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مسيحيان . ريل استاپيا  چدر ماه مار يی
که در اين روز عيسی مسيح پس از اينکه به صليب کشيده شده بود دوباره زنده شده و برخاست 

شود و توسط سربازان رومی دستگير و پس از تحمل 
زمان اين عيد، برخ-ف ساير اعياد و مراسم، 

اين جشن، به نام عيد پسح يا عيد فطير بزرگترين عيد کليميان بود که آن را به ميمنت خروج قوم اسرائيل از مصر، 

ھای فساخ و اصط-ح . است" عبور"شناختند که به معنای 
  ھای ديگر اروپايی ايستر يا اوسترن می

 .شأن نزول و اھميت اين عيد را نزد يھود و نصارا به تفصيل توضيح داده است
اند؛ و آن  خوانند را فسحا ناميده" خوران

 .کنعان رفتند و به سرزمين آباد فلسطين رسيدند
بنی اسرائيل که از دوران زجر و اسارت در مصر به جان آمده بودند، با رسيدن به سرزمين موعود، آزادی خود را 

 .شود و تا يک ھفته ادامه دارد

 يی  به صليب کشيده شد، و روز سوم، در يکشنبه
 .روز در زمين زندگی کرد و بعد به آسمان رفت

زيستند، جشن رستاخيز پيشوای خود را ھمزمان با مراسم عيد فصح برپا 
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  3تر 1 له :د پاڼو شميره
له موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي

ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده 

 
       

 

 

   Easterعيد قيام
 

يی  ھای تعطيل در سال مسيحی است که يکشنبه عيد پاک يا عيد قيام يکی از روز
که در اين روز عيسی مسيح پس از اينکه به صليب کشيده شده بود دوباره زنده شده و برخاست 

شود و توسط سربازان رومی دستگير و پس از تحمل   عيد پاک در پايان ھفتٔه مقدسی است که عيسی وارد اورشليم می
زمان اين عيد، برخ-ف ساير اعياد و مراسم، . شود  ھا بر فراز تپه جلجتا در اورشليم مصلوب می

 .کند  ريل تغيير میاپ ٢۵تا  چمار ٢٢ثابت نيست و ھر سال ميان 

اين جشن، به نام عيد پسح يا عيد فطير بزرگترين عيد کليميان بود که آن را به ميمنت خروج قوم اسرائيل از مصر، 

شناختند که به معنای  می) با کسر اول(فسح يا فشاخ /صاح
ھای ديگر اروپايی ايستر يا اوسترن می  اين عيد را در زبان. مشتق شده است کلمه از ھمين" 

 .اند که بر آن توافق نيست  خوانند و برای آن دNيلی آورده

شأن نزول و اھميت اين عيد را نزد يھود و نصارا به تفصيل توضيح داده است" آثار الباقيه
خوران فطير"به قول بيرونی پيروان آيين يھود نخستين روز از ھفت روزی که آن را 

کنعان رفتند و به سرزمين آباد فلسطين رسيدنداسرائيل از مصر بيرون آمدند، به ارض 
بنی اسرائيل که از دوران زجر و اسارت در مصر به جان آمده بودند، با رسيدن به سرزمين موعود، آزادی خود را 

 .جشن گرفتند و شادی کردند
شود و تا يک ھفته ادامه دارد  اين عيد در آيين يھود از شامگاه روز چھاردھم نيسان شروع می

 
 .ا رستاخيز و قيام مسيح پيوند خورده استيبرای مسيحيان، عيد پاک 

به صليب کشيده شد، و روز سوم، در يکشنبه" روز فصح"، عيسی مسيح دو روز پيش از 
روز در زمين زندگی کرد و بعد به آسمان رفت ۴٠که ماه به حالت قرص تمام بود، از قبر برخاست، 

زيستند، جشن رستاخيز پيشوای خود را ھمزمان با مراسم عيد فصح برپا   يھودی می ۀمسيحيان نخستين، که در جامع

 

ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن5ين 

دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  
  

 نيما عزيزی: ارسالی

عيد پاک يا عيد قيام يکی از روز
که در اين روز عيسی مسيح پس از اينکه به صليب کشيده شده بود دوباره زنده شده و برخاست  بر اين باورند

 ).رستاخيز(
عيد پاک در پايان ھفتٔه مقدسی است که عيسی وارد اورشليم می

ھا بر فراز تپه جلجتا در اورشليم مصلوب می  مصائب و سختی
ثابت نيست و ھر سال ميان 

 

 ريشه تاريخی
اين جشن، به نام عيد پسح يا عيد فطير بزرگترين عيد کليميان بود که آن را به ميمنت خروج قوم اسرائيل از مصر، 

 .گرفتند جشن می
صاحيھوديان آن را به نام ف

" پاک"رانجام پساک و س
خوانند و برای آن دNيلی آورده

 

آثار الباقيه"بيرونی، در ابوريحان 
به قول بيرونی پيروان آيين يھود نخستين روز از ھفت روزی که آن را 

اسرائيل از مصر بيرون آمدند، به ارض   روزی است که بنی
بنی اسرائيل که از دوران زجر و اسارت در مصر به جان آمده بودند، با رسيدن به سرزمين موعود، آزادی خود را 

جشن گرفتند و شادی کردند
اين عيد در آيين يھود از شامگاه روز چھاردھم نيسان شروع می

 
 بزرگترين عيد مسيحيان

برای مسيحيان، عيد پاک 
، عيسی مسيح دو روز پيش از "عھد جديد"طبق انجيل 

که ماه به حالت قرص تمام بود، از قبر برخاست، 
 

مسيحيان نخستين، که در جامع
 .کردند  می
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ا مي-دی و پس از آن که مسيحيت توسط دولت روم دين رسمی شناخته شد، آبای کليسا، عيد قيام مسيح ر ٣٢۵در سال 
 .از عيد فصح يھود جدا کردند، و آن را با روايات مسيحی ھماھنگ ساختند

پس از رسيدن خورشيد به برج حمل را روز قيام ) بدر( مھتاب چھاردهاولين يکشنبه بعد از برآمدن بدين ترتيب 
 .قرار گيرد) ريلاپ ٢۵تا  چمار ٢٢( حملتا آخر  حملتواند ميان سوم   دانستند، که می

 
 ھای مقدس يينروزھا و آ

ھا و   اين مراسم در کنيسه. روند  ای از آداب و مناسک به استقبال عيد فصح می  ھم يھوديان و ھم مسيحيان با رشته
 .شود، اما بسياری از اجزای آن مشترک است  گزار می کليساھای گوناگون به اشکال مختلفی بر

 ًNشود   به مؤمنان توصيه می. شود  ک يا ھفته مقدس شروع میاز يک ھفته پيش، به نام ھفته پَ  مراسم عيد فصح، معمو
 .داری، امساک، پارسايی و پرھيزکاری طی کنند  که اين روزھا را با روزه

 

 .شود، که ششمين و آخرين يکشنبه از ايام توبه و روزه است  شروع می" يکشنبه نخل"ھفته فصح با روز 
حاليکه  ا فطير، حضرت عيسی پيروزمندانه وارد اورشليم شد، درطبق روايت، در آخرين يکشنبه پيش از عيد فصح ي

 .شاخی از نخل در دست داشت و پيروان او مسير حرکت او را با شاخ و برگ درخت نخل فرش کرده بودند
 .خوانند  روند، و به ھمراه ديگران سرودھا و اوراد دينی می  در اين روز مؤمنان برای نماز و عبادت به کليسا می

  

 آخر شام
در اين مھمانی، او به . را فرا خواند تا با او شام بخورند) حواريون(شامگاه پنجشنبه عيسی مسيح ياران نزديک خود 

 .آنھا نان و شراب عرضه کرد، سپس برای آنھا سخنرانی کرد و خبر داد که به زودی دستگير خواھد شد
د حاکمان رومی رفت و يھودا اسخريوطی، مخفيانه به نزپس از پايان شام، بر اساس روايات يکی از حواريون، به نام 

 .نمودرا فراھم  و زمينه دستگيری او کرد افشاهناچيز مخفيگاه مسيح را به آنھا  در ازای پول
در پايان شب، وقتی حواريون به بستر خواب رفتند، مسيح به تنھايی به باNی کوه زيتون رفت و به مناجات پرداخت و 

 .سخت در انتظار اوستدانست که عقوبتی 
دستگير کردند و به مقر " باغ جتسمانی"سربازان رومی مسيح را در موضعی به نام ) آدينه نيک(سحرگاه جمعه 
 .فرماندھی بردند

، مسيح را پس از شکنجه و آزار فراوان، واداشتند که "رؤسای کھنه و مشايخ قوم"حاکمان رومی اورشليم، به تحريک 
 .ی دوش تا باNی تپه جلجتا حمل کندصليبی سنگين را بر رو

در اين روز . کنند  پيروان کليسا در اين روز معموNً از خوردن گوشت پرھيز می. روز سوگواری است" جمعه نيک"
 .کاری توصيه شده است  خواری و ھم سبزه  ھم سبزی

 .کنند  گزار می داری بر  روز شنبه را، که روز خاکسپاری مسيح است، اھل کليسا به عبادت و تأمل و خويشتن
مشغول يا قيام ک و آشپزی و تدارک بساط روز عيد پً  تکانی و خريد  معموNً به خانه" شنبه مقدس"مسيحيان امروز در 

 .ھستند
مطابق روايت، در سومين روز پس از تصليب، ياران و نزديکان مسيح سپيده دم به مدفن او رفتند تا جسد را تدھين 

 .رفته است" خداوند"نيافتند و دانستند که به سوی کنند، اما عيسی را 
. شود، که با شادمانی و بزم و نوشخواری ھمراه است  گزار می ھا جشن بر  روزھای يکشنبه و دوشنبه در ھمه خانه

 .غذای اصلی در اين روز معموNً از گوشت بره است
 

 آداب و رسوم
. رسد  ھای اقوام دامدار و کشتکار می ھای کھن به آيين  رواج دارد، با ريشه کاری از آداب و رسومی که در عيد پبسي

 .ھای باروری در آغاز تمدن بشر است کل اسطوره مسيح، مرگ و رستاخيز او در آستانه بھار، يادآور جشن
 

 .دارد ک رنگ کردن تخم مرغ و خوردن آن است، که بی ترديد معنای نمادينيکی از رسوم بسيار رايج در عيد پ
  کنند و با لذت می  در گوشه و کنار باغ پنھان کرده، پيدا می" خرگوش"را، که   مرغھای رنگين ھا تخم   روز عيد بچه

 .خورند
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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ

ھا را به ھر   زی عيسی مسيح است که جامه

و خرگوش، نماد زايش و باروری است، حيوان 
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له موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ھمکارۍ ته رابوليښت تاسو 
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زی عيسی مسيح است که جامهيديرين است، و احتماNً اشاره به ھنر رنگر رنگ کردن تخم مرغ سنت
 . آورد  خواست در می

و خرگوش، نماد زايش و باروری است، حيوان  نزديک آفتاب لباس سياه برد زی بر مصيبتش
  !چاNکی است که در آغاز بھار با تمام توش و توان در امر زاد و ولد کوشاست

 

ښت تاسو نپه درافغان جرمن آن5ين 

دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

رنگ کردن تخم مرغ سنت
خواست در می  رنگی که می

 

زی بر مصيبتشيعيسی به حکم رنگر
چاNکی است که در آغاز بھار با تمام توش و توان در امر زاد و ولد کوشاست

 

  
 


