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منذ ثالثين سنة يسعى البعض لتبديل والية الفقيه إلى موضوع سياسي وحسب/ 
المبادئ األساسية في تربية الولد والعالقة بين الزوجين/ المبادئ المهمة لتكوين 

أسرة والئية/ إنما يصلح الوالء بشكل جذري في األسرة ال عبر البحوث السياسية 
واالجتماعية/ خصائص األسرة الجيدة والوالئية

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 التاسعة:

منذ ثالثين سنة يسعى البعض لتصوير والية الفقيه موضوًعا سياسًيا وحسب 
ــه  ــوا ب ــه إىل موضــوع ســيايس فحســب ليتالعب ــة الفقي ــل والي ــن ســنة يســعى البعــض لتبدي ــذ ثالث من

كباقــي امللّفــات السياســية، ولكــن مل ينجحــوا يف ذلــك بــل أخــذت تنتــر فكــرة واليــة الفقيــه يف جميــع 

ــه  ــة الفقي ــا، هــو والي ــى بعــض أوروب ــل حت ــوم ب ــرق األوســط الي ــم ال ــن أهــم دعائ ــامل. م أنحــاء الع

التــي تحققــت يف بلدنــا. هــذه مــن عالمــات ظهــور اإلمــام الحجة)عــج(. لقــد قــال اإلمــام الخمينــي)ره(: 

»الحركــة التــي قــد انطلقــت وال تــزال تتوّســع مــن قبــل املســتضعفن ومظلومــي العــامل ضــد املســتكربين 

والجباريــن، تبــر مبســتقبل زاهــر، وتقــرّب الوعــد اإللهــي، فــكأن العــامل يتهيــأ ملطلــع شــمس الواليــة مــن 

أفــق مكــة املعظمــة وكعبــة آمــال املحرومــن وحكومــة املســتضعفن... ولعــّل هــذا التحــّول ينطلــق مــن 

املــرق ثــم ينتقــل منــه إىل املغــرب ومنــه إىل أقطــار العــامل. وليــس مــن اللــه مبســتنكر أن يلــّج الدهــر يف 

ســاعة ويســلّم األرَض إىل املســتضعفن ورثــِة األرض، وينــر اآلفــاق بطلعــة ويل الله األعظــم صاحب العرص 

أرواحنــا لــه الفــداء.« ]صحيفــة اإلمــام )الفارســية(/ج1/ص481[ لقــد أصبحــت األنظــار اليــوم متوجهــة 

مــن مختلــف أنحــاء العــامل اإلســالمي إىل كلــات ســاحة الســيد القائــد اإلمــام الخامنئي)دام ظلــه(. فعىل 

ســبيل املثــال األمريــكان متأملــون جــّدا مــن أن املرجعيــة العليــا املتمثلــة بســاحة آيــة اللــه العظمــى 

الســيد السيســتاين)دام ظلــه( تــوّص بعــض اإلخــوة بــأن »يف املســائل السياســيّة عليكــم أن تتبعــوا قائــد 

الجمهوريــة اإلســالمية« وهــم ميتثلــون فعــال. إذا عّمــت هــذه الواليــة جميــع أرجــاء العــامل، ســيظهر إمــام 

زماننــا، وهــذا متهيــد لظهــور اإلمــام. نحــن منتحــن يف زمــن نائــب اإلمــام الحجة)عــج( لنتهيــأ لعــرص اإلمام 

نفســه. فــإذا نجحنــا يف امتحاناتنــا مــع الــويل الفقيــه ونائــب اإلمــام الحجة)عــج( ســندرك اإلمــام نفســه.
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الوالء أصل الدين/ الوالية ليست أمرا سياسّيا أو اجتماعّيا وحسب
الــوالء وحــب واليــة الفقيــه ليــس لنــا مجــرّد قضيــة سياســية، بــل هــو أصــل الديــن. وواليــة الفقيــه هــي 

امتــداد لتلــك النجمــة الزاهــرة املتمثلــة بواليــة أهــل البيــت)ع(. فمــن ال يعــرف ذلــك فليعــد النظــر يف 

دراســاته الدينيــة. منــذ اليــوم الــذي أىب إبليــس فيــه أن يخضــع لواليــة مــن فضلــه اللــه عليــه واســتنكف 

عــن الســجود آلدم، تبــّن أن قّصــة حيــاة البــر الرئيســة هــي حــول محــور الواليــة. وعــىل هــذا األســاس 

ــت كل هــذه القيمــة وهــذا االحــرام. ليســت  ــا ونال ــا وعقولن ــه مأخــذا مــن قلوبن ــة الفقي أخــذت والي

ــت)ع(؛  ــوّدة أهــل البي ــا مب ــاىل أمرن ــه ســبحانه وتع ــإن الل ــر ســيايس واجتاعــي وحســب ف ــة بأم الوالي

)قـُـْل ال أَْســئَلُُکْم َعلَیْــِه أَْجــراً إاِلَّ الَْمــَودََّة يِف الُْقْربــی( ]الشــورى/23[ واملــودة مبعنــى الحــب الــذي يُظَهــر، 

ــًة. ــه رصخ ــب أن نطلق ــل يج ــه، ب ــا علي ــن)ع( وبكاءن ــام الحس ــا لإلم ــي حبّن ــي أن نخف ــك ال ينبغ لذل

أوهل إظهار الحّب لإلمام الحسين)ع( أمر سياسي فقط؟!
أوهــل إظهــار الحــّب لإلمــام الحســن)ع( أمــر ســيايس فقــط؟! أوهــل إذا نزلنــا إىل الشــوارع مــن أجــل 

ــة  ــك بالنســبة إىل والي ــا كنشــاط ســيايس؟! كال؛ وكذل ــزاء، ينظــر إليه ــیّرنا مســرات الع الحســن)ع( وس

الفقيــه، فإنهــا ليســت بظاهــرة سياســية فحســب بــل تخامــر قلوبنــا وأرواحنــا. لذلــك رأينــا يف أيــام الدفاع 

ــه.  ــة الفقي ــوا بأنفســهم بأمــر والي ــال وضّح املقــّدس كّل هــؤالء الشــباب قــد اندفعــوا إىل ســاحات القت

ولذلــك جــاء يف إحصائيــات وصايــا الشــهداء أن يف كّل وصيــة ذُكِــر الحســن)ع( حــوايل أربع مــرّات، وكذلك 

ــم. ــة يف عروقه ــه داخل ــة الفقي ــت والي ــرّات، إذ كان ــع م ــا أرب ــه والدعــوة إىل اتّباعه ــة الفقي ــرت والي ذُكِ

إنما يصلح والؤنا بشكل جذري في األسرة ال عبر البحوث السياسية واالجتماعية
بعــد مــا عرفنــا قيمــة الــوالء، فيــا تــرى كيــف نوطـّـن قلوبنــا عليهــا؟ ومــا الــذي يجــب فعلــه لتحقــق الوالء 

بشــكل جــذري؟ علينــا أن نصلــح عوائلنا، إذ يصلح والؤنا بشــكل جذري يف اإلرسة ال عرب البحوث السياســية 

واالجتاعيــة. طبعــا البــد مــن البحــث أيضــا يف مجاله، أمــا األمر الــذي ينتج إنســانا والئيا بطريقــة جذرية، 

هــو إصــالح األرسة. الــوالء بحاجــة إىل عوائــل جيــدة، ولكــن مــا هــي خصائــص األرسة الوالئيــة الجيــدة؟
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خصائص األسرة الوالئية الصالحة/ األصل الرئيس في تربية الولد وعالقة المرأة والرجل
إذا كان ســلوك األبويــن يف األرسة يدفــع األوالد إىل احــرام الوالديــن مــن صميــم قلوبهــم، تبلــور الــوالء يف 

األوالد، وإال فمــن البعيــد أن يصبــح الولــد العديــم األدب مــع والديــه، والئيّــا. فمــن أجــل تحقيــق هــذا 

األمــر البــد مــن مراعــاة مبدأيــن أساســيّن: 1ـ املبــدأ املهــم يف تربيــة الولــد هــو أنــه: »عــىل األب أن يحــث 

األطفــال عــىل احــرام األم وعــىل األم أن تحــث األطفــال عــىل احــرام األب«. إنــه مــن واجــب الوالديــن أن 

يعلـّـا األوالَد األدب بهــذا النحــو، وهــو أن يــوص الوالــُد أوالَده ويجّســد ذلــك بســلوكه بــأن يتحبّبــوا إىل 

أّمهــم ويحرموهــا، وكذلــك تــوص الوالــدة أوالدهــا بــأن يحرمــوا أباهــم ويلزمــوا األدب يف التعامــل معــه.

ــان؛  ــض األحي ــىل األوالد يف بع ــت ع ــّددوا يف البي ــفقة أن يش ــة والش ــة املحب ــدان بذريع ــَس الوال ال ين

ــِنن «  ــبَْع ِس ــٌر َس ــِنَن َو َوِزي ــبَْع ِس ــٌد َس ــِنَن َو َعبْ ــبَْع ِس ــيٌِّد َس ــُد َس ــه)ص(: »الَْولَ ــول الل ــال رس ــد ق فق

ــد أن  ــا. الب ــا م ــكر نوع ــبيًها باملعس ــت ش ــح البي ــي أن يصب ــا ينبغ ــيعة/ج21/ص476[. هن ــائل الش ]وس

ــن  ــدان م ــع الوال ــك. ال يتوق ــس يف ذل ــات دور رئي ــم، ولألمه ــع والديه ــال م يصعــد مســتوى أدب األطف

ــة  ــس يف العالق ــدأ الرئي ــم. 2ـ املب ــب أوالده ــر تأدي ــم أم ــوا إليه ــيئا، وال يفّوض ــالم ش ــدارس أو اإلع امل

بــن الزوجــن هــو أنــه: »ال یجــوز للرجــل أن يجــرح قلــب زوجتــه، وال يجــوز للمــرأة أن تكــر 

ــرب هــذه  ــا وع ــا، سرشــد الزوجــان مع ــن يف أرسة م ــن األصل ــاة هذي ــّم مراع ــا ت ــإذا م ــا.« ف ــة بعله هيب

ــا. ــل أيض ــرأة والرج ــك والء امل ــة إىل ذل ــينمو باإلضاف ــل س ــون، ب ــيرىب أوالد والئي ــة، س ــة الطيب العالق


