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  السیدة زینب رضي هللا عنھا ومسجدھا بالقاھرة
  عمراإلتربي عفاف/ د

  :الملخص
حظیت شبھ الجزیرة العربیة بأن تكون مھبط آخر ومتمة الرساالت السماویة، والتي 

فإنتشر اإلسالم منھا الى أرجاء نزلت على سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم، 
  .المعمورة، وكان آلل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم مكانھ عظیمة عند المسلمین كافة

كان لمصر حظآ كبیرآ في إستقبال بعض آل البیت الشریف، ومنھم السیدة زینب حفیدة 
والسیدة فاطمة الزھراء، " على بن أبي طالب"الرسول الكریم، فھي بنت اإلمام 

  .زوجھ الرسول" خدیجة بنت خویلد"وجدتھا ألمھا السیدة 
وقد ولدت السیدة زینب في السنة السادسة من الھجرة، وباركھا النبي وسماھا زینب، 
ولكنھا لم تكد تبلغ الخامسة من عمرھا حتى توفي النبي، ولحقت بھ أمھا السیدة فاطمة 

  .والحسین وأم كلثومبشھور حزنآ علیھ، تاركھ لزینب مسئولیة أخوتھا الحسن 
وواجھت الحیاة بصالبة وقوة إیمان ورثتھا من آلھا الكرام، ولما بلغت سن الزواج 

وأنجبت منھ خمسة أبناء، وقد شھدت " عبد هللا بن جعفر"زوجھا أبوھا إلبن عمھا 
ھـ، ثم أخاھا الحسن سنة  ٤٠نة والدھا في الحروب حتى فاضت روحھ الطاھرة س

  . ـھ٤٩
الفة من بیت النبوة الى بني أمیھ، رحلت مع أخاھا الحسین الى وبعد خروج الخ

العراق، وقد أستشھد الحسین في موقعة كربالء، وأسرت السیدة زینب وسیقت ھي 
واألسرى الى الكوفة ثم الى دمشق ومنھا الى المدینة المنورة، وطلب منھا والي 

الى مصر ووصلتھا في المدینة أن تغادرھا الى حیث تشاء أن تقیم، فطلبت أن تذھب 
یحوطھا " مسلمة بن مخلد األنصاري"، ونزلت بدار والي مصر  ـھ ٦١شعبان سنة 

  مكث بھا كثیرآ فقد توفیت بعد سنةحب أھل مصر وترحیبھم بھا، ولم ت
  - :مسجدھا بالقاھرة

یقع مسجد السیدة زینب في میدان یعرف بإسمھا، وقد جدده عدد من حكام مصر 
م ١٩٤٠دید من اإلضافات الیھ، وقد أقامت وزارة األوقاف سنة بالتوالي وأجریت الع

المسجد الموجود حالیآ كما تمت بعض اإلضافات والمساحات الیھ في السنوات 
  . األخیره وتم تطویر المیدان المسمى إسمھا عدة مرات

  - :نشأة السیدة زینب 
الرساالت خر ومتمة آحظیت شبھ الجزیرة العربیة بأن یكون علي أرضھا مھبط 

السماویة، والتي نزلت علي سیدنا محمد صلي هللا علیھ وسلم، خاتم االنبیاء 
  .وإنتشر اإلسالم منھا إلي أرجاء المعمورة.. والمرسلین
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ً في ، ل بیت النبي مكانة عند المسلمین كافةوكان آل ً كبیرا ولقد كان لمصر حظا
 عنھا، حفیدة الرسول ل البیت الشریف، ومنھم السیدة زینب رضي هللاآإستقبال بعض 

زینب بنت اإلمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن "الكریم، فھي السیدة الجلیلة 
وأمھا فاطمة الزھراء وجدتھا ألمھا السیدة خدیجة بنت خویلد " ھاشم بن عبد مناف
بویین أمھات المؤمنین، فھي رضي هللا عنھا قریشیة ھاشمیة األ ىزوجة الرسول وأول

  .والجدین
في شھر شعبان من السنة الخامسة من الھجرة، وكان جدھا  - رضي هللا عنھا–ولدت 

صلي هللا علیھ وسلم في سفر، ولم یشأ والدیھا تسمیتھا حتي عاد من سفره وحملھا  –
علي اسم " زینب"نھم انتظروا عودتھ لتسمیتھا فسماھا أبین یدیھ یباركھا، ولما عرف 

ونشات الطاھرة ، )١( لتي إغتالتھا ید كافر بطعنة غادرةا..ابنتھ الكبري" زینب"خالتھا 
كرم هللا  –اإلمام علي"أبویھا  نفي رحاب جدھا العظیم، تنھل من عطفھ، وحنازینب 
  ."وأمھا فاطمة الزھراء –وجھھ 

وظلت أمھا في حزن  ،تمت الخامسة من عمرھا حتي لبي جدھا نداء ربھأوما أن 
تحملت الصغیرة في تلك الفترة ،وستة أشھرشدید علي فراقھ حتي لحقت بھ بعد 

مسئولیة رعایة أمھا المریضة وأخویھا الحسن والحسین وھي التي تحتاج في سنھا 
ھذا إلي الرعایة، وزادت مسئولیتھا بعد فراق أمھا برعایتھا ألبیھا كما أوصتھا قبل 

  .موتھا، وكانت قد ھیأتھا لذلك
ً بھموم  –رضي هللا عنھ  –نھ وبرغم حاجتھا الشدیدة لشفقة والدھا اال أ عاش مشغوال

الخالفة فحیاتھ قبل الخالفة جھاد وغزو في سبیل هللا، وأثناءھا جھاد وقتال الخارجین 
  )٢( .فأن لھ أن یوفر لصغیرتھ ما تنعم بھمثیالتھا في طفولتھم ،علي شرع هللا

اإلمام ولقد ورثت صفات أمھا الزھراء من جلد وقوة وصبر، ونھلت من علم والدھا 
ً متصالً  ال ..وما قدمھ للفكر واللغة العربیة والبیان..علي، فقد كانت حیاتھ جھادا

  )٣(.بأنھ محیط للمعارف اإلسالمیة إال یوصف
وفي بیئة صالحة ورحاب الورع والدین نشأت السیدة زینب، ونما عودھا، فجملھا 

ً، فأصبحت م ً وخلقا ً، وطبعا ً وروحا ً ومھابة لئربھا بدنا ً وجماال  ،العیون حسنا
فإختار لھا أبوھا اإلمام من رآه جدیرآ بھا حسبآ ونسبآ ممن  وأصبحت في سن الزواج

ً بزھرة "عبد هللا بن جعفر"فكان ، )٤(وھم كثر تقدموا للزواج بھا ل آأحقھم جمیعا
                                                        

اھرة، : النبوي جبر سراج )١( ة، الق ة التوفیقی ین، المكتب وب المحب ي قل السیدة زینب رضي هللا عنھا ف
  .  ، بدون سنة نشر٥ص

  .  ٦المرجع السابق، ص : النبوي جبر سراج )٢(
  .  ٢١المرجع نفسھ، ص : النبوي جبر سراج )٣(
السیدة زینب عقیلة بني ھاشم، دار الحسین اإلسالمیة، : محمد محمد عامر، السید حسن منصور )٤(

  .  ٩م، ص٢٠٠٠القاھرة، 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٢٩ 
 

 للحبشة، ألولي الھجرةا في للمسلمین مولود أول جعفر بن هللا عبد ،ولقدكانالبیت
ً حارا،ألنھ على رحب اإلمام لھ،و ودعا موتھ قبل الكریم النبي وقدباركھ بعبد هللا ترحیبا

 ً ً ومات شھیدا ً حسنا   .إبن أخیھ جعفر، وكان أحب إخوتھ إلیھ، فقد أبلي في اإلسالم بالءا
كان الزفاف وبیت أبیھا اإلمام علي في المدینة المنورة، ب" عبد هللا وزینب"و تزوجا 

 ً ً عظیما حضره جمعكبیر من المسلمین وعلي رأسھم ، من أیام إنتصار المسلمین یوما
ً لكان أعظم  ،الخلیفة عمر بن الخطاب وتمني الجمیع لو أن رسول هللا كان موجودا

  .)٥(وتمنوا للعروسین حیاة طیبة وذریة صالحة ،حدث في الوجود
فمنھما ..م كلثومأال علیا وإوقد أثمر ھذا الزواج بنین وبنات، ماتوا جمیعآ دون عقب 

خرى، فھا ھو أبوھا اإلمام على خارج لیؤم المسلمین أحزان مرة ت األأوبد، )٦(الذریة
ذا بید شقى من الخوارج تندفع الى راسة إفى صاله فجر یوم من أیام شھر رمضان، ف

شعارھا المتصل، فھى الفقیھة "  راجعون ھالی ا وإن اإن"بالسیف المسموم فتقتلھ غدرآ 
ختالف حول إمامة إحداث سریعآ والناس فى ، وتالحقت األ)٧(ثمرة التربیة المحمدیة

بیة، بین مؤید ومعارض بسبب الفتن التى بدات بعد مقتل أستشھاد إخیھا الحسن عقب أ
رغم خیھا السم لھ فى طعامة فتقتلة مسمومآ بأعثمان رضى هللا عنھ، فتضع زوجة 

ن یصلح هللا بین طائفتین متقاتلین من أورغبة فى  ،عن الخالفة للطامعین فیھا ھتنازل
  اإن"خیھا وھى تراه یموت بین یدیھا غیر قولھا ستطع فعل شئ ألتالمسلمین، ولم 

  .ودفنتة بجوار أمھا الزھراء ،)٨(" راجعون ھالی اوإن
، فركبت السیدة زینب فى ركب خرى بین المسلمین بسبب الخالفةأوظھرت الفتن مرة 

لیس  –العراق لیدعو الناس الى بیعتھ الى ھلھم أجمعین إلى مكة ثم أخیھا الحسین مع أ
وكان أھل )٩(مة الیة والسلوك بالمسلمین مسالك الخیربحاجة األ ھطلبآ للدنیا ولكن لعلم

برغم  –ھناك ھلھ الى ألیة مرحبین یدعونھ لیبایعوه فشد الرحال بإرسلوا أالكوفة قد 
صمم  ھولكن –ین للخلیفة لھل العراق علیة وفتن المواأنقالب إبعض محبیھ من  ریزتح

  .)١٠(على نصرة الحق، ووصل الكوفة ومنھا الى كربالء
الیھا وأعد وجند بنفوذة  ھبذھاب ھیاد قد سبق الحسین الى كربالء بعد علمزبن إكان 

حین  هن یتركوأصحاب الحسین الخیام ورفضوا أالكثیر من المقاتلین، ونصب  ھموالأو
  .طلب منھم الرحیل، وصمموا على مواجھھ المؤامرة معھ

                                                        
  .  ١١المرجع نفسھ ص : محمد محمد عامر )٥(
  .  ٢٩المرجع السابق، : النبوي جبر سراج )٦(
  .  ٧المرجع نفسھ، ص : منصور حسن السید محمد محمد عامر، )٧(
  .  ٧المرجع السابق، ص : النبوي جبر سراج )٨(
  .  ٧٣المرجع نفسھ، ص : النبویجبرسراج)٩(
  .  ١٦المرجع نفسھ، ص: منصور حسن السید محمد محمد عامر، )١٠(
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س أشتد كانت السیدة زینب قویة وتعرف ما سیحدث، وكانت على رإوحین بدأ القتال و
  .سیدات أھل البیت، یداوین الجراح ویجھزون الطعام للمقاتلین 

اب الحسین الذین كانوا ال یزیدون عن صحأالف أمام آعدة  دبن زیاإوكان جیش 
قاتلوا بشجاعھ نادرة ولكنھم تساقطوا أمام الحشود  ،بضعھ وثالثین مقاتآل مؤمنآ

الغادرة، وظل الحسین صامدآ مقاتال بسیف الحق حتى تكاثروا علیة فقتلوه، وأوصى 
ثم فوجئت بھم یقطعون رأسة  ،عند هللا وھو یموت ھحتسابإزینب بالصبر و ھأخت
  .ریفة ویرفعونھا على الرماحالش

بدون  -بن زیاد إستشھاد الحسین، بل بدأ جند إساة كربالء بآولم تكتمل بشاعھ م
قتحام خیامھم وأعملوا فیھن سلبآ ونھبآ وحرقآ، إب -ھل البیتاءأحرمة نس ةمراعا

طفال البیت النبوى الكریم، وفیھم السیدة زینب أوساقوا ركبآ من األسارى من نساء و
وحملوا على ظھور الجمال " السیدة سكینة وفاطمة"بنتا الحسین إم كلثوم وأ وأختھا

خذت تناجى هللا فى محنتھا التى ال أشالء الشھداء، فأوھى ترى الطریق ملىء بجثث و
"متمثلة بقولھ تعالى)١١(یتحملھا بشر

ُكمْ ﴿ َونَّ ُ َنْبل َ َشْيءٍ  َول ِ ْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقٍص  َواْلُجوِع  اْلَخْوفِ  ِمنَ  ب  اْألَ
ُِس  ْنف َمَراتِ  َواْألَ ِر  َوالثَّ ِرینَ  َوَبشِّ ِ اب َِّذینَ *  الصَّ َذا ال ِ ََصاَبْتُھمْ  إ ُوا ُمِصیَبةٌ  أ ا َقال نَّ ِ ِ  إ َّ ا ِ نَّ ِ ْیھِ  َوإ َ ل ِ *  َراِجُعونَ  إ

َئِكَ  ول ُ ْیِھمْ  أ َ ََواتٌ  َعل ِھمْ  ِمنْ  َصل َئِكَ  َوَرْحَمةٌ  َربِّ ول ُ   )١٢(﴾اْلُمْھَتُدونَ  ُھمُ  َوأ
ھل الكوفھ أستنكرت السیدة زینب ومن معھا بكاء إحتى وصل الركب الى الكوفة و

  .أھل البیت حیث كان رجالھم من صنعوا تلك المحنة الرھیبة ھلیإعلى ما صار 
) عبید هللا ابن زیاد(ھل البیت النبوى الكریم ومن معھم الى حیث اللعین أولما دخل 

ھلھا أخیھا وأت من قتل آفلما دخلت المكان ور" یزید ابن معاویة"والى الكوفة من قبل 
بى طالب كرم أبن إحیث كان یجلس فیھا من قبل أبوھا أمیر المؤمنین على  –یجلس

وضعھم، ولكنھا الزت بكل كبریائھا وعزة  ھتملكھا حزن شدید لما آل الی ،هللا وجھھ
رت من ن یتشفى فى آل البیت ولكنھا حقأبن زیاد من ھى أراد إنفسھا، ولما عرف 

نتظره من هللا جزاء ما اقترفتھ یداه فى حق یلعنات وما لن تواجھة باأشأنة ولم تھاب 
ھو  ھراد ان یقتلأن الصبى الموجود معھا ھو على ابن الحسین أولما عرف  ،آل البیت

 ھن اراد فتركإوآل أن تقتل ھى أحتضنت الصبى تزود عنھ بروحھا وتطلب إف ،خراآل
  .)١٣(مرغمآ 

یام قلیلة قضاھا آل البیت فى دار الحكم فى دمشق، أوتم ترحیلھم الى دمشق وبعد 
عونھم دائما  يسیكون ف ھنأنھ سیبعثھم الى المدینة مبدیآ أتظاھر یزید بالرفق واللین و

شد الناس حبآ ألة كان من فاقن رئیس الحرس الذى رافق الأعجب الفیما یریدون، ومن 
ن تصل القافلة التى تقل آل البیت الى المدینة أخدمتھم وقبل وقد تفانى فى .. آلل البیت

                                                        
  .  ١٠، ٨السابق، ص ص  المرجع: سراج جبر النبوي)١١(
  ].  ١٥٧-١٥٥: اآلیة البقرة سورة[القرآن الكریم  )١٢(
  .  ١٤المرجعالسابق، ص : سراج جبر النبوي)١٣(
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ھلھا وینادى أالمنورة، أرسل على زین العابدین بن الحسین رسوآل الى المدینة یخبر 
  ،ن زین العابدین بن الحسین وعماتھ وبنى عمومتھ قد قدموا الیكمأ: سواق قائالفى األ

بالبكاء والنحیب وقد تفطرت قلوبھم  ھل المدینة یستقبلونھم فى سواد الحدادأوخرج 
  )١٤(ول ما حدث لھم ھحزنا وجزعآ من 

ون معمواسین ومعزین یست نبيھل المدینة ومن حولھا یفدون على بیوت آل الأوظل 
نباء الفجیعھ التى حلت بآل البیت، أھم السیدة زینب من حدیث الماساة وذكرھلالى ما ت

قربى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھل الجنة من ذوى أودت بحیاة شباب من أف
بناء الصحابة الكرام الذین ضحوا بأرواحھم فى سبیل المبدأ والعقیدة، ووقوفآ الى أو

نقالب إھل المدینة بھم سببآ فى قلق بنى أمیة من ألتفاف إوكان )١٥(مام الحسینجانب اإل
دینة الى السیدة ن یتم تفریق بقیة آل البیت، فذھب والى المأالناس علیھم، فأمر یزید 

ى بلد خالف المدینة لتقییم فیھا، فوبختة رافضة الخروج، أن تختار أزینب یطلب منھا 
بنة عمى قد صدقنا هللا وعده وأورثنا إیا "بنة عمھا نصحتھا بالخروج وقولھا إولكن 

" رحلى الى بلد آمنإ.. وسیجزى هللا الظالمین .. رض نتبوأ منھا حیث نشاء األ
ھا حشود المصریین بكل الحب والترحاب تستقبلفإ ،زینب الى مصرورحلت السیدة 

وقد ترك   )١٦("نصارىعزاز آلل البیت یتقدمھم والى مصر مسلمة بن مخلد األواإل
ھل العلم أھل مصر على مجلسھا یتقدمھم ألتقیم فیھا معززة مكرمة وقد توافد  هلھا دار

حادیث جدھا أیات القران الكریم والى آھل البیت یستمعون منھا الى تفسیر أحباب أو
لونھا أویس، ھل البیت والصحابة الكرامأة روالى السیرة النبویة وسی) ص(المصطفى 

بیھا أوما تعلمتھ من حكمة ) ص(مور دینھم وكانت تجیبھم بما ورثتھ عن جدھا أفى 
  .مھا الزھراء رضى هللا عنھم جمیعآأو

خالق طاھرة القلب،وظلت ، كریمة األوكانت رضى هللا عنھا عالمة واسعھ الصدر
یات الكریمة وتكثر الدعاء والتضرع الى هللا، قانتة عابدة، تكثر الصیام وتتلوا اآل

  . خاصة مما حفظتھ عن جدھا
للمحبین محاطة بحبھم  ةكما ظلت رضى هللا عنھا مناره للھدایة فى مصر وكعب

  .للصبر والتضحیة آجاعلینھا فى قلوبھم رمز
 عنھا بمصر عامآ واحدآ، حتى صعدت روحھا الطاھرة الى بارئھا عاشت رضى هللا

ودفنت رضى هللا عنھا ، ه٦٢الخامس عشر من رجب سنة الموافق حد األیوم عشیة 
وبعد مرور عام على  ،قیم مسجدھا المعروف اآلن بالقاھرةأفى محل سكنھا حیث 

دمتھم الشیوخ ھل مصر وفى مقأجتمع إوفاتھا وفى نفس الیوم الذى توفیت فیھ، 
قاموا لھا المولد الزینبى الذى یقام سنویآ أسھم المحبین، وأوالفقھاء والقراء وعلى ر

                                                        
  .  ٢٧نفسھ، ص : سراج جبر النبوي)١٤(
  .  ٢٨المرجع نفسھ، ص : سراج جبر النبوي)١٥(
  .  ١٠٠المرجع السابق ص : منصور حسن السید عامر، محمد محمد)١٦(



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٦٣٢ 
 

القران الكریم وتقام االذكار صلة من  ھحتى اآلن احتفاآل بذكراھا العطرة فیقرأ فی
  )١٧(المحبین وھدیة لروحھا الطاھرة 
  مسجد السیدة زینب بالقاھرة

 السیدة بمیدان المسجد ، ویقع"م٨٥/ ١٨٨٤= ھجریة  ١٣٠٢"مسجد السیدة زینب 
 إلى نسبة السباع خط باسم المملوكي العصر في قدیما عرفی المكان  ھذا وكان زینب
 كان الذي المصري الخلیج على" ھـ ٦٥٨" البنقدارى بیبرس السلطان شیدھا قنطرة

 الظاھر وھوشعارالسلطان للسباع رسم القنطرة ھذه على وكان المسجد أمام من یمر
 تقنطرة اختف الردم عملیة ومع م ١٨٩٨ عام المصري الخلیج ردم تم وقد بیبرس،
 القرن نھایة في أي التاریخ ذلك منذ و زینب السیدة مسجد واجھة وظھرت السباع
 داخل المدفونة زینب السیدة اسم بأكملھ والحي بل المیدان على یطلق بدأ عشر التاسع

تناولتھ ید وقد جھتھ الرئیسة اآلن على المیدان المسمى باسمھا اوتشرف و،)١٨(المسجد
اإلصالح والتعمیر فى أوقات مختلفة، ففى العصر العثمانى قام على باشا الوزیر والى 

م كما قام عبد ١٥٤٩= ھجریة  ٩٥٦سنة  یھمصر من قبل السلطان سلیمان بعمارة ف
 ١٢١٢إعادة بنائھ، وفى سنة م ب١٧٦١= ھجریة  ١١٧٤الرحمن كتخدا فى سنة 

م ظھر خلل بالمسجد فقام عثمان بك المرادى بھدمھ وشرع فى بنائھ ١٧٩٨= ھجریة 
 .وارتفع بجدرانھ وأقام أعمدتھ ولم یتم البناء نظرا لدخول الفرنسیین مصر

وبعد خروجھم منھا استؤنف العمل إال أنھ لم یتم فأكملھ محمد على الكبیر رأس 
منذ ذلك التاریخ أصبح مسجد السیدة زینب محل عنایة أعضاء ھذه األسرة الملكیة، و

األسرة وموضع رعایتھا فقد شرع عباس باشا األول فى إصالحھ ولكن الموت عاجلھ 
م بإتمام ما بدأه سلفھ ٦٠/ ١٨٥٩= ھجریة  ١٢٧٦فقام محمد سعید باشا فى سنة 

 .وأنشأ مقامى العتریس والعیدروس
= ھجریة  ١٣٠٢توفیق وتم بناؤه سنة  يإنشائھ الخدیووالمسجد القائم اآلن أمر ب

فاروق تم توسیع المسجد من الجھة القبلیة وافتتح ھذه  الملكم وفى عھد ٨٥/ ١٨٨٤
 .م١٩٤٢= ھجریة  ١٣٦٠من ذى الحجة سنة  ١٩التوسعة بصالة الجمعة فى 

ى جھة الرئیسة للمسجد تشرف على میدان السیدة زینب وبھا ثالثة مداخل تؤداوالو
جھة عند طرفھا الغربى وفى ھذا االرتداد باب اوترتد الو ،إلى داخل المسجد مباشرة

مرفق ".آخر مخصص للسیدات یؤدى إلى الضریح وتقوم المئذنة على یسار ھذا الباب
 ".صور للضریح والمسجد من الداخل والخارج
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قتان ویحیط بالركن الغربى البحرى سور من الحدید ویقع بھ قبتان صغیرتان ملتص
محمولتان على ستة أعمدة رخامیة بواسطة سبعة عقود أقیمتا على قبرى العتریس 

 .والعیدروس
جھة الغربیة على شارع السد وبھا مدخل على یساره من أعلى ساعة كبیرة اوتقع الو

ان إحداھما على شارع العتریس واألخرى على شارع باب تجھتان أخریاوللمسجد و
المسجد ومنارتھ وقبة الضریح على الطراز المملوكى جھات اوأنشئت و ،ةأالمیض

 .وھى حافلة بالزخارف العربیة والمقرنصات والكتابات
والمسجد من الداخل مسقوف جمیعھ، حمل سقفھ المنقوش بزخارف عربیة على عقود 

 ،مرتكزة على أعمدة من الرخام األبیض ویعلو الجزء الواقع أمام المحراب شخشیخة
ألوسط من المسجد قبل التوسیع شخشیخة بھا شبابیك زجاجیة كما یعلو الجزء ا

 .بوسطھا قبة صغیرة فتح بدائرھا شبابیك من الجص المفرغ المحلى بالزجاج الملون
تحیط  ،ویقع الضریح بالجھة الغربیة من المسجد وبھ قبر السیدة زینب رضى هللا عنھا

الضریح قبة مرتفعة  ویعلو ،بھ مقصورة من النحاس تعلوھا قبة صغیرة من الخشب
ترتكز فى منطقة االنتقال من المربع إلى االستدارة على أربعة أركان من المقرنص 

 .المتعدد الحطات ویحیط برقبتھا شبابیك جصیة مفرغة محاله بالزجاج الملون
وقد عملت التوسعة من الداخل على نظام باقى المسجد وھى تشتمل على صفین من 

دة رخامیة تحمل سقفا من الخشب المنقوش بزخارف عربیة العقود المحمولة على أعم
وقد بنیت وجھات ھذه التوسعة  ،وبوسطھ شخشیخة مرتفعة عنھ بھا شبابیك لإلضاءة

  )١٩(.بالحجر على طراز وجھات المسجد األخرى
والمسجد بھ مكان واسع لصالة السیدات، كما تم عمل تطویر للمسجد والمیدان المحیط 

 المبنى وتطویر وتجدید ترمیم تى اآلن، وتم أخیرآ مشروعبھ على مر السنین ح
 مصلى،١٥٠٠لیسع ٢م٩٠٠٠الى الجامع مسطح وزیادة للمسجد وملحقاتھ الرئیسي
 األساسات تقویة أعمال الى باالضافة النادرة األسالمیة للوثائق مركز على ویشتمل
  )٢٠(التربة حقن وأعمال للعناصرالمعماریة الدقیق الترمیم وأعمال الھیكلى والمبنى
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Search summary in SayedaZeinab God bless them and 
mosque in Cairo 

The Arabian Peninsula received descent and utmostheavenly messages, 
which revealed to the Prophet Muhammad “peace be upon him” Islam 
radiate them to the corners of the globe and it was the house of the family of 
the Prophet “peace be upon him” a great place for all Muslims. 
Egypt had a great fortunate to receive some the house of the family of the 
Prophet, whom Ms. Zeinab the granddaughter of the Holy Prophet, Imam 
Daughter "Aly Bin Abby Taleb" and Ms. Fatma el Zahra, and her 
grandmother to her mother "Mrs. KhadejaKhuwayled" Wife of the Prophet 
Muhammad. 
Zeinab was born in the sixth year of immigration, and the blessed Prophet 
and called Zeinab, but barely reach five years old until the Prophet died, and 
direct her mother Fatma after months later saddened him, leaving to Zeinab 
responsibility brothers Hassan and Hussein, Umm Kulthum. 
And faced life solidly and the strength of the faith inherited from Her family 
honored, and When reached the age of marriage she married her cousin, 
"Abdullah Bin Jafar" and gave birth five children, has seen her father in war 
even overflowed his soul year 40 AH, then her brother Al Hassan year 49 
AH. 
after the departure of the succession of the house of prophecy to the 
Umayyad, deported with her brother Hussein to Iraq, and Hussein was 
martyred in the combat of Karbala, SayedaZeinab captured the were given 
the prisoners to Kufa and then to Damascus and from there to Medina, and 
The governor of the city asked her Leave to where she want to live, she 
asked to go to Egypt and Arrived in Shaaban month in the year 61 AH, and 
dwell to the governor of Egypt, "Muslima Bin Mikhled El Ansari" 
fundamentally love the people of Egypt and welcomed them, and did not 
stay a lot of time, she died after a year. 
Mosque in Cairo: - 
SayedaZeinab mosque located in the squar knows its name, has been 
renewed a number of rulers of Egypt respectively many additions, the Awqaf 
Ministry has established of 1940 mosque it is currently, Some additions and 
spaces of the mosque were also conducted in recent years has been the 
development of the field called her name several times. 
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  صور مسجد السیدة زینب من الخارج
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  صور مسجد السیدة زینب من الداخل
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  مسجد السیدة زینب من الداخلتابع صور 
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  من الداخل الضریحصور 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من الداخل الضریحصور تابع 
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