بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
"على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي
جواب سؤال

حكم التطعيم الذي يحتوي على مواد محرمة
Mohammad Abdul Basir إلى
:السؤال
As Salamu Alaykum Our Ameer and Sheikh
May Allah (swt) protect you and this noble party and grant the victory through your
hands and bless this Ummah with the second Khilafah Rashida on the method of
Prophethood. Ameen.
My question is, in the United Kingdom the government gives our children a flu
vaccination for the winter period each year so children do not get the flu. This is a
precautionary matter and parents are allowed to opt out and not give the flu vaccine
to their children. From what I have been informed, the vaccine contains gelatine from
pork, which they say has been purified and the vaccine is in the form of a nasal spray.
Is it permitted for children or adults to take precautionary vaccines and medicines
which contain haram ingredients like pork, alcohol etc?
May Allah (swt) keep you in the best of health and reward you abundantly for your
answer,
Wa alaykumus Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
Your brother in Islam
Abdul Basir

:ترجمة السؤال
،السالم عليكم أميرنا وشيخنا
أسال هللا أن يحميك أنت وهذا الحزب النبيل وأن يحقق النصر على يديك وأن يكرم هذه األمة بالخالفة
. آمين،الراشدة الثانية على منهاج النبوة
 في المملكة المتحدة تعطي الحكومة أبناءنا تطعيما ضد اإلنفلونزا في الفترة الشتوية كل عام بحيث:سؤالي هو
 ومما علمته أن. إن هذه مسألة وقائية ويجوز لآلباء أن يختاروا عدم إعطاء أبنائهم التطعيم.ال يصابون باإلنفلونزا
.رذاذ لألنف/ والتطعيم هو على شكل رشاش، ويقولون بأنه تمت تنقيته،التطعيم يحتوي جيالتين من الخنزير
 وكذلك أدوية تحتوي على مواد محرمة مثل الخنزير،فهل يجوز لألطفال أو البالغين أخذ التطعيم وقاية
. إلخ...والكحول
.أسأل هللا أن يحفظك بأحسن صحة وأن يثيبك جزيال على الجواب
.والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أخوك في اإلسالم
عبد البصير

الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
في البداية بارك هللا فيك على دعائك الطيب لنا ،ونحن نبادلك الدعاء بأحسن منه...
إنك تسأل عن الحكم الشرعي في التطعيم الذي يحتوي لقاحه على مواد محرمة وتسأل كذلك عن التداوي
باألدوية التي تحتوي مواد محرمة ...وقد سبق أن أجبنا على حكم التطعيم ،وكذلك أجبنا على حكم التداوي بالمحرم
والنجس ،ومن مجموع هذه األجوبة يكون الجواب على سؤالك الحالي ،وأنقل لك شيئا مما أجبنا به:
أولا :جواب سؤال في 2013/11/18م حول التطعيم وحكمه ،وجاء فيه:
[التطعيم هو دواء ،والتداوي هو مندوب وليس فرضا ،ودليل ذلك:
شفَا اء».
ّللا دَا اء ِإ َل أَ ْن َز َل لَهه ِ
 -1روى البخاري من طريق أبي هريرة قال :قال رسول هللا ﷺ « َما أَ ْن َز َل َ ه
للا ع ََز
يب د ََوا هء الدَاءِ ب ََرأَ بِ ِإ ْذ ِن ِ
وروى مسلم عن جابر بن عبد هللا عن النبي ﷺ قالِ « :لك ِهل دَاء د ََوا ٌء ،فَ ِإذَا أ ه ِص َ
ع ِل َمهه،
ع ِل َمهه َم ْن َ
شفَا اءَ ،
ّللا دَا اء ،إِ َل قَ ْد أَ ْن َز َل لَهه ِ
َو َج َل» ،وروى أحمد في مسنده عن عبد هللا بن مسعود « َما أَ ْن َز َل َ ه
َو َج ِهلَهه َم ْن َج ِهلَهه».
وهذه األحاديث فيها إرشاد بأن لكل داء دواء يشفيه ،ليكون ذلك حاثا على السعي لحصول التداوي الذي يؤدي
إلى شفاء الداء بإذن هللا سبحانه ،وهذا إرشاد وليس إيجابا.
ّللا َحي ه
َاو ْوا»،
ق الدَا َءَ ،خ َل َ
ْث َخلَ َ
ق الد ََوا َء ،فَتَد َ
 -2روى أحمد عن أنس قال :إن رسول هللا ﷺ قالِ « :إنَ َ َ
علَى ُر ُءوسه ُم َّ
سلَّمتُ ث ُ َّم قَعَدتُ ،
الطي ُر ،فَ َ
ي ﷺ َوأَص َحابَهُ َكأَنَّ َما َ
عن أ ُ َ
وروى أبو داود َ
سا َمةَ بن شَريكٍ  ،قَا َل :أَتَيتُ النَّب َّ
ّللا ع ََز َو َج َل لَ ْم يَ َ
ضعْ دَا اء ِإ َل
سو َل َّ
فَ َجا َء األَع َرابُ من هَا هُنَا َوهَا هُنَا ،فَقَالُواَ :يا َر ُ
َّللا ،أَنَتَ َد َاوى؟ فَقَا َل« :تَد َ
َاو ْوا فَ ِإنَ َ َ
ض َع لَهه د ََوا اءَ ،
َو َ
غي َْر دَاء َواحِ د ا ْله ََر هم» أي "إال الموت".
ففي الحديث األول أمر بالتداوي ،وفي هذا الحديث إجابة لألعراب بالتداوي ،ومخاطبة للعباد بأن يتداووا ،فإن
هللا ما وضع داء إالا وضع له شفاء .وقد جا َءت المخاطبة في الحديثين بصيغة األمر ،واألمر يفيد مطلق الطلب،
وال يفيد الوجوب إالا إذا كان أمرا جازما ،والجزم يحتاج إلى قرينة تدل عليه ،وال تُوجد في الحديثين أية قرينة تدل
على الوجوب ،إضافة إلى أنه وردت أحاديث تدل على جواز ترك التداوي ،ما ينفي عن هذين الحديثين إفادة
س ْبعهونَ أَ ْلفا ا بِغَي ِْر
الوجوب .فقد روى مسلم عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال« :يَ ْد هخ هل ا ْل َجنَةَ مِ ْن أ ه َمتِي َ
علَى َر ِب ِه ْم يَتَ َو َكلهونَ » ،والرقية
ستَ ْرقهونَ َ ،و َ
ساب» ،قَالُواَ :و َمن هُم َيا َرسُو َل هللا؟ قَا َل« :هه هم الَ ِذينَ َل يَ ْكتَ هوونَ َو َل يَ ْ
حِ َ
ي ﷺ فَقَالَت :إناي أُص َرعُ،
عب ٍ
والكي من التداوي .وروى البخاري عن ابن َ
َّاس :قَا َل ...:هَذه ال َمرأَة ُ السَّو َدا ُء ،أَتَت النَّب َّ
َوإناي أَتَ َك َّ
ّللاَ أَ ْن يهعَافِيَكِ » فَقَالَت :أَصب ُر،
شئْ ِ
صب َْر ِ
شئْ ِ
ت َولَكِ ال َجنَةهَ ،وإِ ْن ِ
ت َ
َّللاَ لي ،قَا َل« :إِ ْن ِ
ف ،فَادعُ َّ
ت َدع َْوته َ
ش ُ
َّللا لي أَن الَ أَتَ َك َّ
فَقَالَت :إناي أَتَ َك َّ
ف« ،فَ َدعَا لَهَا .»...فهذان الحديثان يدالن على جواز ترك التداوي.
ش ُ
ش َ
ف ،فَادعُ َّ َ
وكل ذلك يدل على أن األمر الوارد "فتداووا"" ،تداووا" ليس للوجوب ،وإذن فاألمر هنا إما لإلباحة وإما
للندب ،ولشدة حث الرسول ﷺ على التداوي ،يكون األمر بالتداوي الوارد في األحاديث للندب.
وعليه فإن التطعيم حكمه الندب ،ألن التطعيم دواء ،والتداوي مندوب ،إال أنه إذا ثبت أن نوعا معينا من
التطعيم ضار كأن تكون مواده فاسدة أو ضارة لسبب ما ...فإن التطعيم في هذه الحالة بهذه المواد يكون حراما
َّللا ﷺ:
َّاس ،قَا َل :قَا َل َرسُو ُل َّ
عب ٍ
عن ابن َ
وفق قاعدة الضرر من حديث رسول هللا ﷺ الذي أخرجه أحمد في مسنده َ
ار» .غير أن هذه حاالت نادرة...
« َل ض ََر َر َو َل ِض َر َ
وأما في دولة الخالفة فسيكون هناك تطعيم ضد األمراض التي تقتضي ذلك كاألمراض المعدية ونحوها،
ويكون الدواء نقيا من كل شائبة وصافيا ،وهللا سبحانه هو الشافي ﴿ َوإِذَا َم ِر ْ
ِين﴾ .والمعروف شرعا
ضته فَه َهو يَ ْ
شف ِ
اإل َما هم َراع
أن الرعاية الصحية هي من الواجبات على الخليفة من باب رعاية الشئون عمال بقول الرسول ﷺِ « :

سؤهو ٌل ع َْن َر ِعيَتِ ِه» أخرجه البخاري عن عبد هللا بن عمر .وهذا نص عام على مسؤولية الدولة عن الصحة
َوه َهو َم ْ
والتطبيب لدخولهما في الرعاية الواجبة على الدولة.
وهناك أدلة خاصة على الصحة والتطبيب :أخرج مسلم من طريق جابر قال« :بَعَ َ
ث َرسهو هل َ ِ
ّللا ﷺ إِلَى أهبَي ِ
ط ِبيبا ا فَقَ َ
ب ِْن َكعْب َ
علَ ْي ِه» .وأخرج الحاكم في المستدرك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:
ط َع مِ ْنهه ع ِْرقا ا ث ه َم ك ََواهه َ
شدِيدا ا فَ َدعَا لِي عه َم هر َ
ان عه َم َر بِنَ ا ْل َخ َ
طبِيبا ا فَ َح َمانِي َحت َى كه ْنته أَ همص النَ َواةَ ْ
« َم ِر ْ
ش َد ِة
ب َم َرضا ا َ
مِن ِ
طا ِ
ضته فِي َز َم ِ
ا ْلحِ ْم َي ِة».
ي ،وعمر رضي هللا عنه الخليفة الراشد الثاني دعا بطبيب إلى
فالرسول ﷺ بوصفه حاكما بعث طبيبا إلى أب ا
أسلم ليداويه ،وهما دليالن على أن الصحة والتطبيب من الحاجات األساسية للرعية التي يجب على الدولة توفيرها
مجانا لمن يحتاجها من الرعية ].انتهى.
ثانيا ا :جواب سؤال في  2011/1/26حول النتفاع بالمحرم وبالنجس والتداوي بهما ،وجاء فيه:
[ -2 ...االنتفاع بالنجس والمحرم حرام ،ومن األدلة على ذلك:
ام الفَتح َوه َُو ب َم َّك َة
سم َع َرسُو َل َّ
عبد َّ
َّللا ﷺ َيقُو ُل َ
عن ُه َما أَنَّهُ َ
َّللا َ
عن َجابر بن َ
 أخرج البخاري َي َّ ُ
ع َ
َّللا َرض َ
ّللا أَ َرأَيْتَ شهحهو َم ا ْل َم ْيتَ ِة فَ ِإنَهَا يه ْطلَى
صنَ ِام فَقِي َل يَا َرسهو َل َ ِ
ير َو ْاْل َ ْ
ّللا َو َرسهولَهه ح ََر َم بَ ْي َع ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيتَ ِة َوا ْلخِ ْن ِز ِ
«إِنَ َ َ
اس فَقَا َل َل ه َهو ح ََرا ٌم ث ه َم قَا َل َرسهو هل َ ِ
صبِ ه
ست َ ْ
بِهَا السفهنه َويه ْدهَنه بِهَا ا ْل هجلهو هد َويَ ْ
ّللا ﷺ ِع ْن َد ذَ ِلكَ قَاتَ َل َ
ح بِهَا النَ ه
ّللاه
ّللا لَ َما ح ََر َم شهحهو َمهَا َج َملهوهه ث ه َم بَاعهوهه فَأ َ َكلهوا ثَ َمنَهه».
ا ْليَههو َد ِإنَ َ َ
َيء».
 وفي تهذيب اآلثار للطبري عن جابر قال :قال رسول هللا ﷺ« :ل تَ ْنتَفِعوا مِ نَ الم ْيتَ ِة ِبش ْي
عب ٍ
سدَّد َو َوهب َ
َّاس قَا َل ُم َ
 وقد استثني جلد الميتة كما جاء في حديث أبي داود عن ابن َعن َمي ُمونَةَ قَالَت أُهد َ
ّللا إِنَهَا
ستَ ْنفَ ْعت ه ْم بِ ِه قَالهوا يَا َرسهو َل َ ِ
ص َدقَة فَ َماتَت فَ َم َّر ب َها النَّبي ﷺ فَقَا َل «أَ َل َدبَ ْغت ه ْم إِ َهابَهَا َوا ْ
ل َمو َالةٍ لَنَا شَاة من ال َّ
َم ْيتَةٌ قَا َل إِنَ َما ح ِهر َم أَ ْكلههَا».
ام الفَتح َوه َُو ب َم َّكةَ
سم َع َرسُو َل َّ
عبد َّ
َّللا ﷺ يَقُو ُل َ
عن ُه َما أَنَّهُ َ
َّللا َ
عن َجابر بن َ
 وأخرج البخاري َي َّ ُ
ع َ
َّللا َرض َ
سو َل هه ح ََر َم َب ْي َع ا ْل َخ ْم ِر».
ّللا َو َر ه
« ِإنَ َ َ
ي القَوم في َمنزل أَبي َ
طل َحةَ َو َكانَ خَم ُرهُم يَو َمئ ٍذ
عنهُ كُنتُ َ
َّللا َ
 وأخرج البخاري كذلك َي َّ ُ
ساق َ
عن أَن ٍَس َرض َ
َ
َ
َ
َّللا ﷺ ُمنَاديا يُنَادي «أ َل ِإنَ ا ْل َخ ْم َر قَ ْد ح ِهر َمتْ » قَا َل :فَقَا َل لي أبُو َ
طل َحةَ :اخ ُرج فَأهرق َها،
الفَضي َخ ،فَأ َ َم َر َرسُو ُل َّ
فَخ ََرجتُ فَ َه َرقت ُ َها فَ َج َرت في سكَك ال َمدينَة.
ّللا ح ََر َم ا ْل َخ ْم َر َوثَ َمنَهَا َوح ََر َم ا ْل َم ْيتَةَ َوثَ َمنَهَا
عن أَبي ه َُري َرةَ أَ َّن َرسُو َل َّ
 وأخرج أبو داود ََّللا ﷺ قَا َل «إِنَ َ َ
ير َوثَ َمنَهه».
َوح ََر َم ا ْلخِ ْن ِز َ
 -3يستثنى من التحريم التداوي ،فالتداوي في المحرم والنجس ليس حراما:
ّللا ﷺ أَ ْو هر ِخصَ لِلزبَي ِْر ب ِْن
 أما أن التداوي بالمحرم ليس حراما فلحديث مسلم عن أنس « َر َخصَ َرسهو هل َ ِير لِحِ كَة كَانَتْ ِب ِه َما» .ولبس الحرير للرجال حرام ،ولكنه جاز في
ا ْل َع َو ِام َو َ
الرحْ َم ِن ب ِْن ع َْوف فِي لهب ِ
ع ْب ِد َ
ْس ا ْلح َِر ِ
الرح َمن بنُ َ
عن َج اده
عب ُد َّ
ط َرفَةَ َ
التداوي .وكذلك لحديث النسائي وأبي داود والترمذي واللفظ للنسائيَ :ح َّدثَنَا َ
علَيه «فَأ َ َم َرهه النَبِي ﷺ أَ ْن يَتَخِ ذَ
ق فَأَنتَنَ َ
عرفَ َجةَ بن أَسعَ َد أَنَّهُ أُص َ
َ
يب أَنفُهُ يَو َم الكُ َالب في ال َجاهليَّة فَات َّ َخذَ أَنفا من َور ٍ
أَ ْنفا ا ْ
مِن ذَ َهب» والذهب للرجال حرام ،ولكنه جاز في التداوي.
 وأما أن التداوي بالنجس ليس حراما فلحديث البخاري عن أنس رضي هللا عنه «أَنَ نَاسا ا اجْ تَ َو ْوا فِيمِن أَ ْلبَانِهَا َوأَب َْوا ِلهَا فَلَحِ قهوا ِب َراعِي ِه فَش َِربهوا ْ
اإل ِب َل فَيَش َْربهوا ْ
مِن
ا ْل َمدِينَ ِة فَأ َ َم َرهه ْم النَ ِبي ﷺ أَ ْن يَ ْل َحقهوا ِب َراعِي ِه يَ ْعنِي ْ ِ
أَ ْلبَانِهَا َوأَب َْوا ِلهَا .»...ومعنى اجتووا أَي لَم ي َُوافق ُهم َ
طعَام َها ،فمرضوا ،والرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أجاز
لهم في التداوي "البول" وهو نجس ،فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه قال «قام أعرابي فبال في المسجد،

فتناوله الناس ،فقال لهم النبي صلى للا عليه وآله وسلم :دعوه و َهريقوا على بوله سَجْ الا من ماء  -أو ذَنهوبا ا من
سجال وذَنُوبا :أي الدلو المملوءة ]...انتهى.
ماء  -فإنما هبعثتم هميسِرين ولم ت هبعثوا همعسِرين» ،قوله َ
ثالثا ا :وجاء في جواب سؤال في 2013/09/19م:
[ ...والجواب هو أن استعمال الخمر في الدواء ،وكذلك الدواء الذي تدخل فيه الكحول ...فحكمه الجواز مع
الكراهية ،ودليل ذلك:
أخرج ابن ماجه من طريق َ
ّللا ِإنَ ِبأ َ ْر ِض َنا أَ ْ
عنَابا ا نَ ْعتَ ِص هر َها
سو َل َ ِ
طارق بن ُ
ي قَا َل« :قه ْلته يَا َر ه
س َوي ٍد ال َحض َرم ا
شفَاء َولَ ِكنَهه دَا ٌء» ،فهذا نهي عن
ست َ ْ
ْس ِب ِ
ب مِ ْنهَا قَا َل َل فَ َرا َج ْعتههه قه ْلته ِإنَا نَ ْ
شفِي ِب ِه ِل ْل َم ِر ِ
فَنَش َْر ه
يض قَا َل ِإنَ ذَ ِلكَ لَي َ
استعمال النجس أو الحرام "الخمر" دواء .ولكن أجاز رسول هللا ﷺ التداوي بالنجس "بول اإلبل" ،أخرج البخاري
ّللا ﷺ أَ ْن يَأْت هوا ِإ ِب َل
سو هل َ ِ
من طريق أنس رضي هللا عنه« :أَنَ نَاسا ا مِ ْن ع َهر ْينَةَ اجْ تَ َو ْوا ا ْل َمدِينَةَ فَ َر َخصَ لَ هه ْم َر ه
ص َدقَ ِة فَيَش َْربهوا ْ
مِن أَ ْلبَانِهَا َوأَب َْوا ِلهَا ،»...اجتووا المدينة :أي لم يوافقهم جوها فمرضوا ،فأجاز لهم الرسول ﷺ
ال َ
أن يتداووا بأبوال اإلبل وهي نجسة .وكذلك أجاز الرسول ﷺ التداوي بالحرام "لبس الحرير" ،أخرج الترمذي
ش َكيَا ا ْلقَ ْم َل ِإلَى النَ ِبي ِ ﷺ
الرحْ َم ِن ْبنَ ع َْوف َوالزبَي َْر ْبنَ ا ْلعَ َو ِام َ
وأحمد ،واللفظ للترمذي من طريق أنس «أَنَ َ
ع ْب َد َ
فِي َ
علَ ْي ِه َما» ،وهذان الحديثان قرينة على أن النهي في
ير .قَا َلَ :و َرأَ ْيتههه َ
غ َزاة لَ هه َما ،فَ َر َخصَ لَ هه َما فِي قه هم ِ
ص ا ْلح َِر ِ
حديث ابن ماجه غير جازم ،أي أن التداوي بالنجس والحرام مكروه.
ولذلك فإن استعمال الدواء الذي يدخل في صناعته الكحول جائز مع الكراهية ،واألفضل هو عدم استعمال
الكحول في صناعة الدواء ،لكنها لو استعملت في صناعة الدواء فحكمها مكروه ،وهكذا لو تناول المريض دواء
فيه كحول فهو مكروه ،وكل ذلك إذا كان المزيج الذي فيه الكحول هو دواء وفق رأي المختصين ،وليس شيئا
آخر ].انتهى.
وبناء عليه فإن التطعيم بلقاحات تحتوي على مواد محرمة أو نجسة جائز مع الكراهة ألن التطعيم داخل تحت
باب التداوي ،والتداوي بالمحرم والنجس كما هو مبين في األعلى جائز مع الكراهة ...إال إذا تبين أن فيه ضررا
فعندها ال يجوز.
آمل أن يكون األمر قد أصبح واضحا ،وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 08شعبان 1442هـ
الموافق 2021/03/21م
رابط الجواب من صفحة اْلمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2887350074844331

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

