
 

 

 در ازدواج دو نور یجستار

ن یت ایهم السالم بر اهمیت علیات اهل بیاسالم بوده و روا یان هاین بنیاز مقدس تر یکیازدواج 

به سبب ازدواج دچار حرام شود، بر او  یمستحب بوده اما اگر کس یاسالم ین بناید دارد. اصل ایمساله تاک

ن را در گرو یه و آله کامل شدن نصف دیهللا عل ی، رسول خدا صلینوران یتیر رواواجب است که ازدواج کند. د

 ان فرمودند:یازدواج ب

جَ  َمن   َرزَ  َفَقد   تََزوَّ َف  أَح   .ِنهیدِ  نِص 

 یه علیصححه وعلق عل، 329، ص5ج ،یالكاف ق(، 329متوفىال)عقوب بن إسحاق یمحمد بن  ،یالراز ینیالكل
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 است. كرده حفظ را خود نید نصف كند ازدواج كه هر

ه السالم و حضرت یعل یخ اسالم، ازدواج حضرت علیصورت گرفته در تار ین ازدواج هایاز نمونه تر یکی

 یت بشرمودند و راه سعادیر امامت را پیسبود که م ین ازدواج، فرزندانیباشد که ثمره ا یها میزهرا سالم هللا عل

 را هموار کردند.

و  یباشد. اساسا هم فرهنگ یط ازدواج، هم شأن بودن خانواده ها و دو طرف مین شرایاز جمله مهم تر

را  یر زندگیازدواج بوده و مس یت هاین اولویاز مهم تر یکیخانواده ها  یو ساختار یوجود اشتراکات اعتقاد

ر انتخاب یرساند که الزم است در مس یشود را به حداقل خود م یکه منجر به طالق م یالت بعدمشکهموار تر و 

وده بان نبودن رسومات کسین خانواده ها، یجاد اختالف در بیاز موارد ا یکیرد چرا که یهمسر مورد توجه قرار بگ

 باشد. یاز اختالفات ولو ساده م یبرخ یبرا یکه خود شروع

ر دگر بودند که یکدیگر موارد هم کفو یت و دیاز نظر شأنا همیرت زهرا سالم هللا علن و حضیرالمؤمنیام

 بدان اشاره شده است. یات متعددیروا
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نِ َعاتَ  لََقد   یَعلِ  ای ه و آلهیهللا عل یلص اللَّهِ  َرُسولُ  یلِ  َقالَ : َقالَ  ه السالمیلع یَعلِ  َعن   رِ  یفِ  ش  یُقرَ  ن  مِ  ِرَجال   یَبت   أَم 

نَاَها َقاُلوا وَ  َفاِطَمةَ  لَ  َخَطب  َتنَا كَ یِإ َت  وَ  َفَمنَع  ج  ُتُكم  َمنَ  أَنَا َما هِ اللَّ  وَ  لَُهم   َفُقل ُت  ا  یَعلِ  تََزوَّ ُتهُ زَ  وَ  ع  ج  َجُه  وَ  َمنََعُكم   تََعالَى اللَّهُ  بَلِ  وَّ  َزوَّ

َرئِ جَ  یَعلَ  َفَهَبَط  دُ  ای َفَقالَ  ه السالمیلع لُ یب  ُلق   م  لَ  لَو   ُقولُ ی َجاَلُلهُ  َجلَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ُمَحمَّ  َمةَ لَِفاطِ  كَانَ  لََما مه السالیلع ا  یَعلِ  أَخ 

نَِتكَ  و   اب  هِ  َعلَى ُكف  ِض  َوج  ر  َ  .ُدونَه َفَمن   آَدمُ  اْل 

، 203، ص1ه السالم، جیعلون أخبار الرضا یعق(، 381ی)المتوفه ین بن بابویبن الحس یمحمد بن علالصدوق، 

سال ، لبنان –روت یب -للمطبوعات  یناشر: مؤسسة اْلعلم ،ین اْلعلمیخ حسیم: الشیق وتقدیح وتعلیق: تصحیتحق

 م.1984 – 1404چاپ: 

از  ی، مردانیا علیه و آله فرمودند: یهللا عل یه السالم نقل کردند که رسول خدا صلیعل یحضرت عل

واج[ م، ]از ازدیکرد یش مرا در امر ]ازدواج[ فاطمه مورد سرزنش خود قرار دادند و گفتند: ما از او خاستگاریقر

ا و او ر به خدا قسم من شما را منع نکردم. من به آنان گفتم: یرا به ازدواج او در آورد یو عل یاو با ما منع کرد

د و ازل شنل بر من یدر آورد. جبرئ [ی]عل جیع کرد و او را به تزواوردم، بله خداوند متعال شما را منیج در نیبه تزو

دخترت  یکردم برا یه السالم را خلق نمیعل ید: اگر علیفرما یمحمد، خداوند بزرگ مرتبه م یعرضه داشت: ا

 ش وجود نداشت.یبرا ین تر از او، کفو و هم شأنییفاطمه از آدم تا پا

ود هما را هم کفو خین و حضرت زهرا سالم هللا علیرالمؤمنیال امت، خداوند متعین متن روایبا دقت در ا

 رساند. یز مین مساله را نیت ایقرار داده که اهم

امان سن ازدواج و وصلت را یه و آله از جانب خداوند مأمور بود تا ایهللا عل یکه رسول خدا صل یاز آنجائ

 ن کفو آن حضرت بوده است:یسالم بهتره الیعل یح فرمودند که حضرت علیرصمن تیدهد، خطاب به ام ا

ُتَها َمَن،یأَ  ُأمَّ  ای اللَّهِ  وَ  ج  ا َزوَّ و  ن   یفِ  ها  یَوجِ  فا  یَشرِ  ُكف  ِخَرةِ  وَ  ایالدُّ ُمَقرَّ  ِمنَ  وَ  اْل   .نَ یبِ ال 
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شرافت و  یا و آخرت دارایکه در دنج کردم که یف تزویشر یمن، به خدا قسم او را به هم کفویام ا یا

 باشد. یکان ]نسبت به خداوند[ میبوده و از نزد یبرتر

را به خود  یچند مدت کم و کوتاه هما هریو حضرت زهرا صلوات هللا عل یسراسر نور حضرت عل یزندگ

ن یرتد، نمونه یان رسیایها به پیو با شهادت حضرت زهرا سالم هللا علا دوست یدن د و با هجوم منفعت طلبانانِ ید

 همه خواهد بود. یکو در زندگین یوست و سرمشقیاست که در عالم امکان به وقوع پ یازدواج

حضرت زهرا سالم هللا  یک مرد کامل مسلمان بوده، برایه السالم نمونه یعل یکه حضرت عل ینجائاز آ

 ه و آله فرمودند:یهللا عل یچنان چه رسول خدا صلن شوهر بوده است یها بهتریعل

لِ  یفِ  كَانَ  لَو   اللَّهِ  وَ  ُتِكهِ  َما ِمن هُ  ر  یَخ  یأَه  ج  ُتهُ  أَنَا َما وَ  َزوَّ ج  جَ  اللَّهَ  نَّ لَكِ  وَ  َزوَّ  .كِ َزوَّ

 یه علیصححه وعلق عل، 378، ص5ج ،یالكاف ق(، 329متوفىال)عقوب بن إسحاق یمحمد بن  ،یالراز ینیالكل
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هتر بن فرد آوردم ]بلکه تو را به آ یج او در نمیبود، تو را به تزو ین اهلم بهتر از علیبه خدا قسم اگر در ب

 اوردم، بلکه خدا وند تو را به ازدواج او در آورد.یج او در نیکردم[، من تو را به تزو یج میتزو

حضرت  ین همسر برایه السالم بهتریعل یح کردند که حضرت علیز رسول خدا تصریت نین روایدر ا

 ها بوده است.یزهرا سالم هللا عل

 یدارا ییها تا جایه السالم در مقام ازدواج با حضرت زهرا سالم هللا علیعل یحضرت عل یلت و برتریفض

ک صد یه در استدالل خود در مقابل ین سالم هللا علیت بوده است که وجود مقدس حضرت ابا عبد هللا الحسیاهم

 ن فرمودند:یه و آله چنیهللا عل ینفر از صحابه رسول خدا صل

لَُمونَ  أَ  َقالَ  لَهُ  ص اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  تَع  َفر   َعلَى َفضَّ َزةَ  وَ  َجع  تُ  المها السیلع َفاِطَمةَ لِ  َقالَ  نَ یحِ  َحم  ج  لِ  رَ یَخ  كِ َزوَّ  أَه 

َدَمُهم   یتِ یبَ  َظَمُهم   وَ  ِسل ما   أَق  َثَرُهم   وَ  ِحل ما   أَع  ُهمَّ  َقاُلوا ِعل ما   أَك   .نََعم اللَّ

ق محمد باقر یحقت، 792، ص2ج ،یس الهاللیم بن قیلكتاب سهـ(، 80المتوفىس )یم بن قی، سلیالهالل
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ه یعل یشان ]حضرت علید که رسول خدا ایدان یا میفرمود: آ ه[ید الشهداء سالم هللا علی]س حضرت

ن یبقه ترِن اهل من، با سایها فرمود: همسر تو بهتریکه به فاطمه سالم هللا عل یالسالم[ را بر جعفر و حمزه هنگام

 .یداد؟ آنان گفتند: آر ین آنان است، برترین و از نظر علم بزرگتریمسلمان و از نظر حلم بزرگتر

 یه برترین سالم هللا علیدادند، امام حس یک صد نفر از صحابه رسول خدا گواهیز که یت نین روایدر ا

 گوشرد نمودند و به ازدواج آن حضرت اشاره فرمودند.ه السالم بر جعفر و حمزه ین علیرالمؤمنیما

ات یاباشد که در رو یها میحضرت زهرا سالم هللا عل یه معنویرد، مهریت قرار بگید مورد عنایز بایآنچه ن

 متعدد بدان اشاره شده است.

ن یرالمؤمنیضمن گفتگو با ام ه و آلهیهللا عل یصل ی، حضرت محمد مصطفرسول مهر و رحمت یتیدر روا

 فرمودند: ین معرفیها را زمیه حضرت زهرا صلوات هللا و سالمه علیه، مهریسالم هللا عل

َجكَ  تََعالَى اللَّهَ  ِإنَّ  یَعلِ  ای آله و هیعل هللا یصل اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َض ا َصَداَقَها َجَعلَ  وَ  َفاِطَمةَ  َزوَّ ر  َ  َهایَعلَ  َمَشى َفَمن   ْل 

ِغضا    .َحَراما   َمَشى لََها ُمب 

، 1ج ،معرفة مذاهب الطوائف یالطرائف فهـ(، 664یمتوف)ال یبن موس یالقاسم عل ی، ابیابن طاووس الحل

 ق.1399چاپ: اْلولى، قم ـام یچاپخانه: الخ ،254ص

و اه یمهر وبه ازدواج تو در آورد  ، خداوند متعال فاطمه رایا علیه و آله فرمودند: یهللا عل یامبر خدا صلیپ

 ن راه برود، راه رفتنش حرام است.یزم یکه بغض او را داشته باشد و بر رو ین قرار داد، هر کسیرا زم

 یها میحضرت زهرا سالم هللا عل یاز مقام واال ینقل شده است، حاک یاریت که در منابع بسین روایا

قه ین قرار داده تا همگان ملزم به محبت صدیه آن حضرت را زمیرشان، مهیباشد که خداوند عالوه بر ازدواج ا

که دست به  یدند و دستان ناپاکیشان را به شهادت رسیکه ا یف کسانیها باشند حال تکلیسالم هللا عل یکبر

فشان یتکل ا دشمن؟یگانه هستند و ی یمحب آن بانو یا براستیزنند، آ یشان در کتب مختلف میف فضائل ایتحر

 ست؟یچ

 ان فرمودند:ین بیها را چنیه حضرت زهرا سالم هللا علیه مهریگر امام صادق سالم هللا علید یتیدر روا



 

 

َهرَ  تََعالَى اللَّهَ  ِإنَّ  اَلمُ  َهایَعلَ  َفاِطَمةَ  أَم  ن   ُرُبعَ  السَّ َهَرهَ  وَ  ا،لَهَ  َفُرُبُعَها ا،یالدُّ ةَ  اأَم  َجنَّ اَر، وَ  ال  ِخلُ  النَّ َداَءَها ُتد  اَر، أَع   وَ  النَّ

ِخلُ  لِ  ُتد  َة، اَءَهایأَو  َجنَّ دِّ  یهِ  وَ  ال  َرى َقةُ یالصِّ ُكب   .ال 
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وست، ا از آن ایک چهارم دنیا قرار داد که یک چهارم دنیا را یه فاطمه سالم هللا علهیرمه یخداوند متعال

د، کن ین مهر او را بهشت و جهنم قرار داد، دشمنان او را بر جهنم وارد و دوستان او را به بهشت وارد میهمچن

 راستگو و واال مرتبه است. یاوست که زن

هللا  یگر رسول خدا صلید یتیست. در روایجز بهشت ن  یزیها چیمحبت حضرت زهرا سالم هللا عل یآر

 ن فرمودند:یها را چنیه و آله ثمره محبت حضرت زهرا سالم هللا علیعل

 و الحشر و زانیالم و القبر و الموت المواطن تلك سریأ المواطن من مائة یف نفعی فاطمة حب   سلمان ای

 .المحاسبة و الصراط

، یالرض فیالشر انتشارات: ناشر ،294، ص2، جالقلوب إرشاد(، 8قرن  یا)متوف محمد بن الحسن ،یلمیالد

 .ش1374 - 1415:  چاپ ، سالیالثان:  چاپ

ا عبارت است از: مرگ، قبر، ن آنهید است که راحت تریک صد جا مفیسلمان، محبت فاطمه در  یا

 و حساب ]نامه اعمال[. پل صراط و ا[،ی، حشر ]در آن دنزانیم

 گردند. یمظلومه بهره مند م ین بانوها از محبت آیحبان حضرت زهرا سالم هللا علن مین چنیا یآر

 یزنجان یوجود دارد که مرحوم انصار یمتعدد یات و نقل هایروا یخ ازدواج آن دو نور الهیدر بحث تار

 ن فرمودهاین بیات را چنیل روایتفص« هایعن فاطمة الزهراء سالم هللا عل یالموسوعة الکبر»سترگ  مجموعهدر 

 اند:

 ؛ثیحد 11 هجرت از بعد ماه پنج ازدواج

 ؛ثیحد 16 هجرت از بعد سال کی ازدواج



 

 

 ؛ثیحد 90 هجرت از بعد سال دو ازدواج

 ؛ثیحد 12 هجرت از بعد سال سه ازدواج

 ؛ثیحد 16 الحجة یذ ششم ای و اول در ازدواج

 ؛ثیحد 6 بدر جنگ از بعد ازدواج

 ؛ثیحد 10 احد جنگ از بعد ازدواج

 .ثیحد 7 سال ذکر بدون ازدواج

رسد چرا که در هر دسته از موارد هشتگانه  یمشکل به نظر م ینه کمین زمیدر ا یکه قضاوت و داور

 وجود دارد. یات و اقوالیمذکور، روا

 ییاهن ازدواج یها از بهتریه و حضرت زهرا صلوات هللا علین سالم هللا علیرالمؤمنیام یازدواج نوران یآر

 رد ان شاءهللا.یهمه ما قرار بگ یکو براین ییرفته است تا الگویورت پذاست که ص

 دیموفق باش

 فیفرجه الشر یعصر عجل هللا تعال یحضرت ول یقاتیموسسه تحق


