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 مقدمه:

اهی الع و آگاحکام، اط  احکام شرعی در صورتی امکان پذیر است که انسان نسبت به  عمل به
نعمت علم و علما  ستن احکام شرعی در جامعه ای که ازنندا در حقیقتته باشد و داش

خصوصًا در حال حاضر که عصر ارتباطات است و علمای  .برخوردار است، عذر به شمار نمی آید
و در دسترس مردم قرار  ،تالیف نمودهدر زمینه های مختلف کتاب های زیادی را  یبزرگوار 
ر بی آن ها با مطالعهمی تواند عطش و تشنگی علمی خود را  آسانی و هر فردی به ،داده اند

 طرف سازد.

ه استاین که در اختیار دارید ی ارساله دوینت هدف از ها انسان ی زیادی ازکه دیدیم عد 
ی ی جسمی و روحی تمایل و عالقههااند، که بر اثر مشکالت و پریشانیوابسته به دنیا شده

ی تالش خود را به کتاب های پرحجم ندارند و نیز دشمنان اسالم همهالعه ی چندانی به مط
شعائر اسالمی، جوانان و نوجوانان را علیه  یلئسامو طرح  سوءکار گرفته اند تا با تبلیغات 

ی مردم متدین این سامان به از طرفی شوق و عالقهنسبت به دین و اسالم بدبین سازند. 
ی عمل و تقاضا و پیشنهادات آنان هر چه بهتر و بیشتر زمینهفهم معارف دینی و تمهید 

از جمله  زمینهی همههای مختصری در تا جزوه هشد، سعی خدا رل ببا توک  موجب شد که 
 ید نقشه های پلشاءاهلل سان انبدین د تا تی، سیاسی، فقهی و ... مرتب شومسائل عقید

و به پیشنهادات به  منحرف نشوندالم اساز مسیر افراد جامعه دشمنان نقش برآب شود و 
 .حق آنان پاسخی مثبت ارائه گردد

جمع آوری خواهد شد این در آینده  ان شاء اهلل که هاییاین رساله و رساله از مزایای مهم  
بسیار اندک و در فرصتی کوتاه، از مسایل بسیار  یتواند با هزینهیم ، که هر کساست

 مند گردد.ارزشمندی بهره
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 بانی و اهمیت آنرق

ب  ،لفظ قربانی مشتق از قربان بر وزن قرآن، به چیزی گفته می شود اهلل  هبکه وسیله ی تقر 
اص ،باشد، خواه ذبیحه حیوان باشد ام معنی ع برای آن یا عموم صدقات دیگر. ابوبکر جص 
صد ق قربانی عبارت است از هر عمل نیکی که به وسیله ی آن»تری بیان داشته و می فرماید: 

ه در عرف عام اطالقش بیشتر بر حیوان مذبوحه می نزدیکی به رحمت خداوند شود، البت  
  «آید.

ی در زمان جاهلی   ،می باشداسالم  قربانی یکی از شعائر و عبادت های مهم   ت نیز عبادت حت 
. می کردند  قربانی  ی خوداهفقط فرق این بود که آنها برای معبود ه است،شناخته می شد

برای رضای خداست. مذاهب غیر اسالمی امروزه نیز  ،قربانی مسلمانان، خاص ورتی کهدر ص
چنان که بعضی به اسم معبودها و  ؛جهت زنده کردن رسوم مذهبی خود قربانی می کنند

 .کنندمسیح قربانی می حضرت برخی به اسم 

 می فرماید: ،-لی اهلل علیه وسلمص-اکرمپیامبربه خطاب کوثر ی خداوند متعال در سوره 
ای پیامبر! پس نماز بخوان برای پروردگارت و شتر نحر کن. همچنان که «فصل لربک و انحر»

می باشد. )درفضیلت قربانی همین بس ز نجایز نیست قربانی هم، جای خدانماز برای غیر 
ر شدند قیام پذی رهمدینه منو  به بعد از هجرت  -لی اهلل علیه و سلمص-کرم( رسول ا ببینیم که
 قربانی ذبح می کردند.پیوسته مدت در تمام این و

ده ترین می فرماید: پسندی -لمصلی اهلل علیه وس-قربانی کردن بسیار ثواب دارد، پیامبر اکرم 
ام این عمل در ای   عید قربان، ذبح حیوان قربانی است؛نزد خداوند متعال در روزهای  عمل،

ی بر خون قربان است. قبل از این کهیگر، بهتر از تمام اعمال نیک د ،قربانی نزد خداوند متعال
 لذا با وسعت قلب قربانی کنید. واقع می شود قبولزمین بریزد به درگاه خداوند مورد 

 ،هر اندازه مو بر بدن حیوان قربانی باشد»: می فرماید-صلی اهلل علیه وسلم-پیامبر اکرم
از  لیم، چه عمکمی بیندیشی. سبحان اهلل شودمی نوشته صاحبش  برایهمان اندازه نیکی 
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به صاحبش می اندازه ی موهای آن نیکی از ذبح نمودن حیوان به  ؟دارد یبیشتر  ثواب این
ز هم نمی بامدت ها وقت صرف کند اگر شخصی جهت شمردن موهای گوسفندی  ، حالرسد

ر ه شایسته است که ، چه اندازه ثواب دارد،ه کنیدپس خودتان توج   تواند آنها را حساب کند،
بانی د و قرریا باز هم این اندازه ثواب را نادیده نگام   ،واجب نباشد اواگرچه قربانی بر  مسلمان،

ر نخواهد دیگر  فتاز دست راگر د. زیرا این فرصت نمای  شد. و هیچ کس نمی تواند بهمیس 
 این سادگی این اندازه نیکی کسب نماید.

برای  ،رای خود قربانی می کنندهمان طوری که ب ،برای افراد توانگر مناسب است
ن تا آنها نیز از ای ،اند مانند: مادر، پدر، وغیره نیز قربانی کنندکرده خویشاوندانی که وفات 

 -سلم صلی اهلل علیه و-عوض پیامبر اکرم  ،ثواب بسیار بزرگ محروم نباشند و شایسته است
( .روح آنها را شاد نمایند )و با این عمل، .و همسرانش و عوض بزرگان خود هم قربانی کنند

م عید ازیرا ذبح قربانی در ای   .حداقل برای خود قربانی کنندکار برنمی آیند، این  از عهده یاگر
جام انبرای و باز هم  ،بر توانگر واجب است. برای کسی که استطاعت قربانی داشته باشد

به عل ت عدم  ین افراداست. عالوه بر آن چنی تأسف این عمل اقدام ننماید، کمال محرومی و
 ذبح قربانی گنهکار نیز می باشند.

 قربانی باعث رکود اقتصادی می شود!!آیا 

ته گف از جمله تبلیغ می شود نمودهقربانی را واجب  خداوندامروزه درست برخالف هدفی که 
ل به شک میلیون ها ناموتمی شود: قربانی مگر چیست؟ )معاذ اهلل( چیز بیهوده ای است، 

ها ریخته می شود، از تعداد حیوانات کاسته می شود، به اقتصاد جامعه بسیار  یر جوخون د
که به جای قربانی و تقسیم گوشت،  ،پیشنهاد می کنند عیب جویان. خود می رساندضرر 

و  گونه تبلیغاتپول به فقرا داده شود تا خودشان در رفع احتیاجات خویش خرج کنند. این 
شده که اما حاال آن قدر رایج  ،بخصوصی صورت می گرفتی ه عد  از طرف گذشته  در شعارها
چه اشکالی دارد به جای قربانی است، زیاد  جامعهکه فقیر در  ،ال می کنندسو چند نفر هر روز

 ها بدهیم؟ کردن، پول به آن
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 قربانیروح 

. دنمی شو نمازش ادای اگر شخصی به جای نماز خواندن به مستمندان کمک کند، فریضه 
را دارد. فرایض و واجبات در جای خود، کمک  ترتیب خاص خودشکه هر عبادتی،  برای این

به مستمندان هم در جای خود، اجر و ثواب دارد. گفتن جمالتی از قبیل: قربانی مخالف با 
تبلیغاتی است علیه  ضرر دارد، ی، از نظر اقتصادمی شودعقل است، باعث رکود اقتصادی 

از دستورات  پیرویتا وقتی که  م،وروح آن را نفی می کند. به یاد داشته باشیقربانی که فلسفه 
خواری، ظلم و ستم  خدا در انسان نباشد، به سعادت نمی رسد. سبب این همه رشوه

وتباهکاری در جامعه بشری این است که انسان به دنبال عقل خود می رود و به دنبال حکم 
بی بهره از فهم حکمت های الهی است    بلکه فکر  البته این عقل سلیم نیست .خدا نیست

تمام اوامرش  دهنده ی خوب و بد را خدا می داند و   و گرنه عقل سلیم آن است که تشخیص 
 می داند. حکیمانه را کامالً عالمانه و

ا عبادت نفلی را هر وقت می توان ادا کرد.  عمل کارد بر گلو کشیدن، فقط تا سه  و قربانی،ام 
به خداوند نمی شود.  محسوب وز عبادت است. همین عمل، بعد از گذشت سه روز، عبادتر

وقتی که به حکم ما انجام گیرد عبادت به فقط می آموزد که عمل، به انسان قربانی ی وسیله 
 خداوند متعالبدین معنی که چیزی را که  یعنی پیروی از دستورات خدا؛دین  ،شمار می آید

. بدون حکم خداوند، چیزی در عمل نیست. کاش این مآن عمل کنیم و به پذیریب کردهحکم 
 یح تمام دین برای ما آسان می شد.نکته را می فهمیدیم که فهم صح
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 سوال اقتصادی 

ات افتد ومد  نظرش تنها دنیا ی  مادوبه فکر خواهشات و  ،چون انسان از معنویات غافل باشد
می شود،  برایش سخت خداوندی  انگیز تب و شگفدرک قدرت کامله و نظام عجیباشد، 

ر می کند و مسأله قربانی را از مشکل ترین مسائل وتمام عبادات را مانند رسوم بی جان تصو  
، هرسال خرج مبلغ هنگفتی که از مل ت، جهت ذبح حیوانات ؛و می گوید دانداقتصادی می 

رد، اگر این مبلغ، جهت رفاه ندافایده ی دیگری تا سه روز گوشت خوردن می شود غیر از 
که نزد هیچ دانشمند و  ،ا باید دانستآسایش مل ت بکار برده می شد چه بهتر بود، ام  و

م نیست.  از ،ات نفسانیپروری و رسیدن به لذ   شکم ،روشنفکر اصالح اخالق واعمال مل ت مقد 
 آرامش ت وحل می شود که انسان در امنی   زمانی شکم شکلبلکه شخص عاقل می گوید م

گری، مکر، و نیکو باشد و از غارتت یافت شود، و دارای اخالق حسنه باشد. و در او انسانی  
همچنان که تعلیم و تعل م را افراد تحصیل کرده  خوردن مال حرام بپرهیزد. فریب، دزدی و

 .زندگی برمی شمارندضروریات  امور تربیتی را نیز از ضروری و الزم می دانند،

 که انسان ،است ای خداوند متعال همان انگیزه از دستورات عت و فرمانبرداریاطای انگیزه  
 ی دارد.از جرائم باز می دارد، و قربانی در تقویت این انگیزه اثر خاص   ،را در تنهایی نیز

قربانی را ترک کرده و پولش را در  قوم و ملت در این نیست که انسان فالح و بهبوددر نتیجه 
 هر شخص این ،بلکه فالح حقیقی در این است که ،نفسانی صرف کند خواهشاتراه رضای 

ت انجام داده و انگیزه ایثار و قربانی را در دل را با شوق ومحب   -لیه السالمع-سنت ابراهیمی
 تقویت کند.دیگران 

 وگوشت خوردن  د که هدف از قربانیوشمی بعد از فهمیدن حقیقت قربانی کامالً واضح 
ل وو حص ابراهیمیسنت زنده کردن  و خدا حکم جرایلکه هدف اصلی اب ،نیست پرورش تن

َنالَ »می فرماید:  قربانیی ایثار و قربانی است. قرآن کریم درباره ی انگیزه  وُمَها اهلَل ُلُح  َلن یَّ
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قوی ِمنُکمَو الَ ِدَماوُ  َناُلُه التَّ یعنی خون و گوشت قربانی های شما به خدا نمی « .َها َو لِکن یَّ
 د، بلکه فقط تقوی یعنی انگیزه اطاعت شما به خدا می رسد.رسن

ت های گذشته گوشت قربانی  به هرحال هدف از قربانی، خون و گوشت نیست )حتی بر ام 
 است که گوشت -صلی اهلل علیه وسلم-ات آن حضرت هم حالل نبود، این یکی از خصوصی  

تش حالل گردانیده شد صلی پیدا کردن انگیزه اطاعت ( بلکه هدف اه است.قربانی برای ام 
 است.و سربلندی در مقابل آزمایشات خداوند 

ن ایکه   ،دنذبح می شوات حیوانکوتاه، تعداد زیادی از می گویند: در زمانی بعضی از افراد 
باعث می شود  که می گذارد، زیادی که در زندگی مردم تأثیر  ،ضرر اقتصادی است خود

ه ک می گذارد  فکر را تحت تأثیر رات وقتی ا این تصو  . ام  شودحیوانات و گوشت کمیاب 
 افل باشد.جهان غنظم مستحکم ی خالق کائنات و مشاهده  ی انسان از قدرت کامله

به چیزی بیشتر  مردماگر  یشه در تمام عالم این بوده وهست کهنظام قدرت خداوندی هم
 ،، و چون نیاز مردم به آن کم باشدخداوند متعال آن چیز را افزون تر می گرداند ،نیاز پیدا کنند

روز به روز بیشتر،  ،کشیده شودهرچه آب چاه که  ،مانند ،آن چیز هم روز به روز کمتر می شود
 نه چشمه هایش مسدود شده، و سرانجام آبش خشک خواهد شد. گرا و

 یم بیشتر قربانی ذبحدر آن زمان دم ، که مره می شویممتوج  کنیم، گذشته دقت  بهاگر 
و بی تفاوت  نماز و روزه و حج و غیره سست نسبت به هامروزمردم زیرا همچنان که  ،کردند

ت حال ،ل اسالمر قرن او  دهند. دمیل و رغبتی از خود نشان نمی نیز کردن در قربانی شده اند 
-رت آن حض . چنان که یک بارشتر یکجا قربانی می کرد صد نفر که هر ،مسلمین چنین بود

 .ندصد شتر یکجا در میدان منی قربانی )ذبح( کرد-یه وسلمصلی اهلل عل
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اگر به دق ت به این مسأله توجه کنیم، پی می بریم که با این کثرت قربانی در دنیای اسالم،  
باز هم کمبود گوشت و حیوان مخصوص قربانی احساس نمی شود، یا افزایش قیمت آن 

 بسیار ناچیز می باشد.

افراد  روزه وغیره غفلت می ورزندچون نماز، هم یدر عبادات که اغلب مردمدر حال حاضر 
ع !کنندی ذبح نمی ا قربانام   ،که بر آنها قربانی واجب استزیادی هستند،  ی اگر شخصی مد 

ام عید در آن ها   تعداد زیادی از که  ،به خاطر این استقربانی شود که کمبود حیوان  بان قرای 
زیرا در این عصر کشورهایی  .رد بلکه دروغ محض استنه تنها واقعیت ندا ،می شوندذبح 

ا باز هم گوشت در آن کشورها نسبت به ام   ،که مردم آنها اصالً قربانی ذبح نمی کنندهستند 
 گران تر است. می شود کمیاب تر وذبح قربانی رهایی که در آنها شوک

 وارید قربانی باز داگر می خواهید این موضوع را تحقیق کنید اهل شهری را در یک سال از 
تیبعد  ببینید از نظر اقتصادی چه اثر سودمندی به اهل آن شهر می رسد و چه اندازه  مد 

ر حاض انجام این کارا هیچ مملکت اسالمی به ام   ،شیر و روغن پایین می آید ،گوشتقیمت 
ممنوع  جاکه قربانی گاو در آن ،نخواهد شد. حاال به عنوان مثال کشور هندوستان را نگاه کنید

در کوچه ها و  ،که گاوها به سبب کثرت مشاهده کردهآیا کسی  ،ا با این وصفام   ،است
، یا حداقل روغن ارزان روانجوی ها    خیابان ها بگردند؟ یا به سبب کثرت گاو، شیرها در 

ه هر سال ک ،دارای صد میلیون مسلمان بودهندوستان باشد؟ خیر، قبل از استقالل پاکستان 
آن در ا باز هم ام   ،انگلیسی ها هم روزانه صدها گاو ذبح می کردند ربانی می کردند وآنها ق

 !گوشت و شیر از امروز ارزان تر و و تعداد گاوها بیشتر بودزمان قیمت 

ا که  می رود ایناحتمال ود، ممنوع شبه کل ی اگر در هندوستان تا چندین سال کشتن گاو  ام 
تیبعد از   نجا بسیار کمیاب باشد.گاو در آ مد 

 .ودبه کثرت موجود ب ،سفر وجهاد بودی خوانندگان محترم! چندین سال قبل که اسب وسیله 
گرفته، و نسبت به گذشته خیلی کمتر  ها را آنوسایل حمل ونقل پیشرفته جای که  ها امروزام  
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ادشان تعد ،یا برعکس !رزان تر شدهقیمتشان ا از آنها استفاده می شود تعدادشان بیشتر و
 !بب عدم نیاز مردم کمتر و قیمتشان گران تر شدهه سب

انسان باالتر است. ای کاش دانش خداوندی از فهم و درک، و یقین داشت که حکمت باید 
 ذهبیمو قربانی را یک رسم  ،مسلمین جهان در مورد فضایل و محاسن قربانی می اندیشیدند

در ایمان  تمی دانستند، تا این که قو   -لیه السالمع-ت ابراهیمینمی پنداشتند، بلکه آن را سن  
آمد و برکات اخالص را به چشم خود مشاهده می نمودند. همچنان می و عملشان به وجود 

تواضع و فروتنی در نماز، از جمله: )اثرات مخصوص دیگری  ،که در هر عبادتی عالوه بر ثواب
به ودیعه  خداوندی از روزه وحج(پاک شدن قلب از حب  مال در زکات، و ازدیاد محب ت 

ت در اعمال نیز به ودیعت نهاده  گذاشته شده ت ایمان و اخالق، و عزم و هم  در قربانی هم قو 
 شده است.

 واجب است قربانی بر چه کسی

یا لباس های اضافه از سه دست )دوخته  ،دارای طال یا نقره ،)مرد یا زن( که شخصی مسأله: 
یا کاالی تجارتی یا منزل و خانه ی  ،ف اضافی از نیازهای ضرورییا فرش و ظرو ،ندوخته(یا 
یا زمین هایی که به عنوان سرمایه استفاده می شود و یا  ،د از نیاز مسکونی خویشیزا

وجوهاتی که به عنوان مضاربه و طلب در دست دیگران باشد، در صورتی که قیمت آن یا 
باشد؛ قربانی بر چنین فردی واجب می  قیمت مجموع آن ها به اندازه ی نصاب تعیین شده

 گردد.

و به آن نیازی نداشته  ای که در خانه ی شوهردارد شوهرتوانگر است زن اگر جهازیه مسأله: 
 ثقال طال برسد، قربانی بر او واجبنصاب شرعی یعنی بیست م باشد، در صورتی که به حد  

 می شود.

 ،صورتی که از طریق حقوق یا کارختر(دردواج نکرده اند)پسر یا دکسانی که هنوز از مسأله: 
 .باشند، قربانی بر آنها واجب است ارث و غیره دارای توان مالی ،پیشه
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. اگر این می باشدذبح قربانی نیز واجب طر واجب است، کسی که بر او صدقه ف مسأله: 
ی گردد، نم اندازه مال ندارد که بر او صدقه فطر واجب گردد، ذبح حیوان قربانی نیز واجب

 موجب اجر زیادی می گردد. ،ه اگر با وجود آن باز هم قربانی کندالبت  

که در ملکیت او بیست مثقال شرعی  ،قربانی بر هر فرد مسلمان عاقل، بالغ و مقیم مسأله: 
که قیمتش به اندازه برسد و مازاد از احتیاجات  ،گرم( یا مالی دیگر 471/77طال )معادل 
از  دیست که آن مال، زیورات باشد یا مال تجارت یا اثاث منزل، که زاباشد برابر اضروری وی 
که یکی از آنها اضافی باشد و ....در  ،یا اینکه آن شخص دارای دو منزل باشد ،باشندمورد نیاز 

 واجب است.بر او همه ی این صورت ها قربانی 

. بر یستگذشتن سال بر کسی که صاحب نصاب باشد در مسأله قربانی شرط ن مسأله: 
ن همچنی !باز هم قربانی واجب نیست ،اگرچه صاحب نصاب باشندشخص نابالغ و دیوانه 

بر سرپرست آنها ضروری نیست که از طرف آنها قربانی کند. کسی که مطابق با قواعد شریعت 
 بر او هم قربانی واجب نیست. ،اسالمی مسافر باشد

از جانب من قربانی کنید و این قدر که  ،مردن وصیت کرده باشد زاگر شخصی قبل امسأله: 
که از یک سوم مالش بتوان قربانی خریداری نمود، در این صورت قربانی  ،سرمایه داشته باشد

 کردن از طرف متوف ی واجب است.

 کردنه ها قربانی بر هر فرد الزم است که فقط از جانب خود قربانی کند، عوض بچ   مسأله: 
توانگر باشد باز هم بر پدر هرچند  ،ای نابالغ داشته ی اگر شخصی بچ  واجب نیست، حت  

ی ه ه قربانی کند، اگر شخصی عوض بچ  واجب نیست که عوض او از اموال خود یا از بچ  
 .ه اشه از اموال خودش قربانی کند نه از اموال بچ  البت   ،نابالغ خود قربانی کند خوب است

ت اگر شخص فقیری که بر وی قربانی واجب نیست د مسأله:  ر ایام قربانی، حیوانی را به نی 
ام عید قربان واجب می گردد.  قربانی خریداری نماید ذبح آن حیوان در ای 
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 ی گردد.م اگر کسی نذر کرده باشد که باید قربانی کند، بر چنین فردی قربانی واجب مسأله: 

اید و که از یکی برای سکونت استفاده می نم ،اگر شخصی دارای دو منزل است مسأله: 
در این صورت  ،دیگری خالی است وقیمت این منزل غیر مسکونی به اندازه نصاب باشد

 واجب می گردد.بر او قربانی 

اگر فردی دارای دو منزل است که یکی مخصوص خودش است و دیگری را به اجاره  مسأله: 
می  داده است و آن منزل به اندازه نصاب تعیین شده قیمت دارد، باز هم قربانی واجب

ا به شرطی که کرایه ی منزل تنها راه امرار معاش وی نباشد، چون در این صورت ام   ،باشد
 ی از ضروریات زندگی وی محسوب می گردد.ه امنزل اجار

 د است، در اینکی را استفاده می کند و دیگری زایاگر شخصی دو ماشین دارد که ی مسأله: 
 واجب می گردد.بر او حالت نیز قربانی 

از ب ،اختیار داشته باشدزیادی درشخص هر چند که ثروتمند باشد و سرمایه های   مسأله: 
 هم یک قربانی بر وی واجب است. 

ه  مسأله:  اگر زنی ملک و امالکی از قبیل زمین و یا چند سرقه آب در اختیار دارد که جزء مهری 
د اری نموده و زایرمایه ی خودش خریداش است و یا از پدر و مادرش به ارث برده و یا با س

 قربانی کند.  از طرف خوددر این موارد نیز زن باید  ،بر ضروریات هستند
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 وقت قربانی

ذی  تا نزدیک به غروب دوازدهم (عید قربانروزدهم ذی الحجه )وقت قربانی از  مسأله: 
هترین ه ب، یعنی سه روز می باشد. هر روزی که دلش خواست می تواند قربانی کند، البت  الحجه

ل سپس   می باشد.بعد از آن روز دو روز برای قربانی روز او 

د خواندند بایکه چون مردم نماز عید را  !ذبح قربانی قبل از نماز عید درست نیست مسأله: 
جایز  جا خواندن نماز عید ه اگر شخصی در روستایی قرار گرفته که آنربانی ذبح نمایند، البت  ق

 قبل از نماز عید قربانی خود را ذبح کند.طلوع صبح و  پس ازمی تواند در آن روستا  ،نیست

د، به محض این که در یک جا نماز واگر در شهری در چندین محل نماز عید برگزار ش مسأله: 
 در هر نقطه ای از شهر قربانی جایز می شود. ،عید خوانده شد

از عید ذبح ، قبل از نمز استیدر شهرها و روستاهایی که نماز جمعه و عیدین جا مسأله: 
 و باشد؛ نمی درستقربانی وی  ،اگر شخصی قبل از نماز عید قربانی کند ،ز نیستقربانی جای

نمی شود، مردم می   خوانده  ماز جمعه و عیدین! البته جاهایی که نباید دوباره قربانی کند
ل و  وز اسبب عذری ره اگر بتوانند بعد از طلوع صبح صادق قربانی های خود را ذبح کنند و 

 بعد از گذشتن وقت نماز عید، ذبح قربانی درست است. ،نماز عید خوانده نشد

 وآن ،جا جایز نیست اگر شخصی قربانی خود را در روستایی بفرستد که نماز عید آن مسأله: 
جا قبل از نماز عید ذبح شود درست است، اگر چه خودش در شهر باشد، صاحب قربانی می 

 را طلب نموده و از گوشتش استفاده نماید.تواند بعد از ذبح، آن 

ذبح حیوان  ،عید قربان تا قبل از غروب آفتابدو روز بعد از  ذی الحجه روز دوازدهم مسأله: 
 فتاب ذبح حیوان قربانی درست نیست!بعد از غروب آ ،قربانی درست است
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ام قربانی هر وقت دلش می خواهد قربانی کند فرقی نمی کند مسأله:   وان قربانیحی ،در ای 
 را در روز ذبح کند یا در شب، البته ذبح نمودن آن در روز بهتر است.

عید قربان در مسافرت بود و روز ذی الحجه دو روز اول اگر شخصی دهم و یازدهم  مسأله: 
که جایی پانزده روز به نیت  قبل از غروب آفتاب به منزل رسید، یا این ذی الحجه دوازدهم
اگر شخصی قبالً این اندازه مال هم چنین قربانی واجب است، او  بر سکونت نمود،اقامت 
قبل از غروب آفتاب مالدار ذی الحجه روز دوازدهم  ،که قربانی بر وی واجب باشد ،نداشت

 ذبح قربانی واجب است.ذکور شد بر شخص م

ت ماه های قمری مشتبه ، وضعی  یخوبرؤیت ماه به : چون در این منطقه بر اثر عدم رتذک  
 )دهم و یازدهم ذی الحجه( مل و دو  که حتمًا عمل قربانی در روز او   ،ست؛ لذا سعی شودا

 انجام شود.

 حیوان قربانی

از حیوانات لی ، قوچ، میش، گاو، گاومیش وشتر نر وماده درست ونربزقربانی بز،  مسأله: 
 .باشد یمدرست نقربانی دیگر 

شرط ه به البت  می باشد. هفت نفر درست برای  حداکثر قربانی گاو، گاومیش و شتر مسأله: 
قربانی یا  ایشانوهدف به صورت مساوی بین آن ها انجام گیرد که تقسیم گوشت  این

قربانی هیچ یک از آنها  ،نه گوشت خواری، اگر سهمیه یکی از آنها کمتر باشد ،عقیقه باشد
 درست نمی باشد.

وآن را ذبح نمودند  اریبانی خریدجهت قر را اگر کمتر از هفت نفر گاوی یا شتری مسأله: 
ه اگر هشت نفر جهت قربانی در یک گاو شریک ندارد، البت   شکالیدرست است وهیچ گونه ا

 یک از آنها جایز نمی باشد! قربانی هیچ ،شوند
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که افراد دیگر را نیز در این مورد  ،اگر شخصی گاوی جهت قربانی به این نیت خرید مسأله: 
واگر به  ،نفر را شریک خود ساخت قربانی همه درست است سپس چند ،شریک خود سازد

و افراد دیگر را شریک نسازد، بهتر است  ایداین نیت خرید که تنها خودش آن را قربانی نم
ها چگونه  آن نماید توجهکرد، آن گاو را تنها خودش قربانی کند، اگر افراد دیگر را شریک 

انی چون برای قرب فقیرند درست نیستلی اگروی ندارد شکالافرادی هستند، اگر توانگرند ا
 .واز جانب فقیر جنبه ی نذر دارد خریداری شده

 دشام مخصوص قربانی ناگر حیوان قربانی مُرد یا گم شد و یا این که در ایّ

لی  ،اگر قربانی شخصی گم شد مسأله:  بدین خاطر حیوانی دیگر به جایش خرید، سپس او 
ر است اگر فقی لیو ،یکی از آن دو حیوان را ذبح کند ،توانگر استاگر  نماید کهه پیدا شد، توج  

که اولی از فقیر گم شد الزم نیست دیگری بخرد ولی  البته پس از آن !باید هر دو را ذبح کند
 .پس از خرید تعیین می شود

 ز آنا ام قربانی، قربانی ذبح ننمود، بعددر ای   ،اگر شخصی که قربانی بر او واجب بود مسأله: 
ود بهتر ب اری کردهخرید را ه اگر برای قربانی، حیوانیقیمت یک قربانی صدقه نماید، البت   باید
اگر به جای صدقه دادن حیوان خریداری شده، به  لیکه خود حیوان را صدقه نماید و ،است

 اندازه ی قیمت آن صدقه داد اشکالی ندارد.

ن باید به حالت زنده صدقه گردد، اگر حیوان قربانی در وقتش ذبح نشد بعد از آ مسأله: 
 واگر قیمتش را صدقه نمود، باز هم درست می باشد.

العی یا غفلت یا عذری که داشت ام قربانی، به سبب بی اط  اگر شخصی در ای   مسأله: 
انی وی واجب است که قیمت قرب، بر ه بودام قربانی به اتمام رسیدای  یا  ،نتوانست قربانی کند

قربانی  را صدقه کندحیوانی ام قربانی، قیمت لیکن اگر در ای   ،ن صدقه نمایدفقرا و مساکی را به
زیرا قربانی عبادت مستقلی می باشد  !وی، ادا نخواهد شد و مرتکب جرم بزرگی شده

صدقه هم قربانی  دادناز  ؛ زکات ادا نمی شود!نماز، واز ادای حج ؛همچنان که از ادای روزه
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 رضوان-ب کرام و اصحا -صلی اهلل علیه وسلم-عامل نبی اکرمد. از ارشادات و توش نمی ادا
 نیز همچنین معلوم می شود. -اهلل علیهم اجمعین

 حیوان قربانی سنّ

ی یک روز ر از یک سال باشد) و بز کمت نر اگر سن  بز له: مسأ  یمن ز ها جای ( قربانی آنحت 
 تشخیص وش هاین رآنها الزامی است)و یکی از آسان تریتمام برگذشتن یک سال باشد! 

هو دندان باشد( البت  ساله این است که دارای د بز و بز نر یک  کمتر از یک سالو  ای ه اگر بر 
ر کند ،چنان فربه باشد لیو سن داشت  .است ز، قربانی آن، جایکه بیننده او را یک ساله تصو 
، حیوانی اگر سن   .شتر پنج سال کامل باشدسن  گاو و گاو میش دو سال و سن  الزم است 

 .می باشدز نیاز آنچه ذکر شد باشد قربانی آن، جا کمتر

 سال این حیوان به پایه تکمیل رسیده و حاالت ظاهری ، یکبگوید حیوان ی اگر فروشنده
 ز است.، بر قول او اعتماد کردن جایدحیوان قول او را تصدیق کن

 قربانی ت درسنّروش 

آن را رو به  باید نخست ،د را ذبح نمایدچون شخص می خواهد حیوان قربانی خو مسأله: 
مَواِت َواالرَض َحِنیفًا َو را بخواند:  آیهخواباند واین بقبله  ِذی َفَطَر السَّ هُت َوجِهَی لِل  )ِان ی َوجَّ

َو  ,هَک لَ َما اََنا ِمَن الُمشِرِکیَن ِانَّ َصالَِتی َو ُنُسکی َو َمحَیاَی َو َمَماِتی لِل ه َربِّ الَعاَلِمیَن، الَ َشِری
ُل الُمسِلمین(ِبَذلَک ُاِمرُت َو اََنا  نماید  حیوان قربانی را ذبحاهلل اکبرگفته وسپس بسم اهلل و اَو 

لهُ ین دعا را بخواند: )وبعد از ذبح نمودن ا ُهمَّ َتَقبَّ ٍد َو  ،الل  لَت ِمن َحِبیِبَک ُمَحمَّ ِمنِّی َکَما َتَقبَّ
الم(.َخِلیِلَک ِابَراِهیَم َعِلیِهَما ال الَُه َوالس   ص 

 اگر .هنگام ذبح حیوان قربانی به زبان نیت کردن و دعا خواندن ضروری نیست مسأله: 
بان چیزی نگفت بلکه که من قربانی ذبح می کنم و به ز نیت داشتشخصی فقط در دل 
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می  تدرسقربانی وی د باز هم ایوحیوان قربانی را ذبح نم ویدگباهلل اکبر فقط بسم اهلل و
 بهتر است.خواندن دعاهای مذکور ه البت   د.باش

 بیان عیب هایی که به واسطه ی آنها قربانی کردن حیوان جایز نیست

لنگ باشد که با سه دست وپا راه رفته ویکی از آنها را  به اندازه ایحیوان قربانی اگر  مسأله: 
ربانی برود، قبا آن راه  ه نمی تواندگذارد یا آن را بر زمین گذاشته البت  بمین اصالً نتواند برز

ا ، باشد یمدرست ن کردن آن رود قربانی آن  اگر بر زمین گذاشته و به حالت لنگی راه میام 
 درست است.

درست  قربانی آن شته باشدکه استخوانش اصالً مغز ندا شداباگر حیوانی چنان الغر  مسأله: 
 ،می باشددرست  کردن آن نیست، اگر الغری آن حیوان به این اندازه نرسد آن وقت قربانی

 ه قربانی حیوان چاق وفربه بهتر است.البت  

ش ندان هاید نمی باشد. ولی اگر  حیوانی که اصالً دندان ندارد درستکردن قربانی  مسأله: 
ی باشد که بتواند با آنها بچرد و علف بخورد، قربانی آن حیوان درست است.  به حد 

بسیار  ش دارد البتهاگر گو وش ندارد جایز نیست ولیحیوانی که اصالً گکردن بانی قر مسأله: 
 ندارد. شکالیگویند( اکوچک اند)درعرف ما به چنین حیوانی ُکر می 

ط ا از وسام  باشد یا داشته باشد،  شاخ نداشته از ابتداکه حیوانی  کردن قربانی مسأله: 
 د قربانیرسیده باشکه اثر آن به مغزش  ،البته اگر از بیخ کنده شود ،شکسته باشد جایز است

 جایز نیست.  آن

 ز بلکه افضل است.)حیوانی که اخته باشد( جای خصیکردن قربانی  مسأله: 

به عل ت  ه اگرمبتال است درست است، البت   خارشحیوانی که به بیماری کردن قربانی  مسأله: 
 نمی باشد. رایت کرده باشد آن وقت درستبه گوشت سگرگی آن بسیار الغر شده و اثر 
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سپس آن حیوان چنان معیوب شد که  ،اگر شخصی حیوانی جهت قربانی خرید مسأله: 
اگر  هوذبح نماید، البت   اریجایز نمی شد، باید عوض آن، حیوانی دیگر خریدکردن آن  قربانی

ن قربانی آن شخص فقیر است و بر آن قربانی واجب نیست آن وقت برایش ذبح همی
 درست است!

ه شود  ، بایدنی کور باشداگر حیوان قربا مسأله:  چشم  یکه اگر یک سوم یا بیشتر بینایتوج 
اگر و می باشد، جایز  در غیر این صورت، نیست جایزباشد قربانی آن حیوان آن از بین رفته 

در غیر  ،نیست جایزباشد قربانی آن  یا بیشتر از آن بریده شدهحیوانی یک سوم گوش یا دم 
 می باشد.جایز این صورت 

قربانی حیوانی که پستانش قطع شده یا خشک شده یا چنان معیوب است که بچه  مسأله: 
 .باشد یمز نیاش نمی تواند از آن شیر بمکد، جا

گوسفندی که از مادرزاد یک پستان داشته باشد یا به علت بیماری یک کردن قربانی  مسأله: 
 .ز نیستسر پستان هایش قطع شده باشد، جای پستانش از بین رود، یا

گاو، یا شتری که یکی از چهار پستانش از بین رفته و یا شیرش خشک کردن قربانی  مسأله: 
 نمی باشد. جایزبین رفته و یا شیرشان خشک شده، اگر دو پستانش از  شده جایز، و

ه ب است، درست شده باشدطول یا عرض پاره از حیوانی که گوشش کردن  قربانی مسأله: 
 .ر قطع نشده باشدشرط آن که یک سوم یا بیشت

ا ام   ،از ابتدا سالم و بی عیب بودوبود  اری کردهاگر حیوانی را که برای قربانی خرید مسأله: 
 یبخواباند بر اثر کشمکش در حیوان عیب و نقصکردن وقتی می خواست آن را برای ذبح 

 می باشد. درستدر این صورت اشکالی ندارد و قربانی وی ، پدید آمد
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 گوشت قربانی

زل یک قسمت برای اهل من ،به سه قسمت تقسیم شود بهتر است که گوشت قربانی مسأله: 
. داده شود و خویشاوندان و یک قسمت به فقرا و مساکین انو یک قسمت برای دوست

مام گر تهستند ا ش نسبت به دیگران محتاج تر ه ادانواکه فرزندان زیادی دارد و خشخصی 
دارد اشکالی ندارد. فروختن گوشت قربانی مطلقًا خود نگه مصرف گوشت قربانی را برای 

 حرام است.

شریک بودند با هم توافق کردند که تمام گوشت آن حیوان که رگاوی داگر هفت نفر  مسأله: 
ی الشکیان فقرا تقسیم نمایند، یا تمام گوشت ها را پخته و به مستمندان بخورانند امرا 

ار هم درست واسطه ی آن مزدی  به شرطی که !است ندارد. دادن گوشت قربانی به کف 
 دریافت نشود.

بعد از ذبح نمودن نباید  ،اگر هفت نفر جهت قربانی گاوی، با هم شریک شدند مسأله: 
ساوی متقسیم نمایند بلکه باید به خوبی با تراز و به طور بین خود  یگوشت آن را تخمین

، که به قسمت ها اگر به بعضی ه البت   !گناه است گوشتن کردوکم زیاد  تقسیم نمایند. وزن
تر از قسمت های دیگر بیش ،ه به اعتبار وزنافزودند، ککل ه و غیره  اعتبار گوشت کمتر داشت

 ندارد. شکالیت بهتر نبودند باز هم اوبه اعتبار مرغوبی  
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 پوست قربانی

 پولش را به شخصیدر صورت فروختن صدقه نماید یا باید پوست حیوان قربانی  مسأله: 
 همان باید ،اگر کسی پوست حیوان قربانی را فروخت می باشد.د که مستحق زکات بده

 ، اگرآن را تبدیل به غیر نمود گنهکار می باشد.که گرفته صدقه نماید پولی را

 !قیمت پوست قربانی در مسجد یا در امور خیریه جایز نیستبه مصرف رساندن  مسأله: 
 باید به مستحق آن داده شود. بلکه

اگر فردی از پوست قربانی خود جهت استفاده، سفره، غربال، کیسه و یا مشک  مسأله: 
را قربانی ولی اگر پوست  ،ساخت درست است و استفاده از آنها برای او جایز می باشد

فروخت خودش نمی تواند آن پول را مصرف نماید و صدقه کردن آن واجب است. فروختن 
 .باشد یمز نجای انی بدون نیت صدقه به هیچ وجهپوست قرب

اب به عنوان دستمزد درست ن و دادن گوشت، چربی مسأله:   یمپوست حیوان قربانی به قص 
 باید دستمزد او را از جانب خود بپردازد. باشد!

یعنی همان طور که دادن گوشت قربانی به  ،پوست قربانی حکم گوشت را دارد مسأله: 
ت قربانی نیز به این افراد درست است ثروتمند و یا فرزند خودش جایز است، بخشیدن پوس

 و اشکالی ندارد.  

زیرا صدقه نمودن آن  ،دادن قیمت پوست قربانی به عنوان دستمزد جایز نیست مسأله: 
ه و ائمه ی مساجد می  واجب است. بهترین محل  مصرف پوست قربانی، حوزه های علمی 

برای  تخدمراه های ترین  بزرگاز و هم  را دارد، هم ثواب صدقه صورت زیرا در این .باشند
، البته دادن پوست قربانی به عنوان حقوق مدرسین، ائمه ی مساجد است احیای علوم دینی

 و خادمین جایز نیست.
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 اگر نذر کرد که  قربانی کند 

حیوانی قربانی خواهم کرد، اگرآن  ،اگرشخصی گفت چون فالن حاجتم برآورده شود مسأله: 
و در  باشد یا فقیر، ثروتمندحیوانی، قربانی کند، فرقی نمی کند  حاجتش برآورده شد باید

ه و نه ب ،باید تمام گوشت آن قربانی را صدقه نماید، نه خودش از آن بخورد صورتیچنین 
 ،توانگران جهت خوردن دهد، اگر مقداری از آن گوشت را خودش بخورد یا به توانگران داد

 !صدقه نماید دوبارهباید همان اندازه 

 قربانی نمودن از جانب دیگران

یعنی اگر بر شخصی قربانی واجب بود و فرد دیگری از  ،در قربانی نیابت جایز است مسأله: 
ا اگر بدون طرف وی با اجازه  یا دستورش قربانی نمود، جایز بوده و هیچ اشکالی ندارد. ام  

 شود. پذیرفته نمیطرف او اجازه ی فرد مذکور قربانی کرد، این قربانی از 

اگر فرزندان فردی ثروتمند  ،از سوی فرزندانش قربانی کند ،انسان موظف نیست مسأله: 
 قربانی نمایند. خود بودند خودشان باید با هزینه شخصی

ا اگر همسرش دارای مال و ام   ،بر شوهر الزم نیست که برای همسرش قربانی کند مسأله: 
 کمک کند.  ی به اوه و خریداری قربانشوهر باید در تهی   ،ثروت است

کسی که فوت شده قربانی به برای ایصال ثواب  ،و رغبت خود اگر شخصی به میل مسأله: 
 خوراند و همبو هم به دیگران  ،خوردبآن شخص می تواند از آن گوشت هم خودش  ،کند

 می باشد. حکم آن مانند حکم قربانی خودش  .برای خود ذخیره نماید قسمتی را

ت نموده ت جاگر می   مسأله:  ، و دی من برایم قربانی کننکه از ترکه بود، هت قربانی وصی 
ت او از مالش قربانی کردند نمودن تمام آن گوشت واجب آن وقت صدقه  ،مطابق با وصی 

 می باشد!
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بدون اجازه اش قربانی کند، آن  وی و بایاگر شخصی عوض شخص دیگر و در غ مسأله: 
فرد غایب را بدون اجازه اش  ،اگر در سهمی از گاوی یقربانی از طرف او ادا نمی شود. حت  

 یچ یک از دیگران هم درست نمی باشد!قربانی ه !سهیم سازد

 قربانی حیوان آبستن

همراه  باید ه اش زنده بیرون آمدقربانی حیوان آبستن هم درست است، اگر بچ   مسأله: 
 مادرش ذبح گردد.

ه ،اگر از حیوان قربانی قبل از ذبح مسأله:  یا هنگام ذبح از شکمش زنده  ،د شدای متول   بچ 
ه همراه مادرش الزم است. ،بیرون آمد  در هر دو صورت ذبح آن بچ 

 آداب قربانی

نتواند،  اگربهتر است، ولی  ان قربانی را به دست خود ذبح کندحب قربانی حیواگرصا مسأله: 
ل ت رعایت حجاب جهت ذبح به دیگری امر نموده و خودش همانجا بایستد، اگر زنی به ع

 ندارد. شکالینتوانست آنجا حاضر شود ا

و کار مستحب  یام قربانجمع آوری حیوان قربانی چند روز قبل از فرا رسیدن ای   مسأله: 
 .شداپسندیده ای می ب

اگر  !دوشیدن شیر و یا چیدن پشم و موی حیوان قربانی قبل از ذبح آن جایز نیست مسأله: 
و در صورت استفاده به اندازه قیمت آن صدقه  ؛ن شیر و پشم راباید آ ،کسی این کار را کرد

بعد از قربانی می تواند از پشم، مو و یا اجزای دیگر حیوان قربانی استفاده شخص ا ام   ،بدهد
 .فروشدنالبته  کم گوشت حیوان را دارددر این صورت حچون  ،نماید

دید حیوان نباشد، خوب تیز  که در محل ،چاقو را در جایی شخص باید قبل از ذبح مسأله: 
 .شودپرهیز حیوان دیگر چشمان حیوان در مقابل از ذبح و همچنین باید  ،دنک
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ا بدن ت ،بلکه باید صبر کرد ،پوست کردن حیوان بعد از ذبح نباید عجله کرد برای مسأله: 
 د.شوطور کامل سرد  حیوان به

 باند.خوابحیوان قربانی را هنگام ذبح کردن باید آهسته  مسأله: 

ی ریسمان )مهار( و پارچه ی پشت شتر حت   اشد.هر آنچه با حیوان قربانی همراه ب مسأله: 
 نیز باید صدقه گردد.

اگر زنی می خواست حیوان قربانی خود را به دست خودش ذبح کند هیچ اشکالی  مسأله:  
ربانی را به ی و شفقت زیاد بهتر است که ذبح قرحم دل ا به خاطر عدم مهارت  و نیزام   ،ندارد

 کسی دیگر بسپارد. 

 تذکر برخی از کوتاهی ها

ان خویش یبرخی با وجود ضعف مالی و عدم استطاعت فقط به خاطر این که در جلو مسأله: 
ر نظر باید د !کنندمی اقدام به قربانی هر نحوی  هب ،یا آشنایان شرمنده و خجالت زده نباشند

)غیر از کسب رضایت و پیروی از تظاهرداشت قربانی کردن تنها به نیت خودنمایی و 
 .باشد یمدرست ن (دستورخداوند

ر کسی باید بدانیم که اگ !بسیاری از افراد تنها به نیت گوشت خوردن قربانی می کنند مسأله: 
و اگر همین  ،گرددمی از ثواب محروم  ،از قربانی، نیت عبادت و اجرای حکم را نداشته باشد

 !قربانی هیچ کدام جایز نخواهد بود ،ند گاو و شتر شریک شوندافراد با کسی در حیوانی مان

برخی فکر می کنند که اگر در خانه ای تنها یک قربانی شود کافی است، بنابراین یک  مسأله: 
و سال های آینده را از جانب هر یک از  انسال از طرف خود و سال دیگر از طرف همسرش

 ،بسپارید که بر هر فردی که صاحب نصاب باشد د. خوب به خاطرنقربانی می کن انش فرزندان
اگر زن و شوهر هر دو صاحب نصاب  :به عنوان مثال .به طور جداگانه قربانی الزم است
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به همین ترتیب فرزندانی که ثروتمند هستند باید  ، باید دو حیوان قربانی کنند!هستند
 قربانی کنند. جداگانه

ین باید دانست که ا در عمر یک مرتبه الزم است!قربانی که  ،ر می کنندبعضی تصو   مسأله: 
در ) اشتباه است و همان طور که صدقه فطر و زکات هر سال الزم است، قربانی نیز  برداشت
 ر سال واجب می باشد.نصاب بودن( هصاحب صورت 

 متفرقات:

عد ا بام   کردن تعییکردن  دار است و یکی از گوسفندانش را برای قربانیداماگر کسی  مسأله: 
 د.د، اشکالی ندارراز قربانی نمودن آن حیوان منصرف شد ویکی دیگر را انتخاب ک تیبه عل  

قوم حل تا می باشند. چهارهستند  ضروریالزم و رگ هایی که بریدن آنها هنگام ذبح  مسأله: 
. دارند دو طرف گردن قراردر که  ، مری)مجرای طعام( ودو رگ مجرای خون)مجرای تنفس(

 بریده شدند باز هم کوشش شود که هر چهار رگ بریده شوند، اگر اکثر آنهاید باهنگام ذبح 
 حرام می گردد.در غیر این صورت حالل،  شده حیوان ذبح

خون مسفوح  -0درست نیست عبارتند از: شده ذبحآن ها از حیوان  آنچه خوردن مسأله: 
ه )که  -5یوان ماده( ُقُبل )فرج ح -4خصیتین  -3َذَکر )آله ی تناسل حیوان(  -0)جاری(  غد 

 مراره )کیسه صفرا( -7مثانه  -6شامل حرام مغز نیز می شود( 

 خدایا چنان کن سر انجام کار                  تو خشنود باشی و ما رستگار
 ت بالخیرتم  و 

 07/6/0376 مطابق با 0407شعبان المعظم   05
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