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نعمل حبسب هذه  وحنن ،يف الظروف الراهنة ووفق القوانني احمللية مينع االجتماع وإلقاء اخلطبة أمام الناسوضح حضرته أنه 

وإن م يكونوا  العام يفاخلطبة من املسجد وأن يستمع إليها مجيع األمحديني مت تدبري األمر أبن يلقي حضرته فقد  ،التعليمات
 يزيلو املداومة على الدعاء ليحّسن هللا تعاىل الظروف السعي للحفاظ على  اجلميع على ثوحيف املسجد.  حضرته أمام

 رونق املسجد املعتاد. هذا الوابء ليعود

 . حيث ذكرقعة اجلملاالذي استشهد يف و  طلحة بن عبيد هللا واتبع حضرته يف هذه اجلمعة احلديث عن سيدان 
 تفصيل هذه الواقعة.

ا اأْلَْمِر ِمْن قَاَل َما َأِجُد َأَحًدا َأَحقَّ ِِبَذَ  ،اْسَتْخِلفْ  ،أَْوِص ََي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ  قال له الناس:  لما دنت وفاة عمر ف
َ َرُسوُل اَّللَِّ  ُهْم رَاٍض  َهُؤاَلِء الن ََّفِر أَْو الرَّْهِط الَِّذيَن تُ ُويّفِ َعْبَد َفَسمَّى َعِليًّا َوُعْثَماَن َوالزَُّبرْيَ َوطَْلَحَة َوَسْعًدا وَ َوُهَو َعن ْ

َئِة الت َّْعزِيَِة َلهُ  :َوقَالَ  .الرَّمْحَنِ  ْمرَُة َسْعًدا فَ ُهَو َذاَك  ،َيْشَهدُُكْم َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َولَْيَس َلهُ ِمْن اأْلَْمِر َشْيٌء َكَهي ْ فَِإْن َأَصاَبْت اْْلِ
رَ َوإِ   . الَّ فَ ْلَيْسَتِعْن ِبِه أَيُُّكْم َما أُمِّ

ر كله إىل عبد ُعهد األمف ،م يكن يف املدينة. وم يتوصلوا إىل أي نتيجة آنذاكفتشاور األصحاب اخلمسة ألن طلحة 
الرمحن بن عوف، فجال يف املدينة ثالثة أَيم حيث طرق ابب كل بيت وسأل الرجال والنساء عن من ميكن أن يكون 

 وصار خليفة.  خليفة، فقال اجلميع إهنم يريدون أن يكون عثماُن خليفة، فحَكم حبق عثمان 
هم الصحابة والتابعون أيضا وقالوا كلهم إن عليا أمري وفي جاء الناس كلهم إىل علي  فلما اسُتشهد عثمان 

م يكونوا ينكرون اخلالفة رغم أهنم  طلحة والزبري وعائشة . وأما عن حادثة اجلمل فقد كان احملرك ورائها أبن املؤمنني
تقرت يف قد اعرتفِت السيدة عائشة رضي هللا عنها خبطئها واسف. قد شغلتهمكانت   قضية الثأر من قاتلي عثمانأن  إال

  أتييد ذلك:  ويفاملدينة. أما طلحة والزبري فلم ميوات قبل البيعة، 
ممن  :ال يلفق، أي كان يكاد حيتضر"وأخرج احلاكم عن ثور بن جمزاة قال: مررت بطلحة يوم اجلمل يف آخر رمق،  -1

ه، فأتيت فبسطت يدي وابيعين وفاضت نفس ،فقال ابسط يدك أابيعك ،عليٍّ  فقلت من أصحاب أمري املؤمنني ؟أنت
أىب هللا أن يدخل طلحُة اجلنة إال وبيعيت يف عنقه. )اخلصائص  عليا فأخربته فقال: هللا أكرب، صدق رسول هللا 

 الكربى( )فكان من العشرة املبشرة( 
مرة ذُكرت عند السيدة عائشة رضي هللا عنها حادثُة اجلمل، فقالت: ليتين كنت من القاعدين الذين م خيرجوا  -2

 ذلك اليوم. 
، وليس ذلك فحسب، بل ابجلنة، وال بد أن تتحقق بشارة النيب  طلحة والزبري من الذين بشَّرهم النيبُّ كان   -3

 قد تراجعا عن اخلروج واتاب. 



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

ىل إ هلم فرصة رائعة ْللصاق التهم به، فالذين ذهبوا منهم تسّنتقد أخذ البيعة من املسلمني  فلما علموا أن عليا 
فأعلنت ذلك واستنجدت ابلصحابة.   ر عثمان مكة أقنعوا السيدة عائشة رضي هللا عنها أن تعلن اجلهاد ألخذ أث

أبسرع ما ميكن، واملفهوم الذي كان يف ابهلما  بشرط أن أيخذ أثر عثمان  كان طلحة والزبري قد ابيعا عليا 
ستتّب السالم أوال يف مجيع األقاليم مث يلتفت إىل معاقبة إذ كان يرى أن ي للسرعة كان منافيا للحكمة عند علي 

القتلة، ألن األولوية حلماية اْلسالم، ولو أتخرت معاقبة القاتلني فال أبس يف ذلك، وبسبب هذا االختالف ظن طلحة 
ان يعّدان حبسب رأيهم، لذا كا أخذ يرجع عن عهده، فلما كاان قد ابيعاه بشرط وم حيققه علي  والزبري أن عليا 

انضما إليها، وتوجهوا إىل البصرة مجيعا.  نفسيهما قد حتّررا من تلك البيعة شرعا، فلما بلغهما إعالن السيدة عائشة 
على أن يلتزم أبمر وبشرط معني انضّم إليهما غالبية الناس، فلما علم  علم الناس أن طلحة والزبري كاان قد ابيعا عليا 

اآلخر جيشا، وانطلق إىل البصرة، وعند الوصول إىل البصرة أرسل شخصا إىل السيدة ِبذا اجليش أعد هو  علي 
فوصل هذا الشخص أوال إىل السيدة عائشة رضي هللا عنها، وسأهلا عن قصدها، فقالت نريد  عائشة وطلحة والزبري 

هلذا  باحلر ريدان اْلصالح فقط، وبعد ذلك طلب ذلك الشخص طلحة والزبري أيضا، وسأهلما: هل أنتما أيضا ت
أحد يف حالة  معاقبةفإن اهلدف، فقاال نعم، فقال، فاْلصالح أن حنقق الوحدة أوال يف البلد مث نعاقب األشرار، وإال 

فقل له أن أييت فنحن جاهزون للقائه،  االضطراب هذه ستؤدي إىل ظهور فنت أخرى، فقاال إذا كان هذا رأي علي 
 وتقابل ممثال الطرفني وتقرر أن القتال ال يصح بل جيب الصلح.  فأخرب بذلك عليًّا 

ويف هذه األثناء جاء ( أصاِبم قلق شديد، وقاتلي عثمان  سبأ)أي مجاعة عبد هللا بن  السبئينيفلما بلغ هذا اخلرب 
تايل فهل أعددَت لقد أعددَت معسكرا لق أيضا وقابل الزبري يف اليوم الثاين من وصوله، حينها قال له علي  علي 
أخاكم، فما السبب أن دماء بعضنا البعض كانت تعد حراما يف السابق واآلن قد  أمام هللا أيًضا؟ ألستُ  تقدمهعذرا 

، فقال علي وكان مع الزبري: إنك حرضت الناس على قتل عثمان  ملاذا هذه املواجهة ؟ فقال له طلحة  تحلّ أُ 
 إنين ألعن الشركاء يف قتل عثمان : مث قال علي ،  للزبري أال تذكر يوم قال لك النيب :  وهللا ستحارب

أبدا واعرتف أبنه  إىل جيشه وأقسم أنه لن حيارب عليا  ظاملا. فعند مساع هذا القول عاد الزبري  له عليا وستكون
 أخطأ يف االجتهاد. 

، من كانوا مع علي منهم أناضطراب كبري، فلما غشي الليل دبروا ملنع الصلح حبيث م أصاِب عند مساع املفسدين ذلك
ليال مما  علي  هامجوا جيشَ فليال، ومنهم من كانوا يف جيش هؤالء الثالثة  عائشة وطلحة والزبري  جيشَ  فهامجوا

 فقط.  ئينيالسبمؤامرة ضجة، وظن كل فريق أن الفريق اآلخر خدعه مع أهنا يف احلقيقة كانت  تسبب يف إحداث



  ها، لعل هللا يزيل الفتنة بسببها. أن خيرب أحٌد عائشَة رضي هللا عن فلما اندلعت احلرب اندى علي 
 لسهام.اب هالدأوا يرشقون مجقد فشلت، فبأن خطتهم  رأوا الثوار لكن، إىل األمام مل عائشة رضي هللا عنهاجيئ جبف

هل البصرة مع كان أو  .احلرب أيها الناس، واذكروا هللا ويوم احلساب ُكّفوا عنعائشة رضي هللا عنها بشدة أن   فصاحتْ 
 استّلواإهانة أم املؤمنني رضي هللا عنها، ف رؤيةاستشاطوا غضبا بفاجليش الذي اجتمع مع عائشة رضي هللا عنها، 

وله كبار الصحابة ح مركز القتال، والتفّ  عائشة رضي هللا عنها فصار مجل .وا اهلجوم على اجليش املخالفالسيوف وشنّ 
 ل.، وم يرتكوا زمام اجلم خراآلأحدهم تلو  يسقطون صرعى البواسل وبدأوا

وهو ساجد يصلي.  تلهقتتّبعه و  أحد األشقياء لكنخرج إىل جانب، و بل يف القتال  شاركفلم ي رضي هللا عنه أما الزبري
 هؤالء املفسدين. استشهد يف املعركة على أيدي ف رضي هللا عنه طلحة أما
، هاعقروا مجلف ما م تتم إزاحةُ عائشة رضي هللا عنها من ساحة القتال،توقف يلن  القتال ظن البعض أن قتالملا اشتد ال 

مما  دّ يكن بُ ، إال أنه م امحرَّ وجه حزانً   علي  لما رأى ذلك ف قتال.ال توقفف .ووضعوه على األرض هاوأنزلوا هودج
 ا.ابلغأسفا   أبدى علي، فضمن القتلى ثمان طلحة جثر على عُ  قتالوبعد انتهاء ال .حصل

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

بنظافة البيوت  لفت اهتمام أبناء اجلماعة إىل أن يهتموا طلحة  ةحضر احلديث عن وبعد أن انتهى حضرته من 
صاحلوا . وفوق كل ذلك جيب أن يتوبوا توبة صادقة، وحُيدثوا يف أنفسهم تغرّيا طاهرا، ويتونظافة اللباس أيضا بوجه خاص.

 مع هللا ولينهضوا يف جوف الليايل ويدعوا هللا تعاىل. 
 وفق هللا تعاىل اجلميع لذلك. 

 


