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م"ن امل"علوم أن امل"سئول"ية ع"ن ال"رع"اي"ة ال"صحية ل"ألط"فال ت"قع – أول م"ا ت"قع – ع"لى ع"ات"ق ال"وال"دي"ن
وذل""ك م""ن ج""هة أن ال""طفل ي""مثل م""حور اه""تمام ال""وال""دي""ن وع""طفهما ب""حكم ال""حب ال""فطرى ال""ذى أودع""ه
اهلل ف ""ى ق ""لبهما ل ""ه  ،وب ""مقتضى ه ""ذا ال ""حب ف ""إن ""هما ي ""سعيان ب ""حكم ال ""فطرة إلل ""تماس ك ""اف ""ة األس ""باب
ال ""تى ت ""حفظ ح ""يات ""ه ،وت ""ؤدى إل ""ى ن ""موه ال ""صحى وال ""بدن ""ى ن ""موا ً ص ""حيحا ً خ ""ال ""يا ً م ""ن األم ""راض ال ""تى
تعجزه عن الحركة والنمو السليم حتى يكبر ويشب ويصبح عضوا ً نافعا ً فى املجتمع.
"ورا وإن ""اث "اً
وق ""د ح " ّ
ث ال ""شارع ال ""حكيم ال ""وال ""دي ""ن ع ""لى أن ي ""نظرا ب ""عني االه ""تمام ألوالده ""ما ذك " ً
ح ""تى يش ""بوا س ""امل ""ني ص ""حيا ً ون ""فسياً ،وي ""كون ""وا آلب ""ائ ""هم خ ""ير خ ""لف ل ""خير س ""لف ،وله ""ذا أم ""ر ال ""شارع
ب""ذل""ك ف""ى ق""ول""ه ت""عال""ىَ ) :و ِ
ح" َّق ُه  ،(1) (﴾٢٦﴿ ...ف""قد أوج""ب اهلل – ع"زّ وج" ّ"ل – أن ُي""وف""ى
آت ذَا ا ْل" ُق ْر َب"ىٰ َ"
ال"قري"ب ح"قه ،أن ل"كل ق"ري"ب ح"قا ً ف"ى ذم"ة ق"ري"بة ب"حكم ص"لة ال"قرب"ى ال"تى ت"رب"طه ب"ه ،وبحس"ب درج"ة
ال"قرب وق"وة ال"قراب"ة ،وم"ما ه"و م"علوم أن درج"ة ال"قراب"ة ب"ني ال"وال"دي"ن وأوالده"ما ت"عتبر درج"ة ق"وي"ة ،ح"يث
ت"عتبرق"راب"ة م"ن ال"درج"ة األول"ى ل"كل م"ن وال"د ال"طفل ووال"دت"ه ،وه"ذه ال"درج"ة م"ن ال"قراب"ة ب"ني ال"ول"د ووال"دي"ه
ت""لقى ع""ل ك""اه""لهما واج""با أق""وى ف""ى رع""اي""ته وال""قيام ع""لى ش""ئون""ه وامل""حاف""ظة ع""ى ح""يات""ه م""ن امل""خاط""ر
ال ""تى ته ""دده ""ا وم ""ن أخ ""طره ""ا – ب ""ال ""قطع – األم ""راض ال ""فتاك ""ة ال ""تى ي ""مكن أن ت ""صيبه ،وم ""نها ش ""لل
األط"فال وغ"يره م"ن األم"راض ي"تم ال"وق"اي"ة م"نها وال"تحصني ب"اع"تبار أن ال"وق"اي"ة م"ن األم"راض خ"ير م"ن
ع""الج""ها ،وأج""در ف""ى االن""تصار ع""ليها ،ك""ما أن ال""قعود ع""ن امل""حاف""ظة ع""لى ال""طفل م""ن ق""بل وال""دي""ه أو
ت" ""رك" ""ه نه" ""با ً ل" ""ألم" ""راض دون اك" ""تراث ب" ""امل" ""صلحة ال" ""فعلية ال" ""تى ت" ""عود ع" ""ليه بس" ""بب ال" ""تطعيم وت" ""عاط" ""ى
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ال"لقاح"ات ال"تى ت"قى م"ن األم"راض ،ه"ذا ال"تقاع"د ي"مثل إخ"الالً واض"حا ً ب"مسئول"ية ال"وال"دي"ن ع"ن س"الم"ة
أوالده"ما وارت"كاب م"ا ي"لحق ب"هم أب"لغ ال"ضرر ،وه"ذا ي"دخ"ل ت"حت ال"نهى املس"تفاد م"ن ح"دي"ث ال"نبى –
ص"لى اهلل ع"ليه وس"لمَ " :ك""في ِب""امل ْ"ر ِء إِثْ"ما ً أ َ ْن ُي َ
وت ") ،(2وم"ن ح"يث أن ال"ول"د ي"عتبر م"من
"ض ِّيعَ َم" ْن ي" ُق ُ
ي""عول""هم وال""داه ،ف""إن""هما إذا ارت""كبا م""ا ي""عرض""ه لله""الك ي""كون""ا ق""د ع""رض""اه ل""لضياع  ،امل""ؤث""م ف""ى ه""ذا
الح"دي"ث ال"نبوى الش"ري"ف ،ك"ما أن امل"حاف"ظة ع"لى األوالد ت"عتبر م"ن ق"بيل ال"واج"بات ال"تى ت"مثل أم"ان"ة
األ َ َم ""انَ " ِ
أوج ""ب اهلل أداءه ""ا ع ""لى ال ""وال ""دي ""ن ب ""قول ""ه ت ""عال ""ى) :إِ َّن اهللََّ يَ "أ ْ ُم " ُ"ر ُ"ك " ْم أ َ ْن تُ " َؤ ُّدوا ْ
"ات إِ َل "ىٰ أ َ ْه""لِ َها ...

س" َ
"ول َوتَ " ُ
﴿ ، (3)(﴾٥٨وق ""ول ""ه ت ""عال ""ى) :يَ ""ا أَيُّ " َها ا َّل" ِ"ذي " َن آ َ"م "نُوا َال تَ " ُ
"ات " ُك ْم َوأَنْ "تُمْ
خونُ ""وا أ َ َم ""انَ " ِ"
خونُ ""وا اهللََّ َوال " َّ"ر ُ "
َت" ْع َل ُمو َن ﴿، (4)(﴾٢٧ح""يث ك""ان األب""ناء أم""ان""ة ف""ى ي""د وال""دي""هم – ال س""يما وه""م ص""غار ال ي""قدرون ع""لى
أن ي""حاف""ظوا ع""لى م""صال""حهم أو رع""اي""ة ح""قوق""هم – ي""كون واج""ب امل""حاف""ظة ع""لى ت""لك األم""ان""ة م""ن ق""بل
ال"وال"دي"ن م"طلوب"ا ش"رع"يا ،ك"ما أن إه"داره وال"تقاع"س ع"ن ال"قيام ب"واج"ب ال"رع"اي"ة ف"يه ي"مثل خ"يان"ة ل"تلك
األم"ان"ة ،وه"ى ت"مثل أم"را ً مح"رم"اً؛ ب"ل ومح"ظورا ً ف"ى اإلس"الم وم"ن أع"ظم وج"وه ال"رع"اي"ة ل"ألوالد م"ن ق"بل
وال ""دي ""هم :امل ""حاف ""ظة ع ""لى ص ""حتهم ،وذل ""ك ب ""تلمس ك ""اف ""ة ال ""طرق ال ""تى ت ""ؤدى إل ""ى امل ""حاف ""ظة ع ""لى ه ""ذه
ال""صحة وم""نها ال""وق""اي""ة م""ن األم""راض ب""ال""تطعيم واس""تعمال ال""لقاح""ات ال""تى ت""قوى ال""بدن وت""حفظه م""ن
اإلص""اب""ة ب""الش""لل أو غ""يره م""ن األم""راض ال""تى ت""حتاج إل""ى ت""طعيم وم""ن ل""وازم ه""ذه ال""رع""اي""ة :أن ي""لزم
اآلب ""اء ج ""ان ""ب ال ""صدق وال ""صراح ""ة ف ""ى ال ""تعام ""ل م ""ع ه ""ذه ال ""قضاي ""ا ال ""صحية امل ""همة ،ف ""ال يته ""رب ""وا م ""ن
م""واج""هات""ها ،وال ي""تعام""لوا م""عها ب""ما ال ي""ليق ب""ال""تعام""ل م""عها ،م""ثل ت""لمس أس""باب اله""روب م""ن ات""خاذ
ال""وس""ائ""ل ال""تى ت""قى م""ن األم""راض ،أو ال""تروي""ج ل""لمفاه""يم ال""خاط""ئة ال""تى ت""عيق ت""فعيل وس""ائ""ل امل""قاوم""ة
ل""ألم""راض ،م""ثل ال""تهوي""ن م""نها أو ات""هام""ها ب""أن""ها وس""ائ""ل ألم""ور غ""ير ت""لك ال""وق""اي""ة م""ثل ت""عقيم األط""فال
ع"ندم"ا ي"كبروا ح"تى ال ي"نتجوا نس"ال ي"ضارع األم"م ال"تى ت"عادي"هم وتتخ"ذ م"ن ال"تروي"ج ل"تطعيم األط"فال
وس ""يلة ل ""تقليل النس ""ل ح ""تى ي ""تفوق ""وا ع ""ليهم ع ""دداً ،أو غ ""ير ذل ""ك م ""ن اإلش ""اع ""ات ال ""كاذب ""ة ال ""تى ي ""طلقها
ال""بعض ض""د أن""واع ال""تطعيم امل""ختلفة م""ثل ق""ول""هم :أن ت""لك ال""لقاح""ات ت""تضمن م""واد مح" ّ"رم""ة ال ت""قره""ا
الش""ري""عة اإلس""الم""ية أو تح""ظر ت""عاط""يها أو غ""ير ذل""ك م""ن امل""قوالت ال""تى تح""رم األط""فال م""ن ال""تحصن
وم"ن أه"م ت"لك ال"وس"ائ"ل :أن ي"لتزم ال"وال"دان ب"ال"صدق وال"صراح"ة ف"ى أم"ور ال"تطعيم وأخ"ذ ال"لقاح"ات ف"ال
ي ""دع ""ون ك ""ذب "ا ً أن أط ""فال ""هم ق ""د ت ""م ت ""لقيحهم ،وه ""م ف ""ى ال ""حقيقة ل ""م ي ""تعاط ""وا ت ""لك ال ""تلقيحات ان ""تصاراً
ل""إلش""اع""ات ال""تى ت""روج ل""ذل""ك ،أو م""يال ل""ها ع""لى ح""ساب ال""حقيقة وال""واق""ع وامل""صلحة ال""فعلية ألوالده""م
الذين جعلهم اهلل أمانات بني أيديهم.

 ( 2اﻟﺤﺪﯾﺚ رواه اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ  2/692رﻗﻢ  /996واﻹﻣﺎﻣﺄﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ  2/160رﻗﻢ .6495
3

( ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،ﻣﻦ اﻵﯾﺔ .58

 ( 4ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  ،اﻵﯾﺔ .27

2

ض"عاف ال ي"عرف"ون وس"ائ"ل امل"حاف"ظة ع"لى
إن ح"قوق األط"فال م"ن ح"قوق اهلل – ع"زّ وج ّ"ل – ألن"هم ِ" " "
ح"قوق"هم وله"ذا ك"ان ال"تقصير ف"ى ح"فظ م"صال"حهم ال"صحية وال"حيات"ية إخ"الالً ب"حق اهلل ق"بل أن ي"كون
تضييعا ً لحقوق ومصالح هؤالء األطفال.
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