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 هـ)٢٢/٠٢/١٤٤٣يف  روقبل للنش هـ؛٠٨/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

اهتمت بتعريف اللقاحات، وأنواعها وأقسام التلقيح، والتاريخ الطبي للقاحات يف  المستخلص:

العالم عموما ويف المملكة العربية السعودية خصوصا، ثم تعريف عام بلقاح كورونا من جهة: اسمه، 

لتداوي، والتداوي بالمحرم، والفرق بينـه وتركيبه، وتسميته، وأنواعه، ومكوناته، ثم الحكم الفقهي ل

وبين التطعيم، ثم ختم البحث بالتصـور الفقهـي للقاحـات، وتكييفهـا وذكـر حكمهـا، واألدلـة الدالـة 

بعـض األحكـام العامـة كـالتطعيم يف هنـار رمضـان، وتطعـيم إلـى  على أصـل اإلباحـة فيهـا، باإلضـافة

 المرأة للرجل والعكس.

 حكم أخذ اللقاح. ،)covid- 19(لقاح  ،لقاح كورونا ،الطبي اللقاح الكلمات المفتاحية:
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Abstract: I was interested in defining vaccines, their types, vaccination 
classifications, and the medical history of vaccines in the world in general and in the 
Kingdom of Saudi Arabia in particular, then a general definition of the Corona 
vaccine on the one hand: its name, composition, name origin, types, and components, 
then the jurisprudential ruling on medication in general and medication with the 
forbidden means, and the difference between the latter and vaccination in general on 
the other hand. Then l concluded the research by the jurisprudential conceptualization 
of vaccines, their adaptability, and their ruling, and the evidence which indicating the 
origin of their permissibility, in addition to some general provisions such as taking a 
vaccine during the day in Ramadan, and women vaccinating men and vice 

key words: Medical vaccine, (covid-19 vaccine), jurisprudential conceptualization 
of vaccines, their adaptability, and their ruling  
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 المقدمة

 

ونشـكره علـى مـا  ،الحمد هللا الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتـدي لـوال أن هـدانا

وأشهد  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ،منَّ به علينا من سائر النعم وأوالنا

ــده ورســوله ــاده، أرســله رحمــة  ،أن محمــدا عب ــه علــى عب ــه مــن خلقــه، وحجت وخيرت

صـلى اهللا  ،وحسرة على الكافرين ،وحجة على المعاندين ،وقدوة للعاملين ،للعالمين

  :وبعد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن الفقه يف الدين غاية الُمنى، يعرف به الحالل والحـرام، وتصـح بـه العبـادات، 

بــه الخصــومات، وتكشــف بــه أحكــام النــوازل  وتســتقيم بــه المعــامالت، وترتفــع

 .)١()ومن يرد اهللا به خيرا يفقه يف الدين( والحادثات

وحين كانت األحداث والمسـتجدات تتكـاثر عـرب األزمـان كانـت هـذه الشـريعة 

وفّيًة ألهلها، قائمة بـدورها، ولقـد شـهد هـذا العصـر سلسـلًة طويلـة عريضـة مـن هـذه 

ة واالجتماعيــة والفكريــة والسياســية واالقتصــادية، النــوازل يف شــتى المجــاالت الطبيــ

فكان فقهاء العصر بحمد اهللا على مستوى النازلة عرب أئمة الزمان، والهيئـات العلميـة، 

ــة ــوث الجامعي ــة، والبح ــامع الفقهي ــة« والمج ــوم »األكاديمي ــاس الي ــة الن ــع حاج ، وم

كة أهـل الفضـل، ندفع بشيء نلتمس بركة مشار covid -19لقاح كورونا إلى  وتداعيهم

 ولكن نعتمد على الحي الذي ال يموت. ،مع اإلقرار بقلة البضاعة، وضعف الصناعة

 مشكلة البحث:* 

 ما هو التصور الصحيح للقاح الطبي؟ -١

                                           
 ).٧١)، (ح١/٢٥رواه البخاري يف العلم (   )١(
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 ؟كيف كانت بدايات اللقاحات الطبية -٢

 ؟ما موقف الشريعة من أخذ اللقاح الطبي -٣

 ؟بيما هو الفرق بين التداوي وأخذ اللقاح الط -٤

 ما الحكم الفقهي الخاص بإلزام الناس بأخذ اللقاح؟ -٥

 أهداف البحث:* 

إلـى  هذه الورقة ال يمكن أن تكون تحصيل حاصل الستقرار الحال بل قد هتدف

 أمور:

 ربط الواقع بالحكم الشرعي. -

 مساعدة األطباء يف اختيار ما هو أولى. -

 ل.تشجيع األطباء على البحث العلمي يف هذا المجا -

االبتعاد باللقاحات عن مواضع االشتباه كاللقاحات المستخرج مـن نجـس أو  -

 محرم كالميتة وبعض السموم.

 * الدراسات السابقة:

 يف الدراسات السابقة بحوث عامة أو تختص بجزئية من أحكامه، ومنها:

محمد بـن عبـد الـرحمن بـن  .اللقاحات الطبية حقيقتها وأحكامها الفقهية، د -١

دار طيبـة ومطبوعة ضمن مطبوعـات  بجامعة أم القرى رسالة دكتوراة الشهري عبد اهللا

 . الخضراء

بحـث  - ة الخفيـةزرحكم التطعيم واستخدامه يف الفقه اإلسالمي لألستاذة ن -٢

مقدم لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للحصـول علـى الدرجـة الجامعيـة األولـى، 

 جاكرتا. -جامعة شريف هداية اهللا 
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ــالتطعيم يف الفقــه اإلســالمي للــدكتورة مــريم  -٣ حكــم إلــزام الدولــة رعاياهــا ب

جامعــة  -منشــور يف مجلــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية  - عبــدالرحمن األحمــد

 ).١١٩)، العدد (٣٤الكويت، المجلد (

التطعــيم رؤيــة فقهيــة للــدكتور وهنــاك بحــث ذكــر لــي ولــم أقــف عليــه:  -٤

 .الرحمن أحمد الجرعيعبد

 منهج البحث: *

يعتمد البحث يف جانـب التأصـيل علـى ذكـر ممـا لـه صـلة بموضـوع البحـث  -١

 ويعين على حسن تصور مسائله من جهة التكوين والتأريخ واآلثار ونحوها.

يف الجانب الفقهي يعتني البحث بذكر المسألة مع ذكـر حكمهـا واألدلـة مـن  -٢

الخـالف إن وجــد إلـى  شـارة فقـطالكتـاب والسـنة والقواعـد الفقهيـة وغيرهـا، مـع اإل

 واعتماد الراجح بدليله.

 كتابة اآليات بالرسم العثماين وتوثيقها بذكر اسم السورة ورقم اآلية. -٣

 تخريج األحاديث من مصادرها األصلية. -٤

 إذا كان الحديث يف الصحيحين أو أحدهما اكتفيت هبما. -٥

المصادر مع ذكر حكـم  إذا كان الحديث يف غير الصحيحين خرجته من أحد -٦

 أحد األئمة عليه.

 أعرف بالمصطلحات الطبية والشرعية الواردة. -٧

 توثيق المسائل من مصادرها األصلية. -٨
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 خطة البحث:* 

 وقد اشتملت الورقة على هذه المقدمة وثمانية مباحث:

 وفيه أربعة مطالب:وأنواع التلقيح،  ،المبحث األول: تعريف اللقاح 

 تعريف اللقاح: :المطلب األول 

 :أنواع التلقيح: المطلب الثاين 

 :الطبية أنواع اللقاحات المطلب الثالث: 

 :األلفاظ ذات الصلة: المطلب الرابع 

 وفيه مطلبانلمبحث الثاين: التاريخ الطبي للقاحات، ا: 

 :التاريخ العام. المطلب األول 

 :سعودية.التأريخ الطبي للقاحات يف المملكة العربية ال المطلب الثاين 

  المبحث الثالث: لقاحات كورونا (لقاحcovid- 19(، :وفيه أربعة مطالب 

 :التعريف بكورونا المطلب األول 

 :تركيب فيروس كورونا  المطلب الثاين 

 :التسمية  المطلب الثالث 

 وفيه تسع  ،لقاح كورونا المعتمد يف المملكة العربية السعودية :المطلب الرابع

 مسائل:

 .نوع اللقاح المعتمد لى:المسألة األو -

 .مكونات اللقاح المسألة الثانية: -

 .مراحل اعتماد اللقاح :المسألة الثالثة -

 .اللقاح ية عملكيف :المسألة الرابعة -
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 .أهمية اللقاح :المسألة الخامسة -

 .، ومدى أمانهطريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته :المسألة السادسة -

 .لسلبية للقاحاآلثار ا المسألة السابعة: -

 .كيفية التعامل مع األعراض لتخفيفها المسألة الثامنة: -

 .الفئات المستهدفة :المسألة التاسعة -

  ،المبحث الرابع: حكم التداوي، والتداوي بالمحرم، والفرق بينـه وبـين التطعـيم

 وفيه ثالثة مطالب:

  :حكم التداويالمطلب األول. 

  :حّرمالتداوي بالنجس والمالمطلب الثاين. 

  :الفرق بين التداوي والتطعيمالمطلب الثالث. 

 المبحث الخامس: التصور الفقهي للقاحات. 

 .المبحث السادس: التكييف والتنزيل الفقهي ألخذ اللقاحات 

  ،وفيه مطلبان:المبحث السابع: الرأي المختار واألدلة 

 .المطلب األول: الحكم 

 .المطلب الثاين: األدلة 

 وفيه مطلبان:عامة،  المبحث الثامن: أحكام 

 :التطعيم يف هنار رمضان. المطلب األول 

 :تطعيم المرأة للرجل والعكس. المطلب الثاين 

 واهللا تعالى أسأل أن ينفعنا وينفع بنا، وأن يكشف ما حل علينا أو حوالينا.

* * * 
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 المبحث األول

 وأنواع التلقيح ،تعريف اللقاح

 

 وفيه أربعة مطالب:

 ريف اللقاح:المطلب األول: تع* 

، وهـي مـادة وضـعت يف اللغـة )لقـح(مادة الالم والقاف والحاء إلى  اللقاح يعود

 على معنى 

إحبال ذكر ألنثى، ثم يقاس عليه ما يشبه. منه لقاح النعم والشجر. أما النعم 

  :فتلقحها ذكراهنا، وأما الشجر فتلقحه الرياح            :٢٢[الحجر[، 

، ويطلق اللقاح على النوق فيقال: ورياح لواقح: تلقح السحاب بالماء، وتلقح الشجر

القح ولقوح. واللقحة: الناقة تحلب،  ،لقحت الناقة تلقح لقحا ولقاحا، والناقة

، وعند الشيخين من )١(والجمع لقاح ولقح. والمالقح: اإلناث يف بطوهنا أوالدها

لرحمن بن عوف، قلت: ويحك ما بك؟ قال: لقيني غالم لعبد ا(حديث سلمة: 

 .)٢()......الحديثأخذت لقاح النبي 

 -أو شاة مصراة  -إذا ما أحدكم اشرتى لقحة مصراة (ويف مسلم عن أبي هريرة: 

 .)٣(الحديث )....فهو بخير النظرين

                                           
 .)٥/٢٦١مقاييس اللغة (انظر:    )١(

 ).١٨٠٦٣/١٤٣٢، ومسلم (ح)٤/٦٦صحيح البخاري (متفق عليه:    )٢(

 ). ١٥٢٤صحيح مسلم (ح   )٣(
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 المطلب الثاين: أنواع التلقيح:* 

َح  تلقيحال  أربعة أنواع:إلى  هالذي تقدم تعريفه، ويمكن تقسيم مصدر لقَّ

 األول: تلقيح حيواين طبيعي:

 إذا نـزى الـذكر علـى األنثـى اتِّحاد األمشاج (الخاليا التناسـليّة) الّذكرّيـة واألنثوّيـة

 .)١(، وهو الحاصل عن طريق الجماع، بخالف الصناعي الذي يأيت ذكرهلتكوين الالقحة

 والثاين: تلقيح نبايت:

نـوعين إلـى  ، ويمكن تقسيمه)٢(اإلناث طلع يف الذكور طلع من شيء وضع وهو:

 باعتبار هيئته:

ياح.تفعله  تلقيح ريحّي  -  الرِّ

إلـى  نقل حبوب اللِّقاح من الطَّلع (عضو التـذكير)يفعل اآلدمي بتلقيح ذايتّ: و -

 .الميسم (عضو التأنيث)

 :)٣(والثالث: تلقيح طبي

فـاألمر  ،مـا سـبق وهو محل البحث، والذي يظهر أن التلقيح الطبي مقـيس علـى

ثـم يقـاس عليـه مـا يشـبهه، ، كما قال ابن فارس يف أصل اللقاح وأنه: إحبال ذكر ألنثى

فقيس علـى إحبـال الـذكر األنثـى، وتلقـيح الشـجر بالريـاح أو بالفعـل لحصـول النمـو 

                                           
 ).١٨٩انظر: الموسوعة الطبية المعاصرة (   )١(

 .)٢٩١(ص المقنع ألفاظ لىع ، المطلع)٢١٧(ص التنبيه ألفاظ انظر: تحرير   )٢(

 )، موسوعة ويكيبيديا اإللكرتونية:٧٦٧انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (   )٣(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD 
 موقع وزارة الصحة السعودية:   

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChildsHealth/Pages/Vaccination.aspx 
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 يقاس عليه ما تعارف عليه األطباء من التلقيح الطبي، ومما قيل يف تعريفه:

يندفع به المرض، هذا من جهة الفعل، ومـا يـزرع يقـال  زرع شيء يف البدن وهو:

 لِقاح وُلقاح. :له

إدخال ميكـروب مرضـّي يف الجسـم ألغـراض طبّيـة  هو الطبي: تطعيموقيل يف ال

 ُمعيَّنة.

 نفسـه فهـو مستحضـر يشـبه الـدواء يعطـي المطّعـم مناعـة »vaccine« وأما اللقاح

»Immunity« .يف جسمه ضد مرض معين 

 قيح صناعي:والرابع: تل

ــة نقــل الســائل المنــوّي وهــو  - البويضــة لغــرض التلقــيح عــن طريــق إلــى  عملّي

ــزوج ــن ال ــوّي م ــائُل المن ــل الس ــث ينتق ــّي، حي ــال الالَّجنس ــى  االتِّص حم ويــتّم إل ــرَّ ال

 .)١(اإلخصاب والحمل

 

 :)٢(الطبية أنواع اللقاحاتالمطلب الثالث: * 

علـى تنشـيط الجهـاز المنـاعي توجد عدة أنواع من اللقاحـات، ويعمـل كـل نـوع 

 لمحاربة نوع معين من الميكروبات واألمراض التي تسببها، وتشمل:

 اللقاحات الحية المضعفة:

تشــبه هــي عينــات خاملــة (تــم إضــعافها) مــن الميكــروب المســبب للمــرض؛ و

                                           
 ).١٨٩انظر: الموسوعة الطبية المعاصرة (   )١(

 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:    )٢(

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChildsHealth/Pages/Vaccination.aspx 
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ردة فعـل  هـذه اللقاحـات تسـبب ، حيـثالوقايـة منهـاعلـى ساعد ، وتلعدوى الطبيعيةا

ن جرعــة واحــدة أو جــرعتين فقــط (مــن معظــم فــإمر لمــدة طويلــة، مناعيــة قويــة تســت

اللقاحات الحية) تستطيع أن تكّون مناعة ضد الميكروب أو المـرض المسـبب طـوال 

 فرتة الحياة.

 الحصــبة النكــاف، الحصــبة،( الفيروســي الثالثــي اللقــاح ومــن أمثلــة ذلــك:

 الحمــى ،)العنقــز( المــائي الجــدري الجــدري، ،)عجلــي( الروتــا فيــروس ،)األلمانيــة

 الصفراء، الحزام الناري، شلل األطفال الفموي.

 اللقاحات غير النشطة:

عادة اللقاحـات غيـر فإن من عينات ميتة من الميكروب المسبب للمرض، وهي 

ال توفر المناعة (الحصانة) القوية كاللقاحات الحيـة المضـعفة، لـذلك قـد  أهنا النشطة

يطية مع مرور الوقت؛ للحصـول علـى مناعـة عدة جرعات أو جرعات تنشإلى  تحتاج

 مستمرة ضد األمراض.

، شــلل األطفــال األنفلــونزا، A-التهــاب الكبــد الفيروســيومــن أمثلــة ذلــك: 

 المعطل، داء الكلب.

 اللقاحات الفرعية / المرتافقة:

معينـة مـن الميكـروب (مثـل الربوتـين أو السـكر أو غـالف  ويستخدم فيها أجزاء

اللقاح مكون من جزء معين من الميكروب فإنه يعطـي ردة فعـل الميكروب)، وبما أن 

مناعية قوية جًدا تستهدف أجزاء رئيسية من الميكروب، ويمكـن اسـتخدام هـذا النـوع 

من اللقاحات على جميع من يحتاج إليه ذلك بما فيهم األشخاص الـذين يعـانون مـن 

  ضعف المناعة والمشاكل الصحية المزمنة.
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، فيــروس Bالتهــاب الكبــد الفيروســي  ،B-ســتدمية النزليــةالمومــن أمثلــة ذلــك: 

الورم الحليمي البشري، السعال الديكي، عدوى المكورة الرئوية، مـرض المكـورات 

 السحائية.

 تطعيمات التسمم (السمية):

الجزء الضار الذي صنعه الميكروب المسـبب للمـرض، ليـتمكن  وفيها يستخدم

الميكروب، ومثل أنواع التطعيمات األخرى فإن الجهاز المناعي من محاربته بدًال من 

جرعـات تنشـيطية للحصـول علـى حمايـة مسـتمرة ضـد إلى  هذه اللقاحات قد تحتاج

 ).التيتانوس( والكزاز ،)الدفيتيريا( الخناق ، مثل:األمراض

 

 المطلب الرابع: األلفاظ ذات الصلة:* 

 التطعيم:  -١

ى العـام بمعنـى الرتصـيع والتلبـيس، التطعـيم هـو التلقـيح والتـأبير، ويـأيت بـالمعن

 ومنه:

ــم - ــَدف الخشــَب  طعَّ بــه: ونحــِوه بالصَّ ــه ركَّ خرفــة في ــة للزَّ ين طّعــم القلــَم و ،والزِّ

 .طّعم اإلطاَر بالفّضة، وطّعم الخنجر بالذهب، وبالعاج

م و - الحديقة: وصل بعض أغصاهنا بأغصان من نوع آخر من الشجر  أشجارطعَّ

ــم شــجرة الخــوخ بشــجرة الجوافــةمنــه: و ،لتثمــر نوًعــا جديــًدا وغصــن التطعــيم  ،)١(طعَّ

 .)٢(عسلوج شجرة يؤبر على شجرة أخرى

                                           
 .)٣/٢٠٢٦معجم اللغة العربية المعاصرة (انظر:    )١(

 .)٢/١٤٠٠( انظر: المرجع السابق   )٢(
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ــح ــى لّق ــاص بمعن ــالمعنى الخ ــم ب ــم، : )١(وطّع ــو ُمطعِّ ــا، فه ــم، تطعيًم ــَم ُيطعِّ طعَّ

م حـه بـبعض الجـراثيم أو بمصـل أو حقنـه بمصـل واٍق، ، والمعنـى: والمفعول ُمطعَّ لقَّ

، طّعمه تطعيًما وقائي�ا - طّعمه بُطْعم الجَدري« اية أوللشفاء منهااألمراض الوبائية للوق

 وهو نوعان:

 تطعيم اختياري. -

 .»عادة يكون لألطفالتطعيم إجبارّي و -

  التأبير: -٢

ــه:  ــَر) وب ر:  أمادت ــه(َأَب ــب أطعم ــَرَة)  الكل ْب ــز... (اْإلِ ــُه يف الخب َح ــُه َلقَّ ــَر َنْخَل َوَأَب

بالتشـديد ) مؤبرة( نخلة: يقال، النخل تلقيحه) تأبير(، و)رةمأبو( سكة ومنه، وأصلحه

َبــاُر) واالســم، كمــا يقــال مــأبورة اإلبــار، قــال َقبِــَل  الفســيل(َتــَأبََّر) و ،بــوزن اإلزار: (اْإلِ

 :طرفة

 زرع المؤترباآلبُِر  يصلح.. .، يف مثله،الذي األصلَولَِي 

 .)٢(الزرع والنخل المصلحور: والمْأب ،رب الزرعِ . والُمْؤَتربُ: العامل: واآلبر

  التخصيب: -٣

اسـم مـن  وهـو الجـدب، خـالف وهـو ،اْلِخْصـُب  تطلق علـى :(خ ص ب) :مادة

وأخصـب اهللا الموضـع إذا انبـت بـه العشـب والكـأل،  ،أخصب المكـان فهـو مخصـب

 .)٣(الخصبة: الطلعة والنخلة الكثيرة الحملو

                                           
 .)٧/٥٤تكملة المعاجم العربية (ظر: ان   )١(

 .)١/٢٤٧النظم المستعذب يف تفسير غريب ألفاظ المهذب (، )١١مختار الصحاح (صانظر:    )٢(

 =معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة )،١/١٧٠المصباح المنير يف غريـب الشـرح الكبيـر (انظر:    )٣(
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ـَب والتخصيب المـراد هنـا  حـة عـن طريـق تكـوين خ، وهـو: مصـدر خصَّ ليَّـة ُملقَّ

 .)١(اّتحاد الحيوان المنوّي والُبويضة

ومما يمكن ذكره هنا ويدور على األلسنة عرب اإلذاعات والفضـائيات: تخصـيب 

 اليورانيـوم، وهــو عمليــة معقـدة تــتم علــى مراحـل يف عــزل نظيــر معـين مــن اليورانيــوم

)Isotope separationيهيــأ إلنتــاج المفاعــل الــذي  ٢٣٥يورانيــوم  :) وهــذا النظيــر هــو

% إلنتـاج طاقـة نوويـة هائلـة ٥أكثـر مـن إلـى  النووي حيث يتم بالتخصيب رفـع نسـبته

 .)٢(كالتي استعملتها الواليات المتحدة يف هوروشيما اليابان يف الحرب العالمية الثانية

 التحصينات: -٤

ــه يف  ــم أي تجعل ــه أن تحّصــن المطعَّ ــينات، ووجه ــى اللقاحــات تحص يطلــق عل

 .)٣(نة وحفظ من األمراضحصا

* * * 

                                           
 .)٢/٢٨٢معجم متن اللغة ( )،١/٢٨٤كتاب األفعال (، )١/٦٤٨(=

 .)١/٦٤٨معجم اللغة العربية المعاصرة (انظر:    )١(

 انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا:   )٢(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9
%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8 

 ).١/١٢٣لغة الفقهاء (معجم انظر:    )٣(
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 لمبحث الثاينا

 التاريخ الطبي للقاحات

 

 :وفيه مطلبان

 المطلب األول: التاريخ العام:* 

 أن اللقـاح »الحصـبة والجـدري« أشار بعض أطباء المسلمين كـالرازي يف كتـاب

»vaccine«  عرف قديما عند المسـلمين حيـث لـوحظ أهنـا تتولـد يف الجسـم مـن جـراء

ــابة  ــع اإلص ــرن التاس ــان يف الق ــذا ك ــدري، وه ــبة والج ــل الحص ــراض مث ــبعض األم ب

تلقيح األطفال بأخذ قشور البثرات من إلى  الميالدي، ويف القرن العاشر لجأ الصينيون

المصــابين الــذين شــفوا مــن الجــدري، وهــو أشــبه مــا يكــون مــن التطعــيم باللقاحــات 

ثـم نقلـت هـذه  »Attenuated« المعروفة اليوم بالتطعيمات الموهنـة التـي تـم إضـعافها

 .)١(أوروبا يف مطلع القرن الثاين عشر عن طريق المسلمين األتراكإلى  الطريقة

عالم اإلحياء الربيطاين أدوارد جانر أما أول من جرب اللقاح بصورته القريبة فهو 

ممـا  ،ريدري البقري لتحفيز المناعة للجـدلمادة الج ١٧٩٦بدأ باستعماله الناجح يف 

طريقتــه مــرت ، ري لمعظــم انحــاء العــالمدانتشــار التطعــيم ضــد الجــإلــى  رعةأدى بســ

ــالل  ــة خ ــة وتكنولوجي ــرات طبي ــة ٢٠٠بتغيي ــنة التالي ــة ،س ــى  وأدت يف النهاي ــة إل إزال

 .)٢(الذي كان يقضي على الماليين سنويا الجذري

                                           
 )، وموسوعة ويكيبيديا: ٧٦٧انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (ص   )١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD 

 المصادر السابقة.   )٢(
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 ١٨٨٥لـويس باسـتور يف العالم الفرنسـي كان التطعيم ضد الكلب الذي قام به و

ــة هــو الع ــرت علــى  األخــرىملي ــي أث ، وهــو مكتشــف البشــرية وبعــدها األمــراضالت

 السـم مضـادات خرىأحدثت تطورات سريعة  ،وبنشوء علم البكرتيولوجيا ،الجراثيم

 ،الطـاعونو ،الكـوليراو ،الجمرة الخبيثـة (أنثـراكس)و ،الكزاز ،الدفتيريا ضد واللقاح

ــدو ــلو ،التيفوئي ــال ،الس ــِورت خ ــات ُط ــن اللقاح ــا م ــرن وغيره ــن الق ــات م ل الثالثين

 .)١(العشرين

إلـى  م١٩٧٤ونظرا لكفـاءة اللقاحـات فقـد دعـت جمعيـة الصـحة العالميـة عـام 

 تنظيم الربنامج العالمي للتحصين الموسع لألطفال ضد بعض األمراض.

وكان منتصف القرن العشرين وقتـ� نشـط� للبحـث والتنميـة يف مجـال التطعـيم. 

بما يف ذلك  ،اكتشافات وتجديدات سريعةإلى  يف المخربأدت طُرق تنمية الفيروسات 

مثـل  أخـرىعامـة  أطفـال أمـراضثـم اسـتهدف البـاحثون  األطفـال،تطوير لقاح شلل 

 .فعالة يف مقاومتها األمراضوكانت اللقاحات لهذه  ،والروبيال ،الحصبة والنكاف

تـي بعـض األمـراض المـن  - أحيان�  -  همعالجوتخصيص األطفال نظرا لصعوبة 

إذ ، من البحث عن الدواء بعد اإلصابة منع إصابة الطفل السليم بالمرض أهمهم، وتصيب

قد تكون طارئة أو دائمة تالزمه طيلة حياته، وقد تشل بعض قدراته العقلية أو الحسية أو 

تجعلـه معرضـا لكثيـر بحكم صـغر حجمـه  - الطفل ضعف مناعة إن  ،الحركية أو غيرها

ــد تكــون ــن األوبئــة، وق ــانوق (الــدفرتيا) والكــزاز،  مــراضأ م ــدرن الرئــوي والخ كالت

الديكي) وشلل األطفال: من األمراض التـي قـد تسـبب مضـاعفات  والشاهوق (السعال

                                           
 )، وموسوعة ويكيبيديا: ٧٦٧انظر: الموسوعة الطبية الفقهية (ص   )١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD 
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للقاحات ومن ثم كانت ا ،عالجها وارتفاع كلفته صعوبةإلى  أوالوفاة، إلى  تؤديخطيرة 

ناعة كافية يف جسم الطفل م ُتعَطى لألطفال حسب خطة زمنية معينة، ويعاد تكرارها لبناء

ـَن ضـده حـال حـدوث  طول عمـره ممـا يقلـل مـن احتمـال إصـابته بـالمرض الـذي ُحصِّ

 . )١(يأيتالزمني  تعرضه لطفل مصاب، وتعطى اللقاحات حسب الجدول

 

 :)٢(المطلب الثاين: التاريخ الطبي للقاحات يف المملكة العربية السعودية* 

ومـن اهتمـام  ،م١٩٣٩لقـاح الجـدري عـام  كـان أول لقاح استخدم يف السعودية

الدولة بذلك تم ربط شهادات الميالد بحصول كـل طفـل علـى جميـع برنـامج اللقـاح 

م وتضـمن المرسـومان ١٩٨٣م وعام ١٩٧٩صدور مرسومين ملكيين يف عامي حيث 

ربط منح شهادة الميالد بإكمال التطعيمات األساسية، ثم تبعها مرسوم ملكي ثالث يف 

 .لتحصين جميع األطفال بلقاح ضد االلتهاب الكبدي الوبائي م١٩٨٨عام 

ــراضو ــتة أم ــامج بس ــذا الربن ــدأ ه ــدرن :ب ــي ال ــدفتيريا ،ه ــزاز ،وال ــلل  ،والك وش

                                           
 ، وموسوعة ويكيبيديا: ٧٦٧لطبية الفقهية ص انظر: الموسوعة ا   )١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD 
 ):CDC( مراكز مكافحة األمراض واتقائها  

MMWR. Ten great public health achievements -- United States, 1900-1999. 
April 02, 1999 / 48(12);241-243 
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056796.htm 

 اإلطار الزمني للتطعيمات:   )٢(
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١١٥٩ 

ــديكي ،األطفــال ــموالحصــبة،  ،والســعال ال ــدي ث ــبة  ،أضــيف االلتهــاب الكب والحص

 .جدول التطعيمات لتصبح تسعة أمراضإلى  والنكاف ،األلمانية

* * * 
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١١٦٠  

 الثالث المبحث

 )١( )covid- 19لقاحات كورونا (لقاح 

 

 مطالب:أربعة وفيه 

 المطلب األول: التعريف بكورونا: * 

تعني التاج  corona وكورونا بالالتينية ،»coronavirus« كورونا عبارة عن فيروس

المظهــر المميــز لجزيئــات الفيــروس إلــى  ، حيــُث ُيشــير االســمبالعربيــة أو الهالــة

ذي يظهر عرب المجهر اإللكرتوين، حيث تمتلك ُخمًال مـن الـربوزات (الفريونات) وال

 .السطحية، مما ُيظهرها على شكل تاج الملك أو الهالة الشمسية

أمراًضا للثـدييات  ُتسبب الفيروسات مجموعة منعبارة عن  فيروسات كوروناو

والطيور، وُيسبب الفيروس يف البشر عدوى يف الجهاز التنفسي والتـي تتضـمن الزكـام 

ــادًة  ــلوع ــًة مث ــون قاتل ــا تك ــادًرا م ــًة، ون ــون طفيف ــا تك ــادة  م ــية الح ــة التنفس المتالزم

 .ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية الوخيمة

 ) ينتمـيcovid- 19(تفشي فيروس كورونا الجديـد  الذي سبب كورونا وفيروس

 ضــمن الفيروســات التاجيــة ضــمن فصــيلة الكوراناويــات المســتقيمة ُفصــيلةإلــى 

يف األبقـار والخنـازير، أمـا يف الـدجاج  إسـهاًال ولقد سبب ، Kة الفيروسات العشي رتبة

  فقد ُتسبب أمراًضا يف الجهاز التنفسي العلوي.

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة الرسمي:    )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 :)١(: تركيب فيروس كوروناالمطلب الثاين* 

رد مفـ حمٍض نـووي ريبـوزي جينومِ  مع فةفيروساٍت ُمغلّ  ُتعد فيروسات كورونا

حجـم  يبلـغو ،حلزونيـة متماثلـة قفيصـة منـواة ، كمـا تمتلـكالسلسلة موجب االتجاه

فيروسـات  ، وهو األكـرب بـينكيلو قاعدة ٣٢إلى  ٢٦فيروسات كورونا حوالي  جينوم

 .(RNA virus)ي: الحمض النووي الريبوز

 

 المطلب الثالث: التسمية:* 

ة واالســتجابة لهــا، التأهــب لألمــراض البشــريبمنظمــة الصــحة العالميــة  تضــطلع

التصــنيف الــدولي « لـذلك فهــي مـن تحــدد رســمي� أسـماء هــذه األمــراض يف مرجـعو

 .)٢( (ICD)»لألمراض

ومن األمثلة ، تختلف أسماء الفيروسات عادة عن أسماء األمراض التي تسببهاو

واألشـخاص عـادة  ،على ذلك فيروس العوز المناعي البشري المسبب لمرض األيدز

  .مرض، مثل الحصبة، دون معرفة اسم الفيروس الذي يسبب المرضيعرفون اسم ال

تركيبتهــا الجينيــة لتســهيل تطــوير االختبــارات إلــى  وتســتند تســمية الفيروســات

وهو العمل الذي يضطلع بـه أخصـائيو الفيروسـات  ،التشخيصية واللقاحات واألدوية

جنـة الدوليــة والمجتمـع العلمـي األوسـع نطاقــ�، حيـث تحـدد أســماء الفيروسـات الل

 .)٣( (ICTV)لتصنيف الفيروسات

                                           
 https://cutt.us/S0P0uانظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا    )١(

 https://cutt.us/7Quk0انظر: منظمة الصحة العالمية    )٢(

 المصدر السابق.   )٣(
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ومـدى  ،تيسـير النقـاش بشـأن الوقايـة مـن المـرضإلـى  وهتدف تسمية األمراض

 .انتشاره وسهولة انتقاله وحّدته وعالجه

 ٢فيــروس كورونــا «وقــد أعلنــت اللجنــة الدوليــة لتصــنيف الفيروســات تســمية 

اسـم� رسـمي� )» SARS-CoV-2( المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئـوي الحـاد الـوخيم

واختير هذا االسم الرتباط الفيـروس  ،م٢٠٢٠شباط/فرباير  ١١للفيروس الجديد يف 

جيني� بفيروس كورونـا الـذي سـبب فاشـية متالزمـة االلتهـاب الرئـوي الحـاد الـوخيم 

 .غير أن الفيروسين مختلفان رغم ارتباطهما الجيني ،م٢٠٠٣(سارس) يف عام 

هو االسم الرسمي لهذا ) covid- 19( )١٩-كوفيد(ها أن وأعلنت المنظمة بدور

  ، عمـــالً باإلرشـــادات التـــي وضـــعتها ٢٠٢٠شـــباط/فرباير  ١١المـــرض الجديـــد يف 

سابق� المنظمة العالميـة لصـحة الحيـوان ومنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة 

)Food and Agriculture Organization( )FAO( )١(. 

 

  :لقاح كورونا المعتمد :المطلب الرابع* 

 وفيه تسع مسائل:

إلــى  نــذكر هــذه المســألة ألن ذكرهــا يســاعد الفقيــه علــى تصــورها واالطمئنــان

 أحكامها:

 :)٢(المسألة األولى: نوع اللقاح المعتمد -

ــعودية ــة الس ــدت المملكــة العربي ــى  اعتم ــا إل ــات وهم ــن اللقاح ــوعين م اآلن ن

                                           
 https://cutt.us/7Quk0انظر: منظمة الصحة العالمية    )١(

 دية:انظر: موقع وزارة الصحة السعو   )٢(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 معتمدان يف منظمة الصحة العالمية:

 ).BioNTech-Pfizer( بيونتك - لقاح فايزر: األمريكيللقاح ا -١

 ).AstraZeneca-Oxford( أسرتازينيكا - أكسفورد: اللقاح اإلنكليزيو -٢

  :)١(المسألة الثانية: مكونات اللقاح -

 للقاح كورونا وغيره سبع عناصر أساسية:

وتمكنـه مـن المناعي يف اإلنسان  مادة تستخدم لتحفيز الجهازوهو  :المستضد -

 .التعرف على الفيروس/البكتيريا المستهدفة باللقاح

  .لمنع تلوث اللقاح بعد فتح القارورة :المواد الحافظة -

 .لحفظ االمتزاج الجيد لجميع مكونات اللقاح :المواد الفاعلة -

 زســائل يســتخدم لتخفيــف لقــاح كــي يبلــغ مســتوى الرتكيــ :المــواد المخفــف -

  .الصحيح قبيل استخدامه

توضع يف بعض اللقاحات لتحسن مـن االسـتجابة المناعيـة  :المواد المساعدة -

 .للقاح

ــواد المثب - ــةالم ــاق  :ت ــاح والتص ــل اللق ــة داخ ــاعالت كيميائي ــدوث تف ــع ح لمن

 .مكونات اللقاح بالقارورة

كميـات قليلـة مـن مختلـف المستحضـرات المسـتخدمة أثنـاء  :المواد المتبقية -

 .هاتصنيع اللقاحات أو إنتاج

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 :)١(مراحل اعتماد اللقاح :المسألة الثالثة -

معرفة مراحل اعتماد اللقاح يفيد يف تصور الحال قبل تقرير الحكم الفقهي، وقد 

ســبع مراحــل يف هيئــة الغــذاء والــدواء يقــوم هبــا خــرباء إلــى  اللقــاح أخيــارخضــع 

 متخصصون وهي:

 وهي مرحلتان: قبل السريرية ما مراحل: أوالً 

 بــل علــى بعــض الحيوانــات، ســانإلندون اختبــار علــى المــرحلتين اتين اتنفــذ هــ

 : وتشمل

 مرحلة الفحص والتقييم: -١

 .الذي ينبغي استخدامه لتوليد االستجابة المناعية )٢(تضدتحديد المس

 مرحلة تكوين اللقاح التجريبي: -٢

 .اختبار اللقاح على الحيوانات لتقييم مأمونيته وقدرته على الوقاية من المرض

 : المراحل السريرية: ثاني�

 وهي أربع مراحل: 

 :مرحلة التجربة -١

يعطـــى اللقاح لمجموعات صغيرة مــــن المتطوعيــــن البالغيــــن والمتمتعيــــن 

 سالمته. بصحـــة جيـــدة الختبار

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
: مــادة تســتخدم لتحفيــز الجهــاز المنــاعي يف إنســاّن وتمكنــه مــن التعــرف علــى المستضــد   )٢(

 موقع وزارة الصحة الرسمي:  .البكتيريا المستهدفة باللقاح الفيروس/

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 مرحلة االختبار: -٢

شخاص الذين لـديهم خصـائص مماثلـة لتلـك المسـتهدفين مـن يعطى اللقاح أل

 .ح الجديداللقا

 :مرحلة المقارنة -٣

 المتطوعين واختبار فعاليته وأمانه آلالفيعطى اللقاح يف هذه المرحلة 

 مرحلة الرتخيص والمتابعة: -٤

بعد أن تتوفر جميع النتائج والحصول على الموافقة التنظيمية وموافقة سياسات 

 مأمون. الصحة العامة، ُتجرى عمليات رصد باستمرار للتأكد من أنه ال يزال

 :)١(اللقاح ية عملكيف :المسألة الرابعة -

من مخـاطر اإلصـابة بـالمرض مـن خـالل العمـل مـع دفـاع يقلل اللقاحات  أخذ

 :عرب مرحلتينالجسم الطبيعي للحماية، فعند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي 

 .على الفيروس فور دخوله للجسم فيها يتعرف األولى:

جسـام المضـادة (بروتينـات ينتجهـا الجهـاز المنـاعي بشـكل األفيها ينتج  الثانية:

 .طبيعي لمحاربة المرض)

لذلك، فإن اللقاح وسيلة آمنـة وذكيـة، فبمجـرد أخـذ الجسـم لجرعـة واحـدة أو  

أكثــر مــن اللقــاح، ينــتج اســتجابة مناعيــة دون التســبب يف المــرض. فبــدًال مــن عــالج 

 .دون اإلصابة بالمرض المرض بعد حدوثه سيحول اللقاح يف المقام األول

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 :)١(أهمية اللقاح :المسألة الخامسة -

بالسـماح للجسـم بتطـوير وذلـك يف الحماية من فيروس (كورونا) أهميته تكمن 

استجابة مناعية بشـكل آمـن والتـي تـوفر الحمايـة للجسـم مـن خـالل منـع العـدوى أو 

سـكان  ثيـر مـنك، وإصـابة هـذا الفيـروسنظًرا لسـرعة وسـهولة انتشـار  السيطرة عليها

ــا  ــه، كم ــالم ب ــه الع ــد إن ــف التباع ــدول، وتخفي ــر يف ال ــات الحظ ــع عملي ــمح برف سيس

 وانتعاش االقتصاد.عودة الحياة واالجتماعي، 

 :سببان رئيسيان ألخذ اللقاحولذا فإن هناك 

 .النفسحماية  -

 .الغيرحماية  -

فبــدون اللقاحــات نكــون معرضــين لخطــر اإلصــابة بعــدوى فيــروس (كورونــا) 

 .لذي قد يكون مهدًدا للحياةوا

 :)٢(، ومدى أمانهطريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته :المسألة السادسة -

يؤخذ اللقاح عن طريق الحقن بالعضالت؛ حيث يتم تلقي جـرعتين مـن اللقـاح 

وحيـث  ،، وحيث تقرر أن دفع الوباء قبل وقوعه أسهل من رفعـهأسابيع ٦ – ٣بفاصل 

اسـتجابة مناعيـة قويـة،  وأحـدثاختبـار اللقـاح بفاعليـة، مراحـل  إن هذا اللقاح اجتـاز

ــام ــتمرة،ا وأجس ــادة مس ــه، مض ــان ل ــه يمكــن االطمئن ــض  فإن ــك بع ــى ذل ــؤثر عل وال ت

التهـاب موضــع ك اآلثــار طفيفـة ومؤقتـة هـذه عــادة مـا تكـونفإنـه  ،األعـراض الجانبيـة

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
 المصدر السابق.   )٢(
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 .أو الصداع ارتفاع درجة الحرارةأو الحقن، 

عرب مراحـل متعـددة مـن التجـارب قبـل كما تقدم امة لقاح بصرالم اختبار ولقد ت

ــتم إعــادة تقييمــه بانتظــام، كمــا يراقــب العلمــاء أيًضــا  ــه لالســتخدام، وي الموافقــة علي

باستمرار المعلومات من عدة مصادر بحًثـا عـن أي عالمـة علـى أن اللقـاح قـد يسـبب 

 .مخاطر صحية

 :)١(المسألة السابعة: اآلثار السلبية للقاح -

 يسيرة أهمها:الجانبية المصاحبة للقاح ُتعد أعراًضا  األعراض

 .األلم يف موضع الحقن -

 .الشعور بالتعب، والصداع -

 .ارتفاع درجة الحرارة، ورعشة بالجسم -

 .آالم بالعضالت، والشعور بالتوعك -

  :)٢(كيفية التعامل مع األعراض لتخفيفهاالمسألة الثامنة:  -

 يمكن تخفيف اآلثار الجانبية بأمرين:

 :قبل أخذ اللقاحاألول: احرتازات ما 

 وذلك بأمور:

إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح، مثل: ارتفـاع درجـة ب - 

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
 السابق. المصدر   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة تأصيلية فقهية« منوذجاً �covid- 19لقاح �اللقاح الطيب 

١١٦٨  

 .الحرارة، أو أي أعراض أخرى؛ لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة

يعـاين مرًضـا  إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان المـريض -

مزمنًا، مثل: السكري، أو ارتفـاع ضـغط الـدم، أو الربـو، ومـدى الـتحكم بـه، والخطـة 

 .العالجية التي يتلقاها المريض يف الوقت الحالي

حـدوث أي رد فعـل تحسسـي مـع أي مـن اللقاحـات التـي  عنـدإخبار الطبيب  -

 .تلقاها المريض سابًقا

 الثاين: دفع اآلثار بعد وقوعها:

 لك بثالث طرق:ويكون ذ

؛ لتخفيــــف حــــدة الصــــداع، وآالم )Paracetamol( »الباراســــيتامول« تنــــاول -

 .العضالت، وارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالتعب

باردة على مكان الحقن؛ لتخفيف األلم، واالحمـرار، والتـورم يف  خرقةوضع  -

 .مكان الحقن إن وجد

ر القلق يجب التواصل مع مقدم مراقبة األعراض الجانبية، وعند حدوث ما يثي -

 .الرعاية الصحية

 :)١(الفئات المستهدفة :المسألة التاسعة -

 ثالث فئات يستهدفها اللقاح عرب ثالث مراحل:

 :الفئة المستهدفة يف المرحلة األولى

 كاألطباء. سنة + أصحاب المهن األكثر عرضة للعدوى ٦٥من هم فوق  -

                                           
 انظر: موقع وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/Ministry/HotTopics/Pages/001.aspx 
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 .٤٠وتتجاوز كتلة الجسم لديهم األشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة  -

من لديهم نقـص يف المناعـة، مثـل: زراعـة األعضـاء أو يتنـاولون أدويـة مثبطـة  -

 .للمناعة

من لديهم اثنان أو أكثر من األمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمـراض  -

الكلى المزمنة، أمـراض القلـب المزمنـة بمـا فيهـا أمـراض الشـرايين التاجيـة، ومـرض 

 .النسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقةا

 :الفئة المستهدفة يف المرحلة الثانيةو

 .سنة + باقي الممارسين الصحيين ٥٠تجاوز عمرهم  من -

من لديهم أحد األمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلـى المزمنـة،  - 

الشـرايين التاجيـة، مـرض االنسـداد الرئـوي أمراض القلب المزمنـة بمـا فيهـا أمـراض 

 .٤٠ - ٣٠المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 

 :الفئة المستهدفة يف المرحلة الثالثة

 .جميع الراغبين يف أخذ اللقاح -

* * * 
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 المبحث الرابع

 حكم التداوي، والتداوي بالمحرم، والفرق بينه وبين التطعيم

 

 يه ثالثة مطالب:وف

 المطلب األول: حكم التداوي:* 

، واختلفــوا يف األفضــل علــى أربعــة أقــوال )١(أجمــع العلمــاء علــى إباحــة التــداوي

 ، ويأيت التفصيل يف أحكام التطعيم خاصة:)٢(نذكرها إجماال

فقيل يجب، وقيل يستحب، وقيل يكره، وقيل تركه أولى، ويمكـن إيضـاح ذلـك 

 كما يلي:

افعية وبعض الحنابلـة يجـب التـداوي لألمـر بـه يف أحاديـث عـدة فعند بعض الش

وأشـار صـاحب المحـيط  ،ستأيت يف األدلة، وقـال الشـافعية وبعـض الحنابلـة يسـتحب

تركـه  :قول مـن قـال بالكراهـة، وأمـا جمهـور الحنابلـة فقـالواإلى  الربهاين من الحنفية

                                           
)، ٣/٤٦٦(المقـدمات الممهـدات البـن رشـد )، ٢/٣٠٤انظر: اإلقناع يف مسـائل اإلجمـاع (   )١(

 ).١/٦٦فتح القدير البن الهمام (

، المحيط الربهاين )٨/١٣٤(اية تكملة فتح القدير ، والهد)٢٤٩، ٥/٢١٥(ابن عابدين انظر:   )٢(

، والهدايـــة )٥/١٢٧بـــدائع الصـــنائع يف ترتيـــب الشـــرائع (، )٥/٣٧٢يف الفقـــه النعمـــاين (

االختيـــار لتعليـــل المختـــار ، )١٠/٦٦فـــتح القـــدير للكمـــال ابـــن الهمـــام (للمرغينـــاين مـــع 

ـــدواين ، )٤/١٧٤( ـــه ال ـــالبين )٢/٤٤٠(والفواك ـــة الط ـــاع ، )٢/٩٦(، وروض ـــاف القن وكش

ومـا  )٢/٣٥٩(واآلداب الشرعية )، ١٧٢الروض المربع (، )٢/٤٦٣(، واإلنصاف )٢/٧٦(

 .)٢/١٣٤(بعدها، وحاشية الجمل 
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الصواب أنه ال يقـدح يف التوكل، وإلى  أفضل، وهو نص اإلمام أحمد؛ ألن تركه أقرب

، ولما أمر به، وبالقياس على الطعام والشراب فإنه ال التوكل وإال لما تداوى النبي 

  .)١(ينايف التوكل إجماعا، وعليه فالصواب اإلباحة بال وجوب

 

ِم: المطلب الثاين: التداوي*   بِالنََّجِس َواْلُمَحرَّ

ض اللقاحـات قـد تشـتمل علـى نذكر هذه المسألة لمـا سـيأيت إيـراده علـى أن بعـ

 فنقول: ،نجس أو محرم كمستخلص من أجنة الخنزير أو غيره

لقول  ؛اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة

إن اهللا أنـزل (: لقولـه و، )٢()إن اهللا لم يجعل شفاءكم فيمـا حـرم علـيكم( :النبي 

 .)٣()فتداووا وال تتداووا بالحرام ،وجعل لكل داء دواء، الداء والدواء

عـن الخمـر  أن طارق بن سويد الجعفي سـأل النبـي   وعن وائل بن حجر

غنـه لـيس بـدواء ولكنـه ( إنما أصنعها للدواء، فقـال: :فقال ،أو كره أن يصنعها -فنهاه 

                                           
، المحـيط الربهـاين )٨/١٣٤(، والهداية تكملـة فـتح القـدير )٢٤٩، ٥/٢١٥(ابن عابدين انظر:   )١(

 ، والهدايـة للمرغينـاين)٥/١٢٧ائع (بدائع الصنائع يف ترتيـب الشـر، )٥/٣٧٢يف الفقه النعماين (

والفواكـه ، )٤/١٧٤االختيار لتعليل المختـار (، )١٠/٦٦فتح القدير للكمال ابن الهمام (مع 

 ،)٢/٤٦٣(، واإلنصـاف )٢/٧٦(، وكشاف القناع )٢/٩٦(، وروضة الطالبين )٢/٤٤٠(الدواين 

 .)٢/١٣٤(الجمل  وما بعدها، وحاشية )٢/٣٥٩(واآلداب الشرعية )، ١٧٢الروض المربع (

)، وذكره البخاري موقوفا علـى ابـن مسـعود ١٣٩١)، (ح٤/٢٣٣رواه ابن حبان يف صحيحه (   )٢(

 ).٧/١١٠ومعلقا (

 ).٢٢٠٤ونحوه يف صحيح مسلم عن جابر (ح )،٣٨٧٤، (ح)٤/٧( سنن أبي داود  )٣(
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 .)١()داء

 بشرطين: -التداوي بالنجس والمحرم  أي -جّوزوا ذلك  إال أن الحنفية

 .على الظن حصول الشفاء به إذا غلب -

 .)٢(غيره دواء يجد وأال -

وجعلوا هذا مستثنى من النهي العام، بل حملوا النهـي علـى حـال وجـود الـدواء 

 غير المحرم وال النجس.

وبنحو قولهم قال الشافعية يف المحّرم أو النجس المستهلك يف دواء آخر إذا ُعلم 

 .)٣(نفعه بإخبار طبيب عدل مسلم

لمالكية ما لو كان التداوي بالطالء، ويخاف برتكه المـوت، سـواء كـان واستثنى ا

 .)٤( الطالء نجسا أو محرما، صرفا أو مختلطا بدواء

التداوي بالمحرم والنجس بغير  ، فقالوا: يستثى)٥(وبنحوه قال بعض فقاء الحنابلة

م أكل وشرب، وإن كانوا يمنعون أيضا من التداوي بالمسـتخبثات كبـول مـأكول اللحـ

                                           
 ).١٩٨٤)، (ح٣/١٥٧٣رواه مسلم يف صحيحه (   )١(

، المحـيط الربهـاين )٨/١٣٤(، والهداية تكملـة فـتح القـدير )٢٤٩، ٥/٢١٥(ابن عابدين انظر:   )٢(

 ، والهدايـة للمرغينـاين)٥/١٢٧بدائع الصنائع يف ترتيـب الشـرائع (، )٥/٣٧٢يف الفقه النعماين (

 .)٤/١٧٤االختيار لتعليل المختار (، )١٠/٦٦فتح القدير للكمال ابن الهمام (مع 

 .)٢/١٣٤(لجمل وحاشية ا )،٢/٩٦(روضة الطالبين انظر:   )٣(

 ). ٢/٤٤٠(الفواكه الدواين )، ١٨/٤٢٨انظر: البيان والتحصيل(   )٤(

 واآلداب الشـرعية)، ١٧٢الروض المربع (، )٢/٧٦(القناع  كشاف، )٢/٤٦٣(اإلنصاف انظر:   )٥(

 .وما بعدها )٢/٣٥٩(
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 . )١(أو غيره إال أبوال اإلبل خاصة لحديث أنس

 

 المطلب الثالث: الفرق بين التداوي والتطعيم:* 

التداوي والتطعيم كالهما طريق للسـالمة مـن األمـراض، ولكـن يمكـن التفريـق 

 بينهما بستة فروق: 

 التداوي يكون لرفع المرض والتطعيم لدفعه. -

 عيم قبله.والتداوي يكون بعد وقوع المرض والتط -

 والتداوي يكون بأخذ الدواء والتطعيم بأخذ شيء من الداء. -

ــا، - ــة وغيره ــراض المعدي ــون لألم ــداوي يك ــدفع  والت ــا ل ــون غالب ــاح يك واللق

 األمراض المعدية. 

والتــداوي غالبــا يكــون لمصــلحة المــريض، وأمــا أخــذ اللقــاح فهــو لحمايتــه  -

 وحماية غيره من انتشار المرض.

ياري، وأخذ اللقاح قد يكون يف كثير من األحيـان إلزاميـا خاصـة والتداوي اخت -

 يف سن الطفولة.

                                           
النبـي  قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة فأمرهم: )١/٥٦صحيح البخاري (  )١(

فـانطلقوا، فلمـا صـحوا، قتلـوا راعـي النبـي » ، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالهـا وألباهنـا ،

فأمر «واستاقوا النعم، فجاء الخرب يف أول النهار، فبعث يف آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء هبم، 

   قــال». فقطــع أيــديهم وأرجلهــم، وســمرت أعيــنهم، وألقــوا يف الحــرة، يستســقون فــال يســقون

). متفق عليـه رواه فهؤالء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيماهنم، وحاربوا اهللا ورسوله«أبو قالبة: 

 ).١٦٧١)، ومسلم (ح٢٣٣البخاري (ح
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 المبحث الخامس

 التصور الفقهي للقاحات

 

الفقهاء ينصون يف مراحـل النظـر الفقهـي علـى أن الحكـم علـى الشـيء فـرع عـن 

أن عامـة إلـى  ، ومن خالل ما تقدم من ذكر نشـأة اللقاحـات يمكـن الخلـوص)١(تصوره

علـى إحـداث تقـوى علـى بكتيريـا أو فيروسـات ميتـة أو ضـعيفة ال  ت تحتـويااللقاح

الجهـاز المنـاعي يف الجسـم للتعـرف  نفسه، يعطاها المستهدف بغرض تحفيز المرض

عليهم، وإنتاج أجسـام مضـادة تتعـرف علـى الميكـروب بشـكل مبكـر، وبالتـالي يقـوم 

 .بمحاربته إذا دخل الجسم مرة أخرى ويمنع حدوث المرض

زراعة للمرض أو لجزء منه بقصد السالمة مما هو  فاللقاح يمكن أن يقال هو: إذا

 أعظم منه أو من انتشاره يف اآلخرين.

وحتى نتمكن من تحديد الحكم الشرعي ألخذ اللقاحات نذكر ما قد يشكل على 

 حكمها مما قد يوردوه المانعون أو المتحفظون، ومنها:

 أهنا منافية للتوكل. -

 ليست بدواء.أهنا داء و -

 اشتمالها على شيء من المحرم. -

 اشتمالها على شيء من النجاسة. -

، ولـذا لظهـور سـالالت مقاومـة للتطعيمـات اللقـاح حتمالية تعزيـزال ؛الضرر -

المتحورة من الفيروس  »B 1« أخرى هينسخة إلى  يرجع العلماء اإلصابات الجديدة

                                           
 ).١/٥٠انظر: شرح الكوكب المنير (  )١(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الشمراين أ. د. صاحل بن علي

  

١١٧٥ 

التهـرب « األمـر الـذي يعـرف بظـاهرة والتي تعجز المناعة المكتسبة عن التصدي لها،

والتــي تعنــي خفــض قــدرة األجســام المضــادة علــى التعــرف علــى النســخة  »المنــاعي

الظـاهرة تقلـق العلمـاء بشـدة ألهنـا تعنـي أن المتعـافين  ذهالجديدة مـن الفيـروس، وهـ

إلـى  وأن اللقاحات المستخدمة لـم تعـد فعالـة أو تحتـاج ،يمكن أن يصابوا مرة أخرى

  .)١(حوالاأل أفضل يف شطةجرعات من

ستخدام لقاحات ضعيفة أو وجود مسافة زمنية طويلـة بـين جرعتـي وخطورة ا -

تحفـز حيث يمكـن أن اللقاح، يمكنه أن يجعل عملية اللقاح تأيت بنتائج عكسية تماما، 

 .)٢(تطوير سالالت أكثر خطورة من الفيروسات

* * * 

                                           
 https://2u.pw/DMz3Kانظر:    )١(

 المصدر السابق.   )٢(
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 المبحث السادس

 خذ اللقاحاتالتكييف والتنزيل الفقهي أل

 

 بعض الناس قد يرتدد يف أخذ اللقاحات بحجـج متنوعـة، وكـان الـرئيس الهنـدي

 يمنـع منهـا، ولقـد حكـي عـن بعـض المتـدينين مـن الشـعب اإلنجليـزي لّمـا »غاندي«

شف لقاح الجدري وسنت الحكومة قانوًنا للعمل بـه قاومهـا الـذين حرمـوه تحريًمـا كُ 

لقانون تسـتثنى مـن يعتقـدون حرمتـه مـن إكـراههم وضع مادة يف اإلى  ديني�ا، فاضطرت

، وقد يوجد أيضا يف المسلمين مـن يـرتدد أو يتوقـف )١(اليومإلى  عليه وبقي هذا التقليد

المنع، لكن ال أعرف من أهل العلـم المعتـربين فيـه ويف الفتـوى مـن نـص إلى  أو يميل

مـا قـد إلـى  اإلشارةمن أخذ اللقاحات قديما أو حديثا، وإنما جاءت  المنع مطلقاعلى 

) ٥/٧( ٦٧رقـم:  يستشكله البعض، وقد جاء يف قرار مجمع الفقه اإلسـالمي الـدولي

بشأن العالج الطبي، يف دورتـه السـابعة التـي عقـدت يف مدينـة جـدة بالمملكـة العربيـة 

مـا يسـمى بمناعـة إلـى  رفض قول القائل من األطبـاء أو الفقهـاء ممـن يـدعو السعودية

ر، والذي يدعو لرتك انتشار المرض أوًال والـذي سـيهلك بـه الـذين القطيع أو الجمهو

ألن يف ذلك تقاعس عن  ؛يستحقون الهالك من كبار سن ومن الذين تعددت أمراضهم

 .)٢(شرعا المعالجة المطلوبة

أمانـة اسـتنكرت  م٢٠١٣/ابريـل/١٧ويف بيان له حول تطعيم شـلل األطفـال يف 

                                           
 .)٢٧/٥٣١مجلة المنار ( انظر:   )١(

 انظر: موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي:   )٢(

https://www.iifa-aifi.org/ar/2683.html 
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ى التــي صــدرت مــن قبــل بعــض مــن جــانبهم مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي الفتــاو

الصواب بتحريم التطعيم معتمدين على معلومات واهيـة وأفكـار خاطئـة، دون خشـية 

من العواقب التي ترتتب على فتاويهم من تعرض األطفـال لهـذا المـرض الشـنيع دون 

 .)١(لكنها لم تسم أحدا من أولئك ذنب إال أن والديهم استجابوا لفتاواهم

 والحصـبة الحصـبة ضـد التطعيمـات« لفقهيـة الطبيـة األولـى بعنـوانالندوة ا ويف

حذر  ،م٢٠٢٠ فرباير ٢٧ الموافق هـ١٤٤١ رجب ٣ الخميس يوم يف وذلك »األلمانية

مــن  هنعــوتماآلراء الشــاذة التــي تغــرر بالنــاس إلــى  االلتفــاتالمجمــع يف بيــان لــه مــن 

 .)٢(التحصينات النافعة

أصدر مجمع الفقـه م ٢٠/٠٤/٢٠٢٠يخ: تاروأما بخصوص لقاح كورونا ففي 

اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي توصيات الندوة الطبية الفقهية 

، م٢٠٢٠ابريـل  ١٦الثانية لهذا العام، والتي عقدت عرب تقنيـة مـؤتمرات الفيـديو يـوم 

ت طبية ) وما يتعلق به من معالجا١٩فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ « تحت عنوان

بحث العلمـاء واألطبـاء إليجـاد لقاحـات فعالـة  . وجاءت التوصيات»وأحكام شرعية

وأن تكـون منضـبطة بالضـوابط لدفع ضرر هذا الوباء وكان هذا قبل اعتماد شيء منها، 

ــم  ــع رق ــرار المجم ــواردة يف ق ــرعية ال ــرعية ١٧/١٠( ١٦١الش ــوابط الش ــأن الض ) بش

التي عقدت يف عمـان  ة عشرةن يف دورته السابعللبحوث الطبية البيولوجية على اإلنسا

                                           
 اإلسالمي: انظر: موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر   )١(

https://www.iifa-aifi.org/ar/2683.html 
موقــع مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي التــابع لمنظمــة المــؤتمر انظــر: صــفحة أخــرى يف    )٢(

 https://www.iifa-aifi.org/ar/5242.htmlاإلسالمي: 
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 .)١(يةعاصمة المملكة األردنية الهاش

اللجنة الدائمـة م التي أصدرهتا ١٢/١٢/٢٠٢٠وتاريخ  ٨٧٧٦٣ ويف فتوى رقم

يف تصـنيع  االستشـكاالتأجابـت عـن بعـض  )٢(لإلفتاء بمجمع فقهاء الشـريعة بأمريكـا

 ثالثة استشكاالت: ، وهيفايزر ومودرنا المسمى ١٩لقاح كورونا 

 األول: أن اللقاح يستزرع من األجنة:

ويجاب عنه بأن األمر ليس كذلك بخصوص هذا اللقاح ولـو كـان فـإن جمـاهير 

أهل العلم على القول بالجواز كاالنتفاع باألعضاء بضوابطه الشرعية مع التأكيـد علـى 

 لفقهية.حرمة إسقاط األجنة لهذا الغرض، وهبذا صدرت قرارات من المجامع ا

 النجسة:خاليا الخنزير الثاين: أنه ربما استزرع من 

(إن قدرنا استعمال تلك التقنية يف بعض التطعيمات)، فالتطعيم لـيس فيـه  والجواب:

 »نجاسـة« شيء من هذه الخاليا، بل تستعمل غالبًا لتتكاثر فيها الفيروسات المجهرية فهـي

سـير المعفـو عنـه، ال سـيما إذا كنـا أمـام بالمجاورة، مع كوهنا مجهريـة، ومثـل ذلـك مـن الي

ضــرورات التــداوي وحاجاتــه العامــة الماســة يف وبــاء كــارثي اجتــاح العــالم أجمــع كوبــاء 

ــنيع  ــال لتص ــا الِمْرس ن ــق الرَّ ــن طري ــة ع ــا الخنزيري ــتحثاث الخالي ــرض اس ــإن ف ــا. ف كورون

المكافئـة الربوتينات التـي تحقـن لتحفيـز الجهـاز المنـاعي، فـال يجـوز مـع وجـود البـدائل 

تعاطي مثل هذه، وال يجوز لعلماء وأطباء المسلمين مع وجود البدائل اسـتعمال الخنـازير 

 لمثل هذه األغراض، سواء الستزراع الفيروسات أو إلنتاج بروتينات مشاهبة لها.

                                           
 موقع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي:انظر:    )١(

https://www.iifa-aifi.org/ar/2683.html 
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar 

  https://cutt.us/INKKnhk/v انظر:   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الشمراين أ. د. صاحل بن علي

  

١١٧٩ 

 :مخاطر التطعيمالثالث: دعوى 

هـذا ويجاب عن هذا بأنـه أمـر قـد نفـاه األطبـاء والجهـات الرسـمية المعتمـدة يف 

 وهي وزارة الصحة مثال، وهم أهل االختصاص. 

* * * 
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 المبحث السابع

 الرأي المختار واألدلة

 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: الحكم.* 

ال يمكن مع وجود التنازع الذي تقدم ذكـره يف أوصـاف اللقـاح أن يعطـى حكمـا 

الفقهيــة واحــدا، بــل ومــن خــالل مــا كتــب حولــه فــإن الفقيــه يمكــن أن ينــزل األحكــام 

 التكليفية الخمسة على أخذه:

 .فقد يباح على األصل -

 وقد يحرم إذا غلبت مفسدته أو ثبت ضرره. -

 وقد يستحب إذا غلب على الظن نفعه ووقاية اآلخرين. -

 وقد يجب ويجوز اإللزام به إذا كان يف تركه تفٍش للوباء ال يمكن دفعه إال به. -

علـى شـيء مـن المحـرم لذاتـه كشـيء مـن وقد يكره إذا استغني عنـه واشـتمل  -

التـي تسـتخرج مـن  »Trypisn» «الرتبيسين« الخنزير أو الكحول، كخميرة أنزيم تدعى

 الخنزير.

 

 المطلب الثاين: األدلة.* 

 يمكن أن يستدل على جواز أخذ اللقاح وأصل اإلباحة فيه بأربعة أنواع من األدلة:

 دفع األمراض قبل وقوعها.إلى  يعةاالستدالل بأدلة خاصة تدل على ندب الشر - ١

 االستدالل باألدلة العامة يف إباحة التداوي. -٢
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 االستدالل بقواعد الشريعة العامة. -٣

 النظر الصحيح. -٤

دفـع األمـراض قبـل إلـى  : االستدالل بأدلة خاصة تدل علـى نـدب الشـريعةأوالً 

 وقوعها، ومنها:

 قوله تعالى:  -١                          

 .]٧١[النساء: 

أمر اهللا تعـالى عبـاده أن يأخـذوا حـذرهم مـن عـدوهم أن يلحقهـم وجه الداللة: 

 أذاه، واألمراض مؤذية فيندب أخذ الحذر منها.

 قوله تعالى:  -٢                    :١٩٥[البقرة[. 

هنى سبحانه عن إلقاء النفس يف التهلكة، وهي تعم كل هتلكـة تضـر وجه الداللة: 

 بالدين أو النفس أو المال أو العرض.

              وقوله تعالى:  - ٣

 .]٢٢٢البقرة: [

أمر اهللا تعالى باجتناب األذى، وهو أمٌر بدفعه، وال يرتـاب أحـد يف وجه الداللة: 

 أذى هذه األوبئة، وأخذ اللقاح دفع له.

 قوله تعالى:  -٤                             

                                     :٢٩[النساء[. 

التهلكـة وقتـل الـنفس وقـد إلـى  أن ترك أخذ اللقاح يفضي بالنفس وجه الداللة:

 هنى اهللا تعالى عن ذلك.

 قوله تعالى:  -٥                            :١١٩[األنعام[. 
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أنه على التسليم بـبعض المحظـور فإنـه يـرخص فيـه لعمـوم الـبالء  وجه الداللة:

 وألن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

مـن تصـبح (: قـال: قـال رسـول اهللا  ويف حديث سعد بن أبي وقـاص  -٦

 . )١()م سم وال سحركل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره يف ذلك اليو

إلـى  على التصبح هبذا العدد دليل على ندب الشارع يف إرشاده  وجه الداللة:

 دفع الضرر قبل وقوعه من سم أو سحر.

ال عدوى وال طيرة، وال هامة (: : قال رسول اهللا قال  هريرةوعن أبي  -٧

 . )٢()وال صفر، وفر من المجذوم كما تفر من األسد

بالفرار من المجذوم هو من أظهر األدلـة علـى اسـتحباب  ه أمر وجه الداللة:

 أخذ األسباب والوقاية قبل اإلصابة.

عن عمـرو بـن الشـريد، عـن أبيـه، قـال: كـان يف وفـد ثقيـف رجـل ويف مسلم  -٨

 .)٣()إنا قد بايعناك فارجع(: مجذوم، فأرسل إليه النبي 

 ،الحـذر مـن هديـه  دلـت هـذه السـنة الفعليـة والقوليـة علـى أن وجه الداللة:

 واألخذ بسبب الوقاية.

إذا سـمعتم بـه بـأرض فـال ( :أنه سمع النبـي عبد الرحمن بن عوف وعن  -٩

                                           
صــحيح مســلم )، و٥٤٤٥متفــق عليــه: رواه البخــاري، كتــاب األطعمــة، بــاب العجــوة (ح   )١(

 ).٢٠٤٧، (ح)٣/١٦١٨(

 ).٥٧٠٧، (ح)٧/١٢٦صحيح البخاري (   )٢(

 ).٢٢٣١، (ح)٤/١٧٥٢صحيح مسلم (   )٣(
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  .)١()تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال تخرجوا فرارا منه

باألخــذ بســبب الســالمة للفــرد والجماعــة مــن  ظــاهر يف أمــره  وجــه الداللــة:

 خول أرض الوباء، أو الخروج منها. تفشي الوباء، وهو عدم د

يقـول:  سـمعت رسـول اهللا  قالـت:  خولة بنت حكيم السلميةوعن  -١٠

من نزل منزال ثم قال: أعوذ بكلمات اهللا التامات مـن شـر مـا خلـق، لـم يضـره شـيء، (

  .)٢()حتى يرتحل من منزله ذلك

أهلـه قـال لو أن أحدكم إذا أتـى (قال:  ، يبلغ النبي  عن ابن عباسو -١١

باســم اهللا، اللهــم جنبنــا الشــيطان وجنــب الشــيطان مــا رزقتنــا، فقضــي بينهمــا ولــد لــم 

 .)٣()يضره

يف الحبة السوداء شفاء (يقول:  أنه سمع رسول اهللا   هريرةوعن أبي  -١٢

  .)٤(قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء: الشونيز )من كل داء، إال السام

إذا وقـع الـذباب يف شـراب (: ، يقـول: قـال النبـي هريـرة وعن أبـي  -١٣

  .)٥()ءأحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن يف إحدى جناحيه داء واألخرى شفا

من سـره أن (، يقول: ، قال: سمعت رسول اهللا عن أنس بن مالك و -١٤

                                           
 ).٢٢١٩)، (ح٤/١٧٤٠، ومسلم ()٧/١٣٠صحيح البخاري (متفق عليه:    )١(

 ).٢٧٠٨، (ح)٤/٢٠٨٠صحيح مسلم (  )٢(

 .)٢/١٠٥٨صحيح مسلم ()، و٣٢٧٠، (ح)٤/١٢٢صحيح البخاري (متفق عليه:    )٣(

)، ٢٢١٥، (ح)٤/١٧٣٥صـحيح مسـلم ()، و٥٦٨٨)، (ح٧/١٢٤بخـاري (متفق عليه: رواه ال  )٤(

 والحبة السوداء هي التي يسميها الناس الشونيز.

 .)٤/١٣٠صحيح البخاري (  )٥(
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 . )١()يبسط له يف رزقه، أو ينسأ له يف أثره، فليصل رحمه

األخـذ باألسـباب إلـى  األحاديث دالة على ندب الشـريعةكل هذه  وجه الداللة:

بتحصـن شـرعي  :الجالبة لكـل خيـر واالحتيـاط بكـل وسـيلة تـدفع الشـر سـواء كانـت

كالتعوذ واالستعاذة، أو حسي كصلة الرحم، أو الحبـة السـوداء، أو غمـس الـذباب إذا 

 سقط يف اإلناء.

 :االستدالل باألدلة العامة يف إباحة التداوي :ثاني�

من قرأ كتاب الطب يف البخاري أو الطب النبوي من زاد المعاد البـن القـيم علـم 

عناية السنة النبوية بالتـداوي، بـل قـد جـاءت بمـا لـم يسـبق إليـه طبيـب بخـرب الصـادق 

  :، وقد جاءت السنة بشقي العافيةالمصدوق 

 .الدواء -

 .والحرز من الداء -

ى مــا وراءه مــن الهــدي النبــوي ونكتفــي بــذكر بعــض ممــا هنــاك ويســتدل بــه علــ

 الشريف، فمن ذلك:

  .)٢()ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء(قال:  ، عن النبي عن أبي هريرة  -١

الكمأة من المن، وماؤها (: ، قال: قال رسول اهللا عن سعيد بن زيد و -٢

  .)٣()شفاء للعين

                                           
 )،٤/١٩٨٢ومسلم يف صـحيحه ( )،٢٠٦٧، (ح)٣/٥٦(متفق عليه: رواه البخاري يف صحيحه    )١(

 ).٢٥٥٧(ح

 .)٧/١٢٢صحيح البخاري (   )٢(

 ). ٢٠٤٩، (ح )٣/١٦١٩(، ومسلم )٧/١٢٦صحيح البخاري ( متفق عليه:   )٣(
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رسـول اهللا، أال ، قـال: قالـت األعـراب: يـا  أسامة بن شـريك ويف حديث -٣

نعم، يا عباد اهللا تداووا، فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له شفاء، أو قال: (نتداوى؟ قال: 

 .)١()مالهر(قالوا: يا رسول اهللا، وما هو؟ قال:  )دواء إال داء واحدا

إن اهللا أنـزل الـداء والـدواء، (: قال: قال رسول اهللا   عن أبي الدرداءو -٤

  .)٢()فتداووا وال تداووا بحراموجعل لكل داء دواء 

أنه متى جاز رفـع الـداء بعـد وقوعـه جـاز دفعـه قبـل وجه الداللة من هذه األدلة: 

 وقوعه.

 : االستدالل بقواعد الشريعة العامة:ثالث�

 :)٣(الضرر يزال :قاعدة -١

وهي قاعدة كربى يبنى عليها فـروع كثيـرة مـن أبـواب الفقـه، وقـد أثبـت البحـث 

قع اإلنساين أن ترك هـذه اللقاحـات يسـبب أضـرارا خاصـة وعامـة، ومـن العلمي والوا

أعظمها انتشار األوبئة، وتعذر رفعها بعد وقوعها، وهالك أمم من النـاس أو تضـررهم 

هذه القاعدة إلى  الضرر البالغ، وقد رخص السلف فيما هو أعظم مما نحن فيه استنادا

 الكربى من قواعد الشريعة؛ فاستدل هبا على:

 إباحة الميتة لالضطرار. -

                                           
)، ٣٤٣٦وأخرجــــه ابــــن ماجــــه ()، وصــــححه األلبــــاين، ٣٨٥٥، (ح)٤/٣داود ( بــــوأرواه   )١(

، ) من طريق زياد بن عالقة، به٧٥١٢(، )٧٥١١( »الكربى«)، والنسائي يف ٢١٥٩والرتمذي (

 ).٦٠٦١(» صحيح ابن حبان«)، و١٨٤٥٤( »مسند أحمد«وهو يف 

  ).٣٨٧٤، (ح)٤/٧( سنن أبي داود  )٢(

 ).١١٩انظر: هتذيب األشباه والنظائر (ص   )٣(
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 وإباحة إساغة اللقمة بشيء من الخمر. -

 وشق بطن الميتة إذا كان يف بطنها ولد ترجى حياته. -

 :)١(قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما -٢

وهي من القواعد المفرعة على قاعـدة الضـرر، والوجـه فيهـا كالـذي قبلهـا، فـإذا 

الداء يف اللقاح، أو شيء من الحرام المستهلك فإن مفسـدته تغتفـر لـدرء سلمنا وجود 

مفسدة أعظم وهي ذهاب األنفس، أو األموال الطائلة يف رفع الوباء بعد وقوعه، يقـول 

 : )٢(اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح يف قاعدة العز بن عبدالسالم 

ا، وإن تعـذر درء الجميـع إذا اجتمعت المفاسد المحضـة فـإن أمكـن درؤهـا درأنـ«

درأنا األفسد فاألفسد واألرذل فاألرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف 

 أن قال يف التداوي بالمحرم كالنجس:إلى  ...وذكر لذلك أمثلة.يف التساوي والتفاوت

ألن مصـلحة العافيـة  ؛جاز التداوي بالنجاسات إذا لـم يجـد طـاهرا يقـوم مقامهـا

أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، وال يجوز التداوي بالخمر على األصح  والسالمة

إال إذا علم أن الشفاء يحصل هبا، ولم يجد دواء غيرها، ومثله قطع السلعة التي يخشى 

 .. انتهى»على النفس من بقائها

 :)٣(قاعدة: المشقة تجلب التيسير -٣

ــع ر ــروع وجمي ــن الف ــر م ــا كثي ــرج عليه ــربى يتخ ــدة ك ــي قاع ــرع وه ــص الش خ

                                           
القواعـد )، ١١٩)، هتـذيب األشـباه والنظـائر (ص١/٧٦انظر: األشـباه والنظـائر البـن نجـيم (   )١(

 .)١/٢٦١( الفقهية وتطبيقاهتا يف المذاهب األربعة

 .)١/٩٣قواعد األحكام يف مصالح األنام (انظر:    )٢(

 ).١١١انظر: هتذيب األشباه والنظائر للسيوطي (ص   )٣(
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 وتخفيفاته، ومما ذكروه من فروعها التي تشبه موضوعنا:

 وإساغة اللقمة هبا إذا غص اتفاقا. -

 وإباحة النظر حتى للعورة والسوأتين. -

 .)١(إباحة التداوي بالخمر والنجاسات على وجده -

 : )٢(قاعدة: الدفع أسهل من الرفع -٤

الوقايـة خيـر مـن  كقـولهم:وعـه، االحتيـاط لألمـر قبـل وق هنا هو الدفعوالمراد ب

 فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده.، العالج

 : النظر الصحيح:رابع�

النظر الصحيح يدل على جواز أخذ اللقاحات والعناية بالصحة، وقد دلـت علـى 

 ذلك أصول الشريعة العامة، وآداهبا العامة من خالل وسائل الوقاية الخمس:

ذلك وعلى القوى الطبيعية الموروثة والمكتسبة،  سالمة البنية بالمحافظة -١

عن التنفس يف  بالحرص على الطعام الصحي والبعد عما قد يؤذي، ولذا هنى 

  كما يف قوله تعالى:، وحرم اهللا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )٣(اإلناء      

               :والتي ما ظهرت يف قوم إال ابتلوا ]٣٣[األعراف ،

 .)٤(باألوجاع التي لم تكن فيمن كان قبلهم

                                           
 ). ١١١(صانظر: هتذيب األشباه والنظائر للسيوطي    )١(

 ).١/١٢٧انظر: األشباه والنظائر للسبكي (   )٢(

)، ١/٢٢٥)، ومســـلم (١٥٣)، (ح١/٤٢: رواه البخـــاري (متفـــق عليـــه عـــن أبـــي قتـــادة    )٣(

 ).٢٦٧(ح

 )، وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.٤/٥٨٢لحاكم يف المستدرك ()، وا٢/١٣٣٢ابن ماجه (   )٤(
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وفضـل النظافـة علـى التنظيـف كفضـل ، النظافة التي هي ركن القانون الصحي - ٢

واللباس، والمكان، والطعـام، ومـن  ،، ونعني بالنظافة: نظافة البدنالوقاية على المعالجة

 .)١(باألكل باليمين، وهنيه عن التمسح من الخالء باليمين ة: أمره شواهد ذلك يف السن

 التطعيم الطبي، والتحصين الشرعي.  -٣

ألن أغلـب األمـراض، إن لـم تنتقـل  ؛غيـرهعزل المصاب بمـرض معـد عـن  -٤

 بواسطة البعوض أو الذباب أو الماء كالوبالة (المالريا) والهواء األصفر، فهـي تسـري

ــى  ــاللمإل ــليم ب ــدري الس ــدفتيريا) والج ــاق (ال ــدوى الخن ــة كع وغيرهــا، س والمخالط

 وشاهدها يف السنة حديث الطاعون الذي تقدم.

بالغسل أو اإلحـراق أي مالشاة الجرثومة يف مصدرها وينبوعها إما  :التطهير -٥

، وأمر بغسل اإلنـاء يلـغ فيـه الكلـب سـبعا إحـداهن )٢(بدفن النخامة أو الدفن، فأمر 

 .)٤(أمر بإراقة ذنوب الماء على بول اآلدمي، و)٣(بالرتاب

* * * 

                                           
)، ١/٢٢٥)، ومســـلم (١٥٣)، (ح١/٤٢: رواه البخـــاري (متفـــق عليـــه عـــن أبـــي قتـــادة    )١(

 ).٢٦٧(ح

قـال:  هريرة، عـن النبـي : باب دفن النخامة يف المسجد وذكر حديث أبي قال البخاري    )٢(

بصق أمامه، فإنما يناجي اهللا ما دام يف مصاله، وال عن يمينه، إذا قام أحدكم إلى الصالة، فال ي(

 ).٤١٦)، (ح١/٩١). (فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فيدفنها

ــرة    )٣( ــي هري ــن أب ــه ع ــق علي ــاري (متف ــلم (١٧٢)، (ح١/٤٥: رواه البخ )، ١/٢٣٤)، ومس

 ).٢٧٩(ح

 ).٢٨٤)، (ح١/٢٣٦)، ومسلم (٦٠٢٥)، (ح٨/١٢: رواه البخاري (س أنمتفق عليه عن    )٤(
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 المبحث الثامن

 أحكام عامة

 

 وفيه مطلبان:

 :المطلب األول: التطعيم يف هنار الصيام* 

لكّن أخذه الحقن غير  ،األولى للصائم خاصة الواجب منه أن يجعل تطعيمه ليال

ــة  ــل  -المغذي ــة مــا يف العض ــر -خاص ــيس غــذاء وال يف ؛ال يفط ــه ل ــذاء،  ألن ــى الغ معن

واألصل صحة الصيام، بل سوى قرار مجمع الفقـه اإلسـالمي بـين حقـن العضـل ومـا 

 وغيرهما ،، وابن عثيمينزابن باتحت الجلد وما يف الوريد، وهبذا أفتى سماحة شيخنا 

 .)١(اللجنة الدائمة وفتوى ،، وهو قرار المجمع الفقهيرحم اهللا الجميع

 

 ة للرجل والعكس:المطلب الثاين: تطعيم المرأ* 

هذه المسألة مفرعة على مسـألة تطبيـب المـرأة للرجـل أو العكـس، ويمكـن مـن 

 أن نجعلها على أحوال خمسة: )٢(خالل كالم الفقهاء وأصول الشريعة

 أن يكون زوجا؛ فلها تطبيبه مطلقا ولو يف محل العورة، والعكس. الحال األولى:

                                           
  مجمـوع فتـاوى  )،١/١٠( ٩٣قـرار رقـم:  :قرارات وتوصيات مجمـع الفقـه اإلسـالميانظر:    )١(

 ،فتـاوى اللجنـة الدائمـة)، ١٩/٢١٣) (٣، (مجموع فتاوى ورسائل العثيمـين)، ١٥/٢٥٨( ابن باز

  https://cutt.us/7fQQp موقع الشيخ عبد العزيز بن باز )١٠/٢٥٢األولى ( المجموعة

)، ٢/٤١٠)، الفواكه الدواين (٤/٣٦٩)، الهداية شرح البداية (٥/١٢٣انظر: بدائع الصنائع (   )٢(

 .)٥/١٥٨الفروع ()، ١/٣٦١)، السراج الوهاج (٣/١٣٣مغني المحتاج (
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طببه ويطببها كذلك فيما عدى السوأتين أن يكون ذا محرم فلها أن ت الحال الثانية:

باب دواء الجـرح بـإحراق الحصـير، وغسـل المـرأة عـن إال لضرورة...قال البخاري: 

سألوا سـهل وذكر حديث أبي حازم قال:  أبيها الدم عن وجهه، وحمل الماء يف الرتس

؟ فقـال: مـا بقـي مـن النـاس ، بأي شيء دووي جـرح النبـي بن سعد الساعدي 

تغسـل  -يعنـي فاطمـة  -كان علي يجيء بالمـاء يف ترسـه، وكانـت (به مني، أحد أعلم 

 . )١( )الدم عن وجهه وأخذ حصير فأحرق، ثم حشي به جرح رسول اهللا 

أن يكون أجنبيا عنها ويطببهـا أو تطببـه مـن غيـر نظـر وال مـس وال  الحال الثالثة:

 فتنة، فال بأس إذا وجد من يمنع الخلوة.

يكون أجنبيا عنها وهي كذلك وال يوجد غيرها أو غيره أو  أن الحال الرابعة:

  :قال تعالى ،لضرورة فيجوز                             ]األنعام :

وذكر  باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل ، قال البخاري يف الطب:]١١٩

، فنسقي القوم، ونخدمهم، كنا نغزو مع النبي (بنت معوذ، قالت: الربيع حديث 

  .)٢()ةالمدينإلى  ونرد الجرحى والقتلى

 :بــن بطــالاقــال  ،بــاب مــداواة النســاء الجرحــى يف الغــزووتــرجم لــه يف الجهــاد: 

ويخـتص ذلـك بـذوات المحـارم ثــم بالمتجـاالت مـنهن ألن موضـع الجـرح ال يلتــذ «

لد فإن دعت الضرورة لغيـر المتجـاالت فلـيكن بغيـر مباشـرة بلمسه بل يقشعر منه الج

 . )٣(»وال مس

                                           
 ).١٧٩٠ومسلم، كتاب الجهاد (ح )،٢٤٣، (ح)٤/٦٥صحيح البخاري (متفق عليه:    )١(

 ).٢٨٨٣، (ح)٧/١٢٢صحيح البخاري (   )٢(

 .)٦/٨٠فتح الباري البن حجر (انظر:    )٣(
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 . )١(»توالمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورا« المنير:بن اَقاَل و

تجوز مداواة األجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلـق « وقال ابن حجر:

 . )٢(»بالنظر والجس باليد وغير ذلك

كون أجنبيا عنها وهي أجنبية عنه وال ضرورة أو يوجد غيرها أن يالحال الخامسة: 

توفير ما يحصل به النفع وتندفع معه الفتنة والريبة، إلى  فال يجوز، والواجب السعي

لقد سعينا كثيًرا وعملنا كثيًرا مع المسئولين لكي يكون طب « :يقول العالمة ابن باز 

الطبيبات للنساء واألطباء للرجال يف الرجال للرجال وطب النساء للنساء، وأن تكون 

األسنان وغيرها، وهذا هو الحق؛ ألن المرأة عورة وفتنة إال من رحم اهللا، فالواجب أن 

تكون الطبيبات مختصات للنساء واألطباء مختصين للرجال إال عند الضرورة 

  : القصوى، إذا وجد مرض يف الرجال ليس له طبيب رجل فهذا ال بأس به، واهللا يقول

                               ]أن فالواجب وإال ]١١٩: األنعام 

 وقسم حدة على األطباء قسم يكون وأن للنساء؛ والطبيبات للرجال األطباء يكون

 حتى للنساء، خاًصا ومستشفى للرجال خاًصا مستشفى يكون أو حدة؛ على الطبيبات

 .)٣(الجميع على الواجب هو هذا الضار، واالختالط الفتنة عن الجميع يبتعد

وما فيها من  ،وهذا آخر حروف هذه الورقة، ما فيها من صواب ففضل اهللا وحده

خطأ فاستغفره منه، وأسأله أن يجعلها من العلم الذي ُينتفع به، وصلى اهللا على معلـم 

 لى هديه وسلم.الناس كل خير وعلى آله وصحبه ومن سار ع

                                           
 .)٦/٨٠فتح الباري البن حجر (   )١(

 .)١٠/١٣٦فتح الباري البن حجر (ينظر:    )٢(

 ).٩/٤٣٢( مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن بازانظر:    )٣(
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 الخاتمة

 

 النتائج:* أوًال: 

التوجس والحيرة واختالف الرأي حول اللقاحات متكـرر عـرب التـأريخ منـذ  -١

 ظهورها أول مرة ثم يتطبع معها عامة الناس.

الذي يظهر يف حكم اللقاحات هو اإلباحة مع أمن الضرر واعتمـاد مـا قررتـه  -٢

فتـاوى أكثـر الفقهـاء والمجـامع والهيئـات  الجهات المختصة يف نفيه، وهو الذي عليه

 الشرعية.

يمكن أن يستدل على جواز أخذ اللقاح وأصل اإلباحة فيه بأربعـة أنـواع مـن  -٣

دفـع األمـراض قبـل وقوعهـا، واألدلـة إلـى  األدلة: أدلة خاصة تدل على ندب الشريعة

 العامة يف إباحة التداوي، وقواعد الشريعة العامة، والنظر الصحيح.

 قد يعرض لحكمه عارض يقتضي الفتوى بتحريمه أو كراهته. -٤

يجوز للدولة المسلمة إلزام الناس بأخذ اللقاحـات إذا تعينـت لـدفع الضـرر  -٥

 عن الغير وتحييد انتشار العدوى.

 التوصيات:* ثاني�: 

يوصي الباحث نفسه وعامة المسلمين بالحذر من كل ما قد ينزل عقوبة اهللا،  -١

  :مظالم والفواحش والتبصر يف وصية اهللا لعبادهوالبعد عن ال          

                           :٢٥[األنفال[. 

ويوصي الباحث عموم المسلمين بحسن التوكل على اهللا، واليقين به  -٢

  ع كل ضر:سبحانه يف دف                         
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                   :٦٢[النمل[. 

والســعي يف البحــث العلمــي  ،ويوصــي األطبــاء والعلمــاء باحتســاب األجــر -٣

المسـلمين وعمـوم البشـرية، والبعـد عـن كـل مـا قـد يحـرُم مـا  الطبي الجاد الذي ينفع

 أمكن.

ويوصي األطباء المسلمين ومن يشرف عليهم مـن وزارات الصـحة وغيرهـا  -٤

واالستقالل ما أمكن عـن الـدول غيـر اإلسـالمية حتـى تكـون  ،بدعم البحوث العلمية

 ية.المنتجات الدوائية واللقاحات ونحوها متوافقة مع الشريعة اإلسالم

يوصي عموم المسلمين بأخذ االحتياطات واللقاحـات الالزمـة واآلمنـة مـع  -٥

 سواء السبيل.إلى  االحرتاز عما يسبب العدوى، واهللا يهدي

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة تأصيلية فقهية« منوذجاً �covid- 19لقاح �اللقاح الطيب 

١١٩٤  

 المصادر والمراجعقائمة 

 

الُبسـتي (المتـوىف:  -محمد بن حبـان بـن أحمـد التميمـي ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان - 

الناشــر:  ،حققــه: شـعيب األرنـؤوط ،ميــر عـالء الـدين بــن بلبـان الفارسـيترتيـب: األ ،هــ)٣٥٤

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة األولى،  ،مؤسسة الرسالة، بيروت

 ،مطبعـة الحلبـي ،عبد اهللا بن محمود الموصـلي، أبـو الفضـل الحنفـي ،االختيار لتعليل المختار - 

 م.١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦، القاهرة

 ،محمد بن مفلح، أبو عبد اهللا المقدسي ثم الصالحي الحنبلي ،رعيةاآلداب الشرعية والمنح الم - 

 الناشر: عالم الكتب.

 ،دار الكتـب العلميـة ،المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،األشباه والنظائر - 

 م.١٩٩١ -هـ١٤١١ ،الطبعة األولى

عـروف بـابن نجـيم المصـري (المتـوىف: زين الدين بن إبراهيم بن محمـد، الم ،األشباه والنظائر  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة: األولى،  ،لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،هـ)٩٧٠

الناشـر: عـالم  ،هــ)٥١٥علي بن جعفر السعدي، أبو القاسم الصقلي (المتـوىف:  ،كتاب األفعال - 

 م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،الطبعة األولى ،الكتب

 ،هــ)٦٢٨أبو الحسن ابن القطان (المتـوىف: علي بن محمد الفاسي، ،اإلجماع اإلقناع يف مسائل - 

هــ ١٤٢٤الطبعـة األولـى،  ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشـر ،المحقق: حسن فوزي الصعيدي

 م.٢٠٠٤ -

 ،هـــ)٢٧٩محمــد بــن عيســى الرتمــذي، أبــو عيســى (المتــوىف:  ،ســنن الرتمــذي ،الجــامع الكبيــر - 

 .م١٩٩٨ ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،عروفالمحقق: بشار عواد م

 ،وسـننه وأيامـه = صـحيح البخـاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  - 

 ،المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر ،المؤلف: محمد بن إسماعيل أبـو عبـداهللا البخـاري

الطبعـة:  ،محمد فؤاد عبد الباقي)الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 

 هـ.١٤٢٢األولى، 
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المؤلف: عالء الدين، أبو بكـر بـن مسـعود الكاسـاين الحنفـي  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع - 

 الناشر: دار الكتب العلمية. ،هـ)٥٨٧(المتوىف: 

د بـن أحمـد أبو الوليد محم ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة - 

دار الغـرب اإلسـالمي،  ،محمد حجي وآخرون .حققه: د ،هـ)٥٢٠بن رشد القرطبي (المتوىف: 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثانية، الطبعة ،لبنان –بيروت 

 ،هـــ)٦٧٦أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي (المتــوىف:  ،تحريــر ألفــاظ التنبيــه - 

 هـ.١٤٠٨ األولى،: الطبعة ،مشقد –دار القلم  ،المحقق: عبد الغني الدقر

 ،الشمراين علي بن صالح :هتذيب ،هتذيب األشباه والنظائر للسيوطي يف قواعد وفروع الشافعية - 

 .هـ١٤٣٥ ،األولى الطبعة

البن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي الحنفـي ، رد المحتار على الدر المختار - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية،  ،بيروت، ر الفكرالناشر: دا ،هـ)١٢٥٢(المتوىف: 

منصور بن يونس بن صـالح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس  ،الروض المربع شرح زاد المستقنع - 

ــوىف:  ــى (المت ـــ)١٠٥١البهــوتى الحنبل ــيخ العثيمــين ،ه ــيخ  ،ومعــه: حاشــية الش وتعليقــات الش

 مؤسسة الرسالة. -دار المؤيد الناشر:  ،خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير ،السعدي

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي (المتـوىف:  ،روضة الطالبين وعمـدة المفتـين - 

ـــ)٦٧٦ ــاويش ،ه ــر الش ــق: زهي ــروت ،تحقي ــالمي، بي ــب اإلس ــر: المكت ــة،  ،الناش ــة الثالث الطبع

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢

 ،هــ)١٣٣٧الغمراوي (المتوىف: بعد  العالمة محمد الزهري ،السراج الوهاج على متن المنهاج - 

 .بيروت –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 

أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني (المتـوىف:  ،اسم أبيه يزيد هوماج ه،ابن ماج ،سنن ابن ماجه - 

د كامـل قـره بللـيو ،عادل مرشدو ،المحقق: شعيب األرنؤوط ،هـ)٢٧٣ َعبـد الّلطيـف و ،محمَّ

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الطبعة: األولى،  ،الناشر: دار الرسالة العالمية ،حرز اهللا
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أبو داود سليمان بن األشعث بن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو األزدي  ،سنن أبي داود - 

ِجْستاين (المتوىف:  الناشـر: المكتبـة  ،المحقـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد ،هــ)٢٧٥السِّ

 .بيروت –العصرية، صيدا 

 ،أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين الشـافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

قام بإخراجه وصححه وأشرف علـى طبعـه:  ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشــر: دار ، عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز ،محــب الــدين الخطيــب

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -المعرفة 

كمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي المعـروف بـابن الهمـام (المتـوىف:  ،فتح القدير - 

 الناشر: دار الفكر. ،هـ)٨٦١

فتوحــات الوهــاب بتوضــيح شــرح مــنهج الطــالب المعــروف بحاشــية الجمــل (مــنهج الطــالب  - 

 ، شــرح مــنهج الطــالب)اختصــره زكريــا األنصــاري مــن منهــاج الطــالبين للنــووي ثــم شــرحه يف

 ،هـــ)١٢٠٤ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي األزهــري، المعــروف بالجمــل (المتــوىف: 

 الناشر: دار الفكر.

أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابـن مهنـا،  ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين - 

 ،بدون طبعة ،الناشر: دار الفكر ،هـ)١١٢٦شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي (المتوىف: 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم  ،قواعد األحكام يف مصالح األنام - 

راجعه وعلق عليه:  ،هـ)٦٦٠بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوىف: 

 مضـبوطة جديـدة: طبعـة - القـاهرة –الكليـات األزهريـة  الناشر: مكتبـة ،طه عبد الرؤوف سعد

 .م١٩٩١ - هـ١٤١٤ منقحة،

عميــد كليــة  -د. محمــد مصــطفى الزحيلــي  ،القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف المــذاهب األربعــة - 

 األولـى، الطبعـة ،دمشـق –الناشر: دار الفكر  ،جامعة الشارقة -الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧
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 منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريـس البهـويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع - 

 الناشر: دار الكتب العلمية.  ،هـ)١٠٥١(المتوىف:  يالحنبل

 )،هــ٤٥٨ت: (أبو الحسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي  ،المحكم والمحيط األعظم - 

 هــ١٤٢١ األولى، الطبعة ،بيروت –ر الكتب العلمية الناشر: دا ،المحقق: عبد الحميد هنداوي

 .م٢٠٠٠ -

أبو المعالي برهـان الـدين محمـود  ،المحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أبي حنيفة  - 

المحقــق:  ،هـــ)٦١٦بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن َمــاَزَة البخــاري الحنفــي (المتــوىف: 

 األولــى، الطبعــة - لبنــان –ر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت الناشــ ،عبــدالكريم ســامي الجنــدي

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤

زيـن الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي  ،مختار الصـحاح - 

الــدار  -الناشــر: المكتبــة العصــرية  ،المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد ،هـــ)٦٦٦(المتــوىف: 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الخامسة، بعةالط ،صيدا –النموذجية، بيروت 

أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بـن محمـد بـن حمدويـه بـن  ،المستدرك على الصحيحين - 

تحقيـق:  ،هــ)٤٠٥ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماين النيسابوري المعروف بابن البيع (المتـوىف: 

 – هــ١٤١١ األولـى، لطبعـةا ،بيـروت –الناشـر: دار الكتـب العلميـة  ،مصطفى عبد القادر عطـا

 .م١٩٩٠

  مســلم بــن الحجــاج  ،رســول اهللا إلــى  المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل - 

الناشـر:  ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،هـ)٢٦١أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوىف: 

 . بيروت –دار إحياء الرتاث العربي 

  أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي،  ،رح الكبيــرالمصــباح المنيــر يف غريــب الشــ - 

 . بيروت –الناشر: المكتبة العلمية  ،هـ)٧٧٠أبو العباس (المتوىف: نحو 

محمد بن أبـي الفـتح بـن أبـي الفضـل البعلـي، أبـو عبـد اهللا، شـمس  ،المطلع على ألفاظ المقنع - 

الناشـر:  ،ين محمـود الخطيـبوياسـ ،المحقـق: محمـود األرنـاؤوط ،هــ)٧٠٩الدين (المتوىف: 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ،الطبعة األولى ،مكتبة السوادي للتوزيع



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة تأصيلية فقهية« منوذجاً �covid- 19لقاح �اللقاح الطيب 

١١٩٨  

 ،أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق) ،معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) - 

 .هـ١٣٨٠ - ١٣٧٧، بيروت –الناشر: دار مكتبة الحياة 

الناشـر:  ،هـ)١٤٢٤عبد الحميد عمر (المتوىف:  أحمد مختار .د ،معجم اللغة العربية المعاصرة - 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة األولى،  ،عالم الكتب

أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين (المتـوىف:  ،معجم مقـاييس اللغـة - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،الناشر: دار الفكر ،المحقق: عبد السالم محمد هارون ،هـ)٣٩٥

المؤلــف: شـمس الـدين، محمــد بـن أحمــد  ،معرفـة معـاين ألفــاظ المنهـاجإلــى  اجمغنـي المحتـ - 

األولـى،  الطبعـة ،الناشـر: دار الكتـب العلميـة ،هــ)٩٧٧الخطيب الشربيني الشافعي (المتـوىف: 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن سـليمان بـن بطـال  ،النظم المستعذب يف تفسير غريب المهذب - 

دراسة وتحقيق وتعليـق: د. مصـطفى  ،هـ)٦٣٣عبد اهللا، المعروف ببطال (المتوىف:  الركبي، أبو

ــالم ــيظ س ــد الحف ــة ،عب ــة المكرم ــة، مك ــة التجاري ــر: المكتب ــزء١٩٨٨ ،الناش م ١٩٩١)، ١م (ج

 ).٢(جزء

 .هـ١٤٣١ ،الثالثة الطبعة ،النفائس دار ،د. احمد محمد كنعان ،الموسوعة الطبية الفقهية - 

 https://www.iifa-aifi.org/ar/2683.htmlلفقه اإلسالمي الدولي موقع مجمع ا - 

 https://www.moh.gov.saموقع وزارة الصحة  - 

 https://www.who.int/arموقع منظمة الصحة العالمية  - 
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