لقاحات شلل األطفال وسيلة مؤكدة للقضاء على هذا املرض
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عميد كلية الدراسات العليا السابق وأستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون
ت $$عتبر ل $$قاح $$ات ش $$لل األط $$فال م $$ن أه $$م أس $$باب ال $$وق $$اي $$ة م $$ن ه $$ذا امل $$رض ال $$لعني ال $$ذى ق $$د ي $$فقد
اإلن$سان ال$قدرة ع$لى الح$رك$ة م$نذ م$بتدأ ح$يات$ه ،وي$حكم ع$ليه ب$العج$ز واف$تقاد ال$قدرة ع$لى م$مارس$ة أنش$طة
ال$حياة ال$عادي$ة ،وي$حول م$ن ي$بتلى ب$ه إل$ى ك$يان آدم$ى ع$اج$ز ع$ن ت$دب$ير أم$ور ن$فسه ،ف$ال ي$قوى ع$لى ال$قيام
ب$$ما ت$$تطلبه ح$$يات$$ه ومعيش$$ته م$$ثل ب$$قية أق$$ران$$ه م$$ن األط$$فال ،ك$$ما أن عج$$زه ي$$مثل ع$$بئا ً زائ$$دا ً ع$$لى ك$$اه$$ل
اآلخ$$ري$$ن م$$ن أف$$راد أس$$رت$$ه وزم$$الئ$$ه م$$ن ك$$ده$$م ون$$شاط$$هم وس$$عيهم ف$$ى ال$$حياة ،وم$$ن ش$$أن ذل$$ك أن ي$$عوق
ق$درت$هم ع$لى ال$نمو وال$تقدم ،وي$صرف ق$درا ً ك$بيرا ً م$ن دخ$لهم ع$لى ت$عوي$ض عج$ز م$ن ي$قعده$م ه$ذا امل$رض
اللعني وهذا يؤثر على مستوى الدخل القومى فى الدولة.
وم$ا م$ن ش$ك ف$ى أن ال$وق$اي$ة م$ن ه$ذا امل$رض ال$لعني ي$قى األط$فال وأه$ليهم وامل$جتمع م$ن ت$لك اآلالم
ال$حيات$ية ال$تى ال ت$قتصر ع$لى إي$الم ح$ياة ال$طفل وإص$اب$ته ب$العج$ز وال$فاق$ة ،ب$ل ت$تعداه إل$ى أس$رت$ه ال$تى
تتح$مل ت$بعات م$رض$ه إض$اف$ة إل$ى م$ا ي$لزم معيش$ته ،وه$ذا ي$ثقل ك$اه$لها ،ك$ما ي$تعدى ع$لى امل$جتمع ال$ذى
س$وف يتح$مل ف$ى ال$نهاي$ة وم$ن م$يزان$يته ال$عام$ة ت$بعات ك$فال$ة ه$ذه ال$فئة ال$عاج$زة م$ن أب$نائ$ه بس$بب م$رض
ش$لل األط$فال  ،وذل$ك ك$له يظه$ر أه$مية أس$باب ال$وق$اي$ة م$ن ه$ذا امل$رض وال$تحصن ل$إلص$اب$ة ب$ه ب$ال$وس$ائ$ل
التى يسرها اهلل للناس ومنها – بالقطع – لقاحات الوقاية من شلل األطفال.
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ل$قد أث$بت ال$علم ال$ذى ف$تح اهلل ب$ه ع$لى ع$باده.ك$ما أك$دت ال$تجارب ال$علمية ال$تى اس$تبان$ت ن$تائ$جها
محققة ومؤكدة أن لقاحات الوقاية من شلل األطفال تمثل وسيلة فعالة ومؤكدة للوقاية من هذا املرض.
ف $$قد ت $$م اخ $$تبار ت $$لك ال $$لقاح $$ات م $$ن ِق $بَل ع $$لماء م $$تخصصني ف $$ى ال $$طب وال $$عالج وال $$بحث ال $$علمى
امل$$ $نظم ف$$ $ى عش$$ $رات ال$$ $دول اإلس$$ $الم$$ $ية وغ$$ $ير اإلس$$ $الم$$ $ية ،فظه$$ $ر  -م$$ $ما ال ي$$ $دع م$$ $جاالً ل$$ $لشك -أن ت$$ $لك
ال$لقاح$ات ذات أث$ر ف$عال ف$ى ال$وق$اي$ة م$ن م$رض ش$لل األط$فال ،ح$يث ت$عتبر ب$مثاب$ة امل$حفّز ل$عوام$ل امل$قاوم$ة
ل$$ألم$$راض وامل$$يكروب$$ات املس$$ببة ل$$ها ف$$ى اإلن$$سان وأن ال$$طفل ح$$ني ي$$تم ت$$لقيحه ب$$ها ي$$كون ف$$ى م$$أم$$ن م$$ؤك$$د
م $$ن اإلص $$اب $$ة ب $$األم $$راض ،وع $$لى ن $$حو ي $$ؤك $$د أن ت $$لك ال $$لقاح $$ات ذات أث $$ر ف $$عال ف $$ى ال $$وص $$ول ل $$ذل $$ك األم $$ل
املنشود فى مقاومة األمراض ومنع تسربها غلى البدن بواسطة الفيروسات أو امليكروبات املسببة لها.
ك $$ما ك $$شف ال $$بحث ال $$علمى امل $$تعلق ب $$تلك ال $$لقاح $$ات أن $$ها آم $$نة ف $$ى ذات $$ها م $$ن ال $$تلبس ب $$مكون $$ات
م $$دخ $$ل ف $$ى ب $$اب املح $$رم $$ات ف $$ى اإلس $$الم ،ف $$إن ك $$ل م $$ا ي $$تكون م $$نه ت $$لك امل $$كون $$ات خ $$ال $$ية م $$ن أى مح $$رم أو
محظور فى التشريع اإلسالمى ،كما أنها ال تؤدى إلى اإلصابة بالعقم كما يشيع البعض.
وح$$يث ك$$ان أم$$ره$$ا ك$$ذل$$ك ف$$إن$$ه ت$$صبح أداة م$$تعيَّنة ل$$لوق$$اي$$ة م$$ن م$$رض ش$$لل األط$$فال ،واس$$تعمال$$ها
له$$ذا اله$$دف اإلن$$سان$$ى األس$$مى ي$$مثل واج$$با ً ش$$رع$$يا ً ال ي$$جوز التخ$$لى ع$$نه ،وذل$$ك ألن$$ها ت$$حفظ ال$$صحة،
وت$منع امل$خاط$ر ال$تى ته$دد ال$حياة اآلدم$ية ،وم$ن امل$علوم أن ك$ل م$ا ي$حفظ ال$بدن وي$قيه م$ن ش$روراألم$راض
ومس$ببات$ها ي$مثل واج$با ً ش$رع$يا ً ال ي$صح التخ$لى ع$نه ،ألن امل$حاف$ظة ع$لى ال$حياة واج$بة ،وم$ا ي$وص$ل إل$ى
ه $$ذا ال $$واج $$ب ي $$كون واج $$با ً م $$ثله ،وه $$ذا ب $$ال $$ضرورة ي $$فيد أن ت $$رك $$ه ح $$رام ،ألن ف $$يها إت $$الف $ا ً ل $$لبدن وتس $$ليمه
ف $$ري $$سة سه $$لة ل $$ألم $$راض ال $$فتاك $$ه وم $$نها ش $$لل األط $$فال ،وإت $$الف ال $$بدن ح $$رام ،وم $$ا ي $$منع الح $$رام وه $$و
ال $$تطعيم ي $$كون واج $$باً ،وم $$ن ث $$م ك $$ان ال $$تطعيم واج $$با ً ب $$ال $$نظر إل $$ى م $$ا ي $$حققه ل $$لحياة اإلن $$سان $$ية م $$ن ح $$فظ
ورع $$اي $$ة ،ك $$ما أن وق $$اي $$ة ال $$نفس البش $$ري $$ة م $$ن األم $$ور ال $$تى ت $$ورده $$ا م $$وارد الته $$لكة وتُ $$لحق ال $$تلف ب $$ها م $$ن
ال$تكليفات ال$تى ط$لبها ال$شارع ب$ال$نص ف$ى ق$ول$ه ت$عال$ى:

)ﯾَـﺎ أَﯾﱡـ َﮭﺎ اﻟـﱠ ِﺬﯾـﻦَ آ َﻣـﻨُﻮا ُﺧ ُـﺬوا ِﺣ ْـﺬ َر ُﻛـ ْﻢ

( ) (1ح$يث أوج$ب ه$ذا

ال$قول ال$كري$م أن ن$أخ$ذ ح$ذرن$ا وأخ$ذ الح$ذر ال ي$كون إال ب$ما ي$ضر  ،وم$ن ت$لك األم$ور ت$رك ال$بدن للته$لكة أو
اإلص$$اب$$ة ب$$األم$$راض ال$$تى ت$$ؤدى ب$$ه إل$$ى الته$$لكة ك$$ما ن$$هى ال$$شارع ال$$حكيم ف$$ى ال$$قرآن ال$$كري$$م ع$$ن إل$$قاء
ال$نفس ف$ى اله$لكة ،وم$ن م$وارد الته$لكة ال$تى ن$هى ع$نها ال$قرآن ال$كري$م اإلص$اب$ة ب$األم$راض ال$فتاك$ة ،ق$ال
ت$عال$ى َ ...) :و َﻻ ﺗُـ ْﻠﻘُﻮا ﺑِـﺄَ ْﯾـ ِﺪﯾـ ُﻜ ْﻢ إِﻟَـﻰ اﻟﺘﱠ ْﮭـﻠُ َﻜ ِﺔ ۛ  ، (2)(...وألن ت$رك ال$بدن ل$لمهال$ك ال$تى تس$ببها األم$راض ي$ؤدى إل$ى
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قتل النفس ،فقد نهى اهلل – عز وجل – عن ذلك ،فقال تعالى )

ﺴ ُﻜ ْﻢ ۚ إِنﱠ ﱠ
ﷲَ َﻛــﺎنَ
) َو َﻻ ﺗَــ ْﻘﺘُﻠُﻮا أَﻧــﻔُ َ

ﺑِــ ُﻜ ْﻢ َر ِﺣــﯿ ًﻤﺎ()، ( 3

إن ه$$ذه اآلي$$ات ال$$قرآن$$ية ال$$كري$$مة وغ$$يره$$ا م$$ن أدل$$ة الش$$ري$$عة اإلس$$الم$$ية ال$$واردة ف$$ى س$$نة ال$$نبى ) (rت$$دل
دالل $$ة م $$ؤك $$دة ع $$لى أن وق $$اي $$ة ال $$نفس م $$ن األم $$راض ال $$فتاك $$ة وم $$نها )ش $$لل األط $$فال( م $$ن األم $$ور ال $$واج $$بة ،
ل $$قول ال $$نبى ) ) : (rي $$اع $$باد اهلل ت $$داووا  ،ف $$ما م $$ن داء إال وج $$عل اهلل ل $$ه دواء ع $$لمه م $$ن ع $$لمه وجه $$له م $$ن
جه$له(  ،وي$قول ) ) : (rال ع$دوى وال ط$يرة  ،وف$ر م$ن املج$زوم ف$رارك م$ن األس$د(  ،ح$يث ي$دل ه$ذا الح$دي$ث
ع$$لى أن ال$$وق$$اي$$ة م$$ن األم$$راض واالب$$تعاد ع$$ن اإلص$$اب$$ة ب$$ها م$$ن األم$$ور ال$$تى ي$$جب االل$$تزام ب$$ها ،وم$$ن ث$$م
يس$تبني واض$حا ً أن الش$ري$عة اإلس$الم$ية ت$حث ع$لى ض$رورة ال$تطعيم ب$لقاح$ات ش$لل األط$فال وخ$لوه$ا م$ن
املحظورات الشرعية ،وملا يختص من قدرة فائقة فى الوقاية من هذا املرض اللعني.
واهلل سبحانه وتعالى هو الشافى وهو املوفق ،،،
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