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بن اإلمام اُحلسني مات اإىل أن سيد� على زين العابدين نفسه ألفت النظر ذي بدء  يء�د  
بنه زيد بن علي زين افهو مقام أما املقام املوجود هنا يف مصر �ا، ومدفوٌن املدينة املنورة يف 

، لكن املوجود وضريح لسيد� علي ،ضرحيني، ضريح لزيد كانوا طيبني فأقامواالناس   لكنالعابدين، 
  .اآلن ضريح واحد

، حيث كان مريضاً  سيد� علي زين العابدين هو الوحيد الذي جنا من القتل يف معركة كربالء
 ةأجنب أربعدين سيد� علي زين العاباُحلسني توفوا يف املعركة أمام أبوهم، فلما تزوج  وكل أوالد

بد أن تتزوج أكثر لتزيد من عدد أوالدك  أنت ال: بعض الناصحني له من حوله قالوا لهفأوالد، 
: كيف أتزوج؟ فقالوا له: لتعوض من ماتوا من إخوتك، وحتفظ نسل اإلمام اُحلسني، فقال هلم

إذا محلت من  ةَ واإلسالم فيه ُحكٌم يف غاية اجلمال، أن األمَ  ،شرتي اإلماء، ويلدناى، يعين تسرَّ 
فكان من هؤالء السراري واإلسالم شجَّع على هذا األمر، بد من عتقها،  سيدها وولدت له فال

  .بنه زيدا
عليه �لعلوم ؟ كان قد فتح الفتاح مصرلذي جاء به إىل ا سيد� زيد بن علي زين العابدين ما

اللسان يف طالقة الوكان يف غاية من  ،واألسرار القرآنية، مع أنه كان شا�ً يف مقتبل العمر ،الوهبية
  .والبالغة يف املنطق

خلليفة األموي يف ذلك افذهب إىل  ،وايل املدينةأهانه و حدث له موقف مع وايل املدينة، و 
ليفة زاد يف إهانته، فرتكه حىت أ�ى كل أمور اخلولكن الوقت يف دمشق وكان هشام بن عبد امللك، 

، ألنه من آل بيت النيب، وبعد أن مشى الناس كلهم أوالً  املفروض أن يبدأ بهمع أنه من الناس، 
، !!بن أََمة؟اأنسيت أنك  !مل أتيت إىل هنا؟: قال له، و !!غاية اإلهانةيف  كالممه بكلَّ جاء به و 

وكان ، !ًة لسارةمَ ه هاجر أَ مُّ ة، فإمساعيل كانت أُ مَ بن أَ اإذا كنت أ� : قالامللوك كانوا جبابرة، ف
  .فصيح اللسان

العزم على أن  اً أمسعه من الكالم ما جعله يتأثر �ثراً �لغاً، فخرج من عنده عاقد اخلليفة لكن
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هة نظره هذه كانت وجاخلالفة ملن يستحقها، و  هدفه األصلي لريُدو يقوم بعصيانه وبثورًة عليه، 
  .السديدة

فقد  ،، وهذه طبيعتهم!اُحلسني وخانوه هالذين دعوا جد ،صادف هذا األمر هوى أهل الكوفة
ن ابسيد� اُحلسني أرسل يف انتظارك، فأن هناك مائة ألف سيف : دعوا احلسني وأرسلوا له وقالوا

ألفاً، فأرسل املغرب عشرون صالة فقابلوه وصلى خلفه من ذلك، ليستوثق عمه مسلم بن ُعقيل 
  .الناس هنا يف انتظارك، كما ذكروا له: رسالة وقال له  سيد� احلسنيإىل

ل بيته وكانوا سبعني رجًال، بعد أن أرسل مسلم بن عقيل الرسالة ووصلت اُحلسني أخذ أه
من : من أين أتيت؟ قال: قابل الشاعر الفرزدق وكان ُحيب آل البيت، فقال لهوخرج، ويف الطريق 

قلو�م معك، وسيوفهم عليك، وهذا خري تعبري عن هؤالء األقوام، : ما حاهلم؟ قال: قال لهالعراق، 
  .صحيح أ�م حيبوك ولكنهم سيحاربوك ألجل الدنيا

قد الوايل وصلى �م، وكان املسجد مملوء على �ايته، مسلم بن ُعقيل يف اليوم التايل وجد و 
عليكم ورمحة السالم : مسلم بن عقيل د أن قالفبمجر يف املسجد فأرسل قواته، التجمع ذا �مسع 

مل يتمكن و خدعة،  األمر فيهوكل من يف املسجد خرج، فعرف أن هللا وبركاته مل جيد أحداً خلفه، 
  .يف خطر كانرسال رسالة لسيد� اُحلسني، وهو أيضاً  إمن 

يساندوه سدين أن يذهب إليهم وهم سيد� زيد بن علي زين العابفأهل الكوفة أغروا 
هؤالء القوم ليس هلم  ألنسيفعلون معك ما فعلوه مع جدك، : قالوا لهفنصحه املقربون و ويناصروه، 

جتمع حوله حوايل أربعني ألفاً، إىل أن مسعت القوات اعهد، لكنه ُخدع بكالمهم وذهب، وفعًال 
  !.وفرَّ الباقني، !!مائة ومخسون رجالً األموية واجليش األموي وجاءوا، فبحث حوله فلم جيد إال 

ويعرفون أن احلكام جبابرة، فدفنوه  ،معه كان أوالدهوكانت النتيجة أنه قُتل، وبعد أن قُتل  
  .لوا بهميثِّ و ُخفية يف مكان حىت ال يعرفه أحد 

، وأرسلوه إىل هشام بن رأسهاجلواسيس واملال عرفوا مكانه وأخرجوه، وحزُّوا  لكن عن طريق
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وصمم هشام بن عبد امللك أن يدور به وهو عاري، وصلبوا اجلسم مبسامري يف خشبة  ،عبد امللك
، وكان من إكرام هللا هلذا الرجل الصاحل أن هللا عز وجل أرسل !على العامل اإلسالمي �ذه الكيفية

هوا اخلشبة اليت كان عليها إىل غري عنكبوً� فنسجت على عورته حىت ال يراها أحد، وكلما وجَّ 
  .لة، جيدون اخلشبة تتجه إىل القبلةالقب

ىت يصري رماداً أحرقوا اجلسم ح: ضطر هشام عندما وجد الضغوط، فقال هلمافبعد ذلك 
  .والرأس جنعله يدور يف البالدوارموه يف الفرات، 

أهل مصر لكن فجاءت الرأس ووصلت مصر، وأرادوا أن يعلقوها يف مكان عام لرياها الناس، 
ودفنوها يف املوضع اليت فيه اآلن، وظلت يف هذا  ،مجاعة منهم سرقوا الرأست البي أل�م حيبون آل

املوضع حىت جاءت الدولة الفاطمية فبنوا يف هذا املوضع ضرحيًا ومسجداً ومسوه �سم سيد� علي 
زين إىل  نسبة) حي زينهم(صار امسه مع التحريف و  ،ي �إلسمزين العابدين، حىت أن احلي كله مسُِّ 

  .العابدين
املوجود عند� يف القاهرة هو سيد� زيد بن علي زين العابدين، وهو صاحب املذهب الزيدي ف
إىل  ،قريب ة حىت وقتنَّ نتشر يف بالد اليمن، وهو كان أقرب املذاهب الشيعية إىل أهل السُ االذي 

  .ب اإلثىن عشر الذي هم عليه اآلنن وحولوهم إىل املذهو أن استوىل عليه اإليراني
والفرق بني املذهب الزيدي واملذاهب اُألخرى أنه يرفض سبُّ الصحابة، ولذلك كان سبب 

خليفتا رسول : ما رأيك يف أبو بكر وعمر؟ فقال: ل العراق عنه أ�م سألوهأهختلي عدد كبري من 
م يرفضون تبجيل أنتم الرافضة، ومساهم الروافض، أل�: تركوه، فقال هلمو هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يعجبهم 
  .ني وزوجات النيب أمهات املؤمننيوتعظيم الصحابة املبارك

� دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم   وصلى هللا و�رك على سيد


