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  »سعيدی«الحاج داکتر امين الدين  

  ٢٠١٣ می ٠٨

  

 يادداشتی

   صدام حسيـنخـــون ابه خطاطي قــرآن کريم ب

١  
 

    

    

  

  

  

  

نشر رسيد  که به دستور صدام حسين  يك جلد ه  بیجھان اطالعات ور ھایچندی قبل در مطبوعات برخی از کش

 .ن  با خون او و با دستخط يك خطاط  عراقي نوشته شده استءقرآن عظيم الش

ق ا  ترور جان به سالمت برد ، خطاط مشھور عرۀ،از يک حادث»ُعـدي«ش  که پسربزرگ صدام حسين  بعد از اين

خطاطی ) صدام(اد که  يك جلد قرآن  کريم را به عنوان نذر با استفاده از خون وي را احضار کرد و برايش ھدايت د

 .نمايد

 در نام  عباس شاكر جودي ـ كه فعالً ه ـ چاپ لندن  در اين مورد به نقل ازخطاط عراقی ب» االوسط الشرق «ۀروزنام

 :نويسد  می،کند ھی اردن زندگی میکشور پادشا

) اين شفاخانه مربوط فاميل صدام حسين بود(» سينا«نام  ه بای  به شفاخانه صدام حسين مرا يکی از روز ھا 

فراخواند و ھمانجا در حضور پسر خويش ُعـــدي كه در بستر مريضي  خوابيده بود، از من خواست كه تمام قرآن 

 .کريم را با خون او بنويسم
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گرفتم، تا به نوشتن قرآن ادامه  دام حسين ميطور متداوم  مقداري خون از صه من ب«: دھد که شاكر خطاط ادامه می

 ».دھم

 با اھداء .باشد  تقريبآ  دو سال طول كشيد  صفحه می۶٠۵ قرآن، که ۀ سور١١۴نوشتن « : اين خطاط عراقي  افزود

 اين قرآن کريم نوشته شده به خون یشود خطاط گفته مي.  خون صدام حسين خطاطی شده است  ليتر ٢٧بيش از 

  .  در غرب بغداد قرار گرفتمام ر سيد و دريک مسجد م  به ات٢٠٠٠ سال صدام حسين در

والن مسجد اين قرآن را از ترس تلف شدن، پنھان ؤ مس٢٠٠٣مريکا بر عراق  در سال ا ۀاياالت متحدۀ بعد از حملـ

سين، برای  م  دو يا سه بار اين قرآن کريم نوشته شده به خون صدام ح٢٠٠٣ تا ٢٠٠٠ھرچند در سال ھای . کردند

قرآن کريم  خطاطی شده به  .عموم مسلمانان به نمايش گذاشته شده بود، ولی بعد ھا اين قرآن از انظار پنھان شد 

  .شود بغداد نگھداري مي» المعارك ام«اكنون در موزيم  خون صدام حسين، ھم

 مخصوصی تسليم نمودم ، اين ۀيد به كميتئرا براي بررسي و تأ ای را كه نوشتم، آن اولين  صفحه« : شاكر افزود

  .»براي مدت طوالني نيز مورد بررسي قرار دادرا كميته عالوه بر ظرافت متن، مقاومت آن 

. »ه باز ھم به من خون بدھندشد، از محافظان صدام می خواستم ك ھرگاه مخزن خون خالي می « : افزايد وی  می 

مريكا عليه عراق، افيت ھای  صدام و تھديدات جدي گاھی اوقات نيز به خاطر مصرو« : ګويد  مذکور میخطاط

 .»چند روز و حتی چند ھفته منتظر می ماندم

كردم و بوتل خون صدام حسين    يخچال را باز ميۀھرگاه درواز«: گويد ، ھمسر اين خطاط عراقي می »نجاح«خانم 

 .»ديدم، به خود می لرزيدم  را ميـ

 خطاطي قرآن ۀدربار  يکی از علمای مشھور اھـل تسنن  کشور عراق ،  اوقافۀشيخ احمد السامرايي  رئيس ادار

را از  ر ارزش دارد ومن مدت سه سال آنالھا د اين نسخه از قرآن ميليون: گويد کريم به خون صدام حسين می

ر من بدين امر معتقدم که  استفاده از خون برای كتابت وخطاطی قرآن د.  تلف شدن محافظت نموده ام  د ودستبر

 .ی ھا به عراق محافظت كردمئ امريکاۀاسالم سابقه ندارد ، ولی  من از اين قرآن طی  حمل

 !محترمۀ خوانند

حاالکه اين قرآن کريم  به خون صدام حسين  خطاطی شده است ، بسياری از خواھران وبرادرن می  پرسند وپرسيده 

  ؟ ويا خيرددر شرع اسالم  جواز دار) صدام حسين(ان ن به خون وآنھم به خون انسأاند که آيا  نوشتن قرآن عظيم الش

 واصآل استفاده از خون در شرع اسالم  حالل است يا حرام ؟

ْسفُوحً يعنی ( وحاال که اين قرآن به  خون صدام حسين    خطاطی شده است، آيا تالوت  آن از نگاه شرع  )َدًم مَّ

 اسالمی  جواز دارد ويا خير ؟

  

 خون چيست؟

ی بدن انسان ھا   سرخ رنگی است که در تمام رگخون عبارت  از يک مايع: نويسند يف خون میعلماء در تعر

طعم خون متمايل  به شوری است ، ودارای بوی . گردد جريان دارد، وتوسط ھمين خون است که جسم تغذيه می

 .خون از کرويات  سفيد و سرخ و پالسما  ترکيب يافته است. باشد مخصوص می

طب امروزی  برای تشخيص درد و پيدا کردن عامل اصلی . باشد ی را در جسم انسان دارا میخون نقش حيات

 . نمايند  ، اکثراً به معاينات ويا ھم معاينات البراتواری خون مراجعه می)دياګنوز(امراض
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 :حکم خون در اسالم 

 . ذکر شده است بار) ١٠( ګويند  در قرآن عظيم الشان »  دم «را  که درعربي آن » خونۀ « کلمـ

ھيز از خوردن آن اشاره کرده ن  با الفاظ مختلف به خون و پأقرآن عظيم الشۀ پروردگار با عظمت ما  در چھار سور

َم َعلَْيُکُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّمَ «  با الفاظ شبيه به ھم آمده تدر سه آي. است  اين ١۴۵ ت انعام آيۀولی در سور» ....  إِنََّما َحرَّ

بگو ای پيامبر در احکامی که به من وحی شده، من چيزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد  « : استگونه آمده

  ».يا خون ريخته يا گوشت خوک باشد که آن پليد است. که مردار حيوان باشد يابم جز آن نمی

ت يعنی قبل از اسالم ای طوالنی داشته و در  دوران جاھلي موضوع خوردن خون در ميان اقوام و ملل جھان سابقه

بلکه با گرفتن . بريدند که مبادا خونش بريزد و از بين برود خوردند آنھا گوسفند را سر نمی نيز مردم خون را می

  .خون از طريق رگ زدن، از خون حيوانات استفاده می نمودند

ی با خوردن خون آغاز گرديد  شديدۀن درين مورد ، مبارزأبعد از ظھور اسالم و نزول آيات الھی از قرآن عظيم الش

 . ن بصورت مطلق ممنوع شدأوخوردن خون در قرآن عظيم الش

در احکامی که به من وحی شده چيزی که برای خورندگان طعام حرام باشد ! بگو ای پيامبر« : فرمايد قرآن کريم ميـ

  »يابم جز آنکه مردار باشد يا خون ريخته  نمی

ذبح شرعی با بريده شدن . دئيکند که حيوانات حالل گوشت را ذبح نما  تأکيد ميـ٣ ت مائده آيۀخداوند متعال  در سور

شود و دست و پا زدن  باعث خروج تمام خون بدن حيوان می) چھار رگ اصلی(ھای بزرگ  وقطع رک ھا و شريان

 . کند  ن ذبح شده نيز به اين امر کمک میحيوا

  

علت اساسی اين امر  .ع استفاده اى از خون را حرام اعالم داشتند خريد و فروش و ھر نو, بسيارى از مفسرين وفقھا

 دين مقدس در نص اءً ستفاده ديگری از خون نبودند ، بنجز از خوردن خون درفکر اه اعراب ب: در اين نھفته بود که 

  .را حرام  اعالم داشت ، وخون را در رديف سايرمحرمات ونجاسات قرار دادند  صريحی قرآنی آن

  زيرا فايده و منفعت عقالنی  و مفيد و ،نه از حليت سخنى گفتند ونه  از حرمت آن,  خون انسانۀ بارولی در

براى خون انسان متصور نبوده است که فقھا آن را به بحث بگذارند که آيا چنان استفاده اى از خون کارساز، 

 .رواست، يا ناروا

 برای  خون انسان کشف شده، اين بحث مطرح مى شود خصوصه از آن جا که امروز، منافع کثيرى براى خون وب

  حرمت استفاده چيست؟ ۀکه مفاد ادل

حرام  است، يا فقط خوردن  آن و خريد و فروش در راستاى منافع حرام؟ آن آيا مطلق بھره بردارى وخريد وفروش  

طب امروزی مقام مھمی را دارا ه داشته اند ، خون انسان را که در ئ را که  فقھادر مورد حرمت خون ارایآيا داليل

حی از آن استفاده وسيع  مى برند، در برمى گيرد؟ يا نات مريضان  در شفاخانه ومراکز صودر بخش معاي باشد، می

 .و ياخريد و فروش  آن ) اکل(خير منظور آنان فقط خون حيوان بوده و آن ھم 

 به ،ذکر يافت  با توجه به قرائن موجودحرمت خون درنصوص شرعی  که در فوق ت گردد،  مالحظه می کهطوری

 . نه ھر نوع استفاده و بھره برداری ديگر از خون،است) خوردن(اعتبار 

  

 !ھر حرام نجس نيست ولي ھر نجس حرام است
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در . چنين احکامی وجود دارند نجاست و طھارت اشياء احکام وضعی و تکليفی اند که در دين اسالم وساير شرايع،

که دليلی صريح بر نجاست آن در شريعت وارد  اصل بر طاھر و پاک بودن اشياء است مگر آندين مقدس اسالم 

  .شده باشد 

ھا نجس  ھا و تنفر طبيعت انسانی از آن جھت خبيث و بد بودن ظاھر آن نجاست اشيا به داليل متعدد است، يا به

که  ھا مانند کافر و يا به جھت ضرر و زيانی و غايط  ، يا به جھت خبث وبد باطنی آن)  شاشه ( بول  اند، مانند شده

اسالم بيان شده و برخی بيان  ھا در شريعت می تواند داشته باشد مانند سگ، يا به داليل ديگر که برخی از آن

در مورد علت نجاست خون، که به کدام علت وفلسفه خون مورد نجاست قرار گرفته داليل زيادی در دين . اند نشده

 .وجود ندارد 

 ھاازامراض و انتقال برخی از مريضی  شايد علت  نجاست خون به سبب  بعضی: يده اندماء بدين  عقرخی از علب

آن   خون است و يا ھم اين نجاست به علتی باشد که  طبع انسان  اينست که از خون خوشش نيامده وازۀبه واسط

ھا حکم نجس را  عضی از موارد، برخی از خوندر زمانی که خون در بدن باشد ، حتی در ب دوری می کند ، البته نه

که بعد از ذبح شرعی، اگر مقداری از   که خوردن  گوشت شان حالل است،ی خون حيواناتطور مثال ه ب ندارند،

 .رود ، وفقھا بر  پاکی آن حکم صادر نموده است  شمار میه خون که در گوشت باقی بماند ، در حکم خون طھار ب

 برای ءاز جمله نجاست و طھارت اشيا احکام و» علت تامه«  اصلی و واقعی و به تعبير ديگر آخر اين که علتۀ نکت

ھا و علت ناقصه  احکام را بيان کرده است، تنھا حکمت مده و علت بعضی ازآما مشخص نيست و آنچه در روايات 

ھا وجود دارند، برای ما  در آنھای واقعی که  حقيقی اين احکام و مصلحت و مفسده علت واقعی و. اند را بيان کرده

 .اند  مشخص نشده کامالً 

 ۀفلسف اگرچه حکمت و  حالل وحرام  برای ما انسانھا دقيقآ معلوم نيست ،ۀکه قبآل اشاره شد ، حکمت وفلسف طوری

اقبول ھا ر ھا خبر نداريم و به ھمين خاطر بايد تعبداً آن آن نزد پروردگار  مصلحت واقعی و حقيقی دارد که ما از آن

  .کرد

يم که، نجاست و حرمت خون از اين امر مستثنا نبوده و نجاست و حرمت مبتنی بر مفاسد و ئاين را بايد قبول نما

رسد بين نجاست خون و حرمت خوردن آن رابطه  به نظر می. پيامدھای منفی است که در خوردن خون وجود دارد

. د داشته، اسالم اول به نجاست آن حکم صادر کرده استھايی که در خوردن وجو وجود دارد، يعنی به دليل زيان

 . وبعد از آن به  خوردن آن تا مسلمانان از ان پرھيز نمايند 

. است»  خون«  تحريم شده تدومين چيزی که در آي: فرمايد    بقره میۀسور١٧٣ تبرخی  ازمفسرين در  تفسير آي

ای است برای  را که خون از يک سو ماده کامالً آمادهخونخواری ھم زيان جسمی دارد و ھم اثر سوء اخالقی، چ

 . ھا پرورش انواع ميکرب

دھند،  کنند و آن را مرکز فعاليت خويش قرار می شوند، به خون حمله می ی که وارد بدن انسان میئتمام ميکرب ھا

ه  پير« خون ۀ در منطقکنند ، ھمواره ن و سربازان جسم را ايفاء میا محافظۀرويات  سفيد که وظيفکبه ھمين دليل 

. ھا به اين سنگر حساس که به تمام مناطق بدن ارتباط نزديک دارد، راه پيدا نکنند کنند تا ميکروب  می»ادری

که  رود، زمانی رويات  سفيد از بين میکميرد، و افتد و به اصطالح می مخصوصاً ھنگامی که خون از جريان می

اگر توجه . بدن گسترش می يابد  ، امکان نفوذ ميکروب ھا دريافتتقليل  يايا در وجود   وفتکرويات  سفيد از بين ر

 ترين اجزای بدن انسان و حيوان مبدل می که خون در وجود انسان لخته ويا بميرد از جمله ، آلوده يد زمانیئفرماب

  .گردد
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ه حتی ممکن است دست شوند ک خورند، آن چنان سنگدل می  که خون میئیآنھا«: در روايت اسالمی آمده است که 

 ». به قتل پدر و مادر و فرزند خود  ھم بزنند

خاطر تربيت افراد خويش محافلی عبادی رابرای افراد داوطلب خويش در شب ھای ه گروه ھای شيطان پرست ، ب

  .ندتاريک در قبرستان  ھاتدوير نموده ، وبا نمايش خون ،اعضای خويش را خونخوار وسنگدل تربيه مينماي بارانی و

ھای اخالقی، روانی و جسمی خون بوده است که دين مقدس اسالم نه تنھا به نجاست خون حکم  به خاطرھمين  زيان

ُم َو لَْحُم اْلِخْنزيِر َو ما أُِھلَّ « .صادر نموده بلکه آن را بصورت مطلق حرام ساخته است  َمْت َعلَْيُکُم اْلَمْيتَةُ َو الدَّ ُحرِّ

ِ بِِه  ْيتُْم َو ما ُذبَِح َعلَى النُُّصِب َو أَْن لَِغْيِر هللاَّ بُُع إاِلَّ ما َذکَّ يَةُ َو النَّطيَحةُ َو ما أََکَل السَّ َو اْلُمْنَخنِقَةُ َو اْلَمْوقُوَذةُ َو اْلُمتََردِّ

َشْوھُْم َو اْخَشْوِن اْليَْوَم أَْکَمْلُت لَُکْم دينَُکْم َو أَْتَمْمُت تَْستَْقِسُموا بِاأْلَْزالِم ذلُِکْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الَّذيَن َکفَُروا ِمْن دينُِکْم فاَل تَخْ 

ً فََمِن اْضطُرَّ في َعلَْيُکْم نِْعَمتي ْسالَم دينا َ َغفُوٌر َرحيمٌ   َو َرضيُت لَُکُم اإْلِ ْثٍم فَإِنَّ هللاَّ  » َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتَجانٍِف إِلِ

نام غير خدا ) در وقت کشتن ( مردار و خون و گوشت خوک و آنچه ) دن خور( ر شما حرام شد ب) (مائدة  : ۀسور(

بر آن برده شده و حيوان خفه شده و به وسيله زدن مرده ، و از بلندی پرت شده و مرده و به شاخ حيوان ديگری 

ذکيه کرده ايد و ت) از موارد فوق که قابل تذکيه بوده( مرده و آنچه درنده آن را کشته و از آن خورده ، مگر آنچه را 

گوشت ( قسمت کردن ) نيز حرام شد ( سر بريده شده ، و ) يا برای بت ھا ( ھمچنين آنچه بر روی سنگ مقّدس 

) ۀابطال و ازال(وز کسانی که کفر ورزيده اند از  امر- اين اعمال فسق است ، ۀبا تيرھای قمار ، که ھم) حيوانی 

امروز دين شما را برايتان کامل ، و نعمت خود را . سيد و از من بترسيددين شما مأيوس گشته اند ، پس از آنھا متر

 پس اگر کسی در حال قحطی و -پذيرفتم ، ) استوار و پايدار(الم را برای شما به عنوان دين  بر شما تمام نمودم و اس

سيار آمرزنده و مھربان ناچار شود ، خداوند ب) به خوردن بعضی از آن حرام ھا ( گرسنگی شديد بدون تمايل به گناه 

  ) .است

ھای معقول   ديده ميشود که دين مقدس اسالم  از خوردن خون نھی و به نجاست آن حکم صادر شد ، اما استفادهاءً بن

مانند تزريق خون برای نجات جان مجروحان و مريضان و مانند آن،  در شرع اسالم کدام مشکلی  ندارد، حتی 

ھای عقاليی و مشروع مورد  ون برای اين موارد در دست نيست، چرا که استفادهدليلی بر تحريم خريد و فروش خ

  .ضرورت عمومی است  و اين بدان جھت است که آثار منفی خون در نجاست و حرمت خوردن نقش دارند

  ادامه دارد

   

  

 


