
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  سعيد افغانی –امين الدين سعيدی داکتر الحاج 
  ٢٠١٦ جوالی ٠٤

  عيد 
،  به روزه ھاى كه مشكالتًاءت ، بنيعود گرفته شده و به معنى بازگشت اس)  عود( در اصل از  فعل عاد»  عيد  « ۀكلم

م به يک پيروزى ھاى دست مى يا ھ و شود وبه سرور و خوشحالی مشقت وپرابلم يک قوم وجماعتی  بر طرف مي

  .را عيد مسمى نموده اند ، آنيابند

 رمضان با هكه مسلمان   روزه دار  در طول ما)  عيد فطر وعيد قربان(  عيد فطر  يكى از دو عيد  بزرگ اسالمى است 

مت  گماشته  واز   روح وجـان خويش ھۀاستغفار  از گناھان  به تصفي طھاى  پى در پى   با پروردگار با عظمت  وارتبا

باطنى كه خالف  فطرت  انسان است خود را  پاك نموده  وبه فطرت واقعى خود بر مى  ى ظاھرى وتمام  آلودگى ھا

  . گردند

 آسمانى يا غذای  آسمانی بر بنى اسرائيل به ۀمائد. رای شادی غذای آسمانی برپا شد عيد مائده در مسيحيت  بكه  طوري

حضرت تقاضا کردند تا  که از آن -نيز به تقاضای حواريون ) ع(حضرت عيسی. نازل شد) ع(اعجاز حضرت موسى

ی نمود و خداوند نيز  از پروردگار با عظمت خويش  درخواست مائده آسمان-خداوند برای آنان غذای آسمانی نازل کند

  .ای آسمانی فرستاد از آسمان برايش غذخواست اورا اجابت نمود و 

 روز  نزول  مائده را روز  بازگشت به پيروزى و) ع( بعد از نزول مائده آسمانی واجابت حاجت ، حضرت مسيح ًءبنا

  .را  به روزعيد مسمى نموده  است آن ن به هللا   دانسته وپاكى وايما

  ۀگرفت  بدين اساس  روز  به روز ھاى  يكشنبه  صورت ميًاس  است كه نزول مائده  اسااريخی مؤيد آنروايت ت

  .باشد   بين مسيحٮان  برخوردار مي، عيدىيكشنبه از احترام  خاص

ا عيدٱ  الولنا ء تكون لناللھم ربنا انزل علينا مائدة من السما« :است ن  تذكريافته أ عيد تنھا يكبار در قرآن عظيم الشۀ كلم 

  .»وآخرنا وآية منك 

 داشته شده و، صوم از خوردن ونوشيدن  برروز اول ماه شوال رابدين سبب عيد فطر مسمى نموده اند كه امر  امساك  

  .وبه خوردن ونوشيدن  رو آورند  خود را  افطار كنندۀبه مسلمانان  ھدايت داده شده كه روز

نمايد  يعنى   كه در ماه مبارك رمضان، انسان افطار مي فطور به معناى  خوردن ونوشيدن طوري افطار يعنى فطور  و 

   .  خوردن پس از امساك از خورن به او داده  مى شودۀاجاز
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در حقيقت   ضيافت پروردگار   به صفاى  باطن  دست  يافته و مسلمانان  در اين روز در اثر يك ماه  مھمانى و

 را  باز يافته اند، بلى ، فطرت  پاك انسان  در طول  سال  در اثر غبار  ھاى  جھل  ونادانى شخصيت  واقعى خويش

در نتيجه  دچار  خود  فراموشى   وغفلت  به انواع  گناھان  ومعصيت  ھا مبتال  شده  واز حقيقت  خود  دور  مى شود  و

تالش ھاى  نسان  در پرتو فضاى  معنوى  آن ماه  وا وخدا فراموشى مى گردد ، اما با فرا رسيدن  ماه مبارك  رمضان،

  .ميـــــدنــا» بازگشت  به خويشتن«كه مى توان  آن را   خويش  به يك زندگى  نو دست مى يابد،

وساير   اعتکاف ، صدقه ، خيرات   مسلمانان در ايام مبارك رمضان  با يك ماه روزه گرفتن  ، تراويح ، تالوت  قـرآن ،

حيث  روز خوشى  وعيد تجليل  مى   كه  به دستور  رب العزت  انجام داده  اند ،  اين روز را منئیھاعبادات وخوبي

 .نمايند

  منوره مجبور به ۀكه پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  از  مكه  بــه مدني زماني: نويسند  سيرت نويسان می

نمودند ،  پيامبر  اسالم  از  نام روز ھای جشن تجليل میه را  بھـــجرت شد ،  مــردم آن ديار  در ھر سال  دو روز  

ما قبل از « مردم در جواب گفتند   گيرند ؟ مردم مدينه  در مورد  اين دو  جشن  پرسيد  كه چرا در اين روز ھا  عيد مي

  »شحالى مى پرداختيم  به تفريح وخوامشرف شدن به اسالم  اين دو روز  را جشن  معين نموده بوديم ، كه در اين روزھ

خداوند  در مقابل  ايـــن دو روز  ، دو  روز  ديگـــرى را  كه نسبت  به ھمچو  جشن ھا  « : پيامبر اسالم فــرمود   

فضيلت  وبر تـــرى   بيشترى  دارند  براى  مسلمانان  مقرر  نموده  كه يك روز آن  عيد فطر وروز  ديگر  آن  عيد 

 .»سعيد اضحى است 

 

 

 

 
 


