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 چکیده

 جایهب قریش اما پرداختند؛ اسالم تبلیغ به جویانه صلح ،مهمکرّ همکّ در سال سیزده )ص(اکرم پیامبر

 نقشه حتّی که رسید جایی به کار و پرداختند شکنی کار و دشمنی به ،)ص(پیامبر دعوت اجابت

 ،متعال خداوند خواست به اما نکردند کوتاهی ،شوم اقدام این از و کشیدند را )ص(پیامبر قتل

 .ماندند امان در ،آنان توطئه از )ص(پیامبر

 اسالم دین تبلیغ به جاآن در و فرمودند هجرت ،منوره مدینه به )ص(اسالم گرامی رسول ،آن از پس

 به ،اسالم دین پیشرفت از جلوگیری برای اسالم، دشمنان دیگر و قریش هم باز اما پرداختند

 )ص(پیامبر علیه جنگ شیوه ،خود اهداف به رسیدن برای بار این و شدند متوسل ،جدید هایتوطئه

 از دفاع برای )ص(اکرم پیامبر گرچه اوضاع، آن در گرفتندو کارهب را اسالمی بالد در امنی نا ایجاد و

 و آغاز در هم ها جنگ تمام در اما پرداختند کفار با مقابله به ،جنگ میادین در مسلمین و اسالم

 )ص(اکرم پیامبر سیره این که دادندمی انجام ایجویانه صلح اقدامات همواره ،جنگ میانه در هم

 عملی الگوی و نمونه بهترین ،حاضر عصر در باالخص و اعصار تمامی در جهان جویان صلح برای

 محقق ،اسالم گرامی رسول حکیمانه تدابیر سایه در اسالم مبین دین شدن جهانی که چرا. باشدمی

 هدایت و حق دین نشر در )ص(خاتم رسول گیرچشم و بزرگ موفقیت رموز ترینمهم از و گشت

  د.باشمی حضرتآن دوستانه انسان و جویانهصلح بشر،تدابیر

 تا است نظر مطمحِ ،هاجنگ و غزوات در )ص(اسالم پیامبر آمیز صلح اقدامات بررسی مقاله این در

 برای باشدمی پاسخی نیز ندوهست امنیّت و صلح برپایی مشتاقِ که آنان و جهانیان برای باشد پیامی

  .دارند خصمانه دید ،)ص(پیامبر عصر در شده واقع هایجنگ به که مستشرقینی

 تبلیغ ،امنیّت صلح، غزوه، اکرم، پیامبر :هاواژه کلید
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 مقدمه

 که توان گفتهای اسالمی، میبنا بر آموزه. صلح پیامبر هم )ص(خدا رسول و است صلح دین ،اسالم

 صلح ،اسالم در اوّل اصل و دهدمی ترجیح ،قتال و جنگ بر را آرامش و صلح بشری جوامع در اسالم

 و مشرکین علیه بر را جنگ ،اسالم ،فساد و فتنه کنی ریشه برای مواقع بعضی در اما است امنیّت و

 را قواعدی و اصول ،هم جنگ حین در حال عین در اما است؛ شمرده الزم بلکه جایز، پردازان فتنه

 آخرین که )ص(اکرم پیامبر. است دوستی انسان و صلح اصل دهنده نشان کهاست داده قرار ضروری

 را محبت و رحمت صلح، پیام همین ،رفتار و گفتار با خویش نبوت دوران تمام در باشدمی خدا نبی

 لجوج و سرسخت دشمنان با که هاییجنگ در حتّی ایشان. است داده نشان هاانسان همة به

 خود سربازان به حتّی همواره و اندداده نشان ،خود از را دوستانه انسان عملکرد همین نیز داشتند

 .اند داده را دستورات همین نیز

 د.شومی بیان ،اختصار هب ،غزوات در  )ص(اکرم پیامبر جویانه صلح رفتار ،مقاله این در اینک

 بدر ةغزو در )ص(پیامبر جویی صلح مظاهر

 جنگ این آغاز در ؛پیوست وقوع به ،قریش کفار و مسلمانان بین که است جنگی یناوّل ،بدر جنگ

 به حساس مرحله آن در ایشان. نینجامد جنگ به کار تا ندداد انجام زیادی اقدامات )ص(اکرم پیامبر

 اقدام این نتیجه در. یستیمن جنگ خواهان که چرا ؛دبرگردی همکّ به که ندفرستاد پیام دشمن

 ،جنگ به دیگر بعضی اما شدند صلح خواهان ،آنان از بعضی ؛آمد پدید اختالف ،کفار بین ،پیامبر

  1.بودند مصرّ

 که وقتی اما ندنیست جنگ خواهان که فهماند ،قریش ارکفّ به پیام فرستادن با اوّل )ص(اکرم پیامبر

 و فتنه اهل بلکه نیستند ،هدایت اهل که دادند نشان و ورزیدند اصرار ،مسلمین علیه جنگ بر کفّار

 و بجنگند هاآن با که گرفتند تصمیم ،اصحاب مشورت با )ص(اکرم پیامبر موقع آن در هستند فساد

 پیام به هاآن اگر و. نمایند جلوگیری ،هاآن هایفتنه انتشار از ،آنان نخوت و کبر مالیدن خاکهب با

                                                
 272ص ،16ج تا، بی مجلسی، باقر - 1
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 چون. گشتندمی باز ،مدینه به ،جنگ بدون هم ایشان دادند؛می مثبت جواب ،پیامبر جویانه صلح

 1.اللَّه عَلَى تَوَکَّلْ وَ لَها فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا إِنْ وَ: فرموده خداوند که بود همین هم قرآن حکم

 و کشته آنان از نفر هفتاد و شدند مغلوب ،قریش کفار و بودند نبرد میدان فاتح ،مسلمانان ،جنگ پایان در

 فدیه توانندمی که یهایآن که فرمودند اعالم اسراء درباره )ص(خدا پیامبر. شدند اسیر هم نفر هفتاد

 آزاد توانندمی ،مسلمانان فرزندان به آموزی سواد با هستند سواد با که هاییآن و فدیه پرداخت با بدهند

 سواد با اسیران  که شد اعالن ،جنگ این در: نویسدمی ،ابدیت فروغ در سبحانی جعفر اهللآیت. شوند

 چهار از مبلغی پرداخت با نیز دیگران ۔شوند آزاد ،اطفال از نفر ده به نوشتن و خواندن تعلیم با توانندمی

  2.شوندمی آزاد ،فدیه پرداخت بدون ،نیازمند و فقیر افراد گردندومی آزاد درهم، هزار تا درهم هزار

 به را خویش سخت سر دشمن اسرای که بود  اسالم پیامبر  سوی از  آمیز صلح بسیار اقدامی این

 در وگذاشتند  ،نمایش به را مهربانی و عطوفت وکریمانه رفتار ،گذشت و عفو با بلکه  نرساندند قتل

 پیامِ ،)ص(پیامبر رفتارِ این از. فرمودند آزاد و بخشیدند را اسالم دشمنان علم، آموزش و فدیه عوض

 که یحدّ در دارند دوست را آموزیعلم ،ایشان قدرهچ که شد ابالغ ،مردم به نیز ایشان دوستی علم

 نزد را علم تاهمیّ این و. نمایند آزاد ،مسلمین به آموزی سواد قبال در ا ر دشمن اسرای حاضرند

 الْحِکْمَةُ: فرمودند المؤمنین امیر حدیثی در. رساندمی فرمودند،می تبلیغ ایشان که دینی و پیامبر

 از ؛است منمؤ گمشده میراث ،حکمت و علم 3.فَلْیَأْخُذْهَا ضَالَّتَهُ أَحَدُکُمْ وَجَدَ فَحَیْثُمَا  الْمُؤْمِنِ ضَالَّةُ

  .بگیرید ،کنید پیدا جا هر

 فِی لَوْ وَ فَلْیَطْلُبْهَا الْمُؤْمِنِ ضَالَّةُ الْحِکْمَةُ وَ: فرمایدمی ،دیگر جایی در )ع(علی مؤمنینالامیر همچنین

 اهل نزد ولو بکوشد آن طلب در پس است، منمؤ گمشده میراث ،حکمت و علم 4.الشَّرِّ أَهْلِ أَیْدِی

 .باشد هم شر

 پیامبر و مسلمین و اسالم علیه بر همیشه که بود نیز عمرو بن سهیل ،بدر جنگ اسیران بین در

 با او که وقتی لذا. رساندمی ضربه ،اسالم دین به خود زبان با گونهاین و گفتمی سخن ،)ص(اکرم

                                                
 91 انفال، - 1

 773ص ش،1384 سبحانی، جعفر - 2

 195ص ،8ج ، ق 1475 کلینی، یعقوب بن محمد - 3

 271ص ق،1474 حرانی، شعبه بن علی بن حسن - 4
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 هایدندان دهد اجازه که کرد درخواست حضرت از پیامبر یاران از نفر یک د؛ش آزاد فدیه پرداخت

 ،کار این: فرمود و نداد اجازه پیامبر. بگوید نتواند سخنی ،اسالم ضد بر سهیل تا بشکند را او جلو

  1.نیست جایز ،اسالم در و است کردن مثله

 که گونه بدان نهاد نمى زیرپا را آنان انسانى کرامت و کردمى رفتار مدارا به اسیران با )ص(اکرم پیامبر

 .ندارد سراغ ،جنگ اسیران با مهربان ،(ص) محمّد اندازه به را اى رزمنده هیچ ،بشریّت تاریخ

 که هنگامى و فرمود مى سفارش و توصیه ،اسالم سربازان به اسیران دربارة پیوسته( ص) خدا رسول

 در و شد مى نگهدارى ،آنان از انصار هاى خانه در ؛درآمدند مسلمانان اسارت به بدر جنگ در کسانى

: بود فرموده مسلمانان به( ص) پیامبر که چرا اسارت، در نه و بردند مى سر به میهمانى در واقع

  2کنید. سفارش ،اسیران با نیکوکارى و شایسته رفتار به را همدیگر

 و داشتندمی مقدم ،خود بر نوش و خورد در را اسیران صحابه که بود حضرت کریمانه دستور همین بخاطر 

 حضرت برادر -عزیر ابو ،اسراء میان در کردند،می اوّلتن خرما فقط خودشان و دادندمی آنها به را نان

 و روز؛ داشتند نگه خود هایخانه در رانم که انصار از کسانی گویدمی او بود، هم -عمیر بن مصعب

 خجالت من ولی خوردندمی خرما فقط خودشان و گذاشتندمی ،من جلوی را نان ،غذا موقع شب

 هاآن به )ص(پیامبر چون دادند،می پس من به هم باز هاآن اما دادم می پس را نان و کشیدممی

  3.بودند داده را رفتاری چنین دستور

 دشمنان هاآن هم که بدر جنگ اسیران درباره )ص(اکرم پیامبر مدارای و بخشش و عفو مجموع در

 را خودشان درونی کینه ،مسلمین علیه جنگ در شرکت با و بودند مسلمین و اسالم سرسخت

  باشد.می حضرت طلبی صلح دهنده نشان ؛بودند داده نشان اسالم دین به نسبت

 قینقاع بنی غزوه در پیامبر جویی صلح مظاهر

 کردند امضاء را میثاقی ،مدینه لقبای با فرمود هجرت ،مدینه به )ص(اکرم پیامبر که سالی یناوّل در

 بنو قبیله جمله از یهودیان ،مسلمانان بر عالوه میثاق این در ؛است معروف ،مدینه میثاق نام به که

                                                
 274ص ،1ج ،2774 ندوی، سلیمان سید نعمانی، شبلی  و ، 773،774ص ش،1384 سبحانی، جعفر - 1

 318،316ص ،2ج ، ش 1387 ، صابرى حسین - 2

 274ص ،1ج ،.2774  ندوی، سلیمان سید نعمانی، شبلی - 3
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 ،مدینه به دشمن حمله صورت در ،آن طبق که بودند پیمان هم ،قریظه بنو و نظیر بنو قبیله قینقاع،

 در یعنی ؛سال یک از پس اما پرداخت خواهند دفاع به ،مدینه اهل دشمنان علیه بر باهم آنان همه

 و کمک به ،مدینه میثاق طبق تنها نه ،بدر جنگ هنگام قینقاع بنو قبیله یهودیان ،هجری دوّم سال

 چینی توطئه به مسلمین و اسالم علیه بلکه ؛ننمودند اقدام ،مسلمانان یعنی خود پیمانان هم دفاع

 توطئه از را آنها و رفته نزدشان به شخصاً )ص(خدا پیامبر هم باز ،آن باوجود ولی؛ پرداختند هم

 یهود معشر یا: فرمودند و پرداختند ،هاآن خیرخواهانه نصیحت به و داشتند حذر بر ،اسالم علیه

 تجدون مرسل، نبی أنی عرفتم قد فإنکم اسلموا و النقمة، من بقریش نزل ما مثل اللّه من احذروا

 1.إلیکم اللّه عهد و کتابکم، فی ذلک

 اسالم و نیاید بار ،تذلّ و مصیبت ،قریش مثل هم شما بر مبادا تا بترسید خدا از! هایهودی ای

 خداوند داریدو هم خود آسمانی کتاب در را این هستم خدا پیغمبر ،من که دانید می شما ؛بیاورید

 .گرفته است پیمان و عهد ،شما از

 وگمراهی ضاللت از هاآن تاکردند  قینقاع بنی هوده یب )ص(پیامبر که بود دلسوزانه بسیار حتّینصی این

 را مطلب این هاآن که چرا کنند تصدیق را حضرت نبوت و بیاورند ایمان ،الهی دین به کنندو پیدا نجات

 آتَیْنَاهُمُ الَّذِینَ: است فرموده اشاره ،مطلب این به هم مجید قرآن که طور همان دانستندمی واضح طورهب

 پاسخ جایهب هاآن اما 2.یَعْلَمُونَ وَهُمْ الْحَقَّ لَیَکْتُمُونَ مِّنْهُمْ فَرِیقاً وَإِنَّ أَبْنَاءهُمْ یَعْرِفُونَ کَمَا یَعْرِفُونَهُ الْکِتَابَ

 رخ به با و کرده توهین )ص(پیامبر شخص به ،)ص(پیامبر خیرخواهانه و دوستانه انسان حنصای به مثبت

 انک یغرک کقومک، ترانا إنک محمد یا: گفتند و کردند تهدید را مسلمانان ،خویش شجاعت کشیدن

  3.الناس نحن أنا لتعلمن حاربناک لو اللّه و إنا! فرصة منهم فأصبت بالحرب لهم علم ال قوما لقیت

 فنون از که جنگیدید قومی با شما که بدانید ؛شدید مغرور و بالید می خود قوم به شما! محمد ای

  .هستیم قومی چه ما که فهمیدمی شما وقت آن ؛بجنگیم شما با ما اگر خداهب ولی بودند بلد نا ،جنگ

 ،آنان تهدیدات این به شینواک امنیّت و صلح و مدینه در آرامش حفظ بخاطر )ص(پیامبر هم باز اما

  ندادند. نشان

                                                
 627ص ،4ج ش،1384 مجلسی، باقر.   314 ،313ص ،1417 یسار، بن اسحاق بن محمد -1

 149 بقره، سوره -2

 همان مجلسی، باقر.  همان یسار، بن اسحاق بن محمد 3-



 دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

 
128 

 که بود شده گذاشته قرار ،آن در که مدینه میثاقِ پیمان خالف بر قینقاع بنو قبیله که این وجود با

 ،کدیگره یب هوده یچ و مسلمانان چه مدینه اهل همة ،مدینه بر دشمن و ارکفّ حمله صورت در

 اهل و مدینه از را دشمنان شرّ و بپردازند مدینه از  دفاع به ،دشمنان  مقابل در و نمایند کمک

 حین در بلکه نماندند وفادار ،پیمان این به تنها نه بدر جنگ هنگام در هاآن اما کنند؛ دفع ،مدینه

 ولی بزنند؛ ضربه مسلمانان به ،درون از نمودند سعی و کردهچینی توطئه ،مسلمانان علیه جنگ

 تقوای به و فرمود نصیحت ،خیرخواهی با را هاآن )ص(خدا پیامبر هم باز ،آشکار خیانت این باوجود

 ولی. آیند لنای ،حقیقی سعادت و نجات به هاآن تا داشت عرضه ،هاآن به را اسالم و نمود امر ،الهی

 خاطرهب را مسلمان که یبلک دادند ادامه را مسلمین علیه چینی توطئه روش تنها نه هم باز آنان

 به )ص(پیامبر لذا ؛رساندند قتل به ایوحشیانه طرز به جمعی دسته حمله با مسلمان، زنی از دفاع

 آن قاتلین و چینان توطئه توانستمی )ص(پیامبر گرچه ،هنگام آن در. پرداختند ،آنان دژ محاصرة

 ،مجازات اشدّ از را آنان طلبی، صلح مرام خاطرهب اما برساند ،مجازات اشدِّ و کیفر به را مسلمان مرد

  نمودند. اکتفا ،مدینه از تبعید به فقط ساخته عفو

 حدیبیه صلح در )ص(پیامبر جویی صلح مظاهر

 انمؤرخّ از بسیاری ؛افتاد اتفاق ،موقع آن در که عیوقای خاطرهب اما نیست جنگ گرچه هحدیبیّ صلح

 آمیز صلح اقدامات جااین در که است ستهشای لذا. اندنموده ذکروه، غز عنوانِهب را آن نویسان سیره و

 هحدیبیّ مقام به که وقتی )ص(اکرم پیامبر .شویم یادآور ،نیز را هحدیبیّ صلح در )ص(خاتم پیامبر

 الیوم قریش تدعونی ال: فرمود سپس ؛داد را هایشانمرکب از شدنپیاده دستور مسلمانان به رسید،

  1.إیاها أعطیتهم إال الرحم صلة فیها یسألوننى خطّة إلى

  د.کر خواهم رحمی صله هاآن با من ؛کند رحمی صله تقاضای من از قریش امروز اگر یعنی

 دشمنی بدترین ،پیشین هایسال در که کندمی قومی درباره را رحمی صله اعالن این ،)ص(پیامبر

 از بسیاری و بودند کرده )ص(پیامبر علیه جنگ چندین آنانداشتند؛  دینشان و پیامبر با را

 آمادگی اعالم پیامبر هم باز ،بدرفتاری همه این باوجود اما بودند؛ کرده زخمی و شهید را مسلمانان

 .آید در دوستی در از و کندرحمی صله آنها با تا کندمی
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  1.آمدیم ،اهللبیت زیارت برای بلکه ؛نیامدیم جنگ برای ما که فرمود اعالم قریش افراد به )ص(اکرم پیامبر

 ،آن در ؛ پیامبر)ص(آیدمی دست به چنین ،آن در تدقّ با که شد نوشته اینامهپیمان ،هحدیبیّ در

 ،نامهپیمان نکات. باشدمی ،ایشان طلبی صلح روحیة دهندةنشان که فرمودند شامل را نکاتی

  ز:ا عبارتند

 ترک را دیگریک ضد بر تجاوز و جنگ ،سال ده مدتبه  که شوندمی تعهّدم ،مسلمانان و قریش ۔1

 .شود مستقر ،عربستان نقاط در عمومی صلح و اجتماعی امنیّت تا کنند،

 مسلمانان به و آورد اسالم و کند فرار ،همکّ از خود تربزرگ اذن بدون ،قریش افراد از یکی اگر ۔2

 بگریزد؛ قریش جانب به ،مسلمانان از فردی اگر ولی گرداند، باز قریش به را او باید محمد بپیوندد،

  بدهد. تحویل ،مسلمانان به را او نیست فموظّ ،همکّ حکومت

 .کنند برقرار پیمان خواستند که ای قبیله هر با توانندمی قریش و مسلمانان ۔3

 توانندمی ،آینده هایسال در ولی گردندمی باز ،مدینه به نقطه همین از امسال او یاران و محمد ۔4

 توقف همکّ در بیشتر روز سه که این بر مشروط کنند؛ زیارت را خدا خانه و کرده همکّ قصد آزادانه،

 .باشند نداشته همراه است، شمشیر همان که مسافر، سالح جز سالحی و نکنند

 و دهند انجام را خود مذهبی شعائر آزادانه توانندمی پیمان این موجب به ه،مکّ مقیم مسلمانان ۔7

  .کند مسخره را هاآن تسنّ یا و برگردند ،خود آیین از کند مجبور یا و دهد آزار را آنان ندارد حق قریش

 و کرده ترک را حیله و بشمارند محترم را دیگر یک اموال که شوندمی تعهّدم ،کنندگان امضا ۔9

 .باشد کینه هرگونه از خالی ،دیگرکه یب نسبت هایشانقلب

  2.است محترم ،جانشان و مال شوند،می همکّ وارد مدینه از که مسلمانانی ۔5

 ،نامه صلح از. شودمی فهمیده ،وضوح به )ص(پیامبر طلبی صلح و مدارا روحیه نامهپیمان این از

 هاآن اگر بلکه نیست؛ الزم ،حال هر در دشمن با کردن جنگ ،اسالم دین در که شودمی روشن

 هم کریم قرآن در که طورهمان است، اسالم تعلیمات از هم آنها با کردن صلح ؛باشند صلح آماده
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 برای فقط اسالم چون 1.الْعَلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى وَتَوَکَّلْ لَهَا فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا وَإِن: آمده

 دستور ؛کند آمادگی اعالم ،صلح برای دشمن اگر لذا دانسته الزم را جنگ ،فساد و فتنه کنی ریشه

  .است همین هم اسالم

 -عمرو بن سهیل-قریش ندهنمای و )ص(اکرم پیامبر بین تعامالتی ،صلح متن تدوین از قبل هحدیبیّ در

 ،قریش ندهنمای که چرا شود؛می دیده وضوح به ،)ص(پیامبر  طلبی صلح مظاهر هم آن در که آمد پیش

 ،لحظه آن در آرامش حفظ خاطرهب فقط )ص(پیامبر اما شد،می لمتوسّ گیریسخت به افراطی طرز به

 .فرمودند مدیریت را معامله ،نرمش با بلکه ندادند نشان واکنش ،هایشگیریسخت به

 پیامبر اما بریزد مه به را اوضاع تا کردمی جویی بهانه ،قریش نماینده ،صلح پیمان نوشتن آغاز در

 توطئه ،خویش بصیرت با و حکیمانه نشینی عقب با منطقه در صلح و امنیّت ایجاد برای )ص(اکرم

 نویسنده که علی امام. رساندند اتمام به را صلح پیمان شده که طور هر و کردند خنثی را او های

 من و. الرحیم الرحمن اهلل بسم: بنویس فرمود من به )ص(پیامبر که اندفرموده نقل بود صلح متن

 دانیم؛نمی طوراین را خدا اسم ما که کرد اعتراض عمرو بن سهیل قریش نماینده ،هنگام آن در.  نوشتم

 همان ،من و بنویس را اللهم بسمک همان فرمود من به )ص(پیامبر و. بنویس هماللّ بسمک فقط لذا

 آن در. عمرو بن سهیل اهلل رسول محمد علیه صالح ما هذا: بنویس فرمود پیامبر سپس. نوشتم را

 و اقاتلک، لم اهلل رسول انک شهدت لو: گفت و کرد شدید اعتراض، عمرو بن سهیل هم باز هنگام

 اهلل عبد بن محمد علیه صالح ما هذا: اکتب: ص اهلل رسول فقال  ابیک، اسم و اسمک اکتب لکن

 لذا. کردمنمی جنگ شما با ؛هستی خدا رسول شما که دادم می شهادت من اگر. عمرو ابن سهیل

 شاناسم فقط که داد دستور هم )ص(خدا رسول. بنویس را پدرت و خودت اسم، خدا رسول جایهب

 2.بنویسم را پدرشان اسم و

: نویسدمی ،)ص(پیامبر طلبی صلح و گذشتبه اشاره با ،تابدیّ فروغ در سبحانی جعفر اهللآیت

 سابقهبی ،جهان تمام در داد نشان خود از پیمان این تنظیم در اسالم، قدر عالی رهبر کهگذشتی

 نوشتن با ق،حقای و اتواقعیّ که دانستمی و نبود نفسانی احساسات و یمادّ افکار گرو در او زیرا بود؛
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 هایگیریسخت تمام برابر در صلح هایپایه حفظ برای رو این از. شودنمی عوض ،کردن پاک و

  1.پذیرفت را او گفتار و شد وارد مسالمت راه از سهیل،

 و هیّحدیب صلح متن نوشتن از بعد که بود این ،)ص( پیامبر پژوهی صلح هاینمونه از دیگر یکی

 فرزند -جندل ابو نامهب قریش، دست از کشیده زجر مسلمانان از یکی ،طرفین امضاء از قبل البته

 و درآید مسلمانان حمایت تحت تا رساند هحدیبیّ به را خود و کرده فرار ،همکّ از  -عمرو بن سهیل

 -قریش نماینده اما. برود مدینه به ،آنان با و یافته نجات ،قریش هایشکنجه از هاآن کمک به

  که اندموظف مسلمانان که پیمان بندهای از یکی دادن قرار مدرک با و شد معترض سخت -سهیل

 لحظه آن در. گرداند باز همکّ به را ابوجندل که خواست انهمصرّ بازگردانند، همکّ به را همکّ از فراریان

 حفظ برای اسالم پیامبر اما نشود بازگردانده ابوجندل که بود این نیز مسلمانان از بعضی رأی گرچه

 و داد تن ،قریش نمایندة خواستة به ،سرزمین آن در صلح و امنیّت برقراری و ایجاد و پیمان

 أبا یا: فرمود استقامت و صبر به توصیه با جندل ابو به بازگرداندو همکّ به آنان همراه را ابوجندل

 قد إنّا مخرجا، و فرجا المستضعفین من معک لمن و لک جاعل اللَّه فان احتسب، و اصبر جندل،

 ای 2.بهم نغدر ال إنّا و اللَّه، عهد أعطونا و ذلک، على أعطیناهم و صلحا، القوم بین و بیننا عقدنا

 باز فرجی راه ،مستضعفین دیگر و شما برای متعال خداوند حتماً !باش بردبار و کن صبر! ابوجندل

 شکسن با هاآن به ما و هستیم ،پیمان این بر هاآن با  و بستیم صلح پیمان قوم این با ما کند،می

 .کنیمنمی غدر ،عهد

  .اشدبمی )ص(اکرم پیامبر طلبی صلح روحیة و اندیشه مظهر بارزترین و ترینبزرگ ،هحدیبیّ صلح واقع در

 خیبر جنگ در )ص(پیامبر جویی صلح مظاهر

 شوکت و شأن فقط نه ،آن خاطرهب که است هاییجنگ آن از خیبر جنگ ،اسالم تاریخ در

 ،جنگ این در. شد کم نیز مسلمانان اقتصادی مشکالت ،آن از بعد بلکه ؛یافت شافزای ،مسلمانان

 مرحب ،خیبر سردار و کرد فتح را خیبر )ع(علی امیرالمؤمنین وقتی روز چندین ،هیّاوّل ناکامی از بعد
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 اجازه که خواستند ،پیامبر از و شدند تسلیم ،شکست پذیرش با هودیانی ةبقی رساند؛ قتل به را

 در 1.بمانند سرزمین همان در ،هازمین و هاباغ محصوالت از نصفی و جزیه دادن با آنها تا بدهند

 را هاآن فقط نه اما بود شده طمسلّ هاآن بر کامال کهاین باوجود )ص(اکرم پیامبر هم جااین

 در آزادانه هاآن تا دادند اجازه هاآن به و دادند مثبت پاسخ هم هایشانخواسته به بلکه ؛بخشیدند

 طوراین کنندو زندگی جاهمان ،وآرامش امن با ،اسالمی دولت حمایت تحت و بمانند سرزمین همان

 .ددا نشان ،همه به ،خویش عمل با را احسان و صلح پیغام )ص(اکرم پیامبر

 به خواستمی و داشت را ایشان جان به قصد سوء که را زنی آن )ص(اکرم پیامبر ،روایتی طبق همچنین

 ،جاآن در خیبر فتح از بعد کهحالی در 2.داد قرار عفو مورد و بخشید نیز بدهد، زهر حضرتآن

 آن وجود با ولی کند؛ مجازات را او توانستمی ،خواستمی اگر و بود شده مستقر پیامبر تحاکمیّ

با این  ولی بودند او مجازات به قادر و بودند حق صاحب کامالً ،اخالقی و شرعی و قانونی لحاظ از که

 .دادند نشان ،عمل با را درگذشت و عفو ،قرآنی پیغام و بخشیدند را زن آنپیامبر، همه، 

 ،خیبر کشاورزی محصوالت اخذ برای )ص(پیامبر نمایندگان از یکی قتل به واکنش در همچنین

 قاتلین یا قاتل از ما که گفتند هودیانه یکوقتی )ص(حضرت یهودیان، از ناشناس گروهی توسط

 آن دیة شخصاً، خود ،اسالمی بالد در آرامش  حفظ برای )ص(اکرم پیامبر هنگام آن در اطالعیم،بی

 به را خود بودن بخشش و رحمت مظهر گونهاین و 3.پرداختند مقتول بازماندگان به را مقتول

  د.دا نشان ،جهانیان

 یدهد نیز آمیزمسالمت رفتار و )ص(پیامبر طلبی صلح و مدارا هاینمونه از دیگری نوع ،خیبر در

 در مذاهب و ادیان پیروان همه برای خوبی اسوة که است دیگران عقاید به احترام آن و شودمی

 به تورات از ایقطعه جنگ، غنایم گردآوری هنگام در که بود چنین ،قضیه. باشدمی ،حاضر عصر

. بازگردانند ،آنان خود به را قطعه آن که کردند درخواست پیامبر از یهودیان. افتاد مسلمانان دست

 مدارای و طلبی صلح تنها نه ،واقعه این از 4.کند رد را آن که داد دستور ،المال بیت مسؤل به پیامبر
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  را دیگر ادیان پیروان تنها نه حضرتآن که آیدمی بر نیز نکته این بلکه شودمی فهمیده )ص(اکرم پیامبر

 دین به که خواستندمی آنها هم باز اگر اسالم پیام رساندن از بعد بلکه ؛کردنمی اسالم پذیرش به مجبور

 دین که است این نشانة این و داد می را ایاجازه چنین هاآن به حضرت باشند؛ باقی ،خود ینآی و

  است.داشته  پیشرفت ،خود متعالی تعلیمات خاطرهب بلکه نکرده پیشرفت ،اجبار و زور با اسالم

 موته جنگ در )ص(پیامبر طلبی صلح مظاهر

 -عمیر بن حارث- خود نمایندة بوسیله ،شام هرقل به  )ص(اکرم پیامبر ،هجری هشتم سال آغاز در

 را پیامبر نماینده ،فرماندهانش از کیه، یرا در اما نمود دعوت اسالم دین به را او و فرستاد را اینامه

 پیامبر ،هنگام آن در ؛داد نشان ،مسلمین و اسالم با را خودشان دشمنی گونهاین و رساند قتل به

 شخصاً )ص(اکرم پیامبر جنگ این در. بفرستند لشکری ،رومیان علیه که گرفتند تصمیم )ص(اکرم

 آماده ،رومیان علیه جهاد برای نفر هزار سه بر مشتمل لشکری ،حضرت فرمان به اما نفرمود شرکت

 را رواحه بن اهلل وعبد طالب ابی بن جعفر حارثه، بن زید حضرات )ص(اکرم رسول ،هنگام آن در. شدند

 فرمودند ایراد را ایخطبه ،حضرت ،لشکر اعزام هنگام. فرمودند عینم ،لشکر سرداربه عنوان  ترتیب به

عالوه  و خواستندمی ،امنیّت ایجاد و طلبی صلح برای را جنگ ایشان شود گفتبا توجه به آن، می که

  :فرمودند ایخطبه در ،موقع آن در ایشان. فرمودندمی گوشزد را امنیّت و صلح هدف لشکریان بهبر این، 

 عدوکم و اللّه عدو فقاتلوا اللّه، باسم اغزوا خیرا، المسلمین من معکم بمن و اللّه بتقوى أوصیکم

 و صغیرا ال و امرأة، تقتلوا ال و لهم، تتعرضوا فال معتزلین الصوامع فی رجاال فیها ستجدون و بالشام،

 مسلمانانی و الهی تقوای رعایت به را شما من 1.بناء تهدموة ال و شجرة، تقطعوا ال و فانیا، بصیرا ال

 و خدا دشمنان با شام در پس. بجنگید ،خدا نام با ؛کنممی توصیه ،خیر به را هستند شما با که

 زنان، و نکنید تعرض هستند، نشین گوشه کلیساها در که افرادیبه  شما بجنگیدو ،خود دشمنان

 .نکنید خراب نیز را ها خانه و نکنید قطع را درختان و نرسانید قتل به را ضعیفان و کودکان

 حضرت طلبی صلح بیانگر و دهندهنشان که دارد وجود مهمی نکات، )ص(اکرم پیامبر فرمان این در

  :جمله از باشدمی
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 شوندمی اعزام خدا دشمنان با جنگ برای که لشکری  )ص(اکرم پیامبر. خیر و الهی تقوای به دعوت ۔1

 ؛هست خودش حساب به ،چیزی هر تقوای که دانیممی وفرمایدمی توصیه ،خیر و تقوی رعایت به نیز را

 در حتّی ،جنگ میدان در که فرمایدمی توصیه ،جنگی تقوای به جااین در که شودمی معلوم واقع در پس

  بپردازید. مبارزه به ،تقوی رعایت با و نشوید خارج ،الهی حدود از نیز دشمن با مبارزه حال

 که کسانی یعنی ؛نکنند جنگ ،کلیسا اهل با که دادند دستور ،اسالم سربازان به )ص(اکرم پیامبر ۔2

 مشغول ،خود آئین طبق ،خودشان عبادات محل در فساد و تفرقه ایجاد بدون و نشینیگوشه با

 دستور در ،این  اسالم دین در که شودمی معلوم ،حکم این از. نکنند تعرض آنها به ند،هست عبادت

 ،زمین در که است جایز کسانی علیه فقط ،جنگ بلکه بجنگند؛ ،غیرمسلمین همه با که نیست کار

 با جنگ ،اسالم پذیرش عدم خاطرهب فقط وگرنه بیندازند خطر به را جامعه امنیّت و کنند فتنه ایجاد

. شودمی دیده وضوح به ،)ص(پیامبر مداراتی روش و دوستی صلح ،دستور این در. نیست جایز ،کسی

 درکار جبری ،اسالم پذیرفتن در کسهیچ برای که شودمی روشن هم نکته این جااین از عالوهبه

 .است شده شمرده محترم ،عقیده و فکر آزادی ،پیامبر دین در و نیست

 دستور این. نرسانند قتل به را ضعیفان و کودکان و زنان که دادند دستور )ص(اکرم پیامبر ۔3

 از گروهی  آن جزء هااین چون ؛دهدمی نشان را ایشان تشفقّ و رحمت و دوستی انسان هم حضرت

 جامعه فساد باعث هاآن کهوقتی لذا کنندنمی شرکت ،جدال و جنگ در عمالً که هستند هاانسان

 داده را دستور همین ،متعال خداوند هم کریم قرآن در. نیست جایز ،هاآن با هم جنگ دیگر ؛نباشند

 خدا راه در یعنی 1.الْمُعْتَدینَ یُحِبُّ ال اهللَ اِنَّ تَعْتَدُوا ال وَ یُقاتِلُونَکُمْ الَّذینَ اهللِ سَبیلِ فى قاتِلُوا وَ: کهاست 

  .ندارد دوست را تجاوزکنندگان ،خدا که نکنید تجاوز حد از و بجنگید ،جنگندمی شما با که کسانی با

 انسان برای نعمتی و حیات عامل ،درخت ؛درختان دیگر و خرما هایدرخت نکردن قطع دستور ۔4

 به متعلق گرچه لذا آیدمی وجودهب اقتصادی بحران ،جامعه در درختان کردن قطع خاطرهب و است

 با که نیست جایز هم جنگ در یعنی ؛برساند آسیب هاآن به نیست جایز باشد؛ هم اسالم دشمنان

 به را جامعه زیستی و روانی امنیّت و کنیم ایجاد ،جامعه در اقتصادی بحران ،درختان کردن قطع

 .بیندازیم خطر
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 تخریب را دشمنان هایخانه که دادند دستور )ص(اکرم پیامبر ؛هاخانه نکردن خراب دستور ۔7

 پیامبر مدارای و صلح پیام دهنده نشان ،این نیست. مجاز ،اسالم دین در کاری تخریب چون نکنند؛

  کنند.می مهار ،طاقت با را فساد و فتنه عاملین و عامل فقط که است اسالم دین و )ص(اکرم

 ،خود از خوب کردار دادند دستور لشکریان به )ص(اکرم پیامبر که بگوییم توانیممی ،مجموع در

 ،این و نیست روا ،نیز خود دشمنان با حتّی خشونت و بدرفتاری ،اسالم دین در یعنی ؛دهند نشان

  .است اسالم دوستیِ صلح ةدهندنشان

 مکه فتحِ در طلبی صلح مظاهر

 و برانگیخت بودند، مسلمانان پیمان هم که خزاعه بنو قبیله علیه را بکر بنو قبیله ،قریش کهوقتی

 گونهاین و کردند زخمی و کشته را خزاعه بنو قبیله افراد از نفر چندین ،ایحمله در هاآن ،نتیجه در

 با و گرفتند همکّ فتح به تصمیم )ص(اکرم پیامبر ،آن از بعد. کردند نقض را هحدیبیّ صلح معاهدة

 زدند؛ اردو ،همکّ هاینزدیکی در مسلمانان لشکر کهوقتی. نمودند حرکت ،همکّ طرف به انبوه لشکری

 جز ایچاره و کرد مشاهده را اسالم لشکر شوکت و شأن ،همکّ هایبلندی از ابوسفیان ،قریش رئیس

 و خواست ،نامه امان و آمد حضرت نزد -پیامبر عموی -اسعبّ با همراه لذا ؛نداشت ،شدن تسلیم

 و پذیرفت را ابوسفیان اسالم فقط نه، )ص(اکرم پیامبر هنگام آن در. کرد جاری ،زبان بر را شهادتین

 أبى دار دخل من: فرمود ،آن خاطرهب و محترم شمرد هم را اجتماعیش موقعیت بلکه ؛بخشید را او

 .ماند خواهد امان در ،بگیرد پناه ابوسفیان خانه در کس هر 1.آمن فهو سفیان

 ویحک:’’فرمود حضرت ،آمد )ص(اکرم پیامبر جلوی ،ابوسفیان کهوقتی: کهاست  نوشته ،البرعبد ابن

 است نرسیده آن وقت آیا !سفیان ابو ای !تو بر وای ‘‘اهلل الّا اله ال ان تعلم ان لک یان الم سفیان ابا یا

 قدرهچ شما که !باد فدایت مادرم و پدر: گفت ابوسفیان نیست؟ معبودی هیچ ،اهلل جز که بدانی

 مرا ؛بود معبودی ،هم خدا جزهب اگر که بود این گمانم خداهب. هستید رحم صله اهل و کریم بردبار،

 رسول أنى تعلم أن لک یأن ألم سفیان أبا یا یحک و: فرمود )ص(اکرم پیامبر سپس. کردمی نیاز بی

 هستم؟ خدا رسول ،من که کنی اقرار است نرسیده فرا آن وقت آیا! سفیان ابو ای تو بر وای اللّه؟

 ولی هستید، رحم صله اهل و کریم و حلیم چقدر شما که !باد فدایت مادرم و پدر: گفت ابوسفیان
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 عموی بعد( همان اندلسى، البر عبد ابن. )دارد وجود شکی ،قلبم در هم هنوز مورد این در خداهب

  .کرد جاریرا  شهادتین کلمه ،ابوسفیان و کرد وادار را ابوسفیان ،عباس جناب پیامبر

 همان ،ابوسفیان که چرا داد انجام )ص(اکرم پیامبر که بود بزرگی بسیار کار ،ابوسفیان عفو جااین در

 در او لذا؛ داشت اسالم دین و )ص(اکرم پیامبر به نسبت را بغض و کینه شدیدترین که بود کسی

 در صحابه از بسیاری شهادت عامل و داشت را پیامبر و اسالم علیه جنگ چندین ،خود پرونده

 شک با که وقتی اسالم، دین به نسبت هاتوطئه و هاجنایت همه این باوجود اما. بود هاجنگ همین

 خاطرهب بلکه پذیرفت را او اسالم فقط نه )ص(رحمت پیامبرِ آورد؛ اسالم شده که هم تردید و

 هم را این ،فرستاد همکّ اهل برای که ایاعالمیه در و داد هم افتخار یک او به اش،اجتماعی موقعیت

 ترینبزرگ از یکی ،این ،شک بدون و باشدمی امان در آورد؛ پناه ،ابوسفیان خانه به کس هر که فرمود

 .باشدمی )ص(اکرم پیامبر و طلبی صلح و مدارا هاینمونه

 از دسته آن برای وقتی )ص(پیامبر هاست ک این ،آن و دارد وجود نیز دیگر اینکته ،جااین در

 عفو پیغام بمانند؛ ،ابوسفیان خانه و خود هایخانه در، خواستند مجادله بدون که مکه اهالیان

 در که هر فرمود بلکه است امان در جانش بیاورد اسالم سک هر که نفرمود اعالم ،آن در وفرستاد

 اسالم پذیرش یعنی ؛است امان در جانش ؛شود گزین پناه ابوسفیان خانه در و بماند خود هایخانه

 و فساد و فتنه ترک صرفاً بلکه ؛نداد قرار ،امان شرط را آوردن اسالم و نفرمود تحمیل هاآن به را

 که نداشت دوست هرگز )ص(پیامبر شودمی فهمیده جریان، این از دادو قرار ،امان شرط را جنگ

 گذاشت آزاد را آنها ،اسالم پذیرش عدم یا اسالم پذیرش به نسبت بلکه مسلمان کند؛ زورهب را کسی

 الَ: فرمود خداوند ،آن در که باشدمی بقره سوره 279 هآی عملی تفسیر ،رفتار اینرسد به نظرمی و

 که است اسالم دین مخالفین از دسته آن به پاسخ بهترین ،حضرت رفتار این و 1.الدِّیْنِ فِیْ إِکْرَاهَ

  دهند.می نسبت ،زور و شمشیر به را پیامبر عصر در اسالم دین سریع گسترش

 گفت وکرد بلند شعار ،عباده بن سعد؛ شدندمی مکه داخل فاتحانه ،مسلمانان که در آن هنگام

 شعار جایهب ایشان ؛رسید )ص(رحمت پیامبر گوش به خبر این که وقتی. است انتقام روز ،امروز
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 الیوم الکعبة، فیه تکسى یوم الیوم الکعبة، فیه اللّه یعظم یوم الیوم المرحمة، یوم الیوم: فرمود ،انتقام

  1.قریشا فیه اللّه أعز یوم

 که است روزی ،امروز گردد؛می احترام مورد ،کعبه که است روزی ،امروز ؛است بخشش روز ،امروز 

 .کرد عزیز را قریش ،خداوند که است روزی ،امروز ؛شود می پوشانده کعبه

 ،اسالم دین و پیامبر به نسبت را خود دشمنی هموارهکه  است قومی مورد در بخشش اعالم این

 از دیگر یکی ،این دهدو می سر عفو شعار ،انتقام شعار جایهب )ص(رحمت پیامبر اما ؛بود داده نشان

 .باشدمی ،حضرت طلبی صلح هاینمونه

 سپس ؛شکست را هابت همه شدو سوار پیامبر دوش به علی حضرت )ص(خدا رسول حکمهب سپس

 کعبه درون که تصویری و شدند کعبه داخل نموده باز را کعبه در خواستندو را کعبه کلید ،حضرت

 ایراد ایخطبه ،عظیم فتح این ةدربارو  ایستاده ،کعبه در رویهروب سپس. ساختند نابود را بود

 وحده، االحزاب هزم و عبده، نصر و وعده، صدق له، شریک ال وحده اهلل اال اله ال:’’ فرمودند و نمودند

 معشر یا. الحاج سقایه و البیت سدانه اال هاتین قدمی تحت فهو یدعی مال او دم او ماثره کل اال

 تال ثم. تراب من آدم و آدم من الناس باآلباء، تعظمها و الجاهلیة نخوة عنکم أذهب قد اللَّه إن قریش

 أنى ترون ما قریش معشر یا» قال ثم کلها اآلیة  أُنْثى وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یا اآلیة هذه

 هیچ ،اهلل جزهب 2.«الطلقاء فأنتم اذهبوا» قال کریم، أخ ابن و کریم أخ خیرا قالوا «فیکم؟ فاعل

 همه و نمود یاری را خود ةبند و نمود وفا را خویش عهد او است؛ الشریک او و نیست معبودی

 جزهب است من پای زیر ؛شوندمی آن عیمدّ که مالی و خون و فضیلت هر. داد شکست را احزاب

 نخوت خداوند !قریش گروه ای. خدا خانه حاجیان نمودن سیراب و کعبهکلیدبرداری فضیلت

 همه که باشید آگاه. بالیدندمی خود نیاکان به ،هاآن کهکرده است؛ در حالی دور شما از را تجاهلیّ

 زنیدمی حدس شما! قریش گروه ای: فرمود بعد. است شده آفریده ،خاک از آدم و اندآدم از هاانسان

 ،خیر جز شما از ما ؛هستید کریم ابن کریم شما: گفتند آنها کرد؟ خواهم رفتاری چه شما با من که

  .هستید آزاد ،شما ةهم که بروید ‘‘الطلقاء انتم اذهبوا: ’’فرمودند حضرت. نداریم امیدی
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 و )ص(حضرت با سال سیزده ،مدینه به )ص(پیامبر هجرت از قبل که بودند هاقریشی همان این

 ؛بودند داده را هاشکنجه بدترین ،مسلمانان از بعضی به و داشتند را رفتار بدترین ،ایشان اصحاب

 بهو  کرده وطن ترک ،اجبار به اصحاب از بعضی که بود هاهمان ظلمِ و ها شکنجه از نجات بخاطر

 هجرت مدینه به ؛کرده وطن ترک هم مسلمانان بقیه ،بعد سال چند وبودند کرده هجرت ،حبشه

 ،خداوند اما بودند گرفته را )ص(پیامبر شخص خود قتل به تصمیم ،هجرت شب در و بودند کرده

 افزایش بلکه نشد کم ،هاآن کینه و بغض فقط نه پیامبر هجرت از بعد اما داشت؛ محفوظ را حضرت

 اما ؛بزنند ضربه اسالم دین و )ص(پیامبر بهخواستند ، میجنگ با یعنی ؛جدید تاکتیک باو  یافته

 جلوی ،شکست با هاآن ةهم شدندو همکّ وارد فاتحانه ،سال هشت از بعد پیامبر کههنگامی

 این بخشیدندو را همه ،بزرگواری و کرامت نهایت با ،انتقام جایهب حضرت ؛شدند تسلیم )ص(پیامبر

 و اسوه کهباشدمی ،حضرت طلبی صلح و مدارا ةنمون بارزترین یقیناً ،)ص(پیامبر کریمانة رفتار

  باشد.می ،حاضر عصر در بشر حقوق مدعیان باالخص جهانیان همه برای خوبی الگوی

 طائف و حنین جنگ در )ص(پیامبر طلبی صلح مظاهر

 و اسالم علیه ثقیف و بنوهوازن قبیله خصمانه چینیتوطئه از مسلمانان کهزمانی ،مکه فتح از بعد

 این در. افتادند راه به ،آنان با مقابله برای انبوه لشکری  با )ص(اکرم پیامبر شدند؛ آگاه ،مسلمین

 میدان فاتح ،مسلمانان در ادامه، اما ؛شدند مواجه مشکالتی با مسلمانان ،نبرد آغاز در گرچه ،جنگ

  )ص(اکرم رسول که وقتی ،هنگام آن در. نمود اختیاررا  فرار راه ،جنگ میدان از ندشم و شدند

 غضبناک بسیار ؛رسانندمی قتل به را مشرکین هایخانواده مسلمانان، از بعضی که شدند باخبر

 که است شده چه را هاآن یعنی ؛!الذّرّیّة بلغ حتى القتل بهم ذهب أقوام بال ما: فرمودند و شدند

 هنگام آن در. رسانیمنمی قتل به را کودکان ما که باشید آگاه آوردند؛ روی کودکان، قتل به اکنون

 خیارکم یساوّل: فرمود حضرت نیستند؟ کینمشر داوّال ،هاآن آیا! اهلل رسول یا: حضیرگفت بن اسید

 1.ینصّرانه أو یهوّدانها أبواها و لسانها، عنها یعرب حتى الفطرة على تولد نسمة کل المشرکین؟ داوّال

 و پدران اما شودمی متولد ،اسالم فطرت بر انسان هر نبودید؟ مشرکین داوّال ،شماها از برترین آیا

 .کنندمی نصرانی یا یهودی را هاآن ،شانمادران
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 داده ،کسی به ظلم ةاجاز هم جنگ حین در حتّی ،طیشرای هیچ در ،آن در که است دینی ،اسالم

 از ایعده وقتی لذا داند؛می الزم همگان بر را انصاف و عدل رعایت ،طیشرای هر در اسالم شود.نمی

 به را هاآن )ص(اکرم پیامبر دهند انجام ،اسالمی اصل این خالف بر اقداماتی خواستند مسلمانان

 هایبچه ،هم جنگ میدان در حتّی ما که فرمودند ،صراحت به و داشت برحذر ،اقدام این از شدت

 از بعد جنگ میدان در )ص(هنبویّ تعلیمات طبق ،باالتر هم این از بلکه ؛رسانیمنمی قتل به را دشمن

. نداریم هم را شانکشاورزی زمین کردن خراب و درختان کردن قطع اجازه حتّی ،دشمن فتح

 را لشکری ،وقت هر  )ص(اکرم پیامبر که فرمایدمی )ع(صادق جعفر امام ،حدیثی در که همانطور

 قطع تممنوعیّ به هاتوصیه آن ضمنِ در و فرمودمی هاییتوصیه آنها به فرمودمی اعزام ،جهاد برای

 که شده نقل ،روایتی در  .ه استفرمودمی توصیه ،نیز مضر غیر افراد قتل تممنوعیّ و درختان

 1.امْرَأَةً لَا وَ صَبِیّاً لَا وَ فَانِیاً شَیْخاً تَقْتُلُوا لَا وَ إِلَیْهَا تُضْطَرُّوا أَنْ إِلَّا شَجَراً تَقْطَعُوا لَا: فرمود )ص(حضرت

 .به قتل نرسانید نیز را زنان و کودکان و مسن افراد و شوید مجبور کهاین مگر نکنید قطع را درختان

 فرمودند هم حارث بن مالک دربارة حتّی وکردند معاف را همه خدا پیامبر ؛شد تمام جنگ کهوقتی

 ،مالک کهحالی در داد؛ خواهند قرار بخشش و عفو مورد هم را او ،آورد روی ،اسالم دینبه  او اگر که

 أنه مالکا أخبروا: »لهم فقال: فرمود )ص(پیامبر. بود برافروخته را جنگ این آتش که بود کسی همان

 2 .«اإلبل من مائة أعطیته و ماله و أهله علیه رددت مسلما أتانى إن

 و گردانمبرمی او به را او مال و عیال من بیاید من پیش و بپذیرد را اسالم او اگر که دهید خبر ،مالک به

  پذیرفت. را اسالم فوراً ،مالک این پیغام پیامبر؛ ةنتیج در و دهممی او به هم شتر صد

 بود همان و شوراند )ص(پیامبر علیه را طائف و بنوهوازن قبیله که بود کسی همان ،حارث بن مالک

 توزیکینه و دشمنی همه این باوجود اما بود؛ آورده نبرد میدان به ،پیامبر با جنگ برای ار هاآن که

و  عفو مورد را او تنها نه و بخشید را او گناهان همه )ص(پیامبر ؛آورد اسالم او وقتی ،مسلمانان علیه

 و صلح پیغام عمالً و آمد گفتدین اسالم را خوشورود او به  ،اکرام و انعام با بلکه داد قرار ،بخشش

  رساند. همگان به را اسالم گذشتو عفو و دوستی
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 )ص(پیامبر فرامین در طلبی صلح مظاهر

 باشدمی جنگ آداب به مربوط که )ص(اکرم پیامبر فرامین چند مورد از اختصار طورهب ،پایان در اینک

 آمیزمسالمت رفتار قدرهچ ،دشمن به نسبت هم جنگ میادین در ،حضرت شود مشخص تا شودذکر می

 .بود آنان صالح و خیر خواهان قدرهچ و بود مهربان هاآن با چگونه و داشت

 ،اسالم دین به را دشمنان ،جنگ از قبل که دادمی دستور ،خود سربازان به همواره )ص(پیامبر

 ،آنها با جنگ از و بپذیرند را هاآن ،اسالم بیاورند؛ ایمان ،اسالم دین به هاآن اگر کنندو دعوت

 فرا ،ایمان و هدایت پذیرفتن به و گمراهی و ضاللت ترک به را هاآن ،حضرت یعنی ؛کنند خودداری

 و بردارند ،فساد و انگیزی شر از دست و شوند خارج ،گمراهی و ضاللت از هاآن اگر چون. خواندمی

 میادین در که یارکفّ از گرچه آن دسته. نیست مجاز هاآن باجنگ،  دیگر بپیوندند ،الهی دین به

 پیامبر و اسالم دین دشمنان و سرسخت مخالفان، بودند مسلمین و اسالم نابودی خواهان ،جنگ

 آرزو همواره و بود آنان صالح و خیر خواهانِ ،حضرت همیشه این وجود، با اما ؛بودند )ص(اکرم

 از نمونه بهترین ،این و باشند امان در الهی عذاب از تا بیاورند ایمان ،حق دین به هاآن که داشت

 .آنهاست به نسبت تشفقّ و رحمت

 بیابم را ارکفّ از کسی هرگاه: کردم عرض )ص(خدا رسول به من که آمده ،اسود بن مقداد حدیث در

 آورد پناه درختی به سپس و کند قطع را آن و بزند دستانم از یکی بر شمشیر با و شوم درگیر او با و

 یا. نکش را او نه،: فرمود حضرت بکشم؟ را او توانم می آیا !اهلل رسول یا. ام آورده اسالم: بگوید و

 زیرا نکش، را او: فرمود. گفت را سخن آن سپس و کرد قطع ران م دستان از یکی او !)ص(اهلل رسول

 پیش داری را او وضع نیز تو و بکشی را او کهآن از پیش دارد تو وضع مانند وضعی ،بکشی را او اگر

  1.آورد زبان بر را سخنش او کهآن از

 نیست جایز کردنش، قبول اسالم خاطرهب او خون ریختن که است این دارد را تو وضع کهاین معنای

 صورت آن در بکشی آوردنش اسالم از بعد را او تو اگر که است این داری را او وضع کهاین معنای و

 وضع ،کفر و ایمان در او و تو که نیست طور این یعنی. است جایز ،اشورثه بر تو خون ،قصاص بر بنا

  دارید. مشابهی
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 دشمن کشتن و رساندن آسیب هم جنگ میدان در که شودمی فهمیده هم نکته این ،روایت این از

 هم جنگ حین در حتّی اگر و باشد کشیده شمشیر مسلمین و اسالم خالف بر او که است جایز وقتی تا

 خون کسی اگر ،هم باز و نیست مباح ،او خون ریختن دیگر ساخت؛ جاری زبان بر شهادتین کلمه او

 صلح دهندهنشان ،این لذا. شود جاری ،مسلمان آن بر قصاص شرعی حکم است ممکن ریخت را طرف

 .باشدمی ،آن آوروپیام اسالم دین طلبی

 آداب دربارة هاییتوصیه هاآن به ،فرمودمی اعزام جنگ برای را افرادی وقت هر )ص(اکرم پیامبر

 یَبْعَثَ أَنْ أَرَادَ إِذَا ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ: آمده روایتی در. فرمودمی ،جنگی

 رَسُولِ مِلَّةِ عَلَى وَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسْمِ سِیرُوا یَقُولُ ثُمَّ یَدَیْهِ بَیْنَ فَأَجْلَسَهُمْ دَعَاهُمْ سَرِیَّةً

 أَنْ إِلَّا شَجَراً تَقْطَعُوا لَا وَ امْرَأَةً لَا وَ صَبِیّاً لَا وَ فَانِیاً شَیْخاً تَقْتُلُوا لَا وَ تَغْدِرُوا لَا وَ تُمَثِّلُوا لَا وَ تَغُلُّوا لَا اللَّهِ

  1.إِلَیْهَا تُضْطَرُّوا

 را هاآن ،دکنن اعزام جنگی برای را افرادی خواستمی خدا رسول وقت هر: فرموده صادق جعفر امام

 رسول دین بر و خدا راه در و خدا ستعانتا با و خدا نام به فرمودمی سپس ونشاندمی ،خودش پیش

 را مسن افراد نکنید، وفایی بی ونکنید قطع را هابینی و گوش ونکنید خیانت و کنید حرکت ،خدا

 ،آنها قطع بر کهاین مگر نکنید، قطع را هادرخت و بکشید را زنی نه و بکشید را کودکان نه؛ نکشید

  .باشید شده مجبور

  :آمده جنگ آداب درباره دیگر روایتی در همچنین

 سَرِیَّةٍ،  عَلى  لَهُ أَمِیراً  بَعَثَ إِذَا کَانَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیَّ إِنَّ: »قَالَ السَّلَامُ، عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 فِی وَ اللَّهِ، بِسْمِ اغْزُوا:  یَقُولُ ثُمَّ عَامَّةً، أَصْحَابِهِ فِی ثُمَّ نَفْسِهِ، خَاصَّةِ فِی -جَلَّ وَ عَزَّ -اللَّهِ بِتَقْوَى أَمَرَهُ

 فِی مُتَبَتِّلًا لَا وَ وَلِیداً، تَقْتُلُوا لَا وَ تُمَثِّلُوا، لَا وَ تَغُلُّوا، لَا وَ تَغْدِرُوا، لَا وَ بِاللَّهِ، کَفَرَ مَنْ قَاتِلُوا اللَّهِ، سَبِیلِ

 لِأَنَّکُمْ زَرْعاً؛ تُحْرِقُوا لَا وَ مُثْمِرَةً، شَجَرَةً تَقْطَعُوا لَا وَ بِالْمَاءِ، تُغْرِقُوهُ لَا وَ النَّخْلَ، تُحْرِقُوا لَا وَ ، شَاهِقٍ

 2. أَکْلِه مِنْ لَکُمْ لَابُدَّ مَا إِلَّا لَحْمُهُ یُؤْکَلُ مِمَّا الْبَهَائِمِ مِنَ تَعْقِرُوا لَا وَ إِلَیْهِ، تَحْتَاجُونَ لَعَلَّکُمْ لَاتَدْرُونَ
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 او به فرمودمی اعزام جنگی برای را کسی )ص(اکرم پیامبر وقت هر که فرموده )ع(صادق جعفر امام

 را الهی تقوی ،بالعموم ،اصحاب بقیه به نسبت و االخصب ،خود نفس به نسبت او که فرمودمی توصیه

 براى وخداوند از بجویید استعانت وکنید حرکت متعال خداوند نام به: فرمودمی سپس. کند رعایت

 مغنای از و نکنید نیرنگ و بکشید ،کند انکار را خدا که کسیکنید؛ جهاد )ص(خدا رسول آیین و او

 و عابدان و نکشید را کودکان، نکنید مثله را دشمن اجساد اعضاى و مدارید روا سرقت ،جنگى

 روی را آب و نزنید آتش را درختان. نرسانید قتل به دارند جاى ،هاوبیغوله غارها در که را رهبانان

 ،بدان خود شاید دانیدونمی که نزنید آتش را زراعت و نکنید قطع را دارمیوه درختان ؛نبندید هاآن

 .دارید الزم ،تغذیه براى که اى اندازه به مگر ،نسازید نابود را گوشت حالل حیوانات شوید؛ محتاج

 به پیامبر همانند دستوری دربود؛  دین امر در )ص(پیامبر وارث که هم علی امام المؤمنین امیر

 :فرموده چنین خود سربازان

 النِّساءَ تُهیجُوا وَال جَریح عَلى تُجْهِزُوا وَال مُعْوِراً تُصیبُوا وَال مُدْبِراً تَقْتُلُوا فَال اهللِ بِاِذْنِ الْهَزیمَةُ کانَتْ فَاِذَا

 1.اُمَرائِکُمْ سَبَبْنَ وَ اَعْراضَکُمْ شَتَمْنَ اِنْ وَ بِاَذىً

 و نیاورید در پاى از را ناتوان افراد ونکشید را فراریان دادید شکست را آنان خدا اذن به اگر

 به ودهند دشنام شما به هاآن چه اگر نکنید، آزار و اذیّت را زنان ونرسانید قتل به را مجروحان

 .کنند بدگویى شما سران

 بِلَادِ فِی السَّمُّ یُلْقَى أَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ نَهَى  :شده نقل المؤمنین امیر از دیگر روایتی در همچنین

 .است فرموده نهی ،مشرکین بالد در پاشیسم از )ص(خدا رسول که یعنی 2.الْمُشْرِکِینَ

 دشمن به نسبت حضرت که آیدمی دستهبطور این )ص(اکرم پیامبر فرامین و روایات از مجموع در

 و فرمودمی توصیه همه به را جنگ اخالقیاتِ به ندیبپای و نداشت روا را انسانی غیر رفتار نیز خود

 .دانستمی الزم ،اسالم سربازان ةهم بر را آن
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 گیری نتیجه

 برای فقط را جنگ ایشان که آیدمی دستهب )ص(رحمت پیامبر هایجنگ در بررسی و تحقیق با

 انسان دهندهنشان که بود لقائ جنگ برای را آدابی حال عین در ؛دانستمی الزم ،فساد و فتنه رفع

 هم جنگ میادین در )ص(پیامبر روش و سیره آن بر عالوه. باشد می حضرت طلبی صلح و دوستی

 از بعد نیز را دشمنان ترینسرسخت که بود مدارا و بزرگواری و کرامت و بخشش و عفو از پر همواره

 مرداندولت همه برای )ص(پیامبر زآمیمسالمت رفتار گونه این لذا. دادمی قرار عفو مورد ،هاآن بر غلبه

  .باشدمی بدیلبی یالگوی ،اعصار همه در انسانیّت کل برای بلکه هاآن رؤسای و سربازان و
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 ، الدین جالل محدث،: مصحح/  محقق المحاسن، ، ق 1351 خال، بن محمد بن احمد برقى، ۔17

 .اإلسالمیة الکتب دار قم،
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 ، دوّم چاپ ،(المأمون األمین سیرة فی العیون إنسان)الحلبیة السیرة ،1425 الفرج، ابو حلبی، ۔11

 .العلمیه الکتب دار بیروت،

 الثالثة و( ص) اهلل رسول مغازی من تضمنه بما االکتفاء ،1427 الربیع، ابو کالعى، حمیرى ۔12

 .العلمیه الکتب دار بیروت، ،اوّل چاپ الخلفاء،

 .کتاب بوستان موسسه قم، بیستم، چاپ ابدیت، فروغ ش،1384 جعفر، سبحانی، ۔13

 بنیاد مشهد، ،سوّم چاپ ، سلم و آله و علیه اهلل صلى پیامبران خاتم ش، 1387، حسین صابری، ۔14

 .رضوی قدس آستان اسالمى پژوهشهاى

 .التراث دار بیروت، ،دوّم چاپ ، الملوک و األمم تاریخ ،1385 ، جریر بن محمد طبری، ۔17

 حسن خرسان،: مصحح/  محقق األحکام، تهذیب  ق، 1475، الحسن بن محمد طوسى، ۔19

 . اإلسالمیه الکتب دار تهران، ، الموسوى

 چاپ آخوندی، محمد و غفاری اکبر علی: مصحح الکافی، ق، 1475 یعقوب، بن محمد کلینی، ۔15

 .االسالمیه الکتب دار تهران، چهارم،

 .سرور نشر قم، ششم، چاپ مجلسی، باقر عالمه القلوب، حیات ش،1384 باقر، مجلسی، ۔18

 .الوفاء مؤسسه بیروت، االنوار، بحار تا، بی باقر، مجلسی، ۔16

 .مسلم صحیح نیشاپوری، حجاج ابن مسلم، ۔27

 و الحفدة و األموال و األحوال من للنبی بما األسماع إمتاع ق، 1427 الدین، تقی مقریزی، ۔21

 .العلمیه الکتب دار بیروت، ،اوّل چاپ ، المتاع

 .داراالشاعت کراچی، ، )ص(النبی سیرت ،2774 سلیمان، سید ندوی، شبلی، نعمانی، ۔22
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A Study of the Peaceful Acts of the Prophet Muhammad in the Ghazat 

Javad Heydar Hashemi 

Abstract 

The Prophet (peace and blessings be upon him) began to propagate Islam in 

Makkah Mecca for thirteen years, but instead of accepting the Prophet's 

invitation, the Quraysh turned to enmity and defeat, where they even plotted the 

killing of the Prophet and did not do so viciously, but God willing. The Prophet 

was spared their conspiracy. 

Thereafter, the Holy Prophet (peace be upon him) went to Medinah Hijra and 

propagated the religion of Islam there, but again Qureshi and other enemies of 

Islam resorted to new plots to prevent the progress of Islam and this time to 

achieve their goals. They used anti-prophethood and the creation of insecurity in 

the Islamic bloc. At that time, although the Prophet (peace be upon him) 

defended the infidels in the battlefields in defense of Islam and Muslims, he 

continued to act in all wars both at the beginning and in the middle of the war. 

They were doing the peace that this prophetic course for the peacemakers of the 

world has done for all ages and especially In the present age is the best example 

and practical model. Because the globalization of the religion of Islam came in 

the shadow of the wise measures of the beloved Prophet of Islam and one of the 

most important mysteries of the great and remarkable success of the Prophet 

Khatami in the publication of the religion of truth and human guidance is his 

peaceful and humanitarian measures. 

This article examines the peaceful actions of the Prophet (peace and blessings 

be upon him) in wars and wars. And it will also be a response to the Orientalists 

who have a hostile view of the wars in the era of the Prophet. 

Keywords: Prophet Akram, ghazal, peace, security, propaganda 

 

  


