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 :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 

 : السؤال  ترجمة

 وشيخنا، أميرنا  عليكم السالم

 بالخالفة  األمة  هذه   يكرم   وأن   يديك   على   النصر  يحقق  وأن   النبيل   الحزب   وهذا  أنت  يحميك   أن  هللا  أسال 

 . آمين النبوة،  منهاج على  الثانية الراشدة

  بحيث   عام  كل  الشتوية  الفترة  في  نزااإلنفلو  ضد  ا  تطعيم  أبناءنا  الحكومة  تعطي  المتحدة  المملكة  في:  هو  سؤالي

 أن  علمته  ومما .  التطعيم  أبنائهم  إعطاء  عدم  يختاروا   أن  لآلباء  ويجوز   وقائية  مسألة  هذه  إن.  نزاباإلنفلو  يصابون  ال

 . لألنف رشاش/رذاذ  شكل على  هو والتطعيم تنقيته،   تمت بأنه  ويقولون الخنزير،  من جيالتين يحتوي التطعيم

  الخنزير   مثل  محرمة  مواد  على  تحتوي  أدوية  وكذلك  وقاية،   التطعيم  ذأخ  البالغين  أو  لألطفال  يجوز  فهل

 . إلخ... والكحول

 . الجواب على  جزيال   يثيبك وأن صحة بأحسن يحفظك أن هللا  أسأل

 . وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم

 اإلسالم في أخوك

 عبد البصير 



 

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعليكم

 ... منه بأحسن الدعاء نبادلك ونحن لنا، الطيب دعائك على فيك  هللا بارك البداية في

  التداوي   عن  كذلك  وتسأل   محرمة  مواد  على  لقاحه  يحتوي   الذي  التطعيم  في   الشرعي  الحكم  عن  تسأل  إنك

 بالمحرم التداوي  حكم على  أجبنا وكذلك التطعيم، حكم على  أجبنا  أن سبق وقد... محرمة مواد تحتوي التي  باألدوية

 : به أجبنا مما  ا  ئشي  لك وأنقل الحالي،  سؤالك  على الجواب  يكون األجوبة هذه  مجموع ومن النجس، و

 : فيه وجاء وحكمه،  التطعيم حول   م2013/ 11/ 18  في  سؤال جواب: أولا 

 : ذلك ودليل فرضا ،  وليس مندوب  هو والتداوي دواء،  هو ]التطعيم

 . «ِشفَاءا  لَهه  أَْنَزلَ  إِلَ  َداءا  ّللَاه   أَْنَزلَ  َما» ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول   قال: قال هريرة  أبي  طريق من البخاري روى  -1

  َعزَ   للاِ   بِِإْذنِ  بََرأَ   الَداءِ   َدَواءه   أهِصيبَ   فَِإذَا  َدَواٌء،   َداء    ِلكهل ِ »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  هللا  عبد  بن  جابر  عن  مسلم  وروى

،   ّللَاه   لَ أَْنزَ   َما»  مسعود  بن  هللا  عبد  عن  مسنده  في  أحمد  وروى   «، َوَجلَ  ،   لَهه   أَْنَزلَ   قَدْ   إِلَ   َداءا   َعِلَمهه،  َمنْ   َعِلَمهه   ِشفَاءا

 . « َجِهلَهه   َمنْ  َوَجِهلَهه 

  يؤدي  الذي  التداوي  لحصول  السعي  على  حاثا   ذلك ليكون يشفيه، دواء   داء لكل   بأن إرشاد  فيها األحاديث وهذه

 .جابا  إي وليس إرشاد وهذا سبحانه،  هللا بإذن الداء شفاء  إلى

  «،فَتََداَوْوا  الَدَواَء،   َخلَقَ   الَداَء،  َخلَقَ   َحْيثه   ّللَاَ   إِنَ »:  قال   ملسو هيلع هللا ىلص   هللا   رسول  إن:  قال  أنس  عن  أحمد  روى   -2

يٍك،   ب ن    أَُساَمةَ   َعن    داود  أبو   وروى  َحابَهُ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّب يَّ   أَتَي تُ :  قَالَ   َشر  مُ   َعلَى  َكأَنََّما  َوأَص  ه  تُ فََسلَّ   الطَّي ُر،   ُرُءوس    قَعَد ُت،  ثُمَّ   م 

َع َرابُ  فََجاءَ  ن   األ    إِلَ  َداءا  يََضعْ  لَمْ  َوَجلَ  َعزَ   ّللَاَ   فَِإنَ  تََداَوْوا»: فَقَالَ  أَنَتََداَوى؟  َّللاَّ ، َرسُولَ  يَا :  فَقَالُوا هُنَا، َوَها  هُنَا َها   م 

،  لَهه  َوَضعَ   . موت"ال "إال أي اْلَهَرمه« َواِحد   َداء   َغْيرَ   َدَواءا

  فإن  يتداووا،   بأن للعباد ومخاطبة بالتداوي،  لألعراب  إجابة   الحديث  هذا  وفي بالتداوي، أمر  األول  الحديث  ففي

  الطلب،  مطلق  يفيد  واألمر  األمر،   بصيغة  الحديثين  في  المخاطبة  جاَءت  وقد.  شفاء    له  وضع  إالا   داء    وضع  ما  هللا

  تدل  قرينة  أية  الحديثين  في  تُوجد  وال  عليه،   تدل  قرينة  إلى  يحتاج   والجزم  جازما ،   أمرا    كان  إذا  إالا   الوجوب  يفيد  وال

  إفادة  الحديثين  هذين  عن  ينفي  ما  التداوي،  ترك  جواز  على  تدل  أحاديث   وردت   أنه  إلى  إضافة  الوجوب،   على

له »:  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  حصين  بن  عمران  عن  مسلم  روى  فقد.  الوجوب  بِغَْيرِ   اا أَْلف  عهونَ َسبْ   أهَمتِي  ِمنْ   اْلَجنَةَ   يَْدخه

ونَ   لَ   الَِذينَ   ههمه »:  قَالَ   هللا ؟  َرسُولَ   يَا  هُم    َوَمن  :  قَالُوا  «، ِحَساب    والرقية  «، يَتََوَكلهونَ   َرب ِِهمْ   َوَعلَى  يَْستَْرقهوَن،   َولَ   يَْكتَوه

ه  :...  قَالَ :  َعبَّاٍس   اب ن    عن  البخاري  وروى.  التداوي  من  والكي أَةُ   َهذ  َداُء، ا  الَمر  َرعُ،   إ نا ي:  فَقَالَت    ملسو هيلع هللا ىلص  النَّب يَّ   أَتَت    لسَّو    أُص 

عُ  أَتََكشَُّف،  َوإ نا ي َ   فَاد  ب ُر،:  فَقَالَت    «يهعَافِيَكِ   أَنْ   ّللَاَ   َدَعْوته   ِشئْتِ   َوإِنْ   الَجنَةه،  َولَكِ   َصبَْرتِ   ِشئْتِ   إِنْ »:  قَالَ   ل ي،   َّللاَّ   أَص 

َ  عُفَاد   أَتََكشَُّف،  إ نا ي: فَقَالَت    . التداوي  ترك جواز على يدالن الحديثان فهذان. «...لََها فََدَعا» أَتََكشََّف،  الَ  أَن   ل ي َّللاَّ

  وإما   لإلباحة  إما  هنا  فاألمر  وإذن  للوجوب،   ليس  "تداووا"  "، فتداووا"  الوارد  األمر  أن  على  يدل  ذلك  وكل

 . للندب األحاديث  في الوارد بالتداوي  األمر  يكون التداوي،   على ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول حث ولشدة  للندب، 

  من   معينا    نوعا    أن  ثبت  إذا  أنه  إال  مندوب،   والتداوي  دواء،   التطعيم  ألن  الندب،   حكمه  التطعيم  فإن  وعليه

  حراما    يكون  المواد  بهذه  الحالة  هذه  في  التطعيم  فإن...  ما  لسبب  ضارة  أو  فاسدة  مواده  تكون  كأن  ضار  التطعيم

:  ملسو هيلع هللا ىلص  َّللاَّ    َرسُولُ   قَالَ :  قَالَ   َعبَّاٍس،   اب ن    َعن    مسنده  في  أحمد  أخرجه  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  حديث  من  الضرر  قاعدة  وفق

 ... نادرة  حاالت هذه  أن غير. «ِضَرارَ  َولَ  َضَررَ  لَ »

  ونحوها،  المعدية  كاألمراض  ذلك  تقتضي  التي  األمراض  ضد  تطعيم  هناك  فسيكون  الخالفة  دولة  في  وأما

 شرعا    والمعروف .  ﴾يَْشِفينِ   فَههوَ   َمِرْضته   َوإِذَا﴿   الشافي  هو  سبحانه  وهللا  وصافيا،   ئبةشا  كل   من  نقيا    الدواء  ويكون

  َراع    اإِلَمامه »:  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  بقول  عمال    الشئون  رعاية  باب  من  الخليفة  على   الواجبات  من  هي   الصحية  الرعاية  أن



 

ولٌ  َوههوَ   الصحة  عن الدولة مسؤولية  على  عام  نص  وهذا. رعم بن  هللا  عبد  عن البخاري أخرجه «َرِعيَتِهِ  َعنْ  َمْسؤه

 . الدولة على الواجبة  الرعاية في لدخولهما والتطبيب

ِ   إِلَى  ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَِ   َرسهوله   بَعَثَ »:  قال   جابر  طريق  من  مسلم   أخرج:  والتطبيب  الصحة  على  خاصة  أدلة  وهناك   أهبَي 

:  قال  أبيه  عن   أسلم  بن  زيد  عن  المستدرك  في  الحاكم  وأخرج.  «لَْيهِ عَ   َكَواهه   ثهمَ   اا ِعْرق  ِمْنهه   فَقََطعَ   اا َطبِيب  َكْعب    ْبنِ 

 ِشَدِة   ِمنْ   النََواةَ   أَمهص    كهْنته   َحتَى   فََحَمانِي  َطبِيباا   عهَمره   ِلي   فََدَعا  َشِديداا   َمَرضاا   اْلَخَطابِ   بِنَ   عهَمرَ   َزَمانِ   فِي  َمِرْضته »

 . «اْلِحْميَةِ 

،  إلى  ا  طبيب  بعث  حاكما    بوصفه  ملسو هيلع هللا ىلص   فالرسول    إلى   بطبيب  دعا   الثاني  الراشد  الخليفة  عنه  هللا  رضي   وعمر  أبيا

  توفيرها  الدولة  على   يجب  التي  للرعية  األساسية  الحاجات   من   والتطبيب  الصحة  أن  على  دليالن  وهما  ليداويه،   أسلم

 . انتهى [.الرعية من يحتاجها لمن مجانا  

 : فيه وجاء  بهما، والتداوي  وبالنجس حرمبالم النتفاع حول   2011/ 26/1 في سؤال جواب: ثانياا 

 : ذلك على األدلة ومن حرام، والمحرم بالنجس االنتفاع -2... ]

يَ   َّللاَّ    َعب د    ب ن    َجاب ر    َعن    البخاري  أخرج   - ُ   َرض  عَ   أَنَّهُ   َعن ُهَما  َّللاَّ فَت ح    َعامَ   يَقُولُ   ملسو هيلع هللا ىلص  َّللاَّ    َرسُولَ   َسم 
  ب َمكَّةَ   َوهُوَ   ال 

ومَ   أََرأَْيتَ   ّللاَِ   َرسهولَ   يَا  فَِقيلَ   َواْْلَْصنَامِ   َواْلِخْنِزيرِ   َواْلَمْيتَةِ   اْلَخْمرِ   بَْيعَ   َحَرمَ   َوَرسهولَهه   ّللَاَ   إِنَ »  يهْطلَى  فَِإنََها  اْلَمْيتَةِ   شهحه

لهوده   بَِها  َويهْدَهنه   الس فهنه   بَِها   ّللَاه   قَاتَلَ   ذَِلكَ   ِعْندَ   ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَِ   َرسهوله   قَالَ   ثهمَ   مٌ َحَرا  ههوَ   لَ   فَقَالَ   النَاسه   بَِها  َويَْستَْصبِحه   اْلجه

وَمَها َحَرمَ   لََما ّللَاَ  إِنَ  اْليَههودَ   . «ثََمنَهه   فَأََكلهوا بَاعهوهه  ثهمَ  َجَملهوهه  شهحه

 . « بَِشْيء   المْيتَةِ  ِمنَ  تَْنتَِفعوا ل »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول قال: قال جابر عن للطبري اآلثار تهذيب وفي -

يَ   قَالَت   َمي ُمونَةَ  َعن   َوَوه ب   ُمَسدَّد   قَالَ  َعبَّاٍس  اب ن   عن داود  أبي حديث  في  جاء كما الميتة جلد استثني  وقد - د    أُه 

اَلةٍ  ن    َشاة    لَنَا  ل َمو  َدقَة    م   إِنََها  ّللَاِ   َرسهولَ   يَا  قَالهوا  بِهِ   تهمْ َواْستَْنفَعْ   إَِهابََها  َدبَْغتهمْ   أَلَ »  فَقَالَ   ملسو هيلع هللا ىلص   النَّب ي    ب َها   فََمرَّ   فََماتَت    الصَّ

مَ  إِنََما قَالَ  َمْيتَةٌ  ر ِ  . «أَْكلهَها حه

يَ   َّللاَّ    َعب د    ب ن    َجاب ر    َعن    البخاري  وأخرج  - عَ   أَنَّهُ   َعن ُهَما  َّللاَُّ   َرض  فَت ح    َعامَ   يَقُولُ   ملسو هيلع هللا ىلص  َّللاَّ    َرسُولَ   َسم 
  ب َمكَّةَ   َوهُوَ   ال 

 . «اْلَخْمرِ  بَْيعَ  َحَرمَ   َرسهولَهه وَ  ّللَاَ   إِنَ »

يَ   أَنٍَس   َعن    كذلك  البخاري   وأخرج  - ُ   َرض  م    َساق يَ   كُن تُ   َعن هُ   َّللاَّ ل    ف ي  ال قَو  ُرهُم    َوَكانَ   َطل َحةَ   أَب ي  َمن ز  َمئ ذٍ   َخم    يَو 

يخَ  ي   ملسو هيلع هللا ىلص  َّللاَّ    َرسُولُ   فَأََمرَ   ، ال فَض  ي  ا  ُمنَاد  َمتْ   قَدْ   اْلَخْمرَ   إِنَ   أَلَ »  يُنَاد  ر ِ ُرج    :َطل َحةَ   أَبُو  ل ي  فَقَالَ   :قَالَ   «حه ق َها  اخ  ر    ،فَأَه 

تُ  َكك   ف ي فََجَرت   فََهَرق تَُها فََخَرج  ينَة   س   . ال َمد 

  َوثََمنََها   اْلَمْيتَةَ   مَ َوَحرَ   َوثََمنََها  اْلَخْمرَ   َحَرمَ   ّللَاَ   إِنَ »  قَالَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َّللاَّ    َرسُولَ   أَنَّ   هَُري َرةَ  أَب ي  َعن    داود  أبو   وأخرج  -

 . « َوثََمنَهه   اْلِخْنِزيرَ  َوَحَرمَ 

 : حراما   ليس والنجس المحرم  في فالتداوي التداوي، التحريم من يستثنى -3

صَ   أَوْ   ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَِ   َرسهوله   َرَخصَ »  أنس  عن  مسلم  فلحديث  حراما    ليس  بالمحرم  التداوي  أن  أما  - خ ِ بَْيرِ   ره   ْبنِ   ِللز 

  في  جاز  ولكنه  حرام،  للرجال    الحرير  ولبس.  «بِِهَما  َكانَتْ   ِلِحَكة    اْلَحِريرِ   لهْبِس   فِي   َعْوف    ْبنِ   الَرْحَمنِ   َوَعْبدِ   اْلعََوامِ 

َمن    َعب دُ   َحدَّثَنَا:  للنسائي   واللفظ  والترمذي   داود  وأبي  النسائي  لحديث  وكذلك.  التداوي ح  ه    َعن    َطَرفَةَ   ب نُ   الرَّ  َجدا 

فََجةَ  يبَ   أَنَّهُ   أَس عَدَ   ن  ب    َعر  فُهُ   أُص  مَ   أَن  ل يَّة    ف ي  ال كُاَلب    يَو  ن    ا  أَن ف  فَاتََّخذَ   ال َجاه  قٍ   م   يَتَِخذَ   أَنْ   ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِي    فَأََمَرهه »  َعلَي ه    فَأَن تَنَ   َور 

 .التداوي في  جاز ولكنه حرام،  للرجال والذهب «ذََهب   ِمنْ  اا أَْنف

لي  - بالنجس  التداوي  أن  »وأما  عنه  هللا  رضي  أنس  عن  البخاري  فلحديث  حراما   فِي  س  اْجتََوْوا  نَاساا  أََن 

بَِل فَيَْشَربهوا ِمْن أَْلبَانَِها َوأَْبَوالِ  َها فَلَِحقهوا بَِراِعيِه فََشِربهوا ِمْن  اْلَمِدينَِة فَأََمَرههْم النَبِي  ملسو هيلع هللا ىلص أَْن يَْلَحقهوا بَِراِعيِه يَْعنِي اإْلِ

يَُواف ق ُهم  َطعَامَها، فمرضوا، والرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أجاز  أَْبَواِلَهاأَْلبَانَِها وَ  لَم   ...«. ومعنى اجتووا أَي  

  قام أعرابي فبال في المسجد،لهم في التداوي "البول" وهو نجس، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه قال »
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  من ذَنهوباا  أو  - ماء  من  َسْجالا  بوله  على وَهريقوا دعوه: وسلم  لهوآ عليه للا  صلى النبي  لهم فقال الناس،  فتناوله

رين بهعثتم فإنما - ماء يس ِ رين تهبعثوا ولم  مه عس ِ ال    قوله «، مه  . انتهى [...المملوءة الدلو أي:  وذَنُوبا   َسج 

 : م 2013/ 09/ 19  في  سؤال  جواب  في  وجاء: ثالثاا 

  مع   الجواز  فحكمه...  الكحول  فيه  تدخل   الذي   الدواء  وكذلك   الدواء،  في  الخمر  استعمال   أن  هو   والجواب   ...]

 : ذلك ودليل ، الكراهية 

ق    طريق  من  ماجه  ابن  أخرج يا    سَُوي دٍ   ب ن    َطار  َرم  َها  اا أَْعنَاب  بِأَْرِضنَا  إِنَ   ّللاَِ   َرسهولَ   يَا  قهْلته »:  قَالَ   ال َحض   نَْعتَِصره

 عن  نهي  فهذا  «، َداءٌ   َولَِكنَهه   بِِشفَاء    لَْيسَ   ذَِلكَ   إِنَ   قَالَ   ِلْلَمِريِض   بِهِ   نَْستَْشِفي   إِنَا  ْلته قه   فََراَجْعتههه   لَ   قَالَ   ِمْنَها  فَنَْشَربه 

 البخاري  أخرج  اإلبل"،   "بول  بالنجس  التداوي  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أجاز  ولكن.  دواء    "الخمر"  الحرام  أو  النجس  استعمال

 إِبِلَ   يَأْتهوا  أَنْ   ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَِ   َرسهوله   لَههمْ   فََرَخصَ   اْلَمِدينَةَ   اْجتََوْوا  عهَرْينَةَ   ِمنْ   اا نَاس  أَنَ »:  عنه  هللا  رضي  أنس  طريق  من

  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  لهم  فأجاز  فمرضوا،   جوها  يوافقهم  لم  أي:  المدينة  اجتووا  «، ...َوأَْبَواِلَها  أَْلبَانَِها  ِمنْ   فَيَْشَربهوا  الَصَدقَةِ 

 الترمذي  أخرج  الحرير"،   "لبس  بالحرام  التداوي  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أجاز  وكذلك.  نجسة  وهي  اإلبل  بأبوال  يتداووا  أن

بَْيرَ   َعْوف    ْبنَ   الَرْحَمنِ   َعْبدَ   أَنَ »  أنس  طريق  من  للترمذي  واللفظ  وأحمد،  ِ   إِلَى  اْلقَْملَ   َشَكيَا  اْلعََوامِ   ْبنَ   َوالز   ملسو هيلع هللا ىلص  النَبِي 

  في   النهي  أن  على  قرينة  الحديثان  وهذان  «، َعلَْيِهَما  َوَرأَْيتههه :  قَالَ .  اْلَحِريرِ   قهمهِص   فِي   لَههَما  فََرَخصَ   لَههَما،   َغَزاة    فِي 

 . مكروه  والحرام بالنجس التداوي أن أي  جازم،  غير ماجه ابن حديث

  استعمال   عدم  هو  واألفضل  الكراهية،   مع  جائز  الكحول  صناعته  في  يدخل  الذي  الدواء   استعمال  فإن  ولذلك

 دواء    المريض  تناول  لو  وهكذا  مكروه،  فحكمها  الدواء  صناعة  في  استعملت  لو  لكنها  الدواء،   صناعة  في  الكحول

  شيئا    وليس  المختصين،   رأي  وفق  دواء  هو  الكحول  فيه  الذي   المزيج  كان  إذا  ذلك  وكل  مكروه،   فهو  كحول  فيه

 . انتهى [.آخر

  تحت  داخل  التطعيم  نأل  الكراهة  مع  جائز  نجسة  أو  محرمة  مواد  على  تحتوي  بلقاحات  التطعيم  فإن  عليه  وبناء

  ضررا    فيه  أن  تبين  إذا  إال  ...الكراهة  مع  جائز  األعلى  في  مبين  هو  كما  والنجس  بالمحرم  والتداوي  التداوي،   باب

 . يجوز ال فعندها

 واضحا ، وهللا أعلم وأحكم.  أصبح قد األمر  يكون أن آمل

 

 الرشتة  أبو خليل بن  عطاء أخوكم

 هـ 1442شعبان  08

 م 2021/ 03/ 21 الموافق

 

 : الفيسبوك على  هللا(  )حفظه اْلمير  صفحة من الجواب رابط
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