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َالل  نادى و وکیل خرج رسول خدا) ھا به معناى تحمل کننده سختى(ب ُ  ; )ص( مؤذّن، م
کنیـه وى را ). 78/ابن حجر، فتـح البــارى، (اند  دانسته) از شھرھاى مغرب(وى را حبشى و برخى وى را از ساکنان نوبه ) ص( مشھور و از جمله در روايتى از پیامبر خدا

ابن (عمرو  و ابو) 1/258ابن عبدالبر، : رک(عبدالرحمان  ، ابو)1/415ابن اثیر، اسدالغابه، ; 2/395ابن ابى حاتم، ; 2/106بخارى، (عبدالکريم  عبدهللا و برخى ابو بیشتر ابو
َح  او در مکّه و در میان تیره بنو. اند گفته) 3/28حبان، الثقات،  م ُ راة ) 2/504ابن ھشام، ) (ھاى مشھور قريش از تیره(ج َ طائف(و به نقلى در س ابـن : رک) (میـان يمـن و 

ه از بردگانِ بنو) 1/415ابن اثیر، اسدالغابه، ; 10/436عساکر،  َ مام َ َح بود و بالل در میان آن تیره پرورش يافت به دنیا آمد و مادرش ح م ُ مادرش نسـبت . ج گاھى وى را بــه 
ه گويند  داده بالل َ مام َ با بـالل  ابو). بن رباح دانسته است موسى مدينى، وى را غیر از بالل ابو; 484و  1/455ابن حجر، ; 1/414ابن اثیر، اسدالغابه، (بن ح ذر در نزاعــى 

بو) ص( پیامبر خدا). 10/464ابن عساکر، (وى را ابن السوداء نامید و به سیاھى چھره و مادرش سرزنش کرد  ين رو ا ذر  گفتار وى را برخاسته از کبر جاھلى نامیـد، از ا
 ).11/198ابن ابى الحديد، (صورت بر خاک نھاد و سوگند ياد کرد تا بالل پا بر گونه وى ننھد، سر برندارد و بالل چنین کرد 

عیب ُ ه، از نوادگان ابو ش ّ ابو بکر، بالل را ھم بن طَلْحَ شد  ، که با اين احتساب بايستى او سه پیش از عام)3/179ابن سعد، (دانست  بکر مى سن یا آمـده با الفیل به دن
 ). 10/475ابن عساکر، : رک(

ابـن عســاکر، ; 1/209ابن ھشـام، (وى را پیشگام مسلمانان حبشى وصف کرد ) ص( و پیامبر خدا) 1/84ابن حجر، اصابه، (اى بود که مسلمان شد  بالل نخستین برده
َضـین: زمان دقیق مسلمان شدن وى، علت و چگونگى آن مبھم است، ھمانگونه که در باره چگونه آزاد شدن وى اخبار متفاوت است). 10/448 طـاء  و در ) 149 م(بـن عَ

عان، ھمراه گوسفندان وى از آنجا گذشت بکر در غارى پنھان بودند که بالل، برده و چوپان عبدهللا و ابو) ص( پیامبر خدا: روايتى داستانى گويد ْ د ُ از وى ) ص( پیامبر. بن ج
بکر و بالل از آن نوشـیدند، امـا  ، ابو)ص( رسول خدا. با اين حال آن را ايثار کرد. شیر خواست و پاسخ شنید که صاحب يک گوسفند است و شیر آن خوراک امروز اوست

شیر گوســفندان ابـن جـدعان چنـدان فزونـى . آنگاه بالل به پیشنھاد آن حضرت مسلمان و به کتمان اسالمش سفارش شد. چیزى از آن کاسته نشد بود کـه  از آن روز 
وه مخفــى  در اين میان حضرت از آن غار به مکّه آمد و در خانه. داند را مى[ ص] بالل مخفیگاه محمد: جھل را برانگیخت و در نھايت گفت يافت که ترديد ابو ْ ـر َ اى نزديک م

بالل را بـه  خبر از حضور ديگران، به بت بالل در کعبه، بى. شد عان گريخت و او براى رفع اتھام مسلمانى،  ْ د ُ ھا اھانت کرد و چون مورد تعقیب قرار گرفت، به منزل ابن ج
ّة َی لَف بخشید تا ھرگونه که مى اُم . 301واحـدى، : مختصر آن را بنگريد; 437 ـ 10/436ابن عساکر، : رک(از اين زمان شکنجه بالل آغاز شد . خواھد با وى رفتار کند بن خَ

به پندار برخى مستشرقان، بالل توحید را از مادرش گرفت، که از مردم حبشه و مسـیحى ). ھايى ساخته شده است گويا اين داستان با خلط چند واقعه ديگر و افزوده
ِ بت اين ادعاى بى) 68ص، (عقاد . درنگ نکرد) ص( بود و به ھمین سبب، در پذيرش دعوت رسول خدا يک  پرستان و حبشى دلیل را نپذيرفته و فھم ھاى آن زمان را نزد

 .به ھم دانسته است
; 1/259ابن عبـدالبر، (جھل  بالل از ھفت مسلمانِ نخستین و تنھا کسى است که در میان آنان، به دلیل نداشتن طايفه و قبیله حامى نداشت و مورد انواع شکنجه ابو

َّة) 1/415ابن اثیر، اسدالغابه،  ی َ لَف قرار گرفت تا از دينش دست و اُم مه بن خَ بان  بردارد و به پرستش بت گردن نھد، اما وى مقاومت کرد، کل قت قــريش بـه ز اى در مواف
َح خانه داشت که در بنو(بکر  ابو. نیاورد و پیوسته شعار توحید سرداد م ُ : به امیه در باره شکنجه بالل اعتراض کرد و امیه، وى را سبب تباھى دين بالل شمرد و گفت) ج

بکر  بنابر روايتى ابو). 210 ـ 1/209ابن ھشام، (تر از بالل بود، معاوضه و سپس آزاد کرد  تر و قوى بکر بالل را با برده سیاه ديگرى که چالک از اين رو ابو. وى را نجات بده
ُه، ابـن عبـدالبر، (وى را به ھفت  ھل، ذھـبى،  1/258پنج، ن کرد) ھـر اوقیـه ھفـت مثقـال(اوقیـه ) 1/352يـا چ مـن نیـز : فرمـود) ص( رسـول خـدا; طـال خريـد و او را آزاد 

داشـت تـا بــالل را  کرد پولى مى آرزو مى) ص( رسول خدا) 11/234عبدالرزاق صنعانى، (به روايتى ). 3/175ابن سعد، (خواستم در پرداخت آن مبلغ شريک باشم  مى
گزارد و ابـو عبـاس وى را خريـد، در اختیـار ابـو. بن عبدالمطلب گفتگو کرد بکر در اين خصوص با عباس خريده آزاد کند، ابو يت عـروه، . بکـر وى را آزاد کـرد بکـر  امـا بـه روا

ِّد خود ياد مـى). 75 ـ 3/74ابن کثیر، (اند  ، ولى اسالم بالل را پس از مرگ ورقه گفته)10/440ابن عساکر، (بن نوفل بالل را آزاد کرد  ورقة ی َ کـرد  عمر بعدھا از بالل به س
يا . 1/359ذھبى، ; 3/175ابن سعد، (بکر است  بکر سرور ما را آزاد کرد و او از حسنات ابو ابو: گفت و مى در اين که اين گفتار اقرار عمر بر افضل بودن بالل از وى است 

ّى دارند مفید و جعفر مرتضى در اين که ابو). 8/78ابن حجر، فتح البارى، : نه بنگريد /3; و الصـحیح 216االفصـاح، : بنگريـد. بکر، بالل را خريده و آزاد کرده باشد، ترديد جد
َّقى) ص( جعفر نقیب نیز از ابن اسحاق و واقدى روايت کرده است که رسول خدا ابو. 7/18و  96 ـ 93 َن اَعطى وات ا م ّ ُ ...  بالل را آزاد کرد و افزوده است آيه فَاَم ه ُ ر ّ َسِ ی ُ ن َ فَس

ُسرى  ُصعب) 7 ـ 5لیل، (لِلی میر نازل شد، نه ابو در باره م ُ  ).13/273ابن ابى الحديد، (بکر  بن ع
ين وصـف مـى وى را صادق االسالم و طاھر القلب و سعید) 1/210ابن ھشام، (اسحاق  ابن شکنجه شـده راه د ين و  بر د ابـن (کـرد  بن مسـیب او را سـخت حـريص 

نوا). 1/260عبدالبر،  َ َ الَّذينَ ءام ن َ مِ َسخَرون نیا وي ُ الدُّ یوة َ َ کَفَروا الح ِلَّذين َ ل ِّن ي ُ واْ وَ  و ھم) 212: بقره( ... آيه ز ُ د َ ـھ َ َّ ج واْ ثُم ُ تِن ا فُ َ دِ م ْ َع ن ب واْ مِ ُ ر َ اج َ ھَ وا چنین آيه لِلَّذِين ُ َر : نحـل( ... صَب
َ ). 2/62طبرسى، ; 6/430طوسى، التبیان، ; 3/188ابن سعد، (ھاى مکّه نازل شد  در باره بالل و ديگر شکنجه شده) 111 110 بر اساس روايتى از ابن عباس آيـه و مِـن

ضَاتِ اللَّه  ْ ر َ َ م تِغَآء ْ ُ اب ه َ ْس ِى نَف ر ْ َش ْ ي َن ِ م ّاس ّ ) 10/448ابن عساکر، (در باره آنان ) 207: بقره(الن ِ ى الْعَشِ َ وةِ و َ د ِالْغَ م ب ُ َّھ ب َ َ ر ون ُ ع ْ َد َ ي نیـز ) 52: انعام(نازل شد و بنابر نقلى آيه الَّذِين
یب، عمار، مقداد و سعد َ ھ ُ  ). 3/32ابن جوزى، زاد المسیر، ; 2/1383ابن ماجه، ; 145واحدى، (وقاص نازل شد  بن ابى در باره بالل، ابن مسعود، ص

ّه ياد کرده است، اما او پس از ھجرت به مدينه با ابو) 1/349حلیة، (نعیم  ابو ُف مى بکر و عامر بالل را در شمار اھل ص ره در يک منزل زندگى  ْ ی َ کردنـد و بـه بیمـارى  بن فُھ
ّت بیمارى ھذيان گفتنه خود را در آستانه مرگ مى بارک شـود ) ص( از اين رو پیامبر خــدا. ديدند وبا مبتال شدند و در اثر شد ابـن (دعـا کـرد تـا مدينـه بـراى مسـلمانان م

قد بـرادرى برقــرار کـرد) ص( بن خیثمه در قبا منزل کرد و رسول خدا بالل مدتى نیز در خانه سعد). 2/426ھشام،  ِ پیمـانى وى اختـالف . میان وى و يکى ع نام بـرادر در 
بیدة) 3/176ابن سعد، (واقدى : است ُ بو بن عبدالمطلب مى بن حارث نام وى را ع برادرى وى را ا َيحـه خثعمـى صــحیح نمـى داند و  و ُ بن اســحاق  ر ابـن (شـمارد، امـا ا

َيحه، به تدوين ديوان شام و گفتار عمر در قطعى بودن برادرى وى با ابو) 2/353ھشام،  و ُ /1اسـدالغابه، (ابـن اثـیر . استدالل کـرده اسـت) ادامه مدخل: رک(بن خطاب  ر
بیدة از برادرى بالل با ابو) 1/454االصابه، (و ابن حجر ) 416 ُ بیدة بن جراح نیز خبر داده ع ُ بن حارث اشــتباھى رخ  اند، که شاھدى بر آن يافت نشد و گويا در نام بردن از ع

شريع )2/297حلبى، : رک(رواياتى ضعیف بیانگر اذان گفتن بالل پیش از ھجرت است .داده باشد شھور، اذان در سـال اول ھجـرى در مدينـه ت صحیح و م ، اما بنابر قول 
، جبرئیل اذان را )ع( به روايت ابن حازم از امام صادق). 2/355ابن ھشام، (برگزيده گرديد ) ص( شد و بالل به دلیل داشتن صدايى رسا و بلند به عنوان مؤذّن رسول خدا

ّ : در روايتى ديگر فرمـود) ع( امام). 1/282صدوق، من اليحضر، ; 3/302کلینى، (آن را به بالل تعلیم داد ) ع( نازل کرد و به دستور ايشان، امام على) ص( بر پیامبر خدا اِن
ُرى فى النوم  ّ مِن اَن ي َعَز ّ استوارى شرايع اسـالم و تعـالیم ديــن بـر اسـاس رؤيـا، از پــدرش امـیرالمؤمنین محمد). 3/482کلینى، (دين هللا تعالى ا ) ع( بن حنفیه نیز با رد

بالل نخستین کسى بود که در اسالم اذان گفت و از ايــن رو در ). 278 ـ 4/267مرتضى، : براى آگاھى بیشتر رک; 2/301حلبى، (روايت کرده که اذان به وحى الھى بود 
)1/127داوود، سنن،  ابو(نجار  بن ثابت، به نام نوار، يا به روايت عروه زنى از بنو خانه مادر زيد). 2/284طوسى، تھذيب، (ورود به بھشت از ديگران پیشى خواھد گرفت 

بام مسجد جايگاھى مخصوص بــراى اذان  گفت تا آن که بناى مسجد پايان يافت و در پشت ، بلندترين خانه در اطراف مسجد نبوى بود، که بالل بر بام آن خانه اذان مى
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بالل در پايــان اذان ). 2/66ابن قتیبه، (گفت  به روايتى او بر بلندايى از خانه حفصه اذان مى). 8/420ابن سعد، (از آن به بعد، بالل آنجا اذان گفت . درست کردند) مأذنه(
ِ منزل رسول خدا ّ على الفالح مى مى) ص( براى اعالم وقت نماز بر در َى ّ على الصالة، ح 3/176ابن سعد، (گفت  داد و با ديدن آن حضرت اقامه مى ايستاد و نداى حَى

ِ خانه وى مى;  سنت برخى به استناد کـار بـالل آن را جـايز و  فقھاى اھل. داد رفت و اين دو بند را ندا مى در دوره عمربن عبدالعزيز نیز مؤذن براى اعالم وقت نماز بر در
قه (کـرد  شین تلفظ مى) با لھجه آفريقايى(بالل سین را : گويند[). 2/304حلبى، ]اند  بن خطّاب آن را ناروا دانسته برخى به استناد مخالفتِ عمر اسـتناد بـه آن را در ف

خبر رسید که بالل در مناظره با مردى سـخن بـه ) ع( المؤمنین اند، از جمله آن که، به امیر و اين گفتار را با رواياتى تأکید کرده) 4/408حلى، ; 1/445ابن قدامه، : بنگريد
ِ صحیح(اديبانه : حضرت فرمود. گفت و او خنديد و تمسخر کرد) لحن(خطا  خدا ) عربى شمن خـدا را بـر دوســت  ِ براى کسى که عملکردى ناراست دارد و د سخن گفتن

و پـس از وى بـراى ) ص( ھا است و مانندى بـراى رسـول خـدا ترين عمل ترين و پاکیزه دھد، سودى ندارد و خطاى در گفتار، براى باللى که اعمال او درست ترجیح مى
سکرى(رساند  داند، زيانى نمى بن ابى طالب قايل نیست و دشمن وى را دشمن خدا مى على چنیـن بـر پايـه روايتـى  ھـم). 90، ص )ع( تفسیر منسـوب بـه امـام ع

 :اين شعر را خواند) به زبان حبشى(رفت و در مدح ايشان ) ص( بالل نزد پیامبر خدا) 364سید على خان، (
دره*** اره بره کنکره  ْ ن َ  کَرا کَرى م
ان ّ  :اين چنین به عربى ترجمه کرد) ص( بن ثابت به فرمان پیامبر و آن را حَس

کرت  َکارم فى آفاقنا ذُ ثَالبن کثیر روايت *** اذا الم َ ُضرب الم ّما بک فینا ي صحیح(پايـه  را بى» سین بالل نزد خداوند شین است«فان و آن را پنـدار ) بدون پشـتوانه روايـتى 
ين [ 1/311]حلـبى . 5/355ابـن کثـیر، (ترين مردم اســت  و از فصیح) ص( گوى پیامبر خدا اذان) دو(بالل از چھار : برخى مردم دانسته و گفته است سندى در ا اشـکال 

خدا: کند شواھدى نیز فصاحت بالل را تأيید مى). داند روايت را مستلزم نفى محتواى آن نمى سول  به رسـايى و زيبـايى صـدا ) ص( نخست آن کـه ر در تعییـن مـؤذّن 
، )3/119ذھـبى، ; 3/1411نعیـم،  ابـو; 7/177طبرانى، المعجم الکبیر، ; 1/458عبدالرزاق، : رک(محذوره را مؤذّن مکه قرار داد  توجھى خاص داشت و به ھمین سبب ابو

د  بود و با تعبیر الصالة جامعه وقت نماز را اعالم مى) ص(ديگر آن که بالل پیش از تشريع اذان نیز منادى رسول خدا َ ً به دلیل اَح کرد و از اين رو انتخاب وى نبايستى صرفا
تح، (ھاى قريش و تناسب آن با شعار توحید در آغاز و پايان بندھاى اذان باشد  اَحَد گفتن وى در برابر شکنجه بالل، ). 2/66ابن حجر، ف شـايد زيبـايى و رسـايى صـداى 

یز  بن بالل از نوادگان سلیمان) 519 م(بن عبدالرحمان  آن که بالل) در صورت صحیح بودن اصل خبر(شاھد ديگر . سبب پیشى وى بر ديگر مؤذنان شده باشد بن ربـاح ن
شـود، مـادر بــه  بالل را چه مـى: خواند رفت با خود شعرى بدين معنا مى بالل گاھى که براى اذان گفتن مى). ادامه مدخل: بنگريد(صدايى رسا و آوازى خوش داشت 

خدا شناسى از ويژگى دقت در وقت). 3/177ابن سعد، (عزايش بگريد و پیشانى او به خون آغشته گردد  بـا شـنیدن ) ص( ھاى بالل بود، از اين رو مردم در دوره پیامبر 
ُھگانه مدينه نماز مى)از مسجد نبوى(صداى اذان بالل  نو بن مبذول، مسجد بنو عمرو مسجد بنو: خواندند ، در مساجد ن نو ساعده، مسـجد ب سـلمه،  عبیـد، مسـجد ب

ھل، مسجد بنو راتج از بنو مسجد بنو ْ ريق، مسجد بنو عبد اَش ُ ینه و مسجد ديگرى که در نام آن ترديد اسـت  ز َ ھ ُ لم، مسجد ج ْ ; 2/71دارقطـنى، سـنن، (غفار، مسجد اَس
یق بـود(گفـت و  ، بالل بــه ھنگــام طلـوع فجـر اذان مـى)ع( چنین بر پايه روايتى از امام صادق ھم). 4/498ابن حجر، تلخیص الحبیر،  مـردم ) چـون در شـناخت زمـان دق

ابـن : رک(سـنت  اھل). 4/98کلینى، (گفت  پیش از صبح، اذان مى) که دقیق نبود(مکتوم  کردند، اما ابن ام دارى با اذان وى از خوردن خوددارى مى بايستى براى روزه
مکتوم از خوردن و آشـامیدن خــوددارى  با اذان ابن ام: فرمود) ص( پیامبر: مکتوم را در اين روايت تغییر داده و گويند نام بالل و ابن ام) 10/466ابن عساکر، ; 4/156سعد، 
ضر بـراى رسـول خـدا). 1/297صدوق، من اليحضر، (کنید  ما )27طوسـى، رجـال، ; 1/189طوسـى، اختیـار معرفــة الرجـال، (گفـت  اذان مـى) ص( بـالل در ســفر و ح ، ا

محذوره نوجوان مسلمان شده پس از  بنابر نقلى بالل مؤذّن مدينه و ابو). 3/177ابن سعد، (گفت  محذوره اذان مى  مکتوم در غیاب ابو محذوره در غیاب بالل و ابن ام ابو
مى او بر خالف بالل بندھاى اذان را يک). محذوره مدخل ابو: بنگريد. (فتح مکّه و مؤذّن مکّه بود مه را دو مرتبـه  شافعى و ســاکنان . گفـت مرتبه و بندھاى اقا از ايـن رو 

بن حنبل، اھل حديث و مردم مدينه مانند اذان و اقامــه بــالل   محذوره و احمد حنیفه و مردم عراق مانند اذان بالل و اقامه ابو محذوره و اقامه بالل و ابو مکّه مانند اذان ابو
دھد که جمله  داليل متقنى نشان مى. 181شريف مرتضى، : کیفیت اذان گفتن به استناد اذان بالل را بنگريد). 2/306حلبى، ; 1/125ابن قیم، (گفتند   اذان و اقامه مى

مر به الصالة خیر من النوم تبديل شده  ُ ّ على خیر العمل در اذان بالل وجود داشته، در دوره ع بويه به  و در دوره آل) 283و  4/267مرتضى، : براى آگاھى بیشتر، رک(حَى
بن عمر در روايتى مجعول، پس از آن که بالل براى اذان گفتن برگزيده شد، او الصالة خیر من النـوم را  اما به گفته عبدهللا). 2/33تنوخى، (حال نخستین بازگشته است 

َعن بر پايه روايتِ يعقوب). 1/190ابن سعد، (آن را پذيرفت ) ص( به اذان افزود و پیامبر خدا ّ  بن حمید، بالل در اذان الصالة خیر من النوم و بر پايه روايتِ م ـى َ بن عیسـى ح
َعن را ثقه و ثَبت و روايت وى را به اتفاق ھمگان مطمئن) 44(محمد سالم عزان . گفت على خیر العمل مى امـام . دانسـته اسـت) اوثـق(تر  در مقايسه اين دو روايت، م

ّ على خیرالعمل را در اذان مى) ع( سجاد صیر از امـام  به روايت ابــو). 1/244ابن ابى شیبه، (اين جمله در اذان نخستین وجود داشته است : فرمود آورد و مى نیز حَى ب
ّ على خیر العمل ترک شـد ) ص( بالل پس از رحلت رسول خدا) ع( يا امام صادق) ع( باقر ) ع( و امـام) 1/284صـدوق، مـن اليحضـر، (براى کسى اذان نگفت و آنگاه حى

تاه). 73مفید، االختصاص، (بیت بیان کرده است  دلیل اين خوددارى را دوستى اھل زه اھدايى نجاشى را که نیزه مانندى از عصـا بلنـدتر و از نـیزه کو ْ ن َ تـر بـود، در  بالل ع
نھـاد  آن را در محل نماز و در مقابل آن حضرت مى) شد که در فضاى آزاد برگزار مى(کرد و به ھنگام نماز  حمل مى) ص( روزھاى عید فِطر و قربان پیشاپیش رسول خدا

ِ مشـھور و صـحیح . 178 ـ 3/177ابن سعد، (کرد  بکر نیز آن را براى وى حمل مى به روايتى بالل در دوران ابو. گذاردند و مردم به آن سو نماز مى با ايـن خـبر روايت اخیر 
 ). ادامه بحث: رک. دار منصبى نشد، تعارض دارد عھده) ص( که بالل پس از رحلت پیامبر خدا

نادى  ُ فة(دار امـور مـالى  و عھـده) 73 ــ 72فتال نیشـابورى، : رک(بالل افزون بر منصب مؤذّنى، م ; 87طـبرى شـیعى، ; 1/258ابـن عبـدالبر، ; 63بـن خیـاط، تـاريخ،  خلی
 .دھد که مالحظه خواھید کرد شواھد زيادى اين دو منصب را نشان مى. بود) ص( پیامبر خدا) 1/415ابن اثیر، اسدالغابه، ; 10/385طبرسى، 

 . داند آن را صحیح نمى) 79 ـ 78(ياد شده است که شريف رضى ) ص( المؤمنین دار امیر در برخى منابع از بالل، به عنوان خزانه
ّة)1/155واقدى، (بالل در سال دوم در غزوه بدر حاضر شد  ی َ ذيفه مخزومى را اسیر کرد   ، اُم ُ ـیر و نیز بنابر نقلى زيـد) 1/140واقدى، (بن ابى ح ُ موالى عم ْـص  لَی ُ بـن  بـن م

ّـة). 1/149واقدى، ; 2/527ابن ھشام، (بن عبدمناف را کشت  ھاشم ی َ يى دوســتانه داشـتند و حــتى از  در میدان نبرد بدر برخى مھاجران با اُم َحـى گفتگو م ُ لَـف ج بـن خَ
او را به عنوان سرکرده کفر به انصار شناساند و آنـان ) 1/83واقدى، (کشیده  داد، دست کردند، اما بالل با ديدن وى از کارى که انجام مى کشته شدن وى ممانعت مى

ّه را کشتند  َی بکر در اين باره شعرى  ابو). 1/416ابن اثیر، اسدالغابه، : و رک 1/151واقدى، (دانند  و از اين رو بالل را نیز در کشتن وى شريک مى) 2/461ابن ھشام، (اُم
 ).1/259ابن عبدالبر، (سرود و در آن به خونخواھى بالل از امیه اشاره کرد 
طَفان شرکت کرد و رسول خدا ار نامى را از بنو) ص( سال سوم در غزوه غَ ّ طَفان را به پیامبر جب 1واقـدى، (داد، ھمراه بالل کرد ) ص( ثعلبه، که اسالم آورد و اخبارى از غَ

ندا داد تا حاضرانِ ) ص( و در پايان آن نبرد به فرمان رسول خدا) 1/216واقدى، (را ھمراھى کرد ) ص( او در ھمین سال در غزوه اُحد رسول خدا). 1/26ابن سعد، ; 194/
 ).1/334واقدى، (در اُحد به تعقیب دشمن بپردازند 
قع در  اى را که سعد خیمه چرمى) ص( نضیر حاضر شد و به فرمان رسول خدا در سال چھارم در جنگ با يھودِ بنو باده فرسـتاده بـود، در مکـانِ مسـجدِ کوچکــى وا ُ بن ع

طْمه  محوطه بنو بھـاى ) ص( الرقـاع، بـه فرمـان پیــامبر خــدا در ھمین سال پس از بازگشت مسلمانان از غزوه ذات). 1/370واقدى، (نصب کرد ) اى از قبیله اوس تیره(خَ
ھا متفاوت است و برخى آن را يک بیست و يکـم مثقـال  وزن آن بر اساس شھرھا و زمان(بن عبدهللا خريده بود، پرداخت و يکى دو قیراط  شترى را که آن حضرت از جابر

بن ولید کارزار  و با شبیخون خالد) 473و  2/464واقدى، : رک(را ھمراھى کرد ) ص( در سال پنجم در نبرد خندق، رسول خدا). 1/334واقدى، (بیشتر به جابر داد ) گويند
ماز ) ص( نشینى کردند و رسول خدا چنان سخت شد که امکان خواندن نمازھاى ظھر، عصر، مغرب و عشا نبود، تا آن که مشرکان عقب به بـالل فرمـان داد بـراى ھـر ن

سوى ). 2/473واقدى، (اذان و اقامه بگويد و مسلمانان نماز خود را قضا کنند  ھد بـه  بالل پس از بازگشت پیروزمندانه مسلمانان از خندق مأموريت يافت به مـردم نـدا د
 . قريظه بخوانند نماز عصر را در محله بنو) ص( قريظه حرکت کنند و به فرمان رسول خدا بنو

سال ششـم در فتـح خیـبر نـدا داد ). 2/582واقـدى، (بن ولیــد، اذان و اقامــه گفـت  در سال ششم در حديبیه حاضر بود و براى خواندن نماز خوف برابر نیروھاى خالد در 
قَیق در پى کشف مخفیگاه گنج کِنانة). 2/645واقدى، (مسلمانان از بريدن درختان خرما خوددارى کنند  ُ سپس کشـته  بن ابى ح ھاى يھود، در منطقه کتیبه، شکنجه و 
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ّیه ھمسر کِنانه و دختر عموى وى را، براى بردن به محل اقامتشان، از کنار کشته از کـار بـالل سـخت ناراحــت شـد و ) ص( پیامبر خـدا. ھا عبور داد شد، آنگاه بالل، صَف
ّ و سالى را از کنار کشتگان عبور مى: گفت شى و  گمـان نمـى: دھى؟ بالل گفت مگر مھربانى از تو رخت بربسته است، که دختر کم سن کـردم از آن کـار خرسـند نبا

بر پايه روايت ترديدآمیزى، مسلمانان در بازگشت از خیبـر ). 674 ـ 2/673واقدى، ; 3/779ابن ھشام، . (داشتم محل کشته شدن خويشاوندان خود را ببینند دوست مى
بـه سـوى مشـرق  ھا را به زانوھايش حلقه زد، بــر ســرين و رو او دست. بالل داوطلب شد آنان را براى نماز صبح بیدار کند. در نزديکى مدينه براى استراحت فرود آمدند

ِ مردم از خواب بیدار شد) چمباتمه زد(نشست  کردنـد و در  مردم وى را سرزنش مــى. و عبايش را بر خود پیچید و خوابش برد، تا آنکه با حرارت آفتاب و شنیدن استرجاع
خواسـت آن را  ھاى مـا بــه دسـت خداسـت، اگـر مـى جان: پس از قضاى نماز صبح فرمود) ص( رسول خدا. تر از ديگران کم) ص( تر و رسول خدا بکر بیش اين میان ابو

فت، جـان : اى بالل چه شد؟ گفت: آنگاه خطاب به بالل فرمود. ھاى ما را دوباره بازگردانده است، نماز گزارديم گرفت و اکنون که جان مى ھمان کسى که جان تو را گر
شده اسـت. 712 ـ 2/711واقدى، (با شنیدن پاسخ وى خنديد ) ص( پیامبر اکرم. من را نیز گرفت با انـدک تفـاوتى در غـزوه تبـوک نـیز روايـت  : رک; مشابه اين داستان 

 ). 3/803و با اندک تفاوتى ابن ھشام،  3/1015واقدى، 
مره حديبیه به مکّه آمدند بالل به فرمان رسول خدا ُ خود را ) ص( در سال ھفتم که مسلمانان براى قضاى ع بر بام کعبه اذان گفت و اشراف مکّه ھريک با عباراتى انزجار 

که بنگريـد. 738 ـ 2/737واقدى، (ھاى خود را پوشاندند   از اذان گفتن وى ابراز داشته برخى چھره شام،  846ھمـان، : تکرار اين عمـل را در فتـح م در ). (4/841و ابـن ھ
بر ) 7/7طبرانـى، المعجـم االوسـط، (بن ابى طالب خريد  لوازمى براى برخى فرزندان جعفر) ص( به دستور پیامبر) بن ابى طالب سال ھشتم پس از شھادت جعفر و بنا

ـه ابـالغ کـرد را بـراى آوردن کلیــد کعبـه بـه عثمـان) ص( قولى در اين سال، پس از آن که مکّه فتح شد، فرمان رسول خدا بـن زيـد و  بـالل ھمـراه اسـامة. بـن ابـى طَلْحَ
ً مکان نماز آن حضرت را در درون کعبه براى عبدهللا) ص( بن ابى طَلْحَه با رسول خدا عثمان َعدا 2/833واقـدى، ; 4/871ابن ھشام، (بن عمر بیان کرد  وارد کعبه شدند و ب

سیارى را ). 3/1100: الوداع نیز روايت شده است، بنگريــد اين داستان در حجة. 2/11و مقايسه کنید با مسند رويانى،  835 ـ  ـب و خشـم ب ّ اذان بـالل بـر بـام کعبـه تعج
لَقنـکُم و گفته) 3/177ابن سعد، (برانگیخت  ّا خَ ُ اِن ّاس ا الن َ َيُّھ َ اللّهِ اَتقـکُم ... اند که آيه يـا ند کُم عِ َ َم فوا اِنَّ اَکر َ َعار ابـن عســاکر، (در اين خصوص نازل شـد ) 13: حجرات( ... لِت

ّت مجروح شد، اما رسول خدا). 10/466 نین مردى سخت جنگید و به شد ُ مردم با شنیدن اين سخن به ترديد افتادند تا آن کـه . وى را اھل جھنم شمرد) ص( در غزوه ح
َرد زخمى خودکشى کرد ديـن را بـا مـردى فـاجر تقويـت ) گاھى(رود و خدا  بالل را فرمان داد تا ندا دھد که جز مؤمن به بھشت نمى) براى زدودن شکِ مردم(حضرت . م

ِ قريش وصف کرد و براى خود و فرزندانش يزيد و معاويه ) ص( سفیان زمانى که رسول خدا ابو). 3/917واقدى، (کند  مى نین ديد، آن حضرت را داراترين ُ را در کنار غنايم ح
نین ) 945 ـ 3/944واقدى، (آن حضرت با تبسمى، به بالل فرمان داد تا به ھر يک از آنان صد شتر و چھل اوقیه بپردازد . درخواست غنیمت کرد ُ و ھنوز نزد بالل از غنايم ح

ه به رسول خدا مقدارى نقره باقى َ ر ْصِ َي و ُ ضرت وى و يـارنش را ) ص( مانده بود، که ذوالخ کرد و آن ح از ديـن بـیرون «در باره رعايت نکردن عدالت در تقسیم غنايم اعتراض 
به فرمـان رســول . بن مسعود ثقفى در ماه رمضانِ پـس از نــبرد طـائف بـه مدينـه آمـد عروة). 3/948واقدى، (وصف کرد » روندگان سلمان شـدند و  وى و ھمراھـانش م

ـد(بالل به ھر يـک از نماينــدگان ). 3/968واقدى، ; 4/967ابن ھشام، (آورد  گرفتند و بالل براى آنان افطارى و سحرى مى روزه مى) ص( خدا ْ َف که بــراى آزادى ) و تمیـم، 
سوى تبـوک ايـن بشـارت را از پیـامبر خــدا).2/980واقدى، (شان به مدينه آمده بودند، دوازده و نیم اوقیه جايزه داد  اسیران به  ) ص( در سال نھم بالل به ھنگام حرکت 

َر يارى نموده است  ی ْ م ِجاديـن  در تبوک جنازه عبدهللا) ص( رسول خدا). 2/1011واقدى، (شنید که خداوند به آن حضرت گنج فارس و روم را داده و با پادشاھان حِ بـن ذوالب
ند، ) ص( خدا ھمو پیامبر). 2/1014واقدى، (را شبانه دفن کرد و بالل با نگه داشتن چراغى کنار قبر وى آن حضرت را يارى داد  و تـنى چنـد از يـارانش را کــه گـرد وى بود

ھـا را  ھا تغییر کرده بود، وى آن مقدارى نزد بالل داشت، که طعم آن) ص( پیامبر خدا). 1038 ـ 1036ھمان، : و نیز بنگريد 2/1017واقدى، (غذا داد و از آنان پذيرايى کرد 
ِ خرماى خوب فروخت در ھمین سال بالل به ھريک از نماينـدگان ). 1/339طبرانى، المعجم الکبیر، (حضرت آن معامله را ربوى خواند و دستور داد فسخ شود . به نیم برابر

د( ْ َف یه  بنو) و قْ ُ ّه، که سیزده تن بودند، ده و ر ُ ُجیب، جوايزى بیش از جوايــز  و به حارث) ھر وقیه برابر ھفت مثقال(م یه نقره داد و با پذيرايى از نمايندگان ت قْ ُ بن عوف دوازده و
فْدھا به آنان پرداخت  ِ نة) در اين سال(و ) 1/227ابن سعد، (ديگر و َ ُح حـارب ). 1/221ابن سعد، (بن رؤبه حکمران ايله در خانه خود شد  میزبان ي ُ در سال دھم نیز از وفــد م
له پذيرايى کرد  ْ َم  ). 1/227ابن سعد، (در خانه ر

خوردن سوسـمار، االغ اھلـى و مـاھى بـدون  و بر بلنداى کوه ابـو) 4/258کلینى، (آرام کرد ) ص( الوداع مردم را براى سخنرانى پیامبر خدا بالل در حجة یس حرمـتِ  قب
را مطـرح کـرد ) ع( بحـث واليـتِ امـیرالمؤمنین) ص( خم بیرون روند و در آن جا بود که پیامبر خـدا و نیز ندا داد تا مردم به سوى غدير) 6/244کلینى، (فلس را اعالم نمود 

 ). 436صدوق، امالى، (
یب با ديدن ابو َ ھ ُ بکـر وى را شــیخ و  شمشیرھاى الھى گـردن وى را نگرفـت، امـا ابـو: گفتند) از زنده بودن وى اظھار تأسف کرده(سفیان  در فتح مکّه، بالل، سلمان و ص

ّد قريش نامید و از گفته آنان خشمگین شده نزد پیا  سی
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