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❖ حكم أخذ اللقاحات والتطعيامت الخاصة بالوقاية من بعض األمراض واألوبئة ،عند
تفشيها
❖ السؤال :ما حكم أخذ اللقاحات والتطعيمات الخاصة بالوقاية من بعض األمراض واألوبئة ،عند تفشيها؟

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
وغالبا ما تصنع من سموم تفرزها
اللقاح هو عبارة عن مادة من شأنها تحفيز المناعة في الجسم إلنتاج أجسام مضادة لمرض معين،
ً
األص ُل في التطعيم –بشكل عام-
الكائنات المسببة للمرض ،وتُعالج هذه السموم
ً
كيميائيا ،بحيث تُعطي المناعة دون أن تُسبب المرض .و ْ
ِ
صلى هللا عليه َّ
بي َّ -
األخ ِذ باأل ِ
وسلمِ -
ع َلنا َّ
اإلباحةُ؛ َّ
طَب َح ِب َس ْب ِع
الوقاية من ُّ
اص َ
الن ُّ
ألنه من ُجملة ْ
سباب ،وَق ْد َش َر َ
«م ِن ْ
الس ِم والسحر ،فقالَ :
ِ
ِ
الدو ِاء ِب ِه وبِما يخاف ِم ْنه والخِب ِ
ِ
يث]  .وعن
اب ُش ْر ِب ُّ
َ َ َُ ُ ُ َ َ
تَ َم َرات َع ْج َوٍةَ ،ل ْم َي ُ
الي ْوَم َس ٌّمَ ،والَ س ْحٌر» [ صحيح البخاري ،كتاب الطبَ ،ب ُ
ضرَّهُ َذل َك َ
الس ِم َو َّ َ
َّ
َّ
ِ َّ
النِب َّيَّ ،
ِِ
أسامة بن َشريك ،قال :أَتَْي ُت َّ
اب ِم ْن َها
اء ْاأل ْ
َع َر ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،وأ ْ
َ
َص َح َاب ُه َكأََّن َما َعَلى ُرُءوسه ُم الط ْي ُرَ ،ف َسل ْم ُت ثُ َّم َق َع ْد ُتَ ،ف َج َ
هنا وها هناَ ،فَقالُوا :يا رسول َّ ِ
َّللا ع َّز وج َّل َلم يضع َداء ِإ َّال وضع َله َدواءَ ،غير َد ٍاء و ِ
ِ
اح ٍد ،اْل َه َرُم» [ سنن
َُ َ َ َُ
َ َ َ ُ َ ً َْ
َّللا ،أ ََنتَ َد َاوى؟ َفَق َ
َ َُ َ
َ
ال« :تَ َد َاوْوا َفإ َّن َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ً
أبي داود ،كتاب الطب ،باب في الرجل يتداوى ،وصححه األلباني].
وحكم أخذ هذه اللق احات أو التطعيمات يختلف باختالف اآلثار المترتبة عليها ،ومدى اتفاق أو اختالف األطباء وأهل االختصاص
حول منافعها ومضارها ،ويمكن أن نقسم التطعيم إلى نوعين:

مجاال للشك أن المواد المستخدمة في الطعم مباحة ،وضرورية للجسم البشري ،ولها آثار نافعة،
األول :إذا اتفق األطباء بما ال يدع
ً
مثل التطعيم في مراحل الطفولة المبكرة (كالتطعيم ضد الجدري والتهاب السحايا والشلل وغيره) ،فهذا ال شك في وجوبه؛ ألنه من نعم هللا
تعالى العظيمة على الخلق ،وقد ساهم هذا اإلنجاز الطبي في القضاء على انتشار أوبئة كثيرة.

الثاني :أن تكون المواد التي صنع منها التطعيم محرمة ،باتفاق أو مجهولة المصدر ،أو لم يجمع األطباء على صالحيتها وعالجها

لألمراض ،أو أنها تضر بالبدن يقيناً ،فهذه اللقاحات يحرم تناولها ،لما نهينا عنه من اإلضرار بأنفسنا ،وعدم اإللقاء في التهلكة .وقد نص
ابن قدامة في المغني ،على أن ما فيه السموم من األدوية ،إن كان أخذه واستعماله يحتمل الهالك به فيحرم أخذه.

حاليا؛ ألنه من باب منع
وبناء على ما سبق؛ يرى مجلس االفتاء األعلى في فلسطين مشروعية التطعيم والتلقيح ضد األوبئة المنتشرة ً
اإللقاء في التهلكة وتجنب التلف ،وتعتبر هذه اإلجراءات من باب العالج أو الطب الوقائي ،الذي ثبتت مشروعيته ،والقول بمشروعيته
يحقق مقاصد الشريعة اإلسالمية في حفظ النفوس ،باعتبار المآل ،ويراعي فقه الواقع ،وهللا تعالى أعلم.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

