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 ..الثّا� سجنه من املختار رساح إلطالق كتبه الّذي عمر بن الله عبد كتاب وصول إىل املاضية الحلقة يف الكالم بنا وصل ✤

 : برشط� املختار وأُطلق

ً  يحلف أن: والثّا� عليهم، يخرج ال أن يضمنه َمن للمختار يأيت أن:  األّول  ..�ينـا

ا ا فضمنوه، املُختار أتباع ِمن كث�ون فجاء الّض�ن أمَّ  :اليم� هذا فحلّفوه اليّم� وأمَّ

 ينحرها بدنة ألٌف  فعليهِ  فعَل  هو فإنْ  ، ُسلطان له� كانَ  ما عليه� يخرج وال ، غائلة يبغيه� ال هو إالَّ  إله ال الَّذي باللهِ  أحلفاه(

 ).له� فحلف أحرار كلهم وم�ليكه الكعبة رتاج لدى

 :  ألن ُمنعقد ليس املختار حلّفوه الّذي اليّم� هذا ✤

 .املُختار عىل لهم والية ال الّزب�يون ●

 .األلفاظ مبجرد وليس بالقلب ينعقد اليم� أنّ  ●

 !؟..الّشهداء سيّد قتلة من االنتقام مواجهة يف ينعقد ��ٍ  أيُّ  أنّه هذا من واألهم

 .حركتهم وقُمعْت  للجزيرة توّجهوا ح� التّواب� حركة انتهت..  الّسجن يف املختار كان الّتي الفرتة يف ✤

بهات مشحون الحنفية بن ومحّمد الّسجاد باإلمام عالقته يف السي� املختار بشخصيّة املُتعلّق التَّأريخي املقطع هذا ✤  بالشُّ

 .املختار ضدّ  واالفرتاءات واإلثارات واألكاذيب

 وأخربوا وذهبوا األمر، هذا من وتأكّدوا سألوا والّشيعة.. املُختار مع الحنفية ابن نصَب  واإلمام إمامه، من ُمستأذناً  كان املختار ✤

 .النّاس

 بن إبراهيم دون ِمن املُختار لثورة نجاح تصّور نستطيع وال املختار، ثورة يف األساسيّة الّشخصيّة األشرت مالك بن إبراهيم كان ✤

 .األشرت مالك

ً  الكوفة يف الّزب�ي الحكم كان ✤  .املختار ضد واإلثارات األكاذيب كرثت الزّما� املقطع هذا ويف..  الُحس� بقتلة ُمحاطا

 .وصحاحهم كُتبهم يف املُخالف� أكاذيب من �اذج ✤

 كانت وكيف الثّقفي، املُختار تحرّك جو أيّ  يف نعرف حتّى العام الجو من لقطات آخذ أن الربنامج من الجزء هذا يف أحاول ✤

الح هذا وأين األمور، ً  وفضائياتُنا وُخطباؤنا عل�ؤنا عنه يتحّدث الَّذي واالصالح الصَّ  النّاحية زيارة يف زماننا إمام عن ورد لِ� ِخالفا

 :املُقّدسة

 )األموي القرص من( الّشام بالد من صورة ●

 )البرصة ومن..  الكوفة من( العراق من صورة ●

 ..)آوى ابن الرّقطاء،، الحيّة( الّزب� بن عبدالله حيثُ  الحجاز من صورة ●

 .الّزب� بن شخصيّة لنا ترسم الَّتي املُعطيات بعض عىل رسيع مرور ✤

 واستعمل الحدود، ألبعد الّدهاء تحرّكه يف واستخدم املُختار، تحرّك واإلثارات واالفرتاءات باألكاذيب املشحون الواقع هذا مثل يف ✤

 .الُحس� قتلة قتل هّمه وكان التّدب�، يف والّلطف الحكمة

  تفس� وله الشيعة عل�ء من عامل وهو -األربع� يف الّشهداء لسيّد زيارته يف األنصاري لجابر ُمرافقاً  كان الّذي العويف عطية ✤

ً  كان عطيّة  عطيّة أمثال فيها الكوفة من جرجت الَّتي املجموعة هذه كانت فإذا.. املُختار بأمر الكوفة من خرج الّذي الجيش يف ُجنديّا

 !؟..الثّقفي املُختار راية تحت كانت شخصيات وأيّ  أس�ء فأيّ ..  علينا خافية الحقائق من الكث� الكث� أنّ  إىل تُش� قرآئن فهذه العويف،

 الحسيني املرشوع يف يشرتكوا مل ، خفيّة كانت املجموعة هذه ،، وغ�هم..  زياد بن وكميل..  جب� بن وسعيد..  العويف عطية ✤

 .. الحّجاج تتبّعهم ولهذا علناً 

 .املُختار ثورة أجواء يف أيضاً  هي القادمة الحلقة


