
 (1) قانونية التبرع بالدم : رؤية شرعية

 د. عبد الخالق أحمدون 

حكام وحكمة، تستدعي منا أن ننحني ونسجد هلل شكًرا، ُمتذلِ لين  في اإلنساِن ِمن دقة وا 
خاشعين أمام قدرته سبحانه في خلق اإلنسان وفي تقويمه، فسبحان َمن خلق فأتَقن، وصوَّر 

تقان  فأبدع، وكوَّن فنظم كل شيء بدقة  َوِفي  ) :وصدق ربُّ العزِة إذ يقول .ونظام وتقدير وا 
 .( 21الذاريات:) ( َأَفََل ُتْبِصُرونَ  ،َأْنُفِسُكمُ 

واإلسالم بما أنه دين من عند هللا الحكيم الخبير المطلع على حاجيات اإلنسان بكل 
لذلك شرع له أجزائه وأجهزته ، وبما أن هللا هو الخالق لإلنسان وهو الذي شرع لإلنسان ، 

وأنه ( 15)الملك(َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيرُ كل ما يخصه ويفيده في دينه ودنياه )
جعل تشريعاته في مختلف مجاالت اإلنسان محققة للتوازن المطلوب حتى يكون قادرًا على 

األرض وتعميرها على ضوء تحقيق رسالته التي كلفه هللا تعالى بها وهي : االستخالف في 
 . 1منهج هللا تعالى

واعلم أن أهم المهمات رعايُة مصالح األديان ومصالح األبدان، )قال الفخر الرازي: 
فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظهار البينات واآليات، وراعى مصالح 

قع األرزاق من األبدان. أبدانهم بإنزال الرزق من السماء. فموقع اآليات من األديان كمو 
فاآليات لحياة األديان، واألرزاق لحياة األبدان. وعند حصولهما يحصل اإلنعام على أقوى 

 .2(االعتبارات وأكمل الجهات

َماِء ِرْزًقا  ُهَو الَِّذي ُيِريُكمُ )القرطبي في تفسير قوله: وقال  ُل َلُكم مِ َن السَّ  ،آَياِتِه َوُيَنزِ 
َماِء )أي دالئل توحيده وقدرته، (: 12)غافر (َوَما َيَتَذكَُّر ِإالَّ َمن ُيِنيبُ  ُل َلُكْم ِمَن السَّ َوُيَنزِ 
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نزال الرزق؛ ألن باآليات قواَم األديان، وبالرزق قوام  (ِرْزقاً  جمع بين إظهار اآليات وا 
 .3(األبدان

دها فيها من الشمولية ومن حكمة هللا جل وعال أن نصوص الشريعة وقواعدها ومقاص
والمرونة ما يستوعب المستجدات والنوازل والقضايا الحادثة إلى قيام الساعة، ال يشذ عنها 
شيء من تصرفات المكلفين، ودور العلماء والمجتهدين النظر في هذه النوازل بما مكنهم هللا 

مكانات، وتوظيف ما يستجد من تقنيات وعلوم ومعارف ومكتسبات، وبذل الجهد  من قدرات وا 
دراكها على وجه صحيح، حتى يظهر حكم هللا في كل نازلة،  في فهم واقعها، وتصورها وا 

 ويحصل البيان للناس؛ على اعتبار أن هذه وراثة العلماء عن األنبياء .

 :ومن ذلك ها،مساحات واسعة من أفعال الخلق تتشابك األحكام الشرعية معهناك 
أفعال المكلفين والتي لها مساس بمجال الطب البشرى، كحكم باألحكام الشرعية المتعلقة 

كالتداوي بالنجاسات، وصناعة الدواء من  التداوي وتركه، وكحكم نقل األعضاء ونقل الدم، و
المستجدات الطبية في مجال األجنة ، كالرحم بمشتقات الحشرات، واألحكام الشرعية المتعلقة 

صناعي، لما لها من آثار شرعية في أبواب النسب، الصناعي وتأجير األرحام، والتلقيح ال
واألحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع بسبب ما استجد في مجال الطب من إدرار اللبن مع 
عدم وجود حمل ورضاع بالصورة المعتادة، إلى غير ذلك من صور ومستجدات في مجال 

ولقد كان من الطبيعي أن .    الطب، ينبني عليها أحكام شرعية ، وينتج عنها آثارها الفقهية
ا ياع إرادة األمة، وهمم علمائها ومفكريها؛ ؛ لدراسة أبعاد هذه القضاوضاأل هستنهض هذت

 .المهمة، من منظور فقهي يجمع بين األصالة والمعاصرة

الطبية الجديدة التي في العالم المعاصر يزخر بالوقائع  واقع الحياة المتجدد المتغيرإن 
وتحقيق المناط  واستجالء  وضع منهجية محددة ، و يفرض نٌص أو اجتهادلم يسبق فيها 

اجتهاد فقهي جماعي ، ُيرجى من ورائه الوصول إلى و  المصلحة المعتبرة شرعا أو غلبتها ،
أثمر عن واقع ُمفعم  ية التطور العلمي والتكنولوجي الذنتيج  حكم هللا فيما نزل باألمة

بقضايا ونوازل قد ال تخطر على بال أحد ، فلكل واقع ما يناسبه من أحكام الشرع ، والعالم 
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، وتحرير  بالمنهج اإللهي  اليوم في أمس الحاجة إلى ما يضبط هذا التطور العلمي الهائل
وفق  ، ا ، الموافق ألحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصده األقرب للصوابالمناسب الحكم 

والقواعد  المبادئ مستخلصة من النظر الدقيق في األدلة الشرعية،و ،  المعايير العلمية الدقيقة
منها ، منها : والوسائل العالجية في مجال المستجدات الطبيةوالضوابط الشرعية النافعة 

األصل في األشياء اإلباحة، واألصل في المنافع اإلباحة واألصل في المضار التحريم، 
واألصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خالفه، وما ثبت بزمان يحكم 

  ببقائه ما لم يوجد دليل على خالفه، واألصل في الصفات العارضة العدم، والضرر يزال،
والضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات، وما أبيح للضرورة 

شد يزال بالضرر األخف، ويرتكب أخف الضررين لدفع أشدهما، يقدر بقَدرها، والضرر األ
ذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما،  والضرر ال يزال بالضرر، وا 

ذا اتسع ضاق، وغيرها من القواعد ذا ضاق األمر اتسع وا  4وا 
االجتهاد الجماعي   وذلك ألن .

لماًما بالموضوع المطروح لالجتهاد، وأكثر يتميز عن االجتهاد الفردي بكونه أكثر  استيعاًبا وا 
5شمواًل في الفهم لكل جوانب القضية ومالبساتها

. 

فهم الغاية من  تبرز أهمية القواعد الفقهية في مجال الممارسة الطبية من خاللو 
اض قبل وقوعها، مر ووقايتها من األ التطبيب، والمتمثلة في حماية أنفس الناس إجراءات
يصاحب ذلك من أساليب ووسائل قد أسقامها وأمراضها بعد وقوعها، مع ما ة ومعالج

األعضاء، أو الحجر  الضرورة الطبية، كالعمليات الجراحية، أو زراعة تقتضيها الحالة أو
طباء ، األحقيقة المرض المسبب للوفاة، أو لتعليم  للوقوف على الجثث حالصحي، أو تشري

 .ةفضاًل عن األبحاث الطبي

،  لة نقل الدم أو التبرع بالدممسأومن جملة القضايا التي بحثها العلماء والدارسون، 
والشرع ينظر دائما إلى . في عصرنا الحاضر ضرورة من ضرورات الحياة الذي أصبح 
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نقاذ  يضع حياة  و، أرواح الناسمصالح الناس وخاصة إذا كانت المصلحة مرتبطة بالحياة وا 
 .اإلنسان عامة والمسلم خاصة في مرتبة أعلى في األولويات

حدثا طبيا واجتماعيا  وتعتبر عمليات نقل الدم إحدى العمليات التي اعتبرها التاريخ
كل شخص منا مهدد ن إفي إنقاذ الحياة البشرية، حيث  ةجعل للدم البشري السيادة المطلق

 .أو لوحدات من الدم ة التوفر العاجل لوحدةتصبح حياته بين لحظة وأخرى رهين بأن

السليم المعافى إلى  نسانأجازت القوانين الوضعية بشكل عام نقل الدم من اإللقد 
إلنقاذ حياته من الهالك، كما هو الحال في الحوادث  المريض الذي هو بحاجة إلى هذا الدم

6الضرورة الملحة لوجودوالعمليات الجراحية، والتي البد من نقل الدم فيها  والجروح
. 

من السائل الدموي من وريد  وتتمثل عملية نقل الدم في سحب كمية محدودة ومدروسة
 شخص آخر مريض بحاجة إليه، بقصد تعويض دم مفقود شخص سليم، وحقنه في وريد

يقتصر النقل فقط على إحدى  بمقدار يهدد الحياة، وهي صورة نقل الدم كامال للمريض، وقد
 أو كريات الدم الحمراء أو البيضاء أو حتى الصفائح الدموية، دم فقط كالبالزمامكونات ال

 .وهو ما يندرج تحت مصطلح نقل مشتقات الدم

الطبية المعاصرة، خاصة  من هذا المنطلق أصبحت عمليات نقل الدم من أهم الركائز
 لذلك كان البد ديد من األمراض،العمليات في عالج الع بعد النجاح الباهر الذي حققته تلك

 .قانوني يكفل لها الشرعية الالزمة إلنتاج آثارها ضرعي و إخضاعها لنظام من

هو الحاجة. فلم يكن  همومنطلق ، يوجبون إنقاذ المسلم من كل شدة وقع فيها والفقهاء
. فما ذلكحيث لم تكن السبل ميسرة لتحقيق ، ثمة حاجة تدعو إلى هذه االستفادة  السابقفي 

ستعمال دون ترقيع جلد الجسم وال قرنية العين وال إعطاء الدم... وبالتالي، فاالكان يمكن 
اليوم  غلب لديهم وحيث  ،ريم االستعمال واالستفادةولذا قالوا بتح ،تحقيق فائدة فيه امتهان

)الحاجة . والقواعد الفقهية واألصولية تقرر أن  تحقيق الفائدة أجازوا استعماله كما في الدم
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شراء الدم إذا لم يوجد من أجازوا  و طبقا لنظرية الضرورة الشرعية. لة الضرورة(تنزل منز 
ن تقرير الطب واألطباء ومعقولية الشريعة، كل ذلك يوجب إباحة نقل الدم، بل و  .يتبرع به ا 

يجابه إنقاذا لحياة ودفعا لخطر ومقاصد الطب تلتقي في أن الموضوع هو  مقاصد الشرعف .وا 
والنفسية والعقلية لإلنسان، وأن الغاية هي  المقصود هو تحقيق الصحة البدنيةاإلنسان، وأن 

والرحمة، ورسالة الدين هي نشر الـشفاء  سعادة اإلنسان؛ رسالة الطب هي نشر الشفاء
 .األوسـع والرحمـة األعـم

وال بد أن ننبه هنا إلى ضرورة تظافر الجهود بين جميع القطاعات التربوية والتعليمية 
لتوعية  ببالدنا بالتنسيق مع هيئة الصحة والدينية واإلعالمية ومؤسسات المجتمع المدني 

الجمهور من المنظور اإلسالمي ومن منظور الفائدة الدينية والشرعية التي يحصل عليها 
المواطنين والمقيمين أن ال وعلى  بهذا العمل للجهات الرسمية المعنية. المسلم حين يقوم

يتوانوا عن هذا العمل وتقديم العون والمساعدة للجهات الرسمية فربما قطرة دم تحفظ حياة 
  .7إنسان من الموت

وال يمكن ضمان إمدادات كافية وموثوقة من الدم المأمون إال  من خالل التبرعات التي 
من عاتهم. وهؤالء األشخاص يمث لون أام من قبل متبرعين ال يتلقون أجرًا مقابل تبر تتم بانتظ

 .ألن  نسبة انتشار أنواع العدوى المنقولة بالدم تبلغ أدنى مستوياتها لدى تلك الفئة، المتبرعين 

                                                                 

، وهو مؤسسة وطنية تابعة لوزارة الصحة يضطلع بمسؤولية تنفيذ المغرب الوطني لتحاقن الدم فيإن مدير المركز  7
ملكة والتشجيع على السياسة الوطنية في مجال تحاقن الدم، مع مهمة أساسية تتمثل في تنظيم خطة نقل الدم في الم

، ناقوس الخطر جراء التراجع الكبير في مخزون الدم، بالتزامن مع فرض 2020مارس 24التبرع به،  دق  يوم الثَلثاء
و قد ألقى الفيروس القاتل بظَلله  .الجديد فيروس كورونا لمواجهة انتشار الطوارئ الصحية السلطات الصحية لحال

متبرع،  200، سوى 2020مارس 23على أعداد المتبرعين بالدم، بعد استقبال مراكز تحاقن الدم في المملكة، االثنين
سات الصحية متبرع على األقل كل  يوم 800في وقت تحتاج فيه إلى  ، لتفادي االنعكاسات السلبية على حاجة المؤس 

 .وعلى حياة المئات من المرضى والمصابين
وقال مدير المركز الوطني لتحاقن الدم محمد بنعجيبة، إن "هناك مرضى في حاجة ماسة للدم، وحياتهم متوقفة على هذه 

طة بنا في هذا المجال، ال بد أن نتجن د جميعاً، على الرغم المادة الحيوية"، الفتًا في إلى أنه "من باب المسؤولية المنو 
 ."من اإلكراهات واإلعاقات، من أجل مضاعفة الجهد وتقديم التضحيات حتى نتمكن من االستجابة لهؤالء المرضى
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ال مراء في أن الدم المأمون هو أكسير الحياة. فعادة ما تمس الحاجة إليه، والسيما في ف
السيدات الالتي يعانين من مضاعفات الحمل مثل الحمل المنتبذ والنزف قبل الوالدة أو حالة 

أثناءها أو حتى بعدها، وكذلك األطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد الناجم عن المالريا 
أو سوء التغذية، ناهيك عن ضحايا الحوادث، ومرضى السرطان، وعند إجراء العمليات 

   .الجراحية

نظر إلى تعذر تخزين الدم لفترات طويلة قبل استخدامه، فإننا بحاجة دائمة لتوفير وبال
ولن يتأتى ذلك دون توفر عدد كاف  من المتبرعين ، إمدادات الدم المأمون بصورة منتظمة 

فالدم هو هبة  ،أينما وحيثما تمس الحاجة إليه وجودهاألصحاء بالدم بصورة منتظمة، لضمان 
`. فاتخاذ قرار التبرع بالدم يعني إنقاذ حياة خرية يمكن أن يقدمها شخص آلثمن هدالحياة، وأ
 .خر، بل عدة أشخاص آشخص 

هل تعلم أن اإلنسان هو المصنع الوحيد للدم فهو سر الحياة، إن كل ثالث ثوان 
يحتاج شخص إلى نقل دم أو واحد من كل عشرة مرضى يدخلون المستشفى في حاجة إلى 

احدا من الدم يمكن أن ينقذ أربعة أشخاص عند فصل مكوناته، كما يحقق نقل دم، إن كيسا و 
استغناء الوطن عن الحاجة إلى الدم المستورد، واإلسهام في عمل خيري نبيل لتلبية حاجة 

نقاذ حياته، بإذن هللا   .المريض وا 

الدم هو ينبوع الحياة الذي يجري في عروق الجسم ،  فمع كل دقة من دقات القلب يتجه 
من الدم المتدفق من القلب إلى المخ مباشرة ، حامال إليه األوكسجين الضروري  % 20

ويطلق على الدم المتبرع به من قبل متبرعين اسم الدم الكامل. يتكون الدم الكامل من  للحياة.
ختلطة مع البالزما التي خاليا الدم الحمراء، خاليا الدم البيضاء، والصفائح الدموية، وكلها م

 .صفر باهتأائل هي س

 ناتجاه طفل تجرى له عملية جراحية وفي حاجة إلى نقل دم؟ وما شعور  فما هو موقفنا
فتاة في عمر الزهور تعاني من مرض سرطان الدم؟ أو شيخ طاعن في  ونحن ننظر إلى

صحيح أن طرق العالج . السن يعالج من آثار حروق شديدة وفي حاجة إلى نقل الدم!! 
لكن أن تنقذ  ،ثير من العمليات تجرى يوميا وتستدعي نقل دم مريضتتطور باستمرار وك



إنسانية عظيمة تحسب في ميزان الجزاء  حياة شخص ما بتبرعك بالدم شيء آخر له وقفة
 .أهمية تبرع اإلنسان بدمه نفهم ينبغي أن  اإللهي بما ال يعلمه إال الحق سبحانه ، ومن هنا

 : حيوية الدم

ل الدم بالحياة هو حقيقة علمية وواقعية ال يختلف بها اثنان. فالدم يدافع ان اتصإ
بكرياته البيض ضد غارات الجراثيم وبكرياته الحمر ينقل األكسجين إلى كل ناحية من نواحي 
لى كل خلية من خالياه، من أجل استمرار حياتها. ومن هنا نستنتج استحالة الحياة  الجسم وا 

ى ذلك من شعور اإلنسان بالضعف والخمول، وفتور الهمة، والصداع، وال أدل عل. بدون دم 
حين إصابته بخسارة دموية كبيرة. هذه الخسارة الدموية الكبيرة ال بد من  والخفقان والضجر

 .8تعويضها بنقل الدم الذي ينقذ اإلنسان بسرعة من خطر يتهدده 

أرجاء البدن لتمنحه  فعلية تسري في سائر« أنهار»سوائل أجسامنا هي بمثابة إن 
نبض الحياة والحيوية والصحة والعافية، بل وينطبق عليها كل ما ينطبق على األنهار 

 .الجغرافية التي تسري في أرجاء األرض

فعلى غرار األنهار الجغرافية، يمكننا القول إن أنهار سوائل أجسامنا لها منابع 
تسبح كائنات حية. بل ومثلما أن  ومصب ات، وفيها تيارات تجري بسرعات متفاوتة، وفيها

األنهار الجغرافية قد ُتصاب بالتلوث ألي أسباب بيئية، فإن أنهار سوائل أجسامنا معرضة 
 .أيضا للتلوث بالميكروبات أو السموم أو غير ذلك من مسببات األمراض

لكن ما يسري في أنهار أجسامنا ليست مياها خالصة، بل هي مياه متنوعة وبها 
يحمل كل نوع منها عوالق بيولوجية ومكونات تمنحه خصائصه الحيوية  أخالط، إذ

الضرورية لقيامه بوظائفه الكثيرة والمتنوعة في سياق منظومة البدن ككل، وهي الوظائف 
التي يجمع بينها قاسم مشترك واحد أال وهو: المحافظة على استمرارية إبحار سفينة حياة 

  .البدن
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ألهل االختصاص في علم الطب، بأن الدم بمثابة بحر  زاخر وهناك تعبير أدبي رائع 
فهناك سفن لإلمداد، وهي كريات الدم الحمراء، وهناك سفن للدفاع تتمتَّع  :بِقَطع األسطول

بقدرة على المناورة والمراوغة واالقتحام، وهي الكريات البيضاء، وهناك سفن لإلنقاذ من 
، وهناك سفن (السكر)ناك سفن تحمل المواد الغذائيةالموت المحقَّق هي الصفائح الدموية، وه

فالدُم بحٌر زاخر، فيه  .، وهناك سفن تحمل الفضالت(البروتين) تحمل المواد المرمِ مة
نقاذ، وسفن تحمل المواد الغذائية وأخرى للفضالت)سفن ، كل هذه السفن (إمداد، ودفاع، وا 

 مراقبةنظام حدَّدة من رب العالمين، تحت تتحرك بُحريَّة  دون أن تصطدم بغيِرها، وبسرعات مُ 

ل فيه أحددقيق  إلهي   .ال يعَبُث به البشر وال يتدخَّ
بمئات الوظائف المتنوعة والحيوية في جسمك. تفيد المعلومات الطبية أن الدم يقوم 

 :ومن بين أهم تلك الوظائف ما يلي
: فدمك يحمل األكسجين من رئتيك إلى سائر أنسجة وخاليا توزيع األكسجين 

 أعضاء جسمك كي تستخدمة كوقود في عمليات توليد الطاقة من المغذيات. 
: يحمل دمك المغذيات األولية التي تمتصها أمعاؤك الدقيقة إلى توصيل المغذيات

ألنشطتها وألداء شتى األنسجة والخاليا المختلفة كي تستخدمها في إنتاج الطاقة الالزمة 
 .وظائفها الحيوية

: في طريق عودته من أعضاء الجسم إلى الرئتين، يجلب الدم تجميع ونقل النفايات 
معه النفايات غير المرغوبة التي من بينها اليوريا وغاز ثاني أكسيد الكربون المتولد عن 

ير. كما يقوم نشاط األنسجة، وهو الغاز الذي يخرج من جسمك عبر الرئتين مع هواء الزف
الدم بحمل ونقل النفايات والفضالت الضارة المتبقية من عملية التمثيل الغذائي في الجسم، 
ويوصل تلك النفايات إلى األجهزة اإلخراجية ليتم التخلص منها وطرحها إلى خارج جسمك، 

تخلص ومن بين تلك األجهزة الُكليتان اللتان تتخلصان من النفايات مع البول والجلد الذي ي
 .منها عن العرق

: يحوى الدم خاليا الدم البيضاء التي تتولى تلقائيا مهام الدفاع والحماية والمناعة
التصدي ألي ميكروبات تهاجم الجسم، كما أنه ينتج األجسام المضادة التي تقوم بدور 

 .أساسي في حماية الجسم وتزويده بمناعة ضد هجمات األمراض



يساعد الدم في المحافظة على توازن نسبة الماء في  :حفظ التوازن المائي للجسم 
جسمك، إذ إنه يحمل الماء الزائد عن حاجة الجسم وينقله إلى أجهزتك اإلخراجية بما يضمن 
تحقيق مستوى معين من التوازن بين ما تحصل عليه من ماء عن طريق المشروبات 

بولك وعرقك وغير ذلك من جماال من ماء عن طريق إة، وبين ما تفقده واألطعمة من ناحي
 .ناحية ثانية

ألعضاء الداخلية : يقوم الدم بامتصاص الحرارة الزائدة من اتنظيم درجة حرارة الجسم
ثناء انتقاله منها إلى األعضاء الخارجية. أما في مناطق ما تحت الجلد أومن العضالت في 

اص اإلشعاع والحمل مباشرة، يتمكن جسمك من أن يتخلص من الحرارة الزائدة عن طريق خو 
 .والتبخر

: يعمل دمك أيضا كناقل للهورمونات واإلنزيمات نقل الهورمونات واإلنزيمات
9المختلفة التي تفرزها غددك وأعضاء جسمك ليوصلها إلى سائر الخاليا واألنسجة األخرى

.  
  :وأهميته التبرع بالدم

 ،لمصطلح التبرع اجتهدت الموسوعة الفقهية الكويتية في وضع تعريف فقهي جامع
التبرع بذل المكلف ماال أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بال عوض بقصد )فقد جاء فيها: 

 .10(البر والمعروف غالبا
إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم  و التبرع بالدم

ين من الناس كل معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم. وهذا اإلجراء يحتاج إليه المالي
التي تتطلب نقل بعض   عام؛ فيستخدم أثناء الجراحة أو الحوادث أو بعض األمراض

 .مكونات الدم
وهو عمل إنساني نبيل؛ وواجب ديني ووطني عظيم، ألنه يساهم في إنقاذ حياة آالف 

لحقيقة أن واحًدا من كل عشرة من المرضي الذين يكونون في أمس الحاجة لنقل الدم؛ فا
الذين يعانون  ىحاجة إلى نقل الدم، وخصوصا المرضفي  ىيدخل المستشف ىمرض

األمراض الخبيثة أو المستعصية، وكذلك األشخاص الذين يتعرضون لحوادث خطيرة فقدوا 
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 .أثناء العمليات الجراحية الكبرى، ىمن الدم، وكذلك الكثير من المرض على أثرها كمية كبيرة
لدم تستخدم في عالج حاالت مرضية خطيرة وعديدة تهدد ويضاف إلى ما سبق أن مكونات ا

حياة الكثيرين، فالبالزما تستخدم لتعويض مرضى الحريق الذين يعانون من فقد كميات كبيرة 
من البالزما، وتستخدم كريات الدم الحمراء في عالج حاالت فقر الدم الشديدة )األنيميا( 

لدم الحمراء مثل: الثالسيميا واألنيميا وأمراض الدم الخطيرة التي تسبب تكسر كريات ا
المنجلية. ويستخلص من الدم كذلك الصفائح الدموية والبروتينات المضادة ألمراض النزف، 
وهذه تستخدم في عالج الكثير من الحاالت المرضية مثل: مرض سيولة الدم )الهيموفيليا( 

 .لرفع درجة مناعة الجسموهناك أيضًا األجسام المضادة للميكروبات التي تفصل وتستخدم 

، ولكن ما يجهله سبحانه  من القربات التي يتقرب بها المسلم لربهالتبرع  بالدم  وُيعد 
الكثير من الناس، أن التبرع بالدم في حد ذاته له منافع جمة على المتبرع أيضًا. فبالنسبة 

ة ونشاط الجسم، لإلنسان العادي السليم يعمل التبرع بالدم على تجديد الدم وتجديد حيوي
وبمتابعة شخص قبل تبرعه وبعد تبرعه بالدم نالحظ أنه قبل التبرع، يكون عنده عدد الكريات 
الحمراء مرتفعًا، مما يجعلها متراكمة داخل األوعية الدموية وبالتالي فإن وصولها إلى الخاليا 

ويكون الشخص لتزويدها باألكسجين يكون بطيئًا، والمحصلة اضطراب في أداء خاليا الجسم 
 .أقل نشاطًا وأقل حيوية والعكس صحيح

أن التبرع بالدم، يعتبر العالج األنسب لبعض الحاالت تفيدنا المعلومات الطبية كما 
 24المرضية كحاالت النزيف المستعصية، فبعد التبرع بالدم يسترجع المرء البالزما في 

ام، ولهذا بعد عملية التبرع يحدث أي 7أسابيع، والصفائح بعد  3ساعة، الكريات الحمراء في 
يعني أن الكريات الحمراء والبيضاء والصفائح أقل عددًا،   (HEMODILUTION)ما يسمى طبياً 

وأن البالزما تحتل الحجم األكبر، وبالتالي فإن عوامل التخثر الموجودة في البالزما تكون 
بالنسبة لبروتينات البالزما  أكثر تركيزًا في الدم، وتصل بسرعة وسهولة لمكان النزيف، كذلك

التي تلعب دورًا في انسداد الجروح، تكون ُمركزة في السائل الدموي وتصل بسرعة وسهولة 
إلى مكان الجرح. فمثاًل في حالة المريض بقرحة المعدة إذا تبرع بالدم فإن البروتينات ستصل 

ن مريض بقرحة ال يتبرع بكمية كبيرة وبسرعة إلى المعدة لعالج وسد القرحة مقارنة مع إنسا
 .بالدم، وبالتالي فانسداد الجرح عنده سيستغرق وقتًا أطول



نذكر أيضًا حالة الشقيقة "الصداع النصفي" التي ترجع أساسًا إلى تقلص قطر بعض 
شرايين الدماغ، فإن بعض الكريات الحمراء الحاملة لألكسجين تجد صعوبة للوصول إلى 

المطلوبة فينتج عن هذا آالم مزمنة في الرأس، ولكن بعد عملية التبرع خاليا الدماغ وبالكمية 
بالدم وبالرغم من تقلص الشرايين، فإن الكريات الحمراء تكون قليلة العدد نسبيًا، وبالتالي 
يمكنها اختراق هذه الشرايين الضيقة، والوصول إلى خاليا الدماغ وتزويدها باألكسجين فيزول 

 تعالى.ألم الرأس بإذن هللا 

كما وجد أن نسبة اإلصابة بمرض القلب المزمن منخفضة عند المتبرعين بالدم. ولقد 
فسر العلماء ذلك بأن انخفاض معدل تخزين الحديد الناتج عن التبرع بالدم هو الذي يحمي 
المرء من أمراض القلب المزمنة حيث أثبتت األبحاث الطبية أن تخزين الحديد بصفة مستمرة 

 .ة اإلصابة بأمراض القلبيرفع من نسب

أيضًا ال توجد مطلقًا أي مخاطر للتبرع بالدم، فكمية الدم التي تسحب عند التبرع 
من متوسط حجم الدم عند  %8مليلتر وهذه تمثل فقط  450كمية بسيطة تقدر بحوالي 

لترات من الدم، ويقوم الجسم بتعويض حجم الدم  6-5الشخص البالغ والذي يصل إلى 
أمَّا خاليا الدم ، ه خالل ساعات معدودة عن طريق السوائل التي يتعاطاها المتبرع المتبرع ب

-3فهي أيضًا خاليا متجددة، فيتم تعويض كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية في خالل 
 .أيام أم ا كرات الدم الحمراء فتعوض بالكامل في أقل من شهر من التبرع 7

قوم به المتبرع عن طواعية وبإرادته الحرة ، وهو من والتبرع بالدم هو عمل اختياري ي
: ما تبرع به المسلم من ذات نفسه، مما ال يلزمه هووالتطوع هذا الجانب عمل تطوعي ، 

 .12: المتطوع هو الذي يفعل الشيء تبرعًا من نفسه، وهو تفعٌل من الطاعة وقيل .11فرضه

غالُب علماء الشَّرع إلى التَّطوع من جهة التَّنفل غير الُملزمة، أو من جهة  وقد نظر
أي: فرض كفاية أو مندوًبا، فعرفوا التَّطوع  ،مبحث الحكم الشرعي وهي كونه واجًبا كفائيًّا 

بأنه: "كل جهد بدني أو فكري أو عقلي أو قلبي يأتي به اإلنسان تطوًعا دون أن يكون ملزًما 
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ماطة  .به ال من جهة المشرع وال من غيره  ومثال ذلك: كتابة العقود، وتغسيل الموتى، وا 
ورفع متاعه عليها، وأن تفرغ من دلوك في إناء  األذى عِن الطَّريق، وا عانة الرَّجل على دابَّته،

نقاذ الغرقى والَهْدمى والَحْرقى، واإلعانة في مهم: كموت،  المستسقي، وأن تعين ضائًعا، وا 
 وُعْرس، وسفر، وكف الناس عن أذاك.

 بتعريفات مختلفة  ، منها: وعرف الباحثون في مجاالت العلوم االجتماعية التطوع 

 عائد مادي بهدف المشاركة في تحمل مسئولياته  الفرد دون توخي أنه جهد إرادي يبذله
في حل المشكالت وكذا تحقيق الخطط  تجاه المجتمع ومؤسساته من أجل اإلسهام

  .والطموحات التي يسعى إليها المجتمع ومؤسساته

  الجهد الذي يبذله اإلنسان من أجل مجتمعه أو من أجل جماعات معينة، وفيه "أو هو
مسؤوليات العمل من خالل المؤسسات االجتماعية القائمة؛ إرضاًء لمشاعر يتحمل 

 ."ودوافع إنسانية داخلية خاصة تلقى الرضا والقبول من جانب المجتمع

باعتبارها ثقافة التطوع، إذ ال نكاد نجده  برعشاعة ثقافة التإالبد من ومن هنا نرى أنه 
ولذلك فإنه من المفيد تحديد المقصود به مستعماًل في الخطاب المتداول في هذا المجال، 

منظومة القيم والمبادئ واألخالقيات والمعايير والرموز والممارسات التي تحض على )وهو 
المبادرة بعمل الخير الذي يتعدى نفعه إلى الغير؛ إما بدرء مفسدة أو بجلب منفعة، تطوعًا 

 . (من غير إلزام، ودون إكراه
اإلسالمي؛ يتصل التطوع بالفرض، كما تتصل السنة بالواجب اإليماني في منظومة الفكر و 

اتصااًل وثيقًا، يصل أحيانًا إلى حد انتقال العمل الواحد من موقع "التطوع" إلى موقع الفريضة 
الملزمة، وذلك في الحاالت التي عبر عنها الفقهاء بمفهوم "فروض الكفاية"؛ وهي تلك 

المجتمع أو األمة كلها، ويناط ذلك بفرد أو بجماعة  األعمال التي يتعين القيام بها لمصلحة
منها أو فئة معينة تكون مؤهلة لهذا العمل على سبيل التطوع، فإن لم ينهض به أحد صار 

 -العمل المطلوب فرضًا ملزمًا، ويأثم الجميع ما لم يقم هذا الفرد أو تلك الفئة أو الجماعة 
 جة المجتمع.بأدائه على الوجه الذي يكفي حا -أو غيرها 

وكلما كان الفرد أو الجماعة أو الفئة أكثر قدرة على القيام بأداء فرض الكفاية على سبيل 
 التطوع وتقاعس عن ذلك، كان نصيبه من اإلثم أكبر من غير القادر أو األقل قدرة منه.



 :من مقاصد اإلسَلمبالدم التبرع 

، المتبرع بدمه إنسان محسن، واإلحسان سبب من أسباب الرحمة في اآلخرة إن 
َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس ) ويؤكد هللا تعالى على هذه الحقيقة بقوله عز وجل

 اَل  اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ وجاء في الحديث قال عليه الصالة والسالم ).  34المائدة (َجِميًعا
ُ ِفي َحاَجِتِه َوَمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبةً   َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اَّللَّ

ُ َيْوَم اْلِقَيامَ  ُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اَّللَّ  .13 (ةِ َفرََّج اَّللَّ

كثيرا مـا ارتـبط باألحكـام الـشرعية في  عظيما ،  وفي التشريع تمثل )المقاصد( معنى
داللتـه بالحكمـة، والمصلحة، والمناسبة، والعلة، وارتبط أيـضا بـبعض العبـارات التـشريعية 
العامـة مـن مثـل: معقوليـة الـشريعة، وفلـسفتها، وأسـرارها، ومعانيهـا، وحكمهـا، وبعـضهم عـبر 

ورفعـه ودرئـه،  قيق المصالح وحفظها، وبنفي الضررعـن المقاصد: بوظيفتهـا وأهميتها في تح
وبـدفع المـشقة ورفعهـا، وعـبروا عنها ببيان أنواعها من مثل: تقرير األمن، والـسماحة، والعـدل، 

والرخـصة، والتوسـط، واالعتـدال، واسـتنكار التنطـع والتـشدد  والتيـسير، والتخفيـف، والرفـق،
لكليـات الـشرعية الخمـس: حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والنـسل والمبالغـة. ويعـبر عنهـا با

، تهموحفظها في اجتهادا تهموالمـال؛ الـتي توالـت األُمـم والملـل علـى  تقريرها في تنظيرا
 الوحي والسنة.نصوص تلك المعاني دل عليها كثير من  ومجمل

ا في االجتهـاد؛ لتحقيـق الرحمــة مقاصد األحكام الشرعية أساسا ومنطلقـ عد العلماءوقد 
، وفي ســائر األمــور المتعلقــة باالعتقـاد الحياةفي كــل صــورها للعــالمين في مختلــف مجــاالت 

خـراج النـاس مـن الظلمـات إلى النـور؛  وعمل الفقهاء علـى واألعمـال والعبـادات والمعـامالت وا 
 طا.صالح ودرءِ  المفاسـد معيـارا ضـابالمـعلـى أصـل جلـب  حكـام الـتي تقـوماعتبـار مقاصـد األ

وهو أن يحفظ  :إن مقـصود الـشرع مـن الخلـق خمـسة)ثبـت في قـول اإلمـام الغـزالي:  و
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونـسلهم ومـالهم، فكـل مـا يتـضمن حفـظ هـذه األصول الخمسة 
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هـا مـصلحة، وتحـريم تفويـت هـذه صـول فهـو مفـسدة ودفعهـذه األفهو مـصلحة، وكـل مـا يفـوت 
وشـريعة مـن   تـشتمل عليهـا ملـة مـن الملـلاألصـول الخمـسة والزجـر عنهـا يـستحيل أال

 .14(إصـالح الخلـق ـبها الـشرائع الـتي ُأريـد

مصالح ألن )وُيبيِ ن أبو عبد هللا بن األزرق سبب االهتمام بهذه الضرورات الخمس : 
الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها، بحيث لو انحرفت لم يبق للدنيا وجود من حيث 
االنسان المكلف، وال لآلخرة من حيث ما وعد بها.. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء 
المرتجى. ولو عدم اإلنسان لعدم من يتدين. ولو عدم العقل الرتفع التدبير. ولو عدم النسل 

 .15(البقاء عادة. ولو عدم المال لم يبق عيشلم يمكن 

إن أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء في الطب تكمن في أن الحفاظ على البدن : 
بعاده عن المهلكات والمضرات ، من الضروريات التي  أعضائه وأجزائه وأجهزته وصحته ، وا 

عليه وال على روحه ونفسه بجب الحفاظ عليها ، فال يجوز التصرف في البدن ، وال االعتداء 
  .إال  بإذن هللا الخالق الحكيم الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه

وقد ورد عن الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم تحريم كل ما هو ضرر وأذى ومفسدة ،  
رام على بل جعل اإلسالم ميزان الح 16(ال ضرر وال ضرار)فقال صلى هللا عليه وسلم : 

                                                                 

 :الطــاهرابــن عاشــور، محمــد  :ينظــر  .174، ص:1993بيروت ، دار الكتب العلمية،  المستصفى: الغزالي  14
اليـوبي، محمـد و  (.2001مقاصـــد الـــشريعة اإلســـَلمية، تحقيــق محمــد الطــاهر الميــساوي، )األردن: دار النفــائس، 

؛ الكيَلني، عبد (1998مقاصـد الـشريعة اإلسـَلمية وعَلقتهـا باألدلـة الـشرعية، )الريـاض: دار الهجـرة للنـشر، : سـعد
وأعمال ندوة )تطور ). 2000مقاصد عند اإلمام الشاطبي، )األردن: المعهد العالمي للفكر اإلسَلمي، قواعد ال :الرحمن

 .2012، 2العلوم الفقهية : المقاصد الشرعية( وزارة األوقاف والشؤون الدينية بعمان ، ط

 .195-1/194 .بدائع السلك في طبائع الملك: ابن األزرق15

وغيرهما  والدارقطني ابن ماجة حديث حسن رواه . رضي هللا عنه الخدريمروي عن أبي سعيد سعد بن سنان  16
أبا  ، فأسقط عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم عمرو بن يحيى في الموطأ مرسَل : عن مالك ، ورواه مسندا
، وصححه غير واحد من أهل  2/57 في المستدرك والحاكم  .وله طرق يقوي بعضها بعضا ، سعيد
على شرط : في التلخيص الذهبي وقال. هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه: الحاكم قال العلم.
. جامع العلوم والحكم البن رجب 6/69. سنن البيهقي  2340،سنن ابن ماجة رقم  5/263أحمد في المسند  .مسلم

2/212. 



َيْسـَئلُوَنَك ثم فقال تعالى في بيان أسباب حرمة الخمر والميسر : )والمفسدة واإلأساس الضرر 
ْثُمُهَمآ َأْكَبُر ِمن نَّْفِعِهَما ،َعِن ٱْلَخْمِر َوٱْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَمآ ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَنـِٰفُع ِللنَّاسِ   217البقرة(َواِ 

من مبادئ اإلسالم ، وقاعدة كلية عامة من قواعد الشريعة ،  عظيم أمبد والحديث 
يقول السيوطي في شرح القاعدة العامة : )الضرر يزال( : أصلها : )قوله صلى هللا عليه 

اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه ...  ..وسلم : )ال ضرر وال ضرار
وأن الضرورات تقدر بقدرها ، وأن  ..المحذورات  وتتعلق بها قواعد ، وهي : الضرورات تبيح

 . 17الضرر ال يزال بالضرر ، والحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت ، أو خاصة(

عملية نقل الدم،  استند جانب كبير من الفقه إلى حالة الضرورة أساسا لمشروعيةلقد 
بوضوح أن الوسيلة الوحيدة له الذي يتبين  حالة الشخص:)فها األستاذ سافاتيي بأنها إذ عر 

 .18(محدق به أو بغيره أن يسبب ضررا أقل للغير لتفادي ضرر أكبر

يكون فيه الحل  ويرى البعض اآلخر أن الضرورة تقوم إذا وجد شخص في وضع
ضرر أقل أو مساو، في حين يرى آخرون  الوحيد لتفادي ضرر أكبر أو مساو هو ارتكاب

الضرر  عملية نقل الدم هي الوسيلة الوحيدة للعالج، وأن إذا كانت أن حالة الضرورة تتوافر

                                                                                                                                                                                                           

أو الضرر يزال: أي وجوب إزالة  إزالة الضرر،: الثانيةالقاعدة -: مالك مذهب-في شرح أصول المذهب الوالتي قال 
الضرر عمن نزل به، واألصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ال ضرر 

ف وال ضرار. ألن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخ
الضررين. ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود ، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق باإلضرار، 

، تحقيق: مراد بوضاية إيصال السالك إلى أصول مذهب اإلمام مالك: محمد يحي بن محمد المختار الوالتي.  وباإلعسار
التمهيد لما في : ابن عبد البر القرطبي . 196ص  .2006، بيروتالدارة األندلسية للدراسات والبحوث، دار ابن حزم

 20/157التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: ابن عبد البر القرطبي .  20/157الموطأ من المعاني واألسانيد
 4/40شرح الزرقاني على الموطأ 

 . 181-173ص . هـ 1407روت بب ،ألشباه والنظائر. دار الكتاب العربيالسيوطي :ا 17

.  2003 ،ضاء البشرية من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، مصراستئصال وزرع األع :بشير سعد زغلول 18
 36.ص



نقل األعضاء البشرية بما فيها  الناتج أقل من الضرر المراد تفاديه، وعليه فإن تبرير عملية
19نقل الدم أساسه حالة الضرورة

. 

الدم من األمور المؤكدة في  التقنية الطبية استطاعت أن تجعل عمليات نقلوحقيقة 
الخطر الذي يتعرض له المتبرع بالدم الذي يتحمل  المرضى فضال عن ضآلةإنقاذ حياة 

 .20ضررا

مما ال يخفى أن حفظ النفس يمثل مقصدا ضروريا من مقاصد الشريعة العامة،  و
كثير من نصوص الشرع عناية قوية إلى حد إباحة المحظور إذا كان فيه ما يدفع  عني به

ما يعرفه العصر من تطور في وسائل العالج  ونظرا إلى .ك عنها ويحفظ بقاءهاالهال
مجاالتـه؛ أصـبح الطـب يمثـل مجـاال بـارزا في االجتهـاد المعاصـر؛  وتوسعها في وتنوعها
ــا مــن أحكـام في به وتعقـد قــضاياه في كيفيـات العــالج ومــا يتعلـق إلى كثـرة مـستجداته بالنسبة

قـدير المخـاطر، وغـير ذلـك مـن القـضايا المـستجدة الـتي واألدويـة وت مــشروعية اإلجــراءات
معرفـة مـدى تواُفقهـا مـع الـشريعة اإلسـالمية في قواعـدها  -ديانـًة – تقتـضي مـن المـسلم
واإلسالم في كثير من األحكام يهتم بحفظ صحة األنفس في األبدان  ومقاصـدها؛كيـف ال

 واألرواح؟!

شرعي أمر هللا تعالى بالتداوي ، فقد روى عن أسامة بن شريك قال ولتحقيق هذا المقصد ال  
: كنت عند النبي صلى هللا عليه وسلم وجاءت األعراب فقالوا : يا رسول هللا : أنتداوى ؟ 

وجل لم يضع داًء إال  وضع له شفاء غير داء  نعم يا عباد هللا تداووا ، فإن هللا عز  فقال : )
  . 21(قالوا : ما هو ؟ قال : )الهرم ،واحد
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