
 ,کرما پیامبر همدارا با مردم در سیر

  اهلل عباسی فرج حجت االسالم والمسلمین

 اشاره

و نیز به معنای به دام انداختن صید  1مدارا، یعنی انجام کاری از روی آگاهی و تدبیر،

صیاد، صید خود را به دام انداخته و  مدارا با مردم، یعنی همچنان که 5.با ترفند است

ای رفتار کند که  در رفتار و منش خود، باید به گونه انسان نیز کند، تسلیم خود می

ر پا نهادن باورها بنابراین، مدارا، کوتاه آمدن و زی. دیگران تسلیم تفکر منطقی او شوند

بلکه مدارا، یعنی در عین دینداری، راه و روش جذب دیگران را یاد گرفتن و در . نیست

از این رو، معنای به دام انداختن صید، یعنی به جای برخوردهای . عمل جاذبه داشتن

 .قهری، باید جاذبه داشت و دیگران را از دام هالکت، به دام هدایت سوق داد

به همین نگاه  .تاس  تعالی  حق  مورد سفارش و  قرآن مکرر  های هاز توصی، مدارا

  به 1«.مورم که با مردم به نرمی رفتار کنمأم»: فرمودند ,است که رسول گرامی اسالم

اسمی از اسالم نبود و  اصالً ،داد و پیامبر خشونت به خرج می تعبیر قرآن اگر مدارا نبود

ّلَوْ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اّلّلَهِ ّلِنْتَ ّلَهُمْ وَ»: شدند همه از پذیرش اسالم سر باز زده و پراکنده می

شَاوِرْهُمْ فِي األمْرِ  اسْتَغْفِرْ ّلَهُمْ وَ كُنْتَ فَظًا غَّلِيظَ اّلْقَّلْبِ النْفَضُوا مِنْ حَوّْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ

  4«.عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَّلَى اّلّلَهِ إِنَ اّلّلَهَ يُحِبُ اّلْمُتَوَكِّّلِينَفَإِذَا 

: اند منان دانستهؤهای م آمیز بودن را از نشانه نیز مدارا و مسالمت ,خدا رسول 

 2«.است و بامدارا  گیر و مالیم  من، آسان مؤ»
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کند و  مدارا مى تر با افراد کسى است که بیش ،ترین مردم عاقل»: فرمودچنین  هم

 1«.دهد خوارترین مردم کسى است که مردم را مورد تحقیر و توهین قرار مى

آورد، خصلت  سخن به میان می ,خدا کریم وقتی از مزایای اخالقی رسول قرآن

کننده در پیشرفت و گسترش دین  خویی و دوری از خشونت را نقش تعیین مدارا و نرم

های ناب  هایی که در پی ترویج اندیشه واقع، به همه آناسالم در جامعه دانسته و در 

 5.توان به اهداف عالی رسید دهد که فقط با مدارا می معارف قرآنی هستند، هشدار می

ترین صفات  اما برجسته است، ل اخالقىیاز فضا سرشاراگرچه سراسر زندگى پیامبر 

کریم به این  جای قرآن آن حضرت مدارا با مردم است و خداوند منان در جای

 :کند برجستگی اشاره می

همان ادب الهى پیامبر است که  ،ق عظیملُمنظور از خُ: اخالق بزرگوارانهصاحب .  

وَإِنَكَ ّلَعَّلَى : قال ّبَدَأاّلْ هُّلَ لَكمَأا مّّلَفَ بهُدَأ نَحسَأفَ هُبيَنَ ّبَدّعَزَ وجلَ أَ اهللَ نَاِ»: حکایت شده

  1«.خُّلُقٍ عَظِيمٍ

 «.مآیا سینه تو را برایت گشاده نساختی ؛4أَّلَمْ نَشْرَحْ ّلَكَ صَدْرَكَ» :صدرشرح .  

ّلَوْ كُنتَ فَظّاً غَّلِيظَ اّلْقَّلْبِ  مِنَ اّلّلّهِ ّلِنتَ ّلَهُمْ وَ ةٍفَبِمَا رَحْمَ» :خو ى و مهربانى نرم.  

بر )خو شدى؛ و اگر  و به سبب رحمتى از جانب خدا با آنان نرم 2؛ّلَانفَضُوا مِنْ حَوّْلِكَ

 «.شدند دل بودى، حتماً از پیرامونت پراکنده مى تندخویى سخت( فرض

 ,خدا هایی از مداراي رسول نمونه

 مدارا با مشركان. الف

 انصراف از كشتن مشرک .1

افتاد، بین های جنگ، در اثر سیل یا حادثه دیگری که اتفاق  در یکی از جبهه

در این هنگام، یکی از مشرکان با استفاده از این . و اصحاب فاصله شد ,خدا رسول
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؛ چه من يُنجيك مني يا محمّد»: فرصت، باالی سر حضرت آمده شمشیر کشید و گفت

 «دهد؟ کسی شما را نجات می

 «.؛ خدای من و توربي و ربّك»: حضرت فرمود

ضرت آسیب برساند؛ ولی با هوشیاری به آن مشرک شمشیر را پایین آورد که به ح

حضرت برخاسته، . موقع پیامبر، خودش یک طرف و شمشیر به طرفی دیگر افتاد

مَن یُنجیک مِنی؛ تو را چه کسی از دست من نجات »: شمشیر را برداشته و فرمود

 «دهد؟ می

 «.کرامت تو؛ زیرا تو انسانی بزرگوار هستی»: گفت

 1.دحضرت، از کشتن او صرف نظر کر

 مدارا با قریش .2

 انجام اعمالبا یاران خود برای  ,خدا رسول ،قعده سال ششم هجرت یدر ماه ذ

ورود به مکّه را به آن حضرت  هولی قریش اجاز ؛عمره به طرف مکه حرکت کردند

خره سهیل بن عمرو با اختیار تام از جانب اهل مکه به حدیبیه آمد تا به باألندادند و 

بعد از گفتگوی . حضرت آمدن او را به فال نیک گرفت .شود این قضیه حلشکلی 

، آن حضرت بودچون توافق لفظی حاصل شد و پیمانی میان طرفین منعقد  ،زیاد

به خدا »: سهیل گفت «.حیمحمن الرّبنویس بسم اهلل الرّ»: را خواست و فرمود {علی

به خدا باید »: مسلمانان گفتند «.همبسمک اللّ»: بنویس «؟دانم رحمان چیست من نمی

این پیمانی است که  .مس باسمک اللهیبنو»: حضرت فرمود «.نوشته شود... اهلل بسم

از کعبه مانعت  ،خدایی دانستم که رسول اگر می» :سهیل گفت «... .,خدا محمد رسول

 «.عبداهلل محمدبن»: بنویس «.کردم شدم و با تو جنگ نمی نمی

به حضرت بعد  «.که تکذیبم کنید هرچندخدایم،  من رسول»: حضرت فرمود

 .را محو کن ,اهلل کلمه رسول :فرمود {علی

 «.آید که نبوت را از نام تو محو کنم از دستم نمی !اهلل یا رسول»: عرض کرد

 «.انگشت مرا روی آن کلمه بگذار»: حضرت فرمود

                                                
 .ق4147البیت، چاپ اول،  آل مؤسسۀ، قم، 421، ص4الوری باعالم الهدی، ج طبرسی، فضل، اعالم. 4



 
 
 
 
 
 

  2931توشه راهیان نور رمضان ره ■ 111

گذاشت و حضرت با  ,اهلل انگشت آن حضرت را روی کلمه رسول {علی

این قضیه به سر تو هم خواهد آمد و »: فرمود {به علی و دست خود آن را محو کرد

 «.خواهی پذیرفت به اجبار و فشار

عمرو منعقد  بن عبداهلل و سهیل بنویس این پیمانی است که محمدبن»: بعد فرمود

سه شرط از  «. ...قرار گذاشتند که ده سال در میان طرفین جنگی واقع نشود .کردند

عمرو بعد از رضایت  بن نوشت، دو شرط دیگر را سهیل {گانه را علی شروط پنج

 1.اضافه نمود ,اهلل رسول

توان به دست آورد که حضرت چقدر اهل  نگری در داستان صلح حدیبیه می با ژرف

اهلل از  رسولو نیز عنوان « بِسْمِ اّلّلَهِ اّلرَحْمَنِ اّلرَحِيمِ» هحتی حاضر شد جمل ومدارا بود 

ها کم شده و از این طریق بتواند به اهداف واالی  نامه حذف شود تا واکنش متن پیمان

بلکه همه معارف قرآنی روزی در  ،«بِسْمِ اّلّلَهِ اّلرَحْمَنِ اّلرَحِيمِ»خود برسد که نه تنها جمله 

 .اهلل مبدل شود به مکه رسول ،پرست بت انداز و مکه مکه طنین

 دشمناندعا براي  .3

کنند تا دشمنان خود را از میان  کسانی که اهل مدارا نیستند، همواره تالش می

حتی دشمنان را به کوشند که  میهدف باالتر داشته و همواره  ,خدا بردارند؛ اما رسول

 .ها دوری کند هدایت سوق دهد و از کشتار آن ویس

ندان مبارک آری، روی همین سیاست مدارا بود که در جنگ احد، دشمنان، د

: را شکستند؛ اما حضرت به جای نفرین، قوم مشرک را دعا کرد و فرمود ,خدا رسول

؛ من به 5ونَمُّلَعْم اليَهُنَاِي فَومِقَ دِاهْ همَاّلّلّ حمةًرَ ياً وَداعِ عّثتُني بُّلكِ اناً وَعَّلَ ثْعَبْاُ مْي ّلَنِإ»

برای دعوت مردم به حق و ام  ام، بلکه مبعوث شده کننده مبعوث نشده عنوان نفرین

 « .ندا ها نادان خدایا قومم را هدایت کن که آن. ها رحمت برای آن

 صفوان بن امّیه عفو  .4

 های متعدد علیه پیامبر افروزان جنگ صفوان، از جمله سران مشرکان مکه و آتش

و او مسلمانی را در مکه در برابر دیدگان مردم به دار آویخته بود  .بوده است ,اسالم
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از ترس مجازات به جدّه و ا و ، خون او را حالل شمرده بود,پیامبر ،از این رو

 .گریخت

  ,درخواست عفو او را کرد و پیامبر ,وهب، پسرعموی صفوان از پیامبر عمروبن

 .بخشیدوان را صف

عرض کرد به من دو ماه مهلت دهید تا  ،افتاد, وقتی صفوان، چشمش به پیامبر

دهم که درباره  به تو چهار ماه مهلت می» :فرمود, پیامبر .نمدرباره اسالم تحقیق ک

 «.اسالم تحقیق کنی و مسلمان شوی

که  مگر این ؛تواند باشد نمی ،نفسی هیچ کس به این نیکْ»: گفت صفوان بعدها می

و  «.خدا است دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و او رسول پیامبر باشد و گواهی می

 1.مسلمان شدگونه،  این

 آزاد كردن مردم مکه  .5

رسول رحمت  ،های فراوانی کردند؛ ولی در فتح مکه آن حضرت را اذیت ،مردم مکه

نه  ؛شما آزادید و مرا با شما کاری نیست و امروز روز رحمت است»: و مهربانی فرمود

 5«.انتقام

و در مکه , در دوران اقامت پیامبر ،این در حالى بود که اهل مکه و مشرکان قریش

امّا  ؛بعد از هجرت، از هیچ اذیّت و آزارى علیه آن حضرت و مسلمانان کوتاهى نکردند

 .آن حضرت با نهایت بزرگوارى از آنان درگذشت

 جنگی اسیرانبا  مدارا .ب

با اسیران , برخورد پیامبر اعظم هویژه شیو برخورد با اسیران جنگى در اسالم، به

 :و در این زمینه استنظیر و بهترین الگ جنگى، در تاریخ بى

 برخورد كریمانه با اسیران جنگ بدر .1

را کشیدند و آن حضرت را مجبور به مهاجرت , خدا مشرکان، نقشه قتل رسول

خدا  های قریش نبود و کار به جایی کشید که رسول پایان اذیت ،این. شبانه از مکه کردند

ها شد؛ ولی وقتی همین مشرکان در جنگ بدر به اسارت  مجبور به جنگیدن با آن

                                                
 .، دارالهدی الحیاء التراث148، ص9، جالسیرة النبويۀالطائی، نجاح، : رک. 4
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ها مقابله به مثل نکرد، بلکه به فکر آزادی  نه تنها با آن ،مسلمانان درآمدند، آن حضرت

ای را  برخی دیگر را بدون پول و عدهبرخی را با گرفتن بهایی و از این رو، . ها بود آن

 1.هم با یاد دادن سواد به چند مسلمان آزاد کرد

 با خواهر عديمدارا  .2

ها و  خانه برای ویران کردن بت {طالب ابی بن تحت فرماندهی علی سربازان اسالم،

 فوراً ،عدی بن حاتم با شنیدن این خبر .رفتند« طی» هقبیل ویبه سنشر احکام اسالم 

سربازان اسالم نیز پس از ویران کردن . به سوی شام گریخت ،خود را برداشته هخانواد

 .به مدینه آوردند ،، گروهی را اسیر کرده«طی» هخان بت

روزی . اسیر شد و او را به مدینه آوردند ،بود «سفانه»نیز که نامش طایی دختر حاتم 

پدرم که از  !خدا ای رسول»: سفانه برخاست و گفت رفت که می به مسجد, خدا رسول

خداوند تو ؛ ارذبر ما منت گ  اکنون 5.که باید به نزد شما بیاید غایب است دنیا رفته و آن

 «!را مشمول رحمت و نعمت خویش قرار دهد

من با آزاد ساختن تو » :مبر فرموداپیکه  وی سه روز این پیشنهاد را تکرار کرد تا این

اعتمادی پیدا شود تا تو را به همراه او به شهر و ولی صبر کن تا شخص مورد  ؛موافقم

 «.دیارت بفرستم

مقداری لباس و مبلغی پول برای ، چند روز از این ماجرابعد از  ,خدا رسول

با عزت و  ،کاروانیهمراه وی را داد و  حاتم بن خواهر عدیخرجی راه و مرکبی به 

 1.روانه کرد برادرش ویجالل به س

 زمامدار یمامهبا ثمامه، مهربانی  .3

در سال ششم هجری از یمامه به سوی مکه حرکت  ،بن اثال ثمامۀ، زمامدار یمامه

مسلمۀ مأموریت  ای از سربازان اسالم که به ریاست محمدبن با عده ،در بین راه .کرد

و با خود به مدینه  کردهمسلمانان ثمامه را دستگیر رو شد که  روبهای را داشتند،  ناحیه
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زمامدار  .وارد مسجد شد ,خدامبراپی. های مسجد بستند کی از ستونو به یه آورد

 «اید؟ هکردکسی را دستگیر   دانید چه می»: فرمود یمامه را شناخت و به اصحاب خود

 «!خدا رسول ینه، ا»: گفتند

دستور داد ثمامه  پس «.زمامدار یمامه است ،این ثمامۀ بن اثال یمامی»: پیامبر فرمود

 .داشتند  مسجد نگه هرا در گوش

نهایت فتوت و جوانمردی را با دشمنان خود اعمال  ،ها در تمام پیروزی ,مبراپی

که تکلیف الهی و دستور دین  مگر آن ؛دکر با آبرو و شرافت کسی مبارزه نمی .مودن می

بن اثال را در عین اسیری  ثمامۀشخصیت و بزرگی  ،به همین مناسبت .کندآن را ایجاب 

 .کرد ونات ظاهری او را رعایتئدر نظر گرفت و ش ،اوو گرفتاری 

؛ هُسارَإوا نُحسِأ»: ن و اصحابش توصیه کرد و فرمودااش به محافظ نخست درباره

هرچه از »: سپس وارد خانه شد و فرمود .«اسیر خود نیکی را از دست ندهید هدربار

را مخصوص ثمامه شتری که  آن و دیگر «.نزد ثمامه بفرستید ،طعام و غذا حاضر دارید

 .فراهم ساخت که از شیر آن استفاده کند

رفت و  نزدیک ثمامۀ بن اثال می ،شد وقت وارد مسجد می هر ,خدامبراپی

 « .ةُمامَيا ثُ ندكَما عِ»: فرمود می

کنایه از )صاحب خونی  ،دهی اگر به کشتنم فرمان ،خبری است»: گفت می ثمامۀ

اری را زگ شناس و سپاس مرد حق ،اگر هم عفوم کنی .ای را کشته( شخص محترم است

 «.به تو بدهم ،خواهی بخواه در میقچ دنیایی، هر ای و اگر طالب مال هکردعفو 

 1«.به هر کجا که خواهی برو .تو را عفو و آزاد کردم! یا ثمامۀ»: فرمود ,خدا رسول

حضرت اجازه را دید، ایمان آورد و از  ,خدا گونه مدارای رسول ثمامه وقتی این

گویان وارد مکه شد تا همگان بدانند او  به مکه رفت و با صدای بلند و لبیک و گرفت

 5.اسالم آورده است

                                                
 .تا ، قم، دارالفکر، بی193، ص 9 شبه نمیری، عمر، تاریخ مدینه، ج ابن. 4
 .تا جا، اسوه، بی ، بی21 النبیین، ص کمالی دزفولی، علی، خاتم: ک.ر. 9
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 مدارا با اهل كتاب  .ج

دانست که خداوند  اسالم را تنها دین حق و تنها راه مستقیمی می، ,پیامبر اعظم

اما یقین به حقّانیت اسالم و اعتقاد به جهانی بودن  ؛داند پیروی می همتعال آن را شایست

 ؛آن، هرگز او را به ستیز با پیروان سایر ادیان و مکاتب و تحمیل عقیده بر آنان وانداشت

خاصی داشت و  هبلکه حضرت برای زندگی با مردم، از هر کیش و مذهب، برنام

 .کرد آمیز دعوت می زیستی مسالمت همگان را به هم

 ا مسیحیان نجرانمدارا ب .1

های  نشین از نواحی مرزی حجاز و یمن بود که دهکده بخشی مسیحی ،نجران

ای به اسقف نجران نگاشتند و او را به اسالم  نامه ،خدا رسول .شد متعددی را شامل می

د تا از ادنگروهی را به عنوان هیأت نمایندگی به مدینه فرستنجرانیان . ددنکردعوت 

تماس گرفته، صحت و سقم ادعای ایشان را در مورد نبوت  , خدا نزدیک با رسول

 .بررسی کنند

اسقف نجران )علقمه  بن ابوحارثۀ: سه نفر پیشوای مذهبی قرار داشتند ،در رأس آنان

 .و ایهم( یس هیأتیر)، عبدالمسیح (رسمی کلیساهای روم در حجاز هو نمایند

 آوردن خودداری کرده، از اسالم ،خدا پس از گفتگو با رسولنمایندگان نجران 

چاره در این است که در وقت معینی با یکدیگر مباهله کنیم و از خدا بخواهیم : گفتند

 .که دروغگو را نابود کند

؛ به این درخواست پاسخ مثبت داده شد( عمران آل هسور 61 هآی)مباهله  هبا نزول آی

و امام حسن و امام  }زهرا ه، فاطم{طالب ابی بن همراه علی , خدا رسول

نمایندگان نجران با . به طرف محل مباهله در بیرون مدینه رهسپار شدند ]حسین

حاضر شدند جزیه بدهند و از مباهله دست از عذاب الهی ترسیده و  ،دیدن این صحنه

 .کشیدند

ها به مدارا رفتار  با آن ,خدا که مسیحیان نجران شکست خوردند، ولی رسول با این

 1.ها امضا کرد ای با آن نامه صلحو نمود 

                                                
 :ک.دارالکتب العلمیه؛ و رجا،  ، بی145، ص 3ج ، خیرالعباد ةسیرالهدی و الرشاد فی  سبلصالح شامی، محمد، . 4

 .992المحمدیه، ص  ةالسیر
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 با یهودرفتار كریمانه  .2

یهودیان یکی از دشمنان سرسخت مسلمانان شدند و با  ، ,خدادر زمان پیامبر

آنان آتش جنگ احزاب را . جنگیدندو با اسالم  نددرمشرکان قریش همراهی ک

قریظه و نیز در  نضیر، بنی در جنگ بنی. و چند بار با مسلمانان جنگیدند برافروختند

قوم  هقرآن دربار. شان نهاده شد شکست خوردند و مهر ذلت بر پیشانی... خیبر هغزو

 1.«بینی که قوم یهود شدیدترین دشمنی را نسبت به مسلمانان دارد می»: گوید یهود می

جا که اصول و اهداف اسالم ضربه نبیند، همواره  با این همه، تا آن ,خدا اما رسول

 .کردند ا میبا یهود مدار

روزی آمد و . چیزی به پیامبر قرض داده بود ،یهودیان مدینهبزرگان از  ،سعنه زیدبن

که اثر ردا  چنان ،اش را کشید یقه ،طلب خود را خواست و با پیامبر گستاخانه رفتار کرده

شما خاندان عبدالمطلب بدحساب و در پرداخت »: فریاد زد و بر گلویش نقش بست

سه روز دیگر  ،ساس عهدی که با پیامبر داشتا برسعنه  زیدبنکه  حال آن «.حق سستید

تندی با  از جا پرید و به ،عمر چون این رفتار را دید .خواست آمد و طلبش را می باید می

من و او به رفتاری جز  !ای عمر»: پیامبر او را بر جای نشاند و فرمود. او سخن گفت

گفتی  جای این گونه سخن گفتن تند، کاش به او میه ب .نیازمندتریم ،کنی که تو می این

و رحمت بیشتری روا  را ببخشمگفتی که او  حسن طلب بهتری داشته باشد و به من می

پیامبر همان لحظه طلب مرد را داد و بیست صاع خرمای اضافی نیز به جهت  «.دارم

هودی همان روز به مرد یکه اند  نوشته .به مرد بخشید ،که عمر او را ترسانده بود آن

5.اسالم آورد ،رفتار آنجهت 
 

و  «.مرگ بر تو باد؛ السام علیک» :وارد شد و سه بار گفت پیامبرای بر   روزی یهودی

مرد  خشمگین شد، به ،عایشه چون چنین شنید. ددان گمان کرد پیامبر زبانش را نمی

اما پیامبر او را از  «! ...شدگان و برادران خوک و بوزینگان ای مسخ»: دشنام داد و گفت

دانی اگر دشنام مجسم  آیا نمی !ای عایشه»: این گونه سخن گفتن نهی کرد و فرمود

                                                
 .89مائده، آیه. 4
 .ق4113، دارالمعرفه، 99، ص 9حاکم نیشابوری، محمد، مستدرک الحاکم، بیروت، ج . 9
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همانا مدارا و گذشت هیچ . گشت می پدیداربه چه صورت زشت و ناهنجاری  ،شد می

 1«.دهد مگر آن را به بهترین شکل زینت می ،گیرد نمیدربرچیزی را 

 مدارا با مردم .د

اش  باطن بود و خشم و رضایتش در چهره ظاهر و خوش خو، خوش منر ,پیامبر

 .دپیدا بو

 نتیجه رفتار پیامبر .1

او مرحمت کرد و  .نشینی نزد آن حضرت آمد و چیزی خواست روزی مرد بیابان

  «به تو احسان کردم؟»: سپس فرمود

  «!نه، هیچ خوبی نکردی»: آن مرد عرب گفت

 ،جا برخاستاز  مانع شد و ,پیامبر .حمله بردندمسلمانان خشمگین شدند و به او 

آیا به تو »: گاه فرمود وارد منزل شد و دنبال آن مرد فرستاد و کمک بیشتری کرد، آن

  «احسان کردم؟

 «.ات به تو جزای خیر دهد آری، خداوند از خانواده و قبیله»: نشین گفت مرد بیابان

یاران من  ولی در دلِ ،تی گفتیتو آنچه را خواس»: به آن مرد گفت ,پس پیامبر 

حال اگر مایلی چیزی را که نزد من گفتی، در حضور ایشان  ؛کدورتی پیدا شده است

 .فردای آن روز، آن مرد آمد« .گویم می»: گفت «.ها بیرون رود بگو تا کدورت از دل آن

ولی بعد که ما بیشتر به او عطا  ؛گفت مطالبیاین مرد صحرانشین »: رمودف ,پیامبر

  «.راضی شد ،کردیم

 «.ات به تو جزای خیر دهد آری، خداوند از خانواده و قبیله»: مرد بیابانی گفت

مانند آن مردی است که  ،ل من و این مرد صحرانشینثَمَ»: فرمود ,گاه پیامبر آن 

که شتر را  دویدند و این عمل جز این مردم به دنبال شتر می .شتری داشت که رم کرد

بین  !ای مردم»: صاحب شتر صدا زد ،از این رو. دیگری نداشت هکند، فایدبیشتر فراری 

گاه صاحب  آن «.چون من به حال شتر خود واردتر و آشناترم ؛من و شترم فاصله نشوید

شتر از مقابل، رو به شتر رفت، مقداری خار و خاشاک از زمین برداشت و آرام آرام او 

بر روی آن بست و خود هم بر  بار مرد زانو زد وجا که شتر آمد و  را بازگرداند، تا آن

                                                
 .تا ، بیروت، دارالجلیل، بی995، ص 8االوطار من احادیث سیداالخبار، ج شوکانی، محمد، نیل: ک.ر. 4
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آن سخنان را وقتی که آن مرد  ،من اگر شما را به حال خود گذاشته بودم .آن سوار شد

 1«.شد کشتید و او داخل آتش دوزخ می شما او را می ،بر زبان جاری کرد

 دشمن خودگذشت از  .2

دستگیر  ،کشتنش را داشت قصدقصد کرده و  سوءبه حضرت روزی مردی را که 

 او را دید،که پیامبر  به محض آن. زده بود لرزید و وحشت مرد می. کرده و نزدش آوردند

حتی اگر  ؛نترس ،نترس 5؛تسّلط عّلي ّلن تراع، ّلن تراع و ّلو اردت ذّلك ّلم»: فرمود

 « .توانستی خواستی مرا بکشی نمی می

 .سپس دستور داد آن مرد را رها کنند

 پرست  بتیک مدارا با  .3

اسالم را بر او  ، ,پیغمبر .کعب نزد پیغمبر آمد بن عقیل هطایفخویلد از  بن ابوحرب

سه بار قرعه زد و  «.زنم پرستی قرعه می میان اسالم و بت»: ابوحرب گفت .عرضه کرد

ابا دارد که مسلمان  ،قرعه»: ابوحرب گفت .پرستی درآمد هر سه بار قرعه به نام بت

دهی که  شهادت می»: به او فرمودو حضرت  آمد , برادرش عقال هم نزد پیغمبر «.شوم

 «.دهم که هبیره سوارکار خوبی است شهادت می»: گفت« است؟خدا  محمد رسول

شهادت »: عقال گفت« اهلل است؟ دهی که محمد رسول شهادت می»: دوباره از او پرسید

بار  ،که خشمناک شود آن پیغمبر بی( از روی استهزا) «.دهم که شیر زیر سرشیر است می

 «است؟ خدا دهی که محمد رسول شهادت می»: سوم پرسید

نور سطوت و  هپرشکیب و جان بخشایشگر پرصفا که هم هدمی به آن چهر ،عقال

ست و تو ا دهم که پرودگارت یکتا شهادت می»: نگریست و گفت ،همت بود ههیمن

1«.پیامبر بر حق اویی
 

 كار مدارا با طلب .4

اکنون »: فرمودحضرت  .درخواست کرد ,خدا رسول طلب خود را از ، یهودی

 «.چیزی ندارم

                                                
 . ش4987، قم، سبط اکبر، چاپ اول، 492 زیباترین سرمشق، صحسینی، اسماعیل، . 4
 .تا ، تهران، اسماعیلیان، بی985، ص 4، جالغابۀ اثیر، اسد ابن. 9

 .449النبیین، ص خاتم: رک. 9
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 «.کنم نمی ترهای»: یهودی گفت

جا نماز ظهر و عصر را  جا نشست و در همان و همان« مانم حال نزد تو می»: فرمود

 .اصحاب، یهودی را تهدید کردند .ادا کرد

 « مگر چه کرده؟»: فرمودحضرت 

اشهد ان ال اله اال »: جا بود که آن یهودی گفت و این «.را زندانی کرده شما»: گفتند

 من ویژگی! خدا ، ای رسولنصف مالم در راه خدا باشد .اهلل رسول اهلل و اشهد ان محمداً

 1«.ام تو را در تورات خوانده

  مدارا با خانواده .هـ

از اشتباهات آنان  مدارا کردن با همسران و عفو و گذشت , ویژگى دیگر پیامبر

حضرت حتى  ،گاهى خطاهاى همسران، تجاوز به حقوق پیامبر بود در این صورت. بود

و گردیده گذشت و آنان متوجه اشتباه خود  بدون یادآورى به آنان، از کنار آن مى

 .شدند شرمنده مى

و با گفتار  , خطاها و اشتباهات آنان در امور مربوط به دیگران بود که پیامبر ،گاه

و اگر اشتباه آنان ناشى از جهالت بود، با بیانى  کرد کردارى مناسب، آنان را متوجه مى

یکى از  ،ها زیرا تبلیغ احکام و هدایت انسان ؛کرد خوش، این مشکل را برطرف مى

 .وظایف انبیا است

 الهیاز حالل پوشی  چشم .1

برخی از کارهای رود که   جا پیش می در مدارا با همسران تا بدان ,خدا رسول 

. های خود بردارند دست از اذیت ،کند تا برخی از همسران حالل را بر خود حرام می

کرد،  نه تنها مقابله به مثل نمی ،که حضرت در برابر اذیت همسرانش آنچه مهم است این

کارهای حالل را بعضی ها به مدارا برخورد کرده و قسم بخورد که  بلکه حاضر بود با آن

 هاول سور هخدای متعال در آیباره، در همین . ها بر خود حرام کند ضایت آنرجهت به 

ممنوع  بر خود ،چرا چیزى را که خدا بر تو حالل کرده! اى پیامبر» :فرماید تحریم می

طلبى؟ و خدا بسیار آمرزنده و مهرورز  حالى که خشنودى همسرانت را مى در ؛کنى مى

                                                
 .449همان، ص. 4
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ان را براى شما معیّن ساخته است و خدا ت خدا گشودن سوگندهای ،یقین هب. است

 «.ست و او دانا و فرزانه استا سرپرست شما

 گذشت از خطاي همسر .2

ها سپرده بود، برمال  به آن ,خدا دو تا از همسران حضرت، رازی را که رسول

نه تنها زنانش را مؤاخذه  ،آن حضرت. دهد کنند و خدا این را به رسولش خبر می می

به خاطر بیاورید »: ها را ببخشد خواهد که توبه کنند تا خدا آن ها می کند، بلکه از آن نمی

، ولى هنگامى  هنگامى را که پیامبر یکى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش گفت

ن را براى ، قسمتى از آ که وى آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت

  «.کرداو بازگو و از قسمت دیگر خوددارى 

چه کسى تو را از این راز آگاه :  هنگامى که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت

  «؟ کرد

به ]اگر شما از کار خود توبه کنید !  خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت»: فرمود

و اگر بر ضدّ او دست به دست  تان از حق منحرف گشته های دل[ زیرا ؛ستا نفع شما

یل و یست و همچنین جبرا زیرا خداوند یاور او[ کارى از پیش نخواهید برد]هم دهید، 

 «.مؤمنان و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند  صالح

 : که فرموداز تعلیم وحی بود مدارا، برگرفته و این همه 

ها را به  ییناروا!( ای محمد) 1؛يَّصِفُونَ بِمَا أَعّْلَمُ نَحْنُ اّلسَيِئَةَ أَحْسَنُ هِيَ بِاّلَتِي ادْفَعْ»

به ) داناتریم ،گویند تو می هما خود به آنچه دربار .دفع کن ،وجهی که نیکوتر است

 «.(رسیم حساب ایشان می
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