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 ،همغیر معلّ ةعالم موالتنا حضرت

 :(اسالم اهلل علیه) الکبری زینب ،بنی هاشم ةعقیل

 

  «قرآن حضرت حقیقت مبیّنِ و مفسّر»
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 علیها اهلل سالم الکبری زینب الهاشمیین عقیلة موالتن و سیدتنا حضرت

 قرآن حضرت مبین و مفسر معلمة غیر عالمة حضرت

  

 :اول قسمت

 بیان در( مالسال علیه) العابدین زین امام که( علیها اهلل سالم) الکبری زینب الهاشمیین عقیلة حضرت بر سالم

 :فرمودند ایشان فضیلت و شأن

 مُفَهَّمَة غَیرُ وَفَهِمَةٌ  مُعَلَّمَة غَیرُ عالِمةٌ أنتِ

 و علم) ای نیاموخته کسی نزد که هستی ای فهیمه و ای ندیده تعلیم کسی نزد که هستی ای عالمة شما

 (شماست وجود ذاتی فهم

 ۱۶۴ص ۴۵بحاراالنوار،ج

 

 شَیْء   لِکُلِّ تِبْیَانًا الْکِتَابَ عَلَیْكَ ونَزَّلْنَا*

 (۸۹ آیه نحل، سوره)

 جمیع لذا. است قرآن حضرت در االبد إلی ازل از هستی علم تمام باشد؛ می شیء لکلّ تبیانا قرآن حضرت

 و مستور کربالء حقائق و( السالم علیه) الحسین مَقتل و است مستتر قرآن حضرت در نیز کربالء أسرار

 .باشد می آن در محفوف

 جمیع ٰ  اولی صورت به و بودند القرآن علم مبین و مفسّر ، معلمة غیر عالمة ، هاشم بنی ی عقیله حضرت

 لقخ برای االبد الی را است محفوف و مستور قرآن حضرت در که( السالم علیه) الحسین مقتل و کربال أسرار

 .نمودند تفسیر و تبیین

 و رآنق حضرت آیات تفسیر که بود کربالء أمر مشکات و( السالم علیها) الحسین کوثر حضرت ذاتی شأن این

 . اشدب جاری و ساری األبد الی تفسیر و تبیین این و شود تبیین خلق بر ایشان لسان از کربالء حقائق



5 
 

 جالسم اقامه با را کربالء حقائق و القرآن علم حقیقت تبیین ،( السالم علیها) الکبری زینب خاتون حضرت

 هب را حقیقت همان ، زینبی منزل چهل سیر با کربالء واقعه از پس و نمودند می إقامة قرآن حضرت تفسیر

 .رساندند کثرت به و نموده تبیین خلق بر رساندند، ظهور ی منصه

 :است نقل چنانکه

 فسّرت کانت و الکوفة، فی( السالم علیه) أبیها إقامة أیّام بیتها فی مجلس لها کان( السالم علیها) زینب إنّ

  للنساء القرآن

 عینی نور یا: لها فقال علیها( السالم علیه) المؤمنین أمیر دخل إذ «کهیعص» تفسّر کانت األیّام، بعض ففی

 . نعم: فقالت للنساء؟ «کهیعص» تفسّرین سمعتك

 لها( لسالما علیه) شرح ثمّ. آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول عترة تصیبکم لمصیبة رمز هذا(: السالم علیه)فقال

 . علیها اللّه صلوات عالیا بکاء فبکت المصائب،

 می برگزار قرآن تفسیر مجلس بانوان، برای خود، منزل در کوفه، در( علیها اهلل سالم) زینب حضرت همانا

 نمودند

 بر( السالم علیه) علی أمیرالمؤمنین روزی ، فرمود می تفسیر را( ۱،آیه مریم سوره) «کهیعص» که ایامی در

 :فرمودند و شده وارد ایشان

 اسخپ( علیها اهلل سالم) زینب حضرت کنی؟ می تفسیر را «کهیعص»  زنان، برای ام شنیده من، دیده نور ای

 .بله: دادند

 اخد رسول عترت شما بر که مصیبتی از است رمزی آیه، این:  فرمودند( السالم علیه) علی امیرالمومنین

 .آید می وارد( سلم و آله و علیه اهلل صلی)

 و علیه اهلل صلی) المصطفى قلب بهجة الزهراء فاطمة ؛۵۷ص ۳ج الشریعة ریاحین ؛۶۹ص الزینبیة، خصائص

 ۶۴۴ص ۱ج( آله

 امر بسیط که قرآن حضرت حقیقتِ ( السالم علیها) الکبری زینب ، معلمة غیر عالمة موالتنا حضرت لذا

 بر و نموده تفسیر االکمل و االتم معنا به را است، آن در مستتر( السالم علیه) سیدالشهداء حضرت کربالی

   .فرمودند تبیین خلق
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 علیها اهلل سالم الکبری زینب الهاشمیین عقیلة موالتنا و سیدتنا حضرت

 قرآن حضرت مبین و مفسر معلمة غیر عالمة حضرت

 : دوم قسمت

 ..«إِلَیْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّكْرَ إِلَیْكَ أَنْزَلْنا و.. »

 (۴۴ آیه نحل، سوره)

 «تَنْزیال نَزَّلْناهُ وَ مُکْث  عَلى النَّاسِ عَلَى لِتَقْرَأَهُ فَرَقْناهُ قُرْآناً و»

 (۱۰۶ إسراء،آیه سوره)

 مرتبت ختمی حضرت مبارک قلب بر إنزال، یعنی ، قرآن حضرت دفعی نزول در آن، بسیط و علم حقیقت

 نقطه از تنزیل، یعنی تدریجی، نزول در علم، این. شد نازل( سلم و اله و علیه اهلل صلی) مصطفی محمد

 راهی هیچ اهلل عباد و خلق پذیرفت، نمی صورت امر این اگر که شد تبیین خلق بر و رسید کثرت به وحدت

 ىعَلَ  لِتَقْرَأَهُ: »بردند نمی ای بهره و حظّ  هیچ القرآن علم از و نداشتند علم بسیط و قرآن حضرت معرفت به

 . «تَنْزیال نَزَّلْناهُ  وَ مُکْثٍ عَلى النَّاسِ

 سَنَة  عِشْرِینَ طُولِ  فِی نَزَلَ  الْمَعْمُورِ،ثُمَّ  الْبَیْتِ  إِلَى رَمَضَانَ شَهْرِ فِی وَاحِدَة  جُمْلَة   الْقُرْآنُ  نزَلَ

 ۶٢۹ :ص ،٢ج الکافی/ ۸۰ص ؛ ۱ج ؛ العیاشی تفسیر

 که( السالم علیهم) االمر اولی حضرات تعلیم و تفسیر و تبیین با تنها القرآن، علم و قرآن حضرت حقیقت

 در ونشئ این لذا و شود می تبیین خلق بر باشند، می العلم فی الراسخون و العلم اوتوا و مفسّران و مبیّنان

 : است( السالم علیهم) معصومین حضرات ید در تنها معنا، مطلق

 (۴۹ آیه عنکبوت، سوره) الْعِلْمَ  أُوتُوا الَّذِینَ صُدُورِ  فِی بَیِّناتٌ آیاتٌ هُوَ بلْ

 ! الْعِلْمِ؟ فِی الرَّاسِخُونَ  نَحْنُ وَ  یَکُونُوا، أَنْ عَسَى منْ  ؛عَنَى إِیَّانَا وَ  نحْنُ

 ۳٢۷ص ۴،ج القرآن تفسیر فی البرهان
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 به (السالم علیه) العابدین زین حضرت لسان از که ،(السالم علیها) الکبری زینب صغری، صدیقه حضرت

 بوده ایشان ذاتی ایشان، علم که مبارکی وجود هستند؛ «علم مشکات» شدند، وصف «مُعَلَّمَةٍ  غَیْرُ  عَالِمَةٌ»

 و رتفسی و تبیین جلسات کرسی( السالم علیه) علی امیرالمومنین ناطق، قرآن حضرت جانب از لذا.  است

 غیر ةعالم حضرت لسان از آن، تفسیر و القرآن علم تبیین تا میشود إقامة شان بیت در قرآن حضرت تعلیم

 .پذیرد صورت خلق بر( السالم علیها) معلمة

 فسّرت کانت و الکوفة، فی( السالم علیه) أبیها إقامة أیّام بیتها فی مجلس لها کان( السالم علیها) زینب إنّ

 تفسّرین سمعتك عینی نور یا: لها فقال علیها( السالم علیه) المؤمنین أمیر دخل إذ.. ؛ للنساء القرآن

 . نعم: فقالت للنساء؟ «کهیعص»

 و علیه اهلل صلی) المصطفى قلب بهجة الزهراء فاطمة ؛۵۷ص ۳ج الشریعة ریاحین ؛۶۹ص الزینبیة، خصائص

 ۶۴۴ص ۱ج( آله

 «معل مشکات( »السالم علیها) الکبری زینب هاشم بنی عقیلة حضرت و است هستی علم همه قرآن حضرت

 و معانی خود، سکنات و حرکات و لحظات و آنات تمام در( السالم علیها) الزهراء نائبة خاتون حضرت. هستند

  نظر در و عنایت به لذا. ساختند می ظاهر و نموده می تفسیر و تبیین خلق بر را قرآن حضرت أسرار

 خلق بر را قرآن حضرت حقیقت ایشان، أمر به و( السالم علیه) علی امیرالمومنین ،«ناطق قرآنِ  حضرتِ»

 .نمودند می تفسیر و تبیین

 

 طهنق ظهور که( السالم علیه) سیدالشهداء حضرت مبارک رأس ،(السالم علیها) زینبی منزل چهل در چنانکه

 علیها) کبری زینب هاشم بنی عقیلة خاتون حضرت و نمود می تالوت قرآن بود، قرآن حضرت باء تحت

 با و کرد می تفسیر نمود، می تالوت نی باالی بر برادر که را قرآن حضرت آیات منزل، چهل سیر با( السالم

 جانب از تبیین و تفسیر این اگر که نمود؛ می ظاهر برخلق خود، سکنات و حرکات و افعال و اقوال جمیع

 و کتاب آیات معرفت به کسی پذیرفت، نمی صورت( السالم علیها) الکبری زینب ، علم مشکات حضرت

 نمی است، محفوف و مستتر قرآن حضرت آیات در که( اسالم علیه) سیدالشهداء حضرت کربالی حقیقت

 .رسید
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 علیها اهلل سالم الکبری زینب الهاشمیین عقیلة موالتنا و سیدتنا حضرت

 قرآن_حضرت_مبین و مفسر معلمة غیر عالمة حضرت

 :سوم قسمت

 

 «تَعْمَلُون كُنْتُمْ ما نَسْتَنْسِخُ كُنَّا إِنَّا بِالْحَقِّ عَلَیْکُمْ یَنْطِقُ كِتابُنا هذا»

 (٢۹ آیه جاثیه، سوره)

. اشندب می «قرآن حضرت زینتِ» ،(السالم علیها) الکبری زینب موالتنا حضرت ، قرآن حقیقت مبین و مفسرّ

 ، تسمیه وجه این که شد داده نسبت ایشان به الهی، وحی به و اله اقدس ذات جانب از «زینب» مبارک نام

 .زینب بإسم المحفوظ اللوح فی لها کتبناه فقد:  است کثیری و عمیق بواطن و أسرار حامل

 ۳۷۱ص ۵ج ،(السالم علیها) الزهراء فاطمة عن الکبری موسوعة ؛۴٢ص الزینبیة خصائص

: است( السالم علیها) الکبری زینب موالتنا حضرت مقدسه وجود بودن «أب زین» تسمیه، این وجوه أعلی زا

 . حقا ألبیها زینة تزال ال و کانت فانها( : السالم علیه) علی امیرالمومنین أب، حضرت مقدس وجود زینتِ

 ۳۷۱ص ۵ج ،(السالم علیها) الزهراء فاطمة عن الکبری موسوعة ؛۳۶ص الزینبیة خصائص 

 

 قرآن حضرت آیات تمامی بطن و سرّ ، ناطق قرآن قرآن، حقیقت ،(السالم علیه) علی امیرالمومنین حضرت

 : فرمودند( سلم و اله و علیه اهلل صلی) خدا رسول که باشند می

 الْحَوْضَ  عَلَیَّ یَرِدَا حَتَّى یَفْتَرِقَا لَنْ وَ  عَلِیٍ مَعَ  الْقُرْآنُ  وَ  الْقُرْآنِ  مَعَ  علِیٌ

  یَفْتَرِقَا لَنْ وَ  یَخْتَلِفَا لَنْ  الْحَقِّ  مَعَ  عَلِی   وَ عَلِیٍّ مَعَ  یَزَالَ لَنْ  الْحَقُّ

 ؛ ۱ج ؛ األئمة معرفة فی الغمة کشف ؛۴۷۹ص ؛ النص ؛( للطوسی) األمالی ؛۳۵ص ؛ ۳۸ج ؛ األنوار بحار

 ۳۶ص ؛ ۳۸ج ؛ األنوار بحار ؛۱۴۷ص

 



11 
 

 «گوید می سخن حق به که قرآنی» معنای حقیقت و جاثیه مبارکه سوره ٢۹ شریفه ذیل تفسیر در چنانکه

 :است( السالم علیهم) محمد آل و محمد مقصود، که شده وارد أحادیث در

 النَّاطِقُونَ هُمُ  السالم علیهم بَیْتِهِ أَهْلُ وَ  مُحَمَّدٌ لَکِنْ  وَ  یَنْطِقُ  لَا الْکِتَابَ إِنَّ (:السالم علیه) اهلل عبد ابی عن

  بِالْکِتَابِ

 ۳۱ص ؛ ۵ج ؛ القرآن تفسیر فی البرهان ؛۵۶۰: ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

( السالم علیه) علی امیرالمومنین ، االئمه أب حضرت مقدس وجود وحدت، نقطه در ، ناطق قرآن حقیقت اما

 ناا: فرمودند چنانکه هستند؛ وحدت نقطه در قرآن حضرت علوم و بواطن و أسرار جمیع حقیقت که میباشند

 . هستم باء تحت نقطه من:  الباء تحت نقطة

 ۱ج ،(ع) امیرالمومنین اسرار فی الیقین انوار مشارق ؛٢۳: ص ۱ج المخالفین، إلزام فی الصادقین منهج تفسیر

 ۳۱ص

 سوره در ، باشد می قرآن حضرت در که آنچه جمیع و است؛ قرآن حضرت در آسمانی کتب أسرار جمیع

 هللا بسم باء در و سوره ابتدای اهلل بسم در آمده، فاتحة سوره در که آنچه جمیع و ؛ است جمع الکتاب فاتحة

 و باشد می باء تحت نقطه در مجتمع و مستتر است، موجود اهلل بسم باء در که آنچه جمیع و است؛ آن

 .هستم اهلل بسم باء تحت نقطه من:فرمودند( السالم علیه) علی امیرالمومنین

 ٢۶۹ص ۱ج البحار سفینة مستدرک

 حضرت آن و باشد می( السالم علیه) علی امیرالمومنین مقدس وجود وحدت، نقطه در قرآن حقیقت لذا

 امیرالمومنین قرآن، حقیقت أب، حضرت زینت و ؛ است زینتی چیز هر برای: زِینَة  ءٍشَیْ  لِکُلِّ إِنَّ :  فرمودند

 بنت ، هاشم بنی عقیلة الحوراء، قدیسة ، الکبری زینب حضرت مقدسه وجود ،(السالم علیه) علی

 .باشند می( السالم علیه) علی امیرالمومنین

 مولی حضرت نظر در و عنایت به که( السالم علیها) الکبری زینب ، معلمة غیر عالمة موالتنا حضرت لذا

 در خلق، بر آن تعلیم و تبیین و قرآن حضرت تفسیر کُرسی بر( السالم علیه) علی امیرالمومنین الموحدین

 .باشند می «قرآن حضرت زینتِ» شوند، می مستقر شان بیت

 القرآن، حقیقت زینت أب، زین حضرت باشند، می «محفوظ لوح زینت» عالَم این در که مقدسی وجود تنها

 . زینب بإسم المحفوظ اللوح تعالی و تبارک اهلل زین قد: اند( السالم علیها) الکبری زینب آن، مبین و مفسرّ

 ۴۳ص الزینبیة خصائص
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 : «العالم تحفة» فی الطباطبائیّ العلوم بحر آل جعفر السیّد العلّامة قال

 فی ردو ما شأنها نبالة و قدرها جاللة فی یکفی و ،«الحسن أمّ» تکنّى جعفر بن اللّه عبد زوجة الکبرى زینب

 امق و األرض على القرآن فوضع القرآن، یقرأ کان و( السالم علیه) الحسین على دخلت أنّها من األخبار بعض

 .إجالال لها

 زا برخی در که بس همین( علیها اهلل سالم) الکبری زینب خاتون حضرت شأن عظمت و قدر جاللت بیان در

 :است شده وارد اخبار

 حضرت قرائت مشغول حضرت، آن که حالی در شدند وارد( السالم علیه) سیدالشهداء حضرت بر که هنگامی

 حضرت خواهرشان تعظیم جهت به و نهاده زمین بر را قرآن( السالم علیه) سیدالشهداء حضرت بودند، قرآن

 .برخاستند( علیها اهلل سالم) الکبری زینب خاتون

 ۶۴۳ص ۱ج( سلم و آله و علیه اهلل صلی) المصطفى قلب بهجة الزهراء فاطمة

  ٢۹ و ٢٢ ص للنقدیّ، الکبرى، زینب
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 إسمِهابِ یَتَمَجَّد و مَکانٍ و زَمانٍ  بِکُلّ فَخرُها فَشاعَ  القُرآن بِتاِلوَة تَرَبَّت و اإلیمان بِلُبانِ رَضَعَت مَن عَلَی السَّالمُ»

 «إنسانٍ کُلّ  لِسانُ

 وا فخر و است شده تربیت قرآن حضرت تالوت با و است خورده شیر ایمان سینه از که ای مخدّره بر سالم»

 «برند می را او نام عظمت با ها، انسان همه زبانِ و است یافته گسترش ها مکان و هازمان همه به

 

  (علیها اهلل سالم) الکبری زینب موالتنا حضرت زینبیه زیارت از فرازی
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 علیه هللا صلی) اکرم رسول یافتند، والدت( السالم علیهم) الکبری زینب موالتنا حضرت که هنگامی است نقل

 :فرمودند( سلم و اله و

 اذا و ؛ تسمیتها فی ربّی وحی أنتظر أنی و تعالی اهلل الی أمرهم ان اال ذریتی، کانوا ان و فاطمة ذریة ان

 ودالمول هذا سمّ: »لك یقول و بالساّلم یخصّك الساّلم:له یقول و اهلل رسول علی السماء من ینزل جبرئیل

 «المحفوظ اللوح فی لها کتبناه فقد زینب بإسم

 منتظر من و است عزوجل خداوند با أمرشان اما هستند، من ی ذریة گرچه ،(السالم علیها) فاطمة ذریه همانا

 ازلن( اله و علیه اهلل صلی) اکرم رسول بر جبرئیل جناب پس مولود؛ این تسمیه در هستم پروردگارم وحی

 ما که ؛ بخوان «زینب» اسم به را مولود این: گوید می و رساند می سالم تو بر سالم خداوندِ: فرمود و شد

 .ایم کرده مکتوب را نام این محفوظ لوح در او برای

 ۴٢ص الزینبیة خصائص

 ۳۷۱ص ۵ج ،(السالم علیها) الزهراء فاطمة عن الکبری موسوعة

 

 علمُك به أحاطَ ما بِعَدَدِ فیها المُستَودَعِ السِّرِّ و بَنیها و بَعلِها و أبیها و فاطمهَ عَلی صَلِّ اللّهُمَّ

 


