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چکيده
در اين پژوهش پس از ارائه سيري براي تحوالت قرباني در حج در چهار دوره (دوره اول:
قرباني در منا و مصرف بهينه آن؛ دوره دوم :ازدياد تعداد حجاج و دفن و آتش زدن قرباني؛
دوره ســوم :قرباني در قربانگاه در وادي محســر؛ دوره چهارم :قربانگاه نوين با طرح جديد
قرباني) به فتاواي فقهاي شــيعه در هر مرحله با بيان مســتند شرعي آن اشاره ميشود و
ضمن بيان ادله لزوم قربانی در منا ،به حکم آن در شرايطي چون اتالف قرباني در منا يا در
خارج منا بودن کشتارگاه جديد و اقوال و استداللهاي مربوط به آن پرداخته شده و در پايان،
قول به کفايت ذبح اختياري در حرم پذيرفته شده است و بر اساس آن ،قرباني در کشتارگاه
جديد که در معيصم و خارج منا و داخل حرم قرار دارد ،بر اســاس ادله شــرعي و به حکم
اولي معتبر دانســته شده است .روش پژوهش در اين تحقيق ،تاريخي و فقهياست و ارائه
جديد مراحل قرباني و بررســي وضع فعلي آن از نگاه فقه و تاريخ از نوآوريهاي اين مقاله
به شمار ميآيد.
کلیدواژگان :قرباني ،حج تمتع ،منا ،معيصم ،مناسک منا.
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مقدمه

يکي از مناسک حج ،قرباني در مناست که بيشتر در روز عيد قربان انجام ميشود.

اين آيين ،سنتي است که از ابراهيم خليل و ماجراي ذبح اسماعيل در حج ابراهيمي

به يادگار مانده اســت .آيين قرباني با توجه به توسعه حج و گسترش حجگزاران،
دچار تحوالتي شد؛ از جمله تغيير مکان قربانگاهها و توزيع گوشت قرباني .قرباني

در منا را ميتوان به سه دوره پيش از اسالم ،دوره ظهور ماشين بخار و وسايل نقليه

جديد و دوره نوين قرباني در منا تقسيم کرد.

در ايــن پژوهش ابتدا گزارشهاي تاريخي مربوط به مکان قربانگاه در هر دوره
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بيان شده و فتاواي مربوط به آن بررسي ميشود و در ادامه ضمن گزارشي مختصر
درباره قربانگاه فعلي منا ،مسئله قرباني در خارج منا به تفصيل بررسي ميشود.

پيشينه اين پژوهش را ميتوان در دو بعد قرباني در خارج منا يا حکم قرباني در

صورت تلف شدن قرباني ،در منا در آثار و کتب متعددي يافت .اين آثار ،عالوه بر

کتابها ،جزوات مستقلي است که در اين دو موضوع نگاشته شده است.

سؤال اصلي اين مقاله عبارت است از« :وضع قرباني در حج چه تحوالتي داشته

و اين تحوالت ،به ويژه وضع فعلي ،در فتاواي فقها چه تأثيري داشته است؟»
دورههاي قرباني در حج

با محور قرار دادن مکان قربانگاه در حج ميتوان چهار دوره براي اين قربانگاهها

در طول تاريخ يافت:

دوره اول :قرباني در منا و مصرف بهينه آن

طبق روايــات ،محل ذبح قرباني حضــرت ابراهيم در نزديکي جمــره ثانيه بوده

اســت (کليني ،1407 ،ج ،4ص )208که بعدها اين محل ،مسجدالکبش يا مسجدالنحر نام

گرفت (ازرقــي ،1416 ،ج ،2ص175؛ مالكي مكي ،1424 ،ج ،1ص .)527گويا پيامبر اکرم 9و

اهلبيت :نيز در همين قسمت که منحر منا نيز ناميده ميشد ،قرباني ميکردند (مسلم،

 ،1415ج ،4ص 39و 43؛ أبي داود ،بيتا ،ج ،2ص18؛ کليني ،1407 ،ج ،4ص .)208در حجةالوداع

به دليل ازدحام جمعيت پيامبر اکرم تأکيد فرمودند که همه قسمتهاي منا مذبح است

و عالوه بــر قربانيکننده ،فقيران قانع و خواهان نيز از آن بهره ميبردند (کليني،1407 ،

ج ،4ص .)500کمبود گوشــت و نياز به آن به گونهاي بود که آن حضرت و ائمه :از

خارج کردن گوشتهاي قرباني از منا نهي ميکردند تا نيازمندان فرصت بيشتري براي
اشاره دارند (کليني ،1407 ،ج ،4ص501؛ طوســي ،1407 ،ج ،5ص225؛ مكارم ،1418 ،ص )15و
نظر فقهاي شيعه بر شرط بودن قرباني کردن در منا استوار يافته است که شيخ الطائفه

(طوســي ،1387 ،ج ،1ص ،)371ابن ادريس (ابن ادريــس ،1410 ،ج ،1ص ،)595ابن براج (ابن

البراج ،1406 ،ج ،1ص ،)257ابن حمزه (ابن حمزه ،1408 ،ص ،)185و در قرون بعدي ،کيدري

(بيهقي نيشابوري کيدري ،1416 ،ص ،)162محقق حلي (محقق حلي ،1408 ،ج ،1ص ،)234علي

مؤمن قمي سبزواري (قمي ،1421 ،ص )216و نيز عالمه حلي در تحرير و منتهي (حلي،

 ،1420ج ،1ص623؛ همو ،1412 ،ج ،11ص )172از آن جملهاند.

از فقهــاي متأخر نيز صاحــب حدائق (بحرانــي ،1405 ،ج ،17ص )46به اين مطلب

پرداختــه و صاحب جواهر از عبــارات برخي از علما ،ماننــد فاضل اصفهاني و

عالمه در منتهي ،اســتفاده اجماع کرده است (نجفي ،1404 ،ج ،19ص .)120همينطور

صاحب رياض (طباطبائي کربالئي ،1418 ،ج ،6ص )400و صاحب مدارک ،آن را مقطوع
عنداالصحاب دانسته است (موســوي ،1411 ،ج ،8ص .)19برخي از فقها مانند مقدس
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بعيد نيست که حکم حکومتي تلقي شود (رک :درگاهي ،عندليبي ،1393 ،ص.)25
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استفاده از مازاد گوشتهاي قرباني داشته باشند؛ چنانکه امام صادق 7به اين مسئله
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و الزم نيست تمام حجاج قرباني خود را در آن نقطه خاص انجام دهند (ابن حيون،1385 ،
َ ُُ َْ
ج ،1ص .)324گوشت قرباني نيز به دستور قرآن کريم در آيه  36سوره حج...( :فكوا مِنها
َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ون) به سه قسمت تقسيم ميشد
و أط ِعموا القان ِع و المعت كذل ِك سخرناها لكم لعلكم تشكر
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اردبيلــي اجماع بر وجــوب ذبح در منا را مانع قول به اختيــاري بودن ذبح در منا
دانستهاند (مقدس اردبيلي ،1403 ،ج ،7ص.)258

بسياري از فقهاي فعلي نيز بر همين حکم فتوا دادهاند؛ ازجمله آيات عظام خوئي،

گلپايگاني ،خامنهاي ،سيستاني ،شبيري (افتخاري گلپايگاني ،1423 ،ج ،1ص)529
دوره دوم :ازدياد تعداد حجاج و دفن و آتش زدن قرباني

با پيشرفت و توسعه وســايل حمل و نقل و مضاعف شدن تعداد حجاج و نبود

امکانات براي بستهبندي و ذخيره کردن يا انتقال گوشتها و نيز فتواي علماي وهابي

که خارج کردن گوشت را از منا به دليل حکم پيامبر 9روا نميدانستند ،باعث شد تا

در قرون اخير ،الشه قربانيهاي حجاج که بدون استفاده بر زمين منا مانده بود ،مايه
دردسر و ايجاد آلودگيهاي مختلف شود؛ بهويژه که قسمت عمده آن پيرامون و در
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مسير جمرات قرار داشت (بهشتي ،1365 ،ص 85ـ 89؛ مکارم ،1418 ،ص .)15اين مسئله در

گزارشهاي فراوان حجاج اين دوره منعکس شده است .در اين گزارشها از تعفن و
بوي بد و بيماريهاي دامنگير حجاج در ايام منا به دليل جمع شدن اين الشهها سخن

گفته شــده است (مقدادي ،1374 ،ص .)170اين خطرها دولتهاي وقت را واداشت تا
با دفن کردن و آتش زدن الشهها به مقابله با اين مشکالت بپردازند .وضعيت مزبور

باعث شد دو نظريه ميان فقهاي مسلمان درباره قرباني در منا به وجود آيد :گروهي
قرباني در منا را در آن اوضاع جايز نميدانســتند و راه ديگري پيشنهاد ميدادند؛ اما
گروه ديگر قرباني در منا را حتي در همان اوضاع ،واجب ميشمردند.

قول اول :سقوط قرباني در منا در صورت علم به تلف شدن آن

بر اساس اين نظر ،قرباني در صورت علم به اتالف آن در منا ،ساقط است؛ بلکه

به نظر برخي از اين قائلين ،جايز نيســت .اين قول در کلمات شهيد آيتاهلل محمد
حسيني بهشتي (بهشتي ،1365 ،ص ،)90شيخ محمدجواد مغنيه (مغنيه ،1421 ،ج ،2ص)237

آيتاهلل مکارم شــيرازي (مکارم ،1418 ،ص )5و آيتاهلل محمد صادقي (صادقي،1397 ،

ص )379وجــود دارد و بنا به نظر آيتاهلل مکارم حجگزار بنا بر احتياط واجب ،پس
از کنار گذاشــتن پول قرباني در منا ،به بقيه مناســک ميپردازد و قرباني را پس از

ن است ،قرباني را مطابق شرايط انجام ميدهد و
بازگشت به وطن يا جايي که ممک 
اولي اين است که با شخصي در وطنش هماهنگ کند که در زماني که حاجي در منا

بايد قرباني کند ،او در وطنش قرباني کند و به حاجي خبر دهد تا وي بقيه اعمال را

پس از قرباني ،انجام دهد (مکارم ،1418 ،ص.)5

براي بعد از ذيالحجه ممکن نباشد ،پول قرباني در روز عيد ميان فقراي حرم توزيع
شود و اگر در روز عيد ممکن نشد ،تا آخر ذيالحجه پولش ميان فقراي حرم ،و پس
از آن ميان ساير فقراي مسلمان توزيع شود و اگر بخواهد احتياط کند ،خانوادهاش

قول دوم :وجوب قرباني در منا حتي در صورت علم به تلف شدن گوشت آن

قرباني در منا ،آن را اســراف نميدانند و مســئوليت تبعات ناشــي از آن را متوجه

مسئولين امر و نه حجاج ميدانند و برخي نيز در صورت امکان ،انتقال گوشتها را
به مکانهايي که امکان استفاده از آنها وجود دارد ،واجب ميشمارند.
دوره سوم :قربانگاه در وادي محسر

از حدود سال  1400قمري (افتخاري گلپايگاني ،۱۳۹۱ ،ص )180کشتارگاههاي جديدي

در وادي محســر (دره ميان منا و مزدلفه) ايجاد شد که قربانيهاي حجاج به اختيار

خودشان در آنجا ذبح ميشد .اين قربانگاه تا حدود سال 1426قمري فعال بود.

استفتائات متعددي از مراجع شيعه در مورد قرباني در خارج منا در اين دوره انجام

شــده است که در پاسخ ،بسياري از مراجع ،مقدم بودن وادي محسر را در صورت

عدم امکان ذبح در منا شــرط کردهاند (خميني ،1393 ،ص .)593از آنجا که استفاده از
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اين قول فتواي مشــهور فقهاي معاصر است که با وجود تلف شدن گوشتهاي

شماره هفتم

در روز عيد قربان به نيابت از وي قرباني کنند (صادقي1397 ،ق ،ص 381و .)383
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بنا به نظر آيتاهلل صادقي در صورت امکان اگر مصرف در ذيالحجه يا نگهداري
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اين قربانگاه براي همه حجاج الزام و ابتالي همگاني نداشت و با وضع دوره بعدي
تفاوت چنداني نميکرد ،فتاواي فقها درباره دوره سوم و چهارم غالب ًا در کنار هم ذکر
شده است .عمده فتاواي اين مقطع ،صحت ذبح به صورت اختياري در وادي محسر

و نيز صحت ذبح در وادي محســر در صورت عدم امکان ذبح در منا بوده است و

برخي از فقهاي شيعه در صورت عدم امکان ذبح در منا ،بر ضرورت مقدم دانستن
قرباني در وادي محســر بر مکانهاي ديگر فتوا داده و با استدالل به موثقه سماعه،
اين وادي را بدل اضطراري شــرعي منا محســوب کردهاند .ازجمله اين فقها آيات

عظام تبريزي ،شبيري زنجاني ،سيستاني ،صافي گلپايگاني (افتخاري گلپايگاني،1428 ،

ج ،1ص547؛ مرکز تحقيقات حج ،بيتا ،ص )110و سيدکاظم حائري (حائري ،1427 ،ص)118

هستند .بر اين اساس در اينجا مستند مقدم دانستن وادي محسر را ذکر ميکنيم.
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موثقه سماعه

ســماعة بن مهران ميگويد به امام صادق 7گفتم« :اگر مردم در منا زياد شوند و

جايشان تنگ باشد چه کنند؟» فرمود« :به سمت دره محسر باال ميروند» .گفتم« :اگر

در مشــعر زياد شدند و جايشان تنگ بود چه کنند؟» فرمود« :به سمت تنگه مأزمين

از کوه باال ميروند» .گفتم« :اگر در موقف زياد شدند و جايشان تنگ بود چه کنند؟»

فرمود« :از کوه باال بروند و ســمت چپ بايستند؛ زيرا هنگامي که رسول خدا 9در

 84عرفات توقف کرده بودند ،مردم پيرامون ايشان و در کنار پاهاي شتر ايشان جمع شده
بودند .ايشــان فرمود :اي مردم تنها جاي پاي شتر من موقف نيست؛ بلکه همه اين
منطقه موقف اســت و مردم بعد از شنيدن اين سخن از پيرامون آن حضرت پراکنده
شدند و ايشان در مزدلفه نيز همين کار را انجام داد» (طوسي1407 ،ق ،ج ،5ص.)180

تقرير استدالل :همانطور که مالحظه ميشود ،امام صادق 7در پاسخ به سماعه،

حجاج را مکلف دانستهاند که از وادي محسر که در انتهاي منا به سمت مشعر است،

باال بروند و از آنجا که توقف و بيتوته در منا بدون اداي مناسک منا مطلوب نيست

و اگر گفته شده که سه روز در منا بمانند براي اداي مناسک منا از جمله ذبح است؛
پس اين روايت بر جواز ذبح در وادي محسر ،در صورت تعذر يا تعسر ذبح در منا

داللت دارد .عالوه بر آن ميتوان گفت ترک استفصال امام دليل بر اطالق است؛ چرا

که سؤال مطلق است و روايت را شامل تمام مناسک منا ميکند و اسمي از بيتوته در
منا نيامده است (حائري ،1423 ،ص171؛ فياض ،بيتا ،ص218؛ مكارم ،1418 ،ص.)23

اشکال :بعضي از فقها با رد اين استدالل روايت را مختص به بيتوته در منا ميدانند

نوعي قياس و استحســان ممنوع ميدانند (همانجــا) .به عالوه ميتوان گفت اين دو
با هم تفاوت دارند؛ چون بيتوته امري زمانبر و تدريجيالحصول اســت و ميتواند
از ضيق مکان تأثير بپذيرد؛ اما ذبح ،آني اســت و لزوم ًا وقت چنداني نميگيرد؛ به
منا منافاتي ندارد (ارسطا ،1377 ،ص.)43

واجب نيست؛ بلکه مقدمهاي براي بيتوته واجب در شبانگاه و اعمال ديگر منا مانند
رمي و قرباني و حلق است (موسوي ،1423 ،ص .)181سياق روايت بر اين داللت دارد
که هنگام تنگي مکان براي انجام دادن اعمالي که در منا بودن در آنها شــرط است،

تنگي عذري ميشود براي توسعه ظرف اين اعمال و انجام دادن اين واجب در غير

منا؛ چه اضطرار به لحاظ همه اين اعمال باشــد و چه به لحاظ يکي از آنها (ســند،

 ،1423ج ،4ص )161و ميتوان با توجه به اين روايت به طور کلي مالک توسعه مکان
اعمال منا ،ازجمله ذبح را سختي و حرج گرفت که در مورد روايت ،ناشي از تنگي

جاست .به عالوه طبيعي است که کثرت جمعيت در منا آنچنان تأثيرگذار است که
در مواردي حتي جاي کافي براي استراحت يا دراز کشيدن يک حاجي وجود ندارد،

چه برســد به ذبح که براي نگهداري و انتقــال دام ،ذبح آن و جمع کردن و بيرون

بردن آاليشهاي دامي آن (آن هم در حجم چند ميليون) نيازمند مکاني وسيع است.
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در پاسخ به اين اشکال گفته شده که توقف در منا در طول اين سه روز فينفسه

شماره هفتم

خصوص در منا که غالب ًا حجاج از آن خارج نيز ميشــوند .بنابراين ذبح با شلوغي
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و خود بيتوته را عملي مســتقل و قائم به نفس ميشمارند و حمل ذبح بر بيتوته را
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دوره چهارم :قربانگاه نوين با طرح جديد قرباني

اعتراضها باعث شد تا در دهههاي اخير ،بانک توسعه اسالمي با مشارکت برخي

بعثهها و دولت عربستان ،مسئوليت ساماندهي به قرباني را با تأسيس کشتارگاههاي
مدرن در کنار وســايل انجماد پيشرفته ابتدا براي قســمت کوچکي از حجاج در

حواشي يا بيرون منا مانند وادي محسر ايجاد کند (نجمي ،1373 ،ص .)93اين تأسيسات

با حمايت دولت ســعودي از سال  1420قمري ،به محل ديگري در فاصله پانصد
متري منا به نام ُم َعيْصم انتقال يافته و به صورت مجهز و با تقسيم بخشهاي آن براي

حجاج كشورهاي مختلف ،به فعاليت مشغول است( .جعفريان ،1386 ،ص .)170امروزه
اشکال عمده اين است که مکان اين مذابح در خارج از منا قرار دارد.

طرح جديد قربانگاه در معيصم
تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاريخ

اين طرح در ســال  1403قمري (1983م) با هدف استفاده بهينه از قربانيها در

حکومت ســعودي آغاز شد و اجراي آن به بانک توســعه اسالمي واگذار گرديد

و هيئتي متشــکل از وزارتخانههاي مختلف پادشاهي سعودي ناظر اين طرح شد.

ظرفيت اين طرح ذبح  63هزار قرباني بود که پس از  36ســال به ظرفيت ذبح يک

ميليون قرباني در  48ساعت رسيده است.

فهرست مراکز توزيع گوشت قرباني در شــهرهاي مختلف عربستان در پايگاه

 86اينترنتي «االضاحي» قرار دارد و برخالف ادعاهاي اوليه در حرم منحصر نيست؛ چرا
که عالوه بر مراکزي که در خود شــهر مکه گوشتهاي قرباني را ميان فقرا توزيع
ميکنند که شامل هجده مرکز و فرد مختلف ميشود ،شامل شهرهای مناطق ديگری
چون بيســت مرکز در منطقه جده ،چهار مرکز در طائف ،سه مرکز در مدينه منوره

و مراکز ديگري در قصيم و رياض و مناطق ديگر حجاز نیز ميشــود (براي اطالعات
بيشتر از وضع فعلي قرباني حج ر.ک :نجاتي ،قربانگاه معيصم ،مجله ميقات حج ،دوره  ،27شماره ،106

بهار  ،1398صفحه .)121

فتاواي فقهي درباره قرباني در وضعيت جديد

اين مسئله دو بعد دارد :يکي حکم تکليفي حليت يا حرمت ذبح قرباني در غير منا

و ديگري ،صحت يا بطالن عمل در صورت قرباني در خارج از منا .آنچه از عبارات

فقها استفاده ميشود ،توجه به حکم وضعي و عدم کفايت قرباني در خارج مناست

که آن را با تعبير «اليجزئه» بيان کردهاند.

ميتوان فتواهاي موجود در اين باب (قرباني در خارج منا) را به سه دسته اصلي

 .1کفايت قرباني در حرم و لو خارج منا از جمله معيصم در حاالت عادي

ادله وجوب ذبح در حرم

كنند» .اين آيه اداي نذر براي خانه خدا را رســاندن اين چهارپايان نذري به کعبه و
صرف آن بر مجاوران و زائران بيت ميداند (سند ،1423 ،ج ،4ص)164؛

آيات مربوط به مناســک حج که اين مناسک را در محدوده حرم مشخص کرده

اســت و از حجاج ميخواهد که براي انجام دادن آن به سوي کعبه بيايند .ازجمله

َ ِّ ْ
ْ َ ِّ َ ْ ُ َ َ ً َ َ ُ ِّ َ
َ ْ َ ْ ُ ِّ َ ٍّ
الج يأتوك رِجال َوع ك ضام ٍِر يأت
ِني مِن ك فج
ايــن آيات :قوله تعاليَ ( :وأذن ِف انلَّ ِ
اس ب ِ
ََ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َْ َ
َ
َ َّ َ ْ ُ َ
َ ْ َ ُ ََ َ َُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
وم
ات ع ما َرزقه ْم مِن ب ِهيم ِة النع ِام
يق * ل ِيشهدوا مناف ِع لهم ويذكروا اسم اهللِ ِف أيامٍ معل ٍ
ع ِم ٍ
َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ * ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ
ت العتِيق *
فكوا مِنها وأط ِعموا الائ ِس الف ِقري ثم لقضوا تفثهم ولوفوا نذورهم ولطوفوا بِالي ِ
ِ
َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ
َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ًّ َُّ
َ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ َ
وب * لكم فِيها مناف ِع إِل أج ٍل مسم ثم
 * ...ذل ِك ومن يعظم شعائ ِر اهللِ فإِنها مِن تقوى القل ِ
َ ُّ َ َ ْ َ ْ ْ َ
يق) (حج 27 ،ـ .)33
مِلها إِل الي ِ
ت العتِ ِ
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آلودگيهايشان را برطرف سازند و به نذرهاي خود وفا كنند و بر گرد خانه گرامي كعبه ،طواف

شماره هفتم

الف) آيات
ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ
يق) (حج)29 ،؛ «ســپس ،بايد
(ثــم لقضوا تفثهــم ولوفوا نذورهم ولطوفوا بِالي ِ
ت العتِ ِ
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تقسيم کرد:
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ب) روايات

روايــات دال بر عدم جواز خروج قرباني از حرم و جواز خروج از منا مفيد اين
مطلب است که قرباني بايد در اين محدوده باشد (همانجا)؛ مانند روايتهاي ذيل:
موثق اسحاق بن عمار

يمَ 7ق َ
اق ْب ِن َع َّم ٍر َع ْن َأ ِب إِ ْب َر ِ
الَ :س َأ ْل ُت ُه َع ِن ْ َ
ــح َ
الدْ ِي َأ ُ ْي َر ُج بِ َش ٍْء ِم ْن ُه
َع ْن إِ ْس َ
اه َ
َع ِن ْ َ
يك َأ َّن ُه َق َ
ال َر ِم َف َق َ
الش ِْء ُي ْن َت َف ُع بِ ِه ُق ْل ُت إِ َّن ُه َب َل َغنَا َع ْن َأبِ َ
ال بِ ْ ِ
ــنا ِم َو َّ
ال
الس َ
ال ْل ِد َو َّ
ون َش ْيئ ًا َق َ
َل ُ ْي ِر ُج ِم َن ْ َ
الدْ ِي ْالَ ْض ُم ِ
ال َب ْل ُ ْي َر ُج بِ َّ
الش ِْء ُي ْن َت َف ُع بِ ِه َو َزا َد ِف ِيه َأ ْحَدُ َو َل
ُ ْي َر ْج بِ َش ٍْء ِم َن ال َّل ْح ِم ِم َن ْ َ
ال َر ِم (طوسي ،1407 ،ج ،5ص.)228

تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاريخ
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از امــام کاظم 7درباره جواز خارج کردن چيزي از قرباني از حرم پرســش
کردم .آن حضرت فرمود« :پوست و کوهان و چيزهايي را که قابل انتفاع باشد،
ميشود بيرون برد» .گفتم« :از پدرتان به ما رسيده است که چيزي از قرباني از
حرم خارج نميشود» .فرمود« :چيزهايي که مفيد است خارج برده ميشود ،ولي
گوشت قرباني از حرم خارج نميشود»؛
صحيح محمد بن مسلم

لو ِم ْ َ
اج ُ ُ
َع ْن ُ َم َّم ِد ْب ِن ُم ْس ِل ٍم َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللَِ 7ق َ
ال َض ِ
اح ِّي ِم ْن
الَ :س َأ ْل ُت ُه َع ْن إِ ْخ َر ِ
ش ٌء ِ َ
ِمنًى َف َق َ
ال ُك َّنا َن ُق ُ
ول َل ُ ْي َر ْج ِم ْن َها َ ْ
اج ِة ال َّن ِ
اس
ل َ
اس إِ َل ْي ِه َف َأ َّما ا ْل َي ْو َم َف َقدْ َك ُث َر ال َّن ُ
س بِإِ ْخ َر ِ
اجه (کليني ،1407 ،ج ،4ص.)500
َف َل َب ْأ َ

از امام صادق 7درباره خارج کردن گوشت قرباني از منا پرسيدم .فرمود« :قب ً
ال
با توجه به نياز مردم در منا به گوشت آن ،از خارج کردن قرباني نهي ميکرديم.
اما امروزه که مردم زياد شدهاند ،خارج کردن گوشت قرباني از منا اشکال ندارد.
َ ُّ َ

َ ْ ْ

َْ

البته جمع آيه شــريفة (مِلهــا إل َ
يق) (حــج )33 ،و روايات به دو گونه
الي ِ
ِ
ت العتِ ِ
ممکن است:

يکـ به نحو مطلق و مقيد :روايات اطالق آيه را نســبت به همه نواحي مکه ،به

منا محدود ميکند؛

دوـ به نحو تعدد دال و مطلوب :آيه ابتدا قرباني را در محدوده حرم اعالم میکند

و ســپس روايات در محدوده خاص حرم (منا) قربانی مشخص ميکنند و بر اين
اســاس ميتوان با توجه به آيه و عموم فوقاني آن ،در فرض تعذر یا تعسر رنج در
منامحل ذبح را مکه يا تمام حرم دانست (حائري ،1324 ،ص.)162

در حقیقت آیه به صورت عام ،حرم را که شــامل مکه و منا و مناطق دیگری نیز

عمره تعيين کرده اســت و در صورتی که نتوان به مخصصات تمســک کرد ،عام
فوقانی ،وجوب در حرم بودن قربانی اســت .اما اگر در تقیید مطلق ،مطلوب فقط

قربانی در مناست.

رعايت نزديکتر به منا

قرباني در منا و مطلب دوم عدم سقوط قرباني بر فرض عدم امکان يا تعسر آن در منا.
مطلب اول :ادله لزوم قرباني در منا

الف) دلیل قرآنی

َ َْ ُ
َ َ ُّ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ
َ ْ ُ ْ ُْْ ََ ْ
َْ ْ
َ ُ َ َّ
اس َتيْ َ َ
الج َو العم َرة ِلِ فإِن أح ِصتم فما
(و أت ِموا
س م َِن الهد ِي َو ال تلِقوا ُر ُءوسك ْم حت
ْ َْ
ًَ
َ ْ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ
ً َْ
َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
يبلــغ الهد ُي مِله فمن كن مِنك ْم م ِريضا أو ب ِ ِه أذي مِن رأ ِســ ِه ف ِفدية مِن ِصيامٍ أو صدق ٍة أو
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
ُُ
يد ف ِصيام ثالث ِة
نس ٍ
ــك فإِذا أمِنتم فمن تمتع بِالعمرة ِ إِل الج فما استيس مِن الهد ِي فمن لم ِ
َ َّ
ْ َ ِّ َ ْ َ َ َ ْ ُ
الج َو سبع ٍة إِذا َرجعت ْم( )...بقره)196 ،
أيامٍ ِف

و حج و عمره را براي خدا به اتمام برسانيد و اگر محصور شديد [و مانعي مانند

ترس از دشمن يا بيماري ،اجازه نداد كه پس از احرامبستن ،وارد مكه شويد]،
آنچه از قرباني فراهم شود [ذبح كنيد و از احرام خارج شويد] و سرهاي خود را
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ادله اين قول که قائالنش قب ً
ب است :مطلب اول وجوب
ال نام برده شدند ،شامل دو مطل 

شماره هفتم

 .2جــواز قرباني در خارج از منا در صورت عــدم امکان قرباني در آن ،با
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میشود ،محدوده عام قربانی تعیین میکند و روایات ،هر يک از قسمتهای منطقه
عام را برای قربانی خاصی تعیین کرده اســت؛ مث ً
ال منا را برای حج و مکه را برای

89

نتراشيد تا قرباني به محلش برسد [و در قربانگاه ذبح شود] و اگر كسي از شما

بيمار بود يا ناراحتي در سر داشت [و ناچار بود سر خود را بتراشد] ،بايد فديه و
ك ّفارهاي از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندي بدهد و هنگامي كه [از بيماري و
دشمن] در امان بوديد ،هر كس با ختم عمره ،حج را آغاز كند ،آنچه از قرباني
ميسراست [ذبح كند] و هر كه نيافت ،سه روز در ايام حج و هفت روز
براي او ّ
هنگامي كه باز ميگرديد ،روزه بدارد .اين ،ده روز كاملاست[ .البته] اين براي
كسي است كه خانواده او نزد مسجدالحرام نباشد (اهل ّ
ِ
اطراف آن نباشد)؛
مكه و

و از خدا بپرهيزيد و بدانيد كه او ،سختكيفر است.

تقرير اول استدالل :ضميمه کردن اين آيه شريفه با روايت موثق و مفسره زرعه
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الَ :س َ
ص ِف ْ َ
ال ِّج َق َ
َع ْن ُز ْر َع َة َق َ
ال َف ْل َي ْب َع ْ
ــث ِ َبدْ يِ ِه إِ َذا َكانَ َم َع
ــن َر ُجلٍ ُأ ْح ِ َ
ــأ ْل ُت ُه َع ْ
م ُّل ُه ِمنًى َي ْو َم ال َّن ْح ِر إِ َذا َكانَ ِف ْ َ
م َّل ُه َو َ ِ
الدْ ُي َ ِ
َأ ْص َحابِ ِه َو َ ِ
م ُّل ُه َأنْ َي ْب ُل َغ ْ َ
ال ِّج َو إِ َذا َكانَ
ِف ُع ْم َر ٍة َن َح َر بِ َم َّك َة َو إِن ََّم َع َل ْي ِه َأنْ َي ِعدَ هُ ْم لِ َذلِ َك َي ْوم ًا َفإِ َذا َكانَ َذلِ َك ا ْل َي ْو ُم َف َقدْ َو َف َو
ض ُه إِنْ َش َاء ُ
اخت ََل ُفوا ِف ْال ِ َيع ِ
اد َ ْل َي ُ َّ
إِ ِن ْ
اهلل( .حرعاملي ،1409 ،ج ،13ص)181

از امام پرســيدم اگر براي مردي در اداي حج مانعي پيش بيايد ،چه وظيفهاي

دارد؟ فرمود:

اگر همراهاني دارد ،بايد قربانياش را بفرستد تا در محلش که براي حج ،منا

در روز عيد قربان اســت و براي عمره در مکه ذبح کند و وظيفه دارد تا در
آن روز با آنها براي قرباني وعده بگذارد و وقتي آن روز فرارسيد ،قرباني را
انجام ميدهد و از احرام خارج ميشــود و اگر در وعده دچار اختالف شدند،

وظيفهاي ندارد.
داللت روايت

اين روايت آيه شريفه را به صورت کلي تفسير کرده و محل هدي در حج را به

صراحت ،منا دانســته است و خود به تنهايي نيز ميتواند دليلي مستقل براي حکم
باشد (فياض ،بيتا ،ص .)506البته اين دليل شامل صورت عدم امکان نيست.

تقرير دوم استدالل به کتاب

در اين آيه شــريفه از حلق و تراشــيدن سر تا رســيدن قرباني به محل و مکان
مقررش ،نهي شده است و از آنجا که قطع ًا مکاني براي قرباني غير از منا نيست ،پس
آيه شريفه بر لزوم قرباني در منا داللت دارد (خوئي ،1410 ،ج ،5ص.)208

نقد :اگر بدون آيه ما به اين مطلب که منا قربانگاه اســت يقين ميداشتيم ،ديگر

محدوده حرم هم محل قرباني باشــد ،وجود دارد (حائــري ،1423 ،ص .)155بنابراين

استدالل به آيه شريفه با قطع نظر از روايات مفسره ،تمام نيست؛ مگر اينکه استدالل

به آيه شريفه را اينگونه تقرير کنيم :سياق آيه در مقام بيان حکم حج تمتع است و
و متعارف قرباني در جاهليت و پيش از اسالم براي حج اشاره دارد.

سيره قطعي مستمر از زمان پيامبر اکرم تا امروز ،بر وجوب قرباني در منا داللت
دارد که به دليل بداهت آن ،موجب قطع فقهاي عظام به اين حکم شده است (خوئي،
 ،1410ج ،5ص.)207
نقد :نهايت مدلولي که از طريق اين ســيره قابل اســتفاده است ،مطلوبيت ذبح

در مناســت که البته مورد شک و ترديد نيســت .آنچه محل بحث است؛ وجه اين
مطلوبيت و اثبات آن به نحو وجوبي است .به عبارت ديگر اين سيره بر ذبح در منا
ثابت اســت؛ اما سؤال اين اســت که آيا بر وجوب آن نيز داللت ميکند يا نه؟ اگر
گفته شود« :بناي اولي در سيره پيامبر اکرم 9هنگام اداي حج ،تعليم واجبات است
و اســتحباب نيازمند بيان است ،واال موجب تأخير بيان از وقت حاجت است» ،در

پاسخ گفته ميشود که اين ادعا برخالف متفق درباره عمل و فعل معصوم است که

به مجرد اثبات آن بر مطلوبيت داللت نميکند.
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ب) استدالل به سيره
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مکان متعارف هدي از قديم ،منا بوده و بنابراين آيه شريفه به محل معروف و معهود

پژوهشنامه حج و زيارت

نيازي به استفاده اين مطلب از آيه نبود و اين نحو استدالل مصادره به مطلوب است؛
ثاني ًا چنانکه برخي از اعالم نيز فرمودهاند ،احتمال اينکه شــهر مکه يا فناء کعبه يا
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ج) استدالل به روايات

صحيح منصور بن حازم

َعــن منصور بن حازم عن َأ ِب َع ْب ِد اهللِِ 7ف َر ُجلٍ َي ِض ُّــل هَ دْ ُي ُه َف َي ِجدُ ُه َر ُج ٌل َ
آخ ُر
ال إِنْ َكانَ َن َحر ُه بِ ِمنًى َف َقدْ َأ ْج َ
َف َي ْن َح ُر ُه َق َ
زَأ َع ْن َص ِ
احبِ ِه ا َّل ِذي َض َّل َع ْن ُه َو إِنْ َكانَ َن َح َر ُه
َ
ي ِمنًى َ ْل ُ ْي ِز َع ْن َص ِ
ِف َغ ْ ِ
احبِ ِه (طوسي ،1407 ،ج ،5ص.)219

از امام صادق 7درباره مردي که قربانياش را گم ميکند و ديگري آن را

پيدا کرده ،نحر ميکند ،پرسيدم[ :که مرد صاحب قربانی چه وظيفهاي دارد؟]
فرمود« :اگر مرد ديگر ،قرباني را در منا ذبح کرده باشد ،از صاحبش کفايت

ميکند و اگر قربانی را در مکانی غير منا ذبح کرده باشد ،از صاحبش کفايت

نميکند».
تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاريخ
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تقرير استدالل:

در ايــن روايت امام تنها وقتي ذبح قرباني گمشــده را از طرف مالکش مجزي

ميداند که در منا انجام شده باشد .اگر در منا بودن قرباني براي وضعيت خاص گم
شدن قرباني نيز شرط باشد ،به طريق اولي براي وضعيت عادي و شخص مختار نيز

شرط اســت (خويي ،1410 ،ج ،5ص .)207البته در اين روايت تنها مسئلهاي که درباره
قرباني در غير منا مشخص شده ،عدم کفايت و بطالن قرباني است و حکم تکليفي

اينکار بيان نشده است و اين روايت ،درصدد بيان حکم صورت عدم امکان نيست.
روايت معتبره ابراهيم کرخي

ش َف َق َ
ــن إِ ْب َر ِ
يم ا ْل َك ْر ِخ ِّي َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللِِ 7ف َر ُجلٍ َق ِد َم ِ َبدْ يِ ِه َم َّك َة ِف ا ْل َع ْ ِ
ال
َع ْ
اه َ

س بِ َو ِ
إِنْ َكانَ هَ دْ ي ًا َو ِ
اج ٍ
ب َف ْل َي ْن َح ْر ُه بِ َم َّك َة إِنْ
اجب ًا َف َل َي ْن َح ْر ُه إِ َّل بِ ِمنًى َو إِنْ َكانَ َل ْي َ
ــاء َو إِنْ َكانَ َقدْ َأ ْش َعر ُه َو َق َّلدَ ُه َف َل َي ْن َحر ُه إِ َّل َيو َم ْ َ
ال ْض َحى (کليني ،1407 ،ج،4
َش َ
ْ
َ
ْ
ص .)488

از امام صادق 7درباره مردي پرسيدم که قربانياش را در دهه ذيحجه به مکه

آورده است .فرمود« :اگر قرباني واجب باشد ،فقط در منا ذبح کند و اگر قرباني
واجب نباشد ،اگر بخواهد ميتواند آن را در مکه نيز قرباني کند .ولي اگر قرباني

را اشعار و تقليد کرده (نشان قرباني زده) فقط در روز عيد قربانياش کند».
داللت روايت:

اين روايت نيز با بهکار گيري اســتثنا که به معناي اختصاص حکم به مستثنامنه

ايجاب معنا ميشود ،محل هدي واجب حج را به قرينه

اســت و اســتثنا از نفي که
درمورد قران تصريح دارد .در ضمن ظهور بدوي اين روايت نهي از قرباني در غير

منا و حرمت تکليفي آن است؛ مگر اينکه بگوييم اينجا نهي ،ارشاد به حکم وضعي
محرم مستقل باشد تا ذبح قرباني در خارج منا را حرام بداند.
است ،نه اينکه يک ّ

ــن َعب ِد ْ َ
ال َق َ
ال ْع َل َق َ
ال َأ ُبو َع ْب ِد اهللَِ 7ل هَ ْــد َي إِ َّل ِم َن ْ ِ
البِلِ َو َل َذ ْب َح إِ َّل بِ ِمنًى
َع ْ ْ
امام صادق 7فرمود« :قرباني بايد شتر باشد و ذبح بايد فقط در منا انجام شود».

داللت روايت:

در اين روايت ،ادات حصر «ال و اال» بهکار رفته که نشــان دهنده انحصار حکم

و نفي تحقق ذبح شــرعي در غير مناست .پس اين روايت ،وجوب ذبح در منا را با
ادات استثنا ميرساند.

اشکالي که بر اين استدالل وارد شده ،عدم اتحاد سياق است؛ چراکه يقين داريم

که غير ابل نيز از موارد هدي است و جمله اول نفي جنس نيست؛ بلکه نفي کمال
است .لذا جمله دوم هم به قرينه سياق بايد نفي کمال باشد .بنابراين اين روايت بر

مطلوبيت قويتر ذبــح در منا و نه بر وجوب آن داللت دارد (حائري ،1423 ،ص158؛

روحاني ،1419 ،ج ،2ص .)339از اين اشــکال به دليل وجود موارد مشــابه جواب داده

بهار و تابستان 1398

(طوسی ،1407 ،ج ،5ص.)214
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«العشــر» تنها منا معيّن ميکند و اطالقش شامل حج تمتع و قران ميشود؛ هرچند
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شــده است؛ از جمله اين موارد :در آخرين آيه سوره مزمل به خواندن قرآن و اقامه

نماز و دادن زكات و دادن قرضالحسنه امر شده است ،در حالي كه از اين ميان فقط
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ ُ
ـر مِنه
اقامه نماز و دادن زكات واجب ،و دو مورد ديگر مستحب است( :فاقرءوا ماتيس
َ َ ً
ً
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ
َ ُ
وااهلل ق ْرضا َح َسنا) (ر.ک :ارسطا ،1377 ،ص.)52
الزكة َوأق ِرض
َوأقِيموا الصلة وآتوا

امــا اين جواب را ميتوان با اين بيان رد کرد که قاعدة کلي ،قرينه بودن وحدت

سياق است ،مگر اينکه به دليل وجود قرينهاي ،برخالف آن حکم کنيم و اين موارد

استثنايي نميتواند وحدت سياق را از قرينه بودن بيندازد .پس در نهايت ،داللت اين

روايت بر وجوب قرباني در منا محل خدش ه است (محقق داماد ،1401 ،ج ،3ص.)137

برفــرض داللت اين روايت برحکم وضعي ،از آنجا که در روايت از صيغه نفي

استفاده شده ،داللتي بر حرمت تکليفي ذبح در غير منا ندارد.همچنين مي توان گفت

تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاريخ
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حصر ،اضافي است و روايت شامل صورت عدم امکان نميشود.
روايت ضعیفالسند مسمع

ــم ٍع َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللَِ 7ق َ
الِ :منًى ُك ُّل ُه َم ْن َح ٌر َو َأ ْف َض ُل ْالَ ْن َح ِر ُك ِّل ِه ْالَ ْس ِــجدُ
َع ْن ِم ْس َ
(طوسي ،1407 ،ج ،5ص.)215

همه منا قربانگاه است و بهترين مکان قربانگاه ،مسجد [قرباني] است.
داللت:

داللت اين روايت بر مذبح بودن منا ،با تأکيد بر اين نکته روشن ميشود که اين

روايت تمام منا را مذبح ،و با فضيلتترين مکان آن را پيرامون مسجدالنحر (که محل
ذبح پيامبر اکرم 9بوده) يا مســجد خيف (که اجماالً نزديک مذبح است) ميداند.
البته ميتوان مناقشــه کرد که اين روايت تنها در مورد نحر اســت و مفيد انحصار

مکان ذبح در منا نيست که با توجه به اتحاد حکم ذبح و نحر در مسئله ،اين اشکال

پذيرفته نيست.

اشکال :اثبات شيء نفي ما عدا نميکند؛ بنابراين مذبح بودن کل منا با مذبح بودن

غير منا منافاتي ندارد (مدني ،1411 ،ج ،3ص.)292

برخي از بزرگان تقرير ديگري ارائه دادهاند که بر اساس آن ،اين روايت به روشني

مفروض بودن مذبح بودن منا را ميرساند ،مضاف بر اينکه رهنمون ميشود که کل

منا مذبح است (خوئي ،1410 ،ج ،5ص.)209

اشکال ديگري که مطرح ميشود اين است که روايت در مقام توهم حظر است

و براي دفع اين توهم ،بر جواز نحر در تمام نقاط منا تأکيد ميکند .اين اشــکال با
هنگاميکــه در حجةالوداع در مذبح نزديک جمره ثانيــه قربانيهاي خود را نحر
کردند ،فرمان دادند تا مردم در منزلگاههاي خود در منا قرباني کنند و الزم نيست تا

به محل مذبح پيامبر اکرم 9بيايند (ابن حيون1385 ،ق ،ج ،1ص.)324
الف) اطالق ادله اصل وجوب قرباني و عدم تقید آن به منا

آن را ميرسانند و روايات مقيد آن ،مانند صحيح منصور بن حزام و روايات مفسر
آيــات ،بر تقييد فيالجمله اين وجوب داللت ميکنند ،نه بر تقييد مطلق آن؛ چراکه

روايات و اجماع مدعي بر وجوب قرباني در منا شــامل مورد عجز از ذبح نيستند.
بنابرايــن از آنجا کــه دليل قيد اطالق ندارد ،به اطالق دليل اصل واجب تمســک

ميشود که مقتضاي آن قرباني در هر مکان است؛ از جمله :آية

َ ُ ْ َ َ ٌْ َ ْ ُُ ْ
َ ََْ
ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ
اس َ
ــم اهللِ عليها
( َوالُدن جعلناها لك ْم مِن شــعائ ِِر اهللِ لكم فِيها خي فاذكروا
َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ
وب َها َف ُكُوا م ِْن َها َوأ ْط ِع ُموا الْ َقان َِع َوال ْ ُم ْع َ َّ
صواف فإِذا وجبت جن
ت) (حج)36 :

و شــترهاي چاق و فربه را [در مراسم حج] براي شما از شعائر الهي قرار داديم.

در آنها براي شما خير و بركت است .نام خدا را [هنگام قرباني كردن] در حالي

كه به صف ايستادهاند ،بر آنها ببريد و هنگامي كه پهلوهايشان آرام گرفت [و
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اطالق آيات و روايات صحيحه ،وجوب هدي و از نشــانهها و شعائر دين بودن
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مطلب دوم :ادله عدم سقوط قرباني در صورت عدم امکان آن در منا
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موجه است؛ چرا که بنا به نقل ديگر ،پيامبر
توجه به نقلهاي ديگر روايت ّ

اکرم9
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جان دادند] ،از گوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع و فقيران را نيز از آن اطعام
كنيد .اينگونه ما آنها را مسخّ رتان ساختيم تا شكر خدا را بجا آوريد.

صحيحه زراره

ي َق َ
َع ْن ُز َر َار َة ْب ِن َأ ْع َ َ
الَ :س َأ ْل ُت َأ َبا َج ْع َف ٍرَ 7ع ِن ا َّل ِذي َي ِل ْ ُال ْف ِر َد لِ ْل َح ِّج ِف ا ْل َف ْضلِ

ال ِّج ِف َأ ْش ُه ِر ْ َ
ال ُيِ ُّل بِ ْ َ
ال ْ ُال ْت َع ُة َف ُق ْل ُت َو َما ْ ُال ْت َع ُة َف َق َ
َف َق َ
ال ِّج َ ...فإِ َذا َكانَ َي ْو ُم َّ ْ
الت ِو َي ِة
َأهَ َّل بِ ْ َ
الدْ ُي َف َق َ
ال ِّج َو َن َس َــك ْالَن ِ
الدْ ُي َف ُق ْل ُت َو َما ْ َ
َاس َك َو َع َل ْي ِه ْ َ
ال َأ ْف َض ُل ُه َبدَ َن ٌة ...

(طوسي ،1407 ،ج ،5ص.)36
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از امام باقر 7درباره حجي که در فضيلت پس از حج افراد است پرسيدم .فرمود:
«تمتع» .گفتم« :تمتع چيست؟» فرمود« :در ماه حرام براي حج محرم شود و...
در يومالترويه براي حج تلبيه بگويد و مناسک را انجام دهد و بر او قرباني واجب
است» .گفتم« :چه قرباني؟» فرمود« :از همه بهتر شتر است».

بايد يادآور شــد که در فرض بحث ،بــراي تبديل تکليف قرباني به صوم دليلي
نداريم؛ زيرا صوم وظيفه کساني است که به دليل نيافتن قرباني ،امکان قرباني کردن
ندارند؛ اما مورد ما کسي است که به قرباني دسترسي دارد و قيمتش را هم دارد ،ولي
امکان ذبح در منا را ندارد (خوئي ،1410 ،ج ،5ص.)211
ب) تعدد مطلوب شارع در واجب قرباني در منا

دليل عدم ســقوط تکليف اين است که لزوم قربانی در منا از باب تعدد مطلوب
َ َ ْ َ َ َّ َ
 96اســت و قرباني به خودي خود مطلوب شارع است؛ چنانکه آيه شريفه ( فمن تمتع
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ
َْ ْ
ــتيْ َ َ
س م َِن الهد ِي) (بقــره)196 ،؛ «و هنگامي كه [از بيماري و دشمن]
بِالعمرة ِ إِل الج فما اس

ميســر اســت
در امان بوديد ،هر كس با ختم عمره ،حج را آغاز كند؛ آنچه از قرباني براي او ّ

[ذبح كند]» با اطالق خود کفايت قرباني را در هر مکاني که ذبح قرباني واقع شــود،
بيــان ميکند و قدر متيقن از تقييد اين اطالق ،انجــام دادن قرباني در منا ،در حال
تمکن اســت ،نه مطلق ًا و حتي در حال عدم تمکن .اين امر از تناسب ميان مثل اين

حکم و موضوعش نيز قابل اســتظهار است .همچنين از آيه  36سوره حج استفاده

ميشود که بدنه و نحر آن در موسم حج به طور مطلق از شعائر الهي است که البته
در صورت تمکن ،بايد در منا انجام شود و اص ً
ال بر مقيد بودن اين حکم به «در منا
بودن آن» داللت نميکند (صافي ،1423 ،ج ،4ص)212؛ به عبارت ديگر شارع مقدس در
اين تکليف دو مطلوب دارد :اول ،قرباني که خود از نشانههاي دين شمرده شده و
منافعي برآن مترتب است؛ دوم ،در مکان خاص انجام شدن قرباني .حال اگر امکان

انجام مطلوب دوم فراهم نشد ،مطلوب اول به حال خود باقي ميماند.

مناسک حج يکسره تعطيل شود .گويا حج عمل واحدي است که حقيقت آن وفود
و رهسپاري انسان به سوي خداي متعال است و در وقتي که بعضي از شرايط اين

امر حاصل نشد ،اصل عمل همچنان مطلوب است (سبحاني ،1424 ،ج ،5ص.)209
َ َ ُ

َْ َُ َْ

َ َّ

ُُ َ ُ
ْ
ك ْم َح َّت يبلغ اله ْد ُي مِل ُه) محل هدي را مشخص
شريفه  196سوره بقره ( َو ال تلِقوا رءوس

تقييد فيالجمله است؛ زيرا اين آيه در مقام بيان اصل وجوب قرباني نبوده ،بلکه وظيفه
محصور را مشخص کرده است که اگر محصور هديش را به منا فرستاد ،ميتواند حلق

ج است که در مقام بيان اصل وجوب قرباني است و به قرباني،
کند و آيه  22سوره ح 
به نحو اطالق و بدون تقييد آن به منا ،عنوان شعائر را داده است.

ج) رواياتي که قرباني در مکه را براي برخي کافي دانست ه است
صحيحه حريز

يدُ ا ْل َغن ََم َق َ
يدُ الث ََّم َن َو َل َ ِ
ــن َح ِري ٍز َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللِِ 7ف ُمت ََمت ٍِّع َ ِ
ال ُ َي ِّل ُف الث ََّم َن
َع ْ
ض َأ ْهلِ َم َّك َة َو َي ْأ ُم ُر َم ْن َيشْ َ ِ
ِع ْندَ َب ْع ِ
تي َل ُه َو َي ْذ َب ُح َع ْن ُه َو هُ َو ُ ْي ِز ُئ َع ْن ُه َفإِنْ َم َض ُذو
ال َّج ِة َأ َّخ َر َذلِ َك إِ َل َقابِلٍ ِم ْن ِذي ْ ِ
ِْ
ال َّج ِة (حرعاملي ،1409 ،ج ،14ص.)176

حريز از امام صادق 7درباره کسي پرسيد که در حج تمتع ،پول قرباني دارد

بهار و تابستان 1398

کرده اســت؛ اما چنانکه در کلمات اصحاب اشاره شده (خوئي ،1410 ،ج ،5ص ،)211اين

شماره هفتم

ن است اينجا اشــکالي مطرح شود که آية شريفه مطلق نيست؛ زيرا صدر آيه
ممک 

پژوهشنامه حج و زيارت

عــاوه بر اين ،امکان ندارد که به دليل فراهم نشــدن برخي از شــرايط اعمال،
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ولي گوسفندي براي خريدن آن نمييابد .امام در پاسخ فرمود« :پول قرباني را

نزد يکي از اهل مکه ميگذارد و به کســي ميگويد تا برايش قرباني خريده،
ذبح کند و اين تکليف وي را ادا ميکند و اگر اين کار تا پايان ماه ذيالحجه

به تأخير افتاد ،تا ذيالحجه سال آينده صبر ميکند».

اين روايت وظيفه کســي را که پول خريد قرباني دارد ولي قرباني نيافته است،

گذاشتن پول نزد يکي از اهل مکه ميداند تا برايش قرباني بخرند و از طرف او ذبح
کنند .استدالل بر مدعا از اينجاست که ظاهر روايت اين است که شخص مکي که
نايب حاجي براي قرباني شده ،اين قرباني را ظاهرا ً در همان مکه ذبح ميکند و نه
در منا .اين ســقوط قيد در منا بودن يا به دليل سختي انتقال به مناست به خصوص

در قديم که وسايل حمل و نقل امروزي فراهم نبوده است يا به سبب اينکه اين قيد
مخصوص ايام تشريق است که سپري شده است .در هرصورت اگر سقوط قيد در

تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاريخ
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منا بودن را به دليل عجز مکلف بدانيم ،مدعاي اصلي ما ثابت ميشود و اگر سقوط
آن را به خاطر سختي الزام نايب به اين کار بدانيم ،باز هم سقوط آن به خاطر عجز،

به طريق اولي ثابت ميشود (حائري ،1423 ،ص.)160

اشکال :روايت از اين جهت در مقام بيان نيست؛ بلکه در مقام بيان نايب گرفتن

در قرباني بدون لحاظ شرايط آن از جمله در منا بودنش است.
معتبره نضر بن قراوش

الَ :س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللَِ 7ع ْن َر ُجلٍ َ َت َّت َع بِا ْل ُع ْم َر ِة إِ َلی ْ َ
اش َق َ
ض ْب ِن ِق ْر َو ٍ
َع ِن ال َّن ْ ِ
ال ِّج
وس َح َس ُن ْ َ
َف َو َج َب َع َل ْي ِه ال ُّن ُس ُ
ال ِ
ــك َف َط َل َب ُه َف َل ْم َ ِ
ال َو هُ َو َي ْض ُع ُف َع ِن
يدْ ُه َو هُ َو ُم ِ ٌ

الص َيا ِم َف َم َي ْن َب ِغي َل ُه َأنْ َي ْصن ََع َق َ
ال َيدْ َف ُع َث َم َن ال ُّن ُس ِــك إِ َلی َم ْن َي ْذ َب ُح ُه بِ َم َّك َة إِنْ َكانَ
ِّ

ض إِ َل َأ ْه ِل ِه َو ْل َي ْذ َب ْح َع ْن ُه ِف ِذي ْ ِ
ُيرِيدُ ْ ُال ِ َّ
ال َّج ِة َف ُق ْل ُت َفإِ َّن ُه َد َف َع ُه إِ َل َم ْن َي ْذ َب ُح َع ْن ُه َف َل ْم
ال َّج ِة ُن ُسك ًا َو َأ َصا َب ُه َب ْعدَ َذلِ َك َق َ
ال َل َي ْذ َب ُح َع ْن ُه إِ َّل يف ِذي ْ ِ
ُي ِص ْب ِف ِذي ْ ِ
ال َّج ِة َو َل ْو
َأ َّخ َر ُه إِ َلی َقابِلٍ (حرعاملي ،1409 ،ج ،14ص.)176

ش است اما قرباني
از امام صادق 7درباره کسي که در حج تمتع ،قرباني تکليف 

نمييابد و قدرت مالي دارد اما توانايي روزه گرفتن ندارد ،پرسيدم .امام فرمود:
«اگر ميخواهد به وطنش برگردد ،پول قرباني را به کســي بدهد که در مکه

برايش قرباني کند ،و بايد که در ماه ذيالحجه از طرف او قرباني کند» .گفتم:
«اگر در ماه ذيالحجه قرباني پيدا نشــد ،اما بعد از ذيالحجه يافت چه کند؟»

فرمود :بايد در ذيالحجه آن سال يا سال آينده قرباني کند».

در اين روايت به وضوح تکليف کسي که در عين داشتن پول نتوانسته قرباني پيدا

کند ،اســتنابه يکي از اهل مکه براي ذبح ،معيّن شده است و اين روايت به روشني
مطلوب را مشــخص ميکند؛ زيرا روشن است که جار و مجرور «بمکه» متعلق به

 ،1423ص.)160

بر کفايت ذبح و قرباني در ايام تشريق يا خارج از آن براي خود متمتع داللت ندارد.
اما ميتوان گفت که روايت به روشــني عدم اطالق تقيد به منا را ميرساند و با

توجه به ادله مطلق قرباني ،همين براي بحث ما کافي است.
صحيحه معاوية بن عمار

س َأنْ َي ْذ َب َح بِ ِمنًى َح َّتى َز َار ا ْل َب ْي َت
َع ْ
ــن ُم َعا ِو َي َة ْب ِن َع َّم ٍر َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللِ ِف َر ُج ٍــل َن ِ َ
س َقدْ َأ ْج َ
تى بِ َم َّك َة ُث َّم َذ َب َح َق َ
اش َ َ
َف ْ
زَأ َع ْن ُه (همان ،1409 ،ج ،14ص.)156
ال َل َب ْأ َ

از امام صادق 7درباره مردي پرسيدم که فراموش کرد تا در منا قربانياش را
انجام دهد تا اينکه به مکه به زيارت کعبه رفت و در مکه قربانياي خريد و ذبح

کرد .امام فرمود« :اشکالي ندارد و از او کفايت ميکند».
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اشــکال :مورد روايت ذبح بعد از ايام تشريق به نحو استنابه در مکه است و اين

شماره هفتم

عامل نزديک ،يعني «يذبح» است ،نه عامل بعيد (يدفع) يا اسم موصول «من» (حائري،
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داللت روايت:
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تقرير روايت:

اين روايت در مورد کســي است که در منا فراموش کرده قرباني کند تا اينکه به

مکه برگشــته و طواف حج را به جا آورده اســت و در مکه به ياد آورده که قرباني

نکرده و در آنجا قرباني کرده اســت .امام قرباني کردنش را در مکه از قرباني کردن
در منا مجزي ميداند .اين روايت ضمن تأييد مذبح عام بودن مکه ،شرط مطلق بودن

منا براي ذبح را ساقط ميکند و واضح است که عرف ميتواند حکم ناسي را براي
عذر منع از ذبح در منا نيز تسري دهد (حائري ،1423 ،ص.)161

اشکال :روايت داللتي بر مدعا ندارد؛ زيرا در روايت ،ذبح در مکه بيان نشده است

و تنها خريدن در مکه و ذبح بعد از اعمال مکه ،با عطف با «ثم» آمده است و بنابراين
با انجام دادن قرباني در منا ،منافاتي ندارد.

تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاريخ
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د) تمسک به قاعده ميسور

بر اســاس اين قاعده ،اگر طلب شــرعي به موضوعي عام يــا مرکب از اجزا و

شرايطي تعلق گيرد و مکلف نتواند آن را به طور کامل با تمام افراد يا اجزايش اتيان

کند ،مشهور اصحاب به بقاي تکليف براي وي در مقدار مصاديق يا اجزاي باقيمانده

قائل شدهاند (مشكيني ،1374 ،ص .)209وقتي به دليل ضرورت ،در منا بودن ذبح ممکن
نشد ،انجام دادن ذبح در بيرون منا ،هرچه ميسور باشد ،مطلوب است؛ چراکه ما يقين

داريم که اصل ذبح ،عليرغم در منا نبودن ،مطلوبيت دارد (موسوي ،1423 ،ص.)195

اشکال :اوالً شمول قاعده ميسور در مورد مشروط که مسئله ما نيز از مصاديق آن
است ،محل تأمل است؛ ثاني ًا تمسک به قاعده ميسور بدون اثبات تعدد مطلوب ميسر
ل است.
نيست و پس از اثبات آن نيز تحصيل حاص 
احتمال لزوم رعايت اقربيت به منا

نميتوان گفت قرباني در نزديکي منا خصوصيتي ندارد؛ زيرا منا مانند مسجدي

نيســت که مکلف نذر کرده کــه در آن نماز بخواند و چون نتوانســت ،حکم به

نزديکترين مسجد منتقل نشــود .بلکه منا براي ذبح خصوصيت دارد و در فرض
ح است و مسئله از مصاديق بين
عدم تمکن قرباني در آن ،احتمال اقربيت به آن مطر 

تعيين و تخيير است که اصالة االحتياط در آن حاکم به تعيين است .بنابراين اقربيت

به منا بايد لحاظ شود (فاضل ،1418 ،ج ،5ص .)261البته اين احتمال در وضعيت فعلي
محلي نــدارد؛ چراکه عم ً
ال امکان قرباني در مکاني جز قربانگاههاي معيصم وجود
ندارد و معيصم اقرب به مناست؛ چون نزديکترين مکان ممکن منظور است.

بر اساس فتواي آيتاهلل مکارم ،در صورت عدم امکان قرباني در منا حجگزار بين

قرباني در منا يا در وطن يا در محل ديگر ،مخير اســت؛ اگرچه قربانگاههاي جديد

بهتراســت (مکارم ،1426 ،ص .)415اين مرجع تقليد در استدالل به اين قول در درس
قرباني در حال حاضر در خارج از مناســت؛ هرچند بايد در منا انجام شــود.
گفتيم که قرباني بايد خالي از عيب باشد .اينها شروطي است که شايد رعايت

نشود .اگر مطمئن شويم که قرباني نقص ندارد ،ترجيح اين است که قرباني در
همان ايام حج ذبح شــود؛ هرچند در خارج از منا باشد و گوشتش نيز کام ً
ال به

بهار و تابستان 1398

همچنين مشخص نيست گوشتهايش در مسير درست مصرف شود .همچنين

شماره هفتم

خارج خود فرمودهاند:

پژوهشنامه حج و زيارت

 .3تخيير ميان قرباني در منا و قرباني در محلهاي ديگر

مصرف صحيح نرسد .ولي اگر از ناحيه نقص ،اطميناني نيست ،ترجيح ميدهيم 101
که قرباني را در بالد خودشان انجام دهند1. ...

اشکاالت اين قول

 .1با وجود ادله متعددي که در مباحث قبلي ذکر شــد ،داليل فوق نميتواند بر

کفايت قرباني در غير حرم داللت کند .بنا بر اين قرباني کردن در وطن يا خارج از
حرم وجهي ندارد؛

1. http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh930307/92

 .2بر فرض که قرباني امکان نداشته باشد ،در شرع تبديل تکليف به روزه داريم،

نه قرباني در وطن و خود اين ،دليلي اســت بر عــدم کفايت قرباني در وطن؛ واال

ميفرمــود در صورت نبود قرباني ،در وطن قرباني کند و اگر در وطن نبود ،آنگاه

روزه گرفته شــود .البته در کلمات اصحاب آمده که روزه تکليف کســي است که
قرباني پيدا نکند و قيمتش را هم نداشته باشد؛ نه اينکه قرباني دارد ،ولي نميتواند

که آن را در منا ذبح کند (خوئي ،1410 ،ج ،5ص.)211
نتيجهگيري

با توجه به آنچه گذشت ،فقه شيعه به تناسب تحول وضعيت قرباني ،پويايي خود

را نشــان داده و فتاواي بروزي را به تناسب تغيير اوضاع قرباني در حج ،ارائه داده
است .عليرغم اينکه مشهور شيعه قربانی در منا را واجب دانستهاند ،اما قول ديگري

تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاريخ

نيز در مســئله وجود دارد که جواز قربانی در حرم و نه در منا را ثابت ميکند .ولي

وقتي که با زياد شدن تعداد حجاج ،قربانيها اتالف ميشد ،برخي از فقهاي شيعه از
قرباني در منا منع کرده و به سقوط قرباني يا انجام دادن آن در وطن فتوا دادند .در

مرحله بعد ،با فراهم شدن شرايطي که امکان بهرهمندي از گوشت قرباني فراهم شد،

ابتدا قربانگاه در وادي محسر ساخته شد که با توجه به موثقه سماعة بن مهران ،اين
وادي به عنوان جايگزين منا براي قرباني پذيرفته شــده و در مرحله بعد و با انتقال

 102قربانگاه به معيصم و عــدم امکان قرباني در منا ،بنا به فتواهاي رايج ،قرباني در آن
مجزي دانسته شده است .با وجود داليلي که قرباني را در حج و حرم ثابت ميکند،
فتوا به تخيير در صورت عدم امکان قرباني در منا ،تخطئه شده است.

7.7ــــــــــــــ (۱۳۹۱ش) ،قبــل از حج
منابع

الف) کتابها

* قرآن کريم

1.1ابن ادريس ،محمد بــن احمد (1410ق)،
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،قم ،دفتر

حوزه علميه قم ،چاپ دوم.

2.2ابن براج ،عبدالعزيز بــن نحرير (1406ق)،
المهــذب ،تحقيــق جمعــي از محققين و

قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه

مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول.

الوســيلة إلي نيل الفضيلة ،تحقيق شــيخ
محمد حسون ،ايران ،مكتبة آيةاهلل المرعشي

النجفي ،چاپ اول.

4.4ابن حيون ،نعمان بن محمد (1385ق) ،دعائم
اإلسالم ،قم ،مؤسسه آلالبيت ،چاپ دوم.

5.5ابن طاوس ،علي بن موسي (1403ق) ،فالح
السائل و نجاح المســائل ،قم ،انتشارات
دفتر تبليغات اسالمي.

6.6افتخاري گلپايگانــي ،علي (1428ق) ،آراء

المراجع في الحج (علــي ضوء فتاوي
اإلمام الخميني=) ،تهران ،نشــر مشــعر،

چاپ دوم.

الحدائــق الناضــرة في أحــكام العترة
الطاهرة ،تحقيق شــيخ محمدتقي ايرواني
و ســيدعبدالرزاق مقرم ،قم ،دفتر انتشارات

اسالمي وابســته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم ،چاپ اول.

9.9بيهقــي نيشــابوري كيــدري ،محمد بن

حسين (1416ق) ،إصباح الشيعة بمصباح

الشريعة ،قم ،مؤسسه امام صادق ،7چاپ
اول.

1010تبريزي ،جواد بن علي (1427ق) ،صراط

النجاة ،قم ،دار الصديقة الشهيدة ،چاپ اول.

1111جعفريان ،رسول (1386ش) ،آثار اسالمي
مكه و مدينه ،تهران ،مشعر ،چاپ هشتم.

1212ــــــــــــــ (1427ق) ،مناسك الحج،
قم ،دار البشير ،چاپ دوم.

1313حر عاملي ،محمد بن حســن (1409ق)،
وسائل الشيعة ،قم ،مؤسسه آل البيت ،چاپ
اول.

1414حسيني ،محمد (2007م) ،الدليل الفقهي
تطبيقات فقهية لمصطلحات علم األصول،
دمشق ،مرکز ابن إدريس الحلي للدارسات
الفقهية ،چاپ اول.

1515خميني ،روحاهلل (1393ش) ،مناسك حج
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3.3ابــن حمزه ،محمــد بن علــي (1408ق)،

8.8بحرانــي ،يوســف بن احمــد (1405ق)،

شماره هفتم

مصححين تحت إشراف شيخ جعفر سبحاني،

شريفين ،تهران ،مشعر.

پژوهشنامه حج و زيارت

انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين

بخوانيــد به ضميمه خاطــرات حرمين

103

مطابق با فتاواي امام خميني با حواشــي

النشر ،چاپ اول.

بينا.

مناسك الحج ،قم ،مؤسسة الوالء للدراسات،

مراجع تقليد و اســتفتائات جديد ،بيجا،

1616خوئي ،سيدابوالقاسم (1410ق) ،المعتمد
في شرح المناسك ،قم ،منشورات مدرسة
دارالعلم ،چاپ اول.

1717ــــــــــــــــ (بيتــا) ،معجم رجال
الحديث ،بيجا ،مؤسســه احيــاء آثار امام

خويي.

1818درگاهــي ،مهــدي و عندليبــي ،رضــا

2424شبيري زنجاني ،سيدموســي (1421ق)،
چاپ اول.

2525صادقي ،محمد (1397ق) ،اسرار مناسک،
ادله حج ،مکة المکرمه ،چاپ اول.

2626صافــي گلپايگاني ،لطــفاهلل (1422ق)،
استفتائات حج (هزار مسئله) ،قم ،انتشارات

حضرت معصومه ،3چاپ اول.

2727ـــــــــــــــ (1423ق) ،فقه الحج ،قم،

(1393ش) ،حکــم حکومتــي در حج:

مؤسسه حضرت معصومه ،3چاپ دوم.

مخالف در حج ،تهران ،نشر مشعر ،چاپ

(1418ق) ،رياض المســائل في تحقيق

پژوهشي فقهي پيرامون اعتبار حکم حاکم

تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاريخ

اول.

2828طباطبائي کربالئي ،علــي بن محمدعلي
األحكام ،قــم ،محمد بهرهمند ،محســن

1919روحانــي ،ســيدصادق (1412ق) ،فقه

قديري ،كريــم انصاري ،علــي مرواريد،

2020روحاني ،سيدمحمد (1419ق) ،المرتقي

2929طوســي ،محمد بن حســن (1407ق)،

الصادق ،7قم ،دار الكتاب ،چاپ اول.

إلي الفقه األرقي ،تهران ،مؤسســة الجليل

للتحقيقات الثقافية (دار الجلي) ،چاپ اول.

2121 104سبحاني تبريزي ،جعفر (1424ق) ،الحج
في الشريعة اإلسالمية الغراء ،قم ،مؤسسه
امام صادق ،7چاپ اول.

2222ــــــــــــــ (1428ق) ،مناسك حج و
احكام عمره ،قم ،مؤسسه امام صادق،7

چاپ اول.

2323ســند ،محمد (1423ق) ،ســند العروة
الوثقي ،لبنان ،مؤسسة أم القري للتحقيق و

مؤسسه آلالبيت.

تهذيــب األحــكام ،تهــران ،دار الكتب

اإلسالمية ،چاپ چهارم.

3030ــــــــــــــ (بيتا) ،الفهرست ،النجف،
المكتبة المرتضوية.

3131ــــــــــــــــ (1387ق) ،المبسوط في
فقه اإلمامية ،تهران ،تحقيق سيدمحمدتقي
كشــفي ،المكتبة المرتضويــة إلحياء اآلثار

الجعفرية ،چاپ سوم.

3232عالمه حلي ،حسن بن يوسف (1411ق)،
خالصة االقوال في معرفة أحوال الرجال،

قم ،دار الذخائر.

3333ــــــــــــــــــ (1412ق) ،منتهــي
المطلب فــي تحقيق المذهب ،مشــهد،

مجمع البحوث اإلسالمية ،چاپ اول.

3434ـــــــــــــــــــ (1420ق) ،تحريــر
األحكام الشرعية علي مذهب اإلمامية ،قم،

مؤسسه امام صادق ،7چاپ اول.

شرائع االســام في مســائل الحالل و
الحرام ،قم ،مؤسسه اسماعيليان ،چاپ دوم.

4141محقق داماد ،سيدمحمد (1401ق) ،کتاب
الحج ،قم ،چاپخانه مهر ،چاپ اول.

4242مدني كاشــاني ،رضا (1411ق) ،براهين
الحج للفقهاء و الحجج ،ايران ،مدرســه
علميه آيتاهلل مدني كاشاني ،چاپ سوم.

الوسيلة) ،بيروت ،دار التعارف للمطبوعات،

 122استفتاء از مقام معظم رهبري ،تهران،

الحج (تفصيل الشــريعة في شرح تحرير
چاپ دوم.

مبسوطة علي مناسك الحج ،قم ،انتشارات
محالتي ،چاپ اول.

مشعر ،چاپ اول.

4444مشــكيني اردبيلــي ،علــي (1374ش)،
اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،قم،

دفتر نشر الهادي ،چاپ ششم.

شماره هفتم

3636فياض ،محمداســحاق (بيتــا) ،تعاليق

ويژه حــج  -از مراجع تقليــد همراه با

پژوهشنامه حج و زيارت

3535فاضل لنكرانــي ،محمد (1418ق) ،كتاب

4343مركز تحقيقات حج (بيتا) ،اســتفتائات

الحجاز و العراق ،قم ،تحقيق شيخ حسين

شرح إرشــاد األذهان ،تحقيق آقامجتبي

عصر[.
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الخالف و الوفاق بين اإلمامية و بين أئمة

حسني بيرجندي ،زمينهســازان ظهور امام

3838كليني ،محمــد بن يعقــوب (1407ق)،
الكافي ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية ،چاپ
چهارم.

(1403ق) ،مجمع الفائــدة و البرهان في
عراقي ،شيخ عليپناه اشتهاردي ،آقاحسين

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
چاپ اول.

4646مكارم شــيرازي ،ناصر (1418ق) ،حكم

3939گروهي از پژوهشگران (1396ق) ،مناسک

األضحية في عصرنا ،قم ،انتشارات مدرسه

پژوهشــکده حج و زيارت ،نشــر مشعر،

4747ـــــــــــــــــ (1426ق) ،مناســك

حج محشــي ويرايش جديــد ،بيجا،
چاپ دوازدهم.

4040محقق حلي ،جعفر بن حســن (1408ق)،

امام علي بن ابيطالب ،چاپ سوم.

جامع حج ،قم ،انتشارات مدرسة اإلمام علي

ابن أبي طالب ،7چاپ اول.
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3737قمي  ،علي بن محمــد (1421ق) ،جامع

4545مقــدس اردبيلــي ،احمــد بــن محمد

4848موســوي شــاهرودي ،ســيدمرتضي
(1428ق) ،جامع الفتاوي ،مناسك حج ،قم،

نشر مشعر ،چاپ سوم.

4949موسوي عاملي ،محمد بن علي (1411ق)،
مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع

االسالم ،بيروت ،مؤسسه آلالبيت.

5050نجاتي ،محمدســعيد (1393ق) ،سرزمين
منا و مسائل نوپديد آن ،تهران ،نشر مشعر.

5151نجاشي ،احمد بن علي (1407ق) ،رجال
النجاشي ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي.

5252نجفي ،محمدحســن (1404ق) ،جواهر
الكالم في شرح شرائع االسالم ،بيروت،

دار إحياء التراث العربي ،چاپ هفتم.

ب) مقاالت:

5353ارســطا ،محمدجواد (1377ش)« ،قرباني

درمنا و مشکل اســراف» ،فصلنامه ميقات

حج ،شماره ،25پاييز ،ص.72-43

5454حائري ،سيدکاظم (1423ق)« ،محل الذبح
في الحــج» ،مجله فقه اهلالبيت ،:عدد
 ،28ص.186-153

5555مقــدادي ،محمدعلــي (1374ش)« ،از
هندوستان تا حريم يار ،سيري در سفرنامه

حج مرحــوم صاحب عبقات األنوار ّ
علمه

ميرحامد حســين هندي» ،فصلنامه ميقات

حج ،عدد ،14زمستان ،ص.172-154

5656موســوي ،ســيدعليعباس (1423ق)،

«حکــم االضحيه فــي الحــج» ،مجله فقه
اهلالبيت:؛ عدد  ،28ص.202-187

5757نجاتي ،محمدســعيد (« ،)1398قربانگاه
معيصم» ،مجله ميقات حج ،شــماره ،106

بهار .1398

5858نجمي ،محمدصــادق (1373ش)« ،تاريخ
و رجــال ،تاريخ حرم ائمه بقيع ،قبر فاطمه
زهرا 3يا فاطمه بنت اسد» ،ميقات حج،
شماره  ،7بهار .1373

ج) سايتها:

59. https://www..adahi.org

60. http://www.eshia.ir/feqh/archive/
text/makarem/feqh930307/92
jazirah.

61. http://www.al،

com/20050114/2005/ln66.htm
62. https://www.alyaum.com/articles/55579

