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  140 -  121 ق، صص. هـ 1433 السنة الخامسة عشرة، العدد االول، الربيع و الصيف

  في مصر مرقد السيدة زينب الكبرى
  دراسة وتمحيص لآلراء التاريخية المختلفة

  *اصغر قائدان

  الملخص
يحاولون أن يبدوا آراءهم حـل مـدفن السـيدة زينـب بنـت      منذ سنوات والباحثون 

، ويسعى كـلٌّ مـنهم إلـى تفنيـد الـرأي      )ع( اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
إالّ أنّ جميع هـذه اآلراء يمكـن   . اآلخر وإثبات رأيه من خالل أدلة ال تقبل الشك

لقضـية مـازال   لكن يبـدو أنّ هـذه ا  . مناقشتها ودراستها في إطار موضوعي ودقيق
بحيـث بقيـت   . ولقد شغل هذا الموضوع بال الباحث منذ سـنوات  .يكتنفها الغموض

أتساءل عن مدفنها الواقعي في الزمن الذي يؤم المراقد المنسوبة إليهـا آالف الـزوار   
سنوياً، يتقرّبون من خاللها إلى اهللا تعالى، ويروى عن كرامات كلٍّ من هـذه المراقـد   

ولعلّ التقدير يقتضي أن يبقـى مرقـدها الشـريف خافيـاً علـى      . جزالكرامات والمعا
منذ قرون والناس يؤمـون خمسـة   . الناس كما هو مصير أمها الزهراء سالم اهللا عليها

ومن هذه المواضع، اثنان حـازا علـى شـهرة    . مواضع يحسبونها مدفن السيدة زينب
أما المكانان  .اية شاذّةوصيت األخير يعتمد على رو. وآخران لهما صيت أقلّ. أوسع

موضع راوية بضاحية دمشق، واآلخر موضـع قنطـرة السـباع فـي     : المشهوران فهما
مقبرة البقيع بالمدينة المنورة، ومقبرة الباب الصغير : والموضعان اآلخرين فهما. مصر

والموضع الذي يعتمد على الرواية الشاذّة فهو منطقة سـنجار فـي الموصـل    . بدمشق
المقال دراسة حول مدفنها في قنطرة السباع بمصـر و نـذكر    نحن في هذاو . بالعراق

،ثبت هـذا  19برقم  العلوم االنسانية الدولية بان في مقالة االخري انتشرت في مجلة
الراي بان مدفن زينب بدمشق يتعلق بزينب الصغري ملقب بام كلثـوم بنـت االمـام    

                                                                                                 

  qaedan@ut.ac.irاستاذ مساعد في كلية اإللهيات بجامعة طهران *
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   ...في مصر؛  مرقد السيدة زينب الكبرى   122

  ق.هـ  1433العدد االول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ااالسالمية،  الحضارة  آفاق 

المـدفن بزينـب الكبـري بنـت      و ام شعيب المخزوميه و لهذا انتساب هـذا ) ع( علي
  .فاطمة الزهراء ال اصل له و ال اعتبار حقيقية

زينـب الكبـرى، زينـب الصـغرى، أم كلثـوم الكبـرى، أم كلثـوم         :الكلمات الرئيسة
  .الصغرى، نفيسة، رقية، راوية، قنطرة السباع، سنجار الموصل

  
  المقدمة. 1

ف بين الباحثين والمحقّقين حول مدفن ثمة عوامل مهمة كانت الباعث األساس في ظهور االختال
السيدة زينب الكبرى، بحيث يمكن من خالل دراسة هذه العوامل تبين الصحيح من السـقيم مـن   

العامل األول هو تعدد بنات أمير المؤمنين علي بأسماء زينب، رقية، ولقب أم كلثـوم،  . هذه اآلراء
والعامل الثـاني هـو صـمت كبـار المـؤرخين       .مما أوقع الكثير من المؤرخين في الخطأ والحيرة

والمصادر القديمة تجاه مدفن السيدة زينب، وذلك الهتمامهم بتسجيل الحـوادث التاريخيـة دون   
والعامل الثالث هو أنّ رواة السيرة وعلماء األنساب قـد صـبوا جـلّ اهتمـامهم بتسـجيل      . غيرها

وهذا مما نـراه بشـكل أجلـى عنـد     . مأحداث حياة األشخاص حتى وفياتهم ولم يهتموا بمدافنه
فقد كانت العرب تعتقد أنّ النساء لسن العامل األساس الستمرار النسل، بل . تعرضهم لسيرة النساء

ومن هنا فإنّ معرفة األنساب يجد أهميته فـي الرجـال دون   . هنّ وسائط النتقال األنساب ال غير
مرموقة التي تمتاز بها تعد اسـتثناء، ولـذلك فقـد    فإنّها وبسبب المكانة ال) س(  إالّ الزهراء. النساء

  .وصلتنا معلومات أوفر عن تفاصيل حياتها
والعامل الرابع هو أنّ المؤرخين قد اهتموا بسرد حادثة الطف وثورة اإلمام الحسـين العظيمـة   

قصة واستشهاد الكوكبة الطاهرة من أهل بيت النبوة، ثم عرّجوا بعدها في قصارى األمر على سرد 
لكنّهم انشغلوا بحوادث جسيمة حدثت في . السبايا في ذهابهم إلى الشام والعودة منها إلى المدينة

الستينات من القرن األول الهجري مثل قيام ابن الزبير، ومن بعده واقعـة الحـرّة وإباحـة المدينـة     
من ثورة التوابين المنورة لجيوش الشام وتقتيل أهلها، وضرب الكعبة بالمنجنيق، وأحداث الكوفة 

وثورة المختار الثقفي وسائر الحوادث والحروب التي اندلعت في ذلك العقد من الزمن، مما غطّى 
  .على مصير البقية الطاهرة من حادثة الطف األليمة

حوادث التاريخ، بحيث ينـدر أن نجـد    والعامل الخاس هو عدم وجود منهج علمي في معالج
ب الموضوعي والمناهج العلمية السـائدة اليـوم فـي تحليـل أحـداث      المؤرخين يعتمدون األسلو

صوص األصلية ونصوص األنسـاب والتـواريخ المحلّيـة    التاريخ، فلم يعتمدوا في آرائهم على الن
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واإلقليمية، بل يلجأون أحياناً إلى نصوص ال يعتد بها ويفيدون من األحـالم والغرائـب إلثبـات    
  .واحد من هذه المراقد

المنطقـة    الكثير من المؤرخين يحاولون أن يضفوا طابعاً قدسياً علـى   السادس هو أنّوالعامل 
     ،التي ينتمون إليها من خالل إثبات أنّ فيها من مدافن األولياء والصـالحين مـا يسـتحقّ أن يـؤم
فيخرجون بذلك عن الحياد التاريخي الذي هو ضرورة في كشف الحقائق، فيصرّون على إفحـام  

  .بطال دعاواهم مهما بلغ األمراآلخرين وإ
  ويمكن إضافة عامل سابع ألسباب هذا الغموض، وهو عامل االختالفات الطائفية، الذي يعـد

مثال ذلك ما أطلق مـن النعـرات السـلفية    . من أهم عوامل التحريف والتزوير في حقائق التاريخ
. ن كان، حتى بإنكار الحقـائق والوهابية التي دعت إلى محق أي أثر لألولياء والصالحين وبأي ثم

وفي المقابل فإنّ االنتصار لألولياء ومراقدهم جعل بعض مناهضي السلفية يصرّون على مـواقفهم  
  .في إثبات ما للبقاع من قدسية بمدفن أحد األولياء والصالحين

كلّ هذه العوامل كان لها األثر البالغ في عدم اتضاح حقيقة مرقـد السـيدة زينـب واخـتالف     
  .ايات فيهالرو

  
  )ع(  الزينبات وأمهات كلثوم من أبناء علي .2

لعلّ من أهم القضايا التي يمكنها أن تزيل الغموض عن وجه الحقيقة في هـذا الموضـوع، معرفـة    
كلثوم) ع(  عدد اإلناث من أبناء اإلمام علي ن يحملن اسم زينب أو لقب أمإذ يبدو أنّ اإلمـام  . مم

مصـعب   ؛83: 1363 ابـن عنبـة،  (منهم إناثاً  18من ولداً، كان  37أو  36كان له حوالي ) ع(   علياً
. ، والباقي من سـائر نسـائه  )س(   كانت اثنتان منهنّ من نسل فاطمة الزهراء .)40: 1410 الزبيري،

ومن هؤالء الثماني عشر كان ثالث يسمين بزينب، تتمايز إحداهن عن األخـرى بصـفة الكبـرى    
  .ب ثالث منهنّ بلقب أم كلثوم الكبرى والوسطى والصغرىوالوسطى والصغرى، ولُقّ

وأما التي . وقد ذكروا أنّ اسمها رقية) س(  أما التي لُقّبت بأم كلثوم الكبرى فهي من نسل فاطمة
وأما التي لقّبت . لقّبت بأم كلثوم الوسطى فاسمها زينب الصغرى وقد اشتهرت باسمها أكثر من لقبها

وسـنتحدث عـن كـلّ مـنهنّ     . فاسمها نفيسة وقد اشتهرت بلقبهـا دون اسـمها   بأم كلثوم الصغرى
  :بالتفصيل فيما يلي

  
  )عقيلة بني هاشم(زينب الكبرى  1.2

وقـد ذكرهـا جميـع    . وقد ولدت في العـام السـادس للهجـرة   ) س(  هي أكبر بنت لفاطمة الزهراء
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زهراء، ولم يذكروا لها لقـب أم  المؤرخين وعلماء األنساب المعروفين بزينب الكبرى بنت علي وال
مـن  ) ع(  ثم يذكرون من بعدها أم كلثوم الكبرى مباشرة، ويعدونهما بنتي اإلمـام علـي  . كلثوم قطّ

؛ )19 /3: 1376( الطبقات الكبرىابن سعد في : وهؤالء المؤرخون هم). س(  ذرية فاطمة الزهراء
ـ )175 /69: 1421( تاريخ مدينـة دمشـق  وابن عساكر في   أنسـاب األشـراف  بالذري فـي  ؛ وال

لب األلباب فـي  ؛ والسيوطي في )13 /1: 1381( جمهرته؛ والزبيربن بكار في )271 /1: 1417(
؛ )2: التـا ب( إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب؛ والمناوي في )96 /1: التاب( تحرير األنساب

ــرازي   ــر ال ــوبي )58 /1: 1988(والفخ ــر)21 /2: 1379(؛ واليعق ؛ )153 /5: 1357(ي ؛ والطب
: 1285(؛ وسـبط بـن الجـوزي    )55: 1415(؛ والمحـب الطبـري   )166 /22: 1405(والمجلسي 

 الجوهرة في نسب اإلمام علي؛ والبرّي في )358 /3: التاب( المناقب؛ وابن شهر آشوب في )321
ــي )16 :1413( ــاب(، واألربل ــوارزمي )440 /1: الت ــي )397: 1420(، والخ  /3: 1361(، والبيهق

فجميع هذه المصادر القديمة والمشهورة تقول إنّهما زينـب  ). 83/ 1: 1428(، والخوارزمي )161
ولم تلقّب زينب الكبرى بأم كلثـوم، خالفـاً لمـا    ) ع(  وفاطمة الكبرى وأم كلثوم الكبرى بنتا علي

ـ     أم حاول البعض من المحدثين واستناداً لمصادر جديدة ومن دون اسـتدالل مـتقن أن ينعتوهـا ب
يصـف المعانـاة التـي تلقّاهـا هـو      ) ع(  ثم إنّ حديثاً لإلمام السجاد). 149: 1387، سابقي(كلثوم 

وكان الحبل بعنقي وعنق أم كلثوم وبكتف زينـب وسـكينة   «: وعماته وأخواته في األسر إذ يقول
أو . فيذكر إحداهما باسم زينب ويذكر األخـرى بـأم كلثـوم    .)486: 1316 الطريحي،(» والبنيات

يا سكينة، يا فاطمة، يـا زينـب، يـا أم    «: في وداعه لحرائر بيت الرسالة) ع(  عبارة اإلمام الحسين
  .)المصدر نفسه(» كلثوم عليكنّ منّي السالم

وقد وافتها المنية سـنة  ) راجع المصادر السالفة(وقد تزوجت زينب الكبرى بعبد اهللا بن جعفر 
وقد ولدت له بضعة أوالد استشـهد نفـر مـنهم فـي     ) 28 /1: 1410، مصعب الزبيري(للهجرة  80

ولحفـدتهما مراقـد ومقامـات فـي مصـر تعـرف       ) 167: 1415 الطبري،). (ع(  كربالء مع الحسين
  .بالجعافرة والزينبيات

  
  أم كلثوم الكبرى 2.2

 50، ولدت في العام التاسع للهجرة، ووافتهـا المنيـة سـنة    )س(  ثاني بنات علي وفاطمة الزهراء
ـ كنّـا نهـا م أن وعلمـاء األنسـاب   ورخؤقد ذكر المو .)17: 1409 عمري،ال(هجرية  م كلثـوم  أة ب
ن إوكما نعلم ف؛ )س(  م كلثوم الصغري والتي ليست من بنات فاطمة الزهراءأن عتمايز تالكبري ل
البنـت؛   هوقد ذكرت المصادر التاريخية اسم رقيـة لهـذ   .يضاًأ؛ لهم أسماء ما بون بلقبالذين يلقَّ
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الـذين   نّأومـن ثـم يبـدو     )426 /10: 1326ي، شترالشو اهللا نور ؛102 /2: 1385، القندوزي(
م كلثوم الكبري ورقية؛ وأ ي زينب الكبريأوفاطمة الزهراء ثالث بنات ) ع(  ن لالمام عليإقالوا 

و أو هذا ناجم عن الخطا في الكتابـة  . م كلثوم الكبريأتعثروا في ذكر اسم رقية مستقال عن قد 
على كلّ حال فإنّ رقية هـي نفسـها   . م كلثوم و رقيةأتيان واو العطف بين إالسهو في  إلىرجع ي

 المجـدي، (أم كلثوم بنت علي من فاطمـة اسـمها رقيـة    : أم كلثوم الكبرى حيث يقول المجدي
: تـا الب العبيـدلي، (وأما العالمة العبيدلي يذكر اسم رقية بدال مـن أم كلثـوم الكبـرى     .)17: التاب

  كان له بنتان باسم رقية إحداهما رقيـة الكبـرى، أو أم  ) ع(  والجدير بالذكر أنّ األمام علياً). 123
  .)43: 1410 مصعب الزبيري،(كلثوم الكبرى هذه والثانية هي رقية الصغرى وأمها الصهباء 

 /4: 1336 ؛ ابـن عبـدالبر،  540/ 1: 1376، ابن سـعد (وقد ذكرت جميع مصادر أهل السنّة 
، ؛ المناوي189/ 2: 1418 البالذري،(وبعض مصادر الشيعة  )456/ 8: 1358 ؛ ابن حجر،1956
الـذي  عمر بن الخطـاب  من جت وها زنّأ .)284: 1385 االشهب، ؛123 :، بالتا؛ العبيدلي2: بالتا

يرة، إالّ أنّ اإلمام تذرع بأنّها مازالت صغ )29: 1414 ،ابن عماد(للهجرة  17طلب يدها في عام 
. لقد سمعت رسول اهللا يقول كلّ نسب وسبب منقطع إلى يوم القيامة إالّ نسبي وسببي: فقال عمر

 ؛ ابـن عبـدالبر،  15/ 1: 1412 ابـن حـزم،  (وقد أراد أن يتصل نسبه بالنبي كي ال ينقطع نسـبه  
  .)245/ 3: 1405، ؛ المحب الطبري135/ 2: 1336

ويضيف هؤالء . أحدهما زيد واألخرى رقية وقد ولدت أم كلثوم لعمر بن الخطاب ولدين
المؤرخون وبعض الفقهاء أنّ زيداً قد وافته المنية هو وأمه في يوم واحد وقد أقيمـت عليهمـا   

 ابـن عبـد البـر،   ) (ع( صالة واحدة وقد توفّيا في أواخر عهد إمامة اإلمـام الحسـن المجتبـى   
1336 :4/ 1956(.  

ؤرخين بالنسبة لهذه الزيجة من معارض أو مؤيد، لكنّ مـا  ولسنا اآلن معنيين بدراسة آراء الم
هجري فإنّها أوالً لم يكتـب   50نحن بصدده اآلن أنّه لو تم هذا الزواج بحقّ وأنّها ماتت في عام 

فما من ). ع(  لها أن تعيش وتشهد حادثة الطف األليمة، ألنّها ماتت في عهد أخيها الحسن المجتبى
في حادثة الطف وفي اإلسار الذي تالها إنّما هو ألم كلثـوم الصـغرى،   خطاب أو ذكر ألم كلثوم 

وثانياً أنّ أم كلثوم الكبرى وولدها قد ماتـا فـي يـوم    . والتي أمها أم ولد وسنتحدث عنها فيما بعد
واحد مما يدلّل على أنّها ماتت بالمدينة المنورة ولذا ينبغي أن يكون مـدفنها هنـاك فـي مقبـرة     

وتذكر تلكم المصادر أنّها تزوجت . إذ ليس من المعقول أن يذهبوا بجثمانها إلى مكان آخرالبقيع، 
من عون بن جعفر بعد مقتل عمر بن الخطاب، ثم من محمد بن جعفر وأخيرا عبد اهللا بـن جعفـر   

؛ 90 /2 :1417 ؛ الـبالذري، 284: 1385؛ األشـهب،  465 /8 :1358ابن حجر، ( وقد ماتت عنده



   ...في مصر؛  مرقد السيدة زينب الكبرى   126

  ق.هـ  1433العدد االول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة ااالسالمية،  الحضارة  آفاق 

إالّ أنّ المحب الطبري يحجم عن ذكر عبد اهللا بن  .)324/ 8 :1358، ؛ ابن حجر2: بالتا، المناوي
عزوف  نّأل. الحقيقة إلىصح وأقرب أن هذا القول أويبدو ) 24 /3: 1405 المحب الطبري،(جعفر 

عبداهللا بن جعفـر  من وال يمكن زواجها  عقوالًذلك الوقت ليس م ىزينب الكبري عن الزواج حت
  .، وال يمكن لعبد اهللا أن يجمع بين األختين قبل ذلكختهاأ ةبعد وفا
  
  )أم كلثوم الوسطى(زينب الصغرى  3.2

 /6: 1358 ابن حجر،() س(  ولكنها من غير فاطمة) ع(  كانت زينب الصغري من بنات اإلمام علي
 ؛74 /42: 1405 ؛ المجلسـي، 354 /1 :1375 ؛ الشـيخ المفيـد،  371 /5: ، بالتـا ؛ المقريزي133

مصـادر  بعض الها توقد ذكر) 6 /2: 1376 ؛ ابن سعد،68: 1412ابن حزم،  ؛203: الطبرسي، بالتا
؛ 74 /42 :1405؛ المجلسـي،  354 /1: 1375 ؛ الشيخ المفيد،99: بالتا طبرسي،ال( م كلثومأبكنية 

 يخـر أن هناك ام كلثوم أوبما . يو الوسطأ يدون صفة الصغرمن  لكن )388: 1388الطبرسي، 
م كلثوم ألهذا يجب تسميتها بف »نفيسة«والتي كان اسمها  يم كلثوم الصغرأل النصوص باسم في ك
ج اإلمـام  قـد زو و )21 /32 :1406، محسن األمين(كما فعل ذلك السيد محسن األمين  يالوسط
: 1410 ابـن فنـدق،  (م شعيب المخزومية من محمد بن عقيل أمها أزينب الصغري والتي ) ع(   علي

وقد ولدت لمحمد بن عقيل ) 123: ، بالتا؛ العبيدلي18: 1409 ؛ العمري،68: ، بالتابري؛ ال334 /1
؛ ابـن طقطقـي،   16 /1: 1410؛ مصـعب الزبيـري،   29 /1: 1412ابن حزم، (ابنه عبداهللا األحول 

  .)49: 1410 ؛ ابن عنبة،59: 1418
ابـن  (قـب أم كلثـوم   وبما أنّ المصادر التاريخية التي تطرّقت إلى حادثة الطف قد جـاءت بل 

، االسـفرائني ؛ 83: 1378، ؛ ابو مخنف325 /2: 1356 ،حائري مازندراني؛ 34: 1321، طاووس
ومن قبل تطرّقنا إلى رواية اإلمام السجادو ووداع اإلمام الحسين فمـن ذلـك نسـتدلّ     )47: بالتا

والشام، باإلضافة على أنّها كانت حاضرة مع زينب وسائر األسرى من أهل بيت النبوة في كربالء 
 واقد نسببعض الباحثين  لكن) 39 -  38: ، بالتاابن طيفور( إلى الخطب التي نقلت عنها بعد الحادثة

  .نها ملقبة بأم كلثومأهم كانوا يظنون نّزينب الكبري أل إلىهذه الكلمات 
  
  )نفيسة(أم كلثوم الصغرى  4.2

، لسان الملك سپهر(عروة بن مسعود بن معتب وأمها أم سعيد بنت ) ع(  هي تاسع أبناء اإلمام علي
للهجـرة فولـدت لـه أم كلثـوم      20سـنة  ) ع(  علـي وقد تزوجها أمير المؤمنين  .)343 /4 :1346

وقد ذكرت النصوص أنّ اسمها نفيسـة ولقبهـا أم    .)334 /1 :1410ابن فندق، ( 24الصغرى عام 
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 /3 :1376؛ ابن سعد، 334 /1 :1410 ؛ ابن فندق،16 /1 :1410 مصعب الزبيري،(كلثوم الصغرى 
ويبدو أنّهم أطلقوا عليها لقب أم كلثوم الصغرى ليميزوا بينها ) 557 /1 :1405؛ المحب الطبري، 14

واسمها رقية وأم كلثوم الوسطى التـي هـي   ) س(  وبين أم كلثوم الكبرى التي هي من نسل الزهراء
  .بنت أم شعيب واسمها زينب الصغرى

؛ ابـن شـهر   193/ 2 :1415الـبالذري،  (ن كثير بن عباس بن عبـد المطلـب   وقد تزوجت م
وقد ولدت له بنتـاً   .)59: 1418 ؛ ابن طقطقي،334 /1: 1410 ؛ ابن فندق،503 /3: التابآشوب، 

وقـد   .)59: 1418، ابن طقطقـي (تزوجها عبداهللا الباهر ) 334 /1: 1410ابن فندق، (اسمها نفيسة 
كثير بـن عبـاس    ةفاته أم كلثوم الوسطى من عبد اهللا األكبر بن عقيل بعد وبن) ع(  علياإلمام  جزو

 .)59: 1418، ؛ ابن طقطقـي 334 /1: 1410؛ ابن فندق، 18: 1409العمري، ( للهجرة 36في سنة 
 ؛ الطبـري، 97: 1405، أبـوالفرج اإلصـفهاني  (ة الطف واقعفي عبد اهللا األكبر استشهد زوجها  قدو

ال ابـن شـهر   إ ،عن وفاتهـا  شيئاًولم تذكر المصادر  .)84 :1410، زبيري؛ مصعب ال70 /6، 1357
  .)305 /3: هنفس المصدر(حياة ابيها أيام للهجرة وفي  40ها توفيت قبل سنة نّالذي ذكر أآشوب 

 
  دراسة في مدفن السيدة زينب الكبرى بمصر. 3

نـب الكبـرى بقعـة قنطـرة     قد ذكرنا من قبل أنّ واحداً من األماكن التي ذكرت كمرقد للسيدة زي
وهو ثاني األمكنة التـي ذكرناهـا فـي    . السباع في القاهرة أو المعروف حالياً بمشهد الست زينب

ويبدو أنّ تسميته بقنطرة السباع كان بسـبب جسـر شـيدت إلـى جانبـه تماثيـل       . مقدمة البحث
إلى جانـب هـذا   و. وكان فرع للنيل يجتمع تحته على شكل بحيرة. لحيوانات في عهد المماليك

الجسر يقع مرقد منسوب للسيدة زينب الكبرى يعرف اليـوم باسـم السـت زينـب ويؤمـه آالف      
  .الزائرين من شتى مدن مصر

. ونحن مضطرّون هاهنا إلى دراسة المصادر والنصوص التي ذكـرت هـذا األمـر وتمحيصـها    
ظرتين مختلفتين أوالهما تعتقد جدير بالذكر أنّ المؤرخين والباحثين اليوم ينظرون إلى هذا المقام ن

وهؤالء ينتمون في . بأنّ المقام هو مرقد السيدة زينب الكبرى وقد ألّفوا الكثير من الكتب في ذلك
وقد سعى هـؤالء فـي دراسـاتهم إلـى     . غالبيتهم إلى الطائفة الشيعية والطائفتين الحنفية والشافعية

أما الفئة الثانية فهي التي تنتمي في عقائـدها إلـى   . يةإثبات صحة المقام بكافّة األدلّة العقلية والنقل
السلفيين والوهابيين وبخاصة الباحثين الذين تلقّوا دراساتهم في المملكة العربيـة السـعودية مـن    

وفتحي الحديدي وسليمان بـن   القول الصريح عن حقيقة الضريحأمثال محمود المراكبي في كتابه 
وهؤالء يعتقدون أنّ هـذا  . د مكذوبة؛ مسجد السيدة زينب بمصرقبور ومشاهصالح الخراشي، في 
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المرقد ومقام رأس الحسين بالقاهرة وسائر البقاع المنسوبة ألهل بيت النبوة إنّما هي من أكاذيـب  
الروافض وبدعهم، وقد نصبوا جلّ اهتمامهم للنيل من عقائـد الشـيعة، وفتحـوا نيـران انتقـاداتهم      

  .ري لتوسله بهذه المقامات واعتقاده بقدسيتهاالشديدة تجاه الشعب المص
  

  دراسة في صحة نسبة المزار إلى زينب أو سقمها. 4
النصوص التاريخيـة  واحد من و أي مصدر قديم أ أشارهل : ي يطرح نفسه هنا هوذالسوال الإنّ 
 مـن ولذلك ي مستندات تاريخية وقديمة؟ أ إلىي أم هل استند أصحاب هذا الرأهذا المزار  إلى

والكتب التاريخية التي اختصت بذكر  ن ندرس المصادر التاريخية والقديمة حول مصرأالضروري 
دراسة أقدم المصادر  يضاًأنه من الضروري أمر آخر هو أوهناك  .والمزارات وتاريخ مصر اآلثار

بالنسبة لمصر هناك نصوص ومصادر مختلفة من القرون  .إلي هذا الموضوع التي انفردت بالتطرق
ـ مصـادر  مصادر تاريخيـة و  إلى تقسيمهاسالم والتي يمكن ولي بعد ظهور اإلألا بعضـها  ة، جغرافي

  .لهذا البلد جغرافيا التاريخيةالماكن واأل إلىخر تطرق اآلبعض التاريخها و إلىتطرق 
من أمثال ابن عبدالحكم المصري،  مصرعن  واكتبذين ب الاأقدم الكتّ أنّوهو  ؛آخر مرأهناك 
م (؛ وابـن زوالق  الوالة و القضاة فـي مصـر  في ) ق 354م (، والكندي مصر والمغربفي فتوح ال

، حسن المحاضرة في ملوك المصر و القاهرةفي ) ق 914م (والسيوطي  خطط مصر؛في ) ق 287
القـرن  لم يـذكروا حتـى    الفضائل الباهرة في محاسن مصر و القاهرةفي ) ق 891م (وابن ظهيرة 

الحـوادث   إلـى هذه المصادر تطرقـت عـادة   . لزينب الكبري في هذا البلد و قبرأمزار أي التاسع 
ها نّأوواضح  .ماكن الموجودة في مصرعن البقاع واأل لم تتكلمالتاريخية والسياسية وحكام مصر و

  .في مصرأو نساء أو رجال آخرين للسيدة زينب الكبري  اًو قبرأ اًلم تذكر مزار
  :فهي السيدة زينب الكبري في مصر تكلمت عن ضريحالتي  ا بالنسبة ألقدم المصادرمأ
  .أخبار الزينبيات اسمهالعبيدلي في القرن الثالث  إلىكتاب منسوب : ولألا

رة هجـ وتطرق إلـي أسـباب    ،ذكر العبيدلي في هذا الكتاب كل الزينبات المدفونات في مصر
اهللا المرعشي  ةرحوم آيالم ، وطبعهطبع حسن القائم هذا الكتاب في مصر. مصر زينب إلىالسيدة 
أخبار الزينبيات كتبه محمد البلتاجي الطـائفي   نّأوقد جاء في مقدمة هذا الكتاب  .في قمالنجفي 

سـنة  األصـل  واسـط  الحسني استنسخه من نسخة محمد أنّ األخير قد و 676 ةول مرة في سنأل
ينـب بنـت   بز أيبـد ، وروايات فـي هـذا الموضـوع    خمس إذ يروي .للهجرة في حيدرآباد 483
لـف  ؤيذكر المف. ترجمة زينب الكبري عقيلة بني هاشم إلىوبعد عدة صفحات يتطرق ) ص(  النبي

ياتها من حخيرة ص نصف صفحة فقط لشرح السنوات األخصلكنه  ،ترجمتها في ثالث صفحات
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فيذكر أنّ زينب بنت علي قد عادت من الشام إلى المدينة بعد واقعة الطـف، ولـم تكـن     .الشريفة
فلمـا قـام   . د عن تأليب الناس بضد الحكم األموي، وحثّهم على األخذ بالثأر لشهداء الطـف لتقع

عبداهللا بن الزبير بمكة، استفحل أمر الهاشميين يكشفون زيف الحكم األموي البغيض فبلـغ ذلـك   
عمرو بن سعيد عامل يزيد على الكوفة، فكتب إلي يزيد يعلمه بالخبر فأمره يزيد أن يفـرّق بـين   

ني هاشم وعلى رأسهم زينب و بين سائر الناس، فأشارت زينب بنت عقيل على زينب الكبـرى  ب
فذهبت هي وجمع من . أن تذهب إلى مصر ألنّها ستكون فيها بأمان من جور بني أمية وآل الزبير

نساء بني هاشم إلي مصر فأقامت في الدار الحمراء، دار مسـلمة بـن مخلـد، أحـد عشـر شـهراً       
  .)122 -  117 :، بالتاالعبيدلي(وماً وتوفيت هناك ودفنوها بالحمراء وخمسة عشر ي

  
  يلدراسة ونقد آراء العبيد. 5

ـ نّأ ي؛ من علماء األنساب المشهورين وعالم موثوق به، إالّلن العبيدأمع  عـدة   هه يشاهد في روايت
  .نقاط نقدها كثير من الباحثين والعلماء ومنهم حسنين السابقي

فـي  وخالفاً لما ذكره العبيدلي لم يكونوا يحبون أهـل البيـت   المصريين  نّأ ىان السابقي ير )أ
بل كان للحكام األمويين الذين حكموا مصر وكانوا يضمرون األحقاد ) 61 سنة(ول للهجرة القرن األ

: 1387، السـابقي ( والشرّ تجاه أهل البيت وشيعتهم فكان لممارساتهم فعلها وتأثيرها في المصريين
أنّ مـروان بـن   ه جاء في خطط المقريـزي  نّإلى أنقد آراء السابقي البد من اإلشارة هنا في  .)125

 .)ع(  علـي ؛ رفض كثير من الناس في القاهرة إعالم براءتهم مـن اإلمـام   على ىاستولالحكم عندما 
بعد ألقى بهم في بئر بموضع بني فيه مسجد فيما و .رجل ثمانين منهمأيدي وأمر مروان بقطع أولهذا 

مـن جـاءوا   كانوا أول ن المصريين فإوكما نعلم  .)121/ 4: ، بالتاالمقريزي( سمي بالمسجد األقدم
  .ومحاصرته، وكان لهم دور ال بأس به في اختيار الخليفة من بعدهقالة عثمان المدينة المنورة إل إلى

مصر حاكم  ابله؛ استقزينب الكبرى وبعد وصولها هي ومن معها إلى مصر نّالعبيدلي إيقول  )ب
. شـبه بقصـر  أ تالحمراء والتي كان داردار الحاكم المشهورة بالمسلمة بن محمد وسكنت زينب في 

 مسلمة بن محمد كان عـدوا لـدوداً   نّفي أ ه الشكنّأل ،خرون هذا الموضوعقد نقد السابقي واآلو
 ونقـول فـي رد   .لومن معها بالحفاوة والتبجي) س(  زينبن يستقبل أل معقومن ال سل البيت وليآل

  .ه لم يعمل بهذامر ولكنّن تكون مصلحته في هذا األأه من العجيب نّإهذا القول 
كان مصر  إلىنه قبيل وصول زينب ام أليالعبيدلي في تحديد الحاكم في تلك األ أهو خط )ج

؛ 11 :1405، الـذهبي (من منصبه واستخلفه سعيد بن يزيد بـن علقمـة   قد أقيل سلمة بن محمد م
  .ذا األخير كان عثماني الهوىوه) 62: 1406ي، خاوالس
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 شـهراً  11مدة لمصر وبقيت هناك  إلى) 61سنة (ها ذهبت اواخر شهر ذي الحجة نّأالقول ب )د
 نّأل .هذا مـن الناحيـة التاريخيـة لـيس صـحيحاً     وونصف وتوفيت في الخامس عشر من رجب 

  .مصر لىإ االخامس عشر من شهر رجب يطابق الشهر السابع من وصوله
ـ أ ونويعتقـد  .هذا الكتاب إلى العبيدلينسبة قد شك البعض في  )هـ ليفـات  أه لـيس فـي ت  نّ

ـ  نّفي الرد على هؤالء أيجب القول ، والسماالعبيدلي كتاب بهذا  ابين مثـل ابـن عنبـة    بعض النس
ابـن  (تهم في أخبار الزينبيات ارواي ىن نرأويمكن  .هكتاب دون ذكر اسم كتابهذا الاستندوا إلى 

ـ ساب مثل محمد قابعض الباحثين والكتّ اعتبرقد و) 83: 1363عنبة،  ق هـذا  م المصري الذي حقّ
اعتبروا  في مقدمته علي أخبار الزينبياتآية اهللا المرعشي النجفي  يضاًأو ه،ة وطبعول مرّالكتاب أل

كان مرعشي النجفي سيد الال نّأبما و .ليهإهذا الكتاب  نسبةوا في به ولم يشكّ هذا الكتاب موثوقاً
  .يأعن هذا الر يمكن صرف النظر الفإنّه ، في معرفة الكتب وعلم المصادرمرموقة مكانة ذا 

 نسـبته فين والباحثين في صحة هذا الكتاب ولّؤبعض المفإنّه ونظراً لتشكيك ي حال، وعلى أ
تحدثت  دتكون قخري غير العبيدلي أة أساسين نبحث عن مصادر أمن الضروري فإلى العبيدلي، 

  .دفن السيدة زينب الكبري في مصرمعن 
اهللا محمد الكوهيني الفاسي  عبد هو ابووبعد العبيدلي، مرقد ول من ذكر هذا الوهو أ: الثاني

يشـرح الكـوهيني   و ـهـ  369 زار مرقد زينب الكبري في شهر المحرم من سنةفقد  .ندلسياأل
فوجـدناه  ) ع(  علـي مشـهد زينـب بنـت    دخلنا «: ويقول ةويصفه بدق كامالً شرحاً هذا المكان

ـ       داخل دار كبيرة، وهو في طرفها البحري ا ليشرف علـى الخلـيج، فنزلنـا إليـه بـدرج، وعاينّ
ومكتوب على باب الحجرة هذا ما أمر به عبداهللا ووليـه أبـو   ...  الضريح، فوجدنا عليه دربوزا،

آبائه الطاهرين وأبنائه المكـرمين   ىتميم أمير المؤمنين اإلمام العزيز باهللا صلوات اهللا عليه وعل
بعمارة هذا المشهد على مقام السيدة الطاهرة بنت الزهراء البتول زينب بنت اإلمام علي بن أبي 

قـد نقـل محمـد قاسـم     و. »طالب صلوات اهللا عليها وعلى آبائها الطاهرين وأبنائهـاالمكرمين 
في مكتبة عارف باشا في المدينة  موجودة اًرحلة الكوهيني حالي علماً بأنّ المصري هذا القول

  .)75: 1353قاسم، ( المنورة
تـاج المفـرق فـي تخليـة علمـاء      ه في كتاب) ق 738م (، خالد بن عيسي يقول البلوي: الثالث
  .)35 /1: البلوي، بالتا(ه في القاهرة مشهد السيدة زينب بنت اإلمام علي رضي اهللا عنه نّإ المشرق

زينـب   أشار إلى مزار السـت  يضاًأ) ق 814(شمس الدين محمد ، خ ابن الزياترؤالم: الرابع
عليه قبة باقية إلي اآلن وقال بعضهم هو قبر السيدة . وهو مشهد عليه جاللة ونور«: وقال في مصر
  .)284 :2005 ،ابن الزيات( »زينب
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ذكر في الضـوء الالمـع ألهـل التاسـع     ) ق 902م (السخاوي شمس الدين محمد : الخامس
  .)972: العبيدلي، بالتا( زينب في خارج باب النصر مشهد الست
إلـى ذهـاب    وامـن الـذين أشـار   كان ) ق 973(، عبد الوهاب بن احمد الشعراني :السادس

. لحاكم مصـر التابعة مارة إلاتكلم عن دار وقد . دار الحمراءالووفاتها في  السيدة زينب إلى مصر
وقـد أخبرنـي سـيدي علـي     « :يف الشـعراني يض. فيما بعد بقنطرة السباعالموضعان  اشتهروقد 

وهي . الخواص رحمه اهللا أنّ السيدة زينب المدفونة بقناطر السباع ابنة اإلمام علي رضي اهللا عنه
وكان رضي اهللا عنه يخلع نعله من عتبة الباب ويمشـي حافيـاً حتـي    . في هذا المكان بال شك

 /2 :1375 الشـعراني، (» ي أن يغفر لهيجاوز مسجدها ويقف تجاه وجهها ويتوسل بها إلي اهللا ف
فـي   ءثبـات شـي  إه ال يمكـن  نّأ إالّ ،هل الكشفأن هذا الموضوع صحيح عند ثم يردف أ) 34

ـ و. كيد قوله فقطأيستدل بهذا القول لت لكنه ،هل الكشفأبقول التاريخ   ه اآلخـر قد أشار في كتاب
أخت اإلمـام  سباع هي زينب لن التي دفنت في قنطرة االمسمي بالطبقات الكبري أ لواقع األنوار
  .)123 /1: المصدر نفسه( )ع(  علي الحسين بن
 الرسـالة الزينبيـة  رسالة تحت عنوان ) ق 986م (رخ المصري ؤن الموتب ابن طولك: السابع

 مصر هيفي المدفونة أنّ وقد ذكر فيها  ،ليها المرحوم آية اهللا المرعشي النجفيإاستند  هي التيو
باستناده إلـى هـذه    يضاًأيقول محمد قاسم المصري  )22: ، بالتانوابن طول) (س(  زينب الكبري

مصر هي اختارت  ، وقدرة بنفي السيدة زينبمر حاكم المدينة المنوأن يزيد بن معاوية أالرسالة 
  .)76: 1353 قاسم،(وذهبت إلي مصر مع سكينة وفاطمة بنت الحسين 

أشار إلـى   وقدمن النسابين المصريين وهو ) ق 1154 م(الشافعي القاضي الشبراوي : ثامنال
  .)93: الشبراوي، بالتا(وجود قبر السيدة زينب الكبري في قنطرة السباع بمصر 

السـيدة   نّفيـزعم أ يبـة  حيث يـذكر قصـة عج  ) ق 1143م (عبد الغني النابلسي هو : التاسع
ـ نتإلى مصر و دف )ع(  الحسينخيها المقتول اإلمام أس أبر أتت) س(  زينب شـهور  ه المه في مكان
  .)245: 1986نابلسي، ( بمسجد رأس الحسيناليوم 

إلـى دخـول    واأشار من الذين يضاًكان أ) ق 1206م (، محمد بن علي الصبانشيخ : العاشر
  .)377: 1409الصبان، ( يضاًأدفنت فيها  يوبالتال .ها سكنت فيهانّإ: مصر و قالفي زينب 
إلى هذا الموضوع نقال  هأشار في كتاب )ق 1252(، مؤمن بن محمد جيالشبلن: عشرحادي ال

  .)377: 1409شبلنجي، (عن الشعراني 
 .ن هذا القبر للسيدة زينبوا إلى أمن الذين أشاروهو ) ق 1336م (الجبرتي : عشرالثاني 

للهجرة يشـير إلـى مشـهد السـيدة زينـب       90في سنة حدثت إلى واقعة  وهو عندما يتطرق
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 عادة إعمارإب مرأيوسف باشا من بعده ن الحاكم عبداهللا كتخدا وإويقول ) 27: ي، بالتاالجبرت(
  .هذا المشهد
أشـار إلـى قبـر     حيـث . من كبار المؤلفين في العصر العثمانيعلي مبارك باشا : عشرالثالث 

رات ق إلى كل النقاط والمـزا وتطرّ كامالً شارة دقيقة ووصفه وصفاًإالسيدة زينب في هذا المكان 
شـارة كاملـة ودقيقـة إلـى     فـي الخطـط التوفيقيـة إ   يشير علي مبارك باشا . بنية في القاهرةواأل

 .هعصر ىنقال عن نزهة الناظرين من القرن الخامس حت هعادة إعمارإ والمرقد أإعمار محاوالت 
فـي   ق 956وزير قام بإعمار مقام السـيدة زينـب سـنة    الاالمير علي باشا أن خاصة يشير إلي وب
  .)22 /5: 1983 پاشا،( فاخراً اءنعليه ب ىنطرة السباع وقد بنق

في العصر العثماني فوق قبـر  منقوشة ها آالتي رالشعرية بيات علي مبارك باشا، األوقد سجل 
  :ومن ذلك السيدة زينب

 اخت الحسين بها بين الوري شان  وزينــب درة الزهــرا بنــت علــي
اه  نسل ا  قال لنا بلسـان الشـكر و اصـغه قـرآنلرسول الذي حيـ 

  )23/ 5: 1983باشا، (
ويا سيدة زينب يا بنت فاطمة الزهراء بنت رسـول  « 1210في تاريخ  ويشير إلي نقش هناك

هذا مقام الهاشمية النبوية السـيدة زينـب   «مفاده  ق1172في تاريخ  آخرنقش وكذلك » اهللا مدد
وهي عماره تشير إلى سنة إ اً رآها منقوشةاتكما انه ذكر ابي »نامبنت فاطمة الزهراء بضعة سيد األ

  .بجديةاساس الحروف األاستخرجها على  1216سنة 
ــتإدام ــا قل ــالال كم ــرا    خرأج ــه اس ــرق ب ــجد مش  رمس

  )المصدر نفسه(
قبر السيدة زينب  نّأيضا يرون أكثير من الباحثين في العصر الحديث الهناك امر آخر هو ان 

حامد الحمد الظاهر بسيوني في موسوعة آل البيت وإحضار النبي، ومحمد ومن هؤالء  .مصر في
حسن قاسم مصري في تاريخ المشهد الزينبي، وفهمي الشتاوي فـي أهـل البيـت فـي القـاهرة؛      
والدهدي الكوراني في مقامات أهل البيت في مصر، وسعاد ماهر في مسـاجد مصـر وأولياؤهـا    

ين جاللي في مزارات أهل البيت وتاريخها، والسيد حسـن محمـد   الصالحون، والسيد محمد حس
الرفاعي من علماء األزهر في نور األنوار في فضائل وتراجم وتواريخ ومناقب ومزارات آل البيت 
األطهار، وفرج آل عمران القطيفي، في المرقد الرئيسي، ومحمد علي أحمد المصري، فـي تـاريخ   

، في تاريخ السيدة زينب، وأحمد الشرياصي األزهـري، فـي   السيدة زينب، ومحمد علي الببالوي
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حفيدة الرسول، والشيخ جعفر نقدي، في حياة زينب الكبري، والسيد هـادي خسروشـاهي، فـي    
مراقد أهل البيت في القاهرة، وأحمد زكي اإلرشادي، في زينب عليها السالم، وعبـدالعزيز سـيد   

أنصـار الحسـين، والقزوينـي، فـي فاطمـة       األهل، في زينب بنت علي، والكرباسي، فـي معجـم  
من المهد إلي اللحد، وعلي بن الحسين الهاشمي الخطيب، وعلي أحمد شـلبي، فـي   ) س(   الزهراء

  .السيدة زينب، وعبد الرزاق المقرّم في الحسين وبطلة كربالء
 أييه دون أبعضهم ر ىبدأمدفونة بمصر و) س(  السيدة زينب نّأن يثبت أن بعضهم حاول أ إالّ

  .راءكثرهم لم يستندوا إلى النصوص والمصادر الرئيسة القديمة لهذه اآلأانحياز ولكن 
  

  نقاط حول مدفن السيدة زينب بمصر. 6
 ؟السبب الرئيسي لذهاب السيدة زينـب إلـى مصـر   ما هو فيها بعض الغموض، واول نقطة . 1

 بعض نّأإال  .مشهد لها في مصرهذا المثل ينكرون وجود مقنعة لهذا األمر ة دلّأال يجدون فالذين 
إالّ أنّه يمكن التعليق على أنّ . المصادر المذكورة في السطور الماضية أشارت إلى ذهابها إلي مصر

إذ لم ، األمر لو كان بمثابة النفي واإلقصاء فإنّ اختيار مصر كان أحب إليها بكثير من العراق والشام
بعد ما نقض أهلها العهد ومهدوا لوقوع تلـك الحادثـة    يكن لها أية مكانة في العراق والكوفة من

لهم ذكريـات   تكان ،آل البيت نّأوبما  .األليمة آلل البيت والتي مازال وقعها مدويا إلى يومنا هذا
 .العـراق ال إلـى   إلى الشـام و ال ذهب لم تنها أح فلهذا يرجوجفاء أهل الشام، ن ظلم يزيد عة مرّ

أنّ مصر كانت بعيدة عن تلكـم األجـواء األليمـة والغـادرة وعـن      ين بعض العلماء والباحثفيرى 
  .التيارات السياسية المناوئة ألهل البيت عليهم السالم

لبعض أبنائهـا فـي    هي وجود مراقدذهابها إلى مصر، إمكانية قوي تا النقطة الثانية التي مأ. 2
رخـون  ؤويعتقـد الم  ،ن في مصـر ويزورهما الزائر نذيلزينبي وام كلثوم والالعلي مصر، من أمثال 

سبب عبداهللا بن ب(جعافرة اليضا بني أو بني علي وأزيانبة الأبناء علي ببني  نه اشتهرأي أجماع رإب
؛ ابن 49: 1413، قلقشنديال؛ 10: 1961المقريزي، ( البالد هنهم مدفونون في هذإوقد قيل  .)جعفر
ين وبني طيـارة فـي   كلثوميالكلهم مشهورون بكلثوم بنت زينب  امأبناء  نّأكما ) 96: 1363 عنبة،
  .)200: 1406، خاويالس ؛50 :1413، القلقشندي(مصر 
مراقدهما مشـهورة   أنّفي مصر و مراقدالحسين  يبنتوفاطمة سكينة ل نّألو اعتبرنا القول ب. 3

ـ   )387: 1385 ،شهباألالباز  ؛115: 1406 ،السخاوي؛ 34: 2005، زياتالابن (  تصـحيحا لكان
التي لهـا مـزار   ) 34 /2 :1275 ،الشعراني( ةختها رقيأونزوح السيدة زينب مع أبناء اخيها و هجرة

ـ   ه الهجرةهذ يكد العبيدلي علؤمشهور في مصر وي هنـاك  و .اً، سيكون مقبـوال وصـحيحا ومنطقي
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 يضاًأخوان عبداهللا بن جعفر إحفاده وأبناء أي أبناء عقيل وأ) ع(  اإلمام علي إخوةكثير من أبناء ال
  .)100 -  95: 1414 ابن عنبة، ؛10: 1961، ؛ المقريزي49: 1413، القلقشندي( مدفونون في مصر

ميـر مصـر والتـي يقـول     أقامـة  إالسيدة زينب في حمراء القصوي مكان مرقد تواجد إنّ . 4
 نّأل اًصـحيح يبـدو   .)118 -  117 :هنفسـ  المصـدر ( نها توفيت هناك ودفنت فيهإ: عنها العبيدلي

وعندما يذكر حمراء القصـوي   .بط ووصف النقاط والمناطق المهمة للقاهرة بدقة بالغةالمقريزي ض
هـو  قنطرة السباع والـذي  يسمى بالمكان الذي مع  ايطابق مكانه) 146 ،24/ 2: ، بالتاالمقريزي(

  .بمقام السيدة زينب مشهور حالياً
ـ  ن هذا القأن بعض المورخين المعاصرين يرون أخري هي النقطة األ. 5  ىبر لزينب بنـت يحي

: 1346 ،سپهر ؛127: 1387، السابقي(حسن بن زيد وليس قبر السيدة زينب الكبري المتوج بن ال
قبر زينـب بنـت    نّليس صحيحا أل يضاًأي أولكن هذا الر )167: 1405، الموسوي الزنجاني؛ 69
بـن   عمروقبر رب قرب مقام الشافعي وق) المقبرة العامة للقاهرة(القاهرة من في مكان آخر  ىيحي

وهو بعيد عن قبر السـيدة زينـب فـي    ) 87 :2005، ابن الزيات ؛456: 1406 السخاوي،(العاص 
و المشهد معروف «: يقول السخاوي. ومكان قبرها واضح ويزورها كثير من الناس .قنطرة السباع

 بالسيدة زينب بنت يحيي المتوج بن الحسن بن زيد بن الحسن بـن علـي والنـاس يـأتون إلـي     
وكان الظافر الفاطمي يأتي إلي زيارتها ماشياً وهو المشهد المجاور لقبر عمروبن العاص، . زيارتها

 »سـنة أربعـين و مـائتين   ...  وليس فيه خالف وبه جماعة وتـاريخ وفاتهـا مكتـوب بالرخامـة    
رخـان  ؤمصري وزكـي باشـا الم  القد أشار محمد قاسم و) 199 -  198 :هنفسالمصدر ؛ السخاوي(

وهـذا   .ما عنه بدقـة بالغـة  خارج باب النصر وتكلّ ىقبر زينب بنت يحي نّأان المعاصران والباحث
 ؛ ابـراهيم، 87: 1353، قاسم المصـري ( زينب الكبري المكان بعيد كل البعد عن مكان قبر السيدة

 متوج،ال ىوقال انه قبر زينب بنت يحي يقول محمد زكي ابراهيم ان ما زاره ابن جبير ).54: 1412
 هدي الضفة الشرقية لقبر الشافعي والمشهد المعروف بالقرافة حاليـا معـروف ومشـهور بمشـ    هو ف

وكان مشـهورا بمشـهد زينـب بنـت      .جعفر فيهبن فاطمة بنت قاسم بن محمد فيه العيناء ودفنت 
؛ و زاره و شـاهد ه راقـم   )61: 1412، ابـراهيم ( واخر القـرن الثـاني للهجـرة   أمتوج في ال ىيحي

  .المزارين في مكانان مستقالن بعيدا عنهما هذاالسطور هذا
  

  النتيجة. 7
لقد أشرنا في هذا البحث إشارة عابرة إلى خمسة مواضع اشـتهرت بأنّهـا مراقـد السـيدة زينـب      

  سنجار الموصل .2 ،المدينة المنورة .1: وهي). ع(  الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
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وقد أشرنا كـذلك   .قنطرة السباع في القاهرة .5 ،دمشقفي  راوية .4 ،باب الصغير في دمشقال .3
وقـد  . إلى أنّ المواضع الثالثة األولى غير مشهورة وأنّه قد ذاع صيت الموضعين الرابع والخـامس 

فصلنا القول في الموضع الخامس على وجه التحديد مـن خـالل التعريـف الـدقيق ببنـات أميـر       
وبينا أنّ السيدة زينب الكبرى أكبـر بنـات   . لقّبات بأم كلثومالمؤمنين المسميات بزينب وبناته الم

وقد ذكرت المصادر . علي وفاطمة الزهراء لم تكن مكنّاة بأم كلثوم في أي من المصادر التاريخية
فـي منطقـة راويـة    وسطي قبرها فـي سـوريا   الأم كلثوم أنّ المكنّاة بالتاريخية الرئيسة والنسابون 

المكناة بأم كلثـوم  ) ع(  بنت علي بن أبي طالبوهو يطابق زينب الصغري  .اليوم المعروفة بالزينبية
ذلك لم يشر أي من المصـادر   إلىاضافة  .يزينب الكبر هي ليستأم شعيب المخزومية ووأمها 

ـ التاريخية والقديمة والرئيسة والمؤرخين المشهورين في الشام وكتب النسابين إلى  دفن السـيدة  م
قد كتب فـي القـرن التاسـع هـو     الذي والمصدر الوحيد القديم الذي أشار اليه و .زينب في سوريا

ي إلى الكشف والحلم والرؤيا ولهذا ال يمكـن  أهذا الرفي للعدوي والذي استند  نزهة االنامكتاب 
ـ   نّأا بالنسبة للقول بمدفنها في مصر، مع مأ. االعتماد عليه علمياً يبـدو   هه فيه غمـوض كثيـر ولكن

، رغـم أن  من المصادر التاريخية القديمة أشارت إلي هذا الموضـوع  اًكثير نّالحقيقة ألأقرب من 
تثبـت صـحة ذلـك    موثوقة الكثير من المصادر التاريخية لكنّ الرفض هذا القول  البعض منها قد
) القرن الثاني(العبيدلي فضال عن استندنا في هذا البحث إلى اقوال المؤرخين  قدو .المقام في مصر

ونحن راجعنا كل هذه المصـادر التاريخيـة    .ليهإهذا الكتاب  في نسبةبعض الباحثين د شكّك وق
ومنها ثالثة من المؤرخين المشهورين مـن القـرن    .نظفر بنسخة منهاغير رحلة الكوهيني التي لم 

القرن العاشر أي السخاوي وابن طولون كمـا راجعنـا واسـتندنا إلـى اقـوال البلـوي        ىالثامن حت
القرن  ىوالقرن الحادي عشر حت. الشبلنجي والصبان، وراني وابن الزيات والقاضي الشعراويوالشع

ـ     .الثالث عشر أي العدوي، الحمراوي، عبد الغني النابلسي والجبرتي دفن وقـد ذكرنـا أنّ كـون م
ن مصر في تلك أ: لعدة أسباب منها والصحة السيدة زينب الكبري في مصر ليس بعيدا عن العقل

ذلـك   ألىالصراعات الداخلية للسلطة بين العراق والشام، اضافة و ىكانت بعيدة عن الفوض األيام
أنّ كما  .كل المؤرخين مازينبي وأم كلثوم أشار اليهالالبنين لها اي علي ) ضريحين(وجود مزارين 

حسين زينب الكبري أي سكينة وفاطمة بنت ال إخوةزيانبة وأبناء الجعافرة وبني التواجد أبناء بني 
ي، وقـد  أد هذا الريؤهن دخلن مصر ينّأوالتي صرح بعض المؤرخين ب) ع(  ورقية بنت اإلمام علي

هذا المقـام مـن المجعـوالت    عد حاول بعض الباحثين السلفيين والوهابيين في مصر والسعودية 
أن لهذا المقام و المشهد الشريف في مصر، مكانة شـامخة   علىحسب زعمهم وهذا يدل بالشيعية 

  .نالمصريي لدىبين أهل السنة في مصر و
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  المصادر
 .العشيرة المحمدية: ، قاهرةمراقد اهل البيت بالقاهرة ).ق 1412( ابراهيم، محمد زكي

 .دار احياء التراث العربي :بيروت ،الغابة اسد ).بالتا( علي بن محمد ثير،األابن 
محمدعلي  ةترجم ابن بطوطه، ةسفرنام، األسفار تحفة النظار في غرائب األمصار و عجائب ).ش 1370( ابن بطوطه

 .آگاه :موحد، تهران
 .دارالعروبة :قاهرةال ، تحقيق محمود محمد شاكر،جمهرة نسب قريش وأخبارها ).ق 1381( زبيرالابن بكار، 

القـومي،   وزارة الثقافـة و اإلرشـاد   :قـاهرة  ،النجوم الزاهرة في أخبار ملوك المصر والقاهرة ).بالتا( ابن تغري بردي
 .الموسسة المصرية العامة

الرحلـه ابـن    :في ذكراالثارالكريمة والمناسك المعروف بـه  ـ اعتبارالمناسك). م 1986(محمد بن احمد  ابن جبير،
 .دار مكتبة الهالل :بيروتجبير، 

 .تهران سنگي، اپ، چالتذكرة خواص االمة في معرفة احوال االئمة ).ش 1285( ابن جوزي سبط قزاوغلي
 .مصطفي محمد :، مصراإلصابة في تمييز الصحابة ).ق 1358( احمد بن علي بن حجر عسقالني،ا

 .التحرير دار :قاهرة أبناءالغمر بابناءالعمر، ).م 1969( ابن حجر عسقالني، احمد بن علي
 .لعلميةدارالكتب ا :، بيروتأسماء الصحابة الرواة و ما لكل واحد من العد). ق 1412(ابن حزم، علي بن احمد 

 .بوالق :، مصراالنتصار لواسطه عقداألمصار .)بالتا( ابن دقماق
 ،ترتيب الزيارة في القرافتين الكبري و صـغري  الكواكب السيارة). م 2005( ابن زيات انصاري، شمس الدين محمد

 .مكتبة االزهرية للتراث :قاهرة
 .دار صادر :تبيروالطبقات الكبري،  ).ق 1376( بن منيع الزهري ابن سعد، محمد
حسام الدين  تحقيق النص و تحرير الحواشى، ،عيون التواريخ ).م 1980( محمد بن شاكر بن احمد ابن شاكر دارمي،

 .مكتبة النهضة المصرية: قاهرة القدسى،
 .، تعليق رسولي محالتي، قمالمناقب االئمة ).بالتا( ابي جعفر ابن شهر آشوب،

 .النا: ، تهرانوففاللهوف، علي قتلي الط). ش 1321(ابن طاووس، علي بن موسي 
وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، : مصر ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ).ق 1392( يوسف ابن طغري بردي،

 .الموسسة المصرية العامة للتاليف و الترجمة و النشر
 .مكتبة آية اهللا مرعشي :قم، االصيلي في األنساب الطالبيين ).ق 1418( محمد بن علي ابن طقطقي،
 .شريف الرضي :، قمبالغات النساء). التاب( ابي الفضل احمد بن ابي طاهر طيفور ابن طيفور،
تحقيـق   الفضائل الباهرة في محاسن مصر و القاهرة، ).م 1969( ابوالسحاق برهان الدين ابراهيم بن على ابن ظهيرة،

 .دارالكتب :مصطفي سقا، قاهرة
 .دائرة المعارف نظامية :، دكناالستيعاب في معرفة األصحاب ).ق 1336( نمري، يوسف بن عبداهللابن عبدالبر ال

 ، تحقيـق محمـد الحجيـري،   فتوح المصـر و أخبارهـا   ).ق 1416( ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداهللا ابن عبدالحكم،
 .دارالفكر و دارالنشر :بيروت

 .فرهنگيو علمي  :تهران ل الدين محدث ارموي،تصحيح جال، الفصول الفخرية ).ش 1363(ابن عنبة 
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   :، بيـروت عمده الطالب في أنساب آل ابـي طالـب   ).ق 1414( بن علي الحسني ابن عنبة، جمال الدين احمد
 .دار اإلضواء

 .مكتبة آية اهللا مرعشي: ، قملباب األنساب واأللقاب ).ق 1410( علي بن زيد بيهقي ابن فندق،
 .سسة االعلمي للمطبوعاتؤم :، بيروتالمعارف ).ق 1418(بداهللا محمد ابن قتيبه دينوري، ابي ع

 .المعارف دار :، قاهرةالسيده نفيسة ).التاب( ابو علم، توفيق
 .النا: محمد موسوي جزايري، قم ، ترجمة عليمقتل الحسين). ش 1378(ابو مخنف، لوط بن يحيي 

 .منشورات الرضي: ، قمالبيينمقاتل الط). ق 1405(أبوالفرج اصفهاني، علي بن الحسين 
 .كتابچي: تبريز ،كشف الغمة في معرفة االئمة). التاب( اربلي، بهاء الدين اربلي، علي بن عيسي

 .دارالمعرفه: ، بيروتمسند ابي عوانه). بالتا(، يعقوب بن اسحاق اسفرائني
 .دارالفكر :،بيروت المرقد الزينبي). ق 1409( آل عمران قطيفي، فرج

 .دارالتعارف للمطبوعات: بيروت ،دائرة المعارف الشيعية ).ق 1351( حسن االمين،
 .دارالتعارف :ت، حققه حسن االمين، بيرواعيان الشيعة). ق 1406( االمين، محسن
معهـد العلـوم    :، تحقيق قيس آل قـيس، تهـران  بحر األنساب الكبير في العلويين ).ش 1385( منصور البازاالشهب،

 .االنسانية والدراسات الثقافية
 .مكتبة النوري: دمشق ،هفي نسب اإلمام علي و آل الجوهرة ).التاب( محمد بن ابوبكر بري،

  .المكتبة توفيقية :، قاهرةموسوعة آل البيت و احفاد النبي ).بالتا( حامد احمد الطاهر بسيوني،
 .دارالفكر :بيروت ،األنساب األشراف .)ق 1417( بالذري، يحيي بن جابر
 .النا :السائح، الجا ، تحقيق حسن بن محمدتاج المفرق في تحلية علماءالمشرق ).بالتا( بلوي، خالد بن عيس

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب :، قاهرةالخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ).م 1983( علي مبارك پاشا،
 .دارالجيل :، بيروتفي التراجم و األخبار عجائب اآلثار ).التاب( عبدالرحمن بن حسن جبرتي،

 .شريف الرضي :نجفالخصايص الزينبية،  ).ق 1418( جزايري، نورالدين
 .المعارف دار :، بيروتالسيده زينب). ق 1415(جمعه، خليل احمد 

 .مكتبة حائري: ، تبريزمعالي السبطين). ق 1356(حائري مازندراني، مهدي 
 .دارالفكر :بيروت ،معجم البلدان). ق 1412( حموي، ياقوت
 .النا :، قاهرةمقابر المشاهير من آل البيت ).م 2000( حنفي المحالوي

 .مجمع تقريب المذاهب االسالمية: ، تهراناهل بيت في مصر). ق 1406( خسرو شاهي، هادي
 .موسسة الكتب الثقافية :، بيروتالروضة الفيحاء في تواريخ النساء ).ق 1420( خطيب العمري، ياسين بن خيراهللا

 .نورالهدي :قم ، تحقيق محمد السماوي،مقتل الحسين ).ق 1428( خوارزمي، ابوالمويد موفق بن احمد
 .دارالعشائر :، دمشقالمناقب). ق 1420(ابي الوفاء ريحان بن عبدالواحد  خوارزمي،

 .نور االسالم: قم ،مقامات اهل بيت في مصر). التاب(علي عبدالغفار  دهدي كوراني،
ي تصـحيح محمدسـعيد بـن بسـيون     ،العبر في خبر من غبر ).ق 1405( ذهبي، شمس الدين، محمد بن احمد ذهبى

 .دارالكتب :زغلول، بيروت
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، نور األنوار في فضائل و تراجم و تواريخ و مناقب و مزارات آل البيت االطهار ).ش 1356( الرفاعي، حسين محمد
  .النا :قاهرة

: قـم عيسي سليم پـور اهـري،    ة، ترجمپژوهشي پيرامون بارگاه حضرت زينب ).ش 1387( سابقي، محمد حسين
 .نويد اسالم
 .اسالميه: ، تهرانالطراز المذهب في احوال سيدتنا زينب). ش 1364(لسان الملك  سپهر، محمدتقي

 .، فاسالمحاجه الزرنبية في الساللة الزينبية ).ق 1332( سخاوي، عبدالرحمن بن محمد
تحفة االحباب و بغية الطالب في الخطـط و المـزارات و التـراجم و     ).ق 1406( نورالدين علي بن احمد سخاوي،

 .مكتبة الكليات االزهرية :، قاهرةالمتبركاتالبقاع 
 .دار مكتبة الحياه :، بيروتالضوء الالمع ألهل التاسع ).التاب( نورالدين علي بن احمد سخاوي،
 .، قاهرةحسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة). ق 1288( جالل الدين عبدالرحمن بن ابوبكر سيوطي،

 .مكتبة المثني: ، بغدادلب اللباب في تحرير األنساب ).بالتا( سيوطي، عبدالرحمان بن ابوبكر
 .مطبعة االدبية :، مصراإلتحاف بحب األشراف .)ق 1154( شبراوي الشافعي، عبداهللا بن محمد بن عامر

تقـديم   دارالجيل؛ :بيروت ).ق 1409( نور االبصار في مناقب آل البيت المختارشبلنجي، مومن بن حسن بن مومن، 
 .مكتبة التوفيقية :ان، مصرعبدالعزيز سمك

لطائف المنن و االخالق في بيان وجوب التحدث نعمة اهللا علي االطالق  ).ق 1275( عبدالوهاب بن احمد شعراني،
 .النا :تصحيح عبدالحميد حنفي، مصر )المنن الكبري(

مناقـب العلمـاء و   المسمي لواقح األنـوار القدسـية فـي     طبقات الكبري، ).م 2005( شعراني، عبدالوهاب بن احمد
 .مكتبة الثقافة الدينية :، القاهرةالصوفية

 .اسالميه: ، تهرانمجالس المومنين). ش 1377(شوشتري، قاضي نور اهللا 
اسعاف الراغبين في سيرة المصطفي و فضائل اهل بيت الطاهرين اهل بيته الطاهرين،  ).ق 1409( صبان، شيخ محمد

 .تبة التوفيقيةمك :، مصرفي هامش نور االبصار شبلنجي
 .النا :الجا ،تاج المواليد في مواليد االئمة و وفياتهم ).بالتا( طبرسي

  .اساطير :محمدحسين ساكت، تهران ة، ترجماعالم الوري باعالم الهدي ).ش 1388( طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن
 .هموسسة البعث: ، قمدالئل اإلمامة ).ش 1371( ابي جعفر محمد بن جرير بن رستم طبري،
 .تعريب و تحقيق محمدشعاع فاخر، المكتبة الحيدرية ،كامل البهائي ).ق 1384( عمادالدين حسن بن علي طبري،

 .دارالكتب العلمية :، بيروتالرياض النظرة في مناقب العشرة). ق 1405(طبري، محب الدين 
 .الرسالةموسسة  :، بيروتذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي ).ق 1415( طبري، محب الدين

 .مطبع االستقامة :، قاهرةالتاريخ الطبري ).ق 1357( طبري، محمد بن جرير
 .ملك الكتاب :هند ،المنتخب في المراثي ).ق 1316( فخرالدين بن محمد طريحي،

 .مكتبة لبنان :، بيروتثمار المقاصد في ذكر المساجد ).م 1975( عبدالهادي، يوسف
 .مكتبة آية اهللا مرعشي :، قمأخبار الزينبات ).التاب( عبيدلي، ابوالحسين يحيي بن الحسن
 .النا :، قاهرةفي فوز اهل االعتبار مشارق األنوار). ق 1285( عدوي حمراوي شافعي، شيخ حسن
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 .مكتبه آية اهللا مرعشي :قم ،في األنساب). ق 1409( عمري، نجم الدين ابي الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد العلوي
 .مكتبة آية اهللا مرعشي :، قمالشجرة المباركة في األنساب الطالبية ).م 1988( فخر رازي

 .، قاهرة)ع( تاريخ السيده زينب ).م 1931( فهمي المصري، محمد علي احمد
الزينبـات   خبـار تاريخ و مناقب و ماثر الست الطاهرة البتول السيدة زينب و األ ).ش 1353( قاسم المصري، حسن
 .مكتبه آية اهللا مرعشي: قم ،للعبيدلي النسابة

 ،المسـمي الـنقض   بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الـروافض،  ).ش 1331( عبدالجليل قزويني رازي،
 .النا: قم تصحيح محدث ارموي،

 .مرتضي :علي كرمي فريدني، قم ة، ترجمزينب از والدت تا رحلت ).ش 1388( قزويني، محمدكاظم
تحقيـق ابـراهيم االبيـارى،    ، نهايةاالرب في معرفة أنساب العـرب ). ق 1413( بن علي ابوالعباس احمد قلقشندي،
 .دارالكتاب المصري :قاهرة

  .موسسة االعلمي للمطبوعات: ، بيروتينابيع المودة .)ق 1385(بن ابراهيم   القندوزي الحنفي، سليمان
 .آالفاق العربية: بيروت، إشراف محمد حرب، و السودان و الحبشة الرحلة إلي مصر ).م 2006( كاتب چلبي

 ةترجمـ هاي خاندان پـاك پيـامبر و بزرگـان صـحابه و تـابعين،       آرامگاه ).ش 1381( كمونه حسيني، عبدالرزاق
 .آستان قدس رضوي: مشهدعبدالعلي صاحبي، 

 .بع آباءاليسوعيينمط :، بيروتالواله و كتاب القضاه ).ق 1287( كندي، ابي محمد بن يوسف
 .المجلس االعلي للشئون االسالمية :، قاهرةها صالحون و اولياء مساجد مصر). م 1971( سعاد ماهر،

 . قاهرةال ،في بيت النبي ).ق 1385( متولي الصباغ، محمد
 .موسسة االعلمي :، بيروتبحار األنوار ).ق 1405( مجلسي، محمدباقر
 .دارالكتب االسالمية :، تهرانالشريعه در ترجمه بانوان شيعه رياحين ).التاب( محالتي، ذبيح اهللا

ـ  كتاب :، تحقيق مهدي رجايي، قمالفخري في أنساب الطالبيين ).ق 1409( مروزي ازرقاني، اسماعيل آيـة اهللا   ةخان
 .مرعشي نجفي

 .فرهنگيو ي علم :ابوالقاسم پاينده، تهران ة، ترجمالتنبيه و إالشراف ).ش 1378( مسعودي، علي بن الحسين
 .دارالمعارف :، مصركتاب النسب قريش ).ق 1410( زبيري، ابوعبداهللالمصعب 

  .دارالجواد: ، بيروتمع بطلة كربال ).ق 1404( مغنيه، محمد جواد
 .موسسة االعلمي للمطبوعات: ، بيروتاإلرشاد ).ش 1357( بن نعمان محمد مفيد،

 .دارالتعارف: بيروت ،الحسين و بطلة كربال ).ق 1385( مقرم، عبدالرزاق
 .المكتبة المثني: بغداد ،المواعظ و االعتبار بذكرالخطط واآلثار .)التاب( مقريزي تقي الدين ابوالعباس

 .عالم الكتب :، قاهرةالبيان واإلعراب عما بارض مصر من األعراب ).م 1961( احمد بن علي مقريزي،
  .مكتبة الثقافية الدينية :بيروت ).التاب( اتحاف السائل بمالفاطمة من المناقبمناوي، 

 .موسسة االعلمي للمطبوعات: ، بيروتجوله في االماكن المقدسه). ق 1405(الموسوي الزنجاني، ابراهيم 
الهيئـة المصـرية    :مصـر الحقيقه و المجاز في الرحلة إلي بالد الشام و مصر و الحجاز،  ).م 1986( نابلسي، عبدالغني
 .العامة للكتب
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 .ءمطبعة الزهرا :نجفالخاقاني، ال، شرحه علي زينب الكبري ).ق 1376( جعفر شيخ نقدي،
مكتبـة   :رياض، بيـروت  ، تحقيق علي عمراإلشارات إلي معرفة الزيارات ).التاب( ابوالحسن علي بن ابوبكر هروي،

 .الثقافة الدينية
  .دار بيروتدار صادر، : بيروت ،تاريخ اليعقوبي). ق 1379( احمد بن ابي يعقوب يعقوبي،
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