 ‐ 10549ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟ ﭼﻪ ﻫﻨﺎم ذﺑﺢ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
ﺳﻮال
اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ راﻫ ﺷﺪه آﯾﺎ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ﻫﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
۱ـ ﺣﺞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ :اﻓﺮاد ،ﺗَﻤﺘﱡﻊ و ﻗﺮان.
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺗﻤﺘﻊ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ اول ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺳﭙﺲ از اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺧﺎرج
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .و ﻗﺮان ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را در ﯾ اﺣﺮام اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﯾ ﻃﻮاف و
ﯾ ﺳﻌ را ﺑﺮای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهاش ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
از ﻋﺮوة ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ
ﻫﻼل ذی اﻟﺤﺠﻪ ]ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ[ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻟﺒﯿ
ﮔﻮﯾﺪ ،ﻟﺒﯿ ﮔﻮﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﺮای ﺣﺞ ﻟﺒﯿ ﮔﻮﯾﺪ ﻟﺒﯿ ﮔﻮﯾﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﺪی )ﻗﺮﺑﺎﻧ (را آوردهام،
ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﻟﺒﯿ ﻣﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﺮﺧ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﺮه ﻟﺒﯿ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۶۹۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۱۱
۲ـ اﻓﺮاد ﯾﻌﻨ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺪون ﻋﻤﺮهی ﻗﺒﻞ از آن .ﺑﺮای ﻣﻔﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدن ﻫﺪی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
۳ـ اﻣﺎ در ﺗﻤﺘﻊ و ﻗﺮان ذﺑﺢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﺷﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ ﺣﺎﺟ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻧُﺴ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ .در ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ،ﺣﺎﺟ ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و ﺑﯿﻦ آن ]ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه[ از
اﺣﺮام ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و از ﻋﻄﺮ و ﻟﺒﺎس دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻤﺎع ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮد.
از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
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ﻋﻤﺮه و ﺳﭙﺲ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻤﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧ را از ذی اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎ ﻟﺒﯿ
ﻋﻤﺮه آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺣﺞ ﻟﺒﯿ ﮔﻔﺖ .ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﺮه و ﺳﭙﺲ
ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﻪ رﺳﯿﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ آورده ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام ﺷﺪه
ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﺣﺠﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎورده ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﺳﻌ و ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
ﮐﻨﺪ و ]ﻣﻮﯾﺶ را[ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺣﺞ ﻟﺒﯿ ﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺳﻪ روز در ﺣﺞ و
ﻫﻔﺖ روز ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش روزه ﮔﯿﺮد...
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۶۰۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۲۷
۴ـ ﻫﺪی ﺣﯿﻮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟ از ﺧﺎرج ﺣﺮم و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﺣﺮام ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺘﯿﻖ ﻫﺪﯾﻪ ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و
ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ اﺳﺖ .از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﺘﻊ و ﻗﺎرن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎرن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮه از اﺣﺮاﻣﺶ ﺧﺎرج ﻧﻤﺷﻮد
و ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﯾﻌﻨ روزی ﮐﻪ وارد ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﻣﺷﻮد در اﺣﺮاﻣﺶ ﻣﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪی )ﺣﯿﻮان اﻫﺪاﯾ (در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﯾﻌﻨ دﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ذﺑﺢ ﺷﻮد.
از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺠﺔ
اﻟﻮداع ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه و ]ﺳﭙﺲ[ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻫﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﺪی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ  ...ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻔﺖ
ﺑﺎر ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺮام[ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ
ﺣﺠﺸﺎن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻫﺪی ﺧﻮد را در روز ﻗﺮﺑﺎﻧ) روز ﻋﯿﺪ( ﻧﺤﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ رواﻧﻪی ]ﮐﻌﺒﻪ[ ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﻪی ﺣﺮامﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ...
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۶۰۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۲۷
۵ـ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺣﺠﺎج در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا ذﺑﺢ ﯾ از ﻣﻨﺎﺳ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳ ﺟﺰ در ﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺷﻮد .و
ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت در ﺣﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ذﺑﺢ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ذﺑﺢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨ
ﯾﺎ ﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻋﻈﯿﻢ آﺑﺎدی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ذﺑﺢ ﻫﻤﻪی ﻫﺪاﯾﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺟﺰ آﻧﻪ ذﺑﺢ در ﻣﻨ ﺑﺮای ﺣﺞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ذﺑﺢ
در ﻣﻪ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮوه ـ ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
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اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﺟ ﺧﺎﻧﻮادهای دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮش رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺎﻟ ﺑﺬارد ﮐﻪ ﺑﺮای روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮب
اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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