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الشيعة

الكوفيون

تأسس التشيع ف الكوفة  من اللصد 

الوو  م تتدري ااسإس ومتوك ال اتقب 

العربية اليموية واالرة يت وا وا 

هنه اامن ة  أر  رمة اللتوو 

ه ، ومتن الكثي  م 17فسكموهت سمة 

  j هنه ال اتقب حيمب  ب عيل

بساب اسإ مم عع رصه ف اليمم 

اليمم، وقص   n ني ادسله الماي 

توو هنا ااب اا تشيع وا عت تع 

عمص امثر سكمتمت روس  jبإ ت ته 

.اليمم وشمصوا آرتت ذلك jهتير 

بم ض  jغصد  عتورة بتاسم 

الشوو فتغتتله، و علم سب 

والباءء  مه بللته  jعيل 

 لحصا ف الصرم وووع ا تعرثت 

قايحة تبد ذلك وا تعري 

 خرى ف ففب االلتء وففب 

ولسه وابمه رزرص، وا ر بتلك 

ا  تعري ااكنوبة ان ت كتب 

وتعلم لللايتن  م ايب ررتبب 

ا ي ييب الشاتب عع ببض 

.والباءء  مه jااؤ مني 

ف الكوفة بت  ر بتاعروع والممي عم اامكر فم  ت  jقتس شيعة عيل 

تب مباقمم   ثتو  جر وولاوا عع   ممم السجون وهصس عودهم وق 

 م  j الف اا خراستن، فسحامم ااسني 25ينوع المخب وهجر  ممم 

ه  ع ص  ؤترا  م ليعصهم للمر لة  59اايصان ار لة  خرى، وف سمة 

ات  تت رزرص  ل  ممم ستون شيخت  ممم وداف وه ف النررط . اجلصرصء

وشمتعء  م داف ه  j وشتء اهلل تعتا ان جتري   تعرر ال ود بشمتعته

 م  ولتده  م اهب الكوفة و م اط  م، وا ت الاتقي ف ص   ت السجون 

 رتس عتشوداء ، وخريوا  م السجون بعص ) امثر  م عشء آ ع( ممم 

 وت رزرص و تدبوا  ع سليمن بم  ع اازاعي و ع ااختتد وص 

ووتد  و عهم وا لتعهم تإ ين ا  تس  jا  ورني وقتلوا قتلة ااسني 

.وقص خرج  ممم الل متء وااحصأون وااتكلمون jالاتقر واللتعق 

55 وقص ترر بعض ديتو تلك ال اتقب ف عمص عثمن للمنتلاة بتلعصو 11

ف الرعية واخراج الو ء السوء  م بمي ا ية النرم است وا التلع 

واوحرفوا عم تعتليم ااسإس ااميف، وبعص   تب عثمن عع رص 

 ع اامتيررم وا ولتد و خللوا له الملء  jالثواد بترعوا عليت 

وبعص المل الكاي ف هنه )  وحتب اجلمب(ف  ربه  ع المتمثني 

ا وت تو اا الكوفة مم اوت ب دسوو اهلل jاارب قرد ا  تس عيل 

n  اا ااصرمة واست ر فيمت مم است ر المايn  ف ااصرمة، وقص

شمص الكوفيون جتربة  كمه و شوعه ا  يتقي للسمة الماورة 

امثر واولتحوا عع علو ه وتربوا عع خناه وتأمص التشيع عمصهم 

ابمه عون تلف ا   ت  jبترعوا ااسم  jوبعص شمتعته . وامثر

.عرع عم ااوادج واامتف ني

اونلع شيعة الكوفة ف  ب ااصوة التي 22

ه  40 ع  عتورة سمة   jع صهت ا  تس ااسم 

ف عيل واهب الايك  nبمش   تعري الماي

j  ومنلك  ت شتهصوه وعرفوه  م سيته

j  ف الرعية وعصله واست ت ته وعلمه

وت واه ف الملف البريب  م الاإع ااسإ ية 

لكم سعتن  ت اعدر ). الشتس و ت وا هت(

 عتورة ان الووع   رلب بلتاه فتن المتن 

ف الشتس بص وا رملتحون عع أ تفة ااسإس 

ا ويلة وسوع رنهب مب  ت بمته اعداج 

. الررتو

اونلع شيعة الكوفة ف  ب ااصوة التي 33

ه  40 ع  عتورة سمة   jع صهت ا  تس ااسم 

ف عيل واهب الايك  nبمش   تعري الماي

j  ومنلك  ت شتهصوه وعرفوه  م سيته

j  ف الرعية وعصله واست ت ته وعلمه

وت واه ف الملف البريب  م الاإع ااسإ ية 

لكم سعتن  ت اعدر ). الشتس و ت وا هت(

 عتورة ان الووع   رلب بلتاه فتن المتن 

ف الشتس بص وا رملتحون عع أ تفة ااسإس 

ا ويلة وسوع رنهب مب  ت بمته اعداج 

. الررتو

3

أمتء 

)ع(اهب الايك 

عليمم

متاات  هب  jقتو ا  تس عيل 

: الكوفة

اوتم الولتد عع ااط، «

وااخوان ف الصرم، واجلمم روس 

. »الاأن، والانتوة عون المتن

11

:  jوقتو 

الكوفة ممز اارمن و جة ااسإس «

وسيف اهلل ودوه رفعه  يي 

َن  رشتء، والني ولس بيصه ليمتلص

اهلل بأهلمت ف فق الد  وغر ت 

. »مم اوتل بتاجتز

وليس  هب الشتس بأ رص عع الصويت  م  هب العراق «: jوقتو 

.»عع اآلخرء

 ت  شص بإرت الكوفة   تساوا  هب الكوفة «: وهو بتلكوفة jوقتو 

واهلل ليصقم اهلل  م ... فواهلل ون فيمم التبيح ااصى و وتتع ذمر

يمتو ملر   رمجب  بصا، ون  كة  رس وبراهيم وااصرمة  رس 

والكوفة  ر ي  ت  م  ؤ م و  وهو  م  هب  nدسوو اهلل 

.»الكوفة  و هواه ليمزع وليمت

عخلك  وت و يب : عم  متن بم سصرر عم  بيه قتو

ت ت بتاصرمة فإذا ديب ف بيك  ويصي وعمي حم

ااسلي ف تو لمت  م ال وس؟ 

: و ي العراق؟  قلمت: ف تو.  م  هب العراق: ف لمت

.موفيون

 ر ات بكم رأهب الكوفة  وتم الشعتد عون «: ف تو

.jفسألمت عمه فإذا هو عيل بم ااسني »الصأتد

:jوقتو اا تس اللتعق  

ان اهلل عر  و رتمت عع  هب ال لتد فلم ر المت ا   هب «

.»الكوفة

  ت ووه ليس بلص «: متاات جلمعة  م  هب الكوفة: jوقتو 

 م الالصان امثر وات لمت  م  هب الكوفة، ون اهلل هصامم ل ر 

يمله المتن،   ااتمووت و ببفمت المتن، ووصقتمووت ومنبمت 

المتن، واتاعتمووت وختللمت المتن،  فجعب اهلل ويتمم 

. »ويتوت وممتتكم ممتتمت

  ص 
ا  ورني 

عليمم

تالود   ص  عتورة عع شيعة عيل وبختوة الكوفيون  ممم 

 ني اس  ممم الوفتء وااخإص الكاي ا ت مم عيل بم ايب 

ل  j تب بعص شمتعته، واعدر ييصا ان عليت jاتلب 

رمتلك الع وو فحسب بب ا تلك ال لوب والملون، قتو 

 عتورة لاعض الوفوع العراقية التي زادت الشتس ف سموات 

هيمتت رت  هب العراق واهلل لوفت مم له بعص  وته «: الللح

واس  رفت  م خإو  »اعجب ويل  م  اكم له ف  يتته

ا  يتقي للسمة  jل تءاته ااختللة  م ان  شوع عيل 

هم حلة للحصري والل ه والتلسي  الماورة اأر فيمم وويم

.و وحتب ير ء عع قوو ااط ا تس السلنتن اجلتقر

واعدر ييصا ف الملف الوو  م سموات 111

 jه  ان شيعة عيل50 اا 40الللح  م سمة 

ه  الكوفيون رشكلون التمصرص المب لكرسيم

و نت عه الصويورة والسلنورة فمم النرم 

و عليمم ااسم اوإو ا وحراع  jعوم

اللكري والصرمي الني عخب فيه اهب الشتس 

و ت وا هت  م الاإع بساب السيتسة 

ا عإ ية ا  ورة التي مرسك الكنب 

والامتتن وزاء تعتليم ااسإس اا ة و  تس 

.اااي وجتربته الراقصء jعيل

 ن برقك النَ ة مَمم «: قتو ااصاقمي متب  عتورة وا و ته

    يزوا «و . »دوى شيئت  م ففب  يب تراب و هب بيته

: قتو ااصاقمي.  »ل ص  م شيعة عيل و هب بيته شمتعء

 jف ت ك ااناتء ف مب مودء وعع مب  مب رلعمون عليت «

ومتن  شَص المتن . ورب ون  مه ور عون فيه وف  هب بيته

 jبإًء  يمئن  هب  الكوفة لكثرء  م  ت  م شيعة عيل 

ف تلمم ... فتستعمب عليمم زرتع بم سمية ووَم وليه الالء

َنع الرصي والديب  تك مب  جر و صد، و ختفمم وقص

َمبص العيون ووَلامم عع ينوع المخب وارعهم  وسص

.»راط  ت  عروع  ممموَفعهم عم العراق فلم 

ان السس التي قت ك عليمت الصولة 

ا  ورة ووعمت  عتورة ووتدت 

ااخ العتس جلميع ا  ورني  م 

 ممت الباءء : بعصه  تب س وامم

و ممت يعب السنلة  j م عيل

بتايار ف بمي ا ية و ممت ان 

اتعة ااتمم وان متن فتس ت فتيرا 

فمو  م اتعة اهلل و ممت اا ص 

و رمزهم  jعع شيعة عيل

. الكوفة

استمر الظلم وا ونمتع ف  رتس الصولة 

اارواوية وزاء الشيعة ف ص سلخ عاص االك بم 

 روان النتغية روسف بم ااجتج الث لي 

عع العراقيني وا ره بتل سوء أم سلخ الوليص 

بم عاص االك عثمن ااري عع اهب ااصرمة 

 م متن  ت  م جتتد الشيعة واخرج 

 هب «: الكوفيني اا ااجتج ومتن ر وو

وسلخ الوليص  »العراق هم  هب الش تق والملتق

بم عاص االك روسف بم عمر الني قتب زرص 

.و ثب بجثموه jبم عيل

  ص 
العاتسيني 

عليمم

ل تست ر ال ود لامي   يه بعص قتب زرص بم عيل ف ص وشنك 

 رمة ااعتدوة ب يتعء بمي هتشم وع صوا  ؤتر البواء سمة 

هـ وبترعوا احمص بم عاص اهلل بم ااسم ااعروع بني  129

الملس الزمية، ومتن ممم بترعه اجلمتو العاتب ولكم اوشط 

هـ ومتن رعمب للتاه  100 عم بمي هتشم ف الرس  من سمة

ااتص، وقص وقع اختيتد  ؤسس ا وش تق ومص بم عيل 

  «: بم عاص اهلل بم عاتن عع اهب خراستن اشوعه، قتو

 دى بلصا ا  وهم رميلون اا غيوت   ت  هب الكوفة فميلمم وا 

وا ت  هب الالء فعثموية وا ت  هب  ولص عيل بم  يب اتلب

صد لامي العاتن ان رس خ  كم . »الشتس فسليتوية  رواوية وق 

بمي   ية عع ارصدم بجيوي ااراستويني ومتن سواعهم  م 

. هـ50 ذدرة العراقيني اامجررم ز م زرتع سمة

11
وا تكر العاتسيون ااكم لولسمم و عادوا  مرهم 

وف  عمتقمم بيعة له،  jاحمص بم عاص اهلل بم ااسم 

واستنتع ااملود ان  مص أودء ومص بم عاص اهلل بم 

ااسم ااثمب ف ااصرمة ور تب ومصا، وأتد  م بعصه 

وبراهيم بتلالء ووحو الكوفة وااملود قص  خوء 

فأدسب اا عمه عاص اهلل بم عيل ومتن . اعتلم  ت

قص خرج )  ي وبراهيم(واوست عمصه ان هنا الريب 

فتن متن عمصر د ي فأف به عليمتا ومتن ذا د ى عمصهما 

م  عع «: ف تو ادتب الستعة  تب تأأ الكوفة فتيث 

هم أم   ماتعهم فتنم شيعة  هب هنا الايك و ولتد 

لمت بتاستلح فمم خرج  ممت وا ويه   م الويوه، ا ل 

.  » و  تتهت  م ويه  م الويوه، فترضب عم ه

22
وخنب ااملود بعص   تب 

رت  هب الكوفة «: وبراهيم قتقإ

عليكم لعمة اهلل وعع بلص اوتم 

سائية خشاية قتقب ... فيه

يتءت ااإقكة وقتقب : ر وو

... ر وو يتء يبرب

لصلصعجب لامي   ية ووبهم 

عليكم ميف ل ر تلوا 

  تتلتكم ورساوا ذدادركم 

  ت واهلل رت .و ربوا  متزلكم

ء ااايثة لئم ب يك   دص صصص  هب اا

.»لكم لذلمكم

33
قرد االيلة العاتب ان  148وف سمة 

 عب  تلك بم اوس  ريعت ف يمت لإ ة 

الني التف  هب  jف قاتو اا تس اللتعق

. العراق  وله و خنوا بعلمه وف مه

: وبعي ااملود وا  تلك بم اوس ف تو له

هم . ولهب العراق قو  تعَصوا فيه اودص

  ت  هب العراق فلسك  قاب : ف تو ااملود

وف دوارة ان  تلك .   ممم  فت و  عص 

ان  هب العراق   رروون : قتو للمملود

مت ف تو  بو يعلر رلب عليه . ِعلمص

عتَ تمم بتلسيف وت نع عليه  مودهم 

. بتلسيتو 

44
متن ااملود رصدر ييصا ان التمصرص المب اشوع العاتسيني وعولتمم 

و رمزهم الكوفة بتلخخ  ع التلتفمم  jاجلصرصء هو شيعة عيل

وحلمم ااصري والعلم عممم، فحنا  نو ا  ورني ف  b وو ا قمة

ف ص عن ااملود . و وايمة اتاتعمم  bالتفييط عع اهب الايك

م لإل تس اللتعق ان  لي و ت ته  jواونر اا تس الكت م jالسُّ

بتنت  م ووع  jسمني، مم اوه عمص اا تشوره  خاتد الووية لعيل

دوعي  م ومعتء اسلم اسمه عاص اهلل بم ساأ وعمص  رفت اا تشوره 

وان عليت ل رللح ف  كمه و كم   bاخاتد تتدري وسيء اهب الايك 

بتع ااإفة بصداهم اا  عتورة وان ااسني  jااكمني وان ااسم

j  اخنأ ف اختيتد بلص الملء فبصدوا به وف اونحتب العيتو ووصس

.عع ذلك روس عتشوداء

و رمزهم الكوفة   bوا ت منخ ااملود  تاتع اهب الايك 

ووتولة تلليتمم  jفاتاوتفة اا  إ  ة تإ ين ا  تس اللتعق

اوتمج سيتسة  يصرصء ف اايلولة عون تأأر ااسلمني  م عم اررط 

اهتتس الشيعة بتلكنب للب وأتقتمم وابنتو و لمم للروارة وتشوره 

بووع ملمت  كنوبة عع لستن ا ي   bتتد مم  ع اهب الايك

وخصاع اا تس   bواهتت مم بتايتوة بتا تس ااسم  bااؤ مني

.والبصد به وقتله وسلاه وساي عيتله jااسني

متاه  وو ) ه 170ت(وقص مرن  بو ممف لوو بم حيي ا زعي 

و رمة التوابني و رمة ااختتد اص ة السيتسة  j  تب ااسني

فمي تشوه الكوفيني . واتاتعمم  bالعاتسية ف تنورط اهب الايك

وا الكوفة وعم خن وه   bوجتعلمم ااسؤولني عم ععوء ااسني

وقتله، ومنلك تشوه  م سيء ااختتد والثواد  عه وتسميه التوابني 

ف الوقك الني متن هؤ ء ف    bليكلروا عم خن نم للحسني

. وحو العراق  bالسجون، قاب جميء ااسني

55

بب  jان الشيعة الكوفيون ليسوا اتاتع ا  تس عيل :التممة الوا

هم اتاتع عاصاهلل بم ساأ اليموعي الني الب المتن عع قتب عثمن 

!والريعة jومتن هصفه النعم ف ااسإس بتل وو بووية عيل

ان  لتعد تتدري ااناهب ااسإ ية  م متتب   و  ـ: يوا ت

  ت ت ااسإ يني ل شعري اا ابم خلصن ف تتد ه وغيهت 

واوه اوم قيب ام . وبميه jعيلجتمع عع ان الشيعة هم اتاتع 

ور ص ووه عع ستقر اللحتبة بعص  jشيعة  نم شترعوا عليت

ان االصد الو يص انه التممة هو  وأتويت ـ. nدسوو اهلل 

دوارتت سيف بم عمر التميمي الني اجع العلمء عع منبه 

وزوصقته واختإقه ل  تعري و ن النبي وابم ا أي وغيهم 

ل رراعوا ال توة  ني تاموا وش هنه التممة عم هنا الراوي 

.للشيعة و  صا عليممالكناب ببفت 

خنلوه وخريوا وليه و ت وه فيمم  ت ه  jفيمم ادسب وات يتء jان الشيعة الكوفيون هم النرم ادسلوا لإل تس ااسني :التممة الثتوية22

كم وقتلوه  ع  وحتبه ولصه وساوا وستءه واوتماوا أ له وان رزرص  م ذلك بريء واوه  ني ووله الساترت بكب ولعممم وقتو اا ممك ادوب بنتعت

!وانم وص وا بعص ذلك وخريوا لل تتو ليكلروا عم ذوامم وانم بكوا عليه ع وع التمسيح . عون قتله واوه وَع الصفتع عمه ولو باعض ولصه

ان و لتء قتعء اجليي وا سمء الوادع ذمرهت فيمم شتدر ف ييي عمر ابم سعص ركنب هنه التممة ورص فمت  م الستن فإ   و ـ : يوا ت

 لصد هنه التممة هو دوارتت ايب ممف الني عون   تله ف ووء  وأتويتـ . jرويص  ي اسم  م تلك السمء اانمودء عرع بتلتشيع لعيل

ان الروارتت الوادعء  وأتلثتـ . و عظممت دواهت عم جمتهيب و متمي. و رمزهم الكوفة  bالسيتسة ااعإ ية لامي العاتن ف تنورط اتاتع اهب الايك

خ قتلة ااسني  bعم اهب الايك عم ووس روس تتسوعتء  jسئب  بو عاص اهلل اللتعق: يتء ف الكتف للكليمي jوهم اعرع  ت ف الايك تشخخ

و وحتبه بكربإء، وايتمع عليه خيب   هِب الشتس و وتخوا عليه، وفرو ابم  ريتوة وعمر بم سعص  jتتسوعت روٌس  وِ ص فيه ااسني«: ف تو

عف بتوافر اايب ومثرهتت واستفعلوا فيه ااسني عليه السإس و وحتبه و ر موا  وه   رأأ ااسني وت  و  رمصه  هب العراق بأيب ااستف

ِتبص ااسني فتن ممك شت تت فلم«:  سألته عم ووس روس عتشودا ف تو: قتو jويتء ف   تيل الشيي النوب عم  يب عاص اهلل. »البررب  »ذار روس  ق 

ون آلو   ية لعممم اهلل و م  عتنم عع قتب ااسني  م  هب الشتس وندا ون قتب ااسني عليه السإس وسلِم  م خرج وا ااسني، ووتدت «: أم قتو

المتن  اإفة ف آو  يب سليتن  ن رتخنوا ذلك اليوس عيصا ام رلو ون فيه شكرا، فلتدت ف آو  يب سليتن سمة وا اليوس ف المتن، واقتصى  ما

.»جيعت لنلك، فلنلك رلو ووه ورصخلون عع عيت هتم و هتليمم اللرو ف ذلك اليوس
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البدري يف كتابه بحوث يف النهضة الحسينية 
وكتابه الحسنيj  يف مواجهة الضالل األموي.
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