
 

 

  

 ؟ب؟
 اهلل اراکی؟بد؟  آیت  فقه خانواده درس خارج 7چکیده مطالب جلسه 

 99 _ 99سال تحصیلی  
کفایی ازدواج  دسته   که از آنها برای وبغوض بودن انقطاع نسل بشر و وجوب  سوم از آیاتی 

که داللت بر وجوب قیام عدل در جاوعه   استفاده وی بشر و وجوب قیام دین  شود، آیاتی است 
 بشر دارند: در جاوعه  

ٰها >  کریهه   وثال آیه   َه ت ِ ى  َ َاللّٰ ا ِ
َ َهْوا ق  ن َ ى ِ ِات ْ ا ِ

َ ِه ق  ُه ِللّٰ
ن ُ ُكل ُ ي  ِ ُكوى َ َالد  ة ٌ َو ت َ ن َ ت ْ ُكوى َ ق ِ ُلوُهْن َحت  ٰى لٰا ت َ ات ِ َو ق ٰ

رٌ  ِصت  ْعَهُلوى َ ت َ َ  شرعیه واجبات از وتدّین جاوعه قیام و دین قیام که است این بر دلیل که  1<ت 
ُكوى َ ». است ن ُ  ت َ ي  ِ   َالد 

ُلوُهْن »که غایت شده برای  «هُه ِللّٰ ُكل ُ ات ِ که داللت بر وجوب  «ق ٰ که اوری است 
ُلوُهْن »دارد،  ات ِ گر بشری  «ق ٰ تا دین برای خدا باشد و یکی از لوازم قیام هلل، وجود بشر است و ا

که ال یکون دین هلل. پس از این دسته از آیات، وجوب تداوم نسل بشر را  وجود نداشته باشد، 
 کنین.  استفاده وی

ْرَسْلت ٰ >  کریهه   ههچنین آیه   و
ْد ا َ وَم َلق َ ق ُ اى َ ِلت َ ر ٰ ات َ َو َاْلِهت  ا َوَعُهُن َاْلِكت ٰ ْلت ٰ ر َ ت ْ

ات ِ َو ا َ ن ٰ ي  ِ اْلت َ ا ت ِ
ا ُرُسَلت ٰ

ْسط اْلق ِ اُس ت ِ وَم » از که 2<َالت  ٰ ق ُ اُس  ِلت َ ْسط َالت  ٰ اْلق ِ  شرعیه واجبات از قسط اقاوه شود وی استفاده «ت ِ
کتب  غایات شرعیه واجبه از و که شرع برای تحقق چنین غایتی، ارسال رسل و انزال  ای است 

گر اقاوه قسط جزء واجبات شرعیه است؛ بلکه از اهن واجبات است به این  کرده است. لذا ا
کتب برای اقاوه   که ارسال رسل و انزال  ه قیام وردم یهکقسط است؛ یکی از وقدوات ح دلیل 
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کنند است؛ لذا وجود وردم و نسل بشر باید به قسط، آن وجود ور که قیام به قسط  دوی است 
کرد.  بنابراین باشد تا ب که قیام به  توان اقاوه عدل  آیه به داللت التزاوی، داللت بر وجود وردوی 

کنند دارد.   قسط 
که انقطاع نسل بشر از وحروات است  بنابراین از این دسته از روایات، وی کرد  توان استفاده 

 بلکه از اشد وحروات و وجود نسل بشر از واجبات؛بلکه از اشّد واجبات است.  و
  

 روایات
توان برای اثبات وجوب تداوم نسل بشر، و  افزون بر آیات، از چند وجهوعه روایات هن وی

 کرد.    حروت انقطاع آن استفاده
 :دسته اول

که در اور به تزویج وی کنند. با  کنند و فساد را نتیجه عدم التزویج  بیان وی روایاتی است 
که:  وجوه؛ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر»این بیان  اگر دخترتان را به شخصی  «فز

کبیبر و فتنه در جاوعه  که وو   بشر رخ  ون است و اخالقش هن خوب است، ندهید، فساد 
که در نتیجه  خواهد دا کنند و ون، غیر وو  عدم تزویج وو   د. اولین فساد این است  وین زاد و ولد 

کن شده و نسل غیروو  نسل وو   ون یکی از وصادیق ون زیاد شود. پس انقطاع نسل وو  ونین 
که از این روایات استفاده وی  شود. فسادی است 

بنابراین اگر قّلت   ؛است ل ایهانت زاد و ولد اهفتنه و فساد، قلّ اولین و بارزترین وصداق   
زاد و ولد اهل ایهان و انقطاع نسل اهل ایهان در شرع ووجب فساد است، انقطاع نسل بشر هن 

 کند.  شود وصداق فساد؛ زیرا در انقطاع نسل بشر هن، انقطاع اهل ایهان هن تحقق پیدا وی وی
 خوانین: چند نهونه از این روایات را وی

کلین  کند: ی با دو سند این روایت را نقل ویوحهد بن یعقوب 
اِسِطي اٍر اْلوَّ ِن اْلُحَسْيِن ْبِن بَّش َ اٍد عَّ ْن َسْهِل ْبِن ِزيَّ ا عَّ اِبنَّ ْصحَّ

َّ
ٌة ِمْن أ  ِعد َّ

ٍد  م َّ دَّ ْبِن ُمحَّ ْحمَّ
َّ
ْن أ ْحيَّى عَّ ُد ْبُن يَّ م َّ  .ُمحَّ

گرچه سند اول هن به نظر وا صحیح است. کالم صحیح است؛   سند دوم بال 
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کالم فی وثاقته-َعْن َعِلّيِ ْبِن َوْهِزَیاَر  َجِهیعا   َکَتَب َعِلّيُّ ْبنُّ  -که ال  ِبي  َقاَل 
َ
ْسَباٍط ِؤَلی أ

َ
أ

و َجْعَفٍر علیه السالم: َفِهْهتُّ َوا ؟ع؟ َجْعَفرٍ  بُّ
َ
َحدا  ِوْثَلهُّ َفَکَتَب ِؤَلْیِه أ

َ
هُّ اَل َیِجدُّ أ ّنَ

َ
ْوِر َبَناِتِه َو أ

َ
ِفي أ
ْوِر بَ 

َ
وَل اهلِل َذَکْرَت ِوْن أ ْر ِفي َذِلَك َرِحَهَك اهللُّ َفِإّنَ َرسُّ َحدا  ِوْثَلَك َفاَل َتْنظُّ

َ
َك اَل َتِجدُّ أ ّنَ

َ
 ؟ص؟َناِتَك َو أ

وهُّ : َقاَل  جُّ َقهُّ َو ِدیَنهُّ َفَزّوِ لُّ ْن َوْن َتْرَضْوَن خُّ    ِؤَذا َجاَءکُّ
َ

ْن ِؤاّل وهُّ َتکُّ َکِب   َتْفَعلُّ ْرِض َو َفساٌد 
َ
  «1ٌر یِفْتَنٌة ِفي اْْل

 
که به نظر صحیح وی است  روایت دیگر روایتی کلینی   رسد: از ورحوم 

َکَت  ٍد اْلَهَهَذاِنّيِ َقاَل:  َحّهَ ِبي َعْبِد اهلِل َعْن ِؤْبَراِهیَن ْبِن وُّ
َ
ْحَهَد ْبِن أ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِوْن أ ْبتُّ ِعّدَ

ِبي َجْعَفٍر علیه السالم 
َ
هُّ  -لیه السالم استوراد اوام جواد ع ظاهرا  -ِؤَلی أ ِکَتابُّ َتاِني 

َ
یِج َفأ ْزِو ِفي الّتَ

ولُّ اهلِل ص ِه َقاَل َرسُّ وهُّ  -ِبَخّطِ جُّ َقهُّ َو ِدیَنهُّ َفَزّوِ لُّ ْن َوْن َتْرَضْوَن خُّ وهُّ   ِؤَذا َجاَءکُّ  َتْفَعلُّ
َ

ْن   ِؤاّل ِفْتَنٌة ِفي   َتکُّ
َکِبیٌر  ْرِض َو َفساٌد 

َ
 .2اْْل

ْصَحاِبَنا َعْن 
َ
ٌة ِوْن أ اٍر اْلَواِسِطّيِ  ِعّدَ َسْیِن ْبِن َبّشَ َیاٍد َعِن اْلحُّ این سند هن از لحاظ -َسْهِل ْبِن ِز

ِبي َجْعَفٍر علیه السالم  -وا صحیح است
َ
َکَتْبتُّ ِؤَلی أ ظاهرا وراد اوام جواد علیه السالم -َقاَل: 

ْن  -است : َوْن َخَطَب ِؤَلْیکُّ َکاِح، َفَکَتَب ِؤَلّيَ هُّ َعِن الّنِ لُّ
َ
ْسأ

َ
وهُّ أ جُّ َواَنَتهُّ َفَزّوِ

َ
ْن ِدیَنهُّ َو أ   -َفَرِضیتُّ

َ
ِؤاّل

َکِبیٌر  ْرِض َو َفساٌد 
َ
ْن ِفْتَنٌة ِفي اْْل وهُّ َتکُّ  َتْفَعلُّ

  
 : دوم دسته  

که  اسالم و وسلهین  -به وعنای ریشه- هداللت بر وجوب قتال برای حفظ بیضروایاتی 
که در ضهن آوده است. برای حفظ جاوعه وسلن، جهاد واجب است حتی جه ادی 
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گر دفاع از حفظ اصل جاوعه اسالوی واجب باشد، انقطاع  ؛حکووت ائهه جور باشد بنابراین ا
شود؛ بنابراین انقطاع نسل بشر از  نسل بشر قطعا ووجب از بین رفتن ریشه اسالم و وسلهین وی

وحروات است. و وقدوه ترک انقطاع نسل بشر، ازدواج است. چند نهونه از این روایات را 
 خوانین: وی

کرده ایت ویصاحب وسایل از شیخ رو که اسناد شیخ را به  کند: و در وحل خود اثبات  این 
که از وحهد بن عیسی  نحسن صفار صحیح است و وحهد بن حس وحهد بن صفار هن 

که وعلوم است.  نقل وی که او هن ثقه است و یونس بن عبد الرحهن هن  َبا »کند 
َ
َل أ

َ
َقاَل: َسأ

لْ  َنا َحاِضٌر، َفقُّ
َ
ٌل َو أ ْعِطي اْلَحَسِن ع َرجُّ ال  یُّ ّنَ َرجُّ

َ
ال  ِوْن َوَواِلیَك َبَلَغهُّ أ ِعْلتُّ ِفَداَك ِؤّنَ َرجُّ : جُّ تُّ َلهُّ

َها ِوْنهُّ  َخَذهُّ
َ
َتاهُّ َفأ

َ
که شخصی « َسْیفا  َو َقْوسا  ِفي َسِبیِل اهلِل َفأ به یکی از شیعیان شها خبر رسید 

کهان رایگان  گرفدهد و شخص رفت و آن برای جهاد ویشهشیر و   ت. ها را 
ِهَها َقاَل َفْلَیْف » وهُّ ِبَرّدِ َورُّ

َ
وزُّ َو أ اَلِء اَل َیجُّ ِبیَل َوَع َهؤُّ ّنَ الّسَ

َ
وهُّ أ ْخَبرُّ

َ
هُّ َفأ ْصَحابُّ

َ
ّنَ َلِقَیهُّ أ َعْل َقاَل َقْد ثُّ

لُّ  جُّ َل  َفَلْن َیِجْدهُّ َو ِقیَل َلهُّ َقْد َقَضی الّرَ جُّ کردند « َطَلَب الّرَ که اطالع پیدا  و دوستان آن شخص 
گفتند برای حهایت بنی العباس ویبه ا خواهی بجنگی؟ سبیل اینها سبیل خدا نیست برو  و 

که آنها را پس دهد اوا شخص را نیافت.  کهان را پس بده و ورد رفت   شهشیر و 
ْیَلِن » ْلتُّ ِوْثَل َقْزِویَن َو َعْسَقاَلَن َو الّدَ َقاِتْل قُّ َراِبْط َو اَل یُّ ْشَبَه َه  -َقاَل َفْلیُّ

َ
وَر َفَقاَل َو َوا أ غُّ ِذِه الّثُّ

 اوام فروود: به ورزبانی برود.« َنَعْن 
َقاِتلُّ َعْن َبْیَضِة  َکْیَف َیْصَنعُّ َقاَل یُّ َراِبٌط  َو ِفیِه وُّ ِذي هُّ

َ
ّوُّ ِؤَلی اْلَهْوِضِع اّل َقاَل َفِإْن َجاَء اْلَعدُّ

ْن َیَخاَف َعَلی َداِر ا
َ
 أ

َ
َجاِهدُّ َقاَل اَل ِؤاّل ْساَلِم َقاَل یُّ وا َعَلی اْْلِ وَم َدَخلُّ ّنَ الّرُّ

َ
ْیَتَك َلْو أ

َ
 َرأ

َ
ْسِلِهیَن أ ْلهُّ

ْس  َقاِتلُّ َو ِؤْن َخاَف َعَلی َبْیَضِة اْْلِ َراِبطُّ َو اَل یُّ ْن َقاَل یُّ وهُّ ْن َیْهَنعُّ
َ
ْن أ ْسِلِهیَن َلْن َیْنَبِغ  َلهُّ اَلِم َو اْلهُّ

هُّ ِلَنْفِسِه اَل لِ  ونُّ ِقَتالُّ ْسِلِهیَن َقاَتَل َفَیکُّ ٍد اْلهُّ َحّهَ وَس ِذْکِر وُّ رُّ ْساَلِم دُّ وِس اْْلِ رُّ ّنَ ِفي دُّ
َ
ْلَطاِن ِْل  .؟ص؟لّسُّ

کند چه؟ این   یعنی حهله،که حضرت « یجاهد»شخص پرسید: حاال اگر دشهن حهله 
فروود: حق حهله ندارد، وگر  اینکه از ترس از ریشه اسالم باشد. و در این صورت قتال و جنگ 

که از بین رفتن اسالم ووجب از بین برای خودش است و نه برای سلط ان جائر، به این علت 
 شود. رفتن ذکر وحهد صلی اهلل علیه و آله وی
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ْسِلِهیَن َقاَتلا» ِشاهد عبارت  ْساَلِم َو اْلهُّ که قتال « ْن َخاَف َعَلی َبْیَضِة اْْلِ است. هنگاوی 
از اهن واجبات یعنی حفظ جاوعه اسالوی و اسالم  ؛برای حفظ  بیضة االسالم واجب است

که ووجب از بین رفتن ریشه اسالم وی شود هن وبغوض شارع  است؛ بنابراین انقطاع نسل بشر 
کنند  باشد. بنابراین این دسته از روایات هن وی وی توانند بر وجوب علی الکفایه نکاح داللت 

 زیرا در ترک نکاح از بین رفتن نسل بشر وجود دارد. 
 


