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 ةـالتربي الطاعة و ولــح
 

 محمد يوسف عدس
 

ينتيدد لليحددنا علي ددتليددوفلتي دد صييقليددعلضددنيهلمددلليددن لي يددللن عمدد ل ددععلي يت ددعليددع
ذت ددع  علي دد لن ددعنعل امشددتعتلينتيدد ليةددفني نلصيتدديعلمددللذعلضددني للاددياليددني لام امددنيعليمدد لي شدد  

.ل ي تددلل.ل االةيةددفعلم ن ددعنين  امي اضددول امنذصدد ل امةادد ل امضددتناألخددفهل حةددعلنةعن دد لام ددع ل
 ام نيندد ل نيددعدلامت ددننل يددعل صددفعلامة دد ذيددعل للامنددنتيعليمدد لضددن ندليتةددعنلامشددتعتليددعلامشددعن ل

للل!..لامنطت يعفلامضعندل ننعنة لامنيعض لامة يا 
صة  لامشدتععلذعلل..لامطعي ""لصتلايالامن عللاتل  ن لنا ل قنلالحظللذعلذ انلام  نعفلينن ل

اددعلل..لامنننةدد ل امشددنطتلصددتلامشددعن ليطيةدد الام امددنيعلصددتلامتيددفل امشدديبلصددتلام يددعتل امنددنن لصددت
لل!..للذ لامن ي لصتلامةنللامنة  لطعي لامننينلللتةنليمك

لي لينةدددن عل ي ضددد للضدددني  دددلليمي دددعلضددد ندلامشدددعتلامنادددعمتل ندددعلللي دددتليدددوف ينضدددتل
لصدفليةدنولمدللحد  للالليشدعبتلصدتلامشد ان ل اللينصدولضد يللذتدنا للةدعمنع لنل ناهل مدنا لص,.للامننت يعلت عل

لل!..ل ي انلنعلااليييانلمآلخنيعلام نيولنا نع ل  يش نل..
ي نددللم ددعلضدد ندل نلةددن لي ددتليددوفلم اةددللذعل ألعلامضددنيهلمددعلي ددعلقددنلذيددعلن عمددللتةددن

اآلخددن علصددتل ل"يةدد فلييالبش ددل: فأضااافامشددعتلامناددعمتلي دد لامدد نطلامددي لةددعنلي يددللامن مدد ل
ناصوليدلال..لمشدخ ل تعخيضدعنلي د عل ن ي دع لل..ل"لي  لذحنلييالضنتللصتلامشدعن لنل اللينن للامتيو

..ل]لية دد لنا ددللاألي دد لصدد لامةدد  كل ليتيددفللن نددعلتددعم لصدد ليييا ددلللذ لنخ دد هيددعل اةددللضددنلل
ل.ل.!![..نظ  نعل الليتيفلظعمنعل..ل ينش لنا نعل  تلامحع طل

المأثور: أن الطريق إلىى  "أدركت وأنا أقرأ هذا المقال معنى ذلك القول :  ثم يقول معّلًقا
فنىىا وان طاطنىىا لىىو القىىرون تخلّ  مىىن أ ىىوا  .. كمىىا أدركىىت جانوىىاً  جهىىنم ممهىىد والنوايىىا ال  ىىن 

نروىو  ىواونا ترويى  خاطلى  منىذ قىرون  وال قيقى  أننىا .. األخيىر  وهىو الترويى  الخاطلى  للن ىى 
، لفو الوقىت الىذك كىان ليىد أعىدا  .. الص يح م لهمنا للفكر اإل المومن عد وكان هذا ناتجاً 
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مين وعلومهم وغطر تهم وا د  وعد األخرى مدعّ  ن يوتلعون الدول اإل المي واإل الم الم تعمر 
األمىر ألن كىل  ىلط  إنمىا هىو  الطاعى  العميىا  لىولوّ  كنا نروىو أجيالنىا علىى .. وا تهتارهم ونا

لىىى )  ىىا   عنىىد كثىىر  مىىن الم ىىلمين هكىىذا  .!. و  خيىىار   لنىىا ليهىىاقىىدر مىىن عنىىد ال    يلىى
لىك مىن ت ىا  )قىل اللهىم مالىك الملىك تىلتى المُ   :اآلي  الكريمى لْهُم   (عصور الضعف والتخّلف

وكىىأن األمىىر الواقىى  مهمىىا كىىان االمىىا مج فىىا لهىىو قىىدر إلهىىو    لىىك ممىىن ت ىىا  ...(وتنىى   المُ 
..!! وكىأن ال ح ا ىاهي يرضىى وىالالم  والقهىر لعوىاده  ..! ه لتغييىر  م لمينوغى ان يتصدى لد 

رغىىم إراد  وكأنىىد يوىىارك عمىىل الخّطىىالين والُ ىىرّاق وُقطىىا  الُطىىرق الىىذين إ ىىتْولْوا علىىى ال ىىلط  
الناس أو وت وير إرادتهم .. !! ثم ُيقال للنىاس هىذه إراد  ال وقىدره ..   إن هىذه اآليى  الكريمى  

كثير  لى القرآن    ُتفهم منع ل  عن وقيى  النصىوا القرآنيى  األخىرى التىى العايم  مثل آيات  
نثىارًا يىنقب وعضىد  ح نار  ورّاني   ط ي  يوا   ودا القرآن للناار إليد تتناول نفس الموضو  ..

.. الم كل  إذن لى طريق  لهمنا  يات القرآن ولىيس لىى القىرآن نف ىد .. لالىذين لهمىوا وعضا 
و الىىذى أ ىىلفنا لىىن ي ىىتطيعوا لهىىم آيىىات أخىىرى تىىدعو إلىىى الجهىىاد لىىدل  الالىىم اآليىى  علىىى الن ىى

هذا الفهم الخاطئ يلّدى إلى إ ىقاط  ىق وم ارو  ال رور والماالم ون ر العدل وين الناس .. 
ولىى تن يتىد عىن ال ىلط    الم لمين لى الّ ورى  الُمل م  لل اكم .. و ّقهم لىى إختيىاره أصىالً 

  ...  وأل د  يا  الناس وتنّكر ل قوقهم  إذا أ ا  إ تخدامها
آليىات هام  لى التناول الخاطئ  أخرى يلفت على ع ت ويجوليتش نارنا هنا إلى نقط 

.. لهىىو يىىرى أن هىىذا هىىو األ ىىلو  الىىذى ي ىىتخدمد أعىىدا  اإل ىىالم لىىى م اروىى    القىىرآن الكىىريم
القرآنيىىىى  األخىىىىرى            اإل ىىىىالم ، إذ  ينت عىىىىون آيىىىى  مىىىىن  ىىىىياقها .. منع لىىىى  عىىىىن وقيىىىى  اآليىىىىات 

ال كىم القرآنىىى النهىالى لىىى قضىي  مىىا .. هىىى  لىى نفىىس الموضىو  .. ثىىم يعرضىونها علىىى أنهىا 
:  أن اإل الم  دين يرلب اآلخرين  و  يقىّر التعىايش وي تخلصون من ذلك أ كامهم الم ّوق  

تدّلون علىى ذلىك أو ال وار معهم .. ول ي ىّرب الم ىلمين علىى قىتلهم والىتخّلا مىنهم .. وي ى
واآليىى  القر انيىى  : ت قىىاتلوا الىىذين  يلمنىىون وىىال و  وىىاليوم اآلخىىر ، و  ي ّرمىىون مىىا  ىىّرم ال 

،  تىىى يعطىىوا الج يىى  عىىن يمىىدم م وهىىم وتىىوا الكتىىا  أور ىىولد ، و يىىدينون ديىىن ال ىىق مىىن الىىذين 
م ىىلمين وأهىىل يىىات األخىىرى التىىى ت ىىدد عالقىى  ال{ .. إنهىىم يخفىىون عامىىدين كىىل اآل..صىىاغرون

الكتىىا  : الجىىدال وىىالتى هىىى أ  ىىن .. والم ىىارك  لىىى الطعىىام .. والق ىىط والوىىّر وهىىم .. و وا  
وان القتىىال الم ىىرو  هىىو لىىرد العىىدوان    للُعىىدوان علىىى  ..الرجىىل الم ىىلم مىىن المىىرا  الكتاويىى  

تعتىدوا إّن ال   اآلخرين ، كما لى اآلي  الكريم  : ت وقاتلو لىى  ىويل ال الىذين يقىاتلونكم و  
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ىىُ  المعتىىدين { ) تلّكىىد واجىى  الم ىىلمين لىىى الوىىر والق ىىط وأهىىل  (  وآيىى  اخىىرى190 آيىى  الوقىىر ُي م
 همو : ت   ينهاكم ال عن الذين لم يقاتلوكم لى الىدين ولىم يخرجىوكم مىن ديىاركم أن توىرُ  الكتا 

ىطوا إلىيهم ، إن ال ي ىّ  المق ىىطين {   ىلو  الصى يح لفهىىم ألهىذا هىىو ا (  8)الممت نى  آيى  وُتق م
القرآن وآياتد التى  يال الم لمون يرددونها لىى قىرا تهم وصىلواتهم كىل يىوم إلىى يىوم القيامى  

... 
نعود  إلىى لهىم الم ىلمين الخىاطئ لمعنىى الطاعى  الم ىروع    يىع يتىاو  علىى عى ت 

كنىو أعىرف علىى ، ول للطاعى    أعرف والضوط مصدر هذه الفل ف  التعي ى  " كالمد ليقول : 
د نااي ياار  اف  .( ؟.. لىىيم هىىذا اليقىىين) ه فاااذا سااألنا. . " د اليقىىين أن اإل ىىالم لىىيس مصىىدرهاوجىى

علىى  وقىد أنكىر القىرآن   ، وتعاليمىد ألن الطاعى  العميىا  تتنىاقب مى  روس اإل ىالم" : ببساطة
ّتواعهم  لهم ديىن ال و آوىالهم عنىدما عىرب علىيهم أنويىاألدين ملوكهم أقوام طاعتهم العميا  وا 

ال ق لعموا وصّموا وأغلقوا عقىولهم عىن التفكيىر .. وينكىر اإل ىالم علىى الم ىلمين وىل يىأمرهم 
( والقرآن يلكد هىذا المعنىى  : )  طاع  لمخلوق لى معصي  الخالقورلب الطاع  لى معصي  

لىى آيى   لى آيات كثيىر  .. هىذا القىرآن الىذى قىرن اإل  ىان إلىو األوىوين موا ىر  واإليمىان وىال
هو نف د الذى  ّذر مىن طاعى  األوىوين  ، مكان لى العواد   أعلىوا د   ورل   اإل  ان  إلى 

ن جاهداك على أن ت رك وى ما خر  يع قال : تلى موقف آ هما ، طعْ ليس لك ود علم لال تُ  وا 
كىىل .. وهكىىذا يلكىىد اإل ىىالم علىىى الم ىىلم إعمىىال العقىىل لىىى  ..{ وصىىا وهما لىىى الىىدنيا معرولىىا

.. وهىىذا مىىا ن تخلصىىد مىىن  ىىديع  ر ىىول ال والقىىيم ال ىىالد   واقفىىد تجىىاه المجتمىى  واأللكىىارم
ن أ ىا وا أ ىأت  صلى ال عليد و لم : "   يكنْ  أ دكم إّمع  يقول إن أ  ن الناس أ  نت وا 

 .. لالمطلو  من الم لم أن يوّطن نف د على اإل  ان دالما  تى لىو أ ىا  جميى  النىاس .." 
 ُيفتىرب أنىد هذا عىذرا لتخّليىد عىن م ىلوليتد أمىام ال وأمىام ضىميره األخالقىو الىذى للن يكون

أّما الطاع  العميا   التى  اعت لى مجتمعات الم ىلمين خىالل عصىور طاع  ال ... لى  ن أ
ت ت وطأ  النام اإل تودادي  لهى نتىا  ترويى   ىيل  مقصىود وهىا أن تىلّدى وايفى   و  التخلف

هىىذا النىىو  مىىن الطاعىى  لىىد "    :يفتىىين علىىى  ىىد قىىول علىىى عىى ت ويجىىوليتش معّينىى  .. وىىل وا
، ومىن  ميىت األ يىا مىن  ىأنها أن تُ  لمن نا ي  هىو خصىل  :  ل إ داهما األخرىوايفتان تكمّ 

مىن النىاس قىد   ىول اإل ىالم أجيىا ً  ا ي  أخرى لإن ن وتها إلى اإل ىالم مىن  ىأنها أن ت  ىدن
 "إن الطاعى  العميىا  ت يىل كالنىات:  وتفصاي  لاذلي يلاول!!   ...  ماتىت قوىل أن توىدأ  ياتهىا

 .. يطىاردهم  ىوح اإلدانى  وم ىاعر و ري   وي  وفطرتها إلى أناس يفتقدون الثق  لو أنف ىهم
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هىاروون  .. وم  ال من تصوح راي  لفل ف  ي تال وها مجموعات من أق ام الو ىر الذن  الدلين 
 "...  لو ا  ت الم ال لوو وموا ا  النفس عن ملجأ لهم و ثاً  رّ من الواق  المُ 

نندد ولاما ددنل امةددتتلصينددعليفقيددلل ايددنلنددعلصددتل ظددنلي ددتليددوف ل)نتنددعلياةددنلم ددعلادديال
تا ةددا لامن ددعات..للنلص دد الالامن يددن علاإلةددفنتلامنةعضددنلنددعلاددوا علصددتل ددللن ا  دد ليضددعنص ع

نليي  دد ليددنعلل األخددفه  تضددنع نلنا  دد لتنشددعينلامددي تل..لنبددعلذ  ددعلاللياي ددن عليمدد لامي دد  
يينيةدد علتحددوعلذ اددنل  م دد  عل..ل اددعاي علصددتلن ا  دد لذ ددع لياي ددن عليمدد لام واادد ل حةددعلامخ دده

يةدة عليمد ليح ي  دعلنةنصد ل اد الالاأليدنااليينيدو علتد   عليةنصد علذادناص علاميدتل..ل ضدفت لذشدن
ادلادديهلعل ع ددفلن ددعيمي ددعلن ندد  دد علصددتلاخييددعنلام ةددع للاميددتلي ضدد  ع نددعلاددعلاللييحن لل..ل يددند
للل...لام ةع 

لنةد نيعل دي لذت ع  دعلاللي للذةعميت علامي  يني لصتلي شد  "ل يخ  ل)ي تليوف ليم لام  للت عل
امييعلل"لللت شتعهلامن عنةيتن للم لل ظععل صط تعل..ل يتينلنطيةيعلألةيعناعل ا  نعل ت عالنةية نيعلح ي ييعل

 الليي قدد لي دد ليددوفللي ددنلادديالل..ل!..لامن  دد نيع ددنفلضدد عيي علي دد ليي يددللصدد لتيدد فلامندديي نيعل
امةدعمعلامن دتالتدعمايعللامنشدعن  لصدتلاةديةتعنل اضدط عنلشدة ت علصدتلادياْ ونلللامحنل..ل ا  نعليحن   ع

خدنا للأل  دعلطعمت دعلامشدتعتلل..ل  يدعف امنيا لل امنظدعمعل امن ل بدفهلييد   عل ا  تعألتيةدعنلت  اةد علل ا 
ل ل لنطيةدد..ل  ة  ددعلندد  عل ع  ددعفللحيددعي علامددي ليطدد  هلمخ ددللامخدد  لصدد ل ددللادديالاليددعذمةدد ي عل

يالنذفلذ لةنةفلمونْفلامضنفل..ل لن يتل ل لاعن  ل!!ل.اللين ل الليةنول ا 
ادديهل اما ةددطي ي لذ تددنلشددعانلي دد لاألناضددتذمددي لامنشدد نلامددي ل ددناهلاآلعلصددتل لل ذةدد لل
تنددعلللنل ي تلامنددن  لتعمةددف ي دديا لاألطاددعلل امشددتعتلصددتلن ا  دد لامةددن اعلاإلةددنال..؟للامح ي دد 

ح م عل نلصفلي ن علنعلامنة نيعل ية طلن  علامضحعيعل امش ناال للي عل..لذيي لم علنعلذح عن
يةد فل يدني اليمد ل قد لامة د لاما ةدطي تلحيد لاإل  دوانييعينيادولذضد افل لل..ل اللنةدعيندلي  دع ل

امن ع ندد للمضددحتلام حيددنلصددتيددني عليمدد ليطاددعالشددة  لاال ياعضدد ل اددتلامشددتالال..لنددناصوليةددنا يل
صتلص ةطيعل صتل للل مي نذلامةتينل نيةع لل..للنل يطعمت علتإيعندلاميفنييليم لامننان لاما ةطي ي 

ددددد ول امن ي دددددعفيدددددعلشدددددنااللاللييحن ةددددد علمن عطةددددد ليةدددددنا يللذ لاإلني دددددع ل لل..للتدددددفنلامةدددددنت لامة 
ل !!!..لاإلةنا ي ي 

وا نصىيا   ن تقىدم إلينىا ترويى  الىذلإنىد لمىن التنىاقب الصىار  أ:  يلول علي عات 
يىذكر موىدأ الجهىاد  .. هىذا القىرآن الىذك والقىرآن منهىا وىرك  .. والطاع  هذه وا م تروي  القىرآن

درجى  ال ىهيد إلىى  ، ويعلو من قدر الجهىاد ويرلى  ومقاوم  الالم لو أكثر من خم ين موض 
هىذا الىذل وا  تضىعاف  عىن  ىلو ً م، هذا القرآن   يمكن أن يكون  درجات األنويا  والصديقين

 ... الذك يعانيد الم لمون
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 هذا النو  من الطاع  العميىا  م"أنا أج م هنا وأن القرآن العايم قد  رّ   :ولذلي يلول 
 العووديى    تجىو  ..وينمىا الى الفين  هين وال ىالطين؛ ألنها عوودي  للطواغيت من الو ر المتىألّ 

 يحدننهلاإل ةدععلعي لامنط  د ل ل خشدييلل حدنهليت دتلام دناعل ناند لامطلح لعلى   ...  هإ  ل و د
ل["...للنعلامشنكل امخ  ل امةت ني لمغينلا 

 

 ل ؟..لييعلنعلامي لي ض لتلل)ي تليوف لاآلتعال امننتيع
لذالليحطند اليناندلامشدتعع ي تلي  لاآلتعال امندنتيعلذعليي ت د القتدلل دللشدتال  يلول إني

 ذعلي  نددد التي  يدددللاإلناندلالللنلتدددللي دددي علتنيعيي دددعل ضددديعبي علمحنيددد لي دددناعن الطعقددد لادذ لي دددل..
 اللةددتيلليمدد لييددعندلحي يدد لاإلةددفعل نل؛لألعلامشددتععلنةدد  تتلاإلناندلاللي اةدد علاإلةددفعل ةددناع

امةددودلذ اددنلنددعلحددنيا عليددعلا الامشددتعتليددعليحددن ل ..لي دد لاآلتددعال امنددنتيعلذعلت اةددط لذ ددع لذندد اف
ل"للامةنللذ انلنعلامشا  ليع لنللمش عي لذ انلنعلامي اضونليعلالعي امط

ذعلي دد لي دد ل ادديهلاأل يددعللاميددتليينتدد لي دد لامةددودل ام ناندد لاددتل حددناعلاميددتليةدديطيو]ل
ص  ضدددد لللنل ينضددددتلصددددتلطني  ددددعلن عليددددنننل ن علذعلي ددددين لاإليعلنددددعلذحددددنل..لقددددنني علتاتددددعف

 [ل!..لامنطيةيع مةتيناإلةفعلمعلي  علياللي  لذين لامش ةععلاماع نيعلاللا

يةدددي  نلامطعيددد ل ليياليضددد ن علذعل)ي دددتليددوفلشددنينا للصددتلقضدددي لامينتيدد لةددد خط لخط دددع ل
ادتلقضدي لاميد اوعل نل ا  ندعلذ لذ دلليدني ليمد لامة د لندعلذ دللامة د ل..لمضدعم لامةضديععل اميندنن

..لل لام  يد لامشخضدي لامنةد ن علامضحي لتعمن نانلامن عةتلمي نيد نل اخييعنلامن   للصتلقيعلامينتي 
يددددنانلامشددددتعتلمن ا  دددد لحيددددعدلحعص دددد لتعمشددددنا نل امنخددددعطن ..لص دددديالقددددنناعل ي ددددتلذعليي ي ددددع الللل ا 

ل ...ل يةيةن  المنغعمتيل
يعندلينييدتلصدتلةد علام ديع  اللامن تد للذعليديعللنلص دي لندعلامنة د للي  علقضي لذ م يعفل ا 

ل..للامةدنتل امنةد نيعل احي دعناعلاايد ي ش  لذطاعللامي  نل شتعت علصتلام يت يوافلي  لامة  ل  نل
يةدديتةنلنددعلقددعن  لية ددين علص ددندل  ل ..لتي نددعلينتددتلامنةدد ن علذت ددعااعلي دد لاالةيةددفعل امطعيدد 

ل ...!!للذت عا علم يت لاللم حيعد ونل     عل    للام  عنل ن ع ن لاأليناالامنينتضيعلت ع
ع لياألخيدنلندني صدتلامة دن؟لذمدعليحدن لاديال..ذمي لايالا لامي ليحدن لاآلعلصدتلص ةدطيع

ل!؟..لصتل  ة صعلأخرى ومرةصتلامت ة  للمرة
ل احددنا للع لعلييني دد ددنلذي ل نلص ددنل صددتليعنيخ ددعلام ددنيعل قددع ولنيا دد لحددنافلذا ددعالامغددو لامنغدد مت

صيطيةدد علل الضددا صع لطا لضددي ن لصيخددنكل ددللةدد ع  علنددعلتيدد ي عل يدد نناعلذع  ددععليددنخللقنيدد لنةدد



 (6) 

صدفل..لتةدنلاآلخدنلل امشدتعتل احدنا لليين لي طدولتةدياللنقدعتلامن دعلاعلينضتلامل..لاإلناندنة  تتل
م ضد الي د لل م ل ععلا الالذحيعالح ع ل ..لينياولذضتولتعمن ع ن ل   علامنيتلقنلشللق  لام نيو

ل...ل . غاعالامةيل  م   عل ع  الباعال..لاميين لت يني علامن نند
لاعلمي   دد اليتيددنا ليدد لامةنيددعال ةددن لي  ددعلي ددننعل نتددتلذت عا ددعلي دد لامطعي دد للي دد ليددوفل ل

ميةفلينتي ل نل ايهلة   لامن عللصتلن وندلذينا  عل  علمي    الخناصع ل   ي لل..لم طعبي لامنةيتنلتي  ع
 !..لغياني نعلاتل نين لاللي ل


