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  ان يرجوااهللا لقدکان فی رسول اهللا اسوٌه حسنٌة لمن ک

  والیوم اآلخرو ذکراهللا کثیرًا

موظفیم برای ) ص(بدون شک، ما به عنوان مسلمان و پیروان حضرت محمد

. دريافت سعادت دنیا و آخرت، راه و رسم محمدی را نصب العین خويش قرار دھیم

) ص(در عرصه سیاست خارجی نیز این ضرورت وجود دارد و شناخت سیره نبوی

اط با کشورھا و قبایل دیگر و مطالعه ریزه کاری ھا و ظرافت ھای در برقراری ارتب

این سیره می تواند برای دیپلمات ھای کشورھای اسالمی و بخصوص ایران مفید 

در دوران دانشجوئی و از وقتی که در دانشگاه تھران و در محضر استاد آیت . باشد

وختم، عالقه خاصی اهللا عباسعلی عمید زنجانی درس دیپلماسی پیامبر را می آم

پس از پیوستن به . داشتم) ص(به شناخت زوایای سیاست خارجی پیامبر اکرم

وزارت امور خارجه و ورود در مراحل اجرائی دیپلماسی این عالقه تشدید شد و 

را احساس ) ص(ھمواره عالقه به تألیف نوشتاری در شناخت دیپلماسی پیامبر

 و جمع آوری منابع، توفیق رفیق گردید بحمدهللا پس از مدت ھا مطالعه. می کردم

تا در سالی که از سوی مقام معظم رھبری حضرت آیت اهللا خامنه ای به سال 

تمایل ندارم نام این کنکاش . پیامبر اعظم نامیده شده، این آرزو جامه عمل پوشید

بنامم چرا که خود را در این حد و اندازه نمی دانم تنھا می توانم » تالیف«را 

ر حاضر را نوعی جمع آوری اطالعات با نگاھی ویژه به مباحث مرتبط با نوشتا

امیدوارم این تالش بتواند مورد . قلمداد نمایم) ص(سیاست خارجی پیامبر اسالم

استفاده خوانندگان گرامی بخصوص دانشجویان و دانش پژوھان قرار گرفته و از 

  . نقد عالمانه استادان ارجمند نیز بی بھره نماند

  شاءاهللان 

  محسن پاک آیین

  

  )ص(دیپلماسی و ویژگی ھای آن در زمان پیامبر
  

. کاربرد کلمه دیپلماسی به مفھوم فعلی آن به اواخر قرن ھجدھم باز می گردد«

در این زمان بود که این واژه به طور اخص به حرفه ی فرستادگان دول که مجوز 

د، اطالق گردید و کسانی برقراری ارتباط با کشورھای خارجی را در دست داشتن

در زبان فارسی کلمه . که به این امر اشتغال داشتند، دیپلمات نامیده شدند

 Politicalترجمه می کنند، ولی کلمه سیاسی در مقابل ) سیاسی(دیپلماتیک را 



 اجرای   دیپلماسی نحوه. بین سیاست و دیپلماسی تفاوت وجود دارد. نیز ھست

 یا نسبت به دولت ھای بیگانه و به عبارتی اجرای سیاست ھا در خارج از کشور و

بنابراین روابط دیپلماتیک، وسیله اجرای سیاست . سیاست خارجی دولت است

به اعتقاد . خارجی است و دیپلمات صفت خاص مجری روابط خارجی دولت است

برخی، فرشتگان و انبیا نخستین پیامبران الھی نزد انسان ھا بوده اند و شاید 

.دیپلمات ھا نیز محسوب شوندنخستین 

در تمدن ھای اولیه ایران، ھند، چین، مصر و سایر نواحی، دیپلماسی قبل از 

در مصر مکاتبات سیاسی کشف . شکوفایی فرھنگ یونان جریان داشته است

 قرن قبل از میالد مسیح است و نشانگر آن است که فراعنه ١٣شده مربوط به 

ابط دیپلماتیک گسترده ای داشته اند و در این مصر با پادشاھان آسیای صغیر، رو

جوامع، اعزام و پذیرش نمایندگان میان اقوام و ملل مختلف وجود داشته است و 

وظایف فرستادگان به طور مشروح تعیین می شده و بر اساس آن افراد حائز 

ورود قبائل و . شرایط به عنوان نماینده انتخاب می شدند و اعزام می گردیدند

ه از مأموریت ھمراه با تشریفات خاص بوده و تجاوز به حقوق شناخته شده مراجع

. این افراد و ھمچنین قتل این افراد باعث تیرگی روابط و جنگ حتمی می شد

نامه ھای پیامبر اسالم به رؤسای ایران، بیزانس، حبشه و مصر، نمونه ی بارز 

ه ترین افراد مؤمن ترین و شایست-سفرا از میان صالح. روابط دیپلماتیک است

انتخاب می شدند و وظایف دعوت به اسالم و به ویژه قبل از آغاز جنگ؛ مذاکرات 

صلح و ترک مخاصمه و مذاکرات در باب مبادله اسیران جنگی؛ مذاکره در باب 

انعقاد قراردادھای مربوط به فدیه و غرامت و مذاکره در جھت ایجاد حس تفاھم و 

ھمکاری در زمینه ھای مختلف با طرف قرارداد را به جلب دوستی و انعقاد پیمان 

مأمورین خارجی مقیم سرزمین اسالمی نیز از اھمیت خاصی . عھده داشتند

پیام ھای آنان با ادب و نزاکت شنیده می شد و پیامبر بنابر عادت . برخوردار بودند

  . »شخصی خود، ھدایای فراوانی نیز به آنھا ارزانی می داشت

از سال ششم ھجري اقدام به ) ص(از مورخین، پیامبر اسالماگرچه به نقل 

اعزام نماينده و سفیر به ديگر بالد نمود اما شواھد تاريخي نشان مي دھد كه 

مدت ھا قبل از اين تاريخ نیز فرستادگان پیامبر اسالم به سوي قبايل و سرزمین 

داف مشخص ھاي دور و نزديك گسیل شده و فعالیت ھاي ديپلماتیك خود را با اھ

ارسال پیام براي معرفي اسالم و دعوت به اين دين الھي، تالش . انجام داده اند

جھت جلوگیري از جنگ، حفظ وحدت مسلمین، انعقاد پیمان و توافقات و برقراري 

ارتباطات فرھنگي و بازرگاني از جمله اھداف پیامبر اكرم در خصوص اعزام نماينده 

سال بیش از يکصد نامه از سوي پیامبر به مورخین بر ار. و سفیر بوده است



مقامات و افراد صاحب نفوذ در ديگر بالد و قبايل صحه گذارده و اعزام دھھا 

اگرچه در اوايل بعثت انگیزه ی . را تأیید كرده اند) ص(فرستاده از سوي پیامبر

اصلي پیغمبر از اعزام فرستاده، معرفي و ترويج اسالم به دعوت از افراد متنفذ 

اي پذيرش اين دين جديد بود اما در سال ھاي بعد و پس از تثبیت قدرت اسالم، بر

ايجاد رابطه با روساي كشورھا و قبايل براساس احترام متقابل و رفتارھاي 

سیره نبوی نشان می . مسالمت آمیز ھدف اصلي ديپلماسي پیامبر بوده است

 مسالمت جويانه براي دھد که اولویت اصلی در ديپلماسي پیامبر، انجام اقدامات

  .حل اختالف با دشمنان بوده وھمواره مذاكره بر مبارزه مسلحانه ارجح بوده است

در واقع وظیفه اصلي سفرا و فرستادگان، اتخاذ تدابیر الزم و ارائه مشورت ھا و 

راھكارھاي اجرائي براي جلوگیري از بروز تخاصم بوده و در این روند تمسك به 

ويانه بر اقدام به جنگ و جھاد بر علیه متخاصمان اولويت راھكارھاي مسالمت ج

  .داشته است

شايد بتوان اولین حركت ديپلماتیك در عصر پیامبر را ھجرت جمعي از مسلمانان 

اين اقدام اگرچه به ظاھر مھاجرت خوانده شده اما در واقع يك . به حبشه دانست

 فضاي مناسب بین حركت سیاسي براي كاھش فشار از روي مسلمانان و ايجاد

  .المللي براي معرفي تعالیم اسالم بوده است

در واقع اگر گروھي از مسلمانان برحسب دستور رسول خدا تصمیم به ھجرت 

گرفتند نه به قصد نجات جان و نه از بیم شكنجه و ستم و يا احساس ضعف در 

تر براي برابر دشمنان بود، بلكه علت اين امر، يافتن جايگاھي مناسب و فضائي بھ

  .معرفي آزادانه اسالم و شعایر اسالمي بوده است

به عبارت ديگر اين مھاجرت وظیفة پیام رساني و ابالغ رسالت نبوي به خارج از 

برخورد جعفر ابن ابیطالب با سلطان حبشه و . مرزھاي حجاز را دنبال مي نمود

تیك وي مي مذاكرات دوجانبه اي كه انجام شد مؤيد سفارت جعفر و وظیفه ديپلما

غیر از موضوع ھجرت به حبشه، وقايع ديگري نیز حاكي از فعالیت ھاي . باشد

اعزام نمايندگاني در جريان نقض عھد قبیله بني . ديپلماتیك پیامبر اسالم است

قريظه، انجام مذاكرات قبل از جنگ احزاب با متخاصمان، اعزام نماينده به قبیله 

 فتح مكه و مذاكراتي كه به صلح حديبیه بني نضیر، مذاكرات با قريش قبل از

انجامید ھمگي از فعالیت ھاي ديپلماتیك پیامبر و نقش سفرا و نمايندگان ايشان 

  .حكايت مي نمايد

شیوه پیامبر در برخورد با ملل و اقوام دیگر و استراتژي دعوت براساس احترام به 

در اين ) ص(اكرمپیامبر . سنن، عادات و رسوم مردم ھر منطقه و قوم بوده است



در . استراتژي حتي در شرايط اختناق و جوسازي حاضر به تغییر روش نمی گرديد

ديپلماسي جھان حاضر معموًال دولت ھا در مواجھه با بحران ھا، تحت تاثیر گروه 

ھای فشار قرار گرفته و ممکن است خود را با شرايط جديد منطبق کرده و ناگزير 

تناق و فشار، دست به قیام مسلحانه زنند ولي به فريب شوند و يا در جو اخ

  .پیامبر اكرم در آن سخت ترين شرايط، شیوه اصولي خود را تغییر نمي دھد

شیوه ديپلماسی فعلي جھان معموًال بر تحريف سخن طرف مقابل، جوسازي 

كردن و وي را در تنگنا قراردادن استوار است ولي پیامبر اكرم در اين تعامل انصاف 

ست نداده و برای دستیابی به ھدف، از ارعاب طرف مقابل اجتناب می را از د

در استراتژي دعوت، اساس مناسبات پیامبر با مخالفین مبتنی بر واقع بیني . نمايد

پیامبر اكرم در اصرار . و حق طلبی است حتی اگر اين حق در طرف دشمن باشد

من يا شما :  مي فرمودبر اين شیوه تا آنجا پیش مي رفت كه گاه به مخالفین خود

پیامبر معتقد . به عبارتی ايشان، از حق مسلم خود تنزل مي كرد. يكي بر حقیم

بود انسان ھاي دانا حق را زودتر مي پذيرند و انسان ھاي نادان و جاھل به جاي 

تاکید بر واقعیت، رويکردي متعصبانه دارند لذا سعی ِايشان بر اين بود كه آگاھي 

  .مخالفین رشد پیدا كندطرف مقابل و حتی 

مذاکره، اولویت دیپلماسی پیامبر برای حل اختالف

سیره نبوی حاکی از آن است که اولویت اصلی در ديپلماسي پیامبر، انجام 

.مذاکره براي حل اختالف با دشمنان قبل از استفاده از جنگ بوده است

ري از بروز تخاصم سفرا و فرستادگان نیز موظف بودند با ارائه راھكار براي جلوگی

  .تالش نمایند

بر اساس تاريخ ديپلماسي پیامبر، اولین مذاكره ايشان با ابوطالب نماينده قريش 

قريش در آغاز، پیامبر را به عنوان امین و . در سال ھاي اولیه بعثت بوده است

آنان در اين مذاکره سعي كردند با . راستگو مي شناختند و به وي عالقه داشتند

از آنجا كه . اطفی و استفاده از عاليق قومي، وي را با خود ھمگام سازندبرخورد ع

پیامبر در آخرين سال ھاي طفولیت تحت تكفل ابوطالب بود قريش به روابط قبیله 

به ) ص(اي و خانوادگي اشاره کردند و سپس به ابوطالب گفتند که اگر محمد

روط بر اين كه وي نیز دنبال قدرت و مال دنیاست ما براي وي تھیه مي كنیم مش

ابوطالب به عنوان نماينده سران قريش با پیامبر . از بدگوئي بت ھا دست بردارد

پیامبر اكرم متقابًال با يک . مالقات و در ارتباط با درخواست قريش با وي مذاكره كرد

عموجان اگر اينان : برخورد عاطفی، ابوطالب را عموجان خطاب کرد و گفت

ست راست و ماه را در كف دست چپ من قرار دھند ھرگز از خورشید را در كف د



در اين مذاکره قاطعیت پیامبر در . آنچه براي آن مبعوث شده ام دست برنمي دارم

  .اصول، مشركین را در اولین برخورد با شكست مواجه كرد

دومین مذاكره پیامبر كه از اھمیت ويژه اي برخوردار است در محاصره اقتصادي و 

شعب ابوطالب دره ای در مكه . سران قريش در شعب ابیطالب بوداجتماعي 

است و پیامبر بعد از تحريم اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، از سوي قريش با ياران 

اين حادثه سه سال طول كشید و در طول . وفادار خود به شعب ابیطالب پناه برد

ن شرايطي در چنی. آن، مسلمانان در سختی و عسرت فراوان زندگی می کردند

  .مذاكره اي صورت گرفت و غائله خاتمه یافت

در جريان نقض عھد بني قريظه، پیامبر عده اي را به عنوان نماينده جھت مذاکره 

اجمال جريان بدين شكل بود كه پیامبر با يھوديان بني قريظه پیمان . اعزام کرد

ايست با عدم تعرض و اتحاد بسته بود طبق اين پیمان ھیچ يك از طرفین نمي ب

در جريان جنگ احزاب، گروه ھاي مخالف . دشمن طرف مقابل ھم پیمان گردد

در اين جريان مذاكراتي . برای مقابله با مسلمانان ھم پیمان شدند) احزاب(اسالم 

بین احزاب و يھوديان بني قريظه انجام شد و رئیس قلعه بني قريظه متعھد كمك 

اب ارزش زيادی داشت؛ چرا كه مدينه اين كمك براي احز. به مخالفان اسالم شد

در محاصره احزاب بود و تنھا راه ورودي مدينه بوسیله قبیله بني قريظه قابل 

پیامبر اسالم در اين شرايط حساس ديپلماسی خاصی اتخاذ نمود و . گشايش بود

به دنبال مذاکرات طوالنی میان . نمايندگان خود را براي مذاكره گسیل داشت

بر و سران بنی قريطه، توافق بر حكمیت شد و طرفین فردي را فرستادگان پیام

برای حل و فصل اختالفات به عنوان حكم قرار دادند و باالخره مسئله حل و فصل 

پیامبر در اين بحران . شد و بنی قريطه از ھم پیمانی با مشرکان صرف نظر کرد

 سعد بن در اين مذاکرات،. موفق شد با مذاكره سیاسي مسئله را حل نمايد

معاذ، رئیس قبیله اوس و سعد بن معاذ، رئیس قبیله خزرج در ھیئت نمايندگي 

  .پیامبر شركت داشتند

واقعه ديگر در ارتباط با يھوديان بني نضیر بود، در حادثه ای دو تن از اين يھوديان 

اگرچه حاکم و دارای ) ص(پیامبر اسالم. توسط مسلمانان اشتباھًا كشته شدند

بود اما در يک اقدام انسانی و عادالنه فرمودند بايد ديه توسط قدرت سیاسي 

براي اين منظور پیامبر نماينده ای . قاتلین به بازماندگان مقتولین پرداخت گردد

  .برای مذاکره و توجیه سران بنی نضیر اعزام كرد

  

و اعزام فرستاده) ص(دیپلماسی پیامبر



ر، به سوي سران قبائل و دولت ھا پیامبر سعي مي كرد با اعزام نماينده و سفی

در عین حال . آنھا را به اسالم دعوت كرده تا راه استقبال مردم از اسالم باز باشد

نمايندگان انعقاد توافق نامه و عقد پیمان ھا با بیگانگان را نیز مدنظر داشتند و 

ئل برخی از اين نمايندگان نیز در پايان مأموريت به انعقاد قراردادھاي مھمي نا

.شدند

به اعزام فرستادگان خود به نقاط مختلف مصمم ) ص(زمانی که پیامبراسالم

وقتي مي خواھید با : شد، روز بعد از نماز صبح به پیام رسانان اسالم فرمودند

بندگان خدا روبرو شويد ناصحانه برخورد کرده و خیر آنان را خیر خود و شر آنان را از 

ت با بندگان خدا مواجه می شويد و اگر دل سوزانه شما در اين مأموري. خود بدانید

: پیامبر تاکید کردند. و خیرخواھانه عمل نكنید خدا بر شما بھشت را حرام مي كند

چون . را پیش نگیريد) ع(مراقب باشید که شیوه پیام رسانان حضرت عیسي

حضرت عیسي حواريون را ھمانند من دعوت كرد اما آنان به آب و ھواي محل 

يت خود توجه كردند و اگر خوش آب و ھوا بود رفتند و پیام را رساندند و در مأمور

عیسي نیز از اين رفتار پیش خدا شكوه . غیر اينصورت از انجام وظیفه سرباز زدند

  .كرد

اعزام ھیات نمايندگي به قبیله قريش که منجر به صلح حدیبیه شد نیز نمونه ای 

 ششم ھجري قبل از فتح مكه پیامبر با در سال. ديگر از ديپلماسی پیامبر بود

اين سفرصرفًا به منظور انجام فريضه . گروه زيادي از مسلمان ھا عازم مكه شدند

در اين ماه ھا به حكم قانون . حج و بدون انگیزه نظامی و ايام ماه ھاي حرام بود

نیز اين ماه را انتخاب ) ص(پیامبر اكرم. اسالم و اعتقاد اعراب جنگ حرام است

مسلمانان نیز از اينکه بعد از . رده بود كه بدون عمل نظامي بتوانند حج كنندك

ديری نگذشت . سال ھا مي خواھند عمل حج را بجا آورند بسیار خوشحال بودند

که مشركین از اين جريان مطلع شدند و در برابر مسلمانان صف آرائي كرده و 

در اينجا پیامبر . مكه بروندگفتند ھرگز اجازه نمي دھیم پیامبر و مسلمانان به 

اما قريش در يک اقدام کینه . نماينده اي برای مذاکره به قبیله قريش فرستاد

حتی قريش دست و پاي مركب او . توزانه سفیر پیامبر را آزار داده و از قبیله راندند

را قطع كرده و قصد كشتن وی را داشتند در حالي که از قديم ترين سنت ھاي 

علیرغم اين برخورد پیامبر عقب . به حفظ جان نماينده و سفیر استبشري احترام 

. نشینی نکردند و نماينده ديگری يعنی عثمان بن عفان را به میان قريش فرستاد

به نقل از برخی مورخین، بعضي از صحابه، عمر بن خطاب را برای اعزام به پیامبر 

ارھا قريش را آزار داده معرفی كردند اما ايشان فرمودند عمر فردی خشن است و ب

لذا پیامبر . است و فرد مطلوب و مناسبي برای اعزام به قبیله قريش نیست



. عثمان بن عفان را که فردی نرم خو و اھل مدارا بود را به عنوان نماينده اعزام کرد

. عثمان پس از ورود به مکه به خانه يکي از قريشیان که از اقوام وی بود وارد شد

رب، صاحب خانه خود را متعھد به حمايت از مھمان مي داند لذا براساس سنت ع

وی پس از تماس با قريش نظر پیامبر را به . عثمان در مکه از تعرض مصون ماند

ولي سران قريش در يک جنگ روانی شايع کردند كه عثمان را . آنان ابالغ کرد

فیر اين شايعه موجب وحشت مسلمانان گردید؛ چرا که كشتن س. كشته اند

در حالی که مسلمانان منتظر . نشانگر يك حالت خصمانه و غیرقابل كنترل است

حمله مشركین بودند، پیامبر در یک اقدام مبتکرانه از مسلمانان بیعت مجدد گرفت 

اين تاكتیك براي اين بود كه پشت گرمی . که موسوم به بیعت رضوان گردید

. حشت آنان از بین برودمسلمانان نسبت به یکدیگر مشخص گردد و ترس و و

مشھور است که پیامبر در پاي درختي نشستند و تك تك مسلمانان آمده و با 

این تاکتیک موجب تقویت موضع مسلمانان در . جان و مال با ایشان بیعت كردند

مذاکره گردید و گفتگوھا به صلح حديبیه منجر شد که در نھایت فتح مکه را به 

  .دنبال داشت

، مصعب بن عمیر را به عنوان اولین سفیر پیامبر دانسته اند برخي از مورخین

از . مصعب كه از جوانان پاك نھاد بود جھت انجام مأموريت به مدينه اعزام شد

وي پس از جنگ . نیز به عنوان آخرين سفیر پیامبر يادشده است) ع(حضرت علي

ي خود را به تبوك و قبل از حجة الوداع به يمن اعزام و مأموريت تبلیغي ـ سیاس

  .انجام رسانید

شواھد تاريخي نشان مي دھد كه بسیاري از فرستادگان و سفراي پیامبر نه 

تنھا در صحنه ديپلماتیك بلكه در عرصه جھاد و مبارزه با دشمنان نیز پیشتاز بوده و 

اكثر آنان نظیر جعفر ابن ابیطالب و مصعب بن عمیر در عرصه كارزار به شھادت 

نكته قابل توجه ديگر، شھادت برخي از .  اهللا نائل گرديده اندرسیده و به لقاء

فرستادگان پیامبر در حین انجام مأموريت است براي مثال حارث بن شجاع ابن 

وھب ابن منذر اسدی كه به عنوان سفیر به دربار پادشاه غسانیان اعزام شده 

 تسلیم بود توسط عوامل غساني به شھادت رسید و يا منذر بن عمرو كه براي

به دربار سلطان نجد اعزام شد اما توسط اين فرد به فیض ) ص(نامه رسول اهللا

  .شھادت نائل گرديد

معروف ) چاه معونه(نمونه دوم حادثه ای است كه در تاريخ به واقعه بئر معونه 

در اين مقطع يكي از شخصیت ھاي مسلمان بنام منذربن عمرو از جانب . است

ھدف .  و در راس يک ھیات نمايندگی به نجد اعزام شدپیامبر به عنوان نماينده



اين ھیات در مسیر خود به . اين ھیات معرفي اسالم به مقامات و مردم نجد بود

ھیات در . روستائي رسید که به علت مجاورت با چاه آب به بئر معونه معروف بود

ن را به اين محل توقف کرد و از بین خود يك نفر را مأمور كرد تا نامه مسلمانا

اما سلطان نجد نه تنھا نامه را باز نكرد بلکه دستور قتل . سلطان نجد تسلیم کند

فرد مذكور را داد و پس از مدتی، از افراد مسلح خود خواست تا به ديگر افراد 

اين . ھیئت حمله كنند و در نتیجه ھمه فرستادگان پیامبر به شھادت رسیدند

ه اعضای اين ھیئت عمدتًا از شخصیت ھاي حادثه به شدت پیامبر را آزرد؛ چراك

  .علمي بودند

پیامبر اسالم در انتخاب نمايندگان و سفراي خود بسیار دقیق و محتاط عمل 

سفراي پیامبر . كرده وحتي االمكان سفراي بدون نقص و عیب را برمي گزيدند

عمدتًا تیزھوش، سخنور، خوش سیما، شجاع و وفادار به ارزش ھاي اصولي 

اگرچه جھت شناخت ابعاد وجودي نمايندگان و سفراي پیامبر . الم بودندمكتب اس

اسالم محدوديت منابع وجود دارد اما به طور اجمال، معرفي زندگي و خصايص 

  .صورت مي پذيرد) ص(شخصیت ھاي برجسته ديپلماتیك عصر پیامبر

از سال ششم به بعد مذاكرات فصل جديدي به خود گرفت و مذاکرات فردي به 

معروف است » وفود«در اين زمان ھیئت ھای نمايندگی که به . وھي تبديل شدگر

برخورد پیامبر با . از مناطق مختلف به مدينه می آمده و با پیامبر مالقات مي كردند

گاه اتفاق مي افتاد که پیامبر شخصًا از وفود . وفود بسیار جالب و آموزنده بود

م برای نشستن ھیئت ھاي نمايندگي استقبال کرده و عبای خود را برای احترا

برخی از .  سال نھم به دلیل كثرت وفود، عام الوفود نامیده شد .پھن مي كرد

منابع تعداد ھیأت ھاي نمايندگي در آن سال را تا ھفتاد ودو نمايندگي ذكر كرده 

بعضی از این ھیئت ھا براي عقد قرارداد، و برخي به عنوان ھیات حسن نیت . اند

محور مذاكرات در اكثر . م رسمی پذيرش اسالم، به ديدار پیامبر می آمدندو يا اعال

اين مذاكرات عمدتًا دعوت به اسالم، عمل به قرارداد، دعوت به توافق ھاي 

در اين . نسبي، دعوت به عدم تعرض نظامي و استقرار صلح و ھمزيستي بود

تاکید بر اصول از مذاكرات صداقت در كلیه مذاكرات و قاطعیت توام با انعطاف و 

  .خصوصیات پیامبر اسالم بود

   

اعزام مصعب بن عمیر بھ مدینھ

  



ُمصعب بن عمیر كه در يك خانوادة مرفه اما كافر پرورش يافته بود از اولین 

جواناني بود كه به اسالم گرويد و به ھمین دلیل مطرود خانواده متمول خويش 

عفر ابن ابیطالب به حبشه وي از ُزمره كساني است كه به ھمراه ج. گرديد

ُمصعب ھمچنین در جريان . مھاجرت كرد و در اين سفر يار و مشاور جعفر بود

محاصره شعب ابیطالب در كنار پیامبر بود و گرسنگي و رنج فراواني را ھمانند ديگر 

وي با عالقه خاصي تعالیم اسالم و بخصوص قرائت قرآن . مسلمانان متحمل گرديد

. نكشید كه از مدرسین قرآن گرديدرا فراگرفت و طولي

در سال دوازدھم بعثت چون موسم حج فرا رسید پیامبر اسالم دين جديد را بر 

در اين میان . قبايل و ملل مختلف عرضه نموده و مردم را به سوي خدا دعوت كرد

گروھي از قبیله اوس و خزرج كه ھم پیمان يھود بودند اسالم را پذيرفتند و 

رب، مردم اين شھر را به دين اسالم دعوت كردند و طولي نكشید دربازگشت به يث

كه اھل يثرب مسلمان شدند و چندي بعد يك پیمان دوستي در منطقه عقبه با 

پیامبر خدا به ايشان . رسول خدا منعقد كردند كه به عقبه ُاولي معروف گرديد

  : فرمود

ما از پیامبر و كمك پاداش ماده اول پیمان اين است كه خداوند درقبال دفاع ش«

به ايجاد حكومت اسالمي، در زمینه ھاي مناسب، شما را بر غرب سلطنت 

  .»خواھد داد و عجم را شكست داده و به اطاعت شما در مي آورد

پس از انعقاد پیمان، سران دو قبیله اوس وخزرج ازجمله سعد بن ُزراره از پیامبر 

 معرفي تعالیم و احكام اسالم به خواستند تا نماينده اي را براي حفظ ارتباط و

میان آنان بفرستد و رسول خدا ُمصعب بن عمیر را براي اين مأموريت سیاسي كه 

ُمصعب جواني رشید، خوش . ظاھري فرھنگي و تبلیغي داشت انتخاب نمود

سخن، متدين و با وقار بود و اين صفات، وي را شايسته نمايندگي پیامبر در قبايل 

  .اوس و خزرج نمود

ابوزيد بلخي با الھام از شیوه پیامبر براي تعیین سفیر در كتاب سیاسة 

  : المختصره مي گويد

كسي را كه براي سفارت اعزام مي داري بايد داراي صدائي رسا، چھره اي «

. زيبا و منظري دلپسند و ظاھري آراسته و بیاني شايسته و گفتاري نیكو باشد

  .»ت تا آن را به ھمان صورت خود ادا كندحافظ چیزي باشد كه مأمور ابالغ آن اس

ُمصعب بن عمیر كه در مقاطع مختلف و بخصوص در دوران سختي و مشقات 

مسلمین، لیاقت و شايستگي خود را در اطاعت از دستورات نبوي ثابت كرده بود 



در كسوت نمايندگي پیامبر نیز شخصیت واالي خود را نشان داد و پس از ورود به 

  .ترده اي با مردم اين شھر برقرار نموديثرب ارتباط گس

  :وظايف ُمصعب در مدينه را می توان در امور زير خالصه کرد

  .آموزش قرآن به مسلمانان. ١

  .آموزش امور دين به آنان. ٢

  .اقامه نماز پیشاپیش آنھا. ٣

  .دعوت مردم به دين نوين. ۴

  :اين چھار وظیفه دو ھدف اصلي را دنبال مي كرد

سلمانان به انسان ھايي مكتبي و مسئولیت پذير، كه اسالم را در تبديل م) الف

در اين مسیر . متن رفتار و كردار خويش به عنوان يك روش زندگي، عینیت بخشند

مأموريت ُمصعب به آموزش قرآن خالصه نمي شد بلكه مأموريت اصلي وي ايجاد 

 ايفا نموده و بینش ديني در میان مردم بود تا قرآن در زندگي جامعه نقش عملي

بدين صورت زندگي . در پرتو آن برنامه ھاي جامعه، طرح ريزي و انجام پذيرد

آنان ارزش ھاي جاھلي ھمانند شھوت . مسلمانان در مدينه چھره اي نوين يافت

و دنیاپرستي را از خويش دور كرده، كینه ھاي كھن را كنار نھاده و حس انتقام را 

  .در خويش فرو نشاندند

ساختن مسلمانان به مسائل اسالمي و تعمیم آن در تمامي امور آشنا ) ب

مصعب در اين زمینه نیز موفقیت ھاي . سیاسي، نظامي، اقتصادي جامعه

دارا بودن اخالقیاتي كه يك مسلمان انقالبي بايد داشته . چشمگیري كسب كرد

باشد، نقش موثري در كسب اين موفقیت ھا ايفا نمود و ثابت كرد كه يك سفیر 

تنھا ھنگامي مي تواند در پیشبرد يك ھدف و آرمان موفق باشد كه خود الگوي 

وي در كنار آموزش قرآن با تاسیس يك . تمام عیار آن ھدف و آرمان باشد

 تعالیم اسالمي و ويژگي ھاي حكومت الھي را در میان مردم ترويج  آموزشگاه،

  .نمود

وخزرج كه اسالم آورده برگزاري نماز، مصعب در پیشاپیش دو قبیله اوس ) ج

بودند به نماز مي ايستاد و علیرغم اينكه اين دو قبیله را كینه اي كھن بود، آنھا در 

كنار يكديگر به نماز ايستاده و بجاي نبرد داخلي علیه دشمن خارجي متحد مي 

  .شدند

تنھا چند روز از ورود او به يثرب نگذشته بود كه گروھي از جوانان خزرج به اسالم 

يدند و كمتر خانه اي بود كه سكنه آن سخن از دين اسالم و خصائل پیامبر را گرو



اقدام مھم ُمصعب، مذاكره با سعد بن معاذ از رؤساي قبیله اوس . به میان نیاورند

سفیر پیامبر براي توفیق در مأموريت خود نخست از طريق ايجاد ارتباط با . بود

ھر را شناسائي كرده و سپس با اھالي يثرب، افراد با نفوذ و كلیدي اين ش

برقراري روابط با اين افراد، راھكارھاي اجرائي را براي توفیق در مأموريت خود اتخاذ 

سعد كه مردي انديشمند و . يكي از افراد با نفوذ مدينه سعد بن معاذ بود. نمود

جوانمرد بود نخست فعالیت ھاي ُمصعب را با سوء ظن دنبال نمود و حتي از بیم 

چي جوانان از آداب و رسوم قبیله، به نماينده خود فرمان داد تا از اقدامات سرپی

  .فرھنگي ُمصعب ممانعت نمايد

يكي از جوانان با وفاي يثرب كه » اسعد بن زراره«مصعب معموال به ھمراه 

خويشتن را وقف اسالم نموده بود، به خانه ھاي مردم مدینه رفته و با آنان به 

يات قرآن كريم را براي آنان تالوت و اھداف و اصول وي آ. گفتگو مي نشست

  .اساسي اسالم را تبیین و ايشان را به اسالم فرا مي خواند

يك روز ُمصعب به ھمراه يار وفادارش اسعد بن زراره براي تبلیغ به سوي باغ 

و » سعد بن معاذ«اين خبر به گوش . به راه افتادند» بني ظفر«يكي از افراد قبیله 

رسید و آنان از اينكه مصعب به خود »بني اشھل«سرداران قبیله » ن خضراسید ب«

جرأت داده و وارد متملكات آنان گشته تا مردم را از بتھايشان رويگردان نمايند، 

  :سعد رو به اسید نموده گفت. دچار خشم شدند

به سوي مصعب و سعد بن زراره برو و به آنھا بگو كه از راھي كه آمده اند باز «

  .»آنھا درصدد گمراه نمودن مردم و فريب دادن جوانان ما ھستند. ندگرد

  :سپس به توجیه آن پرداخت كه چرا خود نمي رود و گفت

مي داني كه سعد بن زراره با من قرابت نزديك دارد كه او پسرخاله من است و «

  .»است و من نمي خواھم با او خشونت كنم) ص(مصعب نیز يار محمد

   برگرفت و در حالي كه از چشمانش شرراسید سالح خود را

  .مي باريد و خشم، وجودش را فراگرفته بود به سوي باغ راه افتاد

  :اسید را بديد به مصعب گفت» سعد بن زراره«چون 

  .اين سردار قوم خود است، پس خداي را به وي بشناسان

  :مصعب به آرامش و اطمینان نگاھي به وي افكنده گفت

  . او سخن بگويماو را بشناسان تا با



شما را : و سرانجام اسید در حالي كه كینه دلش را فراگرفته بود فرارسیده گفت

اگر براي جان خويش . چه شده كه به اینجا آمده ايد تا مردم را گمراه سازيد

  .ارزشي قائلید از اينجا برويد

تعصب اسید نسبت به بتان خدايانش بدان حد بود كه آماده انجام ھرگونه كاري 

  .در حق مصعب گشته بود حتي اگر جان وي را مي گرفت

  :مصعب با آرامش بسیار رو به او كرده گفت

اگر سخنم را نكو يافتي بپذير وگرنه از آن . بنشین تا دمي با ھم سخن گوئیم

  .دوري جوي

ھر چند كه اسید را خشم بسیار فراگرفته و . در برابر منطق نتوان مقاومت كرد

به مصعب آمده بود، لیكن روش منطقي مصعب راه در برابر به قصد آسیب رساندن 

  .وي مسدود نموده او را وادار به شنیدن سخنان او نمود و گفت سخنت را پذيرفتم

اين را گفت و سپس در حالي كه سعي مي كرد از خشمش بكاھد و اندكي 

آرامش يابد برزمین نشسته درھاي قلبش را باز نمود وسراپا گوش شد تا به 

  .ن مصعب گوش فرا دھدسخنا

مصعب فرصت را مغتنم شمرده آياتي از قرآن كريم را براي وي تالوت نمود و 

  .سپس به تفسیر آيات پرداخت

آيات پروردگاري در درونش نفوذ كرده با سلول ھايش . اسید آشكارا مي لرزيد

 آمیختند و او را به لرزه در مي آوردند و سپس به ژرفناي فطرت وي نفوذ كرده-مي

پس از آن اسید اذعان نمود كه . ھاي تباھي و گمراھي را در او سوزاندند-ريشه

سپس ايمان آورده و توسط مصعب . سخناني چنین زيبا و دلربا تاكنون نشنیده

  :مسلمان گشته گفت

در انتظار من مردي است كه سردار قوم خود است و اگر اسالم آورد تمامي قوم 

  . نزد شما خواھم فرستادمن او را. او مسلمان خواھند شد

اسید در حالي به سوي سعد بن معاذ باز مي گشت كه چھره اش نشان از 

چندي پیش درحالي مي رفت كه چھره اش در . تغییري عمیق در درونش داشت

اثر خشم و غضب بسیار درھم رفته بود و اكنون باز مي گردد در حالي كه آثار 

 سعد او را ديد رو به سوي قوم چون. شادي و سرور در چشمانش موج مي زند

خود نموده گفت، سوگند ياد مي كنم كه اسید آنگونه كه رفت بازنگشته و سپس 

  :روبه او كرده گفت

  چه کردی؟



  :اسید پاسخ داد

آنھا را تھديد . با آن دو مرد به سخن نشستم، سوگند كه آنھا را زيان آور نیافتم

  . انجام دهكردم اما پاسخ شنیده كه ھر كار كه مي تواني

سعد شمشیر خود را بركشیده در برابر مصعب ايستاده از او خواست تا از تبلیغ 

  .اسالم دست جسته و باز گردد

اسید به او گفته بود كه فردی . مصعب دريافت كه فرصتي ارزشمند يافته است

را خواھد فرستاد كه سردار قوم خود است و اگر اسالم آورد، تمامي قوم او 

را به اسالم درآورد، » سعد بن معاذ«اكنون اگر بتواند . ند شدمسلمان خواھ

خواھد توانست زمینه مردمي نھضت اسالمي را گسترش داده و پیروزي بزرگي 

  .براي مكتب خود بدست آورد

  :با ھمان روش پیشین با سعد روبرو گشته به او گفت

وگرنه ما را از اگر سخنم را نكو يافتي آن را بپذير . ـ بنشین تا دمي سخن گوئیم

  .اينجا بران

سعد سالح را در نیام گذارده برزمین نشست تا به سخنان مصعب گوش فرا 

به . آيات قرآن، سعد را مي لرزاند. مصعب به تالوت آياتي از قرآن پرداخت. دھد

درون پیكرش نفوذ مي كرد، در قلبش مي نشست و به مغزش مي رفت، آن را در 

وري وجودش را فراگرفته، اما قومش ھنوز در تاريكي او مي ديد كه ن. برمي گرفت

بسر مي برند و بر او كه رھبر آنھا است تكلیف كه آنان را به سوي نور و راستي 

و سرانجام در حالي كه مسلمان شده و به پروردگار يكتا . ھدايت و ارشاد كند

  .ايمان آورده بود به سوي قوم خود بازگشت

 براي جذب قوم خويش به سوي اسالم بكار سعد تمامي ارزش ھاي جاھلي را

  :او آنھا را گرد آورده، فرياد برآورد. گرفت

  ...اي قوم بني اشھل

  .ھمه سكوت كردند تا ببینند او چه مي خواھد بگويد

  مرا چگونه مي دانید؟

  :و حضار يك صدا پاسخ دادند

  .تو سرور مائي، گفتارت برترين گفتار و كردارت بھترين كردار است

  :ز آنكه سعد اين سخن را از آنان شنید و شرايط را آماده ساخت، گفتپس ا

آنكه به خدا و پیامبر او ايمان  پس از اين گفتار زنان و مردان شما حرام است جز

  .آوريد



سپس آنچه را مصعب به وي آموخته بود براي آنان بیان كرده به نكوھش تقالید و 

  .داخترسوم جاھلي و ذكر مزاياي عقیده اسالمي پر

قوم او كه دريافتند در گمراھي بسر مي برده و بر برتري اسالم قانع گشتند 

  . ايمان آورده و مسلمان شدند

بدين گونه قبیله اي بزرگ ـ بني اشھل ـ اسالم آورده و گروه گروه به دين اسالم 

درآمدند و خويشتن را از كوره راه ھاي تاريك جھالت و گمراھي رانده وارد دوران 

و منشًأ تمامي اين تغییرات شگرف، سفیر پیامبر . ي حق و راستي گشتندنوران

  .یعنی مصعب بن عمیر بود

   

  مصعب و اولین نماز جمعه

از آنجا كه قبايل اوس و خزرج ھم پیمان يھوديان بودند وھمواره تحت تاثیر عبادات 

الم دسته جمعي يھود كه در روزھاي شنبه برگزار مي شد، قرار داشتند پیامبر اس

با ارسال نامه اي به مصعب از وي خواست تا نماز جمعه را در يثرب برپا كرده و 

ترجمه متن نامه . مردم را به انجام اين عبادت سیاسي و اجتماعي دعوت نمايد

  :پیامبر از اين قرار است

ھمچنانكه مي بیني يھوديان در روز شنبه تظاھر به زيور مي كنند ظھر روزھاي «

نان و فرزندانتان را جمع كنید وبا خواندن دو ركعت نماز به خدا جمعه شما نیز ز

  .»تقرب جوئید و خود را نزديك خدا سازيد

بدين سان اولین نماز جمعه به امامت مصعب در مدينه اقامه شد و وي نه فقط 

به عنوان سفیر سیاسي و مبلغ اسالم بلكه به عنوان امام جمعه نیز مأموريت 

عب پس از يك سال اقامت، يثرب را ترك كرد و به مكه مص. خود را ادامه داد

وي در اين مأموريت نقش موثري در معرفي اسالم، تعلیم قرآن، . مراجعت نمود

تضعیف پیوندھاي اوس و خزرج با يھوديان و تثبیت موقعیت حكومت اسالمي در 

به دنبال زمینه ھاي مساعدي كه به دلیل مأموريت مصعب در . مدينه ايفا نمود

  .ثرب فراھم شده بود، آئین اسالم در اين سرزمین گسترش يافتي

مصعب پس از بازگشت از مدينه در كنار پیامبر فعالیت ھاي سیاسي و نظامي 

باالخره اين . خود را دنبال كرد و در جنگ بدر يكي از سه پرچمدار سپاه اسالم بود

ر ديگر شھداي ُاحد سفیر سرفراز پیامبر در جنگ ُاحد به لقاي دوست نائل و در كنا

  .رخ در نقاب خاك كشید) ص(در مدينة النبي

   



جعفر ابن ابیطالب و پانزده سال سفارت

  
  

پس از آشكار شدن دعوت علني پیامبر، ازسال سوم بعثت به بعد، فشار و آزار 

در نتیجه عده اي از مسلمانان براي دوري از . مشركان بر مسلمانان افزايش يافت

. و براي معرفي شعایر اسالم، تصمیم به خروج از مكه گرفتندگزند مشركان مكه، 

با شناختي كه از اوضاع بین المللي در آن مقطع داشت به آنھا ) ص(حضرت پیامبر

اگر به كشور حبشه سفر كنید، براي شما بسیار سودمند است، زيرا در : فرمود

د، پس به آنجا به دلیل حضور زمامداري نیرومند و دادگر به كسي ستم نمي شو

حبشه برويد كه سرزمین صدق است، شما مي توانید در آنجا باشید تا خداوند راه 

. نجات و گشايشي براي شما فراھم كند

 نفر بودند، بي درنگ و شبانه، دور از ديد ١۵ تا ١٠گروھي از مسلمین كه 

  . مشركان به سوي جده روانه شده و از آنجا با كشتي به سوي حبشه رفتند

ه در ماه رجب سال پنجم بعثت به سوي حبشه رفته و در ماه شعبان و اين گرو

در اين ھنگام گزارش دروغي . رمضان در آنجا با كمال آزادي و امنیت اقامت كردند

به آنھا رسید كه عده زيادي در مكه مسلمان شده اند و آزار مشركان برطرف 

دن گزارش اطالع آنھا به مكه بازگشتند، ولي وقتي كه به دروغ بو. شده است

  . يافتند، جز چند نفر، بقیه به حبشه مراجعت نمودند

در سال پنجم ھجرت، گروه ديگري متشكل از ھفتادوپنج يا ھشتاد و چند نفر 

به سوي حبشه ) ع(ھمراه دوازده نفر زن به سرپرستي حضرت جعفرابن ابیطالب

  . دامه دادندرھسپار شدند و در حبشه با كمال آزادي و امنیت به زندگي خود ا

با اين كه مشركان به سختي آنھا را تھديد مي نمودند، آنھا نھراسیدند و با 

ھجرت انقالبي خود، براي حفظ دين و صدور انقالب به حبشه، دست به اين 

حركت سیاسي ـ فرھنگي زدند، و با ايثارگري از خانه و كاشانه خود براي پیروزي 

  .اسالم گذشتند

مانان در حبشه به گوش مشركان مكه رسید و آتش خبر آزادي و آسايش مسل

آنھا وحشت زده شدند، زيرا مي ديدند كه . كینه در دل آنھا افروخته شد

مسلمانان آنجا را به صورت يك پايگاه محكم قرار داده و ترس آن را داشتند كه با 

 ، او را به اسالم جذب كنند و با)زمامدار حبشه(نفوذ مسلمانان در دربار نجاشي 

كمك او لشگر مجھزي تشكیل داده و آيین بت پرستي را در جزيره العرب ريشه 

  .كن سازند



اجتماع كرده و در اين مورد به گفتگو » دارالندوه«سران شرك در مجلس شوراي 

تصمیم گرفتند كه نمايندگان زبردستي با ھداياي گرانبھا به دربار . پرداختند

يران و درباريان، به دربار نجاشي نفوذ نجاشي بفرستند، و با دادن ھدايا به وز

نمايند و سرانجام نجاشي را به اخراج و تسلیم نمودن پناھندگان مسلمان 

  .وادارند

عمروعاص و عبداهللا بن ابي ربیعه، با ھداياي گرانبھا به حبشه رسیدند و 

نخست ھدايايي به رجال دربار . رفتند» نجاشي«يكراست به دربار پادشاه حبشه 

ن دادند و با دادن رشوه، دل آنان را نرم کردند تا در مجلس پادشاه از آنھا و وزيرا

  .حمایت کنند

  خواھی که دل دلبر تو نرم شود

  از پرده برون آید و بی شرم شود

  زاری مکن و زور مزن، زربفرست

  زر بر سر فوالد نھی نرم شود

ان نجاشي در آن شركت نمود، و نمايندگ. مجلس شاھانه نجاشي تشكیل شد

قريش با احترام وارد مجلس شدند و در برابر نجاشي به سجده افتادند و ھداياي 

  .خود را تقديم نمودند، و در كنار زمامدار حبشه نشستند

ما مردم مكه «: پس از تملق و چاپلوسي چنین گفت» عمروعاص«در اين ھنگام 

ضرت ھستیم كه افتخار داريم در مجاورت كعبه زندگي مي كنیم و با اعلي ح

زندگي آرامي داشتیم، ولي چند نفر جوان بي . نجاشي دوستي و ارادت داريم

آنان معتقد به دين جديدي ھستند كه نه . خرد، آرامش شھر ما را به ھم زده اند

با آيین ما سازگار است و نه با آيین شما كه مسیحي ھستید، حرف ھاي عجیب 

اھت و ناداني، نسبت مي آئین پدران ما را به سف. و بي سابقه اي مي زنند

اختالف و دو دستگي ايجاد كرده اند و عده اي را فريب داده اند، و اينك فرار . دھند

اكنون به نمايندگي از بزرگان قريش از شما تقاضا داريم . كرده به اينجا آمده اند

  »...آنھا را به ما بسپاريد، تا به مكه بازگردانیم

شوه ھاي نمايندگان قريش، فريفته شده حاشیه نشینان نجاشي كه قبًال با ر

مھاجران : بودند، به نفع آنھا سخن گفتند و تقاضاي آنھا را تايید نمودند و گفتند

  .مسلمان را به اينھا تسلیم كن، تا به بالد و قوم خود بپیوندند

نه ھرگز، من قومي را كه به : نجاشي در حالي كه خشمگین شده بود، گفت

تا آنھا را به اينجا حاضر . سلیم نمايندگان قريش نمي كنممن پناھنده شده اند، ت



كنم، و آنھا نیز سخن خود را بگويند و نظر خود را در مورد نمايندگان قريش ارائه 

  .دھند

براي نمايندگان ھیچ چیزي بدتر از اين نبود كه مھاجران مسلمان در مجلس 

د، زيرا فرمان اكید شاه، حاضر شوند و از خود دفاع كنند، ولي چاره اي نداشتن

  . شاه بود كه آنھا حاضر شوند

. نجاشي براي جعفر و ھمراھان پیام فرستاد، وآنھا را به مجلس خود فراخواند

جمعي از اسقف ھاي مسیحي . جعفر و ھمراھان به مجلس نجاشي وارد شدند

در حالي كه كتاب ھاي خود را روبروي خود گشوده بودند، در مجلس حاضر شده 

  .ا در مورد اسالم مطالبي را از مھاجران مسلمان بپرسندبودند، ت

اين ديني كه : در اين ھنگام يكي از اسقف ھا خطاب به مھاجران مسلمان گفت

شما داريد، چه ديني است كه نه با آيین قوم خودتان سازگار است و نه با آيین ما 

  و نه با آيین ساير ملل؟) مسیحیان(

ایھا :  و خطاب به نجاشي چنین گفتقفل سكوت را شكست» جعفر طیار«

کنا اھل جاھلیة، نعبد االصنام، و نأکل المتیة؛ ونأتی الفواحش، ونقطع ! الملک

االرحام، و نسیء الجوار، ویأکل القوی منا الضعیف حتی بعث اهللا الینا رسوًال نعرف 

دان اي زمامدار، ما مردمي نا... نسبه و صدقه وامانته و عفافه فدعانا لتوحید اهللا

در كارھاي زشت غوطه ور بوديم، بت پرستي، مردارخواري، بي عفتي، . بوديم

قطع رحم، بدرفتاري با ھمسايگان و ربودن حق ضعیفان توسط زورمندان، كار ھر 

نسب و . تا اين كه خداوند رسولي از میان ما به سوي ما فرستاد. روزه ما بود

او ما را به عبادت خداي . ختیمامانتداري و صداقت و عفت او را به خوبي مي شنا

يكتا و ترك بت پرستي و آيین خرافي نیاكان مان فراخواند، و ما را به 

راستگويي،امانتداري، وصله رحم، نیكي به ھمسايه، دوري از كارھاي زشت و 

اجتناب از خونريزي و ناپاكي دعوت فرمود، و ما را از بي عفتي ھا، روابط 

م و نسبت ناروا به زنان با عفت، بازداشت، و به ما نامشروع، ظلم، خوردن مال يتی

امر كرد كه تنھا خداي يكتا را بپرستیم، و براي او شريك و ھمتا نگیريم، و نیز ما را 

ما به او ايمان آورديم و او را تصديق نموديم و از . امر كرد... به نماز و روزه و زكات و

ا را تحت فشار و آزار خود قرار قوم ما با ما دشمني كردند و م. او پیروي كرديم

و چون بر ما چیره شدند، ... دادند، تا ما را به بت پرستي و آيین جاھلیت بازگردانند

به آزار ما پرداختند، و مانع آن شدند كه ما آزادانه برنامه ھاي دين خود را اجرا 

 به جوار تو ايم، و- كنیم، از این رو به كشور شما آمده ايم، و تو را بر ديگران برگزيده

  . امیدواريم كه در اينجا در نزد شما به ما ظلم و ستم نشود. پناھنده شده ايم



بیان گرم و دلنشین و منطقي جعفر، زمامدار حبشه و رجال كشورش را تحت 

تاثیر عمیق قرار داد و ھمه حاضران سراپا گوش و مجذوب سخنان سخنور بزرگ، 

  .بیشتر سخن بگويدحضرت جعفر شده بودند، تا در اين راستا 

آيا از آنچه را كه خداوند بر پیامبر : در اين ھنگام نجاشي به جعفر رو كرد و گفت

  شما وحي كرده، چیزي ھمراه داري تا براي ما بازگو كني؟

  آري: جعفر گفت

  .برخی از آن آیات را برای ما بخوان: نجاشي گفت

آن با آيین مسیحیت جعفر با مھارت خاصي، آيات آغاز سوره مريم را كه مطالب 

بود برگزيد و با آھنگ ملكوتي، ) ع(ارتباط تنگاتنگ داشت و مربوط به خلقت مسیح

  :آن آيات را از آغاز تا اين آيه خواند

  : و ھزي الیك بجذع النخله تساقط علیك رطبا جنیا

  .شاخه درخت خرما را حرکت بده تا از آن برای تو رطب تازه فرو ريزد

نان تحت تاثیر قرار گرفتند كه بي اختیار گريه كردند، به نجاشي و اسقف ھا آنچ

طوري كه ريش نجاشي از اشك چشمانش خیس شد، و كتاب ھاي اسقف ھا از 

اين سخنان با آنچه حضرت : در اين وقت، نجاشي گفت. ھايشان تر گرديد-اشك

  .آورده، ھمسان و ھماھنگ است، و از يك چشمه گرفته شده است) ع(عیسي

به دو نماينده قريش، عمروعاص و عبداهللا بن ابي ربیعه، رو كرد سپس نجاشي 

را به شما تسلیم ) مھاجران مسلمان(برويد، سوگند به خدا ھرگز آنھا : و گفت

  . نمي كنم

به اين ترتیب نقشه شوم نمايندگان قريش، خنثي شد و آنھا با كمال شرمندگي 

  .و شكست از مجلس خارج شدند

ھنگامي كه جعفر آيات قرآن را خواند، نجاشي گريه كرد مطابق بعضي از روايات، 

  .سوگند به خدا حق ھمین است: و گفت

ابوطالب پدر جعفر، از محبت ھاي نجاشي نسبت به پناھندگان اطالع پیدا کرد و 

دريافت كه زمینه اسالم خواھي در وجود نجاشي فراھم شده و اكنون وقت آن 

ه دعوت او به اسالم، احساسات پاکش را است تا با اشعار تشكرآمیز خویش دربار

  :اشعار تشكرآمیز ابوطالب چنین بود. نثار نجاشي كند

  اال لیت شعري كیف في الناس جعفر

  و عمر و واعداء النبي االقارب

  وھل نال افعال النجاشي جعفرا



  واصحابه ام عاق ذلك شاغب

  وتعلم خیار الناس انك ما جد

  كريم فال يشقي لديك المجانب

  م بان اهللا زادك بسطهو تعل

  و اسباب خیر كلھا لك ال زب

در میان ) ص(كاش می دانستم كه جعفر و عمروعاص و دشمنان نزديك پیامبر«

  مردم چه كردند؟

آيا كرم و خوش رفتاري نجاشي شامل حال جعفر و اصحابش شد، يا اين كه 

  .افراد بد سرشت، مانع آن شدند

 تو شخص شريف و بزرگواري اي نجاشي، انسان ھاي نیك مي دانند كه

  .ھستي، و از ناحیه تو به پناھندگان سخت نمي گذرد

و نیز مردم مي دانند كه خداوند، مقام ارجمندي به تو داده و ھمه گونه وسايل 

  .نیكي ھا را در وجود تو جمع نموده است

ھنگامي كه اين اشعار به دست نجاشي رسید، او كه چنین انتظاري را نداشت، 

  :دمان شد، و بر احترام ھاي خود به جعفر و ھمراھانش افزودبسیار شا

ابوطالب از شادماني نجاشي آگاه شد و اشعار ديگري در جذب او به اسالم 

  .سرود و نزد او فرستاد

پیامبر نیز نامه اي براي نجاشي فرستاد، و در آن نامه او را به اسالم دعوت كرد، 

تو و سپاھت را . ھي نزد تو فرستاده امپسر عمويم جعفر را ھمراه گرو«: و فرمود

  .»آن را بپذير. به سوي خدا دعوت مي نمايم

نجاشي جواب نامه را نوشت و در آن اقرار به اسالم كرد، و سي نفر از 

آنھا به مدينه آمدند و در . فرستاد) ص(كشیشان را ھمراه ھدايا نزد رسول خدا

   .محضر آن حضرت، مسلمان شدند و به حبشه بازگشتند

اينھا ھمه از آثار تبلیغات شیوا و مستدل جعفر بود كه تحولي عظیم در حبشه 

ايجاد كرد، و انقالب اسالمي را به آنجا صادر نمود، و بذر اسالم را در دل ھاي 

  .مردم آنجا پاشید و به زودي شاھد ثمره آن شد

 مھاجران در حالی كه در كشور حبشه، با كمال آزادي به سر مي بردند، و ھر

مي ) ص(لحظه شاھد پیروزي ھاي خود و اسالم بودند، از فراق و ھجران پیامبر

سوختند و ھمواره دقیقه شماري مي كردند تا بلكه ديدگانشان به جمال 

  .منور گردد) ص(پیامبر



از مكه به مدينه مھاجرت كرد، اسالم در آن ) ص(پس از آن كه رسول اكرم

 اثر پیروزي ھاي پي درپي سرزمین، خیلي سريع گسترش پیدا كرد و بر

مسلمانان، قدرت و مكنت آن ديار به دست مسلمانان افتاد، و پس از صلح حديبیه 

كه در سال ششم ھجري واقع شد، آزادي و عظمت اسالم مقدمات مراجعت 

  .ريزي كرد-مھاجران حبشه را پي

ز كم كم صبح وصال، چھره زيباي خود را به دل دادگان حق نشان داد و نامه اي ا

  .به نجاشي فرستاده شد كه بقیه مھاجران را به مدينه اعزام كند) ص(پیامبر

نجاشي زمینه حركت مسلمانان را فراھم نمود، ام حبیبه را كه به فرمان 

 با ساير زنان مھاجر در يك كشتي،  .به عقد ازدواج آن جناب درآورده بود) ص(پیامبر

با سي » ه و شرحبیل بن حسنهعمروبن امی«و مردان را دركشتي ديگر به وسیله 

  . نفر از دانشمندان به مدينه اعزام نمود

به اين ترتیب، ھجرت شكوه مندانه و پربار پانزده ساله مھاجران به سرپرستي 

جعفر به پايان رسید و آنھا كه در سال پنجم بعثت از مكه به حبشه پناه برده 

انان در مدينه با و مسلم) ص(بودند، در سال ھفتم ھجرت ھنگامي كه پیامبر

در . جنگیدند، و پیروزي نصیبشان شده بود، وارد مدينه شدند-يھوديان خیبر مي

دست به گردن جعفر . از مھاجران استقبال كرد) ص(يك چنین موقعیتي، پیامبر

  . انداخت و پیشاني او را بوسید

ر بود كه در خارج از وطن د) ع(اينھا ھمه نتیجه تبلیغ و تالش موثر حضرت جعفر

از آمدن جعفر، بسیار ) ص(اين بود كه پیامبر. طول پانزده سال، انجام داده بود

را ديد، ) ص(وقتي كه جعفر در اولین مالقات، از دور پیامبر. خوشحال و مسرور شد

دوازده قدم ) ص(كند، و رسول خدا) ص(روي يك پا راه رفت تا احترام به رسول خدا

 رسول اكرم بین دو چشم جعفر را بوسید و ھنگام مالقات،. به استقبال جعفر رفت

  :فرمود

  .بايھما اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر

به كدامیك از اين دو پیشامد خوشحال گردم، به فتحي كه در خیبر نصیب ما 

  . شد، يا به آمدن جعفر

در مالقات با جعفر، آن تالشگر آگاه و سردار ) ص(در اين ھنگام رسول خدا

  : اسالم گردید، از خوشحالي گريه كرد و فرمودرشیدي كه باعث آبروي

واهللا ال ادري بايھما انا اشد سرورًا، بقدومك يا جعفر، ام بفتح اهللا علي اخیك 

  .خیبر



به خدا سوگند، نمي دانم به كدام يك خوشحالتر باشم، از آمدن شما اي جعفر 

یبر نموده در نبرد خ) ع(يا به خاطر پیروزي و فتحي كه خداوند نصیب برادرت علي

  . است

   

سفیر اسالم در حبشھ

  
  
  

بود که در سال ھشتم ھجری ) ص(عمرو بن امیه ضمرى از یاران وفادار پیامبر

وی نخستین سفیرى بود كه بعد . برای تسلیم نامه رسول خدا عازم حبشه گردید

 سرزمین حبشه با ھیجده ھزار كیلومترمربع  .از ھجرت از مدينه بیرون رفت

آفريقا قرار دارد و در دوران پادشاھی انوشیروان ساسانی، مورد وسعت در شرق 

در آن سال ھنوز نجاشى زمامدار حبشه بود و . حمله ایران واقع شده بود

مسلمانان از برخورد گرم و دوستانه وی با مھاجرین در سال ھای قبل از ھجرت 

امه به دلیل رفتار محبت آمیز نجاشی بود که لحن ن. خاطرات خوبی داشتند

به امپراطور حبشه نیز دوستانه تر و صمیمانه تر از نامه ھای ارسالی ) ص(پیامبر

ھاى خود به سایر زمامداران، آنان  پیامبر در نامه. به زمامداران کشورھای دیگر بود

را به عقوبت الھی ھشدار داده بود اما در نامه خویش به نجاشی از عبارات 

نامه ھای دیگران ھیچگاه به زمامداران در . بشارت دھنده استفاده شده است

روم، ایران و یا مصر درود فرستاده نشده بود اما در نامه به نجاشی، پیامبر سالم 

عالوه بر این نامه به نجاشی دارای محتوای اعتقادی . خود را به وی ابالغ می کند

یا »  الوھیت« و ایدئولوژیک است و در آن ضمن اشاره به صفات الھی، موضوع 

با استناد به دالیل قرانی و عقالنی مردود ) ع(حضرت عیسی» خدا انگاری«

با والدت حضرت ) ع(در واقع ضمن مقایسه والدت مسیح. دانسته شده است

نیز فاقد پدر بوده و خلق افرادی مانند وی ) ع(، تاکید شده که حضرت آدمآدم

.برای خداوند خالق، آسان است

  : ترجمه این نامه چنین است

  ه نام خداوند بخشنده مھربان،ب«

ايست از محمد پیامبر خدا به نجاشى زمامدار حبشه، درود بر شما، من  نامه

كنم؛ خدائى كه از عیب و نقص  ، ستايش مى خدائى را كه جز او خدائى نیست

او به حال بندگان ناظر و . منزه است، و بندگان فرمانبردارش، از خشم او درامانند

دھم كه عیسى فرزند مريم، روحى است از جانب خدا و  ىگواھى م. گواه است



خداوند با ھمان .اي است كه در رحم مريم زاھد و پاكدامن قرار گرفته است كلمه

قدرت و نیروئى كه آدم را بدون پدر و مادر آفريد، او را نیز بدون پدر در رحم مادرش 

كنم و از  ت مىمن ترا به سوى خداى يگانه كه شريك ندارد دعو. به وجود آورد

خواھم كه ھمیشه مطیع و فرمانبردار او باشید و از آئین من پیروى  شما مى

زمامدار .  خود مبعوث فرمود نمائید، ايمان به خدائى آوريد كه مرا به رسالت

من شما و تمام لشكريان تو را به . آگاه باشد كه من پیامبر خدا ھستم! حبشه

ه وسیله اين نامه و اعزام سفیر، به كنم، و من ب سوى خداى عزيز دعوت مى

وظیفه خطیرى كه بر عھده داشتم عمل كردم و ترا پند و اندرز دادم، درود بر پیروان 

  .»ھدايت

عمرو بن امیه ضمرى سفیر پیامبر در دیدار با نجاشی و پس از تسلیم نامه 

با جمالتی شیوا که حاکی از شناخت وی از روحیات امپراطور ) ص(رسول خدا

 بود، وی را فردی پاک طینت خطاب کرد و از بذل توجه وی به مسلمانان حبشه

وی سپس ضمن ابراز احترام به . بخصوص به ھنگام مھاجرت به حبشه تشکر کرد

انجیل گفت این کتاب از سوی خدا نازل شده و در ھمین کتاب به نبوت پیامبر 

ما و مسیحیان خاتم اشاره گردیده و اسالم ناسخ ادیان قبلی است و لذا بر ش

  .فرض است که از پیامبر اسالم پیروی نمائید

عمرو بن امیه ضمری آنگاه با گفتاری توأم با بشارت دھیم، نجاشی را به خیر و 

فالح در صورت پذیرش اسالم بشارت داد و در عین حال وی را از عواقب الھی و 

رش دین وی با اشاره به یھودیانی که از پذی. عدم پذیرش اسالم آگاه ساخت

  .مسیح رویگردان بودند گفت مبادا که شما نیز به سرنوشت قوم یھود مبتال گردید

اظھارات سفیر پیامبر در نجاشی موثر واقع شد و وی را تحت تاثیر قرار داد به 

گواھی داد و گفت ھمان طورى كه ) ص(طوری که بر خاتمیت نبوت رسول اهللا

ھاى  سیح نیز عالئم و نشانهحضرت موسى از نبوت حضرت مسیح خبر داده، م

نجاشی آنگاه برای اعالم عمومی رسالت . پیامبر آخر الزمان را گزارش كرده است

اگر برای من امکان داشت ھمین : پیامبر به مردم حبشه ابراز آمادگی کرد و گفت

می شتافتم اما ضرورت دارد تا در حبشه باشم و ) ص(امروز به سوی محمد

وی فرستاده پیامبر را مورد تفقد . یرش اسالم مھیا نمایمبتدریج مردم را برای پذ

. فراوان قرار داد و در پاسخ به نامه پیامبر، مرقومه ای نوشت و تسلیم عمرو کرد

را برای ابراز دوستی و ارادت به محضر » رارھا«وی ھمچنین فرزند خود به نام 

  :متن نامه وی چنین بود. رسول اهللا فرستاد



رسول خدا از » محمد«  به سوى  اي است شنده مھربان، نامهبه نام خداوند بخ«

درود كسى كه جز او خدائى نیست، درود كسى كه مرا به اسالم »  نجاشى«

حضرت عیسى  نامه شما را پیرامون نبوت و بشريت ! ھدايت نمود، بر شما باد

به خداى زمین و آسمان سوگند، آنچه بیان نموده بوديد، عین . زيارت نمودم

قت است و من ھیچ مخالفتى با آن ندارم، و از حقیقت آئین شما نیز آگاھى حقی

كرد، خدمات الزم  يافتم و درباره مسلمانان مھاجر، تا آنجا كه مقتضیات ايجاب مى

دھم كه شما فرستاده  به عمل آمد، و من اكنون به وسیله اين نامه گواھى مى

باشید، و  كنند، مى يق مىخدا و شخص راستگو كه كتاب ھاى آسمانى او را تصد

مراسم اسالم و ايمان و ) جعفر بن ابى طالب(من در حضور پسر عموى شما 

  .بیعت را انجام دادم

را رھسپار محضر مقدستان » رارھا« من براى ابالغ پیام و اسالم خود، فرزندم 

دارم كه من جز خود، ضامن كسى نیستم، و اگر دستور  كرده و صريحًا اعالم مى

  .»د خودم رھسپار خدمت پرفیضتان شوم، درود بر شما اى رسول خدافرمائی

نجاشى ھداياى مخصوصى نیز براى پیامبر گرامى فرستاد و پیامبر ھم بعدًا دو 

  . نامه ديگر براى نجاشى فرستاد

   

  در دربار ایران) ص(سفیر پیامبر
  

سال عبداهللا بن حذافه سھمي قرشی، افسر ارشد سپاه اسالم بود که در آغاز 

. ھفتم ھجری به عنوان سفیر پیامبر، به دربار خسرو پرويز شاه ايران گسیل شد

خسرو پرویز دومین پادشاه ايران پس از انوشیروان بود كه سی ودو سال قبل از 

وی پادشاھی مغرور، جاه طلب و خوشگذران بود . ھجرت پیامبر به سلطنت رسید

را بی تدبیری و خودکامگی و مورخین یکی از علل افول ایران در آن دوره 

در اوایل سلطنت وی، ایران تبدیل به یک قدرت جھانی . خسروپرویز می دانند

شده بود تا جائی که سلطان روم با اعزام فرستاده، از دولت ایران تقاضای صلح 

نمود اما پس از چندی به دلیل غرور و تسامح دربار ایران، سپاه روم تا نزدیک 

رویز از بیم جان خود فراری شد و به دست فرزند خود تیسفون رسید و خسرو پ

.به قتل رسید» شیرویه«

پیامبر اسالم عبداهللا بن حذافه سھمي را مأمور کرد تا به ایران رفته و با تسلیم 

  .نامه پیامبر به خسرو پرویز وی را به اسالم دعوت نماید

  :ترجمه نامه پیامبر به شرح زیر است



ھربان، از محمد، فرستاده خداوند به كسرى بزرگ به نام خداوند بخشنده م«

درود بر آن كس كه حقیقت جويد و به خدا و پیامبر او ايمان آورد و گواھى . ايران

» محمد« دھد كه جز او خدائى نیست و شريك و ھمتائى ندارد و معتقد باشد كه 

 مرا به او. خوانم من به فرمان خداوند ترا به سوى او مى. بنده و پیامبر او است

ھدايت ھمه مردم فرستاده است تا ھمه مردم را از خشم او بترسانم، و حجت را 

اسالم بیاور تا در امان باشى، و اگر از ايمان و اسالم . بر كافران تمام كنم

  . » سربرتافتى، گناه ملت مجوس بر گردن تو است

، نامه را با ورود سفیر پیامبر به دربار و تسلیم نامه به خسرو پرويز، مترجم

اما ھنوز ترجمه نامه تمام نشده بود که خسرو پرویز در حالی که . ترجمه نمود

» تر از نام من نوشته است اين مرد را ببینید كه نام خود را پیش«فرياد می كشید 

وی دستور داد سفیر اسالم را نیز از کاخ بیرون . نامه را از مترجم گرفت و پاره كرد

مدینه برگشت و گزارش مأموریت خود را به آگاھی رسول عبداهللا فورا به . كنند

پیامبر از برخورد غیرمؤدبانه خسرو بسیار ناراحت شد و در حق وى . خدا رساند

  :چنین نفرين كرد

  » اللھم مزق ملكه«

  . خداوندا رشته سلطنت او را پاره كن

نامه ای » باذان«ن به نام از سوی دیگرخسرو پرویز به فرماندار خویش در یم

از طرف خود دو نفر از افسران ارشد نزد اين مردى كه در حجاز : نوشت و گفت

دو فرستاده خود » باذان«. است بفرست تا اطالعاتی در مورد وى جمع آوری نماید

، ھمراه با دو نامه به مدينه و به »خرخسک«و » فیروز دیلمی«را به نام ھای 

پس از قرائت نامه ھا لبخندی زد ) ص(رسول خدا. داشتمحضر رسول اهللا گسیل 

سپس گفت فردا . و آن دو را در حالى كه به لرزه افتاده بودند به اسالم دعوت كرد

بگويید كه پروردگار » باذان«فردا كه آمدند به آن دو گفت به امیر خود . نزد من بیايید

وى مسلط من ديشب ھفت ساعت از شب گذشته، شیرويه پسر خسرو را بر 

. با اطالع از صحت اين خبراسالم آوردند» باذان«فرستادگان . ساخت و او را كشت

بدین صورت در دھم جمادي االولي سال ھفتم ھجري برابر با سال 

ششصدوبیست ونه میالدی، حکومت خسرو پرویز منقرض گردید، در حالی که اگر 

  .ماند اه این آئین برقرار مىاو پیام سفیر اسالم را پذيرفته بود، شكوه ايران در پن

سفیر اعزامی پیامبر بھ روم

وی یکی از اصحاب . یکی دیگر از رسوالن پیامبر، دحیه ابن خلیفه کلبی است

بود که با توجه به عمر طوالنی خود، موفق شد در دوران کھولت ) ص(رسول اهللا



داراب گفته می شود مرقد وی در . باشد) ع(نیز یکی از انصار امام حسن مجتبی

از شھرھای استان فارس است و به ھمین دلیل، داراب به شھر امام حسن 

معروف شده است   ) ع(مجتبی

دحیه كلبي جوانی مومن و وفادار به پیامبر، دارای قد بلند، خوش سیما و صاحب 

سیرت پاک و صورت نیكو بود و به ھمین دلیل لیاقت سفارت رسول اهللا را پیدا 

  .نمود

پس از ھجرت، برای تحقق رسالت جھانی خود، مترصد اعزام ) ص(پیامبر اسالم

فرستاده ای به روم بود تا ھرقل، رھبر این سرزمین که مردی خردمند و خوش 

بر این اساس در سال ھفتم ھجری دحیه . خلق بود را به اسالم دعوت نماید

م، در تقارن با این تصمی. كلبي برای انجام این مأموریت سیاسی، انتخاب گردید

قیصر روم در ادامه یک خصومت طوالنی به جنگ با ایران مشغول بود و با خود عھد 

کرده بود كه در صورت پیروزی در این نبرد و به شکرانه این موفقیت، با پای پیاده از 

وی پس از این . خود یعنی قسطنطنیه به زیارت بیت المقدس برود مقر حكومت 

در ھمین ایام .  نمود زیمت به بیت المقدسپیروزى به عھد خود وفا کرد و قصد ع

دحیه کلبی نیز برای انجام مأموریت خود و تسلیم نامه پیامبر به ھرقل، از شام 

شھر شام در ھمسایگی روم قرار داشت و دحیه به دلیل . رھسپار روم گردید

اقامت طوالنی در شام، سرزمین روم را بخوبی می شناخت و با آداب و رسوم 

برای شناخت سفیران ) ص(این موضوع نشان می دھد که پیامبر.  بودرومیان آشنا

  .خود از حوزه ھای مأموریت نیز اھمیت قایل بوده است

دحیه کلبی به ھمراه عدى بن حاتم نماینده استان بصره عازم روم شد و قبل از 

  .با وی مالقات کرد»  حمص«آن که قیصر رھسپار قسطنطنیه گردد در شھر 

ررات تشریفاتی روم اقتضا می کرد که فرستادگان و سفرا می در آن زمان مق

وقتی این . بایست در بدو دیدار با قیصر به خاک افتاده و وی را سجده نمایند

مقررات به سفیر اسالم اعالم شد وی با منطق و متانت به رئیس تشریفات قیصر 

ا معرفی و مأموریت دارم تا ب) ص(من سفیر پیامبری ھستم به نام محمد«: گفت

اسالم به قیصر ابالغ كنم كه پرستش بشر باید منسوخ شده و فقط خداى يگانه 

توانم در برابر غیر خدا  حال با اين عقیده و باور چگونه مى. مورد پرستش قرار گیرد

  »سجده كنم؟

استدالل و منطق قوی دحیه مورد پذیرش درباریان قیصر قرار گرفت و به وی 

بر، بجای تسلیم به قیصر، روى میز مخصوص وی قرار پیشنھاد شد که نامه پیام



  دحیه. طلبید گیرد؛ چراکه قیصر پس از خواندن نامه، آورنده آن را به حضور خواھد 

  .از این پیشنھاد استقبال کرد و نامه را روى میز مخصوص گذارد و بازگشت

. ه نموداین تدبیر نتیجه داد و قیصر نامه را از روی میز مخصوص برداشت و مطالع

وی مترجم . شروع شده بود و این نکته توجه قیصر را جلب كرد» بسم اهللا«نامه با 

برای » بسم اهللا«از کلمه » سلیمان نبی«خواست و به او گفت تاکنون فقط 

مترجم عربى نامه پیامبر را چنین . شروع نامه ھای خود استفاده کرده است

  :ترجمه كرد

درود بر پیروان . بزرگ روم»  ھرقل « اهللا، بهاي است از محمد فرزند عبد نامه«

اسالم آور تا در امان باشى، خداوند . كنم ھدايت، من ترا به آئین اسالم دعوت مى

پاداش ايمان خود،و پاداش ايمان كسانى كه زيردست تو (دھد،  به تو دو پاداش 

اى اھل . ت نیز بر تو اس  » اريسیان« اگر از آئین اسالم روى گردانى گناه ). ھستند

غیر خدا را نپرستیم، كسى : كنیم ما شما را به يك اصل مشترك دعوت مى! كتاب

آنان از ) اى محمد(را شریک او قرار ندھیم، یکدیگر را به خدائى نپذيریم، ھرگاه 

  . »گواه باشید كه ما مسلمانیم:آئین حق سربرتافتند بگو

یافت که نویسنده نامه قیصر روم که فردی اندیشمند و مطلع بود به فراست، در

مرد بزرگی است و چه بسا پیامبری باشد که تورات و انجیل ظھور او را خبر داده 

قیصر در مقام تحقیق از افراد خود خواست که اطالعات الزم را جھت شناخت . اند

در این ايام گروھى از قريش به ریاست . این فرستاده جدید جمع آوری نمایند

مأمور قیصر از فرصت استفاده کرده و . ى به شام آمده بودندابوسفیان براى بازرگان

المقدس دعوت نمود و نظر  آنان را جھت کسب اطالع پیرامون پیامبر اسالم به بیت

در این . به اھمیت موضوع، قیصر ترجیح داد که شخصًا با این گروه صحبت نماید

یشاوند دیدار ابوسفیان در معرفی خود گفت که از قبیله قریش است و خو

قیصر سؤاالت زير را از ابوسفیان پرسید و او نیز به ترتیب . باشد- می) ص(محمد

  : پاسخ داد

  چگونه است؟»محمد« نسب . ١«

  . است خانواده ای شريف و بزرگ«: از

  در نیاكان وى كسى ھست كه بر مردم سلطنت كرده باشد؟. ٢

  .نه؛ ھرگز: 

  يا نه؟ ، پرھیز داشتآيا پیش از آنكه ادعاى نبوت كند، از دروغ. ٣

  .بلى، محمد مرد راستگوئى بود: 



  گروند؟ كنند و به آئین او مى اى از مردم از وى طرفدارى مى چه طبقه. ۴

  .اشراف با او مخالفند، و افراد عادى و متوسط ھوادار جدى او ھستند: 

  پیروان وى رو به فزونى است؟. ۵

  .بلى رو به افزايش است: 

  تا حال،مرتد شده است؟كسى از پیروان او . ۶

  .خیر: 

  يا مغلوب؟ آيا او در نبرد با مخالفان پیروز است. ٧

  .گاھى غالب و گاھى با شكست روبرو است: 

به ابوسفیان و دوستان وى بگويد كه اگر اين : ، به مترجم گفت كه»قیصر«

گزارش ھا دقیق و صحیح باشد، حتمًا او پیامبر موعود آخرالزمان است، و در پايان 

دانستم كه از  افزود كه من اطالع داشتم چنین پیامبرى ظھور خواھد كرد، و نمى

ولى من حاضرم در برابر او خضوع كنم، و به عنوان . خواھد بود»  قريش « قوم

احترام، پاھاى او را شستشو دھم، و در ھمین نزديكي ھا قدرت و شوكت او 

  .سرزمین روم را خواھد گرفت

. حمد در نامه اسم خود را بر نام تو مقدم داشته استم: برادرزاده قیصر، گفت

فرشته (كسى كه ناموس اكبر : در اين موقع، قیصر به او پرخاش كرد و گفت

  . »شود، شايسته است نام او بر نام من مقدم باشد بر او نازل مى) وحى

در مجموع اگرچه ابوسفیان تالش كرد تا شخصیت پیامبر را در نزد قیصر كوچك 

  .گردید) ص(د قیصر به این امر توجه نکرد و مجذوب شخصیت رسول اهللاجلوه دھ

قیصر پس از ادامه تحقیقات و مذاکره با سفیر پیامبر به حقانیت نبوت رسول 

پی برد و در پاسخ به نامه پیامبر، مراتب ایمان و ارادت به ایشان را اعالم ) ص(اهللا

پیامبر . ضرت ارسال كرداى توسط دحیه برای آن ح و نامه را ھمراه با ھديه

از این موفقیت که در سایه درایت و تدبیر دحیه حاصل شده بود ) ص(اکرم

  .خوشحال شد و برای وی دعا نمود

   

در یمامھ) ص(سفیر رسول اهللا 

سفیر پیامبر بود که در سال ششم ھجری برای تسلیم نامه » سلیط بن عمرو«

، میان  يمامه. مامه اعزام شدبه سرزمین ی» ھوذه بن علی الحنفی«آن حضرت به 

» ھوذه بن علی الحنفی«نجد و بحرين قرار داشت و مردم آن به پیروی از 

از یاران » سلیط بن عمرو«. مسیحی بوده و یا گرایش مثبتی به مسیحیت داشتند



مورد اعتماد پیامبر بود و سال ھا حضور در جھاد و ھمنشینی با پیامبر، از وی 

پرستان  سلیط به دلیل آزار و فشارھای بت. ساخته بودانسانی شجاع و بردبار 

مكه، ھمراه با دیگر مھاجران به سرزمین حبشه مھاجرت نموده بود و سال ھا در 

آشنائی سلیط با فرھنگ و آداب . آنجا که یک کشور مسیحی بود، اقامت داشت

 ھوذه بن«مسیحیان موجب شد که پیامبر اسالم وی را به عنوان سفیر به دربار 

.که فردی مسیحی بود، گسیل دارد» علی الحنفی

  : متن نامه پیامبر به امیر يمامه چنین بود

اى كه مركب  به نام خدا، سالم بر پیروان ھدايت، بدان آئین من به آخرين نقطه«

اسالم آور تا در .  خواھد رسید رسد، یعنی شرق و غرب ھاى تندرو به آنجا مى

  .»اقى بماندامان باشى و قدرت و سلطنت تو ب

سلیط بن عمرو که فردی سخنور بود پس از تسلیم نامه کوتاه پیامبر، با شناخت 

روحیات امیر یمامه به خصایص مثبت وی اشاره کرده و گفت ملت یمامه در سایه 

سلیط پس از این مقدمه، ھوذه را به دین اسالم . رھبری شما سعادتمند شده اند

  :دعوت کرد و افزود

ملتی که . ست كه لذت ايمان را بچشد و از تقوى توشه بگیردبزرگوار كسى ا«

من ترا به . در پرتو سیادت تو، به سعادت رسیدند؛ ھرگز بد فرجام نخواھند شد

من ترا به پرستش . دارم بھترين چیزھا دعوت نموده و از بدترين اعمال باز مى

ى خوانم و از پرستش شیطان و پیروى از ھوى و ھوس جلوگیر خداوند مى

اگر . نتیجه پرستش خدا بھشت و سرانجام پیروى از شیطان، آتش است. كنم مى

به غیر آنچه من گفتم گوش فرا دادى، صبر كن تا پرده برافتد و سیماى حقیقت 

  . »ظاھر گردد

ھوذه كه به شدت تحت تاثیر سخنان سفیر پیامبر قرار گرفته بود، فرصت 

وی پس از مشورت . بوت پیامبر فكر كندبیشتری طلبید تا بیشتر در مورد اسالم و ن

اسقف به وی گفته . با یکی اسقف ھای ارشد روم به حقانیت نبوت پیامبر پی برد

ھمان پیامبر عربى است كه مسیح ) ص(بود که شواھد نشان می دھد که محمد

از ظھور او خبر داده و نام او در انجیل آمده است لذا صالح تو پیروی از او می 

من خود نیز به این حقیقت پی برده ام، اما نگران پادشاھی و : گفتھوذه . باشد

  .قدرت خود ھستم

اى به  امیر یمامه پس از این تحقیقات، سفیر پیامبر را خواست و طی ارسال نامه

پیامبر اسالم، . پیامبر، پذیرش اسالم را مشروط به حفظ موقعیت خود دانست

  . مورد تائید قرار ندادندپذیرش مشروط را ناپایدار دانستند و آن را



  :مضمون نامه ھوذه به پیامبر چنین بود

خود  ساز ملت  من شاعر و سخنران و سخن. مرا به زيباترين آئین دعوت نمودى«

من . برند ھستم، و در میان ملت عرب موقعیتى دارم كه ھمه از آن حساب مى

امات بزرگ مذھبى حاضرم از آئین تو پیروى نمايم، مشروط بر اينكه در برخى از مق

  .»مرا شريك سازى) خالفت و نیابت(

نیز برای رسول »  مجاعة بن مرارة« ھوذه این پیام را از طریق فرستاده ای به نام 

وی به حضور پیامبر رسید و گفت اگر قدرت دینی پس از رحلت پیامبر . خدا فرستاد

با مسلمانان در دست ھوذه باشد وی اسالم را خواھد پذیرفت و در غیر اینصورت 

  :پیامبر در جواب پیام زمامدار يمامه گفت. وارد جنگ خواھد شد

اگر ايمان او مشروط است، او شايستگى حكومت و خالفت را ندارد، و خدا مرا «

  . »از شر او حفظ خواھد نمود

  در حکومت غساني) ص(سفیر پیامبر

، به صحابه دالور و روشن بین پیامبر» شجاع بن وھب«در سال ششم ھجری 

  .عنوان سفیر اسالم عازم سرزمین غسانی شد

»  يمن « قحطانند كه مدت ھا در سرزمین» ازد«اى از قبیله  ، تیره»غسانیان«

پس از ويرانى . شد مشروب مى» مارب«كردند و اراضى آنھا از سد  زندگى مى

  .سد، مجبور به كوچ شده در سرزمین شام فرود آمدند

حارث  « نشاندة کشور روم بود و تحت ریاستدولت غسانیه، تحت نفوذ و دست 

  .اداره می شد» بن ابى شمر

ھمزمان با عزیمت شجاع به سوی غسانیان، قیصر روم به شكرانه پیروزى بر 

ايران از طریق غسانی عازم زیارت بیت المقدس بود و به ھمین دلیل، حکومت و 

شجاع در اوایل . مردم غسانی خود را برای استقبال از قیصر، مھیا می ساختند

ورود به غسانی با رئیس تشریفات دولت که فردی بنام حاجب بود، مالقات و 

حارث بن «ضمن طرح موضوع مأموریت خود، تقاضای وقت مالقات برای دیدار با 

حاجب به وی گفت که حارث سرگرم استقبال از قیصر است و . نمود» ابى شمر

یر پیامبر پذیرفت و در مدتی که به سف. برای مالقات با وی مدتی باید صبر نماید

مالقات با حارث مانده بود با رئیس تشریفات که فرد خوش قلب و با نفوذی بود 

سخنان . طرح دوستی ریخت و وی را در جریان نبوت پیامبر و تعالیم اسالم قرار داد

مستدل و نورانی سفیر اسالم، رئیس تشریفات غسانی را منقلب کرد و شدیدا 

. من اوصاف پیامبر اسالم را در انجیل خوانده ام: حاجب گفت. قرار دادتحت تاثیر 

این اوصاف با سخنان تو تطبیق دارد و من به او ايمان آورده ام اما نگران جان خود 



شجاع رئیس .  به این موضوع پی ببرد، من را خواھد کشت ھستم چون اگرحارث

ث نیز پس از دیدن نامه تشریفات را به آرامش دعوت کرد و گفت امیدوارم حار

حاجب سریعًا وقت مالقات با امیر غسانی را تنطیم کرد و . پیامبر، مسلمان شود

دیدار و نامه پیامبر را تسلیم » حارث«با »  بعوظه« شجاع در منطقه ای به نام 

  .نمود

  :نامه حضرت به شرح زير بود

 به حارث بن اي است از محمد رسول خدا، بنام خداوند بخشنده مھربان، نامه«

اى حارث من ترا به . سالم بر پیروان حق و ھاديان و مؤمنان واقعى. ابى شمر

كنم، اگر اسالم بیاورى سلطنت تو  اى كه شريك ندارد، دعوت مى خداى يگانه

  .»باقى خواھد ماند

حارث از عبارات آخر نامه، ناراحت شد و گفت کسی توانائی ساقط کردن 

وی سپس به . يد اين پیامبر جدید را دستگیر كنمحکومت من را ندارد و من با

وی . سپاھیان خود دستور داد برای ارعاب سفیر اسالم، از مقابل وی رژه بروند

. ای، قیصر را از تصمیم خود مبنی بر دستگیرى پیامبر مطلع کرد-ھمچنین در نامه

لیفه دحیه ابن خ«اما این نامه موقعى به دست قیصر رسید، كه سفیر ديگر پیامبر 

در کشوری بود و سلطان روم نگرش مثبتی نسبت به اسالم پیدا کرده » كلبى

شد و در  لذا قیصر از برخورد منفی حاكم غسانى با سفیر پیامبر ناراحت . بود

با من » ايلیا«پاسخ به نامه او نوشت از تصمیم خود منصرف شد و در شھر 

  .مالقات كن

، به »شجاع«ن برخورد محترمانه با پاسخ قیصر، حارث را متنبه ساخت و وی ضم

وی با ظاھر سازی به . بخشیده و مؤدبانه او را رھسپار مدينه ساخت وى خلعت 

سالم مرا به پیامبر برسان و بگو من از پیروان واقعى او  : سفیر پیامبر اظھار کرد

اما رسول اهللا با شناختی که از روحیه حارث داشت، به ظاھرسازی ھای . ھستم

حارث . به زودی رشته قدرت او از ھم خواھد گسست: ئی نکرد و فرموداو اعتنا

  . یک سال بعد در سال ھشتم ھجرت درگذشت

  

در شام) ص(سفیر پیامبر

 

اي نزد پادشاه   در سال ھشتم ھجري حارث بن عمیر را با نامه )ص(پیامبر اعظم

 در این شام از مناطق دست نشانده روم بود و تبلیغات مسیحیان. شام فرستاد



از خاندان بني لھب و از اھالي » عمیرازدي«حارث فرزند . شھر صورت می پذیرفت

بود كه در حین انجام مأموریت به شھادت ) ص(وی تنھا سفیر رسول خدا. مكه بود

  .رسید و مزارشریف او در کربال می باشد

حارث در مسیر شام به موته رسید و در آنجا با شرجیل بن عمرو غساني 

به شام «:  او پاسخ داد شرجیل از نام و مقصد حارث پرسید،.  نمودبرخورد

حارث با » شايد از فرستادگان محمد ھستي؟«: ابن عمرو به طعنه گفت» روم مي

مردان قبیله ابن عمرو به » ھستم) ص(آري، من سفیر رسول خدا«: متانت گفت

با . مودنددستور او حارث را گرفتند، و پس از شكنجه بسیار گردنش را قطع ن

 مسلمین را فراخواند و سپس سپاھي را  )ص(شنیدن خبر شھادت حارث، پیامبر

  . به رھبري زيد بن حارثه، جعفر طیار و عبداهللا بن رواحه به سرزمین موته فرستاد

  

در یمن) ع(سفارت حضرت على

مأموريت يافت تا ) ص(در سال نھم ھجری على بن ابیطالب از طرف رسول خدا

د قبیله بنى حارث از ھمان روزھاى نخست، اسالم را پذيرفته و به به يمن برو

آن حضرت، براى . دنبال سفر ھیئتی از این قبیله به مدینه و مالقات با پیامبر بودند

معرفی و تبلیغ اسالم و جمع آورى و اخذ جزيه از اھل نجران و تعلیم احكام و 

در .  آن منطقه اعزام کردرا به) ع(قضاوت در میان مردم يمن، على بن ابیطالب

را به يمن ) ع(تصمیم گرفت، على) ص(آمده است كه چون پیغمبر) ره(امالى شیخ

:اعزام كند به او چنین گفت

يا على اوصیك بالدعاء فان معه االجابة، و بالشكر فّان معه المزيد، و اياك ان «

ء اال بأھله،و  تخفر عھدا و تعین علیه و انھاك عن المكر فانه ال يحیق المكر السى

  . »انھاك عن البغى فانه من بغى علیه لینصرنه اهللا

كنم به دعا زيرا اجابت با او قرين و ھمراه  اى على تو را سفارش مى«یعنی 

عھد و پیمانى . است، و به شكر و سپاسگزارى زيرا فزونى نعمت را به دنبال دارد

 مكر و حیله، تو را به اى محترم بشمار و درصدد نقض آن برنیا و از را كه بسته

گردد و تو را از ظلم  كنم؛ زيرا حیله و نیرنگ بد به صاحبش باز مى سختى نھى مى

كنم؛ زيرا كسى كه بر او ستم شود، خداوند به طور حتم او را  و ستم نھى مى

  .»يارى خواھد كرد

، خالد را به يمن )ص( رسول خدا :و در كامل ابن اثیر و ارشاد مفید آمده است

تاد تا مردم آن منطقه را به اسالم دعوت كند و چون خالد نتوانست كارى فرس



را مأمور كرد ) ع(، على)ص(انجام دھد و مردم دعوت او را نپذيرفتند، پیغمبر اسالم

را ) ص(تا براى انجام اين كار بدان سو برود و چون على بدان جا رفت و نامه پیغمبر

دو ) ص(ان مسلمان شدند و رسول خدابرايشان خواند در يك روز ھمه قبیله حمد

  . درود بر حمدان: بار گفت

اى رسول : در ھنگام پذیرش سفارت پیامبر به ایشان عرض كرد) ع(حضرت علی

فرستى با اينكه من  خدا، مرا كه فرد جوانى ھستم براى قضاوت در میان مردم مى

: تزد و گف) ع(دست به سینه على) ص(ام؟ رسول خدا تاكنون داورى نكرده

یعنی خدايا قلبش را ھدايت فرما و زبانش را از » اللھم اھد قلبه و ثبت لسانه«

سوگند به آنكه «: در این ارتباط فرموده است) ع(على. لغزش مصون و محفوظ بدار

جانم در قبضه قدرت اوست از آن پس، ھیچگاه در قضاوت میان دو نفر ترديد براى 

  .»من پیدا نشد

تى در میان مردم آن ناحیه توقف و داورى كرد كه به يمن آمد و مد) ع(على

  انگیز آن حضرت در كتاب ھاى حديث درج گردیده قسمتى از داوري ھاى شگفت

ایشان پس از انجام مأموريت به سوى مدينه حركت كرد و چون مطلع شد . است

كه پیغمبر اسالم براى انجام حج به جانب مكه آمده، راه خود را به سمت مكه 

  .اد و ھنگام مراسم حج در مكه به آن حضرت ملحق شدتغییر د

  به بحرین) ص(فرستاده پیامبر

وی از صحابه .  حضرمى از طرف پیامبر به سوى پادشاه بحرين اعزام شد عالء بن

 حضرمى مدت ھا مسئول تنظیم روابط  عالء بن. وفادار اسالم و از كاتبان وحی بود

یامبر نیز از طرف ابوبکر به عنوان نماینده به مسلمانان با بحرین بود و بعد از رحلت پ

  .بحرین اعزام شد

  آغاز عزیمت وفود
  

)ص(ھیأت ثقیف در محضر رسول خدا

پس از فتح مكه و گسترش اسالم، مقامات و بزرگان کشورھا و قبایل مختلف 

تصمیم گرفتند تا ھیئت ) ص(جھت شناخت آيین اسالم و آشنائی با پیامبر اکرم

بر این اساس سال نھم ھجری را به خاطر .  ایشان اعزام نمایندھائي را به نزد

ھیئت ھائى كه به نمايندگى قبايل و ساير ملت ھا به مدينه (ورود وفدھا 

 شھر مدينه ھر چند روز يك بار شاھد ورود اين   .عام الوفود نامیدند) آمدند مى

د وارد ھاى محلى و ھیئت ھاى جدی-ھیأت ھاى گوناگون بود كه برخى با لباس

شدند تا پیغمبر اسالم را از نزديك مالقات کرده و مراتب دوستى خود را به آن  مى



بزرگان قبیله ثقیف که در شھر طائف سکونت داشتند یکی از . حضرت اعالم نمایند

عروة بن مسعود ثقفى يكى از . اعزام کنندگان ھیئت به محضر پیامبر اسالم بودند

پیغمبر اسالم از تبوك به مدينه با آن حضرت دیدار سران این قبیله در راه بازگشت 

وی سپس از پیامبر خواست تا به طائف باز گردد و این قبیله . کرد و مسلمان شد

اش  وی را از كشته شدن به دست قبیله) ص(رسول خدا. را به اسالم دعوت نمايد

ولى . تآنان به جنگ تو خواھند آمد و دعوتت را نخواھند پذيرف: بیم داد و فرمود

آنھا مرا از ديدگان خود : دانست عرض كرد عروه كه خود را نزد طائف محترم مى

اما پیش . بیشتر دوست دارند و بدين ترتیب از رسول خدا اجازه گرفته به طائف آمد

بینی پیامبر درست بود و عروه پس از اقدام برای معرفی و تبلیغ اسالم مورد 

وی قبل از مرگ، . شد و به شھادت رسیدمخالفت شدید قبیله متعصب خود واقع 

شھادت را کرامت خداوند برای خود دانست و وصیت كرد تا جنازه او را در كنار قبور 

عروه در : چون خبر قتل او به پیغمبر اسالم رسید، فرمود. شھداى طائف دفن كنند

قبیله ثقیف پس از قتل . میان قوم خود ھمانند صاحب ياسین بود در میان قومش

وه سخت پشیمان شدند و خود را در معرض انتقام مسلمانان دیدند از اين رو عر

پس از مشورت با بزرگان خود تصمیم گرفتند فردی به نام عبد يالیل كه از نظر سن 

و مقام و منزلت ھمانند عروة بن مسعود بود را به عنوان نماينده جھت مصالحه به 

ترسید پس از مراجعت به  عبد يالیل كه مى.بفرستند) ص(نزد رسول خدا

سرنوشت عروه دچار گردد شرط پذیرش این مأموریت را ھمراھی چند تن ديگر از 

ھاى مختلف قبیله ثقیف ھمراه  قبیله ثقیف دانست و در نتیجه پنج نفر ديگر از تیره

  .او فرستاده شدند

نمايندگان ثقیف پس از ورود به مدینه مورد استقبال واقع شده و رسول 

آنان اگرچه از مغیرة بن . خالد بن سعید را براى پذيرايى آنان معین فرمود، )ص(خدا

شعبه كه از قبیله ثقیف و تازه مسلمان بود آداب سالم را آموخته بودند اما در 

محضر پیامبر به رسم جاھلیت سالم كرده و حاضر نشدند در آغاز ورود تسلیم 

ایشان برخورد محترمانه ای با این وصف مسلمانان با . آيین مقدس اسالم گردند

  .داشته و آنھا را در خیمه مناسبی سكونت دادند

پس از آغاز مذاكره میان ايشان و پیغمبر اسالم، نمايندگان ثقیف پذيرش اسالم 

» الت«شرط اول این بود که تا سه سال بتكده . خود را به دو چیز مشروط كردند

این پیشنھادات با . واندن نماز بودويران نگردد و شرط دوم معافیت قبیله ثقیف از خ

مخالفت قاطع پیغمبر رو به رو شد و در رد پیشنھاد و تقاضاى دوم آنھا نیز رسول 

  . »دين و آيینى كه نماز در آن نباشد خیرى در آن دين نیست«: فرمودند) ص(خدا



نمایندگان ثقیف در یک حرکت تاکتیکی، مدت ویران کردن بتکده الت را از سه 

ك سال تنزل دادند که باز ھم مورد قبول قرار نگرفت از اين رو تقاضا سال به ي

كردند كه خود آنھا را از شكستن بت ھا و ويران كردن بتخانه معاف بدارد و اين كار 

قرار ) ص(را به ديگرى محول سازند كه البته اين تقاضا مورد موافقت رسول خدا

ابوسفیان بن «و رسول خدا نمايندگان ثقیف رھسپار بالد خويش گشتند . گرفت

را براى ويران ساختن بتخانه الت ھمراه آنان فرستاد و » مغیرة بن شعبه«و » حرب

. پس از خراب كردن بت و بتخانه، اموالى كه متعلق به الت بود جمع آورى شد

را براى آموختن احكام اسالم وآيات » عثمان بن ابى العاص«ھمچنین رسول خدا، 

از ھمه جوانتر بود ولى به » عثمان بن ابى العاص«. ل داشتقرآن برای آنان گسی

خاطر آنكه در مدت توقف در مدينه از آن پنج فرستاده ديگر ثقیف بیشتر به اسالم 

مند شده بود و در ياد گرفتن قرآن و تعلیمات مقدس اسالم كوشش  عالقه

 خود او را امیر بر ديگران كرد و سمت نمايندگى) ص(بیشترى داشت، رسول خدا

خواستند از  را از نظر مذھبى و اجتماعى به او واگذار نمود و ھنگامى كه مى

مدينه حركت كنند سفارشاتى به او كرد و از آن جمله درباره نماز جماعت و رعايت 

اى عثمان در نماز زود بگذر، و حال  « :حال ناتوانان از مأمومین اين گونه فرمود

زيرا در میان آنھا بزرگ و كوچك و ناتوان و گرفتار ناتوانترين مردم را در نظر بگیر، 

  .»)توانند زياد صبر كنند كه نمى(وجود دارد 

ترين قبیله عرب و مستحكم ترين شھر از نظر  به دنبال این مذاکرات، سرسخت

قلعه و برج و بارو در برابر اسالم خاضع و تسلیم گرديد و آثار شرك و بت پرستى از 

  .آن سرزمین برچیده شد

   

  مباھله، دیپلماسی مبتنی بر وحی

. از جمله ھیات ھائى كه در اين سال به مدينه آمدند ھیئت نصاراى نجران بودند

نجران نام قسمتى از سرزمین سرسبز حجاز بود كه در نزديكي ھاى مرز يمن قرار 

مردم این منطقه پیش از ظھور اسالم . داشت و شامل بیش از پنجاه دھكده بود

اى كه ایشان به  بعد از ھجرت پیامبر به دنبال نامه. رویده بودندبه نصرانیت گ

كشیش بزرگ نجران نوشت و او را به اسالم دعوت فرمود، ھیئت نجران به مدينه 

این ھیئت به رياست سه نفر يعنى عاقب، سید و ابوحارثه عازم مدینه گردید . آمد

 او عبدالمسیح نیز می عاقب كه به. و متجاوز از ده نفر از بزرگان نجران بودند

سید كه نامش . شد گفتند رئیس اصلی ھیئت بود و بدون نظر او كارى انجام نمى



ايھم بود تكیه گاه اصلی ھیئت و ابو حارثه نیز كشیش بزرگ و اسقف اعظم نجران 

  .بود كه پادشاھان روم چند كلیسا به نام او ساخته بودند

 به شھر مدينه رسید و اعضای ھیئت پس از سفری طوالنی، ھنگام عصر بود كه

ھاى فاخر و زربفت و انگشترھاى طال در دست و با تجمالت فراوان به  آن با جامه

حضور پیغمبر رسیده و سالم كردند اما آن حضرت بدون ھیچ پاسخی رو از ايشان 

. مطرح کرد) ع(ھیأت مزبور علت برخورد پیامبر، را با على بن ابیطالب. گرداند

ھا را از تن بیرون كرده و اين  به نظر من اگر اين جامه: مودندفر) ع(حضرت على

پذيرد و ھمین  انگشترھاى طال را از انگشتان خود بیرون آورید، پیغمبر آنھا را مى

ھا و انگشترھاى طال را بیرون كردند و به نزد آن حضرت  طور ھم شد كه چون جامه

  .  به حضور خویش پذيرفترفتند پیغمبر اسالم پاسخ سالمشان را داد و آنھا را

اى : سپس اعضای ھیئت سؤاالتى از آن حضرت كردند و از آن جمله سید پرسید

  گويى؟ محمد درباره مسیح چه مى

ولى سید، سخن آن حضرت را نپذيرفته و . او بنده و رسول خدا بود: پیامبر فرمود

 آيه ـ ٧٠ا حدود  تا اينكه آيات سوره آل عمران ـ از نخستین آيه ت بناى ايراد گذارد،

در اين باره بر پیغمبر نازل شد كه از آن جمله اين آيه در پاسخ ھمین گفتارشان 

  :بود

  » ...ان مثل عیسى عنداهللا كمثل آدم خلقه من تراب«

  ...ھمانا حكايت عیسى در نزد خدا حكايت آدم است كه او را از خاك آفريد

  :نیز به پیغمبر داد كه فرمودبا آنھا را »  مباھله«و در ضمن ھمین آيات دستور 

فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و «

  »  نساءنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبین

پس ھر کس درباره عیسی بعد از آنکه به حوی خدا نسبت به احوال او آگاھی «

بیايید تا ما فرزندان خود را بیاوريم و شما ھم :  مجادله کند، به آنھا بگویافتی، با تو

فرزندانتان را و ما زنانمان را و شما نیز زنانتان را و ما نفوس خود را و شما ھم 

نفوس خود را، آنگاه در حق یکدیگر نفرین کرده و در دعای خود به درگاه الھی 

  .»ه لعن و عذاب خدا گرفتار سازیماصرار ورزیم و دروغگويان و کافران را ب

و بدين ترتیب پیغمبر اسالم با وحی الھی، ھیئت نصرانى نجران را به مباھله 

  .دعوت كرد



فردا با دقت بنگريد اگر محمد با : در این رابطه ابو حارثه به ھمراھان خود گفت

به اتفاق فرزندان و خاندان خود به مباھله آمد از مباھله با او خوددارى كنید و اگر 

  .اصحاب و پیروانش آمد، به مباھله او بروید

را ) ع(و حسین) ع(حسن در حالى كه دست) ص(فردای آن روز، رسول خدا

در پیشاپیش آنان ) ع(نیز او را ھمراھی می کرد و على) س(گرفته بود و فاطمه

  .راه می رفت، برای مباھله حاضر شد

را ديدند ابو حارثه ) ص(ول خداعاقب و سید ھم نزد ابو حارثه آمدند و چون رس

  اينھا كه ھمراه محمد ھستند كیانند؟: پرسید

  آن يك برادرزاده و داماد اوست، و آن دو كودك پسران دخترش: به او پاسخ دادند

  .باشد ھستند و آن زن نیز دختر او و عزيزترين و نزديكترين افراد نزد او مى

  . زانو روى زمین نشستھمچنان آمد و در جاى مباھله دو) ص(رسول خدا

  :ابو حارثه كه آن منظره را ديد گفت

به خدا سوگند محمد به ھمان گونه كه پیمبران براى مباھله روى زمین 

نشینند، نشسته است و از اين رو از مباھله با پیغمبر اسالم خوددارى كرده و  مى

است و بینم كه با تمام جديت آماده مباھله  من مردى را مى: سرباز زد و گفت

ترس آن را دارم كه در ادعاى خود راستگو باشد و يك سال بر ما نگذرد كه در دنیا 

) ص(آنگاه نزد رسول خدا. ھیچ فرد نصرانى بر جاى نماند و ھمگى ھالك شوند

  :آمده گفتند

كنیم و حاضر به مصالحه و پرداخت جزيه  اى ابا القاسم ما با تو مباھله نمى«

ى آنھا قراردادى نوشت كه ھر ساله دو ھزار جامه برا) ص(ھستیم، و رسول خدا

  . »كه قیمت ھر جامه چھل درھم خالص باشد، بپردازند

  )ص(فرستادگان بنى عامر و توطئه قتل پیغمبر اسالم

اى از  ھیئتى از طرف بنى عامر كه به سركشى و شرارت معروف بودند و عده

ه قتل رسانیده بودند به  ب١» بئر معونه « مسلمانان را ناجوانمردانه در حادثه

سركردگى سران خود به نام عامر بن طفیل، اربد بن قیس و جبار بن سلمى به 

  . مدينه آمدند تا مسلمان شوند

افراد قبیله مزبور به استثناى چند نفر از سران خویش، از روى صفاى دل و 

  .اى نداشتند ايمان، به مدينه آمدند و نقشه



يكديگر توطئه كرده بودند كه چون به مدينه و محضر اما عامر بن طفیل و اربد با 

پیغمبر اسالم رسیدند، عامر آن حضرت را به گفتگو سرگرم كند و اربد با شمشیر، 

  .را بكشد) ص(رسول خدا

اى نشستند  بنى عامر وارد مجلس رسول خدا شدند و ھر يك در گوشه ھیئت 

وع به مذاكره با آن حضرت تنھا عامر بن طفیل بود كه نزديك پیغمبر خدا آمد و شر

اش نمود و گاه گاھى ھم از زير چشم به اربد  پیرامون پذیرش اسالم خود و قبیله

كرد كه توطئه را اجرا كند، اما  ايستاده بود نگاه و اشاره مى) ص(پیغمبر كه نزديك 

  .كند حركت و آرام ايستاده و كارى نمى ديد كه بى بر خالف انتظار اربد را مى

سته شد و بدون آنكه اسالم بیاورد از جا برخاسته به سوى ديار خود سرانجام خ

 برود دشمنى خود را با اسالم و پیغمبر  خواست حركت كرد و ھنگامى كه مى

  :اظھار كرده و بلكه آن حضرت را به جنگ با سپاھیان بسیار تھديد نموده گفت

  !اين شھر را براى جنگ با تو از سواره و پیاده پر خواھم كرد

با كمال خونسردى نگاھى به او كرده و پاسخى به او نداد و تنھا ) ص(رسول خدا

  .از خدا خواست تا شر او و اربد را از آن حضرت بگرداند

: رفتند رو به اربد كرده گفت عامر و ھمراھان از شھر خارج شدند و در راه كه مى

  چرا كارى را كه قرار بود انجام ندادى؟

ار كه تصمیم گرفتم شمشیر را بیرون آورم تو را به خدا سوگند ھر ب: گفت

زدم به تو  اى كه اگر شمشیر مى ديدم كه میان من و محمد حائل شده مى

  !توانستم تو را به قتل رسانم خورد، و من چگونه مى مى

بنى عامر به سوى ديار خود بازگشتند و بجز عامر و اربد و جبار ھمگى اسالم 

ابراز داشتند و عامر و اربد ) ص( خود را به رسول خدااختیار كرده و مراتب وفادارى

دچار گشتند، زيرا عامر در راه به مرض خناق دچار ) ص(نیز به نفرين رسول خدا

شد و در خانه زنى از بنى سلول از دنیا رفت و ھمراھانش او را در ھمانجا دفن 

 از ورود خود، كردند و اربد نیز پس از ورود به ديار بنى عامر و گذشتن يكى دو روز

  .به صاعقه دچار شد و مرد

   

  ساير وفدھا و ھیئت ھا

وفدھا و ھیئت ھاى ديگرى كه از قبايل عرب در اين سال و يا اوايل سال دھم 

براى ديدار پیغمبر اسالم و يا معاھده و پیمان به مدينه آمدند، بسیارند كه چون 



ه يك نحو بوده به و اسالمشان ب) ص(عمومًا شیوه برخورد آنھا با رسول خدا

  .مأموریت برخی از آنان اجماال اشاره می شود

   

  فرستاده سعد بن بكر

در ماه رجب سال پنجم ھجرت ضمام بن ثعلبه به عنوان فرستاده بنى سعد به 

وی پس از . آمد و در مذاکره با ایشان قانع شد و اسالم آورد) ص(نزد رسول خدا

 و عزى سر داد و چون مردم او را از مراجعت به نزد قوم خود شعار مرگ بر الت

. خشم بتان بیم دادند، گفت به خدا سوگند الت و عزی ھیچ سود و زيانى ندارند

وی آنگاه مردم را به اسالم دعوت كرد و به گفته ابن عباس تمامى آنھا دين اسالم 

كه مردى » ضمام بن ثعلبه«شرح تفصیلی ماجرا از این قرار است که . را پذيرفتند

ر بود با دو گیسوى بافته به مدينه آمد و به مسجد در آمد در حالى كه رسول دلی

كدام يك از شما پسر : وی سپس پرسید. خدا در میان اصحاب نشسته بود

من از تو سؤال مى : ضمام گفت. من ھستم: عبدالمطلب است؟ رسول خدا گفت

پیدا كنى، كنم و در سؤاالت خود درشتى خواھم كرد مبادا از اين جھت رنجشى 

تو را به خداى تو و : ضمام گفت. رنجشى پیدا نخواھم كرد: رسول خدا گفت

خداى آیندگان و خداى پسینیان قسم مى دھم آيا خدا تو را به پیامبرى بر ما 

باز ھم تو : ضمام گفت. به خدا كه چنین است: فرستاده است؟ رسول خدا گفت

 قسم مى دھم، آيا خداوند را به خداى تو و خداى گذشتگان و خداى آيندگان

دستور داده تا او را به تنھايى پرستش كنیم و چیزى را شريك وى قرار ندھیم و 

ضمام . به خدا كه ھمین طور است: اين بت ھا را رھا كنیم؟ رسول خدا گفت

تو را به خداى تو و كسانى كه پیش از تو زيسته اند و خداى كسانى كه : گفت

خدا تو را فرموده است كه ما روزى پنج بار نماز پس از تو خواھند زيست آيا 

به خدا كه چنین است سپس فرايض اسالمى را يك يك : گزاريم؟ رسول خدا گفت

من ھم به يگانگى خدا : برشمرد و چون از اين كار فراغت يافت، ضمام گفت

گواھى مى دھم و نیز محمد را پیامبر وى مى شناسم و ھمه اين فرايض را بدون 

اگر اين مرد دو «: وقتی که از آنجا رفت، پیامبر فرمود. ت انجام مى دھمكم و كاس

ضمام نزد قبیله خويش رفت و . »گیسو، راست گفته باشد به بھشت مى رود

آنچه ديده و شنیده بود باز گفت، الت و عزى را دشنام داد و قبیله اش را از بت 

ه طورى كه موقع پرستى نجات بخشید و به اسالم و كتاب آسمانى واداشت، ب

غروب آفتاب آن روز يك مرد يا يك زن نامسلمان در قبیله اش باقى نماند و 



نماينده قبیله : می گوید» ابن عباس«. مسجدھا ساختند و بانگ نماز سر دادند

  .اى برتر و بھتر از ضمام نديده ام

   

  فرستادگان عبد القیس

دگان عبد القیس به مدينه جارود بن عمرو نیز به ھمراه چند تن به عنوان نماين

اگر من مسلمان شوم قرض مرا ادا : گفت) ص(آمد و در دیدار با رسول خدا

و بدين ترتیب جارود مسلمان شد و به نزد قوم خود . آرى: كنى؟ پیامبر فرمود مى

بازگشت و بعدھا از مسلمانان خوش عقیده و ثابت قدم گرديد و در برابر كسانى 

  . استقامت و پايدارى كرداز قوم خود كه مرتد شدند

   

  وفد بنى حنیفه

، از »سلمى بن حنظله«حدود سیزده تا نوزده نفر از بنى حنیفه به سرپرستى 

نیز با آنان » مسیلمة بن حبیب«. یمامه به مدینه آمده و بر رسول خدا وارد شدند

اعضای ھیئت در مسجد به حضور . بود كه به نگھدارى اثاث و شتران می پرداخت

پیامبر اسالم نیز دستور داد . رسیدند و پس از گفتگو اسالم آوردند) ص(خدارسول 

به ھر يك پنج اوقیه نقره جايزه دھند و در مورد مسیلمه كه اثاث و شتران را 

او مقامى پايین تر از شما ندارد و به او ھم مانند : نگھدارى كرده بود نیز فرمود

مسیلمه پنداشت كه رسول خدا او را در این ارتباط . ديگران جايزه مرحمت فرمود

در پیامبرى شريك خود ساخته است و چون به يمامه بازگشتند ادعاى پیامبرى 

  .كرد که اين واقعه گمراھى بسیارى از مردم را در پى داشت

   

  نمایندگان بنى زبید

نمایندگان قبیله بنى زبید در سال نھم به ھمراه جمعى از مردان قبیله خود به 

عمرو بن معدى كرب ـ شاعر معروف و شجاع . ه اسالم اختیار نمودندمدينه آمد

نامى عرب ـ یکی از این افراد بود که البته پس از رحلت پیامبر از اسالم خارج 

گرديده و مرتد شد، وى دوباره پس از زد و خوردى كه با خالد بن سعید بن عاص 

  .كرده و داستانى كه با ابوبكر داشت اسالم آورد

   

  نى كالبوفد ب



به بنی کالب از سوی پیامبر برای انجام » ضحاك بن سفیان«به دنبال اعزام 

جبار بن «و » لبیدبن ربیعه«فعالیت ھای فرھنگی و تبلیغی، در سال نھم ھجری 

به ھمراه سیزده نفر از مردان به محضر پیامبر » بنى كالب«از قبیله » سلمى

را از علل » ضحاك بن سفیان «آنان تعالیم. رسیده و اسالم آوردند) ص(اکرم

آشنائی خود با كتاب خدا و سنت نبوی دانسته و گفتند ضحاک، آنگونه كه فرموده 

پیامبر . بودى عمل كرد و ما را به خدا و رسولش دعوت فرمود و ما ھم پذيرفتیم

  .برای آنان دعا کرد و ایشان را روانه بنی کالب نمود) ص(اسالم

  وفد بنى كنانه

جری و زمانی که پیامبر براى سفر تبوك آماده مى شد از سوی در سال نھم ھ

در مدينه به حضور پیامبر رسید » واثلة بن اسفع«فردی به نام » بنى کنانه«قبیله 

: رسول خدا فرمود. و به عرض رسانید كه آمده ام تا به خدا و رسولش ايمان آورم

پذیرفت و پس از واثله » پس بر آنچه من دوست دارم و كراھت دارم بیعت كن«

البته . بیعت نزد خانواده خويش بازگشت و از اسالم خويش آنان را با خبر ساخت

واثله بعدًا به مدينه . پدر وی از قبول اسالم امتناع ورزيد اما خواھرش اسالم آورد

  .بازگشت و در سفر تبوك مالزم رسول خدا بود

   

  وفد بنى بكا

که از بزرگان این » معاوية بن ثور«یعنی » بنى بكا«در سال نھم، فرستاده قبیله 

و نه نفر دیگر، به مدینه » بشر«طايفه بود در سن صد سالگی به ھمراه پسرش 

به دستور پیامبر استقبال شایسته ای . آمده و بر پیامبر وارد شده و اسالم آوردند

. از آنان به عمل آمد و در خانه مناسبی اسکان یافته، مورد پذيرايى قرار گرفتند

پیامبر اسالم ھمچنین با اعطای جوایزی ایشان را مورد تفقد قرار داده و روانه 

  .قبیله بنی بکا نمودند

   

  فرستادگان قبیله بنى عبد بن عدى

در مدینه با پیامبر وارد » بنى عبد بن عدى«در سال نھم فرستادگان قبیله 

نیرومندترين ما اھل حرم و ساكن آن و ! اى محمد: ایشان گفتند. مذاکره شدند

ما تو و خاندان تو را . كسان آن سرزمین ھستیم ولی نمى خواھیم با تو بجنگیم

دوست مى داريم اما با قريش نمى جنگیم و اگر جز با قريش جنگ مى كردى ما 

شرط ما برای پذیرش اسالم این است که اگر . جنگیديم- ھم در رکاب تو مى

له ما را كشتند، ديه آن را بپردازند و مسلمانان بطور غیرعمد و سھوًا فردی از قبی



رسول خدا . متقابًال اگر ما ھم از اصحاب تو کسی را كشتیم، ديه اش را بدھیم

این شرایط را منطقی دانست و پذیرفت و ھمین امر باعث شد تا قبیله بنى عبد 

  .بن عدى اسالم آوردند

   

  فرستادگان بكر بن وائل

حسان بن «و » عبدالّله بن مرثد«و » بشیر بن الخصاصیه«سه نفر به اسامی 

حسان «فرزند . به محضر رسول اهللا بودند» بكر بن وائل«فرستادگان قبیله » حوط

گفت که پدر وی فرستاده ) ص(نیز ھمراه اين ھیئت بود و به رسول خدا» بن حوط

اين وفد پس از پذیرش اسالم به مدينه . ھمه مردم بكر به سوى پیامبر است

  .مراجعت كرد

   

  فرستادگان قبیله باھله

به نمايندگى از قبیله باھله نزد » مطرف بن كاھن باھلى«پس از فتح مكه 

پس از . رسید و اسالم آورد و امان نامه اى براى طايفه خود گرفت) ص(رسول خدا

. آمد و اسالم آورد) ص(از این قبیله نیز نزد پیامبر خدا» نھشل بن مالك«وی 

نھا نامه اى نوشت كه احكام و شرايع اسالم درآن بیان رسول خدا براى ھر يك از آ

  .شده بود

   

  قاصدان قبیله بنی سلیم

كه با كتب آسمانى » قیس بن نشبه سلمى«از قبیله بنی سلیم فردی به نام 

من فرستاده و نماينده قبیله : رسید و گفت) ص(آشنا بود، خدمت پیامبر اسالم

آنگاه سؤاالتى پیرامون وحى الھى را وى . خويشم و آنان فرمانبردار من ھستند

مطرح و رسول خدا با خوشروئی و مستدل ضمن پاسخ به سؤاالت، معارف اسالم 

منطق رسول اهللا را » قیس«. و احکام واجبات و محرمات را براى وى بیان كرد

. گواھی می دھم که جز به نیكى امر نمى كنى) ص(ای محمد: پذیرفت و گفت

نزد قوم خويش بازگشت و به » قیس«سپس . ر خدايىگواھى مى دھم كه پیامب

  .درباره محمد حرف مرا بشنويد و اسالم آوريد: آنان گفت

  وفد طایفه تغلب

شانزده نفر مرد از مسلمانان و نصرانیان طایفه تغلب كه برخود صلیب طالئی 

رسول خدا پس از انجام مذاکرات به . وارد شدند) ص(آويخته بودند بر رسول خدا



یان اجازه داد تا بر دين خود باقى بمانند مشروط بر این که فرزندان خود را به نصران

ایشان مسلمانان را دعوت به استقامت در حفظ اسالم . آئین نصرانیت در نیاورند

  . فرمود و جوايزى به آنان اعطا نمود

   

  ھیئت قبیله بنی اسد

نى اسد بن ب«در اوایل سال نھم ھجرى ھیئتی متشکل ازده مرد از قبیله 

ضرار بن «. نزد رسول خدا آمدند و پس از گفتگو با ایشان اسالم آوردند» خزيمه

  .از اعضای این ھیئت بودند» حضرمى بن عامر«و » طلیحة بن خويلد«و » ازور

   

  وفد قبیله عبس

نزد رسول خدا » بنى عبس«اعضای این وفد نه نفر بودند و به نمایندگی از قبیله 

  .رسول خدا درباره آنان دعاى خیر كرد. دندآمدند و اسالم آور

   

  فرستادگان قبیله فزاره

نزد » خارجة بن حصن«از جمله » بنى فزاره«پس از غزوه تبوك ده مرد از قبیله 

آمدند و اسالم آوردند و چون به خشكسالى و قحطى گرفتار آمده ) ص(رسول خدا

اعضای این ھیئت از . رسول خدا برایشان دعا كرد و شش روز باران آمد. بودند

  .مھاجرين اولین شمرده می شوند

   

  وفد طایفه بنی مره

که گرفتار خشكسالى و » بنى مره«پس از غزوه تبوك سیزده نفر از قبیله 

رسیدند و ) ص(در مدينه به حضور پیامبر» حارث بن عوف«قحطى بودند به رياست 

 باران كرد و بالل را رسول خدا درباره آنان دعاى نزول. مورد مرحمت قرار گرفتند

آنان چون به . فرمود تا به ھر كدام ده اوقیه و به حارث دوازده اوقیه نقره جايزه دھد

سرزمین خود بازگشتند، ديدند كه به دعاى رسول خدا باران كافى باريده است و 

  .بر حقانیت رسول اهللا و دین اسالم تاکید کردند

   

  وفد قبیله بنی ثعلبه



آمدند و از ) ص(نزد رسول اهللا» بنى ثعلبه«چھار نفر از در سال ھشتم ھجری 

طرف خود و قبیله اظھار اسالم كردند رسول خدا دستور داد از آنان پذيرايى شود و 

آنان با خرسندی کامل . بالل را فرمود تا به ھر كدامشان پنج اوقیه نقره جايزه دھد

  .سپس به بالد خويش بازگشتند

   

  ھیئت قبیله محارب

نزد حضرت » بنى محارب«ده مرد از قبیله » حجة الوداع« دھم و در سال در سال

. این قبیله سرسخت ترین دشمن مسلمانان بودند. پیامبر گرامی اسالم آمدند

بنى «آنان پس از گفتگو با پیامبر مسلمان شدند و گفتند که تبلیغ اسالم در قبیله 

 اما فرمودند البته دل ھا در رسول خدا اجازه دادند. را به عھده ما بگذار» محارب

  .ھمچنین جوایزی به آنان اعطا گردید. دست خداست

   

   

  وفد قبیله بنی رؤاس بن كالب

در » بنى رؤاس«از قبیله » عمرو بن مالك«در سال نھم ھجری مردى به نام  

  .اسالم آورد و سپس قبیله خود را به اسالم دعوت كرد) ص(محضر رسول خدا

   

  نى عقیل بن كعبنمایندگان قبیله ب

و از سرزمین عقیق در حضور » بنى عقیل«در سال نھم ھجری سه نفر از قبیله 

آنان متعھد شدند که خود و ديگر افراد قبیله نیز . رسول اهللا به اسالم گرویدند

رسول خدا نیز سرزمین عقیق را با نوشتن سند مالکیت به آنان . مسلمان شوند

ابوحرب بن «و » لقیطبن عامر«ان این قبیله نظیر متعاقبًا تعدادی از بزرگ. بخشید

  .نیز اسالم آوردند» حصین بن معلى«و » خويلد

   

  ھیئت جعدة بن كعب

به محضر » بنى جعده«از سوى قبیله » رقادبن عمرو«ھیئتی به سرپرستی 

» فلج«حضرت نیز با امضای سندی در محله . رسول خدا رسیده و مسلمان شدند

  .شیدبه آنان آب و زمین بخ

   



  وفد قشیر بن كعب

با » بنى قشیر«پس از غزوه حنین و در سال حجة الوداع، ھیئتی از طایفه 

. بر رسول خدا وارد شده و اسالم آوردند» قرة بن ھبیره«و » ثور بن عروة«عضویت 

جايزه اى مرحمت فرمود و او را متصدی » قرة بن ھبیره«پیامبر اسالم نیز به 

ھمچنین در محله ثور قطعه زمینى به . یله قرار داددریافت و سرپرست زكات قب

  .ایشان بخشید و در آن مکان سکونت نمودند

  ھیئت قبیله اشجع

که از دشمنان مسلمانان » اشجع«در سال خندق ھیئتی صد نفره از قبیله 

اقامت » سلع«به مدينه آمده و در كوه » مسعود بن رخیله«بودند به رياست 

 احترام شخصًا نزد آنان رفت و محموله ای از خرما به جھت) ص(رسول اکرم. كردند

ھیئت که شیفته رفتار رسول خدا شده بودند از ادامه جنگ با . ايشان اعطا نمود

مسلمانان ابراز ناخرسندی کرده و خواستار برقراری صلح شدند که این امر مورد 

م اشجع پس از این حادثه قو. پذیرش قرار گرفت و رسول خدا با آنان صلح كرد

  .اسالم آورده و در کنار مسلمانان زندگی کردند

   

  ھیئت قبیله بنی سلیم

در سال ھشتم ھجرت و پیش از فتح » بنى سلیم«بیش از نھصد نفر از قبیله 

مالقات کرده و با پذیرش اسالم از آن حضرت » قديد«مکه با رسول خدا در منطقه 

ین سان ایشان در فتح مكه و بد. خواستند تا آنان را در سپاه اسالم قرار دھد

  .جنگ حنین و طائف ھمراه رسول خدا بودند

   

  وفد قبیله ھالل بن عامر

زياد بن عبدالّله «و » عبدعوف بن اصرم«با عضویت » بنى ھالل«ھیئتی از طايفه 

. اقامت گزیدند» میمونه«به مدینه آمده و در خانه خاله عبد عوف به نام » بن مالك

پیامبر اکرم مسلمان شدند و رسول خدا زیاد بن عبداهللا را آنان پس از صحبت با 

نامید و او را با خود به مسجد برد و پس از نماز او را پیش طلبید و » عبدالّله«

دست بر سر وى كشید و گفته شده تا وی زنده بود اثر نورانیت دست رسول اهللا 

  .در چھره اش ھويدا بود

   

  فرستادگان كنده



بن قیس از يمن آمده  دگان قبیله کنده که به ھمراه اشعثھشتاد نفر از فرستا

ھاى قیمتى بر تن كرده و سرھا را شانه زده و سرمه بر  آنان كه جامه. بودند

چشم كشیده بودند و با وضع مخصوصى به مدينه آمدند پس از اصالح وضعیت 

  .خود با پیامبر دیدار کرده و اسالم را پذیرفتند

   

  وفد قبیله طیى

به » زيدالخیل بن مھلھل«به سرپرستى » طیى«انزده نفره از قبیله ھیئتی پ

چون رسول خدا اسالم را برايشان عرضه داشت، پدیرفتند و پیامبر به . مدينه آمدند

ھر يك پنج اوقیه و به زيدالخیل دوازده و نیم اوقیه جايزه داد و او را به فضل ستود و 

  .راى ارتزاق به او واگذار كردرا ب» فید«نامید و سرزمین ھاى » زيدالخیر«

   

  وفد طایفه تجیب

. آمدند) ص(سیزده تن از مردان تجیب با صدقات واجبه اموال خود نزد رسول خدا

حضرت به . این امر موجب شادی رسول خدا گردید و آنان مورد تفقد قرار گرفتند

در . ھدبالل نیز دستور داد به نیكى از این ھیئت پذيرايى كند و آنان را جايزه د

آيا كس : تاریخ است که رسول خدا بیش از ساير وفدھا به آنان جايزه داد و گفت

آرى، غالمى كه از ھمه ما سن و سال کمتری : ديگرى باقیمانده است؟ گفتند

او را بیاوريد، غالم آمد و : پیامبر فرمود. دارد و او را نگھبان اموال خود نھاده ايم

چه : حضرت فرمودند. وردى حاجت مرا نیز برآورھمچنان كه حوايج آنان برآ: گفت

از خداوند بخواه مرا بیامرزد و بى نیازى مرا در دلم قرار دھد : حاجت دارى؟ گفت

رسول خدا ھمین دعا را در حق او كرد و بعد دستور داد ھمانند ديگران به او جايزه 

  .دھند و دعاى حضرت درباره او نیز مستجاب شد

   

  ننمایندگان قبیله خوال

نزد » خوالن«در شعبان سال دھم ھیئتی ده نفره به نمایندگی از مردم قبیله 

براى آمدن نزد تو رنج سفر ھموار كرده و اینک به خدا : رسول خدا آمدند و گفتند

رسول خدا به آنان وعده ثواب داد . ايمان آورده و فرستاده او را نیز تصديق کرده ایم

نام داشت جويا شد گفتند به محض » سعم ان«و سپس از وضع بت قبیله که 

چون بازگشتند بت را درھم . بازگشت به قبیله خویش، آن را درھم مى شكنیم

  .شكستند و به حالل و حرام خدا گردن نھادند



   

  وفد طایفه صدا

چھارصد نفر به فرماندھی ) ص(در سال ھشتم ھجرت ھنگامی که رسول خدا

به ھمراه ھیئتی نزد » صدا« قبیله را به يمن فرستاد مردى از» قیس بن سعد«

رسول خدا آمد و از آن حضرت خواست تا دستور بازگشت سپاه دھد و تعھد كرد 

رسول خدا سپاه را که در وادى قنات . قوم خود را به پذیرش اسالم دعوت نماید

نزد آن حضرت آمده، » صدا«آنگاه پانزده تن از مردان قبیله . اردو زده بودند بازگرداند

  .م آوردند و به سرزمین خود بازگشتند و اسالم در بین آنان رواج يافتاسال

   

  فرستاده قبیله مراد

که مسلمان شده بود » فروة بن مسیك مرادى«یکی از ملوك قبیله كنده به نام 

از پیامبر اسالم تقاضای اعزام فردی به قبیله مراد برای آموزش قرآن و احکام 

 فردی قرآن آموخته بود را دوازده اوقیه جايزه داد او که) ص(رسول خدا. اسالم نمود

اى از بافته عمان بخشید و به عنوان نماینده خود در قبايل مراد، زبید و - و حله

  .فروه تا ھنگام وفات پیامبر عامل صدقات بود. مذحج برگزید

   

  

  نتیجھ گیري
  

خاک سیاست خارجی پیامبر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی، عدم تجاوز به 

کشورھا يا قبايل، حسن ھمجواری با ھمسایگان، تقویت ھمکاری با دولت ھا بر 

سیاست خارجی پیامبر، صحنه . مبنای برابری کامل و منافع متقابل قرار داشت

از یكسو، نھضت اسالمی، یك . برخورد و تعامل واقع گرایی و آرمان گرایی بود

خود را به دنبال داشت و از سوی تحول ایدئولوژیك بود و الزامات و اھداف مكتبی 

. دیگر محدوده جغرافیايي حجاز محدودیت ھا و فرصت ھای خاص خود را دارا بود

سیاست خارجی پیامبر، علیرغم جوانی، بواسطه اصول اعتقادي، اھداف عظیم و 

اين نظام . واالیی را در عرصه ای به وسعت سراسر جھان پیش روی خود داشت

ره ای جز تلفیق واقع گرایی و آرمان خواھی نداشت تا متكی بر ایدئولوژی، چا

عالوه بر حفظ و پیشرفت خود، در مسیر تحقق خواست ھای نھایی آرمان ھایش 

عوامل زیر در شكل گیري سیاست ) ص(در دیپلماسی رسول اهللا. نیز كوشش كند

.خارجي اسالم موثر بودند



كم بر اندیشه و كاركرد اسالم به عنوان عقیده كامل و جامع حا: ایدئولوژی. ١

مشروعیت نظام از دین حنیف . نظام اسالم، شبكه ارزشی نظام را شكل می داد

سرچشمه گرفته و اقتدار حكومت كه خمیر مایه ارتباط قدرت و سیستم ارزشی 

  .بود، از اسالم نشات می گرفت

. حجاز با دو قدرت جھاني يعني ايران و روم معاصر بود: موقعیت جغرافیايي. ٢

اين سرزمین به لحاظ وسعت، شكل، مرزھا، و وضعیت اقلیمی منطقه اي منحصر 

بفرد بود، با ھمسایه ھاي خود مرز آبی و خاكی داشت و پل ارتباطی بین چھار 

. منطقه شرق مدیترانه، خلیج فارس، آسیای مركزی و قفقاز، و شبه قاره ھند بود

ود، و رقابت و جنگ میان اين قدرت جھان در آن روز در قبضه دو امپراطورى بزرگ ب

  نبرد و ستیزه میان ايران و روم، از دوره. دو قطب سابقه ممتدى داشت

خاور زمین زير سیطره . ھخامنشیان آغاز گرديد و تا عھد ساسانیان ادامه داشت

امپراطورى ايران بود، و سرزمین عراق و يمن و بخشى از آسیاى صغیر نیز از اقمار 

دولت روم در آن روز به . رفت اھنشاھى ايران به شمار مىش و مستعمرات دولت 

»  قسطنطنیه « روم شرقى كه مركز آن. دو بلوك شرقى و غربى تقسیم شده بود

بود و شام و مصر را نیز در اختیار داشت، در زمان ظھور اسالم رشته سیاست را 

  .در بخش اعظم جھان در دست داشت

ه ھای تصمیم گیری و سیاست ساختار حكومتی، شیو: عوامل سیاسی. ٣

گذاری در كشور و نقش پیامبر در مدیریت دیپلماسی دولت اسالم را دارای 

. ساختاري كارآمد و مناسب برای جھت گیری و اعمال سیاست خارجی نموده بود

غني بودن ایدئولوژی اسالم و رھبري پیامبر اين فرصت را ايجاد كرده بود كه 

  .ن المللی سرزمین اسالمي را افزايش دھدسیاست خارجی نبوي، اعتبار بی

امكانات اقتصادی حجاز به عنوان يكي از معیارھای عمده : عوامل اقتصادی. ۴

  .قدرت ملی نیز يكي از عوامل توفیق سیاست خارجي رسول اهللا بود

در اختیار داشتن سربازان سلحشور و نیروھای وفادار و : عوامل نظامی. ۵

نان پشتوانه قدرتمندي براي دیپلماسی رسول ھمچنین حمایت قاطبه مسلما

  .بود) ص(اهللا

مھم ترین منبع و مأخذ برای شناخت اھداف سیاست خارجی پیامبر، كتاب 

بر اين اساس مي توان موارد زير را از جمله اھداف . وحي يعني قرآن مجید است

  :سیاست خارجی نبوي دانست

  ـ استقالل بالد اسالمي

  سالمیـ میثاق برادری و اخوت ا



ـ ائتالف و اتحاد ملل مسلمان، وحدت جھان اسالم، دفاع از حقوق مسلمانان و 

  حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین

ـ نفی و اجتناب از پیمان ھایی كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و 

  .اقتصاد، فرھنگ و ارتش مسلمانان گردد

  ـ روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب

  صداقت و وفای به عھد در معاھده ھاـ 

ابزارھای اصلي اجراي سیاست خارجي نبوي، پرسنل ماھر و وفاداري بودند كه 

به عنوان سفیر و نماينده به سوي كشورھا و قبايل مختلف روانه شده و در جھت 

وظیفه آنان مذاكره و چانه زنی با . منافع نظام اسالمي فعالیت مي كردند

. ظور دستیابی به توافق بر سر منافع مسلمانان بودكشورھای ھدف به من

شدند كه فشردن دست دوستي مسلمانان به نفع -كشورھا و قبايل باید قانع مي

وظیفه بعدي سفراي اسالم، اطالع رسانی و برقراری ارتباط با مقامات . آنان است

 كنار البته در. و افكار عمومی كشورھای ھدف براي توجیه برنامه ھاي پیامبر بود

اين اقدامات، ابزارھای اقتصادی و ابزارھای نظامی نیز در مقاطع الزم مورد بھره 

  .برداری قرار می گرفت

   يقاتلوكم  لم  الذين  عن  الّله الينھا كم«:   شريفه  از آيه پیامبر اسالم با الھام

ر آن به  که د ،»  و تقسطوا الیھم تبروھم  أن  دياركم  من  يخرجوكم  و لم الدين في

   با تاكید بر احترام متقابل و نفي  با كفار غیرمحارب  آمیز مسلمانان  صلح روابط

ديگر ارتباط برقرار مي كرد و  با كشورھا و قبايل .   است  توصیه شده طلبي توسعه

   ملت ھا و دولت ھا ارتباط  با ھمة  كه  بود پیامبرآن اسالمي   دولت  در واقع برنامة

   با جھان  رابطه  تنھا فقدان  نه  حضرت آن.  باشد ه با تفاھم داشته و ھمرا صحیح

 را موجب   اين ارتباط دانستند، بلكه  نمي ھاي اسالم- با آموزه  را منطبق خارج

 و انسان ساز  ، معنوي شناخت اسالم توسط ملل جھان و صدور پیام فرھنگي

   دولت  اينكه  اعالم نايشان ضم.  سرزمین ھاي دور تلقي مي نمودند  به الھي

 و   ديني  معرفي ارزش ھاي  در جھان نیست، بر ضرورت  درصدد سلطه اسالمي

 ملت ھا تاكید داشتند و در اين میان نقش سفرا و نماينده ھاي   قلوب تحبیب

  .در تحقق اھداف سیاست خارجي نبوي مھم و موثربود) ص(رسول خدا

تلف ديپلماسي پیامبر بتواند  مطالعه و شناخت ابعاد مخ به امید آنكه

 را در دفاع و حفظ حاكمیت منافع ملي نظام   خارجي  سیاست اندركاران دست

  .اسالمي ياري رساند
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