
       او محدثه است

 

 دعوتِآغاز پس از که  دستور تبلیغ علنی اسالم را دریافت کردندلی اهلل علیه و آله ص اکرم پیامبر، در سال سوم بعثت

بته  بردند و اسالم هر روز در حال گستتر  بتود بیشتر شد و چون کاری از پیش نمیمشرکان  ویفشار از س، آشکار

  نامیتد و کوثرو  را به ایشان بخشیدسالم اهلل علیها اما خداوند سبحان حضرت زهرا ؛ انتظار مرگ آن بزرگوار بودند

 1 ایشان را مایه ی دوام اسالم قرار داد.

 شاره کرد:توان به آیات زیر ا سوره ی کوثر تنها آیاتی نیست که در باره ی ایشان نازل شده و از آن جمله می

سالم  هرازاز جمله حضرت ، اجر و مزد رسالت را دوستی خاندان نبوت که در آن خداوند 23.سوره ی شوری آیه ی 1

 .ه استقرار داداهلل علیها 

 است.ه و آله لی اهلل علیصکه مربوط به ماجرای مباهله و همراهی پنج تن با پیامبر  61.سوره ی آل عمران آیه ی 2

ستالم ت زهترا و حضر امیرالمؤمنین علی علیه السالمکه درباره ی انفاق و ایثار حضرت  22تا  5.سوره ی دهر آیات 3

 است. اهلل علیها

یکتی از آن ه کدارد  توسل ایشان به نام پنج تن آل عبا و آدم حضرت ی توبه  که اشاره به 37.سوره ی بقره آیه ی 4

 .استسالم اهلل علیها بزرگواران حضرت زهرا 

 نبوت نازل شده است.همان آیه ی تطهیر است و در منزلت خاندان که  33.سوره ی احزاب آیه ی 5

از  شتخ ایشتان ستومین  .جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه متولد شدند 20در  سالم اهلل علیها حضرت زهرا 

همستری  بتهدر ستال اول هجترت  ؛پنج ساله بودند که مادر بزرگوارشتان را از دستت دادنتد .هستندچهارده معصوم 

                                                            
 و :نویستد متی و کنتد می نقل است، شده بیان کوثر برای که را مختلفی وجوه کوثر، سوره ذیل در «الغیب مفاتیح» تفسیر در رازی فخر -1

 و حتو  أنته: الثتانی القتول ،... الجنت  فی نهر أنه الخلف و السلف عند المستفیض و المشهور هو و: األول :وجوه على فیه المفسرون اختلف

 أنه نىفالمع األوالد، بعدم السالم هعلی عابه من على ردا نزلت إنما السورة هذه ألن: قالوا أوالده الکوثر: الثالث القول و ،... مشهورة فیه األخبار

 ثتم به، یعبأ أحد الدنیا فی أمی  بنی من یبق لم و منهم، ممتلئ العالم ثم البیت، أهل من قتل کم فانظر الزمان، مرّ على یبقون نسال یعطیه

 ،32ج الغیتب، مفتاتیح. )ثالتهأم و الزکی  النفس و السالم علیهم الرضا و الکاظم و الصادق و کالباقر العلماء من األکابر من فیهم کان کم انظر

 (31ص



گی پدر بزرگوارشان را از دست دادند و ستر انجتام بته در هجده سال ،در آمدند امیرالمؤمنین علی علیه السالمحضرت 

هجتری بته  11 جمتادی الثتانی در ستال 3االول یا  جمادی 13از رحلت پیامبر در پس روز  95روز یا  75فاصله ی 

 رسیدند. شهادت

بته لی اهلل علیته و آلته صتکه از ناحیه ی حضرت رستول  القاب بسیاری وجود داردعلیها السالم  برای حضرت فاطمه

 محدثه ، مبارکه، ،صدیقه راضیه، مرضیه، بتول زهرا، :است جملهآن از که ایشان داده شده 

ث کسی استت کته سترو  محدَ ،بنابر اخبار و احادیث شیعهاست. علیها السالم محدثه یکی از القاب حضرت فاطمه 

وگرنه ، عنوان نازل کننده وحی نمی بیندفرشته را به صورت اصلی و یا به ) ته را نمی بیندشنود ولی فرش غیبی را می

و خداوند توفیقی به او می دهتد و  شود ویژه محدثان نیست( دیدن فرشته به هنگامی که به صورت آدمی متمثل می

 شناسد. لک را از الهامات شیطانی باز میحالت آرامشی در قلب او ایجاد می شود که بدان وسیله الهام مَ

فقط ثون بنابراین محدَ ... تاب خود خبر داد که هیچ زنی را به پیامبری نفرستاده استخداوند در ک شیخ صدوق گوید:

 چون در میان آنان زنان نیز وجود دارند.، نیستند انو پیامبر نرسوال

 محدثین در امم گذشته:

گفتتن  آل عمتران از ستخن 43و  42در آیات که  علی نبینا و آله و علیهما السالم عیسیحضرت مریم مادر جناب .1

 .آمده استایشان با فرشتگان خبر 

آمده که فرشتگان الهی بترای بشتارت  73تا  69در سوره ی هود آیات که  علیه السالمابراهیم حضرت .ساره همسر 2

 .شنید همسر آن حضرت ایستاده بود و آن بشارت را و آمدند دادن ابراهیم به فرزند دار شدن نزد او

بته  38و ستوره ی طته آیته ی  7در سوره ی قص  آیته ی که  السالم آله و علیهعلی نبینا و  سیموحضرت .مادر 3

 در جریان به دریا افکندن ایشان اشاره دارد.، الهام خداوند به مادر موسی داستانِ

 ث شمرده اند.را نیز محدَ لقمان حکیمو  ذوالقرنین، .در برخی روایات افراد دیگری مانند مومن آل فرعون4



د بتن بن عیستی بتن زیت اسحاق بن محمد برترین بانوی محدثه هستند.سالم اهلل علیها وجود مقدس حضرت فاطمه 

 فرشتگان از فاطمه را محدثه نامیدند از آن جهت که :ندشنیدم که فرمودسالم اهلل علیه  علی گوید از امام صادق

زده  را صدا سالم اهلل علیها فاطمه، ندآسمان فرود آمدند و همان طور که مریم دختر عمران را صدا می زد

 1.لمیناالع نساء علی اصطفاکِ و طهٌرکِ و اصطفاکِ اهلل إنَّ ِ و می گفتند ای فاطمه

کتاب ایشان به نام مصحف فاطمه علیها الستالم استت کته از سالم اهلل علیها یکی از دالیل محدثه بودن حضرت زهرا 

غتم ، هنگامی که خداوند پیتامبر را قتبض رون نمتود روایت شده:علیه السالم میراث امامان است و از حضرت صادق 

از ایتن رو فرشتته ای را فرستتاد  .آن را نمی دانستی اندازه ، نشست که جز خداعلیها السالم سنگینی بر دل فاطمه 

را کته فرشتته ای بتا او  ایتن مطلتبعلیها السالم فاطمه  .را بزداید ین وسیله غم و اندوه اوه اکه با او سخن بگوید و ب

هرگاه حضور فرشته را احساس کتردی و ند حضرت فرمودو در میان نهاد علیه السالم علی حضرت سخن می گوید با 

علیهتا آنچه را که فاطمته امیرالمؤمنین علیه السالم چنین کرد علیها السالم  فاطمه .صدای او را شنیدی مرا خبر کن

  2را تشکیل داد. مصحف فاطمهآن نوشته ها و  ندمی شنید در کتابی نگاشت السالم

 دربتاره ی حتالل و( علیهتا الستالم)مصحف حضرت زهترا این کتاب  روایت شده:علیه السالم  همچنین از امام صادق

 مصتحف فاطمته در حدیث دیگری از آن حضرت آمده که فرمودنتد: .حرام نیست بلکه علم حوادث آینده در آن است

آن کتابی است سه برابر قترآن شتما و بته ختدا  و مردم چه دانند که مصحف فاطمه چیست؟ نزد ماست علیها السالم

 3 سوگند یک حرف از قرآن شما در آن نیست بلکه مطالبی است که خدا بر آن حضرت وحی کرده است.

 ،و زمتین در روایت دیگری آمده که آن مصحفی بوده است که جمیع اطالعتات مربتوط بته عتالم خلقتت از آستمانها

 اوصتاف و نتام بهشتتیان و دوزخیتان و، رستند نتام کستانی کته بته حکومتت متی، نام مومنتان و کتافران، فرشتگان
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بتوده قترار  کته ورق هتای آن از درفستفید، در آن ثبت بوده و در میان دو جلد زبرجد سرخ ... و پیشین کتابهای علومِ

  5 و 4.است داشته و توسط فرشتگان برای آن حضرت فرود آورده شده

                                                            
که البته این روایت مغایرتی با نقل های قبل ندارد، از آن جهت که الف: می تواند این فرود آمدن به معنی همان پتایین آمتدن فرشتته و  -4

 متدهکتتوب فترود آج: می تواند ایتن م آوردن خبرها باشد، ب: می تواند هم بیان خبرها توسط فرشته و هم پایین آمدن این مکتوب باشد.

 ود.ته ی مأمور باشد. و ... توضیحات دیگری که می توان برای جمع روایات این باب بیان نمشمنبع نقل خبرها از طرف فر

 
 نوشته ی آقای حسین استاد ولی ،کتاب یادگار نبوتبا نگاهی بر -5

  سیدمحمد خردمندبه اهتمام            


