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ABSTRAK

Permasalahan mengenai imunisasi masih terdapat banyak kontroversi di tengah-
tengah masyarakat. Kelompok yang mengimunisasi anaknya mempunyai beberapa 
alasan kuat sehingga mereka mau untuk untuk menvaksinasi anak-anaknya. Beberapa 
kelompok yang menolak vaksinasi melalui berbagai media, memiliki jumlah alasan untuk 
tidak memvaksinasi anaknya. Mereka yakin pola hidup yang sehat dan seimbang dapat 
mencegah anak untuk tertular penyakit. Kemudian, masalah kehalalan vaksin merupakan 
salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk tidak memvaksinasi anaknya. Diantara 
alasannya adalah sang ibu zero tolerance terhadap babi. Mereka tidak akan memasukkan 
anak saya sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan zat babi. Sebagian berpendapat, 
imunisasi dapat diberikan dalam keadaan darurat. Tetapi yang harus diperhatikan, darurat 
yang seperti apa. Dan halal-haram menjadi pertimbangan utama.

Dalam kajian ini penulis menemukan beberapa poin penting bahwasanya para 
Ahli Fiqh bersepakat hukum imunisasi yaitu diperbolehkan, dengan sebab-sebab 
berikut: 1) Imunisasi merupakan salah satu cara untuk menolak suatu penyakit sebelum 
terjangkitnya penyakit, 2) Imunisasi merupakan cara pencegahan dan kebijakan terbaik 
untuk menjaga kesehatan masyarakat, 3) Imunisasi untuk menjaga kehidupan anak-anak, 
karena dalam analisis maqashid syari’ah adalah kemaslahatan dunia dan akihrat, yaitu 
menjaga 5 pilar penting yaitu menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta, 4) Fatwa 
ulama dari berbagai belahan dunia juga menghalalkan imunisasi karena sesuai kebutuhan 
dan maslahat manusia di dunia, 5) Imunisasi menjadi hal penting bagi seseorang karena 
jika meninggalkan imunisasi akan menyebabkan kehancuran diri atau kehancuran pada 
salah satu anggota atau bagian tubuhnya, 6) Imunisasi dalam fase anak-anak merupakan 
yang paling efektif  untuk menjaga kehidupan mendatang sehingga imunisasi dapat 
mewujudkan hak anak dengan mendapatkan kesehatan yang baik.
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مقدمة
برامج  املجتمع.  يف  موجودا  اتلحصني  حول  اخلالف  يزال  ال 
اتلحصني دلفع احلصبة وروبيال اذلي يعقد يف شهر أغسطس وسبتمرب 
وبعض  اتلحصني.  وسلبيات  إجيابيات  حول  انلقاش  فيها  سبب   2017

اجلمااعت اليت ترفض اتلحصني من خالل جمموعة متنوعة من وسائط 
متأكدون  أطفاهلا. وهم  تطعيم  لعدم  األسباب  األعالم، دليها عدد من 
أن قاعدة احلياة اليت يه نظام غذايئ صيح ومتوازن يمكن أن يمنع 
األطفال من املرض. جبانب ذلك، املسألة عن حالل اللقاحات يه أحد 
االعتبارات يف اختاذ قرار بعدم تطعيم أطفاهلم. ومن بني األسباب أن األم 
ال تتسامح مع حلم اخلزنير. لن يدخل طفلهم يشء ينسب إىل اخلنازير. 
وجيادل ابلعض بأن منع اتلحصني يمكن أن يقدم يف الرضر. ولكن 
الزم فيها االهتمام به، أي نوع من الرضر؟ وكذلك يهتم املسلم باحلالل 

واحلرام يف االختيار األسايس يف هذه املسألة.1
القضية األوىل، من حيث حكم املجتمع يف جهة جوانب اإلهليات، 
آخرين  نظر  من  اتلحصني.  إعطاء  جيب  ملاذا  ولكن  مريضا  يكن  لم  إذا 
اذلين يقيمون برنامج اللقاح هو من توافق الغربية. وتعارض تلك مسؤويلة 
الشخصيات ادلينية والعلماء توفري املنظور الصحيح عن اإلسالم. واحلفاظ 
ليس  أنه  والواقع  للمسلمني.  األساسية  األشياء  من  جزء  أنّها  الصحة  يلع 
اإلسالمية يف مقاصد  الرشيعة  بناء أسس  أاعده  فقط لكن  املستحب  من 

الرشيعة هو حفظ انلفس2.

1 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144515، 15.47 ةعاسلا ،2017 ربمفون 13 ةرايزلا
2 http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/04/20/nn3k9b-vaksin-

mengandung-babi-ini-fatwa-mui 15.55 ةعاسلا ،2017 ربمفون 13 ةرايزلا
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بأن  املجتمع  إقناع  يف  احلكومة  تتيقن  لم  احلالة،  هذه  يف  ولكن 
الربامج  تنفيذ  يف  يبشككون  واذلين  املحظورة.  املواد  من  خايلا  اتلحصني 
األشياء  اآلباء حول  اتلحصني ألطفاهلا. خماوف  تتطلب  واآلخر  احلكومية، 
السلبية، املواد املحظورة اليت سيُدخل إىل جسم أطفاهلم. ويف انلهاية، بزيادة 
املجتمع  يف  االنزاعج  أثاره  إىل  اتلحصني  بشأن  املضلّلة  املعلومات  انتشار 

املحيل.

معىن التحصني
ويأيت اتلحصني من اللكمة املحصنة أو املنيعة أو املقاومة. األطفال 
أو  مطعوم  األطفال  معنّي.  ملرض  احلصانة  إعطاء  يعين  وهذا  املمطعوم، 
مقاومون للمرض ولكنهم ليسوا بالرضورة حمصنني ضد أمراض أخرى.3 ثم 
املرض،  ضد  نشط  بشلك  املناعية  بالقوة  املرء  إلدراك  حماولة  هو  اتلحصني 
وذلك إذا مرة واحدة مع اتلعرض ألمراض معينة حىت إذا تعاين باملرض املعنّي 

 املرض اخلفيف.4
ّ

لن تعاين املرض إال

أضرار التحصني
الواقعة  بوجود  الطفل يكون ضعيفا  اتلحصني، اكن جسم  بطريقة 
بسبب  الطفل  موت  إىل  يؤدي  قد  اتلحصني  عدم  حالة  يف  اتلحصني.  بعد 
األمراض املعدية اليت قد تصيب الطفل. اتلحصني كذلك يؤدي إىل بعض 
إىل  يسبب  املوت، عدم اتلحصني  إىل  يسبب  منها: عدم اتلحصني  األرضار 
أرضار املجتمع  باألمراض املعدية، عدم اتلحصني يسبب إىل هلك وفسد 

اجلسم.

مقاصد الشريعة اإلسالمية
إن املقاصد الرشعية يه مجلة ما يريده الشارع احلكيم من مصالح 
ترتتب ىلع األحاكم الرشعية، وكمصلحة اجلهاد اليت يه در العدوان واذلب 

3 Dian Nur Hadianti, dkk, Buku Ajar Imunisasi, Cetakan II, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Tenaga Kesehatan), 2014, p. 8

4 IG.N. Gde Ranuh, Pedoman Imunisasi di Indonesia Tahun 2017, (Jakarta: Kementerian Kesehatan 
Indonesia, 2017) p. 6
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عن األمة، مصلحة الصوم اليت يه بلوغ اتلقوى، ومصلحة الزواج اليت يه 
املصالح  وهذه  الكون.  وإعمار  اذلرية  وإجناء  الفرج  وحتصني  ابلرص  غض 
كثرية ومتنوعة، جتمع يف هذه مصلحة كربى واغية لكية يه حتقيق عبادة اهلل، 
وإصالح املخلوقني وسعادته يف ادلنيا واآلخرة5، قال تعاىل: َولََقْد َبَعثْنَا يِف لُكِّ 

اُغوت.6 ََّ َواْجتَنِبُوا الطَّ ِن اْعبُُدوا اهلل
َ
 أ

ً
ٍة رَُسوال مَّ

ُ
أ

حتليل التحصني من منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية
حتليل التحصني يف علم الطب

نشط  املناعية/بشلك  بالقوة  املرء  إلدراك  حاولة  هو  اتلحصني 
ضد املرض، وذلك إذا مرة واحدة مع اتلعرض ألمراض معينة حىت إذا 
 املرض اخلفيف.7 لألمراض اليت 

ّ
تعاين باملرض املعنّي لن تعاين املرض إال

يمكن منها باتلحصني هو BCG (Bacille Calmatte  Guerin), اللقاح اثلاليث 
اتلهاب  احلصبة،  األطفال،  شلل  والكزاز(،  ادليكي  السعال  )ادلفرتيا 
واحلصبة  )احلصبة   ، Hemophilus)الزنيلة من  ب  نوع   (  B، HiB الكبد 

 MMR 8)األملانية
املستضد  من  اللقاح  إدخال  طريقة  من  اتلحصني  الطب،  علم  يف 
اللقاح كثرية ودقيقة، من  اليح اذلي قد ضعف. نعرف بأن عوامل تصنيع 
اختيار املستضد إىل آخر تصنيع اللقاح هو باألسلوب والطريقة الصحيحة. 
فال يوجد إنزير خزنير إال يف اللقاحني. لقاح الشلل ولقاح اتلهاب السحايا. 
اللقاح إىل مائة مرات حىت ال جند  والكن، بطريقة كثرية ودقيقة، يغسل 
اللقاح  أن  ينكر  ومن  األخرى.  األشياء  إىل  بتغيري  اللقاح  املحرمة يف  املاّدة 
اللقاح الشلل واللقاح اتلهاب السحايا مهم لوقاية  فيه العنرص اإلنزير، أن 

األمراض وال يوجد اليشء إال بهذه املاّدة املحرمة، فيجوز استفاذها.

5 نور الدين بن خمتار اخلادمي، علم املقاصد الشرعية، اجلزء األول، الطبعة األوىل، )مكتبة العبيكان 1241هـ- 1002م(، ص. 61
6 سورة النحل : 63

7 Panco Yuniarto, “Pentingnya Imunisasi bagi Anak”, Vol. 6 No. 1 Januari 2010, p. 28
8 Panco Yuniarto, “Pentingnya Imunisasi bagi Anak”, Vol. 6 No. 1 Januari 2010, p. 28
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حتليل التحصني يف الفقه اإلسالمي
من بني املشالك املعارصة اليت ال نقوهلا باملشلكة اجلديدة هلذا الزمان، 
ولكنها ال تزال فيها الشك من املشالك هل نستطعيع أن نستفيذها أم ال، فيه 
انتشار  بشأن  واألخطاء  االضطرابات  من  الكبري  العدد  اتلحصني.9  مسألة 
يمكن  ال  أن  اتلحصني  مشلكة  يف  اآلراء  كثري  من  اتلحصني.  معلومات 
السليب  واألثر  باللقاح  واملخلوطة  املحرمة  املاّدة  فيه  بسبب  نستفيذها  أن 
املناعة  أو  احلصانة  إىل  أّن اجلسم ال حيتاج  آخر  رأي  ثم يف  اتلحصني.  بعد 
وزيادة  نفسه.  واملناعة يف عند  احلصانة  الطفل هلم  اخلارج. ألن جسم  من 
احلصانة يه احلليب من أّمه وهذه احلصانة اكفية دلرء يف مواجهة وماكفحة 

خمتلف األمراض.
1. آراء العلماء يف التحصني

عن  يتلكمون  اذلين  العلماء  آراء  بعض  سيُبنّي  الفرتة،  هذه  يف 
اتلحصني. عموًما، يقسم العلماء إىل الفرقتني، الفرقة األوىل، هم اذلين 
ال  اذلين  هم  اثلانية  والفرقة  حالل.  اتلحصني  بأّن  اتلحصني،  يتفقون 

يتفقون اتلحصني، بأّن اتلحصني حرام. ومن آراء العلماء هم:  
أ( إبن تيمية

ُسئل ابن تيمية عن املاء إذا وقعت بانلجاسة، هل ينجس أم 
ال. فاألصل هذه املسألة أن املاء الكثري تنجّسه ألن فيه االختالط 
بني احلالل واحلرام. يقوم ادليلل ىلع تطهريه، قوالن. القول األول هو 
يُوجب حتريمه  ذلك،  بناء ىلع  واحلرام  احلالل  اختلط  إذا  الشافيع، 
مجيًعا. والقول اثلاين هو أبو حنيفة، طرد ذلك ألن اكن املاء يتحرك 
وانلجاسة  احلرطة  بلغت  ألن  اآلخر.  الطرف  بتحرك  طرفيه  أحد 
ابلحر،  تنجس   

ّ
إال ذلك.  ىلع  زاد  فيما  طردهم  يمكمهم  ولم  تبلغه. 

وابلحر ال ينجسه يشء بانلّص واإلمجاع.10 
9 Husni Mubarok, “Penalaran Istilahi dalam Kajian Fikih Kontemporer”, Jurnal Ilmu Syariah-

Ahkam, Volume 17 No.1 Tahun 2017, p. 201
10 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جمموع الفتاوى، اجلزء 12 )املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

الشريف 6141هـ/5991م( ص. 884
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تيمية هو حرام ىلع  ابن  أّن اتلداوى باألشياء املحرمة عند 
اخلزنير،  من  املحرمة  املاّدة  فيها  اللقاح  بعض  ويف  السبق.  ادليلل 
واخلزنير هو حرام. وبني ابن تيمية أن ادلواء من ماّدة اخلزنير حكمه 
حرام. قياس املاء يف اللقاح فيها انلجاسة. فانلجاسة يه حرام. إّما 

اختلط احلالل واحلرام، فوجب ىلع حتريمه مجيًعا.
ب( الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن ابز

ليس يف لقاح الشلل يشء املخطئ ألّن هذا اللقاح ينفع 
اخلري.11  لعمل  ومعاونتنا  اتلوفيق  دليه  ما  يعطي  اهلل  للمعاجلة. 
ُسئل عن   (1420)، باز  بن  اهلل  بن عبد  العزيز  الشيخ عبد  اكن 
حكم اتلداوى قبل ادلاء مثل اتلحصني، ثم قال أّن اتلداوى إذا 
خيش وقوع ادلاء لوجود الوباء أو أسباب أخرى خيىش من وقوع 
ادلاء بسببها، قال اتلحصني هو ادلواء دلفع ابلالء اذلي خيىش 
منه، يف حديث انليب صل اهلل عليه وسلّم، »عبسب حبصت نم  
مس الو رحس هرضي مل ةنيدملا رمت نم تارمت »، هذا احلديث من 
باب دفع ابلالء قبل وقوعه، فهكذا إذا خيش من مرض وطعم 
ضد الوباء الواقع املرض اذلي خيىش منه، لكن ال جيوز تعليق 
اتلهائم واحلجب ضد املرض أو العني نليه انليب صل اهلل عليه 
من  ذلك  أن  وسلم  الصالة  عليه  أوضح  وقد  ذلك.  عن  وسلم 

الرشك األصغر، فالواجب احلذر من ذلك.12 
عبد  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  عند  اتلحصني 
الرحن بن باز، بأنه جيوز. ألّن اتلحصني ملعاجلة األمراض وادلاء دلفع 
ابلالء قبل وقوعه. بزيادة اتلولك ىلع اهلل لشفاء األمراض اليت ختىش 
عنها. ألّن إذا نؤمن بغري اهلل ويعلق اليشء غري متعلق مثال اتلهائم، 

11 Siti Aisyah Ismail, Kontroversi Imunisasi:Bunga Rampai Kedokteran Islam, (Depok: Pustaka 
Al-Kautsar) p. 273

12 الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن ابز، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، اجلزء السادس، الطبعة األوىل )رايض: دار القاسم للنشر، 
0241 هـ( ص. 12 
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فاسمه الرشك األصغر.
ت( الشيخ حممد صاحل املنجد 

عن  اتلحصني  أن  املنجد،  حممد  الشيخ  قول  من  االستنباط 
لوقاية  اتلحصني حكمه جائز. ألّن اتلحصني يرتتب عليه مصلحة 
املرض الشديد، الدفع يف مقابلة الضرر الكبري أو املفسدة الكبرية من األمراض 
اليت حتصل ابإلنسان أو الذي تسبب له ضررًا ابلًغا يف صحة األطفال، ثم 
أخذ أخّف املفسدة أو أخّف الرضر من الرضر اذلي يتناول األطفال 
يف أّول الوحلة بعد اتلحصني، وتعارض وتدفع الرضر األكرب بعدذلك.   

 ج( الدكتور عبد هللا احلسيين
أن اتلحصني عند ادلكتور عبد اهلل احلسيين أفضل ضمان 
ملستقبل أفضل للمجتمع اإلساليم. ويدافع اإلسالم بقوة عن حقوق 
الطفل ويعرتف باحلق يف احلياة بوصفه األىلع. ومن هذا املنظور، فإن 
ضمان حاية احلياة والصحة من خالل الوقاية من األمراض املعدية، 
بما يف ذلك األمراض اليت يمكن الوقاية منها باللقاحات، هو من 
اآلثار الرئيسية. وذللك فإّن اإلسالم يدين بشدة لك من حياول منع 
الطفل من احلصول يلع هذا احلق األسايس، بما يف ذلك األباء وقادة 

املجتمع املحيل.13
االستنباط من قول ادلكتور عبد اهلل احلسيين عن اتلحصني، 
أن اتلحصني حالل. ألن اتلحصني من أفضل ضمان ملستقبل أفضل 
للمجتمع اإلساليم، يدافع اإلسالم بقوة عن حقوق الطفل ويعرتف 
والصحة  احلياة  حاية  ضمان  وأّما  األىلع.  بوصفه  احلياة  يف  باحلق 
من خالل الوقاية من األمراض املعدية، بما يف تلك األمراض اليت 

يمكن الوقاية منها باللقاحات، هو من اآلثار الرئيسية.
د( الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

الرضورة  حالة  يف  اخلزنير  حكم  القرضاوي،  يوسف  عند 
13 World Health Organization, Summary report on the Consultation with Islamic Scholars on Polio 

Eradication, (USA: 2013), p.1 
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متفق يف رضورة الغذاء، بأن يعضه اجلوع. قد حدد الفقهاء بأن يمر 
 هذه األطعمة املحرمة، فله 

ّ
عليه يوم ويللة، إذا ال جيد ما يأكله إال

أن يتناول منها ما يدفع الرضورة واهلالك. وأما ابليان يف قوهل تعاىل 
 َِّ ِهلَّ بِِه ِلَغرْيِ اهلل

ُ
يِر َوَما أ ِزْنِ

ْ
َْم اخل

َ
َم َوحل َميْتََة َوادلَّ

ْ
َم َعلَيُْكُم ال : إِنََّما َحرَّ

ََّ َغُفوٌر رَِحيٌم.14 غري  اَل إِْثَم َعلَيِْه إِنَّ اهلل
 اَعٍد فَ

َ
َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ بَاٍغ َوال

باغ أي للشهوة، وال اعد أي حد الرضورة.15
إّن الرخصة يف تناول ادلواء فيها الرشوط: أن يكون ادلواء 
رضر حقييق يف صحة اإلنسان إذا لم يتناوهل ادلواء، ال يوجد ادلواء 
احلالل يقوم مقامه، أن يصف الطبيب مسلم ثقة يف خربه ودينه مًعا.
إّن ادلواء يكون احتياطا ملسلم بعدم وجود ادلواء اذلي ال 
يف  مضطرا  يكون  ال  لكن  املحرمات.  األشياء  تللك   

ّ
إال يتناوهل 

املجتمع دلفع هذه  إذا وجدت  املحرمة. لكن  األطعمة  تناول هذه 
ابن حزم »ال حيل ملسلم  الرضورة، أن يدفع رضورته. ويقرر اإلمام 

اضطر، أن يأكل ميتة أو حلم خزنير، وهو جيد طعاًما«.16
رصح الشيخ ادلكتور يوسف القرضاوي، ال جيوز أكل األشياء 
هذا  أن  منها  الرشوط،  فيها  اتلداوى  رضورة  لدلواء.   

ّ
إال املحرمة 

ادلواء رضوري حلياة انلاس، ليس هناك ادلواء اآلخر إال ذلك ادلواء، 
القرضاوي  الشيخ ادلكتور يوسف  الطب.  العلم يف  والقرر من أهل 
احلكم عن اتلحصني ىلع مساعدة أهل العلم يف علم اللقاح وحيّل 

اتلحصني. 

الفتاوى يف التحصني
الفتاوى عن  الفرتة سيأيت الرشح وابليان من بعض رشيعة  يف هذه 

اتلحصني، والفتاوى عن اتلحصني سيأيت يف ابليان اآليت: 

14 سورة البقرة : 371
15 يوسف القرضاوي، احلالل واحلرام يف اإلسالم، الطبعة الثانية والعشرون، )القاهرة: مكتبة وهبة، 8141هـ-7991م( ص. 05

16 يوسف القرضاوي، احلالل واحلرام يف اإلسالم، الطبعة الثانية والعشرون، )القاهرة: مكتبة وهبة، 8141هـ-7991م(، ص. 15
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أ( فتوى جملس العلماء إندونيسي رقم 4 عام 201617
أمر اإلسالم حلفظ الصحة، واتلحصني هو من عمل الطب، 
الصحة.  نليل  والطريقة  املعدية،  األمراض  الوقياية  األوىل  الطريقة 
هناك بعض القضايا عن اتلحصني بعدم فهم ادلين ويف علم الطب. 
 

َ
يِْديُكْم إِىل

َ
ُقوا بِأ

ْ
 تُل

َ
أساس ىلع هذا احلكم، كما قال اهلل تعاىل » َوال

 تَتَِّبُعوا 
َ

 َطيِّبًا َوال
ً

رِْض َحاَلال
َْ

ا يِف األ وا ِممَّ اُس لُكُ
َّ

َها انل يُّ
َ
اتلَّْهلَُكِة«،18 »يَا أ

َميْتََة 
ْ
َم َعلَيُْكُم ال يَْطاِن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي«،19 »إِنََّما َحرَّ ُخُطَواِت الشَّ

 اَعٍد 
َ

َِّ َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ بَاٍغ َوال ِهلَّ بِِه ِلَغرْيِ اهلل
ُ
يِر َوَما أ ِزْنِ

ْ
َْم اخل

َ
َم َوحل َوادلَّ

ََّ َغُفوٌر رَِحيٌم«20 اَل إِْثَم َعلَيِْه إِنَّ اهلل
فَ

اتلحصني  أن  أندونييس،  العلماء  جملس  من  االستنباط 
حفظ  يف  اإلسالم  أمر  أساس  ألن  ساكن.  للك  واجب  إندويسيا  يف 
املعدية،  األمراض  لوقاية  األوىل  الطريقة  هو  واتلحصني  الصحة، 

والطريقة نليل الصحة.
ب( فتوى جملس املشاورة والية آتشيه

قد أخرج جملس مشاورة العلماء والية آتشيه فتوي بني 
بنّي هذا   2012. السنة   31 انلمرة  الفتوى  واللقاح، هو  اتلحصني 
الفتوى أّن يف لقاح شلل لألطفال اذلين قتل أعمارهم عن مخس 
فريوس  من  مأخوذ  الفريوس  ألن  اخلزنير  ماّدة  من  هو  سنوات 
شلل األطفال اذلين يعانون، وضعت مع اجلنني وسائل األعالم 
اليلك القردة اليت اكنت  120 أيام، و مفصولة باستخدام تريبسني 
)إنزيم خزنير(، ومن هذا السبب لقاح شلل حكمه متنجس.21 
االستنباط من جملس املشاورة والية آتشيه، إما اكن اتلحصني 

17 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi
18سورة البقرة : 591

19 سورة البقرة : 861
  سورة البقرة : 371

21 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Imunisasi 
dan Vaksinasi
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من ماّدة اخلزنير فتحصني جيوز ىلع استعماهل بوجود املصلحة لكن 
اللقاح  استعلمال  املسلمني ىلع  اللقاح احلالل فالزم ىلع  إذا وجد 

احلالل.
ت( املشاورة بني العلماء يف مصر

رصح العلماء يف مرص يف نتيجة املشاورة أن اتلحصني جيوز 
ىلع استفاذه ألّن اتلحصني من أحسن الطريقة بليان اتلضامن حول 

ادلنيا اإلسالمية وحمافظة األطفال اإلسالمية دلفع الشلل.
ج( إعالن داكار عن التحصني

يف إعالن دااكر عن اتلحصني، حكم اتلحصني جيوز ىلع 
املعدية،  األمراض  مناعة  الطريقة يف  أشّد  استعماهل ألن اتلحصني 

واتلحصني لوقاية صلح جسم انلاس.
د( إعالن إسالم آابد عن التحصني

اإلسالم  والعالم  باكستان  اإلسالم  مجهورية  من  العلماء 
بمنظمة ادلولة اإلسالمية، هم يتفقون يف إقرار العلماء إسالم آباد، 
لقاح  أّن  الرشيعة  من  القضايا  الشلل.  من  ايلقيين  اجلهة  أطلع  قد 
هو  الشلل  لقاح  استعمال  أّن  نكّرر  اخلبيث،  فيه  ليس  الشلل 

مسموح برشيعة اإلسالم حلفظ الشخص من الشلل.22
اتلحصني  أن  اتلحصني،  عن  آباد  إسالم  إعالن  من  القرر 
الشلل، وقرر إعالن  مسموح برشيعة اإلسالم حلفظ الشخص من 

إسالم آباد أن اتلحصني ليس فيه املاّدة اخلبيثة.
ه( إعالن القاهرة عن التحصني

اد 
ّ

احت مجعية  من  متذّكر  اإلسالمية،  معاجلة  مجعية  احتاد 
اإلسالم يف االجتماع اثلالث من مشاورة مجعية اإلسالم عن وزير 
الصحة أكتوبر 1102، أن الشلل هو أىلع ادلرجة ملعاونة الشلل ومعتمد 

22 International Ulama Conference on Polio Eradication, Fatwa International Ulama Conference 
on Polio Eradication, (Islambad Pakistan: t.tmp, 2014)
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القرار جبمعية الصحة العاملية يف مايو 2102، يعلن عن إتمام القضاء 
العاملية.  العامة  يف حالة الرضر الربنامج للصحة  ىلع شلل األطفال 
القضاء ىلع شلل  قويا ألنشطة  نقّدموا دعما  أن  اجلمهور اإلساليم 
الشلل  الاكمل لألطفال ملنع  األطفال واحلاجة إىل ضمان اتلحصني 
مجيع  باللقاحات.  اتقاؤها  يمكن  اليت  األخرى  األمراض  ومجيع 
املايلة  واملوارد  احلّدد  إعطاء  ىلع  اإلسالمية  ابلدلان  يف  احلكومات 
الالزمة للتمكني واتلنفيذ الاكمل جلميع القضاء ىلع شلل األطفال.23
االستنباط من إعالن القاهرة عن اتلحصني، أن اتلحصني 
حمتاج لضمان أو دلفع األطفال من الشلل ومجيع األمراض األخرى. 
واستخرج هذا اإلعالن ىلع استعمال اتلحصني، واتلحصني مسموح 

يف رشيعة اإلسالم.
و( جملس علماء أوراب للبحوث واإلفتاء

قد ثبتت الفائدة يف استعمال ادلواء طبييا يؤّدي إىل حتصني 
األطفال ووقايتهم من الشلل بإذن اهلل تعاىل. أنه ال يوجد بديٌل آخر 
إىل اآلن. استعمال هذا ادلواء يف مداونة والوقاية ىلع منع استعماهل 
من أرضار كبرية. فأبواب الفقه واسعة يف العفو عن انلجاسات. كما 
أن هذه احلالة تدخل يف باب الرضورات وانلجاسات اليت تزنل مزنلة 
الرضورة. ومن أهّم مقاصد الرشيعة هو حتقيق املصالح واملنافع ودرء 

املفاسد واملضاّر.24
أن  واإلفتاء،  للبحوث  أوربا  علماء  جملس  من  االستنباط 
احلال  وهذا  الكبرية.  األرضار  من  واملنع  الشلل  لوقاية  اتلحصني 
تدخل يف القواعد الفقهية ومطابق بمقاصد الرشيعة، ألن اتلحصني 

حيقق املصالح واملنافع، درء املفاسد واملضار.

/stnemecnuonna-a-swen-73/segassem/selcitra-etalpmet/php.xedni/smc/ten.bewamif//:ptth 23

noitacidare-oilop-rof-noitaralced-oriac-943/swen-amif- الزايرة 71 مارس 8102، الساعة 61.11
24 Saifudin Hakim, Imunisasi: Lumpuhkan Generasi? Menjawab Tuduhan Ummu Salamah. (Yogyakarta: 

Tim Pustaka Muslim), p: 303
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3. أسباب االختالف يف حكم التحصني
ترجع االختالفات يف اتلحصني إىل األسباب25 اآلتية:

أ( نقصان املعلومات واملعرفة عن اتلحصني. يظّن املجتمع أّن املرض 
أساس  يف  اتلحصني  برنامج  اتباع  عن  يرغب  بنفسه.  سيشيف 

اعتقادهم وليس يف أساس املعرفة يف علم الطّب.
مناعة  العشبية  املاّدة  تنفع  انلبوي.  بالطّب  اتلداوى  إىل  امليل  ب( 

األمراض العاّمة، ليست لألمراض املعدية املعينة. 
ت( املعلومات أو املعرفة غري واضحة عن التحصني يف شبكة إنرتنت. 

ج( اخلوف واخلىش عن األثر بعد احلصني. أّن اخلطر بعد اتلحصني 
أخّف من املنفعة. 

ة عدده 
ّ
د( أن القضايا يف الزئبق يسبب إىل أوتزيم. ولكن، الزئبق بقل

 إذا استفذ هذا الزئبق بعدد كثري.
ّ

ر يف جسم األطفال. إل
ّ
فال تأث

4. التحصني عند مقاصد الشريعة اإلسالمية
اتلحصني يف علم مقاصد الرشيعة فيها ابليان عن الغاية اليت وضها 
الشارع ألجل حتقيقها ملصلحة العباد. فالغاية يف اتلحصني تشمل يف آثر الفرد 
أو الشخص لوقاية وتلخفيف األمراض املعدية ألن اتلمويل ألجل العالج 
يف  العاجلة  الصحة  نليل  اجلسم  أصاب  إذا  املعدية  أو  املخاطرة  لألمراض 

نفس األطفال، واخنفاض أرقام املوت.26 
يشمل اتلحصني ملصالح العباد ألّن يقصد اتلحصني لوقاية األطفال 
وملناعة األمراض حىت يساعد األطفال يف نموهم. سوى ذلك، تنقص أرقام 
موت األطفال وإعطاء األثر اإلجيايب يف حتسني نوعة املجتمع من أجل حتسني 

اتلنمية االقتصادية لألمة.

 ،/http://kesehatanmuslim.com/latar-belakang-keengganan-mengikuti-program-imunisasi 25الزيارة 19 فرباير 2018، الساعة 

22.35

26 عالل الفاسي، حتقيق الدكتور إمساعيل احلسىن، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، )القاهرة: دار السالم، 2341هـ - 1102 م(، ص. 3
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يشمل اتلحصني إىل جلب املنافع ودرء املفاسد، أحاكم الرشيعة الزم 
إِذا َتَعارََضت مْفسَدة ومصلحة قدم دفع 

فيها احلكمة واخلري وانلفع.27 ألّن فَ
شد من اعتنائه باملأمورات. قَاَل 

َ
اِرع باملنهيات أ ن اعتناء الشَّ

َ
املْْفسَدة اَغبِلا أِل

مرتُكم بِِه فَأتوا ِمنُْه 
َ
اَلم: )َما َنَهيْتُُكْم َعنُه فَاْجتَنبُوُه، َوَما أ اَلة َوالسَّ َعلَيِْه الصَّ

ْرَبعني.28
َ ْ
َما اْستََطْعتُم( َرَواُه اإِلَمام انلََّووِّي يِف األ

أن اتلحصني فيه اتلحقيق يف املصلحة. أحد املصالح اخلمس: ادلين 
الفردي  اآلثر  آثران،  فيه  اتلحصني  ألن  واملال.  والنسل  والعقل  وانلفس 
اتلحصني مصلحة حقيقية ومصلحة اعمة.  أن يكون  االجتمايع،  واآلثر 
ألنها األحاكم يف الرشيعة ليست لفرد وال بلعض وإنما يه للناس اكفة بغري 
تفرقة. وهذه الرشوط يف حقيقتها مستمدة من طبيعة املصلحة، ومن كونها 
ديلال رشعيا. جتمع يف هذه مصلحة كربى واغية لكية يه حتقيق عبادة اهلل، 
وجبميع  السبق  ابليان  من  واآلخرة29  ادلنيا  يف  وسعادته  املخلوقني  وإصالح 

اآلراء واختالفات العلماء أّن اتلحصني يكون حالال.
اتلحصني  كبريا، ألن  اهتماما  اخلاصة تكون  لألمراض  اتلحصني 
يف مرحلة الطفولة املبكرة يكون أفضل حتقيقا مستقبال لألطفال. الوقاية 
من األمراض املعدية هو مستوى أىلع من االهتمام من عقد اتفاقية حقوق 
الطفل. من إهمال الطفل وعدم حايته من العدوى هو من اجلريمة ويعاقب 
عليها القانون. وىلع هذا يكون أساسا يف ترشيع اإلساليم نصوصا قانونية 

تقرر حق الطفل يف اتلحصني وإلزام وادله بذلك.30 
إىل  يسبب  تركه  اكن  إذا  الشحص  ىلع  واجبا  يكون  اتلحصني 
فساد نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه. أو اكن املرض ينتقل رضره إىل غريه 
اجلسم  إىل ضعف  يؤدي  تركه  إذا اكن  مندوبا  املعدية. ويكون  اكألمراض 
وال يرتتب عليه ما سبق يف احلالة األوىل. ويكون مباحا إذا لم يتضمن يف 

27 أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، اجلزء األّول، الطبعة الثانية، )دمشق: دار القلم، 9041هـ - 9891م(، ص. 77
28 أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، اجلزء األّول، الطبعة الثانية، )دمشق: دار القلم، 9041هـ - 9891م(، ص. 502
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احلاتلني السابقتني.31
اتلحصني يكون حق املجتمع يف اجلهة الطبية واحلفاظ ىلع األفراد 
إىل  يسبب  اتلحصني  اكن  إذا  مكروها  يكون  اتلحصني  لكن  واحلياة. 
املضاعفات أشد من العلة املراد إلزاتلها.32 واتلحصني يكون حراًما، ألن 
الشفاء ال يأيت من يشء حرام. »إن اهلل لم جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم« 
رواه ابلخاري عن ابن مسعود صحيح موقوفا.33 وأما اتلحصني فيها األشياء 
املحرمة، يه من اخلزنير. احلرام اذلي يكون يف جسم األطفال، لم يأيت إيلها 

الشفاء. 

اخلامتة
يف ختام هذا ابلحث، أرجح القول من قول العلماء بأن اتلطعيم جيوز 
يف اإلسالم. خيلص أن اتلطعيم هل أهمية الكربى، خصوصا بكرثة احلوادث 
واحلروب وغريها من اإلصابات واألمراض اليت حتتاج إىل اتلطعيم. فأرجح 
القول، بأن اتلطعيم مرغوب فيه حالل يف اإلسالم لألسباب املتقدمة منها، 
بعض الرشوط والضوابط اليت وضعها األطباء أن يكون اتلطعيم رضر حقيق 
وقرارات  فتاوى  خالل  من  ذلك،  غري  ادلواء  من  خايلا  اإلنسان  صحة  يف 
املجامع الرشعية يمكن أن نأخذ الضوابط للفقهاء ويه :أن تتحقق احلاجة 
أو الرضورة. وأن ال يكون هناك سبيل تلقويته أو عالجه إىل هذا السبيل. 
استعمال  فيه حتتوي ىلع  املعدية  األمراض  لوقاية وتلعارض  اتلطعيم عبارة 

اليشء احلالل.
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