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  مقدمۀ المرکز
  

مع الزیادۀ المستمرّۀ فی تألیف الکتب التی تصدح بمناقب وسیرۀ أهل بیت النبی 
  المستندۀ إلى المصادر والوثائق المختلفۀ والمحفوظۀ فی،)صلى اهللا علیه وآله(  األکرم

ومع النموّ الکمّی للعناوین والموضوعات والزوایا التی تتصل بالحدیث خزانات متعددۀ، 
عن تاریخ العترۀ الطاهرۀ وأبنائهم الطیّبین، المنتشرین فی بقاع عدّۀ من بالد اإلسالم 

ش أفضل، أو طلباً للعلم والحکمۀ، أو نشراً العریضۀ، إمّا خوفاً من ظالم، أو هجرۀً لعی
،  ...، أو نفیاً وإبعاداً من قبل السلطات)صلى اهللا علیه وآله( لتعالیم دین جدّهم األکرم

ک البقاع البعیدۀ عن مدینۀ جدّهم، وعن فمهما تعدّدت األسباب للسفر إلى تل
خالقیۀ والمعنویۀ ویتلخّص بنشر االُصول األعشیرتهم وأهلیهم، فالهدف یبقى سامیاً، 

ـ بقمع  کتاباً وسنّۀً والدینیۀ فی األمۀ من ناحیۀ، والدفاع عن حیاض الدین القویم ـ
الشبهات واألوهام التی یحاول األعداء نسجها فی عقول العوام من ناحیۀ ثانیۀ، وحلّ 
م المشاکل التی تهمّ الناس والهموم التی تعانی منها شعوب هذه األمۀ وتقدیم المعونۀ له

  .من ناحیۀ ثالثۀ

مات الموضوعیۀ على هذا الصعید، بدأت الفکرۀ إنّه مع الزیادۀ فی هذه التراک: نقول
تلحّ فی أذهان البعض من الوسط الثقافی اإلسالمی إلى تصنیف معجم یضمّ کلّ ما أُلِّف 

، ویبدی اهتماماً کبیراً فی الکشف عن أبرز )علیهم السالم( وکتب فی أهل البیت
  . التی تصدّت بالحدیث عن سیرۀ وتاریخ وشخصیات هذا البیت العتیقالعناوین

من آثار المحقّق المتتبع المرحوم » أهل البیت فی المکتبۀ العربیۀ«ولعلّ کتاب 
لعناوین  عرض  باطبائی، من أروع ما صنّف على هذا الصعید، حیثالسید عبدالعزیز الط

، والمنسوبۀ )علیهم السالم( هل البیتوالرسائل المؤلّفۀ فی حبّ وسیرۀ وتاریخ أالکتب 
للمتقدّمین والمتأخّرین، وحسب الحروف األلفبائیۀ، مع ذکر النسخ المتعدّدۀ لها، وأماکن 

  .وجودها فی خزانات مکتبات العالم کلّه



١٢ اهل بيت فی مصر

لکن األستاذ حجۀ اإلسالم والمسلمین السید هادی الخسروشاهی حفظه اهللا قد قام 
 حیث أحضر کل ما کتب عن أهل یها وتقدیرها، جدیدۀ تجدر الثناء علبمبادرۀ
المدفونین بمصر، من األبناء واألحفاد األشراف من ولد علی بن )علیهم السالم(  البیت

أبی طالب وبناته، والتی تشهد أضرحتهم أرض الکنانۀ، وتشمخ مĤذنهم سماء القاهرۀ، 
فنها، وأبرز ما واقتطف منها ما یراه مناسباً للحدیث عن الشخصیۀ الشریفۀ، وموضع د

صفو قیل فیها، وبأقالم متعددۀ، بعیدۀ عن کل ما یمسّ المشاعر المذهبیۀ، ویعکّر 
  .النفوس النبیلۀ

ـ أن نثمّن جهد السید المعدّ،  من واقع خبرتنا فی التقریب إنّنا نجد لزاماً علینا ـ
لبیت الشریف ألنّ من شأنها أن تسهم فی توثیق الروابط المقدّسۀ بین األمۀ وأبناء هذا ا

من جانب، وفی تمتین أواصر الوحدۀ بین شعوب األمۀ اإلسالمیۀ عبر االرتکاز على 
محور أهل بیت النبوۀ ومعدن الرسالۀ من جانب آخر، ویقیناً أنّ کلّ نجاح نحقّقه فی 

جاه ـ سوف یصبّ بالضرورۀ فی ت  من طبع الکتب بعد تحقیقها وتوثیقها هذا المیدان ـ
  .لترابط بین أطراف المسلمین کافۀتحقیق التقارب وا

ومن هنا فحبذّا لو تلتقی جهود کلّ العاملین والمصلحین مع جهود المؤسّسات 
والمراکز والهیئات الثقافیۀ اإلسالمیۀ التی تعنى بشأن التقریب والوحدۀ، وعلى رأسها 

ارک، من المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب اإلسالمیۀ األغرّ، عبر مرکزه العلمی المب
أجل إرساء أعمدۀ األخوّۀ والمحبۀ والوداد بین أفراد المسلمین، ورفع رایۀ التوحید 

الهجمات الشرسۀ التی یشنّها األعداء ضدّ هذا الدین، وهذه عالیاً، والتکاتف ضد کلّ 
  .األُمۀ المرحومۀ

ی شوق(کما أنّنا نقدّم شکرنا وتقدیرنا للمحقّق الکریم األخ الفاضل شوقی شالباف 
الذی بذل جهداً حثیثاً فی سبیل توثیق وتصحیح الموارد المدرجۀ فی طیّ هذا ) محمد

السفر الشریف، وما قام به من تعلیقات رآها ضروریۀ لتدوینها، فشکر اهللا سعیه، ووفّقه 
  .للمزید من األعمال التی تخدم الدین والرسالۀ، إنّه ولیّ التوفیق

  
  مرکز التحقیقات والدراسات العلمیۀ

التابع للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب 
  اإلسالمیۀ
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  کلمۀ المحقّق
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

صلى اهللا علیه (  والحمد هللا ربّ العالمین، والصالۀ والسالم على نبی الهدى محمد
  .بین الطاهرین وعلى صحبه المنتجبین المخلصینوعلى أهل بیته الطیّ) وآله

د تفضّل علیّ وأکرمنی بأن أتاح لی الفرصۀ أن أقوم بتحقیق هذا وبعد، فإنّ اهللا ق
علیهم ( منوّعۀ تحکی حیاۀ وسیرۀ بعض أهل البیت» موسوعۀ«الکتاب الذی أراه 

  .ممّن نزلوا مصر الکنانۀ وتوفّوا بین أهالیها) السالم

 یتصل بکلّ حدیث طویل ومتفرّع، ألنّه) علیهم السالم( والحدیث عن أهل البیت
ولذا فإنّنی أعجز عن . جوانب حیاۀ األُمۀ اإلسالمیۀ بکلّ تفاصیلها وتاریخها من جانب

  !أن أروی جانباً واحداً فکیف بالباقی؟

لکن استمیح القارئ عذراً لو اقتطعت من وقته ألقول کلمۀ مختصرۀ وهادفۀ فی 
نسائهم ورجالهم، : مسألۀ سرّ تهافت الناس إلى صوب أهل بیت علی وأحفادهم

ولِمَ هذا التقدیس ! م وکبیرهم رغم وجود البیوتات األخرى من آل أبی طالب؟صغیره
  ؟)صلى اهللا علیه وآله( العظیم ألحفاد فاطمۀ دون غیرها من بنات رسول اهللا

صلى اهللا ( فهل اکتسبوا هذه الحفاوۀ واالحترام والتقدیس لکونهم من أبناء النبی
   بمناقب أخرى؟فحسب، أم أنّهم رافقوا شرف نسبهم)علیه وآله

شأوناً کبیراً، وصحیح أنّ أحداً غیرهم عجز ) علیه السالم(  فصحیح أنّ ألبناء علی
دیر جماهیری واسع، ولکن الصحیح أن یبلغ ما بلغوه من سموّ ورفعۀ، وجاللۀ وتق

هذا المقام السامی إالّ بتوافرهم على الورع والتقوى، والعلم أیضاً أنّهم لم یدرکوا 
  !ق الحمیدوالشجاعۀ والخل

فهم لم یکتسبوا تقدیس الناس وتجلیلهم بسبب نسبهم الشریف فحسب، بل بما 
  .بذلوه من جهود فی ترویض نفوسهم، وتهذیبها من کلّ عالئق الدنیا الدنیۀ
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. إذ هم یجالسون العلماء والحکّام، یقعدون مع الفقراء ویأکلون مع المساکین أیضاً
 تراهم یمدّون حون عنهم غبار الجهل،وإذ هم یهدون الناس إلى النور، ویمس

وهکذا برزوا ! بما یقدرون علیه، ولم یحتفظوا ألنفسهم شیئاً سوى القلیلالمحتاجین 
  .مصادیق حیّۀ للشریعۀ المعطاءۀ، ومشاعل نیّرۀ تضیء درب المحرومین

والتاریخ خیر شاهد على ذلک، حیث یؤکّد على الدور الکبیر الذی لعبه أبناء علی 
فاهیم الدین الصحیحۀ فی ربوع األرض اإلسالمیۀ، وترویج الثقافۀ السلیمۀ فی نشر م

  .حیثما حلّوا، وأینما نزلوا

وا جملۀ معان رفیعۀ فی ولیس هذا الکالم ینطبق على األجداد العظام الذین ضمّ
أدقّ تفاصیل حیاتهم، وجسّدوا أوامر الشریعۀ، بل ینسحب إلى أبنائهم وأحفادهم، 

  .هم وتالمیذهم، حتّى صاروا یمثّلونهم فی المحافل المختلفۀفضالً عن حواریّ

ـ تجده امتداداً حقیقیاً  فضالً عن األبناء وإذا ما تأمّلت األمۀ مواقف األحفاد ـ
الذی کان یعدّ أحد ) علیه السالم(  علی بن أبی طالب: لسلوک ومواقف جدّهم األعلى

، وبالتالی )صلى اهللا علیه وآله( سول األکرمأبرز وأعظم وأهمّ تالمیذ وحواریّی الر
سوف تعود األمۀ إلى وعیها الذی کادت تفقده، وترجع إلى تراثها الذی أهملته، 

  .فتستمدّ منه أروع الدروس والعبر من أجل بناء حیاۀ أفضل ألجیالها المتالحقۀ
  

  مدرسۀ وثقافۀ تقریبیۀ

یّ بقعۀ من بقاع إنّ من یطالع سیرۀ أیّ فرد من أفراد هذا البیت الشریف، وفی أ
 برکۀ یفور منه الخیر والصالح والخُلق الدنیا عاش، یجده مدرسۀً بحدّ ذاته، ونبع

فحاله هو ... سواء کان فی الجزیرۀ العربیۀ أو فی العراق أو مصر أو المغرب أوالکریم، 
هو، وسلوکه هو هو، التمنعه العقبات الجغرافیۀ عن تقدیم المعونۀ لآلخرین، والتصدّه 

  .قطریۀ أو قومیۀ وما شاکل عن المساهمۀ فی مساعدۀ الناس: اجز النفسیۀالحو

أی أنّهم قد جسّدوا الثقافۀ التقریبیۀ فی سلوکهم الیومی، وبالتالی خطوا الخطوۀ 
  .ریب بین أطراف المسلمیناألولى نحو الوحدۀ والتق

 لألجیال لقد ساهموا بأفعالهم وأقوالهم فی إنشاء تیار من الوعی التقریبی الصحیح
المتعاقبۀ، من خالل تعریف الرسالۀ اإلسالمیۀ وصاحبها بالصورۀ الصحیحۀ، وتوجیه 
مشاعر المسلمین فی غرب البالد وشرقها باتجاه کتابهم الکریم، وتمتین العالقات 

  .والوشائج فیما بینهم، ورفض کل الحواجز المصطنعۀ بینهم
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کبیرهم وصغیرهم، أبیضهم عالمهم وجاهلهم، : وهذا ما دعا إلى تهافت الناس
لى االلتفات حول مشاهدهم المشرّفۀ، وتقبیل أضرحتهم، ولثم صفحات وأسودهم، إ

  .قبورهم، وتالوۀ األدعیۀ والزیارات المأثورۀ ألرواحهم، لیترجموا وفاءهم وحبّهم لهم

ولیس هذا فحسب، بل تبارى العلماء والمفکّرون، واألدباء والمثقّفون فی الکتابۀ 
الثناء علیهم من خالل سرد سیرتهم الحسنۀ، وتحلیل مواقفهم، بالتألیف تارۀ عنهم، و

  .وبالتدریس أخرى

. فقد أُلّفت عشرات الکتب التی تحکی فضائلهم، وتتحدّث عن مناقبهم الشریفۀ
وهو إمام اللغۀ والنحو، وابن أبی حاتم الرازی )   هـ 370(فکما صنّف ابن خالویه 

، وابن الفحام الفقیه )  هـ 973(جال، وهکذا ابن حجر وهو إمام فی الر)  هـ 327(
وهو إمام فی الحدیث والتاریخ، )   هـ 310(، وابن جریر الطبری )  هـ 458(المعروف 

، والفخر )  هـ  902(والسخاوی الحافظ )   هـ 911(وهکذا جالل الدین السیوطی 
، ) هـ 355(وهو إمام فی التفسیر، کذلک صنّف القاضی الجعابی )  هـ 606(الرازی 

فی )  هـ  1187(، وابن الطیب المغربی الفاسی  )... هـ 654(والسبط ابن الجوزی 
  .»الدرّۀ الفریدۀ فی العترۀ المجیدۀ«منظومته المسمّاۀ 

ولم ینقطع هذا االهتمام عند الکتّاب المسلمین وأدبائهم األوائل، بل امتد حتّى عند 
 فی هذا االندفاع العارم باتجاه التعریف المعاصرین، شعوراً منهم بمسؤولیۀ المساهمۀ

بأفراد وسیرۀ ومناقب هذا البیت الشریف، ممّا یدلّل على دوام تمسّک واعتزاز هذه 
  ).صلى اهللا علیه وآله( األمۀ بذرّیۀ النبی األکرم

  
  هذا الکتاب

وهذا الکتاب یعدّ إحدى المحاوالت الجدیرۀ بالتقدیر فی هذا السیاق، إذ فضالً عن 
 مبادرۀ هادفۀ ترمی إلى التعریف بمنازل أبناء علی فی مصر الکنانۀ، فهو یمثّل کونها

مشروعاً ینهض بمستوى الوعی الثقافی والتقریبی لدى المسلمین، ویدفعها إلى المزید 
  .من التطوّر

کما أنّه یقوم بتأسیس أشبه ما یکون بمنتدىً ثقافی وتاریخی فی الوسط العربی 
له األستاذ الحجّۀ السید هادی الخسروشاهی التعریف اإلسالمی، یحاول من خال

قد نزلوا مصر الکنانۀ، وعاشوا وسط أهلها، ثم ) علیه السالم( بشخصیات من آل علی
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لۀ تحدید تاریخ مدفنهم، ومواضع أضرحتهم، وغیر بیان منزلتهم وجاللتهم، ومحاو
  .الکتب التی أُلّفت بهذا الصددعبر جمع مقاطع من ... ذلک

 إلى سعیه إلى نشر الثقافۀ اإلسالمیۀ عبر التعریف لرموزها الکریمۀ، فإضافۀ
وتأسیس مناخات مالئمۀ تزید من تمسّک الناس بدینهم ورسالتهم المقدّسۀ، فهو 
یخطو خطوۀً هامۀً بما یمتلک من صبر وموهبۀ، وحکم موقعه وعالقاته بدار التقریب 

ى المسلمین فی الشمال األفریقی، الشریفۀ بالقاهرۀ، نحو تجذیر الوعی التقریبی لد
العلمی واألخالقی ) علیهم السالم( وتعزیز النظرۀ التجلیلیۀ إلى مکانۀ ودور أهل البیت

  .واإلصالحی فی ذلک الجزء من العالم اإلسالمی

ـ خلیق بأن ینال الحظوۀ من التقدیر  على بساطته  إنّ هذا المشروع الموضوعی ـ
أهل : إلنشاء مشاریع أخرى على وتیرته، کأن یکونمن قبل اآلخرین، واالقتداء به 

فهذا الکتاب ربّما أضحى أساساً ...  أوالبیت فی المغرب أو تونس أو العراق أو ایران
  .من تألیفات جامعۀ فی هذا الموضوعلما بعده 

إنّنا بحاجۀ إلى دراسۀ التاریخ من زاویۀ أخرى، وحاجتنا أشدّ إلى التعرّف على 
بوی، وعلمائهم األشراف، والوجوه التی ساهمت فی تثبیت الدین شخصیات البیت الن

  .ونشر علومه فی کافۀ بقاع العالم

فأمر رائع حقّاً أن نساهم جمیعاً فی تعریف شخصیات البیت الشریف، أینما کانت 
 فیما بیننا، ونلتقی معاً، مشاهدهم، واألروع منه أن نلغی کلّ الحواجز المصطنعۀ

 أبناء وأحفاد بیت الرسالۀ لنشکّل منعطفاً إسالمیاً واحداً، واحد ینبض بحبّ  وبقلب
ونواجه أعدائنا بقوۀ، مستمدّین منهم أروع الدروس والعبر من أجل بناء حیاۀ أفضل 

  .ووداد دائم

فمن أجدر من مثقّفی هذه األمۀ ومفکّریها ألن یکونوا أمثلۀ حقیقیۀ لکلّ معانی 
  یفهم رموز هذه المعانی؟السموّ اإلسالمی، ومن أجدر منهم ألن 

الصعید الثقافی، أراد وباختصار شدید، فقد قام هذا السید الجلیل بإنجاز کبیر على 
منه تجذیر الوعی التاریخی والتقریبی لألمۀ، والسیّما بین محبّی وعشاق آل بیت 

، وجذب االهتمام بمشاهدهم الشریفۀ، والقیام بمسؤولیۀ )صلى اهللا علیه وآله(  محمد
 على اإلرث النبوی والعنایۀ به، کما صرّح به فی خاتمته، فجزاه اهللا جزاء الحفاظ

  .نوأهل بیته المکرمی) صلى اهللا علیه وآله(  المحسنین، وبلّغه شفاعۀ النبی
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والبدّ من اإلشارۀ إلى قیمۀ هذا الکتاب فی إطار تقریبی وتاریخی، إذ یمکن أن 
 یحتاجونه فیما یتعلّق بĤل علی فی مصر مصدراً مهمّاً جامعاً یقدّم للباحثین ما یعدّ

الکنانۀ، ودلیالً مختصراً لمشاهد األشراف فی القاهرۀ لمن أراد زیارۀ أضرحتهم 
ولذا وقع االختیار على هذا الکتاب لتحقیقه وتوثیقه، وطبعه بحلّۀ جدیدۀ، . المقدّسۀ

ب بین ز التحقیقات والدراسات العلمیۀ التابع لمجمع التقریبمعونۀ وإشراف مرک
  .اإلسالمیۀ المذاهب

وختاماً الیسعنی إالّ أن أتوجّه بالشکر واالمتنان لمرکز التحقیقات والدراسات هذا 
لتبنّیه نشر الکتب التی تعنى بالفکر الوحدوی المشرق، وتخدم أهداف التقریب 

  .المبارکۀ، بغضّ النظر عن کون أصحاب هذه الکتب من الشیعۀ أو أهل السنّۀ

ء أقسام زّ وجلّ أن یوفّق العاملین فی هذا المرکز، من مسؤول ومدرانسأل الباری ع
علمیۀ وفنیۀ وإداریۀ، ویزید من ألطافه لخدمۀ الدین، وتوحید صفوف أتباعه، وغرس 

  .المحبّۀ واإلخاء بینهم، إنّه سمیع علیم

  .والحمد هللا ربّ العالمین
  

  شوقی محمد

کانون األول / 28  ـ هـ  1426 ذو القعدۀ 25
  م2005
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  المقدّمۀ
  
لطالما راودنی حبّ االطّالع أن أقف بنفسی على معالم الحبّ والودّ الذی یکنّه   ...

، خصوصاً وأنّ وشائج تاریخیۀ عریقۀ ربطت )علیهم السالم(شعب مصر ألهل البیت
بین الشعبین المسلمین فی إیران ومصر ألقت بظاللها على المشاعر والعالقات بینهما، 

ا ـ وفی مقدّمتهم العلماء والمثقّفون منهما ـ یستشرفون التطلّعات الثقافیۀ فی ممّا جعلهم
کال البلدین، ویتبادلون الرؤى واألفکار المتجدّدۀ فی حرکتیهما العلمیۀ والثقافیۀ رغم 
الحواجز والموانع التی حاول أعداء اإلسالم والمسلمین وضعها لعرقلۀ هذا التواصل 

  .والتناصر

األُمنیۀ، فحططت رحالی فی مصر، وکانت أُولى محطّاتی هی وهکذا تحقّقت 
القاهرۀ عاصمۀ مصر الکنانۀ، ورحت أجول بقلب شَغُوف، وعقلیۀ ثقافیۀ تاریخیۀ یقظۀ 
واعیۀ، أجواء القاهرۀ وغیرها من الحواضر المصریۀ العریقۀ، فأدهشنی ما رأیت من 

مصر  مسلمو الذی یحملهظواهر فاقت تصوّری األوّلی عن مدى وعمق الحبّ والودّ 
، حتّى شعرت وأنا فی وسط تلک الظواهر الوالئیۀ کأنّنی )علیهم السالم(  ألهل البیت

فی إیران أو العراق، حیث ألفنا المراسم والشعائر المتعارفۀ فی إحیاء ذکرى أهل 
ومدحهم أو رثائهم، فکان ممّا وقع نظری علیه وأدهشنی هو )علیهم السالم(  البیت

لذین یتوافدون ـ لیل نهار ـ لزیارۀ مساجد ضخمۀ من المسلمین المصریّین ااألفواج ال
  . للدعاء والصالۀ والذکر فیها;فی القاهرۀ)علیهم السالم( ومقامات أهل البیت

فی مصر وجود مقامات ) علیهم السالم( وقد کرّس هذا الودّ والحبّ ألهل البیت
قام ، وم)علیه السالم(  ی بن أبی طالبمسجد اإلمام الحسین بن عل: مشرّفۀ متعدّدۀ منها

الذی قد دُفن فیه، ومسجد ومرقد السیدۀ زینب ابنۀ اإلمام علی بن أبی رأسه الشریف 
، حیث یعتقد المؤرّخون بأنّها دُفنت فیه، ومسجد ومرقد السیدۀ )علیه السالم(  طالب

، وزوجۀ )معلیهم السال(  نفیسۀ ابنۀ زید بن الحسن بن علی ابن اإلمام الحسن المجتبى
التی رافقته إلى مصر وماتت ودُفنت ) علیه السالم(  السید إسحاق ابن اإلمام الصادق

  .فیها
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وجود لوحۀ جمیلۀ تزیّن أحد أبواب حرم السیدۀ نفیسۀ، : ومن اآلثار المتمیّزۀ فیها
علیه (  الشهیر، المنقول عن اإلمام المهدی» االفتتاح«مکتوب علیها فقرۀ من دعاء 

اللّهم إنّا نرغب إلیک فی دولۀ کریمۀ، تعزّ بها اإلسالم وأهله، وتذلّ بها «هی ، و)السالم
کما أنّ هناک مجموعۀ أُخرى من األلواح النفیسۀ داخل الحرم، » ... وأهلهالنفاق

  ).علیهم السالم( تتضمّن مقاطع من ذکر ومدح أهل البیت

  .د الشریفۀوینقل المؤرّخون کرامات کثیرۀ، ودعوات مستجابۀ لهذه المراق

االحتفال الجماهیری الضخم بمناسبۀ مولد : ومن المشاهد التی أثارت دهشتی
، وحین تواجدی فی مصر تلقّیت دعوۀ من شیخ الطریقۀ )علیه السالم(  اإلمام الحسین

ـ لحضور مراسم إحیاء ذکرى مولد  وهی إحدى الطرق الصوفیۀ فی مصر العزمیۀ ـ
الذی أُقیم فی جوار ) علیه السالم( مام الحسیناإل)صلى اهللا علیه وآله(  سبط النبی

المسجد الحسینی، ولبّیت الدعوۀ بشوق، وقصدت السرادق الخاصّ المعدّ للضیوف، 
ذی قدّرته الصحف المصریۀ وال  ففوجئت بالسیل البشری من المسلمین المصریّین ـ

لمدن کانوا قد توافدوا من القاهرۀ، ومن مختلف اـ  آنذاک بحوالی ملیونی نسمۀ
  . للمشارکۀ فی إحیاء هذه الذکرى اإلسالمیۀ الکبرى;المصریۀ القریبۀ منها والبعیدۀ

وقد راعنی أنّنی لم أر قط مثل هذا العدد من المشارکین فی أیّ مکان آخر، حیث 
مزدحمۀ ) علیه السالم(  کانت جمیع الشوارع المؤدّیۀ إلى مسجد سیدنا الحسین

مرور السیارات ووسائل النقل المختلفۀ، والیجد أحد جه ت کلّها بوبالوافدین، وقد أُغلق
قدرۀ على الحرکۀ إالّ بشقّ األنفس، ولم یکن لنا سبیل إالّ السیر بعناء على األقدام 
مسافۀ کبیرۀ جداً وسط هذه الکتل البشریۀ حتّى وصلنا إلى المسجد، إالّ أنّنا وبسبب 

المخصّص للضیوف الذی أقامته الزحام الشدید، وعدم إمکانیۀ الوصول إلى المکان 
ررنا ، اضط)علیهم السالم( العشرات من مشیخات الطرق الصوفیۀ المحبّۀ ألهل البیت

ـ إلى مغادرۀ  اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ فی القاهرۀأنا واإلخوۀ أعضاء سفارۀ الجمهوریۀ   ـ
  .المکان بعد لحظات من وصولنا

الراسخۀ والحبّ الشغوف وقد یتسائل سائل عن السرّ فی عراقۀ هذه المودّۀ 
عند شعب مصر، والذی سبق فی عمقه التاریخی عهد الدولۀ ) علیهم السالم( البیت آلل

د الجواب عندما نقلّب وریقات التاریخ اإلسالمی المدوّن، فنجد أنّ الفاطمیۀ، ولعلّنا نج
ن قد نما وترعرع منذ صدر اإلسالم، حی) علیهم السالم(  البیت  والحبّ آللهذا الودّ 



٢٠ اهل بيت فی مصر

فتح الجیش اإلسالمی الظافر بالد مصر، وکان الروّاد األوائل بهذا الفتح مجموعۀ من 
، وخواص أمیر المؤمنین علی بن أبی )صلى اهللا علیه وآله( کبار صحابۀ الرسول

، والدُعاۀ إلى حبّه ووالیته، والمجاهرین بموقعه ومواقع أهل )علیه السالم(  طالب
أبو ذرّ : والرسالۀ، وعلى رأسهم) صلى اهللا علیه وآله( من الرسول) علیهم السالم( بیته

الغفاری والمقداد بن األسود الکندی وأبو أیّوب األنصاری، وعندها یمکننا التأکید على 
 وحبّهم دخل قلوب المصریّین فی الیوم الذی دخل )هم السالمعلی( أنّ مودّۀ أهل البیت

ودّ آل : الّاهللا محمد رسول اهللافیها اإلسالم، فقرنوا مع شهادتهم بأن ال إله إ
  .وحبّهم) صلى اهللا علیه وآله(  محمد

، )علیه السالم( کلّ هذا قبل أن تستوثق األُمور ألمیر المؤمنین علی بن أبی طالب
ابن األثیر فی اریخیۀ ما نقله ویتصدّى لخالفۀ المسلمین، ویؤکّد هذه الحقیقۀ الت

إلى مصر ) علیه السالم(   اإلمام علیهـ من أنّ مبعوث36عن حوادث سنۀ » الکامل«
فقام الناس فبایعوه واستقامت مصر، وبعث علیها «دعا فی خطبته إلى مبایعته 

أنّ قیس بن سعد األنصاری بُعث : »خطط مصر«، کما أورد المقریزی فی »...عمّاله
سنۀ سبع وثالثین للهجرۀ، ومصر یومئذ من تهلّ ربیع األول على مصر، فدخلها مس

  ).علیه السالم(  جیش علی

بتعیین ) صلى اهللا علیه وآله(  وتوّجت أجواء الحبّ والودّ والوالء آلل بیت النبی
محمد بن أبی بکر وقیس بن سعد على مصر، وهما خُلّص )علیه السالم( اإلمام علی

، فکان لهم الدور الرائد فی تعریف شعب )علیهم السالم( أصحابه والمحبّین آلل البیت
وفضائلهم وفواضلهم، حتّى سرى حبّ آل ) علیهم السالم( البیتمصر بمقام أهل 

وودّهم فی عروقهم، وأشرق فی نفوسهم، وانفلقت معانیه السامیۀ ) علیهم السالم(  البیت
  .فی عقولهم

مصر بعد استشهاد أمیر اقبوا على حکم ولم یستطع الوالۀ والسالطین الذین تع
هد معاویۀ بن أبی سفیان تغییر عقائد ، وخصوصاً فی ع)علیه السالم( المؤمنین علی

رغم القتل والسجن والنفی ) علیهم السالم(  مسلمی مصر وحبّهم ووالئهم ألهل البیت
سوخ حبّهم وودّهم ، ور)علیهم السالم(  وذلک لعمق عقیدتهم بأهل البیت;للکثیر منهم

الیۀ أجهزۀ السلطۀ وجیشها إلى ولهم، وغایۀ ما استطاعوا فعله هو أنّهم حوّلوا 
  .دارت معائشهم السالطین، وصنعوا منهم أتباعاً لهم، یدورون معهم ما



٢١ اهل بيت فی مصر

أمّا فی عهد بنی العباس، وبعد أن استتبّ لهم الحکم والسلطان، اشتدّوا بالتنکیل 
، ممّا أدّى إلى بروز انتفاضات ونهضات علویۀ هنا )علیهم السالم( بالعلویّین وآل البیت

وهو من أحفاد اإلمام الحسن  حمد بن عبداهللا ـکان منها نهضۀ علی بن مک، وهنا
ـ وهو أول علوی دخل مصر فی تلک الحقبۀ الزمنیۀ وبویع   )علیه السالم( المجتبى

) علیهم السالم(  فیها من قبل المسلمین، وکان له أثر کبیر فی إخراج محبّی أهل البیت
  .العباسهم بنو وأتباعهم من عزلتهم التی ضربها علیهم بنو أُمیّۀ ومن بعد

وتوالت انتفاضات العلویّین فی مصر، ورغم أنّها لم تستطع أن تحقّق هدفها فی 
،إالّ أنّها عزّزت حالۀ الوالء والحبّ )علیهم السالم(  إقامۀ حکومۀ موالیۀ ألهل البیت

  .عند أهل مصر)علیهم السالم( ألهل البیت

مرّۀً أُخرى فی  ) السالمعلیهم( وظهرت حرکۀ تجدید الوالء والحبّ ألهل البیت
مصر على ید الفاطمیّین، وقد أطلقوا على أنفسهم هذه التسمیۀ نسبۀً إلى السیدۀ فاطمۀ 

 العتقادهم بأنّهم من ذرّیتها ،وکان أول خلیفۀ فاطمی استولى ;)علیها السالم( الزهراء
هو عبیداهللا المهدی المنتسب إلى محمد بن إسماعیل )   هـ  301(على االسکندریۀ عام 

، وأقام حکومۀ السلسلۀ الفاطمیۀ فی تونس عام )علیه السالم( قالصاد اإلمام جعفر ابن
  ). هـ 308(

ثم امتدّ بحکومته إلى أجزاء من مصر، إالّ أنّ األمیر المعزّ لدین اهللا، هو أوّل خلیفۀ 
وبنى مدینۀ ) هـ358(فاطمی یفلح فی بسط سیطرته على کلّ مصر، حیث فتحها عام 

فی عهده، ) علیهم السالم(   عاصمۀً لمصر، وانتشر مذهب أهل البیتالقاهرۀ واتّخذها
وأصبح الفقه الشیعی أساساً للشعائر والعبادات والمعامالت، وانتشرت فی عهده أیضاً 

ومدائحهم، وأسّس الجامع األزهر تیمّناً ) علیهم السالم( محافل ذکر فضائل أهل البیت
) علیهم السالم(   تدریس علوم أهل البیت، بهدف)علیها السالم( باسم فاطمۀ الزهراء

  .فقههمو

: وتوالى تأسیس مؤسّسات التعلیم والتربیۀ فی عهود الخلفاء الفاطمیّین، کان منها
علیهم (  لتتواصل الحرکۀ العلمیۀ فی نشر معارف وعلوم مدرسۀ أهل البیت;دار الحکمۀ

  .فی حواضر مصر وآفاقها)السالم



٢٢ اهل بيت فی مصر

 العلمیۀ ـ وخصوصاً الجامع األزهر ـ هو عقد وممّا تمیّزت به هذه المؤسّسات
حلقات الدروس العلمیۀ، والحوار العلمی بین علماء مذهب أهل البیت وعلماء 

  . کعلماء الشافعیۀ والحنفیۀ والمالکیۀ وغیرهم;مذاهب اإلسالمیۀ األُخرىال

*    *    *  

طّلع عن وقد کان من األمانی التی خالجتنی قبل أن أحطّ رحالی فی القاهرۀ أن أ
فی مصر، بهدف ) علیهم السالم( قرب على المراقد والمقامات الشریفۀ آلل البیت
فی مصر، إالّ أنّ ) علیهم السالم( تحقیق طموحی لتألیف کتاب عن معالم أهل البیت

بعد الذی شاهدته ـ تحوّلت إلى ضرورۀ ملحّۀ أخذت علیّ جمیع  هذه األمانی ـ
مۀ ال تنفسخ، خصوصاً وأنّ مثل هذا العمل الثقافی مشاعری، فانبریت لهذا األمر بعزی

التاریخی سوف یصبّ فی إطار تعمیق العالقات التاریخیۀ والثقافیۀ فی بُعدها 
 لتعید لحواضرهما ذلک ;اإلسالمی الرسالی بین الشعبین المسلمین فی إیران ومصر

ءً، وعندها سوف حبّاً وودّاً ووال)علیهم السالم( التواصل والتکامل فی محور أهل البیت
تتالشى الموانع التی صنعتها ید االستکبار على أرضیۀ الجهل والعصبیۀ والوهم، فتجد 
جامعۀ األزهر الشریف تعانق حوزۀ قم المقدّسۀ علماً ومعالم ومعارف ومنابر، وتجد 

فی مصر تناغم نظائرها فی ) علیهم السالم( مشاعر الحبّ والودّ والوالء ألهل البیت
  لیعکس حقیقۀ وحدۀ الکلمۀ فی أصل;اکی أحدها اآلخرإیران ویح

کلمۀ التوحید، وعندها سنجد أنّ العالقات األخویۀ الشاملۀ والراسخۀ ال ینقصها إالّ 
العالقۀ السیاسیۀ القائمۀ على وحدۀ الهدف الکبیر، والتواصل التاریخی الثقافی 

  .المشترک، والمصلحۀ اإلسالمیۀ واإلنسانیۀ المتبادلۀ

  زاد فی ترسیخ فکرۀ تألیف کتاب، بل سلسلۀ کتب عن معالم أهلوالذی
فی مصر، هو مالحظتی الفاحصۀ لثالث ظواهر أصیلۀ تشکّل ) علیهم السالم(  البیت

، ومدى حبّهم وودّهم فی أوساط )علیهم السالم( البیت مادّۀ المعالم الشاخصۀ ألهل
  :مسلمی مصر، وهذه الظواهر هی

الحبّ الشغوف والودّ العمیق فی األوساط الشعبیۀ العامۀ،  ظاهرۀ :الظاهرۀ األُولى
، )علیهم السالم( من خالل مجالس الذکر، ومناسبات الموالید والوفیات ألهل البیت

کما یعبّر المصریّون، والتی أخذت حالۀ ) علیه السالم( خصوصاً ذکرى سیدنا الحسین



٢٣ اهل بيت فی مصر

 أن تؤثّر فیها سلباً التحوّالت شعائریۀ تقلیدیۀ، توارثتها األجیال وتفاعلت معها، دون
  .العصریۀ المتواصلۀ

بین أوساط ) علیهم السالم(  ظاهرۀ الثقافۀ الوالئیۀ ألهل البیت:الظاهرۀ الثانیۀ
الکثیر من مثقفی مصر، سواء کانوا أزهریّین أم غیرهم، وانفتاحهم الموضوعی على 

 القرن األخیر، فهناک وعلومها وثقافتها خصوصاً فی)علیهم السالم(  مدرسۀ أهل البیت
عشرات الکتّاب وعشرات الکتب، بحثت بعقلیۀ علمیۀ وقلم واع مسائل أهل 

 التی ومعالم مدرستهم اإلصالحیۀ، ولعلّ الحرکۀ العلمیۀ والثقافیۀ) علیهم السالم(  البیت
فی نشوء ودوام هذه الظاهرۀ، وقد کانت على عهد الدولۀ الفاطمیۀ کان لها األثر الکبیر 

عبدالحلیم الجندی فی کتابه : ضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیۀ فی مصرأشار ع
اإلمام الصادق هو اإلمام الوحید فی «: إلى ذلک قائالً) علیه السالم( »اإلمام الصادق«

التاریخ اإلسالمی، والعالم الوحید فی التاریخ العالمی الذی قامت على أُسس مبادئه 
مصر تذکر منها أکبر دولۀ ل عظمى، وواالقتصادیۀ دوالدینیۀ والفقهیۀ واالجتماعیۀ 

الدولۀ الفاطمیۀ التی امتدّ سلطانها من المحیط : عرفها التاریخ فیها من عهد الفراعنۀ
األطلسی إلى برزخ السویس، ولوال هزیمۀ جیوشها أمام األتراک لخفقت أعالمها على 

  .2و1»جبال الهماالیا فی وسط آسیا

 أنّ :الظاهرۀ الثالثۀ
جامعۀ األزهر   شخصیات کبار وخصوصاً  ـ المصریّین  اإلسالم علماء من العدید

فی ) علیهم السالم(  ـ لم یقتصروا على إبراز حبّهم وودّهم ألهل البیت الشریف
منفتحین بعقلیۀ طالّب الحقّ على محاضراتهم وخطبهم ومحافلهم العلمیۀ، بل نجدهم 

مطارحات والمناقشات العلمیۀ، ولعلّ أبرز فی ال) علیهم السالم(البیت أهلعلوم مدرسۀ 
العالّمۀ الشیخ عبدالحلیم البشری مع : ذلک هو مطارحات إمام األزهر األکبر  مصادیق

العالّمۀ الحجّۀ اإلمام السید عبدالحسین شرف الدین العاملی فیما اشتهر بعد ذلک 
  .»المراجعات«  ـبـ

  .، ط القاهرۀ)علیه السالم( اإلمام الصادق: عبدالحلیم الجندی. 1                                                           
وقد نشره المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیۀ ضمن تطلّعاته فی هذا المضمار فی . 2

یرۀ بأن  علمیاً، جدطبعۀ أنیقۀ ومحقّقۀ، أشرف على تحقیقها المرکز العلمی التابع للمجمع تحقیقاً
  .صفحاتها بإمعانتُطالع وتُقلَّب 



٢٤ اهل بيت فی مصر

مّ، فقمت بجمع الکتب التاریخیۀ، العمل المهوقد وفّقنی اهللا سبحانه ألن أشرع بهذا 
قدیمها وحدیثها، التی ألّفها ونشرها کبار علماء األزهر الشریف، والباحثون والمؤرّخون 

) علیهم السالم( المصریّون، فاکتشفت أنّ جلّ هذه الکتب تظهر مدى حبّ أهل البیت
أمام ذلک، بل وودّهم عند المصریّین بصفۀ عامۀ، ولم یقف التنوّع المذهبی الفقهی عقبۀ 

کثیراً ما کان یکشف عن مدى القرب من أهل البیت سالم اهللا علیهم ومدرستهم 
المبارکۀ، وقد کرّر لی بعض کبار رجاالت الدین والسیاسۀ فی مصر عند لقائی بهم 

إنّ شعب مصر شیعی «: ، وهی)علیهم السالم( مقولتهم عن عالقۀ أهل مصر بأهل البیت
  .کذا هو فعالً فیما سمعناه ورأیناه، وه1»الهوى وسنّی المذهب

وبعد تجمیعی لهذه الکتب التی بلغت العشرات، جاءتنی فکرۀ أُخرى، وهی أن أعدّ 
کتاباً جامعاً أو سلسلۀ کتب متکاملۀ باللغۀ العربیۀ، یکون مخاطبوها کلّ الشیعۀ وغیر 

  .ۀ األُخرى وإلى اللغات الحیّالشیعۀ، ومن ثم تترجم إلى اللغۀ الفارسیۀ واإلنجلیزیۀ

وکانت باکورۀ هذه الجهد والسعی بدءاً هو هذا الکتاب الذی بین یدیکم، تحت 
ویتضمّن مختارات ممّا کتبه بعض العلماء أساتذۀ األزهر » أهل البیت فی مصر«: عنوان

الشریف، أو بعض البارزین من الباحثین والمفکّرین المصریّین، حیث قمنا بتلخیصها 
  .تکون المجموعۀ األُولى من مشروعنا ل;وتنقیحها وتبویبها

 من العلماء والمفکّرین اإلسالمیّین والکتّاب المثقّفین کتبوا وجدیر بالذکر أنّ الکثیر
الدکتور : عموماً، وفی مصر خصوصاً، منهم) علیهم السالم(  کثیراً عن أهل البیت

 العشیرۀ رائد(، والشیخ محمد زکی إبراهیم )شیخ األزهر األسبق(عبدالحلیم محمود 
، والشیخ )وزیر األوقاف األسبق(، والشیخ أحمد حسن الباقوری )المحمدیۀ الراحل

محمد أبو زهرۀ، والشیخ عبدالحلیم الجندی، واألُستاذ عبدالفتاح عبدالمقصود، 
واألُستاذ خالد محمد خالد، وعبدالرحمان الشرقاوی، والسیدۀ صافیناز کاظم، واألدیب 

واألُستاذ حسن کامل الملطاوی، واألُستاذ عبدالعزیز سید عبدالحمید جودۀ السحّار، 
علیهم (  األهل، وعشرات غیرهم، وکلّ ذلک یدلّ بوضوح على موقع ومقام أهل البیت

  . فی نفوس هذه الشریحۀ العلیا من العلماء والمفکّرین والکتّاب المصریّین)السالم

ی سنّی المذهب شیعی إنّ المصر«: آخرهم صدیقی األستاذ الدکتور مصطفى الفقی حیث یقول. 1                                                           
  .»دعوۀ ونداء«: ، مقال31/12/2002األهرام » المزاج



٢٥ اهل بيت فی مصر
الکتاب على مشاهد وال یفوتنی أن أُشیر إلى أنّ الضوء الذی سلّطته فی هذا 

فی مصر هو لمحۀ خاطفۀ، ال تستوعب کلّ ما فی ) علیهم السالم( ومراقد أهل البیت
  .الواقع، آمالً أن تتمّ اإلحاطۀ المناسبۀ لها فی الکتب القادمۀ إن شاء اهللا

*    *    *  
 ـ وإن إنّ نشر هذا الکتاب باللغۀ العربیۀ أوالً ـ وبعدها باللغۀ الفارسیۀ واإلنجلیزیۀ

کان یعدّ جهداً متواضعاً فی حجمه، إالّ أنّه کبیر فی معناه ودالالته، فهو خطوۀ إیجابیۀ 
مبارکۀ على طریق التفاعل اإلسالمی والتقارب المذهبی، ومفردۀ ثقافیۀ لتحقیق أرضیۀ 
التکامل والتحسین للعالقات السیاسیۀ بین جمهوریۀ مصر العربیۀ والجمهوریۀ 

مر الذی سیصبّ فی هدفه الکبیر المتمثّل بالتقریب بین المذاهب اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ، األ
  .اإلسالمیۀ، وبوحدۀ األُمۀ اإلسالمیۀ جمعاء، بقومیاتها المتنوّعۀ وأقطارها المتعدّدۀ

وهذه المقولۀ تصدیق لما قاله أخی العزیز السید محمد خاتمی رئیس الجمهوریۀ 
راً، فی الردّ على سؤال مراسل وکالۀ أنباء ۀ مؤخّاإلسالمیۀ اإلیرانیۀ فی مقابلته الصحفی

وبال » مصر وإیران رکیزتان أساسیّتان للحضارۀ اإلسالمیۀ«: الجمهوریۀ اإلسالمیۀ بأنّ
أدنى شکّ إذا انطلقت هاتان الرکیزتان کجناحین قویّین یمکنهما الطیران إلى أعلى 

خلق العقبات القمم، وهو ما یخافه األعداء، وهم فی کلّ یوم یواصلون السعی ل
والمشاکل للحیلولۀ دون تحقّقه، ولکن بال تردّد بإرادۀ الرجال وعزیمتهم یمکن التغلّب 
على هذه المشاکل، وتمهید الطریق لتطوّر جدید فی العالقات بین البلدین الهامین فی 

  .1العالم اإلسالمی

نیۀ عقد الرئیس السید محمد خاتمی رئیس الجمهوریۀ اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ فی بدایۀ الدورۀ الثا. 1                                                           
مؤتمراً صحفیاً ضمّ جمعاًمن الصحفیّین من وسائل اإلعالم » أسبوع الحکومۀ«لرئاسته وفی ختام 

جنبیۀ، أجاب على أسئلتهم، منها سؤال حول العالقات المصریۀ اإلیرانیۀ على النحو الداخلیۀ واأل
  :التالی

  ):أرنا(وکالۀ أنباء الجمهوریۀ اإلسالمیۀ اإلیرانیۀ   
ۀ الخارجیۀ لدیّ عدّۀ أسئلۀ حول عالقات إیران ومصر التی تعتبر من الدول بالنسبۀ للسیاس  

المهمۀ فی العالم اإلسالمی، منذ فترۀ مضت أعلن السید حسنی مبارک رئیس جمهوریۀ مصر 
إیران، أودّ أن أسأل سیادتکم عن مستقبل مع العربیۀ بأنّهم على استعداد إلقامۀ عالقات منطقیۀ 

ات الموجودۀ فی طریقها، مع األخذ فی االعتبار أنّ البعض یعتقد بأنّه من هذه العالقات والعقب
  !الممکن أن تکون التیارات المتشدّدۀ غیر راغبۀ فی استئناف العالقات

إنّ لمصر عندنا جمیعاً والعالم اإلسالمی والعالم العربی مکانۀً وقاعدۀً مهمۀً، : رئیس الجمهوریۀ  
 عریقۀ، له دور ممتاز فی الحضارۀ اإلسالمیۀ، کما کان له دور فشعبها شعب نبیل جداً، حضارته

  .حیوی فی المحافل السیاسیۀ واالجتماعیۀ خالل القرن األخیر فی المجتمع العربی اإلسالمی
والیوم یتمتّع المفکّرون والعلماء المصریّون باحترام فائق، فمصر وإیران کانتا ومازالتا فی الواقع   

حضارۀ اإلسالمیۀ فی تاریخ العالم اإلسالمی، وال یقتصر تعامل مصر وإیران رکیزتین أساسیتین لل
على وقتنا هذا، فالمصریّون یحبّون إیران وشغوفون بأهل البیت، کما کان لهم دور مهم فی تجدید 
الفکر فی العالم اإلسالمی، فهم قاعدۀ مهمّۀ، کما أنّ صلۀ الشعبین العظیمین ال یمکنها أن تنقطع 



٢٦ اهل بيت فی مصر
الذی وسیقوم قریباً مرکز البحوث اإلسالمیۀ فی مدینۀ قم المقدسۀ فی ایران ـ 

أسّسته منذ ربع قرن، والزلت أشرف علیه ـ بطباعۀ ونشر هذا الکتاب باللغۀ الفارسیۀ، 
ومن ثم ترجمته إلى اللغات الحیّۀ األُخرى، وبذلک یمکننا وضع الکتاب فی متناول 

 لیعرف الجمیع أنّ قواسم مشترکۀ وأساسیۀ تجمعنا ;مسلمی العالم على اختالف لغاتهم
دۀ ثقافیۀ تاریخیۀ شاملۀ، وروح معنویۀ إسالمیۀ واحدۀ، وأن ال ـ فی وح شیعۀ وسنّۀ  ـ

عقبات تقف فی طریقها لتحقیق أفضل صور العالقات السیاسیۀ اإلسالمیۀ بین بلدانها، 
  .إیران ومصر: وفی مقدّمتها

 صفحۀ عن 200نودّ أن نشیر إلى أنّ الطبعۀ األُولى لهذا الکتاب تمّ إصدارها فی 
مکتبۀ (ـ وتضمّنت الطبعۀ الثانیۀ التی أصدرتها   القاهرۀ هـ ـ 1422عام » دار الهدف«

  . صفحۀ330م أکثر من 2004هـ  ـ   1425عام ) لدولیۀالشروق ا
ونرى من الضروری أن نعرب للسید المهندس عادل المعلّم مدیر هذه المؤسسۀ 

  .الموقّرۀ، عن فائق تقدیرنا للقیام بنشر هذا الکتاب التاریخی القیّم
 أتضرّع إلى اهللا سبحانه أن یجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه تعالى، وختاماً

وأن یتقبّله منّی بأحسن القبول، ویحقّق الهدف السامی الذی قصدته من ورائه، إنّه 
  .سمیع مجیب، وهو على کلّ شیء قدیر

  
  سید هادی الخسروشاهی               

    م  2003ـ   هـ 1424القاهرۀ  أرض الکنانۀ ـ

هولۀ، وال یمکن للقضایا السیاسیۀ أن تخدشها وإن کان من الوارد أن تختلف السیاسات بهذه الس                                                                                                                                        
  .والحکومات فی وجهات النظر، وهذا االختالف فی وجهات النظر ال یزول فی یوم ولیلۀ

لقد کانت العالقات الثقافیۀ واالقتصادیۀ واالجتماعیۀ والفکریۀ ـ أی العالقات بین المفکّرین   
وألسباب تعلمونها . لت محلّ تشجیع وتأییدفکّرین وشعب مصر ـ قائمۀ، والیوم مازاوشعبنا والم

آمل فی .  تأثّرت العالقات فیما بین مصر وإیران من الناحیۀ السیاسیۀ;یعرفهاجمیعاً، والعالم 
المستقبل فی نفس الوقت الذی نشجّع فیه مختلف العالقات الثقافیۀ واالقتصادیۀ واالجتماعیۀ بین 

 البلدین، أن نتمکّن من أن نسیر فی االتجاه الذی حافظنا فیه، وما زلنا نحافظ فیه على شعبی
  لنتمکّن;المبادئ والمعاییر مع رعایۀ مبدأ إزالۀ التوترات واجتناب التدخّل فی الشؤون الداخلیۀ

رعایۀ المعاییر التی ننشدها، یمکننا من تحسین من حلّ المشاکل، وعلى الصعید السیاسی مع 
  .موقفنا إلى مرحلۀ أفضل ممّا هو علیه اآلن

على أیۀ حال، فإنّ مصر تعتبر مهمّۀ بالنسبۀ لنا، کما أنّ مصر لها نظرۀ واهتمام خاصّ بإیران،   
من هنا فنحن نؤیّد التعاون الثنائی على کافّۀ األصعدۀ، وإن شاء اهللا نستطیع أن نصل إلى المرحلۀ 

  .یاسیۀالتی نتغلّب فیها على المشاکل الس
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٢٨ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1مکانۀ آل البیت ومنزلتهم
  النبوی جبر سراج

  
الزموا محبّتنا أهل البیت، فإنّه من لقی اهللا عزّ «) صلى اهللا علیه وآله( قال

  .2أخرجه الطبرانی» وجلّ وهو یودّنا دخل الجنّۀ بشفاعتنا

خُلق الناس «): صلى اهللا علیه وآله( األوسط کذلک قولهوأخرج الطبرانی فی 
من أشجار شتّىً، وخُلقت أنا وعلی بن أبی طالب من شجرۀ واحدۀ، أنا أصلها، 
وفاطمۀ ابنتی غصنها، وعلی لقاحها، والحسن والحسین فروعها، وشیعتنا أوراقها، 

  .3»لى النارمن تعلّق بغصن من أغصانها ساقه إلى الجنّۀ، ومن تخلّف عنها هوى إ

أثبتکم على الصراط أشدّکم حبّاً ألهل بیتی «): صلى اهللا علیه وآله( وعنه
  .»وألصحابی

  .1 والطبرانی فی المعجم الکبیر4رواه ابن حبّان فی صحیحه

  .م2001، طبع مکتبۀ طاهر للتراث، القاهرۀ )صلى اهللا علیه وآله( مقتبس من کتاب أحفاد النبی. 1                                                           
بإسناده عن ابن أبی لیلى عن الحسن بن ) 2251( حدیث 122: 3المعجم األوسط للطبرانی . 2

والذی «: »نابشفاعت«، وفی آخره بعد »محبّتنا«بدل » الزموا مودّتنا«: وفیه). علیهما السالم( علی
  .»نفسی بیده، ال ینفع عبداً عمله إالّ بمعرفۀ حقّنا

الطبرانی الثالث المطبوعۀ، وخاصۀً األوسط منها رغم وجود  لم نعثر على هذا الحدیث فی معاجم. 3
غیر أنّ . فهرس کامل قد قام بتنظیمه الدکتور محمود الطحّان، ونشرته مکتبۀ المعارف فی الریاض

. عن ابن عباس) 8( حدیث 76: ه ابن جریر الطبری فی بشارۀ المصطفىالحدیث بعینه أخرج
وتجدر اإلشارۀ إلى أنّ الحدیث قد رواه وأخرجه الفریقان عن طرق عدّۀ ولو کانت بألفاظ متغایرۀ 

، األمالی 18: 1األمالی للطوسی : در ال على سبیل الحصرأحیاناً، إالّ أنّها متقاربۀ، نذکر من المصا
 عند تفسیر 282: 2، تفسیر جوامع الجامع 80 و 78: الدرجات، بصائر 245: ادیللمفید البغد

 وما 406: 1 من سورۀ إبراهیم المبارکۀ، شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی 24: اآلیۀ الشریفۀ
، 108: ، المقتل للخوارزمی155: ، کنوز الحقائق للمناوی318: 4بعده، تاریخ دمشق البن عساکر 

، لسان 306: ، اإلصابۀ253: 2، الریاض النضرۀ 222: 2، نزهۀ المجالس 425: کفایۀ الطالب
 608: 11فی کنز العمال ، عنه 160: 3لى الصحیحین للحاکم ، المستدرک ع434: 4المیزان 
  . وغیرها166 و 102: ، السیدۀ فاطمۀ الزهراء لمحمد بیومی)32944(حدیث 

  ).علیه السالم( علی بن أبی طالببسنده عن ) 6987( رقم 285: 6صحیح ابن حبّان . 4



٢٩ اهل بيت فی مصر

ما بال رجال «: قال) صلى اهللا علیه وآله( أنّ رسول اهللا: أخرج ابن حبّان
ؤمن عبد حتّى یحبّنی، وال یحبّنی یؤذوننی فی أهل بیتی، والذی نفسی بیده ال ی

  .2»حتّى یحبّ ذرّیتی

خاصۀً ) صلى اهللا علیه وآله( وعندما اشتدّت قطیعۀ قریش لقرابۀ رسول اهللا
صلى ( وللمسلمین فی بدایۀ الرسالۀ ـ فقد کانوا یعبسون فی وجوه آل بیت النبی

لى اهللا ص( ، ویقطعون الحدیث عند رؤیتهم ـ غضب لذلک الرسول)اهللا علیه وآله
ما بال أقوام یتحدّثون، فإذا رأوا الرجل من «: غضباً شدیداً، ففی األثر) علیه وآله

أهل بیتی قطعوا حدیثهم، واهللا ال یدخل قلب رجل اإلیمان حتّى یحبّهم لقرابتهم 
  .3»منّی

لهذا نجد المحبّین یتسابقون فی إظهار الحبّ الصادق آلل البیت، وهللا درّ 
  :بن عربی قالاإلمام محیی الدین 

  على رغم أنّ البُعد یورثنی القُربا***رأیتُ والئی آل طه فریضۀً

  بتبلیغه إالّ المودّۀ فی القُربى***فما طلب المبعوث أجراً على الهدى

  :ثانیۀکما قال کذلک بروایۀ 

  على رغم أهل البُعد یورثنی القُربا***أرى حب آل البیت عندی فریضۀً

  4على هدیه إالّ المودّۀ فی القربى***ا جزاءهفما اختار خیر الخلق منَّ

  .»ال یبغضنا أهل البیت أحدٌ إالّ أدخله اهللا النار«: وفی الحدیث الشریف

  .5رواه الحاکم على شرط الشیخین

لم نعثر علیه فی المعجم الکبیر المطبوع، ولکن الحدیث بعینه أورده المتقی الهندی فی کنز العمال . 1                                                                                                                                        
وأخرجه أیضاً المناوی فی . 302: 6عنه، وأیضاً عن ابن عدی فی الکامل ) 24157( رقم 56: 12

  .5:  وفی الکنوز أیضا148ً: 1الفیض 
  .126: وأخرجه أیضاً الشبلنجی فی نور األبصار). 6972( رقم 281 ـ 280: 6بّان صحیح ابن ح. 2
: فی الزوائد:  عن العباس بن عبدالمطلب، وقال140 حدیث 50: 1أخرجه ابن ماجۀ فی سننه . 3

 وذکر حدیثاً آخر عن العباس 75: 4وأخرجه الحاکم فی المستدرک . رجال اسناده ثقات
والذی نفس محمد بیده، ال یدخل قلب رجل اإلیمان حتّى «:  قال)صلى اهللا علیه وآله( عنه

وعزاه إلى ابن ) 34193( رقم 102: 12وأورده المتقی الهندی فی الکنز . »یحبّکم هللا ولرسوله
  .ماجۀ والرویانی والطبرانی وابن عساکر

  .110: 1ذکرهما ابن حجر فی الصواعق المحرقۀ . 4
  ).المؤلّف( 352: 4المستدرک على الصحیحین . 5



٣٠ اهل بيت فی مصر

إیّاک : وعندما حذّر اإلمام علی کرّم اهللا وجهه معاویۀ بن أبی سفیان قال له
ال یُبغضنا وال یحسدنا أحد «: قال) هصلى اهللا علیه وآل( وبغضنا، فإنّ رسول اهللا

  .1رواه الطبرانی فی األوسط» إالّ ذید عن الحوض یوم القیامۀ بسیاط من نار

لذلک التزم السلف الصالح بما أُمروا به من حبّ آل البیت وإکرامهم 
وتوقیرهم، فهذا أمیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز یقول لعبداهللا بن الحسن بن علی 

إن کانت لک حاجۀ فأرسل أو : ـ وقد جاءه فی حاجۀ نهم جمیعاًرضی اهللا ع ـ
  .2اکتب بها إلی، فإنّی أستحی من اهللا أن یراک على بابی

أمّا أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب فقد قال لإلمام الحسین رضی اهللا عنهما 
إنّ : عبداهللا بن عمر فی الطریق قال له، فلمّا قابله حین علم أنّه کان قادماً إلیه

أبی مشغول ببعض األُمور، فرجع، فلمّا علم عمر بذلک نهر ابنه، ودعا الحسین 
حتّى وإن کنت أنا مشغوالً فال أنشغل عنک، فأنت ابن : واعتذر له، وقال له

، وقضى له حاجته بعد أن اعتذر له عمّا بدر من )صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا
  .3ابنه عبداهللا

 فی مدح آل البیت فی شخص اإلمام زین العابدین وما أروع ما قال الفرزدق
  :ابن الحسین رضی اهللا عنهم جمیعاً، مبیناً فضلهم

  کفرٌ وقربهمُ منجىً ومعتصمُ***من معشر حبهم فرضٌ وبغضهمُ

  ویستزاد به اإلحسانُ والنعمُ***یستدفع السوء والبلوى بحبهم

  به الکلمُلِّ بدء ومختوم فی ک***مقدم بعد ذکر اهللا ذکرهم

                                                                                                                                        
والسیوطی فی الدرّ المنثور . إنّه صحیح:  وقال143:  حجر فی الصواعقوأخرج الحدیث أیضاً ابن 

وأخرجه جمعٌ . وعزاه إلى أحمد بن حنبل وابن حبّان والحاکم کلّهم عن أبی سعید الخدرى 7: 6
دوزی فی ، والقن266: 2، والسیوطی فی الخصائص 138: ابن المغازلی: فی کتب المناقب، مثل

  . وغیرهم334: ، واألمر تسری فی أرجح المطالب48: الینابیع
  ).المؤلّف). (2726( رقم 82: 3المعجم الکبیر للطبرانی . 1

بسنده إلى معاویۀ بن ) 2426( رقم 204 ـ 203: 3نعم، وقد أخرجه فی المعجم األوسط أیضاً  
  ).علیهما السالم( حُدَیج عن الحسن بن علی

أنّه کان یستعین : ده عن ضمرۀ وذکر أیضاً بسن366: 27بن عساکر فی تاریخ دمشق أورد األثر ا. 2
إن رأیت أن التقف ببابی إالّ فی الساعۀ التی ترى أنّه : سلیمان فی حوائجه، فقال له عمربه على 

فإنّی أکره أن تقف ببابی فال یؤذن لک علی ،یؤذن لک فیها علی.  
) 615(برقم ) علیهما السالم(  ضمن ترجمۀ الحسین بن علی300: 2رواه ابن حجر فی التهذیب . 3

  .»أنت أحقّ باإلذن من ابن عمر، وإنّما أنبت ما ترى فی رؤوسنا اهللا ثم أنتم: فقال«: وأضاف



٣١ اهل بيت فی مصر

  هم: من خیر أهل األرض؟ قیل: أو قیل***إن عُدّ أهل التقى کانوا أئمّتهم

  1وال یدانیهم قومٌ وإن کرموا***ال یستطیع جوادٌ بعد غایتهم

المکرم لذرّیتی، والقاضی : أربعۀ أنا لهم شفیع یوم القیامۀ«: وفی األثر
المُحبّ له بقلبه حوائجهم، والساعی لهم فی أُمورهم عندما اضطرّوا إلیه، و

  .2»ولسانه

صلى اهللا علیه ( حبّ من وصّى بحبّهم المصطفىفواجب المسلم أن یمأل قلبه ب
  :، فبحبّهم ینال الخیر الکثیر فی الدنیا واآلخرۀ، وما أجمل ما قال المحبّ)وآله

  3وزد حبهم یا رب فی حسناتی***فیا رب زدنی من یقینی بصیرۀً

م، شاعر األولیاء، شیخنا الشیخ علی عقل إذ یقول فی ورحم اهللا الشاعر المله
  :دفع مالمۀ الذین یلومونه فی شدّۀ تعلّقه بĤل البیت

  فلستُ الفتى خائف الالئمهْ***مُ على حبهمومهما أُال

  ونفسی بأعتابهم خادمهْ***فروحی على بابهم ترتمی

  بذکرهمو أصبحت هائمهْ***إذا مس نفسی فتور المعاصی

  سواءُ رضاک أو الالئمهْ*** ثم یا عاذریفیا عاذلی

  فإنِّی أُحب بنی فاطمهْ***فقل ما تشاءُ وکن ما تشا
  

  من هم آل البیت؟

قُل الَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ : (لمّا نزلت اآلیۀ الکریمۀ فی سورۀ الشورى
صلى اهللا علیه ( اهللا سأل ابن عباس رضی اهللا عنهما رسول )الْمَوَدۀَ فِی الْقُرْبَى

  :ذین نزلت فیهم اآلیۀ؟ قالیا رسول اهللا، مَن قرابتک ال: ، قال)وآله

  .1»علی وفاطمۀ والحسن والحسین«

  .355: 2دیوان الفرزدق . 1                                                           
، والزبیدی 237: ابن حجر فی الصواعق، و18: العقبىأورد هذا األثر المحبّ الطبری فی ذخائر . 2

وأخرج األثر الخوارزمی فی ). علیه السالم( ، کلّهم عن علی73: 8 إتحاف السادۀ المتّقین فی
الضارب بسیفه : أنا لهم شفیع یوم القیامۀ ولو أتوا بذنوب أهل األرض«:  ولکن بلفظ25: 2المقتل 

  .»الخ...أمام ذرّیتی، والقاضی لهم
قصیدۀ طویلۀ لدعبل بن علی الخزاعی، ، والبیت من 16: بى فی مناقب ذوی القربىذخائر العق. 3

  .63: من رزایا، انظر دیوانه) صلى اهللا علیه وآله( ما أصاب آل محمدیذکر فیها 



٣٢ اهل بيت فی مصر

کلّ من ینسب إلى ) صلى اهللا علیه وآله( أنّ ذوی قربى رسول اهللا: کذلک جاء
کلّ مسلم محبّ لرسول : ، وقیل3قریش کلّها: ، وقیل2جدّه األقرب عبدالمطلب

  .4)صلى اهللا علیه وآله( اهللا

وإنّما المعنى الخاصّ لذوی القُربى یقصد به علیاً وفاطمۀ والحسن والحسین 
کما جاء فی إسعاف الراغبین فی سیرۀ المصطفى وفضائل أهل بیته الطاهرین، 

  .5للصبّان

 أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّمَا یُرِیدُ اهللاُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ: (روى أنّه لمّا نزل قوله تعالى
کساءً ) صلى اهللا علیه وآله( ، لفّ رسول اهللا]33: األحزاب[ )وَیُطَهرَکُمْ تَطْهِیراً

  :على علیٍّ وفاطمۀ والحسن والحسین، وقال

  .6»اللّهم هؤالء أهل بیتی، فأذهِبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً«

رکاتک على آل اللّهم هؤالء آل محمد، فاجعل صلواتک وب«: وفی روایۀ قال
  .1»محمد کما جعلتها على إبراهیم، إنّک حمید مجید

: 1، والعالّمۀ القندوزی فی ینابیع المودّۀ )2641( رقم 47: 3ذکر الخبر الطبرانی فی المعجم الکبیر . 1                                                                                                                                        
 والواحدی فی الوسیط وأبی نعیم فی  وعزاه إلى أحمد وابن أبی حاتم والحاکم فی المناقب105
، والقرطبی فی أحکام 170 ـ 169: 4وذکره من المفسّرین ابن کثیر فی تفسیره .  وغیرهمالحلیۀ

: 1، وعلی بن إبراهیم القمی فی تفسیره 220 ـ 219: 4، والزمخشری فی الکشاف 22: 16القرآن 
 23: ن جبیر عن ابن عباس ذیل آیۀ، کلّهم عن سعید ب310: 8، والثعلبی فی الکشف والبیان 275

  .من سورۀ الشورى المبارکۀ
ومن أهل بیته؟ ألیس : ذهب إلیه البعض لروایۀ مسلم عن زید بن أرقم، قال له الحُصین بن سبرۀ. 2

هم آل علی وآل عقیل : ومن هم؟ قال: أهل بیته من حُرِم الصدقۀ بعده، قال: نساؤه أهل بیته؟ قال
 رقم 1873: 4صحیح مسلم . (نعم: کلّ هؤالء حُرِم الصدقۀ؟ قال: وآل جعفر وآل عباس، قال

  ).کتاب فضائل الصحابۀ) 2408(
الخطاب «: )بَىإِالَّ الْمَوَدۀَ فِی الْقُرْ( قال فی ذیل اآلیۀ 176: 3قاله الزجاج فی معانی القرآن . 3

  .»لقریش خاصۀً، قاله ابن عباس وأبو مالک والشعبی
نّما اآلیۀ منسوخۀ، وا:  حیث قال22: 16 کالقرطبی فی أحکام القرآن ;رینذهب إلیه بعض المفسّ. 4

، فنزلت اآلیۀ وأمرهم اهللا بمودّۀ )صلى اهللا علیه وآله( بمکۀ، وکان المشرکون یؤذون النبینزلت 
وصلۀ رحمه، فلمّا هاجر آوته األنصار ونصروه، وأراد اهللا أن یلحقه ) صلى اهللا علیه وآله( نبیّه

، )وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِیَ إِالَّ عَلَى رَب الْعَالَمِینَ: (من األنبیاء حیث قالبإخوانه 
  .وعزاه إلى الضحاک والحسین بن الفضل

  .225: إسعاف الراغبین المطبوع بهامش نور األبصار. 5
والطبرانی )علیهما السالم(  ترجمۀ الحسن بن علی204: 13أخرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق . 6

والحاکم ) 2669( رقم 55: و) 2668( رقم 54: و) 2666( رقم 53: 3فی المعجم الکبیر 
: وما بعده، وابن المغازلی الشافعی فی المناقب) 686( رقم 64: 2الحسکانی فی شواهد التنزیل 

  .385: 3، والذهبی فی سیر أعالم النبالء 225: ، والشبلنجی فی نور األبصار305



٣٣ اهل بيت فی مصر

 أخذاً من سیاق ;)صلى اهللا علیه وآله( وجاء کذلک أنّ آل البیت هم زوجاته
 اآلیات القرآنیۀ فی

ثم ) صلى اهللا علیه وآله( سورۀ األحزاب، فالحدیث القرآنی موجّه إلى نسائه
یُرِیدُ اهللاُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّمَا (أتبعه اهللا تعالى بهذه اآلیۀ 

  .3و2 وهو ما ذهب إلیه الزمخشری فی تفسیره]33: األحزاب[ )وَیُطَهرَکُمْ تَطْهِیراً

ولقد أصبح اإلقرار بفضل آل البیت والشعور بفضلهم سمۀ من سمات 
وب المصریّین المسلمین، ولدى المصریّین خاصّۀً، ویستدلّ علیه بانعطاف قل

نحوهم، وزیارتهم لهم فی أضرحتهم، والمزاحمۀ للوقوف عند قبورهم، وإهداء 
آیات الدعاء وقراءۀ القرآن على أرواحهم، والتعبیر عن حبّهم لنبیّهم وعترته 

وکذلک انجذاب األرواح إلى مشاهدهم، والصالۀ فی المساجد المنسوبۀ . الطاهرۀ
  .صّۀً فی شهر الروحانیات شهر رمضانإلیهم فی صالۀ الفجر والعشاء، وخا

ألنّ واجب العرفان والوفاء یقتضی إسناد الفضل ألصحابه، أهل البیت الذین 
طهّرهم اهللا تطهیراً، فهم أهل التقوى، وأهل العلم والحکمۀ، وهم نوّاب 

فی نشر فضائله وأخالقه، فحبّ الناس ألهل )صلى اهللا علیه وآله( المصطفى
  .والتأسّی به وحبّ من أحبّه)صلى اهللا علیه وآله(  لحبّ الرسولالبیت یعدّ امتداداً

بن  أنس رواه علی وفاطمۀ وابناهما خاصّۀً، ماالبیت هم  یّد أنّ أهلوممّا یؤ
کان یقف عند بیت السیدۀ فاطمۀ ) صلى اهللا علیه وآله( اهللا أنّ رسول: 2 مالک

علیهما (  ترجمۀ الحسن بن علی203: 13دمشق اکر فی تاریخ وأخرجه بهذا اللفظ ابن عس. 1                                                                                                                                        
: ، والشبلنجی فی نور األبصار)2665(و) 2664( رقم 53: 3والطبرانی فی المعجم الکبیر ) السالم
  .372: ، والکنجی الشافعی فی کفایۀ الطالب225

  .538: 3تفسیر الکشاف . 2
مقاتل بن سلیمان ینفردان من بین المفسّرین جمیعاً بتخصیص اآلیۀ بنساء یذکر أنّ عکرمۀ و. 3

أنّ المراد بالبیت هنا بیت النبی : ، ویرویان عبر التمسک بالسیاق العام)صلى اهللا علیه وآله( النبی
األسواق بل أنّه یروى عن عکرمۀ أنّه کان ینادی ب. ومساکن زوجاته) صلى اهللا علیه وآله( األکرم
ما یکفیه عن هذین الرجلین أن ومن یتتبّع کتب جرح الرجال وتراجمهم یرى . ات بهذاوالطرق

یدیر الصفح عنهما، فضالً عن استماع أقوالهما، فقد اتّهما باالضطراب والوضع والتدلیس، بل قد 
: 10 و267: 7تهذیب التهذیب : راجع فی أحوالهما. عُرفا بالکذب عند المحدّثین، وبالتجسیم أیضاً

، 342: 4، وفیات األعیان 14: 8، التاریخ الکبیر للبخاری 272: 2، وتقریب التهذیب 281
  .276: 2الکاشف للذهبی 



٣٤ اهل بيت فی مصر

إِنَّمَا یُرِیدُ اهللاُ لِیُذْهِبَ ( البیت أهل الصالۀ«: الفجر، ویقول ابنته وهو خارج لصالۀ
  .1»)وَیُطَهرَکُمْ تَطْهِیراً عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ

اهللا وبرکاته، الصالۀ  السالم علیکم أهل البیت ورحمۀ«: ن یقولکا کما
  .2»یرحمکم اهللا

ومعلوم أنّ المودّۀ تکون من أثر المحبّۀ، بل هی الثبات على المحبّۀ، ومعلوم 
صلى اهللا ( ذلک أنّه ال دین لمن ال محبّۀ له، وأنّ محبّۀ آل البیت نابعۀ من محبّتهک

ومن . نابعۀ من محبّۀ اهللا تعالى) صلى اهللا علیه وآله( ، ومحبّۀ النبی)علیه وآله
صلى (  ألنّها أجر لنبیّه;على کلّ مسلماجبۀ هنا، فإنّ محبّۀ آل البیت أصبحت و

لمسلمین إلى نور اإلیمان فی الدنیا، کما أنّها وفاء له على هدیه ا) اهللا علیه وآله
  .بعد انتقاله

  :وقد أشار المحبّ إلى هذا المعنى، فقال

  به عمایات باقینا وماضینا***إنَّ النبی هو النور الذی کشفت

  فضلٌ علینا وحقٌّ واجبٌ فینا***ورهطه عصمۀٌ فی دیننا ولهم

 ;)صلى اهللا علیه وآله( یۀ النبیوهناک فریق آخر یرى أنّ أهل البیت هم ذرّ
أنّ اللفظ یتّسع : ، کما یرى غیرهم3تمییزاً لهم عن باقی المهاجرین واألنصار

کان ) صلى اهللا علیه وآله( إنّ رسول اهللا«:  قال331: 1أخرجه عن أنس اإلمام أحمد فی المسند . 1                                                           
 رقم 352: 5ننه والترمذی فی س. »...یمرّ بباب فاطمۀ ستّۀ أشهر إذا خرج إلى صالۀ الفجر

والسیوطی فی الدر المنثور .  سلمۀوفی الباب عن أبی الحمراء ومعقل بن یسار وأُمّ: وقال) 3206(
األحزاب المبارکۀ وعزاه إلى ابن جریر وابن مردویه، من سورۀ ) 33( ذیل تفسیر اآلیۀ 606: 6

ن المنذر والطبرانی  عزاه إلى ابن أبی شیبۀ وأحمد والترمذی وحسّنه وابن جریر واب605وفی ص 
  .والحاکم وابن مردویه

تسعۀ ) صلى اهللا علیه وآله( شهدنا رسول اهللا«: رواه بهذا اللفظ ابن مردویه عن ابن عباس، قال. 2
  .606: 6الدر المنثور » ...أشهر، یأتی کل یوم باب علی بن أبی طالب عند وقت کل صالۀ فیقول

أم سلمۀ ن، لروایۀ أبی سعید الخدری ور من المفسّریوهو ما یتمسّک به الفریق األعظم واألکب. 3
وعمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه وواثلۀ بن األسقع وعائشۀ أخرجه جمع غفیر من المحدّثین 

، والطبرانی فی المعجم الکبیر 304 و296: 6 و107: 4وأعالم الفقهاء کأحمد بن حنبل فی المسند 
: ، ومحبّ الدین الطبری فی الذخائر)یهما السالمعل(  ضمن ترجمۀ اإلمام الحسن بن علی48: 3

 ناهیک عن أرباب التفسیر کالطبری وابن کثیر 305: لمغازلی فی المناقب، وابن ا24 ـ 21
إِنَّمَا یُرِیدُ اهللاُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ (والسیوطی فی الدرّ المنثور والحِبَری عند تفسیر اآلیۀ 

33:  األحزاب)رَکُمْ تَطْهِیراًالْبَیْتِ وَیُطَه.  
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النَّبِی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ : (لیشمل األمۀ اإلسالمیۀ، ولقوله تعالى
  .]6 :األحزاب[)وَأَزْوَاجُهُ أُمهَاتُهُمْ

صلى ( أنّ آل البیت هم المنسوبون إلى النبی: لملطاویویرى األُستاذ حسن ا
إنّ الفقهاء ذکروا «: من أوالد فاطمۀ وعلی رضی اهللا عنهما، وقال)اهللا علیه وآله

أنّه ینسب إلیه أبناء بناته، فأوالد فاطمۀ )صلى اهللا علیه وآله( أنّه من خصائصه
هللا عنهما یُنسبون رضی اهللا عنها یُنسبون إلیه، وأوالد الحسن والحسین رضی ا

، بینما أوالد أُختیهما زینب وأُم کلثوم یُنسبون إلى أبیهم )صلى اهللا علیه وآله( إلیه
 ;عبداهللا بن جعفر وعمر بن الخطاب، زوجیهما، وإنّما خرج أوالد فاطمۀ وحدها

للخصوصیۀ التی ورد الحدیث بها، وهو مقصور على ذرّیۀ الحسن 
لکلّ بنی آدم عصبۀٌ، إالّ «): صلى اهللا علیه وآله( ه لقول;)علیهما السالم( والحسین

  .»...1»ابنی فاطمۀ، أنا ولیّهما وأنا عصبتهما

یت وساللتهم الطاهرۀ فیُطلق على الذی اختصّ به أهل الب» الشریف«أمّا لفظ 
من کان من أهل البیت، سواء کان حسنیّاً أو حسینیّاً أو علویّاً، من ذرّیۀ کلّ 

 وهو ابن اإلمام علی من زوجته الحنفیۀ ـ أو غیره من أوالد محمد بن الحنفیۀ ـ
الشریف العقیلی، والشریف العباسی، : علی، أو جعفریّاً أو عقیلیّاً أو عباسیّاً، فیقال

مصر  الفاطمیون الخالفۀ فی ولما تولّى. 2والشریف الجعفری، والشریف الزینبی
  .قصروا لفظ الشریف على ذرّیۀ الحسن والحسین

خصوصیۀ » آل« نا، فإنّ اختصاص الحسن والحسین وذرّیتهما بالـومن ه
فقد ) صلى اهللا علیه وآله(  ألنّ أباهم اإلمام علیّاً کان االبن واألخ للرسول;وإیثار
أنت منّی بمنزلۀ هارون من موسى، غیر أنّه ال نبی «): صلى اهللا علیه وآله( قال

کلّ «و» ...کلّ بنی أُنثى«: بلفظ) 2632(و) 2631( رقم 44: 3أخرج الحدیث الطبرانی فی المعجم . 1                                                           
  .236: وابن حجر فی الصواعق.  بهذا اللفظ164: 3، والحاکم فی المستدرک »...بنی أُمّ

. کلّ عباسی، وبمصر لکلّ علویالشریف ببغداد لقب ل«: یقول الحافظ ابن حجر فی األلقاب. 2
والشک أنّ المصطلح القدیم أولى، وهو إطالقه على کلّ علوی وجعفری وعقیلی وعباسی، کما 

نزهۀ (» ...صنعه الذهبی، وکما أشار إلیه الماوردی من أصحابنا، والقاضی أبو یعلى من الحنابلۀ
  ).1669 رقم 399 :1األلباب فی األلقاب 



٣٦ اهل بيت فی مصر

صلى ( ، وریحانته، وبضعۀ منه)یه وآلهصلى اهللا عل( أمّا أُمّهما، فهی ابنته. 1»بعدی
  .، ورضی اهللا عنهم جمیعاً، وأکرمنا بمحبّتهم)اهللا علیه وآله

*   *   *  

  :وجوب محبّۀ آل البیت ومودتهم

للعباس عمّه لمّا شکا إلیه نفراً من قریش، ) صلى اهللا علیه وآله( قال النبی
یحبّکم هللا والذی نفسی بیده، ال یدخل قلب رجل اإلیمان حتّى «: قال

  .2»ولرسوله

صلى اهللا علیه ( صلۀ قرابۀ رسول اهللا) رضی اهللا عنه( ولذلک، قال أبو بکر
  .3أحبّ إلی من صلۀ قرابتی) وآله

  :ولذلک أنشأ اإلمام الشافعی هذه األبیات فی وجوب حبّ آل البیت

  .)3758(صحیح الترمذی . 1                                                           
وفی : وقال) 3730 رقم 641 ـ 640: 5(أخرجه الترمذی مسنداً إلى جابر بن عبداهللا : أقول  

وبسند آخر عن سعید بن المسیّب عن سعد . أم سلمۀقم وأبی هریرۀ والباب عن سعد وزید بن أر
) 328( رقم 146: 1وأخرجه الطبرانی ). 3731(هذا حدیث حسن صحیح : بن أبی وقّاص، وقال

  .»من موسى«: الزهری عن عامر بن سعد عن أبیه إلى قولهبسنده عن 
هذا «: ویذکر أنّ حدیث المنزلۀ من أثبت اآلثار، وقد صرّح بتواتره أعالم الحدیث، کالحاکم  

 رقم 76: رۀ، والسیوطی فی األزهار المتناث)70 ب 283: کفایۀ الطالب(» حدیث دخل حدّ التواتر
وقال ابن الجوزی . 217 رقم 169: وإتحاف ذوی الفضائل، 233 رقم 206: المتناثر، ونظم 103

، مشکاۀ 2 ب 27: تذکرۀ الخواص(» أخرجاه فی الصحیحین واتّفقا علیه«: والخطیب التبریزی
: 3وقد أخرجه البخاری فی صحیحه )) علیه السالم(  مناقب علی6078 رقم 17193: المصابیح

 4154 رقم 1602: 4، و9 علی رقم  کتاب فضائل أصحاب النبی باب مناقب3503 رقم 1359
کتاب فضائل الصحابۀ ) 6167(رقم ه مسلم فی فضائله کتاب المغازی، غزوۀ تبوک، کما أخرج

» هو من أثبت اآلثار وأصحّها«: وقال ابن عبدالبرّ والتلمسانی. باب فضائل علی عن سعد
  ).14: مام علی، الجوهرۀ فی نسب اإل)علیه السالم(  بدایۀ ترجمۀ علی340: 3االستیعاب (
وممّا یجدر ذکره أنّ اإلمام أحمد قد أخرجه من طرق کلّها صحیحۀ، فی فضائل الصحابۀ،   

 سعد  عن1079 و1006 و1005 و960 و956 و633 و592 و569 و2/567: مناقب علی
  . عن أسماء1091و 642 و598و

  ).3767 ـ 3714(صحیح البخاری . 2
المطبوع فی دار ابن کثیر ودار الیمامۀ للنشر، لکن لم أعثر علیه فی صحیح البخاری : أقول 

وعزاه إلى أحمد والترمذی ) 33395( رقم 700: 11الحدیث أورده المتقی الهندی فی الکنز 
مذی فی کتاب وقد أخرجه التز. والحاکم عن عبدالمطلب بن ربیعۀ، وعن الحاکم أیضاً عن العباس

هذا حدیث حسن صحیح، : وقال) 3758(العباس بن عبدالمطلب رقم المناقب، باب مناقب 
  .157: 1والشجری فی األمالی 

عن عروۀ بن الزبیر عن عائشۀ، کتاب فضائل ) 3508( رقم 1361: 3أخرج األثر البخاری . 3
  ).12) (صلى اهللا علیه وآله( الصحابۀ، باب مناقب قرابۀ رسول اهللا



٣٧ اهل بيت فی مصر

  فرض من اهللا فی القرآن أنزله***یا آل بیت رسول اهللا حبّکمو

  1من لم یصلِّ علیکم ال صالۀ له***الفخر أنّکمویکفیکم من عظیم 

  .یشیر إلى أنّه ال تُقبل صالۀ من لم یصلِّ على آل البیت فی التشهّد

  :وکما قال المحبّ

  علیاً وسبطیه وفاطمۀ الزهرا***أحبّ النبی المصطفى وابن عمه

  وإنِّی أرى البغضاء فی حقّهم کفرا***و أهل بیت أُذهب الرجس عنهمهم

  2لدى المأل األعلى وأکرم بهم ذکرا***م اهللا ما دام ذکرهمعلیهم سال

  :وکذلک قال اإلمام الشافعی

  واهتف بساکن خیفها والناهض***یا راکباً قف بالمحصب من منى

  فیضاً کملتطم الفرات الفائض***سحراً إذا فاض الحجیج إلى منى

  3فلیشهد الثقالن أنّی رافضی***إن کان رفضاً حبّ آل محمد

  :لمحبّ کذلکوقال ا

  لسبب األقوىتمسک فی أخراه با***هم القوم من أصفاهم الود مخلصاً

  محاسنهم تحکى وآیاتهم تُروى***هم القوم فاقوا العالمین مناقباً

  4وطاعتهم ودّ وودهمو تقوى***مواالتهم فرض وحبّهمو هُدىً

ورد البیتان . البیت فرض، وهو العالم الحبیر البسیط، یؤکّد فیهما اإلمام على أنّ حبّ أهل بیتان من. 1                                                           
  ).118( رقم 115: دیوانهفی 

، والشبلنجی فی نور )علیه السالم(  فی مناقب علی110: 2األبیات أوردها المحبّ فی الریاض . 2
  .، ونسبوها إلى أبی الحسن بن جبیر233 ـ 232: األبصار

  ز البیت الثانی کما یلیویظهر هنا أنّ األبیات قد حدث فیها خلط، حیث أنّ عج 
  وأطلعهم أفق الهدى أنجماً زهرا................................................***

  وحبّهمو أسنى الذخائر لألخرى***موالتهم فرض على کلّ مسلم
  فانّی أرى البغضاء فی حقّهم کُفرا***وما أنا للصحب الکرام بمبغض

وردت األبیات .  حسداً وبغیاً; لمّا نسبت إلیه الخوارج الرفضاألبیات من الکامل، أنشأها اإلمام. 3
 178: 2، وفی الوافی بالوفیات 71: 2ووردت أیضاً فی مناقب الشافعی ). 84( رقم 93: فی دیوانه

خرجنا مع الشافعی من مکۀ نرید منى، فلم ننزل وادیاً ولم نصعد شعباً : أنّ الربیع بن سلیمان قال
  .بیات تلکإالّ وسمعته یقول األ

 عن 29: ی الفصول المهمۀ، وابن الصباغ المالکی ف233: األبیات یرویها الشبلنجی فی نور األبصار. 4
  ).علیهم السالم( بعضهم فی مدح أهل البیت



٣٨ اهل بيت فی مصر

ذه ساووه فی ه) صلى اهللا علیه وآله( إنّ أهل بیته«: وقال الفخر الرازی
  :األشیاء

اللّهم صلِّ على محمد : فی الصالۀ علیه وعلیهم فی التشهد، فیلزم أن قال
  .وعلى آل محمد

  .]33: األحزاب[ )وَیُطَهرَکُمْ تَطْهِیراً: (وفی الطهارۀ، قال تعالى

قُل الَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدۀَ فِی : (وفی المحبّۀ، وفی قوله تعالى
  .1»...]23: الشورى[)قُرْبَىالْ

  :وما أفضل ما قال المحبّ

  ظنّ موسى أنّه نور قبس***یا بنی الزهراء والنور الذی

  2إنّهم آخر سطر فی عبس***ال أوالی قطُّ من عاداکم

  :ونقول متمثّلین قول المحبّ

  تمسّکت بالمختار جزئی وأَجمعی***صلُوا حبل ودّی بالنبی وآله

*   *   *  
  

  :ل البیت بفضائل کثیرۀاختصاص أه

تحریم الصدقۀ علیهم، وتعویضهم الخمس من الفیء : من هذه الخصائص
والغنیمۀ، وکذلک إطالق لقب األشراف علیهم، ویطلق اللقب على سائر أهل 

  .3البیت، وخاصّۀً على ذرّیۀ الحسن والحسین والسیدۀ زینب

  . من سورۀ الشورى23:  ذیل تفسیر آیۀ القربى166: 27التفسیر الکبیر . 1                                                           
. ارۀ مخصوصۀ ینقلها عن بعض السلف یرویها ضمن زی113 ـ 112: تحفۀ األحباب للسخاوی. 2

  .)أُولـئِکَ هُمُ الْکَفَرَۀُ الْفَجَرَۀُ(: ی آخر آی عبسویشیر إلى قوله تعالى ف
صلى اهللا علیه ( فی أنّهم ینسبون إلى النبی) علیهما السالم( وهل یشارکون أوالد الحسن والحسین. 3

أنّه یُنسب إلیه أوالد بناته، ) لیه وآلهصلى اهللا ع( ؟ لقد ذکر جمهور الفقهاء أنّ من خصائصه)وآله
ولم یذکروا مثل ذلک فی أوالد بنات بناته، فالخصوصیۀ للطبقۀ العلیا فقط، وهم أوالد 

یُنسبون إلیهما ) علیهما السالم(  ینسبون إلیه، وأوالد الحسن والحسین)معلیها السال( فاطمۀ
أم کلثوم فإنّهم یُنسبون إلى أبیهم، ال إلى أمّا أوالد زینب و ) صلى اهللا علیه وآله( فینسبون إلیه

فجرى فیهم األمر على قاعدۀ الشرع فی أنّ الولد یتبع أباه )صلى اهللا علیه وآله( األُم، وال إلى النبی
صلى اهللا علیه ( للخصوصیۀ التی وردت عنه)علیها السالم( فی النسب، ال أُمه، وانّما خرج أوالد

فقد أخرج الحاکم بسنده عن ). علیهما السالم( حسن والحسین، وهی مقصورۀ على ذرّیۀ ال)وآله



٣٩ اهل بيت فی مصر

من رسول وجوب إکرامهم وتوقیرهم، ألجل قرابتهم : ومن خصائصهم کذلک
  .، فقد کان هذا حال الصالحین معهم)صلى اهللا علیه وآله( اهللا

أنّ محبّتهم تطیل العمر، وتحصل بها البرکۀ، وتبیّض الوجه یوم القیامۀ : ومنها
  .وعکس ذلک کرههم

وعلى خالف ذلک، فبغضهم یورث الشقاوۀ، ویُعرض المبغض لهم على رسول 
 یوم القیامۀ، وما أحسن ما عرض هذا مسودّ الوجه) صلى اهللا علیه وآله( اهللا

  :المعنى المحبّ

  ویکرم مثواهم هنیئاً لک البشرى***فیا مَن یوالیهم ویحفظ ودهم

  ضّل تفضّل فادخل الجنۀ الخضراتف***فالبد یوم العرض تسمع قائالً

  تمهل قلیالً أنت فی سقر الحمرا***ویا مَن یعادیهم لفرط شقائه

یسمّون ) صلى اهللا علیه وآله( نت رسول اهللاأنّ أوالد فاطمۀ ب: ومنها
  ).صلى اهللا علیه وآله( أبناءه

وهذه الخصوصیۀ ألوالد فاطمۀ ابنته رضی اهللا عنها دون بقیۀ أوالد بناته، 
أم کلثوم، فهم الذین لهم والحسین والمحسن وزینب و الحسن : وأبناء فاطمۀ هم

 ألنّ أبناء اإلناث ;ء الذکورهذه الخصوصیۀ، وما تبع هذا من ذرّیتها من األبنا
  .ینسبون الى آبائهم

  .أنّ مهدی آخر الزمان من ذرّیۀ أهل البیت: ومنها

وممّا یبیّن مکانۀ أهل البیت، وخاصّۀً الحسن والحسین هذه المحاورۀ التی 
صلى اهللا ( تمّت بین الحجّاج والشعبی حول بنوّۀ الحسنین ونسبتهما إلى الرسول

صلى اهللا ( إنّهم أبناء النبی: عبی یحبّ آل البیت، ویقول عنهم، وکان الش)علیه وآله
  .وذرّیته) علیه وآله

فذات یوم استدعاه الحجّاج إلى مجلسه، وحضر المجلس علماء الکوفۀ 
والبصرۀ، ولمّا دخل الشعبی لم یحسن الحجّاج استقباله، ولمّا جلس سأله 

  !یا شعبی، أمر بلغنی عنک یشهد علیک بجهلک: الحجّاج

لکلّ بنی أُمٍّ عصبۀٌ، إالّ ابنی فاطمۀ، أنا ولیّهما «) صلى اهللا علیه وآله( قال رسول اهللا: جابر قال                                                                                                                                        
  .ف على أنّ ابن الشریفۀ ال یکون شریفاًولهذا جرى السلف والخل. »وعصبتهما



٤٠ اهل بيت فی مصر

  ماهو أیّها األمیر؟: فقال الشعبی

ألم تعلم أنّ أبناء الرجل إنّما ینسبون إلیه؟ واألنساب ال تکون : قال الحجّاج
صلى اهللا علیه ( إالّ باآلباء؟ فما بالک تقول عن أبناء فاطمۀ الزهراء بنت النبی

ی، وذرّیته، مع أنّ أباهم عل) صلى اهللا علیه وآله( إنّهم أبناء رسول اهللا): وآله
  !إالّ من جهۀ أُمّهم فاطمۀ؟) صلى اهللا علیه وآله( ولیس لهم اتّصال بالنبی

أیّها األمیر، ما أراک تتکلّم إالّ بکالم من یجهل : فردّ علیه الشعبی ردّ الواثق
  ).صلى اهللا علیه وآله( کالم اهللا وسنّۀ نبیّه

  !کیف تقول لی هذا؟! ویلک: فقال الحجّاج وقد اشتدّ غضبه

هؤالء هم العلماء والقرّاء وحَمَلَۀ کتاب اهللا، ألیس اهللا تعالى : عبیفقال الش
، وألم یقل سبحانه وتعالى عن سیّدنا )بَنِی إِسْرَائِیلَ یَا(، )بَنِی آدَمَ یَا: (یقول

علیه ( ، فهل کان اتّصال عیسى)ومن ذرّیته عیسى): (علیه السالم( إبراهیم
إالّ من جهۀ األُم فقط؟ کما صحّ عن رسول )علیه السالم( بسیّدنا إبراهیم) السالم

هذا ابنی سیّد «): رضی اهللا عنه( أنّه قال عن الحسین) صلى اهللا علیه وآله( اهللا
  .»شباب أهل الجنّۀ

عندئذ خجل الحجّاج، وأخذ یتلطّف مع الشعبی بعد أن أفحمه الشعبی بالحجّۀ 
  .1ن الکتاب والسنّۀم

*   *   *  
  

  :ر الصالحینفی مشروعیۀ الزیارۀ لقبو

... لکی ندفع شبهات المنکرین للزیارۀ نستند الى أدلّۀ منسوبۀ لألئمۀ الکبار
فی القبر الشریف، ) صلى اهللا علیه وآله( فجمیعهم متّفق على زیارۀ المصطفى

ویدلّ على زیارۀ . وأنّها أعظم قربۀً لمن له سعۀ، وأنّها مستحبّۀ وواجبۀ کذلک

  .25 ـ 24: 1ی فی مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول حکى المحاورۀ محمد بن طلحۀ الشافع. 1                                                           



٤١ اهل بيت فی مصر

صلى اهللا علیه ( یاس األولى، وهو قبر المصطفىالقیاس، أی ق: قبور أهل البیت
  .1)وآله

یزور أصحابه فی البقیع وفی أُحد ) صلى اهللا علیه وآله( ولقد کان رسول اهللا
کان الصحابۀ الکرام ) صلى اهللا علیه وآله( ـ ومن بعده رضی اهللا عنهم جمیعاً ـ

ومن . بالد بعیدۀمن یواظبون على هذه الزیارۀ، ولو کانوا یأتون إلى هذه األماکن 
على هذه الزیارۀ )صلى اهللا علیه وآله( بعد الصحابۀ إلى الیوم یواظب المقتدون به

  .کسنّۀ متوارثۀ جیالً بعد جیل

غیر أنّ هناک من یعترضون على زیارۀ مشاهد آل البیت، لزعمهم أنّ الحدیث 
رام، المسجد الح: الشریف ینصّ على عدم شدّ الرحال إالّ إلى ثالثۀ مساجد فقط

ال «بینما جاء فی تفسیر الحدیث الشریف . والمسجد النبوی، والمسجد األقصى
أنّ جمیع المساجد متساویۀ فی فضل : 2»تشدّ الرحال إالّ إلى ثالثۀ مساجد

أفتى فقهاء اإلسالم بجواز زیارۀ القبور، وخاصّۀً قبور األنبیاء واألولیاء الصالحین، استناداً إلى . 1                                                           
مجموعۀ من األدلّۀ الشرعیۀ من الکتاب والسنّۀ واإلجماع والقیاس والعقل، بل قد أفتى أئمۀ 

اتّفق مالک : »اتّفاق االئمۀ«هـ فی کتابه 560یقول ابن هبیرۀ . وأفضلیتهاالمذاهب کلّها باستحبابها 
عنه کتاب المدخل (والشافعی وأبو حنیفۀ وأحمد رضی اهللا عنهم على أنّ زیارۀ قبر النبی مستحبّۀ 

  ).256: 1البن الحاج 
هـ کتاباً حافالً فی خصوص زیارۀ النبی 756وقد ألّف تقی الدین السبکی الشافعی   

» شفاء السقام فی زیارۀ خیر األنام«وباقی األولیاء الصالحین أسماه )صلى اهللا علیه وآله( عظماأل
 من المذاهب ردّاً على ابن تیمیۀ، وذکر کثیراً من أحادیث الباب، ثم عقد باباً فی نصوص العلماء

ۀ إلى تتبّع ال حاج«: وقال» مجمع علیه بین المسلمینإنّ ذلک «: األربعۀ على استحبابها، ثم قال
إنّ زیارۀ : کالم األصحاب فی ذلک مع العلم باجماعهم وإجماع سائر العلماء علیه، والحنفیۀ قالوا

» من أفضل المندوبات والمستحبات، بل یقرب من درجۀ الواجبات) صلى اهللا علیه وآله( قبر النبی
  ).48راجع ص (
بعد ذکر » 412: 2ء الوفا وفا«م هـ فی کتابه الموسو911ویقول السید نور الدین السمهودی   

وأمّا االجماع، فأجمع العلماء على استحباب زیارۀ القبور للرجال کما حکاه «: البابأحادیث 
ـ  وهو من کبار المتأخرین وأضاف الدمنهوری الکبیر ـ... النووی، بل قال بعض الظاهریۀ بوجوبها

حافظ أبو العباس القسطانی المصری وبه قال ال» قبور األولیاء والصالحین والشهداء: إلى ذلک
هـ  977فی الفصل الثانی منه، وکذا الشربینی محمد الخطیب » المواهب اللدنیۀ«هـ فی کتابه  923

  .»357: 1 مغنی المحتاج«فی کتابه 
 من أبواب التطوّع حدیث 14 کتاب صفۀ الصالۀ ب 398: 1أخرج الروایۀ البخاری فی صحیحه . 2

 1397 ح 95 کتاب الحج ب 1014: 2، ومسلم فی صحیحه 1139 ح 19 ب 400 وص 1132
 عن أبی 326 من أبواب الصالۀ ح 242 ب 148: 2کالهما عن أبی هریرۀ، والترمذی فی سننه 

  .سعید الخدری



٤٢ اهل بيت فی مصر

وهذا ال . 1الصالۀ فیها إالّ فی هذه المساجد الثالثۀ المذکورۀ یکون الثواب أکبر
 یعنی أالّ یسافر

 الثالثۀ المذکورۀ، وإالّ لما حرص المسلمون على المرء إلى مسجد غیر هذه
الصالۀ فی مسجد قباء على سبیل المثال، وهم قد جاءوا إلى هذا من بالد بعیدۀ، 
وکذلک یحرص الحجّاج والمعتمرون على زیارۀ مساجد المدینۀ ومکّۀ للصالۀ 

  .فیها

ی فالمعنى ینصرف إلى بیان أفضلیۀ المساجد الثالثۀ على غیرها، وال ینف
  .السفر لزیارۀ غیرها والصالۀ فیها، وکلٌّ له درجته عند اهللا

ال تجعلوا قبری «): صلى اهللا علیه وآله( وحول الحدیث الثانی، وهو قوله
أالّ تجعلوا قبر :  فإنّ ما فهمه العلماء المنصفون هو2من روایۀ أبی داود» عیداً

ر الزینات عنده، کالعید بالعکوف علیه وإظها) صلى اهللا علیه وآله( الرسول
ال یؤتى القبر إالّ : واالشتغال عنده باللهو والطرب ممّا یجتمع له فی األعیاد، أی

وکذلک یعلم : ، ثم أضاف)رضی اهللا عنه( وهذا کالم ابن حجر. للدعاء والزیارۀ
أالّ تجعلوا للزیارۀ یوماً مخصوصاً مثلما للعید یوم مخصوص، فال : من الحدیث

  .3هذا الیوم فقطیزار القبر إالّ فی 

الزجر عن سوء األدب عند القبور، والتزام األدب : کما یستفاد من الحدیث
ال یتجاوز الدعاء واالعتبار والتأسی بأعمال وسیرۀ الصالحین الذین تضمّهم الذی 

  .هذه القبور

اشتدّ غضب اهللا على قوم اتّخذوا قبور «: وعن الحدیث النبوی الشریف
عل بعض المعترضین من هذه ذریعۀً لمنع الزیارۀ، ، فقد ج4»أنبیائهم مساجد

 ألنّ ;ویزعمون أنّ سبب المنع لدیهم المحافظۀ على التوحید، وهذا الزعم باطل

  .12: 7انظر شرح الکرمانی على صحیح البخاری . 1                                                           
المتقی الهندی فی وأورده . 2042زیارۀ القبور ح :  کتاب المناسک باب218: 2سنن أبی داود . 2

  . وعزاه إلى الحکیم2199 ح 498: 1الکنز 
  .612: 2الجوهر المنظم البن حجر، ذکره السمهودی فی وفاء الوفا . 3
 کالهما عن أبی 43 و41: 5ابن عبدالبرّ فی التمهید ، و325: 8نّف رواه ابن أبی شیبۀ فی المص. 4

  .سعید الخدری



٤٣ اهل بيت فی مصر

القبور مساجد یعکفون علیها، أمّا الزیارۀ والدعاء عند القبور  الممنوع هو اتّخاذ
  .عاءدبقصد الموعظۀ واالعتبار ممّا أوجبه الشرع الذی شرّع الزیارۀ وال

بل کیف یکون الشرک والزائر حین یدخل المسجد یصلّی هللا تحیۀ المسجد 
  !أوالً، فیعظّم ربّه، ویسجد له، ویشهد أنّه ال إله إالّ هو شهادۀ توحید خالص؟

ومن هنا، فإذا کان الهجر لکلّ مسجد فیه قبر، لهجر المسجد النبوی الشریف 
ۀ عمر بن عبدالعزیز له، ولما کانت والصالۀ فیه بعد إدخال القبر فیه فی عهد عمار

ما بین قبری ومنبری «): صلى اهللا علیه وآله( ولقد قال. 1الصالۀ فیه بألف صالۀ
  .2والحدیث بروایۀ البزّاز، وهو بسند صحیح» روضۀ من ریاض الجنۀ

یسنّ اإلکثار من زیارۀ القبور، وإکثار الوقوف عند قبور أهل : وقد قال النووی
  .3الخیر والصالح

ما زال العلماء کابراً عن کابر، مشرقاً ومغرباً، : کما قال ابن الحاج فی مدخله
یتبرّکون بزیارۀ قبور الصالحین، فإنّ برکتهم جاریۀ بعد موتهم، کما کانت فی 

  .4حیاتهم

ـ کما نقل عنه ابن الحاج فی ) رضی اهللا عنه( وکذلک قال اإلمام الغزالی
خل فی جملۀ زیارۀ قبور األنبیاء والصحابۀ مدخله ـ إنّ السفر ألجل العبادۀ ید

  .5والتابعین وسائر العلماء واألولیاء

صلى ( فما القول بعد هذا فی زیارۀ أضرحۀ أهل البیت الذین دعانا رسول اهللا
فمن اعتقد خالف ! إلى مودّتهم ومحبّتهم، وحدّث عن فضلهم؟) اهللا علیه وآله

  .ذلک فهو المحروم

 کتاب 1012: 2التی أخرجها مسلم فی صحیحه ) یه وآلهصلى اهللا عل( لروایۀ أبی هریرۀ عنه. 1                                                           
  . وما بعده1394 فضل الصالۀ بمسجدی مکۀ والمدینۀ ح 94الحج ب 

ما بین «وأبی هریرۀ بروایۀ البزّاز، أمّا بروایۀ ابن عبید ) علیه السالم(  عن علی6: 4مجمع الزوائد . 2
 1137ن أبواب التطوع ح م18 ب399: 1البخاری فی صحیحه جها أخر» ...بیتی ومنبری

  . عن عبداهللا بن زید وأبی هریرۀ1138و
  .413: 2حکاه عنه السید نور الدین السمهودی فی وفاء الوفا . 3
  .261: 1المدخل . 4
  .269: 1المدخل . 5



٤٤ اهل بيت فی مصر

ین بزیارۀ أضرحۀ آل البیت، کما اهتمّوا بزیارۀ وقد اهتم کثیر من المسلم
: للشبلنجی قال» نور األبصار«مشایخهم أینما کانوا، مستندین إلى کالم جاء فی 

فإنّ األنوار التی على أضرحتهم شاهد صدق على وجودهم بهذه األضرحۀ، وال 
 إنّ: کما قال. 1ینکر ذلک إالّ من ختم اهللا على قلبه، وجعل على بصره غشاوۀ

مثل هذه األشیاء تؤخذ بحسن النیۀ، فإذا کان صاحب المزار غیر موجود فیه فإنّ 
  .2ثواب الزیارۀ یحصل، کما أنّ الزیارۀ تصل إلیه فی أیّ مکان أینما کان

إن لم تکن هذه األماکن التی دُفن فیها رأس اإلمام : وکما قال العالّمۀ العقاد
فإنّها األماکن التی تحیا : ی کلّه ـ قالاإلسالم العالم أنحاء فی وسمّاها الحسین ـ

... بها ذکراه ال مراء
و للتعظیم أهل موضع کلّ فی فهو الشریف، الرأس موضع فی االختالف کان وأیّاً

  .3التشریف

وإنّما أصبح الحسین بکرامۀ الشهداء وکرامۀ : »أبو الشهداء«وقال فی کتابه 
الرجل فی قلبه، وهو قریب أو البطولۀ وکرامۀ األُسرۀ النبویۀ معنىً یستحضره 

بعید من قبره، وهذا المعنى فی القاهرۀ، وفی عسقالن، وفی دمشق، وفی الرقّۀ، 
  .4وفی کربالء، وفی المدینۀ، وفی غیر تلک األماکن سواء

  :محبّ حیث قالوصدق ال

وذروا الجمیع ویمموا ***ال تطلبوا المولى الحسین بأرض شرق أو بغرب
  نحوی فمشهده بقلبی

حکم باب البرزخ حکم التیار الذی نزل فیه إنسان، : یف الصوفیۀ قولهمویض
فیغطس ثم یطفو فی موضع آخر، وتلک خاصیّۀ من خواصّ األولیاء الذین لهم 

  .ما یشاؤون عند ربّهم

*   *   *  

  .356: نور األبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار. 1                                                           
  .357: المصدر السابق. 2
  .262: أبو الشهداء الحسین بن علی. 3
  .المصدر السابق. 4



٤٥ اهل بيت فی مصر
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٤٦ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  

  1أهل البیت فی مصر
  الحفیظ فرغلیالشیخ عبد

  
لمحنۀ شدیدۀ، وکان ) صلى اهللا علیه وآله( تعرّض أهل البیت بعد وفاۀ الرسول

صلى اهللا ( لهذه المحنۀ جذور عمیقۀ تمتدّ إلى أیام الجاهلیۀ، وظهرت أیام النبی
  ..، واشتدّت بعد وفاته)ه وآلهعلی

رضی ( وکانت هناک أحداث عاتیۀ قد حدثت فی أیام ثالث الخلفاء عثمان
، انتهت بمصرعه على ید بعض الثوّار الذین حاصروا داره عدّۀ أیام، ثم )هللا عنها

: قتلوه وهو یقرأ فی مصحفه، وکان بین المدافعین عنه ابنا علی کرّم اهللا وجهه
بمقتل الخلیفۀ جاء إلى الدار حزیناً والهاً، » علی«الحسن والحسین، وحین علم 

 کیف قُتل أمیر المؤمنین وأنتما على الباب؟ :وثار غاضباً فی وجه ابنیه، وقال لهما
  .»عبداهللا بن الزبیر«وشتم محمد بن طلحۀ، ولعن 

یبایعونه، ولم یکن بالراغب فی هذه البیعۀ، وقال » علی«واجتمع الناس على 
ال حاجۀ لی فی أمرکم، فمن اخترتم «: للناس وقد اجتمعوا حوله وتکاثروا علیه

کان یحسّ بما ستنتهی إلیه األمور، وبما یبیت ) هرضی اهللا عن( وکأنّه. »رضیت به
وتحت إلحاحهم الشدید قَبِل، وصعد المنبر وألقى بیانه الذی وه من غدر، نح

لیس لی من دونکم إالّ مفاتیح مالکم معی، ولیس لی «: یوضّح فیه طریقه للناس
  .»...أن آخذ درهماً دونکم

 تقوّم األمور، إالّ أنّ ولکن على الرغم من هذه الخطّۀ التی من شأنها أن
التبییت کان أقوى من خطّته، والمکیدۀ أشدّ من أن تقف فی طریقها المبادئ 

 استغالالً یرجّح کفّۀ والمثل، فظهرت فکرۀ األخذ بثأر عثمان، وأحسن استغاللها
واشتدّ الخالف، وأُریقت دماء، وانتهى األمر بقتل اإلمام علی ... الباطل على الحقّ

  .جهه، بید مارق من الخوارج هو عبدالرحمان بن ملجمکرّم اهللا و

  .القاهرۀ. ط» أهل البیت فی مصر«مقتبس من مقدّمۀ کتاب . 1                                                           



٤٧ اهل بيت فی مصر

)... رضی اهللا عنه( »الحسن«الناس فالتفّوا حول ابنه » علیّ«وهال مقتل 
ولکنّه لقی حتفه بعد قلیل مسموماً، وبعد أن کان سبباً فی حقن دماء المسلمین، 

تال رار فی القفقد آثر صلح معاویۀ ـ على ما فیه من غمط لحقّه ـ على االستم
إنّ بنی هذا سید، وسیصلح اهللا به «: جده العظیم عنهوإراقۀ الدماء، وصدق قول 
  .1»بین طائفتین من المسلمین

وبوفاۀ الحسن استتبّ األمر لمعاویۀ قلیالً، فأراد أن یمهّد لوالیۀ ابنه یزید، فقد 
ایعه سنحت أمامه الفرصۀ، وتمکّن معاویۀ من أن یأخذ العهد البنه قبل وفاته، وب

عمر وعبدالرحمان بداهللا بن الحسین وع: الناس على ذلک ما عدا بضعۀ نفر، منهم
بن أبی بکر وعبداهللا بن الزبیر، لذلک کان شغل یزید الشاغل، حین تولّى الخالفۀ 

  .بعد موت أبیه أن یأخذ هؤالء بالبیعۀ

ت إلى مکّۀ معتصماً بها، والجئاً إلیها من عن) رضی اهللا عنه( ولجأ الحسین
  ...هؤالء الذین اغتصبوا الحقّ من أهله، وقتلوا أباه، وسمّوا أخاه

وبقی الحسین بمکّۀ وقتاً جاءته فیه الرسل والوفود من الکوفۀ طالبین منه 
الخروج إلیهم، فعزم على ذلک، ولکن عزمه هذا أقلق علیه قلوباً تحبّه، وخشیت 

  ...أن یصیبه ما أصاب أباه وأخاه من الخذالن

سین کان یرى بعین ال یرى بها غیره، إنّه ما زال یحفظ لمکّۀ ولکن الح
ألن أُقتل خارجاً «: قداستها، وخشی أن یکون سبباً فی انتهاک حرمتها، فقال

منها بشبرین أحبّ إلی من أن أُقتل خارجاً منها بشبر، وأیم اهللا لو کنت فی جحر 
واهللا لیعتدى علی هامۀ من هذه الهوام الستخرجونی حتّى یقضوا بی حاجتهم، 

  .»کما اعتدى الیهود فی السبت

ویمضی الحسین إلى الکوفۀ، ولکنّه یُضیق علیه الخناق فی الطریق، ویُحاصر 
بعد أن أبلى بالءً ) رضی اهللا عنه( فی کربالء بجیش کثیف ینتهی باستشهاده

وی حسناً، وبعد أن حیل بینه وبین الماء، وبعد أن ناشد المحیطین به من أهله وذ
للحسن ) صلى اهللا علیه وآله(  قول النبی9 کتاب الصلح ب 962: 2أخرجه البخاری فی صحیحه . 1                                                           

 عالمات النبوۀ فی اإلسالم 22 کتاب المناقب ب1328: 3 و2557ح... ابنی هذا سید: بن علی
  .3536 مناقب الحسن والحسین ح22فضائل الصحابۀ ب کتاب 1369، وص3430ح



٤٨ اهل بيت فی مصر

 ألنّ القوم لیس لهم مطمع ;قرابته والمناصرین له أن یتفرّقوا عنه فی سواد اللیل
  .سواه، ولکنّ هؤالء أبوا مفارقته، واستشهدوا دونه، واستشهد معهم

وأثارت هذه الحادثۀ ثائرۀ الناس، وکان من نتائجها ثورۀ المدینۀ بعد ذلک 
  .لمنجنیق، وتبعها حصار مکۀ وضربها با1التی قمعت بکلّ عنف

وکان الوالی فی المدینۀ قبل نشوب الثورۀ یخشى وجود السیدۀ زینب بها، 
بلد ترید، ولکنّها رفضت فطلب منها بأمر یزید أن تخرج من المدینۀ وتختار أیّ 

قد علم اهللا ما صار إلینا، قُتل خیرنا، وسیق الباقون کما «: األمر قائلۀفی أول 
  .»قتاب، فواهللا، ما خرجنا وإن أریقت دماؤناتُساق األنعام، وحُملنا على األ

وأحاط بها نساء بنی هاشم مشفقات علیها من مصیر آخر مشؤوم إن هی 
  .استمرّت فی مناوأۀ الوالی

وأ ،وعده اهللا صدقنا قد عمی، ابنۀ یا« :عقیل بنت زینب عمها ابنۀ لها وقالت
إرحلی إلى بلد نتبوّأ منها حیث نشاء، وسیجزی اهللا الشاکرین، األرض  ورثنا
  .فاختارت مصر» آمن

*   *   *  

  لماذا مصر؟

ذکرنا تلک األسباب لنخلص منها إلى اختیار السیدۀ زینب رضی اهللا عنها 
مصر مقاماً لها، فلماذا اختارت مصر بالذات ـ  من أهل البیتوهی أول مهاجرۀ  ـ

  لتهاجر إلیها؟

إرحلی إلى «: اوالجواب على ذلک ورد على لسان ابنۀ عمها حین قالت له
فقد کانت مصر فی هذه اآلونۀ أکثر البالد أماناً واستقراراً، فالحجاز . »بلد آمن

  :کما یقول المسعودی» یزید«وحاضرتاه مکۀ والمدینۀ، قد اشتعل غضباً على 

هـ حینما ثار أهل المدینۀ على عثمان بن  63وقد جرت على ألسنۀ المؤرّخین بوقعۀ الحرَّۀ سنۀ . 1                                                           
محمد بن أبی سفیان عامل یزید وأخرجوه وبنی أُمیۀ منها، ولمّا کتبوا إلى یزید یستغیثون به بعث 

 إلسرافه فی القتل والجریمۀ وإراقۀ الدماء ;رّی، وهو الذی سمی مسرفاًإلیهم مسلم بن عُقبۀ المُ
ثاً، یقتلون الناس کیفما بالجملۀ، فقمع الثورۀ وبدّد أهلها، وهتک عرضها، بعدما أباحها لجنده ثال

وفیها الصحابۀ الکرام والقرّاء والزهّاد والحفّاظ، شاءوا، ویأخذون المتاع واألموال بما یحلوا لهم، 
  .122 ـ 111: 4انظر تفصیله فی الکامل . قُتل فیها خلق کثیرف



٤٩ اهل بيت فی مصر

من فسقه وقتل ابن بنت رسول ولمّا شمل الناس جور یزید وعمّاله، وما ظهر 
أخرج أهل المدینۀ عامله علیهم وهو عثمان ... ارهوأنص) صلى اهللا علیه وآله( اهللا

  .بن محمد بن أبی سفیان، ومروان بن الحکم وسائر بنی أُمیۀ

ونما فعل المدینۀ ببنی أُمیۀ إلى یزید، فسیّر إلیهم الجیوش بقیادۀ مسلم بن 
م ، وأخاف أهلها، وقتل منه»الحرّۀ«عقبۀ المرّی الذی حاصر المدینۀ من جهۀ 

والسیّما من بنی هاشم الذین لم ینج منهم سوى علی بن الحسین  عدداً کبیراً،
المعروف بالسجاد، وعلی بن عبداهللا بن العباس وقد عصم اهللا األول بدعائه، ومنع 

  .الثانی أخواله من کندۀ الذین کانوا فی جیش مسلم بن عقبۀ

یر، وترک مسلم بن عقبۀ المدینۀ متّجهاً إلى مکّۀ التی ثارت بقیادۀ ابن الزب
ین بن نمیر الذی نصب ولکنّه هلک فی الطریق، وتولّى بعده قیادۀ الجیش الحُصَ

حول الکعبۀ ورماها باألحجار المحماۀ، حتّى اشتدّ األمر على أهل مکّۀ المجانیق 
  .1وابن الزبیر

هذه ـ أن یستقرّ مقام أهل البیت فی هذا الجوّ المشحون فال یمکن ـ والحالۀ 
ا الشام فهو مقرّ األمویّین، الذین اصطنعوا أهله بالمال بالخطر فی الحجاز، أمّ

  .والوعود، وزیّنوا لهم کراهیۀ علی وبنیه

أمّا العراق وهو شیعۀ علی، فقد وجّه إلیه األمویّون سخطهم، وبلوا أهله 
، بالجبّارین، من أمثال زیاد ابن أبیه، ثم ابنه عبیداهللا، ثم الحجّاح بن یوسف الثقفی

  . شیعۀ علی وبنیه فأذاقوهم ألوان العذابالذین تتبّعوا

ظلّت هذه األنحاء ـ الحجاز والعراق والشام ـ تضطرب بالفتن والقالقل، ولم 
ینج من ذلک إالّ مصر التی جعلها اهللا کنانته فی أرضه، وقد أصبحت معقل 

  .األمان اإلسالم ودار

به الکریم فی ولقد ورد فی فضائل مصر أخبار کثیرۀ، خصّها اهللا بالذکر فی کتا
فی » المقطم«أنّه مرّ بسفح ) علیه السالم( ، کما جاء عن عیسى2مواطن متعددۀ

  . وما بعده78: 3انظر مروج الذهب . 1                                                           
فقد ذکر السیوطی أنّ مصر ذکرت فی القرآن فی أکثر من ثالثین موضعاً، بعضها من طریق . 2

أَن (و 61/البقرۀ )مِصْراً اهْبِطُوا( :فمن الصریح قوله. الصراحۀ وبعضها بطریق الکنایۀ



٥٠ اهل بيت فی مصر

یا أماه، هذه مقبرۀ أُمۀ «: أثناء ذهابه إلى الشام، فالتفت إلى أُمه وقال لها
  .1»)صلى اهللا علیه وآله( محمد

وبغضّ النظر عن ثبوت هذا الخبر أو عدم ثبوته، فإنّه یدلّ على فضل مصر، 
  .2أنّها ستظلّ مهوى القلوب ومحطّ األنظار من عترۀ النبی الکریم على مرّ الزمانو

إبراهیم، وموسى، وعیسى، وإدریس، : ولقد مرّ بمصر کثیر من األنبیاء، منهم
، ونجت مصر من الفتن التی اشتعلت فی غیرها من )علیهم السالم( ویوسف

قۀ إالّ إلى طبیعۀ أهلها الحواضر واألقطار األخرى، ولیس یرجع ذلک فی الحقی
  .»بالبساطۀ والیسر وعدم المبالغۀ، والصبر وقوّۀ العزیمۀ والهدوء«الذین امتازوا 

وحدثت موقعۀ کربالء التی استشهد فیها سبط «: 3جاء فی کتاب مصر العربیۀ
ر من أهل بیته وولده، ولم یطمئنّ بهذه ومعه کثی) صلى اهللا علیه وآله( الرسول

بعد أن أدرکوا الحقد الذی یتعقّبهم به خلفاء بنی أمیۀ المقام األسرۀ الکریمۀ 
... فأقبلت وفودهم إلى مصر، حیث وجدوا فی رحابها األمن والهدوء... ووالتهم

 99/ یوسف)ادْخُلُوا مِصْرَ( و21/ یوسف)اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ( و87/یونس)بُیُوتاً بِمِصْرَ لِقَوْمِکُمَا تَبَوءَا                                                                                                                                        
 )وَقَالَ نِسْوَۀٌ فِی الْمَدِینَۀِ: (ومن الکنایۀ قوله تعالى. 51/الزخرف)أَلَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ(و

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ( و18/القصص )صْبَحَ فِی الْمَدِینَۀِفَأَ( و15/القصص)دَخَلَ الْمَدِینَۀَ( و30/یوسف
آوَیْنَاهُمَا إِلَى ( و123/ األعراف)لَمَکْرٌ مَکَرْتُمُوهُ فِی الْمَدِینَۀِ( و20/القصص)اقْصَى الْمَدِینَۀِ یَسْعَى

 عَالَ فِی إِنَّ فِرْعَوْنَ( و55/ یوسف)اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ االَْرْضِ( و50/المؤمنون)رَبْوَۀ
نُمَکِّنَ لَهُمْ ( و5/ القصص)وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی االَْرْضِ( و4/القصص)االَْرْضِ

الْیَوْمَ ظَاهِرِینَ فِی ( و19/ القصص)إِالَّ أَن تَکُونَ جَباراً فِی االَْرْضِ( و6/القصص)فِی االَْرْضِ
وَیَسْتَخْلِفَکُمْ فِی ( و26/غافر) أَن یُظْهِرَ فِی االَْرْضِ الْفَسَادَأَوْ( و29/ غافر)االَْرْضِ
کَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ االَْرْضِ ( و127/األعراف)الَْرْضِلِیُفْسِدُوا فِی ا( و129/األعراف)االَْرْضِ
 35/ والشعراء110/رافاألع)یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَکُمْ مِنْ أَرْضِکُمْ( و137/األعراف)وَمَغَارِبَهَا

کَمْ تَرَکُوا مِن جَنَّات ( و58 ـ 57/الشعراء)وَکُنُوز وَمَقَام کَرِیم* هُم من جَنَّات وَعُیُون فَأَخْرَجْنَا(و
کَمَثَلِ جَنَّۀ ( و93/ یونس)مُبَوأَ صِدْق( و26 ـ 25/ الدخان)وَزُرُوع وَمَقَام کَرِیم* وَعُیُون 
نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى االَْرْضِ ( و21/ المائدۀ)لُوا االَْرْضَ الْمُقَدسَۀَادْخُ( و265/البقرۀ)بِرَبْوَۀ
 100/ یوسف)بِی إِذْ أَخْرَجَنِی مِنَ السجْنِ وَجَاءَ بِکُم منَ الْبَدْوِوَقَدْ أَحْسَنَ ( و27/السجدۀ)الْجُرُزِ

 عن حسن المحاضرۀ  نقال354ً: نور األبصار(فجعل الشام بدواً، وسمّى مصر مصراً ومدینۀ 
  ).للسیوطی

  .51: 1کتاب المواعظ واالعتبار بذکر الخطط واآلثار . 1
ت رسول سمع: ما روی عن کعب بن مالک عن أبیه یقول: وقد وردت أخبار فی مصر، منها. 2

. »إذا اقتحمتم مصر فاستوصوا بأهلها خیراً، فإنّ لهم ذمّۀً ورحماً«: یقول)صلى اهللا علیه وآله( اهللا
ستفتحون مصر، وهی «): صلى اهللا علیه وآله( قال رسول اهللا: مسلم أیضاً عن أبی ذرّ قالوفی 

  .وغیرها. »أرض یسمّى فیها القیراط، فاستوصوا بأهلها خیراً، فإنّ له ذمّۀ ورحماً
  )منه.(تألیف أحمد حسنین القرنی وعبدالحفیظ فرغلی القرنی. 3



٥١ اهل بيت فی مصر

وأُکرمت وفادتهم، وأفسحت لهم صدرها، والقتهم بما یلیق بهم وبمجدهم الکریم، 
التی بادلت   المجیدۀمن حفاوۀ وتکریم، وبذلک أصبحت مصر داراً لألُسرۀ النبویۀ

وأصبحت مصر فی نظر العالم اإلسالمی منذ ذلک الوقت ... مصر الحبّ والوفاء
رمزاً للوفاء والتقدیر، یتطلّع إلیها المسلمون فی شتّى األقطار، وأصبحت بیوت 
الهاشمیّین فی مصر قبلۀً یحجّ إلیها المسلمون، وأضحت قبورهم من بعدهم مثار 

 یقصدها اآلالف، یستعیدون ذکرى ومهبط رحمۀ وکعبۀً
ولحکمۀ . عثرته الطاهرۀ الزکیۀ بĤثار فیها ویتبرّکون الکریم، اهللا رسول سیرۀ فیها

ما اختصّ اهللا مصر بهذه النعمۀ المبارکۀ، فقد أکرمها اهللا بأولیائه الطاهرین 
إن شاء اهللا أن یُقبض بعیداً عن مصر، قیّض اهللا له من صفیائه المقرّبین، حتّى وأ
  .»نقل رأسه الشریف إلیهای

*   *   *  

  من جاء من أهل البیت إلى مصر؟

تفرّق بعض أهل البیت فی األمصار، وبقی بعضهم فی مکّۀ والمدینۀ، ویحسن 
لی بن أبی طالب، لنعرف هذا النسل الشریف، ومن جاء بنا أن نذکر أسماء ولد ع

  .إلى مصرمنه 

صلى اهللا علیه ( سبون إلى النبیأمّا أوالد علی من فاطمۀ الزهراء، الذین ینت
  .الحسن والحسین ومحسن وأُم کلثوم الکبرى وزینب الکبرى: ، فهم)وآله

جعفر بن ابنۀ : قیلمحمد وأُمّه خولۀ بنت إیاس الحنفیۀ، و: وأوالده من غیرها
قیس بن مسلمۀ الحنفی، وعبداهللا وأبو بکر وأُمّهما لیلى بنت مسعود، وعمر ورُقیّۀ 

یۀ، ویحیى وأُمّه أسماء بنت عمیس الخثعمیۀ، وکانت متزوّجۀ من وأُمّهما تغلب
، وأعقبت منه عوناً ومحمداً وعبداهللا، ثم تزوّجها أبو )رضی اهللا عنه( جعفر الطیار

بکر الصدّیق، ثم تزوّجها علی بن أبی طالب، الذی أعقب منها یحیى وجعفر 
ۀ، ورملۀ وأُم الحسن وأُمّهما والعباس وعبداهللا وأُمّهم أُم البنین بنت حزام الوحیدی

  .أُم سعید بنت عروۀ بن مسعود الثقفی



٥٢ اهل بيت فی مصر

زینب الصغرى وجمانۀ الصغرى وأُم کلثوم : کما أنّ له بنات أُخریات،  هنّ
  .ومیمونۀ وخدیجۀ وفاطمۀ وأُم الکرام نفیسۀ وأُم سلمۀ وأُم أبیها

عمر أمّا العقب لإلمام علی من أوالده، فکان من الحسن والحسین ومحمد و
  .والعباس رضی اهللا عنهم أجمعین

ویوجد بمصر کثیر من األضرحۀ والمزارات ال حصر لها، والتی ینسب کثیر 
مصر من قدیم تشتهر بکثرۀ ما بها من المساجد والقباب هل البیت، ومنها إلى أ

واألضرحۀ، وما ذلک إالّ لطیبۀ وصالح یغلبان على أهلها، والشاهد على ذلک 
  .واضح

: إنّه کان بمصر سنۀ تسع وثالثین وخمسمائۀ من المساجد«: قال القضاعی
ستۀ وثالثون ألف مسجد، وثمانیۀ آالف شارع مسلوک، وغالب هذه المساجد 

  .1»عکانت بالقرافۀ الکبرى ومدینۀ مصر والکیمان والعسکر وأرض القطائ

  فما بالک بما وجد بعد ذلک؟

ن بن علی بأرض کربالء أنه لمّا قُتل الحسی«: جاء فی کتاب تحفۀ األحباب
مصر، فإنّ أهلها لم یمکّنوا حاملیه من ه وسیر فی البالد، إالّ بأرض طیف برأس

إنّ أهل مصر تلقّوا أهل البیت : ثم یقول... الدخول على تلک الحالۀ البشعۀ
بمدینۀ الفرما ـ وهی أول مدینۀ من مدائن مصر ـ وحملوهم فی الهوادج، 

زلوهم خیر األماکن بمصر وأووهم، وبنوا لموتاهم وأوسعوا لهم فی الکرامۀ، وأن
المشاهد واتّخذوها مزارات، وجعلوا لهم أرزاقاً من أموالهم تقوم بهم، فکان أهل 

نصرتمونا نصرکم اهللا، وآویتمونا آواکم اهللا، وأعنتمونا ! یا أهل مصر: البیت یقولون
  .2»جاًأعانکم اهللا، وجعل لکم من کلّ مصیبۀ فرجاً، ومن کلّ ضیق مخر

 بعض أصحاب األضرحۀ بداخلها، فمن منکر وهناک اختالفات حول وجود
وحجّۀ المنکر عدم وجود النصوص القاطعۀ والشواهد الدالّۀ على . ومن مثبت

التنقّل واالرتحال فی بعض األحیان، أو وجود نصوص متعارضۀ مع ماهو شائع 
  .معروف

  . ط القاهرۀ180: تحفۀ األحباب. 1                                                           
  .221:  السابقالمصدر. 2



٥٣ اهل بيت فی مصر

 التاریخ، ولکنّا نودّ أن ونحن فی حدیثنا هنا،لیس من هدفنا أن نکذّب أحداث
نلقی الضوء على أصحاب هذه األضرحۀ من الساللۀ الطیّبۀ الطاهرۀ، وننوّه إلى 
أنّ هناک مصادر کثیرۀ مفقودۀ، کما أنّ حرکۀ التألیف فی الفترۀ التی تقع بین 
منتصف القرنین األول والثانی، لم تکن قد نضجت بعدُ، وهی الفترۀ التی شهدت 

یضاف إلى ذلک حملۀ التشویه .  التی تعرّض لها أهل البیتاألحداث الدامیۀ
 لیطمسوا بها آثار الهاشمیّین وفضائلهم، لیحولوا ;الکبرى التی دعا إلیها األمویّون

  .بینهم وبین التعریف بهم حتّى الیلتفّ الناس حولهم ویظاهرون فی نیل حقّهم

 بعض المصادر على أنّه الیمنع أن یکون هناک بعض األخبار التی جاءت فی
التی أُلِّفت فیما بعد، والتی اعتمد أصحابها على الروایۀ التی کانت العماد الوحید 
للعرب قبل عصر التدوین والتألیف، مثل کتب السیرۀ والطبقات والفتوح 

ثم ال ننسى ما فعله التتار بعد ذلک بالکتب والمؤلّفات التی . واألنساب والتاریخ
  . جسراً عبروا علیهأغرقوها فی دجلۀ، وجعلوها

وقد اعتنى الصوفیۀ على وجه خاصّ بشأن هذه المزارات واألضرحۀ على 
، وأثر من آثاره )صلى اهللا علیه وآله( اعتبار أنّها ذکرى من ذکریات الرسول

 ;فصاحب الضریح منسوب إلى المصطفى، ومن حقّ المنسوب أن یحترم. الشریفۀ
  .إجالالً للمنسوب إلیه

*   *   *  



٥٤ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

   المبارکۀ)آلهصلى اهللا علیه و( دوحۀ النبی

  1لماذا الکثیر من أغصانها فی مصر؟
  أحمد أبو کفّ

)1(  

  2المبارکۀ) صلى اهللا علیه وآله( دوحۀ النبی
  

مصر من أوراقها أرض المبارکۀ ظلّلت ) صلى اهللا علیه وآله( دوحۀ النبی
رصعت ) ه وآلهصلى اهللا علی( وأغصانها، وآللئ من کنوز آل بیت رسول اهللا

  .جبین مصر، وصارت أنواراً مضیئۀ یفوح عطرها الذکی

وهذه الدوحۀ النبویۀ المبارکۀ ألقت ثمارها وأوراقها أکثر ما ألقت من نسل 
، وعلی بن أبی طالب کرّم اهللا )صلى اهللا علیه وآله( فاطمۀ الزهراء بنت رسول اهللا

  .من نسل الحسن بن علی، وبعضها )صلى اهللا علیه وآله( الرسولن عم وجهه اب

بل إنّ أرض مصر وأهل مصر ـ حبّاً فی آل البیت وعشقاً وتشیّعاً ـ لم یکتفوا 
بتلک األضرحۀ والمشاهد الحقیقیۀ، وإنّما بنوا عشرات ومئات من أضرحۀ أو 

  .3مشاهد الرؤیا

إذا کانت القاهرۀ ـ خاصّۀً القدیمۀ منها ـ تُعرف بمدینۀ األلف مئذنۀ، فإنّ ما 
غرافیۀ أرضها من قباب ومشاهد یفوق العدد والحصر، والشکّ أنّ هذا إن على ج

  .دار المعارف بالقاهرۀ. ط» آل البیت فی مصر«مقتبس من کتاب . 1                                                           
راجع . أی شجرۀ» فأتینا على دوحۀ عظیمۀ«: الشجرۀ العظیمۀ، ومنه حدیث الرؤیا: الدوحۀ. 2

  .»دوح«مادۀ : النهایۀ
ا یراها مشاهد الرؤیا أو أضرحۀ الرؤیا مصطلح یطلق على تلک المشاهد التی بُنیت جراء رؤی. 3

) علیهم السالم( أحد الصالحین فی منامه مؤدّاها أن یقیم مسجداً أو ضریحاً ألحد من أهل البیت
وقد کثر بناؤها فی . أو الولیّ المسمّى فی الرؤیۀ، فکان علیه أن یقیم الضریح أو المسجد باسمه

لمصریین لهم، یاۀ أهل البیت، وتعکس محبۀ االعصور الوسطى، وما زالت شاهدۀ تاریخیۀ تحکی ح
  .وایجاد الوثائق التی تؤکد أو تنفی واقع األمرلکن هذا الیمنع من إعمال التحقیق 



٥٥ اهل بيت فی مصر

دلّ على شیء فإنّما یدلّ على أنّ مصر أرض اإلیمان، وأنّ أهل مصر منذ أن 
  .ارتفعت الرایۀ الخضراء فی سمائها، اختاروا اإلسالم عن صدق ویقین واقتناع

وتحمّسوا ) وآلهصلى اهللا علیه ( آمن المصریون برسالۀ محمد بن عبداهللا
للدین، بل أنّهم قد انغمسوا فیما وقع من أحداث مصیریۀ، وال أکون متجاوزاً أو 

ولۀ العربیۀ إنّ أهل مصر کانوا من صنّاع السیاسۀ فی صدر الد: مبالغاً إذا قلت
  .اإلسالمیۀ وما بعد ذلک من قرون

ه، ولدعوت) صلى اهللا علیه وآله( وقد کان تحمّس أهل مصر للنبی الکریم
  .وآلل بیته، تحمّساً یدعو إلى الفخر ما یدعو إلى التساؤل

 ألنّهم لیس لهم رؤیۀ شاملۀ ;والذین یتساءلون لهم بعض العذر من تساؤلهم
بالنسبۀ لمصر بالذات، وبالنسبۀ لتاریخها اإلیمانی والعقائدی، حتّى من قبل 

النسبۀ للمصریّین، اریخیاً ـ الذین لیس لهم رؤیۀ باإلسالم، بل إنّ ـ وهذا ثابت ت
الرؤیا أیضاً بالنسبۀ للفرس، حول سرّ تحمّس أهل فارس آلل بیت لیس لهم هذه 

  ).صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

فأهل ! واإلجابۀ التی یمکن أن نعطیها بالنسبۀ لمصر هی نفس اإلجابۀ لفارس
ید وآلل الحضارات والمعتقدات القدیمۀ کان تحمّسهم وتشیّعهم رائعاً للدین الجد

  !وطبعاً، إنّ تشیّع المصریین یختلف بعض الشیء عن تشیّع الفرس. البیت

 لیخرجهم من الظلمات إلى النور، بما فی هذه ;إنّ اإلسالم جاء کسفینۀ أمان
المعانی من أبعاد وأبعاد، بل إنّ الذین لم یدخلوا اإلسالم من أهل تلک البالد 

حافظ على معتقداتهم واحترمها من خالل  ألنّه ;اإلسالم بالنسبۀ لهم رائعاً کان
  .شریعته السمحاء

فمثالً فی مصر، حین جاء عمرو بن العاص وفتحها جند اإلسالم، وجد منه 
القبط مالم یجدوه من الرومان، ومن کلّ غاز لها من قبل، ألّف عمرو بن العاص 

ه إلى بین المسلمین والقبط، وأرسل کتاب أمان إلى بنیامین بطریرک القبط، وردّ
کرسیّه، وأعاد إلیه إدارۀ شؤون الکنیسۀ، وکان الرومان قد أقصوه عن هذا 



٥٦ اهل بيت فی مصر

الکرسی ثالثۀ عشر عاماً، فعاد بنیامین إلى اإلسکندریۀ، بعد أن کان مختفیاً فی 
  .الصحاری، وعاش األقباط فی ظالل حرّیۀ العقیدۀ واألمان

 اهللا علیه ىصل( سألنی أحدهم ـ بعد أن کتبت عن کوکبۀ من آل بیت النبی
  ! ـ هل هم فی مصر حقّاً؟ وهل دُفنوا فیها؟)وآله

  .نعم، على األغلب: أجبته وبثقۀ

  :وأضفت قائالً

ـ إنّنی لم أکتب إالّ عن الذین عاشوا فی حدود القرون األولى تقریباً لإلسالم، 
فی ) صلى اهللا علیه وآله( بمعنى أنّنی کتبت عن بعض من دُفن من آل بیت النبی

مصر من آل لهجرۀ، والمدفونون فی  إطار قرون أربعۀ أو خمسۀ من امصر، فی
  .ـ أضعافاً مضاعفۀ بالشکّ البیت یفوقون هذا العدد ـ

إنّنی لم أتشرّف بالکتابۀ عن بعض المشهورین، والذین لهم قبور ال : وقلت
تزال فی مصر من آل البیت، وهم کثیرون، وممّا هو ثابت أنّهم مدفونون عندنا، 

  ).صلى اهللا علیه وآله( أیضاً أنّهم من آل بیت رسول اهللاوثابت 

لحلقات القلیلۀ أن أزیل النقاب عن الکثیر إنّنی أردت من هذه ا: وقلت کذلک
ال یعرفه الکثیرون، خاصّۀً بالنسبۀ للشباب المسلم والشابّات المسلمات، ممّا 

یاناً وفتیات ـ فحیاۀ أهل البیت هی نماذج وقدوۀ ینبغی على الشباب المسلم ـ فت
أن یتأسّوا بها، ویعرفوا شیئاً من سیرتها ومن تاریخها، ومن قوۀ إیمانها وصدقها، 

  ).صلى اهللا علیه وآله( ومن دفاعها عن العقیدۀ السمحاء، وعن دین محمد

 الدین فی شیء أن یذهب المسلم إلى ضریح سید شباب أهل فلیس من
شیئاً عن تاریخه، وعن صالبته فی اإلمام الحسین لیزوره، وهو ال یعرف الجنۀ 

  .اإلیمان والمبدأ، والنضال والکفاح إلى حدّ االستشهاد

ومن غیر المعقول أن تذهب السیدۀ المسلمۀ إلى مقام سیدتنا زینب، أو 
سیدتنا فاطمۀ النبویۀ، أو سیدتنا نفیسۀ، دون أن تعرف شیئاً عن التاریخ اإلیمانی 

  .آل البیتلتلک النماذج المسلمۀ الرائعۀ من 



٥٧ اهل بيت فی مصر

رۀ یجعلک تقتنع أکثر، وتکون لک أُسوۀ حسنۀ تتأسّى إنّ تعرّف التاریخ والسی
  .وتجعلها نبراساً لک ومصباحاً هادیاًبها، 

فالتاریخ والسیرۀ عظات وعبر، ومن لم یتأسّ بذلک یصبح کالببغاء، یظلّ 
  .یردّد دون وعی ما یسمعه، وهذا لیس من اإلسالم فی شیء

الوراثی وحده ال یکفی، وإنّما الحبّ المبنی على المعرفۀ، فالحبّ التلقائی 
الذین ) صلى اهللا علیه وآله( یصبح یقیناً، خاصۀ بالنسبۀ آلل بیت رسول اهللا

األمثال، وجمعوا حولهم قلوب المؤمنین فی بوا بسلوکهم وسیرتهم أعظم ضر
  .حیاتهم ومماتهم على السواء

*   *   *  

 أُخت اإلمام الشهید الحسین بن علی إلى بعد کربالء عادت السیدۀ زینب
المدینۀ المنوّرۀ ومعها سیدات آل البیت، باالضافۀ إلى الزهرۀ التی بقیت من 

  .ن العابدینصلب الحسین، سیدی علی زی

لکن حین ضیّق علیها األمویون الخناق فی المدینۀ، وخیّروها أن تذهب إلى 
 تؤلّب المسلمین علیهم، اختارت أرض اهللا الواسعۀ ـ غیر مکّۀ بالطبع ـ حتّى ال

  مصر داراً إلقامتها ومقامها، لماذا؟

تجمع کتب التاریخ أنّها اختارت مصر أرض الکنانۀ، لما سمعته عن أهلها من 
  ).صلى اهللا علیه وآله( محمدذوی القربى من آل محبّتهم آلل البیت، ومودّتهم ل

صلى اهللا علیه ( ل اهللاوکذلک لما وعته عمّا حدّثت به أُم سلمۀ من أنّ رسو
صلى اهللا ( أوصى بأهل مصر، حین بدأ التفکیر فی فتحها، وروی عنه قوله) وآله

  ):علیه وآله

صر، وهی أرض یسمّى فیها القیراط، فإذا فتحتموها إنّکم ستفتحون م«
  .2»ذمّۀً وطهراً«: وفی روایۀ أخرى. 1»إلى أهلها، فإنّ لهم ذمّۀً ورحماًفأحسنوا 

صلى اهللا علیه (  کتاب فضائل الصحابۀ، باب وصیۀ النبی1970: 4أخرجه مسلم فی صحیحه . 1                                                           
  . عن أبی ذر226/2543ّبأهل مصر ح)وآله

اسماعیل منهم، وصهراً لکون ماریۀ أم ورحماً لکون هاجر أم . 227/2543ح: المصدر السابق. 2
  .إبراهیم منهم
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إنّها کانت ابنۀ : ماریۀ القبطیۀ التی یقال: »ماً وطهراًرح«عض وقد فسّر الب
، )صلى اهللا علیه وآله( اهللا أرسلها إلى رسول التی مصر، فی القبط عظیمالمقوقس 
  .1ابنه إبراهیم منها وأنجب فتزوّجها،

ویعجز القلم عن أن یصف موکب السیدۀ زینب حین بدأت تشارف أرض 
 61عام » بلبیس«الف طبقاتهم الستقبالها عند مصر، من الذین ذهبوا على اخت

هجریۀ، حتّى أنّها رضی اهللا عنها حین شاهدت احتفاء أهل مصر بها، ظلّت تردّد 
  .]52: یس[ )هذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ: (وتقول

ومنذ ذلک التاریخ کانت السیدۀ زینب أول جوهرۀ من دوحۀ النبوۀ المبارکۀ 
ع أرض مصر، بل هی رضی اهللا عنها ظلّت منذ هذا التاریخ قبساً من أقباس ترص

  .النبوۀ فی مصر

وما فعله أهل مصر مع السیدۀ زینب فعلوه مع تلک األغصان من الدوحۀ 
  .النبویۀ المبارکۀ التی جاءت إلى مصر بعدها

فعلوه مع السیدۀ نفیسۀ بنت سیدی حسن األنور، التی جاءت إلى مصر فی 
، تلقتها نساء مصر ورجالها  هـ 193س والعشرین من رمضان عام الخام

بالهوادج والخیول، رافعین المصاحف عند العریش، مکبّرین مهلّلین، فرحین 
 إلى عقد آللئ آل البیت فی مستبشرین بتلک اللؤلؤۀ المبارکۀ التی ستضاف

  .مصر

أهل مصر لم وحین فکّرت السیدۀ نفیسۀ فی العودۀ إلى المدینۀ المنورۀ، فإن 
یترکوها، وتکاثروا علیها من کلّ فجّ وفی کل وقت یرجون برکتها، وأسقط فی 

  . کی یتشفّع لهم ویرجو السیدۀ نفیسۀ البقاء;یدهم حتّى أنّهم ذهبوا إلى الوالی

المدینۀ لى إنّ سبب تفکیرها فی العودۀ إ: وقیل على لسان السیدۀ نفیسۀ
اعتزمت البقاء عندکم، غیر أنّی امرأۀ ضعیفۀ، إنّی کنت قد «: المنوّرۀ هو کما قالت

  .2»وقد تکاثر الناس حولی، فشغلونی عن أورادی، وجمع زادی

  .47: 1راجع خطط المقریزی . 1                                                           
  .389: ذکره الشبلنجی فی نور األبصار. 2
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آل بیت النبوۀ فعلوه أیضاً مع تلک الرؤوس  وما فعله أهل مصر مع اللئ
  .الشریفۀ، التی بذلوا من أجلها الغالی والنفیس لنقلها أو دفنها فی مصر

  .حسین بن علیفعلوا ذلک مع رأس اإلمام ال

وکذلک مع رأس سیدی زید بن زین العابدین، ورأس سیدی إبراهیم بن 
  .عبداهللا بن الحسن بن الحسن بن علی

*   *   *  

أمّا رأس کلٍّ من سیدی زید بن علی زین العابدین، وسیدی إبراهیم بن 
وا عبداهللا فقد جازف المصریون أیام األمویّین وأیام العباسیّین على التوالی، وسرق

الرأسین من المسجد الجامع ـ جامع عمرو ـ لکی یدفنوهما، لیصبحا مزارات، 
رغم أنّ التشیّع آلل البیت کان فی أیام دولۀ األمویّین، وفی فترات کثیرۀ فی زمن 
العباسیّین جریمۀ ال تُغتفر، فرأس سیدی زید دُفن بالفسطاط، ورأس سیدی 

  .1إبراهیم دُفن بالمطریۀ

  ه؟ کلّلکن لماذا هذا

: رأس هذه الدوحۀ المبارکۀ یقول) صلى اهللا علیه وآله( إنّ الرسول الکریم
  .2»المرء مع من أحبّ«

  .وأهل مصر أحبّوا آل البیت ووقفوا معهم، بالشکّ

صلى اهللا علیه ( وأهل مصر أیضاً حفظوا عن ظهر قلب، ووعوا ما قاله الرسول
صلى اهللا ( رسول اهللاأنّ : فقد روى اإلمام أحمد بسنده. ، وما قاله صدق)وآله

کتاب : إنّی أوشک أن أُدعى فأُجیب، وإنّی تارک فیکم الثقلین«: قال) علیه وآله
اهللا حبل ممدود من األرض إلى السماء، وعترتی أهل بیتی، وإنّ اللطیف الخبیر 

  .406: راجع المصدر السابق. 1                                                           
 و 5817 و5816عالمۀ الحبّ فی اهللا عزّ وجلّ ح:  کتاب األدب باب2283: 5أخرجه البخاری . 2

 165/2640المرء مع من أحبّ ح: لصلۀ واألدب باب وا کتاب البر2034ّ: 4، ومسلم 5818
  .کالهما عن ابن مسعود



٦٠ اهل بيت فی مصر

أخبرنی أنّهما لن یفترقا حتّى یردا علی الحوض یوم القیامۀ، فانظرونی بما 
  .1»تخلفونی فیهما

: قال) صلى اهللا علیه وآله( أنّه: وروى الدیلمی والطبرانی وابن حبّان والبیهقی
ال یؤمن عبد حتّى أکون أحبّ إلیه من نفسه، وتکون عترتی أحبّ إلیه من «

  .2»عترته، وأهلی أحبّ إلیه من أهله وذاته

صلى اهللا علیه ( وقد کان أهل مصر ـ وما زالوا ـ مؤمنین محبّین لرسول اهللا
ومن هنا . ودوحته المبارکۀ، وسیظلّون على هذا اإلیمان إلى أن یشاء اهللا) آلهو

، ولکلّ أثر من آثار )صلى اهللا علیه وآله( جاء تحمّس أهل مصر آلل بیت النبی
  .النبوۀ الکریمۀ

وأقصد بĤثار النبوۀ الکریمۀ تلک المخلّفات النبویۀ الشریفۀ التی تقبع فی 
مصر فی ن، بعد أن جاءت إلى دی اإلمام الحسیحجرۀ المخلّفات فی مسجد سی

حتّى أنّ المصریّین بلغوا من حرصهم » ینبع«القرن السابع الهجری من مدینۀ 
على تلک المخلّفات ـ کما تقول الدکتورۀ سعاد ماهر ـ أنّهم جعلوا من بین 

ن  أی حصناً م;بنوا لها رباطاً. »شیخ اآلثار النبویۀ«وظیفۀ : وظائف الدولۀ المهمۀ
الحصون العسکریۀ، أو قلعۀً لیحفظوها بها، ولم تذهب اآلثار النبویۀ إلى تلک 

 فی موکب هائل، وحراسۀ مشدّدۀ من الغرفۀ المبارکۀ فی المشهد الحسینی إالّ
، وهذا الموکب اعتبره البعض من  هـ 1305فی عام » عابدینسرای «مکانها فی 

  .3المواکب المشهورۀ فی تاریخ مصر الحدیث

*   *   *  

وحدیث الثقلین قد رواه أجالّء علماء الجمهور وأکابر .  عن أبی سعید الخدری17: 3مسند أحمد . 1                                                           
محدّثیهم فی صحاحهم وسننهم وبأسانید متعدّدۀ، ففضالً عن اإلمام أحمد فقد رواه مسلم 

وابن ماجۀ وأبو داود وصاحب الجمع بین الصحاح الستّ والحمیدیۀ من إفراد والترمذی والدارمی 
وقد روی من طریق . رینمسلم والسمعانی فی فضائل الصحابۀ والطبرانی وابن حجر وأغلب المفسّ

  .أهل البیت باثنین وثمانین طریقاً
، شعب 6416 ح75: 7، المعجم الکبیر للطبرانی 7796 ح154: 5فردوس األخبار للدیلمی . 2

  .، کلّهم عن أبی لیلى1505 رقم 654: 2اإلیمان للبیهقی 
  .32: فی المشهد الحسینی) صلى اهللا علیه وآله( مخلّفات الرسول. 3



٦١ اهل بيت فی مصر

لماذا آل بیت النبی صلوات اهللا : والذین لم یقتنعوا، وما زالوا یتساءلون أیضاً
  وسالمه علیه فی مصر؟

 ألنّهم ال یعرفون أنّ مصر لم تکن بعیدۀ عن مکۀ والمدینۀ ;معهم الحقّ: أقول
لتی قامت بعد مقتل الخلیفۀ فی یوم من األیام، وال بعیدۀ أیضاً عن تلک الفتنۀ ا

وهذه الفتنۀ .  هـ 23لخطاب، حیث قتله أبو لؤلؤۀ المجوسی فی عام عمر بن ا
  .کما یسمّیها طه حسین» للفتنۀ الکبرى«هی التی مهّدت 

  .ومنشأ هذا کان من مصر أیضاً

! لقد کانت الفتنۀ التی أدّت إلى مقتل الخلیفۀ الثالث عثمان بن عفان من مصر
ـ بأنّه أول من حیّا  حیح مسلمکما یقول ص وأذکى نیرانها صحابی قدیم، اشتهر ـ

أو خامس على روایۀ  ، وبأنّه رابع ـ1بتحیۀ اإلسالم)صلى اهللا علیه وآله( النبی
، واشتهر بالورع والتقوى، وکان من أئمۀ 3ـ من اعتنق دین اإلسالم 2الطبرانی

  .»أبو ذرّ الغفاری«الحدیث، وقصد به 

  . بطوله132/2473 من فضائل الصحابۀ ح28 ب1919: 4راجع صحیح مسلم . 1                                                           
  .1618 و1617 ترجمۀ جندب بن جنادۀ الغفاری رقم 147: 2المعجم الکبیر . 2
  .»کنت ربع اإلسالم«: 342: 3 فی روایۀ الحاکم فی المستدرک .3



٦٢ اهل بيت فی مصر

)2(  

  المشهد الحسینی
  

مقرّ حکم الفاطمیّین فی القاهرۀ، وفی مکان منطقۀ المشهد الحسینی کانت 
وهذا . ، أهم قصور دولۀ الفاطمیّین»قصر الزمرّد«المشهد الحسینی الحالی وحوله 

، ویمتدّ ربّما إلى حافۀ شارع بور »خان الخلیلی«القصر کان یشمل من منطقۀ 
ء وفی مکان الزمرّد ـ وکان أشرف مکان بالقصر تقام به الصالۀ ـ جی. سعید اآلن

بالرأس الشریف لیُدفن هناک، وألنّ الزمرّد لونه أخضر، قد سمّیت المنطقۀ بالباب 
  ).رضی اهللا عنه(  هی التی تضمّ مقام الحسیناألخضر، ومنطقۀ الباب األخضر،

وهذا المقام یضمّ الرأس الشریف، وعلیه اآلن المقصورۀ من الفضّۀ، تحوی 
وکانت المقصورۀ قبلها من . »ۀالبهر«فصوصاً خمسۀ من الماس هدیۀ من طائفۀ 
نُقلت إلى متحف الفن اإلسالمی، ... خشب الساج الهندی، المحفور والمعشق

  .وقبل مقصورۀ الفضّۀ کانت هناک مقصورۀ من النحاس نُقلت إلى مشهد آخر

  :1وقد تردّدت اآلراء حول رأس اإلمام الحسین

 والی یزید على إنّ الرأس أُرسل إلى عمرو بن سعید بن العاص: روایۀ تقول
المدینۀ المنوّرۀ، حیث قام الوالی بدفنها فی البقیع عند قبر السیدۀ فاطمۀ رضی 

  .2اهللا عنها

إنّ الرأس وجد بخزانۀ یزید بن معاویۀ بعد موته، فأُخذ، : وروایۀ أخرى تقول
  .3»الفرادیس«ودُفن بدمشق عند باب 

 الذین ملکوا الدیار ادّعت الطائفۀ المسمّاۀ بالفاطمیّین: ویقول ابن کثیر
  .4أنّهم دفنوه، وبنوا علیه المشهد المشهور بمصر: المصریۀ

، 470: 1، إعالم الورى 668: 2راجع نزهۀ المشتاق . بینما اتفقت األقوال فی مدفن جسده الطاهر. 1                                                           
  .203: 8البدایۀ والنهایۀ 

حوادث ووفیات : ، تاریخ اإلسالم للذهبی266: 1، تاریخ أبی الفداء 344: 5راجع المنتظم . 2
  .204: 8، البدایۀ والنهایۀ 109: 1 هـ، مرآۀ الجنان80 ـ هـ61

، سمط النجوم العوالی 204: 8البدایۀ والنهایۀ ، 344: 5، المنتظم 241: 3راجع أنساب األشراف . 3
  .198 ـ 197: 3

 تاج الحسین، بعد سنۀ: المشهد المشهور به بمصر، الذی یقال له... «:  وفیه206: 8البدایۀ والنهایۀ . 4
  .»خمسمائۀ



٦٣ اهل بيت فی مصر

: ویحصی العقّاد عدّۀ أماکن ذُکرت بأنّ رأس اإلمام الحسین دُفن فیها، وهی
  .1المدینۀ المنوّرۀ، کربالء، الرقّۀ، دمشق، عسقالن، القاهرۀ، مرو

سین على أرض کربالء، أنّه بعد استشهاد اإلمام الح: وأقرب روایۀ للتاریخ
م الجسد الطاهر خولی بن یزید األصبحی لیجزّ الرأس، جرى التمثیل بالجثّۀ، فقد

یستطع، وارتعد جسده، فتقدّم شمر بن ذی الجوشن بنفسه وجزّ الرأس، لکنّه لم 
ثم أرسله إلى یزید بن معاویۀ لیتلقّى المکافأۀ، وهی تولیته على إحدى اإلمارات 

  .2اإلسالمیۀ

إنّ الرأس طیف به فی : أنّ أقوى اآلراء هو الذی یقول: سعاد ماهر. دوترى 
 حیث دُفن هناک، وحینما استولى 3األمصار اإلسالمیۀ حتّى وصل إلى عسقالن

 30 وزیر الفاطمیّین بمصر، فدفع 5، تقدّم الصالح طالئع4الفرنجۀ على عسقالن
  .ألف درهم، واستردّ الرأس الشریف ونقله إلى القاهرۀ

أنّ رأس الحسین ابن : یّد هذا الرأی ابن خلّکان، الذی یذکر فی تاریخهویؤ
کان مدفوناً بعسقالن قبل نقله إلى مصر، وإنّ ) صلى اهللا علیه وآله( بنت محمد

  .7 بنى مشهد الرأس فی عسقالن6األفضل شاهنشاه

ثم سافرت من «:  یؤیّد الروایۀ، ویقول بعد زیارته لعسقالن1وابن بطوطۀ
شریف إلى ثغر عسقالن، وهو خراب، وقد عاد رسوماً طامسۀ وأطالالً القدس ال

  .262 ـ 261: أبو الشهداء الحسین بن علی. 1                                                           
  .296: 3، الکامل فی التاریخ 494 ـ 493: 1تاریخ أبی مخنف . 2
عروس : ى ساحل البحر بین غزّۀ وبیت جبرین، ویقال لهامدینۀ الشام، من أعمال فلسطین، تقع عل. 3

  .327: 3لدان راجع معجم الب. الشام، قد نزلها جماعۀ من الصحابۀ والتابعین
صالح الدین ، وبقیت فی أیدیهم نحو خمس وثالثین سنۀ حتّى حرّرها  هـ 548وذلک سنۀ . 4

  .327: 3راجع معجم البلدان .  هـ 583األیوبی منهم سنۀ 
أبو الغارات طالئع بن رُزّیک األرمنی المصری، من األدباء والخطباء فضالً عن کونه وزیراً . 5

له کتب ودیوان شعر . لصعید، واستولّى على مصر بعد أن أخذ بثأر الظافرللفاطمیّین، ولی نواحی ا
راجع وفیات .  هـ 556صغیر، تزوّج العاضد ابنته ثم دبّر قتله مع بعض األمراء، فاغتیل سنۀ 

  . وما بعده396: 7، أعیان الشیعۀ 243: 12، البدایۀ والنهایۀ 529 ـ 526: 2األعیان 
یوش بدر الجمالی، الملقّب باألفضل، مولده بعکّا، خلف أباه فی میر الجأبو القاسم شاهنشاه ابن أ. 6

الجیوش المصریۀ، أرمنی األصل، وطّد دعائم الملک لآلمر بأحکام اهللا العبیدی صاحب إمارۀ 
مصر، ودبّر شؤون دولته، لکنّه نقم علیه ألمر، فدسّ له من قتله على مقربۀ من داره بالقاهرۀ عام 

  . هـ 515
  .450: 2ت األعیان وفیا. 7



٦٤ اهل بيت فی مصر

دارسۀ، وبها المشهد الشهیر، حیث کان رأس الحسین بن علی قبل أن یُنقل إلى 
  .2»القاهرۀ، وهو مسجد عظیم سامی العلو

المشهد : ومن المزارات الشریفۀ«: ثم یقول ابن بطوطۀ عند زیارته للقاهرۀ
، حیث رأس الحسین بن علی، وعلیه رباط ضخم عجیب المقدّس العظیم الشأن

البناء، على أبوابه حلق فضۀ وصحائفها، وهو موفى الحقّ من اإلجالل 
  .3»واإلعظام

وفیها ـ «: »إشارات إلى أماکن الزیارات«ویقول المؤرّخ الهروی فی کتابه 
ینۀ فلمّا أخذتها الفرنج، نقله المسلمون إلى مد... أی عسقالن ـ مشهد الحسین

  .4»القاهرۀ سنۀ تسع وأربعین وخمسمائۀ

 التی قیلت، من الناحیۀ األثریۀ، من خالل وتفنّد الدکتورۀ سعاد ماهر اآلراء
مساجد «و» فی المشهد الحسینی) صلى اهللا علیه وآله( مخلّفات الرسول«کتابیها 
  .»مصر

مادی فعن القول بوجود الرأس فی المدینۀ المنوّرۀ، هناک ما ینقصه الدلیل ال
الذی ذکره المسعودی، وهو أنّه کان یوجد حتّى القرن الرابع الهجری شاهد 

الحمد هللا ممیت األُمم ومحیی األُمم، هذا قبر فاطمۀ «: مکتوب علیه العبارۀ اآلتیۀ
، سیدۀ نساء العالمین، والحسن بن علی بن )صلى اهللا علیه وآله( بنت رسول اهللا

.  ومحمد بن علی، وجعفر بن محمدأبی طالب، وعلی بن الحسین بن علی،
  .»رضوان اهللا علیهم أجمعین

أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن محمد اللواتی الطنجی، المعروف بابن بطّوطۀ، رحّالۀ ومؤّرخ . 1                                                                                                                                        
هـ بطنجۀ ونشأ فیها، وطاف بالداً کثیرۀ، واتصل بملوک وأُمراء، توفّی  703معروف، ولد سنۀ 

  .262: 1هـ راجع إیضاح المکنون  779بمراکش سنۀ 
  .60 :رحلۀ ابن بطوطۀ. 2
  .87: ر السابقالمصد. 3
والسائح الهروی هو أبو الحسن علی بن أبی بکر الهروی، المولود بالموصل، وقد استوطن حلب، . 4

کان فاضالً جوّاالً فسمّی بالسائح بنى له مدرسۀ یدرّس بها ویخطب، له کتاب االشارات المذکور 
: 22راجع سیر اعالم النبالء . لب، وقبره فی مدرسته بظاهر ح هـ 611والخطب الهرویۀ، توفّی 

  .57 ـ 56



٦٥ اهل بيت فی مصر

وهذا . فلو أنّ الرأس کان مدفوناً فی البقیع لما أغفل ذکر اسم سید الشهداء
البدایۀ «ابن کثیر فی للمسعودی عن » اإلشراف والتنبیه« کتاب النصّ منقول من

  .1»والنهایۀ

، بأنّ الرأس مدفون مع »االثنی عشریۀ«أمّا قول غالبیۀ الشیعۀ اإلمامیۀ 
الجسد فی کربالء، فهو ال تؤیّده مراجعۀ الحوادث، فمن المستبعد عقالً أن یعید 
یزید بن معاویۀ الرأس إلى کربالء، حتّى ال یزید النار اشتعاالً، وهو یعلم بأنّها 

هذا باإلضافۀ إلى ما . مرکز الشیعۀ والمتشیّعین لإلمام الحسین، والمؤیّدین لمذهبه
 بالمسیر» النویریج«، من أنّ الخلیفۀ المتوکّل أمر  هـ 236 فی أحداث سنۀ جاء

فتناول النویریج مسحاۀً وهدم أعلى قبر الحسین، إلى قبر الحسین وهدمه، 
وال یمکن . وانتهى هو ومن معه إلى الحفر أو موضع اللحد، فلم یروا أثراً للرأس

لمبکّر، إذا عرف أنّ أرض أن یتصوّر أحد أنّ الرأس قد بلی فی ذلک الوقت ا
  .2کربالء رملیۀ تحتفظ بالعظام مئات السنین

إنّ الرأس موجود فی رباط مرو بخراسان هو منقوض : أمّا الرأی الذی یقول
إنّه نقل الرأس من دمشق، لمّا :  ألنّ أبا مسلم الخراسانی الذی قیل;من أساسه

م موجوداً بالشام وقت وبنى علیها الرباط بمرو، لم یکن أبو مسل استولى علیها
  .فتحها أیام العباسیّین، ثم إنّ العباسیّین لو ظفروا بالرأس ألظهروه للناس

أنّ الرأس وضع أول األمر فی خزائن السالم بدمشق، ثم دفن : وأقرب اآلراء
فی عسقالن على البحر، وحین استولى الفرنجۀ على عسقالن تقدّم الصالح طالئع 

 ألف درهم، واستردّ الرأس الشریف، 30 بمصر، فدفع بن رزّیک وزیر الفاطمیّین
  .206: 8، وراجع البدایۀ والنهایۀ 49: اإلشراف والتنبیه. 1                                                           

راجع على سبیل المثال کتاب . لم تنفرد الشیعۀ اإلمامیۀ وحدها بهذا القول، فقد ذهب غیرها إلیه. 2
رن السادس نزهۀ المشتاق البن ادریس الحسنی المعروف بالشریف اإلدریسی من علماء الق

 205: 8والبدایۀ والنهایۀ البن کثیر .  أنّه أشهرها265: ، بل فی تذکرۀ الخواص668: الهجری
فی مشهد علی، )) علیه السالم( أی قبر الحسین(اشتهر عنه کثیر من المتأخّرین أنّه «: حیث یقول

 أثره حتّى لم جریر وغیره أنّ موضع قتله عفیذکر ابن وقد ... بمکان من الطفّ عند نهر کربالء
وذکر هشام بن الکلبی أنّ الماء لما أُجری على قبر الحسین لیمحی ... یطّلع أحد على تعیینه بخبر

أثره نضب الماء بعد أربعین یوماً، فجاء أعرابی من بنی أسد فجعل یأخذ قبضۀً قبضۀ ویشمّها حتّى 
  :ثم أنشأ یقول! یب تربتکبأبی أنت وأمی، ما کان أطیبک وأط: وقع على قبر الحسین، فبکى وقال

  »ى القبرفطیب تراب القبر دلّ عل***أرادوا لیخفوا قبره عن عدوّه



٦٦ اهل بيت فی مصر

ونقله إلى مصر، حیث جاء الرأس فی حراسۀ ثلّۀ من الجند، واستقبله الخلیفۀ 
ـ هو وعسکره حفاۀ  2 فی طبقات األولیاء1کما یقول اإلمام الشعرانی الفاطمی ـ

من الصالحیۀ، وقد وضع الرأس الشریف فی کیس أخضر من الحریر، على کرسی 
  .بنوس، وفرش تحته المسک والطیب، وبنى علیه القبّۀ المعروفۀآ

العدل «والدلیل على وجود الرأس الشریف ما ذکره عثمان مدوخ فی کتابه 
إنّ «: وقد ألّفه فی القرن التاسع عشر، وقال فیه» الشاهد فی تحقیق المشاهد

شهد عباس کتخدا الفزدوغلی لمّا أراد توسیع المسجد المجاور للمحوم المر
إنّ هذا المشهد لم یثبت فیه دفن، فأراد تحقیق ذلک، فکشف : الحسینی، قیل

المشهد الشریف بمحضر من الناس، ونزل فیه األستاذ الجوهری الشافعی 
وکانا من کبار العلماء العاملین، وشاهدا ما ... واألستاذ الشیخ الملوی المالکی

 بداخل البرزخ، ثم

سی من خشب الساج، علیه طست من ذهب، روهو ک. ظهرا وأخبرا بما شهداه
ستار من الحریر األخضر، تحتها کیس من الحریر األخضر الرقیق، داخله  فوقه

  .»...الرأس الشریف

إنّنا ال نرجّح وجود الرأس الشریف فقط، بل إنّنا : والذی نرید أن نقوله هنا
هتمام بالمشهد نؤکّد ذلک، لیس ممّا أوردناه من األدلّۀ، وإنّما أیضاً من خالل اال

  .الحسینی قرناً وراء قرن، ذکرنا بعضاً منه وأغفلنا الکثیر من االهتمامات المتنوّعۀ

رۀ اإلخوۀ اإلیرانیّین، الذین جاءوا إلى ودلیل آخر محسوس ملموس، هو کث
مصر عبر العصور، واختاروا مقامهم وسکناهم، بل مقدار أعمالهم، بجوار الرأس 

 من األسماء اإلیرانیۀ کانت إلى فترۀ قصیرۀ ـ وال تزال الشریف، حتّى أنّ الکثیر

أبو محمد عبدالوهاب بن أحمد بن علی الحنفی الشعرانی، من العلماء المتصوّفین، یرجع نسبه إلى . 1                                                           
صر، قشندۀ بمهـ  فی قل 898ولد سنۀ ). علیه السالم( ابن الحنفیۀ محمد بن علی بن أبی طالب

طبقات األولیاء، : إحدى قرى المنوفیۀ، وإلیه یرجع نسبه، له مصنّفات منهاونشأ بساقیۀ أبی شعرۀ 
راجع . هـ  بالقاهرۀ 973لواقح األنوار فی طبقات األخیار، البدر المنیر وغیرها، توفّی سنۀ 

  .373 ـ 372: 8شذرات الذهب 
  .270 ـ 269:  نور األبصاروراجع. 26: طبقات األولیاء. 2



٦٧ اهل بيت فی مصر

ـ تنتشر فوق الدکاکین والوکاالت وغیرها، وانتشر حول المشهد بالذات بیع 
  .السجّاد الشیرازی والتبریزی

للمشهد » البهرۀ«ویضاف إلى ذلک تلک المقصورۀ التی أهدتها جماعۀ 
الباحثین الذین درسوا وتأکّدوا ء والحسینی، وهذه الجماعۀ فیها الکثیر من العلما

، والتی 1965الرأس الشریف، وهو السبب فی إهدائهم المقصورۀ عام من وجود 
 ألف جنیه، جُمعت من جماعۀ البهرۀ أنفسهم، باإلضافۀ إلى تلک 300تکلّفت 

  .المقصورۀ التی أُهدیت إلى مشهد السیدۀ زینب رضی اهللا عنها

فإنّ الدولۀ بمصر المؤمنۀ قد جعلت من والواقع أنّ لجالل المشهد وبرکته، 
المشهد الحسینی المسجد الرئیسی الذی یختصّ بصالۀ العیدین فیه، کما تقام فیه 

  .المناسبات الدینیۀ المهمّۀأیضاً االحتفاالت ب

  .هکذا یثبت وجود الرأس فی مصر

وعلى أیّۀ حال، ففی أیّ مکان رأس الحسین أو جسده ـ کما یقول سبط ابن 
  .2 ـ فهو ساکن فی القلوب والضمائر، قاطن فی األسرار والخواطر1الجوزی

أیّاً کان ذلک الموضع الذی دُفن فیه الرأس الشریف، «: والمهمّ کما یرى العقاد
فهو فی کلّ موضع أهلٌ للتعظیم والتشریف، وإنّما أصبح الحسین بکرامۀ الشهادۀ، 

تحضره المسلم فی صدره، وهو معنى یس... وکرامۀ البطولۀ، وکرامۀ األُسرۀ النبویۀ
  .3»قریب أو بعید من قبره

لکن ماذا بقی من القدیم اآلن، وقد ثبت أنّ الرأس الشریف موجود فی مشهد 
  !اإلمام الحسین بمصر؟

 8نقل رأس الحسین من عسقالن إلى القاهرۀ یوم األحد «: 4یقول المقریزی
رأس إلى ، وصل ال)م1153 أغسطس 31(هـ  548من جمادى اآلخرۀ سنۀ 

 الهُبیری البغدادی الحنفی، المعروف شمس الدین یوسف بن قُزعلی بن عبداهللا الترکی العوینی. 1                                                           
هـ ثم رحل إلى دمشق وسکنها،  581ولد سنۀ . الجوزی الواعظ البلیغ والمؤرّخ المتفنّنبسبط ابن 

  .142: 3راجع وفیات األعیان . هـ بسفح قاسیون 654فأفتى ودرّس، حتّى توفّی فیها سنۀ 
  .266: تذکرۀ الخواص. 2
  .262: أبو الشهداء الحسین بن علی. 3
أحمد بن علی بن عبدالقادر الحسینی العبیدی المقریزی، مؤرّخ الدیار المصریۀ، أصله من بعلبک . 4

، ونشأ بالقاهرۀ، وقد ولی الحسبۀ والخطابۀ  هـ 766حارۀ المقارزۀ، ولد سنۀ : من احدى حاراتها



٦٨ اهل بيت فی مصر

أُنزل بالرأس إلى الکافوری القاهرۀ یوم الثالثاء العاشر من نفس الشهر، ثم 
ثم حُمل فی سرداب إلى قصر الزمرّد، ودُفن عند قبّۀ ـ  حدیقۀ القصر الفاطمی ـ

  .1»الدیلم بباب دهلیز الخدمۀ

أنّ طالئع بن رزّیک بنى الجامع خارج باب زویلۀ : ویضیف ابن عبدالطاهر
س به ویفوز بهذا الفخار، فغلبه أهل القصر الفاطمی، وعمدوا إلى هذا لیدفن الرأ

المکان الموجود به اآلن، هو قصر الخالفۀ الفاطمیۀ فی ذلک الوقت، وبنوه له، 
وحمل الرأس ). م1145(هـ  549وکان ذلک فی خالفۀ الفائز الفاطمی سنۀ 

  .2بّۀ الشریفۀالشریف فی سرداب طویل حُفر تحت األرض من باب زویلۀ إلى الق

ویقول ابن جبیر الذی زار مصر فی عصر األیوبیّین، وبعد الحریق الذی شبّ 
وفی عهد الصالح نجم الدین أیوب، أنّه أنشئت منارۀ : هـ 640فی المشهد عام 

، أنشأها أبو القاسم ابن یحیى السکری، )م1237(هـ  634على باب المشهد عام 
 بالزخارف الجصیۀ والنقوش، تعلو الباب ولم یتمّها، فأتمّها ابنه وهی ملیئۀ

األخضر، وقد قام بترمیمها وتوسیعها بعد ذلک القاضی الفاضل عبدالرحیم 
البیسانی، ثم فی عصر الناصر محمد بن قالوون أمر بتوسیع المسجد عام 

  . هـ 684

وفی العصر العثمانی أمر السلطان سلیم بتوسیع المسجد لما رآه من اإلقبال 
رت للمسجد عُمَد الرخام من لزائرین والمصلّین، ثم بعد ذلک أحضالعظیم من ا

القسطنطینیۀ، وبُنیت ثالثۀ أبواب من الرخام جهۀ خان الخلیلی، ومثلها الباب 
  .األخضر بجوار القبّۀ بالجهۀ الشرقیۀ

هـ وزار المقام  1279ولمّا قدّم مصر السلطان عبدالعزیز العثمانی عام 
ماعیل بعمارته وتشییده على أتمّ شکل وأحسن نظام، الحسینی، أمر الخدیوی إس

ف بخطط من مصنّفاته المواعظ واالعتبار بذکر الخطط واآلثار ویُعر. اواإلمامۀ مرّات فیه                                                                                                                                        
المقریزی، وتاریخ األقباط، والسلوک فی معرفۀ دول الملوک وغیرها، توفی بالقاهرۀ سنۀ 

  .177: 1راجع االعالم .  هـ 845
  .323: 2خطط المقریزی . 1
  .المصدر السابق. 2



٦٩ اهل بيت فی مصر

ی خططه عشر واستغرقت العملیۀ التی أشرف علیها علی باشا مبارک ووصفها ف
  .سنوات

وحضور رأسه ) صلى اهللا علیه وآله( هذه مالمح ممّا حدث لسبط الرسول
 ممّا یجعل المشهد الحسینی قبلۀ لمحبّی آل ;الشریف إلى مصر، وتشریف مصر به

  .لبیت، والمؤمنین الصابرین المجاهدینا

*   *   *  

لمشهد الحسینی، لکنّ الدولۀ الفاطمیۀ تالشت، ولکنّ األیوبیّین الذین أُقیم ا
 جعل به حلقۀ 1فصالح الدین. الحکم الفاطمی الشیعی بمصر اهتمّوا بالمشهدأنهوا 

ان وک. تدریس وفقهاء، وفوّض ذلک للفقیه البهاء الدمشقی السنّی المذهب
یجلس عند المحراب الذی یقع الضریح خلفه، وفی مکان هذه المدرسۀ بنى 

  .المسجد الحسینی

ـ فإنّ صالح  کما یقول األثری حسن عبدالوهاب وزیادۀ فی االهتمام ـ
الدین األیوبی أهدى للمشهد مقصورۀً، تشبه المقصورۀ التی أهداها لإلمام 

  . هـ 574الشافعی عام 

لملک الصالح نجم الدین أیوب الذی بنى إیواناً وبعد صالح الدین کان ا
، وهذا الرحّالۀ 2للتدریس، وبیوتاً خاصۀً للفقهاء، وقد وصفها ابن جُبَیر فی رحلته

 األیوبی بُنیت المنارۀ على باب 3وفی عصر الکامل.  هجریۀ578زار مصر عام 
هـ  532یّوبی، الملقّب بالملک الناصر، ولد سنۀ یوسف بن أیّوب بن شاذی، صالح الدین األ. 1                                                           

من قبیلۀ بتکریت، کان أبوه وأهله من قرى دُوَین فی شرقی اذربیجان وهم بطن من الروادیۀ، 
تکریت، ثم ولی أبوه أعماالً فی بغداد والموصل ودمشق، فنشأ هو فی الهذانیۀ، من األکراد، نزلوا 

إنهاء الحکم الفاطمی بعد مرض العاضد، وصار یخطب دمشق، وتأدّب بها وبمصر کان له دور فی 
للعبّاسیین، ثم استقلّ بملک مصر، ثم اضطربت البالد الشامیۀ والجزیرۀ، فدُعی إلى ضبطها، فأقبل 

  . هـ 589لب، توفّی بدمشق سنۀ على دمشق واستولى على بعلبک وحمص وحماۀ وح
ر من بالد الشام ومصر فترۀً تقرب من ویذکر أنّ حکم األیوبیّین قد امتدّ إلى القسم األکب  

راجع دراسۀ وثقیۀ . التسعین عاماً، وقد استمرّت فی مصر حتّى قُبیل سقوط بغداد بید المغول
  .220: 8، واالعالم 259: للتاریخ اإلسالمی لمحمد ماهر حمادۀ

  .24: رحلۀ ابن جبیر. 2
لدولۀ األیوبیۀ، ولد بمصر سنۀ محمد بن محمد العادل ابن أیّوب، ناصر الدین، من سالطین ا. 3

، ثم  هـ 615هـ ونشأ بها، فأعطاه أبوه الدیار المصریۀ، فتوالّها مستقالً بعد وفاۀ أبیه سنۀ  576
حتّى امتلک الدیار الشامیۀ، له مواقف مشهورۀ فی الجهاد بدمیاط، ع نطاق ملکه اتّجه إلى توسی



٧٠ اهل بيت فی مصر

 اآلن إالّ ، تعلو الباب األخضر، تهدّم معظمها، ولم یبق حتّى هـ 634المشهد عام 
  .یها لوحتان تثبتان ذلکالقاعدۀ المربّعۀ وعل

احترق بناء )  هجریۀ647 ـ 637 (1وفی عصر الصالح نجم الدین أیوب
عه، وألحق به ساقیۀً هجریۀ، وقد رمّمه الصالح ووس640ّالمشهد فی عام 

  .، ووقف علیه أراضی2ومیضأۀً

 حین بیعت 3هر بیبرسوظلّت العنایۀ بالمشهد الحسینی أیام الممالیک، فالظا
 آالف درهم 6قطعۀ أرض بجانب المشهد من حقوق الفاطمی، ردّ ثمنها وهو 

 وسّع المسجد عام 4ثم إنّ الناصر محمد قالوون. ووقفها على الجامع
  .هجریۀ684

وفی العصر العثمانی تم توسیع المسجد نظراً لإلقبال الشدید علیه من جماهیر 
من أبنوس مطعم بالصدف، علیه ستر من مصر المؤمنۀ، وصنعت له مقصورۀ 

هـ ودُفن  635لکاملیۀ، توفّی بدمشق سنۀ وولع فی البناء والترمیم، من آثاره بمصر المدرسۀ ا                                                                                                                                        
  . وما بعده194: 1راجع السلوک للمقریزی . بقلعتها

أیوب بن محمد بن أبی بکر بن أیوب، أبو الفتوح نجم الدین، الملقّب بالملک الصالح، من کبار . 1
ولۀ ، فضبط الد هـ 637الملوک األیوبیّین بمصر، ولد ونشأ بالقاهرۀ، وولی بعد خلع أخیه سنۀ 

عمر بمصر ما لم یعمره أحد من ملوک بنی أیوب، وفی أواخر أیامه أغار الفرنج على بحزم، و
هـ واحتلوها، وکان غائباً فی دمشق، فلمّا قدم مات بناحیۀ المنصورۀ، ونقل إلى  647دمیاط سنۀ 

  .38: 2راجع االعالم . القاهرۀ
  .وضّأ منهاالموضع یتوضّأ فیه، أو المطهرۀ یت: المیضأۀ والمیضاۀ. 2
هـ بأرض  625بیبرس العالئی البندقداری الصالحی، الملک الظاهر، صاحب الفتوحات، ولد سنۀ . 3

القپچاق، ثم أُسر وبیع فی سیواس، ثم نُقل إلى حلب، ومنها إلى القاهرۀ فاشتراه األمیر عالء الدین 
ی أخذه فجعله فی خاصۀ البندقدار، وبقی عنده، فلمّا قبض علیه الملک الصالح نجم الدین األیوب

بمصر أیام الملک المظفّر، ثم استولى على سلطنۀ » أتابک العسکر«قه، ثم اصبح خدمه، ثم أعت
، وکان یباشر الحروب بنفسه، وله وقائع مع التتر واالفرنج، وأخباره  هـ 658مصر والشام سنۀ 

. وله المکتبۀ الظاهریۀهـ ومرقده معروف فیها، أُقیمت ح 676وعمائره کثیرۀ، توفّی بدمشق سنۀ 
  .94: 7راجع النجوم الزاهرۀ 

هـ  684محمد بن قالوون بن عبداهللا الصالحی، من کبار ملوک الدولۀ القالوونیۀ، ولد سنۀ . 4
هـ وهو صبی، وخلع منها  693مصر والشام سنۀ  بدمشق، وأقام فیها مدّۀ طفولته، ثم ولی سلطنۀ

هـ فأقام بالقلعۀ کالمحجور علیه، واألعمال کلّها بید األمیر  698لحداثته بعد عام، وأُعید إلیها سنۀ 
بیبرس ونائب السلطنۀ األمیر سالّر، واستمرّ الحال نحو عشرین سنۀ، وضاق باألمر فأظهر العزم 
على الحجّ، وتوجّه بعائلته وحاشیته وممالیکه وخیله، حتّى بلغ الکرک فنزل قلعتها واستولى على 

وثب فدخل دمشق، ثم زحف إلى مصر فقاتل المظفّر بیبرس حتّى ظفر به ما فیها من أموال، ثم 
 عاماً، کانت له فیها سیر 32فقتله خنقاً بیدیه وشرّد أنصاره، وامتلک قیادۀ الدولۀ واستمرّ حکمه 

  .11: 7راجع األعالم .  هـ 741وأنباء وعمران کثیر، توفّی بالقاهرۀ سنۀ 



٧١ اهل بيت فی مصر

الحریر المزرکش، ونقلت إلى المشهد الحسینی فی احتفال کبیر وصفه الجبرتی 
بأنّها حملت وأمامها طائفۀ الرفاعیۀ والصوفیۀ بطبولهم وأعالمهم، وبأیدیهم 
المباخر الفضیۀ وبخور العود والعنبر، وبأیدیهم قماقم ماء الورد یرشّونه على 

  .الناس

 هجریۀ، وعمل له 1175أمّا عبدالرحمان کتخدا فقد أعاد بناء المسجد عام 
  .1ص رواتب لخدمه وسدنتهصهریجاً وحنفیۀ، وخصّ

 إسماعیل ـ کما یقول علی باشا مبارک ـ أعاد 2ثم إنّه فی عهد الخدیوی
عمارته وتشییده، واستغرق ذلک عشر سنوات، وفُرش بالفرش النفیسۀ، ونور 

وت الطیّبۀ واألنفاس الغازیۀ فی قنادیل البلّور، ورتّبوا له فوق بالشموع والزی
الکفایۀ من األئمۀ والمؤذّنین والمبلّغین والبوّابین والفرّاشین والکنّاسین والوقّادین 
والسقّایین ونحو ذلک، وأوقفوا علیه أوقافاً جمّۀ بلغ إیرادها نحو ألف جنیه فی 

  .السنۀ

وقد صرفت هذه : ام بتصمیم البناء الحالیوکما یقول علی مبارک کمهندس ق
وقاف، هذا عدا ما تبرّع به األُمراء وعلیّۀ  ألف جنیه من میزانیۀ األ79العمارۀ 
  .القوم

ویذکر أنّه أُحضرت للمسجد األعمدۀ الرخامیۀ من القسطنطینیۀ، وقد احتوى 
لطراز  عموداً، کما بُنی له المئذنۀ الکبیرۀ الحالیۀ على ا44صحن الجامع على 

العثمانی، وهی تشبه القلم الرصاص، وعلى هذه المئذنۀ لوحتان بخطّ السلطان 
  .عبدالمجید خان

*   *   *  

  .492: 1ر لعبدالرحمان الجبرتی عجائب اآلثار فی التراجم واألخبا. 1                                                           
لقب أُطلق على بعض الحکّام، منحه السلطان العثمانی عبدالعزیز إلسماعیل باشا والی : الخُدَیوی. 2

: راجع المنجد فی االعالم. م، ثم أُطلق على أفراد ساللۀ محمد علی فی مصر1867مصر عام 
267.  



٧٢ اهل بيت فی مصر

على أنّنا ال یمکن أن نتحدّث عن المشهد الحسینی دون أن نتحدّث عن غرفۀ 
 لمجموعۀ من 1تجاور الرأس الشریف، وهذه الغرفۀ أنشأها عباس حلمی الثانی

 هجریۀ، 1305یفۀ، کانت قد نُقلت إلى المشهد الحسینی عام اآلثار النبویۀ الشر
  .وحُفظت فی دوالب فی الجدار الجنوبی الغربی للمزار الشریف

وهذه الغرفۀ اآلن مفروشۀ بالسجّاد الثمین، وفیها مصابیح وثریات بلّوریۀ 
، وبها محراب صغیر، کما أنّها تحتوی 2نادرۀ، وجدرانها مکسوّۀ بالرخام المجزّع

 دوالب عبارۀ عن دوالب حائط، وهو فجوۀ فی الجدار قُوی ظهرها بقُضبان على
 األخضر، ولهذه الفجوۀ باب من خشب الجوز 3من حدید، وکُسیت بالجوخ

إِنَّ : (، وکُتب بأعلى الباب بأحرف من عاج5ألبنوس والصدف وا4المطعم بالعاج
  6) أَهْلِهَادوا االَْمَانَاتِ إِلَىاهللاَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَ

أحدهما یفتح على المسجد، واآلخر یفتح على مشهد : هذه الغرفۀ لها بابان
قطعۀً من : اإلمام الحسین، وفی داخل الدوالب اآلثار النبویۀ الشریفۀ، وتشمل

، وقطعۀً من قضیب، 7ومکحلۀً، ومِرْوداً) صلى اهللا علیه وآله( قمیص الرسول
 8مَیْن بالخطّ الکوفی على رقّ کریوشعرات من شعره الشریف، ثم مصحفَیْن

، والثانی لسیدنا علی بن أبی )رضی اهللا عنه( أحدهما منسوب لعثمان: غزال
  ).رضی اهللا عنه( طالب

 ویُعرف بالخدیوی عباس حلمی الثانی، عباس حلمی بن توفیق بن إسماعیل، حفید محمد علی،. 1                                                           
م وتعلّم بمدرسۀ عابدین، وولی الخدیویۀ بعد 1874أحد الذین حکموا مصر، ولد بالقاهرۀ سنۀ 

م بإرادۀ سلطانیۀ من اآلستانۀ، نشبت الحرب العالمیۀ األولى وهو فی أوربا، 1892وفاۀ أبیه 
یطرتها على مصر آنذاک، وولّت أحمد فتأخّرت عودته، فخلعته الحکومۀ البریطانیۀ التی بسطت س

م 1944فؤاد مکانه، فاستقرّ فی لوزان بسویسرا، وقضى بقیۀ عمره مغترباً حتّى توفّی فیها سنۀ 
  .261: 3راجع االعالم . ونقل جثمانه إلى القاهرۀ لیدفن فیها) هـ  1874(

  .ما فیه سواد وبیاض: المجزَّع. 2
  .النسیج من الصوف: الجُوخ. 3
  .أنیاب الفیل: العاج. 4
نوع من الشجر، یکثر فی البلدان الحارّۀ، خشبه ثمین یمیل إلى السواد، وعوده صلب : األبنوس. 5

  .للغایۀ
  .58: النساء. 6
  .المیل یُکتحل به: المِرْوَد. 7
  .جلد رقیق یُکتب علیه، وذلک لمّا یخترع الورق بعد: الرَقّ. 8



٧٣ اهل بيت فی مصر

وهذه اآلثار النبویۀ الشریفۀ ـ کما تقول المصادر ـ تداولها آل البیت، وتسارع 
  .علیها الخلفاء واألُمراء

بعد ) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللاوقد ذکرت المصادر أیضاً أنّ ما ترکه 
، وقمیص 2، وإزار عثمانی، وثوبان صحاریان، وقمیص صُحاری1ثوباً حَبِرۀ: وفاته

... 4، وسراویل، وجبّۀ یمانیۀ، وخمیصۀ أو کساء أبیض، وقالنس3سحولی
  .5ومجموعات من شعره الشریف

صلى ( لرسولأمّا هذه اآلثار الموجودۀ بالمشهد الحسینی فهی بعض ما خلّفه ا
إنّ هذه : سعاد ماهر بدراسۀ هذه اآلثار، ویقال. ، وقد قامت د)ه وآلهاهللا علی

بالحجاز، وهؤالء » ینبع«اآلثار فی مصر، کانت عند بنی إبراهیم فی مدینۀ 
 میالدی، فی عصر الظاهر بیبرس، 13توارثوها، وفی القرن السابع الهجری 
م الوزیر المصری الصاحب تاج الدین، اشترى هذه اآلثار الشریفۀ من بنی إبراهی

 60إنّه دفع فیها : ولکن اختلفت المصادر على المبلغ الذی دفعه، فمصادر تقول
وهذه .  ألف درهم، وقیل کذلک مائۀ ألف درهم250مبلغ : ألف درهم فضۀ، وقیل

أو » رباط اآلثار«اآلثار نُقلت إلى مصر، وحُفظت بمکان على النیل سمّی 
فی حی مصر » أثر النبی«، وعُرف مؤخّراً باسم »ی التاجیالرباط الصاحب«

  .القدیمۀ

، وکان هذا »شیخ اآلثار النبویۀ«وهذا الرباط ألهمیته کان له شیخ بوظیفۀ 
 889ابن إیاس فی حوادث ۀ الموثوق بهم، ومنهم من ذکره الشیخ من القضا

فی عام وفی الضوء الالمع للسخاوی ذکر . هجریۀ وهو الشیخ ولی الدین أحمد

  .خطّطاًما کان موشیّاً وم: الحَبِرُ من الثیاب. 1                                                           
  .بمنسوب إلى صُحار، وهی قریۀ بالیمن اشتهرت بصناعۀ القمصان والثیا: صُحاری. 2
 ألنّه یسحَلُها، ;یروى بفتح السین وضمّها، فالفتح منسوب إلى السَحُول، وهو القصّار: قال ابن األثیر. 3

لثوب األبیض وأمّا الضمّ فهو جمع سَحْل، وهو ا. أی یغسلها، أو إلى سَحُول وهی قریۀ بالیمن
  .760: 2راجع النهایۀ .  اسم القریۀ بالضمّ أیضاًإنّ: وقیل... النقی، وال یکون إالّ من قطن

جمع قَلَنْسُوۀ، نوع من أنواع مالبس الرأس، ویکون على : القَالنس والقالنیس والقالس والقالسی. 4
  .متعدّدۀ هیئات

  . وما بعده3: 6راجع البدایۀ والنهایۀ . 5



٧٤ اهل بيت فی مصر

الدین أبو زُرْعَۀ أحمد بن محمد الذی نُقل   هجریۀ کان شیخ اآلثار هو ولی870
  .قاضیاً لدمیاط

والواقع أنّه کما اختلف المؤرّخون ـ على عادتهم ـ على ثمن شراء هذه 
المخلّفات النبویۀ من بنی إبراهیم، فقد اختلفوا أیضاً فی نوعها وعددها، ولکنّهم 

ط اآلثار، وکیف بُنی ومن بناه، ومهاجمۀ میاه الفیضان له، بایذکرون الکثیرعن ر
 واهتمام

 فی النصف الثانی من القرن الثامن 1الخلفاء والسالطین به، ومنهم األشرف شعبان
  . هجریۀ784 عام 2الهجری، ومنهم أیضاً السلطان برقوق

قلت والمهم أنّ هذه المخلّفات النبویۀ الشریفۀ ظلّت فی رباط اآلثار إلى أن نُ
 خشیۀ ; هجریۀ أو قبل هذا التاریخ926 عام 3منه إلى قبّۀ السلطان الغوری
  .اط اآلثارالسرقۀ، بعد أن تصدّع مبنى رب

ولقد بقیت هذه اآلثار بقبّۀ الغوری حوالی ثالثۀ قرون، إلى أن نُقلت فی عام 
 1305 هجریۀ، وبعدها نُقلت إلى دیوان عموم األوقاف، ثم فی عام 1275

لت إلى سرای عابدین، ومن سرای عابدین إلى المشهد الحسینی فی هجریۀ نق
  . هجریۀ1311دوالب خاصّ، إلى أن أنشئت لها الغرفۀ الحالیۀ عام 

ن حسین بن الملک الناصر محمد بن قالوون، من ملوک الدولۀ القالوونیۀ بمصر والشام، شعبان ب. 1                                                           
، عرف  هـ 764هـ بالقاهرۀ، وولی السلطنۀ بعد خلع ابن عمه محمد بن حاجی سنۀ  754ولد عام 

هـ لما أراد  778بحبّه للعلم وأهله، کثیر البرّ والصدقات، وقد اضطرب أمر الجیش مدۀ، وفی عام 
 ثار علیه بعض ممالیکه، فعاد فقاتلهم، لکنّه انهزم وعاد إلى القاهرۀ واختفى فیها، واکتشفوا الحجّ

، 190: 2راجع الدرر الکامنۀ . مخبأه وقبضوا علیه، ثم خنقه األمیر اینبک البدری ورماه فی بئر
  .164: 3األعالم 

شراکسۀ، جلبه إلیها أحد الظاهر برقوق بن آنص ـ أو أنس ـ العثمانی، أول من ملک مصر من ال. 2
تجار الرقیق فباعه فیها، ثم أُعتق وذهب إلى الشام فخدم نائب السلطنۀ، وعاد إلى مصر، وتقدّم 

، وانقادت إلیه  هـ 874فی دولۀ المنصور القالوونی، وانتزع السلطنۀ من آخر بنی قالوون سنۀ 
مصر توفی بالقاهرۀ سنۀ الشام ومصر، قام بأعمال من االصالح، وبنى المدرسۀ البرقوقیۀ ب

  .10: 3راجع الضوء الالمع .  هـ 792
قانْصُوه بن عبداهللا الظاهری األشرقی الغوری، الملقّب بالملک األشرف سلطان مصر، جرکسی . 3

القاهرۀ السلطنۀ بقلعۀ الجبل فی األصل، خدم السالطین، وولی حجابۀ الحجاب بحلب، ثم بویع ب
هـ  922ب، له دیوان شعر، قصده السلطان سلیم العثمانی سنۀ ، کان ملمّاً باألد هـ 905سنۀ 

راجع . بجیش جرّار، فقاتله لکنّه انهزم عسکر الغوری، فأُغمی علیه وهو على فرسه، فمات قهراً
  .187: 5، األعالم 421 ـ 420: 3خطط المقریزی 



٧٥ اهل بيت فی مصر

وعملیۀ النقل من قصر عابدین إلى المشهد الحسینی جرت فی احتفال کبیر 
خ والبکری والسادات وقناصل وتقدّمه الشیو... تقدّمه رجال الطرق الصوفیۀ

 وغیرهم، وسار الموکب الکبیر من قصر عابدین، بشارع عبدالعزیز، فالعتبۀ الدول

الخضراء، إلى شارع محمد علی، فمیدان باب الخلق، فطریق تحت الربع، 
فالسکریۀ، فالعقادین بالغوریۀ، فالسکّۀ الجدیدۀ إلى أن وصلت إلى المشهد 

  .الحسینی

شریفۀ الموجودۀ بالمشهد هل هذه المخلّفات النبویۀ ال: ولکن یأتی سؤال هنا
  ات الموجودۀ والتی تمّ توارثها منذ عصر النبوۀ؟الحسینی هی المخلّف

سعاد ماهر ـ ثالث قطع من النسیج، . إنّ فی المشهد الحسینی ـ کما أحصت د
ـ والمکحلۀ، والمسبل أو المورد، وبعض شعر  أی العصا وقطعۀ من القضیب ـ
  .اللحیۀ والرأس الشریف

ک الکثیر فی عالم اإلسالم فی استانبول، وپاکستان، وتونس، بل وبالطبع فهنا
انۀ بها شعرات من غرفۀ خاصّۀ وخز» طنطا«هناک فی المسجد األحمدی فی 

  ).صلى اهللا علیه وآله( شعر رسول اهللا

ـ بل وقبل ) صلى اهللا علیه وآله( الواقع أنّه منذ أن مات رسول اهللا
مثل هذه المخلّفات الشریفۀ مطلباً للمسلمین، ـ کانت ) صلى اهللا علیه وآله( وفاته

وحدهم » ینبع«یحفظونها بین أحداق العیون، بمعنى أنّه لم یکن بنو إبراهیم فی 
، فالکثیر کان لدیهم الکثیر )صلى اهللا علیه وآله( الذین توارثوا مخلّفات الرسول

خلّفات من المخلّفات الشریفۀ، بل أنّه فی مصر أیضاً کانت هناک کثیر من الم
  .الشریفۀ ـ خاصّۀً الشعرات ـ فی الخانقاوات والمساجد والمقتنیات الخاصّۀ

وهذا یعنی أنّ فی المشهد الحسینی قلیالً من کثیر من اآلثار النبویۀ الشریفۀ، 
 15 أحصیت ـ أنّه ـ وهذا ما یثبت وجهۀ نظری ـ فی المشهد الحسینی ـ کما بل

الشریفۀ، فبعضها اشتُری من بنی ) وآلهصلى اهللا علیه( شعرۀ من شعرات الرسول



٧٦ اهل بيت فی مصر

وهذا یؤکد ما قیل من أنّ . إبراهیم، وبعضها أُهدی للمشهد الحسینی
  1!الناس کان یهدی شعره بین) صلى اهللا علیه وآله( الرسول

أتى ) ه وآلهصلى اهللا علی( أنّ رسول اهللا:  عن أنس1305 کتاب الحج ح947: 2أخرج مسلم . 1                                                           
وأشار إلى جانبه » خذ«: منى، فأتى الجمرۀ فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحالّق

اقسمه بین «: فأعطاه أبا طلحۀ فقال: وفی أُخرى. األیمن، ثم األیسر، ثم جعل یعطیه الناس
  .»الناس



٧٧ اهل بيت فی مصر

)3(  

  رؤوس الشهداء فی مصر
  

) صلى اهللا علیه وآله( ثالثۀ من الرؤوس الشریفۀ لثالثۀ من آل بیت رسول اهللا
لى مصر لترصع جبینها، وتصبح آللئ ومحاور برکۀ، ومقامات جاءت إ

وإنّما لمحبّی وعاشقی آل البیت رحمۀ اهللا  وحدهم، مصر ألهل لیس تُزار،
  .علیهم، الذین أذهب هللا عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً

  :والرؤوس الشریفۀ، حسب الترتیب التاریخی لدخولها مصر هی کاآلتی

ی زین العابدین ابن اإلمام الحسین رضی اهللا  رأس سیدی زید بن عل:األول
عنهم، وهو مدفون فی المشهد المنسوب لسیدی علی زین العابدین، فی الحی 

 الحمراء«المعروف بذلک االسم، وکان یُعرف فی عصور اإلسالم األُولى 
هو مدفون قرب ضریح نجله سیدی حسن األنور، قرب سور أو » القصوى

  .مجرى العیون

سیدی إبراهیم بن عبداهللا بن الحسن المثنّى ابن الحسن السبط  رأس :الثانی
وهذا الرأس مدفون . ابن علی بن أبی طالب، وجدّته ألبیه السیدۀ فاطمۀ النبویۀ

  .»ماهر حالیاً«فی حی المطریۀ، فی شارع البرنس 

یدی اإلمام الحسین بن علی، فی  رأس سید شباب أهل الجنۀ، س:والثالث
  ).وقد أفضنا فی الرأس الشریف وکیف جاء مصر(ه الذی یحمل اسمالحی 

*   *   *  
  
  : ـ علی زین العابدین، زهرۀ آل البیت1

فالمعروف أنّ سیدی زین العابدین هو الوحید الذی بقی من بنی الحسین بن 
 کبیراً، نفحۀ عطرۀ زکیۀ، وأنجب علی بعد مأساۀ کربالء، وقد عاش حیاته قطباً

  .یدبذوراً صالحۀ، منها سیدی ز

وفی نطاق اغتصاب بنی أُمیۀ للخالفۀ من آل البیت، کان سیدی زید أول من 
طالب بحقّه فی الخالفۀ فی أیام الخلیفۀ األموی هشام بن عبدالملک، فکانت 



٧٨ اهل بيت فی مصر

الجفوۀ والصراع مع الخلیفۀ األموی، وکانت السبب فی خروج سیدی زید على 
  .بنی أُمیۀ

إلى الکوفۀ، سار إلیها أیضاً ) عنهرضی اهللا ( وکما سار جدّه اإلمام الحسین
 لعدم ;سیدی زید، وفی اللحظات األخیرۀ حین همّ بالعودۀ إلى المدینۀ المنوّرۀ

: ثقته بأهل الکوفۀ، أقنعوه بالنصر والبقاء ومحاربۀ األمویّین معه، قائلین له
نعطیک األیمان والعهود والمواثیق ما تثق به، فإنّا نرجو أن تکون المنصور، وأن 

  !کون هذا الزمان الذی تُهلک فیه بنو أُمیۀی

وما زال أهل الکوفۀ على إغرائهم ـ وهم الذین خذلوا جدّه ـ حتّى اقتنع 
  .سیدی زید، وبقی هناک

وهکذا نشب القتال بین سیدی زید ومناصریه وبین یوسف بن عمر والی 
سیدی من حول ! وتفرّق الکوفیّون کعادتهم. الکوفۀ، من قبل هشام بن عبدالملک

زید، لیبقى فی فئۀ قلیلۀ من أهله یحارب األمویّین، حتّى سقط شهیداً فی صفر 
  .، وقبل زوال ملک األمویّین بعشر سنوات هـ 122عام 

إنّ جسده : واختلفت المصادر على مکان دفن رأس سیدی زید، فقیل
ثه  لیکون عبرۀً لمن تحدّ;الشریف حُمل إلى الکوفۀ ثم أُحرق وذرّ رماده فی النهر

  1!نفسه بالخروج على األمویّین

: إنّ رأسه احتزّ، وبُعث به إلى الخلیفۀ األموی، فنصبه على باب دمشق: وقیل
  .2ثم أُعید الرأس الشریف إلى المدینۀ

إنّ الرأس جاء مصر، فالکندی فی کتابه : لکن أغلب المؤرّخین یقولون
  .3الرأس إلى مصروهو من المؤرّخین الثقات، یؤکّد قدوم » الوالۀ والقضاۀ«

: 6یان  وفیات األع،348: 3، المعرفۀ والتاریخ 4046: 9، بغیۀ الطلب 477: 19تاریخ دمشق . 1                                                           
:  ذکر أیام هشام بن عبدالملک، أمالی الصدوق220: 3ترجمۀ هیثم بن عدی، مروج الذهب  111
   وغیرها106: 8، تاریخ اإلسالم 3ح) 62( مجلس 321

  . هـ 122 حوادث سنۀ 344: 9البدایۀ والنهایۀ . 2
أی حینما یتکلّم عن مصر ویذکر أنّ یاقوت الحموی یذهب إلى هذا الر. 82: 1الوالۀ والقضاۀ . 3

وعلى باب الکورتین مشهد فیه مدفن رأس زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی «: فیقول
. »طالب الذی قُتل بالکوفۀ، وأُحرق، وحُمل رأسه فطیف به الشام، ثم حُمل إلى مصر فدفن هناک

  .143: 5معجم البلدان 
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یقصد رأس  إنّه بعد قدوم رأسه ـ«: نصّ یقول» الجوهر المکنون«وفی 
ـ إلى مصر، طِیفَ به، ثم نُصب على المنبر الجامع بمصر ـ جامع  سیدی زید

فی هذا الموضع، إلى أن ظهر، وبُنی علیه  ودُفن هـ فسُرق، 122عمرو ـ فی سنۀ 
  .»المشهد فی عهد الدولۀ الفاطمیۀ

*   *   *  
  
  : ـ ثم یأتی الحدیث حول الرأس الثانی2

رأس سیدی إبراهیم بن عبداهللا، المدفون فی مشهده، داخل المسجد الحالی، 
وهو مسجد تعدّدت . الذی یعرف باسم مسجد سیدی إبراهیم، فی حیّ المطریۀ

أسماؤه فی الماضی، فقد عُرف باسم مسجد التبر، ومسجد التبن، ومسجد البئر، 
  .زۀومسجد الجمی

سعاد ریخیۀ صحیحۀ، کما ترى الدکتورۀ أمّا االسم الذی یعتمد على أسانید تا
أو مسجد » تبر«فهو مسجد » مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون«ماهر فی کتابها 

  .، ولکلٍّ داللۀ»سیدی إبراهیم«

لکن، من هو سیدی إبراهیم الذی تدور الحیاۀ حوله فی المطریۀ، ویأتیه 
  اء عالم اإلسالم؟الزوّار من کلّ أنح

سیدی إبراهیم کما تجمع المصادر علیه هو إبراهیم الجواد ابن عبداهللا المحض 
ابن الحسن المثنّى ابن الحسن السبط ابن علی بن أبی طالب، وهو من أوائل 
الذین جمعوا بین ساللۀ الحسن والحسین رضی اهللا عنهما، من خالل جدّه 

خالل جدّته السیدۀ فاطمۀ النبویۀ بنت الحسن المثنّى ابن الحسن السبط، ومن 
  .الحسین بن علی

وثابت فی المصادر أنّ سیدی إبراهیم قُتل فی عهد الخلیفۀ المنصور العباسی 
  . هـ 145سنۀ 

أُرسل إلى مصر فنُصب فی المسجد «: 1وکما یقول المقریزی فی خططه
  .أی مسجد عمرو بن العاص» الجامع العتیق

  .ذکر مسجد تبر 280: 4المواعظ واالعتبار بذکر الخطط واآلثار . 1                                                           
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وبینما الناس فی ... » «النجوم الزاهرۀ«ن فی کتابه ول المؤرّخ أبو المحاسویق
ذلک، قدم یزید برأس إبراهیم بن عبداهللا فنصب فی المسجد أیاماً، فی محلّۀ 

  .1»مطر، وهو االسم القدیم للمطریۀ

ثم قدمت إلى مصر رأس إبراهیم بن «: للکندی یقول» الوالۀ والقضاۀ«وفی 
ی ذی الحجّۀ سنۀ خمس وأربعین عبداهللا بن الحسن بن علی بن أبی طالب، ف

  .2»...ومائۀ، لینصبوه فی المسجد الجامع، وقامت الخطباء فذکروا أمره

حول مسجد سیدی » عیون وفنون أخبار الخالیف«ویقول القضاعی فی کتابه 
مسجد تبر بُنی على رأس إبراهیم بن عبداهللا، أنفذه المنصور، فسرقه «: إبراهیم

  .یقصد بهناک أی المطریۀو» ...أهل مصر، ودفنوه هناک

، فهو یحقّق االسم، ویذکر بعضاً ممّا »نور األبصار«أمّا الشیخ الشبلنجی فی 
هو إبراهیم بن عبداهللا المحض، أخو محمد «: جرى لسیدی إبراهیم، ویقول

  .3»المهدی ـ یقصد محمد النفس الزکیۀ ـ وکان مرضی السیرۀ، من کبار العلماء

تل إبراهیم فی ذی الحجّۀ سنۀ خمس وأربعین قُ«: قال أبو الحسن المعمری
ومائۀ، وهو ابن ثمان وأربعین سنۀ، وحمل ابن أبی الکرام رأسه الشریفۀ إلى 

  .»مصر

*   *   *  

: والسؤال الذی ینبغی طرحه هنا لنعرف تسلسل األحداث حول آل البیت
کیف قُتل سیدی إبراهیم؟ ولماذا؟ وکیف جاء رأسه الشریف إلى مصر بالذات 

  دون بقیۀ الوالیات أو األمصار اإلسالمیۀ؟

، وظفر العباسیون بالخالفۀ، أدرک آل  هـ 132حین انتهت دولۀ األمویین فی 
علی بن أبی طالب أنّ أبناء عمومتهم من العباسیّین قد خدعوهم واستأثروا 

  .نهمـ أحقّ بها م بالطبع بالخالفۀ دونهم، مع أنّهم ـ

  .121: 1النجوم الزاهرۀ . 1                                                           
وذکر هذا » ...الکندی فی کتابه األمراءوقال «: 406: صاروفی نور األب. 42: 1الوالۀ والقضاۀ . 2

  .النصّ
  .406: نور األبصار. 3
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لذلک صراع یغذّیه وینفخ فی جذوته الکثیرون وطبیعۀ األمور أن ینشأ نتیجۀ 
من المخلصین، وأیضاً الکثیر من المتĤمرین على دین اإلسالم، والذین یعرفون 

  .کیف یصیدون فی المیاه العکرۀ

وهکذا، ألقت الظروف على کلٍّ من محمد وإبراهیم ولدی عبداهللا المحض أن 
رجین من آل البیت على یکونا أول المطالبین بالخالفۀ لبنی علی، وأول الخا

العباسیّین، رغم أنّ محمداً وإبراهیم لم یکونا وحدهما من أعمدۀ آل البیت فی 
جعفر الصادق ابن محمد : الوقت، فقد کان هناک من أحفاد اإلمام الحسین ذلک
ابن علی زین العابدین ابن الحسین بن علی، إمام الشیعۀ اإلمامیۀ، لکنّه  الباقر
أوصى أصحابه ومشایعیه بالخلود إلى السکینۀ، حتّى تحین یحرّک ساکناً، و لم

  .1الفرصۀ الذهبیۀ

کان محمد ـ إذاً ـ وأخوه إبراهیم أولی المطالبین بالحقّ، ومحمد کان األخ 
  .2إلبراهیم األکبر

یجده أنّه کان یحضّ على الجهاد بالنفس والمال، ویقول ) علیه السالم( لکن من یقف على سیرته. 1                                                           
، 23: 97بحار األنوار (» الجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قُتل دون ماله فهو شهید «:للمسلمین

وکان یرى االنحیاز إلى الظالمین تمکیناً لهم، والجهاد مع العادلین تثبیتاً ). 49: 15وسائل الشیعۀ 
إلى لِمَ ال تخرج «): من الممدوحین(لالسالم، فقد سأل یوماً عبدالملک بن عمرو األحول الکوفی 

انتظر أمرکم، : أی تجاهد مع الوالۀ، فقال عبدالملک» هذه الدیار التی یخرج إلیها أهل بالدک؟
  .»ای واهللا، لو کان خیراً ما سبقونا إلیه«: فقال اإلمام

!... أنا ال أرى الجهاد؟«: ولمّا سأله عبدالملک أنّ البعض یقولون أنّک ال ترى الجهاد، أجابه  
، اإلمام 13: 21راجع جواهر الکالم . » لکنّی أکره أن ادع حلمی إلى جهلهمبلى واهللا، إنّی أراه،

  .414: للمستشار عبدالحلیم الجندی)ه السالمعلی( الصادق
محمد بن عبداهللا بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب، الملقّب بالنفس الزکیۀ، أحد . 2

بها، کان غزیر العلم شجاعاً حازماً، لما هـ بالمدینۀ ونشأ  93األشراف من الطالبیّین، ولد سنۀ 
ذهب ملک االمویّین وقامت دولۀ العباسیّین تخلّف هو وأخوه إبراهیم عن الوفود على السفّاح، ثم 
على المنصور، ولم یخف المنصور ما فی نفسه، فطلبه وأخاه، فتواریا بالمدینۀ، فقبض على أبیهما 

 ماتوا فی الحبس بالکوفۀ بعد سبع سنوات، فعنذاک واثنی عشر من أهلهما، وأذاقهم العذاب حتّى
رجالً، فقبض على المدینۀ وبایعه أهلها، وأرسل أخاه إلى البصرۀ ) 250(خرج محمد ثائراً فی 

فغلب علیها وعلى االهواز وفارس، وجرت مراسالت بینه وبین المنصور انتهت بقتال بعدما أرسل 
هم محمد بثالثمائۀ رجل على أبواب المدینۀ، ولمّا له المنصور جیشاً بأربعۀ آالف فارس، فقاتل

  . هـ 145اشتدّ األمر تفرّق عنه أصحابه فقتله عیسى بن موسى وبعث برأسه إلى المنصور سنۀ 
وأمّا أخوه فسیّر الجموع نحو الکوفۀ، فکانت بینه وبین جیوش المنصور وقائع هائلۀ، إلى أن   

راجع . نصور فی تلک السنۀ التی قُتل فیها أخوه محمدقتله حمید بن قحطبۀ، وبعث برأسه إلى الم
  .48: 1 و220: 6االعالم 
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حمد النفس الزکیۀ بالخالفۀ، وساعده أخوه إبراهیم ولذلک فقد طالب م
ه من أوالد علی وفاطمۀ الزهراء، وهو الوصی على دعواه األساسیۀ من أنّاستناداً 

واإلمام کما ذکر ذلک فی خطابه إلى أبی جعفر المنصور، ضمن الخطابات التی 
الفخری فی «: تبودلت بینهما وسجّلتها کتب التاریخ، وأهمّها کتاب ابن طباطبا

  .»اآلداب السلطانیۀ

ی قات جرت فوکان محمد قد طالب بحقّه أیضاً استناداً إلى أحداث واتّفا
إنّ بنی هاشم من العلویّین «: دولۀ األمویّین یقول عنها ابن طباطباأواخر 

والعباسیّین اجتمعوا فی مغرب دولۀ األمویّین، وتذکّروا حالهم، وما تعرّضوا له من 
االضطهاد، وما آل إلیه بنو أُمیۀ من االضطراب، ومیل الناس إلى آل البیت، 

، واتّفقوا على مبایعۀ محمد النفس الزکیۀ، الذی ورغبتهم فی أن تکون لهم دعوۀ
کان فی ذلک الوقت من سادات بنی هاشم، علویّیهم وعباسیّیهم، فضالً وشرفاً 

اجتماع حضره کبار آل البیت، ومنهم اإلمام جعفر کانت مبایعته بعد وعلماً، و
اح، الصادق وعبداهللا المحض، وابناه محمد وإبراهیم، کما حضره أبو العباس السفّ

  .»والمنصور، وغیرهم

  .ثم تغرب شمس األمویّین

ولکنّ العباسیّین ها هم الذین یخلفون األمویّین ویضربون باالتّفاق عرض 
عن مبایعۀ أبی الحائط، ومن هنا یمتنع محمد النفس الزکیۀ وأخوه إبراهیم 

 العباس السفّاح، وحین حاول أخوه المنصور أن یأخذ له البیعۀ فی الحجاز، یمتنع
  . ألنّه أحقّ بها، ویمتنع أخوه تدعیماً له;النفس الزکیۀ عن البیعۀ

وکان البدّ من احتدام الصراع الذی وصل إلى حدّ استخدام السالح، والقتل 
  !والصلب، واحتزاز الرؤوس

کانت دعوۀ محمد النفس الزکیۀ وإبراهیم قد ! حین ولی المنصور الخالفۀ
رت خطراً یهدّد الدولۀ العباسیۀ، وهنا األنصار والمشایعین، وصاجمعت حولها 
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المنصور أنّه البدّ من التخلّص منهما، والبدّ من الظفر بهما، مع إعمال کلّ رأى 
  .1الحیل، کما یقول الطبری فی تاریخه الجزء التاسع

بل إنّ المنصور العباسی أصدر تعلیماته إلى والیه بالمدینۀ المنورۀ، أن یبذل 
على األخوین، لکنّ الوالی ـ فی الواقع ـ تهاون فی کلّ ما فی طاقته للقبض 

القبض علیهما، بل إنّه اتّصل سرّاً بمحمد النفس الزکیۀ، وساعده على الهروب من 
المدینۀ المنورۀ، فسافر إلى عدن، ثم إلى السند، ثم إلى الکوفۀ، بعدها عاد إلى 

  .عینالمنورۀ بعد أن جمع عدداً کبیراً من األعوان والمشایدینۀ الم

وهنا یقسو المنصور على والیه فی المدینۀ، فیعزله، بل یأمر بتکبیله بالحدید، 
ویحبسه بعد أن یصادر أمواله، ویولّی مکانه خالد بن عبداهللا القسری الذی اتُّهم 
أیضاً بالتهاون والتفریط فی مصادرۀ النفس الزکیۀ وأخیه إبراهیم، ثم یولّی 

ان بن حیّان، وهو عم مسلمۀ بن عقبۀ المرّی المنصور على المدینۀ رباح بن عثم
  .فی عهد یزید بن معاویۀ األموی» الحرّۀ«قائد معرکۀ 

، ویعتلی المنبر  هـ 141 ویتولّى مسلمۀ بن عقبۀ المرّی المدینۀ المنورۀ سنۀ 
یخطب فی أهل المدینۀ مهدّداً إذا ساند أهلها محمداً النفس الزکیۀ وأخاه إبراهیم، 

الحجّاج بن یوسف الثقفی  ته ألفاظاً التختلف عن ألفاظ خطبۀویستخدم فی خطب
  .فی أهل الکوفۀ

لکن أهل المدینۀ لم یخافوا، بل أعلنوا االستمرار فی موقفهم، وتدفّق 
شعورهم حماسۀً نحو آل البیت، فرجموا الوالی بالحصى، حتّى أنّه بعث للمنصور 

  .یشکو له ما حدث من أهل المدینۀ

لمنصور، ویبعث بخطاب یتوعّد فیه أهل المدینۀ، ویقرأ وهنا تثور ثائرۀ ا
مسلمۀ بن عقبۀ المرّی، فکان نصیبه مثلما حدث له أثناء  المنبر الخطاب من فوق

  .خطبته العنتریۀ السابقۀ

لکن، ما العمل والمنصور یشدّد على والیه فی طلب محمد النفس الزکیۀ 
  وأخیه إبراهیم؟
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٨٤ اهل بيت فی مصر

لبیت من قبل العباسیّین، ویأتی مسلمۀ بن عقبۀ هنا یبدأ التنکیل الحقیقی بĤل ا
المرّی بعبداهللا المحض، والد محمد وإبراهیم من سجنه، وکان المنصور قد حبسه 
بعد قیام ابنیه ومعارضتهما مبایعۀ العباسیّین، وهدّد مسلمۀ عبداهللا بالویل والثبور 

  .وعظائم األمور إن لم یأته بابنیه

یقبض مسلمۀ على إبراهیم القمر، والحسن ویزداد االضطهاد والتنکیل، ف
المثلّث أخوی عبداهللا المحض، وعمّی محمد وإبراهیم ومن یناصرهما فی المدینۀ 

  .1المنورۀ

  .کلّ ذلک یحدث واألخوان مختفیان

وحین عرفا ما حلّ بأهلهما، بعث محمد ـ کما یقول الیعقوبی فی 
إلى أبیه فی سجنه بمن  ـ 3والمسعودی فی مروج الذهب ومعادن الجوهر2تاریخه

یشاوره، لکنّ أباه شجّعه على الکفاح والنضال من أجل حقّ آل البیت، هذا رغم 
  .ما کان یالقیه األب وأُسرته من اضطهاد وتعذیب

وهنا بدأ محمد وإبراهیم یعدّان العدّۀ للخروج من دعوتهما السرّیۀ إلى الدعوۀ 
ألنّهما هدّدا أرکان الدولۀ العباسیۀ  ;صورالعلنیۀ، ویستفحل أمرهما، ممّا أزعج المن

  .بأسرها

، ویأتی إلى المدینۀ المنوّرۀ، فجاءوا له  هـ 144ویحجّ المنصور فی سنۀ 
 لینکل ببعضهم، ویرسل البعض اآلخر إلى سجون ;بالمسجونین من آل البیت

أخرى، على أقتاب جمال بغیر وطاء، جمال بغیر سروج وغطاء ـ کما یقول 
 أغلبهم فی سرادیب تحت األرض، ال یفرّقون فیها بین ضیاء  ـ ویحبس4الطبری

  .النهار وسواد اللیل

ویزید المنصور فی تعذیب کبار آل البیت، حتّى یموت عبداهللا المحض 
  . داخل السرادیب المظلمۀإبراهیم القمر والحسن المثلث، خنقاً: وأخواه
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٨٥ اهل بيت فی مصر

 بعدما جرى وکان البدّ لمحمد النفس الزکیۀ وأخیه إبراهیم من الظهور،
  .ألهلهما أهل البیت النبوی الکریم

ظهر محمد . م762هـ  ـ  145وفعالً ظهرا علناً فی جمادى اآلخرۀ سنۀ 
النفس الزکیۀ بعد أن بایعه الناس باإلمامۀ فی مکۀ والمدینۀ، أی الحجاز، وتلقّب 

 بنقض بیعۀ وقد شجّعه أیضاً على الظهور فتوى اإلمام مالک. بأمیر المؤمنین
إنّما بایعتم مکرهین، ولیس على مکره «: حین قال ألهل المدینۀنصور، الم

  .»یمین

کما شجّع محمداً النفس الزکیۀ وإبراهیم على الظهور تلک الخطابات التی 
جاءت من األمصار اإلسالمیۀ بتأیید الناس له، وهی خطابات ـ کما یقول 

 لکی یظهر ;أعوانهـ غالبیتها دسیسۀ من تدبیر الخلیفۀ المنصور و المؤرّخون
  .محمد وأخوه ویسهل على العباسیّین اصطیادهما

یظهر محمد وإبراهیم، ویکون الصراع سافراً بین من لهم الحقّ، ومن اغتصبوا 
  .الحقّ هذا

ویرسل محمد أخاه إبراهیم إلى البصرۀ لنشر دعوته وأخذ البیعۀ له، وقبلها 
ا من ال یزال حیّاً فیه من آل توجّه االثنان وأشیاعهما إلى سجن المدینۀ، وأخرج

  .البیت، کما قبضا على والی المنصور وحبساه

البصرۀ على إبراهیم وهو فی طریقه إلى إنّ المنصور حاول أن یقبض : وقیل
  .متخفّیاً، لکنّه ـ أی المنصور ـ لم یوفَّق

کما یقول » سرّاً فی عشرۀ أنفس«وبالفعل وصل إبراهیم إلى البصرۀ 
األشیاع کثیرین، واستولى على دار اإلمارۀ بعد أن هزم والی ووجد ... 1الذهبی

المنصور هناک، وقد شدّ من أزره ورحّب به فقهاء البصرۀ وغیرهم من ذوی 
وانضوت الزیدیۀ والمعتزلۀ تحت لوائه بمعاونۀ اإلمام أبی . الجاه والرأی هناک
  .الزکیۀکما سبق أن ذکرنا فتوى اإلمام مالک للنفس . حنیفۀ، وراسله سرّاً
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٨٦ اهل بيت فی مصر

حصل وقد استطاع إبراهیم إدخال أهل واسط واألهواز وفارس فی دعوته، و
منهم على اعتراف بمبایعۀ أخیه محمد النفس الزکیۀ باإلمامۀ، بل إنّ األخوین ـ 

  .قبل ذلک ـ أرسال إلى األمصار اإلسالمیۀ، ومنها مصر التی رحّبت بذلک

ۀ أنّ الخالفۀ العباسیۀ وبدت الصور. ویوالی محمد وإبراهیم انتصاراتهما
  .أوشکت على زوالها

ولکنّ األخبار تصل إلى إبراهیم بمقتل أخیه النفس الزکیۀ فی المدینۀ 
  . الهجری145المنورۀ، وقبل عید الفطر بثالثۀ أیام فی عام 

فقد أرسل المنصور إلى المدینۀ بجیش کبیر، وحین وجد محمد النفس الزکیۀ 
 ألنّه سیجد ;ر أشار علیه البعض أن یرحل إلى مصرأنّه ال قِبَل له بجیش المنصو

فیها أرضاً خصبۀ وقلوباً مفتوحۀ مرحّبۀ ومشایعۀ، لکنّ البعض اآلخر رجوه أن 
یبقى فی المدینۀ ویصمد، رغم أنّ المدینۀ من الناحیۀ االستراتیجیۀ العسکریۀ غیر 

 لحرب قوات وقد انقاد النفس الزکیۀ للرأی الذی غلب ببقائه فی المدینۀ. صالحۀ
المنصور، وکان البدّ ممّا لیس منه بدّ، إذ کانت المدینۀ هی المصیدۀ بالنسبۀ 

  .لمحمد النفس الزکیۀ الذی هُزم وقُتل واحتزّ رأسه

أنّ محمداً النفس الزکیۀ ظهر فی «: »العبر فی خبر من غبر«وفی کتاب 
 الخلیفۀ المدینۀ المنوّرۀ، وخرج فی مائتین وخمسین نفساً بالمدینۀ، فندب

المنصور لحربه ابن عمّه عیسى بن موسى، یدعوه إلى اإلنابۀ، فلم یسمع، ثم أنذر 
عیسى أهل المدینۀ ورغّبهم ورهّبهم، ثم زحف إلى المدینۀ فظهر علیها، وقتل 

  .1»محمداً وبعث برأسه إلى المنصور

حتّى أنّه صعد إلى المنبر ونعاه، فأبکى . وقد أثّر فی إبراهیم مقتل أخیه
  .2لناسا

إنّ إبراهیم جمع حوله مائۀ ألف محارب، وأنّه لو أحکم التخطیط : یقالو
وکان المنصور یستشعر هذا األمر، فجنَّد کلّ القوى ضد . النهزمت الدولۀ العباسیۀ

إبراهیم، وأرسل إلیه المنصور ـ ابن عمّه ـ عیسى بن موسى الذی قتل النفس 
  .147: 2: العبر فی خبر من غبر. 1                                                           
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٨٧ اهل بيت فی مصر

، »باغمرى«، أو 1»باخمرى«ائلۀ فی الزکیۀ، بجیش عباسی کبیر، فدارت معرکۀ ه
ما بین واسط والکوفۀ، وکادت الهزیمۀ تلحق بالجیش العباسی، لوال أنّ عیسى 

  .بن موسى ثبت فی المعرکۀ، وأبى أن یغادر ساحتها حتّى یُقتل أو ینتصر

وما زال الفریقان یقتتالن، حتّى بدا أنّ جیش إبراهیم ینهزم، بعد أن تخلّى عنه 
 ذلک فإنّ إبراهیم ثبت فی عدد قلیل من أنصاره، حتّى أُصیب ومع. الکثیرون

اد اهللا وکان أمر اهللا مقدوراً، أردنا أمراً وأر«: بسهم فی حلقه، فأنزلوه وهو یقول
  .»غیره

وبسرعۀ حمل عیسى بن موسى على إبراهیم ومن بقی معه، وکان عددهم 
من قوّاد عیسى بن وجاء ابن قحطبۀ ـ . سبعین رجالً، فتفرّق عنه حتّى أنصاره

موسى ـ فاحتزّ رأس إبراهیم وأرسله للمنصور فی یوم االثنین لخمس لیال بقین 
  .من ذی القعدۀ سنۀ خمس وأربعین ومائۀ

کانت «: »تاریخ اإلسالم السیاسی«حسن إبراهیم حسن فی کتابه . یقول د
وساً، إبراهیم بسبب تقسیمه جیشه إلى کرادیس یقدّم منها إلى المعرکۀ کردمۀ هزی

... فإذا انهزم قاد آخر، وهکذا، بمعنى أنّ إبراهیم لم یقاتل بجیشه صفّاً واحداً
باإلضافۀ إلى أنّ الخطّۀ التی رسمها مع أخیه النفس الزکیۀ فی المدینۀ المنوّرۀ لم 
تنفّذ، وهی خطّۀ کانت تهدف بدء القتال فی المدینۀ والکوفۀ فی وقت واحد، 

 إنّ تعجّل : أیضاًوقیل.  بدء القتال یرجع إلى مرضهإنّ تأخّر إبراهیم فی: وقیل
أخیه محمد للحرب کان سبب الهزیمۀ، ولو خرج األخوان فی وقت واحد لحرب 

  .2»قوات المنصور، لتغیّر وجه التاریخ

هزّ مقتل سیدی إبراهیم ـ شهید باخمرى ـ أرکان دولۀ العباسیّین هزّاً عنیفاً، 
إنّ الخلیفۀ العباسی «: ؤرّخ الحافظ الذهبی یقولوکاد یصدع أرکانها، حتّى أنّ الم

موضع بین الکوفۀ وواسط، وهو إلى الکوفۀ أقرب، وایّاها عنى الشاعر دعبل بن علی : باخمرى. 1                                                           
  :بقوله

  وقبرٌ بباخمرا لدى الغُربات***جان محلّهوقبرٌ بأرض الجوز
  .316: 1راجع معجم البلدان 

ویذکر أنّ خروج محمد کان بالمدینۀ أول . 138 ـ 137: 2... تاریخ اإلسالم السیاسی والدینی و. 2
بالبصرۀ فی أول رمضان من تلک السنۀ، أی بعد ، وکان ظهور أخیه إبراهیم  هـ 145رجب سنۀ 

  .الزکیۀالنفس شهرین من ظهور 



٨٨ اهل بيت فی مصر

م یأو إلى فرش خمسین لیلۀ، المنصور مکث ال یقرّ له قرار، فجهّز العساکر، ول
والمقصود بالفتق هنا هو الهَبّات والثورات على . 1»فتق فی ناحیۀوکلّ یوم یأتیه 
  .الحکم العباسی

ادۀ لثلّ عرشه بدون ولوال السع...«: ویضیف الذهبی عن المنصور العباسی
ذلک، فلو هجم إبراهیم بالکوفۀ لظفر بالمنصور، ولکنّه کان فیه دیّن ـ أی 

أخاف إن هاجمتها یُستباح الصغیر والکبیر، وکان أصحابه : إبراهیم ـ قال
  .2»یختلفون علیه

ـ أنّ الخلیفۀ  خالفاً لما ذکرنا والواقع أنّه من بین أسباب هزیمۀ إبراهیم ـ
 ألنّها موقع استراتیجی، وأثناء ثورۀ إبراهیم ;اع أن یحتفظ بالکوفۀالمنصور استط

ألزم الناس بلبس السواد، وجعل یقتل کلّ من اتُّهم بالتعاون والتعاطف مع 
ولو أنّ سیدی إبراهیم سیطر على الکوفۀ بجانب البلدان التی . العلویّین، ویحبسه

فس الزکیۀ وإبراهیم بعد أن خرجا ذکرناها لتغیّرت المقادیر، خاصّۀً وأنّ محمداً الن
  .بعثا بإخوتهما وأبناء عمومتهما إلى األمصار اإلسالمیۀ لیأخذوا البیعۀ لمحمد

الفضائل الباهرۀ فی محاسن «فی کتابه » ابن ظهیرۀ«ففی مصر ـ کما یقول 
وفی أیام یزید بن هاشم والی مصر من قبل الخلیفۀ «: ـ » مصر والقاهرۀ

عوۀ بنی الحسن بن علی بن أبی طالب، وتکلّم بها بمصر دنصور، ظهرت الم
الناس، وبایع منهم لبنی الحسن فی الباطن، وماجت الناس بمصر، وکاد أمر بنی 
الحسن أن یتمّ، والبیعۀ کانت باسم علی بن محمد بن عبداهللا، أی ابن محمد 
 النفس الزکیۀ أخی إبراهیم، وبینما الناس فی ذلک، قدم یزید برأس إبراهیم بن

 ذی الحجّۀ سنۀ خمس وأربعین عبداهللا بن الحسن بن علی بن أبی طالب فی
  !»ومائۀ، فنصب فی المسجد أیاماً

وهذا یعنی أنّ مصر، کوالیۀ إسالمیۀ، لعبت دوراً خطیراً ومرموقاً فی هذه 
الثورۀ العلویۀ، بل إنّ مصر، منذ أیام کربالء وربّما قبلها، أیام الخالف بین 
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٨٩ اهل بيت فی مصر

ومعاویۀ، أعلنت تعاطفها مع آل البیت، ولذلک فلیس بغریب )علیه السالم( علی
  .مدفونین بمصر) صلى اهللا علیه وآله( أن نجد الکثیر من آل بیت النبی

*   *   *  



٩٠ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  

   ـ اإلمام الحسین1

  ابن

  )علیهما السالم( اإلمام علی بن أبی طالب
  
  
  

  بقلم

  حنفی المحالوی

  سعاد ماهر. د

  مأمون غریب



٩١ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  

  1بیت المدفونون فی مصرأهل ال
  حنفی المحالوی

  
  !أو آل بیت النبوۀ؟... من هم آل البیت

سؤال نردّده کثیراً، وفی المناسبات عدیدۀ ـ ونتناوله فی کثیر من األحوال 
  .بالبحث والدراسۀ ـ وقد نعثر على اإلجابۀ المطلوبۀ

 حین ت، خاصۀًإالّ أنّ البعض منّا یرید تحدیداً أکثر لما یسمعه من إجابا
الحدیث عن آل البیت الذین وفدوا وعاشوا فی مصر حتّى توفّاهم اهللا یأتی 

  .تعالى، وترکوا وراء ظهورهم آثاراً ال تزال باقیۀ، نستظلّ بها، ونعیش فی رحابها

آل البیت وصفاتهم » مقابر«وکان علینا أیضاً ـ ونحن بصدد الحدیث عن 
ذلک من أجل إحداث نوع من وعملهم وأخالقهم ـ أن نرّدد هذا التساؤل، و

الربط التاریخی الواجب لما سوف نتلوه من کلمات، وبین ما هو شائع من أقوال 
  .وأقاویل عن أهل البیت رضی اهللا عنهم أجمعین

والحدیث عن توصیف أهل البیت، وتحدید ماهیّتهم بالضبط، قد بدأ یتردّد 
مَا یُرِیدُ اهللاُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ إِنَّ: (بقوۀ حین أنزل ربّ العالمین هذه اآلیۀ الکریمۀ

 إذ حاول المفسّرون .]33: األحزاب[ )الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهرَکُمْ تَطْهِیراً
بأهل البیت الذین جاء ذکرهم بتلک اآلیۀ الکریمۀ، وقد انقسموا تحدید المقصود 

ء القوم ما ساهمت الموسوعات العربیۀ فی وضع تعریف لهؤال... إلى فریقین
، وقد أخذت هذه )صلى اهللا علیه وآله( الصالحین من أُسرۀ النبی الکریم

  .الموسوعات فی تعریفهم بأکثر الروایات رواجاً فی مجال التفسیر

أُسرۀ : وممّا ذکرته تلک الموسوعات القول بأنّ المقصود بأهل البیت
  . تمییزاً عن المهاجرین واألنصار;)صلى اهللا علیه وآله( النبی

  .م2000القاهرۀ . مقتبس من کتاب مقابر المشاهیر من آل البیت، ط. 1                                                           
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ـ فیجعلون  والکالم الیزال لمؤلّف الموسوعۀ العربیۀ أمّا مفسّرو أهل السنّۀ ـ
تسمیۀ أهل البیت تتّسع من وجوه شتّى، لتشمل فروع بنی هاشم وما لهم من 

أهل «ویقول العلویون فی تفسیر معنى ... موال، وعلى رأسهم أزواج النبی وأبناؤه
  .1 وهم طاهرون مطهرونعلی وفاطمۀ ونسلهما،: فهم عندهم... »البیت

أنّ أهل البیت الذین قصدهم ربّ : وقد أکّدت بعض األحادیث الشریفۀ
وأوالده ) صلى اهللا علیه وآله( العالمین فی هذه اآلیۀ إنّما هم زوجات النبی

... وبناته، خاصّۀً فاطمۀ رضی اهللا عنها، واإلمام علی وولداه الحسن والحسین
إِنَّمَا یُرِیدُ اهللاُ : (رین من أنّه حین نزلت اآلیۀ الکریمۀمصداقاً لما ذکره بعض المفس

جمع . ]33: األحزاب[ )لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهرَکُمْ تَطْهِیراً
 ابنته فاطمۀ وولدیها الحسن والحسین، وتوجّه إلى اهللا )آلهصلى اهللا علیه و( النبی
  .2»ذهِبْ عنهم الرجس وطهرهم تطهیراًهؤالء أهل بیتی فأ«: وقال

یتمسّک به معظم المفسّرین، وکتّاب السیرۀ أمّا القول األغلب واألعمّ ـ والذی 
) صلى اهللا علیه وآله( النبویۀ ـ فإنّ المقصود بأهل البیت هم أُسرۀ النبی الکریم

  .3وبناته وأحفاده

  .حرف األلف: الموسوعۀ العربیۀ. 1                                                           
فاطمۀ وبعلها وبنیها تحته من األحادیث : أهل بیته) صلى اهللا علیه وآله(  حدیث الکساء وجمعه.2

المتواترۀ على ألسنۀ الحفّاظ وأعالم الحدیث وفحول الروایۀ والفقهاء والمؤرّخین، وغیر قابل 
ریخ لإلنکار وإن اختلفت بعض األلفاظ، وهذا الحدیث بهذا اللفظ أخرجه الخطیب البغدادی فی تا

 ترجمۀ عبدالرحمان بن علی المروزی، باسناده إلى أبی سعید 5396 برقم 278: 10بغداد 
 ترجمۀ عمران بن مسلم الفزاری 1313 برقم 304: 3الخدری، والعقیلی المکی فی الضعفاء الکبیر 

:  مجاهداألزدی، وعلّۀ ضعف سند الحدیث بعمران هذا الذی یذکره سبب ضعفه على لسان
ما رواه الترمذی فی السنن یرید . وهذا الحدیث یروى بإسناد أصلح من هذا: قال، ثم »رافضی«
  .3205 من أبواب تفسیر القرآن، تفسیر سورۀ األحزاب ح34 ب351: 5
ویذکر أنّ الشاهد الذی یدلیه المؤلّف یخالف ما ادّعاه بأنّ بعض األحادیث الشریفۀ یؤکّد أنّ   

 فی اآلیۀ انّما هم زوجات النبی وأوالده وبناته، خاصّۀً أهل البیت الذین قصدهم ربّ العالمین
 الذین خصّهم رسول إذ أنّ الروایۀ صریحۀ بخروج الجمیع عدا فاطمۀ وبعلها وبنیها...!! فاطمۀ و

بالدعاء بالتطهیر، ویقوّیه ما فی ذیل الروایۀ التی ذکرها من أنّ أم سلمۀ ) صلى اهللا علیه وآله( اهللا
  .»إنک لعلى خیر أو إلى خیر«: ألست منهم؟ فقال: قالت)  علیه وآلهصلى اهللا( زوج النبی

لم یزد المؤلّف فی هذا القول عمّا ذکره فی قوله السابق، بل قول األغلب واألعم من المفسّرین . 3
من ) صلى اهللا علیه وآله( وأصحاب السیرۀ فیتجلّى فیما رواه أبو سعید الخدری عن رسول اهللا

راجع . »فی وفی علی والحسن والحسین وفاطمۀ«): وال أکثر سبعۀ ال( خمسۀ فی نزلت اآلیۀ أنّ
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مۀ، سواء فیما یخصّ وقد حدّثتنا کتب السیرۀ النبویۀ عن هذه األُسرۀ الکری
أو فیما یخصّ أوالده وبناته وأحفاده من ) صلى اهللا علیه وآله( زوجات النبی

أو من الذین لم یعاصروا هذه ) صلى اهللا علیه وآله( الذین عاصروا أیامه العظیمۀ
األیام الطیبۀ، کما حدّثتنا هذه الکتب نفسها عن أماکن معیشۀ هؤالء وأماکن 

  .ى وفاتهمتواجدهم من مولدهم حتّ

قد عاشت ما بین ) صلى اهللا علیه وآله( ضح لنا أنّ غالبیۀ أُسرۀ النبیوقد اتّ
صلى اهللا علیه ( مکّۀ والمدینۀ، ثم استقرّ بها المقام نهائیاً فی مدینۀ رسول اهللا

وقد ظلّوا یعیشون بالمدینۀ المنوّرۀ ... التی اختارها بعد هجرته الشریفۀ) وآله
  .عالى، ودفنوا جمیعاً بأرض البقیعحتّى توفّاهم اهللا ت

من ترک المدینۀ ) صلى اهللا علیه وآله( وهناک من أحفاد الرسول الکریم
المنوّرۀ متّجهاً إلى العراق، ومنهم من اتّجه إلى مصر، وکان توقیت ذلک قد بدا 
واضحاً بعد مقتل عثمان بن عفان، ثم حدث ما حدث من خالف بین المسلمین 

  . مؤیّدین لعلی بن أبی طالب، ومؤیّدین لمعاویۀ بن أبی سفیانالذین انقسموا بین

) صلى اهللا علیه وآله( الکریم هذا الخالف کان بدایۀ تفرّق أحفاد رسولنا
إلى العراق حیث الحرب ضدّ الفتن، وإمّا إلى مصر، طلباً  إمّا :المدینۀ وترکهم

  .لألمان، وفراراً من البطش والعدوان

) صلى اهللا علیه وآله(  أنّ أهل البیت من أحفاد النبیوممّا هو ثابت تاریخیاً
  .قد بدأوا یتوافدون على مصر بعد معرکۀ کربالء

، سواء )صلى اهللا علیه وآله( وکان أشهر من وفد إلى مصر من أحفاد النبی
، وابنه )رضی اهللا عنه( اإلمام الحسین: األحفاد المباشرون أو غیر المباشرین

  .وحفیده اإلمام زید، واإلمام الجعفریاإلمام زین العابدین، 

السیدۀ زینب، : وکذلک السیّدات العابدات المؤمنات باهللا وبالقدر حلوه ومرّه
والسیدۀ رقیّۀ، والسیدۀ عائشۀ، والسیدۀ نفیسۀ، والسیدۀ سُکَینۀ، والسیدۀ فاطمۀ 

  .النبویۀ، والسیدۀ أُم کلثوم رضی اهللا عنهم أجمعین

المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب .  ط70 ـ69: کتاب السیدۀ نفیسۀ لألستاذ توفیق أبو علم                                                                                                                                        
  .اإلسالمیۀ، ففیه بحث رائع فی هذا النطاق
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*   *   *  
  

  )علیهما السالم( ن بن علی بن أبی طالباإلمام الحسی

  من هو؟

إنّه اإلمام الحسین بن علی بن أبی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد 
صلى ( مناف القرشی الهاشمی، سید شباب أهل الجنّۀ، أبو عبداهللا، ریحانۀ النبی

  .وشبیهه) اهللا علیه وآله

أو الخامس من شهر فی الیوم الثالث ) رضی اهللا عنه( د اإلمام الحسینول
صلى اهللا ( م، وقد أسماه النبی الکریم564 عام أربعۀ من الهجرۀ، الموافق 1شعبان

حسیناً، فهو وأخوه سیّدا شباب الجنۀ، وأُمّه فاطمۀ بنت رسول ) علیه وآله
  .2)علیها السالم( سیدۀ نساء العالمین بعد السیدۀ مریم) صلى اهللا علیه وآله( اهللا

هما «: فی هذا السیاق أنّه قال) صلى اهللا علیه وآله( یوممّا روی عن النب
  .3»ریحانتای من الدنیا

صلى اهللا علیه ( قال رسول اهللا: ، قال)رضی اهللا عنه( وعن أبی یعلى بن مرّۀ
حسین سبط من ... من أحبّ الحسین أحبّه اهللا... الحسین منّی وأنا منه«): وآله

  .4»األسباط

المنوّرۀ، لکن المشهور أنّ والدته کان فی الثالث من شعبان بالمدینۀ ) علیه السالم( یذکر أنّ والدته. 1                                                           
: ، الفصول المهمۀ215 :2، کشف الغمۀ لألربلی 51: راجع مقاتل الطالبیین. لخمس خلون منه

 ط المجمع العالمی 15 ـ 14: للعقّاد أبو الشهداء الحسین بن علی، 253: ، نور األبصار170
  .للتقریب بین المذاهب اإلسالمیۀ

أنّ :  بسنده عن عائشۀ قالت156: 3کم النیسابوری فی المستدرک وفی السیاق أخرج الحا. 2
یا فاطمۀ، أال ترضین أن تکونی «: یهقال وهو فی مرضه الذی توفّی ف)صلى اهللا علیه وآله( النبی

هذا إسناد : ثم قال الحاکم» هذه األمۀ، وسیّدۀ نساء المؤمنین؟سیدۀ نساء العالمین، وسیدۀ نساء 
  .صحیح

، 3543 مناقب الحسن والحسین من أبواب فضائل الصحابۀ ح22 ب1371: 3ری أخرجه البخا. 3
 عن عبداهللا بن 5648ح) 81( رحمۀ الولد وتقبیله من أبواب کتاب األدب 18 ب2234: 5وفی 

 برقم 127: 3 عن ابن عمر، والطبرانی فی المعجم الکبیر 93، 85: 2عمر، وأحمد فی المسند 
  . عن ابن عمر2884

صلى اهللا (  فی فضائل أصحاب رسول اهللا11 ب51: 1، وابن ماجۀ 172: 4مام أحمد أخرجه اإل. 4
 من أبواب المناقب 31 ب658: 5، والترمذی فی السنن 144من أبواب المقدّمۀ ح) علیه وآله

 ورقم 2586 برقم 32: 3، والطبرانی فی الکبیر 181: 9، والهیثمی فی مجمع الزوائد 3775ح
  .»... من أحبّهأحب اهللا«:  وفیها2589
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علی بهذا ن سبب تسمیۀ الحسین بن وجاء فی مسند أحمد بن حنبل ع
لمّا ولد الحسن سمّیته «: قال عن ذلک) رضی اهللا عنه( إنّ علیاً: قالاالسم، 

» أرونی ابنی، ماذا سمّیتموه؟«: فقال)صلى اهللا علیه وآله( حرباً، فجاء رسول اهللا
فجاء رسول ! فلمّا ولد الحسین، سمّیته حرباً. »بل هو حسن«: قال! حرباً: قلت
: فقال! حرباً: قلت» أرونی ابنی، ما سمّیتموه؟«: فقال) صلى اهللا علیه وآله( اهللا
  .1»بل هو حسین«

قد عقّ یوم ) صلى اهللا علیه وآله( کما یروى فی هذا السیاق أنّ رسول هللا
  .2 ودعا لهسبوعه بکبش، وحلق رأسه وتصدّق بزنته فضۀ، وأذّن فی أُذنه،

اسمه وذکره مآل الدنیا فی عصره ) هرضی اهللا عن( واإلمام الحسین بن علی
ومن بعده فی کلّ مکان فی البالد اإلسالمیۀ والعربیۀ، فهو لذلک غنىً عن 

  ).صلى اهللا علیه وآله( التعریف بنسبه الشریف، ومکانه من محبّۀ النبی

ولقد أصبح ذلک اإلمام الشهید بعد مأساۀ کربالء سید الشهداء، ورمز اإلیمان 
بّ والتقدیر، کما کانت لهذا اإلمام التقی مناقب کثیرۀ، کانت ع الحوالفداء، وموض

 إذ کان کثیر ;حدیث العام والخاصّ فی حیاته، وقد خلّدها التاریخ فوق صفحاته
  .الصالۀ والصوم والصدقۀ والحجّ وأفعال الخیر جمیعاً

أمّا بخصوص حادث مقتله فی کربالء فقد تحدّث عنها التاریخ طویالً، 
وتتلخّص وقائعها فیما سوف نرویه مختصراً، ... 3ت من المؤرّخینوذکرها العشرا

                                                                                                                                        
برقم ) علیهما السالم(  ترجمۀ الحسین بن علی19: 2کما ورواه ابن األثیر فی أُسد الغابۀ   

باب معانقۀ الصبی، وفضائل : ، واألدب المفرد للبخاری177: 3، والحاکم فی المستدرک 1173
  .316: 3الخمسۀ للفیروزآبادی 

ورواه البیهقی فی ). علیه السالم( نئ عن علی بإسناده عن هانئ بن ها118، 98: 1مسند أحمد . 1
 عن هانئ بن هانئ، ورواه 180، 165: 3، والحاکم فی المستدرک 63: 7 و166: 6السنن 

عن مسند ) علیه السالم(  ذکر بعض خصائصه ومناقبه3 ف225: الطبرسی فی إعالم الورى
  ).علیه السالم( الرضا

، عیون أخبار 225: ، إعالم الورى168: 1ووفیاتهم ، مولد العلماء 152: 8البدایۀ والنهایۀ . 2
  .25: 2) علیه السالم( الرضا

، وأبو الفرج 121 ـ 119: ، والدوالبی74 ـ 64: 3، والمسعودی 247 ـ 241: 2الیعقوبی : انظر. 3
: 14، وابن عساکر 13 ـ 10: 6، والمقدسی 144 ـ 141: 1، والخطیب 81 ـ 51: االصفهانی

، والعاصمی 211 ـ 149: 8، وابن کثیر  هـ 61 حوادث سنۀ 108 ـ 93 : والذهبی260 ـ 111
  . وغیرهم198 ـ 161: 3فی سمط النجوم 
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وقد نقلناه من مصادر عدیدۀ، إذ لیس من هدفنا فی هذه األوراق سرد تلک 
الوقائع بالتفصیل التاریخی، إالّ بالقدر الذی یخدم موضوعنا األساسی، وهو 

یف بعد الحدیث عن الضریح الذی أُقیم له بالقاهرۀ من بعد وصول رأسه الشر
بعد مقتله فی کربالء، وقد دُفن جسده وفق اإلجماع فی مدینۀ کربالء، من 

  .الشهادۀ مباشرۀً

ولقد صوّر العدید من المؤرّخین المسلمین األوائل هذه المأساۀ تصویراً بلیغاً، 
کما عبّروا من خالل کلماتهم عمّا کان یمرّ به العالم اإلسالمی آنذاک من مشاکل، 

  .دید من آل بیت النبوۀأودت بحیاۀ الع

عن هذه » الطقطقی«وممّا ذکره العالّمۀ محمد بن علی طباطبا المعروف باسم 
 استعظاماً لها واستفظاعاً، ;هذه قضیۀ ال أحبّ بسط القول فیها«: المأساۀ قوله

علیه ( ولعمری إنّ قتل أمیر المؤمنین... فإنّها قضیۀ لم یجر فی اإلسالم أعظم منها
طامّۀ الکبرى، ولکن هذه القضیۀ جرى فیها من القتل الشنیع والسبی هو ال) السالم

والتمثیل ما تقشعرّ له الجلود، واکتفیت أیضاً عن بسط القول فیها بشهرتها، فإنّها 
فلعن اهللا کلّ من باشرها وأمر بها ورضی بشیء منها، وال تقبّل اهللا . شرّ الطامّات

 أعماالً الذین ضلّ سعیهم فی الحیاۀ منه صرفاً وال عدالً، وجعله من الخاسرین
  .فی طبقاته، الجزء األول. »الدنیا وهم یحسبون أنّهم یحسنون صنعاً

انتهت بمقتل اإلمام الحسین إلى عام  وتعود قصۀ کربالء ومأساتها التی
، وذلک بعد تولّی یزید بن معاویۀ الحکم بعد وفاۀ والده معاویۀ فی العام  هـ 60

د أن یأخذ البیعۀ بتولیته خالفۀ المسلمین ـ بدالً من والده ـ نفسه، وقد أراد یزی
، فأرسل بذلک إلى أمیره على المدینۀ الولید )رضی اهللا عنه( من اإلمام الحسین

  .بن عتبۀ بن أبی سفیان

وفی لقاء الولید مع اإلمام الحسین ألخذ تلک البیعۀ رفض اإلمام ذلک، وأصرّ 
ومن ثم ترک اإلمام ! قاصرۀً علیه وحدهعلى أن تکون البیعۀ عامۀً، ولیست

الحسین المدینۀ وأقام فی مکۀ قرابۀ شهرین بعیداً عن هذه األجواء، وقد أخذ 
  .معه أهله وإخوته وبنی أخیه



٩٧ اهل بيت فی مصر

فی هذا الوقت، علم أهل الکوفۀ بوفاۀ معاویۀ وبتولّی یزید ابنه الخالفۀ مکانه، 
 لکی یکون هو ;) اهللا عنهرضی( فرفضوا هذا األمر، وکتبوا إلى الحسین بن علی

إمامهم بدالً من یزید، وأخذوا یرسلون له الرسائل بهذا المعنى، فما کان من 
اإلمام الحسین إالّ أن أرسل ابن عمه مسلم بن عقیل بن أبی طالب برسائل إلى 

موقفهم هناک، فسافر مسلم بن عقیل إلى الکوفۀ، م  لیعرف منه;هؤالء الشیعۀ
عین لإلمام الحسین، وأثناء وجوده هناک علم بذلک یزید واجتمع بهؤالء المتشیّ

بن معاویۀ فأمر والی البصرۀ ـ وهو من أتباعه ـ أن یتعقّب رسول اإلمام الحسین 
  .ویضرب عنقه وعنق من کانوا معه

وبالفعل حدث ذلک، وقد أرسل والی البصرۀ رؤوس هؤالء إلى یزید فی 
ا الحسین بالکوفۀ بلغ حوالی ثمانیۀ أنّ عدد الذین بایعو: دمشق، وذکر ابن کثیر

، أمّا ابن قتیبۀ فذکر أنّهم ثالثون ألفاً، کما ذکر أنّ الذین کانوا مع رسول 1عشر ألفاً
  .2!الحسین ثمانین رجالًم اإلما

وفی الیوم الثامن من ذی الحجۀ من العام نفسه قرّر اإلمام الحسین الزحف 
مسلم بن عقیل لألخذ بثأره ممّن ناحیۀ الکوفۀ، وقد شدّ من أزره آنذاک أهل 

قتله، وقد قیل کالم کثیر عن تلک التحذیرات التی لم یأخذ بها اإلمام الحسین، 
  .حیث مضى إلى الکوفۀ لمالقاۀ جیش یزید بن معاویۀ هناک

وفی کربالء دارت معرکۀ حامیۀ، شارک فیها أکثر من ألف فارس من أتباع 
یزید بن معاویۀ، ثم انضم إلیه بعد ذلک عبیداهللا بن زیاد والی البصرۀ ومبعوث 

  .أربعۀ آالف مقاتل آخرون

وخالل ساعات استشهد کلّ أتباع وأصحاب اإلمام الحسین، وظلّ هو 
م، وقد 680هـ الموافق  61یحارب وحده حتّى مات شهیداً فی کربالء عام 

  .الواقعۀ بجوار مدینۀ کربالء» الطف«عرفت باسم موقعۀ 

بین  إنّه یکاد یکون هناک إجماع«: ماهر أُستاذ اآلثاروتقول الدکتورۀ سعاد 
بالفعل ـ مدفون هناک المؤرّخین وکتّاب السیر على أنّ جسد اإلمام الحسین ـ 

  .154: 8البدایۀ والنهایۀ . 1                                                           
  .8: 2تاریخ الخلفاء . 2



٩٨ اهل بيت فی مصر

 بشأن ذلک أنّه بعد أن 1للشیخ المفید» اإلرشاد«فی کتاب بکربالء وقد جاء 
 نزوالً احتزت الرأس وأُخذت إلى ابن زیاد بالکوفۀ، خرج قوم من بنی أسد کانوا

بالغاضریۀ إلى الحسین وأصحابه فصلّوا علیهم، ودفنوا الحسین حیث قبره اآلن 
عند رجلیه، وحفروا للشهداء من أهل بیته وأصحابه ا دفنوا ابنه علیاً بکربالء، کم

حوله، کما دفنوا العباس بن علی فی الموضع الذی قُتل فیه على طریق الغاضریۀ 
  .2»...حیث قبره اآلن

أس الحسین ـ والتی ارتبطت بضریحه الموجود اآلن بالقاهرۀ ـ فقد أمّا عن ر
، واختلفت الروایات وکتب السیرۀ فی تحدید 3کثرت فیه األقوال وتضاربت اآلراء

ولسوف نسوق بعض هذه األماکن التی ذکرت فی هذا السیاق، ... مکان تواجده
حی الحسین، ثم نتوقّف کثیراً أمام قبره وضریحه الموجود اآلن بالقاهرۀ ب

  .والمجاور لألزهر الشریف

قد دفنت فی عدۀ ) رضی اهللا عنه( إنّ رأس الحسین: وممّا قیل عن ذلک
ذکر ذلک کلٌّ من  وقد. أماکن قبل مقدمها إلى القاهرۀ

  .ماهر، وآخرین  سعاد والدکتورۀ عبدالوهاب، حسن األثری

سده فی أنّها دفنت مع ج: ومن األماکن التی ذُکرت بخصوص رأس الحسین
إنّه دُفن : کربالء، إذ أنّه أُعید إلى جسده الطاهر بعد أربعین یوماً من موته، ثم قیل

وقد ذکر ذلک ابن سعد فی طبقاته والبخاری فی تاریخه، . فی المدینۀ المنوّرۀ
البقیع عند قبر أمه ى المدینۀ ودُفن بها فی أنّ رأس الحسین حُمل إل: حیث ذکرا

  .رضی اهللا عنها

الشیخ المفید هو أبو عبداهللا محمد بن محمد بن النعمان البغدادی، المعروف بابن المعلم، أحد . 1                                                           
یۀ، ومن أجلّۀ متکلّمیها، انتهت إلیه رئاسۀ اإلمامیۀ فی وقته، کان مقدّماً فی مشاهیر فقهاء اإلمام

، وتوفی سنۀ 336: هـ وقیل 338مائتی مصنّف، ولد سنۀ العلم وصناعۀ الکالم، له ما یقارب من 
، رجال 187، 186: فهرست الشیخ الطوسی. (سنین، ثم نقل إلى مقابر قریشهـ ودفن بداره  413

  ).1067رقم  399: النجاشی
  .164: 1مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون . 2
من » اختلفوا فی رأس الحسین: فصل«ذکر الشبلنجی الشافعی هذه اآلراء ضمن فصل أسماه . 3

  .269: کتابه نور األبصار



٩٩ اهل بيت فی مصر

أنّ رأس اإلمام الحسین تمّ دفنها فی : ئفۀ الشیعۀ اإلسماعیلیۀ فقد ذکرواأمّا طا
مکث الرأس مصلوباً بدمشق ثالثۀ أیام، ثم «: 1مدینۀ دمشق وجاء فی المقریزی

أُنزل فی خزائن السالح حتّى ولی سلیمان بن عبدالملک، فبعث فجیء به وقد 
باً ودفنه فی مقابر صار عظماً أبیض، فجعله فی سفط، وطیّبه وجعل علیه ثو

  .»المسلمین

، وأنّ »حلب«کما أنّ هناک أقواالً أخرى ضعیفۀ تقول بوجود الرأس فی 
مدفون فی حلب فی وسط جبل جوشن، وقد بنى علیه الملک الصالح  الرأس
نور الدین، ولکنّه لم یذکر متى وکیف جیء بالرأس الشریف الملک العادل  ابن
  !هناک؟ إلى

بأرض » مرو«إلمام الحسین قد دُفن أیضاً فی مدینۀ إنّ رأس ا: ثم قالوا
ومنها نقل إلى مصر ... بأرض الشام» عسقالن«خراسان، وکذلک فی مدینۀ 

  .حیث دُفن فی مقامه الموجود حالیاً

وقد أیّد روایۀ الرأس الشریف بعسقالن ونقله منها إلى مصر جمهور کبیر من 
ندی، وابن إیاس، وسبط ابن ابن میسر، والقلقش: المؤرّخین والرواۀ، منهم

  .الجوزی
  

  :علمه وصفاته

وال یزال مصدراً خصباً من مصادر البحث ) رضی اهللا عنه( کان اإلمام الحسین
ف االستفادۀ ممّا ترکه وراءه من تراث بهد... والدراسۀ فیما یخصّ أعماله ومناقبه

ک ما فی أضف إلى ذل. یمکن أن تنتفع به األمۀ حتّى یوم القیامۀإسالمی عظیم 
ذکراه وحیاته من مثالیات نحن أحوج ما نکون إلیها اآلن وسط هذه المادیات 

  .التی طغت على حیاۀ البشر، وأصبحت تنذر بعواقب وخیمۀ

عن إمام الشهداء وسید شباب » العقّاد«ولقد استوقفنی کثیراً ما کتبه 
تین  کصفلوفاء والشجاعۀ، حیث وصفه با)رضی اهللا عنه( الحسین: الجنۀ أهل

لقد اشتهر الحسین «: أساسیتین فی حیاۀ هذا اإلمام، وممّا جاء فی السیاق قوله
  .328: 2المواعظ واالعتبار بذکر الخطط واآلثار . 1                                                           



١٠٠ اهل بيت فی مصر

الوفاء : مع الجود بصفتین من أکرم الصفات اإلنسانیۀ وألیقهما بشرفه وبیته، وهما
 ;وفاۀ أخیه الحسن بعد معاویۀ والشجاعۀ، فأمّا عن وفائه فإنّه أبى الخروج على

: خلع معاویۀ على ۀ، وقال ألنصاره الذین حرّضوهألنّه عاهد معاویۀ على المسالم
وکان . إنّ بینه وبین الرجل عهداً وعقداً ال یجوز له نقضه حتّى تمضی المدۀ

 ;أمّا عن الشجاعۀ فإنّها صفۀ ال تُستغرب منه...  وجوده معاًاویۀ یعلم وفاءهمع
 األبناء من ألنّها الشیء من معدنه کما قیل، وهی فضیلۀ ورثها عن اآلباء، وأورثها

 کما... 1وقد شهد الحروب فی أفریقیا الشمالیۀ، وطبرستان، والقسطنطینیۀ. بعده
ولیس فی بنی اإلنسان من . 2حضر مع أبیه وقائعه جمیعاً، من الجمل إلى صفّین

 هو

وقد عاش ... أشجع قلباً ممّن أقدم على ما أقدم علیه الحسین فی یوم کربالء
  .3»سنۀ بالحساب الهجریاإلمام الحسین سبعاً وخمسین 

عربی، وما ذکره عن أخصّ صفات اإلمام الحسین، وبخالف عمالق األدب ال
 الستخراج ما ;انشغل الکثیرون غیره بالغوص فى سیرۀ حیاۀ هذا اإلمام الجلیل

بها من صفات أخرى عدیدۀ، فإلى جانب صفتی الوفاء والشجاعۀ عُرف اإلمام 
صلى ( ضع، وهو من بیت النبوۀ العظیم محمدبصفۀ التوا) رضی اهللا عنه( الحسین

  ).اهللا علیه وآله

إنّه مرّ یوماً «: ر فی التاریخ الکبیر فی هذا السیاق قولهوممّا رواه ابن عساک
إنّ اهللا ال یحبّ المتکبّرین، : الغداء، فنزل وقال: بمساکین یأکلون فی الصّفۀ، فقالوا

نعم، فمضى بهم إلى : ، فقالواقد أجبتکم فأجیبونی: فتغدّى معهم، ثم قال لهم
  .4»أخرجی ما کنت تدّخرین: منزله، وقال للرباب خادمته

فی فتح القسطنطینیۀ عام ) علیه السالم( سیناإلمام الحصوص التاریخیۀ ال تأیّد اشتراک ولعلّ الن. 1                                                           
 ذلک، فضالً عن أنّ المعروف 229 و58: 8، اذ لم یذکر أحد ما عدا ابن کثیر فی البدایۀ  هـ 51
  .عدم اتّصاله بمعاویۀ، والتردّده إلى الشام من سفر أو غیره) علیه السالم( عنه

  .184: 1 أبی الحدید ، شرح نهج البالغۀ البن150: 8انظر البدایۀ والنهایۀ . 2
  . وما بعده142: أبو الشهداء الحسین بن علی. 3
  . مسنداً عن أبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم1566 برقم 181: 14تاریخ مدینۀ دمشق . 4



١٠١ اهل بيت فی مصر

وهناک بخالف ذلک عشرات الروایات التی حفل بها التاریخ عن صفات هذا 
اإلمام الجلیل، خاصّۀً فیما یتعلّق بصفۀ التواضع التی تحلّى بها طویالً حتّى یوم 

  .وفاته

لم یتوقّف عن حدّ ) رضی اهللا عنه( الحسینواألمر بالنسبۀ لحیاۀ اإلمام 
وفی یقینی أنّ الصفات الطیّبۀ . الصفات الطیّبۀ وفقط، بل امتدّ لیشمل علمه الغزیر

داخل اإلنسان ال یمکن أن تکتمل بغیر علم، فکلّما زاد علمه زاد تواضعه وزادت 
  .صفاته الحسنۀ، وهکذا کان اإلمام الحسین رضی اهللا عنه وأرضاه

روى عن علم اإلمام الجلیل ـ کما ذکر بعد ذلک العدید من المراجع ـ وممّا ی
أنّ الناس کانوا یقدمون على الحسین وینتفعون بما یسمعونه منه، ویضبطون ما 

  :یروونه عنه، فمن أقواله

  .»التتکلّف ما التطیق، والتنفق إالّ بقدر ما تستفید«

  .»نعم فتعود نقماًحوائج الناس إلیکم من نِعَم اهللا، فال تملّوا ال«

  .»صاحب الحاجۀ لم یکرم وجهه عن سؤالک، فأکرم وجهک عن ردّه«: وقال

وقد تواترت ... مخلصاً هللا فی عبادته، کثیر التعبّد) رضی اهللا عنه( وکان
کانت له صلوات، ) رضی اهللا عنه( أنّ الحسیناألقوال فی کثیر من المراجع 

  .الخمس المفروضۀیؤدّیها فی الیوم واللیلۀ، غیر الصلوات 
  

  وصف الضریح

، خاصّۀً ونحن نتحدّث عن »المقبرۀ«بدالً من لفظ » الضریح«نستخدم لفظ 
  .بالقاهرۀ) رضی اهللا عنه( المکان الذی دفن فیه رأس اإلمام الحسین

و داخل المقبرۀ، وإنّما ذلک ألنّ هذا اإلمام الجلیل لم یدفن رأسه فی التراب أ
حلتها عبر المدن اإلسالمیۀ السابق اإلشارۀ إلیها، وضعت فی تابوت من بعد رقد 

هذا التابوت الموجود حالیاً داخل المقبرۀ هو نفسه الذی وضعت فیه الرأس 
الشریفۀ داخل حفرۀ صُنعت خصیصاً لهذا التابوت، وقد أقیم بناء تمّ تمییزه بقبّۀ، 

  .)رضی اهللا عنه( حیث المکان الموجود حالیاً خلف مسجد اإلمام الحسین



١٠٢ اهل بيت فی مصر

اهتمّ بها العدید من ولقصۀ إنشاء هذه المقبرۀ أو هذا الضریح تفاصیل کثیرۀ 
المؤرّخین ومن الدارسین ومن رجال اآلثار، وذلک على مرّ العصور، منذ استقرار 

  .م1153هذا الرأس الشریف داخل هذا الضریح فی عام 

دینۀ فمن ذلک المشهد العظیم الشأن الذی بم«: قال ابن جبیر فی هذا الوصف
، وهو فی )رضی اهللا عنه( القاهرۀ، حیث رأس الحسین بن علی بن أبی طالب
ه بنیان یقصر الوصف عنه، تابوت من فضّۀ ومدفون تحت األرض، وقد بنی علی

 وال یحیط به

اإلدراک، مجلّل بأنواع الدیباج، محفوف بأمثال العمد الکبار شمعاً أبیض، ومنه ما 
أتوار فضّۀ خالصۀ، ومنها مذهبۀ، وعلِّقت هو دون ذلک، وقد وضع أکثره فی 

علیه قنادیل فضّۀ، وحُف أعاله بأمثال التفافیح ذهباً فی مصنع شبیه الروضۀ، یقید 
 وفیه أنواع الرخام المجزَّع، الغریب الصنعۀ، البدیع. األبصار حسناً وجماالً

  .ممّا الیتخیّله المتخیّلونالترصیع، 

مثال المسجد فی التألّق والغرابۀ، وحیطانه والمدخل إلى هذه الروضۀ على 
کلّها رخام على الصفۀ المذکورۀ، وعن یمین الروضۀ المذکورۀ وشمالها، وهما 

  .1»أیضاً على تلک الصفۀ بعینها، واألستار البدیعۀ من الدیباج معلَّقۀ على الجمیع

 وفی عصر الدولۀ العثمانیۀ أمر السلطان خان بتوسیع ذلک المسجد، کما عنى
م 1595/هـ  1004الوالی العثمانی آنذاک السید محمد باشا الشریف فی عام 

  .بترمیم المشهد الحسینی، وإصالح زخارفه

له تابوتاً من أمّا األمیر حسن کتخدا فقد وسّع المشهد وزاد مساحته، ووضع 
أبنوس مطعم بالصدف والعاج، کما جعل علیه ستراً من حریر مزرکش، نُقل إلى 

  .2 احتفال کبیر، ذکره الجبرتی فی تاریخهالضریح فی

م فقد أعاد األمیر عبدالرحمان کتخدا بناء 1761/هـ  1175ا فی عام أمّ
، وفی عصر الوالی عباس األول تمّ شراء األمالک الالزمۀ 3الحسینیالمسجد 

  .19: رحلۀ ابن جبیر. 1                                                           
  . هـ 1140 حوادث سنۀ 170: 1تاریخ عجائب اآلثار . 2
  . هـ 1190 حوادث سنۀ 492: انظر المصدر السابق. 3



١٠٣ اهل بيت فی مصر

لتوسیع المسجد، فهدمها وشرع فی البناء الذی لم یکتمل فی حیاته، حیث توفّاه 
  .اهللا

م أمر الخدیوی إسماعیل بتجدید مسجد الحسین 1892/هـ  1279م وفی عا
وزیادۀ مساحته، فوضعت المشاریع الالزمۀ لذلک، کما تمّ فتح شارع السکّۀ 
الجدیدۀ، وروعی فی التجدید ترک القبّۀ على حالها، کما نقل إلى المسجد منبراً 
 جمیالً من

إسماعیل األعمدۀ باألزبکیۀ، کما اشترى الخدیوی » أزبک بن ططخ«جامع 
الرخامیۀ بالمسجد من استانبول على حسابه الخاصّ، وتمّ االنتهاء من بناء 

  .م1873/هـ  1290المسجد فی عام 

م أمر الخدیوی عباس الثانی بإعادۀ نقوش القبّۀ 1898/هـ  1316وفی عام 
کما تمّ فی عهد هذا . إلى ما کانت علیه، وتمّ فتح نوافذ جدیدۀ داخل الضریح

یوی إنشاء قاعۀ لآلثار النبویۀ داخل ضریح اإلمام الحسین، وذلک بعد أن الخد
سنوات محفوظۀ فی دوالب جمیل صُنع لهذا الغرض بقیت تلک اآلثار لستّ 

کما جعل . هذا الدوالب یوجد بالطرف للجدار الشرقی للمسجدخصّیصاً، وکان 
  .لهذه القاعۀ باب موصل إلى شرقی المسجد

 حدثت إضافات على المسجد الحسینی، 1وابنه فاروقوفی عهد الملک فؤاد 
أمّا بعد ثورۀ یولیو فقد زیدت مساحۀ المسجد حتّى . تجدید أستار الضریح: منها

  . متر فقط1500 متر مربع بعدما کانت مساحته 3340بلغت 

وممّا هو مالحظ فیما یخصّ ضریح اإلمام الحسین ـ وفق إجماع المؤرّخین 
م یتبقّ من المشهد الفاطمی لإلمام الحسین سوى أحد ورجال اآلثار ـ أنّه ل

أبوابه المعروف باسم الباب األخضر، والذی یقع بالقرب من الرکن الجنوبی 

، آخر من حکم مصر من أُسرۀ محمد علی، وآخر )الخدیوی(فاروق بن أحمد فؤاد بن إسماعیل . 1                                                           
هـ وتعلَّم بها، ثم بفرنسا وانکلترا، خلف أباه فؤاد  1338ولد بالقاهرۀ سنۀ . من لقِّب بالملک فیها
ما حتّى م على خلع نفسه، وذهب إلى رو1952م، وأرغمته ثورۀ مصر 1936ملکاً على مصر سنۀ 

  ).128: 5األعالم . (م1965/هـ  1384وفاته سنۀ 



١٠٤ اهل بيت فی مصر

 هذا الباب یعدّ من أقدم أجزاء ضریح أنّ: وتؤکّد الدکتورۀ سعاد ماهر. للضریح
  .1الحسین، والذی شید تقریباً فی وقت وصول الرأس الشریف إلى مصراإلمام 

ح حجرۀ التابوت التی بها رأس اإلمام الحسین ویوجد اآلن داخل الضری
الثالثۀ من أرضیۀ القبّۀ، وقد تبیّن من وصف الرحّالۀ ابن جبیر أنّ هذا بالطبقۀ 

  .2التابوت کان موجوداً تحت األرض منذ إنشاء ذلک الضریح

*   *   *  

  .139: مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون. 1                                                           
  .19: انظر رحلۀ ابن جبیر. 2



١٠٥ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  المرقد الحسینی
  الدکتورۀ سعاد ماهر

  
األیوبی أنشأ أبو القاسم بن یحیى بن ناصر السکری المعروف فی العصر 

وهی منارۀ ملیئۀ ). م1236(هـ  634منارۀً على باب المشهد سنۀ ! بالزرزور
بالزخارف الجصّیۀ والنقوش البدیعۀ، وهی تعلو الباب األخضر، وقد تهدّم 

ن، ونصّ معظمها، ولم یبق منها إالّ القاعدۀ المربّعۀ، وعلیها لوحتان تأسیسیتا
الشیخ الصالح المرحوم أبو القاسم بن یحیى المعروف بالزرزور ابتغاء «: األولى

على یدی ولده محمد سنۀ ثالث وثالثین رجاء ثوابه، وکان تمامها وجه اهللا و
بسم اهللا الرحمن الرحیم الذی أوصى «: ونصّ الثانیۀ. »وستمائۀ عفا اهللا عنه

 مشهد السید الحسین تقرّباً إلى اهللا، ورفعاً بإنشاء هذه المئذنۀ المبارکۀ على باب
لمنار اإلسالم، الحاج إلى بیت اهللا أبو القاسم بن یحیى بن ناصر السکری 
المعروف بالزرزور، تقبّل اهللا منه، وکان المباشر بعمارتها ولده لصلبه األصغر، 

ر، المذکواله بقیۀ عمارتها خارجاً عمّا أوصى به والده الذی أنفق علیها من م
  .»وکان فراغها فی شهر شوال سنۀ أربع وثالثین وستمائۀ

 سنۀ 1وقد احترق هذا المشهد فی عهد الملک الصالح نجم الدین أیوب
أنّ أحد «: ، وکان سبب الحریق کما یرویه المقریزی وأبو المحاسن هـ 640

خزّان الشمع دخل لیأخذ شیئاً فسقطت منه شعلۀ، فوقف األمیر جمال الدین 
  .»ملک الصالح بنفسه حتّى طفئنائب ال

هو أبو الفتوح نجم الدین أیوب بن محمد بن أبی بکر، من کبار الملوک األیوبیین بمصر، ولد سنۀ . 1                                                           
، وضبط الدولۀ بحزم، عمر  هـ 637عادل سنۀ ، بالقاهرۀ، ونشأ بها، ولی بعد خلع أخیه ال هـ 603

هـ بناحیۀ المنصورۀ بمرض السلّ،  647مصر ما لم یعمره أحد من ملوک بنی أیوب، مات سنۀ 
  ).775: 8، مرآۀ الزمان 38: 2األعالم . (فنقل إلى القاهرۀ ودُفن فیها



١٠٦ اهل بيت فی مصر

وقد قام بترمیمه بعد هذا الحریق القاضی الفاضل عبدالرحیم البیسانی ووسعه، 
  .1وألحق به ساقیۀ ومیضأۀ، ووقف علیه أراضی خارج الحسینیۀ قریب الخندق

وفی العصر المملوکی سنۀ اثنتین وستین وستمائۀ، رفع إلى الملک الظاهر 
رضی ( أنّ مسجداً على باب مشهد الحسین: وعهارکن الدین بیبرس قضیۀ موض

وإلى جانب مکان من حقوق القصر، بیع وحمل ثمنه للدیوان وهو ستۀ ) اهللا عنه
آالف درهم، فأمر السلطان بردّ الدراهم وأبقى الجمیع للمسجد، فاتّسع نطاقه 

  .وزاد رونقاً وبهاءً بما صرفه علیه من تلک األموال

د بن قالوون أمر بتوسیع المسجد، وذلک ببناء وفی عهد الملک الناصر محم
  .ائۀإیوان وبیوت للفقهاء العلویۀ، وکان ذلک عام أربعۀ وثمانین وستم

وفی العصر العثمانی أمر السلطان سلیمان خان بتوسیع المسجد، وذلک لمّا 
رآه من اإلقبال العظیم من المصلّین والزائرین، کذلک عنى الوالی العثمانی السید 

،  هـ 1006هـ إلى سنۀ  1004اشا الشریف الذی ولی مصر فی سنۀ محمد ب
بترمیم المشهد وإصالح زخارفه، أمّا األمیر حسن کتخدا الجلفی فإنّه وسّع 

وس مطعم بالصدف والعاج، المشهد، وزاد فی مساحته، وصنع له تابوتاً من أبن
  .الحریر المزرکش، نقله إلیه فی احتفال کبیروجعل علیه ستراً من 

لمّا تمّموا صناعته، وضعوه على «: ویصف الجبرتی ذلک االحتفال فیقول
قفص من جرید وحمله أربعۀ رجال، وعلى جوانبه األربعۀ أربعۀ عساکر من 
الفضۀ المطلیۀ بالذهب، ومشت أمامه طائفۀ الرفاعیۀ بطبولهم وأعالمهم وبین 

الستر على ، حتّى وصلوا المشهد الشریف ووضعوا ذلک ...أیدیهم المباخر
  .2»قامالم

هـ  1175وأمّا األمیر عبدالرحمان کتخدا فقد قام بإصالحات کثیرۀ، ففی سنۀ 
أعاد بناء المسجد، وعمل به صهریجاً وحنفیۀ بفسحۀ، وأضاف إلیه إیوانین، کما 

،  هـ 1206رتّب لسدنته والقائمین علیه مرتّبات کثیرۀ ظلّ معموالً بها حتّى سنۀ 

  .اسم حیّ من األحیاء الشعبیۀ التی تقع خارج القاهرۀ: الحسینیۀ. 1                                                           
  . هـ 1140 حوادث سنۀ 170: 1یخ عجائب اآلثار تار. 2



١٠٧ اهل بيت فی مصر

مسجد تحت نظارۀ السید محمد أبی األنوار الوفائی، حیث أصبحت أوقاف ال
  .فألحق بالمسجد ضرراً کبیراً

إنّ أبا األنوار کان له دار بجوار «: ویقول الجبرتی فی ترجمۀ المذکور
المسجد، ولوجودها قبالۀ المیضأۀ والمراحیض کان یتضرّر من سکّانها، فعزم 

یها اً قبلی المسجد وأدخل فعلى إبطال دورۀ المیاه من تلک الجهۀ، فاشترى دار
 لیمیّز الحدیث من العتیق، وجعل به ;باکیۀ، ورفعها درجۀًجانباً فیه بمقدار 

محراباً، وأنشأ فیما بقی من الدار المیضأۀ والمراحیض، وفتح لها باباً من داخل 
  .1»المسجد، وأبطل الدورۀ القدیمۀ النحراف مزاجه منها، وتأذیّه من رائحتها

الناس إلى المیضأۀ الحدیثۀ من المسجد، ولم تمض أیام قالئل وتحوّل عبور 
حتّى أضرّت الروائح الکریهۀ بمن فی المسجد من المصلّین والزائرین، وظهرت 
بالمسجد أقذار البلل من أرجل األوباش لقربها منه، فغلظ الناس وشنوا القالۀ، 

ثم قاموا . دولم یحضر من أوقات الصالۀ من أتراک خان الخلیلی والتجّار أح
لمراحیض الحدیثۀ بالقوۀ، قومۀً واحدۀً وأغلقوا الباب، وأبطلوا تلک المیضأۀ وا

الناس من الدخول، وساعدهم المنصفون من أجناسهم، فاضطرّ أبو األنوار ومنعوا 
ـ کما یقول الجبرتی ـ إلى إعادۀ المیضأۀ القدیمۀ کما کانت، وجعل الحدیثۀ 

  .بعد أن أزال أثرهایستغلّ أجرته ! مربطاً للحمیر

هـ وزار المقام الحسینی الشریف، أمر  1279ولمّا قدم السلطان عبدالعزیز 
الخدیوی إسماعیل بعمارته وتشییده على أتمّ شکل وأحسن نظام، وقد استغرقت 

وقد أسهب علی مبارک فی .  هـ 1290 إذ تمّت سنۀ ;سنواتهذه العملیۀ عشر 
ا الخدیوی إسماعیل، ولم یذکر أنّها تنفیذ فی وصف اإلنشاءات التی قام بهخططه 

وفرش بالفرش النفیسۀ، وتنویره بالشموع «: ألمر السلطان عبدالعزیز، فقد قال
والزیوت الطیّبۀ واألنفاس الغازیۀ فی قنادیل البلور، ورتّبوا له فوق الکفایۀ من 

ادین والسقّایین األئمۀ والمؤذّنین والمبلّغین والبوّابین والفرّاشین والکنّاسین والوقّ
  .»بلغ إیرادها نحو األلف جنیهونحو ذلک، ووقفوا علیه أوقافاً جمّۀ ی

  . هـ 1206 حوادث سنۀ 139: 2المصدر السابق . 1                                                           



١٠٨ اهل بيت فی مصر

لمّا رأى أهمّیۀ وازدحام «: وفی بیان مدى االهتمام بالمسجد الشریف، فیقول
 ألنّ أرباب مظاهر الدین یسعون من کلّ فجّ على العربات ;الناس علیه وضیقه

أبوابه وطرقه، فیضرّ ذلک بالمارّۀ، والخیل والبغال والحمیر، حتّى تزدحم 
شارع السکۀ ) م1878(هـ  1295خصوصاً فی المواسم، ففتح بجواره سنۀ 

  .»الجدیدۀ حتى وصل إلى تلول البرقیۀ

وندبنی لعمل ورسم «:  یقولوکان علی مبارک هو الذی قام بعملیۀ الرسم، إذ
وعملت له الرسم للجامع یکون به وافیاً بمقصده الحسن، فبذلت الهمّۀ فی ذلک، 

الالئق بعظم شأنه، بحیث لو وضع علیه لکان مبرّاً من العیوب، مع االتّساع العظیم 
داخالً وخارجاً، إذ جعلته منفصالً من کلّ جهۀ عن المساکن بشوارع ومیادین 
رحیبۀ، وجعلت شکله قائم الزوایا، وجعلت حدّه األیمن بحذاء جدار القبّۀ 

ا، بحیث یکون الجداران واحداً، وحدّه األیسر نهایۀ األیسر بالنسبۀ للمصلّی فیه
الحدّ األیسر للصحن الذی به الحنفیۀ اآلن، ویصیر هذا الصحن من ضمن الجامع، 
وحدّه الذی به المحراب والمنبر یکون بحذاء جدار القبّۀ الذی به محرابها، بحیث 

الذی له اآلن، یکون الجداران واحداً، والحدّ الرابع الذی یلی خان الخلیلی هو 
وجعلت الصحن والحنفیۀ عن یمین الجدار األیمن، أعنی فی محلّ اإلیوان القدیم 
بجوار عمارۀ العنانی، وتکون عن یمین ذلک المطهرۀ والساقیۀ بحیث یؤخذ لها 

وفی الرسم . وائح إلیهبعض من عمارۀ العنانی، فیکون الجامع آمناً من انعکاس الر
من الجامع فی الزاویۀ التی عن یمین المحراب، الضریح الشریف خارجاً صار 

داخالً فی الصحن من جهته الیسرى، وجعلت للضریح باباً إلى الجامع، وباباً إلى 
الصحن، وباباً إلى شارع الباب األخضر لزیارۀ النساء، وجعلت سعۀ الشارع فی 

  .»غربیّه وشرقیّه نحو ثالثین متراً، وفی بحریّه نحو أربعین

ام بتنفیذ المشروع فکان راتب باشا، إذ کان ناظر األوقاف یومئذ، أمّا الذی ق
فقد تسارع فی بناء المسجد جمیعه ما عدا القبّۀ والضریح الشریف، وتمّ البناء 

  . هـ 1295هـ  ، أمّا المنارۀ فقد تمّت سنۀ  1290سنۀ 



١٠٩ اهل بيت فی مصر

عاً غیر أنّ راتب باشا لم یلتزم برسم علی مبارک، ولذلک فإنّه انتقده نقداً الذ
إنّ راتب باشا بنى الجامع غیر قائم الزوایا، فإنّ «: ـ یقول وهو محقّ فی ذلک ـ

ضلعه األیمن قصیر عن ضلعه األیسر، وکذا الضلعان اآلخران غیر متساویین، 
منحرفۀ، بحیث لو وافقتها صفوف المصلّین بحیث أوجب ذلک وضع األساطین 

کما هو المطلوب لقطعوا   القبلۀالعادۀ النحرفوا عن القبلۀ، ولو سامتواکما هو 
صفوف األساطین، وصار الجامع مع سعته وارتفاعه غیر مستوف لحقّه من النور 

 لسوء رسم األبواب والشبابیک، وعدم أخذها حقّها من االرتفاع ;والهواء
  .»واالتّساع مع قلّتها وقلّۀ المالقف

وسبعین ألف وقد تکلّفت هذه العمارۀ ـ على حدّ قول على مبارک ـ تسعاً 
ماتبرّع به األُمراء وعلیّۀ القوم، فقد جنیه صُرفت من خزینۀ األوقاف، هذا عدا 

العمد الرخام من القسطنطینیۀ، وثالثۀ أبواب مبنیۀ من الرخام أحضرت له 
األبیض جهۀ خان الخلیلی، ومثلها الباب األخضر الذی بجوار القبّۀ، وبالجامع 

الذی » أزبک«ب، وهو فی األصل منبر جامع منبر خشبی بدیع مطلیّ بطالء مذه
کان عند العتبۀ الخضراء، فلمّا تخرّب المسجد نقل إلى مشهد الحسین، وفی 
مؤخّرۀ المسجد دکّۀ تبلیغ کبیرۀ، أمّا صحن الجامع فیحتوی على أربعۀ وأربعین 

وهو من الخشب المطلیّ بزخارف نباتیۀ اً علیها بوائک حاملۀ للسقف، عمود
تعدّدۀ األلوان، ومذهبۀ غایۀ فی الدقّۀ واإلبداع، وفی وسط السقف وهندسیۀ م

ثالثۀ مناور مرتفعۀ مسقوفۀ کذلک، وبجدران المسجد األربعۀ یوجد ثالثون 
شبّاکاً کبیراً من النحاس المطلیّ بالذهب، ویعلوها شبابیک أخرى صغیرۀ دوائرها 

  .من الرخام

وهی التی بناها أبو القاسم ابن إحداهما قصیرۀ وقدیمۀ، : وللمسجد مئذنتان
فوق القبّۀ ـ ) م1236(هـ  634بالزرزور سنۀ یحیى بن ناصر السکری المعروف 

سبق أن أشرنا ـ وقد طوّقتها لجنۀ حفظ اآلثار بحزامین من الحدید محافظۀً کما 
أمّا المئذنۀ الثانیۀ فتقع فی مؤخّر المسجد، وهی مرتفعۀ ورشیقۀ على . على بقائها

العثمانی الذی یشبه المسلّۀ أو القلم الرصاص، وعلیها لوحان بخطّ الطراز 



١١٠ اهل بيت فی مصر

، بأحدهما سورۀ األنعام اآلیۀ  هـ 1266السلطان عبدالمجید خان، کتبهما سنۀ 
هَدَى اهللاُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل الَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِالَّ أُولئِکَ الَّذِینَ ): (90(

  .)ى لِلْعَالَمِینَذِکْرَ

  .1»الحسن والحسین: أحبّ أهل بیتی إلی«: واآلخر

کذلک فرشت أرضیۀ مصلّى الباب األخضر بالسجّاد والبسط الترکیۀ، وبشرقی 
المسجد باب موصل إلى قاعۀ اآلثار النبویۀ، التی أنشأها عباس حلمی الثانی 

ی الدوالب هـ بعد أن بقیت هذه اآلثار ستّ سنوات محفوظۀ ف 1311سنۀ 
بی للجدار الشرقی للمسجد، هـ فی الطرف الجنو 1305الجمیل الذی صنع سنۀ 

 وهی قاعۀ متّسعۀ

األرجاء، مفروشۀ بالسجّاد الدقیق الصنع، المستورد من إیران وترکیا، تضاء 
وبها ) المجزع(بالمصابیح والثریات البلوریۀ النادرۀ، وقد کُسیت جدرانها بالرخام 

ها من الخشب المنقوش، ونوافذها من الجصّ المخرَّم محراب صغیر، وسقف
  .والمعشّق بالزجاج الملون

ضع فی الجهۀ القبلیۀ من القاعۀ، وهو عبارۀ أمّا دوالب اآلثار الشریفۀ فقد و
فجوۀ کبیرۀ فی الجدار، قوی ظهرها بقضبان من الحدید، وقد کُسِیت جدرانها عن 

ها لوح من الزجاج لتوضع فوقه  األخضر، وفی سطح2وأرضیتها وسقفها بالجوخ
باقی األمانات، وقد عمل لهذه الفجوۀ باب من خشب الجوز المطعّم بالعاج 

إِنَّ اهللاَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدوا : (والصدف واألبنوس، وکتب بأعاله بأحرف من العاج
  .]58: النساء[ )االَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

وقد . لى المسجد، واآلخر یؤدّی إلى القبّۀأحدهما إ: بانوللقاعۀ الشریفۀ با
 )أَلَمْ نَشْرَحْ(على جدران الغرفۀ من الداخل على الرخام البسملۀ وسورۀ کتب 

ذکر ما هو محفوظ بهذه الخزانۀ المبارکۀ من آثار «: وبعد ذلک النصّ اآلتی
تشتمل . وآثار خلفائه رضی اهللا عنهم أجمعین)صلى اهللا علیه وآله( المصطفى

 عن أنس، والمتقی الهندی فی کنز العمال 9855 برقم 461: 4أخرجه الذهبی فی میزان االعتدال . 1                                                           
  . وعزاه إلى الترمذی عن أنس34265 برقم 116: 12

  .لقطعۀ منه جوخۀنسیج من الصوف، فارسیۀ، وا: الجُوخ. 2



١١١ اهل بيت فی مصر

الخزانۀ من اآلثار النبویۀ على قطعۀ من قمیصه الشریف، ومکحلۀ ومرود، هذه 
وبها أیضاً مصحفان کریمان . وقطعۀ من القضیب، وشعرتین من اللحیۀ الشریفۀ

، واآلخر )رضی اهللا عنه( بالخطّ الکوفی، أحدهما بخطّ سیدنا عثمان بن عفان
صلى اهللا علیه ( ول اهللاذکر ما ترکه رس. بخط سیدنا اإلمام علی کرّم اهللا وجهه

حاری، یوم وفاته ثوباً حَبِرَۀ وإزار عمانی، وثوبان صحاریان، وقمیص ص)وآله
سحولی، وسراویل، وجبّۀ یمنیۀ، وخمیصۀ، وکساء أبیض، وقالنس، وقمیص 

وفدک، وثلث أرض وادی القرى، وسهم وخمس أرض خیبر، وحصته من أرض 
  .»بنی النضیر

م، فقد عُنیت عنایۀً خاصۀً بتجدید 1952سنۀ  یولیو 23أمّا فی عهد ثورۀ 
مسجد الحسین وزیادۀ مساحته، وفرشه وإضاءته، حتّى یتّسع لزائریه والمصلّین 

  .به

لمواسم واألعیاد، فزیدت فقد کان المسجد القدیم یضیق بهم، وخاصۀً فی ا
 متر مربّع، أی 1500 متر مربّع، بعد أن کانت مساحته 3340حتّى بلغت مساحته 

 متر مربّع إلیه، وقد أخذت أبعاد األروقۀ وقطاعات العقود، وکذا 1840افۀ بإض
النوافذ واألبواب التی استجدت من الطبیعۀ حتّى جاءت التوسعۀ کامتداد طبیعی 

  .للمسجد القدیم

وقد روعی کذلک أن تکون المبانی مشابهۀ للقدیم، ومن نفس الخامات بقدر 
من ( سم من الحجر المتخلّف 80لغ سمکها اإلمکان، فقد بُنیت الجدران التی یب

من الخارج واآلخر من الداخل، کما کُسیت الحوائط من الداخل ) المبانی القدیمۀ
  .بمونۀ الحجر الصناعی حتّى تکون مضاهیۀ للحوائط القدیمۀ

وقد أُضیف للمسجد مبنىً مکون من دورین، خاصّاً بإدارۀ المسجد، یقع فی 
 غرفۀ المخلّفات، کما أُنشئت مکتبۀ خاصّۀ بالمسجد الجهۀ الشرقیۀ منه بجوار

 متر مربّع فی الجهۀ الشرقیۀ أیضاً، على امتداد القبّۀ والمصلّى 144تبلغ مساحتها 
  .الخاص بالنساء



١١٢ اهل بيت فی مصر

ـ لیست  وهی الواجهۀ القبلیۀ لقدیم ـولمّا کانت الواجهۀ الرئیسیۀ للمسجد ا
لطرف الجنوبی الشرقی مساحته استقامۀ واحدۀ، فقد أُضیف إلیها مثلث فی اعلى 

 متراً مربعاً، فجاءت الواجهۀ الرئیسیۀ على استقامۀ واحدۀ، وبدأت هذه 35
 ألف 83م، وبلغت جملۀ تکالیفها 1963م، وتمّت سنۀ 1959التجدیدات سنۀ 

جنیه، هذا باإلضافۀ إلى السجّاد الیدوی الذی صُنع خصیصاً بمدینۀ المحلّۀ 
  . ألف جنیه40ه ما یقرب من الکبرى، والذی بلغت تکالیف

 ألف جنیه إلقامۀ واجهۀ جدیدۀ 40قاف مبلغهذا وقد اعتمدت وزارۀ األو
الواجهۀ القدیمۀ، تلیق وصاحب المقام، خاصّۀً بعد أن أُزیلت کل المبانی تتقدّم 

تحجبه عن المیدان الذی خطِّط خصّیصاً من أجله، وسیکون طول هذه  التی کانت
 أمتار، وروعی فی الواجهۀ الجدیدۀ أن تکون أقصر 8ها  متراً وعرض45الواجهۀ 

  .القدیمۀ، حتّى تظهر شرفات الواجهۀ القدیمۀ من

بداع، وتتکوّن وقد صُممت هذه الواجهۀ بحیث جاءت آیۀً فی الدقّۀ واإل
من حائط تزخرفه سبعۀ عقود مدبّبۀ، یرتکز کلٌّ منها على عمودین من الواجهۀ 

ود شریط من الزخارف الجصّیۀ البدیعۀ، ویستعمل ثالثۀ الرخام، ویحیط بهذه العق
من هذه العقود کأبواب، أمّا األربعۀ الباقیۀ فهی نوافذ مملوءۀ بالرنز المخرّم، وکذا 
النصف العلوی من األبواب، وتتدلّى من الحوائط المحصورۀ بین العقود مشکاوات 

یۀ فی توازن وتماثل بدیعۀ التصمیم، ویعلو کلٌّ منها دائرۀ من الزخارف الجصّ
  .محکم

وستقام مئذنۀ فی الطرف الجنوبی الشرقی، مماثلۀ للمئذنۀ الموجودۀ فی 
کما صنع منبر جدید للمسجد من . الطرف الجنوبی الغربی ومن نفس الطراز

الخشب العزیزی والجوز الترکی والزان، ویتکوّن من حشوات مجمعۀ ومطعمۀ 
ورصدت الوزارۀ .  جنیه1500ت تکالیفه بالصدف والعاج واألبنوس، وقد بلغ

 ألف جنیه إلقامۀ دورۀ میاه جدیدۀ تقع فی الجهۀ البحریۀ من 50کذلک مبلغ 
بسم اهللا «مقصورۀً من الفضّۀ کتب علیها » طائفۀ البهرۀ«وقد أهدت . المسجد

  .م1965/هـ 1385بفصوص من الماس، وذلک سنۀ ورُصعت » من الرحیمالرح
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*   *   *  
  

  :القبّۀ

الذی قام بالکشف على المشهد من الناحیۀ » کرزویل«یقول األستاذ 
إنّ القبّۀ کلّها ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر فیما عدا الضریح : المعماریۀ

أنّ : ، فقد ذکر»علی باشا مبارک«و» الجبرتی«الشریف، وهذا یؤیّد ما ذهب إلیه 
هـ کما هو ثابت على  1175عبدالرحمان کتخدا أعاد بناء الضریح الشریف سنۀ 

  :العتب الرخامی ونصّه

  ال یضاهیه فی البقاع عال***مسجد للحسین أصل المعالی

  زر وأرّخ لک الهنا والرضا***فیه فضل الرحمن للعبد نادی

 ولکنّها تمیل إلى االستطالۀ قلیالً، ولذلک فقد کانت والقبّۀ لیست مربعۀ تماماً،
لّب علیها بفتح نافذۀ ذات ثالث فتحات بین هناک صعوبۀ فی إقامتها، أمکن التغ

المثلثات الکرویۀ الموجودۀ فی أرکان الضلع القصیر، ونافذۀ ذات ستّ فتحات 
وقد غطِّیت فتحات . بین المثلثات الکرویۀ الموجودۀ فی أرکان الضلع الطویل

النوافذ بجصّ مخرّم ومعشّق بزجاج ملون، وتتکوّن زخارف النوافذ الجصّیۀ من 
أمّا القبّۀ فإنّها ترتکز على . ت نسخیۀ کلّها آیات قرآنیۀ وأحادیث نبویۀکتابا
دائریۀ ومقرنصات فی األرکان شبه دائریۀ، وکل هذه األجزاء د نصف عقو

مزخرفۀ بنقوش زیتیۀ غایۀ فی الدقّۀ، تشبه إلى حدٍّ کبیر تلک النقوش التی 
لک عثمانیۀ الطراز، فی قبّۀ اإلمام الشافعی، فهی بذ» علی بک الکبیر«عملها 

،  هـ 1187وفوق المحراب نقشت قصیدۀ بماء الذهب کتبها الخطّاط البلخی سنۀ 
  :ومطلع القصیدۀ

  عومَن الزم التقوى فلیس بضائ***أال إنَّ تقوى اهللا خیر البضائع

کما نجد نفس التاریخ منقوشاً على الشریط الذی یحیط بقاعدۀ القبّۀ، ومعنى 
عملت بعد اثنتی عشرۀ سنۀ من العمارۀ التی قام بها أنّ هذه الزخارف : ذلک

  .عبدالرحمان کتخدا



١١٤ اهل بيت فی مصر

على أنّ أقدم أجزاء الضریح هو الباب الذی یُعرف بالباب األخضر، ویقع 
بالقرب من الرکن الجنوبی للضریح، وبالرکن الجنوبی الغربی بالنسبۀ لجدار القبّۀ، 

تر، تخترقه بوّابۀ  م85/5 متر وارتفاعه 92/4وهو عبارۀ عن حائط طوله 
ویعلو البوابۀ عقد عاتق به .  متر33/2 وارتفاعها 89/1مستطیلۀ الشکل عرضها 

حنیۀ، بداخلها دائرۀ مفرغۀ بزخارف دقیقۀ، وتعلوها بقایا شرافات جمیلۀ، وتشبه 
  .1هذه البوابۀ وزخارفها باب جامع األقمر

: ی، ومعنى ذلکیرجع هذا الجزء إلى آخر العصر الفاطم» کرزویل«ولذا فإنّ 
أنّ هذا الجزء یرجع تاریخه إلى تاریخ مجیء الرأس الشریف إلى مصر تقریباً، 

کما ورد فی خریطۀ الحملۀ الفرنسیۀ، أمّا » المحسنین«وقد عرف هذا الباب باسم 
  .اآلن فإنّه یعرف بالباب األخضر

ها وفوق هذا الباب توجد مئذنۀ قصیرۀ ترجع إلى العصر األیوبی، فقد ثبت علی
، وسبقت اإلشارۀ إلیها، والمئذنۀ مبنیۀ باآلجر،  هـ 634لوحۀ تذکاریۀ مؤرخۀ 

 متراً ینتهی بقاعدۀ 76/12 متر، وارتفاعه 50/2وتتکوّن من مربّع طول ضلعه 
مثمنۀ الشکل، تقوم علیها الدورۀ الثانیۀ للمئذنۀ، وهی مثمنۀ الشکل، وارتفاعها 

المثمن توجد فتحۀ طویلۀ، ویعلو هذه الدورۀ  متر، وفی کلّ وجه من أوجه 50/2
 متر، وعلى ذلک 30/2رقبۀ مثمنۀ تعلوها قبّۀ مضلّعۀ یبلغ ارتفاعها مع الرقبۀ 

  . متر5/17یکون ارتفاع المئذنۀ کلّه 

أمّا مربّع القبّۀ من الداخل فقد کُسیت واجهته المطلّۀ على المسجد بالرخام 
دف، وکذا غطّی محیطها من الداخل بالرخام الدقیق المطعم بفسیفساء من الص

والصدف فی رسوم هندسیۀ غایۀ فی الدقّۀ واإلبداع، وترجع هذه اآلثار الرخامیۀ 
  .والصدفیۀ إلى القرن الثامن الهجری

أمّا األجزاء العلیا من مربّع القبّۀ فقد زخرف بنقوش زیتیۀ مذهبۀ تشبه تلک 
ر الهجری، ثم رجع إلى القرن الثانی عشالتی نقشت على القبّۀ نفسها، وکلّها ت

  .مسجد من المساجد الفاطمیۀ، جدّدته طائفۀ البهرۀ. 1                                                           



١١٥ اهل بيت فی مصر

النقوش سنۀ ستّ عشرۀ بعد الثالثمائۀ واأللف، وقد سجل على جددت هذه 
  :الباکیۀ الشریفۀ ما یأتی

  من أتاه یفوز  بالمأمول***رکن هذا المقام جنّۀ عدن فما

  نال فیه الداعون حسن القبول***رکن هذا المقام رکن سدید

  زاد مجداً بالسید ابن البتول***صررکن هذا المقام کعبۀ م

  باإلمام الحسین سبط الرسول***رکن هذا المقام حاز فخاراً

وتحتوی القبّۀ على أربعۀ أبواب، بابین فی الجهۀ الغربیۀ یؤدّیان إلى المسجد، 
وباب بجوار المحراب سد اآلن بأعاله، کُتِب بالخطّ الثلث البارز الجمیل المذهّب 

. »ۀ تحت قبّته، والشفاء فی تربته، واالئمۀ فی ذرّیته وعترتهاإلجاب«: على الرخام
  .)قُل الَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدۀَ: (وباب یؤدّی إلى غرفۀ اآلثار کُتب بأعاله

هـ أبیاتاً من الشعر على  1156کذلک کتب الشیخ عبداهللا الشبراوی عام 
  :الباب الخارجی نصّها

  على من یهیم فیکم غالم***نام یا آل طهیا کرام األ

  منهل فیه لألنام ازدحام***رکن هذا بابکم کعبۀ الهدى وحماکم

  من دنا نحو بابکم ال یضام***باب فضل لما سما أرّخوه

  وصالۀ منّی لکم وسالم***رضى اهللا عنکم آل طه

یها، وفی العمارۀ التی قام بها السید علی أبو األنوار، والتی سبقت اإلشارۀ إل
أجرى فتح باب الجهۀ البحریۀ للقبّۀ، وله مصراعان من النحاس المخرَّم بنقوش 

محمد  إالّ اهللا ال إله: جمیلۀ، بتواشیح الباب أربع دوائر کتب فیها على التوالی
  .رسول اهللا، اإلمام علی، اإلمام الحسین، اإلمام الحسن

  :ویعلو الباب عتبان کُتب على أحدهما

  باباً لسبط رسول اهللا ذی الرشد***نوار سیدناأنشأ علی أبو األ

  باب حماۀ عظیم الجاه والمدد***وحسن أشراف نور اهللا أرّخه

وقد غُطِّیت کلّ األبواب والنوافذ بستار من الحریر األخضرالجمیل، وفی وسط 
  :القبّۀ توجد المقصورۀ، على بابها أربع حلقات من الفضّۀ النقیۀ الخالصۀ



١١٦ اهل بيت فی مصر

  حرّک من دون بابک الحلقه***جائک منلن یخیب الیوم من ر

وحول المقصورۀ توجد مشکاوات من الزجاج المموّه بالمیناء المنقوشۀ 
بزخارف جمیلۀ، ومکتوب علیها اسم الملک الظاهر أبی سعید، کما تحتوی على 

، ویبلغ عدد هذه المشکاوات ثالثاً )اهللاُ نُورُ السماوَاتِ وَاالَْرْضِ(کتابات قرآنیۀ 
  .کانت قیمتها فی ذلک الوقت أکثر من ألفی دینار. وعشرین

وبالقبّۀ قبلۀ قدیمۀ محالّۀ بقطع من الفسیفساء الرخامیۀ، ویکتنفها عمودان من 
حجر السماق، وبجانبها قاعدتان من الرخام کانتا معدّتین فیما مضى لوضع 

  :الشموع، ومکتوب فوق القبلۀ قصیدۀ مطلعها

  وى فلیس بضائعومن الزم التق***عأال إنّ تقوى اهللا خیر البضائ

أنّ جمیع جدران القبّۀ مکسوّۀ بالرخام الملوّن الجمیل إلى : وسبق أن ذکرنا
ارتفاع نحو قامتین، وفوق ذلک ألواح من الخشب المطلی بنقوش زیتیۀ متعدّدۀ 
األلوان، ومذهبۀ، وبأعلى النقوش کُتب علیها قصیدۀ اإلمام ابن جابر األندلسی 

  : والتی مطلعهاالمشهورۀ،

  حقّ الثناء على المبعوث بالبقره***فی کلّ فاتحۀ للقول معتبره

هی مکتوبۀ بالخطّ الثلث المذهب، وتحیط بالقبّۀ وتعلوها قصیدۀ أخرى، و
إنّها لسان : ، ویقول الشیخ الببالوی)رضی اهللا عنه( أنّها تُنسب إلى الحسین: یقال

  :حاله، ومطلعها

  بعد جدّی وأنا ابن الخیرتین***یخیرۀ اهللا من الخلق أب

  وقریش یعبدون الوثنین***عبداهللا غالماً ناشئاً

  وأنا الکوکب بین النیّرین***س وأُمی قمروالدی شم

» الفتح«وفوق القصیدتین شریط من الخشب یحیط بالقبّۀ کُتب علیه سورۀ 
  .من القرآن الکریم

 القبّۀ، وقد وضعت أمّا حجرۀ التابوت فهی تقع فی الطبقۀ الثالثۀ من أرض
الرأس فیها على کرسی من األبنوس، وهی ملفوفۀ فی برنس أخضر، وحولها 
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نحو نصف أردب من الطیب الذی ال یفقد رائحته بتوالی السنین، وفوق الحجرۀ 
  .یها من فجوتین على کلّ فجوۀ باب متینطبقۀ أخرى یسلک إل

کان فسیح، والحجرۀ مسقوفۀ بقضبان من الحدید الصلب، وتحتوی على م
بحدّه الشرقی باب یوصل إلى الحجرۀ المبارکۀ التی تحتوی على القبر الشریف، 
 ;وبها تابوت من خشب الساج الهندی، ویحتوی التابوت على ثالثۀ جوانب فقط

ألنّ الترکیبۀ التی تحیط به کانت ملتصقۀ بالجدار الشرقی، ولمّا تصدّع بعض 
هـ بترمیمها وإعادتها  1321قاف سنۀ جدران الروضۀ الشریفۀ قامت وزارۀ األو

إلى حالتها األولى، کما أُخرج التابوت الخشبی ورُمم وأُعید إلى حالته األولى، 
  .وهو محفوظ اآلن بمتحف الفن اإلسالمی بالقاهرۀ

وقد عنى حسن عبدالوهاب بدراسۀ وقراءۀ ما نقش علیه من النصوص 
  .القرآنیۀ واإلحادیث النبویۀ دراسۀً مستفیضۀً

 متر، وهو 35/1 متر وارتفاعه 32/1 متر وعرضه 85/1ویبلغ طول التابوت 
مکون من جنب ورأسین، ومقسم إلى مستطیالت رأسیۀ وأُفقیۀ، یحیط بها 

على کتابات، بعضها بالخطّ الکوفی، والبعض اآلخر بالخطّ أشرطۀ تحتوی 
 الحشوات فهی أمّا زخارف هذه. انتشر فی مصر فی العصر األیوبیالنسخی الذی 

عبارۀ عن نقوش نباتیۀ غایۀ فی الروعۀ واإلتقان، ویحیط بالحشوات السداسیۀ 
، »وما توفیقی إالّ باهللا«، »الملک هللا«شریط من الخطّ الکوفی به کلمات منها 

وما بکم من نعمۀ فمن «، »العزّۀ هللا«، »نصر من اهللا وفتح قریب«، »ثقتی باهللا«
  .الخ...»اهللا

إنّ هذا التابوت یشبه إلى حدٍّ کبیر تابوت اإلمام «: الوهابویقول حسن عبد
الشافعی، ممّا یدلّ على أنّه معاصر له، ولذلک فإنّه یرجح أنّهما صُنعا فی عصر 

،  هـ 574وبما أنّ تابوت اإلمام الشافعی مؤرخ سنۀ » واحد، وبید صانع واحد
الوهاب أنّ تابوت أی أنّه صنع صالح الدین األیوبی، لذلک یرجّح حسن عبد

 ذلک ألنّه عنى عنایۀً خاصۀً بمشهد ;اإلمام الحسین صُنع بأمر صالح الدین
  .ارهسیدنا الحسین، وأنشأ مدرسۀً بجو
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*   *   *  
  
  
  
  
  
  

  1)علیه السالم( اإلمام الحسین
  مأمون غریب

  
، وسیّد )صلى اهللا علیه وآله( فی ذکرى موالنا اإلمام الحسین سبط رسول اهللا

نتذکّر قصّته الخالدۀ عندما خرج وفی ذهنه أن یقوّض حکم جنّۀ، ل الشباب أه
بنی أُمیۀ، ویعید للخالفۀ صفاءها ورواها، لکنّه استشهد فی کربالء، والقى من 
  .أعدائه ما لم یمکن تصوّره من الخسّۀ والنذالۀ، وعدم مراعاۀ لحرمۀ البیت النبوی

قلوب الناس وعقولهم، فهو والشکّ أنّ اإلمام الحسین له مکانۀ کبیرۀ فی 
صلى (  اهللا، وابن فاطمۀ الزهراء بنت رسول)صلى اهللا علیه وآله( حفید الرسول
، وأبوه علی بن أبی طالب صاحب المواقف المشهودۀ مع رسول )اهللا علیه وآله

أنت «): صلى اهللا علیه وآله( ، والذی قال عنه الرسول)صلى اهللا علیه وآله( اهللا
  .2رواه البخاری ومسلم» ن من موسى غیر أنّه ال نبی بعدیمنّی بمنزلۀ هارو

صلى اهللا علیه ( ، ومدى حبّ الرسول3ید بالحسینوهناک أحادیث کثیرۀ تش
کثیراً ما کان یحمله ... له، فقد عاش الحسین خمس سنوات فی ظلّ النبوّۀ) وآله

  .القاهرۀ. ط» اإلمام الحسین حیاته واستشهاده«مقتبس من کتاب . 1                                                           
: 4فضائل علی، و) 9( کتاب فضائل أصحاب النبی باب 3503 رقم 1359: 3صحیح البخاری . 2

 وما بعده، 2404 رقم 1871 :4 کتاب المغازی، غزوۀ تبوک، صحیح مسلم 4154 رقم 162
  .فضائل علی بن أبی طالب) 4(کتاب فضائل الصحابۀ باب 

) علیه السالم( بشأن الحسین) صلى اهللا علیه وآله( فقد تضافرت النصوص الواردۀ عن رسول اهللا. 3
راجع کتب الصحاح والسنن، فی . وهی تبرز المکانۀ الرفیعۀ التی یمثّلها فی دنیا الرسالۀ واألُمۀ

وأخیه األکبر ) علیه السالم( ائل الصحابۀ، الباب الذی یتعلّق بمناقب وفضائل الحسین بن علیفض
ومن الکتب الشیعیۀ المهمّۀ التی روت هذه النصوص، انظر على سبیل ). علیه السالم( الحسن
الرکن الثالث، الفصل المختصّ بذکر اإلمامین الحسن : إعالم الورى بأعالم الهدى: المثال
، وکتاب عیون أخبار الرضا للصدوق ابن بابویه القمی، واإلرشاد للمفید، )علیهما السالم( نوالحسی

وغیر ذلک ممّا ... المختصّان بذکر تاریخ هذین اإلمامین) 45(و) 44(المجلدان : وبحار األنوار
  .یطول ذکره
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 الحسن وأخوه األکبرعلى ظهره، وکثیراً ما کان ) صلى اهللا علیه وآله( الرسول
أثناء سجوده، فیطیل )صلى اهللا علیه وآله( یقفزان على ظهر الرسول الکریم
  .السجود حتّى ینزال من على ظهره

وقد ولد الحسین فی شهر شعبان من السنۀ الخامسۀ للهجرۀ على أرجح 
  ).صلى اهللا علیه وآله( األقوال، وسعد به الرسول

ث رأت فی منامها أنّ فی بیتها إنّ السیدۀ أم الفضل بنت الحار: ویقول الرواۀ
صلى اهللا علیه ( ، فذهبت إلى رسول اهللا)صلى اهللا علیه وآله( طرفاً من رسول اهللا

فولدت فاطمۀ حسیناً ...»هو ذاک... «: لیفسّر لها هذه الرؤیا، فقال لها) وآله
  .1فأرضعته أم الفضل حتّى فُطم

ین، وتصدّق بزنته بحلق رأس الحس) صلى اهللا علیه وآله( وقد أمر الرسول
یضع یده الشریفۀ فی فمه ) صلى اهللا علیه وآله( الرسولوکثیراً ما کان فضۀ، 
وکثیراً ما کان یغذّیه، وکان یخشى علیه هو وأخیه الحسن من الحسد، ... لیمتصّها

  :فکان یعوّذهما قائالً

  .2»أُعیذکما بکلمات اهللا التامّۀ من کلّ شیطان وهامۀ، ومن کلّ عین المّۀ«

وقد تربّى الحسین بن علی فی ظلّ بیت النبوۀ، وتعلّم کیف یکون علیه دینه، 
وکیف یعامل اآلخرین على ضوء تعالیم اإلسالم، فشرب العلم من جدّه ومن أُمه 

  .فاطمۀ الزهراء، ومن والده

بقوله فی خطبۀ طویلۀ یحثّه فیها ) رضی اهللا عنه( وقد نصحه والده اإلمام علی
کون علیه کشخص یراقب اهللا فی سرّه وعالنیته، ویراقب على ما ینبغی أن ی

ومن هذه . استفاد منها فی حیاته الناس فی خلقه، ویبصّره بالتجارب التی
  :قول اإلمام علی: النصائح الغالیۀ التی استوعبها اإلمام الحسین بالشکّ

ذکر روایۀ أم ترجمۀ اإلمام الحسین بن علی بن أبی طالب، و: رواه ابن عساکر فی تاریخ دمشق. 1                                                           
مسنداً عن قابوس بن المخارق، والطبرسی ) 38( برقم 22: 25الفضل الطبرانی فی المعجم الکبیر 

  . الفصل الثالث نقالً عن األوزاعی225: فی اعالم الورى
، 167: 3 کتاب السنّۀ، والحاکم فی المستدرک 4737 برقم 235: 4أخرجه أبو داود فی السنن . 2

  . عن ابن عباس270: 1ند واإلمام أحمد فی المس
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یا بنی، أُوصیک بتقوى اهللا عزّ وجلّ فی الغیب والشهادۀ، وکلمۀ الحقّ فی «
لرضا والغضب، والقصد فی الغنى والفقر، والعدل فی الصدیق والعدوّ، والعمل فی ا

  ...النشاط والکسل، والرضا عن اهللا تعالى فی الشدّۀ والرخاء

یا بنی، ما شرّ بعده الجنّۀ بشرّ، وال خیر بعده النار بخیر، وکلّ نعیم دون الجنۀ 
  ...محقور، وکلّ بالء دون الناس عافیۀ

لباس ، إنّ من أبصر عیب نفسه شغل عن غیره، ومن تعرّى من واعلم یا بنی
التقوى لم یستتر بشیء من اللباس أبداً، ومن رضی بقسم اهللا تعالى لم یحزن على 
ما فاته، ومن سلّ سیف البغی قُتل به، ومن حفر بئراً ألخیه وقع فیها، ومن هتک 

ئۀ غیره، ومن حجاب غیره انکشفت عورات بیته، ومن نسی خطیئته استعظم خطی
کابد األمور عطب، ومن اقتحم الغمرات غرق، ومن أعجب برأیه ضلّ، ومن 
استغنى بعقله ذلّ، ومن تکبّر على الناس ذلّ، ومن سفّه علیهم شُتم، ومن دخل 

 حُقِّر، ومن جالس العلماء وُقِّر، ومن فرح مداخل السوء اتُّهم، ومن خالط األنذال
عُرف به، ومن کثر کالمه کثر خطأه، ومن کثر من شیء استُخف به، ومن أکثر 

خطأه قلّ حیاؤه، ومن قلّ حیاؤه قلّ ورعه، ومن قلّ ورعه مات قلبه، ومن مات 
  .»قلبه دخل النار

إلى آخر هذه النصیحۀ الغالیۀ التی رکّز فیها اإلمام علی على الفضائل 
ا الناس، والتی اإلنسانیۀ، ونهى فیها عن الرذائل التی تفقد اإلنسان وزنه فی دنی

  :اختتمها بقوله

 ومن لم یکن له حیاء وال من النت کلمته وجبت محبّته،... واعلم یا بنی«
ال تتمّ مروءۀ الرجل حتّى الیبالی أیّ ثوبیه ... فالموت أولى به من الحیاۀسخاء 

وفّقک اهللا لرشده، وجعلک من أهل طاعته بقدرته إنّه . لبس، وال أیّ طعامیه أکل
  .»جواد کریم

کلّ هذه القیم والشمائل التی تربّى علیها اإلمام الحسین، جعلت منه إنساناً 
  .متکامالً فی أخالقه، صاحب شخصیۀ قویۀ آسرۀ، محبوباً من الناس
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... ومحبّاً للخیر... مروءۀصاحب ... ونقیّاً... بلیغاً... مام الحسین تقیّاًکان اإل
داً کجدّه العظیم، بجانب وسامته الفائقۀ، عزوفاً عن الشرّ، فقیهاً فی أمور دینه، جوا

  ).صلى اهللا علیه وآله( فقد کان شبیهاً بجده

وما أکثر ما ! وما أکثر ما قاله الرواۀ عن شخصیۀ الحسین المحبوبۀ من الناس
وما أکثر الروایات التی ساقها الرواۀ عن ! ساقوه عن تواضعه وهیبته وقوۀ منطقه

  .حابۀ لشخصیۀ الحسینمدى احترام الصحابۀ وأبناء الص

الرواۀ یروون مثالً عن فصاحته وبالغته فیسوقون مثاالً عن حدیثه ألبی 
الذی هاجم الترف الذی یعیش فیه معاویۀ وبنو أُمیۀ، فنفاه )رضی اهللا عنه( ذرّ

معاویۀ عندما کان والیاً على الشام، ونفاه الخلیفۀ عثمان بن عفان من المدینۀ، 
ن إنّ اهللا قادر أ! یا عماه«: جلیل المغلوب على أمرهفقال الحسین للصحابی ال

وقد منعک القوم دنیاهم ومنعتهم دینک، ... فی شأنیغیّر ما قد ترى، واهللا کلّ یوم 
وما أغناک عمّا منعوک، وأحوجهم إلى ما منعتهم، فاسأل اهللا الصبر والنصر، 

 الجشع الیقدّم واستعذ به من الجشع والجزع، فإنّ الصبر من الدین والکرم، وإنّ
  .1»رزقاً، والجزع الیؤخّر أجالً

هذه الکلمات اللغویۀ الرائعۀ التی تنبئ عن عقلیۀ متفتّحۀ واعیۀ، قالها اإلمام 
  !الحسین وکان عمره ثالثین عاماً

ویروی الرواۀ عن جوده وکرمه الکثیر، ومن ذلک أنّ أُسامۀ بن زید أقعده 
ده شدید الحزن، ال لخوفه من جالمرض، وذهب اإلمام الحسین لزیارته فو

علیه دیناً یخشى أن یموت دون أن یقدر على سداده، وکان الموت، ولکن ألنّ 
الدین ثقیالً على أُسامۀ، فسدّده اإلمام الحسین حتّى یلقى أُسامۀ وجه ربّه وهو 

  .2قریر العین والفؤاد

لتبسّط مع وقد ساق الرواۀ حادثۀً طریفۀً تبیّن علمه وجوده وحبّه للمعرفۀ، وا
  .الناس، ومعاملۀ کلٍّ على قدر عقله

، أبو الشهداء 351: 8، الغدیر للعالّمۀ األمینی 374 ـ 373: 8الحدید  غه البن أبیشرح نهج البال. 1                                                           
  .136: للعقّاد

  .31 ـ 30: 2سیرۀ االئمۀ االثنی عشر . 2
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 وکتب األعرابی حاجته على األرض، ;جاءه أعرابی فی حاجۀ، فما سأله عنها
» المعروف بقدر المعرفۀ«: سمعت أبی یقول: هنا داعبه اإلمام الحسین، وقال له

عن ثالث مسائل إن أجبت على واحدۀ فلک ثلث ما عندی، وإن  فأسألک
!  وإن أجبت الثالث فلک کلّ ما عندین فلک ثلثا ما عندی،أجبت على اثنی

 وال حول وال قوّۀ إالّ ! سل: فقال األعرابی. من العراق) صرۀ(وقد حملت الی
  .باهللا

  أیّ األعمال أفضل؟: فقال اإلمام الحسین

  .اإلیمان باهللا: فأجابه األعرابی

  ما نجاۀ العبد من الهلکۀ؟: فقال اإلمام الحسین

  .الثقۀ باهللا: ألعرابیفأجابه ا

  ما یزیّن المرء؟: فقال اإلمام الحسین

  .علم معه حلم: أجابه األعرابیف

  فإن أخطأه ذلک؟: فقال اإلمام الحسین

  .مال معه کرم: فأجابه األعرابی

  فإن أخطأه ذلک؟: فقال اإلمام الحسین

  .فقر معه صبر: فأجابه األعرابی

  فإن أخطأه ذلک؟: فقال اإلمام الحسین

  .صاعقۀ تنزل من السماء فتحرقه: ابه األعرابیفأج

  1!فضحک اإلمام الحسین وأعطاه الصرّۀ

وإذا کان الحقّ ما شهد به األعداء، فقد کان معاویۀ یعرف للحسین قدره، حتّى 
إنّه ال یجد فیه ما یعیبه، حتّى أنّ رجالً سأل معاویۀ أین یجد الحسین؟ فقال : قال

فرأیت حلقۀً فیها قوم ) صلى اهللا علیه وآله( هللاإذا دخلت مسجد رسول ا: معاویۀ
  .2کأنّ على رؤوسهم الطیر، فتلک حلقۀ أبی عبداهللا الحسین

  .28: 2، سیرۀ االئمۀ االثنی عشر 87: عقد الآلل فی مناقب اآلل. 1                                                           
  .مسنداً عن أبی سعید الکلبی) علیهما السالم( ۀ الحسین بن علی ترجم179: 14تاریخ دمشق . 2



١٢٣ اهل بيت فی مصر

ویروی الرواۀ عن سخائه وکرمه وجوده، وحسن معاملته للناس، کما 
یتحدّثون عن کثرۀ صیامه وصالته، وأنّه حج خمساً وعشرین مرۀً ماشیاً على 

  :و یمسک الرکن األسودقدمیه، وکان دعاؤه فی الحج وه

إلهی، أنعمتنی فلم تجدنی شاکراً، وابتلیتنی فلم تجدنی صابراً، فال أنت «
ما یکون من إلهی، ... سلبت النعمۀ بترک الشکر، وال أدمت الشدّۀ بترک الصبر

  .»...الکرمالکریم إالّ 

رّب  ألنّ الدعاء یق;وقد کان اإلمام الحسین شدید التضرّع إلى اهللا، کثیر الدعاء
بین اإلنسان وربّه، ال یجعل بین اهللا وعباده حجاباً، إنّ اإلنسان یشعر وهو یرفع 
یدیه إلى السماء ویناجی خالقه أنّ اهللا برحمته وجالله ورأفته معه، فتستکین 
النفس، وتطمئنّ الروح، ویتوافق اإلنسان فیما بینه وبین نفسه، فیعود إلى النفس 

  .یاۀا ما تواجه من صعوبات الحصفاؤها، وطمأنینتها، ال یهمّه

وکان من أدعیته التی رواها عنه الرواۀ دعاؤه عندما یکون فی عرفۀ، کان 
  :کثیر الدعاء یدعو بقلب خاشع، وممّا کان یدعو به

اللّهم اجعل غنائی فی نفسی، والیقین فی قلبی، واإلخالص فی عملی، «
، واجعل سمعی وبصری والنور فی بصری، والبصیرۀ فی دینی، ومتِّعنی بجوارحی

الوارثین منّی، وانصرنی على من ظلمنی، وأرنی فیه ثأری ومأربی، وأقر بذلک 
  .عینی

رتی، واغفر لی خطیئتی، واخسأ شیطانی، وفکّ اللّهم اکشف کربتی، واستر عو
  .رهانی، واجعل لی الدرجۀ العلیا فی اآلخرۀ واألولى

یراً، ولک الحمد کما خلقتنی اللّهم لک الحمد کما خلقتنی فجعلتنی سمیعاً بص
  .»سویاً، رحمۀً بی، وقد کنت عن خلقی غنیاً

  :وکان من دعائه أیضاً

اللّهم أوسع علی من رزقک الحالل، وعافنی فی بدنی ودینی، وآمن خوفی، «
  .»...ی من الناروأعتق رقبت



١٢٤ اهل بيت فی مصر

وما أکثر األدعیۀ التی وردت عنه، وتدلّ على نفس بالغۀ الصفاء، بالغۀ 
  .یۀ، ترید ما عند اهللا ال ما عند الناسالشفّاف

أنّه کان : ومن أجلّ هذه الصفات والشمائل التی کان یتمتّع بها اإلمام الحسین
قریباً إلى قلوب الناس، وکان یذکّرهم بنبیّهم العظیم، کلّما استمع إلى عظۀ من 
عظاته، أو خطبۀ من خطبه، أو مجلس علم یجلس فیه فی مسجد جدّه العظیم 

لى رؤوسهم الطیر، فهم منتبهون إلى درسه، فإذا الناس تستمع إلیه وکأنّ عیلقی 
  !یقولها، ألیس هو سلیل بیت النبوۀ الطاهرۀ، وغصن الدوحۀ المبارکۀ؟کلّ کلمۀ 

وکان فیهم عبداهللا ) صلى اهللا علیه وآله( مرّ یوماً على جماعۀ فی مسجد جدّه
و اإلمام الحسین، قال عبداهللا بن بن عمرو بن العاص، وعندما اشرأبّت األعناق نح

  رض إلى أهل السماء؟أال أُخبرکم بأحبّ أهل األ: عمرو بن العاص لهم

  .بلى: قالوا

  .1!وأشار إلى اإلمام الحسین... هذا الماشی: قال

 والعلم، الذی ورث بعضه عن جدّه العظیم نبی شخصیۀ لها کلّ هذا الجالل
، وورث بعضه عن أُمه فاطمۀ 2)ه وآلهصلى اهللا علی( محمد بن عبداهللاإلسالم 

صلى ( الزهراء، فقد رویت على لسانه بعض األحادیث التی سمعها من رسول اهللا
  .والتی سمعها من أمه ومن أبیه) اهللا علیه وآله

فی ) صلى اهللا علیه وآله( أنّه روى عن أبیه وصفه للنبی: ومن هذا مثالً
  :جلساته، فقال

دائم البشر، سهل الخلق، لیّن الجانب، ) لیه وآلهصلى اهللا ع( کان رسول اهللا«
لیس بفظٍّ وال غلیظ، وال صخّاب وال فحّاش، وال عیّاب وال مشّاح، یتفاءل عمّا 

المراء واإلکبار : الیشتهی والیؤیس منه، وال یخیب فیه، فقد ترک نفسه من ثالث
یتطلّب کان ال یذّم أحداً والیعیبه، وال: وما الیعنیه، وترک الناس من ثالث

  .ته، والیتکلّم إالّ فیما رجا ثوابهعور

  . مسنداً عن العیزار بن حُرَیث179: 14تاریخ دمشق . 1                                                           
أخرجه البخاری فی » ...حسین منّی وأنا من حسین«: له) صلى اهللا علیه وآله( ویکفیه قول النبی. 2

  .کتاب المناقب 3775 ح659 ـ 658: 5، والترمذی فی السنن 116: األدب المفرد
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على رؤوسهم الطیر، فإذا سکت تکلّموا، وال  کأنّما جلساؤه أطرق تکلّم وإذا
یتنازعون عنده الحدیث، ومن تکلّم عنده أنصتوا إلیه حتّى یفرغ، حدیثهم عنده 

ب حدیث أولهم، یضحک ممّا یضحکون منه، ویتعجّب ممّا یتعجّبون، ویصبر للغری
إذا : على الجفوۀ فی منطقه ومسألته، حتّى إن کان أصحابه لیستجلبونهم، ویقول

رأیتم طالب حاجۀ یطلبها فارفدوه، وال یقبل الثناء إالّ من مکافئ، وال یقطع على 
  .»...یجوز فیقطع بنهی أو قیامتّى أحد حدیثه ح

ا سمعاه وهناک أحادیث کثیرۀ مسندۀ إلیه، قد رواها عن أبیه أو عن أُمه ممّ
  .1)صلى اهللا علیه وآله( من خاتم النبیّین

رجل فی مثل الحسین، وفی جمال خلقته، وجمال خُلُقه، وجمال تکوینه، 
وشخصیته التی تأثّرت بالبیئۀ النبویۀ، کان جدیراً بأن یکون محبوباً عند الناس 

ألنّهم ) صلى اهللا علیه وآله( ألنّهم یعرفون قدره، ومحبوباً عند صحابۀ رسول اهللا
  .حفیّاً به، ومحبّاً له) صلى اهللا علیه وآله( یعرفون کم کان النبی

  .متفقّهاً فی أمور دینه، وأصقلته تجارب األیام... وکان اإلمام عالماً جلیالً

! إنّ المعروف إذا أُسدی إلى غیر أهله ضاع: سمع رجالً یقول فی حضرته
ۀ مثل وابل المطر، تصیب لیس کذلک، ولکن تکون الصنیع: فقال اإلمام الحسین

  !البرّ والفاجر

  :ومن أقواله المأثورۀ

إیاک وما یعتذر منه، فإنّ المؤمن ال یسیء وال یعتذر، والمنافق کلّ یوم «* 
  .»ویعتذر یسیء

إعلموا أنّ حوائج الناس إلیکم من نعم اهللا عزّ وجلّ علیکم فال تملّوا «* 
  .»النِعَم فتعود النقم

 عن رسول 919ما یقال عند المصیبۀ الحدیث : ز، بابمن ذلک ما أخرجه مسلم فی کتاب الجنائ. 1                                                           
ما من مسلم تصیبه مصیبۀ وإن قدم عهدها، فیحدث لها استرجاعاً، «: قال)صلى اهللا علیه وآله( اهللا

  .»إالّ أعطاه اهللا ثواب ذلک
ی من تکلّم بکلمۀ یضحک منها الناس الحدیث ف: وما أخرجه الترمذی فی کتاب الزهد، باب 

  .»من حسن إسالم المرء ترکه ما ال یعنیه«: أنّه قال) صلى اهللا علیه وآله(  عن النبی2240
 خمسۀ 156 إلى 142وأخرج أبو یعلى الموصلی فی مسنده، المجلد الثانی عشر من الصفحۀ  

  .، وأسماه مسند الحسین بن علی)وآلهصلى اهللا علیه ( عن النبی) علیه السالم( عشر حدیثاً عنه
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یق، والتتعرّض لما التدرک، والتعد بما التقدر علیه، التتکلّف ما ال تط«* 
والتنفق إالّ بقدر ما تستفید، والتطلب من الجزاء إالّ بقدر ما صنعت، والتفرح 

  .»بما نلت من طاعۀ اهللا، وال تتناول إالّ ما رأیت نفسک أهالً له

أصبحت ولی ربّ فوقی، والنار «: وعندما سأله رجل کیف أصبح، قال* 
لموت یطلبنی، والحساب محدق بی، وأنا مرتهن بعملی، ال أجد ما أمامی، وا

ما أکره، واألمور بید غیری، فإن شاء عذّبنی، وإن شاء عفا عنّی، أحبّ، والأدفع 
  .1»!فأیّ فقیر أفقر منّی؟

بهذا األسلوب الجمیل، وبهذه المعانی الراقیۀ الفضفاضۀ، وبهذه التجلّیات التی 
هم الحیاۀ بما مرّ علیه من تجارب، وما تغلغل فی وح باإلیمان والحکمۀ وفتف

نفسه من أنوار النبوۀ، کان اإلمام الحسین صورۀً تجسّد کلّ ما فی اإلسالم أعماق 
  .من قیم الحقّ والخیر والجمال، والعدل واإلیثار

وکان یعیش بالمادئ وللمبادئ، فلم یؤثر عنه المداهنۀ أو النفاق أو السعی 
صلى اهللا ( لکنّه عاش وفی قلبه منهج القرآن، وسنّۀ جدّهوراء مغانم رخیصۀ، و

  .ها ینشد الحقّ ویسعى إلیه، ویکره الباطل ویحاربه، فعاش حیاته کلّ)علیه وآله

وهذا ما یفسّر موقفه بعد ذلک عندما قرّر أن یتصدّى لظلم بنی أُمیۀ، والوقوف 
 ترف من ولو أراد أن یعیش فی. فی وجه یزید، واستشهد فی سبیل المبدأ

العیش، وفی رغد من المال، الستطاع، وألعطاه الحکم األموی ما یرید على أالّ 
یقف فی طریقهم، ویفنّد أکاذیب حکمهم الذی ابتعد عن الحکم الذی انتهجه 

  .الراشدون من الخلفاء

 أراد ذلک ما کلّفه ذلک إالّ الصمت عن الخوض فی سیاسۀ الدولۀ األمویۀ لو
ورفض أن ... ن معاویۀ، ولکنّه رفض أن یرى الظلم ویسکتفی یزید بالمتمثلّۀ 

ورفض أن یرى الحکم بالکتاب والسنّۀ قد ... یرى الباطل یرتفع له لواء ویصمت
راجع هذه الحِکَم وغیرها کتاب تُحف العقول عن آل الرسول ألبی محمد الحسن بن علی بن . 1                                                           

  .177 ـ 174: الحسین بن شعبۀ الحرّانی
إنّ قوماً عبدوا اهللا رغبۀً فتلک عبادۀ التجّار، وإنّ «): علیه السالم( ولعلّ من أجمل هذه الدرر قوله 

 عبدوا اهللا رهبۀً فتلک عباد العبید، وإنّ قوماً عبدوا اهللا شکراً فتلک عبادۀ األحرار، وهی قوماً
  .»أفضل العبادۀ
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ورفض أن یشاهد المظالم على أشدّها، وأموال ...خفت ثم یلوذ بالصمت
المسلمین تغدق بال حساب على األعوان وطالّب السلطۀ، والمتحلّقین لها یبغون 

  .السلطان ویضع یده فی أذنیه

أن یغیّر من الصورۀ القاتمۀ التی عشّشت على العالم ... بثورۀلقد قرّر أن یقوم 
  .اإلسالمی فی فترۀ حکم یزید بن معاویۀ

هل کان یعرف أنّه یستطیع أن یتغلّب على الدولۀ األمویۀ فی أوج قوّتها 
لۀ لها جیوشها وعنفوان سلطانها؟ وهل حسب أنّ بقدرته أن یقضی على دو

  القویۀ، ویدها المتمکّنۀ من أعناق الناس، ولها سطوۀ الحکم، وجبروت السلطۀ؟

هل کان اندفاع من اإلمام الحسین أن یذهب لیحارب قوى عاتیۀ تملک 
السالح والرجال، ویخرّ تحت أقدامها طالّب النفوذ والجاه والمال؟ وهل کان 

لو کانت قلوبهم معه؟أم أنّ األقدار یتصوّر أن ینتصر وسیوف الناس معهم حتّى و
  قد کتبت علیه أن یکون دمه الشریف نقطۀ تحوّل فی التاریخ اإلسالمی کلّه؟

فإنّ دم اإلمام الحسین لم یضع عبثاً، فقد انهارت الدولۀ األمویۀ بعد أقلّ من 
قرن واحد، ولتظلّ بعد ذلک العبرۀ بأنّ الحقّ دائماً یعلو فی النهایۀ مهما کانت 

  .اک الطریقأشو

إنّ النظر إلى موقف اإلمام الحسین من خالل النظرۀ إلى الحوادث التی تمرّ 
بدنیا الناس ربّما ال یکون نظراً سلیماً، فإنّ لموقف اإلمام الحسین بُعداً إیمانیاً 
غیبیاً، فقد کان علیه أن یطلق صیحته بأن یکون الحکم شورى بین المسلمین کما 

دیکتاتوریۀ وحکم الفرد ممّا یأباه اإلسالم، وأنّ تقویم أقرّه اإلسالم، وأنّ ال
األوضاع البدّ له من الضحایا،البدّ من الدماء والدموع، حتّى ال یترک الباطل 
یرفع رایته فی أرض اهللا، وحتّى ال تترک سلوکیات الناس حسب األهواء، بل 

  ).صلى اهللا علیه وآله( حسب ما جاء فی کتاب اهللا وسنّۀ الرسول

  : کان اإلمام الحسین یوقن بقوله تعالىلقد

  .]145: آل عمران[ )وَمَا کَانَ لِنَفْس أَن تَمُوتَ إِالَّ بِإِذْنِ اهللاِ کِتَابَاً مُؤَجالً(
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  :، هذا الحدیث الشریف1وقد أخرج اإلمام أحمد فی مسنده

وهو یمسح رأس ) صلى اهللا علیه وآله( رأیت رسول اهللا: عن أُم سلمۀ قالت
إنّ جبریل أخبرنی أنّ ابنی هذا یُقتل «: ما بکاؤک؟ قال: ویبکی، فقلتالحسین 

  .»بأرض یقال لها کربالء

إنّ هذا من تربۀ األرض التی «: ثم ناولنی کفّاً من تراب أحمر، وقال: قالت
  .»تلبها، فمتى صار دماً فاعلمی أنّه قد قُ یُقتل

إنّ یوماً : ولفوضعت التراب فی قارورۀ عندی، وکنت أق: قالت أُم سلمۀ
  .یتحوّل فیه دماً لیوم عظیم

صلى اهللا علیه ( کان جبریل عند النبی: وفی روایۀ أخرى عن أُم سلمۀ قالت
) صلى اهللا علیه وآله( والحسین معی، فبکى فترکته، فذهب إلى رسول اهللا) وآله

  .»نعم«: محمد؟ قال أتحبّه یا: فقال له جبریل

یتک من تربۀ األرض التی یُقتل بها، إنّ أمتک ستقتله، وإن شئت أر: قال
  2!کربالء: فبسط جناحه إلى األرض، فأراه أرضاً یقال لها

صلى ( ورویت أحادیث کثیرۀ بصیغ مختلفۀ تجمع فی مضمونها على أنّ النبی
، والحدیث بالشکّ قد 3قد تنبّأ بقتل حفیده الحسین فی کربالء) اهللا علیه وآله

ما کنّا نشکّ ـ وأهل البیت متوافرون : باس قالعرفه أهل البیت، حتّى أنّ ابن ع
  .4ـ أنّ الحسین بن علی یُقتل بالطف

رواه :  وقال187: 9ورواه الهیثمی فی مجمع الزوائد . 294: 6، وانظر 265، 242: 3مسند أحمد . 1                                                           
  .أحمد وأبو یعلى والبزار والطبرانی بأسانید

ا رواه الطبرانی بأسانید ورجال أحده:  وقال189 ـ 188: 9ع الزوائد أخرجه الهیثمی فی مجم. 2
  .ثقات

صلى اهللا ( بأسانید متعددۀ عن أُم سلمۀ حدیث النبی) علیه السالم( وقد روى فی مسند الرضا. 3
نقلها العالّمۀ الطبرسی . ، والتربۀ الحمراء)علیه السالم( لها فی شأن مقتل ولده الحسین) علیه وآله
  .226 ـ 225: م الورىفی إعال

:  یقول) علیه وآلهصلى اهللا( سمعت رسول اهللا: ویذکر ابن عساکر حدیثاً عن أنس بن الحارث قال 
قال » إنّ ابنی هذا ـ یعنی الحسین ـ یُقتل بأرض یقال لها کربال، فمن شهد ذلک منکم فلینصره«

  .ل مع الحسینفخرج أنس بن الحارث إلى کربالء، فقُت: األشعث بن سُحیم عن أبیه
أنّی قتلت ): صلى اهللا علیه وآله( أوحى اهللا تعالى إلى محمد: وهو ما دعا ابن عباس إلى القول. 4

أخرجه ابن عساکر . بیحیى بن زکریا سبعین ألفاً، وأنا قاتل بابن ابنتک سبعین ألفاً وسبعین ألفاً
14 :225.  



١٢٩ اهل بيت فی مصر

، )صلى اهللا علیه وآله( واإلمام الحسین کان یعرف بالشکّ أمر حدیث جدّه
  .ومن هنا فقد خرج غیر هیّاب وال وجل

أترى قد قُدر على اإلمام الحسین ما قُدر على والده اإلمام علی کرّم اهللا 
  .1لإلمام علی بأنّه سیُقتل) صلى اهللا علیه وآله( هه؟ قد تنبّأ الرسولوج

أنّ أُم المؤمنین أم سلمۀ هی أول من علمت مقتل الحسین، : ویروی الرواۀ
) صلى اهللا علیه وآله( إنّها شاهدت النبی: واختلفت الروایات فی ذلک، فمن قائل

کنت «:  عمّا حدث قال لهافی رؤیا لها، وکان على لحیته التراب، وعندما سألته
  .فعرفت أنّ الحسین قد قُتل» أدفن ابنی الحسین

إنّ النبی فی حیاته کان قد أعطاها قارورۀً بها : ولوهناک روایۀ أخرى تق
  .»إذا استحال هذا التراب دماً فاعلمی أنّ الحسین قد قُتل«: وقال لهاتراب، 

راعوا فیه حرمۀً، ولکن ومهما یکن من شیء، فقد قُتل الحسین مظلوماً، ولم ی
  .استشهاده کان صیحۀً مدوّیۀً فی مختلف أرجاء العالم العربی

وهناک من ثار على بنی أُمیۀ إلى أن ... هناک من طالب بدم اإلمام الشهید
  .انتهت دولتهم نهایۀً مأساویۀً رهیبۀ

المغرب العربی ناک من تشفّع آلل البیت إلى أن ظهرت الدولۀ الفاطمیۀ فی وه
إلى أن خلّفت ...  مصر، وظهرت االنقسامات حول من یکون له حقّ الحکموفی

  .الدولۀ األمویۀ الدولۀ العباسیۀ، وأخذ التاریخ مسارات جدیدۀ

) علیه السالم( سمعت علیاً: ألسدی قال بسنده عن حیان ا142: 3ما أخرجه الحاکم فی مستدرکه . 1                                                           
إنّ األمۀ ستغدر بک بعدی، وأنت تعیش على ملّتی، ): صلى اهللا علیه وآله( قال رسول اهللا«: یقول

یعنی » أبغضنی، وإنّ هذه ستخضب من هذاوتُقتل على سنّتی، من أحبّک أحبّنی، ومن أبغضک 
 باب الکنى، حرف 681: 2الستیعاب صحیح وروى بمثله فی ا: الحاکمثم قال . لحیته من رأسه

مسند علی بن أبی  (102: 1وأخرجه أحمد أیضاً فی مسنده . الفاء ترجمۀ أبی فضالۀ األنصاری
کراماته، ثم / مناقب علی بن أبی طالب4 ب223: 2، والمحبّ الطبری فی الریاض النضرۀ )طالب
  .157 ح23: 1وکذا أخرجه أبو داود الطیالسی . أخرجه ابن الضحاک: قال

عن عائشۀ : مناقب علی باب فی وفاته/ کتاب المناقب137: 9ویذکر الهیثمی فی مجمعه   
رواه : وقال» بأبی الوحید الشهید«: التزم علیاً وقبّله ویقول) صلى اهللا علیه وآله( رأیت النبی: قالت

  .2 مĤثر علی وفضله ف 9 ب74: کما رواه ابن حجر فی الصواعق. أبو یعلى



١٣٠ اهل بيت فی مصر

أین ذهبت رأس الحسین؟ وکیف جاءت : ولکن السؤال الذی یفرض نفسه
 على أساس أنّه ال خالف بین المؤرّخین والرواۀ أنّ الجسد الشریف! إلى القاهرۀ؟

  !قد دُفن فی مکانه فی کربالء، فی مشهده المعروف هناک

  .ولکن الخالف حول مکان الرأس

إنّ الذی وصل بالرأس من عسقالن األمیر سیف المملکۀ : یقول بعض الرواۀ
  .ووالیها، ووصل فی القصر یوم الثالثاء، العاشر من جُمادى االخرى

د بعسقالن وجد دمه لم إنّ هذا الرأس الشریف لمّا أُخرج من المشه: وقالوا
یجفّ، وله ریح کریح المسک، وعندما جیء به إلى مصر دُفن فی قصر الزمرّد، 

  .1کان المعروف اآلن بالمشهد الحسینیوهو الم

*   *   *  

  .دیث حول هذا الموضوع سابقاًتقدّم الح. 1                                                           



١٣١ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علیها السالم( )أم الشهداء( ـ السیدۀ زینب 2
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  صافیناز کاظم

  حنفی المحالوی



١٣٢ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1)علیها السالم( دۀ زینبالسی
  علی أحمد شلبی

  
بعد أن قتلوا الحسین فی کربالء واحتزّوا رأسه الشریف، اقتحم السفلۀ من 

ـ فسطاط نساء أهل البیت وصاحباتهنّ، وأعملن فیه  وما أکثرهم جند ابن زیاد ـ
سلباً ونهباً وحرقاً، غیر مبالین بأمر عمر بن سعد الذی أمرهم به من قبل، وغیر 

ترثین بحرمۀ الموت الذی یحیط بالنساء واألطفال من کلّ جانب، فأظهروا من مک
  .القسوۀ والغلظۀ فی معاملتهنّ ما لم یُعرف من قبل فی مثل هذه المواقف المؤلمۀ

وبعد أن قضوا أَرَبهم، واتمّوا سلبهم ونهبهم، وأحرقوا الخیام بما بقی فیها من 
اهم وسبایاهم من األطفال والنساء، متاع لم یستطیعوا حمله معهم، ساقوا أسر

لحسن بن علی رضی اهللا تعالى عنهم جمیعاً، استصغر وکان فیهم ولدان لإلمام ا
وسنّهما، فترکوهما دون أن یقتلوهما، کما کان فیهم کذلک زین األعداء شأنهما 

العابدین علی بن الحسین رضی اهللا تعالى عنهما، وکان مریضاً فی حجر عمّته 
سیدۀ زینب رضی اهللا تعالى عنها، وقد أراد األعداء قتله، لوال أن انقذته العقیلۀ ال

  .2عمّته بعد أن عرضت نفسها للقتل دونه

وکان من نعمۀ اهللا تعالى على األمۀ المحمدیۀ أن بقی زین العابدین علی بن 
الحسین حیّاً، إذ حفظ اهللا تعالى به ذرّیۀ اإلمام الحسین، وهم من ذرّیۀ جدّه النبی 

  ).صلى اهللا علیه وآله( األمین محمد رسول اهللا

العقیلۀ الطاهرۀ السیدۀ : کما سیق فی هذا الرکب من نساء البیت النبوی الکریم
زینب، وأُختها أُم کلثوم، وابنتا اإلمام الحسین فاطمۀ وسکینۀ، وبقیۀ من نساء بنی 

  .هاشم رضی اهللا تعالى عنهنّ جمیعاً

  .المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیۀ، القاهرۀ. ط» السیدۀ زینب«مقتبس من کتابه . 1                                                           
  . نقالً عن تاریخ القرمانی378: نور األبصار. 2



١٣٣ اهل بيت فی مصر

 الجمال بغیر غطاء، فمرّت 1ن معها على أقتابحملت السیدۀ العقیلۀ زینب وم
على مصارع الشهداء، ووقعت أبصار النساء واألطفال على أبشع منظر، فکان 

 إذ کانت األرض مغطّاۀ بجثث األبرار، محزوزۀ ;لذلک أثره العمیق فی النفوس
الرؤوس، وقد ارتوت رمال الصحراء من دمائهم، وتسفی علیها الریاح، وتطیر فی 

ور الجارحۀ، کأنّها ترید أن تنقض على لقمۀ سائغۀ  القریب منهم الطیالفضاء
فضالً عن الوحوش الکاسرۀ التی کانت تنتظر هبوط اللیل لتخرج وولیمۀ حافلۀ، 

  !من جحورها لتشترک بنصیب فی هذه الولیمۀ األمویۀ

کان لهذا أثره البالغ على العقیلۀ السیدۀ زینب رضی اهللا تعالى عنها، فنفد 
ها، ولم تتمالک نفسها أمام ما ترى من هول وبشاعۀ، فنادت بصوت حزین صبر

  .وقلب یتفتّت حسرۀً وألماً

ء، هذا حسین بالعراء، مقطَّع األعضاء، صلّى علیک ملیک السما! یا محمداه
وبناتک سبایا، إلى اهللا المشتکى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علی المرتضى، 

  . سید الشهداءوإلى فاطمۀ الزهراء، وإلى حمزۀ

  .هذا حسین بالعراء تسفى علیه الصبا، قتیل أوالد البغایا! یا محمداه

  .واحزناه، واکرباه علیک یا أبا عبداهللا، الیوم مات جدّی رسول اهللا

یا أصحاب محمداه، هؤالء ذرّیۀ المصطفى یساقون سوق السبایا، وهذا 
  .حسین محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامۀ والرداء

أبی من أضحى معسکره یوم االثنین نهباً، بأبی من فسطاطه مقطَّع العرى، ب
بأبی من ال غریب فیرجى، وال جریح فیداوى، بأبی من نفسی له الفداء، بأبی 
المهموم حتّى قضى، بأبی من جدّه محمد المصطفى، بأبی خدیجۀ الکبرى، بأبی 

  . الشمس حتّى صلّىاء، بأبی من ردت علیهعلی المرتضى، بأبی فاطمۀ الزهر

ولقد صوّرت العقیلۀ السیدۀ زینب رضی اهللا تعالى عنها بکالمها الفصیح 
وبالغتها الفائقۀ الموقف الذی مرّ علیه الرکب أبلغ تصویر، ولذلک أبکت ألفاظها 
التی صدرت من قلب جریح مسکور کلّ عدوّ وصدیق، وکان لکالمها هذا أعظم 

  .واحدۀ قتب، وهو الرحل الصغیر یُحمل على قدر سنام الجمل: األقتاب. 1                                                           



١٣٤ اهل بيت فی مصر

 علیه القوم من فعلۀ شنعاء، والشعور بعظم األثر فی اإلحساس بفداحۀ ما أقدم
  .الخسارۀ التی التعوّض

بایا والرؤوس المقطَّعۀ، فی نحو ولمّا أقبل الرکب على الکوفۀ، تتقدّمه الس
جمالً، کان زین العابدین علی بن الحسین رضی اهللا تعالى عنهما على أربعین 

ن الحزن على ما بعیر بغیر غطاء، وفی حالۀ یرثى لها من الضعف والمرض، وم
أصاب أهل البیت النبوی الکریم وعلى رأسهم والده الحبیب، فکان یقول فی 

  :أسىً وألم بالغین

  یا أمۀ لم تراع أحمداً فینا***یا أمۀ السوء ال سقیاً لربعکم

  یوم القیامۀ ما کنتم تقولونا***لو أنّنا ورسول اهللا یجمعنا

   نشید فیکم دیناکأنّنا لم***تسیرون بنا على االقتاب عاریۀً

  هذی المصائب لم تصغوا لداعینا***بنی أُمیۀ ما هذا الوقوف على

  وأنتم فی فجاج األرض تسبونا***تصفقون علینا کفّکم فرحاً

  ادی البریۀ من سبل المضلّیناه***ألیس جدی رسول اهللا الکریم

  واهللا یهتک أستار المسیئینا***یا وقعۀ الطف قد أورثتنی حزناً

 أنظار الکوفۀ على هذا الرکب، حتّى أقبلوا یناولون األطفال وما أن وقعت
وهم على محاملهم بعض التمر والخبز والطعام، فصاحت فیهم السیدۀ زینب 

  .إنّ الصدقۀ علینا حرام! یا أهل الکوفۀ: وقالت

وصارت تأخذ من أیدی األطفال وأفواههم ما أخذوه من القوم وتلقی به إلى 
فطلّت علیهم . کون على مصیبتهم التی حاقت بهماألرض، والناس حولهم یب

صه یا أهل الکوفۀ یقتلنا : السیدۀ أم کلثوم برأسها من محملها وقالت لهم
  .فالحکم بیننا وبینکم اهللا یوم فصل القضاء! رجالکم، وتبکینا نساؤکم

وبینما هی تخاطبهم، إذ بضجّۀ قد ارتفعت، وإذا هم قد أتوا برأس اإلمام 
ح تلعب بها یمیناً ویساراً، فالتفتت موجعۀ، وأومأت إلیه بحرقۀ، الحسین، والرم
  :وجعلت تقول

  غاله خسفه فأبدى غروبا***یا هالالً لما استتمّ کماالً



١٣٥ اهل بيت فی مصر

  کان هذا مقدّراً مکتوبا***ما توهمت یا شقیق فؤادی

ثم أشارت رضی اهللا تعالى عنها إلى الناس، فسکتت أصواتهم، وطارت 
  :لموقف ورهبته، وأخذت تخاطبهم قائلۀ خشیۀ من جالل ا;نفوسهم

  .محمد وآله الطیّبین األخیارلحمد هللا، والصالۀ والسالم على أبی ا

 والغدر، أتبکون، فال رقأت الدمعۀ، وال 1أمّا بعد یا أهل الکوفۀ، یا أهل الختل
هدأت 

أیمانکم  تتّخذون أنکاثاً قوۀ بعد من غزلها نقضت التی کمثل مثلکم إنّما لرنّۀ،ا
  . بینکم2الًدخ

، وملک اإلماء وغمز 5، والکذب والشنف4 والنطف3أال وهل فیکم إالّ الصلف
، أو کغضّۀ ملحودۀ، أال بئس ما قدّمت لکم أنفسکم 6األعداء، أو کرعی على دمنۀ

  .أن سخط اهللا علیکم، وفی العذاب أنتم خالدون

هبتم بعارها أتبکون وتنتحبون؟ إی واهللا فابکوا کثیراً واضحکوا قلیالً، فقد ذ
وشنارها، ولن ترحضوها بغسل أبداً، وأنّى ترحضون قتل سلیل خاتم النبوۀ، 

 حجتّکم ومنار محجّتکم، ومالذ خیرتکم، ومفزع نازلتکم، 7ومعدن الرسالۀ، مدرۀ
  .وسید شباب أهل الجنۀ، أال ساء ماتزرون

خسرت فتعساً ونکساً، وبُعداً لکم وسحقاً، فلقد خاب السعی، وتبّت األیدی، و
  .والمسکنۀالصفقۀ، وضربت علیکم الذلّۀ 

أتدرون أیّ کبد لرسول اهللا فریتم، وأیّ کریمۀ له ! ویلکم یا أهل الکوفۀ
أبرزتم، وأیّ دم له سفکتم، وأیّ حرمۀ له انتهکتم؟ لقد جئتم شیئاً إدّاً، تکاد 

خرقاء ولقد أتیتم بها . السماوات یتفطّرن منه، وتنشقّ األرض، وتخرّ الجبال هدّاً

  .الخدیعۀ: الختل. 1                                                           
  .کراًأی خیانۀً وم: دخالً. 2
  .التکبّر واإلصرار علیه: الصلف. 3
  .التلطّخ بالعیب: النطف. 4
  .البغض واإلنکار: الشنف. 5
  .ما تدمنه األنعام من األبوال واألبعار: الدمنۀ. 6
  .الناطق عن القوم والمدافع عنهم وحامیهم: المدرۀ. 7



١٣٦ اهل بيت فی مصر

 األرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دماء، ولعذاب 1شوهاء کطالع
  .البدار، وال یخاف فوت الثأر، وإنّ ربّک لبالمرصاد2ال یحفزه

طابها البلیغ الذی تدفّق من لسانها کجلمود صخر حطّه السیل من أدهش خ
رمهم، فأخذوا هؤالء القوم وأثّر فیهم، وأیقظ أفئدتهم، وأظهر لهم شنیع ج عل،

وقد أدرکوا فجیعۀ فاجعتهم وعظیم جنایتهم فی حقّ اإلسالم والمسلمین، 
فالیدرون ما یصنعون، حتّى أنّ شیخاً کبیراً کان یستمع، فأبکاه کالمها حتّى 

  :اخضلّت لحیته بالدموع، وأخذ یقول

ـ بأبی أنتم وأمی، کهولکم خیر الکهول، وشبابکم خیر الشباب، ونساؤکم خیر 
  .3یر النسل، الیخزى والیبزواء، ونسلکم خالنس

  :ثم تکلّمت فاطمۀ الصغرى فقالت

 الثرى، أحمده وأؤمن به الحمد هللا عدد الرمل والحصى، وزنۀ العرش إلى
  .علیه، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأنّ محمداً عبده ورسولهوأتوکل 

ما أنزلت اللّهم إنّی أعوذ بک أن أفتری علیک الکذب، أو أن أقول خالف 
علیه من أخذ العهود لوصیّه علی بن أبی طالب، المقتول کما قُتل ولده باألمس، 
فی بیت من بیوت اهللا، فیه معشر مسلمۀ بألسنتهم، تعساً لمروءتهم، ما رفعت عنه 
، 4ضیماً فی حیاته وبعد وفاته، حتّى قُبض إلیک محمود النقیبۀ، طیّب العریکۀ

، لم تأخذه فیک لومۀ الئم، زاهداً فی الدنیا، معروف المناقب، مشهور المذاهب
  .مجاهداً فی سبیلک، فهدیته إلى صراطک المستقیم

فإنّا أهل بیت ابتالنا !  والغدر والخیالءیا أهل المکر! أمّا بعد، یا أهل الکوفۀ
بکم وابتالکم بنا، فجعل بالءنا حسناً، وجعل علمه عندنا وفهمه لدینا، فنحن اهللا 

على کثیر ) صلى اهللا علیه وآله( رمنا بکرامته، وفضّلنا بمحمد نبیّه، أک5عیبۀ علمه
فکذّبتمونا ورأیتم قتالنا حالالً، وأموالنا نهباً، کأنّا أوالد ترک مّن خلق تفضیالً، م

  .ملؤه: طالع األرض والشیء. 1                                                           
  .یحثّه ویعجّل به: یحفزه. 2
  .غلب وال یُقهرأی ال یُ. 3
  .الخُلُق: العریکۀ. 4
  .خزّان علمه: أی. 5



١٣٧ اهل بيت فی مصر

أو کابل، فال تدعوکم أنفسکم إلى الجدل بما أصبتم من دمائنا، ونالت أیدیکم من 
  .تت نقمات، أال لعنۀ اهللا على الظالمینأموالنا، فکأنّ العذاب قد حلّ بکم وأ

قبلکم، ) صلى اهللا علیه وآله( أیّ تراث لرسول اهللا! تبّاً لکم یا أهل الکوفۀ
عنتّم بأخیه علی بن أبی طالب، افتخرتم بقتل قوم زکّاهم ودخول له لدیکم، بما 

اهللا فی کتابه، وطهّرهم وأذهب عنهم الرجس، وذلک فضل اهللا یؤتیه من یشاء، 
  .ن لم یجعل اهللا له نوراً فماله من نوروم

 الطاهرۀ 1ثم تکلّمت أم کلثوم بنت اإلمام علی کرّم اهللا وجهه وشقیقۀ العقیلۀ
یا أهل : السیدۀ زینب رضی اهللا تعالى عنهما، وقد غلب علیها البکاء، فقالت
ویلکم، ! الکوفۀ سوءۀ، ما لکم خذلتم حسیناً وقتلتموه، وسبیتم نساءه ونکبتموه

ریمۀ أصبتموها، درون أیّ دواه دهتکم، وأیّ وزر على ظهورکم حملتم، وأیّ کأت
، أال )صلى اهللا علیه وآله( انتهبتموها؟ قتلتم خیر رجاالت بعد النبیوأیّ أموال 

  .إنّ حزب اهللا هم الفائزون، وحزب الشیطان هم الخاسرون

  :ثم قالت

  یتوقّدستجزون ناراً حرّها ***قتلتم أخی واهللا صبراً للؤمکم

  وحرّمها القرآن ثم محمد***سفکتم دماءً حرّم اهللا سفکها

  لفی سقر حقاً یقیناً تخلدوا***أال فأبشروا بالنار أنّکم غداً

  على خیر من بعد النبی سیولد***وإنّی ألبکی فی حیاتی على أخی

  على الخدّ منّی دائباً لیس یجمد***بدمع غزیر مستهلٍّ مکفّف

  .عویلفضجّ الناس بالبکاء وال

تعالى عنهما، وأومأ للناس أن ثم قام زین العابدین علی بن الحسین رضی اهللا 
  :اسکتوا، وقال بعد حمد اهللا والثناء علیه

أیها الناس، من عرفنی فکفى، ومن لم یعرفنی فأنا علی بن الحسین بن علی 
 وال تراث، أنا ابن من 2بن أبی طالب، أنا ابن المذبوح بشط الفرات بغیر ذحل

نتهک حریمه، وانتهب ماله، وسُبی عیاله، وقُتل صبراً، وکفى بذلک فخراً، ا
  .المرأۀ الکریمۀ على قومها، العزیزۀ فی بیتها: العقیلۀ من النساء. 1                                                           

  .الثأر: الذحل. 2



١٣٨ اهل بيت فی مصر

فأنشدکم اهللا هل تعلمون أنّکم کتبتم إلى أبی، وأعطیتموه العهد والمیثاق 
صلى ( فخذلتموه، فتبّاً لما قدّمتم، وسوأۀً لرأیکم، بأیّۀ عین تنظرون إلى رسول اهللا

  !وانتهکتم حرمتی، فلستم من أمتیقتلتم عترتی، : ، إذ یقول)اهللا علیه وآله

هلکتم وما : ، وقال بعض الناس لبعضهمفارتفعت األصوات من کلّ ناحیۀ
  :تعلمون، فقال رضی اهللا تعالى عنه

رحم اهللا امرءاً قبل نصیحتی ووصیتی فی اهللا وفی رسوله وأهل بیته، فإنّ لنا 
  .فی رسول اهللا أسوۀً حسنۀ

فظون لذمامک، غیر زاهدین فیک وال سامعون مطیعون، حا: فقالوا جمیعاً
راغبین عنک، فمرنا بأمرک یرحمک اهللا، فإنّا حرب لحربک وسلم لسلمک، 

  :، فقال رضی اهللا تعالى عنهلنأخذن یزید ونبرأ ممّن ظلمک وظلمنا

أیّها الغَدَرۀ المَکَرۀ، حیل بینکم وبین شهوات أنفسکم، ! هیهات هیهات
 إلى أبی باألمس وأهل بیته معه، ولم ینس ثکل أتریدون أن تأتوا إلی کما أتیتم

،ومرارته 2 بین لهاتی1وثکل أبی وبنی أبی، ووجده)صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا
اش صدری؟ ومسألتی أن ال تکونوا لنا وال علینا، بین حناجری، وغصصه فی فر

  :ثم قال

  قد کان خیراً من حسین وأکرما***غمز وإن قتل الحسین فشیخه

  أصاب حسیناً کان ذلک أعظما***حوا یا أهل کوفان بالذیفال تفر

  جزاء الذی أرداه نار جهنّما***قتیل بنهر الشط روحی فداؤه

  .رضینا منکم رأساً برأس، فال یوم لنا وال علینا: ثم قال

*   *    *  

ولمّا أُدخل أهل البیت النبوی الکریم ومن معهم إلى حیث اللعین عبیداهللا بن 
وفۀ من قبل یزید بن معاویۀ، والذی کان حرباً على أهل البیت، زیاد والی الک

، لمّا أُدخلوا إلى هذا المکان )رضی اهللا عنه( وکرهه الشدید لإلمام الحسین
  .الحزن: الوجد. 1                                                           

ویرید بهذا المبالغۀ، أی أنّه بلغ به الحزن فی صدره . قطعۀ اللحم المدالۀ فی أقصى الفم: اللهاۀ. 2
  .تّى وصل إلى أطراف فمه وحلقهوقلبه ح



١٣٩ اهل بيت فی مصر

رضی اهللا عنها تلک القاعۀ التی یجلس فیها قاتل تذکّرت السیدۀ العقیلۀ زینب 
أبوها أمیر أخیها وأهلها وأنصارهم، بعد أن کان یجلس فیها ـ من قبل ـ 

  .المؤمنین علی بن أبی طالب کرّم اهللا وجهه

دخلتها السیدۀ العقیلۀ زینب هذه المرّۀ وقلبها متصدّع من الحزن واألسى من 
أثر ما مرّ بها من أحداث جسام شهدتها بعینی رأسها، ولمستها بیدیها عن کثب، 

 بعلوّ حسبها ولکنّها الذت بکلّ کبریائها وعزّۀ نفسها وکرامۀ محتدها، واعتزّت
ونسبها الشریفین، والتفّت بجالل البنوّۀ، وجلست بعد أن کانت قد لبست أبلى 

  .ثیابها وأرذلها متنکّرۀ فیها، منتحیۀ ناحیۀً من القاعۀ، تحفّ بها إماؤها

ثم أمر اللعین ابن زیاد، فجیء له برؤوس الضحایا والشهداء، ومن بینها الرأس 
حسین رضی اهللا تعالى عنه، فجعل اللعین ابن زیاد الشریف لموالنا أبی عبداهللا ال

 بشعور ینکت بقضیب کان فی یده بین ثنیتی الرأس الشریف، غیر عابئ
وال مراع إلحساس أهل البیت النبوی، وهم یرون ما یصنع هذا الحاضرین، 
  .المجرم اآلثم

أعل هذا القضیب عن :  وصاح فیه قائال1ًولذلک انبرى له زید بن األرقم
صلى اهللا علیه (  رسول اهللا الثنیتین، فوالذی ال إله غیره، لقد رأیت شفتیهاتین
  .على هاتین الثنیتین یقبّلهما، ثم بکى) وآله

أبکى اهللا عینیک، فواهللا لوال أنّک شیخ قد خرفت : فقال له اللعین ابن زیاد
  .وذهب عقلک، لضربت عنقک

  :فخرج ابن األرقم وهو یقول

بید بعد الیوم، قتلتم ابن فاطمۀ، وأمرتم ابن مرجانۀ، الع! أنتم یا معشر العرب
  .2فهو یقتل خیارکم ویستعبد شرارکم، فرضیتم بالذلّ

کان نزیالً فی . أبو عمرو زید بن ارقم بن زید بن قیس الخزرجی األنصاری، من مشاهیر الصحابۀ. 1                                                           
وکان زید ممّن شهدوا غزوۀ مؤتۀ وغیرها، وصفین إلى جانب . لواقعۀ المؤلمۀالکوفۀ فشهد هذه ا

: هـ  وقیل 66لکوفۀ عام توفی با). علیه السالم( علی بن أبی طالبأمیر المؤمنین 
  ).12 ـ 9: 10، تهذیب الکمال 18: 6طبقات ابن سعد .( هـ 68

وفی . 266: 1، تاریخ أبی الفداء 115 ـ 114: 2، اإلرشاد للمفید 260 ـ 259: األخبار الطوال. 2
  . أنّ الذی أجاب ابن زیاد انّما هو أبو برزۀ األسلمی197: 8البدایۀ والنهایۀ 



١٤٠ اهل بيت فی مصر

نهم بنظرۀ،ثم تساءل نظر اللعین ابن زیاد إلى الحاضرین أمامه، وتفحّص کالًّ م
عن هذه المنحازۀ وحدها ومعها نساؤها وهی شامخۀ الرأس عالیۀ، فلم تجبه 

  .زینب رضی اهللا تعالى عنها، فأعاد تساؤله ثالثاً دون أن تردّ علیهالعقیلۀ السیدۀ 

صلى اهللا علیه ( هذه زینب بنت فاطمۀ بنت رسول اهللا: فقال بعض إمائها
  .1، وبنت اإلمام علی کرّم اهللا وجهه)وآله

  !الحمد هللا الذی فضحکم وقتلکم، وأکذب أُحدوثتکم: فقال متشفّیاً فیها

ح  أکرمنا بنبیّه، وطهّرنا من الرجس تطهیراً، إنّما یفتضالحمد هللا الذی: فقالت
  .الفاجر، ویکذَّب الفاسق، وهو غیرنا

کیف رأیت صنع اهللا : فلم یصبر اللعین ابن زیاد على قولها، بل ردّ علیها قائالً
  !فی أهل بیتک وأخیک؟

ت ما رأی: وهنا تتجلّى کلّ معانی اإلیمان والصبر والشجاعۀ، فتردّ علیه بقولها
إالّ خیراً، هؤالء قوم کتب اهللا علیهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسیجمع اهللا 

بن  بینک وبینهم فتُحاجّ وتُخاصَم، فانظر لمن الفلج یومئذ، ثکلتک أُمک یا
فأثار هذا الردّ الحازم الحاسم حفیظۀ اللعین ابن زیاد، واستشاط غیظاً . مرجانۀ

ح اهللا األمیر، إنّما هی امرأۀ، وهل تؤاخذ أصل: وغضباً، فقال له عمرو بن حُریث
  .المرأۀ بشیء من منطقها، إنّها التُؤاخذ بقول، والتُالم على خطل

لقد : ولکنّ اللعین ابن زیاد ظلّ غاضباً محنقاً، فردّ على السیدۀ الطاهرۀ بقوله
  .شفى اهللا قلبی

  .قتلت کهلی، وقطعت فرعی، واجتثثت أصلی: فقالت

ذه سجّاعۀ، ولعمری لقد کان أبوها سجّاعاً ه: ابن زیاد قائالًفردّ علیها اللعین 
  !شاعراً

یا بن زیاد، ما للمرأۀ والسجاعۀ، وإنّ لی عن السجاعۀ لشغالً، وإنّی : فقالت
  .1ألعجب ممّن یشتفی بقتل أئمته، ویعلم أنّهم منتقمون منه فی آخرته

وسنأتی على ذکر هذه » هذه زینب بنت فاطمۀ بنت رسول اهللا«: تاریخیۀ هکذافی المصادر ال. 1                                                           
  .المصادر



١٤١ اهل بيت فی مصر

یل ابن نما لجلوفی هذا الموقف الشجاع الجدیر بالتسجیل، یقول الشیخ ا
  :الحلّی

  قلبی من الوجد على مثل الحجر***یا أیّها المتشفّی فی قتل أئمته

  منها وبل سداک المالح المقر***ال بلغتک اللیالی ما تؤمّله

  قالهم فمأواهم إذن سقر***قوم هم الدین والدنیا فمن

  2یوم المعاد بنصر اهللا ینتصر***لهم نبی الهدى جدٌّ، وجدهم

اش الصریح بین العقیلۀ الطاهرۀ السیدۀ زینب رضی اهللا تعالى أثار هذا النق
عنها وبین اللعین ابن زیاد، غیرۀ زین العابدین علی بن الحسین رضی اهللا تعالى 

إلى کم تهتک عمتی بین من : صائحاً بابن زیادعنهما وعلى عمّته العقیلۀ، فانبرى 
  ومن  ال یعرفها؟یعرفها 

  من أنت؟: فالتفت إلیه ابن زیاد وقال

  .أنا علی بن الحسین: فردّ علیه فی حزم وثبات

  قال ابن زیاد، ألیس اهللا قتل علی بن الحسین؟

  .کان لی أخ یسمّى علیاً قتله الناس بأسیافهم: قال علی

  .بل قتله اهللا: فردّ اللعین علیه

وهنا تتجلّى مرّۀ أخرى قوۀ إیمان أهل البیت وشجاعتهم، عندما ردّ زین 
  .3...)اهللاُ یَتَوَفَّى االَْنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا: (لهالعابدین بقو

، 472 ـ 471: 1، اعالم الورى 297 ـ 296: 3، الکامل فی التاریخ 116 ـ 115: 2اإلرشاد . 1                                                                                                                                        
  .193: 8 البدایۀ والنهایۀ

  :وفی هذه الواقعۀ کتب االستاذ بولس سالمۀ معتبراً 
  ـمال والبوس ما یسرّ األعادی***ألسـورأى زینباً علیها من ا
  بعض إیالمه سنان الصعاد***فأراد امتهانها بشمات
  هاج فیه شرارۀ اإلیقاد***فأجابت بحکمۀ وإباء

  محدَث الجاه زائف األجداد***یفضح الجوهر القدیم هجیناً
  ال یضیرالهزال أصل الجواد***ذاک أنّ العریق یبقى عریقاً
  إنّما الخصب فی ودیع الوهاد***اًال یکون الطود العتیّ خصیب

  )325 ـ 324: عید الغدیر(
  .37: دیوان ابن نما الحلّی. 2
  .42: الزمر. 3



١٤٢ اهل بيت فی مصر

أوَبک جرأۀ على جوابی، : فیسأله ابن زیاد علیه اللعنۀ فی دهشۀ وغضب
  وفیک بقیّۀ للردّ؟

  .، إنّی ألحسبه رجال1ًوصاح بغلمانه أن ینظروا هل أدرک

  .نعم، قد أدرک: وقالفکشف عنه مری بن معاذ األحمری، 

  .اقتله: قال

  من توکل بهذه النسوۀ؟: فقال علی

: فتعلّقت العقیلۀ السیدۀ زینب رضی اهللا تعالى عنها بزین العابدین علی وقالت
حداً غیر هذا؟ حسبک من دمائنا ما ارتویت وسفکت، وهل أبقیت أ! بن زیاد یا

  .ال أُفارقه، فإن قتلته فاقتلنی معهواهللا 

اسکتی یا عمّۀ حتّى :  علی بن الحسین رضی اهللا تعالى عنهماوعندئذ قال
أبالقتل تهدّدنی؟ أما علمت أنّ القتل لنا : والتفت إلى اللعین ابن زیاد وقال. أُکلّمه

  عادۀ، وکرامتنا من اهللا الشهادۀ؟

عجباً للرحم، : فنظر ابن زیاد إلیه وإلى العقیلۀ الطاهرۀ عمّته ساعۀ، ثم قال
ی أراه لما ظنّها ودّت لو أنّی قتلته أنّی قتلتها معه، دعوه مع نسائه فإنّواهللا إنّی أل
  .2به مشغوالً

وأیّد حزبه، ! ثم نادى اللعین ابن زیاد بالصالۀ الجامعۀ، ونصر أمیر المؤمنین
  3!!اب ابن الکذّاب الحسین بن علی وشیعتهوقتل الکذّ

وکأنّه یرید أن یتثبّت من إحدى أحکام اهللا وهو یرید أن یقتل ابن رسول . بلغ سنّ الحلم: أی. 1                                                           
  )!!صلى اهللا علیه وآله( اهللا

  .82: 4، الکامل فی التاریخ 473 ـ 472: 1، اعالم الورى 212: 5طبقات ابن سعد . 2
هذا النصر فی نظری ونظر کل عاقل صحیح العقل : »الکامل فی التاریخ«یقول ابن األثیر فی کتابه . 3

شرّ من الخذالن، إذ ما فخر اآلالف الکثیرۀ تجتمع على اثنین وسبعین رجالً قد نزلوا على غیر 
  .اًنت العدّۀ متکافئۀ والعدد قریبماء، إنّما یعتبر النصر شرفاً وفخراً إذا کا

فحقّ ابن زیاد ومن کان على شاکلته أن یندبوا على أنفسهم بالخیبۀ والخسران، وأن یطأطئوا  
رؤوسهم ذالًّ وعاراً حینما وقف هؤالء النسوۀ األشراف وعلى رأسهم السیدۀ زینب بنت فاطمۀ 

، لقد سوّأوا صحائف التاریخ، وسجّلوا لعن اهللا الفسق والفسّاق. بنت رسول اهللا وهی بهذه الحالۀ
على أنفسهم الجرائم الکبرى التی التغتفر والتنسى مدى الدهر، فإنّا هللا وأنا إلیه راجعون، وال 

  .حول وال قوۀ إالّ باهللا العلی العظیم



١٤٣ اهل بيت فی مصر

زدی، وکان ضریراً قد وقبل أن یستأنف کالمه، وثب إلیه عبداهللا بن عفیف األ
ذهبت إحدى عینیه یوم الجمل مع اإلمام علی بن أبی طالب کرّم اهللا وجهه، 
وذهبت األخرى بصفّین معه أیضاً، وکان ال یفارق المسجد یصلّی فیه اللیل ثم 

إنّ الکذّاب ابن ! بن مرجانۀ یا: فلمّا سمع مقالۀ اللعین ابن زیاد، قال. ینصرف
 أبناء النبیّین أتقتلون! بن مرجانۀ ی والّک وأبوه، یاالکذّاب أنت وأبوک والذ
  !وتتکلّمون بکالم الصدّیقین؟

فوثب إلیه » !یا مبرور«: فأخذوه، فنادى بشعار األزد. علی به: فقال ابن زیاد
  .فتیۀ من األزد فانتزعوه من أیدی الجالوزۀ، وأتوا به أهله ومنزله

  .هللا قلبه، فأتونی بهإلی أعمى األزد، أعمى ا: فقال ابن زیاد

فلمّا بلغ األزد ذلک، اجتمعوا وقبائل الیمن معهم، فبلغ ذلک ابن زیاد، فجمع 
صل أصحاب قبائل مصر وضمّهم إلى ابن األشعث وأمر بالقتال، فاقتتلوا حتّى و

علیه اللعنۀ إلى دار عبداهللا بن عفیف األزدی، فکسروا الباب واقتحموا ابن زیاد 
ال علیک، ناولینی سیفی، :  أتاک القوم من حیث تحذر، فقال:علیه، فصاحت ابنته

  :فناولته، فجعل یذبّ عن نفسه ویقول

  کم دارع من جمعکم وحاسر

 یا لیتنی کنت رجالً أخاصم بین یدیک هؤالء الفَجَرۀ، قاتلی: فقالت ابنته
 والقوم محدقون به، کلّما جاءوه من جهۀ أشعرته ابنته، وهو یذبّ. العترۀ البرَرَۀ

  :عن نفسه ویقول

  ضاق علیکم موردی ومصدری***أقسم لو فرج لی عن بصری

  .یُحاط بأبی ولیس له ناصر! واذالّه:  فتکاثروا علیه فأخذوه، فقالت ابنته

  .الحمد هللا الذی أخزاک: وأدخلوه على اللعین ابن زیاد، فقال

یکم خزانی؟ واهللا لو فرج لی عن بصری، ضاق علیا عدوّ اهللا، فماذا أ: فقال
  .موردی ومصدری

  یا عدوّ اهللا، ما تقول فی عثمان؟: فقال



١٤٤ اهل بيت فی مصر

یا عبد بنی عالج، یا بن مرجانۀ، ما أنت وعثمان، أساء أم أحسن، فقد : فقال
لقی ربّه وهو ولیّ خلقه یقضی بینهم بالعدل، ولکن سلنی عن أبیک وعن یزید 

  .وأبیه

  .واهللا ال أسألنّک عن شیء حتّى تذوق الموت عطشاً: فقال

الشهادۀ، وسألته أن یجعلها على یدى ألعن خلقه وأبغضهم إلیه، فلمّا : قالف
  .کفّ بصری یئست من الشهادۀ، واآلن، فالحمد هللا الذی رزقنیها بعد الیأس منها

  .1فأمر ابن زیاد، فضُرب عنقه وصُلب فی السبخۀ

ألست ! یا عدوّ اهللا: ثم عاد بجندب بن عبداهللا األزدی وکان شیخاً، فقال
  ؟2احب أبی تراببص

  .بلى، ال أعتذر منه: فقال

  .اً الى اهللا بدمکما أرانی إالّ متقرّب: قال

  .إذن، الیقربک اهللا منه، بل یباعدک: قال

  .وخلّى سبیله. شیخ قد ذهب عقله: قال

*   *   *  

ثم أمر ابن زیاد علیه اللعنۀ برأس الحسین فطافوا به فی الکوفۀ، وکان هذا 
  .3س حمل فی اإلسالم على خشبۀالرأس الشریف أول رأ

وإنی ألعد من سیّئات بنی أمیۀ ـ ومنهم معاویۀ «: ویقول ابن األثیر فی ذلک
ـ أن یرخّصوا لوالتهم فی المعاقبۀ بالقتل، وکان سبیلهم أن یکون العقاب على ید 

سمرۀ بن جندب و لک جرّأ أمثال زیاد و الخلیفۀ ال الوالی، فإنّ الترخیص بذ
  .»اإلکثار من القتل، لموجب و لغیر موجبعبیداهللا على 

  
  رحلۀ إلى الشام

  .83: 4، الکامل فی التاریخ 117: 2انظر اإلرشاد . 1                                                           
  .یقصد علی بن أبی طالب کرّم اهللا وجهه. 2
  .83: 4نظر الکامل فی التاریخ ا. 3



١٤٥ اهل بيت فی مصر

رضی اهللا ( أمر اللعین عبیداهللا بن زیاد، فأرسل رأس موالنا اإلمام الحسین
ن  ومعه جماعۀ إلى الشام حیث یزید ب1ورؤوس أصحابه، مع زحر بن قیس) عنه

 الکریم حکمه، کما أرسل النساء والصبیان من أهل البیت النبویمعاویۀ فی مقرّ 
محمولین على أقتاب الجمال، وفیهم زین العابدین علی بن الحسین، مغلول 

  .الیدین والرقبۀ

فلمّا قربوا من دمشق دنت السیدۀ أم کلثوم رضی اهللا عنها من شمر بن ذی 
  !لی حاجۀ: الجوشن وکان ضمن جماعۀ ابن زیاد، وقالت له

  ؟ما هی: قال

 فی درب قلیل النظارۀ، وتقدّم أن ، فاحملنا»دمشق«إذا دخلت البلد : قالت
یخرجوا هذه الرؤوس من بین المحامل وینحونا عنها، فقد خُزینا من کثرۀ النظر 

  .إلینا ونحن فی هذه الحال

ولکنّ اللعین شمر، أمر بعکس ما سألته السیدۀ أم کلثوم، بغیاً وعدواً وعتوّاً 
الدروب الواسعۀ، على أهل البیت النبوی الکریم، وسلک بهم على تلک الصورۀ 

  !حتّى وصلوا باب دمشق حیث یکون السبی

ولمّا بلغوا دمشق دخل زحر : ویقول ابن األثیر فی کتاب الکامل فی التاریخ
  ما وراءک؟: بن قیس على یزید بن معاویۀ، فسأله قائالً

ورد علینا الحسین بن ! أبشر یا أمیر المؤمنین بفتح اهللا ونصره: فردّ علیه قائالً
، فسرنا الیهم فسألناهم أن 2ثمانیۀ عشر من أهل بیته، وستّین من شیعتهعلی فی 

ینزلوا على حکم األمیر عبیداهللا أو القتال، فاختاروا القتال، فعدونا علیهم من 
شروق الشمس، فأحطنا بهم من کلّ ناحیۀ، حتّى إذا أخذت السیوف مأخذها من 

کان إالّ جزر جَزُور، أو نومۀ فواهللا ما !  الى غیر وزر3هام القوم جعلوا یهربون
  .83: 4انظر فی ذلک تاریخ ابن األثیر . مع شمر، ومعه ابن مرّۀ العایذی، من عایذۀ قریش: وقیل. 1                                                           

راجع تاریخ . غیر ذلک، مثل محفز بن ثعلبۀ، زفر بن قیس، أبو بردۀ وطارق وجماعۀ: وقیل  
  .341: 5، المنتظم 191: 8 ، البدایۀ والنهایۀ260: ، األخبار الطوال497: 1أبی مخنف 

  .اثنان وسبعون رجالً من أهل البیت وشیعتهم: صحّۀ العدد کلّه. 2
هذا هو الفخر المزیف والکذب الصریح، فإنّ کلّ المؤرّخین یذکرون لمن کان مع الحسین وآله . 3

 خاذلوه ثباتاً ال یضارعه ثبات، وإباءً وشمماً ندر أن یریا لمکسور قلّ ناصروه ومؤیّدوه، وکثر
  ).منه(وواتروه 



١٤٦ اهل بيت فی مصر

على آخرهم، فهاتیک أجسادهم مجرَّدۀ، وثیابهم مرملۀ، ى أتینا قائل، حتّ
وخدودهم معفَّرۀ، تصهرهم الشمس، وتسفی علیهم الریح، زوّاره العقبان والرخم 

  .1بِقی سبسب

کنت أرضى من طاغیتکم بدون قتل الحسین، لعن : وقال! فدمعت عینا یزید
  .2!أما واهللا لو أنّی صاحبه لعفوت عنه، فرحم اهللا الحسین!  سمیۀاهللا ابن

ویروى أنّه لما ورد وفد أهل الکوفۀ بالرأس الشریف إلى الشام ودخلوا 
صلى اهللا علیه ( حجبتم عن محمد: مسجد دمشق، أتاهم مروان بن الحکم فقال

  .3ثم انصرف عنهم. یوم القیامۀ، لن أجامعکم على أمر أبداً) وآله

  :4لمّا دخلوا على یزید، قال یحیى بن الحکمف

  من ابن زیاد العبد ذی الحَسب الوَغل***لهام بجنب الطفّ أدنى قرابۀ

  5ولیس اآلل المصطفى الیومَ  من نَسل***سُمیّۀ أمسى نسلها عدد الحصى

إنّه لمّا سمعت هند بنت عبداهللا بن عامر بن کریز ـ وکانت تحت یزید : وقیل
 زحر بن قیس وجماعته، ورأت بعینیها الرأس الشریف بین ـ ما دار من حدیث

یا أمیر المؤمنین، أرأس الحسین بن علی : یدیه، تقنّعت بثوبها وخرجت، وقالت
  ؟)صلى اهللا علیه وآله( ابن فاطمۀ بنت رسول اهللا

) صلى اهللا علیه وآله( نعم، فأعولی علیه، وحدی على بنت رسول اهللا: قال
  !ه ابن زیاد فقتله، قتله اهللاوصریحۀ قریش، عجّل علی

المفازۀ، األرض البعیدۀ المستویۀ، : والسبسب. ومعى سبیهم: وفی نسخۀ. قفر األرض، الخالء: القِیّ. 1                                                           
  ).مادۀ سبسب: لسان العرب(ال ماء فیها وال أنیس 

لمّا وصل رأس الحسین إلى :  أنّه قیل87: ابن األثیر فیهویروی . 84 ـ 83: 4یخ الکامل فی التار. 2
زید حسنت حال ابن زیاد عنده، وزاده، ووصله وسرّه ما فعله، ثم لم یلبث إالّ قلیالً حتّى بلغه ی

لعن اهللا ابن مرجانۀ فإنّه :... بغض الناس له ولعنهم وسبّهم، فندم على قتل الحسین، فکان یقول
لفاجر بما فبغّضنی بقتله إلى المسلمین، وزرع فی قلوبهم العداوۀ، فأبغضنى البرّ وا... اضطرّه

  !!استعظموه من قتلی الحسین، مالی والبن مرجانۀ، لعنه اهللا وغضب علیه
وإن کان من المستبعد على مروان أن یقول هذا، ألنّه رأس کلّ المصائب، إالّ أنّها ربّما تکون . 3

انّ الذی قال ذلک هو أخوه یحیى بن : ویذکر ابن األثیر). منه(ضمیر بعد فوات األوان  صحوۀ
  .مروان ، ولیسالحکم

، وکفایۀ 474: 1، وإعالم الورى 119: 2أمّا فی اإلرشاد . »یحیى بن أکثم«، 89: فی الکامل. 4
  . فکما هو مثبت فی المتن432: الطالب

  .وبنت رسول اهللا لیست بذی نسل: وفی روایۀ. 5
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ثم أذن للناس فدخلوا علیه والرأس بین یدیه، ومعه قضیب وهو ینکت به 
  :إنّ هذا وإیّانا، کما قال الحُصین بن الحُمام: ثم قال! ثغره

   فی أیماننا تقطر الدما1قواضبُ***أبى قومنا أن ینصفونا نصفت

  ا أعقَّ وأظلماعلینا وهم کانو***3 من رجال أعزَّۀ2یفلّقن هاماً

ویحک، أتنکت بقضیبک فی ثغر الحسین ابن : فقال له أبو برزۀ األسلمی
یرشف ثنایاه وثنایا أخیه ) صلى اهللا علیه وآله( أشهد لقد رأیتُ النبی! فاطمۀ؟
أنتما سیّدا شباب أهل الجنۀ، فقتل اهللا قاتلکما، ولعنه اهللا، وأعدّ له جهنّم «: ویقول

 یا یزید تجیء یوم القیامۀ وابن زیاد شفیعک، ویجیء أما إنّک. »وساءت مصیرا
  .هذا ومحمد شفیعه، ثم قام أبو برزۀ فولّى

أتدرون : ثم قال! واهللا یا حسین، لو کنت أنا صاحبک ما قتلتک: فقال یزید
أُمی خیرٌ من أُمّه، من أبیه، وفاطمۀ أبی علی خیرٌ : من أین أُتی هذا؟ لقد قال

: دّه، وأنا خیرٌ منه وأحقّ بهذا األمر منه، فأمّا قولهوجدّی رسول اهللا خیر من ج
: فلعمری فاطمۀ بنت رسول اهللا خیر من أُمی، وأمّا قوله» أُمی خیر من أُمّه«
فلعمری ما أحد یؤمن باهللا والیوم اآلخر یرى » جدّی رسول اهللا خیر من جدّه«

 مَالِکَ قُلِ اللَّهُم: (م یقرألرسول اهللا فینا عدالً وال ندّاً، ولکنّه أُتی من قبل فقهه، ول
  .4!!)تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمن تَشَاءُالْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن 

ثم أدخل نساء الحسین علیه والرأس الشریف بین یدیه، فجعلت فاطمۀ 
وسکینۀ ابنتا الشهید اإلمام الحسین تتطاوالن لتنظرا إلى الرأس، وجعل یزید 

ه لیستره عنهما، فلمّا رأتا الرأس صاحتا، فصاحت نساء یزید یتطاول بدور
أبنات رسول اهللا سبایا یا : وولولت بنات معاویۀ، فقالت فاطمۀ بنت الحسین

  یزید؟

  !ۀ أخی، أنا لهذا کنت أکرهیا ابن: فقال

  .أی السیوف. 1                                                           
  .الرؤوس: الهام. 2
  .»أعزّۀ«بدل » أحبّۀ«: فی روایۀ. 3
 من 26: واآلیۀ. 85: 4، الکامل فی التاریخ 343: 5، المنتظم 658 ـ 657: 4خ الطبری انظر تاری. 4

  .آل عمران
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  .1ما تُرک لنا خُرص: فقالت

  .2ما أتى إلیکنَّ أعظم ممّا أُخذ منکنّ: فقال

هب لی : الشام من کان حاضراً فی هذا الحبس، فقام وقالوقد تجرّأ من أهل 
  ! یا أمیر المؤمنین تکون خادمۀ عندی3هذه الجاریۀ

، وأخذت بثیاب عمّتها العقیلۀ السیدۀ زینب رضی 4فارتعدت فرائص فاطمۀ
  !!یا عمّتاه، أَوَ تمّت وأُستخدم: اهللا تعالى عنها، وقالت

 لک وال ت ولؤمت، ما جعل اهللا ذلککذب: فقالت العقیلۀ السیدۀ زینب للشامی
  .ألمیرک

  .کذبت واهللا، إنّ ذلک لی، ولو شئت أن أفعل لفعلت: فغضب یزید وقال

کالّ واهللا، ما جعل اهللا ذلک لک إالّ أن تخرج من ملّتنا وتدین بغیر : فقالت
  .دیننا

إنّما خرج من الدین !! إیای تستقبلین بهذا الکالم: فاستطار یزید غضباً وقال
  .وک وأخوکأب

بدین أبی وأخی اهتدیت أنت وأبوک وجدّک إن کنت : فقالت السیدۀ العقیلۀ
  .مسلماً

  !کذبت یا عدوّۀ اهللا: قال

  .تشتم ظالماً وتقهر بسلطانک! یا یزید، أنت أمیر: قالت

  .هب لی هذه الجاریۀ: فاستحى یزید وسکت، فأعاد الشامی سؤاله قائالً

  .5 حتفاً قاضیاًاسکت، وهب اهللا لک: فقال له یزید

  .اعتبار فی الرأی: أی. 1                                                           
  .86 ـ 85: 4الکامل فی التاریخ . 2
  .یعنی بها فاطمۀ بنت الحسین. 3
. یداهللا التیمیۀأُم إسحاق بنت طلحۀ بن عب: وأمّها. اهللا أم عبد;فاطمۀ بنت الحسین بن علی الهاشمیۀ. 4

تزوّجها ). علیه السالم( بفاطمۀ الصغرى تمییزاً لها عن فاطمۀ الکبرى بنت علی بن أبی طالبلقِّبت 
، وولدت له عبداهللا المحض وإبراهیم والحسن )علیه السالم( الحسن المثنّى بن اإلمام الحسن

ل الکوفۀ بعد مقتل المثلّث وزینب، وهی صاحبۀ الخطبۀ الشهیرۀ التی ألقتها على مسامع أه
هـ عن أکثر من سبعین عاماً  110: ، وقیل هـ 117سنۀ : توفّیت على األشهر) علیه السالم( یهاأب
  ). وما بعده360: ، اعالم النساء184: 1مرآۀ الجنان (

  .194: 8، البدایۀ والنهایۀ 86: 4، تاریخ ابن األثیر 121: 2، اإلرشاد500: 1تاریخ أبی مخنف . 5



١٤٩ اهل بيت فی مصر

ولم یرتدع یزید بن معاویۀ عن غیّه فی مجلسه هذا، بل ظلّ ینکت بقضیبه 
  :الذی فی یده ثنایا اإلمام أبی عبداهللا الحسین، ویقول

  1جزع الخزرج من وقع األسل***لیت أشیاخی ببدر شهدوا

  ثم قالوا یا یزید التشل***فأهلّوا واستهلّوا فرحاً

  وعدلنا ببدر فاعتدل***قد قتلنا القوم من سادتهم

 تعالى عنها ذلک القول حتّى وما أن سمعت العقیلۀ السیدۀ زینب رضی اهللا
انتصبت قائمۀ تردّ على یزید قائلۀ فی خطبۀ تعدّ من أبلغ الخطب وأفصحها، 

  :علیها أنوار الحقّ، خطبۀ علویۀ فاطمیۀ، فتقول رضی اهللا تعالى عنها
  

  خطبۀ علویۀ زینبیۀ

 العالمین، وصلّى اهللا على رسوله وآله أجمعین، صدق اهللا الحمد هللا ربّ«
ن کَذَّبُوا بĤِیَاتِ اهللاِ ثُم کَانَ عَاقِبَۀَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السوءى أَ: (سبحانه حیث یقول

، أظننت یا یزید حین أُخذ علینا بأقطار ]10: الروم[ )یَسْتَهْزِئُونَوَکَانُوا بِهَا 
صبحنا نُساق کما تُساق األُسارى، أنّ بنا هواناً على اهللا، األرض وآفاق السماء، فأ

وبک علیه کرامۀ وأنّ ذلک لعظیم خطرک عنده، فشمخت بأنفک، ونظرت فی 
 مرحاً، جزالن مسروراً، 3 فرحاً، وتنفض مذوریک2عطفک، تضرب أصدریک

! حین رأیت الدنیا لک مستوثقۀ واألمور متّسقۀ، وحین صفا لک ملکنا وسلطاننا؟
وَالَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ : (أنسیت قول اهللا تعالى! هالًفم

  ؟)ألَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ

، تخدیرک حرائرک وإماءک، وسوقک بنات رسول 4أمن العدل یابن الطلقاء
سبایا قد هُتکت ستورهنّ، وأبدیت وجوههنّ، تحدوا بهنّ ) اهللا علیه وآلهصلى( اهللا

األباعر من بلد إلى بلد، ویستشرفهنّ أهل المناهل والمناقل، ویتصفّح وجوههنّ 

  .السیف: األسل. 1                                                           
  .منکبیک: أصدریک. 2
  .وهی کنایۀ عن البغی المفرط، والفرح الشدید بذلک. جانبا األلیتین، وال واحد لها: المذوران. 3
یوم ) صلى اهللا علیه وآله( هم أبو سفیان ومعاویۀ وبقیۀ األمویین الذین أطلقهم رسول اهللا: الطلقاء. 4

  .ا صاروا موالی له هم وذرّیتهم الى یوم القیامۀوبهذ» اذهبوا فأنتم الطلقاء«: الفتح، وقال لهم



١٥٠ اهل بيت فی مصر

القریب والبعید، والدنیّ والشریف، لیس معهنّ من رجالهنّ ولی، وال من حماتهنّ 
  حمی؟

ذکیاء، ونبت لحمه من دماء أکباد األوکیف یرتجى مراقبۀ من لفظ فوه 
  !الشهداء؟

وکیف یستبطأ فی بغضنا أهل البیت من نظر إلینا بالشنف والشنĤن، واإلحن 
  :واألضغان، ثم تقول غیر متأثّم وال مستعظم

  ثم قالوا یا یزید التشل***فأهلّوا واستهلّوا فرحاً

  !منحنیاً على ثنایا أبی عبداهللا، سیّد أهل الجنۀ، تنکتها بمخصرتک؟

ل ذلک وقد نکأت القرحۀ، واستأصلت الشأفۀ، بإراقتک دماء وکیف التقو
، ونجوم األرض من آل عبدالمطلب، وتهتف )صلى اهللا علیه وآله( محمدذرّیۀ 

  بأشیاخک زعمت أنّک تنادیهم؟

فلتردنّ وشیکاً موردهم، ولتودّنّ أنّک شللت وبکمت، ولم تکن قلت ما قلت، 
  .وفعلت ما فعلت

 بحقّنا، وانتقم ممّن ظلمنا، وأحلل غضبک بمن سفک دماءنا اللّهم خذ لنا
  .حماتنا وقتل

فواهللا یا یزید، ما فریت إالّ جلدک، وال حززت إالّ لحمک، ولتردنّ على 
بما تحمّلت من دماء ذرّیته، وانتهکت من حرمته ) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

هم، ویأخذ بحقّهم فی عترته ولحمته، حیث یجمع اهللا شملهم، ویلمّ شعث
آل [ )وَالَتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اهللاِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبهِمْ یُرْزَقُونَ(

  .]169: عمران

خصیماً، وبجبریل ظهیراً، ) صلى اهللا علیه وآله( وحسبک باهللا حاکماً، وبمحمد
ین ـ بئس للظالمین بدالً ـ أیّنا وسیعلم من سوّل لک وأمکنک من رقاب المسلم

  .شرّ مکاناً وأضعف جنداً

ولئن جرت على الدواهی مخاطبتک، إنّی ألستصغر قدرک، وأستعظم 
تقریعک، وأستنکر توبیخک، لکن العیون عبرى، والصدور حرى، وما یجزی 



١٥١ اهل بيت فی مصر

ذلک أو یغنی، وقد قُتل أخی الحسین، أال إنّ حزب الشیطان یقرب إلى حزب 
  .وهم أموال اهللا عوناً على انتهاک محارم اهللالسفهاء، لیعط

فهذه ! أال فالعجب کلّ العجب لقتل حزب اهللا النجباء بحزب الشیطان الطلقاء
األیدی تنطف من دمائنا، واألفواه تتحلّب من لحومنا، وتلک الجثث الطواهر 

  .2 وتعفرها أُمّهات الفراعل1الذواکی تنتابها العواسل

لتجدنّ وشیکاً مغرماً، حین التجد إالّ ما قدّمت یداک،  اتّخذتنا مغنماً، ولئن
  .ربّک بظالّم للعبید، وإلى اهللا المشتکى وعلیه المعولوما 

فکد کیدک، واسع سعیک، وناصب جهدک، فواهللا التمحو ذکرنا، والتمیت 
، وأیامک 3وحینا، والتدرک أمدنا، والترحض عنک عارها، وهل رأیت إالّ فندا

  .أال لعنۀ اهللا على الظالمین: عک إالّ بدداً، یوم ینادی المنادیإالّ عدداً، وجم

فالحمد هللا ربّ العالمین الذی ختم ألوّلنا بالسعادۀ والمغفرۀ، وآلخرنا بالشهادۀ 
والرحمۀ، نسأل اهللا أن یکمل لهم الثواب، ویوجب لهم المزید، ویحسن علینا 

  .»الخالفۀ، إنّه رحیم ودود، وحسبنا اهللا ونعم الوکیل

ن معاویۀ، مع ما هو علیه من سلطان ومُلک وهیبۀ یخشاها لم یستطع یزید ب
الناس أن یقاطع العقیلۀ السیدۀ زینب رضی اهللا تعالى عنها، أو أن یمنعها من أکثر 

االستمرار فی الکالم ـ رغم أنّه من الذع القول وشدید التقریع ـ مع علم السیدۀ 
انت دامیۀ القلب، باکیۀ الطرف، ممّا مرّ بها من زینب أنّها فی ذلّۀ األسر، وأنّها ک

  .أحداث جسام

إنّه لموقف عظیم الیحتاج إلى برهان للتدلیل على شجاعتها رضی اهللا تعالى 
ا هذا الحقّ تمثیالً صحیحاً، وأضاءت عنها، وعلى قوّۀ حجّتها، إذ مثلّت فی موقفه
  .إلى طالّب المعرفۀ والحقیقۀ سبیالً واضحاً

  .الذئاب: العواسل. 1                                                           
  .الضباع: الفراعل. 2
  .کذباً: أی. 3



١٥٢ اهل بيت فی مصر

ید بن معاویۀ أراد أن یخرج من هذا المأزق الذی وقع فیه، والحرج إالّ أنّ یز
الشدید الذی أصابه من افتضاح حقیقۀ أمره، فلم یستطع أن ینطق بغیر هذه 

  :الکلمۀ

  ما أهون النوح على النواح***یا صیحۀ تُحمد من صوائح

 فأخرج النساء وأُدخلن دور یزید، فلم تبقَ امرأۀ من آل یزید إالّ ثم أمر،
  .وأقمن مأتماً على الضحایا الشهداءأتتهنّ، 

وقد سألن یزید عمّا أُخذ منهنّ، فأضعفه لهنّ حتّى قالت السیدۀ سکینۀ ابنۀ 
ما رأیت کافراً باهللا خیراً من یزید بن : اإلمام الحسین رضی اهللا تعالى عنهما

  .1!معاویۀ

قد أُدخل أمّا زین العابدین علی بن الحسین رضی اهللا تعالى عنهما، فکان 
صلى اهللا علیه ( لو رآنا رسول اهللا«: على یزید وهو مغلول األیدی، فقال لیزید

  .»مغلولین لفکّ عنّا) وآله

  .صدقت، وأمر بفکّ غلّه: قال

  .بُعَداء ألحبّ أن یقرّبنا) صلى اهللا علیه وآله( ولو رآنا رسول اهللا: فقال علی

أبوک الذی قطع رحمی، إیه علی بن الحسین، : فأمر یزید فقرب منه، وقال
  .وجهل حقّی، ونازعنی سلطانی، فصنع اهللا به ما رأیت

تَاب مَا أَصَابَ مِن مُصِیَبۀ فِی االَْرْضِ وَالَ فِی أَنفُسِکُمْ إِالَّ فِی کِ: (فقال علی
مْ لِکَیْالَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُ* قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذلِکَ عَلَى اهللاِ یَسِیرٌ مِن 

  .]23، 22: الحدید[ )وَالَتَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاهللاُ الَیُحِب کُلَّ مُخْتَال فَخُور

  .]30: الشورى[ ) أَیْدِیکُمْوَمَا أَصَابَکُم مِن مُصِیبَۀ فَبِمَـا کَسَبَتْ: (فقال یزید

  .2»هذا فی حقّ من ظلم، ال من ظُلم«: فقال علی

علیهم ( ربّما یبدو من هذه الروایۀ عطف یزید ورقّته على أهل البیت. 86: 4الکامل فی التاریخ . 1                                                           
. صحّ الخبر ـ هذا الکالمـ لو ) علیه السالم( لدرجۀ أن قالت سکینۀ بنت اإلمام الحسین) السالم

 غضب ـ من جواب اإلمام علی بن ان یزید«: غیر أن ابن قتیبۀ یروی الروایۀ هکذا
وَمَا أَصَابَکُم مِن مُصِیبَۀ فَبِمَـا کَسَبَتْ (ـ وجعل یعبث بلحیته، وقال، ) علیهما السالم( الحسین
اصنع بهم ما کان ... یا أمیر: ن بشیرفقال النعمان ب... ما ترون فی هؤالء؟: یا أهل الشام)أَیْدِیکُمْ

  .13 ـ 12: 2اإلمام والسیاسۀ . »...لو رآهم بهذه الحال) صلى اهللا علیه وآله( یصنع بهم رسول
  .13 ـ 12: 2، اإلمامۀ والسیاسۀ 87 ـ 86: 4الکامل فی التاریخ . 2



١٥٣ اهل بيت فی مصر

بیته ـ بعد أن خرجن من عند نساء یزید ـ ثم سکت عنه، وأمر بإنزاله وأهل 
فدعاه مرّۀً . فی دار خاصّۀ، وکان یدعوه للطعام معه سواء فی الغداء أو العشاء

 وهو صبی، فقال له یزید بن معاویۀ وهو یشیر إلى ابنه ]عمرو[ومعه ابن الحسن 
  أتقاتل هذا؟: خالد

  !اتلهأعطنی سکّیناً وأعطه سکّیناً حتّى أق: فقال عمرو

شنشنۀ أعرفها من أخزم، وهل تلد الحیّۀ إالّ : بّله یزید وضمّه إلیه وقالفق
  2و1!حیّۀ؟

أنّه لمّا جیء بعلی بن الحسین إلى دمشق فیمن جاء معهم، : ویروی أبو الدیلم
قتلکم  الذی هللا الحمد: درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال فأُقیم على

  .واستأصلکم، وقطع قرنی الفتنۀ

  .»أقرأت القرآن؟«: فقال علی

  .نعم: قال

  .»أقرأت آل حم؟«: قال

  .قرأت القرآن، ولم أقرأ آل حم: قال

 [)قُل الَأَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدۀَ فِی الْقُرْبَى(أما قرأت «: قال

  »؟]23 :الشورى

  وإنّکم ألنتم هم؟: قال

  .3»نعم«: قال

*     *     *  

رضی (  معاویۀ على ملکه بعد ما حدث لإلمام الحسینولقد اطمأنّ یزید بن
، واستتبّ له األمر، فرضی عن اللعین عبیداهللا بن زیاد، وزاده ووصله، )اهللا عنه

فاً، واعطه سیفاً حتّى أعطنی سی«:  وفیه261: ، األخبار الطوال للدینوری87: 4الکامل فی التاریخ . 1                                                           
کان عاقّاً ألبیه، فمات اسم ولد : وأخزم. الطبیعۀ والسجیّۀ: والشنشنۀ. »أقاتله، فتنظر أیّنا أصبر

إنّما هو شنشنۀ أعرفها من : عقّوا جدّهم أیضاً وزادوا علیه أن ضربوه وأدموه، فقالوترک بنین 
  .أخزم، فصار مثالً

  .ذلک الشبل من ذاک األسدإنّ : ولو أنصفه اللعین یزید لقال. 2
، اللهوف على قتلى 61: 2، مقتل الحسین للخوارزمی 243 ـ 242: 5کتاب الفتوح البن أعثم . 3

  . نقالً عن تفسیر ابن کثیر واآللوسی449: للمقرم) علیه السالم( ، مقتل الحسین100: الطفوف



١٥٤ اهل بيت فی مصر

إالّ أنّ هذا لم یدم طویالً، إذ کبر على الناس ما جرى للشهید . وسرّه منه ما فعل
، وأبغضوه ولعنه العظیم اإلمام الحسین وأهل بیته وأنصاره، فکرهوا یزید وحکمه

  .وسبّوه

غه ما وصل إلیه حال الناس ندم على قتل اإلمام الحسین وصحبه ولمّا بل
  :اهللا تعالى عنهم جمیعاً، فصار یقولرضی 

ـ وما علیّ لو احتملت األذى، وأنزلت الحسین معی فی داری، وحکمته فیما 
 علیه صلى اهللا(  حفظاً لرسول اهللا;یرید وإن کان فی ذلک وهن فی سلطانی

، ورعایۀً لحقّه وقرابته، لعن اهللا ابن مرجانۀ فإنّه اضطرّه، وقد سأله أن یضع )وآله
بثغر حتّى یتوفّاه اهللا، فلم یجبه إلى ذلک فقتله، فبغّضنی یلحق یده فی یده أو 

بقتله إلى المسلمین، وزرع فی قلوبهم العداوۀ، فأبغضنی البرّ والفاجر بما 
  .الی والبن مرجانۀ، لعنه اهللا وغضب علیهاستعظموه من قتل الحسین، م

  
  بیان الحقیقۀ واجب

کأنّی بالقارئ الکریم وهو یطالع فصول هذه المأساۀ األلیمۀ التی روّعت األمۀ 
اإلسالمیۀ، وصدعت قلوب أبنائها فی القرن األول الهجری، کأنّی بالقارئ الکریم 

زن عمیق، وحیرۀ وقد ارتسم على وجهه من عالمات االستفهام ما ینمّ عن ح
شدیدۀ ودهشۀ بالغۀ، تثیر فی خاطره سیالً من األسئلۀ عن هذا الذی حدث لبیت 
النبوّۀ، کیف حدث أنّ أهل البیت قد أشاد اهللا تعالى بذکرهم، وأثنى فی القرآن 
الکریم علیهم، فکیف تعرّضوا للقتل واإلبادۀ بتلک الصورۀ البشعۀ التی تقشعرّ 

ما تکفّل اهللا به ألولیائه من رعایتهم وحمایتهم األبدان من هولها؟ وأین 
الى عنهم جمیعاً بتلک ونصرتهم؟ ومن أولى من الحسین وأهل بیته رضی اهللا تع

  !وتلک النصرۀ؟الرعایۀ، وتلک الحمایۀ، 

أال هوّن علیک أیها القارئ الکریم، فإنّ اهللا تعالى لم یرد باإلمام الحسین 
راً، إنّه تعالى أراد أن یجعلهم فی مستوىً مع أنبیاء وأهله الطیّبین الطاهرین إالّ خی

بنی إسرائیل ورسلهم، وهؤالء قد طغى الظلمۀ والجبّارین من الیهود علیهم، 
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فقتلوا زکریا ویحیى وشیعاء وأرمیاء . فأمعنوا فیهم قتالً وتمزیقاً، وتحریقاً وإبادۀً
  .وعدداً کبیراً من کرام األنبیاء

الذ من قاتلیه بشجرۀ، فانفتحت له ودخل ) یه السالمعل( أنّ زکریا: 1وقد روی
فی جوفها، ولکنّ الطغاۀ البغاۀ أعملوا فیها بمناشیرهم حتّى نشروه وهو فی 
داخلها، وشطروا جسمه شطرین، فلم ینقص ذلک من درجۀ الشهادۀ إلى جانب 

: فی قولهمرتبۀ النبوّۀ، فکان نبیّاً وکان شهیداً، وحاق بالظَلَمۀ ما بین اهللا تعالى 
وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّۀُ وَالْمَسْکَنَۀُ وَبَاءُوا بِغَضَب مِنَ اهللاِ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا (

 )النَّبِیینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذلِکَ بِمَا عَصَوا وَکَانُوا یَعْتَدُونَ اهللاِ وَیَقْتُلُونَ یَکْفُرُونَ بĤِیَاتِ
  .]61: البقرۀ[

بعض ما تعرّض له المؤمنون من قبل، ) صلى اهللا علیه وآله( وقد وصف النبی
وذلک حین جاء خباب بن األرتّ یشکو إلیه ما کان یعانیه هو ورفاقه من 

اصبروا، فقد کان یؤتى «): صلى اهللا علیه وآله( فقالم، تنکیل کفّار قریش به
مه، ما بالرجل ممّن قبلکم، فیُنشر بمنشار من حدید من قمّۀ رأسه إلى أخمص قد

  .2»یصرفه ذلک عن دین اهللا

وفی القرآن الکریم إشارۀ إلى طوائف من المؤمنین بغى علیهم الکفّار، فحفروا 
لهم أخادید فی األرض مألوها ناراً، ثم أخذوا یعرضون علیهم االرتداد عن 

 بهم فی تلک األخادید، ویجلسون للتفرّج علیهم وهم اإلسالم فیأبون، فیقذفون
ابن ماشطۀ فرعون، فإنّه لمّا أراد فرعون أن یقذف به فی : هؤالءومن یحترقون، 

تقدّمی : النار، وخشیت علیه أُمّه، أنطق اهللا تعالى لسانه وهو طفل رضیع، وقال لها
یا أمی وال تتقاعسی، فإنّک على الحقّ، فتقدّمت واحترقت، ولم تستغرق عملیۀ 

ولرضیعها أبواب الجنّۀ، ینعمان احتراقها إالّ لحظات قصیرۀ، من بعدها تفتّحت لها 
  .ا وثمارها، وکلّ ما فیهابقصورها وأنهارها، وأشجاره

  .306: 1رواه ابن األثیر فی تاریخه . 1                                                           
، 3416حدیث .  عالمات النبوۀ فی االسالم22ن کتاب المناقب ب م1322: 3أخرجه البخاری . 2

وأصحابه من ) صلى اهللا علیه وآله(  ما لقی النبی58من کتاب فضائل الصحابۀ ب 1398 :و
  .3639المشرکین بمکۀ حدیث 
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ومن معه من بنی هاشم قد القوا ما ) رضی اهللا عنه( فإذا کان اإلمام الحسین
القوا من بغی الباغین، وظلم الظالمین، فإنّ ذلک لم یکن لهوان لهم على اهللا 

  .لى علّیّین، وجعل أعداءهم فی أسفل سافلینتعالى، إنّ اهللا تعالى رفعهم إلى أع

أن یکون ) رضی اهللا عنه( وفی اعتقادی أنّ اهللا تعالى لم یرد لإلمام الحسین
 ألنّه لو توالّها لکان واحداً من الخلفاء الراشدین، ولحکمۀ ال ;والیاً ألمور الدنیا

 الراشدین أکثر من یعلمها إالّ اهللا، اقتضت المشیئۀ اإللهیۀ أالّ یتجاوز عهد الخلفاء
فلو أصبح اإلمام الحسین خلیفۀً . )لیه وآلهصلى اهللا ع(  بعد الرسول1ثالثین عاماً

  :لجاء فی عهد غیر عهده، وأوان غیر أوانه، وکما قال الفرزدق الشاعر الکبیر

  واهللا یفعل ما یشاء***القدر ینزل من السماء

ض وذخر فی السماء، على أنّ ما صنعه اإلمام الحسین کان له نور فی األر
 بکلّ إجالل وإکرام، بینما خصومه الیذکرون إالّ) رضی اهللا عنه( فما زال یذکر

  :وقد أصاب من قال. واللعنبالرجم والشتم 

  بقیت به حیّاً ومات یزید***لذکرک فینا یا حسین خلود

  ولیس له بین القبور وجود***نعم مات حتّى ضلّ فی األرض قبره

  هو المیّت لکنّ الحسین شهید***عد موتهومن رجمت ذکراه من ب

ضب وقد یسأل القارئ عن األمۀ اإلسالمیۀ بعد مقتل الحسین، لماذا لم تغ
  غضبتها ولم تثر ثورتها؟

إنّ األمۀ قد حزنت أشدّ الحزن لمّا أصاب اإلمام الحسین ورفاقه، : وأقول
عین، وهؤالء ولکنّها إذ ذاک کانت ذاخرۀ بالعقالء من الرجال ما بین صحابۀ وتاب

رأوا أنّ الثورۀ آنذاک ألعداء اإلسالم من الیهود والنصارى، فیسرعون بالتدخّل، 
ویعملون بکلّ ما أُوتوا من قوۀ على وقف تقدّم الدعوۀ وانطالقها لهدایۀ المشرق 

 کلّ والمغرب، ففضّلوا أن تسکن الفتنۀ، لیتاح لدعوۀ الحقّ أن تشقّ طریقها فی

فقد بقی أبو بکر الصدّیق فی . وهی مدۀ حکم الخلفاء الراشدین األربعۀ، وکذلک اإلمام الحسن. 1                                                           
تین وثالثۀ شهور وعشرۀ أیام، وبقی عمر عشر سنوات وستّۀ شهور وأربعۀ أیام، وبقی الحکم سن

أربع سنوات وتسعۀ  عثمان إحدى عشرۀ سنۀ وأحد عشر شهراً وثمانیۀ عشر یوماً، وبقی علی
  .أمّا الحسن بن علی فبقی ستۀ شهور فقط، وهی المدۀ المکمّلۀ للثالثین عاماً. شهور
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 اتّجاه، فذلک

  .یر من ثورۀ عارمۀ ال یعلم إالّ اهللا تعالى مداهاأجدى بکث

وأهل بیته ظنّوا أنّهم ) رضی اهللا عنه( وممّا یجدر ذکره أنّ قتلۀ الحسین
  .یستطیعون القضاء على الذرّیۀ المحمدیۀ، ولکنّ اهللا تعالى أحبط کیدهم

فقد عاش زین العابدین علی بن الحسین وکثر نسله، وانتشرت فی األرض 
ى عنهم جمیعاً، والیزالون حتّى اآلن یعیشون فی أقطار شتّى ی اهللا تعالذرّیته رض

الدنیا، فهم أرادوا أن یطفئوا نور اهللا بأفواههم، ولکنّ اهللا تعالى أتمّ نوره على  من
  .الرغم منهم

وأمّا سیّدات بنی هاشم الالتی شهدن المأساۀ، فإنّ األحداث المروّعۀ لم 
و صبرهنّ، فقد بقین فی الحیاۀ وبعد الممات تستطع أن تطغی على إیمانهنّ 

یمألن حیاۀ المسلمین نوراً وهدىً، وخیراً وبرکۀ، وفی طلیعتهنّ سیّدتنا الطاهرۀ 
  .اهللا تعالى عنها وأرضاهاالعقیلۀ السیدۀ زینب رضی 

وقد اختارت السیدۀ العقیلۀ زینب رضی اهللا تعالى عنها مصر داراً إلقامتها، لما 
من محبّتهم ألهل البیت النبوی الکریم، وعظیم عطفهم ومودّتهم سمعته عن أهلها 

ووالئهم لذوی القربى، ولما تعرفه من أنّ مصر کنانۀ اهللا فی أرضه، من أرادها 
بسوء من جبّار قصمه اهللا، ولما سمعته بما حدّثت به أُمّ سلمۀ، من أنّ رسول 

  :األعلى بأهل مصر، فقالأوصى قبل انتقاله إلى الرفیق )وآلهصلى اهللا علیه ( اهللا

إنّکم ستفتحون أرضاً یُذکر فیها القیراط، فاستوصوا بأهلها خیراً، فإنّ لهم «
  .1»ورحماً ذمّۀً

إنّکم ستفتحون مصر، وهی أرض «: قال) صلى اهللا علیه وآله( أنّه: وفی روایۀ
، أو »حسنوا إلى أهلها، فإنّ لهم ذمّۀ ورحماًیسمّى فیها القیراط، فإذا فتحتموها فأ

  .2»ذمّۀ وصهراً«: قال

بأهل ) صلى اهللا علیه وآله(  وصیۀ النبی56من کتاب فضائل الصحابۀ ب 1970: 4أخرجه مسلم . 1                                                           
  . عن أبی ذر206ّ: 9، والبیهقی فی السنن الکبرى 2543مصر ح

بأهل ) صلى اهللا علیه وآله(  وصیۀ النبی56 من کتاب فضائل الصحابۀ ب1970: 4أخرجه مسلم . 2
لکون » ورحماً«: وقوله. رّ کالهما عن أبی ذ174: 5، وأحمد فی المسند 227/2543مصر ح
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. وقد صحب السیّدۀ الکریمۀ فی مجیئها إلى مصر بعض أهل البیت الکرام
السیدۀ : وکان فیمن صحبها من أهل البیت النبوی الکریم ـ کما یروی البعض ـ 

فاطمۀ ابنۀ موالنا الحسین، ومسجدها معروف بالقاهرۀ باسم مسجد السیدۀ 
کینۀ ابنۀ موالنا اإلمام الحسین، ومسجدها فاطمۀ النبویۀ، وکذلک السیدۀ س

معروف بالقاهرۀ کذلک باسمها، وبهذا قال محمد بن عبداهللا بن جعفر بن محمد 
  .الصادق عن أبیه عن الحسن بن الحسن رضی اهللا عنهم جمیعاً

  :وباإلسناد المرفوع الى علی بن محمد بن عبداهللا، قال

حدّثنی : مۀ المعافری یقول هجریۀ، سمعت عسا145لمّا دخلت مصر فی سنۀ 
حدّثنی وهب بن سعید األوسی، عن عبداهللا : عبدالملک بن سعید األنصاری، قال

رأیت زینب بنت علی بعد قدومها بأیام، فواهللا ما : بن عبدالرحمن األنصاری، قال
  .رأیت مثلها وجهاً، کأنّه شقّۀ قمر

  :وبالسند المرفوع إلى رقیّۀ بنت عامر الفهری، قالت

فی من استقبل زینب بنت علی لمّا قدمت مصر بعد المصیبۀ، فتقدّم إلیها کنت 
مسلمۀ بن مخلد األنصاری وعبداهللا بن الحارث وأبو عمیرۀ المزنی، فعزّاها 

هذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ : (مسلمۀ فبکى، فبکت وبکى الحاضرون، وقالت
  .)الْمُرْسَلُونَ

 قد توجّه ومعه جماعۀ من أصحابه، ورهط وکان مسلمۀ بن مخلد والی مصر،
 لیکونوا فی شرف استقبال ;کبیر من أعیان مصر وعلمائها ووجهائها وتجّارها

السیدۀ زینب رضی اهللا تعالى عنها عندما تطأ قدماها الشریفتان أرض الکنانۀ، 
فاستقبلوها جمیعاً استقباالً حافالً یلیق بمقامها الکریم، عند قریۀ على طریق 

وقد عرفت هذه القریۀ . بمحافظۀ الشرقیۀ» بلبیس«والشام، شرقی مدینۀ مصر 
 فیما بعد

  .نسبۀً للعباسۀ ابنۀ أحمد بن طولون» القریۀ العباسیۀ«باسم 

صلى ( أُم إبراهیم، زوج النبی األکرم» ماریۀ«لکون » وصهراً«: أُم إسماعیل منهم، وقوله» هاجر«                                                                                                                                        
  .منهم) اهللا علیه وآله



١٥٩ اهل بيت فی مصر

وقد وافق دخول السیدۀ الطاهرۀ مصر بزوغ هالل شعبان سنۀ إحدى وستین 
اد  میالدیۀ، وکان قد مضى على استشه681 أبریل سنۀ 26هجریۀ، الموافق 

  . ستۀ أشهر وأیام) عنهرضی اهللا( شقیقها اإلمام أبی عبداهللا الحسین

  :ولقد قال أحد الشعراء فی اختیارها مصر داراً إلقامتها

  من بعد فاجعۀ اإلمام الحسینِ***لمّا رجعت من الشام لیثرب

  تستوطنینه خارج الحرمینِ***طلبوا إلیک الظعن للبلد الذی

  تهتزُّ من شرف على الکونینِ***فاخترت مصر فرحبت بکِ وانثنت

وقد أنزلها الولیّ هی ومن معها فی داره بالحمراء القصوى ترویحاً لها، إذ 
کانت تشکو ضعفاً من أثر ما مرّ بها، فنزلت بتلک الدار معزّزۀ مکرّمۀ، وبقیت 
فیها موضع إجاللهم وتقدیرهم، حیث کانوا یفدون إلى منزلها الکریم متلمّسین 

تها، مستمعین إلى ما ترویه من األحادیث النبویۀ الشریفۀ، واألدب برکتها ودعوا
  .الدینی الرفیع

قیلۀ السیّدۀ زینب بتلک الدار أقلّ من عام بقلیل، فلم تر خالل مدۀ وبقیت الع
  .إقامتها إالّ عابدۀ متبتّلۀ متهجّدۀ، صوّامۀ قوّامۀ تالیۀ آلی الذکر الحکیم

 یوم األحد ألربع عشرۀ مضین من رجب وقد انتقلت رضوان اهللا علیها عشیۀ
 میالدیۀ، فمهّدت لها 682 مارس سنۀ 27سنۀ اثنتین وستین من الهجرۀ، الموافق 

األرض الطاهرۀ مرقداً لیّناً فی مخدعها من دار مسلمۀ، حیث أقامت، وحیث 
  .1 لیکون مضجعها األخیر;اختارت أن تلقى فیها ربّها الکریم

  :على ثالثۀ أقوال) علیها السالم( اختلف المؤرّخون فی قبرها. 1                                                           
ومال إلى ذلک المرحوم ). وآلهصلى اهللا علیه ( أنّها دفنت فی مدینۀ جدّها رسول اهللا: األول  

عۀ، مستدالًّ بأنّه قد ثبت دخولها إلى المدینۀ، ولم یثبت السید محسن األمین فی کتابه أعیان الشی
  .خروجها

ذهب إلیه ثلّۀ من العلماء . قد دُفنت فی قریۀ بضواحی الشام) علیها السالم( أنّها: الثانی  
اقح األنوار، وابن بطوطۀ، ویاقوت الحموی، وابن المقریزی، وصاحب کتاب لو: والمؤرّخین، منهم
  .جبیر فی رحلته

ابن عساکر، وابن العبیدلی، و: ، منهمونقل هذا عن جماعۀ. أنّها دُفنت فی مصر: والثالث  
  ...طولون

، والمشهد )علیه السالم( والحقیقۀ هی أنّ المشهد الذی بمصر هو مشهد أم کلثوم بنت علی  
، وقد تسلّمته الشیعۀ یداً عن ید، وجیالً )علیها السالم( لسیدۀ زینب الکبرىالذی بالشام هو مشهد ا

لسیاق، کتبها بمناسبۀ وللسید الحجّۀ عبدالحسین شرف الدین مقالۀ مسهبۀ فی هذا ا. عن جیل



١٦٠ اهل بيت فی مصر

ى مزاراً مبارکاً یفد إلیه المسلمون من کلّ وصار مقامها حیث ووریت الثر
  .حدب وصوب، یتبرّکون به ویسألون ربّهم فیه صالح الدعوات

وفی هذا المقام الطاهر المعروف بالحرم الزینبی أو المسجد الزینبی أو مسجد 
  :السیدۀ زینب، حیث أُطلق على الحیّ کلّه، یقول الشاعر

  ریفۀ األبوینِبنت اإلمام ش***هذا ضریح شقیقۀ القمرین

  نور الوجود وسیّد الثقلینِ***وسلیلۀ الزهراء بضعۀ أحمد

  شمس الضحى وکریمۀ الدارینِ*** نسبٌ کریمٌ للفصیحۀ زینب

هذا قبس من تاریخ حیاۀ العقیلۀ الطاهرۀ، سلیلۀ المجد وزهرۀ أهل البیت 
ف السیّدۀ زینب بنت اإلمام علی بن أبی طالب رضی اهللا تعالى عنهما، ومنه نق

على ما غمض من حیاۀ جرى النبل فی رکاب صاحبتها، وتسابقت الفضائل بین 
یدیها، وتکاملت الصفات فی ثنایاها، وانطبعت محامد الخصال على ألالء 

  .صفحتها، وتفجّرت جالئل األعمال من ینبوع همّتها

سیّدۀ کانت و التزال فخر النساء، حملت علم الجهاد، وشارکت الرجال فی 
ألزمت أعداءها الحجّۀ ببلیغ منطقها، وفصیح خطابها، فباتوا یخشون الضرّاء، و

على سطواتهم وجبروتهم بأسها، ویعملون ألف حساب لحماستها، ولکن لم یغنهم 
  .حسابهم، ولم یفدهم تدبیرهم نفعاً

*   *   *  

المرحوم محمد حبیب الباکستانی، ونُصب على قبر السیدۀ وصول الضریح األثری الذی تبرّع به                                                                                                                                         
انظر عقیلۀ بنی هاشم . »مشهد العقیلۀ«من ضواحى الشام، تحت عنوان » تّالس«زینب فی قریۀ 

  .69: لعلی بن الحسین الهاشمی الخطیب



١٦١ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  أُم الشهداء

  1 علیها وعلى أبیها السالمزینب بنت اإلمام علی
  صافیناز کاظم

  
نتُ قد قُتلت بکاءً عند أُمّک فاطمۀ، فکیف یکون حالی عندک إن ک

  بنت علی؟ زینب یا

  .رهتها لمّا أتیتک، وبلعتها ناراًإالّ أنّ الدموع لم تکن قطّ لترضیک، فک

وأمسکت شهقاتی، مکظومۀ، ألقف وراءک، أتعلّم کیف یکون الفعل حین ال 
ار الدمعۀ الکذوب من یکون الوقت الئقاً للبکاء، وکیف یغرق الصدق فی انهم

عین الذی قَتل، والذی سلب، والذی انحاز للصمت، فجرت الدماء من تحت أنفه 
ولم یحرّک ساکناً، ثم أتى والرؤوس على الحراب، والخیام محروقۀ، والحرائر 

  !یبکی: الکریمات سبایا، ثم أتى

*   *   *  

درکتها من حین سال النفاق دمعاً واختلط البکاء، سقطت معانی الشفقۀ، وأ
فورک أنّ هذا البکاء مریب، فرفضت یا زینب المواساۀ، ورأیت العداء فی 

المفدّى، والسیوف  جدّک» عترۀ«النحیب، کما رأیته فی النبال الساقطۀ على 
أُذکّرکم اهللا فی أهل «: الذابحۀ أهل بیته، وصوته الشریف ما زال یطوف بالضمائر

 بیتی، أذکّرکم اهللا فی

  .2»رکم اهللا فی أهل بیتیأهل بیتی، أذکّ

، صوتک الذی عرفته )صلى اهللا علیه وآله( ابنۀ رسول اهللایجلجل صوتک یا 
  :اللیالی متبتّالً خاشعاً ذاکراً، یجلجل صوتک حاسماً صارماً

  .م1987دار الزهراء لإلعالم العربی ـ القاهرۀ . ، ط»رسالیات فی البیت النبوی«مقتبس من کتاب . 1                                                           
، والبیهقی 36الب ح فضائل علی بن أبی ط4 من کتاب فضائل الصحابۀ ب1873: 4رواه مسلم . 2

  . عن زید بن أرقم114: 10 و31: 7 و148: 2فی السنن 



١٦٢ اهل بيت فی مصر

یا أهل ! یقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤکم یا أهل الکوفۀ؟! صه یا أهل الکوفۀ«
ۀ، وال هدأت الرنّۀ، إنّما مثلکم کمثل التی الختل والغدر، أتبکون؟ فال رقأت الدمع

أال بئس ما ... نقضت غزلها من بعد قوّۀ أنکاثاً تتّخذون أیمانکم دخالً بینکم
أتبکون و . لکم أنفسکم أن سخط اهللا علیکم، وفی العذاب أنتم خالدونت قدّم

ارها، فابکوا کثیراً واضحکوا قلیالً، لقد ذهبتم بعارها و شن... تنتحبون؟ أی واهللا
ولن ترحضوها بغسل أبداً، وأنّى ترحضون قتل سلیل خاتم النبوۀ، ومعدن 

ـ حجّتکم، ومنار محجّتکم، ومالذ خیرتکم، ومفزغ  المدافع عن مدرۀ ـ! الرسالۀ
  !نازلتکم، وسیّد شباب أهل الجنۀ، أال ساء ما تزرون

 وخسرت األیدی،فتعساً ونکساً، وبُعداً لکم وسُحقاً، فلقد خاب السعی وتبّت 
  !الصفقۀ، وضربت علیکم الذلّۀ والمسکنۀ

) صلى اهللا علیه وآله( أتدرون أیّ کبد لرسول اهللا! ویلکم یا أهل الکوفۀ
  فریتم، وأیّ کریمۀ له أبرزتم، وأیّ دم له سفکتم، وأیّ حرمۀ له انتهکتم؟

 لقد جئتم شیئاً إدّاً، تکاد السماوات یتفطّرن منه، وتنشقّ األرض، وتخرّ الجبال
تخفّنّکم المهل، فإنّه الیحفزه البدار، والیخاف فوت الثار، وإنّ ربّکم فالیس... هدّاً

  .1»!لبالمرصاد

مصّاصۀ دم شریف، : ووراءک یا زینب کربالء، کرب وبالء، لتوّک ترکتها
ثالثۀ وسبعون شهیداً ثبتوا أمام أربعۀ آالف حتّى قُتلوا ... «: وآکلۀ أجساد عطرۀ

  !»عن آخرهم

 زوجها عبداهللا بن جعفر وأخوه محمد، وإخوتها من أبیها، أوالد عون ابن
أبو بکر والقاسم، وبنو عمّها : العباس، وجعفر، وعبداهللا، وابنا أخیها الحسن: علی
جعفر، وعبدالرحمن، وعبداهللا، وغیرهم، وعلى رأسهم جمیعاً سبط : عقیل

هم تقبّل منّا هذا اللّ«: الحسین، استشهد الجمیع بین ذراعیها وهی تقول: الرسول
  !»القلیل من القربان

من خطبتها الغرّاء ألهل الکوفۀ حینما سیقت السبایا إلى عبیداهللا بن زیاد بن أبیه والی یزید على . 1                                                           
  .نقلتها أغلب کتب التاریخ والسیرۀ. الکوفۀ



١٦٣ اهل بيت فی مصر

هطل الجور والعسف، وغرور الدنیا على أرض کربالء مطراً نجساً، ترتوی منه 
اذهبوا فأنتم «: بذور حقد جاهلیۀ، کان اإلسالم قد دفنها طیّ سماحته حین کانت

لترفرف بالرحمۀ فوق ) صلى اهللا علیه وآله( حمامۀ یطلقها الرسول» !الطلقاء
  !، وفوق عدل القصاصالثأر

  !وکان حتماً أن یروی مطر الجور بذرۀ الحقد القدیم، فتینع کربالء

وکربالء بذرۀ کانت فی صلب االستهزاء الفظّ بالنبی الکریم، وتکذیبه، وإیذائه 
  !بکرش البعیر

ء کانت سطراً فی حلف قریش الذی فرض حصار الجوع والعطش على کربال
  .لبالعصبۀ المؤمنۀ فی شعب أبی طا

تنازعنا نحن وبنو عبد مناف «: وکربالء کانت رنیناً فی صرخۀ أبی جهل
الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطینا، حتّى إذا تجاثینا على 

منّا نبی یأتیه الوحی من السماء، فمتى تدرک : الرکب وکنّا کفرسی رهان، قالوا
  !»واهللا النؤمن به أبداً والنصدّقه! هذه؟

وکربالء کانت فی نفر القبائل الذی اجتمع لیقتل محمد بن عبداهللا، الذی ظنّوه 
نائماً، فإذا النائم علی بن أبی طالب، المفتدی بروحه حیاۀ نبیّه ورسوله ومربّیه، 

  ).صلى اهللا علیه وآله( محمد األمین: ابن عمّه وأخیه

  !وکربالء کانت رمحاً فی قتلۀ الغدر بحمزۀ یوم أُحد

ى دفوف النساء المشرکات، یرقصن على جثث شهداء ء کانت دقّات علوکربال
یقطعن اآلذان واألنوف یعلّقنها أقراطاً وقالئد، ویبقرن البطون یمضغن ! المسلمین

اعل هبل، الحرب سجال، «: األکباد، وقائدهم أبو سفیان یقول للنبی وأصحابه
رن، حین تسقط بین ویکاد یکرّرها حفیده یزید بعده بنصف ق. »!یوم بیوم بدر

یدیه رؤوس الشهداء من أحفاد النبی وأحفاد أصحابه، فیتغنّى بأبیات من شعر 
  :الشماتۀ

  جزع الخزرج من وقع األسل***لیت أشیاخی ببدر شهدوا

  !یا یزید التشل: ثم قالوا***ألهلّوا، واستهلّوا فرحاً



١٦٤ اهل بيت فی مصر

لمبعوث فیشاء سبحانه وتعالى أن یظلّ قول نبیه ا! لکنّ اهللا أعلى وأجلّ
واهللا یا عم، لو وضعوا الشمس فی «: للعالمین أمام عناد المشرکین من قریش

  .»یمینی، والقمر فی یساری، على أن أترک هذا األمر، ما ترکته أو أهلک دونه

: یظلّ هذا القول رایۀً نبویۀً، یحملها علی ویستشهد تحتها، ویحملها أبناؤه
بیت الذی أذهب اهللا عنه الرجس الحسن ثم الحسین، وکوکبۀ من نجوم أهل ال

وطهّره تطهیراً، ومعهم صحابۀ أبرار من الذین صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه وما 
بدّلوا تبدیالً، ووراءهم على طول الزمن اإلسالمی، ومن مشارق األرض ومغاربها 
تأتی قوافل من أبناء اإلسالم، التنتهی والتنفد، بل تنمو وتربو کلّما اشتدّ الحصار 

  .قط الشهداءوس

کثر الرجال خصوبۀً، وما زال فالیمکن للشهید أن یحدّد نسله، وقد جعله اهللا أ
اإلسالم الولود یکثر أبناؤه على طریق دین اهللا، والرایۀ النبویۀ مرفوعۀ أبداً 

واهللا یا عمّ، لو وضعوا الشمس فی یمینی، والقمر فی یساری، «: تتبادلها األیدی
  .»!ما ترکته أو أهلک دونهعلى أن أترک هذا األمر، 

*   *   *  

الخامسۀ للهجرۀ، وردۀ طفلۀ تولد فی بیت النبوۀ فی شعبان فی السنۀ 
  .زینب: الرسول المفدّىویسمّیها 

هذه الطفلۀ النبویۀ تنتظرها من أیام الجهاد أشقّها : ومع الفرحۀ تکون النبوءۀ
ارسی أقبل على علیّ بن فهم یذکرون أنّ سلمان الف... «وأثقلها على القلب وطأۀً 

أبی طالب یهنّئه بولیدته، فألفاه واجماً حزیناً، یتحدّث عمّا سوف تلقى ابنته فی 
  .1»...!کربالء

وتحت ظالل هذه النبوءۀ تنمو زینب فی کنف الرسول مع أُمّها فاطمۀ سنوات 
رج طفلۀ رصینۀ ناضجۀ، التفارق أمّاً مجاهدۀ خمساً، أو تقارب الستّ، وتد

تسابقها فی إسباغ الوضوء، وتالحقها فی إقامۀ الصالۀ، ترشف وتتعلّم، ، متبتّلۀ

دار الهالل، القاهرۀ .  ط30: طئللدکتورۀ بنت الشا» السیدۀ زینب بطلۀ کربالء«عن کتاب . 1                                                           
  ).المؤلّفۀ(



١٦٥ اهل بيت فی مصر

وتحاکی کلّ حرکۀ وسکنۀ تفعلها األُمّ البتول التی هی أشبه خلق اهللا 
  ).صلى اهللا علیه وآله( بالرسول

جعل اهللا فیک «: وفاطمۀ تحتضن زینب بین ابتسامۀ ورقرقۀ دمعۀ، تدعو لها
لبَرَرَۀ األتقیاء، وکأنّی یا ابنتی أنظر إلیک وأنت الخیر یا زینب، وفی أبنائک ا

  .»الحقّ المهضوم، بمنطق فصیح ولسان عربیٍّ مبینافعین عن تد

ثم تأتی اللحظۀ التی تلحق فیها األم القدوۀ بأبیها العظیم فی رحاب اهللا، 
حزینۀ، غاضبۀ، وقد أوجعها أن ترى الحقّ یخرج من مکمنه، وبشفافیۀ التُقى 

 لیکون کرۀً تتقاذفها العاصفۀ الفاتنۀ، التی ;راه، وقد استدرجته األهواءوالتبتّل ت
، الیؤنسهم إالّ 1سوف یستشهد فیها زوجها وأبناؤها وأهل بیتها، صرعى مجندلین

  .الحقّ فی وحشۀ الطریق

التشعر زینب بثقل هذا الیتم الرهیب المبکّر، حین یفقد اإلنسان أُمّاً : وغریب
، فکأنّها استثقلت على أُمّها مواصلۀ الحیاۀ بعیداً عن النبی لیست ککلّ األُمّهات

 على مرارۀ الفراق عنها، فداء لها، وبرهان المفدّى، فĤثرت لها سعادۀ اللقاء به
  .حبّ سخی

  !»الحسن والحسین: أُمّاً ألخویها«وتوصیها فاطمۀ فی ثقۀ واحترام أن تکون 

اً حقیقیۀً، وهی لم تتجاوز وتنفّذ زینب الوصیۀ بدقّۀ والتزام، فتکون أُمّ
السادسۀ، التفارق أخویها، حتّى بعد زواجها وزواجهما، لتبقى دائماً أُمّاً لهما، ثم 

  !لتصیر من بعد ذلک أُمّاً للشهداء فی کلّ زمان ومکان

ذهنی کلّ أوصافها التی خاض فیها المؤرّخون وأغمض عینی وأطرد من 
  :أرى تفصیل هیئۀ أو وجه، لکنّنی أراهاوالکتّاب ـ سامحهم اهللا ـ فال والرواۀ 

  !خدیجۀ السکن الرؤوم... خدیجۀ تعود

 ویدخل بیت علی ثمانی نساء زوجات له بعد فاطمۀ الزهراء، معظمهنّ أرامل 
شهداء، وإخوۀ فی الجهاد، أو یتیمات کریمات، سوف یجدن فی بیت إمام العلم 

  .لیات حامالت للعلم والفقهحمایۀً ورعایۀً وتربیۀ، وإعداداً طیّباً لیکنّ رسا

  .ممدّد: مجندل. 1                                                           



١٦٦ اهل بيت فی مصر

أُمّاً ألخویها، وتلمیذۀً لباب مدینۀ العلم : لی لزینب بموقعهاویحتفظ بیت ع
فتجلس بین یدی أبیها علی یعلّمها تفسیر بعض اآلیات، ویأخذه النبوی، 

أعرف ذلک یا «الحدیث إلى ما ینتظرها من دور خطیر، فتومئ زینب برأسها، 
  .»!أخبرتنی أُمی... أبی

، )صلى اهللا علیه وآله( کنت عند النبی«: مع عن أنس بن مالک یقولوتس
هذا المقبل حجّتی على أمتی : لبیک، قال: أنس، قلت یا: فرأى علیاً مقبالً، فقال

لم أجد له أصالً فتأخذها المسؤولیۀ منذ البدایۀ، لکی الیفوتها من » یوم القیامۀ
رسول اهللا، وخاتم أنبیائه، وقد أبیها ما لم تستطع أن تأخذه مباشرۀً من جدّها 

علی منّی بمنزلۀ هارون من موسى، إالّ أنّه ال نبی «: عرفت قول الرسول المفدّى
  .1»بعدی

واهللا لقد أُعطی علی تسعۀ أعشار «: فتعلّمت بعلم أبیها الذی وصفه ابن عباس
  !»العلم، وأیم اهللا لقد شارککم فی العشر العاشر

  :راته فی القضاءوحفظت بالغته، وحکمته، ومأثو

: أُتی عمر بامرأۀ حامل قد اعترفت بالفجور، فأمر برجمها، فردّه علی وقال
هذا سلطانک علیها، فما سلطانک على ما فی بطنها؟ ولعلّک انتهرتها أو أخفتها، 

ال : یقول) صلى اهللا علیه وآله( أَوَ ما سمعت رسول اهللا: قد کان ذلک، قال: قال
فخلّى عمر .  إنّه من قید أو حُبس أو تهدّد فال إقرار لهحدّ على معترف بعد بالء،

  .2سبیلها

ویزوّجها أبوها اإلمام علی من ابن عمها عبداهللا بن جعفر، الذی قال عنه 
وکان والده هو ! عبداهللا بن جعفرما عرفنا ما السؤال إالّ بعد وفاۀ : نۀفقراء المدی

إذ بشّر الرسول صلوات » رجعفر الطیّا«جعفر بن أبی طالب، الذی اشتهر باسم 
 ثواباً لقتاله، ;اهللا علیه أرملته بعد استشهاده بأنّ اهللا قد أعطاه جناحین فی الجنّۀ

أخرجه الکثیر من الحفّاظ، وأصحاب الصحاح، وذکره أصحاب التواریخ عند الکالم عن غزوۀ . 1                                                           
  .تبوک عن عدّۀ من الصحابۀ

المجلس األعلى للشؤون .  ط70: لألستاذ علی أحمد شلبی» زینب«نقالً عن کتاب . 2
  ).المؤلّفۀ(م 1977اهرۀ الق ـ اإلسالمیۀ



١٦٧ اهل بيت فی مصر

حامالً الرایۀ فی غزوۀ مؤتۀ فی جهاد أمر به الرسول المفدّى ضدّ الروم، وظلّ 
ه واستشهد، وبه ما یزید عن التسعین جعفر یقاتل حامالً الرایۀ حتّى قُطعت یدا

  !طعنۀ

محمداً المسمّى بجعفر األکبر : وأنجبت السیدۀ زینب من عبداهللا بن جعفر
وإخوته عون األکبر، وعلی األکبر، وأُمّ کلثوم، وأم عبداهللا، وقد توفّوا جمیعاً دون 

  .1عقب، إالّ علی األکبر وأم کلثوم، فکان منهما ذرّیۀ عقیلۀ بنی هاشم

النراها إالّ فی إطار االبنۀ لإلمام علی، إالّ أنّنا، مع أخبار هذا الزوج واألبناء، 
الحسن والحسین، سیدی شباب أهل الجنّۀ، وقرّۀ عین : واألم المالزمۀ ألخویها

  .نبیّنا المفدّى، حافظۀ لوصیّۀ أُمها الزهراء، منذ کانت فی السادسۀ من عمرها

، العالمۀ، المتفقّهۀ، الدارسۀ، القارئۀ: وعندما نراها فی هذا اإلطار، نجدها
الحافظۀ لکتاب اهللا العزیز، المتأمّلۀ فی آیات اهللا، الزاهدۀ المتحرّجۀ من حالل 
الدنیا، المتصدّرۀ لمجالس العلم النسائیۀ، تروی الحدیث عن أُمّها وأبیها وأخوَیها، 

عبداهللا بن جعفر، وعلی ، ووعن أُم سلمۀ وأُم هانئ، والمروی عنها من ابن عباس
مسبحۀ، داعیۀً، ناطقۀً :  الحسین، والساهرۀ لیالً تتهجّدزین العابدین، وفاطمۀ بنت

  :بالخیر والمأثورات، تقول أبیاتها الشهیرۀ

  ألُمور تکون أو التکونُ***سهرت أعین ونامت عیون

  یک فی غد ما یکونُسیکف***إنّ ربّاً کفاک ما کان باألمس

  !س فحمالنک الهموم جنونُ***فادرأ الهمّ ما استطعت عن النفـ

  .»!خفِ اهللا لقدرته علیک، واستحِ منه لقربه منک«: ولوتق

حین ینصحه ناصح بأخذ حارس » !نعم الحارس األجل«: وتنقل عن أبیها
  .یحمیه من الخوارج

  .»!ثلمۀ الدین موت العلماء« :وتردّد عنه

  .»شرّ الوالۀ من خافه البریء«و

  .»!خابت صفقۀ من باع الدنیا بالدین«و

  .164: انظر الذرّیۀ الطاهرۀ للدوالبی. 1                                                           



١٦٨ اهل بيت فی مصر

  .»!الم أشدّ من یوم الظالم على المظلومیوم المظلوم على الظ«و

  أتحبّنا یا أبتاه؟: وتتحاور مع أبیها اإلمام فتسأله

  !وکیف الأحبّکم وأنتم ثمرۀ فؤادی؟: فیردّ قائالً

  !یا أبتاه، إنّ الحبّ هللا تعالى، والشفقۀ لنا: فتقول وکأنّها قد أمسکت علیه خطأً

وج، وغالباً لزیارۀ قبر جدّها ا أرادت الخرمحفوفۀ مبجّلۀ بأبیها وأخویها إذ
، خرجت لیالً متدثّرۀ بالحجاب الساتر الکامل، )صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

من الرأس حتّى القدم، والحسن عن یمینها والحسین عن شمالها، واإلمام علی 
 خشیۀ ;أمامها، فإذا اقتربت من القبر الشریف، سبقها أبوها فأخمد ضوء القنادیل

  .1زینب: د إلى عقیلۀ بنی هاشمأن ینظر أح

هذه الصورۀ الممعّنۀ فی الحرص الشدید على التستّر والتحجّب فی عزوۀ 
األب واألخوین، أحبّ الناس إلى رسولنا المفدّى، تواجهها بقسوۀ صورتها بعد 
مذبحۀ کربالء، وهی مقصوصۀ األب واإلخوۀ، وکلّ رجال ومحارم بیتها، منزوعۀ 

 منهوبۀ المتاع، منتهکۀ الحرمۀ، یسوقها رجال عبداهللا بن الستر، محترقۀ الخباء،
زیاد، مکشوفۀ الوجه، حاسرۀ الرأس، تسیر فی موکب السبایا الکریمات من 

 من کربالء) صلى اهللا علیه وآله( بنات رسول اهللا

إلى الکوفۀ، إلى دمشق، إلى المدینۀ، یتطلّع إلیها وإلیهنّ کلّ من غلبه حبّ 
اتّقاء اهللا بغضّ البصر رحمۀً ومودّۀ فی قربى النبی المفدّى، االستطالع على حبّ 

هذا الحسین بالعراء، مرمّل بالدماء، مقطّع األعضاء، ! وامحمداه«: ومنهنّ نائحات
  .»!هذه بناتک سبایا، وذرّیتک مقتلۀ، تسفى علیها الصبا! یا محمداه

لم یکتفوا وَى لنیران الغضب من جرأۀ السفهاء، الذین ـ مع هذا النحیب ـ 
صلى اهللا ( بالنظر، بل بادروا بالوصف والتغزّل فی محاسن وجه بنات رسول اهللا

  )!علیه وآله

*   *   *  

  .22:  بروایۀ یحیى المازنی، وانظر زینب الکبرى للنقدی273: أعالم النساء. 1                                                           



١٦٩ اهل بيت فی مصر

تمرّ أحداث التاریخ المعروف، وزینب فی خضمها یوماً بیوم، بل لحظۀً لحظۀ، 
  .حقّ أو باطلإسالم أو ال إسالم، : والقضیۀ أمامها

ن عثمان بن عفّان فیأمر علی بن أبی طالب تأتی فتنۀ التĤمر لقتل أمیر المؤمنی
  :ولدیه

باب عثمان، فال تدعا أحداً یصل إلیه  على تقوما حتّى بسیفیکما اذهبا«ـ 
  .1»...بمکروه

لکنّ األهواء ما تلبث أن تجعل الذین أثاروا النفوس على عثمان هم 
نۀ العلم، المطالبون بثأر عثمان، ویقفون مناوئین لخالفۀ إمام المتّقین، وباب مدی

ویعلنها بنو أُمیۀ حرباً سافرۀ على بنی هاشم، . علی بن أبی طالب: معلّم الفقهاء
عمّار  الجلیل إحیاءً لثارات الجاهلیۀ، وطمعاً فی ملک الدنیا، ویخرج الصحابی

أیّها الناس، سیروا بنا نحو هؤالء «: بن یاسر، وعمره تسعون سنۀ، یقول مهتاجاً
م یثأرون لعثمان، وواهللا ما قصدهم األخذ بثأره، ولکنّهم القوم الذین یزعمون أنّه

ذاقوا الدنیا واستمرؤوها، وعلموا أنّ الحقّ یحول بینهم وبین ما یتمرّغون فیه من 
شهواتهم ودنیاهم، وما کان لهؤالء سابقۀ فی اإلسالم یستحقّون بها طاعۀ اإلسالم، 

هم یثأرون لدم عثمان، هم أنّأال إنّهم لیخادعون الناس بزعم... أو الوالیۀ علیهم
نفسی بیده، لقد قاتلت بهذه والذی . وما یریدون إالّ أن یکونوا جبابرۀً وملوکاً

  .2»!، وهأنذا أقاتل بها الیوم)صلى اهللا علیه وآله( الرایۀ مع رسول اهللا

أنّ علیاً سیقاتل قریشاً فی سبیل ) صلى اهللا علیه وآله( وتتحقّق نبوءۀ النبی
ا معشر قریش لتنتهنّ أو لیبعثنّ اهللا علیکم من یضرب رقابکم بالسیف ی... «: اهللا

  .»على الدین، قد امتحن اهللا قلبه على اإلیمان

  من هو یا رسول اهللا؟: قالوا

  .وکان قد أعطى علیاً نعله یخصفها» هو خاصف النعل«: قال

 ذکر مقتل عثمان، وعلی بن أبی طالب رابع الخلفاء 174 و172: 3انظر تاریخ ابن األثیر . 1                                                           
  . وما بعده30: لمحمد رضاالراشدین 

  .309 ـ 308: 3یخ ابن األثیر تار. 2



١٧٠ اهل بيت فی مصر

  .1أخرجه الترمذی عن ربعی بن حراش، وأخرج مثله أحمد

واهللا الأُداهن «: سماً، الیخشى فی اهللا لومۀ الئم، ویعلنهاویقف علی مبدئیاً حا
  .»فی دینی، والأعطی الریاء فی أمری

المضلّین  متّخذ اهللا أتأمروننی أن أطلب النصر بالجور؟ ال واهللا، لن یرانی«ـ 
  .»...عضداً

ما لی ولقریش، أما واهللا لقد قتلتهم کافرین وألقتلنّهم مفتونین، واهللا ألبقرنّ «ـ 
  .»!لباطل حتّى یظهر الحقّ من خاصرته، فقل لقریش فلتضجّ ضجیجهاا

وتقضی زینب سنوات خالفۀ أبیها أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب فی 
، وهو فی بحر متالطم من الصراعات والمؤامرات  هـ 40هـ إلى  35الکوفۀ من 

فی والفتن، والکوفۀ معه، کما ستکون مع بنیه، مسرفۀ فی الوعود، متخاذلۀ 
  !األفعال، ناکثۀ عهودها

هـ لتقضی  40 رمضان عام 19حتّى تأتی ضربۀ عبدالرحمن بن ملجم فی 
لى، الحقاً بحبیبه وأخیه على اإلمام الشهید بعد یومین، فینتقل إلى الرفیق األع

:  الهجری، ووصیّته40 رمضان عام 21فی ) صلى اهللا علیه وآله( ورسولهونبیّه 
وضوا دماء المسلمین خوضاً تقولون قتل أمیر یا بنی عبدالمطلب، التخ«

انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه، فاضربوه . المؤمنین، أال التقتلنّ بی إالّ قاتلی
إیّاکم «: یقول)صلى اهللا علیه وآله( ضربۀً والتمثّلوا به، فإنّی سمعت رسول اهللا

  .»والمثلۀ ولو بالکلب العقور

  .2»...اهللا ما ترک ذهباً وال فضّۀو... «: ووقف الحسن یقول فی رثائه

*   *   *  

مسند . 3715 مناقب علی بن أبی طالب ح20المناقب ب  کتاب634 :5 الترمذی سنن. 1                                                           
  .106 :6و 33 :3 أحمد

 والحوادث التی وقعت ابّان أیام جرحه من 7 تناقلت کتب التاریخ والسیرۀ والمناقب خبر مقتله. 2
  . هـ 40سنۀ 



١٧١ اهل بيت فی مصر

على أثر استشهاد اإلمام علی بایع أهل العراق الحسن، لکنّ خالفته لم تدم 
أکثر من ستّۀ أشهر، آثر اإلمام الحسن بعدها، حقناً لدماء المسلمین، أن یترکها 

  ! حتّى تکفّ الفتنۀ، وتهدأ األطماع، لکن هل تشبع لبنی أُمیۀ بطن؟;لمعاویۀ

جعدۀ بنت األشعث بن قیس، بعد أن  على ید زوجته یستشهد الحسن مسموماً
إنّی مزوّجک یزید ابنی، على أن تسمّی زوجک : یرسل إلیها معاویۀ یقول

لکنّه الیزوّجها یزید خوفاً على حیاته من مسممۀ األزواج، ! الحسن بن علی
  !!ویعطیها بدالً عن ذلک مائۀ ألف درهم

قتل اإلمام الحسن تمهید الطریق ألخذ البیعۀ لیزید فی وکان هدفه من وراء 
 لتکون ملکاً عضوضاً ;حیاته، کاسراً لنظام الشورى اإلسالمی إلى وراثۀ قیصریۀ

لبنی أُمیۀ دون المسلمین أجمعین، ومن فیهم من أفذاذ بیت النبوّۀ، ولیبدأ أول 
د والمحزن من  لیفرخ فیما بعد المزی;انحراف أساسی فی تاریخ الحکم اإلسالمی

  .االنحرافات

*   *   *  

  !ال مبایعۀ لیزید: ویتصدّى الحسین

وتتسارع األحداث نحو النبوءۀ التی أخبر بها رسولنا المفدّى، وأبکته البکاء 
  .نصف قرنالمرّ، قبل حدوثها بما یزید على 

صلى اهللا علیه ( استأذن ربّه أن یأتی النبی... أنّ ملکاً: عن أنس بن مالک
: أملکی علینا الباب الیدخل علینا أحد، قال:  فأذن له، فقال ألم سلمۀ،)وآله

وجاء الحسین لیدخل، فمنعته، فوثب فدخل، فجعل یقعد على ظهر النبی وعلى 
أما إنّ أُمتک : نعم، قال: أتحبّه؟ قال: فقال الملک للنبی: منکبه وعلى عاتقه، قال

فضرب بیده فجاء بطینۀ ستقتله، وإن شئت أریتک المکان الذی یُقتل فیه، 
 .حمراء، فأخذتها أُم سلمۀ فصرّتها فی خمارها

  .بلغنا أنّها کربالء: قال ثابت: قال



١٧٢ اهل بيت فی مصر

، وقال فی مجمع 2، وفی روایۀ البیهقی عن أبی الطفیل1أخرجه اإلمام أحمد
  .3رواه الطبرانی، وإسناده حسن: الزوائد

علیه (جبریل أنّ« :أخرى روایۀ وفی
  .4»بشطّ الفرات یُقتل الحسین  بأنّ  لمفدّىا الرسول أخبر)السالم

یموت معاویۀ دون أن ینجح فی حمل الحسین على المبایعۀ أو سمّه هو 
 والیه على المدینۀ بأخذ البیعۀ من 5تی یزید ویأمر الولید بن عتبۀاآلخر، ویأ

یا أمیر، إنّا أهل بیت النبوّۀ، ومعدن الرسالۀ، بنا «: الحسین، فیقول الحسین بحسم
 المحرَّمۀ،  اهللا وبنا ختم، ویزید فاسق فاجر، شارب الخمر، وقاتل النفسفتح

  .»!والفجور، ومثلی الیبایع مثلهمعلن بالفسق 

أنت ! ویحک: ویوصی مروان بن الحکم الولید بقتل الحسین، فیفزع الولید
أشرت علیّ بذهاب دینی بدنیای، واهللا ما أحبّ أن أملک الدنیا بأسرها وأنّی 

واهللا ما أظنّ أحداً ! الأبایع؟: أأقتل حسیناً لما أنّه قال! اً، سبحان اهللاقتلت حسین
یلقى اهللا بدم الحسین، إالّ وهو خفیف المیزان، الینظر اهللا إلیه یوم القیامۀ، 

  .6والیزکّیه وله عذاب ألیم

وتتوالى التفصیالت، ویخرج الحسین من المدینۀ مع أهله إلى مکّۀ، وهناک 
... «: ۀ تستحثّه على القدوم لمبایعته، والتصدّی معه لعدوان یزیدتأتیه کتب الکوف

  .242: 3مسند أحمد . 1                                                           
  .315: 7رى السنن الکب. 2
وفی الباب عن الطبرانی . 2813 ح106: 3، وانظر المعجم الکبیر للطبرانی 187: 9مجمع الزوائد . 3

  .2822 ـ 2814راجع ح. ، لکن بألفاظ قریبۀ)صلى اهللا علیه وآله( بطرق عدّۀ عنه
  .2811 ح105: 3انظر المعجم الکبیر . 4
 معاویۀ المدینۀ، کما ولی الموسم عدّۀ مرات، الولید بن عتبۀ بن أبی سفیان األموی، ولی لعمه. 5

، ولمّا مات )علیهم السالم( عرف باالعتدال فی مواقفه تجاه خصوم بنی أمیۀ، وخاصۀ أهل البیت
أصابه الطاعون : وقیل.  هـ 64معاویۀ بن یزید أراده أهل الشام على الخالفۀ، فطُعن فمات سنۀ 

، 197 ـ 194، ص  هـ 80 ـ 61حوادث : م للذهبیانظر تاریخ اإلسال!!. وهو فی الصالۀ، فمات
  .534: 3سیر أعالم النبالء 

، 144: تاریخ خلیفۀ: ذکرت تفاصیل هذه الحادثۀ فی کتب التاریخ والسیرۀ، انظر على سبیل المثال. 6
،  435 ـ 434: 1 ،إعالم الورى 550 ـ 548: 4 تاریخ الطبری 228 ـ 227: األخبار الطوال
  .147 ـ 146: 8البدایۀ والنهایۀ 



١٧٣ اهل بيت فی مصر

فأقدم إذا شئت فإنّما ... العجل العجل... إنّ الناس ینتظرونک ال رأی لهم غیرک
  .1»!تقدم على جند مجنّد لک

فیرسل إلیهم ابن عمه الوضیء مسلم بن عقیل، فإذا بهم یتخاذلون حین 
یقتل عبیداهللا بن زیاد مسلم بن عقیل رسول و! تأتیهم فتنۀ عبیداهللا بن زیاد

قتلنی اهللا إن لم : هانی بن عروۀ المرادی، وهو یقسم: الحسین، ومعه من آواه
  2!أقتلک قتلۀً لم یقتلها أحد فی اإلسالم

یقتل عشوائیاً فی جاهلیۀ وضراوۀ، : ثم یسیر بالظلم یجمع الوالء لیزید
  !جوّ قاتل رهیب من الفزع والذعرلتخاذل الناس خوفاً وهلعاً، ویعمّ العراق 

بینما الحسین فی مکۀ یستعدّ للتحرّک إلى خلفائه الذین أهابوا به أن یعجل 
  !بالمجیء إلى العراق

أباه وأخاه ویتوسّل إلیه أحبّاؤه بمکّۀ، أالّ یذهب إلى أهل الغدر، الذین خذلوا 
یۀ لیقتلنّک، ولئن فواهللا لئن طلبت ما فی أیدی بنی أُم... «: قبل، ویقول قائلمن 

  .»!قتلوک الیهابون أحداً أبداً

والحسین یستخیر اهللا، وقدر اهللا سابق، فقد شاء اهللا أن یهلک یزید وجنده 
ویقول ! بقتلهم الحسین، وینجو الحسین وأهله باالستشهاد على طریق دین اهللا

  :الحسین

مؤمن فی لقاء أال ترون الحقّ الیُعمل به، والباطل الیُتناهى عنه، لیرغب ال«ـ 
  .»الأرى الحیاۀ مع الظالمین إالّ جرماًاهللا عزّ وجلّ، وإنّی 

ویتحرّک الشهید ابن الشهید نحو الکوفۀ، وجنبات مکّۀ لم تنس بعد جدّه 
واهللا یا عمّ، لو وضعوا الشمس فی یمینی، والقمر فی «: النبی وصوته الشریف

  .3»!ونهیساری، على أن أترک هذا األمر، ما ترکته أو أهلک د

: 1، إعالم الورى 64: 3، مروج الذهب 229: ، األخبار الطوال404: 1راجع تاریخ أبی مخنف . 1                                                           
  .263: 1، تاریخ أبی الفداء 436

، تذکرۀ 275: 3، الکامل فی التاریخ 65 و61: 2، اإلرشاد 242 ـ 241 :الطوال األخبار راجع. 2
  .243: الخواص

  .326: 2تاریخ الطبری . 3



١٧٤ اهل بيت فی مصر

أمّا أشراف «: ویأتیه من یخبره بمقتل مسلم ورسوله اآلخر، وتخاذل الکوفۀ
الناس فقد أُعظمت رشوتهم، وملئت غرائرهم، فهم قلب واحد علیک، وأمّا سائر 

  .1»!الناس بعدهم، فإنّ قلوبهم تهوى إلیک، وسیوفهم غداً مشهورۀ علیک

 لیحاصره ;بن یزید التمیمیبن زیاد بألف فارس مع الحرّ وما یلبث أن یبعث ا
الطریق، ویقطع علیه خطّ الرجعۀ حتّى یأخذه معتقالً إلى ابن زیاد، أو یخضع فی 

  !بالبیعۀ الجبریۀ لیزید

أیّها الناس، إنّ «: ویواجههم الحسین خطیباً بالمعروف یستحثّ ضمائرهم
حُرم اهللا، من رأى سلطاناً جائراً مستحالًّ ل: قال) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

، یعمل فی العباد )صلى اهللا علیه وآله( ناکثاً لعهد اهللا، مخالفاً لسنّۀ رسول اهللا
باإلثم والعدوان، فلم یغیّر ما علیه بفعل وال قول، کان حقّاً على الشیطان أن 

أال وإنّ هؤالء قد لزموا طاعۀ الشیطان، وترکوا طاعۀ الرحمن، ! یدخله مدخله
وا الحدود، واستأثروا بالفیء، وأحلّوا حرام اهللا، وحرّموا وأظهروا الفساد، وعطّل

وقد أتتنی کتبکم ورسلکم ببیعتکم، وأنّکم التسلّمونی والتخذلونی، فإن ... حالله
أقمتم على بیعتکم تصیبوا رشدکم، وأنا الحسین بن علی ابن فاطمۀ بنت رسول 

نقضتم عهدی، فإن لم تفعلوا و... نفسی من نفسکم، وأهلی من أهلکم... اهللا
لقد فعلتموها بأبی وأخی وابن عمی مسلم بن عقیل، ... وخلعتم بیعتی، فلعمری
  .»!والمغرور من اغترّ بکم

  .»فإنّی أشهد لئن قاتلت لتقتلنّ... «: فقال الحرّ

  ...أبالموت تخوّفنی؟: فقال الحسین

  إذا ما نوى خیراً وجاهد مسلما***سأمضی وما بالموت عار على الفتى

  وخالف مثبوراً وفارق مجرما***رجاالً صالحین بنفسهوواسى 

  2!کفى بک أن تعیش وترغما***فإن عشت لم أندم وإن مت لم أُلم

:  وفیه172: 3، أنساب األشراف 443: 1راجع تاریخ أبی مخنف . ائله مجمع بن عبید العامریق. 1                                                           
  .مجمع بن عبداهللا العامری:  وفیه173: 8مجمع بن عبداهللا العائذی، البدایۀ والنهایۀ 

، 281 ـ 280: 3، الکامل فی التاریخ 81 ـ 80: 2 ، اإلرشاد443 ـ 442: 1تاریخ أبی مخنف . 2
  .174: 3، سمط النجوم العوالی 173 ـ 172: 8لنهایۀ واالبدایۀ 



١٧٥ اهل بيت فی مصر

یتصاعد المکر، وتشحذ قوى البشر، وتأتى أوامر ابن زیاد، تحمل تعلیمات 
  .»!امنعوهم عن الماء! ال رحمۀ«: یزید

إنساناً فی مواجهۀ ومعسکر الحسین ینسج مجد االستشهاد، ثالثۀ وسبعون 
  !أربعۀ آالف وحش غاشم من جند ابن زیاد من الکوفیین

واألقمار من بیت النبوۀ من کلّ عمر، من لم یتجاوز العاشرۀ، ومن ملک فتوۀ 
الثامنۀ عشرۀ والعشرین، ومن بلغ مبلغ الرجال والکهول، یتأللؤون باإلقدام 

  .»!یا أباه، العطش«: والشجاعۀ، الیقهرهم إالّ العطش

  .»!اصبر بنی، فإنّک التمسی حتّى یسقیک رسول اهللا«: والحسین یجیب

اً عنها شهیداً شهیداً، وأنّاتها رغم: وزینب بین الخیام والمعرکۀ تتلقى األقمار
! الیوم مات جدی رسول اهللا! واثکاله! یا ولدی! یا ابن أخاه! یا حبیباه«: تتوالى

  .»واحسیناه! والیوم مات الحسن! لیالیوم مات أبی ع! الیوم ماتت أمی فاطمۀ

 ;وتثخن الجراح حسیناً، ویتقدّم التعس الذی باء بقتله، وبعده یحزّ رأسه
  !لترفعها الرماح إلى یزید

وترفرف کلمات الحسین حمائم، تسکن أعشاشها فی قلب زینب وبین 
 تطوف بها، ترویها فی کلّ األمصار، ولکلّ اآلذان، حاضرۀ بأکملها کمانحها، جوا

أطلقها یوم الطفّ، یوم کربالء وهو یتفرّس فی وجوه الکوفیین، الذین دعوه ثم 
  :جاءوه قاتلین وراء عمر بن سعد

  .»ألست ابن بنت نبیکم؟«ـ 

أن تقدم على جند لک ... ألم تکتبوا إلی... یا فالن... یا فالن... یا فالن... «ـ 
  .»!مجنّد؟

  .» استهلکته؟ أو بقصاص من جراحۀ؟أتطلبوننی بقتل منکم قتلته؟ أو بمال«ـ 

أعلى قتلی تجتمعون؟ أما واهللا التقتلون بعدی عبداً من عباد اهللا، اهللا «ـ 
أسخط علیکم لقتلۀ منّی، وأیم اهللا إنّی ألرجو أن یکرمنی اهللا بهوانکم، ثم ینتقم 

أما واهللا لو قتلتمونی أللقی اهللا بأسکم بینکم، . لی منکم من حیث التشعرون
  .»دماءکم، ثم الیرضى بذلک منکم حتّى یضاعف لکم العذاب األلیموسفک 



١٧٦ اهل بيت فی مصر

: لبطولی والفداء، ویبدأ الدور الزینبیوینتهی الدور الحسینی باالستشهاد ا
  .الراویۀ، الشاهدۀ، الفاضحۀ للجور والبغی والطغیان

وإذا الذی ظنّوا أنّهم قد ! فإذا الذی ظنّ نفسه منتصراً یبوء بانتصاره الفادح
متوّج بالمجد لم ینهزم، وزینب تحمل رایۀ الحسین : ه وأحاطوا به وقتلوهسحقو

المنتصرۀ، بعد أن ألقمت الجبّارین وهی أسیرتهم أحجاراً بلعوها فی خزی، بین 
أهلیهم وحرّاسهم وبروجهم المحصنۀ، وإذا الحسین حی فی زینب، أشدّ قوۀً 

ه، وقد خرج من أسر الموت وأنّى ألعدائه بعد أن یقتلون علیه، وتمکیناً ممّا کا
  .یتوالد عبر اللحظات واألیام، کبیراً، کثیراً، خالداً

  :ویضجّ عمرو بن سعید األشدق، والی یزید على المدینۀ، یشکو زینب

  !ـ إنّ وجودها بین أهالی المدینۀ مهیّج للخواطر

  .لتختفی زینب من المدینۀ: وتصدر أوامر یزید المرتعب

» بلبیس«مصر إلى  لتسعد بها کنانۀ اهللا، وتخرج عزّاءوتأتی العزیزۀ، ابنۀ األ
  !، حانیۀ على الجراح)صلى اهللا علیه وآله( لتأخذها إلى قلبها، مضغۀ رسول اهللا

 للهجرۀ، وقد بلغت السادسۀ والخمسین، 61شعبان عام : وفی شهر مولدها
لتضرّع تریح العقیلۀ الهاشمیۀ رأسها الشریف إلى صدر مصر، وترکن إلى التبتّل وا

ق برکب  هجریۀ، فتلح62واالستغفار أحد عشر شهراً، حتّى یأتی رجب لعام 
أو » الدنیا«: النبوی فی الرفیق األعلى أُمّاً للشهداء، وشهیدۀ معرکۀالنور 

  !»محمد«



١٧٧ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  السیدۀ زینب

  1یها وعلى أبیها السالم علبنت اإلمام علی بن أبی طالب
  حنفی المحالوی

  
  :من هی

ترۀ غیر قصیرۀ من الزمن أعتقد ـ ومعی بعض الناس ـ أنّ کنت وإلى ف
الضریح الموجود حالیاً بحی السیدۀ زینب بوسط القاهرۀ القدیمۀ، هو مقام أو 

صلى اهللا علیه ( مشهد أو ضریح أو قبر السیدۀ زینب، کبرى بنات النبی الکریم
رحۀ فی ، لکنّنی حین عقدت العزم على الکتابۀ عن أشهر المقابر واألض)وآله

: مصر، اکتشفت من بعد الرجوع إلى المصادر التاریخیۀ الرئیسیۀ فی هذا السیاق
، السیدۀ )رضی اهللا عنه( أنّ هذا الضریح إنّما یخصّ ابنۀ اإلمام علی بن أبی طالب

زینب، وأُخت اإلمام الحسن واإلمام الحسین، وابنۀ السیدۀ فاطمۀ الزهراء، وأنّ 
هو الذی اختار لها اسم ) صلى اهللا علیه وآله( محمداًجدّها العظیم النبی الکریم 
  .الحسن والحسین: السیدۀ زینب، مثل أخویها

ومن أجل بیان هذا الفارق، وإجالء لهذا اللبس الذی فرض نفسه علینا بعض 
ونحن نکتب عن السیدۀ زینب صاحبۀ هذا  الوقت، رأینا من الضرورۀ ـ

صلى اهللا علیه (  بنات رسولنا الکریمـ أن نشیر إلى السیدۀ زینب، کبرى الضریح
  ).وآله

أنّها ولدت : ومن أهمّ ما ذکرته کتب التاریخ والسیرۀ عن هذه السیدۀ العظیمۀ
صلى اهللا ( قبل بعثۀ الرسول: نۀ، أیبمکۀ المکرمۀ قبل الهجرۀ بثالث وعشرین س

ین آنذاک ثالث) صلى اهللا علیه وآله( بعشر سنوات، وکان عمر والدها) علیه وآله
  .عاماً

  .م2000القاهرۀ، . ط» مقابر المشاهیر من آل البیت«مقتبس من کتاب . 1                                                           



١٧٨ اهل بيت فی مصر

من ) صلى اهللا علیه وآله( والسیدۀ زینب هی االبنۀ الکبرى للرسول الکریم
البن ) صلى اهللا علیه وآله( زوجته السیدۀ خدیجۀ بنت خویلد، وقد زوّجها النبی

ولمّا بُعث . 1العاص بن الربیع، قبل ظهور اإلسالم: خالتها هالۀ بنت خویلد
یدۀ زینب من زوجها العاص بن الربیع أن طلبت الس) صلى اهللا علیه وآله( النبی

یسلم، فرفض، ولذلک طلِّقت منه، وظلّ على دین آبائه حتّى العام السابع من 
الهجرۀ، حین أسلم وآمن باإلسالم، عندئذ ردت إلیه زوجته السیدۀ زینب، وکان 

، إالّ أنّه وبعد عام واحد من عودتها إلى زوجها من بعد 2قد رزق منها بطفلتین
  .مه فرّق بینهما الموت، ودُفنت بالبقیعإسال

اک بعض الروایات التاریخیۀ التی أشارت إلى أنّ السیدۀ زینب ابنۀ وهن
قد ماتت فی حادث عرض، وقد نقلت بعض ) صلى اهللا علیه وآله( الکریمرسولنا 

هذه الروایات الدکتورۀ سعاد ماهر، وممّا أشارت إلیه فی هذا السیاق قولها فی 
ولدت السیدۀ زینب ): رضی اهللا عنه( ا عن السیدۀ ابنۀ اإلمام علیمطلع حدیثه

ینۀ المنوّرۀ، ابنۀ اإلمام علی فی السنۀ السادسۀ للهجرۀ فی بیت النبوۀ بالمد
واختار لها اسم زینب إحیاءً لذکرى ) صلى اهللا علیه وآله( فبارکها جدّها النبی

ۀ بجراحها، فقد لقیت أحد ابنته التی تُوفیت فی السنۀ الثانیۀ للهجرۀ متأثّر
المشرکین بعد غزوۀ بدر وهی فی طریقها إلى المدینۀ، فنخسها فی بطنها وکانت 

  .حامالً، فأسقط حملها وماتت

فاطمۀ «حزیناً حتّى ولدت أُختها الزهراء  )صلى اهللا علیه وآله( وظلّ الرسول
ب، وقد نشأت زوجۀ اإلمام علی بن أبی طالب ابنتها األولى فسمّاها زین» الزهراء

  .هذه الطفلۀ ـ السیدۀ زینب ـ تحوطها رعایۀ جدّها العظیم حتّى لقی ربّه

ولمّا شارفت السیدۀ زینب ابنۀ اإلمام علی على الزواج، اختار لها أبوها ابن 
: ثالثۀ بنین، همعمها عبداهللا بن جعفر، وأنجبت من زوجها عبداهللا بن جعفر 

  .أم کلثوم، وأم عبداهللا: تین، هماوکذلک أنجبت بن... جعفر، وعون، وعلی

  .154: ، نساء حول الرسول لمحمود طعمۀ30: 8الطبقات الکبرى . 1                                                           
لی بن أبی أُمامۀ، فتزوجها عمۀ، فتوفّی علی وهو صغیر وبقیت ذکر ابن سعد أنّها ولدت علیاً وأُما. 2

  .30: 8الطبقات الکبرى ). علیها السالم( بعد وفاۀ الزهراء) علیه السالم( طالب



١٧٩ اهل بيت فی مصر

کما ذکرت هذه المصادر أنّ زوجها ربّما تزوّج من غیرها فی حیاتها، حیث 
  .1تفرّغت هی لرعایۀ إخوتها من بعد مقتل أبیها

وقد عاصرت السیدۀ زینب عدّۀ أحداث سیاسیۀ عصفت بأهل بیتها، بدءاً 
، کما شهدت کذلک معرکۀ بوالدها اإلمام علی، ومروراً بأخویها الحسن والحسین

ت بعد هذه المعرکۀ مع األسرى کربالء التی قُتل بها أخوها الحسین، وقد سیق
مقرّ البصرۀ عبیداهللا بن زیاد التابع لیزید بن معاویۀ، ثم سیقت والسبایا حیث 

السیدۀ زینب بعد ذلک مع هؤالء األسرى إلى دمشق، وفی مقدّمۀ الرکب رأس 
، ثم أمرها یزید بن معاویۀ باختیار مکان إقامتها، ) عنهرضی اهللا( اإلمام الحسین

ان وجودها هناک دافعاً الشتعال الثورۀ ففضّلت العودۀ إلى المدینۀ المنوّرۀ، وک
المدینۀ المنوّرۀ یجبرها على الرحیل خوفاً من ضدّ بنی أُمیۀ، ممّا جعل والی 

  .لهازیادۀ هذه الثورۀ، فاختارت مصر، لإلقامۀ بها حتّى یوم رحی
  

  علمها وصفاتها

ببعیدۀ عن بیت العلم والمعرفۀ واألخالق، إلى ... لم تکن هذه السیدۀ الشریفۀ
جانب تحلّیها بصفات الشجاعۀ واإلقدام، وحسن االختیار، ذلک ألنّها قد تربّت 
فی بیت کان کلّه علماً، ووالدها اإلمام الکبیر علی بن أبی طالب کم هو معروف 

اإلمام الحسن واإلمام الحسین رضی اهللا : ک أخواها الکبیرانبالعلم والتقوى، کذل
  .عنهما

الوفاء، حیث حفظت عهد والدتها : ومن أخصّ صفات هذه السیدۀ الطاهرۀ
  ).صلى اهللا علیه وآله( السیدۀ فاطمۀ ابنۀ النبی الکریم محمد

ا ا یروى فی هذا السیاق أنّ والدتها رضوان اهللا علیها ورغم صغر سنّ ابنتهوممّ
الحسن والحسین، وأن : السیدۀ زینب، إالّ أنّها قد أوصتها خیراً بکلٍّ من أخویها

تکون بعدها أُمّاً لهما، فقامت بتنفیذ هذه الوصیۀ خیر قیام طوال حیاتها، حتى 
أصبح هناک نوع من التالزم بین قصّۀ حیاۀ هذین اإلمامین الجلیلین، وبین قصّۀ 

ث التفاصیل واألحداث، خاصّۀً األحداث التی حیاۀ هذه السیّدۀ الفاضلۀ، من حی
  .لیلى بنت مسعود:  وسمّوها365: 8، الطبقات الکبرى 190: أعالم النساء البن عساکر. 1                                                           



١٨٠ اهل بيت فی مصر

، والتی انتهت بمقتله ورحیلها )رضی اهللا عنه( حضرها أخوها اإلمام الحسین
وأُسرتها إلى المدینۀ المنوّرۀ، ثم اختیارها مصر کمنفىً آمن لها وألُسرتها، بعدما 

  .واجهت القسوۀ فی المعامالت وهی تعیش فی المدینۀ من بعد حادث کربالء

الشجاعۀ وحسن التصرّف، ولها العدید من المواقف : قد علّمتها المصائبو
أنّه لمّا استشهد ... وممّا یروى فی هذا السیاق. التی أظهرت فیها شجاعتها بقوۀ

أخوها اإلمام الحسین على مرأىً ومشهد منها، لم تجزع، ولم تولول کبقیۀ النساء 
اعۀ والرضا بقضاء اهللا وقدره، فی مثل هذه المواقف، بل تذرّعت بالصبر والشج

  .»إنّا هللا وإنّا إلیه راجعون، اللّهم تقبّل منّا هذا القلیل من القربان«: وقالت

أنّه لمّا ... وممّا یروى کذلک عن شجاعتها وقوّۀ نفوذها على أهل الباطل
وصلت هی وسیدات أهل البیت مع رأس اإلمام الحسین إلى الکوفۀ، ومثلت أمام 

زیاد، الحظت أنّه کان ینظر إلیهنّ نظرۀ التشفّی والتهکّم، فلم یسعها عبیداهللا بن 
إالّ أن أنذرته بسوء ما سیلقاه هو ورجاله یوم القیامۀ، جزاء خیانتهم وغدرهم 
بأخیها اإلمام الحسین وصحبه، کما أسمعته من العبارات الحادّۀ والکالم الشدید 

وأقواهم بأساً، فخاف أن ما لم یعتدّ أن یسمعه من أعظم الرجال شجاعۀً 
من : یسترسل فی إساءاتها، وحوّل مجرى الحدیث إلى شاب کان بجانبها وسأله

  أنت؟

  .أنا علی بن الحسین: فقال الشاب

  أَوَ لم یقتل اهللا علی بن الحسین؟: فقال ابن زیاد

  .کان لی أخ أکبر منّی یسمّى علیاً، قتله الناس: قال الشاب

  !قتلهإنّ اهللا :  فقال ابن زیاد

  .إنّ اهللا یتوفّى األنفس حین موتها: فقال الشاب

وأمر بضرب عنقه، فتقدّمت إلیه عمّته السیدۀ زینب : فاغتاظ ابن زیاد
واهللا ال أفارقه، إن قتلته فاقتلنی، فبهت ابن زیاد وعمل على : فاحتضنته، وقالت

 االمام ثم تراجع عن تنفیذ حکمه السابق بقتل ابن... أن یتخلّص من هذه الورطۀ
  .الحسین



١٨١ اهل بيت فی مصر

وکان لها إلى جانب ذلک العدید من المواقف الشجاعۀ األخرى حتّى مع 
یزید بن معاویۀ نفسه، عندما قدمت إلیه فی دمشق مع رأس أخیها !! الخلیفۀ

اإلمام الحسین، لیس هذا فقط، بل وکان لشجاعتها بعد عودتها إلى المدینۀ دور 
 بن معاویۀ، بما کان ینذر بثورۀ عارمۀ یزیدعر المسلمین ضدّ کبیر فی إثارۀ مشا

ضدّه وضدّ رجاله، ویرى بعض المؤرّخین أنّ هذه الثورۀ ظلّت مشتعلۀ سواء فی 
الحجاز أو فی العراق، والتی وضعت بذرتها األولى هی السیدۀ زینب فی عام 
واحد وستّین من الهجرۀ، وقد أخذ نطاق هذه الثورۀ یتّسع حتّى أفلت الزمام من 

، فتولّى الخالفۀ من بعدهم بنو العباس بن  هـ 132أُمیۀ فی عام ید بنی 
  ).صلى اهللا علیه وآله( نبیعبدالمطلب عمّ ال

إنّها : أمّا عن علمها وورعها، فیقول عنه الجاحظ فی کتابه البیان والتبیین
فقد کان لها مجلس علم . کانت تشبه أُمّها لطفاً ورقّۀً، وتشبه أباها علماً وتقوىً

 لذلک کانت ـ بحقّ ـ ;تقصده جماعۀ النساء اللواتی یردن التفقّه فی الدینحافل 
  .1عقیلۀ بنی هاشم، کما کانت تلقَّب

وحتّى عندما اختارت مصر لإلقامۀ بها، بعد أن خیّروها فی منفىً اختیاری 
بدالً من المدینۀ ـ خوفاً من اندالع المزید من الثورۀ ضدّ بنی أُمیۀ ـ أخذت 

ا لعلماء من أهل مصر من الذین أرادوا االستزادۀ من علمها وورعهتجمع حولها ا
  .بات لها مریدون کثیرونوتقواها حتّى 

  
  وصف الضریح

أجمعت المصادر التاریخیۀ على أنّ ضریح السیدۀ زینب کان فی بدایته زاویۀ 
، حیث الحدائق الغنّاء »الفسطاط«صغیرۀ یقع فی الضاحیۀ البحریۀ من مدینۀ 

  .ى الخلیج المصری، الذی کان یمرّ من هذه المنطقۀ آنذاکالمطلّۀ عل

أبی طالب فی الدار التى أقامت وقد دُفنت السیدۀ زینب ابنۀ اإلمام علی بن 
لمدّۀ عام من بعد قدومها مصر، وهی بیت الوالی مسلمۀ بن مخلد األنصاری، بها 

داً حتّى کما أُقیم الضریح حیث دفنت هذه السیدۀ الطاهرۀ، وهو الیزال موجو
  .157: 2البیان والتبیین . 1                                                           



١٨٢ اهل بيت فی مصر

الحمراء «اآلن، وکان الوالی األموی یقیم آنذاک فی منطقۀ بالفسطاط تُعرف باسم 
، وهی منطقۀ کانت غنیۀ بالبساتین والحدائق، وأمّا المنطقۀ التی یوجد »القصوى

نسبۀ إلى السباع التی کانت » قنطرۀ السباع«ن فکانت تُعرف باسم بها الضریح اآل
، هذا الخلیج کان 1»الظاهر بیبرس«امها على الخلیج موجودۀ على القنطرۀ التی أق

یخرج منه الماء إلى فم الخلیج وینتهى عند السویس، وکانت هذه السباع هی 
  .الذی شیّد القنطرۀ» الظاهر بیبرس«شارۀ 

م تمّ ردم جزء من هذا الخلیج، وبردمه اختفت 1898/هـ  1315وفی عام 
  .انهذه القنطرۀ، ومع الردم تمّ توسیع المید

إنّ هذا الخلیج کان یستمدّ ماءه من نهر النیل : وتقول بعض مصادر التاریخ
م 1898عند مصر القدیمۀ، ثم یتّجه شماالً حتّى حی غمرۀ، ولمّا ردم فی عام 

  .م1901سار فیه الترام بدءاً من عام 

وعند بدء عملیات توسیع ذلک المیدان، اکتشف رجال اآلثار واجهۀ زاویۀ 
 باشا زینب الذی کان قد أقامه من قبل الوالی العثمانی علیوضریح السیدۀ 

م، ثم أعاد تجدیده األمیر عبدالرحمن کتخدا عام 1547/ هـ 951فی عام الوزیر 
م، ثم ظهرت به بعد ذلک عیوب، فشرع فی هدمه وبنائه 1761/ هـ 1174

م،  وتوقّف 1798/ هـ 1212عثمان بک المعروف بالطنبورجی المرادی عام 
ء بمجیء الحملۀ الفرنسیۀ حتّى أکمله محمد خسرو باشا عام البنا

  .م1802/ هـ 1217

ثم جدد بعد ذلک على ید السید أحمد المحروقی، ثم شرع عباس باشا فی 
م، ولکنّه توفّی قبل 1854/ هـ 1270تجدیده وتوسیعه ووضع أساسه فی عام 

 الوقت، وأدخل إتمامه، فأجرى هذا التجدید سعید باشا ناظر األوقاف فی ذلک
فیه الردهۀ البحریۀ التی بها ضریح الشیخ محمد العتریس أخی سیدی إبراهیم 
الدسوقی، والشیخ عبدالرحمن الحسینی العلوی العیدروسی التریمی المتوفّى فی 

والعمران، وکانت له أنباء بیبرس العالئی البندقداری الصالحی، الملک الظاهر، صاحب الفتوحات . 1                                                           
هـ ومرقده معروف فیها،  676وتوفّی بدمشق سنۀ هـ بأرض القپچان،  625وسیرۀ بها، ولد عام 
  .94: 7انظر النجوم الزاهرۀ . المکتبۀ الظاهریۀحیث أُقیمت حوله 



١٨٣ اهل بيت فی مصر

ما بنى حول الجامع سوراً من الحدید، وبعد ذلک أمر م، ک1758/ هـ 1192عام 
ریح، وبناه من جدید، وأدخل فیه الخدیوی توفیق بهدم المسجد دون الض
  .1م1888/ هـ 1305الرحاب التی حوله، وانتهى البناء فی عام 

وقد أراد الخدیوی اسماعیل إنشاء عدّۀ شوارع یکون مرکزها جامع السیدۀ 
وکان أحدها من میدان . زینب وضریحها، وذلک للمحافظۀ على الصحّۀ العامۀ

کما ذکر المورّخ علی باشا مبارک . لیالسیدۀ إلى برکۀ الفیل إلى شارع محمد ع
وفی سنۀ ستّ : عن ذلک المسجد والضریح، فقال» توفیقیۀالخطط ال«فی کتابه 
ومائتین وألف، عندما کنت ناظراً على دیوان األوقاف، وکان یلصق وثمانین 

بمسجد السیدۀ زینب من الجهۀ الشرقیۀ مقبرۀ، وبعدها أراض فضاء ومزارع، 
 وکاًفاشتریت ما کان ممل

من ذلک وأضفته إلى أرض المقبرۀ، ثم أُعطی بالحکر لمن یرغب فی ذلک، 
فأخذ منه الکثیر من الناس وبنوا فیه، وبعد قلیل من الزمن صار خطّاً عظیماً، به 

  .جملۀ شوارع وحارات وبیوت لکثیر من األُمراء وغیرهم

ۀ تقع فیما ، وکانت هذه البرک)برکۀ ابن طولون(ولهذا السبب ردم معظم البرکۀ 
  .2بین قلعۀ الکبش ومقابر زین العابدین

م اهتمّت الثورۀ بهذا المسجد، فأخذت فی توسعته 1952وبعد ثورۀ یولیو عام 
 متر مربع، 7800م أصبحت مساحۀ المسجد 1964وفی عام . واالهتمام بالضریح

  . متر مربع فقط4500بعد أن کانت مساحته قبل ذلک 

قلت الینا الدکتورۀ سعاد ماهر صورۀ لمسجد وبعد هذه التوسعۀ الجدیدۀ ن
یتکوّن المسجد من سبعۀ أروقۀ موازیۀ للقبلۀ، : السیدۀ زینب وضریحها، فقالت

ما یتقدّم ک... یتوسّطها صحن مربّع بقبّۀ، ویقابل هذه القبّۀ ضریح السیدۀ زینب
 الواجهۀ الشمالیۀ رحبتان، یوجد بهما مدخالن رئیسان یفصل بینهماالمسجد من 

وفی الطرف الشمالی الغربی یوجد ضریح سیدی ... »شخشیخۀ«مستطیل تعلوه 
  ...العتریس

  .اسماعیلحمد حسان الدین انظر مدینۀ القاهرۀ من والیۀ محمد علی إلى اسماعیل، للدکتور م. 1                                                           
  .178: 3الخطط التوفیقیۀ . 2



١٨٤ اهل بيت فی مصر

م أضافت وزارۀ األوقاف مساحۀ ثانیۀ مماثلۀ تماماً للمسجد 1969وفی عام 
األصلی وبنفس مساحته، بحیث أصبحت اإلضافۀ االولى تفصل بین المسجد 

تجدید األول محراب  لذلک فقد عمل فی منتصف ال;األصلی والتوسعۀ األخیرۀ
ویقابل ضریح السیدۀ .  على المحراب القدیمیتوسّط المسجد الجدید، مع اإلبقاء

  .1...زینب فی التجدید الثانی رحبۀ مماثلۀ للصحن مغطّاۀ أیضاً

وقد أُضیفت إلى المسجد مساحۀ جدیدۀ فی العصر . کتاب مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون. 1                                                           
  .الحاضر إذا تمّ هدم ما حوله من محالّ تجاریۀ ومساکن وضمّها إلى المسجد



١٨٥ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1)علیها السالم( مرقد السیدۀ زینب
  سعاد ماهر. د

  
ن یعرف قبل یقع جامع السیدۀ زینب فی المیدان الذی یعرف باسمها، وکا

نسبۀً إلى نقش السباع الموجودۀ على القنطرۀ التی » قنطرۀ السباع«ذلک باسم 
کانت مقامۀ على الخلیج الذی کان یخرج من النیل عند فم الخلیج وینتهى عند 

  .، الذی أقام القنطرۀ»الظاهر بیبرس«شارۀً إلى ) رنک(السویس، وکانت السباع 

لجزء األوسط من الخلیج، وبردمه م تمّ ردم ا1898/ هـ 1315وفی عام 
اختفت القناطر، ومع الردم تمّ توسیع المیدان، وعند عملیۀ التوسیع اکتشفت 
واجهۀ جامع السیدۀ زینب الذی کان الوالی العثمانی علی باشا قد جدّده سنۀ 

م، ثم أعاد تجدیده األمیر عبدالرحمن کتخدا سنۀ 1547/ هـ 951
  .م1768/ هـ 1170

امع فی القرن التاسع عشر، أصبح یطلق على المیدان، اجهۀ الجومنذ اکتشاف و
  .عقیلۀ بنی هاشم: بل والحیّ کلّه، اسم

م المسجد الموجود حالیاً، ویتکوّن من 1940وقد أقامت وزارۀ األوقاف سنۀ 
سبعۀ أروقۀ موازیۀ للقبلۀ، یتوسّطها صحن مربّع مغطّىً بقبّۀ، ویقابل القبلۀ قبّۀ 

 ویتقدّم المسجد من الواجهۀ الشمالیۀ رحبتان، یوجد ضریح السیدۀ زینب،
 مدخالن

  ).شخشیخۀ(رئیسان یفصل بینهما مستطیل تعلوه 

  .وفی الطرف  الشمالی الغربی یوجد ضریح سیدی العتریس

 إلى المسجد 32×17وقامت وزارۀ األوقاف بعد ذلک بإضافۀ مساحۀ تبلغ 
  .األصلی

  .»مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون«مقتبس من کتاب . 1                                                           



١٨٦ اهل بيت فی مصر

ۀً ثانیۀً مماثلۀً تماماً للمسجد  أضافت وزارۀ األوقاف مساح1969وفی سنۀ 
األصلی وبنفس مساحته، بحیث أصبحت باإلضافۀ األُولى تفصل بین المسجد 

ویقابل ضریح . مع اإلبقاء على المحراب القدیم... الجدید والتوسعۀ األخیرۀ
اۀ أیضاً، وفی الواجهۀ السیدۀ زینب فی التجدید الثانی رحبۀ مماثلۀ للصحن مغطّ

خالن أحدهما یتوسّط التجدید األول، والثانی فی التجدید مدالغربیۀ یوجد 
  .األخیر



١٨٧ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علیها السالم(  ـ السیدۀ نفیسۀ3
  
  
  

  بقلم

  توفیق أبو علم

  حنفی المحالوی



١٨٨ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  

  1)علیها السالم( السیدۀ نفیسۀ
  توفیق أبو علم

  
  ...نفیسۀ الدارین

  ...نفیسۀ العلم

  ...نفیسۀ الطاهرۀ

  ...نفیسۀ العابدۀ

  ...فیسۀ المصریّینن

وسیدۀ أهل الفتوى والتصریف، والسیدۀ الشریفۀ العلویۀ، وصاحبۀ الکرامات 
الطاهرۀ الوفیرۀ، والمناقب الفاخرۀ، وأُم العواجز، والسیدۀ المرضیۀ، ومشبعۀ 

  .المحروم

وهی السیدۀ النقیّۀ، العفیفۀ الزاهدۀ، الساجدۀ الراکعۀ، المحدّثۀ المتبحّرۀ 
لغزیرۀ البرکات، والبضعۀ المنیفۀ الناضرۀ، والزهرۀ یرۀ النفحات، االمتضلّعۀ، الکث

النبوۀ، وفرع الرسالۀ، وجناح الرحمۀ، کریمۀ العنصر والمنبت من الزاهرۀ، سلیلۀ 
 آل بیت من اصطفاه

الذین أذهب اهللا  أولئک ،)صلى اهللا علیه وآله( عبداهللا بن اهللا، ورسوله محمد
  .عنهم الرجس وطهّرهم تطیهراً

  :نفیسۀ رضی اهللا عنهاهذه ألقاب السیدۀ 

وللمؤلّف سلسلۀ . المجلس األعلى للشؤون االسالمیۀ.  ط»السیدۀ نفیسۀ«مقتبس من کتاب . 1                                                           
وقد ترجم الجزء الخاص بالسیدۀ فاطمۀ . دار المعارف ـ القاهرۀ. مطبوعۀ عن آل البیت، ط

  .الزهراء إلى الفارسیۀ، وطبع فی ایران عدّۀ مرات
اهب اإلسالمیۀ وقد طبعه مؤخّراً المرکز العلمی التابع للمجمع العالمی للتقریب بین المذ: أقول  

 وموثقَّۀ، ومزدانۀ بتعلیقات رأیتها ضروریۀ ومکمّلۀ للمقام، کما قام المرکز بترجمۀ طبعۀً محقَّقۀ
  .إلى اللغۀ الفارسیۀ، حینما وجده جدیراً باالطّالع للناطقین بهذه اللغۀ العریقۀالکتاب بأکمله 



١٨٩ اهل بيت فی مصر

لعوارفها وصنائعها وشفاعتها یوم القیامۀ لقاصدیها، :  ـ فهی نفیسۀ الدارین1
وبجناح الرحمۀ لتواضعها وخضوعها لبارئها، وشفقتها ورحمتها وبرّها وصلتها 

  .لذویها وقاصدیها، ویستظلّ زائرها بجناح رحمتها

طته من ذخائر العلم، واستجلته من غوامضه، لما استنب:  ـ وهی نفیسۀ العلم2
وما نثرته على طالبی االستفادۀ منها، فکان یرجع الیها فی المشکالت، ویستصبح 

ی المعضالت، وتشدّ الیها الرحال من أطراف البالد فی طلب ما حذقته بضوئها ف
  .من علوم بیت النبوۀوأحکمته 

ابۀ قبل أن تبلغ السابعۀ من ویکفی أن نذکر هنا أنّها تعلّمت القراءۀ والکت
عمرها، وهی بالشکّ عالمۀ کبیرۀ ممیّزۀ تنبئ عمّا ینتظرها فی مستقبلها، وقد 

  .ساعدها ذلک على أن تحفظ القرآن الکریم وتجیده فی سنّ مبکرۀ

النقی العابدۀ، العظیمۀ السیدۀ وهی بّدها،وتع لطهارتها :الطاهرۀ نفیسۀ وهی ـ 3
  .ۀ الطاهرۀ

لعبادتها وتقواها، فإنّها کانت من السائحات العابدات، :  العابدۀ ـ وهی نفیسۀ4
الصالحات القانتات، تصوم نهارها وتقوم لیلها، وقد حجّت ثالثین حجّۀ، أکثرها 

إلهی وسیدی، وموالی، متّعنی : وهی ماشیۀ، وکانت تتعلّق بأستار الکعبۀ وتقول
  .1یوفرِّحنی برضاک عنّی، فال تسبّب لی سبباً یحجبک عنّ

لحبّ أهل مصر لها، ویکفی أن أقول فی أول هذا :  ـ وهی نفیسۀ المصریّین5
إنّها لمّا عزمت على الرحیل من مصر إلى بالد الحجاز، شقّ ذلک على : البحث

  .2أهل مصر وسألوها اإلقامۀ لحبّهم لها

کما أجمع أهل السیر والتاریخ على وفاۀ السیدۀ نفیسۀ بالقاهرۀ، کما أجمعوا 
حملها إلى المدینۀ لدفنها ها لمّا توفّیت وصل زوجها فی ذلک الیوم وأراد على أنّ

فاجتمع أهل مصر إلى أمیر البلد، واستجاروا به إلى زوجها لیردّوه عمّا بالبقیع، 
أراد، وقد دفنت فعالً بالقاهرۀ کما سیأتی تفصیله، ولذلک کان المصریّون 

  .یسمّونها بنفیسۀ المصریۀ

  .325: 4انظر خطط المقریزی . 1                                                           
  .326 ـ 325: بقراجع تفصیله فی المصدر السا. 2



١٩٠ اهل بيت فی مصر
  

  »نفیسۀ« تها بـمولدها وسبب تسمی

ولدت السیدۀ الطاهرۀ بمکۀ المکرمۀ فی یوم األربعاء الحادی عشر من شهر 
ربیع األول سنۀ خمس وأربعین ومائۀ من الهجرۀ النبویۀ، وقد فرحت أُمها 
بمولدها، واستبشر بها أبوها، وعمّت الفرحۀ أکناف بیتها، وقد زاد فی سرور أبیها 

 عظیماً بأُخته، عمّتها السیدۀ نفیسۀ بنت زید وبهجته أن تکشّف فی سیماها شبهاً
رضی اهللا عنها، وهی التی تزوّج بها الولید بن عبدالملک، فاختار لها أبوها اسم 
عمّتها لنفاستها، وما تبیّنه لبنته من وسام و قسام اختصّت بهما أُخته، وتفاؤالً بأن 

  .الها من آثار وحظوۀیکتب اهللا لها حظّ عمّتها، وما واتاها من سعادۀ ونعماء، وم

 إذ أنّها دفعته إلى ما قام ;إذ کانت محبّبۀ، ولها الید البیضاء فی خالفۀ زوجها
به فی عهده، فقد فتحت فی عهده فتوح عظیمۀ، وکان یتکفّل باألیتام، ویرتّب لهم 
معاشهم، ومن یرعاهم، ومن یقوم بخدمتهم، وللعمیان من یقودهم، وعمّر المسجد 

ورزق الفقهاء والضعفاء والفقراء، وأسبغ علیهم، وحرّم االستجداء النبوی ووسّعه، 
  .1وفرض لذوی الحاجات ما یکفیهم، وقد ضبط أمور الخالفۀ أتمّ ضبط

ومن المصادفات أنّ عمۀ السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها، رحلت إلى مصر 
 وهبت  إذ أنّها دفنت بالدار التی;وتوفّیت بها، ومقامها بالقرب من السیّدۀ نفیسۀ

لها من والی مصر أخی زوجها عبداهللا بن عبدالملک، وکانت من الصالحات، وقد 
  .توفّیت قبل وفاۀ بنت أخیها

هو أبو محمد الحسن األنور ابن زید األبلج ابن الحسن السبط ابن : ووالدها
علی بن أبی طالب رضی اهللا عنهم أجمعین، فهی من دوحۀ النبوۀ التی طابت 

، ومن شعبۀ الرسالۀ التی سمت رفعۀً ونبالً، قد اکتنفها العزّ فرعاً، وزکت أصالً
  :والشرف، والزمها السؤدد والکرامۀ

  ما مثلها أبداً فی الخلد من شجر***یا حبذا روضۀ فی الخلد نابتۀ

  ثم اللقاح علی سید البشر***المصطفى أصلها والفرع فاطمۀ

 ـ 119: 2، مروج الذهب 27: 3، تاریخ الیعقوبی 23: ، بلغۀ الظرفاء97: 8انظر تاریخ الطبری . 1                                                           
127.  



١٩١ اهل بيت فی مصر

  الثمروالشیعۀ الورق الملتفّ ب*** سبطاء لها ثمروالهاشمیان

  أهل الروایۀ فی العالی من الخبر***هذا مقال رسول اهللا جاء به

  1والفوز فی زمرۀ من أفضل الزمر***إنّی بحبّهم، أرجو النجاۀ غداً

وکان والدها إماماً عظیماً، عالماً جلیالً من کبار أهل البیت، معدوداً من 
  .التابعین، مجاب الدعوۀ، فاضالً شریفاً

عزل الخلیفۀ العباسی أبو جعفر المنصور عامله جعفر وفی سنۀ خمسین ومائۀ 
 عن إمرۀ المدینۀ، ووالّها الحسن بن زید، وقد بقی والیاً على المدینۀ بن سلیمان

  .2أن عزله المنصور لوشایۀ فیه سنۀ ستّ وخمسین ومائۀإلى 

فإنّ الحسن کان قد اصطفى ابن أبی ذئب محمد بن عبدالرحمن بن المغیرۀ، 
، لکنّه لم یأمن فلتات لسانه، فإنّ ابن أبی ذئب ذهب إلى المنصور وآواه وأکرمه

وأخبره بأنّ الحسن یطمح للخالفۀ، ویعمل على عودتها للعلویّین، فثارت ثائرۀ 
  .المنصور، وأمر بعزل الحسن وحبسه

وقد تسرّع ابن أبی ذئب فی وشایته، إذ أنّه غلب على ظنّه طمع آل البیت فی 
ه حقّ لهم، وهم أولى بها من غیرهم، مع أنّ الحسن کان  أنّالخالفۀ وما یعرفه

بمظاهرته لبنی العباس، ومناصرته لدولتهم، وکان أول من لبس السواد، معروفاً 
 شعار

  .3العباسیّین من العلویّین

وقد لبث الحسن فی حبسه إلى أن ولی المهدی الخالفۀ، وکان یعرف منه 
إخراجه من حبسه، وقرّبه منه علمه واعتداله، وزهادته وعبادته، فأمر ب

  .4واصطفاه

أبو : 8: 3 وهی منسوبۀ إلى یعقوب البصرانی، وفی الغدیر 76: ت فی کتاب بشارۀ المصطفىاألبیا. 1                                                           
  .النصرانییعقوب 

  .294: 8ظم فی تاریخ الملوک واألُمم  وما بعده، والمنت309: 7انظر تاریخ بغداد . 2
  .70: راجع عمدۀ الطالب. 3
، المنتظم فی تاریخ 279: 2، تهذیب التهذیب 309: 7إن أردت تفصیل ذلک، راجع تاریخ بغداد . 4

  .75: 5، أعیان الشیعۀ 294: 8واألمم  الملوک



١٩٢ اهل بيت فی مصر

وکان الحسن ذا حزم فی والیته، وعزم فی إمرته، وشدّۀ فی أخذ الناس 
بالحدود وحرمات اهللا، التأخذه رأفۀ فی دین اهللا، والتقفه رحمۀ عن إقامۀ 

  .حدوده

  .1ولمّا عاد إلى المدینۀ لم یعاتب ابن أبی ذئب

 بن أبی طالب وهو غالم، وترک علیه الحسن بن علی بن زید أبوه توفی ولمّا
دیناً أربعۀ آالف دینار، فحلف السید حسن أن الیظلّ رأسه سقف إالّ سقف 

 بیت رجل یکلّمه فی حاجۀ حتّى أو)صلى اهللا علیه وآله( مسجد رسول اهللا
  .2یقضی دین أبیه، فوفى بنذره، ووفى دین أبیه

یا بن : قال المدینۀ، فومن کرمه أنّه أتى بشاب شارب متأدّب وهو عامل على
أقیلوا ذوی «): صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا، الأعود، وقد قال رسول اهللا

 وأنا ابن أبی أُمامۀ بن سهل بن حنیف، وقد کان أبی مع أبیک 3»الهیئات عثراتهم
  .کما علمت

  صدقت، هل أنت عائد؟: فقال

  !ال واهللا: قال

تزوّج بها وعد إلیّ، فتاب الشاب، : فأقاله وأمر له بخمسین دیناراً وقال له
  .4فکان الحسن یحسن إلیه

مرّت به امرأۀ وهو فی : وکان الحسن والد السیدۀ نفیسۀ مجاب الدعوۀ، یقال
فاختطفه عقاب، فسألت الحسن أن یدعو اهللا لها بردّه، فرفع ! األبطح ومعها ولدها

ن غیر أن یضرّه یدیه إلى السماء ودعا ربّه، فإذا بالعقاب قد ألقى الصغیر، م
  .5بشیء، فأخذته أُمه

  :ودخل علیه بعض الشعراء فأنشده

  اهللا فرد وابن زید فرد

  .326: 4خطط المقریزی . 1                                                           
  .309: 7یب البغدادی فی تاریخه ، والخط326: 4ذکر القصۀ المقریزی فی الخطط . 2
  .282: 6، والهیثمی فی المجمع 181: 6أخرجه أحمد فی المسند . 3
  .325: 4انظر خطط المقریزی . 4
  .المصدر السابق. 5



١٩٣ اهل بيت فی مصر

  :بفیک األثلب، أال قلت: فقال

  اهللا فرد وابن زید عبد

  .1ونزل عن سریر اإلمارۀ، وألصق باألرض، یسبّح اهللا العلی الکبیر

  .جلیالً جمیالً، سریّاً، سخیّاً) رضی اهللا عنه( وکان

  :قول الشاعروفیه ی

  2فحسبی من مودّته نصیبی***إذا أمسى ابن زید لی صدیقاً

  :وقال آخر

  یجوب السهل وهناً واألکاما***إلى حسن بن زید بات نضوی

  وأول مؤمن صلّى وصاما***إلى رجل أبوه أبو المعالی

  وأن أهدی التحیۀ والسالما***أأُشتم أن أحبّک یا بن زید

   الروح منها والعظاماتعیش***وقد سلفت علی له أیاد

  ورأس العزّ منها والسناما***وکان هو المقدم من قریش

  بتسکین الکاللۀ والذماما***وخیرهم لجار أو لصهر

  3وأبرحهم إذا ازدحم الزحاما***وکان أشدّهم عقالً وحلماً

وکان الحسن کثیر الثراء، وله مال بالغابۀ، وقصره الحمراء کان من أعظم قصور 
د أتاه مصعب بن ثابت الزبیری وابنه عبداهللا وهو یرید الرکوب إلى المدینۀ، وق
  :، فأنشده مصعبماله بالغابۀ

  أنت أنت المجیر من ذا الزمان***یا ابن بنت النبی وابن علی

  الخافقان منه من لم یجیره***من زمان ألحّ لیس بناج

  من ید الشیخ من بنی ثوبان***من دیون تنوؤنا فادحات

  بمئین إذا عدّد ثمان***ت علینافی صکاک مکتبا

  ضاق عیش النسوان والصبیان***ن أخذن وأمیبأبی أنت إ

  .137: حکاه الشبلنجی فی کتابه نور األبصار. 1                                                           
  . عن بعضهم استعطاه فأکرمه276: 1ختصار أنشده فی غایۀ اال. 2
  .86: 4اکم فی المستدرک روى األبیات الح. 3



١٩٤ اهل بيت فی مصر

على الشیخ سبعمائۀ، وعلى ابنه : فأرسل الحسن إلى ابن ثوبان فسأله، فقال
  .1!مائۀ، فقضى عنهما، وأعطاهما مائتی دینار

قد السیدۀ أم کلثوم و: وقد خلّف الحسن من الذکور تسعۀ، ومن البنات اثنتین
تزوّج بها أبو العباس السفّاح الخلیفۀ العباسی، والسیدۀ نفیسۀ ولم یبلغ واحد من 
أوالده من الشهرۀ وذیوع الذکر ما بلغته ابنته السیدۀ نفیسۀ، فهی درّته الیتیمۀ، 

  .وغرّته الوضّاءۀ

القاسم، ومحمد، وعلی، وإبراهیم، وزید، وعبداهللا، :  هم2الده الذکوروأو
أمّا أُمّهم فأمّ سلمۀ، واسمها ابنۀ الحسن بن الحسن . ، وإسحاقویحیى، وإسماعیل

  .بن علی بن أبی طالب

وتزوّج أم کلثوم عبداهللا بن علی بن عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنهم، وقد 
، وهو فی طریقه إلى الحجّ فی صحبۀ أمیر المؤمنین المهدی،  هـ 168توفّی سنۀ

أنّه مدفون بتربته المشهورۀ :  الشعرانیویذکر. 3ودفن فی الحجاز، وقیل بالحاجر
 قریباً من

ویغلب على . 4عمرو بن العاصوجامع ) العیون(عۀ جامع القرّاء بین مجراۀ القل
  .الظنّ أنّه دفن بالحاجر فی الطریق إلى مکۀ

وروی أنّ اإلمام زید األبلج، والد السید حسن األنور، کان یأخذ بید ولده 
یا سیدی یا رسول «: ویقول) صلى اهللا علیه وآله( الحسن ویدخل إلى قبر النبی

، ثم یرجع وینصرف، فلمّا کان فی بعض »اهللا، هذا ولدی الحسن وأنا عنه راض

  .311 ـ 310: 7راجع القصۀ بکاملها فی تاریخ بغداد . 1                                                           
القاسم وهو أکبرهم، :  أنّه أعقب سبعۀ ذکور71: ذکر صاحب عمدۀ الطالب فی أنساب أبی طالب. 2

وکان مظاهراً لبنی العباس على بنی عمّه، وعلی یکنّى أبا الحسن، مات فی حبس المنصور، وکان 
زید، نصب، وزید ویکنّى أبا زید، وإبراهیم ویکنّى أبا إسحاق، وعبداهللا ویکنّى أبا یتظاهر بال

کان عیناً للرشید، فیسعى بĤل أبی : الحسن، وکان أعور ویلقّب بالکوکی، قیلوإسحاق ویکنّى أبا 
طالب إلیه، حتّى غضب علیه الرشید یوماً وحبسه، فمات فی حبسه، واسماعیل ویکنّى أبا محمد، 

  .صغر أوالدهوهو ا
: وحاجر. 70: ، وعمدۀ الطالب313 و309: 7راجع تاریخ بغداد . قاله الخطیب وأغلب النسّابۀ. 3

  .موضع على خمسۀ أمیال من المدینۀ من جهۀ مکۀ
  .271: 2لواقح األنوار فی طبقات األخیار . 4



١٩٥ اهل بيت فی مصر

یا زید، إنّی «: ، وهو یقول له)صلى اهللا علیه وآله( اللیالی نام فرأى المصطفى
  .»اض عنه برضای علیهراض عن ولدک برضاک عنه، والحقّ سبحانه وتعالى ر

ء الحسن بالسیدۀ نفیسۀ إلى المدینۀ، وکان دائماً یأخذ بیدها ویدخل بها وجا
ویرجع، فما » یا رسول اهللا، إنّی راض عن بنتی نفیسۀ«: إلى القبر الشریف ویقول

یا «: فی المنام وهو یقول) صلى اهللا علیه وآله( زال یفعل حتّى رأى رسول اهللا
والحقّ سبحانه وتعالى راض حسن، إنّی راض عن ابنتک نفیسۀ برضاک عنها، 

  .1»عنها برضای عنها

  .وزید األبلج هو ابن الحسن السبط ابن سیّدنا اإلمام

 من هذا الغصن، غصن القرن األول للهجرۀ، جاءت إحدى أغصان ریاحین

  .الثانی القرن

أمّا أُمها فأم ولد، وأمّا إخوتها فأُمّهم أُمّ سلمۀ زینب بنت الحسن بن الحسن 
هللا عنهم، ولیس ذلک بضائرها، وال ما ینقص من قدرها، فقدیماً بن علی رضی ا

علیه ( تسرّى الخلیل إبراهیم علیه الصالۀ والسالم هاجر، فولدت له إسماعیل
. ) علیه وآلهصلى اهللا( ، فکان من نسله صفوۀ خلق اهللا محمد بن عبداهللا)السالم

 فولدت له إبراهیم، وقد ماریۀ القبطیۀ) صلى اهللا علیه وآله( وقد تسرّى رسول اهللا
  .کان أبوها الحسن من أُمّ ولد

وکذا زید بن علی رضی اهللا عنهما من أُمّ ولد، وقد دخل على هشام بن 
بلغنی أنّک تحدّث نفسک بالخالفۀ؟ والتصلح لها ألنّک ابن : عبدالملک، فقال له

  !أَمه

لقرّاء، بین مجراۀ القلعۀ وجد أخیراً ما یدلّ على دفن السید زید األبلج بالقاهرۀ، قریباً من جامع ا. 1                                                           
وجامع عمرو فی التربۀ المشهورۀ قریباً من جامع القرّاء، فقد وجد حجر عتیق شرقی مقام ولده 

  .السید حسن األنور بقرب جامع عمرو بعد مجراۀ القلعۀ بقلیل، مرقوم علیه نسب زید
امع طولون، ممّا یلی محمد األنور عمّ السیدۀ نفیسۀ فی المشهد القریب من عطفۀ جام أمّا اإلم  

دار الخلیفۀ فی الزاویۀ التی ینزل الیها بدرج، وهو على یمین الطالب للسیدۀ سکینۀ، ومکتوب 
  .على بابه فی لوح رخام هذا البیت

  ذلک األنور األجلّ محمد***مسجد حلّ فیه نجل لزید
األولیاء، لیست وهذه تدلّ على أنّ األضرحۀ والمساجد الموجودۀ فی القاهرۀ، آلل البیت أو   

  .کما یدّعیها بعض الکتّاب» مشاهد الرؤیا«



١٩٦ اهل بيت فی مصر

هللا تعالى، الّ اإنّی أحدّث نفسی بالخالفۀ، فالیعلم الغیب إ: أمّا قولک: فقال له
إنّی ابن أمۀ، فإسماعیل ابن أمۀ، أخرج اهللا من صلبه خیر البشر : قولکوأمّا 
، وإسحاق ابن حرّۀ أخرج من صلبه القردۀ )صلى اهللا علیه وآله( محمداً

  !والخنازیر

  !قم: فقال له

ما أحبّ أحد : فلمّا خرج من الدار قال. إذن، الترانی إالّ حیث تکره: فقال
  . ذلّإالّ الحیاۀ

  .1 الیسمعهنّ هذا الکالم منک أحدباهللا: فقال سالم مولى هشام

. من أحسن بنی هاشم عبادۀً، وأجلّهم سیادۀً) رضی اهللا عنه( وقد کان زید
وکانت ملوک بنی أُمیۀ تکتب إلى صاحب العراق أن یمنع أهل الکوفۀ من 

أحدّ من شبا حضور مجلس زید بن علی، فإنّ له لساناً أقطع من ظبّۀ السیف، و
  .2األسنّۀ، وأبلغ من السحر والکهانۀ، ومن النفث فی العُقد

واهللا ما ولدت النساء أفضل من زید بن علی، وال أفقه وال : وقال الشعبی
  .3أشجع وال أزهد

شاهدت زید بن علی کما شاهدت أهله، فما رأیت فی زمانه : وقال أبو حنیفۀ
لقد کان منقطع النظیر، وکان .  أبین قوالًأفقه منه وال أعلم، وال أسرع جواباً، وال

وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ : (یدعى بحلیف القرآن، قرأ مرّۀً قول اهللا تعالى
اللّهم ال : إنّ هذا لوعید وتهدید من اهللا تعالى، ثم قال:  فقال)ثُم الَیَکُونُوا أَمْثَالَکُم

  .4...دلت به بدیالًملجأ ممّن تولّى عنک فاستب

ونشأت السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها نشأۀً نبویۀً، فإنّها بعد أن درجت بمکّۀ 
تحوطها العزّۀ والکرامۀ، استصحبها أبوها وقد أوفت الخامسۀ من عمرها إلى 
المدینۀ المنوّرۀ، وعاشت معه بداءۀً، وأخذ یلقّنها ما تحتاج الیه من أمور دینها 

: ، والصواعق المحرقۀ206: 3، ومروج الذهب 334 ـ 333: 21راجع تفصیله فی تاریخ دمشق . 1                                                           
  .247 ـ 246

  .72: 1انظر زهر اآلداب وثمر األلباب للحصری القیروانی . 2
  .المصدر السابق. 3
  .98: 1، الروض النضیر للسیاغی 335: 3ی ، خطط المقریز299: 23تاریخ دمشق . 4



١٩٧ اهل بيت فی مصر

 إلى المسجد النبوی تسمع من شیوخه، وتتلقّى الحدیث ودنیاها، وکانت تذهب
 مدرسۀ أبیها المحمدیۀ، تسمع منه تاریخ دینها والفقه من علمائه، وعاشت فی

  .وتاریخ أسرتها

ومن بین الذین التقت بهم السیدۀ نفیسۀ فی المدینۀ اإلمام مالک الذی کان 
الذی انتشر فی کلّ وفقهه » الموطّأ«حدیث الفقهاء والمسلمین جمیعاً بکتابه 

األمصار، ووجدت السیدۀ کریمۀ الدارین فی هذه األجواء الرائعۀ مبتغاها، وقرأت 
، وناقشت کلّ القضایا الدینیۀ، وبدأت تزداد معرفۀً کاملۀ، والناس من »الموطأ«

حولها بما فیهم اإلمام معجبون بهذه السیدۀ الطاهرۀ، یسمعون آراءها فی کلّ ما 
  .وسیرۀ وحدیثیتدارسون من فقه 

وبلغت کریمۀ الدارین سنّ الزواج، فرغب فیها شباب آل بیت رسول 
من بنی الحسن وبنی الحسین رضی اهللا عنهم، کما ) صلى اهللا علیه وآله( اهللا

تهافت على خطبتها الکثیر من شباب أشراف قریش، لما عرفوه من خیرها 
علیها من عبادۀ ربّها، وبرّها، ودینها وإیمانها، وصالحها وتقواها، وما نشأت 

وافر، باإلضافۀ إلى ما حباها به ربت فیه بسهم وإقبالها على طلب العلم حتى ض
اهللا عزّ وجلّ من حسن بارع وجمال رائع، وما امتازت به من سرى األخالق 
وکریم المناقب وحمید الشمائل، فکان أبوها یأبى علیهم إجابۀ طلبهم، ویردّهم 

اه إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق رضی اهللا عنهما، ردّاً جمیالً، إلى أن أت
وکانت دار الحسن قبالۀ دار جعفر الصادق، فخطبها من أبیها، فلم یردّ علیه 

توّاً إلى المسجد  فقام إسحاق من عند الحسن، وفی نفسه ما فیها، وذهب جواباً،
یا «: فقال. النبوی ودخل الحجرۀ الشریفۀ، ووقف تجاه القبر فی خشوع وإجالل

رسول اهللا، إنّی خطبت نفیسۀ بنت الحسن من أبیها فلم یردّ علیّ جواباً، وإنّی لم 
ثم انصرف، وقد انشرح صدره واطمأنّت . »أخطبها إالّ لخیرها ودینها وعبادتها

  .نفسه

 فی) صلى اهللا علیه وآله( ففی تلک اللیلۀ رأى أبوها الحسن جدّه المصطفى
فما أن أفاق . » زوج نفیسۀ من إسحاق المؤتمنیا حسن،«: النوم، وهو یقول له



١٩٨ اهل بيت فی مصر

من نومه حتى بعث إلى إسحاق یستدعیه الیه، فسارع الیه، وما أن جلس بین 
یدی الحسن حتى أخبره برؤیاه، وما لبث أن عقد له على ابنته فی حفل جمع 

، وجماعۀً من أشراف قریش، )صلى اهللا علیه وآله( جمهرۀً من آل بیت رسول اهللا
  .1ی سنۀ إحدى وستین ومائۀوکان ف

وبعد أن جهّزها أبوها وجلیت لزوجها، بنى علیها فی دار أبیه جعفر الصادق 
 رضی اهللا( بالمدینۀ، وهی الدار التی کان یسقى فیها الماء الذی تصدّق به جعفر

ثم من بنی . ، وکانت تلک الدار قبالً لحارثۀ بن النعمان األنصاری الخزرجی)عنه
صلى اهللا ( ، وقد قال)صلى اهللا علیه وآله( من فضالء صحابۀ رسولالنجّار، وکان 

حارثۀ بن : دخلت الجنّۀ فسمعت قراءۀً، فقلت من هذا؟ فقیل«): علیه وآله
، وکان برّاً بأُمه، وکان قد ذهب 2»کذلکم البرّ): صلى اهللا علیه وآله( النعمان، فقال

 إذا جاءه مسکین أخذ من بصره، فاتّخذ خیطاً فی مصالّه إلى باب حجرته، فکان
نحن : مکتله شیئاً ثم أخذ بطرف الخیط حتّى یناوله، فکان أهله یقولون له

مناولۀ «: یقول) صلى اهللا علیه وآله( إنّی سمعت رسول اهللا: نکفیک، فیقول
  .3»المسکین تقی میتۀ السوء

وکان قبالۀ تلک الدار فی الغرب دار الحسن بن زید، وهو أطمّ، کان الحسن 
 ابتاعه فخاصمه فیه أبو عوف النجاری، فهدمه الحسن فجعله داراً مشیّدۀ قد

  .البنیان، عالیۀ األرکان، تحوطها الکرامۀ، ویرفرف علیها الشرف والجاللۀ

وبزواج السید إسحاق من السیدۀ نفیسۀ، اجتمع فی بیتها نوران، نور الحسن 
إلمام الحسن، والسید اب أهل الجنّۀ، فالسیدۀ نفیسۀ جدّها اوالحسین سیّدا شب

اإلمام الحسین، ألنّ إسحاق المؤتمن هو ابن اإلمام جعفر الصادق إسحاق جدّه 
علیه ( ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن أبی الشهداء اإلمام الحسین

  .327: 4راجع خطط المقریزی . 1                                                           
  .36: 6مسند أحمد . 2
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١٩٩ اهل بيت فی مصر

وهی أُم اخوته موسى اإلمام ومحمد وفاطمۀ » حمیدۀ البربریۀ«، وأُمه )السالم
  .جمیعاًالکبرى رضی اهللا عنهم 

روى عنه الکثیر . وکان إسحاق من أهل الفضل واالجتهاد، والورع والصالح
یعقوب بن حمید بن کاسب المدنی : من الناس الحدیث واآلثار، وکان کاسب

حدثنی الثقۀ الرضا، : ـ یقول وینسب إلى جدّه إذا ما حدّث عن إسحاق ـ
  .1، مأموناً صادقاًوناهیک بابن کاسب، فقد کان محدّثاً ثقۀً. إسحاق بن جعفر

وأمّا إسحاق بن جعفر الصادق، ویکنّى أبا محمد، ویلقَّب : وفی عمدۀ الطالب
بالمؤتمن، فقد ولد بالعریض، وهو واد بالمدینۀ، وکان من أشبه الناس برسول 

، وکان محدّثاً جلیالً، وکان سفیان بن عیینۀ شیخ اإلمام )صلى اهللا علیه وآله( اهللا
حدّثنی الثقۀ الرضا إسحاق بن : عنهما إذا ما روى عنه یقولالشافعی رضی اهللا 

وهو أقلّ المعقّبین من ولد . جعفر بن محمد بن علی بن الحسین رضی اهللا عنهم
محمداً والحسن والحسین، وتُعرف : جعفر الصادق عدداً، إذ أعقب ثالثۀ رجال

  .2ذرّیته باالسحاقیّین

ضی اهللا عنها إسحاق بن جعفر وتزوّج بنفیسۀ ر: ویقول المقریزی فی خططه
إسحاق المؤتمن، وکان من أهل الصالح : الصادق رضی اهللا عنهما، وکان یقال له

نه الحدیث، وکان ابن کاسب إذا حدّث عنه روی ع. والخیر، والفضل والدین
الثقۀ والرضا إسحاق بن جعفر، وکان له عقب بمصر بنو الرقى، حدّثنی : یقول

  .3وبحلب بنو زهرۀ

  .أُم کلثومالقاسم و: سحاق ولدین، همانفیسۀ من إوولدت 

إسحاق بن جعفر، روى عن کثیر بن عبداهللا بن عمرو : وفی تهذیب التهذیب
بن عوف، وعبداهللا بن جعفر المخزومی، وصالح بن معاویۀ بن عبداهللا بن جعفر، 

إبراهیم بن المنذر، ویعقوب بن حمید بن کاسب، ویعقوب : وروى عنه. وغیرهم

  .646 رقم337 ـ 336: 11انظر ترجمته فی تهذیب التهذیب . 1                                                           
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٢٠٠ اهل بيت فی مصر

وهو زوج السیدۀ نفیسۀ بنت الحسن . ، وغیرهم ممّن قدم مصرد الزهریبن محم
  .1األنور رضی اهللا عنهم

  .2 ألنّه لم یر ضاحکاً;نّه کان یقال له الحزینأ: وقد ذکر فی لسان المیزان

إنّه الممدوح بروایته عن أبیه، وقد مکث بعد وفاۀ : وفی مشترکات الطوبجی
إنّه : ن بمصر، وقیل لیس بالکثیر، ثم توفّی ودفالسیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها زمناً

  .رحل وولداه القاسم وأُم کلثوم إلى المدینۀ وتوفّی بها، وهو األصحّ
  

  نفیسۀ العلم

فی بیت کریم، وبین أُسرۀ طهّرها اهللا سبحانه وتعالى تطهیراً وأذهب عنها 
لعظیم، الرجس، فتحت السیدۀ کریمۀ الدارین عینیها، ووعت أذناها کتاب اهللا ا

والشکّ أنّ الجوّ الذی کان یحیطها شجّعها على ذلک، فأب صالح وأُم عابدۀ، 
عیاً أن تقلّدهما، ولعلّها سمعت من یعبدان اهللا سبحانه وتعالى لیل نهار، فکان طبی

الحسن والحسین وأُمّهما الزهراء، وأبیهما أمیر : اإلمامینأبیها تاریخ جدّیها 
من أنوار، وما ) صلى اهللا علیه وآله(  من رسول اهللالمؤمنین، وما اقتبسوا جمیعاً

  .أخذوا عنه من شتّى الفضائل والمکرمات

ولعلّ والدها تنبّأ لها بأنّها سیکون لها شأن عظیم بین الصالحین والصالحات، 
ۀ القرآن الکریم بمفردها، ثم عملت على حفظه فقد بدأت فی سنّ مبکرۀ فی تالو

أمّا العبادات المفروضۀ فقد أُثر . نۀ واحدۀ فقطتمّ لها ذلک فی خالل سحتى 
عنها رضی اهللا عنها أنّها کانت تؤدّی الصلوات الخمس بانتظام مع والدیها فی 

  .3المسجد الحرام وهی فی السادسۀ من عمرها

ونشأت کذلک آیۀ من آیات اهللا تعالى فی قوۀ الذاکرۀ والحافظۀ، صفاء نفس 
جه بکلّ قواها إلى کتاب اهللا الکریم، فألمّت ونقاء حدس، فکان طبیعیاً أن تتّ

  .بتفسیره وتأویله، فاستجلت غوامضه، وخاضت عبابه
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٢٠١ اهل بيت فی مصر

وأخذت وهی تنمو جسماً وعقالً وروحاً، تقوم اللیل وتصوم النهار، وتمعن فی 
لّ روحها إلى دراسۀ حدیث جدّها، فروت منه عن العبادۀ والدراسۀ، فاتّجهت بک
ها، وأخذت بحظّ وافر من الفقه والعلم، ومن هنا أبیها وآل بیتها وعلماء عصر
  .»نفیسۀ العلم«: جاء اللقب الذی اشتهرت به

، وروت من الحدیث )صلى اهللا علیه وآله( شغفت بحدیث جدّها المصطفى
واآلثار الکثیرۀ من أبیها وآل بیتها وعلماء عصرها، وبخاصّۀ اإلمام مالک بن 

 عادته أن یتصدّر مجالس العلم وفی منبالمدینۀ، وکان ) رضی اهللا عنه( أنس
یمینه موطّؤه، وحوله العلماء وطالّب العلم وفدوا علیه من سائر األقطار 
اإلسالمیۀ، وهو ینشر العلم فی أرجاء المدینۀ، ومن أرجائها ینساب إلى آفاق 
العالم المتعطّش له، وکانت أحادیث اإلمام مالک علنیۀ، وکانت أصداؤها لتصل 

یسۀ، فتأخذ ما تضیفه إلى ما جاءت به من مکۀ من سائر علوم إلى السیدۀ نف
  .مصر والراحلین الیهاعنها الحدیث کثیر من علماء القرآن والحدیث، وقد سمع 

لمّا دخل مصر ) رضی اهللا عنه( أنّ اإلمام الشافعی: وقد کان ابن خلّکان یروی
 حضر الیها

  .1وسمع علیها الحدیث

:  وهو أخو السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنهموقالت زینب بنت یحیى المتوّج،
: کانت عمّتی نفیسۀ تحفظ القرآن وتفسیره، وکانت تقرأ القرآن وتبکی، وتقول«

، ألنّها کانت تعلم 2»)علیه السالم( إبراهیمدی یسر لی زیارۀ خلیلک الهی وسی
وخاتم ). صلى اهللا علیه وآله( أنّه أبو االنبیاء، أی أنّه أبو أبیها محمد رسول اهللا

األنبیاء، وأنّه بشّر به کما ورد فی األثر، وإذن فهو أبوها وجدّها، وکانت تعرف أنّ 
: ، حیث یقول)علیه السالم( أنا دعوۀ إبراهیم«: قال) صلى اهللا علیه وآله( الرسول

وَالْحِکْمَۀَ کِتَابَ ا عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْرَبنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُو(
  .3»)وَیُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ
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٢٠٢ اهل بيت فی مصر

ما أن بلغت «: وحین بلغت المزار، ووقفت بین یدی جدّها خلیل اهللا، قالت
المقام الکریم والضریح العظیم حتى أجهشت بالبکاء، بکاء السرور لتحقیق أمنیتی 

.  من آیات اهللا ما ورد فی خلیل اهللافی زیارۀ الخلیل، ثم جلست فی خشوع أقرأ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَب اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِی وَبَنِی أَن نَّعْبُدَ : (وقرأت

رَب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثیراً مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی وَمَنْ عَصَانِی * األَصْنَامَ 
رَبنَا إِنِّی أَسْکَنتُ مِن ذُریتی بِوَاد غَیْرِ ذِی زَرْع عِندَ بَیْتِکَ * إِنَّکَ غَفُورٌ رحِیمٌ فَ

الْمُـحَرَّمِ رَبنَا لِیُقِیمُوا الصالَۀَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَۀً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ 
 عَلَى رَبنَا إِنَّکَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِی وَمَا نُعْلِنُ وَمَا یَخْفَى* رُونَ الَّثمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُ

الْحَمْدُ هللاِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ * االَْرْضِ وَالَ فِی السماءِ اهللاِ مِن شَیْء فِی 
لْنِی مُقِیمَ الصالَۀِ وَمِن رَب اجْعَ* إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبی لَسَمِیعُ الدعَاءِ 

رَبنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَی وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ * ذُریتِی رَبنَا وَتَقَبلْ دُعَاءِ 
 فِیهِ  إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْم تَشْخَصُوَالَتَحْسَبَنَّ اهللاَ غَافِالً عَما یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ* 

 مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُءُوسِهِمْ* االَْبْصَارُ 

وَأَنذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ * الَ یَرْتَد إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ 
لَمْ  وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَالَّذِینَ ظَلَمُوا رَبنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَل قَرِیب نُّجِبْ دَعْوَتَکَ 

 الَّذِینَ ظَلَمُوا سَکَنتُمْ فِی مَسَاکِنِوَ* تَکُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَکُم مِن زَوَال 
وَقَدْ مَکَرُوا مَکْرَهُمْ * أَنفُسَهُمْ وَتَبَینَ لَکُمْ کَیْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَکُمُ االَْمْثَالَ 

فَالَ تَحْسَبَنَّ اهللاَ مُخْلِفَ *  اهللاِ مَکْرُهُمْ وَإِن کَانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَعِندَ
یَوْمَ تُبَدلُ االَْرْضُ غَیْرَ االَْرْضِ وَالسماوَاتُ * وَعْدِهِ رُسُلَه إِنَّ اهللاَ عَزِیزٌ ذُو انتِقَام 

* وَتَرَى الْمُـجْرِمِینَ یَوْمَئِذ مُقَرَّنِینَ فِی االَْصْفَادِ   *وَبَرَزُوا هللاِِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ
لِیَجْزِیَ اهللاُ کُلَّ نَفْس ما کَسَبَتْ إِنَّ * سَرَابِیلُهُم مِن قَطِرَان وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ 

وا أَنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ هذا بَالَغٌ لِلنَّاسِ وَلِیُنذَرُوا بِهِ وَلِیَعْلَمُ* اهللاَ سَرِیعُ الْحِسَابِ 
  .]52 ـ 35: إبراهیم[)وَلِیَذَّکَّرَ أُولُو االَْلْبَابِ

وحجّت کریمۀ الدارین هی وزوجها إسحاق المؤتمن، وزارت قبر خلیل 
حجّت فی حیاتها المبارکۀ ثالثین مرّۀ، : الرحمن علیه الصالۀ والسالم، کما قلت



٢٠٣ اهل بيت فی مصر

ۀ لها فی ذلک جدّها اإلمام الحسن الذی ، وکان القدو1أکثرها ماشیۀ على قدمیها
  .2»إنّی ألستحی من ربّی أن ألقاه ولم أمش إلى بیته«: کان یقول

خدمت عمتی السیدۀ نفیسۀ أربعین سنۀ، :  المتوّج3وقالت زینب بنت یحیى
أما : فقلت لها. ت بلیل والأفطرت بنهار، إالّ العیدین وأیام التشریقفما رأیتها نام

کیف أرفق بنفسی وأمامی عقبات الیقطعهنّ إالّ : قالتبنفسک؟ فترفقین 
  4الفائزون؟

  .5ه، وکانت تقرأ القرآن وتبکیکانت عمتی تحفظ القرآن وتفسیر: وکانت تقول

وقد سمع منها الحدیث وتفسیره والفقه کثیر ممّن قابلوها، فقد سمع منها 
صری، وعبداهللا  کذی النون الم;بمصر غیر اإلمام الشافعی جمهور کبیر من العلماء

بن الحکم، وولدیه محمد وعبدالرحمن، وعبدالرحمن البویطی، والربیعین المرادی 
والجیزی، وحرملۀ من أصحاب اإلمام الشافعی رضی اهللا عنهم، وکثیرین 

استفادوا ممّا أفاضه اهللا علیها من فیوضات ممّا سیأتی بیانه بعد قلیل، وما 6غیرهم
لم ومعارف نبویۀ، فإنّها رضی اهللا عنها من أهل روته من أحادیث وآثار، وفقه وع

بیت اتّقوا اهللا فعلّمهم اهللا، وأنار قلوبهم بنور عرفانه، فکانوا من حلمۀ العلم 
  .وحضنته، ومن ذوی الفقه والدین، والمعرفۀ والیقین

وکانت السیدۀ الورعۀ زاهدۀ فی دنیاها، تؤمن بمنهج الزهد وتمارسه، وکان 
الذی ) صلى اهللا علیه وآله( هد جدّها األعظم رسول اهللارائدها فی طریق الز
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یاتها، وقد یحیى أخوها بمصر، ولیس ألخیها یحیى سوى زینب التی صحبت عمّتها طوال ح. 3

دخلت إلى قبر : قال أبو الذاکر. عافت الدنیا وزهدتها، فلم تتزوّج، وکان یرى على قبر یحیى نور
إِنَّمَا یُرِیدُ اهللاُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ : (یحیى، فلم أحسن األدب، فسمعت من قبره من یقول

 أخواتها سواه، ومشهده معروف بإجابۀ الدعاء، وقد ولیس بمصر من. )الْبَیْتِ وَیُطَهرَکُمْ تَطْهِیراً
دفنت زینب بنت یحیى المتوّج رضی اهللا عنهما بجوار قبر عمرو بن العاص، وکان أهل مصر یأتون 
لزیارۀ قبرها من کلّ فجّ، وکان الظاهر الخلیفۀ الفاطمی یأتی إلى زیارتها ماشیاً، وکان أهل مصر 

لنیل قد توقّف، فاستسقى أهل مصر بها، وجأروا إلى ربّهم، یجیئون إلى قبرها یستسقون، وکان ا
  .فجرى النیل بإذن اهللا تعالى
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٢٠٤ اهل بيت فی مصر

وما ) صلى اهللا علیه وآله( أحاطت بسیرته، وکان مرشدها هو ما قال الرسول
فعل، وقد مالت بطبعها من صغرها إلى حیاۀ بعیدۀ عن زخرف الحیاۀ وزینتها 

 ولکنّها بالرغم من أنّ أباها کان أمیراً للمدینۀ، وکان بالشکّ یعیش عیشۀً رغدۀ،
  .ما کانت تستشرف إلى لذائذ الدنیا وشهواتها

وفی بیت أبیها نشأت ـ برغم ما یحیط بها من مظاهر الترف ـ نشأۀ الزهادۀ 
  .1أنّها کانت تأکل کلّ ثالثۀ أیام مرّۀ: والتقشّف، فمثالً کنت قلیلۀ األکل، ویروى

أعلم کنت أجد عندها ما ال یخطر بخاطری، وال«: وتقول زینب بنت یحیى
یا زینب من استقام مع اهللا تعالى کان : من یأتی به، فعجبت من ذلک، فقالت

 الکون بیده

  .2»وفی استطاعته

صلى اهللا علیه ( وکانت تمضی أکثر وقتها فی معبدها أو حرم جدّها المصطفى
إنّها رضی اهللا عنها لم تکن سلبیۀ فی زهدها، تقاطع الحیاۀ : ، على أنّه یقال)وآله

امۀً کما یفعل بعض الزهّاد، إنّما کان هجرها للدنیا واقعاً على کلّ ما مقاطعۀً ت
  .یعوقها عن اهللا وطاعته ومرضاته، ویعوقها عن العمل آلخرتها والتزوّد لها

کانت اآلخرۀ وکان الموت نصب عینها، والدلیل على ذلک حفرها قبرها 
 وتستوحی بیدها، وقضاؤها شطراً من وقتها کلّ یوم تستلهم منه العظات،

  .الصالحات

وهی بعد ذلک زوجۀ مخلصۀ، ولم یشغلها أیّ أمر عن مسؤولیتها کزوجۀ، 
حتى فاخر بها المؤتمن الدنیا، ویذکر للناس من حوله أنّه قد وجد فیها نعمۀ اهللا 

  .ه وواجباتهعلیه، فلم تقصّر فی حقٍّ له أبداً، ولم یشغلها أیّ أمر عن حقوق

أبا القاسم وأُم :  وولدها، تغدق بالحنان ولدیهاوهی أُم ترعى اهللا فی زوجها
کلثوم، ترعاهما وتؤدّبهما حتى یصیرا نموذجاً صالحاً بشرف االنتساب إلى بیت 

  .النبوۀ

  .وهی ربّۀ بیت تشرف علیه، وهی محبّۀ للعلم حبّاً جعلها بحقّ نفیسۀ العلم
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٢٠٥ اهل بيت فی مصر

ا فی وتجتمع بذوی الحاجات من الناس، وتستمع الیهم، ولهذا شاهد مسکنه
المدینۀ وفود الزوّار من کلّ بلد اسالمی، خصوصاً من القادمین فی مواسم الحج 

فی العلم، وقد کان أکثر هؤالء الوفود، وأشدّهم حرصاً على لقائها کانوا لراغبین وا
  .من مصر

وضاقت دارها بالزائرین، کما حدث تماماً فی مصر عندما طلبت الرحیل إلى 
دحام منزلها بالقاصدین الیها، کما سیأتی تفصیل  بسبب از;الحجاز عند أهلها

  .فیما بعد ذلک

فزهد السیدۀ نفیسۀ إیجابی نافع، کما کان زهد الرسول إیجابیاً، مثالیاً فی 
  .إیجابیته

ترک الحرام وهو زهد : الزهد على ثالثۀ أوجه: ویقول اإلمام أحمد بن حنبل
وترک ما یشغل العبد عن العوامّ، وترک الفضول من الحالل وهو زهد الخواصّ، 

  .1اهللا، وهو زهد العارفین

هللا . اهللا أوالً، والمجتمع ثانیاً: وهو زهد السیدۀ کریمۀ أهل الدارین، شعارها
  .صالتها ونسکها، وهللا محیاها، وهللا مماتها

  
  أخالقها

کانت رضی اهللا عنها وأرضاها، کریمۀ الخلیقۀ، شریفۀ الطبع، غرّاء المکرمات، 
فقد صاغها اهللا من معدن کریم، وأنبتها نباتاً حسناً، فجمعت . اتزهراء المأثر

معطاءۀ فیّاحۀ، فیّاضۀ، نفّاحۀ، جمّۀ المبرات، کثیرۀ خالل الفتوّۀ والمروءۀ، فکانت 
  .الصالت، وهی مع هذا زاهدۀ متقشّفۀ

أمّا ما برأها علیه من عزّۀ نفس وحمى أنف، تربأ بنفسها عن مواطن الذلّ 
تصاون عن االمتهان والهوان، وهی مع هذا، الیذهب بنفسها زهو واالبتذال، وت

  .وکبریاء، والیخالطها تیه وعجب، بل کانت متواضعۀ النفس، متطامنۀ الجانب

فأخالقها مقتبسۀ من أخالق جدّها : سالسۀ طبع وسجاحۀ خلق، وباإلجمال
  .، وإنّه لعلى خُلق عظیم)صلى اهللا علیه وآله( طفىالمص
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٢٠٦ اهل بيت فی مصر

على فی الوفاء لزوجها على وجه الخصوص، وعرفان حقوقه، وکانت المثل األ
والقیام بواجباته، وقد ساهمته االخالص والودّ، وعرف فیها هذا الخلق النبیل، 
فکان مثال الطاعۀ لها فیما تسلکه وتنحیه، فما خالف لها أمراً، وال وقف لها فی 

ده، ولم یبخل علیها سبیل رغبۀ، بل کان یهیّئ لها ما تبتغیه، ویسهّل لها ما تری
  .بشیء من ماله

وکانت عطوفۀ على أُسرتها، فهاهی تلک بنت أخیها زینب، وقد لمست فی 
عمّتها العطف، فتمادت فی خدمتها، ونسیت نفسها فی سبیل عمّتها، فالزمتها 
وأصبحت کظلّها، وعافت الزواج لتنفرد بخدمتها، وتسهر على راحتها، وتقضی لها 

تها نفیسۀ بنت زید إلى مصر، إالّ شوقاً لبنت أخیها، وکان حاجتها، وما رحلت عم
ن معاملۀ، فأشرب فی قلبها حبّها، ، ومعاملتها لها أحس»جوهرۀ«برّها لخادمتها 

إلى ما عرف عنها من إیثار ذویها وبرّهم، ممّا جعلها تملک واإلخالص إلیها 
  . قلوبهم

کرب  وتفرّج ملهوفین،ال وتسعف وکان کثیرۀ الخیر والبرّ، تواسی البائسین،
المکروبین، وکان لها مال کثیر إلى مال زوجها، تحسن من کلّ أولئک إلى 
المرضى والمحتاجین والناس عامۀً، فما کانت تردّ سائالً، والتمنع مستجدیاً، 
وکانت تتعرّف من به حاجۀ، فتقضی حاجته، سخیّۀً لکلّ من یتّصل بها، ندیّۀً لکلّ 

  . رحابها ویحوم حولمن یلوذ بها،

خذی هذا المال شکراً هللا تعالى : وهب لها أحد األمراء مائۀ ألف درهم، وقال
لتوبتی، فأخذته وصرّته صرراً بین یدیها، وفرقت الصرر عن آخرها، وکان عندها 

یا سیدتی، لو ترکت لنا شیئاً من هذا الدراهم لنشتری به : بعض النساء فقالت لها
  !شیئاً فنفطر علیه؟

 خذی غزالً غزلته بیدی فبیعیه بما تشتری به طعاماً نفطر علیه، :فقالت لها
، ولم تأخذ من فذهبت المرأۀ وباعت الغزل وجاءت بما أفطرت به هی وأیّاها



٢٠٧ اهل بيت فی مصر

فهی الجوادۀ بنت الجواد، وهی من قوم یؤثرون على أنفسهم ولو . 1المال شیئاً
  .کان بهم خصاصۀ

نها أنّها مدّت یدها لمخلوق، وکانت رضی اهللا عنها عیوفۀ عزوفۀ، فما عرف ع
وما کانت تأخذ شیئاً ممّا کان یأتی الیها من منح األُمراء والعظماء، بل أنّها کانت 
تبعث به إلى ذوی الحاجات، سخاء نفس وعزّۀ فطرۀ، وما کانت تنفق على نفسها 
وأفراد بیتها إالّ ما کان من مالها أو مال زوجها أو ما یأتیها ممّا تغزله بیدها، 

  .وکانت ال تأکل طعاماً لغیر زوجها

 أن تنزل وهذا أمیر مصر السری بن الحکم، فقد ألحّ علیها إلحاحاً شدیداً فی
دار له نزل عنها لها، فبعد ألی وجهد قبلت أن تنزل فی تلک الدار التی وهبها فی 

، فهی من آل بیت الیرضى 2إلیها، وقد سرّه قبولها، وحمد اهللا تعالى على ذلک
  . شمماً وإباء نفس;ن یکون ألحد غیر اهللا تعالى له علیهم نعمۀ وال منّۀذووه أ

وهذا هو األمیر الذی بعث الیها بمائۀ ألف درهم، فلم تشأ أن تبیتها أو 
  .تدخرها، بل وزّعتها دون أن تبقی لها منها درهماً

وکانت السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها کثیرۀ البرّ والمواساۀ، عطوفۀ رحیمۀ، 
  . على القوم وتتّحد بهم، فتؤویهم إلى ظلّ رحمتها، وتمهّد لهم مهاد رأفتهاتحنو

باها بأقلّ أثراً من ذلک، فکثیراً ما نالهم برّها ولم یکن عطفها على ذوی قر
فهذه بنت أخیها السیدۀ زینب قد القت من عمّتها من الحنان . وشملهم خیرها

 وتتفانى فی خدمتها، وتقوم لها والرأفۀ واإلحسان، ما جعلها تخلص الودّ الیها،
بما تحتاجه من أمورها، فإنّ عمتها ملکت قلبها ببرّها وعطفها، حتّى وفت لها 

  .3أربعین سنۀ، تنشط لخدمتها، وتسهر على حاجتها، دون سأم أو ملل

لما لمسته من عطف وحنان، فعاشت » جوهرۀ«وکذلک أخلصت لها خادمتها 
  . وتسارع تلبیۀ ندائها، وقضاء حاجتهافی کنفها مسرورۀ، تفدیها بنفسها،

  .106: تحفۀ األحباب. 1                                                           
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٢٠٨ اهل بيت فی مصر

وهؤالء جیرانها وقد عرفوا برّها وعطفها، فکانوا یودّونها ویثقون بها، حتى 
جارتها الیهودیۀ لم تأمن على فهذه . أولئک الذین کانوا یخالفونها فی دینها

غیر الشریفۀ السیدۀ نفیسۀ، بالرغم من وجود جمهرۀ من الیهود أبناء وحیدتها 
یجاورونها، غیر أنّها لم تر فیهم أحداً موضع ثقتها فتودع عنده فلذۀ کبدها شیعتها 

إلى أن تعود من حمامها، فلم تجد غیر تلک األمینۀ العطوفۀ، فترکتها عندها، 
  .فنالت من برکتها ممّا سیأتی فی حینه

تؤسر األفئدۀ، إلى ما فالبرّ والعطف آیتان محبّبتان بهما، تملک القلوب، و
  .ن إقبال الناس علیها فوق ما لمسوه من برکاتها، وما عرفوه من نفحاتهامرأیناه 

  
  إلى القاهرۀ) صلى اهللا علیه وآله( من بلد الرسول محمد

ولدت السیدۀ نفیسۀ بمکۀ، ثم انتقلت إلى المدینۀ بصحبۀ أبیها، ولبثت 
هـ إلى سنۀ  156بالمدینۀ إلى أن روعت بحبس المنصور ألبیها من سنۀ 

، واستمرّت فی المدینۀ 1المهدی من حبسه وردّ علیه مالهأخرجه  حین هـ 159
بیها قریرۀ مسرورۀ إلى أن تزوجها إسحاق المؤتمن المنوّرۀ، وعاشت فی ظلّ أ

بالمدینۀ، فعاشت ردحاً من الزمن، فکانت تشوق لزیارۀ وبنى علیها فی بیت أبیه 
وطۀ دمشق، مقام السیدۀ ، ثم زارت بغ)صلى اهللا علیه وآله( قبر أبیها إبراهیم

، إذ أنّها مدفونۀ 2زینب بنت أم کلثوم بنت علی بن أبی طالب رضی اهللا عنهم
  :بمغارۀ، وعند قبرها رخامۀ مکتوب علیها

  بالرغم منّی بین التراب والحجر***أسکنت من کان فی األحشاء مسکنه

  بنت األئمۀ بنت األنجم الزهر***أُفدیک فاطمۀ بنت ابن فاطمۀ

جاریۀ جدّتها فاطمۀ الزهراء رضی اهللا عنها، وغیر » فضّۀ«بر وزارت ق
  .أولئک

وفی دمشق استقبلها جمهور کبیر من العلماء هرعوا للتسلیم علیها، والتماس 
دعائها وبرکتها، وفی مقدّمتهم الشیخ الکبیر العارف باهللا أبو سلمان الدارانی، وکان 

  .21: 2، شذرات الذهب 294: 8، المنتظم فی تاریخ الملوک واألمم 309: 7انظر تاریخ بغداد . 1                                                           
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٢٠٩ اهل بيت فی مصر

ف والوعظ، ومحدّث الشام أبو رجالً صالحاً زاهداً، وله کالم رفیع فی التصوّ
، وکان إماماً حافظاً، واإلمام أبو بکر الدمشقی 1مشقیالعباس الولید بن مسلم الد
، وکان صالحاً خاشعاً عابداً، وغیر أولئک من علماء 2مروان بن محمد الطاطری

 الشام ومحدّثیه وصلحائه،

 به من حدیث یرجون منها دعاءها، ویلتمسون برکتها، ویسمعون منها ما تحدّث
  .3)صلى اهللا علیه وآله( جدّها المصطفى

هـ وصلت السیدۀ کریمۀ الدارین  193 رمضان 26وفی یوم السبت الموافق 
بخمس سنین، وکان ) رضی اهللا عنه( إلى مصر، قبل أن یقدم الیها اإلمام الشافعی

  .5 والی مصر من قبل الرشید4ذلک فی والیۀ الحسن بن البحباح

، 6ن استقبالقبل أهل مصر السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها أحسوفی العریش است
د فقد أحبّها الشعب المصری قبل قدومها إلیه، سمع عن أنبائها بالمدینۀ بل

، وتلقّتها النساء والرجال بالهوادج والخیول )صلى اهللا علیه وآله( الرسول
زلها عنده مرحّبین، یهلّلون ویکبّرون، ولم یزالوا معها إلى أن دخلت مصر، فأن

کبیر التجّار بمصر جمال الدین عبداهللا الجصاص، وکان من أهل الصالح، ومن 
أصحاب المعروف والبرّ والصدقۀ، والمحبۀ فی الصالحین والعلماء والسادۀ 

مبجّلۀ، فأقامت بها عدّۀ شهور، األشراف، فنزلت عنده فی داره معزّزۀ مکرّمۀ 
سائر مدن القطر، ومن جمیع اآلفاق،  والناس یفدون إلیها زرافات ووحداناً، من

ام فی عصره، من حفّاظ الحدیث، ولد عام الولید بن مسلم األموی بالوالء، الدمشقی، عالم الش. 1                                                           
  .278: 1انظر تذکرۀ الحفاظ . هـ بذی المروۀ عند قفوله من الحج 195، وتوفّى عام  هـ 119

هـ عام الکواکب، وتوفی  147أبو بکر مروان بن محمد بن حسان الطاطری األسدی، ولد عام . 2
 24انظر تاریخ دمشق . کان مرجئاً: الهـ بدمشق، أثنى علیه اإلمام أحمد ویحیى لکنّه ق 210عام 
  .213ـ

  .58 ـ 57: راجع کتاب الدرّۀ النفیسۀ. 3
هـ وفی أیامه توفّی الرشید، وولی  193أحد والۀ بنی العباس على مصر، والّه الرشید علیها سنۀ . 4

ین، الخالفۀ ابنه األمین، وبعد أن ثار جند مصر قاتلهم الحسن بن البحباح ونکل بهم وأخضعهم لألم
انظر النجوم .  هـ 194توفّی بعد عام ! ثم عزله األمین، وکانت مدّۀ والیته کلّها سنۀ وشهرین
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٢١٠ اهل بيت فی مصر

یتلمسون برکتها، ویرجون دعاءها، ویرون فی إشراقتها إشراقۀ بیت النبوّۀ وعترۀ 
  ).صلى اهللا علیه وآله( المصطفى

وکانت سیدۀ من المصریّین تسمّى بأم هانئ، لها دار رحیبۀ بجهۀ المراغۀ، 
حۀ، ورعۀ تقیۀ صالفرجت من السیدۀ نفیسۀ النزول فی دارها، وکانت امرأۀ 

السیدۀ نفیسۀ وانتقلت إلى تلک الدار، فلم ینقطع عنها الزوّار، وانهال علیها فقبلت 
الناس من کلّ حدب وصوب، من طالّب الحاجات، وراغبی الدعوات، وملتمسی 
النفحات والبرکات، ویعودون جمیعاً وقد استجاب اهللا دعاءها، وقضى لهم 

  .حاجتهم، وکشف کروبهم

أبو السرایا أیّوب بن : یجاور بیت أم هانئ رجل من الیهود، یقال لهوقد کان 
وفی یوم من األیام توجّهت بها أُمها إلى السیدۀ نفیسۀ . صابر، وله بنت مقعدۀ

واستأذنت فی بقائها فی حماها إلى أن تعود من حمامها، فترکتها فی ردهۀ الدار 
ضت السیدۀ نفیسۀ ومضت إلى الحمّام، حتى إذا جاء وقت صالۀ الظهر نه

لوضوئها والبنت القعیدۀ ترقبها، وتستشرف إلى ما تصنعه السیدۀ، وکان ماء 
الوضوء یجری فی مجرىً بالردهۀ إلى بئر تحت عتبۀ الدار، فألهم اهللا عزّ وجلّ 
البنت إلى أن تزحف من مکان قعدتها وتصل إلى ذلک المجرى زاحفۀً، وأخذت 

سل وجهها ویدیها ورجلیها، وما أن غسلت من غۀ فیما تفعله فی تقلید السید
رجلیها من ذلک الماء الذی یسیل فی المجرى من فضل وضوء السیدۀ نفیسۀ، 
حتى کأنّما نشطت من عقالها، وزال عنها کساحها، وشفاها اهللا سبحانه وتعالى 
ممّا بها، فنهضت قائمۀً مسرعۀً فی الخروج إلى الدرب، خارج الدار تلعب مع 

  .سیدۀ فی شغل عنها بعبادتها وصالتهالدّاتها، وال

ی قائمۀ على فلمّا حضرت أم البنت إذ بها تجدها وقد زال عنها ما أقعدها وه
قدمیها، کأنّه لم یکن بها شیء، فاحتضنتها وهی نشوانۀ، مأخوذۀ ممّا رأت شفاء 
بنتها وعافیتها، فسألتها عن أمرها، فأخبرتها بجلیۀ األمر، وما کان من غسلها 

الریب فی أنّ : ا من فضل ماء الوضوء، فبکت األم بکاءً شدیداً، وقالترجلیه
دین تلک السیدۀ الشریفۀ هو الدین الصحیح، ودخلت على السیدۀ فی خشوع 



٢١١ اهل بيت فی مصر

وخضوع، وإجالل واحترام، ووقفت بین یدیها تحیّیها، ثم نطقت بالشهادتین، 
ت اهللا عزّ للسیدۀ صنیعها وجمیلها، وحمدوأخلصت هللا ربّ العالمین، وشکرت 

  .من الظلمات إلى النور، وأنقذها من الضالل إلى الهدىوجلّ على أن أخرجها 

ولمّا حضر والد البنت ـ وکان من کبار قومه، وسراۀ عشیرته ـ ورأى وحیدته 
وقد تعافت، فصح جسمها، واستقام عودها، وذهبت شکاتها، فأخذته األریحیۀ 

لبث أن نبّأته أُمها بخبرها، وما واستطاره الفرح، فأخذ یصفّق ویرقص، ولم ی
ما أن أنهت زوجته من إخباره حتى حاطها من برکۀ السیدۀ الشریفۀ جارتهم، ف

سبحانک ربّنا تهدی من تشاء وتضلّ من : ومدّ یدیه إلى السماء، وقالرفع بصره 
تشاء، اللّهم إنّی أُشهدک أنّ هذا الدین هو الدین الحقّ، وأنّ الدین عند اهللا 

ثم توجّه من فوره إلى دار السیدۀ نفیسۀ، .  وأنّه ال دین غیر اإلسالماإلسالم،
واستأذنها فی الدخول، فأذنت له، فکلّمها وهی من وراء حجاب، وبعد أن حیّاها 

سیدتی ارحمینی وتشفّعی لی، واشفعی فی من هو فی : وشکر لها صنیعها، قال
فعت السیدۀ نفیسۀ بطرفها فر. الکفر وأقصاهالل الکفر قد تاه، ومن الدین أبعده ض

إلى السماء، ودعت اهللا عزّ وجلّ له بالهدایۀ، فما أن انتهت من دعائها حتى نطق 
أبو السرایا بالشهادتین، وسرى الخبر فی تلک الجهۀ فأسلم أهلها، وکانوا أکثر 

  .1من سبعین بیتاً من الیهود

 بدرب الکرویین ثم استأذن أبو السرایا من السیدۀ نفیسۀ أن تنتقل إلى دار له
المعروف اآلن بالحسینیۀ، وهذه الدار باقیۀ لآلن، وکذلک الحجرۀ التی کانت 
  .تتعبّد فیها باقیۀ، وهی محلّ إجالل وإکبار، والیدخلها إالّ من عهد إلیه بنظافتها

ۀ حتى هرع إلیها القوم من جمیع الجهات، على أنّه ما کاد تذاع تلک الکرام
ا، فتکاثرت الجموع على بابها، وضاقت بهم الدار بما یلتمسون برکاتها ودعواته

صلى ( رحبت، ففکّرت ملیاً فی مغادرۀ مصر حیث تعود ثانیاً إلى مدینۀ الرسول
، لتقضی بقیۀ عمرها فی هدوئها وعبادتها ومناجاۀ بارئها، وتلتزم )اهللا علیه وآله

صر، وشقّ ، فاشتدّ ذلک على أهل م)صلى اهللا علیه وآله( حرم جدّها المصطفى
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٢١٢ اهل بيت فی مصر

علیهم أن تفارقهم، وقد لمسوا نفحاتها، وعرفوا هداها وتقواها، وما أفاضه اهللا 
تعالى علیها من فیوضات، وما یحیطه بها من تجلّیات ومشاهدات، فالتمسوا منها 
العدول عن عزمها، ورجوها البقاء بین ظهرانیهم، فأبت علیهم طلبهم، وصارحتهم 

 بّها،بأنّها ترید انفرادها لعبادۀ ر

  .والیشغلها منهم شاغل

ولمّا رأوا منها إصراراً على مغادرۀ الدیار، ولّوا وجوههم نحو والی مصر 
  .1السری بن الحکم بن یوسف

وکان آل السری یکبّرون السیدۀ نفیسۀ ویعظّمونها ویکثرون من زیارتها 
ى وتعهّدها، ویعرضون علیها خدمتهم إیّاها، وما أن ذهبت جمهرۀ من محبّیها إل

السری یخبرونه بعزمها، ویسألونه أن یتوسّل إلیها فی العدول عن عزمها، حتّى 
  .السری إلیها یستعطفها ویرجو بقاءها بمصرنتقل ا

إنّی کنت قد اعتزمت المقام عندکم، غیر أنّی امرأۀ ضعیفۀ، وقد : فقالت له
تکاثر الناس حولی، وأکثروا من زیارتی، فشغلونی عن أورادی، وجمع زادی 

معادی، غیر أنّ منزلی هذا یضیق بهذا الجمع الکثیف والعدد الکثیر، وقد زاد ل
  ).صلى اهللا علیه وآله( حنینی إلى روضۀ جدّی المصطفى

اهللا، إنّی کفیل بإزالۀ ما تشکین منه، وسأمهّد یا ابنۀ رسول : فقال لها السری
 لی داراً السبیل، وأهیّئ لک ما فیه راحتک ورضاک، أمّا ضیق المنزل فإنّلک 

واسعۀ بدرب السباع، وإنّی أشهد اهللا تعالى أنّی قد وهبتها لک، وأسألک أن 
  .تقبلیها منّی، وال تخجلینی بردّها علیّ

یا سری، کیف أصنع : إنّی قد قبلتها منک، ثم قالت: فقالت بعد سکوت طویل
  بهذه الجموع الکثیرۀ، والوفود الغفیرۀ؟

السری بن الحکم بن یوسف، مولى بنی ضبۀ، وأصله من بلخ، وقد ولی إمرۀ مصر بإجماع الجند . 1                                                           
اً، وذلک فی مستهلّ شهر رمضان سنۀ مائتین بعد عزل وأهل مصر على الصالۀ والخراج مع

ء مصر، وکان السری أمیراً عبداهللا الخزاعی عنها، وقد سکن العسکر على عادۀ أُمراالمطلب بن 
جلیالً، معظّماً فی الدول وفی األعمال، وتنقّل فی البالد، وقد توفّی سنۀ خمس ومائتین، فولی ابنه 
محمد إمرۀ مصر بعد وفاۀ أبیه، فکان على غرار أبیه إلى أن توفّی سنۀ ست ومائتین، فولیها أخوه 

لمأمون فی ربیع األول سنۀ إحدى عشرۀ عزله ا، وقد بقی فی والیته إلى أن عبداهللا بن السری
  .ومائتین



٢١٣ اهل بيت فی مصر

لزوّار فی کل جمعۀ یومان، وباقی األسبوع تتفّقین معهم على أن یکون ل: فقال
  .تتفرغین لعبادتک وخدمۀ موالک، فاجعلی یومی السبت واألربعاء للناس

فقبلت منه ذلک، وانتقلت إلى داره، وخصّصت للزیارۀ یومی السبت واألربعاء 
  .1من کلّ أسبوع
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٢١٤ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  السیدۀ نفیسۀ

  1)صلى اهللا علیه وآله( حفیدۀ الرسول
  حنفی المحالوی

  
  من هی

تّاب السیرۀ على أنّ السیدۀ الطاهرۀ کریمۀ الدارین، اتّفق المورّخون وک
هی ابنۀ السید حسن األنور ابن السید زید األبلج ... نفیسۀ: أهل  التصوّفورئیسۀ 
أبی محمد الحسن السبط ابن اإلمام علی، وابن السیدۀ فاطمۀ الزهراء  ابن السید

  ).ه وآلهصلى اهللا علی( ابنۀ رسولنا الکریم

وقد أورد لنا علیّ باشد مبارک فی خططه کالماً آخر عن نسب هذه العابدۀ 
إنّها نفیسۀ ابنۀ الحسن بن : الطاهرۀ، فقال على لسان المؤرّخ تقی الدین المقریزی
تزوّجها إسحاق بن جعفر ... زید بن الحسن بن علی بن أبی طالب، وأُمّها أُم ولد

القاسم، : ی زین العابدین، فولدت له ولدین هماالصادق ابن محمد الباقر ابن عل
  .وأُم کلثوم

،  هـ 145ولدت السیدۀ نفیسۀ بمکّۀ المکرمۀ، فی شهر ربیع األول من عام 
 إذ اختاره أبو جعفر المنصور ثانی ;وکانت خیراً على والدها السید حسن األنور

، فصحبها والدها  هـ 150الخلفاء العباسیّین أمیراً ووالیاً على المدینۀ المنوّرۀ عام 
 إلى المدینۀ

المنوّرۀ، وکان عمرها آنذاک خمس سنوات، فحفظت القرآن الکریم، وأجادت 
 ;لتعظیمتفسیره، وتفقّهت فی دین اهللا، فأحبّها أهل المدینۀ حبّاً مقروناً باإلجالل وا

  به من الزهد والتقوى والصالح، کما کانت کثیراً ما تالزم قبر جدّهالما اشتهرت
  ).صلى اهللا علیه وآله( رسولنا الکریم
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٢١٥ اهل بيت فی مصر

نفیسۀ «اهللا عنها بالعدید من األلقاب، فهی  عُرفت السیدۀ نفیسۀ رضی
  .لعوارفها، وصنائعها، وشفاعتها یوم القیامۀ» الدارین

لما استنبطته من العلم، واستجلته من غوامضه، وما نثرته » نفیسۀ العلم«وهی 
  .لب االستفادۀ منهعلى طا

  .لطهارتها وتعبّدها» ۀ الطاهرۀنفیس«وهی 

  .لعبادتها وتقواها» نفیسۀ العابدۀ«وهی 

  .1لحبّ أهل مصر لها» نفیسۀ المصریّین«وهی 

ولمّا بلغت السیدۀ نفیسۀ سنّ الزواج، رغب بها شباب آل البیت من بنی 
الحسن والحسین رضی اهللا عنهما، کما تهافت على خطبتها الکثیر من شباب 

...  لما عرفوه من خیرها وبرّها، ودینها وصالحها وتقواها وذلک;أشراف قریش
وکان أبوها یأبى علیهم جمیعاً، ویردّهم ردّاً جمیالً، إلى أن أتاها إسحاق المؤتمن 

  .، فخطبها من أبیها)رضی اهللا عنه( ابن جعفر الصادق

وبزواج إسحاق من السیدۀ نفیسۀ اجتمع فی بیتها ـ على حدّ قول المؤرّخین 
  .نور الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّۀ: نـ نورا

وتزوّج بنفیسۀ رضی  اهللا عنها ... «: وممّا ذکره المقریزی بهذا الشأن قوله
إسحاق المؤتمن، وکان : ، وکان یقال له)رضی اهللا عنه( إسحاق بن جعفر الصادق

  .2»...من أهل الصالح والخیر، والفضل والدین

  .أُم کلثومالقاسم، و: جها ولدین، هماوقد أنجبت السیدۀ نفیسۀ من زو

وجاءت السیدۀ نفیسۀ إلى مصر بصحبۀ زوجها إسحاق المؤتمن، وقد عاش 
  .من بعد رحیل زوجته لسنوات طویلۀ، ودُفن بعدها فی مصر أیضاً

هـ وکان  193 رمضان سنۀ 26وصلت السیدۀ نفیسۀ إلى مصر یوم السبت 
السیدۀ نفیسۀ وات، وعاشت س سنذلک قبل مقدم اإلمام الشافعی إلى مصر بخم

  .على أرضها خالل والیۀ الحسن بن البحباح والی مصر من قبل الرشید
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٢١٦ اهل بيت فی مصر

وفی العریش استقبلها الناس استقباالً حافالً حین علموا بقدومها من بلد 
، وظلّت على هذه الحفاوۀ حتى وصلت مدینۀ مصر، )صلى اهللا علیه وآله( الرسول

 الجصّاص، وکان کذلک جمال الدین عبداهللا: آنذاکوأقامت فی بیت کبیر التجّار 
والصالح، وظلّت السیدۀ نفیسۀ تقیم بهذه الدار المشهورۀ التی من أهل التقوى 

کانت تقع فی مدینۀ الفسطاط فترۀً من الزمن، وکان یتوافد علیها فیها الناس 
  .ترحیباً وتبرّکاً

أم هانئ، وکانت ثم انتقلت بعد ذلک هذه السیدۀ الطاهرۀ لتقیم فی بیت 
إحدى السیدات العابدات فی مصر آنذاک، وأخیراً انتقلت لإلقامۀ فی الدار التی 

وکان ذلک ... وهبها لها والی مصر السری بن الحکم فی خالفۀ المأمون العباسی
  .هـ فی والیته الثانیۀ 201فی عام 

ادت الرحیل أر... ولمّا کثرت کرامات السیدۀ نفیسۀ، وتکاثر علیها الناس تبرّکاً
مرۀ أخرى إلى بالد الحجاز ـ على ما رواه السخاوی فی کتابه المزارات ـ فشقّ 

مصر الی هذا األمر على أهل مصر، وسألوها اإلقامۀ، فأبت ذلک، فرکب إلیها و
أنا امرأۀ ضعیفۀ، وقد شغلونی عن جمع : السری بن الحکم وسألها اإلقامۀ، فقالت

أمّا ضیق المکان فإنّ : فقال لها...الجمع الکثیفزادی لمیعادی، ومکانی ضاق بهذا 
لی داراً واسعۀً بدرب السباع، فأشهد اهللا أنّی قد وهبتها لک، وأسألک أن تقبلیها 
منّی، وأمّا الجموع الوافدۀ فقرّری معهم أن یکون ذلک یومین فی الجمعۀ، وباقی 

إلى عاء، فوافقت، وجعلت لهم یوم السبت ویوم األرب. أیامک فی خدمۀ موالک
 أن توفّیت

  .ودفنت بهذه الدار

وفی ...إنّ السیدۀ نفیسۀ أقامت فی مصر قرابۀ سبع سنوات: وأضاف السخاوی
مرضت السیدۀ نفیسۀ، ولمّا أحسّت بدنوّ أجلها بعثت ...  هـ 208شهر رجب عام 

إلى زوجها إسحاق المؤتمن کتاباً، وحفرت قبرها بیدها فی بیتها، وکانت تنزل 
  .1کثیراًبه وتصلّی 
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٢١٧ اهل بيت فی مصر

وأراد زوجها بعد موتها أن یحملها إلى المدینۀ المنوّرۀ لکی یدفنها بالبقیع، 
به عن زوجها لیردّه عمّا أراد، فأبى، فاجتمع أهل مصر إلى الوالی، واستجاروا 

فباتوا ... وفیراً حتى وسق بعیره، وسألوه أن یدفنها عندهم، فأبىفجمعوا له ماالً 
ا اجتمعوا إلیه فوجدوه مستجیباً لرغبتهم، فلمّا سألوه فی ألم عظیم، فلمّا أصبحو

ردّ علیهم «: وهو یقول لی) صلى اهللا علیه وآله( رأیت رسول اهللا: عن ذلک قال
  .»أموالهم، وادفنها عندهم

ی اهللا عنها حفرت إنّ السیدۀ نفیسۀ رض: وعن ذلک یقول العالّمۀ األجهوری
 لشدّۀ شوقها للقاء خالقها، ; صحّتهاقبرها بیدها الشریفۀ، أی أمرت ببنائه حال

وعدم رغبتها فی الدنیا الفانیۀ وزینتها، وکانت ـ علیها سحائب الغفران ـ تنزل فیه 
  .1للتعبّد والتذکّر بالدار اآلخرۀ

وقد وصفت ... وهناک روایۀ سجّلها بعض المؤرّخین على لسان ابنۀ أخیها
... لمرض وأحسّت بدنوّ أجلهافیها أحوال هذه السیدۀ الطاهرۀ بعد أن أصابها ا

تألّمت عمّتی فی أول یوم من رجب، «: وممّا نقله هؤالء المؤرّخون على لسانها
وکتبت إلى زوجها إسحاق المؤتمن کتاباً، وکان غائباً بالمدینۀ، تطلب إلیه 

لى  إلحساسها بدنوّ أجلها، وفراقها الدنیا، وإقبالها ع;المجیء إلیها وموافاتها
  .»اآلخرۀ

 زالت متوعّکۀ إلى أن کان یوم أول جمعۀ من شهر رمضان، فزاد علیها وما
األلم وهی صائمۀ، فدخل علیها األطبّاء، فأشاروا علیها باإلفطار لحفظ قوتها، 

إنّ لی خمسین سنۀ وأنا ! واعجباه: وقالت... والتغلّب على مرضها، فرفضت ذلک
 أسأل اهللا عزّ

فانصرف األطبّاء وهم ... أعوذ باهللا! وجلّ أن یتوفّانی وأنا صائمۀ، فأفطر؟
ا الدعاء، فقالت لهم خیراً ودعت معجبون بقوۀ یقینها، وثبات عزیمتها، وسألوه

  .لهم
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٢١٨ اهل بيت فی مصر

ثم إنّها بقیت کذلک وقد افترسها الداء العشر : ثم قالت زینب ابنۀ أخیها
األواسط من شهر رمضان، فاشتدّ بها المرض، واحتضرت، فاستفتحت بقراءۀ 

لَهُمْ دَارُ السالَمِ : (فال زالت تقرأ إلى أن وصلت إلى قوله تعالى... امسورۀ األنع
  . فغشی علیها]127: األنعام[ )عِندَ رَبهِمْ وَهُوَ وَلِیهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ

فضممتها إلى صدری، فإذا بها تشهد شهادۀ الحقّ، وقبضت، : ثم قالت زینب
إلى دار کرامته، وکان ذلک فی سنۀ ثمان ومائتین، واختارها اهللا لجواره، ونقلها 

  .1وذلک بعد موت اإلمام الشافعی بأربع سنوات
  

  صفاتها وعلمها

تمیّزت السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها کما تمیّز غیرها من آل البیت بالتفانی فی 
فکانت ـ وهی التزال تقیم فی المدینۀ، وتعیش ... عبادۀ اهللا، والخوف من عذابه

 وممّا یروى عنها، وهی ...وتالوۀ القرآن الکریم...  والدها ـ دائمۀ العبادۀفی کنف
أنّها حفظت القرآن الکریم، وأجادت : فی سنّ الخامسۀ من عمرهاال تزال 

، )صلى اهللا علیه وآله( تفسیره، ثم تفقّهت فی الدین، والزمت قبر جدّها المصطفى
 لما اشتهرت به رضی اهللا ;والتعظیمفأحبّها أهل المدینۀ حبّاً مقروناً باإلجالل 

  .عنها من الزهد والتقوى، وصیام النهار وقیام اللیل فی عبادۀ اهللا

مکّۀ ألداء الحجّ، وقد أُثر عنها حین ى وکانت وهی بالمدینۀ تتردّد کثیراً عل
: إلهی وسیدی وموالی«: أنّها کانت تتّجه إلى اهللا وتقول: طوافها حول الکعبۀ

  .»نّی، فال سبب لی یحجبک عنّیمتِّعنی برضاک ع

فسافرت إلى بالد الشام عندما بلغ ... وکانت السیدۀ نفیسۀ کثیرۀ الترحال
علیه ( إبراهیمحمن عمرها ثمانیۀ وأربعین عاماً، وهناک زارت قبر خلیل الر

  .، ثم جاءت إلى مصر واستقرّت بها)السالم

لصالحین، وکان على وکان یزورها أثناء اقامتها بمصر الکثیر من العلماء وا
رأسهم آنذاک اإلمام الشافعی رضی اهللا عنهم، وقد سمع منها الحدیث، وصلّى بها 
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٢١٩ اهل بيت فی مصر

التراویح فی شهر رمضان، وکان إذا ما مرض، ولم یستطع زیارتها، أرسل لها 
  .رسوالً یبلّغها تحیاته، ویسألها الدعاء له بالشفاء

 المکان الذی تقیم فیه، والذی فقد أصبح... ونظراً لکثرۀ عبادتها وقربها من اهللا
وقد عرف المصریّون ذلک، ... تجاب فیه الدعوات إلى اهللا... دُفنت به أیضاً

محطّ أنظار مالیین الناس الذین یقصدونه من أجل ... فأصبح قبرها ومسجدها
  .الدعاء المبارک به، عسى اهللا أن یستجیب لهم، ویفرِّج عنهم کروبهم

العدید من الصالحین فیها قصص وحکایات وعشرات الکتب التی أخرجها 
  . نفیسۀ رضی هللا عنهاعن کرامات مقام السیدۀ

ما قصّته عنها زینب ابنۀ ... وممّا یروى عن صفاتها وکثرۀ إقبالها على اهللا
خدمت عمّتی نفیسۀ أربعین سنۀ، : حین قالت... أخیها التی الزمتها أربعین عاماً

! أما ترفقین بنفسک؟: فقلت لها...  بنهارفما رأیتها نامت باللیل، وال أفطرت
  !کیف أرفق بنفسی وأمامی عقبات الیقطعها إالّ الفائزون؟: فقالت

کانت عمّتی نفیسۀ تحفظ القرآن وتفسیره، وکانت تقرأه : ثم أضافت زینب
فاستجاب . إلهی وسیدی، یسر لی زیارۀ قبر خلیلک إبراهیم: وهی تبکی، وتقول

  . هذا المقام هی وزوجها إسحاق المؤتمنلدعاتها، وزارتالرحمن 

أنّها کانت شغوفۀ : وممّا یروى کذلک عن صفات وعلم السیدۀ الطاهرۀ
، لذلک نجدها قد روت عنه الکثیر )صلى اهللا علیه وآله( بحدیث جدّها المصطفى

من األحادیث، سواء عن طریق أبیها وآل بیتها، أو من العلماء المسلمین الذین 
 ۀ اإلمامعاصرتهم، وبخاصّ

  .مالک بن أنس بالمدینۀ

ـ تصل  لما کان لها من صفۀ العلنیۀ لقد کانت أصداء أحادیث اإلمام مالک ـ
إلى السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها، فتأخذ منها ثم تضیف إلى ما جاءت به من 

 لذلک فقد سمع منها الحدیث عدد کبیر من ;مکۀ من سائر علوم القرآن والحدیث
 1، وعبداهللا بن الحکم1ذی النون المصری: مام الشافعی، مثلعلماء مصر غیر اإل

أبو الفیض ثوبان بن إبراهیم األخمیمی ذو النون المصری، أحد الزهّاد العبّاد المشهورین، نوبی . 1                                                           
ب األحوال األصل، مولى، کانت له فصاحۀ وحکمۀ وشعر، وهو أول من تکلّم بمصر فی ترتی



٢٢٠ اهل بيت فی مصر

 3المرادی: ، والربیعین2محمد وعبدالرحمن، وعبدالرحمن البویطی: وولدیه
  .الشافعیاب اإلمام ، وکانوا من أصح5، وحرملۀ4والجیزی

ـ باإلضافۀ إلى علمها الغزیر، زاهدۀ فی  وفقاً لإلجماع وکانت السیدۀ نفیسۀ ـ
من بمنهج الزهد وتمارسه، وکان رائدها فی طریق الزهد جدّها العظیم دنیاها، تؤ
  .الذی أحاطت بسیرته) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

وکذلک کانت تمیل بطبعها منذ صغرها إلى حیاۀ بعیدۀ عن زخرف الحیاۀ 
على الرغم من أنّ أباها کان أمیراً للمدینۀ، وکان الشکّ یعیش حیاۀ ومباهجها، 

  .رغدۀ

فی هذا البیت نشأت السیدۀ نفیسۀ نشأۀ زهد وتقشّف، فمثالً کانت تمیل 
  .أنّها کانت تأکل کلّ ثالثۀ أیام مرۀ: فقد روی... لألکل القلیل

الوقت نفسه ـ زوجۀ مخلصۀ، لم یشغلها أیّ أمر عن  کما کانت ـ فی
مسؤولیتها کزوجۀ، وقد أخذ زوجها المؤتمن یفاخر بها، ویذکر للناس من حوله 

ومقامات أهل الوالیۀ، وقد أنکر علیه قوم، واتّهمه المتوکّل العباسی بالزندقۀ، وضیّق علیه بعد أن                                                                                                                                         
، 18: راجع طبقات الصوفیۀ.  هـ 245استحضره إلیه، ثم أطلقه فعاد إلى مصر، توفّی بالجیزۀ سنۀ 

  .102: 2واألعالم 
ۀ، من افع، فقیه مصری، ومفتی الدیار المصریأبو محمد عبداهللا بن الحکم بن أعین بن لیث بن ر. 1

هـ باالسکندریۀ،  155أصحاب مالک، وقد أفضت إلیه رئاسۀ المالکیۀ بعد أشهب، ولد عام جلّۀ 
محمد وسعد وعبدالرحمن : سمع اللیث بن سعد ومالک وغیرهما، حدّث عنه بنوه األئمۀ األربعۀ

انظر .  بالقاهرۀ ودفن إلى جنب الشافعیهـ 214وعبدالحکم، وکان صدیقاً للشافعی، توفّی عام 
  .57 رقم 220: 10سیر أعالم النبالء 

المشهور فی المصادر التاریخیۀ أنّ ممّن أوفى لها فی حیاتها وبعد موتها هو أبا یعقوب یوسف بن . 2
بغداد أیام الواثق هو الذی حُمل إلى یحیى البویطی، من أکبر أصحاب الشافعی من المصریّین، و

 على بغل ومقیّداً بالحدید إبّان محنۀ خلق القرآن، وقد سجن حتّى مات بسجنه سنۀ العباسی
  .257: 8، واألعالم 162: 2انظر طبقات الشافعیۀ للسبکی .  هـ 331

أبو محمد الربیع بن سلیمان بن عبدالجبار المرادی بالوالء، المصری، صاحب الشافعی وراوی . 3
هـ بمصر،  174، وکان أول من أملى الحدیث فیه ولد عام کتبه، عمل مؤذّناً بجامع ابن طولون

  .132: 2راجع طبقات الشافعیۀ .  هـ 270وتوفّی فیها سنۀ 
الربیع بن سلیمان بن داود الجیزی المصری، فقیه مصر الشافعی، روى عنه أبرز أئمۀ الحدیث کأبی . 4

  .132: 2افعیۀ راجع طبقات الش.  هـ 256داود والنسائی وغیرهما، توفّی بمصر سنۀ 
أبو عبداهللا حرملۀ بن یحیى بن عبداهللا بن حرملۀ التُجیبی، موالهم، المصری، فقیه من أصحاب . 5

انظر .  هـ 243الشافعی، روى عنه بعض أئمۀ الحدیث کمسلم وابن ماجۀ وغیرهما، توفّی سنۀ 
  .127: 2طبقات الشافعیۀ 



٢٢١ اهل بيت فی مصر

فلم تقصّر فی حقٍّ له أبداً، ولم یشغلها أیّ أمر عن ... علیهأنّه وجد فیها نعمۀ اهللا 
  .حقوقه وواجباتها

وهناک إلى جانب ذلک صفات أخرى کثیرۀ عُرفت بها السیدۀ نفیسۀ رضی 
اهللا عنها، فقد کانت کریمۀ األخالق، شریفۀ الطبع، وکانت عطوفۀ على أُسرتها 

ۀ الخیر والبرّ، تواسی البائسین، وتسعف الملهوفین، وکان کما کانت کثیر... وأهلها
  .مالها الکثیر تفرّج به عن المحتاجین من الناس

  
  وصف المزار

السیدۀ نفیسۀ رضی  أشهر الکتب التاریخیۀ التی تحدّثت باستفاضۀ عن قبر من
حیث حدّد لنا بالضبط ... اهللا عنها هو ما کتبه السخاوی فی کتابه عن المزارات

ن هذا القبر، والذی أُقیم فی الدار التی عاشت بها بدرب السباع، والتی منحها مکا
  .إیّاها الوالی السری بن الحکم

ومشهد السیدۀ نفیسۀ معروف : وممّا ذکره السخاوی فی هذا الشأن قوله
والقبر طویل قبلی الشارع المعروف بالزرایب، وشرقی الشارع ...بالقرافۀ بالمراغۀ

وهرۀ، على یسار من یقصد المشهد النفیسی من الجهۀ البحریۀ، الموصل للسیدۀ ج
وهی مدفونۀ هنا تحقیقاً بمحلّ سکنها ... تجاه سقایۀ الماء المنتهیۀ بحوش الشیمی

 الموهوب

  .لها من عبداهللا بن عبدالملک بن مروان

» الکواکب السیّارۀ فی ترتیب الزیارۀ «:وممّا ذکره ابن الزیّات أیضاً فی کتابه
وأردت بذلک أن أصحّح المشاهد کما رواه العلماء رضی : ذا الضریح قولههعن 

اهللا عنهم، ولم أر أحداً من أرباب التاریخ صحّح مشهداً بغیر القرافۀ من مشاهد 
 ألنّها أقامت به ;، إالّ المشهد النفیسی)رضی اهللا عنه( أوالد علی بن أبی طالب

  .نهاأیام حیاتها، وحفرت قبرها بیدها رضی اهللا ع

  .»الدرّۀ النفیسۀ فی ترجمۀ السیدۀ نفیسۀ«کما أکّد ذلک أیضاً صاحب کتاب 



٢٢٢ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1مرقد السیدۀ نفیسۀ
  سعاد ماهر. د

  
أنّ أول من بنى : 2أمّا عن ضریح السیدۀ نفیسۀ فقد جاء فی خطط المقریزی

على قبرها عبداهللا بن السری بن الحکم والی مصر من قبل الدولۀ األمویۀ، ثم 
د بناء الضریح فی عهد الدولۀ الفاطمیۀ، حیث أُقیمت علیه قبّۀ، وقد دوّن أُعی

ریح، جاء فیها ما تاریخ هذه العمارۀ على لوحۀ من الرخام وضعت على باب الض
وفتح قریب، لعبداهللا وولیّه معد أبی تمیم اإلمام المستنصر باهللا نصر من اهللا : نصّه

أمر . بائه الطاهرین وأبنائه األکرمینأمیر المؤمنین صلوات اهللا علیه، وعلى آ
بعمارۀ هذا الباب السید األجلّ، أمیر الجیوش سیف اإلسالم ناصر األنام کافل 
قضاۀ المسلمین وهادی دعاۀ المؤمنین، أمتع بطول بقائه المؤمنین، وأدام قدرته 
وأعلى کلمته وشدّ عضده بولده األجلّ سیف اإلمام جالل اإلسالم شرف األنام 

وأمتع المؤمنین بطول بقائه دین خلیل أمیر المؤمنین، زاد اهللا فی عالئه الناصر 
  .فی شهر ربیع اآلخر سنۀ اثنتین وثمانین وأربعمائۀ

وفی عهد الخلیفۀ الفاطمی الحافظ لدین اهللا حدث تصدّع لقبّۀ المشهد 
النفیسی، فجدّدت، کما کُسی المحراب بالرخام، وکان سنۀ اثنتین وثالثین 

  .ۀوخمسمائ

 للسخاوی،  أنّ السلطان الناصر محمد بن 3»المزارات«وجاء فی کتاب 
هـ أن یتولّى النظارۀ على المشهد النفیسی الخلفاء  752قالوونأمر سنۀ 

العباسیون، وأنّ أول من تولّى النظر علیه هو الخلیفۀ المعتضد باهللا أبو الفتح أبو 
  .بکر المستکفى باهللا

  .»مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون«مقتبس من کتاب . 1                                                           
  .326: 4خطط المقریزی . 2
  )منه. (106: تحفۀ األحباب. 3



٢٢٣ اهل بيت فی مصر

م ساللۀ الخلفاء العباسیین الذین هاجروا إلى والخلفاء العباسیون هؤالء ه
  .، بعد أن قضى المغول على الدولۀ العباسیۀ فی العراق هـ 656مصر سنۀ 

إنّ األمیر عبدالرحمن کتخدا عمّر المشهد النفیسی ومسجده، : 1ویقول الجبرتی
وبنى الضریح على هذه الهیئۀ الموجودۀ، وجعل لزیارۀ النساء طریقاً بخالف 

، کما کتب على باب الضریح بالذهب على  هـ 1173رجال، وذلک سنۀطریق ال
  :الرخام هذان البیتان

  قبر النفیسۀ بنت ذی األنوار***عرش الحقائق مهبط األسرار

  م علی ابن عم المصطفى المختار***حسن بن زید بن الحسن نجل اإلما

لفضاء هـ أقام والی مصر علی باشا الحکیم بوابۀً على ساحۀ ا 770وفی عام 
ثم تعرّض المسجد لحریق فی عام . أمام المسجد، وما زالت باقیۀ حتى اآلن

هـ، أتلف النصف الشرقی للمسجد، فأمر الخدیوی عباس حلمی الثانی  1310
بإعادۀ بناء الضریح والمسجد، وافتتحه بنفسه بعد التجدید، فصلّى فیه صالۀ 

لموجودۀ اآلن ـ فترجع إلى ۀ الصنع واوأمّا المقصورۀ النحاسیۀ ـ دقیق. الجمعۀ
  .عباس باشا أیضاًعصر 

 الضریح والمسجد الملحق وصفاً مستفیضاً، 2وقد ذکر علی مبارک فی خططه
بعمائۀ وخمسون فداناً، وعدداً من الرباع کما ذکر أنّه قد حُبس على المشهد أر

هذا باإلضافۀ إلى ما یتجمّع فی صندوق . والحوانیت للصرف علیه) ربعجمع (
ه، والتی کانت تبلغ فی السنۀ فی ذلک العهد ما قیمته خمسۀ وعشرین ألف نذور

قرش، کما کانت نظارۀ األوقاف تصرف له ثمن الزیت والحصر والبسط وملء 
  .3المیضأۀ

  .89: عجائب اآلثار. 1                                                           
  .113: 5الخطط التوفیقیۀ . 2
  .ساحات جدیدۀ لهتمّ توسعۀ المسجد مؤخّراً، وإضافۀ م. 3
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   ـ السیدۀ سکینۀ4

  علیها وعلیه السالم بنت اإلمام الحسین
  
  

  بقلم

  حمزۀ النشرتی. د

  عبدالحفیظ فرغلی

  ىعبدالحمید مصطف
  صافیناز کاظم

  حنفی المحالوی



٢٢٥ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1السیدۀ سکینۀ بنت الحسین
  حمزۀ النشرتی. د

  وعبدالحفیظ فرغلی
  وعبدالحمید مصطفى

  
: وحبیبه الذی قال فیه) صلى اهللا علیه وآله(  علی سبط النبیأبوها الحسین بن

  .2»حسین منّی وأنا من حسین، أحبّ اهللا من أحبّ حسیناً«

  .باب بنت امرئ القیس الکلبیوأمّا أمّها فهی الر

قدم امرؤ : قالوا.. یفۀًویذکر الرواۀ فی قصّۀ زواج الحسین بالرباب قصۀً طر
ـ على رأس وفد من قومه  سید بنی کلب بن وائل القیس بن عدی بن أوس ـ

فی أثناء خالفته، وأعلن إسالمه هو وقومه، ) رضی اهللا عنه( إلى عمر بن الخطاب
واهللا ما : قال عوف بن خارجۀ المرّی. من أسلم من قومهوعقد له عمر لواء على 

رأیت رجالً أُمّر على جماعۀ من المسلمین قبل أن یصلّی رکعۀً قطّ إالّ امرئ 
  .القیس

وما کاد امرؤ القیس ینصرف حتّى لحق به علیّ بن أبی طالب فاستوقفه، وقال 
وصهره، وهذا ) آلهصلى اهللا علیه و( أنا علی بن أبی طالب ابن عم رسول اهللا: له

ابنای من ابنته فاطمۀ الزهراء، وأشار إلى الحسن والحسین، وقد رغبنا فی 
  .مصاهرتک

  .القاهرۀ. ، ط23المجلّد » )صلى اهللا علیه وآله( سیرۀ آل بیت النبی«مقتبس من کتاب . 1                                                           
حدیث ) علیهما السالم(  مناقب الحسن والحسین31 کتاب المناقب ب658: 5أخرجه الترمذی . 2

: 4، وأحمد 144حدیث ) علیهما السالم(  فضل الحسن والحسین11 ب51: 1، وابن ماجۀ 3775
، واتحاف السادۀ 177: 3، والمستدرک للحاکم 103: 12، وانظر المصنّف البن أبی شیبۀ 172

  .307: 5المتّقین 



٢٢٦ اهل بيت فی مصر

ونظر إلى الحسن .. مرحباً بکم آل بیت النبی: فلم یتردّد امرؤ القیس أن قال
ت امرئ القیس، والتفت إلى قد أنکحتک یا حسن ابنتی سلمى بن: وقال له

  2و1!ن ابنتی الرباب بنت امرئ القیسوأنکحتک یا حسی: الحسین وقال

وأنجبت الرباب للحسین ابنته سکینۀ رضی اهللا عنها بعد أن أنجبت له قبلها 
  .3عبداهللا

ونشأت سکینۀ فی حضن والدیها، وکان أبوها یحبّها حبّاً شدیداً، حتّى لقد أُثر 
  :ها وفی أُمّها شعراًعنه أنّه قال فی

  بها سکینۀُ والربابُتحلُ ***لعمرک إنَّنی ألحب داراً

  ولیس بالئمی فیها عتابُ***أُحبّهما وأبذل کلّ مالی

  4حیاتی أو یغیّبنی التراب***ولستُ لهم وإن عتبوا مطیعاً

 عند ترجمۀ 271: ، وفی مقاتل الطالبیّین157: 14الفرج األصبهانی فی األغانی ذکر القصۀ أبو . 1                                                           
  .عبداهللا بن الحسین

  :إنّ من یمحّص فی هذه القصۀ یجدها التمت إلى الواقع شیئاً، وذلک لعدّۀ أمور، من أهمّها. 2
لمین، وولدیه معروفۀ عند جمیع المس) علیه السالم( أنّ شخصیۀ أمیر المؤمنین علی: أوالً  

بتحلّیها باألخالق الکریمۀ، والتزامها بأدّق تفاصیل الشریعۀ والعادات الرفیعۀ، فهی تأنف أن تنحدر 
  !الوضاعۀ، والجری وراء الشهوات کما تصوّرها هذه القصۀلمستوى من إلى هذا ا

جال یتّفق مع اآلداب الشرعیۀ واألعراف الجاریۀ فی م أنّ ارتکاب مثل هذا السلوک ال: وثانیاً  
 حتّى ولو کان من سوقۀ الناس، فکیف بمن هو مؤهّالً للزعامۀ والخالفۀ، وأحد الراشدین ;التزویج

  !المسلمین؟ من عظماء أئمۀ
یالحظ إهمال بعض األمور الشرعیۀ فی مسألۀ الزوج، کاختیار البنت ورضاها، وتعیین : وثالثاً  

ـ بعید منه أن یرتکب ما یخالف   المتقینوهو سید ـ) علیه السالم( یر المؤمنینالخ، وأم...المهر
  .الشرع بأدقّ تفاصیله

أیام خالفۀ ) علیه السالم( لو صحّت القصۀ، فإنّ الرباب قد تمّ تزویجها من الحسین: ورابعاً  
.  هـ 47، ووالدۀ سکینۀ کان سنۀ  هـ 25عمر بن الخطاب، وعلى تقدیر آخر أیامه، فإنّه قُتل سنۀ 

 عاماً على األقلّ، أی 22ألکثر من ) علیه السالم(  عند الحسین کانت حائالًوهذا یعنی أنّ الرباب
ولو کان کذلک لتلقّفته بنو أمیۀ بالطعن !! وهو شیء بعید! لم تنجب طول هذه الفترۀ الطویلۀ

  .والتشهیر کما هو دیدنهم حینما یفتقرون إلى الحجۀ، وهو ما لم یحصل أبداً
» أُنیف« ذکر الرباب، وأنّ اسم أبیها 217: 8به البدایۀ والنهایۀ أنّ ابن کثیر فی کتا: وخامساً  

  .ۀ بتاتاًولم ینسبه إلى أحد، کما أنّه لم یذکر هذه القص
ال حجّۀ واضحۀ تؤیّد هذه الروایۀ، أو تأخذ بنا إلى اإلیمان بها، وما : وفی ضوء ما تقدم، نقول  

  . ومن غیر تمحیصهی إالّ محض اسطورۀ، تناقلها بعض الرواۀ بشکل أعمى،
وهو الرضیع الذی استشهد بکربالء، أثر رمیۀ سهم غاشم رماها نحوه معسکر األمویین وهو بین . 3

  .یدی أبیه یتلوى عطشاً، وقد جاء به إلى القوم طالباً له ماءً
  )منه. (100: 1زهر اآلداب . 4



٢٢٧ اهل بيت فی مصر

ویبدو أنّ الحسین قد عوتب فی شدّۀ إقباله على زوجته وابنته، فردّ بذلک 
  .على من یعتب علیه

ها الحسن سنۀ ، وقد توفّی عمّ هـ 47کانت والدۀ سکینۀ حوالی سنۀ 
، ولها من العمر ثالث سنوات، وشهدت مع أبیها معرکۀ کربالء ولها من  هـ 50

  .1 عشرۀ سنۀالعمر أربع
  

  سکینۀ فی بحر األحداث

فی ) رضی اهللا عنه( میۀ التی أودت بمصرع أبیهاوشهدت سکینۀ األحداث الدا
، وبقیۀ أوالد المأساۀ المعروفۀ بمأساۀ کربالء، کانت فی صحبته مع عمّتها زینب

  .الحسین وإخوته وأوالد عمومته وبعض أنصاره وشیعته

عبداهللا وعلی األکبر مع أبیها، فانطبع هذا المشهد فی : ورأت مصارع إخوتها
  .وجدانها، ولم تنسه، فحاولت أن تتصبّر علیه بالشعر واألدب

لقد عُرفت سکینۀ بالجمال واألدب منذ صغرها، ولذلک کانت مطمح أُولی ... 
الفضل من شباب قریش، کلٌّ یرید أن یخطبها، وقد تقدّم الحسن بن الحسن بن 
علی رضی اهللا عنهم یوماً إلى عمه الحسین لیخطب إلیه، وکان یطمع فی سکینۀ، 

  .ولکنّه لم یصرّح لعمه بمن یرید

فاطمۀ، فهی أشبه النساء اخترت لک ابنتی ): رضی اهللا عنه( فقال له عمّه
  .2تصلح لرجل ء، أمّا سکینۀ فیغلب علیها االستغراق مع اهللا فالالزهرابأُمی فاطمۀ 

  .ویدلّ هذا على أنّ نشأتها کانت متّصلۀ بالدین اتّصاالً وثیقاً

وانطوت أیام من . واستشهد الحسین فی موقعۀ کربالء ولم تتزوّج سکینۀ بعد
ها أخوه وقد کان ینافسه فی سبیل الظفر ب. الحزن، فتقدّم مصعب بن الزبیر فخطبها

  .، وعبداهللا بن عمر، وعبدالملک بن مروانیرعروۀ بن الزب

  .22: سکینۀ بنت الحسین، لبنت الشاطئ. 1                                                           
وانظر السیدۀ سکینۀ ابنۀ اإلمام . 202: لمطبوع بهامش نور األبصارإسعاف الراغبین للصبّان، ا. 2

  .43: ، للمقرّم)ه السالمعلی( عبداهللا الحسین الشهید أبی



٢٢٨ اهل بيت فی مصر

لقد کان هذا الزواج بعد مصرع أبیها، وعودتها من رحلتها التی صاحبت فیها 
  .عمتها السیدۀ زینب إلى مصر

، )رضی اهللا عنه( لقد عادت واستقرّ بها المقام مع أخیها السجّاد زین العابدین
اج، بعد هذا الجرح الغائر فی أعماقها بمصرع أبیها،  الزووقد کانت عزفۀ عن هذا

  .ووفاۀ أُمها بعده بقلیل

 إبقاءً على ساللۀ ;ولکنّ قومها أحاطوا بها، وألحّوا علیها فی الزواج
  .، فقبلت بعد إباء شدید)رضی اهللا عنه( الحسین

إنّها تزوّجت قبل مصعب بن الزبیر، وأنّ الذی تزوّجها هو : وبعض الرواۀ یقول
، ولکنّه قُتل عنها مع أبیها، وکان لم یدخل بها.. بن عمها عبداهللا بن الحسنا

  .1تنبعث الدالئل على رجحانها روایۀ الولکنّها 

ولکن أغلب الروایات تشیر إلى أنّ حیاۀ السیدۀ سکینۀ الزوجیۀ بدأت 
  .2بمصعب بن الزبیر

بداهللا بن ع: اجتمع أربعۀ رجال بفناء الکعبۀ، وهم: جاء فی عیون األخبار
  .عمر، ومصعب بن الزبیر، وعبدالملک بن مروان، وعروۀ بن الزبیر

  .تمنّوا: فقال لهم مصعب

  .ابدأ أنت: فقالوا له

العراق، والتزوّج من سکینۀ بنت الحسین وعائشۀ بنت الیۀ أتمنّى و: فقال
. وتمنّى عبدالملک الخالفۀ. وتمنّى عروۀ الفقه وأن یُحمل عنه الحدیث. طلحۀ
  !ى عبداهللا بن عمر الجنۀوتمنّ

بل علماء النسب والتاریخ یشهدون بأنّ زوجها األول هو عبداهللا األکبر ابن اإلمام الحسن . 1                                                           
طفّ، ومن هؤالء نذکرهم على سبیل ، الذی استشهد وأخوه القاسم یوم ال)علیه السالم( المجتبى

  :المثال ال الحصر
  .»المجدی«النسّابۀ أبو الحسن العمری، من أعالم القرن السادس فی کتابه *   
  .»اعالم الورى«أبو علی الطبرسی، من أعالم القرن السادس فی کتابه *   
  .الشیخ محمد الصبّان فی إسعاف الراغبین المطبوع بهامش نور األبصار*   
  ).163: 14(أبو الفرج اإلصبهانی فی کتابه األغانی *   
  .»64: المترادفات«المدائنی فی کتابه *   
  .وغیرهم کثیرون  
  .298: 1یکاد ینفرد بها ابن قتیبۀ وصاحب وفیات األعیان . 2



٢٢٩ اهل بيت فی مصر

  .1ومن الغریب أنّ کلّ واحد من هؤالء تحقّقت له أُمنیته

لقد قدم مصعب مهراً لسکینۀ قدره ألف ألف درهم، وأعطى أخاها علیاً حین 
  .حملها إلیه أربعین ألف دینار

وکان مصعب أمیر العراق .. 2وکانت سنّها حین زُفَّت إلى مصعب عشرین عاماً
  .داهللا بن الزبیرمن قبل أخیه عب

إنّ . وظلّت سکینۀ فی بیت زوجها، تغالب أحزانها القدیمۀ التی کانت تعاودها
مصرع أبیها وإخوتها وأبناء عمومتها یؤرقها، ویمأل حیاتها حزناً، ولکنّ الزوجیۀ 

بّاها أبوها وأهل بیتها على لها حقوق وواجبات، وهی ذات دین وصالح، ر
صبحت تبدو وکأنّها قد نسیت أحزانها، وما معرفۀ حقوق الزوجیۀ، فأوجوب 

  !نسیت، ولکنّها تتکلّف النسیان، وکم کلّفها ذلک الکثیر من الجهد والمشقّۀ

حتّى إذا استقامت الحیاۀ لها قلیالً، رُوعت بمصرع زوجها والتی أنست هی 
  .إلى ظلّه، واستراحت فی کنفه فترۀً من الدهر

ا فی صراعه مع عبدالملک بن مروان، لقد تجدّدت أحزان سکینۀ بوفاۀ زوجه
  .وغاظها أن وفد علیها الکوفیّون یعزّونها

اهللا یعلم أنّی أبغضکم، قتلتم «: وقد کانت تستشعر حزناً قاسیاً، فقالت لهم
جدّی علیاً، وقتلتم أبی الحسین، وقتلتم زوجی مصعباً، فبأیّ وجه تلقوننی؟ 

  .»تیتّمت صغیرۀ، وترمّلت کبیرۀ على أیدیکم

قد أعقبت من مصعب فتاۀ جمیلۀ أسمتها الرباب على اسم أُمّها، زوّجها و
وکانت هذه . عمها عروۀ بن الزبیر من ابنه عثمان بن عروۀ، وماتت وهی صغیرۀ

 الدرّ جماالً وحسناً، وکانت أُمّها تحلیها بالجواهر، ال لتزید الفتاۀ الجمیلۀ تفوق
  !حسنها، بل لتفضح هی الجواهر بحسنهامن 

  .دار الکتب.  ط258: 2عیون األخبار . 1                                                           
ۀ تعدّ من الخیاالت، إذ لم یؤیّدها ویذکر أنّ قصۀ زواج مصعب من سکینۀ الذی رواها ابن قتیب. 2

وأمّا ما یسندها أبو منصور البغدادی عن . فحول التاریخ وأعالم السیرۀ، وهی وإن أثبتها مرسلۀ
» مجالد«ـ ففیه  کما سیأتی المدائنی عن مجالد عن الشعبی فی زواجها من عبداهللا بن عثمان ـ

  .والتدلیسد بالکذب والضعف الذی شهد له ابن معین ویحیى بن سعی



٢٣٠ اهل بيت فی مصر

ثت سکینۀ حیناً من الزمن دون زواج، تعانی الحزن واأللم ومرارۀ ومک
  .الذکریات، وتستعین على ذلک بالصبر والصالۀ، کما أمر القرآن الکریم

ثم تقدّم لخطبتها إبراهیم بن عبدالرحمن بن عوف الزهری، خطبها من أخیها 
  .علی زین العابدین، ولکنّها خطبۀ لم تتمّ

العزیز بن مروان خطبها، وکان حینئذ والیاً على إنّ األصبغ بن عبد: وقیل
  .مصر، فقبلت بعد تردّد

 ألنّ عبدالملک بن مروان أرسل البن أخیه ;ولکن هذا الزواج لم یتمّ أیضاً
یخیره بین البقاء فی والیۀ مصر أو الزواج  من سکینۀ بنت الحسین، فاختار 

.  على ذلکت اهللاوأرسل إلى سکینۀ ذلک، فحمد.. الوالیۀ على الزواج منها
  .سکینۀ فی المدینۀ، وبقی األصبغ فی مصر محزوناًوبقیت 

وتزوّجت سکینۀ من عبداهللا بن عثمان بن عبداهللا بن حکیم بن حزام، وهو 
  :رجل فاضل ماجد، وتمّ الزواج الذی بارکه أبو دهبل الجمحی الشاعر، بقوله

  حزامسوى أملی فی الماجد ابن ***قضت وطراً من أهل مکّۀ ناقتی

  هجان وبعض الوالدات عزام***تمطّت به بیضاء فرع نجیبۀ

  هالل بدا من سدفه وظالم***جمیل المحیّا من قریش کأنّه

  وبین علی فاسمعنّ کالمی***فأکرم بنسل منک بین محمد

  1له شبهاً فی منجد وتهام***وبین حکیم والزبیر فلن ترى

  .وأعقبت سکینۀ من هذا الزوج عدّۀ أوالد

کانت سکینۀ تنسى فی ظلّ هذا الزواج أحزانها القدیمۀ التی وما کادت 
فعادت صفحۀ .. بین الحین والحین، حتّى روعت مرّۀ أخرى بوفاۀ زوجهاتراودها 

  .الحزن تغزو حیاتها من جدید

والذی .. وتعرّضت بعد ذلک سکینۀ لزیجۀ فاشلۀ من زید بن عمرو العثمانی
شدید الذی کان مثالً یضرب فی عرّض هذا الزواج للفشل هو بخل زید ال
  .المدینۀ، وعلیه کان یتندّر الناس لشدّۀ بخله

  .89: سکینۀ بنت الحسین لبنت الشاطئ. 1                                                           



٢٣١ اهل بيت فی مصر

خرج زید حاجّاً وخرجت معه : و الفرج فی أغانیهقال أشعب فیما یرویه أب
سکینۀ، ومعها خمسۀ أجمال محمّلۀ بأصناف الطعام، فکلّما بلغ الرکب منزالً 

بعض القوم یسلّمون على أمرت السیدۀ سکینۀ بالطعام وأُعدّت األطباق، فجاء 
  .زید، فتعلّل بوجع خاصرته فرفع الطعام

ولبثنا حتّى انصرفوا ودخلنا، وقد هلکت جوعاً، فلم آکل ممّا : قال أشعب
اشتریته من السوق بمائۀ دینار أعطتنی إیّاها السیدۀ سکینۀ، فلمّا کان الغد 

بإسخانه، وجاءته أصبحت وبی من الجوع ما اهللا به علیم، ودعا زید بالطعام فأمر 
مشیخۀ قریش یسلّمون علیه، فلمّا رآهم اعتلّ بخاصرته، ودعا بالتریاق والماء 
: الحارّ، ورُفع الطعام، فلمّا ذهبوا أمر بإعادته، فجیء به وقد برد، قال لی

 أشعب، هل إلى إسخان یا

  هذا الدجاج سبیل؟

لى فهو یعرض ع! فرعونآل أخبرنی عن دجاجک هذا، أهو من : فقلت له
  .1النار غدوّاً وعشیاً؟

کان من الطبیعی أن یفشل زواج کهذا، فهو غیر متکافئ بین سلیلۀ الکرم 
الدنیا بأسرها إالّ على أنّها أحقر من جناج تنظر إلى  والجود والعطاء، التی ال

ذلک الرجل الذی یأبى أن یشارکه فی طعام وشراب ضیوف هو بعوضۀ، وبین 
  .غیر متکلّف لهم

تعمل حساب ذلک قبل الزواج، فاشترطت علیه أن یطلق یدها فی ولقد کانت 
  .ماله وإالّ کانت منه خلیّۀ، فقبل ذلک

ولکن نفسه لم تسمح بالمال، وظلّ فی تضییق حتّى تحوّلت الحیاۀ معه إلى 
  .ففارقته وهی غیر آسفۀ.. جحیم، وکان الطالق

  
  سکینۀ األدیبۀ

  .165: 14األغانی . 1                                                           



٢٣٢ اهل بيت فی مصر

 على صفحات متعدّدۀ تتحدّث حین نقرأ األغانی وغیره من کتب األدب نعثر
عن شخصیۀ سکینۀ األدیبۀ، فهی شاعرۀ ناقدۀ، وهی قد تستقبل الشعراء لتحکم 

  .1بینهم وتفاضل بین شعرهم

  .وقد کانت سکینۀ عاقلۀ لبیبۀ، تعرف مواقع الکالم والردود علیها

إنّ ما یرویه أبو الفرج عن المدائنی وعن أبی عبداهللا الزبیری من أخبار الشعر واجتماع الشعراء . 1                                                           
فی بیت سکینۀ للمفاخرۀ والمفاضلۀ لیس المقصود منها سکینۀ بنت الحسین کما ینقلها أغلب 

 سکینۀ بنت خالد بن مصعب بن الزبیر، ألنّه یروی فی بعض مواضع من کتابه کتّابنا، بل هی
عن رجاله أنّ سکینۀ بنت خالد بن مصعب بن الزبیر کانت تجتمع مع عمر بن ) 67: 1(» األغانی«

وفی موضع ... مأبی ربیعۀ ومعهما ابنۀ زوجۀ محمد بن مصعب بن الزبیر وجاریتان یغنیان عنده
بکیر بن عثمان بن عفّان فولدت بنتاً : سکینۀ بنت خالد بن مصعبنّه تزوّج یذکر أ) 153: 1(آخر 

  .أم عثمان تزوّجها عبداهللا العرجی: یقال لها
  :أنّ إسحاق الموصلی غنى الرشید بقوله: بسنده) 12: 16(کما ویذکر فی موضع   

  منها على الخدّین والجلباب***قالت سکینۀ والدموع ذوارف
البیت مع أبیات رواها  هذا أنّ والحال !!ولعنه ونهره یده من القدح سقط حتّى الرشید فغضب  

  :الزجّاج فی أمالیه
  منها على الخدّین والجلباب***قالت سعیدۀ والدموع ذوارف
  فیما أطال تصعّدی وطالبی***لیت المغیری الذی لم أجزه

 عبدالرحمن کانت سعدى بنت: إلى آخر األبیات فی سعدى بنت عبدالرحمن بن عوف وقال  
إذا فرغت : عمر بن أبی ربیعۀ یطوف البیت، فأرسلت إلیهت الحرام، فرأت بن عوف جالسۀ فی البی

أراک یا بن أبی ربیعۀ صادراً عن حرم اهللا، أما تخاف اهللا؟  ال: من طوافک فاتنا، فأتاها فقالت
ال، : الدعی هذا عنک، أما سمعت ما قلت فیک؟ ق: فقال لها! ویحک إلى متى هذا السفه؟

  .فأنشدها األبیات
فی ابنۀ عبدالملک ) 212: المحاسن واألضداد(وهذه األبیات رواها الجاحظ أیضاً فی کتابه   

  .بن مروانحین حجّت البیت لکن بزیادۀ
روایۀ األغانی فی )  مصر2 ط 104: (هذا ورجّح العالّمۀ الشنقیطی فی شرح أمالی الزجاج  

هذا هو الصحیح، وإنّما غیّره «:  فی سکینۀ بنت الحسین، وقالسعدى بنت عبدالرحمن على الروایۀ
  .»المغنّون، فجعلوا سکینۀ مکان سعیدۀ

ـ فی سکینۀ بنت  روایۀ الشعر أنکر الروایۀ ـ) 101: 1(کما أنّ الحصری فی زهر اآلداب   
  !!فهذا حال ضبط أبی الفرج وهذا نقله. »سکینۀعر فی کذب من روى هذا الش«: الحسین وقال

نعرف هذا البیت الذی فتحته للضیافۀ ومفاضلۀ الشعر متى کان؟ أفی العهد الذی  على أنّا ال  
کانت فیه ذات بعل فتنفق من مال أزواجها کما یزعمون، أم أنّها کانت تنفق على األضیاف وتجیز 

لیّها والقائم بعنوان و للشعراء من مالها الخاصّ الذی لم یرد به تاریخ أصالً أو أنّ اإلمام السجّاد ـ
  !!ـ کان یفیض علیها المال لتنفقه على األجانب؟ )علیه السالم( بأمرها بعد شهادۀ أبیه الحسین

ثم إنّ هذه األخالق تتنافى وربیبۀ أهل بیت النبوّۀ والعفّۀ الذی طهّرهم اهللا تطهیراً بنصّ القرآن،   
صلى اهللا ( کینۀ سنن جدّها األکرم فکیف تتنکّر س;البیت األجدر باتّباع تعالیم جدّهم المقدّسۀ

وتعالیمه التی تدعو إلى الحشمۀ والعفّۀ والتأدّب باآلداب الربانیۀ التی علّمها ایاها أبوها ) علیه وآله
  !؟)علیه السالم( سید الشهداء



٢٣٣ اهل بيت فی مصر

أنّ عائشۀ بنت طلحۀ حجّت ومعها ستون بغالً : یروی أبو الفرج فی أغانیه
هوادج والرحائل، وحجّت فی ذلک العام أیضاً سکینۀ بنت الحسین علیها ال

وأخذ .  ولم یکن معها ذلک القدر من البغال والرحالـ وکانت ضرّۀ عائشۀ ـ
  :عائشۀ یحدو ویقولحادی 

  الزلت ما عشتِ کذا تحجّینِ***عائشُ یا ذات البغالِ الستینَ

  :وشقّ ذلک على سکینۀ، فأمرت حادیها أن یردّ قائالً

  لوال أبوها ما اهتدى أبوک***ائشُ هذه ضرّۀٌ تشکوکع

  .1فأمرت عائشۀ حادیها أن یکفّ، فکفّ

فللّه درّ عائشۀ حیث کفّت فی : قال اإلمام  السبکی معلّقاً على هذا الخبر
فقد کان األمر والمفاخرۀ )! صلى اهللا علیه وآله( هللاموضع اإلکفاف أدباً مع رسول ا

جداً، ) صلى اهللا علیه وآله( سکینۀ بذکر رسول اهللافی الدنیا هزالً، فقابلته 
فأفحمت خصمها، وأقامت علیها الحجّۀ، فللّه درّها من مناظرۀ عرفت مواقع 

  .2!الجدل، ودرّ عائشۀ من مذعنۀ للحقّ منقادۀ إلى الصدق

ـ  )رضی اهللا عنه( فیه بنت لعثمان بن عفّان وشهدت سکینۀ یوماً مأتماً ـ
على سبیل الفخر، وهی توجّه قالت ذلک  ا بنت الشهید ـأن: فقالت بنت عثمان

ـ على حین أمسکت سکینۀ صامتۀ، إلى أن أذّن المؤذّن من  سکینۀکالمها إلى 
أشهد أنّ محمداً «: للصالۀ، فلمّا بلغ قوله) صلى اهللا علیه وآله( مسجد رسول اهللا

  بوک؟أهذا أبی أم أ: التفتت سکینۀ إلى بنت عثمان وسألتها» رسول اهللا

  .3أفخر علیکم أبداً ال: فأجابت بنت عثمان فی تواضع وحیاء

  :حکت صاحبۀ الدر المنثور قالت

وکانت السیدۀ سکینۀ سیدۀ نساء عصرها، ومن أجمل النساء وأظرفهنّ 
  .4!یات ظریفۀ مع الشعراءوأحسنهنّ أخالقاً، ولها نوادر وحکا
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٢٣٤ اهل بيت فی مصر

لشعراء إالّ بهدف تزجیۀ وکانت السیدۀ سکینۀ عفیفۀ أریبۀ، ولم یکن لقاؤها با
لتسریۀ عن نفسها ممّا لقیته من آالم ومحن، فإنّ حیاتها کانت سلسلۀ وقتها، وا

النکبات، فجعت بمصارع أحبّتها فی کربالء، وروعت بالترمّل، ولم تصف من 
  .منغّصات، فحاولت أن تتناسى کلّ ذلک فی ظلّ األدب والشعر حیاتها من

، وذلک کلّه !تبذّل، ومجالسۀ الشعراء والمغنیّینلقد اتّهمها بعض الرواۀ بال
فما کان لمثلها التی تناوبت األحداث علیها، واصطلحت النکبات .. مکذوب علیها

على غزو حیاتها أن یکون لدیها الفراغ للتبذّل الذی حاول هؤالء الرواۀ إلصاقه 
  .بها

بها وقد ناقشت الدکتورۀ بنت الشاطئ ما ورد فی سیرتها، وذلک فی کتا
إنّ کثیراً من الروایات التی تظهرها فی مظهر التبذّل : قالت» موسوعۀ أهل البیت«

مختلقۀ مفتعلۀ، فقد کانت عن ذلک فی شغل بمصرع والدها وإخوتها وذویها فی 
یخفى أنّه کان ألبیها  هذا وال.. کربالء، وکانت قد شهدت هذه الموقعۀ الرهیبۀ

بیت، وذریّۀ علی والحسین خاصّۀ، حتّى من قدر أهل القیص خصوم یحاولون التن
یبعد أن یکون ما نسب إلیها من ذلک  فال. یغضّوا من منزلتهم فی نفوس الناس

  .من بعض أنصار هؤالء الخصوم

ممّا یتّصل بالحوار الدائر » األغانی«ویدلّ على ذلک أنّ ما ورد من شعر فی 
  .1صاحب نور األبصاربینها وبین الشعراء مضطرب النسب إلى أصحابه، کما یقول 

وفی سکینۀ یقول : 2ویدلّ على ذلک أیضاً قول الحصری فی زهر اآلداب
فقد وصفه الحصری . عمر بن عبداهللا بن أبی ربیعۀ کاذباً علیها، ثم یورد أبیاتاً

نبرئ ابن ربیعۀ الشاعر المفتون بنفسه وشبابه من الکذب  بالکذب واالدّعاء، وال
  . عنه رقّۀ دینه، وکثرۀ عبثه، وغلبۀ مجونهواالفتراء، وقد عرف النقّاد

ـ فذکر  غفر اهللا له وقد انساق مع روایۀ هؤالء المدّعین الدکتور زکی مبارک ـ
وهو کالم مردود بما !! أنّ عمر بن أبی ربیعۀ قد تغزّل فی سکینۀ بنت الحسین

قلناه، یضاف إلیه أنّ الفترۀ التی شهدت شبیبۀ عمر بن أبی ربیعۀ کانت فیها 
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٢٣٥ اهل بيت فی مصر

سکینۀ لم تزل طفلۀ، وقد انشغل الحجاز بعده باألحداث الدامیۀ التی لم تترک 
فرصۀ لغزل متغزّل، فلمّا ترمّلت سکینۀ من زوجها مصعب، وکانت معه فی العراق 

عادت بعد ذلک إلى المدینۀ، کان عمر بن أبی ربیعۀ قد حجاز، ثم بعیداً عن ال
 جاوز األربعین، وأقلع عن

  .یقول شعراً فی الغزلالعبث، وأقسم أالّ 

وإذن، فما ورد من شعر على لسانه یتحدّث فیه عن سکینۀ، ال أصل له، وربّما 
والدلیل على . حوّل بفعل بعض الرواۀ من سکینۀ أخرى إلى سکینۀ بنت الحسین

 اتّفاق الرواۀ فی هذه األشعار، واختالفهم اختالفاً شدیداً فیما روی ذلک عدم
  .منها

  
  شجاعتها

  .الرواۀ على أنّ السیدۀ سکینۀ کانت مثاالً للشجاعۀ والصبریحدّثنا 

ـ یذکر  خالد بن عبدالملک بن الحارث بن الحکم المروانی کان ابن مطیر ـ
جدّها علی بن أبی طالب کرّم اهللا وجهه، فکانت تتصدّى له وتردّ علیه، 

  .یملک أن یردّ علیها فال

ظهرت : لصۀ العجیبۀ، قاوذکر صاحب األغانی فی شجاعتها وصبرها هذه الق
 فی أسفل عینها، ما زالت تکبر حتّى أخذت جانب وجهها وعینها، 1سلعۀلها 

  أما ترى ما وقعت فیه؟: العالم بالطبّ فی خدمتها، فقالت له» درافیس«وکان 

  أتصبرین على ما یمسّک من األلم حتّى أعالجک؟: فقال لها

  .نعم: قالت

ها حتّى ظهرت عروقها، وکان منها فشقّ جلد وجهها، وسلخ اللحم من تحت
شیء تحت الحدقۀ، فرفع الحدقۀ عنها، حتّى جعلها ناحیۀً ثم سلّ عروق السلعۀ 

تئنّ حتّى  تتحرّک وال من تحتها، فأخرجها أجمع، وردّ العین موضعها، وسکینۀ ال
  !فرغ ممّا أراد
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٢٣٦ اهل بيت فی مصر

سن ؤخّر عینها، فکان أحوزال ذلک عنها وبرئت منه، وبقی أثر الحزازۀ فی م
  .1وجهها من کلّ حلی وزینۀ، ولم یؤثّر ذلک فی نظرها وال عینهافی 

وإنّ من شجاعتها األدبیۀ أنّها کانت تتحلّى بالصبر على ما انتابها من أحزان 
واستطاعت أن . وأن تتحکّم فی مشاعرها، وتقوى على ضبط نفسهاوآالم، 
  : ولوعۀبرباطۀ جأشها على الرغم ممّا یعتمل فی نفسها من أسىًتحتفظ 

  
  کرمها وظرفها وأدبها

وکانت کریمۀ سخیّۀ، تنفق ما لدیها فی سماح، وکم قصدها أصحاب 
  .الحاجات، فما ضاقت بأحد منهم ذرعاً

وقد عرفنا أنّها ضاقت ذرعاً ببخل زوجها زید بن عمر العثمانی، حتّى أدّى 
  .هذا الضیق إلى الفراق

دب، وفی الوقت نفسه متصوّفۀ کانت السیدۀ سکینۀ فی نقدها للشعر ذوّاقۀ لأل
  .عفیفۀ

وکانت تجید قول الشعر، إالّ أنّ ما یؤثر عنها قلیل، فمن ذلک قولها ترثی 
  ):رضی اهللا عنه( أباها

  ریبُ المنون فما أن یخطئ الحدقهْ***إنّ الحسین غداۀ الطف یرشقهُ

  السیف قد صفقهْغداً وجلّکم ب***أأُمّۀ السوء هاتوا ما احتجاجکمو

  صبرتموه ألرماح العدا درقهْ***ل حلّ بکم إالّ بمن لحقهالوی

  تبک ولداً وال أهالً وال رفقهْ ال***یا عین فاحتفلی طول الحیاۀ دماً

  2دماً وقیحاً وفی إثریهما العلقهْ***لکن على ابن رسول اهللا فانسکبی

  .وهو شعر یتّفق مع طبیعۀ المرأۀ وأسلوبها

اجتمع : لته ما رواه صاحب األغانی قالأمّا فی نقدها للشعر فنذکر من أمث
والفرزدق وکثیر وجمیل ونصیب فی ضیافۀ سکینۀ بنت الحسین رضی اهللا  جریر
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٢٣٧ اهل بيت فی مصر

یرونها،  م فدخلوا علیها، فقعدت حیث تراهم والعنهما، فمکثوا أیاماً، ثم أذنت له
  .وتسمع کالمهم

  دق؟أیّکم الفرز: ثم أخرجت وصیفۀ لها قد روت األشعار واألحادیث، فقالت

  هأنذا: فقال

  :أنت القائل: قالت

  کما انحط بازٌ أقتم الریش کاسره***هما دلیانی من ثمانین قامۀً

  أحیٌّ یرجى أم قتیل  نحاذره***فلمّا استوت رجالی باألرض قالتا

  وأقبلت فی إعجاز لیل أبادره***یشعروا بنا ارفعوا األمراس ال: فقلت

  ج تبص مسامرهواحمر من سا***أبادر بوابین قد وکال بها

  .نعم: قال

فما دعاک إلى إفشاء سرّها وسرّک، هال سترت علیک وعلیها؟ خذ : قالت
  .هذه األلف والحق بأهلک

  جریر؟أیّکم : لت على موالتها وخرجت برسالتها، فقالتثم دخ

  هأنذا: قال

  :أنت القائل: قالت

  وقت الزیارۀ فارجعی بسالم***طرقتک صائدۀ القلوب ولیس ذا

  برد تحدر من متون غمام***اک على أغرٍّ کأنّهتجری السو

  لرصدت ذاک وکان غیر لمام***لو کان عهدک کالذی حدّثتنا

  بحبال ال صلف وال لوام***إنّی أواصل من أردت وصاله

  .نعم: قال

هالّ أخذت بیدها وقلت لها ما یقال لمثلها؟ أنت عفیف وفیک ضعف، : قالت
  .خذ هذه األلف والحق بأهلک

  أیّکم کثیر؟: على موالتها وخرجت، فقالتثم دخلت 

  هأنذا: قال

  :أنت القائل: قالت



٢٣٨ اهل بيت فی مصر

  کرام إذا عدّ الخالئق أربع***وأعجبنی یا عزّ منک خالئق

  ودفعک أسباب المنى حین یطمع***دنوک حتى دفع الجاهل الصبا

  أینساک إذا باعدت أو یتصدّع***فواهللا ما یدری کریمٌ مماطلٌ

  .نعم: قال

  .لت، خذ هذه الثالثۀ آالف والحق بأهلکملحت وشک: قالت

  أیّکم نصیب؟: لتثم دخلت على موالتها وخرجت، فقا

  هأنذا: قال

  :أنت القائل: قالت

  لقلت بنفسی النشأ الصغار***ولوال أن یقال صبا نصیب

  إذا ظلمت فلیس لها انتصار***بنفسی کلّ مهضوم حشاها

  .نعم: قال

  .خذ هذه األلف والحق بأهلکربیتنا صغاراً ومدحتنا کباراً، : قالت

ا جمیل، موالتی تقرئک السالم ی: ثم دخلت على موالتها وخرجت، فقالت
  :ما زلت مشتاقۀ لسماع شعرک منذ سمعت قولک: وتقول لک

  بوادی القرى إنّی إذن لسعید***أال لیت شعری هل أبیتنّ لیلۀً

  وکلّ قتیل عندهنَّ شهید***لکلّ حدیث بینهنّ بشاشۀٌ

  .1ا بشاشۀ، وقتالنا شهداء، خذ هذه األلف والحق بأهلکجعلت حدیثن

  :وقد علّقت الدکتورۀ بنت الشاطئ على هذه القصۀ قائلۀ

أنّ أُمراء الشعر فی عصرها کانوا : ولیس یفوتنا ما للنصّ من دالالت، منها
یرونها، وقد اتّخذت   حیث تراهم والیجتمعون فی دارها، فتأذن لهم، وتجلس

وقد أنکرت على الفرزدق . ما اختارته من شعر وتعلیقها علیهوصیفۀً لها تنقل 
 إفشاءه سرّه وسرّ صاحبته،

  .وأثنت على جریر لعفّۀ شعره وإن أنکرت ضعفه وأسلوبه فی مخاطبۀ زائریه

  .361 ـ 359: وذکر الشبلنجی بعضاً منه فی نور األبصار. 166: 14األغانی . 1                                                           



٢٣٩ اهل بيت فی مصر

 لما لمحت فیها من دقّۀ التعبیر ;فی وصف صاحبته» کثیر«وأعجبتها أبیات 
  .1عن عزّۀ األنثى وطبیعۀ حوّاء

ونضیف إلى ما قالته .. هو الذی دفعها إلى مضاعفۀ عطائه عجاباإل هذا ولعلّ
أنّ هذه القصۀ تدلّ إلى جانب براعتها فی النقد على : الدکتورۀ بنت الشاطئ

تثب على قول قیل فیها، ولکنّها   مدح، ولمعلى تعط أریحیتها وسخائها، فهی لم
  .2أعطت برّاً ومعروفاً وسخاءً

  
  وفاتها

ویروی أبو ..  بالمدینۀ المنوّرۀ سنۀ سبع عشرۀ ومائۀتوفّیت السیدۀ سکینۀ
أنّها ماتت وعلى المدینۀ خالد بن عبدالملک، فأرسلوا إلیه : الفرج فی أغانیه

 فĤذنوه بالجنازۀ،

تحدثوا حدثاً حتّى أجیء  ال: وذلک فی أول النهار فی حرّ شدید ـ فأرسل إلیهم
 الجنائز، وجلسوا ینتظرون فوضع النعش فی موضع المصلّى على. فأُصلّی علیها

  !تحدثوا شیئاً حتّى أجیء ال: حتّى حان الظهر، فأرسلوا إلیه، فقال

  .177: سکینۀ بنت الحسین. 1                                                           
على أنّ ! ذکر القصۀ بکاملها صاحب األغانی، وبتفاصیل مثیرۀ تصلح مادۀً للسمر وحدیث الندماء. 2

ذکرا ) 146: 4(، وابن قتیبۀ فی کتابه عیون األخبار 150: 2ل المبرّد فی کتابه تهذیب الکام
  :، وزاد تذاکرهم بیت نصیبا کان عند عبدالملک بن مرواناجتماع الشعراء هؤالء إنّم
  أوکل بدعد من یهیم بها بعدی***أهیم بدعد ما حییت فإن أمت

  :قولأ: ما تقولون؟ فقال أحدهم: فأزرى کلّهم على نصیب، فقال لهم عبدالملک  
  فیا لیت شعری من یهیم بها بعدی***أهیم بدعد ما حییت فإن أمت

: نت یا أمیر المؤمنین؟ قالفما کنت تقول أ: فقالوا. أنت أسوء رأیاً من نصیب: فقال عبدالملک  
  :أقول

  فال صلحت دعد لذی خلّۀ بعدی***أهیم بدعد ما حییت فإن أمت
  .أنت أشعر الثالثۀ یا أمیر المؤمنین: فقالوا  
 هذه الحکایۀ أیضاً عن عبدالملک بن مروان، وذکر 189: کما ویحدّث المرزبانی فی الموشح  

  .نقده للفرزدق واآلخرین
 ولیس اء عند عبدالملک بن مروانوکان ابن کثیر قد ذکر هذه الحکایۀ، وتفاضل هؤالء الشعر  

  .262: 9عند سکینۀ فی کتابه البدایۀ 
لتشکیک فی صحّۀ نسب القصۀ إلى السیدۀ سکینۀ بنت کلّ ذلک یرشدنا إلى القول با  

وممّا یؤکّد ذلک أنّه لم . »األغانی«على ما ادّعاه وحکاه أبو الفرج فی کتابه )علیه السالم( الحسین
یذکر وال بیتاً منسوباً إلیها فی العرفان والنسک واألدب، أو فی رثاء أبیها سید الشهداء کما حفل به 

  .ابه عن غیرهاکت



٢٤٠ اهل بيت فی مصر

یأذن  فجاءت صالۀ العصر، ثم لم یزالوا ینتظرونه، کلّ ذلک یرسلون إلیه، فال
لهم حتّى صلّیت العتمۀ ولم یجئ، ومکث الناس جلوساً حتّى غلبهم النعاس، 

  .معاً جمعاً وینصرفونبلوا یصلّون علیها جفقاموا فأق

فصلّى علیها ! صلُّوا علیها وادفنوها: فلمّا صلّیت الصبح أرسل إلیهم خالد
  .1شیبۀ بن النطاح

  
  رۀالمشهد الموجود بالقاه

إنّ السیدۀ سکینۀ بنت الحسین هی التی بمصر، وقبرها : یقول الشعرانی
إنّ السیدۀ : یلبالقاهرۀ، بالقرب من السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها، ولکنّه قد ق

إنّها توفِّیت : سکینۀ توفِّیت بالمدینۀ المنوّرۀ ودُفنت بها، وهناک قول آخر، یقول
  .بمکّۀ یوم الخمیس لخمس خلون من ربیع األول سنۀ ستّ وعشرین ومائۀ

  نۀ التی یوجد مشهدها بالقاهرۀ؟وإذن، فمن هی سُکی

اإلبهام، وحلّ هذا هذا » تحفۀ األحباب«لقد أزال اإلمام السخاوی فی کتابه 
إنّ السیدۀ سکینۀ التی بمصر هی السیدۀ سکینۀ بنت اإلمام علی : اإلشکال، فقال

  .زین العابدین ابن الحسین بن علی بن أبی طالب

وکان سبب قدومها إلى مصر أنّ األصبغ بن عبدالعزیز بن مروان خطبها، 
واهللا ال کان لی : مصر، فقالت لهدینۀ، فحملها أخوها إلى وبعث بمهرها إلى الم

فلمّا وصلت إلى أبواب مصر مات األصبغ فی اللیلۀ التی وصل رکبها فیها، . بعالً
 وماتت بکراً

  .2فی مصر، وهی أقدم وفاۀً من السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنها

ویفهم من ذلک أنّ األصبغ حین حال عمّه عبدالملک بینه وبین الزواج من 
یصل نسبه بابنۀ أخیها سکینۀ الصغرى، سکینۀ الکبرى بنت الحسین، أراد أن 

  .وکلتاهما یطلق علیهما بنت الحسین

  . ألنّه الذی یوافق الصواب، واهللا أعلم;وهذا هو ما نمیل إلیه

  .173: 14غانی األ. 1                                                           
  .94: تحفۀ األحباب. 2



٢٤١ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  

  1سکینۀ المفترى علیها
  صافیناز کاظم

  
  مشهد أول* 

وأزواج أبنائه وأهل بیته، سافرات ) صلى اهللا علیه وآله( بنات رسول اهللا
یهجم الناهبون على خیامهنّ، بعد .  حاسرات الشعر، ممزّقات الثیابالوجوه،

  .المذبحۀ، والتمثیل باألشالء التی کانت أقمار البیت النبوی

یسرق الناهبون کلّ شیء حتّى ثوب المرأۀ من فوق جسدها، والواحدۀ 
ناهب کربالئی یبکی ویده .  لتبقى على نفسها القلیل الذی یسترها;تصارع الناهب

فیقول فی » لماذا تبکی؟«: تکفّ عن االنتزاع والسرقۀ، وتسأله السیدۀ زینب ال
  !إنّما أبکی لمصابکم أهل البیت: قحّۀ وهو مسترسل فی نحیبه وسرقته

ومن الخارج یأتی صوت سنان بن أنس، الذی اجتزّ رأس الحسین، یغنّی 
  :فائزاً

  إنّی قتلت السیّد المحجبا***أوقر رکابی فضّۀً وذهبا

  !وخیرهم إذ ینسبون نسبا*** خیر الناس أمّاً وأباًقتلتُ

  مشهد ثان* 

، یسقن إلى )صلى اهللا علیه وآله( موکب السبایا الکریمات، عرض رسول اهللا
مؤمنین، الکوفۀ، إلى بیت اإلمارۀ، الذی کان یسکنه اإلمام علی وهو أمیر لل

ۀ دارسۀ المسکن الذی شهد زینب عزیز. کما ینبغیوعنوان للحکم اإلسالمی 
للحکمۀ على ید النموذج اإلسالمی الفذّ، الذی ربّاه ونشّأه الرسول المفدّى بخلق 

  .م 1987دار الزهراء، القاهرۀ . ط» رسالیات فی البیت النبوی«مقتبس من کتاب . 1                                                           



٢٤٢ اهل بيت فی مصر

من نافسک فی دینک فنافسه، ومن نافسک فی دنیاک : القرآن، ومثل اإلسالم
  !فألقها فی وجهه

ـ  یخشى فی اهللا لومۀ الئم الذی ال یجلس مکان اإلمام علی بن أبی طالب ـ
یرعى  مفتون جلف، وغد مغرور، ال. عبیداهللا بن زیاد: أنجس أهل األرض طرّاً

فی المسلمین إالًّ وال ذمّۀ، نسی اهللا فأنساه نفسه، خلقه اهللا إنساناً، فجعل نفسه 
  .تبلغ إالّ وجهته یزید بن معاویۀ، فال: ترى إالّ شهوتها فی ید صاحبها بهیمۀً ال

لم یستشعر سعیرها رأس الحسین بین یدی هذا العبیداهللا بن زیاد، جمار نار 
معلّقۀ ) صلى اهللا علیه وآله( وکلمات الرسول! بعد، بل یرتاح للطمها والعبث بها

  .»!و بالکلب العقورإیّاکم والمثلۀ ول«: بقلوب السبایا

  )!صلى اهللا علیه وآله( لکن ها هو ذا الکلب العقور یمثّل بابن الرسول

ـ وجه زینب بنت علی،  فی لقطات قریبۀ متعاقبۀ من وجوه السبایا یبرز ـ
أُخت الحسین، تخطّت الخمسین من عمرها، وصوت الحسین األخیر ما یزال فی 

یذهبنّ بحلمک  ال: یا أُخیۀ... تنسینی فی نافلۀ اللیل ال! یا أختاه«: أذنها
  »!الشیطان

ثم وجه الرباب بنت امرئ القیس زوجۀ الحسین، على مشارف الثالثین، 
تشقّی علی  ال: نّی أقسم علیک فأبری قسمیإ«: وصوت الحسین فی أذنیها
  »!جیباً، والتخمشی علی وجهاً

ثم وجه کالزنبقۀ المتفتّحۀ، تخضله الدموع ویرهقه الفزع، ویمنعه اإلباء عن 
سکینۀ بنت الحسین، فی ربیعها : االنکسار أو االنهیار، هو وجه الصبیۀ الوضیئۀ

ارمها أو زوجها، مثلها یظلّ وجها یراها رجل إالّ من مح الثالث عشر، مثلها ال
  !یعرفونه، حتّى یلقى اهللا نقیّاً مصوناً سرّاً، یحتال علیه الواصفون فال

بید أنّ البدر اآلن قد سرق ستره، وها هو ذا أمام المأل مفضوح مباح، تتجوّل 
األعین األجنبیۀ براحتها، تدقّق فی التفاصیل، تستوعبها وتحفظها بالذاکرۀ  فیه

ی لحظات االستثمار، حین یطرح الذهب فیباع کلّ شیء، وحین تفتح تأت لحین



٢٤٣ اهل بيت فی مصر

األکاذیب سوقها ویأتی موسمها، فتشتری أقداماً لتقف علیها، وتبتاع لتلفیقاتها 
  !جداراً تسند إلیه

  !الیوم هو مهرجان الظلم الذی البدّ له من غد مؤثّث باالفتراءف

جرّ من الرأس إلى القدم، فلتعبّ العیون إذاً من وجه سکینۀ وأخواتها، ولت
تقیس الطول والعرض، والتفاف الخصر، وتتکهّن باالحتماالت التی سوف 
تنضجها سنوات الشباب الغضّ، واألُنوثۀ المکتملۀ، فهی الفرصۀ التی لن یتیحها 
الزمن القاسی ثانیۀً، فلتختزن من اللحظۀ بذور األقاصیص التی سوف تختلق، 

هک، فهناک مذبحۀ قادمۀ بعد کربالء سوف یتمّ واألشعار التی سوف تروى وتنت
  !للطاهرۀ النبویۀ، بخنجر الزور والبهتان» اغتیال الشخصیۀ«فیها 

ابن زیاد مع الناظرین، ثم یحوّل عینیه إلى التی جلست من قبل إذنه، مشیحۀ 
  من هذه؟: عنه بوجهها، ویسأل

  !ـ زینب بنت فاطمۀ

  !أذهب أُحدوثتکمالحمد هللا الذی فضحکم، وقتلکم، و: فیقول

) صلى اهللا علیه وآله( الحمد هللا الذی أکرمنا بنبیّه: فتردّ العقیلۀ المؤمنۀ زینب
إنّما یفضح اهللا الفاسق، ویکذّب الفاجر، وهو .. وآله، وطهّرنا من الرجس تطهیراً

  !غیرنا والحمد هللا

  کیف رأیت صنع اهللا فی أهل بیتک؟: فیقول

إلى مضاجعهم، وسیجمع اهللا بینک وبینهم کتب علیهم القتل فبرزوا : فتردّ
  !فتحاجّون إلیه، فتختصمون عنده

  !والعصاۀ المرد من أهل بیتک! لقد شفى اهللا نفسی من طاغیّتک: فیقول

لعمری لقد قتلت کهلی، وأبرت أهلی، وقطعت فرعی، واجتثثت أصلی، : فتردّ
  1!فإن یشفک هذا فقد اشتفیت

  :ى قمرتنتقل عینا ابن زیاد فجأۀً لتقع عل

  ـ من هذا؟

، 297 ـ 296: 3، الکامل فی التاریخ 472 ـ 471: 1، إعالم الورى 116 ـ 115: 2اإلرشاد . 1                                                           
  .193: 8البدایۀ والنهایۀ 



٢٤٤ اهل بيت فی مصر

  !ـ علی بن الحسین

  ـ أَوَ لم یُقتل؟

  .علی، فقتله الناس: ـ کان لی أخ یقال له أیضاً

  !ـ إنّ اهللا قد قتله

  !ـ اهللا یتوفّى األنفس حین موتها، وما کان لنفس أن تموت إالّ بإذن اهللا

  !ـ اقتلوه

  أما رویت من دمائنا؟! بن زیاد، حسبک منّا یا: وتهبّ زینب

اهللا أن یتوقّف ابن زیاد عن القتل، ویأمر بجعل األغالل فی ید وعنق ویشاء 
علی بن الحسین زین العابدین، الذی یقول عنه الخلیفۀ عمر بن عبدالعزیز بعد 

  .»!زین العابدین: سراج الدنیا وجمال اإلسالم«: سنوات

  .تلتصق سکینۀ بعمّتها الجلیلۀ واإلباء یضنی بکاءها

قامت دولتهم، یسبّون من فوق منابر المساجد جدّها ألیس هؤالء الذین منذ 
صلى اهللا علیه ( أبی طالب، وهم على وعی کامل بحدیث رسول اهللاعلی بن 

  .1»!من سبّ علیّاً فقد سبّنی«): وآله

  !لعلّهم من أجل ذلک بالذات یسبّون علیاً

ر ولو قدروا على أکثر من ذلک لفعلوا، وها هم أوالء الیوم قد قدروا على أکث
  !ففعلوه، وسوف یقدرون غداً على أکثر وأکثر، وسوف یفعلونه

إن کان هؤالء یمألون أعینهم من وجه سکینۀ، ویفحصون فی قحّۀ مکامن 
مالحتها، فلتمأل هی قلبها بالوعی العمیق بقدرۀ الباطل على خداع نفسه، حتّى 

 ;نه ساتراًولتتفحّص بعقلها التفافات النفاق حین یتّخذ إیما! یتطاول کأنّه حقّ
  !لیصدّ عن سبیل اهللا

لترى سکینۀ إذاً فی هذا المشهد وما یلیه برهان ما تعلّمته من القرآن عن 
وَلَقَدْ (: ا اآلن بقوۀالکافرین والمشرکین والمنافقین، ولتتعزّ بĤیاته التی تتذکّر منه

، والهیثمی فی مجمع 121: 3، والحاکم فی المستدرک 323: 6أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند . 1                                                           
، والمتقی الهندی فی 355: 7ابن کثیر فی البدایۀ  و،136: 1، والشجری فی أمالیه 130: 9الزوائد 

  . کلّهم عن أمّ سلمۀ32903 رقم 602: 11کنز العمال 



٢٤٥ اهل بيت فی مصر

رَبکَ وَکُن منَ الساجِدِینَ فَسَبحْ بِحَمْدِ * نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُولُونَ 
  .]99 ـ 97: الحجر[) وَاعْبُدْ رَبکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ* 

  
  مشهد ثالث* 

 ;بایا الکریمات، وبینهنّ علی بن الحسین الذی سخّر اهللا له المرضموکب الس
یه صلى اهللا عل(  لیحفظ به العترۀ الطاهرۀ من ذریّۀ الرسول;لینجیه من المذبحۀ

، یسیر الموکب من الکوفۀ إلى دمشق، إلى حیث قصر یزید بن معاویۀ بن )وآله
  .أبی سفیان بن حرب

إلى التوازن » فرسی الرهان«هکذا صار منطقهم لیعیدوا ! إالّ تکن نبوّۀ فخالفۀ
  ! أُمیۀبین بنی عبد مناف وبنی

ۀ، فوالذی بنی أُمیۀ تلقّفوها تلقّف الکر یا: قالها أبو سفیان صراحۀ عند موته
  !یحلف به أبو سفیان ما زلت أرجوها لکم، ولتصیرنّ إلى صبیانکم وراثۀ

  !وها قد تمّ له ما أراد

  !وما کان أفدح الثمن الذی غرمه المسلمون لتتحقّق إرادۀ أبی سفیان

تتحمّل  یدخل أهل بیت النبوۀ قصر یزید، تثقلهم أغالل األسر والسبی، فال
  ! فیعولن نادبات منتحبات;نساء یزید هول المشهد الفاجع

تسقط أنظار رجال یزید عن النساء النبویات الالتی أهتک األسر سترهنّ،  ال
  .تبالی أنظار رجال یزید جوّ الشؤم والبالء، وتدور تتفحّص الحرمات العقائل ال

یزید مشغول بالتنقیب بین الرؤوس المقدمۀ إلیه، حتّى یجد رأس الحسین، 
ثنایا اإلمام الحسین حیث کانت قبالت الرسول المفدّى فیعبث بقضیب فی یده ب

  .لقرّۀ عینه

  : التی تعجبه، فیتقدّم لیأخذها1أحد الرجال یحدق فی سکینۀ

  !ـ یا أمیر المؤمنین، هب لی هذه

: 1یخ أبی مخنف ولیس سکینۀ کما فی تار) علیه السالم( قد ذکرت المصادر فاطمۀ بنت الحسین. 1                                                           
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٢٤٦ اهل بيت فی مصر

  :الصبیۀ بحضن عمّتها التی تزعق فی هلع تختبئ

  !ما ذلک لک وال له! ـ کذبت ولؤمت

  :تأخذ یزید العزّۀ باإلثم

  ! وواهللا، إنّ ذلک لی، ولو شئت أن أفعله لفعلت..ـ کذبت

  :وطأۀ اللؤم تشتدّ لکن زینب مستمرّۀ

!  ما جعل اهللا ذلک لک، إالّ أن تخرج من ملّتنا، وتدین بغیر دینناـ کال واهللا،
  :زاعقاً فیهب

  !ـ إنّما خرج من الدین أبوک وأخوک

  !وک وجدکیزید، أنت وأب ـ بدین اهللا ودین أبی وأخی وجدّی اهتدیت یا

  :فیطیر صوابه

  !عدوّۀ اهللا ـ کذبت یا

إنّ اهللا إن أمهلک فهو ... ـ أنت أمیر مسلّط، تشتم ظالماً وتقهر بسلطانک
 کَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ الَِنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ وَالَ: (قوله

بن الطلقاء  أمن العدل یا. ]178: آل عمران[ )مُ عَذَابٌ مهِینٌوَلَهْلِیَزْدَادُواْ إِثْماً 
) صلى اهللا علیه وآله( تخدیرک بناتک وإماءک، وسوقک بنات رسول اهللا

،  ..األعادی من بلد إلى بلد بهنّ وتحدو!.. کاألسارى، قد هتکت ستورهن
أثّم وال تنکث ثنایا أبی عبداهللا بمخصرتک غیر مت... یتشوّقهنّ القریب والبعید

  !...مستعظم؟

أیزید، واهللا ما فریت إالّ فی جلدک، وال حززت إالّ فی لحمک، وسترد على 
وستعلم أنت ومن بوّأک ومکّنک من ... برغمک) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

رقاب المؤمنین، إذ کان الحکم ربّنا والخصم جدّنا، وجوارحک شاهدۀ علیک، 
  ...؟کاناً وأضعف جنداًأیّنا شرّ م

تجد إالّ ما  فلئن اتّخذتنا فی هذه الحیاۀ مغنماً، لتجدنّنا علیک مغرماً، حین ال
ـ ویستصرخ بک،  عبیداهللا بن زیاد قدّمت یداک، تستصرخ بابن مرجانۀ ـ



٢٤٧ اهل بيت فی مصر

قتل ذریّۀ : تتعاوى وأتباعک عند المیزان، وقد وجدت أفضل زاد تزوّدت به
  .1)صلى اهللا علیه وآله( محمد

برغم الموت « معتدلۀ شامخۀ جوار العمّۀ التی أنطقها اهللا تهدأ سکینۀ وتقف
 لتظلّ ;، بکلّ ألسنۀ البلغاء الصادقین األباۀ، من بیت النبوّۀ»والضرّاء والحزن

ثورات، تستجمع قلوب المستضعفین فی قوۀ، لمواجهۀ أعتى الظالمین کلماتها مأ
  .والمستکبرین

  :کینۀویتقدّم الفظّ بعد هذا کلّه لیلحّ على أخذ س

  !ـ یا أمیر المؤمنین، هب لی هذه الجاریۀ

  :فیردّه یزید فی حنق

  !ـ اغرب، وهب اهللا لک حتفاً قاضیاً

صلى ( وتعود سکینۀ مع الرکب الحزین، عائدین إلى مدینتهم، ناصرۀ الرسول
  .المدینۀ المنوّرۀ)هاهللا علیه وآل

  لقطات من الماضی* 

، یدخل على عمر بن سید بنی کلب: امرؤ القیس بن عدی بن أوس* 
ـ حوالی  یزال على نصرانیته وکان ال یعلن إسالمه ـ) رضی اهللا عنه( الخطاب

علی بن أبی طالب .  هـ 23عام ) رضی اهللا عنه( ، قبل استشهاد عمر هـ 22
یلحق بامرئ القیس فور إسالمه ویطلب منه المصاهرۀ، فیقسم امرؤ القیس بناته 

مرحباً بکم «: لحسن، والرباب للحسین، ومعهنّالمحیّاۀ لعلی، وسلمى ل: الثالث
  .2»)!صلى اهللا علیه وآله( آل بیت النبی

تتأجّل الزیجات بسبب أحداث متتالیۀ، تدخل فیها ظروف الخالفۀ بعد * 
استشهاد عمر، وانشغال الحسن والحسین فی الجهاد ضمن جیش الفتح 

 عبداهللا بن سعد بن اإلسالمی، وخروجهما فی الجیش الزاحف إلى أفریقیا بقیادۀ
هـ فی عشرۀ آالف من المهاجرین واألنصار، ویعودان من  27أبی سرح عام 

، البدایۀ 344: 5، المنتظم 121: 2، اإلرشاد للمفید 501 ـ 500: 1راجع تاریخ أبی مخنف . 1                                                           
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٢٤٨ اهل بيت فی مصر

الغزوۀ بعدما یزید على العام، حین یتمکّن الحسین من الزواج من الرباب بنت 
  .امرئ القیس، بعد أن تکون قد بلغت سنّ الزواج

نأ تکون الرباب أحبّ زوجات الحسین إلى قلبه، وتکون الرباب أه* 
سکینۀ عام : الزوجات بزوجها، وتلد له عبداهللا، وبعده بسنوات تلد آمنۀ وتنادیها

  .1 هـ 47

تترعرع سکینۀ هانئۀ بین أبوین متحابّین رغم خضمّ األحداث الشرسۀ * 
  :المائجۀ حول بیتها، وبین إخوۀ أربعۀ

  . ـ شقیقها عبداهللا، الذی یستشهد مع أبیه فی کربالء1

بنت أُخت معاویۀ بن أبی : مّه هی لیلى بنت أبی مرۀ ـ علی األکبر، وأ2ُ
  !سفیان، وقد استشهد مع أبیه فی کربالء بسیوف ابن خاله یزید

 ـ علی األصغر، وهو علی زین العابدین، وأُمّه سالفۀ بنت یزدجرد، آخر 3
ملوک فارس، وهو الوحید الذی بقی من أبناء الحسین، یحمل ذریّۀ رسولنا 
 المفدّى، صلوات

، عرفه الناس فی طفولته وصباه،  هـ 38ی وسالمه علیه وعلى آله، ولد عام ربّ
عابداً، زاهداً، فقیهاً، عالماً من أشهر :  عاما57ًوشبابه وکهولته، حتّى وفاته وعمره 

  .ـ فی اإلسالم ورعاً البکّائین ـ

  . ـ جعفر وأُمّه من قبیلۀ بلی4ّ

  .ت طلحۀ بن عبیداهللا التمیمیوأخت واحدۀ هی فاطمۀ، وأُمّها أُمّ إسحاق بن

تعیش سکینۀ السنوات العشر األولى من عمرها فی بیت النبوۀ، تحت * 
حکم معاویۀ، یکون فیها عمّها الحسن قد آثر االنقطاع للعلم والفقه، ویکون 
والدها الحسین قد شارک فی فتح أفریقیا وطبرستان، وفی غزو القسطنطینیۀ عام 

 ذلک فی حلقات العلم التی یعقدها فی مسجد ، ویکون متواصالً مع هـ 49
دمشق لرجل من  فی ، حتّى لیقول معاویۀ وهو)صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

فرأیت حلقۀً، فیها ) صلى اهللا علیه وآله( إذا دخلت مسجد رسول اهللا«: رجاله

  .القاهرۀ. کتاب سکینۀ بنت الحسین للدکتورۀ بنت الشاطئ، ط. 1                                                           



٢٤٩ اهل بيت فی مصر

قوم کأنّ على رؤوسهم الطیر، فتلک حلقۀ أبی عبداهللا الحسین، مؤتزراً إلى 
ویکون عمّها الحسن قد استشهد، مقتوالً بسمٍّ دسّه له معاویۀ . »ساقیهأنصاف 

، وهی لم تتعدّ  هـ 50لیتحلّل من عهده، ویجمع البیعۀ المنکرۀ البنه یزید عام 
بوی، وإحساسه المکثّف بالظلم الثالثۀ، لکنّها تستشعر طقس غضب البیت الن

انطالقاً من التزامه بمصلحۀ » ال مبایعۀ لیزید«: والغدر، والتزام الحسین بمبدأ
  .دیناً، وحکومۀ، وحقّاً للمسلمین فی عنقه: اإلسالم

هـ حتّى  47فی تلک السنوات العشر، بل الثالث عشرۀ، منذ مولدها * 
قبل السیر إلى )  هـ 12/60(سفرها إلى مکۀ مع الحسین فی موسم الحج 

الصالحین الملتزمین، کربالء، تکون سکینۀ، ککلّ نماذج البیت النبوی، والمسلمین 
ووعته ودرسته، وتشرّبت مبدئیات وأخالقیات الرسالیات  قد حفظت القرآن

عمّتها زینب بنت فاطمۀ بنت : الداعیات من بیت النبوّۀ، وأمامها قدوتها المثلى
على ) صلى اهللا علیه وآله( خدیجۀ، ذریّۀ بعضها من بعض، نشأتهنّ تربیۀ محمد

حرّج حتّى فی الحالل، بعیدات عن اللغو والتفاهۀ، الزهد والتقى والجهاد، والت
 تفتأ تغالب کلّ مجتمع، حتّى والهذر وفتنۀ الدنیا، التی ال

، فما بال مجتمع أغرقته )صلى اهللا علیه وآله( ولو کان مجتمعاً یحکمه الرسول
ثروات الفتوحات، وغزته المیول واألهواء لتسحبه تدریجیاً من طقس الجدّیۀ 

والراشدین، إلى ردّۀ الترف ) صلى اهللا علیه وآله( ی عصر الرسولوااللتزام، ف
والشعر العائد لمجون الجاهلیۀ وخمرها، ومجالس القیّان والخالعۀ، وثرثرۀ 

  .نوادر البیوت وفضائحهاو الحقیقیۀ عن األخباریّین وروایاتهم المختلقۀ أ

*   *   *  

ـ لم   فی حیاتها العاصفۀاآلمنۀ نسبیاً أینما تلّفتت سکینۀ فی تلک المرحلۀ ـ
تکن لترى فی أبیها وعمّتها وإخوتها وأبناء عمومتها وأهلها إالّ سیاجاً نورانیاً، 
یعتصم من فتنۀ الدنیا بمدارسۀ القرآن والحدیث، واالعتکاف والتهجّد والتعبّد، 
والقنوت باألدعیۀ الخاشعۀ، التی ضمتها حافظۀ أهل البیت، مأثورات عن جدّهم 



٢٥٠ اهل بيت فی مصر

، أو إبداعاً من دعاء قلوبهم الصافیۀ، متوجّهاً فی )صلى اهللا علیه وآله( الرسول
  .تسابیح هللا سبحانه وتعالى

یکمل هذا الجوّ من البشر اإلسالمی المحبّۀ والسکینۀ، التی کان الحسین 
عنواناً » سکینۀ«یلمسها خاصّۀً عند زوجته الرباب، التی نادت طفلتها آمنۀ باسم 

  :ی لم یجد حرجاً فی تحیۀ أهله بأبیات تقوللحسین الذلبیتها مع ا

  تکون بها سکینۀ والرباب***لعمری إنّنی ألحبّ داراً

  1!ولیس لعاتب عندی عتاب***أحبّهما وأبذل کلّ مالی

یعنی هذا، وهو  وإذا کان الحسین قد ملکه کلّ هذا الحبّ لسکینۀ وأُمّها، أفال
یراه فی نموذج الزوجۀ المسلمۀ، إمام المسلمین، أنّه رآهما على خیر ما یودّ أن 

جهاداً مع ... ما رئی إالّ عاکفاً على العبادۀ والجهاد«واالبنۀ المسلمۀ، وهو الذی 
  .بنت الشاطئ على حدّ قول الدکتورۀ» النفس، ومع الباطل أینما کان

ـ الذی ذهب إلیه  ابن أخیه الحسن ویؤکّد هذا قول الحسین للحسن المثنّى ـ
  : بناتهخاطباً واحدۀً من

ـ اخترت لک ابنتی فاطمۀ، فهی أکثر ابنتی شبهاً بأُمی فاطمۀ بنت رسول 
أمّا سکینۀ، فغالب علیها ... ، وإنّها لذات دین وجمال)صلى اهللا علیه وآله( اهللا

  .2تصلح لرجل مع اهللا، فالاالستغراق 
  

  عودۀ إلى المشهد* 

ار عمّتها زینب هـ بعد المذبحۀ بقلیل فی إط 61سکینۀ فی المدینۀ عام * 
راویۀ وشاهدۀ، وفاضحۀ لحکم الفحشاء :  لتواصل حمل رایۀ الحسین;العائدۀ

والمنکر والبغی، حتّى یضجّ منها والی یزید، ویصدر علیها الحکم بالنفی من 
فترحل » !تهییج الخواطر، وإشاعۀ الغضب، والحض على الثورۀ«المدینۀ بتُهمۀ 

  . أشهر من المذبحۀثمانیۀ، بعد  هـ 61زینب إلى مصر فی شعبان 
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٢٥١ اهل بيت فی مصر

تبقى طویالً بالمدینۀ، بعد رحیل  تبقى سکینۀ مع أُمّها الرباب التی ال* 
 إذ یقتلها الحزن والقهر، فتلحق بالحسین وابنها عبداهللا، بعد عام من ;زینب

  . هـ 62استشهادهما فی محرم 

ى، تسافر سکینۀ إلى عمّتها بمصر لتعود بعد شهور إلى المدینۀ مرّۀ أخر* 
  . هـ 62تبکی وفاۀ العمۀ فی رجب 

علی زین العابدین، : سکینۀ فی الخامسۀ عشرۀ فی کنف أخیها السجاد* 
هـ عالمۀ فی المدینۀ المنوّرۀ، فقد استباحها جنود یزید ثالثۀ أیام،  62وعام 

قتلوا ونهبوا واغتصبوا الحرمات، کما شاء لهم شیطانهم، وبعدها ساروا إلى مکّۀ 
یعود الجند إلى  وال! حرقوا الکعبۀ المشرّفۀ بعد ضربها بالمجانیقالمکرّمۀ، فأ

  . هـ 63ۀ فی دمشق إالّ بعد أن تأتیهم األخبار بموت یزید فجأ

یموت یزید، ولم یلبس الملک إالّ ما یزید قلیالً على السنوات الثالث، * 
حرق بیت ، وهتک مدینته المنوّرۀ، وأ)صلى اهللا علیه وآله( ذبح فیها ذریّۀ الرسول

ثم لم تکن عاقبۀ هذا کلّه على آل أبی سفیان، إالّ خروج الملک «اهللا الحرام، 
فیما  قتلته لذّته أشنع قتلۀ، فقد کان ـ... فقد مات یزید. منهم، وانتقاله إلى غیرهم

  .1»!عن فرسه سقطۀً کان فیها الموتسابق قرداً فسقط ـ ی زعم الرواۀ

ف أخیها العابد، السجّاد، ی فی کنتعیش سکینۀ فی هذا اإلطار الدام* 
المستغرقۀ فی اهللا، «للعلم والفقه، القائم لیالً، باکیاً داعیاً متضرّعاً، وهی المتفرّغ 

ومع ذلک ما نلبث أن نرى الروایات واألخبار والواصفین . »فما تصلح لرجل
 لسکینۀ أُخرى غریبۀ عن هذا کلّه، متناقضۀ منطقیاً وفکریاً ودینیاً مع عواصف

واصفون لها ما عرفوا لها شکالً وال ملمحاً . حیاتها، وإطار منشئها، ومبدئیۀ دینها
بیح إالّ یوم کشف وجهها مع نساء أهل البیت فی کربالء وسقط حجابها، فاست

إیذاء فی قالب تمجید .. بالتحدّث عنه والتغزّل فیه واالفتراء علیهاجالل جمالها 
  !ومباهاۀ

  
  االفتراءات* 

  .1031: دار اآلداب، بیروت. ط» إسالمیات، الفتنۀ الکبرى، علی وبنوه«طه حسین . 1                                                           
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خدیجۀ السکن، وفاطمۀ الزهراء والبتول، وزینب : نا الصفات لنرىبینما تأخذ
! أو الحسناء القرشیۀ! الغادۀ الهاشمیۀ: العقیلۀ الهاشمیۀ، نجد سکینۀ وقد ألحقوا بها

بزعم أنّها کانت لها أسالیبها وأفانینها فی التأنّق فی ! أو صاحبۀ الطرّۀ السکینیۀ
المستغرقۀ فی اهللا فما تصلح «ۀ فتأخذ الصفات صور! الملبس وتصفیف الشعر

لتحیلها إلى صورۀ المفتونۀ بالدنیا المقبلۀ علیها، المشارکۀ فی تدعیم » لرجل
ـ معقوالً، أن نرى سکینۀ وقد  فیما بعد حتّى یتمهّد الطریق لیصبح ـ!! فتنتها

شغلت عن قضیۀ الحسین، لتنغمس حتّى أُذنیها فی قضایا عمر بن أبی ربیعۀ 
راها وقد انتزعت من إطار أخیها سراج الدنیا وجمال اإلسالم علی الماجنۀ، أو ن

 زین العابدین، لتصبح

، بل »عزۀ المیالء«طرفاً فی نوادر أشعب الطفیلی الجشع، ومقابالت المغنیۀ 
  !!وناهیۀ المغنّی ابن سریج عن التوبۀ واإلیّاب إلى حظیرۀ الورع اإلسالمی

  :فی کتابه األغانیمن روایۀ یقولها أبو الفرج األصفهانی 

کان ابن سریج قد أصابته الریح الخبیثۀ، وآلى یمیناً أالّ یغنّی، ونسک ولزم «
صلى اهللا علیه ( ثم خرج وفیه بقیّۀ من العلّۀ، فأتى قبر النبی. المسجد حتّى عوفی

فلمّا قدم المدینۀ نزل على بعض إخوانه من أهل النسک . وموضع مصالّه) وآله
یأذن لهم بالجلوس   الغناء یأتونه مسلّمین علیه، فالوالقراءۀ، فکان أهل

والمحادثۀ، فأقام بالمدینۀ حوالً، حتّى لم یعد یحسّ من علّته بشیء، وأراد 
، فاغتمّت )رضی اهللا عنه( الشخوص إلى مکّۀ، وبلغ ذلک سکینۀ بنت الحسین

  .اغتماماً شدیداً، وضاقت به ذرعها

: فقالت ألشعب. ته ونوادرهوکان أشعب یخدمها، وکانت تأنس بمضاحک
إنّ ابن سریج شاخص وقد دخل المدینۀ منذ حول، ولم أسمع من غنائه !.. ویلک

قلیالً وال کثیراً، ویعزّ ذلک علی، فکیف الحیلۀ فی االستماع منه ولو صوتاً 
جعلت فداک، وأنّى لک بذلک، والرجل الیوم زاهد وال : واحداً؟ فقال لها أشعب

فأمرت بعض ! طمعک وامسحی بوزک تنفعک حالوۀ فمکفعی حیلۀ فیه؟ فار
  ..جواریها فوطئن بطنه حتّى کادت أمعاؤه أن تخرج
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وتستمرّ الروایۀ فی هذا النهج من السرد الفظّ البذیء تحکی فیه کیف أرغمت 
بنت الحسین أشعب على الذهاب البن سریج المغنّی التائب لیقنعه بالغناء عندها، 

حتّى یصل األمر بأن ! یکون ذلک أبداً بعد أن ترکته هللا، الکالّ وا: والمغنّی یقول
خالقیۀ، حتّى یرضخ المغنّی، یهدّده أشعب بالصراخ واالفتراء علیه بأبشع التهم األ

إلى سکینۀ التی تضحک من فعل أشعب الالأخالقی، وتأمر له بدنانیر ویذهب 
  !!!وکسوۀ

 داری ثالثاً، وبرئت برئت من جدّی إن برحت: ثم تقسم على المغنّی قائلۀ
من جدّی إن أنت لم تغنِّ إن خرجت من داری شهراً، وبرئت من جدّی إن 
أقمت فی داری شهراً إن لم أضربک فی کلّ یوم فیه عشراً، وبرئت من جدّی إن 

: ماًحتّى صاح المغنّی التائب مستسل! حنثت فی یمینی أو شفعت فیک أحداً
  ! یغنّیثم اندفع! وافضیحتاه!.. واذهاب دیناه

الذی یحمل وزره العظیم صاحب  وتستمرّ الروایۀ فی حدیث اإلفک هذاـ
ـ تحکی عن سوار الذهب، الذی أرغمت  األغانی ومن استأجره ومن صدّقه

» عزّۀ المیالء«سکینۀ الرجل على لبسه، وکیف أرسلت بعد ذلک إلى المغنّیۀ 
 فی بیت 1جلس الغناء لیکتمل م;لتأتی وتغنّی مع ابن سریج، الذی منع عن التوبۀ

  .1)!صلى اهللا علیه وآله( حفیدۀ رسولنا المفدّى

قد ) علیه السالم( تسالمت کلمات أهل السیرۀ والتاریخ على أنّ السیدۀ سکینۀ بنت الحسین. 1                                                           
ینۀ، عاشت ورجوع القافلۀ الحسینیۀ من عند یزید إلى المد) علیه السالم( عاشت بعد مقتل أبیها

الذی عُرف بالزهد والورع والتقوى والعبادۀ ) علیه السالم( فی بیت أخیها اإلمام زین العابدین
هل یمکن تصوّر هذا المشهد الذی ینقله أبو الفرج فی بیت هذا السید الزاهد العابد . والبکاء
  !!الحزین؟

. هائهم على حرمۀ الغناءهذا ویضاف إلیه تضافر اآلثار وکلمات کثیر من أئمۀ المسلمین وفق  
تقبل شهادۀ  ال: وقال شیخ اإلسالم المرغینانی. حرمته فی جمیع األدیان: بل عن التتارخانیۀ

وحکى ابن تیمیۀ عن ابن المنذر أنّه نقل االتفاق على حرمۀ ). 90: 3(المغنّی فی کتابه الهدایۀ 
وحکى القاضی عیاض ). 388: مختصر الفتاوى الکبرى(الغناء مطلقاً، وإبطال إجارۀ المغنیۀ 

وفی مفتاح الکرامۀ، فصل المکاسب المحرّمۀ عند ). 903: 3الفروع (اإلجماع على کفر مستحلّه 
أنّها متواترۀ عن : وفی جواهر الکالم. وردت خمسۀ وعشرون روایۀ صحیحۀ: ذکر حرمۀ الغناء قال

مۀ الغناء مطلقاً وإن لم یقترن دالّۀ على حر) علیهم السالم( اإلمام السجاد وابنه الباقر والصادق
  .حرمبم
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*   *   *  

ـ  وهناک ما هو أفحش وأبشع منها کان المقصود، بمثل هذه الروایات ـ
وبمثل إقحام اسم سکینۀ زوراً إلى أبیات الغزل لعمر بن أبی ربیعۀ، أن ترفع 

ویۀ، مثلما استبیحت المدینۀ، مۀ، وتُستباح سیرۀ العقیلۀ النبالرهبۀ، وتسقط الحر
 وأُحرقت الکعبۀ،

من قوم الیتأثّمون والیستعظمون من االجتراء على حدود اهللا، حتّى یتمّ تجرید 
  .جمهور المسلمین من عزّۀ مقدّساته، وحتّى تتحطّم قیاداته وتتهاوى قدواته

فالطعنۀ بهذا البهتان لم تکن تعنی سکینۀ بنت الحسین وحدها، بل کانت فی 
أهل ـ معنویۀ وأدبیۀ، تغتال فیها شخصیۀ  ککربالء میمها مذبحۀ أُخرى ـص

لتنتزع باالفتراء قیادتها الروحیۀ، کما انتزعت من قبل بالغدر والذبح البیت، 
 إذ أنّ هذه القیادات السیاسیۀ والروحیۀ ;السیاسیۀ: أقول قیادتها الحکومیۀ، وال

 من األیام، على مدى الزمن ألهل البیت لم تسقط عنهم أبداً، فی أیّ یوم
  !اإلسالمی، على الرغم من الجهد الهائل للباطل وأعوانه فی کلّ زمان ومکان

  
  المشهد الختامی* 

فۀ نبویۀ، تعکسها فی کانت سکینۀ منذ حداثتها صاحبۀ مصحف وذکر وثقا
وإبداع، ورثت عن أبیها وجدّها البالغۀ، وعن عمّتها الطالقۀ والمبادرۀ بردّ ذکاء 
ساءۀ فی شجاعۀ ورقى، وعن أُمّها قول الشعر الذی تمحور حول رثاء اإل

  :الحسین

  ریب المنون فما أن یخطئ الحدقهْ***إنّ الحسین غداۀ الطفّ یرشقه

                                                                                                                                        
أن یجیز ألخته ) علیه السالم( فإذا کان الحال هذه، فکیف یسوغ لإلمام السجاد زین العابدین  

إالّ أن یکون ذلک افتراءً علیه وعلى السیدۀ !! سکینۀ ان تقیم حفلتها الغنائیۀ فی بیته؟
  ).علیها السالم( النبیلۀ

ث الغناء التی سجّلها أبو الفرج على هذه الحرّۀ العفیفۀ الطاهرۀ مرویۀ غیر أنّ الناظر فی أحادی  
  .، کما هو مشهور)علیه السالم( عن آل الزبیر الذین عرفت عداوتهم آلل علی

 ـ 143: نصّ الروایۀ مذکور بکامله عند الدکتورۀ بنت الشاطئ، سکینۀ بنت الحسین، دار الهالل. 1
146.  
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  1!نسل البغایا وجیش المرق الفسقهْ***بکف شرّ عباد اهللا کلّهم

ۀ للزواج، والمعروف شعبیاً أنّها کانت ظلّت سبع سنوات، بعد کربالء، رافض
، الذی استشهد فی السابع من محرّم عام 2مخطوبۀ للقاسم ابن عمها الحسن

  .، وکان من أوائل شهداء کربالء، ولم یکن قد بلغ السابعۀ عشرۀ هـ 61

ثم زوّجها أخوها اإلمام علی زین العابدین من مصعب بن الزبیر أخی عبداهللا 
وکان مصعب قد تولّى إمارۀ البصرۀ .  لبنی أُمیۀ بعد الحسینبن الزبیر، المنافس

، وهی فی العشرین  هـ 67والعراق من قبل أخیه، وعندما تزوّجته سکینۀ عام 
من عمرها، عادت معه إلى العراق مسترجعۀ سبع سنوات مضت على وقفتها 

  .العزالء فی أسر عبیداهللا بن زیاد

مضطربۀ، خاض فیها حرباً ضدّ کانت إقامۀ مصعب بالعراق إقامۀ قلقۀ 
: المختار بالکوفۀ، بعد أن جاوز الحدّ فی بغیه على أهلها، مستتراً تحت شعار

وقتل مصعب المختار، دفاعاً عن أهل الکوفۀ، وبقیت أمامه » !الثأر للحسین«
  .المواجهۀ التی حفّزه إلیها تربّص عبدالملک بن مروان به

سکینۀ وداعه، وألمّ بها دوار  جاءت لحظۀ خروجه للحرب ثقل علىوحین 
  :فأمسک بها مصعب یشجّعها

  .ـ ما ترک أبوک یا سکینۀ البن حرّ عذراً

  !واحزناه علیک یا مصعب: فقالت

  .وکانت المرۀ األُولى التی تصرّح فیها بحبّها لزوجها

  أکان کلّ هذا لی عندک؟: فالتفت إلیها

  !وما أُخفی أکثر: فقالت

  . ـ مصر2  ط109: ، یحکیها الزجاج فی أمالیه)علیه السالم(  الشهیدمن أبیات رثت بها أباها. 1                                                           
تقدّم الکالم بأنّ حدیث تزویج القاسم منها محض قول عار عن الصحۀ، لعدم الشاهد له، بل . 2

ـ أنّ علماء النسب والتاریخ یؤکّدون بأنّ زوجها األول هو عبداهللا األکبر، أخو  کما ذکرنا العکس ـ
علیه ( مام الحسن المجتبىالقاسم، ابنا اإل

والمدائنی الفرج وأبو الصبّان والشیخ الطبرسی، والعالّمۀ العمری، الحسن أبو النسّابۀ منهم ،)السالم
  .وغیرهم ..
  .وکذلک ألنّ القاسم آنذاک لم یدرک الحلم کما نصّ علیه أهل التاریخ والمقاتل  
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سکینۀ شأن  لم، لکان لی ولک یالو کنت أع: فقال وقد أزفت لحظۀ الرحیل
  :ومشى یردّد! آخر

  1!تأسّوا فسنّوا للکرام التĤسیا***وإن األلى بالطفّ من آل هاشم

وجاء المعزّون إلى قصر اإلمارۀ .  هـ 70وقُتل مصعب بغدر من الکوفیّین عام 
ها اآلن ، لکنّ هـ 61وما أشبه اللیلۀ ببارحۀ . بالکوفۀ لتواجههم سکینۀ من جدید

فی الثالثۀ والعشرین تنهض ظالًّ وامتداداً لزینب، لتواجه أهل الکوفۀ، ناظرۀ إلیهم 
  :فی تعب وملل، وهی تقول فی حزن هادئ جلیل

یاً، وقتلتم أبی الحسین، وزوجی قتلتم جدّی عل! واهللا یعلم أنّی أبغضکم
 وأشاحت !..بأیّ وجه تلقوننی؟ أیتمتمونی صغیرۀ، وأرملتمونی کبیرۀمصعباً، 
  .بوجهها

  !وخرجت من الکوفۀ، ومن العراق

وظلّت بالمدینۀ، مجلس علم وفقه، وثقافۀ نبویۀ حتّى توفّاها اهللا تعالى عام 
  .2، وهی فی السبعین من عمرها هـ 117

*   *   *  

  .»86: سکینۀ بنت الحسین «مذکور باختالف عند الدکتورۀ بنت الشاطئ فی کتابها. 1                                                           
: 5، وتاریخ ابن األثیر 228: 8تاریخ الطبری : وهذا هو المشهور والمحکی فی کتب التاریخ، مثل. 2

: 1وبه قال النووی فی تهذیبه . ، ووفیات األعیان ضمن ترجمتها، وکذلک فی مرآۀ الیافعی71
  .154: 1، وابن عماد فی شذراته 163

 أنّ وفاتها فی الشام بعدما رجعت إلیه، وأنّ 163: 1یب األسماء هذا ویحکی النووی فی تهذ  
  .106: احب ثمار المقاصد فی ذکر المساجدوبه قال ص. قبرها هنالک

. ویذهب الشعرانی إلى وفاتها بمراغۀ من أرض مصر، وأنّ قبرها بالقرب من قبر السیدۀ نفیسۀ  
  .23: 1انظر لواقح األنوار 

 أنّ أهل طبریۀ یزعمون أنّ بظاهرها قبر سکینۀ 26: 6 فی المعجم هذا ویذکر یاقوت الحموی  
وحیث إنّ أغلب ! بصار یزعم أنّها توفّیت بمکۀکما أنّ صاحب نور األ). علیه السالم( بنت الحسین

  .قبرها بالمدینۀ، فهو بالصحۀ أجدرالمؤرّخین على أنّ 
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  السیدۀ سکینۀ

  1 علیها وعلى أبیها السالمبنت اإلمام الحسین
  حنفی المحالوی

  
  من هی

أنّ السیدۀ سکینۀ رضی اهللا علیها ابنۀ : د من المؤرّخین ورواۀ التاریخأکّد العدی
ابن خلّکان : ومن أشهر هؤالء المؤرّخین). رضی اهللا عنه( اإلمام الحسین بن علی

  .2والسخاوی والصبان والشعرانی وآخرین

ـ اسمها الحقیقی آمنۀ بنت الحسین   وفق ما نقله هؤالء والسیدۀ سکینۀ ـ
ا، وأُمّها هی الرباب ابنۀ امرئ القیس بن عدی بن أوس سید بنی رضی اهللا عنه

  .کلب

، واختار لها أبوها  هـ 48ـ فی عام على أشهر الروایات وکانت والدتها ـ
ثم ) صلى اهللا علیه وآله( على اسم جدّتها أُم النبی» آمنۀ«اإلمام الحسین اسم 
ا کانت تسکن إلیها من فرط ه وذلک ألنّ نفوس أهلها وأُسرت;3لقّبتها أُمّها بسکینۀ

 کما. فرحها ومرحها وحیویتها

ما الح منها وهی طفلۀ من أمارات الهدوء والسکینۀ، : قیل عن سبب ذلک أیضاً
  .4آمنۀ: وقد غلب هذا اللقب على اسمها الحقیقی

  .»مقابر المشاهیر من آل البیت«مقتبس من کتاب . 1                                                           
، إسعاف الراغبین المطبوع بهامش نور 93: ، تحفۀ األحباب298: 1فیات األعیان راجع و. 2

، واألغانی 257: 2، وعیون األخبار البن قتیبۀ 64: المترادفات للمدائنی: ، وانظر359: األبصار
  . وما بعده163: 14

إسعاف  (.المشهور على األلسنۀ فی اسمها أنّه مکبّر بفتح السین وکسر الکاف: قال الصبّان. 3
لکن المحکی عن شرح أسماء رجال المشکاۀ أنّه مصغّر، أی بضمّ السین وفتح ) 202: الراغبین

  .الکاف، ومثله فی القاموس
: قولها) علیها السالم( وهو المشهور عند المؤرّخین، وتؤکّده روایۀ أبی إسحاق المالکی عنها. 4

النجوم : انظر. »آمنۀ بنت وهب): علیه وآلهصلى اهللا ( إنّکم سمیتمونی باسم جدّتی أمّ رسول اهللا«
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ان والدتها الرباب، بإشراف والدها نشأت السیدۀ سکینۀ وتربّت فی أحض
.. فسلکت طریق الصالح والتقوى.. 1بالمدینۀ) نهرضی اهللا ع( الحسیناإلمام 

یحبّ أُمّها رباب یحبّ فتاته سکینۀ، کما کان )رضی اهللا عنه( وکان اإلمام الحسین
  :األهل یالحظون علیه ذلک أنشدهم هذا الشعرحبّاً جمّاً، وروی عنه أنّه لمّا رأى 

  تحلّ بها سکینۀ والرباب***لعمرک إنّنی ألحبّ داراً

  ولیس لعاذل عندی عتاب***أبذل فوق جهدیأُحبّهما و

  2حیاتی أو یغیّبنی التراب***ولست لهم وإن عتبوا مطیعاً

ولمّا بلغت .. وبدأت شخصیۀ السیدۀ سکینۀ تظهر حین کانت تعیش فی مکّۀ
، الثالثۀ عشرۀ من عمرها أصبحت قبلۀ األنظار لحسنها، وظرف حدیثها، وأناقتها

  .وسحرها، حتّى صارت مثالً یحتذى

على أنّ مرحها وأناقتها لم تلهها عن التعبّد الذی کان یصل إلى حدّ 
، عندما  هـ 60وقد شهدت السیدۀ سکینۀ معرکۀ کربالء فی عام . االستغراق

خرجت مع والدها اإلمام الحسین لمالقاۀ جیش یزید بن معاویۀ، وعندما قُتل 
بایا واألسرى إلى اإلمام الحسین فی هذه المعرکۀ، سیقت السیدۀ سکینۀ مع الس

وبعد فترۀ إقامتها بدمشق سمح لها یزید بن . دمشق، وذلک مع کلّ آل البیت
وهناک .. معاویۀ أن ترجع إلى المدینۀ المنوّرۀ فی صحبۀ عمّتها السیدۀ زینب

أقامت مع أُمّها الرباب حتّى توفّیت، فأقامت السیدۀ سکینۀ مع أخیها زین 
  .العابدین حتّى تزوّجت

إنّها :  الرواۀ والمؤرّخون فی عدد أزواج هذه السیدۀ الطاهرۀ، فقیلوقد اختلف
على أنّ جمهور الروایات تجمع على أنّهم ثالثۀ، . واحداً: تزوّجت اثنین، وقیل

أمینۀ : بینما یحکی أبو الفرج القول بأنّ اسمها. 58: 1، والکواکب الدرّیّۀ للمناوی 276: 1الزاهرۀ                                                                                                                                         
  .وأُمیمۀ

صحّ أن والدتها بالمدینۀ، ووفاتها فیها أیضاً، لکن لم یتّضح دقیقاً سنۀ والدتها وال مقدار عمرها . 1
وفاتها یوم الخمیس وإن أمکننا القول بأنّها قاربت السبعین، بعد مالحظۀ سنۀ سالم اهللا علیها، 

تهذیب : انظر. ، وکونها یوم الطف بالغۀ مبلغ النساء هـ 117ربیع األول سنۀ لخمس خلون من 
، وترجمتها فی معارف ابن قتیبۀ وتذکرۀ الخواص ووفیات 160، نور األبصار، 163: 1األسماء 
  .األعیان

  . باختالف فی بعض اللفظ100: 1ألبیات فی زهر اآلداب روى ا. 2



٢٥٩ اهل بيت فی مصر

مصعب بن الزبیر، ثم عبداهللا بن عثمان بن عفان، ثم یزید بن عثمان بن : وهم
  .1 عبدالعزیز بن مروانإنّها تزوّجت من األصبغ بن: عفّان، وقال ابن خلّکان

وإذا کانت السیدۀ سکینۀ قد عاصرت مقتل والدها اإلمام الحسین فی معرکۀ 
کربالء، فکذلک عاصرت مصرع زوجها مصعب بن الزبیر الذی تولّى إمارۀ 

فبعد أن رُزق .. هـ من قبل أخیه عبداهللا بن الزبیر بن العوّام 65المدینۀ عام
هـ ضدّ  72نۀ استشهد بالعراق فی عام سکیلسیدۀ مصعب بابنته من زوجته ا

  .جیش عبداهللا بن مروانالقادم من الشام

وبعد رحیل زوجها الزمت السیدۀ سکینۀ طاعۀ اهللا بالصیام نهاراً وقیام اللیل، 
والبرّ بالمساکین والفقراء، حتّى اختارها اهللا إلى جواره فی الیوم الخامس من شهر 

  .ز السبعین عاماًهـ عن عمر یناه 117ریبع األول عام 
  

  صفاتها وعلمها

أجمع المؤرّخون وکتّاب سیرۀ أهل البیت رضوان اهللا علیهم أنّ السیدۀ سکینۀ 
ابنۀ اإلمام الحسین رضی اهللا عنهما کانت کلّما کبرت فی سنّها من بعد مولدها، 

هذا األمر جعلها قد .. کلّما کانت تزداد تأدّباً مع نفسها ومع اآلخرین، ثم مع اهللا
. اشتهرت بین نساء آل البیت بالذکاء وحدّۀ الذهن، وسرعۀ الخاطرۀ، وقوّۀ الحجّۀ

 ویضربون

أنّ هذه السیدۀ الطاهرۀ : نه فی هذا السیاقوممّا یروو.. لذلک العدید من األمثال
سکینۀ ابنۀ اإلمام الحسین رضی اهللا عنهما کانت تحضر فی یوم من األیام 

کنّ یتحدّثن فیه عن فضل الشهداء ودرجاتهم عند مجتمعاً لمثیالتها من الشابات، 
عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفّان، وعلی بن أبی : اهللا، أمثال أُمراء المؤمنین

بَنَّ الَّذِینَ تَحْسَ وَالَ: (طالب، وابنه اإلمام الحسین، مستشهدات بقول اهللا تعالى
فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ * دَ رَبهِمْ یُرْزَقُونَ عِنقُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء 

  .]170 -  169: عمران آل[ )مِن فَضْلِهِ

  .لحدیث عن هذه المسألۀوقد تقدّم ا. یکاد ینفرد به ابن خلّکان. 1                                                           



٢٦٠ اهل بيت فی مصر

، فقالت )رضی اهللا عنه( وکان فی هذا المجتمع إحدى بنات سیدنا عثمان
إنّها بنت الشهید الثانی، وفهمت السیدۀ سکینۀ بذکائها أنّ ابنۀ : مفتخرۀ بأبیها

مها هذا أنّ أباها استشهد قبل استشهاد کلّ من اإلمام عثمان کانت تقصد بکال
  .علی جدّ السیدۀ سکینۀ، واإلمام الحسین والدها

وکان ذلک قبیل دخول وقت من أوقات الصالۀ، فسکتت السیدۀ سکینۀ حتّى 
 عقب ذکر اسم اهللا )آلهصلى اهللا علیه و( أذّن المؤذّن، وذکر اسم جدّها محمد

فاتّجهت .. ال إله إالّ اهللا، وأشهد أنّ محمداً رسول اهللاأشهد أن : تعالى، حیث قال
هذا جدّی، ذاک أبوک، فقالت ابنۀ : السیدۀ سکینۀ إلى ابنۀ سیدنا عثمان وقالت

  .أفتخر علیکم أبداً من اآلن ال: سیدنا عثمان

ولمّا بلغت السیدۀ سکینۀ رضی اهللا عنها الثالثۀ عشرۀ من عمرها، کان جسمها 
وکانت مضرب األمثال فی العفّۀ واإلیمان، مع رفعۀ .. نت العشریننامیاً کأنّها ب

  .مکانتها من البیت النبوی الکریم

وقد عاشت أُخریات أیامها حیث الزمت طاعۀ اهللا بصیام النهار وقیام اللیل، 
  .والبرّ بالفقراء والمساکین، حتّى رحلت إلى جوار ربّها

ألعمال واألقوال، وقد شکّک وهناک من الرواۀ من ینسب إلیها الکثیر من ا
. فی ذلک فریق آخر من هؤالء الرواۀ، ونحن ننقل هنا ما قیل بشأن هذه وذاک

سکینۀ رضی اهللا عنها کانت تصفّف  کتب هؤالء الرواۀ أنّ السیدۀ فقد ذکرت بعض
ـ تصفیفاً لم یر أحسن منه حتّى ضُرب بها المثل،  قصّتها شعرها، أی جمتها ـ

 جمّۀ«فقیل 

وذلک یقتضی قضاء بعض الوقت فی تصفیف شعرها ! 1»طرّۀ سکینۀ«و» سکینۀ
  .لتجعل منه طرّۀً جمیلۀ، یستحسنها کلّ من یراها

هاره کحدیث أنّهاکانت برزۀ من النساء، تجالس األجلّۀ، یحکیها أبو وحکایۀ تصفیف الشعر واشت. 1                                                           
 مصعب، وهما معروفان بعداوتهما  عن الزبیر بن بکار عن عمه159: 14فی کتابه األغانی الفرج 

انحراف الزبیر بن بکار عن أهل البیت «: على ما نبّه إلیه المرزبانی فقال)علیه السالم( ألبناء علی
 ـ 154: الموشح(» یقبل ما جمعه من سرقات کثیر الشاعر لتشیّعه وهجائه آلل الزبیر ظاهر، فال

155.(  
الرجلین تبیّن للقارئ ماهما علیه من مستوى فی التراجم کلمتهم فی هذین ولعلماء الرجال و  

  .النقل والحدیثمقام 



٢٦١ اهل بيت فی مصر

أنّ هذه القول یناقض : وردّاً على ذلک ذکر الشیخ محمد عثمان فی أحد کتبه
ـ حینما جاء لیخطبها، فقال له  ابن أخیه الحسن السبط قول الحسین للمثنّى ـ

صلح ت ۀ مستغرقۀ فی اهللا، تصوم النهار وتقوم اللیل، فهی الإنّ سکین: عمه
  . وزوّجه أختها السیدۀ فاطمۀ النبویۀ1..لرجل

وقد اجتمع .. إنّ الشعراء یجتمعون فی دارها: کذلک قالوا عن السیدۀ سکینۀ
جریر بن عطیۀ والفرزدق : فحول الشعراء، منهملدیها ذات یوم خمسۀ من 
أشعارهم، فکانت تعلّق على شعر کلٍّ منهم بما اقتنع وآخرون، وقد عرضوا علیها 

إالّ جمیل بثینۀ فأعطته ثالثۀ آالف ! به صاحبه، کما قدّمت لکلٍّ منهم ألف دینار
  !دینار

  وصف المقبرۀ

على الرغم من أنّ بعض الرواۀ والمؤرّخین قد شکّکوا فی إقامۀ السیدۀ 
لرواۀ والمؤرّخین من حجاز، ومع ذلک هناک فریق آخر من هؤالء اسکینۀ بال

إقامتها بمصر، حین قدمت مع عمّتها السیدۀ زینب بعد معرکۀ کربالء، الذین أکّدوا 
وظلّت تعیش فی دار بالقرب من دار عمّتها السیدۀ زینب حتّى توفّیت ودُفنت 

 وبالتالی أُقیم فی هذه الدار ضریحها الموجود حالیاً بالمسجد الذی یحمل ;بها
  .اسمها

هـ  61إنّها من بعد وصولها إلى مصر فی عام .. فی هذا السیاقوممّا قیل 
 أمیر مصر، وبینما هی فی طریقها إلى  عبدالعزیز بن مروانخطبها األصبغ بن

                                                                                                                                        
کان مصعب بن عبداهللا بن مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبیر بن العوّام «: یقول ابن األثیر  

  ). هـ 236 ضمن حوادث سنۀ 19: 7الکامل (» منحرفاً عن علی
 إلکثاره ;لى روایات الزبیر بن بکارلم یعتمد أحمد بن علی السلیمانی ع«: ویقول ابن حجر  

  ).313: 3تهذیب التهذیب (» الروایۀ عن الضعفاء
کان مصعب الزبیری وأبوه عبداهللا من شرار الناس، متحاملین على ولد «: ویقول ابن الندیم  

  ).160: الفهرست(» علی
قاً فی النقل فیما وذکر الشیخ المفید أنّه لم یکن الزبیر بن بکار مأموناً فی الحدیث وال موثو  

  ).10(لۀ رقم  مسأ61: المسائل السرویۀ). (علیهم السالم( یرویه من القذائف فی حقّ أهل البیت
  .202: إسعاف الراغبین. 1



٢٦٢ اهل بيت فی مصر

مصر بلغها بغی األصبغ وفجوره، فأقسمت أالّ تکون زوجۀً له، فاستجاب اهللا 
  .فلم تصل إلى مصر حتّى کان األصبغ قد مات.. لدعائها

.. فی هذه الروایۀ.. »فی البیت النبوی«خ محمد عثمان فی کتابه ویشکّک الشی
فیقول عن ذلک .. بل وفی عالقتها باألصبغ بن عبدالعزیز بن مروان من أصله

من أنّ األصبغ المذکور، لم یل » النجوم الزاهرۀ«مستنداً على ما جاء فی کتاب 
، قضاها والده  ـه 75إمارۀ مصر إالّ نیابۀً عن والدها فی مدّۀ وجیزۀ من سنۀ

بدمشق عند أخیه عبدالملک بن مروان الخلیفۀ األموی الخامس، فیعلم من ذلک 
أنّ األصبغ لم یمت سنۀ إحدى وستین، وأنّه لم یکن أمیراً على مصر فی تلک 
السنۀ، وأنّه فی سنۀ إحدى وستین المذکورۀ تزوّج بالسیدۀ سکینۀ مصعب بن 

رۀ، ثم أسندت إلیه إمارتها سنۀ خمس وستین الزبیر، وکان مقیماً بالمدینۀ المنوّ
  .1هجریۀ

الشعرانی تّى وفاتها، اإلمام ومن الذین أیّدوا مقدمها إلى مصر، وإقامتها فیها ح
إنّها مدفونۀ فی مصر بالقرافۀ، بالقرب من السیدۀ نفیسۀ : فی طبقاته، حیث قال

ک أیضاً ابن کما أکّد ذل. وکذلک فی طبقات المناوی والحلبی. رضی اهللا عنها
إنّ أول من دخل مصر من ولد علی کرّم اهللا وجهه سکینۀ بنت : زوالق فقال

الحسین بن علی رضی اهللا عنهم، وذلک أنّها حُمِلت إلى األصبغ بن عبدالعزیز بن 
وکذلک .. مروان لیدخل بها، فوجدته قد مات، فخرجت إلى المدینۀ المنوّرۀ

ۀ سکینۀ صحبت عمّتها السیدۀ زینب فی إنّ السید: النسّابۀ العبیدی الذی قال

الذی لم » األغانی«حکایۀ أخرى من جملۀ الحکایات التی ینقلها أبو الفرج اإلصفهانی فی کتابه . 1                                                           
  والقلوب واالذواق کمّا صرّح هو بنفسه فی مقدّمته، فکتابهتکن غایته من تألیفه إالّ إمتاع النفوس

مجموعۀ نافعۀ ألندیۀ الغناء ومجتمعات اللهو والطرب ومغانی الشرب والسمر على یعدو کونه  ال
فکتاب األغانی ما هو إالّ .  وما بعده235: 1حدّ قول الدکتور زکی مبارک فی کتابه النثر الفنی 

یخلو من   الطرائف وقصص الملوک أیام الجاهلیۀ بأسلوب السجلّ للهو والسمر یدور حول
  .الخیال والمرح وجذب القلوب

یشتمل على حقائق تاریخیۀ یمکن االطمئنان إلیها وإن ضمّ  وأمّا من الجانب اآلخر فال  
  .یمتلک قیمۀ علمیۀ وال تاریخیۀ یمکن االستناد إلیها وحکایاته، وبذلک فالأسانید فی روایاته 

 وهو یروی قصۀً عن أبی الفرج 160 :5 لیاقوت األدباء معجم یراجع من أنّه ذکره یجدر وممّا  
نفسه فی إحدى سلوکیاته الماجنۀ، یکتشف مستوى هذا الرجل وتوجّهاته فی حیاته، ودرجۀ 

  !!الشناعۀ التی بلغها فی ذوقیاته



٢٦٣ اهل بيت فی مصر

خروجها إلى مصر حین أدرک الخلیفۀ یزید مقامها بالمدینۀ، فأمر أن یفرق بینها 
  .تکون فتنۀ وبین الناس حتّى ال

رأی أوردته الدکتورۀ سعاد ماهر فی کتابها عن » بنت الشاطئ«وللدکتورۀ 
وممّا قالته عن . .المساجد واألولیاء، فیما یخصّ مکان ضریح السیدۀ سکینۀ

.. إنّ هذا الضریح ربّما کان من أضرحۀ الرؤیا، ولیس على سبیل الیقین: ذلک
فعندما کان أحد أولیاء اهللا .. هذه األضرحۀ التی کانت تقام وقت الشدّۀ والحروب

الصالحین یشاهد رؤیا فی منامه بخصوص إقامۀ مسجد أو ضریح ألحد أهل 
  .1!ضریح باسم من رآه فی منامهالبیت، فکان علیه أن یقیم ذلک ال

وبشکل عام فقد قدّم لنا العدید من رجال التاریخ ومن رجال اآلثار عدّۀ 
  .دراسات عن هذا الضریح، وصفوا فیها مکانه وتطوّره عبر الزمان

إنّه أُقیم بحی الخلیفۀ عن : فقد أشار إلیه علی باشا مبارک فی خططه، فقال
وکان فی بدایته زاویۀ صغیرۀ، ثم أُلحق . .شمال الذاهب إلى القرافۀ الصغرى

م، ثم أجرى فیه  1174مسجد أقامه األمیر عبدالرحمن کتخدا عام  بالضریح
عباس باشا عمارۀ، وله ثالثۀ أبواب غیر المیضأۀ، اثنان على الشارع، مکتوب 

  :على وجه أحدهما

  بسکینۀ تصب المواهب کلّها***حرم به بنت الحسین مورّخ

  :روعلى وجهه اآلخ

  شمس هدىً بنت الحسین سکینۀ***ذا مسجد یا آل طه مؤرّخ

  :الباب المقبول فی الجهۀ القبلیۀ، ویفتح على درب األکراد، مکتوب: والثالث

  لج ههنا التابوت فیه سکینۀ***لک مظهر بنت الحسین مؤرّخ

وهذا المسجد تقام فیه الشعائر، ویشتمل على ستۀ أعمدۀ من الرخام، ومنبر 
لنقی، ودکّۀ، وفیه خلوتان، یسکنهما الخَدَمۀ، ومدفن قدیم لصاحب من الخشب ا

ببناء مسجد وضریح لمجرّد یعقل أن یقوم جمع من العلماء والعقالء  هذه نظریۀ ضعیفۀ جداً، فال. 1                                                           
إنّه کانت بأیدیهم وثائق وأدلّۀ، لم تصل ألیدینا، ومن ثم فالبدّ أن : ومن الصحیح أن نقول! الرؤیا

نتابع األمر، حتّى نصل إلى الحقیقۀ التاریخیۀ لکلّ ضریح ومقبرۀ ومسجد بُنی باسم األولیاء أو آل 
  .البیت فی مصر أو غیرها من البالد اإلسالمیۀ



٢٦٤ اهل بيت فی مصر

 شبّاک مطلّ على وبجوار القبّۀ. البحر وأخیه صاحب النهر الحنفییْن المشهورَیْن
السیدۀ سکینۀ رضی اهللا عنها، وهو ضریح مجلّل بالبهاء والنور، علیه ضریح 

صفر متقن الصنع، من تابوت من الخشب من داخل مقصورۀ کبیرۀ من النحاس األ
  .إنشاء المرحوم عباس باشا

ویحیط بذلک قبّۀ جمیلۀ مرتفعۀ، بها أربعۀ أعمدۀ من الرخام، وإیوان صغیر 
یجلس علیه القرّاء فی لیالی الحضرۀ، وبأسفلها إزار من خشب ارتفاعه نحو متر، 

ه رحمۀ اهللا وبرکاته علیکم أهل البیت، إنّ«: بهاوبأعالها نقوش، وعلى وجه با
وحضرتها کلّ لیلۀ خمیس، ولها مولد کلّ سنۀ قبل مولد السیدۀ » مجیدحمید 

  .1اهللا عنها نفیسۀ رضی

وکان ضریح السیدۀ سکینۀ قبل عهد الخدیوی عباس الثانی منخفضاً عن 
سطح األرض، فرفع الضریح إلى ما یقرب من مستوى سطح المسجد، وأُحیط 

.. هد السیدۀ نفیسۀ رضی اهللا عنهابمقصورۀ من النحاس شبیهۀ بالموجودۀ فی مش
کما جدّد الخدیوی عباس ذلک الضریح ومسجد السیدۀ نفیسۀ، وما زالت تلک 

مسجد التجدیدات موجودۀ إلى اآلن، ثم قامت وزارۀ األوقاف بĤخر عمارۀ لل
  .الشکل الذی نراه علیه اآلنوللضریح، على 

  .اجع الخطط التوفیقیۀ لعلی باشا مبارک، المجلد الخامسر. 1                                                           



٢٦٥ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  مرقد السیدۀ سکینۀ

  1)السالمعلیهما ( بنت اإلمام الحسین
  الدکتورۀ سعاد ماهر

  
أمّا عن ضریح السیدۀ سکینۀ الذی یقع بحیّ الخلیفۀ بالقاهرۀ، بالشارع 
المسمّى باسمها، فقد اختلف المؤرّخون فی صحّۀ وجودها به، والذین یقولون 

خطبها األصبغ بن عبدالعزیز والی : بوجودها بمصر یعتمدون على القصۀ التالیۀ
إنّ «: موی عبدالملک بن مروان، فکتبت إلیه تقولمصر من قبل الخلیفۀ األ

، ولکنّ هذا األمر لم یرق فی عین »مدینۀ األصبغ«فبنى لها » أراضی مصر وخمۀ
  .فکفّ عن زواجها! أن تأخذ والیۀ مصر أو سکینۀ: الخلیفۀ، فحسده وکتب إلیه

إنّ أول من دخل مصر من ولد علی کرّم اهللا وجهه سکینۀ : وقال ابن زوالق
ت الحسین بن علی رضی اهللا عنهم، وذلک أنّها حُمِلت إلى األصبغ بن بن

عبدالعزیز بن مروان لیدخل بها، فوجدته قد توفّی، فرجعت إلى المدینۀ، وقیل 
  .غیر ذلک

إنّ السیدۀ سکینۀ صحبت عمّتها السیدۀ زینب فی : ویقول النسّابۀ العبیدی
ها بالمدینۀ، فأمر أن یفرّق خروجها إلى مصر حین أدرک الخلیفۀ یزید خطر مقام

  .2تکون فتنۀ بینهما وبین الناس حتّى ال

وإذا صحّت هذه الروایۀ، : بنت الشاطئ على ذلک فتقولق الدکتورۀ وتعلّ
  .3 هـ 62فلعلّ السیدۀ سکینۀ قد عادت إلى الحجاز بعد وفاۀ عمّتها زینب سنۀ 

قات المحن وعلى أیّۀ حال، فقد ظهر فی العصور الوسطى، وخاصّۀً فی أو
والحروب التی التجد فیها الشعوب مَن تلوذ به غیر الواحد القهّار، أن یتلمّسوا 

  .»مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون«مقتبس من کتاب . 1                                                           
  .36 ـ 35: سکینۀ بنت الحسین لبنت الشاطئ. 2
  .المصدر السابق. 3



٢٦٦ اهل بيت فی مصر

 لیکشف اهللا عنهم السوء ;أضرحۀ آل البیت واألولیاء للزیارۀ والبرکۀ والدعاء
ویرفع البالء، ومن ثم ظهر ما یعرف باسم أضرحۀ الرؤیا، فإذا رأى ولی من 

ؤیا مؤدّاها أن یقیم مسجداً أو ضریحاً ألحد من أولیاء اهللا الصالحین فی منامه ر
 یقیم الضریح أو المسجد فکان علیه أن» الرؤیا«أهل البیت أو الولی المسمّى فی 

  .1باسمه

،  هـ 1173والمسجد الموجود حالیاً یرجع إلى عهد عبدالرحمن کتخذا سنۀ 
ى باب ثم جدّدته بعد ذلک وزارۀ األوقاف فی القرن الثالث عشر الهجری، وعل

  . هـ 1266المقصورۀ النحاسیۀ نجد لوحۀً تذکاریۀً مؤرّخۀ سنۀ 
  
  

یمکن قبولها، فالبدّ أن ندرس األمور أکثر  أنّ هذه نظریۀ غیر صحیحۀ، وال: کما سبق أن أشرنا. 1                                                           
 حتّى نجد الوثائق واألدلّۀ الصحیحۀ المعقولۀ الموجودۀ عند الناس الذین قاموا ببناء هذه ;وأکثر

  .فقط!! »الرؤیا«یجوز أن نکتفی بنظریۀ  األضرحۀ والمساجد والمشاهد، وال



٢٦٧ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  

   ـ السیدۀ فاطمۀ5

  علیها وعلى أبیها السالمبنت اإلمام الحسین 
  
  
  

  بقلم

  مجدی فتحی السید

  حنفی المحالوی
  



٢٦٨ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1)علیهما السالم( فاطمۀ بنت الحسین
  مجدی فتحی السید

  
، روت عن جدّتها مرسالً )ى اهللا علیه وآلهصل( حفیدۀ من حفیدات الرسول

وأبیها حسین بن علی، وعمتها زینب بنت علی، وأخیها علی بن الحسین، 
وعبداهللا بن عباس، وعائشۀ أم المؤمنین، وأسماء بنت عمیس، وبالل المؤذّن 

  .2مرسالً

عبداهللا، وإبراهیم، والحسن، وأُم جعفر بنو الحسن بن : وروى عنها بنوها
محمد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمان، وأُم هشام بنت زیاد، وأم الحسن الحسن، و
  .بن الحسن بنت جعفر

، وکانت مع أبیها أثناء مقتله فی 3وتعدّ من التابعیات الراویات للحدیث النبوی
  .کربالء، ثم أُتی بها إلى دمشق مع أخوتها، ثم خرجت إلى المدینۀ

نت طلحۀ بن عبیداهللا التیمی، تزوّجها أُمّ إسحاق ب: أُمّها الحسین بنت وفاطمۀ
ابن عمّها حسن بن حسن بن علی بن أبی طالب، فولدت له عبداهللا، وإبراهیم، 

  .وحسناً، وزینب

ثم مات عنها، فخلف علیها عبداهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان، زوّجها إیّاه 
اج، وقد لُقِّب ابنها عبداهللا بن حسن بأمرها، فولدت القاسم ومحمداً، الملقّب بالدیب

 ;المطرف: بذلک لجماله، ورقیۀ بنی عبداهللا بن عمرو، وکان یقال لعبداهللا بن عمرو
  .لجماله، فمات عنها

  .م 2001المکتبۀ التوفیقیۀ، القاهرۀ . مقتبس من سیرۀ آل بیت النبی األطهار، ط. 1                                                           
:  وما بعده، وأعالم النساء البن عساکر144 و135 وما بعده و126: لدوالبیانظر الذریّۀ الطاهرۀ ل. 2

  ).202( ترجمۀ رقم 274
  .363: أعالم النساء لعلی محمد علی دخیل. 3



٢٦٩ اهل بيت فی مصر

واستعمل عبدالرحمن بن الضحّاک بن قیس الفهری على المدینۀ، فخطب 
  .واهللا ما أُرید النکاح ولقد قعدت على بنی هؤالء: فاطمۀ بنت الحسین فقالت

واهللا لئن لم : ، وتکره أن تبادیه لخوفها إیّاه، وألحّ علیها، فقالوجعلت تحاجره
  .یعنی عبداهللا بن الحسن! تفعلی ألجلدنّ أکبر ولدک فی الخمر

فکتب إلیه یزید بن : ابن هرمز، قالینا هی کذلک، وکان على دیوان المدینۀ فب
ل من ه: عبدالملک أن یرتفع إلیه للمحاسبۀ، فدخل على فاطمۀ یودّعها، فقال

تخبر أمیر المؤمنین ما ألقى من ابن الضحّاک، وما یعترض به : حاجۀ؟ فقالت
  .منّی

وبعثت رسوالً بکتاب إلى یزید تذکر قرابتها ورحمها، وما ینال ابن الضحّاک 
  .منها، وما یتوعّدها به

فقدم ابن هرمز فأخبر یزید، وقرأ کتابها، فنزل من أعلى فراشه فجعل یضرب 
لقد اجترأ ابن الضحّاک، من رجل یسمعنی صوته : ، وهو یقولبخیزرانۀ فی یده

فی العذاب، وأنا على فراشی؟ ثم دعا بقرطاس فکتب إلى عبدالواحد بن عبداهللا 
قد ولّیتک المدینۀ، فأغرم ابن الضحّاک أربعین : النصری، وهو یومئذ بالطائف

  .1ألف دینار، وعذّبه حتّى أسمع صوته، وأنا على فراشی

الضحّاک الخبر فهرب إلى الشام، فلجأ إلى مسلمۀ بن عبدالملک، وبلغ ابن 
  !!قد صنع ما صنع وأدعه؟: فاستوهبه من یزید فلم یفعل، وقال

فردّه إلى النصری إلى المدینۀ، فأغرمه أربعین ألف دینار، وعذّبه، وطاف به 
  .فی جُبۀ من صوف

التقیّات، نساء وهذا جزاء من استعلى وتکبّر، وافترى وتبختر على الصالحات 
  .آل البیت رضی اهللا عنهنّ أجمعین

وهذا یعدّ . 47: 4 وعمر رضا کحالۀ فی أعالم النساء 474: 8نقل الحکایۀ ابن سعد فی طبقاته . 1                                                           
إذ کیف یقدم ابن الضحّاک وبهذه الضراوۀ . لیلۀ ولیلۀأو یقرب من قصص ألف !! من الخیال المفرط

على خطبۀ بنت الحسین، العدوّ اللدود لبنی أُمیۀ، وهو عامل لهم على المدینۀ، وأحد األفراد الذین 
واألغرب من هذا غیرۀ یزید المعروف ! أیّ شیء من أجل کسب رضا الخلیفۀ؟ یتوانون فی فعل ال

حدى بنات الرسالۀ الالتی ذقن األمرّین إبان األسر والقهر على فاطمۀ إ.. عنه بهتک الحرمات
  !!والتطواف فی البلدان بعد کربالء



٢٧٠ اهل بيت فی مصر

ما نال أحد من أهل «: وقد کان لها کثیر من الحکم والمواعظ، فمن کالمها
 ناله أهل المروءات، أدرکوا من لذّاتهم شیئاً، إالّ وقد السفه بسفههم شیئاً، وال

  .»بجمیل ستر اهللافاستتروا 

رحمه ( نائز، قال البخاریووقع ذکرها فی صحیح البخاری، فی کتاب الج
لمّا مات الحسن بن الحسن بن علی رضی اهللا عنهم، ضربت امرأته القبّۀ ): اهللا
أال هل وجدوا ما : ـ على قبره سنۀ، ثم رُفعت، فسمعوا صائحاً یقول الخیمۀ ـ

  .1بل یئسوا فانقلبوا: فقدوا؟ فأجابه اآلخر

 ; بالمیّت بالقرب منهإنّما ضربت الخیمۀ هناک لالستمتاع: قال ابن المنیر
تعلیالً للنفس، وتخییالً باستصحاب المألوف من األنس، ومکابرۀ للحسّ، کما 
یتعلّل بالوقوف على األطالل البالیۀ، ومخاطبۀ المنازل الخالیۀ، فجاءتهم الموعظۀ 

  .على لسان الهاتفین بتقبیح ما صنعوا، وکأنّهما من المالئکۀ، أو من مؤمنی الجنّ

  .ته لألدلّۀ الشرعیۀالبخاری لموافقوإنّما ذکره 

موقف مقتل : ولعلّ من أشدّ المواقف تأثیراً فی حیاۀ فاطمۀ بنت الحسین
  .والدها فی أرض کربالء شهیداً

  فاطمۀ بنت الحسین ومقتل الحسین

لمّا قُتل الحسین، وجیء باألثقال واألُسارى : یروی عوانۀ بن الحکم فیقول
اد، فبینا القوم فی الحبس، إذ وقع ى عبیداهللا بن زیحتّى وردوا بهم إلى الکوفۀ إل

خرج البرید بأمرکم فی یوم : السجن، معه کتاب مربوط، وفی الکتابحجر فی 
کذا وکذا إلى یزید بن معاویۀ، وهو سائر کذا وکذا یوماً، وراجع فی یوم کذا 

مان إن وکذا، فإن سمعتم التکبیر فأیقنوا بالقتل، وإن لم تسمعوا تکبیراً فهو األ
  .شاء اهللا

 ما یکره من اتخاذ المساجد على 60 کتاب الجنائز ب446: 1أخرجه البخاری فی صحیحه . 1                                                           
) علیهما السالم(  ترجمۀ فاطمۀ بنت الحسین202 برقم 278: القبور، وابن عساکر فی أعالم النساء

  .ن المغیرۀ بن شعبۀع



٢٧١ اهل بيت فی مصر

فلمّا کان قبل قدوم البرید بیومین أو ثالثۀ إذا حجر قد أُلقی فی السجن، : قال
أُوصوا واعهدوا، فإنّما ینتظر البرید یوم :  وفی الکتابومعه کتاب مربوط وموسى،

  .کذا وکذا

: فجاء البرید ولم یُسمع التکبیر، وجاء کتاب بأن سرِّح األسارى إلی، قال
انطلقوا بالثقل : اهللا بن زیاد محفز بن ثعلبۀ وشمر بن ذی الجوشن، فقالفدعا عبید

  .والرأس إلى أمیر المؤمنین یزید بن معاویۀ

 فنادى بأعلى 1فخرجوا حتّى قدموا على یزید، فقام محفز بن ثعلبۀ: قال
  !!جئنا برأس أحمق الناس وأألمهم: صوته

  .قاطع وظالمما ولدت أم محفز أألم وأحمق، ولکنّه : فقال یزید

  :فلمّا نظر یزید إلى رأس الحسین، قال: قال

  2علینا وهم کانوا أعقَّ وأظلما***یفلقنَ هاماً من رجال أعزّۀ

أبی علیٌّ خیرٌ من أبیه، وأُمی فاطمۀ : أتدرون من أین أُوتی هذا؟ قال: ثم قال
خیر أنا خیر من جدّه، و) صلى اهللا علیه وآله( خیرٌ من أُمّه، وجدّی رسول اهللا

أبوه خیر من أبی، فقد حاجّ أبی أباه، وعلم : فأمّا قوله. منهمنه، وأحقّ بهذا األمر 
أُمّی خیر من أُمّه، فلعمری فاطمۀ ابنۀ رسول : الناس أیّهما حکم له، وأمّا قوله

 :خیر من أُمّی، وأمّا قوله) صلى اهللا علیه وآله( اهللا

الیوم اآلخر یرى لرسول جدّی خیر من جدّه، فلعمری ما أحد یؤمن باهللا و
: فینا عدالً وندّاً، ولکنّه إنّما أتى من قبل فقهه، ولم یقرأ)علیه وآلهصلى اهللا ( اهللا
قُلِ اللَّهُم مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمن تَشَاء وَتُعِزُّ (

اختلف أهل التاریخ فی من قاد رکب العترۀ الطاهرۀ إلى الشام ومنها إلى یزید، واألسماء التی . 1                                                           
مخفر بن ثعلبۀ وشمر، مخفر بن ثعلبۀ وشمر، مجفر بن ثعلبۀ العائذی وشمر، : عثرنا علیها کاآلتی

وف األزدی وطارق بن زحر بن قیس مع محقن بن ثعلبۀ وشمر، زفر بن قیس وأبو بردۀ بن ع
ۀ ، البدای341: 5، المنتظم 260: ، األخبارالطوال497: 1تاریخ أبی مخنف : انظر. ضبان وغیر ذلک

  .193: 8والنهایۀ البن کثیر 
  .193: 8راجع البدایۀ والنهایۀ . البیت من الطویل للحصین بن الحمام المری. 2



٢٧٢ اهل بيت فی مصر

: آل عمران[ 1)لْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌمَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِیَدِکَ ا
26[.  

 آل یزید وبنات معاویۀ، ثم أدخل نساء الحسین على یزید، فصاح نساء
وکانت  وولولن، ثم إنّهنّ أُدخلن على یزید، فقالت فاطمۀ بنت الحسین ـوأهله، 

  !یزید؟ أبنات رسول اهللا سبایا یا: ـ  أکبر من سکینۀ

بل حرائر : وفی روایۀ أخرى قال.  یا ابنۀ أخی، أنا لهذا کنت أکره:فقال یزید
  .کرام، ادخلی على بنات عمک تجدین قد فعلن ما فعلت

  .2واهللا ما ترک لنا خرص: قالت

ما آت إلیّ أعظم ممّا أُخذ منک، ثم أُخرجن فأدخلن دار ! یا ابنۀ أخی: قال
تتهنّ، وأقمن المأتم، وأرسل یزید بن معاویۀ، فلم تبق امرأۀ من آل یزید إالّ أ

 ولیس منهنّ امرأۀ تدّعی شیئاً بالغاً ما بلغ إالّ یزید إلى کلّ امرأۀ ماذا أخذ لک؟
  .3قد أضعفه لها

  !ما رأیت رجالً کافراً باهللا خیراً من یزید بن معاویۀ: فکانت سکینۀ تقول

  !علی؟إیه یا : ثم أدخل األسارى إلیه، وفیهم علی بن الحسین، فقال له یزید

مَا أَصَابَ مِن مصِیبَۀ فِی االَْرْضِ وَالَ فِی : (فقرأ علی من کتاب اهللا تعالى
لِکَیْالَ *  أَنفُسِکُمْ إِالَّ فِی کِتَاب من قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ 

  عَلَى مَا فَاتَکُمْتَأْسَوْا

  .]23 ،22 :الحدید[ )یُحِب کُلَّ مُخْتَال فَخُور اللَّهُ الَتَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَ وَالَ

وَمَا أَصَابَکُم من مصِیبَۀ فَبَِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ : (فقرأ یزید علیه قوله تعالى
  .]30: الشورى[ )وَیَعْفُو عَن کَثِیر

  .4ثم جهّزه، وأعطاه ماالً، وسرّحه إلى المدینۀ

، وابن الجوزی فی 299: 3 األثیر فی الکامل ، وابن658 ـ 657: 4ذکر الخبر الطبری فی التاریخ . 1                                                           
  .343: 5المنتظم 

  .ما تُرک لنا صغیرۀ وال کبیرۀ إالّ انتهبوها منّا: حلقۀ القرط، أی: الخرص. 2
انّ أدنى مالحظۀ أو متابعۀ ألخالق یزید هذا، کما یحکیه تاریخه وسیرته، نجد خالف هذا الذی . 3

  . وهو یعزیه إلى القیل198 ـ 197: 8یرویه ابن کثیر فی البدایۀ 
  .474: 1، وإعالم الورى 299: 3الکامل فی التاریخ : ، وانظر464: 5تاریخ الطبری . 4



٢٧٣ اهل بيت فی مصر

صلى اهللا ( أما واهللا لو رآنا رسول اهللا: ن الحسینوفی روایۀ أخرى قال علی ب
  .مغلولین ألحبّ أن یحلّنا من الغلّ) علیه وآله

  .صدقت، فحلّوهم من الغلّ: قال یزید

 على بُعد ألحبّ أن) صلى اهللا علیه وآله( ولو وقفنا بین یدی رسول اهللا: قال
  .یقرّبنا

 لیریا رأس أبیهما، صدقت، فقرّبوهم، فجعلت فاطمۀ وسکینۀ تتطاوالن: قال
وجعل یزید یتطاول فی مجلسه لیستر عنهما رأس أبیهما، ثم أمر بهم فجهزوا، 

  .1وأصلح إلیهم، وأُخرجوا إلى المدینۀ

وفاطمۀ بنت الحسین دخلت مع قواعد قومها على هشام بن عبدالملک 
کان عندی البارحۀ قواعد قومی، فما : ـ فقال لألبرش الکلبی قدمته المدینۀ ـ

أحیا من فاطمۀ بنت الحسین، وأُمّها أُم إسحاق بنت طلحۀ،  والهنّ أخفر کان فی
  .وکانت قبله عند الحسن بن علی، فولدت له طلحۀ

تخرجن أم إسحاق  أخی، ال یا: فلمّا حضرت حسناً الوفاۀ قال ألخیه حسین
  .من دورکم، فخلف على أُم إسحاق الحسین بن علی بن أبی طالب

  
  رۀ فاطمۀ بنت الحسینمواقف عطرۀ من سی

وعاشت فاطمۀ بنت الحسین حتّى زوّجت ابنتها رقیۀ من هشام بن 
بنت  صفی لنا یا: عبدالملک، ودخلت هی وسکینۀ علیه، فقال هشام لفاطمۀ
  .حسین ولدک من ابن عمک، وصفی لنا ولدک من ابن عمنا

وأمّا . ناأمّا عبداهللا فسیّدنا وشریفنا، والمطاع فی: فبدأت بولد الحسن، فقالت
صلى اهللا علیه ( ، وأمّا إبراهیم فأشبه الناس برسول اهللا2الحسن فلساننا ومدرهنا

: وانظر). علیه السالم( حسین ترجمۀ فاطمۀ بنت ال202 برقم 276: أعالم النساء البن عساکر. 1                                                           
 تعلیق بعد أن 183: 3، وفی سمط النجوم العوالی 122: 2، واإلرشاد 500: 1تاریخ أبی مخنف 

  .یذکر الخبر
  .إذا تکلّم عنهم ودافع: دَرَه عن القوم. 2



٢٧٤ اهل بيت فی مصر

إذا مشى تقلّع، ) صلى اهللا علیه وآله( شمائل وتقلّعاً ولوناً، وکان رسول اهللا) وآله
  .1اه تقعان باألرضتکاد عقب فال

والقاسم وأمّا اللذان من ابن عمکم، فإنّ محمداً جمالنا الذی نباهی به، 
  !ی نتمتّع بها، وأشبه الناس بأبی العاص بن أُمیۀ عارضۀً ونفساًعارضتنا الت

ابنۀ حسین، ثم وثب، فجبذت سکینۀ بنت  واهللا لقد أحسنت صفاتهم یا: فقال
أحول، لقد أصبحت تتهکّم بنا، أما واهللا ما أبرزنا  واهللا یا: الحسین بردائه، وقالت

  .لک إالّ یوم الطفّ

  .2رأۀ کثیرۀ الشرّأنت ام: قال

وأعطت فاطمۀ بنت حسین ولدها من حسن بن حسن مورثها من حسن بن 
حسن، وأعطت ولدها من عبداهللا بن عمرو مورثها من عبداهللا بن عمرو، فوجد 

 ألنّ ما ورثت من عبداهللا بن ;ولدها من حسن بن حسن فی أنفسهم من ذلک
  :عمرو أکثر، فقالت لهم

أحدکم شیئاً من مال أبیه بید أخیه فیجد فی بنی، إنّی کرهت أن یرى  یا
  .3نفسه، فلذلک فعلت ذلک

جمعتنا أُمّنا فاطمۀ بنت الحسین : ویحدّث محمد بن عبداهللا بن عمرو فیقول
أدرکوا ما أدرکوه  إنّه واهللا ما نال أحد من أهل السفه بسفههم، وال.. بنی یا: فقالت

  .4وءاتهم، فاستتروا بستر اهللامن لذّاتهم، إالّ وقد أدرکه أهل المروءات بمر

ولمّا جاءه نصیبها من الخُمس، وقد نالت خمسین دیناراً، فدعت یحیى بن 
بسم اهللا الرحمن الرحیم لعبداهللا عمر أمیر : اکتب، فکتب: أبی یعلى وقالت له

سالمٌ علیک، فإنّی أحمد إلیک اهللا الذی ال .. المؤمنین، من فاطمۀ بنت الحسین
وانّه کان یتقلّع فی مشیه، ) صلى اهللا علیه وآله( رویت األخبار التی تروی صفۀ مشی رسول اهللا. 1                                                           

کان یرفع رجلیه من األرض إذا مشى ) صلى اهللا علیه وآله( کأنّه ینحدر، یرید قوۀ مشیه، وأنّه: أی
صلى اهللا علیه ( روایات مشیه: انظر. کما علیه النساءاختیاالً وتنعمّاً بائناً بقوۀ، ال کمن یمشی رفعاً 
، ودالئل النبوۀ للبیهقی 211 و33: 4، ومسند أحمد 143 حدیث 36: 1فی سنن أبی داود ) وآله

1 :252.  
  .278: أعالم النساء البن عساکر. 2
  .279: المصدر السابق. 3
  .279: ، أعالم النساء البن عساکر386: 5تاریخ بغداد . 4



٢٧٥ اهل بيت فی مصر

فأصلح اهللا أمیر المؤمنین وأعانه على ما والّه، وعصم له .. ا بعدأمّ. إله إالّ هو
دینه، فإنّ أمیر المؤمنین کتب إلى أبی بکر بن حزم أن یقسم فینا ماالً من 
الکتیبۀ، ویتحرّى بذلک ما کان یصنع من قبله من األئمۀ الراشدین المهدیّین، فقد 

جزاه من وال من خیر ما جزى بلغنا ذلک وقسّم فینا، فوصل اهللا أمیر المؤمنین، و
أحداً من الوالۀ، فقد کانت أصابتنا جفوۀٌ واحتجنا إلى أن یعمل فینا بالحقّ، 

) صلى اهللا علیه وآله( م من رسول اهللاأمیر المؤمنین، لقد اختد فأقسم لک باهللا یا
  .من کان ال خادم له، واکتسی من کان عاریاً، واستنفق من کان الیجد ما یستنفق

فقدمت علیه، فقرأ کتابها، وإنّه : فأخبرنی الرسول قال: قال. لیه رسوالًوبعثت إ
لیحمد اهللا ویشکره، وأمر لی بعشرۀ دنانیر، وبعث إلى فاطمۀ بخمسمائۀ دینار، 

استعینی بها على ما یعروک، وکتب إلیها یذکر فضلها، وفضل أهل بیتها، : وقال
  .1لیها بذلک المالفقدمت ع: قال. ویذکر ما أوجب اهللا لهم من الحقّ

  
  وفاۀ فاطمۀ بنت الحسین

عمرت حتّى ماتت، وقد قاربت التسعین سنۀ، الحسین، وعاشت فاطمۀ بنت 
سنۀ : وأربع عشرۀ، وقیل: سنۀ عشر ومائۀ، وقیل: واختلف فی سنۀ وفاتها، فقیل

  .2سنۀ ثمانی عشرۀ: سبع عشرۀ، وقیل

ن ذلک فی خالفۀ هشام ، وکا3ورجّح کثیرون أنّها توفّیت فی سنۀ عشر ومائۀ
  .فرحمها اهللا رحمۀً واسعۀ. بن عبدالملک

: عمر بن عبدالعزیز، وکان لها معظّماً، فقیلمۀ بنت الحسین عند وذکرت فاط
  .عدم معرفتها الشرّ جنّبها الشرّ: فقال عمر. تعرف الشرّ إنّها ال

صلى اهللا ( فرضی اهللا عن فاطمۀ بنت الحسین فی عداد بنات حول الرسول
  ).یه وآلهعل

*   *   *  

  .279: أعالم النساء. 1                                                           
  .280: راجع أعالم النساء البن عساکر. 2
  .385: نور األبصار. 3



٢٧٦ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  السیدۀ فاطمۀ

  1 علیها وعلى أبیها السالمبنت اإلمام الحسین
  حنفی المحالوی

  
  من هی

إنّها السیدۀ فاطمۀ النبویۀ ابنۀ اإلمام الحسین ابن اإلمام علی کرّم اهللا وجهه، 
وهی لذلک أُخت السیدۀ سکینۀ من أبیها اإلمام الحسین رضى اهللا عنهما، وأُمّها 

ـ هی أُمّ إسحاق  ذلک معظم المصادر التاریخیۀ اإلسالمیۀکما أجمعت على  ـ
  .بن عبیداهللا القرشی، أحد العشرۀ المبشّرین بالجنّۀبنت طلحۀ 

، وذلک قبل مولد أُختها السیدۀ  هـ 45ولدت السیدۀ فاطمۀ النبویۀ فی عام 
سکینۀ بنحو سنتین، وقد نشأت وترعرعت فی حجر والدها اإلمام 

  .، وورثت عنه التقوى والصالح)رضی اهللا عنه( ینالحس

بین مثیالتها من النساء ولمّا بلغت السیدۀ فاطمۀ مبلغ النساء، واشتهرت 
والعفاف، والجمال والکمال، حضر إلى والدها اإلمام الحسین ابن عمها بالزهد 

ولد : هنا تعنی األمۀ، وقیل» سبط«وکلمۀ  الحسن بن اإلمام الحسن السبط ـ
: ـ وذلک لخطبۀ إحدى بنات عمه حفدۀ: ت، والحفید، ولد الولد، والجمعالبن

 فأدخله. فاطمۀ أو سکینۀ

عمّه بیته وخیّره بینهما، فاستحیا أن یختار إحداهما دون األخرى، فأخبره عمّه 
تصلح له حالیاً   ولذلک فهی ال;ینۀ مستغرقۀ فی صوم النهار وتقوم اللیلبأنّ سک
 ألنّها تکبر سکینۀ، کما أنّها کثیرۀ الشبه بجدّتها ;طمۀوقد اخترت لک فازوجۀ، 

فاطمۀ الزهراء، وبالتالی فقد زوّجها إیاه، ثم رزق منها بابنهما عبداهللا ولقِّب 

  .»المشاهیر من آل البیتمقابر «مقتبس عن کتاب . 1                                                           



٢٧٧ اهل بيت فی مصر

إبراهیم القمر، : الخالص، ثم رزق منها بولدین آخرین، هما: بالمحض، أی
  .1والحسن المثلث

ذه السیدۀ الطاهرۀ فاطمۀ على أنّ أهمّ األحداث السیاسیۀ التی عاصرتها ه
، )نهرضی اهللا ع( النبویۀ کانت معرکۀ کربالء، عندما قُتل والدها اإلمام الحسین

وبعد المعرکۀ سیقت السیدۀ فاطمۀ النبویۀ مع األسرى والسبایا إلى دمشق حیث 
مقرّ الخلیفۀ یزید بن معاویۀ، ثم أُعیدت مع نساء آل البیت إلى المدینۀ المنوّرۀ 

 السیدۀ زینب وأُختها السیدۀ سکینۀ بالمدینۀ، حیث الزمت صیام النهار مع عمّتها
 ; هـ 110وقیام اللیل، والعطف على الفقراء والمساکین، حتّى توفّیت فی عام 

صلى اهللا ( مدینۀ جدّها المصطفى» جبّانۀ«وبالتالی دُفن جسدها الطاهر بالبقیع 
  ).علیه وآله

  
  صفاتها وأخالقها

فت به السیدۀ الطاهرۀ فاطمۀ النبویۀ صاحبۀ المقبرۀ أو ومن أهمّ ما اتّص
أنّها کانت تشبه جدّتها ألُمها فاطمۀ الزهراء صغرى بنات .. الضریح بمدینۀ القاهرۀ

، )رضی اهللا عنه( وزوجۀ اإلمام علی بن أبی طالب) صلى اهللا علیه وآله( الرسول
إحدى ) ی اهللا عنهرض( کذلک کانت السیدۀ فاطمۀ النبویۀ ابنۀ اإلمام الحسین

بنات هذا اإلمام الشهید التی حضرت مع والدها معرکۀ کربالء، وهی الفتاۀ 
الوضیئۀ التی کان سیطمع فیها أحد جلساء یزید بن معاویۀ حین عرض علیه 

  .رأس أبیها اإلمام الحسین بدمشق فی الشام

ها، أنّه بعد مقتل أبی: وممّا یحکى عن وفاء وإحسان السیدۀ فاطمۀ النبویۀ
وبعد قرار الخلیفۀ إرسال السیدات إلى المدینۀ .. وإرسال الرأس إلى یزید

بحراسۀ رجل أمین من أهل الشام، ولمّا وصلن إلى هناک بسالم، أشارت السیدۀ 
فاطمۀ على أُختها السیدۀ سکینۀ بأنّه ما دام هذا الحارس األمین قد أحسن 

ما معی إالّ سواران، : ینۀدۀ سکفقالت السی.. إلیهنّ، فالبدّ من أن نمنحه شیئاً
إلى هذا الحارس، فردّهما بأدب شدید فأخذتهما السیدۀ فاطمۀ وقدّمتهما 

  .القاهرۀ. للشیخ محمد عثمان، سلسلۀ کتب اسالمیۀ ط» فی البیت النبوی الکریم«نقالً عن کتاب . 1                                                           



٢٧٨ اهل بيت فی مصر

واهللا ما .. لو کان ما صنعته رغبۀً فی الدنیا ما کنت اکتفی بهذا: وتواضع، وقال
، فشکرن له هذا )صلى اهللا علیه وآله( فعلته إالّ هللا، ولقرابتکم من رسول اهللا

  .1ون له بالخیراتالجمیل، ودع

فی عبادته دائمۀ، کانت تصوم .. وقد ظلّت حتّى أُخریات أیامها تعیش مع اهللا
کما کانت کثیراً ما تعطف من مالها الخاصّ على المساکین .. النهار وتقوم اللیل
  .2ممّن کانوا حولها

  
  زهدها وقربها من اهللا

الدها اإلمام السیدۀ زینب عمّتها، والتی تولّت تربیتها من بعد رحیل و
هذه السیدۀ الطاهرۀ التی عاشت کلّ أیامها تتقرّب إلى ).. رضی اهللا عنه( الحسین

وقد ترکت .. سواء وهی تعیش فی المدینۀ أو حین مقدمها إلى مصر.. اهللا بالنوافل
آثار زهدها وقربها من اهللا داخل نفس کلٍّ من السیدۀ فاطمۀ النبویۀ وأُختها 

  .ت تربیتهما بعد رحیل والدهما وأُمهما أیضاًالسیدۀ سکینۀ، حیث تولّ
  

  وصف الضریح

ـ السیدۀ فاطمۀ النبویۀ والذی ینسب إلیها بالقاهرۀ  و مقبرۀأ فإنّ ضریح ـ
ففی الوقت الذی أشار فیه بعض المؤرّخین إلى أنّها دفنت ... علیه خالفاآلن 

ر هو المدفون أشار عدد آخر البأس به إلى أنّ جسدها الطاه.. بالبقیع بالمدینۀ
فی مقبرتها الموجودۀ بالضریح الملحق حالیاً بمسجدها الموجود بالدرب 

  .األحمر

وقد استند أصحاب هذا الرأی إلى أنّ السیدۀ فاطمۀ النبویۀ قد قدمت إلى 
مصر مع عمتها السیدۀ زینب وأُختها السیدۀ سکینۀ، من بعد إبعادهما من المدینۀ 

عام  فقد ظلّت تعیش بمصر حتّى توفّیت فیمن قبل یزید بن معاویۀ، ولذلک 
  .، ودفنت فی المکان الموجود به الضریح اآلن هـ 110

  .361: ، الدرّ المنثور فی طبقات ربّات الخدور197: 8البدایۀ والنهایۀ البن کثیر . 1                                                           
  . فصل فی مناقبها383: انظر نور األبصار. 2



٢٧٩ اهل بيت فی مصر

مشارق «العالّمۀ األجهوری فی کتابه : ومن أشهر المؤرّخین الذین ذکروا ذلک
مدفونۀ ) رضی اهللا عنه( إنّ السیدۀ فاطمۀ ابنۀ اإلمام الحسین: حیث قال» األنوار
 یُعرف باسم فاطمۀ النبویۀ، فی مسجدها الجلیل، األحمر، بزقاق الدرب خلف

أمّا .. وعلیه من المهابۀ والجاللۀ والوقار ما یسرّ قلوب الناظرین.. ومقامها العظیم
  .ما اشتهر من أنّ السیدۀ فاطمۀ النبویۀ مدفونۀ بدرب سعادۀ فهو غیر صحیح

ل أن وعلى تقریر صحّۀ ذلک یحتم: وأضاف األجهوری تعلیقاً على هذا القول
ثم أکّد . یکون معبدها، ویحتمل أن تکون فاطمۀ النبویۀ أُخرى من بیت النبوۀ

إنّ ضریحها موجود بمصر، وفی الموضع : وقال.. الصبّانخ أیضاً الشی ذلک
  .1الموجود به حالیاً

وبعد فترۀ زمنیۀ غیر معروفۀ أُلحق بالضریح مسجدٌ، وهو المسجد المعروف 
  .جود بالدرب األحمراآلن باسم مسجد النبویۀ المو

، بالجهۀ القبلیۀ من ذلک الضریح، وفی العام نفسه  هـ 266وقد أُنشئ فی عام 
تمّ ... م 1930وفی عام . رُکِّب على الضریح مقصورۀ نحاسیۀ فی غایۀ الروعۀ

  .تجدید محراب المسجد، وکُسی بطبقۀ من القیشانی على أشکال زخرفیۀ بدیعۀ

  .202: إسعاف الراغبین. 1                                                           



٢٨٠ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  رقیّۀیدۀ  ـ الس6

   علیها وعلى أبیها السالماإلمام علیبنت 
  
  
  

  بقلم

  حمزۀ النشرتی. د

  نفی المحالویح



٢٨١ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  السیدۀ رقیّۀ

  1 علیها وعلى أبیها السالمبنت اإلمام علی
  حمزۀ النشرتی

  
  من هی

إنّ السیدۀ رقیّۀ التی یقع مشهدها بین مشهدی السیدتین : یقول بعض الرواۀ
م اهللا وجهه، وإنّ أُمّها هی أُمّ حبیب نفیسۀ وسکینۀ هی بنت اإلمام علی کرّ

، فولدت له رقیۀ )رضی اهللا عنه( الصهباء التغلبیۀ، کانت أم ولد، تزوّجها علی
  .3کانا توأمین، وعاش عمر خمساً وثمانین سنۀ: ، قیل2وعمر األکبر

اهللا  إنّ رقیّۀ هذه بنت علی من فاطمۀ الزهراء رضی: وقال اللیث بن سعد
  .4عنها

إنّها بنت اإلمام علی الرضا، وهناک على باب ضریحها یوجد : لوبعضهم یقو
  :بیت من الشعر یشیر إلى ذلک، هو

  5وببنت الرضا علی رقیّۀ***بقعۀ شُرِّقت بĤل النبی

  .وربّما کان هذا أقرب إلى الصواب

آل «ولنقرأ معاً هذا التقریر الذی کتبه األستاذ أحمد أبو کف فی کتابه القیّم 
وهو یسمّى هذه المنطقۀ التی یوجد بها ... عن هذا الموضوع» صربیت النبی فی م

  .القاهرۀ. المجلّد الثالث، ط» )صلى اهللا علیه وآله( سیرۀ آل بیت النبی«مقتبس من کتاب . 1                                                           
  .34: 7، أعیان الشیعۀ 363: ألبصار، نور ا92: 2مروج الذهب . 2
  .363: ، نور األبصار188: الفصول المهمۀ البن الصباغ. 3
  . عن اللیث والدارقطنی363: حکاه الشبلنجی فی نور األبصار. 4
، نقالً عن )علیه السالم( ، لکنّه ینسبها إلى اإلمام علی363: ذکر البیت الشبلنجی فی کتابه. 5

 بنت اإلمام علی کرّم اهللا أنّ رقیّۀ: أخبرنی یعنی الخواص: ر من مننه قالالشعرانی فی الباب العاش
  .سیأتی على ذکر هذا الرأی قریباًالخ غیر أنّ المصنّف ..وجهه



٢٨٢ اهل بيت فی مصر

 نظراً لوجود ;وسمّى هذه المنطقۀ بهذا االسم. مصر الصغیر المشهد المذکور ببقیع
  .عدّۀ أضرحۀ منسوبۀ ألهل البیت فیها

إنّ علی مبارک فی خططه التوفیقیۀ أشار : وهو یقول عن ضریح السیدۀ رقیّۀ
روفۀ بتکیۀ السیدۀ رقیۀ، وهی غایۀ فی الخفّۀ والنورانیۀ، إلى أنّ هناک تکیۀ مع

  .وبداخلها ضریح السیدۀ رقیّۀ، ویعلوه قبّۀ لطیفۀ، وبقربه عدّۀ أضرحۀ

رقیّۀ ا قرأه فی المصادر المختلفۀ حول السیدۀ ثم یتحدّث بعد ذلک عمّ
یذکر الحافظ السلفی وفاۀ سیدنا علی بن أبی طالب، : ووجودها فی مصر، فیقول

  .1رقیّۀ هذه من الصهباء: وعدّ له من األوالد ثالثین ولداً، وعدّ رقیّۀ منهم، وقال

ذی ذکر أنّ ویؤیّد ذلک ما جاء فی کتاب الریاض النضرۀ فی مناقب العشرۀ ال
  .2)رضی اهللا عنه( السیدۀ رقیّۀ من بنات سیدنا علی

:  بمصررقیّۀلسیدۀ وفی الباب العاشر من منن الشعرانی، یقول حول وجود ا
أنّ رقیّۀ بنت اإلمام علی کرّم اهللا وجهه، فی : وأخبرنی سیدی علی الخواص

المشهد القریب من جامع دار الخلیفۀ، ومعها جماعۀ من أهل البیت، وهو معروف 
بجامع شجرۀ الدر، وهذا الجامع على یسار الطالب للسیدۀ نفیسۀ، المکان الذی 

  .3لسیدۀ رقیّۀ ضریحاً بدمشقإنّ ل: فیه السیدۀ رقیّۀ عن یمینه، وقیل

قال عبیداهللا : فیقول» مصباح الدیاجی«أمّا ابن عین الفضالء صاحب کتاب 
: بعث لی الحافظ عبدالمجید فی اللیل، فجئت مع الذی دعانی له، فقلت: بن سعید

من : رأیت امرأۀً متلفّفۀً، فقلت: ما هو؟ قال: ، فقلترأیت مناماً: ما ترید؟ فقال
. ـ فجاءوا بنا إلى هذا الموضع، فلم نجد به قبراً رقیّۀ ت علی ـبن: قالتأنت؟ 

  .وهو مکان معروف بالدعاء. فأمر ببناء هذا المشهد، فبُنی

هنا أنّ أول من بنى مشهداً على قبر » مصباح الدیاجی«وربّما یقصد صاحب 
  . هـ 544 ـ هـ 524السیدۀ رقیّۀ، هو الخلیفۀ الفاطمی الحافظ لدین اهللا عام 

یحیى بن العبد من سبی الیمامۀ أو سبی عین التمر، حبیب بنت عباد بن ربیعۀ بن الصهباء أُمّ . 1                                                           
  ).علیها السالم( لدها عمر األطرف ورقیّۀفأو) علیه السالم( اشتراها أمیر المؤمنین

  .211: 2الریاض النضرۀ . 2
  .363: حکاه الشبلنجی فی نور األبصار. 3



٢٨٣ اهل بيت فی مصر

تحفۀ األحباب وبغیۀ «السخاوی تاب ابن محمود ؤیّد ذلک النصّ فی کوی
وبنى هذا «: حیث یقول» الطالب فی الخطط والمزارات والبقاع المبارکات

  .کان فی آخر مدّۀ الفواطم:  أقول1»المشهد تمیم، المکنّى بأبی تراب الحافظی

 والخمسمائۀ، والحافظ المنسوب إلیه تمیم المذکور، کانت وفاته بعد األربعین
وقد بنى هذا المحلّ سنۀ ثالث وسبعین ومائۀ وألف األمیر عبدالرحمن کتخدا، 

  .وهو مشهد مقصود بالزیارۀ، له مولد کلّ سنۀ

إنّ السیدۀ رقیّۀ : ویقول الشیخ األجهوری حول مجیء السیدۀ رقیّۀ إلى مصر
وقفت یده خصوم أبیها وأراد قتلها، فلمّا جاءت من المدینۀ، اعترضها شخص من 

  .2الهواء وسقط میّتاًفی 

» العدل الشاهد فی تحقیق المشاهد«ولکن هذا یخالف ما ذکره صاحب کتاب 
إسعاف الراغبین فی سیرۀ المصطفى وأهل «نقالً عن کتاب الشیخ محمد الصبّان 

وأمّا السیدۀ رقیّۀ رضی اهللا عنها فإنّها ماتت قبل : حیث یقول» بیته الطاهرین
  .ا بعد السیدۀ سکینۀ بشیء یسیرالبلوغ، ومحلّه

  .وواضح فی المصادر إذاً االختالف على السیدۀ رقیّۀ

مها هی السیدۀ فاطمۀ الزهراء، وأخرى ترى أنّها لیست إنّ أُ: مصادر تقول
والبعض الثالث یرى . وإنّما أُمّها أُم حبیب الصهباء التغلبیۀ، من سبی الردّۀأُمّها، 

 کبرى، وأنّ رقیۀ التی فی مصر هی بنت أسماء بنت أنّ هناک رقیّۀ صغرى، ورقیّۀ
  .عمیس الخثعمیۀ

وهناک من . إنّ السیدۀ رقیّۀ ماتت دون البلوغ: وهناک من المصادر من یقول
  .إنّ للسیدۀ رقیّۀ ضریحاً بدمشق الشام: یرى رأیاً آخر یقول

وجمهور المؤرّخین وأصحاب السیر یجمعون على أنّ لإلمام علی رقیّۀ 
من غیر السیدۀ فاطمۀ الزهراء، ولکن یخالفهم فی ذلک اللیث بن سعد، واحدۀ، 

  .246: تحفۀ األحباب. 1                                                           
  .364: نقل عنه هذه الکرامۀ الشبلنجی فی نور األبصار. 2



٢٨٤ اهل بيت فی مصر

صلى اهللا علیه ( إنّ السیدۀ رقیّۀ من السیدۀ فاطمۀ بنت رسول اهللا: الذی قال
  .1)وآله

وکما یوجد االختالف على من هی رقیّۀ المدفونۀ فی مصر، فهناک خالف 
  .حول أُمّها، وخالف حول موتها

ت إلى مصر مع السیدۀ زینب بنت علی أُختها بعد إنّها جاء: البعض یقول
  .یرى هذا الرأی والبعض ال. معرکۀ کربالء

إنّ السیدۀ رقیّۀ لیست بنت اإلمام علی : وهناک رأی له بعض المنطق، یقول
بمعنى أنّها لیست أُخت .. السیدۀ فاطمۀ الزهراء أُمّها ولیست طالب، بن أبی

إنّ السیدۀ رقیّۀ المدفونۀ فی : قولونالحسن والحسین رضی اهللا عنهما، بل ی
مشهدها فی شارع الخلیفۀ هی بنت اإلمام علی الرضا ابن اإلمام الحسین بن 

ذکر ذلک فی أحد األبحاث للشیخ محمد زکی إبراهیم، وهو من العلماء .. 2علی
  .األفاضل ورئیس جماعۀ العشیرۀ المحمدیۀ

جعفر الصادق الراقدۀ فی وتأسیساً على هذا الرأی فإنّ السیدۀ عائشۀ بنت 
 ألنّ السیدۀ عائشۀ أُخت اإلمام ;مشهدها القریب من السیدۀ رقیّۀ تعتبر عمّتها

کما أنّ السیدۀ نفیسۀ بنت الحسن .  هـ 128موسى الکاظم المولود فی عام 
  .وهو إسحاق المؤتمن. األنور تعتبر زوجۀ عم السیدۀ رقیّۀ

ـ فإنّه ربّما یکون هناک خلط  قۀکما یقول المناط وتأسیساً على التأسیس ـ
: أقول... جرى بین تاریخ وحیاۀ السیدۀ عائشۀ، وبین تاریخ وحیاۀ السیدۀ رقیّۀ

  .ه غریب فی وفاتهماربّما یکون هناک خلط بین االثنین، فهناک تشاب

فالمؤرّخون یرون أنّ السیدۀ عائشۀ ماتت دون البلوغ، تماماً مثلما یقولون 
ا ما نترکه للعلماء والباحثین فی تاریخ آل البیت فی مصر وهذ. عن السیدۀ رقیّۀ

وفی غیر مصر لیقولوا رأیهم، وإن کنّا نحن نمیل إلى الرأی القائل بأنّ السیدۀ 

  .رقیّۀ فصل فی ذکر مناقب السیدۀ 363: راجع نور األبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار. 1                                                           
، فهو )علیهما السالم( یخفى أنّ اإلمام علی الرضا من أبناء اإلمام أبی الشهداء الحسین بن علی ال. 2

 ، فهو إذاً أحد أجداده)علیهم السالم( علی بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین
  .الطاهرین، ولیس أباه



٢٨٥ اهل بيت فی مصر

رقیّۀ هی بنت اإلمام علی الرضا ابن موسى الکاظم، وهی لیست بالقطع بنت 
  . والسیدۀ فاطمۀ الزهراءاإلمام علی بن أبی طالب

لنا إلى قضیۀ أخرى، بمعنى أنّ السیدۀ رقیّۀ إذا ثبت أنّها على أنّ ذلک ینق
بنت اإلمام علی، فهی من موالید الربع األول من القرن األول الهجری، وإذا ثبت 
أنّها بنت اإلمام علی الرضا فتکون من موالید النصف األول من القرن الثانی 

  .بالنسبۀ آلل البیتالهجری، وبالطبع شتّان ما بین التاریخین من سنوات وأحداث 

للقرن األول الهجری، أو ـ فسواء کانت السیدۀ رقیّۀ تنتمی  وبالشکّ لکن ـ
الثانی الهجری، فهی بالتأکید أیضاً تنتمی آلل البیت، وهی درّۀ من درره القرن 
وعلى أیّۀ حال، فالثابت أنّ السیدۀ رقیّۀ تنتمی آلل البیت، وأنّها تنتمی . النفیسۀ

  .ۀ الزهراء، وأنّ الزهراء رضی اهللا عنها جدّتها، ولیست أُمّهاإلى السیدۀ فاطم

ویقوّی من رأینا ویدعمه ما قالته الدکتورۀ سعاد ماهر عمیدۀ کلّیۀ اآلثار، 
: مصر، تقولۀ فیها، وهی مهتمۀ بتاریخ آل البیت فی وأستاذۀ العمارۀ اإلسالمی

الباقیۀ فی مصر حتّى فمشهد السیدۀ رقیۀ یعتبر من المشاهد الفاطمیۀ البارزۀ و
اآلن، بجانب مشهدین فاطمیین آخرین، هما مشهد السبع بنات فی مصر القدیمۀ 

، والمشاهد الفاطمیۀ فی جبانۀ أسوان، والتی  هـ 400الفسطاط والذی شُید عام 
  .یرجع تاریخ معظمها إلى القرن الخامس الهجری

ى وأرقّ اآلثار وباإلضافۀ إلى ذلک، فإنّ مشهد السیدۀ رقیّۀ یشبه أحل
الفاطمیۀ فی حی النحّاسین باألزهر، وأقصد الجامع األقمر، خاصّۀً واجهته 
الغربیۀ، والجامع األقمر بُنی فی عصر الخلیفۀ الفاطمی اآلمر بأحکام اهللا عام 

إنّه یشبه تماماً فی واجهته الغربیۀ مشهد السیدۀ رقیّۀ، وهذه الواجهۀ .  هـ 519
واجهات الغربیۀ تعتبر من أجمل 

 الحجر، فی منحوتۀ وکلّها علیها، رۀالمزه والکتابات للنقوش مصر، فی المساجد
إلى تلک العقود والحنیات المجوّفۀ والمقرنصات التی تتوسطها دوائر، باإلضاضۀ 
بسم اهللا : کما توجد دائرۀ کبیرۀ فوق الباب کُتب علیها... محمد وعلی: کُتب علیها



٢٨٦ اهل بيت فی مصر

یدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهرَکُمْ إِنَّمَا یُرِ(الرحمن الرحیم 
  .]33 :األحزاب[ )تَطْهِیراً

إنّ أغلب ما فی واجهۀ األقمر، یوجد مثله فی مشهد : والذی نرید أن نقوله
السیدۀ رقیّۀ وفی محاریبه الثالثۀ، حتّى إنّ الناظر إلیهما، والمقارن بینهما، یظنّ 

ولکنّ الثابت أنّ .. جامع األقمر، ومشهد السیدۀ رقیّۀ عُمال فی وقت واحدأنّ ال
الذی بنى مشهد السیدۀ رقیّۀ هو الخلیفۀ الفاطمی الحافظ لدین اهللا، ثامن الخلفاء 
  .الفاطمیّین، بینما الجامع األقمر أُنشئ فی عهد الخلیفۀ الفاطمی اآلمر بأحکام اهللا

 آل البیت، وأنّ جدّتها السیدۀ فاطمۀ الزهراء، وممّا یثبت أنّ السیدۀ رقیّۀ من
یبنون مشهداً على  ما قیل من أنّ الفاطمیّین بالذات کانوا من الحرص بحیث ال

قبر، إالّ بعد تأکّدهم من أنّ صاحبه أو صاحبته من آل البیت، ومن ساللۀ فاطمۀ 
  .بی طالب بالذاتالزهراء وعلی بن أ

د المشهور من األضرحۀ والمشاهد على ونحن لو عرفنا أنّ فی مصر یزید عد
ومنه مشهد  األلف، فإنّ اهتمام الفاطمیّین ببعض هذه األضرحۀ والمشاهد ـ

وإذا کان بناء القبّۀ فی مصر قد . ـ دلیل دامغ على أنّها فی مصر السیدۀ رقیّۀ
ـ وصار لها وظیفۀ مهمۀ هی تغطیۀ  من خالل العمارۀ اإلسالمیۀ تطوّر ـ

ـ فإنّ قبّۀ السیدۀ  وفضالً عن اإلشارۀ إلى أهمیۀ هذا الجزء عۀ ـالمساحات المربّ
  .هنا ترقد السیدۀ الشریفۀ رقیّۀ رضی اهللا عنها: رقیۀ قد بُنیت لتقول

  المشاهد التی بجوارها

ـ فی شارع  أو ضریحها رقیّۀ، الراقدۀ فی مشهدها ـ للسیدۀ بالنسبۀ هذا
ریح، وإنّما الشیعۀ یطلقون على الخلیفۀ، ولیس هناک اختالف بین المشهد والض

، بمعنى أنّ المشهد »الضریح«علیه ، وأهل السنّۀ یطلقون »المشهد«القبّۀ اسم 
  .والضریح اسمان لمسمّىً واحد

ولکن ماذا عن األضرحۀ أو المشاهد الموجودۀ فی رحاب السیدۀ رقیّۀ أو فی 
  !ع مصر الصغیر؟تکیۀ السیدۀ رقیّۀ، کما یسمّیها علی باشا مبارک، فی إطار بقی

  
  مشهد السید محمد المرتضى* 



٢٨٧ اهل بيت فی مصر

محمد  قبر السید أول هذه المشاهد إلى یمین الداخل لمشهد السیدۀ رقیّۀ، هو
یقابل ذلک على یسار الداخل قبرٌ ... الشهیر بمرتضى، وقبر زوجته السیدۀ زبیدۀ

قبۀ یحمل اسم السیدۀ أسماء، وعلى بُعد عدّۀ أمتار قبّتان أثریتان من نفس طراز 
  ...أحدهما للسیدۀ عاتکۀ، واآلخر للسید علی الجعفری: السیدۀ رقیۀ لضریحین

  :ولنتحدّث عن هذه األسماء التی ذکرناها
  

  مشهد أسماء* 

ونبدأ بالسیدۀ أسماء، فالذین یرجّحون أنّ السیدۀ رقیۀ هی بنت اإلمام علی 
 علی، وبذلک بن أبی طالب، یرون أنّها أسماء بنت عمیس الخثعمیۀ، زوجۀ اإلمام

السیدۀ أسماء، أمّا هؤالء الذین یرون : إنّ القبر هو قبر والدۀ السیدۀ رقیّۀ: یقولون
إنّها کانت خادمۀ : علی الرضا، فیقولون عن أسماء بنات أنّ السیدۀ رقیّۀ من

  .السیدۀ رقیّۀ ودفنت بجوارها

ۀ إنّ قبر السیدۀ أسماء هو قبر لخادم: ن نمیل إلى الرأی الذی یقولونح
  .رقیّۀالسیدۀ 

  
  مشهد السیدۀ زبیدۀ* 

. ونثنّی بقبر السیدۀ زبیدۀ، والسید محمد الشهیر بمرتضى الحسینی الزبیدی
وجدنا بعضها فی الجبرتی، وبعضها فی بقیع علی . والمعلومات عنهما وفیرۀ

  .مبارک

: حمد الشهیر بمرتضى الحسینی الزبیدی، کما یصفه الجبرتی هووالسید م
دّث، اللغوی النحوی، األصولی، الناظم الناثر، أبو الفیض السید محمد المحالفقیه «

جاء إلى ... بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق، الشهیر بمرتضى الحسینی الحنفی
درس فی مصر حتّى راج ... مصر فی تاسع صفر سنۀ سبع وستین ومائۀ وألف
  .1»أمره وترونق حاله، واشتهر ذکره عند الخاصّ والعام
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٢٨٨ اهل بيت فی مصر

ع أنّ الشیخ عبدالرحمن الجبرتی قد أفاض فی سیرۀ الشیخ مرتضى والواق
، کما أنّ هذه الشخصیۀ فرضت 1الحسینی، وأفرد له کثیراً من السطور والصفحات

نفسها على الکتّاب واألُمراء وذوی السلطان فی عصرها، وهو القرن الثانی عشر 
 المشهورین فی الهجری، وکما کان هذا الشیخ مشهوراً فی مصر، کان أیضاً من

  .2وله عند المغاربۀ شهرۀ عظیمۀ ومنزلۀ کبیرۀ: یقول الجبرتی.. المغرب

  .هذا بالرغم من أنّ أصله من زبیدۀ الیمن

ر أنّها ماتت فی سنۀ ستّ وتسعین فقد ذک أمّا عن زوجته السیدۀ زبیدۀ ـ
ـ فحزن علیها حزناً کبیراً، ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد  وألفومائۀ 

لسیدۀ رقیّۀ، وعمل على قبرها مقاماً ومقصورۀ، وستوراً وفرشاً وقنادیل، والزم ا
قبرها أیاماً کثیرۀً، وکان یجتمع عنده الناس والفقراء والمنشدون، ویعمل لهم 

  .3األطعمۀ والثرید والقهوۀ

إنّ السید محمد الشهیر بمرتضى، اشترى مکاناً : ویقول علی باشا مبارک
أی أُمّ   وعمّره بیتاً صغیراً، وفرشه، وأسکن فیه أُمّها ـبجوار مقبرۀ زوجته،

کما کان یقصده الشعراء بالمراثی، فیقبل منهم . ـ وکان یبیت به أحیاناً زوجته
  .دید لزوجته رثاها بجملۀ قصائد ذکرها الجبرتیذلک ویجیزهم علیه، ولحبّه الش

لنفسه بجوار وقد مات السید مرتضى بالطاعون، ودفن فی القبر الذی أعدّه 
  .4زوجته بمشهد السیدۀ رقیّۀ

وقد عدّد علی باشا مبارک مؤلّفات الشیخ مرتضى، فذکر منها الکثیر، فبجانب 
کتاب الجواهر المنیفۀ فی : شرح القاموس، وشرح اإلحیاء له کتب أخرى منها

کتاب العقد : ، وله أیضاً)رضی اهللا عنه( أصول أدلّۀ مذهب اإلمام أبی حنیفۀ
ی طریق اإللباس والتلقین، وحکمۀ اإلشراق إلى کتاب اآلفاق، وإعالم الثمین ف

، ورشف سالف الرحیق فی نسب حضرۀ األعالم بمناسک حجّ بیت اهللا الحرام

  . من المجلّد الثانی من تاریخه114 إلى ص103من ص. 1                                                           
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٢٨٩ اهل بيت فی مصر

فی تحقیق لفظ التابوت، ومنح الفیوضات الوفیۀ فیما الصدیق، والقول المثبوت 
ر ملوک بنی فی سورۀ الرحمن ومن أسرار الصفۀ اإللهیۀ، وترویح القلوب بذک

نستطیع حصرها  ، وال1أیّوب، وکثیر من الکتب والمؤلّفات ذکرها الشیخ الجبرتی
  .فی هذه السطور

  
  مشهد عاتکۀ والجعفری

فبالنسبۀ . للسیدۀ عاتکۀ، وللسید علی الجعفری: وأخیراً نأتی إلى مشهدین
 علیه صلى اهللا( إنّها السیدۀ عاتکۀ عمّۀ الرسول: للسیدۀ عاتکۀ فالعامۀ یقولون

ولکنّ الحقیقۀ أنّ القبر والقبّۀ هما للسیدۀ عاتکۀ بنت شرحبیل، زوجۀ ). وآله
محمد بن أبی بکر، کان من المتشیّعین لعلی کرّم اهللا وجهه، وله موقف ضدّ 

  .األمویّین

ولموقف محمد بن أبی بکر . وقد ولد محمد بن أبی بکر فی سنۀ حجّۀ الوداع
 التحکیم معروف، وبعد قتل اإلمام علی رحل من األمویّین، ووقوفه ضدّهم بعد

إلى مصر، خاصّۀً وأنّ مصر کانت تلعب دوراً 
  .إلسالما دخلت أن منذ اإلسالم دولۀ سیاسۀ فی خطیراً

محمد بن أبی بکر فی مصر، وأنّها  زوجها مع کانت عاتکۀ السیدۀ أنّ وثابت
ه وعن زوجها محمد یحتاج إلى إماطۀ اللثام عن یزال ال تاریخها دفنت فیها، لکنّ

  .بن أبی بکر الصدّیق

أمّا الضریح الثانی لسیدی علی الجعفری، فلیس لصاحب الضریح ترجمۀ فیما 
دلّ على أنّه ینتسب تیسّر من المصادر وإن کانت الصفۀ التی یحملها اسمه ت

جعفر الصادق، لکن وجود هذا الضریح قرب ضریح السیدۀ رقیّۀ یدعم لإلمام 
ویجوز أن یکون . نّ السیدۀ رقیّۀ هی بنت اإلمام علی الرضاالرأی الذی یرى أ

سیدی علی الجعفری واحداً من أُسرتها، بل ربّما کان شخصیۀ مهمۀ من أبناء 
  .2جعفر الصادق، تحتاج من المؤرّخین آلل البیت إلى وقفۀ
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٢٩٠ اهل بيت فی مصر

*   *   *  
  

  :تعلیق

اتکۀ أمّا الدکتورۀ سعاد ماهر فتذکر ما یأتی بالنسبۀ لمشهدی السیدۀ ع
، وهو 1مشهد الجعفری هو مشهد محمد الجعفری، ال علی الجعفری: والجعفری

  .المعروف بمحمد الدیباج ابن جعفر الصادق الذی سبق الحدیث عنه

هی عاتکۀ بنت زید بن عمرو بن نفیل : وأمّا مشهد عاتکۀ فتقول عنها
کانت وهاجرت إلى المدینۀ، و) صلى اهللا علیه وآله( العدویۀ، عاصرت الرسول

شاعرۀ حسناء، تزوّجها عبداهللا بن أبی بکر الصدّیق رضی اهللا عنهما، وقد شغلته 
  :بجمالها عن الجهاد، فأمره أبوه أن یطلّقها، فطلّقها وأنشد یقول

  مقیماً تمنی النفس أحالم نائم***یقولون طلّقها وخیم مکانها

  على کبر منّی إلحدى العظائم***وإنّ فراق أهل بیت جمعتهم

  2إلى بوّها قبل العشار الروائم*** کالعجول تروحتی وأهلیأران

  :ل علیه أبوه یوماً وهو ینشدودخ

  إلیک بما تُخفی النفوس معلّق***أعاتک قلبی کلّ یوم ولیلۀ

  وال مثلها فی غیر جرم تطلَّق***ولم أر مثلی طلق الیوم مثلها

  وخلقٌ سوى فی الحیاء ومصدّق***لها خلقٌ جزلٌ ورأی ومنصب

  : له أبوه وأمره أن یراجعها، فراجعها وقالفرقّ

  وروجعت لألمر الذی هو کائن***ریبۀأعاتک قد طلّقت فی غیر 

  على الناس فیه أُلفۀ وتباین***کذلک أمر اهللا غاد ورائح

وأُصیب عبداهللا بن أبی بکر بسهم فی حصار الطائف، استشهد منه بعد عودته 
داً، ثم تزوّجها عمر بن إلى المدینۀ، وحزنت علیه عاتکۀ حزناً شدی

ثم تزوّجها الزبیر بن العوّام فمات عنها واستشهد عنها، )رضی اهللا عنه( الخطاب
ولیس » الجعفری ابن جعفر الصادق علی سیدی مقام هذا« :الباب على اللوحۀ فی یوجد ولکنّه. 1                                                           

  !عفریمحمداً الج
الوالدۀ التی فقدت ولدها، الثکلى لعجلتها فی : والعجول من النساء واإلبل. 183: 7أُسد الغابۀ . 2

  .ولد الناقۀ: والبوّ. ذهابها وإیابها جزعاً



٢٩١ اهل بيت فی مصر

تزوّجت محمد بن أبی بکر الذی تولّى إمرۀ مصر من قبل فی موقعۀ الجمل، ثم 
  :، فلمّا قُتل بمصر رثته عاتکۀ بقولها)رضی اهللا عنه( الخلیفۀ علی بن أبی طالب

  فما کان من أجل النساء وال الخمر***لوا بمحمدإنْ تقتلوا وتمثّ

إنّی أضنّ : وخطبها علی بن أبی طالب بعد مقتل محمد بن أبی بکر، فقالت
  .على القتل) صلى اهللا علیه وآله( ابن عم رسول اهللا بک یا

: لقد علمت أنّ کلّ من یتزوّجها یُقتل، حتّى أصبح المسلمون یتندّرون قائلین
  !یتزوّج عاتکۀمن أحبّ الشهادۀ فل

البن » االستیعاب«إنّ الحسن بن علی تزوّجها، جاء ذلک فی کتاب : وقیل
 أنّ »األغانی«عبدالبر، ولم یذکر أنّ محمد بن أبی بکر تزوّجها، وجاء فی کتاب 

  .1آخر أزواجها الحسین بن علی رضی اهللا عنهما
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٢٩٢ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  السیدۀ رقیّۀ

  1من آل بیت النبوۀ
  حنفی المحالوی

  
  من هی

ونحن فی سبیل البحث عن معلومات موثّقۀ عن هذه السیدۀ  مّا الحظناه ـم
ـ وجود  بمناسبۀ الحدیث عن ضریحها... الطاهرۀ السیدۀ رقیّۀ رضی اهللا عنها

خالف واضح وکبیر بین عدد من المؤرّخین فی من تکون هذه السیدۀ صاحبۀ 
  !الضریح؟

أنّ الضریح :  یرىریقف... وقد انقسم المؤرّخون حیال ذلک إلى فریقین
، )صلى اهللا علیه وآله( بالقاهرۀ هو للسیدۀ رقیّۀ بنت رسولنا الکریمالموجود 

  ).رضی اهللا عنه( وفریق ثان یرى أنّه للسیدۀ رقیّۀ ابنۀ اإلمام علی

کما الحظنا فی الوقت نفسه وجود خالف کبیر بین طائفۀ ثالثۀ من المؤرّخین 
ومنهم  ...رقیّۀ الطاهرۀ السیدۀ انجثم به نّإ :قال من فمنهم ..نفسه حول الضریح

صلى اهللا علیه ( الرسول ابنۀ سواء ـ إنّ السیدۀ رقیّۀ: من قال
وعلى ذلک ... بأرض البقیع بالمدینۀ المنوّرۀ دفنت قد ـ علی اإلمام ابنۀ أو )وآله

  .فإنّ الضریح الموجود حالیاً باسمها هو ضریح قد أُقیم ضمن أضرحۀ الرؤیا

سم هذا الخالف وجدنا من الضروری التعریف بکلٍّ من السیدۀ ومن أجل ح
رضی اهللا ( والسیدۀ رقیّۀ ابنۀ اإلمام علی) صلى اهللا علیه وآله( رقیّۀ ابنۀ الرسول

  ).عنه

صلى اهللا ( أمّا بخصوص حدیث التعریف بالسیدۀ رقیّۀ ابنۀ رسولنا الکریم
ى اهللا علیه صل( ت الرسولإنّها إحدى بنا: فتقول عنها کتب التاریخ) علیه وآله

  .»مقابر المشاهیر من آل البیت«مقتبس من کتاب . 1                                                           



٢٩٣ اهل بيت فی مصر

 من زوجته السیدۀ خدیجۀ، وهی تصغر أُختها السیدۀ زینب بثالث )وآله
من عتبۀ بن أبی لهب، وأقامت عنده ) صلى اهللا علیه وآله( زوّجها النبی... سنوات

 فقال أبو )تَبتْ یَدَا أَبِی لَهَب وَتَب(إلى أن نزلت اآلیۀ الکریمۀ من سورۀ المسد 
رأسی من رأسک حرام إن لم تفارق ! یهجونی محمد وابنته عندک؟: لهب لولده
، فهاجر )رضی اهللا عنه( ففارقها، فتزوّجت من بعده عثمان بن عفّان! ابنۀ محمد

  !بها إلى الحبشۀ، وکانت بارعۀ الجمال

عبداهللا، وبه یکنّى، وقد عاش هذا الولد : وولدت السیدۀ رقیّۀ لعثمان بن عفّان
عثمان بن عفّان بزوجته من الحبشۀ إلى لمّا عاد و. مات بعدهاستّۀ أعوام، ثم 

، إالّ أنّها حزنت لمّا )صلى اهللا علیه وآله( مکّۀ، فرحت السیدۀ رقیّۀ بلقاء أبیها
علمت بأنّ أُمها السیدۀ خدیجۀ قد توفِّیت فی الیوم العاشر من شهر رمضان سنۀ 

  .اماًوعمره خمسون ع) صلى اهللا علیه وآله( عشر من مبعثه

لحقت به ابنته ... من مکّۀ إلى المدینۀ) صلى اهللا علیه وآله( ولمّا هاجر النبی
صلى اهللا ( ولمّا خرج الرسول الکریم. السیدۀ رقیّۀ بصحبۀ زوجها عثمان بن عفّان

 ممّا ;لغزوۀ بدر سنۀ اثنتین کانت السیدۀ رقیّۀ قد مرضت بالحصبۀ) علیه وآله
وظلّت على ! ن عن الخروج فی معرکۀ بدرتسبّب فی تخلّف عثمان بن عفّا

مرضها حتّى أوائل شهر رمضان من السنۀ الثانیۀ للهجرۀ حتّى توفِّیت، ونقل 
  .1جثمانها الطاهر إلى أرض البقیع لتدفن بجوار الشهداء والصالحین

ـ أنّ السیدۀ رقیّۀ  کما ذکرت الدکتورۀ سعاد ماهر وجاء فی کتاب البستان ـ
إلى بدر، ولمّا عاد وجدها قد ) صلى اهللا علیه وآله( سولماتت بعدما خرج الر

 ماتت، فتزوّج عثمان بن عفان

  .أُختها أم کلثوم رضی اهللا عنها

 وما بعده 162: )اهللا علیه وآلهصلى ( ، نساء حول الرسول37 ـ 36: 8سعد راجع طبقات ابن . 1                                                           
 ـ 153: ، إعالم الورى بأعالم الهدى للطبرسی)صلى اهللا علیه وآله( بنات النبی: القسم السادس

): صلى اهللا علیه وآله( فطلّقها عتبۀ قبل أن یدخل بها، ولحقها منه أذىً، فقال النبی«:  وفیه154
: ، ربیع الشیعۀ البن طاوس».. على عتبۀ کلباً من کالبک، فتناوله األسد من بین أصحابهاللّهم سلّط

  .35 ـ 34: 7، أعیان الشیعۀ 98



٢٩٤ اهل بيت فی مصر

، )رضی اهللا عنه( وأمّا بالنسبۀ لحدیث المعرفۀ عن السیدۀ رقیّۀ ابنۀ اإلمام علی
 بن ـ أنّ سیدنا علی على لسان الحافظ السلفی فممّا ذکر عنها قول المؤرّخین ـ

أنجب أطفاالً، کان من بینهم السیدۀ رقیّۀ رضی اهللا )رضی اهللا عنه( أبی طالب
إنّ رقیۀ بنت اإلمام : عنها، کما ذکر ذلک أیضاً الشیخ علی الخوّاص حیث قال

  .علی کرّم اهللا وجهه

والغریب أنّنا قد عثرنا فی هذا السیاق على قول ثالث یخصّ سیدۀ أُخرى 
هی رقیۀ بنت اإلمام علی الرضا ابن اإلمام موسى الکاظم و... واسمها رقیّۀ أیضاً

ابن اإلمام جعفر الصادق ابن اإلمام الباقر ابن اإلمام زین العابدین ابن اإلمام 
 أجمعین، ووالدها بناءً على ذلک هو اإلمام علی عبداهللا الحسین رضی اهللا عنهم

فۀ المأمون العباسی ثم اختاره الخلی.  هـ 148ولد بالمدینۀ فی عام الرضا الذی 
،  هـ 203فی آخر صفر عام ) رضی اهللا عنه( ، ثم توفّی هـ 201ولیّاً لعهده عام 

  .1ودفن بجوار قبر هارون الرشید بمدینۀ طرطوس بالعراق
  

  صفاتها وأخالقها

ولمّا کان هناک خالف کبیر بین المؤرّخین فی من تکون السیدۀ رقیّۀ صاحبۀ 
فقد آثرنا التوقّف عند حدود هذه .. ر حالیاًهذه المقبرۀ الموجودۀ فی مص

إنّ : وأخصّ ما نقوله فی هذا الموضوع.. الخاصۀ بالصفات واألخالق... الکلمات
رقیّۀ لسیدۀ تنتسب إلى آل البیت، سواء کانت هی ا.. صاحبۀ هذا المقام الشریف

 أشارت ذلک ووفقاً لما... أم کانت رقیّۀ غیرها)صلى اهللا علیه وآله( ابنۀ المصطفى
إنّ صاحبۀ هذا المشهد البدّ وأن تکون من آل : إلیه الدکتورۀ سعاد ماهر بقولها

 البیت، وإالّ لما أقام الخلیفۀ الحافظ القبّۀ

: وأضافت الدکتورۀ سعاد قولها... هـ علیها 526الفاطمیۀ التی ترجع إلى سنۀ 
رقیّۀ بنت  نّنی أرجّح أن تکون صاحبۀ هذا المقام هی السیدۀ الفاضلۀلذلک فإ

وقد أُطلق على موقع . هذا خطأ، والصواب أنّ اإلمام الرضا دفن فی خراسان أو طوس بإیران. 1                                                           
مدینۀ مشهد معروفۀ عند و... وهناک یوجد بجواره قبر هارون الرشید. مدفنه اسم مدینۀ مشهد

علیه ( الجمیع، یفد إلیها مالیین من الناس من کلّ العالم اإلسالمی لزیارۀ ضریح اإلمام الرضا
  ).السالم



٢٩٥ اهل بيت فی مصر

، وشقیقۀ السیدۀ فاطمۀ الزهراء التی تنتسب إلیها )صلى اهللا علیه وآله( الرسول
  .الدولۀ الفاطمیۀ

أنّ ضریح ... لقد أکّدت معظم کتب التاریخ التی تناولت المشاهد واألضرحۀ
السیدۀ رقیّۀ رضی اهللا عنها، والموجود حالیاً بشارع الخلیفۀ، إنّما هو من مشاهد 

 المقام، وقد استند هؤالء الذین أشاروا یوجد بها جثمان صاحبۀ التی الالرؤیا، و
وجاء .. ذلک إلى روایۀ ذکرها أحد السلف الصالح ویدعى عبداهللا بن سعیدإلى 

أنّ الحافظ عبدالمجید طلبه فی اللیل، فلمّا جاءه أخبره بأنّه رأى : فیما رواه
: من أنت؟ قالت: مۀً، فلمّا سألتهارأیت امرأۀً ملثّ: ما هو؟ قال: فقلت له... مناماً

فأمر ... لقد جاءوا بنا إلى هذه المواضع فلم نجد بها قبراً! رقیّۀ.. بنت اإلمام علی
  .1ان معروف بالدعاءببناء هذا المشهد، فبنی، وهو مک

وعلى أیّۀ حال، : وقد أکّدت هذا المعنى الدکتورۀ سعاد ماهر حین قالت
رقیّۀ صاحبۀ السیرۀ العطرۀ، أم رقیۀ غیرها من  شهد للسیدۀفسواء أکان هذا الم

آل البیت، فهی من مشاهد الرؤیا کما أجمع على ذلک کلّ المؤرّخین، مثل ابن 
  .2وغیرهما.. الزیّات والسخاوی

  
  وصف الضریح

ویقع ضریح السیدۀ رقیّۀ فی الربع الکبیر الذی یفصل بینه وبین شارع الخلیفۀ 
 المقابل باباً من الحجارۀ، محفوراً فی أعاله بیت أو بینه وبین جامع شجرۀ الدرّ

  :یقول

  وبنت الرضا علی رقیّۀ***بقعۀ شُرِّقت بĤل النبی

یقع مشهد السیدۀ رقیۀ بجوار : وعن ذلک الموقع یقول علی باشا مبارک
البوّابۀ الموصلۀ إلى السیدۀ نفیسۀ، بالقرب من جامع شجرۀ الدرّ على یمین 

  .طالباً المشهد النفیسیالذاهب من السیدۀ سکینۀ 

  ).کتاب الشعب (241: 6راجع عواصم مصر اإلسالمیۀ لحسن البزّاز . 1                                                           
  .287: 1انظر مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون . 2



٢٩٦ اهل بيت فی مصر

کما یوجد ذلک المشهد داخل أسوار تحیط به مجموعۀ من الغرف، کان یطلق 
، ویمکن الدخول إلى المشهد عن طریق »التکیۀ«علیها فی العصر العثمانی اسم 

 متر، 5/12مه، لها ثالث فتحات معقودۀ، یبلغ طول هذه السقیفۀ سقیفۀ تتقدّ
  . متر5/2وعرضها 

یدۀ رقیّۀ فهو یتکوّن من مستطیل یتوسّط ضلعه الغربی المدخل، أمّا ضریح الس
وعلى جانبیه محراب، یعلو کالًّ منهما شکل محّارۀ تتفرّع فصوصها من الوسط، 

المتوسّط منها مربع یبلغ طوله خمسۀ أمتار، : کما ینقسم الضریح إلى ثالثۀ أقسام
 أمتار، وقد غطّى سقف 5×85/2أمّا القسمان الجانبیان فیبلغ مساحۀ کلٌّ منهما 

أمّا . لقسمین الجانبیین، وکذا السقیفۀ التی تتقدّم الضریح سقف خشب مسطَّحا
  .المتوسط حیث توجد المقبرۀ فتغطّیها قبّۀالقسم 

علم «أمّا عن تاریخ عمارۀ هذا الضریح فقد نسبه المقریزی إلى األمیرۀ 
ریح إلى عام ، حیث ترجع أقدم النصوص المؤرّخۀ فی هذا الض1»اآلمریۀ

م، فی شریط یدور حول رقبۀ القبّۀ، إضافۀ إلى کتابۀ أثریۀ  1132/هـ 527
  .2 هـ 533أخرى بالخطّ الکوفی على التابوت الخشبی، تحمل تاریخ عام 

وقد أمرت ... هی زوجۀ الخلیفۀ اآلمر بأحکا م اهللا» علم اآلمریۀ«والسیدۀ 
  .القاضی مکنوناً الحافظی ببناء هذا الضریح

 ضلعاً، وترتکز على مثمّنۀ تقوم بدورها 24 وتحتوی قبّۀ الضریح على هذا
على دالیات فی أرکان المربّع، ویرجع تاریخ إنشاء ذلک المشهد أو ضریح 

متحف الفن السیدۀ رقیۀ، اعتماداً على المحراب الخشبی المتنقل والموجود ب
  .م 1134/ هـ528اإلسالمی، إلى عام 

العثور على تاریخ ذلک المشهد على القبۀ مع » کزویل«واستطاع األستاذ 
هذه الکتابات جاء فی بعضها . کتابات قرآنیۀ باللون األزرق على أرضیۀ بیضاء

یفۀ الفاطمی اآلمر بأحکام اهللا، عرفت باالحسان لسکّان مصر، عَلَم، جهۀ مکنون، زوجۀ الخل. 1                                                           
وترمیم وبناء أماکن العبادۀ، من آثارها مسجد األندلس شرقی القرافۀ الصغرى بالقاهرۀ، ورباط 

وأمّا أنّها عُرفت بجهۀ مکنون الختصاص القاضی مکنون بخدمتها، . األندلس بجانب المسجد
  .248: 4، واألعالم للزرکلی 454، 446: 2طط المقریزی راجع خ.  هـ 545توفِّیت نحو عام 

  .اآلثار اإلسالمیۀ فی مصر للدکتور عبداهللا شیحۀ. 2



٢٩٧ اهل بيت فی مصر

الحافظی، الذی کان یعرف بأبی تراب، هو الذی بنى هذا  أنّ القاضی مکنوناً
  .فیه الضریح المسجد بما

 الوزارۀ فی أیام وأبو تراب هذا هو أبو تمیم تراب الحافظ، الذی بلغ منصب
  .الحافظ الفاطمی



٢٩٨ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علیهما السالم(  ـ إبراهیم ابن اإلمام الحسن7
  
  
  

  بقلم

  سعاد ماهر. د



٢٩٩ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1)علیهما السالم( مرقد إبراهیم بن الحسن
  سعاد ماهر. د

  
عُرف قدیماً بمسجد التبر، ومسجد لقد تعدّدت أسماء هذا المسجد، فقد 

مسجد التبن، أمّا االسم الذی یعتمد : وتسمّیه العامۀ. ومسجد التبریزالجمیزۀ، 
  .على أسانید تاریخیۀ صحیحۀ، فهو مسجد تبر أو مسجد إبراهیم

أمّا بالنسبۀ إلبراهیم المقصود بالذکر هنا، فهو إبراهیم الجواد ابن عبداهللا 
الملقّب بالکامل ابن الحسن المثنّى ابن اإلمام الحسن السبط ابن اإلمام علی بن 

  .أبی طالب رضی اهللا عنهم

إنّ الخلیفۀ المنصور قتله سنۀ خمس وأربعین ومائۀ، «: لمقریزیویقول ا
  .2)جامع عمرو(رأسه إلى مصر، فنصبت فی المسجد الجامع العتیق وأرسل 

، کان ضحیۀ الطمع والجشع، )رحمه اهللا( أنّ إبراهیم«: ویضیف أبو المحاسن
ویصف کیف جاءت الرأس إلى . »ۀمن أعمال الکوف» باغمرى«نشأ فی بلدۀ 
وبینما الناس فی ذلک قدم یزید برأس إبراهیم بن عبداهللا، فنُصب «: مصر، فیقول

  .3»فی المسجد أیاماً، ثم طیف به، ودُفن فی الضاحیۀ التی تُعرف بمنیۀ مطر

مسجد تبر بُنی على رأس «: وکذلک أورد القضاعی هذه الروایۀ، إذ یقول
 الحسن بن علی بن أبی طالب، أنفذه المنصور، فسرقه أهل إبراهیم بن عبداهللا بن
  .4»مصر ودفنوه هناک

المجلس . مطبوع فی خمسۀ مجلّدات، ط» مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون«مقتبس من کتاب . 1                                                           
  .األعلى للشؤون اإلسالمیۀ ـ القاهرۀ

  .271: 4خطط المقریزی . 2
  .136: 3ابن تغری بردی . 3
  .406: ، وذکره الشبلنجی فی نور األبصار123 ـ 122: راجع تاریخ القضاعی. 4



٣٠٠ اهل بيت فی مصر

یم ثم قدمت الخطباء إلى مصر برأس إبراه«: وجاء فی کتاب الوالۀ والقضاۀ
عبداهللا بن الحسن بن علی بن أبی طالب فی ذی الحجّۀ سنۀ خمس وأربعین بن 

  .1»وا أمرهومائۀ لینصبوه فی المسجد الجامع، وقامت الخطباء فذکر

نور األبصار فی مناقب آل «وقد حقّق الشیخ الشبلنجی االسم فی کتابه 
وانتهى إلى أنّه هو إبراهیم بن عبداهللا المحض أخو محمد المهدی، وکان » البیت

مرضی السیرۀ، من کبار العلماء، وروى أنّ اإلمام أبا حنیفۀ بایعه، وأفتى الناس 
قُتل إبراهیم فی ذی : و الحسن المعمریقال أب. بالخروج معه ومع أخیه محمد

بن ثمانی وأربعین سنۀ، وحمل ابن أبی الحجّۀ سنۀ خمس وأربعین ومائۀ، وهو ا
  .2الشریف إلى مصرالکرام رأسه 

فیها «: »العبر فی خبر من غبر«هـ فی کتاب  145وجاء فی حوادث سنۀ 
مدینۀ، ظهر محمد بن عبداهللا بن حسن، فخرج فی مائتین وخمسین نفساً بال

فندب الخلیفۀ المنصور لحربه ابن عمه عیسى بن موسى یدعوه إلى اإلنابۀ، 
ویبذل له األمان، فلم یسمع، ثم أنذر عیسى أهل المدینۀ ورغّبهم ورهّبهم أیاماً، 
ثم زحف على المدینۀ، فظهر علیها، وبادر محمداً وناشده اهللا، ثم قُتل فی المعرکۀ 

  .3»وبُعث إلى المنصور

خرج أخوه إبراهیم بن )  هـ 145أی سنۀ (وفیها : ذهبی فیقولویضیف ال
عبداهللا بن حسن بالبصرۀ، وکان قد سار من الحجاز إلى البصرۀ، فدخلها سرّاً فی 

الکوفۀ حتّى یأمن غائلۀ مّا بلغ المنصور خروجه تحوّل فنزل عشرۀ أنفس، ول
 یحبسه، وتهاون أهلها، وألزم الناس بلبس السواد، وجعل یقتل کلّ من اتّهمه أو

متولّی البصرۀ فی أمر إبراهیم حتّى اتّسع الخرق، فجهّز المنصور لحربه خمسۀ 
وبقی . آالف، فکان بین الفریقین عدّۀ وقعات، وقُتل خلق من أهل البصرۀ وواسط

إبراهیم سائر رمضان یفرّق العمال على البلدان لیخرج على المنصور من کلّ جهۀ 
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٣٠١ اهل بيت فی مصر

المدینۀ قبل الفطر بثالثۀ أیام، فلم یبرح أن ردّ المنصور فتقاً، فأتاه مصرع أخیه ب
  .1من المدینۀ عیسى بن موسى فوجّهه لحرب إبراهیم

فاصیل الحوادث التی دارت بین المنصور وإبراهیم ولعلّ استطرادنا فی سرد ت
 لیکون عبرۀً لمن ;یبرّر جزّ المنصور لرأس إبراهیم والطواف به فی األمصارما 

ن العلویّین للخروج علیه أو على غیره من آل العباس، فقد جاء تحدّثه نفسه م
یقرّ له قرار، فجهّز العساکر، ولم  هـ أنّ المنصور مکث ال 145فی أحداث سنۀ 

  .2وکلّ یوم یأتیه فتق من ناحیۀ. یأو إلى فراش خمسین لیلۀ

ولوال السعادۀ لثلّ عرشه بدون ذلک، فلو هجم : ویضیف الحافظ الذهبی
أخاف إن هجمتها أن : بالکوفۀ لظفر بالمنصور، ولکنّه کان فیه دین، قالإبراهیم 

  .3وکان أصحابه مع قلّۀ رأیه یختلفون علیه. یستباح الصغیر والکبیر

وأخیراً استطاع جیش عیسى بن موسى أن یحیط بجیش إبراهیم، وحمل 
على عسکره فوقعت الهزیمۀ على أصحاب إبراهیم حتى بقی سبعون، واشتدّ 

یدرى من  السیف طول النهار، وجاء سهم غریب الال حتّى تفانى خلق تحت القت
وکان أمر اهللا قدراً مقدوراً، أردنا «: حلق إبراهیم، فأنزلوه وهو یقولرمى به فی 

 أمراً وأراد اهللا

وأنکر عیسى اجتماعهم وحمل علیهم، فتفرّقوا . ، واجتمع أصحابه یحملونه»غیره
تزّوا رأسه وبعثوا به إلى المنصور، وذلک فی عن إبراهیم، فنزل جماعۀ واج

  .4الخامس والعشرین من ذی القعدۀ، وعمره ثمانی وأربعین سنۀ

أمّا عن أثر هذه األحداث فی مصر، وکیف جاء رأس إبراهیم إلیها، فیحدّثنا 
وفی : فیقول» الفضائل الباهرۀ فی محاسن مصر والقاهرۀ«ابن ظهیرۀ فی کتابه 

الی مصر من قبل الخلیفۀ المنصور، ظهرت بمصر دعوۀ بنی بن حاتم و یزید أیام
الحسن بن علی بن أبی طالب، وتکلّم بها الناس، وبایع کثیر منهم لبنی الحسن 
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  .38: 9، وانظر تاریخ اإلسالم 200: 1العبر فی خبر من غبر . 2
  .201: 1العبر . 3
  .202: المصدر السابق. 4



٣٠٢ اهل بيت فی مصر

فی الباطن، وماجت الناس بمصر، وکاد أمر بنی الحسن أن یتمّ، والبیعۀ کانت 
  .باسم علی بن محمد بن عبداهللا

براهیم بن عبداهللا بن علی بن أبی وبینما الناس فی ذلک قدم یزید برأس إ
  .1س وأربعین ومائۀ، فنُصب فی المسجد أیاماًطالبفی ذی الحجّۀ سنۀ خم

إنّ یزید قد منع «: وممّا یدلّ على تحرّج الحالۀ فی مصر، کما یقول ابن ظهیرۀ
وج العلویّین بالمدینۀ، فلمّا قُتل إبراهیم أذن  بسبب خر;أهل مصر من الحجّ

  .2»لهم

رأی » الفضائل الباهرۀ فی محاسن مصر والقاهرۀ«یرۀ فی کتابه والبن ظه
عبداهللا بن الحسن بن علی بن أبی طالب، هیم بن آخر عن مکان دفن رأس إبرا

مسجد البئر والجمیزۀ فی طریق الجب، بُنی على رأس إبراهیم بن «: إذ یقول
نوه فی هذا عبداهللا، أرسله أبو جعفر المنصور إلى األمصار، فأخذه أهل مصر، ودف

  .»الموضع

  .3»هما العریش«: وفی تفسیره لمکان البئر والجمیزۀ یقول

أمّا عن السبب فی تسمیۀ المسجد باسم مسجد تبر، فیرجع کما یقول 
 :المقریزی

، أحد األمراء األکابر فی أیام األستاذ کافور األخشیدی، فلمّا »تبر«نسبۀ إلى 
تبر األخشیدی هذا فی جماعۀ من ب بالعساکر ثار قدم جوهر القائد من المغر

واألخشیدیۀ وحاربه، فانهزم بمن معه إلى أسفل األرض، فبعث جوهر الکافوریۀ 
یستعطفه، فلم یجب، وأقام على الخالف، فسیّر إلیه عسکراً حاربه بناحیۀ 
صهرجت، فانکسر وصار إلى مدینۀ صور التی کانت على ساحل البحر، فقبض 

ۀ، فسجن إلى صفر سنۀ ستین وثالثمائۀ، فاشتدّت علیه بها وأُدخل إلى القاهر
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٣٠٣ اهل بيت فی مصر

المطالبۀ علیه، وضُرب بالسیاط، وقُبضت أمواله، وحُبس عدّۀ من أصحابه 
  .1اآلخر، ثم خرج وأقام أیاماً مریضاً وماتالقیود إلى ربیع بالمطبق من 

فسُلخ بعد موته وصُلب عند کرسی الجبل، ویقول ابن : ویضیف المقریزی
  2! حُشی جلدۀ تبناً وصُلب، فربّما سمّت العامۀ مسجده بذلکإنّه: عبدالظاهر

وقد ظلّ هذا المسجد : 3للسخاوی» تحفۀ األحباب وبغیۀ الطالّب«وجاء فی 
یعرف باسم مسجد تبر إلى عهد بعید، ثم تحوّل إلى زاویۀ صغیرۀ، ثم اندثرت 

ید إلى شبه ومن عهد قریب تطوّع األهالی ببنائه، فأُع. المبانی وبقیت التربۀ فقط
» ماهر حالیاً«ریۀ بشارع البرنس وهو باق إلى اآلن بالمط. م 1922حالته سنۀ 

إنّه : سیدی إبراهیم، وعلیه ضریح یُزار، لکن بعض العامۀ تقولیُعرف بجامع 
  .وهذا خطأ بطبیعۀ الحال! إبراهیم الدسوقی

 وعلى ناصیۀ» البرنس سابقاً«وتوجد زاویۀ سیدی إبراهیم فی شارع ماهر 
حارۀ سیدی إبراهیم، وتتکوّن من مبنىً مستطیل الشکل، مدخلها فی الجهۀ 
الجنوبیۀ، حیث یوجد بابان داخل حنیتین، یعلوهما عقد ذو ثالثۀ فصوص، ویعلو 

ۀ، والجدران الخارجیۀ مزخرفۀ بطالء جیری مخطّط الباب نافذۀ صغیرۀ معقود
 باللون األحمر

  .واألبیض، وتبدو وکأنّها أبلق

خل الزاویۀ فبسیط جدّاً، ویتکوّن من ستۀ أروقۀ موازیۀ لحائط القبلۀ، أمّا دا
وبالرواق الثانی وأمام المحراب توجد قبّۀ بها ثمانی . وبکلّ رواق أربعۀ أعمدۀ
  .فتحات، القصد منها اإلنارۀ

وقد اقتطع من الزاویۀ مستطیل فی الرکن الشمالی الغربی، توجد فی جزء منه 
وهی عبارۀ عن حجرۀ مربّعۀ، غُطِّیت بقبّۀ تقوم على رقبۀ مقبرۀ سیدی إبراهیم، 

أمّا جدران المستطیل فقد . مثمّنۀ، بکلّ ضلع منها نافذۀ، وفوقها تقوم قبّۀ مدبّبۀ
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٣٠٤ اهل بيت فی مصر

وفی الجهۀ الغربیۀ . فُتحت فی کلٍّ من الضلع الشرقی والغربی نافذتان قندیلیتان
  .من الزاویۀ توجد المیضأۀ ودورۀ المیاه

 فی اختیار جهۀ المطریۀ لتکون مقرّاً لرأس إبراهیم، هو إبعاد ولعلّ السبب
فقد کانت . تضعف الدعوۀ للعلویّینالناس عن زیارۀ المقبرۀ حتّى تخمد الثورۀ، و

المطریۀ فی ذلک الوقت مهجورۀ غیر مسکونۀ، لبُعدها عن العاصمۀ، وهی منطقۀ 
ت کانت عند جبل الفسطاط ثم العسکر، کما أنّ مقابر المسلمین فی ذلک الوق

وممّا ینهض دلیالً على أهمیۀ هذه المقبرۀ فی تلک المنطقۀ النائیۀ . المقطم
  .ببناء مسجد بجوارها» تبر«ـ هو اهتمام األمیر  وأعنی بها المطریۀ ـ



٣٠٥ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـ اإلمام حسن األنور8

  )علیهم السالم( حفید اإلمام الحسن بن علی
  
  
  

  بقلم

  أحمد أبو کف



٣٠٦ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

   حسن األنوراإلمام

  1والد السیدۀ نفیسۀ، وشیخ بنی هاشم فی عصره
  أحمد أبو کف

  
 ;هذا الذی حدث منذ سنوات، ما زال فی ذاکرۀ الناس وکأنّه حدث باألمس

فی منتصف إحدى اللیالی، وکان بعض عمّال المعمار یجدّدون القبلۀ، فتح 
بیه سیدی مالحظ المسجد باب الغرفۀ التی تضمّ ضریحی سیدی حسن األنور وأ

زید األبلج، وفاجأ المالحظ ضوء باهر، کأنّه نور الشمس یتجمّع ویسلّط على 
العمامۀ فوق غطاء ضریح سیدی حسن األنور، وأجفل المالحظ عبدالوهاب 

  .حسن وأغمض عینیه، ثم أغلق الباب ثانیۀ، وتمتم بĤیات اهللا البیّنات

لکن أنوار المسجد ! والحظ العمّال ما حدث، فاعتقدوا أنّه من الکهرباء
أُطفئت کلّها، لتظلّ بقعۀ الضوء فی الضریح تخرج إشعاعاتها من تحت عقب 

  .الباب، وسط الظالم الشدید

ویتوقّف العمّال، بعد أن تأکّدوا وشاهدوا بأنفسهم األنوار الربانیّۀ، ویذهبون 
إلى مقاولیهم، وفجأۀ یأتی الصباح الجدید، ویشتری المقاولون على حسابهم 

مواد البناء من أجل أن یتجدّد المسجد کلّه، وتتضاعف مساحته، من  ات منکمی
 أجل هذا

  ).صلى اهللا علیه وآله( القطب من آل بیت رسول اهللا

*   *   *  

لها فی نفوس ) صلى اهللا علیه وآله( هذه الشخصیۀ الکریمۀ من آل بیت النبی
ۀ من درر آل البیت المؤمنین بمصر الشیء الکثیر، فهی قد أنجبت الدرّۀ النفیس

ولم یختلف  وأقصد بها السیدۀ نفیسۀ التی أجمع المؤرّخون ـ. على أرض الکنانۀ

  .دار المعارف، القاهرۀ. ط» فی مصر) صلى اهللا علیه وآله( سیرۀ آل بیت النبی«مقتبس من . 1                                                           



٣٠٧ اهل بيت فی مصر

والشخصیۀ . هرۀـ على أنّها مدفونۀ فی مسجدها فی حی الخلیفۀ بالقا منهم أحد
سیدی حسن األنور ابن زید األبلج ابن حسن السبط ابن الکریمۀ بالطبع هی 
وهذه الشخصیۀ النبویۀ الکریمۀ تعتبر من أهمّ ). معلیهم السال( علی بن أبی طالب

  .شخصیات آل البیت فی القرن الثانی الهجری، بل هی أهمّها جمیعاً

رغم تلک الشذرات المتناثرۀ حوله من  إنّ سیدی حسن األنور ـ
قالئل من آل البیت الذین لعبوا دوراً مهماً فی العصر ـ من ال المخطوطات والکتب

ـ تعتبر  کما أرى د کان والیاً على المدینۀ المنوّرۀ، وهذه ـفق. العباسی األول
استثناءً لکلّ من یتتبّع تاریخ آل البیت بعد کربالء وفی أیام األمویّین، بل هی 
استثناءً کذلک فی عهد العباسیّین، الذین سرعان ما تنکّروا آلل بیت النبی، 

  . وأشرس ممّا فعلواوفعلوا مع أبناء عمومتهم ما فعله األمویون من قبل، بل

 سنۀ من قبل 67وحتّى سیدی حسن األنور الذی تولّى إمارۀ المدینۀ وعمره 
 إلى 150الخلیفۀ أبی جعفر المنصور، وظلّ فیها حوالی ستّ سنوات من عام 

کما تذکر بعض الکتب،   هجریۀ، لم ینج من اضطهاد العباسیّین، رغم أنّه ـ155
 دون بقیۀ آل البیت، أول من لبس السواد ـ ومنها ما جاء فی دیوان ابن هرمۀ

 تأییداً لهم، وتدعیماً لقیام دولتهم، والسواد بالطبع جاء سنّۀ عن ;1شعار العباسیّین
، واعتبره العرب رمزاً للقوۀ کما یقول کتاب )صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

 )صلى اهللا علیه وآله( ، فالرسول»سمط الدرر العوالی«

  . وهو یفتح مکّۀلبس عمامۀ سوداء

لقد عُزل الحسن األنور فجأۀ من والیۀ المدینۀ المنوّرۀ وأُلقی فی غیاهب 
 ألنّ هذا ;2، إلى أن ولی المهدی العباسی فأخرجه منه هـ 156السجن عام 

الخلیفۀ کان یعرف أقدار األشراف من آل البیت، وکان فاضالً حتّى إنّ ابن 
کان شهماً : سلطانیۀ، وصف المهدی قائالًطباطبا فی کتابه الفخری فی اآلداب ال

تأخذه فی إهالکهم لومۀ الئم،  کریماً، شدیداً على أهل اإللحاد والزندقۀ، وال
  .7: راجع عمدۀ الطالب. 1                                                           
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٣٠٨ اهل بيت فی مصر

وکان یجلس فی کلّ وقت للمظالم، کما کان ذکیاً فصیحاً بعید الهمّۀ، شدید الرأی، 
ا  ممّ;ثاقب الفکر، قوی البیان، فصیح اللسان، عالماً بضروب السیاسۀ وفنونها

  .1أهّله ألن یلی األمور

 الهجری، فإنّ 158ونحن لو عرفنا أنّ المهدی تولّى الخالفۀ ابتداءً من عام 
  .2سیدی حسن األنور قضى فی سجن المنصور سنتین أو یزید

کما یقول  ـ من علویّین وعباسیّین ـ آل البیت وکانت العالقۀ بین بنی هاشم ـ
ـ تقوم على الودّ  سالم السیاسیحسن إبراهیم حسن فی کتابه تاریخ اإل .د

والصفاء أیام کان البیتان متّحدین على العدوّ المشترک وهو بنی أُمیۀ، ولکن ما 
أن قام البیت العباسی، وسلس له قیادۀ الخالفۀ اإلسالمیۀ، حتّى تنکّر  العباسیون 

  .3آلل البیت

ل کانت هی والواقع أنّ العلویّین لم ینسوا حقّهم فی الخالفۀ بعد کربالء، ب
فإنّهم ما فتئوا فی کلّ أدوار حیاتهم یطلبون حقّهم بکلّ وسیلۀ، . شغلهم الشاغل

لفرصۀ سانحۀ إلعمال القوۀ وتجرید السیف اغتنموها، ولم فإذا ما وجدوا ا
وإذا آنسوا من أنفسهم ضعفاً استکانوا مکتفین بلقب اإلمام، یدعوها تمرّ، 

 )آلهصلى اهللا علیه و( وقرابتهم من الرسول

وآثروا المعیشۀ الهادئۀ واالشتغال بالتجارۀ، واالنصراف إلى العبادۀ على االشتغال 
بالسیاسۀ والحرب، اللّهم إالّ فی أواخر الدولۀ األمویۀ، حین قام والد سیدی 
حسن األنور، وهو اإلمام زید بن علی زین العابدین، وابنه یحیى، فی عهد هشام 

وهنا القوا عسفاً . طالبین بحقّهم فی الخالفۀبن عبدالملک، الخلیفۀ األموی م
  .واضطهاداً، بل شدّۀً وقتالً وصلباً
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، المشجر الکشّاف عن أصول السادۀ 279: 2، تهذیب التهذیب 309: 7تاریخ بغداد : انظر. 2

  .75: 5، أعیان الشیعۀ 76: األشراف
  .11: 2تاریخ اإلسالم . 3



٣٠٩ اهل بيت فی مصر

وعلى العموم، فقد عاش العلویون عیشۀً هادئۀً، إلى أن تجدّدت الدعوۀ آلل 
لکن لمّا ظفر العباسیون بالخالفۀ دونهم نابذوهم . البیت على أیدی العباسیّین

  .األمویّین من قبلم کما ینظرون إلى العداء، ونظروا إلیه

، خاصّۀً فی عصر الهادی 1وهکذا صار اضطهاد آل البیت قضیۀ العباسیّین
، وکان الهادی کما وصفه المسعودی  هـ 169العباسی، الذی تولّى الخالفۀ عام 

وممّا یؤخذ . 2قاسی القلب، شرس األخالق، صعب المراس: فی مروج الذهب
هادی شاهد ثورۀً أخرى للعلویین قادها علیه تنکیله بالعلویّین، کما أنّ عصر ال

التی .. 3الحسین بن علی بن الحسن بن علی بن أبی طالب، وکانت موقعۀ فخّ
  .وصفت بأنّها لم تکن مصیبۀ بعد کربالء، أشدّ وأفجع من فخّ

محمد : وکان من أوائل العلویین المطالبین بحقّهم فی الخالفۀ أیام العباسیین
. 5، وأخوه إبراهیم4حسن بن علی بن أبی طالب بن الحسن بن البن عبداهللا

  .لسلۀ اضطهادات آل البیت أیام العباسیّینواستمرّت س

ألنّ بنی : فقال! لقد هجمت بالعقوبۀ حتّى کأنّک لم تسمع بالعفو: حتى قیل ألبی جعفر المنصور. 1                                                           
 لم تبل رممهم بعد، ونحن بین قوم قد رأونا باألمس سوقۀ ونحن الیوم خلفاء، فلیس تتمهّد مروان

، سیر أعالم 331: 32تاریخ دمشق : انظر!! مصیبتنا فی نفوسهم إالّ بنسیان العفو واستعمال العقوبۀ
  .85: 7النبالء 

  .335: 3مروج الذهب . 2
هـ یوم الترویۀ، وهو الیوم الثامن  169واقعۀ سنۀ وحدثت ال. وفخّ موضع یبعد عن مکّۀ ستۀ أمیال. 3

من شهر ذی الحجۀ، وکان على رأس الجیش العباسی موسى بن عیسى الذی جاء برأسه إلى 
الخلیفۀ الهادی لیقبض جائزته، لکنه رأى السخط علیه وکأنّه لم یرسله لمحاربته، وبدالً من ذلک 

وذکر المسعودی أنّه أقاموا ! نع ابن عیسى هذاقبض الخلیفۀ أمواله لیرى للناس أنّه لم یرض بص
  .336: 3انظر مروج الذهب ! السباع والطیرلم یواروا القتلى حتّى أکلتهم ثالثۀ أیام 

ومحمد هذا هو الملّقب باألرقط وبالمهدی وبالنفس الزکیۀ، کان أحد األشراف من الطالبیین، ولد . 4
اسیۀ لم یبایع السفاح وتوارى، فطلبه المنصور خوفاً ، فلمّا قامت الدولۀ العب هـ 93بالمدینۀ سنۀ 

! ه بعد سبع سنواتعلى عرشه، وقبض على أبیه واثنی عشر من أهل بیته وعذّبهم، فماتوا بحبس
محمد بموت أبیه خرج ثائراً، فغلب على مدن کثیرۀ، ثم حدثت بینه وبین جیش فلمّا علم 

  .221 ـ 220: 6انظر األعالم .  هـ 145ۀ المنصور وقعۀ على أبواب المدینۀ، فقُتل فیها سن
وأخوه إبراهیم المعروف بقتیل باخمرى، وکان على شاکلۀ أخیه محمد فی الدین والعلم والشجاعۀ . 5

والثورۀ على الظلم، بایعه أربعۀ آالف مقاتل، فاستولى على البصرۀ فهزم المنصور منها إلى الکوفۀ، 
انظر مقاتل . ئع مع المنصور حتّى انتهت باستشهادهواستولى على بالد کثیرۀ أخرى، وجرت وقا

  .256 ـ 210: الطالبیین



٣١٠ اهل بيت فی مصر

کریمۀ «کما یذکر الشیخ أحمد فهمی فی کتابه  لقد وصف الحسن األنور ـ
ـ بأنّه کان  »الدارین، الشریفۀ الطاهرۀ السیدۀ نفیسۀ بنت الحسن رضی اهللا عنها

ی الحسن، حتّى إنّ رئاسۀ البیت الهاشمی انتهت شیخ بنی هاشم فی زمنه من بن
  .إلیه فی عصره

کان أبو محمد الحسن : وکما فی تهذیب التهذیب عن ابن سعد فی طبقاته
، بل 1األنور عابداً ثقۀً، وکان إماماً عظیماً من کبار آل البیت، وکان مجاب الدعوۀ

  .إنّ الزبیر بن بکّار وصفه بأنّه کان فاضالً شریفاً

*   *   *  

وکما فی خطط .  هـ 83ولد الحسن األنور ألبیه زید بن الحسن السبط عام 
، وأُمّ الولد هی الجاریۀ التی یعتقها سیدها ویتزوّجها 2»أنّ أُمّه أُمّ ولد«: المقریزی

وقد نشأ الحسن فی بیت شریف، وفی رحاب أبیه زید فی . على عادۀ  العرب
  .المدینۀ، وتربّى تربیۀً إسالمیۀً جلیلۀ

ویدخل معها أنّه کما کان سیدی حسن األنور یأخذ ابنته نفیسۀ، : ویروى
رسول اهللا أنا راض عن ابنتی  یا: ، ویقول)صلى اهللا علیه وآله( الرسولحجرۀ 
فقد کان اإلمام زید والد سیدی حسن األنور یأخذ ابنه، حتّى رأى . نفیسۀ
ید إنّنی راض عن ابنک ز یا«: فی المنام یقول له) صلى اهللا علیه وآله( النبی

  .3»حسن برضاک عنه، والحقّ سبحانه وتعالى راض عنه برضای عنه

ـ فی عام  4کما یقول الشبلنجی فی نور األبصار وقد توفّی اإلمام زید ـ
، أی أنّه توفّی والحسن األنور فی السابعۀ والثالثین من عمره، وترک  هـ 120

: 5یب البغدادی فی کتاب تاریخ بغدادوالده علیه دیناً مقداره، کما یحدّده الخط
ـ أالّ یظلّ رأسه تحت  6کما فی خطط المقریزی أربعمائۀ دینار، فحلف الحسن ـ

  .76: ، وانظر المشجر الکشّاف عن أُصول السادۀ األشراف279: 2تهذیب التهذیب . 1                                                           
  .325: 4المقریزی لخطط واآلثار المعروف بخطط المواعظ واالعتبار بذکر ا. 2
  .337: نور األبصار. 3
  .المصدر السابق. 4
  .309: 7تاریخ بغداد . 5
  .326: 4خطط المقریزی . 6



٣١١ اهل بيت فی مصر

، أو رجل یکلّمه فی )صلى اهللا علیه وآله( سقف إالّ سقف مسجد جدّه الرسول
  .1حاجۀ حتّى یقضی ما على أبیه من دین، وکان أن وفى الدین

صلى اهللا (  قد نشأ فی رحاب جدّه الرسولوالواقع أنّ سیدی حسن األنور
، یقرأ القرآن الکریم، ویکثر العبادۀ والقیام والصیام، مع زهد وورع، )علیه وآله

  .وتقوىً وصالح

وقد صقلته هذه الحیاۀ، وفتح اهللا علیه بالعلم والبیان والثراء، حتّى صار إماماً 
التی ذُکرت فی کثیر من عالماً، وله تالمیذ ومریدون، وحمل الکثیر من األلقاب 

شیخ الشیوخ، شیخ بنی هاشم، من کبار : الکتب، جمعنا منها هذه األلقاب، وهی
آل البیت، أبو محمد المدنی األنور، التابعی، النابه، عالم، عابد، فاضل، شریف، 

  .علوی

وقد صار ثقۀً فی روایۀ األحادیث، ومن تالمیذه اإلمام مالک بن أنس، 
  .مد بن أبی ذئب المحدّث الجلیل، وأبو أُویس، ووکیعومحمد بن إسحاق، ومح

أبوه : ـ فمنهم 2کما جاء فی تهذیب التهذیب البن حجر أمّا عن شیوخه ـ
اإلمام زید، وابن عمه عبداهللا بن الحسن، وعکرمۀ، ومعاویۀ بن عبداهللا بن جعفر، 

  .3وغیرهم

اب مصباح کما یقول کت حسن األنور قطباً وإماماً، وکان ـی ولذا صار سید
ـ یقصده الناس من القرى والبالد، وکان یعدّ  الدیاجی لمجد الدین بن الناسخ

  .4بألف من الکرام

 عاماً دارت فی عدّۀ 85والواقع أنّ حیاۀ اإلمام حسن األنور التی امتدّت 
  :أهمها محاور،

وکذلک ابنه .  ویکفیه تربیته للسیدۀ ابنته:المحور الدینی والعلمی: أوالً
وکان سیدی حسن األنور متشدّداً وحازماً فی .  العالم العابد الناسکإسماعیل

  .294: راجع المنتظم البن الجوزی. 1                                                           
  .279: 2تهذیب التهذیب . 2
  ).علیه السالم( هذا وعدّه الشیخ الطوسی فی رجاله فی أصحاب اإلمام الصادق. 3
  .325: 4انظر خطط المقریزی . 4



٣١٢ اهل بيت فی مصر

ومن یقرأ کتاب . المسائل الدینیۀ، واألخذ على أیدی الناس بĤداب اإلسالم
  .البن قتیبۀ یجد فیه الکثیر» عیون األخبار«

 وقد استطاع الحسن األنور أن یعیش نافذ الرأی، متقلّداً :المحور السیاسی: ثانیاً
  . الوالیۀ فی دولۀ تضطهد العلویّین وتتوجّس منهملمنصب

 لیصبح ذا ; فهو رغم علمه وتقواه، اشتغل بالتجارۀ:المحور االقتصادی: ثالثاً
  .ثروۀ کبیرۀ، أغنى بها الحیاۀ، وأمسک نفسه عن أن یردّ طالب حاجۀ

  
  الحیاۀ الدینیۀ والعلمیۀ

 عن رسول 1انمن األحادیث المنسوبۀ إلى سیدی حسن األنور فی ابن حبّ
أنّه احتجم وهو صائم، ومعنى االحتجام، أی استخراج )صلى اهللا علیه وآله( اهللا

وهذا الحدیث موجود فی . وهذا دلیل إجازۀ الحجامۀ فی الصیام. الدم من الجبهۀ
  .2»میزان االعتدال«کتاب الذهبی 

 نسب لإلمام حسن األنور،» الفرائد ودرر القالئد« عن 3وفی أمالی المرتضى
وهی نوع من  أنّه رأى رجالً محرماً فی مکۀ المکرمۀ، وعلى صلعته الغالیۀ ـ

ـ ولم یعترض اإلمام الحسن األنور على ذلک، وهذا یعنی أنّ  الطیب کالعجین
  .الطیب قبل اإلحرام جائز شرعاً

أنّ سیدی حسن األنور ذهب للحجّ، فلفت :  للمبرد4»الکامل«وفی کتاب 
فعل الغازلۀ، أی مثل التی تغزل  فأشار إلیه بیده ـنظره شخص یزاحم الحجیج، 

بمعنى أنّ المزاحمۀ والسرعۀ فی الحجّ » !خرقاء وجدت صوفاً«: ـ وقال صوفها
  .تضرّ أکثر ممّا تکسب من اإلیمان

ذهبی فی مۀ الصائم، وذکره عنه ال باب حجا156: 4انظر االحسان بترتیب صحیح ابن حبان . 1                                                           
  .492 :1 المیزان

  .1850 رقم 492: 1میزان االعتدال . 2
  .186: 2أمالی المرتضى . 3
  .221: 4الکامل . 4



٣١٣ اهل بيت فی مصر

إنّ «): صلى اهللا علیه وآله( وهذا کما یقولون یقترب من حدیث رسول اهللا
أنّ المنقطع عن الرفقۀ، أی المتخلّف : أی، 1»المنبت ال أرضاً قطع، وال ظهراً أبقى

  .عن الرکب بسبب السرعۀ یجهد دابّته، فتعجز عن مواصلۀ الطریق

 لیاقوت الحموی، فقد روى أنّ سیدی حسن األنور 2أمّا فی معجم البلدان
  .عزل عبداهللا بن مسلم بن جندب الهزلی عن إمامۀ الصالۀ فی مسجد األحزاب

  صب أبی وأجدادی؟لِمَ تعزلنی عن من: فقال له

وکان هذا الیوم ! إنّما عزلک عنه یوم األربعاء: فردّ علیه حسن األنور قائالً
مسموحاً فیه للنساء بالصالۀ فی المسجد، وقد تعرّض الرجل لبعض النساء 

وهذه الواقعۀ تدلّ . بأبیات غزلیۀ، لم یحملها سیدی حسن األنور محمل العفو
یضاً على أنّه کان ناقداً ین، کما تدلّ أعلى شدّۀ سیدی حسن األنور فی الد

  .للشعر، متذوّقاً، وحافظاً له

کان ذا حزم فی والیته، «: لقد وصف الحسن وهو والی المدینۀ المنوّرۀ بأنّه
تأخذه رأفۀ فی  وعزم فی إمرته، وشدّۀ فی أخذ الناس بالحدود وحرمات اهللا، ال

  .»توقفه رحمۀ عن إقامۀ حدوده دین اهللا، وال

فلقد کان للحسن شاعر مشهور : مثلۀ على حزم سیدی حسن األنور کثیرۀواأل
وذکریات ممتعۀ، من أصفیائه وموالیه یسمّى ابن هرمۀ، وله معه أحادیث ظریفۀ 

صار الحسن والیاً على المدینۀ المنوّرۀ، جاء بهذا الشاعر وقال له بحزم، بعد فلمّا 
ه رجاء مدحک، أو خوفاً من أنا لست کمن باعک دین: أن سمع أنّه یشرب الخمر

ذمّک، فقد رزقنی اهللا عزّ وجلّ بوالدۀ نبیه الممادح، وجنّبنی المقابح، وأنّ من 
وأنا أقسم باهللا لئن أوتیت بک . حقّه علی أالّ أغضى عن تقصیر فی حقّ ربی

سکراناً ألضربنّک حدّاً للخمر وحدّاً للسکر، وألزید لموضع حرمتک بی، فلیکن 
  .3تدعها للناس فتوکل إلیهم تعالى، تعن علیها، وال ترکک لها هللا

  .19: 1أخرجه البیهقی فی السنن . 1                                                           
  .87 ـ 86: 5معجم البلدان . 2
  .326: 4خطط المقریزی . 3



٣١٤ اهل بيت فی مصر

حسن األنور فی ام وشاعر آخر اسمه ورد بن عاصم، جاءت قصّته مع اإلم
هذا الشاعر هجا الحسن أثناء والیته للمدینۀ لتشدّده فی إقامۀ . 1عیون األخبار

الحدود، فلمّا سمع الحسن هجاءه طلب الشاعر، لکنّه خاف وهرب، إلى أن مثل 
  .واعتذر للحسن بتقصیره، وهنا یعفو عنه ویصله بمالیدیه، ین ب

ومع الحزم کان العطف، فقد جیء إلیه بشاب ذی حسب ونسب هو سکران، 
أعود، وقد قال  ال) صلى اهللا علیه وآله( بن رسول اهللا یا: فقال الشاب

 ، وأنا ابن أبی2»أقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم«): صلى اهللا علیه وآله( الرسول
  .أمامۀ بن سهل بن حنیف، وکان أبی مع أبیک

  صدقت، هل أنت عائد؟: فقال الحسن للشاب

ه بخمسین دیناراً، وکان الحسن  ل وأمر الحسن، فأقاله .واهللا ال :الشاب قال
  .3یبرّه دائماً

على أنّه مع الشدّۀ، کان التواضع الجمّ لسیدی حسن األنور، ونذکر هنا حادثۀً 
فقد دخل على الحسن األنور وهو والی . 4»لمحاضرۀ احسن«جاءت فی کتاب 

  :المدینۀ المنوّرۀ أحد الشعراء لینشده قصیدۀً مطلعها

  اهللا فرد وابن زید فرد

  :وبسرعۀ یردّ علیه الحسن قائالً

  :أال قلت! بفیک األثلب

  اهللا فرد وابن زید عبد

صق وینزل الحسن من على کرسی اإلمارۀ، أو سریر اإلمارۀ کما یسمّى، ویل
خدّه باألرض، ویمرّغ وجهه فی التراب، ویسبّح اهللا العلی القدیر، ویستغفره 

  .5یبکیو

*   *   *  

  .161: 2عیون األخبار . 1                                                           
  .4375 حدیث 33: 4، وأبو داود فی السنن 181: 6 المسند رواه اإلمام أحمد فی. 2
  .325: 4راجع خطط المقریزی . 3
  .232: حسن المحاضرۀ فی أحوال القاهرۀ. 4
  .137: ذکره الشبلنجی فی نور األبصار. 5



٣١٥ اهل بيت فی مصر
  

  حیاۀ الحسن األنور السیاسیۀ

إنّه رغم القرابۀ بین سیدی حسن األنور والعباسیّین، بل المصاهرۀ، فإنّ ابنته 
فّاح، أقول ـ کانت متزوّجۀ من أبی العباس الس أخت السیدۀ نفیسۀ أُمّ کلثوم ـ

رغم ذلک فلم یشفع هذا القطب آل البیت فی زمنه عند المنصور العباسی الذی 
  .أقصاه عن الوالیۀ، وصادر ممتلکاته، وألقاه فی غیاهب سجن مظلم

العباسیّین کانوا یتوجّسون من آل البیت، ویرصدون علیهم العیون والشکّ أنّ 
 العباسیّین من جهۀ أنّهم کلّ مکان، حتّى من کسب ثقتهم، ربّما العتقادفی 

اغتصبوا الخالفۀ من مستحقّیها، وإلیمان العلویّین من جهۀ أخرى بحقّهم 
وهذا ما جعل العباسیّین یأخذون . المغتصب الذی ینبغی أن یعود إلیهم

  .یتحقّقون کثیراً فیما إذا کانت هذه الوشایۀ صحیحۀ أم دسیسۀ بالوشایات، بل ال

عن مهام الوالیۀ، أیام » اآلداب السلطانیۀ «ونحن قد بحثنا فی الماوردی
الحسن األنور، والذی کان نقیباً لألشراف کذلک، فاتّضح أنّ الوالی کان مسؤوالً 
عن أخالق الناس وأمنهم، کما کان مسؤوالً عن تدبیر أمر الجیوش، وکذلک 

ین إمامۀ الصالۀ، وتعیین االئمۀ، وإقامۀ الحدود، لکنّ المالحظ أنّ العباسیّین ح
یقوى  ولّوا سیدی حسن األنور، أعفوه من مهمّۀ تدبیر أمر الجیوش حتّى ال

  !الوالۀ من آل البیت، ویخرج أحدهم على الخالفۀ

والوشایۀ جاءت من شخص مقرّب لإلمام حسن األنور، واسمه ابن أبی ذئب 
محمد بن عبدالرحمن بن المغیرۀ، وهذا ذهب إلى المنصور العباسی وأخبره أنّ 

  .»یطمح للخالفۀ، ویتشوّف لنسیمها، ویعمل على عودها للعلویّین«األنور الحسن 

ـ غلب على ظنّه طماحیۀ  رغم قربه من اإلمام حسن األنور وهذا الواشی ـ
ـ کما  آل البیت للخالفۀ، ولذلک أسرع إلى المنصور العباسی، وکان الواشی نفسه

ین، رغم أنّ عمله کان عیناً ـ یؤمن فی قرارۀ نفسه أنّ الخالفۀ حقّ للعلویّ یقولون
  .للعباسیّین على سیدی حسن األنور

ونتیجۀ لذلک، یظلّ الحسن األنور سجین العباسیّین أکثر من سنتین، حتّى 
یتولّى المهدی الخالفۀ، الذی کان یقدّر فی سیدی حسن األنور علمه واعتداله 



٣١٦ اهل بيت فی مصر

لکنّه من الثابت  السجن، وردّ علیه ما أخذ من ماله، وزهادته، فأمر بإخراجه من
إنّه بعد اإلفراج عنه : یعد الحسن إلى والیته، رغم أنّ البعض یقول لمأنّ المهدی 

منصبه والیاً على المدینۀ، بل إنّ هناک رأیاً یرى أنّ المنصور  عاد الحسن إلى
بالحبس، هو الذی أخرج سیدی حسن األنور من السجن لمّا  نفسه والذی أمر

 هذا الرأی أضعف من أن یقف مع ما أجمع علیه ظهر له کذب الواشی، لکنّ
  .1الطبری وابن کثیر والزرکلی وغیرهم

  الحیاۀ االقتصادیۀ

قد کان الحسن کریماً غایۀ الکرم، أمّا ثالث المحاور فهو الجانب االقتصادی، ف
 ألبی الفرج األصفهانی أنّه کان لسیدی حسن األنور 2وفی األغانی. وکان معطاءً

 وکان الناس یقصدون سیدی بن أزهر فی المدینۀ المنوّرۀ،قصور فی بطحاء ا
فقد کانت له تجارۀ رابحۀ، حتّى إنّه . من کلّ مکان طمعاً فی کرمه ونوالهحسن 

على نفقته، لکنّ المنصور ) صلى اهللا علیه وآله( أراد توسیع جامع الرسول
  .العباسی عارض هذا األمر

، رواها ابنه سیدی إسماعیل، وهناک قصّۀ تدلّ على کرم سیدی حسن األنور
فلقد أتاه فی الصباح الباکر مصعب . 3وجاءت فی تاریخ بغداد للخطیب البغدادی

ـ بالغابۀ  أمالکه بن ثابت الزبیری وابنه عبداهللا، أتیاه وهو یهمّ بالرکوب إلى ماله ـ
مکۀ المکرّمۀ، استجارا به حتّى یدفع عنهما دیناً، فأرسل الحسن ق إلى فی الطری

على الشیخ سبعمائۀ، وعلى ابنه : ى صاحب الدین واسمه ابن ثوبان فسأله، فقالإل
  .وهنا یقضی الدین عن الرجل وابنه، بل زاد وأعطاهما مائتی دینار! مائۀ

لقد اشتهر الحسن األنور بالعطاء، ولم یکن یردّ صاحب حاجۀ، بل إنّه کان 
 نذر أن یدفع دین کلّ من یصل أعداءه، وربّما ألنّ أباه مات وهو علیه دین، فقد

  .من بأنّ المال مال اهللا، وأنّه یجب أن یصرف فی سبیل اهللایلجأ إلیه، وکان یؤ

*   *   *  

  .کالخطیب البغدادی وابن حجر وابن الجوزی والسید محسن األمین. 1                                                           
  .161: 14األغانی . 2
  .311 ـ 310 :7تاریخ بغداد . 3



٣١٧ اهل بيت فی مصر

کیف القى الحسن وجه ربّه؟ وأین دُفن؟ وما هی حکایۀ مشهده بالقرب من 
  سور مجرى العیون أو سور القاهرۀ القدیم؟

حسن األنور، عاش حیاۀً  عاشها سیدی خالل الخمسۀ والثمانین عاماً التی
، واثنتین من 1واسعۀً ثریۀً متعدّدۀ الجوانب، وأنجب أحد عشر ولداً تسعۀ ذکور

إنّ أُمّهم : »نور األبصار«نفیسۀ و أم کلثوم، وکما یقول الشبلنجی فی : األُناث هما
 جمیعاً هی أُمّ

  .2سلمۀ زینب بنت الحسن المثنّى ابن الحسن السبط ابن علی بن أبی طالب

فقد ذکر ابن . کنّ الخالف کثیر حول موت الحسن األنور، وحول دفنهل
إنّه توفّی : وقیل. أنّه مات بمصر، لکنّه غیر مشهور: 3خلّکان فی وفیات األعیان

 أنّه مات بالحاجر، أثناء 5، ویرى ابن خلّکان4ببغداد ودُفن فی مقبرۀ الخیزران
  .6وثمانین سنۀحجّۀ المهدی سنۀ ثمان وستین ومائۀ، وهو ابن خمس 

فیؤکّد أنّه جاء مصر » الجواهر النفیسۀ«أمّا الشیخ عبدالخالق سعد فی کتابه 
مع ابنته نفیسۀ، بعد ما زار معها قبر الخلیل إبراهیم، وأنّه عاش فی مصر القدیمۀ 
بدءاً من یوم السبت السادس والعشرین من شهر رمضان سنۀ ثالث وتسعین 

الطبع یحتاج إلى تمحیص، إذا عرف أنّ المراجع وهذا الرأی ب. ومائۀ من الهجرۀ
هـ کما تقول مراجع  186، أو  هـ 168أجمعت على أنّ الحسن األنور مات سنۀ 

فالسیدۀ نفیسۀ جاءت لتعیش فی مصر فی التسعینیات من القرن الثانی . قلیلۀ
، فلربّما جاء الحسن األنور مع ابنته وهو فی  هـ 208الهجری، وتوفّیت عام 

  .نمیل إلى هذا الرأی ونحن بالطبع ال.. ات أیامهأُخری

القاسم وعلی وزید :  أنّه أعقب سبعۀ ذکور ولیس تسعاً، وهم71: وقد ذکر صاحب عمدۀ الطالب. 1                                                           
  .وإبراهیم وعبداهللا وإسحاق وإسماعیل

  .338: نور األبصار. 2
  .268: 2وفیات األعیان . 3
. نّه لم یقوّیهذکر الخطیب عن محمد بن خلف وکیع أنّه مات ببغداد، ودفن فی مقابر الخیزران، لک. 4

  .309: 7راجع تاریخ بغداد 
  ).767( عند ترجمۀ السیدۀ نفیسۀ برقم 423: 5وفیات األعیان . 5
موضع یبعد عن : وحاجر. 294: 8، والمنتظم 70: انظر عمدۀ الطالب. وهو قول أغلب النسّابۀ. 6

  .المدینۀ مسافۀ خمسۀ أمیال باتجاه مکّۀ



٣١٨ اهل بيت فی مصر

لکنّ المالحظ أنّ أُسرۀ سیدی حسن األنور فیها الکثیرون الذین دفنوا بمصر، 
... بل البعض یؤکّد أنّ سیدی زیداً مدفون فی ضریح ابنه سیدی حسن األنور

 زید األبلج،إنّ الضریح لیس لسیدی : والبعض یقول. .الذی مات عن تسعین عاماً
إنّ السیدۀ نفیسۀ بنت زید األبلج، : بن حسن األنور، کما یقولون وإنّما هو لزید

 عمّۀ السیدۀ

کما أنّ سیدی محمداً األنور أخا . نفیسۀ بنت الحسین أیضاً مدفونۀ فی مصر
سکینۀ على یدۀ حسن األنور، مدفون فی مشهده القریب من مسجد الس سیدی

العدل «کما یؤکّد ذلک کتاب .. ۀ نفیسۀیمنۀ الذاهب إلى السیدۀ رقیّۀ والسید
  .»الشاهد فی تحقیق المشاهد

  !هل الحسن األنور مدفون فی مصر؟: والسؤال ما زال مطروحاً

یؤکّد لی فضیلۀ الشیخ عبدالغفور محمود جعفر شیخ جامع سیدی حسن 
ینقل عن ابن النحوی األنور، والذی یبحث دائماً فی تاریخه، أنّ هناک مخطوطاً 

أنّ السید حسن األنور توفّی فی ریف مصر، وأنّه إن صحّ : مفادهاویلۀً قصۀً ط
  .هذا الکالم، فقد نقل رفات الحسن األنور إلى مسجده الحالی

 1»إسعاف الراغبین«ویتّفق مع رأی الشیخ ما أورده الشیخ الصبّان فی کتابه 
فیسۀ فی التربۀ أنّ اإلمام حسن األنور والد السیدۀ ن«:  فی مننه2نقالً عن الشعرانی

وأنّ الذی . »المشهورۀ قریباً من جامع القرّاء، بین مجراۀ القلعۀ وجامع عمرو
ـ حضرۀ عبدالرحمن  3کما یرى علی مبارک أشهر هذه التربۀ وبنى علیها قبۀً ـ

  .کتخدا أحسن اهللا إلیه، وأسبل سرادقات لطفه علیه

 مصر وإن کان من هذا یتّضح اختالف الکتّاب حول دفن الحسن األنور فی
اإلمام الشعرانی یرى أنّ الروح فی البرزخ کمن یسبح فی نهر جار، یطف فی أیّ 

ـ مظاهر شوهدت، أو  کما یقول البعض مکان، أیّ یظهر فی أیّ مکان وهذه ـ

: 2، وانظر لواقح األنوار فی طبقات األخیار 238: ر األبصارعاف الراغبین المطبوع بهامش نوإس. 1                                                           
271.  

  .270: 2انظر لواقح األنوار . 2
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٣١٩ اهل بيت فی مصر

ظهر فیها الروح، بل إنّ هناک من الصوفیۀ یعتقدون أنّ هناک نقالً باطنیاً، فبعد 
یجدون به شیئاً، وإنّما یوجد فی  حون القبر، فالأیام قلیلۀ من دفن القطب، یفت

  .مکان آخر

والواقع أنّ هناک شواهد کثیرۀ تدلّ على وجود آلل البیت فی مصر، خاصّۀً 
ـ  من خالل ضریحه ومسجده والحسن األنور ـ. الذین ثار حول دفنهم الخالف

مصر ر إلى جسده الطاهإنّ إثبات دفنه أو نقل : فی التاریخ والمعمار تجعلنا نقول
  .یحتاج إلى أبحاث المجتهدین

*   *   *  

إنّ أقدم تاریخ عثرت علیه لجامع سیدی حسن األنور، منذ أیام دولۀ 
الممالیک البحریۀ، فی القرن الثامن الهجری، وفی عصر الناصر محمد بن قالوون، 

عنى ذلک أنّ الجامع قد بدأ بناؤه فی هذا ولیس م. أی منذ حوالی ستۀ قرون
یدلّ على ذلک ما ورد فی خطط علی مبارک، إذ . قبل ذلکخ، وإنّما التاری
عمّره القاضی فخر الدین محمد بن فضل اهللا، ناظر الجیش باسم الملک : یقول

، وأُقیمت فیه الجمعۀ  هـ712الناصر محمد بن قالوون، وانتهت عمارته سنۀ 
ذراع  عموداً، وذرعه أحد عشر ألف 137حینئذ، وله أربعۀ أبواب، وفیه 

وخمسمائۀ ذراع، بذراع العمل، وما برح من أحسن المنتزهات إلى أن خرب ما 
  .1حوله

لکن لسبب أو آلخر، فإنّ ما أقامه قالوون سقط أیضاً، مع أنّ الجامع کما 
کانت مساحته کبیرۀ، وکان حوله بساتین من أجمل «: یقول الشعرانی

ثم زالت آثاره بالکلیۀ، .. «: ذلک علی مبارک حین یقولویؤکّد » ..المنتزهات
کان محلّ السبع سواقی ذات البناء الضخم بجوار فم : ـ  أی الجامع وقیل ـ

ویدلّل على ذلک ما اشتهر . الخلیج، التی تنقل الماء من النیل إلى مجراۀ القلعۀ
من أنّ الفرنساویۀ زمن دخولهم مصر وجدوا هناک کثیراً من العمد الرخام 

  .2»ذلکالضخمۀ، وأحجاراً، ونحو 
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٣٢٠ اهل بيت فی مصر

لکن عمارۀ الممالیک سرعان ما انهارت هی أیضاً، بعد حوالی أربعۀ قرون 
وکما جاء فی علی  ـ هـ 1280وظلّ الجامع متخرّباً حتّى تجدّد فی عام . ونصف
ـ على ید ناظره الشیخ أبی زید إسماعیل کما هو مرقوم بأعلى بابه  مبارک

لرخام مکتوب علیه اسم وتحت تابوته حجر من احدیثۀ، الغربی، علیه قبّۀ 
أحدهما لسیدی زید األبلج، : سیدی حسن األنور، وبجوار هذا الضریح ضریحان

یعرف  واسمه منقوش على قطعۀ حجر تحت تابوته، واآلخر لسیدی جعفر، وال
  .من هو سیدی جعفر حتّى اآلن

ینفی أنّ األمیر عبدالرحمن کتخدا فی القرن الثانی عشر  لکن هذا التجدید ال
  .حسن األنور، کما سبق أن أسلفناى ضریح سیدی الدی کان قد بنى قبۀً علالمی

وکما هو ظاهر فإنّ المسجد الحالی بمقارنته بما فی أوراق األوقاف، فإنّ 
مساحته قلّت کثیراً، بل إنّه اآلن لیس حوله خضرۀ سوى نخلۀ واحدۀ، رغم ما 

، »اللبخ ونخالتبجوار میضأته شجرتان من «یقوله علی مبارک من أنّه کان 
 ممّا ;وحتّى الخمسینیات من القرن العشرین وصل المسجد إلى حالۀ یرثى لها

  .دفع بعض أهل الحی إلى االشتراک فی تجدیده وتوسیعه

وهکذا تبدو أهمیۀ جامع سیدی حسن األنور، وأهمّیته تکمن بالطبع فی 
 للحسن الضریحین الموجودین به لسیدی حسن األنور ووالده اللذین ینتمیان

  .السبط، وهو فرع کثیر من أوراقه المضیئۀ على تراب مصر

*   *   *  

خرطۀ أبی السعود بمصر یقع ضریح حسن األنور فی المنطقۀ التی تسمّى ب
  .القدیمۀ، من جهۀ سور القاهرۀ، فی الطریق إلى مسجد عمرو بن العاص

 عظیماً عالماً، وقد حدّثوا عنه أنّه کان تقیاً ورعاً مجاب الدعوۀ، وکان إماماً
  .من کبار أهل البیت، معدوداً من التابعین

جلیل القدر کریم الطبع، یتّصف ) رضی اهللا عنه( وکان أبوه زید األبلج
، )صلى اهللا علیه وآله( ى أمر صدقات رسول اهللابالصفات الکریمۀ، وکان یتولّ

الون وکان یقصده الناس فیبرّهم ویکرمهم، ویفد إلیه الشعراء فیمدحونه وین



٣٢١ اهل بيت فی مصر

 عطاءه، فکان ذلک سبباً فی إیغار صدر سلیمان بن

أمّا بعد، فإذا جاءک کتابی : عبدالملک علیه، فکتب إلى عامله بالمدینۀ یقول له
وادفعها ) صلى اهللا علیه وآله( هذا فاعزل زید بن حسن عن صدقات رسول اهللا

  ..ـ من ذوی قرابته سمّاه إلى رجل ـ

  .ولّى الخالفۀ ردّه علیهاولکن عمر بن عبدالعزیز حینما ت

  :ومن الشعر الذی امتدح به زید قول محمد بن بشر الخارجی

  إذا اختلفت أبراقها ورعودها***وزید ربیع الناس فی کلّ شتوۀ

  سراج الدجى قد قارنتها سعودها***حمول ألشتات الدیات کأنّه

ۀ بن وحینما مات بکى علیه الناس کثیراً، ورثاه الشعراء، ومن ذلک قول قدام
  :موسى الجمحی

  فقد کان معروف هناک وجود***فإن یک زید غالت األرض شخصه

  به وهو محمود الفعال حمید***وأن یک أمسى رهن رمس فقد ثوى

  .هذا هو والد الحسن األنور الذی کان زعیم البیت النبوی فی حیاته

ى نور، فقد سار على نهج أبیه، وصار علماً من أعالم التقأمّا ابنه حسن األ
  ...والصالح والنور

  
  حسن األنور والوالیۀ

ولعلّه أراد أن  جاء أبو جعفر المنصور فولّى حسن بن زید إمارۀ المدینۀ ـ
ـ وقرّبه وکرّمه، وقد انتهت إلى حسن األنور بعد  یستلّ بذلک سخائم أهل البیت

  .وکان کریماً متواضعاً. أبیه رئاسۀ بنی الحسن، وقصده الشعراء یمدحونه

:  قائال1ًالحسن، ما یرویه الحصری فی زهر اآلدابشعر الذی امتدح به ومن ال
کان أبو عاصم األسلمی قد هجا الحسن بن زید قبل تولّیه اإلمارۀ، فلمّا ولی 

  : األعراب، فقالالمدینۀ جاءه متنکّراً فی زی

  وتشهد لی بصفین القبور***سنأتی مدحتی الحسن بن زید

  و حسن تعادیها الدهورأب***قبور لم تزل منذ غاب عنها

  . وما بعده123: 1زهر اآلداب وثمر األلباب . 1                                                           



٣٢٢ اهل بيت فی مصر

  یلوذ مجیرها حمى المجیر***قبوراً لو بأحمد أو علی

  فع من رفعا جدیروأنت بر***هما أبواک من وضعا فضعه

  من أنت؟: فقال الحسن

  .أنا األسلمی: قال

إذن حباک اهللا، وبسط له رداءه وأجلسه علیه، وأمر له بعشرۀ آالف : قال
  .درهم

أتى : الطامعون، حدّث الحصری أیضاً قالوکان کریماً سخیّاً، یطمع فیه 
جعلت فداک، إنّی عصیت اهللا : الغاضری المتطفّل یوماً إلى الحسن بن زید، فقال

  .ورسوله

  بئسما صنعت، وکیف ذلک؟: قال

یفلح قوم ولّوا أمرهم  ال«، :قال) صلى اهللا علیه وآله( إنّ رسول اهللا: قال
  .فهرب منّیوأنا أطعت امرأتی، فاشتریت غالماً » امرأۀ

وإن .. إن شئت فثمّن الغالم وخذ ثمنه: فاختر واحدۀً من ثالث: قال الحسن
  ..شئت

  .تتجاوزها بأبی أنت، قف عند هذه وال: قال الغاضری

  .أعرض علیک الخصلتین: قال الحسن

  .1ال، حسبی هذه: قال

دینۀ ففی أثناء والیته على الم.. وکان عفوّاً متسامحاً، محسناً إلى من أساء إلیه
ابن أبی ذئب حتّى کثر ماله، وقدّمه إلى : أحسن إلى رجل فقیر وقرّبه، یقال له

  .المنصور

 المنصور، ولکن هذا الرجل قابل اإلحسان باإلساءۀ، فقد سعى بالحسن إلى
زال به حتّى أوغر صدره علیه وتنکّر له، فعزل المنصور الحسن عن والیۀ وما 

کذب هذا الساعی، فردّ الحسن إلى عمله، وبعد فترۀ تبیّن للمنصور . المدینۀ

  .198: المصدر السابق. 1                                                           



٣٢٣ اهل بيت فی مصر

 وأحسن صلته،

  .1واعتذر إلیه، وردّ علیه أمواله التی صادرها

وأبى الحسن مع ذلک أن یعاتب ابن أبی ذئب، وکان قد قصده، فعفا عنه 
  .2وأمدّه بمال وأهداه، وهذه طبیعۀ هذا البیت الکریم

ى عمله هو المهدی، إنّ الذی ردّ للحسن بن زید اعتباره وأعاده إل: ویقال
  .3 اعتذار طویل لهولیس المنصور، وکان ذلک فی

 سنۀ، وظلّ فیها ستّ سنوات، من عام 17وقد تولّى األنور المدینۀ وعمره 
 عن الوالیۀ، ، ثم لم ینجُ من اضطهاد العباسیّین، فعُزل هـ 155 إلى عام 150

 من السجن هـ إلى أن ولی المهدی الخالفۀ فأخرجه 156سنۀ وأُودع السجن 
  .4 هـ 158عام 

ـ قد توفّی وترک دیناً قدره أربعۀ آالف  اإلمام زید وکان والد الحسن ـ
صلى اهللا ( دینار، فحلف الحسن أالّ یظلّ رأسه سقف، إالّ سقف مسجد رسول اهللا

ووفّى بیمینه، . 5أو بیت رجل یکلّمه فی حاجۀ، حتّى یقضی دین أبیه) علیه وآله
  .وأدّى دین والده

  
  یۀ الحسنذرّ

وهم کما .. وقد أعقب الحسن األنور من الذرّیۀ الکثیر من األبناء البررۀ
أبا القاسم، ومحمداً، وعلیاً، وإبراهیم، وزبیراً، : 6یسمّیهم األستاذ صالح عزّام

مۀ، وکلّهم من أُمّ سل. وعبداهللا، ویحیى، وإسماعیل، وأسماء، وأم کلثوم، ونفیسۀ

م یردّه ویعید إلیه أمواله، بل حبسه ما یقارب السنتین، وضیّق علیه حتّى  المنصور لوالمشهور أنّ. 1                                                           
تاریخ : راجع. فلمّا ولی المهدی الخالفۀ قام بإخراجه من السجن، وقرّبه وأعاد إلیه أموالهوفاته، 
عۀ ، أعیان الشی294: 8، المنتظم فی تاریخ الملوک واألمم 279: 2، تهذیب التهذیب 309: 7بغداد 

5 :75.  
  .326: 4راجع خطط المقریزی . 2
  .19: نفیسۀ العلم والمعرفۀ لصالح عزام. 3
 وما بعده، من تحقیقنا، طبع ونشر المجمع العالمی 58: انظر کتاب السیدۀ نفیسۀ لتوفیق أبو علم. 4

  .للتقریب بین المذاهب اإلسالمیۀ
  .325: 4المقریزی  راجع خطط. 5
  .25: نفیسۀ العلم والمعرفۀ. 6



٣٢٤ اهل بيت فی مصر

 وهی زینب ابنۀ عمّه

  .وکان الحسن محبّاً لها، مهتمّاً بأمرها. ن الحسن بن علی بن أبی طالبالحسن ب

وقد کانت شغله الشاغل فی معتقله على عهد المنصور، فکان یسأل عنها، 
  .ویتابع ما حفظت من کتاب اهللا وعلوم دینها

  
  منزلته العلمیۀ

بحت کان الحسن عالماً عامالً بعلمه، وقد ورث عن أبیه کثیراً من العلوم، وأص
شیخ أهل البیت، وشیخ الشیوخ، :  منزلته العلمیۀ، فکان یقال لهله ألقاب تشیر إلى

  .والعابد، والفاضل، والشریف

اإلمام مالک بن أنس، ومحمد بن إسحاق، : کما کان ثقۀً راویاً، ومن تالمیذه
ـ  وهو غیر ابن أبی ذئب الذی وشى به ومحمد بن أبی ذئب المحدّث الجلیل ـ

  .أبو أُویس ووکیع:  أیضاًومن تالمیذه

منهم أبوه اإلمام زید، وابن عمه عبداهللا بن الحسن، وأخذ عن : وشیوخه
  .عکرمۀ، ومعاویۀ بن عبداهللا بن جعفر

أنّ حسن األنور ذهب إلى الحجّ فلفت نظره :  للمبرّد1وجاء فی کتاب الکامل
 أنّه ومعنى ذلک. خرقاء وجدت صوفاً: شخص یزاحم الحجیج، فأشار إلیه وقال

 ألنّ المزاحمۀ فی الحج ;یفعل فعالً یضرّ أکثر ممّا ینفع، وکأنّه بذلک یفسد حجّه
  .مکروهۀ

  
  تشدّده فی إقامۀ معالم الدین

الدین اآلداب ومراعاۀ الحدود، إقامته فی مثاالً والیته أثناء فی الحسن وکان
ۀ إمامعن مسلم بن جندب الهزلی  بن عبداهللا عزل أنّ وحدث. والشرعیۀ یۀ

  .الصالۀ فی مسجد األحزاب

  لم تعزلنی عن منصب أبی وأجدادی؟: فقال له

  .إنّما عزلک یوم األربعاء: فقال

  . وقد تقدّم ذکره221: 4الکامل . 1                                                           



٣٢٥ اهل بيت فی مصر

وکان هذا الیوم مسموحاً فیها للنساء بالصالۀ فی المسجد، وقد تعرّض هذا 
  .1الرجل لبعض النساء بأبیات غزلیۀ، فعاقبه األنور علیها بالعزل

ه مع الحسن أحادیث ظریفۀ، فلمّا ولی وکان هناک شاعر اسمه ابن هرمۀ ل
أنا لست کمن باعک دینه رجاء مدح، أو خوفاً من : الحسن إمارۀ المدینۀ قال له

ذمّ، فقد رزقنی اهللا عزّ وجلّ بوالدۀ نبیّه الممادح، وجنّبنی المقابح، وإنّ من حقّه 
ن  حقّ ربّی، وأنا أقسم باهللا لئن جیء بک سکراعلیّ أالّ أغضی عن تقصیر فی

للخمر وحدّاً للسکر، وألزیدنّ لموضع حرمتک بی، فلیکن ترکک ألضربنّک حدّاً 
  .2تدعها للناس فتوکل إلیهم لها هللا تعالى، تعن علیها، وال

  
  کرمه

جاءه فی الصباح : حکى الخطیب البغدادی قال. وکان کریماً سخیاً معطاءً
ن یهمّ بالرکوب إلى الباکر مصعب بن ثابت الزبیر ومعه ابنه عبداهللا، وکان الحس

مال له بالغابۀ فی الطریق إلى مکّۀ، واستجارا به حتّى یدفع عنهما دیناً مستحقّاً، 
على الشیخ : ه، فقالفأرسل الحسن إلى صاحب الدین واسمه ابن ثوبان، فسأل

وهذا .. فقضى عنهما الدین، وأعطاهما مائتی دینار. 3مائۀسبعمائۀ، وعلى ابنه 
  .کثیرۀمجرّد مثل من أمثلۀ 

  
  وفاته

ویذکر الرواۀ فی ... عاش األنور حیاۀً مدیدۀً، تقدّر بخمسۀ وثمانین عاماً
  .مکان وفاته أقواالً متعدّدۀ

إنّه توفّی ببغداد : وقیل. 4مات بمصر، لکنّه غیر مشهور: فقد قال ابن خلّکان
 حجّه مع المهدی عام مات بالحاجر أثناء: وقیل. 5ودُفن فی مقبرۀ الخیزران

  .1وستین ومائۀنیۀ ثما

  .87 ـ 86: 5معجم البلدان . 1                                                           
  .326: 4خطط المقریزی . 2
  .311 ـ 310: 7تاریخ بغداد . 3
  .168: 2وفیات األعیان . 4
  .309: 7راجع تاریخ بغداد . قاله محمد بن خلف وکیع. 5



٣٢٦ اهل بيت فی مصر

أنّ السیدۀ نفیسۀ دخلت مصر مع أبیها األمیر : ویذکر ابن إیاس فی تاریخه
  .2حسن فی بعض األقوال

أنّ اإلمام األنور جاء : ویؤکّد الشیخ عبدالخالق سعد فی کتابه الجواهر النفیسۀ
 مصر مع ابنته نفیسۀ بعدما زارا معاً قبر الخلیل إبراهیم، وعاش فی مصر القدیمۀ

  .بدءاً من السبت السادس والعشرین من شهر رمضان سنۀ ثالث وتسعین ومائۀ

لکن : ویقول.. األنور مات قبل ذلک بکثیر  ألنّ;إالّ أنّ هذا التاریخ لیس دقیقاً
  .المالحظ أنّ أسرۀ سیدی حسن األنور فیها الکثیرون الذین دفنوا بمصر

..  سیدی حسن األنورإنّ زیداً مدفون فی ضریح ابنه: بل إنّ البعض یقول
إنّ الضریح لیس لزید األبلج، وإنّما : والبعض یقول.. الذی مات عن تسعین عاماً
  .هو لزید بن حسن األنور

إنّ السیدۀ نفیسۀ بنت زید األبلج مدفونۀ فی مصر، کما أنّ محمداً : کما یقولون
 األنور أخا حسن األنور، مدفون فی مشهده القریب من مسجد السیدۀ سکینۀ،

کما یؤکّد ذلک کتاب العدل .. على یمنۀ الذاهب إلى السیدۀ رقیّۀ، والسیدۀ نفیسۀ
  .الشاهد فی تحقیق المشاهد

  !هل الحسن األنور مدفون فی مصر؟: والسؤال ما زال مطروحاً

شیخ جامع حسن األنور،  جعفر ـؤکّد فضیلۀ الشیخ عبدالغفور محمود ی
طاً ینقل عن ابن النحوی قصۀً طویلۀً ـ أنّ مخطو والذی یبحث دائماً فی تاریخه

أنّ السید حسن األنور توفّی فی ریف مصر، وإن صحّ هذا الکالم فقد : مفادها
  .نقل رفاۀ الحسن إلى مسجده الحالی

 3»إسعاف الراغبین«ویتّفق مع رأی الشیخ ما أورده الشیخ الصبّان فی کتابه 
نور والد السیدۀ نفیسۀ فی من أنّ اإلمام حسن األ: نقالً عن الشعرانی فی مننه

وأنّ الذی . عمروریباً من جامع القرّاء بین مجراۀ القلعۀ وجامع التربۀ المشهورۀ ق

، عمدۀ 313 و309: 7داد راجع تاریخ بغ. وهو القول المشهور بین أصحاب التراجم والنسّابۀ. 1                                                                                                                                        
  .294: 8، المنتظم 70: الطالب

  .الشعب، وابن إیاس ینقل ذلک عن وفیات األعیان البن خلّکان.  ط23 و21: تاریخ ابن إیاس. 2
  .271: 2، وانظر لواقح األنوار237: إسعاف الراغبین المطبوع بهامش نور األبصار. 3



٣٢٧ اهل بيت فی مصر

ـ حضرۀ عبدالرحمن  1کما یرى علی مبارک أشهر هذه التربۀ وبنى علیها قبّۀً ـ
  .کتخدا، أحسن اهللا إلیه، وأسبل سرادقات لطفه علیه

ن الحسن األنور فی مصر، وإن کان من هذا یتّضح اختالف الکتّاب حول دف
أنّ الروح فی البرزخ کمن یسبح فی نهر جار، یطفو فی «اإلمام الشعرانی یرى 

  .أی یظهر فی أیّ مکان» أیّ مکان

والواقع أنّ هناک شواهد کثیرۀ تدلّ على وجود آلل البیت فی مصر، خاصّۀً 
ه فی ومسجدوالحسن األنور من خالل ضریحه . الذین ثار حول دفنهم الخالف

إنّ إثبات دفنه أو نقل جسده الطاهر إلى مصر : والمعمار، تجعلنا نقولالتاریخ 
  .یحتاج إلى أبحاث المجتهدین

إنّ أقدم تاریخ عُثر علیه لجامع اإلمام حسن األنور، منذ أیام دولۀ الممالیک 
البحریۀ، فی القرن الثامن الهجری، وفی عصر الناصر محمد بن قالوون، أی منذ 

الی ستۀ قرون، ولیس معنى ذلک أنّ الجامع قد بدأ بناؤه فی هذا التاریخ، حو
... «: ، إذ یقول2یدلّ على ذلک ما ورد فی خطط علی مبارک. وإنّما قبل ذلک

عمّره القاضی فخر الدین محمد بن فضل اهللا، ناظر الجیش باسم الملک الناصر 
 محمد بن قالوون،

ت فیه الجمعۀ حینئذ، وله أربعۀ أبواب، وفیه ، وأُقیم هـ 712وانتهت عمارته سنۀ 
 عموداً، وذرعه أحد عشر ألف ذراع وخمسمائۀ ذراع، بذراع العمل، وما 137

  .»برح من أحسن المنتزهات إلى أن خرب ما حوله

لکن لسبب أو آلخر، فإنّ ما أقامه قالوون سقط أیضاً، مع أنّ الجامع کما 
ن من أجمل کان حوله بساتیکانت مساحته کبیرۀ، و«: یقول الشعرانی

ثم زالت آثاره بالکلّیۀ، ... «: ویؤکّد ذلک علی مبارک حین یقول» ...المنتزهات
إنّ الجامع کان محلّ السبع سواقی ذات البناء الضخم بجوار فم الخلیج، : وقیل

ویدلّ على ذلک ما اشتهر من أنّ . التی تنقل الماء من النیل إلى مجراۀ القلعۀ

  .272 ـ 271: 5الخطط التوفیقیۀ . 1                                                           
  .275: لسابقالمصدر ا. 2



٣٢٨ اهل بيت فی مصر

 دخولهم مصر، وجدوا هناک کثیراً من العمد الرخام الضخمۀ الفرنسیین زمن
  .1»وأحجاراً ونحو ذلک

لکن عمارۀ الممالیک سرعان ما انهارت هی أیضاً بعد حوالی أربعۀ قرون 
وکما جاء فی  ـ هـ 1280ونصف، وظلّ الجامع متخرّباً حتّى تجدّد فی عام 

کما هو مرقوم  یل ــ على ید ناظره الشیخ أبی زید إسماع 2خطط علی مبارک
ـ علیه قبّۀ حدیثۀ، وتحت تابوته حجر من الرخام مکتوب  بأعلى بابه الغربی

أحدهما لزید : سیدی حسن األنور، وبجوار هذا الضریح ضریحان: علیه اسم
یُعرف  وال. واآلخر لجعفر.. األبلج، واسمه منقوش على قطعۀ حجر تحت تابوته

  .جعفر حتّى اآلنمن هو 

ینفی أنّ األمیر عبدالرحمن کتخدا فی القرن الثانی عشر  دید اللکن هذا التج
  .المیالدی قد بنى قبّۀ على ضریح سیدی حسن األنور، کما سبق أن أسلفنا

فإنّ ... وکما هو ظاهر فإنّ المسجد الحالی بمقارنته بما فی أوراق األوقاف
، بالرغم مساحته قلّت کثیراً، بل إنّه اآلن لیس حوله خضرۀ سوى نخلۀ واحدۀ

وحتى . »شجرتان من اللبخ ونخالتبجواره «ممّا یقوله علی مبارک من أنّه کان 
 الخمسینیات

 ممّا دفع بعض أهل الحی ;من القرن العشرین وصل المسجد إلى حالۀ یرثى لها
  .إلى االشتراک فی تجدیده وتوسیعه

 وأهمّیته تکمن بالطبع فی الضریحین.. وهکذا تبدو أهمّیۀ جامع األنور
الموجودین به لحسن األنور ووالده، اللذین ینتمیان للحسن السبط، وهو فرع 

  .کثیر من أوراقه المضیئۀ على تراب مصر

  .278: المصدر السابق. 1                                                           
  .279: المصدر نفسه. 2
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٣٣٠ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1)لسالمعلیهما ا( اإلمام زید بن علی زین العابدین
  حنفی المحالوی

  
  من هو

لی زین العابدین ابن اإلمام حین یأتی الحدیث عن اإلمام زید بن اإلمام ع
الحسین رضی اهللا عنهم أجمعین، البدّ وأن نقترب بذات الحدیث من والده اإلمام 

أنّ المقبرۀ أو الضریح أو المشهد : وذلک لعدّۀ أسباب، أولها... علی زین العابدین
وقد نسب .. یُعرف باسم ضریح زین العابدین ابن علی... القاهرۀ اآلنالموجود ب

أمّا السبب الثانی والرئیسی . إلیه حی بأکمله یقع بالقرب من حی السیدۀ زینب
فهو أنّ اإلمام علی زین العابدین، هو االبن الذی نجّاه اهللا ربّ العالمین من بین 

، )علیهم السالم( اإلمام الحسینوعن طریقه زادت ذرّیۀ ... یدی یزید بن معاویۀ
  .وأنارت الدنیا بأخالقها وعلمها وصفاتها الطیّبۀ

وبطبیعۀ الحال فإنّ الحدیث عن األب الشکّ سوف یقرّبنا کثیراً من االبن، 
  ..وبالتالی التعریف به

ـ فإنّ اإلمام علی زین العابدین قد  وفق اإلجماع وکما هو معروف تقریباً ـ
الزهراء، وذلک فی یوم الخمیس ی بیت جدّته السیدۀ فاطمۀ ولد فی المدینۀ، وف

  2من شعبان فی السنۀ السابعۀ والثالثین من الهجرۀالسابع 

وقد علّمه والده اإلمام الحسین علوم الدین وهو طفل، فنما والدین یمأل عقله 
وقلبه، وکما مرّ علینا من قبل، فقد شاء القدر أن یسافر مع والده اإلمام الحسین 

  .»مقابر المشاهیر من آل البیت«مقتبس من کتاب . 1                                                           
فهناک ) علیه السالم( وهی المدینۀ، أمّا تاریخ والدته) علیه السالم( اإلجماع على محلّ والدته. 2

بل : التاسع منه، وقیل: نه، وقیلالسابع م:  من شعبان، وقیلالخامس: اختالف فیه بین العلماء، فقیل
راجع . 38:  وقیل37:  وقیل هـ 36: وهکذا فی سنۀ والدته، فقیل. النصف من جمادى األولى

  .107:  واألنوار البهیۀ26: سیرۀ المعصومین



٣٣١ اهل بيت فی مصر

یشهد موقعۀ کربالء، واستشهاد أبیه، بل کان هو نفسه قاب قوسین أو أدنى من ل
  .الموت لوال موقف عمّته السیدۀ زینب رضی اهللا عنها

وقد ... اشتغل اإلمام علی زین العابدین بالتجارۀ، ففاضت علیه بالرزق الوفیر
بهم بأدب خصّص جانباً کبیراً من ماله لتحریر الموالی، الذی کان یشتریهم ویؤدّ

  .اإلسالم، ثم یعتقهم لوجه اهللا

والغریب أنّ اإلمام الشعرانی قد ذکر فی طبقاته أنّ علیاً زین العابدین، عندما 
، بل وهناک روایۀ 1 هـ 529مات نقل جثمانه الشریف إلى القاهرۀ فی عام 

  .2!إنّه وفد إلى مصر بصحبۀ عمّته السیدۀ زینب: أُخرى تقول

زید بن علی زین العابدین، فقد ولد عام ثمانین من ن أمّا ع.. هذا عن األب
وهی امرأۀ کانت مملوکۀ ألبیه، وإلیه تنسب طائفۀ ... ، وأُمه أُم ولد3الهجرۀ

 الزیدیۀ، وهی

  .إحدى الطوائف الشیعیۀ، وأکثرها اعتداالً وقرباً إلى أهل السنّۀ

 ویقولون وکان خلفاء بنی أُمیۀ یهابون زید بن علی زین العابدین ویخشونه،
  .4إنّ له لساناً أحدّ من السیف، وکالماً أبلغ من السحر: عنه

  .کذا. 1                                                           
بالمدینۀ یوم السبت الثنتی عشرۀ لیلۀ بقیت من المحرم سنۀ ) علیه السالم( والمشهور أنّه توفّی. 2

 سنۀ ودفن بالمدینۀ، وقبره فی البقیع فی القبۀ التی فیها 57 أو 56 للهجرۀ وله یومئذ 95أو  94
 لکثرۀ من ;وقد سمّیت سنۀ وفاته بسنۀ الفقهاء). علیه السالم( العباس وعمه اإلمام الحسن المجتبى

د بن سعید بن المسیب وعروۀ بن الزبیر وسعی: مات فیها من العلماء والفقهاء، حیث مات بعده
: ، نور األبصار38:  وما بعده، تاج الموالید3: ، توضیح المقاصد254: راجع ارشاد المفید.. جبیر
  .127: ، األنوار البهیۀ332: ، تذکرۀ الخواص45: ، مسار الشیعۀ286

،  هـ 78: ، وقیل هـ 67 أو 66: ، وقیل هـ 57ولد سنۀ : اختلفت األقوال فی سنۀ والدته، فقیل. 3
لکن روایۀ شراء المختار ألمه وبعثه إیاها إلى .  کما فی تقریب التهذیب البن حجرهـ 80: وقیل

، والحدیث الحاکی عن سبب تسمیته بزید یدالّن على أنّها )السالمعلیهما ( أبیه علی بن الحسین
کما هو  ، والمختار ـ)علیه السالم( علقت به فی السنۀ التی بعثها المختار إلى اإلمام زین العابدین

هـ وال سنۀ  80، فال یمکن والحال هذه أن تکون والدته فی سنۀ  هـ 67ـ قُتل سنۀ  معروف
  .هـ کما فی تاریخ ابن عساکر 78هـ کما یرویها صاحب الحدائق الوردیۀ، وال سنۀ  75

  .73 ـ 72: 1، والروض النضیر 72: 1انظر زهر اآلداب وثمرۀ األلباب . 4



٣٣٢ اهل بيت فی مصر

نجد أنّه حاول فی ... وعندما نقرأ سیرۀ هذا اإلمام الذی ینتسب إلى آل البیت
ثم جدّه .. مسیرته نحو تحقیق حلم الخالفۀ اتّباع خطوات جدّه اإلمام الحسین

  .األعلى اإلمام علی رضی اهللا عنهم أجمعین

أ تحقیق أولى خطوات الحلم بتکوین جیش صغیر من مجموعۀ من وقد بد
ثم ثار بعد ذلک إلى الکوفۀ، ولکنّه همّ بالرجوع إلى المدینۀ المنوّرۀ، ... أتباعه

فتتبّعه أهل الکوفۀ وأقنعوه بالبقاء لمحاربۀ بنی أُمیۀ، وتحقیق حلمه وحلم 
  !!أجداده

رغبۀً منهم فی ... د أعطوه میثاقاًأنّ أهل الکوفۀ ق: والغریب فیما یرویه التاریخ
ا زالوا على ذلک حتّى أعادوه أن یکون هذه الزمان الذی یهلک فیه بنو أُمیۀ، وم

وهم فی ذلک قد اتّبعوه معه نفس ما اتّبع مع جدّه المباشر اإلمام ... الکوفۀإلى 
  ).علیهما السالم( الحسین، وجدّه األکبر اإلمام علی بن أبی طالب

حدّث فی شأنه أمیر ... 1لک الخلیفۀ األموی هشام بن عبدالملکولمّا علم بذ
، الذی أعدّ بدوره جیشه لمالقاۀ زید 2یوسف بن عمر الثقفی... الکوفۀ التابع له

 تفرّق فیه 3ابن اإلمام علی زین العابدین، وجرى بین هذین الفریقین قتال
 شدیداً، حتّى سقط أصحاب زید، وبقی منهم فئۀ قلیلۀ من أهله یقاتلون معه قتاالً

  . هـ 121: ، وقیل هـ 122صفر عام وکان ذلک فی شهر ... هو اآلخر شهیداً

،  هـ 71الحکم، من ملوک الدولۀ األمویۀ، ولد فی دمشق هشام بن عبدالملک بن مروان بن . 1                                                           
، نشبت فی ایامه حروب هائلۀ، خصوصاً مع خاقان  هـ 105وبویع فیها بعد وفاۀ أخیه یزید سنۀ 

الترک فیما وراء النهر، انتهت بمقتل خاقان واالستیالء على بعض بالده، فاجتمع فی خزائنه من 
اعالم . ( هـ 125 ملوک بنی أمیۀ، توفی بدمشق سنۀ المال ما لم یجتمع فی خزانۀ أحد من

  )86: 8الزرکلی 
یوسف بن عمر بن محمد بن الحکم الثقفی، من جبابرۀ الوالۀ فی العهد األموی، ولی الیمن لهشام . 2

، وما لبث أن أضاف إلیه إمرۀ  هـ 121العراق سنۀ ه هشام إلى والیۀ ، ثم نقل هـ 106سنۀ 
بعد أن قتل سلفه فی اإلمارۀ خالد بن عبداهللا القسری تحت العذاب خراسان، فأقام بالکوفۀ 

هـ وقبض علیه فحبسه  126واستمر حتّى أیام یزید بن الولید بن عبدالملک، فعزله أواخر سنۀ
کان شدیداً ظلوماً، . بدمشق، ولبث إلى أن أرسل إلیه ابن خالد القسری من قتله بالسجن ثأراً ألبیه

  ).243: 8، االعالم 360: 2وفیات األعیان (یضرب بالتیه والحمق 
وکان قد بایعه أربعون ألفاً، ولم یبق معه سوى . فقد جرت جملۀ معارک انتهت أخیراً باستشهاده. 3

ثالثمائۀ رجل، حتّى إذا کان عند جنح اللیل رُمی زید بسهم فأصاب جانب جبهته الیسرى، فنزل 
  .الطبری وابن األثیر والمسعودی: کتب التاریخهـ من  121راجع حوادث سنۀ . السهم فی الدماغ



٣٣٣ اهل بيت فی مصر

حیث قطعوا رأسه وأرسلوا به إلى ... ووقع له ما وقع لجدّه اإلمام الحسین
  ..وقد دُفن جسده فی الکوفۀ بعد انتهاء المعرکۀ!. الخلیفۀ فی دمشق

إنّ هذه الرأس : ن دفنها، فقیلأمّا رأسه الشریفۀ قد اختلف الرواۀ فی مکا
إنّه قد : وقیل أیضاً. 1!حملت إلى الکوفۀ ثم أُحرقت، وذُری رمادها فی الفرات

بعث بها إلى هشام بن عبدالملک فنصبها على باب دمشق ثم أرسلها إلى 
أمّا الکندی فیؤکّد قدوم الرأس إلى مصر، کما قیل فی شأن هذه األمر .. 2نۀالمدی

مصر، طیف بها، ثم نصبت عد قدوم رأسه إلى أنّه ب» المکنونالجوهر «فی کتاب 
، فسُرقت ودُفنت  هـ 122فی سنۀ » جامع عمرو«على المنبر الجامع بمصر أی 

  .فی هذا الموضع، إلى أن ظهرت وبُنی علیها مشهد فی الدولۀ الفاطمیۀ
  

  صفاته وبالغته

ن، أن کان من شأن شخصیۀ فریدۀ مثل شخصیۀ زید بن علی زین العابدی
تتأثّر کثیراً فی صفاتها وأخالقها بما کان علیه والده علی زین العابدین الذی 

 نظراً ألنّه کان یصوم النهار ویقوم اللیل، أی یتعبّد آناء ;هذا اللقب أُطلق علیه
 ألنّه کان یطیل ;کما لقِّب والده أیضاً بشیخ الساجدین.. اللیل وأطراف النهار

 ألنّه کان یبکی حتّى تخضلّ ;لقِّب بشیخ البکّائینالسجود هللا تعالى، وکذلک 
  .لحیته بالدموع

 بسنده إلى محمد بن أبی عمیر عن حمزۀ 2حدیث ) 62(روى الصدوق فی أمالیه من المجلس . 1                                                           
حمزۀ من این  یا: فقال لی) علیه السالم( دخلت إلى الصادق جعفر بن محمد: بن حمران قال
بن رسول اهللا ما لک أکثرت  یا: قلتمن الکوفۀ، فبکى حتّى بلت دموعه لحیته، ف: أقبلت؟ قلت

ذکرت : وما الذی ذکرت منه؟ فقال: صنع به فبکیت، فقلت لهذکرت عمی زید وما : الالبکاء؟ ق
ابشر یا أبتاه، فإنّک ترد على : مقتله، وقد أصاب جبینه سهم فجاء ابنه یحیى فانکبّ علیه، وقال له

ثم دعی بحداد . بنی أجل یا: علیهم، قالرسول اهللا وعلی وفاطمۀ والحسن والحسین صلوات اهللا 
فنزع السهم من جبینه، فکانت نفسه معه، فجیء به إلى ساقیۀ تجری عند بستان زائدۀ، فحفر له 
فیها ودفن، وأُجری علیه الماء، وکان معهم غالم سندی لبعضهم، فذهب إلى یوسف بن عمر من 

ۀ أربع سنین، ثم أمر به فأُحرق بالنار الغد فأخبره بدفنهم إیاه، فأخرجه یوسف فصلبه فی الکناس
  .وذری فی الریاح

  .وبنحوه ذکر أبو الفرج فی المقاتل، والمسعودی فی مروج الذهب  
  .73: ، النفحۀ العنبریۀ331: 3الخطط المقریزی . 2



٣٣٤ اهل بيت فی مصر

رأیت «: وقد قدّم لنا وللتاریخ أبو إسحاق وصفاً فریداً لإلمام  زید، قال فیه
زید بن علی فلم أر فی أهله مثله، وال أعلم منه وال أفضل من زید بن علی، وال 

  .1»..منقطع القرینجع وال أزهد وال أبین قوالً، لقد کان أش أفقه وال

.. 2إلیه طائفۀ الزیدیۀ، وهی من أکبر فرق الشیعۀ وأکثرها اعتداالًوتنسب 
تلمذ علیه واصل ولعلّ ذلک یرجع فی االساس إلى إمامها زید بن علی، الذی ت

والطائفۀ الزیدیۀ . عطاء، فتأثّر به فی علمه، وقوۀ حجّته، وسالمۀ حکمهبن 
  .برستان والیمنقد انتشرت فی ط... 3الشیعیۀ هذه

، الروض 335: 3، خطط المقریزی 299: 23راجع تاریخ دمشق . القول منسوب إلى أبی حنیفۀ. 1                                                           
  .98: 1 النضیر للسیاغی

وهی الطائفۀ القائلۀ بإمامۀ زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب فی وقته، ثم ابنه یحیى . 2
تشتمل على جملۀ عقائد وأحکام تمیّزت بطابع خاصّ بها میّزها عن غیرها من . بن زید بعده

 لیس المراد من إنّه:  تعالى، وتقولففی التوحید تقول هو عدم شرک الغیر باهللا. الطوائف األخرى
إنّ البرهان قام عن طریق التفکیر : بها األعداد، ویعلّلون ذلک بقولهمالوحدۀ العددیۀ التی یترکب 

إثبات ونفی معاً، فاالثبات هو : والتدبیر، کما أنّ معرفۀ اهللا هو الیقین علیه، ویکون على وجهین
إنّ اهللا ال یفعل القبیح، ولذا :  العدل فتقولوأمّا فی. الیقین به واالقرار به، والنفی هو نفی التشبیه عنه

فهو الیعذّب أحداً إالّ على ذنب ارتکبه أو جرم اقترفه، وهو الیحب الفساد، والیخلق أفعال العباد، 
وتؤمن . والوعید، وأنّه الیخلف وعدهوتقول أیضاً بالوعد . داً إالّ بعملهکذلک فهو الیثیب أح
مامۀ فعندها من أفرض الفرائض وأوکدها، وهی نوع من النبوۀ، وأمّا اإل. بالمنزلۀ بین المنزلتین

  :وهی تأتی على طریقین
  .وهی التکون إالّ فی أهل البیت:  ـ الیقین1  
وآل البیت سواء . بمعنى أن یختار من آل البیت ممّن تتوفّر فیه شروط اإلمامۀ:  ـ والترشیح2  

 وانّما امۀ العصمۀ، وال أفضل أهل زمانه،وال تشترط فی اإلم. من نسل الحسن أو الحسین واحد
وبعض الزیدیۀ أجاز . ولد فاطمۀ، وأن یکون شجاعاً عالماً، یخرج بالسیفشرطه أن یکون من 

  .وهو من أقوالهم الشاذۀ) علیه السالم( اإلمامۀ فی غیر الفاطمیین من ولد علی
 امامته لم تکن عن طریق نصّ هذا ویذکر أنّ الزیدیۀ تعتقد بإمامۀ علی بن أبی طالب، إالّ أنّ  

نتخاب والوصف إمام ال ، بل تراه إماماً حین دعا إلى نفسه، فهو باال)صلى اهللا علیه وآله( الرسول
فیأخذونه من فقه زید الذی هو قریب من فقه األئمۀ المشهورین فی وقته، فلم وأمّا فقههم . بالنصّ

بعد عن مناهج األئمۀ المعاصرین کأبی تخرج عن فقهاء األمصار، ومنهاجهم فی االستنباط الی
وعندهم نصوص الکتاب مراتب . فهم یأخذون بالکتاب ثم السنّۀ. حنیفۀ وابن أبی لیلى والزهری

فإن لم یکن فالقیاس، ویدخلون االستحسان والمصالح المشترکۀ فی القیاس، . وکذلک السنّۀ
ذلک یتبین أنّ الزیدیۀ لیسوا من وی. والیقولون بالتقیۀ بمکان. ویتمسّکون بفتح باب االجتهاد

راجع . کما أنّهم لیسوا من السنّۀ وال من الخوارج، بل هم طائفۀ مستقلۀ بین الشیعۀ والسنّۀ. الشیعۀ
، وتاریخ الفرق االسالمیۀ للعالّمۀ محمد 129 ـ 127معجم الفرق االسالمیۀ شریف یحیى األمین 

  .181 ـ 177خلیل الزین 
 ألنّهم الیوجبون النصّ على اإلمام، ;بق بأنّ الزیدیۀ لیست من الشیعۀتقدّم فی الهامش السا. 3

زون تقدیم المفضول، کما أنّهم لیسوا من ، ویجی)علیه السالم( والیشترطون اإلمامۀ من ولد الحسین
فی ولد فاطمۀ الحسن والحسین، ویعتقدون بإمامۀ علی بن أبی السنّۀ، ألنّهم حصروا اإلمامۀ 



٣٣٥ اهل بيت فی مصر

کیف کان األمویون یخشون على أنفسهم من لسانه وسبق أن أوضحنا 
تلک المحاورۀ التی وقعت بین الخلیفۀ ... وممّا یروى فی هذا السیاقلفصاحته، 

فقد حدث أن اجتمع الخلیفۀ . األموی هشام بن عبدالملک وبین اإلمام زید
 باإلمام زید، فقال له

  ! ألنّ أُمک أُم ولد;خالفۀ، وأنت التصلح لهابلغنی أنّک ترید ال: هشام

إسماعیل من : کان لنبی اهللا إبراهیم ولدان، أحدهما: فردّ علیه زید قائالً
مملوکۀ، وإسحاق من حرّۀ، وهی سارۀ، فأخرج اهللا من : هاجر، وهی أمۀ، أی

  ).صلى اهللا علیه وآله( صلب إسماعیل خیر ولد آدم، وهو جدّنا محمد

  .قم: فقال له هشام

  .1!إذن الترانی إالّ حیث تکره: فقال زید بن علی زین العابدین

 فقد القى مثل ما القاه جدّه اإلمام رحم اهللا اإلمام زید بن علی زین العابدین،
  ).علیهم السالم( الحسین، وجدّه األعلى اإلمام علی بن أبی طالب

فی کتابه عن ومنه ما أکّده عبدالرحمن الشرقاوی  وکان هذا اإلمام العابد ـ
ـ یدعو دائماً إلى إعمال العقل، فالعقل وحده هو الذی یحکم على األفعال  األئمۀ

بالحسن أو بالقبح، وکان الحکّام آنذاک یحاولون أن یخنقوا الفکر والرأی، وأن 
  .فرضوا على األمۀ قبول ما یفعلون لی;یعطّلوا العلم والعقل

 أشباه الفقهاء، کانت تکبر کبار وبقدر ما کانت األمۀ تحتقر صنّاع الزیف من
 لذلک کان الخلیفۀ هشام بن ;الفقهاء والعلماء الشرفاء، والمفکّرین األحرار

وقد خافوا .. عبدالملک بن مروان وعمّاله على األمصار یتربّصون بهؤالء الشرفاء
ولکن اإلمام زید بن علی زین العابدین، قد سلک .. ذلک وابتعدوا عن السیاسۀ

ه الیحقّ لمسلم أن یقبل هدیۀً وأعلن أنّ.. طریق البحث عن الحقیقۀ.. خرطریقاً آ
ثم أذن فی الناس بأنّ ... عطاءً من حاکم ما لم یکن عادالً یحقّق مصالح األمۀأو 

هذا إلى أنّهم یأخذون بفقه أبی حنیفۀ، وأنّ فقههم أقرب إلى الفقه .  من الخوارجطالب، فلیسوا اذاً                                                                                                                                        
  .الحنفی منه إلى اإلمامی

: 3، والمسعودی فی مروج الذهب 334 ـ 333: 21روى تفصیل القصۀ ابن عساکر فی تاریخه . 1
  .247 ـ 246: ، وابن حجر فی الصواعق206



٣٣٦ اهل بيت فی مصر

کما ... األمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجب شرعی، وأصل من أصول الدین
وجاهر بأنّ الخلیفۀ .. الفۀکان یصرّح فی مجالسه کثیراً برأیه فی شروط الخ

 )صلى اهللا علیه وآله( الیکون خلیفۀ لرسول اهللا

  .1روطوأمیراً للمؤمنین إالّ فی ضوء هذه الش
  

  وصف المشهد

بشأن جثمان کلٍّ من اإلمام ... هناک اتّجاه عام لدى العدید من المؤرّخین
ام أو الضریح أو عظم هؤالء أنّ المقإذ أکّد م... علی زین العابدین، ورأس ابنه زید

الموجود حالیاً بحیّ زین العابدین بالسیدۀ زینب، إنّما یحوی جثمان کلٍّ المشهد 
وقد أکّد ذلک الکاتب الصحفی .. من اإلمام زین العابدین ورأس ابنه زید

وحین «: اإلسالمی الراحل عبدالمنعم قندیل فی کتابه حیاۀ الصالحین عندما قال
األولى تشیر إلى زین .. عمامتین على المقامیدخل الزائر إلى مقامه یجد 

  .»العابدین، والثانیۀ إلى ابنه زید الذی قُتل فی الکوفۀ ونقل رأسه إلى القاهرۀ

إنّ والی مصر ... وممّا یقال بشأن مقبرۀ زید ابن اإلمام علی زین العابدین
 حنظلۀ بن صفوان هو الذی دفن الرأس الشریف بالمکان الذی یُعرف اآلن بمشهد

  .الرأس بحیّ زین العابدین بالقاهرۀ

هذا المشهد أُنشئ فی بادئ األمر داخل بناء قدیم لم یبق منه اآلن إالّ مدخله 
بالواجهۀ القریبۀ فی الفتحۀ الصغیرۀ، المرکّب فوقها مصراع واحد من الجرانیت، 

ویوجد بالطرقۀ الداخلیۀ للمشهد عقد فاطمی . ومحاط بحلق من الجرانیت أیضاً
  .عدا بقایا المبنى القدیم... یمین الداخل للمصلّى والمسجد الحالیعلى 

ـ یوجد اآلن  کما یحلو لرجال اآلثار تسمیته هذه المقبرۀ أو هذا المشهد ـ
وفق  ـ» الحمراء القصوى«بحیّ زین العابدین، نسبۀ إلى العصر اإلسالمی باسم 

لشرقی من مدینۀ ـ هی منطقۀ تقع إلى الشمال ا ما أورده المقریزی فی خططه
ـ وعلیها أسّس العباسیون مدینۀ العسکر ثانیۀ  مصر القدیمۀ اآلن الفسطاط ـ

  .عواصم مصر اإلسالمیۀ

  .تقدّم آنفاً الکالم حول هذه الشروط. 1                                                           



٣٣٧ اهل بيت فی مصر

أمّا المسجد الملحق به المقبرۀ، والمعروف باسم مسجد زین العابدین، فیرجع 
تاریخه إلى أوائل القرن التاسع عشر، حیث جدّده وأعاد معظم مبانیه عثمان أغا 

وقد بنى له وللسیدۀ حرمه حفیظۀ هانم مقبرۀً بالمسجد، حیث دفن .. نمستحفظا
کما لحقته زوجته بعد وفاته، حیث .. م1816/ هـ 1231بها بعد وفاته عام 

وذلک کما هو واضح ممّا کُتب على قبر کلٍّ ... م1826/ هـ 1241توفیّت عام 
  .منهما

 یتبقّ منها إالّ لوحۀ أمّا العمارۀ الفاطمیۀ لهذا المسجد ولهذه المقبرۀ فلم
: تذکاریۀ مثبتۀ على مدخل المسجد القدیم بالواجهۀ الغربیۀ، وقد کُتب علیها

بسم اهللا الرحمن الرحیم، هذا مشهد اإلمام علی زین العابدین ابن اإلمام «
  .» هـ 549الحسین بن علی بن أبی طالب، صلوات اهللا علیهم أجمعین، فی سنۀ 

حیث شُیدت فی ... قبرۀ فترجع إلى العصر المملوکیأمّا القبّۀ التی تعلو الم
القرن الثامن الهجری، وفی أواخر القرن الثالث عشر الهجری شیدت مقصورۀ 

ـ نموذجاً  على حدّ قول الدکتورۀ سعاد ماهر جدیدۀ للضریح، وهی تعتبر ـ
أنشأ هذه المقصورۀ سعادۀ «: کُتب علیها... لصناعۀ الحدید المزخرف فی مصر

، وهو الذی کسا عتبۀ باب القبّۀ ببالطات من  هـ 1280د قفطان باشا سنۀ محم
  .»ألزرق العثمانی الجمیلالقیشانی ا

ویؤکّد الکاتب اإلسالمی الراحل عبدالمنعم قندیل فی حدیثه عن اإلمام علی 
.. زین العابدین على أنّ الزائر حین یدخل إلى المقام یجد عمامتین على المقام

والثانیۀ تشیر إلى زید ابنه الذی قُتل ... لى اإلمام علی زین العابدیناألولى تشیر إ
  .فی الکوفۀ ونقل رأسه إلى القاهرۀ

وکان الیمکن لنا أن نترک البحث عن هذه المقبرۀ دون أن نذکر ما جاء فی 
ذکر المشاهد التی تتبرّک الناس «: کتاب خطط المقریزی، تحت عنوان

هذا المشهد فیما بین الجامع : زی فی هذا الشأن قوله وممّا ذکره المقری1»بزیارتها
 الطولونی ومدینۀ

  .338: 3خطط المقریزی . 1                                                           



٣٣٨ اهل بيت فی مصر

مصر، تسمّیه العامۀ مشهد زین العابدین وهو خطأ، وإنّما هو مشهد رأس زید بن 
علی المعروف بزین العابدین ابن الحسین بن علی بن أبی طالب حین أنفذه 

رقه أهل مصر هشام بن عبدالملک إلى مصر، ونصب على المنبر بالجامع، فس
  .ودفنوه فی هذا الموضع

مصر فی سنۀ اثنتین وعشرین وقدم إلى : »ءکتاب األمرا«وقال الکندی فی 
ومائۀ أبو الحکم بن أبی األبیض القبس خطیباً برأس زید بن علی رضوان اهللا 
علیه، یوم األحد لعشر خلون من جمادى اآلخرۀ، واجتمع الناس إلیه فی 

  .المسجد

*   *   *  



٣٣٩ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1مرقد زین العابدین
  سعاد ماهر. د

  
یوجد هذا المشهد فی الحی المعروف اآلن بحی زین العابدین، وکان یُعرف 

، وتقع هذه المنطقۀ إلى »الحمراء القصوى«فی أوائل العصر اإلسالمی باسم 
ـ وعلیها أسّس  مصر القدیمۀ اآلن الشمال الشرقی من مدینۀ الفسطاط ـ

  . ثانی عواصم مصر اإلسالمیۀالعباسیون مدینۀ العسکر،

والمسجد الموجود حالیاً یرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر، فقد جدّده 
معظم مبانیه عثمان آغا مستحفظان، أمّا عمارۀ الدولۀ الفاطمیۀ فلم یبق عاد وأ

منها سوى عقد واحد یوجد بالطرق الداخلیۀ، على یمین الداخل إلى رواق 
اریۀ مثبتۀ على مدخل المسجد القدیم بالواجهۀ القبلۀ، کما توجد لوحۀ تذک

  :الغربیۀ، کُتب علیها مایلی

هذا مشهد اإلمام علی زین العابدین ابن اإلمام . بسم اهللا الرحمن الرحیم«
الحسین ابن اإلمام علی بن أبی طالب صلوات اهللا علیهم أجمعین فی سنۀ 

  .» هـ 549

صر المملوکی فی القرن الثامن ا القبّۀ التی تعلو الضریح فترجع إلى العأمّ
وفی أواخر القرن الثالث عشر الهجری عملت مقصورۀ جدیدۀ للضریح الهجری، 

أنشأ هذه المقصورۀ «: تعتبر نموذجاً لصناعۀ الحدید المزخرف بمصر، کُتب علیها
 سعادۀ محمد

، کذلک کسا عتب باب القبّۀ ببالطات من القیشانی » هـ 1280قفطان باشا سنۀ 
  .2العثمانی الجمیلاألزرق 

  .»مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون«مقتبس من کتاب . 1                                                           
إنّ هذا المرقد مقبرۀ لإلمام زید ابن : المرقد اآلن تحت التجدید والتوسعۀ، ویقول بعض المؤرّخین. 2

  .، وقد نقلنا آراءهم فی هذا الکتاب)علیهما السالم( اإلمام علی زین العابدین



٣٤٠ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـ محمد الجعفری10

  )علیهما السالم( ابن اإلمام جعفر الصادق
  
  
  

  بقلم

  حنفی المحالوی



٣٤١ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  محمد الجعفریمام اإل

  1)علیهما السالم( ابن اإلمام جعفر الصادق
  حنفی المحالوی

  
  ..من هو

 وجدوا فیه بعدما... وتتوالى فیوضات آل البیت الذین اختاروا مصر مقاماً لهم
ـ ثمانیۀ من هؤالء  کما سبق وبیّنا وقد سکنها ـ... األمان فی الحیاۀ وفی العبادۀ

  ! اآلخرۀ للمقام بها فی الدنیا وفی;األشراف من الذین قدموا إلى مصر

) علیهما السالم( هذا، ویحتلّ اإلمام محمد الجعفری ابن اإلمام جعفر الصادق
ت الذین عاشوا فی مصر، ودُفنوا تحت ترابها مرتبۀً متقدّمۀً فی أشراف آل البی

وینسب اإلمام محمد إلى والده اإلمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی 
وممّا یقال فی )... علیهم السالم( زین العابدین ابن الحسین بن علی بن أبی طالب

، 2یرإنّ اإلمام جعفراً قد أنجب من األوالد غیر ما هو معروف الکث: هذا السیاق
ومنهم عبداهللا األفطح، ومحمد الدیباج المعروف باسم .. موسى، وإسماعیل: وهم

  .3صاحب المقبرۀ الموجودۀ حالیاً فی القاهرۀ... محمد الجعفری

أنّ فریقاً من هؤالء : »فرق الشیعۀ«وقد ذکر أبو الحسن النوبختی فی کتابه 
  .4! موسى وإسحاقذهب إلى أنّ اإلمام بعد جعفر الصادق هو ابنه محمد، أخو

  .»مقابر المشاهیر من آل البیت«ب مقتبس من کتا. 1                                                           
أنّه ولد اثنى عشر ذکراً وأربع عشرۀ :  وما بعده96: ذکر صاحب المجدی فی أنساب الطالبیّین. 2

أم کلثوم وأم محمد ولبابۀ طۀ وخدیجۀ وحکیمۀ وزینب وأسماء وفاطمۀ وعالیۀ وری: امرأۀ، وهنّ
یداهللا وعبداهللا وجعفر والحسن األکبر إسحاق وعب: وأمّا الرجال. وملیکۀ وعشیرۀ وبریهۀ ورقیۀ

  .واألصغر، وإسماعیل والحسین ومحمد وعلی والعباس وموسى
توفّی بخراسان، وإنّ المأمون بنفسه حمله : المشهور بین المصادر أنّه توفّی فی ایران، منهم من قال. 3

نّه مات بجرجان ومن علماء اإلمامیۀ أ. 360: راجع مقاتل الطالبیّین. من سریره ووضعه فی لحده
، بحار األنوار 8 حدیث 207: 2) علیه السالم( راجع عیون أخبار الرضا. بعدما أُخرج من خراسان

  .188: 2) علیه السالم( ، موسوعۀ اإلمام الصادق32: 49
  .76: فرق الشیعۀ. 4



٣٤٢ اهل بيت فی مصر

رأینا ضرورۀ أن نُعرِّف ... وقبل االسترسال فی الحدیث عن سیرۀ هذا اإلمام
بجعفر الصادق ابن اإلمام ... الذین یتابعون معنا هذه الرحلۀ فوق هذه األوراق

  .محمد الباقر ابن علی زین العابدین، وأخی اإلمام زید رضی اهللا عنهم أجمعین

تی تناولت حیاۀ هذا العبد الصالح، ما کتبه األستاذ ومن أشهر الکتب الحدیثۀ ال
وممّا قاله عن اإلمام » أئمۀ الفقه التسعۀ«عبدالرحمن الشرقاوی فی کتابه المهم 

إنّه لم یجمع الناس على حبّ أحد فی عصره کما أجمعوا على «: جعفر الصادق
وهو ... قحبّ اإلمام جعفر ابن اإلمام محمد، الذی اشتهر فیهم باسم جعفر الصاد

إذ کان جدّه ألمه هو أبو ) صلى اهللا علیه وآله( من العترۀ الطاهرۀ، عترۀ رسول اهللا
وهو نسب لم یجتمع ألحد ... بکر، وجدّه ألبیه هو اإلمام علی بن أبی طالب

  .1»غیره

،  هـ 148، ومات فیها سنۀ  هـ 80ولد اإلمام جعفر الصادق فی المدینۀ سنۀ 
  .أغنى الحیاۀ والفکر، بحسن السیرۀ والعلم الغزیر. .وخالل هذا العمر المدید

وقد حفظ القرآن الکریم وهو صبی، کما أخذ یتقن تفسیره، ویحفظ األحادیث 
  .والسنّۀ من أواثق مصادرها عن آل البیت

وکان عصر ذلک اإلمام قد شهد التوتر والنزاعات السیاسیۀ التی راح ضحیتها 
لۀ األمویۀ تضع العیون والجواسیس على آل کما کانت الدو. العدید من آل البیت

البیت منذ استشهاد اإلمام الحسین، فقد کانت تضطهدهم، وتخشى أن ینهض 
  .واحد منهم لینتزع الخالفۀ

وکان اإلمام جعفر، منذ رأى بطش الحکّام بĤل البیت وأنصارهم، وبالباحثین 
یجهر بالعداء لبنی عن الحقیقۀ، وبمقاومی االستبداد، قد أخذ بمبدأ التقیۀ، فلم 

ورأى أنّ خیر ما یقاوم به البغی هو الکلمۀ .  اتّقاء شرّهم، وحذر الفتنۀ;أُمیۀ
  .المضیئۀ التی تنیر للناس طریق الهدایۀ

 أمالً فی توصیل علمه ;وکان قد اختار العراق مقاماً له بعد ما ترک المدینۀ
  .ولهاقطاع عریض من المسلمین هناک، وللبالد التی حوأفکاره إلى 

  ).منه(القاهرۀ . أئمۀ الفقه التسعۀ لعبدالرحمن الشرقاوی، ط. 1                                                           



٣٤٣ اهل بيت فی مصر

فطلب منه الخلیفۀ المنصور ... ولکن هذه األفکار لم ترق لخلفاء بنی العباس
فترکها وهو ! ـ  أن یغادر البالد وهو الخلیفۀ الثانی من خلفاء الدولۀ العباسیۀ ـ

حیث عاش حتّى مات ودفن ... فی سنّ الخامسۀ والستین من عمره إلى المدینۀ
یعۀ وشیخ أهل السنّۀ، لما ترکه وراءه من وقد اعتبره المؤرّخون إمام الش. هناک

  .1تثروۀ من الفقه والعلم والتأمّال

وإذا کان ما سبق ومرّ علینا من کلمات هی بحقّ تعبیر عظیم عن إمام اجتهد 
  ..کثیراً فی اهللا، بما أُوتی من علم وفقه حتّى صار أحد أئمۀ الفقه اإلسالمی

خر من األئمۀ، ومن العلماء الذین هذا اإلمام کان حفیّاً به أن ینجب إماماً آ
وهو اإلمام محمد ... حتّى صار ینسب إلیه معظم فرق الشیعۀ.. واصلوا العطاء

  .الجعفری صاحب المقام والمقبرۀ التی هی حدیث األوراق

حمیدۀ، وکان محمد منذ نعومۀ : ولد محمد الجعفری من أم ولد یقال لها
  .فی لعبهم ولهوهماری أترابه أظفاره وقوراً، یترفّع عن الصغائر، والیج

وکان هذا الصبی قریباً إلى قلب والده اإلمام جعفر لشدّۀ شبهه بالوالد، 
  .2)صلى اهللا علیه وآله( اهللا وبرسول

وعن هذا الحبّ الخالص بین األب وابنه أورد المؤرّخون الکثیر من 
 نحوه، أنّ محمداً دخل على أبیه جعفر یوماً وهو صبی، فعدا: الحکایات، منها

فکبا فی قمیصه ووقع لحرّ وجهه، فقام إلیه جعفر وقبّله، ومسح التراب عن 
إذا ولد لک ولد یشبهنی : سمعت أبی یقول: وجهه، ووضعه على صدره، وقال

  .وعلى سنّته) صلى اهللا علیه وآله( هللافسمه باسمی، فهو شبیهی وشبیه رسول ا

ع یتطلّب المجلّدات، ولعلّ خیر ما اختصر ذلک األستاذ المستشار والحدیث فی هذا الموضو. 1                                                           
حیث أشار بعنایۀ إلى نبوغ » )علیه السالم( اإلمام جعفر الصادق«عبدالحلیم الجندی فی کتابه 

نهجه العلمی واالقتصادی واالجتماعی وربما اإلمام فی زمانه، ومدرسته الکبرى، وأهم مالمح م
بعدما تمّ تحقیقه وطبعه ونشره بأجمل حلله على ید المجمع العته وهو کتاب یجدر مط. السیاسی

  .العالمی للتقریب بین المذاهب اإلسالمیۀ
  . سیذکرها المؤلّف بلفظها77 ـ 76: الروایۀ ینقلها النوبختی فی کتابه فرق الشیعۀ. 2



٣٤٤ اهل بيت فی مصر

جماعۀ من الشیعۀ لذلک فقد جعل : ویضیف النوبختی على ذلک فیقول
» السمطیۀ«اإلمامۀ لمحمد بن جعفر وولده من بعده فرقۀ، وهذه الفرقۀ تسمّى 

  .1!یحیى بن أبی سمیط: التی تُنسب إلى رئیس لهم، یقال له

ودعوۀ محمد بن جعفر الصادق الشیعیۀ فی اإلمامۀ، لم تمت بموته کما أقرّ 
ن الحسین فی کتابه ذلک کلّ مؤرخی الشیعۀ، حیث ذکر ذلک المؤرّخ یحیى ب

وقد : وممّا قاله فی السیاق» تاریخ األئمۀ السادۀ على مذهب الزیدیۀ«المهمّ 
! صرۀ واألهواز، وحثّوه على الظهور، فاتّصل خبره بمسامع الخلیفۀکاتبه أهل الب

فلم یطب للقاسم المقام فی مصر، فعاد إلى الحجاز، ... فی طلبهفأمر بالتشدید 
  .ومنها إلى تهامۀ

فبثّوا الدعوۀ باسمه فی بلخ والبلقان ... ق به جماعۀ من بنی عمه وغیرهمولح
فذاع خبره، وبعث الخلیفۀ إلى بالد الیمن جنداً یطلبونه، فاختفى ... ومرو، وغیرها

  . هـ 220فی حیٍّ من بدو کثیف، فانتقض علیه أمره، وذلک عام 
  

  صفاته وعلمه

وقلوب  عقول داخل الدینیۀ کانۀالم هذه الجعفری نظراً الحتالل اإلمام محمد
أصحاب مذهب الشیعۀ، فقد حظی بالکثیر من الدراسات التی قدّمت لنا وصفاً له 

  .ولغزارۀ علمه

فهرست کتب «فقد وصفه المؤرّخ محمد بن الحسن الطوسی فی کتابه 
یخاً من شیوخ آل وکان محمد بن جعفر ش: ، فقال عن مرحلۀ رجولته»الشیعۀ

هم العلم، روى عن أبیه رضوان اهللا علیه علماً جمّاً، فمکث علیأبی طالب، یقرأ 
  .2بمکۀ مدّۀ

وذلک عند حدیثه عن » اآلداب السلطانیۀ«أمّا الفخری فقال عنه فی کتابه 
وفی أیامه خرج محمد بن جعفر الصادق رضوان اهللا علیهما : المأمونخالفۀ 

 قد أحسن له ذلک بمکۀ، وبویع خلیفۀ، وسمّوه أمیر المؤمنین، وکان بعض أهله
  .77: المصدر السابق. 1                                                           

  .446: فهرست کتب الشیعۀ وأُصولهم. 2



٣٤٥ اهل بيت فی مصر

وکان الغالب . حین رأى کثرۀ االختالف ببغداد، وما بها من فتن وخروج الخوارج
على أمر محمد ابنه وبعض بنی عمه، فلم یحمد سیرتهما، وأرسل المأمون إلیهم 

  .1عسکراً، فکانت الغلبۀ له، وظفر به المأمون، وعفا عنه
  

  وصف المقبرۀ

إنّ اإلمام : لسریعۀ وصفاً للمقبرۀ التی قیلنحن نقدّم من خالل هذه اإلطاللۀ ا
محمد بن جعفر الصادق المعروف باسم محمد الجعفری، قد دُفن بها، رغم ما قیل 
ویقال عن هذه المقبرۀ أو هذا المشهد، من أنّه ینتمی إلى مشاهد الرؤیا التی 

  !أُقیمت بدون أحداث

 المساجد ولقد أقرّت هذه الصفۀ الدکتورۀ سعاد ماهر فی کتابها عن
واألضرحۀ، وألجل تأکید ما توصّلت إلیه روت قصۀً، ثم أردفتها بتعلیق سوف 

  .نقف عنده کذلک

وتفاصیل هذه القصۀ تقول على لسان یحیى بن الحسن عن خادم القاسم 
ضاقت باإلمام القاسم الممالک، واشتدّ الطلب، ونحن مختفون معه خلف : بمصر

برئت : نفیسۀ، فنودی نداء یبلغنا صوتهحانوت إسکاف یقطن قرب مشهد السیدۀ 
الذمّۀ ممّن أوى القاسم بن إبراهیم، وممّن الیدلّ علیه، ومن دلّ علیه فله ألف 

واإلسکاف یسمع ویعمل والیرفع صوته، فلمّا جاءنا .. دینار، ومن البز کذا وکذا
عد ولو قرضت بالمقاریض ب... من لی، وما ارتیاعی منهم: قالأما ارتعت؟ : لنا لهق

  !حتّى فی وفایتی لولده بنفسی؟)صلى اهللا علیه وآله( إرضاء رسول اهللا

أمّا بالنسبۀ للتعلیق الذی ذکرته الدکتورۀ سعاد ماهر، تأکیداً لکالمها السابق 
إنّنا نستطیع أن نستنتج من هذه القصۀ : فقالت له.. عن مقبرۀ اإلمام الجعفری

 الذی ینسب إلى اإلمام محمد نقطتین هامتین بالنسبۀ لموضوع مشهد الجعفری
  :بن جعفر الصادق

أنّ المکان الذی اختبأ فیه أخوه القاسم عند اإلسکافی کان بالقرب : أوالهما
  .من ضریح السیدۀ نفیسۀ

  .218 :اآلداب السلطانیۀ. 1                                                           



٣٤٦ اهل بيت فی مصر

أنّه من المرجّح أنّ المصریّین قد اعتزّوا بهذا المقام الذی سکنه أحد : وثانیتهما
جداً أعاد بناءه خلفاء الدولۀ الفاطمیۀ، أفراد آل البیت، وأقاموا مکانه زاویۀً أو مس

أو لعلّه من األضرحۀ أو مشاهد الرؤیا التی کثر بناؤها فی العصور الوسطى، 
  .1وخاصّۀً آلل البیت

وقد اهتمّ رجال اآلثار، بتقدیم وصف شکلی لهذا المشهد أو لمقبرۀ اإلمام 
ل مربّع یبلغ إنّه یتکوّن من شک: وممّا قالوه فی هذا السیاق.. محمد الجعفری

  .طول ضلعه ثالثۀ أمتار وثمانین سنتیمتراً، وسمک الحائط سبعون سنتیمتراً

وکان باب المشهد أو هذه المقبرۀ یوجد بالجهۀ المقابلۀ للقبلۀ، أو الجهۀ 
الغربیۀ، ولکنّه سُد وبُنی مشهد السیدۀ عاتکۀ مالصقاً لمشهد الجعفری فی تلک 

دۀ عاتکۀ محلّ باب مشهد الجعفری، وهذا الجهۀ، حیث حلّ محراب مشهد السی
  .یدلّ على أنّ مشهد الجعفری أسبق تاریخیاً من مشهد السیدۀ عاتکۀ

، ألنّ  هـ 513لذلک فمن المرجّح أن یکون تاریخ حفر هذه المقبرۀ عام 
  . هـ 515مشهد السیدۀ عاتکۀ أُقیم عام 

حمد وهناک من رجال اآلثار، من جمع فی حدیثه عن مقبرۀ اإلمام م
.. الجعفری بین ما تضمّنته هذه المقبرۀ وبین ما یوجد بمشهد السیدۀ عاتکۀ

  .باعتبار وجود المقبرتین فی مکان واحد تقریباً

وممّا ذکره الدکتور مصطفى شیحۀ أستاذ ورئیس قسم اآلثار اإلسالمیۀ 
توجد هذه المجموعۀ بشارع األشرف : بجامعۀ القاهرۀ عن هذین المشهدین، قوله

قربۀ من جامع أحمد بن طولون، حیث یضمّهما بقعۀ واحدۀ، یتمّ الدخول على م
إلیهما بواسطۀ فتحۀ مدخل معقودۀ یعلوها عتب منقوش علیه بحران من الکتابۀ 

  .بقعۀ شُرِّفت بĤل البیت: النسخیۀ، تقرأ

لیس من المعقول أن یقوم الناس العقالء، ومعهم العلماء األزهریّون، ببناء ضریح أو مسجد کبیر، . 1                                                           
فالنشکّ أنّه کانت هناک وثائق وأدلّۀ دامغۀ ألجل !! ألیٍّ من األولیاء أو آل البیت لمجرّد الرؤیا

د اإلسالمیۀ، لم تصل أو غیرها من البالبناء األضرحۀ والمقابر آلل البیت واألولیاء فی مصر 
هذه المشاهد المشرفۀ، ولنا أن ندرس ونحقّق أکثر فأکثر، بأیدینا، وکانت عند الذین قاموا ببناء 

  .حتّى نصل إلى واقع األمر وحقیقۀ التاریخ



٣٤٧ اهل بيت فی مصر

هذا المدخل یفضی إلى دهلیز مستطیل ممتدّ، ویعلوه جزء من سقف خشبی، 
 هذا الدهلیز فی نهایته شرقیۀ منه مشهد السیدۀ رقیّۀ، وینکسروبالجهۀ الجنوبیۀ ال

  .1جهۀ الیمین حیث یؤدّی إلى قبّتی عاتکۀ والجعفری

وقبۀ الجعفری حالیاً مجدّدۀ، ویقع مدخلها فی الضلع الشمالی الشرقی، وتقوم 
  .على بناء مربّع، وبصددها تجویف المحراب الخالی من الزخارف

*   *   *  
  

انظر » هذا مقام سیدی علی الجعفری بن جعفر الصادق«: کُتب على باب مرقد محمد بن جعفر. 1                                                           
  .ابملحق الصور فی آخر الکت



٣٤٨ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  

  ـ السیدۀ عائشۀ 11

  )علیهما السالم( بنت اإلمام جعفر الصادق
  
  
  

  بقلم

  حنفی المحالوی

  سعاد ماهر. د



٣٤٩ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  السیدۀ عائشۀ

  1 علیها وعلى أبیها السالمبنت اإلمام جعفر الصادق
  حنفی المحالوی

  
  من هی

... آلن، ومنذ زمن بعیدمن أشهر األضرحۀ أو المقابر الموجودۀ فی مصر ا
عائشۀ ابنۀ اإلمام جعفر الصادق ابن اإلمام محمد الباقر ابن اإلمام السیدۀ ضریح 

  .علی زین العابدین ابن اإلمام الحسین رضی اهللا عنهم جمیعاً

وقد تحدّثت کتب السیرۀ وکتب التاریخ باستفاضۀ عن صاحبۀ هذا الضریح، 
وعن مدى تفانیها فی العبادۀ، شأنها فی ذلک شأن سیّدات آل البیت من 

مصر وعاشت بها طویالً حتّى  واألحفاد، ولقد قدمت السیدۀ عائشۀ إلى األهل
وحدث ذلک فی .. توفّیت، ودُفنت بأرض مصر، وفی المنزل الذی کانت تُقیم فیه

  . هـ 145 عام

وممّا جاء فی األثر عن هذه السیدۀ العابدۀ القول بأنّها وفق النسب السابق تعدّ 
 الذی کان إماماً نبیالً، أخذ الحدیث عن من آل البیت، حیث أبوها جعفر الصادق

عطاء ونافع  وعروۀ والقاسم بن محمد بن أبی بکر،: أبیه، وعن جدّه ألمه
  .2والزهری

اراً من وجاءت السیدۀ عائشۀ إلى مصر فی عهد الخلیفۀ أبی جعفر المنصور فر
بطشه، وقد سبقها إلى ذلک معظم آل البیت من الذین فرّوا إلى المغرب طلباً 

إدریس بن عبداهللا : مان، وکان فی صحبۀ السیدۀ عائشۀ فی رحلتها إلى مصرلأل
  .»مقابر المشاهیر من آل البیت«مقتبس من کتاب . 1                                                           

ولقد کان علم «: ما نصّه) علیه السالم( یقول المستشار عبدالحلیم الجندی فی کتابه عن الصادق. 2
الء، ـ فکیف إذا اجتمع إلیه علوم هؤ حیث تلقّى من أبیه کلّ ما وعاه قلبه أهل البیت حسبه ـ

» !لمقارن مدینۀ الرسول، من یوم مات أبوه وهو بعد فی ثالثیناته؟الیمأل بالفقه الشیعی وبالفقه 
  .إمام المسلمین:  الفصل الثانی184): علیه السالم( اإلمام الصادق



٣٥٠ اهل بيت فی مصر

بن الحسن بن علی بن أبی طالب، وکعادۀ أهل مصر فقد القت السیدۀ عائشۀ 
وقد عرفها کلّ من کانوا حولها بلقب ... عرفوا بمقدمها الشریف حفاوۀً بالغۀً حین

 بن الخطاب رضی اهللا عنهم، تزوّجت من عمر بن عبداهللا بن عمر ، کما»أم فروۀ«
  .والذی تولّى إمارۀ المدینۀ

... 1عُرفت السیدۀ عائشۀ رضی اهللا عنها بزهدها وعبادتها الخالصۀ هللا تعالى
من هنا اکتسب ... وکانت تدرک تماماً أنّ الخوف من اهللا یعنی الهروب إلیه

ین یحتفلون ضریحها ومسجدها شهرۀً کبیرۀً، خاصّۀً لدى مریدیها من أهل اهللا الذ
  . شعبان14 إلى 9بمولدها کلّ عام فی الفترۀ من 

ویجمع المؤرّخون ممّن تناولوا سیرۀ أهل البیت بالبحث والدراسۀ على أنّ 
مصر، وأقامت بها حتّى توفّیت فی ی اهللا عنها قد شرّفت أرض السیدۀ عائشۀ رض

 قبراً أنّه رأى..  للسخاوی2وقد جاء فی کتاب تحفۀ األحباب.  هـ 145عام 
هذا قبر السیدۀ «:  علیهوقد ثبت به لوح رخامی مکتوب... للسیدۀ عائشۀ

عائشۀ من أوالد جعفر الصادق ابن اإلمام علی بن أبی طالب کرّم اهللا الشریفۀ 
  .»وجهه

  صفاتها وعلمها

الورع : ومن أخصّ صفات السیدۀ عائشۀ رضی اهللا عنها، وفق اإلجماع
دات العابدات القانتات المؤمنات برضا اهللا إذ کانت بحقّ من السی.. والتقوى
لذلک یؤثر عنها أنّها حین کانت تتعبّد، کانت تتوجّه إلى اهللا سبحانه ... عنهنّ

وعزّتک وجاللک، لئن أدخلتنی النار ألخذت توحیدی بیدی : وتعالى بقولها
  3!وحّدته فعذّبنی: وأطوف به على أهل النار وأقول

أنّ الخوف من اهللا یعنی : ک من کثرۀ ورعهاکما کانت رضی اهللا عنها، تدر
  .4الهروب إلیه وحده
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٣٥١ اهل بيت فی مصر

لمقام فیها، ظلّت على تقواها وحتّى عندما جاءت إلى مصر واستقرّ بها ا
  .تعیش فی رحاب اهللا وعبادته إلى أن توفّیت ودُفنت حیث کانت تقیموورعها، 

 هناک أنّ: وممّا الحظنا، ونحن ننقب فی آثار هؤالء العظماء من آل البیت
نوعاً من الندرۀ المعلوماتیۀ فیما یخصّ مناقب وصفات السیدۀ الطاهرۀ عائشۀ 
بنت اإلمام جعفر الصادق، وقد قرأنا فی أحد المصادر أنّ ذلک ربّما یرجع فی 

إذ عاشت فقط حوالی عشرین عاماً، وکلّ ما قیل ! األساس إلى حیاتها القصیرۀ
فقط بĤل البیت من ناحیۀ جدّها اإلمام ویقال عنها فی هذا السیاق هو ارتباطها 

وقد . ، وذلک فی تصورنا یکفیها شرفاً ما بعده شرف)رضی اهللا عنه( الحسین
  .»عواصم مصر اإلسالمیۀ«ذکره حسن الرزّاز فی موسوعته المصوّرۀ 

  
  وصف المقبرۀ

الکواکب السیّارۀ فی ترتیب «أشار العالّمۀ شمس الدین بن محمد فی کتابه 
إلى ضریح السیدۀ عائشۀ رضی اهللا عنها، » القرافتین الکبرى والصغرىالزیارۀ فی 

 وذکر اإلمام الشعرانی أنّ أستاذه علی الخوّاص أخبره أنّ السیدۀ عائشۀ رضی اهللا

عنها بنت اإلمام جعفر الصادق دُفنت بباب القرافۀ بحی الرمیلۀ بالقلعۀ، وقد دُفنت 
.. تُقیم بها منذ أن قدمت إلى مصرالسیدۀ عائشۀ رضی اهللا عنها بالدار التی 

وکانت تلک الدار تقع فی الطریق الموصل إلى جبل المقطم ناحیۀ القلعۀ، وهو 
  .مکان الضریح حالیاً، ومکان مسجدها أیضاً

لسادس هذا الضریح کان فی البدایۀ مزاراً صغیراً وبسیطاً حتّى القرن ا
الشکل، تعلوها قبّۀ ترتکز وکان فی بدایته یتکوّن من حُجرۀ مربّعۀ ... الهجری

  .المقرنصات على صفّین من

وهناک العدید من المصادر التاریخیۀ التی أشارت إلى موضع مقبرۀ السیدۀ 
إنّه : عائشۀ رضی اهللا عنها، کما ذکرها علی باشا مبارک فی خططه حین قال

بالقرب من قرّۀ میدان، شمال الذاهب إلى » میدان محمد علی«یوجد خارج 



٣٥٢ اهل بيت فی مصر

والضریح أو مقبرۀ .. ف بها اآلن الصغرى من بوابۀ حجّاج، فی خطٍّ یُعرالقرافۀ
  .1»حی الخلیفۀ«عائشۀ یتبع اآلن السیدۀ 

وقد اهتمّ الفاطمیون ثم األیوبیون بهذا الضریح، حیث أنشأوا بجوار قبر السیدۀ 
عائشۀ مدرسۀً لتحفیظ القرآن الکریم، فی الوقت نفسه الذی أحاط فیه الناصر 

الفسطاط «ین األیوبی عواصم مصر اإلسالمیۀ األربع صالح الد
 کیلومتراً، ولمّا فصل هذا 15بسور ضخم طوله » ـ ثم القاهرۀ القطائع ـ العسکر ـ

فُتح فی سور القاهرۀ باب یسمّى ... السور قبّۀ السیدۀ عائشۀ عن باقی القرافۀ
  .بباب القرافۀلمعروف اآلن وا» باب عائشۀ«

أنّ هناک العشرات من األدلّۀ على وجود : الوهابویؤکّد اآلثری حسن عبد
ومن هذه األدلّۀ أنّ ابن ... ضریح السیدۀ عائشۀ فی المکان الموجود به حالیاً

ـ قد أکّد ذلک  وهو خیر من ألّف فی أعالم القرافتین الکبرى والصغرى الزیات ـ
 عند ذکره

عائشۀ، ولها نسب وامۀ مشهد السیدۀ وأصحّ ما بالح: لمشاهد باب القرافۀ، فقال
تحفۀ «ثم تبعه السخاوی فی کتابه . متّصل باإلمام الحسین بن علی بن أبی طالب

إنّ السیدۀ عائشۀ مدفونۀ بمصر، وإنّه عاین قبرها فی تربۀ : فقال» األحباب
قدیمۀ، على بابها لوح رخامی مدون علیه حسبها ونسبها، وقد توفّیت فی عام 

  .2 هـ 145

ضریح مسجد یعرف اآلن بمسجد السیدۀ عائشۀ، وهو وقد أُلحق بهذا ال
الموجود بشارع السیدۀ عائشۀ عند بدایۀ الطریق إلى المقطم، وقد تهدّم المسجد 

م على ید األمیر عبدالرحمن 1762/ هـ 1176القدیم وتمّ إعادۀ بنائه فی عام 
  .کتخدا

أُقیم کما .. ویتکوّن هذا المسجد من مربّع یتوسّطه صحن تحیط به األروقۀ
: بداخله الضریح الذی تأکّد منه المرحوم أحمد باشا زکی، فکتب عن ذلک یقول
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٣٥٣ اهل بيت فی مصر

إنّ المشهد القائم جنوب القاهرۀ باسم السیدۀ عائشۀ النبویۀ، هو حقیقۀ متشرّف «
  .»بضمّ جثمانها الطاهر، وفیه مشرق أنوارها، ومهبط البرکات بسببها

 فوقهما منارۀ، والموجود ولمسجد السیدۀ عائشۀ واجهۀ غربیۀ شملت بابین
منها اآلن دورتها األولى، ومن هذا الباب یتمّ الوصول إلى داخل المسجد، أمّا 
الباب الثانی فتوجد على یساره المنارۀ، وهو یؤدّی إلى طرقۀ، على یسارها باب 

  .له عقد تحیط به کرانیش متعرّجۀ، ویؤدّی أیضاً إلى المسجد، ثم إلى باب القبّۀ

ری حسن عبدالوهاب أنّه من المرجّح وجود حجرۀ تحت أرضیۀ ویؤکّد األث
  .القبلۀ الموجودۀ اآلن، وتضم تابوتاً أثریاً، کما هو مألوف فی کثیر من المشاهد

م، وتمّ إعادۀ بنائه على ما هو علیه 1971وقد تمّ هدم المسجد فی عام هذا 
  . مترا660ًوتبلغ مساحته الکلّیۀ حوالی اآلن، 

*   *   *  
  



٣٥٤ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  مرقد السیدۀ عائشۀ

  1 علیها وعلى أبیها السالمابنۀ اإلمام جعفر الصادق
  سعاد ماهر. د

  
یقع المسجد بشارع السیدۀ عائشۀ، عند بدایۀ الطریق إلى مدینۀ المقطم، وقد 
  .تهدّم المسجد القدیم وأعاد بناءه األمیر عبدالرحمن کتخدا فی القرن الثامن عشر

وممّا یسترعی . توسّطه صحن، وتحیط به األروقۀویتکوّن المسجد من مربّع ی
لنظر فی رواق القبلۀ أنّ المحراب الیتوسّط جدار القبلۀ، وإنّما یقع فی الرکن ا

  .الجنوبی الشرقی للجدار

ومثل هذه الظاهرۀ وجدناها فی مشاهد الموصل، التی بُنیت فی العصر 
 المئذنۀ التى لم یبق السلجوقی، ویوجد بالواجهۀ الغربیۀ للمسجد بابان، بینهما

  :منها سوى الدورۀ األولى، وقد کتب على الباب البحری ما نصّه

  کبدور تهدی بها األبرار***مسجد أمۀ التقى فتراه

  تألأل بحبّه األنوار***وعباد الرحمن قد أرّخوه

  :وکُتب على الباب القبلی ما نصّه

  سل بنت جعفر الوجیه الصادق***بمقام عائشۀ المقاصد أرّخت

  :وقد کُتب على باب القبّۀ ما نصّه

  وقبّتها فیها الدعاء یجاب***لعائشۀ نورٌ مضیٌ وبهجۀٌ
  

  .»مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون«مقتبس من کتاب . 1                                                           



٣٥٥ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ـ السیدۀ کلثوم12

  )علیهما السالم( حفیدۀ اإلمام جعفر الصادق
  
  
  

  بقلم

  حنفی المحالوی



٣٥٦ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  نت القاسمالسیدۀ کلثوم ب

  1)علیهم السالم( ابن محمد بن جعفر الصادق
  الویحنفی المح

  
  من هی

أن نتوقّف ... وخیر ختام لجولتنا وسط مقابر ومشاهد المشاهیر من آل البیت
عند مقبرۀ السیدۀ کلثوم بنت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر 

وهی أخت السید ... سین بن علی بن أبی طالبابن علی زین العابدین ابن الح
  .یحیى الشبیه

 لما اتّصفت به من الورع والتقوى، هذا ;ه السیدۀوعلى الرغم من شهرۀ هذ
وشهرتها تغنی : باإلضافۀ إلى کونها من آل البیت، إالّ أنّهم لم یزیدوا عن قولهم

  .عن اإلطناب فی مناقبها

إنّها : ـ  رغم قلّۀ المعلومات المدوّنۀ عنها ویقال عن هذه السیدۀ العظیمۀ ـ
  من األوالد لم یُذکر عددهم والکما أنجبت عدداً... تزوّجت وأقامت فی مصر

أسماؤهم، ویفهم من العبارات التی تواترت عنها فی کتب المؤرّخین أنّ أوالدها 
  !ماتوا جمیعاً دون أن تترک ذرّیۀ

إنّها : البن الزیّات عندما قال» الکواکب السیارۀ«وقد أکّد ذلک کتاب 
معها فی قبرها جماعۀ إنّ : تزوّجت وحصل لها أوالد، وقد انقرضت ذرّیتها، وقیل

  .لم یکن بالمشهد غیرها: أوالدها، وقیل

، وذلک فی نهایۀ القرن الثالث توفّیت السیدۀ کلثوم بعد والدها القاسم الطیّب
  .الهجری

  
  علمها وورعها

  .القاهرۀ. ط» مقابر المشاهیر من آل البیت«مقتبس من کتاب . 1                                                           



٣٥٧ اهل بيت فی مصر

لقد تربّت هذه السیدۀ صاحبۀ هذا المقام المنیر فی حجر والدها القاسم 
صلى اهللا علیه ( س لحدیث رسول اهللاإنّه کان أحفظ النا: الذی قیل... الطیّب
، کما کُتب عنه أربعمائۀ محبرۀ، وتأثّراً وتأسّیاً بوالدها العالم والتقی الجلیل )وآله

والدها، وکانت تحدّث به القاسم الطیّب فقد حفظت السیدۀ کلثوم کلّ ما کُتب عن 
أمّا .. لطهّارۀأنّ أتباع القاسم کانوا یعرفون با: بعد وفاته، وقد ذکر اإلمام الرازی

کانوا یعرفون بالکلثمیّین، نسبۀً إلى هذه السیدۀ : األسعد النسّابۀ فقال کذلک
  .الطاهرۀ

 فقد وصفها فی کتابه بأنّها من السیدات الزاهدات العابدات، وقد 1أمّا المقریزی
اختلط األمر على بعض کتّاب السیر والتراجم بین السیدۀ کلثوم والسیدۀ أم کلثوم 

 ذلک ألنّ األخیرۀ مدفونۀ ;)علیهم السالم( مام محمد بن جعفر الصادقابنۀ اإل
کما تؤکّد ذلک  والسبب فی هذا الخلط ـ... بمشهد آخر یُعرف بمشهد الضیاء

ـ أنّ کالً من هذین المشهدین موجود بطریق اإلمام اللیث 2 سعاد ماهرالدکتورۀ 
  .بن سعد

  
  وصف المشهد

أنّ مقبرۀ أو : 3ی کتابه عن خطط القاهرۀذکر اإلمام تقی الدین المقریزی ف
مشهد السیدۀ کلثوم إنّما هو الموجود بموضع یعرف بمقابر قریش بجوار 

أمّا بالنسبۀ لتحدید مکانه فی العصر الحدیث، فهو یقع بمنطقۀ القرافۀ ... الخندق
  .بالقرب من مشهد یحیى الشبیه

. م1122/ هـ 516ام ویرجع بناء هذا المشهد فوق مقبرۀ السیدۀ کلثوم إلى ع
  .4کما یبعد هذا المشهد کذلک مقدار مائۀ یاردۀ عن ضریح أبی منصور الثعالبی

  .463: 4خطط المقریزی . 1                                                           
  .378: مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون. 2
  .عده وما ب207: 2خطط المقریزی . 3
أبو منصور عبدالملک بن محمد بن إسماعیل الثعالبی، من أئمۀ اللغۀ واألدب، ولد فی نیسابور عام . 4

، وکان فرّاءً یخیط جلد الثعالب، فنُسب إلى صناعته، واشتغل باألدب والتاریخ فنبغ،  هـ 350
وغیرها، ... مثالیتیمۀ الدهر وفقه اللغۀ وطبقات الملوک واأل: وسافر وصنّف کتباً کثیرۀ، أشهرها

  ).164 ـ 163: 4، األعالم 290: 1وفیات األعیان . ( هـ 429توفّی عام 



٣٥٨ اهل بيت فی مصر

ویتکوّن المشهد حالیاً من زاویۀ بسیطۀ مغطّاۀ بسقف خشبی، یتوسّطها 
الضریح، ویعلو المحراب الرئیسی طاقیۀ على شکل محارۀ، وهی تعتبر األُولى 

 إلى جانب الضریح مساحۀ مستطیلۀ من نوعها فی مصر، وتشمل هذه الزاویۀ
یتوسّطها أربعۀ أعمدۀ، یعلوها کمر خشبی یحمل السقف الذی بُنی حدیثاً، 

  .یۀ تحیط بالترکیبۀ التی تعلو قبرهاویتوسّط هذه األعمدۀ مقصورۀ خشب

أمّا محراب الزاویۀ فهو مجوّف من الحجر المنحوت، وبه زخارف حجریۀ 
المحراب محرابان صغیران الیوجد بهما وعلى یسار هذا ... منحوتۀ أیضاً

کما یوجد شاهد مثبت على الجدار فی موضع رأسی، تحته مباشرۀ . زخارف
  .شاهد آخر مثبت أُفقیاً

بسم اهللا الرحمن الرحیم، هذا ما تشهد به فاطمۀ «وعلى الشاهد األول، نقرأ 
اً عبده بنت یحیى، تشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شریک له، وأنّ محمد

ورسوله، أرسله اهللا بالهدى ودین الحقّ، وأنّ اهللا باعث من فی القبور، على ذلک 
حیت، وعلیه ماتت، وعلیه تُبعث إن شاء اهللا، غفر اهللا ذنبها، وفسح لها فی قبرها، 

توفّیت فی شهر المحرّم سنۀ اثنتین ). صلى اهللا علیه وآله( وألحقها بنبیّها محمد
  .»ومائتین

خالص، د الثانی، فیتکوّن من سبعۀ أسطر، ویبدأ بالبسملۀ، فسورۀ اإلأمّا الشاه
  !ویحمل اسم نصر اهللا، ألربعۀ خلون من شوّال سنۀ أربع وخمسین

  



٣٥٩ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علیهم السالم( زیارۀ قبور أهل البیت
  
  
  

  بقلم

  النبوی جبر سرّاج
  



٣٦٠ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1)علیهم السالم( زیارۀ قبور أهل البیت
  النبوی جبر سرّاج

  
ختلف العلماء فی نفع الدعاء لألموات، لثبوته بنصّ القرآن الکریم، فی لم ی

وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَا : (تعالى فی سورۀ الحشرقوله 
لَّذِینَ آمَنُوا رَبنَا إِنَّکَ وَالِِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِاالِْیمَانِ وَالَتَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِالًّ لِّ

  .]10: الحشر [)رَؤُوفٌ رحِیمٌ

أمّا العبادات، فقد اختلف العلماء فی وصول ثواب من یؤدّیها بنیّۀ وصول 
ثوابها للموتى، وکذلک تالوۀ القرآن وإهدائه للموتى، فهم ما بین معترض ومؤیّد، 

کانوا یعتمرون ویهدون ثواب فیما عدا فریضۀ الحجّ، غیر أنّه ورد أنّ الصحابۀ 
، ومنهم ابن الموفّق وابن عمر أیضاً، کما )صلى اهللا علیه وآله( العمرۀ لرسول اهللا

عشرۀ آالف ختمۀ قرآن، وأهدى ثوابها لرسول ختم ورد أنّ رجالً یسمّى السراج 
  ).صلى اهللا علیه وآله( اهللا

ته جمیع المؤمنین ویرى العلماء أنّه یفضّل لمن یتصدّق نفالً، أن ینوی بصدق
  .والمؤمنات، فإنّ ثوابها یصل إلیهم، والیُنقص من ثوابه شیء

ومن العلماء من ردّ على منکری زیارات قبور األولیاء والصالحین بحجّۀ 
الیجب أن تترک القربات واألعمال : وقوع بعض المنکرات، فقالوا فی ردّهم

عند القبور، لکنّ الواجب الصالحۀ لمثل هذه األسباب، کاختالط الرجال بالنساء 
أن یؤدّی اإلنسان الزیارۀ وهو ینکر ما یراه منکراً، فإنّ زیارۀ القبور مندوبۀ، 

  ):صلى اهللا علیه وآله( والرحلۀ إلى المندوب مندوبۀ کذلک، وقد قال رسول اهللا

  .»کنت نهیتکم عن زیارۀ القبور، فزوروها، فإنّها تذکّرکم باآلخرۀ«

  .1الحدیث عن ابن مسعود

  .م2001مکتبۀ طاهر للتراث ـ القاهرۀ . ط» )صلى اهللا علیه وآله( أحفاد النبی«مقتبس من کتاب . 1                                                           
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 ألنّها تذکّر باآلخرۀ، وتحثّ ;)صلى اهللا علیه وآله( ولقد شرّعها رسول اهللا
  .على الزهد فی متاع الدنیا، وعدم االغترار بها، واإلقبال على اآلخرۀ

یزید فی فضله على ) صلى اهللا علیه وآله( هذا مع مالحظۀ أنّ قبر رسول اهللا
، فتحصل للزائر منفعۀ )یه وآلهصلى اهللا عل( ذلک، فالزائر یرجو شفاعۀ رسول اهللا
صلى اهللا ( ، فقد قال)صلى اهللا علیه وآله( عظیمۀ إذا شملته شفاعۀ رسول اهللا

  ).علیه وآله

  .»من زار قبری وجبت له شفاعتی«

  .2والحدیث عن ابن عمر رضی اهللا عنهما

والشکّ أنّ أولیاء اهللا هم أقرب الناس إلى خالقهم بعد األنبیاء، وهم فی 
والناس حین . ]34: الزمر[ )لَهُم ما یَشَاءونَ عِندَ رَبهِمْ(یا عند ربّهم درجات عل

قدون فیه البرکۀ التی ینالونها یثقون فی والیۀ واحد من أهل اهللا المتّقین، فإنّهم یعت
متمثّلۀ فی دعائه وفی خیره الذی یصلهم بواسطته من عند على یدیه فی حیاته، 

قۀ قد جاءتهم إالّ بعد ممارسات وتجارب أکّدت لهم اهللا تعالى، ولم تکن هذه الث

: »یارۀ القبورز«وفیها زیادۀ بعد . »فانّها تزهّد فی الدنیا، وتذکّر اآلخرۀ«: ولفظ روایۀ ابن مسعود. 1                                                                                                                                        
: 1أخرجه عنه الحاکم فی المستدرک . »...وأکل لحوم األضاحی فوق ثالث، وعن نبیذ األوعیۀ«

وفی الباب عن أبی سعید الخدری وأبی هریرۀ وأنس بن مالک وأُم سلمۀ وبریدۀ بألفاظ . 375
 287: 2وراجع تاریخ البخاری . 42559 إلى 42551 رقم 646: 15انظر کنز العمال . متقاربۀ

  .363: 10، واتحاف السادۀ المتقین 311: 8 و77: 4، وسنن البیهقی 247: 6و
وأمّا فی . 2: 4، والهیثمی فی مجمع الزوائد 278: 2أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنی فی السنن . 2

: 2، عنه فی کشف الخفا »من زار قبری کنت له شفیعاً وشهیداً«:  بلفظ224: 2الترغیب والترهیب 
  .347 ـ 346

) علیه السالم( عن علی) علیهم السالم( وفی المصادر اإلمامیۀ عن طریق أهل البیت  
من زارنی بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی، وکنت له شهیداً «: قال) صلى اهللا علیه وآله( عنه

. 142: 100، بحار األنوار 17 رقم 45: رواه ابن قولویه فی کامل الزیارات» وشافعاً یوم القیامۀ
من «): صلى اهللا علیه وآله( قال رسول اهللا: قال) علیه السالم( یۀ السدوسی عن أبی عبداهللاوروا

  .18المصدر السابق رقم » أتانی زائراً کنت له شفیعاً یوم القیامۀ
 وابن قولویه فی 72:  والشیخ المفید فی المقنعۀ20: 6ویروی الشیخ الطوسی فی التهذیب   

: قال) علیه السالم( ثاً مسنداً عن عبداهللا بن سنان عن الصادق حدی1 رقم 39: کامل الزیارات
إذ رفع رأسه فقال ) صلى اهللا علیه وآله( فی حجر رسول اهللا) علیه السالم( بینما الحسین بن علی«
بنی، من أتانی زائراً بعد موتی فله الجنّۀ، ومن أتى  یا: یا أبه ما لمن زارک بعد موتک؟ فقال: له

 موته فله الجنّۀ، ومن أتى  أخاک زائراً بعد موته فله الجنّۀ، ومن أتاک زائراً بعد أباک زائراً بعد
  .»موتک فله الجنّۀ
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أنّ له عطاءً من عند اهللا یستفید منه أهل محبّته، ویستشفع به عند اهللا فی حسن 
  .ظنٍّ به، ولم تنقطع هذه البرکۀ بعد وفاته

والذی ثبت أنّ زوار أهل البیت واألولیاء الصالحین فی أضرحتهم، لیسوا 
ل الثقۀ فی روایاتهم، بل المشهور أنّ هؤالء تمجمیعاً من العوام الذین التک

المزارات من أهل العلم والثقافۀ، ومن أهل الثقۀ الذین الیشکّ المتردّدین على 
فی روایاتهم، وهذا یدلّ على أنّ الذین یذوقون حلو الزیارۀ، ویشعرون بجمالها، 

 هذه یلزمون أنفسهم المداومۀ علیها، وینشدون الراحۀ النفسیۀ والسکینۀ فی
  .الریاض الطیّبۀ

فقد وصلوا إلى حدّ االعتقاد بأنّ الضریح فی مکان طاهر یستجاب فیه 
کون فی الدعاء، وهذا األمر مجرَّب لدیهم، ومن یأتی إلى مکان طاهر کهذا فإنّه ی

من اهللا تعالى، فالمالئکۀ ترفرف حول الطهارۀ والتقوى، وبإذن اهللا حالۀ قرب 
  .جاب دعاؤهم عندهاتقضی حاجات الزائرین، ویست

أال یعلم أنّ الروح موصولۀ بالجسد، ! إنّ اإلنسان بعد الموت یبلى: وإن قیل
حوله؟ وإالّ فما فائدۀ قراءۀ السالم على األموات عند القبور؟ وما فضل  تحوم

  دعاء الولد الصالح ألبیه وهو فی قبره؟

وَقُل (رآن بذلک لنا ذلک، وأمرنا الق) صلى اهللا علیه وآله( وقد سنّ رسول اهللا
  .]24: اإلسراء[ )رب ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبیَانِی صَغِیراً

بضرورۀ الحرص على » الفقه على المذاهب األربعۀ«ولقد جاء فی کتاب 
 عامۀ فی کلّ األیام عند الحنابلۀ، زیارۀ األضرحۀ وتذکّر یوم الحساب، وهی

السبت، وعند المالکیۀ الشافعیۀ من عصر یوم الخمیس إلى طلوع یوم وعند 
والحنفیۀ تکون الزیارۀ أیام الخمیس والجمعۀ والسبت، کما اهتمّ أئمۀ المذاهب 

 ألنّ هذه األماکن تأنس لها المالئکۀ، ویستجیب اهللا فیها ;بزیارۀ قبور الصالحین
: الدعاء، فإنّ الصالحین کانت لهم أعمال وأنوار من اهللا، ونور اهللا الیُحجب عنهم

  .1تینأحیاء ومیّ

فالقبور تضمّ أجساد األنبیاء والمرسلین الذین حملوا على عاتقهم رساالت السماء وبلّغوها الناس، . 1                                                           
ع والصالح، فکانوا محطّ أنظار وتضمّ أیضاً أبناءهم وأحفادهم الذین عُرفوا بالتقوى واإلیمان والور
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وإذا کان هناک من ینهى عن زیارۀ األضرحۀ من باب سدّ الذرائع، فهذا 
 ألنّ الذین کانوا یتّجهون إلى األصنام، کانوا کفّاراً مشرکین ;قیاس مع الفارق

یعبدونها، بینما هؤالء مسلمون موحّدون یحبّون أصحاب القبور، وفرق بین 
صلّی هللا ویعبده فی نفس المکان، المحبّۀ والعبادۀ، بدلیل أنّ الزائر المسلم ی

  .زیارۀوالیصلّی إالّ هللا قبل ال

ولقد کان األئمۀ والصالحون حریصین على زیارۀ أضرحۀ أهل البیت، ومنهم 
: »المنن«ـ یقول فی کتابه  وکان شیخاً لألزهر ـ) رضی اهللا عنه( اإلمام الشعرانی

آلل البیت الذین دفنوا فی زیارتی بین فترۀ وأخرى: وممّا منّ اهللا تعالى به علی 
مصر، کلّهم أو بعضهم، حیث أزورهم فی السنّۀ ثالث مرّات بقصد صلۀ رحم 

 ، ولم یکره)هللا علیه وآلهصلى ا( رسول اهللا

ذلک أحد إالّ لقلّۀ فهمه وإدراکه لمنزلتهم، أو لعدم ثبوت دفنهم فی قبورهم 
  .المقامۀ، وهذا جمود، فإنّ الظنّ یکفینا فی کلّ خیر

نّ المؤمنین الیلجأون إلى قبور األولیاء الصالحین وآل البیت المطهرین إالّ وإ
حبّاً فیهم، واتّعاظاً وتأسّیاً بأخالقهم، وکذا ترحّماً واستغفاراً من الزائر للمزور، 

الغیب خیرٌ لالثنین، وکلّ من تُرجى برکته فی الدنیا ودعوۀ األخ ألخیه بظهر 
  . فإنّ للصالحین شفاعۀ إلخوانهم عند اهللا تعالىکذلک فی اآلخرۀ،تُرجى برکته 

کما أنّ لروح المیّت تعلّقاً شدیداً بجسده، وعندما یقف الزائر عند القبر 
ـ تتالقى األرواح، فیسلّم الزائر وتردّ روح المزور  وخاصّۀً قبور الصالحین ـ

عت الزیارۀ، السالم، ومن هنا تکون الزیارۀ سبباً لراحۀ الزائر والمزور، ولهذا شرِّ
  .کما أنّ اتّصال أرواح األموات باألحیاء ثابت بالسنّۀ

الناس واحترامهم، ثم على االمتداد من العلماء والفقهاء الورعین الذین عاشوا حیاۀ الزهد                                                                                                                                         
والحرمان وطلب العلم ونشر الدین واألخالق الکریمۀ بصورۀ کتابات جلیلۀ وآثار رائعۀ جذبت 

مع الغزیر، ویستذکرون یزورون هؤالء باستمرار، ویذرفون الد قلوب وعقول الناس، والناس
  .تضحیاتهم، ویستمدّون منهم روح الصبر والتقرّب إلى اهللا تعالى، وامتثال أوامره

ـ نوع من الوسائل التی  بالحقیقۀ إنّ زیارۀ قبور األولیاء والصالحین والشخصیات العظیمۀ هیـ  
 إعالم لألجیال تدفع اإلنسان إلى المیل باتجاه الدین والخلق الکریم من جهۀ، ومن جهۀ أخرى

وطریق الهدى والفضیلۀ، وکالهما یصبّ فی  الحق دین یسلکون الذین المتالحقۀ بأنّ هذا جزاء
  .هللا، ولیس فیهما محذورخدمۀ دین ا
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وإذا کان البعض یخشى على الزائر الوقوع فی الشرک، فلینظر إلى الزائر وهو 
 لیقینه أنّ المعبود هو اهللا، وأنّ المتوجّه إلیه بالدعاء ;یتوجّه إلى القبلۀ یدعو اهللا

ک بین الزائر والمزور إالّ عالقۀ اتّصال هو اهللا سبحانه وتعالى ال غیر، ولیس هنا
  .روحی تسری بینهما

: أنّ الملکین الموکلین بالعبد فی الدنیا یقوالن عندما یموت العبد: وفی األثر
إنّ سماواتی : د إلى السماء، فیقول اهللا تعالىرب مات فالن فأذن لنا أن نصع یا«

:  فی األرض، فیقول اهللا تعالىربّنا نقیم: مالئکتی یسبّحوننی، فیقوالنمملوءۀ من 
رب فأین نکون؟ فیقول اهللا  یا: إنّ أرضی مملوءۀ من خلقی یسبّحوننی، فیقوالن

کونا على قبر عبدی فکبرانی وهلِّالنی وسبحانی، واکتبا ذلک لعبدی إلى : تعالى
  ).القرطبی(» یوم القیامۀ

ه المساجد، ومع هذا فإنّ هناک من یرفض الزیارۀ وحتّى الصالۀ فی هذ
: التشدّ الرحال إالّ إلى ثالثۀ مساجد«متعلّالً بمفهومه من الحدیث الشریف 

  .1»المسجد الحرام، ومسجدی هذا، والمسجد األقصى

ذه الصیغۀ التفید المنع من الرحلۀ إلى أنّ ه: غیر أنّ الواضح من معنى الحدیث
المساجد على مساجد غیر المذکورۀ، بل تفید التفضیل لثواب الصالۀ فی هذه 

ومن بعده الصحابۀ الکرام ) صلى اهللا علیه وآله( غیرها، فقد کان رسول اهللا
ومن هنا فإنّ . یشدّون الرحال للصالۀ فی مسجد قباء بضواحی المدینۀ المنوّرۀ

شدّ الرحال إلى بیوت اهللا غیر ممتنع، ولکن ثوابها أقلّ من شدّها إلى هذه 
  .2یث الشریفد الثالثۀ المذکورۀ فی الحدالمساج

  . عن أبی هریرۀ278: 2، وأحمد 511 حدیث 1014: 2أخرجه مسلم . 1                                                           
 وهو أنّ تقدیر المستثنى منه وثمۀ ردّ آخر یورد على ما ذهب إلیه البعض استدالالً بهذا الحدیث،. 2

التشدّ : ، والثانیۀ...التشدّ إلى مسجد من المساجد إالّ ثالثۀ مساجد: األولى: یکون فی صورتین
: ، فإذا کان على التقدیر األول کان معنى الحدیث...ثالثۀ مساجدإلى مکان من األمکنۀ إالّ إلى 

 الثالثۀ المذکورۀ، ولو سلِّم فهو المساجد سوى المساجدعدم شدّ الرحال إلى أیّ مسجد من 
فال یشمل النهی من . الیعنی عدم جواز شدّ الرحال إلى أیّ مکان آخر حتّى لو لم یکن مسجداً

  .شدّ الرحال لزیارۀ األنبیاء واألئمۀ الطاهرین واالولیاء الصالحین
 عدا المساجد وأمّا على التقدیر الثانی فالزمه النهی عن شد الرحال إلى کل بقاع العالم ما  

کلّ مکان سوى المساجد الثالثۀ، وفیه ما فیه، إذ الثالثۀ المذکورۀ، أی حرمۀ شدّ الرحال إلى 
، وشدّ الرحال ...شدّوا الرحال فی موسم الحج للسفر إلى عرفات والمشعر ومنىالمسلمون طالما 
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ما أنّ التضییق على المسلمین فی زیارۀ األولیاء فی قبورهم وأضرحتهم بعد ک
ولقد . الصالۀ هللا فی هذه المساجد الملحقۀ بها أضرحتهم یمنع خیراً عن المسلمین

بلغت المغاالۀ فی النهی بالبعض إلى إبطال الصالۀ إذا کانت نیّۀ المصلّی بعدها 
یها تضییق، وتعطّل بیوت اهللا، بینما قال رسول فتلک دعوىً ف! هی الزیارۀ

أال وقد «:  وقال1»جعلت لی األرض مسجداً وطهوراً«): صلى اهللا علیه وآله( اهللا
  .2»نهیتکم عن زیارۀ القبور، أال فزوروها

وکلمۀ أخیرۀ نقولها لمن یقاطع زیارۀ أهل البیت واألولیاء الصالحین، 
اۀ بأسمائهم أو التی تضمّ قبورهم ویتشکّک فی الصالۀ فی المساجد المسمّ

صلى اهللا ( الهجر لکلّ مسجد فیه قبر، لهُجر مسجد رسول اهللا إذا کان: وأضرحتهم
السیدۀ فاطمۀ ) صلى اهللا علیه وآله( اهللا ، ففیه دُفنت إلى جوار رسول)علیه وآله

 الزهراء، ودُفن سیدنا أبو بکر وسیدنا عمر وبعض الصحابۀ رضی اهللا عنهم، ویزور
المسلمون والسلف الصالح القبر الشریف، ویسلّمون على فاطمۀ، وأبی بکر وعمر 
رضی اهللا عنهم بعد أداء واجب العبادۀ لربّ العالمین، بل إنّ الصالۀ فی المسجد 

ما بین «): صلى اهللا علیه وآله( اهللالنبوی بألف صالۀ فیما سواه، ولما قال رسول 
  3»قبری ومنبری روضۀ من ریاض الجنّۀ

یسنّ اإلکثار من زیارۀ القبور، واإلکثار : وقیاساً على ذلک قال اإلمام النووی
  .من الوقوف عند قبور أهل التقوى والصالح

بیل اهللا فی الثغور ، وهکذا لطلب الجهاد فی س...لطلب العلم فی بغداد أو بخارى أو جبل عامل أو                                                                                                                                        
  .24: 2 آداب السفر، وکذلک الفتاوى الکبرى 247: 2انظر إحیاء علوم الدین للغزالی . وغیرها

، 567 حدیث 187: 1، وابن ماجۀ 56: 2، والنسائی 317 ذیل حدیث 131: 2أخرجه الترمذی . 1
 155: 1یه وفی الفق» ...جُعلت لی األرض: فُضِّلت بأربع« بلفظ 201: والصدوق فی الخصال

  .»...جعلت لی األرض: أُعطیت خمساً لم یعطها أحد قبلی «724حدیث 
نقلته کتب الحدیث بأسانید صحیحۀ وبألفاظ متقاربۀ عن ابن مسعود وأنس وابن عباس وزید . 2

 374: 1، مستدرک الحاکم 89: 4راجع سنن النسائی . وأبی هریرۀ وبریدۀ وأم سلمۀ وعائشۀ
  .76: 4، سنن البیهقی 72: 2داود ، سنن أبی 441: 1مسند أحمد ، 476: 1، سنن ابن ماجۀ 375و

: ، والصدوق فی معانی األخبار64: 3، وأحمد 502 و501 و500 حدیث 1010: 2أخرجه مسلم . 3
 حدیث 554: 4، وفی الکافی 1575 و1574 و1573 حدیث 341: 2، وفی الفقیه 1 حدیث 267

  .»قبری«: بدل» بیتی« بلفظ 5 و3



٣٦٦ اهل بيت فی مصر

ما زال العلماء کابراً عن کابر، مشرقاً ومغرباً، : کما قال ابن الحاج فی مدخله
ت فی یتبرّکون بزیارۀ قبور الصالحین، فإنّ برکتهم جاریۀ بعد موتهم کما کان

  .حیاتهم

 ألجل العبادۀ یدخل فی جملۀ زیارۀ قبور األنبیاء والصحابۀ وإنّ السفر
  .وسائر العلماء واألولیاءوالتابعین، 

فما القول بعد ذلک فی زیارۀ أضرحۀ أهل البیت، الذین وصّانا رسول 
  بمودّتهم، وحدّث عن فضلهم؟)صلى اهللا علیه وآله( اهللا

 ولذلک تبارى أهل المحبّۀ فی الحدیث ;ومفمن اعتقد خالف ذلک فهو المحر
خاصۀً فی کلّ ) صلى اهللا علیه وآله( عن فضل زیارۀ أهل البیت، أحفاد النبی

  .عصر وزمان

  :وما أصدق المحبّ شاعر األولیاء الشیخ علی عقل حین أنشد

  همو ثقتی روحی لهم تتبتّلُ***یقولون من هم قلت آل محمد

  نصّ حدیث للبریۀ یشملُب***وحبّهمو فرض على الکلّ واجب

  کتابی وأهلی وعترتی فهو أشملُ***ومعناه أنّی تارک فیکم الهدى

  فإنّی بأهل المصطفى متوسّلُ***إذا اتّخذت جاه الملوک وسیلۀً

  یؤانسنی منهم ضیاء مجمّلُ***على بابهم ما دمت حیّاً وإن أمت

  یقال لنا تحت الستار أال ادخلوا***وآتی بأصحابی إلى باب عزّهم

  کأنّی بدار الخلد إذ أنا أنهلُ***فأعتابهم من فوق رأسی نسیمها

الزائر إلى تطهیر قلبه ) رضی اهللا عنه( ویدعو الولی الشیخ صالح الجعفری
، لکی ینال برکۀ )صلى اهللا علیه وآله( بتالوۀ القرآن، وبالصالۀ على رسول اهللا

  :الزیارۀ، وتکون نافعۀ بإذن اهللا، فیقول

  طهر القلب إذا ما زرتنا***ا من جئتنانحن آل البیت ی

  واقرأ القرآن تلقى ودّنا***واذکر المختار طه جدّنا

فی مدح أبناء » الحلواء«وقال العارف باهللا أحمد الحلوانی فی قصیدته 
  :الزهراء رضی اهللا عنهم أجمعین



٣٦٧ اهل بيت فی مصر

وإن هم رضوا نفسی فقد عظمت ***بنفسی أفدی الزهر من بضعۀ الزهرا
  قدرا

  فقل ما شئت فیهم الترهبن نکرا***والدنیا لعمری هم همهم الدین 

  وفاخر بهم من شئت إن ذکروا الفخرا***وعال بهم من شئت إن ذکروا العال

  أناروا دیاجی الکون بالطلعۀ الغرّا***بدور سمت عن شمس أکرم مرسل

  وبالعلم والفتوى وبالذکر والذکرى***وبالحلم والندى وبالبرّ والتقوى

  بهم تنتهی العلیاء والرتبۀ الکبرى*** أو یقارب بضعۀًومن ذا یدانی

  یسام بأرواح المحبّین لو یشرى***محبّتهم باب الرضا ورضاهمو

  ویکرم مثواهم هنیئاً لک البشرى***فیا من یوالیهم ویحفظ ودّهم

  تفضّل تفضل فادخل الجنّۀ الخضرا***فالبدّ یوم العرض تسمع قائالً

قد أوضح المقصود بĤل البیت فی تعلیقه » الکشّاف«وربّما یکون صاحب 
أَسْأَلُکُمْ  قُل ال: (أنّه لمّا نزلت اآلیۀ): صلى اهللا علیه وآله( على حدیث رسول اهللا

من ): صلى اهللا علیه وآله(  سئل رسول اهللا)عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدۀَ فِی الْقُرْبَى
  .ودّتهمعلینا م وجبت اهللا الذین رسول قرابتک هؤالء یا

  . أی الحسن والحسین1»علی وفاطمۀ وابناهما«: فقال

، وهو )صلى اهللا علیه وآله( فثبت أنّ هؤالء األربعۀ هم أخصّ أقاربه
صلى اهللا ( ویستدلّ على ذلک بأنّ رسول اهللا. المخصوصون بمزید من الفضل

نی ما فاطمۀ بضعۀ منّی، یریب«:  لقوله;کان یحبّ فاطمۀ رضی اهللا عنها) علیه وآله
  .2)فی مستدرکه الحاکمو مسنده فی أحمد(» آذاها رابها، ویؤذینی ما

وقد أخرج الحدیث الطبرانی .  من سورۀ الشورى23:  ضمن تفسیر اآلیۀ220 ـ 219: 4اف الکش. 1                                                           
، وابن کثیر والقرطبی فی 103: 7، والهیثمی فی مجمع الزوائد 444: 11 و39: 3فی الکبیر 

  . من سورۀ الشورى23: تفسیرهما عند تفسیر اآلیۀ
: الخبر متواتر وبألفاظ مقاربۀ، فمنهاویذکر أنّ . 158: 3، مستدرک الحاکم 323: 4مسند أحمد . 2

یقبضنی ما «: ومنها» فمن أغضبها فقد أغضبنی«: ، ومنها زاد»شُجنۀ منّی«: ومنها» مضغۀ منّی«
جع صحیح را. والبضعۀ والمضغۀ واحد، وهو القطعۀ من اللحم. »یقبضها ویبسطنی ما یبسطها

 3714 حدیث 538: 2 و باب مناقب فاطمۀ3767 حدیث 550: 2البخاری بحاشیۀ السندی 
أخرجه :  وقال477: 7مناقب قرابۀ الرسول، فتح الباری شرح صحیح البخاری البن حجر : باب

 حدیث 120: 8، شرح السنّۀ للبغوی 2712 حدیث 455: 2الترمذی وصحّحه، مصابیح السنّۀ 
 1012 حدیث 404: 22 و30 حدیث 25: 20هذا حدیث صحیح، المعجم الکبیر :  وقال3956
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کان یحبّ علیاً، فقد تولّى ) صلى اهللا علیه وآله( کما ثبت بالنقل المتواتر أنّه
تربیته، وعاشره معاشرۀ األب واألخ، وکذلک الحسن والحسین، فقد دعا لهما 

اماً على األمۀ ت، فقد أصبح لزوأشهد الناس على حبّه لهما، وما دام ذلک قد ثب
 ]158: األعراف[ )وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ: (لقوله تعالى ;محبّۀ هؤالء األربعۀ

  .]21: األحزاب[ )لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ: (ولقوله تعالى

عاء لهم فی التشهدّ هذا الد: ویدلّ کذلک على لزوم ووجوب محبّۀ آل البیت
، وهذا دعاء لهم بالصالۀ »اللّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد«: فی کلّ صالۀ

 التی

  .هی الرحمۀ من اهللا تعالى علیهم

کربالء وبعدها،  مع أهل البیت أیام ولهذا، فقد أظهرت مصر تعاطفاً کبیراً
صر مقاماً فأحسنت استقبال السیدۀ زینب ومن معها من آل البیت حین اختارت م

، ومع أنّ الخلفاء العباسیّین حاولوا فیما )رضی اهللا عنه( لها عقب مقتل الحسین
بعد إخماد شعلۀ التعاطف لدى المصریّین مع آل البیت، إالّ أنّ المصریّین ازدادوا 

 بیت تعاطفاً وحبّاً لهم، ویشهد على ذلک کثرۀ األضرحۀ التی تضمّها مصر آلل
، وإلیثارهم اإلقامۀ فیها دون غیرها من األمصار )لهصلى اهللا علیه وآ( النبی

  .اإلسالمیۀ

رغم أنّ بعض الحکّام فی الشام وفی العراق کانوا یرسلون رؤوس القتلى من 
 لتخویف أهلها من االلتفاف حول آل البیت والتعاطف معهم، ;آل البیت إلى مصر

ۀ التنکیل بالعلویّین لکنّ ظلّ المصریون أکثر الناس حبّاً لهم، مع أنّه کانت ظاهر
األموی والعباسی، فیما عدا بعض : من ذرّیۀ اإلمام علی على امتداد العصرین

رضی اهللا ( الخلفاء الذین عرفوا حقّ آل البیت ومنزلتهم، مثل عمر بن عبدالعزیز

: 5، السنن الکبرى للنسائی 32808 حدیث 184: 11، مصنف ابن أبی شیبۀ 1014 حدیث 405و                                                                                                                                        
رواه الشیخان عن المسوّر، ورواه أحمد :  وقال1829 حدیث 80: 2، کشف الخفا للعجلونی 97

استدلّ به السهیلی على أنّ من سبّها :  وقال5833 حدیث 554: 4والحاکم والبیهقی، فیض القدیر 
وهو :  وقال327: 10، سبل الهدى 78: ، فضائل الصحابۀ)صلى اهللا علیه وآله( به ألنّه یغض;کفر

خدیجۀ وعائشۀ وبقیۀ بنات النبی، فضائل : یقتضی تفضیل فاطمۀ على جمیع نساء العالم، ومنهنّ
  .، وغیرها1324 حدیث 755: 2الصحابۀ ألحمد 
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، الذی لم یکن یخاف على ملکه وسلطانه مثل باقی الخلفاء األمویّین، ومثل )عنه
مأمون، الذی کان بطبیعته یمیل إلى أهل البیت، فقد قرّب الخلیفۀ العباسی ال

ووصّى له بالخالفۀ، غیر أنّه لم اإلمام علی الرضا منه، ثم والّه العهد فی حیاته، 
  .یتمّ له تولّی الخالفۀ

ولقد عرفت مصر حبّ آل البیت المحمدی منذ عرف أهلها حبّ رسول 
قُل : ( تعالى فی کتابه العزیز، آخذاً من توجیه اهللا)صلى اهللا علیه وآله( اهللا
، ومن توجیه رسول ]23: الشورى[ )أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدۀَ فِی الْقُرْبَى ال
أحبّوا اهللا لما یغذوکم به من نعم، وأحبّونی لحبّ اهللا، «): صلى اهللا علیه وآله( اهللا

  ). الترمذی والحاکمعن ابن عباس رواه (1»وأحبّوا آل بیتی لحبّی لهم

مصر، فنحن أضرحتهم فی وإن کان هناک من یشکّک فی سکنى آل البیت 
نعلم أنّ تاریخ اإلسالم بصفۀ عامۀ کتبه رجال ثقات، ومنهم المقریزی الذی 

وبنى الصالح طالئع الوزیر «: عرض لموضوع رأس الحسین، فقال فی خططه
مر، وهو المعروف بجامع مسجداً للرأس خارج باب زویلۀ من جهۀ الدرب األح

ثم قال . »الصالح طالئع، فغسل الرأس فی المسجد المذکور على ألواح الخشب
 من عسقالن )نهرضی اهللا ع( ثم نقلت رأس الحسین«: کذلک، وهو المؤرّخ الثقۀ

إلى القاهرۀ فی یوم األحد ثامن من جمادى اآلخرۀ سنۀ ثمان وأربعین 
  2»وخمسمائۀ

عبدالرحمن أنّ : » فی تحقیق المشاهددل الشاهدالع«وکذلک جاء فی کتاب 
کتخدا لمّا أراد توسیع المسجد المجاور للمسجد الشریف سنۀ خمس وسبعین 

إنّ هذا المشهد لم یثبت فیه دفن رأس الحسین، : ومائۀ وألف للهجرۀ، قیل له
فأراد التحقّق من ذلک، فکشف المشهد الشریف بمحضر من الناس، ونزل به 

الشیخ الجوهری الشافعی والشیخ الملوی المالکی، فشاهدا : لیالنالعالمان الج

، وأبو نعیم 2639 حدیث 46: 3الطبرانی فی الکبیر  و،3789 حدیث 664: 5أخرجه الترمذی . 1                                                           
، والشیخ 149: 3، والحاکم فی المستدرک 160: 4، والخطیب فی التاریخ 211: 3فی الحلیۀ 

  ).10( المجلس 531 حدیث 278: الطوسی فی األمالی
  .181: 2خطط المقریزی . 2
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رسیّاً من الخشب الساج، علیه طست من الذهب، ـ ک کما ذکرا بعد أن خرجا ـ
األخضر، تحتها کیس من الحریر األخضر الرقیق داخله فوقه ستارۀ من الحریر 

  .»الرأس الشریف

ففی أیّ مکان «: هذا المقاموعلى أیّۀ حال، فإنّ اإلمام ابن الجوزی قال فی 
کان رأس الحسین أو جسده، فهو ساکن فی القلوب والضمائر، قاطن فی األسرار 

  .»والخواطر

إنّ حبّ آل البیت، وحسن الظنّ بأماکن أضرحتهم، خیر من : ولهذا نقول
  :اإلعراض عن زیارتهم بحجج الیقین معها، وصدق المحبّ القائل

   شرق أو بغربِبأرض***التطلبوا المولى الحسین

  نحوی فمشهده بقلبی***وذروا الجمیع ویمّموا

ومن هنا فإنّ الزائر مُثاب على قراءۀ شیء من القرآن والدعاء لواحد من 
  ).صلى اهللا علیه وآله( المسلمین، ومثاب على نیّته بصلۀ رحم رسول اهللا

ومن العجیب أنّ أناساً قد حرموا أنفسهم من نعمۀ حبّ آل البیت، لقصور 
 )مَا نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى: (همهم لداللۀ اآلیۀ الکریمۀ التی تقولف
 فی اآلیۀ تشیر إلى العبادۀ بما فیها )عْبُدُهُمْمَا نَ(، ولم یفطنوا إلى کلمۀ ]3 :الزمر[

بیت فرق کبیر بین العبادۀ والمحبّۀ، فأحباب أهل ال: نقول لهم! من رکوع وسجود
، وبعد أن نصلّی )صلى اهللا علیه وآله( نحن نحبّهم طاعۀً لوصیّۀ رسول اهللا: یقولون

 إقراراً بأنّنا عبید هللا تعالى، وبعد أن نؤدّی ;هللا ونرکع ونسجد خشوعاً وخضوعاً
راً لمکانتهم فی  إظها;واجب الطاعۀ نؤدّی واجب المحبّۀ بالدعاء ألهل البیت

صلى اهللا ( سبحانه ولرسولهال أحد غیره، والمحبّۀ له فالمعبود هو اهللا و. قلوبنا
أحبّوا اهللا لما «): صلى اهللا علیه وآله( وآلل بیته، کما وصّانا بذلک) علیه وآله

 1»یغذوکم به من نِعَم، وأحبّونی لحبّ اهللا، وأحبّوا آل بیتی لحبّی
  ).الترمذی والحاکم رواه عباس ابن عن(

  .تقدم تخریجه آنفاً. 1                                                           
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صلى اهللا (  سبباً فی قطع رحم رسول اهللافالیجب أن تکون الغیرۀ الخاطئۀ
، فحتّى الرجل العامّی حین یدخل مسجداً فیه ضریح، یبدأ بأداء )علیه وآله

واجب الطاعۀ وهی تحیّۀ المسجد بالصالۀ، ثم یزور الولیّ ویدعو له، ویقرأ ما 
تیسّر من القرآن صلۀً وهدیۀً له، وهذا العمل إنّما یؤدّی إلى شیوع المحبّۀ بین 

لمسلمین، کما أنّه اقتداء بالصالحین، وبیان منزلۀ أولیاء اهللا الصالحین فی قلوب ا
  .1الناس

من لم یصلِّ على اآلل فی التشهّد : یقول) رضی اهللا عنه( واإلمام الشافعی
  :ذا المعنىتبطل صالته، فقال فی ه

  فرضٌ من اهللا فی القرآن أنزله***آل بیت رسول اهللا حبّکمُو یا

  من لم یصلِّ علیکم ال صالۀَ له*** عظیم الفضل أنّکمُویکفیکمُو من

الیزید فی الدین شیئاً من عنده، ) صلى اهللا علیه وآله( ومعلوم أنّ رسول اهللا
حى إلیه أن یعلّم المسلمین الصالۀ والدعاء آلل البیت فی بل البدّ أنّ اهللا تعالى أو
 وعلى آل محمد کما صلّیت اللّهم صلِّ على محمد: التشهّدالتشهّد، أن یقولوا فی 

: والمعنى کما ذکره سیدی محیی الدین ابن عربی. على إبراهیم وعلى آل إبراهیم
اللّهم صلِّ على سیدنا محمد من حیث ما له آل، کما صلّیت على سیدنا إبراهیم «

 ألنّ النبوۀ ;من حیث ما له آل، وحیث إنّ آل سیدنا محمد لیس فیهم نبیّون
، فالمعنى ینصرف إلى )صلى اهللا علیه وآله( محمددنا خُتمت بسیوالرسالۀ 

 لیکونوا فی الفضل کĤل سیدنا إبراهیم الذین فیهم أنبیاء ;)صلى اهللا علیه وآله( آله
، فالرفعۀ آلل سیدنا محمد ال )علیهما السالم( کسیدنا إسماعیل وسیدنا یوسف

مى مقام، وإنّما  إلنّ مقامه معروف عند ربّه، وهو أس;)صلى اهللا علیه وآله( له
ویدلّ ذلک على . الدعاء والصالۀ فی التشهّد آلل البیت، وکلّ مسلم یفعل ذلک

أنّهم مکرَّمون من اهللا تعالى، ومن یحبّهم یکرَّم بکرامتهم، ویحشر معهم إن شاء 
  .»اهللا

 وعظماء التاریخ من المؤمنین، سبق أن ذکرنا أنّ لزیارۀ أضرحۀ األنبیاء واألولیاء والصالحین،. 1                                                           
وآثاراً أخرى کثیرۀ  تؤدّی بمجموعها إلى بثّ روح الدین بین الناس، وتکریس احترام  أهدافاً

  .وکلّها فضائل یطلبها اإلسالم ویدعو إلیها. اآلخرین فیهم، وتعزیز التمسّک باألخالق الحمیدۀ
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*   *   *  

وهذا الکتاب أیها القارئ الکریم هو کتاب محبّۀ، ودعوۀ من القلب إلى ...
صلى اهللا ( حبّۀ أهل البیت، بأداء واجب المودّۀ التی هی وصیّۀ رسول اهللالمب القل

، وقد دلّت )صلى اهللا علیه وآله( بĤل بیته وذرّیته من باب الوفاء له) علیه وآله
أفعالهم وأحوالهم على أنّهم استحقّوا شرف االنتساب ألکرم خلق اهللا، فلهم جهاد 

 ;م کالم نافع، شهد لهم العلماء بذلکفی سبیل الحقّ، ولهم مواقف کریمۀ، وله
الصالح، وخاصّۀً الخلفاء الراشدین، هم الکریمۀ عند السلف لذلک کانت لهم منزلت
صلى اهللا ( لصلۀ رحم رسول اهللا«: یقول) رضی اهللا عنه( فکان سیدنا أبو بکر

، کما تزوّج سیدنا عمر بن »أحبّ إلی من صلۀ رحمی) علیه وآله
 لتکون له صلۀ بذرّیۀ ;بالسیدۀ أم کلثوم بنت اإلمام علی)نهرضی اهللا ع( الخطاب
، کما أخبر بذلک، ثم سار على ذلک أهل الصالح )صلى اهللا علیه وآله( المصطفى

  ).صلى اهللا علیه وآله( وکلّ المحبّین لرسول اهللا

الذین یحدّثک عنهم هذا الکتاب، هم ) صلى اهللا علیه وآله( وأحفاد رسول اهللا
لذین أذهب اهللا عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً، لشرف انتسابهم إلى المطهّرون ا
، ولتمسّکم بأخالقه وبسلوکه، واهتدائهم بهداه، )اهللا علیه وآلهصلى ( أحبّ أحبابه

  :فاستحقّوا محبّۀ الناس الذین وصف محبّتهم، فقال أحدهم

  فإنّ ذنوبی لن تلمّ بها حصرا***فإن کان ذنبی أنّ قلبی یحبّهم

، لیست إالّ )صلى اهللا علیه وآله( ا، فإنّ محبّۀ آل البیت أحفاد النبیومن هن
ال لذنب اقترفوه، وإنّما لسوء ظنّ تعویضاً لهم عن معاناۀ وآالم تحمّلوها صابرین، 

قلوبنا معکم، ولکن : بعض أعوانهم، الذین قالوا لهمالحکّام بهم، کما خذلهم 
  .من بطش السلطاننکثاً للعهد، وخوفاً !! سیوفنا على رقابکم

فهم نماذج إسالمیۀ رائعۀ، یلزم أن ! فما أحوجهم إلى نفحۀ الحبّ والمودّۀ
تعرف األجیال عنهم مواقفهم ومبادئهم الکریمۀ، وسلوکهم الطیّب المهتدی 

بّر عنها ، فلهم واجب المودّۀ التی یع)صلى اهللا علیه وآله( بسلوک المصطفى
أنّ أرواح الصالحین لتتعارف مع أرواح لهم، وبزیارتهم فی أضرحتهم والدعاء 
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الزوّار، وخاصّۀً فی أماکن جرّب الناس عندها استجابۀ الدعاء، ونزول السکینۀ 
والرحمۀ، بشرط أن یکون بنیّۀ الزائر االلتزام باآلداب الشرعیۀ لزیارۀ أحد هؤالء 

  .األحفاد فی المسجد أو المزار المنتسب إلیه، والذی یحمل اسمه

صلى اهللا ( مساجد والمزارات التی تسمّى بأسماء أحفاد المصطفىوقد تکون ال
مسجد السیدۀ سکینۀ، والسیدۀ فاطمۀ النبویۀ، قد شیّدها بعض : مثل) علیه وآله

الصالحین الذین نذروا هللا أن یبنوا مسجداً یحمل اسماً شریفاً من آل البیت، تیمّناً 
قلوب الناس المنزلۀ الکبیرۀ وتبرّکاً وإحیاءً لذکرى أهل البیت الذین لهم فی 

  .والمحبّۀ

کما قد یکون المسجد قد بُنی بسبب رؤیا منامیۀ ألحد الصالحین، یُفهم منها 
أن یقیم بیتاً هللا یحمل اسماً شریفاً من أسماء آل البیت، وهذه البیوت تُعرف 

وهی منتشرۀ فی کثیر من البالد اإلسالمیۀ، ومصر خاصّۀً لها .. بمشاهد الرؤیا
یب األکبر من هذه المساجد والزوایا والمشاهد واألضرحۀ، وکلّها معدّۀ النص

للصالۀ والعبادۀ، وتالوۀ القرآن وذکر اهللا فی کلّ وقت، فهی بیوت أذن اهللا أن 
  .تُرفع لذکره

وإذا اختلف المؤرّخون فی من دُفن فی القبر الذی بجوار المزار أو المسجد، 
ت من بیوت اهللا، کما یصل منه هللا فی بیفإنّ ذلک الیقلّل من ثواب المصلّی 

سُمی باسمه من األحفاد کهدیۀ من المصلّی له من قراءۀ قرآن ودعاء، الثواب لمن 
) صلى اهللا علیه وآله( فضالً عن التأسّی بأخالق هؤالء الذین دعا لهم رسول اهللا

ۀ، وما ووصّانا بمحبّتهم ومودّتهم، وما یُعرف بالضریح تسمیۀٌ أطلقها أهل السنّ
یُعرف بالمشهد تسمیۀٌ أطلقها الشیعۀ، وکالهما یعنی القبر الذی غالباً ما یعلوه قبّۀ 
دُفن تحتها رجل مسلم أو امرأۀ مسلمۀ من األحفاد الذین یُعتقد فی صالحهم 
وتقواهم، کالمشهد الحسینی، والمشهد الزینبی، وضریح اإلمام الشافعی، فی مصر 

  .وفی کثیر من بالد المسلمین

*   *   *  
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  خاتمۀ
  

من بین کتابات کثیرۀ عن أهل البیت فی مصر، تمّ انتخاب هذه الفصول التی 
  ..حواها هذا الکتاب

ومثل هذه الکتابات إنّما تعکس مدى عمق حالۀ العشق التی یعیشها 
، وهی تبرهن من جانب آخر على قیمۀ )علیهم السالم( المصریون مع أهل البیت
  .ین من أهل الفکر وعامۀ الناسفوس المصریّأهل البیت وعظمتهم فی ن

وهذا الکتاب لیس فقط مجرّد عرض لسیرۀ أهل البیت، ومشاهد أبناء 
فی مصر، بل هو باإلضافۀ إلى ذلک، بمثابۀ مرشد )صلى اهللا علیه وآله( الرسول

مراقد أهل البیت وتاریخها وحالتها المعماریۀ،  ودلیل لکلّ من یرید التعرّف على
صفاً مجمالً لهذه المراقد، وما فیها من زخارف وفنون، وما لعبه فهو یحوی و

مراقد، وتوفیر الخدمات األُمراء والتجّار وکبار البلد من دور فی رعایۀ هذه ال
  .حتّى عصرنا الحاضرالخاصّۀ بها، فی شتّى العصور اإلسالمیۀ 

إنّ وجود أهل البیت فی مصر، متنفّس کبیر للمصریّین على المستوى 
تصادی واالجتماعی والسیاسی، فإنّ برکاتهم وکرماتهم دائمۀ، ومستمرّۀ على االق

  .مصر وأهلها

ولقد طغى الواقع على القلم، فقدّم الوقائع والشواهد وشتّى األدلّۀ الملموسۀ 
، والتی )علیهم السالم(  طوال العام بال انقطاع حول مراقد أهل البیتالتی تجری

  .راً من الکتبهی أبلغ من القلم، وأشدّ تأثی

والرموز التی خطّت فصول کتابنا هذا قد عبّرت أصدق تعبیر عن أهل البیت، 
بحیث الیجد القلم مجاالً للتعلیق واإلضافۀ سوى أن یبارک هذا الجهد، ویدعو 

  .ألصحابه بدوام التوفیق

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا ربّ العالمین

سید هادی الخسروشاهی ـ 
  القاهرۀ

  م2003 ـ هـ 1424
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  )1(ملحق 
  

  کتاب

  تأخبار الزینبا
  

  تألیف

  العالّمۀ الجلیل أبی الحسین یحیى بن الحسن بن

  جعفر الحجّۀ ابن عبیداهللا األعرج ابن الحسین

  األصغر ابن اإلمام السجّاد
  
  

  قدّم له

  سید هادی الخسروشاهی
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  مقدّمۀ

  )علیها السالم( ۀ زینبوثیقۀ تاریخیۀ حول مرقد السید
  

وقع بین أیدینا کتاب تاریخی قیّم، من نفائس المخطوطات القدیمۀ، یطلّ 
الذی قام بتألیفه عالّمۀ عصره أبو » أخبار الزینبات«علینا ألول مرّۀ، وهو کتاب 

وینتهی نسبه ... الحسین یحیى بن الحسن بن جعفر الحجّۀ ابن عبیداهللا األعرج
وکان یعتبر من أفاضل العلماء فی ) علیه السالم( ین العابدینإلى اإلمام السجّاد ز

لعلم والمعرفۀ والتاریخ فی علم األنساب، بل کان من أصحاب الشأن، وأهل ا
  .عصره

البن األعرج الحسینی الواسطی، » الثبت المصان«: جاء فی ترجمته فی کتاب
: لدین الحسینیلتاج ا» نسب الطالبیّین«للشریف األزورقانی، و» بحر األنساب«و
أنّه یحیى بن الحسن بن جعفر الحجّۀ ابن األمیر عبیداهللا األعرج ابن الحسین «

  .األصغر ابن اإلمام علی زین العابدین

هو أول من جمع األنساب بین دفتّین، وکان إلى «: قال الحسینی فی أنسابه
ی بنیه إمارۀ المدینۀ، وهی فی عقبه إلى یومنا هذا، صنّف کتاب نسب آل أب

طالب، ابتدأ فیه بولد أبی طالب، ثم بولدهم بطناً بعد البطن إلى قریب زمانه، وهو 
کتابٌ حسنٌ، ما رأیت فی مصنّفات األنساب أحسن وال أعدل وال أنصف وال 

  .»أرضى منه

أخبار : وله من التĤلیف«: بعد ذکر نسبه» الثبت المصان«وقال ابن األعرج فی 
صلى اهللا ( سکن مدینۀ سیدنا رسول اهللا. ب النسبالمدینۀ، أخبار الزینبات، وکتا

، وولیها بعد أبیه وجدّه، والزالت اإلمارۀ فی عقبه إلى عصرنا هذا، )علیه وآله
وکان سیدنا عظیم القدر، جلیل الشأن، مشکور الطریقۀ، ولد فی المحرّم سنۀ 

 63هـ عن  277هـ بالمدینۀ بالعقیق فی قصر عاصم، وتوفّی بمکۀ سنۀ  214
  .»ماًعا

ألبی یعقوب األزموری » أُقنوم اآلثار فی الکشف عن الکتب واألسفار«وفی 
: سن شیخ الشرف، أولهاأخبار الزینبات رسالۀ للعبیدلی یحیى بن الح«: األمغاری
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کتاب : وله غیرها تĤلیف حسنۀ، منها... بحمد اهللا وثنائه نستفتح أبواب رحمته
توفّی بمکّۀ فی ذی القعدۀ ...  العربالنسب، وله أخبار المدینۀ، وأنساب قبائل

  .»... عاماً وصلّى علیه أمیرها63 عن 277عام 

کتاب المناسک، کتاب المسجد، کتاب الفواطم، : وله مؤلّفات أُخرى، منها
  ...رسالۀ الخالفۀ وغیرها

جفی، الذی وقد قام آیۀ اهللا المرحوم السید شهاب الدین الحسینی المرعشی الن
أکثر من اثنین (اته ومکتبته العامرۀ الملیئۀ بالمخطوطات التزال آثاره وبرک

) منها باللغۀ العربیۀ% 60وثالثین ألف مجلّد فی أکثر من ستین ألف عنوان 
بتحقیق هذه الرسالۀ المخطوطۀ بعدما فتّش عنها لمدۀ طویلۀ، وأخرجها إلى النور 

طوال قرون مع مقدّمۀ مفصّلۀ فی تاریخ حیاۀ المؤلّف وآثاره، بعد أن کانت 
متمادیۀ محجوبۀ عن األبصار، مع الحاجۀ الماسّۀ إلیها لحسم الخالف فی مسألۀ 

  ).علیها السالم( مکان مرقد السیدۀ زینب

وتعدّ هذه الرسالۀ وثیقۀً تاریخیۀً معتمدۀً عن حیاۀ السیدۀ زینب الکبرى بنت 
روج من ، وأنّها دخلت مصر بعد إجبارها على الخ)علیهما السالم( اإلمام علی

أمّا السیدۀ زینب المدفونۀ بالشام، هی . المدینۀ، وتوفّیت فی مصر ودُفنت بها
  .، المکنّاۀ بأُم کلثوم)ه السالمعلی( زینب الوسطى بنت اإلمام علی

ویکفی فی هذا الموضوع، اعتماد آیۀ اهللا المرعشی لهذه الوثیقۀ التاریخیۀ، 
الف المستمرّ حول مکان ودعوته إلى نشرها، فإنّ من شأنها أن تحسم الخ

  .مرقدها المبارک

وها نحن ننشر هذه الرسالۀ الوثیقۀ، بتوفیق من اهللا سبحانه وتعالى کملحق 
  .ع به الجمیععسى اهللا أن ینف» أهل البیت فی مصر«لهذه الطبعۀ من کتاب 

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا ربّ العالمین
  

سید هادی 
  الخسروشاهی

  هـ 1423القاهرۀ ـ 
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  تصدیر
  

  السیدۀ زینب رمز الحقّ والفضیلۀ

إنّ اشتهار فضائل السیدۀ زینب، واآلثار المرویّۀ فیها وعنها فی کتب التاریخ، 
لیغنی عن التوسّع فی ترجمتها الشریفۀ، وبوجه إجمالی فهی ینبوع فضائل باقیۀ 

حقّ الذکر، وال عجب أن عدت المثل األعلى لرمز الحقّ ومثال الفضیلۀ، وشأن ال
  .أن یستمرّ، والفضیلۀ أن تشتهر

على الصدق، حتّى کأنّهم الیعرفون غیره، ) علیه السالم( وقد طبّع آل علی
وفطروا على الحقّ فالیتخطّونه قید شعرۀ، فهم مع الحقّ، والحقّ معهم، یدور 

  .حیثما داروا

ی تمّ للحقّ، وکانت هالمظهر األ) علیه السالم( ولقد کانت حرکۀ أخیها الحسین
النهضۀ داعیۀً للحقّ، هاتفۀً باسمه، ونور الحقّ الیُطفأ، وروح الصدق فی هذه 

  .التبید

ولقد کانت مواقفها بین أُمراء الظلم أُمثولۀ الحقّ والعدل، حیثما کانت مواقف 
الظَلَمۀ أُمثولۀ العسف والجور، فکانت تحارب القوم بکلّ ثبات وجسارۀ وإقدام، 

من البشر غیرها، فإنّه لمّا أُحیط بها وهی فی هذا األمر الذی لم یقم به أحد 
مه، وأجابت تلبیته، وحینئذ قالت الموقف الرهیب، ناداها منادی الحقّ، فهتفت باس

  :تخاطب یزید

ثُم کَانَ عَاقِبَۀَ الَّذِینَ أَسَاؤُوا السوأَى أَن کَذَّبُوا بĤِیَاتِ ! (صدق اهللا یا یزید«
  .]10: الروم[ )سْتَهْزِؤُوناللَّهِ وَکَانُوا بِهَا یَ

 أنّه حین أُخذ علینا بأطراف األرض وأکناف السماء،! أظننت یا یزید
نُساق کما تُساق األسارى، أنّ بنا هواناً على اهللا، وأنّ بک علیه کرامۀ؟ فأصبحنا 

وتوهّمت أنّ هذا العظیم خطرک، فشمخت بأنفک، ونظرت فی عطفیک جذالن 
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توسقۀ لک، واألُمور متّسقۀ علیک؟ إنّ اهللا إن أمهلک فرحاً، حین رأیت الدنیا مس
وَالَیَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ الَِنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ : (فهو قوله

  .]178: آل عمران[ )لِیَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مهِینٌ

اء تخدیرک بناتک وإمائک، وسوقک بنات رسول بن الطُلق أمن العدل یا
قد هُتکت ستورهنّ، وأصحلت أصواتهنّ، ! کاألُسارى؟)صلى اهللا علیه وآله( اهللا

مکتئبات تجری بهنّ األباعر، وتحدو بهن األعادی، من بلد إلى بلد، الیراقبن 
وکیف ! والبعید، لیس معهنّ قریب من رجالهنوّفهنّ القریب والیؤوین، یتش

لیت :  فی بغضتنا من نظر إلینا بالشنق والشنان، واألحن واألضغان؟ أتقولیستبطأ
غیر متأثّم وال مستعظم، وأنت تنکث ثنایا أبی عبداهللا ! أشیاخی ببدر شهدوا؟

ولم التکون کذلک وقد نکأت القرحۀ، واستأصلت الشأفۀ ! بمخصرتک؟
ب، ولتردن بإهراقک هذه الدماء الطاهرۀ، دماء نجوم األرض من آل عبدالمطل

: أعمى وأنّک لم تقلبکم على اهللا وشیکاً موردهم، وعند ذلک تودّ لو کنت أ
  .اللّهم خذ بحقّنا، وانتقم لنا ممّن ظلمنا.. ألهلّوا واستهلّوا فرحاً

یزید، واهللا ما فریت إالّ فی جلدک، والحززت إالّ فی لحمک، سترد على  یا
دن عترته ولحمته من حوله فی برغمک، ولتج) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

 فِی وَالَتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ: (حظیرۀ القدس یوم یجمع اهللا شملهم من الشعث
  .]169: آل عمران[ )رَبهِمْ یُرْزَقُونَسَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ 

م ربّنا، وستعلم أنت ومن بوّأک ومکّنک من رقاب المؤمنین، إذا کان الحک
هنالک تعلم أیّنا ! والخصم جدّنا، وجوارحک شاهدۀ علیک، فبئس للظالمین بدالً

ستصغر قدرک، وأستعظم تقریعک، غیر أنّ مع أنّی واهللا أ! شرّ مکاناً وأضعف جنداً
  .عبرى، والصدور حرّى، وما یجزی ذلک أو یغنی وقد قُتل أخی الحسینالعیون 

 لیعطوهم أموال اهللا عوناً على ; حزب السفهاءأال إنّ حزب الشیطان یقرّبنا إلى
انتهاک محارم اهللا، فهذه األیدی تنطف من دمائنا، وهذه األفواه تتحلّب من 
لحومنا، وتلک الجثث الزواکی یعتامها عسالن الفلوات، فلئن اتّخذتنا فی هذه 

 اً حین التجد إالّ ما قدّمت یداک، تستصرخالحیاۀ مغنماً، لتجدنّنا علیک مغرم
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ویستصرخ بک، وتتعاوى وأتباعک عند المیزان، وقد وجدت أفضل بابن مرجانۀ 
فواهللا ما اتّقیت غیر اهللا، )! صلى اهللا علیه وآله( قتل ذرّیۀ محمد: زاد تزوّدت به

فکد کیدک، واسع سعیک، وناصب جهدک، فواهللا الیرحض . وما شکوت إالّ هللا
  .»عنک عار ما أتیت إلینا أبداً

  
  ۀ فی مصرجثمان السیّد

لم أقصد بوضعی هذه الرسالۀ التی تضمّنت کثیراً من أخبار هذه البضعۀ 
النبویۀ، إقامۀ الحجّۀ على من یستبعد وجود جثمانها الشریف فی مصر، وخاصّۀً 

 لم ترو لنا ذلک، ولم یرد فیها 1فی هذا الموضع التی تُزار به اآلن، إذ التواریخ
یۀ أهل الکشف فی هذا الخصوص تتعلّق وروا. تفاصیل ثابتۀ تؤیّد هذا القول

 إذ هی من قبیل المشاهدات الروحیۀ، ولیس لها فی بحثنا هذا ;بشخصیاتهم
  .الوقوف مع الحقائق الثابتۀ المؤیّدۀ بأدّلۀ علمیۀ: مجال، والمقصود

 حیطۀً من الوقوع فیما ;فلهذا کنت قد اعتزمت على أن ال أخوض هذا البحث
صرت على ما أوردته من أخبارها التی تضمّ بین دفّتیها ت، فاقتلم یرد به نصّ ثاب

من البالغۀ العربیۀ، والتی تمثّل سلسلۀ فضائل یتّخذ منها أُنموذجاً ترتکز أُسلوباً 
علیه شعور األُمم الحیّۀ، األمر الذی جعل هذه السیدۀ الطاهرۀ فی مصافّ 

  .شهیرات النساء

 مع ما اندرج فی طیّ ذلک فلمّا أتممت ما قصدت، وألممت بما إلیه أشرت،
من المناسبات بقدر ما وصل إلیه علمی، خطر لی أن أطرق باب البحث مرّۀً ثانیۀً 

ما ما هو واقع لبعض لعلّی أصل إلى نتیجۀ تقضی على هذا الخالف، السیّ
 معاصرینا، فعبثاً

حاولت، وما کنت ألملّ أو أشعر بالملل ولی شغف باستجالء مثل هذه اآلثار، 
هذه البحوث عن وجود حقائق غامضۀ   فی أبحاثی طویالً، فأسفرت لیفتمادیت

البد وأن یکون وراءها نتائج حسنۀ، وعزّزت ذلک بما ظهر لی من تضارب 
أقوال المؤرّخین واضطراباتهم الکثیرۀ، فکلّفت نفسی بعناء البحث، فصادفتنی 

  .یقۀ بالنسبۀ لما أُلِّف منها فی کلّ عصرالمتناول منها کالمطبوع وبعض المخطوط، وهی أقلیّۀ سح. 1                                                           
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ن الکتب عقبات کثیرۀ، وکأنّی بدور الکتب المصریۀ الغاصّۀ بمئات األلوف م
  .واألسفار لم یرق فی نظری منها شیئاً، إذ ما أتطلبه منها مفقود

کلّ هذه العقبات لم تثنِ من عزمی شیئاً، فزاولت مهنتی التی کرّست حیاتی 
من أجلها، فتصادف أن ابتاعنی بعض الکتبیین مجموعۀً من الکتب، فجلتُ 

: لحجم مخطوطۀً، عنوانهابنظری فی بعضها، فإذا بی أجد من بینها رسالۀً صغیرۀ ا
وکنت أحسبها » الرسالۀ الزینبیۀ لشمس الدین أبی الخیر السخاوی المصری«

، فإذا بی أرى اسم مؤلّف آخر، فتصفّحتها فإذا هی 1ألول وهلۀ رسالۀ السیوطی
 لتضمّنها ترجمۀ السیدۀ مع إثبات شرف فروعها، وأنّهم ;تفوق رسالۀ السیوطی

 طوائف األشراف، فکأنّها زادت على رسالۀ یحوزونه ویمتازون به کبقیۀ
السیوطی بإیراد شذرۀ من ترجمۀ السیدۀ على نهج مختصر، وقف فیها على 
استقرار السیدۀ فی المدینۀ بعد تجهیزها من الشام عقب محنۀ أخیها الحسین، ولم 

وإن کانت جدیرۀ بالعنایۀ فلیست بشیء، إذ ینقصها بحثی، ، فهی یزد على ذلک
  .فأهملتها

ثم بعد مرور فترۀ من الزمن کتبت إلى بعض أصدقائی بالشام، وهم من الذین 
ابن «اعتمد علیهم فی حلّ مثل هذه المشاکل، فکتب إلیّ یخبرنی أنّ المؤرّخ 

له رسالۀ فی ترجمۀ السیدۀ زینب، وأنّها محفوظۀ بخزانۀ بعض » طولون الدمشقی
نه ویرسلها إلیّ، فلم یمض أصدقائه بنابلس، وعدنی بأن یکتب إلیه ویستعیرها م

ءتنی هذه الرسالۀ، فإذا هی فی نحو کراسۀ ونصف ترجم وقت طویل إالّ وجا
إنّها : صاحبۀ الترجمۀ، السیدۀ زینب الوسطى المکنّاۀ بأُم کلثوم، وقالفیها الشقیقۀ 

المدفونۀ بالشام، وکانت قد قدمت إلیها فی وقعۀ الحرّۀ، وترجم ألُختها عرضاً، 
أنّ السیدۀ زینب الکبرى قدمت » ابن عساکر«ۀ ما ذکره بما رواه واستشهد لصحّ

ا یزعمه أهل مصر وماتت بها، وأنّ دفینۀ الشام هذه هی الوسطى، وال صحّۀ لم
  .فاستنسخت منها بعض ما أهمّنی الوقوف علیه، ثم رددتها بالتالی. دمشق

منها مخطوط بدار الکتب المصریۀ، وطُبعت بفاس على » المجاجۀ الزرنیبیۀ فی الساللۀ الزینبیۀ«. 1                                                           
وأورد » الحاوی فی الفتاوی«القاعدۀ المغربیۀ، واختصرها هو بنفسه بعض االختصار فی کتابه 

  .»ق األنوارمشار«و» النفحات الشاذلیۀ«معظمها العدوی فی 
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ا فی وبعد فترۀ قصیرۀ من الزمن أرسل إلیّ صاحبی هذا رسالۀً عثر علیه
» أخبار الزینبات للعبیدلی النسّابۀ«: حلب عند بعض أصدقاء له هناک، عنوانها

 ;ـ فی هذه الرسالۀ أُنشودتک الضالّۀ إن شاء اهللا تعالى إنّک تجد ـ: وذکر لی
ولذا فقد سمحت لک باستنساخها، فلمّا تصفّحتها تلمّحت منها ترجمۀ السیدۀ 

اهللا وجهه ورضی عنه، وإذا بی أجد أبی طالب کرّم رى بنت علی بن زینب الکب
أنّ السیدۀ زینب قدمت مصر بعد مصرع أخیها بیسیر من : فی آخر الترجمۀ

الحمراء القصوى حیث بساتین : الزمن، وماتت بها، ودُفنت بموضع یقال له
  ...الزهرى

فنسخت الکتاب ورددته لصاحبی شاکراً له مسعاه، ونظراً ألهمّیۀ هذا الکتاب، 
سائر دور الکتب درجه هنا بنصّه حرفیاً، إذ الیوجد نظیره فی استصوبت أن أ

ماوصل إلیه بحثی، وإذ هو الحجر األول األساسی الذی قضى على هذا على 
  .الخالف القائم بین جمهرۀ المؤرّخین من قرون عدیدۀ

فهذه الرسالۀ مع صغر حجمها هی نفسها الحجّۀ على من کان یستبعد دخول 
تها بها، ودفن جثمانها الشریف فی هذا الموضع، على أنّ السیدۀ إلى مصر، ووفا

 عرف عن الخطّۀ بهذا التعریف المذکور بحسب ما کان یعرف) رحمه اهللا( المؤلّف
عصره بین أهل مصر، واستطلعنا التعریف عنه قدیماً وحدیثاً من الخطط به فی 

السکرتیر المصریۀ، وممّا کتبه لی األستاذ صاحب العزّۀ مصطفى بک منیر أدهم 
العام لمصلحۀ التنظیم المصریۀ، أمتع اهللا بأنفاسه، وسیأتی بیان ذلک مفصّالً فی 

  .محلّه

وهذه الرسالۀ المشار إلیها، والتی أدرجناها فی کتابنا هذا، نقلناها عن األصل 
، ومخطوط بخطّ مَن  هـ 676 بتاریخ سنۀ المرسل لنا من السید المذکور، کُتبت

لتاجی الطائفی المجاور بالحرم الشریف النبوی، ومنقول الحاج محمد البیدعى 
هـ مخطوط بخطّ السید محمد الحسینی  483عن أصل مؤرّخ بتاریخ سنۀ 

  .الواسطی األصل، المتوطّن حیدر آباد
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وإنّی ألغتبط سروراً بتناولی هذه الوثیقۀ التاریخیۀ التی أسعدنی بتناولها 
علی بمدید المساعدۀ من أهل الفضل التوفیق، کما أنّی أشکر کلّ من تفضّلوا 

  .والسداد، وفّقنا اهللا جمیعاً إلى خدمۀ العلم والدین

*   *   *  



٣٨٥ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  

  أخبار الزینبات

  ابۀ الجلیلللعالّمۀ النسّ

  هـ 288أبی الحسن یحیى العبیدلی المتوفّى سنۀ 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .محمد وعلى آله وصحبه وسلّمیدنا وصلّى اهللا على س

أخبرنا : حدثنی أبو طالب جعفر النقیب، قال: دثنا محمد بن سلیمان، قالح
حدثنی الشریف أبو محمد الحسن والشریف مهنّا : الشیخ أبو الفتح السلمانی، قال

أملى علی أبی : حدثنا محمد بن یحیى بن الحسن، قال: بن سبیع القرشی، قاال
، وبالصالۀ والتسلیم على نبیّه بحمد اهللا وثنائه نستفتح أبواب رحمته: أکتبا وأن

  .الکریم نستمنح الفضل، ونستوهب القرب یوم القرب من حضرته

وبعد، فهذه رسالۀ جمعت فی طیّها أخبار الزینبات من آل البیت، والصحابیات 
  . عرفن بإشارۀ بعض المنتمین إلى جنابنا لقصد له فی ذلک1الالتی
  

  :فمن الزینبات

  ) علیه وآلهصلى اهللا( زینب بنت النبی* 

أمّها خدیجۀ بنت خویلد بن أسد بن عبدالعزّى بن قصیّ، وکانت أکبر 
، زوّجها ابن خالتها أبو العاص بن الربیع بن عبدالعزّى )صلى اهللا علیه وآله( بناته

بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصیّ قبل النبوّۀ، وکانت أول من تزوّج من بنات 
وأُم أبی العاص هالۀ بنت خویلد بن أسد بن ، )صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا
وولدت زینب ألبی العاص علیاً وأُمامۀ، فتوفّی علی وهو صغیر، . عبدالعزّى

صلى ( بنت رسول اهللاا علی بن أبی طالب بعد موت فاطمۀ وبقیت أُمامۀ فتزوّجه
  ).اهللا علیه وآله

  .الالتی وقفنا على أخبارهنّ، کذا باألصل: فی نسخۀ. 1                                                           



٣٨٦ اهل بيت فی مصر

لتمّار، عن نا نعیم، عن جمال، عن یحیى ا: حدثنا أبو عبداهللا التمیمی، قال
  ).علیه السالم( سفیان الثوری، عن أبی عبدالحق بن عاصم، عن زرارۀ، عن علی

وحدثنی أبی، عن أبیه، عن جدّه الحسین بن علی، عن علی بن الحسین، عن 
کانت ) صلى اهللا علیه وآله( إنّ زینب بنت رسول اهللا: ، قاال)علیه السالم( علی

  .بیهاتحت أبی العاص بن الربیع، وهاجرت مع أ

أنّ أبا العاص کان فی : وبالسند إلى عامر الشعبی، عن عائشۀ رضی اهللا عنها
، فلمّا 1من شهد بدراً مع المشرکین، فأسره عبداهللا بن جبیر بن النعمان األنصاری

عمرو بن الربیع، ء أُساراهم، قدم فی فداء أبی العاص أخوه بعث أهل مکۀ فی فدا
ـ  وهی یومئذ بمکّۀ ـ) لى اهللا علیه وآلهص( وبعثت معه زینب بنت رسول اهللا

ـ وکانت  اسم لجبل بالیمن بقالدۀ لها کانت لخدیجۀ بنت خویلد من جزع ظفار ـ
خدیجۀ بنت خویلد أدخلتها بتلک القالدۀ على أبی العاص حین بنى بها، فبعثت 

قّ القالدۀ عرفها ور) صلى اهللا علیه وآله( بها فی فداء زوجها، فلمّا رأى رسول اهللا
إن رأیتم أن تطلقوا لها أسیرها وتردّوا «: لها، وذکر خدیجۀ وترحّم علیها، وقال

رسول اهللا، فأطلقوا أبا العاص بن الربیع، وردّوا  نعم یا: قالوا» إلیها متاعها فعلتم
على أبی العاص أن یخلّی ) صلى اهللا علیه وآله( على زینب قالدتها، وأخذ النبی

  .ففعلسبیلها إلیه، فوعده ذلک، 

حدثنی محمد بن مسعدۀ، عن أبیه، عن جدّه، : حدثنی موسى بن عبداهللا، قال
فی ) صلى اهللا علیه وآله( توفّیت زینب بنت رسول اهللا: عن عمرو بن حزم، قال
  .أول سنۀ ثمان من الهجرۀ

کانت أُم أیمن ممّن : وبالسند إلى عبداهللا بن رافع، عن أبیه، عن جدّه، قال
  ).صلى اهللا علیه وآله( ل اهللاغسّل زینب بنت رسو

صلى اهللا علیه ( لمّا غسّلنا زینب بنت رسول اهللا: وباإلسناد إلى أُم عطیّۀ قالت
ضفرنا شعرها ثالثۀ قرون، ناصیتها وقرنیها، وألقیناه خلفها، وألقى إلینا ) وآله

  .»أشعرنها هذا«: ـ وقال حقواً: أو قالت حقوۀً ـ) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا
  

  .إلخ مصحّحه... أنّ الذی أسره خرّاش بن الصمّۀ أحد بنی حرام: والذی فی سیرۀ ابن هشام. 1                                                           



٣٨٧ اهل بيت فی مصر

  زینب بنت جحش* 

 رئاب بن یعمر بن صبرۀ بن مرّۀ بن کثیر بن غنم بن دودان بن أسد بن ابن
  .خزیمۀ، أُمّها أُمیمۀ بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف

حدثنا جعفر بن : حدثنا سلمۀ بن شبیب، قال: أخبرنا الحسین بن جعفر، قال
صلى اهللا علیه ( هللاکانت زینب ممّن هاجر مع رسول ا: محمد، عن أبیه، قال

على زید بن ) صلى اهللا علیه وآله( یلۀً، فخطبها رسول اهللا، وکانت امرأۀً جم)وآله
فإنّی قد «: رسول اهللا، ال أرضاه لنفسی وأنا أیم قریش، قال یا: حارثۀ، فقالت
  .فتزوّجها زید بن حارثۀ. »رضیته لک

 رسول جاء: حدثنی جدّی بسنده إلى علی بن الحسین، عن أبیه، قال
ببیت زید بن حارثۀ یطلبه فلم یجده، فقامت إلیه زینب )صلى اهللا علیه وآله( اهللا

رسول اهللا، فادخل بأبی أنت وأمی،  یالیس هو هاهنا : بنت جحش، وقالت له
: أن یدخل وولّى معلناً بالتسبیح، یقول) صلى اهللا علیه وآله( فأبى رسول اهللا

فجاء زید إلى منزله فأخبرته . »قلوبسبحان اهللا العظیم، سبحان مصرِّف ال«
أال قلت له أن : أتى منزله، فقال زید) صلى اهللا علیه وآله( امرأته أنّ رسول اهللا

: أفسمعت منه شیئاً؟ قالت: قد عرضت ذلک علیه فأبى، قال: یدخل؟ قالت
  .»سبحان اهللا العظیم، سبحان مصرِّف القلوب«: سمعته حین ولّى یقول

رسول اهللا،  یا: ، فقال)صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللافجاء زید حتّى أتى 
رسول اهللا، لعلّ زینب  بلغنی أنّک جئت منزلی، فهالّ دخلت بأبی أنت وأمی یا

أمسک علیک «): صلى اهللا علیه وآله( أعجبتک أفأُفارقها؟ فقال له رسول اهللا
 رسول وکان یأتی إلىیالً بعد ذلک الیوم، فما استطاع زید إلیها سب. »زوجک

، ففارقها »أمسک علیک زوجک«: فیخبره، فیقول له) صلى اهللا علیه وآله( اهللا
جالس یتحدّث ) صلى اهللا علیه وآله( فبینما رسول اهللا: قال. زید واعتزلها وحلّت

مَن یذهب إلى زینب «: مع عائشۀ أخذته غشیۀ، فسری وهو یتبسّم، ویقول
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ : (تالو» یبشّرها أنّ اهللا قد زوّجنیها فی السماء
  .]37: األحزاب[ )وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ



٣٨٨ اهل بيت فی مصر

فأخذنی ما قرب وما بعد لما یبلغنا من جمالها، وما هو أعظم : قالت عائشۀ
ى ا، زوّجها اهللا من السماء، فخرجت سلممن هذا مفاخرتها علینا بما صنع له

  .فحدثتها بذلک، فأعطتها أوضاحاً علیها) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللاخادمۀ 

لمّا أُخبرت زینب : وباإلسناد المرفوع إلى ابن عباس رضی اهللا عنهما، قال
  .لها سجدت) صلى اهللا علیه وآله( بتزویج رسول اهللا

لمّا جاءنی : قالت زینب بنت جحش: وعن محمد بن عبداهللا بن جحش، قال
إیّای جعلت هللا علیّ صوم ) صلى اهللا علیه وآله( الرسول بتزویج رسول اهللا

کنت ال أقدر أصومهما ) صلى اهللا علیه وآله( شهرین، فلمّا دخل علی رسول اهللا
  .فی حضر وال سفر تصیبنی فیه القرعۀ، فلمّا أصابتنی فی المقام صمتهما

ما قَضَى زَیْدٌ منْهَا فَلَ: (نزلت فی زینب بنت جحش: وعن ثابت بن أنس قال
صلى اهللا (  فکانت لذلک تفتخر على نساء النبی]37: األحزاب[ )وَطَراً زَوجْنَاکَهَا

  ).علیه وآله

کانت زینب بنت جحش امرأۀً قصیرۀً، صنَّاعۀ الید، تدبغ : وعن عائشۀ قالت
  .ز، وتتصدّق فی سبیل اهللاوتخر

أیّنا أسرع ): صلى اهللا علیه وآله( سأل النسوۀ رسول اهللا: وعن الشعبی قال
فلمّا توفِّیت زینب علمن أنّها کانت أطولهنّ یداً » أطولکنّ یداً«: بک لحوقاً؟ قال

  .فی الخیر والصدقۀ

ماتت زینب بنت جحش فی خالفۀ عمر بن الخطاب، وصلّى علیها عمر، 
  .امن کان یدخل علیها فی حیاته: من ینزل فی قبرها؟ قال: وقالوا له

:  الزبیر بن أبی بکر، عن محمد بن إبراهیم بن عبداهللا، عن أبیه، قالحدثنی
قدمنا : کم بلغت زینب یوم توفِّیت؟ فأجابت: سئلت أُم عکاشۀ بنت محصن

  .20المدینۀ للهجرۀ وهی بنت بضع وثالثین سنۀ، وتوفِّیت سنۀ 
  

ت أُمها أُم ولد، وکانت فیما رویناه أسنّ بنازینب بنت عقیل بن أبی طالب* 
  .عقیل، وأوفرهنّ عقالً

  



٣٨٩ اهل بيت فی مصر

  زینب الکبرى بنت علی بن أبی طالب* 

، ولدت فی حیاۀ )صلى اهللا علیه وآله( أُمها فاطمۀ الزهراء بنت رسول اهللا
، وخرجت إلى عبداهللا بن جعفر، فولدت له أوالداً )صلى اهللا علیه وآله( جدّها

  .ذکرناهم فی کتاب النسب

اد بن یعقوب، عن أخبرنی عبّ:  قالأخبرنی أبو الحسن ابن جعفر الحجّۀ،
یحیى بن سالم، عن صالح بن أبی األسود، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبیه، 

إنّی واهللا لجالس مع أبی الحسین عشیّۀ مقتله وأنا : عن علی بن الحسین، قال
مولى أبی ذرّ، فسمعته یرتجز فی » جون«علیل، وهو یعالج ترساً له، وبین یدیه 

  :خبائه ویقول

  کم لک باإلشراق واألصیل***یا دهر أُفٍّ لک من خلیل

  والدهر الیقنع بالبدیل***أو صاحب قتیلمن طالب 

  وکلّ حی سالک السبیل***واألمر فی ذلک للجلیل

أمّا أنا فسمعته ورددت عبرتی، وأمّا زینب عمّتی فسمعته دون النساء، : قال
لیت الموت ! واحزناه! هواثکال: فلزمها الرقّۀ والجزع، فخرجت حاسرۀً تنادی

! یا سیّداه، یا حبیباه، یا بقیۀ الماضین وثمال الباقین! أعدمنی الحیاۀ، یا حسیناه
: مات جدّی وأُمی، وأبی وأخی، فسمعها الحسین، فقال لهائست الحیاۀ، الیوم ب
ما : الیذهبنّ بحلمک الشیطان، واهللا یا أُختاه، لو تُرک القطا لنام، فقالت! أُختاه یا
ثم خرت مغشیّاً علیها، فلم یزل یناشدها ! طول حزنی، وما أشجى قلبیأ

  .ویواسیها حتّى احتملها وأدخلها الخباء

حدثنی عبدالصمد بن حسّان : حدثنی إبراهیم بن محمد الحریری، قال
السعدی، عن سفیان الثوری، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبیه، عن الحسن 

یزید وکنّا بضعۀ عشر نفساً، أمر أن نسیر إلى لمّا حملنا إلى : بن حسن، قال
 وعلى المدینۀ عمرو بن سعید األشدق، فجاء 1المدینۀ، فوصلناها فی مستهلّ

عبدالملک بن الحارث السهمی فأخبره بقدومنا، فأمر أن ینادى فی أسواق 

  .قطاًکذا بالمخطوط، ویبدو أنّ بهذا الموضع س. 1                                                           



٣٩٠ اهل بيت فی مصر

أال إنّ زین العابدین وبنی عمومته وعمّاته قد قدموا إلیکم، فبرزت : المدینۀ
النساء والصبیان، صارخات باکیات، وخرجت نساء بنی هاشم حاسرات الرجال و
م بلیالیها ونساء بنی هاشم وأهل فأقمنا ثالثۀ أیا! واحسیناه، واحسیناه: تنادی

  .المدینۀ مجتمعون حولنا

: سمعت عبداهللا بن عبدالرحمن العتبی، یقول: حدثنا زهران بن مالک، قال
أخبرنی : ل، عن علی بن موسى، قالحدثنی موسى بن سلمۀ، عن الفضل بن سه

أخبرنا مصعب بن عبداهللا، : قاسم بن عبدالرازق وعلی بن أحمد الباهلی، قاال
دینۀ تألّب الناس على القیام بأخذ ثأر کانت زینب بنت علی وهی بالم: قال

فلمّا قام عبداهللا بن الزبیر بمکۀ، وحمل الناس على األخذ بثأر الحسین، الحسین، 
بلغ ذلک أهل المدینۀ، فخطبت فیهم زینب وصارت تؤلّبهم على وخلع یزید، 

القیام لألخذ بالثأر، فبلغ ذلک عمرو بن سعید، فکتب إلى یزید یعلمه بالخبر، 
فکتب إلیه أن فرِّق بینها وبینهم، فأمر أن ینادى علیها بالخروج من المدینۀ 

خیرنا، وانسقنا کما ا، قُتل قد علم اهللا ما صار إلین: فقالت. واإلقامۀ حیث تشاء
فواهللا الخرجنا وإن أُهریقت دماؤنا، فقالت تُساق األنعام، وحُملنا على األقتاب، 

قد صدقنا اهللا وعده، وأورثنا األرض نتبوّأ منها ! یا ابنۀ عماه: لها زینب بنت عقیل
حیث نشاء، فطیبی نفساً، وقرّی عیناً، وسیجزی اهللا الظالمین، أتریدین بعد هذا 

؟ ارحلی إلى بلد آمن، ثم اجتمع علیها نساء بنی هاشم وتلطّفن معها فی هواناً
  .الکالم وواسینها

سمعت محمداً أبا : وباإلسناد المذکور مرفوعاً إلى عبیداهللا بن أبی رافع، قال
لمّا قدمت زینب بنت علی من الشام إلى المدینۀ مع : القاسم ابن علی یقول

ا وبین عمرو بن سعید األشدق والی المدینۀ من النساء والصبیان ثارت فتنۀٌ بینه
قَبل یزید، فکتب إلى یزید یشیر علیه بنقلها من المدینۀ، فکتب له بذلک، 

مصر، فقدمتها ألیام نساء بنی هاشم إلى فجهّزها هی ومن أراد السفر معها من 
  .بقیت من رجب



٣٩١ اهل بيت فی مصر

حمد حدثنی أبی، عن أبیه، عن جدّی، عن محمد بن عبداهللا، عن جعفر بن م
لمّا خرجت عمّتی زینب من : الصادق، عن أبیه، عن الحسن بن الحسن، قال

  .فاطمۀ ابنۀ عم الحسین، وأُختها سکینۀ: المدینۀ خرج معها من نساء بنی هاشم

محمد بن عبداهللا، ی بن روینا باإلسناد المرفوع إلى عل: وحدثنی أبی، قال
حدثنی : ی، یقول سمعت عسامۀ المعافر45لمّا دخلت مصر فی سنۀ : قال

حدثنی وهب بن سعید األوسی، عن عبداهللا : عبدالملک بن سعید األنصاری، قال
رأیت زینب بنت علی بمصر بعد قدومها بأیام، : بن عبدالرحمن األنصاری، قال

  !فواهللا ما رأیت مثلها، وجهها کأنّه شقّۀ قمر

ت فی من کن: وبالسند المرفوع إلى رقیّۀ بنت عقبۀ بن نافع الفهری، قالت
استقبل زینب بنت علی لمّا قدمت مصر بعد المصیبۀ، فتقدّم إلیها مسلمۀ بن مخلد 
وعبداهللا بن الحارث وأبو عمیرۀ المزنی، فعزّاها مسلمۀ وبکى، فبکت وبکى 

 ثم احتملها إلى )هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ: (الحاضرون، وقالت
مت بها أحد عشر شهراً وخمسۀ عشر یوماً، وتوفّیت وشهدتُ داره بالحمراء، فأقا

جنازتها، وصلّى علیها مسلمۀ بن مخلد فی جمع بالجامع، ورجعوا بها فدفنوها 
  .بالحمراء بمخدعها من الدار بوصیّتها

حدثنی : ـ قال عابد مصر ونزیلها حدثنی إسماعیل بن محمد البصری ـ
سمعت هند بنت :  عبداهللا القرشی، قالأبوأخبرنی الشریف : حمزۀ المکفوف، قال

توفِّیت زینب بنت : أبی رافع بن عبیداهللا بن رقیّۀ بنت عقبۀ بن نافع الفهری، تقول
 من الهجرۀ، 62علی عشیۀ یوم األحد لخمسۀ عشر یوماً مضت من رجب سنۀ 

 وشهدتُ جنازتها،

عبداهللا ودُفنت بمخدعها بدار مسلمۀ المستجدۀ بالحمراء القصوى، حیث بساتین 
  .بن عبدالرحمن بن عوف الزهری

  
  زینب الوسطى بنت علی بن أبی طالب* 

فاطمۀ : أُمها وأُم إخوتها الحسن والحسین ومحسن وزینب الکبرى ورقیّۀ
  ).صلى اهللا علیه وآله( الزهراء بنت رسول اهللا



٣٩٢ اهل بيت فی مصر

حدثنی موسى بن عبداهللا بن محمد بن : حدثنا موسى بن عبدالرحمن، قال
ولدت زینب قبل وفاۀ :  أبی طالب، عن أبیه، عن جدّه، قالعمر بن علی بن

صلى اهللا علیه ( ، وسمّتها أُمها زینب، وکنّاها رسول اهللا)صلى اهللا علیه وآله( النبی
أُم کلثوم، ولمّا خطبها عمر بن الخطاب من أبیها، فوّض أمرها إلى العباس، ) وآله

فی حرب کانت فی بنی عدیّ فزوّجها عمر، فولدت له زیداً ورقیّۀ، فقُتل زید 
لیالً، وکان قد خرج لالصالح بینهم، ضربه خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 
فی الظالم ولم یعرفه، فصُرع، وعاش أیاماً ومات هو وأُمه فی وقت واحد، ولم 
یعقّب، فلم یدر أیّهما مات قبل اآلخر، فلمّا وضع للصالۀ قدم زید قبل أُمه ممّا 

یر وصلّى علیهما عبداهللا بن عمر بن الخطاب وسعید بن العاص أمیلی اإلمام، 
  .الناس

وعاشت رقیّۀ، وتزوّجت إبراهیم بن عبداهللا النحام ابن أسد بن عبید بن عولج 
  .بن عدی بن عمر بن الخطاب

  
  زینب الصغرى بنت علی بن أبی طالب* 

م وعبداهللا أُمها أُم ولد، تزوّجت ابن عمّها محمد بن عقیل، فولدت له القاس
  .وعبدالرحمن، أعقب منهم عبداهللا، وماتت زینب بالمدینۀ

  زینب بنت الحسن بن علی بن أبی طالب* 

  .خرجت إلى علی بن الحسین، فولدت له محمد بن علی الباقر وأخاه عبداهللا

أول من اجتمعت له والدۀ الفرعین من : حدثنی محمد بن القاسم، قال
  .عبداهللا، فإنّ أُمهما زینب بنت الحسن بن علیمحمد الباقر وأخوه : العلویّین

  
  زینب بنت علی زین العابدین ابن علی بن أبی طالب* 

: قال. إنّ علیاً زین العابدین له زینب: حدثنی عمی الحسین بإسناده، قال
  .وماتت بالمدینۀ وأُمهما أُم ولد

  
  زینب بنت عبداهللا الکامل* 



٣٩٣ اهل بيت فی مصر

رجت إلى علی العابد ابن الحسن ابن الحسن المثنّى ابن الحسن السبط، خ
الزوج الصالح، وهی أُم الحسین بن : المثلّث ابن الحسن المثنّى، وکان یقال لها
  .علی صاحب فخّ، وأُمها هند بنت أبی عبیدۀ

  
  زینب بنت خزیمۀ بن الحارث* 

ابن عبداهللا بن عمرو بن عبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعۀ أُم 
، سمیت بذلک فی الجاهلیۀ، )صلى اهللا علیه وآله( المساکین، زوج رسول اهللا

دۀ بن وکانت عند الطُفیل بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف، فتزوّجها عبی
  .الحارث فقُتل عنها یوم بدر

خطب : روینا عن محمد بن بشیر، قال: حدثنی أبی، عن أبیه، عن جدّه، قال
ۀ الهاللیۀ أُم المساکین، فجعلت زینب بنت خزیم) صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا

وأصدقها اثنتی عشرۀ أُوقیۀ، ) صلى اهللا علیه وآله( أمرها إلیه، فتزوّجها رسول اهللا
 عنده ثمانیۀ فتزوّجها فی رمضان على رأس ثالثین شهراً من الهجرۀ، ومکثت

  .أشهر

 شهراً من الهجرۀ، 39وتوفّیت فی آخر شهر ربیع اآلخر على رأس مضى 
  .، ودفنها بالبقیع)صلى اهللا علیه وآله( ا رسول اهللاوصلّى علیه

  
  زینب بنت یحیى بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن أبی طالب* 

  .أُمها أُم ولد

کنت بمصر : حدثنی أبو جعفر الحسین، عن محمد بن یحیى العثمانی، قال
ک کم ل: سألتها: حین قدمت زینب بنت یحیى مع عمّتها نفیسۀ بنت الحسن، قال

  .أربعین سنۀ: فی خدمۀ عمّتک نفیسۀ؟ قالت

  .ماتت زینب بنت یحیى بمصر، وال عقب لها
  

  زینب بنت عیسى بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب* 

محمد بن علی بن عبداهللا بن جعفر الطیار ابن راهیم بن تزوّجها سلیمان بن إب
  .أبی طالب، فولدت له محمداً، وله عقب

  



٣٩٤ اهل بيت فی مصر

ت عیسى الجون زینب بن* 
  أبی طالب بن علی بن  الحسن بن الحسن ابن الکامل  عبداهللا ابن

تزوّجها محمد بن جعفر األمیر، فولدت له عیسى وإبراهیم وداود وموسى، لهم 
  .أعقاب کثیرۀ

  
  زینب بنت الحسن المثنّى ابن الحسن السبط ابن علی بن أبی طالب* 

ن زید بن الحسن بن علی، أُمها أُم ولد تُدعى حمیدۀ، تزوّجها الحسن ب
فولدت له القاسم ومحمداً ویحیى وأُم کلثوم وسلمۀ وبها کانت تکنّى، وللقاسم 

ماتت زینب بنت الحسن المثنّى بالمدینۀ . محمد وعبدالرحمن: عقب من ولدیه
  . هـ 160سنۀ 

  زینب بنت القاسم الطیب ابن محمد المأمون ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر* 

م الذرّیۀ بنت موسى الکاظم، تُدعى فاطمۀ، قدمت مصر هی وأبوها أُمها أُ
  .وجماعۀ من بنی عمومتها على أحمد بن طولون

  
  زینب بنت موسى الکاظم* 

هاجرت إلى مصر نب بنت موسى الکاظم أحسب أنّ زی: حدثنی جدی، قال
  .مع زوج أُختها القاسم بن محمد بن جعفر الصادق

 فی من هاجر إلى مصر، ومعه جماعۀ من کان: ورأیت بخطّ عمّی الحسین
  .القاسم الطیّب، وزینب بنت موسى الکاظم، وسمّى آخرین: األشراف

  
  زینب بنت محمد الباقر ابن علی زین العابدین* 

ـ عبیداهللا بن أبی القاسم محمد بن عمر بن علی بن أبی  فیما رویناه تزوّجها ـ
  .خدیجۀ ابنۀ علی بن الحسین: داهللاوأُم عبی. طالب، وأُمها أُم ولد، وال عقب لها

  
  زینب بنت أحمد بن محمد بن عبداهللا بن جعفر بن محمد بن علی بن أبی طالب* 

أنّها دخلت مصر هی : ذکر لنا جعفر بن الحسن: قال أبو القاسم بن الحنفیۀ
  .وثالث عشرۀ:  مائتین واثنتی عشرۀ، أو قال212وأخ لها یدعى محمداً فی سنۀ 

  



٣٩٥ اهل بيت فی مصر

  لقاسم بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن أبی طالبزینب بنت ا* 

أُم سلمۀ زینب بنت الحسین المثنّى ابن : أُمها أُم ولد، وأُم القاسم بن الحسن
عبداهللا بن جعفر بن اهللا بن القاسم بن إسحاق بن خرجت إلى عبد. الحسن السبط

  .أبی طالب، ولها عقب

  بن حذافۀ بن جمحزینب بنت عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب * 

خرجت إلى عبداهللا بن عمر بعد وفاۀ أبیها، زوّجه إیاها عمّها قدامۀ بن 
 النکاح وأعلمت مظعون، فأرغبه المغیرۀ بن شعبۀ فی الصداق، فکرهت الجاریۀ

  .، فردّ نکاحها، فنکحها المغیرۀ بن شعبۀ)صلى اهللا علیه وآله( رسول اهللا
  

  ت عثمان بن مظعونزینب بن مظعون بن حبیب بن وهب أُخ* 

تزوّجها عمر بن الخطاب، فولدت له عبداهللا بن عمر، وحفصۀ أُم المؤمنین 
  .)لهصلى اهللا علیه وآ( زوج رسول اهللا

  
  زینب بنت عمر بن الخطاب* 

  أُمها أُم ولد تُدعى فکیهۀ

تزوّج عمر فکیهۀ امرأۀً من الیمن، فولدت له : روینا عن الزبیر بن بکّار وغیره
  .وزینب، وهی أصغر ولد عمرعبدالرحمن 

غنم بن  بن عدیّ  بن عبید بن سنان  بن  خنساء  بن صخر بن  صیفی  بنت  زینب* 
  کعب بن مسلم

تزوّجها الحبّاب بن المنذر ابن . أُمها نائلۀ بنت قیس بن النعمان بن سنان
صلى اهللا ( الجموح، فولدت له خشرماً والمنذر، أسلمت زینب وبایعت رسول اهللا

  ).علیه وآله
  

  زینب بنت الحبّاب بن الحارث بن عمرو بن عوف بن مبذول من بنی النجّار* 

 من بنی ثعلبۀ ابن الحارث بن زید، فولدت له سعید تزوّجها قیس بن عمرو
  ).صلى اهللا علیه وآله( قیس، وکانت ممّن بایع رسول اهللابن 

  زینب بنت أبی سلمۀ بن عبداألسد بن هالل* 



٣٩٦ اهل بيت فی مصر

أُمیۀ بن المغیرۀ، زوج  سلمۀ بنت أبی ها أُممخزوم، أُم مخزومیۀ من بنی
تزوّجها عبداهللا بن زمّعۀ، فولدت له عبدالرحمن ). صلى اهللا علیه وآله( اهللا رسول

ویزید ووهباً وأبا سلمۀ وکبیراً وأبا عبیدۀ وقرینۀ وأُم کلثوم وأُم سلمۀ وکان 
 زینب،) صلى اهللا علیه وآله( اسمها برّۀ، فسمّاها رسول اهللا

ن أُمها، وعنها عروۀ بن الزبیر، وکان أخاً لها من الرضاعۀ، وأرضعتها روت ع
ى علیها طارق أمیر توفّیت بالمدینۀ ودُفنت بالبقیع وصلّ. أسماء بنت أبی بکر

عمرۀ ودرّۀ وسلمۀ، ربائب رسول : وعبداهللا بن عمرو، هی وأخواتهاالناس 
  ).صلى اهللا علیه وآله( اهللا

  
  یۀ أُخت جابر بن المهاجرزینب بنت المهاجر األحمس*

  .روى عنها عبداهللا بن جابر
  

  أُخت الحجّاج الثقفیزینب بنت یوسف بن الحکم بن أبی عقیل * 

  .زوّجها الحجّاج من ابن عمه الحکم بن أیوب، ووالّه البصرۀ
  

  زینب بنت نبیط بن جابر بن مالک بن زید بن النجّار* 

  .نس بن مالکأُمها الفریعۀ بنت سعد بن زرارۀ، تزوّجها أ
  

  زینب بنت کعب بن عمیرۀ* 

  .روت عن الفریعۀ بنت مالک بن سنان، وهی أُخت أبی سعید الخدری
  

  زینب امرأۀ قیس بن أبی حازم* 

  .روت عن عائشۀ رضی اهللا عنها، وروى عنها زوجها قیس بن أبی حازم

  زینب بنت الحارث* 

ت الحارث الهاللیۀ أُخت أسماء بنت عمیس ألُمها، وأُم المؤمنین میمونۀ بن
  ).صلى اهللا علیه وآله( زوج رسول اهللا

  زینب بنت عمر بن أبی سلمۀ المخزومی* 

  . أبو حفص األموی;أُم عمرو بن مروان بن الحکم
  



٣٩٧ اهل بيت فی مصر

زینب بنت الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن * 
  مرّۀ

  . وماتت بهاأُمها زائفۀ بنت الحارث بن جبیلۀ، ولدت ببالد الحبشۀ،
  

  یّزینب بنت الزبیر بن العوّام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزّى بن قص* 

تزوّجها یعلى بن منیۀ بنت الحارث بن جابر من بنی مازن بن منصور، ومنیۀ 
  .أُمه وإلیها نُسب، وأبوه أُمیۀ بن أبی عبیدۀ من بنی زید بن مالک بن حنظلۀ

صلى اهللا علیه ( دخل به على النبیوجاء یعلى بابنه من زینب بنت الزبیر، ف
ولمّا . »ال هجرۀ بعد الفتح«: رسول اهللا، بایعه على الهجرۀ، فقال یا: فقال) وآله

  :رثاها بقولهماتت امرأته زینب وجد علیها وجداً شدیداً، و

  فالتبعدینی کلُّ حی سیذهب***بوجهک عن مسّ التراب مضنۀٌ

   قد بانت الیوم زینبوقالوا أال***تنّکرت األبواب لمّا دخلتها

  ونفسی معی لم ألقها حیث أذهب***أأذهب قد خلیت زینب طائعاً

علی بن عبداهللا، وکان ینزل علیه إذا أتى مکۀ، وکان : وکان لیعلى ابنٌ یقال له
  .أکثرهم ماالً: یعنی» هو أنضى الناس«: طالب یقول فی یعلىأبی 

ینۀ وابن أمیرها رضی اهللا هذا ما أماله علیّ والدی یحیى بن الحسن أمیر المد
تعالى عنه وعن آبائه الطاهرین، وصلّى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  .ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

*   *   *  
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٣٩٩ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  

  1مالک األشتر
  

، »)یه وآلهصلى اهللا عل( کان لی کما کنت لرسول اهللا«: قال فیه اإلمام علی
ولمّا کانت مصر کلّها موالیۀ ). علیهم السالم( وقضى حیاته لنصرۀ أهل البیت

ومنها ثار المسلمون فی وجه الظلم  ـ» خربتا«ألهل البیت ما عدا قریۀ 
عادی لإلمام علی ـ ونظراً ألهمّیتها فی العالم اإلسالمی، کان الجیش الم األموی

اإلمام ووالته، وکان لإلمام  حکومۀ یحاول بشتّى الطرق أن التستمرّ فیها
  :فیها أربعۀ والۀ، هم کاآلتی) رضی اهللا عنه( علی

  ).اغتیل(محمد بن أبی حذیفۀ : أوالً

) علیه السالم( استدعاه اإلمام علی(قیس بن سعد بن عبادۀ الخزرجی : ثانیاً
  ).للمشارکۀ فی حرب صفین

  .هممالک األشتر، الذی قُتل مسموماً، وکان آخر: ثالثاً

، ولمّا أُخبر  هـ 37مالک األشتر مصر فی عام ) علیه السالم( ولّى اإلمام علی
بذلک معاویۀ أرسل رسوالً إلى والی قلزم بأنّه سیعفیه عن الخراج ما دام حیّاً إذا 
تمکّن من اغتیال مالک، ولمّا نزل مالک القلزم أکرمه غایۀ اإلکرام، ثم سقاه شربۀ 

قُطع أحدهما : کان لعلی یمینان:  معاویۀ بذلک، فقاللغعسل مات على أثرها، وأب
یعنی باألول الصحابی عمار بن یاسر، وبالثانی مالک . القلزمبصفّین، واآلخر فی 

  .األشتر رضی اهللا عنهما

عنه أمیر ) مصر(ثم ولیها :  ما نصّه319 ص3قال فی صبح األعشى ج
معروف باألشتر، فی مالک بن الحارث النخعی ال) علیه السالم( المؤمنین علی

وسط سنۀ سبع وثالثین، وکتب له عنه عهداً یأتی ذکره فی الکالم على العهود، 
  .فسُم ومات قبل دخوله إلى مصر، انتهى

. ط» ل البیت وتاریخهامزارات أه«: مقتبس من کتاب األستاذ محمد حسین الحسینی الجاللی. 1                                                           
  .مؤسسۀ األعلمی، بیروت



٤٠٠ اهل بيت فی مصر

 وقد روى العهد بأسانید 12، ص10أورد العهد فی ج: قال الجاللی
  .متعدّدۀ،استوعبنا البحث حوله فی مستند نهج البالغۀ، فلیراجع

مصر هو خصوص القاهرۀ وحدها، والیزال : مراد المقریزی بقولهوالیخفى أنّ 
کان )  هـ 1386( لها هو المتبادر الیوم عند المصریّین أنفسهم، ففی عام زیارتی

المصریون یعنون بمصر خصوص القاهرۀ، على خالف غیر المصریّین فإنّهم 
  .یعنون بمصر دولۀ مصر

رّحوا بأنّه نزل القلزم وتوفّی بها وأمّا مرقد مالک، فقد عرفت أنّ المؤرّخین ص
القلج، وتبعد حوالی عشرۀ : مسموماً، وقبره الیوم خارج القاهرۀ فی منطقۀ تسمّى

عالیۀ، وعلى القبر الشریف کیلومترات عن القاهرۀ، والقبر عامر مشید، علیه قبّۀ 
  :لوحۀ نصّها کاآلتی

  فانظروا بعدنا إلى اآلثار***تلک آثارنا تدلّ علینا

نا مالک األشتر النخعی هو مالک بن الحارث النخعی الکوفی، أحد سید
األبطال المشهورین من شیعۀ اإلمام علی بن أبی طالب سالم اهللا علیه، وکان 
جلیل القدر، متقدّماً عند الخلیفۀ وتابعیه، ورئیس قومه، وکان ممّن شهد واقعۀ 

 مصر بعد قیس بن على) رضی اهللا عنه( 1مر بن الخطابالجمل وصفّین، والّه ع
سعد بن عبادۀ، فلمّا وصل إلى القلزم شرب شربۀ عسل فمات رحمۀ اهللا علیه 

 هجریۀ 37رحمۀ واسعۀ، فقد مات سعیداً وعاش حمیداً، وکانت وفاته سنۀ 
  .وحفظ األثر الجلیل

قد أبدع وأودع هذه العالّمۀ عبدالرسول الشیرازی المقیم بمصر، أعانه اهللا 
  . هجریۀ، انتهى1343یرضى، وهو حسبنا ونعم الوکیل فی سنۀ وإیّانا لما یحبّ و

ولنجعل هذا المزار ختام المسک لمزارات أهل البیت فی القاهرۀ، عسى أن 
ائرها، وخاصّۀً بعض یقیّض إلیه بعض ذوی الهمّۀ فی التتبّع والتحقیق عن س

  .فإنّ أهل البیت هم أدرى بما فی البیتأهلها، 

*   *   *  
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  )رضی اهللا عنه( محمد بن أبی بکر
  
  
  
  
  
  



٤٠٢ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  1)رضی اهللا عنه( محمد بن أبی بکر
  

، وأُمه أسماء بنت عمیس )رضی اهللا عنه( هو ابن الخلیفۀ األول أبی بکر
ر، ولمّا مات الخثعمیۀ، تزوّجها جعفر بن أبی طالب، فلمّا مات تزوّجها أبو بک

مام علی بن أبی طالب على مصر فی رمضان والّه اإلتزوّجها اإلمام علی، وقد 
وکان من نسّاک :  ما نصّه143، قال القلقشندی فی قالئد الجمان ص هـ 37عام 

فی ) رضی اهللا عنه( قریش، وأُمه أسماء بنت عمیس الخثعمیۀ، والّه عثمان
خالفته مصر، ثم والّه له أیضاً علی فی خالفته، بعد مرجعه من صفّین، فجرى 

رو بن العاص حرب، انتهت به الحال فیه، إلى أن هرب محمد بن بینه وبین عم
إنّه وجد حماراً میّتاً، فدخل فی جوفه، فوجد فأُحرق فیه فمات، : أبی بکر، فیقال

بل قُتل ثم جُعل فیه، وأُحرق، وذلک فی سنۀ ثمان وثالثین من الهجرۀ، : وقیل
  .انتهى

ا حین ثار المصریون وکان عمرو بن العاص من والۀ مصر الذین هربوا منه
  .ناقمین علیه، واتّصلوا بعثمان وجرى ما جرى

فاتّصل بمعاویۀ واشترط علیه والیۀ مصر، ولم ینفکّ من الدسائس حتّى 
دخلها على رأس جیوش الشام، واقتتلوا قتاالً شدیداً، ولمّا أُسر محمد بن أبی 

انی اهللا إن ال سق: بکر فی جمع من أصحابه طلب الماء، فقال معاویۀ بن خدیج
 سقیتک قطرۀً

إنّکم منعتم عثمان شرب الماء، واهللا ألقتلنّک حتّى یسقیک اهللا من الحمیم ! أبداً
  .الغسّاق

  .بیروت. ط» مزارات أهل البیت وتاریخها«مقتبس عن کتاب . 1                                                           



٤٠٣ اهل بيت فی مصر

بن الیهودیۀ النسّاجۀ، لیس ذلک إلیک، إنّما ذلک  یا: فقال محمد بن أبی بکر
 إلى اهللا یسقی أولیاءه، ویظمئ أعداءه أنت وأمثالک، أما واهللا لو کان سیفی بیدی

  .لما بلغتم من هذا

أتدری ما أصنع بک؟ أدخلک جوف حمار ثم أُحرقک : فقال ابن خدیج
  !بالنار

إن فعلت بی ذلک، فطالما فعلتم ذلک بأولیاء اهللا : فقال محمد بن أبی بکر
عمرو ناراً تلظّى، معاویۀ و: تعالى، وإنّی ألرجو أن یجعلها علیک وعلى أولیائک

  .کلّما أُطفئت زادها اهللا سعیراً

ثم قتله ابن خدیج وألقاه فی جیفۀ حمار ثم أحرقه بالنار، کما فی الکامل 
  .180 ص3ج: البن األثیر

جامع محمد ( وقد دُفن رأس محمد بن أبی بکر فی المکان المعروف الیوم بـ
  .بشارع الوداع بمصر القدیمۀ، تزوره العامۀ وتقرأ الفاتحۀ) الصغیر

مصر للدکتورۀ ی کتاب مساجد  فوقد جاء فی وصف الجامع وصفاً دقیقاً
یقع هذا المسجد فی : ، وإلیک نصّ کالمها بطوله هـ 1393سعاد ماهر، طُبع سنۀ 

مصر القدیمۀ، بشارع باب الودائع، قریباً من الباب عن یسرۀ السالک نحو الشرق 
محمد (إلى باب الوداع، وبجوار قبر منهدم یعرف بالکردی، ویعرف الجامع باسم 

، وذلک أنّه بعد مضیّ مدّۀ من قتله أتى زمام )زمام( کان یعرف باسم کما) الصغیر
مولى محمد بن أبی بکر إلى الموضع الذی دُفن فیه، وحفر، فلم یجد سوى 
الرأس، فأخذه ومضى به إلى المسجد المعروف الیوم بمسجد زمام، فدفنه فیه 

  .ی مسجد زمامویقال إنّ الرأس مدفون فی القبلۀ، وبه سم. وبنى علیه المسجد

لمّا شقّ بعضٌ أساس الدار التی کانت لمحمد بن أبی بکر وجد رمّۀ : وقیل
رأس قد ذهب فکّه األسفل، فشاع فی الناس أنّه رأس محمد بن أبی بکر، وتنادر 

د القدیم، کما حفر محراب مسجد الناس، ونزلوا الجدار وموضعه قبلۀ المسج
أیضاً الزاویۀ الشرقیۀ من هذا الرأس منه فلم یُوجد، وحفرت زمام، وطلب 

المسجد والمحراب القدیم المجاور له، والزاویۀ الغربیۀ، فلم یجدوا شیئاً، على أنّه 



٤٠٤ اهل بيت فی مصر

مهما قیل فی وجود رأس محمد بن أبی بکر فی المحراب أو فی جدار بیته، فإنّه 
من الثابت أنّ مشهده موجود فی مکان المسجد المعروف باسمه بمصر القدیمۀ 

ا االختالف، ولم أنّ أکثر قبور أهل مصر فیه: جاء فی الکواکب السیارۀاآلن، فقد
قبر مسلمۀ بن مخلد، ومشهد محمد بن أبی بکر الصدّیق، یکن بمصر أصحّ من 

مشاهد (ومشهد زین العابدین، ومشهد عفّان، کذلک األسعد النسّابۀ فی تاریخه 
  .، وذکر من بینها مشهد رأس محمد بن أبی بکر)الرؤوس

فی ) م1426(هـ  830أُعید بناء المسجد فی القرن التاسع الهجری سنۀ وقد 
عهد السلطان األشرف برسبای، على یدی المعزّ تاج الدین الشوکلی الشامی والی 
القاهرۀ، وأُقیمت فیه صالۀ الجمعۀ وباقی األوقات، وعمل فیه السماعات، وهو 

العصر العثمانی سنۀ ثم جدد فی . مکان مشهور بإجابۀ الدعاء عند أهل مصر
هـ على یدی سعادۀ محمد باشا أمیر، کما هو ثابت من اللوحۀ التی تعلو  1287

  .المدخل الرئیسی

ویعتبر المسجد من الجوامع المعلَّقۀ، إذ یصعد إلیه بمجموعۀ من الدرجات، 
قبلۀ، ویتکوّن من ویقع المدخل الرئیسی فی الجهۀ الشمالیۀ المواجهۀ لحائط ال

رتفع ذی ثالثۀ فصوص، ملیء تجویفه بمجموعۀ من الدالیات معقد کبیر 
المنحوتۀ فی الحجر، والمسجد من الداخل مغطّىً کلّه، وفی الرکن الشمالی الغربی 
منه توجد غرفۀ الضریح التی ترجع عمارتها إلى العصر المملوکی، وهی عبارۀ 

ء العلوی من عن مربّع تحیط به أربعۀ عقود، وکانت تعلوها قبّۀ سقطت هی والجز
والسقف مغطّىً اآلن بألواح خشبیۀ، وتعلو المئذنۀ . المئذنۀ إثر زلزال أطاح بها

 مدخل المسجد، وتتکوّن

األُولى مربّعۀ، والثانیۀ مثمّنۀ، وبکلّ وجهۀ من أوجه المثمّن : من ثالث دورات
تجویف مخلّق، فی جانبیه عمودان، وبه فتحۀ واحدۀ یتقدّمها شرفۀ للمؤذّن، 

أمّا الدورۀ الثالثۀ فهی مجدّدۀ، . ل بین الدورۀ الثانیۀ والثالثۀ شرفۀ خشبیۀویفص
  .وترجع إلى العصر العثمانی، وهی تشبه المسلّۀ أو طرف قلم الرصاص، انتهى
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٤٠٦ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  

  
  فهرس اآلیات

  127، 86)  إِنَّ اهللاَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدوا االَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(

، 42، 41، 40)  إِنَّمَا یُرِیدُ اهللاُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهرَکُمْ تَطْهِیراً(
105 ،106  

  126)  قُل الَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراًأُولئِکَ الَّذِینَ هَدَى اهللاُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (

  127)  أَلَمْ نَشْرَحْ(

  132)  اهللاُ نُورُ السماوَاتِ وَاالَْرْضِ(

  162)  اهللاُ یَتَوَفَّى االَْنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا(

  334)  بِی لَهَب وَتَبتَبتْ یَدَا أَ(

  443)  قِبَۀَ الَّذِینَ أَسَاؤُوا السوأَى أَن کَذَّبُوا بĤِیَاتِ اللَّهِثُم کَانَ عَا(

  227)  رَبنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ(

  452)  فَلَما قَضَى زَیْدٌ منْهَا وَطَراً زَوجْنَاکَهَا(

، 168)  م مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمن تَشَاءُقُلِ اللَّهُ(
309  

  424، 174، 132، 46، 39)  قُل الَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدۀَ فِی الْقُرْبَى(

  425)  لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ(

  245)  لَهُمْ دَارُ السالَمِ عِندَ رَبهِمْ وَهُوَ وَلِیهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ(

  419)  مْلَهُم ما یَشَاءونَ عِندَ رَبهِ(

  309، 173)  مَا أَصَابَ مِن مُصِیَبۀ فِی االَْرْضِ وَالَ فِی أَنفُسِکُمْ(

  428)  لَى اللَّهِ زُلْفَىمَا نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِیُقَرِّبُونَا إِ(

  455، 179)  لُونَهَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَ(

  425)  وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ(

  452)  وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ(



٤٠٧ اهل بيت فی مصر

)اجْعَلْ هذَا الْبَوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَب 227)  لَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِی وَبَنِی  

  417)  وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَا(

  222)  وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُم الَیَکُونُوا أَمْثَالَکُم(

  176)  ۀُ وَالْمَسْکَنَۀُ وَبَاءُوا بِغَضَب مِنَ اهللاِوَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّ(

  420)  وَقُل رب ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبیَانِی صَغِیراً(

، 171)  وَالَتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اهللاِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبهِمْ یُرْزَقُونَ(
444  

  444، 278، 170)  الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ ألَنْفُسِهِمْوَالَ یَحْسَبَنَّ (

  277)  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُولُونَ(

  310، 173)  وَمَا أَصَابَکُم مِن مُصِیبَۀ فَبِمَـا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ(

  145)   بِإِذْنِ اهللاِ کِتَابَاً مُؤَجالًوَمَا کَانَ لِنَفْس أَن تَمُوتَ إِالَّ(

  49)  ومن ذرّیته عیسى(

  49)  بَنِی آدَمَ یَا(

  49)  بَنِی إِسْرَائِیلَ یَا(
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  فهرس األحادیث
  

  197أبالموت تخوّفنی؟، 

  192أتامروننی أن أطلب النصر بالجور، 

  198، أتطلبوننی بقتل منکم قتلته؟

  36بّاً، أثبتکم على الصراط أشدّکم ح

  428، 426أحبوا اهللا لما یغذوکم به من نعم، 

  147إذا استحال هذا التراب دماً، 

  184أُذکرکم اهللا فی أهل بیتی، 

  51اشتدّ غضب اهللا على قوم اتّخذوا، 

  143أصبحت ولی ربّ فوقی، 

  188أعرف ذلک یا أبی، 

  143إعلموا أنّ حوائج الناس إلیکم من نعم اهللا، 

  136 التامۀ من کل شیطان،  بکلمات اهللاأعیذکما

  357، 217أقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم، 

  195أال ترون الحقّ الیُعمل به، 

  422أال وقد نهیتکم عن زیارۀ القبور، 

  109الحسین منی وأنا منه، 

  275، 160الحمد هللا الذی أکرمنا بنبیّه، 

  170الحمد هللا رب العالمین، وصلى اهللا على رسوله وآله أجمعین، 

  156ل والحصى، لحمد هللا عدد الرما

  35الزموا محبّتنا أهل البیت، 

  198ألست ابن بنت نبیکم؟، 



٤٠٩ اهل بيت فی مصر

  140اللّهم اجعل غنائی فی نفسی، 

  24اللّهم إنّا نرغب إلیک فی دولۀ کریمۀ، 

  141اللّهم أوسع علی من رزقک الحالل، 

  40اللّهم هؤالء آل محمد، فاجعل صلواتک وبرکاتک، 

  40ل بیتی، فاذهب عنهم الرجس، اللّهم هؤالء أه

  73المرء مع من أحب، 

  139المعروف بقدر المعرفۀ، 

  140إلهی، أنعمتنی فلم تجدنی شاکراً، 

  245متِّعنی برضاک عنّی، : إلهی وسیدی وموالی

  452أمسک علیک زوجک، 

  309، 168أُمی خیر من أُمّه، 

  205، 161أنا علی بن الحسین، 

  168، أنتما سیّدا شباب أهل الجنۀ

  135، 43أنت منّی بمنزلۀ هارون من موسى، 

  205إنّ اهللا یتوفّى األنفس حین موتها، 

  193، 145إنّ أمتک ستقتله، وإن شئت أریتک، 

  145إنّ جبریل أخبرنی أنّ ابنی هذا، 

  450إن رأیتم أن تطلقوا لها اسیرها، 

  178إنّکم ستفتحون أرضاً یُذکر فیها القیراط، 

  178، 71 وهی أرض یسمّى فیها القیراط، إنّکم ستفتحون مصر،

  73إنّی أوشک أن أُدعى فأُجیب، 

  274، 192إیاکم والمثلۀ ولو بالکلب العقور، 

  143إیاک وما یعتذر منه، 

  157أیّها الناس، من عرفنی فکفى، 

  139أیّ األعمال أفضل، 



٤١٠ اهل بيت فی مصر

  190ثلمۀ الدین موت العلماء، 

  187جعل اهللا فیک الخیر یا زینب، 

  422ألرض مسجداً وطهوراً، جعلت لی ا

  197یا ولدی، ! یا ابن أخاه! حبیباه

  143، 116حوائج الناس إلیکم من نِعَم اهللا، 

  190خابت صفقۀ من باع الدنیا بالدین، 

  190 خف اهللا لقدرته علیک،

  35خُلق الناس من أشجار شتّى، 

  223دخلت الجنّۀ فسمعت قراءۀ، فقلت من هذا؟، 

  158یحتی ووصیتی، رحم اهللا امرءاً قبل نص

  451سبحان اهللا العظیم، سبحان مصرّف القلوب، 

  190شر الوالۀ من خافه البرئ، 

  188علی منّی بمنزلۀ هارون من موسى، 

  425، 41علی وفاطمۀ وابناهما، 

  205کان لی أخ أکبر منّی یسمّى علیاً، قتله الناس، 

  465، )صلى اهللا علیه وآله( کان لی کما کنت لرسول اهللا

  146ت أدفن ابنی الحسین، کن

  116التتکلّف ما التطیق، والتنفق، 

  421التشدّ الرحال إالّ إلى ثالثۀ مساجد، 

  57ال حاجۀ لی فی أمرکم، 

 ،59ألن أُقتل خارجاً منها بشبرین أحبّ إلی  

  429 أحبّ إلی من صلۀ رحمی، )هصلى اهللا علیه وآل( لصلۀ رحم رسول اهللا

  43 ابنی فاطمۀ، لکل بنی آدم عصبۀٌ، إالّ

  109لما ولد الحسن سمیته حرباً، 

  173مغلولین لفکّ عنّا، ) صلى اهللا علیه وآله( لو رآنا رسول اهللا



٤١١ اهل بيت فی مصر

  36ما بال أقوام یتحدثون، 

  36ما بال رجال یؤذوننی فی أهل بیتی، 

  423، 52ما بین قبری ومنبری روضۀ من ریاض الجنّۀ، 

  192رین، ما لی ولقریش، أما واهللا لقد قتلتهم کاف

  224مناولۀ المسکین تقی میتۀ السوء، 

  418من زار قبری وجبت له شفاعتی، 

  190نعم الحارس األجل، 

  188واهللا لقد أُعطی علی تسعۀ أعشار العلم، 

  193واهللا ما ترک ذهباً وال فضّۀ، 

  196، 186واهللا یا عمّ، لو وضعوا الشمس فی یمینی، 

  191هذا الحسین بالعراء، ! وامحمداه

  188ذا المقبل حجّتی على أمتی یوم القیامۀ، ه

  109هما ریحانتای من الدنیا، 

  158أیها الغدرۀ المکرۀ، ! هیهات هیهات

  106هؤالء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس، 

  61، )صلى اهللا علیه وآله( یا أماه، هذه مقبرۀ أُمۀ محمد

  223یا حسن، زوج نفیسۀ من إسحاق المؤتمن، 

  138قادر أن یغیّر ما قد ترى، إنّ اهللا ! یا عماه

  198ألم تکتبوا إلی، ... یا فالن... یا فالن... یا فالن

  192یا معشر قریش لتنتهنّ أو لیبعثن اهللا، 



٤١٢ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  فهرس األعالم
  

  246، 227، 49، )علیه السالم( إبراهیم

  345، 207ی، إبراهیم الدسوق

  225إبراهیم بن المنذر، 

 ابن اسد بن عبید بن عولج بن عدی بن عمر بن إبراهیم بن عبداهللا النحام
  456الخطاب، 

  102إبراهیم بن عبداهللا بن الحسن، 

  90إبراهیم بن عبداهللا بن الحسن المثنّى، 

  72إبراهیم بن عبداهللا بن الحسن بن الحسن بن علی، 

  344، 342، 102، 93ی طالب، إبراهیم بن عبداهللا بن الحسن بن علی ابن أب

  344اهللا بن علی بن أبی طالب، إبراهیم بن عبد

  454إبراهیم بن محمد الحریری، 

، 192، 191، 176، 169، 166، 165، 164، 162، 109، 87، 25ابن األثیر، 
289 ،295 ،309 ،380  

  404، 336، 249ابن الزیات، 

  307، 306، 146ابن الضحاک، 

  19ابن الفحام الفقیه، 

  370، 114، 87ابن إیاس، 

  357، 217 سهل بن حنیف، ابن أبی أُمامۀ بن

  19ابن أبی حاتم الرازی، 

  359، 216ابن أبی ذئب محمد بن عبدالرحمن بن المغیرۀ، 

  180، 77ابن بطوطۀ، 



٤١٣ اهل بيت فی مصر

  369، 360، 219ابن ثوبان، 

  133ابن جابر األندلسی، 

  180، 119، 117، 116، 83، 82ابن جبیر، 

  35، 19 ابن جریر الطبری،

  355، 73، 37، 36ابن حبان، 

  383، 359، 295، 146، 73، 51، 43، 38، 37، 19حجر، ابن 

  19ابن خالویه، 

  370، 361، 293، 291، 227، 76ابن خلکان، 

  286، 285ابن سریج، 

  353، 334، 306، 202، 162، 159، 113ابن سعد، 

  351، 95ابن طباطبا، 

  51، 44ابن عبدالبر، 

، 383، 378 ،307، 180، 146، 136، 115، 110، 40، 38، 36ابن عساکر، 
447  

  323ابن عین، 

  292، 270، 259 ،173 ،111ابن قتیبۀ، 

  101ابن قحطبۀ، 

، 276، 270، 256، 174، 114، 111، 110، 78، 76، 44، 42، 39ابن کثیر، 
282 ،309 ،359 ،425  

  114ابن میسر، 

  306ابن هرمز، 

  342، 93أبو الحسن المعمری، 

  392أبو الحسن النوبختی، 

  439 بن الحسن بن جعفر الحجۀ ابن عبیداهللا األعرج، أبو الحسین یحیى

  174أبو الدیلم، 



٤١٤ اهل بيت فی مصر

  450أبو العاص بن الربیع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، 

  219، 96أبو العباس السفاح، 

  234أبوالعباس الولید بن مسلم الدمشقی، 

  449لسلمانی، أبو الفتح ا

  296، 285، 110أبو الفرج األصفهانی، 

  459أبو القاسم بن الحنفیۀ، 

  368، 354أبو أُویس، 

  25أبو أیوب األنصاری، 

  177، 63أبو بکر الصدیق، 

  338أبو تمیم تراب الحافظ، 

  458أبو جعفر الحسین، 

  222، 50أبو حنیفۀ، 

  74، 25أبو ذر الغفاری، 

  107أبو سعید الخدری، 

  277، 186، 170أبو سفیان، 

  234أبو سلمان الدارانی، 

  449طالب جعفر النقیب، أبو 

  365أبو عاصم األسلمی، 

  450أبو عبداهللا التمیمی، 

  455أبو عبداهللا القرشی، 

  455، 179أبو عمیرۀ المزنی، 

  349، 347، 330، 322، 67، 55أبو کف، 

  74أبو لؤلؤۀ المجوسی، 

  449، 353، 216 محمد الحسن، أبو

  354أبو محمد المدنی األنور، 



٤١٥ اهل بيت فی مصر

  79أبو مسلم، 

  207حروقی، أحمد الم

  276، 231، 109، 37أحمد بن حنبل، 

  459، 397، 180أحمد بن طولون، 

  30أحمد حسن الباقوری، 

  353أحمد فهمی، 

  402إدریس بن عبداهللا بن الحسن بن علی ابن أبی طالب، 

  242، 223 الصادق، إسحاق المؤتمن ابن جعفر

  471، 461، 327، 324، 305، 63أسماء بنت عمیس، 

، 227، 221، 219، 207، 179، 124، 118، 117، 85، 82 ،71إسماعیل، 
355 ،360 ،364 ،368 ،372 ،383 ،391 ،413 ،429  

  455إسماعیل بن محمد البصری، 

  285، 262، 261أشعب، 

  301، 297 ،296، 293، 271، 260أصبغ بن عبدالعزیز بن مروان، 

  323، 318، 244األجهوری، 

  396اإلسکافی، 

  169، )لسالمعلیه ا( اإلمام الحسن

  224، 173، 114، 24، )علیه السالم( اإلمام الحسین

  335، )علیه السالم( االمام الرضا

  402، 392، 355، 94، 24، )علیه السالم( اإلمام الصادق

  24، )علیه السالم( اإلمام علی بن أبی طالب

  368، 354، 247، 226، 222، 99، 98اإلمام مالک، 

  337، 326اآلمر بأحکام اهللا، 

  27األمیر المعز لدین اهللا، 

  133الببالوی، 



٤١٦ اهل بيت فی مصر

، 176، 141، 135، 113، 109، 73، 58، 52، 51، 50، 45، 44البخاری، 
307 ،418 ،425  

  425، 422، 418، 356، 194، 184، 178، 109، 73البیهقی، 

، 425، 255، 192، 142، 141، 126، 109، 106، 73، 50، 44، 42الترمذی، 
426 ،428  

  19الجعابی، 

  427، 79لجوهری الشافعی، ا

  247، 229الجیزی، 

  326، 323، 251الحافظ لدین اهللا، 

، 146، 136، 109، 108، 74، 47، 44، 43، 42، 40، 39، 37، 36الحاکم، 
218 ،276 ،418 ،422 ،425 ،426 ،428  

  460الحباب بن المنذر ابن الجموح، 

  97الحجاج بن یوسف الثقفی، 

  459، 458، 241لی، الحسن بن زید بن الحسن بن ع

  60الحصین بن نمیر، 

  461الحکم بن أیوب، 

  207الخدیوی توفیق، 

  299، 118الخدیوی عباس الثانی، 

  355، 343، 126، 110، 101، 99، 43، 40الذهبی، 

  280، 274، 256، 255الرباب بنت امرئ القیس، 

  453الزبیر بن أبی بکر، 

  460، 353، 295، 282الزبیر بن بکار، 

  379، 359، الزرکلی

  456، 447، 402، 381، 260، 44الزهری، 

  19السبط ابن الجوزی، 



٤١٧ اهل بيت فی مصر

  264، 50السبکی، 

  405، 336، 323، 291، 271، 248، 244، 243، 19السخاوی، 

  251، 248، 243، 238، 233السری بن الحکم، 

  117السلطان خان، 

  335، 322السلفی، 

  328، 327السیدۀ زبیدۀ، 

  397 ،330، 329السیدۀ عاتکۀ، 

، 219، 218، 215، 214، 213، 211، 108، 107، 72، 24السیدۀ نفیسۀ، 
220 ،222 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،230 ،233 ،234 ،235 ،236 ،
237 ،238 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،251 ،
271 ،272 ،289 ،297 ،298 ،299 ،324 ،337 ،349 ،350 ،353 ،358 ،
361 ،362، 367 ،370 ،371 ،396  

، 227، 224، 134، 130، 113، 83، 79، 50، 49، 46، 45، 40الشافعی، 
229 ،235 ،243 ،245 ،246 ،247 ،427 ،428 ،431  

  169الشامی، 

، 323، 322، 321، 269، 218، 113، 93، 72، 46، 45، 40، 36الشبلنجی، 
342 ،345 ،354 ،358 ،361  

، 372، 371، 362، 322، 321، 297، 291، 289، 271، 220، 79الشعرانی، 
378 ،402 ،403 ،404 ،420  

  371، 362، 323، 318، 291، 287، 258الصبان، 

، 145، 136، 109، 74، 73، 44، 43، 42، 40، 39، 37، 36، 35 الطبرانی،
194 ،224 ،425 ،426  

، 215، 196، 194، 168، 146، 100، 98، 96، 42، 38، 35، 19الطبری، 
289 ،309 ،310 ،359 ،380  

  457الطفیل بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف، 



٤١٨ اهل بيت فی مصر

، 234، 219، 217، 205، 185، 112، 96، 63، 60 ،50 ،44 ،36 ،26العباس، 
343 ،358 ،378 ،391 ،393 ،456  

  301، 297، 81، 77العبیدی، 

  114، 81، 76، 53العقاد، 

  46، 19الفخر الرازی، 

  395، 351، 95الفخری، 

  295، 270، 268، 267، 177، 38 الفرزدق،

  461الفریعۀ بنت مالک بن سنان، 

  454الفضل بن سهل، 

  396القاسم بن إبراهیم، 

  402القاسم بن محمد بن أبی بکر، 

  459القاسم بن محمد بن جعفر الصادق، 

  342، 93، 63القضاعی، 

  471، 114القلقشندی، 

  386، 381، 93الکندی، 

  412 ،324، 321، 247اللیث بن سعد، 

  359، 43الماوردی، 

  459، 426، 395، 392، 335، 243، 238المأمون، 

  270المبرد، 

  78المتوکل، 

  427، 423، 146، 53، 48، 47، 46، 45، 42، 39، 38المحب، 

  247، 229، 207، 195المرادی، 

  383، 380، 352، 110، 98، 78، 60المسعودی، 

  473المعزّ تاج الدین الشوکلی الشامی، 

  460، 307 بن شعبۀ، المغیرۀ



٤١٩ اهل بيت فی مصر

  25المقداد بن األسود الکندی، 

، 223، 222، 217، 214، 180، 122، 113، 93، 88، 81، 71، 25المقریزی، 
225 ،227 ،228 ،229 ،233 ،237 ،239 ،241 ،242 ،251 ،337 ،341 ،
345 ،353 ،354 ،355 ،357 ،367 ،369 ،381 ،384 ،385 ،386 ،412 ،
427 ،466  

  118الملک فؤاد، 

  427الملوی المالکی، 

  460، 225، 42المنذر، 

  360، 359، 358، 101، 96، 93المنصور العباسی، 

  78النویریج، 

  117الوالی عباس، 

  380، 215الولید بن عبدالملک، 

  194، 111سفیان،  بن أبی بن عتبۀ الولید

  215، 110، 97الیعقوبی، 

  305أُم إسحاق بنت طلحۀ بن عبیداهللا التیمی، 

  63بنین بنت حزام الوحیدیۀ، أُم ال

  136أُم الفضل بنت الحارث، 

  450، 368، 359، 357، 356، 217، 202أُمامۀ، 

  450أُم أبی العاص هالۀ بنت خویلد بن اسد، 

  63أُم أبیها، 

  451أُم أیمن، 

  305أُم جعفر، 

  324، 321أُم حبیب الصهباء التغلبیۀ، 

  63سعید بنت عروۀ بن مسعود الثقفی،  أُم



٤٢٠ اهل بيت فی مصر

، 276، 221، 194، 189، 178، 146، 145، 106، 71، 63، 44، 42سلمۀ، أُم 
368 ،418 ،422 ،459 ،461  

  203، 189، 169أُم عبداهللا، 

  451ۀ، أُم عطیّ

  453أُم عکاشۀ بنت محصن، 

  462أُم عمرو بن مروان بن الحکم، 

، 203، 189، 180، 165، 156، 154، 152، 108، 48، 47، 43أُم کلثوم، 
219 ،225، 230 ،234 ،241 ،243 ،335 ،358 ،361 ،368 ،391 ،412 ،
429 ،456 ،458 ،461  

  63أُم کلثوم الصغرى، 

  63أُم کلثوم الکبرى، 

  243، 236، 189أُم هانئ، 

  305أُم هشام بنت زیاد، 

  451أُمیمۀ بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، 

  461، 418، 193، 188أنس بن مالک، 

  88برقوق، 

  305بالل، 

، 297، 288، 286، 282، 280، 270، 269، 265، 264، 187بنت الشاطئ، 
302  

  209، 206، 122، 87، 84بیبرس، 

  87تاج الدین، 

  295، 270، 268، 267، 78، 42، 35، 19جریر، 

  193جعدۀ بنت األشعث بن قیس، 

، 225، 224، 223، 216، 203، 189، 185، 179، 95، 94، 63، 43جعفر، 
241 ،242 ،281 ،305 ،330 ،335 ،344 ،350 ،352 ،362 ،364 ،365 ،



٤٢١ اهل بيت فی مصر

371 ،372 ،380 ،389 ،391 ،392 ،393 ،394 ،395 ،396 ،397 ،399 ،
401 ،402 ،404 ،407 ،408 ،412 ،439 ،449 ،451 ،453 ،454 ،455 ،
458 ،459 ،471  

  189، 63جعفر الطیار، 

  459جعفر بن الحسن، 

  63جعفر بن قیس بن مسلمۀ الحنفی، 

  450، 285، 283، 276، 261، 231، 223، 142، 98 جمال،

  122جمال الدین، 

  243، 235جمال الدین عبداهللا الجصّاص، 

  63جمانۀ، 

  247، 229حرملۀ، 

  351، 101حسن إبراهیم حسن، 

، 354، 352، 351، 350، 349، 347، 241، 220، 90، 72حسن األنور، 
355 ،356 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،363 ،364 ،365 ،368 ،
370 ،371 ،372  

  403حسن الرزاز، 

  405، 404، 134، 83حسن عبد الوهاب، 

  30حسن کامل الملطاوی، 

  122، 117حسن کتخدا، 

  460حفصۀ، 

  455حمزۀ المکفوف، 

  152حمزۀ سید الشهداء، 

  458، 394، 224حمیدۀ، 

  380، 96خالد بن عبداهللا القسری، 

  30خالد محمد خالد، 



٤٢٢ اهل بيت فی مصر

  449 بن اسد بن عبدالعزى بن قصی، خدیجۀ بنت خویلد

  63خولۀ بنت إیاس الحنفیۀ، 

  458، 422، 357، 311، 146، 136، 73، 51داود، 

  461، 325، 287، 238، 237، 127، 96، 86، 25، 20، 14درّۀ، 

  247ذی النون المصری، 

  125راتب باشا، 

، 326، 325، 324، 323، 322، 321، 319، 310، 306، 108، 63رقیۀ، 
327، 328 ،329 ،330 ،333 ،334 ،335 ،336 ،337 ،338 ،362 ،370 ،
391 ،397 ،455 ،456  

  179رقیۀ بنت عامر الفهری، 

  63رملۀ، 

  367زبیر، 

  450زرارۀ، 

  296، 265زکی مبارک، 

  184زیاد بن أبیه، 

  370، 364، 362، 361، 350، 349، 241، 220، 216زید األبلج، 

  159زید بن األرقم، 

  459، 458، 241 بن علی بن أبی طالب، زید بن الحسن

  383، 381، 379، 378، 377، 352، 90، 72زید بن علی زین العابدین، 

  261زید بن عمرو العثمانی، 

  456، 63زینب الصغرى، 

  456، 453، 447، 440، 190، 180، 63زینب الکبرى، 

  458، 361زینب بنت الحسن المثنى ابن الحسن، 

  452، 451زینب بنت جحش، 

  454ینب بنت عقیل، ز



٤٢٣ اهل بيت فی مصر

  453زینب بنت عقیل بن أبی طالب، 

  228، 227زینب بنت یحیى المتوّج، 

  461عقیل، نت یوسف بن الحکم بن أبی زینب ب

  383سارۀ، 

، 208، 202، 121، 118، 112، 103، 92، 89، 87، 77، 76، 74سعاد ماهر، 
209 ،251 ،297 ،301 ،325 ،330 ،334 ،335 ،336 ،339 ،341 ،375 ،
385 ،387 ،395 ،396 ،399 ،407 ،412 ،472  

  461سعد بن زرارۀ، 

  456، 75سعید بن العاص، 

  454، 450 سفیان الثوری،

، 258، 257، 256، 255، 253، 220، 179، 173، 168، 152، 108سکینۀ، 
259 ،260 ،261 ،262 ،263 ،264 ،265 ،266 ،267 ،270 ،271 ،272 ،
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448 ،449 ،451 ،452 ،453 ،454 ،455 ،456 ،457 ،458 ،459 ،462 ،
465 ،472 ،473  

  397، 396، 395، 394، 392، 391، 389، 330محمد الجعفری، 

  448محمد الحسینی الواسطی، 

  102، 99، 98، 97، 96، 95، 93محمد النفس الزکیۀ، 

  30محمد أبو زهرۀ، 

  122، 117محمد باشا الشریف، 

  453محمد بن إبراهیم بن عبداهللا، 

  368، 354محمد بن إسحاق، 

  26، )علیه السالم( الصادق اإلمام جعفر محمد بن إسماعیل ابن

  395محمد بن الحسن الطوسی، 

  43محمد بن الحنفیۀ، 

  457بن القاسم، محمد 

  473، 472، 471، 402، 331، 330، 329، 121، 83، 25أبی بکر،  بن محمد

  368، 354محمد بن أبی ذئب، 



٤٣١ اهل بيت فی مصر

  365محمد بن بشر، 

  458محمد بن جعفر األمیر، 

  449محمد بن سلیمان، 

  68، )صلى اهللا علیه وآله( محمد بن عبداهللا

  353، 95 طالب، محمد بن عبداهللا بن الحسن بن الحسن ابن علی بن أبی

  452محمد بن عبداهللا بن جحش، 

  305محمد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمان، 

  77محمد بن عبداهللا بن محمد اللواتی الطنجی، 

  456محمد بن عقیل، 

  372، 371، 363، 252، 122، 88، 82محمد بن قالوون، 

  84الصالحی،  عبداهللا بن قالوون بن محمد

  450محمد بن مسعدۀ، 

  458، حیى العثمانیمحمد بن ی

  449محمد بن یحیى بن الحسن، 

  30محمد خالد، 

  207محمد خسرو باشا، 

  227، 152، )صلى اهللا علیه وآله( محمد رسول اهللا

  324، 30محمد زکی إبراهیم، 

  316، 296، 295محمد عثمان، 

  429محیی الدین ابن عربی، 

  166، 60مروان بن الحکم، 

  194الولید، مروان بن الحکم 

  234ان بن محمد الطاطری، مرو

  196، 195، 112، 111مسلم بن عقیل، 

  111مسلم بن عقیل بن أبی طالب، 



٤٣٢ اهل بيت فی مصر

  307مسلمۀ بن عبدالملک، 

  97، 96مسلمۀ بن عقبۀ المری، 

  206، 179مسلمۀ بن مخلد األنصاری، 

  296، 293، 288، 262، 259، 258مصعب بن الزبیر، 

  360، 219مصعب بن ثابت الزبیری، 

  454بداهللا، مصعب بن ع

  295مصعب بن عبداهللا بن مصعب بن ثابت ابن عبداهللا بن الزبیر بن العوّام، 

  280، 277، 37، 26معاویۀ بن أبی سفیان، 

  368، 355، 225معاویۀ بن عبداهللا بن جعفر، 

  454موسى بن سلمۀ، 

  456موسى بن عبدالرحمن، 

  450موسى بن عبداهللا، 

  456علی بن أبی طالب،   بن محمد بن عمر بنموسى بن عبداهللا

  449مهنا بن سبیع القرشی، 

  461میمونۀ بنت الحارث الهاللیۀ، 

  460نائلۀ بنت قیس بن النعمان بن سنان، 

  455، 429، 402، 230نافع، 

  121، 83، 82نجم الدین أیوب، 

  450، 426، 224، 137، 39نعیم، 

  232، 215نفیسۀ بنت زید، 

  113، 52، 50نور الدین، 

  357م، ورد بن عاص

  370، 368، 354وکیع، 

  87الدین أبو زُرْعَۀ أحمد بن محمد،  ولی

  455، 179وهب بن سعید األوسی، 



٤٣٣ اهل بيت فی مصر

  459، 451، 450، 383، 334، 330، 252، 221، 179، 71، 40هاجر، 

  335هارون الرشید، 

  386، 382، 381، 379، 352، 313، 310، 221، 91هشام بن عبدالملک، 

  383ن، رواهشام بن عبدالملک بن م

  379هشام بن عبدالملک بن مروان بن الحکم، 

  455هند بنت أبی رافع بن عبیداهللا بن رقیّۀ بنت عقبۀ بن نافع الفهری، 

  457هند بنت أبی عبیدۀ، 

، 234، 229، 228، 227، 219، 190، 175، 167، 126، 121، 82، 63یحیى، 
247 ،259 ،312 ،322 ،352 ،367 ،380 ،381 ،394 ،411 ،413 ،449 ،
453 ،458  

  450یحیى التمار، 

  462، 449، 440، 439، 396یحیى بن الحسن، 

  167، 166یحیى بن الحکم، 

  306یزید بن عبدالملک، 

، 172، 169، 165، 158، 144، 112، 111 ،97 ،78 ،76 ،75یزید بن معاویۀ، 
173 ،174 ،203 ،205 ،274 ،292 ،293 ،308 ،309 ،316 ،318 ،377  

  225بن کاسب، یعقوب بن حمید 

  224مید بن کاسب المدنی، بن ح یعقوب

  225یعقوب بن محمد الزهری، 

  462بن جابر،  الحارث بن منیۀ بنت یعلى

  380یوسف بن عمر الثقفی، 



٤٣٤ اهل بيت فی مصر
  
  
  
  
  
  

  فهرس األماکن
  

  118، 89استانبول، 

  114أفریقیا الشمالیۀ، 

  69، 26کندریۀ، االس

  461، 394، 353، 343، 288، 203، 112، 111، 99، 95، 48البصرۀ، 

  378، 334، 333، 113، 107، 78، 75، 50البقیع، 

  462، 334الحبشۀ، 

  394، 343، 302، 265، 243، 230، 214، 205، 98، 96، 61، 60الحجاز، 

  447، 97، 60، 59الحرۀ، 

  447، 387، 384، 206، 90الحمراء القصوى، 

  453، 76، 53الرقۀ، 

، 173، 168، 166، 165، 138، 114 ،92، 88، 84، 82، 76، 61، 60الشام، 
174 ،180 ،194 ،234 ،235 ،246 ،289 ،293 ،307 ،308 ،316 ،317 ،
324 ،426 ،446 ،447 ،455 ،471  

  331الطائف، 

، 252، 221، 205، 195، 193، 139، 107، 61، 60، 23، 21، 19العراق، 
259 ،265 ،288 ،289 ،380 ،393 ،426  

  404، 387، 385، 346، 238، 100، 84، 74، 64العسکر، 

  404، 387، 384، 346، 325، 206الفسطاط، 

، 77، 76، 75، 68، 64، 57، 53، 35، 32، 27، 25، 24، 23، 21، 14القاهرۀ، 
81 ،83 ،84 ،85 ،88 ،102 ،105 ،113 ،116 ،121 ،122 ،135 ،147 ،

151 ،183 ،187 ،189 ،201 ،207 ،213 ،220 ،234 ،255 ،273 ،280 ،



٤٣٥ اهل بيت فی مصر

305 ،316 ،321 ،341 ،344 ،345 ،349 ،358 ،360 ،364 ،378 ،384 ،
385 ،392 ،397 ،404 ،405 ،411 ،412 ،417 ،427 ،434 ،466 ،467 ،
473  

  444، 77القدس، 

  281، 126، 114 ،85 ،82القسطنطینیۀ، 

  404، 64القطائع، 

  466القلج، 

، 153 ،112، 111، 102، 101، 100، 97، 96، 95، 91، 59، 58، 48الکوفۀ، 
154 ،155 ،156 ،158 ،159 ،164 ،166 ،169 ،184 ،191 ،192 ،195 ،
196 ،204 ،221 ،274 ،277 ،288 ،289 ،308 ،341 ،343 ،353 ،379 ،
380 ،384 ،385  

، 107، 101، 100، 99، 98، 97، 96، 91، 78، 75، 72، 70المدینۀ المنوّرۀ، 
113 ،203 ،204 ،222 ،234 ،242 ،244 ،283 ،293 ،297 ،316 ،350 ،
351 ،356 ،357 ،360 ،379 ،422  

  346، 93، 92المطریۀ، 

  147المغرب العربی، 

  407، 405، 404، 346، 61المقطم، 

  407، 404، 248، 82الموصل، 

  460، 395، 382، 380، 328، 163الیمن، 

  392، 213، 127، 32، 31، 28، 27، 23، 21ایران، 

  353، 101، 100باخمرى، 

  341، 100باغمرى، 

، 360، 354، 351، 312، 234، 220، 219، 217، 216، 106، 82بغداد، 
367 ،369 ،370 ،422  

  199، 180، 71بلبیس، 



٤٣٦ اهل بيت فی مصر

  89، 26، 21تونس، 

  127خیبر، 

 ،115، 113، 111، 91، 84، 83، 82، 79، 76، 53، 40، 38، 35دمشق، 

136 ،140 ،141 ،165 ،166 ،174 ،191 ،203 ،205 ،221 ،222 ،234 ،
277 ،281 ،283 ،293 ،305 ،316 ،352 ،379 ،380 ،381 ،447  

  345صهرجت، 

  382، 281، 114طبرستان، 

  335طرطوس، 

  89طنطا، 

  427، 147، 114، 81، 79، 77، 76، 53عسقالن، 

  383، 221، 84، 32، 27قم، 

  209، 206قنطرۀ السباع، 

، 113، 112، 111، 110، 108، 102، 90، 78، 76، 70، 64، 62، 59کربالء، 
115 ،135 ،145 ،146 ،147 ،151 ،185 ،186 ،187 ،190 ،191 ،194 ،
198 ،203 ،204 ،257 ،258 ،264 ،265 ،275 ،280 ،281 ،284 ،287 ،
288 ،292 ،293 ،296 ،305 ،306 ،307 ،316 ،324 ،350 ،351 ،352 ،
378 ،426  

، 195، 138، 137، 127، 114، 98، 91، 86، 79، 76، 60، 37، 24مرو، 
203 ،215 ،221 ،234 ،321 ،352 ،380 ،383، 395 ،446  

، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 21، 20، 19، 17، 1مصر، 
43 ،55 ،57 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،67 ،68 ،69 ،71 ،72 ،73 ،74 ،
76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،82 ،83 ،84 ،85 ،87 ،88 ،89 ،90 ،92 ،93 ،94 ،
99، 102، 105، 107، 108، 112، 114 ،118 ،121 ،122 ،131 ،132 ،

134 ،147 ،163 ،178 ،179 ،180 ،199 ،201 ،203 ،204 ،205 ،206 ،
207 ،208 ،209 ،214 ،215 ،225 ،226 ،227 ،228 ،230 ،232 ،233 ،



٤٣٧ اهل بيت فی مصر

235 ،237 ،238 ،242 ،243 ،244 ،246 ،247 ،251 ،252 ،258 ،259 ،
260 ،262 ،271 ،272 ،283 ،287 ،289 ،293 ،296 ،297 ،301 ،317 ،
318 ،322 ،323 ،324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329 ،330 ،331 ،335 ،
336 ،337 ،341 ،342 ،343 ،344 ،349 ،361 ،362 ،363 ،364 ،370 ،
371 ،372 ،373 ،378 ،381 ،384 ،385 ،386 ،387 ،391 ،394 ،396 ،
401 ،402 ،403 ،404 ،407 ،411 ،412 ،413 ،420 ،426 ،427 ،430 ،
431 ،433 ،440 ،441 ،445 ،447 ،455 ،459 ،465 ،466 ،471 ،472 ،
473  

، 196، 195، 111، 107، 98، 74، 71، 63، 60، 59، 58، 52، 51، 46مکۀ، 
220 ،226 ،245 ،247 ،261 ،281 ،283، 285 ،292 ،334 ،351 ،352 ،
356 ،360 ،361 ،369 ،450 ،462  

  89، 87، 74ینبع، 



٤٣٨ اهل بيت فی مصر

  و تظهر إلى الیمین قبۀ المرقد) علیه السالم( الحسینمسجد االمام

  لیال)علیه السالم(مسجد اإلمام الحسین
  
  

  )علیه السالم(باب غرفۀ اآلثار النبویۀ بمسجد اإلمام الحسین

  صفحۀ من مصحف اإلمام على بغرفۀ اآلثار النبویۀ

  میدان مسجد السیدۀ زینب

  مسجد السیدۀ زینب فى لیلۀ االحتفال بمولدها
  
  

  مسجد السیدۀ سکینۀ فى لیلۀ االحتفال بمولدها
  

  مسجد السیدۀ عائشۀ
  

  مدخل مرقد السیدۀ عائشۀ
  
  

  قبۀ مرقد السیدۀ رقیۀ
  

  مدخل مرقد السیدۀ رقیۀ
  

  لوحۀ تحوى تاریخ السیدۀ رقیۀ داخل مرقدها
  

  مسجد السیدۀ نفیسۀ

  مرقد السیدۀ النفیسۀ
  
  

  مدخل مرقد عم السیدۀ نفیسۀ
  
  

  )علیه السالم(عفر الصادقمرقد على بن ج


