ما از تو دفاع خواهیم کرد!
ووشته :وورالدیه قالله (اسالم اووالیه)
برگردان :شفیع فرحان/عضو مرکز مطالعات اودیشه و دعوت اسالمی (افغاوستان)

ایى ضوظها هؽلماياو زض ؼطاؼط جهاو اؼالم ذفمگیى ايس و پػ اظ تىهیىهای هکطض به اؼهالم و ضؼهى
گطاهی ک تحت پطوژهی کاضیکتىض ايجام ـس و زكاع اظ آظازی ػویسه و بیاو تؼبیط گطزیهس ،ضاه و ضوؾههای
بؽیاضی بطای ضز و هوابل با ایى تىهیى ضوی زؼت گطكت ـس.
هؽلماو هؼتوس و با اذالق ب زيبا ػمل واکًفیایؼت ک زض ایى ـطایط ؼعاواض اؼت ايجهام
البت  ،هط
ِ

ـىز و هیايسیفس چطىض هیبایس جلى تىهیى ب پیاهبط ضا گطكت ،چگىي ب ایى هباضظه طلبی پاؼهد زاز ،چؽهاو
زؼت ايسضکاضاو و هؽئىلیى ایى پطوژه ب ؼعای اػما ـاو بطؼًس و ایًک چطىض و بطای همیف ضیف تىهیى به
پیاهبط اؼالم زض همالک ؿطبی ذفکايسه ـىز .اظ ایًطو ،تىزهای اظ هؽلماياو جهاو ذفهن و ؿب ـهاو ضا زض
هال تبلیؾ اذالم ،تؼالین اضظـمًس و هاهت زضذفًسه و واالی ضؼى گطاهی ضیرتًهس تها بهطای جهايیهاو
ػطض ـىز .ػسهای ذىاهاو هطگىي بطذىضز هايىيی بطای پیفگیطی تىهیى ب ؼاحت پها ضؼهى گطاههی
ـسيس .و گطوهی اظ هؽلماياو جهاو گلتًس :پاییىتطیى زضج ی ایماو آيؽت ک زض هوابل ایى تهىهیى و اؼهتهعا
ب پیاهبط گطاهی کاالهای کفىضهای زذیل و ػاهل ایى پطوژه تحطین و با آوها هطغ ضابط ـىز.
زض واهغ ،اگط ب هطآو و ؼیطت پا ضؼى گطاهی بًگطین ،یا ب ؼیطت ذللهای ضاـهسیى هطاجؼه
يمىزه و تاضید اؼالم ضا وضم بعيین ،زض هییابین ک اؼالم ضاه حل ایى هفکل ضا بیاو يمىزه؛ ظیطا اؼهالم چًهیى
حاالتی ضا ظیاز تجطب کطزه اؼت .اؼالم با احکام و كطاهیى ظیازی اظ ػویسه هحاكظت کهطزه اؼهت و زض طهى
تاضید ایى احکام جلى ضؼىخ و زؼت ايهساظی به هوسؼهات اؼهالم ضا گطكته اؼهت و ایهى حلاظهت تًهها زض
هحسوزهی زولت اؼالهی ِاػما يفسه ،بلک زض ؼطظهیىهای ؿیط اؼالهی يیع وجىز زاـت اؼت.
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هابل شکط اؼت ک ضؼى گطاهی طؼن تلد ايىاع و اهؽام اشیت و آظاض اظ هطيىع آو ضا ،اظ اؼهتهعا گطكته
تا بطذىضز كیعیکی ،هن زض ظيسگی و هن بؼس اظ وكات چفیسه ايس .چًس يمىي اظ ایى اشیتها ضا هیتىاو ایىگىي
بطـمطز :ضؼى گطاهی يماظ هیذىايس ،ـرصی بط پفت آوحبطت ضوزههای ـتط ضا ايساذت ،ضؼى
الل  ضاه هیضكت ظيی ذاضها ضا ؼط ضاه ایفاو هطاض زاز و زیگطی ذاکطوبه ها ضا به مزم زضواظهی ذايه ایفهاو
ضیرت و ـرصی بط ؼط ضؼى گطاهی ذا پاـیس .و اهطوظ هن ،جههاو کلهط پهط اظ بهسبیًی به اؼهالم و
ضؼى الل گطاهی اؼت .اظ ایًطو تىهیى ب پیاهبط زض تاضید ضیف زاضز و یک اهط تکطاض ـسهای اؼت و
لصا ؼتن و ظلن بط هؽلماياو اظ زضیچ اؼالم زض بطذی کفىضها یک اهط طبیؼی ب حؽاب هیآیس.
اظ جمل آیات هطآو ک حاالت ایى چًايی ضا ضاهگفایی و تلؽیط هیکًس ،ایهى ههى الله هتؼها اؼهت که

َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْشك ِي .إٍِاا لََْاا الًتاّْ ِِنِي[ حجهط( ] 59-59:پهػ
هیكطهایس :فاصدع بًِا تؤمر وأع ِرض ع ٌِ الً ِ

آـکاض کى آيچ ضا ک كطهاو هییابی و اظ هفطکاو ضویگطزاو).
ْ

ایى آی ضا هططبی چًیى تلؽیط کطزه اؼت :ب ِ ًَا تُؤ َم ُر یؼًی بسايچ هأهىض ـسی ،یؼًی پیهام ذساويهس ضا

ب تمام هرلىهاتؿ اظ جهت اتمام حجت بطؼاو و الل تؼالی تى ضا بسیى اهط كطهىزه اؼت« .الصسع» به هؼًای
ـن و ـکاف اؼت؛ اهل ظباو ههیگى یًهس :تصهسع الوهىم :ای تلطههىا ،یؼًهی ههىم هتلهطم و پطاکًهسه ـهسيس.
َ ْ ْ

ْ ْ

َ وأعرض َعٌ ال ًُْشك َ
ِي یؼًی ب اؼتهعایـاو اهمیت يسه و ب ؼرًاوـاو تىج يکى .بسوو ـک ذساويس
ِ
ِ
ِ

تى ضا اظ آيچ هیگى یًس هًعه و پا زاـت اؼت .زض ایى آی الل تؼالی ب پیاهبط ذىز هیگى یس :ؿیط اظ الل هتؼا

اظ هیچکػ يتطغ؛ ظیطا ذساويس تى ضا زض هوابل کؽايیک با تى زـمًی هیکًًس ،کاكیؽت ،چًاوک تى ضا اظ ـهط
اؼتهعاگطاو زض اهاو زاـت.
و اظ ؼًتهای ذساويس ایًؽت ،کؽايیک ضؼى گطاهی ضا اشیت هیکًًس ،زض زيیا ب زؼت هؽهلماياو
هجاظات کًس و اگط زض زيیا هجاظات يکطز ،الل هتؼا زض آذطت ايتوام ؼرت و ـسیس اظ آيها ذىاههس گطكهت و
بیگماو ذساويس او ضا کاكیؽت .زض ؼیطت يبىی و زوضههای بؼس حىازث ظیازی اؼت ک ـاهس ایى اهط اؼت.
اهل ؼًت هؼتوسيس کؽیک صحاب ضا اشیت هیکًس یا زـًام هیزهس ،ب و یژه صحابیای ک كبیلتؿ به
تىاتط ثابت اؼت ،اؼالهؿ زض لب ی پطتگاه هالکت هطاض هیگیطز که تهىبید چًهیى ـرصهی العاههی و ازب
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کطزيؿ واج اؼت .حا ایى زیسگاه زض ذصىق ايبیای ذسا و ب و یژه ضؼى گطاهی چگىيه به کطؼهی
ػمل يفايسه ذىاهس ـس! اگط کؽی ضؼى گطاهی ضا اشیت کًس چ بایس کطز؟!

ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َّ َّ َ ُ ْ ُ َ
ون َّ َ
َْل هَ َع ََ ُّ ُى َّ ُ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
اى عاًابا
اَّلل ِِف ادلنْا واْلخِارِ ِ وأعاد لّ
الل تؼالی هیكطهایس :إِن اَّلِيٌ يؤذ

ُم َِّْا[ احهعاب( ]95 :کؽايیک ذساويس و ضؼىلؿ ضا آظاض هیضؼايًس ،ذساويس آيهاوضا زض زيیها و آذهطت يلهطیى
هیکًس و ػصاب ذىاضکًًسهای بطایـاو تهی هیبیًس).
الل تؼالی زض هطآو اظ آظاض زهًسگاو ضؼى گطاهی ب «المؽتهعئیى» تؼبیط کطزه اؼت و ایى بسیى هؼًاؼهت
ک کمتطیى چیعی ک ضؼى الل  ضا بساو اشیت هیکًًس اؼتهعا اؼت .بسوو ـک الل تؼالی ضاهههای زیگهط
اشیت ضؼى گطاهی ضا ب ضوی آوها بؽت اؼت و ایى کطم و لطق الل هتؼا ب ضؼىلؿ ههیباـهس .هؼًهی
«الکلای » زض هطآو ،یؼًی کاكی (کلایت کًًسه) اهىض هکلی (کلایت ـىيسه) ضا ب زوؾ ههیگیهطز .پهػ کهاكی
کؽی اؼت ک هتىلی و هؽئى ػمل ؿیط ذىز اؼت؛ ظیطا هن تىاياییاؾ بیفتط اؼت و هن ؼهالهتی و ضاحتهی
کلایت ـىيسه ضا هیذىاهس .لصا هوصس ذساويس اظ جمل «کلیًا » ايتوام گهطكتى اظ زـهمًاو و ضاحهت بهىزو
پیاهبط زض بطابط اؼتهعایـاو هیباـس.
زاؼتايی ک زض ـأو يعو ایى آی آهسه و بیهايگط ههال ـهسو یکایهک اؼهتهعا کًًهسگاو اؼهت ،هؼهطوف
هیباـس ،چًاوک ؼیطهزاياو و هلؽطیى آوضا بیاو کطزه ايس .و گلت ـسه آياو چًستا اظ ضؤؼای هطیؿ بىزيهس ،اظ
جمل  :ولیس بى هـیطه ،ػاق بى وائل ،اؼىز بى هطل  ،ابى ػبس یـهىث و حهاضث بهى ههیػ .که هطکهسام به
صىضت كجیؼی هال ـسيس .و ایًگىي يیؽت ک ضؼى گطاهی اولیى پیاهبطی باـس ک تهىهیى یها اؼهتهعا
ـسه اؼت ،بلک الل هتؼا ضؼى گطاهی ضا ب ایًک بطازضاو او ،ايبیای هبلی يیع طؼن تلد اؼتهعا ضا چفیسه
ايس ،تؽلی هیزهس؛ ظیطا هیچ یک اظ ايبیا ػلیهن الؽالم اظ اشیت و تمؽرط هصئىو يمايسيس.

ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ ُ
ْ
َََ ْ ُْ َ ُ ُ
ااَّل َ
ُ ُروا يِاَ ُّ ْى َياا اٍاْا بِاُِ
ِيٌ َسا ِ
الل تؼالی هیكطهایس :وهق ِد اسّْ ِِئ بِرس ٍن يٌِ قبو ِك فحااَ ب ِ
َ
ي َ ْت َْ ّْ ِِئُْن[ ايؼام( ]01 :بیگماو پیاهبطاو پیؿ اظ تى هىضز اؼتهعا هطاض گطكت ايس و همهاو چیهعیکه پیهاهبطاو ضا

بساو هؽرطه هیکطزيس ،هؽرطه کًًسگاو ضا كطاگطكت اؼت).
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يبایس كطاهىؾ کطز ک اؼتهعا هًجاض و ؼالح آـکاض طاؿىتیهاو بهىزه اؼهت و ایهى ابهعاض همیفه آوهها ضا
ؼىاضی زازه اؼت -ب و یژه زض ظهاو ضؼق هؽلماياو -با ایى حا  ،الل تؼالی ضؼى گطاهیاؾ ضا کلایت کطزه
و اؼتهعا و ػاهلیى آوضا زكغ يمىزه اؼت.
بسیىؼاو ،زكاع ذساويس اظ پیاهبطؾ زض بطابط هکط اؼتهعا کًًسگاو هم ـمى اؼت؛ هم ازواض و ظهاوهها
ضا ـاهل هیـىز ،ايىاع و اهؽام زـمًاو ضا زض بطهیگیطز ،ؼطظهیى های هرتللی ضا احاط هیکًس و ایهى زكهاع
زض هوابل ايىاع ضوـهای تمؽرط ،چ کن و چ ظیاز ،کاضؼاظ بىزه اؼت؛ ظیطا ضؼالت ضؼى گطاهی آذطیى
ضؼالت اؼت و الل هتؼا ضمايت جاو یسايی آو ضا يمىزه اؼت ،تا آيگاه ک ظهیى و آوچه زض آو اؼهت به او
تؼلن گیطز؛ اظ ایًطو ،تمؽرط و اؼتهعای زـمى تاثیطی ضوی جاوزايگی ک هطابن ذىاؼت الل هتؼا اؼهت و
الل هتؼا ضمايت آيطا يمىزه اؼت ،يساضز .چًايک حکمت و ضحمت ذساويس تواضا هیکًس ک ایى اؼهتهعاها
ؼب تطغ و زوضی هطزم اظ پیطوی حن يفىز؛ چًاو حوی ک ضؼهى گطاههی بهساو ههعیى اؼهت و بوها و
هؽتی ـطیؼت الل هتؼا بساو اؼتىاض اؼت .اظ ططكی ػلىيت ایى اؼتهعاها زض هوابهل يهام واال و بلًهس ضؼهى
گطاهی باز هىاؼت و تاثیطی يساضز .بایس ذاطط يفاو کطز ک الل هتؼا اظ ضوؾهای ظیهازی بهطای زكهاع اظ
ضؼى گطاهی زض بطابط اؼتهعا کًًسگاو کاضگطكت اؼت ک اظ آو جمل هیتىاو گلت :بها وجهىز تىهیىهها و
بسبیًیها ،هحبت ضؼى گطاهی ضا زض هل های هؽلماياو باظیاكت و تاظه کهطزه اؼهت ،تها باـهس که ایهى
تىهیىها اذگطی ـىز ک ب واؼط آو بىی ذىؾ ػطط هحبت ضؼى گطاهی زض هل های هىهًاو بسههس و
بىی هؽک آو جهاو ضا حاط کًس .اهطوظه آو بايگ و هیجاو هؽلماياو ضا ک زض تمام يواط جهاو بطای زكهاع اظ
ضؼى گطاهی هیبیًین ،برؿ کىچکی اظ هواوهت زض بطابط تىهیى ،ظلن و تمؽرط اؼت.
بسیًؽاو ،ػالوه اظ آيک الل هتؼا اؼتهعا کًًسگاو ضا کلایت کًًسه اؼت ،بط هط هؽلماو و ههىهى واجه
اؼت ک ضؼى گطاهی ضا ايساظه تىاو و هسضت ذىز يصطت کًس و بعضگ بساضز؛ ظیطا کاهیابی و ضؼتگاضی زض

َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُّ َ َّ ُ ْ َ
ِيٌ َ
گطوی ایى اهط اؼت؛ الل هتؼا هیكطهایس :فَ َّاَّل َ
ْر اَّلِي أٍ ِِل َي َع ُُ
آي َُْا بُِِ وعِروه وٍَصوه واتبعْا انل
ُ َ
ْ ْ
َ
أوهه ِ َك ُِ ُى ال ًَُو ُِحْن[ اػهطاف( ]095 :پػ کؽايیک ب او ایماو بیاوضيس و اظ او حمایهت کًًهس و وی ضا یهاضی

زهًس و اظ يىضی پیطوی کًًس ک ب همطاه او ياظ ـسه اؼت ،بیگماو آياو ضؼتگاضيس).
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ب یویى ،الل هتؼا ب يصطت و هطاهبت ضؼىلؿ و ب زكاع اظ او زض هوابل بسیهها و تهمتهها ،تؼههس

َ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ان ََ ًَاا بَ َّو ْا َ
کطزه اؼت .ذساويس هیكطهایس  :ياأيّا الرسْل بو ِغ يا أٍ ِِل إَِلك يٌِ ربِاك نن لاى تَع
َْ َْ ْ َ
َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ
اَّلل ََل َي ْ
اس إ َّن َّ َ
ك ي ٌَِ انلَّ
ِ
ِار ٌَ[ هائهسه( ]75:ای كطؼهتازه! هطآيچه اظ
ف
ا
اه
َ
اْ
ق
اه
ِي
د
ّ
رِساَلُ واَّلل يع ِصً
ِ
ِ

ؼىی پطوضزگاضت بطتى ياظ ـسه اؼت بطؼاو و اگط چًیى يکًی ضؼالت ذسا ضا يطؼهايسهای و ذساويهس تهىضا اظ
هطزهاو هحلىظ هیزاضز ،ذساويس گطوه کاكطاو ضا هسایت يمیيمایس).
بطذی اظ هطزم هیپطؼًس :هؼًی ایًک ذساويس ضؼىلؿ ضا زض هوابل بسیهها هحاكظهت ههیکًهس و اؼهتهعا
کًًسگاو ضا کلایت هیکًس ،چیؽت؟ زض حالیک ضؼى الل  هط ضوظه تىهیى هیـىز!
پاؼد ایًؽت ک اؼتهعا و زضوؽ بؽتىهای آوها باطل و بال اثط اؼهت و بهط ضؼهى گطاههی زػهىت و
ضؼالتؿ تاثیط يهساضز .اظ ایًهطو ،اههساف و هواصسـهاو به کطؼهی تحوهن يمهیيفهیًس و بهطػکػ يوفه ها و
پالوهایـاو يتیج هیزهس؛ چًاوک زض يتیج تىهیىههای ـهاو هؽهلماياو بیهساضتط ههیـهىيس ،ػالهه ها و
هحبتها بطای ـًاذت ایى ـرصیت اكعوز هیگطزز و زض حویوت ،ب جای آيک بسی کطزه باـًس ،يا ذىزآگاه
و ؿیط اضازی يیکی کطزه ايس .ایىجاؼت ک ب حویوت پی ههیبطيهس و پهػ اظ زیهسو ػظمهت و بعضگهی ضؼهى
گطاهی و زايؽتى ضحمت و ضاكتاؾ ،یا ایماو هیآوضيس و یا ب او احتطام گعاضزه و توسیطؾ هیکًًس.

َّ َ
َ َ َ َ َْ
َّ َ َ ْ ُ َ
زض کل كطهىزه ذساويس هتؼا  :إٍَّا َل ََْْ ََا َ ال ْ ًُ ْت َْ ِّْن َ
ِيٌ َي َعوْن َي َع اَّللِ إِلّاا آخار فتاْ
ي  95اَّل
ِ
ِِ
َ َ
َي ْعو ًُْن[ حجط ]57-59:بیاوگط آيؽت ک اؼتهعا کًًسگاو ب ضؼى گطاهی ،با ایىحا ک اظ بعضگاو هىهی و

ضوؼای زاضای ـأووـىکت بىزيس ،الل هتؼا ب زكاع اظ ضؼىلؿ هم آوها ضا هلهغ و همهغ کهطزه اؼهت ،و
البت ضؼى گطاهیاؾ ضا اظ کؽايیک پاییىتط و پؽتتط اظ آيها اؼت ،ب ططین اولی کلایت هیکًهس؛ ظیهطا ایهى
وػسه ذساويس ب ضؼىلؿ اؼت ک اظ او زض بطابط اؼتهعا کًًسگاو حلاظت هیکًس و ذساويهس آوهها ضا بها ايهىاع
هجاظات و تًبی کاكیؽت .الل هتؼا همیف به وػهسهاؾ وكها کهطزه اؼهت؛ ظیهطا ههیچ ـرصهی به ضؼهى
گطاهی اؼتهعا يکطزه اؼت هگط آوک پػ اظ اؼتهعا الل هتؼا او ضا هال کطزه اؼت و هعه بستطیى هتهل ضا
َ

ْ

َ

ْ

اَّلل َو ُِ َْ َّ
ب او چفايسه اؼت .الل هتؼا هیكطهایس :ف َت َْمَِْم ُّ ُى َّ ُ
الت ًِ ُ
ْع اه َعو ُ
ِاْى[ بوهطه( ]035:و ذساويهس

تىضا بؽًسه ذىاهس بىز و او تىضا اظ ایفاو يجات ذىاهس زاز و او ـًىا بیًاؼت).
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حا کؽی ضا ک با ضؼى گطاهی زـمًی هیکًس و او ضا آظاض هیزهس ،ببیًیس .زض همیى زيیها و يطؼهیسه

َْ َ
َّ َ
ب آذطت ؼط ايجام او چگىي ذىاهس بىز .الل هتؼا هیكطهایس :إِن شاٍ َِئ َك ُِ َْ اْلبْا ُ [ کهىثط( ]3:بهسوو

ـک زـمى کیً تىظ تى بی ذیط و بطکت وزبی يامو يفاو ذىاهس ـس( .و زضجای زیگط هیكطهایس :إ َّن َّاَّل َ
ِياٌ
ِ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
ُْ ُ َ
ُ
ون َّ َ
َْل هَ َع ََ ُّ ُى َّ ُ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
اَّلل ِِف ادلنْا واْلخِرِ ِ وأعد لّى عًابا م َِّْاا[ احهعاب( ]95:کؽهايیکه ذهسا و
يؤذ

پیـمبطؾ ضا آظاض هیضؼايًس ،ذساويس آياو ضا زض زيیا و آذطت يلطیى هیکًس و ػصاب ذىاضکًًهسهای بهطای ـهاو
تهی هیبیًس).
زض آذط ،اظ الل هتؼا هیذىاهین ب يصطت ضؼى گطاهیاؾ بفتابس و اؼهالم و هؽهلماياو ضا ؿاله
ؼاظز!

تهیه شده در مرکز مطالعات اندیشه و دعىت اسالمی

ارتباط با ما:
ـ شماره تماس1787477470 :
ـ وب سایتwww.adacenter.net :
ـ ایمیلadacenter.net@gmail.com :
ـ کانال تلگرامhttsp://t.me/adacenter :
ـ فیسبىک :مرکز مطالعات اندیشه و دعىت اسالمی
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