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:السؤال

،الس�الُم عليْكُم وَرْحمة الله

،نشكُركم على ِخدَْمتِكم للد�ين الحنيف، بارك اللُه فيكُم

�لقيح أثٌر في الوِقاية؟ وهل يَجوُز ائِع اليَوم ببلَدِنا الَمغرب، هل لِهذا الت عندي ُشبهٌة فيما يُسم�ى بتلقيح األطفال الش�
شرعًا؟

.بارك الله فيكم

:اإلجابة

:الحمدُ لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وَصْحبِه وَمن وااله، أم�ا بعدُ

ائل (تلقيح األطفال) هو أخذُ اللّقاح الواقي مَن األمراض، واألْصُل فيه فالظ�اهُر من قَوِْل األِخ الس�

م� �بي� - صل�ى الله عليه وسل�م - الوِقاية من الس� �ه من ُجملة األْخذِ باألسباِب، وقَدْ َشَرعَ لنَا الن اإلباحُة؛ ألن
ه سحٌر وال �ح بسبع تَمرات من تمر المدينة لم يضر� والس�حر، فقال - صل�ى الله عليه وسل�م -: «من تصب
�فق عليه، وهو نص� في محل النزاع »؛ مت .سم�

�وا بأدل�ة كثيرةٍ منها: �داوي بِالمشروع، وهو َمذهَُب َجماهير الس�لف والَخلَف، واستَدَل وألنه من ُجملة الت
ما رواه أسامُة بن َشريك قال: كنُت عند النبي - صل�ى الله عليه وسل�م - وجاءِت األعراُب، فقالوا: يا
رسول الله، أنتَدَاوى؟ فقال: «نعم، يا عبادَ الله تداوَوْا؛ فإن� الله - عز� وجل� لم يََضعْ داءً إال وضع له

.ِشفاءً غير داءٍ واحد» قالوا: ما هو؟ قال: «الهََرم»؛ رواهُ أْحَمدُ

�بات، وإبطاَل قوِْل َمن أنكرها، �م: "فقدْ تضم�نَْت هذه األحاديُث إثباَت األسباب والمسب قال ابن الَقي
�ل، كما ال يُنافيه دَفْعُ الجوع والعَطَش والحّر والبَْرد بأضدادِها، بل �وك �ه ال يُنافي الت واألمَر بالتداوي، وأن

�وحيد إال بُِمباشرة األسباب التي نَصبَها الله مقتضياٍت لُِمسبباتِها قدًرا وشرعًا، وأن� ال تَتِم� حقيقُة الت

�وك�ل كما يقدح في األْمرِ والحكمة، ويضعفه من حيُث يَظُن� تعطيلَها يْقدَُح بُِمباشرتِه في نفس الت
�ل، فإن� تَْركها عْجٌز يُنافي التوك�ل الذي حقيقتُه اعتمادُ الَقلْب على �وك �لُها أن� تْركَها أقوى مَن الت ُمعَط

ه في دينه ودنياه، والبد� مع هذا االعتمادِ الله في حصول ما ينَفع العبدَ في دينه ودنياه، ودَفِْع ما يضر�
�له �الً، وال توك رع، فال يَجعل العبدُ عْجَزه توك من مباشرة األسباب وإال كان معط�الً لألْمرِ والحكمة والش�
.عْجًزا" اهـ

�داوي ِمم�ا وقع �طعيُم ِضد� أي� مرٍض يُخشى انتشاُره أو يتوق�ع، وال فارقَ بينَه وبيَن الت وعليه؛ فيجوُز الت
،،من األمراض، وأثر ذلك التلقيح موجود وهو من جملة ربط األسباب بمسبباتها

.والله أعلم
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