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 //2مفهوم حکمت در دعوت

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمه:
شکر و ستتیش ب اترهلل هللت هللست

و

صتتاتهللو و ستتر اتتر هللستتت هللت و
ار آ و هللصحشاب و هللمش اعد:
هلل تتس ستتی شست هللستت
حکمت

هللاتتشهلل

عتتتو و حرکت کتتر

مفهوم حکمت در دعوت3//

اه ست ترش قت ازهللگتتت کتته اتته
ست هللت تعشلت عت تو متتت هلل ستتد.
آسش

هلل عتتتو دتتت اتته م تتش ات

اردتهلل متتتک تتد کتته ک تتشست کتته
کتتتتتتشهلل آساتتتتتتش هللهلل هللس تتتتتتش
متتت هلل هللستتد هلل گتشتتیه و حتتش
حشضتتر اتته آ م تتش ر اردتتتهلل
متتتک تتد و هلل تتس هلل تتر یمتتشست
وجت هللهلل و هلل تتس ست

هللت تعتتشلت

هلل حشضتترهلل و گتشتتیمش متتت-
اششد.

 //4مفهوم حکمت در دعوت

عتتتو اتته ستتت هللت تعتتشلت هللهلل
پیتتشم رهلل اتتت هللست  .پیتتشم رهلل هللت
تعتتشلت هلل هلل تتس کتتشهلل اتتش م تتش ات
اردتهلل کر ستتد کتته هلل آساتتش هللست
میشلفتتتت

هللو ارگر هللستتتتد و

تک تتتر وهللی تتتد
ی تتش

هلل اتتتیس هلل ت ترهلل

وجتتت هللشتتیه هللس ت و هلل

مقشاتتر آساتتش ازهللگتتش هللقتتتهللمت قتتد
عام کر ات ستتد کتته هللی هللو تک تتر

مفهوم حکمت در دعوت5//

اتتش ستتیس آستتش میشلفتت متتت-
وهللی دستتتتتتتتد .هللت تعتتتتتتتتشلت
متتت رمش تتد :قُتتره ِتتتس س ِستت سیاست
ِأ تیرِ أِسِتتش
أِ هعُتتت لسلِتتل هلللاع تهس عِاِتتل ا س
وِمِسس هللتع ِعِ ست وِسُ هحِش ِ هلللاعتهس وِمِتتش أِسِتتش
ُرتترسکسیسِ [ تستت ]108 :
مستتسِ هلللهم ه
(امت :هلل تتس هللهلل متتس هللست [کتته] اتتش
اأتتیرو اتته ستتت هللت [تعتتشلت]
عتتتو متتت تتم و ک تتشست کتته هللی
مس ت عی

متک تتد [سیتتز اش تتد هلل تتس

کشهلل هللهلل هللس تتش

تتد] .پتتشم و م تتز

 //6مفهوم حکمت در دعوت

هللس

هللت و متتس هللی مرتترکش سمتتت-

اششم).
هلل س مطاب قتتد هللاتتشهلل

حکمت

متتتاششتتد و مع تتش آ هللهلل ایتتش
هللشتتتیه و مفاتتتت آ هللهلل آشتتتکشهلل
متسمش د.
هللگتتر حکمتت اتتش عتتتو متترهلل
شتتت

متتش آهللیو و قتتیس متتت-

اششتتد تتستتد آ

عتتتو شتتدگش

مفهوم حکمت در دعوت7//

اتتم م تت تلی پتتت ر و هللس تتش
تکتتشلی هللهلل پی تدهلل متتتک تتد .وقیتتت
هلل تتس هللح تتشک محکتتم متتتشتتت
سرش ت آساتتش ت ییتتر پی تدهلل کت ر و
هللهلل آساش هللعیتدهلل متتت شات د و تتد
آساش هللصرح متتتگتتر  .پتتی حقتتت
که ار گتتر

عتتتتمر هللی طتتر هللت

تعتتشلت وجتتت هللهلل هلل تتس هللست کتته
هلل تتس هللح تتشک هللهلل ایتتدهللهلل ک تتد .هلل
هلل شس

که تمتتشمت حکمت

پ تتد

سیکتتت و اح تتت کتته اتته سیکتتتتر س

 //8مفهوم حکمت در دعوت

شکر متاششد هللهلل اترهلل شتتمش ایتتش
مت هللهلل تتم و اعتتد هللی آ هللی عتتهللمات
صح

متشتتت کتته اشعت تحقت

تتش یس مفاتتت حکم ت متتتشتتت :
ضتتتتروهللو شتتت شد سرشتتت
هللس تتشساش گتترو تتش ت کتته عتتتو
شدگش اتته آ تق تتیم متتتشتتتسد و
سمر تتتیس هلل شت ترهلل د یمتتتشست و

مفهوم حکمت در دعوت9//

مکتتشست و هللستتیفش هللی هللستتات

تتش

قتلت و عمات.
***

تعريف حكمت:
حکمتتت هللی هلللحکمتتت »  -اتتت ش
یحتت ه کتتش و متتیم – گر یتته
شد هللست و آ زیتتز هللست کتته
ار ش زاشهللپش ا یه متتتشتتت تتتش
ستتتتهللهللکشهللش آ هللهلل هللی سرکرتتتت
اتتشی هللهلل  .حکمتت هللی آ گر یتته

 //10مفهوم حکمت در دعوت

شد هللس

ی ترهلل صتتشحب دتتت هللهلل
اشی مت هللهلل .1

هللی هللدرق پ
حکمتت

هلل حقیقتت اتته مع تتش

قتترهللهلل هلل

تتر زیتتز

هلل جتتش

آ متاششد.
هلل تتتس تعر فتتتت عمتتتتمت اتتتت و
شتتشمر ستت ی ش هللعمتتش و متتر
م تتهللهلل متتتاششتتد .هللمیتتد هللس ت هلل
 - 1المصباح المنير . 56

مفهوم حکمت در دعوت11//

ات ترهلل هللهللسما تتتتش هلل هلل تتتس مطاتتتب
حکمیتتتت هللهلل ایتتتش

هللهلل کتتته هللی

صفشو ک تتت هللست کتته اتته ستتت
هللت تعتتشلت عتتتو متتت تتد و آ
غشل تتتشخ ستتتی ت هللی هللو عاتتتم و
متعظتته و ت ییتتر هللستت کتته هلل
مرهلل هلل ش متشتتت تتتش آستتش هللهلل
اتته ستتت دیتتر افرستتید و هللی شتتر
آساش هللهلل اشی هللهلل .
هللاتتشهلل
گفیه هللس :

هلل تتس مفاتتت هللاتتس ی تتد
ر ستتی ت کتته اتتش آ

 //12مفهوم حکمت در دعوت

پ د ت ش ا تتت زیتتز گرهللمتتت
عتو ت تتش هللی هللمتتر یشتتیت اتتشی
ادهللهلل

مش حکم هللس ».

قیتت تتتر هللی آ هلل تتس ستتیس أاتتت
جعفتتر محمتتد اتتس عقتتت هللس ت :
تتر ستتیس هللستتیت کتته سیی تته
آ هللس تتش گتتر یس عتتر هللستتیت
اششتتد متتش حکمتت هللستت ».
جرجشست هلل تعر فتتشو گفیتته هللست :

مفهوم حکمت در دعوت13//

ر سی ت که متهلل ت حت اششتتد
حکم هللس ».
هللت تعشلت سیتتز متتت رمش تتدُ  :تتهتست
ِرتتشَُ وِمِتتسه ُتتتهوِ
هلللهحسکهمِتت ِ مِتتسه ِ
هلللهحسکهمِت ِ ِقِ تده أُوتس تتِ دِیه ترخهلل کِ سی ترخهلل
[هللل قتتتر ( ]269 :اتتته تتتر کتتتی
ایتهلل د حکم

هللهلل عطتتش متتتسمش تتد

و ک تتت کتته اتته هللو حکمتت
شتتت

هلل

مشستتش اتته هللو دیتتر ا تتیشهلل

هلل شد هللس ).

 //14مفهوم حکمت در دعوت

هلل س آ تته گرهللمتتت اتتیس حکمت و
دیر هللهللت شط ارقترهللهلل کتتر هللست

و

لیتتر هلل تتس هللهللت تتشط هلل تتس هللست کتته
حکمتت شتتشمر معتتشست هللستتیت
هللس

که اشع

ستتشلم شتتد ستتیس

و عمر متگر .
هلل مع تتش

متتر :حکمتت کشمتتر

اتتتت

عاتتتم و هللجت ترهلل عماتتتت

متهلل

اش آ عام متتتاششتتد .ک تتت

مفهوم حکمت در دعوت15//

که هلل تتس حکمت

هللهلل ایتهلل تتد – اتته

هلل تتس مع تتش کتته اتترهلل ق تتت آ
م تتیعد اششتتد و هلل کتتر قتتتهلل
اد و سرشت

هللعیتدهلل و ستترمیت

هللشتتتیه اششتتتد – هلل سیی تتته آ
حقش

هللهلل متتت امتتد و وقیتتت حت

ا ترهلل ب هللوشتتس متتتشتتت اتتر آ
گتتر

متتتساتتد و هللمتتتهلل م تترس

تهلل سفتتی تعأتتب یوهللگتتت ت و
تک ر هللو هللهلل هللی هلل تتس کتتشهلل اتتشی سمتتت-
هللهلل  .هلل پتتتتی آ هللستتت کتتتته

 //16مفهوم حکمت در دعوت

هلل

هللس ش آ شت شمرس حشضتتر شتتد

ستتز عتتتتمرهلل و ستتشلم مشستتد هللی
سش رمشستتش معشستتد اتترهلل هللو آستتش
متتتگتتر و هللگتتر هللو سمتتت
هللت تعتتشلت اتتتش آ

اتته

متترهلل شتتتت

هللست ش آ آستتشسیر شتتد و زیتتز
که مشسع اتتم آ م تتش ر متتتشتتت
هللی و جدهلل متگتتر و اتتم اترهلل
هللو آسشسیر متشت .

مفهوم حکمت در دعوت17//

هلل هلل تتس متتش هللستت کتته دیتتر
ی تتش

هللهلل ادست متتتآوهلل کتته هللت

ست حشسه اتته آ هللشتتشهلل هللهلل ِ  :قِتده
أُوتس تتِ دِیه ترخهلل کِ سی ترخهلل ( مشستتش اتته هللو
دیر ی ش

هلل شد هللس ).

دیر ا یشهلل س ب اتته وجتتت آمتتد
کتتتتتر و تتتتتدهلل

هلللاتتتتتت

متشتتت  .هللی مرتتیقشو هلل تتس دیتتر و
هللمتهلل کتته تتستتد حکمت
متشت هللشتتی ش سکتتر
گمرهلل ت سرد اتته هللستدهللی

هلل تتش

و گر یتتشهلل
تتکتتر

 //18مفهوم حکمت در دعوت

هلل ام و حضتتتهلل ن تتس هللشتتیس هلل
آ
متتتاششتتد .هللگتتر هلل مرتتکرتت کتته
اتتتترهلل متتتتر اتتتته وجتتتتت
متآ د ا مر تتد ایرتتیر سس آساتتش اتته
عاتت وجتتت جاتتر گمرهلل تتت و
کر شسد متتتاششت د و اتتر عکتتی
آ سیز هللس
مر

م فعت

هللست کتته آسهتته اتته
متتتهللستتشسد و اشعت

مفهوم حکمت در دعوت19//

هللصرح آساش متتتشتتت شت شد
و عام اه حقتتش

تتش

متتتاششتتد و هللگتتر

متتر حتت هللهلل متتتشتت شدی د هللی
متهللضتتعت کتته اشعتت اتتداییت و
ایهتتشهللگت متتتشتتت

وهلل متتت-

کر سد.1
هللی م متع سی شست کتته گفیتته شتتد
معات متشت کتته حکمت کامتته-
هلل عش هللست کتته شتتشمر ستتی شست

 - 1التنوير والتحرير . 64 / 3

 //20مفهوم حکمت در دعوت

متاششد کتته اشعت هلل تتش ایتدهللهلل
سفی و هللستتید اتته دیتتر و اتتشد ر
شتتتد هللی هللمتتتتهلل کتتته اشعتتت
دتش ییت و اتتداییت متتتشتتتسد و
هللعش

هللصتتت آ هلل متتتاششتتد ...و

آ ش ت شدیت دتتشلص هللس ت کتته هللی
هللشتتی ش کتتر
شتتد

و گر یتتشهلل جاتتر

هلل آمتتتیش هللس تتشساش و پتتشم

مفهوم حکمت در دعوت21//

کتتر

و تتجیتته سمتتت

آستتش

جاتگیر متک د.
آ هللسمت جتتشمع متتتاششتتد کتته هلل
ر سیس ش عامتتت هللستتیفش متتت-
شت کتته تتستتد آ حتتش مر متتش
و هللعیقتتش هللو آساتتش هللصتترح گر تتد
و اه طتهلل م تتیمر جر تتش

هللشتتیه و

ت ییر سمتک د.1

1

.
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 //22مفهوم حکمت در دعوت

هللمتهلل کتته اتته آساتتش حکمت گفیتته
شد هللس :
هلل ع شهللهللو شتترعت حکمت اتته آ
زیز که ایش سمتتت گفیتته متتت-
شت .
مه تتیس م ظتتتهلل هللی آ  :کیشااتتش
آستت مشست م تتر قتترآ و هللس یتتر و
مر کیشااش متاششد.

مفهوم حکمت در دعوت23//

مه تتیس م ظتتتهلل هللی آ  :پیتتشم ر
دهلل

هللهلل تتش یمت عتدهللل

عاتتم

ار اشهلل و ام صحیح هللس .1
***

موعظهی حسن ه ين ممن
پ د نیكو:
اش تتجه اه تعر فتتت کتته هللی حکمت
ایتتش

هللشتتییم پ تتد سیکتتت و اح تتت

که اه سیکتتتتر س شتتکر متتتاششتتد
 - 1لسان العرب  . 142- 140 / 12المعجم
الوسيط  . 90 / 1القاموس المحيط . 98 / 4

 //24مفهوم حکمت در دعوت

سیتتتز هلل هلل تتتر

حکمتتت وهللهلل

متشتسد.
ولت آ

و هللهلل اتته شتتکات جدهللگشستته

ایتتش متتت هللهلل تتم تتتش آ هللهلل ایرتتیر
تتضتتیح هلل و آشتتکشهللتر سمتتش یم و
م ش

هلل هلل تتش ا تتد هلل

مفاتتت

حکم ت متتتاششتتد .هللت تعتتشلت سیتتز
آ

و هللهلل اتته طتتتهلل جدهللگشستته ایتتش
هللشتتیه و متتت رمش تتد :هلل هعُ لسلِتتل

مفهوم حکمت در دعوت25//

ِس ت سیرس هللِاَ تِِ اسشلهحسکهمِ ت س وِهلللهمِتهعسظِ ت س
هلللهحِ ِت ت ِ س وِجِتتتش سلهاُمه استتتشلعیست ست تتِ
أِحه ِتتتسُ[ هللل حتتتر( ]125 :اتتتش
حکمتت و پ تتد سیکتتت اتته ستتت
پروهلل گتتشهللو عتتتو اتتد ا و اتتش
آساتتش اتته سیکتتتتر س شتتکر احتت
کسا).
هللی آس تتش کتته هلل تتس و هللمتتر سیتتز هلل
مفاتتتتتتتتت حکمتتتتتت ت وهللهلل
متشتسد عطت

آساتتش اتته حکمت

 //26مفهوم حکمت در دعوت

هلل هلل تتس آ تته گرهللمتتت عطتت
اه عش متاششد.

دشص س

هللصر هلل پ تتد اتته هلل تتس مع تتش هللست :
سی ت هللس که اه سرمتتت اتته طتتر
مقشار گفیه متشتتت تتتش هللو آمتتش
هللس ش دیتتر شتتت و ستتیس شتتمش هللهلل
ق ت ک د.
مع ش پ د الل
هللغ تت

هللهلل اتتر هلل تتس کتته

تتش تتترک هلل تتش شتتت و

مفهوم حکمت در دعوت27//

ترستتشسد تتش ارتتشهللو هلل

هللس تتش

پت ر اه متتیس لیتتر هللاتتس عطیتته
گفیتته هللستت  :متعظتته ح تت ه
(پ تتد سیکتتت) :ترستتشسد تتش هللمیتتد
هلل تتش کتتر
هللس ش هللس

و لطتت سمتتت

اتته

تتتش هللو ایرستتد و سرتتشط

پیدهلل ک د و اه صتتتهللتت قترهللهلل گیتتر
که ضیا

ش هللهلل ق ت سمش د».1

 - 1التعريفات . 132

 //28مفهوم حکمت در دعوت

یمیرتتر

هلل هلل تتساتتشهلل هللشتتشهلل اتته

سکیتته اتتشهلل کت سمتتت و گفیتته
هللستت  :متعظتته ح تت ه هلل تتس
هللس

که ارهلل طتتر مقشات ر پ اتتش

سمشستتتتد کتتتته شتتتتمش اتت ترهلل هللو
دیردتهلل ت متک یتتد و تتد شتتمش
م فع هللسشسد اه و متاششد.

مفهوم حکمت در دعوت29//

درصتته هلل تتس کتته :آ تتش آوهلل
دیتتر هللس ت کتته تتستتد آ هللق ت
قاب هلل ش گر ».1
هلل س هللشتتشهلل هلل ی تتش اترهلل تتصتتی
متعظه ح ت ه متتتاششتتد و هلل تتس
تعرتت

اتترهلل حکمتت وجتتت

سدهللهلل ی ترهلل گفیتتههللستتد :متعظتته اتته
ح ه مقید شد هللست و هلل تتس قیتتد
ارهلل حکمت وجتتت ستدهللهلل ی ترهلل
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 //30مفهوم حکمت در دعوت

حکمت

متتش آمتتتیش اتته طتتتهلل

کشمتتر متتتاششتتد کتته معاتتم ا ترهلل
تعاتتیم هللسر ت ت شسب اتته آ

مت

متتتگمتتشهلل و اتترهلل آ حتتشلیت
وجت ستدهللهلل ممتتر ح ت ه(سیکت) و
سیتتشی اتته هللضتتش ه شتتد کامتته
ح تتت ه»(سیکت) اتتته آ وجتتتت
سدهللهلل .

مفهوم حکمت در دعوت31//

تتد هللی متعظتته ح تت ه غشل تتش
اتتر حتتتهلل هللشتتیس شتتیص متعظتته
شد هللی هللعمش اد تتش گر یتتشهلل شتتد
اه آ متاششد و اش د اتتش اتتر طتتر
کتتر

ت تتد

هلل متعظتته

تتد و

حشصتتر شتتد تتهللضتتع هلل سفتتی
متعظه هلل شد صتهللو گیر .
هللی متعظتته ح ت ه سرمتتت ستتیس
و هللغ

هلل تتش کتتر

اتته دیتتر هلل

متعظتته شتت تسد متتتاششتتد [هللت
تعتتتشلت] دطتتتش اتتته متستتتت و

 //32مفهوم حکمت در دعوت

شهللو عایامش هللل تتر متتت رمش تتد:
هللنه ِ ِش لسلِتتل سرهعِتته ِ لسسعتهُ طِ ِتتل *
ِقُتلِش لِتهُ قِتهلختتش لِیَ ختتش لِعِاعتهُ ِیِتتِکعرُ أِوه
هرتتتل[ طتتته( ]44-43 :اتتته
ِی ِ
ست

رعت ارو تتد کتته هللو ط یتتش

و سرکرتتت سمتتت هللستت * اتتش هللو
اه سرمتتت و آهللهللمتتت ستتیس امت یتتدا
اششد که میتتتکر شتتت و تتش تتترک
هللی هللااتت و عظمتت [هللت تعتتشلت] هلل

مفهوم حکمت در دعوت33//

و هلل تتش گتتر ) [اش تتد تتجتته
هللشتت هلل تتس دطتتش مراتتتط اتته
رعتتتت هللستتت و پ تتت تتتتر س
شیأتتت کتته هلل قتترآ هللوصتتش هللو
آمتتد هللست

متتیس رعتتت متتت-

اششتتد ولتتت اتتش هلل تتس وجتتت هللت
تعشلت هللمر مت رمش تتد کتته اتتش هللو اتته
آهللهللمت و سرمت سیس امت د].
***

بحث نمنون بنه نیكنوتري
شكل:

 //34مفهوم حکمت در دعوت

احتت

هلل هللصتتتر :ح ت ت آوهلل

ارهلل هللث تتشو هللست
هلل سمتتت

اتتت

سظتتر و

طتتر میتتشل متتت-

اششتتد .آ گفیمتتت و ت تتش

ال تتر

و م شقره اتتر ستتر آساتتش متتتاششتتد.
آ حتتشلیت کشمتترتتتر هللی میشصتتمه
متتتاششتتد و میشصتتمه ستتتعت هللی
اح ت هللس ت کتته متتش هلل آوهلل

مفهوم حکمت در دعوت35//

هلل کتتتر و ایتتتش ح تتت

تتتش

متاششد.
هلل هلل تتتتساتتتتشهلل جرجتتتتشست هلل
تعر فتتشتب آوهلل هللستت  :احتت :
آوهلل

تتع کتتر س

ح تت اتترهلل

تتش هلل ستتیس تتش شتت اه و تتش
هللس

کر

ستتیس طتتر

متتتتاششتتتد و آ
هللو

مقشاتتر

هلل حقیقتتت هللی

شم ت متاششد.

اه جز آ کتته آسهتته م ظتتتهلل متتش هلل
هلل تتش هللست

متتش احت کتتر

 //36مفهوم حکمت در دعوت

ح ت آوهلل

و گفیمتتت متتتاششتتد

و اتته اتتشالتر هللی آ کتته میشصتتمه
هللستت
اح

سمتتتهللستتد ممتتر آ کتته
مش اش ستتیممرهلل اششتتد کتته هلل

آ صتتتهللو اتته حتتد میشصتتمه
متتتهللستتد ی تترهلل هلل هلل تتس صتتتهللو
صتتف سیکتتت اتتت

هللی آ جتتدهلل

متتتشتتت و هللگتتر شیأتتت اتترهلل
عتتتو اتته احت سیتتشی پیتدهلل ک تتد

مفهوم حکمت در دعوت37//

اش تتد اتته سیکتتتتر س شتتکر آ هللهلل
هللس ش

د.

آسهتته هلل هلل تتش ایتتش

هللشتتییم اتته

پ د سیکت سز تتِ متتتاششتتد .احت
سیکتتتتت 1اش تتتتد هلل زاتتتتشهللزت
متضتع دت هللس تتش پتتت ر و اش تتد
هللی اتته ی تتش آمتتد

وهلل اششتتد و

اتتته م تتتش ر ازهللگیتتتر و مامیتتتر

 - 1برای اطالعات بيشتر میتوانيد به
کتابچهی آداب گفتگو از شيخ دکتر عائض
القرنی رجوع کنيد(.مترجم)

 //38مفهوم حکمت در دعوت

پر هللدیه شتتت و هللی احت

هللاتتشهلل -

م تتش ر کتتتزکیر دتتتت هللهلل
گر و اش د اش حفتتو وقت

عتتزو

سفتتی و کمتتش جتتتهللسمر

هللس تتش

پتتت ر و اش تتد م ترهلل هللشتتییشق اتته
متتتتتدهللهللهلل و سرمتتتتتت و وهلل هللی
س مدلت و درتتتس

اششتتد .احت

مفهوم حکمت در دعوت39//

سیکت ششمر هلل س هللمتتر سیتتز متتتاششتتد
که طش ر اس عششتهلل گفیه هللس :1
هلل سمتتت

تکتتت ب معشستتدهلل اتتش

ایتتش ستتی ت آشتتکشهلل هلل اشطتتر
کر

سیس آستتش اتته طتتتهلل م تتش

هللت تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشلت
مت رمش د :قُره مِتسه ِترهیُقُکُمه مستسِ
هللل عمِشوِهللوس وِهلللهترِهلله س قُترس هلللاعتهُ وِلسسعتتش
ضتاِش
أِوه لس عشکُمه لِعِاِل ُتدخأ أِوه ست ت ِ
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 //40مفهوم حکمت در دعوت

مُ ستتیس[ ستت ر( ]24 :امتتت :زتته
ک ت هلل آستتمشساش و یمتتیس شتتمش هللهلل
هللوی متتت تتدب امتتت[ :هللو متتش ]
هللت هللستت و متتش تتش شتتمش تتش اتتر
دهلل

متاششیم و تتش اتتر گمرهللت ت

آشتتتتتتتتکشهلل) .مه تتتتتتتتتیس
متتت رمش تتد :وِلس ه جِتتش ِلُتمِ ِقُ ترس
هلللاعتتهُ أِعهاِتتمُ اسمِتتش تِعهمِاُتتت ِ * هلللاعتتهُ
ِحهکُتت مُ اِیهتت ِکُمه ِتتته ِ هلللهقسیِشمِتت س سیمِتتش

مفهوم حکمت در دعوت41//

کُ هیُمه سیتهس تِیهیِاسفُتتت ِ[ هلللحت -68 :
( ]69و هللگتتر اتتش تتتت وهللهلل احتت
شتتدسد امتتت :هللت اتته آسهتته هللس تتش
متتت یتتد آگتتش هللستت * هللت هلل
هللوی قیشمتت

هلل آسهتته کتته هلل آ

هللدتتیر متتتوهللی تتد اتتیس شتتمش
حکم متسمش د).
ی تتتهلل عتتتتمر هللی صتتفشتت هللستت
که اشع هلل ش حکم متشت :
ق تتر هللی وهللهلل شتتد
ستتیس گفتتیس هللاتتشهلل

هلل وهللطتتته
حکم ت و

 //42مفهوم حکمت در دعوت

مفاتتت آ و هللشتت شهلل اتته مع تتش
حکم

کتته هلل ق تتر آمتتد و آسهتته

کتته عتتتتمر اش تتد هلل ستترم
کر و هللعیتدهلل

هلل قتتهلل اتتد و

وهلل هللی تعأتتب و هللسیقتتش گیتتر
اششتتد اش تتد امتتت م :وستت

هللهلل

اه صفشتت هللششهلل کت م کتته عتتتتمر
تتستتد آ ی تت متتت شاتتد و اتتش
تتتت یقت هللی طتتر هللت تعتتشلت عمتتر

مفهوم حکمت در دعوت43//

هللو ار هللسشک حکم متتتشتتت و اتتش
ت ایغ ح و اتتش اأتتیرو اتته تتد
متهللسد .هللی آساش هلل س متهللهلل هللس :
الف -تقوا:
م ظتتتهلل هللی آ تمتتشمت معتتشست آ
متتتاششتتد و شتتشمر تمتتشمت هللس تتش
هللمتتتهلل کتته اتته آساتتش هللمتتر شتتد و
ترم هللمتهلل هللس

کتته هللی آساتتش ساتتت

شد هللس و مه تتیس یت تهلل تتش یس
اه صفشو هلل تتر هلل متتش هللست  .هللگتتر

 //44مفهوم حکمت در دعوت

هللت تعتتشلت تقتتهلل هللهلل سأتتیب شیأتتت
گر هللسد قاتتب هللو ستتتهللهللست متتتشتتت
هللم هللو ی تتش متتتشتتت

هلل مقشاتتر

حتت اأتتیرو پیتتدهلل متتتک تتد و
تتسد آ اتته وستتش ر و هللستتات -
تتش صتتحیحت متتتهللستتد کتته
شتتیص هللهلل اتتش حشلیاتتش یمشساتتش
مکشساتتتش و هللشتتتیشص مش تتت
متک تتد .مشستتش کتته عشق ت

اترهلل

مفهوم حکمت در دعوت45//

تق تتهلل متتتاششتتد :وِمِ تسه ِیع ت س هلللاع تهِ
ِ هعِتتره لِتتهُ مستتسه أِمهتترس س ُ هتترخهلل
[هلللطتترق( ]4 :و ک تتت کتته هللی هللت
تقتهلل پیرتته ک تتد هلل هللمتتر و اترهلل
و آسشست قرهللهلل مت د).
وستتیش هللت تعتتشلت متتش میقیتتش
متاشش د...
ب  -اخالص:
هلل تتس هللمتتر هللستت کتته اتته شتتکر
سظتتر کتتشمر معاتتت هللس ت

ولتتت

 //46مفهوم حکمت در دعوت

تحقتت

تتش یس آ ق تتم اتته هللت

ا یشهلل سی

متتتاششتتد .ک تتت کتته

هلل س صتتف

هلل هللو هلل تتش شتتت اتته

سظر متتر

زیز تتش آساتتش هلل مییتتت

سمتتت تتد و هلل پتتت هللضتتش یم د
آسش سمتتتاششتتد .هلل هلل شست

کتته

تتش ستتیس هللمتتش م تتد شتتی
هللإلستتر محمتتد تمیمتتت هللحمتته هللت
متهلل تتیم :اعضتتت هللی متتر

تتی د

مفهوم حکمت در دعوت47//

که اه ستتت هللت عتتتو متتت تتد
و هلل س هلل حشلت هللست کتته قتتد اتته
ستتت دت شتتش

عتتتو متتت-

د».
هلل اتتیس متتر ایرتتیر س ک تتت کتته
اش د هلل تتس دأتتا

هللهلل هللشتتیه اششتتد

و هللی مه مر اتته آ محیتتش تتتر
متتتاششتتد عامتتشَ و عتتتتمرهلل
متتتاشش ت د .هللولتتیس ک تتشست کتته هلل
هللوی قیشمتت

آتتتب جاتت م اتترهلل

آساتتش آمتتش متتتشتتت ک تتشست

 //48مفهوم حکمت در دعوت

ی د کتته هلل تتس دأتتا

هللهلل ضتتش ع

سمتتت هللستتد .غزهلللتتت هللحمتته هللت هلل
هللإلحیتتشَ هللی شتتاتو دقیتتت کتته
عتتمر هللهلل اه ستتت شتترم دفتتت
متکرشسد ترسشسد و گفیه هللس :
عتتتتتمر هلل متتتش عتتتتو و
ارپتتش هللشتتیس آ اتترهلل عاتتم و
ت کتته هللهلل دتتت ش هللهلل اتتزهلل
تتتد و مت ترهلل هللهلل هلل جاتتتر و

مفهوم حکمت در دعوت49//

کتتش ت متای یتتد و هلل سیی تته آستتش
هللهلل تحقیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
متتتک تتد .گتتش ت تتد هللی عتتتو
ایتتتش جتتتدهلل اتتتت

شتتتیص هللی

مرهلل متتتاششتتد و عتتتو شتتد
هللهلل – حیتتت اتته شتتکر دفتتت – اتته
عا

جار کتتتتش ت و اتتد حتتش

هللو تحقیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
متک د».
گفیه هللس  :هلل س نلیتتت ی تتش اتتت
و حمتتتتتتتتشقیت ترستتتتتتتت شم

 //50مفهوم حکمت در دعوت

متاششد .هلل س ر تتب شتتیطش هللست
تتر هللس تتشست

کتته آ هللهلل اتته گتتر

متتتهللستتدهللی ممتتر ک تتت کتته هللت
تعتتشلت عیتتب تتش هللو هللهلل اتته و
سرش
تدهلل

هلل و زرتتمشسب هللهلل اتته ستتتهلل
گرتتت اششتتد مشستتش کتته

هلل حکتتم سمتتت
لتتتو ی تتش
هللهلل ».

اتترهلل

متترهلل

ا ترهلل سفتتی وجتتت

مفهوم حکمت در دعوت51//

غزهلللتتتت هللحمتتته هللت اتتته هلل تتتس
هللوشتت مر هللکیفتتش س متتت ااکتته
ست ب و محتتِ آ هللهلل سیتتز ایتتش
هللشتتیه هللس ت :

هلل هلل تتش س ت ب

و معیشهلل وجتتت هللهلل کتته شش تتیه
هللستت تتتتش عتتتتتمر تتستتتد آ
دتتت ش هللهلل متتتهلل هللمیحتتش قتترهللهلل
د .آ هلل س هللس کتته ارپتتش هللشتتیس
عتو مترهلل و هللصتترح متتر و
ق تتت شتتد تتستتد آساتتش ستتز و
وس

هللشی تتتتر هللی آ اششتتد کتته

 //52مفهوم حکمت در دعوت

آ متتر دتتت هللو هللهلل ق تتت ک تتد.
هللگتتر وست

هللشت کتته هلل تتس هللمتتر

تتسد متتر هللس تتش شتتت هللو اتتر
دیتتر دتهلل تتد اتتت و هللگتتر آ هللهلل
ارهلل ک تتش

متتر هللی هلل تتر عاتتم

و عتتتتو وستتت سدهللشتتت
ک ت سی

هللو

ممتتر شیأتتت کتته هللی

تتهلل سف تتب ت عی ت متتتک تتد و
تتد هللو هللی عتتتو جتتش طا تتت

مفهوم حکمت در دعوت53//

متاششتتد پتتی اش تتد هلل آ متتتهلل
هللی هللت تعشلت تقتتهلل پیرتته ک تتد و هللو
دت ش هللهلل عتو د».1
ولتتتت هلل ستتتیس هللو :وستتت
هللشتتیس عتتتو م ترهلل ایرتتیر هللی
عتتتو دتتت ش» اتته سظتتر متتس
جتتش هلل تترهلل وجتتت هللهلل و هلل تتس
وقیت قت متتتشتتت کتته پیتتشم ر
رمتتت هللس ت  :تتهللت

اتتد
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 //54مفهوم حکمت در دعوت

هللت اتتِ هللجتتر وهللح تدهلل دیتتر لتتِ
متتس أ کتتت لتتِ حمتتر هلللت عم»

1

(ق م اتته هللت هللگتتر تتِ شتتیص هللی
آساتتش هللهلل هللت تتستتد تتتت تتدهلل
سمش د اترهلل تتتت هللی گاتته شتتیرهلل
قرمتتز 2اایتتر هللستت ) .هلل سیی تته

 - 1متفق عليه من حديث سهل به سعد .
 - 2شتران قرمز در آن زمان حکم ماشين-
های مدل باالی امروزی را داشت(.مترجم)

مفهوم حکمت در دعوت55//

هللقشات [و وست
هلل

هللشتتیس عتتتو

تتستتتد دتتتت شتتتیص]

هللقشاتت

هلل کتتشهلل دیتتر متتتاششتتد.

مه تتیس هللت تعتتشلت متتت رمش تتد:
وِمِسه أِحه ِسُ قِتهلخش مسمعتسه ِعِتتش لسلِتتل
صتتشلسحخش [ أتتا :
هلللاعتت هس وِعِمستترِ ِ
( ]33و زه ک تتت سیکتتت ستتی یر هللی
ک تتت هللستت کتته اتته ستتت هللت
عتو تتد و عمتتر صتتشلح هللس تتش
د).

 //56مفهوم حکمت در دعوت

ولتتتت جتتتدهلل هللی هلل تتتس هللقشاتتت
مرتتروع شتتیص اش تتد هللدتترص
هللشتتتیه اششتتتد و سیت ت دتتتت هللهلل
هللصرح سمش د.
ج  -علم:
آ ازهللگیتتر س تتد

هلل اأتتیرو

متتتاششتتد و هلل تتس ستتیس هللت تعتتشلت
هللست کتته متتت رمش تتد :قُتره ِتتس س

مفهوم حکمت در دعوت57//

ِستت سیاست أِ هعُتتت لسلِتتل هلللاعتتهس عِاِتتل
ِأتتیرِ  [ تستت ( ]108 :امتتت:
ا س
هلل س هللهلل متتس هللست کتته اتتش اأتتیرو
اه ست هللت [تعتتشلت] عتتتو متتت-
م).
هللی مامیر س معتتشست حکمت

متتش

عام متاششتتد متتش گتستته کتته هلل
ق ر ایش

هللشییم.

اأتتیرو شتتشمر عاتتم و حکمتت
متاششد و هلل س دأتتا

سیتتشی اتته

شتترح هلل ست دهللهلل ی ترهلل معاتتت و

 //58مفهوم حکمت در دعوت

آشتتکشهلل هللس ت  .متتیس قتتدهلل کتتش ت
هللستت کتته هللمتتش ایشهلل (ایتتشهللهلل ت)
هللحمتتته هللت هلل صتتتحیحب آوهلل
هللستت  :اتتش هلللعاتتم ق تتر هلللقتتت
وهلللعمر» (اش عاتتم ق تتر هللی ستتیس
گفتتیس و عمتتر سمتتت ) .لیتتر هللو
هلل تتس ستتیس هللت تعتتشلت متتتاششتتد:
هللستیِ هفسره
ِ شعهاِمه أِسعهُ لِش لسلِهِ لسلعتتش هلللاعتهُ وِ ه
لستِسه سِِ[ محمتتد( ]19 :پتتی اتدهلل

مفهوم حکمت در دعوت59//

که یچ پرستتیب شتتتسد و مع تتت
ارحقتتت جتتز هللت وجتتت ستتدهللهلل و
اتترهلل گ ش تت طاتتب آمتتریش
سمشا).
و هللحمتته هللت گفیتته هللس ت  :عاتتم
ق تتر هللی ستتیس و عمتتر شتتروع
متشت ».
هلل هلل ساتتشهلل ح تتس اأتتر هللحمتته
هللت گفیتته هللستت  :عمتتر ک تتد
ادو عام مشس تتد هلل متتتهلل هللست

 //60مفهوم حکمت در دعوت

کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته آ هللک
سمت هللسد».
هلل متترثتهلل هلللحکتتم آمتتد هللستت :
ک ت که اه زیتتز غیتتر هللی هللصتتر
تم تتِ جت تتد نلیتتر متتتشتتت و
ک تتت کتته هللهلل تتت هللهلل اتتدو هللهلل متتش
طت سمش د گمرهلل متگر ».
عام ششمرس ام قیت
هلل قتترآ و ستت

هلل آسهتته کتته
آمتتد هللستت و

مفهوم حکمت در دعوت61//

قتتتد گتهللشتتتیس هلل هللهلل پیرتتتی یش
صشلح اش ام هلل تتر عاتتم و قتته اتته
صتهللو سظر و عمات متاششد.
د  -تواضع و فروتنی:
هلل سرشتت هللس تتشساش هلل تتس وجتتت
هللهلل که ک تتت کتته آستتش هللهلل تحقیتتر
سمش تتد و اتتش کتزتتِ شتتمر
تحقیر کر

و

شتتروع سمش تتد زیتتز

هللهلل هللی و ق تتت سمتتتک تتد حیتتت
هللگتت ر آ ستتیس حتت و صتتش قشسه

 //62مفهوم حکمت در دعوت

اششتتد .اش تتد تتجتته هللشتت کتته
اتتشالدتهلل ت ستت ت آشتتکشهلل اتترهلل
کرهلل تت

هللشتتیس هللی حتت و هلل آ

متاششد.
هلل هلل شستت کتته تتهللضتتع میتتت
شت ت شد هللت تعتتتشلت و شتتت شد
سفی متتتاششتتد .دایفتته هللاتتتاکر
گفیتتته هللستتت :
م امشسش

تتتیچ تتتِ هللی

تتیچ م تتامش

متتر

مفهوم حکمت در دعوت63//

هللهلل تحقیتتر سک تتد ی تترهلل کتزتتِ
م تتامشسش ستتز هللت [تعتتشلت] اتتزهلل
متتتاششتتد» .هللت تعتتشلت پیتتشم رش
محمتتد هللهلل دطتتش قتترهللهلل هلل و
هللص ت سره سِفه ِ تِِ مِ تعِ
متتت رمش تتد :وِ ه
هلللعتتتتس سِ ِتتتدهعُت ِ هللِاعاُتتتمه اسشله ِتتتدِهلل س
ِر تتَ ُرس تدُو ِ وِجهاِ تهُ وِلِتتش تِعه تدُ
وِهلللهع س
عِیه ِتتشمِ عِتت هاُمه[ هلللکاتت ( ]28 :و
صتت تهللهللسه دتتت هللهلل متترهلل ک تتشست
قرهللهلل اتتد کتته صت حمش و شتتشممش

 //64مفهوم حکمت در دعوت

پروهلل گشهللشتتش هللهلل متتتدتهللس تتد و
زرمشس هللهلل هللی آساش ار مدهللهللا).
هللاس هلللح تتش گفیتته هللست  :ک تتت
که متدتهلل د اتتشال هللو س ت

اتته

هللت تعتتشلت تتهللضتتع هللشتتیه اششتتد
ی رهلل عزو ادست

سمتتتآ تتد ممتتر

اتته هللستتدهللی هلل کتته [هللی طتتر هللت
تعشلت] سشی متشت .»...

مفهوم حکمت در دعوت65//

هللمتتر کتته وهللا تتیه اتته هلل تتس اتتش
متاششتتد هللس تتیس هلل تتس هللست
ک تتت کتته ی تتش هللاتتشهلل
صتتح

کتته
دتتت

ک تتد تتش هلل جا ت طاتتب

ستتیش ب متتر اششتتد تتش ایتهلل تتد
متتترهلل هللی هللو تعر تتت ک تتتد
سرش مر هللی هللو ت فر هللهلل .
پتتی ضتتیا هللی جشستتب هللت تعتتشلت
متتتاششتتد و ک تتت کتته اتتش متتر
سیس متتتگت تتد اش تتد هللی ضتتیا

 //66مفهوم حکمت در دعوت

هللت تعتتشلت ستتیس امت تتد و ستته هللی
ضیا دت ش.
هـ  -صبر و بردباری:
صتتت ر زیتتتز سی تتت جتتتز
دت رتتیس هللهلل

هلل متتش درتتم و

اه کتتشهلل اتتر س عقتتر متتش هلل تتش
ی تتش  .ق تتم اتته هللت هلل تتس زیتتز
سی تتت جتتتز مر هللسمتتتت و هللهللهلل

مفهوم حکمت در دعوت67//

قتتدهللو اتتت

پیتتشم ر رمتتت

هللستت  :لتتیی هلللرتتد د اشلأتترع
لسمتتش هلللرتتد د هلللتتت

ماتتِ سف تته

ع د هللل ضب»( 1پااتتهللست اتته کرتتیت
گر یس سی
هللس

ااکتته پااتتهلل ک تتت

که هلل متتش درتتم دتتت هللهلل

ک یر متک د).
زه ک ت اتته هلل تتس دأتتا
هللی متتر

ایرتتیر

سیتتشی هللهلل کتته هللو عتتتو

 - 1متفق عليه من حديث سهل بن سعد.

 //68مفهوم حکمت در دعوت

مت ت د و میتدهلل عمترس هللو ستتی ه-
تتش مر متتش و هللو تتش ارتتر
متاششدب
هللی آشتتتتتتکشهللتر س حشلیاتتتتتتش
ار اتتشهلل
هللی آ گتش

رواتتر

درتتم و اعتتد

هللی متتر متتتاششتتد.

هلل س هللی صتتفشو هلل تتر اارتتیت متتت-
اششتتد کتته عتتر

آ اتته هللس تدهللی

آسمشساش و یمیس هللس .

مفهوم حکمت در دعوت69//

ک ت که ار اتتشهلل سأتتیب هللو شتتت
هللجتتتتتتتتتتشتب اتتتتتتتتتتشال
متهللو  ...اش شمیات کتته اتتش هللو قطتتع
هللهللاطتته کتتر هللس ت

صتتاه هللحتتم

متسمش د و ک ت هللهلل کتته اتته هللو ماتتم
کتتر هللستت هللهلل متتتایرتتد و اتته
ک ت که اتته هللو اتتد کتتر هللست
سیکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متسمش د .دطش کتتر هللست

ک تتت

کتته اد تتدهللهلل صتت ر و ار اتتشهلل هللی
ستتتشتتهللست و ایرتتتب هللی ضتتتعی

 //70مفهوم حکمت در دعوت

اتتتتت

و و هللو ارگر هللستتتتد هللی

جتتش ر تتترک و د تتهللهلل متتت-
اششد .ک ت هلل س ستتیس هللهلل اتته یاتتش
سمتآوهلل ممتتر ک تتت کتته هللی هللو
گ تتتش تک تتتر هللهلل و آ صتتتف
سکت ید هلل هللست کتته متتش گتستته
کتته معاتتت هللستت اتتش ار اتتشهلل
م ش شو هللهلل .

مفهوم حکمت در دعوت71//

هللمتتش ی تتس هلللعشاتتد س اتتس عاتتت اتتس
ح تتیس  -هللضتتت هللت ع تته وعتتس
آاش تته – هللوی اتته ستتت م تت د
حرک

سمتتت متتر

هللو هللهلل شت ش

هلل و هلل سیی تته متتر اتته آ متتر
هللعیتتترهلل

کر ستتتد .هللو گفتتت :

و هللهلل هلل تتش ک یتتدا» .ستتدی اتته
و هللو سمتتت و گفتت  :آسهتته هللی
عیب تتش متتش کتته هللی تتتت پتشتتشسد
مشستتد هللست

ایرتتیر هللی هلل تتس متتت-

اششد .آ ش اترهلل تتتت سیتتشی وجتتت

 //72مفهوم حکمت در دعوت

هللهلل کتته متتش اتتر طتتر سمتتش یمب
متتر

هللی هللو حیتتشَ [ هلل حتتشلت

کتته سیشیم تتد اتتت زیتتز هللهلل هلل
دتهللستت سکتتر ] و هللو سیتتز شتتش
دتتت هللهلل اتتر و هللستتدهللد و هللمتتر
سمت تش تزهللهلل هلل تتم اتته هللو اد تتد.
هلل هلل ش ات که تتر وقت آ متتر
هللو هللهلل متتت تتد متتتگفتت  :تتتت هللی
ریسدهلل پیشم رهلل

یت.

مفهوم حکمت در دعوت73//

س گدلی و نرشتخويی:
ستتعید اتتس ع تتدهلللرحمس یایتتد
گفیتته هللس ت  :عامتتش ت کتته ت تتم
هللشتتیه و شتتش متتتاششت د مترهلل اتته
شتتتتتتتتتتدو جتتتتتتتتتتت
متتتک تتد .هللمتتش ک تتشست کتته اتتش
دتشتتترو ت اتتتش آساتتتش اردتتتتهلل
متسمش ید و آساش اش تتترش هللو تتت اتتش
شتتمش اردتتتهلل متتتسمش تتد و اتته
دتتشطر عامرتتش اتتر شتتمش م تت

 //74مفهوم حکمت در دعوت

متگتهللهللستتد هللت تعتتشلت تتیچ وقت
ز یس هلل رهلل
هلل

هللهلل ی ش سمر هللسد».

عتتتتمرهلل  :متتر اتته تت شوهلل

ماراش و جتتهللسمر

ارتتشش سیتتشی

هللهللستتد .آستتش سیتتشی هللهللستتد کتته
کتشب آساتتش وست

هللشتتیه شتتت

و هلل ارهللاتتر جاتتر آساتتش اتتتتتتشات
صتتتهللو سمیتتر  .اتته ک تتت سیتتشی
هللهللسد کتته ستتییت تتش آساتتش هللهلل اتته

مفهوم حکمت در دعوت75//

وش اتتر هللهلل و آساتتش ستتییت تتش
و هللهلل اتتر وش حمتتر سک تتد و
مه یس اتته ک تتت سیتتشی هللهللستتد کتته
هللهللهلل عشطفتتتته و هللضتتتتش یم د
ا یشهلل اششد.
اتته متتیس لیتتر اتتت کتته هللحم ت
هللاشست شتتشمر حتتش محمتتد شتتد
و رستتتیش و هلللمتتتت متتتتاششتتتد:
 ِ سمِتتش هللِحهمِت مستسِ هلللاعتهس لس هت ِ لِاُتمه
وِلِتتته کُ هتت ِ ِظَتتش غِاستتیوِ هلللهقِاهتتبس
لِشسهفِضُّتهلل مستسه حِتهلستِِ ِتتشعه ُ عِت هاُمه

 //76مفهوم حکمت در دعوت

هللستیِ هفسره لِاُ تمه[ آ عم ترهلل ]159 :
وِ ه
(پتتتی اتتتش هللحمیتتتت هللی طتتتر
پروهلل گشهللو ارهلل آساتتش ستتر شتتد
و هللگتتتر ستت مد و هللشتت دتتتت
اتتت

هللی وهلل و هللطرهلل تت پرهللک تتد

متشدسد پتتی آستتش هللهلل عفتتت سمتتشا
و ارهلل آساش طاب آمریش کسا).
رگتتتز اتتترهلل حتتت دتتتت ش
درممیس سرتتد و رگتتز اتته عات

مفهوم حکمت در دعوت77//

ضتتع ارتتر آساتتش اتتتتتتش
سمر د .ر آسهه کتته هلل ستتیشسب
اتتت هللهلل اتته آساتتش متتت هلل و هللی هللو
هللشی ش شترتتتتتش هللی آساتتتتتش هللو
ارسمر هللستتد و ار اتتشهلل

سیکتتت اتته

آساتتش و عشطفتته اتته دتتر

هلل

هلل

ارهللار آساش هللهلل اه هللو دت هللسشسد.
وقیتتت اتته ا تتد قا تتت ماراتتش و
سرشیت اش هللقت اتته مترهلل عاتتم و
حکم

هلل شتتت  ...هلل ترهلل ی تتش

سی تتی د کتته دتهلل تتش دیردتتتهلل ت

 //78مفهوم حکمت در دعوت

و سمتاشش د و هللل یتته کتته سیتتش پُتتر
هللی ک تتشست هللس ت کتته دیردتهلل تتش
هللهلل وس سمت هللهللسد.
ااکه عتتمر که اتتر حت متتت-
اششتتتد و هللهللهلل عاتتتم و کتشتتتب
هللستت

ممشسعتت متتر و سفتترهللو

آساتتش هللو هللهلل هللستتیر دتتت سمتتتک تتد...
ااکه اتته آساتتش ماراتتشست متتتک تتد و
ا ترهلل آساتتش ل تتتی متتتسمش تتد و

مفهوم حکمت در دعوت79//

هلل س عمتتر هللو هلل متتت متتتشتتت و هللی
هللو عتتتش و عتتتههلل اعتتتد هللی
عتتههلل

متتر آ هللهلل هللس تتش متتت-

د اه مشس تتد عتتش و کتتر

پتتدهلل

و متتتتتش هلل کتتتتته هلل ارهللاتتتتتر
ریسدهللسرتتش هللشتتییشق هللشتتیه و اتتش
پش رتتتشهلل اتتته آساتتتش هلل حشلت ت
ستترمیت و مر ضتتت غتتتهلل و هللهللو
متتت تتد .مشست ش هلل حتتد ت کتته
أات هللو س تتش ت هللاتتس مشجتته و هللاتتس
ح تتتتتش آ هللهلل هللی هللاتتتتتت ر ر 

 //80مفهوم حکمت در دعوت

آوهلل هللسد پیتتشم ر رمتتت هللست :
لسمش أسش لکتتم م تتر هلللتهلللتتد لتلتتد »
( مشستتش متتس قتتد هلل ارهللاتتر شتتمش
م ر پدهلل هلل ارهللاتتر ریستتدش متتت-
اششم).
آ تتش ماراتتشسیت ایرتتیر هللی ماراتتشست
پتتتتتدهلل هلل ارهللاتتتتتر ریستتتتتد
د هلل تتد .زقتتدهلل قتتت پیتتشم ر هللو
هللهلل اتته ستتییت هللسدهللدی تتد و یهللهلل

مفهوم حکمت در دعوت81//

ک ش مت رمت  :هلللااتتم هلل تتد قتتتمت
إسام ال عامتتت » ( تتش هللتا قتتت هللهلل
دهلل

سمشا ی رهلل آساش سمت هللس د).

امــوری ـ در دعــوک ا ح مـ
میباشند:
اعتتد هللی هلل تتس مقتتدمشتت کتته ایتتش
هللشتتیم کتته متتتپ تدهللهلل شتتمش هللهلل اتتش
اعضتتت هللهلل تتش حکمتت آشتت ش
کر هللس

اتته هللهلل تتش حکمت و

م تتتاکاش آ متتتتپتتتر هللی کتتته

 //82مفهوم حکمت در دعوت

هللهلل تتت اتته ستتت شت شد حقیقتتت
حکمتت و آشتتکشهللتر س صتتفشو
عتتمر متتتاششتتد .ستتعت متتتکت م
اتته تفضتتیر هلل تتس هللهلل تتش هللهلل ایتتش
هللهلل :
هلل تتس شتترح اتتر هللستتشک شتت شد
سرش

هللس تتشساش و ط قتتشو عتتتو

شتتدگش و هللسییتتش یمتتش م شستتب
و هلل سظتتر گتتر یس م شست شو متتت-

مفهوم حکمت در دعوت83//

اششد .ستتدی سمرشتتت اتته هللهلل تتش
تتش آ

عتتتو و هللستتات
که ششمر سیکت کتتر

هللهلل ...

اتتش ستتیس و

هللشتتییشق هللشتتیس اتتر هللشتتشهلل سمتتت
هلل یمتتشست کتته سیتتشی اتته آشتتکشهلل
کتتر

س ششتتد و سی ت دیرد تتهلل ت

و پتشتتشسد عیتتب متترهلل و هلل
حتتتد هللمکتتتش

وهلل هللی مرتتتاتهلل

شد کتته هللس تتش هللهلل هلل پیمتتت

هللهلل

مرتتروع ضتتش ع متتتگر هللستتد و کتتم
کتتر

ل تتزش تتش هلل حتتد هللمکتتش

 //84مفهوم حکمت در دعوت

هللستت  .هلل اتترهلل هلل اش ضتتیا ا هلل تتس
ق میت هللی شتترح هلل تتس هللمتتتهلل متتت-
اششد:
امــــر اور :رشـــ ا ســــا ا و
طبقاک دعوک شدگان:
هللس تتشساش هلل سرشتت

ش رتتش اتتش

کتتد مر تترق هللهللستتد و هلل هللم
هللمتهلل اش کد مر تترق متتتک تتد هلل

مفهوم حکمت در دعوت85//

عام و تتتش متزهلل و هللح تتشک و
هلل تمتتش رو و عرقتته تتش کتتت
سی تتی د .آسهتته اتترهلل

عتتتتمر

اتتشعام شش تتیه هللس ت هللسییتتش هللهلل
وهللو م شستتتب هللستتت  ...ی تتترهلل
هللس تتتتتتشساش مییاتتتتتت
سرش

ش مییات

هللهللهلل

و عقتتر تتش

میفشوو متاشش د.
ااتته هلل اتتیس آساتتش درتتممیس و
آهللهلل متلت ت و هللک سشدتهللستتتد و

 //86مفهوم حکمت در دعوت

هللس ش متجه و غیتتر متجتته وجتتت
هللهلل .
هلل س ستتی ت هللست کتته عاتتت آ
هللهلل گفیتته هللس ت و تتستتد آ قا اتتش
هللهلل تتصتتی کتتر هللستت

متتش

قا اش ت کتته وحرتتت متتتاششت د هللو
گفیه هللست  :قا اتتش وحرتتت متتت-
اششت د و ک تتت کتته اتتش آساتتش هلللفت

مفهوم حکمت در دعوت87//

هللشیه اششد اتته آساتتش ست

متتت-

شاد».
هللو قا اش هللهلل اتته صتتتهللو حیتتهللست
وحرتتتتتتت اتتتتتته تأتتتتتتت ر
متکرتتد کتته هلل سرشت آ هلللفت
وجت سدهللهلل و اش تتد هلل هللایتدهلل اتتش آ
هلللف ت اتتر ق ترهللهلل سمتتت و هللت تعتتشلت
مت هللسد کتته هلل تتس زقتتدهلل هلل میتدهلل
دیردتهلل ت و تتجیتته کتتر

مفیتتد

متاششد .آ ش ک تتت هللهلل متتتش شستتید
کتته اتته هللو س ت

جاتتر تتش عتتد

 //88مفهوم حکمت در دعوت

ش اتتد هللسد رتتت هلل شتتت و

معر

هللی هلل تتس هللمتتر در ت ت گتتر  .ا ترهلل
هللس ش دیات ست میس هللست کتته اتته
هللو س تت

جاتتر هلل شتتت و اتته

میس لیتتر هللست

کتته وقیتتت هللو هللهلل

هللی هللشتتی ش ب آگتتش متتتگر هللسیتتد
درممیس متتتشتتت و هلل اتترهلل هلل
ح

کتشب متسمش تتد تتتش م تتش هلل هللی

جار هللو پر ار هللشیه شت .

مفهوم حکمت در دعوت89//

هلل س هللاتتت هللست کتته وقیتتت اتته آ
سز کتتت حشصتتر متتتشتتت

هلل آ

ت فتتر هلل تتش متتتگتتر و ااکتته
ممکتتس هللستت آ شتتیص اتترهلل
تتشع هللی دتتت ش

تتت ایتتشوهلل و

آیهللهلل ارستتشسد و اش تتد هللس تت کتته
ک ت کتته هللهللهلل حکمت و ی رکتتت
هلل ترایتت س وحتتتش متتتاششتتد
مش ک ت هللس کتته اتته تت یت هللت
تعتتشلت هلل تتدهلل
متشت .

متتر مت تت

 //90مفهوم حکمت در دعوت

ترای

ک د

مت ت ک تتت هللست

کتته کتشتتب متتتسمش تتد تتتش آ
ق میت که هلل متتر پتتشم هللست هللهلل
ایشاتتد و اتتش عشطفتته هللی دطش تتش و
حمشقتت آساتتش هلل گتتتهلل  ...هللمتتر
که اش د ادو تکات

اتته آ تتجتته

هللشتت تتتش مرتتکرو و هلل تترهلل هللو
آساش ار طر شت  .ست دی اش تتد اتته
م تتع دیتتر هلل هللو آساتتش ارستتد و

مفهوم حکمت در دعوت91//

هلل هلل س حشلت هللست کتته مح ت و
هللعیمش آساش جاب متشت .
زیتتز کتته اش تتد اتتر آ ستتعه
صدهلل هللش
س

تتتش اتتر سرشت

متتر

شایتتد شتتت  ...اش تتد دیتتر هللهلل

تش آس تتش اترهلل آساتتش تعر ت

سمتتت

که تتتهلل اتتم آ هللهلل هللشتتیه اششت د
و مرحظه سمتتت کتته عتتتو شت د
قشاایتت

هللم آ هللهلل هللهلل تتش دیتتر

و س ش تتد اتته هللو م تتش ات هللهلل هللستتشسد
کتته عقتتر هللو تتهللستتش ت اتتم آساتتش هللهلل

 //92مفهوم حکمت در دعوت

ستتدهللهلل هللگتتر هلل تتس کتتشهلل صتتتهللو
سمیتتر گتتش ت سفتترو و اتتشی پتتی
ی

صتتتهللو متتتگیتتر و گتتش ت

قتتتتتتتدهللو کتتتتتتتر کتتتتتتتم
متاششد و اشعت

گر یتتشهلل تتتشهلل کت

ی ه ش شد متشت .
هللاتتس م تتعت  هلل هلل تتساتتشهلل گفیتته
هللس  :تت ستتی ت هللهلل اترهلل قتتتمت
ایتتش سمتتت هللهلل کتته عقتتر آساتتش

مفهوم حکمت در دعوت93//

تتهللستتش ت اتتم آ هللهلل ستتدهللهلل ممتتر
آ که هلل س هللمر اشعت گر یتتشهلل ی تته
شتتد س اعضتتت هللی آساتتش متتتشتتت ».
عات گفیتته هللست  :اترهلل متتر
اتته گتستتههلل ستتیس امت یتتد کتته
میتجتته آ شتتتسد آ تتش وستت
هللهلل تتتد کتتته هللت و رستتتیش هللش
تکت ب شتسدبا».
امــر دو  :ا ابــاب مــان منا ــ
و در ظر گرفان محيط:

 //94مفهوم حکمت در دعوت

هلل تتس هللمتتر اتتزهلل

و تتترثیر گ تتهللهلل

هلل هللمتهلل حکمت و هللستتید اتته آ
متاششد .هلل تتس کامتته هلل ستتیس هللاتتس
م تتعت  ت اتتتهلل پیتتدهلل متتتک تتد:
قا اتتتش هللهللهلل دتهللستتت و هللو
سمتتتت
پر

و مه تتتیس د تتتیمت و
سمتتت

متتتاششت د پتتی هلل

مش دتهللست و هللو سمتتت

اتته

ستتترهللن آساتتتش هللو تتتد و آ هللهلل هلل

مفهوم حکمت در دعوت95//

د تتیمت و پرتت سمتتت

هلل تتش

ک یتتتتتتتتتتد» .هللو تتتتتتتتتتر
پ ش ه ارهلل آستتش متعظتته متتت-
سمت  .متتر

اتته هللو گفت  :وست

هللهلل تتتش تتر هللوی متتش هللهلل متعظتته
سمش ت هللو گفت  :زیتتز کتته مترهلل
هللی هلل س کشهلل اشی متتت هللهلل هلل تتس هللست
که مس کرهلل

هللهلل کتته شتتمش هللهلل اتتش

متعظتته د تتیه سمتتش م و غممتتیس
ستتشی

متتش گتستته کتته هللستتت

 //96مفهوم حکمت در دعوت

هللت اتترهلل د تتتیه سرتتتد متتتش
هللعش

حش مش هللهلل متکر ».1

ااه هللمتتر هلل تتس گتستته هللست

و ستتزو

کیتتش پروهلل گتتشهلل متتش اتتر هللستتشک
م شستتت شو هللتفشقتتتشو یمشساتتتش و
مکشساش رق متکر هللس .
شمش [هللگتتر هللی هلل تتر عتتتو اششتتید]
اه دتتتات متتت هللسیتتد کتته متتر
 - 1متفق عليه .

هلل

مفهوم حکمت در دعوت97//

مش هللمضش تتجتته ایرت یر س ت
اه غیر مش هللمضتتش اتته تتس هللهللستتد
و م شستت شوس مییاتت هلل تتسز یتت ت
ی تتش متتتاششت د .هللتفشقتتشو ی تتش
کتته هلل آساتتش شتتش

هلل تتش شتتد و

تتش آ کتته مأتتی

تتش وهللهلل متتت-

شتتت  .تتجتته سمتتت

اتته هلل تتس

م شستت شو و هلل سظتتر هللشتتیس آساتتش
اشع ت

امیتتد هللهللی ازهللگتتت متتت-

شتتت کتته هلل تتترثیر گتهللشتتیس اتتر
مر و ق ت هللی طتتر آساتتش تتترثیر

 //98مفهوم حکمت در دعوت

ی تتش

هللهلل  .هللگتتر متتتدتهلل یتتد

هللم ایرتتیر س تت
یمشساش و هللحتتهلل

اتته هلل تتس

هللشتتیه اششتتید اتته

یمشساش ت ا مر تتد کتته ترکیتتد شتتد
هللستت کتته عتتش سمتتت

هلل آساتتش

م یحب متتتاششتتد ...مشس تتد ستتحر
ستتتزو اتتتشهللهلل و هللو تتتشهللو شتتتد
لرمر هللسر هلل ارهللار لرمر کفر.

مفهوم حکمت در دعوت99//

هللگر متدتهلل ید هللاتتشهلل

هلل تتس هللمتتر

م تتشلت هللشتتیه اششتتید اتته حکم ت
تستت  ا مر تتد هلل متتشمت
کتتته و جت تتهلل هللی هللو هللدتهللست ت
سمت ستتد تتتش د تتهلل آساتتش هللهلل تع یتتر
سمش تتد و هللو حشلتت یستتدهلل هللهلل هلل
سظتتر گر ت و هللی رص ت هللستتیفش
کتتتر و آ

و هللهلل اتتته ستتتت هللت

وهللحد و کیش عتو هلل .
ِشصتتتشحس ِتس هللل َتتت هسس أِأِهللهاِتتت ش ٌ
ِ 
مُیِفِرَقُتتت ِ دِیهتترٌ أِ س هلللاعتتهُ هلللهتِهللحستتدُ

 //100مفهوم حکمت در دعوت

هلللهقِاعشهللُ * مِش تِعه ُتدُو ِ مستسه ُوسستهس لسلعتتش
أِسهمِشَخ سِمعیهیُمُت ِش أِسهتیُمه وِآاِتتشمُکُمه مِتتش
أِسهتتزِ ِ هلللاعتتهُ اساِتتش مستتسه ُستتاهطِش لس س
هلللهحُکهمُ لسلعش لساعتهس أِمِترِ أِلعتتش تِعه ُتدُوهلل لسلعتتش
لس عش ُ نِلسِِ هلللدَ سُ هلللهقِتیَمُ وِلِکستسع أِکه ِترِ
هللل عتتتشکس لِتتتش ِعهاِمُتتتت ِ [ تستت :
( ]39-40هلل

و تتتشهلل یستتتدهلل ا

1

 - 1عدهای برای آن که منزلت کلمهی
صحابه که مفرد آن صاحب را پايين بياورند،

مفهوم حکمت در دعوت101//

آ تتش د تدهلل ش گتستتشگت اایرستتد تتش
ددهلل

کیش زیر م تتد * غیتتر هللی

هللو زیز ش ت هللهلل ع تتش و سمتتتک یتتد
ممر هللسماش ت کتته شتتمش و پتتدهللهللسیش
آساش هللهلل اه هلل تتس ستتش سشمیتتد هللست د و هللت
اين آيه را مثال میزنند و میگويند :در اين
آيه يوسف خطاب به دو مشرک از کلمه-
ی صاحب استفاده کرده است .بايد بگويم :در
اينجا صاحب به کلمه ی زندان اضافه شده
است و نه اين که يوسف آن دو را صاحب
و همنشين خود بداند ،بلکه آنها را همنشين
زندان و نه همنشين خود معرفی نموده
است(.مترجم)

 //102مفهوم حکمت در دعوت

[تعتتشلت] اتترهلل هلل تتس [هللمتتر] لیتتر
محکمتتت ستتشی س متتت هللستت [و
سیس شمش اتتش هللستتی ش اتته وحتتت و
عقر سمتاششتتد] .حکتتم هلل
ارهلل هللت هللس

قتتد

و هللمتتر سمتتت هللست

کتته غیتتر هللو هللهلل پرستتیب و ا تتدگت
سک یتتدا هلل تتس

تتت هللستتیتهللهلل هللس ت

ولت ایریر مر سمت هللس د).

مفهوم حکمت در دعوت103//

اتته هلل تتس هللمتتر تتجتته هللشتتیس اتته
شت ت شدیاش عش تاتتتش متجتتت ت و
سرشتت

تتش ت کتته هلل شتت ااش و

حر ه ش وجتتت هللهلل ماحت متتت-
شتتت  .هلل تتر عاتتم هللحماتتم هللت هلل
هلل تتساتتشهلل مع تتزهللو پیتتش آوهللهلل هللت
تعتتتشلت هللهلل م تتتش ی هللستتتد و تتتر
مع تتتز هلل م شستتتب اتتتش یمتتتش
دتتت ش اتتت هللستت

اتته مشس تتد

عأتتش متستتت کتته هلل یمتتش
شیتع ستتحر و جتتش و مع تتز شتتد

 //104مفهوم حکمت در دعوت

و عی تتت هلل یمتتش پیرتتر
پزشکت پی تتت هللهلل هللمتتش سمتتت و
کیتتش محمتتد هلل یمتتش ارغ ت
عتتتر ستتتشی شتتتد [و مه تتتیس
مع ز هلل شتتد کتته تتتش هللسیاتتش

سیتتش

اشقت دتهلل د مشستتد ی ترهلل مع تتز
پیشم ر اش د اتته گتستتههلل متتتشتتد
کتتته زتتتت پی م تتتر اعتتتد هللی هللو
سیتهلل تتد آمتتد آ مع تتز اش تتد

مفهوم حکمت در دعوت105//

اتتشقت متتتمشستتد تتتش آ تتدگش سیتتز
تتستتتد آ پتتتت اتتته پیتتتشم ر
محمتتتد ا رستتتد] .تمتتتشمت هلل تتتس
متهللهلل م ظتهلل مش هللهلل ایش مت هللهللسد.
هللمتتر ستتت  :مرهللعتت کتتر

هللمتتتهلل

مامیر و ترتیب هللولت شو:
آسهه گفیتته شتتد هللاتتشهلل

عتتتو

شتتتتسدگش گتستتتشگت و تتترق
سرش

آساتتش و تتجتته اتته یمتتش و

مکش اتتت  ...هلل هلل هللمتته آساتتش هللمتتر
مام متتر سیتتز وجتتت هللهلل و آ

 //106مفهوم حکمت در دعوت

هلل س هللس

که اتتدو شتتِ حکمت

هلل ش متک د کتته اتته مامیتتر اتتت
م تتش ات کتته اتته آساتتش عتتتو هلل
متشت سیتتز تتجتته صتتتهللو گیتتر
و هلل هللو هللمر هللمتتتهلل هللهلل اتته متتر
ارستتشسیم کتته اتترهلل آساتتش هلل میتت
ایرتتیر

هللشتتیه اششتتد .م تتش ر

عقیتتدتت و هللصتتت ماتت هللستتر و
شستت

هلل مقتتش هللو متت تاششتت د.

مفهوم حکمت در دعوت107//

ی تترهلل هللگتتر هلل تتس هللمتتتهلل هلل ا تتد
هللس

سرتتت کتتشهلل سیکتتت و عمتتر

پشم هللی هللو سر سمتتتیستتد .هللت تعتتشلت
متتت رمش تتد :قُتتره ِتتره سُ ِ َتت ُکُمه
ضترع
اسشلهرِده ِرس سِ أِعهمِشلختتش * هلللعتتس سِ ِ
ِستتعهیُاُمه ستتت هلللهحِیِتتش س هلللتتدُّسهیِش وِ ُتتمه
ص ت هعخش *
ِحه ِ ت ُت ِ أِسعاُ تمه ُحه س ت ُت ِ ُ
أُولِ سِِ هلللعتتس سِ کِفِترُوهلل است ِتتشوس هللِاَاستمه
وِلسقِش سهس ِحِ سطِت ه أِعهمِتتشلُاُمه ِاِتتش سُقستتیمُ
لِاُ تمه ِ تته ِ هلللهقسیِشمِ ت س وِیهسختتش[ هلللکا ت :
( ]103-105امتتتت :آ تتتش متتتت-

 //108مفهوم حکمت در دعوت

دتهلل یتتد شتتمش هللهلل هللی ی شسکتتشهللتر س
[هللس تتشساش] هلل عمتتر سمتتت

د تتر

تتتم * [آساتتتش متتتش ] ک تتتشست
تتتی د کتتته کتشتتتب آساتتتش هلل
یسدگت سیت اشطتتر هللست

و آساتتش

متپ دهللهللسد کتته هللعمتتش سیت ِ هللس تتش
متتت تتد * آساتتش ک تتشست

تتی د

کتته اتته آ تتشو پروهلل گشهللشتتش و
دهللهلل اش و کفتتر متتتوهللیستتد و هلل

مفهوم حکمت در دعوت109//

سیی ه هللعمش آساتتش ت تتش متتتشتتت و
اتترهلل آساتتش هلل هللوی قیشمتت

تتیچ

زیز [مفید ] سیتهلل د ات ).
هلل عتتتتو کایتتتشو و جز یتتتشو
وجتتت هللهلل و مه تتیس وهللج تتشو
و م تتتیح شو و مه تتتیس هللمتتتتهلل
حتتترهلل و مکتتترو و اعضتتتت هللی
م ش ر ازهلل

و ماتتم متتتاششت د و

اعضت م ش ر کتزتتِ ...تتر کتدهلل
هللی آساتتش اش تتد شتت شدیه شتتت و هلل

 //110مفهوم حکمت در دعوت

جتتش دتتت اتته آ

عتتتو هلل

شت .
متپ دهللهلل که هللمتتر آشتتکشهللتر هللی هلل تتس
هللس

کتته آ هللهلل شتترح

تتم ولتتت

سکیتت ههلل هللهلل اتترهلل شتتمش تتش آوهلل
متتتشتتت و آ

متتش هللهلل و هللوش

عتو متتتاششتتد .وقیتتت معتتشن اتتس
ج تتر ا ترهلل

عتتتو اتته ستتم

متتس هلل تت پیتتشم ر هلل تتس هللهلل و

مفهوم حکمت در دعوت111//

هللوش هللهلل اتترهلل هللو ترستتیم سمتتت :
لستتِ تتترتت قتمتتش متتس أ تتر
هلللکیتتش

اتتیکس أو متتش تتتدعت م

للیتته شتتاش أ ال للتته لال هللت وأ
محمت تدهلل هللستتتت هللت  .تتتإ

تتتم

أطتتشعتهلل لتتِ اتتتلِ  . .تترعامام
أ هللت هلل یتتتر

عاتتتیام دمتتتی

صاتهللو ت کتتر تتت ولیات

تتإ

م أطتتشعتهلل لتتتلِ  . .تترعامام أ

 //112مفهوم حکمت در دعوت

هللت هلل یتتر

عاتتیام صتتدق تتدتتت

مس أغ یش ام یتتر عاتتل قترهلل ام»

1

(تت اه ست قتتتمت هللی هلل تتر کیتتش
متهللو

هللولتتیس زیتتز کتته اتته آ

عتو متتت تتت گتتهلل ت هلل

اتته

هلل تتس کتته تتیچ مع تتت و پرستتیب
شتتتسد

ارحقتتت جتتز هللت وجتتت

ستتدهللهلل و محمتتتد رستتتیش
 - 1متفق عليه .

و

مفهوم حکمت در دعوت113//

متاششت د اششتتد .هللگتتر هلل هلل تتس هللمتتر
هللطشع

کر سد اه آساش تتش اتتد کتته

هللت [تعشلت] هلل تتر شت شسه هللوی پت
سمشی هللهلل وهللجب سمتتت هللست و هللگتتر
هلل هلل س هللمت ر [سیتتز] هللطشعت

کر ستتد.

اتته آساتتش تتش اتتد کتته هللت [تعتتشلت]
وهللجتتب سمتت ت هللستت کتته صتتدقه
اد تتد و آ هللهلل هللی ثروتم تدهلل آساتتش
امیر و اه قرهلل آساش اد ا).

 //114مفهوم حکمت در دعوت

هللمتهلل که هللی حکمت

متتتاششت د و

هلل شتتکر عتتتو متتتهلل هللستتیفش
قرهللهلل متگیرسد:
م ظتتتهلل هللی هللمتتتهلل کتته هلل شتتکر
عتتتو ق ترهللهلل متتتگیرستتد هللمتتتهلل
هللستت کتته عتتتتمر آ هللهلل هلل هللهلل -
ش

عتتتو متتتهلل هللستتیفش قترهللهلل

مت تتد و تتستتد آ حت هللهلل اتته
متتر هللاتترن متتتسمش تتد و آساتتش هللهلل

مفهوم حکمت در دعوت115//

س تت

اتته زیتتز کتته اتته آساتتش

م فع

متهللستتشسد و تتش ضتترهلل هللهلل هللی

آستتش

تتع متتتسمش تتد ای تتش متتت-

گر هللسد.
هلل س هللستتات

تتش اتته طتتتهلل کاتتت تتش

کرمتتت متتتاششتتد و تتش هلل یتتشهلل اتتش
عتو شدگش اتتش متدهللهللهلل سمتتت

و

سرمتتت هللستت و کتتتتش آمتتد

هلل

ارهللار ر ش آساتتش و پیمتتت

م ا تتت

کتته هلل آ هللغ ت هلل تتش کتتر

و

ترستتشسد وجتتت هللهلل و ت تتد و

 //116مفهوم حکمت در دعوت

سرمتتت کتتر

هلل آ متجتتت متتت-

اششد.
هلل هلل ش شرح هلل تتس متتهللهلل هللهلل ایتتش
مت هللهلل :
امر اور :بن ي و:
هللگتتتر عتتتتتمر ستتتیس دتتتت هللهلل
هللسیتهللهلل سمش د و لفتتو دتتت هللهلل سیکتتت
گر هللستتتتد ق تتتتم ازهللگتتتتت هللی

مفهوم حکمت در دعوت117//

حکمتت اتته هللو هلل شتتد هللستت .
هللت مت رمش تتد :وِقُتلُتتهلل لسا عتتشکس
حُ ه ت خش[ هللل قتتر ( ]83 :و اتتش متتر
اه سیکت سیس امت یدا).
طاح ت اتتس عمتتر گفیتته هللس ت  :اتته
عطشَ گفیم :تتتت متتر

تتیت کتته

متتر اتتش تتجتته اتته سرشتتیاش
مییا

آساتتش وهلل تت ت جمتتع متتت-

شتسد و مس مر

ت تتد متتتاششتتم و

ارهلل آساش گش ت ستتی ش ت تتد اتته
یاتتش متتتآوهلل  .گف ت  :هلل تتس گتستته

 //118مفهوم حکمت در دعوت

س شش ی ترهلل هللت تعتتشلت متتت رمش تتد:
وِقُتلُتتتهلل لسا عتتشکس حُ هتت خش( و اتتش
مر اه سیکتتت ت ستتیس امت یتتدا).
عطتتش گفتت  :هلل تتس آ تته هللاتتشهلل
ات تتش و م تتحیش متتتاششتتد
پتتی هلل تتس هللمتتر هللاتتشهلل

هلل تترهلل

ح گرهلل زمتسه متاششدبا
هللمتتش قرط تتت هللحمتته هللت هلل تف تتیر
هلل تتتس آ تتته هللی عش رتتته هللضتتتت هللت

مفهوم حکمت در دعوت119//

ع امتتش آوهلل هللستت کتته پیتتشم ر
رمتتت هللستت  :تتش عش رتت ال
تکتتتست حشش ت تتإ هلللفحتتب لتتت
کتتش هللجتتر لکتتش هللجتتر ستتتَ»
(هلل عش رتتها رگتتز ش ت ش
م تتششا ی تترهلل هللگتتر شتت ش هلل
طتتر متتر
مر مر

تتد
هللی

صتتتهللو امیتتر آ
ادساتم متاششد).
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 //120مفهوم حکمت در دعوت

قرط تتت هللحمتته هللت هللاتتشهلل

آ

تعایقت آوهلل هللست و گفیتته هللست :
هلل تتس ترتتت قت اتته هللدتترق وهللال
متتتاششتتد پتتی شش تتیه هللس تتش
هللس

که اش متتر اتته سرمتتت ستتیس

امت تتد هللس ت ش اش تتد اتتش زاتتر هلل
شتتش و د تتد هللو اتتش سیکتکتتشهلل و
گ ش کتتشهلل آشتت ش و غر تته ستتیس
امت تتتد و هلل تتتس اش تتتد اتتتدو

مفهوم حکمت در دعوت121//

آستتشسمیر اتتیب هللی حتتد اششتتد و
مه یس اش د ست یس هللو اتته گتستتههلل
س ششتتد کتته اتترهلل آ کتته عتتتو
شد هللهللضتتت شتتت هللی حت عتتدو
سمش د».1
ستتیس هللگتتر سیکتتت اششتتد و اتته
هللستتدهللی

هللصتتت ستتیس گفتتیس

حکمتت اتته کتتشهلل هللو و هللی ی تتش
سمتتتت

آ دتتتت هللهلل صتتتتهللو
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 //122مفهوم حکمت در دعوت

گیتتر  ...ستت
س

قاتت ب یستتد هللهلل اتته

متتتگیتتر و هللو صتتش ق هللهلل

تح ترثیر دت قرهللهلل مت د.
ستتیس وقیتتت سیکتتت متتتشتتت کتته
هللعیتدهلل

هلل آ هللعش ت شتتت و اتته

گتستتههلل کتتتتش سرتتت کتته اتتم آ
غیتتر ممکتتس شتتت و اتته گتستتههلل
طتالست سرت کتته هلل تتش د تتیمت
سمش تتد .دط تته تتش پیتتشم ر هلل

مفهوم حکمت در دعوت123//

آساش هللعیدهلل اه طتتتهلل کشمتتر هللعشت
متشتتد .متتش گتستته کتته هللی جتتشار
اتتس ستتمر  هلل صتتحیح م تتام
آمتتد هللستت – هلل هلل تتس گفیمتتت
آهللهلل و ستتتی ت سیکتتتت هلل اح تتتت
سیکتتتت کمتتتت تفکتتتر سمش یتتتدا :-
حأتتیس دزهللعتتت پتتدهلل عمتترهلل
ک ت ات کتته قتتر ب هللو هللهلل اتتزهلل
و جایتتر متتت هللس ت

اتته هللو گفیتته

شد کتته محمتتد مع تتت هلل آساتتش هللهلل
ش متک تتد و شت ش متتت ت د .هلل

 //124مفهوم حکمت در دعوت

سیی تتته حأتتتیس و گرو تتتت هللی
قتتر ب [ستتز پیتتشم ر ]آمدستتد و
سز تتِ هلل پیتتشم ر سر تتی د.
حأتتتیس هللدتتتر شتتتد و وقیتتتت
پیتتشم ر هللو هللهلل تتد گفت

 :مکتتش

هللهلل ارهلل شتتی اتتشی سمش یتتدا حأتتیس
گف  :هلل تتس زتته زیتتز هللست
هللاشهلل

کتته

تت اه متتس گفیتتههللستتدب آ تتش

تت مع ت هلل مش هللهلل شت ش متتت ت تب

مفهوم حکمت در دعوت125//

رمت  :ش حأتتیس کتتم تع تتد متتس
آلتته» (هلل حأتتیسا ز تتد مع تتت هللهلل
پرستتیب متتتک تتتب) گف ت  :ف ت
عتتد اتتر هللو یمتتیس و کتتت هلل
آستتمش  .رمتتت  :تتإنهلل أصتتشاِ
هلللضر مس تدعت» (هللگتتر ضتترهلل اتته
تت ارسد کتدهلل تتِ هللهلل اترهلل

عتتش

متتتدتتتهللستب) گفتت  :آ کتته هلل
آسمش هللس  .رمتتت  :تتإنهلل اتتِ
هلللمش مس تتتدعت» (هللگتتر متتش تتتت هللی
اتتیس اتترو کتدهلل تتِ هللهلل اتته عتتش

 //126مفهوم حکمت در دعوت

متتتدتتتهللستب) گفتت  :آ کتته هلل
آستتمش هللست  .رمتتت :

تتی یب

لتتِ وحتتد وترتترم معتتهب أستتام
ت ام» (آ ش کتتت هللی آساتتش عش تتش
تت هللهلل م ی ش

متتتک تتد و هلل تتس هلل

حتتشلت هللست کتته اترهلل هللو شتتر ِ
قرهللهلل مت تتتب هلل حأتتیسا هللستتر
ایتتشوهلل و ت تتایم [هللمتتر پروهلل گتتشهلل]
شتتتا) هلل سیی تته هللو هللستتر آوهلل و

مفهوم حکمت در دعوت127//

ریستتدش هلل جاتتت هللو هلل تتیش و
ستتر ستتیش و پش تتش هللو هللهلل اتستته
ی  .وقیت حأتتیس دتهللست

ایتترو

اتتتترو هللستتتتت هللت رمتتتتت :
شتتیعت للتتل م زلتته» (تتتش م تتزلب
هللو هللهلل مرهلل ت سمش یدا).1
زقتتدهلل جشلتتب هللستت ا کتتش ر و هلل
حشلت که اترهلل ت یتته کتتر

آمتتد

 - 1اهل علم درباره ی اسالم حصين اختالف
نظر دارند و قول ارجح اين است که او اسالم
آورد .همان گونه که حافظ ابن حجر و
ديگران آن را بيان داشتهاند.

 //128مفهوم حکمت در دعوت

اتتتت وهللهلل شتتتد ...و م تتتامش و
هللهللستتیمت دتتشهلل گر تتد .هلل کتتشش
متتت هللس تتیما حتتش قتتر ب اتتش
م رتتتیسشتتت ش و شتتتیص اتتتش
وجاتتههلل کتته هلل اتتیس آساتتش اتتت
زمتسه ات باا
هلل هلل س هللمر ستتیس گفتتیس اتته سرمتتت
سیتتز وهللهلل متتتشتتت
کتته ارتتر

متتش ستتی ت

هللهلل هللی غرات

هلل متتت-

مفهوم حکمت در دعوت129//

آوهلل و هللگاتتش غیتترو شمیتتر و
دت رتتشسدهلل هللهلل اتتر متتتهللسمیتتز و
اشع ت ات ه وجتتت آمتتد ع تتشهللهللو
ل تتتیهللسه و اتتش مح ت متتتشتتت .
هلل س هللاترهلل یم هللست کتته پتتدهللش
هللهلل اش ماراتتشست دطتتش قترهللهلل متتت-
دِ  :شأِاِ س لسسَت قِتده جِتتشَِسست مستسِ
هلللهعساهمس مِش لِمه ِرهتستِِ ِتتشتع سعه ست أِ هتدسمِ
ص ترِهللطخش ِس تتس َش * ِشأِاِ ت س لِتتش تِعه ُ تدس
س
هلللرتتتتیهطِش ِ کِتتتتش ِ
هلللرتتتتیهطِش ِ لس ع ع
ع
ِأتتیَش * ِشأِاِتت س لسسَتتت
لساتترعحهمِسس ع س

 //130مفهوم حکمت در دعوت

أِدِتتش ُ أِ ه ِمِ عتتِِ عِتتتِهلل ٌ مستتسِ
سارتیهطِش س وِلسیَتتش *
هلللترعحهمِسس ِیِکُتتت ِ ل ع
قِتتش ِ أِهللِهللغستتبٌ أِسهتت ِ عِتتسه آلساِیستتت
ِشلساهرِهلل سیمُ لِت سسه لِتمه تِ هیِتهس لِرِهللهجُمِ عتِِ
وِهلل ه ُرهسستتتت مِاسیَتتتش * قِتت ش ِ ِست تاِش ٌ
عِاِیهتتِِ سِر هِستتیِ هفسرُ لِتتِِ هللِاَتتت لسسعتتهُ
کِش ِ استتت حِفسیَتتش[ متتر م]47-42 :
(هلل پتتدهلل عز تتز ا عامتتت اتته متتس
هللسید هللس

کتته ز تتیس عامتتت اتته

مفهوم حکمت در دعوت131//

تتتت سرستتید هللستت
ت عی
تدهلل

پتتی هللی متتس

سمش تش تتتت هللهلل اتته هللهلل هللست
سمتتش م * هلل پتتدهلل عز تتز ا

شتتیطش هللهلل ع تتش و سکتتس شتتیطش
هلل ارهللاتتتر [ددهللوستتتدس] هللحمتتتش
سش رمش هللست

* هلل پتتدهلل عز تتز ا

مس متترستتم کتته عتتهللات هللی طتتر
[ددهللوسدس] هللحمتتش اتته تتتت ارستتد و
تتتتشوهلل شتتتتیطش شتتتتت * هلل
هللارهلل یما آ تتش تتتت مترهلل هللی مع تتت هلل و
پرستتیبشتتتسدگش دتتت اتتشی

 //132مفهوم حکمت در دعوت

مت هللهلل

ق م متتتدتتتهلل کتته هللگتتر

[هلل س کتتشهلل دتتت و هللهلل] قطتتع سک تتت
تت هللهلل س م تتشهلل سمتتش م .پتتی اترهلل
متتدو ی تتش

هللی متتس وهلل شتتتا *

گفتت  :ستترمیت اتتر تتتت اششتتد
اتترهلل تتتت هللی پروهلل گتتشهلل طاتتب
آمتتریش دتتتهلل م سمتتت
هلل ح مس ماراش هللس ).

مشستت ش هللو

مفهوم حکمت در دعوت133//

ر پیشم ر اتته قتتتمب متتتگفت :
هلل قتتتت متتتسا شتتتمش هللهلل تتتش آوهلل
تعا تدهللو دتتشستهلل گت و هللمتتتهلل کتته
هلل آساش وستتیت و ماراتتشست وجتتت
هللهلل متشت .
محمتتد سیتتتز اتته قتتتتمب اتتتش
ستتی شست هللقتت آوهلل هلل عتتتتت
مدهللهللهلل گتسه متتت رمتتت  :ل هلللرهلل تتد
ال کتتت أ اتته وهللت لتتت کتتتا
هللل تتشک جمیعتتش متتش کتتتایکم ولتتت
غررتتت هللل تتتشک جمیعتتتش متتتش

 //134مفهوم حکمت در دعوت

غررتتیکم» (متتس پیر تتهلل ت

تتیم

که اه هلل تتر دتتت هللون سمتتتگت تتد
[و اتته هللهللستتیمت ت معتترو متتت-
اششم] .هللگر اتته تمتتش هللس تتشساش هللون
امت م اه شتتمش هللون سمتتتگتتت م و
هللگر اه تمش هللس تتشساش دیشست سمتتش م
اه شمش دیشس سمتک م).

مفهوم حکمت در دعوت135//

امـــر دو  :باصـــراح صـــحب
مودن یا بــا نایـ و اشــار ــبن
گفان.
هللی ستتیس سیکتتت اتتش ک ش تته صتتح
کتتتر

و هللشتتتشهلل سمتتتت س اتتتدو

آشکشهللهلل سیس گفیس متاششد.
هللگتتتر آشتتتکشهللهلل صتتتح
ح ش

ی

شتتتت

ار هللشتتیه متتتشتتت و

جتتترأو اتتتر حماتتتهوهلل شتتتد و
میشلفتت هللی هللو

یتتر روشتتت و

ل شی و ع ش هلل ش متگر .

 //136مفهوم حکمت در دعوت

هللمش اش هللششهلل صتتح
میر سمتتت
ن تتس تتش

کتتر

اشعت

سفتتی تتش اش ضتتیا
تشتتم د و زرتتمش

گرش متشت .
اتته هللا ترهلل یم اتتس أ تتم گفیتته شتتد:
مر

زیز هللهلل هلل ک تتت متتتای تتد

و ش اه هللو متهللستتد کتته تتر کتتشهلل
هللهلل هللس تتش هلل هللس ت

آ تتش اش تتد اتته

آ شتتیص آ متتتهلل هللهلل امت تتدب

مفهوم حکمت در دعوت137//

گفت  :هلل تتس هللشتتیت سمتتت

متتت-

اششد ااکتته اش تتد اتتش ک ش تته ستتیس
امت د.
تمشمت هلل س متتهللهلل اترهلل اتتر طتتر
کتتتر س ت متتتت هللی سفتتتی تتتش و
ا ترهللسمیییس دیتتر هلل عتتتو شتتد
تتستتد عتتتتمر متتتاششتتد .هلل
هلل شس

که متای یم کتته ات ش ک ش تته

صتتح

ستت یت اتتت کتته

کتتر

پیتتشم ر هلل متتتهلل هللصتتحشاب
آ هللهلل اتتتتتتتتتتته کتتتتتتتتتتتشهلل

 //138مفهوم حکمت در دعوت

متگر  :متتش ات ش أقتتهلل فعاتتت
کتتتهلل و قتلتتت کتتتهلل» (زتته شتتد
هللس

که گرو ت هلل تتس ز تتیس هلل یتتشهلل

متک تتد و آ ز تتش ستتیس متتت-
گت دب).

مفهوم حکمت در دعوت139//

امر و  :خيرخــواهی بــدون ر ــوا
مودن.
متتتد تتهلل م هلل هلل تتش دیرد تتهلل ت
هللهلل اه طتهلل دشص ایتتش کت م و اش تتد
تتجه هللش

که اتته تمتتشمت هللمتتتهلل

که ایش شد هلل تتس هللمتتر سیتتز هللهللت تتشط
هللهلل  ...تتتش آس تتش کتته اش تتد گفتت :
دیردتتتتهلل ت ازهللگیتتت ر س تتتد
عتتتو هللستت و هللگتتر آ وجتتت

 //140مفهوم حکمت در دعوت

سدهللشیه اششد عتو اتته طتتتهلل کتتر
اشطر متگر .
هلل هلل تتش اتته آ هلل دیردتتتهلل ت
هللشتتشهلل متتتشتتت کتته کتتت هللی
ق میاش ماتتم حکمت

هلل عتتتو

هللس  .هللگتتر متتش هللی دیردتتهلل ت وهلل
شتتت م عتتتو متتش قتتد مرتتاتهلل
کتتر

و هللس تتهلل سمتتت

متتتاششتتد.

هلل س هللمر هللهلل ستتیس حتتش و هللاتتس قتتیم

مفهوم حکمت در دعوت141//

هللحمتته هللت آشتتکشهلل متتتک تتد آس تتش
که گفیتته هللست  :سأتتیح
کر

اه ک تتت هللست

سیکتتت

کتته اترهلل هللو

دیردتتتهلل ت صتتتهللو متتتگیتتر و
متترهلل اتتش ماراتتشست ل تتتی و
غیرو هللشیس اترهلل و متتتاششتتد
و اتتتر ز تتتیس شیأتتتت وهللجتتتب
متاششد تش اه طتتتهلل محت

سیکیتتت

سمش د که هللی ماراتتشست و هللقت قاتتب
هلل تتتش متتتتگتتتر و تتتد
دیرد تتهلل ت ک تتد اش تتد هللضتتش

 //142مفهوم حکمت در دعوت

صتهللو هللت تعتتشلت و سیکتکتتشهلل اتته
آ ر دگشسب اششد».
هلل تتس عتتتتت هللستت کتته اشعتت
هللصتترح متتتگتتر و اش تتد هلل آ
هللدتترص س تت

اتتته هللت تعتتتشلت

وجتتت هللشتتیه اششتتد و مه تتیس
اش د اش محش ظت

هللی هللح تتشک تتش

دیردت تتهلل ت شتتتد اتتتر هللستتتشک
هللمتتتهلل کتته هلل ق تتر ایتتش شتتد

مفهوم حکمت در دعوت143//

مرهلل اششتتد تتتش آ کتته سأتتیح و
دیردتتتهلل ت اتته شتتم ت جتتد
شتتتردتهلل ت و هللدتتتیر ت تتتد ر
سرت .
آسهه ترکیتتد شتتد هللست و هلل هلل تتس
هللمتتر اش تتد هلل آ

قت سمتتت هلل تتس

هللس

که تتش آوهلل شتتد هللس تتشست اتته

اد

هلل هللصتتر حترهلل شتتد هللست .

اتته کتتت هللی پیرتتی یش گفیتته شتتد:
آ تتش وستت

هللهلل کتته ک تتتت

عیب تتش تتتت هللهلل اتته تتتت امت تتدب»

 //144مفهوم حکمت در دعوت

گف ت  :هللگتتر ایتهلل تتد م ترهلل تتتتای
سمش د سه سمتدتهلل م».
رقت اتتیس سأتتیح

و دیردتتهلل ت

اش هلل رهلل گر یس وجتتت ستدهللهلل ممتتر
سی

هللسمیتتز و هللشتتییشق هللشتتیس اتته

پتششسد عیتتت  .پیتتشم ر سیتتز هللی
آ که شیأتتت ماتتِ متتیس دتتت
هللهلل مرم

ک د ساتتت رمتتت هللست

و رمتتت هللس ت  :لنهلل یس ت هلل م ت

مفهوم حکمت در دعوت145//

ی تتتتیس یسش تتتتش ای اتتتتد ش وال
تتر »( 1هللگتتر ماتتِ می تتت یستتش
کر و یستتش هللو آشتتکشهلل شتتد هللو هللهلل
شتتترق ازسیتتتد ولتتتت مرمتتت
سک یدا).
ضیر عیش

گفیتته هللست  :مت تمس

متپتشتتشسد و دیردتتهلل ت متتتک تتد
و گ ش کشهلل یتتِ حرمت متتتک تتد
و عیب متگیر » .آستتش متتتگفی تتد:

 - 1متفق عليه .

 //146مفهوم حکمت در دعوت

ک تتت کتته هلل مقشاتتر متتر اتته
ا ترهلل هللش زیتتز هللهلل هللمتتر سمش تتد [و
هللشی ش هللو هللهلل میتتتکر شتتت ] مشستتش هللی
هللو عیبجت ت کر هللس ».
هلل تتس ز تتیس هللستت کتته هللس تتش
دیرد تتهلل و هللهللستتیمت سیتتیب هلل تتس
سمتاششد که عیتتب تتش ک تتت کتته
اتتتتتتترهلل هللو دیردتتتتتتتتهلل ت
متتتک تتد هللهلل هللسیرتتشهلل تتد و قتتد

مفهوم حکمت در دعوت147//

تتد هللو هللی اتتیس اتتر
ایتترو آوهلل

مفشستتد و

اتترهلل هللش هللی ستتییت

و ار ش متاششد.
ایس ک ت کتته تتد ب دیردتتهلل ت
هللس ت و ک تتت کتته تتد ب هللس تتهلل
سمتتت

هللست

تترق وجتتت هللهلل و

س ش تتد کتتت هللی آساتتش اتتش متتر
هللشی ش گر یه شت .
مش گتستته کتته أ هلللتتدهلل هللَ هللضتتت
هللت ع اتتش گفیتته هللس ت  :ک تتت کتته
ا ترهلل هللش هللهلل پ اتتشست متعظتته تتد

 //148مفهوم حکمت در دعوت

هللو هللهلل ی

هلل هللست و ک تتت کتته

هللو هللهلل اتته طتتتهلل آشتتکشهلل متعظتته
تتد مشستتش هللو هللهلل هللستتتهلل کتت ر
هللس ».
امر چ ار  :آداب تعامل
ستتیس هلل ق تتر هللاتتشهلل

هللمتتتهلل

حکمتت کتته هلل ستتیس گفتتیس و

مفهوم حکمت در دعوت149//

میشطتتتب قت ترهللهلل هلل
اح کر

و سیکتتتت ت

ات گتش .

هلل هلل تتتس ق تتتم اتتته اعضتتتت هللی
هللمتهلل هللششهلل متشتتت کتته شش تتیه
هللست

هلل آ هلل اردتتتهلل کتتر

اتتش

عتتتتو شتتتد هللس تتتش گیتتتر
میأتص تشخ وقیتتت هلل آساتتش زیتتز
د متشت که شش تتیه هللست تتتش
آساش هللهلل ایدهللهلل سمتتت و وهللجتتب هللست
تش ت ییر هلل آ صتهللو پت ر .

 //150مفهوم حکمت در دعوت

هلل تتتس ق تتتم شتتتشمر سرمتتتت هلل
تعشمتتر آهللهللمتتب هللشتتیس و زرتتم
پتشتتتتت کتتتتر

هللی ل زشتتتتاش و

جش تتش ت کتته هلل آ هللغ ت هلل تتش
کتتر
گر

و ترستتشسد اش تتد هلل تتش
سیس اه میش آمد هللس .
***

ح لتی از نرمش نر تع مل:

مفهوم حکمت در دعوت151//

سرش ت

تتش هللهللهلل هللشتتییشق ی تتش

اتته ک تتت متتتاششت د کتته اتته آساتتش
سیکت ک تتد و اتتش سرمتتت و زاتتر هلل
اشی اش آسش اردتهلل سمش د.
مه یس شدو عمتتر اشعت هلل تتش
تک ر سفرو و ل تتشی متتتشتتت و
شتتیصس مقشاتتر هللی هللو تک تتر اتته
گ ش مرتکتتب متتتشتتت  .اتته مشس تتد
هلل تتس هللهلل هلل ق تتر ایتتش سمتتت م.
تعتتشمات ترثیرگتتتهللهلل هللستت کتته اتتش
ستترمب متترهلل اششتتد و هلل هلل تتس

 //152مفهوم حکمت در دعوت

صتتتهللو هللست کتته قا اتتش هللهلل متتت-
گرش د و ستتی ه تتش هللهلل ترهلل متتت-
گر هللستتد .اش تتد تتجتته هللشتت کتته
محمتتد هللصتتحشاب و متم تتش
ایس دت شتتش ماراتتشسیر سس هللس تتشساش
متاشش د.
معشو تت اتتس هلللحکتتم هللل تتامت
آوهلل هللستتت :

متتترهلل هللستتتت

هللت سمشی متدتهللستتد م کتته متتر

مفهوم حکمت در دعوت153//

هلل اتتیس متتر عط تته سمتتت و
گفتتیم :رحمتتِ هللت» (هللت تتتت هللهلل
هللحم ت سمش تتد) .متتر ا ترهلل متتس
زرم غر هلل ی تتد و گفتتیم :متتش هللو
ات ریستتد شتتت هللی متتس زتته متتت-
دتهلل یتتتدب شتتتروع سمت ستتتد اتتتش
سیاش رتتش اتتر هللهلل ش رتتش ی
هلل هلل ش ات کتته امیتتد کتته آستتش
متتتدتهلل تتد م ترهلل ستتشک سمش تتد
وقیتتتتت تتتتد کتتتته آساتتتتش
متتتدتهلل تتد متترهلل ستتشک ک تتد

 //154مفهوم حکمت در دعوت

سشک

شتتد و هلل تتس هلل حتتشلت اتتت

که پیشم ر پتتدهلل و متتش هلل تدهلل ب
شتسد سه مترهلل ی و ستته مترهلل شت ش
هلل ».
هلل هللوهلل یتتت متتر آمتتد هللستت :
رگتتز معامتتت هللهلل سد تتد کتته هللی
هللستتت هللت ایرتتیر م تدهللهللهلل سمش تتد
هللو رمتتتت  :ل

تتتت هلللأتتتر ال

حر یاش شتَ متتس کتتر هللل تتشک

مفهوم حکمت در دعوت155//

لسمش تتت هلللی ت یح وهلللیک یتتر وقترهللَ
هلللقتترآ » ( هلل هللتت س سمتتشی حتتر
سی ت کتته هللس تتشست ستتیس امت تتد
آ قتتتتتد ت یح(ستتتتت حش هللت
گفتتیس) تک یتتر(هللت هللک تتر گفتتیس) و
دتهللستتتتتتتتتتد قتتتتتتتتتترآ
متاششد).
اتته متتیس مع تتش متتشجرهلل عراتتت
اش ه سرتتیس هللست

کتته هلل ق تتمیت

هللی م تت د هلل تتیش و هلل هللهللهلل سمتتت .
صتتحشاه دتهللستتی د تتتش اتته هللو

 //156مفهوم حکمت در دعوت

حماهوهلل شتتتسد پیتتشم ر آستتش هللهلل
هللی هلل س کشهلل سات سمتتت و وقیتتت کتتشهلل
هللو تمتتتش شتتتد پیتتتشم ر اتتته هللو
رمتتت  :ل هلللم تتشجد ال تأتتاح
لاتهلل لسمتتش تتت لتتتکر هللت وهلللأتتر »
(م شجد ارهلل هلل تتس کتتشهلل سمتتتاششتتد
و م تت د قتتد اتترهلل

تتش هللت و

سمتتشی متتتاششتتد) .اش تته سرتتیس هلل
حشلت اشیگرت

کتته متتتگفت  :تتش

مفهوم حکمت در دعوت157//

هللتا مس و محمتتد هللهلل هللحمت کتتس و
مرهلل مش ک تتت هللهلل هللحمت س متتشا و
هلل هلل تتس متتش اتتت کتته پیتتشم ر
دد کش

رمتتت  :لقتتد ح تترو

وهللستتعش» (آسهتته هللهلل کتته هللت تعتتشلت
تت

گرش

هللشیه هللست

(ی ش

سی گر یت)).

گر یتتت

حتتش و تعایقتتت اتتر هلل تتس مشجرهلل تتش
آوهلل و گفیتتته هللستتت  :تتتد
سز ِ کر
سمت

هللو اتته هللستتر و تتترم

سی گیتتر

هلل هللایتدهلل متتت-

 //158مفهوم حکمت در دعوت

اششد .هلل تتس ز تتیس هللست اشی هللشتتیس
هللی گ ش ش و شش تتیه هللست
لط

سمت

تتتش اتتش

هللس تتش گیتتر تتتش ق تتت

شتتت  .هلل تتس ز تتیس هللس ت آمتتتیش
عاتتم و اش تتد تتتدهلل ت صتتتهللو
گیتتر ی تترهلل هللگتتر کتتشهلل

هلل هللایتتدهلل

آسش اششد ارهلل ک تتت کتته اتته آ
مر ت متشتتت

وست

هللشتتی ت

متتتگتتر و اش تتد اتتش هللو گرتتش

مفهوم حکمت در دعوت159//

اردتتتهلل سمتتت تتتش سیی تته آ
تتشتته ار هللشتتیس شتتیص متتتهلل
دطش ارت  .وهللت أعام.
هللمش هللحمتتد هللحمتته هللت هلل هلل تتساتتشهلل
گفیتتته هللست ت  :شتتتشگر هلل هللاتتتس
م تتعت  وقیتتت هللی ک تتشهلل گرو تتت
متتتگتشتتی د و هلل آساتتش زیتتز هللهلل
مت دسد کتته سشپ ت د متتت هللس تتی د
متتتگفی تتد :مااتت
شمش هللهلل هللحم سمش د».

هلل شتتت هللت

 //160مفهوم حکمت در دعوت

ح تتتس اأتتتر هللحمتتته هللت اتتته
عروستتت عتتتو شتتد اتترهلل هللو
مر تتت هللی سقتتر آوهلل ستتد کتته هلل آ
غتهلل ت هللی درمتتش و هللوغتتس اتتت آ
هللهلل گر ت و اتتش تکتته ستتشست عتتت
کتتر و هللی آ تکتته ستتش دتتتهلل
[ی تترهلل هللستتیفش هللی متتر طتتر و
سقتتر اترهلل م تتامش حترهلل هللست ]
متتر

گف ت  :هلل تتس دتتت هللهلل اتته

مفهوم حکمت در دعوت161//

عا

قر متاششتتد [ .هلل هلل تتش اتتت

که ح تتس اأتتر هللحمتته هللت اتتش هللو
اتته عاتت حر تتت کتته ی اتتت
ت د س مت ].
هللوهلل ت شتتد هللس ت کتته متعظتته-
گتتر

دایفتته متترمت هللهلل متعظتته

سمتتت

هلل حتتشلت کتته هلل ستتیس

دت ت د متکتتر دایفتته اتته آ
متتر گف ت  :هلل متتر ا م تدهللهللهلل کتتسا
مشسش هللت تعتتشلت اایتتر هللی تتتت هللهلل اتته
ست ادتر هللی متتس رستتیش و اتته هللو

 //162مفهوم حکمت در دعوت

هللمتتر سمتتت تتتش اتتش م تدهللهللهلل اردتتتهلل
سمش تتتد هللت تعتتتشلت متتتت رمش تتتد:
هللنه ِ ِش لسلِتتل سرهعِتته ِ لسسعتهُ طِ ِتتل *
ِقُتلِش لِتهُ قِتهلختتش لِیَ ختتش لِعِاعتهُ ِیِتتِکعرُ أِوه
هرتتل[ طتته( ]44-43 :شتتمش
ِی ِ
و سفتتر اتته ستتت

رعتتت ارو تتد

ی ترهلل هللو ط یتتش سمتتت هللس ت * و
اتتش هللو اتت ه سرمتتت ستتیس امت یتتدا
اششد که میتتتکر شتتت و تتش تتترک

مفهوم حکمت در دعوت163//

هللی ااتت و عظمتت [متتس] هلل و
هلل ش گر ).
***

امر پنجم :مالطف
مرطفت سمتتت
هللس

مودن
حتتشلیت هللی تعشمتتر

که لیات اتتر وجتتت حکمت

متاششد و اشعت

متتتشتتت تتتش اتته

د هللسید شتتت اتته مترهلل هلل تتس
کتته کرهللمتت و ازهللگتتت عتتتتمر و
عتو شد حفو متشت .

 //164مفهوم حکمت در دعوت

هللمتتش ایشهلل (ایتتشهللهلل ت) اتتشات هللهلل هلل
صحیحب قرهللهلل هلل هللست اتته ستتش :
هلللمتتدهللهللهلل متتع هللل تتشک» (مرطفتت
سمتتت

اتتش متتر ) ستتدی حتتد ت

هللهلل هللی عش رتته هللضتتت هللت ع اتتش ایتتش
هللشتتیه هللس ت  :متتر

هللی پیتتشم ر

هللجتتتشی دتهللستتت و هللو رمتتتت :
هلل تستهلل له ت ی هللاتتس هلللعرتتیر أو
ا ی أدت هلللعرتتیر » (اتته هللو هللجتتشی

مفهوم حکمت در دعوت165//

ید کتته اتتد هللس تتشست متتتاششتتد»
وقیت هللدتتر شتتد اتتش هللو اتته سرمتتت
ستتیس گفتت  .عش رتته هللضتتت هللت
ع اتتش گفت  :گفتتیم :هلل هللستتت هللتا
زیتتز متتر

هللاتتشهلل

هللو گفیتتت

ولت وقیت هللدر شتتد اتتش سرمتتت اتتش
هللو ستتتیس گفیتتتتبا رمتتتت  :أ
عش ر

ل شر هللل تتشک م زلت ع تتد

هللت مس ترکه أو و عتته هللل تتشک هللتقتتشَ
حرتتته» (هلل عش رتتتها شت ت رتر سس
مر ستتز هللت [تعتتشلت] ک تتت هللست

 //166مفهوم حکمت در دعوت

کتتتته متتتترهلل هللو هللهلل هللی تتتتترک
اتتدگفیشهلل و اتتد هلل یتتشهلل ک تتشهلل
امتهللهللستتد [و هلل حتتد ت متتر :اتته
هللو هللحیرهلل امتهللهللسد]).
هللاس اطش گفیتته هللست  :مرطفت

هللی

هللدتترق متم تتش هللستت و آ اتتش
ماراتت شست گرتتت

اتتر متتر

اتتش

ستتی ت ستتر ستتیس گفتتیس و تتترم
س ت مدلت و هللشتتییت ت متتتاششتتد

مفهوم حکمت در دعوت167//

و هلل س هللی ازهللگیتتر س ست ب تتش اتته
وجتتت آمتتد هللستتی و هلللفت متتت-
اششد .گفیه هللست  :اعضتتت هللی متتر
کتتر متتتک تتد مرطف ت سمتتت
متتش زشپاتستتت هللستت و هلل تتس
هللس

سمتتتاششتتد ی ترهلل مرطفت

م یحب هللست

و زشپاتستتت حترهلل

هللستت  .تترق آساتتش هلل تتس هللستت :
هلل رتته زشپاتستتت(مدهلل ) تتش
هللس

و آ هلل س هللس

کتته اتته متتش ر

هللمتتر ایتتش شتتت و هللصتتر آ

هلل

 //168مفهوم حکمت در دعوت

اشطس پ اتتش امشستتد و عامتتشَ آ هللهلل
هلل س گتسه شتترح هلل هللستتد :مرت ی ت
اش شست

هلل حتتشلت کتته اتته متتش ر

هللضتتتش یم د هللی و سرتتتش
شتتتت و م کِتتتر آ شستت
سمر

هلل
تتتع

متاششد.

ولتتتت مرطف (متتتدهللهللهلل ) :متتتدهللهللهلل
سمتتت

اتتش جش تتر

و و متتدهللهللهلل سمتتت

متتش تعاتتیم
اتتش شستت

مفهوم حکمت در دعوت169//

متتش ساتتت کتتر
تتتترم سمتتتت

هللو هللی کتتشهللش و
هللشتتتییت ت اتتته

طتهلل که هلل متتش ر هلل تتش سمتتر
و یشتت معر تتت کتتر
مرهلل اش لطت

سمتتت

کتتشهلل و
هلل ستتیس و

عمتتتر میأتصت تشخ یمتتتشست کتتته
هللحییش اه هلل ش هلللف اششد.
هللگر هلل س مع تتش تحقت

شاتتد اتته هلل تتس

ستتیس ح تتس اأتتر هللحمتته هللت
متتتهللستتیم :متتتگت تتد :مرطفتت

 //170مفهوم حکمت در دعوت

سأ

عقر هللست

و متتس متتتگتتت م

که آ تمش عقر متاششد.
هللات تستت هللحمتته هللت تعتتدهلل
ک شست که مرطف

سمتتت

هللی

اتتش آساتتش

وهللجتتب هللس ت هللهلل شتتمر هللس ت  .هللی
آساش هلل س متتهللهلل متتتاششتتد :قشضتتیت
که ترو تتر متتتک تتد متتر

ی و

عشلسمت کتته هللی هللو عاتتم ک تتب متتت-
شتتت  .مه تتیس ایرتتیر س ک تتشست

مفهوم حکمت در دعوت171//

که مرطف

اش آساتتش صتتتهللو متتت-

گیتتر هللی تتترک شتتر و آیهللهلل آساتتش
متاششد.
هلل حکمیاتتش لقمتتش آمتتد هللس ت :
هلل پ رکما ک تتت کتته امت تتد :شتتر
اتتش شتتر دتتشمتش متتتشتتت

هللون

گفیتته هللستت

پتتی هللگتتر هللس تتش

هللهللسیمتستت

و آتتتب هللستت

ک تتد و ا ی تتد آ تتش کتتت هللی آساتتش
مر هللهلل دشمتش متتتک تتد ااکتته
قد دیتتر شتتر هللهلل دتتشمتش متتت-

 //172مفهوم حکمت در دعوت

ک د مش گتستته کتته آ

آتتتب هللهلل

دشمتش متگر هللسد.
اتته مرطفتت هللجتتشی هلل شتتد
هللس

ی ترهلل هللس تتش اترهلل

جمع اتتت

هلل ک تتشهلل

آ ر تتد شتتد هللست و

ستته اتترهلل گتشتتهگیتتر و اتترهلل
اتتدس ش سیکتتت هلل تتیس آ ر تتد شتتد
هللس و ستته اترهلل اتته س تتش یشت
هلل تتیس و اتترهلل

مکتتشهلل آ رتت د

مفهوم حکمت در دعوت173//

شتتد هللستت و ستته اتترهلل هللسفتترهلل
عمتتر کتتر  .اتته هللس تتش زیز تتش
هللوهللستتت و ط یعتتت متتتهللستتد مشس تتد
وستت

هللشتتیس ا تت

هللضتتش یم د

وهللی تتد

درتتم پ تت د د و

یش ت شتتمشهلل  .هللگتتر ایتهلل تتد هلل
تمشمت هلل س متتهللهلل و هلل تتر حتتشلیت
اتتش متتر

هللگیتتر شتتت هللجیمتتشع

زشهلل مرکر متتتشتتت و شت شدیت
اتتشقت سمشستتد و ستت متتر هللی
مکتتتشهلل کتتتتتش متتتتشتتتت  .هللی

 //174مفهوم حکمت در دعوت

حکمیاتتتتتتش هللت تعتتتتتتشلت هلل
آ ر تتدگشسب هلل تتس هللس ت کتته ا ترهلل
هللس تتش هلل اتتت ق ترهللهلل هلل هللس ت کتته
تتستتتد آ شتتتیص هللهلل هلل ارهللاتتتر
هللتفشقشتت که متهلل ید تتش هللمتتتهلل کتته
متتتهلل پ تتیت و متتتشتتت اتتشی
متتت هللهلل و هلل تتس متتش متتدهللهللهلل و
مرطفیت هللس که م ظتتتهلل متتش متتت-
اششد.

مفهوم حکمت در دعوت175//

مرطف ت شتتشمر اردتتتهلل سیکتتت و
ستتتتیس گفتتتتیس اتتتته سرمتتتتت
متاششد و دتتت هللهلل هللی آسهتته کتته
هللی آ ار هللشت ت متتتتشتتتت کتتته
شیص زشهلل ا ت
یش

شتتمر

تتش درتتم تتش

شتتد هللست  ...ممتتر

یمشست که هلل هلل تتس ار هللشت دیتتر
هلل پتشتتتتشسد ارتتتتتر

هلل

هللصرح کر

وجت هللشیه اششد.

جشلب هللست

کتته هلل هللهلل گتشتتیمش

سظتتر

هللشتت یه اششتتیم و وصتتی

و

 //176مفهوم حکمت در دعوت

ستتح ت اتته پ تترش محمتتد هللهلل
ادهللسیم ... :ار شتتم

ستتر کتتسا

اتتش هللو مرطفتت کتتسا کتتته هللأک
هلل متتش مرطفت اتتش متتر هللس ت ».
محمتتد اتتس أاتتت هلللفضتتر ششتتمت
گفیه هللس  :اه پدهلل گفتتیم :زترهلل اتتش
رستتت م شل تت متتتک تتت هلل
حتتشلت کتته شتتم ت هللو اتترهلل تتتت
آشتتکشهلل هللستت ب گفتت  :آتتتب هللهلل

مفهوم حکمت در دعوت177//

دتتشمتش متتتکتت م و وستتیت هللهلل
هللوشس متسمش م.
جشساتتش اتته مرطفت تمش تتر هللهللستتد.
امیتتد هلل کتته متتر اتترهلل هلل تتس
آ ر د شد هللسد کتته اتته مشس تتد تتِ
ج د اششت د .هللعضتتش ستتشلم اتتد
اش د ارهلل یسد مشستتد اتته کتتد مر
میأر اشش د و ر کتدهلل کتتشهلل دتتت
هللهلل هللس تتش

تتد و هللگتتر ق تتمیت هللی

اتتد کتته هلل عاتتم پزشتتکت اتترهلل
هللمتتش آ هللهلل تتت وجتتت ستتدهللهلل

 //178مفهوم حکمت در دعوت

زتتشهلل مرتتکر شتتت اش تتد اتترهلل
هللمش آ عضت اد قطع گر .
تتد هللی مرطف ت هلل تتس هللس ت کتته
متتر هللهلل اتتر هللضتتش یم د و هلللف ت
گت ر یس ک تتش جمتتع ک تتد و هلل تتس
اش تتد هللدتتر هلل حتتد و مری تتش ت
اششتتد کتته شش تتیه آ هللست  .هلل تتس
مرطفت ت س ش تتتد قضتتتشوو هللهلل هللی
عدهللل

م تتع ک تتد و دیردتتهلل ت هللهلل

مفهوم حکمت در دعوت179//

هللی مدهللهلل سمت  .اش تتد هللس تتیه شتتت
که تشتتم د شتتیص و حکمت
هللو هللهللیش ی تتش

هلل مت ت شتتد

هللو اتته مرطفتت و سیکتتت ت هللس تتش
آ و هللهلل تتت ا ترهلل هللستتید اتته آ
هللهلل .
وقیت مر اش کتتد مر تترق متتت-
ک د مرطفت

اتتش آساتتش سیتتز تترق

متک د .مرطفیت کتته هللی حت جتدهلل
شتتت هللی ستتت اتتد امت و پ تتدهللهلل
هللشتتی ش متتتاششتتد .ستتی تتتر س

 //180مفهوم حکمت در دعوت

مرطفت اتتش ک تتشست هللست کتته اتتش
حتتت و ضتتتیا وهللهلل ج تتت
شتتد هللستتد و هللگتتر هلل م تتیر هللس تتش
ق ترهللهلل گر ی تتد اش تتد اتتش تتجتته اتته
مقیضتتش آ اتتش آساتتش مرطفتت
صتهللو گیر .
مرطف اش ک ت کتته هللمیتتد اتته هللهلل -
تتش یمت و هللصتترح و متتتهللو
مامیر و ازهللگیر هللست

مرطفت اتتش

مفهوم حکمت در دعوت181//

ک تتتت هللستتت کتتته هلل متتتشخ هلل
هللسحرهلل تتشو قتتد اتتر متتتت هللهلل و
هللهللهلل سرش

پ تتیت هللست و هلل تتس

ز تتیس هلل ترهلل

اتته گتستتههلل عمتتر

متتتک تتد کتته هللمیتتد هللس تتش هللهلل هللی
هللصتترح آساتتش و هللستتیقشم اتترهلل
ت ییر آساش قطع متک د.
هللی تمتتشمت هلل تتس ستتی ش معاتتت
متتتشتتت کتته مرطفتت سمتتت
هللهلل تتت گرهللمتتت هللستت کتته هلل تترهلل
اشحکمتت و اتتش تش آ هللهلل طتتت

 //182مفهوم حکمت در دعوت

متتتک تتد و هلل تترهلل اتتش ضتتیا

هللی

حتتد و مری تتش آ ع تتتهلل سمتتت-
ک د.
هللگر وست
هللی مرطف

هللشتتیید زشپاتستتت هللهلل
جدهلل ک یتتد اش تتد ادهللسیتتد

که زشپاتستتت هللماتتشهلل هللضتتش یم د
هللی هللمتتر غاطتتت هللستت کتته ماتتم و
متتتاششتتد و تتش هللضتتش یم د

مفهوم حکمت در دعوت183//

هللی سیس اشطر و عمتتر م تتع شتتد
متاششد.
زشپاتستتت هللهلل تتت سکت یتتد هللس ت
کتته هللی هللو

هللوغمتتت ت و پیمتتش

شک ت متاششد.
هللون هللست ا ترهلل آ کتته شتتیص
زشپاتستتت ک تتد طتتر مقشاتتر هللهلل
اه زیز تتصتتی

متتتک تتد کتته هلل

هللو وجتتتت ست تدهللهلل و ک تتتت کتتته
هللوغمتتت ت هلل هلل تتساتتشهلل ا ترهلل هللو
آستتتش شتتتت

هللوغمتتتت ت هلل

 //184مفهوم حکمت در دعوت

کشهلل ش

مر سیتتز اترهلل هللو آستتشسیر

متشتتت  .مه تتیس پیمتتش شتتک ت
متتتاششتتد ی ترهلل تتد زشپاتستتت
ک د هللهللضتتت کتتر

طتتر مقشاتتر

هلل ر حتتشلیت متتتاششتتد و اترهلل ب
مام سی

که زتته وعتتد هلل اتته هللو

مت تتد و هلل تتس هللو هللهلل اتته ستتت آ
ستتتق متتت تتد کتته هلل وعتتد
هلل سب صدهللق سدهللشیه اششد.

مفهوم حکمت در دعوت185//

زشپاتستتتتتش یاشسرتتتتتش هللهلل هلل
هللطشع

هللی سیم اتته کتتشهلل متتتگیرست د

و قتتد ستتی ت هللهلل اتته یاتتش متتت-
آوهللستتد کتته طتتر مقشاتتر وس ت
هللهلل گفیتته شتتت [و حت اتتت

آ

سیس ارهلل آساش مام سمتاششد].
متتشوهلل

هللحمتته هللت گفیتته هللستت :

هللس

که هللس تتش هللمتتر شتتد

هللس

هللس تش اش شتتم شسب هلللفت ارقترهللهلل
سمش د و اه آساش [اترهلل

عتتتو آساتتش

اتته هللستتر ] سز تتِ شتت ت ولتتت

 //186مفهوم حکمت در دعوت

شش تتیه سمتتتاششتتد کتته هلل ک تتشهلل
آساش آهللهلل امیتتر و اتته آساتتش هللعیمتتش
سمش تتد ااکتته اش تتد هللی هللتت س هللمتتر
دت ش هللهلل حفتتو سمش تتد و هللی مکتتر
و ر تتتب آساتتتش ارحتتتتهلل اششتتتد.
شم ت وقیتتت هلل سرشتتیاش محکتتم
متشت اتته سرشتتیت ت تتد ر شتتد
[کتته ار هللشتتیس آ ] غیتتر ممکتتس
متتتشتتت و اتته صتتتهللو صتتفیت

مفهوم حکمت در دعوت187//

هلل متتتت هلل متتتتآ تتتد و هلل هلل تتتس
مش هللس که قتتد اش تتد اتته آساتتش
هللماتتشهلل هلللفتت سمتتت و ضتترهلل ش
آساتتش هللهلل تتستتد آ

تتع سمتتت

مشس تتتد آترتتتت کتتته تتستتتد آ
دتتتشمتش متتتتشتتتت و هلل هلل تتتس
حشل

هللس

که عمتتر هللس تتش میتتت

متتت تتد حیتتت هللگتتر هلل سرش ت
[طر مقشار] آتتتب وجتتت هللشتتیه
اششد و [هلل س شتتم ت] اتته صتتتهللتت
صتتفیت هلل متتت هلل آمتتد اششت د کتته

 //188مفهوم حکمت در دعوت

قشاتتتتتتتتتتتر ت ییتتتتتتتتتتتتر
سمتاششد .ششعر گفیه هللس :
ولنهلل ع تتزو عتتس هلللعتتدو تدهللهلل ...
وهللمزح له ل هلللمزهللح و شق
هللگر هلل ارهللار شتتمس ستتشتتهلل شتتد -
هلل

اتتتش هللو مرطفتتت سمتتتش  ...و

شروع اه شتتتدت سمتتت
شتتتتدت سمتتتت

کتتس کتته

اشعتت هلل تتتش

متهلل ق [و ] متشت .

مفهوم حکمت در دعوت189//

شل شهلل اشلمتتشَ هلللتتت

تتت ضتتد ش ...

تعطت هللل ضش وط عاش هللإلحرهللق
آتتتب تتستتد آ کتته ضتتد آ
هللستت [دتتشمتش متتتشتتت ]  ...هلل
هلل س حشل

هللس

کتته [عمتتر هللس تتش ]

میت مت تتد هلل حتتشلت کتته هللو
آ آتب وجت هللهلل .
هللی آسهه که ایش شتتد معاتتت متتت-
شتتت کتته اتتر مأتتاحش شتتشمر
عتتتتمرهلل و عامتتشَ وهللجتتب هللست
تش اه هلل س هللمتتر عمتتر ک تتد .وهللجتتب

 //190مفهوم حکمت در دعوت

هللس

اش زشپاتست ج ت

شتتت تتتش

یمتتتیس هللی آ پتتتشم شتتتد و هلل
ستتریمیس تتش و مکشساتتش ترایتت
تترق اتت یس زشپاتستتت و مرطفتت
شت ت شدیه شتتتت

هلل سیی تتته آ

مر هللهلل اتته گتستتههلل دطتتش قترهللهلل
تتد کتته هلل آ ماراتتشست هلل
ش شع

و

وجت هللشتتیه اششتتد و اتته

ک تتشست هللحیتترهلل امتهللهللستتد کتته هللی

مفهوم حکمت در دعوت191//

شتتت ید زشپاتستتتت هللوغتتتیس
گتش ش دت هللهلل حفتتو متتتک تتد
و هلل جش ت کتته هللحییت ش اتته ستتیس
آشتتکشهلل هللست

حقتتش

هللهلل اتتر آساتتش

سدتششس د.
***

امر ششــم :ادیــد گــرفان ل شـ ا
و وتــا ــردن اــا ا اشــابا
دیاران
هللستتات مرطفتت کتته هلل ق تتم
پتتیب ایتتش شتتد هلل تتس هللمتتر هللهلل هلل

 //192مفهوم حکمت در دعوت

ارهللاتتتر هللهلل کتتته اش تتتد دطتتتش
کتتتتتش ت ک تتتدگش هللهلل سش تتتد
گر

و هلل س تتتش یمتتشست هللست

کتته

هللهلل تتت ا ترهلل هللصتترح آساتتش وجتتت
هللهلل و هللگتتتر هللس تتتشساش گرهللمیتتتت
ات ستتد سیتتز اش تتد هللی ل زشتتاش آساتتش
صتتر سظتتر کتتر و میأتصتتش
متتشمت کتته هلل تتس هللستتات هللهلل تتت

مفهوم حکمت در دعوت193//

ارهلل هللی ایس اتتر

و تتش کتتم کتتر

آ دطش هللشیه اششد.
هللگتتر دتهلل تتش

لیاتتت قتتت متتت-

اششتتید اتته متتشجرهلل حشطتتب اتتس
أاتتت اایعتت هللجتتتع ک یتتد ...هلل تتس
وهللقعتتههلل صتتش قشسه متتتاششتتد و
حشلیت آشتتکشهلل هللی ضتتع ارتتر هللهلل
هلل لحظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتههلل هللی
لحظه ش یمشست سرتتش متتت تتد و
اشتتت د تتجتتته هللشتتت کتتته هللو هللی
هللصتتتتحش اتتتتدهلل اتتتتت  .هللی هللو

 //194مفهوم حکمت در دعوت

دطتتتش اتتتزهلل

هللو عمتتتر اتتتس

دطتتش  گفتت  :متترهلل اتته حتتش
دتتت امتهللهلل تتد تتتش گتتر
م تتتش

هلل تتس

هللهلل اتتتزسما ولتتتت وقیتتتت

پیتتتشم ر هللی حشطتتتب ستتتتهلل
سمتتت و هللو متتشجرهلل هللهلل ا ترهلل ب ایتتش
کر پیشم ر رمتتت  :لقتتد صتتدق
وال تقتل تتهلل لال دی ترهلل  .أمتتش عام ت
ش عمر أ هللت قد هللطاتتع عاتتل أ تتر

مفهوم حکمت در دعوت195//

اتتدهلل قتتش هللعما تتهلل متتش ش ت یم قتتد
غفرو لکتتم» ( مشستتش هللهللست گفیت ه
هللس ت و زیتتز غیتتر هللی دیتتر [اتته
هللو] سمت یتتدا هلل هللعمتترا آ تتش متت ت-
هللستتت کتته هللت [تعتتشلت] هلل تتر اتتدهلل هللهلل
متتتهلل هللمیحتتش قتترهللهلل هلل هللستت و
رمتتت هللستت  :تتر کتتشهلل متتت-
دتهلل ید هللس تتش

یتتدا مشستتش متتس

شمش هللهلل آمری د هلل ).
سش تتد گتتر یس ل زشتتاش هللق ترهللهلل اتته
هللستتتتت اتتتتتتت

اشطتتتتتتر

 //196مفهوم حکمت در دعوت

سمتتتاششتتتد ااکتته س تتتشو هلل
شتتیص هللی آسهتته گر یتتشهلل آ شتتد
متاششد.
حکش ت شتتد هللس ت

و ا ترهلل هلل هللی

پیرتتی یش ات ستتد کتته کتتت هللی آساتتش
هللستتیقشم س متتت [و هللی هللهلل م حتتر
شد] .اه ارهلل هللش گفیه شتتد :آ تتش اتتش
هللو قطتتع هللهللاطتته سمتتتک تتت و هللو هللهلل
هلل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش

مفهوم حکمت در دعوت197//

سمتتتستتشی ب گفتت  :هللو هلل حتتش
حشضتتر هللی تتر یمتتشست اتته متتس
سیشیم تتدتتتر هللس ت

ی ترهلل هللو زتتشهلل

ل تتزش شتتد هللستت و متتس اش تتد
س ت هللو هللهلل امیتتر و هلل ستتریسب
سمت

هللو اش تتد مرطفت اتته دتتر

م تتتش هللو هللهلل عتتتو تتم تتتش اتته
آسهتته کتته قتت ر اتتر آ اتتت اتتشی
گر .
ح هلل س هللس

که ک تتت کتته هللشتتی ش

متک د تتش زتتشهلل نلت

متتتشتتت

 //198مفهوم حکمت در دعوت

اش تتتد ستتتی ش

ل تتتتیهللسههلل هللهلل

ارت ت و اتتش شتتمعت اش تتد اترهلل هللو
هللوشتت ت هلل تتش سمتتت تتتش اتته
سیکتکتتشهلل دتتت اتتشیگر و اتتش
اایر س ش هللهلل قد ار هللهلل .
هللاتتتتت هلل هللَ هللی ک تتتتشهلل متتتتر
گتش که زشهلل گ تتش ت شتتد اتتت
و متتر هللو هللهلل شتت ش متتت هلل ستتد
کتتشهلل آساتتش هللهلل یش ت

هللس ت و اتته

مفهوم حکمت در دعوت199//

آساتتش گفتت  :آ تتش هللگتتر هللو هلل زتتش
متهلل یش سعت سمتتتکر تتد تتتش هللو هللهلل
ایرو آوهلل تتدب گفی تتد :ااتته .گفت :
پی ارهلل هللسیتتش هللهلل شت ش سد یتتد و
هللت هللهلل شتتکر ک یتتد کتته شتتمش هللهلل هللی
ار تتت کتته ستتر هللو آمتتد هللستت
حفو سمت هللست  .گفی تتد :آ تتش اتته
هللو ا ت

سمتتتوهللی ب گف ت  :قتتد

اه عمتتر هللو ا ت

متتتوهللی و هللگتتر

آ هللهلل تتترم ک تتد هللو اتترهلل هلل متتس
هللس ت [ .هلل تتس سکیتته دیاتتت جشلتتب

 //200مفهوم حکمت در دعوت

هللس

که اه شیص گ تتش کتتشهلل ا ت

وهللی تتد سرتتت ااکتته اتته عمتتر
یشتت هللو ا تت

وهللی تتد شتتت و

هلل س آدر س نهلل

هلل مش هللس ].
***

مفهوم حکمت در دعوت201//

امــر هفــام :رابـ ایجــاد ــردن و
تر ـــا دن و ااهـــایی ـ ـ بایـــد
شدک عمل شان داد
تمتتش م تتش ات کتته هلل ق تتر آمتتد و
ترکیتتد اتتر سرمتتت متدهللهللهلل سمتتت
مرطف

زرتتم پتشتتت هللی ل زشتتاش

و سش تتد گتتر یس دطش تتش اتتت
م ش شتت اش هلل س هللمر سیتتِ ستدهللهلل کتته
هلل شرع ایتتش شتتد هللست و اترهلل
عتتتتتمرهلل و مرایتتتش ضتتتروهللو

 //202مفهوم حکمت در دعوت

هللهلل ااه آ هللغتتب هلل تتش کتتر

و

ترستتشسد و سرمتتت و ت تتد متتت-
اششتتد .ولتتت آسهتته هلل تعشمتتر هللو
اش تتد اششتتد هللغ ت هلل تتش کتتر
متتتاششتتد متتش گتستته کتته هللمتتش
هللحمد گفیه هللست  :متتر سیشیم تدس
مرطفتتتت و متتتتدهللهللهلل اتتتتدو
ت تتددت ت متتتاششتت د ولتتت هللگتتر
متتر

آشتتکشهللهلل و عا تتت مرتکتتب

مفهوم حکمت در دعوت203//

و اد ت شتتد اش تتد هللو هللهلل ساتتت
سمت  .ی رهلل گفیه شتتد هللست  :اترهلل
شستت حرمیتتت وجتتت ستتدهللهلل و
ک ت کتته مأترهللسه [گ تتش دتتت هللهلل]
آشکشهلل متک تتد حرمیتتت اترهلل و
وجت سدهللهلل ».
هللهلل پیشم رهلل هللت عاتتیام هللل تتر کتته
هلل قتترآ آمتتد هللست

هللهلل تتت اتتیس

هلل تتس و هللمتتر اتتت هللستت  :لسسعتتش
أِهلل ِهستاه ِش سُتحختتش لسلِتتل قِتهمستهس أِ ه أِسهتتسهلله
قِتهمِِِ مسسه قِ هترس أِ ه ِترهتسیِاُمه عِتتِهلل ٌ

 //204مفهوم حکمت در دعوت

أِلسیمٌ * قِش ِ ِش قِته س لسسَتتت لِکُتمه سِتتس رٌ
مُ ستتیسٌ * أِ س هللعه ُتتدُوهلل هلللاعتتهِ وِهللتعقُتتت ُ
وِأِطسیعُتتتت س * ِ هفستتتره لِکُتتتمه مستتتسه
نُسُتتتاسکُمه وِ ُتتتِدَرهکُمه لسلِتتتل أِجِتتتر
مُ ِمَل[ ستتتح( ]4-1 :متتش ستتتح هللهلل
اه ستتت قتتتمب رستتیش م [و اتته
هللو گفیتتیم ]:قتمتت هللهلل ق تتر هللی آ
که گر یشهلل عتتهلل

هلل ستتشم شتتتسد

ایرسش * گف  :هلل قتتت متتسا متتس

مفهوم حکمت در دعوت205//

اتترهلل شتتمش ترستتشس د هلل آشتتکشهلل
متتتاششتتم * اتته هلل تتس کتته هللت هللهلل
ع تتش و ک یتتد و هللی هللو تقتتتهلل پیرتته
سمش یتتد و هللی متتس هللطشع ت ک یتتد *
[ هلل هلل تتتس صتتتتهللو هللستتت کتتته]
گ ش ش شتتمش هللهلل اترهلل شتتمش متتت-
ایرتتد و هللجتتر شتتمش هللهلل تتتش وقیتتت
معتتتتتتتیس اتتتتتتته عقتتتتتتتب
متهللسدهللی ).
هللاتتشهلل

محمتتد متتت رمش تتد:

ِ تتتمس ُتهلل اسشلاعتتهس وِهلل ُِستتتلسهس وِهللل ُّتتتهللس

 //206مفهوم حکمت در دعوت

هلللعتتتس أِسهزِله ِتتش وِهلللاعتت هُ اسمِتتش تِعهمِاُتتت ِ
دِ سیرٌ * ِته ِ ِ همِعُکُتمه لسیِتته س هللله ِمهتعس
نِلسِِ ِته ُ هلللیع ِشاُسس وِمِتسه ُتتهمسسه اسشلاعتهس
صتشلسحخش ُکِفَتره عِ هتهُ ِستیَ ِشتسهس
وِ ِعهمِره ِ
وِ ُدهدساههُ جِ عشو تِ هترس مستسه تِحهیساِتتش
هلللهرِسهاِتتشهللُ دِشلس تدس سِ سیاِتتش أِاِ تدخهلل نِلس تِِ
هلللهفِتتتهیُ هلللهعِظستتیمُ * وِهلللعتتتس سِ کِفِتترُوهلل
ِصتتحِش ُ
وِکِتتتعاُتهلل است ِشتس ِتتش أُولِ ستتِِ أ ه
هللل عتتتشهللس دِشلستتتدس سِ سیاِتتتش وِاستتت هیِ

مفهوم حکمت در دعوت207//

ِأتتیرُ[ هلللی تتشاس( ]10-8 :پتتی
هلللهم س
هلل مش ایشوهلل تتد اتته هللت و رستتیش -
هللش و ستتتتهلل کتتته آ هللهلل ستتتشی
سمتتت هلل تتم و [ادهللسیتتد کتته] هللت هللی
آسهه هللس ش مت یتتد اتتشد ر هللست
* هلل هللوی جمتتتع شتتتد شتتتمش هللهلل
جمتتع متتتک تتد کتته آ [هللوی ] هللوی
ی شسکشهلل هللس و ک تتت کتته اتته هللت
هلل متتش آوهلل و عمتتر صتتشلح هللس تتش
تتد اتتد تتش هللو هللهلل هللی هللو پتتشم
متگر هللسد و هللو هللهلل اتته اشغاتتش ت کتته

 //208مفهوم حکمت در دعوت

سار تتش هللی ی تتر آ جتتشهلل هللستت
هللدتتر متتتسمش تتد هلل آ تتتش هللاتتد
جتتتشو هلل دتهلل تتتد مشستتتد و آ
کشمیتتشات ازهللگتتت متتتاششتتد * و
ک شست که کفر اتهللیستتد و آ تتشو متتش
هللهلل تکتتت ب ک تتد آستتش

م رتتی ش

آتتتب جاتت م دتهلل تتد اتتت
جتتشو هلل

آ

تتی د و اتتد اشیگر ت -

گش ت متاششد).
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هللغ

هلل ش کتتر

اتته آ وعتتد -

تتش کتته هللت تعتتشلت هلل هللستت و
شتتشمر سیکتتت پتتش هللش هلل سیتتش و
سیکت اتمرتتکات هلل آدتترو متتت-
ِأترٌ مستسِ
اششد :وِأُدهرِأ تُحس ُّتسِاِتتش س ه
ِرترس هلللهمُتتهمس سیسِ
هلللاعهس وِ ِیهحٌ قِرس تبٌ وِا َ
[هلللأ ( ]13 :و متتر زیتتز کتته
وس ت

هللهلل تتد [ متتش ] تتشهلل ت هللی

طتتتر هللت [تعتتتشلت] و پیروی تتتت
سز تتتِ و ارتتتشهللو اتتتد اتتته
متم ش ).
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مه تتیس ترستتشسد هللی وعیتتدس هللت
تعتتشلت و غیتترو هللشتتیس هللو اتتر
زیز ش ت که حترهلل سمتتت هللست و
مه تتتیس تتتترک هللی م تتتشیهللو
هلل ستتشم هللو کتته هلل آ تتد

وهلل و

سز ِ اتته سترهللن هللس تتش متتتآ تتد:
وِکِتتتِلسِِ أِدهتتتُ هللِاَتتِِ لسنِهلل أِدِتتتِ
هلللهقُرِأ وِ ستتِ مِشلسمِت ٌ لس ع أِدهتتِ ُ أِلستتیمٌ
ِشتتتدس دٌ [ تتتت ( ]102 :و هلل تتتس
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کتته پروهلل گتتشهللو هلل تتر

ز یس هللس

ستتریمی ت هللهلل هلل حتتشلت کتته آساتتش
متتشلم

تتی د م تتشیهللو متتتک تتد.

مشستتتش م تتتشیو هللو هلل ستتتشم و
شد د هللس ).
هلل دتهللس تتد

گرهللمتتت :اش تتد هلل تتس

هللمتتتتهلل و مشس تتتد آساتتتش هللهلل متتتتهلل
ارهللست قرهللهلل یم تتتش دیتتر تحقت
پیدهلل ک تتد و هللهلل هللهلل ایتتشایم و اایتتر س
حکم ت سأتتیب متتش شتتت  :وِمِ تسه
ُتتتهوِ هلللهحسکهمِتت ِ ِقِتتده أُوتستتتِ دِیهتترخهلل
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کِ سیرخهلل وِمِش ِتعکعرُ لسلعتتش أُولُتتت هلللهرِله ِتتش س
[هللل قتتتتر ( ]269 :و اتتتته ک تتتتت
حکمتت
ی تتش

هلل شتتت

مشستتش دیتتر

اتته هللو هلل شتتد هللستت و

ک تتتت پ تتتد سمتتتتگیتتتر ممتتتر
صشح ش در ).
هللگتتر عتتتتمرهلل

هللستت عمتتر

ک د جشساتتش هللهللهلل قتتدهللو ی تتش
هلل ق تتت ح ت متتتاشش ت د و آساتتش
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وس

هللهللسد تتتش ستتی ش هللت تعتتشلت

و ستتتتی ش رستتتتیش

هللو هللهلل

شتت ید و هللی پ تتد ش ستتت ا رستتد و
هلل هلل شس

کتته اتته دیتتر سز تتِ

متشتسد و اترهلل

ست

تتش یس اتته

آ آمش متشتتتسد .عتتتتمرهلل اتته
ست هللت تعشلت اش د هلل تتس ست

تتش

هللهلل امیتتد و اتته شتتکر هللستت
متتتهلل هللستتیفش قتترهللهلل
متتتر هللهلل متتتش ت تتتش

تتد و اتته
تتتس هللهلل

ارسشس د و ستته هلل تتس کتته آستتش هللهلل هلل
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معتتر

هلل و ر تتش دیشاتتشست و

غتغتتش عمتتتمت قتترهللهلل

تتد.

مه یس هللی ل زشتتمش تتش و هللهلل تتش
هللسحرهلل یتتتت کتتته شتتتم ش مات ت
شتتشمر کتتش رهلل و م ش قتتش آ هللهلل هلل
ستتر هللهلل ق ترهللهلل متتت تتد اش تتد اتته
شدو وهلل ک د.
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هللت تعشلت تمشمت متتش هللهلل اتته هللستتید
اتته هللهلل تتدهلل

و هللستت کتتر

هللعمش و د اش تت ی

د.

صال هللت عال محمد و آله و صح ه
و سام.

