
1 

 

������� ��	
�� �������� ������ ����� �
����  

)3(  
  عضو المجلس العلمي بطنجة –الدكتور عبد الخالق أحمدون 

  

  :جملة من األدلة ، نذكر منها ىلإشريعة على مشروعية التبرع بالدم استند علماء ال

و الذي ينفي االضطراب  يرى بعض الفقهاء أن المدرك الفقهي لهذه المسألة ، :أوال 
، هو القول بأن نقل الدم من إنسان إلى آخر هو من باب الغذاء ال الدواء ، خالفو يقطع ال

داخل في حكم –أي نقل الدم  –فكمية الدم نقصت مادتها فيحتاج إلى تغذيتها ، و لهذا فهو 
المنصوص عليه بإباحة تناول المضطر في مخمصة من المحرمات إلنقاذ نفسه من الهلكة 

  . 1، كما في آيات االضطرار

 ولقد تأكد بالدليل النصي جواز: خراج قياس التداوي باإلدخال على التداوي باإل :ثانيا
التداوي بإخراج الدم بالحجامة و الفصد، ودم الحجامة والفصد قد يكون صالحا لالستعمال ، 
فال يشترط أن يكون دما فاسدا يتم التخلص منه بالدفن أو السفح على األرض بال فائدة ، 

الخارج من بدن إنسان بقصد العالج أو التداوي، قد يحتاجه آخر ليمده بأسباب هذا الدم 
الشفاء و تستلزم حالته التداوي به ، فاألجدر بالقبول أن يستفاد بهذا الدم إلنقاذ حياة محتاج 

كة بينهما هي وي بإخراج الدم ، و العلة المشتر إليه ، و ذلك قياسا على مشروعية التدا
منه   لحجامة تمثل التداوي باإلخراج و نقل الدم إلى المحتاج إليه الغرضالتداوي غير أن ا

  .2دخالالتداوي باإل

و عملية نقل هذا الدم الخارج إلى بدن شخص  ،فالصلة وطيدة بين الحجامة و الفصد
آخر محتاج إليه في الداخل ، فمصلحة التداوي بهذا الدم الخارج بإدخاله إلى من يتداوى به 

، خاصة أن دين اإلسالم هو 3أولى باالعتبار من مفسدة هدره أو سفحه بال أدنى نفع يذكر 
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دين التكافل والتعاون و الجسد الواحد ، فال مناص من تأكيد هذه الصلة الوطيدة بين التداوي 
بإخراج الدم أو بإدخاله إذا تعين دواء دون وجود بديل يقوم مقامه فال نترك المريض يهلك و 

د الشريعة اإلسالمية فيها من سبل التيسير و رفع الحرج ما يمكن المضطر من الخروج قواع
 تعالى في مثل هذه الحاالت بال إفراط و ال ما هو فيه إلى سعة ما شرعه اهللا من ضيق

تفريط ، أو استغالل لهذه الرخص أو التيسيرات في غير ما حددت أو نظمت له ، أيا كان 
  .4هذا التجـاوز في القدر

يجوز نقل الدم من جسم إلى جسم آخر : عدم إلقاء اإلنسان نفسه إلى الهالك :ثالثا
إذا كان فيه نفع له و لم تتعرض حياة المنقول منه الدم للخطر أو الضعف الشديد و ذلك 

اْلَمْيَتَة  نَما َحرَم َعَلْيُكمُ إ((: كريمففي القرآن ال.  لقيام الدليل على حل ذلك، بل على وجوبه
َفَمِن اْضُطر َغْيَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفِإن اللَه َغُفوٌر ، َوالدَم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهل ِلَغْيِر اللِه ِبِه 

  .) 115: النحل) َرِحيمٌ 

 فأباح اهللا بهذه اآلية للمضطر أن ينقذ حياته بتناول الميتة و الدم المسفوح و لحم
 ، إذا تعين اإلنقاذ في ذلك و لم يجد من الحالل ما يحفظ و ما أهل به لغير اهللا الخنزير

من اضطر إلى أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم : و قد قال المفسرون . عليه حياته 
ليس أكل  (:و قال أبو الحسن الطبيري .  عنه إال أن يعفو اهللا .يأكل حتى مات دخل النار

  . )الميتة عند الضرورة رخصة بل عزيمة واجبة ، و لو امتنع عن أكل الميتة كان عاصيا 

ومن ذلك يتبين أنه ال يجوز له قتل نفسه باإلمساك عن تناول هذه المحرمات و أنه 
اَن ِبُكْم ِإن اللَه كَ  ،َوَال َتْقُتُلوا َأنُفَسُكمُ  (:مأمور بتناولها على سبيل الوجوب كما قال تعالى

و نقل الدم من جسم إلى جسم آخر إذا تعين طريقا لدفع الهالك كان في . 29النساء  )َرِحيًما
ل معنى تناول الميتة و ما عطف عليها للمضطر ، ففعله واجب وتركه حرام ألنه من قبيل قت

إنقاذها من و قد ذكر المفسرون أن إحياء النفس معناه . كةالنفس و اإللقاء بها إلى التهل
أسباب الهالك ، و ذلك يصدق على نقل الدم من جسم إلى جسم آخر بقصد إحيائه و دفع 
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أسباب الموت عنه من غير أن يصاب صاحب الدم بسوء ال يمكن احتماله فمن فعل ذلك 
  .5فكأنما أنقذ الناس جميعا من الهالك

تمره السابع بجدة مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤ قرار قد ورد في و 
) مايو(أيار  14 – 9هـ الموافق 1412ذي القعدة  12-7في المملكة العربية السعودية من 

األصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم (: ما يلي م ، 1992
 من التشريعالذي هو أحد المقاصد الكلية " حفظ النفس"والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من 

فيكون واجبًا على الشخص إذا كان  : وتختلف أحكام التداوي باختالف األحوال واألشخاص.
تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره 

   .6)كاألمراض المعدية

استطاع منكم من (:  اهللا جابر بن عبد وفي الحديث: مبدأ النفع والتضامن   :رابعا
ههنا تطبيق تنفيذي لمفاهيم األخوة اإليمانية الراقية، إذ هي ليست .  7)أن ينفع أخاه فليفعل

وتوجيه . مجرد مواعظ في المؤاخاة، وال فقط نصائح في العطاء، بل هو فعل وسلوك وحركة
.. خيه فليقدمه لهن بما تستطعه، ومن استطاع خيرا ألانفع أخاك المؤم: النبوة ههنا أن 

في  يءا قد أنعم اهللا عليه، أو حتى بشمم يءيبخل أحدكم على المؤمنين بش وبالتالي ال
  . مقدوره

َمن َنفَس عن مؤمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب الدنيا َنفَس اُهللا عنه ُكْرَبًة من  (:و في الحديث 
  .8)، واُهللا في َعْوِن الَعْبِد ما َكاَن العبُد في َعْوِن َأِخيهِ  ....ُكَرِب يوِم الِقَياَمة 
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إنه رابط يدوم وال ينقطع، ويثاب المرء باستمساكه به، ويهب قيما فاضلة بين الناس، 
فيعلي الحق، ويدافع عن المظلوم، ويرحم الضعيف، ويكفل الفقير، ويجبر الكسير، كل ذلك 

 .ابتغاء وجه اهللا سبحانه

ب بصدقته الجارية أثره بين المؤمنين يستمر حتى بعد الحياة، فيظل صاحبه يثابل إن 
ثر الباقي ما يجعل األحياء يدعون له ويذكرونه بالجميل، ثم تكون المكافأة أو بعمله ذي األ

  .الكبرى إذ يتوج رباط اإليمان في الحياة بأخوة وصحبة في اآلخرة

بشيء من قطرات دمك تنقلها إليه وأي منفعة و معروف أعظم من أن تنقذ أخاك 
لخطر أو و إنما اشترطنا أن ال تتعرض حياة المنقول منه الدم ل. وليس فيها كبير إيذاء لك 
 ال يكلف نفسا إال وسعها ، و لئال تقضي على حياة أخرى يجوز الضعف الشديد ، ألن اهللا

ن تنقذ نفسا بإهالك نفس و ألنه ال معنى أل. أن يتحقق هذا اإلنقاذ لها و يجوز أن ال يتحقق
  .9أخرى معصومة الدم

ن الدم البشري كحليب المرضعة يتجدد وال يترك أي ضرر بالجسم إ  :خامسا
اإلنساني إذا تم بذله أو تقديمه لمن يحتاج إليه في حدود معينة ، فهو ال يفقد اإلنسان أحد 
أعضائه التي ال تتم استعاضتها، فهو جزء آدمي متجدد في سيولة يصلح الجسم التخلص 

ئه كلية في خالل أربعة أشهر لألنثى وثالثة أشهر من بعضها، بل إن الجسم يقوم بتجديد دما
خصصون في هذا الفرع، فال ضير على المعطي، وهناك المتللذكر، كما يقرر علماء الطب 

ولمصلحة المعطي يتم التضحية لبعض الدم كزكاة للبدن، وألن الدم . منفعة لآلخذ بال ريب
حقيقة استفادة الجسم من لألحسن فال مناص من التأكيد على  –كما أسلفنا  –يتجدد 

و لو مرة في العام استجالبا لمزيد من الصحة ولتنقية الدم من جميع الشوائب ، و  ةماجحال
  إفادة اآلخذ لهذا الدم المبذول ليعم النفع بين البشرية جمعاء
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إن األصل في األنجاس كلها حرمة التعالج بها في :  الضرورة الشرعية :سادسا
  : بقوله بعضهم، هذه قاعدٌة نص عليها الفقهاء جميعًا، وهي التي نظمها 10داخل األبدان

  بنجس واختلفوا في البادي*** وامنع دواء باطن األجساد 

 ،4:المائدة)ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدمُ (: فالنجس منه الدم، والدم حرام لقول اهللا تعالى
َفَمِن  ،ْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهل ِلَغْيِر اللِه ِبهِ نَما َحرَم َعلَ إ: (ولقوله تعالى

ْل َال َأِجُد ِفي َما قُ :(وقال تعالى .115: النحل)اْضُطر َغْيَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
َيْطَعُمُه ِإال َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنِزيٍر َفِإنُه ُأوِحَي ِإَلي ُمَحرًما َعَلى َطاِعٍم 

 )َفَمِن اْضُطر َغْيَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفِإن َربَك َغُفوٌر َرِحيم ،َأْو ِفْسًقا ُأِهل ِلَغْيِر اللِه ِبهِ  ،ِرْجٌس 
  .146: األنعام

 إن اهللا لم يجعل شفاء أمتي فيما(:  عليه وسلم أنه قالوقد صح عن النبي صلى اهللا
روي عن أبي الدرداء رضي اهللا تعالى عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و . 11)حرم عليها
إن اهللا أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا وال تتداووا (: وسلم قال

لكن مع هذا قد يكون ذلك محل ضرورة كما إذا اتفق األطباء على أن هذا اإلنسان .12)بحرام
لديه فقر في الدم، أو لديه نزيف أدى إلى استنزاف دمه فلم يبق له ما يكفي لحياته، فحينئذ 

َل (: فهو مضطر، والمضطر يباح له ما اضطر إليه، كما قال اهللا سبحانه وتعالى َوَقْد َفص
 َما اْضُطِرْرُتمُ  َم َعَلْيُكمُ َلُكْم َما َحر َغْيَر َباٍغ (: ، وقال تعالى120:األنعام) ِإَلْيهِ  ِإال َفَمِن اْضُطر

وهذا اإلنسان غير باٍغ وال عاٍد، بل هو مضطر . 172:البقرة) َوَال َعاٍد َفَال ِإْثَم َعَلْيهِ 
بنجاسة، ألنه المضطر له الستعمال الدم فيجوز له ذلك، وهذا الدم ال يوصف بطهارة وال 
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الواجب، والمندوب، والحرام، : قسٌم سادس بعد أقسام التكليف، أقسام الخطاب التكليفي هي
والمكروه، والمباح، والمضطر إليه بعد هذه األقسام فليس منها، فال يقال هذا مضطر إليه 

اء هذه األقسام، فيكون واجبًا أو يكون مندوبًا أو يكون مباحًا، ال بل هو قسم آخر سادس ور 
وهو ما اضطر اإلنسان إليه فهو مما وراء ذلك، وعلى هذا فاإلنسان الذي هو مضطر 
الستعمال الدم يجوز له استعماله ويقيد ذلك بقدر الضرورة ألن الضرورة ال يتعدى محلها، 

  .13الضرورة تقدر بقدرها
ال يجيزون استعماله بمجرد خروجه من الجسم ، و لذا  ة الدمفأغلب الفقهاء يقولون بنجاس

وبشرط عدم وجود  ،أو االستفادة منه أو التداوي به إال في حالة الضرورة التي تقدر بقدرها
من المعطي إلى  البديل الذي يغني عنه ، هذا في حالة التداوي بإدخال الدم أو بنقل الدم

الواردة في  اآلخذ ، أما التداوي بإخراج الدم فإنه من األمور الجائزة بصريح نصوص السنة
  .14هذا الشأن

س بجسد المتبرع بالدم، يبرره ، هو أن إباحة المساالضرورة في القانون  نظريةأساس  و
لكن فقهاء القانون لم يكتفوا بهذا المبدأ كشرط وحيد  خطر الموت عند مستقبل الدم، دفع

قد تم  التنازل عن هذا العضو ذا كانإات على جسم اإلنسان ورفضوه خاصة إلباحة التصرف
 وعليه فحالة الضرورة في المجال الطبي هي الحالة. دون رضا المتنازل رضًا حرًا و مستنيرا

  15. التي تكون حياة المريض بعدها مستحيلة إال بالقيام بما من شأنه إنقاذ حياة المريض

ضمانات لعدم انتهاك التكامل الذي أودعه اهللا في جسم  لكن ذلك ال يتم إال بتقديم
وأال يتنافى ذلك مع أخالقيات  لعل أهمها األخذ بالرضاء الحر والمستنير للمتبرع، اإلنسان،

                                                           

ومحمد سعيد .  53ص .  1985، بيروت  4نظرية الضرورة الشرعية ، مؤسسة الرسالة ، ط: وهبة الزحيلي  13
نزيه . 20ص . 1990مطبعة العاني ، بغداد . النظرية العامة للضرورة في الفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة : المعيني 

حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها : محمد الجيزاني . 37- 35المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء ، ص: حماد 
فقه الضرورة وتطبيقاته : عبد الوهاب أبو سليمان .  76ص . ه1428المعاصرة ، مكتبة دار المنهاج ، الرياض 

 160ه،  ص 1423والتدريب ، بنك التنمية اإلسالمي ، جدة المعهد اإلسالمي للبحوث. المعاصرة ، آفاق وأبعاد

أحكام الجراحة الطبية : محمد المختار الشنقيطي . 35المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء ص: نزيه حماد  14
 580واآلثار المترتبة عليها ، مكتبة الصحابة ، ص

مشروعية نقل األعضاء البشرية بين الشريعة والقانون، عالم الكتب الحديث، إربد ، : رأفت صالح أبو الهيجاء 15
 45ص .  2002
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 .تحريمها وبالتالي يهدم ذلك الحاجز بين الحرية في التصرف بجسم اإلنسان وبين ،الطب
كما أن عمليات نقل الدم تقوم على فكرة الموازنة بين الضرر الذي يصيب المتبرع والخطر 

يض مستقبل الدم، فالطبيب هو من يقوم وحده بالموازنة بين األخطار المر  الذي قد يصيب
  .16والنتائج و اآلمال المرجوة من تلك العملية

  :الفتاوي العصرية في حكم نقل الدم

أباح الفقهاء المعاصرون نقل الدم في فتاواهم العديدة، الفردية والجماعية، وهي 
القرن العشرين باعتبار ذلك ضرورة وٕانقاذًا عشرات بل مئات الفتاوى منذ الخمسينات من 

. وقد أباح اهللا سبحانه وتعالى للمضطر أكل الميتة في المخمصة. 17لألنفس من الهالك
وتنزل الحاجة منزلة الضرورة لشفاء مرض ال يؤدي حتمًا إلى الهالك والموت، فيباح من 

جواز نقل الدم  الفتاوى التي صدرت بهذا الشأن قد اتفقت على ومختلف  .18أجل ذلك
للمرضى، ألنه نوع من التداوي الذي تصل الحاجة إليه حد الضرورة في معظم الحاالت، 

  . بل ينفعه نفعًا عظيمًا بإذن اهللا  تعالى  وألنه ال يترتب عليه إضرار بالُمعطي

ثم إن الدم . عملية نقل الدم تدخل من باب الضرورة وٕاغاثة الملهوف وشفاء المريضف
.. مسفوحًا؛ ألنه يحفظ ويعاد إلى الجسم ليجول في العروق كما يجول الدم الطبيعيال يعتبر 

وعلى هذا فال يعتبر مسفوحًا وال نجسًا؛ وحتى لو قيل بنجاسته، فإن الفقهاء قد أباحوا 
  .استخدام النجاسات في التداوي متى تعين ذلك

  :ومن الفتاوى الصادرة في هذا األمر 

                                                           

 . 2002المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم، دار المغربي للطباعة ،القاهرة،: وائل محمود أبو الفتوح العزيري 16
 117 ص

رسالة ماجستير، قسم الدراسات اإلسالمية . في الفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة  أحكام دم اإلنسان: فهد الحمود  17
 .174ص.ه1421العليا ، جامعة الملك سعود 

وانظر الفرق . 200ص .  2004الحاجة الشرعية ، حدودها وقواعدها ، دار الكتب العلمية ، بيروت : أحمد كافي  18
وما  45حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة ، ص : محمد الجيزاني . 48-36بين الحاجة والضرورة ص 

 بعدها
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إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وٕانقاذ (: التي جاء فيها)  492رقم (فتوى األزهر  -1
حياته على نقل الدم من آخر بأال يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وٕانقاذ حياته 

وكذلك إذا توقفت سالمة عضو وقيام . جاز نقل الدم إليه بال شبهة ولو من غير مسلم
لدم إليه، أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء هذا العضو بما خلقه اهللا له على ذلك جاز نقل ا

فنصوص الشافعية تفيد أنه يجوز نقل الدم  ،على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء
لتعجيل الشفاء، وهو وجه عند الحنفية، فقد جاء في الباب الثامن عشر من كتاب 

ه" الكراهية في فتاوى ول وأكل الميتة يجوز للعليل شرب الدم والب: الفتاوى الهندية ما نص
وٕان  . و لم يجد من المباح ما يقوم مقامه، للتداوي إذا أخبره طبيٌب مسلم أن شفاءه فيه

أنه إذا تحقق توقف حياة : وخالصة هذا . قال الطبيب يتعجل شفاؤك فيه وجهان
أما إذا توقف تعجيل الشفاء . المريض أو الجريح على نقل الدم ، جاز بنص القرآن 

على أحد الوجهين عند الحنفية ، و يجوز على مذهب الشافعية ، وهذا فحسب ، فيجوز 
 .19)مقيد بال شبهة بما إذا لم يترتب على ذلك ضرر فاحش بمن ينقل منه الدم

  . 20هـ6/3/1392وفتوى لجنة اإلفتاء الجزائرية بتاريخ  -2
 .هـ 20/5/1397وفتوى لجنة اإلفتاء بالمملكة األردنية الهاشمية بتاريخ  -3
  .هـ7/2/1399وتاريخ  65هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برقم وفتوى  -4
مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في جاء في قرار  -5

شباط  11-6هـ الموافق1408صفر  23-18المملكة العربية السعودية من 
نسان إلى جسم إنسان آخر ، إن يجوز نقل العضو من جسم إ: ثانيًا : ( 1988)فبراير(

كان هذا العضو يتجدد تلقائيًا ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل 
 .  21)األهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة

                                                           

- 20/742. ه 1368مجلة األزهر. 355/ 5. ندية الفتاوى اله. 464الموسوعة الطبية  :أحمد محمد كنعان  19
743 .  

االنتفاع بأجزاء اآلدمي في الفقه اإلسالمي ، مكتبة جراغ إسالم ، الهور ، باكستان : عصمت اهللا عناية اهللا محمد  20
 .174ص .  أحكام دم اإلنسان في الفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة : فهد الحمود .  276ص .  1993

 )89ص  1، ج4ع (مجلة المجمع  21
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وقد جاء في الفتوى الصادرة في . وفتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي -6
أن نقل الدم من امرأة إلى طفل دون الحولين ال يأخذه تحريم بيع الدم، و  13/7/1409

وصدرت .. وهو أمر اتفقت عليه الفتاوى الصادرة في هذا الشأن.. حكم الرضاع المحرم
عشرات، بل مئات الفتاوى الجماعية والفردية والكتب والمقاالت التي تبيح نقل الدم إذا 

يكون من قبيل التبرع ال  وأن ذلك يجب أن. تعين ذلك إلنقاذ حياة أو لشفاء مرض
وأن المضطر للشراء ال لوم عليه وال تثريب إن لم يجد وسيلة أخرى .. المعاوضة والبيع

وأن تتبع الشروط الطبية لنقل الدم للتوقي من نقل األمراض، ومن حدوث تفاعالت . لذلك
 .خطيرة

نعقدة بمكة فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الحادية عشرة الم -7
وبعبارة  أما حكم أخذ العوض عن الدم،(:ما يلي هـ1409رجب  20 – 13 المكرمة

بيع الدم؛ فقد رأى المجلس أنه ال يجوز ألنه من المحرمات المنصوص عليها في  :أخرى
وقد صح في  .القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فال يجوز بيعه وأخذ عوض عنه

. ، كما صح أنه نهى عن بيع الدم)إذا حرم شيئًا حرم ثمنهإن اهللا تعالى :(الحديث
ويستثنى من ذلك حاالت الضرورة إليه لألغراض الطبية، وال يوجد من يتبرع إال بعوض، 

وعندئذ يحل للمشتري دفع . فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة
ال على سبيل الهبة أو المكافأة وال مانع من إعطاء الم. العوض، ويكون اإلثم على اآلخذ

تشجيعًا على القيام بهذا العمل اإلنساني الخيري ألنه يكون من باب التبرعات، ال من 
  .باب المعاوضات

إذا توقف :(الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، مفتي الديار السعودية ، جاء فيها ىفتو  -8
من آخر بأن ال يوجد من المباح  شفاء المريض أو الجريح وٕانقاذ حياته على نقل الدم إليه

ما يقوم مقامه في شفائه وٕانقاذ حياته جاز نقل هذا الدم إليه، وهذا في الحقيقة من باب 
 .22)الغذاء ال من باب الدواء

                                                           

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، مطبعة الحكومة، : فتاوى ورسائل ، جمع وترتيب : محمد بن إبراهيم آل الشيخ  22
في  3819/1.ف.الفتوى رقم ص. من الضرورات التي تبيح نقل الدم  – 863المسألة . ه1399مكة 

 .3/174. ه2/12/1388
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مجلس البحث العلمي واإلفتاء للقضايا المعاصرة بباكستان بجواز نقل الدم مع  فتوى -9
 . معارضتهم لنقل األعضاء

مخلوف مفتي الديار المصرية، وهي من أوائل الفتاوى في هذا فتوى الشيخ حسنين  - 10
 .م1950الباب حيث صدرت سنة 

 2/12/1378وتاريخ  1065برقم  )مفتي الديار المصرية(فتوى الشيخ حسن مأمون - 11
 .1959يوليه  9هـ الموافق 

يجوز نقل الدم مع نجاسته ألجل : (فتوى العالمة عبد اهللا بن الصديق الغماري  - 12
 .23)التداوي

نقل الدم للمريض إنقاذًا  -عندي–يجوز : (فتوى العالمة أبي األعلى المودودي   - 13
 .24)لحياته وال وجه لتحريمه ومنعه

ألن الدم معوض ويعتبر من آثار : (فتوى الشيخ متولي الشعراوي بجواز التبرع بالدم - 14
 .25)الذات وليس من أعضائها، فهو يتغير ويتجدد ويعوض اإلنسان ما فقد منه

  التبرع بالدم ضوابط

  : 26وضع الفقهاء المجيزون للتبرع بالدم مجموعة من الضوابط ، منها −
  27أن تكون هناك ضرورة أو حاجة تدعو لنقل الدم −

                                                           

 من تراث(تعريف أهل اإلسالم بأن نقل العضو حرام، و معه أجوبة هامة في الطب : عبد اهللا بن الصديق الغماري 23
 33ص . صفوت جودة أحمد ، مكتبة القاهرة  : ، تحقيق ) 2الغماري

 295-3/292. 1979الطبعة الثامنة ) . رسائل ومسائل(فتاوى : أبو األعلى المودودي  24

، العدد ) اللواء االسالمي(جريدة . اإلنسان ال يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه ويبيعها : محمد متولي الشعراوي  25
 1، هامش  8تعريف أهل االسالم ، ص : انظر . ه1407جمادى اآلخرة سنة  27بتاريخ الخميس  – 226

ومصطفى إبراهيم . 547ص . ية المعاصرة فقه القضايا الطب: علي محيي الدين القره داغي وعلي يوسف المحمدي  26
فقه النوازل : بكر بن عبد اهللا . 210ص . 2014مجموعة األبحاث الطبية ، دار إحسان للنشر ، العراق: الزلمي 

يمكن قياس هذه .  583أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها ، ص : محمد المختار الشنقيطي . 2/52
وانظر شروط نقل الدم من . 128-102راجع محمد المختار الشنقيطي ص. احة العامة الضوابط على ضوابط الجر 

رسالة ماجستير، قسم الدراسات . أحكام دم اإلنسان في الفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة : الناحية الطبية فهد الحمود 
 .172ص.ه1421اإلسالمية العليا ، جامعة الملك سعود 

ال يجوز أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على : (03.94م من القانون رق 5تنص المادة 27
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  عدم وجود البديل المتاح −
  28أن ال يتضرر المتبرع نتيجة سحب الدم منه −
  .29أن يؤخذ منه برضاه دون إكراه أو ترغيب بالمال −
  30يتم حفظه بالطرق العملية لمنع فسادهالتأكد من سالمة الدم ، وأن  −

                                                                                                                                                                                     

وزيادة على ما ذكر، يجب على   .بذلك تعليمات طبية مخالفة وصريحة سنة ما لم تصدر 18سنة ويقل عن  65
عاما والراغبين في التبرع بدمهم أن يدلوا برخصة لهذا الغرض من آبائهم على  18القاصرين البالغ عمرهم أقل من 

 ).أوليائهم

وال يجوز أخذ الدم من أشخاص ال تسمح حالتهم الصحية العامة بتحمله دون : ( 6تنص الفقرة الثالثة من المادة  28
 )وال من أشخاص مصابين بأمراض تسري عدواها عن طريق الدمتعب أو خطر 

يجب أن يكون التبرع بالدم في جميع األحوال اختياريا، وال ينبغي أن : (03.94من القانون رقم  1تنص المادة 29
ويمكن للمنظمات الغير حكومية   .يمارس أي ضغط على المتبرع بالدم الذي يجب أن يعبر عن إرادته بكل حرية ووعي

 )أن تقوم، تحت مراقبة اإلدارة، بحماالت تشجيعية من أجل التبرع بالدم

يجب أن يخضع الدم المتبرع به لتحاليل بيولوجية ولعمليات رصد :(03.94من القانون رقم  4تنص المادة  30
ويجب أن يخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل تحاليل بيولوجية   .األمراض المعدية
ويتعين أن تكون تلك النتائج . وتحدد بنص تنظيمي قائمة األمراض المعدية والتحاليل السالفة الذكر  .تبلغ إليه نتائجها

  ).خاصة بالمتبرع ويحتفظ بسريتها

)  1995نوفمبر  16( 1416من جمادى اآلخرة  22بتاريخ  9.24.20م رقم من المرسو  1المادة  وقد حددت
 13بتاريخ  4336المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه؛ الجريدة الرسمية عدد  03.94لتطبيق القانون رقم 

:( على مايليأنواع التحاليل المطلوبة ، فنصت  .كما تم تغييره وتتميمه. 3145ص ) 1995ديسمبر  6( 1416رجب 
المشار إليه أعاله ، يجب أن يخضع الدم المتبرع به  03.94من القانون رقم  4تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 

  :للتحاليل البيولوجية التالية

ويجب أن يكون الهدف من تحديد فصيلة عامل البندر البحث ) Rh( وعامل البندر ABO تحديد فصيلة الدم -
إال الدم الذي ال يحتوي ) -Rh( وال يعتبر بمثابة عامل البندر السالب. E وC و D داتعن مولدات المضا

 -على مولدات المضادات السالفة الذكر؛ 
 قياس معدل الهيموغلوبين والكسر الحجمي للكريات الحمراء؛   -
 ؛ )السفلس(الكشف العصلي للزهري  -
 ؛  B) واسم التهاب الكبد HBS ( رصد مولد المضاد -
 ؛ ) السيدا(جسام الضدية الموجهة ضد الفيروس المسبب لفقدان المناعة المكتسبة رصد األ -
 ؛  ALAT وتقدير جرعات  Cرصد التهاب الكبد -
و إذا ثبت وجودها يتم إلصاق بطاقة على كيس  O . في فصيلة الدم B وضد A البحث عن الهيموليزين ضد -

 ؛  O "فصيلة الدمال يحقن هذا الدم إال ألشخاص من "الدم تحمل عبارة 
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  31أن يتم النقل تحت إشراف أطباء متخصصين −
  أن تترجح نسبة النجاح لدى المختص −
 أن يأخذ بقدر ما تندفع به الضرورة −
  .32كتمان العالقة بين المتبرع والمتلقي ، إال للضرورة −

 :الدم بيع
القانون بدأ يدخل منتجات منذ بداية التسعينات من القرن العشرين أمكن القول بأن    

مما جعله يدخل ضمن دائرة األشياء التي يجوز  الجسم اإلنساني والتي من بينها الدم،
ومنذ هذا التاريخ بدأ جسم اإلنسان يتأرجح بين  وتصلح أن تكون محال لاللتزام، التعامل فيها،

  .األشخاص و األشياء
جسم المتبرع من األشياء التي  استقر الفقه و القضاء على اعتبار الدم المنفصل عنو 

ولكن  ن يكون محال للعديد من العقود،مر الذي يجعله صالحا ألتدخل دائرة التعامل،األ
 ،أو بعوض بمعنى مجانية التبرع و رفض التبرع بمقابل بشرط عدم وجود مقابل مادي له،

د التعاوضية و وبالتالي تكون العقود التبرعية في مجال نقل الدم هي المشروعة و ليس العقو 
  .والقرض والشركة، والمقاولة، والعارية، واإليجار، والمقايضة، التي تتمثل في عقد البيع،

، واشترطوا أن يكون التبرع دون 33وقد أجمع الفقهاء على حرمة بيع الدم من قبل المتبرعين
 11، وقد جاء في فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي في الدورة 34ِعَوض مالي

                                                                                                                                                                                     

ويجوز تتميم وتغيير هذه القائمة بقرار لوزير الصحة العمومية اعتبارا   .الكشف المنظم للراصات غير المنتظمة -
 . ".لتطور المعارف الطبية

ال يجوز أن يؤخذ الدم التام ألجل التبرع به أو استخدامه ألغراض : ( 03.94من القانون رقم  6تنص المادة  31
ويجب أن تكون كل عملية  .ن لدن دكتور في الطب أو تحت مسؤوليته وبالمرافق التابعة للدولة دون سواهاعالجية إال م

 .)من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي

 )يجب أال تكشف الهوية فيما بين المتبرع والمتلقي ما عدا لضرورات عالجية: (على  3تنص المادة  32

مركز التميز  .547ص. فقه القضايا الطبية المعاصرة : يوسف المحمدي علي محيي الدين القره داغي وعلي  33
) الفقه الطبي القضايا المعاصرة في(الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة : البحثي في فقه القضايا المعاصرة 

  549ص .  ه 1435جامعة اإلمام محمد بن سعود ، الرياض، 
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أما حكم أخذ : (م 1989فبراير  26-19هـ الموافق 1409رجب  20-13المنعقدة في الفترة 
العوض عن الدم، وبعبارة أخرى بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه ال يجوز، ألنه من المحرمات 
المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فال يجوز بيعه وأخذ عوض 

 م ثمَنه(: في الحديث  عنه ، وقد صحم شيئًا حراهللا تعالى إذا حر 35)إن.  
ويستثنى من ذلك حاالت الضرورة إليه لألغراض الطبية، وال يوجد من يتبرع إال 
ِبِعَوٍض، فإن الضرورات تبيح المحظورات ، بقدر ما ترتفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري 

مانع من إعطاء المال على سبيل الِهَبة أو ، وال 36دفع العوض ويكون اإلثم على اآلخذ
المكافأة تشجيعًا على القيام بهذا العمل اإلنساني الخيري ألنه يكون من باب التبرعات ال من 

 .37باب المعاوضات
                                                                                                                                                                                     

التبرع بالدم مجاني وال : ( المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه 03.94من القانون رقم  2تنص المادة  34
ويترتب على تسليم الدم و البالسما وخثارات الكريات الحمراء  .يجوز أن تدفع عنه للمتبرع أي أجرة كيفما كان نوعها

ء الفحوص المختبرية عليه وحفظه وخثارات الصفيحات تحصيل مقابل تدخل فيه تكلفة العمليات المنجزة ألخذ الدم وٕاجرا
  .)وتحويله وتوضيبه

انظر . 318غاية المرام ، رقم: األلباني . حديث صحيح .  2815رقم . تخريج سنن الدارقطني : شعيب األرناؤوط  35
 ).676/ 5(تعليق ابن قيم الجوزية على الحديث ، زاد المعاد 

 من هذا القانون 8و) الفقرة األولى(6و1كل شخص يأخذ الدم خالفا ألحكام المواد : (على  14تنص المادة  36
درهم أوب إحدى هاتين العقوبتين 100.000إلى 10.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

األفعال المذكورة من لدن طبيب أو إحيائي أو وٕاذا ارتكبت .وفي حالة العود، تحكم المحكمة بأقصى العقوبتين معا .فقط
 ممرض جاز للمحكمة المختصة األمر، على سبيل عقوبة تبعية، بمنع المعني باألمر من مزاولة المهنة طوال مدة ال

  )تزيد على سنة

  :أعاله على كل شخص يقوم 14تطبق العقوبات المشار إليها في المادة : ( 15وتنص المادة 

و 2على ربح، بشراء الدم أو بيعه أو إنجاز جميع العمليات التجارية األخرى خالفا ألحكام المواد رغبة في الحصول  −
  أعاله؛5و  3

  أعاله ؛13باستيراد أو تصدير الدم أو مشتقاته دون الحصول على الرخصة اإلدارية المنصوص عليها في المادة  −
 )باستخدام الدم المنتهية مدة صالحيته −

فقه القضايا : وعلي محيي الدين القره داغي وعلي يوسف المحمدي .  465الموسوعة الطبية  :أحمد محمد كنعان  37
: مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة    2/61.37فقه النوازل . 550-547ص. الطبية المعاصرة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود ، ) القضايا المعاصرة في الفقه الطبي(الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة 
  550ص .  ه 1435الرياض، 
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  :الصيام في بالدم التبرع 

بأنه إذا أخذ من اإلنسان قدرًا من الدم قليًال ال يؤثر في : قد فصل بعض العلماء
ال يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به بدنه، فإنه 

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر . لشخص يحتاج إليه
  .بذلك، قياسًا على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم

لكمية من الدم وهو صائم فإنه ال يجوز لإلنسان أن يتبرع بهذه ا ،وبناء على ذلك
فإنه في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة ويكون ، صومًا واجبًا، إال أن يكون هناك ضرورة 

   .38مفطرًا يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم

  :المسلم غيرل بالدم التبرع
 ال( :العظيم كتابه في يقول -تعالى- اهللا ألن ذلك، من مانع ال بأنه العلم أهل بين

وُهمْ  َأن ِدَياِرُكمُ  من ُيْخِرُجوُكم مْ َولَ  الدينِ  ِفي ُيَقاِتُلوُكمْ  َلمْ  الِذينَ  َعنِ  اللهُ  َيْنَهاُكمُ  َوُتْقِسُطوا َتَبر 
 الكفار عن ينهانا ال أنه -سبحانه- فأخبر .8 :الممتحنة )اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحب  اللهَ  ِإن   ،ِإَلْيِهمْ 
 شديدة حاجة في والمضطر إليهم، ونحسن همو نبر  أن ديارنا من يخرجونا ولم يقاتلونا لم الذين
 إلى -عنهما اهللا رضي- الصديق بكر أبي بنت أسماء أم جاءت وقد اإلسعاف، إلى

 مكة وأهل وسلم عليه اهللا صلى النبي بين الهدنة وقت في المدينة في كافرة، وهي بنتها
 :قال أمي؟ أفأصل راغبة، وهي قدمت أمي إن :وقالت النبي أسماء فاستفتت الصلة، تسألها

 وبينه بينا ليس الذي المستأمن الكافر أو المعاهد اضطر فإذا .كافرة وهي )أمك صلي نعم(
 ،الميتة إلى اضطر لو كما الدم، من عليه بالصدقة بأس فال ذلك إلى اضطر إذا حرب،
  .39الصدقة إلى اضطر من تسعف أن عليك حرج ال ألنه ذلك في مأجور وأنت

                                                           

 553ص. فقه القضايا الطبية المعاصرة : علي محيي الدين القره داغي وعلي يوسف المحمدي  38

القضايا المعاصرة (الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة : مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة   39
 547ص.  ه 1435جامعة اإلمام محمد بن سعود ، الرياض، ) في الفقه الطبي
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 عند النقل وٕاباحة االنتفاع مشروعية أصل في الكافر ودم المسلم دم بين فرق الف
 فإباحة بدمائها، الزواج هذا من األوالد وتكون بالكتابية المسلم زواج أبيح إذا ألنه الحاجة؛

  .الجسد أصل منه يتكون ال إسعاف مجرد إنه حيث األولى باب من الدم نقل
 يرفض أو يتقاعس ثم إليه، ماسة حاجة في لمريض الدم إعطاء على صحياً  القادر حكم
  :مبرر بال

 وٕانقاذ المحتاجين معاونة بذلك نوى إذا كبير أجر وللمتبرع جائز، بالدم التبرع
 الطريق هو منه النقل أن اليقين يحصل أن إال واجب، غير بالدم التبرع ولكن المرضى،

  .كبيراً  ضرراً  بذلك هو يتضرر وال المسلم أخيه إلنقاذ الوحيد
 المتوفر للدم المحتاج مساعدة عن عيمتن أن فيها للمسئول يجوز فال الدم مراكز وأما

 ترتب إذا الكراهة وتشتد االمتناع، له فيكره إليه، الدم لنقل المقابل يجد لم وٕان المركز، في
 المريض وفاة ذلك على ترتب إذا المؤاخذة مع الحرمة إلى تصل حتى ضرر، امتناعه على

  .كبيرة بمشقة إال يعالج ال بداء إصابته أو
 


