
 

 

 فاطمهدر نگاهی به مُصْحَف  صدیقه طاهرهکوه شُ
 *نیااالسالموالمسلمینعبدالکآیمشاکحجت

 مقدمه

، نقطهه بعد از رحلهت رسهوا گرامهی اسهالم دوره بسیار کوتاه عمر شریف حضرت زهرا
رود که برکات فراوانی از وجود مقدس این بانو  بهزرگ  عطفی در تاری  صدر اسالم به شمار می
مصهحف »ر، پدید آمهدن کتهاب ارزشهمند ترین این آ ا بر امت اسالم افاضه شده است. شاخص

سهاز  تحمهل بهر مصهائب و صهبر و اسهتقامت آن  است که افزون بر زمینه« حضرت فاطمه
، یهک رخهداد مههم غیبهی اسهت و از گرامی در حمایهت از جانشهین رسهوا مکهرم اسهالم

 ا  از روح پیهامبر ، بهانو  بهانوان جههان و پهارهشخصیتی همانند حضرت صدیقه طاهره
درباره این مجموعه مههم کهه از افتخهارات مکتهب شهیعه بهه شهمار  آید. امام خمینی میپدید 

که کتاب الهام شده از جانب خداونهد  1... صحیفه فاطمیه ما مفتخریم که »آید، فرموده است:  می
در این فرصت، در مورد این ا هر علمهی و فرهنگهی و  2«.تعالی به زهرا  مرضیه است، از ماست

 رباره آن، در دو بخش سخن خواهیم گفت.شبهات مطرح د

 آشنایی با مصحف فاطمه
هایی کهه  رود، اما در لغت به مجموعهه برگهه به کار می« قرآن»امروزه به معنا  « ُمْصَحف»کلمه 

نیز از ایهن  مصحف فاطمه زهرا 3گویند. را می« کتاب»آور  شده و مطلق  میان دو جلد جمع
 بهه فاطمهه زههرا شود که توس  جبرئیل امین   گفته میا معنا مستثنی نیست و به مجموعه

                                                           

 می.استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسال* 
 است. . منظور از کلمه صحیفه فاطمیه، همان مصحف فاطمه1
 .7، ص نامه سیاسی ه الهی امام خمینی الله موسو  خمینی، وصیت . سید روح2
 .76، ص تدوين السنة الشريفه. سید محمدرضا حسینی جاللی، 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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 در معرفی این ا ر معنو  و آسمانی فرموده است:  امام صادق .الهام شده است
، هفتاد و پنج روز حیات داشهت و بهر ا هر رحلهت پهدرش خدا پس از رسوا فاطمه

هها و  آمهد و ناگوار  می اندوه فراوان بر او وارد شد. جبرئیل ه فرشته وحی ه پیوسته بر او فهرود
بخشهید. بهه او از پهدر و  داد و به جانش آرامهش می ها جلوه می اندوه جدایی پدر را به خوبی

 رساند و نیز از حوادث آینهده کهه بعهد از فاطمهه  جایگاه بلندش در نزد پروردگار خبر می
و اخبهار را هها  تمام آن گزارش داد. علی به فرزندانش واقع خواهد شد، گزارش می  نسبت

 1قرار داده شد. ها در مصحف فاطمه نوشت که مجموعه این گزارش می
، از امانهات امامهت مصحف فاطمه»نویسد:  می الذريعهآقابزرگ تهرانی در مجوعه ارزشمند 

 2«.موجود است الزمان است که در نزد امام و موالیمان صاحب

  برکات مصحف فاطمه زهرا

اوانی برا  امت اسالم داشته است که به برخی از آنان اشهاره برکات فر مصحف حضرت زهرا
 شود.  می

    . برترین دلیل بر عظمت حضرت زهرا1

نیز بارها آن را مورد  بیت بلکه برترین فضیلت آن گرامی که اهل یکی از فضائل فاطمه زهرا
، وجهود بیهت هلاند و نیز فضیلت و منشأ علهم و دلیهل امامهت بهرا  ا توجه و اشاره قرار داده

، مکالمه با فرشته وحی و  مره آن ترین فضیلت حضرت زهرا است. بزرگ مصحف فاطمه
 در این زمینه فرموده است:  است. امام خمینی یعنی کتاب مصحف فاطمه

دانم کهه ذکهر  بکهنم ... مهن ایهن  خودم را قاصر مهی من راجع به حضرت صدیقه
انهد ه بها اینکهه  ذکر کرده برا  حضرت زهراشرافت و فضیلت را از همه فضایلی که 

دانم کهه بهرا  غیهر  ها هم فضایل بزرگی است ه این فضیلت را من باالتر از همه مهی آن
و بعض از اولیهایی کهه در رتبهه  آن هم نه همه انبیا، برا  طبقه باال  انبیا انبیا

اشهته اسهت ها هست، برا  کس دیگر حاصل نشده و بها ایهن تعبیهر  کهه مهراوده د آن
جبرئیل در این هفتاد و چند روز، برا  هیچ کس تا کنون واقع نشهده و ایهن از فضهایلی 

                                                           

 .240، ص 1، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .4248، رقم  21، ج الذريعه نی )آقابزرگ طهرانی(،. محمد محسن بن علی منزو  تهرا2



   31   در نگاهی به مُصْحَف فاطمه صدیقه طاهرهکوه شُ

 

 1است. است که از مختصات حضرت صدیقه

  بیت . منبعی برای علم اهل2

است که بارها به آن احتجاج کرده و حقانیت بیت ، یکی از منابع علم اهلمصحف فاطمه
از دیگهر  2،به مصحف فاطمهه است. استناد مکرر ائمه  هبیان خویش را به آن مستند نمود

 امتیازات این ا ر علمی و الهامی است. 
 چنین نقل کرده است:  الكافیکلینی در 

أَن المنصوِ كتب يسأل فقهاء أهل المدينة عن مساألة الزكااة، فماا أجاباه عنهاا اَلَ 
منصهور بهه 3؛طمةولما ُسئل عن أين أخِ هِا؟ قال: من كتاب فا اْلمام الصادٍ

زکهات پرسهید. بهه غیهر از امهام  ا  خهاص در بهاب فقها  مدینهه نامهه نوشهت و از مسهئله
جویها  از هیچ کدام پاسخی دریافت نکرد. وقتی منبع پاس  را از امام صهادق  صادق

 «.این پاس  را دادم از مصحف فاطمه»شد، حضرت فرمود: 

 . نشانه امامت3

َو يَكُاوُن ِعْناَدُه »ها  امهام را برشهمرده و فرمهوده اسهت:  ، نشانهدر روایتی طوالنی امام رضا
نهزد  این است که مصحف فاطمه ها  امام معصوم یکی از عالمت  4؛ُمْصَحُف َفاِطَمةَ 

چونان میرا ی در نزد امامان شیعه بهوده اسهت  ها  فراوان، مصحف فاطمه بنا بر نقل«. اوست
 دادند.  ه امام بعد  تحویل میو آنان در پایان عمرشان، آن را ب

ثه بودن حضرت زهرا4    . تجالی محدَّ

در ایهن بهاره فرمهوده  ، محد ه اسهت کهه امهام صهادقها  معروو فاطمه زهرا یکی از نام
ْْ فاِطَمةُ »است:  ماِء فَتُناديهاا كَماا تُ  ِانَّما ُسِميَّ ْْ تَْهبُِط ِمَن السَّ كََة كانَ

ِِ ثَةب َِلنَّ الَْمَل نااد  ُمَحدَّ
َْ ِعْم انَ  به محد ه نامگذار  شد، چهون فرشهتگان پیوسهته از آسهمان  اینکه فاطمه 5؛َمْ يََ  بِْن

                                                           

 . 4، ص 20 ، جصحيفه امامالله موسو  خمینی،  . سید روح1
 که در حوادث تاریخی را پیشگویی کرده و گفتارش را به مصحف حضرت زههرا . همانند استناد امام صادق2

 .240، ص 1 ، ج الكافیمستند دانسته است. محمد بن یعقوب کلینی، 
؛ جعفر مرتضهی 61، ص الشيعة فی الميزان؛ محمدجواد مغنیة، 248، ص  1، ج أعيان الشيعةسید محسن امین،  .3

 .112، ص 1، ج مأساة الزهراءعاملی، 
 .419، ص 4 ، ج من ال يحضره الفقيه. محمد بن علی صدوق، 4
 .36 ، ص عوالم العلوم و المعارف و االحوا . عبدالله بحرانی، 5
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خبهر  طور کهه بهه مهریم دختهر عمهران دادنهد؛ همهان خبهر می آمدند و به فاطمه فرود می
 «.دادند می

ودن ها  محد ه ب با فرشته الهی در ماجرا  مصحف، یکی از جلوه سخن گفتن حضرت زهرا
 حضرت است. 

  . تصریح به نام ائمه اطهار5

است و توس  جابر بن عبداللهه انصهار  در  ا  که قسمتی از مصحف فاطمه زهرا در صحیفه
یکی پس از دیگر  ذکر شهده  ها  مبارک ائمه معصومین  اختیار همگان قرار گرفته است، نام

ها افزون بر اسامی ائمهه  یکی از نقل ها  دیگر  نیز رسیده است که در این صحیفه با نقل است. 
امهروزه بخشهی از مصهحف  1، نام مادر هر یک از امامهان نیهز ذکهر شهده اسهت.معصومین

در اختیار جابر بن عبدالله انصار  قرار گرفتهه بهود، در جوامهع  که در زمان پیامبر  فاطمه
از صهحیفه حدیثی شهیعی در دسهترس عالقمنهدان اسهت. جهابر بهن عبداللهه انصهار  لهوحی 

مطابقت داد و حضرت آن را تأیید فرمهود.  را در اختیار داشت و با صحیفه امام باقر فاطمه
جهابر نیهز در «. بخوانم ا  جابر! نگاه کن در نوشته خودت تا من برایت »حضرت به جابر فرمود: 

این دو  خواند تا جایی که ا  که داشت،  از رو  نوشته نوشته خودش نگاه کرد و پیشوا  پنجم
 2نوشته حتی در یک حرو هم با یکدیگر تفاوت نداشتند.

  . وصیت فاطمه6

َو لْيُْخِ ُجاوا ُمْصاَحَف »فرمهود:  زدند، می رب  می هایی بی در برابر کسانی که حرو امام صادق
را در بیاورنهد و  گوینهد مصهحف فاطمهه ؛ اگر راسهت میَفِإنَّ ِفيِه َوِصيََّة َفاِطَمةَ  َفاِطَمةَ 

 3«.موجود است نشان دهند؛ مصحفی که در آن وصیت فاطمه
 . پاسخ نیازهای جامعه  7

 نیازهها  جامعهه را از مصهحف فاطمهه شهود کهه ائمهه معصهومین از روایات معلوم می
در ایهن بهاره فرمهوده  بردند. امام صهادق کردند و در رهبر  جامعه از آن بهره می استخراج می

                                                           

، عزیزاللهه 210، ص االختةوا  ؛ محمهد بهن محمهد مفیهد،527 ، ص 1، ج الكوافیعقوب کلینی، . محمد بن ی1
 .286 ، ص مسند فاطمة الزهراءعطارد ، 

 . همان.2
 .177 ، ص بةائر الدرجات؛ محمد بن حسن صفار، 241. همان، ص3
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ویم در آن چیز  از قرآن هست؛ )بلکه( در آن امور  هسهت گ ، نمیمصحف فاطمه»است: 
کند و ما به کسی نیاز  نداریم؛ حتی در آن )مجازات( یك تازیانه و نهیم  که مردم را نیازمند ما می

 1«.ترین خراش وجود دارد کتازیانه و یك چهارم تازیانه و دیه کوچ

 سنت درباره مصحف فاطمه شبهات اهل
 دارند ن دیگری به نام مصحف فاطمهشبهه اول: شیعیان قرآ

کتواب اموام و ابهوزهره در  شورح مواقوفدر « جرجهانی»و  مواقوفدر « ایجهی»افراد  همچون 
کهه غیهر از قهرآن رایهج میهان  اند که شیعیان به قرآنی منسوب به فاطمه مدعی شده صادق

 2مسلمانان است، اعتقاد دارند.
ات شیعه و عدم دقت در معنا  مصهحف اسهت. در این شبهه ناشی از عدم رجوع به روای پاسخ:

حقیقت برداشت غرضمندانه از واژه مصحف، بهانه طرح این شبهه شده اسهت. از آنجها کهه نهام 
، مصههحف اسههت و برخههی از مسههلمانان در صههدر اسههالم قههرآن را مصههحف کتههاب فاطمههه

ق نوشهته و کتهاب به معنها  مطله« صحف »در قرآن واژه  3نامیدند، این اشتباه رخ داده است. می
ُحُف ُاِشَرْت »آمده است:  ُِّ َ ا ال َِ  «.  ها  اعماا منتشر گردد گاه که نامه آن 4؛َو

افزون بر آن، روایات متعدد  درباره این مصحف وجود دارد که این مصحف، قرآن نیسهت و نهه 
اند که این مصحف در برابر قرآن معروو است؛ بلکهه  و نه دیگر  ادعا نکرده حضرت فاطمه

ها  دیگر است با این تفاوت که در این کتاب  مطهالبی هماننهد  ین مصحف، کتابی مانند کتابا
نیهز  حضرات معصومین 5دهد، وجود دارد. و علم آنچه که در آینده رخ می وصیت فاطمه

 انهد؛ چنانکهه امهام صهادق به شدت وجود هر گونه آیات قرآن در این مصحف را انکهار کرده
 6«.نیست ا سوگند! از قرآن شما یک حرو هم در مصحف فاطمهبه خد»فرموده است: 

اند، از کمترین پایه علمهی و اسهتدالا  بر پا کرده« قرآن شیعه»ا  که به نام  بنابراین جنجاا بیهوده

                                                           

 . 170؛ همان،  ص240. همان، ص 1
 .99و  98، ص 1، ج شرع سيرة االئمة االثنی . سید هاشم معروو الحسنی،2
 .34، ص 2، ج معالم المدرستين . مرتضی عسکر ،3
 .10. تکویر: 4
 . 132، ص حقايقی مهم پيرامون قرآن کريم. سید جعفر مرتضی عاملی، 5
 .1، ح 239، ص 1، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 6
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و تمامی علمها  شهیعه بهه اتفهاق اعهالم  منطقی برخوردار نیست. افزون بر اینکه ائمه اطهار
قاد همه شیعیان از کتاب مقدس قرآن متفاوت است و قرآن دیگر  در این کتاب به اعت»اند:  نموده

 «.رود کنار آن به شمار نمی
رانغآضنمد،هنآشاشیدهشدصدحجابازدلبهیویدیدهشد

 با اعتقاد به خاتمیت سازگار نیست شبهه دوم: اعتقاد به مصحف فاطمه

و قطع نزوا وحهی بعهد از  را با خاتمیت پیامبر اسالم سنت اعتقاد به مصحف فاطمه اهل
برا  مثاا دکتر ناصهر قفهار ، از علمها  وههابی معاصهر  1اند. رحلت آن حضرت، مغایر دانسته

در واقهع ادعها  نبهّوت بهر » بیت مدعی شده است که شیعیان با اعتقاد به آمدن وحی بر اهل
 2«.امامان خود کرده است...مانند مصحف فاطمه...

ختم پیامبر  به معنا  انقطاع نزوا فرشته وحی نیست. طبق نص صریح قرآن، ههر سهاا  پاسخ:
َّ َأْمرٍ »یابد:  و در شب قدر فرشته وحی نزوا می

ِِ ِهْم ِمْن ُك وُح ِفيَها ِبِإْ ِن َ ِبَّ ُل اْلَمالِئَكُة َو الرُّ  3«.َتَنزَّ
حهی قرآنهی تفهاوت دارد و بهه رسد، بها و می اساسًا شیعیان معتقدند الهامی که به معصومین

ث»معنا  نبوت آنان نیست. شیعیان برا  تببین این مفهوم از اصطالح  و  بهرا  ائمهه« ُمَحهَدّ
ه»اصطالح  سنت نیز آمهده  کنند. در برخی روایات اهل استفاده می  برا  حضرت زهرا« ُمَحَدَ ّ

طور کهه در  همهان، افراد  هستند کهه بها فرشهته سهخن خواهنهد گفهت؛ است بعد از پیامبر
 4اند. گونه بود و این افراد از انبیاء نبوده اسرائیل این بنی

انهد. سهید محمهود آلوسهی، مفسهر بهزرگ  سنت نیز به این شهبهه جهواب داده برخی علما  اهل
 گوید:  سنت، بعد از نقل روایتی در این باره می اهل

شهنیدند.  سهخن آنهان را می دیدند و روایات بسیار  وارد شده است که صحابه مالئکه را می
َندا »برا  ا بات آن، این دلیل کافی است که خداوند کریم فرموده اسهت:  ذيَن قداُلاا َ بُّ نَّ الَّ َِ

دِة الَّ  ُل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأَلَّ َتخاُفاا َو َل َتْحَزُااا َو َأْبِشُروا ِباْلَجنَّ ُه ُثمَّ اْسَتااُماا َتَتَنزَّ تدي اللَّ
                                                           

 .1428رجب  15، «قلة أحادیو فاطمة رضی الله عنها». اسالم وب، 1
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/97960 

 .5، ص کدامين راه؟. مهد  کیانی، 2
 . 4. قدر: 3
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تردید کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس ]در میدان عمل بهر  بی 1؛اَعُدونُكْنُتْم تُ 
گوینهد:[ مترسهید و  شهوند ]و می این حقیقت[ استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازا می

ایهن آیهه  ابهت «. اید، بشهارت بهاد اندوهگین نباشید. شما را به بهشتی کهه وعهده داده شهده
گوینهد و کسهی ههم  ها سهخن می شوند و با آن یر انبیا در دنیا نازا میکند که مالئکه بر غ می

 2نگفته است که این سخن گفتن مستلزم نبوت است.
مطمئنًا فرشتگان الهی با کسی جز انبیا  الهی گفتگو داشتند که چهار بانو  بزرگ در تاری  انبیا، 

شهان خبهر داده  مکالماتاز  بیهت ها هستند و قهرآن کهریم و روایهات اهل ترین آن از شاخص
 ، سهارهمادر حضهرت موسهی ، همسر عمرانمادر حضرت عیسی است: مریم

   3.دختر پیامبر اسالم و فاطمه زهرا مادر حضرت اسحاق و یعقوب
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