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ی خون در آموزه های اسالماهدا  

 
 یمحمد یزمر و ثاقب نیالد شهاب

 

 چکیده

جایز دانسته است، اگر اهدای خون جواز نمیداشت ممکن  خدای تعالی با لطف و مهربانی خویش اجرای انتقال خون را

تا برای آسیب دیدگان  یشدجامعه اسالمی با مشکالت عدیده ای دست و پنچه نرم میکردند و هر گز کسی حاضر نم

این مقاله علمی با استفاده از  جنگ،انتحار، انفجار، سرطان خونی، عملیات های قلبی، گرده و والدت... . خون بدهند،

آماده گردیده است و بیان میدارد که اهدای خون یکی از موضوعات مبرم جامعه  روش تحلیلی و توصیفی کتابخانه ای

به سؤاالت و پیچیدگی های که مربوط به اهدای  فقهای معاصر اد به آیات، احادیث و فتوای هایافغانی بوده و با استن

مدلل و منطقی ارایه نموده است، در حیثیت شرعی اهدای خون در اموزه های اسالمی، حدود و  پاسخهای خون است

آیا به مانند مکیدن شیر موجب حرمت ضوابط این عمل، جواز و یا عدم جواز اهدای خون، خرید و فروش خون و اینکه 

ازدواج خواهد شد ویا خیر بحث صورت گرفته است . اهدای خون یکی از مقاصد اسالم را که همانا حفظ نسل و نفس 

به حیث یک فرد  در جامعه است تحقق بخشیده مریض را از معرض خطر هالکت نجات داده و دو باره در جامعه

با  همچنان اهدای خون در عمل نشان میدهد که مسلمانان یکدیگر برادر و برابر اند وصحتمند و سالم تقدیم میدارد. 

روی تعاون و همکاری باید برای  و قابلیت خرید و فروش را ندارد بلکه مسلمانان از تمامی اعضای شان مکرم بوده

مگر اینکه جز خریدن خون دیگر شریعت اسالم حرام است  خرید و فروش خون از دیدگاه یکدیگر خون را اهدا کنند.

که مباح بوده اما گناه آن بر دوش بایع میباشد، مشروط بر اینکه مشتری بیش از حد نیاز خون را  ای نباشدهیچ چاره

داشت در اینصورت اشخاص و افراد به اختطاف برده میشد و خرید و فروش آن جواز می زیرا اگر خریداری ننماید.

بازار عرضه میگردید، خدای متعال بخاطر تدابیر امنیتی خرید و فروش خون را حرام قطعی  خون آنها کشیده و به

 .ای محرمات منصوص علیه قرار داده استدانسته و آنرا در جمله
 

 اهدا، خون. آموزها ، اسالم، واژهای کلیدی:

 

 مقدمه
إلاه إ  اللاه   شاریه لاهش وأشاهد أال محمادا  الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجاا  و أشاهد أال   

 عبده ورسوله وصلى الله علیه و على آله وصحبه أجمعین أما بعد:

اساااش شااریعت را جلااب مصاالحت و دفااع مفسااده تشااکیل میدهااد، اسااالم همااه تالشااهای خااویش را در راسااتای تحقااق 

حیات انسان به آن وابسته بوده و حفظ حیاات اهدای خون یکی از مواردی است که  سعادت فرد و جامعه انجام داده است.

فرد و جامعه بر قله های بلند ساعادت دسترسای پیادا  از مقاصد واالی شریعت اسالم میباشد که از این رهگذر انسان یکی

 میکند.

 

 اهمیت موضوع

در عصاار کنااونی علاام و تکنااالوعی بااه ساارعت در حااال انکشاااف بااوده و ایاان ساابب شااده کااه در جامعااه اسااالمی 

موضوعات نوین پدید آید؛ این در حالیست که قرآن کریم و سنت نبوی بطور صاری  در ماورد آنهاا چیازی حکام نکارده، 

م مسالمانان  اما دانشمندان اسالم ناگزیر اند تا احکام موضوعات جدید را در پرتو شریعت بیان نمایند، پس این تحقیاق قساما

بااا خباار میسااازد. در اینجااا بااه بعضاای از اهمیتهااای ایاان تحقیااق بطااور از احکااام جدیاادی کااه همانااا اهاادای خااون میباشااد  را

 مختصر اشاره میگردد: 

در عصاار امااروزی جنااگ، انتخااار، انفجااار و ماارض هااای صااعب العااالج و ماازمن از هاار سااو زناادگی  -1

مشاروعیت  شهروندان افغانستان را تهدید نموده واین سبب میشود که آنها به خون نیااز پیادا میکنناد، ایان تحقیاق از یکساو

  اهدای خون را بیان نموده و از سوی دیگر اهدا کننده گان را به اهدای خون تشویق و ترغیب می نماید.

این تحقیق در عمل نشان میدهد که یکی از مقاصد اسالم همانا حفظ نسل و نفس در جامعاه باوده و شاریعت  -2

 اسالم همواره در پی حفظ آن از هر راه ممکن میباشد. 

خرید و فروش خون نشان میدهد کاه مسالمانان باا تماام اعضاای شاان مکارم  با تحریم قرار دادن این تحقیق  -3

 همواره در سعی و تالش حل مشکالت برادر مسلمان خویش باشند. بوده و همچنان مسلمانان مانند عضو واحد
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م  -4 در راستای تعاون و همکاری و نیز کاهش  انجام این تحقیق قسما

خریاد و فاروش خاون ،  واهاد شاد زیارا باا تحاریم قارار دادنجرایم مفید واقع خ

اشخاص و افراد استفاده جو نمیتوانند خون ماردم را باه جبار اخاراج و بفاروش 

 برسانند. 

 

 اسباب اختیار موضوع

بعضی از علل سبب میشود که یک محقق عنوانی را انتخاب می نمایاد و 

واهااد مشااکل پاایش آمااده حسااب تااوان بشااری کااار ماای نمایااد و میخ روی آن بعاادام 

مرفوع گردیده و برای مسئله علمی جاواب داده شاود بناا بار ایان بناده موضاوع 

 اهدای خون در آموزهای اسالمی را روی اسباب ذیل انتخاب نمودم:

از مکلفیت های هر عضو کادر علمی این است که جهات نشار و  -1

ده اساتادان پخش دانش به تحریر مقاالت علمی بپردازد که بنده نیز شرف خانوا

اهاادای خااون در آمااوزه هااای اسااالمی را بااه  را دارم فلهاذا خواسااتم تااا موضااوع

 دست نشر بسپارم. 

وترغیاب باه اهادای  هنگامیکه باه شاهر مای رفاتم صادای تشاویق  -2

خون را می شنیدم به این فکر شدم که آیا اهادای خاون در آماوزه هاای اساالمی 

  آیااا اهادای خااون ساابب ا بااات اگار دارد روی کاادام شااروط جاای دارد یااا خیاار 

حرماات ازدواج میگااردد یااا خیاار  باارای حاال ایاان سااؤاالت اقاادام بااه نوشااتن ایاان 

 موضوع نمودم.

مورد بحث های زیادی به زباان تا جائیکه معلومات دارم، در این -3

عربی انجام شده است، اماحکم ایان موضاوع را باه زباان دری تاا هناوز بطاور 

بدساااترش  تم تاااا احکاااام اهااادای خاااون رامفصااال بیاااان نشاااده اسااات، لهاااذا خواسااا

 عالقمندان دین و شریعت اسالم قرار دهم.

 

 هداف تحقیقا

تحقیقااات علماای در تمااام عرصااه هااا اهااداف مشااخق و معااین را تعقیااب 

میکنند و هر محقق تالش مینماید تا از البالی تحقیقاتی که انجاام میدهاد اهاداف 

 زه هااای اسااالمی رامشااخق داشااته باشااد، بنااده موضااوع اهاادای خااون در آمااو

 روی اهداف ذیل تحقیق نموده ام.

ادای مسؤولیت و وظیفاه دینای و نیال باه رضاای خادای متعاال و  -1

 نیز دسترسی به امتیازات رتبه ای عملی پوهنملی.

بیان احکام، حدود و ضوابط اهدای خون در آموزهای اسالمی و  -2

 اینکه چرا فروش خون جواز نداشته اما اهدای آن جواز دارد.

بیان وجوه افتارا  میاان خاون و شایر و اینکاه شایر هرگاز بمثاباه  -3

 خون نبوده و نمیتواند که سبب ا بات حرمت ازدواج گردد.

تبااین حیثیاات شاارعی اهاادای خااون در آموزهااای اسااالمی و اینکااه  -4

 نظر به کدام شروط و در کدام حاالت انتقال و اهدای خون جواز دارد. 

 سؤا ت تحقیق

 سؤال اصلی

و آیا خون باا شایر فار   خون در شریعت اسالمی جواز دارد چرا اهدای

 دارد یا خیر 

 سؤاالت فرعی

آیا اهدای خون مورد تائید شاریعت اساالمی قارار گرفتاه اسات یاا  -1

 خیر  .

اهدای خون در کدام حاالت جواز داشته و در کدام حااالت جاواز  -2

 ندارد  .

ت شااروط اهاادای خااون کاادامها انااد و آیااا خااون ساابب ا بااات حرماا  -3

 ازدواج میگردد یا خیر .

  

 پیشینه ای تحقیق

موضوع اهدای خون یک موضوع بس مهم بوده است که توأم با عارض 

اندام اسالم این موضوع بشکل کلی مطارح باوده اسات در کتااب و سانت نباوی 

به گونه صری  شاید بحث نشده باشد و در کتاب های معتبر فقهی قدیم به شکل 

 مورد بحث قرار گرفته است. پراگنده و با عبارات مجمل 

اما جدیدام فتاوی و کتابها موضوع اهدای خون در آموزه های اسالمی را 

 مورد بحث قرارد داده اند که از جمله آنها میتوان به کتب ذیل اشاره نمود.

األحادیااث الااوارد  فااو البیااوع المنهااو عنهااا، ساالیمان باان صااال   -1

بالجامعااا االسااالمیا، المدینااا  م(، عماااد  البحااث العلمااو1423/2002الثنیااان، 

 المنور ، المملكا العربیا السعودیا.

صال  بن فوزان الفوزان، جمعه من: فتاوى محماد بان رباراهیم آل  -2

الشیخ رحمه الله، وابن باز رحماه اللاه، ومشاایخ اللجناا الدائماا للبحاوم العلمیاا 

د واالفتااا)، ب:ت(، فتاااوی الطااب والمرضاای، أشاارف علاال جمعااه: قاادم لااه: عباا

 رئاسا ردار  البحوم العلمیا واالفتا). العزیز بن عبد الله بن محمد آل الشیخ،

م العالج بنقل دم االنسان أو نقال أعضاا) أو أجازا) منهاا: د. أحماد  -3

هاا ،  1401فهمااو أبااو ساانا، بحااث منشااور بمجلااا الفقااه االسااالمو الساانا األولاال 

 العدد األول .

. منااع القطاان بحاث منشاور االجتهاد الفقهو للتبرع بالادم ونقلاه. د -4

 .1400بمجلا مجمع الفقه االسالمو السنا الثانیا: 

 اما نکات تفاوت این تحقیق با رسایل فو  الذکر از این قرار است:

جمع آوری و ترتیب موضوعات مرتبط به اهادای خاون کاه باه  -1

شااد، و تحریار آن باه زبااان صاورت متفار  در کتابهاا و فتاااود متعادد یافات می

 بارات سلیس و روان.دری با ع

حسب معلومات و مطالعه بنده هیچ کدام ُکتب فو  الذکر احکام  -2

درحاالت ضاروت ماورد بااز رسای قارار ناداده اسات،  خرید و فروش خون را

 تحقیق علمی هذا این نقیصه علمی را در بُعد اهدای خون مرفوع ساخته است.

و مستند سازی احکاام مرباوط باه اهادای خاون از مناابع معتبار  -3

 مؤ ق. 

 

 فرضیه تحقیق

م حیثیات شارعی اهادای خاون را بار ماال خواهاد سااخت و  انجام این تحقیق قسما

خون قرار خواهاد  مبنی بر اهدای روشنایی احکام شریعت مسلمانان را در نیز

باار اهاادای خااون باار آساایب دیاادگان کااه ضاارورت مباارم  داد حتاای مساالمانان را

 غیب خواهد نمود.جامعه امروزی افغانستان تشویق و تر

  

 روش تحقیق

در ایان تحقیااق از دو روش توصاایفی و تحلیلاای اسااتفاده شااده اساات، در مجمااوع 

 تحریر گردیده است. A.P.Aاین رساله علمی به سیستم 

اسااتناد باااه آیاااات، و قااارار دادن آنهااا در باااین قاااوش مشاااجر    و   -1

 حواله آن با ذکر نام سوره و شماره آیت در قسمت اخیر آیت.

اد بااه احادیااث و تخااریز آن از کتابهااای معتباار حاادیث و نیااز اسااتن -2

 .»«استناد به فتاوی معاصر و قرار دادن متن آنها در بین قوش ناخونک 

ذکاار دیاادگاه هااای فقهااا) در رابطااه بااه موضااوعات و نساابت دادن  -3

ام از مناابعی اقوال به صاحبان آن با امانت داری، هر مطلبی را کاه بیاان کارده

بدینگونااه بااه آنهااا اشاااره نمااودم.  A.P.Aبااا شاایوه سیسااتم  ده امکااه اسااتفاده نمااو

 تخلق مؤلف ، سال نشر: در صورتیکه کتاب داری جلد بوده اسات باا حارف 

همچنااان  ج اشاااره بااه جلااد و بااا حاارف ص اشاااره بااه صاافحه کتاااب نمااوده ام.

کتابهای که دارای محقق بوده است بعد از تخلق مؤلف، تخلق محقق تحریر 

 است. گردیده 

میباشااد امااا اسااتثنا)م  B Zarنوعیات خااط مااتن داخاال صاافحات  -4

 Nazaninبعضای کلماااتی کااه دارای حاروف تااا) ماادوره باوده نوعیاات خااط آن 

 Traditionalمیباشد، باید دانست که نوعیت خط آیات، احادیث و متون عربی

Arabic .میباشد 

هاار زمانیکااه سااال چاااا کتاااب یااا سااال تولااد و وفااات مؤلااف را  -5

 وده ام، با حرف ه  اشاره به سال هجری و قمری اشاره شده است.ذکر نم

 .ترجمه آیات از تفسیر خرم دل استفاده شده استدر  -6

 

 مفهوم اهدای خوال و تاریحچه و حا ت آال

 مفهوم لغوی خوال -الف

خاون: ماایعو ساارگ رناگ  اه در رب هاااد بادن انساان هااا و جاانوران جریااان 

 .1000 - 911ها .ش:  1311شاود.  عمیاد، دارد و تغذیا بدن از آن تأمین مو 

.) 
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 مفهوم اصطالحی اهدای خوال  - -ب

عبااارت اساات از گاارفتن خااون از شخصاای و  اهاادای خااون در اصااطالح:

 (.02:  انتقال آن برای شخصی دیگری البابولو و الدولو ،

 

 تاریحچه اهدای خوال -ج

رانسااه ماایالدی در کشااور ف 1991عملیااه اهاادای خااون بااار اول در سااال

صورت گرفت البته این عملیه باگرفتن خون از حیوان و انتقال آن برای انسان 

انجام شد که متفأسفانه منجر به مارب ماریض انجامیاد، اماا در انگلساتان بارای 

م صااورت  1111بااار اول عملیااه انتقااال خااون از انسااان باارای انسااان در سااال 

بب صاحتمندی ماریض گرفت کاه خوشابختانه ایان عملیاه نتیجاه مثبات داده و سا

 (.02:  گردید البابولو و الدولو

 

 حا ت انتقال خواال  -د

میگوید: انتقال خون از یاک فارد باه فارد دیگار از  -رحمه الله -تویجری 

 سه حالت خالی نیست و به نحو آتی حاالت را بر میشمارد.

اهدای خون در هنگام ضارروت: مریضای کاه خاوف هالکات نفاس و  -1

متصور باشد برای داکتار معاالز جاایز اسات تاا خاون را از یا یکی از اعضای 

یک فرد گرفته و به شخصی دیگر ترزیق نماید، مانند اینکاه زن نفاساه باشاد و 

خااون زیااادی را ضااایع نمااوده باشااد. یااا اینکااه شخصاای در انتحااار و یااا انفجااار 

خون زیادی را ضایع نموده باشد، در اینصورت واجب است تاا بارای او خاون 

 گردد.ترزیق 

اهدای خون هنگاام حاجات: مرضای کاه خاوف هالکات نفاس متصاور  -2

نبوده، اما مریض از شدت مارض رناز مای بارد در همچاو حالات بارای داکتار 

جااواز داشااته تااا یکقماادار خااون را بخاااطر آرام و تسااکین ساااختن درد، باارای 

 مریض ترزیق نماید.

در حالات عاادم موجودیاات ضاارورت و حاجات بااه خااون: انتقااال خااون  -3

حالت ضرورت و حاجت جواز داشته، اما در غیر از ایان حااالت انتقاال خاون 

جواز ندارد، مانند اینکه شخق بخاطر طاروات، شاادابی و زیباائی خاون خاود 

 (.392، ص: 4ج  را تغیر دهد.  تویجری، ب ت:

 

 حکم خرید و فروش خوال بدوال ضرورت

 -رشاادت نباوی حسب هادایات خادای متعاال و ا اصل بر آنست که فروش خون

آن با نصوص شارعی قطعای  حرام میباشد، زیرا حرمت -صلی الله علیه وسلم

و انسااان بااا تمااام اعضااایش   اباات شااده اساات و همچنااان خااون جااز) آدماای بااوده

 مکرم بوده و محل عقد بیع قرار گرفته نمیتواند.

در مورد حرمت خرید و فروش خون آیاات، احادیاث و اقاوال دانشامندان 

 مده است اما در اینجا به بعضی آن اشاره میشود. به کثرت آ

 

 الف: قرآنکریم

َم َولَْحَم اْلِخنِزیِر َوَما أُِهلَّ لَِغْیِر اللَّاِه بِاِه فََماِن اْضاطُرَّ    َم َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةَ َوالدَّ إِنََّما َحرَّ

ِحیمٌ   . (110  النحل:  َغْیَر بَاغٍ َوَ  َعاٍد فَإاِلَّ اللَّهَ َغفُوٌر رَّ

خون و گوشت خاو  و آنچاه ناام غیار  ترجمه: خداوند متعال تنها مردار،

خدا  به هنگام ذب ( بر آن گفته شده باشد بر شما حرام  رده است. ولی اگار آن 

مند نبوده و متجاوز نباشد، بار آناان کس که مجبور شود  در صورتی که عالقه

 ت.ایرادی نیست؛ چرا که خداوند بس آمرزنده و مهربان اس

م جاواز  وجه استدالل: معاوضاه خاون باا ماال بیاع باوده و بیاع خاون شارعا

نداشته و نیز نوع منفعت بردن از آن جایز نمی باشد. چون خاون در زماره ای 

محرمات برشمرده ای آیات قارار گرفتاه و اشایای حارام محال بیاع قارار گرفتاه 

 نمی تواند.

ایاان فرمااوده همچنااان فااروش خااون و در یافاات پااول از ایاان ماادر  بنااابر 

بَاا اْلبَْیاعَ  َوأََحلَّ اللَّاهُ خدای متعاال حارام میباشاد، چنانچاه میفرمایاد: ب َم الرِّ .    َوَحارَّ

 (. ٥٧٢البقر : 

ترجمه: و حال آن که خداوند خرید و فاروش را حاالل کارده اسات و رباا 

 را حرام نموده است.

وش خاون و گارفتن عاوض و بهاای آن از ایان وجه اساتدالل: خریاد و فار

 قول خدای متعال مستثنی و خاص میباشد.

 

 

 

 ب: حدیث

چنانچه خرید و فروش خون جاواز نادارد گارفتن قیمات و عاوض آن نیاز 

َعاِن اْبااِن  فرماوده اسات: -صالی اللااه علیاه وسالم –حارام میباشاد چنانچاه پیاامبر 

ٍٍ   َعاِن النَّبِاَص َصاالَّى اللاهُ َعلَْیاهِ  َم َشااْی  ا » َوَسالََّم قَاااَل: َعبَّاا إاِلَّ اللَّاهَ تََعاالَى إَِاا َحارَّ

َم ثََمنَاهُ  ، 3م: ج  2004 -هاا   1424دارقطناو، تحقیاق: شاعیب ارناووط، «.  َحارَّ

 (.311ص: 

روایات میکناد  -صلل الله علیه وآله وسالم  -ترجمه: ابن عباش از پیامبر 

ام کنااد بهاااد فااروش آن را کااه میفرمایااد: براسااتو هرگاااه خداونااد چیاازد را حاار

 نیزحرام مو کند. 

 

اااش فََ:اا َْلتُهُ فَقَاااَل:  ام  ا َحجَّ َعااْن أَبِااص ُجَحْیفَااةَش قَاااَل: َرأَْیااُت أَبِااص اْشااتََرا َعْبااد 

مِ »   بخاااری، «نََهااى النَّبِااصل َصاالَّى اللااهُ َعلَْیااِه َوَساالََّم َعااْن ثََمااِن الَكْلااِب َوثََمااِن الاادَّ

 (. 01، ص: 3: ج   ه 1422  تحقیق: ناصر،

مااو گویااد: پاادرم را دیاادم غالمااو  -رضااو اللااه عنااه  -ترجمااه: ابوجحیفااه 

خرید  ه شغلش حجامت بود.  و دستور داد تا ابزار حجامت او را بشكنند(. از 

از قیمات  -صلل الله علیاه وسالم  -پدرم، علت آن را پرسیدم. گفت: رسول خدا 

در ذیار ایان  -رحمه الله -ویبغ فروش سگ، از مزد حجامت نهی نموده است.

امااا  حاادیث ماای نویسااد: فااروش خااون جااواز ناادارد چااون خااون نجااس میباشااد،

بعضی از دانشمندان حرمت فروش خون را بر خون حجامت حمال نماوده اناد. 

 (.20، ص: 1م: ج 1113 -هاااا  1403 بغااااود تحقیااااق: شااااعیب األرنااااؤوط ، 

ایاان حاادیث باارای  میگویااد: بااا در نظرداشاات -رحمااه اللااه –همچنااان اباان باااز 

مسلمان جایز نیست تا عوض و بهای خون را بگیارد، اگار کسای بگیارد بار او 

الزم اساات تااا آناارا باااالی مساالمان صاادقه و نفقااه کنااد.  اباان باااز ، أشاارف علاال 

 (.41، ص: 11 جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر،ب: ت: ج

 

 ج: اقوال دانشمنداال

نماوده اناد عاده ای گفتاه اناد  در مورد بهای خون دانشمندان اختالف نظار

که منظور از آن بهای حجامت بوده و عده ای گفته اناد کاه حادیث بار ظااهرش 

گفتاه  -رحماه اللاه-ابان حجار عساقالنی  اطال  میشود فروش خون حرام است(

و فروش آن همچو فروش خاود مارده و  است : منظور از آن فروش خون بوده

م حارام میباشاد، برابار اسات کاه شاخق گوشت خنزیر به اتفا  داشنمندان اسال

رقام  تباه وأبواباه وأحادیثاه: عباد  فروشنده ویا بابع خون قرار گیرد  عسقالنو،

 ، ص:4: ج 1311الباقو، قام بإخراجه وصححه وأشرف علل طبعاه: خطیاب ،

421.) 

 نیاااان یکااای از علماااای معاصااار ساااعودی اسااات ایشاااان در ماااورد چناااین 

صالی  –ی مریض جواز ندارد چونکاه پیاامبر میگوید: خریدن خون با پول برا

از خرید و فروش خون منع نموده و نیز همچو معاملاه مخاالف  -الله علیه وسلم

 (.103ص:  ،1م: ج1423/2002ارزشهای اخالقی است  نیان،

 

 حکم خرید و فروش خوال هنگام ضرورت

اهاادای خااون در حاااالت ضاارورت و غیاار مترقبااه ماننااد جنگ،انتحااار، 

ان خونی، عملیات های قلب، گارده والدت و یاا ساایر حااالتی کاه انفجار، سرط

مریض به خون نیاز داشاته باشاد، باا در نظرداشات مقاصاد شاریعت اساالمی و 

چون که اهدای خون در حاالت ضرورت سبب حفاظ جاان  مصال  جواز دارد.

 مریض گردیده و نیز از هالکت نجات پیدا میکند.

نتواناد کاه درد را دوا) نمایاد،  در صورتیکه ماریض بادون خریادن خاون

پس او و اقاربش میتوانند که بخاطر حفظ جان و احیای نفس از هالکات، خاون 

 را در باادل عااوض خریااداری نماینااد و گناااه آن باار دوش فروشاانده خواهااد بااود،

بشرط اینکه مریض و یا اقارب او به انادازه دفاع ضارر از خاویش بهاای خاون 

 -رحماه اللاه -در ضارورت، چنانچاه اماام ناووی را بپردازند نه اضافه تار از قا

»  در مورد گرفتن اجرت بر فعل حرام چنین نگاشته است، طوریکه میفرماید:

و ما یحرم أخذ األجر  فو هذا یحرم رعطاؤها، ورنماا یبااح االعطاا) دون األخاذ 

 (. 110، ص: 0نوود: ج  «.فو موضع ضرور 

بوده، دادن عاوض نیاز  طوریکه گرفتن عوض در بدل فعل حرام، حرام 

حرام میباشد، اما دادن بهای چیزی حرام در هنگام ضرورت نسابت باه گارفتن 

 بهای حرام، مباح و بهتر میباشد.
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م ممنوع میباشد، اماا دسات دهناده پاول  وجه استدالل: داد وستد خون شرعا

نسبت بر دست گیرنده پول مبنی بار  مبنی بر دریافت خون در هنگام ضرورت

 بهتر است. اهدای خون 

همچنان در فتوی رئیس کمیتاه فتاوى ازهار شاریف چناین آماده اسات: در 

بهااای مااواد  صااورتیکه باارای اهاادا کننااده خااون، جهاات جبااران خااون اهاادا شااده،

غااذای داده شااود مشااکل شاارعی ناادارد، مشااروط باار اینکااه همچااو تبرعااات و 

د از به رضا و رغبت صورت بگیرد و نیز همین تعاون بع تعاون میان طرفین

مقاادار و کمیاات و کیفیاات  اجاارای عملیااه اهاادای خااون باشااد نااه قباال از آن و نیااز

مواد غذایی مشخق نگردد، چاون در صاورت مشاخق شادن مقادار و کیفیات 

م حاارام اساات  فتااوى رئاایس لجنااا  غااذا بیااع منعقااد خواهااد شااد و بیااع خااون شاارعا

  م.(. 11/2/1111الفتوى باألزهر بتاریخ 

در  های رابطاه عاالم اساالمی چناین آماده اسات:همچنان در فتوی مجمع فق

صااورتیکه شااخق نتوانااد خااون را بطااور رایگااان دریافاات نمایااد و ضاارورت 

شاادید باادان احساااش نمایااد، شااخق در همچااو حالاات مضااطر شاامرده شااده و 

میتواند که خون را با عوض بگیرد، اما گناه آن بار دوش فروشانده خواهاد باود 

 خون یک انذازه ماال بطاور دا) کننده اینه بر مشتری، در صورتیکه برای اه

تحفااه و مکافااات داده شااود کاادام مااانع شاارعی وجااود ناادارد، چااون چنااین داد 

ناه از بااب خریاد و فروش فتاوى المجماع الفقهاو  وستدها از باب تبرعات باوده

 13لرابطا العالم االسالمو فو دورته الحادیا عشر  المنعقد  بمكا المكرما مان 

 م.(.  29/2/1111 - 11الموافق  1401رجب  20 -

داللات بار تحاریم بیاع خاون دارد، زیارا انساان باا جمیاع  فتوی هاای فاو  

نجاس باودن آن حارام  أجزایش محترم باوده و نیاز خریاد و فاروش خاون بناا بار

 قطعی میباشد.

اگر گفته شود چرا اهدای خون جاواز داشاته اماا فاروش آن جاواز نادارد. 

عدم جواز بیع شی داللت بار عادم جاواز انتفااع شای  در جواب خواهیم گفت که

نمیکند چنانچاه میتاوان از بهاای خاود مارده اساتفاده نماود، اماا نمیتاوان از خاود 

انتفاع از شی سبب اباحت بهاا و قیمات آن نمیگاردد  مرده استفاده کرد، همچنان

فااروش سااگ جااواز ناادارد، بااا وجااود اینکااه انتفاااع از آن جااواز دارد،  چنانچااه

ان خریااااااد وفااااااروش خااااااون مخااااااالف ارزشااااااهای اخااااااال  اسااااااالمی همچناااااا

 (. 103، ص: 1م: ج1423/2002میباشد  نیان،

 

 حیثیت شرعی اهدای خوال در آموزه اسالمی

در شااریعیت اسااالمی خااون انسااان همچااو خااون جاااری حاارام اساات، پااس 

نوشیدن آن بر هر مسلمان حرام قطعی بوده اما انتقاال و ترزیاق آن باه ماریض 

 ها بخاطر فعالیت بهتر اعضای مریض جواز دارد. از طریق شریان

دانشمندان معاصر اسالم اهادای خاون را در حااالت ضارورت و حاجات 

بار گفتاار خاویش از آیاات و احادیاث بطاور ذیال  مباح وگااهی واجاب میدانناد و

 استدالل مینماید:

 

 الف: قرانکریم

ٍَ َجِمیع   أَْحیَاَهاَوَمْن    -1  (.32  المائد :  افََك َنََّما أَْحیَا النَّا

ترجماه: و هار  اس  ااه باه او حیاات بخشااد چاون  سال اساات  اه هماه مااردم را 

 حیات بخشیده باشد.

وجااه اسااتدالل: آیااه ای مبارکااه باار اهمیاات تمسااک بااه اسااباب احیااای نفااس 

از  معصوم تاکید دارد، در حالیکه اهدا) کنندگان خون و نیاز دوکتاوران معاالز

فااس نفااش فعااال داشااته و متمسااکین باار اسااباب جملااه کسااانی انااد کااه در احیااای ن

 احیای نفس می باشند. زیرا اگر کسی به اهدا و یاا ترزیاق خاون حاضار نشاود،

نفااس معصااوم الاادم هااال  خواهااد گردیااد. همچنااان آیااه ای مبارکااه تشااویق و 

ترغیب به احیای نفس میکند، این در حالیست که انتقال خون سبب احیای نفاس 

زندگی مریض وابسته به اهدای خون بوده باشد، پاس  میشود، همچنان زمانیکه

ج  انتقال آن واجب است تا مریض از مرب نجات پیادا کناد   تاویجری، ب ت:

 (.(.392، ص: 4

اهدای خون سابب احیاا) و نجاات حیاات انساان از مارب میگاردد، پاس  -

یکاای از راههااا واسااباب تقاارب بااه خاادای متعااال  میتااوان گفاات کااه اهاادای خااون

ون در آن نااوع تعاااون و همکاااری بااا باارادر مساالمان نهفتااه اساات و میباشااد چاا

ل مساالمانان را باار همکاااری یکاادیگر اماار نمااوده اساات، چنانچااه خداونااد متعااا

ب َوالتَّْقَوٰى    َوتَعَاَونُوا میفرماید:  (. ٥ ا لمائد :َعلَل اْلبِّرِّ

 ترجمه: در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و پشتیبانی نمائید.

ر مسالمانان الزم اسات  اه بار یااری دادن ا در نظر داشت ۀآیاه مبارکاه فاو  باب

محتاجان خواه با مال یا باا تاأمین نیازهااد آنهاا یاا باا یاارد دادن آنهاا بار تاأمین 

َواللاهُ فِّاو  » -صالی اللاه علیاه وسالم –نیازها شان حریق باشد. چنانچه پیاامبر 

یااهِّ َعااْونِّ   مساالم، تحقیااق: محمااد فااؤاد عبااد «.  اْلعَْباادِّ َمااا َ اااَن اْلعَْباادُ فِّااو َعااْونِّ أَخِّ

 (.201، ص: 4ج الباقو، ب: ت:

ترجمه: خداوند بنده اش را کمک و یارد مو کند تا آن وقت که بناده، بارادرش 

 را کمک و یارد کند.

 و جااه اسااتدالل: اهاادای خااون یااک کااار نیااک و پسااندیده بااوده و ساابب یااااری

 نیاز های مسلمانان تأمین و مرفوع میگردد. و نیز هرساندن محتاجان گردید

 حالت اضطرار یکی از موجبات تخفیف در احکام بوده و محرماات را -

 بَاا    َغْیارَ  اْضاُطرَّ  فََمانِّ   استثنا) مباح میگرداند، چنانچه خدای متعال میفرماید: 

حِّ  َعاد   َواَل   (.140 .  األنعام:یمٌ فَإِّنَّ َربََّك َغفُوٌر رَّ

ااا کسااانیکه ناچااار شااوند، در حااالی کااه تجاااوز و تعاادبی از حاادب  ترجمااه: امب

 ننمایند، خدا بخشنده و مهربان است. 

در حالاات اضااطرار نفاای  وجااه اسااتدالل: آیااه مبارکااه گناااه را از مضااطر

هاایچ  نمااوده اساات، پااس مااریض نیازمنااد بااه خااون مضااطر میباشااد، بنااا باار ایاان

نیازمنااد اهاادا) کننااده خااون و نیااز داکتریکااه بااه اجاارای ایاان  گناااهی باار مااریض

 عملیه اقدام می نماید مرتب نخواهد شد.

در صورتیکه مریض نیازمند به خون از اجارای عملیاه اهادای خاون  -4

شخصای باوده کاه خویشاتن  ممانعت ورزد، شخق متعدی محسوب شاده و نیاز

یعت اساالم از همچاو را بدست خویش باه هالکات انداختاه اسات در حالیکاه شار

یُكْم رِّلَال  عمل مسلمانان را بر حذر داشته است، چنانچه میفرماید:  َواَل تُْلقُوا بِّأَْیدِّ

نُوا التَّْهلَُكاِّ  نِّیَن  َوأَْحسِّ بُّ اْلُمْحسِّ  (. ٥٩٢  البقر : رِّنَّ اللَّهَ یُحِّ

ترجمه: و خود را با دست خویش به هالکت نیفکنید، و نیکی کنید، هماناا 

 دارد. وند نیکوکاران را دوست میخدا

ااا َواَل تَْقتُلُااوا أَنفَُسااُكمْ  همچنااان او تعااالی میفرمایااد: یمم    رِّنَّ اللَّااهَ َ اااَن بُِّكااْم َرحِّ

 (.21النسا): 

ترجمااه: و خودکشاای مکنیااد و خااون هماادیگر را نریزیااد. بیگمااان خداونااد 

 نسبت به شما مهربان بوده و خواهد بود. 

 ب: حدیث نبوی

ا ِماْن ُعْكاٍل ثََمانِیَاة ش قَاِدُموا َعلَاى َرُساوِل  أاَلَّ »  ْن أَنٍَس َرِضَص اللَّهُ َعْناهُ عَ  -1 نَفَار 

َْرَ ش َوَسااقَِمْت  ْْ ْساااَلِمش فَاْسااتَْوَخُموا ا اللااِه َصاالَّى اللااهُ َعلَْیااِه َوَساالََّمش فَبَااایَعُوهُ َعلَااى اْسِ

أََ  تَْخُرُجاواَل »َصالَّى اللاهُ َعلَْیاِه َوَسالََّمش فَقَااَل:  أَْجَ:اُمهُْمش فََشَكْوا َالَِه إِلَاى َرُساوِل اللاهِ 

ش فَقَاالُوا: بَلَاىش فََخَرُجاواش فََشاِربُوا «َمَع َراِعینَا فِص إِبِلِهِش فَتُِصیبُواَل ِمْن أَبَْوالِهَا َوأَلْبَانَِهاا

اِعااَص َو َااَردُ  واش فَقَتَلُااوا الرَّ ََ َالِااَه َرُسااوَل اللااِه ِماْن أَبَْوالَِهااا َوأَلْبَانَِهاااش فََصااحل بِااَلش فَبَلَاا وا اْسِ

َُواش فَِجاصَأ بِِهااْمش فَا ََمَر بِِهااْم فَقُِطَعااْت  َصالَّى اللااهُ َعلَْیاِه َوَساالََّمش فَبََعاَث فِااص آثَااِرِهْمش فَاا ُْدِر

ااْمسِ َحتَّااى َماااتُوا بخااارد،   «أَْیااِدیِهْم َوأَْرُجلُهُااْمش َوُسااِمَر أَْعیُاانُهُْمش ثُاامَّ نُبِااُذوا فِااص الشَّ

 (.1، ص: 1ه  : ج 1422تحقیق: ناصر، 

گویااد: هشاات نفاار از قبیلااه عكاال پاایش  -رضااو اللااه عنااه  -انااس  ترجمااه:

آمدناد، چاون آب و هاواى مدیناه باا مزاجشااان  -صالل اللاه علیاه وسالم  -پیغمبار 

سازگار نبود مریض شدند، از ناسازگارى هواى مدینه و  سالت خودشان پیش 

 -صالل اللاه علیاه وسالم  -شكوه  ردند، پیغمبر  -ه وسلم صلل الله علی -پیغمبر 

چرا با چوپان شترهاى ما به صحرا نمل رویاد و از شایر وباول شاترها »گفت: 

آنان هم قبول  ردند، گفتند: بلال، مال رویام، آنهاا باا شاترها « استفاده نمل  نید 

ردناد، به صحرا مل رفتند، از شیر وبول شاترها نوشایدند تاا اینكاه بهباود پیادا  

آنگاه چوپان رسول خادا را  شاتند و شاترها را باه غاارت بردناد، جریاان را باه 

 -صالل اللاه علیاه وسالم  -خبار دادناد، پیغمبار  -صلل اللاه علیاه وسالم  -پیغمبر 

دسااتور داد دساات و پاااى آنااان را قطااع  ننااد، چشمشااان را  ااور سااازند، و در 

 برابر خورشید قرارشان دهند تا بمیرند.

اشاخاص مباتال باه مارض  -صلی اللاه علیاه وسالم -ل: پیامبر وجه استدال 

را بخاااطر تااداوی اماار بااه نوشاایدن بااول اشااتر بااا وجااود نجااس بااودن آن نمااود 

(. پااس انتقااال خااون بخاااطر شاافایابی 394ص:  1هاا   : ج، 1323  قسااطالنو،

 جواز دارد.

 

َما»قَاَل الشَّافِِعصل َرِحَمهُ اللهُ:  ََ ِِش  اُروَر ِِ َهَذا َعلَى الضَّ اُروَر ا أُِجیاَز َعلَاى الضَّ

ُل اْلَمْیتَةِ  َْ  (.001، ص : 2  .بیهقو ، تحقیق: عطا، ب ت: ج «أَ

میگوید که نوشیدن شیر و باول شاتر در  -رحمه الله-ترجمه: امام شافعی 

هنگام ضرورت جواز داشته طوریکه خوردن خاود مارده در حالات ضارورت 

 جواز دارد.
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ده خاون میگاردد، بلکاه دادن اهدای خون سبب صحتمندی اهدا) کننا -2

تاداوی بااوده و باارای صاحت وسااالمتی شااخق مفیاد واقااع خواهااد  خاون یکنااوع

اماار بااه حجاماات نمااوده و نیااز  -علیااه وساالم صاالی اللااه -شااد، چنانچااه پیااامبر 

نماوده اناد، در اینماورد  خاود ایشاان حجامات -علیه وسلم صلی الله -آنحضرت 

، َعااْن ُحَمْیاا روایااات متعااددی آمااده اساات: ، َعااْن َ ْساابِّ د  قَاااَل: ُساائَِّل أَنَااُس ْبااُن َمالِّااك 

امِّ  فَقَاَل: اْحتََجَم َرُسوُل اللهِّ َصلَّل اللهُ َعلَْیهِّ َوَسلََّم، َحَجَمهُ أَبُو َطْیبَاَ، فَأََمَر لَاهُ  اْلَحجَّ

، َوقَاالَ  اهِّ ْن َخَراجِّ ، َوَ لََّم أَْهلَهُ، فََوَضعُوا َعْنهُ مِّ ْن َطعَام  رِّنَّ أَْفَضاَل َماا »: بَِّصاَعْینِّ مِّ

َجاَماُ  ْن أَْمثَلِّ دََوائُِّكامْ »، أَْو «تَدَاَوْیتُْم بِّهِّ اْلحِّ مسالم، تحقیاق: عباد البااقو ب: «  ُهَو مِّ

 (. 1204: ص: 3ت، ج 

درباره اجرت حجامات  -رضو الله عنه  -ترجمه: حمید گوید که از انس 

الله علیه وسالم  صلل - خون گرفتن( از من سؤال شد، در جواب گفتم: پیغمبر 

به وسیله ابو طیبه حجامت انجام داد و دو صاع  چهار  یلو( ماواد غاذایل باه  -

با مالكین ابو طیبه   ه برده باود( بحاث  -صلل الله علیه وسلم  -او داد، پیغمبر 

و گفتگو  رد و اباو طیباه را باه آناان سافارش نماود، ایشاان هام از ایان ببعاد در 

گفات: بهتارین  -صلل الله علیه وسلم  -، پیغمبر حق او سخت گیرى نمل  ردند

 چیزى  ه خودتان را به آن مداوا مل  نید، حجامت و عود هندى است.

انتقال و اهدای خون در حاالت نیاز و ضارورت شادید زیار حادیث  -3

زیرا تاداوی ضایاع  جواز تداوی و موجودیت دوا بر ای هر درد قرار میگیرد،

یگاری نادارد و درد نباود خاون جاز) باا ی دخون جز) با اهدای خون هایچ راها

بناابر ایان اجارای عملیاه اهادای خاون  انتقال خاون باا هایچ دیگار مادوا نمیشاود،

میفرمایاد:  -صالی اللاه علیاه وسالم -زیر این حدیث پیامبر میآیاد چنانچاه پیاامبر 

د  اْلَهاَرمُ تَدَاَوْوا فَإِّنَّ اللَّهَ َعزَّ َوَجلَّ لَْم یََضْع دَا)م رِّالَّ َوَضَع لَهُ » ، َغْیَر دَا)  َواحِّ  «دََوا)م

 (.3، ص: 4 سجستانی، تحقیق: محمد محیو الدین عبد الحمید، ب: ت، ج 

ترجمااه: اد بناادگان خااداي تااداود کنیااد زیاارا خداونااد دردد نیافریااده اساات 

 مگر که با آن شفائو پدید آورده است به جز پیرد و بزرگسالو.

هااادا کنناااده و انتقاااال آن بااارای وجاااه اساااتدالل: گااارفتن خاااون از شاااخق ا

 مریض نیازمند یکنوع تداوی بوده و تداوی برای مسلمان جواز دارد. 

 ج: قواعد فقهی

اهدای خون با در نظرداشت قواعد عمومی فقهی جاواز داشاته کاه بطاور 

 چند قاعده در اینجا تحریر میگردد. نمونه

  لجنااا مكونااا ماان عااد  علمااا) «الضاارورات تباایم المحتااورات»   -1

وفقها) فو الخالفا العثمانیا، تحقیق: نجیب هواوینو و ناور محماد، ب:ت، ص: 

11 .) 

ترجماااه: ضااارورتها و ناچاریهاااا ممنوعااااات و محرماااات را مبااااح مااااو 

 گردانند.

در کتااب خااویش مبناای باار تااداوی باااخون  -رحمهاام اللااه -فقهااا)  

هنگااام حاجاات قااول نمااوده انااد، چااون خااون از جملااه ضااروریات باادن بااوده و 

گی انسان به آن وابساته میباشاد و بادون آن زنادگی انساانها باه تهدیاد مواجاه زند

م جااواز دارد زیلعااو، میگااردد بنااابر ایاان اهاادای خااون  بخاااطر ضاارورت شاارعا

، ب ت: ج  ْلبِّوب ، لجنا علما) برئاسا نظاام الادین البلخاو، 33، ص: 9تحقیق: الشبِّ

 (.311، ص: 0 ه : ج 1310 

م: ج  1114 -   1414  زر شاو، «واجاب مالم یتم الواجب رال به فهاو»

 .(.91، ص: 10

ترجمااه: هاار چیزیکااه واجااب جااز بااه وساایلا آن تحقااق نیابااد، آن چیااز هاام 

 واجب است.

بنابر قاعاده ای حفاط نفاس و دفاع ضارر واجاب اسات، ایان  وجه استدالل:

دو امر متحقق نمیشود مگر در صورت وجود خاون، پاس انتقاال خاون بخااطر 

 (.391، ص: 4واجب میباشد تویجری، ب ت: ج  حفظ نفس و دفع ضرر

اایرَ  » -2 یعناای: مشااقت و سااختو، باعااث ایجاااد  .«اْلَمَشااقَّاُ تَْجلِّااُب التَّْیسِّ

 آسانو مو شود.

َرُر یَُزالُ »   -3  یعنی: ضرر و زیان باید از بین رود.«. الضَّ

اام »  -4 اام أَْو َخاصَّ اُروَر ِّ َعامَّ لَااَ الضَّ ُل َمْنزِّ لجناا مكوناا   . «اْلَحاَجاُ تُنَزَّ

ماان عااد  علمااا) وفقهااا) فااو الخالفااا العثمانیااا، تحقیااق: نجیااب هااواوینو و نااور 

 (. 11 -11محمد، ب:ت، ص: 

 .یعنی: نیاز به منزله ضرورت است اعم از نیاز عام و نیاز خاص

اگر چه خون با نصاوص شارعی حارام باوده اماا بناا بار مصالحت، رفاع  

آن جواز دارد، چون اگر ایان مشقت و ضرر و نیز نجات حیات مریض اهدای 

دروازه بسته شود کسی حاضر نخواهد شد تا بارای نجاات بارادر مسالمان خاود 

خویش را اهدا) نند و مسلمانان دچار مشقت و تنگای  یکی از اعضا) ویا خون

رفاااع حااارج و مشاااقت از  خواهناااد گردیاااد در حالیکاااه یکااای از مقاصاااد اساااالم

 مسلمانان در جامعه است.

دال بر آنست که اهدای خون از نظر شاریعت در هنگاام  همه موارد فو 

ضرورت جواز دارد، همچنان عمل شخق اهادا کنناده و نیاز داکتار معاالز در 

و فدا کاری محسوب میشود، چون آنها سابب شاده  یکنوع احسان شریعت اسالم

 اند تا نفس از معرض هالکت نجات پیدا کند.

 الم.ب: شرایط جواز اهدای خون نزد فقهای اس

حکام خاوردن خاون انساان همانناد خاوردن خاون جااری حارام اسات، اماا 

 ترزیق آن از طریق ورید با در نظرداشت شروط ذیل جواز دارد.

الف: اینکه مریض و یا مضطر برای خون نیااز شادید داشاته باشاد. بادین 

معنی مریض به اهدای خون نیازمند باشاد، البتاه ایان شارط باا شاهادت دوکتاور 

ان و عااادل  اباات خواهااد گردیااد. در صااورتیکه داکتاار متخصااق معااالز مساالم

مسلمان در این بخاش پیادا نشاود میتاوان نازد داکتار غیار مسالمان جهات تاداوی 

عبااد اللااه باان أریقااط  -صاالی اللااه علیااه و ساالم  –مراجعااه نمااود، چنانچااه پیااامبر 

صالی  -راهنمای سفر خویش بسوی مدینه بگماشات. رساول خادا  الدیلو یهودی

 م. 922 19 -در شب دوشنبه ماه ربیاع األول ساال اول هجاری -علیه وسلمالله 

با ابو بكر الصدیق قرار مهاجرت نهاد و او عبد الله بن اریقط الدؤلل را  اه از 

بنل بكر بن عبد مناف بود، اجیر  رد تا آنان را به مدینه راه نماید و از بیراهاه 

، ولاال آن دو بااه اماناات او بباارد. او مااردى  ااافر و حلیااف عاااص باان وائاال بااود

 -صالی اللاه علیاه و سالم –اعتماد داشتند. عباد اللاه از راه شناساان باود. رساول 

شب هنگام از روزنل  اه در پشات خاناه اباو بكار باود بیارون آماد و هار دو باه 

غاااااارى  اااااه در  اااااوه  اااااور در پاااااایین مكاااااه باااااود، رفتناااااد و در آن پنهاااااان 

 (.100شدند مبار فورد،. ب ت، 

در کتااب بادائع الفوائاد میگویاد: باه کرایاه گارفتن  -رحماه اللاه –ابن القیم 

عبد الله بن أریقط بحیث راهنمای سفر داللت میکند بر جواز رجاوع نازد کاافر 

زیارا  غرض تداوی، کتابت، حساب و کتاب و ساایر اشایای ماورد نیااز انساان،

ص: ، 3مجرد کفار سابب از باین باردن اعتمااد نمیگاردد.  ابان القایم، ب ت: ج 

201.) 

ب: عدم امکان تداوی بدون اهدای خون، بدین معنای هایچ راهای دیگاری 

 جهت تداوی و شفایابی مریض جز) اهدای خون وجود نداشته باشد.

ج: عدم متضرر گردیادن اهادا) کنناده خاون، یعنای اهادای کنناده خاون از 

، ص: 0ج ، و391، ص: 4اهاادای خااون متضاارر نگردد تااویجری، ب ت: ج 

413 .) 

ادله اى  ه بر واجب بودن نگهدارى و محافظت از نفس استدالل مل از  

َرارَ » .است شود عموم این قاعده فقهی لجنا مكونا مان عاد    «اَل َضَرَر َواَل ضِّ

علمااا) وفقهااا) فااو الخالفااا العثمانیااا، تحقیااق: نجیااب هااواوینو و نااور محمااد، 

 (. 11ب:ت، ص: 

 ز نیست.یعنی: ضرر دیدن و ضرر رساندن در اسالم جای

بادین معنای باه هماان  اهدای خون برای مریض اکتفا) شود، د: به حد اقل

مقداری که مریض نیاز به خون دارد به همان اندازه ترزیق گردد و از ترزیق 

مجلاا االحکااام  22بایش از حاد نیااز جلااوگیری صاورت گیارد، چنانچااه درمااده 

ااُروَر ِّ یَتَقَاادَُّر بِّ :» آمااده اساات َهاَمااا أُبِّاایَ  لِّلضَّ   «الضاارورات تقاادر بقاادرها «.»قَااْدرِّ

لجنا مكونا من عد  علما) وفقها) فو الخالفا العثمانیا، تحقیق: نجیاب هاواوینو 

 (. 11و نور محمد، ب:ت، ص: 

ترجمه: أنچه برای ضرورت مباح ساخته شده اسات باه انادازه کفایات در 

 نظر گرفته میشود.

صاالی اللااه علیااه -مبر هاا : اهاادای خااون بطااور رایگااان باشااد. چاارا کااه پیااا

رِّنَّ النَّبِّوَّ َصالَّل اللاهُ َعلَْیاهِّ َوَسالََّم »بیع و فروش خون را منع نموده است:  -وسلم 

، َو ََمنِّ الَكْلبِّ  ، 3 : ج  ها 1422    بخاری، تحقیاق: ناصار،«نََهل َعْن  ََمنِّ الدَّمِّ

 (.14ص: 

ون، پاول از گارفتن قیمات خا -صلل اللاه علیاه وسالم -ترجمه: رسول الله 

 سگ منع نموده است.

میگوید: برای مسلمان جواز دارد تا یکمقدار خاون  -رحمه الله -تویجری

خویش را بطور رایگان بخاطر نجاات بارادر مسالمان اهادا) کناد، زیارا اهادای 
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، ص: 4خاااون ساااابب نجااااات مساااالمان از ماااارب میگردد تااااویجری، ب ت: ج 

413.) 

 

 فرق میاال شیر و خوال از حیث اثبات حرمت

 ن با شیر از چندین وجوه با یکدیگر فار  دارناد کاه هریاک آن بطاورخو

 شماره وار تحریر میگردد:

شاایر بااا خااون از حیااث رنااگ، طعاام و بااو فاار  دارنااد البتااه ایاان  -الااف

 موضوع واض  بوده و نیاز به تشری  ندارد.

حرمت خون به آیات و احادیاث  ابات شاده اسات، اماا بارعکس شایر  -ب 

یکه قایل بر حرمت فروش شیر اند، استدالل ایشان چنین حالل است، ولی کسان

و انساان آزاد باا جمیاع اعضاایش محتارم باوده و  است که شیر جز) آدمای باوده

 قابلیت فروش را ندارد.

حکمت موجودیت شیر در پستان ماادران هماناا غاذا باودن آن بارای  -ج  

نوشیدن خاون  اطفال میباشد تا بدینوسیله حیات بشری حفظ گردد، اما بر عکس

برای صحت انسانی مضر و نیز غیر قابل هضم میباشد، همچنان شیر ظرفیات 

جوشیدن را داشته و حرارت شدید سبب از بین رفاتن تماام میکروپهاا میگاردد، 

در حالیکه خون ظرفیت جوشیدن را نداشته بلکه لخته شده و تمام میکروا هاا 

 را با خود نگاه میدارد.

 ، رضاعت سبب ا باات حرمات ازداواج میااندر دوران شیر خوارگی -د

شایر خاواران میگاردد، اماا اگار فارض بااه نوشایدن خاون کنایم، باا آن هام خااون 

 ، ص:1م:ج 2000 -هااا  1429سااابب ا باااات حرمااات ازدواج نمیگاااردد میالد ،

224- 221.) 

لغاوی، شارعی و  اهدای خون از یک شخق به شاخق دیگار معنای -ه 

سبب ا باات حرمات نگردیاده  راین اهدای خوننمیدهد، بنا ب عرفی رضاعت را

و احکام رضاعت بار آن مرتاب نمیگاردد، اگار گویناد کاه بعاد از تصافیه خاون 

شیر بمیان میاید و باید حکم بر آن مرتب شود، ما میگویم که نخیر زیرا کیفیت 

شاایر بااا اسااتحاله تغیاار شااده و بااه قاادرت خاادای متعااال از خااون بااه شاایر تباادیل 

 شیرحکم خاص مرتب میگردد نه باالی غیر.میگردد پس باالی 

از جاناب شاریعت بیاان شاده  شیرخوارگی از جمله ای احکام است که -و

اجتهاد نادارد. پاس شایر خاوارگی از اماور تعبادی باوده و قیااش  است و نیاز به

در اصاال اشاایای حااالل اساات و نبایااد باادون نااق  در اماور تعباادی جااواز ناادارد.

خود شروط خاصای دارد و ان عباارت از اینکاه  حرام شود، زیرا رضاعت از

باید از پستان مادر ی باشد که حمال گرفتاه باشاد و نیار پانچ رضااعت صاورت 

 -گرفتااه باشااد اللجنا الدائمااا للبحااوم العلمیااا واالفتااا)، فتاااوى اللجنااا الدائمااا 

 (. 149 ، ص:21المجموعا األولل، جمع وترتیب: الدویش، ب ت: ج

اتفااا  نظاار دارنااد کااه اهاادای خااون ساابب ا بااات  فقهااای معاصاار باادین -ز

حرماات نگردیااده و نمیتااوان اهاادای خااون را باار رضاااعت قیاااش نمااود، در ایاان 

مورد فتوى مجمع فقهو رابطا عالم اسالمو چنین آمده اسات: بعاد از مناقشاه و 

مجلااس بااه اتفااا  آرا) فیصااله نمودنااد کااه اهاادای  گفتگااو میااان اعضااای مجلااس،

نگردیااده و حرماات خاصااه رضاااعت میباشااد فتوی خااون ساابب ا بااات حرماات 

المجمع الفقهو لرابطا العالم االسالمو فاو دورتاه الحادیاا عشار  المنعقاد  بمكاا 

 م.(. 29/2/1111 - 11الموافق  1401رجب  20 - 13المكرما من 

 

 حکم ایجاد بانک خوال.

ایجاد بانک خون جهت جمع آوری خون جاواز داشاته و میتاوان خاون را 

نگهداشت تا در هنگام ضرورت مسلمانان بتوانناد از آن  کنندگان در آناهدا  از

بهره ای مشروع گیرند، مشروط بر اینکاه کارمنادان باناک از خاون جماع شاده 

سو) استفاده نکرده و از مریضاان و اقاارب آنهاا قیمات خاون را نگرفتاه و نیاز 

 (.303 -341، ص: 1ج  نسازند فوزان، ب ت: بانک راه در آمد خویش

 

 نتیجه گیری

 از البالی این تحقیق به نتایز ذیل رسیدم 

عدم جواز خرید و فروش خون مگار اینکاه چااره ای جاز) خریادن  -1

نباشااد در اینصااورت شااخق مضااطر محسااوب شااده و باارایش جااواز دارد تااا 

گناااه آن باادوش بااایع  جهاات حفااط نفااس خریااداری نمایااد البتااه یکمقاادار خااون را

 به حد اقل اکتفا نموده باشد. خواهد بود مشروط بر اینکه

اهاادای خااون ساابب صااحتمندی گردیااده و همچنااان اهاادای خااون باار  -2

سبیل تبرع و همکاری جواز داشاته و نیاز بار گیرناده خاون جاایز اسات تاا یاک 

باه عناوان تعااون و  در بادل خاون مقدار چیزی را بادون تعاین انادازه و مقادار،

 برای اهدای کننده بدهد.  همكارد

در صورتی جواز دارد کاه ماریض بادان نیازمناد باشاد  اهدای خون -3

و اهاادا) کننااده از اهاادای خااون متضاارر نگااردد البتااه در اینمااورد نظاار داکتاار 

 متخصق معتبر دانسته میشود.

خاااون هااار گاااز بمثاباااه شااایر نباااوده و سااابب ا باااات حرمااات ازدواج  -4

نمیگااردد، چااون خااون بااا شاایر از لحاااظ رنااگ، بااو و ذایقااه مختلااف بااوده و نیااز 

 ن از لحاظ لغوی، اصطالحی، شرعی و عرفی رضاعت نامیده نمیشود.خو

مسااالمانان مانناااد جساااد واحاااد اناااد و میبایسااات هریاااک جهااات رفاااع  -0

مشااکالت باارادر خااویش بااه قاادر تااوان سااعی و تااالش ورزیااده و حتاای بخاااطر 

 دریغ ورزد.  حمایت و حفظ حیات برادر مسلمان نباید از خون خویش

الت ضاارورت و حاجاات جااواز اهاادا و تباادیل خااون صاارف در حااا -9

همچو حالت اهدای خون ناوع همکااری باا باردار مسالمان نفهتاه در چون ،دارد

بااا اهاادای آن حیااات مااریض نیازمنااد دوباااره اعاااده گردیااده و ساابب  اساات و نیااز

صحتمندی مریض میگردد، در غیر از حاالت ضرورت و حاجت اهدا، انتقال 

  ئی به هیچ وجه جواز ندارد.و تبدیل خون بخاطر طروات، شادابی و زیبا

 

 فهرست مراجع

 قرانکریم -1

محمد بن أبو بكر بان أیاوب بان ساعد شامس الادین الجوزیاا،  ابن القیم، -2

  ب: ت(. بدائع الفوائد، دار الكتاب العربو، بیروت، لبنان.

اباان باااز، عبااد العزیااز باان عبااد اللااه باان باااز  ب: ت( مجمااوع فتاااوى  -3

ه اللااه، أشاارف علاال جمعااه وطبعااه: العالمااا عبااد العزیااز باان باااز رحماا

 محمد بن سعد الشویعر.
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 بیروت.
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. القاهر : المطبعا الكبرى األمیریا. ْلبِّوُّ  یونس الشبِّ

 الهندیاا، ها ( الفتااوى 1310لجنا علماا) برئاساا نظاام الادین البلخاو،   -12

 دار الفكر.

www.multisubjectjournal.com


International Journal of Multidisciplinary Trends www.multisubjectjournal.com 

~ 116 ~ 

 1414بو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد اللاه بان بهاادر،  زر شو، أ -13

 م(. البحر المحیط فو أصول الفقه. دار الكتبو. 1114 -  

سجستانی، داود سلیمان بن األشعث بان رساحا  بان بشایر بان شاداد بان  -14

ْسااتانو،  ب: ت(، ساانن أبااو داود، تحقیااق: محمااد  جِّ عماارو األزدد السبِّ

 بیروت.  -تبا العصریا، صیدا المك محیو الدین عبد الحمید،

فات   (،1311عسقالنو، أحمد بن علو بن حجار أباو الفضال الشاافعو،  -10

البارد شرح صحی  البخارد، رقم  تبه وأبوابه وأحادیثاه: محماد فاؤاد 

عبد البااقو، قاام بإخراجاه وصاححه وأشارف علال طبعاه: محاب الادین 

 بیروت. -الخطیب، دار المعرفا 

هاا (. فرهنااگ عمیااد فارساای، ویراسااتار،  1311عمیااد، اسااتاد حساان،   -19

 عزیز الله علیزاده، مطبعه راه راشد.

عیناال، أبااو محمااد محمااود باان أحمااد باان موساال باان أحمااد باان حسااین  -11

الغیتابل الحنفل بدر الدین العینل،  ب ت(. عمد  القارد شرح صاحی  

 البخارد. بیروت: دار رحیا) الترام العربو.

معه من: فتاوى محمد بان رباراهیم فوزان، صال  بن فوزان الفوزان، ج -11

آل الشاایخ رحمااه اللااه، واباان باااز رحمااه اللااه، ومشااایخ اللجنااا الدائمااا 

للبحااوم العلمیااا واالفتااا)، ب:ت(، فتاااوی الطااب والمرضاای، أشاارف 

رئاسا  علل جمعه: قدم له: عبد العزیز بن عبد الله بن محمد آل الشیخ،

 ردار  البحوم العلمیا واالفتا).

الفقهو لرابطا العالم االسالمو فو دورته الحادیاا عشار   فتود المجمع -11

 - 11? الموافااق  1401رجااب  20 - 13المنعقااد  بمكااا المكرمااا ماان 

 م. 29/2/1111

 م. 11/2/1111فتود رئیس لجنا الفتود باألزهر بتاریخ  -20

قسطالنو، أبو العباش شهاب الدین أحمد بن محمد بن أبل بكر بان عباد  -21

ها (. ررشااد الساارد لشارح صاحی   1323د،  الملك االلقتیبو المصر

 البخارد. مصر: المطبعا الكبری األمیریا.

قشیرد، مسلم بن الحجاج أبو الحسان القشایرد النیساابورد،  ب: ت(.  -22

صاااحی  مسااالم، تحقیاااق: محماااد فاااؤاد عباااد البااااقو، دار رحیاااا) التااارام 

 بیروت. –العربو 

اه ( جامعاااا رسااالا   د تااور ماایالد ، عبااد الناصااار باان خضاار مااایالد، -23

البیوع المحرما والمنهو عنهاا، دار  م(.2000 -ه  1429الخرطوم ،  

 المنصور   سلسله الرسائل الجامعیه. -الهدى النبود ، مصر 

ها  / 1412أبو ز ریاا محیاو الادین یحیال بان شارف الناوود ،  نوود، -24

 تحقیااق: زهیاار الشاااویش، م(. روضااا الطااالبین وعمااد  المفتااین،1111

 عمان. -دمشق -سالمو، بیروتالمكتب اال

لجنا مكونا من عد  علما) وفقها) فو الخالفا العثمانیا، ب:ت(، مجلاا  -20

األحكام العدلیا، تحقیق: نجیب هواوینو، نور محماد،  ارخاناه تجاارتِّ 

  تب، آرام با ،  راتشو.

 

 

www.multisubjectjournal.com

