درسى به

عروس��ى حضرت عل��ى و حضرت فاطمه { یکى از حس��اس ترین
و مهم ترین نمونه هاى ازدواج اس�لامى ب��ود؛ زیرا پدر دختر ،بزرگترین
شخصیت جزیرة العرب بلکه جهان اسالم و پیغمبر برگزیده خدا بود.
دخت��ر نیز بهترین و فهمیده ترین و با کمال ترین زنان اس�لام و یکى از
چهار زن بزرگ بشریت به شمار مى آمد .داماد هم از حیث اصل و نسب از
شریف زادگان عرب بود و از جهت علم و کمال و شجاعت بر تمام رجال
اس�لام برترى داشت .او همچنین برادر ،جانش��ین رسمى ،وزیر و مشاور
رسول خدا ,و مرد دالور اسالم و سپهساالر سپاه مسلمین بود.
چنین ازدواجى باید بر طبق روال ،با شوکت و تشریفات خاصى برگزار شود؛
اما به گواهی صفحات تاریخ با کمال سادگى انجام گرفت.
جهاز بانوى نمونه اسالم در کمال سادگى تهیه شد .جالب تر این که همین
جهاز مختصر هم با مهریه خود حضرت زهرا{ تهیه ش��د؛ نه این که
مهریه را سر جاى خود بگذارند و پدر دختر با هزاران گرفتارى و درد سر،
جهازى براى دخترش تهیه کند.
پیامبر اکرم ,مى توانست ،هر طور شده ولو به قرض گرفتن هم باشد،
جه��از آبرومندى ،مطابق معمول روز ،براى یگانه دختر عزیزش تهیه کند
و بگوید :من پیغبر خدا هس��تم و باید مراعات شئون خود را بکنم .دخترم
نیز از بهترین زنان جهان است و باید اسباب خوشحالى او را فراهم سازم.
دامادم نیز از رجال نامى اسالم است و براى احترام و قدردانى از زحمات او
باید وسائل آبرومندى برایش تهیه کنم و ...
از س��وی دیگر عل��ى بن ابى طالب} نی��ز از آن جوانانی نبود که براى
تهیه مال و ثروت و به منظور جهاز مفصل ازدواج کند و اگر جهاز عروسى
نقصان داشت ،هر روز اسباب ناراحتى همسر بیگناهش را فراهم نموده و
با سرزنشها و ایرادهاى بیجا ،بنیان زناشویى را متزلزل سازد.
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مسلمین!

امیرالمؤمنین } ،امام و پیشواى آینده ملت بود و مى خواست با این گونه
افکار غلط مبارزه کند .او نیز اثاث سادهای را برای عروسی تهیه کرد :یک
چوب برای آن که لباس هایشان را روی آن بیندازند و مشک آب را بر آن
آویزان کنند ،یک عدد پوس��ت گوس��فند ،یک عدد متکا ،یک عدد مشک
برای آب و یک عدد غربال آرد.
اس�لام عقیده دارد که مس��ابقه خانوادهها در امور اقتصادی ،زندگی را بر
مردم سخت میکند و مشکالت بزرگی را برای ملتها به وجود میآورد؛
لذا باید با تسهیل در امر ازدواج ،جوانان را به تشکیل خانواده متمایل نمود
تا از هزاران مفاسد اجتماعی و امراض روحی جلوگیری شود.
مخارج سنگین و بی فایده ،بنیان اقتصادی را در آغاز زندگی نوین متزلزل
و سست میکند و به محبت و صفای زن و شوهر لطمه میزند و جوانان
را به ازدواج بی رغبت میکند.
برای همین بود که پیغمبر اکرم  ,که ضرر و مفاس��د مسابقه در ازدیاد
جه��از و مه��ر را مى دانس��ت ،در آن ازدواج نمونه ،ک��ه متصدیان امرش
شخص اول و دوم اسالم بودند ،کمال سادگى را به عمل آورد تا براى ملت
مسلمان و زمامداران مسلمین درسی عملى و آموزنده باشد.
رفت�ار پیامب�ر گرام�ی اسلام ,و امیرالمؤمنی�ن علی}
و فاطم�ه{ مصداق�ی اس�ت تا سرمش�قی باش�د برای
خان�ه هایی ک�ه میخواهند اب�ر تاریک تمایالت نفس�انی و
مسابقات اقتصادی بر دشت مهربانیشان تاریکی نیفکند.
......................................................................................................................
برگرفته از کتاب «بانوی نمونه اسالم ،فاطمه زهرا{»
تألیف« :آیت اهلل ابراهیم امینی» (با اندکی تلخیص و اضافات)

