
 اصول حقوق جنگ در سیره نبوی
 

 

 گفتگو و الگو کرده است. در این عظمت پیامبران و اولیای الهی هر جنبه از شخصیت و رفتار آنان را برای انسان ها قابل

 میان مطالعه زندگی خاتم پیامبران از دیر باز بین مسلمانان

 .مطالعات و تحقیقات دراین باره تدوین شده استمورد توجه بوده و تا کنون آثار فراوانی اعم از منابع دست اول و 

آنچه بررسی شیوه عملکرد و سیره پیامبر اسالم را تأکید و پر اهمیت می کند، نیازجامعه امروز به ارائه دورنمایی از خلق 

جمله، سیره آن حضرت در جنگ و چگونگی رفتار با دوست و دشمن  و خوی آن حضرت با خودی و بیگانه است. از این

امی آن نظ مخالفان اسالم یا برخی نویسندگان غربی به عمد یا غیر عمد تصویری نادرست از شیوه ست، به ویژه آنکها

اعتماد به برخی گزارش های نادرست  حضرت ارائه می کنند که ناشی از یک سویه نگریستن به اخبار و گزارش ها یا

 .است

 مشرکان و یهودیان و نیز مانورهایی جنگ های متعددی با کفار، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله

نبود که مرهون اخالق نیکو و فرماندهی صحیح و خداپسندانه او  برابر مسیحیان داشت؛ اما پیشرفت اسالم با این نبردها

 اخالق نظامی آنآثار بسیاری به موضوع اخالق نبوی پرداخته شده که بخشی از آن را هم  بود. خوشبختانه در منابع و

تاریخی و مستندی را می طلبد تا  حضرت در بر می گیرد. با این حال، ابهامات و پرسش هایی مطرح است که بررسی

 .تحت این خلق و خو و رفتار بوده است نه جنگ و خشونت نشان دهد که پیشرفت اسالم به رعایت این اصول و مبانی و

مقدماتی و کلی در مورد نبردهای صدر  جنگ در سیره نبوی، به چند نکته پیش از گفتگو در باره اصول نظامی و حقوق

 .اسالم اشاره می کنیم

تا زمانی که ایشان در مکه  نخست بحث از اصول و مبانی جنگی پیامبر در سیزده سال اول بعثت منتفی است؛ زیرا

 دشمنان خود درگیر شوند. به محض ورودبخواهند با  حضور داشت غلبه با مشرکان بود و مسلمانان موقعیتی نداشتند تا

 ایشان به مدینه و همزمان با تشکیل

با  «ابواء»نگذشته بود که غزوه  حکومت اسالمی، سریه هایی به اطراف گسیل شد و هنوز یک سال از هجرت به مدینه

مدینه گذشت و سال دوران رسالت، کمتر از نصف آن در  23حضور خود رسول اهلل)ص( انجام شد. به این ترتیب از 

 .گروه مشرک و اهل کتاب در این مدت رخ داد حوادث مهمی از جمله نبرد با دو



و آن گاه که این مهم در مکه با  این مطلب نشانگر آن است که روش اصلی پیامبر همانند دیگر انبیای الهی دعوت بود

تشکیل نظام اسالمی منجر شد؛ اما در  رسالت انجام گرفت و به بن بست رو به رو شد، هجرت به منظور پیشبرد اهداف

مدینه بنای اصلی بر دعوت وگسترش اسالم بر پایه همزیستی مسالمت آمیز بود و دستور نبرد بدون اذن الهی انجام 

 .نشد

بودند، بر مبارزه و آغاز  عده ای از مسلمانان رنج کشیده و کسانی که همه زندگی خود را از دست داده و هجرت کرده

 .حق تعالی نرسیده بود به جنگ اقدام نمی کرد داشتند؛ اما رسول خدا به دلیل آنکه دستوری از جانب جنگ اصرار

نمی داد تا آنکه دستور خداوند در  این مطلب بسیار مهم است که رسول خدا)ص( از جانب خود هیچ اقدام مهمی انجام

( اوّلین 39لُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیر )حج: یقاتَ باره آن صادر شود. به گفته مفسران، آیه: أُذِنَ لِلَّذینَ

 دشمنان بود که در مدینه نازل شد و پیش از آن مسلمانان از آزار مشرکان به رسول خدا دستور الهی در جنگ با

آیه، اولین حرکت نظامی  پس از نزول این.]1[ شکایت می کردند و آن حضرت می فرمود: من مأمور به جنگ نیستم

 .]2[کردن کاروان تجاری قریش بود انجام شد المطلب به منطقه سیف البحر برای ناامنکه سریه حمزة بن عبد

روایات بسیاری از رسول خدا درباره  دوم آنکه در اسالم احکام بسیاری درباره جهاد و جنگ و مسائل آن وجود دارد و

مطالب به آن اشاره خواهد شد. وجود این احکام و امر و نهی ها  چگونگی برخورد با دشمن نقل شده است که در ادامه

و پیامبر آن به اخالق در جنگ و حقوق انسان ها در نبرد است. در کتب فقهی، بخشی  ام این آییننشان دهنده اهتم

ازاحکام اسالمی به ابواب جهاد اختصاص داده شده و در آن از چگونگی برخورد با دشمن،اسیران جنگی، زمان نبرد، 

 .تقسیم غنایم و... بحث شده است

 الف. اصول سیره نظامی

دین اسالم نشأت می  )ص( برای جنگ با دشمنان تابع اصول و ضوابطی بود که از وحی و اساسرسول گرامی اسالم

مسلمانان در شرایط مختلف، سرپیچی از آن را  گرفت. این اصول همانند قانون و مقررات نانوشته ای بود که پیامبر و

 .نافرمانی از خدای متعال به شمار می آوردند

 صلح طلبی

گر بنای جنگ نداشت م نش پیامبر بر صلح طلبی بود نه جنگ؛ به این معنا که با دشمنان خودسیره و روش اصلی و م

که پیامبر به اطراف مدینه رفت با قبایل ساکن این  آنکه آنان لجاجت کنند و نبرد آغاز نمایند. در بسیاری از غزوه ها

 مناطق نجنگید؛ بلکه پیمان صلحی منعقد

 .کرد و بازگشت
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عمل کرد. گفته اند در  دشمن اصلی و سرسخت خود صلح کرد و در جنگ خیبر و حوالی آن، این گونهدر حدیبیه با 

که یارانش پیشنهاد آن حضرت را  نبرد خندق هم پیامبر قصد داشت با یکی از قبایل احزاب مذاکره کند

نمونه دیگری از ]4[ حاضر در مدینه( از بدو ورود به این شهر انعقاد پیمان صلح با اهل کتاب )یهودیان.]3[ نپذیرفتند

 .اعظم)ص( است منش صلح جویانه پیامبر

در پی آن نبود که به هر بهانه  نشان دهنده سیره صلح جویانه آن حضرت است. پیامبر برخورد رسول خدا با مسیحیان

اسالم بود؛ ولی در صورت عدم پذیرش این دعوت از  ای رقیب خود را از صحنه بیرون کند بلکه هدف او دعوت به

 .لمانان را پیش رو داشتندراه های دیگری مانند جزیه دادن و زندگی مسالمت آمیز با مس سوی افراد و گروه ها، آنان

از میان گروه های مختلفی  .این مطلبی بود که بارها خود آن حضرت در دستورالعمل به فرماندهانشان اعالم کرده بود

زمانی محدود و یهودیان به طور کلی اسالم را نپذیرفتند.  که مورد دعوت رسول خدا و یارانش قرار گرفتند، مشرکان تا

پیمانی با آنان منعقد کرد؛ اما آنان پیمان شکستند و با حفظ دین خود، حاضر به  مذاکره شد و پیامبر با آنان وارد

 هم نشدند؛ اما مسیحیان به رغم نپذیرفتن اسالم و باقی ماندن بر دین خود، به پرداخت جزیه جزیه دادن

سوی آنها مورد تعرض  یچ گاه ازبه معنای اولویت دادن به مسلمانان و همزیستی مسالمت آمیز با آنان تن دادند و ه

 .واقع نشدند

 دعوت قبل از جنگ

شاید مواردی که این  .روش پیامبر در جنگ ها بر این بود که پیش از شروع نبرد، دشمن را به آیین خود بخواند

 مشرکان داشته و در حقیقت مدت سیزده سال آنان را موضوع تصریح و گزارش نشده، نبردهایی باشد که آن حضرت با

با قبایل و گروه هایی که تازه با ندای اسالم آشنا می شدند، تأکید داشت که  به سوی خدا خوانده بود؛ اما در جنگ

 .خداپرستی و ترک بت پرستی دعوت کند و اگر آن را نپذیرفتند، با آنان می جنگید ابتدا آنها را به

جنگ های زمان پیامبر( در گزارش  واقدی)کارشناس نمونه ای از این حرکت پیامبر در نبرد وادی القری اتفاق افتاد.

نظامی داد...، آن گاه آنان را به اسالم خواند و فرمود اگر اسالم  رسول خدا اصحابش را آرایش»این غزوه می نویسد: 

است و حسابشان با خدا است. پس مردی به مبارزه پیش آمد که زبیر او را کشت، دومی  آورند جان و مالشان محفوظ

پنجمی را ابودجانه، تا اینکه  به میدان آمد و زبیر او را کشت. سومی را علی علیه السالم به قتل رساند و چهارمی و هم

رسول خدا دیگران را به اسالم فرا می خواند. آن گاه  یازده نفر کشته شدند. هر مردی از آنان که به قتل می رسید

هم آنان را به اسالم و رسالت خویش دعوت کرد و با آنان جنگید  برگشت و باز وقت نماز شد، آن حضرت نماز خوانده،

 .تا شب شد
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چهار روز در وادی القری  صبح روز بعد یهودیان تسلیم شدند و اموالشان به غنیمت مسلمانان درآمد. پیامبر خدا

به همین جهت است که محدثان مسلمان در  .]6[این رفتار پیامبر در غزوه های دیگر نیز گزارش شده است(.]5[ ماند

و فقها فتوا داده اند که پیش از جنگ با کفار، ]7[ قبل از جنگ گشوده اند کتب روایی خود بابی برای دعوت به اسالم

 موضوع اهتمام داشت به فرماندهانش نیز دستورپیامبر نه تنها خود به این .]8[ عرضه شود آنان باید اسالم بر

می داد چنین کنند. یکی از حوادث مشهوری که در این رابطه در عصر آن حضرت رخ داده،داستان اعزام خالد بن 

ولید به قبیلة بنی جذیمه است که رسول خدا)ص( را به شدت ناراحت. سیره نویسان گویند: پس از فتح مکه رسول 

اسالم به اطراف فرستاد و دستور کارزار به آنان نداد؛ از آن جمله خالد بود  برای تبلیغ و دعوت بهخدا)ص( عده ای را 

 ابن اسحاق به سند خود از امام باقر)ع( نقل می کند که.]9[ جنوب تهامه و مکه اعزام کرد که وی را به

فت: سالح برداشتند، گ پیامبر، خالد را برای تبلیغ و نه برای جنگ فرستاد، خالد به قبیله بنی جُذیمه رسید و آنان

را در بند کنند و سپس عده ای از آنان را کشت.  رید و اسالم آورید. وقتی اسلحه گذاشتند دستور داد آنانسالح بگذا

بلند کرد و گفت: خدایا! من از عملکرد خالد به سوی تو برائت می  وقتی خبر به پیامبر رسید دستش را به آسمان

 را بررسی کن و بازمانده های سنن جاهلی راجویم. سپس علی)ع( راخواست و فرمود: سوی آن قبیله رو و موضوع 

کشتگان را پرداخت و  از بین ببر. امیرالمؤمنین)ع( با اموالی که پیامبر به او داده بود نزد بنی جذیمه رفت و دیه

را داد. باقی مانده اموال را هم به عنوان احتیاط به  ضررهای مالی آنان را جبران کرد. حتی پول ظرف آب حیواناتشان

مورخان، این رفتار خالد را ناشی .]10[ بار دیگر از کار خالد برائت جست م بخشید و پیامبر این کار را تأیید کرد ومرد

 دوران جاهلیت دانسته اند. آنچه مهم است اینکه رسول خدا بارها از این کار خالد تبری از اختالفات قبیله ای

 .]11[جست و به صراحت فرمود: من خالد را به جنگ نفرستادم، او فقط مأمور تبلیغ اسالم بود

 عدم ابتدا به جنگ

زمانی که برای دفاع به  و مبارزه با مسلمانان پیش دستی می کردند حتیرسول خدا بر خالف دشمنانش که در جنگ 

که علی)ع( را برای فتح یمن فرستاد فرمود:  صحنه می آمد، برای جنگ بر دشمن پیش دستی نمی کرد. هنگامی

 .]12[چون به محدوده ایشان رسیدی، با آنان درگیرنشو مگر آنکه آنان به تو حمله کنند

است. علی)ع( زمانی که مالک  گزارش شده این شیوه در روش امیرمؤمنان و امام حسین علیهماالسالم به صراحت 

بنا بر نقل یکی .]13[ جنگ باشی! بگذار آنان شروع کنند  اشتر را برای صفین فرستاد به او تأکید کرد: مبادا تو آغازگر

یکی از یاران امام حسین)ع( .]14[ همیشگی ایشان به نظامیان و فرماندهانش بود از اصحاب آن حضرت، این توصیة

این  اجنگ ب عاشورا که هنوز یاران عمربن سعد تکمیل نشده بودند به آن حضرت پیشنهاد کرد که اکنون پیش از روز

 گروه برای ما آسان تر از جنگ با کسانی است که پس از اینان می آیند و ما تاب
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عاشورا نیز مسلم بن عوسجه  در صبح.]15[ مقابله با آنان را نخواهیم داشت. امام فرمود: من آغازگر جنگ نخواهم بود

او را هدف قرار بدهم؟ امام فرمود: نه، نمی خواهم آغازگر  از اهانت شمر به امام عصبانی شد و به آن حضرت عرض کرد

 .نبوی است و در مکتب او چنین تعلیم یافته انداین دو امام برگرفته از سنت  بی تردید روش.]16[ جنگ باشم

 اطاعت از خدا

بی تردید برای پیامبر اعظم الهی در همة حاالت و رفتارها، اصل اولی و موضوع اصلی،اطاعت محض از خدای متعال و 

ل رسودستورات نظامی آن حضرت تنها بر این اصل استوار بود.  دوری از معصیت او به شمار می رفت و جنگ و صلح و

 فرماندهی عبداهلل بن جحش به تعقیب قریش فرستاد. آنان در روز آخر ماه رجب به دشمن خدا)ص( سریه ای را به

نکرده بود. از طرفی رها  رسیدند. جنگ با آنان در ماه رجب حرام بود؛ چون حکم ماه های حرام از جاهلیت تغییر

بود که جنگ در آنجا نیز ممنوع بود. مسلمانان با  طقه حرمکردن و تعقیب دشمن تا روز بعد مستلزم ورود آنان به من

کاروان قریش وارد جنگ شدند و اسرا و غنایمی را نزد پیامبر آوردند. آن حضرت  تردید کردن در روز آخر ماه حرام، با

در یکی از .]17[خود اعتراض کرد که چرا در ماه حرام وارد جنگ شده اند و از تصرف در غنائم امتناع کرد به یاران

فرمان او داخل آتش روند! بعداً که رسول خدا  ح از نیروهای خود خواسته بود بهسریه ها فرمانده منصوب پیامبر به مزا

 .]18[معصیت الهی دستور داد، اطاعتش نکنید این داستان را شنید فرمود: هر کس شما را به

 مدارا با دشمنان و مخالفان

منافق مشهور است.  نمونه کامل مدارا کردن پیامبر با مخالفان و دشمنان خود در خصوص یهودیان و عبداهلل بن اُبی

در این منطقه ظهور خواهد کرد، پس از  ه پیش از آمدن پیامبر اسالم به مشرکان می گفتند پیامبرییهودیان مدینه ک

و غیر بنی اسرائیل بود، او را برنتافتند و دین او را پذیرا نشدند؛ اما  آنکه او به مدینه هجرت کرد به دلیل آنکه از عرب

با ایشان مدارا می کرد و هیچ گاه با آنان بدرفتاری نکرد؛ که آنان اقدام جدی انجام ندادند،  رسول خدا)ص( تا زمانی

شرط  البته با آنان در بدو ورود به یثرب با آنان پیمان بست و آنها را در امور اجتماعی با مسلمانان برابر دانست و بلکه

پس از پیمان شکنی این سه قبیله یهودی و  .]19[کرد اگر در صدد خیانت برآیند به سختی با آنان برخورد خواهد شد

خوش رفتاری بر آمد و با آنکه می توانست بر اساس عهدی که امضا  با آنها از در اعالم جنگ از سوی آنان، باز هم

و شفاعت هم پیمانان مسلمانشان را درباره ایشان ]20[ کند، فقط از مدینه اخراجشان کرد کرده بودند، آنها را نابود

 .پذیرفت

در موضوع عبداهلل بن اُبی کسی که پیش از آمدن پیامبر به یثرب بنا بود تاج ریاست برسر نهد و با ورود آن حضرت 

مسلمانان رفتار منافقانه ای از او می دیدند، از پیامبر می  ه از او روی گردان شدند در موارد متعددی کهاهل مدین

 خواستند اجازه دهد او را بکشند؛ اما
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وقتی محمد قدرت گرفت،  آن حضرت چنین اجازه ای به یاران خود نداد و فرمود: نمی خواهم پس از من بگویند

درخواست را از پیامبر داشت فرزند عبداهلل بود که این نشانگر  د. یکی از افرادی که ایننزدیکان خود را قلع و قمع کر

به اندازه ای که حاضر بود در راه اسالم پدرش را بکشد؛ اما پیامبر چنین اجازه ای به او  رسوخ ایمان در دل او است

نوشتن قرارداد صلح، رسول  ت. هنگامنمونه دیگر مدارای پیامبر با دشمنان سرسخت خود در صلح حدیبیه اس .نداد

الرحیم را باالی نامه بنگارد. نماینده قریش گفت: ما  خدا)ص( به علی)ع( که نویسنده بود فرمود بسم اهلل الرحمن

آن گاه فرمود بنویسد: این پیمانی است میان محمد «. بسمک اللهم»نوشتند  خدای رحمان و رحیم نمی شناسیم پس

 مرو نماینده قریش. باز هم سهیل لب به اعتراض گشود که نباید چنین بنویسد؛سهیل بن ع رسول خدا و

کلمه رسول اهلل را  :پیامبر به علی)ع( فرمود.]21[ چون اگر ما تو را به پیامبری پذیرفته بودیم نزاعی میان ما نبود

 .حذف کند

خواست در صلح نامه حکمیت  شبیه این داستان برای امیرالمؤمنین علی)ع( در جنگ صفین پیش آمد. هنگامی که

معاویه پیغام داد که اگر من تو را امیرمؤمنان می دانستم با  «قاضی علیه علی امیرالمؤمنین و معاویههذا ما ت»بنویسد: 

 امیرالمؤمنین را حذف کنند و اصحابش مانع شدند. آن حضرت به جهت تکرار واقعه تو نمی جنگیدم. امام فرمود: واژه

روی نامه از بین نمی  اک کردن این عنوان ازحدیبیه تکبیر گفت و فرمود: آن روز پیامبر فرمود نبوت من با پ

 .]22[رود

 رعایت اصول انسانی

انسانی مانند مُثله کردن )قطعه  الف. از اصول مسلم و اخالق قطعی در سیره نظامی رسول خدا، پرهیز از رفتارهای غیر

به قدری از رفتار مشرکان و مثله کردن عمویش حمزه  قطعه کردن کشتگان( بود. این در حالی بود که در جنگ اُحد

همین شکل با کشتگان آنان برخورد کند؛ اما از این کار ممانعت کرد و هیچ گاه  گرفت به ناراحت شد که ابتدا تصمیم

 .کاری انجام نداد و یاران و نظامیان خود را به پرهیز از این کار توصیه می کرد چنین

 ب. امیرمؤمنان علی)ع( فرموده است: پیامبر ممنوع کرده بود که میان مشرکان و

 .]23[ریخته شودشهرهای آنان مواد مسموم 

 رد احد بودند، پیامبر از آنان خواست راه میانه راج. هنگامی که مسلمانان عازم نب

 انتخاب کنند؛ لذا خواستند از باغ یکی از منافقان که دشمن پیامبر بود عبور کنند. آن شخص

 .]24[آن حضرت اجازه نداد به رسول خدا اهانت کرد و اجازه نداد از آنجا بگذرند. مسلمانان خواستند او را بکشند؛ ولی

 لوی نوعی تناقضد. بر خالف آنچه تصور می شود که در مواردی میان سیره نبوی و ع
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در صفین آب را به روی  به چشم می خورد و پیوسته عده ای در صدد توجیه و حل این مطلب هستند که چرا علی)ع(

 لشکر معاویه نبست و پیامبر در جنگ بدر اجازه نداد مشرکان از

بر چاه ها مسلط مشرکان  آب استفاده کنند؛ به نظر می رسد چنین نیست و مسلمانان در غزوه بدر آب نداشتند و

در .]25[ باران فرستاد بنا به تصریح قرآن، مسلمانان در این نبرد از بی آبی رنج می بردند و خداوند برای آنان .بودند

طرف چاه آمدند. مسلمانان خواستند مانع  مدتی هم که مسلمانان بر چاه مسلط شدند چند نفر از نیروهای دشمن به

 .]26[آنان پیش آمدند و آب نوشیدندفرمود: با آنها کار نداشته باشید.  آب خوردن آنان شوند؛ اما رسول گرامی اسالم

گرمی هوا در آن روز، پیامبر  رد بنی قریظه که عده ای از پیمان شکنان به اعدام محکوم شدند، به دلیله. پس از نب

 درباره محکومان به یاران خود سفارش کرد که با اسیران

گرمای آفتاب و سوزندگی  :خوش رفتاری کنید و به آنها آب بدهید و سیرابشان کنید تا خنک شوند. همچنین فرمود

 .]27[آنها جمع مکنید شمشیر را بر

امتناع فرمود. پس از نبرد  ش جسد که در برخی موارد مرسوم بوده و هست، خودداری وو. پیامبر از خرید و فرو

کشته شده بود به ایشان بفروشند؛ اما رسول  خندق، قریش پیشنهاد کرد جسد نوفل بن عبداهلل که در خندق مانده و

 .]28[خدا فرمود: ما به جسد و پول آن نیازی نداریم

آورده بود. چوپان پس از دعوت  بیرون ز. در نبرد خیبر به چوپانی برخوردند که گوسفندان یهود را برای چرا از قلعه ها

پرسید. رسول خدا)ص( فرمود: آنها را به صاحبانش برگردان و  پیامبر به اسالم گروید و درباره گوسفندان از آن حضرت

 .]29[مسلمانان برگشت و با آنان همراه شد او چنین کرد، سپس میان

 

 پای بندی به پیمان

فانش منعقد شد. روش مخال از ابتدای حاکمیت پیامبر در مدینه، قراردادهای زیادی میان آن حضرت و دشمنان و

هیچ گزارشی درباره نقض این قراردادها از سوی آن  اصولی آن حضرت بر پای بندی جدی بر این پیمان ها بود و

شکستن این پیمانها از سوی دشمنان او است؛ مانند سه طایفه یهودی مدینه و  حضرت نرسیده است. آنچه هست

 .قریش که به فتح مکه منجر شد نقض پیمان

 بنی قریظه در بدو ورود ایشان رسول خدا)ص( با سه طایفه یهودی مدینه به نام های بنی قینقاع، بنی نضیر وپیمان 

بر دین خود باقی بمانند و همزیستی مسالمت آمیزی با  به یثرب منعقد شد و در آن قید گردید که یهودیان می توانند
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 دشمنان آنان به صلح و مسالمت رفتار می کرد؛ ولی هر سه گروه به تحریک پیامبر هم با.]30[ مسلمانان داشته باشند

 نوبت به نقض آشکار پیمان خود اقدام کردند و از سوی پیامبر محاصره و سپس بنا به مکی در سه

بر پیمان با دو گروه دیگر  یکی از مواد همان توافق نامه، از مدینه اخراج شدند. پس از عهدشکنی اولین گروه، پیامبر

به مسالمت و طبق پیمان رفتار می کردند و تا آنان  ومباقی بود و همچنین پس از عهدشکنی دومی، باز هم با گروه س

 .رفع قرارداد یا نقض آن نکرد مخالفت نکردند پیامبر اقدامی در جهت

برخی مسلمانان لب به اعتراض  در جریان صلح حدیبیه نیز آن حضرت با مشرکان قریش قراردادی امضا کرد که

د؛ اما پیامبر آنان را به صبر توصیه کرد تا آنکه همان بند از می دانستن گشوده، یکی از مواد آن را موجب شکست خود

 قرارداد موجبات

آنان به سوی مکه رهسپار  سرافرازی مسلمانان شد. در پایان نقض پیمان از سوی قریش سبب شد پیامبر در پاسخ

 .شود و این شهر به راحتی تسلیم اسالم و مسلمانان گردد

 رفتار با زنان

کودکان رفتاری مسالمت  دین و آیینی در قوانین جنگی خود دستور دارند با غیرنظامیان، زنان وهمه انسانها با هر 

پای بند نیستند. قرن ها پیش دین اسالم و پیامبر به  آمیز داشته باشند؛ اما بسیاری از آنان در عمل به این مقررات

سفارش های رسول خدا به نظامیان هنگام اعزام به کار بسته اند. از جمله  این مهم توصیه کرده و در عمل نیز آن را

 آنان، مراعات زنان

وقتی عده ای از آنان برای  این مسئله به گونه ای میان یاران پیامبر مشهور و معمول بود که.]31[ و غیر نظامیان بود

را بکشند که یاد ممنوعیت قتل زنان از سوی آن  کشتن کعب بن اشرف رفته بودند و همسر او مانع شد خواستند او

 .]32[حضرت افتاده، صرف نظر کردند

خود، با آنان مخالفت کرد. در  فتار غیر اسالمی و غیرانسانی نظامیانمواردی نیز اتفاق افتاد که آن حضرت به دلیل ر 

کشت. وقتی پیامبر به آن محل رسید جمعی را بر سر نبرد حنین که خالد بن ولید پیشاپیش لشکر رفته بود، زنی را

اند به خالد برسگفتند: خالد او را کشته است. پیامبر به شخصی فرمان داد خود را  کشته آن زن دید و چون سؤال کرد

جنگجویی و ناآشنا  گویا خالد به دلیل روحیه خشن و.]33[ بگوید که کشتن زن و کودک و غالم ممنوع است و به او

 .زیادی از مسلمان شدنش نمی گذشت بودن با معارف اسالم، به چنین اقدامی دست زده بود؛ چون مدت

به  در سریه ای که علی)ع( .نمونه دیگر برخورد رسول خدا)ص( با دختر حاتم طایی است که به آزادی او انجامید

نمی خواست پیامبر را ببیند و اسالم آورد، به سوی  منطقة قبیله طی اعزام شد، عدی بن حاتم بزرگ این قبیله که

 شام گریخت و عده ای از جمله دختر
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آن حضرت خواست بر او  حاتم به اسارت درآمدند. وقتی این زن با پیامبر رو به رو شد از نبود برادرش یاد کرد و از

عدی ناراحت بود فرمود: برادرت همان کسی است که از خدا  زادش کند. رسول اهلل)ص( که گویا از فرارمنت گذارد و آ

آنجا گذشت و اقدامی نکرد. پیدا است فرار رئیس قبیله طی برای آن حضرت سنگین بود  و رسولش گریخت؟ سپس از

خواهرش که بازمانده  کند. با این حال، باامید داشت با دعوت او به اسالم و ایمان آوردنش، قبیله او را مسلمان  و

 .]34[آن منطقه عبور کردند او را به آنان سپرد طایفه اش بود رفتار بدی نکرد بلکه در اولین فرصت که آشنایانش از

 ترحم و گذشت

نداشته باشد و ترحم و  اقتضای رفتار نظامی آن است که ترحم و مهربانی مخصوصاً با نیروی دشمن در نبرد وجود

گرامی اسالم است که در عین شدت و برخود  از آن جمله رسول گذشت جز از بزرگان و اولیای الهی ساخته نیست.

فراموش نمی کرد. هنگام فتح خیبر و اسارت صفیه دختر حُیی بن اخطَب  قاطع با دشمنان، عطوفت را در جای خود

 عمویش، بالل که آنان را از داخل قلعه ها بیرون آورد از کنار بستگان کشته شده آنها عبور یهودی و دختر

ناراحت شد و به او فرمود: مگر  زنی که همراه صفیه بود فریاد کشید و بر صورت خود زد. رسول خدا از اقدام باللداد. 

با این همه، رسول خدا اجازه نمی داد دشمن از مهربانی او سوء استفاده کند.  ]35[رحمت از دل تو بیرون رفته است؟

در عین رهبر نظامی ابوعزه جمحی که در موضوع هوشیاری اشاره خواهیم کرد نمونه ای از شدت رفتار یک داستان

 .عطوفت است

 

 توصیه ها

آن حضرت هنگامی که  بنا به روایت مشهوری که در منابع اسالمی از بریده یکی از صحابه رسول خدا وجود دارد،

از توصیه به تقوای شخصی و فرماندهی، آنان را  را به فرماندهی سپاهیان خود برای سریه ای می فرستاد، پسفردی 

نکنید، مُثله نکنید، نوزادی را نکشید، وقتی با دشمن رو به رو شدید آنان را به  این گونه توصیه می فرمود: غدر و حیله

 نپذیرفتند آمدن به ها را رها کنید: اسالم را عرضه کنید و اگرچیز دعوت کنید و هر کدام را پذیرفتند آن یکی از سه

اگر آن را هم قبول نکردند با آنان  داراالسالم را پیشنهاد کنید، باز هم اگر زیر بار نرفتند باید جزیه دهند و

 یکی از سریه های زمان پیامبر که حضرت علی)ع( فرماندهی آن را بر عهده داشت، .]45[بجنگید

خواست دستورالعملی به او  ل مأموریت، از رسول خدااعزام آن حضرت به یمن بود. علی)ع( هنگام رفتن به سوی مح

وقتی با آنان رو به رو شدی جنگ را آغاز مکن تا آنان شروع  :بدهد و پرسید: با آنان چگونه برخورد کنم؟ پیامبر فرمود

 تدابکردند، تا از نیروهای تو کسی هدف قرار نگرفته است، دست به سالح مبر. با این حال ا کنند. اگر شروع به جنگ
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حاضرید  را قبول کردند بگو: آنان را به گفتن ال اله اال اهلل دعوت کن. اگر پذیرفتند بگو: حاضرید نمار بخوانید؟ اگر نماز

پذیرفتند چیز دیگری از آنها مخواه. سوگند که اگر خدا  بخشی از اموالتان )زکات( را به فقرایتان بدهید؟ اگر آن را هم

 .]46[برای تو ارزشمندتر از همه دنیا است کندبه دست تو یک نفر را هدایت 

بود در برابر ناکثان صبر کرد و  ه دلیل همین توصیه های پیامبر بود که امیرمؤمنان در جنگ جمل تا آنجا که ممکنب

سوی اصحاب جمل فرستاد تا شاید از جنگ و خونریزی دست  به جنگ نپرداخت. حتی یکی از یارانش را با قرآن به

 .]47[وقع بود که امام راضی شد با آنان نبرد کندقرآن به دست را کشتند و در این م بردارند؛ اما آنان جوان

 ب. رفتار با جبهه خودی

است: أَشِدَّاءُ عَلَی الْکفَّارِ  همان گونه که خدای متعال مسلمانان را جدی با دشمن و مهربان میان خود توصیف کرده

 ( رسول خدا که رهبر و الگوی آنان بود، پیوسته29رُحَماءُ بَینَهُم )فتح: 

در اینجا به بررسی سیره  .یز حقوق آنان را رعایت می کردرفتاری مهربانانه با یاران خود داشت و در جنگ و نبرد ن

برخورد با رزمندگان زیر دست و جبهه خودی ایشان می  نظامی پیامبر خدا در ارتباط با دوستان و یارانش و به عبارتی

 .پردازیم

 

 مشورت

نگیدن یا دیگر شیوه ج یکی از مهم ترین ویژگی های اخالقی رسول خدا در جنگ ها، مشورت با اصحاب خود در

یارانش می گفتند: اگر این کار دستوری الهی است  جزئیات نبرد است. مشهور است که هر گاه پیامبر اقدامی می کرد

 .]48[پیامبر بود اجازه می داد آنان اظهار نظر کنند ما مخالفتی نداریم؛ اما اگر نظر شخص

 باشاره حباب بن منذر انتخا محل اولین نبرد سنگین مسلمانان با کفار قریش )بدر( با مشورت خواهی رسول خدا و

رسول خدا به اصحابش فرمود نظر دهید. آن حضرت  نگ احد( نیزدرباره دومین نبرد مهم صدر اسالم )ج.]49[ شد

 پیش از آن خوابی دیده بود که نگران

ایشان گفتند: بیرون  بود و مایل بود داخل مدینه بمانند و دفاع کنند؛ اما وقتی از یارانش مشورت طلبید جمعی از

 شنهادمدینه با دشمن رو به رو شویم. عبداهلل بن اُبی ماندن در شهر را پی

رسول خدا طبعاً مایل  .]50[کرد؛ اما گروهی از جوانان به خروج از شهر اصرار داشتند تا شاید شهادت نصیبشان شود

 بود رأی او از سوی یارانش تأیید شود؛ اما بدون هیچ گونه مخالفتی
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دیگری بوده است پشیمان  لباس جنگ پوشید و آماده خروج از شهر شد. اصحاب که متوجه شدند نظر پیامبر چیز

 .]51[از روی مشورت گرفته بود باقی و محکم ماند ما ایشان بر تصمیمی کهشدند و از آن حضرت عذر خواستند؛ ا

 .سومین نبرد مهم مسلمانان با کفار و مشرکان، رویارویی با تمامی احزاب مخالف بود

فارسی پیشنهادِ کندن خندق را  زمانی که حضرت از حرکت آنان آگاه شد باز هم از یارانش نظرخواهی کرد که سلمان

با دلیل پیمان شکنی یهود داخل مدینه و همدستی  در همین نبرد بود که به.]52[ داد و برای مسلمانان جالب آمد

داخل و خارج شهر تهدید می شدند؛ به همین دلیل رسول خدا به منظور  احزاب، اوضاع بحرانی شد و مسلمانان از

 و خارج کردن گروهی از احزاب مخالف از منطقه، خواست با قبیله غطفان وارد مذاکره شود شکستن اتحاد کفار

 از صحابه گذاشته شد که این پیشنهاد به رأی بزرگانیو با دادن بخشی از خرمای مدینه آنان را راضی کند که بروند. 

 .]53[این کار منصرف شد سعد بن معاذ و سعد بن عباده نظر پیامبر را برگرداندند و ایشان هم از

 حضور اختیاری در جنگ

شرایط و نبردها که سپاه  پیامبر خدا هیچ گاه مسلمانی را به شرکت در جنگ اجبار نمی کرد. حتی در سخت ترین

 که به شکل یک مانور نظامی پایان یافت، به دلیل نگ نبرد. جنگ تبوکاسالم به نیرو نیاز داشت کسی را با اکراه به ج

ویژگی هایی بود به طوری که قرآن در این باره می فرماید: چرا وقتی به شما گفته می  دوری راه و زمان نبرد دارای

ما نکنید خدا ش ر کوچراه خدا راه بیفتید، به زمین می چسبید؟ آیا زندگی دنیا را بهتر از آخرت می دانید؟ اگ شود در

نزدیک بود و نتایج مادّی در پی داشت دنبال  را عذاب سختی خواهد کرد. پس از آن هم به پیامبر می فرماید: اگر راه

 خطاب این آیات به آن جهت است که عده ای از مسلمانان مایل نبودند در این غزوه (42ـ  38تو می آمدند. )توبه: 

 هر حال نگرانی مسلمانان این بار کشور روم بود که دشمنی قوی به شمار می رفت و بهشرکت کنند؛ زیرا طرف مبارزه 

کاشانه خود بسیار دور می شدند و تا مرز جزیرة  جدی بود. از طرفی مسلمانان بایستی از مرکز حکومت و خانه و

ن خانه و مشکالت طی کردلشکرکشی های قبلی اتفاق نیفتاده بود و دوری از  العرب پیش می رفتند و این موضوع در

 بی سابقه بود. ویژگی دیگر آن بود که زمان حرکت، زمان رسیدنِ محصول کشاورزی بود و این مسیر،

سخت بود. عتاب خداوند  برای گروهی که باید زحمات ساالنه خود را برداشت کنند، طبعاً دل کندن از مال دنیا قدری

با این همه در منابع سیره و تاریخ، گزارشی از سخت  .یط خاص استدر آیات مربوط به غزوه تبوک به دلیل این شرا

دادن مردم دیده نمی شود؛ بلکه بر خالف دیگر غزوه ها که به جهات حفاظتی مقصد را  گیری رسول خدا برای حرکت

 نمی کرد، در این مورد به دلیل مشکالت پیش رو مانند راه و کثرت دشمن، مقصد را جنگ با بیان

عذر و بهانه جدّ بن قیس  ب خداوند است، چنانکه پیامبرآنچه در این باره هست آیات قرآن و عتا.]54[ سترومیان دان

 را که می گفت می ترسم مفتون زنان زیبای رومی شوم پذیرفت؛
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