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 عقیقه احکام و آداب

 : مباحث مقدماتیفصل اول 

 منظور از عقیقه

 0چیست؟منظور از عقیقه 

 (باشد. )آیت اهلل مکارم منظور از عقیقه، قربانى کردن گوسفند و مانند آن براى فرزند مى -

 حکم فقهی عقیقه

   1حکم فقهی عقیقه را بیان نمایید؟

 امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( ،است. )حضرت امام 1عقیقه کردن براى نوزاد، مستحب -

 تفاوت دختر و پسر در عقیقه

 0آیا در استحباب عقیقه فرقى بین دختر و پسر وجود دارد؟
  (مکارمسیستانی،  ،امام خامنه ای ،ر و پسر نیست. )حضرت امامدر استحباب عقیقه، فرقى بین دخت -

 تفاوت نوزاد اول با نوزاد دوم و بیشتر در عقیقه

 5آیا در استحباب عقیقه، فرقى بین نوزاد اول با نوزاد دوم و بیشتر وجود دارد؟

  (مکارم، سیستانی، نه ایامام خامدر استحباب عقیقه فرقى بین نوزاد اول با نوزاد دوم و بیشتر وجود ندارد. ) -

 شک در انجام عقیقه

 1تواند خود را عقیقه نماید؟ اگر کسی شک داشته باشد که پدرش او را عقیقه کرده است، می

 ( زنجانی اهلل آیت. )کند عقیقه خودش شک فرض در است بهتر و ندارد اشکالی -

 فوائد عقیقه

 فوائد عقیقه را بیان نمایید؟

                                                
 احکام فرزنداری، عقیقه ،ت، استفتائات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشوییمکارم، سای -0

مکارم،  ؛190، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج0، س110، ص1؛  استفتاءات )امام خمینى(، ج9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج -1
: استفتاء تاریخ    918111: استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  شمارهاحکام فرزنداری، عقیقه ،ج و زناشوییسایت، استفتائات، ازدواج و طالق، ازدوا

0198/10/11 

  . شایان ذکر است در بعضی از فتاوا تعبیر به مستحب مؤکد شده است.1

؛ مکارم، سایت، 0استفتاء خصوصی )سیستانی(، م؛ 0، س110، ص1)امام خمینى(، ج ؛ استفتاءات9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج - 0
 0197/00/09: استفتاء تاریخ    908171: استفتاء استفتائات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، احکام فرزنداری، عقیقه؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره

مکارم، سایت، استفتائات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، احکام فرزنداری، اقتباس از عقیقه؛ امام خامنه ای، اقتباس از  استفتاء ؛ 0استفتاء اینترنتی )سیستانی(، م - 5
 0198/10/11: استفتاء تاریخ    918111: استفتاء خصوصی، شماره

 ((11189:  کد) استفتاء اینترنتی )زنجانی - 1
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 بر و است خاصّى حقوق و ویژه جایگاه داراى ـ تولّد از قبل حتّى و ـ طفولیّت زمان از کودک اسالم، دیدگاه از  -
 فرزند از طرفی دیگر، تربیت .سازند هموار را فرزند سعادت راه آن، به توجّه و مراعات با است، سزاوار والدین
 او، گوش در گفتن اقامه و ناذا از: شود مى آغاز تولّد دوبَ از مطلوب، کمال و سعادت به او رساندن و صالح

 فراگیرى ساختن فراهم تا کودک، از مراقبت و رسیدگى براى تالش و ، عقیقه نمودننهادن او بر نیک نام
شکی نیست همچنین  ،او در انسانى پاک هاىخصلت شکوفایى و رشد و مفید و الزم هاىآموزش و صحیح

 یحباب و کراهت آنها بر اساس مصالح و مفاسدمالکات بوده و وجوب، حرمت، است یدارا یکه احکام اله
و  فلسفهبه  یداشته باشیم ول ید یک حکم دسترسئممکن است ما به حکمت و فوا. از طرفی دیگر است

وجود ه قعقییی که در از حکمتها یبه برخ ،حال با این نگاه .نداشته باشیم یحکم دسترستامّه صدور ت علّ
 کنیم :یم، اشاره میبریم یبه آن پ 0روایاته به با توجّل مّأبا اندک تدارد و 

 ت پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم و ائمه معصومین علیهم السالم است.عمل به سنّ (0

 کهاین و .وجود دارد 1دعای عقیقهمتن که در برای طفل گردد مثل دعا کردن آنچه که به طفل بر می (1
-و حفظ سالمتی او میحوادث ناگوار بالیا و ل است و موجب بیمه وی در مقاب طفل برای قربانی عقیقه

 گردد.

ست که مطلوب ا و این همان چیزی و انفاق به آنان، ق به فقرااطعام و تصدّاز گردد آنچه که به فقرا بر می (1
 .دین و مورد تأیید آیات و روایات است

                                                
 چند روایت درمورد عقیقه: -0

قُلتُ لَهُ : بِأَیِ ذلِکَ نَبدَأُ؟ قالَ : تَحلِقُ رَأسَهُ ، وتَعِقُّ عَنهُ ، و  : سحاق بن عمّار عن اإلمام الصادق علیه السالم ـ فِی العَقِّ عَنِ المَولود و حَلِقِهِ وَ التَّصَدُّقِ عَنهُ ـ قالَعن إ

به امام صادق علیه السالم گفتم : از میان آداب وارد شده درباره نوزاد ، به  : ـ به نقل از اسحاق بن عمّار ـ .دٍواحِ دَّقُ بِوَزنِ شَعرِهِ فِضَّةً ، و یَکونُ ذلِکَ فی مَکانٍتَصَ

ص  1الکافی : ج ) .«همه اینها یک جا انجام شود .دهىکنى و به اندازه موى سرش نقره صدقه مىتراشى و عقیقه مىسرش را مى»فرمود :  کدام یک آغاز کنیم ؟
 (0717ح  001ص 7، تهذیب األحکام : ج 1ح  17

مِنَ المُسلِمینَ فَیَأکُلونَ  و اُهدِیَ إِلَى القابِلَةِ الرِّجلُ و الوَرِکُ و یُدعَى نَفَرٌ بِوَزنِ شَعرِهِ وَرِقاً قُدَّصَأَلْمَولودُ إِذا وُلِدَ عُقَّ عَنهُ و حُلِقَ رَأسُهُ ، و تَ : اإلمام الصادق علیه السالمعن 

براى او عقیقه کنند، سر او را بتراشند و به وزن موى او، نقره صدقه  هرگاه کودک زاده شد،» : امام صادق علیه السالم -. ون لِلغُالمِ، و یُسَمّى یَومَ السّابِعِو یَدع

الکافی : ) . «عا کنند، و روز هفتم، نام بر او بگذارندها دعوت شوند؛ آنان بخورند و براى فرزند دهدیه داده شود و گروهى از مسلمان قابلهعقیقه به  بدهند و پا و ران
 (0771ح  001ص  7، تهذیب األحکام : ج  5ح  18ص  1ج 

ب األحکام ، تهذی 1ح 10ص  1الکافی : ج) . «هر نوزادى در گرو عقیقه است» : امام صادق علیه السالم -. نٌ بِالعَقیقَةِهِکُلُّ مَولودٍ مُرتَ:  اإلمام الصادق علیه السالمعن 
 (0700ح 080ص  1، کتاب من ال یحضره الفقیه : ج 0711ح  000ص  7: ج 

سالمتی هر نوزادی در گرو عقیقه اوست خواه والدین عهدة » : امام صادق علیه السالم -. ه والداِه اوترکاهفکُّ ،لِعَقیقَتِه کُلُ مُولُودَ مَرتَهِنٌ : اإلمام الصادق علیه السالمعن 
  ( 05 ج -الوسائل مستدرک) «. قیقه آزاد کنند یا نهنوزاد را از ع

علیهما السالم حسن و حسین صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر  -. وَ شَقَّ مِن اِسمِ الحَسَنِ الحُسَینَ وَ عَقَّ عَنهُما شاةً شاةً سَمَّی رَسُولُ اهلل حَسَناً و حُسَیناً یَومَ سابِعِهِما ،
   ( 10ج -نوار)بحار اال کرد و نام حسین را از نام حسن برگرفت و برای هر کدام گوسفندی عقیقه کرد. را در روز هفتم نامگذاری

تور داد آن حضرت به زید بن علی دس امام باقر صاحب دو فرزند شد، -. لیّ اَن یُشتری لَهُ جزورین لِلعَقیقَةِعَ بنِ زیدَ فَاَمَرَ غالمان، جعفر لِاَبی وُلِدَ  محمد بن مسلم گوید: 
   ( 05ج  -دو شتر جهت عقیقه برای دو فرزند خریداری کند. )وسائل الشیعه

قالَ:ال،اِنَّ اهللَ یُحِبُّ تَصَّدقُ بِثَمنِها ؟ فَجاءَهُ رَسُولُ عَمِّهِ عَبدِاهللِ بنِ عَلیّ،فَقالَ: یَقُولُ لَکَ عَمُّکَ: اِنا طَلَبنا العَقیقَةَ فَلَم نَجِدها،فَما تَری نَ کنت عند ابی عبداهلل علیه السالم،
ر رسید و عرض کرد: عموی شما می گوید ما به دنبال گوسفند سنزد امام صادق بودم که فرستاده عموی آن حضرت عبداهلل بن علی  -. اِطعامَ الطَعامِ وَاِراقَةُ الّدِماءِ

نه )چنین کاری نکنید( زیرا خداوند اطعام طعام و ریختن خون  فرمود:نظر شما چیست؟ آیا پولش را صدقه بدهیم؟ حضرت  برای عقیقه گشتیم ولی یافت نشد،
  ( 05ج  -)وسائل الشیعه ا دوست دارد.رقربانی 

 مَّدٍ وَ آلِهِاَللّهُمَّ، عَظمُها بِعَظمِهِ،وَ لَحمُها بِلَحمِهِ وَ دَمُها بِدَمِهِ، وَ شَعرهُا بِشَعرِهِ، اَللّهُمَّ اجعَلها وِ قاءً لِمُحَ -1
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ارش به دعوت مؤمنین اسالم سف باشد. ومیمؤمنین از دعوت و آن گردد آنچه که به مسائل اجتماعی برمی (0
است و در این مالقاتها است که اهداف مورد نظر  نموده با همو زیارت کردن همدیگر و رابطه محبت آمیز 

 .یابندق میتحقّ

ه هستند و مردم در خوشحالی گردد، که خانواده طفل از اینکه مورد توجّآنچه که به مسائل عاطفی برمی (5
 .کنندپیدا می آنان شرکت کرده اند، آرامش و دلگرمی

برای نعمت صاحب فرزند شدن، است. نعمتی که  متعال گزاری از حضرت حقمل عقیقه یک نوع شکرع (1
 .های دنیا همتا نداردنعمتمیان گویی در 

 : زمان انجام عقیقه دوم فصل

 عقیقه تداییزمان اب

 0زمان عقیقه نمودن فرزندان، چه زمانی است؟

 (مکارمسیستانی،  ،امام خامنه ای ،حضرت امام، او را عقیقه کنند. )مستحب است روز هفتم تولّدِ نوزاد -

 حکم عقیقه قبل از تولد

 1عقیقه بعد از تولد مستحب است. )امام خامنه ای( -

 روزگی نوزاد هفت از قبل عقیقه

 1خیر؟ یا داد انجام نوزاد هفتم روز از قبل را نوزاد عقیقه توان می آیا

 مکارم(آیت اهلل  ،امام خامنه ای). ندارد اشکالینوزاد عقیقه قبل از روز هفتم والدت  -

 تأخیر عقیقه از روز هفتم

 0شود؟اگر انجام عقیقه از روز هفتم تأخیر افتاد، آیا استحباب آن ساقط مى

توانند  فراهم شد مى زمان امکان آنشود، بلکه هر ساقط نمىاستحباب آن ، 5اگر عقیقه از روز هفتم تأخیر افتاد -
 (مکارم سیستانی،آیات عظام  ،امام خامنه ای، امام ضرتح) .دهند ا انجامر عقیقه

 بعد از بلوغ توسط خودشعقیقه 

 0تواند خود را عقیقه کند؟اگر والدین فرزند خود را عقیقه نکردند، آیا فرزند می

                                                
؛ امام خامنه ای، استفتاء (مکارم*استفتاء اینترنتی ) ؛190، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1حریر الوسیلة، جت . 0

 0197/11/19: استفتاء تاریخ    910811: استفتاء خصوصی، شماره

 011971: . سایت ادمین امام خامنه ای، سوال 1

 (9110071007:  کد) مکارم -( 055910: استفتاء شماره) ای خامنه) اینترنتی تفتاءاس - 1

؛ امام خامنه ای، استفتاء *(مکارم) اینترنتی ؛ استفتاء190، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج - 0
 0197/11/19: استفتاء تاریخ    910811: استفتاء خصوصی، شماره

غیرعذر باشد و استحباب همچنان  یا عذر صافی قید شده است تفاوتی ندارد تأخیر بخاطر سیستانی، گلپایگانی، . در کالم حضرت امام، امام خامنه ای و ایات عظام 5
  باقی است.
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قدرت پیدا )سیستانی: هر زمانى که مستحب است فردی که بالغ شده  ،اگر والدین براى نوزاد عقیقه نکردند -
 ( سیستانیآیت اهلل  ،حضرت امامبراى خودش عقیقه کند. )کرد( 

 فرصت عمر آخر تا بلوغ از بعد انسان خود باشد نشده انجام بلوغ زمان تا اگر است، اکید مستحباتاز  عقیقه -
 . )امام خامنه ای(دارد

 بهتر. است مؤکد مستحب دارد، توانائی که کسی برای( فرزند برای آن مانند و گوسفند کردن قربانی) عقیقه -
 بلوغ از بعد و پدر بر فرزند بلوغ زمان تا نشود انجام اگر و شود انجام فرزند تولد روز هفتمین در که است آن
 )آیت اهلل مکارم( .است مستحب خودش بر عمر آخر تا

 بچه برای پدری اگر تاس مستحب فرزند خود بر بلوغ از بعد بچه کردن عقیقه امده نوین مفاتیح در اینکه: سوال
 نیست؟ مستحب کند عقیقه اش ساله 11

 1(مکارم اهلل ایت) .است مستحب عقیقه انجام نیز سوال فرض در -

 عقیقه فرزند با اموال خودش

 1آیا می توان فرزند را با اموال خودش عقیقه کرد؟

غیر اینها در مال نابالغ تصرف  فروش و اجاره و و براى پدر و جدّ پدرى اگر چه باال رود، جایز است که با خرید -
)حضرت امام، آیت اهلل   و در نفوذ تصرّف آنها، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافى است. .کنند

 0سیستانی(

 5)امام خامنه ای( اشکال ندارد. -

ت اهلل )آی در صورتی که بچه نیاز مبرمی به گوسفند و یا پول آن ندارد و مصلحت او ایجاب کند مانعی ندارد. -
 1مکارم(

 عقیقه شدن توسط دیگران

 یکدیگر را شوهر و کند یا اینکه زن عقیقه را خود نوه بزرگ تواند دیگران را عقیقه نماید؟ مثالً پدرآیا انسان می
 7 کنند. عقیقه

 (امام خامنه ای) .ندارد اشکالى گیرد انجام کسى هر توسط عقیقه -

                                                                                                                                                  
؛ امام خامنه ای، استفتاء (استفتاء اینترنتی )مکارم*؛ 190، م1هاج الصالحین )للسیستانی(، ج؛ من9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج - 0

 و سایت آیت اهلل مکارم: 0199/11/11 ،0000111: سوال شمارهخصوصی، 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01910&mid=111588# 

 9901111101:  رهگیری . کد 1

تاریخ استفتاء:     819719سایت ادمین، سواالت نمایندگی ها، شماره استفتاء:  -08لوسیله، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الخامس، م تحریر ا 1
 9118181101گیری استفتاء خصوصی، با کد ره 171895استفتاء خصوصی، کد استفتاء:  -81منهاج الصالحین، کتاب التجاره، من شروط المتعاقدین، م 0191/01/10

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01910&mid=111595# 

استفتاء خصوصی، کد  -81ین، کتاب التجاره، من شروط المتعاقدین، م منهاج الصالح -08تحریر الوسیله، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الخامس، م  0
 171895استفتاء: 

 0191/01/10تاریخ استفتاء:     819719سایت ادمین، سواالت نمایندگی ها، شماره استفتاء:  5

 9118181101استفتاء خصوصی، با کد رهگیری  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01910&mid=111595# 

 (9001171051: رهگیری کد ،استفتائات نمایندگی استانها )خامنه ای(؛ استفتای اینترنتی )مکارم - 7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46901&mid=263595
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46901&mid=263595
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 )آیت اهلل مکارم(  .است نشده وارد دیگران مورد در کردن عقیقه -

 است  شده فوتفردی که عقیقه 

 فوت کرده است هفتم والدت روزقبل از که  یفرزندعقیقه 

 0شود؟اگر فرزند قبل از روز هفتم فوت کند، آیا استحباب عقیقه ساقط می

 (امام خامنه ای. )شودمى ساقط عقیقه استحباب فرزند فوت صورت در -

 فرزندی که سقط شده استعقیه 

 1د شده یا اینکه سقط شده است، مستحب است؟ا عقیقه برای فرزندی که مرده متولّآی

 (امام خامنه ایندارد. ) عقیقه شود،مى سقط یا و آیدمى دنیا به مرده که فرزندى -

 عقیقه نمودن میت

 1حکم عقیقه نمودن افراد بعد از فوت چیست؟

حضرت امام و د از فوتش از طرف او عقیقه شود. )اگر انسان در زمان حیاتش عقیقه نشود، مستحب است که بع -
 ( امام خامنه ای

آیت اهلل ) .اشکال ندارد که بعد از فوتش از طرف او عقیقه کنند شود،در زمان حیاتش عقیقه نانسان اگر  -
 (یستانیس

  مکارم(آیت اهلل انجام شود. ) ءعقیقه در مورد میّت باید به قصد رجا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 استفتائات نمایندگی استانها )خامنه ای(؛  - 0

 مایندگی استانها )خامنه ای(؛استفتائات ن - 1

امام ؛ 199، س111، ص1استفتاءات جدید )مکارم(، ج ؛190، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج - 1
  0197/11/10: استفتاء تاریخ    811111: استفتاء خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره
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 عقیقه حیوانصیات : خصو ومسفصل 

 نوع حیوان عقیقه

 0شود؟در عقیقه چه حیوانی ذبح می

   (یستانیسامام خامنه ای،  ،حضرت امام) باشد.)انعام ثالثه( یا گاو یا شتر  یا بزگوسفند  باید عقیقه -
 1کند؟آیا کشتن حیواناتی مثل مرغ و خروس و مانند آن در عقیقه کفایت مى

 ،امام خامنه ای)کند. مثل مرغ و خروس و مانند آن کفایت نمىسفند کمتر از گوبرای عقیقه کشتن حیوان  -
  آیت اهلل مکارم(سیستانی، 

 خصوصیات ظاهری حیوان عقیقه

 1خصوصیات حیوانی که برای عقیقه استفاده می شود را بیان نمایید؟
م خالى از گفته شده: مستحب است که شروط قربانى مثل سالم بودن از عیبها در آن جمع باشد و این حک -

 اشکال نیست. )حضرت امام(

مستحب است عقیقه چاق و فربه باشد و گفته شده: مستحب است که شروط قربانى مثل سالم بودن از عیبها  -
را داشته باشد؛ هرچند این استحباب ثابت نشده است و در بعض احادیث نسبت به گوسفند عقیقه چنین نقل 

یجزی فیها کلّ شیء، گوسفند عقیقه گوسفند گوشتی است و به لحم لیست بمنزلة االضحیه ة شده : هی شا
  منزله قربانی حج نیست و در آن هر گوسفندی کافی است. )آیت اهلل سیستانی(

 باشند نکشیده را اش بیضه »ذیل را داشته باشد :  صفات چند بهتر است است هر خوب باشد که گوسفندى هر -
 رفتن راه که نباشد لنگ اىگونه به و نباشد کور و الغر یاربس و نباشد بریده گوشش و شکسته او شاخ و

  )آیات عظام مکارم( .«باشد دشوار او براى

 سنّ حیوان عقیقه

 0شود، سنّ خاصی وارد شده است؟آیا برای حیوانی که در عقیقه ذبح می

سال کامل و در  گفته شده: سن شتر کمتر از پنج سال کامل و در گاو کمتر از دو سال و در بز کمتر از یک -
ها، خالى از اشکال نیست و البته امر سهل است. گوسفند کمتر از هفت ماه نباشد و بعضى از  این تعیین سن

 )حضرت امام(

گفته شده: سن شتر کمتر از پنج سال کامل و در گاو  و بز کمتر از دو سال و در گوسفند کمتر از هفت ماه  -
ة ر بعض احادیث نسبت به گوسفند عقیقه چنین نقل شده : هی شانباشد هرچند اینها ثابت نشده است. و د

لحم لیست بمنزلة االضحیه یجزی فیها کلّ شیء، گوسفند عقیقه گوسفند گوشتی است و به منزله قربانی 
 حج نیست و در آن هر گوسفندی کافی است. )آیت اهلل سیستانی(

                                                
 (ستفتاء اینترنتی )مکارم*جدید )خامنه ای(؛ ا ؛ استفتائات190، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج - 0

 استفتاء خصوصی )سیستانی(له(؛  معظم جدید )خامنه ای(؛ مکارم )سایت استفتائات - 1

 9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج (؛مکارم*؛ استفتاء اینترنتی )190، م1یستانی(، جمنهاج الصالحین )للس - 1

 190، م1منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج ؛9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج استفتاء اینترنتی )مکارم*(؛ - 0
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 گوسفند اگر و. باشد باالتر سال یک از است بز اگر و باشد داشته بیشتر یا سال پنج باید است، شتر عقیقه اگر -
 و است مستحب شرایط این رعایت البته .است بهتر باشد، بیشتر اگر و نباشد، ماه شش از کمتر او سنّ است
  )آیت اهلل مکارم( .است صحیح عقیقه نکند رعایت نیز را شرایط این اگر

 نر یا ماده بودن حیوان عقیقه

 0ذبح شود یا ماده؟ برای عقیقه حیوان نر

حضرت )مستحب است )بهجت : افضل است( که براى مرد، حیوان نر و براى زن، حیوان ماده عقیقه شود.   -
  (امام خامنه ایامام و 

 1)آیت اهلل مکارم( .است بهتر باشد نر اگر و است کافى دو هر ماده و نر گوسفند -

  عقیقه براى موجود نبودن حیوان

 1نباشد، تکلیف چیست؟ موجود هعقیق براى حیوان اگر

  مکارم(آیت اهلل گردد. ) فراهم تا کنند صبر نباشد، موجود عقیقه براى حیوان اگر -

 پرداخت پول )صدقه( بجای عقیقه

 0کند؟آیا پرداخت پول عقیقه به فقرا، به جاى عقیقه کفایت مى

   (سیستانیآیت اهلل و  امام خامنه ای حضرت امام،کند. )پرداختن پول عقیقه به فقرا به جاى عقیقه کفایت نمى -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 تاریخ    910811: استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره(استفتاء اینترنتی )مکارم*؛ 9، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1جتحریر الوسیلة،  - 0

 0197/11/19: استفتاء

 هر ;نیست «قربانى» همانند عقیقه که است شده نقل( السالم علیه)صادق امام از معتبرى حدیث در ولى: 0010ص عقیقه اداب نوین مفاتیح مکارم اهلل . ایت 1
 .است بهتر باشد نر اگر و است کافى دو هر ماده و نر گوسفند و( است بهتر آمد، باال در که صفات آن داشتن چند هر. )است خوب باشد که گوسفندى

 ؛(استفتاء اینترنتی )مکارم* - 1

 190، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج9فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م، القول 1تحریر الوسیلة، ج جدید )خامنه ای(؛ استفتائات - 0
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 استفاده از حیوانی که برای عقیقه استفاده شده است:  مچهارفصل 

 عقیقهگوشت مصرف کیفیت 

 0گوشت عقیقه را به چه صورتى مصرف نماییم؟

 (امام خامنه ایکنید. ) تقسیم را آن پخته یا خام گوشت کهاین بین باشیدمی مخیّر عقیقه در -

تواند گوشت آن را به صورت خام یا پخته تقسیم کند یا با آن غذایی پخته و جمعى از عقیقه فرد می در -
  (مکارمسیستانی،  حضرت امام،)مؤمنین به آن دعوت شوند. 

 عقیقهاستفاده اغنیاء از گوشت 

 1ود؟شتقسیم  مستحقین بین عقیقه گوشت است الزمبرای تقسیم عقیقه، آیا 

امام . )شود داده هم مستحقین به که است آن بهتر البته ،کرد تقسیم غنى و فقیر بین توانمى را عقیقه گوشت -
 ( خامنه ای

 .است بهتر صالحان، و آبرومند فقیران از کردن دعوت باشند، ولى برای عقیقه، فقیر انمهمان الزم نیست -
 )مکارم(

 1توان به غیر اهل والیت هم داد؟آیا از گوشت عقیقه می

عالمه ست که عقیقه به اهل والیت اختصاص پیدا کند و غیر اهل والیت از آن اطعام نشوند. )افضل آن ا -
 مامقانی(

 عقیقهمراسم  ایرب نتعداد مهما

   0اگر بخواهیم برای عقیقه مهمان دعوت نماییم، حداقل چند نفر دعوت شوند؟

افضل است. )حضرت امام و امام خامنه  حدّاقل ده نفر از مؤمنین را دعوت کنند. و اگر بیشتر از ده نفر باشد، -
 ای(  

 (یستانیبخورند. )سعقیقه بهتر آن است که عدد آنان ده نفر یا بیشتر باشد تا از  -

 شودنوع غذایی که در عقیقه طبخ می

 5اگر بخواهیم گوشت عقیقه را طبخ نماییم، چه غذایی پخته شود؟

افضل آن است که با »شود: رد. و این که گفته مىپختن عقیقه بر اساس آنچه که متعارف است، اشکالى ندا -
 ( حضرت امام) غیر معلوم است.« آب و نمک پخته شود

                                                
 استانها نمایندگی ؛ مکارم )سایت معظم له(؛ استفتائات195، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج01، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج - 0

 (ای خامنه)

 (استفتاء اینترنتی )مکارم*؛ د )خامنه ای(جدی استفتائات - 1

الشیعه )مامقانی(، آداب عقیقه  (؛ سراج01تا  17ما، صناشر: دلیل  0010الکمال )مامقانی(، آداب عقیقه )مرآة الکمال )مامقانی(، جزء االول، چاپ اول، س  مرآة - 1
 (59تا  55یعقوبی( صناشر: رسالت  0190س  -5)سراج الشیعه )مامقانی(، چاپ گنج معرفت، چاپ 

: استفتاء امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره ؛195، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج01، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج - 0
 0197/11/19: استفتاء تاریخ    910811

 له( معظم ؛ مکارم )سایت01یلحق بها، م، القول فی احکام الوالدة و ما 1تحریر الوسیلة، ج - 5
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 از روایات برخی در چند هر نمود تقسیم مردم بین و درآورد کوبیده کباب صورت به را عقیقه گوشت توانمی -
 مکارم(آیت اهلل ) .است شده برده نام آبگوشت

 شوندعقیقه دعوت می وظیفه افرادی که برای خوردن

 0چیست؟ ،شوندافرادی که برای خوردن عقیقه دعوت میادب اسالمی نسبت به 

 ( یستانیسامام خامنه ای و حضرت امام و نمایند و براى نوزاد دعا کنند. )از عقیقه استفاده  -

 سهم قابله از عقیقه

 1شود؟چه مقدار از عقیقه به قابله داده می
به قابله اختصاص داده شود و افضل آن است که یک چهارم آن به او اختصاص مستحب است که پا و ران  -

د، به هر دو مستحب عمل پیدا کند. و اگر یک چهارم عقیقه که پا و ران در آن قرار دارند، به قابله داده شو
 )حضرت امام(شده است. 

آیت اهلل اختصاص پیدا کند. )هرچند شامل پا و ران عقیقه باشد، به قابله  مستحب است که یک چهارم عقیقه -
  (یستانیس

 عدم دسترسی به قابله

 1؟و ادب اسالمی چیست چه کاری انجام دهیمشایسته است اگر دسترسی به قابله طفل وجود نداشته باشد، 
 ( امام حضرتشود که آن را صدقه بدهد. )اگر قابله نباشد، سهم او به مادر داده مىمستحب است  -

 خانواده طفل است اعضایای که از قابله

   0 تکلیف حق اختصاصی قابله چیست؟ ،ودب افراد خانواده عقیقه شوندهاگر قابله طفل، یکى از 
 بهجت( آیت اهلل )اگر مادرِ پدر یا یکى از عیال شخص، قابله بود، حق اختصاصى ندارد.  -

 برای بعضی از افراد کراهت خوردن گوشت عقیقه

 5د؟چه افرادی از عقیقه استفاده نکنن

                                                
: استفتاء امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره؛ 195، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج01، القول فی احکام الوالدة و ما یلحق بها، م1تحریر الوسیلة، ج - 0

 0197/11/19: استفتاء تاریخ    910811

 195، م1؛ منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج9کام الوالدة و ما یلحق بها، م، القول فی اح1تحریر الوسیلة، ج - 1

 9حکام الوالدة و ما یلحق بها، م، القول فی ا1تحریر الوسیلة، ج - 1

 011، ص0جامع المسائل )بهجت(، ج - 0

 . هادى محمد فرزانه: دوم ناظر ،0199/15/11: تاریخ ،0011110 شماره سوال  حیوانات ذبح و شکار  جامع سامانه سواالت ادمین، سایت ای؛ خامنه امام - 5
 بل األُمّ سیّما وال یعوله ممّن أحد أو األب منها یأکل أن ویکره: ... 195م یلحقها، وما الوالدة أحکام فی عشر الثالث الفصل ،1ج الصالحین، منهاج سیستانی؛ اهلل آیت

 .الترک لها استحباباً األحوط
 :له معظم سایت مکارم؛ اهلل آیت

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01910&mid=111597 



 04 ............................................................................................  آداب عقیقه

 الف( پدر و مادر عقیقه شونده

 تصریحی له معظم از آن، کراهت به نسبت و است جایز نفسه فی عقیقه گوشت از بقیه و مادر و پدر خوردن -
 (ای خامنه امام) .نخورند آن از مادر مخصوصا و پدر که است آمده روایات از بعضی در البته. )نشد یافت

 که مادر، بر خصوصا است مکروه شود می محسوب پدر نانخور هک کس آن هر و پدر بر عقیقه گوشت خوردن -
 (سیستانی اهلل آیت). نخورد گوشت آن از است مستحب احتیاط

 عقیقه که کسی-1 کند می عقیقه که کسی -0: دارد کراهت نفر چند برای احتیاط بنابر عقیقه گوشت خوردن -
 (مکارم اهلل آیت). ها آن خورهای نان-1 است او برای

 قه شونده ب( عقی

 احتیاط مستحب آن است که خود او نیز از عقیقه مصرف نکند. )آیت اهلل سیستانی(  -

است. )آیت اهلل  او برای عقیقه که از جمله کسی (بنابراحتیاط) دارد کراهت نفر چند برای عقیقه گوشت خوردن -
 مکارم( 

 ج( جد و جده عقیقه شونده

 از جواب قبل مشخص می شود.

 غیر والدین و حکم کراهتعقیقه کردن توسط 

 بچه و کننده عقیقه های بچه برای عقیقه گوشت خوردن کراهت ایا کند می عقیقه خودش داماد برای شخصی
 0؟است ثابت داماد های

 )آیت اهلل سیستانی( .باشد می کننده عقیقه عیال و شونده عقیقه مادر و پدر برای فقط کراهت -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .170س عقیقه 1ج جلدی دو . استفتائات 0



 05 ............................................................................................  آداب عقیقه

 : مسائل متفرقه مپنجفصل 

 ربانی کردن بجای عقیقهق

 0کند؟آیا قربانی روز عید قربان، کفایت از عقیقه مى

 کفایت از عقیقه نمی کند. )امام خامنه ای( -

  (سیستانیسآیت اهلل کند. )چنانچه کسى روز عید قربان، قربانى کند کفایت از عقیقه مى -

 عقیقه نمودن چند نفر با یک گوسفند

 1کند؟چند فرزند صحیح است و برای همه کفایت مییک گوسفند برای  عقیقه کردن آیا

 ذبح مستقل بطور باید کدام هر برای استحباب به عمل در و .نیست ثابت نفر چند برای عقیقه یک کفایت -
 (امام خامنه ای) .گیرد صورت

 قربانی ولی ندارد اشکالی ندارند توانایی اگر اما شود قربانی جداگانه کدام هر برای باید توانایی صورت در -
 )آیت اهلل مکارم( .شود می محسوب مستحب

 یک نفر کشتن چند حیوان برای عقیقه

  1توان برای عقیقه یک فرزند، چند حیوان ذبح نمود؟آیا می

 (امام خامنه ای) .است شده عمل استحباب به گوسفند یک ذبح با هرچند ندارد اشکالى -

 خون عقیقه سر فرزند با آغشته نمودن 

 0ت دارد؟قداری از خون گوسفند عقیقه به سر فرزند، مشروعیّآیا مالیدن م

و در روایات آمده که این عمل شرک است و در و مشروعیت ندارد خیر، از این عمل در اسالم نهی شده است  -
 )عالمه مامقانی(شده است. جاهلیت انجام می

 فروختن پوست عقیقه

 5مصرف پول آن چه حکمى دارد؟ توان پوست عقیقه را فروخت و در صورت فروش،آیا مى

  بهجت(  آیت اهلل ) بهتر است پول آن هم مثل گوشتش صرف صدقه یا احسان به مؤمنین شود. -

                                                
 0197/15/08: استفتاء تاریخ    899077: استفتاء امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره؛ 190، م1منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج - 0

؛ مکارم، سایت، استفتائات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، احکام فرزنداری، یک عقیقه برای معظم له(؛ استفتائات نمایندگی استانها )خامنه ای(مکارم )سایت  - 1
 چند نفر

 (ای خامنه) استانها نمایندگی استفتائات - 1

 یقه الشیعه )مامقانی(، آداب عق سراج الکمال )مامقانی(، آداب عقیقه؛  مرآة - 0

 1508، س570، ص0استفتاءات )بهجت(، ج - 5
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 تحقق عقیقه با ذبح گوسفند

 به را گوسفند دستور طبق باید یا شودمی محقق عقیقه گوسفند ذبح با آیا شود؟ می محقق چیزی چه به عقیقه
 0برسانیم؟ هم مصرف

 (امام خامنه ای) .کند نمی کفایت اتنه ذبح -

کند. )آیت اهلل  تقسیم را آن گوشت است مستحب ولى کند رها را آن هرچند شود مى محقق ذبح با عقیقه -
 سیستانی(

برای عقیقه  مردم بین کردن پخش و پختن برای گاو گوشت به کشتن از بعد عقیقه گوسفند گوشت تبدیل -
 )آیت اهلل مکارم( .کافی  نیست

 ه گوسفند عقیقه با گوسفند دیگرمبادل

 قصاب از دیگری گوسفند الشه آن بجای و داده قصاب به را گوسفند الشه گوسفند، ذبح و عقیقه از بعد فردی
 آیا. نباشد آن خوردن برای کراهتی و نمایند استفاده گوشت آن از هم اشخانواده و خود بتواند تا گیردمی

 1؟رساندمی ضرری عقیقه به عملی چنین

 (امام خامنه ای) .است نشده انجام عقیقه مرقوم فرض در -

 )آیت اهلل سیستانی( .است نشده عمل تقسیم استحباب به ولى است شده عقیقه استحباب به عمل -

 مادر و پدر و ندارد مهمی مسئولیت نیست واجب عقیقه چون و است نکرده عقیقه به عمل واقع در شخص این -
  )آیت اهلل مکارم( .بخورند دوم گوسفند از توانندمی او

 دادن اطالع بدون آشپزخانه صاحب اما بپزند، کباب میهمانی برای تا داده آشپزخانه به را عقیقه گوسفند فردی
 1شود؟می چه عقیقه تکلیف. است نموده درست کباب دیگری گوشت با و نموده عوض را گوشت

 تفاوت چنانچه و نبوده جایز مذکور فرد عمل و ستا نشده عمل عقیقه استحباب به مرقوم فرض در حال هر به -
 (امام خامنه ای) .بگیرد اجازه گوسفند صاحب از یا و بپردازد باید داشته ارزش

 (سیستانی اهلل آیت. )است شده عمل عقیقه استحباب به -

  است. )آیت اهلل مکارم( شده مند بهره آن ثواب از و ندارد تکلیفی سوال فرض در -

 وست توسط قصاب )به عنوان اجرت(برداشتن کله و پ

 0م؟یرا به عنوان اجرت به قصاب بده قهیکله و پوست گوسفند عق میتوان یم ایرسش : سالم اپ

 )امام خامنه ای(اشکال ندارد.  -

                                                
 دیگر حیوان گوشت به عقیقه گوشت تبدیل فرزنداری، احکام زناشویی، و ازدواج طالق، و ازدواج استفتائات، سایت، ؛ مکارم،، سیستانی(ایاستفتاء اینترنتی )خامنه  - 0

 ، سیستانی، مکارم(ایاستفتاء اینترنتی )خامنه - 1

 (ای، سیستانی، مکارماء اینترنتی )خامنهاستفت - 1
  mkpp5ym استفتا . سایت ادمین امام خامنه ای، شماره 0

http://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=1&mid=01101& 

http://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?lid=0&mid=12343&
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 .دیآنها بده ریغ ای ازمندانیبه ن دیاجزاء را با هیداد و بق شانیتوان بابت اجرت قصاب به ا یپوست گوسفند را م -
 مکارم()آیت اهلل 

 نکته: طبق مبنای ایت اهلل سیستانی اشکال ندارد.

 شکستن استخوانهای عقیقه

 0حکم شکسته شدن استخوانهای عقیقه چیست؟

 )امام خامنه ای( .ندارد مانعی استخوان عقیقه شکستن -

هاى آن شکسته نشود هر چند شکستن هم اشکالى شایسته است در هنگام قطعه قطعه کردن عقیقه، استخوان -
 سیستانی( آیت اهلل ارد. )ند

 دفن استخوانهای عقیقه

 1دفن شود؟مستحب است آیا استخوانهاى عقیقه 

 سیستانی( آیت اهلل امام خامنه ای، استحباب دفن کردن استخوانهاى عقیقه ثابت نشده است. ) -

 )آیت اهلل مکارم( .ندارد یعقیقه دلیل روشن یدفن استخوان ها -
 1)عالمه مامقانی(دن دفن استخوانهای عقیقه، حفاظت آنها از شکستن باشد. ت معروف ش: بعید نیست علّنکته

 دعا هنگام عقیقه 

  اگر هنگام ذبح عقیقه دعاى خاصى وارد شده، بیان نمایید.

و از جمله آن در روایات دعاهایی برای هنگام ذبح یا نحر عقیقه نقل شده است که خواندن آن مناسب است. 
 دعاها، موارد زیر است:

شود( لَحْمُهَا : بِسْمِ اهللِ وَ بِاهللِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ )به جای فُلَانٍ نام آن فرزند گفته می 0دعاء اول (0
 بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً آلِلِ مُحَمَّدٍ صلّی اهلل علیه و آله. 

ءٌ مِمّا تُشْرِکُونَ،  إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْه لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً یا قَوْمِ إِنِّی بَرِی : 5دعاء دوم (1
بِذلِکَ  وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صاَلتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیای وَ مَماتِی لِله رَبِّ الْعالَمِینَ، ال شَرِیکَ لَهُ وَ

مَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ، اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اهللِ وَ اهللُ أَکْبَرُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَ

                                                
 0191/10/01: استفتاء تاریخ    780111: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، خامنه ؛ امام195، م1(، جمنهاج الصالحین )للسیستانی - 0

خامنه ای،  امام مکارم، سایت، استفتائات، ازدواج و طالق، ازدواج و زناشویی، احکام فرزنداری، دفن استخوان عقیقه؛ ؛190، م1منهاج الصالحین )للسیستانی(، ج - 1
 0191/01/11: استفتاء تاریخ    851771: استفتاء صی، شمارهاستفتاء خصو

 الشیعه )مامقانی(، آداب عقیقه  سراج الکمال )مامقانی(، آداب عقیقه؛  مرآة - 1

عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ عَلَى الْعَقِیقَةِ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی -0
 011ص10)وسائل الشیعة ج  اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً آلِلِ مُحَمَّدٍ صبِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ -إِذَا عَقَقْتَ

 (01باب0ح

ی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ  صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ -5
 نُسُکِی وَ اتِیٰ  صَل إِنَّ الْمُشْرِکِینَ مِنَ أَنَا اٰ  م وَ مُسْلِماً حَنِیفاً الْأَرْضَ وَ اتِٰ  اوٰ  السَّم فَطَرَ لِلَّذِی وَجْهِیَ وَجَّهْتُ إِنِّی تُشْرِکُونَ اٰ  مِمّ ءٌبَرِی إِنِّی قَوْمِ اٰ  ی -الْعَقِیقَةَ قُلْتَ

 وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ أَکْبَرُ اللَّهُ وَ اللَّهِ بِسْمِ لَکَ وَ مِنْکَ اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِینَ مِنَ أَنَا وَ أُمِرْتُ لِکَٰ  بِذ وَ لَهُ شَرِیکَ اٰ  ل الَمِینَٰ  الْع رَبِّ هِٰ  لِلّ اتِیٰ  مَم وَ ایَٰ  مَحْی وَ
 (01باب1ح 011ص10)وسائل الشیعة جبْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّی الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ فُلَانِ مِنْ تَقَبَّلْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ
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و آن گاه حیوان ذبح  (و به جای فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ  نام فرزند و پدرش ذکر می شود)تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ  
  می شود.

هلل علیه و : اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَیْتَ، اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلّی ا 0دعاء سوم (1
جیم به خداوند متعال پناه می برد آله سپس با ذکر شریف أَعُوْذُ بِاهللِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ از شرّ شیطان ر

گوید : لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ می و نام خدا را برده و حیوان را ذبح می کند و
 .اخْسَأِ الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَالْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ 

 ارزیابی اشکال چند

 .تسامح پاسخگویی می شودنمی شود و با  پرسیده مرجع نام

 بخورند؟ آن از توانند می آیا مادرش و پدر و خودش کند، می عقیقه را خودش که کسی: سوال
 .دارد کراهت اوست خور نان که کسی هر و خودش برای: کارشناس پاسخ

 . شد گزینش خوب صحیح، پاسخگویی گویه: تحلیل
 .است اختالفی مسأله اینکه حال و شود نمی سوال مرجع نام: ارزیاب

 شده دیده زیاد باشد می مستحب عمل طرفی از و هستند هم به شبیه عقیقه در نظرات اینکه دلیل به: نکته
 .ندارند مرجع نام پرسیدن به توجهی مورد این در پاسخگوها

 مطابق نظر امام خامنه ای کراهت ثابت نیست

 خوردن کند می بیان استاد اینکه و نیست ثابت عقیقه گوشت از مادر و پدر خوردن کراهت رهبری نظر طبق -
 .ندارد مستندی نیست شایسته اند فرموده رهبری گوید می یا دارد کراهت مادر و پدر برای

 دقت در نظر آیت اهلل مکارم نسبت به یک حیوان برای دو نفر

 گوسفند یک زندشفر دو برای تواند می ندارد مالی توانایی که شخصی اینکه مورد در مکارم اهلل ایت نظر. 1
 در بعدا که شد بیان اوالد احکام اندیشی هم در که بوده استفتایی خاطر به اشتباه این.) نیست صحیح کند عقیقه
 (شد دیده ارزیابی چند در ارزیاب اشکال این. شد عوض مکارم اهلل ایت سایت

 قربانی ولی ندارد اشکالی ندارند توانایی اگر اما شود قربانی جداگانه کدام هر برای باید توانایی صورت در
 1.شود می محسوب مستحب

 .است اختالفی مسئله بودن، ماده و نر جهت از فرزند با گوسفند مطابقت بودن بهتر نظر از

 را این فقها همه که حالی در باشد ماده است بهتر دختر برای گوید می بپرسد را مرجع نام اینکه بدون فرد گاهی
 هر ;نیست «قربانى» همانند عقیقه که است شده نقل( السالم علیه)صادق امام از عتبرىم حدیث در. گویند نمی

                                                
مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع  بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ -0

وَ تُسَمِّی وَ تَذْبَحُ وَ  -هِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِوَ تَسْتَعِیذُ بِاللَّ -اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص -وَ لَکَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَیْتَ -قَالَ: یُقَالُ عِنْدَ الْعَقِیقَةِ اللَّهُمَّ مِنْکَ
 (  01باب1ح 017، ص: 10اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ. )وسائل الشیعة، ج -وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ -تَقُولُ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ

1  .em.ir/main.aspx?typeinfo=https://makar10&lid=1&catid=01910&mid=115117# 
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 دو هر ماده و نر گوسفند و( است بهتر آمد، باال در که صفات آن داشتن چند هر. )است خوب باشد که گوسفندى
 0.است بهتر باشد نر اگر و است کافى

 بلوغ از بعد شخص خود توسط عقیقه استحباب

 از بیشتر سنش چون ولی.کنن پسرعقیقه برای میخان خانواده االن نکرده،لذا عقیقه درکودکی فرزندش ایبر پدری
 هم درامدخودش سرکار،ودر رفته تازه نداره پول هیچ خدا بنده پدر؟ یابازبرعهده کن بایدعقیقه آیاخودش ساله 08

  دعا التماس. چکارکند بفرمایین. ضعیف

 دارد فرصت عمر آخر تا بلوغ از بعد انسان خود باشد نشده انجام بلوغ زمان تا راگ است، اکید مستحبات عقیقه -
 .ندارد اشکال دهد، انجام را عقیقه ایشان رضایت و خانواده پول با که صورتی در و کند عقیقه خود برای که

 1)امام خامنه ای(

 بهتر. است مؤکد مستحب دارد، یتوانائ که کسی برای( فرزند برای آن مانند و گوسفند کردن قربانی) عقیقه -
 بلوغ از بعد و پدر بر فرزند بلوغ زمان تا نشود انجام اگر و شود انجام فرزند تولد روز هفتمین در که است آن
 1(مکارم اهلل آیت) .است مستحب خودش بر عمر آخر تا

 

 آداب قربانیاحکام و 

 حکم استحباب قربانی کردن )به صورت مطلق(

 انجام ماشین و خانه خرید برای یا و عروس پای که قربانی آیا دارد؟ استحباب زمانی هر در ردنک قربانی مطلق آیا
 0است؟ مستحب دهند می

 برای مومنان و نیازمندان میان در آن گوشت تقسیم و بال رفع عنوان به گوسفند کشتن قربانی از منظور اگر -
 ارم()آیت اهلل مک .است مستحب باشد حاجات قضای و مشکالت رفع

 روز عیدحکم فقهی قربانی 

 5حکم فقهی قربانی را بیان نمایید؟

 )امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( .است مؤکد مستحب قربان، عید روز در کردن قربانی -

                                                
 0010ص عقیقه اداب نوین مفاتیح مکارم اهلل . ایت 0
 .0199/11/11 ،0000111: سوال . شماره 1

1  ..aspx?typeinfo=https://makarem.ir/main10&lid=1&catid=01910&mid=111588# 
4  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&mid=259537&catid=46451 

نژاد  بهشتى: ناظر نژادبهشتی/خواهران بخش: پاسخگو 0195/11/09: استفتاء تاریخ    191010: فتاءاست شماره   شده داده پاسخ: وضعیت-ادمین-رهبری -5

https://www.sistani.org/persian/qa/12823/،صافی( سایت  استفتاء خصوصیاحکام قربانی مستحبی؛  مناسک حج )سیستانی(، مبحث قربانی(

 https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=0&catid=01177&pageindex=1&mid=009707مکارم: 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46901&mid=263588
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=259537&catid=46450
https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=40677&pageindex=0&mid=419747
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 (آیت اهلل سیستانیقربانی کردن برای کسی که تمکّن دارد، مستحب مؤکّد است. ) -

 قربانی کردن گوسفند برای حاجی هرسال

 0؟ن استحباب قربانی روز عید بین حاجیان و غیر حاجیان تفاوت استآیا در ای

 تنهایی به قربان عید روز در که است مستحب افراد سایر مانندبرای حاجیان  بلکه نیست واجب کردن قربانی -
 )امام خامنه ای( .بدهد انجام قربانی دیگران کمک با یا

 پیدا نکردن قربانی

 1کند، چه عملی انجام دهد؟کردن پیدا نمیکسی که حیوانی را برای قربانی 

 )امام خامنه ای( .ندارد را قربانی ثمرات و احکام اما است مستحبات از دادن صدقه کلی بطور -

 قیمتها که درصورتی ؛زه قیمت آن صدقه بدهداگر توانایی پرداخت پول آن را دارد، مستحب است به اندا -
 . )آیت اهلل سیستانی(است کافی تقیم ترین پایین پرداخت باشد، داشته اختالف

 نوع حیوان قربانی

 1شود؟در قربانی، چه حیوانی ذبح می

)امام  .کند می کفایت باشد،( شتر و گاو و -بز یا باشد میش چه -گوسفند) ثالثه انعام از یکى اگر قربانی در -
 خامنه ای(

 (شد. )آیت اهلل سیستانیبا –شتر، گاو و گوسفند )میش یا بز(  –قربانی باید از انعام ثالثه  -

 )آیت اهلل مکارم( .ندارد را قربانی حکم بز و گوسفند از کمتر -

 حکم ذبح مرغ یا خروس

 0آیا ذبح مرغ یا خروس کفایت از قربانی روز عید می کند؟

 قربانی هزینه که کسی البته شود، نمی محسوب قربانی ان از کمتر و باشد، می بز یا و گوسفند قربانی حداقل -
)امام  .نماید عمل موکد مستحب این به و شده شریک دیگران با تواند می باشد، نداشته گوسفند کردن

 خامنه ای(

                                                
 .0102320 شماره سوال  هعمر و حج  جامع سامانه سواالت. سایت ادمین امام خامنه ای،  0

؛ 0078001 شماره سوال  تبرعات و صدقات  جامع سامانه سواالتسایت ادمین امام خامنه ای،  -1

https://www.sistani.org/persian/qa/12823/،؛ استفتاء خصوصی )صافی(حبیاحکام قربانی مست مناسک حج )سیستانی(، مبحث قربانی 

؛  0000910 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت -1

https://www.sistani.org/persian/qa/12823/،؛ استفتاء خصوصی )صافی( سایت آیت ستحبیاحکام قربانی م مناسک حج )سیستانی(، مبحث قربانی

 https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=0&catid=01177&pageindex=1&mid=009707اهلل مکارم: 

 .0259008 شماره سوال  حیوانات ذبح و شکار  جامع سامانه سواالت . سایت ادمین امام خامنه ای، 4

https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=40677&pageindex=0&mid=419747
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 خصوصیات حیوان قربانی

 خصوصیات ظاهری

 0خصوصیات حیوانی که برای قربانی استفاده می شود، را بیان نمایید؟

 نذری قربانی در (حیوان نبودن ناقص ن،نبود الغر بودن سالم سن، رعایت از عبارتند که) مذکور شرایط رعایت -
 . )امام خامنه ای(نیست الزم مستحبی و

توان باشد. لذا میاوصافی که برای انعام ثالثه در قربانی واجب وجود دارد، برای قربانی مستحب شرط نمی -
صی و حیوان کور یا لنگ یا حیوانی که گوش آن بریده شده یا حیوانی که شاخ آن شکسته شده یا حیوان خ

یا حیوانی که الغر است را قربانی نمود. هرچند احتیاط مستحب آن است که حیوان تامّ االعضاء و چاق 
 (آیت اهلل سیستانیباشد و کراهت دارد حیوانی باشد که خودِ فرد آن را پرورش داده است. )

 . )آیت اهلل مکارم(نیست الزم خاصی جنس و سن و نقص عدم مستحب، قربانی در -

 ان قربانی سنّ حیو

 1شود، سنّ خاصی وارد شده است؟آیا برای حیوانی که در قربانی ذبح می

 سن خاصی معتبر نیست. )امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( -

 در کامل و سال دو از کمتر بز و گاو در و کامل سال پنج از کمتر شتر بنابراحتیاط واجب برای قربانی، سن -
 سیستانی( آیت اهللشد. )نبا ماه کامل هفت از کمتر گوسفند

 بصورت اشتراکی  انجام قربانی

 1توانند یک گوسفند قربانی کنند؟آیا چند نفر با هم می

اش یک گوسفند قربانی نماید. همچنین انجام قربانی بصورت تواند از طرف خود و خانوادهبلی، انسان می -
اً زمانی که قربانی کم و قیمت آن اشتراکی )چند نفر با هم یک قربانی انجام دهند( کافی است مخصوص

 (امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمزیاد باشد. )

                                                
؛  0018159 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت -0

https://www.sistani.org/persian/qa/12823/سایت آیت  ؛ استفتاء خصوصی )صافی(احکام قربانی مستحبی ستانی(، مبحث قربانی،مناسک حج )سی

 https://makarem.ir/main.aspx?lid= 1&typeinfo=0&catid=01177&pageindex=1&mid=970700اهلل مکارم:

؛  0018159 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت -1

https://www.sistani.org/persian/qa/12823/،سایت آیت  )صافی( ؛ استفتاء خصوصیاحکام قربانی مستحبی مناسک حج )سیستانی(، مبحث قربانی

 https://makarem.ir/main.aspx?lid= 1&typeinfo=0&catid=01177&pageindex=1&mid=009707اهلل مکارم:

مناسک /https://www.sistani.org/persian/qa/12823؛ 578151 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه سواالتسایت ادمین امام خامنه ای،  -1
 سایت آیت اهلل مکارم: ؛ استفتاء خصوصی )صافی(احکام قربانی مستحبی حج )سیستانی(، مبحث قربانی،

https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=0&catid=01177&pageindex=1&mid=009707 

https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=40677&pageindex=0&mid=419747
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=40677&pageindex=0&mid=419747
https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=40677&pageindex=0&mid=419747
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=40677&pageindex=0&mid=419747
https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
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 زمان انجام قربانی 

 0شود؟ربانی در چه زمانی انجام میق

 (آیت اهلل مکارم ،)امام خامنه ای .شود انجام قربان عید روز در -

چند احتیاط افضل آن است که در  است هر ماه[ 01 و 00]روز عید و  سه روز منازمان انجام قربانی در غیر  -
روز عید قربان، انجام شود. و بهترین زمان انجام قربانی، از طلوع خورشید روز عید به اندازه وقت نماز عید 

 (آیت اهلل سیستانیباشد. )می

 قربانی بودن ظهر از بعد یا قبل

 1ندارد؟ اشکالی هم ظهر از بعد یا شود ذبح قربان عید روز ظهر از قبل باید قربانی گوسفند آیا

 . )آیت اهلل مکارم(ندارد تفاوتی -

 انجام قربانی در شب قبل از عید

بعد ظهر همان  ایشب قبل  کیشود  یم ایقربان است، آ دیکردن در منزل در روز ع یقربان ،یمستحب یاز سنت ها
 1انجام داد؟ یروز قربان

 )امام خامنه ای( است. قربان دیاستحباب آن مربوط به همان روز ع -

 تقسیم قربانینحوه 

 گوشت آن

 0قربانی را چگونه تقسیم نماییم؟گوشت 

 مقدّم دیگران بر را نیازمندان و فقرا که است خوب البته شود، داده فقیر به فقط قربانی گوشت که نیست الزم -
 )امام خامنه ای( .کنید استفاده آن از توانید می هم خودتان نیز و ندارد خاصی تعداد و بدارید

تواند یک سوم آن را اش بردارد و میهتواند یک سوم آن را برای خود و خانوادکند، میکسی که قربانی می -
 آیت اهللهدیه بدهد و احتیاط افضل آن است که یک سوم آن را نیز به فقراء مسلمان صدقه بدهد. )

 سیستانی(

                                                
مناسک /https://www.sistani.org/persian/qa/12823؛ 191917 شماره سوال  عمره و حج  جامع سامانه سواالتسایت ادمین امام خامنه ای،  -0

سایت آیت اهلل مکارم:  ؛ استفتاء خصوصی )صافی(احکام قربانی مستحبی حج )سیستانی(، مبحث قربانی،

111159&mid=07007&catid=1&lid=10https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

2  .https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=47007&mid=265240 

 .سعیدى: ناظر کریمى: پاسخگو 0394/16/31: استفتاء تاریخ    584789: استفتاء شماره   ای خامنه امام ینادم سایت.  3

مناسک /org/persian/qa/https://www.sistani.12823؛ 580011 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه سواالتسایت ادمین امام خامنه ای،  -0
 سایت آیت اهلل مکارم: ؛ استفتاء خصوصی )صافی(احکام قربانی مستحبی حج )سیستانی(، مبحث قربانی،

https://makarem.ir/main.aspx?lid=1o=&typeinf0&catid=01177&pageindex=1&mid=009707 

https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=47117&mid=266259
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=47117&mid=266259
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=47117&mid=265241
https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=40677&pageindex=0&mid=419747
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)آیت اهلل  .بدهند نیز آشنایان و همسایگان به و کنند انفاق ننیازمندا و فقرا به را آن اکثر است مناسب بسیار -
 مکارم(

 گوشت( السالم علیهم)باقر امام و الحسین بن على امام: فرمود( السالم علیه)صادق امام که است روایتى در نکته:

 منداننیاز به را آن قسمت یک و دادند مى همسایگان به را آن قسمت یک کردند؛ مى قسمت سه را قربانى
 0.داشتند مى نگه خانه اهل براى را سوم قسمت و

 پوست قربانی

 کند، قرار داد؟توان پوست قربانی را بعنوان اجرت کسی که حیوان را ذبح میآیا می

مستحب است پوست قربانی را صدقه داد و کراهت دارد آن را به عنوان اجرت قصاب و کسی که حیوان را  -
 1سیستانی( اهلل آیتکند، قرار داد. )ذبح می

 کفایت قربانی از عقیقه

 1آیا می توان در روز عید قربانی عقیقه انجام دارد؟

قربان ،  دیمستحب در روز ع یتوان در وقت ذبح قربان یم یکند ول ینم قهیاز عق تیدر حج کفا یحاج یقربان -
 )امام خامنه ای( کرد و ان شاء اهلل از ثواب هر دو بهره مند شد. قهیعق

 )آیت اهلل سیستانی( .کند می کفایت عقیقه از قربان عید مستحبی قربانی -

 قربانی کردن به نیابت اموات

 0)آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال رجاء قصد با میت برای کردن قربانی -

 دعای وقت قربانی

 وَجْهِىَ جَّهْتُوَ: »بخواند است شده نقل( السالم علیه)صادق امام از که را دعا این قربانى هنگام است مستحبّ -
 مَماتى وَ مَحْیاىَ وَ نُسُکى وَ صَالتى إنَّ الْمُشْرِکینَ، مِنَ أنَا ما وَ مُسْلِماً حَنیفاً الْأَرْضَ، وَ السَّمواتِ فَطَرَ لِلَّذى

. اکْبَرُ وَاللَّهُ اللَّهِ بِسْمِ لَکَ، وَ مِنْکَ اللَّهُمَّ. الْمُسْلِمینَ مِنَ أَنَا وَ أُمِرْتُ بِذلِکَ وَ لَهُ، شَریکَ ال الْعالَمینَ، رَبِّ لِلَّهِ
 خود ایمان در من آفریده؛ را زمین و هاآسمان که کردم کسى سوى به را خود روى من  مِنّى؛ تَقَبَّلْ اللَّهُمَّ

 جهانیان پروردگار که است خداوندى براى مرگم و زندگى و قربانى و نماز. نیستم مشرکان از و خالصم
 نام به. توست براى و تو از خدایا. مسلمانانم از و شدم مأمور برنامه این به من. نیست او براى یکىشر. است
 .«فرما قبول من از خدایا. است بزرگتر خداوند و خدا

                                                
 .450 ص اقبال،.  0

1- https://www.sistani.org/persian/qa/12823/،؛ استفتاء خصوصی )صافی(احکام قربانی مستحبی مناسک حج )سیستانی(، مبحث قربانی 

 انوارى: پاسخگو 0396/17/16: استفتاء تاریخ    817026: استفتاء شماره   شده داده پاسخ: وضعیت-ادمین-ای خامنه امام. سایت ادمین،  3

 .6ه احکام عقیقه نکت /https://www.sistani.org/persian/qa/ 1971. سایت آیت هللا سیستانیزادهسلیم: ناظر

4  .https://www.sistani.org/persian/qa/12823/ 

https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
https://www.sistani.org/persian/qa/0970/
https://www.sistani.org/persian/qa/0970/
https://www.sistani.org/persian/qa/02823/
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 0.«مِنّا تَقَبَّلْ اللَّهُمَّ: »بگوید شود، انجام مستحب قربانىِ نفر چند نیّت به اگر البتّهنکته: 
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