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 نجات سوختن از توحید بزرگ معمار ابراهیم که روز آن
 و شد آزاد دروغین معبودهای و هااسارت از و یافت
 معماری را جهان تا گذاشت بنا شکست، هم در را هابت
 جامعه در و هاانسان درون در را توحید پرچم و کند
 . آورد در اهتزاز به هستی تمامی در و هاآن

 

 د؛باش توحید مرکز و القری ام که کرد پیدا نیاز ایخانه به
 به و. داد تشکیل را امن بلد و کرد بنا را کعبه که بود این

 این بسازد موحد و بیاموزد توحید که اندیشید معلمی
 :خواست خدا از که بود

 وَ  آياِتكَ  َلْيِهمْ عَ  َيْتُلوا ِمْنُهمْ  َرُسولا  فيِهمْ  اْبَعْث  وَ  َربَّنا
ُمُهمُ  يِهمْ  وَ  اْلِحْكَمةَ  وَ  اْلِكتاَب  ُيَعلِّ   ُيَزكِّ

 .داشت ارزانی را محمد او به خدا که

 



 

 

 تا و هستی آخرِ  تا چگونه که کرد فکر راهش تداوم به و
 صادقی زبان و کند پاسداری توحید این از تاریخ پایانِ 
 : خواست پروردگارش از که باشد او برای

 اْْلِخرين ِفي ِصْدق   ِلسانَ  لي اْجَعلْ  وَ 

 نام به فرزندی او به کعبه دل در روزی چنین در خدا و
 پدران شدند معلم آن همراه به فرزند این و. داد علی
 : امت این

ةِ  َهِذهِ  أَبََوا َعِلي   وَ  أََنا  اْْلُمَّ

 سوختن از امت نجاِت  نان، و آب از بالتر رسالتشان که
 کردن موحد و رساندن عبودیت به و دنیا تاریکی و جهنم
 حق غیر از آزادگان و احرار به دادنشان پیوند و هاآن

 : هست و بوده

 وَ  اْلَقَراِر، َدارِ  ِإلَى ارِ النَّ  ِمنَ  -أََطاُعوَنا ِإنْ  -ُنْنِقُذُهمْ  َفِإنَّا
ةِ  ِمنَ  ُنْلِحُقُهمْ   .اْْلَْحَرارِ  ِبِخَيارِ  اْلُعُبوِديَّ

 

 : خوردمی قسم داشته، زایش آنچه و او به خدا که پدری 



 

 

 . «َولَد ما وَ  والِد   وَ »

 همان علی به قسم. فرزندش یازده و پدر علیِ  به قسم
 و علی به قسم. را کربال شهدای نموده علم جهان به که

 کرده تولید که احسنی جدال و موعظه و حکمت از آنچه
 یک تنها که شمشیرش هایضربه و علی به قسم. است
 علی به قسم و. است انس و جن عبادت از برتر اشضربه

 متولد مکتبش در که اشتر مالک همچون کسانی به و
 . رسیدند صراط و عبودیت و اطاعت و رشد به و شدند

 هستی در جهان، و جامعه و خانه از بالتر که پدری علی
 خودشان از همه به که پدری او است کرده ایفا نقش
 انبیاء آنچه همۀ و ترست مهربان و تر آگاه و ترنزدیک

 نموده هاانسان تقدیم یکجا اندآورده تاریخ طول در
 .است

 

 که پدرانی از ما بر او حق و هستیم او فرزندان ما امروزه
 : ترستسنگین و ترعظیم اندآورده دنیا به را ما



 

 

َنا وَ   َلَدِتِهمْ وِ  أَبََويْ  َحقِّ  ِمنْ  أَْعَظمُ  َعَلْيِهمْ  لََحقُّ

 به: نگرداند ضایع و داشت پاس را حقی چنین باید
 کرد اطاعت را او و شد هدف هم و همراه علی با اینکه

 :اندفرموده که شینت نه شد زینت او برای و

وءِ  َولَدَ  انَّ فَ  َشْيناا  َعَلْينا َولَتُكوُنوا َزْيناا  لَنا ُكوُنوا» رُ  السُّ  ُيَعيَّ
  ؛«والُِدهُ  ِبهِ 

 باعث بد فرزند. نسازيد نام بد را ما و باشيد ما زينت شما
 را ما كه كارى از باشيد حذر بر و. شودمى پدر سرزنش

 .  كنندمى سرزنش آن خاطر به

 

 خورشید چون که دارد علی فرزندان از پدری جهان امروز
 تا ماست بلوغِ  انتظارِ  در و درخشدمی ابرها پشت در

 : بخشد تحقق را علی هایخواسته همۀ و نماید ظهور

ْبحُ  لَْيَس  أَ   ِبَقريب الصُّ


