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ً  شيئاً  ُمخطّطه خيوط يجمع بدأ حوله الشيعة واجتمعت الكوفة، يف الّزب�ي الوايل سجن ِمن املُختار خرج أن بعد ✤  .فشيئا

 ..مطيع بن الله عبد هو جديداً  والياً  وأرسل الّسابق واليه الّزب� ابن عزل وقد

 .رح�� مبكرٍ  مكره ومقابلة بذلك، املُختار وعلم باملُختار، لإليقاع الكيدي الّزب�ي الوايل مخطط ✤

. األخرى القيادات وسائر األشرت، إبراهيم وب� املُختار ب� االتّفاق كان األّول ربيع شهر من 14 ليلة هـ66 الّسنة الخميس ليلة ✤

 ]الحس� يالثارات[وشعار] .. أمت منصور يا: [بشعارات انطالقتها التّواب� ثورة بدأت وقد

ً  فيهم وفتك الّزب�يّ� أرعب فقد.. األشرت مالك بن إبراهيم الثّورة هذهِ  يف املقدام الفارس وكان  ..شديداً  فتكا

ً  تصف الطّربي تأريخ من لقطت� عرض( ✤  )املُختار ثورة انطالق عند وقعت الَّتي واألحداث الوقائع من شيئا

الم عليه الُحس� صدر داسوا الَّذين العرشة عن يبحث كان املُختار بدأ ما أّول ✤  .السَّ

 .األطهار بيته أهل وقَتَلة عليه وسالمه الله صلوات الُحس� لقتلة املُختار قتل لُصور رسيع عرض ✤

الم، عليهم البيت أهل لقلوب كاهل بن حرملة سبّبه أملٍ  أيّ  يعرف عاشوراء واقعة يعرف َمن ✤  أنس بن سنان سبّبه أمل وأيّ  السَّ

الم للُحسينعليه  .السَّ

الم عليه الُحس� قتلة ِمن وآخرين زياد، بن الله عبيد األشرت مالك بن إبراهيم قتل هـ67 سنة املُحرّم ِمن العارش يوم يف ✤  .السَّ

 ألصحابه املُختار قالها الَّتي األخ�ة والكل�ت..  اإلمـارة قرص يف أنصار من معه كان ومن املُختار أصاب الَّذي الحصار عن حديث ✤

 .استشهاده قبل

 "الثّقفي املُختار الويف الُحسيني الثَّائر: "العنوان هذا تحت الربنامج وسيتواصل التأريخيّة املُختار حكاية إنتهت هنا إىل ✤

 ملنهج عميل تطبيق هو الربنامج هذا أنَّ  إذ..  والعرتة الكتاب من املُستل القول لحن ملنهج وفقاً  املُختار وثورة املختار لشخصيّة دراسة

 .املُختار وثورة املختار، شخصية دراسة عىل القول لحن

✤  ً  املعصومة الّس�ة أنّ  كيف لنا اتّضح املكر قانون عىل واعت�داً ..  تكون أن البُدّ  رضورة هي املُختار ثورة فإنّ  األصالب، لقانون وفقا

 .الّرح�� واملكر الكيد إطار يف فهي للُمختار، قْدح روايات ِمن صدر ما أنَّ  فُيعرف والفعيل، القويل الجانب يف لنا تتشّخص

 :عنها سأتحّدث ولكنّي املاضية، الحلقات يف إليها اإلشارة سلفت رمّبا أُخرى قوان� هناك ✤

 .الحقائق تلك إىل يُضاف يشء إىل الحاجة دون نفسها، يف قيمتها تحمل الحقائق أنّ :  الحقائق قانون ●

 .الحقيقة بتلك يتّصل يشء كُّل  يُطهّر الُحسينيّة للحقيقة االنت�ء أنّ : الُحسيني التّطه� قانون ●

 .القادمة الحلقات يف القانون هذا ِمن املقصود وستعرفون..  واإلشارات الرّموز قانون ●

 .عليهم الله صلوات عنهم وردتْ  الَّتي والّزيارات لألدعية وفقاً  املُختار شخصيّة سندرس..  والّزيارات األدعية قانون ●

 مجزوءة املعلومات هذه أنّ  برغم.. املُختار وثورة املُختار، لشخصيّة التّأريخي الجانب عىل الّضوء سلّطنا ح�: أخ�ة مالحظة ✤

 .. والتّصحيف للتّحريف وتعرّضْت 

 املُعطيات، هذه كُّل  من الواضحة الحقيقة نتلّمس أن فنستطيع..الحقائق من تخلو ال املُعطيات هذه لكن ذلك، كُّل  رغم

 .املُختار تجاه سلبيّة كُتب وهي شيعية الكُتب أن برغم

الم، عليهم البيت ألهل املختار اخالص: ذلك كُّل  من فنستنتج  االنتقام وأنَّ .. الهدف هذا لتحقيق املُختار وإرصار لقضيّتِه، واخالصهِ  السَّ

 ..أبداً  يُفارقه ال املُختار عند هاجساً  كان الّشهداء سيّد قتلة من

 


