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الت�صميم والإخراج الطباعي :رائد الأ�سدي

قواعد الن�شر يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ

ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص
مدمج ( )CDبحدود ( )15.000-10.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،
ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم اهلاتف ،والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف
صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان
بأن
ّ
النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة .هذا عند ذكر

تكرر
املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ
استعامله.
يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
البحوث يف املجالت.
7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
9 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ

أسبوعان من تاريخ التس ّلم.
ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.

املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) البحوث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه،
ومكافأة مالية.
1212يراعي يف أسبقية النرش:
أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.
1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين للمجلة alameed.
 alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث ..أو
ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل :العراق /كربالء
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.

كلمة العدد
النص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق ،هكذا كان
أن تنظر إىل ّ

ملف العدد احلايل من جملة العميد ،فمنظار الرتاث كان عني القراءة
األوىل ،ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها

يف س ّلة واحدة لننتج منها منظار ًا ثال ًثا ً
النص املنبعث من
حماطا بقداسة ّ
اآلل الطاهرين.

مر ذكره ،وسمنا امللف بـ (من قطوف اآلل 
ً
وتأسيسا عىل ما ّ

ضم ثالث دراسات كانت األوىل
يف هدي لسانيات اخلطاب)؛ إذ ّ
بعنوان (بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء  ،)أما
الثانية فكانت بعنوان (خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداو ّيل يف

ضوء نظرية أفعال الكالم) ،عىل حني كان ختام امللف بدراسة (بالغة
اإلقناع :قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني .)

وعو َد ًا عىل اخلطوة التي بدأناها يف العدد السابق من استكامل
ْ

طرزنا
العلمي
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد
العاملي األولّ ،
ّ
ّ
تنوعت بني ثالثة حقول معرفية؛ إذ كتب
هذا العدد بثالثة أبحاث ّ

أ.م.د .عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بح ًثا عن

(عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص) ،أما

�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع منجامعة عدن فكتب عن (عدن يف ال�شعر

العربي احلديث)؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د .مصباح

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ (الثورة التونسية والعدالة

ً
واستكامل للحقول املعرفية
االجتامعية :التجانس الغائب).

األخرى ،انتقت هيأتا املجلة (االستشارية والتحريرية) أربعة بحوث

أخرى توزّ عت بني ثالث جامعات :بغداد ،املستنرصية ،القادسية؛
لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني ،ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة ،أن

توجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعد ًيا ،كتصاعدية
يكون ّ
مهة القائمني عىل املجلة ...واحلمد هلل أو ً
ّ
ال وآخر ًا...
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من البحوث املشاركة يف

مؤمتر العميد العلمي العاملي االول
املنعقد حتث شعار

نلتقي يف رحاب العميد لنرتقي
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Under the slogan
Under the Shade of Al-Ameed
We Do Meet to Augment

�أ.م.د .عادل حممد زيادة

ملخ�ص البحث
تكمن أمهية البحث يف معاجلة موضوع هام يربط بني املذاهب اإلسالمية

والعامرة اجلنائزية ،إذ يوضح تأثري املذهب السني والشيعي يف عامرة مشاهد آل البيت
 يف مدينة القاهرة ،فض ً
ال عن عرضه التأثريات املعامرية الواقعة عىل تلك املشاهد

من رشق العامل اإلسالمي وغربه ،بام يؤكد عىل وحدة الفكر املعامري اإلسالمي
بسنته وشيعته ،و حمبة آل البيت وقدسيتهم عند الطرفني.

وقد تناولت الدراسة بعض ًا من تلك املشاهد واملراقد ،متتبعني أصل تسميتها

من خالل الفكر املعامري اإلسالمي ،و إلقاء الضوء عىل أصحاهبا من آل البيت ،
والتطورات واإلضافات التي حلقت هبا خالل العصور املتعاقبة ،ثم تأيت الدراسة
التحليلة للعنارص املعامرية والفنية املوجودة يف تلك املشاهد ومدى تأثريها بعنارص

العامرة الدينية يف رشق العامل اإلسالمي وغربه من خالل الدراسة الوصفية امليدانية

هلا.

ومن خالل الدراسة تبينت العالقة الوثيقة ألهل مرص بآل البيت  وحفاوهتم

وتربكهم هبم عرب عامرة مشاهدهم عىل مدى العصور .

اﻷول
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 في القاهرة وقد�سيتها عند �أهل م�صر عمارة م�شاهد �آل البيت
Abstract
That the great importance the sacred shrines incarnate gives
much shrifts to their place, the Muslims surge into visiting such
shrines for bless and paying much respect to their beliefs, as these
tombs belong to the progeny of Ahlalbayt, good guardians and
important Islamic figures. The tomes came into reality in certain
places in Egypt since the reign of Al-Fatami; The Seven Tombs are
erected in Al-Qarafa Al-Kubra [large cemetery ], Sheikh Younis Tome
in Bab Al-Nasar Cemetery and Al-Haswati Tome in Imam Al-Shafa`ai
Cemetery. Such a reign passes through several shrines for Ahlalbayt
the Egyptians visit vehemently for their love and sanctifying them.
The acts of rehabilitating floats into prominence as having national
architectural touches, in part, under the spell of Western and
Eastern as well.

118

�أ.م.د .عادل حممد زيادة

مقدمة
نظر ًا ملا للقبة من أثر كبري يف إظهار أمهية املكان الذي تغطيه ،فقد أقبل املسلمون

عىل استعامهلا يف تغطية األرضحة التي تضم رفات أهل البيت وأولياء اهلل الصاحلني
وكذلك الشخصيات املهمة من اخللفاء والسالطني واألمراء .وقد جرت عادة
املسلمني عىل زيارة أرضحة آل البيت وأولياء اهلل الصاحلني حمبة هلم ،وتربك ًا هبم
وإحيا ًء لذكراهم ،وجرت العادة أيض ًا عىل إقامة احتفاالت دينية يف مواعيد معينة

توافق ميالدهم أو وفاهتم عرفت باملوالد.

()1

وقد ُعرفت القباب الرضحيية املستقلة يف القاهرة منذ العرص الفاطمي حيث

السبع بالقرافة الكربى ،وقبة الشيخ يونس بقرافة باب النرص وقبة
ُشيدت القباب ّ
احلصوايت بقرافة اإلمام الشافعي .وشهد هذا العرص تشييد العديد من املشاهد

عىل مراقد آل البيت التي أقبل عىل زيارهتا أهل مرص إقبا ً
ال شديد ًا وذلك ملحبتهم
وتقديسهم هلم ،ومتيزت عامرة هذه املشاهد بالطراز املعامري املحيل املتأثر ببعض

األساليب الفنية واملعامرية من غرب العامل اإلسالمي ورشقه عىل السواء.

تتناول الدراسة التعريف ببعض املشاهد أو املراقد اخلاصة بآل البيت يف مدينة

القاهرة وأصل تسميتها من خالل الفكر املعامري اإلسالمي ،وإلقاء الضوء عىل

أصحاهبا من آل البيت ،والتطورات واإلضافات التي حلقت هبا خالل العصور
املتعاقبة ،ثم تأيت الدراسة التحليلية للعنارص املعامرية والفنية املوجودة بعامرة هذه
املشاهد ومدى تأثرها بعنارص العامرة الدينية يف رشق العامل اإلسالمي وغربه من

خالل الدراسة الوصفية امليدانية هلا .ومن خالل هذا العرض ُتبني الدراسة عالقة

أهل مرص بآل البيت  واحلفاوة هبم ثم التربك هبم من خالل عامرة مشاهدهم
اﻷول
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عىل مدى العرص اإلسالمي حتى عرصنا احلايل .وتأيت اخلامتة يف هناية الدراسة بأهم
النتائج.

وقد تطلب البحث يف هذه الدراسة االعتامد عىل بعض املصادر األثرية املتمثلة

يف عامرة املشاهد وكتاباهتا وزخارفها ،وكذلك نوعية معينة من املصادر األدبية
متمثلة يف كتب الزيارات التي تتعرض للمزارات واملشاهد والعتبات املقدسة

بالقاهرة ،وهي نوعية من كتب الرتاث التي كانت بمثابة الدليل جلمهور العامة
الذي اعتاد زيارة هذه املزارات للتربك هبا يف إطار ثقافة العصور الوسطى اإلسالمية

التي اهتمت هبذا اجلانب اهتامم ًا واضح ًا تعكسه وجتسده هذه النوعية من املؤلفات
الرتاثية .ومن أهم هذه املصادر كتاب اإلشارات إىل معرفة الزيارات أليب احلسن

عيل بن أيب بكر اهلروي (ت1214/#611.م) حتقيق ونرش جانني سورديل،
وكتاب الكواكب السيارة يف ترتيب الزيارة لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن نارص

الدين املعروف بابن الزيات (ت1411/#814.م) ،وموسوعة العتبات املقدسة

جلعفر اخللييل اجلزء األول قسم سامراء ،هذا إىل جانب غريها من املراجع العربية
واألجنبية احلديثة.
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�أهمية الدرا�سة
�أو ًال :الفكر املعماري الإ�سالمي وعمارة م�شاهد �آل البيت
تعريف املشهد
اش ُتقت كلمة املشهد من اجلذر اللغوي (شهد) ،وقد اش ُتقت من هذا الفعل

اشتقاقات عديدة مرتبطة باملعنى كالشهادة ،والشهادة اإلخبار بصحة اليشء عن
مشاهدة عيان ،والشهيد بمعنى املستشهد املقتول فقيل ألنه مشهود له باجلنة أو ألنه
عند اهلل حارضا( .)2وتركز املصادر العربية عىل داللة معينة لكلمة مشهد وهي أن
املشهد حمرض الناس( ،)3وذهب صاحب املصباح املنري إىل أن املشهد «املحرض وزن ًا

ومعنى»( ،)4وذكر الفريوزابادي أن املشهد واملشهدة واملشهود حمرض الناس( ،)5كام

قال ابن منظور «الشهادة واملشهد املجمع من الناس»( ،)6وتطلق الكلمة يف إطار هذا
املعنى املحدد يف املصادر العربية عىل كل اجتامع للناس سواء كان سل ًام أم حرب ًا(.)7

واس ُتخدمت كلمة مشهد يف العرص الفاطمي بالقاهرة كلفظ مرتبط باالستشهاد

أو القتل ،يدل عىل ذلك أن الصالح طالئع بن رزيق بنى ما ُعرف باملشهد يف املوضع
الذي ُقتل فيه اخلليفة الظافر الفاطمي( ،)8وهناك من يرى أن استخدام الفاطميني

والشيعة بصفة عامة لكلمة املشهد عىل البناء الذي ينشأ عىل املدفون به من آل البيت

ترجع إىل نظرهتم ألئمتهم وعظامئهم ،فقد كانوا يرون أهنم اس ُتشهدوا يف سبيل
نرصة مبادئهم ومن ثم استحقوا درجة الشهادة ،ومن هنا جاء إطالق لفظ مشهد

عىل املدافن ،فاملشهد يف نظرهم هو مدفن الشهيد( ،)9وتتسع هذه النظرة لتشمل من
اس ُتشهد و ُقتل وكذلك من وافته املنية دون قتل.
اﻷول
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وهناك آراء أخرى منها ما ارتبط بداللة كلمة مشهد التي تعني جممع الناس

وحمفلهم ،وكل مكان يشهده اخللق وحيتشدون فيه كمشهد اإلمام عيل بالنجف
الذي جيتمع فيه الناس وحيرضون إليه من أقىص البالد للتربك بزيارته سواء كانوا

من الشيعة أم السنة ،وقد ُعرف باملشهد كاسم علم( ،)10وكذلك مشهد عيل الرضا
الذي ُسميت باسمه مدينة مشهد اإليرانية( ،)11وجتدر بنا اإلشارة إىل ما حيدث منذ

العرص الفاطمي من تزاحم الناس عىل هذه املشاهد يف مواسم معينة كيوم عاشوراء،
باإلضافة إىل احلضور املكثف لزيارة هذه املشاهد للتربك هبا.

ويف إطار داللة الشهادة أيض ًا ارتبطت كلمة املشهد بشهادة اثنني من النسابة

الثقاة يشهدان عىل أن املدفون يف هذا املوضع أو ذاك من آل البيت ،حتى يتم التحقق

من نسبة املدفون إىل آل البيت فيقام البناء فوق قربه ليكون مزار ًا ،ويمكن أن تأيت يف
إطار ما أشارت إليه أحاديث الرسول  من أن املدفون يف القرب يشاهد من يزوره

كام لو كان حي ًا ،فإن كلمة مشهد يف إطار هذه الداللة ترتبط باملشاهدة(.)12

وأخري ًا ارتبطت كلمة مشهد يف تعريفات الباحثني املحدثني هبذه الدالالت

اللغوية فقد ذكر أحدهم أن املشهد «اسم مكان» من الشهادة أو الشهيد وهو من ُقتل
يف سبيل اهلل ،ويرى أن هذا اللفظ ُأطلق أو ً
ال عىل البنايات التي ُشيدت عىل قبور آل

البيت وأن أول ما ُأطلق منها كان عىل مشهد احلسني  حني ُدفن يف املكان الذي

اس ُتشهد به ثم عىل قرب أبيه وقبور األئمة حيث مات أكثرهم قت ً
ال أو س ًام ،ثم اتصل

ذلك إىل أهل السنة فبنوا عىل قبور أئمتهم ما ُعرف أيض ًا باملشاهد كمشهد أيب حنيفة
النعامن يف بغداد ومشهد الرفاعي يف أم عبيد(.)13

وهكذا يتضح أن استخدام كلمة مشهد املشتقة من الفعل شهد جتمع بني

دالالت عدة منها االستشهاد أو القتل ،ومنها حضور اجلمع من الناس ،ومنها
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اإلدالء بالشهادة ،ومنها املشاهدة ،وهذه التفسريات ترتبط بنوعية حمددة من
املشاهد يف العرص الفاطمي بالقاهرة وهي املشاهد التي ُبنيت فوق قبور املدفونني

من آل البيت بغرض إحياء ذكراهم وتيسري زيارهتم ،وكذلك احلال بالنسبة ملراقد

آل البيت بالعراق بصفة عامة.

تعريف العتبات املقدسة ودالالهتا
العتبات مجع َع َت َبة ،وتكون من اخلشب أو أي مادة صلبة كاحلجر أو الرخام

بباب الدخول لألماكن يوطأ عليها بالقدم ولذا فهي تطلق عىل مراقي الدرجة ،وما
يكون يف اجلبل من مراقي يصعد عليها ،ويف املصطلح ُيطلق لفظ العتبة عىل أبواب

قصور امللوك أو زعامء العشائر ومداخل بيوهتم ،ملا هلا من مكانة ساكنيها حيث
ُتقىض حوائج الناس عىل أيدهيم من عطاء أو عف ٍو أو غري ذلك وخاصة لبعض ذوي
العرف أن منح هذه العتبة يف
ثم ما لبث ُ
الفاقة أو احلاجة بغرض قضاء حاجاهتمّ ،

استعامهلا لقصور امللوك ومداخل بيوهتم شيئ ًا من االحرتام ازدادت أ ّ
مه ّيته بمرور
السنوات ،ومل َيزَ ل ُ
بعض قبائل العراق ،إىل اآلن ،حني تريد أن تلوذ أو تلجأ إىل زعيم

قبل َعتَبته.
أو كبري من رجال القوم تعمد إىل باب َمضيفه أو داره فتشدّ نفسها إليه و ُت ّ

وورد ّ
مرة عام 1055/#447م عىل
أن تقبيل العتبة قد جرى ّ
ألول ّ
اسية ،حيث ذكر ياقوت
باب ال ُّنو ّ
العب ّ
يب ببغداد ،وهو من أبواب دار احلكومة ّ

«ثم باب ال َبدْ ر ّية،
ّ
اسية ّ
العب ّ
احلموي يف تعريف احلريم وأبوابه من دار احلكومة ّ
()14
قبلها الرسل وامللوك إذا َق ِدموا بغداد»
يب وعنده باب َ
ثم باب ال ُّنو ّ
ّ
العتَبة التي ُت ّ
وقد ورد أيض ًا ّ
لجوقي
الس
أن آخر أمراء دولة الدَّ يلم عندما َق َبض عليه ُطغْ ُر ْل َبك َّ
ّ
يب ّقبلها شكر ًا ّلل ،فصار
ايس ،ووصل إىل عتبة باب ال ُّنو ّ
العب ّ
وخ ّلصه القائم بأمر اهلل ّ

ذلك ُس ّنة بعده.

اﻷول
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ألئمة اهلدى  أنوار اهلل ورسل اخلري وصفوة
وبشأن األرضحة املقدّ سة ّ

َ
قى ،كانت أبواهبم وعتباهتم أحقَّ بمثل تلك املراسم
اخل ْلق طهار ًة وع ّف ًة وعل ًام و ُت ً
التي اع ُتربت فيام بعد طقوس ًا مقدّ سة ،فأق َب َل ُم ّبو أهل البيت واملوالون هلم عىل تلك

ثم أصبح اسم العتبة أكثر شمو ً
ال
العتبات املرشّ فة ُيو ُلوهنا عناي ًة أكرب
وقدسية أسمىّ ،
ّ
وأعم بمقتىض ما جرى عليه االصطالح والعرف ُفأطلق عىل األرضحة ك ّلها ،إىل أن
ّ
أصبحت العتبات املقدّ سة من املوضوعات املهمة ذات العالقة بالثقافة العا ّمة التي

ّ
واملفكرون عناية كبرية ،وذلك ِلا ّ
لكل منها من
املؤرخون والعلامء واألدباء
ُيعنى هبا ّ
األثر الكبري يف حياة اإلسالم واملسلمني بصفة عامة وأهل الشيعة بصفة خاصة(.)15

ثانياً :م�شاهد �آل البيت بالقاهرة
عرفت مرص يف العرص الفاطمي نوع ًا من املنشآت الدينية هو املسجد ذو

الرضيح أو ما ُيعرف باملشهد ،وهي ٍ
مبان أقيمت إلحياء ذكرى آل البيت ،

ويعرف أغلب هذه املشاهد بمشاهد الرؤيا ،ومعظم هذه املشاهد غري ثابت التاريخ
ويقوم ترجيح انتامئها إىل العرص الفاطمي عىل أسس دراسة عنارصها املعامرية

والزخرفية( .)16وقد شهد العرص الفاطمي أيض ًا إقامة الكثري من املدافن ذات القباب

وعىل األخص فوق قبور آل البيت.

واختلف اآلثاريون بشأن تسمية هذه املدافن باملشاهد ،فمنهم من ذكر أن

إطالق لفظة املشهد عىل تلك املدافن ترجع لنظرة الفاطميني ألئمتهم وعظامئهم
فقد كانوا يرون أهنم استشهدوا يف سبيل نرصة مبادئهم ومن ثم استحقوا درجة

الشهادة ومن هنا جاء إطالق لفظة املشهد عىل هذا النوع من املدافن فاملشهد يف

نظرهم هو مكان الشهيد( .)17ومن العلامء من ذكر أن املشهد هو املكان الذي ُيشاهد

فيه شخص معني سواء كان باحلقيقة أو باحللم(.)18
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والواقع أن املشاهد كانت معروفة يف بداية العرص الفاطمي وربام قبل ذلك،

فقد ذكر بعض املؤرخني أن اخلليفة املعز كان يزور املشاهد يف ركوب أول العام(،)19

ويمكن اعتبار أن كل ما حدث يف العرص الفاطمي الثاين مل يكن إال جتديد ًا أو

إعادة بناء هلذه املشاهد ،ف ُيذكر أنه يف ربيع األول سنة 1122/#516م أمر املأمون
البطائحي وزير اخلليفة اآلمر بتجديد وعامرة املشاهد السبعة بني اجلبل والقرافة

أوهلا مشهد السيدة زينب وآخرها مشهد السيدة أم كلثوم( ،)20و قام اخلليفة الظاهر
إلعزاز دين اهلل 1036 - 1021/#427 – 411م ببناء مشهد عيل بن عبد اهلل بن

القاسم الطيب( ،)21كذلك قام اخلليفة احلافظ لدين اهلل –1132/#544 – 526
1149م بتجديد قبة مشهد السيدة رقية ومشهد النور وغريمها(.)22

وصفوة القول أن املشاهد كانت معروفة منذ بداية العرص الفاطمي ،وقد

توالها اخللفاء والوزراء بعنايتهم إما بالبناء وإما بالتجديد ،أما سبب اهتاممهم
ببنائها أو جتديدها فربام يرجع إىل أهنم أرادوا أن جيعلوا من مرص مزار ًا يفد إليه

الشيعة من كل صوب وذلك ألهنم كانوا يريدون أن تكون مرص مركز ًا شيعي ًا ينافس

املراكز الشيعية يف بالد العراق وإيران ال سيام أن مرص أصبحت مقر ًا خلالفتهم(،)23
ومن اجلدير بالذكر أن هذه املشاهد أصبحت بمرور الزمن مزارات يقصدها الناس

ليتربكوا هبا ،ولكن حب أهل مرص آلل بيت رسول اهلل  وتعاطفهم معهم بعد

أن حلت هبم املصائب ونزلت هبم النكبات وأصبحت مرص هي مالذهم األخري،
فهرعوا إليها واستقروا هبا ودفن الكثري منهم فيها خاصة يف القرون األوىل .وأهم

هذه املشاهد :مشهد السيدة نفيسة ،ومشهد السيدة زينب ،ومشهد السيدة رقية،
واملشهد احلسيني ،ومشهد السيدة فاطمة النبوية ومشهد حييى الشبيه ومشهد أبو

القاسم الطيب .وستتناول الدراسة بعض ًا من هذه املشاهد عىل النحو اآليت:
اﻷول
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م�شهد الإمام احل�سني 
موقع املشهد وتاريخ عامرته
ُيعد مشهد اإلمام احلسني بن عيل من أهم معامل القاهرة التي حيرص عىل زيارهتا

أي مسلم من داخل مرص أو من خارجها ،ويقع هذا املشهد يف قلب القاهرة الفاطمية

عىل مقربة من اجلامع األزهر وسوق خان اخللييل الشهري وقد أنشأه الصالح طالئع
وزير الدولة الفاطمية سنة 1154/#549م.

وعىل الرغم من اختالف الروايات حول حقيقة وجود رأس احلسني من عدمه

يف هذا املشهد فقد ذهبت العامة من أهل مرص إىل االعتقاد بوجود الرأس الرشيف
يف هذا املشهد فأقبلوا عىل احلفاوة به والتربك بزيارته وتطوير عامرته.

ويذكر الشبلنجي أنه ملا غلب الفرنج عىل عسقالن افتدي رأس احلسني

بأموال طائلة وأخذه الوزير الفاطمي الصالح طالئع بن رزيق ووضعه يف كيس
حرير أخرض عىل كريس من األبنوس وفرش حتته املسك والطيب وبنى عليه املشهد

احلسيني املعروف بالقاهرة .وقيل أنه ُدفن بالبقيع عند قرب أمه وأخيه احلسن وهو
قول ابن بكار والعالمة اهلمداين وغريمها ،وذهب اإلمامية إىل أنه ُأعيد إىل اجلثة
ودفن بكربالء بعد أربعني يوم ًا من القتل ،ومع ذلك اعتمد القرطبي الثاين والذي
ُ

عليه طائفة من الصوفية أنه باملشهد القاهري(.)24

وذكر املقريزي أن املشهد يف عسقالن بناه أمري اجليوش بدر اجلاميل وأكمله

ابنه األفضل عام  ،#491و ُنقل رأس احلسني من عسقالن الشام إىل القاهرة سنة

1153/#548م وقد وصل بالرأس الرشيف األمري سيف اململكة متيم وايل

عسقالن ،ويف سنة  #549بنى امللك الصالح طالئع بن رزيق جامع ًا خارج باب
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زويلة ليدفن فيه الرأس الرشيف ولكن غلبه أهل القرص فعمدوا إىل املكان املعروف
اليوم بمشهد رأس احلسني وبنوا له ونقلوا الرخام إليه وذلك يف خالفة الفائز

الفاطمي(.)25

وترك لنا الرحالة ابن جبري وصف ًا للمشهد سنة 1182/#578م فقال أن

هذا املشهد العظيم الشأن الذي بمدينة القاهرة حيث رأس احلسني بن عيل بن أيب

طالب ،وهو يف تابوت من ّ
فضة مدفون حتت األرض قد بني عليه بنيان حفيل يقرص

الوصف عنه وال حييط اإلدراك به ،جملل بأنواع الديباج حمفوف بأمثال العمد الكبار
شمع ًا أبيض ومنه ما دون ذلك قد وضع أكثره يف أنوار فضة خالصة ومنها مذهبة،
وعلقت عليه قناديل فضة وصف أعاله كله بأمثال التفافيح ذهب ًا يف مصنع شبيه
الروضة يقيد األبصار حسن ًا ومجا ً
ال ،فيه من أنواع الرخام املجزع الغريب الصنعة
البديع الرتصيع مما ال يتخيله املتخي ّلون.

واملدخل إىل هذه الروضة عىل مسجد مثاهلا يف التأنق والغرابة ،وحيطاهنا ك ّلها

رخام عىل الصفة املذكورة وعن يمني الروضة املذكورة ويسارها بيتان من كليهام
املدخل ومها أيض ًا عىل تلك الصفة بعينها واألستار البديعة الصنعة من الديباج

معلقة عىل اجلميع.

()26

وهذا النص يف غاية األمهية فهو فضال عام ذكره من االهتامم بإضاءة املشهد

وتعليق الستور عىل حيطانه فإنه يتحدث عن أعامل الرخام باملشهد وهو الرخام
الذي قد جلبه يف األصل الصالح طالئع ليستخدم يف املشهد الذي كان قد عزم عىل
إنشائه ملحق ًا بمسجده لدفن رأس احلسني فيه ولكن مل يتم العمل ونقل الرخام إىل
املشهد الذي أنشأه اخلليفة الفائز داخل القصور الفاطمية ،وال شك أن استخدام

الرخام يف التكسية اجلدارية يف هذا املشهد هبذا النطاق الواسع يعترب امتداد ًا لبداية
اﻷول
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بدأت بتكسية املحاريب بالرخام كام حدث يف أعامل التجديد بمشهد السيدة نفيسة

التي متت يف عهد احلافظ لدين اهلل.

ويف إطار وصف ابن جبري يتضح أن مشهد احلسني كان عبارة عن وحدتني

معامريتني ،الوحدة األوىل هي الروضة أو القبة التي دفن فيها الرأس الرشيف
والوحدة الثانية هي املسجد ،حيث يذكر أن «املدخل إىل هذه الروضة عىل مسجد

عىل مثاهلا يف التأنق والغرابة وحيطانه كلها رخام عىل الصفة املذكورة وعن يمني
الروضة املذكورة وشامهلا» ويعني هذا الوصف أن املسجد كان متص ً
ال بالروضة عن

طريق فتحات أبواب وأنه كان من قسمني عن يمني الروضة وشامهلا وهو ختطيط

يمكن أن يكون مشاهب ًا لتخطيط أروقة الصالة يف مشهد حييى الشبيه وأبو القاسم
الطيب وهو التخطيط الذي ارتبط يف مالحمه العامة بمشهد اإلمام عيل بالنجف
األرشف(.)27

ُأنشئت منارة عىل باب املشهد سنة 1236/#634م مل يتبق منها اآلن إال

نصها« :بسم اهلل الرمحن الرحيم الذي أوىص بإنشاء
قاعدهتا وقد ُنقش عليها كتابة ّ
هذه املئذنة املباركة عىل باب مشهد السيد احلسني تقرب ًا إىل اهلل ورفع ًا ملنار اإلسالم

احلاج إىل بيت اهلل أبو القاسم ابن حييى بن نارص السكري املعروف بالزرزور تقبل

اهلل منه وكان املبارش بعامرهتا ولده لصلبه األصغر الذي أنفق عليها من ماله بقية

عامرهتا خارج ًا عام أوىص به والده املذكور وكان فراغها يف شهر شوال سنة أربع
وثالثني وستامئة».

أضاف امللك النارص حممد بن قالوون للمشهد إيوان ًا وبيوت ًا للفقهاء سنة 684هـ

1285 /م ،كام أمر السلطان سليم العثامين بتوسعة املسجد سنة 1595/#1004م،
ويف سنة 1761/#1175م قام األمري عبد الرمحن كتخدا بإعادة بناء املسجد امللحق
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بالروضة وأضاف إليه إيوانني .ثم جاءت بعد ذلك احلكومة املرصية لتقوم بتوسعة
املساحة املحيطة بالروضة واملسجد حتى بلغت املساحة الكلية هلا  3340مرت ًا مربع ًا

وكان ذلك سنة 1953م.28

الوصف املعامري للمشهد
يذكر عامل اآلثار كرزويل الذي قام بالكشف عن املشهد من الناحية املعامرية أن

القبة التي تعلوه ترجع إىل منتصف القرن 19م فيام عدا الرضيح الرشيف وهذا يؤيد

ما ذهب إليه اجلربيت وعيل مبارك ،فقد ذكرا أن عبد الرمحن كتخدا أعاد بناء الرضيح

سنة 1761/#1175م(.)29

يعترب الباب األخرض أقدم أجزاء الرضيح التي مازالت موجودة حتى اآلن

ويقع بالركن اجلنويب الغريب من جدار القبلة ،يعلو هذا الباب عقد عاتق عليه

زخارف ترجع للعرص الفاطمي ،وتقوم مئذنة الرضيح فوق الباب وهي قصرية
مبنية باآلجر وترجع للعرص األيويب كام سبقت اإلشارة ،تتكون هذه املئذنة من

قاعدة مربعة يعلوها بدن مثمن تتوجه رشفة مثمنة املسقط هلا سياج خشبي ،وينطلق

باقي البدن فوق الرشفة وهو اسطواين املسقط ينتهي من أعىل بقمة مدببة تشبه قمم
املآذن العثامنية.

والرضيح من الداخل عبارة عن حجرة شبه مربعة كسيت جدراهنا بالرخام

والصدف ترجع للقرن الثامن اهلجري ،وتشتمل حجرة الرضيح عىل أربعة أبواب،

اثنان باجلهة الغربية يؤديان إىل املسجد امللحق ،وباب بجوار املحراب بأعاله نقش

كتايب باخلط الثلث املذهب ،والباب الرابع باجلدار اجلنويب يؤدي إىل حجرة صغرية
ملحقة .ويتصدر اجلدار الرشقي للحجرة حمراب عبارة عن حنية مغشاة بالفسيفساء
اﻷول
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يكتنفها عمودان حجريان .ونظر ًا الستطالة حجرة القبة قلي ً
ال كانت هناك صعوبة يف

إقامة القبة فوقها وأمكن التغلب عىل ذلك بفتح نافذة ثالثية الفتحات بني املثلثات
الكروية احلاملة للقبة يف أركان احلجرة ،وقد غشيت النوافذ بأحجبة من اجلص

املفرغ املعشق بالزجاج امللون ،وترتكز القبة عىل عقود نصف دائرية ومقرنصات
شبه مستديرة تعلو أركان احلجرة غشيت مجيعها بنقوش زيتية عثامنية الطراز.

أما املسجد امللحق فيقع باجلهة الغربية للرضيحُ ،
وأجريت عليه آخر عملية

جتديد عىل يد اخلديوي إسامعيل 1863/#1279م ،وقد ُبني املسجد باحلجر األمحر

عىل الطراز القوطي أما مئذنته التي تقع يف الركن اجلنويب الغريب فهي عيل نمط املآذن
العثامنية حيث البدن االسطواين ،وهلا دورتان وتنتهي بشكل خمروطي.

وللمسجد ثالثة أبواب أحدها باجلدار الشاميل يقابله آخر باجلدار اجلنويب

باإلضافة إىل باب ثالث يتوسط اجلدار الغريب .ويشتمل املسجد من الداخل عيل
مخسة صفوف من العقود املحمولة عيل أعمدة رخامية ،وحمرابه من اخلردة الدقيقة
التي اختذت قطعها الصغرية من القيشاين امللون بد ً
ال من الرخام وهو مصنوع سنة

1886/#1303م وبجانبه منرب خشبي جياوره بابان يؤديان إيل القبة.

ويغطي املسجد سقف من اخلشب املحىل بزخارف نباتية وهندسية متعددة

األلوان ومذهبة غاية يف الدقة واإلبداع ويتخلله ثالثة شخاشيخ مرتفعة هبا نوافذ

لإلضاءة والتهوية ويغطيها أسقف خشبية.
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م�شهد ال�سيدة زينب 
قدوم السيدة زينب إىل مرص
ُولدت السيدة زينب باملدينة املنورة يف اخلامس من مجادى األوىل السنة السادسة

من اهلجرة وتربت هبا يف حجر النبوة ومهبط الوحي والتحقت بركب أخيها اإلمام
احلسني يف حمرم عام  #61وبعد حادثة كربالء كانت السيدة زينب تواصل البكاء

والنوح عىل شهيد كربالء يف دارها باملدينة مما أخاف احلكام األمويني وجودها يف
املدينة فقرروا إبعادها إىل مرص وظلت هبا حتى توفيت يف الرابع عرش من رجب عام

 ،#62هذه حصيلة ما قيل عنها وعن سبب قدومها إىل مرص وتوضيح ذلك يقتيض
استعراض النصوص التارخيية املوجودة اليوم(.)30

وبسبب تضارب أقوال املؤرخني حول شخصية السيدة زينب التي قدمت

ودفنت هبا ،تستعرض الدراسة ما رصح به شيخ الرشف حييى بن احلسني
إىل مرص ُ
العبيديل املتوىف سنة #277يف هذا الشأن( )31حيث أورد ثامنية أحاديث يف ترمجة

السيدة زينب نكتفي باثنني منها :بالسند املرفوع إىل رقية بنت عقبة بن نافع الفهري

قالت« :كنت فيمن استقبل السيدة زينب بنت عيل ملا قدمت مرص ملصيبة ،فتقدم
هلا مسلمة بن خالد وعبد اهلل بن احلارث وأبو عمرة فعزاها مسلمة وبكى فبكت
وبكى احلارضون وقالت(( :هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون)) ثم احتملها
إىل داره باحلمراء فأقامت هبا أحد عرش شهر ًا ومخسة عرش يوم ًا ثم توفيت ،وشهدت

جنازهتا ،وصىل عليها مسلمة بن خملد يف مجع كبري باجلامع ورجعوا هبا فدفنوها
باحلمراء بمخدعها من الدار بوصيتها».ويقول يف الرواية الثانية« :حدثني اسامعيل
بن حممد البرصي عابد مرص ونزيلها قال :حدثني إسامعيل بن حممد قال :أخربين

الرشيف أبو عبد اهلل القريش قال سمعت هند تقول :توفيت زينب عىل عشية يوم
اﻷول
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األحد خلمسة عرش يوم ًا مضت من رجب سنة  #62باحلمراء القصوى حيث بساتني

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عوف الزهري»(.)32
موقع املشهد وتارخيه

يقع مشهد السيدة زينب يف امليدان الذي يعرف باسمها وكان يعرف قبل ذلك

باسم قنطرة السباع ،وقد مر املشهد معامري ًا بمراحل خمتلفة عىل مدى الدول التي

املتوفـى أن اإلمام عيل بن أيب طالب له
توالت عىل حكم مرص ،وقد ذكر العبيديل
ّ
ثالث بنات كل تسمى زينب ووصفهن بالكربى والوسطى والصغرى ،والكالم
هنا يف خصوص تربة الكربى التي هي شقيقة اإلمام احلسني من أ ّمه وأبيه واملعروفة

ببطلة كربالء.

وبناء عىل ما أورده النسابة العبيديل املذكور أن تربتها يف القاهرة ،وأهنا ملا توفيت

ّ
عشية
صل عليها مسلمة بن خم ّلد ثم ُدفنت عن وصيتها بدارها باحلمراء القصوى ّ
يوم األحد خلمسة عرش يوم ًا مضت من رجب سنة 681/#62م ،وبعد مرور عام
عىل وفاهتا أمجع أهل مرص وأقاموا هلا موس ًام عظي ًام برسم الذكرى عىل ما جرت به
العادة ،ومن ذلك احلني مل ينقطع هذا املوسم إىل وقتنا احلارض(.)33

وبالقرب من الرضيح قربان لعاملني جليلني من األرشاف احلسينيني مها

العرتيس واسمه حممد بن أيب املجد بن قريش احلسيني ،والعيدروس وهو وجيه
الدين أبو املراحم عبد الرمحن احلسيني اليمني املتوىف عام  ،#1192ومها القربان
الظاهران يف الروضة الزينبية الطاهرة وال قرب ظاهر غريمها(.)34

و ُيذكر أن ّأول من بنى عىل قربها أبو متيم معد بن نزار بن املعز لدين اهلل الفاطمي

عام 396م وكان البناء عبارة عن حجرة كبرية يرشف طرفها البحري عىل اخلليج
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املرصي( )35وينزل إليها بدرج ،ويعلو الرضيح ّقبة مغشاة باجلص ،وبصدر احلجرة

ثالثة حماريب أطوهلا الذي يف الوسط وعىل ذلك كله نقوش يف غاية اإلتقان ،ويعلو
باب احلجرة نقش كتايب نصه« :بسم اهلل الرمحن الرحيم إن املساجد هلل فال تدعوا مع
ووليه أبو متيم أمري املؤمنني اإلمام العزيز باهلل صلوات
اهلل أحد ًا هذا ما أمر به عبد اهلل ّ

اهلل تعاىل عليه وعىل آبائه الطاهرين وأبنائه املكرمني أمر بعامرة هذا املشهد عىل مقام
السيدة الطاهرة بنت الزهراء البتول زينب بنت اإلمام عيل بن أيب طالب صلوات اهلل

تعاىل وعىل آبائها الطاهرين وأبنائها املكرمني»(.)36

وقد أورد الشيخ جعفر النقدي يف كتابه زينب الكربى أنه ُأجريت عامرة عىل

املشهد يف القرن السادس اهلجري أيام امللك العادل بن أيوب ،وظل املشهد عىل

اهتم بعامرته وتشييده السلطان خان بن
هذه العامرة إىل القرن العارش اهلجري عندما ّ
السلطان سليم سنة 1549/#956م وأحلق به مسجد ًا ويف سنة 1760/#1174م

وشيد أركانه األمري عبد الرمحن كتخدا وأنشأ به ساقية وحوض ًا وأحلق به
أعاد بناءه ّ
أيض ًا مقام الشيخ حممد العرتيس ،ثم ُجددت املقصورة الرشيفة من النحاس األصفر

سنة 1795/#1210م ونقش عىل باهبا «يا سيدة زينب ابنة فاطمة الزهراء مددك
.»#1210

وعندما ظهر الصدع يف حوائط املسجد سنة 1797/#1212م بدأت احلكومة

الفرنسيبن القطر املرصي
يف جتديده وإنشائه ولكن ما لبث أن توقف العمل لدخول
ّ
فأكمله بعد ذلك يوسف باشا الوزير سنة 1801/#1216م وأرخ ذلك بأبيات
ُنقشت عىل لوح يف املقام ،ثم حالت دون إمتام عامرته موانع فأكملها حممد عيل باشا

الكبري ،وأراد عباس باشا أيام حكومته أن جيدّ د املسجد ويوسعه ورشع يف ذلك
ووضع األساس بيده عام 1853/#1270م ولكن عاجله األجل فانقطع العمل
اﻷول
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فأ ّمته بعده سعيد باشا وأمر بتجديد الواجهة الغربية والبحرية ومقام العرتيس
والعيدروس وكان ذلك سنة 1859/#1276م ،ويف سنة  #1294جدّ د الباب

القبة من املرمر املرصي واالستانبويل عىل اهليئة املوجودة اآلن بأمر
املقابل لباب ّ
القبة واملسجد
اخلديوي حممد توفيق باشا ،ويف عام 1879/#1297م أمر بتجديد ّ

فتم ذلك عام 1902/#1320م حيث نقشت القبة واملشهد بنقوش بديعة
واملنارة ّ

أكستها ثوب ًا جديد ًا وأنريت أرجاء املسجد واملشهد باألنوار الكهربائية(.)37
عامرة املشهد

أقامت وزارة األوقاف املرصية املسجد املوجود حالي ًا سنة 1940م ،ويتكون

من سبعة أروقة موازية جلدار القبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة ،ويقابل القبلة

ّقبة رضيح السيدة زينب ويتقدم املسجد من الواجهة الشاملية رحبتان يوجد بينهام
مدخالن رئيسان يفصل بينهام مستطيل تعلوه شخشيخة.

ويف الطرف الشاميل الغريب يوجد رضيح سيدي العرتيس وقامت وزارة

األوقاف بعد ذلك بإضافة مساحة إىل املسجد األصيل ،ويف سنة 1969م أضافت

وزارة األوقاف مساح ًة ثاني ًة مماثل ًة متام ًا للمسجد األصيل وبمساحته نفسها بحيث
أصبحت اإلضافة األوىل تفصل بني املسجد األصيل والتوسعة األخرية لذلك فقد

عمل يف منتصف التجديد األول حمراب يتوسط املسجد اجلديد مع اإلبقاء عىل
املحراب القديم.

ويقابل رضيح السيدة زينب يف التجديد الثاين رحبة مماثلة للصحن مغطاة

أيض ًا ويف الواجهة الغربية يوجد مدخالن أحدمها يتوسط التجديد األول والثاين
يف التجديد األخري.
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م�شهد ال�سيدة نفي�سة
قدومها وإقامتها بمرص
هي السيدة نفيسة ابنة اإلمام احلسن األنور بن زيد األبلج ابن اإلمام احلسن بن

اإلمام عيل بن أيب طالب .ولدت يف مكة املكرمة سنة  #145ونشأت هبا ،صحبها

أبوها إىل املدينة املنورة فتعلمت احلديث والفقه عىل أيدي علامءاملسجد النبوي حتى

لقبها الناس (نفيسة العلم) .تزوجت من إسحاق بن اإلمام جعفر الصادق سنة
 .#161الذي أخذ عن أبيه الكثري من علومه وآدابه وأخالقه ،حتى أصبح له شأن

ومقام وأنجبت له القاسم وأم كلثوم(.)38

مل تكشف كتب التاريخ الدوافع التي أدت إىل قدوم السيدة نفيسة مع أهلها

إىل مرص عام إذا كانت دوافع سياسية ناجتة من الضغوظ التي كان يواجهها آل

البيت من جانب العباسيني ،فقد كان والدها والي ًا أليب جعفر املنصور عىل املدينة
وعندما غضب عليه املنصور وعزله رحل إىل مرص بصحبة أهل بيته .وقد شغف هبا

أهل مرص حب ًا ،واستعدوا الستقباهلا عندما علموا أهنا يف الطريق إىل مرص فخرج

أهل مرص الستقباهلا عن بكرة أبيهم(.)39

وصلت السيدة نفيسة إىل القاهرة عام  #193ونزلت بإحدى الدور الواسعة

وأقبل عليها الناس يلتمسون منها العلم ،حتى ازدحم عليها دارها ،وكادت تنشغل

عام اعتادت عليه من العبادات .فخرجت عىل الناس قائلة(( :إين كنت قد اعتزمت

املقام عندكم ،غري أين امرأة ضعيفة ،وقد تكاثر حويل الناس فشغلوين عن أورادي،
ومجع زاد معادي ،وقد زاد حنيني إىل روضة جدي املصطفى)) .ففزع الناس لقوهلا،
ورفضوا رحيلها ،حتى َّ
تدخل وايل مرص الرسي بن احلكم وقال هلا« :يا ابنة رسول
اﻷول
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اهلل ،إين كفيل بإزالة ما تشكني منه» .ووهبها دار ًا واسعة .ثم حدد يومني يف األسبوع

يزورها الناس فيهام طلب ًا للعلم والنصيحة ،لتتفرغ هي للعبادة بقية األسبوع.

مكرمة ،ينتهل من نمري علومها
فرضيت وبقيت ،وهكذا عاشت يف مرص ّ
معززة ّ

أهايل مرص ،وكانت مثا ً
ال حلديث الرسول (( :عارشوا الناس معارشة إن عشتم

ح ّنوا إليكم ،وإن م ّتم بكوا عليكم)) ،واختتمت حياهتا عام  #208وهي تتلو قول
اهللُ َ :
السال ِم ِع ْن َد َر ِّبِ ْم َو ُه َو َولِ ُّي ُه ْم بِام كا ُنوا َي ْع َم ُلونَ ﴾ (األنعام .)127وبعد
﴿ل ْم ُ
دار َّ

أن فاضت روحها أراد زوجها أن ينقلها إىل البقيع باملدينة املنورة ولكن أهل مرص
متسكوا هبا وطلبوا منه أن يدفنها عندهم فدفنها يف قربها الذي حفرته بنفسها يف
مرص(.)40

موقع املشهد وتارخيه
يعد عبيد اهلل بن الرسي بن احلكم أمري مرص أول من بنى عىل قرب السيدة نفيسة

فقد رشع يف عهد اخلليفة املأمون بالبناء عىل قربها فبنى حاجز ًا ثم هتدم البناء فأعيد
وجدد ،41وتشري هذه الرواية إىل أن قرب السيدة نفيسة أعد للزيارة منذ عهد املأمون

يف العرص العبايس ،ولكن البناء األول كان عىل هيأة حاجز بسيط ولكن هتدم وأعيد
البناء بصورة أخرى وتشري الروايات التارخيية إىل اهتامم أيب املسك كافور اإلخشيدي

967–965/#357–355م بزيارة قربها.

كذلك فإن هذه الرواية هلا دالالت معامرية حيث يذكر أن كافور ًا كان ال يدع

زيارة السيدة نفيسة يف كل مخيس ويسأل اهلل عند رضحيها يف قضاء حوائجه ف ُتقىض له
بربكتها ،وكانت إذا ُقضيت حوائجه يويف بنذرها ويأيت باملسك والزعفران والطيب

والشمع والزيت والقناديل الفضية وكان حيسن للخدام كثري ًا وكان إذا قصد زيارهتا
يرتجل حتى ينظر إىل الباب األول من بعيد ويدخل حارس الرأس وبقي كذلك إىل
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أن تويف بمرص سنة  ،)42(#357ويتضح من هذه الرواية أن البناء الذي جدد عىل
القرب مل يعد حاجز ًا كام كان يف عهد الرسي بن احلكم ولكن أصبح بناء به أكثر من

باب وكان يضاء بالشموع والقناديل الفضية.

ويف سنة 1089/#482م أمر اخلليفة الفاطمي املستنرص باهلل بتجديد الرضيح

كام أمر اخلليفة احلافظ لدين اهلل ىف سنة 1138/#532م بتجديد القبة( )43وأمر
بعمل الرخام باملحراب ،ويف إطار األعامل التي قام هبا احلافظ يتضح أن القبة قد
جددت وهو ما يعني وجود قبة سابقة ال يمكن حتديد تاريخ إنشائها يف ضوء ما هو

متوفر بني أيدينا من معلومات ،ومل يتبق من أعامل الفاطميني باملشهد سوى رشيط

من اجلص وبعض األلواح اخلشبية وحمراب خشبي حمفوظة مجيعها بمتحف الفن

اإلسالمي بالقاهرة.

وتوالت أعامل التجديد عىل املشهد ففي سنة 1314/#714م أمر النارص حممد

بن قالوون بإنشاء مسجد بجوار املشهد ،ويف سنة 1760/#1173م جدد الرضيح
واملسجد األمري عبد الرمحن كتخدا ،وملا أتلف احلريق قس ًام كبري ًا من املسجد يف سنة

1892/#1310م أمر اخلديوي عباس حلمي الثاين بإعادة بنائه هو والرضيح وتم

ذلك يف سنة 1897/#1314م وهو املسجد القائم اآلن باحلي املعروف باسمها(.)44
ويذكر حممد حرز الدين يف كتابه (مراقد املعارف) أن املوضع كان ُيعرف قدي ًام

بدرب السباع فخرب الدرب ومل يبق هناك سوى املشهد وأنه قد ُكتب عىل رخامة

عىل باب الرضيح ما نصه« :بسم اهلل الرمحن الرحيم نرص من اهلل وفتح قريب لعبد
اهلل ووليه حممد بن نجيم اإلمام املستنرص باهلل أمري املؤمنني أمر بعامرة هذا الباب
السيد األجل أير اجليوش سيف اإلسالم نارص األنام كافل قضاء املسلمني وهادي

دعاة املسلمني عضد اهلل به الدين وأمتع اهلل بقاء أمري املؤمنني وأدام قدرته وأعىل
اﻷول
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كلمته وشد عضده بولده األجل األفضل سيف اإلسالم ورشف األنام نارص الدين
اجلليل أمري املؤمنني زاد اهلل يف عاله ومتع أمري املؤمنني بطول بقاه يف شهر ربيع

اآلخر سنة اثنتني وثامنني وأربعامئة» ،ويذكر أنه كان مشهد ًا عامر ًا بالزوار وحمبي

أهل البيت ،وأنه رأى عىل القرب املطهر سرتة ُكتب عليها بالذهب ما نصه« :هذا سرت
السيدة نفيسة زهرة سيدنا حسن األنور املزارة يف  11ربيع األول سنة  #145ترشف

بإهدائه السيد كامل الدين عبد النبي الفقري إىل اهلل ورسوله وآل بيته يف يوم مولدها
تم التسجيل بدار الكسوة الرشيفة .)45(»#1391
عامرة املشهد
يتكون املشهد من مبنى رئيس هو املسجد الذي نصل من خالله إىل القبة

الرضحيية حيث مرقد السيدة نفيسة الذي تعلوه قبة شاهقة.

وللمسجد واجهة واحدة متتد من الشامل إىل اجلنوب يتوسطها املدخل الذي

يقع يف دخلة عميقة متوجة بعقد ثالثي ملئت طاقيته باملقرنصات وهو يتبع طراز
املداخل التذكارية التي ُعرفت يف العامرة اململوكية بمرص والشام ،وتقوم أعاله منارة

رشيقة بنيت أيض ًا عىل الطراز اململوكي ،تتكون من ثالث دورات ترتكز عىل قاعدة

مربعة وتنتهي كل دورة برشفة حممولة عىل مقرنصات ذات داليات وتنتهي املئذنة
بنهاية عىل هيأة القلة املعروفة يف الطراز اململوكي.

يؤدي املدخل إىل دركاة توصل إىل صحن مكشوف غري منتظم األضالع حتيط

به بوائك من ثالث جهات ،تتكون من عقود مدببة حممولة عىل دعامات وأعمدة،
وبالناحية الرشقية للصحن باب يؤدي إىل بيت الصالة ،وهو عبارة عن حيز مربع
تقريب ًا يشتمل عىل ثلث بائكات ذات عقود نصف دائرية حممولة عىل أعمدة رخامية
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مثمنة األبدان ،ويعلوه سقف خشبي منقوش بزخارف األرابسك ويعلو منتصف

البائكة الثانية منه شخشيخة مرتفعة.

ويتوسط جدار القبلة حمراب مكسو بالقاشاين امللون البديع ويف طرف هذا

اجلدار عن يمني املحراب باب يؤدي إىل ردهة مسقوفة بوسط سقفها شخشيخة

حليت بنقوش األرابسك ومن هذه الردهة يمكننا الوصول إىل حجرة الرضيح

بواسطة فتحة معقودة بعقد مدبب ،ويتوسط هذه احلجرة مقصورة نحاسية أقيمت

فوق قرب السيدة نفيسة ،ويعلو مربع حجرة الرضيح قبة حممولة يف األركان عىل منطقة
انتقال مكونة من عدة صفوف من املقرنصات احلجرية ذات الداليات حتول املربع

إىل مثمن تعلوه رقبة مستديرة ترتكز عليها اخلوذة عىل أربعة أركان من املقرنصات
املتعددة احلطات.

م�شهد يحيى ال�شبيه
ترمجة صاحب املشهد
هو حييى بن القاسم الطيب بن حممد املأمون بن جعفر الصادق بن حممد الباقر

وس ِّمي حييى الشبيه
بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ُ ،)46

لشبهه بالرسول  حيث كان بني كتفيه شامة هبا شبه خاتم النبوة ،وملا سمع
أهل مرص بقدومه من أرض احلجاز خرجوا إىل ظاهر مرص يتلقونه ،وعندما قدم
إليها بناء عىل طلب أمحد بن طولون كان يوم قدومه يوم ًا مشهود ًا( .)47وتويف حييى

ودفن باملشهد كام هو مسجل عىل شاهد قرب بإحدى
الشبيه سنة 877/#263م ُ
الرتاكيب املوجودة بالقبة( .)48وباملشهد أيض ًا قرب عبد اهلل أخي حييى الشبيه املتوىف

سنة 874/#261م كام هو مسجل بشاهد قرب عىل الرتكيبة املوجودة بوسط احلجرة
اﻷول
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وبالرتبة أيض ًا قرب السيدة أم الذرية زوجة القاسم الطيب وأم حييى الشبيه ،وكذلك

قرب السيد حييى بن احلسن األنور بن زيد األبلج بن احلسن السبط بن عيل بن أيب

طالب( .)49وقد اعتمدت تسميته بالشبيه عىل ما ورد يف كتب الزيارات من روايات
تتعلق باملشهد وهي الروايات التي يفهم من سياقها أن حييى بن القاسم الطيب الذي
يوجد قربه هبذا املشهد بني قبور عدة هو الذي يشبه رسول اهلل  بناء عىل ما ذكرته
املصادر التارخيية ومصادر النسب ،فيذكر ابن الزيات نق ً
ال عن األسعد بن النحوي

النسابة والرازي قال القريش يف تارخيه كان شبيه ًا برسول اهلل ،قال ابن النحوي:

«كان بني كتفيه شامة هبا شبه خاتم النبوة وكان إذا دخل َّ
احلمم نظر الناس الشامة

التي بني كتفيه؛ يكثرون من الصالة عىل رسول اهلل»(.)50

وخيالف الداودي النسابة الكبري هذه الروايات فيذكر أن الشبيه هو القاسم

الطيب بن حممد املأمون والد حييى – صاحب الرتمجة – وذكر أيض ًا أن أوالده كان
يقال هلم «بنو الشبيه» ومن بني أوالده الذين أتوا إىل مرص عبد اهلل بن القاسم ،وحييى
الزاهد بن القاسم وله عقب بمرص( .)51وإذا كانت رواية الداودي هذه أصدق من

غريها من الروايات فإن الشبيه يكون هو القاسم الطيب وأن أوالده الذين عرفوا
ببني الشبيه ومنهم حييى وعبد اهلل املدفونني باملشهد ،فيصح عندئذ تسميته (مشهد
بني الشبيه) خاصة وأن القاسم الطيب جاء إىل مرص يف صحبة ولديه فض ً
ال عن
السيدة أم الذرية زوجة القاسم(.)52

وقد أشارت بعض املصادر التارخيية إشارات تتفق ومكانة القاسم الطيب

الذي ُعرف بأيب األرشاف ومنه تفرعت األرشاف ،ويصدق ذلك وجود العديد

من املشاهد التي أنشئت لذريته بالقاهرة ومنها مشهد كلثم ابنته الذي مازال باقي ًا
ومشهد ابنيه احلسن واملحسن ،ومشهد حفيده عيل بن عبد اهلل(.)53
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موقع املشهد وتارخيه
يقع مشهد حييى الشبيه بقرافة القاهرة اجلنوبية ضمن منطقة تعرف بقرافة اإلمام

عىل مسافة ما يقرب من  250مرت من رضيح اإلمام الشافعي ،وقد أوضحت بعض
كتب الزيارات مالمح موقع هذا املشهد حيث ذكر كل من ابن الزيات والسخاوي

بعض األوصاف التي ساعدت عىل تعرف موقع املشهد وسامته من خالل ما كان
جياوره من مبان اندرس معظمها فض ً
ال عن وصفهم ملا يضمه املشهد من مقابر

أخرى.

أما عن تاريخ عامرة هذا املشهد فيذكر ابن عثامن أن بانيه شخص يدعى أبا اخلري

مع آخرين من أقاربه( )54وهو من الشخصيات التي مل ُيستدل عليها يف كتب الرتاجم
التي اطلعت عليها حتى اآلن.

وهناك إشارات مهمة أخرى ذكرها ابن عثامن بطريقة غري مبارشة تدلل عىل

تاريخ البناء عندما أورد لنا أبيات ًا من شعر ابن سناء امللك املولود سنة 1150/#545م
واملتوىف سنة 1211/#608م كانت منقوشة عىل واجهة املشهد ،وعىل اعتبار أن
هذه األبيات قد ُنفذت مع إنشاء املشهد فيمكن إرجاعه إىل النصف الثاين من القرن
السادس اهلجري/الثاين عرش امليالدي(.)55

يرجح فان برشم أن تاريخ بناء مشهد حييى الشبيه يرجع إىل القرن السادس

اهلجري/الثاين عرش امليالدي وذلك اعتامد ًا عىل شكل منطقة االنتقال احلاملة للقبة

وكذلك النوافذ الثالثية التي تشبه تلك املوجودة برضيح السيدة رقية ،ولذلك

أرجع تارخيه إىل عام 1360/#527م(.)56

أما العامل كريزويل ( )Creswellفإنه يرجح أن يكون تارخيه منتصف القرن

الثاين عرش امليالدي أي بعد التاريخ الذي قال به فان برشم بربع قرن وذلك ألن
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املحاريب اجلصية املوجودة به أكثر تطور ًا من مثيالهتا بمشهد السيدة رقية .كام أنه
ال يصل إىل درجة تطور زخارف جامع الصالح طالئع الذي يرجع تارخيه إىل سنة

1360/#555م(.)57

ومما جتدر مالحظته أنه بالرغم من أن مبنى الرضيح يرجع إىل العرص الفاطمي

إال أن الكتابة املوجودة به واملنقوشة عىل شواهد القبور ترجع إىل القرن الثالث

اهلجري فهي باخلط الكويف البسيط وتشبه إىل حد كبري أسلوب اخلط الذي نقش

عىل اللوحة التأسيسية جلامع أمحد بن طولون واملؤرخة بعام .)58(#265
الوصف املعامري للمشهد

للمشهد ثالث واجهات ُت َعدُّ الغربية هي الرئيسة حيث يفتح هبا املدخل الوحيد

املوصل للداخل والذي يتوجه عقد ثالثي جمرد ،ويالحظ أنه يتم اهلبوط بخمس
درجات سلم بالناحية اجلنوبية للوصول إىل املدخل نظر ًا الرتفاع مستوى أرضية
الطريق .تظهر القبة من اخلارج مرتكزة عىل قاعدة مربعة يعلوها مثمن فتح بكل

جهة من جهاته األربع األصلية نافذة معقودة بعقد مدبب ،وترتكز خوذة القبة املبنية

من اآلجر املغشى باملالط وهي ذات قطاع مدبب ُق ِّسم بدهنا إىل أربعة وعرشين
ضلع ًا وجياور القبة من اجلهة الرشقية قبة أخرى أصغر حج ًام بصلية الشكل هي قبة
املحراب هلا رقبة اسطوانية من اآلجر ترتكز عىل مثمن فتح بكل جهة من جهاته
األربع األصلية نافذة معقودة.

يفيض باب الدخول إىل حجرة مربعة املسقط طول ضلعها 7.70م ،يشغل كل

جدار من جدراهنا األربعة ثالث دخالت معقودة أكربها الوسطىُ ،فرشت أرضية

احلجرة ببالطات حجرية مستطيلة ويتوسطها سبعة تراكيب حجرية وحييط باملسطح
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العلوي لكل تركيبة إطار خشبي عريض زخرف بنقوش كتابية باخلط الكويف املورق

وهي كتابات قرآنية آلية الكريس .مع مالحظة أن الرتكيبة الوسطى ُنقشت عليها

كتابات باخلط الكويف البسيط يف ثالث عرشة سطر ًا تشتمل عىل اسم صاحب القبة.
حتول مربع احلجرة إىل مثمن عن طريق صفني من املقرنصات يف كل ركن من

أركان املربع ،وقد ُشغلت أواسط مناطق االنتقال بنوافذ ثالثية معقودة .يعلو املثمن
خوذة مفصصة ذات قطاع مدبب ُزخرف باطنها بأربعة وعرشين فص ًا جتتمع عند

مركز القبة يف جامة مستديرة ُشغلت بنقوش كتابية باخلط الكويف منفذة بأسلوب
احلفر البارز.

يتقدم حجرة القبة من الناحية الشاملية مصىل أضيف يف القرن  19يتكون من

ثالث بوائك مخاسية العقود تسري عقودها عمودية عىل جدار القبلة يقطعها أربع
بوائك رباعية العقود تسري عقودها موازية جلدار القبلة ،وتتكون البوائك من عقود
مدببة حممولة عىل أعمدة بعضها رخامي واآلخر حجري.

م�شهد ال�سيدة فاطمة النبوية بنت الإمام احل�سني
هي السيدة فاطمة بنت اإلمام احلسني السبط ،تزوجت السيدة فاطمة بنت

احلسني ريض اهلل عنها من ابن عمها احلسن املثنى بن احلسن السبط فولدت له عبد

اهلل ويلقب باملحض .وقد ذكر الشيخ عبد الرمحن األجهوري أن مشهد السيدة

فاطمة يف زقاق يعرف باسمها بشارع السيدة فاطمة النبوية بالتبانة بالدرب االمحر،

اخلواص(.)59
ومسجدها عظيم ومقامها جليل وأيد هذا الشيخ الشعراين عن شيخه َّ
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ال�سيدة عائ�شة النبوية
ذكر الشيخ الصبان وأيده صاحب العدل الشاهد أن السيدة عائشة النبوية هي

ابنة اإلمام جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن اإلمام احلسني

السبط بن اإلمام عيل بن أيب طالب .مسجدها بني قلعة اجلبل واملكان املشهور ببوابة

حجاج وبه مرقدها ،ماتت ريض اهلل تعايل عنها سنة .#145

اخلواص أن السيدة
وقال عبد الوهاب الشعراين يف املنن أخربين سيدي عيل َّ

عائشة بنت جعفر الصادق يف املسجد الذي له املنارة الصغرية عن يسار من يريد
اخلروج من الرميلة اىل باب القرافة وذكر ذلك الشعراين أيضا يف الطبقات ،والصبان

يف إسعاف الراغبني ،وكانت وفاهتا يف حياة أبيها املتوىف يف شوال سنه .)60(#148

ال�سيدة ُ�س َك ْي َنة
بنت االمام احلسني  ويقع مشهدها ومسجدها بشارع السيدة سكينة

بالقرب من مشهد السيدة نفيسة .ويذكر الشعراين يف طبقاته أن السيدة نفيسة ملا
دخلت مرص كانت عمتها السيدة سكينة املدفونة قريب ًا من دار اخلالفة بمرص قبلها

وهلا الشهرة العظيمة فخلعت الشهرة والنذور عليها واختفت ريض اهلل تعايل عنها.
وذكر ابن الصباغ يف الفضول املهمة يف فضائل األئمة أن احلسن بن احلسن بن

عيل خطب من عمه احلسني إحدى ابنتيه فاطمة أو ُسكينه وقال اخرت يل إحدامها
فقال قد اخرتت لك ابنتي فاطمة فهي أكثرمها شبه ًا بأمي فاطمة ،وهي تقوم الليل

كله وتصوم النهار وأما يف اجلامل فتشبه احلور العني ،وأما ُس َك ْينَه فغالب عليها

االستغراق يف اهلل تعايل(.)61
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ال�سيده �أم كلثوم
هي السيدة أم كلثوم بنت القاسم بن حممد بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن

عيل زين العابدين بن اإلمام احلسني السبط بن اإلمام عيل بن أيب طالب  ،ويقع
مشهدها بني اإلمامني الليث بن سعد واإلمام الشافعي عن يسار الذاهب من رضيح

اإلمام الشافعي .كانت من الزاهدات صوامة النهار قوامة الليل ال تلتفت ألهل
الدنيا ومشهدها يستجاب فيه الدعاء(.)62

�سيدي زين العابدين
يطلق العامة عىل مشهده سيدي زينهم وهو رضيح ومسجد بحي السيدة

زينب شارع زين العابدين وقد ورد يف كتاب العدل الشاهد ما نصه« :والصحيح

ان املدفون هبذا املسجد إنام هو رأس زيد بن اإلمام عيل زين العابدين بن اإلمام
احلسني ال غري» ،وقال املقريزي تسمي العامة هذا املشهد بمشهد زين العابدين وهو

خطأ والصحيح أنه هو مشهد زيد بن عيل املعروف بزين العابدين بن اإلمام احلسني

بن عيل بن أيب طالب  ،وقال الرشيف حممد بن أسعد اجلواين يف كتاب اجلوهر
املكنون يف ذكر القبائل والبطون وبنو زيد بن عيل زين العابدين بن اإلمام احلسني بن

عيل بن ايب طالب  الشهيد بالكوفة ومل يبق له  غري رأسه التي باملشهد الذي

بمرص بطريق جامع بن طولون وبركة الفيل.63

ثالثاً :الت�أثريات الواقعة على عمارة م�شاهد القاهرة
تأثرت مشاهد آل البيت التي ُشيد معظمها يف العرص الفاطمي بمميزات

العامرة الفاطمية خاصة القباب ومناطق انتقاهلا والتي كانت متأثرة بقباب غرب
العامل اإلسالمي التي نقلها الفاطميون من شامل أفريقيا مع نقل عاصمتهم إىل
اﻷول
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القاهرة ،ومع زوال الدولة الفاطمية زالت معها التأثريات املعامرية والفنية لتحل

حملها خصائص معامرية وفنية حملية متيزت هبا العامرة اإلسالمية بالقاهرة خالل عرص

الدولة اململوكية ويظهر ذلك بوضوح يف قباب مشهد السيدة زينب ومشهد اإلمام
احلسني ومشهد السيدة نفيسة بالقاهرة وكذلك املآذن امللحقة بتلك املشاهد ،ومع

ذلك ظلت التأثريات الشيعية املذهبية متواجدة هبذه املشاهد متمثلة يف النصوص
الكتابية التي حتمل يف مضموهنا أفكار وشعارات شيعية عىل الرغم من قلة وجود

أتباع املذهب الشيعي بالقاهرة ،ولكن حمبة وتقديس الشعب املرصي السني آلل
البيت جعلهم ال يعارضون وجود مثل هذه العبارات عىل جدران وقباب املشاهد
بل حرصوا عىل عامرهتا وزخرفتها بام يليق بقداسة آل البيت.

الوظائف امل�ؤثرة يف عمارة امل�شهد
هناك بعض الوظائف املتعلقة بزيارة القبور التي هلا عالقة مبارشة بعامرة املشاهد

التي تنشأ فوق القبور ،وقد رأينا أنه من الرضوري اإلشارة إىل تلك الوظائف التي
تنعكس بصورة أو بأخرى يف ختطيط املشهد ،ومنها عىل سبيل املثال :النهي عن
اجللوس عىل القبور( ،)64ومن أجل جت ُّنب ذلك فقد اقتىض األمر توفري مساحة يف

املشهد تتسع جللوس الزائرين بعض الوقت ،و يقتيض حترز ًا بأن يرفع التابوت أو

املصطبة أو الرتكيبة التي تعلو القرب بمستوى معني بحيث يصعب اجللوس فوقه.

ومن هذه الوظائف أيض ًا قراءة القرآن عند قرب املتوىف ،وبام أن قراءة القرآن عند

املتوىف يتطلب مكوث الزائر بعض الوقت ألداء هذه املهمة فقد أدى ذلك إىل

وجوب توفري مساحة تتسع هلؤالء القراء.

ومن الوظائف املهمة املرتبطة بزيارة املشاهد أن يأيت الزائر من تلقاء وجه

املتوىف ،فإنك يف زيارته كمخاطبته حي ًا ،فلو خاطبته حي ًا استقبلته بوجهك ،وهذه
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الوظيفة مثلها مثل الوظيفة التي تشري إىل وجوب السالم عىل امليت كام تسلم عىل

من تزوره من األحياء يوجب أن يكون الزائر عند السالم يف املوضع الذي يسمح

له بمقابلة وجه املتوىف ،وإذا كان الدفن اإلسالمي يوجب وضع امليت عىل جانبه
األيمن ووجهه يف اجتاه القبلة فمعنى ذلك أن الزائر حالة تسليمه عىل امليت من
األفضل أن يكون يف املساحة املحصورة بني املحراب يف حجرة الدفن وبني املصطبة

أو الرتكيبة التي تعلو القرب والتي متنع من اجللوس( )65أو يف الرواق الذي يوضع
خلف حجرة الدفن يف اجتاه القبلة كامتداد طبيعي للمساحة السابقة.

ارتبط أيض ًا دعاء الزائر للمتوىف ودعاؤه لنفسه بزيارة قرب املتوىف( ،)66وملا

كانت هذه األدعية ختتلف طو ً
ال وقرص ًا بعد السالم عليه فيمكن للزائر القيام هبا
وأدائها وهو يف موضع السالم ،أو تكون بعد قراءة القرآن يف حرضته يف أي موضع

آخر باملشهد ،فقد اعتربها الفكر املعامري اإلسالمي من الوظائف التي أوجب هلا

مواضع متسعة للقيام هبا داخل املشهد .وهناك وظيفة يقوم هبا الزائرون وهي أال
يصلوا يف املقربة حيث ورد يف األثر أن هناك سبعة مواضع ال يصىل هبا وهي املزبلة
َّ
واحلمم ومعاطن اإلبل وفوق الكعبة ،وقد
واملجزرة ويف املقربة وعىل قارعة الطريق

ُروي عن سعيد اخلدري حديث لرسول اهلل (( األرض كلها مسجد إال املقربة
َّ
واحلمم))(.)67

ويعني هذا التوجيه األخري أن مواضع الدفن يف املشاهد ال تقام هبا الصلوات،

وهو أمر يبدو أنه انعكس بصورة واضحة يف ختطيط املشاهد حيث حرص الفكر

املعامري اإلسالمي عىل توفري مواضع للصالة متجنبة ملوضع القرب أو مواضع القبور
يف حالة وجود أكثر من قرب يف املشهد الواحد إذا توفرت املساحة التي تسمح بذلك،
وإذا مل تتوفر هذه املواضع فإن تلك املشاهد يف هذه احلالة ال تصلح ألن يصيل هبا
اﻷول
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تطبيق ًا ألحاديث الرسول واألحكام اإلسالمية املرتبطة هبا .وجتدر اإلشارة إىل أن

هذا األمر ال ينطبق بالطبع عىل مشاهد الرؤيا حيث ال يوجد هبا قرب يف األصل،
وإدراك هذا األمر هبذا التصور يساعد كثري ًا يف تفسري خمططات بعض املشاهد التي

اشتملت عىل أروقة للصالة.

حفاوة �أهل م�صر ومالذهم مب�شاهد �آل البيت 
وبعد هذا العرض لبعض مشاهد آل بيت النبوة بالقاهرة يتبني مدى اهتامم أهل

مرص  -منذ دخول اإلسالم إىل مرص – باحلفاوة بأهل البيت يدلنا عىل ذلك ما أورده

املؤرخون يف وصف استقبال أهل مرص وخروجهم عن بكرة أبيهم من ديارهم

وتكبدهم عناء السفر النتظار قدوم مواكب أهل البيت إىل مرص ومدى ترحاهبم
وحفاوهتم هبم وتقديسهم هلم واحلرص عىل مالزمتهم وحضور حلقات علومهم

وذلك لعلمهم بام ألهل البيت من قدر واحرتام وتوقري ،وكان أهل مرص دائ ًام أسعد
الناس بمواالة آل البيت ،يعرفون فيهم وصية النبي  باإلحسان إليهم ،ويوجبون

حمبتهم وجيعلون ذلك من حمبته .وقد تواتر النقل عن أئمة السلف وأهل العلم جي ً
ال
بعد جيل عىل اختالف أزماهنم بوجوب حمبة أهل بيت رسول اهلل وإكرامهم والعناية

هبم يف أثناء حياهتم أو بعد مماهتم ،وحفظ وصية النبي  فيهم ،ونصوا عىل ذلك يف
أصوهلم املعتمدة ،ولعل كثرة املصنفات التي ألفها أهل السنة يف فضائلهم ومناقبهم
أكرب دليل عىل ذلك .وليس أدل عىل حمبة أهل مرص آلل بيت النبي اهتاممهم الكبري
بمراقدهم املقدسة والعناية بعامرهتا وزخرفتها بام يليق ومكانة آل البيت يف قلوب
املرصيني حكومات وشعوب عىل مر العصور والدول التي تعاقبت عىل حكم مرص
اإلسالمية ،ولعل حرص املرصيني عىل االحتفاالت السنوية بموالد أهل البيت خلري

دليل عىل حمبتهم ومالذهم هبم ،وقد أسهمت كل هذه األمور يف التطوير واحلفاظ
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عىل عامرة مشاهدهم وتناوهلا بأعامل الرتميم والصيانة والتجديد حتى وصلتنا اليوم

يف أهبى صورها.

اﻷول
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اخلامتة
بينت هذه الدراسة أن الطابع املعامري ملراقد ومشاهد آل البيت يف القاهرة التي

ُشيدت عىل مدار العرص اإلسالمي أهنا مجعت بني العنارص املعامرية والفنية التي
ُعرفت يف مثيالهتا بإيران رشق ًا وشامل أفريقيا غرب ًا .وبينت الدراسة أن االختالف
املذهبي يف الدين اإلسالمي بني أهل السنة وأهل الشيعة مل يكن له أدنى تأثري عىل

اهتامم أتباع كل من املذهبني عىل االهتامم بمراقد ومشاهد أهل البيت يف النواحي
املعامرية والفنية وهذا دليل قاطع عىل حمبة أتباع املذهبني  -عىل السواء  -آلل البيت
فحرصوا طوال العرص اإلسالمي عىل تطوير مراقدهم واحلفاظ عليها بالتجديد
والرتميم والرعاية وبذلوا يف سبيل ذلك الغايل والنفيس.

أثبتت الدراسة خصوصية الطراز املعامري والفني يف بناء املراقد ومشاهد أهل

البيت بالقاهرة حيث متيزت كل منها باتباع الذوق املعامري والفني املحيل إىل جانب

تأثرها ببعض العنارص املعامرية والفنية الوافدة من أقطار أخرى بالرشق والغرب.
إن وجود هذا العدد غري القليل من مشاهد ومراقد آل بيت النبي  بالقاهرة خلري

دليل عىل حمبة املرصيني وتقديسهم واحرتامهم آلل البيت ،هذا إىل جانب حرصهم
عىل االحتفال السنوي هبم من خالل املوالد التي يقيمها شعب مرص هلم بإرشاف
وزارة األوقاف ومشاركة األزهر الرشيف.
.....................................

1 .1فاروق عسكر ،دليل مدينة القاهرة ،اجلزء الثالث ،مرشوع بحثي مقدم إىل موقع الشبكة
الذهبية ،أبوظبي ،2004 ،ص .194 -192
 2 .2املطرزي (أيب الفتح نارص الدين ،ت ،)#610.املغرب يف ترتيب املعرب ،حتقيق حممود
فاخوري ،عبد احلميد خمتار ،مكتبة أسامة بن زيد ،حلب -سوريا ،الطبعة األوىل ،ج ،1ص
.459
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3 .3اجلوهري (إسامعيل بن محاد) صاحب الصحاح ،حتقيق إميل بديع يعقوب ،حممد نبيل
طريفي ،دار الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة األوىل  ،1999ج ،2ص .88
4 .4الفيومي (أمحد بن حممد بن عيل املغريب ،ت ،)#770.املصباح املنري ،حتقيق عبد العظيم
الشناوي ،دار املعارف ،القاهرة  ،1997ج ،1ص .325
5 .5الفريوز آبادي (جمد الدين حممد بن يعقوب ،ت1414/#817.م) ،القاموس املحيط ،نسخة
مصورة عن الطبعة الثالثة ،املطبعة األمريية بالقاهرة ،#1301ج ،1ص .303
6 .6ابن منظور (أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،ت1311/#711.م) ،لسان
العرب،حتقيق عبد اهلل عيل الكبري وآخرين ،دار املعارف بالقاهرة ،د.ت،.ج ،4ص -2349
.2350
7 .7حممد عبد الستار عثامن ،موسوعة العامرة الفاطمية ،عامرة املشاهد والقباب يف العرص
الفاطمي (الكتاب الثاين) ،دار القاهرة ،2006 ،ص.18
8 .8املقريزي (تقي الدين أيب العباس أمحد بن عيل ،ت1441/#845م) ،املواعظ واالعتبار بذكر
اخلطط واآلثار ،طبعة جديدة باألوفست ،دار صادر  -بريوت د .ت ،ج ،2ص.410
9 .9حممد عبد العزيز مرزوق ،احلياة الفنية يف مرص اإلسالمية ،مقال يف كتاب تاريخ احلضارة
اإلسالمية من الفتح العريب إىل الفتح الرتكي ،املجلد الثاين ،د.ت ،ص.575
1010سعاد ماهر ،مشهد اإمام عيل بالنجف وما به من اهلدايا والتحف ،دار املعارف بمرص،
 ،#1388ص .117
1111شريين عبد النعيم حسنني ،إيران ومدهنا الشهرية ،دراسة جغرافية تارخيية حضارية ،مكتبة
األنجلو املرصية ،1998 ،ص .169
1212ابن عثامن (موفق الدين ،ت1218/#615.م) ،مرشد الزوار إىل قبور األبرار املعروف بالدر
املنظم يف زيارة اجلبل املقطم ،حتقيق حممد فتحي أبو بكر ،الدار املرصية اللبنانية ،القاهرة
 ،1981ص.24
1313حممد أمحد دمهان ،يف رحاب دمشق ،دراسات عن أهم أماكنها األثرية ومقاالت عن أهم
حوادثها املجهولة ،دار الفكر العريب – دمشق  ،1982ص ،275حاشية.2
1414ياقوت احلموي (شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي ،ت
1228/#626م) معجم البلدان ،املجلد الثاين ،دار صادر  -بريوت ،د .ت ،ص.211
http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=1006 1515
1616أيمن فؤاد سيد ،التطور العمراين ملدينة القاهرة منذ نشأهتا وحتى اآلن ،الدار املرصية اللبنانية،
القاهرة  ،1997ص.23 -22
اﻷول
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1717حممد محزة احلداد ،القباب يف العامرة اإلسالمية  -القبة املدفن  -نشأهتا وتطورها حتى هناية
العرص اململوكي ،الطبعة األوىل مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة 1993م ،ص 43وحواشيها.
 181818شاكر هادي ،الفن املعامري واهلندسة التشكيلية العامة يف املساجد اإلسالمية واملراقد
املقدسة ،بغداد  ،1977ص 61حاشية .4
1919املقريزي ،اخلطط ،ج ،2ص430،431؛ ابن تغري بردي(أبو املحاسن يوسف) ،النجوم
الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،ج ،4الطبعة األوىل ،مطبعة دار الكتب املرصية ،1935
ص.91،92
2020ابن ميرس (حممد بن عيل بن يوسف) ،أخبار مرص ،حتقيق هنري ماسيه ،املعهد العلمي
الفرنيس لآلثار الرشقية ،القاهرة  ،1919ج ،2ص62؛ ابن دقامق (إبراهيم بن حممد أيدمر
العالئي) ،االنتصار لواسطة عقد األمصار يف تاريخ مرص وجغرافيتها ،حتقيق جلنة إحياء
الرتاث العريب ،ج ،4املطبعة الكربى ببوالق 1893م ،ص33؛ املقريزي ،اتعاظ احلنفا
بأخبار األئمة الفاطميني اخللفا ،ج ،3حتقيق حممد حلمي ،الكتاب الثاين عرش ،املجلس
األعىل للشئون اإلسالمية ،جلنة حفظ الرتاث اإلسالمي ،القاهرة  ،1973ص.81
2121السخاوي ،حتفة األحباب ،ص.218
2222السخاوي ،حتفة األحباب ،ص.298 ،136
2323حممد محزة ،القباب ،ص.49 ،48
2424الشبلنجي (الشيخ مؤمن بن خسن مؤمن الشبلنجي) ،نور األبصار يف مناقب آل بيت النبي
املختار ،املكتبة التوفيقية بالقاهرة ،د.ت ،ص 272؛ حممد احلسني اجلاليل ،مزارات أهل
البيت ،القاهرة  ،#1396ص .168
2525املقريزي ،اخلطط ج ،1ص .428-427
2626ابن جبري (أبو احلسني حممد بن أمحد) ،رحلة ابن جبري ،دار صادر – بريوت ،د.ت ،ص
.21-19
2727حممد عبد الستار عثامن ،موسوعة العامرة الفاطمية ،ص .129
2828حممد احلسني اجلاليل ،مزارات أهل البيت ،ص .169
2929سعاد ماهر ،مساجد مرص وأولياؤها الصاحلون ،ج ،1املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية –
القاهرة  ،1971ص .386
3030حممد احلسني اجلاليل ،مزارات أهل البيت ،ص .159
3131هو النسابة العبيديل شيخ الرشف أبو احلسني حييى بن احلسن العقيقي بن جعفر احلجة بن
عبد اهلل بن األعرج املولود عام  #214واملتوىف سنة  ،#277وهو أول من صنف من الطالبيني
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وليس بوسع أي باحث االستغناء عن النصوص والروايات التي أوردها العبيديل يف هذا
الباب إذ ليس التاريخ إال استنباط ًا من النصوص املروية واستيعاهبا ثم األخذ بأوثقها وهذا
العبيديل يعترب أقدم وأتقن النسابة وخاصة يف هذا املوضوع ،راجع :حممد احلسني اجلاليل،
مزارات أهل البيت ،ص.159
3232حممد احلسني اجلاليل ،مزارات أهل البيت ،ص .160
3333حسن حممد قاسم ،تاريخ ومناقب ومآثر الست الطاهرة البتول السيدة زينب وأخبار
الزينبات للعبيديل املتوىف سنة  ،#377الطبعة الثانية ،القاهرة  ،1934ص.62
3434حممد احلسني اجلاليل ،مزارات أهل البيت ،ص .162
3535اخلليج املرصي قناة صناعية كانت خترج من هنر النيل يف منطقة مرص القديمة احلالية ،تم
حفر اخلليج ألول مرة يف العرص الفرعوين وذلك لربط النيل بالبحر األمحر .وكانت هذه
القناة هتمل حتى تصبح غري صاحلة للمالحة أو ري األرايض الزراعية إىل أن يأيت حاكم
آخر يف عرص آخر فيجدد حفرها .وعند الفتح اإلسالمي سنة 641م كانت القناة مردومة
بسبب إمهال مرافق البالد وملا كانت احلاجة ماسة إلجياد طريق جتاري رسيع إىل احلجاز
لنقل السلع واملؤن إليه من مرص .أمر أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب بأن يعاد حفر اخلليج
وعرفت القناة باسم خليج أمري
سنة 44/#23م ومتت عملية إعادة احلفر يف ستة شهور ُ
املؤمنني .وبعد إنشاء القاهرة يف العرص الفاطمي سمي اخلليج باسم خليج القاهرة ،ثم
اخلليج احلاكمي نسبة إىل احلاكم بأمر اهلل .واجته جمرى اخلليج نحو الشامل الرشقي ثم ينحني
حتى يصل إىل ميدان السيدة زينب اآلن ثم درب اجلامميز أمام املدرسة اخلديوية ليصب يف
النهاية يف بحرية التمساح والبحريات املرة التي كانت مفتوحة عىل البحر األمحر .ظل اخلليج
املرصي يؤدي الفرض منه يف املالحة التجارية بني وادى النيل والبحرين األمحر واألبيض،
وظل اخلليج جيري داخل مدينة القاهرة وضواحيها حتى سنة  1897وكان اإلمهال قد نال
منه الكثري خاصة بعد تشغيل قناة السويس سنة  ،1869وإنشاء رشكة مياه القاهرة يف عرص
اخلديوى إسامعيل ومدّ أنابيب املياه النقية إىل العديد من أحياء القاهرة .انعدمت احلاجة
العملية إىل اخلليج املرصي ُ
وأمهل شأنه متام ًا وحتول إىل مكان إللقاء فضالت وخملفات
البيوت يف األحياء املطلة عليه.تقرر ردم اخلليج هنائي ًا ،وصدر أمر اخلديوى عباس حلمي
الثاين يف فرباير سنة 1897بردمه مراعاة للصحة العامة .وتولت رشكة ترام القاهرة عملية
الردم وعمل شارع يف موضعه لتسيري الرتام الكهربائي فيه .ويف سنة  1956تغري اسم شارع
اخلليج املرصي إىل شارع بورسعيد .راجع :فاروق عسكر ،دليل مدينة القاهرة ،ص.116
3636حسن حممد قاسم ،السيدة زينب ،ص .78
اﻷول
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3737حسن حممد قاسم ،السيدة زينب ،ص .80 :78
3838املقريزي ،اخلطط ،ج ،3ص341؛ حسن حممد قاسم ،تاريخ ومناقب ،ص.88
3939حممد احلسني اجلاليل ،مزارات أهل البيت ،ص .172
4040السخاوي ،حتفة األحباب ،ص.258
4141ابن عثامن ،مرشد الزوار إىل قبور األبرار ،ص.191
4242ابن عثامن ،مرشد الزوار إىل قبور األبرار ،ص176؛ حممد عبد الستار عثامن ،عامرة املشاهد
والقباب ،ص.123 – 122
4343سعاد ماهر ،مساجد مرص وأولياؤها الصاحلون ،ج ،2ص .138
4444حممد حرز الدين ،مراقد املعارف ،ج ،2طبعة إيران د.ت ،ص ،108سعاد ماهر ،مساجد
مرص وأولياؤها الصاحلون ،ج ،2ص .139
4545حممد احلسني اجلاليل ،مزارات أهل البيت ،ص174؛ حممد حرز الدين ،مراقد املعارف،
ج ،2طبعة إيران د.ت ،ص.110
4646ابن عثامن ،مرشد الزوار إىل قبور األبرار ،ص.418
4747ابن عثامن ،مرشد الزوار إىل قبور األبرار ،ص.417
4848أمحد فكرى ،مساجد القاهرة ومدارسها ،ج ،1ص.36
4949ابن الزيات (شمس الدين ابن الزيات) ،الكواكب السيارة يف ترتيب الزيارة ،املطبعة األمريية
بمرص1907-#1325م ،ص.95-94
5050ابن عثامن ،مرشد الزوار إىل قبور األبرار ،ص419 – 418؛ ابن الزيات ،الكواكب السيارة،
ص95 – 94؛ حممد عبد الستار عثامن ،عامرة املشاهد والقباب ،ص.90
5151الداودي (السيد أمحد بن عيل الداودي احلسن) ،عمدة الطالب يف أنساب أيب طالب ،حتقيق
نزار رضا ،مكتبة احلياة – بريوت د.ت ،ص ،199وقد عرف أيض ًا إسحق بن جعفر الصادق
بالشبيه ولكن مل ترد إشارة إىل قدومه مرص ،راجع :الداودي ،عمدة الطالب ،ص.308
5252سعاد ماهر ،مساجد مرص وأولياؤها ،ج ،2ص.131
5353حممد عبد الستار عثامن ،عامرة املشاهد والقباب ،ص.91
5454ابن عثامن ،مرشد الزوار إىل قبور األبرار ،ص.419
5555مل يتبق من هذه األبيات أي أثر يف وقتنا احلايل ،راجع :ابن عثامن ،مرشد الزوار إىل قبور
األبرار ،ص.198
5656سعاد ماهر :املرجع نفسه ،ص.133
.Creswell (K.A.C), Op. Cit.,p.264 5757
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5858سعاد ماهر ،املرجع السابق ،ص.133،134
5959الفريوز آبادي ،القاموس املحيط ،ص.219
6060عبد الوهاب الشعراين ،الطبقات الكربى ،ص.95
6161فاروق عسكر ،دليل مدينة القاهرة ،ج ،3ص.79
 6262الفريوز آبادي ،القاموس املحيط ،ص.288
6363املقريزي ،اخلطط ،ج ،3ص.119
6464ابن عثامن ،مرشد الزوار ،ص.35
6565ابن عثامن ،مرشد الزوار ،ص.35
6666أشارت السنة الصحيحة إىل وجوب تسطيح البناء فوق القرب ووضع احلصباء عليه لكن
االلتزام هبذا مل يكن دقيق ًا حيث جرت العادة بإنشاء املصاطب أو التوابيت أو الرتاكيب عىل
القبور ربام لتعظيم أصحاهبا وربام ملمنع املارة من امليش عليها ،وهو أمر أيض ًا ترفضه السنة
الصحيحة وحتذر من حدوثه.
6767ابن عثامن ،مرشد الزوار ،ص.83

اﻷول
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