
 



2    آيا خون شکننده وضؤ است؟

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  آيا خون 
  وضوء است؟ۀ شکنند

  

 ون چيست؟ـخ
خون عبارت  از يک مايع  سرخ رنگی است  علماء  در تعريف خون مينويسند:

ها ی بدن انسان جريان دارد، وتوسط همين خون است که جسم  که در تمام رگ
تغذيه ميگردد. طعم خون متمايل  به شوری است ، ودارای بوی مخصوص 

  ميباشد. خون از کرويات  سفيد و سرخ و پالسما  ترکيب يافته است.
ون نقش حياتی را در جسم انسان دارا ميباشد. طب امروزی  برای تشخيص خ

درد و پيدا کردن عامل اصلی امراض(دياگنوز)، اکثراً به معاينات ويا هم معاينات 
  البراتواری خون صورت ميگيرد. 

  حکم خون در اسالم:
) 10گويند در در قرآن عظيم الشان ( » دم « که درعربی آنرا » خون ۀ « کلمـ

  بار ذکر شده است .
پروردگار با عظمت ما  در چهار سوره ی قرآن عظيم الشان  با الفاظ مختلف به 

خون و پرهيز از خوردن آن اشاره کرده است. در سه آيه با الفاظ شبيه به هم 
َم َعَلْيُکُم اْلَمْيتَةَ َوالدََّم....« آمده  ن اي)  145   انعام آيه (  ولی در سوره» إِنََّما َحرَّ

بگو ای پيامبر در احکامی که به من وحی شده، من چيزی را «  :گونه آمده است
يابم جز آنکه مردار حيوان باشد. يا خون  که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی

 ».ريخته يا گوشت خوک باشد که آن پليد است
ای طوالنی داشته و در   موضوع خوردن خون در ميان اقوام و ملل جهان سابقه

خوردند آنها گوسفند را  وران جاهليت يعنی قبل از اسالم نيز مردم خون را مید
بريدند که مبادا خونش بريزد و از بين برود. بلکه با گرفتن خون از  سر نمی

  طريق رگ زدن، از خون شان استفاده می نمودند.
ه بعد از ظهور اسالم و نزول آيات الهی از قرآن عظيم الشان درين مورد ، مبارز

شديدی با خوردن خون آغاز گرديد وخوردن خون در قرآن عظيم الشان بصورت 
  مطلق ممنوع شد. 

بگو ای پيامبر! در احکامی که به من وحی شده چيزی « فرمايد:  قرآن کريم ميـ
يابم جز آنکه مردار باشد يا خون ريخته  که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی
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«.  
کند که حيوانات حالل گوشت را  تأکيد ميـ)  3  مائده آيه ( خداوند متعال  در سوره

های بزرگ (چهار  ذبح نماييد. ذبح شرعی با بريده شدن وقطع رک ها و شريان
شود و دست و پا زدن حيوان  رگ اصلی) باعث خروج تمام خون بدن حيوان می

  کند.  ذبح شده نيز به اين امر کمک ميـ
روش و هر نوع استفاده اى از خون را خريد و ف ،بسيارى از مفسرين وفقها

حرام اعالم داشتند .علت اساسی اين در اين نهفته بود که : اعراب بجز از 
خوردن خون دفکر استفاده ديگری از خون نبودند ، بنآ دين مقدس در نص 

صريحی قرآنی آنرا حرام  اعالم داشت ، وخون را يکسره در رديف محرمات 
  ونجاسات قرار دادند.

فايده  ،نه از حليت سخنى گفتند ونه  از حرمت آن  زيرا ،ر باره خون انسانولی د
براى خون انسان متصور نبوده است که  ،و منفعت عقالنی  و مفيد و کارساز

  يا ناروا. ،فقها آن را به بحث بگذارند که آيا چنان استفاده اى از خون رواست
برای  خون انسان کشف منافع کثيرى براى خون وبخصوص ، از آن جا که امروز

  اين بحث مطرح مى شود که مفاد ادله حرمت استفاده چيست؟  ،شده
آيا مطلق بهره بردارى وخريد وفروش  حرام آن  است, يا فقط آشاميدن آن و 
خريد و فروش در راستاى منافع حرام؟ آيا ادله اى که فقها اقامه کرده اند بر 

مقام مهمی را دارا ميباشد ،ودر  حرمت خون، خون انسان را که در طب امروزی
معاينات مريضان از آن استفاده وسيع  مى برند، در برمى گيرد؟ يا خير منظور 

  آنان فقط خون حيوان بوده و آن هم (اکل) و ياخريد و فروش  آن .
طوريگه مالحظه ميگردد ،حرمت خون درنصوص شرعی  که در فوق تذکر يافت  

نه هر نوع استفاده و بهره  ،تبار (خوردن) استبه اع ،با توجه به قرائن موجود
  برداری ديگر از خون.

  هر حرام نجس نيست ولی هر نجس حرام است!
نجاست و طهارت اشياء احکام وضعی و تکليفی اند که در دين اسالم وساير 

اصل بر طاهر و پاک چنين احکامی وجود دارند. در دين مقدس اسالم  شرايع،
  ه دليلی بر نجاست آن در شريعت وارد شده باشد.بودن اشياء است مگر آنک

ها و  جهت خبيث و زشت بودن ظاهر آن نجاست اشيا به داليل متعدد است، يا به
بول و غايط يا به جهت خبث و  اند، مانند ها نجس شده تنفر طبيعت انسانی از آن

اشد که می تواند داشته ب ها مانند کافر و يا به جهت ضرروزيانی زشتی باطنی آن
اسالم بيان شده و  ها در شريعت مانند سگ، يا به داليل ديگر که برخی از آن

دست  اند. در مورد علت نجاست خون، در روايات به موردی برخی بيان نشده
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  .نيافتيم که علت و فلسفه آن را بيان کرده باشد
ازامراض و انتقال برخی از مريضی  به  شايد علت و سبب آن وجود بعضی

  .آن دوری می کند ن است و يا به نوعی طبع انسان ازواسطه خو
ها حکم  در زمانی که در بدن است، حتی در بعضی از موارد، برخی از خون نه

مثالً خون حيوان حالل گوشت که پس از ذبح شرعی، اگر  نجس را ندارند،
مقداری از خون که در گوشت باقی بماند ، در حکم خون طهار بشمار ميرود ، 

  پاکی آن حکم صادر نموده است .  وفقها بر
از  احکام و» علت تامه« نکته آخر اين که علت اصلی و واقعی و به تعبير ديگر 

جمله نجاست و طهارت اشيا برای ما مشخص نيست و آنچه در روايات امده و 
ها و علت ناقصه را بيان  احکام را بيان کرده است، تنها حکمت علت بعضی از

های واقعی که در  حقيقی اين احکام و مصلحت و مفسده ی واند. علت واقع کرده
  اند . مشخص نشده ها وجود دارند، برای ما کامالً  آن

حالل وحرام  برای ما انسانها دقيقآ طوريکه قبآل اشاره شد ، حکمت وفلسفه 
مصلحت واقعی و  معلوم نيست که ،اگرچه حکمت وفلسفه آن نزد پروردگار 

ها راقبول  ها خبر نداريم و به همين خاطر بايد تعبداً آن حقيقی دارد که ما از آن
  کرد.

اين را بايد قبول نمايم که، نجاست و حرمت خون از اين امر مستثنا نبوده و 
نجاست و حرمت مبتنی بر مفاسد و پيامدهای منفی است که در خوردن خون 

جود خوردن آن رابطه و  وجود دارد. به نظر ميرسد بين نجاست خون و حرمت
هايی که در خوردن وجود داشته، اسالم اول به نجاست  دارد، يعنی به دليل زيان

آن حکم صادر کرده است. وبعد از آن به  خوردن آن تا مسلمانان از ان پرهيز 
  نمايند. 

ميفرمايد : دومين چيزی  ) سوره  بقره   173 (يکی ازمفسرين در  تفسير آيه
ونخواری هم زيان جسمی دارد و هم اثر است. خ »خون«که در آيه تحريم شده 

ای است برای پرورش  سوء اخالقی، چرا که خون از يک سو ماده کامالً آماده
  ها.  انواع ميکرب

تمام ميکرب هايی که وارد بدن انسان ميشوند، به خون حمله ميکنند. و آن را 
و  مرکز فعاليت خويش قرار ميدهند، به همين دليل گرويات  سفيد که محافظين

ها به اين  سربازانجسم اند ، همواره در منطقه خون پاسداری ميکنند تا ميکروب
سنگر حساس که به تمام مناطق بدن ارتباط نزديک دارد، راه پيدا نکنند. 

مخصوصاً هنگامی که خون از جريان ميافتد و به اصطالح ميميرد، وگرويات  
وند ويا در وجود تقليل  سفيد از بين ميرود، زمانيکه کرويات  سفيد از بين ر
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يابند ، امکان نفوذ ميکروب ها در بدن گسترش می يابد .اگر توجه به فرمايد 
ترين اجزای بدن انسان  زمانيکه در وجود انسان لخته ويا بميرد از جمله ، آلوده

  و حيوان مبدل ميگردد.
آنها که خون ميخورند، آن چنان سنگدل «در روايت اسالمی آمده است که : 

  .»  شوند که حتی ممکن است دست به قتل پدر و مادر و فرزند خود بزنندمي
های اخالقی، روانی و جسمی خون بوده است که اسالم هم  به خاطرهمين  زيان

انّما حّرم عليکم الميتة الّدم و « به نجاست آن حکم نموده و هم به تحريم آن: 
چه را با نام  خوک و آنخداوند تنها مردار و خون و گوشت » ( لحم الخنرير...

  اند، بر شما تحريم کرده است)  غير خدا سر بريده
های  در اسالم از خوردن خون نهی و به نجاست آن حکم صادر شد ، اما استفاده
معقول مانند تزريق خون برای نجات جان مجروحان و مريضان و مانند آن، 

ريم خريد و فروش اشکال در شرع اسالم کدام مشکلی  ندارد، حتی دليلی بر تح
های عقاليی و مشروع  خون برای اين موارد در دست نيست، چرا که استفاده

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

 وضوء است؟ۀ آيا خون شکنند
از سبيلين  ءزـه جخروج خون از بدن (ب علماء  وفقها  بدين باور اند که، اکثريت

يا زياد، از طريق زخم يا حجامت باشد، باشد ويا هم ) (طريق مقعد و آلت) کم 
امام مالک و نظريه مورد تائيد مذهب و اين   موجب باطل شدن وضوء نمی گردد.

  ميباشد .شافعی امام 
(رح ) در مخالفت صريح اين نظريه بوده وميفرمايد ابوحنيفه صاحب ولی امام 

  را باطل می سازد.وضوء خون از بدن  بصورت مطلق  خروج که :
  ميفرمايد :امام ابوحنيفه رحمة هللا عليه  

حديثی را که امام شافعی وامام مالک بدان استدالتل مينمايند وحکم بر بطالن عضو در حال 
صحيح نبوده و منسوخ ميباشد لذا به متذکره  خروج خون از بدن صادر کرده اند ، حديثی 

  ميتوان به آن عمل نمود.هيچوجه ن
از بدن اگر خون يا ريم خارج شود وباز ظاهر شود به « امام صاحب ابو حنيفه ميفرمايد : 

تجاوز نمودن در آن محليکه که در غسل يا وضؤ حکم پاک کردن آن شده است . يعنی عالوه 
مودن از سبيلين از ديگری جای در خروج صرف اشکار شدن پليدی کافی نيست بلکه سيالن ن

شرط است پس اگر خون بر سر زخم قرار داشت ليکن جريان ننموده باشد پس به اين وضؤ 
  » نمی شکند . 

دهن پر استفراق کردن « هکذا امام صاحب ابو حنيفه ميفرمايد که در ضمن نواقص وضؤ به  
مام ا» دهن پر قی کردن آنست که آنرا بدون تکيف ومشقت بند نموده ميتواند .  ميباشد،  وبه 
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  صاحب ابو حنيفه برای تائيد  رای خويش به حديثی ذيل  استناد مينمايد :
كان إذا رعف ، انصرف فتوضأ ، ثم رجع فبنى  عبد هللا بن عمر أن ؛ نافع عن«

بينی ازاز نافع روايت شده است که چون ( . ) 67موطا امام مالک »(ولم يتكلم
خون می آمد ،از نماز بيرون حضرت عبد هللا بن عمر  رضی هللا عنهما در نماز 

می گرفت سپس بر گشته وبر نمازش بنا می نمود ودر اين مدت با ؤشده ووض
  )کسی  سخن نمی گفت .

همچنان به حديثی که ابن ماجه روايت نموده است استدالل نموده طوريکه در اين 
من  :قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشة عن«حديث آمده است: 

قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صالته  أصابه
از حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنها روايت شده که » وهو في ذلك ال يتكلم

رسول اله صلی هللا عليه وسلم فرمود : کسيکه ( در نماز ) استفراغ نمايد يا بينی 
ا مذی بيرون آيد ، آن شخص اش خون ايد يا استفراغ غلبه نموده ودر دهان آيد ي

از نماز بيرون رفته ووضؤ گيرد سپس بر نمازش بنا کند بشرطيکه سخن نگفته 
باشد، يعنی با قيمانده نمازش را بخواند . قابل تذکر است که علماء علم حديث  از 

حديثی متذکره که علمای حنفی بدان استدالل نموده اند از  األلباني جمله شيخ
  ف می شمارند .جمله احاديثی ضعي

  :رحمة هللا عليه   رای امام صاحب حنبل
موضوع خون را که ايا شکننده وضؤ است ويا خير از ديد   حنابلامام صاحب 

  ديگری مورد برسی وبحث قرار داده است .
ميشود ، بايد ديده شود خارج از بدن  زمانيکه خون اما م صاحب حنبل ميفرمايد :

، واگر مقدار خون کمتر د، وضوء باطل می گرددباش که اگر مقدار خون   زياد 
  باشد وضؤ باطل نميگردد .

  : مالکصاحب شافعی و امام  صاحب  اماماستدالل  
نظريات واستدالل امام صاحب شافعی وامام صاحب مالک در مورد اينکه خونيکه 
  غير از (سبيلين ) از بدن خارج ميگردد ،بصورت مطلق  شکننده وضؤنميباشد :

تمامی احاديثی که در ميفرمايد  :  صاحب مالک وامام صاحب شافعی امام  -
به نزد ائيمه مذاهب تذکر رفته است مورد واجب شدن وضوء بر اثر خروج خون 

 نمی باشدصحيح که بدان استناد نموده اند ،احاديثی   از هيچ کدام، اسناد  
  . واحاديثی متذکره ضعيف اند

  می افزايد : امام صاحب مالک وامام صاحب شافعی
نقض آن داللت داشته    بقای وضوء است مگر آنکه نص يا اجماع بربر اصل  -

  باشد.
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پيامبر صلی هللا عليه وسلم حجامت کرد و  در روايت  اسالمی آمده است که :  -
نمازش را خواند و وضوء نگرفت، وتنها جای حجامت و خون گرفتگی را 

 )   666)رقم ( 221-1( سنن الکبری (شست.
مچنان در حديثی آمده است که : روزی حضرت عمر (رض ) حجامت کرد ، ه -

بيهقی  مراجعه شود صرف محل حجامت را شست وبه نماز خويش ادامه  داد . (
1-140 (  
   هللا  عمررضی  ابن  «  ميفرمايدکه :  کرده  روايتدر حديثی  خاریامام ب  -

  از   بعد  و   پريد   رونيب   خون   و از آن   فشار داد   راروی خوی   دانه عنهما، 
بدون اينکه اقدام به وضوء نمايد  ، آغاز به نماز خواندن کرد . اين حديث را 

) تعليقآ آنرا ذکر  29-1) وامام بخاری ( 92-1ميتوان در : (ابن ابی شيبه (
المحلی (  114-1نموده است مالحظه نمايد .مراجعه شود ( التلخيص الحبير ( 

1-260  (   
ذا در حديثی ديگری آمده است که در دهن عبد هللا بن ابی اوفی خون آمد ، هک -

خون را از دهن خود بيرون انداخت ، در حاليکه دهنش خون پور بود به نماز 
-1ايستاد ، ومصروف نماز خواندن شد . (مراجعه شود به مصنف عبد الرزاق ( 

148 . (  
صحابه کرام که مسؤليت  ازتن دو  همچنان در حديثی ديگری آمده است که -

بدوش     » ذات الرقاع«در غزوه را پيامبر صلی هللا عليه وسلم  محافظت 
، توسط دشمن مورد اصابت تيری  به نماز ايستاد زمانيکه يکی از آنان  داشتند ، 

ازوجود خود بيرون کشيد ، وبه نماز تير را  قرار گرفت ، صحابی در حاليکه 
صحابی دوم ازموضوع اطالع حاصل کرد برايش گفت  خويش ادامه داد ، زمانيکه

: چرا مرا با خبر نساختی ، صحابی مجروح گفت من مصروف خواندن سوره 
شيرنی از قرآن عظيم الشان در نماز بودم ، بخود اجازه نداد م  تا آنرا ناتکميل 

  گذاشته وختم نماز کنم.
کرد ، ولی برای صحابی حادثه اطالع حاصل پيامبر صلی هللا عليه وسلم ازبعد آ  

  نگفت که به اعاده نماز بپردازد. 
فبلغ ذلک النبی ص « ) مينويسد  122-1عالم دانشمند عينی در شرح هديه ( 

از اين داستان پيامبر صلی هللا عليه وسلم اطالع حاصل کرد ، پيامبر » فدعا لهما 
شود : مرعاه صلی هللا عليه  وسلم برای اين دو صحابی  دعا ء کرد . ( مراجعه 

  للمبارکفوری )  2-46
صدقة بن  حدثنيحدثنا آبو توبه الربيع بن نافع حدثنا ابن المبارک عن محمد « 

خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قالعن جابر رـعقيل بن جاب عن  يسار
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فحلف أن ال  يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين
فخرج يتبع أثر النبي صلى هللا عليه   أصحاب محمد يق دما فيأنتهي حتى أهر

وسلم فنزل النبي صلى هللا عليه وسلم منزال فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل 
فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجالن إلى  ورجل مناألنصار المهاجرين من

ما رأى شخصه فم الشعب اضطجع المهاجري وقام األنصاري يصلي وأتى الرجل فل
عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثالثة أسهم ثم 

ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري 
سبحان هللا أال أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة  ما باألنصاري من الدم قال
)  24-1) وابن خزيمه (  29-1( اين حديث در ابو داود (   .»أقرؤها فلم أحب أن أقطعها

) والحاکم فی المستدرک (  141-1) والبيهقی ( 29- 1)وابخاری تعليقآ (212-2، ابن حبان (
) والدار قطنی فی  114-1) والحافظ فی التلخيص (  208-2)وفی سيرة ابن هشام (  1-156

  ) مطالعه فرمايد. 227-3زاد المعاد ( ) وابن القيم فی  858) رقم (  231-1سننه  ( 
) وامام  20- 1در حديثی که روای آن حضرت ابو هريرة ميباشد وامام بخاری (  -

) هم تذکر رفته  40- 1مسلم آنرا روايت فرموده وهکذا اين حديث در مشکوة ( 
ال وضوء اال من حدث  « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است :  است که :

  .( وضوء نيست مگر بی وضوءی  او خروج هوا )  »اوريح 
  خواننده محترم ! 

که با صراحت تام الفاظ حصر اماده است که بجز  فرموديد مالحظه فوق در حديث 
نه ايد ، در غير آن از دو مجرای پيش و پس بيرون چيزی که از سبيلين يعنی 

  وضوء باطل نمی شود .
  بنآ حکم اسالمی وشرعی همين است که : 

خروج خون از بينی هنگام نماز، نماز را باطل نميکند زيرا اوال قول راجح اينست 
که خون بنی آدم نجس نيست، زيرا اصحاب پيامبر صلی هللا عليم و سلم در جنگ 

فراموش زخمی بوده اند ولی در همان حالت خون آلود نماز را ميخوانده اند، ولی 
يلين (شرمگاه و مقعد) خارج شود خون حيض و يا خونی که از سبنبايد کرد که 
    نجس هستند.

در شرع و ثانيا خروج خون از بدن وضوء و نماز را باطل نميکند، زيرا دليلی 
  برای بطالن وضوء و نماز هنگام خروج خون از بدن وارد نشده است.

   :خون نجس دراسالم
  :خون در حال حياتاول : 

خون بحيث  آنراآن عظيم الشان قر،از حيوان جاری گردد اگر خون در حال زندگی 
بيان به اين صراحت را اين حکم  ) سوره انعام   ١۴۵( داشته وآيه نجس اعالم 
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  فرموده است :
ًما َعَلی َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إِالَّ أَن يَُکوَن َمْيتَةً أَْو َدًما   « قُل الَّ أَِجُد فِی َما أُْوِحَی إِلَیَّ ُمَحرَّ

ْسفُوًحا يابم؛ بجز  ه بر من وحی شده، هيچ غذای حرامی نمیبگو: در آنچ» ( مَّ
  اينکه مردار باشد، يا خونی که (از بدن حيوان) بيرون ريخته باشد.

حالل شرع بعد از ذبح در گوشت  حيوان باقی ميماند ، آن  خون را  ولی خونيکه 
  دانسته است .

خونی    و  اندم می   باقی   حيوان   ذبح  محل  در   که ی خونی   ابومجلز درباره   از
   خون   از  فقط  ندارد،   اشکال   : گفت  کردند؟ سوال    ماند،  می   ديگ   روی  که 

   را  مطلب   اين   ابوالشيخ   و  حميد  بن   عبد   . شده است   نهی   جاری   و  جهنده
  اند. کرده او نقل    از

است آمده   شده  روايت     عنها   هللا   رضی    از عايشههکذا در حديثی که حضرت 
   حاليکه   در   خورديم می   ما گوشت ( »   کنا نأکل اللحم والدم خطوط علی القدر :«

  .(فقه السنه)  .  بود)   نمايان  ديگ   روی   بر   ، خون   خطوط

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

مرأة إلی النبی صلی هللا عليه جاءت ا« دختر ابوبکر رضی هللا عنه روايت است : 
وسلم فقالت : إحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض کيف تصنع؟ فقال : تحته ثم 

زنی نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم » «تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلی فيه
آلوده شد، چکار بايدبکند؟ پيامبر  آمد و گفت : اگر لباس يکی از ما به خون حيض

سلم فرمود : آن را از لباسش بزدايدو سپس با نوک انگشتان و صلی هللا عليه و
متفق ( ».آب آن را بشويد و سپس بر روی آن، آب بريزد و در آن نماز بخواند 

  ) عليه

   طوريکه در فوق  اشاره نموديم: سوم: 
خروج خون از بدن (بجز از دو سبيل پشت و جلو) موجب باطل شدن وضوء  

  نمی شود.
دليل شرعی در دست نداريم که خروج « در اين باره می گويند:  هيئت دائمی افتا

های عقب و جلو) ناقض وضوء باشد. اصل اين است که  خون از بدن (غير از راه
  توقيفی است.  خون ناقض وضوء نيست و مبنای عبادات

که  بنابراين هيچ کس اجازه ندارد که بگويد اين عبادات مشروع است؛ مگر آن 
ه بدهد. البته برخی از علماء  خروج خون را از نواقض وضوء دليلش را ارائ
  شمرده اند .

که از غير شرمگاه خارج شود)  بنابراين اگر کسی در اثر خروج خون (ولو اين
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وضوء بگيرد کارش خوب و پسنديده است و راه احتياط در پيش گرفته و خودش 
  را از اختالف خالص نموده است.

  ُ َّu َدْع َما يَِريبَُک إِلَی َما َال َيِريبَُک « َعلَْيِه َوَسلَّم فرموده است:  رسول هللا َصلَّی
اندازد ترک کن و به سوی  (آنچه که تو را به شک مینسائی، ترمذی، حاکم... »

  اندازد) چيزی برو که تو را به شک نمی
فتاوای انجمن دايمی مباحث علمی و افتا   ( تفصيل موضوع را ميتوان در

  مطالعه فرمايد ) ).٢۶١/۵(

  خون ماهی: چهارم:
خون ماهی  پاک است. زيرا ماهی مرده پاک است و اين که علماء  ميگويند 

ی تحريم مردار، بقای  پاک است؛ زيرا فلسفههم که خون آن  دليلی است بر اين
  خون در وجود آن است.

ُ َعلَْيِه َوَسلَّم می   َّu َعلَْيِه َما أَْنهَ «فرمايد:  پيامبر اکرم َصلَّی ِ َّu َر الدََّم َوذُِکَر اْسُم
ای که موجب جاری شدن  هر وسيله().١٩۶٨) و مسلم (٢۴٨٨بخاری ( »فَُکلُ 

خون از حيوان است و (به هنگام ذبح) نام هللا بر آن ذکر شده باشد از گوشت آن 
  .)بخوريد

  خون مگس، پشه : پنجم:
، زيرا اين حشرات بوده ک شه و امثال اينها  در شرع اسالمی پاخون مگس ،پ

امر به فرو بردن مگس در «حديث  که اند، کما اين اگر بميرند باز هم پاک
  داللت بر همين مطلب دارد. » ها نوشيدنی

  ميتوانيد مطالعه فرمايد . .)۵٧٨٢-٣٣٢٠بخاری (( تفصيل آن را در 

  خون انسان وخون حيوان حالل گوشت:
يوان حالل گوشت ) در صورتيکه بر در مورد اينکه خون انسان  وخون  ( ح

  لباس ريخته شود ، نجس است  يا خير علماء  بدو دسته تقسيم گرديده اند :
  دسته اول:

  خون انسان وخون حيوان حالل گوشت نجس است: 
شافعی  ،امام مالک  ،امامتعداد از علماء  از جمله امامان اربعه (امام ابوحنيفه 

  اند که: القول تفق احمد) همگی  در اين امر م امامو
خون انسان (وخون حيوان حالل گوشت) در صورتيکه  اين خون بر لباس ويا 

الود ويا بدن خون الود ويا  نبدن  ريخته شود نجس است، و نماز  با لباس خو
صحيح نمی باشد، زيرا شرط صحت   آلوده به( خون انسان وحيوان حالل گوشت)

  نسان  نجس است.نماز پاکی بدن از نجاسات است و خون ا
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اگر ثابت شود که بر نجاست خون  انسان  اجماع وجود دارد، در آنصورت به 
داليل موافقين بر طاهر بودن خون التفات نمی شود، زيرا اجماع حجت قاطعی 

  است که عدول از آن جايز نيست.
  ميفرمايد :) چنين ١/٢۴٠امام ابن قيم رحمه هللا در (إغاثة اللهفان 

د سوال شد: آيا خون و چرک زرد (زخم بدون خون) نزد شما يکی از امام احم« 
  »است؟ فرمود: خير، خون انسان  مردم در (نجاست آن) اختالف ندارند.

علماء  اين قول امام احمد را دليل بر اجماع امت بر نجس بودن خون دانسته اند 
ساس اين و لذا اکثر قريب به اتفاق علماء  حکم به نجاست خون داده اند و بر ا

  حکم نمازی که با لباس خونی  انسان آغشته  شده باشد، صحيح نيست. 
گفته: علماء  بر نجاست خون » مراتب االجماع«امام ابن حزم رحمه هللا در 

اين  جلد اول ) 420( صفحه اتفاق دارند. همچنين حافظ ابن حجر در فتح الباری 
  اتفاق علماء  را نقل کرده است.

حکم تمامی (انواع) « ) می گويد: ٢٢/٢٣٠» (التمهيد«بر در و امام ابن عبدال
خون بمانند خون حيض است مگر آنکه قليل و اندک باشد که از آن گذشت شده 

  (جاری) رجس و نجس است. است.و اين اجماع مسلمين است که خون مسفوح 
علماء  اتفاق کرده «  مينويسد :) ١/٧٩» (احکام القرآن«و امام ابن عربی در 

ند که خون حرام و نجس است و خورده نمی شود و انتفاع از آن صورت نمی ا
  »گيرد.

دالئل وارده بر نجاست «  ) می نويسد: ٢/۵٧۶» (المجموع«و امام نووی در 
خون ظاهر و واضح هستند، و نمی دانم که در اين مورد احدی از مسلمين خالفی 

از متکلمين حکايت  گفته باشند بجز آنچه که صاحب کتاب الحاوی از بعضی
  »کرده: خون طاهر است، اما گفته و نظر متکلمين در اجماع محسوب نيست.

  دوم:ۀ ـدست
  خون انسان وخون حيوان حالل گوشت نجس نيست: 

تعداد از علماء   منکر وجود اجماع شده اند و با استناد به برخی از نصوص 
  .حکم به پاک بودن خون انسان صادر نموده اند

از علماء حکم صادر نموده اند : نماز کسی که لباسش به خون انسان   اين تعداد
  آلوده  شده باشد ، لباس اش نجس نه ونماز اش  صحيح است.

  اين علماء  معتقد اند که:
اصل در اشياء پاکی  يعنی طهار بودن انها تا زمانيکه حکم نجاست بر آن  -1

يگردد که پيامبر صلی هللا صادر نشده باشد طوريکه از روايات اسالمی معلوم م
عليه وسلم امر به شستن بدون ( خون حيض ) امر نموده اند ولی اگر خونی از 
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اثر جراحت وحجامت وساير موارد از بدن انسان جاری ميشود  اگر در جمله 
خون نجس شامل ميگرديد پيامبر صلی هللا عليه وسلم حتمآ عامل نجسات آنرا  

  بيان ميداشت .
روايت است که گفت  )   رضی هللا عـنها  (  ه آمده است  : ازاسماءدر حديث متبرک

آمده وگفت : اگر کسی ازما باالی لباسش د پيامبر صلی هللا عليه وسلم : زنی نز
آن را بخـراشد ، بعد ازان آنرا درآب بهم   ﴿ حيض شود، چه بايد بکند ؟ فرمودند :

 .نماز بخواند نآودر)يعنی آنرا آب کشد  (مالد، وآب را برآن بپاشد 
نبايد فراموش کرد که در تاريخ اسالم تعداد  زيادی از حوادثی  به وقوع  -2

نشده که پيامبر صلی هللا   هپيوسته است که صحابه کرام مجروح گرديده اند ديد
عليه وسلم امر به شستن آن کرده باشد ويا فرموده باشد که اين خون نجس 

  است.
و لولو مجوسی در مسجد در نماز صبح شديدآ زمانيکه امير المومنين توسط اب

خويش زخمی گرديد ، حضرت عمر به نماز جماعت خويش تا استطاعت بدنی  
وبه حيث شکننده وضؤ بحساب می آمد ،امير ادامه داد ، اگر خون نجس ميبود ،

از وقوع  بعدنماز خويش در همان اولين لحظه  ( رض)  حضرت عمر المومنين 
  ن قطع ميگرد.حادثه وجاری شدن خو

و  هجری در مدينه ٢١متولد سال  (حسن بصری عالم شهير جهان اسالم شيخ 
  هحری قمری در بصره ) ميفرمايد : ١١٠متوفی به سال 

   زخمهای   با     مسلمانان   همواره  »  ما زال المسلمون يصلون فی جراحاتهم«
. و اين  است   هذکر کرد   را   مطلب   اين   بخاری   .»  خواندند می   نماز    خونين  

وگرنه اصحاب رضی هللا عنهم با بدن خونی نماز   داللت بر پاک بودن خون است
    نمی خواندند.

اشاره به موضوع ترور امير المومنين الحافظ ابن حجر العسقالنی درفتح الباري 
عمر رضی هللا «  حضرت عمر نموده ميفرمايد :

  » . وداز زخمش جاری ب   خون   حاليکه  در   خواند،   نماز
قطره ودوخون برای   يک   در گفته است : ابوهريره رضی هللا عنه هکذا حضرت 

  نماز خواندن فرقی ندارد.
  ميفرمايد :تيميه   ابنشيخ  

را که با چرک وتراوش زخم آلوده شده باشد ، بشويند    لباسی   است   شايسته« 
قدر امکان، بهتر آنست که ب». ولی دليلی بر نجاست وپليدی آن اقامه نشد است 

  انسان از آن پر هيز کند. 
  ابن عثيمين می گويد:شيخ 
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شود که تطهير خون خارج از بدن واجب  از ظاهر نصوص چنين برداشت می« 
 ُ َّu است، اين سخن را بدان خاطر گفتيم که در روايات داريم که زخم پيامبر َصلَّی

  َعَلْيِه َوَسلَّم شسته شد. 
با مطلب ذيل در تعارض باشد: اگر اجزای جدا شده ها ممکن است  ولی اين سخن

آيد بايد به طريق اولی  از بدن انسان پاک است، پس خونی که از بدنش بيرون می
پاک باشد. ليکن به دليل ظاهر نصوص و پرهيز از شبهات، احتياط در شستن 

  ) 11/266مجموعه فتاوا و رسايل (  »( خون است.

 :رـن خون پُ ـندن نماز با دهاخو
حکم اسالمی ر گردد، خون  پُ در حين ادای نماز  قبل ويا اگر دهن يک نماز گزار

ضرورت به جبران يا قضای نماز نيست؛ کافيست قبل از نماز همين است که 
 خويش ادامه دهد ،خواندن دندان و دهان خود را از خون پاک کنيد و سپس نماز 

قوع بپيوندد ويا هم خون به ودر اثنای نماز مشکل خون در دهن ،و اگر احيانا 
درون  شود ، نمازگزار ميتواند خون دهن خويش را در اثنا نماز دردر دهن جمع 

  هد . ادامه د خويش يک دستمال تف کرده سپس آنرا دور بياندازيد و به نماز 
ولی امام صاحب ابو حنيفه در مورد آمدن خون از دهن رای خود را دارد وآنر با 

  مقايسه نموده ميفرمايد :قی واستفراغ دهن پور 
اگر يکنفر نماز گزار در اثنای نماز خون قی نمايد، پس اين قی کردن را بايد از 

  دو ديد مورد برسی قرار داد :
اول : اگر قی مملو از خون لخته باشد ،در اين حاالت پور ومملو بودن دهن 

عنی سوخته شده است ، واين بدين م»  سودا  «معتبر است ، زيرا اين خون 
است که اين خون از معده خارج شده است ، وخود را به دهن رسانيده است ، 
پس چيزيکه از معده خارج گردد ،وخود را به دهن برساند ، ناقض وضؤ بوده 

  ولی شرط همان مملو بودن دهن است .
دوم : اگر قی مملو دهن از خون تازه ويا به اصطالح قی ازخون سيالن باشد امام 

فرمايد : اگر دهن مملو وپر باشد ، اين پور بودن قی با خون ، صاحب محمد مي
  ناقض وضؤ بوده ،درغير آن اگر دهن مملو وپر نباشد ، ناقض وضؤ نمی باشد .

  امام صاحب محمد ميفرمايد :
که قی خون  را به ساير قی ها  واستفراغ ها قياس نموده وميفرمايد : قی  بر 

  چهار قسم است :
  قی از غذا  -1
  قی از آب  -2
  قی از صفراء  -3
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  قی از سودا  -4
دراين نوع قی ها واستفراغ ها زمانی وضو باطل ميگردد که دهن نماز گزار 
مملو از قی باشد يعنی شرط مملو بودن دهن  مهم است ، ولی اگر دهن مملو 

نباشد ، قی کم در نزد امام محمد هم ناقض وضؤ نيست ، همينطور در قی خون 
درپيش گرفته وميفرمايد اگر قی با دهن پور باشد ، شکننده وضو  عين  قاعده را

  است .
در خون تازه حکم کلی امام صاحب ابو حنيفه وامام صاحب محمد همين است که 

خون تازه وجاری شکننده وضؤ بوده ، فرق نميکند که دهن مملو و پور باشد 
اد باشد در هر دو ويا هم دهن مملو وپور نباشد ، مقدار خون کم باشد ويا هم زي

  صورت ، ناقض وضؤ است .
دليل شان اينست که : معده محل خون نيست .اين خون به اثر زخم شکم خارج 

گرديده است وآنرا به خون که از زخم اشکار بيرون ميشود قياس نموده 
وميفرمايد در خون اشکار سيالن خون از محل خون معتبر بود ،  پس در قی که 

اقض وضؤ است ، طوريکه در فوق ياد اور شديم  فرق باخون تازه باشد  ن
  نميکند که اين خون با دهن پر باشد  ويا هم دهن پر نباشد .

ولی در نزد ساير فقها ، قی ( استفراغ  ) وخون ناقض وضو نبوده چون در اين 
مورد نص صريح شرعی وجود ندارد . ( تفصيل موضوع را ميتوان در صفحه 

ا جميل احمد سکرودوی مدرس دارالعلوم ديوبند ، احسن الهديه موالن 156
  مطالعه فرمايد .)

هکذا حکم خون بينی ويا خونيکه از سر به نرمی بينی برسد بنزد  امام صاحب 
ابوحنيفه ناقض وضؤ بوده ، زيراخون به محلی رسيده است که به ان حکم پاک 

  کردن الحق است يعنی در غسل پس  سيالن متحقق شد.  
  ترم !خواننده مح

در اختالفی وياخير ، از موضعات ميباشد يا قی که آيا شکننده وضؤ   ستفراغا
قیء (استفراغ)  بدين نظر اند که  علماء بين علماء ميباشد . تعداد کثيری از

  وشکننده وضؤ است . نجس هست، 
نجس  قیء (استفراغ) ولی در مقابل تعدادی ديگر از علماء ميفرمايند که : 

  باشد . وناقض وضؤ نمی
زيرا اصل اشياء پاک و طاهر هستند مگر اينکه دليلی از شريعت بر نجاستش 

شرعی وارد شده باشد، و در نجس بودن استفراغ هيچ دليل صحيح و صريحی 
  .نيست است که نجس  نوجود ندارد ،پس حکم شرعی همي

 مندی  اش تواناستطاعت واندازه  پروردگار با عظمت ما هر مسلمان را به 
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َ َما   :«گردانيده است که در برابر خويش تقوا را پيشه خود سازد ف مکل َّu فَاتَّقُوا
توانيد تقوای الهی  ).يعنی: پس تا (جائيکه) می16(سوره تغابن آيه : » اْستََطْعتُمْ 
   خود سازيد .راپيشه 

  خواننده محترم ! 
ای  امام بجز به رجوانی دانه ها   هم  خروج مقدار اندکی خون از دانه ويا

وضوء را باطل نمی کند، فقط کافيست صاحب ابوحنيفه ،نزد سايرپيروان مذاهب   
نماز  آ به پاک نمود و بعد روی دست ويا هم عضو ديگرجسم   خون را از 

 پايان  خويش ادامه دهيد . ن خواند

  فهرست :
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   خون در حال حيات -
   خون حيض -
   خون ماهی -
   خون مگس، پشه  -
  خون انسان وخون حيوان حالل گوشت -
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