که گ خاصى ادا مى چنان با صالبت و روحانیت  این تکبیرها آن .گفت

سرداران و نظامیاان و ساایر ماردم کاه باا      . در و دیوار با نواى حضرتش هم آواز هستند

و  آمادگى و آراستگى تمام در بیرون منزل صف کشیده بودند، هنگامى که امام رضاا 

و هماهناگ باا او    به پیاروى از اماام رضاا    ،یارانش را به آن صورت مشاهده کردند
 . فریاد تکبیر سردادند

شهر مرو یک ارچه فریاد تکبیر سر داد و به دنبال آن از گریه و ناله هزاران زن و مارد  

 ،سرداران هنگامى که حضرت را با آن حال دیدناد  .به لرزه در آمد مشتاق اهل بیت
هاى خود را در آورده و کنار گذاشتند و به دنباال   هاى خود پیاده شدند و کفش از مرکب

رفات و هار ده قادم یاک باار       پیااده راه ماى   ضارت رضاا  ح. به راه افتادند امام
 . گفت ایستاد و سه تکبیر مى مى

کردیم که آسمان و زماین و کاوه باا او     در این حال ما خیال مى: گوید یاسر خادم مى
سهل ذوالریاستین باا   بن فضل .هم آواز گشته است، شهر مرو یک ارچه گریه و شیون بود

برساد،   یبا این وضع باه مصال   رضا[ امام ]اگر : مون گفت مشاهده این اوضاع به م
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با یک اشااره طوماار حکومات را در هام       و ممکن است]مردم مجذوب او خواهند شد 
 . به نظر من بهتر است از او بخواهى تا برگردد ،[پیچند

در خواست نمود تاا از میاناه    کسى را فرستاد و از حضرت رضا مون هم فوراً م

هاى خود را طلبید و ساوار مرکاب شاده، باه منازل       هم کفش امام رضا. راه برگردد
 4.مراجعت کرد
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