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ــذهبي ــه، .)ق٧٤٨.م( ال ــش ب ــي كوش  از گروه

ــان، ــروت، الرســاله، محقق ــيرة؛ ق١٤١٣ بي  الس

 كوشـش  بـه ، .)ق٢١٣-٨.م( ابن هشـام  :النبويه

 علـي  محمـد  مكتبـة  مصر، الدين، ييمح محمد

 ابـن  :الكبري الطبقات؛ ق١٣٨٣ اوالده، و صبيح

، عبـدالقادر  محمـد  كوشش به، .)ق٢٣٠.م( سعد

ــه، ــون؛ ق١٤١٨ بيــروت، دار الکتــب العلمي  عي

بيـروت، دار  ، .)ق٧٣٤.م( النـاس  سـيد  ابن :االثر

ــم، ــوح؛ ق١٤١٤ القل ــدان فت ــبالذري :البل  ال

 مجمع؛ م١٩٨٨ بيروت، دار الهالل،، .)ق٢٧٩.م(

 بيروت، دار الكتاب، .)ق٨٠٧.م( الهيثمي :الزوائد

، .)ق٢٠٧.م( الواقـدي  :المغازي؛ ق١٤٠٢ العربي،

 اعلمـي،  بيـروت،  جـونس،  مارسـدن  كوشـش  به

 بـه ، .)ق٥٩٧.م( ابـن جـوزي   :المنتظم؛ ق١٤٠٩

ديگران، بيـروت، دار   و عبدالقادر محمد كوشش

  .ق١٤١٢ الكتب العلميه،

  پناه محمد رضا هدايت

����

در  9جانشين پيـامبر  :ابولُبابه انصاري

هـا کـه سـتون توبـه در      هي غزورخمدينه در ب

  به او منسوب است مسجدالنبي

از  ١زُبيـر  /ابولبابه بشير بن عبدالمنذر بـن زَنْبـر  
از او بـا   .بـود  ٢عوف قبيله اوس بن عمرو بني تيره

بسياري از منـابع   است؛ اما نيز ياد شده ٣نام رفاعه
�����������������������������������������������������������

.١٧٤٠، ص٤؛ االستيعاب، ج٣٣٤جمهرة انساب العرب، ص. ١

ــات، ج. ٢ ــرب، ص ؛ ٣٢، ص٣الثق ــاب الع ــرة انس ؛ ٣٣٤، ٣٣٢جمه

.١٧٤٠، ص٤االستيعاب، ج

ــاريخ ي. ٣ ــين، ج ت ــن مع ــي ب ــة١٠٨، ص١حي ــاء، ج ؛ حلي ، ١االولي

.٣٩؛ رجال طوسي، ص٣٦٦ص

ــته   ــه دانس ــرادرش را رفاع ــام ب ــد ن ــوال  ٤.ان از اح
ابولبابـه تـا پـيش از مسـلمان شـدن گزارشــي در      

بر پايه سـخن مشـهور، وي همـراه    . نيستدست 
 بـه سـال   *از يثربيان در بيعت عقبـه دوم گروهي 

سيزدهم بعثت حضور داشت و پس از بيعـت بـا   
از سـوي ايشـان بـه عنـوان يکـي از       ،رسول خدا

اسـالم  از ايـن رو،   ٥.نقباي انصـار برگزيـده شـد   
ــه ســال  آوردنــش  ــه اول ب در فاصــله بيعــت عقب

. است صورت گرفتهو عقبه دوم بعثت  دوازدهم
كسـاني بـود كـه    ي، وي از جمله اما بر پايه روايت

به مدينـه، در پـي    9پس از هجرت رسول خدا
، پيامبر  برآمدند؛ ولي با ديدن معجزهايشان انكار 

 ؛٧ان بـوده بر پايه خبري، او از بدري ٦.تسليم شدند
او را از ميـان   9اما مشهور آن است كـه پيـامبر  

به مدينه بازگردانـد تـا    ،*جايي به نام روحاء، راه
سـهم او   پيـامبر . جانشين ايشان در آن شهر باشد

وي  ٨.دانست را از غنايم همانند حاضران در بدر
و سـويق   .ق دوم به سـال  قينُقاع بني هاي هدر غزو

در غـزوه   ٩.نيز جانشين رسول خدا در مدينه بـود 

�����������������������������������������������������������
، ٦؛ فـتح البـاري، ج  ٤٠٩، ص٢؛ االصـابه، ج ٣٢، ص٣الثقات، ج .٤

.٢٥٢، ص٧؛ ج٢٤٨ص

  .٣٦١، ص٣تاريخ االسالم، ج .٥

 آلمناقـب   :نـک ؛ ٩٦-٩٢تفسير منسوب به امام عسـكري، ص . ٦

  .٨٢، ص١طالب، ج ياب

.١٧٤٠، ص٤تيعاب، ج؛ االس٢٧رجال طوسي، ص. ٧

 ؛٥٠٩، ٤٤٥، ص٢؛ الســيرة النبويــه، ج ١٥٩، ص١المغــازي، ج. ٨

.٣٤٨، ص٣الطبقات، ج

؛ تـاريخ  ٤٩، ٤٥، ص٢؛ السيرة النبويـه، ج ١٨٠، ص١المغازي، ج. ٩

.٤٨٥، ٤٨١، ص٢طبري، ج
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��517انصاري ابولُبابه

شــبانه  ۲۰يــا  ٢، هفــت ١شــشســرانجام پــس از 
ــه    ٣روز ــزول آي ــي ن ــال ۲۷در پ ــه او  ۸/انف توب

 ،همســر رســول خــدا ،ام ســلمه ٤.پذيرفتــه شــد
پيامبر را خنـدان   انسحرگاهگزارش کرده که 

 پـذيرش از  ايشـان چون علت را پرسـيد،   و ديد
ام سـلمه ايـن مـژده را بـا     . توبه ابولبابه خبر داد

او مردم به سوي . به ابولبابه داد 9اجازه پيامبر
امـا   .کننـد  را از ستون بازوي هجوم آوردند تا 

انجام اين کار به دست پيـامبر راضـي   به جز او 
او را از سـتون بـاز    9كه پيـامبر  گاه آننشد تا 

  ٥.کرد
ــر پايــه گزارشــ ــه از غيــر م يب شــهور، ابولباب

 تبـوك  يعنـي  9شرکت در آخرين غزوه پيامبر
و پـس از پشـيماني،   سـر پيچيـد   . نهم ق به سال

و  ٦خـود را بــه سـتوني در مســجد پيـامبر بســت   
را  تبـوك سـرپيچندگان از  چون خداوند توبـه  

و  را از ستون بـاز كـرد  وي  9پيامبر ،پذيرفت
را  شاز ايشان خواست كه انفاق همـه امـوال   او

پس از نـزول آيـه    9پيامبر .اه خدا بپذيرددر ر
} 

ً
ة

َ
ــَدق ــَوالِِهم َص م

َ
ــن أ ــذ ِم ــه( }...ُخ ) ۱۰۳ ،۹/توب

�����������������������������������������������������������

.٢٣٨، ص٢النبويه، ج ةالسير .١

.٥٠٧، ص٢المغازي، ج .٢

.١٣٧ص، ٤ه، جيالنها و يةالبدا .٣

عيون االثر،  ؛٥٨النزول، ص اسباب؛ ٧١٨، ص٣السيرة النبويه، ج .٤

.٥٢، ص٢ج

ــه، .٥ ــون ؛١٨٣، ص٢ج اســد الغاب ــر عي  تخــريج ؛٥١، ص٢ج ،االث

.٢٣، ص٢ج ،االحاديث

.٢٩٤، ص١ج ،االصابه ؛٢٤٥، ص١ج ،الغابه اسد. ٦

  ٧.را پذيرفت اواز اموال  بخشي
از  ،ستوني کـه ابولبابـه خـود را بـدان بسـت     

 ٩ابولبابـه سـتون  يـا   ٨همان زمان بـه سـتون توبـه   
ــروف  ــدمع ــتون  در . ش ــه س ــي، از آن ب گزارش

هماننـد سـتون    زيـرا  ؛اد شـده اسـت  يقه نيز لَّمخَ
ســتون توبــه از   ١٠.شــد مخلقــه، خوشــبو مــي  

ــاي ــاي  ج ــيلت ه ــجدالنبيبافض ــت مس ــه . اس ب
بيشترين نوافل خـود را كنـار    9روايتي، پيامبر

  ١١.آورد جا مي  اين ستون به
او با يتيمـي از انصـار بـر     ستيزبرخي منابع از 

حـق   9چون پيامبر .اند اي سخن گفته سر نخله
 ؛او حکم کـرد  سودديد، به  را به جانب ابولبابه

از ابولبابــه نگريسـت،  امـا چـون بيتـابي يتـيم را     
نخلي در بهشت بـه   در برابرخواست نخلش را 

پيـامبر را  او نپذيرفت و خشم  اما. يتيم واگذارد
  ١٢.برانگيخت

ــه  ــتح مك ــه در ف ــال  ابولباب ــه س ــتم ق ب . هش
از  ١٤عمرو بن عوف  بني يا ١٣خَطمه  بني پرچمدار

�����������������������������������������������������������
سـبل  ؛ ٢٤-٢٣، ص٧البيـان، ج ع جـام ؛ ١٠٧٢، ص٣المغازي، ج. ٧

.٤٧٨، ص٥الهدي، ج

  .٢٤٧، ص٥، جيالکبر السنن؛ ٣٥٠، ص٣ج ،خزيمه ابن صحيح .٨

؛ ٣٩٢، ص١٢، جيالهــد ســبل؛ ٢١٠، ص١شــرائع االســالم، ج .٩

.٢٤٤، ص٣الموسوعة الفقهية الميسره، ج

.٤٢٣، ص٢المکرمه، ج ةمک ةموسوع .١٠

.٤٢ص، ٢جوفاء الوفاء،  .١١

، ٢الغابــــه، ج اســـد  ؛٥٠٥، ص٢ج ؛٢٨١، ص١المغـــازي، ج . ١٢

.٣٥٧-٣٥٦ص

.٨٠٠، ص٢، جالمغازي. ١٣

.١٧٤٠، ص٤؛ االستيعاب، ج٣٤٩، ص٣الطبقات، ج. ١٤
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ــپس اوس و  ــسـ ــدار در غـ ــين پرچمـ  زوه حنـ
بر پايـه نقـل يعقـوبي،     ١.عمرو بن عوف بود بني

در فتح مكـه، او را جانشـين خـود در     9پيامبر
ويرانـي  ابولبابه پس از  :گويند ٢.مدينه قرار داد

هاي آن  از چوب. نهم ق به سال *مسجد ضرار
ولـي در آن خانـه هـيچ خيـر و     سـاخت؛  منزلي 

و  ٤بـود وي راوي حديث پيامبر  ٣.بركتي نيافت
از او روايــت  پسـرانش، ســائب و عبـدالرحمن،  

هــاي او مهلــت دادن بــه  از روايــت ٥.انــد كــرده
  ٧.ستو قرائت قرآن با صوت زيبا ٦بدهکار

پـس   :بيـت   او با خلفا و اهل رفتار درباره
گزارشـي در دسـت    9از رحلت رسـول خـدا  

پـيش از خالفـت   زمان درگذشت او را . نيست
زمان خالفـت  يا  ٩اوخالفت آغاز در يا  ٨عثمان

 ١١.انـد   دانسـته . ق۵۰يا پس از سـال  و  7١٠علي
ه دختـري بـ   ،از همسرش نسيبه بنت فضـاله وي 

�����������������������������������������������������������

.٨٩٦، ص٣المغازي، ج. ١

.٥٨، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٢

.١٠٤٧، ص٣، جالمغازي. ٣

ــديل، ج. ٤ ــرح و التع ــات، ج٣٧٥، ص٢الج ــال ؛ ٣٢، ص٣؛ الثق رج

.٢٧طوسي، ص

.٣٦، ص٣تاريخ االسالم، ج. ٥

.٨٣، صيطوس ي،مالاال؛ ٣١٦ص ،مفيد ،االمالي .٦

.٣٣١، ص١جداود، سنن ابي  .٧

  .١٩٦، ص١ج ،اسد الغابه. ٨

.٢٤٨، ص٦، جيالبار فتح .٩

، ٣؛ الکامــل، ج٣٢، ص٣الثقــات، ج؛ ٣٤٩، ص٣الطبقــات، ج. ١٠

.٤٠٣ص

.٢٩٠، ص٧االصابه، ج. ١١

و از ديگــر همســرش زينــب دختــر  ١٢لبابــه نــام
ــدالرحمن   ،خــذام ــام ســائب و عب ــه ن پســراني ب
  ١٣.داشت

  منابع �

، بـه  .)ق٢٨٧.م(عاصـم   ابي ابن :اآلحاد و المثاني

، ريـاض، دار  کوشش باسم فيصل احمد الجـوابره 

ــه،  ــزول ؛ق١٤١١الدراي ــباب الن الواحــدي  :اس

؛ ق١٣٨٨، قــاهره، الحلبــي وشــركاه، .)ق٤٦٨.م(

، به كوشـش  .)ق٤٦٣.م(ابن عبدالبر  :االستيعاب

ــي ــب    عل ــروت، دار الکت ــران، بي ــد و ديگ محم

 ابن اثير علـي بـن   :اسد الغابه؛ ق١٤١٥العلميه، 

، بيـروت، دار الکتـاب   .)ق٦٣٠.م(محمد الجزري 

ــابه؛ ربـــيالع ــر العســـقالني  :االصـ ابـــن حجـ

محمـد و ديگـران،    ، به كوشش علي.)ق٨٥٢.م(

 :االمـالي ؛ ق١٤١٥بيروت، دار الکتـب العلميـه،   

؛ ق١٤١٧، قـــم، البعثـــه، .)ق٣٨١.م(الصـــدوق 

، به كوشش غفاري و .)ق٤١٣.م(المفيد  :االمالي

البداية ؛ ق١٤١٤استاد ولي، بيروت، دار المفيد، 

، بيـروت، مکتبـة   .)ق٧٧٤.م( ابن كثير :و النهايه

 :تاريخ االسـالم و وفيـات المشـاهير   ؛ المعـارف 

، به كوشش عمر عبدالسالم، .)ق٧٤٨.م(الذهبي 

ــي،   ــاب العرب ــروت، دار الکت ــاريخ ؛ ق١٤١٠بي ت

ــري  ــم و(طب ــاريخ االم ــوك ت ــري  ):المل الطب

محمد ابوالفضل، بيروت،  ، به كوشش.)ق٣١٠.م(

 :معـين  يي بنتاريخ يح؛ دار احياء التراث العربي

ــن ــي ب ــدادي  يحي ــين البغ ــه .)ق٢٣٣.م(مع ، ب

تـاريخ  ؛ دار القلم ،كوشش عبداهللا احمد، بيروت

، بيـروت،  .)ق٢٩٢.م(احمد بن يعقوب  :اليعقوبي

 :تخريج االحاديث و اآلثـار ؛ ق١٤١٥دار صـادر،  

، بـه کوشـش   .)ق٧٦٢.م(جمال الـدين الزيلعـي   

�����������������������������������������������������������
.٥٩٧، ٣٢٥، ١٨٠المعارف، ص؛ ٣٤٨، ص٣ج، الطبقات .١٢

.٤٤٨، ص٣، جينالمثا و اآلحاد؛ ٣٤٨، ص٣ج، الطبقات .١٣
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ــه،     ــن خزيم ــدالرحمن، دار اب ــن عب ــداهللا ب عب

ــام     ؛ق١٤١٤ ــي االم ــوب ال ــير المنس التفس

قـم، مدرسـه    به كوشش ابطحي، :7العسكري

المزي  :تهذيب الكمال؛ ق١٤٠٩،[مهدي امام

ــه كوشــش بشــار عــواد، بيــروت،  .)ق٧٤٢.م( ، ب

ــاله،  ــان   :الثقـــات؛ ق١٤١٥الرسـ ــن حبـ ابـ

ــه، .)ق٣٥٤.م( ــامع ؛ ق١٣٩٣، الكتــب الثقافي ج

، بيروت، دار المعرفه، .)ق٣١٠.م(الطبري  :البيان

حاتم الـرازي   ابي ابن :الجرح و التعديل؛ ق١٤١٢

جمهرة ؛ ق١٣٧٢، بيروت، دار الفکر، .)ق٣٢٧.م(

، به كوشـش  .)ق٤٥٦.م(ابن حزم  :انساب العرب

گروهــي از علمــا، بيــروت، دار الکتــب العلميــه، 

ــاء؛ ق١٤١٨ ــة االولي ــونعيم االصــفهاني  :حلي اب

، بيــــروت، دار الکتــــاب العربــــي، .)ق٤٣٠.م(

، .)ق٤٦٠.م(الطوسـي   :الطوسيرجال ؛ ق١٤٠٥

؛ ق١٤١٥ ، قم، نشر اسـالمي، القيومي به كوشش

ــدي ــبل اله ــن يوســف الصــالحي   :س محمــد ب

ــه كوشــش عــادل احمــد و علــي .)ق٩٤٢.م(  ، ب

؛ ق١٤١٤محمــد، بيــروت، دار الکتــب العلميــه، 

ــنن ــي س ــه .)ق٢٧٥.م(السجســتاني  :داود اب ، ب

كوشش سعيد محمد اللحام، بيـروت، دار الفکـر،   

، .)ق٤٥٨.م(البيهقـي   :السنن الكبري؛ ق١٤١٠

ابـن هشـام    :السيرة النبويـه ؛ بيروت، دار الفکـر 

ــه كوشــش.)ق٢١٣-٨.م( الســقاء و ديگــران،  ، ب

ــه  ــة العلمي ــروت، المکتب ــالم؛ بي ــرائع االس  :ش

، بــه كوشــش ســيد .)ق٦٧٦.م(المحقـق الحلــي  

ــادق ــتقالل،   ص ــران، اس ــيرازي، ته ؛ ق١٤٠٩ش

، بـه  .)ق٣١١.م(ابن خزيمـه   :صحيح ابن خزيمه

مصـطفي، المكتـب االسـالمي،     محمـد  كوشش

ــات؛ ق١٤١٢ ــري الطبقـ ــن :الكبـ ــعد ابـ  سـ

، عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٢٣٠.م(

ــه، ــون ؛ ق١٤١٨ بيــروت، دار الکتــب العلمي عي

ــر ــن ســيد النــاس  :االث ، بيــروت، .)ق٧٣٤.م(اب

ابـن   :فـتح البـاري  ؛ ق١٤٠٦مؤسسة عزالـدين،  

ــقالني   ــر العسـ ــروت.)ق٨٥٢.م(حجـ ، دار ، بيـ

 ابن اثيـر علـي بـن    :الكامل في التاريخ؛ المعرفه

، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٦٣٠.م(محمد الجـزري  

، قـم،  .)ق٥٣٨.م(الزمخشري  :الكشاف؛ ق١٣٨٥

ــت،  ــان ؛ ق١٤١٥بالغ ــع البي ــي  :مجم الطبرس

؛ ق١٤٠٦، بيــــروت، دار المعرفــــه، .)ق٥٤٨.م(

، بــه کوشــش .)ق٢٧٦.م(ابــن قتيبــه  :المعــارف

ه، الهيئـة المصـرية العامـة    ثروت عکاشـه، قـاهر  

، .)ق٢٠٧.م(الواقـدي   :المغازي ؛م١٩٩٢للکتاب، 

مارسـدن جـونس، بيـروت، اعلمـي،      به كوشـش 

ابن شـهر آشـوب    :طالب ابي مناقب آل؛ ق١٤٠٩

، به كوشش گروهي از اساتيد، نجف، .)ق٥٨٨.م(

الموسوعة الفقهيـة  ؛ ق١٣٧٦المکتبة الحيدريه، 

مجمـع   محمـد علـي االنصـاري، قـم،     :الميسره

ــالمي،  ــر االس ــة  ؛ ق١٤١٥ الفك ــوعة مک موس

احمد زکـي يمـاني،    :المکرمه و المدينة المنوره

 :وفـاء الوفـاء   ؛ق١٤٢٩مصر، مؤسسـة الفرقـان،   

، بيـــروت، دار الکتـــب .)ق٩١١.م(الســـمهودي 

  .م٢٠٠٦العلميه، 

  سيد محمود ساماني
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  9سرسخت رسول خدا

 لعزّي بن عبدالمطّلب بن هاشم، از تيـره عبدا
كنيـه   ١.رود هاشم قبيله قريش بـه شـمار مـی    بني

نـام   برخي فرزنـدي بـه    ٢.اصلي او ابوعتبه است
�����������������������������������������������������������

؛ جمهرة انساب العـرب،  ١٢٥؛ المعارف، ص٩٣، ص١الطبقات، ج. ١

  .١٤ص

؛ جمهرة انساب العـرب،  ١٢٥؛ المعارف، ص٩٣، ص١الطبقات، ج. ٢

  .٤٤٨، ص٢تفسير قمي، ج: ؛ قس١٤ص


