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مل $$حصنى ش $$لل األط $$فال دور م $$هم ي $$تمثل ف $$ى ت $$طعيم أط $$فال ال $$عال $$م ف $$ى أن $$حاء ال $$دن $$يا،
وتيسير الحصول على التطعيم ،وتقديمه للمنتفعني فى كل مكان.
وف$ى س$بيل أداء ه$ذه الخ$دم$ة الج$ليلة يتح$ملون امل$شاق الش$دي$دة وامل$تاع$ب امل$تعددة
وي $$عرض $$ون أن $$فسهم ل $$لمخاط $$ر الخ $$طيرة ال س $$يما ف $$ى م $$ناط $$ق ال $$نزاع املس $$لح وامل $$ناط $$ق ال $$تى
ت$سوده$ا االض$طراب$ات ،وك$ثير م$نهم ق$ضى ن$حبه وه$و ي$ؤدى ه$ذه امل$همة الش$ري$فة ،ن$تيجة س$وء ف$هم
ب $$ $عض األش $$ $خاص ل $$ $حقيقة م $$ $همتهم وط $$ $بيعتها ،وم $$ $نهم م $$ $ن ي $$ $ؤدى ع $$ $مله وي $$ $الق $$ $ى اإله $$ $ان $$ $ات
واالعتداءات بدون سبب أو مبرر.
وم$$ن ه$$نا ظه$$رت أه$$مية ح$$ماي$$ة ه$$ؤالء األش$$خاص ال$$ذي$$ن ي$$قدم$$ون خ$$دم$$ة للبش$$ري$$ة،
ويفعلون الخير ويحمون األطفال من الشر واألذى الذى قد يصيبهم.
وال$$واج$$ب ش$$رع $ا ً ع$$لى س$$كان امل$$ناط$$ق ال$$تى يج$$رى ف$$يها ال$$تطعيم واملس$$تفيدي$$ن م$$ن
ه$ذه الخ$دم$ة الج$ليلة ح$ماي$تهم ورع$اي$تهم ب$كل ح$ب واه$تمام به$ذه امل$همة ،وت$قدي$م امل$ساع$دة ال$الزم$ة
ل$$هم وال$$دف$$اع ع$$نهم ض$$د أى اع$$تداء ،وص$$د األذى ع$$نهم ب$$كل ص$$وره وأش$$كال$$ه وم$$صادره ألن ه$$ذا
سانُ( )(1
ان إِ َّال ْ ِ
جزاء املعروف فى اإلسالم يقول اهلل – سبحانه وتعالىَ ) :ه ْل َجزَا ُء ْ ِ
س ِ
اإل ْح َ
اإل ْح َ
 ،وال ي$قبل م$ن مس$لم ع$اق$ل أن ي$قاب$ل اإلح$سان ب$اإلس$اءة ،ألن ه$ذا ل$يس م$ن خ$لق املس$لم ،وإن$ما
م $$ن أخ $$الق املس $$لمني اإلح $$سان إل $$ى اآلخ $$ري $$ن ح $$تى ول $$و ل $$م ي $$قدم $$وا خ $$يرا ً للمس $$لم ،ف $$ما ب $$ال $$ك
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ب $$اإلح $$سان إل $$ى م $$ن ي $$قدم ل $$هم م $$عروف $$ا وه $$و ي $$قدم ل $$لناس اإلح $$سان ال $$ذى ي $$تمثل ف $$ى ت $$وص $$يل
التطعيمات وإعطائها لألطفال ووقايتهم من األمراض.
إن م $$ن ال $$واج $$ب ع $$لى املس $$لمني ت $$قدي $$م ك $$ل خ $$ير ورع $$اي $$ة وح $$ماي $$ة وإرش $$اد ل $$لقائ $$مني
ع$$لى ال$$تطعيم ،ال س$$يما وأن$$هم ق$$د ي$$ؤدون ه$$ذه الخ$$دم$$ة ف$$ى م$$ناط$$ق ن$$ائ$$ية ب$$عيدة ع$$ن امل$$واص$$الت
وامل $$دن ح $$يث ي $$ذه $$ب ب $$عضهم ل $$ألط $$فال ف $$ى األدغ $$ال وال $$غاب $$ات وامل $$ناط $$ق ال $$تى ي $$صعب ال $$وص $$ول
إليها.
ك$$ما ي$$جب ع$$لى امل$$واط$$نني ف$$ى ك$$ل م$$كان أن ي$$كون$$وا ص$$ادق$$ني ف$$يما إذا ك$$ان ق$$د ت$$م
ت $$طعيم أط $$فال $$هم م $$ن ع $$دم $$ه وب $$يان ذل $$ك ب $$كل ش $$فاف $$ية ووض $$وح ح $$تى ي $$مكن ل $$لقائ $$مني ع $$لى ه $$ذه
التطعيمات إجراء اإلحصائيات وبيان مدى االستفادة واالستجابة لحمالت التطعيم .
وغ$نى ع$ن ال$بيان أن ال$صدق ف$ى الح$دي$ث م$ن أه$م أخ$الق املس$لمني واملس$لم ال ي$كون ك$ذَاب$ا
وال $$كذب ع $$الم $$ة م $$ن ع $$الم $$ات ال $$نفاق ق $$ال رس $$ول اهلل) ) : (rآي $$ة امل $$ناف $$ق ث $$الث وإن ص $$ام وص $$لى
وزعم أنه مسلم :إذا ح َدث كذب  ،وإذا وعد أخلف  ،وإذا اؤتمن خان ().(2
وم$ن ي$زع$م أن$ه ت$م ت$طعيم أب$نائ$ه ب$دون ح$دوث ذل$ك ي$كون ك$اذب$ا ً ألن$ه ق$ال غ$ير ال$حقيقة ،وي$كون
خ$ائ$ناً ،ألن$ه خ$ان أم$ان$ة رع$اي$ة أط$فال$ه ق$ال رس$ول اهلل ) ) :(rك$لكم راع وم$سئول ع$ن رع$يته وال$رج$ل
فى أهله راع وهو مسئول عن رعيته( ).(3
وم $$ن ي $$متنع ع $$ن ت $$طعيم أوالده وي $$كذب وي $$دع $$ى أن $$ه ت $$م ت $$طعيمهم س $$يبوء ب $$إث $$م ك $$بير يتح $$مله
ن$$تيجة إض$$اع$$ة نس$$له ب$$عدم ت$$طعيمهم ي$$قول ال$$رس$$ول )$َ ) :(rك $فَى ِبْ $
$امل َ ْ$ر ِء إِثْ$ً $ما أ َ ْن يَُ $
$ضيِّعَ َم ْ $ن يَ ُ $ع ْو ُل(
).(4
وإذا ك$ان أم$ر ال$تطعيم ع$لى ه$ذه ال$درج$ة م$ن األه$مية وض$رورة إج$رائ$ه وخ$طورة ال$كذب ف$ى
أداء ه $$ذا ال $$واج $$ب  ،وع $$ليه ي $$كون م $$ن ال $$جائ $$ز ش $$رع $ا ً وض $$ع ع $$الم $$ة ظ $$اه $$رة وواض $$حة ع $$لى م $$ن ت $$م
ت $$طعيمه ح $$تى ي $$تميز ع $$من ل $$م ي $$تم ت $$طعيمه م $$ن غ $$يره ال س $$يما ف $$ى امل $$دارس وم $$ناط $$ق تج $$معات
األط $$فال ك $$ال $$قبائ $$ل ون $$حو ذل $$ك ب $$وض $$ع ع $$الم $$ة أو ل $$ون م $$عني ع $$لى إص $$بع ال $$طفل ال $$ذى ت $$م ت $$طعيمه
حتى نطمئن إلى تطعيم جميع األطفال.
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