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هر ساله بعد از ماه مهامنی پروردگار، امت محمدی چشم انتظار نتیجه و جایزه ی این عبودیت 

یک ماهه ی خویش در روز اول شوال است و این حسن ختام با عمل مستحبی مناز عید فطر به امتام 

ثواب الهی نزدیک تر می شود. مقام معظم رهربی هر سال پس از اقامه ی مناز عید فطر در خطبه های 

این مناز به بخش هایی از دعای مناز عید فطر اشاره داشته و درس ها و نکاتی از این دعای رشیف بیان 

می کنند. در این مطلب به مرور بیانات مقام معظم رهربی پیرامون دعای مناز عید فطر می پردازد.

 عید فطر، عید امت واحده

»خدای متعال، مراسم باعظمت این ماه ]رمضان[ را این گونه مقّرر فرموده است که به آسانی و 

عید شرافت امت اسالم
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سادگی پایان نپذیرد. در پایان این ماه - که ماه عبادت است - روزی را قرار داده است که روز عید 

باشد، روز اجتامع باشد، روز بزرگی باشد؛ برادران مسلامن به هم تهنیت بگویند؛ موفقیّت های 

ماه رمضان را قدر بدانند؛ میان خود و خدا محاسبه کنند؛ آن چه را که در این ماه رشیف ذخیره ی 

آن ها شده است، برای خودشان حفظ کنند. آن روز، روز عید فطر است.« 

»عید فطر، یکی از عظیم ترین مناسبت های اسالمی است. دنیای اسالم، روز عید فطر را به معنای 

حقیقی عید می داند و عید می گیرد؛ و این چیزی است که اسالم برای اّمت اسالمی خواسته است: 

» خدای متعال امروز را برای اّمت اسالمی عید قرار داد و آن ها را شایسته ی این عید دانست.«

»عید فطر آن طورى که از مجموع آثار و بیانات صادره  از بزرگان دین استفاده می شود، یکى از 

مهم ترین خصوصیاتش این است که عید امت واحده است.«  »خداى متعال این روز را براى اّمت 

اسالمى عید قرار داده است.« »عید، یعنی سالگشتی که مایه ی شادی و خشنودی است. چه چیزی 

برای اّمت اسالم مایه ی خوشحالی است؟ نزدیک شدن به هدف های اسالمی.«

امروز »عید همه ى مسلامنان است. معناى این، نگاه امت ساِز دین مقدس اسالم و تعالیم پیامرب 

بزرگوار است. بسیارى از تعالیم اسالمى را که انسان مشاهده می کند، نشانه هاى تالش براى ایجاد 

امت واحده در آن ها محسوس است.«  و عید فطر و مناز آن از جمله ی این نشانه ها به شامر می  آیند.

 

 عظمت روز عید فطر

»در عظمت این روز همین بس که شام در قنوت های نُه گانه ی این مناز پربرکت، خدا را قسم 

می دهید به این روز - »اسئلک بحّق هذا الیوم« - این نشان دهنده ی رتبه ی باالی این روز است.« 

»این، عظمت این روز را به ما یادآوری می کند.« »عید فطر هامن طوری که در دعای قنوت مناز 

آن وارد شده است مایه ی رشافت است، مایه ی کرامت است، ذخیره است برای وجود مقّدس نبّی 

 مکرّم، یعنی برای اسالم و جامعه ی اسالمی.« »مهم این است که قدر این موقعیت ها را بدانیم.« 

  عید فطر، وسیله ی کرامت و افزایش مقام معنوی پیامرب)صلّی الله علیه وآله(

»آن چه که از مجموع آثار مربوط به عید فطر برمی آید، این اس��ت که چنین روزی، نس��بت 

ویژه ای با وجود مقّدس نبیّ اکرم حرضت محّمدبن عبداللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم دارد. در دعاهای 
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ش��ب عید فطر، در چند جا گفته می ش��ود: »یا مصطفی محّمٍد و نارصه«، »یا مصطفیاً محّمداً 

و ن��ارصه«. »ای برگزیننده ی محّمد، صلّی اللَّه علیه وآله و ای یاری کنن��ده ی او.« در دعای قنوت 

امروز هم بارها تکرار کردیم: »الّذی جعلته للمس��لمین عیداً و ملحّمٍد صلّی اللَّه علیه وآله ذُْخراً َو 

رَشفاً و کرامت��اً و مزیدا.« پس، ارتباط ویژه ی این روز با وجود مقدس نبیّ اکرم صلّی اللَّه علیه وآله 

امری معلوم و آشکار است. من عرض می کنم اگر در هر روز عید فطر، اّمت این بزرگوار، حرکت 

شایسته ای نسبت به پیشوای عظیم الّشأن و رهرب معظِّم الهِی خود انجام دهد، آن وقت، عید فطر 

آن چنان که خدا خواسته و مقّرر شده است، یک عید نبوی و عید مصطفوی واقعی خواهد شد.« 

ٍد صلّی اللُه  »این روزی است که برای تکریم پیغمرب اکرم است؛ َجَعلتَُه لِلُمسلِمیَن عیدا، َو لُِمَحمَّ

علیِه َو آلِه ذُخرًا و رَشَفًا و کرامتًا َو َمزیدا؛ این احرتام به پیغمرب و تکریم آن پیغمرب است از سوی 

مردم، مردمی که خدای متعال درباره ی پیغمرب فرمود: َعزیٌز َعلَیِه ما َعِنتُّم؛سختی های مردم بر او 

دشوار است.«خداوند این روز »مایه ی افزایش نور و بهاء معنوی آن بزرگوار و دینش قرار داد.« 

»برای وجود مقدس نبی اکرم این عید یک ذخیره است، وسیله ی رشف است، وسیله ی کرامت و 

ازدیاد مقام عالِی متعالِی آن وجود مقدس است.«

 

 عید رشافت به رشط اتحاد اسالمی و پرهیز از تفرقه

ما امت اسالمی وقتی می  توانیم به معنای حقیقی خود امروز را برای خودمان عید قرار بدهیم 

و برای پیامرب مکرّم مان مایه ی رشف و رسبلندی بسازیم؟ که به اشاره ی دست پیغمرب توجه کنیم 

و بر طبق آن حرکت کنیم. »این خصوصیات کی حاصل می ش��ود؟« »بس��ته به این است که ما 

مسلامن ها، با این موقعیت ها و با این مناسبت ها چگونه رفتار کنیم. ملت های مسلامن می توانند 

ماه رمضان را و عید فطر را وس��یله ای قرار بدهند برای عزت؛ نردبانی قرار بدهند به سمت علّو 

معنوی و مادی و عزت دنیا و آخرت.«

»به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل و عنارصی که می تواند مایه ی رشافت و کرامت باشد 

برای رس��ول مکرّم اسالم و مردم مس��لامن و جامعه و اّمت اسالمی، اتّحاد اّمت اسالم است، رفع 

اختالفات است.«

آن زمانی عید فطر حقیقتاً برای امت اس��الم عید اس��ت »که این عید، عید آشتی کنان دل های 
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مس��لامنان با یک دیگر باشد. هم در ابعاد ملی این حرف صادق است، هم در ابعاد وسیع امت 

اس��المی این حرف صادق اس��ت. در ابعاد ملی هم چنانی که ملت بزرگ ما در طول سالیان پس 

از انقالب تا امروز تجربه کرده است، اتحاد و اتفاق کلمه، وسیله ی عزت اوست، وسیله ی قدرت 

اوس��ت.« و هم در ابعاد دولت های اس��المی »اّمت اس��المی باید امروز در دنیا به برکت اسالم 

آن چنان باش��د که مثل مش��علی راه برشیت را روشن کند؛ مثل خورشیدی بر برشیت بتابد و به 

آن ها خیر برساند؛ آن ها را گرما ببخشد، آن ها را نورانیّت ببخشد، به آن ها حرکت ببخشد، به آن ها 

حیات بدهد. آن جامعه ی اسالمی که باید »لتکونوا شهداء علی الّناس«باشد؛ آن جامعه ی اسالمی 

که باید »یدعون الی الخیر« باشد؛ آن جامعه ی اسالمی که باید پیرشو برشیت در همه ی خیرات 

باشد، این گونه است. آن جامعه ی اسالمی که باید پرتوی از »وللَّه العزة و لرسوله و للمؤمنین« را 

داشته باشد، با وضع فعلی جهان اسالم و اّمت اسالمی فاصله دارد.« 

»دنیای اسالم از عید فطر به عنوان یک نقطه ی اتّحاد، تنبّه و بازگشت به خود و خدا استفاده 

کند. این چیزی است که امروز دنیای اسالم به آن نیازمند است.« »مناز عید فطر مظهری از همین 

وحدت در هر نقطه ای از نقاط دنیای اس��الم است.« »امروز امت اسالمی به مایه های اشرتاک و 

وحدت و احس��اس عزت و عظمت، بیش از همیشه نیازمند است.« »بعد از همه ی تحلیل ها و 

فراتر از همه ی سلسله ی علل و عوامل برای گرفتاری هایی که امروز دنیای اسالم با آن مواجه است، 

انسان اساس را در تفرّق مسلمین مشاهده می کند... اولین اثر تفرّق این است که باطن انسان را 

تهی می کند؛ »و تذهب ریحکم«؛ طراوت و نشاط یک انسان و یک ملت را از آن ها می گیرد.«

 

 عید فطر ذخیره ای برای وحدت و معنویت در دنیای اسللالم

»عید س��عید فطر شاید برجسته ترین خصوصیتش این است که مراسمی معنوی و بین املللی 

اس��ت. برخالف بسیاری از رسوم بین املللی که جنبه ی سیاس��ِی محض دارد، این رسم بین املللی 

جنبه ی معنوِی بارز و منایانی دارد. در دعای قنوت عید فطر می خوانیم: »اسئلک بحّق هذا الیوم 

الّذی جعلته للمسلمین عیدا و ملحّمد صلّی اللَّه علیه و آله ذخرا و رشفا و کرامة و مزیدا«؛...از این 

ذخیره، دو چیز باید مورد استفاده ی مسلامنان قرار گیرد: اّول، وحدت و نزدیکی مسلمین است و 

دوم، توّجه به معنویت در دنیای اسالم است.
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روزه دارای فلس��فه های فراوان و فواید بس��یاری چه از ناحیه ی فردی چه از ناحیه ی اجتامعی 

است. از جمله توجه به حال بیچارگان و آشنا شدن به احوال فقرا و مستمندان را افزایش می دهد، 

چون وقتی که روزه دار در مدت کوتاهی گرس��نه می شود و ناراحتی گرسنگی را احساس می کند 

مسلامً به یاد گرسنگی دایمی فقرا و تنگدستان می افتد که همیشه در ناراحتی قرار دارند و این 

توجه و آگاهی باعث می ش��ود که به فقرا کمک کند و در حق آنان مهربانی منایند، چرا که مهر 

و محبت از درد و رنج نش��أت می گیرد و روزه یک ش��یوه ی عملی برای تقویت و پرورش مهر و 

عاطفه در نفس اس��ت و هر وقت ثرومتندان نسبت به فقرا و گرسنگان مهر و محبت و بخشش 

داشته باشند، صفا و صمیمیت در بین طبقات اجتامع به وجود می آید و کینه و حسادت از بین 

فلسفه ی ماه رمضان و درک تقوا
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خواهد رفت و گفته ها و نصیحت های خیرخواهانه تأثیرگذار خواهد بود. در این مورد روایت شده 

است: » کَاَن رَُسوُل اللِه -صىل الله علیه وسلم- أَْجَوَد النَّاِس وَکَاَن أَْجَوُد َما یَُکوُن ِفی رََمَضاَن، رسول 

خدا از همه کس سخاومتندتر و بخشنده تر بود و در ماه رمضان بیش تر از سایر اوقات سخاوت و 

بخشندگی داشت«.

 روزه )صوم(

روزه در لغت به معنی خودداری و دوری از یک شئ است. دلیل واجب بودن روزه در این آیه 

یاُم کَام کُِتَب َعىَل الَّذیَن ِمْن قَبْلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن،  آمده  است: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا کُِتَب َعلَیُْکُم الصِّ

ای مؤمنان روزه بر شام واجب گردیده است هامن گونه که بر ملت هایی که قبل از شام بوده اند 

واجب بوده است«.

 فلسفه و حقیقت روزه در اسالم

بعد از این که خداوند متعال مسلامنان را به انجام روزه ملزم می مناید، فلسفه و فایده ی آن را 

بیان می کند و می فرماید: »لََعلَُّکْم تَتَُّقون، تا به وسیله ی روزه تقوا پیشه کنید«

روزه، فرد و جامعه را از رّش و فساد محفوظ می دارد و به فرد زمینه های خویشنت داری را ایجاد 

می کند. بی گامن روزه سپر و مانعی است در برابر رّش و فساد، وقتی که یکی از شام روزه داشت، 

دروغ منی گوید، غیبت و تهمت منی زند، چش��م و گوش خود را از حرام حفظ می کند و به دنبال 

کسب رضای الهی است و می کوشد با تقوا و محفوظ نگه داشنت خود از رّش نفس حیوانی و تقرّب 

به پیش��گاه خداوند و جلب رضایت او س��عادمتند گردد. در این حالت، انسان در عامل روحانی به 

س��وی ملکوت أعلی در حرکت اس��ت. مسلامً وقتی که فردی توانست خود را از رّش نفس مصون 

دارد و جامعه هم از رّش او محفوظ شد، از زمره ی متّقین خواهد بود، و این معنی از جمله »لعلکم 

« آمادگی و مهیّا شدن اس��ت. هرگاه روزه دار توانست به  تَتَّقون« اس��تفاده می شود. معنی »لََعلَّ

هنگام روزه به خاطر خدا از گناهانی که برایش پیش می آید دوری جوید و نفس خود را به صرب و 

شکیبایی در برابر متایالت نفسانی و شهوات حیوانی ملزم مناید و احساس کند که خداوند به احوال 

او آگاه است و ارسار و رازهای قلبی او را می داند و مدت یک ماه بر این حالت معنوی و تسلّط 
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روحی باقی مباند، بدون ش��ک دوام این تسلّط روحی که همراه با تحّمالت جسم است، انسان را 

طوری بار می آورد که همیشه مراقب ذات اللّه باشد و از خدا پروا داشته باشد و از عذابش بیمناک 

باشد و به هنگام نزدیک شدن به گناه خدا را ناظر و حارض بداند و به خاطر رشم و حیا از او از آن 

گناه دوری جوید و قدرت بر ترک لذت ها و متایالت نفسانی، او را تشویق می مناید تا از آن ها دوری 

جوید، به همین جهت این حالت توجه او را به انجام کارهای خیر وادار می سازد. چنین اشخاصی 

از خیانت و فریب و حقه بازی و ظلم و پایامل کردن حق دیگران به دور هستند و هیچ گاه قدمی 

برای فساد در بین مردم بر منی دارند.

 روزه و باور به قیامت

چون ماه مبارک رمضان از عظمت خاّصی برخوردار اس��ت، حرضت رسول )ص( در ماه شعبان 

می فرمایند: خودتان را آماده کرده و از خدا بخواهید تا ماه رمضان را با برکت و رحمت و مغفرتی 

که می آید، ادراک کنید: »فَاْسأَلُوا اللََّه َربَُّکْم ِبِنیَّاٍت َصاِدقٍَة َو قُلُوٍب طَاِهرٍَة أَْن یَُوفَِّقُکْم لِِصیَاِمِه َو تاَِلَوِة 

ْهِر الَْعِظیِم َو اذْکُرُوا ِبُجوِعُکْم َو َعطَِشُکْم ِفیِه ُجوَع  ِقیَّ َمْن ُحرَِم ُغْفرَاَن اللَِّه ِفی َهَذا الشَّ کِتَاِبِه فَإِنَّ الشَّ

یَْوِم الِْقیَاَمِة َو َعطََشُه، با نیت ها و دل هایی پاک از خداوند طلب توفیق برای روزه و تالوت قرآن 

منایید. کسی که از مغفرت خداوند محروم مباند، در حقیقت شقاوتش کامل است. به یاد تشنگی 

و گرسنگی قیامت باشید«.

 رمضان و اعامل عبادی

1. احسان: به دلیل فضیلتی که ماه رمضان دارد همه ی کارهای خیر که در آن صورت می گیرد 

بر کارهایی که در ماه های دیگر انجام می شود، برتری دارد. پیامرب بزرگوار اسالم می فرماید: بهرتین 

و برترین صدقه و احسان آن است که در ماه رمضان انجام گیرد.

پیامرب اکرم)ص( در ماه مبارک رمضان بیش از ماه های دیگر به بخشش و احسان می پرداخت و 

در این ماه هنگامی که جربئیل نزد ایشان می آمد بیش از روزهای دیگر، نیکی و احسان می منود.

 2. مناز شللب:  پیامرب بزرگوار)ص( در مورد مناز در ماه مبارک رمضان می فرماید: هرکس در ماه 

رمضان بر اساس ایامن و امید اجر و پاداش به مناز شب قیام کند گناهان پیشین او بخشیده می شود.
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 3. تالوت قرآن: حرضت در این ماه بیش از ماه های دیگر به تالوت قرآن می پرداخت. آن حرضت 

می فرماید: روزه و قرآن در روز قیامت به شفاعت برای انسان برمی خیزند. روزه می گوید: پروردگارا 

روزها من مانع خوردن و آشامیدن او می شدم؛ و قرآن هم می گوید: من هم شب ها مانع خواب او 

می گردیدم، پس شفاعت ما را در مورد او بپذیر!

 4. اعتکاف: به معنی ماندن در مس��جد برای عبادت و ذکر و قرائت قرآن و تقرّب بیش تر به 

خداوند است. اعتکاف در دهه ی آخر ماه مبارک رمضان وارد است چون رسول خدا )ص( تا زمانی 

که در قید حیات بودند، ده روز آخر ماه رمضان را در مسجد اعتکاف می فرمودند لذا این اوقات 

استحباب بیش تری دارد.

 5. حللج ُعمللره: رفنت به زیارت خانه خدا در ماه رمضان اجر و پاداش بیش تری در مقایس��ه با 

ماه های دیگر دارد. زیرا رس��ول خدا )ص( می فرماید: عمره در ماه رمضان با حج منودن به همراه 

من همسان است.

 برنامه ی انسان سازی ماه رمضان

اساساً برنامه ی ماه مبارک رمضان، برنامه ی انسان سازی است. رمضان، ماه خودسازی است، ماه پرهیز 

از معاصی و خویش��نت داری اس��ت. ماه توجه بیش تر به عبادات و روی آوردن به اعامل عبادی است. 

کارخانه ی انسان سازی این ماه ما را به جایگاه معنوی و ظرفیت های استعدادی خود آشنا می سازد.

 غنیمت شمردن رمضان

حال که این ماه مبارک را قدر دانستید و از خوان گسرتده ی الهی بهره بردید؛ پی بردیم که این ماه: 

ماه روزه، رمز بندگی و اخالص است.	 

ماه تقوی و راه سعادت و خوشبختی است.	 

ماه صرب و شکیبایی در عبادت و ترک گناه است که شیرینی و لذت ایامن را به بار می آورد.	 

ماه توبه و اس��تغفار اس��ت که َدرهای رحمت بی کران الهی را بر بندگانش باز می کند و 	 

موجبات غفران و بخشش را فراهم می سازد.

ماه قیام و شب زنده داری و راز و نیاز با حق تعالی است و جلوه و شکوه بندگی و فقر در 	 

علیه السالم
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بارگاه احدیتش را در زیباترین صورتش به منایش می گذارد؛ آن زمانی که بنده ی گنه کار در 

اوج بندگی طلب عفو و بخشش و توفیق هدایت و عبادت و استقامت می مناید.

ماه صدقات و انفاق در راه خداس��ت که هر توامنندی می تواند با بذل مالش در راه خدا 	 

نفس خویش را تزکیه و اخالق و رفتارش را تهذیب مناید و از نعمتی که خداوند بر او ارزانی 

داشته توشه ای برای آخرتش بیاندوزد.

رمضان ماه جهاد و مبارزه با نفس رسکش و بت درونی و بیرونی است که اخالص دین و 	 

صفای قلب و تسلیم در بارگاه احدیت را نوید می دهد.

 ره توشه های رمضان

1. اخالص: اخالص یا هامن »خدایی انجام دادن عبادت« را بایستی خوب به یاد داشت تا خدای 

ناکرده عبادت های مان به خاطر ریا و خودمنایی و کسب شهرت دنیا پایامل نشود که خداوند متعال 

یَن، و دستور داده نشدند مگر این که عبادت  می فرماید: »َو ما أُِمرُوا إاِلَّ لِیَْعبُُدوا اللََّه ُمْخلِصیَن لَُه الدِّ

کنن��د خ��دای را با اخالص در متامی دین«. یعنی این که متامی عبادت ها فقط برای خداوند تعالی 

انجام ش��ود؛ و نیز می فرماید: »َو لَْو أرَْشَکُوا لََحِبَط َعْنُهْم ما کانُوا یَْعَملُوَن، و اگر رشک می ورزیدند 

البته باطل می شد آن چه انجام داده بودند«.

 2. توبه: هامن »احس��اس ندامت و دس��ت کشیدن از گناه و تصمیم به عدم بازگشت به آن« 

است. بار دیگر در این روزهای پایانی مبارک تجدید کنیم زیرا عبادت همراه با گناه لذت بندگی را 

ندارد و لذا صاحبش خود خسته و ملول می شود و منی تواند راه عبادت را ادامه دهد و آن وقت 

است که احساس می کند عبادتش خشک و بی روح است. حال آن که او اسباب استفاده از عبادت 

که هامن صفای قلب و پاک کردن آن از هر نوع مهر و عالقه به گناه است، را مهیا نکرده است.

3. اراده و عزم راسللخ )استقامت در دین(: به یاد داشته باشیم که ماه رمضان یک ماه بیش تر 

نیست که اگر سپری شد دیگر فرصت آن همه عبادت و اجر و فضیلت از دست رفته است پس 

خوب است که از اولین روز آن، خود را برای مشارکت در متامی عبادات آماده کنیم و یقین داشته 

باشیم که هرگز از انجام عبادت پشیامن نخواهیم شد بلکه برعکس احساس خواهیم کرد که کاش 

می توانستیم بهرت و بیش تر انجام دهیم. 
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ماه رمضان امسال به امتام رسيد، ماهی كه پر از رحمت، بركت و مغفرت است و هر فردی به قدر 

تالش خود از آن فيض برده است؛ لذا بايد ديد كه از اين ماه چه آموخته ايم؟

ذخريه ی ماه رمضان نيز رسمايه ای اس��ت كه بايد مراقب آن بود و اميدواريم خدا در اين مسري ما را 

كمك كند. در باب چگونگی حفظ اين رسمايه و اين كه چه چيزهايی از اين ماه آموخته ايم، مواردی را 

ذکر می کنیم:

 از ذخريه ی ماه رمضان مراقبت كنيم

ذخريه ی ماه رمضان رسمايه ای است كه بايد مراقب آن بود. اگر انسان به محلی برسد كه در هر وجب 

از ماه رمضان چه آموختيم؟
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آن گنج باشد نبايد دست خالی برود. لحظات ماه مبارك رمضان پر از بركت، رحمت و مغفرت است.

»مناز، مناجات، خلوت با خدا، احياء سحرها و مستحبات گرفته تا دعاهايی كه از امئه )ع( در ماه مبارك 

رمضان در تعقيبات منازها آمده و خدمت به خلق، صله ی رحم، تكريم بزرگ ترها، نوازش كوچك ترها، 

رس��يدگی به ايتام، صدقه، حداكرث تالوت قرآن و تدبر در آن و هر كار خريی كه خدا می پس��ندد« و از 

ابعاد مختلف عبادت برشمرده می شود را در این ماه نباید مورد غفلت قرار داد. ذخريه ی ماه رمضان نيز 

رسمايه ای است كه بايد مراقب آن بود و اميدواريم خدا در اين مسري ما را كمك كند.

 اعامل ماه رمضان را در متام لحظه های زندگی به كار بگرييم

در احاديث ذكر شده كه اعامل ماه رمضان تنها محدود به روزهای اين ماه منی شود بلكه بايد در متام 

لحظه های زندگی آن ها را به كار گرفت. روزه در رمضان واجب و در بقيه ی ايام مس��تحب اس��ت زيرا 

وقتی مؤمن طعم عبادت و روزه داری در ماه رمضان را بچشد متام تالش خود را برای تداوم آن می كند.  

به همني دليل در ساير ماه ها و خصوصاً سه روز در هر ماه روزه مستحب شده و در حديثی آمده كه 

هر كس مقداری از ماه ش��وال را روزه دار باش��د فضایل بسياری را نصيب خود كرده است. ماه رمضان 

فرصت مناسبی برای بندگی و عبادات است و زمانی كه لذت عبوديت با روح ما آميخته شود در ساير 

ايام هم آن ها را رها نخواهيم كرد. كسی كه فضایل ماه رمضان را درك كرده باشد از پروردگار می خواهد 

تا او را هرچه بيشرت با عبادت مأنوس كرده تا او با بندگی بتواند در ساير روزها و ماه ها هم با پروردگارش 

ارتباط برقرار كند زيرا رمضان برای اين است كه روح عبوديت و بندگی در وجود انسان نهادينه شود.

 هر روزمان رمضان باشد تا دستاوردهای معنوی اين ماه فراموش نشود

در جامعه ای كه فضای دينداری حاكم باشد، افرادی هم كه به روزه اعتقادی ندارند تحت تأثري جو 

قرار می گريند. اگر جوانان با اثرات و فلسفه ی روزه و روزه داری آشنا شده و در مدارس اطالع رسانی كافی 

شود، آن ها با عشق و عالقه بيش تری روزه خواهند گرفت.

در مسایل رشعی تنها آموزش های تئوری و امر به انجام فرايض كافی نیست؛ بلكه افراد بايد بدانند كه 

با انجام اين امور چه تغيرياتی در زندگی آن ها رخ خواهد داد.

يكی از خصوصيات بارز در انسان »نسيان« يا فراموشی است. يادآوری اعاملی كه در ماه رمضان انجام 
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می دهيم باعث می شود تا در طول سال هم آن ها را تكرار كنيم. در اين ماه مبارك رشايط بسياری برای 

انجام گناه پيش می آيد ولی به دليل پاك بودن روحامن از آن ها دوری می كنيم. با يادآوری اين امر در 

رشايط مشابهی كه بعد از رمضان برای مان پيش می آيد نيز هامن طور عمل خواهيم كرد. بايد هميشه 

طوری فضاسازی كنيم كه گويی در ماه رمضان هستيم و هامن اعامل را انجام می دهيم. برای مثال اگر 

در رمضان هر روز يك جزء قرآن را می خوانديم در ماه های ديگر هم اين كار را پی گريی كنيم. رعايت 

همني امور است كه باعث می شود تا اندوخته هايی را كه در اين ماه كسب كرديم از دست ندهيم.

 ماه رمضان فرصت  انسان سازی و تكامل انسان است

تقويت اراده با معرفت به خدای متعال و متسك به قرآن و مكتب اهل بيت)ع( از مهم ترين راهكارها 

برای حفظ آموخته های خود از ماه رمضان در طول سال است. اگر انسان ارزش و قدر ماه رمضان را درك 

كند آموخته های فراوانی برای او حاصل خواهد شد. خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد »انسان ها 

خودشان هستند كه رسنوشت خود را می سازند، يعنی انسان به هامن ميزان كه سعی و تالش كند، به 

چيزهايی كه می خواهد می رسد«.  در آيه ی  ديگری می فرمايد: »ما راه را به انسان ها نشان داديم و آن چه 

برای تكامل الزم داشتند در اختيارشان قرار داديم حال آن ها يا شكرگزار هستند يا ناسپاس«.

يكی از فرصت های انسان سازی و فرصت تكامل برای انسان ماه مبارك رمضان است و كسی كه در اين 

ماه توفيق استغفار و تهذيب نفس پيدا كند به شريينی و لذتی از اين راز و نيازها و تزكيه باطن می رسد 

كه اين لذت سبب می شود در فكر نگهداری از آن دستاوردها باشد. هامنند كسی كه توفيق چشيدن 

لذت حج را می يابد، بعد از حج نيز صفای باطنی خود را حفظ می كند.

برای حفظ آموخته ها و آن چه در ماه رمضان به دست می آيد در مرحله ی اول بايد اراده ی چنني كاری 

را داشته باشيم و پس از آن بايد اين اراده را با تقويت معرفت به خدای متعال تقويت كنيم زيرا هر قدر 

كه معرفت مان افزايش پيدا كند بهرت می توانيم از اراده ی خودمان بهره مند شويم.

متسك به قرآن و مكتب اهل بيت)ع( از مهم ترين راهكارهای حفظ آموخته های خود از ماه رمضان 

در طول سال است زيرا در اين ماه افراد بيش تر با قرآن مأنوس هستند؛ لذا بايد سعی كنند بعد از ماه 

رمضان نيز اگر می خواهند اين دستاوردها محفوظ مباند ارتباط با قرآن را ولو با خواندن يك صفحه در 

هر روز حفظ كنند و در كنار آن توجه به معارف اهل بيت )ع( به معرفت افزايی كمك می كند.
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اَللَُّهمَّ یَا َمْن الَ یَْرَغُب ِفی الَْجزَاِء َو یَا َمْن الَ یَْنَدُم َعَل الَْعطَاِء  َو یَا َمْن الَ یُکَاِفُئ 

للٌل َو ُعُقوبَُتَک َعْدٌل َو َقَضاُؤَک  للَواِء  ِمنَُّتَک ابِْتَداٌء َو َعْفوَُک تََفضُّ َعْبللَدُه َعَل السَّ

یاً   ِخَیرٌَه  إِْن أَْعطَْیَت لَْم تَُشللْب َعطَاءََک ِبَنٍّ َو إِْن َمَنْعَت لَْم یَکُْن َمْنُعَک تََعدِّ

تَْشللکُُر َمْن َشللکَرََک َو أَنَْت أَلَْهْمَتُه ُشللکْرَکَ   َو تُکَاِفُئ َمْن َحِمَدَک َو أَنَْت َعلَّْمَتُه 

 دعای صحیفه ی سجادیه 
وداع با ماه رمضان 

اى خداوندى که در برابر نعمتهایى که بندگانت را ارزاىن مى  دارى به پاداشت رغبتى نیست. اى خداوندى که از بخشیدن پشیامن 

منى  شوى.  اى خداوندى که پاداش عمل بنده را نه برابر عمل، بلکه بیش از آن می دهى.  نعمتت ىب هیچ سابقه است و عفو 

تو بر مقتضاى فضل و احسان توست و عقوبتت بر آیین عدالت است و هرچه تقدیر کنى خیر ما در آن است.  اگر عطا کنى، 

عطاى خویش به منت نیامیزى و اگر منع کنى، منع کردنت نه از روى ستم باشد.  پاداش نیک دهى کىس را که سپاست گوید، 
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َحْمَدکَ   تَْسللُ�ُ َعَل َمْن لَْو ِشللْئَت َفَضْحَتُه َو تَُجوُد َعَل َمْن لَْو ِشْئَت َمَنْعَتهُ   َو 

ِل  َو  ِکالَُهللاَم أَْهٌل ِمْنللَک لِلَْفِضیَحِه َو الَْمْنعِ َغْیَر أَنََّک بََنْیللَت أَْفَعالََک َعَل التََّفضُّ

ْیَت َمْن َعَصاَک ِبالِْحلِْم َو أَْمَهلَْت َمْن َقَصَد لَِنْفِسِه  أَْجَریَْت ُقْدرَتََک َعَل التََّجاُوِز َو تَلَقَّ

ِبالظُّلِْم  تَْسَتْنِظرُُهْم ِبأَنَاتَِک إَِل اْلِنَابَِه َو تَْ�ُُک ُمَعاَجلََتُهْم إَِل التَّْوبَِه  لِکَْیالَ یَْهلَِک 

َعلَْیَک َهالِکُُهْم َو الَ یَْشَقى ِبِنْعَمِتَک َشِقیُُّهْم إاِلَّ َعْن طُوِل اْلِْعَذاِر إِلَْیِه َو بَْعَد تَرَاُدِف 

ِه َعلَْیهِ   کَرَماً ِمْن َعْفوَِک یَا کَِریُم َو َعائَِدًه ِمْن َعطِْفَک یَا َحلِیمُ   أَنَْت الَِّذی  الُْحجَّ

ْیَتُه التَّْوبََه  َو َجَعلَْت َعَل َذلَِک الَْباِب َدلِیالً ِمْن  َفَتْحَت لِِعَباِدَک بَاباً إَِل َعْفوَِک َو َسمَّ

َوْحِیَک لَِئالَّ یَِضلُّوا َعْنُه َفُقلَْت – تََباَرَک اْسُمَک –  تُوبُوا إَِل اللَِّه تَْوبًَه نَُصوحاً َعَس 

َر َعْنکُْم َسیَِّئاتِکُْم َو یُْدِخلَکُْم َجَناٍت تَْجِری ِمْن تَْحِتَها اْلَنَْهاُر  یَْوَم الَ  َربُّکُْم أَْن یُکَفِّ

یُْخزِی اللَُّه النَِّبیَّ َو الَِّذیَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم یَْسَعى بَْیَن أَیِْدیِهْم َو ِبأَیْاَمنِِهْم یَُقولُونَ  

 )َربََّنا أمَْتِْم لََنا نُورَنَا َو اْغِفْر لََنا إِنََّک َعَل کُلِّ َشللیْ ٍء َقِدیٌر(  َفاَم ُعْذُر َمْن أَْغَفَل 

ْوِم  لِیلِ   َو أَنَْت الَِّذی زِْدَت ِفی السَّ ُدُخوَل َذلَِک الَْمْنزِِل بَْعَد َفْتحِ الَْباِب َو إَِقاَمِه الدَّ

با آنکه تو خود او را س��پاس گفنت الهام کرده  اى.  جزاى خیر دهى کىس را که تو را بس��تاید، با آنکه تو خود او را ستایش��گرى 

آموخته اى.  عیب کىس را مى پوىش که اگر مى خواستى، رسوایش مى ساختى. به کىس عطا مى کنى که اگر مى  خواستى، عطا از او 

باز مى  گرفتى.  و آن دو یکى در خور آن بود که رسوایش کنى و یکى سزاى آن بود که عطاى خویش از او بازگیرى. وىل تو اى 

خداوند، کار خود بر تفضل بنا نهاده اى  و قدرت خود را بر گذشت از گناهان جارى داشته اى. با آنان که تو را عصیان کنند، با 

بردبارى رویاروى شوى و آنان را که آهنگ ستم بر خود کنند، مهلت دهى.  آرى اى پروردگار من، مهلتشان دهى و با آنان مدارا 

کنى، باشد که به سوى تو باز گردند، و چاره کارشان به توبه سپارى.  تا آن که باید هالک شود به خالف رضاى تو در مهلکه نیفتد 

و آن که از نعمت تو مست غرور شده و طریق شقاوت در پیش گرفته بدبخت نگردد، مگر آنگه که دیگرش عذر مناند و حجت بر 

او متام شود.  همه ی این ها از روى کرم و عفو توست اى خداى بخشنده و سودى است که از عطوفت تو حاصل گردد، اى خداى 

بردبار. اى خداوند، تویى که در عفو به روى بندگانت گشوده اى و آن را توبه نامیده اى.  و براى رسیدن به این در، آیاىت را که 

بر پیامربت وحى کرده اى راهنام ساخته اى، تا کىس آن در گم نکند، که تو اى خداوندى که بزرگ و متعاىل است نام تو، خود گفته اى: 

 »به درگاه خدا توبه کنید، توبه اى از روى اخالص باشد که پرودگارتان، گناهانتان را محو کند و شام را به بهشت هایى داخل کند 

که در آن نهر ها جارى است.  در آن روز، خدا پیامرب و کساىن را که به او ایامن آورده اند فرو نگذارد، و نورشان پیشاپیش و در 
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َعَل نَْفِسَک لِِعَباِدَک تُِریُد ِربَْحُهْم ِفی ُمَتاَجرَتِِهْم لَکَ   َو َفْوزَُهْم ِبالِْوَفاَدِه َعلَْیَک َو 

یَاَدِه ِمْنَک َفُقلَْت – تََباَرَک اْسللُمَک َو تََعالَْیَت –  )َمْن َجاَء ِبالَْحَسَنِه َفلَُه َعْشُ  الزِّ

للیَِّئِه َفالَ یُْجللزَى إاِلَّ ِمْثلََها(  َو ُقلَْت )َمَثللُل الَِّذیَن یُْنِفُقوَن  أَْمَثالَِهللا َو َمْن َجاَء ِبالسَّ

أَْمَوالَُهْم ِفی َسِبیِل اللَِّه کََمَثِل َحبٍَّه أَنَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفی کُلِّ ُسْنُبلٍَه ِمائَُه َحبٍَّه َو اللَُّه 

یَُضاِعُف لَِمْن یََشللاُء(  َو ُقلَْت )َمْن َذا الَِّذی یُْقرُِض اللََّه َقرْضاً َحَسللناً َفُیَضاِعَفُه لَُه 

أَْضَعافاً کَِثیرًَه(  َو َما أَنْزَلَْت ِمْن نَظَائِرِِهنَّ ِفی الُْقرْآِن ِمْن تََضاِعیِف الَْحَسَناِت   َو 

أَنَْت الَِّذی َدللَلَْتُهْم ِبَقْولَِک ِمْن َغْیِبَک َو تَْرِغیِبَک الَِّذی ِفیِه َحظُُّهْم َعَل َما لَْو َسَ�ْتَُه 

َعْنُهللْم لَللْم تُْدرِکُْه أَبَْصارُُهمْ   َو لَْم تَِعِه أَْسللاَمُعُهْم َو لَْم تَلَْحْقللُه أَْوَهاُمُهْم َفُقلَْت 

)اُذْکُُرونِی أَذْکُرْکُْم َو اْشللکُُروا لِی َو الَ تَکُْفُرونِ (  َو ُقلَْت )لَِئْ َشکَرْتُْم َلَِزیَدنَّکُْم َو 

لَِئْ کََفرْتُْم إِنَّ َعَذاِبی لََشِدیٌد(  َو ُقلَْت )اُْدُعونِی أَْسَتِجْب لَکُْم إِنَّ الَِّذیَن یَْسَتکْرِبُوَن 

ْیَت ُدَعاءََک ِعَباَدًه َو تَرْکَُه اْسِتکَْباراً  َعْن ِعَباَدتِی َسَیْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرینَ (  َفَسمَّ

ْدَت َعَل تَرِْکِه ُدُخوَل َجَهنََّم َداِخِرینَ   َفَذکَُروَک ِبَنَِّک َو َشکَُروَک ِبَفْضلَِک َو  َو تََوعَّ

سمت راستشان در حرکت باشد. مى گویند:  »اى پروردگار ما، نور ما را براى ما به کامل رسان و ما را بیامرز، که تو بر هر کارى 

توانایى.«  پس کىس که از دخول به چنین رسایى – رساى توبه – پس از گشودن در و بر گامشنت راهنام غفلت ورزد، چه عذر 

تواند آورد؟  اى خداى من، تو کىس هستى که در معامله با بندگان خود، همواره به سود آنان در بها مى افزایى   و مى خواهى 

که در معامله با تو سود برند و به افزون دهى و نزول بر آستان تو کامیاب شوند، که تو خود گفته اى – بزرگ و متعاىل است نام تو 

و بلند اس��ت مرتبت تو –  »هر کس کار نیکى انجام دهد، ده برابر به او پاداش داده ش��ود و هر که کار بدى انجام دهد، تنها 

هامنند آن کیفر بیند.«  و نیز تو خود گفته اى: »مثل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق مى کنند مثل دانه اى است که هفت 

خوشه بر آورد، و در هر خوشه اى صد دانه باشد، خدا پاداش هر که را که بخواهد، چند برابر مى کند.«  و نیز تو خود گفته اى: 

»کیست که به خدا قرض الحسنه دهد، تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟«  و نظایر این آیات که در قرآن در باب مضاعف شدن 

حسنات نازل کرده اى.  بار خدایا، تویى که به وسیله وحیى که از عامل غیب فرستادى و به ترغیب خویش، آدمیان را به چیزهایى 

راه منودى که اگر پنهان مى داشتى، از دیدگانشان پنهان مى بود.  گوششان از شنیدن آواز آن ناتوان و اندیشه هایشان از تصور آن 

عاجز مى آمد، که تو خود گفته اى: »مرا یاد کنید تا شام را یاد کنم. مرا سپاس گویید و ناسپاىس من مکنید.«  و نیز گفته اى: »اگر 

مرا سپاس گویید، بر نعمت شام مى افزایم و اگر کفران کنید بدانید که عذاب من سخت است.«  و گفته اى: »بخوانید مرا، تا شام 
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ُقللوا لََک طَلَباً لَِمِزیِدَک َو ِفیَها کَانَللْت نََجاتُُهْم ِمْن َغَضِبَک َو  َدَعللوَْک ِبأَْمرَِک َو تََصدَّ

َفْوزُُهْم ِبرَِضاکَ   َو لَْو َدلَّ َمْخلُوٌق َمْخلُوقاً ِمْن نَْفِسللِه َعَل ِمْثِل الَِّذی َدللَلَْت َعلَْیِه 

ِعَباَدَک ِمْنَک کَاَن َمْوُصوفاً ِباْلِْحَسللاِن َو َمْنُعوتاً ِباالِْمِتَناِن َو َمْحُموداً ِبکُلِّ لَِسانٍ   

َفلَللَک الَْحْمُد َما ُوِجَد ِفی َحْمِدَک َمْذَهٌب َو َما بَِقَی لِلَْحْمِد لَْفٌظ تُْحَمُد ِبِه َو َمْعًنى 

َد إَِل ِعَباِدِه ِباْلِْحَساِن َو الَْفْضِل َو َغَمرَُهْم ِبالَْمنِّ َو الطَّْوِل  یَْنَصُِف إِلَْیهِ   یَا َمْن تََحمَّ

َنا ِبرِبِّکَ   َهَدیَْتَنا لِِدیِنَک الَِّذی  َما أَْفَش ِفیَنا نِْعَمَتَک َو أَْسللَبَغ َعلَْیَنا ِمنََّتَک َو أََخصَّ

ْتََنا الزُّلَْفَه لََدیَْک َو  لَْت َو بَصَّ اْصطََفْیَت َو ِملَِّتَک الَِّتی ارْتََضْیَت َو َسللِبیلَِک الَِّذی َسهَّ

الُْوُصللوَل إَِل کَرَاَمِتکَ   اَللَُّهمَّ َو أَنَْت َجَعلَْت ِمْن َصَفایَا تِلَْک الَْوظَائِِف َو َخَصائِِص 

ُهوِر  َو تََخیَّرْتَُه ِمْن َجِمیعِ  تِلَْک الُْفُروِض َشْهَر رََمَضاَن الَِّذی اْخَتَصْصَتُه ِمْن َسائِِر الشُّ

َنِه ِبَا أَنْزَلَْت ِفیِه ِمَن الُْقرْآِن َو النُّوِر َو  ُهوِر َو آثَرْتَُه َعَل کُلِّ أَْوَقاِت السَّ اْلَزِْمَنِه َو الدُّ

َیللاِم َو َرغَّْبَت ِفیِه ِمَن الِْقَیاِم َو  َضاَعْفللَت ِفیللِه ِمَن اْلِیاَمنِ   َو َفرَْضَت ِفیِه ِمَن الصِّ

أَْجلَلَْت ِفیِه ِمْن لَْیلَِه الَْقْدِر الَِّتی ِهَی َخْیٌر ِمْن أَلِْف َشللْهرٍ  ثُمَّ آثَرْتََنا ِبِه َعَل َسللائِِر 

را پاسخ گویم. آنهایى که از پرستش من رسکىش مى کنند زودا که در عین خوارى به جهنم در آیند.«  بار خدایا، دعاى بندگان را 

به درگاه خود، عبادت خوانده اى و ترک آن را خودپسندى و رسکىش، و کساىن را که از آن رس بر تابند وعده جهنم و خوارى آن داده اى. 

 از این روس��ت که تو را به نعمت و بخشش��ت یاد کردند و به فضل و احس��انت سپاس گفتند و هم به فرمان تو، تو را به دعا 

خواندند، و در راه تو صدقه دادند تا به ثوابشان بیفزایى، و در آن بود رهاییشان از خشم تو و کامیابیشان به خشنودى تو.  بار 

خدایا، اگر یکى از آفریدگان تو، آفریده دیگر را چنان راهنامیى کرده بود که تو بندگانت را راهنامیى کرده اى، او را به صفت انعام و 

احسان متصف مى ساختند و به هر زبان مى ستودندش.  پس حمد و سپاس تو را، تا هر زمان که سپاست توان گفت و تا آنگاه 

که بر حمد تو لفظى باقى است و معنایى که در این طریق بهره اى از آن توان یافت.  اى خداوندى که احسان و فضل خویش 

به بندگانت عطا کرده اى و آنان را در بخشش و عطا غرقه ساخته  اى. آثار نعمت تو بر ما چه آشکار است و احسان تو در حق ما چه 

بسیار؛ و چه بسیار ما را به بر و نیکى خویش مخصوص گردانیده اى.  ما را به دین برگزیده خود، آیین پسندیده خود، رشیعت 

سهل و آسان خود هدایت کردى و دیدگامنان را بینا ساختى که به تو تقرب جوییم و به مقام کرامت تو واصل آییم.  بار خدایا، 

یکى از این برگزیده ترین وظایف و خاص ترین واجبات، ماه رمضان را قراردادى. ماهى که آن را از میان دیگر ماه ها ویژگى دیگرى 

بخشیده اى   و از بین همه زمان ها و ایام، آن را انتخاب فرمودى و بر همه اوقات سال برترى  اش نهاده اى، زیرا که در آن قرآن و 
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اْلَُمِم َو اْصطََفْیَتَنا ِبَفْضلِِه ُدوَن أَْهِل الِْملَِل َفُصْمَنا ِبأَْمرَِک نََهارَُه َو ُقْمَنا ِبَعْونَِک لَْیلَهُ  

 ُمَتَعرِِّضیَن ِبِصَیاِمِه َو ِقَیاِمِه لِاَم َعرَّْضَتَنا لَُه ِمْن َرْحَمِتَک َو تََسبَّْبَنا إِلَْیِه ِمْن َمُثوبَِتکَ  

 َو أَنَْت الَْملِی ُء ِبَا ُرِغَب ِفیِه إِلَْیَک الَْجَواُد ِبَا ُسللِئلَْت ِمْن َفْضلَِک الَْقِریُب إَِل َمْن 

للْهُر ُمَقاَم َحْمٍد َو َصِحَبَنا ُصْحَبَه َمرْبُوٍر  َو  َحاَوَل ُقْربَکَ   َو َقْد أََقاَم ِفیَنا َهَذا الشَّ

تِِه َو َوَفاِء  أَْربََحَنللا أَْفَضَل أَْربَاحِ الَْعالَِمیَن ثُمَّ َقْد َفارََقَنا ِعْنللَد مَتَاِم َوْقِتِه َو انِْقطَاعِ ُمدَّ

َنا َو أَْوَحَشَنا انِْصَاُفُه َعنَّا َو  ُعوُه ِوَداَع َمْن َعزَّ ِفرَاُقُه َعلَْیَنا َو َغمَّ َعَدِدهِ   َفَنْحُن ُمَودِّ

َمللاُم الَْمْحُفوُظ  َو الُْحرَْمُه الَْمْرِعیَُّه َو الَْحللقُّ الَْمْقِضیُّ َفَنْحُن َقائِلُوَن  لَزَِمَنللا لَُه الذِّ

الَُم َعلَْیَک یَا أَکْرََم َمْصُحوٍب  الَُم َعلَْیَک یَا َشْهَر اللَِّه اْلَکْرَبَ َو یَا ِعیَد أَْولَِیائِهِ   اَلسَّ اَلسَّ

الَُم َعلَْیَک ِمْن َشْهٍر َقُربَْت  اَعاِت   اَلسَّ ِمَن اْلَْوَقاِت َو یَا َخْیَر َشللْهٍر ِفی اْلَیَّاِم َو السَّ

للالَُم َعلَْیَک ِمْن َقِریٍن َجلَّ َقْدرُُه َمْوُجوداً َو  ِفیِه اْلَماُل َو نُِشَْت ِفیِه اْلَْعاَمُل   اَلسَّ

الَُم َعلَْیَک ِمْن أَلِیٍف آنََس ُمْقِبالً َفَسَّ  أَْفَجَع َفْقُدُه َمْفُقوداً َو َمرُْجوٍّ آلََم ِفرَاُقهُ   اَلسَّ

للالَُم َعلَْیَک ِمْن ُمَجاِوٍر رَقَّْت ِفیِه الُْقلُوُب َو َقلَّْت ِفیِه  َو أَْوَحَش ُمْنَقِضیاً َفَمَض   اَلسَّ

نور نازل کرده اى و بر تکالیف مؤمنان چند برابر افزوده اى   و روزه را در آن واجب داشته اى و مردمان را به بر پاى خاسنت براى 

عبادت خود ترغیب کرده اى و شب قدر را که از هزار ماه بهرت است تجلیل فرموده اى.  و، چون رمضان را به ما عطا کردى، ما را 

بر دیگر امت ها فضیلت نهادى و از میان پیروان دیگر کیش ها برگزیدى. پس ما به فرمان تو روزش را روزه داشتیم و شبش را به مناز 

برخاستیم.  و با روزه داشنت و مناز خواندن در این ماه به رحمتى که ما را ارزاىن داشته بودى روى نهادیم و آن را وسیله نیل به 

ثواب تو قرار دادیم.  تویى که هرچه از تو خواهند تواىن داشت و آنچه از فضل و احسان تو طلبند تواىن داد و به خواستاران مقام 

قرب خود نزدیک هس��تى.  اى خداوند، ماه رمضان در میان ما بس س��توده زیس��ت و ما را مصاحب و یارى نیکو بود  و 

گرانبهاترین سودهاى مردم جهان را به ما ارزاىن داشت. اما چون زمانش به رس رسید و مدتش و شامر روزهایش پایان گرفت، آهنگ 

رحیل کرد.  اى خداوند، اینک با او وداع مى کنیم، هامنند وداع با عزیزى که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین و 

گرفتار وحشت تنهایى کند، عزیزى که او را بر ما پیامىن است که باید نگه داریم   و حرمتى که باید رعایت کنیم و حقى که باید 

ادا مناییم. پس، اکنون مى گوییم: بدرود اى بزرگ ترین ماه خداوند و اى عید اولیاى خدا.  بدرود اى گرامى ترین اوقاىت که ما را 

مصاحب و یار بودى، اى بهرتین ماه در همه روز ها و س��اعتها.  بدرود اى ماه دس��ت یافنت به آرزوها، اى ماه رسش��ار از اعامل 

شایسته بندگان خداوند.  بدرود اى یار و قرینى که، چون باىش، قدرت بس جلیل است و، چون رخت بر بندى، فراقت رنج افزا 
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َل ُسُبَل اْلِْحَسانِ   ْیطَاِن َو َصاِحٍب َسهَّ الَُم َعلَْیَک ِمْن نَاِصٍ أََعاَن َعَل الشَّ نُوُب   اَلسَّ الذُّ

الَُم  الَُم َعلَْیَک َما أَکَْثَ ُعَتَقاَء اللَِّه ِفیَک َو َما أَْسَعَد َمْن َرَعى ُحرَْمَتَک ِبکَ   اَلسَّ  اَلسَّ

للالَُم َعلَْیَک َما کَاَن  نُوِب َو أَْسللَ�ََک ِلَنَْواعِ الُْعُیوِب   اَلسَّ َعلَْیَک َما کَاَن أَْمَحاَک لِلذُّ

الَُم َعلَْیَک ِمْن َشْهٍر الَ  أَطَْولََک َعَل الُْمْجرِِمیَن َو أَْهَیَبَک ِفی ُصُدوِر الُْمْؤِمِنینَ   اَلسَّ

الَُم َعلَْیَک َغْیَر کَِریِه  الَُم َعلَْیَک ِمْن َشْهٍر ُهَو ِمْن کُلِّ أَْمٍر َسالَمٌ   اَلسَّ تَُناِفُسُه اْلَیَّامُ  اَلسَّ

الَُم َعلَْیَک کَاَم َوَفْدَت َعلَْیَنا ِبالْرَبَکَاِت َو َغَسلَْت  الُْمَصاَحَبِه َو الَ َذِمیِم الُْمالَبََسِه  اَلسَّ

للالَُم َعلَْیَک َغْیَر ُمَودَّعٍ بَرَماً َو الَ َمْ�ُوٍک ِصَیاُمُه َسللأَماً   َعنَّا َدنََس الَْخِطیَئاِت   اَلسَّ

الَُم َعلَْیَک کَْم  الَُم َعلَْیَک ِمْن َمطْلُوٍب َقْبَل َوْقِتِه َو َمْحُزوٍن َعلَْیِه َقْبَل َفْوتِهِ   اَلسَّ اَلسَّ

الَُم َعلَْیَک َو َعَل لَْیلَِه  ِمْن ُسوٍء ُصَِف ِبَک َعنَّا َو کَْم ِمْن َخْیٍر أُِفیَض ِبَک َعلَْیَنا  اَلسَّ

الَُم َعلَْیَک َما کَاَن أَْحرََصَنا ِباْلَْمِس َعلَْیَک َو  الَْقْدِر الَِّتی ِهَی َخْیٌر ِمْن أَلِْف َشْهٍر  اَلسَّ

الَُم َعلَْیَک َو َعَل َفْضلَِک الَِّذی ُحرِْمَناُه َو َعَل َماٍض ِمْن  أََشدَّ َشْوَقَنا َغداً إِلَْیکَ   اَلسَّ

ْهِر الَِّذی رَشَّْفَتَنا ِبِه َو َوفَّْقَتَنا ِبَنَِّک لَُه ِحیَن  بَرَکَاتَِک ُسلِْبَناهُ   اَللَُّهمَّ إِنَّا أَْهُل َهَذا الشَّ

شود. اى مایه امید ما که دوریت براى ما بس دردناک است.  بدرود اى همدم ما که، چون بیایى، شادماىن و آرامش بر دل ما آرى 

و، چون بروى، رفتنت وحشت خیز است و تأمل افزاى.  بدرود اى همسایه اى که تا با ما بودى، دلهاى ما را رقت بود و گناهان ما 

بدرود اى یاریگر ما که در برابر شیطان یاریامن دادى و اى مصاحبى که راه هاى نیکى و فضیلت را پیش پاى ما هموار  را نقصان. 

ساختى.  بدرود که آزاد شدگان از عذاب خداوند، در تو چه بسیارند، و چه نیکبخت است آن که حرمت تو نگه داشت.  بدرود 

که چه بسا گناهان که از نامه عمل ما زدودى و چه بسا عیب ها که پوشیده داشتى.  بدورد که درنگ تو براى گنه کاران چه به 

درازا کشید و هیبت تو در دل مؤمنان چه بسیار بود.  بدرود اى ماهى که هیچ ماه دیگر را توان همرسى با تو نیست. بدرود اى 

ماهى که تا تو بودى، امن و سالمت بود.  بدرود اى آن که نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معارشتت ناپسندى.  بدرود 

که رسشار از برکات بر ما در آمدى و ما را از آلودگى هاى گناه شست و شو دادى.  بدرود که به هنگام وداع از تو نه غبارى به 

دل داریم و نه از روزه ات ماللتى در خاطر.  بدرود که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت 

اندوهناک.  بدرود که چه بدی ها که با آمدنت از ما دور شد و چه خیرات که ما را نصیب آمد.  بدرود تو را و آن شب قدر 

تو را که از هزار ماه بهرت است.  بدرود که دیروز که در میان ما بودى آزمند ماندنت بودیم و فردا که از میان ما خواهى رفت 

آتش اشتیاق در دل ما شعله خواهد کشید.  بدرود تو را و آن فضل و کرم تو را که اینک از آن محروم مانده ایم؛ و بر آن برکات 
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َجِهَل اْلَْشِقَیاُء َوْقَتُه َو ُحرُِموا لَِشَقائِِهْم َفْضلَهُ   أَنَْت َولِیُّ َما آثَرْتََنا ِبِه ِمْن َمْعرَِفِتِه َو 

یَْنا ِفیِه  َهَدیَْتَنا لَُه ِمْن ُسللنَِّتِه َو َقْد تََولَّْیَنا ِبَتْوِفیِقَک ِصَیاَمُه َو ِقَیاَمُه َعَل تَْقِصیٍر َو أَدَّ

َقلِیالً ِمْن کَِثیٍر  اَللَُّهمَّ َفلََک الَْحْمُد إِْقرَاراً ِباْلَِسللاَءِه َو اْعِ�َافاً ِباْلَِضاَعِه َو لََک ِمْن 

ُقلُوِبَنللا َعْقُد النََّدِم َو ِمْن أَلِْسللَنِتَنا ِصْدُق االِْعِتللَذاِر  َفأُْجرْنَا َعَل َما أََصابََنا ِفیِه ِمَن 

ْخِر  التَّْفِریللِط أَْجراً نَْسللَتْدرُِک ِبِه الَْفْضَل الَْمْرُغللوَب ِفیِه َو نَْعَتاُض ِبِه ِمللْن أَنَْواعِ الذُّ

َک َو ابْلُْغ ِبأَْعاَمرِنَا  ْنَا ِفیِه ِمْن َحقِّ الَْمْحُروِص َعلَْیهِ   َو أَْوِجْب لََنا ُعْذَرَک َعَل َما َقصَّ

َما بَْیَن أَیِْدیَنا ِمْن َشْهِر رََمَضاَن الُْمْقِبِل   َفإَِذا بَلَّْغَتَناُه َفأَِعنِّا َعَل تََناُوِل َما أَنَْت أَْهلُُه 

ُه ِمَن الطَّاَعِه  َو أَْجِر لََنا ِمْن َصالِحِ الَْعَمِل  نَا إَِل الِْقَیاِم ِبَا یَْسَتِحقُّ ِمَن الِْعَباَدِه َو أَدِّ

ْهِر  اَللَُّهمَّ َو َما أَلَْمْمَنا ِبِه ِفی  للْهَریِْن ِمْن ُشللُهوِر الدَّ َک ِفی الشَّ َما یَکُوُن َدَرکاً لَِحقِّ

َشْهرِنَا َهَذا ِمْن لََمٍم أَْو إِثٍْم أَْو َواَقْعَنا ِفیِه ِمْن َذنٍْب   َو اکَْتَسْبَنا ِفیِه ِمْن َخِطیَئٍه َعَل 

ٍد ِمنَّا أَْو َعَل نِْسَیاٍن ظَلَْمَنا ِفیِه أَنُْفَسَنا أَِو انَْتَهکَْنا ِبِه ُحرَْمًه ِمْن َغْیرِنَا  َفَصلِّ َعَل  تََعمُّ

اِمِتینَ    ٍد َو آلِِه َو اْسُ�ْنَا ِبِسْ�َِک َو اْعُف َعنَّا ِبَعْفوَِک َو الَ تَْنِصْبَنا ِفیِه ِلَْعُیِن الشَّ ُمَحمَّ

که پیش از این ما را داده بودى و اینک از کفش داده ایم.  بار خدایا، ما آشناى این ماهیم، ماهى که ما را بدان رشف و منزلت 

دادى و به برکت نعمت و احسان خویش روزه داشتنش را توفیق دادى، در حاىل که مردمان شقى قدرش را نشناختند و شور بختى 

خویش را از فضیلتش محروم ماندند.  اى خداوند، تو بودى که ما را برگزیدى و به شناخت این ماه توفیق عنایت کردى و به 

سنت آن راه منودى. تو بودى که ما را توفیق روزه داشنت و منازگزاردن ارزاىن داشتى، هر چند ما قصور ورزیدیم و اندکى از بسیار به 

جاى آوردیم.  بار خدایا، حمد تو راست در حاىل که به بدکردارى خویش اقرار مى کنیم و به تبهکارى خویش معرتفیم. براى رضاى 

توست اگر در اعامق دملان پشیامن شده ایم و از رس صدق از تو پوزش مى طلبیم.  پس در برابر قصورى که در این ماه در طاعت 

تو ورزیده ایم، ما را پاداىش ده که به یارى آن بر فضیلت مرغوب دست یابیم و آن اندوخته هاى گوناگون را که به آن مشتاق شده ایم 

بستانیم.  عذر تقصیر ما را در اداى حق خود بپذیر و عمر ما را تا رمضان دیگر دراز کن.  و، چون به رمضان دیگر رسیدیم، 

یاریامن ده تا آن سان که سزاى خداوندى توست عبادتت کنیم و ما را به منزلتى رسان که سزاوار طاعت توست .  و به چنان اعامل 

شایسته اى برگامر که اداى حق تو را در این رمضان و رمضان دیگر، بایسته باشد.  بار خدایا، در این ماه اگر قصد گناه کرده ایم، 

یا مرتکب آن شده ایم.  یا به عمد خطایى از ما رس زده، یا از رس فراموىش ستمى بر خود روا داشته ایم، یا پرده حرمت دیگرى را 

دریده ایم.  بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و گناه ما در پرده اغامض فرو پوش و ما را عفو کن و در برابر دیدگان 
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ارًَه لِاَم أَنْکَرَْت  َو الَ تَْبُسْط َعلَْیَنا ِفیِه أَلُْسَن الطَّاِعِنیَن َو اْسَتْعِملَْنا ِبَا یَکُوُن ِحطًَّه َو کَفَّ

ٍد َو آلِِه  ِمنَّا ِفیِه ِبَرأَْفِتَک الَِّتی الَ تَْنَفُد َو َفْضلَِک الَِّذی الَ یَْنُقُص   اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

َو اْجرُبْ ُمِصیَبَتَنا ِبَشْهرِنَا َو بَارِْک لََنا ِفی یَْوِم ِعیِدنَا َو ِفطْرِنَا  َو اْجَعلُْه ِمْن َخْیِر یَْوٍم 

َمرَّ َعلَْیَنا أَْجلَِبِه لَِعْفٍو َو أَْمَحاُه لَِذنٍْب َو اْغِفْر لََنا َما َخِفَی ِمْن ُذنُوِبَنا َو َما َعلَنَ   اَللَُّهمَّ 

ْهِر ِمْن َخطَایَانَا َو أَْخرِْجَنا ِبُخُروِجِه ِمْن َسیَِّئاتَِنا  َو اْجَعلَْنا  اْسلَْخَنا ِبانِْسالَخِ َهَذا الشَّ

ِمْن أَْسَعِد أَْهلِِه ِبِه َو أَْجزَلِِهْم ِقْسامً ِفیِه َو أَْوَفرِِهْم َحظّاً ِمْنهُ   اَللَُّهمَّ َو َمْن َرَعى َهَذا 

للْهَر َحقَّ رَِعایَِتِه َو َحِفَظ ُحرَْمَتُه َحقَّ ِحْفِظَها َو َقاَم ِبُحُدوِدِه َحقَّ ِقَیاِمَها َو اتََّقى  الشَّ

ُذنُوبَُه َحقَّ تَُقاتَِها  أَْو تََقرََّب إِلَْیَک ِبُقْربٍَه أَْوَجَبْت رَِضاَک لَُه َو َعطََفْت َرْحَمَتَک َعلَْیهِ  

 َفَهْب لََنا ِمْثلَُه ِمْن ُوْجِدَک َو أَْعِطَنا أَْضَعاَفُه ِمْن َفْضلِکَ  َفإِنَّ َفْضلََک الَ یَِغیُض   َو 

إِنَّ َخزَائَِنَک الَ تَْنُقُص بَْل تَِفیُض َو إِنَّ َمَعاِدَن إِْحَسانَِک الَ تَْفَنى َو إِنَّ َعطَاءََک للَلَْعطَاُء 

ٍد َو آلِِه َو اکُْتْب لََنا ِمْثَل أُُجوِر َمْن َصاَمُه أَْو تََعبََّد لََک  الُْمَهنَّا  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

ِفیِه إَِل یَْوِم الِْقَیاَمِه  اَللَُّهمَّ إِنَّا نَُتوُب إِلَْیَک ِفی یَْوِم ِفطْرِنَا الَِّذی َجَعلَْتُه لِلُْمْؤِمِنیَن 

شامتت کنندگان قرار مده .  و زبان طاعنان در حق ما دراز مگردان و ما را به رأفت پایان نیافتنى و فضل و کرم نقصان ناپذیر خود 

به کارى برگامر که خطاهایى را که در این ماه مرتکب شده ایم و تو آن را نپسندیده اى، از میان بربد یا فرو پوشد.   بار خدایا، درود 

بفرست بر محمد و خاندان او. ما از سپرى شدن رمضان اندوهگینیم، تو ما را بر اندوه این فراق پاداش خیر ده و این روز عید و روز 

روزه گشادن را بر ما مبارک گردان.  چنان کن که روز عید از شامر بهرتین روزهایى باشد که بر ما گذشته و عفو تو را به سوى ما 

آورده و گناه ما را زدوده است. بار خدایا، گناهان آشکار و نهان ما را بیامرز.  اى خداوند، با به پایان رسیدن این ماه ما را از لوث 

گناه پاک مناى و با رفتنش، از ورطه گناهان ِبرَهان   و از نیکبخت ترین کساىن قرار ده که در آن به عبادت تو پرداخته اند و نصیبشان 

از همه بیشرت بوده و بیش از همه از آن بهره یافته اند.  بار خدایا، اگر کىس از بندگان تو، حق این ماه آن چنان که شایسته اوست 

رعایت کرده و حرمتش نگه داشته و وظایف خود و احکام آن را به جاى آورده و از گناهان پرهیز کرده   و به تو تقرب جسته، 

آن س��ان که خش��نودى تو نصیبش ش��ده و رحمت تو بر او روى نهاده.  اى خداوند، هامنند مزدى که او را مى دهى، از خزانه 

ىب نیازیت به ما نیز ارزاىن دار و چند برابر آن از فضل خود عطا فرماى، که خزاین فضل تو را نقصان نیست.  بلکه همواره در 

افزایش است، و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو چه بخشىش گواراست.  بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود 

بفرست و براى ما مزدى بنویس چونان مزد کىس که این ماه را تا روز قیامت روزه داشته و تو را عبادت کرده است.  اى خداوند، 
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ِعیداً َو ُسُوراً  َو ِلَْهِل ِملَِّتَک َمْجَمعاً َو ُمْحَتَشللداً ِمْن کُلِّ َذنٍْب أَْذنَْبَناُه أَْو ُسللوٍء 

أَْسلَْفَناُه أَْو َخاِطِر رَشٍّ أَْضَمرْنَاهُ   تَْوبََه َمْن الَ یَْنطَِوی َعَل ُرُجوعٍ إَِل َذنٍْب َو الَ یَُعوُد 

کِّ َو االِرْتَِیاِب  َفَتَقبَّلَْها ِمنَّا َو ارَْض  بَْعَدَها ِفی َخِطیَئٍه  تَْوبًَه نَُصوحاً َخلََصْت ِمَن الشَّ

َعنَّا َو ثَبِّْتَنا َعلَْیَها  اَللَُّهمَّ اْرزُْقَنا َخْوَف ِعَقاِب الَْوِعیِد َو َشللْوَق ثََواِب الَْمْوُعوِد َحتَّى 

اِبیَن  َه َما نَْدُعوَک ِبِه َو کَأْبََه َما نَْسللَتِجیرَُک ِمْنهُ   َو اْجَعلَْنا ِعْنَدَک ِمَن التَّوَّ نَِجَد لَذَّ

الَِّذیللَن أَْوَجْبَت لَُهْم َمَحبََّتَک َو َقِبلَْت ِمْنُهللْم ُمرَاَجَعَه طَاَعِتَک یَا أَْعَدَل الَْعاِدلِینَ   

َهاتَِنا َو أَْهِل ِدیِنَنا َجِمیعاً َمْن َسلََف ِمْنُهْم َو َمْن َغرَبَ إَِل  اَللَُّهمَّ تََجاَوْز َعْن آبَائَِنا َو أُمَّ

ِبیَن  ٍد نَِبیَِّنا َو آلِِه کَاَم َصلَّْیَت َعَل َمالَئِکَِتَک الُْمَقرَّ یَْوِم الِْقَیاَمِه  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

َو َصلِّ َعلَْیِه َو آلِِه کَاَم َصلَّْیَت َعَل أَنِْبَیائَِک الُْمْرَسلِینَ   َو َصلِّ َعلَْیِه َو آلِِه کَاَم َصلَّْیَت 

الِِحیَن َو أَْفَضَل ِمْن َذلَِک یَا رَبَّ الَْعالَِمینَ   َصالًَه تَْبلُُغَنا بَرَکَُتَها َو  َعللَل ِعَباِدَک الصَّ

یََنالَُنا نَْفُعَها َو یُْسللَتَجاُب لََها ُدَعاُؤنَا   إِنََّک أَکْرَُم َمْن ُرِغَب إِلَْیِه َو أَکَْفى َمْن تُوُکَِّل 

َعلَْیللِه َو أَْعطَللى َمللْن ُسللِئَل ِمللْن َفْضلِللِه َو أَنْللَت َعللَل کُلِّ َشللیْ ٍء َقِدیللٌر 

ما در این روز فطر، روز عید و شادماىن مؤمنان، روز اجتامع مسلامنان به گرد یکدیگر.  از هر گناه که مرتکب شده ایم و از هر 

کار زشت که زین پیش از ما رس زده، و از هر خیال بد که در دل خود پنهان داشته ایم، توبه مى کنیم.  توبه کىس که در دل خیال 

بازگشتش به گناه نیست و بار دیگر به گناه باز نگردد.  توبه اى ىب بازگشت، عارى از هر گونه شک و ریب. بار خدایا، چنین توبه اى 

را از ما بپذیر و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم گردان.  اى خداوند، روزى ما ساز خوف از عقاب جهنم را و شوق 

به نعیم بهشت را، تا لذت آنچه را که از تو خواسته ایم در یابیم و از اندوه آنچه از آن به تو پناه مى آوریم وارهیم.  اى خداوند، 

ما را در شامر توبه کنندگاىن در آور که محبت خود را به آنان ارزاىن داشته اى و پذیرفته اى که به طاعت تو باز گردند، اى دادگرترین 

دادگران.  اى خداوند، از پدران و مادران و همکیشان ما، آنان که دیده از جهان بسته اند و آنان که هنوز جام مرگ ننوشیده اند، 

در گذر.  بار خدایا، بر محمد پیامرب ما و خاندان او درود بفرست همچنان که بر مالئکه مقربین خود درود فرستاده  اى؛ و بر او 

و خاندانش درود بفرست، آن سان که بر پیامربان مرسل خود درود فرستاده اى.  و درود بفرست بر او و خاندانش، آن سان که 

بندگان صالح خود را درود فرستاده اى، درودى بر تر از درود آنها، اى پروردگار جهانیان.  درودى که برکت آن به ما رسد و سود آن 

نصیب ما گردد و سبب استجابت دعاى ما شود.  که تو کریم تر کىس هستى که بدو رغبت توان یافت و کارسازترین کىس هستى 

ک��ه ب��دو ت��وکل توان کرد و تو خود بخش��نده  ترین کس��ان ب��ه س��ائالن درگاه خود هس��تى؛ و أنت عىل کل ش��ی ء قدیر. 
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1- بعد از مناز مغرب و عشاء ، مناز صبح و منازعید فطر ذکر؛ »الله اکرب الله اکرب، ال اله اال الله و الله 

اکرب الله اکرب و لله الحمد الحمد لله عىل ما هدانا و له الشکر عىل ما اوالنا« گفته شود.

2- پرداخت زکات فطره پیش از مناز عید.

3- انجام غسل روز عید. که زمان آن بعد از طلوع فجر تا زمان به جا آوردن مناز عید است. در هنگام 

غسل بگو:  »اللهم ایامنا بک و تصدیقا بکتابک واتباع سنة نبیک محمد صىل الله علیه و آله.« و پس از 

غسل بگو: »اللهم اجعله کفارة لذنوبی و طهر دینی اللهم اذهب عنی الدنس.«

4- برای اقامه ی مناز عید لباس نیکو پوشیده و از عطر استفاده منایید.

5- پیش از مناز عید، در اول روز افطار کنى. و بهرت آن است که به خرما یا به شیرینى باشد. و شیخ مفید 

اعمال ویژه ی عید فطر



24www.farhangisetad.com

فرموده مستحب است خوردن مقدار کمى از تربت  سیدالشهداء علیه السالم که براى هر دردى شفا است.

6- قبل از خروج از منزل برای مناز عید، دعایی را که از امام باقر علیه السالم روایت شده را بخوانی:  

»اللهم من تهیا فی هذاالیوم او تعبا او اعد واستعد لوفادة اىل مخلوق رجاء رفده و نوافله و فواضله و 

عطایاه فان الیک یا سیدی تهیئتی و تعبئتی و اعدادی و استعدادی رجاء رفدک و جوائزک و نوافلک و 

فواضلک و فضائلک و عطایاک و قد غدوت اىل عید من اعیاد امة نبیک محمد صلوات الله علیه و عىل 

آله و مل افد الیک الیوم بعمل صالح اثق به قدمته وال توجهت  مبخلوق املته ولکن اتیتک خاضعا مقرا 

بذنوبی و اسائتی اىل نفسی فیا عظیم یا عظیم یا عظیم اغفرلی العظیم من ذنوبی فانه ال یغفرالذنوب 

العظام اال انت  یا ال اله اال انت  یا ارحم الراحمین.«

7- اقامه ی مناز عید.

8- زیارت امام حسین علیه السالم.

9- دعاى ندبه خوانده شود. سید بن طاوس فرموده که چون از دعا فارغ شود به سجده رود و بگوید: 

»اعوذ بک من نار حرها ال یطفى و جدیدها ال یبىل وعطش��انها ال یروى« پس گونه راس��ت را بر خاک 

بگذارد و بگوید: »الهی ال تقلب وجهی فی النار بعد سجودی وتعفیری لک بغیرمن منی علیک بل لک 

املن علی« سپس گونه چپ را بر خاک بگذارد و بگوید: »ارحم من اساء واقرتف واستکان واعرتف« پس به 

حال سجده شود و بگوید: »ان کنت  بئس العبد فانت نعم الرب عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو 

من عندک یا کریم« پس از آن صد بار بگوید: العفو العفو.

فطریه چیست: فطریه عبارت است از سه کیلو طعام غالب هر مسلامن اعم از جو، گندم و برنج و 
اقالمی که به عنوان طعام محسوب می شوند. 

میزان فطریه و کفاره: مکلّف باید براى خودش و کساىن که نان خور او هستند، هر نفرى یک صاع 
)تقریباً سه کیلو( گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این ها به مستحق بدهد و اگر 

پول یکى از این ها را هم بدهد کاىف است. مبلغ زکات فطره برای سال 1400 شمسی مطابق سال 1442 

قمری، بر مبنای قیمت گندم، مبلغ 20 هزار تومان است.«

میزان دقیق مبلغ کفاره ی ماه مبارک رمضان سال گذشته بر اساس اعالم دفرت مقام معظم رهربی بدین 

رشح بوده است: »مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر رشعی، مبلغ 5 هزار تومان و کفاره ی یک روز 

قضای روزه ی عمدی، مبلغ 300 هزار تومان.« 
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  نماز عید فطر
مناز عید فطر و قربان دو رکعت اس��ت. اقامه ی آن هامنند مناز صبح اس��ت با این تفاوت که به جای 

س��وره ی توحید در رکعت اول س��وره ی اعالء و در رکعت دوم سوره ی الشمس )و یا در رکعت اول آن 

سوره ی »شمس« و در رکعت دوم سوره ی »غاشیه«( مستحب است خوانده شود به عالوه رکعت اول 

۵ و رکعت دوم ۴ قنوت دارد.

رکعت اول: در رکعت اّول بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر گفت و بعد از هر تکبیر یک 

قنوت خواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود، بعد دو س��جده به جا آورد و 

برخیزد.

رکعت دوم: در رکعت دّوم بعد از خواندن حمد و سوره چهار تکبیر گفته می شود و بعد از هر تکبیر 

قنوت خوانده می شود و بعد از تکبیر پنجم به رکوع رفته و بعد از رکوع دو سجده به جا آورد و تشّهد 

و سالم گفته می شود.

در قنوت مناز هر دعا و ذکرى بخوانند کاىف است وىل بهرت است  این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند: 

اللُّٰهمَّ أَْهَل الِْکرْبِیاِء َوالَْعظََمِة، َوأَْهَل الُْجوِد َوالَْجرَبُوِت، َوأَْهَل الَْعْفِو َوالرَّْحَمِة، َوأَْهَل التَّْقوٰى َوالَْمْغِفرَِة، 

ٍد َصلَّ اللُّٰه َعلَْیِه وَآلِِه ُذْخراً ورَشَفاً َوَمِزیداً  أَْسأَلَُک ِبَحقِّ ٰهَذا الَْیْوِم الَِّذى َجَعلَْتُه لِلُْمْسلِِمیَن ِعیداً، َو لُِمَحمَّ

ٍد، َوأَْن تُْخرَِجِنى  داً وَآَل ُمَحمَّ ٍد َوأَْن تُْدِخلَِنى ِف کُلِّ َخْیٍر أَْدَخلَْت ِفیِه ُمَحمَّ ٍد وَآِل ُمَحمَّ َ َعَلٰ ُمَحمَّ أَْن تَُصلِّ

ٍد َصلَواتَُک َعلَْیِه َوَعلَْیِهْم أْجَمِعین. اللُّٰهمَّ إِنِّ أَْسأَلَُک َخْیَر َما  داً وَآَل ُمَحمَّ ِمْن کُلِّ ُسوٍء أَْخرَْجَت ِمْنُه ُمَحمَّ

الُِحوَن. الُِحوَن، َوأَُعوُذ ِبَک ِفیِه ِمامَّ اْسَتعاَذ ِمْنُه ِعباُدَک الصَّ َسأَلََک ِمْنُه ِعباُدَک الصَّ

خداوندا تو سزاوار بزرگی، رسفرازی،  بخشندگی، توانایی، بخشایش و رحمتی. سزاوار آنی که به خاطر 

تو پرهیز کنیم و از تو آمرزش بخواهیم در روزی که برای مسلامنان عید قرار داده ای؛ و برای محمد که 

درود خدا بر او و دودمانش باد، ذخیره ی افتخار و بلندی مقام که بر او و دودمانش درود فرس��تی و 

مرا بدان چه نیکی و سعادت است و به محمد )صلی الله علیه و آله وسلّم( و خاندانش ارزانی داشته ای 

بهره مند سازی و از هر بدی که محمد )صلی الله علیه و آله وسلّم( و خاندانش را خارج ساختی، رهایی 

دهی، درود تو بر محمد )صلی الله علیه و آله وسلّم( و خاندانش باد. خداوندا! از تو می خواهم بهرتین 

چیزی را که بندگان شایسته ات از تو می خواهند، و به تو رو می آورم بدان گونه که بندگان شایسته ات 

از بدی ها پناه آورده اند.



26www.farhangisetad.com

آیین برگزاری عید فطر در هر منطقه دارای سنت ها و آداب گوناگونی است و از آن جا که ایران مهد 

قومیت ها و فرهنگ های متنوعی است؛ این روز فرخنده نیز در هر بخش به شیوه های متفاوتی برگزار 

می شود که در ادامه با حال و هوای عیدفطر در برخی از مناطق آشنا می شویم:

 استان مازندران و گیالن: در استان مازندران و گیالن مردم اعتقاد دارند که شب عید فطر همه ی 
اعضای خانواده باید در کنار هم باشند و با هم افطار کنند. افرادی که در شهر زندگی می کنند در روز 

عید به روس��تای محل تولد خود می روند و با پوشیدن لباس محلی و بردن غذای خود به طبیعت این 

روز را جشن می گیرند. یکی دیگر از نشانه های عید فطر در مازندران و گیالن رفنت به زیارت اهل قبور 

و دادن آش نذری و کمک به ایتام و فقراست.

آداب و رسوم 
ایرانیان در
عید سعیـد فطر
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 استان کردستان: مردم در روز عید فطر در مساجد جمع شده و نذورات خود را پخش می کنند و 
با تشکیل مجامع مردمی اقدام به فعالیت های منسجم نیکوکاری و اطعام ایتام و مستضعفان می کنند. 

هم چنین  در روزهای نزدیک به عید سعید فطر نیز با تالش و شوق فراوان زکات فطریه ی خود و افراد 

وابسته ی خانوادگی را در بین فقرا توزیع می کنند. مردم این استان در این روز غذاهای محلی خود را 

به عنوان نذری در قربس��تان ها پخش می کنند. پخت غذاهای سنتی و شیرینی های محلی به مناسبت 

نخستین سالگرد فرد متوفی خانواده و توزیع آن در بین افراد مستمند از دیگر آداب و رسوم مردم این 

کهنه دیار است.

 استان کرمان:کرمانی ها هامنند سایر مسلامنان در روز عید فطر هم مناز عید فطر به جا می آورند 
و با دادن فطریه به یاری نیازمندان می ش��تابند. آن ها هم چنین پس از مناز به دیدار خانواده هایی که 

به تازگی عزادار شده اند می روند و به آن ها تسلیت می گویند. زیارت اهل قبور و دید و بازدید اقوام و 

آشنایان از دیگر آداب روز عید فطر در کرمان است.

 آذربایجان رشقی: پیشینه ی رؤیت هالل ماه در روستاهای آذربایجان رشقی حکایت های جالبی 
دارد. پیش از این که رادیو و تلویزیون وارد جامعه ی ایران ش��ود، روس��تاییان برای رؤیت هالل ماه به 

پشت بام ها می رفتند و ساعت ها منتظر می ماندند. بزرگ ترها بعد از رؤیت هالل ماه رمضان، به چهره ی 

یك كودك معصوم یا یك فرد مؤمن و منازخوان نگاه می كردند و اعتقاد داشتند كه نگریسنت به صورت 

آدم های بی مناز و روزه خوار، خوش یمنی در پی نخواهد داشت. نگاه كردن به آیینه و فرستادن صلوات 

بعد از رؤیت هالل ماه هنوز هم به عنوان یك رسم در بین پیرمردان استان، مرسوم است.

 یزد: یزدی ها در عید فطر به نظافت منازل، خرید لباس نو، تهیه ی شیرینی و میوه های تازه ی فصل 
و برنامه ریزی برای دید و بازدید در این روز می پردازند و این کارها از جمله مقدمات حلول عید سعید 

فطر و بزرگداشت آن در بین مردم مؤمن این استان است. از قدیم االیام رسم بر این بوده است كه كسانی 

كه نذر و نیازی دارند با تهیه ی شیرینی، آن را در محل برگزاری مناز عید فطر و قبل از اقامه ی مناز بین 

مردم توزیع می كردند. طبخ آش معروف به حرضت ابوالفضل العباس)ع( و توزیع آن در صبحگاه عید 

بین مردم از دیگر آداب و رسوم قدیمی این روز در بین یزدی هاست. در بین زنان یزدی نیز رسم است 

كه در روز عید سعید فطر به شکل دسته جمعی به خانه ی فردی كه جلسات ختم قرآن مجید در طول 

ماه مبارك رمضان در منزل او برگزار شده است می روند و با دادن هدیه و شیرینی، از او تقدیر می كنند.
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 عراق: یکی از چیز هایی که عید فطر را در عراق از دیگر کشور های اسالمی متامیز می کند، پخت 
ش��یرینی »کلیجه« به شکل دسته جمعی است. برای پخت این ش��یرینی اعضای خانواده دور هم جمع 

شده و شیرینی می پزند. این شیرینی با ترکیبی از آرد، روغن، شکر مخلوط با خشکبار، خرما و کنجد تهیه 

می شود. پس از آن در قالب های کوچک و بزرگ ریخته و مادر خانه آن ها را در داخل فر قرار می دهد. 

در روز عید مردم که برای عید و بازدید به خانه های هم می روند، این شیرینی را به مناسبت آن که فصل 

رسما باشد یا گرما با نوشیدنی گرم یا رسد میل می کنند. مردم عراق در جنوب برصه در کوچه ها و محله های 

خود برای ایجاد مهر و محبت جمع شده و غذای مخصوص »املطبک« را که از گوشت و برنج درست شده 

با هم می خورند. این آداب و رسوم را از آبا و اجداد خود به ارث برده اند و در ایام عید فطر و عید قربان 

عید فطر در کشورهای مسلمان
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از این غذا استفاده می کنند. این آداب و رسوم، رسم کشور های جزیره ی عربی، نجد و حجاز بوده است و 

در عربستان و کویت هم چنان ادامه دارد.

 یمن: مردم یمن نیز به آداب و رس��وم خاص خود پایبندند و از انواع مختلف ش��یرینی های محلی 
خود می خورند. برعکس دیگر کشور ها مردم یمن در روز عید فطر به طیبعت می روند و و در این روز از 

طبیعت بکر لذت می برند و لباس های نو می خرند و می پوشند. 

 سللوریه: مردم س��وریه در ساعات اولیه ی روز عید مناز خود را در مساجد برپا می کنند و پس از آن 
به زیارت اهل قبور رفته و بر رس مزار اموات خود، قرآن تالوت می کنند. مردم سوریه به ویژه در روستا ها 

طبق آداب و رس��وم خود اقوام و خانواده ها به دور هم بر رس یک س��فره که مملو از غذاها، خواراکی ها 

و شیرینی های محلی است، جمع می شوند. این شیرینی ها شامل »املزالیقات، امللیحی، قطایف و فطایر« 

می ش��ود. در شهر ها و استان های س��وریه، مرردم عالوه بر شیرینی ها از کیک ها و نوشیدنی هایی لذت 

می برند که به مدت طوالنی آن را تناول نکرده بودند که ش��امل الس��ندوات، القش��ه، املحاشی و الکبب 

می شود. دمشقی ها مثلی دارند که می گویند دهه ی اول ماه مبارک رمضان »للمرق«، دهه دوم »للخرق« و 

دهه ی سوم »لرص الورق« است و به این معنی است که دهه ی اول به آبگوشت خوری، دوم خریدن لباس 

و دهه ی سوم به خوردن شیرینی جات اختصاص دارد.

 عربستان: مردم عربستان بر اساس عادت و آداب و رسوم همیشگی خود صبح روز عید فطر قهوه، 
چای، انواع آب میوه ها و خرما ها را تناول می کنندو پس از آن یکی از مشهورترین خوردنی ها که از برنج و 

گوشت »الکبسه« درست شده می خورند. 

 فلسطین: مردم فلسطین، عید فطر را در میان خون و مرگ جشن می گیرند، ولی با این وجود مادر ها 
در خانه ها شیرینی می پزند. فلسطینی ها در روز عید بر رس مزار اموات و شهدای خود می روند و برای شان 

قرآن تالوت می کنند.

 ترکیه: عید فطر در ترکیه به دلیل مرصف زیاد شیرینی و آب نبات در این روز به »شکر بایرامی« یعنی 
عید شکر معروف است. چند روز مانده به عید خانه تکانی و پخت و پز شیرینی های مخصوص عید رشوع 

می شود. مناز عید با شکوه متام و با حضور برخی رسان سیاسی و دولتی ترکیه در مساجد محل در رسارس 

کش��ور برگزار می شود. مردم در این روز به زیارت اهل قبور می روند، لباس های نو استفاده می کنند و به 

دید و بازدید از خویشان و آشنایان می پردازند. در ترکیه تعطیالت رسمی به مناسبت این عید سه روز است.
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