 ‐ 3967ﭼﻮﻧ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﺻﺪﻗﻪ
ﺳﻮال

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺣﺪﯾﺜ را ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ در آن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی وارد ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺟﺎزۀ ﺧﻮردن و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺰ در اﺣﺎدﯾﺚ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﺮوﻫ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎدﯾﻪ در
دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﺎریﺧﻮاﻫ] ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﺳﻨ و ﻧﯿﺎز[ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﻫﻨﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد] :ﺑﺮای[ ﺳﻪ روز ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪه را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺮدم از ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸ ﻣﺳﺎزﻧﺪ و روﻏﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﯾﺮا
ﺷﻤﺎ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز ﻧﻬ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﯿﻔﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎریﺧﻮاﻫ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۳۶۴۳
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮔﻮﯾﺪ :إﻧﻤﺎ ﻧﻬﻴﺘﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪاﻓﺔ اﻟﺘ دﻓﺖ ﻓﻠﻮا وادﺧﺮوا وﺗﺼﺪﻗﻮا ﺗﺼﺮﯾﺢ
اﺳﺖ ﺑﺮ زوال ﻧﻬ از ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز و اﻣﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﺨﺸ از آن و ﺧﻮردن .اﻣﺎ
ﺻﺪﻗﻪ ]ﻣﻘﺪاری[ از آن اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﻣﺎ )ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن( ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ
ﺑﺸﻮد ﻧﺎم ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﺳﻮم را ﺑﺨﻮرد و ﯾﺳﻮم را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ و ﯾﺳﻮم را ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻗﻮل دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ آن را ﺑﺨﻮرد و
ﻧﯿﻢ دﯾﺮ را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف درﺑﺎرۀ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻤﺎل در اﺳﺘﺤﺒﺎب اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و از وی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺎم ﺻﺪﻗﻪ را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮای وی ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ… اﻣﺎ ﺧﻮردن از
آن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ اﻣﺮ وارد ﺷﺪه در آﯾﻪ را ﮐﻪ ﻓَﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ )از آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ( را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﯾﺎ
اﺑﺎﺣﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻮده ]و اﻣﺮ ﭘﺲ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دال ﺑﺮ اﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ وﺟﻮب[«.
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اﻣﺎم ﻣﺎﻟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﻮرده ﻣﺷﻮد و ﺻﺪﻗﻪ داده ﻣﺷﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و اﻏﻨﯿﺎ
داده ﻣﺷﻮد ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﻧﭙﺨﺘﻪ ]ﺻﺪﻗﻪ[ ﻣدﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﭘﺰد )اﻟﺎﻓ (۴۲۴ /۱ :و ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺳﻮم را ﺧﻮد ﺑﺨﻮرد و ﯾ ﺳﻮم را ﺻﺪﻗﻪ
دﻫﺪ و ﯾ ﺳﻮم را ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ آن را ﺑﺨﻮرد و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮال آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از آن را
ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ« )ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر (۱۴۵ /۵ :و )اﻟﺴﺮاج اﻟﻮﻫﺎج.(۵۶۳ :
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ]رای[ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ]اﺑﻦ ﻋﺒﺎس[ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ
او ﯾ ﺳﻮم را ﻣﺧﻮرد و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ از ﯾ ﺳﻮم آن ﻏﺬا ﻣدﻫﺪ و ﯾ ﺳﻮم دﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﻣدﻫﺪ اﯾﻦ را
اﺑﻮﻣﻮﺳ اﺻﻔﻬﺎﻧ در اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ« )اﻟﻤﻐﻨ.(۶۳۲ /۸ :
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺪار واﺟﺐ در ﺻﺪﻗﻪ دادن از ﻗﺮﺑﺎﻧ ،اﺧﺘﻼف رواﯾﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ زﯾﺮا رواﯾﺎﺗ آﻣﺪه ﮐﻪ در آن
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﯾﺪه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را از ]ذﺧﯿﺮۀ[ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز ﻧﻬ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺗﻮانﮔﺮان ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻧﺪارﻧﺪ وﺳﻌﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ
]و آﻧﺎن را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ[ ﭘﺲ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﻣﻘﺪار را ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ]ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن[ ﻏﺬا دﻫﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۴۳و ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﺻﺤﺎﺑﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و دﯾﺮان
ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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