الصحايب اجلليل مؤذن رسول اهلل بالل بن رباح

بسم اهلل الرحمن الرحيم

حياة الصحابي اجلليل مؤذن رسول اهلل بالل بن رباح
مؤذن اإلسالم ومزعج األصنام .يقول بالل :إنما أنا حبشي كنت باألمس عبدا
بالل بن رباح احلبشي أبو عبد اهلل ،الشديد السمرة النحيف الناحل ادلفرط الطول ،الكث
الشعر ،مل يكن يسمع كلمات ادلدح والثناء توجو إليو ،إال وحيين رأسو ويغض طرفو ويقول
وعرباتو على وجنتيو تسيل إمنا أنا حبشي كنت باألمس عبدا ،ذىب يوما ،رضي اهلل عنو ،خيطب
لنفسو وألخيو زوجتني فقال ألبيهما أنا بالل وىذا أخي ،عبدان من احلبشة ،كنا ضالني فهدانا
اهلل ،وكنا عبدين فأعتقنا اهلل ،أن تزوجونا فاحلمد هلل ،وان متنعونا فاهلل أكرب.
قصة إسالمه :انو حبشي من أمة سوداء ،عبدا ألناس من بين مجح مبكة ،حيث كانت أمو

احدى إمائهم وجواريهم ،ولقد بدأت أنباء حممد تنادي مسعو ،حني أخذ الناس يف مكة
يتناقلوىا ،وكان يصغي إىل أحاديث سادتو وأضيافهم ،ويوم إسالمو كان الرسول -صلى اهلل عليو
مر هبما بالل وىو يف غن ِم عبد بن ُجدعان ،فأطلع الرسول
وسلم -وأبو بكر معتزلني يف غار ،إذ ّ
صلى اهلل عليو وسلم -رأسو من الغار وقال ،يا راعي ىل من لنب فقال بالل ،ما يل إال شاةمنها قويت ،فإن شئتما آثرتكما بلبنها اليوم ،فقال رسول اهللِ ،
إيت هبا فجاء بالل هبا ،فدعا
رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -بقعبو ،فاعتقلها رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -فحلب
يف القعب حىت مأله ،فشرب حىت روي ،مث حلب حىت مأله فسقى أبا بكر ،مث اجتلب حىت
كانت مث قال ،يا غالم ىل لك يف
مأله فسقى بالالً حىت روي ،مث أرسلها وىي أحفل ما ْ
اإلسالم ،فإين رسول اهلل فأسلم ،وقال ،اكتم إسالمك ففعل وانصرف بغنمو.
فالتفت فلم َير أحداً ،أتى األصنام وجعل
دخل بالل يوماً الكعبة وقريش يف ظهرىا ال يعلم،
َ
وخسر من عبد ُك ّن فطلبتو قريش فهرب حىت دخل دار سيده عبد اهلل
خاب
ُ
يبص ُق عليها ويقولَ ،
َ
بن ُجدعان فاختفى فيها ،مث إن ابن جدعان قال أليب جهل وأمية بن خلف ،شأنكما بو فهو
لكما ،اصنَعا بو ما أحببتُما.
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العذاب :وبدأ العذاب فقد كانوا خيرجون بو يف الظهرية اليت تتحول الصحراء فيها إىل جهنم
قاتلة ،فيطرحونو على حصاىا ادللتهب وىو عريان ،مث يأتون حبجر متسعر كاحلميم ينقلو من
مكانو بضعة رجال ويلقون بو فوقو ،ويصيح بو جالدوه ،اذكر الالت والعزى فيجيبهم ،أحد
أحد.
وإذا حان األصيل أقاموه ،وجعلوا يف عنقو حبال ،مث أمروا صبيانو م أن يطوفوا بو جبال مكة
وطرقها ،وبالل -رضي اهلل عنو -ال يقول سوى ،أحد أحد.
ويذىب اليهم أبو بكر الصديق وىم يعذبونو ،ويصيح هبم :أتقتلون رجال أن يقول ريب اهلل مث
يصيح يف أمية ،خذ أكثر من مثنو واتركو حرا ،وباعوه أليب بكر الذي حرره من فوره ،وأصبح
بالل من الرجال ،األحرار ،وبعد ىجرة الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -وادلسلمني إىل ادلدينة،
آخى الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -بني بالل وبني أيب عبيدة بن اجلراح ،وشرع الرسول
للصالة آذاهنا ،واختار بالل -رضي اهلل عنو -ليكون أول مؤذن لإلسالم.
ويف غزوة بدر قتل بالل أميةَ بن خلف.
وذىب الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -إىل الرفيق األعلى ،وهنض بأمر ادلسلمني من بعده
أبوبكر الصديق ،وذىب بالل إىل اخلليفة يقول لو ،يا خليفة رسول اهلل ،إين مسعت رسول اهلل -
صلى اهلل عليو وسلم -يقول  :أفضل عمل ادلؤمن اجلهاد يف سبيل اهلل قال لو أبو بكر :فما
تشاء يا بالل قال :أردت أن أرابط يف سبيل اهلل حىت أموت ،قال أبو بكر :ومن يؤذن لنا ،قال
بالل وعيناه تفيضان من الدمع ،إين ال أؤذن ألحد بعد رسول اهلل قال أبو بكر :بل ابق وأذن
لنا يا بالل قال بالل :إن كنت قد أعتقتين ألكون لك فليكن ما تريد ،وان كنت أعتقتين هلل
فدعين وما أعتقتين لو قال أبو بكر  :بل أعتقتك هلل يا بالل وخيتلف الرواة يف أنو سافر إىل
الشام حيث بقي مرابطا وجماىدا ،ويروي بعضهم أنو قبل رجاء أيب بكر وبقي يف ادلدينة فلما
قبض ووىل اخلالفة عمر ،استأذنو وخرج إىل الشام
الرؤيا :رأى بالل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف منامو وىو يقول  :ما ىذه اجلفوة يا بالل،

ما آن لك أن تزورنا ،فانتبو حزيناً ،فركب إىل ادلدينة ،فأتى قرب النيب -صلى اهلل عليو وسلم -
ويتمرغ عليو ،فأقبل احلسن واحلسني فجعل يقبلهما ويضمهما فقاال لو :
وجعل يبكي عنده ّ
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فلما
فلما قال اهلل أكرب اهلل أكرب ارجتّت ادلدينة ّ
نشتهي أن تؤذن يف السحر ،فعال سطح ادلسجد ّ
فلما قال  :أشهد أن حممداً رسول اهلل خرج النساء
قال  :أشهد أن ال آلو إال اهلل زادت ّ
رجتها ّ
يوم أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم.
من
خدورىن ،فما رؤى ٌ
ّ

وفاته  :ومات بالل يف الشام مرابطا يف سبيل اهلل كما أراد ورفاتو حتت ثرى دمشق على
األغلب سنة عشرين للهجرة ىذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليو وسلم
وعلى أصحابو وأزواجو أمهات ادلؤمنني والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
ولسيدنا بالل ثالثة قبور يف دمشق يف داريا ويف مسجد سيدنا بالل شرقي دمشق ويف مقربة
باب الصغري  ..رجح صاحب كتاب الروضة البهية ص 212صحة نسبة القرب ادلوجود يف مقربة
الصغري.

منقول بتصرف
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