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373استوانه توبه

و از آن  ١ز قــرار گرفــتيـ ن 3حضـرت فاطمــه 
ــام ــاكنون  هنگ ــكت ــه آن  نزدي ــدن ب ــا  ش و ه

  .شده است ممنوعزيارتشان 
 منــد لتيو فضــ مشــهور هــاي ســتوناز  يکـ ي

چهــارمين  کـه  توبـه اســت  ، ســتونمسـجدالنبي 
قبـر   از سـوي مين ستون دو ،منبرسوي  ستون از

روضـه   درون مين ستونو سو 9شريف پيامبر
ف دو يو فاصـله آن تـا قبـر شـر     ٢قبلـه  ياز سو

ن يمهـاجر ستون  )٧ تصوير شماره( ٣.ستون است
و قرار دارد آن  يغربسوي  در )شهيعا( ا قرعهي

 جدمسـ  درونخانه رسول خدا که بـه   يغرب درِِ
کـه   ردن ستون قـرار دا يا برابرشود،  گشوده مي

  ٤.اند نام نهاده »باب التوبه«آن را 
يکي از صحابه که توبه از اين رو ستون توبه 

 نزد آن ير بن عبدالمنذر اوسيبش ٭ابولبابهبه نام 
مشـهور  ز يـ ن» لبابـه   ابي وانهتاس«به  ،رفته شدهيپذ

اسـطوانة  «عبـارت   ،گذشتههاي  سده در ٥.است
بر  ٦.استخورده  به چشم ميآن  يروبر  »توبةال

ن يـ ا يبـر رو  ،پاشـا  يوب صـبر ياپايه گزارش 
هذه «خالص عبارت  يبا و طاليستون با خط ز

                                                                       

  .٢٦٨، ص١وفاء الوفاء، ج: نک. ١

؛ عمارة و توسـعة المسـجد   ٤٢٣، ص٢موسوعة مکة المکرمه، ج. ٢

  .٧١-٧٠النبوي، ص

.١٠٢ص اخبار المدينه،. ٣

.٢٠٦-٢٠٣تاريخ و آثار اسالمي، ص. ٤

؛ عمارة و توسـعة المسـجد النبـوي،    ٣٩٢، ص١٢سبل الهدي، ج. ٥

.٧١-٧٠ص

.٢١٠، ص١، جاالسالم شرائع. ٦

 نوشـته شـده   ٧»لبابة و تعرف بالتوبـه  ابي اسطوانة
اد يز ين »لّقهستون مخ«منابع از آن به  يبرخ. بود

خوشـبو   ٭قـه همانند استوانه مخلّ ؛ زيرااند کرده
  ٨.ه استشد يم

انـت  يخ دربـاره ثان نويسان و محد يان سيرهم
بر اين باورند كـه   يبرخ .ابولبابه اختالف است

 بـه سـال   ٭از غـزوه تبـوك  در پي بازنشستن  يو
 ياز آن، خــود را بــه ســتون پشــيمانيو . قنهــم 

ــت ــاجراي     ٩.بس ــهور، م ــزارش مش ــه گ ــر پاي ب
در غـزوه  . قپـنجم   به سالاو و قصور  يکوتاه

ــودي ــي هـ ــه بنـ ــت ٭قريظـ ــوده اسـ ــس از . بـ پـ
اقــدام و  آنــان در غــزوه احــزاب يشــکن مــانيپ

پس از غزوه درنگ  بي ،9امبريپ بر ضدايشان 
خداونــد  فرمــانبــه هــا  هــاي آن قلعــه ،احــزاب

راه چــاره را بســته  چــون ايشــان. محاصــره شــد
او  از 9نزد پيامبر يا نمايندهفرستادن  با ،دنديد

را  ،شـان يا يوسـ مـان ا يپ هم ،لبابهخواستند تا ابو
  .ها بفرستد آننزد مشورت  يبرا

هنگامي کـه ابولبابـه    9در پي موافقت پيامبر
تسـليم   دربارهها  آندر پاسخ رسيد، يهوديان نزد 
اشـاره   خود شان به پيامبر، با دست به گلوينشد

در صـورت تسـليم    كرده و به آنـان فهمانـد کـه   
. دشـ خواهنـد   کشتهشکني  پيمان سبببه  ،شدن

هنــوز گــامي وي  ،گفتــه خــود ابولبابــه بــر پايــه
                                                                       

.٢٣٥، ص٣الحرمين، ج ةموسوعة مرآ. ٧

.٤٢٣، ص٢؛ موسوعة مکة المکرمه، ج١٠٢اخبار المدينه، ص. ٨

  .٤١، ص٢وفاء، ج؛ وفاء ال١٠٠، ص٥مجمع البيان، ج: نک. ٩
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برنداشته بود كه احسـاس خيانـت بـه خداونـد و     
گرفت و براي رهايي از فرا وجودش را 9پيامبر

 موريـت و أعذاب وجدان، به جاي بازگشت از م
به رسول خـدا، يکسـره بـه مسـجد      گزارشارائه  

ــه ســتوني بســت و   ــاب ب ــا طن رفــت و خــود را ب
 9جـز پيـامبر   سوگند ياد كرد كه اجـازه ندهـد  

  ١.ستون بگشايدآن كسي او را از 
، شـد  آگـاه ابولبابـه  مـاجراي  از چـون  امبر يپ

ش يبـرا  ،آمـد  ياگر او خود نـزد مـن مـ    :دفرمو
اكنون كه كارش بـه   يول .مخواست يآمرزش م

كه خداوند او  يهنگامكشيده است، تا  اين جا
 ٢.گشــايم  يرا از ســتون نمــ  يرا نبخشــايد، و

 ٥شبانه روز ۲۰ا ي ٤هفت ،٣ششپس از  سرانجام
ُونُـوا اهللاَ { آيه

َ
	 

َ
ِيـَن آَمُنـوا ال

�
َها ا� ف�

َ
 و ال يَا ك

َ
ر�ُسـول

ُمـونَ 
َ
نُتم تَعل

َ
َمانَاتُِكم َوأ

َ
ُونُوا أ

َ
 )۲۷، ۸/انفـال ( }َو	

ــازل  ــه او پذو ن ــديتوب ــه ش ــادر  ٦.رفت ــن آي ، هي
انت به خدا و رسـولش  يخ ان را ازمؤمن خداوند

  .دهد پرهيز مي
 يهمسر رسول خـدا، و ، سلمه ماُ گزارشبه 

چـون علـت   . را خندان ديدايشان  در سحرگاه،
                                                                       

ــازي، ج. ١ ــه، ج ٥٠٩، ص٢المغ ــيرة النبوي ؛ ١٩٧-١٩٦، ص٤؛ الس

  .٣٧٦، ص٤الطبقات، ج

  .٦٦٤، ص٢؛ السيرة الحلبيه، ج٢٣٧، ص٢السيرة النبويه، ج. ٢

  .٢٣٧ص، ٢النبويه، ج ةالسير. ٣

.٥٠٩، ص٢المغازي، ج. ٤

  .١٣٧، ص٤البداية و النهايه، ج. ٥

؛ مجمـع البيـان،   ٢١٣، ص٢؛ الکشاف، ج١٥٧اسباب النزول، ص. ٦

  .٨٢٣، ص٤ج

توبه ابولبابـه خبـر    يامبر از قبوليآن را پرسيد، پ
اين مـژده را بـه    9با اجازه پيامبر سلمه  ماُ. داد

ابولبابـه   يبه دنبال آن، مردم به سو. ابولبابه داد
 وي .بگشـايند  هجوم آوردند تـا او را از سـتون  

 ٧.نشـد قانع  امبريبه دست پجز ن کار ياام انجبه 
ــه ــر پاي ــرا 3حضــرت فاطمــه ،گزارشــي ب  يب
ابولبابـه بـه او    يول .او وارد مسجد شدگشودن 

 يبـرا  9كـه پيـامبر   گـاه  تـا آن  ٨ز اجازه ندادين
صبح از خانه به مسـجد آمـد و او    گزاردن نماز

ن يـ ا ،هنگـام ن يا از هميگو ٩.گشود ستونرا از 
  ١٠.ا ابولبابه خوانده شديستون به نام توبه 

 يحنف بن اثال ثمامةبه نام  يابن نجار از فرد
کنــد کــه در منطقــه نجــد بــه اســارت   ياد مــيــ

نـه بـه همـان سـتون     يمسلمانان درآمـد و در مد 
آزاد شـدنش از   يدر پـ وي  .ابولبابه بسـته شـد  

  ١١.رسول خدا مسلمان شد يسو
 منـد  لتيمهم و فضـ  يها ستون توبه از ستون

بيشترين  9، پيامبريبه روايت. ستا مسجدالنبي
خـــود را كنـــار ايـــن ســـتون  نمازهـــاي نافلـــه

ــ ــزارد يم ــار آن   ١٢گ ــبح كن ــس از نمــاز ص و پ
كـه   يو كسـان ناتوانان دستان و ينشست و ته يم

ايشــان  جــز مســجد نداشــتند، گــرد يگــاهجاي
                                                                       

.٢٣٧، ص٢السيرة النبويه، ج. ٧

.٤١، ص٢؛ وفاء الوفاء، ج٢٧٣، ص١٠امتاع االسماع، ج. ٨

  .٧٣عمارة و توسعة المسجد النبوي، ص. ٩

.١٩٢؛ تاريخ و آثار اسالمي، ص٢٣٧، ص٢السيرة النبويه، ج. ١٠

.٤٢، ص٢وفاء الوفاء، ج. ١١

.٤٢ص، ٢جوفاء الوفاء، . ١٢
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376  استوانه تهجد

 :الکبيــر المــزار ؛ق١٤٠٦ بيـروت، دار المعرفـه،  

بـه کوشـش    ،.)ق٦١٠.م( محمد بـن المشـهدي  

 ؛ق١٤١٩نشـــر اســـالمي، تهـــران، القيـــومي، 

ــازي ــدي  :المغ ــش  .)ق٢٠٧.م(الواق ــه کوش ، ب

مـن   ؛ق١٤٠٩، بيروت، اعلمـي مارسدن جونس، 

ــه  ــره الفقي ــدوق  :ال يحض ــه .)ق٣٨١.م(الص ، ب

 ؛قـم، نشـر اسـالمي   ري، کوشش علي اکبـر غفـا  

ايوب صبري  :الحرمين الشريفين ةموسوعة مرآ

ــا ــد حــرب،.)ق١٢٩٠.م( پاش ــاهر ، محم دار  ه،ق

موسوعة مکة المکرمـة   ؛ق١٤٢٤ ه،فاق العربياآل

مصـر،  احمـد زکـي يمـاني،     :و المدينة المنـوره 

ــه ؛ق١٤٢٨، مؤسســة الفرقــان الطوســي  :النهاي

بيــــروت، دار الکتــــاب العربــــي، ، .)ق٤٦٠.م(

،  .)ق٩١١.م(السـمهودي   :وفاء الوفـاء  ؛ق١٤٠٠

  .م٢٠٠٦ بيروت، دار الكتب العلميه،

  سيد محمود ساماني

���  

شبانه  هاي نافلهنمازگاه  :استوانه تهجد

  مسجدالنبيپيامبر در 

ــه     ــرت فاطم ــه حض ــت خان ــتون پش ــن س اي
 .شـت آن قـرار دا  يشـمال سـمت  و در  3زهرا

کـه   ١كوچـك اسـت   يمحرابـ جـا   آن دراکنون 
 سـتون در ، سـتد يا يمآن  يرو روبه يکسچون 

کـه   7٭ليجبرئباب  يرو روبه، چپ اوسمت 
ــتر ــان   پيش ــاب عثم ــي ب ــده م ــد خوان ــرار  ،ش ق

بـاب   ين سـتون کنـار مکـان اصـل    يا ٢.رديگ يم
                                                                       

  .٤٢ص ،المعالم االثيره. ١

  .٤٢٠، ص٢؛ موسوعة مکة المکرمه، ج٢٥٧الدرة الثمينه، ص. ٢

بــود کــه  مســجدالنبيش از توســعه يل پــيــجبرئ
نخسـت قــرار   تـر از مکـان   عقـب  ياکنـون کمـ  

ــار،  ٣.دارد ــن روزگ ــح پيضــر دروندر اي امبر ي
جــا  آن کــه يبــر ســنگ مرمــرو ي گرفتــه جــا

جـا   نيـ ا :يهذا متهجد النبـ « :اند نوشته، اند نهاده
  ».گزارد مي نافله شبي است که پيامبر مکان

 اسـت رو آن  از ن نـام يشدن آن به ا خوانده
، شـد  يمـ  يخـال  انگزار مسجد از نمازچون  که

خانـه   کـه پـس از درِ   كنار اين سـتون  9امبريپ
 يحصــير ،ار داشــتقــر 7يعلــ اميــر مؤمنــان

ــ ــتر يمـ ــاز   يد و روگسـ ــد و نمـ ــه تهجـ آن بـ
ن جـا  يز نماز شـب را همـ  ين 7يعل ٤.ايستاد يم
  )٨ تصوير شماره( ٥.خواند يم

 از رسـول خـدا،  برخي مسلمانان تقليد  در پي
که  کسانيحصير را جمع کرد و در پاسخ ايشان 
ترسـيدم نمـاز   : د، فرمودنپرسيداين کار را علت 

د و شــما تــوان آن را شــب بــر شــما واجــب شــو
اين محل بـه  ابن نجار و مطري از  ٦.نداشته باشيد

نمازگـاه   :مصلّي النّبي صلّي اهللا عليه و آله باللّيل«
 ،بعـد هـاي   سده در. اند ياد كرده »9شبانه پيامبر

  ٧.ه شددر آن مكان محرابي ساخت
 ٭عثماني حکمراناناز  ٭عبدالمجيدبه فرمان 

                                                                       

.١٩٥تاريخ و آثار اسالمي، ص. ٣

  .٤٣ص ،المعالم االثيره. ٤

ــه، ص: نــک. ٥ ــدرة الثمين ، ٢؛ موســوعة مکــة المکرمــه، ج١٢٥ال

.٤٢٠ص

  .١٨٧، ص٢، جءوفاء الوفا. ٦

.٤٣ص ،؛ المعالم االثيره١٨٩، ص٢، جءوفاء الوفا. ٧


