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م$ن امل$علوم أن ال$قضاء ع$لى ش$لل األط$فال ف$ى امل$ناط$ق ال$تى م$ا زال ه$ذا امل$رض م$توط$نا ب$ها ،ل$ه أه$مية
ك$$بيرة س$$واء ب$$النس$$بة له$$ذه ال$$دول وه$$ى )أف$$غانس$$تان وب$$اكس$$تان ون$$يجيري$$ا( أو ل$$غيره$$ا م$$ن دول ال$$عال$$م ،ذل$$ك أن
ه$ذا امل$رض الخ$طير ي$نتقل م$ن األط$فال امل$صاب$ني إل$ى غ$يره$م م$ن أط$فال ه$ذه ال$دول ال$تى ظه$ر ف$يها ،ف$هو يه$دد
أط$$فال ه$$ذه ال$$دول ته$$دي$$دا ً م$$باش$$راً ،ك$$ما أن خ$$طره ال ي$$قتصر ع$$لى أط$$فال ه$$ذه ال$$دول ب$$ل ي$$تعداه$$ا إل$$ى ال$$دول
األخ$$رى امل$$جاورة ،والس$$يما إل$$ى امل$$ناط$$ق ال$$تي ي$$ختلط س$$كان$$ها ب$$سكان ال$$دول$$ة امل$$صاب$$ة ،وم$$ن امل$$عروف أن أك$$ثر
دول ال$عال$م يسه$ل االن$تقال م$نها إل$ى دول أخ$رى ،وال ي$مكن م$حاص$رة امل$رض$ى ف$ى م$نطقة أو دول$ة م$عينة ،وم$ن
ه $$نا ف $$إن الخ $$طر ال ي $$قتصر ع $$لى دول $$ة دون أخ $$رى .وم $$ن ال $$واج $$ب ع $$لى ج $$ميع دول ال $$عال $$م ال $$تكات $$ف وال $$تكاف $$ل
مل$قاوم$ة ه$ذا امل$رض وال$قضاء ع$ليه ،م$هما ك$لف ذل$ك م$ن أم$وال وج$هود ،فح$ماي$ة ال$وط$ن ه$دف أول لج$ميع ال$دول
وامل$$واط$$ن ي$$مثل ث$$روة إن$$سان$$ية ه$$ائ$$لة وه$$ذا يس$$توج$$ب ح$$ماي$$تها ورع$$اي$$تها وامل$$حاف$$ظة ع$$ليها ،وإال ف$$إن ال$$تكاس$$ل
واإله$$مال وال$$تهاون ف$$ى م$$قاوم$$ة ه$$ذا امل$$رض س$$يفقد دول ال$$عال$$م ك$$ثيرا ً م$$ن أب$$نائ$$ها ع$$ند إص$$اب$$تهم به$$ذا امل$$رض
ال $$لعني ،ويح $$ملها أم $$واالً ط $$ائ $$لة ف $$ى ت $$أه $$يل ه $$ؤالء امل $$صاب $$ني ،وي $$جبر ال $$دول ع $$لى إن $$فاق أم $$وال ك $$بيرة ك $$ان م $$ن
امل $$مكن ت $$وف $$يره $$ا ب $$مقاوم $$ة ه $$ذا امل $$رض واإلس $$هام ب $$ال $$جهود وال $$نفقات مل $$حاص $$رت $$ه ف $$ى امل $$ناط $$ق امل $$صاب $$ة،ح $$تى ال
ينتش$ر خ$طره وي$صيب اآلخ$ري$ن ،وه$و م$ا ي$مثل م$طلبا إس$الم$يا واج$با ع$لى املس$لمني ج$ميعا ً ح$كام$ا ً وم$حكوم$ني،
وي$ؤك$د ذل$ك ق$ول$ه – ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم – "إذا س$معتم ب$ال$طاع$ون ب$أرض ف$ال ت$دخ$لوه$ا ،وإذا وق$ع ب$أرض وأن$تم
ف$يها ف$ال تخ$رج$وا م$نها" وه$ذا ال$توج$يه ال$نبوى ال$كري$م ي$شمل ج$ميع األم$راض امل$عدي$ة ول$يس خ$اص$ا ً ب$ال$طاع$ون،
وإن$$ما ذك$$ره ال$$رس$$ول – ص$$لى اهلل ع$$ليه وس$$لم – ألن$$ه امل$$رض ال$$ذى ك$$ان ي$$عرف$$ه ال$$ناس ف$$ى ه$$ذا ال$$وق$$ت بخ$$طورت$$ه
فى قضائه على البشر.
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وق$د ت$مكنت م$عظم ال$دول م$ن ال$قضاء ع$لى ش$لل األط$فال ،وب$ذل$ت ج$هودا ك$بيرة ف$ي الح$د م$ن األم$راض
امل $$عدي $$ة ك $$ال $$تيفود وال $$حصبة وغ $$يره $$ما م $$ن األم $$راض ال $$تى ك $$ان $$ت ت $$حصد أرواح ال $$صغار وال $$كبار ع $$ن ط $$ري $$ق
ال$$تطعيمات ال$$روت$$ينية ال$$تى تيس$$ره$$ا ال$$دول وت$$قدم$$ها وق$$اي$$ة م$$ن األم$$راض .وم$$ما ه$$و م$$علوم أن ال$$وق$$اي$$ة خ$$ير م$$ن
العالج.
وم $$ن ال $$واج $$ب ش $$رع $$ا ع $$لى ال $$علماء وال $$دع $$اة دع $$وة ال $$ناس إل $$ى ت $$طعيم أب $$نائ $$هم ،وإدراج ه $$ذا امل $$وض $$وع
ض$من خ$طب الج$معة وال$دروس ب$امل$ساج$د وال$نوادى وأم$اك$ن التج$معات ،ألن ال$تطعيم ي$حفظ النس$ل م$ن اله$الك
أو العج$ز ،وح$فظ النس$ل م$قصد م$ن م$قاص$د الش$ري$عة وض$رورة م$ن ال$ضرورات الخ$مس ال$تى أوج$بت الش$ري$عة
حفظها وهى الدين والنفس والنسل واملال والعقل.
وق $$د ث $$بت ب $$التج $$رب $$ة أن ال $$تطعيمات س $$بب ل $$لوق $$اي $$ة م $$ن اإلص $$اب $$ة ب $$األم $$راض ،وس $$بب ل $$لنجاة م $$ن امل $$وت
واله$$ $الك ،وق$$ $د ن$$ $هان$$ $ا اهلل ت$$ $عال$$ $ى أن ن$$ $لقى ب$$ $أن$$ $فسنا ف$$ $ى اله$$ $الك  ،ق$$ $ال اهلل ت$$ $عال$$ $ى) :والت$$ $لقوا ب$$ $أي$$ $دي$$ $كم إل$$ $ى
التهلكة (....
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وع$لى ال$علماء وال$دع$اة ت$عليم ال$ناس أن ح$فظ ال$حياة واج$ب ،وال$تطعيم ط$ري$ق ل$تحقيق ه$ذا ال$واج$ب ،وم$ا
ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
وإذا ك $$ان ه $$ذا واج $$با ً ع $$لى ال $$علماء وال $$دع $$اة ب $$صفة أس $$اس $$ية ،ف $$إن $$ه واج $$ب أي $$ضا ً ع $$لى ق $$ادة امل $$جتمع
وإالع$$الم$$يني وامل$$ثقفني ،ح$$يث ي$$جب ع$$ليهم إرش$$اد ال$$ناس وت$$وج$$يههم إل$$ى أه$$مية ال$$تطعيمات ال$$روت$$ينية وف$$وائ$$ده$$ا
ومخاطر عدم التطعيم وبيان ذلك للناس ،وبيان الحكم الشرعى إلجراء هذه التطعيمات .
ك$ما ي$جب ع$ليهم ب$اع$تباره$م ق$ادة امل$جتمع ت$قدي$م ال$عون وامل$ساع$دة ل$لقائ$مني ب$عملية ال$تطعيم ،وح$ماي$تهم
ومنع األذى عنهم ،والتصدى لكل من يعوق عملهم سواء بالكلمة أو بالفعل .
ف $$ال $$علماء وال $$دع $$اة ه $$م ق $$ادة ال $$فكر ف $$ى امل $$جتمع وي $$قع ع $$ليهم ع $$بء ح $$ماي $$ة أف $$راد ال $$شعب م $$ن ك $$ل ف $$كر
خاط Œومن أخص هذه األفكار املتطرفة االمتناع عن التطعيم
واهلل املوفق ..
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