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 املُختار لثورة التّأريخي الجانب عىل الّضوء سأسلّط بأّ�  وقُلت الربنامج، هذا من التّأريخية الجهة إىل املاضية الحلقة يف وصلُت  ✤

 ..والتّصحيف للتّحريف تعرّضت كُتب وهي كامل، بشكل الحقائق تذكر ال التّأريخ كُتب بأنّ  بيّنت أنّني مع.. املُختار وشخصيّة

 ..والّس� التّأريخ كُتب يف جاء ما بحسب هويّتهِ  ِمن املعلومات بعض وبيّنت املُختار، شخصيّة ِمن جانب عن تحّدثُت  ✤

 :مقاطع ثالثة إىل التّأريخي البحث هذا يف املُختار حياة أُقّسم ✤

 ه 60 –ه 1زياد، من  ابن سجن دخولهِ  وإىل والدتهِ  ِمن يبدأ: األّول املقطع ●

 60من  ..الُحسينيّة الثّورة وانطالق الثّورة إعالن يوم إىل زياد، ابن ِسجن إىل دخولهِ  يوم ِمن يبدأ: املُختار تأريخ من الثّا� املقطع ●

 ه 66 –ه 

 ه . 67 –ه  66، من)األهم املقطع هو وهذا( ونصف سنة حوايل وهي ، استشهاده يوم إىل ثورته وهو: الثّالث املقطع ●

 ..التّقسيم هذا ِضمن تليها التّي والحلقة الحلقة هذه يف حديثي وسيكون

 الظّامل�، يُب� رجلٍ  عن الكتاب أهل ينقله كالم عن املختار فيها يتحّدث الَّتي املُعطيات ِمن ُمعطىً  عند املاضية الحلقة يف وصلُت  ✤

 ..املُختار عىل تنطبق أوصافه

 ..علني بشكلٍ  املطالب هذه عن أيضاً  يتحّدثون كانوا والباليا املنايا علم يحملون الَّذين األوصياء سيّد أصحاب مجموعة ✤

 :للمختار فيها أرّخ الَّتي رسالته يف عليه الله رضوان الحيلّ  �ا ابنُ  يذكرها محاورة ✤

 حديدة الله عبد فطلب - الله رحمه - الت�ر ميثم الحبس يف وكان. املطلب عبد بن الحارث بن الله عبد أيضا وحبس وحبسه(..

 وال يقتلني وال يقتلك ال والله: املختار فقال الشعر، من عيل ما ألقيت قد فأكون يقتلني زياد ابن آمن ال: وقال بدنه، شعر بها يزيل

 ....)البرصة تيل حتى قليل إال عليك يأيت

 أصحاب ِمن اإلخبارات هذه إليه وصلْت  ورمّبا كب�، احت�لٍ  يف والباليا املنايا علم أصحاب ِمن كانَ  املُختار أنَّ  إىل تُش� املُحاورة هذه

 .. الّسجن يف وهو ميثم ِمن سمعها وُرمّبا والباليا، املنايا علم

 ..املُختار عند واضحة كانْت  الّصورة أنّ  كُلّه هذا يف املهم

 ..املُختار إعداد يف مهم دور التّ�ر مليثم ✤

ً  واسع علم والباليا املنايا علم ✤  درجة عىل العلم لهذا الحامل� األوصياء سيّد أصحاب من الجميع فليس.. يُتصّور مّ�  أكرث جّدا

 ..واالطّالع الِعلم ِمن واحدة

 ضوء عىل..  التّواب� كثورة الثورة بهذه ارتباط لها الَّتي واألحداث..  املختار وثورة املختار عن الطّربي تأريخ يف جاء ملا عرض ✤

 ..الحلقة بداية يف املذكور التّقسيم

 ..القادمة الحلقة يف الحديث تتمة

 


