 ‐ 192448ﻧﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .آﯾﺎ اﺟﺎزۀ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری دارد؟
ﺳﻮال

ﺣﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻧﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻧﯿﺖ در روز ﺳﻮم ﺣﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻧﯿﺖ دﺷﻮار ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎب
ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﻣﺒﺎﺷﺮت آن اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﺮ اﯾﻦ زن ﻣﺤﺮﻣ ﻧﺪارد ﮐﻪ او را در اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺻﻞ در ﻗﺮﺑﺎﻧ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﻣﺆﮐﺪ و ﺷﻌﯿﺮهای اﺳﺖ از ﺷﻌﺎﺋﺮ آﺷﺎر اﺳﻼم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎرع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺎﮐﯿﺪ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ آن را ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾاش را دارد واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻤﺎرۀ ) ( 36432را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺘﺶ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﺮدن او ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ
آنﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧاش را دارد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﯾﺪ» :ای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻦ اﺳﺖ« ﯾﺎ ﺳﺨﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ از آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺶ
از ﻣﻠﯿﺖ او ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺨﺮد وﻟ آن را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ اﺳﺖ« ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ »اﻟﻤﻐﻨ (۳۵۳ /۹) «و »اﻟﻤﺠﻤﻮع« ) (۴۰۲ /۸و »اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ« ).(۴۶۶ /۷
از آنﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﯿﻮاﻧ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺨﺮﯾﺪهاﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ ﺗﻌﯿﯿﻨﺶ ﻧﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻦﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﻤﺳﺎزد .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﺮم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮﺑﺎﻧ و ذﺑﺢ آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ
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ﯾ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﯾ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ را وﮐﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﭘﺎداش آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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