 ‐ 36532ﺧﻮردن و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮال
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭼﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻧﺠﺎم داده ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧاش ﺑﺨﻮرد و ﻫﺪﯾﻪ و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻠُﻮاْ ﻣﻨْﻬﺎ واﻃْﻌﻤﻮاْ اﻟْﺒﺂﺋﺲ اﻟْﻔَﻘﻴﺮ] ﺣﺞ[۲۸ :
)ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻠُﻮا ﻣﻨْﻬﺎ واﻃْﻌﻤﻮا اﻟْﻘَﺎﻧﻊ واﻟْﻤﻌﺘَﺮ] ﺣﺞ[۳۶ :
)ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺬﺳﺖ ]ﺳﺎﺋﻞ[ و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮا ]ی ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺋﻞ[ ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ(.
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﯿﻨﻮاﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮال ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﭼ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺮ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
را در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ﺑ آﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﺪ .و از ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻻﮐﻮع ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺧﻮراک دﻫﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری .ﺧﻮراک دادن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪﯾﻪ دادن ﺑﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ،و از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.
ﻋﻠﻤﺎ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻣﺷﻮد و ﻫﺪﯾﻪ و ﺻﺪﻗﻪ داده ﻣﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ و
ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ،و ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺳﻮم را ﺑﺨﻮرد و ﯾ ﺳﻮم را ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ و ﯾ ﺳﻮم را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ ،و آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ
ﺧﻮردﻧﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﻧﺶ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺣﺘ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد و ﺧﻮردﻧﺶ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﮔﺮدد ،ﺟﺰ
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در ﺧﺸﺴﺎﻟ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻻﮐﻮع ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﺲ ازﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد ﺻﺒﺢ روز ﺳﻮم در ﺧﺎﻧﻪاش ﭼﯿﺰی از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻏﺬا دﻫﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آن ﺳﺎل ﻣﺮدم در ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻢ در آن ﮐﻤ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
درﺑﺎرهی ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺧﻮردن و ﻫﺪﯾﻪ دادن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺴﺘﺤﺐ و واﺟﺐ ،و ﺑﯿﻦ اﯾﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ از ﺳﻮی زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
از ﺳﻮی ﻣﺮدﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺻﯿﺖ ،ﻓﺮﻗ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا وﺻ در ﻣﻘﺎم وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﺧﻮرد و
ﻫﺪﯾﻪ و ﺻﺪﻗﻪ ﻣدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺮﻓ ﺟﺎری در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻋﺮف ﺟﺎری اﺳﺖ در ﻣﻘﺎم ﺳﺨﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﮐﯿﻞ ،اﮔﺮ ﻣﻮﮐﻞ در ﺧﻮردن و اﻫﺪا و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه دﻫﺪ ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﯾﺎ ﻋﺮف دال ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،و
ﮔﺮﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺮوش ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﻪ اﺟﺰای دﯾﺮان آن ﺣﺘ ﭘﻮﺳﺖ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘ
از ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﻪ ﻗﺼﺎب ﻧﻤدﻫﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮوش اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺎب داد ،آﻧﺎه ﻗﺼﺎب اﺟﺎزه دارد ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ـ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
آن ـ در آن ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارد آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻫﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪاش داده ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
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