
  السالم يهعل يحضرت عل يتحقان يلدال
  

  . شده كه دو نفر از شيعيان در گذرگاهي از بغداد به مجلس بزرگي رسيدند نقل
  اين مجلس متعلّق به  كيست؟ پرسيدند
  .است )ازبزرگان اهل سنت( يفهمجلس درس امام اعظم ابوحن گفتند
اث    راوي ب در مذهب شيعه و در عين حال آدمـي بحـحكايت مي گويد رفيق من كه اسمش فضل بن حسن بود و مردي متعص

  و با اطالع از مباني مذهب بود ، گفت
  .مي روم و با اين مرد مباحثه مي كنم و تا او را ملزم و مجاب نكنم از اين مكان نمي روم من

  .با او بر نمي آيي بحث  ةاين عالم بزرگي است و از عهد گفتم
  .من معتقد به مذهب حقم و حق مغلوب نمي شود  گفت
  مجلس شديم و نشستيم و در يك فرصت مناسب، فضل از جا برخاست و گفت وارد
و من هر چه مي خواهم به او بفهمـانم كـه ابـوبكر بعـد از پيـامبر      ) يعني شيعه است( العالم من برادري دارم كه رافضي است  ايها

شما يك دليل . به حق است  ةبه حق بوده قبول نمي كند و مي گويد علي بن ابيطالب ، افضل و خليف ةضل امت و خليفاكرم ، اف
  .بفهمانم و او را به راه راست بياورم  اوقاطعي به من ياد بدهيد كه به 

ميـدان هـاي جنـگ ، آن دو    گفت به برادرت بگو بهترين و روشن ترين دليل ايـن اسـت كـه پيـامبر اكـرم همـواره در        ابوحنيفه
را كنار خود مي نشاند و علي را مقابل نيزه و شمشير دشمن مي فرستاد و اين نشـان مـي دهـد كـه آن     ) ابوبكر و عمر! ( بزرگوار 

دو نفر ، محبوب پيامبر بوده اند و چون آن حضرت مي خواسته كه آن ها بعد از خودش جانشين باشند آنها را حفظ مي كـرد و  
دوست نمي داشت طردش مي كرد و به ميدان مي فرستاد تا كشته شود و اين بهتـرين دليـل بـر افضـليت ابـوبكر و       چون علي را

  !عمر است 
خداونـد ،  « : گفت بله من اين را به برادرم مي گويم ولي او از قرآن به مـن جـواب مـي دهـد كـه خداونـد فرمـوده اسـت         فضل

و به حكم اين آيـه ، علـي چـون مجاهـد     » اجري بزرگ براي آنان آماده است مجاهدين را بر قاعدين و نشستگان برتري داده و
  . ندبوده افضل از ابوبكر وعمراست كه قاعد بوده ا

گفت به او بگو از اين بهتر مي خواهي كه ابوبكر و عمر قبرشان كنار قبر پيامبر و چسبيده به قبـر آن حضـرت اسـت در     ابوحنيفه
  .دور افتاده و در عراق است حالي كه قبر علي از قبر پيامبر 

گفت بله اين را هم به برادرم مي گويم اما او مي گويد آن ها غاصبانه در كنار پيامبر اكـرم دفـن شـده انـد بـراي ايـن كـه         فضل
 ةو مـي دانـيم كـه رسـول اكـرم در خانـ      »  ...پيامبر ، داخل خانه اش نشـويد  ةاي مؤمنان بدون اذن و اجاز« خداوند فرموده است 

  .آن حضرت دفن شده اند و محل دفن ايشان غصبي است  ةدر خان اذنش دفن شده و آن دو نفر بدون خود
كه از اين گفتگو سخت ناراحت شده بود تأملي كرد و سپس با لحني تند گفت به اين برادر خبيثت بگو آنها غاصـبانه    ابوحنيفه

آن دو بزرگوار و همسران پيـامبر بودنـد و ازپيـامبر مهريـه طلبكـار      در خانة پيامبر دفن نشده اند بلكه عايشه و حفصه كه دختران 
  .خودشان دفن كردند  ةبودند، پدرانشان را در مهري

گفت بله من اين مطلب را هم به برادرم گفته ام ولي او باز آيه اي براي من مي خواند و مي گويد پيـامبر صـلي اهللا عليـه و     فضل
اي پيامبر ما همسران تو را كه مهرشان را پرداخته اي براي تـو  « اينكه خداوند فرموده است آله به همسرانش بدهكار نبوده براي 



  .زن هايش را داده بود و وقتي كه از دنيا رفت به زن هايش بدهكار نبوده است  ةطبق اين آيه ، پيامبر اكرم مهري» حالل كرديم
ت كه همسران پيامبر، مهريه طلبكار نبوده انـد امـا سـهم االرث    اندكي تأمل كرد و گفت به اين برادرت بگو درست اس ابوحنيفه

نيز همين خانه اش بوده و ) يعني آنچه پيامبر اكرم بعد از مرگش از خود باقي گذاشته (كه از ماتَرَك پيامبر داشته اند و ماتَرَك  
ده انـد پدرانشـان را در سـهم االرث    به همسرانش مي رسد و چون عايشه و حفصـه وارث پيـامبر بـو    خانهشرعاً سهمي هم از آن 

  .خودشان دفن كرده اند و بنابراين غصبي در كار نبوده است 
گفت بله من اين را هم به برادرم گفته ام ولي او مي گويد شما آقايان سنّي ها مگرنمي گوييد كه پيامبر ارث نمي گـذارد   فضل

  و خودتان حديث نقل مي كنيد
پس طبق گفتـة خودتـان   » ا پيامبران اصالً ارث نمي گذاريم و هر چه از ما باقي مانده صدقه استم« پيامبر اكرم فرموده است  كه

به همان دليلي كه شما حضرت فاطمه را از فـدك محـروم كرديـد و گفتيـد پيـامبر ارث      . اند  عايشه و حفصه سهم االرث نداشته
  !ث نمي برد اما همسر از شوهر ارث مي برد ؟آيا دختر از پدر ار. ببرند  رثنمي گذارد آن دو همسر نيز نبايد ا

بر فرض بپذيريم كه آنها سهم االرث داشته اند ، مگر نه اين است كه ميت اگر فرزند داشته باشد ، سهم االرث زوجـه اش   حاال
  يك هشتم ماتَرَك مي شود ،

  بوده كه وقتي آن) اتاق(اين جا تمام ماتَرَك پيامبر اكرم يك حجره  در
شت شود يك قسمت از آن هشت قسمت تقسيم مي شود ميان همسران پيامبر اكرم كه نُـه نفـر بـوده انـد و در نتيجـه      بر ه تقسيم

سهم هر يك از عايشه و حفصه به قدر يك وجب هم نمي شود، پس چگونـه آن دو هيكـل بـزرگ در يـك وجـب زمـين جـا        
  !اند ؟شده
با لحني خشم آلود فرياد كشيد اين مرد را بيرون كنيد ايـن خـودش    حسابي از كوره در رفت و يفهكه به اينجا رسيد ابوحن سخن

  رافضي است و اصالً برادر هم ندارد
  


