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إِذ ا اْست ع نْت  ف اْست  " ، و  ِل اَّلله 
 
لْت  ف اْسأ

 
أ ، إِذ ا س  ك  ْدُه َُت اه  ِ

ِظ اَّلله  َت  ، اْحف  ْظك  ْف  ِظ اَّلله  َي  ة  ل ْو اْحف  مه
ُ
نه األ

 
اْعل ْم أ ، و  ِ ٍء ل ْم  ِعْن بِاَّلله ْ ُعوك  بَِش  نْف  ْن ي 

 
ع ْت لَع   أ اْجت م 

ل وِ  ، و  ُ ل ك  ت ب ُه اَّلله ٍء ق ْد ك  ْ ُعوك  إِاله بَِش  نْف  قْل   ي 
 
، ُرفِع ِت األ ل يْك  ُ ع  ت ب ُه اَّلله ٍء ق ْد ك  ْ وك  إِاله بَِش  ٍء ل ْم ي ُُضُّ ْ وك  بَِش  ْن ي ُُضُّ

 
ُعوا لَع   أ حُ اْجت م  ْت الصُّ فه   ".ُف ُم و ج 
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اِن.وقال  يْط  ل ُة ِمن  الشه الع ج  ن اُة ِمن  اهلِل و 
 
: األ لهم  ل يِْه و س  ُ ع  ىله اَّلله  ( 2012، الرتمذي:4256)أبو يعىل:  ر ُسوُل اهلِل ص 

 الوشيك.  19منا تساؤالت كثرية عن برنامج طرح اللقاح لكوفيد تسله 

 موقفنا بهذا الشأن اكتلايل:فواحلصول لَع امللحظات منهم، واستشارات عديدة لألطباء،  فبعد مداوالت واسعة، وحبث واعتبار، 

معرفة   هو ما إذا اكن العلج مقبوالا أم ال اجلانب اهلاّم من معرفة فإن انلظر عن اجلوانب الفقهية اليت تتعلق بمكّونات اللقاح ومركباته،  بغّض  -
 ها. يتالصحة اإلنسانية ورفاهالاكمن فيه لَع  اخلطرومعرفة   سلمته

ا حمتم لا لإلصابة بأمراض املناعة اذلاتية، وَيمل كذلك  –من بني أمور أخرى   –املخاوف املتعلقة بلقاح فريوس كورونا من  - أنه َيمل خطرا
لا لإلصابة بمرض كوفيد ا حمتم  واليت تسّّم باتلعزيز املعتمد   – وهذه املشلكة األشد إذا حدثت اإلصابة بالفريوس بعد تناول اللقاح.  19-خطرا

م لبصورة واضحة. وبسبب عدِم بيانات السلمة طويلة األجل حايلًّا، مىض  فيما وقد وصفه األطباء  ، تعقيد معروف –لَع األجسام املضاّدة 
د   ن يتناول اللقاح سيصاب بهذا اتلعقيد أم ال.م   أنّ بعُد يؤكه

 هاالشتبا  ا يزيد منممه غري واضحة املعالم  يف خمتلف أحناء العال م 19-باإلضافة إىل ذلك، فإن اتلقارير عن الوفيات بعد تناول لقاح كوفيد -
رة( فّعايلته ضد السلالت اجلديدة   لم يثبت بعدُ  وكذلك ،  اتلثبتعدم و  من الفريوس. )املتحوِّ

يل هلذا اللقاح تّم برسعة شديدة، فالعملية اليت تأخذ مخس إىل عرش سنوات قبل طرح اللقاح  و  ىل جانب ذلك، من املعروف أن اتلوزيع الّ إ -
 . 19-بيانات السلمة متوسطة األمد وطويلة األمد فيما يتعلق بلقاح كوفيديف فهناك نقص  ،تّمت يف أشهر قليلة، وباتلايل

ِصبنا بمر ٍض ملز   – سلمني امل – حنن 
ُ
 ا فعلينا استعمال الوسائل املباحة واملجّربة نليل الشفاء.م   مون رشًعا باحلفاظ لَع الصحة ودفع األذى عنها، وإذا أ

مون كما أنّنا   لوسائل اليت قد تسبب آثاراا سلبيّة. نتجنّب اأن بملز 

ا لللزتامات الرشعية،  ، واملعلومات املتاحة إىل ايلوم، وأنّه أداة وقائية وليس دواء يف حّد ذاته، فإننا ال نستطيع أن )ابليانات( املكّوناتوالغموض يف نظرا
 باالحتياط.  ، ذللك ننصح اجلميع  هل نرّوج

حيث أمرنا بالًعء   واملرض  الُضر من مجيع أنواع لَع الصحة  علج مؤكد للمحافظة إىل  – صىل اهلل عليه وسلم  –نا رسول اهلل حبيبنا ونبيّ أرشدنا وقد 
ا ومساءا ثلث مراتاتلايل   : ، إىل جانب غريه من األدعية املأثورة يف هذا الشأنصباحا

 (5090)سنن أيب داود:   ال هلإ إال أنت   امهلل ًعفين يف بدين، امهلل ًعفين يف سميع، امهلل ًعفين يف برصي، 

 يف ديننا ودنيانا وآخرتنا، آمني ةحفظ اهلل صحتنا وإيماننا ورزقنا العافي
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