
 اجلمعةخطبة 
 اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز

 م3/4/2020 بتاريخ اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
 مسجد املبارك يف إسالم آابد بربيطانيايف 

****** 
 ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطانأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـــهو وأشهد أن  م  

َك نـَْعبُ جيم. الر   َك دُ بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم* اْلَْْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ ين * إَّيَّ  َوإَّيَّ
 .و آمنيْم َوال الضَّالِ نيَ يَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهَنْسَتعنُي * اْهداَن الصِ َراَط اْلُمْسَتقيَم * ِصَراط الَّذِ 

اء اخلطبة على إبلق -نظرًا إىل الظروف السائدة اليوم ووفق القوانني اليت سنتها اْلكومة هنا-ال ُيسمح 
املسجد مراعاًة دت اإلمكانيات هنا ألخطب من هذا عِ املستمعني وهم جالسون أمام اخلطيبو ولقد أُ 

ابلقانون والبقاء ضمن حدوده. وذلك ألنه يبلغ عدد املستمعني للخطبة ألوفًا بل مئات األلوف سواء إن  
أم ال. وعلينا السعي للحفاظ على هذه الوحدة واملداومة على الدعاء ليحس ن  املسجديف  كان أمامي أحد  

 نق املسجد املعتاد.هذا الوابء ليعود مرة أخرى رو  ويزيلهللا تعاىل الظروف 
الذي  واآلن أبدأ مبوضوع اخلطبة. كنت قبل مجعتني بصدد اْلديث يف اخلطبة عن طلحة بن عبيد هللا 

قعة اجلملو وقلت أبنين سأذكر بعض األمور هبذا اخلصوصو فأخربكم عنها اليوم مبا يتضمن ااستشهد يف و 
 اجلمل. قعةاما على بعض األسئلة اليت تثار حول و  ردًّا إىل حد   

ري حيث ه يف إحدى رواَّيت صحيح البخاكر تفصيلُ جلنة اخلالفة قبل وفاتهو وذُ  لقد شكل سيدان عمر 
ا َأِجُد َأَحًدا قَاَل مَ  واْسَتْخِلفْ  وأَْوِص ََّي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ  قال له الناس:  ورد فيها أنه ملا دنت وفاة عمر 

َ َرُسوُل اَّللَِّ  ُهْم رَاض  َفَسمَّى َعِليًّا َوُعْثَماَن  َأَحقَّ هِبََذا اأْلَْمِر ِمْن َهُؤاَلِء النـََّفِر أَْو الرَّْهِط الَِّذيَن تـُُويف ِ َوُهَو َعنـْ
َئِة التـَّْعزِيَِة ُكْم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َولَ َيْشَهدُ  :َوقَالَ  .َوالزَُّبرْيَ َوطَْلَحةَ َوَسْعًدا َوَعْبَد الرَّمْحَنِ  ْيَس لَهُ ِمْن اأْلَْمِر َشْيء  َكَهيـْ

ْمرَُة َسْعًدا فـَُهَو َذاَك َوِإالَّ فـَْلَيْسَتِعْن ِبِه أَيُُّكْم َما أُمِ رَ  وَلهُ  . فَِإّن ِ َلَْ َأْعزِْلُه َعْن َعْجز  َواَل ِخَيانَة   وفَِإْن َأَصاَبْت اإْلِ
َمتَـُهْم َوأُوِصيِه أُوِصي اخْلَِليَفَة ِمْن بـَْعِدي اِبْلُمَهاِجرِيَن اأْلَوَِّلنَي َأْن يـَْعِرَف ََلُْم َحقَُّهْم َوََيَْفَظ ََلُْم ُحرْ  :قَالَ وَ 

ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهمْ  اِبأْلَْنَصاِر َخرْيًا اَر َواإْلِ  .ِهمْ ِسِنِهْم َوَأْن يـُْعَفى َعْن ُمِسيئِ َأْن يـُْقَبَل ِمْن  ُْ و الَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ْساَلِم َوُجَباُة اْلَماِل َوَغْيُظ اْلَعُدوِ  َوَأْن اَل يُـ  ُْم رِْدُء اإْلِ ُهْم ِإالَّ َفْضُلُهْم ؤْ َوأُوِصيِه أِبَْهِل اأْلَْمَصاِر َخرْيًا فَِإَّنَّ َخَذ ِمنـْ



ْساَلِم َأْن يـُْؤَخَذ مِ َوأُوِصيِه اِبأْلَْعرَاِب َخرْيًا فَِإَّنَُّ  .َعْن ِرَضاُهمْ  ْن َحَواِشي أَْمَواَلِِْم َويـَُردَّ ْم َأْصُل اْلَعَرِب َوَمادَُّة اإْلِ
 .َعَلى فـَُقرَائِِهمْ 

 .الَّ طَاقـَتَـُهمْ إِ  َأْن يُوََف ََلُْم ِبَعْهِدِهْم َوَأْن يـَُقاَتَل ِمْن َورَائِِهْم َواَل ُيَكلَُّفوا َوأُوِصيِه ِبِذمَِّة اَّللَِّ َوِذمَِّة َرُسولِِه  
 .قَاَل َيْسَتْأِذُن ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابِ و  عائشة على فـََلمَّا قُِبَض َخَرْجَنا ِبِه فَاْنَطَلْقَنا ََنِْشي َفَسلََّم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمرَ  

)الذين ذكرهم  اْجَتَمَع َهُؤاَلِء الرَّْهُط َدْفِنهِ  فـََلمَّا فُرَِغ ِمنْ  .أَْدِخُلوُه فَأُْدِخَل فـَُوِضَع ُهَناِلَك َمَع َصاِحبَـْيهِ  :قَاَلتْ 
ي   فـََقاَل طَْلَحُة فـََقاَل َعْبُد الرَّمْحَِن اْجَعُلوا أَْمرَُكْم ِإىَل َثاَلثَة  ِمْنُكْم فـََقاَل الزَُّبرْيُ َقْد َجَعْلُت أَْمرِي ِإىَل َعلِ عمر(. 

)لعلي  فـََقاَل َعْبُد الرَّمْحَنِ  .د  َقْد َجَعْلُت أَْمِري ِإىَل َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوف  َقْد َجَعْلُت أَْمرِي ِإىَل ُعْثَماَن َوقَاَل َسعْ 
ْساَلمُ  وعثمان(  فَُأْسِكتَ  ولَيَـْنظَُرنَّ أَْفَضَلُهْم يف نـَْفِسهِ  وأَيُُّكَما َترَبََّأ ِمْن َهَذا اأْلَْمِر فـََنْجَعُلُه ِإلَْيِه َواَّللَُّ َعَلْيِه َواإْلِ

ُ َعَليَّ أَْن اَل آُل َعْن أَْفَضِلُكمْ  .لشَّْيَخانِ ا فََأَخَذ بَِيِد َأَحِدِِهَا  .نـََعمْ  :قَااَل  ؟فـََقاَل َعْبُد الرَّمْحَِن أَفـََتْجَعُلونَهُ ِإََلَّ َواَّللَّ
ْساَلِم َما َقْد َعِلْمتَ  فـََقاَل َلَك قـَرَابَة  ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  ُتَك لَتَـْعِدَلنَّ َولَِئْن اَّللَُّ َعَلْيَك لَِئْن أَمَّرْ فَ  وَواْلَقَدُم يف اإْلِ
فـََلمَّا َأَخَذ اْلِميثَاَق قَاَل اْرَفْع َيَدَك ََّي  .ُُثَّ َخاَل اِبآْلَخِر فـََقاَل َلُه ِمْثَل َذِلكَ  .أَمَّْرُت ُعْثَماَن لََتْسَمَعنَّ َولَُتِطيَعنَّ 

اِر فـََبايـَُعوهُ  وفـََباَيَع َلُه َعِلي   وُعْثَماُن فـََبايـََعهُ    بخاري.هذه رواية ال .َوَوََلَ َأْهُل الدَّ
 خليفًة فقال: تفصيل واقعة انتخاب عثمان  وذكر املصلح املوعود 
م و أوصى لستة رجال أن ينتخبوا واحًدا منهدان ابجلروح وأحس  أبن وقته األخري قد عندما أصيب عمر 

زبريو الو و وقاصأيب خليفةو وكان هؤالء النفر الستة: عثمانو وعليو وعبد الرمحن بن عوفو وسعد بن 
ن َيكم أوصى أباخلالفة و  طلحةو كما ضم  إليهم عبد هللا بن عمر للمشورة دون أن يكون له حق  يفو 

إلشراف على سود اباألقداد بن امليبا أن يؤم الصالة لثالثة أَّيمو وأمر هؤالء كلُّهم يف ثالثة أَّيمو وأمر صه
الشورى وأمره أبن جيمع كل هؤالء يف مكان وجيربهم على أن َيكمواو وأن َيرس الباب حامال السيف. 

رجاًل  جاًل وثالثة  ر  وإن رضي ثالثة  ومن رفض فاقتلوه  مجيعهموقال أيضا َمن اتفق عليه أكثركم فليبايعه 
هللا بن عمرو فإن َل يرضوا حبكم عبد هللا ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرمحن بن  موا عبدَ فحك ِ 
 .عوف

فقال عبد  وَل يكن يف املدينة. وَل يتوصلوا إىل أي نتيجة آنذاكفتشاور األصحاب اخلمسة ألن طلحة 
 ألخلع منها. لكم؟ فلم جيبه أحد . فقال: فأانه ويتقلدها على أن يوليها أفضر  منها نفسَ الرمحن: أيكم يُ 

قا . أخريا أخذ من عبد الرمحن ميثافقال عثمان: أان أول من رضي. فقال القوم: قد رضينا. وعلي ساكت  
نة ُعهد األمر كله إىل عبد الرمحن بن عوفو فجال يف املدي وبذلك وأنه لن ينحاز إىل أحدو فأعطاه املوثق

ثالثة أَّيم حيث طرق ابب كل بيت وسأل الرجال والنساء عن من ميكن أن يكون خليفةو فقال اجلميع 



وصار خليفة. هذا بيان سيدان املصلح املوعود  إَّنم يريدون أن يكون عثماُن خليفةو فحَكم حبق عثمان 
 التاريخ.  ملخَّصا من شىت كتب 

لقد ورد يف فتح الباري شرح صحيح البخاري أن سيدان طلحة عند الوصية كان غائباو ومن احملتمل أنه 
نه جاء بعد انتهاء الشورىو وحبسب رأي ُوصف أبنه أصحو أنه حضر وقيل إ حضر بعد وفاة عمر 

 يعتها رويدا رويدا.وبدأت األمور تعود إىل طبخليفةو  بعد بيعة عثمان. ابختصار انُتخب عثمان 
وفيهم الصحابة والتابعون أيضا وقالوا كلهم إن  جاء الناس كلهم إىل علي  فلما اسُتشهد عثمان 

. فقال َلم أن أتخذ بيعتناو فُمد يدك فأنت أحق هبا كعليا أمري املؤمننيو حىت دخلوا بيته وقالوا له نريد
 بدر به فهو حصرا سيكون خليفًةو ُث جاء مهمة أهل بدرو فمن رضي أهلُ  هيمهمتكم بل  تليسهذه 

وقالوا له ال نرى أحدا أحق منك ابخلالفةو فُمد يدك لنبايعك. فسأَلم أين  أهُل بدر كلُّهم إىل علي 
ذهب إىل املسجد وصعد   . فلما رأى ذلك علي  بيد طلحة والزبري؟ فبايعه أوال طلحة شفهياو وسعد  يدا

 و وبعده ابيعه سيدان الزبري والصحابة اآلخرون. كان طلحة   املنرب وأول من صعد إليه وابيعه
فعن ذلك يقول  ؟أم ال ابيعوا عليا قد هل كان سيدان طلحة وسيدان الزبري والسيدة عائشة وغريُهم 

يف خطاب له رد  فيه على بعض اعرتاضات اخلواجه كمال الدينو وَلذا الذكر  سيدان املصلح املوعود 
 أذكره لكم. فقال حضرته للخواجة احملرتم:   أِهية قصوىو ولذا 

فهم َل يكونوا ينكرون اخلالفة بل كانت قضية الثأر من  ال تستدل بعدم بيعة طلحة والزبري وعائشة 
فقد  . أخربك مرة أخرى أن الذي قال لك إن أولئك الصحابة َل يبايعوا عليًّا قد شغلتهم قاتلي عثمان

أخطأ إذ قد اعرتفِت السيدة عائشة رضي هللا عنها خبطئها واستقرت يف املدينة. أما طلحة والزبري فلم ميوات 
 النصوص: بعض  ويف هذا الصدد أسجلقبل البيعةو 

و رأي كان يكاد َيتض"وأخر  اْلاكم عن ثور بن جمزاة قال: مررت بطلحة يوم اجلمل يف آخر رمقو  -1
طت يدي فبس وفقال ابسط يدك أابيعك وفقلت من أصحاب أمري املؤمنني علي    ؟ممن أنت :فقال َل

أىب هللا أن يدخل طلحُة  وابيعين وفاضت نفسهو فأتيت عليا فأخربته فقال: هللا أكربو صدق رسول هللا 
 اجلنة إال وبيعيت يف عنقه. )اخلصائص الكربى( )فكان من العشرة املبشرة( 

عائشة رضي هللا عنها حادثُة اجلملو فقالت: هل يذكر الناس حادثَة اجلملو مرة ذُكرت عند السيدة  -2
فقال أحدهم: نعم يذكروَّناو فقالت ليتين كنت من القاعدين الذين َل يرجوا ذلك اليوم. بل أمتىن أكثر 

 من ذلك وهو ليتين َولدُت عشرة أوالد للنيبو كل واحد منهم مثل عبد الرمحن بن حارث بن هشام. 



ابجلنةو وال بد أن تتحقق بشارة النيب  طلحة والزبري من العشرة املبشرة أيًضاو الذين بشَّرهم النيبُّ  -3
 .و وليس ذلك فحسبو بل قد تراجعا عن اخلرو  واتاب 

يقول سيدان املصلح املوعود عن شهادة سيدان عثمان وبيعة سيدان علي وحادثة اجلمل: انتشرْت ِفرق 
 اآلخرين. اجلهاتو ووقاية ألنفسهم من االهتام بدأوا يتهمون القاتلني يف شىت 

 َلم فرصة رائعة إللصاق التهم بهو وكان صوااب تسن تقد أخذ البيعة من املسلمني  فلما علموا أن عليا 
(و لذا كانت فرصة االهتام قد اجتمعوا حوله )أْي حول علي  أيضا ألن عددا من قاتلي عثمان 

 ارضني واملنافقنيو فالذين ذهبوا منهم إىل مكة أقنعوا السيدة عائشة رضي هللا عنها أن تعلنساحنة َلؤالء املع
 فأعلنت ذلك واستنجدت ابلصحابة. كان طلحة والزبري قد ابيعا عليا  ر عثمان اجلهاد ألخذ أث

أبسرع ما ميكنو واملفهوم الذي كان يف ابَلما للسرعة كان منافيا للحكمة  بشرط أن أيخذ أثر عثمان 
إذ كان يرى أن يستتب  السالم أوال يف مجيع األقاليم ُث يلتفت إىل معاقبة القتلةو ألن األولوية  عند علي 

لقاتلني ا ْلماية اإلسالمو ولو أتخرت معاقبة القاتلني فال أبس يف ذلكو كما كان هناك اختالف يف تعيني
أوال ُمبدين حزان شديدا وخوفا من نشوء الفرقة يف املسلمنيو َل  أيضاو فالذين كانوا قد وصلوا إىل علي 

و فقط مالفتنةو بينما كان اآلخرون يشكون فيه هم أنفسهم مؤسسوابلطبع يشك فيهم أبَّنم  يكن علي 
هدهو فلما كاان قد ابيعاه بشرط أخذ يرجع عن ع وبسبب هذا االختالف ظن طلحة والزبري أن عليا 

حبسب رأيهمو لذا كاان يعد ان نفسيهما قد حتر را من تلك البيعة شرعاو فلما بلغهما  وَل َيققه علي 
 عن االلتقاء اْلاكُم الناسَ  ىَّنانضما إليهاو وتوجهوا إىل البصرة مجيعا. ويف البصرة  إعالن السيدة عائشة 

على أن يلتزم أبمر وبشرط معني انضم   ة والزبري كاان قد ابيعا عليا هبماو لكن حني علم الناس أن طلح
هبذا اجليش أعد هو اآلخر جيشاو وانطلق إىل البصرةو وعند  إليهما غالبية الناسو فلما علم علي 

فوصل هذا الشخص أوال إىل  الوصول إىل البصرة أرسل شخصا إىل السيدة عائشة وطلحة والزبري 
السيدة عائشة رضي هللا عنهاو وسأَلا عن قصدهاو فقالت نريد اإلصالح فقطو وبعد ذلك طلب ذلك 

ل: إذا  َلذا اَلدفو فقاال نعمو فقا اْلربالشخص طلحة والزبري أيضاو وسأَلما: هل أنتما أيضا تريدان 
ىل الفتنةو ألن يؤدي إ هذا الطريقمتوهو وإَنا هذا الطريق الذي اختذطريقه كنتم تبتغون اإلصالح فليس 

ظروف البلد متأزمة جدا حبيث إذا قتلتم شخصا تقدم ألف شخص أتييدا لهو وإذا قاومتموهم برز عدد  
بة أحد يف حالة معاقفإن أكرب أتييدا َلمو فاإلصالح أن حنقق الوحدة أوال يف البلد ُث نعاقب األشرارو وإال 

 الوقت يف وا اْلكومة تستقر أوال وهي ستعاقب اجملرمني ظهور ف ن أخرىو فَدعُ االضطراب هذه ستؤدي إىل



 فقل له أن أييت فنحن جاهزون للقائهو فأخرب بذلك عليًّا  و فقاال إذا كان هذا رأي علي املناسب
 وتقابل ممثال الطرفني وتقرر أن القتال ال يصح بل جيب الصلح. 

( أصاهبم قلق شديدو فاجتمع وقاتلي عثمان  سبأ)أي مجاعة عبد هللا بن  السبئينيفلما بلغ هذا اخلرب 
 ألضرار الفادحةا سوف جيلبأن عقد الصلح يف املسلمني مجاعة منهم سرًّا للتشاورو وقرروا بعد التشاور 

 و ألَّنم لن ينجوا من عقوبة قتل عثمان ماَل يتقاتل املسلمون فيما بينهمو وإذا حصل الصلح واألمنعليهم
أيضا  ملجأو لذا جيب أال َيدث الصلح أبي حال. ويف هذه األثناء جاء علي ال فلن جيدوا أي مأمن و 

لقد أعددَت معسكرا لقتاَل فهل أعددَت  وقابل الزبري يف اليوم الثاّن من وصولهو حينها قال له علي 
ات كبريةو الذي خدمتموه بتضحيأمام هللا أيًضا؟ ملاذا تعقدون العزم على القضاء على اإلسالم  تقدمهعذرا 
و فلو  تحل  أخاكمو فما السبب أن دماء بعضنا البعض كانت تعد حراما يف السابق واآلن قد أُ  ألستُ 

بدعةو فلماذا هذه املواجهة إذْن؟ فقال له  ةَل تنشأ أي تولكن مادام وكانت مثة بدعة لكان لكم مربر
: إنين ألعن الشركاء و فقال علي عثمان وكان مع الزبري: إنك حرضت الناس على قتل  طلحة 

وهللا ستحارب عليا  : أال تذكر يوم قال لك النيب للزبري  و ُث قال علي يف قتل عثمان 
أبدا  إىل جيشه وأقسم أنه لن َيارب عليا  ظاملا. فعند مساع هذا القول عاد الزبري  له وستكون

واعرتف أبنه أخطأ يف االجتهاد. فلما انتشر هذا اخلرب يف اجليش اطمأن اجلميع أنه لن تكون اْلرب اآلنو 
 نأبل سوف يتم الصلحو لكن أصاب املفسدين اضطراب كبريو فلما غشي الليل دبروا ملنع الصلح حبيث 

منهم من كانوا يف جيش هؤالء ليالو و  عائشة وطلحة والزبري  جيشَ  و فهامجوامنهم من كانوا مع علي
ضجةو وظن كل فريق أن الفريق اآلخر خدعه  تسبب يف إحداثليال مما  علي  هامجوا جيشَ فالثالثة 

 فقط.  السبئينيمع أَّنا يف اْلقيقة كانت مؤامرة 
  ها. هاو لعل هللا يزيل الفتنة بسببأن يرب أحد  عائشَة رضي هللا عن فلما اندلعت اْلرب اندى علي 

أن خطتهم  أوار  الثوار و ألنو لكن النتيجة كانت أكثر خطورةإىل األمام مل عائشة رضي هللا عنهاجيئ جبف
اْلرب أيها  وا عنُكف  عائشة رضي هللا عنها بشدة أن   فصاحتْ  لسهام.اب هادأوا يرشقون مجلقد فشلتو فب

كان و  .مجلها السهام إىل ونطلقوا يوظل   َل يكف وا الثو ار املفسدين لكن .الناسو واذكروا هللا ويوم اْلساب
انة أم املؤمنني إه رؤيةاستشاطوا غضبا بفأهل البصرة مع اجليش الذي اجتمع مع عائشة رضي هللا عنهاو 

 ضي هللا عنهاعائشة ر  فصار مجل .وا اَلجوم على اجليش املخالفالسيوف وشن   استل وارضي هللا عنهاو ف
و وَل يرتكوا  خراآلأحدهم تلو  يسقطون صرعى صحابة البواسل وبدأواحوله كبار ال مركز القتالو والتف  

 ل.زمام اجلم



وهو  قتلهتب عه و ت أحد األشقياء لكنخر  إىل جانبو و بل يف القتال  شاركفلم ي رضي هللا عنه أما الزبري
 هؤالء املفسدين. استشهد يف املعركة على أيدي ف رضي هللا عنه طلحة ساجد يصلي. أما

 تالوما َل تتم إزاحُة عائشة رضي هللا عنها من ساحة القتوقف يلن  القتال ظن البعض أن قتالملا اشتد ال 
امحرَّ وجه   علي  لما رأى ذلك ف قتال.ال توقفف .ووضعوه على األرض هاو وأنزلوا هودجهافعقروا مجل

أبدى و فضمن القتلى ثمان طلحة جثر على عُ  قتالوبعد انتهاء ال .مما حصل د  و إال أنه َل يكن بُ حزانً 
 ا.ابلغأسفا   علي

 ة كلهاللصحابة مطلقاو بل كانت اخلط ا أنه َل يكن يف هذا القتال دخل  يتضح من كل هذه األحداث جليًّ 
تراجعا  ما قدألَّن رضي هللا عنهم مجيعاو بيعة علي على قد ماات طلحة والزبري وأنو  عثمان قـََتلةِ  بلمن قِ 
شهدا على أيدي األشرارو فلعن استُ  او لكنهم علي كاان قد قررا مساندةو  وموقفهما عن
 .قاتليهما  علي

قال حضرة املصلح املوعود رضي هللا عنه يف مناسبة أخرى وهو يتحدث عن حرب اجلمل واستشهاد طلحة 
رضي هللا عنه: عندما يبعث األنبياء إىل الدنيا فإن أوائل املؤمنني هبم هم الذين يـَُعد ون من الكبار. فكل 

رضي هللا  ن عوف وسعدا وسعيدامسلم يعلم أن أاب بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبري وعبد الرمحن ب
عنهم كانوا يـَُعد ون من كبار املسلمني. لكن ليس سبب ذلك أَّنم كانوا أكثَر متتًعا أبسباب الراحة من 
غريهمو وإَنا ُعد وا من الكبار ألَّنم كانوا أكثَر تعرًضا لالضطهاد من غريهم. عاش طلحة رضي هللا عنه بعد 

نهو صل اخلالف بني املسلمني بعد استشهاد سيدان عثمان رضي هللا عالرسول صلى هللا عليه وسلمو وملا ح
قالت فئة منهم جيب علينا أخذ أثر عثمان رضي هللا عنهو وكان طلحة والزبري وعائشة رضي هللا عنهم مجيعا 
 زعماء هذه الفئة. بينما قالت فئة أخرى إن املسلمني يف فرقة وتشتت اآلنو والناس ميوتون كل يومو واملوقف
يتطلب منا توحيد صفوف املسلمني كلهم أواًل السرتداد جمد اإلسالم وشوكته اثنيةو وبعد ذلك سوف 
أنخذ الثار من املفسدينو وكان علي رضي هللا عنه زعيم هذه الفئة. لقد اشتد هذا اخلالف لدرجة أن 

مهم علي  أَّنم يْؤثرون يًعاو واهتعليًّا أنه َيمي قـََتلَة عثمان رضي هللا عنهم مجقد اهتموا طلحة والزبري وعائشة 
مصاْلهم الشخصية على مصلحة اإلسالم. وهذا يعين أن اخلالف كان قد بلغ الذروة. ُث نشب القتال 
بني الفئتني حيث قامت عائشة رضي هللا عنها بقيادة جيش إحدى الفئتنيو وقد شارك طلحة والزبري رضي 

 عنهمو من الفئة املعارضة لعلي رضي هللا كاانأنه رغم أَّنما   هللا عنهما يف هذا القتال. وكما سبق أن ذكرت
ولكن الزبري انفصل فيما بعد عن اجليش احملارب ضد عليو أما طلحة فكان أيضا قد تصاحل مع علي رضي 
هللا عنهم مجيعا. لكن املفسدين من املنافقني واألشرار كانوا قد متكنوا من إاثرة  الفتنة على كل حالو وصار 



فئتني. فاشرتك طلحة والزبري يف القتالو ويف أثناء ذلك جاء صحايب إىل طلحة وقال له أتذكر أن  القوم
لي  قال لك يف جملس: سيأيت عليك زمان تكون يف جيش ويكون ع قد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان

 عنه ذلك يف جيش آخرو ويكون علي  على اْلقو وتكون أنت على الباطل. فلما مسع طلحة رضي هللا
عاد إىل صوابه وقال نعم لقد تذكرت اآلن ذلك. ُث انفصل طلحة عن اجليش على الفور. وبينما هو يغادر 

عنه الرسول صلى هللا عليه وسلمو تتبـ َعه شقي من جيش علي رضي هللا عنه وط بنصيحةساحة القتال عمالً 
عَطى مكافأًة  طلحة جيري ظًنا منه أن سيُ ابخلنجر وقتله. وكان علي رضي هللا عنه يف جملس فجاءه قاتُل 

لت طلحَة َّي أمري تاملؤمننيو أبش رك بقتل عدوك. فقال علي: َمْن؟ قال: لقد ق كبرية على قتلهو وقال: أمريَ 
املؤمنني. فقال له علي رضي هللا عنه: فإّن أبشرك ابلنار بناًء على قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو 

سلم قال يف جملس وأان وطلحة فيه: َّي طلحةو سوف تتحمل الذل من أجل اْلق ألنه صلى هللا عليه و 
 والعدلو وسوف يقتلك شخصو ولكن هللا سوف يدخله النار. 

وجًها لوجه بدأ طلحة يقدم األدلة على  من جهة أخرى الزبريو طلحة جنود و من جهةو ملا قام جنود علي 
صحة موقفه )كان هذا قبل أن يغادر طلحة ساحة القتال بعيدا عن فتنة اْلرب حني ذكَّره أحد الصحابة 
ه شخص من جنود علي رضي هللا عنه وقال: اسكْت َّي مشلول  بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( فعري 

 .اليد
تعملو فلما قال ذلك الشخص: اسُكت َّي مشلول اليد! قال طلحة  كانت إحدى يدْي طلحة مشلولة ال

 لقد قلَت: اسكت َّي مشلول اليد! ولكنك ال تعلم كيف ُشل ت يدي. عندما تقهقهر املسلمون يوم :
ه ثالثة آالف جنديو قوامُ  الذي كان الكفار ان جيشُ إال اثنا عشر رجالو حاصرَ  ُأحد وَل يبق مع النيب 

النتهى األمر كله.  من كل حدب وصوب ظنا منهم أنه لو قُتل النيب  النيب على سهام وبدأوا يرمون ال
 و فوضعتُ كل جندي من جيش الكفار يرشق السهام إىل  مد رسول هللا   ن قوسويف ذلك الوقت كا

ولكين  وجيش الكفار تصيب يدي حىت ُشل ت كلياسهام الرماة من و فكانت يدي أمام وجه رسول هللا 
 . َل أصرف يدي من أمام وجه رسول هللا 

قال ضمن أحداث يوم اجلمل:  ان آخر يف ذكر طلحة يف مك وقد قال سيدان املصلح املوعود 
شخص أن مشلول اليد ذلك قد قُتلو فسمع أحد الصحابة هذا الكالم وقال: َّي أيها الشقيو هل تعلم  

فار أن النيب م الكلِ وعَ  ويدان يوم ُأحد نتيجة سوء فهم  كيف ُشل ت يده؟ حني هرب جيش الصحابة من امل
 لذي  اتكالب عليه من كل اجلوانب جيش الكفار  وموجود يف ميدان اْلرب مع بضعة أشخاص فقط

 اً ومرمى َلم؛هدف قوامه حواَل ثالثة آالف جنديو ومحل مئات الرماة أقواسهم وجعلوا وجه النيب كان 



و فكان كل سهم ه ووضع يده أمام وجه جهه الكرمي كان طلحة . والذي َّنض عندئذ ْلماية و 
لك أن ت. فظلت السهام تصيب يده على التواَل حىت يصيب يده بدال من أن يصيب وجه رسول هللا 

. واليوم كليا  وُشل ت يده عادية بل بسبب كثرة اجلروح عطبت عضالت يد طلحة َل تكن جراحاً اجلراح 
مناها كل واحد نعمة يتل!! إن كونه مشلول اليد على هذا النحو ؟بهاستخفافاً "مشلول اليد"  :طلق عليهتُ 

 منا.  
ال علي : قم على عليو فبن طلحة فسل   عمران جالس إذ جاء ند علي  ربعي بن حراش قال: إّن لعِ عن 

؟ قال: أما والدي وأخذت ماَل فقال: ترحب يب َّي أمري املؤمنني وقد قتلتَ  مرحبا عمران بن طلحة مرحبا.
فقد قبضت مالك قال:  ويف رواية أن علي ا  -ك فخذهإىل مالِ  دُ مالك فهو معزول يف بيت املالو فاغْ 

: أيبو فإّن أرجو أن أكون أان وأبوك من الذين قال هللا  وأما قولك: قتلتَ  -لئال يتخطفه الناس 
ْخواانً على ُسُرر  ُمَتقاِبِلنْيَ َونـََزْعنا َما يف ُصُدْورِِهْم ِمْن ِغل   إ 

عن  مد األنصاري عن أبيه قال: جاء رجل يوم اجلمل فقال: إئذنوا لقاتل طلحة. قال فسمعت عليا 
 يقول: بشره ابلنار.

أراك جمدالً  و أاب  مد أنميسح الرتاب عن وجههو وقال عزيز  عليَّ  تل طلحة ورآه علي مقتواًل جعلملا قُ 
ُث قال: إىل هللا أشكو عجري وجبريو وترحم عليهو وقال: ليتين مت قبل هذا اليوم  .حتت جنوم السماء

 بعشرين سنةو وبكى هو وأصحابه عليهو ومسع علي رجالً ينشد:
 فىت كان يدنيه الغىن من صديقه ... إذا ما هو استغىن ويبعده الفقر

 فقال: ذاك أبو  مد طلحة بن عبيد هللاو رمحه هللا.
 : أيده هللا تعاىل بنصره العزيز: هنا انتهى ذكر طلحة ُث قال حضرته 

عن الظروف الراهنة حيث قال ملفيت  مد  واآلن أقرأ على مسامعكم مقتبسا من كالم املسيح املوعود 
يف هذه األَّيم جيب االهتمام هذا الكالم يعود إىل أَّيم كان الطاعون فيها متفشيا(  -ذات مرةصادق 

ةو نَّ اللباس أيضا بوجه خاص. األَّيم اْلالية قاسية جدا واَلواء سام و والنظافة من السُّ  بنظافة البيوت ونظافة
ْر * َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ وقد جاء يف القرآن الكرمي أيضا:   َوثَِياَبَك َفَطهِ 

 إىل هب أهلهاأال يذ فيها الطاعون بشدة جيب أخرى: املدن والقرى اليت قد تفشى يف مناسبة   وقال 
وا و ويقوموا إبجراءات وقائية ضرورية. وفوق كل ذلك جيب أن يتوبأماكن أخرىو وينظفوا بيوهتم ويسخنوها

ا طاهراو ويتصاْلوا مع هللا ولينهضوا يف جوف اللياَل ويدعوا هللا تع اىل. توبة صادقةو وَُيدثوا يف أنفسهم تغري 
 ن عذاب هللاو ولنعم ما قيل. حالة املرء هو الذي سينقذه م: التغري  الصادق يف ُث قال 



ندعو هللا تعاىل أن يوفق كل أمحدي للرتكيز على الدعاء يف هذه األَّيم. عليكم أن تعملوا بتعليمات اْلكومة 
نوها حبرق أيضاو ن وهي متوفرة يف  وDettolورشِ حوا املع قمات مثل  معينةهبارات ظِ فوا بيوتكم جيداو وسخِ 

السوق. ندعو هللا تعاىل أن يرحم اجلميع. ابختصارو جيب أن تركزوا على الدعاء يف هذه األَّيم. وفق هللا 
 آمنيتعاىل اجلميع لذلك. 

 


