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 ۱۳/۱۳/۷۱۳۲ داکتر خلیل هللا هاشمیان

         داکترعبدالستار سیرت                                                                                                           بقلم   :تهیه وترجمه

 سابق رئیس پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل

                                                                تایپست : سیدخلیل هللا هاشمیان

 قبلیک سند تاریخی از هزار سال 
 متن نامۀ التماس از طرف جورج ثانی پادشاه انگلستان

 عنوانی خلیفۀ مسلمین، هشام سوم درکشور اندلس
 

 ازطرف جورج دوم پادشاه انگلستان و الگال و سویدن وناروی
  برای پادشاه مسلمین درمملکت اندلس

 

 جلیل هشام سوم ! بعدازتعظیم واحترام : صاحب عظمت ومقام

واقعا شنیدیم ازپیشرفت بزرگی که نصیب کشور آباد شما گردیده واز فیض خالص آن موسسات تعیلمی ومراکز صنعتی 

درکشورشما بهره مند شده اند. بناًء اراده نمودیم تافرزندان ما نیز ازنمونه هایی ازین فضائل اقتباس نمایند واین آغاز 

  اشد درپیروی از روش شما بمنظورنشر انواردانش درکشور ما، که ازچهار طرف جهالت درآن حکم فرما است.نیکی ب

به همین منظوربرادرزادۀ ما شاهدخت )دوبانت( رادرراس یک هیات از دختران اشراف انگلیس  موظف نمودیم تا به 

آستان بوسی  والتماس عطف مقام عظمت شما مشرف گردد، تا باشد که با همراهان خود محل عنایت عظمت  شما و 

 یم آنها گماشته میشوند برخوردارگردند.حمایت کریمانۀ دربار قرارگیرد،  واز توجه بانوانی که به تعل

 شاهدخت کوچک هدیۀ ناچیزی به مقام جلیل شما تقدیم کردم، امیدوارم لطفا آنرا قبول فرمائید. همدست

          باتعظیم ومحبت خالص                                                                                                           

ازجانب خادم فرمانبردارشما جورج دوم، پادشاه انگستان.                                                                         

 از میالد مسیح . 8201سنه  

 نامۀ جوابیه ازطرف خلیفۀ مسلمین درکشور اندلس
 ! به پادشاه بزرگ انگلستان وایکوسیا  واسکندناویا

ازنامۀ التماس شما مطلع شدم وبرخواهش شما بعداز استشارۀ ارباب امر، موافقت نمودم. بناًء به اطالع شما میرسانم 

 که مصارف این هیات تعلیمی ازبیت المال مسلمین  بحیث دلیل مودت ما به شخص شاهانۀ شما تادیه میگردد. 

دست بافت فرزندان خودما است، طورهدیه  ای اندلسی را کههدیۀ شما را بامسرت زیاد بدست آوردم ومقابلتا قالین فرشه

 میدارم، والبته که دلیل کافی مبنی برالتفات ما ومحبت ما در آن نهفته خواهد بود. ضرت شما تقدیمحبه 
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                               والسالم                                                                                                     

هللا )صلی هللا علیه وسلم( در دیار اندلس                                                                               خلیفۀ رسول

 ازهجرت سید المرسلین  984سنه  

                                                                       ماخذ سند:                                                          

       العرب فی العصور الوسطی                                                                                                       

 تالیف : سیرجون دان پورت

 )سیرت(داشتیم ""  "" حیف ایامی که ما هم روزگاری

 یادداشت : متن هردوپیام، ازپادشاه انگلستان و خلیفۀ مسلمین، بزبان عربی به خط مشقی دستنویسی میباشد.

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ازخاطرات ایمانی : –بقلم : داکتر عبدالستارسیرت 

 ضی هللا عنه(ربالل بن رباح )
 موذن رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم(

 .الحمدهلل والصالت علی رسول هللا وعلی آلۀ وصحبه ومن اتبع هداه
 

بالل )رضی هللا عنه( مردنحیف، بلند قامت، سیاه پوست، فقیر، ازسرزمین حبشه، غالم وبرده نزد یکی ار روءسای قبیلۀ )بنی 

ولین اسالم گردید. شرفیابی بالل به یکی از سابقین ا بن خلف( بود. این غالم حبشی باظهوراسالمامیه َجمح( درمکۀ مکرمه بنام )

دین مبارک اسالم قهر وغضب شدید بادارمشرک اورا برافروخت وزجر وشکنجه وعذاب گوناگون را بربالل وارد کرد، چونکه 

دروسط روز وگرمای آتشین مکه بالل )رضی هللا عنه( را بدون لباس برسنگزار  بهروسیله بالل به شرک وکفر برگردد.  میخواست

سنکهای داغ را برسینۀ او میگذالشت وازاومیخواست به )الت وعزی( برگردد، اما بالل )رضی  گخواب میداد وُکنده های بزرداغ 

 هللا عنه( شعارتوحید )اَحـد، اَحـد( را سرمیداد. 

ین کرد تا ا روزی ابوبکر صدیق )رضی هللا عنه( صحنۀ تعذیب وشکنجۀ بالل )رضی هللا عنه( رادید واز )امیه بن خلف( تقاضا

 موافقتبن خلف امیه  ی نماید.رحاضر است بهرقیمت که باشد) مطابق تعامل آنوقت( آنرا خریداگفت غالم را به وی بفروشد، و

، ابوبکر صدیق )رضی هللا عنه( غالم راخرید وفورا اورا بنام خداوند)ج( آزادنمود. بالل )رضی هللا عنه( درجملۀ هفت یا ده نمود

قه دارترین اصحاب کرام رسول اکرم)صلی هللا علیه وسلم( است؛ او درجاهلیت غالم ودرمعرض خرید وفروش مومن اول از ساب

. نام اودرپهلوی نام ابوبکر صدیق ) رضی هللا عنه( ذکرشد، عمر بن الخطاب )رضی هللا عنه(  بود،اما دراسالم )سید وآقا( شد

 ")ابوبکر سیدما است وسیدمارا، میگفت: "ابوبکر سیدنا واعتق سیدناهرباری که نام ابوبکر  صدیق )رضی هللا عنه( یادمیشد

آزاد نمود(، سبحانه هللا، بالل سید وآقای عمر فاروق )رضی هللا عنه( گفته میشود!  رنگ پوست او، فقر ومذلت او، سابقۀ غالمی 

تاثیری نداشت، نام او وبزرگترین سابقه داران وغیر عرب بودن او، درمقام واالیی که اسالم به وی داده بود، بودن او، غیرمکی 

 اسالم بهم یکجا ذکر میشد.

سال رسالت رسول اکرم )صلی هللا علیه وسلم( نزدیکترین خادم، سرباز، همراه ومالزم آنحضرت  02بالل )رضی هللا عنه( درطول 

 ( که قبال مالک وبادار بالل )رضیدرسفروحضر ودرحاالت جنگ وصلح بود. درغزوۀ بدردرسال دوم هجرت همان )امیه بن خلف
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، درلشکر مشرکین دربرابر شمشیر بالل )رضی هللا عنه( قرار میگیرد وآن راس کفر بدست بالل )رضی هللا عنه( بودعنه(  هللا

 وهمراه هان مومن او ازبین میرود.

چ صحابی دیگر آنرا یبرگزیده شد که هبعدازهجرت، هنگامیکه اذان وارد شعایر اسالمی گردید، بالل )رضی هللا عنه( به مقامی 

نج بار صدای جذاب پبالل )رضی هللا عنه( موذن رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( و اولین موذن اسالم شد. هرروز  نداشت؛

 وگیرای بالل درمسجد مبارک نبوی مدینته الرسول )صلی هللا علیه وسلم( را دراهتزار می آورد و مسامع وقلوب  مسلمین را به

آهنگ قدسی  ایمان نوازش میداد  وشادمیساخت. رسول اکرم)صلی هللا علیه وسلم( هنگامیکه بالل )رضی هللا عنه( را به اذان 

 ل !" )ای بالل مارا آرام بساز وبما راحت بده(.ارحنا یا بال ن بگو !(، بل میفرمودند :"اامر میفرمودند،  نمی گفتند: )ای بالل اذ

فضای مدینه بربالل)رضی هللا عنه( ضییق شد وادای اذان در  ،)صلی هللا علیه وسلم( به سوی رفیق اعلی بعدازرحلت پیامبر اکرم

جوارمرقد مبارک نبوی، برای او مشکل گردید، وهنگامیکه در اذان بعدازندای تکبیر وشهادت توحید )هللا اکبر، هللا اکبر، هللا اکبر، 

از میکرد، گلویش عقده میگرفت، صدایش غ، آ(اشهد ان محمد رسول هللا) اال هللا( به: ان ال هللا  اال هللا، اشهداشهدان ال هللا -هللا اکبر

عمر تکرار کلمات ایمانی ) اشهد ان محمد  بند میشد، هم خودش وهم هزاران شنوندگانش غرق گریه واشک می شدند، ویک

که هر حرف آن در اعماق قلب بالل)رضی هللا عنه( غرس  رسول هللا( درحضوررسول هللا )صلی هللا علیه وسلم(، ادای این الفاظ

 شده بود،  درغیاب آنحضرت )صلی ا هلل علیه وسلم( ودرجوار قبرمبارک شان، بربالل )رضی هللا عنه( آسان نبود.

ل و بالل )رضی هللا عنه( تصمیم گرفت ازمقام )موذن( کناربرود ومتباقی عمرخودرا درکاردیگری که در آن رضای هللا عزوج

رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( باشد، سپری نماید. بمنظور استیذان بحضور خلیفۀ رسول هللا)صلی اهللا علیه وسلم( که ابوبکر 

صدیق )رضی هللا عنه( بود، رفت وارادۀ  خود را چنین مطرح نمود: ای خلیفۀ رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم(! من از رسول  

 لم( شنیده ام که فرمودند: " بهترین عمل مومن جهاد فی سبیل هللا است ."هللا )صلی هللا علیه وس

 ابوبکر صدیق )رضی هللا عنه( : ای بالل تو چه میخواهی  ؟

 : من آرزودارم بحیث مجاهد وسرباز دریکی از سرحدات قلمرو اسالمی بقیۀ عمرخودرا سپری نمایم. بالل )رضی هللا عنه(

 چه کسی برای ما اذان میدهد ؟ ابوبکرصدیق )رضی هللا عنه( :

درحالیکه چشمانش پراز اشک بود، گفت: من بعد از رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( به کسی اذان نخواهم   بالل )رضی هللا عنه(:

 داد.

 ابوبکر صدیق )رضی هللا عنه( : ای بالل !  بهتر است با ماباشی و اذان بدهی .

درست است هرآنچه میفرمایی اطاعت میکنم،  سطرخود آزاد  کرده باشی  تا درخدمت تو باشم، پبالل )رضی هللا عنه( : اگر مرابخا

 و اگر مرا بنام خدا وبرای هللا عز وجل آزاد نموده باشی، پس بگذار درهمان راه بروم.

 ودرسبیل هللا آزاد کرده ام، ای بالل ! ابوبکر صدیق )رضی هللا عنه( : ترا بنام خدا

عنه( مدینه منوره را ترک گفت وبه شام سفرکرد و در ساحۀ جهاد بحیث پاسدار حدود قلمرو اسالمی در برابر  بالل )رضی هللا

دولت روم باقی ماند، وهمیشه باخود میگفت : توان اقامت درمدینه را بعد ازفراق ورحلت رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( 

 حمد رسول هللا( ازخود میرفتم، صدایم بند واشکم جاری می شد.نداشتم،هرباری که ارادۀ اذان میکردم در)اشهد ان م

پیامبر محبوب، رسول هللا )صلی هللا علیه وسلم( رادرخواب دید  حضرت بالل )رضی هللا عنه( وری از مدینهداز دعچندین سال ب
ارت ما بیایی ؟" بالل فورا روانۀ که خطاب به بالل میفرماید: " ای بالل ! این چه جفا است؟ آیا هنوز هم وقت آن نیست که به زی

مدینه میگردد وبعدازمواصلت بمدینه، راسا بزیارت قبرمبارک رسول اکرم )صلی هللا علیه وسلم( میرود وگریه واشک سرمیدهد. 
( غرق گریه واشک بود که  امامان حسن وحسین)رضی هللا علیه وسلم)رضی هللا عنه( درکنارقبرحبیبش رسول هللا )صلی  لبال
بالل )رضی هللا عنه( رادیدند ونزد اورفتند؛ بالل) رضی هللا عنه(   عنها( نواسه های گرامی رسول  اکرم )صلی هللا علیه وسلم(هللا
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آنها را در آغوش گرفت و بوسید. حسن وحسین )رضی هللا عنها( هردو از بالل )رضی هللا عنه( به اشتیاق خواهش کردند وگفتند: 
مسجد نبوی درمقام اذان می ایستد وهمینکه صدای ترا بشنویم". بالل)رضی هللا عنه( سحرگاهان برفراز" آرزو داریم درسحر اذان 

 )هللا اکبر، هللا اکبر، هللا اکبر( از حنجرۀ بالل بلند میشود، توگویی مدینه منوره می لرزد؛ آواز بالل)رضی هللا عنه( در )اشهد ان ال
، وچون )اشهد ان محمد رسوال هللا( به صدای لرزان و آمیخته با گریان بالل اهتزار می آورد هللا اال هللا( مدینه منوره را بیشتر در

برآمدند و خود )رضی هللا عنه( شنیده شد، زن ومرد در مدینه با شور وشوق ، با تکبیر وتهلیل ، با گریه وزاری، از خانه های 
لمین محمد عاحبوب رب الممسجد مبارک نبوی شدند، ومدینه یکبار دیگر شاهد خاطرات پرنور ایمانی اززندگانی رسول روانۀ 

 علیه وسلم( گردید وگفته شده که مدینه منوره مانندآن روز یک روز پرخاطره وپر از اشک وگریه راندیده بود. مصطفی )صلی هللا

درساحۀ جهاد وپاسبانی حدود قلمرواسالمی بسرمیبرد؛ هنگامیکه  امیرالمومنین عمر و بالل) رضی هللا  عنه( دوباره بشام رفت
فاروق )رضی هللا عنه( درعهد خالفت شان، بمنظور بازدید امور رعیت به شام سفرنمودند، اصحاب رسول هللا )صلی هللا علیه 

نماز اذان  اضی بسازند تا یکبار در یک وقتوسلم( ومسلمین اهل شام دردمشق درخواست نمودند تا بالل )رضی هللا عنه( رار
را بحضور خواست و از وی خواهش نمودند تا ) رضی هللا عنه( امیر المومنین عمر بن الخطاب )رضی هللا عنه( بالل  -هد بد

 هللا )صلی وقت یک نمار فرارسید وبالل )رضی هللا عنه( درمقام اذان قرارگرفت، و آن موذن رسول -یکبار ادای اذان را قبول کند
هللا علیه و سلم( سالها بعد اذان داد، اما چنان اذان که فضای دمشق را به لرزه در آورد وهمۀ مردان وزنان ومخصوصا اصحاب 
پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( آنقدر گریستند که سابقۀ آن گریه را کس ندیده بود و سوزناکترین گریه از شخص امیرالمومنین عمر 

خود  منه( خانع ل )رضی هللاال( خانمش درکنار او بگریه آغاز کرد، بهعن ت بالل )رضی هللااعنه( بود. هنگام وف فاروق )رضی هللا
  محمد واصحاب او..." را گفت: "گریه مکن، فردا دیدار یاران است،

ل بیستم هجری، به عمر این از آن خاطرات ایمانی است که لرزه براندام وگریه درچشمان می آورد. بالل )رضی هللا عنه( در سا
 شصت وچند سالگی، در دمشق به رحمت حق پیوست ودرهمانجا دفن شد.)انا هلل وانا الیه راجعون(.

 رضی هللا عن بالل، وصلی هللا وسلم علی حبیب رب العالمین، سید نا محمد وعلی آله واصحابه اجمعین. عبدالستار سیرت.

بنا بر معاذیر صحی دوماه  بمن ارسال کرده بودند که 0282سیرت درماه دسامبر  یادداشت : مراسالت فوق را جناب محترم استاد

بعد تایپ وبرای نشر وآگاهی مسلمانان آماده گردید. امید است جناب استاد به ارسال اینچنین معلومات مفید ادامه بدهند تامن 
 آن برخوردارگردم. سیدخلیل هللا هاشمیان.خواندن وتایپ ازثواب 

استاد سیرت درمراسالت خود تنها نام خود )عبدالستار سیرت( را نوشته اند، اما لقب)داکتر( را که دارند ومستحق آن  

 ، عمدیباشد شده درتایپ کلمات مبارک  عربی اشتباه درمتن فوق هکذا اگر –میباشند من به نام شان اضافه کرده ام 
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