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  زندگی صحابه

  

  ))رضرض((بالل بن رباح بالل بن رباح 
مردي که ترس و وحشت را به «

  »گرفتسخره می
  

ــوبکر    ــامی از ابـ ــاه نـ آورده  tهرگـ
: گفـت مـی  tبـن خطـاب    شـد، عمـر  می
ــید و  « ــرورم اســت و س ــید و س ــوبکر س اب

ــرد ــا را آزاد کـ ــرور مـ ــور » سـ ــه منظـ کـ
  .بود» بالل«

پوسـت، نحیـف، الغـر،    سـیاه این مـرد  
ــوه و    ــوي انب ــدقامت، داراي م ضــعیف، بلن

 بنـا بـه توصـیف راویـان     -ورتی باریـک ص
     هرگـــاه کلمــــاتی کــــه او را ســــتایش  

شــنید، ســر خــود را پــایین کردنــد مــیمــی
گرفــــت و در حالیکــــه اشــــک از مـــی 

ــی  ــرازیر م ــمانش س ــی چش ــد م ــتش : گف
مــن مــردي حبشــی هســتم و تــا دیــروز «

  ...!»برده بودم
این مـرد حبشـی کـه تـا دیـروز بـرده       

مـؤذن  » بـالل بـن ربـاح   «بود کیسـت؟ او  
ــده  ــالم و خردکنن ــت، او از  اس ــا اس ي بته

ــتی و     ــدق، راس ــان، ص ــاي ایم ــانه ه نش
ــالم   ــیم اسـ ــزات عظـ درســـتی و از معجـ

  .است
ــروز و طــی    ــه ام ــا ب ــاز اســالم ت از آغ
ــان     ــون انس ــدها میلی ــادي ص ــرون متم ق

ــناخته  ــالل را ش ــن  ب ــامش آش ــا ن ــد و ب ا ان
ــه دو  . هســتند ــدازه ک ــان ان ــه هم ــردم ب م

ــوبکر و    ــی اب ــالم یعن ــزرگ اس ــه ي ب خلیف
شناسـند،  شناسـند او را نیـز مـی   عمر را می

ــالمی از کــودکی     ــر در کشــوري اس و اگ
سؤال کنی که بـالل کیسـت؟ بـا قاطعیـت     
به تـو خواهـد گفـت کـه او مـؤذن پیـامبر       

اي اســت کــه اســالم بــود، او همــان بــرده
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ــدن ــا خوابان ــابش ب ــر ریگهــاي ســوزان و گذاشــتن   ارب ب
ــینه  ــر س ــنگ داغ ب ــیس ــکنجه م ــن اش ش ــا از دی داد ت

بــه » احـد، احـد  «جدیـدش دسـت بـردارد و در پاســخ او    
  .آوردزبان می

اگر به زنـدگی همـین بـالل کـه اسـالم او را چنـین       
ــرده  اي جــاودان کــرده اســت، بنگــریم، قبــل از اســالم ب

بـــود کـــه در قبـــال چنـــد مشـــت خرمـــا، شـــتران و  
ــرا مــی گوســف ــه چ ــابش را ب ــر اســالم ندان ارب ــرد و اگ ب
بود، او محکوم بود تا آخـر عمـر بـرده باشـد و پـس      نمی

هــا شــد و نــامش ار خــاطرهاز مــرگ هــم فرامــوش مــی
  .شدمحو می

اما درسـتی و صـداقت ایمـان و عظمـت دینـی کـه       
به آن ایمـان آورد، در تـاریخ و در میـان بزرگـان اسـالم      

بســیاري از اعیــان،   .ی دادبــه او جایگــاه واال و رفیعــ  
بزرگان و اشـراف کـه داراي جـاه، ثـروت و نفـوذ زیـادي       

بـردة حبشـی،   » بـالل «هم بودند، به انـدازه یـک دهـم    
  .اندعظمت و بزرگی و جاودانگی بدست نیاورده

اي ماننـد بـالل کـه نـه     برنـد، بـرده  مردم گمان مـی 
ــاتی داشــت و  خــانواده ــه قــدرت و امکان ــانی و ن اي آنچن
ــدگی ــت   ازن ــابی اس ــک ارب ش در دســت او نیســت و مل

که او را خریده است امکـان نـدارد از او کـاري سـر زنـد      
ولـی او بـه خـالف تمـام گمانهـا      . و انسانی مطرح گـردد 

و تصــورات، بــه چنــان ایمــانی رســید کــه کمتــر کســی 
  . تواند به آن برسدمی

پوسـت بـود؛ تقـدیر    بالل که مـردي حبشـی و سـیاه   
مــادرش نیــز . اکنان مکــه کــرداو را بـرده ي یکــی از ســ 

هـا زنـدگی   او بـرده بـود و بـه ماننـد بـرده     . کنیز آنها بود
ــه صــورت یکنواخــت مــی . کــردمــی ــامش ب گذشــت، ای

امروز داراي حقی نبود و بـه فـردایش هـم هـیچ امیـدي      
  .نداشت

بـه پیـامبري رسـید، اخبـار      rوقتی حضرت محمـد  
ــم آن را     ــردم ه ــد و م ــه پخــش ش ــداد در مک ــن روی ای

امیـه بـن   «بزرگـان مکـه کـه    . کردنـد م بازگو میبراي ه
نشسـتند از  یکی از آنها بـود، وقتـی دور هـم مـی    » خلف

هـاي امیـه و سـایرین کـه     او از گفتگـو . گفتنـد پیامبر می
با بغـض و کینـه همـراه بـود چیزهـاي زیـادي در مـورد        

گوشــهاي بــالل از میــان . شــنیدپیــامبر و دعــوتش مــی

ــه ــه، ســخنان مغرضــانه و کین ــن  توزان ــه ای صــفاتی را ک
دیـن جدیــد را بـرایش بــه تصــویر مـی کشــاند دریافــت    

ــدمــی ــا حرفهــاي  او احســاس مــی. کردن ــرد کــه اینه ک
شـوند  اش بیـان مـی  اي است کـه در محـیط زنـدگی   تازه

کمـــا اینکـــه گوشـــهایش از خـــالل ســـخنان تنـــد و 
تهدیدآمیزشــان، اعتــراف بــه بزرگــی، عظمــت، صــداقت 

ــت ــیو امان ــد را م ــدیگر   .شــنیدداري محم ــه هم ــا ب آنه
ــی ــدم ــان   : گفتن ــوگیري از ایم ــراي جل ــروز ب ــا ام ــر م اگ

ــان خواهنـــد آورد،      ــه بـــه او ایمـ ــانی کـ آوردن کسـ
مجبــوریم او را دروغگـــو، جـــادوگر و دیوانـــه معرفـــی  

امــا حقیقــت ایــن اســت کــه محمــد حتــی بــراي . کنـیم 
ــوده و      ــادوگر نب ــت، ج ــه اس ــم دروغ نگفت ــار ه ــک ب ی

ــت ــه نیس ــی. دیوان ــه آناو م ــنید ک ــتش ــا از امان داري، ه
وفاي به عهد، مردانگـی، خلـق و خـوي، نزاهـت، پـاکی      

-او مــی. کننــدو برتــري عقــل و خــردش صــحبت مــی
شـنید کـه بـه آرامـی از عـواملی کـه آنهـا را مجبـور بـه          

آنهـا  . زننـد کننـد، حـرف مـی   مبارزه و دشمنی بـا او مـی  
: حمایـت از دیـن پـدران، ثانیـاً    : کردنـد کـه اوالً  ابراز مـی 
دســت دادن مجــد و عظمــت قــریش کــه      تــرس از

موجب شده اسـت شهرشـان بـه صـورت مرکـز عبـادت       
ــره  ــل جزی ــج در ک ــزاري ح ــه  و برگ ــده و ب ــرب در آم الع

-آنها مرکزیـت دینـی داده و ثالثـاً کینـه نسـبت بـه بنـی       
هاشـم کـه از میـان آنهـا پیـامبري مبعـوث شـده اســت،        

  .ما را وادار به دشمنی با او کرده است
بینـد و در اعمـاق وجـود    دا را مـی روزي بالل نور خـ 

کنـد و بـه نـزد رسـول خـدا      پاکش طنین آن را حس مـی 
r ــیمــی ــی. آوردرود و اســالم م ــه طــولی نم کشــد ک

شـده و اربابـان   خبر اسالم آوردنش در همـه جـا پخـش    
ــرت زده مــی  ــر و او از بنــی جمــع حی شــوند آنانکــه تکب

رونـد و  غرور سرمستشـان کـرده بـود بـه فکـر فـرو مـی       
کـه اینـک بـا    » امیـه بـن خلـف   «ن زمینی بـر دل  شیاطی

ــه   ــه ي بزرگــی ب ــدگانش لطم اســالم آوردن یکــی از بن
آنهـــا زده و در معـــرض ننـــگ و عـــار قرارشـــان داده، 

کنـد بـرده حبشـی آنهـا     آیـا کسـی بـاور مـی    . خیمه زدند
-امیـه مـی  ! اسالم آورده و از محمـد پیـروي مـی کنـد؟    

بـا غـروب   خورشید اسـالمِ ایـن بـرده،    . گوید مهم نیست
ــا خورشــید آن   خورشــید امــروز غــروب خواهــد کــرد، ام
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روز، بــا اســالم بــالل غــروب نکــرد، بلکــه روزي رســید 
کــه خورشــید بتهــاي قــریش و حامیــان بــت پرســتی در 

  .قریش به طور کامل غروب کرد
بــالل موضــعی داشــت کــه نــه تنهــا بــراي اســالم  

ــر داشــت ــدان  -شــرافت و بزرگــی در ب گرچــه اســالم ب
ــته ــر شایس ــودت ــل    -ب ــراي ک ــی ب ــرف و بزرگ ــه ش بلک

او در برابــر شــدیدترین . انسـانیت نیــز بـه همــراه داشـت   
تـرین انـواع شــکنجه چنـان ایسـتادگی از خــود     و سـخت 

نشان داد کـه فقـط از مـردان بـزرگ و باعظمـت چنـین       
آیـد گـویی خداونـد او را بـراي مــردم     ایسـتادگی بـر مـی   

ــ   ــیاهی پوســت و بردگ ــد س ــا دریابن ــرار داد ت ــه ق ی نمون
هیچ چیزي از عظمـت روحـی کـه ایمـان را پیـدا کنـد و       
به پروردگار خـود پنـاه بـرد و بـه حقانیـت ایمـان جنـگ        

  .کاهدزند نمی
بــالل بــه معاصــران خــود و تمــام انســانها در تمــام  
زمانها چه آنهـایی کـه بـر دیـن او بودنـد و یـا پیـرو هـر         
دینــی کــه باشــند درس واالیــی داد، او بــه انســانها      

ــه  ــی داد ک ــان    درس ــیادت انس ــواي آن آزادي و س محت
   او عریــان بــر روي ســنگ آتشــین گذاشـــته     . اســت 
شد تا از دینش دسـت بکشـد یـا ایمـان و اعتمـادش      می

ــه   ــا او مقاومــت و ایســتادگی کــرد و ب متزلــزل شــود، ام
پیـامبرص از ایـن بـرده ي حبشـی     .خواستۀ آنها تن نـداد 

 و مستضعف بـراي بشـریت، در فـنِ احتـرامِ بـه انسـان و      
ــر     ــم نظی ــتادي ک ــان اس ــیادت انس ــاع از آزادي و س دف

  .ساخت
ــالل را هنگــام ظهــر کــه صــحرا بــه جهــنم   آنهــا ب

بردنـد و عریـان بـر    شد، بـه آنجـا مـی   اي بدل میکشنده
ــی    ــحرا م ــده ي ص ــه ش ــاي تفت ــد و روي ریگه خوابان

اي سـپس سـنگی بــزرگ کـه در زیـر خورشــید بـه تکــه     
ــینه    ــر س ــده ب ــدل ش ــش ب ــیآت ــتنداش م ــن. گذاش  ای

شـد تـا جائیکـه    شکنجه ي وحشیانه هـر روز تکـرار مـی   
ــکنجه ــی از ش ــی دل برخ ــرایش م ــران ب ــوخت و در گ س

پذیرفتنـد بـه شـرط اینکـه از خدایانشـان ولـو بـا        آخر می
ــریش      ــد و ق ــظ کن ــان را حف ــه غرورش ــه ک ــک کلم ی
نگوینـد در برابــر ایسـتادگی، مقاومــت و پافشـاري بــالل    

را آزاد  شکســت خوردنــد کمــک بخواهــد و آنهــا هــم او 
  .سازند

توانسـت بـدون بــاور   امـا حتـی یـک کلمـه کـه مـی      
قلبی وفقط بـا زبـان آن را بگویـد و بـدون اینکـه ایمـان       
ــالل از     ــرد، ب ــود را بخ ــان خ ــد ج ــت ده ــود را از دس خ

ــرباز زد  ــم س ــه ه ــین کلم ــتن هم ــذیرفت . گف آري، او نپ
ــه  ــه جــاي آن ســرود جاوادن ــان آورد و ب ــه زب اش آن را ب

ــر  . دادرا ســر مــی» احــد احــد« ــگ ب ــر او بان جــالدان ب
از الت و «: کردنــد کــهآوردنــد و از او خــواهش مــیمــی
» احـد احـد  «داد نام ببـر و او بـه آنهـا پاسـخ مـی     » عزي

گـوییم بگـو و او بـا    گفتند آنچـه را کـه مـا مـی    به او می
ــی  ــخ م ــخر پاس ــت آن را ادا   «: دادتمس ــد نیس ــان بل زب

  .»کند
ــ   ــا نزدیکــی غ ــن وضــع ت ــا ای ــر روز ب ــالل ه روب ب

ــردنش      ــر گ ــابی ب ــد از آن طن ــد و بع ــی ش ــکنجه م   ش
ــی ــی مـ ــان مـ ــد و از کودکـ ــتند او را در انداختنـ خواسـ
هاي مکـه بگرداننـد و او هـم فقـط سـرود مقـدش       کوچه

شـد  وقتـی شـب مـی   . »احد احـد «: کردخود را تکرار می
فـردا از خـدایان مـا بـه نیکـی      : کردند کهبا او معامله می

الت و عـزي هسـتند تـا    یاد کـن و بگـو پروردگـار مـن     
تو را رها سازیم، مـا از شـکنجه ي تـو خسـته شـده ایـم       

شـویم، او هـم سـرش    تا جائیکه گـویی مـا شـکنجه مـی    
امیـه بـن   . گفـت مـی » احـد احـد  «داد و بـاز  را تکان می

زنـد و بـا خشـم و کینـه شــدید     خلـف مشـتی بـه او مـی    
ــی  ــر م ــگ ب ــه شــخص  : آوردبان ــیرت چ ــالم بدس اي غ

کـرده اسـت؟ سـوگند بـه الت و      شـومی مـا را اسـیر تـو    
  .ها و اربابان خواهم کردالمثل بردهعزي تو را ضرب

ــه     ــالل را ب ــایش نقــش دلســوزي ب ــه نم کســی ک
ــده ــه را  عه ــد، ســخن ســازش و معامل اش گذاشــته بودن

امیـه بـس کـن سـوگند بـه      : گویـد کنـد و مـی  تکرار می
ــالل شــکنجه نمــی  شــود، او از الت کــه امــروز دیگــر ب

شـود  یز ماسـت، و هرگـز راضـی نمـی    ماست، مادرش کن
ــرزنش و تمســخر    ــورد س ــا را م ــود م ــا اســالم خ ــه ب ک

  .قریش قرار دهد
فرداي آن روز دوبـاره بـالل راکـه صـابر و اسـتوار و      
ثابت است، بـه صـحرا مـی برنـد، و در حالیکـه شـکنجه       

رسـد و بـر آنهـا بانـگ بـر      شد ابوبکر صدیق سر مـی می
ـ آیا مـردي را کـه مـی   «: آورد کهمی د پروردگـار مـن   گوی

ــی ــید؟اهللا اســت م ــد و او  » کش ــوبکر فروختن ــه اب او را ب
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جایگــاه خــود را » بــالل«هـم فــوراً بــالل را آزاد کـرد و   
وقتـی صـدیق بـازوي    . در میان انسانهاي آزاد پیـدا کـرد  

ــه ســوي آزادي مــی  ــود و او را ب ــه ب ــالل را گرفت ــرد، ب ب
ــت ــه او گف ــه ب ــه الت و عــزي  : امی ــر؛ ســوگند ب او را بب

ــر  ــه   اگ ــک اوقی ــط ی ــدنش فق ــراي خری ــاً (ب  213تقریب
ابـوبکر تلخـی   . فـروختم دادي او را بـه تـو مـی   مـی ) گرم

و مرارت و یـأس و ناامیـدي کـه در ایـن کلمـات وجـود       
ــخ     ــه او را پاس ــود ک ــته ب ــرد و شایس ــت را درك ک داش
ندهـد، امـا ایـن کلمـات چـون بـه حیثیـت ایـن انســانی         

سـوگند  : فـت خـورد پاسـخ داد گ  شده بـر مـی  که برادر او 
-بـه خــدا اگــر بـراي فــروختنش صــد اوقیـه طلــب مــی   

  !! دادمکردي حتماً آن را به تو می
ــه و     ــه مدین ــلمانان ب ــامبر و مس ــرت پی ــد از هج بع

ــ   ــاز اذان را مق ــراي نم ــامبر ب ــدن در آن، پی ــتقر ش رر مس
ــار  . فرمــود ــنج ب ــؤذن شــود و روزي پ ــا چــه کســی م ام

ــق      ــل او در اف ــر و تهلی ــد و تکبی ــاز اذان گوی ــراي نم ب
ایـن شـخص کسـی جـز بـالل نبـود       . طنین انـداز شـود  

» احـد احـد  «کسی کـه زیـر شـدیدترین شـکنجه هـا از      
  .گفتن دست بر نداشته بود

ــگ میــان مســلمانان و ســپاه قــریش کــه   آتــش جن
جنـگ  . ور شـد ه بـود، شـعله  براي جنـگ بـه مدینـه آمـد    
بــالل در نخســتین جنــگ . بســیار خــونین و شــدید بــود

جنگـی کـه پیـامبر امـر کـرده بـود       » غـزوه بـدر  «اسالم 
باشــد، در میــان کــارزار بــه ایــن » احــد احــد«شــعارش 

ــی  ــرف م ــرف و آن ط ــتط ــریش  . رف ــزوه ق ــن غ در ای
ــه ي    ــته و هم ــدان گســیل داش ــه می ــود را ب ــزان خ عزی

امیـه بــن  . خــود آمـده بودنـد  اشـراف قـریش بـه قتلگـاه     
ــه     ــه گون ــه ب ــی ک ــان کس ــالل هم ــاب ب ــف ارب اي خل

داد، قصــد داشــت وحشــیانه و مرگبــار او را شــکنجه مــی
  .به این جنگ نرود

ــه » عقبــه بــن ابــی معــیط« وقتــی دانســت کــه امی
رفــت، عقبــه قصــد نــدارد بــه جنــگ بــرود، بــه نــزدش 

ــه ظرفــی را کــه عــود در آن مــی  ســوزانند برداشــت و ب
او امیــه را میــان بزرگــان قــوم نشســته . ه رفــتنــزد امیــ

امیـه  : ظرف را به جلـو امیـه انـداخت و بـه او گفـت     . دید
خود را بـا ایـن خوشـبو کـن، زیـرا تـو از جملـه ي زنـان         

ــگ زد و گفــت. هســتی خــدا روي تــو را : امیــه بــر او بان

ــذا چــاره ــا ســیاه کنــد ل اي جــز رفــتن و همــراه شــدن ب
  . جنگجویان ندید

یط بزرگتـرین مشـوق امیـه بـراي     عقبه بـن ابـی معـ   
شــکنجه ي بــالل و ســایر مســلمانان مستضــعف بــود و 
امروز هـم، خـود امیـه را بـراي رفـتن بـه میـدان جنـگ         

خوانـد و تشـویق   بدر که قتلگاه هـر دو خواهـد بـود مـی    
  .کندمی

ــدان    ــد و می ــاز ش ــروه آغ ــان دو گ ــگ می ــی جن وقت
جنــگ از اشــعار مســلمانان بــه لــرزه درآمــد، دل امیــه از 

اي کــه دیــروز بــرده ي او در زیــر جــا کنــده شــد کلمــه
کـرد، امـروز شـعار    آورد و تکـرار مـی  شکنجه به زبان می

. »احـد احـد  «دین اسالم و کل امـت جدیـد شـده اسـت     
کرد، اسـالم بـا ایـن سـرعت بـه چنـین       آیا کسی باور می

  .رشد و قدرتی برسد
ــور    ــت و تن ــم شــدت یاف ــه ه ــیرها ب ــورد شمش برخ

ــگ گــرم گردیــد در  ــه پایــان خــود  جن ــگ ب حالیکــه جن
ــی ــک م ــف  نزدی ــن خل ــه ب ــد، امی ــن «ش ــدالرحمن ب عب

صــحابی پیــامبر را دیــد و بــه او پنــاه بــرد و بــه » عــوف
ــد  . امیــد نجــات دادن جــانش از او خواســت اســیرش کن

او . عبــدالرحمن پیشــنهاد او را پــذیرفت و پنــاهش داد   
بــراي بــردن امیــه بــه محــل اســرا، مجبــور بــود او را از  

ــگ ــدان جن ــور دهــد می ــالل«در راه . عب ــد و » ب او را دی
رئـیس کفـر یـا او بایـد     » امیـه بـن خلـف   «: فریاد برآورد

زنده بماند یا مـن، و شمشـیرش را بلنـد کـرد تـا سـرش       
ــرده،     ــنگین ک ــر آن را س ــرور و کب ــت غ ــه سالهاس را ک

: عبــدالرحمن بــن عــوف بانــگ بــر آورد کــه. قطــع کنــد
ــت « ــن اس ــیر م ــالل او اس ــر . »ب ــوز دای ــه هن ــگ ک  جن

اســیر چــه معنــایی خواهــد داشــت؟ بــراي او کــه . اســت
ــیش آن را      ــاتی پ ــه لحظ ــلمانان ک ــون مس ــرات خ قط

ــی  ــایی دارد؟  کشــته از شمشــیرش م ــارت معن چکــد، اس
ــرفتن    ــه تمســخر گ ــزي ب ــین چی ــالل چن ــه، از نظــر ب ن

  . عقل و خرد است
-توانـد حمایـت بـرادر دینـی    بالل متوجـه شـد نمـی   

دین جهــت را بشــکند، بــ» عبــدالرحمن بــن عــوف«اش 
ــه   ــد ک ــلمانان را خوان ــد مس ــا صــداي بلن ــار «: ب اي انص

سردار کفـر، امیـه بـن خلـف اینجاسـت، یـا بایـد او        ! خدا
  .»زنده بماند یا من
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ــه و    ــیدند و امیـ ــر رسـ ــلمانان سـ ــی از مسـ گروهـ
پسـرش را احاطـه کردنــد و عبـدالرحمن بــن عـوف هــم     

بــالل نظــري طــوالنی بــه جســد .نتوانســت کــاري کنــد
ربات شمشـیر مسـلمانان بـر زمـین     امیـه کـه در زیـر ضـ    

افتاده بود انـداخت و سـپس در حالیکـه بـا صـداي بلنـد       
گفـت صـحنه را بـه جـا گذاشـت و از آن      می» احد احد«

  .دور شد
 rروزهــا گذشــتند و مکــه فــتح شــد و پیــامبر      

شــکرگویان و اهللا اکبــر گویــان بــه همــراه ده هــزار      
ــه، جــاي   ــه کعب مســلمان وارد مکــه شــدند و مســتقیم ب

ی که قـریش بـه تعـداد روزهـاي سـال در آن بـت       مقدس
از . حـق آمـد و باطـل از بـین رفـت     . گذاشته بودند، رفت

از . امروز دیگـر نـه عـزي وجـود دارد و نـه الت و هبـل      
امروز به بعد، انسان سـرش را در برابـر سـنگ و یـا بـت      

ــایین نمــی ــا خــم نخواهــد شــد پ ــر آنه از . آورد و در براب
هــیچ چیــزي ماننــد او ایـن بــه بعــد انســان خــدایی کــه  

ــادت   نیســت و واحــد و احــد و کبیــر و متعــال اســت عب
  .خواهد کرد
همینکـه  . به همـراه بـالل وارد کعبـه شـد     rپیامبر 

پا به درون آن نهـاد بـا بتـی کـه حضـرت ابـراهیم علیـه        
داد، روبـرو  اسالم در حال استقسـام بـه ازالم نشـان مـی    

خــدا «: پیــامبر ناراحــت و خشــمگین شــد و فرمــود. شــد
گرفــت، پیــر مــا بــا ازالم فــال نمــی. آنهــا را نــابود کنــد

ــراهیم نــه یهــودي بــود نــه نصــرانی، بلکــه او حنیــف   اب
  .»یکتاپرست و مسلمان بود و از مشرکان هم نبود

کنـد تـا بـه بـاالي بیـت رود و اذان      به بالل امر مـی 
. گویـد رود و اذان مـی بالل هـم بـر بـام بیـت مـی     . گوید

  .و باشکوهی بود چه زمان، و چه مکان مناسب
هـاي خـود بودنـد و وضـع موجـود      مشرکان در خانـه 

آیـا ایـن محمـد    : گفتنـد آنها با خـود مـی  . را باور نداشتند
ــروز از ایــن ســرزمین   ــد و دی ــا او بودن ــانی کــه ب و بینوای
اخــراج شــدند؛ هســتند؟ آیــا راســت اســت کــه ده هــزار  
ــا ایــن همــانی اســت کــه او را   مــؤمن همــراه اوینــد؟ آی

م، بــا او جنگیــدیم و عزیزتــرین افــراد    بیــرون کــردی 
ــن    ــا ای ــاندیم؟ آی ــل رس ــه قت ــانش را ب ــانواده و نزدیک خ
ــان در     ــیش جانم ــاتی پ ــه لحظ ــی ک ــت کس ــت اس راس

برویــد «: دســتش بــود مــا را مخاطــب قــرار داد و گفــت

ســه نفــر از اشــراف قــریش در گوشــه ي ! »شــما آزادیــد
کعبــه نشســته بودنــد و صــحنه بــالل کــه بتهایشــان را  

ــدکوب  ــیلگ ــه در  م ــام اذان ک ــرد و صــدایش در هنگ ک
شـود و بـر بتـانی کـه بـر هـم       پخش می» مکه«فضاي 

ــی  ــاره م ــد نظ ــده بودن ــته ش ــدانباش ــر . کردن ــه نف آن س
ابوســفیان بــن حــرب، کــه ســاعاتی پــیش اســالم آورده 

عتاب بـن اسـید و حـارث بـن هشـام، کـه ایـن دو         -بود
  .نفر هنوز اسالم نیاوده بودند
ـ    الل کـه بـه اذان خـود ادامـه     عتاب در حالیکـه بـه ب

ــی ــت  م ــود و گف ــه ب ــم دوخت ــد، چش ــید را : ده ــدا اس خ
گرامــی داشــت، کــه ایــن صــدا را نشــنید و چیــزي کــه  

ــورد    ــش نخ ــه گوش ــود ب ــمش ش ــب خش ــارث . موج ح
ســوگند بــه خــدا، اگــر بــدانم محمــد حــق اســت : گفــت

ــی   ــروي م ــاً از او پی ــنمحتم ــت ! ک ــفیان گف ــن : ابوس م
ـ   چیزي نمی ر زبـان بیـاورم، ایـن    گویم، زیرا اگـر چیـزي ب

  .ریگها گفته هایم را براي او بازگو خواهند کرد
کـرد آنهـا را دیـد    کعبه را تـرك مـی   rوقتی پیامبر 

و در یــک لحظــه بــه آنهــا نگــاه کــرد و چهــره آنهــا را  
-خوانــد و در حالیکــه از چشــمانش نــور الهــی مــی     
: درخشـید و شـادي پیــروزي از آنهـا نمایــان بـود فرمــود    

هایشـــان را را دانســـتم و گفتـــهآنچـــه کـــه گفتیـــد «
حــارث و عتــاب گفتنــد شــهادت . »برایشـان بــازگو کــرد 

ــی ــواهی م ــتی  و گ ــدا هس ــتاده خ ــو فرس ــه ت ــیم ک . ده
سوگند به خـدا، کسـی سـخنان مـا را نشـنیده اسـت تـا        

  ! بگوییم او آنها را برایت نقل کرده است
زنــدگی کــرد و در تمــام جنگهــا  rبــالل بــا پیــامبر

ر کنـار پیـامبر بـود، بـراي نمـاز      شرکت نمود و همـواره د 
  . گفتاذان می

ــلمانان      ــراه آن مس ــه هم ــت و ب ــتال یاف ــالم اع اس
ــه او را       ــامبر ک ــه پی ــالل ب ــر روز ب ــد و ه ــتال یافتن اع

کــرد نزدیــک و  توصــیف مــی » مــردي از بهشــت «
شد، بـا ایـن وجـود بـالل همچنـان گرامـی       تر مینزدیک

و متواضــع مانــد و خــود را بــیش از مــردي حبشــی کــه  
  .دیدروز برده بود نمیدی

روزي با بـرادرش جهـت خواسـتگاري بـراي خـود و      
: اي رفــت و بــه پــدر دو دختــر گفــتبــرادرش بــه خانــه

من بالل هستم و این هـم بـرادرم اسـت، مـا دو بـرده      «
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حبشــی و گمــراه بــودیم و خــداي متعــال مــا را هــدایت  
بــرده بــودیم و خــداي متعــال آزادمــان گردانــد، اگــر . داد

ا به نکـاح مـا درآوریـد؛ خـدا را حمـد و ثنـا و       دخترانتان ر
ــی  ــتایش م ــت    س ــه ممانع ــا ب ــر از دادن آنه ــیم و اگ کن

  .»گوییم اهللا اکبرکنید، می
منـدي و خـاطري آسـوده بـه رفیـع      با رضـا  rپیامبر

ــی پیوســت، و حضــرت  ــوبکر صــدیق«اعل ــه و » اب خلیف
بـالل بـه نـزد    . جانشین او و متولی امـور مسـلمانان شـد   

ــول  ــه رس ــت  اهللاخلیف ــه او گف ــت و ب ــه «:  رف اي خلیف
ــامبر »رســول اهللا ــن از پی ــهشــنیده r، م ــرین : ام ک بهت

ــؤمن   ــل م ــت «عم ــاد در اه خداس ــت . »جه ــوبکر گف : اب
خـواهم تـا زمـان    مـی : خـواهی؟ گفـت  بالل حال چه می

ابـوبکر  . مرگ در راه خـدا جهـاد کـنم و در میـدان باشـم     
ــت ــالل در     : گف ــد؟ ب ــا اذان گوی ــراي م ــی ب ــه کس چ

بعــد از : ز چشــمانش اشــک ســرازیر بــود گفــتحالیکــه ا
ابــوبکر . پیــامبر هرگــز بــراي کســی اذان نخــواهم گفــت

اگـر  : بـالل گفـت  . نه، بمان و بـراي مـا اذان بگـو   : گفت
مرا آزاد کـردي تـا در خـدمت تـو باشـم، پـس هرچـه را        

دهــم، امــا اگــر مــرا خــواهی برایــت انجــام مــیکــه مــی
آنچـه بـه    براي خـدا و رضـاي او آزاد کـردي، مـرا بـراي     

تـو را بـراي   : ابـوبکر گفـت  . خاطرش آزاد کـردي واگـذار  
  .خدا آزاد کردم

کننـد کـه او بـه شـام رفـت و بـه       برخی روایـت مـی  
عنوان مجاهـد و نگهبـان مـرز کشـور اسـالمی در آنجـا       

انـد کــه  مانـدگار شـده، برخــی هـم چنـان روایــت کـرده     
خـــواهش ابـــوبکر مبنـــی بـــر اینکـــه در مدینـــه و در  

  .ذیرفتکنارش بماند، پ
وقتـی ابــوبکر فـوت کــرد و عمــر خلیفـه شــد بــراي    

بـه هرحـال بـالل، نـذر     . رفتن به شام از او اجازه گرفـت 
کرده بـود کـه بقیـه عمـرش را در نگهـداري و حراسـت       
از مرزهـاي کشـور اسـالمی بگذرانـد، او تصـمیم داشــت      
در حـال انجـام بهتــرین کـاري کــه خـدا و رســول از آن     

  .اند به لقاي آنان رودخرسند
ــه      ــود کـ ــت، روزي بـ ــه گفـ ــی کـ ــرین اذانـ آخـ
امیرالمــؤمنین عمــر بــه شــام رفــت، در ایــن ســفر       
مسلمانان از عمـر خواسـتند تـا بـالل را وادار کنـد بـراي       

وقــت نمــاز، امیرالمــؤمنین بــالل . یــک نمــاز اذان گویــد

. را خوانـــد و بـــا خـــواهش از او خواســـت اذان بگویـــد
 صــحابه کــه. بــالل بــه محــل اذان رفــت و اذان گفــت 

پیـامبر را دیـده بودنـد و شـاهد اذان بـالل در روزگــارش      
بودند گریستند، گریـه آنهـا بسـیار شـدید بـود و عمـر از       

  !همه شدیدتر گریست
ــاد و حراســـت از   ــام و در حـــال جهـ بـــالل در شـ
مرزهاي کشـور اسـالمی جـان بـه جـان آفـرین تسـلیم        

او بــه همانگونــه کـه خواســت دنیــا را وداع گفــت،  . کـرد 
ـ  ر خـاك دمشـق جسـد یکـی از بزرگتـرین      و امروز در زی

ــان   ــده و ایم ــار عقی مــردانِ ایســتادگی و مقاومــت در کن
  .آرمیده است
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