
طلحة بن عبيداهلل

    از نخستني اصحاب پيامرب اکرم  

    مجاهد احد و ديگر جنگهای صدر اسالم

    ملقــــب بــه طلــــحة الخري و 

لجــود ا طلحة

ــني  ــره تعي     عضــو شــورای شــش نف

خليفــه پــس از مــرگ خليفــه دوم

    از اولــني بيعــت کننــدگان بــا 

ــل عثــان امرياملؤمنــني   پــس از قت

ــني  ــا امرياملؤمن ــکنان ب     از پيان ش

و برپاکننــدگان فتنــه جمــل 

ه«، چقـدر جـواد و بخشـنده  فـردى گفـت كـه »مـا اجـود طلحـة؟«؛ »طلحةبن عبیداللّـَ

اسـت؟ البد پوىل به كـى داده بـود، يـا به كسـاىن محبّتى كـرده بـود. يك مزرعـه ى خيىل 

بزرگ به نام »نشاسـتج« در نزديـى كوفه بوده اسـت كه اين مزرعـه ى بزرگ كوفـه، ملك طلحه ى 

صحـاىب پيامـرب   در مدينه بوده اسـت. گفتنـد: كى كـه چنني ملـى دارد، بايد هم بخشـنده باشـد! اگـر من مثل 

نشاستج را داشتم گشايش مهمى در زندگى شا پديد مى آوردم؛ چيزى نيست كه مى گوييد او جواد است! 

حال شـا اين را بـا زهد زمـان پيامرب  

 و زهد اوايـل بعد از رحلت پيامرب   

مقايسـه كنيد و ببينيد كه بـزرگان و امرا و 

صحابـه در آن چنـد سـال، چگونـه زندگى اى 

داشـتند و بـه دنيـا بـا چـه چشـمى نـگاه 

مى كردنـد. حـاال بعـد از گذشـت ده، پانـزده 

اسـت. رسـيده  اين جـا  بـه  وضـع  سـال، 

خطبه  هاى منازجمعه تهران    1377/02/18

»طلحــه« صاحــب امــاک بســیار بــود و مــال بــر مــال مــی افــزود

»طلحــه«  کــه روزگاری او را طلحةالخیــر 

مــی نامیدنــد در فتنــه جمــل کشــته شــد.

»طلحـــه«  و »زبیـــر« اگـــر چـــه  در ابتـــدا بـــا 

امیراملؤمنیـــن   بیعـــت کردند، ولـــی در برابر 

عدالت علوی تاب نیاوردند و بیعت شکســـتتند.

کسی که چنین ِملکی دارد...

»جا دارد ملت اسالم فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمرب، كار كشور اسالمى به جايى رسيد كه 1

مردم مسلان در كوفه و كربال جمع شدند و جگر گوشه ى پيغمرب را با آن وضع فجيع به خاك و خون 

كشيدند؟! خوب؛ انسان بايد به فكر فرو رود، كه »چرا چنني شد؟« از هر طرف حركت مى كنيم، به خواص مى رسيم.«

مجموعه تصویری »بی خواص« به رشح حال خواص صدر اسالم و علل انحراف آن ها با استفاده از بیانات حرضت آیت الله خامنه ای می پردازد
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