جستاری در ازدواج دو نور
ازدواج یکی از مقدس ترین بنیان های اسالم بوده و روایات اهل بیت علیهم السالم بر اهمیت این
مساله تاکید دارد .اصل این بنای اسالمی مستحب بوده اما اگر کسی به سبب ازدواج دچار حرام شود ،بر او
واجب است که ازدواج کند .د ر روایتی نورانی ،رسول خدا صلی هللا علیه و آله کامل شدن نصف دین را در گرو
ازدواج بیان فرمودند:
مَ ن تَ َزوَّ َج َف َقد أَح َر َز نِص َف ِدی ِنه.
الكلینی الرازی ،محمد بن ی عقوب بن إسحاق (المتوفى 329ق) ،الكافی ،ج ،5ص ،329صححه وعلق علیه علی
أكبر الغفاری ،ناشر :دار الكتب االسالمیة  ،تهران ،الطبعة الثالثة1388 ،هـ.
هر كه ازدواج كند نصف دین خود را حفظ كرده است.
یکی از نمونه ترین ازدواج های صورت گرفته در تاری خ اسالم ،ازدواج حضرت علی علیه السالم و حضرت
زهرا سالم هللا علیها می باشد که ثمره این ازدواج ،فرزندانی بود که مسیر امامت را پیمودند و راه سعادت بشری
را هموار کردند.
از جمله مهم ترین شرای ط ازدواج ،هم شأن بودن خانواده ها و دو طرف می باشد .اساسا هم فرهنگی و
وجود اشتراکات اعتقادی و ساختاری خانواده ها یکی از مهم ترین اولویت های ازدواج بوده و مسیر زندگی را
هموار تر و مشک الت بعدی که منجر به طالق می شود را به حداقل خود می رساند که الزم است در مسیر انتخاب
همسر مورد توجه قرار بگیرد چرا که یکی از موارد ای جاد اختالف در بین خانواده ها ،یکسان نبودن رسومات بوده
که خود شروعی برای برخی از اختالفات ولو ساده می باشد.
امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سالم هللا علیهما از نظر شأنیت و دیگر موارد هم کفو یکدیگر بودند که د ر
روایات متعددی بدان اشاره شده است.
در روایتی رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمودند:

ول َّ
َس ُ
الَ :ق َ
َعن َعلِی علیه السالم َق َ
الل ِه صلی هللا علیه و آله یا َعلِی لَ َقد َعاتَ َبت ِنی ِر َجال ِمن ُق َریش ِفی أَم ِر
ال لِی ر ُ
الل ِه مَ ا أَنَا مَ نَع ُت ُكم وَ َزوَّ ج ُت ُه بَل َّ
ت َعلِیا َف ُقل ُت لَ ُهم وَ َّ
اطمَ َة وَ َق ُ
ك َفمَ نَع َتنَا وَ تَ َزوَّ ج َ
الوا َخ َطبنَا َها ِإ لَی َ
َف ِ
الل ُه تَ َعالَى مَ نَ َع ُكم وَ َزوَّ َج ُه
ِ
َ
ال یا مُ َحمَّ ُد ِإ َّن َّ
الل َه َج َّل َج َال ُل ُه ی ُق ُ
َف َه َب َط َعلَی َجب َرئِی ُل علیه السالم َف َق َ
ان لِ َف ِ
اطمَ َة
ول لَو لَم أخ ُلق َعلِیا علیه السالم لَمَ ا كَ َ
ك ُكفو َعلَى وَج ِه اْلَ ر ِ
ابنَ ِت َ
ض آ َدمُ َفمَ ن ُدونَه.
الصدوق ،محمد بن علی بن الحسین بن بابویه (المتوفی381ق) ،عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،1ص،203
تحقیق :تصحی ح وتعلیق وتقدیم :الشی خ حسین اْلعلمی ،ناشر :مؤسسة اْلعلمی للمطبوعات  -بیروت – لبنان ،سال
چاپ1984 – 1404 :م.
حضرت علی علیه السالم نقل کردند که رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمودند :یا علی ،مردانی از
قری ش مرا در امر [ازدواج] فاطمه مورد سرزنش خود قرار دادند و گفتند :ما از او خاستگاری کردیم[ ،از ازدواج]
او با ما منع کردی و علی را به ازدواج او در آوردی .من به آنان گفتم :به خدا قسم من شما را منع نکردم و او را
به تزوی ج در نیاوردم ،بله خداوند متعال شما را منع کرد و او را به تزوی ج [علی] در آورد .جبرئیل بر من نازل شد و
عرضه داشت :ای محمد ،خداوند بزرگ مرتبه می فرماید :اگر علی علیه السالم را خلق نمی کردم برای دخترت
فاطمه از آدم تا پایین تر از او ،کفو و هم شأنی برایش وجود نداشت.
با دقت در این متن روایت ،خداوند متعال امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سالم هللا علیهما را هم کفو خود
قرار داده که اهمیت این مساله را نیز می رساند.
از آنجائی که رسول خدا صلی هللا علیه و آله از جانب خداوند مأمور بود تا این ازدواج و وصلت را سامان
دهد ،خطاب به ام ایمن تصری ح فرمودند که حضرت علی علیه السالم بهترین کفو آن حضرت بوده است:
ُ َ
وَ َّ
وَجیها ِفی ُّ
ن.
ن المُ َقرَّ بِی َ
الدنیا وَ اْل ِخر َِة وَ ِم َ
نَ ،زوَّ ج ُت َها ُكفوا َش ِریفا ِ
الل ِه یا أمَّ أیمَ َ
الطوسی ،ابوجعفر ،محمد بن الحسن (المتوفى 460هـ) ،اْلمالی ،ص ،355تحقیق  :قسم الدراسات االسالمیة -
مؤسسة البعثة ،ناشر :دار الثقافة ـ قم  ،الطبعة :اْلولى1414 ،هـ

ای ام ایمن ،به خدا قسم او را به هم کفوی شری ف تزوی ج کردم که که در دنیا و آخرت دارای شرافت و
برتری بوده و از نزدیکان [نسبت به خداوند] می باشد.
زندگی سراسر نور حضرت علی و حضرت زهرا صلوات هللا علیهما هر چند مدت کم و کوتاهی را به خود
طلبانان دنیا دوست و با شهادت حضرت زهرا سالم هللا علیها به پیایان رسید ،نمونه ترین
دید و با هجوم منفعت
ِ
ازدواجی است که در عالم امکان به وقوع پیوست و سرمشقی نیکو در زندگی همه خواهد بود.
از آنجائی که حضرت علی علیه السالم نمونه ی ک مرد کامل مسلمان بوده ،برای حضرت زهرا سالم هللا
علیها بهترین شوهر بوده است چنان چه رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمودند:
َ
َ
ن َّ
وَ َّ
الل َه َزوَّ َج ِ
ك.
ان ِفی أهلِی َخیر ِمن ُه مَ ا َزوَّ ج ُت ِك ِه وَ مَ ا أنَا َزوَّ ج ُت ُه وَ لَ ِك َّ
الل ِه لَو كَ َ
الكلینی الرازی ،محمد بن ی عقوب بن إسحاق (المتوفى 329ق) ،الكافی ،ج ،5ص ،378صححه وعلق علیه علی
أكبر الغفاری ،ناشر :دار الكتب االسالمیة  ،تهران ،الطبعة الثالثة1388 ،هـ.
به خدا قسم اگر در بین اهلم بهتر از علی بود ،تو را به تزوی ج او در نمی آوردم [بلکه تو را به آ ن فرد بهتر
تزوی ج می کردم] ،من تو را به تزوی ج او در نیاوردم ،بلکه خدا وند تو را به ازدواج او در آورد.
در این روایت نیز رسول خدا تصری ح کردند که حضرت علی علیه السالم بهترین همسر برای حضرت
زهرا سالم هللا علیها بوده است.
فضی لت و برتری حضرت علی علیه السالم در مقام ازدواج با حضرت زهرا سالم هللا علیها تا جایی دارای
اهمیت بوده است که وجود مقدس حضرت ابا عبد هللا الحسین سالم هللا علیه در استدالل خود در مقابل ی ک صد
نفر از صحابه رسول خدا صلی هللا علیه و آله چنین فرمودند:
َ
َق َ َ
ول َّ
ن َق َ
َس َ
اطمَ َة علیها الس الم َزوَّ ج ُت ِ
ال لِ َف ِ
ك َخی َر أَه ِل
ون أ َّن ر ُ
الل ِه ص َف َّضلَ ُه َعلَى َجع َفر وَ َحم َز َة ِحی َ
ال أ تَعلَمُ َ
الوا َّ
بَی ِتی أَق َدمَ ُهم ِسلما وَ أَع َظمَ ُهم ِحلما وَ أَ ك َثر َُهم ِعلما َق ُ
الل ُه َّم نَ َعم.
الهاللی ،سلیم بن قیس (المتوفى 80هـ) ،كتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ج ،2ص ،792تحقی ق محمد باقر
اْلنصاری الزنجانی ،ناشر  :دلیل ما ،چاپخانه  :نگارش ،چاپ  :اْلولى ،سال چاپ  1380 - 1422 :ش.

حضرت [سید الشهداء سالم هللا علیه] فرمود :آیا می دانید که رسول خدا ایشان [حضرت علی علیه
ن اهل من ،با سابقه ترین
السالم] را بر جعفر و حمزه هنگامی که به فاطمه سالم هللا علیها فرمود :همسر تو بهتری ِ
مسلمان و از نظر حلم بزرگترین و از نظر علم بزرگترین آنان است ،برتری داد؟ آنان گفتند :آری.
در این روایت نیز که ی ک صد نفر از صحابه رسول خدا گواهی دادند ،امام حسین سالم هللا علیه برتری
امیرالمؤمنین علیه السالم بر جعفر و حمزه گوشرد نمودند و به ازدواج آن حضرت اشاره فرمودند.
آنچه نیز باید مورد عنایت قرار بگیرد ،مهریه معنوی حضرت زهرا سالم هللا علیها می باشد که در روایات
متعدد بدان اشاره شده است.
در روایتی رسول مهر و رحمت ،حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه و آله ضمن گفتگو با امیرالمؤمنین
سالم هللا علیه ،مهریه حضرت زهرا صلوات هللا و سالمه علیها را زمین معرفی فرمودند:
ل َص َد َ
الل ِه صلی هللا علیه و آله یا َعلِی ِإ َّن َّ
ول َّ
ض َفمَ ن َ
اق َها اْلَ ر َ
اطمَ َة وَ َج َع َ
َس ُ
َق َ
ك َف ِ
الل َه تَ َعالَى َزوَّ َج َ
مَشى َعلَی َها
ال ر ُ
مُ ب ِغضا لَ َها َ
مَشى َحرَاما.
ابن طاووس الحلی ،ابی القاسم علی بن موسی (المتوفی664هـ) ،الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،ج،1
ص ،254چاپخانه :الخیام ـ قم ،چاپ :اْلولى 1399ق.
پیامبر خدا صلی هللا علیه و آله فرمودند :یا علی ،خداوند متعال فاطمه را به ازدواج تو در آورد و مهریه او
را زمین قرار داد ،هر کسی که بغض او را داشته باشد و بر روی زمین راه برود ،راه رفتنش حرام است.
این روایت که در منابع بسیاری نقل شده است ،حاکی از مقام واالی حضرت زهرا سالم هللا علیها می
باشد که خداوند عالوه بر ازدواج ایشان ،مهریه آن حضرت را زمین قرار داده تا همگان ملزم به محبت صدیقه
کبری سالم هللا علیها باشند حال تکلی ف کسانی که ایشان را به شهادت رسیدند و دستان ناپاکی که دست به
تحری ف فضائل ایشان در کتب مختلف می زنند ،آیا براستی محب آن بانوی یگانه هستند و یا دشمن؟ تکلیفشان
چیست؟
در روایتی دیگر امام صادق سالم هللا علیه مهریه حضرت زهرا سالم هللا علیها را چنین بیان فرمودند:

ِإ َّن َّ
الس َالمُ رُ ُب َع ُّ
الل َه تَ َعالَى أَم َه َر َف ِ
الدنیاَ ،فرُ ُب ُع َها لَ َها ،وَ أَم َه َر َها ال َج َّن َة وَ ال َّنا رَُ ،تد ِخ ُل أَع َداءَ َها ال َّنا رَ ،وَ
اطمَ َة َعلَی َها َّ
ُتد ِخ ُل أَو لِیاءَ َها ال َج َّن َة ،وَ ِهی ِّ
الص ِّدی َق ُة ال ُكبرَى.
الطوسی ،ابوجعفر ،محمد بن الحسن (المتوفى 460هـ) ،اْلمالی ،ص ،668تحقیق  :قسم الدراسات االسالمیة -
مؤسسة البعثة ،ناشر :دار الثقافة ـ قم  ،الطبعة :اْلولى1414 ،هـ
خداوند متعالی مهریه فاطمه سالم هللا علهیا را ی ک چهارم دنیا قرار داد که ی ک چهارم دنیا از آن اوست،
همچنی ن مهر او را بهشت و جهنم قرار داد ،دشمنان او را بر جهنم وارد و دوستان او را به بهشت وارد می کند،
اوست که زنی راستگو و واال مرتبه است.
آری محبت حضرت زهرا سالم هللا علیها چیزی جز بهشت نیست .در روایتی دیگر رسول خدا صلی هللا
علیه و آله ثمره محبت حضرت زهرا سالم هللا علیها را چنین فرمودند:
یا سلمان حب فاطمة ینفع فی مائة من المواطن أیسر تلك المواطن الموت و القبر و المیزان و الحشر و
الصراط و المحاسبة.
الدیلمی ،الحسن بن محمد (متوفای قرن  ،)8إرشاد القلوب ،ج ،2ص ،294ناشر :انتشارات الشری ف الرضی،
چاپ  :الثانی ،سال چاپ 1374 - 1415 :ش.
ای سلمان ،محبت فاطمه در ی ک صد جا مفید است که راحت ترین آنها عبارت است از :مرگ ،قبر،
میزان ،حشر [در آن دنیا] ،پل صراط و و حساب [نامه اعمال].
آری این چنین محبان حضرت زهرا سالم هللا علیها از محبت آ ن بانوی مظلومه بهره مند می گردند.
در بحث تاری خ ازدواج آن دو نور الهی روایات و نقل های متعددی وجود دارد که مرحوم انصاری زنجانی
در مجموعه سترگ «الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء سالم هللا علیها» تفصیل روایات را چنین بیا ن فرموده
اند:
ازدواج پنج ماه بعد از هجرت  11حدیث؛
ازدواج ی ک سال بعد از هجرت  16حدیث؛

ازدواج دو سال بعد از هجرت  90حدیث؛
ازدواج سه سال بعد از هجرت  12حدیث؛
ازدواج در اول و یا ششم ذی الحجة  16حدیث؛
ازدواج بعد از جنگ بدر  6حدیث؛
ازدواج بعد از جنگ احد  10حدیث؛
ازدواج بدون ذکر سال  7حدیث.
که قضاوت و داوری در این زمینه کمی مشکل به نظر می رسد چرا که در هر دسته از موارد هشتگانه
مذکور ،روایات و اقوالی وجود دارد.
آری ازدواج نورانی امیرالمؤمنین سالم هللا علیه و حضرت زهرا صلوات هللا علیها از بهترین ازدواج هایی
است که صورت پذیرفته است تا الگویی نیکو برای همه ما قرار بگیرد ان شاءهللا.
موفق باشید
موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه الشریف

