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گاهی از مّكه خارج می شد و به »غار حرا« می رفت. 

در آن مكان آرام و خلوت، به تفّكر و عبادت می پرداخت. 

شب ها، كنار غار، روی تخته سنگ بزرگی می ایستاد و مّدت ها به آسمان پرستاره ی 

مّكه چشم می دوخت. 

او با نگاه كردن به عظمت و شكوه جهان آفرینش، با خدای یكتا راز و نیاز می كرد. 

حضرت علی ــ علیه الّسالم ــ می گوید: 

»من او را می دیدم و جز من كسی او را نمی دید!« 

سحرگاه زیبایی بود. 

در آن غار مشغول عبادت بود كه … 

ناگهان حضرت جبرئیل1 به حضورش آمد و با صدایی دل انگیز به او گفت: 

»ای محّمد … 

بخوان…   

بخوان به نام پروردگارت كه آفرید …«  

و این گونه بود كه اّولین آیه های قرآن بر او نازل شد. 

هنگامی كه پیام خدا را شنید، دانست كه از این پس، باید مردم را از گمراهی نجات 

دهد و به خداپرستی دعوت كند. پس، با دلی آگاه از كوه پایین آمد و به سوی خانه حركت كرد. 

خدیجه، همسر مهربانش، با دیدن چهره ی پرُفروغ2 او دانست كه اتّفاق بزرگی افتاده 

است. 

1. جبرئیل : فرشته ای است كه پیام های خدا را برای پیامبران می آورد. 

2. پر فروغ : روشن و پر نور
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ماجرا را برای خدیجه تعریف كرد و فرمود: »خداوند وظیفه ی بزرگی بر عهده ی من 

گذاشته است.« 

خدیجه گفت: »من پیش از این هم می دانستم كه تو پیامبر خدا خواهی شد. انتظار 

چنین روز باشكوهی را می كشیدم و اكنون به تو ایمان می آورم؛ «

و خدیجه مسلمان شد. 

حضرت علی ــ علیه الّسالم ــ می فرماید: 

»من همواره در پِی او بودم؛ به او ایمان آوردم و از آن پس، او را پیروی كردم؛ درست 

مانند كودكی كه پا به پای مادرش راه می رود.

تا آن هنگام، اسالم به هیچ خانه ای راه نیافته بود؛ جز خانه ای كه رسول خدا و حضرت 

خدیجه در آن بودند و من سومیِن آن ها بودم. 

من روشنایی وحی را می دیدم و عطِر پیامبری را احساس می كردم.« 

پیامبر گرامی ما روز بیست و هفتم ماه رجب به پیامبری برگزیده شد. 
این روز را روز َمبَعث1 می گویند. 

ما مسلمانان، مبعث را جشن می گیریم و شادی می كنیم. 
مبعث یكی از بزرگ ترین عیدهای اسالمی است. 

1. مبعث : برگزیده شدن

 من می توانم در جشن مبعث پیامبر اسالم برای دوستانم كارت تبریك بسازم 
و به آن ها هدیه بدهم. من می توانم… 

 چگونه می توانیم در كالس خود نیز با برگزاری یك جشن كوچك، در روز مبعث 
پیامبر اسالم، در شادی سایر مسلمانان سهیم باشیم؟

  50 



1. از فراِز : از باالی

2. شهاب : سنگ پر نور آسمانی است كه به سرعت از نقطه ای به نقطه ی دیگر می رود. 

3. ابْر پاره : تّكه های ابر، پاره های ابر 
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مژده ِی خدا
وقتی از غار آمدی بیرون 

قاصِد مژده ی خدا بودی.   
دست های تو،    

بوی ُگل می داد     
بهترین بنده ی خدا بودی.     

آمدی
مثل نور،   

مثل سحر،   
مثل روییدِن گِل خورشید    

مثل یك چشمه ی زالل و روان،  
كه از آن صد هزار ُگل رویید.    

می رسید از فراِز1 غار »حرا«  
دسته دسته، ستاره های قشنگ   

مثل باران،
شهاب2   

جاری بود    
از دِل ابْر پاره های3 قشنگ     

مثل خورشیِد فصل تابستان 
از نگاه تو نور می بارید       

ماه، 
آن شب،    

تمام دنیا را     
غرق در نور و روشنی می دید.      

بر اساس دو شعر زیبا از علی اصغر نصرتی و محّمد علی دهقانی




