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إنما تتكّون جذور والء اإلنسان في األسرة/ إنما حصل الصهاينة على هيمنتهم الظالمة 
عبر هدم كيان األسرة

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 الثالثة:

ما نفعل لكي يصبح أوالدنا والئّيين؟
يســأل كثــرون: مــا نفعــل لــي يصبــح أوالدنــا ناجحــن موفّقــن أطبــاء ومهندســن و... ولكننــا 

تربيــة  والئيّــن.  أوالدنــا  يصبــح  لــي  نفعــل  مــاذا  نتســاءل  نحــن  الهــدف.  هــذا  إىل  نصبــو  ال 

األوالد ليســت بأمــر عســر، ولكــن بــرط أن نســلك طريقهــا وقــد دلّنــا أهــل البيــت)ع( عــى 

« ]مــن ال  الطريــق إذ وّصونــا بتأديــب أوالدنــا عــى حبّهــم؛ »أَدِّبُــوا أَْواَلَدكُــْم َعــَى ُحــبِّ َعــِيٍّ

ــى  ــم ع ــوا أوالَدکُ ــال: »أدِّب ــه ق ــول اللــه)ص( أن ــن رس ــك روي ع ــه/ج3/ص493[ وكذل ــره الفقي يح

ثَــاِث ِخصــاٍل: ُحــبِّ نَبیُِّکــم، وُحــبِّ أهــِل بَیِتــِه، و ِقــراءِة القــرآِن« ]ميــزان الحكمــة/ح22721[

وفق ما بّينه القرءان، کان النزاع الرئيس في حياة البشر، على الوالية
ــق  ــل خل ــع مسلس ــه يف مطل ــرض الل ــد ع ــة. لق ــى الوالي ــا كان ع ــر، إمن ــاة الب ــس يف حي ــزاع الرئي الن

ــس  ــرّد إبلي ــة مت ــة. قّص ــوع الوالي ــة موض ــدى أهّمي ــع إىل م ــت الجمي ــي يلتف ــة ل ــة مهّم ــان، قّص اإلنس

عــن الســجود آلدم تحــي عــن أن إبليــس مل يقــدر عــى تقبّــل واليــة آدم وأفضليّتــه، فطُــرِد مــن 

ــث  ــد مبع ــذا، فبع ــا ه ــان إىل يومن ــاة اإلنس ــدء حي ــذ ب ــه من ــوع ذات ــذا املوض ــتمّر ه ــه. واس ــوار ربّ ج

ــدا  ــدّل جيّ ــا ي ــم م ــول واليته ــم يتمــرّد عــن قب ــرا منه ــرى كث ــر ت ــاء الب ــه إىل أبن ــه وأوليائ ــاء الل أنبي

ــد  ــّي إال وق ــل نب ــوالء. مل يُرَس ــة وكل يشء رهــن ال ــر، هــو حــول الوالي ــاة الب ــة حي عــى أن أصــل قّص

ــع  ــاء/64[ وإن جمي ــِه( ]النس ــِإْذِن اللَّ ــاَع ِب ــوٍل إاِلَّ لِیُط ــْن رَُس ــلْنا ِم ــا أَرَْس ــه؛ )َو م ــه وواليت ــت طاعت وجب

ــم  ــاء، يف أفضليّته ــوى األنبي ــع دع ــر م ــكل رصاحــة أن مشــكلة الب ــّن ب ــرءان تب ــاء يف الق قصــص األنبي

)فَقــاَل  وكذلــك  ]املؤمنــون/34[  لَخــاِسُون (  إِذاً  إِنَُّکــْم  ِمثْلَُکــْم  بَــَراً  أَطَْعتُــْم  لَــِنْ  )َو  وواليتهــم؛ 

ــون/24[  ــْم ]املؤمن ــَل َعلَیُْک ــُد أَْن یَتََفضَّ ــْم یُری ــَرٌ ِمثْلُُک ــذا إاِلَّ بَ ــا ه ــِه م ــْن قَْوِم ــُروا ِم ــَن کََف ــَأُ الَّذی الَْم
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إنما تتكّون جذور والء اإلنسان في األسرة
ــدأ  ــن نب ــرد هــذا الســؤال وهــو مــن أي ــوالء، ي ــاة اإلنســان حــول ال ــا أن أصــل قصــة حي ــا عرفن بعــد م

بالــوالء وأيــن نتعلّمهــا ونتمــرّن عليهــا؟ علينــا بــاألسة وأن نبــدأ بالــوالء منهــا. ألن جــذور الــوالء 

ــِن  ــرٍ لتوط ــٍل كث ــام بفع ــن القي ــا ميك ــرى ف ــات األخ ــا يف البيئ ــا. أم ــو فيه ــّون يف األسة وتنم ــا تتك إمن

األوالد عــى الواليــة. ال يصلــح مــكان لرتبيــة اإلنســان والئيًّــا كالبيــت واألسة. ولقــد عــرف أعــداء 

البريّــة هــذه القضيّــة املهّمــة جيّــدا، بينــا نحــن ولأســف الشــديد مــا زلنــا مل نشــعر بهــا. 

كيف استطاع الصهاينة أن يخضعوا الشعوب تحت هيمنتهم؟
شــعر الصهاينــة منــذ ســنن إىل مــدى أهميــة والء اإلنســان وإىل دور األسة الحاســم يف بناء عنــارص والئين 

وهــم اآلن يشــتغلون يف هــذا امللــف. إذا ألقيتــم نظــرة إىل بروتوكــوالت حكــاء صهيــون، ســتجدون أنهــم 

ومــن أجــل الهيمنــة إىل املجتمــع البــري قــد تفطّنــوا إىل هــذا املبــدأ وهــو رضورة اجتثــاث جــذور الوالية 

يف األسة. فقــد قالــوا: »مــن أجــل أن ال يطــاع إمــام أو قائــد يف مجتمــع مــا، فابــد مــن القضــاء عــى اتبــاع 

األوالد لأبويــن«. لقــد عرفــوا هــذه الحقيقــة جيــدا وهــي أنــه إذا مــا أطيــع قائــد يف مجتمــع ما، فــإن ذاك 

املجتمــع ســوف يقــوى. فمــن أجــل أن يصبــح املجتمــع عصيّــا عــى االتبــاع، فابــّد مــن تيبيس جــذور هذا 

االتبــاع يف البيــت واألسة.يقــول الصهاينــة يف بروتوكوالتهــم: البــّد أن نعّكــر صفــو العاقة بــن الزوجن لي 

ال يتّبــع األوالُد آباءهــم ومــن ثــم بعــد ما ينزلــون إىل املجتمع لن يتّبعــوا قائدا وال إماما. عرب هذا األســلوب 

الشــيطاين والبئيــس اســتطاعت رشذمــة قليلــة ال تتعــّدى الـــ 1% مــن ســّكان األرض أن تهيمن عــى األكرثية 

البالغــة 99%. لقــد طعنــوا بالعوائــل طعنــات بحيــث متكنــوا مــن إلحــاق أي طعنــة شــاءوها باملجتمــع.

البّد أن نفّتش عن أسباب خنوع المجتمع للظلم، في عوائل ذلك المجتمع
األسة هــدف مهــم للصهاينــة ألن ســبيل هيمنتهــم الظاملــة ميــّر عــرب هــدم كيــان العوائــل. إذا 

ســألتم الصهاينــة عــن الســبيل إىل تســخر مجتمــع مــا وإخضاعــه تحــت هيمنتنــا، ســيقولون: 

ــع،  ــزل إىل املجتم ــه إذا ن ــم، فإن ــل ألوامره ــه وال ميتث ــرتم والدي ــذي ال يح ــد ال ــم!« الول ــادروا بأسه »ب

لــن يتّبــع قائــد ذاك املجتمــع. وهكــذا إذا زالــت قيمــة اتبــاع القائــد يف مجتمــع مــا، وفقــدت 

الطاعــة مصداقيّتهــا فــإن مثــل هــذا املجتمــع ســيضعف جــّدا ويصبــح هيّنــا عــى أعدائــه ولــن 

يكــون عصيّــا عــى اســتعباده والهيمنــة عليــه، حتــى ولــو كان متطــّورا بحســب الظاهــر كبعــض 

ــة  ــة قليل ــاء لرذم ــا أثري ــدا وخدًم ــات عبي ــك املجتمع ــراد تل ــح أف ــد أصب ــة. إذ ق ــات الغربي املجتمع

ــع. ــل ذاك املجتم ــم يف عوائ ــع للظل ــوع املتجم ــباب خن ــن أس ــش ع ــد أن نفتّ ــة. إذن الب ــم الصهاين باس
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إنما تتحّقق مقّدمات الظهور في العوائل
إمنــا تتحّقــق مقدمــات ظهور اإلمام املهدي املنتظر)عج( يف العوائل وتتبلــور أرضية ظهوره يف العوائل أيضا. 

إذا تــّم الــوالء يف أسنــا، وترعــرع أوالدنــا يف بيئــة األسة والئيّــن، تتوفّر األرضيــة لظهور اإلمام إن شــاء الله.


