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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 در کعبه ع پاسخ شبهه والدت حضرت امیر

 حسین سوزنچی

 را پاسخ گویم تذکر این نکته الزم است که:متن قبل از اینکه به تفصیل اشکاالت 

و نه  ،نه فقط در کتب شیعه بلکه در دهها کتب اهل سنت والدت حضرت علی ع در خانه خدا )کعبه(، روایت

عباس بن  (،سلموآلهوهیعلاهللیرسول خدا )صل بلکه با سندهای متعدد از افرادی همچون شخص ،فقط با یک سند

 روایت شده است. عباده العاره بنتبن قعنب و ام دیزیعبدالمطلب، 

زیاد بوده است که حاکم نیشابوری )از بزرگان  در کتب اهل سنت )صرف نظر از شیعه(حتی بقدری این روایت  

مطابق  سندشانرا در آن آورده است که  یاحادیث)که کتابی است که « المستدرک علی الصحیحین»اهل سنت( در کتاب 

نزد اهل سنت صحیح به حساب  -یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم –با مبنای مهمترین کتابهای حدیثی اهل سنت 

فَقَدْ تَوَاتَرَتِ »گوید: این جمله را می در کعبه،والدت حکیم بن حزام ه به ساختگی بودن داستان اشارآید( بعد از می

ه : روایات دربار فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِالْأَخْبَارِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ َولَدَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بَْن َأبِی طَالِبٍ کَرََّم اللَّهُ وَجْهَهُ

(. ۵۵ص ،۳ج المستدرک،) «اینکه فاطمه بنت اسد، امیرالمومنین علی علیه السالم را در دل کعبه به دنیا آورد متواتر است

 .کندمی خبر صحت بر داللت تواتر خود زیرا ندارد؛ سند بررسی به نیاز حتی بود متواتر خبری اگر که دانیممی و

والدت  یهاگزارش»احادیثی که به این ماجرا اشاره دارد، به صفحه برای مشاهده برخی روایات و  حال، این با

 :فقه مراجعه کنیددر سایت ویکی« یامام عل
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 اما پاسخ شبهات وی:

 «نشده؟ است چرا قبل از شیخ صدوق نقلخبر معتبری  بر مبتنی واقعه ایناگر »گوید می متن آن نویسنده( 1

قبل از شیخ صدوق این  نیزنه فقط علمای شیعه، بلکه بسیاری از علمای اهل سنت  ،برخالف نظر ویباید گفت 

که سالها )سنی مذهب(  مثال محمد بن اسحاق فاکهی مکی اما ؛هجری است ۳۰۶شیخ صدوق متولد اند. را نقل کرده

( تصریح دارد که حضرت 22۶، ص۳ج) «مکه أخبار»( در کتاب 2۸۰توفی )ماز دنیا رفته شیخ صدوق  والدتقبل از 

ست؛ در کار اتوجه شود مقصود وی این نیست که نفر دومی هم ] 1آمدبه دنیا  علی ع اولین کسی است که در کعبه

؛ گویدرخ داده سخن می مکه ای درهر زمینه هایی که دردارد درباره اولین واقعه این بحث وی در فصلی است کهبلکه 

که داستان  شاهدی بر ساختگی بودننیز  «اولین» ؛ ضمنا همین تعبیرشودشروع می...« اولین »و لذا همه عباراتش با 

 ،دانداین خبر را متواتر می اشاره شد که که در باال حاکم نیشابوریهمین  ای .[در کعبه است اموالدت حکیم بن حز

آن را متواتر  فراوان دیده بوده که زمان خوددر کتب را این خبر  بقدری ؛ یعنی(۳1۶)متولد است معاصر شیخ صدوق

 .کندیممعرفی 

نیز فراوان  ،اندزیستهآثار باقیمانده از شیعیانی که قبل از شیخ صدوق میهمان معدود در گزارش این واقعه اما 

-۵۴لفضائل )صاین واقعه را به تفصیل خیلی بیشتری در کتاب ا متن فضل بن شاذان )از بزرگان شیعه( که است؛ مثال

 ادبیات ختاری شاعران بزرگترین از یکی که حمیری اسماعیل سیدیا وهجری است؛  2۶۰( روایت کرده است متوفی ۶۰

 .هجری است 17۳ متوفی (۶9ص الحمیری، السید )دیوان درآورده شعر به را والدت این عرب است و

 «؟چرا در کتاب کافی نیامده استاگر خبر صحیحی است » گویدمی در متن اشکال در ادامه

ای را انتخاب کردم؛ گوید من از میان دهها هزار حدیثی که بلد بودم گزیدهاش میدر مقدمه خود مرحوم کلینی

ت که نه اش بیان اصول دین و فروع دین است و والدت امام علی ع یک واقعه تاریخی اسوی در کافی دغدغه اصلی

صل امامت امعدودی که در فصل مربوط به امامان فقط احادیث ؛ از این رو، دین اصول دین است و نه جزء فروعجزء 

شد، یعنی در شیعه اب. به عالوه آیا هر حدیثی در کافی نیامده ؛ نه بیان زندگی ایشان راآنان را اثبات کند آورده است

عداد اندکی تگوید من صرفا فقط برای اینکه بدانید که احادیث شیعه )که خود مرحوم کلینی هم می غیرمعتبر است؟!

دانید که بهمین کافی است که  ،است «کافی»احادیث بیش از دانستم را در این کتاب جمع کردم( چقدر می از آنچه

توجهی معرض کم گردآوری کرد؛ و اتفاقا بنایش این بود که احادیثی که در 1۰بحاراالنوار )که مرحوم مجلسی در قرن 

جلد  11۰ است را جمع کند ولذا چون کتاب کافی بسیار در دسترس همگان بوده عمده احادیث کافی را ذکر نکرده(

 جلد است. ۸لی که کافی است در حا

                                                           
 «-عنه اهلل رضی-طالب أبی بن علی: المهاجرین من هاشم بنی من الکعبة فی ولد من وأول».  1



۳ 

تنها راوی این واقعه یزید بن قعنب است که فردی مشرک بوده، نه یک شیعه امامی؛ و لذا اصال »گوید می( 2

 «سخنش برای شیعه معتبر نیست.

جالب  نقل شده. نیزکه در باال اشاره شد و روایات از طرق دیگری  نیست ماجرا راوی تنهااوال یزید بن قعنب 

« یزید بن قعنب»راوی به کتاب امالی شیخ طوسی هم آدرس داده و در این کتاب واقعه از قول دو نفر  است که خود

(. پس حتی بر اساس منابعی که خودش ارجاع 7۰۶روایت شده است )امالی طوسی، ص« عباس بن عبدالمطلب»و 

 .این سخن نادرست استداده 

 ،مورد نظر که مساله است وقتی ،گویند سند باید شیعی باشدمیدر کتب رجالی  که هنگامیثانیا و مهمتر اینکه 

؛ وگرنه در مورد وقایع تاریخی اگر مطلبی از گیرد قرار شرعی عمل مبنای بخواهد که باشد و شرعیفقهی  یک حکم

د فضیلتی قطعی و غیرقابل تردیالفضل ما شهدت به االعداء: » :قول دشمن نقل شود اعتبارش خیلی بیشتر است زیرا

 .«است که دشمن هم بر آن شهادت دهد

 .«استوقوعش برای فاطمه بنت اسد محال  ،لذا از نظر قرآن ؛سته ازشکافتن کعبه معج»گوید می( ۳

این است که کار  ،که مختص پیامبران است «معجزه») ؛ بلکه کرامت استپاسخ این است که این معجزه نیست

ای است که یک ولیّ العادهلیل بر نبوت خود بدانند؛ اما کرامت هر کار خارقای انجام بدهند و آن کار را دالعادهخارق

؛ و این گونه کرامات برای بسیاری از غیر پیامبران در خود قرآن نقل شده است؛ مانند باردار شدن خدا انجام دهد(

 .س بدون داشتن همسر ویا آورده شدن غذاهای بهشتی برای حضرت مریم س حضرت مریم

در متن دعای فاطمه بنت اسد  واقعه این در خبر ساخته شدن خانه کعبه توسط حضرت ابراهیم )که»گوید می( ۴

 نتیجه در و ،آمده( مطلبی است که قرآن سالها بعد از والدت حضرت علی ع خبر داده است؛ پس این دعا ساختگی

 «است. ساختگی واقعه اصل

ابراهیم ع از وقایعی بوده که تمام عرب آن زمان خبرداشتند  ترمیم خانه کعبه توسط حضرتپاسخ این است که 

و در بسیاری از اشعار جاهلیت پر است؛ و این گونه نیست که بعد از اینکه قرآن بدان خبر داده باشد مردم خبردار 

 شده باشند.

 «.خانه محکمی نبوده است پس توسط سیل خراب شد و بعد ترمیم شددر  خانه کعبه»گوید می( ۵

 قبلش خانه محکمی نبوده باشد؛ کهشود مین ای توسط سیل خراب شود دلیلال اینکه خانهاو

بیش از اینکه دلیل باشد  این سخن ؟باشد نیاورده در آن به دنیا را فرزندشثانیا چه ربطی دارد که فاطمه بنت اسد 

 صرفا آسمان ریسمان کردن امور است.



۴ 

 «ند شکاف را دوباره باز کنند!رفت ،چرا به جای باز کردن در»گوید ( می۶

فَرُمْنَا »گوید خواستیم قفل در را باز کنیم اما باز نشد: بلکه میگوید خواستیم شکاف را باز کنیم؛ اتفاقا راوی نمی

را بگشاییم  خواستیم در خانه»؛ و خود نویسنده هم این طور ترجمه کرده است: «أَنْ یَنْفَتِحَ لَنَا قُفْلُ الْبَابِ فَلَمْ َینْفَتِح

 شود!حافظه میاین اشکال وی دقیقا مصداق این است که دروغگو کم«. هرچه سعی کردیم گشوده نشد

 «سخنی از نگرانی ابوطالب نیست؟در این داستان چرا »گوید ( می7

رده پاسخش این است که به خاطر اینکه وی بسیاری از نقلهای این داستان را ندیده است؛ و این روایتی که وی آو

-۵۴)مثال در الفضائل فضل بن شاذان، ص نقل مختصری از داستان است. در بسیاری از نقلهای طوالنی این داستان

کند روایت شده می رود و با او مطرحمفصال جریان نگرانی ابوطالب و اینکه وی سراغ حضرت محمد ص می (۶۰

 است.

 «!الدت حضرت علی ع در آن اصال فضیلت نیستچون کعبه محل نگهداری بتها شده بود لذا و»گوید می (۸

که با دروغهای متعدد و ادعای ساختگی  کردندنمیاین قدر تالش  متن این نویسندگاناوال اگر فضیلت نبود که 

 .کنندآن را انکار  وقوع ،بودنش

از که  ع حضرت ابراهیممامور شدن ثانیا اینکه خداوند کعبه را از قرنها قبل از اسالم مقدس قرار داده چنانکه 

همان طور که اگر انسان  و، از آیات صریح قرآن کریم است؛ این خانه برای بازسازیبرترین انبیای اولوالعزم است 

ای از قداست این شود گذاشتن بتها در آن خانه هم ذرهادبی قرآن کریم را نجس کند از قداست خود قرآن کم نمیبی

 کند.خانه کم نمی

خبری وی از اولیات مسائل اسالمی کننده بقدری کم آورده که در ادامه سخنانی گفته که نشان از بی اشکالظاهرا 

 .خواهمدهم پوزش میمی دارد؛ و از اینکه برای ادامه اشکاالت توضیح واضحات

از خدا  کعبه خانه مقابل در فاطمه بنت اسد مگر در خانه کعبه دستگاه کاهش درد زایمان بوده که»گوید می (9

 نه تقاضای دستگاه کاهش درد! گویند؛به این کار دعا کردن می پاسخ این است که« !بخواهد درد زایمانش را کم کند

گرا و کاری است که نه فقط در میان مسلمانها بلکه در میان تمام انسانهای معنویت مقدس، مکانهای در دعا کردنو 

 زایمان ندارد! دردخداباور رایج است وربطی به دستگاه کاهنده 

ه و این را نامعقول دانسته دیروز طول کش ۳زایمانش  نتیجه گرفته پسروز در کعبه مانده  ۳ وی از اینکه او( 1۰

 !است



۵ 

روز  ۳یعنی زایمانشان  شوندمی صمرخ روز چند از بعد و روندمیبیمارستان  بهزایمان  برایآیا اغلب زنانی که 

 کشد؟!طول می

 «.خیر است برتر او از کهچرا علی ع در خانه خدا به دنیا آمد اما حضرت محمد ص »کند که میاشکال  (12

یک فضیلت است؛ و این نیز شاهد دیگری  در خانه خدا دهد که خود این به دنیا آمدناوال نشان می این اشکال

  انکار کرد(. ۸شود )چون وی فضیلت بودن این را در بند است بر اینکه دروغگو کم حافظه می

تر بودن ارزشدلیل بر کم ویا همگان بر او برتریمعیار  تنهاییبه ،افتخارات جزیی و خاص برای یک نفر ثانیا

وی به عنوان خاتم النبیین دارد که حضرت علی ع ندارد مانند اینکه  مهمتری فضایلنیست. پیامبر اکرم ص هم  دیگران

یش فضیلتی داشتند )سقایة الحاج و عمارة المسجدالحرام؛ انتخاب شد. در قرآن کریم هم اشاره شده که برخی از قر

( که پیامبر ص و حضرت علی ع این را نداشتند و این لزوما دلیل بر برتری آنان بر پیامبر ص و حضرت علی 19توبه/

 شود شیعه از همان ابتدامشاهده می -که در باال ذکر شد –بر همین اساس، چنانکه در اشعار سید حمیری  ع نیست.

 :شودری حضرت علی ع بر پیامبر نمیتوجه داشته است که این فضیلت موجب برت

 ... المسجد و فناؤه حیث البیت و    أمنه و اإلله حرم فی ولدته

 )ص( محمد النبی آمنة ابن إال   مثله القوابل خرق فی لُفَّ ما... 

و چرا با وقوع این واقعه  گوید اگر واقعه به این مهمی رخ داده چرا فقط یک روایت در نقل آن آمده؟می (1۳

 ربوبی معتقد نشدند؟مقام  ع شأن الهی و برای حضرت علی

الهی برای حضرت  چرا شأن رخ دادهگوید اگر گوید این فضیلت نیست؛ و اکنون میمی ۸است که در بند جالب  

، دشمنان ؛ بلهمتعددی آمده ید شد مطلب در منابعاین است که اوال چنانکه چندبار تاکپاسخش اما  علی ع قائل نشدند؟!

 حدود یک قرن رغمعلیدر تاریخ بسیاری از فضایل ایشان را سعی کردند کتمان و انکار کنند و همین که  علی ع

دهد نشان میمتواتر بوده  در زمان حاکم نیشابوریهنوز امیه، سانسور شدید روایات فضیلت حضرت علی ع توسط بنی

 .که این واقعه بسیار معروف بوده است

در مورد ایشان ادعای خدایی ع بوده که گروهی  رت علیهمین امور در مورد حضبرخالف نظر وی اتفاقا ثانیا 

در  دهد که وقوع این گونه وقایع عجیبدانیم، اما نشان میکردند؛ و هرچند ما شیعیان چنین باوری را کفر و غلو می

ای که ظرفیت فهمشان پایین بوده دچار چنین خطایی در مورد ایشان شدند؛ در مورد ایشان بقدری زیاد بوده که عده

دهم این هم دلیل بر برتری حضرت علی ع نیست؛ رد سایر صحابه رخ نداده است. )تذکر میحالی که این خطا در مو



۶ 

همه مسلمانان  باوراند در حالی که به دهای دچار این خطا شعدهبه نص قرآن کریم زیرا در مورد حضرت مسیح ع هم 

 مرتبه وی پایین تر از مرتبه حضرت محمد ص است.(

 «؟چرا در این ایام کلیدداران وارد نشدند» گویدمی( 1۴

خواستیم در خانه را بگشاییم هرچه سعی کردیم »آمده است:  کرده نقل وی خود کهپاسخش در متن داستان 

 «.گشوده نشد

 «چرا این داستان در قرآن نیامده است؟اگر واقعی است »گوید می( 1۵

 است؟ آمده قرآن در صریحا و مستقیما مهم تاریخی وقایع تمام مگرمثل هزاران واقعه دیگر.  باید گفت

 «آمد!، خوب به جای یکی از آنها این داستان میچرا این همه داستان حضرت موسی ع آمده» گویدمی

 وبار؟  ۴بار در قرآن آمده و نام حضرت محمد فقط  1۳۶ت موسی چرا نام حضر پرسید توانمی ترتیب همین به

 !دست این از دیگر منطقبی سوال دهها

 بهتر خودش خداوند کنیم.این اشکاالت این است که ما خدا نیستیم؛ و ما برای خدا تعیین تکلیف نمیهمه پاسخ 

 .بیاورد کتابش در مستقیما را وقایعی چه که داندمی

 «البالغه نیامده است؟چرا در نهج دارد واقعیت اگر»گوید می( 1۶

البالغه فقط احادیثی از خود حضرت علی ع که به لحاظ بالغت برجسته بوده را نقل چون سید رضی در نهج

اتفاقا سید رضی کتاب دیگری  .ایع والدت و زندگی حضرت علی ع راکرده است؛ نه همه سخنان او را، چه رسد به وق

گوید این است که که در این کتاب صریحا اولین مطلبی که درباره حضرت علی می «ع خصائص االئمه»دارد به نام 

: علی ع در مکه در سنة بثالثین الفیل عام بعد رجب من خلت لیلة عشرة لثالث الحرام البیت فی بمکة ع علی ولد»

 (۳9ص السالم، علیهم األئمة صائصخ) «بیت اهلل الحرام به دنیا آمد در سیزدهم رجب سی سال بعد از عام الفیل

*** 

فریب هدفی جز انکار فضایل با دروغگویی و  مذکور متن با این توضیحات به گمانم واضح شده باشد که

که تا چند قرن  است بشریت تاریخ درکسی  تنها ویاند که کسی که به حق در موردش گفتهامیرالمومنین ع ندارد؛ 

 .کردند؛ اما فضایل او عالمگیر شددوستانش از ترس و دشمنانش از حسادت فضایل او را مخفی می

 ؟!ستین دیآمد که آن خورش لیدل آن          ستیخور یدیرا زخورش یگر خفاش

 لیتابان جل دیمنم خورش که                      لیخفاشکان باشد دل نفرت


