 ‐ 45757ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐ
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﯾ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺷﺘﺮاک در ﻗﺮﺑﺎﻧ اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺎو ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ]و ﺑﺰ[ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺘﺮاﮐ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﮐﺮد ،و ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺮﺑﺎﻧ ﯾ ﮔﺎو ﯾﺎ ﺷﺘﺮ ﺷﺮﯾ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺷﺘﺮاک ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻫﺪی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﯾ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺎو را در ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۱۸از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ در ﺳﺎل ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﯾ ﺷﺘﺮ را
ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ و ﯾ ﮔﺎو را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﯾﻢ.
و در رواﯾﺘ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺣﺞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭘﺲ ﯾ ﺷﺘﺮ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ و ﯾ ﮔﺎو
را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ذﺑﺢ ﮐﺮدﯾﻢ.
و اﺑﻮداود ) (۲۸۰۸از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾ ﮔﺎو ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ و ﯾ ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺗﻦ
]ﮐﺎﻓ [اﺳﺖ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ دال ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن اﺷﺘﺮاک در ﻗﺮﺑﺎﻧ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ]ﻋﻠﻤﺎ[ در اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک در ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾ ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﯾ ﮔﺎو ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺗﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ
و ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در اﺣﺮام اﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ] ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺎره[ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﮐﻔﺎرهی ﺷﺎر در ﺣﺮم ،ﺑﺮ ﮔﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﯾ ﮔﺎو را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ.
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از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا درﺑﺎرهی ﻗﺮﺑﺎﻧ اﺷﺘﺮاﮐ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ؛ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﯾ ﺷﺘﺮ و ﯾﺎ ﯾ ﮔﺎو ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺗﻦ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺗﻦ در ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺟﺎزه دادﻧﺪ در ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ
ﮔﺎو ﺷﺮﯾ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﺮی ﻧﺪادﻧﺪ.
ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۴۰۱ /۱
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﺣﺎم اﻷﺿﺤﯿﺔ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﯾ ﺷﺨﺺ ]و ﺧﺎﻧﻮادهاش[ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،و ﯾ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﮐﻨﺪ.
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