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کردیم.در مطلب اول ادله کفایی نکاح اقامه   ای بر وجوب 
کفایت اقدام به ازدواج  مطلب دوم: گر مردم به قدر  که ا کفایی نکاح این است  الزم وجوب 

که اطمینان به تداوم نسل بشر حاصل شود اجبار  کم الزم است مردم را به حدی  نکردند،بر حا
 کند.

کند و اینکه اینکه می که بتواند نسل بشر را تامین  کفایت یعنی به تعدادی  گوییم به قدر 
کنند تامین نسل بشر نمییک زن و  دار نشوند و یا زیرا ممکن است بچه ؛کندیک مرد ازدواج 

دار شود یا نه و... بلکه ازدواج باید به قدری باشد بچه آنها بعدًا ازدواج بکند یا نکند و او بچه
 های آینده حاصل شود. که اطمینان به تداوم نسل بشر در نسل

کفایی فقط  گر ازدواج به حدی مطلب سوم: آیا این وجوب  در تداوم به نسل بشر است یا ا
که جامعه   گر در جامعه   بود  ایمانی و مکتب اهل بیت  مسلم در حال انقراض بود و یا حتی ا

کفایی در  که تضمین شود تداوم نسل جامعه ایمانی، وجوب  کافی نبود به طوری  ازدواج به قدر 
کفایی دراینجا هم می که این وجوب  که نسل اهل ایمان هم  آید؟ حق این است  حدی است 

کثرت اهل ایمان در  منقطع نشوند؛ و نه تنها اینکه نسل جامعه ایمانی منقطع نشود بلکه حتی 
کند نیز الزم است و صرف اینکه جامعه ایمانی وجود  که قوت اهل ایمان را تضمین  حدی 

کثرت هم الزم است به اندازه کافی نیست؛ بلکه  که نفی لذداشته باشد  ت و نفی ضرر ای 
 زیرا باید جامعه ایمانی قوی وجود داشته باشد نه اینکه ذلیل و ضعیف باشد.  ؛کند

 دلیل بر این مطلب:
ة   >داله بر وجوب تحصیل قوه است: مثل:  اوال: ادله   و َ ْم ِمن ْ ق ُّ َطْعت ُّ ْم َما ِأْست َ وأ َلهُّ ِعد ُّ

به این  1<و أ َ
کثرت نسل، نوعی قوه است و این قوه به حدی  که  ایمانی تامین  که بتواند عزت جامعه  بیان 
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ْم  >کند و  كُّ و َ ِه َو َعدُّ و َ َأللّٰ ِه َعدُّ ون َ ت ِ ْرِهت ُّ تامین شود، الزم است در نتیجه ازدواج به اندازه  1<ت ُّ
که  تامین عزت جامعه   کم است  گر به این اندازه نبود وظیفه دولت و حا ایمانی الزم است و ا

کند.   مردم را الزام 
که  «االسالم َیعلوا و ال ُیعلی علیه»علو جامعه اسالمی است:  داله بر : ادله  ثانیاً  لذا هر چیزی 

که انجامش منشأ علو  ترک نشود و ترکش موجب علو جامعه اسالمی شود، حرام؛ و  هر فعلی 
که موجب برتری و علو جامعه اسالمی  ؛واجب است ، انجام آنباشد بنابراین ازدواج درحدی 

 شود الزم است تا علو و برتری از آن مومنین باشد.
 لیل سوم: آیات و روایات عزت است:د
ون َ > ْعَلمُّ َ ن َ لٰا ت  ي  ق ِ اق ِ ت ٰ ن َ َو لِٰكن  َ َأْلمُّ ي  ِمت ِ و ْ وِلِه َو ِلْلمُّ ة ُّ َو ِلَرسُّ ِه َأْلِعر  َ  روایت فراوان یات و وآ  2<َو ِللّٰ

که که موجب ذلت  مبنی بر اینکه وجود دارد دیگری  شود حرام مومن و جامعه ایمانی فعلی 
گر فعلی ترکش موجب ذلت جامعه ایمانی شود، انجام آن فعل واجب می شود؛ است و ا

کثرت غیرمومنین و در نتیجه علو و عزت آنها  گر عدم ازدواج موجب قلت مومنین و  بنابراین ا
کثرت ازدواج و نسل واجب می کند شود و بر دولت واجب است مردم را به ازدواج شد،  الزام 

 حتی با دادن امکانات و تامین نیازهای آنان. 
 

 پایان                                                                        
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