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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 مي شود 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 استدالل هاي 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 فقهي است و ارائه 
جديد مراحل قرباني و بررســي وضع فعلي آن از نگاه فقه و تاريخ از نوآوري هاي اين مقاله 

به شمار مي آيد.
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تحوالت قرباني در حج از نگاه فقه و تاریخ 
)با تأکيد بر وضع فعلي قرباني(
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مقدمه

يکي از مناسک حج، قرباني در مناست که بيشتر در روز عيد قربان انجام مي شود. 
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 حج گزاران، 
دچار تحوالتي شد؛ از جمله تغيير مکان قربانگاه ها و توزيع گوشت قرباني. قرباني 
در منا را مي توان 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 گزارش هاي تاريخي مربوط به مکان قربانگاه در هر دوره 
بيان شده و فتاواي مربوط به آن بررسي مي شود و در ادامه ضمن گزارشي مختصر 

درباره قربانگاه فعلي منا، مسئله قرباني در خارج منا به تفصيل بررسي مي شود.

پيشينه اين پژوهش را مي توان 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 

کتاب ها، 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؟«

دوره هاي قرباني در حج

با محور قرار دادن مکان قربانگاه در حج مي توان چهار دوره براي اين قربانگاه ها 
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، ج4، ص208( که بعدها اين محل، مسجدالکبش يا مسجدالنحر نام 
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گرفت )ازرقــي، 1416، ج2، ص175؛ مالكي مكي، 1424، ج1، ص527(. گويا پيامبر اکرم9 و 
اهل بيت: نيز در همين قسمت که منحر منا نيز ناميده مي شد، قرباني مي کردند )مسلم، 
1415، ج4، ص39 و 43؛ أبي داود، بي تا، ج2، ص18؛ کليني، 1407، ج4، ص208(. در حجة الوداع 

به دليل ازدحام جمعيت پيامبر اکرم تأکيد فرمودند که همه قسمت هاي منا مذبح است 
و الزم نيست تمام حجاج قرباني خود را در آن نقطه خاص انجام دهند )ابن حيون، 1385، 
وا ِمْنَها 

ُ
ُك

َ
ج1، ص324(. گوشت قرباني نيز به دستور قرآن کريم در آيه 36 سوره حج: )...ف

ُروَن( به سه قسمت تقسيم مي شد 
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
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و عالوه بــر قرباني کننده، فقيران قانع و خواهان نيز از آن بهره مي بردند )کليني، 1407، 
ج4، ص500(. کمبود گوشــت و نياز به آن به گونه اي بود که آن حضرت و ائمه: از 

خارج کردن گوشت هاي قرباني از منا نهي مي کردند تا نيازمندان فرصت بيشتري براي 
استفاده از مازاد گوشت هاي قرباني داشته باشند؛ چنان که امام صادق7 به اين مسئله 
اشاره دارند )کليني، 1407، ج4، ص501؛ طوســي، 1407، ج5، ص225؛ مكارم، 1418، ص15( و 

بعيد نيست که حکم حکومتي تلقي شود )رک: درگاهي، عندليبي، 1393، ص25(.

نظر فقهاي شيعه بر شرط بودن قرباني کردن در منا استوار يافته است که شيخ الطائفه 
)طوســي، 1387، ج1، ص371(، ابن ادريس )ابن ادريــس، 1410، ج1، ص595(، ابن براج )ابن 

البراج، 1406، ج1، ص257(، ابن حمزه )ابن حمزه، 1408، ص185(، و در قرون بعدي، کيدري 

)بيهقي نيشابوري کيدري، 1416، ص162(، محقق حلي )محقق حلي، 1408، ج1، ص234(، علي 

مؤمن قمي سبزواري )قمي، 1421، ص216( و نيز عالمه حلي در تحرير و منتهي )حلي، 
1420، ج1، ص623؛ همو، 1412، ج11، ص172( از آن جمله اند.

از فقهــاي متأخر نيز صاحــب حدائق )بحرانــي، 1405، ج17، ص46( به اين مطلب 
پرداختــه و صاحب جواهر از عبــارات برخي از علما، ماننــد فاضل اصفهاني و 
عالمه در منتهي، اســتفاده اجماع کرده است )نجفي، 1404، ج19، ص120(. همين طور 
صاحب رياض )طباطبائي کربالئي، 1418، ج6، ص400( و صاحب مدارک، آن را مقطوع 
عنداالصحاب دانسته است )موســوي، 1411، ج8، ص19(. برخي از فقها مانند مقدس 
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اردبيلــي اجماع بر وجــوب ذبح در منا را مانع قول به اختيــاري بودن ذبح در منا 
دانسته اند )مقدس اردبيلي، 1403، ج7، ص258(.

بسياري از فقهاي فعلي نيز بر همين حکم فتوا داده اند؛ ازجمله آيات عظام خوئي، 
گلپايگاني، خامنه اي، سيستاني، شبيري )افتخاري گلپايگاني، 1423، ج1، ص529(

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 بسته بندي و ذخيره کردن يا انتقال گوشت ها و نيز فتواي علماي وهابي 
که خارج کردن گوشت را از منا به دليل حکم پيامبر9 روا نمي دانستند، باعث شد تا 
در قرون اخير، الشه قرباني هاي حجاج که بدون استفاده بر زمين منا مانده بود، مايه 
دردسر و ايجاد آلودگي هاي مختلف شود؛ به ويژه که قسمت عمده آن پيرامون و در 
مسير جمرات قرار داشت )بهشتي، 1365، ص85ـ  89؛ مکارم، 1418، ص15(. اين مسئله در 
گزارش هاي فراوان حجاج اين دوره منعکس شده است. در اين گزارش ها از تعفن و 
بوي بد و بيماري هاي دامنگير حجاج در ايام منا به دليل جمع شدن اين الشه ها سخن 
گفته شــده است )مقدادي، 1374، ص170(. اين خطرها دولت هاي وقت را واداشت تا 
با دفن کردن و آتش زدن الشه ها 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 نمي دانســتند و راه ديگري پيشنهاد مي دادند؛ اما 

گروه ديگر قرباني در منا را حتي در همان اوضاع، واجب مي شمردند.

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 آيت اهلل محمد 
حسيني بهشتي )بهشتي، 1365، ص90(، شيخ محمدجواد مغنيه )مغنيه، 1421، ج2، ص237( 
آيت اهلل مکارم شــيرازي )مکارم، 1418، ص5( و آيت  اهلل محمد صادقي )صادقي، 1397، 
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ص379( وجــود دارد و بنا به نظر آيت  اهلل مکارم حج گزار بنا بر احتياط واجب، پس 

از کنار گذاشــتن پول قرباني در منا، به بقيه مناســک مي پردازد و قرباني را پس از 
بازگشت به وطن يا جايي که ممکن  است، قرباني را مطابق شرايط انجام مي دهد و 
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، ص5(. 

بنا به نظر آيت  اهلل صادقي در صورت امکان اگر مصرف در ذي الحجه يا نگهداري 
براي بعد از ذي الحجه ممکن نباشد، پول قرباني در روز عيد ميان فقراي حرم توزيع 
شود و اگر در روز عيد ممکن نشد، تا آخر ذي الحجه پولش ميان فقراي حرم، و پس 
از آن ميان ساير فقراي مسلمان توزيع شود و اگر بخواهد احتياط کند، خانواده اش 

در روز عيد قربان به نيابت از وي قرباني کنند )صادقي، 1397ق، ص381 و 383(.

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

اين قول فتواي مشــهور فقهاي معاصر است که با وجود تلف شدن گوشت هاي 
قرباني در منا، آن را اســراف نمي دانند و مســئوليت تبعات ناشــي از آن را متوجه 
مسئولين امر و نه حجاج مي دانند و برخي نيز در صورت امکان، انتقال گوشت ها را 

به مکان هايي که امکان استفاده از آنها وجود دارد، واجب مي شمارند. 

دوره سوم: قربانگاه در وادي محسر

از حدود سال 1400 قمري )افتخاري گلپايگاني، 1391، ص180( کشتارگاه هاي جديدي 
در وادي محســر )دره ميان منا و مزدلفه( ايجاد شد که قرباني هاي حجاج به اختيار 

خودشان در آنجا ذبح مي شد. 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 کرده اند )خميني، 1393، ص593(. از آنجا که استفاده از 
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اين قربانگاه براي همه حجاج الزام و ابتالي همگاني نداشت و با وضع دوره بعدي 
تفاوت چنداني نمي کرد، فتاواي فقها درباره دوره سوم و چهارم غالباً 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 مکان هاي ديگر فتوا داده  و با استدالل به موثقه سماعه، 
اين وادي را بدل اضطراري شــرعي منا محســوب کرده اند. ازجمله اين فقها آيات 
عظام تبريزي، شبيري زنجاني، سيستاني، صافي گلپايگاني )افتخاري گلپايگاني، 1428، 
ج1، ص547؛ مرکز تحقيقات حج، بي تا، ص110( و سيدکاظم حائري )حائري، 1427، ص118( 

هستند. بر اين اساس در اينجا مستند مقدم دانستن وادي محسر را ذکر مي کنيم.

موثقه سماعه

ســماعة بن مهران مي گويد به امام صادق7 گفتم: »اگر مردم در منا زياد شوند و 
جايشان تنگ باشد چه کنند؟« فرمود: »به سمت دره محسر باال مي روند«. گفتم: »اگر 
در مشــعر زياد شدند و جايشان تنگ بود چه کنند؟« فرمود: »به سمت تنگه مأزمين 
از کوه باال مي روند«. 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 خدا9 در 
عرفات 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« )طوسي، 1407ق، ج5، ص180(.

تقرير استدالل: همانطور که مالحظه مي شود، امام صادق7 در پاسخ به سماعه، 
حجاج را مکلف دانسته اند 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 
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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 مي توان گفت ترک استفصال امام دليل بر اطالق است؛ چرا 
که سؤال مطلق است و روايت را شامل تمام مناسک منا مي کند و اسمي از بيتوته در 

منا نيامده  است )حائري، 1423، ص171؛ فياض، بي تا، ص218؛ مكارم، 1418، ص23(.

اشکال: بعضي از فقها با رد اين استدالل روايت را مختص به بيتوته در منا مي دانند 
و خود بيتوته را عملي مســتقل و قائم به نفس مي شمارند و حمل ذبح بر بيتوته را 
نوعي قياس و استحســان ممنوع مي دانند )همانجــا(. به عالوه مي توان گفت اين دو 
با هم تفاوت دارند؛ چون بيتوته امري زمان بر و تدريجي الحصول اســت و مي تواند 
از ضيق مکان تأثير بپذيرد؛ اما ذبح، آني اســت و لزوماً وقت چنداني نمي گيرد؛ به 
خصوص در منا که غالباً حجاج از آن خارج نيز مي شــوند. بنابراين ذبح با شلوغي 

منا منافاتي ندارد )ارسطا، 1377، ص43(.
در پاسخ به اين اشکال گفته شده که توقف در منا در طول اين سه روز في نفسه 
واجب نيست؛ بلکه مقدمه اي براي بيتوته واجب در شبانگاه و اعمال ديگر منا مانند 
رمي و قرباني و حلق است )موسوي، 1423، ص181(. سياق روايت بر اين داللت دارد 
که هنگام تنگي مکان براي انجام دادن اعمالي که در منا بودن در آنها شــرط است، 
تنگي عذري مي شود 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، 
1423، ج4، ص161( و مي توان 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 آن چنان 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 آاليش هاي دامي آن )آن هم در حجم چند ميليون( نيازمند مکاني وسيع است.
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دوره چهارم: قربانگاه نوين با طرح جديد قرباني

اعتراض ها باعث شد تا در دهه هاي اخير، بانک توسعه اسالمي با مشارکت برخي 
بعثه ها و دولت عربستان، مسئوليت سامان دهي به قرباني را با تأسيس کشتارگاه هاي 
مدرن در کنار وســايل انجماد پيشرفته ابتدا براي قســمت کوچکي از حجاج در 
حواشي يا بيرون منا مانند وادي محسر ايجاد کند )نجمي، 1373، ص93(. اين تأسيسات 
با حمايت دولت ســعودي از سال 1420 قمري، به محل ديگري در فاصله پانصد 
متري منا به نام ُمَعيْصم انتقال يافته و به صورت مجهز و با تقسيم بخش هاي آن براي 
حجاج کشورهاي مختلف، به فعاليت مشغول است. )جعفريان، 1386، ص170(. امروزه 

اشکال عمده اين است که مکان اين مذابح در خارج از منا قرار دارد.

طرح جديد قربانگاه در معيصم

اين طرح در ســال 1403 قمري )1983م( با هدف استفاده بهينه از قرباني ها در 
حکومت ســعودي آغاز شد و اجراي آن به بانک توســعه اسالمي واگذار گرديد 
و هيئتي متشــکل از وزارتخانه هاي مختلف پادشاهي سعودي ناظر اين طرح شد. 
ظرفيت اين طرح ذبح 63 هزار قرباني بود که پس از 36 ســال به ظرفيت ذبح يک 

ميليون قرباني در 48 ساعت رسيده است.

فهرست مراکز توزيع گوشت قرباني در شــهرهاي مختلف عربستان در پايگاه 
اينترنتي »االضاحي« قرار دارد و برخالف ادعاهاي اوليه در حرم منحصر نيست؛ چرا 
که عالوه بر مراکزي که در خود شــهر مکه گوشت هاي قرباني را ميان فقرا توزيع 
مي کنند که شامل هجده مرکز و فرد مختلف مي شود، 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 نيز مي شــود )براي اطالعات 
بيشتر از وضع فعلي قرباني حج ر.ک: نجاتي، قربانگاه معيصم، مجله ميقات حج، دوره 27، شماره 106، 

بهار 1398، صفحه 121(.
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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 مي شود، توجه به حکم وضعي و عدم کفايت قرباني در خارج مناست 

که آن را با تعبير »اليجزئه« بيان کرده اند.

مي توان فتواهاي موجود در اين باب )قرباني در خارج منا( را به سه دسته اصلي 
تقسيم کرد:

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

ادله وجوب ذبح در حرم

الف( آیات

َعتِيِق( )حج، 29(؛ »ســپس، بايد 
ْ
َْيِت ال وا بِالْ

ُ
وَّف َطَّ وا نُُذوَرُهْم َولْ

ُ
ُوف

ْ
َْقُضوا َتَفَثُهــْم َول )ُثــمَّ لْ

آلودگي هايشان را برطرف سازند و به نذرهاي خود وفا كنند و بر گرد خانه گرامي كعبه، طواف 

كنند«. اين آيه اداي نذر براي خانه خدا را رســاندن اين چهارپايان نذري به کعبه و 

صرف آن بر مجاوران و زائران بيت مي داند )سند، 1423، ج4، ص164(؛

آيات مربوط به مناســک حج که اين مناسک را در محدوده حرم مشخص کرده 
اســت و از حجاج مي خواهد که براي انجام دادن آن به سوي کعبه بيايند. ازجمله 
جٍّ 

َ
تنَِي ِمْن ُكِّ ف

ْ
 وََعَ ُكِّ َضاِمٍر يَأ

ً
تُوَك رَِجاال

ْ
َجِّ يَأ ْن ِف انلَّاِس بِالْ

ِّ
ذ
َ
ايــن آيات: قوله تعالي: )وَأ

ْنَعاِم 
َ ْ
ُهْم ِمْن بَِهيَمِة ال

َ
وَماٍت َعَ َما َرزَق

ُ
يَّاٍم َمْعل

َ
ُروا اْسَم الِ ِف أ

ُ
ُهْم َويَْذك

َ
َعِميٍق * لِيَْشَهُدوا َمَنافَِع ل

َعتِيِق * 
ْ
َْيِت ال وا بِالْ

ُ
وَّف َطَّ وا نُُذوَرُهْم َولْ

ُ
ُوف

ْ
َْقُضوا َتَفَثُهْم َول َفِقرَي * ُثمَّ لْ

ْ
َائَِس ال

ْ
ْطِعُموا ال

َ
وا ِمْنَها وَأ

ُ
ُك

َ
ف

َجٍل ُمَسمًّ ُثمَّ 
َ
 أ

َ
ُكْم فِيَها َمَنافُِع إِل

َ
وِب * ل

ُ
ُقل

ْ
إِنََّها ِمْن َتْقَوى ال

َ
ْم َشَعائَِر الِ ف ... * َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّ

َعتِيِق( )حج، 27 ـ 33(.
ْ
َْيِت ال  الْ

َ
َها إِل

ُّ
َمِل
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ب( روایات

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 روايت هاي ذيل:

موثق اسحاق بن عمار

َرُج بَِشْ ٍء ِمْنُه  ٍر َعْن َأِب إِْبَراِهيَم7 َقاَل: َسَأْلُتُه َعِن اْلَْدِي َأ ُيْ َعْن إِْســَحاَق ْبِن َعامَّ

ُه َقاَل  ُه َبَلَغَنا َعْن َأبِيَك َأنَّ ْ ِء ُيْنَتَفُع بِِه ُقْلُت إِنَّ اِم َو الشَّ ــنَ َرِم َفَقاَل بِاْلِْلِد َو السَّ َعِن احْلَ

ُد َو اَل  ْ ِء ُيْنَتَفُع بِِه َو َزاَد ِفيِه َأْحَ َرُج بِالشَّ ِرُج ِمَن اْلَْدِي اْلَْضُموِن َشْيئًا َقاَل َبْل ُيْ اَل ُيْ

َرِم )طوسي، 1407، ج5، ص228(. ْحِم ِمَن احْلَ َرْج بَِشْ ٍء ِمَن اللَّ ُيْ
از امــام کاظم7 درباره جواز خارج کردن چيزي از قرباني از حرم پرســش 
کردم. آن حضرت فرمود: »پوست و کوهان و چيزهايي را که قابل انتفاع باشد، 
مي شود بيرون برد«. گفتم: »از پدرتان به ما رسيده است که چيزي از قرباني از 
حرم خارج نمي شود«. فرمود: »چيزهايي که مفيد است خارج برده مي شود، ولي 

گوشت قرباني از حرم خارج نمي شود«؛

صحيح محمد بن مسلم

َضاِحيِّ ِمْن  وِم اأْلَ ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ َقاَل: َسَأْلُتُه َعْن إِْخَراِج حُلُ مَّ َعْن ُمَ

ا اْلَيْوَم َفَقْد َكُثَر النَّاُس  اَجِة النَّاِس إَِلْيِه َفَأمَّ َرْج ِمْنَها َشْ ٌء حِلَ ا َنُقوُل اَل ُيْ ِمًنى َفَقاَل ُكنَّ

َفَل َبْأَس بِإِْخَراِجه )کليني، 1407، ج4، ص500(.
از امام صادق7 درباره خارج کردن گوشت قرباني از منا پرسيدم. فرمود: »قبًل 
با توجه به نياز مردم در منا به گوشت آن، از خارج کردن قرباني نهي مي کرديم. 
اما امروزه که مردم زياد شده اند، خارج کردن گوشت قرباني از منا اشکال ندارد.

َعتِيِق( )حــج، 33( و روايات به دو گونه 
ْ
َْيِت ال  الْ

َ
َهــا إِل

ُّ
البته جمع آيه شــريفة )َمِل

ممکن است: 

يک ـ به نحو مطلق و مقيد: روايات اطالق آيه را نســبت به همه نواحي مکه، به 
منا محدود مي کند؛
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دوـ به نحو تعدد دال و مطلوب: آيه ابتدا قرباني را در محدوده حرم اعالم می کند 
و ســپس روايات در محدوده خاص حرم )منا( قربانی مشخص مي کنند و بر اين 
اســاس مي توان با توجه به آيه و عموم فوقاني آن، در فرض تعذر يا تعسر رنج در 

منامحل ذبح را مکه يا تمام حرم دانست )حائري، 1324، ص162(. 

در حقيقت آيه به صورت عام، حرم را که شــامل مکه و منا و مناطق ديگری نيز 
می شود، محدوده عام قربانی تعيين می کند و روايات، هر يک از قسمت های منطقه 
عام را برای قربانی خاصی تعيين کرده اســت؛ مثاًل منا را برای حج و مکه را برای 
عمره تعيين کرده اســت و در صورتی که نتوان به مخصصات تمســک کرد، عام 
فوقانی، وجوب در حرم بودن قربانی اســت. اما اگر در تقييد مطلق، مطلوب فقط 

قربانی در مناست.

2. جــواز قرباني در خارج از منا در صورت عــدم امکان قرباني در آن، با 
رعايت نزديک تر به منا

ادله اين قول که قائالنش قباًل نام برده شدند، شامل دو مطلب  است: مطلب اول وجوب 
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( دليل قرآنی

ْلُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّ  َهْدِي َو الَ تَ
ْ
ُتْم َفَما اْسَتيَْسَ ِمَن ال ْحِصْ

ُ
إِْن أ

َ
ُعْمَرةَ ِلِ ف

ْ
َجَّ َو ال وا الْ تِمُّ

َ
)َو أ

ْو 
َ
ٍة أ

َ
ْو َصَدق

َ
ِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أ

َ
ِســِه ف

ْ
ًذي ِمْن َرأ

َ
ْو بِِه أ

َ
 أ
ً
ُه َفَمْن َكَن ِمْنُكْم َمِريضا

َّ
َهْدُي َمِل

ْ
ــَغ ال

ُ
َيْبل

ِة 
َ
لَث

َ
ِصَياُم ث

َ
ْم َيِْد ف

َ
َهْدِي َفَمْن ل

ْ
َجِّ َفَما اْسَتيَْسَ ِمَن ال  الْ

َ
ُعْمَرةِ إِل

ْ
ِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع بِال

َ
إَِذا أ

َ
نُُســٍك ف

َجِّ َو َسْبَعٍة إَِذا رََجْعُتْم...( )بقره، 196(  يَّاٍم ِف الْ
َ
أ

و حج و عمره را براي خدا به اتمام برسانيد و اگر محصور شديد ]و مانعي مانند 
ترس از دشمن يا بيماري، اجازه نداد که پس از احرام بستن، وارد مکه شويد[، 
آنچه از قرباني فراهم شود ]ذبح کنيد و از احرام خارج شويد[ و سرهاي خود را 
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نتراشيد تا قرباني به محلش برسد ]و در قربانگاه ذبح شود[ و اگر کسي از شما 
بيمار بود يا ناراحتي در سر داشت ]و ناچار بود سر خود را بتراشد[، بايد فديه و 
کّفاره اي از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندي بدهد و هنگامي که ]از بيماري و 
دشمن[ در امان بوديد، هر کس با ختم عمره، حج را آغاز کند، آنچه از قرباني 
براي او ميّسراست ]ذبح کند[ و هر که نيافت، سه روز در ايام حج و هفت روز 
هنگامي که باز مي گرديد، روزه بدارد. اين، ده روز کامل است. ]البته[ اين براي 
کسي است که خانواده او نزد مسجدالحرام نباشد )اهل مّکه و اطراِف آن نباشد(؛ 

و از خدا بپرهيزيد و بدانيد که او، سخت کيفر است.

تقرير اول استدالل: ضميمه کردن اين آيه شريفه با روايت موثق و مفسره زرعه

ْديِِه إَِذا َكاَن َمَع  جِّ َقاَل َفْلَيْبَعــْث ِبَ َعْن ُزْرَعَة َقاَل: َســَأْلُتُه َعــْن َرُجٍل ُأْحِصَ يِف احْلَ

جِّ َو إَِذا َكاَن  ْحِر إَِذا َكاَن يِف احْلَ ُه ِمًنى َيْوَم النَّ ُه َو َمِلُّ ُه َأْن َيْبُلَغ اْلَْدُي َمِلَّ َأْصَحابِِه َو َمِلُّ

اَم َعَلْيِه َأْن َيِعَدُهْم لَِذلَِك َيْومًا َفإَِذا َكاَن َذلَِك اْلَيْوُم َفَقْد َوَف َو  َة َو إِنَّ يِف ُعْمَرةٍ َنَحَر بَِمکَّ

ُه إِْن َشاَء اهلُل. )حرعاملي، 1409، ج13، ص181( إِِن اْخَتَلُفوا يِف اْلِيَعاِد مَلْ َيُضَّ

از امام پرســيدم اگر براي مردي در اداي حج مانعي پيش بيايد، چه وظيفه اي 
دارد؟ فرمود: 

اگر همراهاني دارد، بايد قرباني اش 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 مي دهد و از احرام خارج مي شــود و اگر در وعده دچار اختلف شدند، 

وظيفه اي ندارد.

داللت روایت

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 مي تواند دليلي مستقل براي حکم 

باشد )فياض، بي تا، ص506(. البته اين دليل شامل صورت عدم امکان نيست.
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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 قطعاً مکاني براي قرباني غير از منا نيست، پس 

آيه شريفه بر لزوم قرباني در منا داللت دارد )خوئي، 1410، ج5، ص208(.
نقد: اگر بدون آيه ما به اين مطلب که منا قربانگاه اســت يقين مي داشتيم، ديگر 
نيازي به استفاده اين مطلب از آيه نبود و اين نحو استدالل مصادره به مطلوب است؛ 
ثانياً چنان که برخي از اعالم نيز فرموده اند، احتمال اينکه شــهر مکه يا فناء کعبه يا 
محدوده حرم هم محل قرباني باشــد، وجود دارد )حائــري، 1423، ص155(. بنابراين 
استدالل به آيه شريفه با قطع نظر از روايات مفسره، تمام نيست؛ مگر اينکه استدالل 
به آيه شريفه را اين گونه تقرير کنيم: سياق آيه در مقام بيان حکم حج تمتع است و 
مکان متعارف هدي از قديم، منا بوده و بنابراين آيه شريفه به محل معروف و معهود 

و متعارف قرباني در جاهليت و پيش از اسالم براي حج اشاره دارد.

ب( استدالل به سيره 
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، 

1410، ج5، ص207(.

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 مي کند يا نه؟ اگر 
گفته شود: »بناي اولي در سيره پيامبر اکرم9 هنگام اداي حج، تعليم واجبات است 
و اســتحباب نيازمند بيان است، واال موجب تأخير بيان از وقت حاجت است«، در 
پاسخ گفته مي شود که اين ادعا برخالف متفق درباره عمل و فعل معصوم است که 

به مجرد اثبات آن بر مطلوبيت داللت نمي کند.
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ج( استدالل به روایات

صحيح منصور بن حازم

َعــن منصور بن حازم عن َأِب َعْبِد اهلل7ِ يِف َرُجٍل َيِضــلُّ َهْدُيُه َفَيِجُدُه َرُجٌل آَخُر 

َفَيْنَحُرُه َقاَل إِْن َكاَن َنَحَرُه بِِمًنى َفَقْد َأْجَزَأ َعْن َصاِحبِِه الَِّذي َضلَّ َعْنُه َو إِْن َكاَن َنَحَرُه 

ِز َعْن َصاِحبِِه )طوسي، 1407، ج5، ص219(. يِف َغرْيِ ِمًنى مَلْ جُيْ
از امام صادق7 درباره مردي که قرباني اش را گم مي کند و ديگري آن را 
پيدا کرده، نحر مي کند، پرسيدم: ]که مرد صاحب قربانی چه وظيفه اي دارد؟[ 
فرمود: »اگر مرد ديگر، قرباني را در منا ذبح کرده باشد، از صاحبش کفايت 
مي کند و اگر قربانی را در مکانی غير منا ذبح کرده باشد، از صاحبش کفايت 

نمي کند«.

تقرير استدالل:

در ايــن روايت امام تنها وقتي ذبح قرباني گمشــده را از طرف مالکش مجزي 
مي داند 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، ج5، ص207(. البته در اين روايت تنها مسئله اي که درباره 
قرباني در غير منا مشخص شده، عدم کفايت و بطالن قرباني است و حکم تکليفي 
اين کار بيان نشده است و اين روايت، درصدد بيان حکم صورت عدم امکان نيست.

روايت معتبره ابراهيم کرخي

َة يِف اْلَعرْشِ َفَقاَل  ْديِِه َمکَّ َعــْن إِْبَراِهيَم اْلَکْرِخيِّ َعْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ يِف َرُجٍل َقِدَم ِبَ

َة إِْن  إِْن َكاَن َهْديًا َواِجبًا َفَل َيْنَحْرُه إاِلَّ بِِمًنى َو إِْن َكاَن َلْيَس بَِواِجٍب َفْلَيْنَحْرُه بَِمکَّ

َدُه َفَل َيْنَحْرُه إاِلَّ َيْوَم اأْلَْضَحى )کليني، 1407، ج4،  َشــاَء َو إِْن َكاَن َقْد َأْشَعَرُه َو َقلَّ

ص 488(.

از امام صادق7 درباره مردي پرسيدم که قرباني اش را در دهه ذي حجه به مکه 
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آورده است. فرمود: »اگر قرباني واجب باشد، فقط در منا ذبح کند و اگر قرباني 
واجب نباشد، اگر بخواهد مي تواند آن را در مکه نيز قرباني کند. ولي اگر قرباني 

را اشعار و تقليد کرده )نشان قرباني زده( فقط در روز عيد قرباني اش کند«.

داللت روايت:

اين روايت نيز با به کار گيري اســتثنا که به معناي اختصاص حکم به مستثنا منه 
اســت و اســتثنا از نفي که ايجاب   معنا مي شود، محل هدي واجب حج را به قرينه 
»العشــر« تنها منا معيّن مي کند و اطالقش شامل حج تمتع و قران مي شود؛ هرچند 
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 

است، نه اينکه يک محّرم مستقل باشد تا ذبح قرباني در خارج منا را حرام بداند.

روايت مصحح عبداالعلي

َي إاِلَّ ِمَن اْلِبِِل َو اَل َذْبَح إاِلَّ بِِمًنى  ْعَل َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل7ِ اَل َهــدْ َعــْن َعْبِد اأْلَ

)طوسی، 1407، ج5، ص214(.

امام صادق7 فرمود: »قرباني بايد شتر باشد و ذبح بايد فقط در منا انجام شود«.

داللت روايت:

در اين روايت، ادات حصر »ال و اال« به کار 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 مي رساند.

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 قوي تر ذبــح در منا و نه بر وجوب آن داللت دارد )حائري، 1423، ص158؛ 
روحاني، 1419، ج2، ص339(. از اين اشــکال به دليل وجود موارد مشــابه جواب داده 
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شــده است؛ از جمله اين موارد: در آخرين آيه سوره مزمل به خواندن قرآن و اقامه 
نماز و دادن زکات و دادن قرض الحسنه امر شده است، در حالي که از اين ميان فقط 
ـَر ِمْنُه  رَُءوا َماتَيَسَّ

ْ
اق

َ
اقامه نماز و دادن زکات واجب، و دو مورد ديگر مستحب است: )ف

ً( )ر.ک: ارسطا، 1377، ص52(.
 َحَسنا

ً
ْرضا

َ
رُِضوااَل ق

ْ
ق
َ
َكةَ وَأ ةَ َوآتُوا الزَّ

َ
ل قِيُموا الصَّ

َ
وَأ

امــا اين جواب را مي توان با اين بيان رد کرد که قاعدة کلي، قرينه بودن وحدت 
سياق است، مگر اينکه به دليل وجود قرينه اي، برخالف آن حکم کنيم و اين موارد 
استثنايي نمي تواند وحدت سياق را از قرينه بودن بيندازد. پس در نهايت، داللت اين 

روايت بر وجوب قرباني در منا محل خدشه  است )محقق داماد، 1401، ج3، ص137(.

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 

حصر، اضافي است و روايت شامل صورت عدم امکان نمي شود.

روايت ضعيف السند مسمع

ُد  ِه اْلَْســجِ ُه َمْنَحٌر َو َأْفَضُل اْلَْنَحِر ُكلِّ َعْن ِمْســَمٍع َعْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ َقاَل: ِمًنى ُكلُّ

)طوسي، 1407، ج5، ص215(.

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 مي شود که اين 
روايت تمام منا را مذبح، و با فضيلت ترين مکان آن را پيرامون مسجدالنحر )که محل 
ذبح پيامبر اکرم9 بوده( يا مســجد خيف )که اجماالً نزديک مذبح است( مي داند. 
البته مي توان 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 نمي کند؛ بنابراين مذبح بودن کل منا با مذبح بودن 
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غير منا منافاتي ندارد )مدني، 1411، ج3، ص292(.

برخي از بزرگان تقرير ديگري ارائه داده اند که بر اساس آن، اين روايت به روشني 
مفروض بودن مذبح بودن منا را مي رساند، مضاف بر اينکه رهنمون مي شود که کل 

منا مذبح است )خوئي، 1410، ج5، ص209(.

اشکال ديگري که مطرح مي شود اين است که روايت در مقام توهم حظر است 
و براي دفع اين توهم، بر جواز نحر در تمام نقاط منا تأکيد مي کند. اين اشــکال با 
توجه به نقل هاي ديگر روايت موّجه است؛ چرا که بنا به نقل ديگر، پيامبر اکرم9 
هنگامي کــه در حجة الوداع در مذبح نزديک جمره ثانيــه قرباني هاي خود را نحر 
کردند، فرمان دادند تا مردم در منزلگاه هاي خود در منا قرباني کنند و الزم نيست تا 

به محل مذبح پيامبر اکرم9 بيايند )ابن حيون، 1385ق، ج1، ص324(.

مطلب دوم: ادله عدم سقوط قرباني در صورت عدم امکان آن در منا 

الف( اطالق ادله اصل وجوب قرباني و عدم تقيد آن به منا

اطالق آيات و روايات صحيحه، وجوب هدي و از نشــانه ها و شعائر دين بودن 
آن را مي رسانند و روايات مقيد آن، مانند صحيح منصور بن حزام و روايات مفسر 
آيــات، بر تقييد في الجمله اين وجوب داللت مي کنند، 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 

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

ْيَها 
َ
ُروا اْســَم الِ َعل

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ُكْم فِيَها َخرْيٌ ف

َ
ُكْم ِمْن َشــَعائِِر الِ ل

َ
َناَها ل

ْ
ُْدَن َجَعل )وَالْ

( )حج: 36( ُمْعَتَّ
ْ
َقانَِع وَال

ْ
ْطِعُموا ال

َ
وا ِمْنَها وَأ

ُ
ُك

َ
إَِذا وََجَبْت ُجُنوُبَها ف

َ
 ف

َّ
َصوَاف

و شــترهاي چاق و فربه را ]در مراسم حج[ براي شما از شعائر الهي قرار داديم. 
در آنها براي شما خير و برکت است. نام خدا را ]هنگام قرباني کردن[ در حالي 
که به صف ايستاده اند، بر آنها ببريد و هنگامي که پهلوهايشان آرام گرفت ]و 
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جان دادند[، از گوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع و فقيران را نيز از آن اطعام 
کنيد. اين گونه ما آنها را مسّخرتان ساختيم تا شکر خدا را بجا آوريد.

صحيحه زراره

َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْعنَيَ َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر7 َعِن الَِّذي َيِل اْلُْفِرَد لِْلَحجِّ يِف اْلَفْضِل 

ِوَيِة  ْ جِّ ... َفإَِذا َكاَن َيْوُم التَّ جِّ يِف َأْشُهِر احْلَ َفَقاَل اْلُْتَعُة َفُقْلُت َو َما اْلُْتَعُة َفَقاَل ُيِلُّ بِاحْلَ

جِّ َو َنَســكَ اْلََناِسَك َو َعَلْيِه اْلَْدُي َفُقْلُت َو َما اْلَْدُي َفَقاَل َأْفَضُلُه َبَدَنٌة ...  َأَهلَّ بِاحْلَ

)طوسي، 1407، ج5، ص36(.

از امام باقر7 درباره 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 يوم الترويه 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، ج5، ص211 (.

ب( تعدد مطلوب شارع در واجب قرباني در منا

دليل عدم ســقوط تکليف اين است که لزوم قربانی در منا از باب تعدد مطلوب 
اســت و قرباني به خودي خود مطلوب شارع است؛ چنان که آيه شريفه ) َفَمْن َتَمتََّع 
َهْدِي( )بقــره، 196(؛ »و هنگامي كه ]از بيماري و دشمن[ 

ْ
َجِّ َفَما اْســَتيَْسَ ِمَن ال  الْ

َ
ُعْمَرةِ إِل

ْ
بِال

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

]ذبح كند[« با اطالق خود کفايت قرباني را در هر مکاني که ذبح قرباني واقع شــود، 

بيــان مي کند و قدر متيقن از تقييد اين اطالق، انجــام دادن قرباني در منا، در حال 
تمکن اســت، نه مطلقاً و حتي در حال عدم تمکن. اين امر از تناسب ميان مثل اين 
حکم و موضوعش نيز قابل اســتظهار است. همچنين از آيه 36 سوره حج استفاده 
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مي شود 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 اصاًل بر مقيد بودن اين حکم به »در منا 
بودن آن« داللت نمي کند )صافي، 1423، ج4، ص212(؛ به عبارت ديگر شارع مقدس در 
اين تکليف دو مطلوب دارد: اول، قرباني که خود از نشانه هاي 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 مي ماند. 

عــالوه بر اين، امکان ندارد که به دليل فراهم نشــدن برخي از شــرايط اعمال، 
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، ج5، ص209(.

ممکن  است اينجا اشــکالي مطرح شود که آية شريفه مطلق نيست؛ زيرا صدر آيه 
ُه( محل هدي را مشخص 

َّ
َهْدُي َمِل

ْ
َغ ال

ُ
ْلُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّ َيْبل شريفه 196 سوره بقره )َو الَ تَ

کرده  اســت؛ اما چنان که در کلمات اصحاب اشاره شده )خوئي، 1410، ج5، ص211(، اين 
تقييد في الجمله 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، مي تواند حلق 
کند و آيه 22 سوره حج  است که در مقام بيان اصل وجوب قرباني است و به قرباني، 

به نحو اطالق و بدون تقييد آن به منا، عنوان شعائر را داده است.

ج( رواياتي که قرباني در مکه را براي برخي کافي دانسته  است

صحيحه حريز

َمَن  ُف الثَّ لِّ َمَن َو اَل جَيُِد اْلَغَنَم َقاَل ُيَ ٍع جَيُِد الثَّ َعــْن َحِريٍز َعْن َأِب َعْبِد اهلل7ِ يِف ُمَتَمتِّ

ِزُئ َعْنُه َفإِْن َمَض ُذو  َة َو َيْأُمُر َمْن َيْشَتِي َلُه َو َيْذَبُح َعْنُه َو ُهَو جُيْ ِعْنَد َبْعِض َأْهِل َمکَّ

ِة )حرعاملي، ١4٠٩، ج١4، ص١٧6(. َر َذلَِك إَِل َقابٍِل ِمْن ِذي احْلِجَّ ِة َأخَّ احْلِجَّ

حريز از امام صادق7 درباره کسي پرسيد که در حج تمتع، پول قرباني دارد 
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ولي گوسفندي براي خريدن آن نمي يابد. امام در پاسخ فرمود: »پول قرباني را 
نزد يکي از اهل مکه مي گذارد و به کســي مي گويد تا برايش قرباني خريده، 
ذبح کند و اين تکليف وي را ادا مي کند و اگر اين کار تا پايان ماه ذي الحجه 

به تأخير افتاد، تا ذي الحجه سال آينده صبر مي کند«.

اين روايت وظيفه کســي را که پول خريد قرباني دارد ولي قرباني نيافته است، 
گذاشتن پول نزد يکي از اهل مکه مي داند 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 ظاهراً در همان مکه ذبح مي کند 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 
منا بودن را به دليل عجز مکلف بدانيم، مدعاي اصلي ما ثابت مي شود 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 مي شود )حائري، 1423، ص160(.

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

جِّ  َع بِاْلُعْمَرةِ إَِلی احْلَ َعِن النَّْضِ ْبِن ِقْرَواٍش َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهلل7ِ َعْن َرُجٍل َتَتَّ

اِل َو ُهَو َيْضُعُف َعِن  ُســُك َفَطَلَبُه َفَلْم جَيِْدُه َو ُهَو ُموِسٌ َحَسُن احْلَ َفَوَجَب َعَلْيِه النُّ

َة إِْن َكاَن  ُســكِ إَِلی َمْن َيْذَبُحُه بَِمکَّ َياِم َفاَم َيْنَبِغي َلُه َأْن َيْصَنَع َقاَل َيْدَفُع َثَمَن النُّ الصِّ

ُه َدَفَعُه إَِل َمْن َيْذَبُح َعْنُه َفَلْم  ِة َفُقْلُت َفإِنَّ ُيِريُد اْلُِضَّ إَِل َأْهِلِه َو ْلَيْذَبْح َعْنُه يِف ِذي احْلِجَّ

ِة َو َلْو  ِة ُنُسکًا َو َأَصاَبُه َبْعَد َذلَِك َقاَل اَل َيْذَبُح َعْنُه إاِلَّ يف ِذي احْلِجَّ ُيِصْب يِف ِذي احْلِجَّ

َرُه إَِلی َقابٍِل )حرعاملي، 1409، ج14، ص176(. َأخَّ
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از امام صادق7 درباره کسي که در حج تمتع، قرباني تکليفش  است اما قرباني 
نمي يابد و قدرت مالي دارد اما توانايي روزه گرفتن ندارد، پرسيدم. امام فرمود: 
»اگر مي خواهد به وطنش برگردد، پول قرباني را به کســي بدهد که در مکه 
برايش قرباني کند، و بايد که در ماه ذي الحجه از طرف او قرباني کند«. گفتم: 
»اگر در ماه ذي الحجه قرباني پيدا نشــد، اما بعد از ذي الحجه يافت چه کند؟« 

فرمود: بايد در ذي الحجه آن سال يا سال آينده قرباني کند«.

داللت روايت:

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 مي کند؛ زيرا روشن است که جار و مجرور »بمکه« متعلق به 
عامل نزديک، يعني »يذبح« است، نه عامل بعيد )يدفع( يا اسم موصول »من« )حائري، 

1423، ص160(.

اشــکال: مورد روايت ذبح بعد از ايام تشريق به نحو استنابه در مکه است و اين 
بر کفايت ذبح و قرباني در ايام تشريق يا خارج از آن براي خود متمتع داللت ندارد.

اما مي توان گفت که روايت به روشــني عدم اطالق تقيد به منا را مي رساند و با 
توجه به ادله مطلق قرباني، همين براي بحث ما کافي است.

صحيحه معاوية بن عمار

ٍر َعْن َأِب َعْبِد اهللِ يِف َرُجــلٍ َنِسَ َأْن َيْذَبَح بِِمًنى َحتَّى َزاَر اْلَبْيَت  َعــْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعامَّ

َة ُثمَّ َذَبَح َقاَل اَل َبْأَس َقْد َأْجَزَأ َعْنُه )همان، 1409، ج14، ص156(. َفاْشَتَى بَِمکَّ

از امام صادق7 درباره مردي پرسيدم که فراموش کرد تا در منا قرباني اش را 
انجام دهد تا اينکه به مکه به زيارت کعبه رفت و در مکه قرباني اي خريد و ذبح 

کرد. امام فرمود: »اشکالي ندارد و از او کفايت مي کند«.
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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 مي  داند. اين روايت ضمن تأييد مذبح عام بودن مکه، شرط مطلق بودن 
منا براي ذبح را ساقط مي کند و واضح است که عرف مي تواند حکم ناسي را براي 

عذر منع از ذبح در منا نيز تسري دهد )حائري، 1423، ص161(.

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.

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 شده اند )مشكيني، 1374، ص209(. وقتي 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، علي رغم در منا نبودن، مطلوبيت دارد )موسوي، 1423، ص195(.

اشکال: اوالً شمول قاعده ميسور در مورد مشروط که مسئله ما نيز از مصاديق آن 
است، محل تأمل است؛ ثانياً تمسک به قاعده ميسور بدون اثبات تعدد مطلوب ميسر 

نيست و پس از اثبات آن نيز تحصيل حاصل  است.

احتمال لزوم رعایت اقربيت به منا

نمي توان 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 
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نزديک ترين مسجد منتقل نشــود. بلکه منا براي ذبح خصوصيت دارد و در فرض 
عدم تمکن قرباني در آن، احتمال اقربيت به آن مطرح  است و مسئله از مصاديق بين 
تعيين و تخيير است که اصالة االحتياط در آن حاکم به تعيين است. بنابراين اقربيت 
به منا بايد لحاظ شود )فاضل، 1418، ج5، ص261(. البته اين احتمال در وضعيت فعلي 
محلي نــدارد؛ چراکه عماًل امکان قرباني در مکاني جز قربانگاه هاي معيصم وجود 

ندارد و معيصم اقرب به مناست؛ چون نزديک ترين مکان ممکن منظور است.

3. تخيير ميان قرباني در منا و قرباني در محل هاي ديگر

بر اساس فتواي آيت اهلل مکارم، در صورت عدم امکان قرباني در منا حج گزار بين 
قرباني در منا يا در وطن يا در محل ديگر، مخير اســت؛ اگرچه قربانگاه هاي جديد 
بهتراســت )مکارم، 1426، ص415(. اين مرجع تقليد در استدالل به اين قول در درس 

خارج خود فرموده اند: 
قرباني در حال حاضر در خارج از مناســت؛ هرچند بايد در منا انجام شــود. 
همچنين مشخص نيست گوشت هايش در مسير درست مصرف شود. همچنين 
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 کامًل به 
مصرف صحيح نرسد. ولي اگر از ناحيه نقص، اطميناني نيست، ترجيح مي دهيم 

که قرباني را در بلد خودشان انجام دهند... .1

اشکاالت این قول 

1. با وجود ادله متعددي که در مباحث قبلي ذکر شــد، داليل فوق نمي تواند 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
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2. بر 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 
مي فرمــود در صورت نبود قرباني، در وطن قرباني کند و اگر در وطن نبود، آن گاه 
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 نمي تواند 

که آن را در منا ذبح کند )خوئي، 1410، ج5، ص211(.

نتيجه گيري

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. علي رغم اينکه مشهور شيعه قربانی در منا را واجب دانسته اند، اما قول ديگري 
نيز در مســئله وجود دارد که جواز قربانی در حرم و نه در منا را ثابت مي کند. ولي 
وقتي که با زياد شدن تعداد حجاج، قرباني ها اتالف مي شد، 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 بهره مندي 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 
قربانگاه 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 مي کند، 

فتوا به تخيير در صورت عدم امکان قرباني در منا، تخطئه شده است.
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