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الوالء صعب مستصعب وبحاجة إلى تمرين/ تمرين الوالء في بّر الوالدين

ألقى سامحة الشيخ بناهيان يف العرشة األوىل من املحرّم يف مهدية طهران محارضات تحت عنوان 

»فسيلة الوالء يف مناخ األرسة« فإليكم أهّم املقاطع من محارضته السادسة:

الوالء صعب مستصعب/ عدم صبر موسىى)ع( في امتحان الوالء مع الخضر)ع(
ــة الوالديــن، فــا يــدرى هــل ســوف نقــدر عــى  ــدا تحــت والي ــا عــى الــوالء جيّ إن مل نكــن قــد تدّربن

ــا اإلمــام  ــا أن طاعــة اإلمــام الحجة)عــج( أمــر هــّن. فقــد يأمرن ــه أم ال. ال يحســّن أحدن إطاعــة ويل الل

بأوامــر يصعــب علينــا اســتعيباها وتحّملهــا وامتثالهــا. لقــد قرأنــا يف القــرءان قّصــة النبــي مــوىس والخــر 

ــتَطیَع  ــْن تَْس ــَك لَ ــاَل إِنَّ ــًدا )ق ــه رش ــم من ــًرا ليتعلّ ــب خ ــوىس أن يصاح ــّا أراد م ــام، فل ــا الس عليه

ــا  َمِعــَي َصــْراً( ]الكهــف/67[ وفعــا هــذا مــا حــدث. قــال خــر ملــوىس: فــإن رأيــت مّنــي ســلوكًا غريبً

ــَك  ــِدَث لَ ــى أُْح ــیْ ٍء َحتَّ ــْن َش ــئَلْني  َع ــا تَْس ــي  فَ ــِإِن اتَّبَْعتَن ــألني؛ )فَ ــا تس ــتيعابه ف ــك اس ــب علی وصع

ــراً( ]الكهــف/70[ ولکــن مل يســتطع ذلــك مــوىس عــى الرغــم مــن عظمتــه. یــوَم أحرقــوا بــاب  ِمْنــُه ِذکْ

ــك  ــدة. يف تل ــد الواح ــع الي ــدد أصاب ــن)ع( ع ــر املؤمن ــار أم ــاوز أنص ــن)ع(، مل یتج ــر املؤمن ــت أم بي

الظــروف، َشــَهر أحــد أصحــاب أمــر املؤمنــن)ع( ســيَفه وأخــذ يدافــع عنــه، ولكنــه مل يســتلم أمــرًا مــن 

أمــر املؤمنــن)ع( يومئــذ. هــذا الرجــل هــو الزبــر الــذي مل ينجــح يف امتحــان الــوالء يف تلــك الســاحة. 

كان أصحــاب أمــر املؤمنــن)ع( عــى اســتعداد مــن التضحيــة بأنفســهم، ولكــن كانــت أعينهــم ترصــد 

ــن)ع(  ــر املؤمن ــم أم ــاكًنا إذ مل يأمره ــوا س ــوا ومل يحرّك ــن أحجم ــارته. ولك ــن إش ــوا ره ــم وكان مواله

ــى درجــات  ــوا ع ــوالء، حصل ــان ال ــن نجحــوا يف امتح ــة الذي ــّدة القليل ــف أن هــؤالء الع ــيء. واللطي ب

مختلفــة. خطــر ببــال أحدهــم هــذا اإلشــكال وهــو ملــاذا مل يحــرّك أمــر املؤمنــن)ع( أي ســاكن ومل يفعــل 

ــكَّ  ــْم یَُش ــِذي لَ شــيئا؟! أمــا املقــداد مل يشــّك بإمامــه طرفــة عــن. عــن اإلمــام الباقــر)ع(: » إِْن أَرَْدَت الَّ

ــام  ــن اإلم ــا روي ع ــداد ك ــد/ص10[ كان املق ــيخ املفي ــاص للش ــَداد« ]االختص ــُه َشٌء فَالِْمْق ــْم یَْدُخلْ َولَ

ــُر  ــَن)ع( یَْنتَِظ ــِر الُْمْؤِمِنی ــْي أَِمی ــاُه يِف َعیَْن ــیِْف َعیَْن ــِم السَّ ــَى قَائِ ــاً قَاِبضــاً َع ــزَْل قَاِئ ــْم یَ الصــادق)ع(: »لَ

ــان. ــذا االمتح ــة يف ه ــداد بدرجــة كامل ــد نجــح املق ــِي« ]املصــدر نفســه/ ص9[ لق ــرُُه فَیَْم ــى یَأُْم َمتَ

تمرین الوالء ببّر الوالدين
ــا  ــداوم. وإمن ــن م ــة إىل متري ــر بحاج ــو أم ــن آدم، وه ــه كل اب ــا يحتمل ــتصعب، ف ــب مس ــوالء صع ال

ــّن. ــر ه ــس بأم ــه لي ــاح في ــن فالنج ــذا التمري ــى ه ــاخ األرسة، وحت ــوالء يف من ــى ال ــن ع ــّم التمري يت
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إن مل نســتطع أن نتحّمــل والدينــا وكّنــا ال نحرتمهــم جيّــدا، فلــن نقــدر عــى تحّمــل ويّل اللــه. قــد يتســاءل 

ســائل أن شــتان بــن ويل اللــه وبــن والدينــا، إذ ســلوك ويل اللــه مضبــوط وصحيــح، عــى خــاف والدينا إذ 

قــد يصــدر منهــا فعــل غــر صحيــح وقــد يكــون ســلوكها مليئــا بالثغــرات. يف الجــواب نقــول: صحيح أن 

ســلوك الوالديــن قــد يجانــب الصــواب، ولكــن اللــه قــد اختارهــا لنــا، وقــد اختارها لنــا بهــذه الخصائص 

الســلوكية التــي يتصفــان بهــا، لــي ننضــج ونرشــد عــر ُحســن التعامــل معهــا وبرّهــا يف جميــع األحوال. 

فعــى ســبيل املثــال قــد يكــون األب معنــا ســيئ األخــاق وخشــن العريكــة، حينهــا البــّد أن ال ننــَس أن 

اللــه قــد اختارنــا لنــا هــذا األب لــي نكــون يف معــرض أخاقــه وحّدتــه ولرنتقــي ونرشــد عــر الصــر عــى 

ــج(،  ــام الحجة)ع ــن اإلم ــن وب ــن الوالدي ــع ب ــون شاس ــاك ب ــح أن هن ــه. صحي ــا إىل إجال ــه مضاف أخاق

ولكــن اليخــَف أن اللــه الــذي أوجــب علينــا إطاعــة اإلمــام الحجة)عــج( هــو نفســه قــد أوجــب علينــا 

طاعــة الوالديــن أيضــا. إنــه ســبحانه يعــرف والدينــا جيّــدا ويعرفنــا أيضــا أحســن مــن أنفســنا ويعــرف مــا 

تقتضيــه روحنــا لــي تســمو، ويعــرف أي بعــد مــن أبعــاد روحنــا بحاجــة إىل متريــن. لذلــك ســبحانه قــد 

اختــار والدينــا لرتشــد روحنــا جيــدا. إن اللــه يعلــم مــا هــي احتياجــات روحنــا وأي جانــب منهــا بحاجــة 

إىل تطويــر، ولذلــك قــد منحنــا والديــن وفــق متطلباتنــا وبحيــث يتســبّب برّهــا يف ارتقائنــا الروحــي. فإذا 

كان والدانــا ســيئي األخــاق أو حساســن أو متحّججــن فقــد اختــار اللــه لنــا كاًّ مــن خصائصها بحســاب 

ــِن  : )َو ِبالْوالَِديْ ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ ــْوِل اللَّ ــِه)ع( َعــْن قَ ــِد اللَّ ــا َعبْ ــاَل: َســأَلُْت أَبَ ــاِط قَ ٍد الَْحنَّ دقيــق. َعــْن أَِب َوالَّ

إِْحســاناً( َمــا َهــَذا اإْلِْحَســاُن؟ فََقــاَل: »اإْلِْحَســاُن أَْن تُْحِســَن ُصْحبَتَُهــَا َو أَْن اَل تَُكلَِّفُهــَا أَْن يَْســأاََلَك َشــيْئاً 

: )لـَـْن تَنالـُـوا الـْـِرَّ َحتَّــى تُْنِفُقوا ِماَّ  . أَلَيْــَس يَُقــوُل اللَّــُه َعــزَّ َو َجــلَّ ِمــاَّ يَْحتَاَجــاِن إِلَيْــِه َو إِْن كَانـَـا ُمْســتَْغِنيَْنِ

ــا يَبْلَُغــنَّ ِعْنــَدَك الِْكــَرَ أََحُدُهــا أَْو  : )إِمَّ ــا قـَـْوُل اللَّــِه َعــزَّ َو َجــلَّ تُِحبُّــوَن( قـَـاَل: ثـُـمَّ قـَـاَل أَبـُـو َعبْــِد اللَّــِه:  أَمَّ

بـَـاَك.  كِاُهــا فـَـا تَُقــْل لَُهــا أُفٍّ َو ال تَْنَهرُْهــا( قـَـاَل إِْن أَْضَجــرَاَك فـَـَا تَُقــْل لَُهــَا أُفٍّ َو اَل تَْنَهرُْهــَا إِْن َضَ

بـَـاَك فَُقــْل لَُهــَا َغَفــَر اللَّــُه لَُكــَا فََذلـِـَك ِمْنــَك قـَـْوٌل كَِريــٌم قـَـاَل  قـَـاَل )َو قـُـْل لَُهــا قـَـْواًل كَِرميــاً( قـَـاَل إِْن َضَ

ــٍة  ــَا إاِلَّ ِبرَْحَمــٍة َو رِقَّ ــِر إِلَيِْه ــَن النَّظَ ــَك ِم ــَأْ َعيَْنيْ ــاَل اَل مَتْ ــَن الرَّْحَمــِة( قَ لِّ ِم )َو اْخِفــْض لَُهــا َجنــاَح الــذُّ

اَمُهــَا. ]الــكايف/ج2/ص158[ ْم قُدَّ ــدَّ ــْوَق أَيِْديِهــَا َو اَل تََق ــَدَك فَ ــَا َو اَل يَ ــْوَق أَْصَواتِِه ــْع َصْوتَــَك فَ َو اَل تَرْفَ


