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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عمر اسحاق

نوری که در دوازدهم ربیع االول درخشید
دوازده ربیع االول آغاز یک تحول بزرگ در تاریﺦ بشریت بود و در آن شب آسمان با آنﻬﻤه پﻬﻨایﺶ و زمﻴﻦ با هﻤه
باشﻨﺪﮔانﺶ بزرﮔترین رویداد تاریﺦ را تجربه ﻛﺮد.
بلی! در آن شب نور درخشان مالئیک از عقب ابر های تاریک ظلمت و جﻬالت پرتو افشانی میکرد ،وصدای ضعیف
شیطان و شیطان پرستان را که دیگر رمقی نداشت به خاموشی میکشید.
در آن شب ابلیس وحشت کرده بود ،آسمان و زمین در تحول عجیبی قرار داشت و به یکباره بت هبل یعنی مظﻬر
شرک و جﻬالت بر زمین افتید ،ستون پایه های قصر کسری که مظﻬر ظلم و بی عدالتی بود بر زمین فروریخت،
وآتشکده زرتﺸﺖ که مظﻬر شرک و خرافات بود بعد از صد ها سال ناﮔﻬان خاموش ﮔشت ،وتخت نشینان ظالم و
جاهل خود را در خطر سقوط یافتند.
و آهسته آهسته شبﻬای ظلمانی به پایانش نزدیک شد و در آن لحظات اساس تاریﺦ ،خورشید حقیقت دل تاریکیﻬا
وشبﻬای ظلمانی را درید ونور امید را در دل مظلومان جﻬان روشن ساخت و محمد رسﻮل الله آخرین فرستاده خدا
چشم به جﻬان هستی ﮔشود ،و چون فصل بﻬار که آغاز زنده شدن زمین است او هم با قدومش دلﻬا را زنده ساخت
وخنده وتبسم را در لبان مظلومان و ستم کشیده ﮔان چون شگوفه های بﻬاری شگفتانﺪ وشﻬر مکه و مﺪیﻨه میعادﮔاه
دلباختگان حق وحقیقت شد.
بلی! محمد صلواة هللا علیه وسلم پا درجﻬان هستی ﮔذاشت تا سعادت را بر بشریت هدیه نماید و بشریت را در معراج
انسانیت قرار دهد .خداوند او را در آوان کودکی چنان آراست که بار ﮔران شرک ،جﻬالت ،حسادت ،کینه ،حرص،
ظلم ،خیانت ،برتری قومی ونژادی وهر آنچه که برای تن وروانش بار ﮔران بود با انشراح صدر وجود مبارکش را
از آن همه شقاوتﻬا پاک ساخت ،و چنان او را آراست که در عنفوان جوانی باشندﮔان سرزمین مکه او را امین شﻬر
مکه لقب دادند .او یعنی محمد در آن دیار شرک وخرافات چنان با بیداری وهوشیاری زیست که تندیس های شﻬر
مکه را به باد انتقاد ﮔرفت وبر الت ومنات وهبل وعزی نفرین فرستاد ،ولی او در همان آوان جوانی به خدای ابراهیم
واسماعیل میندیشید وعشق هللا یکتا در دلش موج میزد وبرای راز ونیازش دور از انظار مشرکین شﻬر راه پرخم
وپیچ کوه حرا را درپیش میگرفت وبا معشوقش راز میگفت ،و پیوند روح وروانش چنان با مالکش ﮔره میخورد که
شبﻬا و روز ها در قل ٔه کوه سرش را در آستان حق میگذاشت ومست حق میشد .در شبی از شبﻬا مﻮقعﻴﻜه در بلندای
کوه حرا روحش را بسوی افق های دور به پرواز کشیده بود و در مﺪح خالقﺶ اذﻛار میگفت نا ﮔﻬان حادثه ئی را
تجربه میکند که اسالفش چون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و موسی و عیسی و دیگر پیامبران
الﻬی علیﻬم سالمﻬا آنرا در صده های تاریﺦ تجربه کرده بودند ،واین بار جبرئیل امین پیام توحید را بر محمد مصطفی
میرساند و برایش مژده میدهد که خداوند او را در بین میلیونﻬا انسان روی زمین پذیرفته و به پیامبری اش برﮔزیده
و بعد چیزی را برایش عرضه میدارد تا بخواند اما محمد رسول خدا که سواد خواندن ونوشتن را نداشت میگوید من
خوانا نیستم جبرئیل او را سه مرتبه در بین بازوانش فشار میدهد و مرتبه سوم چشمان محمد امی توانا میشود و اولین
آیت کالم خدا را چنین میخواند اقرا بسم ربک الذی خلق ،بخوان بنام پروردﮔارت که بیافرید ،و بیافرید آدمی را از
خون لخته ،بخوان و پروردﮔار تو بزرﮔوار است ،خدائی که بوسیله قلم آموزش داد ،و به آدمی آنچه را که نمیدانست
بیاموخت ،الی اخیرسوره ،و این جوان امی که روزﮔاری را در عقب رمه های ﮔوسفند در صحرا به چوپانی مشغول
بود و اصالً سواد خواندن ونوشتن را نداشت اما با قبول این پیام الﻬی ناﮔﻬان در محدود زمان کوتاه فقﻄ در یﻚ شﺐ
در مﺪرسه غار ﻛﻮه حﺮا این مرد امی به بﺰرﮔﺘﺮیﻦ و دانشمند ترین مرد جﻬان مبدل میشود و چنان شﻬرتش در
سراسر دنیا طنین میندازد که مﻴلﻴﻮنﻬا تﻦ از باشﻨﺪه ﮔان زمﻴﻦ هﻤﺮاه با نﺨﺒﻜانﺸان مقابل ایﻦ مﺮد بﺰرگ یعﻨﻲ مﺤﻤﺪ
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رسﻮل خﺪا زانو میزنند واز افکار واخالقش بﻬره میگیرند و او را شایسته احترام میدانند و هﻤه روزه پﻨﺞ وقﺖ نامﺶ
بﺮ زبانﻬا جاري مﻴﺸﻮد ،و آنانی هم که تا هﻨﻮز نﺘﻮانﺴﺘه انﺪ به دالیلﻲ از اسالم بﻬﺮه بگﻴﺮنﺪ اما هﻤﻴﻨﻜه بدون تعصب
در ژرفای ﻛﺘاب وحی یعﻨﻲ قﺮآن عمیق میشوند محمد را رسول خدا وکتابش را معجزه الﻬی میدانﻨﺪ .ایﻦ پیامبر ﮔرامی
وحی الﻬی را با نﻬایﺖ امانتداری از دارالخالفه اش که همان کلبه معقرش در مﺪیﻨه بود بر جﻬانیان عرضه داشت که
ایﻦ ﻛﺘاب وحﻲ الﻬﻲ به مثابه نوری بود که از مکه و مﺪیﻨه برخاست و اضافه از نیمی جﻬان را روشنی بخشید وامروز
امید آن میرود تا پیروان راستینش آن نور درخشان را ﮔسترش بیشتر دهند تا همه جﻬانیان از فیض کماالتش بﻬره مند
شوند .دوستان وعزیزان مسلمان ،این خجسته ایام را بر شیفتگان رسالت مبارک باد میگویﻢ.
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