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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  »سعيدی«الحاج داکتر امين الدين  

  ٢٠١٣ می ٠٩

  

 يادداشتی

   صدام حسيـنخـــون ابه خطاطي قــرآن کريم ب

٢  
 

    

    

  

  

  

  

  :به ادامۀ گذشته

 وضو است؟ۀ آيا خون شکنند

کم يا زياد، از ) طريق مقعد و آلت) (ز سبيلينبه جز ا(خروج خون از بدن   علماء وفقھا  بدين باور اند که ،ۀھم

 نمی گردد و اين مذھب امام مالک و شافعی است، ولی امام وطريق زخم يا حجامت باشد، موجب باطل شدن وض

ابله ھرگاه خون خارج شده زياد باشد، وضو باطل می ابوحنيفه می گويد که وضو باطل می شود و در مذھب حن

  .گردد

 :ولی قول امام شافعی و امام مالک ارجح و صحيح تر است زيرا

  . تمامی احاديثی که در مورد واجب شدن وضو بر اثر خروج خون آمده اند، ھيچ کدام صحيح نيستند-١

 . داشته باشدنقض آن داللت  که نص يا اجماع بر  اصل بقای وضو است مگر آن-٢

 جراحاتی   با  ھمواره مسلمانان( »ما زال المسلمون يصلون فی جراحاتھم « :  است گفته  هللا ةحسن بصری رحم -٣

 :   است  و گفته کرده  روايت را  آن  بخاری ).گزاردند  می  نماز داشتند،  برمی که 
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    آن  از  بعد  و  پريد  برون  خون  و از آن  داد فشار  را روی خويش) بخار دانه ( عنھما،   هللا  عمررضی ابن  «

از دھنش   خون ،  دھان  آب  با  ھمراه  اوفی  ابی  ابن :در روايت ديګری آمده است و  ونماز خواند  نگرفت ووض

   . داد  ادامهخويش   به نماز  ونګرفت و ولی وض بيرون آمد ،

 بود ، توسط ابو لولو زخمی گرديد در خواندن  مشغول نمازکه  حالی  در  خطاب  بن عمرمنين ؤھمچنان امير الم

  وضو میۀکه خون از وجودش جريان داشت به نماز خويش ادامه داد ، اگر جاری شدن خون موجب شکنند حالی

 .کرد  خصوص امامت قوم صرف نظر میه ب  نماز وۀمنين از ادامؤبود ، امير الم

، وخون از  کرد  تير از جانب دشمن بر بدنش اصابت  چند  نمازبود ، مصروف که  حالی  بشر در  بن ھمچنان عباد

حديث . (بدنش جاری بود، ولی اين صحابی جليل القدر ، نماز خويش را قطع نکرد ، بلکه به نماز خويش ادامه داد 

 ).اند  روايت کرده را  آن ،  تعليق صورته  ب  بخاری  و  خزيمه  ابن  و دو ابوداو را ،

پيامبر صلی هللا عليه وسلم حجامت کرد و نمازش را خواند و وضو :   در روايت اسالمی آمده است که  ھمچنان-۴

 . نگرفت، وتنھا جای حجامت و خون گرفتگی را شست

از مسلمانان حراست » ذات الرقاع «ۀچون دو مرد از ياران پيامبر صلی هللا عليه وسلم در غزو: و روايت شده است

که   يکی از آنان به نماز ايستاد و مردی از کافران به سوی وی تيری انداخت ، در حالیو پاسداری می کردند

که با شدت زخمی شده بود وخون از بدنش جريان   در حالینمودهاصابت به بدنش مصروف نماز خواندن بود ، تير 

و .  کرد و آن را انکار ننمودداشت به نماز خويش ادامه داد ، و سپس پيامبر صلی هللا عليه وسلم از آن اطالع پيدا

  .چون چيزی که از دو مجرای پيش و پس بيرون می آيد خصوصيتی دارد که در غير آنھا يافت نمی شود

 قول راجح اينست که خون بنی آدم نجس نيست، کند زيرا اوالً  خروج خون از بينی ھنگام نماز، نماز را باطل نمی

 ر جنگ زخمی بوده اند ولی در ھمان حالت خون آلود نماز را میزيرا اصحاب پيامبر صلی هللا عليم و سلم د

و ثانيا خروج خون  خارج شود نجس ھستند) شرمگاه و مقعد(خواندند، ولی خون حيض و يا خونی که که از سبيلين 

کند، زيرا دليلی برای بطالن وضو و نماز ھنگام خروج خون از بدن وارد نشده  از بدن وضو و نماز را باطل نمی

 .است

  

 :خون نجس دراسالم

حيث نجس اعالم ه ن  بأحيث خون نجس بوده ودر قرآن عظيم الشه  خون در حال حيات از حيوان جاری گردد ب-١

ًما َعلَی طَاِعٍم  «:فرمايد   انعام  به اين صراحت میۀ  سور١۴۵ تگرديده است وآي قُل الَّ أَِجُد فِی َما أُْوِحَی إِلَیَّ ُمَحرَّ

ْسفُوًحاالَّ أَن يَُکوَن َميْ يَْطَعُمهُ إِ  که  جز اينه يابم؛ ب در آنچه بر من وحی شده، ھيچ غذای حرامی نمی: بگو(» تَةً أَْو َدًما مَّ

 ) .بيرون ريخته باشد) از بدن حيوان(مردار باشد، يا خونی که 

 ، دين مقدس اسالم اين  ھم بدان اشاره شدکه قبالً  طوری اما در مورد خون باقی مانده در گوشت حيوان ذبح شده،

،  اعضای حيوان استۀماند مانند بقي را مانند خونی که بعد  از ذبح در بدن حيوان باقی می خون را نجس ندانسته وآن

 . باشد   ن حالل میآخوردن 

 لاؤ س ماند،  می  ديگ  روی که  خونی   و ماند  می  باقی  حيوان  ذبح  محل  در که  خونی ۀابومجلز دربار   از

   اين  ابوالشيخ  و  حميد  بن  عبد .  شده است  نھی  جاری  و  جھنده  خون  از  فقط  ندارد،  اشکال : گفت  کردند؟ 

کنا نأکل اللحم والدم خطوط علی « : که  شده روايت -    عنھا  هللا رضی -   از عايشه .اند کرده  او نقل   از  را مطلب

  )فقه السنه( .  ) بود  نمايان  ديگ  روی  بر ،  خون  خطوط که  حالی  در خورديم  می ما گوشت  ( »القدر
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 : خون حيض -٢

 :خون حيض  به دليل حديث حضرت عايشه و اسماء ، نجس است 

إحدنا : جاءت امرأة إلی النبی صلی هللا عليه وسلم فقالت « : از اسماء دختر ابوبکر رضی هللا عنه روايت است 

زنی نزد پيامبر  (»تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلی فيه:  کيف تصنع؟ فقال يصيب ثوبھا من دم الحيض

آلوده شد، چکار بايدبکند؟ پيامبر صلی هللا عليه  اگر لباس يکی از ما به خون حيض: صلی هللا عليه وسلم آمد و گفت 

بريزد و د و سپس بر روی آن، آب و سپس با نوک انگشتان و آب آن را بشوي آن را از لباسش بزدايد: وسلم فرمود 

  )يهمتفق عل ( ) .در آن نماز بخواند

 

 .موجب باطل شدن وضو نمی شود) بجز از دو سبيل پشت و جلو( اما خروج خون از بدن -٣

ھای  غير از راه(دليل شرعی در دست نداريم که خروج خون از بدن «  : ت دائمی افتا در اين باره می گويندأھي

بنابراين . اصل اين است که خون ناقض وضو نيست و مبنای عبادات توقيفی است. ض وضو باشدناق) عقب و جلو

 . که دليلش را ارائه بدھد ھيچ کس اجازه ندارد که بگويد اين عبادات مشروع است؛ مگر آن

  

 :يادداشت ضروری 

بنابراين اگر کسی در اثر . دان  دانستهو خروج خون را از نواقض وضءورشديم ، برخی از علماآ ياد که قبالً  طوری

در  را  بگيرد کارش خوب و پسنديده است و راه احتياط ووض) که از غير شرمگاه خارج شود ولو اين(خروج خون 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّم فرموده است.  خالص نموده است فقھا پيش گرفته و خودش را از اختالف َدْع َما « : رسول هللا َصلَّی هللاَّ

 ...نسائی، ترمذی، حاکم »ی َما اَل يَِريبُکَ يَِريبَُک إِلَ 

فتاوای  ( .)اندازد ترک کن و به سوی چيزی برو که تو را به شک نمیرا   آناندازد  آنچه که تو را به شک می(

 ).۵/٢۶١(انجمن دايمی مباحث علمی و افتا 

  

 : خون ماھی-۴

زيرا ماھی مرده پاک است و اين دليلی .  استکه  خون ماھی  پاک  علماء متفق القول اندۀدر مورد خون ماھی ھم

  . تحريم مردار، بقای خون در وجود آن استۀباشد ؛ زيرا فلسف که خون آن نيز پاک  می است بر اين

ُ َعلَْيِه َوَسلَّم می  ِ َعلَْيِه فَُکلُ «: فرمايد پيامبر اکرم َصلَّی هللاَّ َم َوُذِکَر اْسُم هللاَّ و مسلم ) ٢۴٨٨(بخاری  »َما أَْنھََر الدَّ

نام هللا بر آن ذکر شده باشد ) به ھنگام ذبح(ای که موجب جاری شدن خون از حيوان است و  ھر وسيله«).  ١٩۶٨(

 .»از گوشت آن بخوريد

  

 :خون مگس، پشه -  -۵

 که اند، کما اين پيشه و امثال اينھا  در شرع اسالمی پاک است، زيرا اين حشرات اگر بميرند باز ھم پاک خون مگس ،

  )۵٧٨٢-٣٣٢٠(بخاری . داللت بر ھمين مطلب دارد» ھا امر به فرو بردن مگس در نوشيدنی«حديث 

  

 :لوده شدن لباس باخون انسان وخون حيوانات حالل آ
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گردد يا خير ؟  لوده شود ، لباس نجس میآکه  اگر لباس انسان  با خون انسان ويا خون حيوان حالل   در مورد اين

 :دو دسته تقسيم گرديده اند ه فقھای اسالم  ب

  

 : اول ۀدست

 :خون انسان وخون حيوانات حالل نجس است 

 : ھمگی  در اين امر متفق اند که) امام ابوحنيفه و مالک و شافعی و احمد( از علما ء از جمله امامان اربعه یتعداد

يخته شود نجس است، و نبايد که  اين خون بر لباس ويا بدن  ر در صورتی) وخون حيوان حالل گوشت(خون انسان 

خوانده شود ، زيرا شرط  )خون انسان وحيوان حالل گوشت(لود ويا  آلوده به آلود ويا بدن خون آنماز  با لباس خون 

 .صحت نماز پاکی بدن از نجاسات است و خون انسان  نجس است

ل موافقين بر طاھر بودن خون اگر ثابت شود که بر نجاست خون  انسان  اجماع وجود دارد، در آنصورت به دالي

 .التفات نمی شود، زيرا اجماع حجت قاطعی است که عدول از آن جايز نيست

 :نويسد  چنين  می) ١/٢۴٠إغاثة اللھفان ( هللا در ةامام ابن قيم رحم

خير، خون انسان  : نزد شما يکی است؟ فرمود) زخم بدون خون(آيا خون و چرک زرد : ال شدؤاز امام احمد س«

 ».اختالف ندارند) نجاست آن(دم در مر

 حکم ء اين قول امام احمد را دليل بر اجماع امت بر نجس بودن خون دانسته اند و لذا اکثر قريب به اتفاق علماءعلما

  . به نجاست خون داده اند و بر اساس اين حکم نمازی که با لباس خونی  انسان آغشته  شده باشد، صحيح نيست

ھمچنين حافظ ابن حجر در .  بر نجاست خون اتفاق دارندءعلما: گفته» مراتب االجماع«هللا در امام ابن حزم رحمه 

 . را نقل کرده استءاين اتفاق علما) ١/۴٢٠(فتح الباری 

مانند خون حيض است مگر ه خون ب) انواع(حکم تمامی « : می گويد) ٢٢/٢٣٠(» التمھيد«و امام ابن عبدالبر در 

رجس و ) جاری(و اين اجماع مسلمين است که خون مسفوح  شد که از آن گذشت شده استکه قليل و اندک با آن

  .نجس است

 اتفاق کرده اند که خون حرام و نجس است و خورده ءعلما« : نوشته) ١/٧٩(» احکام القرآن«و امام ابن عربی در 

 ».نمی شود و انتفاع از آن صورت نمی گيرد

دالئل وارده بر نجاست خون ظاھر و واضح ھستند، و نمی «  : می نويسد) ٢/۵٧۶(» المجموع«و امام نووی در 

جز آنچه که صاحب کتاب الحاوی از بعضی از متکلمين ه دانم که در اين مورد احدی از مسلمين خالفی گفته باشند ب

 ».خون طاھر است، اما گفته و نظر متکلمين در اجماع محسوب نيست: حکايت کرده

  

 : دوم ۀدست

 :ن وخون حيوانات حالل نجس نيست خون انسا

  منکر وجود اجماع شده اند و با استناد به برخی از نصوص حکم به پاک بودن خون انسان صادر ء از علمایتعداد

ش  انسان  آلوده  شده باشد ، لباسنماز کسی که لباسش به خون: اين تعداد از علما ء حکم صادر نموده اند .نموده اند 

 .حيح استش  صنماز نجس نه و

 : معتقد اندءاين علما
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که از  که حکم نجاست بر آن صادر نشده باشد طوری نھا تا زمانیآ اصل در اشياء پاکی  يعنی طھار بودن -١

امر نموده اند ولی ) خون حيض( عليه وسلم امر به شستن بدون گردد که پيامبر صلی هللا روايات اسالمی معلوم می

  خون نجس شامل میۀشود  اگر در جمل  وساير موارد از بدن انسان جاری میاگر خونی از اثر جراحت وحجامت

ً گرديد پيامبر صلی هللا عليه وسلم حتم  .داشت  را  بيان می  عامل نجسات آنا

صلی هللا عليه  (زنی نزدپـيغـمبرخدا: روايت است که گفت  ) رضی هللا عـنھا( ازاسماء: يث متبرکه آمده است  در حد

ن آآن را بخـراشد ، بعد از ﴿:اگر کسی ازما باالی لباسش حيض شود، چه بايد بکند ؟ فرمودند :  وگفت  آمده ) وسلم

 .ن نماز بخواندآودر )ی آنرا آب کشديعن(ھم مالد، وآب را برآن بپاشد ه آنرا درآب ب

 کرام مجروح ۀحاب نبايد فراموش کرد که در تاريخ اسالم تعداد  زيادی از حوادثی  به وقوع پيوسته است که ص-٢

گرديده اند ديديه نشده که پيامبر صلی هللا  عليه وسلم امر به شستن آن کرده باشد ويا فرموده باشد که اين خون نجس 

 .است 

بود ، حضرت   اگر خون نجس میين حضرت عمر مبين اين امر است کهمنؤ نماز توسط امير المۀوھمچنان ادام

 .داد  داد بلکه در ھمان اولين لحظه به نماز خويش خاتمه می مه نمیعمر در لباس نجس به نماز خويش  ادا

  : است  گفته تيميه   ابن

را که با چرک وتراوش زخم آلوده شده باشد ، بشويند ولی دليلی بر نجاست وپليدی آن اقامه   لباسی  است  شايسته« 

  .قدر امکان ، انسان از آن پر ھيز کند ه بھتر آنست که ب. »نشد است 

 :عالمه شيخ ابن عثيمين می گويد

شود که تطھير خون خارج از بدن واجب است، اين سخن را بدان خاطر گفتيم  از ظاھر نصوص چنين برداشت می«

ُ َعلَْيِه َوَسلَّم شسته شد ھا ممکن است با مطلب ذيل در  ولی اين سخن. که در روايات داريم که زخم پيامبر َصلَّی هللاَّ

آيد بايد به طريق اولی   اجزای جدا شده از بدن انسان پاک است، پس خونی که از بدنش بيرون میاگر: تعارض باشد

مجموعه فتاوا و رسايل  ( ».ليکن به دليل ظاھر نصوص و پرھيز از شبھات، احتياط در شستن خون است. پاک باشد

)١١/٢۶۶(  

 !  محترم ۀخوانند

ً اساسگرديم که  ايا  حاال به اصل موضوع خويش بر می صدام حسين  )  مسفوح( نوشتن قرآن که توسط خون ا

 صورت گرفته  در شرع اسالم جواز  دارد يا خير ؟ 

 نمايد يا خير ؟را تالوت  ) مسفوح(ه قرآن  نوشته شده به خون   جواز دارد ک وآيا برای يک مسلمان

ْسفُوحً يعنی (که اين قرآن به  خون صدام حسين وھمچنان حاال  اطی شده است ، آيا تالوت  آن از نگاه شرع   خط)َدًم مَّ

 اسالمی  جواز دارد ويا خير ؟

ء بدين نظر اند مانعت نداشته  ، ولی اکثريت علما در شرع کدام ممسفوحقبل از ھمه بايد گفت که خواندن قرآن به دم  

 .  قرآن  قرائت  ھم نگردد   اين تقوا نبوده بھتر خواھد بود که  اصالً ۀکه  خواندن قرآن تالوت شده با خون از جمل

ولی در مورد خطاطی قرآن  غرض تقرب الی هللا ويا به اصطال ح نظرانه  توجه خوانند گان محترم را به فتوای 

 :ثر باشد ؤدوار  ھستم که  در مورد مفيد وم  جھان اسالم در اين مورد جلب  نموده ، اميۀعلمای برجست

  

 :فتوای اول 

 .يتقرب إلى هللا فسحب من دمه على فترات وكتب بدمه القرآن الكريمھنالك شخص نوى أن : ال ؤس
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 فما حكم ھذا الرجل؟

 :الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد

. بكفاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذن: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر قوله تعالى: فقد بّوب البخاري في صحيحه

 ).١٩: محمد(

, فالواجب على كل مسلم قبل أن يتقرب بقربة، أو يفعل ما يظنه طاعة، أن يتثبت من أنھا مما يقرب إلى هللا عز وجل

فإن التقرب إلى هللا ال يكون على وفق أھواء الناس ورغباتھم، وإنما مرد معرفة ذلك إلى ما بينه النبي صلى هللا عليه 

وما فعله ھذا , وال ترك شيئا يقرب من النار إال حذر منه, يئا يقرب إلى هللا إال دل عليهفإنه ما ترك ش, وسلم ألمته

فإن كتابة القرآن بالدم منكر عظيم، وذلك ألن الدم نجس عند أكثر أھل العلم، كما بينا , الرجل ھو من أقبح الجھل وأبينه

  . ٣٩٧٨: في الفتوى رقم

فكيف , وإذا كان ال يجوز أن يمسه محدث ونجاسته حكمية ال حسية, تھان لهوكتابة القرآن بالنجاسات من أعظم االم 

 .تكتب حروفه وكلماته بالنجاسة الحسية عياذا با من الخذالن

وھكذا يفعل الجھل بأصحابه فإنه , ولوال الجھل لُحكم على ھذا الرجل بحكم من يمتھن القرآن وھو معلوم لدى أھل العلم

قُْل ھَْل نُنَبِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أعماال الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُھُْم فِي : دق على الواحد منھم قول هللا عز وجلفيص, يفعل بھم األعاجيب

ْنيَا َوھُْم يَْحَسبُوَن أَنَّھُْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا  ولذا فنحن نھيب بعموم المسلمين أن يجتھدوا ) . ١٠۴، ١٠٣: الكھف.( اْلَحيَاِة الدُّ

 . أحكام الشرع وأن يطلبوا العلم من مظانه لئال يقعوا في أمثال ھذه المخالفات الشنيعةفي تعلم

 :ال  اول  ؤ حکم فتوای سۀترجم

 .از خون خود، قرآن كريم را نوشته كرده) ج(به هللا ) نزديكي جستن(شخصي به نيت تقرب 

 حكم اين از نظر اسالم چيست؟

 .ش، اما بعدگانود وسالمتي بر فرستاده هللا وبر آل وصحابه ، در)ج( ستايش تنھا براي خداوند ۀھم: ج 

  .شود  ياد مي)باب العلم قبل القول والعمل(نامه امام بخاري درصحيح خود بخاري شريف، باب مستقل تحرير نموده ب

ت گواه براين حقيق)   محمدۀ سور١٩تآي) ( علم وآگاھي به سخن وعمل حق تقدم دارد( علم پيش از سخن وعمل است

حركت ) ج(پس بدان كه معبودي جز هللا نيست وبراي گناه خود ومردان وزنان با ايمان استغفار كن خداوند . است 

 . داند وقرار گاه شما را مي

پس واجب براي ھر مسلمان اين است، قبل از اينكه تقربي را بخواھند، ويا عملي را انجام دھندكه برگمان شان آن 

انسان را نزديك مي سازد، زيرا ) ج(الي است كه بخداوند زند كه آن عمل از جمله اعمقبالً ثابت بسا طاعه است،

مي باشد كه ) ص(حسب خواھشات ورغبت مردم نمي شود بلكه مرجع شناخت آن محمد) ج(تقرب جستن به هللا 

نزديك بسازد برآن داللت كرده است وھر ) ج(براي امت خود معرفي نموده زيرا او ھرعملي كه انسان را به هللا 

سان را از دوزخ دور مي سازد، از آن ترسانده است، مرد كه اين عمل را انجام داده از قبيح ترين عملي را كه ان

عمل بد و شنيع (كه، كتابت قرآن كريم به خون، منكر عظيم  حساب مي رود، آگاه مي سازم براينه جھل ونا فھمي ب

بيان نمودم كه كتابت قرآن ) ٣٩٧٨ (زيرا خون نزد اكثر اھل علم نجس وحرام است، چنانچه در فتواي نمبر) است

كه قرآن كريم را شخص بي طھارت مساس كرده نمي  كريم به اشياي نجاست وحرام از بزرگترين اشتباه است، وقتي

تواند، با وجود بي وضو بودن نجاست حكمي است ونه حسي، خون نجاست حسي وحقيقي است، چگونه نوشته 

 نجاست حسي درست است؟كلمات وحروف قرآن كريم نعوذ با به 
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اگر موضوع نا فھمي نمي بود من برآن مرد حكم مي كردم كه به قرآن كريم اھانت كرده است، چنين موضوع نزد 

 جھال با ھم نشينان خويش اعمال تعجب آور را مرتكب مي شوند، گفتارقرآن كريم به ۀاھل علم معلوم است، طبق

بگو آيا به شما خبر دھم كه :  كھف ارشاد مي فرمايد، ترجمه ۀسور ١٠۴ -١٠٣ اتاعمال اين گروه صدق مي كند، آي

شده با اينحال گمان مي كنند كارنيك انجام ) شھايشان در زندگي دنيا گم ونابودمردم كيايند، آنھا كه تال(زيانكار ترين 

 .مي دھند

 علم بياموزند، تا در چنين كنم، در آموختن احكام شرع كوتاھي نكنند، بدين جھت من به عموم مسلمانان توصيه مي

 .رو نشونده موضوعات شنيع رو ب

 :ال وفتوای دوم ؤس

ھل يجوز كتابة آيات من القرآن الكريم بدم البشر سواء كانوا أحياء أو ميتين؟ وما ھو موقف الذي أمر بالكتابة؟ وما ھو 

 و غير مسلم؟موقف الذي ساعد أو أيد؟ وھل ھناك فرق في الحالة بين الفاعل إذا كان مسلما أ

 : الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد

ً ولو كانت طاھرة ال تجوز شرعاً،  فكتابة آيات القرآن الكريم بدم البشر أو غيره من النجاسات أو المستقذرات طبعا

سالم، لما في ذلك من اإلھانة لكالم هللا وكذلك األحاديث النبوية، ومن فعل ذلك استھانة بالدين فھو كافر مرتد عن اإل

 .تعالى ووحيه وكالم نبيه صلى هللا عليه وسلم

ً من القرآن أو الحديث في مكان مستقذر يكفر بذلك، فما بالك بمن تجرأ على  وقد نص أھل العلم على أن من ترك شيئا

 .فعل ذلك بنفسه

بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه؛ كإلقاء مصحف الردة كفر المسلم : قال العالمة خليل المالكي في المختصر

 .بقذر، وكذلك أي شيء من نصوص الوحي

فاإلھانة التي تلحق بالعقيدة والشريعة كالسجود للصنم، أو إلقاء مصحف في قاذورة، أو : وجاء في الموسوعة الفقھية

  .ن بالضرورة تعتبر كفراً كتابته بنجس، أو سب األنبياء والمالئكة، أو تحقير شيء مما علم من الدي

َل عَ : وكل من ساعد في ھذا العمل، فإنه يناله من اإلثم ما ينال الفاعل إذا كان عالماً متعمداً، قال هللا تعالى لَْيُكْم فِي َوقَْد نَزَّ

ْثلُھُْم إِنَّ ّهللاَ اْلِكتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت ّهللاِ يَُكفَُر بِھَا َويُْستَْھَزأُ بِھَا فاَلَ تَْقُعُدوْا  َمَعھُْم َحتَّى يَُخوُضوْا فِي َحِديٍث َغْيِرِه إِنَُّكْم إًِذا مِّ

 .}١۴٠: النساء{َجاِمُع اْلُمنَافِقِيَن َواْلَكافِِريَن فِي َجھَنََّم َجِميًعا 

  .}٢: المائدة{ى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َوالَ تََعاَونُوْا َعلَ : فھذا قمة التعاون على اإلثم والعدوان الذي نھى هللا تعالى عنه بقوله

ً على عذاب   ...وأما غير المسلم فھو كافر أصالً وال يرجى منه خير، وال يزيده ذلك إال كفراً وظلمة على ظلمة وعذابا

 .والسالمةنسأل هللا تعالى العافية 

رآن بالدم، بل إن ذلك من كبائر الذنوب فعلى قول الجمھور وھو الحق الذي ال ينبغي العدول عنه فإنه ال تجوز كتابة الق

 .بل قد يكون كفراً والعياذ با

ً على عذاب   ...واما غير المسلم فھو كافر أصالً وال يرجى منه خير، وال يزيده ذلك إال كفراً وظلمة على ظلمة وعذابا

 .نسأل هللا تعالى العافية والسالمة

ل عنه فإنه ال تجوز كتابة القرآن بالدم، بل إن ذلك من كبائر الذنوب فعلى قول الجمھور وھو الحق الذي ال ينبغي العدو

 .بل قد يكون كفراً والعياذ با

 :ال وفتوای دوم ؤ سۀترجم

 آيا نوشته كردن قرآن كريم به خون انسان زنده باشد ويا مرده درست است؟
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 كه امر به نوشته كرده چه خواھد بود؟ موقف كساني

يد كردند چه خواھد بود ؟ آيا فرق در ميان فاعل مسلمان ويا كافر درصورت ارتكاب ئتأكه مساعدت و موقف كساني

 اين عمل وجود دارد؟

كتابت آيات قرآن كريم . وبر آل و صحابه گانش) ج(درود وسالم بر فرستاده هللا ) ج( ستايش تنھا به خداوند ۀھم: ج 

ً درست نيست تحرير يطبويا كثافات  )پليدي ھا(به خون بشر يا غير آن از نجاسات  عي گرچه پاك ھم باشد شرعا

دين  كه اين عمل را به قصد اھانت بر به اشياي نا پاك وھمچنان نجس درست نيست، كسي) ص(احاديث رسول هللا

وحي واھانت به كالم سرور كائنات ) ج( اھانت به كالم هللایشود، زيرا ارتكاب چنين اعمال انجام دھد كافر ومرتد مي

از قرآن كريم واحاديث رسول هللا ) اوراق( كه چيزي البته اھل علم تصريح برآن دارند، كسي. است) ص(محمد

كه به نفس خود اين را   كسانيآنشود، چه گمان داري درحال  را درجاي كثيف ونا پاك بگذارد كافر مي) ص(

) ازدين برگشتن(مرتدشدن : ده عمل پياده مي كند، عالمه خليل مالكي در كتاب مختصر خود چنين بيان نموۀدرصحن

 كه معني كفر را برساند، ھمانند انداختن یمسلمان كفر صريح است، يا لفظ كه افاده كفر را كند، ويا عمل وفعل

مصحف شريف در كثافات و جاي نا پاك وھم چنان چيزي از نصوص وحي را در محل كثيف انداختن ھمگي اينھا 

  .عمل كفري است

 بت، يا انداختن قرآن كريم آمده ھر اھانت كه مربوط به عقايد شرعي مي شود، ھمانند سجده به) الموسوعه الفقھيه(در

گان ويا ست، يا دشنام دادن انبياء وفرشتبه نجا )قرآن كريم(درجاي كثافات داني، يا كتابت مصحف ) مصحف(

 . كفر است،تحقيرچيز كه از ضروريات دين به حساب مي آيد

كه فاعل مستقيم  يد نموده درگناه شريك مي باشد، ھمانند كسيئمشروع كمك كرده ويا تأكه بر اين عمل نا  ھركسي

  .گناه است

برشمانازل كرده كه ھرگاه ) قرآن(البته در : ترجمه : د مي فرمايد نساء ارشاۀ سور١۴٠ تچنانچه قرآن كريم درآي

ا به سخن غير ازآن درآيند، چراكه دراين شنيديدآيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مي گيرد با آنان منشينيد، ت

  . در دوزخ گردخواھد آوردمنافقان وكافران را ھمگي) ج(صورت شما ھم مثل آنان خواھيد بود، خداوند

 ٢ تچنانچه در آي. از آن منع كرده) ج(ء درحقيقت تاوان ھمان ھمكاري برگناه دشمني ھاي است كه هللا اين جزا

كه ايمان آورده ايد حرمت شعاير خدا و ماه حرام وقرباني بي  اي كساني: ترجمه . ايدمي فرم) ج( مائده خداوند ۀسور

  .نشان و قرباني ھاي گردن بند دار و راھيان بيت الحرام را كه فضل وخوشنودي پرورد گارخودرا مي طلبند

 احياناً مرتكب چنين عملي اما غير مسلمانان كافر ومنكر دين اسالم اند، از ايشان ھيج نوع توقع نيكي برده نمي شود،

فزايند نتيجه ديگري نخواھد داشت، من براي خود وجميع به كفر، ظلم ومعصيت وعذاب شان بيكه  شوند، جز اين

 .خواھم مسلمانان از هللا توانا عافيت مي

درست بنا برقول جمھور علماء واين حق است كه مناسب نيست از آن عدول شود، البته كتابت قرآن كريم به خون نا

برم به پروردگار عالم از  شود، پناه مي رود، گاھي به كفر منجر مي حساب ميه است، بلكه اين از گناه كبيره ب

  .شراين گناه

 اين عمل، به كفر، ارتکاب بهاما غير مسلمانان منكردين ھستند از ايشان اصالً توقع نيكي برده نمي شود، درصورت 

  .خواھم  اي خود وجميع مسلمانان از هللا توانا عافيت وسالمت ميمن بر. ظلم وبرعذاب خويش مي افزايند

 :ال وفتوای سوم  ؤس

 ما حكم كتابة القرآن بالدم ؟
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  االجابة

  . السورة واآلية منه القرآن كالم ّهللا سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتى المصحف يطلق على 

من عبادات ومعامالت ) الدنيا واآلخرة ( شر كما فيه سعادتھم فى الدارين والقرآن كتاب تعبد وھداية وإرشاد للب

  . وأخالق

 . ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشىء من ذلك 

 .ولذلك ال يجوز كتابته إال بما ھو طاھر زكي 

والحائض ) الجنب ( كبر وال المحدث حدثا أ) غير المتوضئ ( ولذلك أيضاًلم يجز الفقھاء للمحدث حدثا أصغر 

ال يمس القرآن إال ( والنفساء مس القرآن وال شىء من آياته إال بغالف منفصل لقول الرسول صلوات هللا وسالمه عليه 

وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان ألن فى المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفى ) طاھر 

 . األمر بالتطھير حرج عليھم 

الھداية وفتح ( كما نصوا على كراھة كتابة القرآن وأسماء ّهللا تعالى على الدراھم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش 

وليس ھناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فيكون األحوط فى المحافظة على القرآن وآياته والبعد به عن كل ما  ) ١القدير ج 

 .ع يخل بتقديسة وتكريمه أو الوقوع فى الممنو

 :ال وفتوای سوم ؤترجمه س

 حكم كتابت قرآن كريم به خون چيست؟

طور انفرادي به ھر ه قرآن كالم پروردگار عالم است، اطالقش با تمام سوره ھاي آن به شكل دسته جمعي ويا ب: ج 

 .گردد فرد سوره و آيات آن اطالق مي

آخرت مي باشد كه حاوي جميع عبادات،  بشريت در دنيا و در ۀقرآن كتاب ھدايت وارشاد، سعادت براي كاف

 .معامالت واخالقيات است

 كافه بشريت تعظيم وتقديس وگرامي داشت آن واجب است، ودور داشتن ھرچيز كه به تقدسات ۀبدين جھت براي ھم

وگرامي داشت آن اخالل مي كند نيز واجب مي باشد، برھمين جھت كتابت آن جايز نيست و نيز قرآن كريم براي 

برابر است حدث صغير داشته باشد ويا كبير، ھمانند جنب، حائض . كه وضو ندارند اجازه مساس نمي دھدكساني

را مساس كرده نمي  ايشان قرآن مكمل ويا سوره و آيات آن) خون كه از عقب والدت مي آيد.(نفساء) عادت ماھوار(

ه جدا بوده باشد درست است، چنانچه رسول كه قرآن كريم در داخل پوش ك مگر اين) دست رسانده نمي توانند(توانند

 ) .تواند مگر شخص پاك قرآن را مساس كرده نمي( فرمودند) ص(هللا 

 قرآن كريم در تخته نوشته باشد، از جاي بر جاي ديگر انتقال داده شود، ويا براي مگر درصورت ضرورت، مثالً 

.  طھارت كردن براي كودكان يكنوع حرج استتعليم اطفال، زيرا كودكان تكليف شرعي ندارند، ويا برحسب دوام

 .گردد وھم درصورت منع ايشان از تالوت قرآن كريم به حالت بي طھارتي ضايع شدن وقت وحفظ قرآن مي

زل وخانه ھا ، محراب، ديوارھا، مكروه است، دركتاب فتح القدير اھا صراحت بخشيدند كه كتابت قرآن بر منونيز فق

بدين جھت در محافظت قرآن كريم جديت شود .  زيرا دراين ھا ضرورت وجود ندارد گفته شده درست نيست،١جلد

  .ش اخالل مي كند دور نگھداشته شود احتراموآيات آن از آنچه بر

 ال سه گانه درفوق تحرير يافته استؤشکل سه ی که بواخذ ھا فتأم

  ١ جلد ١٣٠ فتوی ارکان االسالم لشيخ ابن عثيمين رحمه هللا صفحه   -١

  ١۵٠ ص ٢٢ فتوی اللجنة لبحوث العلمية و االفتاء ج -٢
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 :تبصره  

 :استاد غالم رباني اديب 

  كه به خون صدام حسين تحرير گرديده چيست؟) قرآن( حكم مصحف ۀبرمقال

 .جاي شك نيست، خون مسفوح حرام است، نه خوردن آن جواز دارد و نه تحرير قرآن كريم به آن

 :داليل قرآني

َمٍة :  عبسۀسور١٧- ١٣ اتآي َكرَّ طَھََّرٍة ﴾١٣﴿فِي ُصُحٍف مُّ ْرفُوَعٍة مُّ قُتَِل ﴾١۶﴿ِكَراٍم بََرَرٍة ﴾١۵﴿بِأَْيِدي َسفََرٍة ﴾١۴﴿مَّ

نَساُن َما أَْكفََرهُ   :  ترجمه ﴾١٧﴿اإْلِ

پرارزشي ثبت است، الواحي و االقدر و پاكيزه، به دست سيفراني است، واال مقام فرمان ) تخته(قرآن در الواح 

 .بردار ونيكو كار، مرگ براين انسان چقدر كافر و نا سپاس است

از نزول به محمد  پاك تحرير يافته است، بعد) اوراق(كريم قبل از نزول در صحف كند قرآن  آيات فوق افاده مي

كه تعامل كلي درميان جھان اسالم است، درپاك ترين اوراق چاپ  نيز در اوراق پاك تحرير مي گردد قسمي) ص(

ال مقام وپاك است، بايد از گيرد، زيرا قرآن وا شود، وھم از پاك ترين رنگ استفاده صورت گرفته ومي نوشته ميو

دست افراد پاك وبا طھارت قرار گيرد، ه رنگ پاك دركاغذ پاك از دست اشخاص پاك وبا طھارت، تحرير گرديده ب

ه ين كتابي است ھمه نياز مندي ھاي بشريت را ب جھان بشريت بوده، زيرا اۀحيث كتاب ھدايت دستورالعمل ھمه وب

 .گردد كند زيانش عايد حال خود مي طور آسان حل كرده، اگر انسان روي سركشي وعناد رجوع براين كتاب نمي

  

 :تعظيم قرآن

ھمه واجب است، ھيچ كس حق ندارد، قرآن را از رنگ وخون حرام دركاغذ رمحبت، احترام، تعظيم، قرآن كريم ب

وكتاب بشر نكند، ) ج(رير نمايد، ويا اين كتاب عظيم را زير ديگر كتاب ھا بماند، يعني فرق بين كالم هللا ناپاك تح

ھدف اساسي از تعظيم قرآن ترجيح دادن  شود، بوده باشد كافر مي) ج(خاطرسبك شمردن كتاب خداوند ه اين عمل ب

 كه به خون صدام حسين ین است، آيا مصحف كتب ودستورالعمل بودن آن، ومرجع ھدايت دانستن آۀآن باالي ھم

 كه به خون صدام حسين یتحرير گرديده، قابل حفظ است، گرچه تحرير قرآن كريم به خون نادرست است ، اما قرآن

 است كه آيات ، یخاطره خاطر خون نيست بلكه به نوشته شده، بايد حفظ واحترام گردد، زيرا اين حفظ واحترام ب

  بر خون تحرير گرديده ، داللت كننده بر معاني است كه آن مطلوب ومقصود است، قسميجمالت، كلمات ولفظ كه

كه قرآن تحرير يافته از رنگ پاك داللت بر معاني ومطلوب مي نمايد، درافاده واستفاده مقاصد وجه مشترك دارند، 

 .ودخاطر خون بودن بي احترامي نشه خون صدام تحرير گرديده به بدين جھت اين مصحف كه ب

  :خون در ذات خود مفيد است 

 حيات زنده جان ھا است، ويك ماده حيات بخش مفيد در بدن مي باشد بدون آن استمرار ۀخون در ذات خود ماي

زندگي درعالم اسباب ناممكن است، اگرگروپ خون كسي با مريضي كه نياز به خون دارد موافقه كند، حسب ھدايت 

گيرد، باكي ندارد بلكه خون دھنده ايثار و فداكاري  ك انسان استفاده صورت ميخاطر بقاي حيات يه از خون ب داكتر

كرده، ثواب عظيم را نايل شده است، اما پروردگار عالم خون را در رديف گوشت خود مرده و خوك حرام قرار 

زد، حرمت داده، تا مردم به صفت غذا نخورند، تا مكروب ھاي خون در بدن شان سرايت كرده به مرض مبتال نسا

خون ومنع شرع از خوردن آن به معني غير مفيد بودن خون نيست، بسا چيز حرام است اما مايه حيات ابتدايي يك 
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كه خون نا پاك است بازھم تغذيه  با وجود اين  دھد، ھمانند تغذيه جنين در بطن مادر از خون، زنده جان را تشكيل مي

  ناپاك مي باشد، حتي درلباس برسد، توسط آب پاك كرده ميگيرد، آب مني درذات خود كودك از آن صورت مي

شود، از  دھد، كود حيواني جھت رشدكشت در زمين انداخته مي شود، باآنھم ماھيت خلقت انسان را تشكيل مي

گردد، اشياي نا پاك در  فتد ماھيت آن به نمك تبديل مييدرنمك ب )حمار(محصول آن انسان استفاده مي نمايد، خر

 مشرك نجس است، وقتي ايمان آورد، گناھش مورد عفو قرار ، زمين مي شودءشت زمان جزذن گردد با گزمين دف

  .شود گيرد، پاك مي مي

ثير قرآن  قرار أخود نمي گيرد، اما ديگر چيز تحت ته قرآن آن چنان كالم عظيم است، رنگ وصفت ھيج چيز را ب

 كه توسط خون حرام تحرير گرديده است،  ایتوانيم مصحفهگرفته از او رنگ مي گيرد، بناًء به صراحت گفته مي 

ر كمي به اثر خشك شدن حاالت يحيثيت رنگ را با خود گرفته از دو طريق به خون آمده از نگاه كمي و كيفي، تغي

 .ي كه داراي رطوبت، بوي وطعم است از ميان رفتهئابتدا

 :تغيركيفي 

 آيات قرآن شده، قبالً گفته شد، در نظام طبيعت اشياي ضعيف به خره بهبديل به حروف، كلمات، جمالت وباالخون ت

 دفن شدن اشياي نا پاك در زمين ،شود، ھمانند افتيدن حيوانات حرام در كان نمك  آن ميءاثر خلط شدن در قوي جز

 .گردد  جزء كان وزمين مي،ر ماھيتيبه اثر تغي

بناًء مصحف  .شود نمي رود وتابع چيزي ديگر نميثير چيزي أقرآن كالم پروردگار عالم چنان قوي است تحت ت

 .تحرير يافته به خون صدام حسين قابل حفظ واحترام است

 :اين يك امر استثنائي است 

 بي سابقه است، اگر صدام حسين چنين عملي را انجام یخوانندگان عزيز توجه فرمائيد، درتاريخ اسالم چنين امر

تقليد از صدام ويا به اختيارخود به خون، كالم خدا را تحرير  ا ندارد، باداده اشتباه كرده، ھيچ كس چنين حقي ر

  )استاد غالم رباني اديب . (نمايد، نبايد اين عمل تكرار گردد

 :تتبع ونگارش 

 » سعيد افغانی- سعـيـدی« ن امين الديداکترالحاج 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيک افغان
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