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نویسنده: پوهنیار  جایگاه صلح در صحیح بخاری و سنن ترمذی

 عبدالشکور "مرادی" عضو دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسالمی
 پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ

 
Abdul Shukor Muradi 

 
Abstract 
Peace and peaceful living is one of the permanent and eternal aspirations of human beings. Since peace 
and a sense of security provide the way for all-round growth and development of human beings. And 
dear Islam always encourages its followers to establish peace and reconciliation and prefers the aspect 
of peace in all transactions between individuals. And this issue becomes widely clear by studying the 
Qur'an and the hadiths of the Prophet Muhammad (PBUH). Therefore, in this research, an attempt has 
been made to examine the importance and place of peace in the authentic book of Imam Bukhari and 
the Sunnah of Imam Termizy from the perspective of noble hadiths in order to clarify the subject of 
peace and the emphasis of Sharia on those religious texts. And also a place to achieve peace in this 
country that has suffered for many years in war and all its citizens are thirsty for peace and tranquility. 
The topics discussed in this article are the definition of the virtue and importance of peace from the 
perspective of the verses and hadiths of Prophet Mohammad (PBUH) and the attributes of establishing 
peace and the responsibility of Imam to establish peace and resolve disputes between subjects and 
ensure peace and justice and self-sacrifice. And the conditions for reconciliation with the polytheists 
are for expediency. 

 
 :خالصه

صلح و زندگی مسالمت آمیز از آرمان های دایمی و همیشه گی بشر است. از آنجا که صلح و 
احساس امنیت راه رشد و ارتقای همه جانبه انسان را فراهم میسازد. و اسالم عزیز همواره پیروان 
را خویش را به برقراری صلح و آشتی تشویق میکند و در تمامی معامالت بین افراد جنبه صلح 

ترجیح میدهد، و این موضوع با مطالعه قرآن و احادیث گهربار حضرت نبی کریم صلی الله علیه 
وسلم به شکل گسترده واضح میگردد،لهذا در این تحقیق سعی صورت گرفته تا اهمیت و جایگاه 

مورد  صلح را در صحیح امام بخاری و سنن امام ترمذی رحمهما الله از منظر احادیث شریف
رار دهم تا باشد که موضوع صلح و تأکیدات شریعت باالی آن با نصوص شرعی واضح بررسی ق

گردد. و همچنان روزنه ای برای دست یابی به صلح در این مملکت رنج دیده که سالیان متمادی را 
قرار گیرد. موضوعات مورد  در جنگ سپری نموده و همه شهروندان اش تشنه صلح و آرامی است

نبوی صلی الله علیه وسلم و  فضیلت و اهمیت صلح از منظر آیات و احادیث بحث در این مقاله
در برقراری صلح و حل منازعه میان رعیت و تأمین  امام صفات برقرار کننده صلح و مسولیت

صلح و عدالت و از خود گذری ها برای ایجاد صلح و مصالحه با مشرکین بخاطر مصلحت می 
 باشد.

 
 مقدمه:

ح   د َوآله َوَصحبه بِسم الله الرَّ اَلة َوالسَّاَلم على سیدنَا ُمَحمَّ د لله رب ال عَالمین َوالصَّ ِحیم َوال َحم  َمن الرَّ
م الدّین َسان إِلَى یَو    َومن تَبِعَُهم  بِإِح 

اما بعد:موضوع صلح از مباحث خیلی پراهمیت بوده و تمام انسانها به آن نیاز مبرم دارند، و بخاطر 
ی و مودت و مهربانی بین افراد جامعه نیاز است تا دساتیر شرع پیرامون داشتن یک صلح دایم

صلح و نصوص وارده راجع به صلح مورد تحلیل تجزیه قرار گرفته و تأکیدات احادیث در این 
 مورد واضح گردد.

در مقاله تحقیقی هذا تحت عنوان}جایگاه صلح در صحیح بخاری و سنن ترمذی{ بحث های جالب 
راری صلح،اهمیت صلح، صفات صلح کننده، مصالحه در منازعات و خصومات، در مورد برق

 مصالحه بین داین و مدیون،صلح بین وارثین و قرضداران و صلح بنا به مصلحت همراه با مشرکین
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صورت گرفته است و اینکه برقراری صلح از وظایف و 

 مسولیت های امام و پیشوای مسلمین میباشد.
ر چه بهتر احادیث موجوده در صحیح بخاطر تشریح و توضیح ه

امام بخاری وسنن امام ترمذی از کتب معتبر و شروح معتبر 

 حدیث استفاده بعمل آمده است. 

 

 اهداف تحقیق:
هدف از تحقیق هذا توضیح و بیان احادیث وارده پیرامون صلح 

در صحیح بخاری و سنن ترمذی و پیام های زیبا و ارزشمند 

لح در جوامع اسالمی و امت مسلمه برای تـأمین عدالت و ص

بخصوص ملت افغانستان است. همچنان با تشریح و توضیح 

احادیث بتوانیم صلح مفقود شده در کشور رنج دیده خویش احیأ 

کنیم و مردم درد دیده خویش را از مشکالت موجوده نا 

امنی،ظلم،ستیزه و شکنه رهایی بخشیم. تا باشد گروه های درگیر 

انگیزه برقراری صلح و تأمین عدالت در کشور را از این تحقیق 

نقطه پایان دهند.و درسی باشد  دریافته و به منازعات،مخاصمات

 برای همدلی همزیستی در جامعه افغانی ما.

 

 مبرمیت تحقیق:
صلح یک موضوع حاد در شرایط کنونی کشور عزیز ما 

افغانستان می باشد که مردم این سرزمین از ناحیه جنگ 

زیادی را متحمل گردیده اند و این جنگ خانمان سوز  مشکالت

سبب یتیم شدن تعدادی کثیری از اطفال این سر زمین شده و 

همچنان باعث بیوه وبیچاره شدن توده از مردم شده و آمار 

معلولین ومعیوبین رو به ازدیاد است و دامنه فقر و بیچاره گی 

خانه و کشانه را پهن ساخته و آواره گی و فرار از وطن و ترک 

نیز ناشی از همین جنگ بوده،لهذا توضیح و تشریح نصوص 

وارده در مورد صلح و امنیت و تأمین عدالت در وضعیت کنونی 

میتواند به مشکالت متذکره درمانی بوده باشد و راه حل این 

معضالت به شکل علمی و اکادمی بیان گردد. تا مردم بیشتر از 

رامش که از حقوق طبیعی انسانها وآ این بدبخت نگردند و امنیت

 است مستفید گردند.

 

 سواالت تحقیق:
صلح و امنیت در جوامع بشری دارای چی اهمیت و  .1

 فضیلت است؟
 برای تأمین عدالت و صلح چی راه کار ها وجود دارد؟ .2
 صلح بین متخاصمین از وظایف چی کسانی است؟ .3
 در کدام شرایط میتوان با مشرکین صلح کرد؟ .4

 

 یدی:واژه های کل
 صلح،امنیت،عدالت.

 روش تحقیق:
تحقیق هذا به شکل کتابخانه ای بوده نظر به عنوان انتخاب شده، 

 که ذیال بطور خلص بیان می گردد.
تخریج احادیث از صحیح بخاری و سنن ترمذی در باب  .1

 صلح و مصالحه.
 ترجمه احادیث بشکل سلیس و ساده و قابل فهم. .2
 ث.توضیح و تشریح از کتب شروح احادی .3

آدرس دهی در اخیر متن پرگراف ها با ذکر اسم  .4

 کتاب،شماره باب و شماره حدیث می باشد.
 

 نتایج متوقعه:
دانستن اهمیت و ارزش صلح و امنیت در اجتماع تو ام با  .1

 نصوص شرعی.
فهم و درک درست حل منازعات با احادیث گهر بار رسول  .2

 معظم اسالمی صلی الله علیه وسلم.
در قبال برقراری صلح و آشتی میان درک مسولیت امام  .3

 رعیت.
فهم درست از روند ایجاد صلح با مشرکین نظر به مصلحت  .4

 های اجتماعی.

 

 تعریف لغوی و اصطالحی صلح:
صلح تعاریف زیاد دارد که علماء در کتب خود تذکر داده ولی از 

خوف تطویل موضوع بخاطر اختصار بحث بعضی از تعریفات 

ا میرویم باالی اصل موضوع که ،جایگاه و مستقیم را ذکر نموده

 صلح در صحیح بخاری و سنن ترمذی می باشد.
از لفظ صالح به معنی مقاطعه از نزاع می باشد.و  صلح در لغت

در اصطالح شرع عبارت از عقدی است که برای رفع منازعه 

وضع شده است، و یا به عبارت دیگرعقدی است که توسط آن 

ن پرداخت. و غالبأ بخاطر رسیدن به می توان به اصالح مخالفی

مقصد بشکل مدارا و تسامح واقع میشود.)الفقه االسالمی و 

 (.6/0334:ادلته
واژه اسالم با سالم به معنی صلح و آرامش مرتبط به اسالم 

است. سالم یکی از اسمای الله جل جالله می باشد و بدینسان 

 صلح یک ارزش مقدس و صلح طلبی در حقیقت خدا خواهی

و  است، سالم کردن یک مسلمان به دیگری در واقع تقدیم صلح

و امنیت به اوست،البته مراد از صلح و امنیت در این  آرامش

 دیدگاه صلح همراه با عدالت است.
تعریفی دیگری از صلح با اندکی تفاوت اینکه صلح در لغت اسم 

است به معنی مصالحه مانند مسالمه و آن خالف مخاصمه می 

در اصطالح شرع عبارت از عقدی که برای رفع  باشد، و

منازعه به رضایت هر دو جانب می باشد. همچنان صلح مأخوذ 

از صالح به معنی استقامت ضد فساد نیز آمده است.)انیس 

 (.502الفقهاء فی تعریفات االلفاظ المتداوله بین الفقهاء:ص،

 

 آیات وارده پیرامون صلح
ن صلح نازل گردیده است. در قرآن کریم آیات زیادی پیرامو

بوده و برخی  برخی آنها در باره روابط برادرانه میان مسلمانان

دیگر آنها ناظر روابط مسلمانان با مشرکین و اهل کتاب است. 

 لهذا آیات صلح را بشکل مختصر ذیال بیان خواهم نمود.
آیاتی که مسلمانان را به دادن پاسخ مثبت به پیشنهاد صلح  .1

 فرمان میدهد: باغیر مسلمانان
نَح  لََها َوتََوكَّل  َعلَى اللَِّه إِنَّهُ ُهَو السَِّمیُع  َوإِن  َجنَُحوا ِللسَّل ِم فَاج 

 (66ال عَِلیُم) )االنفال:

و بر الله  ترجمه: و اگر به صلح گراییدند،تو نیز بدان گرای

 جل جالله توکل کن بی گمان که او شنوا و دانا است.
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جل جالله فرموده است که اگر آنها طرح در آیه دیگری الله 

 صلح بدهند، بعد به شما اجازه ای تجاوز نیست.
ا إِلَی ُكُم السَّلََم فََما َجعََل اللَّهُ لَُكم   تََزلُوُكم  فَلَم  یُقَاتِلُوُكم  َوأَل قَو  فَإِِن اع 

) )نساء:  (04َعلَی ِهم  َسبِیالا

ا شما ترجمه: پس اگر از شما کناره گیری کردند، وب

نجنگیدند و با شما طرح صلح نمودند،}دیگر{ خدا برای 

 شما راهی }برای تجاوز{ بر آنان قرار نداده است.
آیاتی که مسلمانان را از اظهار محبت و عدالت ورزی به  .2

غیر مسلمانان که با آنان دشمنی و ستیز ندارند نهی نمی 
 کند.

ِرُجوُكم  ال یَن هاُكُم اللَّهُ َعِن الَِّذیَن لَم  یُقاتِ  یِن، َولَم  یُخ  لُوُكم  فِي الدِّ
وُهم  َوتُق ِسُطوا ِإلَی ِهم  ِإنَّ اللَّهَ یُِحبُّ  ، أَن  تَبَرُّ ِمن  ِدیاِرُكم 

 (6ال ُمق ِسِطیَن) .)ممتحنه:
ترجمه: خداوند شما را از کسانی که در کار دین با شما 

دارد نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند باز نمی 
که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا الله 

 عادالن را دوست دارد.
منطقی با غیر مسلمانان،اهل کتاب تأکید  آیاتی که بر مناظره .3

 می ورزد.
َسُن إِالَّ الَِّذیَن َظلَُموا  َل ال ِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَح  َواَل تَُجاِدلُوا أَه 

 (.06آََمنَّا).)عنکبوت: ِمن ُهم  َوقُولُوا
ترجمه: و با اهل کتاب جز به }شیوه ای{ که بهتر 
 است،مجادله نکنید،مگر}با{ کسانی که از آنان ستم کرده اند
و بگویید}به آنچه به سوی ما نازل شده و آنچه بسوی شما 

 نازل شده{ ایمان آوردیم.
احادیث وارده پیرامون صلح در صحیح بخاری و سنن 

 ترمذی

 
 مصالحه و تأمین عدالت میان مردم: فضیلت

در مورد فضیلت صلح و برقراری  امام بخاری رحمه الله علیه
عدالت در بین مردم حدیثی را از نبی کریم صلی الله علیه و سلم 
در صحیح خویش ذکر نموده که تأمین عدالت میان مردم به 

 عنوان صدقه بوده و از فضیلت خاص برخوردار میباشد. 
یرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عن أبي هر 

لُُع فِیِه  م تَط  علیه و سلم ُكلُّ ُسالََمى ِمَن النَّاِس َعلَی ِه َصدَقَةٌ ُكلَّ یَو 
ُس تَع ِدُل بَی َن الناس َصدَقَةٌ ).   (5/060/5264)صحیح البخاری:الشَّم 

ترجمه: از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا 
لی الله علیه وسلم فرمودند: برهر عضوی از مردم صدقه ص

است، درهر روزی که آفتاب طلوع می کند. عدالت میان مردم ، 
 نوعی صدقه است.

هنگامیکه شارع مردم را مخاطب قرار داده و تمام ایشان را به 
حکام و غیر  عدل فرا میخواند و واضح است که در بین آنها

اکم خواسته باشد صلح بیارود باید ایشان موجود اند، و هرگاه ح
از عدل کار بگیرد. واین عمل او صدقه بشمار میرود .)التوضیح 

 (.61/52/5141الصحیح:لشرح الجامع 

 

 توصیف برقرار کننده صلح:
کسیکه در برقراری صلح میان مردم نقش داشته باشد و سعی 
کند که اختالفات را از میان مردم دور سازد و محبت و دوستی 

در جامعه ایجاد کند، صفت دورغ گویی از وی برداشته شده  را
و او منحیث یک انسان نجیب در جامعه دارای اعتماد 

در زمینه حدیثی را از  میباشد.چنانچه امام بخاری رحمه الله علیه
 نبی کریم صلی الله علیه و سلم در صحیح خود نقل نموده است.

ِلُح رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم یقول: لَ  ی َس الَكذَّاُب الَّذي یُص 

ي َخی راا أو  یَقُوُل َخی راا) .)صحیح  بَی َن النَّاِس فَیَن ّمِ

 (.3/653/5605البخاری:

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: کسی که میان 

مردم صلح ایجاد کند، دورغگو نیست.پس یا چیزی نیک را می 

 رساند و یا سخنی نیک می گوید.
روغ با آنکه قبیح و زشت بوده و گناه کبیره محسوب د

میگردد،اما نظر به حدیث فوق دراصالح بین مردم استثناء قرار 

گرفته و چنانچه در حالت جنگ،صلح بین مردم و آشتی بین زن 

و شوهر استثناء میباشد. و این حدیث دلیل صریح بر اباحت 

النوویه لالمام دروغ مصلحت آمیز در نزد علماء میباشد.)االذکار 

 (.6/015النووی:

ایجاد کند و او  بنأ کسیکه تالش میکند تا میان مردم صلح

دروغگو محسوب نمی شود حتی اگر از دروغ مصلحت آمیز 

 بخاطر برگذاری صلح بین افراد استفاده کند.
 صلح میان دیگران توسط امام: برقراری

بین یکی از وظایف مهم امام مسلمانان تإمین امنیت و صلح 

بخاطر برقراری صلح و زدودن  مسلمان مسلمانان است زعیم

اختالفات مسولیت دارد تا میان آنها رفته و حل منازعه نماید 

چنانچه امام بخاری رحمه الله علیه ىرکتاب صحیح خود حدیثی 

را از نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر نموده که اگر میان 

و ضدیت پیدا میشود هر چی  مسلمانان کدام سوء تفاهم یا اختالف

 عاجل برای دفع منازعه باید دست بکار شود.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أَن أهَل قُبَاَء اق تَتَلوا حتى  

بَِر رسوُل الله صلى الله علیه وسلم بذلک  ا بالحجارةِ ، فأُخ  تََراَمو 

ِلح  بینهم ). )صحیح البخاری:  (3/653/5603فقال اذهبوا بنا نُص 

جمه: از حضرت سهل بن سعد روایت است که :مردم قباء با تر

یکدیگر زد وخورد نمودند تا بر یکدیگر سنگ افگندند. از این 

واقعه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر رسید و فرمودند: 

 با ما بیایید تا میان آنان صلح برقرار داریم.
و سران  در شرایط کنونی کشور ایجاب میکند تا بزرگان منطقه

احزاب سیاسی و رهبران و سیاست مداران در متابعت به سنت 

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بخاطر ایجاد صلح و برقراری 

امنیت در جامعه افغانی که طی سالینان متمادی در آتش جنگ 

میسوزد سعی نمایند تا میان طرفین درگیر آشتی آورند و مردم 

 بخشند. خویش را از بدبختی موجوده رهایی
همچنان امام ترمذی در بخش صلح میان مردم حدیثی را در 

 کتاب خود از نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل نموده است.
ل ُح َجائٌِز بَی َن  أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَی ِه َوَسلََّم قَاَل:الصُّ

، أَو  أَ  َم َحاَلالا ا َحرَّ ِلِمیَن، إِالَّ ُصل حا ِلُموَن َعلَى الُمس  ا، َوالُمس  َحلَّ َحَراما

ا))سنن  ، أَو  أََحلَّ َحَراما َم َحاَلالا طاا َحرَّ ، إِالَّ َشر  ُشُروِطِهم 

 (.3/656/6325الترمذی:

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: صلح میان 

مسلمانان جائز است،مگر صلح که حاللی را حرام سازد، یا 

سلمانان بر شروط شان استوار هستند، مگر حرامی را حالل. و م

 شرطی که حرامی را حالل و یا حاللی را حرام گرداند.
نظر به حدیث فوق دانسته میشود که صلح امر مطلوب و زیبا 

مشروط بر اینکه سبب عدول از حدود شریعت واقع نشود. و در 

مخالفت به اوامر و نواهی شارع قرار نگیرد.که حالل را حرام 
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هد و حرام را حالل،یا مخالف اوامر ونواهی شارع واقع قرار د

 نشود.

 

 از خود گذری در برقراری صلح:
بخاطر تأمین صلح و برقراری عدالت میان طرفین قضیه نیاز 

است تا خواست های طرف مقابل را در حد ممکن مدنظر 

گرفت،چون همیشه درگیری ها برای بدست آوردن خواست ها 

اکتساب ثواب و رضای خالق باید  میباشد و مسلمانان جهت

خواسته های خویش را فراموش نموده و از ایثار کار بگیرد. 

چون رسول معظم اسالم صلی الله علیه وسلم بزرگترین الگو 

جهان اسالم در صلح حدیبیه تفاهم نامه ای را تأیید نمود که 

ظاهرا به نفع مشرکین قریش بود با آن هم صرف بخاطر دست 

صلح و اختتام بخشیدن به جنگ این ایثار را از خود  یافتن به یک

نشان داد. چنانچه امام بخاری رحمه الله علیه در صحیح خویش 

 حدیث را چنین نقل نموده است.
َل  ا َصالََح َرُسوُل اللَِّه صلى الله علیه وسلم أَه  ال بََراَء ، قَاَل : لَمَّ

دٌ َرُسوُل  الحدیبیه َكتََب َعِليٌّ بن ابی طالب بَی نَُهم   ِكتَاباا فََكتََب : ُمَحمَّ

دٌ َرُسوُل اللَِّه ، لَو  ُكن َت  تُب  ُمَحمَّ ِرُكوَن : ال تَك  اللَِّه ، فَقَاَل ال ُمش 

ُحهُ ، فَقَاَل َعِليٌّ : َما أَنَا بِالَِّذي  َرُسوَل اللَِّه لَم  نُقَاتِل َك ، فقَاَل ِلعَِلّيٍّ : ام 

ُحاهُ ، فََمَحاهُ َرُسولُ  اللَِّه صلى الله علیه وسلم بِیَِدِه ، فََصالََحُهم   أَم 

َحابُهُ ثاَلثَةَ أَیَّامٍّ ، َوال یَد ُخلَُها إِال بُِجلُبَّاِن  َعلَى أَن  یَد ُخلََها ُهَو َوأَص 

الحِ ؟ قَاَل : ال ِقَراُب َوَما  الحِ ، فََسأَلُوهُ َما ُجلُبَّاُن الّسِ الّسِ

 (.3/650/5605فِیِه).)صحیح البخاری:

ترجمه: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه روایت کرد: 

زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با مردم حدیبیه }یعنی 

کافران قریش{ صلح کرد،علی بن ابی طالب رضی الله عنه 

چنین نوشت:محمد رسول الله،مشرکین گفتند:این طور ننویس، 

م. پیامبر به علی گفت اگر او پیامبر می بود ما با او نمی جنگیدی

آن را پاک کن. علی گفت چنین نخواهم کرد، رسول خدا صلی 

الله علیه وسلم با دست خود آن را محو کرد و با آنها بر این صلح 

کرد که پیامبر و یاران او}سال آینده{ به مکه وارد شوند و سه 

روز بمانند و سالحشان در غالف باشد. از راوی پرسیدن که 

 ان یعنی چه؟ گفت:یعنی سالح در غالف باشد.سالح در جلب
با آنکه حقانیت نبوت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ثابت بود 

ولی بخاطر تأمین صلح بنابه پیشنهاد مشرکین قریش رسول الله 

با دستان مبارک خویش محو میکند،و در شرایط  آن نوشته را

نیم باید کنونی اگر خواسته باشیم در جامعه خویش صلح برقرار ک

خویش دست کشیده  طرفین متخاصم از یک تعداد خواسته های

روی صلح دایمی در کشور تالش کنند تا باشد که هم سنت بجا 

 شود و هم مردم رنج دیده از عذاب جنگ در امان شوند.

 

 توصیه امام به صلح:
میان مردم  مسلمین وظیفه دارد در تأمین صلح همان قسمیکه امام

،همچنان مسولیت دارد تا در موارد خورد و در منازعات بزرگ

ریز که سبب مخاصمه میگردد،چنانچه امام بخاری رحمه الله در 

صحیح خویش حدیثی را از نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل 

نموده که رسول گرامی بین داین و مدیون نیز مصالحه نموده 

است و ایشان را به کمک یکدیگر تشویق نموده تا خصومت به 

 میان آمده را محو نماید.

، َعن  َكع   ، أَنَّهُ َكاَن لَهُ َعلَى َعب ِد اللَِّه ب ِن َكع ِب ب ِن َماِلكٍّ ِب ب ِن َماِلكٍّ

تَفَعَِت  لَِمّيِ مال، فَلَِقیَهُ فَلَِزَمهُ، َحتَّى ار  َس  َعب ِد اللَِّه ب ِن أَبِي َحد َردٍّ اْل 

َواتُهما، فََمرَّ بِِهَما نبی َصلَّى اللهُ َعلَی ِه َوَسلََّم فَقَاَل:  « یَا َكع بُ »اص 

فاا ما له َعلَی ِه َوتََرَك فَأََشاَر بِیَِدِه َكأَنَّهُ یَ  َف، فَأََخذَ نِص  قُوُل النِّص 

فاا).)صحیح البخاری:  (.3/651/5146نِص 

ترجمه: عبدالله بن کعب بن مالک از قول کعب بن مالک گفت: 

او بر گردن عبدالله بن ابی حدرد اسلمی مالی داشت وقتی با او 

بر صلی روبرو شد او را محکم گرفت تا صدایشان بلند شد. پیام

الله علیه وسلم بر آنان گذشت و فرمود: ای کعب و با دست خود 

اشاره کرد گویا می فرمود: نصف. او نیمه طلب خود را از او 

 گرفت و نیمه دیگر را واگذاشت.
این باب در بیان حکم صلح دیون و عیون میباشد و ابن بطال 

خت فرموده است که علماء اتفاق نظر دارند که اگر صلح در پردا

قرض با دراهم کمتر از عین پول نیز جواز دارد،مشروط بر 

اینکه زمان پرداخت وام فرا رسیده باشد، در غیر صورت قبل 

جواز ندارد.)عمده  از وقت معینه پرداخت دین کمتر از آن

 (.56/616القاری شرح صحیح البخاری:

برای ایجاد صلح در معامالت دیون و وام جواز دارد امام یا 

اطر حل منازعه بین متخاصمین مقدار را کم نماید قاضی بخ

برای سهولت مدیون و کمک به او جهت ادای دین اش. و این 

یک امر مسلم است تا در شرایط کنونی مطابق دساتیر احادیث 

 نبوی به حل منازعات پرداخته شود.
از حدیث فوق چنین نتیجه گرفته میشود که امام و پیشوا به هر 

یکند تا میان رعیت او جزی ترین طریق ممکن کوشش م

مخاصمه نباشد چی برسد به مشکالت بزرگ مانند مقاتله و 

جنگ بین مسلمانان چنانچه که امروز ما ضربات محکم را از 

 این ناحیه در کشور خویش متقبل و متحمل میشویم.

 

 :مصالحه در بخش ظلم و ستم
ت حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاطر برقراری عدال

و جلوگیری ازظلم در اجرای حدود شریعت بهترین طریقه را 

برای امت خود رهنمای نموده تا امنیت جامعه را تأمین نموده و 

رفاه را در بین افراد ایجاد نماید. چنانچه امام بخاری رحمه الله 

در کتاب صحیح خویش حدیثی را از رسول معظم اسالم نقل 

 ت.نموده که بیانگر عدالت اجتماعی اس
َرابِيٌّ فَقَاَل: یَا  َعن  أَبِي ُهَری َرةَ، َوَزی ِد ب ِن َخاِلدٍّ الُجَهنِّيِ، قَاالَ: َجاَء أَع 

ُمهُ فَقَاَل: َصدََق،  َرُسوَل اللَِّه، اق ِض بَی نَنَا بِِكتَاِب اللَِّه، فَقَاَم َخص 

: إِنَّ اب نِي َكا َرابِيُّ َن َعِسیفاا َعلَى َهذَا، فَاق ِض بَی نَنَا بِاللَِّه، فَقَاَل اْلَع 

ُم، فَفَدَی ُت اب نِي ِمن هُ  ج  َرأَتِِه، فَقَالُوا ِلي: َعلَى اب نَِك الرَّ بِِمائَةٍّ  فََزنَى بِام 

َل الِعل ِم، فَقَالُوا: إِنََّما َعلَى اب نَِك َجل دُ  ِمَن الغَنَِم َوَوِلیدَةٍّ، ثُمَّ َسأَل ُت أَه 

، فَقَا ، َوتَغ ِریُب َعامٍّ َْلَق ِضیَنَّ »َل النَّبِيُّ َصلَّى اللهُ َعلَی ِه َوَسلََّم: ِمائَةٍّ

ُ َوالغَنَُم فََردٌّ َعلَی َك، َوَعلَى اب نَِك َجل دُ  ا الَوِلیدَة بَی نَُكَما بِِكتَاِب اللَِّه، أَمَّ

َرأَةِ هَ  دُ َعلَى ام  ا أَن َت یَا أُنَی ُس ِلَرُجلٍّ فَاغ  ، َوأَمَّ ، َوتَغ ِریُب َعامٍّ ذَا ِمائَةٍّ

َها ُجم  ، فَغَدَا َعلَی َها أُنَی ٌس فََرَجَمَها).)صحیح «فَار 

 (0/12/1603البخاری:

ترجمه: ابی هریره و زید بن خالد جهنی گفته اند: بیابان نشینی 

آمد و گفت: یا رسول الله در میان ما بر اساس کتاب خداوند جل 

 گفت جالله حکم کن. طرف مقابل گفت: راست گوید. بیابان نشین

پسر من که پیش او مرد مزدور بود با زن او زنا کرده است و به 
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من گفتند: پسرت باید سنگسار شود من به جبران این عمل پسر 

خود،صد گوسفند فدیه دادم و کنیزی آزاد کردم. سپس این 

 موضوع را از علماء پرسیدم و آنها گفتند بر پسرتو صد شالق

ه علیه وسلم فرمودند: در ویک سال تبعید الزم آید.پیامبرصلی الل

میان شما بر مبنای کتاب الله حکم می کنم.اما کنیز و گوسفندان 

به تو برگردانده می شود. وبر پسر تو صد تازیانه و یک سال 

فردا برو و آن زن را سنگسار کن.  تبعید است. و اما تو ای انیس

 فردای آن روز انیس رفت و آن زن را سنگسار کرد.
در محل استفتاء استعمال  بر اینکه هرگاه الفاظ حدیث دلیل است 

گردد در اقامه حد و تعزیر تسامح صورت نمی گیرد. زیرا آن 

مرد خانمی را به زنا قذف نمود، و نبی کریم صلی الله علیه 

وسلم مستقیما بر حد زنا دستور دادند.که تأکید امام بر اجرای حد 

 (3/50م:را میرساند.)احکام االحکام شرح عمده االحکا

حدیث فوق نمونه بزرگ عدالت اجتماعی اسالم را نشان میدهد. 

و تطبیق حدود شریعت از یک طرف اطاعت امر الله جل جالله 

بوده و از جهت دیگر جلو مفاسد گرفته میشود و از جانبی تأمین 

عدالت صورت میگیرد. واین امر ما را خیلی کمک میکند تا از 

 ن بوده باشیم.تعدی،تجاوز،ظلم و ستم در اما

 

 :مصالحه در باب دیه و یا خونبها
دین اسالم دین صلح،صفا و صمیمت بوده و همیشه در 

خصومات و منازعات صلح را ترجیح میدهد و هیچگاه در پی 

انتقام جویی نیست و از پیروان خویش همواره تقاضا دارد در حد 

. در امکان از تسامح کار گرفته به دشمنی ها نقطه پایان بگذارند

این زمینه امام بخاری رحمه الله علیه حدیث را در صحیح خود 

 از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت نموده است.
 ، ِر َكَسَرت  ثَنِیَّةَ َجاِریَةٍّ بَیَِّع َوِهَي اب نَةُ النَّض  : أَنَّ الرُّ أَنَّ أَنَساا، َحدَّثَُهم 

َش، َوَطلَبُوا العَف َو، فَ  ا، فَأَتَُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللهُ َعلَی ِه فََطلَبُوا اْلَر  أَبَو 

بَیِّعِ   الرُّ
َسُر ثَنِیَّةُ ِر: أَتُك  َوَسلََّم، فَأََمَرُهم  بِالِقَصاِص، فَقَاَل أَنَُس ب ُن النَّض 

َسُر ثَنِیَّتَُها، فَقَاَل: یَا أَنَُس  ، الَ تُك  یَا َرُسوَل اللَِّه، الَ َوالَِّذي بَعَثََك بِالَحّقِ

ا، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى اللهُ  ُم َوَعفَو  ِكتَاُب اللَِّه الِقَصاُص، فََرِضَي القَو 

هُ »َعلَی ِه َوَسلََّم:  َزادَ « إِنَّ ِمن  ِعبَاِد اللَِّه َمن  لَو  أَق َسَم َعلَى اللَِّه َْلَبَرَّ

ُم َوقَبِلُ  ، فََرِضَي القَو  ، َعن  أَنَسٍّ ، َعن  ُحَمی دٍّ وا الفََزاِريُّ

َش).)صحیح البخاری:  (.3/656/5143اْلَر 

ترجمه: حضرت انس رضی الله عنه روایت کرده است :که ربیع 

دختر نضر دو دندان پیشین دختری را شکست.کسان ربیع از قوم 

جراحت بگیرند و قصاص را عفو  آن دختر خواستند، خونبها

سلم کنند آنها نپذیرفتند. هر دو طرف پیش پیامبر صلی الله علیه و

آمدند و پیامبرصلی الله علیه وسلم به قصاص امر کرد. انس بن 

نضر گفت: ای رسول خدا آیا دندان ربیع را می شکنی؟ قسم به 

پروردگاری که تو را به حق برانگیخته است. دندان او شکسته 

نمی شود. پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند: ای انس، حکم 

و عفو  راضی شدند خداوند قصاص است. سپس کسان دختر

کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموند: از بندگان الله کسی 

بخورد الله جل جالله قسمش را راست  است که اگر به الله قسم

می گرداند. فزاری به روایت از حمید و انس افزوده است: کسان 

 آن دختر راضی شدند و دیه جراحت را قبول کردند.
فس هم حکم شریعت صراحت دارد چنانچه در مورد قصاص ن

که راه عفو را اختیار کنند و بخاطر تأمین عدالت و انصاف تمام 

صالحیت را به وارثین مقتول داده و ایشان را نیز به مصالحه و 

گذشت تشویق نموده تا آرامش جامعه از بین نرود نظر به آیه 

یَُّها یَا أَ ( مبارکه که الله تبارک و تعالی در سوره بقره فرموده:

الَِّذیَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَی ُكُم ال ِقَصاُص فِي ال قَت لَى ال ُحرُّ بِال ُحّرِ َوال عَب دُ 

ٌء فَاتِّبَاٌع  ُن ثَى فََمن  ُعِفَي لَهُ ِمن  أَِخیِه َشي  ُن ثَى بِاْل  بِال عَب ِد َواْل 

ِفیٌف مِ  َسانٍّ ذَِلَك تَخ  َمةٌ فََمِن بِال َمع ُروِف َوأَدَاٌء إِلَی ِه بِإِح  ن  َربُِّكم  َوَرح 

تَدَى بَع دَ ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِلیٌم). )البقره:  (.615اع 

ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید فرض شد بر شما قصاص 

در قتل.آزاد عوض آزاد و برده عوض برده و زن عوض زن 

پس هر کس که عفو گردیده از طرف برادرش از چیزی، باید به 

دیده متابعت کند و به وجه احسن اداء نماید. و این وجه پسن

تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگار.پس هر کس که بعد 

 از این قضاوت تجاوز کند برای اوست عذاب درد ناک.
از آیه مبارکه به صراحت فهمیده میشود که در قصاص عفو و 

گذشت یک اصل است و اگر وارثین خواسته باشد قصاص 

گر خواسته باشد از عفو کار میگیرند مصالحه میگیرند و ا

 میکنند.

 

 صلح میان قرض خواهان و میراث خواران:
با ورود احادیث گهربار حضرت  تبارز صلح در صحیح بخاری

محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم محسوس است حتی در 

مصالحه بین داین و مدیون و حل کشیدگی های ناشی از قرض 

مه الله در صحیح خویش حدیثی را از چنانچه امام بخاری رح

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در این زمینه ذکر نموده که نشان 

 دهنده صلح خواهی و صلح آوری بین معامله داران می باشد.
َجابِِر ب ِن َعب ِد اللَِّه َرِضَي اللَّهُ َعن ُهَما، قَاَل: تُُوفَِّي أَبِي َوَعلَی ِه دَی ٌن،  

ُت َعلَ  ا فَعََرض  ا َولَم  یََرو  َر بَِما َعلَی ِه، فَأَبَو  ى ُغَرَمائِِه أَن  یَأ ُخذُوا التَّم 

ُت ذَِلَك لَهُ  ، فَأَتَی ُت النَّبِيَّ َصلَّى اللهُ َعلَی ِه َوَسلََّم، فَذََكر  أَنَّ فِیِه َوفَاءا

بَِد آذَن َت َرُسوَل اللَّ »فَقَاَل:  ِه َصلَّى اللهُ إِذَا َجدَد تَهُ فََوَضع تَهُ فِي الِمر 

، َوُعَمُر، فََجلََس َعلَی ِه، َودََعا «َعلَی ِه َوَسلَّمَ  رٍّ ، فََجاَء َوَمعَهُ أَبُو بَك 

فِِهم  »بِال بََرَكِة، ثُمَّ قَاَل:  ُت أََحداا لَهُ َعلَى «اد ُع ُغَرَماَءَك، فَأَو  ، فََما تََرك 

َوةٌ، َوِستَّةٌ أَبِي دَی ٌن إِالَّ قََضی تُهُ، َوفََضَل ثاَلَثَةَ عَ  قاا َسب عَةٌ َعج  َشَر، َوس 

ٌن  ٌن  -لَو  َوةٌ، َوَسب عَةٌ لَو  فََوافَی ُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى  -أَو  ِستَّةٌ َعج 

ُت ذَِلَك لَهُ، فََضِحَك، فَقَاَل:  ائ ِت أَبَا »اللهُ َعلَی ِه َوَسلََّم الَمغ ِرَب، فَذََكر 

بِر   ، َوُعَمَر، فَأَخ  رٍّ نَا إِذ  َصنََع َرُسوُل اللَِّه «ُهَمابَك  ، فَقَاالَ: لَقَد  َعِلم 

َصلَّى اللهُ َعلَی ِه َوَسلََّم َما َصنََع أَن  َسیَُكوُن ذَِلَك(.)صحیح البخاری 

:3/651/5140 ) 

ترجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت کرد:پدرم فوق 

ه در عوض کرد و بدهکار بود از طلبکاران او تقاضا کردم ک

طلب خود خرما بگیرند. آنها نپذیرفتند و ندانستند که خرما طلب 

شان را کفایت میکند پیش پیامبر صلی لله علیه وسلم رفتم و 

ماجرا را بیان کردم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: زمانی 

که خرما را چیدی و خرمن کردی مرا آگاه کن پیامبر آمد در 

ضی الله عنهما همراه او بودند و به حالیکه ابوبکر و عمر ر

هنگام آمدن برای برکت خرمای باغ من دعا کردند و پس از آن 

فرمود طلب طلبکاران را ادا کن کسیکه که بر پدرم طلبی داشت 

نماند مگر آنکه طلبی او را ادا کردم و به اندازه سیزده وسق 

خرما زیاد آمد که هفت وسق آن خرما عجوه و شش وسق آن 

لون بود یا شش وسق آن خرمای عجوه و هفت وسق آن  یخرما
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خرما لون.نماز مغرب را همراه رسول خدا خواندم و موضوع 

را بیان کردم پیامبر صلی الله علیه وسلم تبسم کرد و فرمود پیش 

ابوبکر و عمر برو و آنها را خبر کن آنها گفتند ما دانسته بودیم 

اری بکند آنچه که ک که اگر رسول خدا صلی الله علیه وسلم

 خواسته باشد آن کار انجام شدنی است. 

 

 مصالحه با مشرکان:
مصالحه نه تنها با مسلمانان بلکه با مشرکان حسب مصلحت بر 

قرار شده می تواند و این موضوع داللت میکند که اسالم عزیز 

تا آخرین مرحله پیروان خویش را به صلح و مصالحه تشویق 

بخاری رحمه الله علیه در صحیح خویش  می نماید. چنانچه امام

 حدیثی را از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نموده که

 بارزترین مثال برای برقراری صلح می توان نام برد.
دُ ب ُن َرافِعٍّ، َحدَّثَنَا ُسَری ُج ب ُن النُّع َماِن، َحدَّثَنَا فُلَی ٌح، َعن   َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللهُ »ُعَمَر َرِضَي اللَّهُ َعن ُهَما  نَافِعٍّ، َعِن اب نِ 

ا فََحاَل ُكفَّاُر قَُری شٍّ بَی نَهُ َوبَی َن البَی ِت، فَنََحَر  َعلَی ِه َوَسلََّم َخَرَج ُمع تَِمرا

َم َهد یَهُ، َوَحلََق َرأ َسهُ بِالُحدَی بِیَِة، َوقَاَضاُهم  َعلَى أَن  یَع تَِمَر العَا

ا َعلَی ِهم  إِالَّ ُسیُوفاا َوالَ یُِقیَم بَِها إِالَّ َما أََحبُّوا،  ِمَل ِسالَحا الُمق بَِل، َوالَ یَح 

ا أَقَاَم بَِها  ، فَلَمَّ تََمَر ِمَن العَاِم الُمق بِِل، فَدََخلََها َكَما َكاَن َصالََحُهم  فَاع 

ُرَج فََخَرَج).)صحیح ال  (3/652/5146بخاری:ثاَلَثاا أََمُروهُ أَن  یَخ 

ترجمه: نافع از ابن عمر روایت کرده است: رسول الله صلی الله 

علیه وسلم به قصد عمره بیرون آمد. کافران قریش میان او 

وکعبه حایل شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیبیه قربانی 

خود را ذبح کرد وسرش را تراشید و با آنان مصالحه کرد که 

ه کند و سالح برندارد جز شمشیر، و در مکه سال آینده عمر

اقامت نکند جز زمانی را که آنان بخواهند. پیامبر صلی الله علیه 

وسلم سال بعد عمره کرد وتحت شرایطی که با آنان صلح کرده 

بود وارد مکه شد. وقتی سه روز اقامت کرد، به او گفتند:از مکه 

 ه بیرون آمد.بیرون رود. پیامبر صلی الله علیه وسلم از مک
صلح مسلمانان همراه با مشرکین در صورت ضرورت جائز 

دشمنان خویش طاقت  است، مشروط بر اینکه مسلمانان علیه

کافی جنگی نداشته باشد،ولی در صورت توانایی مقاتله مصالحه 

همرای آنها جواز ندارد آن هم در صورتیکه مانع حرکت 

الله تبارکه و تعالی در  مسلمانان گردد. نظر به آیه مبارکه چنانچه

فرمودند: (فاََل تَِهنُوا َوتَد ُعوا إِلَى السَّل ِم َوأَن تُُم  32سوره محمد آیه 

). )شرح صحیح البخاری البن بطال: َن َواللَّهُ َمعَُكم  لَو  َع   (.5/05اْل 

از حدیث فوق چنین تنیجه بدست میاید که با در نظر داشت 

توان مصالحه نمود،چنانچه مصلحت ها حتی با مشرکین نیز می 

نبی کریم صلی الله علیه وسلم با وجود که قصد عمره داشت ولی 

بنا به پیشنهاد مشرکین عمره خویش را یک سال به تأخیر 

انداخت و از تسامح در مقابل کفار قریش کار گرفت تا آنها به 

صلح تمایل پیدا نمایند و از ظلم و ستم دست کشیده زندگی آرامی 

 ب کنند.را انتخا

 

 :نتیجه گیری
سرانجام بعد از بررسی نصوص و احادیث وارده در صحیح 

 بخاری وسنن ترمذی در مورد صلح به نتایج آتی دست یافتیم.

 اینکه صلح و امنیت از دساتیر شرع به حساب میاید. .6

اینکه شارع در تمام جوانب زندگی مسلمانان صلح را  .5

 ترجیح میدهد.

له مکلفیت های امام و برقراری صلح و عدالت از جم .3

پیشوای مسلمین بوده ضمنا هر انسان بخاطر تأمین صلح و 

 امنیت مسولیت دارد.

اینکه بنا بر مصلحت با مشرکین و اهل کتاب مصالحه می  .0

 تواند برقرار گردد.

صلح یک نیاز اجتماعی بوده و تأمین آن در جامعه افغانی  .2

رفاه  مسولیت همه اتباع این کشور می باشد،تا مردم در

زندگی خویش را تنظیم نموده به فکر و خاطر آرام به پیش 

 روند.

 

 پیشنهادات:
موضوع صلح یک امر مهم در جامعه انسانی بوده و نیاز است 

تا اهمیت،فضیلت و ارزش آن در روشنایی نصوص قرآنی و 

احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم و دیدگاه علماء کرام مورد 

ضاحت هر چه بیشتر موضوع موارد بحث قرار گیرد، بخاطر و

 مختصر ذیل پیشنهاد میگردد.
بخاطر نهادینه سازی صلح در اذهان عامه بخصوص مردم  .1

رنج دیده کشور عزیزم نیاز است صلح ار جوانب مختلف 

مورد بررسی قرار گرفته و در روشنایی آیات و 

تفاسیر،احادیث گهربار از سایر کتب حدیث و منابع فقهی و 

 اء معتبر اسالمی بحث صورت گیرد.دیدگاه علم
برای شناسایی سایر محدثین نیز این چنین برنامه ها روی  .2

دست گرفته شود،تا باشد هم شیوخ حدیث و هم کتب ایشان 

 به معرفی گرفته شود.
تدویر مجالس علمی در رشته حدیث وعلوم آن با اشتراک  .3

 علماء و دانشمندان از تمام والیات افغانستان.
یشتر به دین داشتن مجله مستقل بخاطر نشر جهت خدمت ب .4

مقاالت تحقیقی دینی در موضوعات مختلف برای حل 

 مشکالت موجوده در جامعه ضرور به نظر میرسد.
ایجاد مرکز تحقیقات در علوم اسالمی در سطح کشور و  .5

 والیات برای تازه ترین تحقیقات اسالمی.

 

 :منابع و مآخذ
 قرآن کریم. .6

ه( 6053علی بن خلف بن عبدالملک،)ابن بطال ابو الحسن  .5

 شرح صحیح البخاری البن بطال، الریاض: مکتبه الرشد.

ه( 6046البخاری،محمد بن اسماعیل بن ابراهیم الجعفی،) .3

 صحیح البخاری،بیروت:دارابن کثیر.

ه( 6006الترمذی،ابی عیسی محمد بن عیسی بن سوره،) .0

 سنن الترمذی، دمشق:دارالفکر للطباعه والنشر.
ی،قاسم بن عبدالله بن امیر علی القونوی الحنف .2

ه( انیس الفقهاء فی تعریفات االلفاظ المتداوله 6050الرومی،)

 بین الفقهاء،دار الکتب العلمیه.
الدیوبندی،محمد انور شاه بن معظم شاه الکشمیری  .6

ه( فیض الباری علی صحیح 6056الهندی،)

 البخاری،بیروت:دارالکتب العلمیه.

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 194 ~ 
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