
 

 مدارا در سیره پیامبر اکرم

 *االسالم والمسلمین عبدالّله مؤمنیحجت

 اشاره
 رسـد.بختـی نمیبـه نیـ  ،بـدون آن وز انسان اسـت نیا ،الگوخواهی

بـرای  یاز آن روست که سرمشق ،هاگزینش پیامبران خدا از میان انسان
بایسته  ،ها باشند. برای دستیابی به الگوی مدارا از زندگی پیامبرامت

گاه بـا آن  در رفتار ایشان مورد مطالعه قرار دهیمرا است نخست مدارا 
 ، خود و دیگران را بدان سو رهنمون سازیم. حضرت آنبازسازی رفتار 

هــای اخالقـی و عامـل آرامـش فــردی، تـرین فضـیلتاز مهـم ،مـدارا
م درسـت روابـط ین قواعد در تنظیتراز مهمو نیز اجتماعی  ،خانوادگی

 ،چرا که افـراد هـر جامعـه  های تمدن نوین بشری استو پایه یانسان
اوتی هستند. برخـورد بـین آنـان از سـر ها و تمایالت متفدارای اندیشه

و انـدازد به خطـر میرا آرامش فردی و اجتماعی عصبانیت، و  یدرشت
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امبر یـاز ایـن رو پ .بر نخواهد داشت درثمری جز رشد فزاینده دشمنی 
 یمعرفـ یمـا  اخالقـکو  یاز زنـدگ یمـیمـدارا را ن ،اسالم گرامی
بردبـاری را و  ند فروتنی، مانیل اخالقیاز فضا یاریچرا که بس 1 فرمود

 رد. یگیبر م در
 ه خداونـد، آن را بـر سـرآمدِ کـای اسـت هن خصلت به اندازیت ایاهم

ـ  »فرمـوده اسـت   پیامبر .رده استکپیامبران الهی واجب  ّى اَمَرنـ  َر
اِس  ُمداراِة الَنى اداِء اْلَفراِئِض کَ ِّ ِّ پروردگارم مرا به مداراى بـا مـردم » 2« ما اَمَرن  

 «.  ه به اداى واجبات فرمانم داده استکچنان هم ،ان دادهفرم

 مدارا  معنای
  «داریتـه مـداراه» و اسـت« درایـه -دری »مدارا از باب مفاعله و ریشه 

علـم اخـالق نیـز بـه  در 3.میعنی با او با مالطفت و مالیمت رفتار کرد
بـه منظـور ستم دیگـران، ی معنای تحمل مخالفت یا مزاحمت و یا حت

بـه شـرط آنکـه حـق  اسـت  داشتن آنان از اقدام خصمانهو بازجذب 
   امـاتحمل آزار مردم نهفته اسـت ،مدارامفهوم در  .دیگری ضایع نشود

 4ست.یدر رفق ن
بلکه رفتـار بـا   تفاوتی نسبت به عقاید مخالف نیستبیبه معنای مدارا 

بعضـی مـدارا را بـا  .مالیمت با کسانی است که دارای عقاید مخالفنـد
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تولرانس  در حالی کهدانند  غربی یکی می( Tolerance)« تولرانس» هواژ
نوعی برخورد همراه با تساهل و کوتاه آمـدن از حـق خـود اسـت کـه 

 1مورد قبو  اسالم نیست.

 های مدارا عرصه

 عرصه خانوادگی الف(

 و بـا مشـکالتممکـن اسـت ای ههر زندگی و خـانوادبه طور طبیعی 
د که سبب نـاراحتی اعضـای خـانواده و گـاهی وشرو هروب ییهاکمبود

گردد. اگر زندگی بر پایـه عشـق اسـتوار باشـد، پشـتوانه اشتباه آنان می
سر  پشت که به سبب آن، چون گذشت و مدارا خواهد داشت محکمی

ویژه بـرای بـه ،نهادن مشکالت آسان خواهد بود. در ایـن میـان مـدارا
تر خواهـد بـود. از ایـن رو زیبنـده ،یشـترمردان به دلیل داشتن اقتدار ب

فرمـود   و مهـم توصـیه نمـودمسـلله مردان را بیشتر به این  ،پیامبر
َنا َخیُرُکْم أَلْهِلـ »

َ
بهترین فرد شما کسـی اسـت کـه » 2« َخیُرُکْم َخیُرُکْم أَلْهِلِه َوأ

ام اش بهترین باشد و من بهترین شـما نسـبت بـه خـانوادههبرای خانود
ِتـیْ َخ »فرمود  در جای دیگری . «هستم َمى

ُ
ِِ ِمـْ  أ َجـا ـِ    ُر َالِرى َتَطـاَوُلنَن یَ َ  اَل یَاَلى

ْهلِ 
َ
نَن َعلَ یَ ِهْم َو یَعَل  أ کسانی  ،بهترین مردان امت من» 3« ْظِلُمـنَنُهْم یَ ِهْم َو اَل یْ ِحُنى

دارند و نسبت بـه آنـان مهربـان شان ستم روا نمیهستند که بر خانواده
 . «کنندنمی حق آنان ظلمبوده و در 
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در جامعه امـروز، حـاکی از عـدم تحمـل و مـدارای طالق باالی آمار 
رفتارهایی مانند دعوا، و بروز مردان و زنان در برابر بداخالقی همسران 

مـردان و  ،هاین بزنگاهادر  پیامبر رحمت ... است. توزی وقهر، کینه
 د  ومفرو نموده توصیه به صبر و مدارا زنان را 
« 

َ
ْعَطـ  أ

َ
ُه ِمَ  َاأْلَْجِر َمـا أ ْعَطاُه َالَلى

َ
ِتِه أ

َ
ـَمْ  َصَبَر َعَل  ُسنِء ُخُلِق ِاْمَرأ  نَب ُیى

ـُه ِمْ ـَو َبـَناِب  ْعَطاَهـا َالَلى
َ
ْوِجَهـا أ ََ اَلِئِه َو َمْ  َصَبَرْت َعَل  ُسنِء ُخُلـِق  َّ َعَل  

خداونـد  ،دمردی که در مقابل بد اخالقی زنـش صـبر نمایـ» 1« ةَ یَ آِس 

چنـین هـم .را به او عطا خواهد کرد اجر و پاداش حضرت ایوب

زنی که بد اخالقی شوهر را تحمل نماید، خداوند ثواب و اجر آسـیه 

 . «را به او خواهد داد

  در سفارش دیگری درباره رفتار نی  با زنان فرمود 
ْوَصانِ »
َ
ُه الَ یِجْبِر   أ نَّ

َ
ِة َحتَّ  َظَنْنُت أ

َ
اْلَمْرأ ِّ الَّ ِمـْ  َااِحَشـة    ْنَبِغـیَ  ُو  ِِ َطاَلُقَهـا 

جبرئیل آنقدر در مورد زنان به من سـفارش کـرد کـه گمـان » 2« َنـة  ی  َّ 

کردم که طالق آنان جز در مواردی که فضاحت آشکار از آنـان دیـده 

 .«شود، جایز نیست

مدارا کردن با همسران و عفو و گذشـت  آن حضرت در خانواده، هسیر
 ات آنان بود. گاهی خطای آنان، تجـاوز بـه حقـوق پیـامبرهاز اشتبا

 .گذشـتاما حضرت بدون یادآوری به آنان، از کنار این قضـیه می  بود
هاتگشتند. اگـر اشـتباشدند و سرافکنده میشان میآنان متوجه اشتباه

آنـان را  ،شان مربوط به حقوق دیگران بود، بـا گفتـار و رفتـار مناسـب
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رفتارهـای برای مثا  نمود. میرا گوشزد شان کرد و خطایراهنمایی می
سـبب  ،توسط برخی از همسـران آمیز و فاش کردن راز پیامبرتوطله

در  امـا پیـامبر ،آیاتی در این بـاره شـد آن حضرت و نزو ناراحتی 
تنها توطلـه  ،برابر چنین رفتاری با وجود داشتن حق برخورد با همسران

از آنها ن گوشزد کرد و با مدارا، کرامت و بزرگواری شان را به آناپنهانی
کـه همسـران در ارتبـاط بـا یکـدیگر نیـز هاتی در مورد اشتباگذشت. 
حضـرت بـا مـدارا و تغافـل، از کنـار آن  1انجامید،به نزاع میو داشتند 

 گذشت. له میلمس
کرد. أنس بـن آن حضرت با خدمتکاران نیز با مهربانی و مدارا رفتار می

سـختگیری هر گونه گزارش  ،بود ها خدمتکار پیامبرمال  که مدت
 2.کندنفی مینسبت به خدمتکاران را  و اذیت از سوی پیامبر

 و اجتماعی ب( عرصه سیاسی

کـرده  مـدارا سـفارش پیامبرش را بـه 3بسیاری،خداوند کریم در آیات 
  فرماید   از جمله میاست

َن الل  » .۱ ََ َفِبَما َرْحَمٍة ِمِّ وا ِمْن َحْوِلـ ا َغِلیَظ اْلَقْلِب ََلنَفضُّ ـِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُکنَت َفظًّ
پس تو به لطـف و رحمـت الهـی بـا آنـان » 4« َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم 
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شـ  از گـرد تـو بی ،نرمخو شدى و اگر درشتخوى و سختد  بـودى
 . «ن آمرزش بخواهگذر و برایشا شدند. پس از ایشان درپراکنده می

ْم َحـِرٌٌی َعَلـْیُمم » .۲ ـُمْم َعِیٌـٌی َعَلْیـِه َمـا َعِنـتُّ ِِ نُف ََ ـْن  َلَقْد َجاَءُکْم َرُسوٌل ِمِّ
ِحیٌم  همانا شما را پیامبرى از خودتان آمد کـه رنـج » 1 «ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف ر 

نـان [ شما اصرار دارد و بـه مؤمتان بر او گران است، به ]هدایتو زیان
 . «دلسوز و مهربان است

، رفتار با مخالفـان را پیش یا پس از تشکیل حکومت اسالمی پیامبر
زیستی در چهارچوب عدالت و مدارا بنا نهاد و تا باالترین بر اساس هم
نمود. این اصـل های مخالفان را تحمل میها و دشمنیبدی ،حد ممکن

ن َجَنُحـنا »  دسـتور الهـی بـود بنا بر ایـنبا مخالفان،  و رفتار پیامبر ِِ َو
ـِمیُ  اْلَلِلـیُم  ُه ُهـَن السَّ نَّ ِِ ـِه  ْو َعَل  اللَّ ْلِم َااْجَنْح َلها َوَتَنکَّ و اگـر بـه صـلح » 2 «ِللسَّ

تو نیز بدان راضی باش و بر خدا تکیه کن که او شـنواى  ،راضی شدند
از اصل هدایتگری، انصـاف، رحمـت و  گاهیچ. آن حضرت ه«داناست

َو َکـاَن َرُسـنُِ »اسـت  آمده  شهایدر ویژگی   چنانکهدالت عدو  نکردع
ِه  ِهْم َرِحیمًا َو َعَلْیِهْم َعُطنااً  الَلى ِّ».3 

کــه در اثــر زنــدگی  یدر برخــورد و معاشــرت بــا مردمــآن حضــرت 
جاهلیت از مهر و عاطفه انسانی دور افتاده و به خاطر تعصب و غـرور 

زنــدگی  یاقعیــات و اصــالح عقالیــحاضر به پـذیرفتن و ،جاهلی
و  یخــوینرم ،دار بــود و در همــه شــرایطخویشــتن نبودنــد،خــویش 
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در برابــر    تـا آنجـا کـهخلقی را سرلوحه رفتار خـویش قـرار دادنی 
معاشــرت و هـمنظر از  و یسـتاداعقایـد باطـل مشـرکان قاطعانـه می

آن نمـود. را می رعایت تمام جوانـب ادب و احتـرام مخاطبـان ،سخنی
َداِء َاْلَفـَراِئِض » فرمود حضرت می

َ
ـِ ِّ َمَرِنـ  

َ
ـاِس َکَمـا أ ُمـَداَراِة َالَنى ِّ ـ   ِّى َمَرِن  َر

َ
 1« أ

گونه که مرا به انجام واجبـات فرمـان داده، بـه مـدارا پروردگارم همان»
 .«کردن با مردم نیز فرمان داده است

سـریع دعـوت آن  یکـی از عوامـل موفقیـت ،این حقیقت به طور قطع
بـه معاذ بـن جبـل حضرت بوده است. طبق روایت معتبر، هنگام اعزام 

  آسان بگیر و سختی مکن !ای معاذ»  چنـین توصـیه فرمـودبه او  ،یمن
گونـه با مردم نیز همین رفتار پیامبر 2«.مژده بده و مردم را بیزار مکن

 بر اکـرمهنگامی که برخی از مسلمانان بـه یکـی از زنـان پیـام .بود
تهمت زده بودند، سایر مسلمانان تصمیم گرفتند بـه خـاطر خیانـت آن 

کم  مالی نکنند و در هـیچ مـوردی بـا آنـان همـدردی به آنان گروه، 
از این کار منـع کـرد و بـه عفـو و گذشـت، را ننمایند. قرآن کریم آنها 

 3دعوت نمود.
ن و توان یکـی از وظـایف مهـم حاکمـامدارای سیاسی را میهمچنین 
هـای مختلـف برای تحقق اتحاد ملـی و رشـد اندیشـه ،مدارانسیاست

نقـش  ،اجتماعی به حساب آورد. این مفهوم در حوزه مدیریت سیاسی
و اصـالح  ارتقای جایگاه قـدرت از همین روست کهای دارد. برجسته
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در  امور به میزان مدارای سیاسی مدیران سیاسی بستگی دارد. پیامبر
مـدارای بـا  ،هنگامی که قدرت بیشـتری داشـت و یشگام بوداین امر پ
 مانند بخشش عمومی هنگام فتح مکه.  کردرفتار میبیشتری 

 مدارا با منافقان 

با منافقان مدینه بیشترین مدارا را داشت  چرا کـه سـختگیری  پیامبر
کـرد. در رو میهاسالم را با تهدید جـدی روبـ ،و برخورد شدید با آنان

نیز منافقین تا زمان اظهار اسالم، به عنوان برادر مسـلمان سالمی احکام ا
ذکـر دو نمونـه  1برخوردارنـد.د و از حقـوق اسـالمی نشـوشناخته می

 مدارا با منافقین را در اسالم به نمایش بگذارد  نهایتتواند می
علیـه بـا عنـاد عمـری را  ،سر دسته منافقانبه عنوان  ی( عبداّله بن اُب۱

هـا اران حضـرت باریـ .پرداخت ینکارشکو  یسازعهیبه شا ،پیامبر
 .دادیاجازه نمـ ولی پیامبر ،اعمالش برسانند یخواستند او را به سزا

و او را نکشت  نیز «المصطلقبنی»انگیزی او پس از غزوه در جریان فتنه
خواسـت،  در پاسخ فرزند عبداّله که اجـازه قتـل پـدر را از پیـامبر

قتی که زنده است، مثل ی  رفیق و دوست با او بـه نیکـی تا و»فرمود  
هشام، همین رفتار حضرت باعـ  شـد کـه به گفته ابن«. کنیمرفتار می
حتـی  2از آن پس مورد سرزنش و مالمت قبیله خود قرار گیـرد. عبداّله 
ادت او یبه ع پیامبر ،و مرگ قرار گرفت یماریکه در بستر ب هنگامی

او نیز از حضرت درخواست نمـود  ،ن دعوت نمودرفت و او را به ایما
اش حاضـر که پیراهنی را برای کفنش به او عطا کند و در تشییع جنـازه
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گواری و کرامت پیراهن زیرین خود را به او ربا کما  بز پیامبر .شود
اش نماز خوانـد و حتی بر جنازه ،عطا کرد و در تشییع او شرکت نمود

 1به فرزندش تسلیت گفت.
 نافقان دسیسه کردند تا اسالم را از چشم مسـلمانان بیندازنـد و در( م۲

اتحـاد  ،ترین مکـان بـودپوشش مسـجد کـه پایگـاه اسـالم و مقـدس
مسـجد  ،مسلمانان را به تفرقه تبدیل نمایند. آنـان در برابـر مسـجد قبـا

پـس  پیـامبر کردند.بنا  ،را مسجد ضرار نامید دیگری که خداوند آن
با ودیعـة بـن   تا آنجا که با آنان مدارا نمود ،جد ضرارمسنابود کردن از 

 2کـرد،بود و قـرآن او را تـوبیخ « مسجد ضرار»گذاران ثابت که از بنیان
 3تلخی ننمود.و ناپسند گونه برخورد هیچ

 مدارا با یهودیان

هـای درس ، حاویجهت مدارا با مخالفان ازبا یهودیان  رفتار پیامبر
 ایت مدارا و نرمش در مقابل این کفار است. کننده نهبیانو  بزرگ

از حقوق و مزایـای  ،یهودیان عصر رسالت در عین اینکه با پیمان صلح
 و به آن وفادار نمانـدهاما   برخوردار شده بودند شهروند جامعه اسالمی

حتی اساس و ریشه اسالم را نیز مـورد تهـاجم  ،درپیهای پیبا خیانت
چنانکـه  ،نمـودمـیحضرت بـا آنهـا مـدارا که ، در حالی دادندقرار می

 های تاریخی گواه برآنند. داده
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، در برابـر «قینقـاعبنی»پس از تسلیم شدن طایفه یهودی  پیامبر اکرم
را « عبداّله ابـی»گیری نکرد و وساطت منافقی چون سخت شانخیانت

پذیرفت و آنان را به وی واگذارد. او نیز همه ایشان را بـه سـوی شـام 
پیمان خود را با سـایر  خیانت این طایفه سبب نشد پیامبر 1کوچ داد.

آنان در سـا  سـوم هجـرت  ،در پی همین حادثه .ف نادیده بگیردیطوا
در جنگ احد گرفتند و حتی در جنگ بـا  تصمیم به همراهی پیامبر

 نـد. پیـامبردهم به مسلمانان کم  کر «خیبر»و  «قریظهبنی»یهودیان 
دهنده مدارای حضرت نشان ،این امر 2غنائم را به آنان داد.از نیز سهمی 

 در حد اعلی با آنان است. 
کـرد و رفتـار مـدارا با آنها بـه نیز  «نضیربنی»در برابر خیانت  پیامبر

مبنی بر خروج از مدینه و بردن مقداری از امـوا  خـود را  شانتقاضای
دومـه »ی  فرمـانروای تحربا  ،که به خیبر رفتند هنگامیآنان  3.پذیرفت
های اقتصادی مسلمانان در مسیر شام را تهدید کردنـد کاروان ،«الجند 

، آنـان را علیـه «قطفان»ساله خرما به قبیله و با وعده دادن محصو  ی 
مســلمانان در جنــگ خنــدق شــوراندند و ســرانجام مشــرکان مکــه را 

تـا وقتـی  پیـامبر این حا با  4تا به مدینه حمله کنند. ندتحری  کرد
علیه آنان اعالم جنـگ نکـرد و در  ،وارد جنگ نشد مستقیما   «نضیربنی»

هـا بـرای تسـلیم غزوه خیبر با آنان مدارا و مالطفت نمود  زیرا خیبری
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بـه اجـازه دهـد شدن، تنها از حضرت خواستند کـه آنـان را نکشـد و 
 رپیامب کوچ کنند. – بدون همراهی اموا  -های غیر اسالمیسرزمین

جـزو امـوا   شـانهایخانه ، امـابه آنان اجازه داد در همان محل بمانند
از محصـوالت محسـوب شـود و نیمـی مسلمانان و حکومت اسالمی 

  1به مسلمانان تعلق بگیرد. ،پس از برداشت شانکشاورزی
باز هم وقتـی قبیلـه ، اما قریظه( بسیار شدید بودخیانت طایفه سوم )بنی

گونــه کــه حکــم دربــاره یهودیــان خواســتند همــان اوس از پیـامبر
قریظـه را بـه حکم درباره بنی ه،پیمان با خزرج را به آنان واگذار کردهم

 2حضرت پذیرفت. د واگذاربودند، که هم پیمان آنان این قبیله 
شروع جنگ، خیانت و تجـاوز  ،با یهودیان تمام غزوات پیامبردلیل 

از اسالم و مسلمانان با آنان دفاع برای حضرت و یهودیان بود از سوی 
برخورد کـرد و نهایت مدارا با آنان در در عین حا   ، اماشدجنگ وارد 

گذاشـت.  ،شان بـودپیمانکه هم «اوس»قبیله را در اختیار  شانمجازات
خـاطر ه نـه بـ ،«اوس»توسط قبیله حکم به مجازات اعدام برای مردان 

کنی و تجـاوز بـه سـرزمین شـبلکه به خـاطر پیمـان ،اختالف عقیدتی
گویـای احتـرام نسـبت بـه  ،پیمان صلح با یهودیان بود. مطملنا   اسالمی

 هاست. ادیان آسمانی و پیروان آن

 مدارا با مسیحیان

حضـرت در  بـود. آرام و همـراه بـا مـدارا ،با مسیحیان پیامبررفتار 
 موضع و دیدگاه خود را در مـورد دیـن مسـیحیت، جریان مباهله، ابتدا

                                                           
 . ۴۲۲ـ  ۴۲۱ ، ص2ج  تاریخ االسالم. ذهبی  1
 ۲۶۶-۲۶۵ص  السیرة النبویةهشام  . ابن2



22    ویژة مناطق مشترک(1398رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

و تولـد  ، کفالت وی توسط حضـرت زکریـاتولد حضرت مریم
نیـز و  اصولی درباره حضـرت عیسـی بیان کرد، حضرت عیسی
 معرفی نمـود را ادامه راه آنان اسالم دین  ارائه، و آنگاهتورات و انجیل 

. در ایـن نـدختند و به محاجـه پردافتپذیرنها را اما مسیحیان این دیدگاه
 هیأت نمایندگی مسیحیان با پیامبرنیز نرسید، جام به سرانکه جریان 

از طرف آنان به عنـوان جزیـه در اختیـار  یصلح کردند که مقدار مالیات
مسلمانان قرار داده شـود و در مقابـل امنیـت منطقـه نجـران از طـرف 

 ،خــالف یهودیــان بــرمســیحیان  1تضــمین و تــأمین گــردد. پیــامبر
از روح دادگـری و اصـو  انسـانی  نیـز  به همین دلیل انگیز نبودندفتنه

 2بردند. یهای فراوانبهره ،صلحنامه پیامبر اعظم

 مدارا با مشرکان 

بـا مشـرکان هـم در آغـاز بعثـت و هـم پـس از  رفتار پیامبر اسالم
در آغـاز بعثـت مشـرکین  آمیز بود.با مدارا و مسالمت ،هجرت به مدینه

هدایت آنان رای بآن حضرت  اما ،پرداختندمی به اذیت و آزار پیامبر
ُهْم اَل َیْلَلُمـنَن »فرمود  کرد و دعا  ِتـ  َاـِنَنى َمى

ُ
ِلْ ُت َرْحَمًه َرِبى اْهِد أ ُّ َما  َنى همانـا » 3« ِِ

قوم مـرا  !بار خدایا  من برای رحمت مبعوث شدم )نه نقمت و عذاب(
 . «هدایت فرما که نادانند

لمانان برای انجام در سا  ششم تصمیم گرفت همراه مسوقتی حضرت 
که به حدیبیه رسـید، مشـرکین مـانع ورود هنگامی  ،عمره به مکه برود
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پیشنهاد صلح را مطـرح کـرد کـه بـا  ن به مکه شدند. پیامبرنامسلما
من بنده خدا و پیـامبر »حضرت فرمود  اما رو شد، همخالفت برخی روب

نخواهـد امر وی را مخالفت نخواهم کرد و او هـم هرگـز مـرا وا  .اویم
 1.«گذاشت

، اعالن عفو های پیامبر اعظمترین برخوردمنشانهیکی دیگر از بزرگ
مکه و بخشش و مدارا با سران شرک و دشمنان دیـرین خـود، عمومی 

هـای خـونین علیـه های متعصب کـه جنگپس از فتح مکه بود. گروه
به راه انداخته و یـاران آن حضـرت را بـه شـهادت رسـانده  پیامبر
مجازات سنگینی در انتظار بر آنها،  د، با فتح مکه و تسلط پیامبربودن

مــاذا  مــاذا تقولــون  و»فرمــود   در چنــین وضــعیتی پیــامبر بودنــد.
زده و نگران با صدای لرزان گفتند  ما چیـزی جـز مردم بهت .«تظنون 

حضـرت نیـز خطـاب بـه آنـان . اندیشـیمنیکی و خوبی درباره تو نمی
ای را که برادرم یوسف بـه بـرادران سـتمگر ن جملهفرمود  من نیز هما

ــُه ٌَ ْوَم یَ ُم الْ مُ یْ َب َعلَ ٌَقاَل ََل َتْثرِ . »گویمخود گفت، امروز به شما می ْغِفـُر الل 
اِحِم  ْم َو مُ لَ  ْرَحُم الر  ََ سـت. خـدا یگفت  امروز مالمتی بـر شـما ن» 2« َن یُهَو 

 . «است ن مهربانانیترآمرزد و او مهربانشما را می
آمیز و مدارا با اهل کتاب و در رفتار مسالمت با توجه به سیره نبوی

توان به سیره آن حضرت در مـورد مخالفـان مـذهبی نیـز میمشرکین، 
در برخورد با مشـرکان، خشـونت را اصـل  اگر پیامبر دست یافت.

قرار داده باشد، فراگیر دانستن آن نسبت بـه مخالفـان مـذهبی درسـت 
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نسـبت بـه ا کم بودن اختالفات عقیـدتی مـذاهب اسـالمی نیست  زیر
پیروان سایر ادیان آسمانی و غیر آسمانی، دلیلـی بـر اولویـت مـدارا بـا 

بنابراین باید امروزه در راسـتای مـدارا   پیروان سایر مذاهب خواهد بود
 بین مذاهب گام برداشت.

 
 


