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حكم قربانی
نزد احناف واجب است بركسانيكه توانائی آنرا داشته باشند، 
و نزد جمهور سنت مؤكد است، بدليل فرموده اى اهلل تعالی: 

)پس براى پروردگارت نمازبخوان، وقربانی بكن( )كوثر: 2(،
قوچ  دو  اكرمملسو هيلع هللا ىلص  نبی  ))كه    انس  حديث  وبدليل   
گفته  اهلل  بسم  شان  با دست خود  را  شاخدار)2(  وسفيد)1(  سياه 
درحاليكه يك پاى شانرا به گوشه شانه)3( آنها گذاشته، ذبح 

كردند((.)4(

)1( الملح: گوسفندي  كه سياه وسفيد بوده كه سفيديش بيشتر باشد. 
)2( القرن: شاخدار. 

)3( به روايت ترمذى. 
)4( صفاحهما: جمع صفحه، وآن گوشه اى شانه. 

قربانی

قربانى
براى   ، قربانی  آن حيوان چهارپايی كه در روزهاى  

تقرب به اهلل تعالی ذبح شود 

وقت ذبح قربانی
وتا  ميشود  آغاز  قربان  نمازعيد  از  بعد  قربانی  ذبح  وقت 
غروب خورشيد آخرين روز ايام نحر كه روز دوازدهم  است، 

نزد احناف، وروز سيزدهم نزد جمهور علماء.

بسنده در قربانی
با . 1 وميتواند  است،  بسنده   شخص  يك  از  گوسفند  يك 

خود كسان ديگرى را كه خواسته باشد در اجرش شريك 
ذبح  شانرا  قربانی  اهللملسو هيلع هللا ىلصزمانيكه  رسول  كه  زيرا  سازد، 
كردند فرمودند: )) به نام اهلل، اى بار خدايا از محمد وآل 

محمد وامت محمد قبول فرما((.)5(
)5( به اتفاق بخارى ومسلم. 

10
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تعريف قربانی

حكم قربانی

وقت قربانی

بسنده درقربانی

عمر بسنده در قربانی

 عيبهاى قربانی

تقسيم قربانی

https://www.al-feqh.com/fa
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/fa

https://www.al-feqh.com/fa/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89


261

قربانی

يك شتر ويا يك گاو براى هفت نفر كافی است، پس شركت هفت نفر در قربانی يك شتر و يا يك گاو جواز دارد، بدليل . 2
فرموده اى جابر: )) پس رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص بما امر فرمودند كه در شتر وگاو شركت كنيم، در هر شتر)1( هفت نفرما ((.)2(

عمر بسنده در قربانی
- جذع: گوسفندى كه شش ماهه باشد.

- ثني از بز: آنكه يك ساله باشد.
- ثني از گاو: آنكه دو ساله باشد.

- ثني از شتر: آنكه پنج ساله باشد.

)1( البدنه: شتر، چه نرباشد يا ماده. 
)2( به روايت مسلم. 
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عبيهاى قربانی
1- عيبهاى مانع بسندگی)1(

- العوراء: حيوانيكه يك چشمش كور باشد، و نابينا را نيز 
شامل ميشود.

- العرجاء: حيوانيكه يك پايش لنگ بوده، راه رفته نتواند.
نداشته  مغز  استخوانش  در  كه  الغرى  حيوانی  العجفاء:   -

باشد. 
مريضی كه بيماريش واضح باشد.

رسول  اينكه    عازب  بن  براء  حديث  آن  ودليل 
كور  حيوانات  كردن  قربانی  ندارد  جواز   (( اهللملسو هيلع هللا ىلصفرمودند: 
واضح ولنگ واضح، وبيمار واضح والغرى كه در استخوانش 

)1( مانع بسندگی: يعنی با موجوديت آن قربانی درست نيست.

العوراء: حيوانيكه يك چشمش كور باشد، 
و نابينا را نيز شامل ميشود.

العرجاء: حيوانيكه يك پايش لنگ بوده 
راه رفته نتواند.

العجفاء: حيوانيكه الغربوده كه در 
استخوانش مغز نداشته باشد

البتراء: آنكه دم نداشته باشد.الجماء: آنكه هنوز شاخ نكشيده. در شاخش شكستگى باشد

مغز نداشته باشد)2((( )3(وهر عيب ديگرى كه مانند آنها بوده ويا 
بدتر از آنها باشد به آنها می پيوندد.

2ـ عيبهاى كه مانع بسندگی نميشود
- البتراء: آنكه دم نداشته باشد.

 - الجماء: آنكه هنوز شاخ نكشيده.
- الخصي: آنكه خصی شده يعنی مايه اش را بريده اند.

- حيوانيكه در گوشش بريدگی ويا پارگی، ويا در شاخش 
شكستگی باشد.

شد،  گفته  ندارد  ويا  دارد  جواز  كه  قربانی  درمورد  آنچه 
براى هدى وفديه نيز گفته ميشود.

)2( التنقي: يعنی الغريكه مغز استخوان ندارد.
)3( به روايت مسلم.
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قربانی

بخش كردن گوشت قربانی
بخورد،  را  حصه  سوم  يك   صاحبش  كه  آنست  مشروع 
آخر  حصه  وسوم  بدهد،  هديه  را  ديگر  حصه  سوم  ويك 
واگر  دارد،  جواز  داد،  صدقه  آنرا  اگرهمه  بدهد،  صدقه  را 

بيشترين بخش آنرا بخورد نيزباكی ندارد.
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