بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

التطعٌم ضد مرض الكورونا
إلى أم بالل
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته...
بارك هللا بكم أمٌرنا ونصركم هللا وأٌدكم بفتح مبٌن وخالفة على منهاج النبوة تشفى بها صدور قوم مؤمنٌن...
سؤالً بالنسبة للقاح الجدٌد الذي بدأت الدول بإعطائه للشعوب ،ضد مرض الكورونا ...فنرى هناك كثٌرا من
التخوف بٌن الناس من أخذ هذا اللقاح فً ظل نشر الكثٌر من األقاوٌل بواسطة وسائل التواصل االجتماعً حول
خطورة هذا اللقاح ،وأنها مؤامرة كونٌة رأسمالٌة على الشعوب ...نعلم بأن الشفاء بٌد هللا وحده ،وأن لكل أجل
كتابا ،ونحن كحملة دعوة نسأل عن حقٌقة هذا اللقاح ،وهل من الواجب شرعا تلقٌه فً ظل انتشار هذا الوباء؟
وبارك هللا بكم.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته
كما تعلمٌن فقد سبق أن أصدرنا أجوبة أسئلة عن التداوي ،وقلنا فٌها:
ار»...
ض ار ار او اَل ضِ ار ا
 إن الدواء إذا كان فٌه ضرر فٌحرم وفق الحدٌث « اَل ا أما إذا كان الدواء لٌس فٌه ضرر ولكنه ٌشتمل على مواد محرمة أو نجسة ،فحكمه الكراهة ،أي لٌسحراما ،بل ٌجوز استعماله مع الكراهة إذا لم ٌجد المرٌض دواء مباحا...
 أما إذا كان الدواء لٌس فٌه ضرر ،وال ٌشتمل على مواد محرمة أو نجسة ،فهو مندوب...وإنً أجتزئ لك من هذه األجوبة ما ٌلزم:
[...أوال :جواب سؤال فً  ٕٓٔٔ/ٔ/ٕٙحول االنتفاع بالمحرم وبالنجس والتداوي بهما ،وجاء فٌه:
(ٌ -ٖ...ستثنى من التحرٌم التداوي ،فالتداوي فً المحرم والنجس لٌس حراما:
ص ل ُّ
ِلز ابٌ ِر ب ِن
سول ُ َّ ِ
ّللا ﷺ أاو ُر ِّخ ا
ص ار ُ
 أما أن التداوي بالمحرم لٌس حراما فلحدٌث مسلم عن أنس « ار َّخ اس ال اح ِرٌ ِر لِ ِ
للرجال حرام ،ولكنه جاز فً
ح َّكة اكا انت ِب ِه اما» .ولبس الحرٌر
ال اع َّو ِام او اعب ِد َّ
ِ
الرح ام ِن ب ِن اعوف فًِ لُب ِ
التداوي...
 وأما أن التداوي بالنجس لٌس حراما فلحدٌث البخاري عن أنس رضً هللا عنه «أانَّ اناسا اج ات اووا فًِحقُوا بِ اراعِ ٌ ِه اف ا
ال امدٌِ ان ِة افأ ا ام ارهُم ال َّنبِ ًُّ ﷺ أان اٌل احقُوا بِ اراعِ ٌ ِه اٌعنًِ اْلِبِلا اف اٌش ار ُبوا مِن أال ابانِ اها اوأاب اوالِ اها افلا ِ
ش ِر ُبوا مِن
أال ابانِ اها اوأاب اوالِ اها .»...ومعنى اجتووا أَيْ لَ ْم ٌ َُوافِ ْق ُه ْم َط َعام َها ،فمرضوا ،والرسول ﷺ أجاز لهم فً التداوي "البول"
وهو نجس ]...انتهى.
ثانٌا :وجاء فً جواب سؤال فً ٕٖٓٔ/ٓ1/ٔ1م:

[ ...والجواب هو أن استعمال الخمر فً الدواء ،وكذلك الدواء الذي تدخل فٌه الكحول ...فحكمه الجواز مع
الكراهٌة ،ودلٌل ذلك:
ّللا إِنَّ ِبأارضِ انا أاع انابا انع اتصِ ُرهاا
سولا َّ ِ
ْن س َُوٌْد ْال َحضْ َرمًِ َقا َل« :قُلتُ اٌا ار ُ
ار ِق ب ِ
أخرج ابن ماجه من طرٌق َط ِ
س ِبشِ افاء او ال ِك َّن ُه دا اء» ،فهذا نهً عن
اجع ُت ُه قُلتُ إِ َّنا انس اتشفًِ ِب ِه لِل ام ِر ِ
ٌض اقال ا إِنَّ اذلِ اك الٌ ا
ب مِن اها اقال ا اَل اف ار ا
اف انش ار ُ
استعمال النجس أو الحرام "الخمر" دواء .ولكن أجاز رسول هللا ﷺ التداوي بالنجس "بول اإلبل" ،أخرج البخاري
سول ُ َّ ِ
ص لا ُهم ار ُ
من طرٌق أنس رضً هللا عنه« :أانَّ اناسا مِن ُع ارٌ ان اة اج ات اووا ال امدٌِ ان اة اف ار َّخ ا
ّللا ﷺ أان اٌأ ُتوا إِ ِبل ا
الصدا اق ِة اف اٌش ار ُبوا مِن أال ابانِ اها اوأاب اوالِ اها ،»...اجتووا المدٌنة :أي لم ٌوافقهم جوها فمرضوا ،فأجاز لهم الرسول ﷺ
َّ
أن ٌتداووا بأبوال اإلبل وهً نجسة .وكذلك أجاز الرسول ﷺ التداوي بالحرام "لبس الحرٌر" ،أخرج الترمذي
الز ابٌ ار بنا ال اع َّو ِام ا
الرح ام ِن بنا اعوف او ُّ
ش اك اٌا ال اقمل ا إِلاى ال َّن ِب ًِّ ﷺ
وأحمد ،واللفظ للترمذي من طرٌق أنس «أانَّ اعبدا َّ
ٌر .اقال ا :او ارأاٌ ُت ُه اعلاٌ ِه اما» ،وهذان الحدٌثان قرٌنة على أن النهً فً
ص لا ُه اما فًِ قُ ُم ِ
فًِ اغ ازاة لا ُه اما ،اف ار َّخ ا
ص ال اح ِر ِ
حدٌث ابن ماجه غٌر جازم ،أي أن التداوي بالنجس والحرام مكروه).
ثالثا :جواب سؤال فً ٕٖٓٔ/ٔٔ/ٔ1م حول التطعٌم وحكمه ،وجاء فٌه:
[التطعٌم هو دواء ،والتداوي هو مندوب ولٌس فرضا ،ودلٌل ذلك:
ٔ -روى البخاري من طرٌق أبً هرٌرة قال :قال رسول هللا ﷺ « اما أان ازل ا َّ
ّللا ُ دا اء إِ ََّل أان ازل ا لا ُه شِ افاء».
ّللا اع َّز
ٌب دا اوا ُء الدَّ اءِ اب ارأا ِبإِذ ِن ِ
وروى مسلم عن جابر بن عبد هللا عن النبً ﷺ قال« :لِ ُكل ِّ دا اء دا اواء ،افإِ اذا أُصِ ا
او اجلَّ» ،وروى أحمد فً مسنده عن عبد هللا بن مسعود « اما أان ازل ا َّ
ّللا ُ دا اء ،إِ ََّل اقد أان ازل ا لا ُه شِ افاء ،اعلِ ام ُه امن اعلِ امهُ،
او اج ِهلا ُه امن اج ِهلا ُه».
وهذه األحادٌث فٌها إرشاد بأن لكل داء دواء ٌشفٌه ،لٌكون ذلك حاثا على السعً لحصول التداوي الذي ٌؤدي
إلى شفاء الداء بإذن هللا سبحانه ،وهذا إرشاد ولٌس إٌجابا.
ّللا احٌ ُ
اء ،اف اتدا ااووا»،
اء ،اخلاقا الدَّ او ا
ث اخلاقا الدَّ ا
ٕ -روى أحمد عن أنس قال :إن رسول هللا ﷺ قال« :إِنَّ َّ ا
ُ
ْت ال َّن ِبًَّ ﷺ َوأَصْ َحا َب ُه َكأ َ َّن َما َعلَى ُرءُوسِ ِه ُم َّ
ْت ُث َّم َق َع ْد ُ
الط ٌْرَُ ،ف َسلَّم ُ
ْن َش ِرٌكَ ،قا َل :أَ َتٌ ُ
ت،
وروى أبو داود َعنْ أ َسا َم َة ب ِ
هللا ،أَ َن َتدَ َاوى؟ َف َقا َل « :اتدا ااووا افإِنَّ َّ
ضع دا اء إِ ََّل
َف َجا َء ْاألَعْ َرابُ مِنْ َها ُه َنا َو َها ُه َناَ ،ف َقالُواٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
ّللاا اع َّز او اجل َّ لام اٌ ا
ض اع لا ُه دا اواء ،اغٌ ار دا اء اواحِد ال اه ار ُم» أي "إال الموت".
او ا
ففً الحدٌث األول أمر بالتداوي ،وفً هذا الحدٌث إجابة لألعراب بالتداوي ،ومخاطبة للعباد بأن ٌتداووا ،فإن
هللا ما وضع داء إالّ وضع له شفاء .وقد جا َءت المخاطبة فً الحدٌثٌن بصٌغة األمر ،واألمر ٌفٌد مطلق الطلب،
وال ٌفٌد الوجوب إالّ إذا كان أمرا جازما ،والجزم ٌحتاج إلى قرٌنة تدل علٌه ،وال ُتوجد فً الحدٌثٌن أٌة قرٌنة تدل
على الوجوب ،إضافة إلى أنه وردت أحادٌث تدل على جواز ترك التداوي ،ما ٌنفً عن هذٌن الحدٌثٌن إفادة
سب ُعونا أالفا ِب اغٌ ِر
الوجوب .فقد روى مسلم عن عمران بن حصٌن أن النبً ﷺ قال « :اٌد ُخل ُ ال اج َّن اة مِن أ ُ َّمتًِ ا
هللا؟ َقا َلُ « :ه ُم الَّذٌِنا اَل اٌك ات ُوونا او اَل اٌس اترقُونا  ،او اعلاى ار ِّب ِهم اٌ ات او َّكلُونا » ،والرقٌة
ِساب»َ ،قالُواَ :و َمنْ ُه ْم ٌَا َرسُو َل ِ
ح ا
ت ال َّن ِبًَّ ﷺ َف َقالَ ْ
تِ :إنً أُصْ َرعُ،
ْن َعبَّاسَ :قا َلَ ... :ه ِذ ِه ال َمرْ أَةُ الس َّْودَ اءُ ،أَ َت ِ
والكً من التداوي .وروى البخاري عن اب ِ
داعوتُ َّ
َوإِنً أَ َت َك َّشفُ َ ،ف ْاد ُع َّ
ّللاا أان ٌُ اعافِ اٌكِ » َف َقالَ ْ
الج َّن ُة ،اوإِن شِ ئ ِ
ص ابر ِ
هللاَ لًَِ ،قا َل« :إِن شِ ئ ِ
ت :أَصْ ِبرُ،
ت ا
ت او الكِ ا
ت ا
َف َقالَ ْ
ف « ،افدا اعا لا اها .»...فهذان الحدٌثان ٌدالن على جواز ترك التداوي.
هللا لًِ أَنْ الَ أَ َت َك َّش َ
تِ :إنً أَ َت َك َّشفُ َ ،ف ْاد ُع َّ َ
وكل ذلك ٌدل على أن األمر الوارد "فتداووا"" ،تداووا" لٌس للوجوب ،وإذن فاألمر هنا إما لإلباحة وإما
للندب ،ولشدة حث الرسول ﷺ على التداويٌ ،كون األمر بالتداوي الوارد فً األحادٌث للندب.
وعلٌه فإن التطعٌم حكمه الندب ،ألن التطعٌم دواء ،والتداوي مندوب ،إال أنه إذا ثبت أن نوعا معٌنا من
التطعٌم ضار كأن تكون مواده فاسدة أو ضارة لسبب ما ...فإن التطعٌم فً هذه الحالة بهذه المواد ٌكون حراما
هللا ﷺ:
ْن َعبَّاسَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
وفق قاعدة الضرر من حدٌث رسول هللا ﷺ الذي أخرجه أحمد فً مسنده َع ِن اب ِ
ار» .غٌر أن هذه حاالت نادرة...
ض ار ار او اَل ضِ ار ا
« اَل ا

وأما فً دولة الخالفة فسٌكون هناك تطعٌم ضد األمراض التً تقتضً ذلك كاألمراض المعدٌة ونحوها،
ٌِن﴾ .والمعروف شرعا
وٌكون الدواء نقٌا من كل شائبة وصافٌا ،وهللا سبحانه هو الشافً ﴿ اوإِ اذا ام ِرضتُ اف ُه او اٌشف ِ
أن الرعاٌة الصحٌة هً من الواجبات على الخلٌفة من باب رعاٌة الشئون عمال بقول الرسول ﷺ« :اْلِ اما ُم اراع
اوه اُو او امسؤُ ول اعن ارعِ ٌَّتِ ِه» أخرجه البخاري عن عبد هللا بن عمر .وهذا نص عام على مسؤولٌة الدولة عن
الصحة والتطبٌب لدخولهما فً الرعاٌة الواجبة على الدولة.
وهناك أدلة خاصة على الصحة والتطبٌب:
سول ُ َّ ِ
ّللا ﷺ إِلاى أ ُ اب ًِّ ب ِن اكعب اط ِبٌبا اف اق اط اع مِن ُه عِ رقا ُث َّم اك اواهُ
أخرج مسلم من طرٌق جابر قال « :اب اع اث ار ُ
ان ُع ام ار بِنا ال اخ َّطا ِ
ب ام ارضا
اعلاٌ ِه» .وأخرج الحاكم فً المستدرك عن زٌد بن أسلم عن أبٌه قال « :ام ِرضتُ فًِ از ام ِ
ا
ص ال َّن اوا اة مِن شِ دَّ ِة الحِم اٌ ِة».
داعا لًِ ُع ام ُر اط ِبٌبا اف اح امانًِ اح َّتى ُكنتُ أا ُم ُّ
شدٌِدا اف ا
فالرسول ﷺ بوصفه حاكما بعث طبٌبا إلى أبًّ  ،وعمر رضً هللا عنه الخلٌفة الراشد الثانً دعا بطبٌب إلى
أسلم لٌداوٌه ،وهما دلٌالن على أن الصحة والتطبٌب من الحاجات األساسٌة للرعٌة التً ٌجب على الدولة توفٌرها
مجانا لمن ٌحتاجها من الرعٌة ].انتهى المنقول من األجوبة.
والخالصة:
ٔ -إن التطعٌم حكمه الندب ،أي هو مندوب ولٌس فرضا.
ٕ -إن كان فٌه مكونات ضارة فهو حرام.
ٖ -إن لم ٌكن فٌه ضرر ولكن ٌشمل مواد نجسة أو محرمة فٌكون جائزا مع الكراهة أي هو مكروه ولٌس
حراما.
ٗ -وعلٌه فإن المسلم المرٌض ٌبحث فً البداٌة عن الدواء المباح فإن لم ٌجد فٌجوز له استعمال الدواء
المكروه.
٘ -ومن ثم ٌكون جواب سؤالك وفق الموضح أعاله على النحو التالً:
إن التطعٌم بلقاحات تحتوي على مواد محرمة أو نجسة جائز مع الكراهة ألن التطعٌم داخل تحت باب
التداوي ،والتداوي بالمحرم والنجس كما هو مبٌن فً األعلى جائز مع الكراهة ...إال إذا تبٌن أن فٌه ضررا فعندها
ال ٌجوز.
وحتى اآلن لم أصل إلى القطع برأي حول الضرر واألذى من هذا الدواء ،ولذلك فأترك األمر للشباب
والشابات وفق ما ٌطمئنون بصحته على ضوء المذكور أعاله ،ونسأل هللا سبحانه أن ٌقٌنا والمسلمٌن أجمعٌن من
كل مرض إنه سبحانه سمٌع مجٌب.
والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 ٓ1جمادى اآلخرة ٕٗٗٔهـ
الموافق ٕٕٕٕٓٔ/ٓٔ/م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2845116135734392
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