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 باسمه تبارك و تعالي                                       
مولود كعبه است و اين فضيلت منحصر بفردي براي آنجنـاب بشـمار مـي              ) ع(حضرت علي   «:مي گويند 

 ».رود
 

 : اين ادعا بر اساس روايتي جعلي است و هيچ ارزش و اعتباري ندارد زيرا:پاسخ
 

والدتِ علـي  «بنابراين اگر روايتِ . اختصاص نداشته است) ابوطالب(ه خانواده ي عبدِ مناف اوالً، كعبه ب 
صحت داشته باشد، بايد پذيرفت، البد زنان مشرك مكّـه هنگـام درد زايمـان بـراي اسـتغاثه و       » در كعبه 

 سـاير كودكـان   استمداد از بت ها به درون كعبه رفته اند؛ و در آنجا زايمان كرده اند و چون بدنيا آمدن    
در ميـان بـت هـا    ) ع(مكّه آن هم در ميان بت ها فضيلتي براي آنان محسوب نمي شود؛ بدنيا آمدن علي     

 .نيز فضيلتي براي وي بشمار نمي رود
 

است، تا وانمـود سـازند فاطمـه بنـتِ اسـد      ) ع(بدون شك اين روايت ساخته و پرداخته ي دشمنان علي   
) ع(و علـي  . ، آن هم با اجازه ي ابوطالب به بت ها پناه بـرده اسـت  مادر حضرت علي هنگام دردِ زايمان    

لحظات آغازين حيات بعد از رحم را در ميان بت ها بسر برده است و آخوندهاي صفوي هم كه متوجه          
فضيلت دانسته اند و با آب ) ع(اين شيطنت نبوده اند از فرط بيسوادي و حماقت آن را براي امير مؤمنان         

 .نقل مي كنندو تاب آن را 
 

حقيقت اين است كه حضرت علي ـ عليه السّالم ـ آن اُسوه ي ايمان و تقوا از پيشگامانِ مهـاجرين بـوده     
. است و تمامي آياتي كه در وصف و مدح مهاجرين درقرآن آمده است، شاملِ آن حضرت نيـز هسـت              

ال اسـت و  به نصِّ آيات قرآن مانند ساير مهاجرين و انصار مؤيد و ممـدوح خداونـد متعـ              ) ع(پس علي   
اميـد اسـت كـه آخونـدهاي صـفوي مسـلك و           . هيچ نيازي هم به فضيلت تراشي موهوم و گزاف ندارد         

بيگانه با بينش قرآني از خواب غفلت بيدار شـوند و از ايـن روايـتِ سـاختگي و دروغـين كـه معنـي آن          
 . و نيز پدر و مادرش است، دست بردارند) ع(توهين به علي 

 
 ] العظمي ابوالفضل برقعي ـ رحمه اهللا ـ به نقل از حضرت آيت اهللا[
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