
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 گوی مالئکه با حضرت فاطمهوگفت
 

*محمدکاظم رحمان ستایش
 

 

 چکیده:
 یست، بلکهه ر به ایشان ننحصماین وصف . اندمعرفی شده ثمحدّ اطهار ةمئا ،بسیاریدر روایات 

گوهها  واین گفت ةمجموع ؛انددارای این فضیلت شناخته شدهنیز  زهرا ةحضرت فاطم یدر روایات

از اهل بیت در این زمینه  یروایات متعدد. بوده است ائمهگرد آمده و در اختیار  در مصحف فاطمه

، تبیین ای که موجب شبهه نشودث را به گونهجایگاه محدّ ،رسیده است و ضمن اثبات این فضیلت

اما  ،اندتحقق آن را برای غیر انبیا ممکن شمرده ،سنی شیعه و، به معنای مذکور در روایات. اندکرده

کل و نمادههای ایهن تحهدیا را    و ش کنند، مصادیق آن را معرفی میروایات شیعی به صورت دقیق

 . اندتبیین کرده، اندبرخوانده همالئکه بر حضرت فاطمرا ، محتوای آنچه این منابع. شمارندبرمی
 

 ها: کلیدواژه
 تحدیا. ،، مصحف حضرت فاطمه، محدّثحضرت فاطمه

                                                 
 kr.setayesh@gmail.com/ یار دانشگاه قماستاد *

 یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه

 9319 بهار و تابستان م،هفت شمارة م،چهار سال

 3۳ـ۷صفحه 
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 مقدمه 

های بسیاری هستند که ایشان را متماای  و  دارای فضایل و ویژگی حضرت فاطمه زهرا

هاا   آن حضرت آن جایگاه را یافت که خداوند تطهیر از همة پلیادی . برجسته کرده است

 ،و تا آن درجه از کمال رسید که به تعبیر پیامبر مكرم اسامم  1،را برای ایشان مقدر فرمود

و چنان شد کاه در زمارة اولیاای الهای      2شدمعرفی  سیدة زنان عالم و سیدة زنان بهشت

، 1ج، 1831ابات بابویاه،   )ر.ک: .خداوناد باا ایشاان سافت گ تناد      ةقرار گرفت و ممئك

 (22، ح31صق، 1418، طبری؛ 242و  241، ص1جق، 1833، کلینی؛ 138و  132ص

گوی ممئكه با حضرت وروایات متعددی به بیان گ ت، آن حضرتدر شمار فضایل 

مایاه   و گاران مقامی بلند ، فضیلتی عظیم ،روشت است که ایت روایات. اندپرداخته زهرا

مبنای پذیرش ایت فضیلت با ر   ر نقد و بررسی ایت روایات ب. کندبت میاثبرای ایشان 

ایات   بایاد ماورد توجاه قارار گیارد، زیارا       در ارزیابی آن، به عنوان یک ضرورت علمی

 ،بدون تبییت در مجامع روایی ذکر شاده اسات  ، یاتفضیلت تنها در حد نقل اخبار و روا

ها و مقامات معصومان را باا توجاه باه معیارهاای علمای      در حالی که هر یک از جایگاه

ایت فضایلت   ةهایی دربارو پرسش سؤال، در ایت میان. باید بازشناسی و نقد کرد، مناسب

ناد از: معناای   اعباارت ساؤاتت  تاریت  مهام . مطرح است که باید جواب مناساب بیابناد  

آیاا  ؟ گاو چگوناه باوده اسات    وشكل ایت گ ت؟ چیست گوی ممئكهوتحدیث و گ ت

 گاوی ممئكاه باا حضارت زهارا     وگ ت؟ گوی ممئكه با غیر پیامبر امكان داردوگ ت

شابهات ایات موضاو  و    ؟ گوها چه باوده اسات  ومحتوای ایت گ ت؟ چگونه بوده است

 ؟  ها چگونه استپاسخ به آن

 گیریم: فوق را در ضمت چهار بفش پی میموضوعات 

 بخش اول: معني تحديث و محدّث
4و بیداری 8هر کممی که از طریق شنیدن یا وحی در خواب

باه آن   ،ه انسان برساد ب 

و همچنیت تحادیث را باه معنای     (121ص ق،1424 )راغب اص هانی،حدیث گویند

که اسم « حدیث» ةنی  واژاند و در موارد بسیاری  دانسته، چه کم و چه زیاد، نقل خبر

 (188، ص2ق، ج1412)ابت منظور، .شود جانشیت مصدرش یعنی تحدیث می است،
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 وگوی مالئکه با حضرت فاطمهگفت                        

ه شده و  سیرهای خاصی از تعبیر محدّث ارائت، اما در منابع حدیثی شیعه و سنّی

 . مقامی متمای  از دیگر عناویت مشابه معرفی شده است، ایت عنوان

عَاتل الرسسُاولل وَ النسبلایَ وَ     لْتُ أ بَاا عَبدادلا ل  سَا   » گویاد:  در روایتی مای برید عجلی 

ُة الْماَلالرسسُولُ السذلی ت  ْتلیهل  :ق ال . الْمُحَدَّثل وَ النسبلای   ، وَ ت بدلُغُهُ عَتل اللساهل ت بَاارَکَ وَ ت عَاال      ِئَك

ُة الْماَلالسذلی یَر ى فلی مَن املهل ف مَا رَأ ى ف هُوَ ک مَا رَأ ى وَ الْمُحَدَّثُ السذلی یَسدمَعُ ک ل امَ  وَ یُنْق رُ  ِئَك

؛ 823تاا، ص ؛ م یاد، بای  1، ح833ق، ص1424صا ار،  .«)فلی أُذُنلهل وَ یُنْك اتُ فلای ق لْبلاهل   

 (21، ح44، ص21ق، ج1428مجلسی، 
فرمود: رساول کسای اسات کاه     . کردم سؤالو محدّث  دربارة رسول و نبی ام صادقاز ام

در  کسی است که و نبی، کند شود و از سوی خداوند به او وحی ابمغ می ممئكه بر او نازل می

م ممئكاه  و محدّث کسی است که کم، بیند مطابق واقع است میپذیرد و آنچه  خواب، وحی می

 . گردد گیرد و قلبش آگاه می و قرار مید و در گوش اشنو را می

گذشاته از احاادیثی    ؛حدیث به تصریح بیان شده است یازدهایت مضمون در بیش از 

 1.اند که تنها به ذکر معنی محدّث پرداخته

در ایات  ، در روایت فوق و سایر روایات به عنوان تبییت معنی تحدّث ذکر شاده آنچه 

 اگرچاه نحاوة  مشاترک اسات؛   ، شنود كه را میکه محدّث کسی است که کمم ممئنكته 

   است. های مفتل ی گ ته شده شنیدن و درک معنی به شكل

كه و ابمغ پیام خداوناد باه   رسالت نی  رفت و آمد ممئ ةرسول و شیو ،در بیان معنی

و نبوت را عموه بار شانیدن سافت    ، و محدّث شناخته شده   آن از نبیعنوان وجه ممیّ

اا و  مانناد رییاای اباراهیم    ابیندا  که در بیداری می خواب همچنانملک به دیدن وی در 

 .  اند ث را به شنیدن کمم ملک بدون دیدن وی ت سیر کردهمحدّ

شیعه بر ایت اعتقادند که آنچه بر رساول و   متكلمان ،اساس آیات و روایات متعدد بر

 کنند. گاه به آنچاه  را به کمم پنهانی ت سیر می و وحی گیردنام می وحی  شود، نبی القا می

و  گویناد، ، نی  وحی مای قصد فهماندن مفاطب خاصی به صورت پنهان از دیگران باشد

در اصاطمح آن را  ، داده شود و از ناو  کامم باشاد   نسبت هنگامی که وحی به خداوند 

ا در اما  (41، ح38، ص21ق، ج1428مجلسای،  ر.ک: ).دانناد  مفتص رسوتن الهای مای  
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اند که پنهاان از دیگاران    از اسرار غیب دریافته ،غیر از نبیّ و رسولمطالبی را مواردی نی   

، و باه ات ااق مسالمیت    1مفاطب وحی الهی قرار گرفات  که مادر موسیهمچنان ،بوده

، هماان ).اسات   یایی در خواب بود که ایت فرمان الهی را دریافتهیوحی به او به صورت ر

نی  از جنس کمم بشاری نباوده و    4که وحی به زنبور عسلهمچنان (41، ح38، ص21ج

 ؛242، ص13.)همان، جگاو باوده اسات   ونوعی الهام پنهانی بدون وجود تكلام و گ ات  

 (121ا122، صق ]ج[1414م ید، 

پیامبر را  ن ول وحی بر غیر ،چه عقلاگر کند که ت اساس شیخ م ید تصریح میبر ای

باه   اا وحای  ،اجما  مسلمیت بر ایت است که پس از پیامبر خاتم)ص( ،داند محال نمی

مذهبان در ایت هیچ اختمفی بیت امامی. ا بر کسی نازل نفواهد شدای که ذکر شد معنی

 (34، ص21ق، ج1428؛ مجلسی، 13ق ]ب[، ص1414)م ید، .نكته وجود ندارد

خااتم هام تحقاق    ا پس از پیاامبر  گوی مرموزا معنی لغوی وحیواما واقعیت گ ت

بسیاری از ماردم حقاایقی را    کند که خداوند در خواب به عدة می لذا همو تصریح، یافته

توان نام  لكت پس از استقرار شریعت نمی ،ندات حقانیتنموده است که قابل ت ویل و اثبا

توان باه کسای کاه خداوناد او را از دانشای       در ایت عصر نمی. وحی را بر ایت امر گذارد

؛ مجلسای،  121ق ]ج[، ص1414)م ید، .گ ت که به او وحی شده است، برخوردار کرده

 (212، ص13ق، ج1428

روایتای در مصاادر مهام     ،تعبیر محدّث وارد شاده  اگرچه ،سنتاهل  یدر منابع حدیث

، سانت در برخی منابع غیر مشاهور اهال    .اند روایی ایشان در ت سیر ایت عنوان نقل نكرده

گ ته شد ای رسول علی لسانه:  المالِئَُول ا ، کیف یحدّث؟ قال: تتكلم قیل، یا رس» حدیث

ید خادری باه   از ابوساع « گویناد  شود؟ فرمود: ممئكه بر زبان او سفت مای  خدا چگونه حدیث می

. محدث و کی یت تحدیث بیان شاده اسات   ،نقل شده که در آن صورت مرفو  از پیامبر

؛ 41، ص4تاا، ج )عسقمنی، بی.ای نقل کرده است عدهاز ایت حدیث را  (312ابت حجر)م 

معنای روایت ابوسعید خدری را نیا    و (81311، ح 121، ص22ق، ج1422متقی هندی، 

كه را در حال عدم رییت حقیقای  وگوی ممئکند چه آنكه تكلم و گ ت به الهام ت سیر می

 (41، ص4ج تا،عسقمنی، بی.)واقع ایت همان الهام است داند و در كه میممئ
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 . شنود كه را می، محدّث کسی است که کمم ممئبر اساس ایت روایت 

و ماراد از آن   ، به ت سیر ایت ل ظ پرداخته سنتثان اهل شناس و محدّ عالمان لغت

کسی اسات   ،ثند که مراد از محدّاآن بر سنتاکثر اهل . اند را معانی مفتل ی دانسته

ای نیا    و عاده ( 121، ص12تا، جمبارک فوری، بی؛ جاهمان)شود که به وی الهام می

 (111، ص11ق، ج1828)نووی، .اند ایت ت سیر را به ابت وهب نسبت داده

دانند که گمان صادق دارد و از مأل اعلی  محدّث را کسی می، ای دیگر از ایشان عده

پس همچون کسی است که دیگاری باه او اخبااری را     ،شود در جان او چی ی القا می

 به نقل از ابو احمد عسكری( ،41، ص4تا، ج)عسقمنی، بی.ده استرسان

بدون ، بر ایت اعتقادند که محدّث کسی است که صواب بر زبان اونی  گروه سومی 

 جا()همان.قصد و اختیار جاری شود

 . و نظر و دقت در امور ت سیر کرده است« ت ّرس»ابت تیت تحدیث را به  همچنیت

 جا()همان

ا  گاو وکه عالمانی که تحدیث و محدثه بودن را به معنایی غیر از گ تبدیهی است 

رات شفصای  اساس ایات تصاوّ   تنها بر، کنند ا با ممئكه ت سیر میولو به صورت الهام

هاا و   ایات توجیاه   ،بناابرایت  .اناد  برخمف ظاهر ل ظ به توجیه ایت تعبیر پرداخته، خود

 . شود ت سیرها خمف ظاهر احادیث شمرده می
 

 شناخت محدّث 
توسط چه کسی ، رسد چه به شكل کمم و یا غیر آن یابد و به او می محدّث درمی آنچه

چاه کسای باه     ةدیگر تحدیث به واساط  ةگ تار الهام و یا هر شیو؟ شود به او ابمغ می

 ؟ رسد صاحبان ایت فضیلت می

داده و به صاراحت جاواب   قرار گرفته  سؤال مورد، در روایات بسیاریایت مطلب 

، ح 424ق، ص1414طوسای،  ر.ک: ).كه ایت وساطت را باه عهاده دارناد   شده که ممئ

، 22، جق1428مجلسی، ؛ 382، ص2، جتاراوندی، بی؛ 842، صق1424ص ار، ؛ 214

 (81، ح824ص
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و ضامت مسالّم   ، مورد توجه راویان قارار گرفتاه   سؤالهمیت  ،در برخی روایات 

اند که محادّث   موضو  را همیت دانسته اصلی در ةنكت، شمردن وجود افرادی محدّث

 ؟ و صاحب گ تار کیست

محادّث   شنید که امام علی پس از آنكه وی از امام باقر، در روایت حمران بت أعیت

چارا  ، ای اصحاب به او گ تناد: کاار مهمای نكارده    ، است و آن را برای اصحاب نقل کرد

 بازگشات و از اماام بااقر   پس حماران دوبااره   ؟ نپرسیدی که چه کسی با او سفت گ ته

ای باا او سافت    فرشاته : مَل اک  یُحَدَثُاهُ  »آن حضرت در پاسخ فرمود: ، همیت مطلب را پرسید

، تاا م ید، بی؛ 831، صق1424ص ار، ؛ 1، ح 241، ص1ق، ج1833ر.ک: کلینی، «).گ ت می

 (11، ح42، ص21، جق1428مجلسی، ؛ 382، ص2، جتاراوندی، بی؛ 234، 231ص

بر اماام   ات رسول خدائکند که در یكی از امم تصریح می امام باقر ،دیگردر روایتی 

پاس از  . نوشات  شنید و مای  همچنان صدا می پیامبر به خواب رفتند و امام علی، علی

اماام پاساخ   ؟ کارد  از آن حضرت پرسید که چه کسی بر تو امم می، آنكه پیامبر بیدار شد

)ر.ک:  .کارد  د: خیر ایت جبرئیل بود که بر تو امم مای پیامبر فرمو .کردید شما امم می، داد

  (84، ح 242، ص13ق، ج1428؛ مجلسی، 1، ح842ق، ص1424ص ار، 

کاه  همچناان . هم مشفص شده اسات  (جبرئیل)ک، به صراحت نام مَل در ایت روایت

قریظاه و  در جنا  بنای   :فرماید می هم برای اثبات محدّث بودن امام علی امام صادق

یل در طرف چپ آن حضارت بودناد و باا او    ئجبرئیل در طرف راست و میكا، نضیربنی

تاا،  ؛ راونادی، بای  231تا، ص؛ م ید، بی2، ح841ق، ص1424)ص ار، .کردند صحبت می

ایت روایت به روشنی دتلت دارد ( 14، ح41، ص81ق، ج1428؛ مجلسی، 382، ص2ج

 . ستمفاطب ممئكه و طرف سفت او، که محدّث
 

 ديثشيوة تح
گیرد و از آنجا کاه   های مفتل ی صورت می شیوهبه ، نقل اخبار الهی برای مفاطبانش

بار هماة   ، گوستوبه صورت گ ت، مصداق روشت و متداول و محسوس نقل اخبار

 . شود تحدیث اطمق می، ها از باب تغلیبآن
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 یاا ، گیرناد  كه قارار مای  ئگوی مموخاصی مفاطب گ ت ةاما آیا محدّثان به شیو

 ؟ های مفتل ی از تحدیث وجود داردشكل

 اند: گونه بیان شدههای تحدیث ایت شیوه اطهار ةدر روایات رسیده از ائم

 ريختن در گوش. 1

 3«. مَل كاي یُوقلرُ فلی أُذُنلهلیَبدعَثُ ا ُ» در برخی روایات ایت تعبیر تكرار شده که:

 . و ثابت کند فرستد که در گوش او بری د ای را می كهخداوند ممئ

 . یابد ها را درمیشنوند و آن کلمات را می ،در صورت محدّث بودن ،پس از ایت
 
 نجوا در گوش. 2

 «.یُنْك تُ فلی أُذُنلهل ف یَسدمَعُ ط نلیناي ک ط نلیتل الطسسدتل»گونه بیان شده که: در روایات دیگر ایت

؛ مجلسای،  234تا، ص؛ م ید، بی14، ح 828و ص 18، ح844ق، ص1424)ر.ک: ص ار، 

 (12، ح42، ص21ق، ج1428

 . شنود همچون صدای ]ریفتت آب در[ طشت مسی نجوایی در گوش می
 
 كه شنيدن كالم مالئ. 3

كه را بدون دیدن او ، کمم ممئدر روایات بسیاری به صراحت بیان شده که محدّث

؛ 2، ح 848ق، ص1424؛ صا ار،  4، ح241، ص1ق، ج1833)ر.ک: کلینای،  .شانود  می

ث در بیت روایات رسیده از ائمه ایت نحوه تحدّ (4، ح 13، ص21ق، ج1428مجلسی، 

 (31ا 11، ص21ق، ج1428)ر.ک: مجلسی، .هاست بیشتر از دیگر شیوه معصومیت
 

 الهام قلبي همراه با شنيدن صدا. 4

گوناه  سفت گ تت و تحدیث ممئكاه ایات   ةدر برخی روایات چنیت آمده که شیو

، 21هماان، ج «).عَل   الطسسدتل السِّلْسكلةُ عَل   ق لْبلهل ف یَسدمَعُ وَقْعاي ک وَقْعل ت صدریحل »است که: 

 (81، ح 43و ص 21، ح 48ص

 . شنود پس صدایی همچون صدای برخورد زنجیر بر طشت مسی را می، شود برای قلب او کشف می
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كاه باا   ئگاوی مم وتحادیث و گ ات  ، در ایت نو  الهام قلبی به همراه زم مة کممای  

یاباد   رسد که پس چگونه محدّث درمی نی  به ذهت می سؤالاما ایت ، محدّث شمرده شده

کند و یا هرگوناة دیگار از    شنود و یا الهامی که به قلب او خطور می صدایی را که میکه 

 ؟ كه با اوستگ تار ممئ، تحدیث

گوناه پاساخ   ایات  اناد و در جاواب   را برخی اصحاب ائمه از ایشان داشاته  سؤالایت 

ة إلنسهُ یُعدط ا   » :اند شنیده ، 1ق، ج1833کلینای،  «).وَ الْوَق اارَ حَتسا  یَعدل امَ أ نساهُ مَل اک       السَّكَكنَُة

 (4، ح13، ص21ق، ج1428؛ مجلسی، 2، ح848و ص 4، ح241ص

کناد کاه او    دا مای شود که یقایت پیا   و حالتی داده می به او اطمینان قلبی ]بدون ت ل ل و شک[ 

 .  كه استاطب وحی و ممئمف

یُوَقساعُ عللْامُ ذ للاکَ حَتسا      » فرمایند: می یا امام صادق امام باقر ،و در روایت دیگر

  (81، ح44، ص21ق، ج1428؛ مجلسی، 11، ح 821ق، ص1424)ص ار، «2.یَعدرلف هُ

 .  بشناسدکند تا آن را  قلب او ثابت می کند[ در كه دریافت میاز ممئعلم به ایت را ]که 

ظاهراي اشاره به حصول علم حضاوری بارای شافص محادّث      ،در ایت روایت امام

 .  تابد و شهودی امكان خطا را برنمی یبدیهی است که علم حضور. دارد
 
 يتحديث از منظر عالمان سنّ ةشيو

 ةاناد و بقیا   كه با محدّث را پذیرفتهل ظی ممئ گویوای گ ت تنها عده ،سنتدر بیت اهل 

تحادیث   ةل داده و آرای دیگاری را در تبیایت شایو   تری از ارتباط تن ّ آن را به سطح نازل

 ند از:ااند که عبارت  اختیار کرده

 الهام قلبي. 1

گیارد و   ه محدّث به الهام قلبی مفاطب ممئكاه قارار مای   اند ک از ابت وهب نقل کرده

، 1تاا، ج منی، بای ؛ عساق 111، ص11ق، ج1828)ناووی،  .شانود  كه نمای کممی از ممئ

 (121، ص12تا، ج؛ مبارک فوری، بی41، ص4مقدمه؛ همان، ج 121ص

  جريان حق برزبان بدون قصد. 2

محدّث بودن آن است که بدون قصاد و اختیاار از زباان حاق و صاواب بیارون       
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اما ایت کرامتی است که تنها برای اولیای  ،كه در کار نیستگوی ممئوآید و گ ت می

 جا()همان.آید میالهی پیش 

 گمان صادق  . 3

کند و از ایت جهت همچون کسای اسات    هایش به واقع اصابت میمحدّث گمان

 جا()همان.که به او قبمي خبر داده شده است

 مكاشفه. 4

شاود و همچاون کسای اسات کاه       محدّث در جانش از مأل اعلی مطلبی القا می

 .کند پس رأی و گمان وی به واقع اصابت می جا()هماندیگری او را خبر کرده است

 (114، ص4ق، ج1811)منادی، 

 فراست. 5

دارد کاه در درک مطالاب از   ، فراسات خاصای   برخی بر ایت اعتقادند که محدّث

نمایاند که قبمي توساط دیگاری از    و ایت فراست او را چنان می ،تر است دیگران قوی

 . موضو  خبردار بوده است

)عساقمنی،  .ایت دیدگاه را از شفصی به نام ابت تیت نقل کارده اسات   ،ابت حجر

 (121، ص12تا، ج؛ مبارک فوری، بی41، ص4تا، جبی

های فوق مبتنی بر حدیث و یاا   هیچ یک از دیدگاه، شود که ممحظه میالبته چنان

 . ستها رات صاحبان ایت آرا و دیدگاهو تنها نظریات و تصوّ ،منبع قطعی نیست
 

 دوم: امكان محدّث بودنبخش 

غیار نبایّ   آیا . گوی مرموز از جمله امتیازات انبیاء استووحی به عنوان نوعی گ ت

آیاا   ،به عباارت دیگار  ؟ كه واقع شود و کمم وی را بشنودتواند مفاطب ممئ نی  می

 ؟ تواند محدّث باشد غیر نبیّ هم می

تلت بار امكاان وقاو     های متعددی وجود دارد که د دلیل، در پاسخ به ایت سؤال

قارآن  ناد از:  اایت ادله عباارت . نماید ایت امر و تحقق آن دربارة برخی از غیر انبیا می
 . روایات و اجما  مسلمیت ،کریم
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 قرآن: .الف 

را  ئكاه باا غیار انبیاا    سفت گ اتت مم  ،در مباحث و موارد مفتلف قرآن کریمآیات 

 حكایت کرده است از جمله:

 با حضرت مريمكه گوي مالئوگفت. 1

در جاایی  . گ ارش شده اسات به صراحت گو وایت گ ت قرآن ة کریمةدر چندیت آی

آل «).طَهَّيَ ِ وَاطَفَاَا ِ عَلَى نِسَاءِ الْعَاالَمِن َ   اطَفَاَا ِ وَكِئِةَ ي اَا رَيْاَ إ إ َِا اهَإِذْ قَالَتِ الْماَلَ وَ»فرماید:  می

 (42عمران: 

فرشتگان گ تند: ای مریم ! خدا تو را برگ یده و پااک سااخته و    و به یاد آور هنگامی را که

 . برتری داده است، بر تمام زنان جهان

رَيْاَ َ وَجِنهاً  إِذْ قَالَتِ الْمَالَكِئِةَ ي اَا رَيْاَ إ إِ َا اللّهَ اإبَشِّيي ِ بِةَلِمَ ٍ رِنْهإ اسَمإهإ الْمَسِنحإ عِنسَى ابَ ي»نی : 

 (41همان: «).رِ َ الْمإقَيابِن َ خِيَةِ وَفِي الْدُّنْنَا وَالْآ

ای ]=وجاود   به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گ تناد: ای ماریم! خداوناد تاو را باه کلماه      

در  در حالی کاه  ،عیسی بت مریم است، دهد که نامش مسیح عظیمی[ از طرف خودش بشارت می

 .بان الهی استصاحب شفصیت خواهد بود و از مقرّ، ایت جهان و جهان دیگر

، و گیرد را پی می گوی ممئكه با حضرت مریموگ ت ،دنبالة آیاتدر همچنیت 

گاوی ت صایلی آن حضارت را باا یكای از      وگ ات  در جریان تولد حضرت مسیح

أَعإوذي بِالياحَم ِ قَالَتَ إِنِّي  *فَأَرَسَلْنَا إِلَنَهَا رإوحَنَا فَتَمَثالَ لَهَا بَشَياً سَوِاّاً» کند: ممئكه چنیت نقل می

قَالَتَ أَناى اَةياو َي لِاي غياال       *إِنامَا أَنَا رَسإولي رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غيالَراً زَكِنّاً قَالَ *رِنكَ إِ َ كينتَ تَقِنّاً

رَحَمَا ً   لِنَجَعَلَهإ آاَ ً لِّلنااسِ وَ قَالَ كَذلِكِ قَالَ رَبُّكِ هإوَ عَلَيَّ هَنِّ ٌ وَ *اَمَسَسَنِي بَشَيٌ وَلَ َ أَ إ بَغِنّاً وَلَ َ

  (21ا14مریم: «).كَا ََ أَرَياً رقْضِنّاً رِّناا وَ
بار  ، عیاب و نقاص  ما روح خود را بر او فرستادیم و او به شكل انسانی بای ، در ایت هنگام

بارم اگار    مریم ظاهر شد او ]سفت ترسید[ گ ت: مت از شار تاو باه خادای رحماان پنااه مای       

گ ات:  . ای باه تاو ببفشام    ام تا پسر پااکی ه  آمده. پروردگار توأم گ ت: مت فرستادة. پرهی گاری

! در حالی که تاکنون انسانی با مت تمااس نداشاته   ؟چگونه ممكت است فرزندی برای مت باشد

پروردگارت فرموده ایت کار بار مات   . گ ت: مطلب همیت است. ام ای هم نبوده است و زن آلوده
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ای  آفرینیم تا قدرت خویش را آشكار سازیم و او را بارای ماردم نشاانه    می ما او را. آسان است

 .  قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما و ایت امری پایان یافته است

و باا او   هكه بر وی نازل شدئمم ،با ایت حال از انبیا نبوده، قطعاي حضرت مریم

كاه باا   ان سفت گ تت ممئتریت دلیل بر امك قوی ،گوووقو  ایت گ ت. اند سفت گ ته

 . غیر انبیاست
 
 كه با ساره همسر حضرت ابراهيمگوي مالئوگفت. 2

نا د حضارت   ة خداوند آنگااه کاه   كه فرستادچنیت آمده است که ممئ قرآندر آیات 

بشارت تولاد   ،مورد پذیرایی ساره همسر او قرار گرفتند و ایشان به ساره ،بودند ابراهیم

اش گوشا د   به قدرت او و برکات خدا را بر خانه، برابر تعجب ویدر اسحاق را دادند و 

وَارَيَأَتياهإ قَاكِئِمَا ٌ فَضَاَِةَتَ     *...لَقَدَ جَاءَتَ رإسإلينَا إِبَيَاهِنَ  بِالْبإشْايَ  قَااليوا سَاالَراً قَاالَ سَاالَ         وَ» کردند:

هذَا بَعَلِي شَنَخاً إ َِا هاذَا   أَنَا عَجإوز  وَ قَالَتَ اَا وَاَلَتَي ءَأَلِدإ وَ *إِسَََاقَ اَعَقيوبَ رِ  وَرَاءِ فَبَشايْنَاهَا بِإِسَََاقَ وَ

و  12هاود:  «).بَيَكَاتياهإ عَلَانَةي َ أَهَالَ الْبَنَاتِ     اللااهِ وَ  قَاليوا أَتَعَجَبِن َ رِ ْ أَرَايِ اللااهِ رَحَمَا ي    *ء  عَجِنب  لَشَي

 (48ا41

و ... هیم بشارت آوردند: گ تند سامم ]او نیا [ گ ات سامم    فرستادگان ما ]= فرشتگان[ برای ابرا

پس او را به اسحاق و بعاد از او باه یعقاوب بشاارت     ، ]از خوشحالی[ خندید. همسرش ایستاده بود

و ایات شاوهرم پیرماردی    ، آورم در حاالی کاه پیارزنم    گ ت: ای وای بر مت! آیا مت فرزند می. دادیم

! ایات رحمات   ؟کنای  است! گ تند: آیا از فرمان خدا تعجب میراستی چه چی  عجیبی ه ! ایت ب؟است

 .  خدا و برکاتش بر شما خانواده است

كاه  مفاطب کامم ممئ ، قرآناما با ایت همه به تصریح  ،قطعاي ساره مقام نبوت نداشته

 . قرار گرفته است
 

 دربارة برخي از صحابه سنتروايات اهل  .ب

روایااتی  ، سانت های حدیثی و غیرحادیثی اهال    در کتاب ،اگر از باب جدل وارد شویم

هاا   ایت گ ارش. اند ثان برشمردهوجود دارد که برخی از صحابه و دیگر عالمان را از محدّ
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امكاان  ، و با اسناد صحیح در ن د آنان نقل شاده اسات   سنتهای معتبر اهل که در کتاب 

باارة  پراکنای برخای از آناان در    ههبنابرایت شب ،کند بت میاثث بودن برخی از افراد را محدّ

اا کاه   صاحیح مسالم  و  صحیح بفاریدر . تحدیث و ارتباط آن با نبوت پذیرفته نیست

اسارائیل   ث در میان بنیا وجود اشفاص محدّاندسنتهای حدیثی اهل  معتبرتریت کتاب

، 4تاا، ج ؛ قشایری نیشاابوری، بای   82، ص8ق، ج1421)ر.ک: بفااری،  .بیان شده اسات 

؛ ترماااذی، 82، ص1ق، ج1414؛ بیهقااای، 814، ص11ق، ج1414تمیماای،  ؛ 1314ص

 (22، ص8تا، ج؛ حاکم نیشابوری، بی12، ص1ق، ج1428

بارای   ،اند که اگر ایت ات اق در میاان امات اساممی ره دهاد     ایت منابع تصریح کرده

اناد کاه جریاان     تصاریح کارده  ، سانت شارحان حدیثی اهل . دوم ره خواهد داد ةخلی 

)ر.ک: عساقمنی،  .اند عمر واقع شده و آن را ج ء مناقب ب ر  عمر شمرده تحدیث برای

، 4ق، ج1411؛ زرقاانی،  181، ص24و ج 11، ص11تا، ج؛ العینی، بی121، ص1تا، جبی

 (124، ص4ق، ج1811؛ منادی، 411، ص1تا، ج؛ مبارک فوری، بی412ص

هرچناد کاه    ؛هاول از کسانی شمرده شده که کامم ممئكاه را شانید    ةهمچنیت خلی 

عمران بت حصیت  ةو دربار (1ق، ص1811)سجستانی، ها معرفی نشده استمفاطب آن

؛ 233، ص4تاا، ج )البصری ال هری، بای .دکر مصافحه و سمم می ،نی  گویند که با ممئكه

 ؛ حاااکم نیشااابوری، 132، ص1ق، ج1822؛ ابااوال رج، 124، ص13ق، ج1424طبراناای، 

 و...( 142و  143، ص1ق، ج1423؛ شیبانی، 181، ص8تا، جبی

امكاان سافت گ اتت    ، سانت گر آن است کاه اهال   ها نشان سفنان و گ ارش ایت

 . با آدمی غیر از انبیا را پذیرفته و به وقو  آن در جهان خارج نی  اعتقاد دارند هممئك
 

 روايات شيعي .ج

یاا رساول    نبای اند کاه   ل شده که اشفاصی بودهنق از ائمه اطهار، از طریق روایات شیعه

هاای   عمومااي از شفصایت   ،ایت اشفاص. ها تحدیث صورت گرفته استاند و با آن نبوده

ن ها مورد ات اق مسالمانا نبودن آن ای محدّث بودن و نبی که به گونه اند پیش از اسمم بوده

 ند از: اایت اشفاص عبارت. اند محدّثان امت اسمم را به ایشان تمثیل کرده و ائمه ،است
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 ذوالقرنين. 1

یاا رساول    که آیا محادّث نبای   سؤالدر پاسخ از ایت  ائمه، در روایات بسیاری

مَث لُهُ مَث لُ صَاحلبل سُل یدمَان  وَ صَاحلبل مُوسَ  وَ مَث لُهُ مَث لُ ، بَلْ قُلْ، ت» اند: فرموده؟ است

وَ ل كلتْ ک اان   ، ت، ق ال ؟ رْن یدتل أ  ن بلیّاي ک ان مَا سَملعدتَ أ نس عَللیّاي سُئلل  عَتْ ذلی الْق أ ، ذلی الْق رْن یدتل

، 831ق، ص1424ر.ک: ص ار، «).عَبدداي أ حَبَّ اللسهَ ف   حَبَّهُ وَ ن اصَحَ اللسهَ ف ن صَحَهُ ف هَذ ا مَث لُهُ

 (22، ج48، ص21ق، ج1428؛ مجلسی، 842، ص1تا، ج؛ م ید، بی1ح

سلیمان و مصاحب موسی و مثاال او همچاون    نه بلكه بگو: مثال محدّث همچون مصاحب

و آن ؟ مگر نشنیدی که از علی) ( دربارة ذوالقرنیت پرسیدند که آیا پیامبر باود  ،ذوالقرنیت است

پس خادا هام او را دوسات    ، داشت ای بود که خدا را دوست می ه ولكت بند، حضرت فرمود نه

پس محادّث همچاون    ،ایی کردداشت و از خدا راهنمایی خواست پس خدا هم او را راهنم می

 .  اوست

القارنیت در روایاات دیگاری باا همایت مضامون آماده          همچنیت تمثیال باه ذی  

؛ م ید، 11، ح844ق، ص1424؛ ص ار، 1، ح828ق، ص1421)ر.ک: ابت بابویه، .است

 (3، ح 12، ص21ق، ج1428؛ مجلسی، 822تا، صبی
 

 ياخآصف بر. 2

باا عناوان صااحب    ، های گذشته محدّثان امتدر برخی روایات در کنار نام دیگر 

قارآن  لكات باه حكایات    ، او پیامبر نباوده . یا اشاره شده استبه آصف برخ، سلیمان

منش  آن علم او باه کتااب ذکار     ،قرآنای انجام داد که در  العاده کارهای خارق، کریم

 (42)ر.ک: نمل: .شده است

سالیمان او را از   حبصاا  روایات دیگری هم به عناوان ، گذشته از روایت سابق

 12. انده محدّثان شمرد

 
 حضرت خضر. 3

آن ، در شمار محادّثان آماده و ماراد از ایات عناوان      « صاحب موسی»نام ، در روایاتی
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 1931بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهی لنامه حدیاصفدو  

 باوده  قبل از دیدن حضارت خضار باا حضارت موسای     ، فردی است که در کنار دریا 

داساتان   ،کاریم  قارآن و یا حضارت خضار اسات؛ چاه آنكاه در       (14ا12)ر.ک: کهف: 

 11.همراهی آن دو را با یكدیگر نقل کرده است

در . در روایات نی  صریحاي به نام حضرت خضر و عدم نبوت او تصریح شاده اسات  

 جواب پرسش راوی که آیا محدّث نبیدر ، پس از بیان معنی محدّث امام ،ایت روایات

 روشات اسات کاه تعبیار اماام      12.القرنیت اسات  مثل خضر و مثل ذی، فرمود: نه؟ است

 . است بیانگر عدم نبوت حضرت خضر

کاه  دو احتمال را ذکار کارده   « صاحب موسی»البته مرحوم مجلسی در ت سیر عنوان 

سپس در مقام توجیه روایات با توجه به نباوت  ، مراد از او یوشع یا حضرت خضر است

از نباوتش باوده و   یكی آنكه محدّث باودن وی قبال    :آورد حضرت یوشع دو توجیه می

و دیگر آنكه تشبیه به وی به جهت متابعت او ازحضارت  ، روایت به آن زمان اشاره دارد

 (12، ص21ق، ج1428)ر.ک: مجلسی، .بوده است موسی

 روایی شیعه و سنّی در ایت مورد ات اق دارند که محدّث بودن غیار  ةخمصه آنكه ادل

اخاتمف مصاادیق    ،در ایات ماوارد  . اسات بلكه واقع شاده  ، پیامبران نه تنها امری ممكت

ایت دو از واژة تحادیث  ناشی از ت سیر مت اوتی است که ، یها در بیت شیعه و سنّمحدّث

تحادیث  ، تحدیث از منظر علمای شیعه و سنی سافت رفات   ةکه در نحو چناندارند و آن

 .  تری برخوردار است در میان شیعیان از جایگاه و معنای رفیع

کنایم کاه حكمات     اشاره مای  شرح صحیح بفاریدر اینجا تنها به کمم ابت حجر در 

را پس از عصر پیامبر چنیت بیاان   سنتهای مهم تحدیث در ن د اهل  کثرت الهام از شیوه

 آن ،کم بود و در عصر پس از وی زیادت یافات  سرّ اینكه الهام در عصر پیامبر» کند: می

 ،خواساتند  شد و مردم از او معجا ه مای   پیامبر نازل میوحی در حال بیداری بر  کهاست 

مناسب آن بود که بارای دیگاری در عصار او چنایت چیا ی واقاع        ،پس در آن موقعیت

، الهام برای کساانی کاه خداوناد خواساته    ، پس از قطع شدن وحی با وفات پیامبر. نشود

جه به کثارت وقاو  آن و   تو و انكار وقو  الهام با. تا احیاناي اشتباهی پیش نیاید، واقع شد

 (244، ص12تا، ج)ر.ک: عسقمنی، بی.امری ناپذیرفتنی است، شهرتش
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 وگوی مالئکه با حضرت فاطمهگفت                        

 بخش سوم: محدثه بودن حضرت فاطمه
اساسای ایات مقالاه     دند که ایت مطلب را به عنوان نكتاة همه مقدماتی بو ،مباحث گذشته

؟ دلیال آن چیسات  ؟ آیاا حضارت فاطماه محدّثاه باوده اسات      . مورد بررسی قرار دهیم
هار یاک از دو   ؟ گونه و به چه شكل بوده استهمچنیت سفت گ تت ممئكه با ایشان چ

 . را در گ تاری پاسخ خواهیم گ ت سؤال

 گفتار اول

. ناد اهاای عاالم اسامم    از محدّثاه  حضرت فاطمه، بر اساس ادله و شواهد مفتلف
 . روایاتی در ایت موضو  است، مستند ایت فضیلت

 روايت اول: 
 کناد کاه ایشاان فرماود:     نقل می با سند در چند کتابش از امام صادقشیخ صدوق 

ُ ، اسماء تسعُعلیها السمم  ُلفاطم» ُ و ، فاطمك ُ و  الصكّيقة ُ و  الطكارة  و ، المباركك و ، الزكنك

؛ هماو،  8، ح143، ص1ق، ج1831ابت بابویه، «).و ال هراء المحّيثُو ، المةضنُو ، الةاضنُ

 ( 241، ح 133ق، ص1414؛ همو، 8، ج414تا، صبی

 ،گویای یكی از امتیازات و ص ات مهم آن حضرت است، های فوقهریک از نام
 . و محدّثه به عنوان یک نام و نماد از آن حضرت معرفی شده است

 روايت دوم: 
علت نامگاذاری آن حضارت باه محدّثاه را      شیخ صدوق با سند از امام صادق

ک ان تد ت هدبلطُ ملات  السَّامَاءل    ِئكَةُةالْمَاللل  نس  مُحََّّثةًُ فةاطكمَُ إلنسمَا سُمَیَتد »کند:  چنیت نقل می

هَّار کل وَ   اصداط  اکل وَ ط  إلنس ا   فةاطكمَكُ  یَاا   :ف تُن ادلیهَا ک مَا تُن ادلی مَرْیَمَ بلنْتَ علمدر ان  ف ت قُولُ

. اقْنُتلی للر بَکل وَ اسدجُدلی وَ اردک علی مَاعَ الارساکلعلیت    فةاطكمَُ نلساءل الْعال ملیت  یَا   اصدط  اکل عَل 

مَ عَل   نلسَاءل الْعَال ملیت  مَرْیَ، الْمُفةضَّلةُ أ  ل یدسَتل ، لةنْلةٍُف ق ال تد ل هُمد ذ اتَ ، ف تُحَدَثُهُمد وَ یُحَدَثُون هَا

وَ إلنس اللسهَ عَا س وَ جَالس جَعَل اکل    ، نلسَاءل عَال ملهَا سَنَِّّ ةإلنس مَرْیَمَ ک ان تد ، ف ق الُوا؟ بلنْتَ علمدر ان 

ق، 1831ابات بابویاه،   «).ت خلرلینلسَاءل األ وَّللیت  وَ اآل سَنَِّّ ةوَ ، نلسَاءل عَال ملکل وَ عَال ملهَا سَنَِّّ ة

، 221، ص14ق، ج1428؛ مجلسااای، 22، ح31ق، ص1418؛ طباااری، 132، ص1ج
 (28ح
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 1931بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهی لنامه حدیاصفدو  

، پاس باه وی خطااب    آمدناد  كه از آسمان فرود میفاطمه محدّثه نامیده شده چون ممئهمانا  

هماناا   !ا و گ تناد: ای فاطماه  کردندا  ریم دختر عماران را خطااب مای   گونه که م ا همانکردند می

 !ای فاطماه  .ی زنان جهان تو را برگ یاده اسات  خداوند تو را برگ یده و پاکی ه گردانیده و بر تمام

كاه سافت   . پس آن حضرت با ممئپروردگارت را عبادت کت و با نمازگ اران سجده و رکو  کت

كه گ ت: آیا کسی که بار  پس شبی آن حضرت به ممئ. گ تند ها نی  با وی سفت میگ ت و آن می

گ تند: مریم سرور زنان جهاان خاودش   پس ؟ مریم دختر عمران نبود ،همة زنان عالم برتری یافت

سرور زنان جهان خاود تاو و جهاان وی قارار داده اسات و       بود و خداوند ب ر  و تعالی تو را

 .سرور زنان از اولیت و آخریت

گاوی  وگ ات  ةشیو، ایت روایت ضمت مسلّم شمردن نام محدّثه برای آن حضرت

ثاه باودن آن   روشات بار محدّ  دتلتی  ،ایت روایت. دهد كه با ایشان را توضیح میممئ

 . حضرت دارد

 :روايت سوم

مَك ث اتد   فةاطكمَُةإلنس »نقل شده که فرمود:  د صحیح از ابوعبیده از امام صادقبا سن

خ ل هَا حُا ْن  ش ادلید  عَل ا  أ بلیهَاا وَ ک اان       ددیَوَ ک ان  ، وَ سَبدعلیت  یَودماي خةمْسًَُ بَعددَ رَسُولل ا ل

یَ ْتلیهَا ف یُحدسلتُ عَ  اءَهَا عَل   أ بلیهَا وَ یُط یَبُ ن  ْسَهَا وَ یُفْبلرُهَا عَتْ أ بلیهَا وَ مَك انلهل وَ جَبدر ئلیلُ 

یَكْتُابُ ذ للاکَ ف هَاذ ا مُصداحَفُ      یُفْبلرُهَا بلمَا یَكُاونُ بَعدادَهَا فلای ذُرَیَّتلهَاا وَ ک اان  عَللای       

ق، 1424و باه ساند دیگار صاحیح صا ار،       ؛241، ص1ق، ج1833کلینای،  «).فةاطكمَُة

 (42، ح 41، ص21ق، ج1428؛ مجلسی، 1، ح 144، 148ص

، و اندوه شدیدی بر پدرش در وی باود ، فاطمه پس از رسول ا  ه تاد و پنج روز عمر کرد

و از ، کارد  داد و او را دلفاوش مای   و جبرئیل ن د وی آمده و او را بر ع ای پدرش تسالّی مای  

داد  و آنچه پس از آن حضرت در نسل وی خواهد بود ]امامت[ خبر مای ، یپدرش و جایگاه و

 .  پس ایت مصحف فاطمه است. نوشت ایت اخبار را می و علی

باه  ، کناد  را گا ارش مای   فاراهم آمادن مصاحف فاطماه     ةایت روایت که شیو

گو وو محتوای گ ت ی جبرئیل با آن حضرت را بیان،گووتحدیث و گ ت ،صراحت

 . کند گ ارش میرا نی  
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 وگوی مالئکه با حضرت فاطمهگفت                        

  :روايت چهام

ضامت   کند که امام صادق نقل می حماد بت عثمان از امام صادق ،در روایتی معتبر

 ل مَّاا ق ابَ َ   إلنس ا  » گوید: دربارة حقیقت آن مصحف می نقل مطلبی از مصحف فاطمه

 عَ س وَ جَلس ف   ردسَال  إلل یدهَاا   وَف اتلهل ملت  الْحُ ْنل مَا ت یَعدل مُهُ إلت ا ُ ملتْ فةاطكمَُةدَخ ل  عَل    ن بلیَّهُ

إلذ ا أ حدسَسداتل  ، ف ق اال  ل هَاا   ف ش ك تد ذ للکَ إلل ا  أ ملیرلالْمُاؤْملنلیت   ، مَل كاي یُسَلِّی غ مَّهَا وَ یُحَدَثُهَا

یَكْتُبُ کُلس مَا سَملعَ  جَعَل  أ ملیرُالْمُؤْملنلیت ف ف   عدل مَتْهُ ذ للکَ . بلذ للکل وَ سَملعدتل الصَّودتَ قُوللی للی

ق، 1424؛ صا ار،  2، ح 242، ص1ق، ج1833کلینای،  «).حَتس  أ ثْبَتَ ملاتْ ذ للاکَ مُصداحَ اي   

 (12ح  ، 141، ص22ق، ج1428؛ مجلسی، 13، ح 144ص

داند بر فاطماه باه    که ج  خدا نمیا اندوهی فراوان. خداوند چون رسولش را از دنیا گرفت

ای را به سوی او فرستاد کاه غماش را تسالّی     كهپس خداوند ممئ. سبب فوت پدرش وارد شد

پس . نقل کرد ایت قضیه را برای امیرالمؤمنیت پس حضرت فاطمه. دهد و با او سفت بگوید

پاس  . مت بگوكه را احساس کردی و صدایش را شنیدی به هنگامی که ممئ :آن حضرت فرمود

پاس  . كاه و شانیدن صادای او را دادم   گوید[ به ایشان خبار احسااس ممئ   می]حضرت فاطمه 

 . ها نگاشت نوشت تا آنكه مصح ی را از ایت گ ته می ،شنید میهر آنچه را  امیرالمؤمنیت

و شانیدن صادای او را توساط    ، بار آن حضارت  نا ول ممئكاه   ، ایت روایت هم

 . کند بودن آن حضرت را( به صراحت بیان میثه حضرت فاطمه)یعنی محدّ

 :روايت پنجم

بكار گ اتم: پاس امیرالماؤمنیت     به محمد بت ابای » گوید: سلیم بت قیس شامی می

ق، 1424ص ار، «).ثه بود و نبوت نداشتو فاطمه محدّ، وی گ ت: بله؟ محدّث است

 (82، ح42، ص21ق، ج1428؛ مجلسی، 822تا، ص؛ م ید، بی11، ح822ص

نقال   رساول خادا   ةصاحاب  ،بكار یت به صراحت از زبان محمد بت ابیاایت رو

 . محدّثه بوده است کند که فاطمه می

 :روايت ششم

بكر پرسیدند:  از محمد بت ابیگ ارش کرده است که ، مسند ةشیخ صدوق به گون

وَ  نةب نَّكًُ مَارْیَمَ ل امد ت كُاتْ    » وی گ ات: ؟ شوند كه میمفاطب سفت ممئ آیا غیر از انبیا
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 1931بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهی لنامه حدیاصفدو  

ر اهلیمَ إلبد سَارَ ة امْةةأة ةوَ  نةب نًَُّوَ ل مد ت كُتْ  مُحََّّثةًُوَ أُمَّ مُوسَ  بدتل علمدر ان  ک ان تد ، مُحََّّثةًُک ان تد  

وَ ، نةب نَّكًُ یَعدقُوبَ وَ ل امد ت كُاتْ   ، بَشسرُوهَا بلإلسدحاق  وَ ملتْ وَراءل إلسدحاق  ِئكَةُةالْمَالق دد عَایَن تل 

، 1ق، ج1831ابات بابویاه،   «).نةب نَّكًُ وَ ل امد ت كُاتْ    مُحََّّثةكًُ ک ان تد  بلنْتَ رَسُولل ا ل مَُةفةاطك

  (11، ص48ق، ج1428؛ مجلسی، 111ص 8ق، ج1841؛ مازندرانی، 138ص
و ماادر موسای بات    ، گ ت: مریم پیامبر نبود و محدّثه بود سؤالبكر در پاسخ محمد بت ابی

پس ایشاان وی   .كه را مشاهده کرد، ممئو ساره همسر ابراهیم، پیامبر نبودعمران محدّثه بود و 

را به اسحاق و در پی اسحاق به یعقوب بشارت دادند و او پیامبر نبود و فاطماه دختار رساول    

 .  خدا محدّثه بود و پیامبر نبود

 ،و از ائمه اهال بیات نیسات    بكر است، از محمد بت ابی اگرچه ،دو روایت اخیر

و  تربیت یافتة خانة امیرالمؤمنیت او. ایشان است ة روایات واردةت کید کنند مؤید و

 . است از ن دیكان به اهل بیت

کناد کاه آیاات قرآنای باه ماا خبار         شیخ صدوق در بیان ایت حدیث تصریح می

)ابت ناد و ناه نبای   اها نه رساول  ولی محدّث، دهند که هیچ زنی پیامبر نشده است می

 . تواند زن باشد میمحدّثه بنابرایت  (138، ص1جق، 1831بابویه، 

ن د ماا ]شایعیان[   »گوید:  می كه بر مریمشیخ طوسی نیر در بحث از ظهور ممئ

، پیاامبر نیسات   اگرچاه  ه و کرامتی برای حضرت مریم باشاد، تواند ایت امر معج  می

ایات   چاون ، و صالحان وجود یابد تواند به دست اولیا ات ن د ما میظهور معج  زیرا

یاا اماام یاا     چه نبای ، دهد نشان می، ها را داردمقدار صداقت کسی که آن ،معج ات

  (414ص ،2، جق1422طوسی، «).شفصی صالح باشد

را ثابت  كه با حضرت فاطمه زهراسفت گ تت ممئ، روایی ، ایت ادلةبه هر حال

 . کند می
 

 كه با آن حضرت و محتواي آنگفتار دوم: چگونگي سخن گفتن مالئ

باا   .كه با آن حضارت روشات شاد   ، شكل سفت گ تت ممئمی روایات گ تار اولاز تب

سافت گ اتت ممئكاه باا      ثه بودن در زمان حیات پیاامبر توجه به شهرت توصیف محدّ
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 وگوی مالئکه با حضرت فاطمهگفت                        

باه   تحدیث پس از رحلت پیامبر. در آن دوران نی  وجود داشته است حضرت فاطمه

. تتادویت گشا   تر انجام شد و به صاورت مصاحف حضارت فاطماه     شكل گسترده

گویای آن است که ایت موضوعات در ایات کتااب باوده     ،ها از محتوای مصحف گ ارش

 (.خواهد آمد ت صیل ایت بفش در عنوان مصحف حضرت فاطمه)است:

 تسليت و تعزيت . 1

-یكی از مضامیت گ ات  ،مطلبایت  ابوعبیده از امام صادق ،در روایت صحیحه

ق، 1424؛ صا ار،  241، ص1ق، ج1833)کلینای،  .كه معرفی شاده اسات  گوی ممئو

  (18، ح141، ص22ق، ج1428؛ مجلسی، 1، ح144ص

 خبر از پيامبر و جايگاه وي در بهشت . 2

  «.یُفْبلرُهَا عَتْ أ بلیهَا وَ مَك انلهل» یت صحیحة فوق الذکر چنیت آمده کهدر روا

 حوادث آينده اخبار. 3

ف  لیاهل مَاا یَكُاونُ ملاتْ     »نقل شده کاه   در حدیث مرسل شیخ م ید از امام صادق

؛ 184، ص2، جق1421طبرساای، ؛ 131ص 2ق ]الااف[، ج1414م یااد، «).حَااادلثٍ

 (1، ح13، ص21ق، ج1428مجلسی، 

 اخبار فرمانروايان. 4

اطمعاتی دربارة فرمانروایان بر ایت  محتوای کتاب فاطمه، در برخی از روایات

؛ ابات  3، ح242، ص1ق، ج1833کلینای،  ).ت با نام و نام پدرشان ذکر شده اسات امّ

ق، 1428؛ مجلسی، 8، ح132ق، ص1424؛ ص ار، 4، ح224، ص1ق، ج1831بابویه، 

  (22، ح212، ص21ج

 اخبار مؤمنان و كافران. 5

آن حضرت محتوای دو ورقه از محصف  ،در روایت ابوبصیر به نقل از امام باقر

و مؤمناان و کاافران گذشاته و     اخبار انبیاا ، را توصیف کردند و در آن میان فاطمه

  (84، ح121ق، ص1418)طبری، .ها هم ذکر شده استهای آنآینده و داستان
 . های اخبار گذشته و حوادث آینده باشد تواند یكی از شاخه ایت موضو  هم می
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 1931بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهی لنامه حدیاصفدو  

 كه با حضرت فاطماه یک از اخباری که از سفت گ تت ممئهیچ  در ،به هر حال 
بلكاه  ، علم حمل و حرام الهی در محتوای ایت سفنان گ ارش نشاده ، کند حكایت می

چیا ی از   گ ته شده که در مصحف فاطماه زهارا   در برخی روایات نی  به صراحت

ق، 1424؛ صاا ار، 2، ح242، ص1ق، ج1833)کلیناای، .حاامل و حاارام وجااود ناادارد

 (44، ح44، ص21ق، ج1428؛ مجلسی، 11، ح144ص
 

 بخش چهارم: بررسي شبهات

ثه و دیگری محدّ ی از امكان محدّث بودن غیر انبیایك، دو مطلب ،در مباحث گذشته

اند کاه سافت    ی شبهه کردهبرخ، اما در برابر ،شد تبییت بودن حضرت فاطمه زهرا

کاه باه    مستند ایت گروه دو نكته است ةعمد. كه با غیر پیامبر امكان نداردگ تت ممئ

 . پردازیم ها می تحقیق آن

فارود   ،مانعی نداشاته  كه با حضرت فاطمه زهراسفت گ تت ممئ اگرچه :اول ةنكت

ممكت نیسات؛ چاه آنكاه جبرئیال پاس از       آمدن جبرئیل به زمیت پس از وفات پیامبر

طبرانای،  «).الْا  رد َ بلهَذ ا آخلرُ وَطْئلیَ » وفات آن حضرت با زمیت خداحافظی کرد و گ ت:

، 4ق، ج1422؛ متقای هنادی،   813صق، 1418، همو؛ 2322، ح 122، ص8ق، ج1424

 (214ص

هذا آخر عهدی باألر  بعادک و لات اهابط    » یا به شكل دیگری نقل شده که گ ت:

ق، 1422؛ حلبای،  214، ص12ق، ج1414الصاالحی الشاامی،   «).الی اتر  ألحد بعدک

 (442، ص8ج

ساازگاری   روشت است که ایت نكته با سفت گ تت جبرئیل با حضرت فاطماه 

 . ندارد

)ر.ک: ایت احادیث را ضعیف شمرده، در مقام جواب (211الدیت سیوطی)م  جمل

  داند: ها را دو چی  میو دلیل سستی آن (448ا442، ص8، ج1422حلبی، 

بوده و اینكاه وی از   رسول ا آخریت فرود آمدن جبرئیل در هنگام وفات ، اول آنكه

شاده کاه جبرئیال در     بلكه در روایاات وارد ، امر مسلّمی نیست، زمیت خداحافظی کرده
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 وگوی مالئکه با حضرت فاطمهگفت                        

درود  ،گویاد  ای که ذکر خدا می آید و بر هر ایستاده و نشسته كه فرود میشب قدر با ممئ

ه باه  را باا توجا   توان عدم ن ول جبرئیل پاس از وفاات پیاامبر    بنابرایت نمی ،فرستد می

 .  تعار  آن با ایت روایات پذیرفت

بلكه وی وظی ة دیگری هام باه   ، قطع نشده وحی جبرئیل با وفات پیامبر، دوم آنكه

وحای   عیسای شدن دجّال به   در حدیث وارد شده که خداوند پس از کشته. عهده دارد

 . رساند می

پس  ا صریح در آن است که وحی به حضرت عیسیبه اعتقاد سیوطی، ایت حدیث

بلكه ایت  ،از ن ول مجدد او به زمیت خواهد بود و ظاهراي وحی توسط جبرئیل خواهد بود

و سا یر  یل اسات و ا ئجبر ، وظی ةچون رساندن وحی. قابل تردید است امر قطعی و غیر

 .  ستنبیّ خدا و فرستادگان او

. توان گ ت ات اق شیعه و ساّنی بار قطاع شادن وحای نباوی اسات        می ،بنابرایت

و روایاات   قرآن کاریم در  .دانند می را خات م و خاتلم انبیا حضرت محمد ،مسلمانان

 . تواتر قطعی بر ایت امر ت کید شده است مذاهب مفتلف در حدّ

؛ 188خطباة  «).خ ات مَ بلاهل الْاوَحدیَ   »کناد کاه    تصریح می نهج البمغهدر  امام علی

  (14، ح221ص ، 13ق، ج1428؛ مجلسی، 181، ص1ق، ج1841مازندرانی، 

بل  بلی أ نْتَ وَ أُمَی یَاا رَسُاول    »کند که  پیامبر به ایشان خطاب مییا در هنگام غسل 

نْبَااءل وَ أ خْبَاارل   وَ اإلل الَُّبُكََّّ   اللسهل ل ق دل انْق ط عَ بلمَودتلکَ مَاا ل امد یَنْق طلاعد بلمَاودتل غ یدارلکَ ملات        

، 22ق، ج1428؛ مجلسای،  122م، ص1228ید، ؛ م 281نهج البمغه، خطبة «).السَّمَاءل

 (88، ح124ص

اا باه نحاو    مورد اثبات تمام مسالمیت ا که شرح آن گذشتا چناناما غیر وحی نبوی

نی  ضمت تصاریح باه ایات مطلاب      سنتا عممه آلوسی م ّسر مشهور اهل باشد الهام می

عدم انقطا  سپس به حكمت . پس منقطع همان وحی تشریعی است نه غیر آن گوید: می

به حقایق همچنان بااقی اسات تاا     گوید که آشناسازی پردازد و میوحی غیرتشریعی می

آلوسای،  ).بصایر باشاند   ،کنند مردم نسبت به حقیقت اسمم و ایمانی که به آن دعوت می
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   سورة شوری( 11، ذیل آیة 14، ص21، ج ء ق1481 
هم به ایت حقیقت اعتراف دارند  قرآن کریمر بسیاری دیگر از ب رگان متكلم و م سّ

باعاث انحاراف    ،عدم توجه به فارق محادّث و نبای   . انجامد ها به طول میکه ذکر آن

 12اند که از اهل بیات مات    نقل کرده از پیامبر از جمله امام باقر. ای شده است عده

وده فرما  سپس به شرح معنای محادّث پرداختاه و در پایاان      امام. ث هستندن ر محدّ

کلینای،  «).هلیَ الستلی هَل کَ فلیهَا أ بُو الْف طساابل ل امد یَاددرل ت  ْولیال  الْمُحَادَّثل وَ النسبلایَ      » :است

، 21ق، ج1428؛ مجلساای، 4، ح842ق، ص1424؛ صاا ار، 2، ح242، ص1ق، ج1833

 (1، ح13ص

دانسات   او نمی .ابوالفطاب شد [گمراهی]ایت همان چی ی است که موجب همکت 

   ؟محدّث و نبی چیستمعنای 

 ائماه به همیت سبب، ، ای روشت نبود شناخت ایت م اهیم به صورت دقیق برای عده

)طوسای،  اند گونه م اهیم برای برخی مفال ان نهی کردهبرخی از اصحابشان را از نقل ایت

نقاال زیاارا  (42، ح31، ص21ق، ج1428؛ مجلساای، 823، رقاام 411، ص1ق، ج1422

 .  است برخمف آداب حدیثی اهل بیت ،گیرد قرار می احادیثی که مورد انكار

باه خداوناد    ،ات ااق افتااده و ات ااق خواهاد افتااد     نكتة دوم: علم به غیاب و آنچاه   

حال چگوناه ممكات   . ندروایات متواتر گویای ایت ادعایو آیات بسیار و ، اختصاص دارد

اهاد آماد داشاته    علم نسبت به اخبار آینده و ات اقاتی کاه پایش خو   است که اهل بیت

نوعی مشارکت با خداوند در علم غیب او نیست که با تصاریح قرآنای و    ،آیا ایت؟ باشند

 ؟  روایی ناسازگار است

علم غیب به معنی اطم  یافتت از اخباری که اینک در عالم شهود قابال   ،جواب آنكه

. بارای هار بشاری ممكات اسات      ،چه دربارة اخباار گذشاته و چاه آیناده    ، دیدن نیست

و  ،تواند ایت علام را ایجااد کناد    میگاه اسناد یا مراجعه به  که شهادت شاهدان وهمچنان

. است ، از همیت ایمان به غیبگرفته اساس معلومات مؤمنان که در حوزة دیت سرچشمه

كه و کتاب و رساوتن و آخارت و بهشات و     علم به خدا و ممئ مانند های غیبیدانسته

های بهشت و دیگر امور غیبای   یامت و حساب و نعمتجهنم و زندگی پس از مر  و ق
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بلكه به تعلایم خادا   ، علم ذاتی نیست، اما علم ایشان؛ ها ایمان دارندمؤمنان دارند و به آن

 .  و رسول به وجود آمده است

نی زیادی وارد شده که خداوند بفشی از علم غیب را بر آنصوص قر ،از سوی دیگر

کاه در  همچناان  ،ردم بفوانناد و ایشاان را هادایت کنناد    کند تا بار ما   پیامبرانش بیان می

به غیبی باودن   11و قصه یوسف 14و قصة نوح 18های قرآنی مفتلف چون قصة مریم قصه

 .  ایت اخبار تصریح شده است

و ، اسااس آن  و عمال بار  ، البته به ایت نكته هم باید توجه داشت که علم به غیاب 

 ،جداگانه هستند که هایچ یاک مساتل م دیگاری نیسات      ةسه مرحل، اعمم آن به مردم

تواند علم غیبش را به دیگران تعلیم دهد و اخبار گذشته و آینده را  بنابرایت خداوند می

بار  . بدون آنكه مشارکت دیگران در علام غیبای ذاتای او تزم بیایاد    ، به ایشان بیاموزد

، کارد  ساؤال به غیاب   در جواب کسی که دربارة علم ایشان امام کاظم، همیت اساس

 فلیهل وَ ت فلی جَسَادلی إلت  شةعْةة ٌ مَا بَقلیَتد یَدَکَ عَل   رَأْسلی ف وَ ا ل ض عد !سُبدحَان  ا ل»فرمود: 

ٌ ت وَ اللسهل مَا هلیَ إلت :ثُمَّ ق ال ؟ ق امَتد ؛ 1، ح28م، ص1228م یاد،  «). عَتْ رَسُولل اللسه و رَاثُة

 (1، ح128ص، 21ق، ج1428مجلسی، 
مویی در سرم ، پس به خدا قسم. و دستت را بر روی سرم بگذار. ه و پاک استخداوند من ّ

وراثت از رساول   ما به ج علم ، سپس فرمود: نه به خدا قسم. و بدنم باقی نمانده مگر برخاسته

 .  نیست خدا
 

 گيري نتيجه

قارآن  بر اسااس آیاات   است و  امری ممكت ،تحدیث به معنای الهام ممئكه بر اشفاص
 ،روایاات  در. واقاع شاده اسات    برای غیر پیامبران نیا   ،یو نی  نقلیات شیعه و سنّ کریم

از جملاه حضارت    اناد و معرفی شده گوی ممئكه بودهوبرخی از کسانی که طرف گ ت

گوهاا نیا  در روایاات خبار از     ومضمون گ ات . ثه معرفی شده استمحدّ فاطمه زهرا

مناان و کاافران   ؤآخرت و خبر حوادث آینده و عاقبت فرمانروایاان و م جایگاه پیامبر در 

 .  گ ارش شده است
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گونه علوم یكی انحصار ایت :گردددر ایت موضو  به دو نكته باز می شبهات غالباي 

بدیهی است کاه باا   . به خداوند و دیگری اشتباه ماهیت ایت نو  الهام به وحی نبوی

نهایت خاود باه بنادگانش    به تصریح آیات قرآنی از دانش بی توجه به اینكه خداوند

الهام  ،از سوی دیگر. لذا مانعی از تصدیق ایت روایات وجود ندارد، کندهم افاضه می

مواناع درک ایات   هاا  هایی با وحی نبوی دارد که توجاه باه آن  ت اوت ،و محتوای آن

 . کندفضیلت را برطرف می

 

 

 ها:نوشتپي

 . 88. اح اب: 1

؛ 4، ح28م، ص1228؛ م یاااااد، 31، ح 142و ص 22، ح31، 32ق، ص1418ر.ک: طبااااری،  . 2

، 821، ص1جتاا،  بای ؛ ترماذی،  222، ص4ق، ج1421؛ بفاری، 242، ص21ق، ج1428مجلسی، 

 .  8342ح

 (  121یوسف: «)ها آگاه ساختی. مرا از علم تعبیر خواب :رِ ْ تَأْوالِ الْأَحاداثِ  وَ عَلامَتَني». 8
  (84طور: .«)پس کممی همچون ایت قرآن بیاورید :فَلْنَأْتيوا بََِداثٍ رِثْلِهِ». 4
محادّثون   انّهام »بااب   31اا  11، ص21ق، ج1428برای ممحظة ایت روایات ر.ک: مجلسی،  .1

 «.  م هون

إِنااا رَادُّوُإ    وَ ال تَََزَناي   الْنَ ِّ وَ ال تَخاافي أ ََْ أَرَضِعنهِ فَإِذا خِاْتِ عَلَنَهِ فَأَلْقنهِ فِي   أي ِّ رإوسى  وَ أَوَحَنَنا إِلى» .1

 (4)قصص: .«إِلَنَكِ وَ جاعِليوُإ رِ َ الْمإيْسَلن َ

 (13نحل: «).رَبُّكَ إِلَى الناََلِ أ ََِ اتاخِذي رِ َ الْجِبالِ بإنإوتاً وَ رِ َ الشاجَيِ وَ رِمَّا اَعَيِشيو ََ  وَ أَوَحى» .4
)مجلسای،   بحاار اتناوار  ( با تعبیر ینقر فی اذنه، و در 848ق، ص1424 ار، )صبصائر الدرجاتدر  .3

   ( مطابق متت آمده است.11، ح 41، ص21ق، ج1428

 آمده است. « یوفّق لذلک»( تعبیر 4، ح144، ص1جق، 1833کلینی، )اصول کافیدر  .2

؛ مجلسای،  822، ص234تاا، ص ؛ م ید، بی4، ح834و  1، ح831، و ص831ق، ص1424. ص ار، 12

 .  3، ح 12، ص21ق، ج1428
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 وگوی مالئکه با حضرت فاطمهگفت                        

ُ ما من لتهم أنبیاءهم قال ت و لكنهم علمااء   عمار قال قلت ألبی عبدا موثقه  ذی القارنیت   كمَزلك

حمران بات أعایت قاال قلات       و معتبر صاحب سلیمان كمَزلُصاحب موس  و  كمَزلُفی علمه و 

کان محدثا قال بل  قلت مت یحدثه قاال ملاک یحدثاه قاال      ألست حدثتنی أن علیا ألبی جع ر

قلت ف قول إنه نبی أو رسول قال ت بل مثله مثل صاحب سلیمان و مثل صاحب موس  و مثال ذی  

القرنیت أ ما بلغک أن علیا   سئل عت ذی القرنیت فقالوا کان نبیا قاال ت بال کاان عبادا أحاب ا       

  .ف حبه و ناصح ا  فنصحه فهذا مثله

، 12، ص21ق، ج1428؛ اما آن حضرت پیامبر نباوده اسات.)ر.ک: مجلسای،    32-11. کهف: 11

 ( 11، ح42و ص 3ح
. 12، ح 42، ص21ق، ج1428؛ مجلسای،  234تاا، ص ؛ م یاد، بای  4، ح831ق، ص1424. ص ار، 12

أن علیا کان محدثا فقال أصحابنا ماا صانعت شایئا إت سا لته      حمران بت أعیت قال أخبرنی أبو جع ر

کان محدثا قال بل  قلت مات   فقلت أ لست أخبرتنی أن علیا مت یحدثه فقض  أنی لقیت أبا جع ر

کان یحدثه قال ملک قلت ف قول إنه نبی أو رسول قال ت بل قل مثله مثل صاحب سلیمان و صااحب  

سئل عت ذی القرنیت أ نبیاا کاان قاال ت و لكات      ا سمعت أن علیاموس  و مثله مثل ذی القرنیت أ م

 .کان عبدا أحب ا  ف حبه و ناصح ا  فنصحه فهذا مثله

 وَ راا كينْاتَ   ذلِكَ رِ ْ أَنْباءِ الْغَنَبِ نيوحنهِ إِلَنَكَ وَ را كينْتَ لَدَاَهِ َ إِذْ اإلْقيو ََ أَقاْلرَهإ َ أَاُّهإ َ اَةْايالي رَايْاَ َ  . »18

 (44آل عمران: «).لَدَاَهِ َ إِذْ اَخْتَصِمإو ََ
 (42هود: .«)تِلْكَ رِ ْ أَنْباءِ الْغَنَبِ نيوحنها إِلَنَكَ را كينْتَ تَعَلَمإها أَنْتَ وَ ال قَوَرإكَ رِ ْ قَبَلِ هذا. »14
 (122یوسف: .«)أَجَمَعإوا أَرَيَهإ َ وَ هإ َ اَمَةيييو ََذلِكَ رِ ْ أَنْباءِ الْغَنَبِ نيوحنهِ إِلَنَكَ وَ را كينْتَ لَدَاَهِ َ إِذْ . »11
 

 منابع

 . قرآن کریم .1

 .نهج البمغه .2

؛ روح المعانی فی ت سیر القرآن العظایم و السابع المثاانی   آلوسی بغدادی، محمود بت عبدا ؛  .8

 ق.1481، الةسالُ مؤسسُهیثم حازم عبدالحیالی و ماهر حبوش، بیروت، لبنان: 

ُ ، تحقیق الدرساات اتسممیه، قم: 1؛ چاتمالیابت بابویه الصدوق، محمد بت علی؛  .4 ُ  مؤسسك ، البعثك

 ق.  1414

 تا.  ، قم: جامعة مدرسیت حوزة علمیه، بی1اکبر غ اری، چ ؛ تحقیق علیالفصال؛  ااااااااااااا .1
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 1931بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهی لنامه حدیاصفدو  

   ق.1831الحیدریه،  مَتبُ؛ نجف: علل الشرایع؛  ااااااااااااا .1 

 ق.  1421النشر اتسممی،   مؤسسُجا: غ اری، بیاکبر  تحقیق علی ؛کمال الدیتااااااااااااا ؛  .4

 ق. 1412، بیروت: دارال كر، 1؛ چلسان العربابت منظور، محمد بت مكرم؛  .3

؛ تحقیق محمد فااخوری و محماد رواس   صفَّ  الصفَّ ابوال رج، عبدالرحمت علی بت محمد؛  .2

 ق. 1822، ُدارالمعةف، 2جی، چ قلعه

 تا. ؛ بیروت: دار صادر، بیالطبقات الكبریالبصری ال هری، محمد بت سعید بت منیع؛   .12

 تا.؛ بیروت: دار احیاء التراث، بیالقاری  عمدالعینی، بدرالدیت محمد بت احمد؛   .11

 م. 1231ق/ 1421؛ بیروت، لبنان: دارال كر، صحیح البفاریبفاری، محمد بت اسماعیل؛  .12

درالباز،  مَتبُ؛ تحقیق محمد عبدالقادر عطاء، مكه: السنت الكبریبیهقی، احمد بت الحسیت؛  .18

 ق. 1414

، بیاروت: دار احیااء التاراث،    کر؛ تحقیق احمد محمد شاسنت الترمذی؛ ترمذی، محمد بت عیسی .14

 تا.  بی

، بیاروت:  2؛ تحقیاق شاعیب ارناؤوط، چ   صحیح ابت حباان تمیمی بستی، محمد بت حبان؛  .11

 ق. 1414، الةسالُ مؤسسُ

؛ تحقیق یوساف مرعشالی،   المستدرک علی الصحیحیتحاکم نیشابوری، محمد بت محمد؛  .11

 تا. ، بیدارالمعةفُبیروت: 

 ق. 1422، دارالمعةفُبیروت، لبنان:  ؛هالحلبی السنة حلبی؛  .14

 ق. 1424جا: دفتر نشر الكتاب، ، بی2چ ؛م ردات غریب القرآن راغب اص هانی؛ .13

 تا. ، بیاتمام المهدی مؤسسُ؛ قم: الفرائج و الجرائحالدیت؛ قطبراوندی،  .12

 ق.  1411، بیروت: دارالكتب العلمیه، 1؛ چشرح ال رقانیزرقانی، محمد بت عبدالباقی بت یوسف؛  .22

، مصار:  1؛ تصاحیح آرش جع اری، چ  المصااحف داود؛  سجستانی، سیلمان بت اشعث ابای  .21

 ق. 1811الرحمانیه،  مطبعُ

، قااهره:  2؛ تحقیق عبدالعلی عبدالحمیاد حاماد، چ  ال هد؛ بت عمرو بت حنبل شیبانی، احمد .22

 ق.  1423دارالریان للتراث، 

؛ تحقیق عادل خیر العباد سنة سبل الهدی و الرشاد فی الصالحی الشامی، محمد بت یوسف؛  .28

 ق. 1414احمد عبد الموجود، بیروت: دارالكتب العلمیه، 
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 وگوی مالئکه با حضرت فاطمهگفت                        

باغی، تهران: ؛ تحقیق میراز محست کوچهالدرجات بصائرص ار، محمد بت حست بت ص ار؛  .24

 ق. 1424اتعلمی،  مؤسسُ

و تحقیق مصط ی عبدالقادر عطاا،   دراسُ؛ کتاب الدعاءطبرانی، سلیمان بت احمد بت ایوب؛  .21

 ق.1418بیروت: دارالكتب العلمیه، 

ُ ، موصال:  2؛ تحقیق حمدی بت عبدالمجید سل ی، چالمعجم الكبیر ؛ااااااااااااا ا .21  مَتبك

 ق. 1424العلوم و الحكم، 

تحقیق ابراهیم البهاادری، باه اشاراف     ؛اتحتجاج علی اهل اللجاج طبرسی، احمد بت علی؛ .24

ُ للطبا  االسَّ دار قم: ون الفیریه،ؤجع ر سبحانی، قسم التحقیق فی منظمه اتوقاف والش و  عك

 ق.1421  النشر،

ُ دتئل طبری، محمد بت جریر بت رستم؛  .23 ، قام:  1؛ تحقیاق الدراساات اتساممیه، چ   االمامك

 ق. 1418، البعثُ مؤسسُ

تحقیق ساید مهادی رجاایی، قام:      ؛الرجال معةفُاختیار طوسی، ابوجع ر محمد بت حست؛  .22

 ق. 1422مؤسسة آل البیت، 

 ق. 1414، البعثُ مؤسسُ، تحقیق الدراسات اتسممیه، قم: 1؛ چاتمالیااااااااااااااا ؛  .82

 بیاروت: ، 1چ تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، ؛التبیان فی ت سیر القرآن ؛ ااااااااااااااا .81

 ق.1422احیاء التراث العربی،   دار

؛ تحقیاق  فاتح البااری فای شارح صاحیح البفااری      ؛ عسقمنی، احمد بت علی بات حجار    .82

 تا. ، بیدارالمعةفُمحمدالدیت الفطیب، بیروت: 

تحقیق محمد فؤاد عبادالباقی، بیاروت:   ؛ صحیح مسلمبت حجاج؛  قشیری نیشابوری، مسلم  .88

 تا. دار احیاء التراث، بی

ُ ، تهران: دارالكتب 8اکبر غ اری، چ ؛ تحقیق علیالكافیکلینی، محمد بت یعقوب؛  .84  االسكالمن

 ق. 1833آخوندی، 

ُ ؛ تحقیاق  طالاب مناقب آل ابیمازندرانی، محمد بت علی بت شهر آشوب؛  .81   مات اساائذ   لجَك

 ق. 1841الحیدریه،  ُمطبعالنجف اتشرف، نجف: 

 تا.  ؛ بیروت: دارالكتب العلمیه، بیاألحوذی تحفُمبارک فوری، محمد عبدالرحمت عبدالرحیم؛  .81

 ق.  1422، الةسالُ مؤسسُتحقیق الشیخ بكری حیانی، بیروت، لبنان:  ؛کن  العمال ؛هندی متقی .84
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 1931بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهی لنامه حدیاصفدو  

؛ تحقیاق محماد بااقر    اتطهاار  ُاالِئمك لدرر أخباار   الجامعُبحاراتنوار مجلسی، محمدباقر؛  .83 

 ق. 1428الوفاء،  مؤسسُ، بیروت: 2بهبودی و عبدالرحیم اربانی شیرازی، چ

اکبر غ اری، قم: جامعة مدرسیت  تحقیق علی ؛اتختصاص م ید، محمد بت محمد بت نعمان؛ .82

 تا.  حوزه علمیه، بی

ة آل البیات  ، بیروت: مؤسس2؛ چحجج ا  علی العباد معةفُاترشاد فی ااااااااااااااااا ؛  .42

 ق. ]الف[  1414تحیاء التراث، 

، بیاروت،  2اکبار غ ااری، چ  ؛ تحقیق حسیت استاد ولای و علای  اتمالیااااااااااااااااا ؛  .41

 م. 1228ق/ 1414لبنان: دارالم ید، 

، بیااروت: 2؛ تحقیااق الشاایخ ابااراهیم اتنصاااری، چاوائاال المقاااتتااااااااااااااااااا ؛  .42

 ق. ]ب[1414دارالم ید، 

، بیاروت:  2؛ تحقیاق حسایت درگااهی، چ   هتصاحیح اعتقاادات اتمامیا   اااااااااااا ؛ ااااا .48

 ق. ]ج[1414دارالم ید، 

 ق. 1811التجاریه،  المَتبُ، مصر: 1؛ چفی  القدیرمنادی، عبدالرئوف؛  .44

، بیاروت: دار احیااء   2؛ چشرح النووی علی صحیح مسالم نووی، ابوزکریا یحیی بت شرف؛  .41

 ق. 1828التراث، 
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