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  » سعيدی افغانی- سعيدی«الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠١٢ دسمبر ١٣

  

  جشن تولد در اسالم
 کريم، قرآن به مراجعه با مسلمانان اجتھاد ايطشر دارای فقھای و مجتھدين که است چنين شرعی احکام دردريافت اصل

 عليه هللا صلی پيامبر سنت و کريم قرآن ھدايات بر متکی قياس و باال دواصل به یمتک امت اجماع اسالم، پيامبر سنت

    .کنند می صادر  یوموضوع درامر افتو آن اساس به و داده بنا را خويش اسنتباط  وسلم

 امر، کرده،ن عمل آن به اسالم پيامبر و بود موجود چيزی  وسلم عليه هللا صلی محمد ماسال پيامبر حضرت درزمان اګر

 عمل   وسلم عليه هللا صلی محمد اسالم پيامبر  سنت اين صورت درآن باشد کرده صاحبی فعلی دربرابر وسکوت نھی

   .ګيرد می صورت

 دين ھاى سنت از تولد جشن که داشت اعالم صراحت متما با بايد ھمه از قبل   فوق اصول به مراجعه با و اساس اين به

   صادر سالگرد  از تجليل ويا توليدی عيد برگزاری بر  کيدیأت گونه ھيچ اسالمی تعليمات ودر ، باشد نمی اسالم مقدس

 . است نگرديده

تجليل . باشد  می د  اضحی يا عيد قربان،يد فطر و ديگری آن عيدر دين مقدس اسالم دو عيد وجود  دارد که يکی ع

واشتراک در اين اعياد در دين مقدس  اسالم بسيار مھم بوده  وبرای مسلمانان در مورد اشتراک در اعياد  رھنمود ھای 

  . نمايند   اين اعياد را تجليل می،خاصی صادر گرديده است که مسلمانان با رعايت آن

 شمار میه باشند ، که يکی از اعياد مھم مسلمان  ب  میانام  عيد روز جمعه داره ھمچنانان مسلمانان عيد ديگری  را ب

   . در اسالم  وجود نداردیگريجز اين سه عيد ، عيد  ده گردد ، ب رود وبه اصطالح عيد  ھفته  ای مسلمانان محسوب می

ه مساعد ساختن زمينه برای ايجاد خاطر ازھای ضروری بشری بوده  ويشادى، يکی از، نو سرور که  است ذکر قابل 

تواند  اين جشن ھا ويا به اصطالح جشن  ولی انسان می. ھای خوش زندگی را پروردگار با عظمت حرام نساخته است 

طوری برگزار وسازماندھی نمايد که ھماھنگ با اعتقادات و اصول دينی وسنت  ، راتولدی، شادی وسرور ھای خويش

 .  و ھدايات دينی ګرددیپيامبر صلی هللا عليه وسلم باشد و موجب ګسترش اخوت اسالم

بار دعا به درد در روز سالگرد تولدی خويش نماز شکرانه را بر پاء دارد ودست به نتوان طور مثال مسلمانان میه ب

 .رد آجا ه پروردگار خويش بلند نموده وبا تمام صداقت واخالص  شکر وسپاس پروردگار را ب

 داشتهنگھ زنده بوده اش زندگى شروع که روزى چنين تا را او که باشد هللا رسپاسگزا وبا خود با صداقت وتواضع 

   .است
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 سپری کاری چه ودر راھى چه در  را عمرخويش  مدت اين که يابد در را آن فرصت خويش سالگرد در بايد انسان

 ندگىز راه و روش تصحيح به خويش ۀنداباقيم عمر در تا ، است بوده چه زندگی در ومثبتش منفی تجارب ، است نموده

 را ھا روز وبھترين ، بگردان گذشته از نيکوتر را کارم ۀآيند خدايا که بخواھد او از و باشد هللا ياد به و بپردازد اش

  . نگردان ومحروم  نصيب بی خويش ديدار از مرا قيامت روز ودر بداری نصيب

 روزحساب ۀمثابه تجليل از  سالگرد ھا بايد ب. ان ارتباط داد بايد  به  زمان و مکمحبت ورزيدن را نگويند  ء میعلما

 .ن باشد وعزيزاوميزان ودر نھايت امر  درس عبرت برای خود انسان وسايردوستان  

را به  خواھم تجليل از سالگرد ھا را محکوم کنم ويا آن ھدف من محکوم کردن تجليل از روز سالگرد نيست، من نمی

دھم  که بگويم که اين روش تجليل سالگردھا در سنت پيامبر  خود اين حق را میه م ، ولی باصطالح ناروا تلقی نماي

  چه بساصلی هللا عليه وسلم وجود ندارد واين رسم ورواج است که از فرھنگ بيگانان بر ما مسلمانان تحميل گرديده و

 .اين بدعت  آھسته آھسته به رسم ما مسلمانان ھم  مبدل گردد

م با اسراف ، أاھم خدمت خوانندگان محترم خويش با صراحت بيان دارم که اگر مراسم  سالگرد ھا  توخو ھمچنان می

توانيم به يک کالم حکم صادر نمود که اين تجليل ھا را بايد  ،  م با موسيقی  وساير امورات غير اسالمی  باشد ، میأوتو

  .خالف شرع دانست 

 يک ، است اورده عمل هب ذکری خويش پيامبران  توليد از دوبار صرف نأالش عظيم قرآن در ما عظمت با پروردگار

 ۀخان در را او  خويش وکرامت لطف وبه داد نجات  فرعون از را آن که که السالم عليه موسی حضرت مورد در  بار

ا لَھُمْ  لِيَُکونَ  فِْرَعْونَ  آلُ  فَاْلتَقََطهُ  « : داد پرورش فرعون  برگرفتند )آب از( را او رعون،ف خاندان پس ( » ...َحَزناً  وَ  َعُدّوً

 . ) قصص سوره ٨ آيه ( .باشد اندوھشان ۀماي و آنان )جان( دشمنِ  سرانجام، تا

 درمورد تیآي نأالش عظيم قرآن در ديگر ولی . است آمده قرآن در ذکری  السالم عليه ابراھيم حضرت تولد از دوم بار

 مھم ، ندارد انسان برای وقيمتی ارزش ھيچ آمده دنيا به وقت چه انسان که نستاي دقت  قابل ۀنقط ، ندارد وجود  سالگرد

 . گردد واقع دارين  سعادت  مورد که  کند چه خويش زندگی در  بايد انسان که اينست

 بايد سفأت اب ولی ندارد وجود دستوری وسلم عليه هللا صلی پيامبر سالگرد تجليل  مورد در احت  اسالم مقدس دين در

 مسيح حضرت سالگرد ن مسيحيا که ھمانطوری ، گرفتيم قرار  بيگاناکان فرھنگ ثيرأت تحت مسلمانان ما که فتگ

 ميالد تجليل به ھم  مسلمان ما امروز اند، داده قرار خويش تاريخ ءمبدا  را شان تولد روز وحتی گيرند می راجشن

  . پردازيم می وسلم عليه هللا صلی پيامبر

 :فت در خاتمه بايد گ 

 از تجليل بايد  برای عبرت  باشد در تجليل اين روز ھا بايد  ئی بدا ن اشاره نمودم ،ھدف نھاقبالً جشن تولد ھمانطوريکه 

 چنين تا را او که باشد گذار سپاس خود هللا از  بايد انسان ، باشد عظمت با پروردگار  ستايش و سپاس براى فرصتی 

 اجتناب بايد باشد شرع مخالف که یاعمال به زدن دست واز .است داشته نگه دهزن باشد، می اش زندگى شروع که روزى

  پايان  .کرد
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