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مجموعة الدعم الفني من الفريق االستشاري 
اإلسالمي

المــزروع  يعقــوب  الدكتــور  مــن  كل  العمــل  هــذا  بدعــم  قــام 
واألســتاذ الدكتــور جمــال أبــو الســرور والدكتــور عبــد القاهــر 
قمــر والدكتــور البشــير ســام واألســتاذ عرفــان شــوكت واألســتاذ 
للفريــق  التنفيذيــة  اللجنــة  كأعضــاء  ســكندي  النــور  عبــد 
والدكتــور  العــدوي  مهــا  والدكتــورة  اإلســامي؛  االستشــاري 
رامــز المهاينــي والدكتــورة جميلــة الراعبــي والدكتــورة كريمــة 
الغلبــزوري والدكتــور خالــد صديــق والدكتــورة نســرين موســى 
والدكتــور إرتضــىٰ شــودري واألســتاذة رنــا صيدانــي واألســتاذ 
جوزيــف ســوان مــن المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة 
طاهــر  والدكتــور  عابــد  نعمــة  والدكتــور  المتوســط؛  لشــرق 
ميــر واألســتاذ تامــر المغربــي مــن أمانــة الفريــق االستشــاري 
الصحــة  لمنظمــة  اإلقليمــي  بالمكتــب  الكامنــة  اإلســامي 
العالميــة لشــرق المتوســط؛ والدكتــور نويــد ســدوزءي واألســتاذ 
تومــاس مــوران واألســتاذ أننــد باالچنــدران مــن المقــر الرئيســي 
مــن  حجــازي  ســحر  والدكتــورة  العالميــة؛  الصحــة  لمنظمــة 
ــد الرحمــن  ــور عب المقــر الرئيســي لمنظمــة اليونيســف؛ والدكت
ــور قمــر الحســن  ــور محمــد أعظــم والدكت شــيخ محمــود والدكت
مــن المكتــب القطــري لمنظمــة الصحــة العالميــة بباكســتان؛ 
والدكتــور شــهاب هاشــم واألســتاذة جالبــا راتنــا واألســتاذة شــبنم 
أفضــل مــن المكتــب القطــري لمنظمــة اليونيســف بباكســتان؛ 
والدكتــور نجيــب اهلل ظفــرزي مــن المكتــب القطــري لمنظمــة 
الصحــة العالميــة بأفغانســتان؛ والدكتــور عبــد الرحمــن الئــق مــن 
المكتــب القطــري لمنظمــة اليونيســف بأفغانســتان؛ والدكتــور 
الوليــد ســيد أحمــد مــن المكتــب القطــري لمنظمــة الصحــة 
مــن  أبيســيكيرا  والدكتــورة ســورانجاني  بالصومــال؛  العالميــة 

المكتــب القطــري لمنظمــة اليونيســف بالصومــال.



أعضاء الفريق االستشاري اإلسالمي واللجنة التنفيذية أثناء االجتماع السنوي الثاني 
للفريق في عام ٢٠١5 باستضافة األزهر الشريف بالقاهرة



مقدمة فضيلة 
اإلمام األكبر
شيخ األزهر
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مقدمة فضيلة اإلمام األكبر شيخ 
األزهر

حيِم حمِن الرَّ ِبسِم اهلِل الرَّ

الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل محمــد صلــى اهلل 
عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه.. وبعد/

مــه جامعــُة األزهــر مــن خــال المركــز  فهــذا الكتــاُب الــذي تقدِّ
الدولــيِّ اإلســاميِّ للدراســات والبحــوث الســكانية كدليٍل للعلماء 
ــم )22( فــي  ــاب رق ــة هــو الكت ــات الديني والدعــاة وطــاب الكلي
سلســلة المؤلَّفــات المتخصصــة التــي يصدرهــا المركــز، ويتابــع 
إصدارهــا منــذ )41( عاًمــا.. فــي نشــاٍط وســابقٍة تقــلُّ نظائرهما 
فــي المراكــز اإلســامية األخــرى التــي يدخــل ضمــن أنشــطتها 

موضــوع: المــرأة والطفــل واألســرة بشــكٍل عــام..
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ويكتســب هــذا الدليــل أهميــًة ُقصــوى حيــن تشــترك فــي تصنيفــه 
وفــي صياغتــه األخيــرة أقــاُم ثُلَّــٍة مــن أعــام شــيوخ جامعــة 
فــي  وباحثيــه  الدولــي  المركــز  وأســاتذة  وأســاتذتها،  األزهــر 
مختلــف التخصصــات الشــرعية والقانونيــة والتربويــة والطبيــة.. 

ًدا - فــي  ــرُّ ــل تف ــًزا - ب ــل تميُّ ــه يكتســب هــذا الدلي ــدر ذات وبالق
ــوء علــى اإلســام  معالجــة قضايــا كان لهــا انعكاســات بالغــة السُّ
والمســلمين فــي آٍن واحــد، وأَعنــي بهــا الفتــوى )المغشوشــة( 
التــي انتشــرت بيــن فقــراء المســلمين فــي أفريقيــا وآســيا، وهــي 
َعَرّضــت  والتــي  األطفــال،  شــلل  مــن  التطعيــم  تحريــم  فتــوى 
ــال،  ــاء الُعَض ــذا الوب ــال المســلمين له ــن أطف ــا م ــا عريًض قطاًع
يــن الحنيــف الــذي  مــت صــورًة شــديدةَ البــؤس عــن هــذا الدِّ وقَدّ
ال يُعــرف لــه مثيــٌل فــي دعــم علــوم الطــب والصيدلــة علــى مــدى 
يــن  أربعــة عشــر قرًنــا مــن الزمــان، وذلــك منــذ أمــر نبــيُّ هــذا الدِّ
-  - النــاس جميًعــا بــأن يتــداَوْوا فــي حديــث صحيــح صريــح 
َ لَــْم يََضــْع َداًء ِإالَّ  ، َفــِإنَّ اهللَّ ِ يقــول فيــه: )تَــَداَوْوا يَــا ِعبَــاَد اهللَّ
ــه فيــه األمــر  َوَضــَع لَــُه ِشــَفاًء، ِإالَّ َداًء َواِحــًدا الَْهــَرَم( وقــد وَجّ
(، ولــم يقتصــر األمــر  ِ ــاَد اهللَّ ــا ِعبَ ــًة: )يَ بالعــاج إلــى النــاس كاَفّ
ــى  ــى شــأن المســلمين وحدهــم، فــي رســالٍة واضحــٍة إل ــه عل في
ضــرورة التــداوي مــن األمــراض، والبحــث عــن الدواء المناســب.. 
ــة )الــدواء( فــي  ــورة كشــفت عــن مركزي ــه للعــاج ث وكانــت دعوت
عــاج األمــراض، وثــورة علــى عــادات الجاهليــة فــي التــداوي مــن 
األمــراض باألوهــام واالعتقــادات وأخــاط المواريــث الفاســدة.
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ــا يلفــت األنظــار إلــى ضــرورة هــذا العمــل العلمــي الــذي  ومَمّ
ــا وآســيا،  ــن أفريقي ــود م ــت ببعــض الوف ــي اجتمع ــه، أنَّن م ل ــدِّ نُق
ومنهــم دعــاةٌ مســلمون )أفاضــل(، وبــدا مــن النقــاِش آنــذاك أَنّ 
نفــًرا قليــًا منهــم كان يــرى أن يُتــرك أمــر هــؤالء األطفــال دون 
تطعيــٍم، اتِّــكااًل علــى اهلل تعالــى، بعــد مــا ســاورتهم الشــكوك 
فــي نقــاء )اللقاحــات( المســتوردة مــن الغــرب، مــن أغــراض 
المؤامــرة علــى المســلمين بتعقيمهــم وقطــع أنســالهم، وقــد دار 
ــة  نقــاٌش واســٌع فــي هــذه القضيــة، انتهــى إلــى تحــوُّل هــذه الِقلَّ
مــن علمائهــم إلــى الــرأي الــذي يــراه ســواد علمــاء المســلمين فــي 
شــرق البــاد وغربهــا، وهــو وجــوب تطعيــم األطفــال ِضــَدّ هــذا 
ــن يرفضــه أو يدعــو لتركــه. ــا شــرعّيًا يأثــم كلُّ َم المــرض وجوًب

فهــو:  العلمــي  الدليــل  هــذا  حيــال  اقتــراٍح  مــن  لــي  كان  وإذا 
الً،  ــة أَوّ ــات األفريقي ــى اللغ ــه إل ــدة، وترجمت ــه طباعــة جي طباعت
ثــم إلــى اللُّغــات العالميــة ثانًيــا وتوزيعــه -مجاًنــا- علــى الطــاب 
ــوا دراســتهم فــي جامعــة األزهــر، وأزمعــوا  ــن أتمُّ الوافديــن ِمَمّ
األحــكام  انتشــاَر  نضمــن  حتــى  وذلــك  بادهــم،  إلــى  العــودة 
ِضــَدّ  التطعيــم  فــي قضايــا  العلمــاء  ارتضاهــا  التــي  الفقهيــة 
شــلل األطفــال، واألمومــة اآلمنــة، والــزواج القســـري أو زواج 
القاصــرات، وكلهــا قضايــا ذات خطــر بالــغ فــي حيــاة المجتمعات 
اإلســامية وحيويتهــا، وبخاصــٍة بعد أن تبنَّــت المنظمات الدولية 
ــول  ــم حل ــا، وتقدي ت بطرحه ــا، واســتبدَّ ــًرا مــن هــذه القضاي كثي
ــا ضــالٌّ وُمنحــِرٌف  ــٌر منه لمشــكاتها، وفــرض رؤى خاصــة، كثي
- علــى المؤمنيــن باألديــان والملتزميــن بتوجيهــات  وغيــُر أخاقــيٍّ
ــا خالًيــا  ة فــي بنــاء األســرة بنــاًء نظيًفــا نقًيّ الســماء وهــْدي النُّبــوَّ

ــة. ــراض االجتماعي ــة واألم ــل الِخلقي ــن العل م
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شــكًرا للســادة العلمــاء واألســاتذة والباحثيــن، وشــكًرا لألســتاذ 
الدكتــور جمــال أبــو الســرور مديــر هــذا المركــز الــذي ال يكــفُّ 
عــن تقديــم مــا ينفــع األســرة والمــرأة والطفــل أينمــا كانــوا وكائًنــا 

مــا كانــت أديانهــم ولغاتهــم وألوانهــم.

أحمـــد الطيب  
شــيخ األزهــر  

تحريراً في مشيخة األزهر: 20 من المحرم ســـنة 1439ه      
المـوافـق: 11 من أكتوبر ســنة  2017 م 



المشاركين في االجتماع السنوي الثالث للفريق االستشاري اإلسالمي في عام ٢٠١٦ باستضفة 
البنك اإلسالمي للتنمية بجدة
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تمهيد 

التــي  األجيــال  تكــون  التــي  األولــى  البــذور  يمثلــون  األطفــال 
مــن  خلــق  التــي  الرســالة  تــؤدي  أن  مســتقبلها  فــي  تســتطيع 
الجامعــة  الرســالة  وهــي  الحيــاة،  هــذه  فــي  اإلنســان  أجلهــا 
التــي  األرض  وإعمــار   - وجــل  عــز   - اهلل  عبــادة  بيــن 
تعالــى:  اهلل  قــول  فــي  ذلــك  بيــان؛  جــاء  كمــا  عليهــا،   يعيــش 
وفــي قولــه  ِلَيْعُبــُدوِن )5٦()1(،  ِإالَّ  ْنــَس  َواإْلِ اْلِجــنَّ  )َوَمــا َخَلْقــُت 

ِفيَهــا()2(. َواْســَتْعَمَرُكْم  اأْلَْرِض  ِمــَن  أَْنَشــأَُكْم  )ُهــَو  ســبحانه: 

الواجبــة  الحقــوق  بــكل  القيــام  أن  المقــررة  الحقائــق  ومــن 
لألطفــال يمثــل مقصــداً مــن المقاصــد الكبــرى فــي التشــريع 
اإلســامي، فمقصــد حفــظ النســل هــو الــذي تقــع تحتــه ســائر 
الحقــوق الواجــب أداؤهــا لألطفــال، وخاصــة حقوقهــم الصحيــة 

وحمايتهــم مــن التعــرض لألمــراض.

إن األطفــال نعمــة مــن اهلل عــز وجــل، وهــي نعمــة توجــب الشــكر 
عليهــا، والمحافظــة عليهــا وحمايتهــا مــن األمــراض  كمــا أشــار 

علــى ذلــك قــول اهلل تعالــى: 

ــُق َمــا َيَشــاُء َيَهــُب ِلَمــْن َيَشــاُء  اَواِت َواأْلَْرِض َيْخُل ــمَ ِ ُمْلــكُ السَّ )ِلَّ
ُجُهــْم ُذْكَراًنــا َوِإَناًثــا  ُكــوَر )٤9( أَْو ُيَزوِّ ِإَناًثــا َوَيَهــُب ِلَمــْن َيَشــاُء الذُّ
ــُه َعِليــٌم َقِديــٌر )5٠(()3(. كمــا قــال  َوَيْجَعــُل َمــْن َيَشــاُء َعِقيًمــا ِإنَّ
: )كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه والرجــل راع فــي  النبــي 
بيتــه ومســئول عــن رعيتــه والمــرأة  فــي بيتهــا راعيــة ومســئولة 
القيــام  علــى  يحرصــا  أن  الوالديــن  وعلــى  رعيتهــا()4(.  عــن 
بواجبهمــا كامــًا تجــاه وليدهمــا المنتظــر بتجنــب كل مــا يمكــن 
أن يترتــب عليــه أذى أو ضــرر لــه مــن ناحيــة، واألخــذ باألســباب 
التــي  تدعــم مــن فرصــه فــي التمتــع بالصحــة والعافيــة مــن 
: )إن اهلل ســائل كل راع  ناحيــة أخــرى، إيمانــاً بقــول الرســول 

1(  سورة الذاريات - اآلية 56.
2(  سورة هود - من اآلية 61.

3(  سورة الشورى - اآليتان 49 و50.
4(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن 

249،248/1 ح893.
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عمــا اســترعاه حفــظ أم ضيــع()5(. وعليــه فإنــه علــى األم الحامــل 
أن تحــرص علــى أن ال تتعــرض لإلشــعاعات والكيماويــات التــي 
قــد تدمــر بعــض خايــا الجنيــن أو تــؤدي إلــى حــدوث تشــوهات 
ــل  ــاء الحم ــة أثن ــا عــدم إســتعمال أدوي ــا يجــب عليه ــة، كم خلقي
بــدون إرشــاد الطبيــب. كمــا أن متابعــة الحمــل مــن قبــل الطبيــب 
المتخصــص واجبــة إلكتشــاف أيــة أمــراض أو تشــوهات خلقيــة، 
األعضــاء  تلــف  إلــى  تــؤدي  قــد  تشــخيص  بــدون  تركــت  إذا 
ــح التشــخيص المبكــر إســتخدام  ــا يتي ــة بالجســم، بينم المختلف
قبــل  الرحــم  داخــل  الجراحــي  التدخــل  أو  المناســب  العــاج 
الــوالدة حتــى يولــد الطفــل ســليماً معافــى. كمــا يجــب علــى األم 
أثنــاء الحمــل أن تتجنــب العــدوى ببعــض األمــراض مثــل الحصبــة 
األخــذ  فــي  التهــاون  وعــدم  والماريــا  والزهــري،  األلمانيــة، 
باألســباب التــي  تمنــع مخاطــر انتقــال العــدوى بهــذه األمــراض 
ــى تعاطــى  ــك بالحــرص عل ــا وذل ــى جنينه ــا أو إل أو غيرهــا إليه
الحامــل األمصــال المناســبة حســب إرشــاد الطبيــب. كذلــك 
يجــب علــى األم الحامــل أن تمتنــع عــن التدخيــن وعــن تنــاول 
الكحوليــات والمخــدرات، حيــث ثبــت أن كل ذلــك يضــر بجنينهــا 
ويــؤدي إلــى والدة أطفــال ناقصــي الــوزن. ولمــا كانــت صحــة 
الوليــد ترتبــط بدرجــة كبيــرة بصحــة األم، فإنــه يتعيــن علــى 
ــا مــن شــأنه اإلضــرار بصحــة  ــا كل م ــن أيضــاً أن يتجنب الوالدي
األم مثــل الحمــل المبكــر دون الثامنــة عشــرة أو الحمــل المتأخــر 
)بعــد ســن الخامســة والثاثيــن( وكذلــك الحمــل المتكــرر وقصــر 
الفتــرة بيــن الحمــل واآلخــر. كذلــك فإنــه مــن حــق الطفــل علــى 
المائمــة  الصحيــة  الظــروف  تهيئــة  فــي  يتهاونــا  أال  والديــه 
ــوالدة فــي  ــم ال ــى أن تت ــد بالحــرص عل ــد الجدي إلســتقبال الولي
طبيــاً  المؤهليــن  وبمعاونــة  لذلــك  المعــدة  الطبيــة  المنشــآت 
لتقديــم المســاعدة المطلوبــة فــي مثــل هــذه الحــاالت حتــى 
ــى انتقــال العــدوى إليــه  ــا وليدهمــا المخاطــر المترتبــة عل يجنب
ــة وهــو أمــر  ــة إعاقــة صحي ــه بأي ــا إصابت ــوالدة، ويتجنب ــاء ال أثن
ــاً  ــد شــخص غيــر مؤهــل طبي ــى ي ــل إذا تمــت الــوالدة عل محتم
للقيــام بمثــل هــذه المهمــة. واالســتقبال الطيــب لألطفــال وهــم 
قادمــون للحيــاة ينبغــي أن يكــون دون تفرقــة بيــن ذكــر وأنثــى، 

5(  أخرجه الترمذي في سننه كتاب الجهاد باب ما جاء في اإلمام 208/4 عن 
أنس بن مالك رضى اهلل عنه
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ا  ْنَثــى َظــلَّ َوْجُهــُه ُمْســَوّدً ــــَر أََحُدُهــْم ِباأْلُ قــال اهلل تعالــى: )َوِإَذا ُبشِّ
ــَر ِبــِه أَُيْمِســُكُه  َوُهــَو َكِظيــٌم )5٨( َيَتــَواَرى ِمــَن اْلَقــْوِم ِمــْن ُســوِء َمــا ُبشِّ
ــَراِب أاََل َســاَء َمــا َيْحُكُمــوَن )59(()6(.  ــُه فــي التُّ َعَلــى ُهــوٍن أَْم َيُدسُّ

ومــن حــق الطفــل علــى أمــه بعــد الــوالدة أن ترضعــه مــن ثدييهــا 
البدنــي  واالرتــواء  بالشــبع  معهــا  يشــعر  مباشــرة،  رضاعــة 
والنفســي والعاطفــي. فكفالــة الطفــل وحضانتــه ورضاعتــه مــن 
ــي  ــال النب ــي الشــريعة اإلســامية، ق ــروض ف ــر مف ــه أم ــل أم قب
: )كفــى بالمــرء إثمــا أن يضيــع مــن يقــوت()7(. أمــا إن كان 
ــة مانعــة مــن الرضــاع أو إن امتنــع عــن الرضــاع منهــا،  بــاألم علّ
أو توفيــت األم فعلــى الــزوج إحضــار مــن ترضعــه ولــو بأجــر أو 
ــي  ــم الحكمــة مــن األمــر اإلله ــا نفه ــاً ومــن هن إرضاعــه صناعي
فــي قولــه تعالــى: )َواْلَواِلــَداُت ُيْرِضْعــَن أَْواَلَدُهــنَّ َحْوَلْيــِن َكاِمَلْيــِن 
َضاَعــَة َوَعَلــى اْلَمْوُلــوِد َلــُه ِرْزُقُهــنَّ َوِكْســَوُتُهنَّ  ِلَمــْن أََراَد أَْن ُيِتــمَّ الرَّ
ــُف َنْفــٌس ِإالَّ ُوْســَعَها اَل ُتَضــارَّ َواِلــَدٌة ِبَوَلِدَهــا َواَل  ِباْلَمْعــُروِف اَل ُتَكلَّ
َمْوُلــوٌد َلــُه ِبَوَلــِدِه َوَعَلــى اْلــَواِرِث ِمْثــُل َذِلــَك َفــِإْن أََراَدا ِفَصــااًل َعــْن 
َتَراٍض ِمْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََرْدُتْم أَْن َتْسَتْرِضُعوا 
ُقــوا  ْمُتْم َمــا آَتْيُتــْم ِباْلَمْعــُروِف َواتَّ أَْواَلَدُكــْم َفــاَل ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم ِإَذا َســلَّ

َ ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َبِصيــٌر()8(.   َ َواْعَلُمــوا أَنَّ الَّ الَّ

ومــن أبــرز حقــوق األطفــال حفــظ حياتهــم عنــد والدتهــم، وفــي 
: )مــن كانــت لــه أنثــى فلــم يئدهــا ولــم يهنهــا، ولــم يفضــل  قولــه 
أوالده الذكــور عليهــا أدخلــه اهلل الجنــة()9(، وكذلــك فــإن مــن 

هــذه الحقــوق مــا يتعلــق بحقهــم فــي التعلــم، فــإذا كان النبــي  
يقــول: )طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم ومســلمة()10(، فــإن 
تنفيــذ هــذه الفريضــة بالنســبة لألطفــال يقــع علــى عاتــق أوليــاء 

6(  سورة النحل - اآليتان 58، 59.
7(  سورة البقرة - اآلية 233.
8(  سورة البقرة - اآلية 233.

9(  أخرجه أبو داود في سننه كتاب األدب - باب: فضل من عال يتيما 339/4 - 
340 ح 5146 بسنده عن ابن عباس ط دار الريان.

10(  أخرجه اإلمام إبن ماجه في سننه كتاب المقدمة، باب: فضل العلماء والحث 
على طلب العلم 81/1 ح 224 عن أنس بن مالك وقال محققه إسناده ضعيف.
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أمورهــم، وكذلــك حقهــم فــي التربيــة الحســنة والمســاواة بينهــم 
: )اتقــوا اهلل واعدلــوا  والمحافظــة علــى حقوقهــم قــال النبــي 

بيــن أوالدكــم()11(.

: )أكِرمــوا أوالَدكــم وأحِســنوا أســماَءهم(، ويقــول  وقــول النبــي 
: )ليــس منــا مــن لــم يَْرَحــم صغيرنــا(، وأيضــا: )مــن  - أيضــاً - 

ال يَْرَحــم ال يُْرَحــم(. 

 كمــا أن الحفــاظ علــى األطفــال والعمــل علــى مســاعدتهم فــي أن 
ينشــأوا فــي بيئــة صحيــة نظيفــة خاليــة مــن األمــراض والتلــوث، 
يجعلهــم  والبدنيــة لألطفــال  الشــخصية  بالنظافــة  واالهتمــام 

أصحــاء أقويــاء قادريــن علــى تلقــي العلــم والمعرفــة.

فــإذا إشــتد عــود الطفــل، واجتــاز مرحلــة الرضــاع، واحتــاج  فــي 
غذائــه إلــى مــا يبنــي جســده حســب مراحــل ســنه، فــإن مــن 
حــق الطفــل علــى والديــه أن يعمــا علــى تغذيتــه بالغــذاء الــذي 
يناســب تدرجــه فــي العمــر، كمــا يتعيــن على الوالديــن أن يحرصا 
علــى المتابعــة الطبيــة ألي حالــة مرضيــة تعتــري طفلهمــا وعلــى 
إتخــاذ كافــة اإلحتياطــات واإلجــراءات التــي تحــول دون إصابتــه 
باألمــراض، وعلــى رأس ذلــك إعطــاء الطفــل التطعيمــات الواجبة 
لــه فــي مواعيدهــا المفروضــة والتفريــط فــي ذلــك شــأنه شــأن 
التفريــط الــذي يــؤدي إلــى الضيــاع، والــذي يكــون فيــه راعــي 

البيــت مســئوالً عنــه أمــام رب العالميــن.

11(  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض األوالد 
في الهبة 1242/3 - 3421 عن النعمان بن بشير.
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ــر  ــب الخي ــا يجل ــى كل م ــاون عل ــف ونتع ــا أن نتكات ــا جميع فعلين
والنفــع لألطفــال. فاألطفــال هــم رجــال الغــد وقــادة المســتقبل 

م واالزدهــار ألمتهــم. ــة النمــو والتقــدُّ وحمل

ــة  ــق الدولي ــة فــي ســائر المواثي ــادئ العام ــى المب ــا إل وإذا نظرن
التــي تعنــى باألطفــال وجدناهــا ال تخــرج فــي إطارهــا العــام عــن 
بعــض مــا تضمنتــه المبــادئ الشــرعية لحمايــة الطفولــة منــذ 

أربعــة عشــر قرنــاً. 

ورغــم أن الــدول اإلســامية قــد َخَطــْت خطــوات كبيــرة فــي 
التخلــص مــن مــرض شــلل األطفــال عــن طريــق تعميــم تعاطــي 
لقــاح شــلل األطفــال، إال أنــه علــى نقيــض مــا تأمــر بــه الشــريعة 
اإلســامية الغــّراء مــن حمايــة صحــة األطفــال واألمهــات نجــد 
العديــد ممــن يتصــدون للفتــوى وهــم غيــر مؤهليــن يَُرِوُجــون 
م التطعيــم وتدعــو لممارســات تضر بصحة  لفتــاوى مغلوطــة تحــرِّ
األم وتحرمهــا مــن نعمــة األمومــة اآلمنــة لــذا كان ضروريــا علــى 
ــاوى  ــه العريقــة أن تتصــدى لهــذه الفت األزهــر الشــريف وجامعت

المغلوطــة.  

ولذلــك قــام األزهــر الشــريف باالشــتراك مــع مجمــع الفقــه 
اإلســامي الدولــي، والبنــك اإلســامي للتنميــة، ومنظمــة التعاون 
اإلســامي، بإنشــاء الفريــق االستشــاري اإلســامي لمكافحــة 
شــلل األطفــال فــي عــام 2013م، والتــي قامــت بمجهــودات كبيــرة 
فــي مجابهــة هــذه الدعــاَوى المغلوطــة كان لهــا أكبــر األثــر فــي 
ــد  ــق بع ــال، وقــرر الفري ــى مــرض شــلل األطف قــرب القضــاء عل
ــع أخــرى بجانــب  ــاول مواضي ــد نشــاطه لتن هــذا النجــاح أن يمت
اآلمنــة  واألمومــة  المختلفــة  التطعيمــات  مثــل  األطفــال  شــلل 
والنظافــة  الصحــة  لتعزيــز  والســلوك  الطبيعيــة  والرضاعــة 

والتغذيــة.
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اء  ويصــدر هــذا الدليــل ُمبَيًِّنــا موقــف الشــريعة اإلســامية الغــرَّ
مــن هــذه القضايــا حتــى يكــون مرجعــا للســادة الدعــاة أثنــاء 
قيامهــم برســالتهم الســامية وليمثــل إســهاًما قيًمــا إلنصــاف 
المفهــوم الخاطــىء عــن موقــف  أطفالنــا وأمهاتنــا وتصحيــح 
الشــريعة اإلســامية الغــّراء مــن هــذه القضايــا - وفقنــا اهلل لمــا 

فيــه خيــر أمتنــا اإلســامية واإلنســانية جمعــاء.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

األستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور
مدير المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية 

بجامعة األزهر
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أواًل: مرض شلل األطفال 
المنظور الطبي لوبائيات مرض شلل األطفال

مقدمة

شــلل األطفــال هــو مــرض فيروســي معــٍد ينتــج عــن العــدوى 
بفيــروس شــلل األطفــال الــذي يؤثــر علــى الجهــاز العصبــي ممــا 
قــد يــؤدي إلــى الوفــاة )عنــد حــدوث التهــاب خايــا المــخ أو شــلل 
ــي  ــن ف ــى شــلل رخــوي مزم ــؤدي إل ــد ي عضــات التنفــس( أو ق
بعــض عضــات الجســم واألطــراف )عنــد حــدوث التهــاب خايــا 

الحبــل الشــوكي(.

وقبــل عــام 1988 كان هنــاك مــا يقــدر بحوالــي 350 الــف حالــة 
فــي 125 بلــد، وقــد انخفــض عــدد حــاالت شــلل األطفــال منــذ 
ذلــك الحيــن بنســبة تفــوق 99,9%، إذ لــم تســجل ســوى 37 حالــة 

فــي عــام 2016. 

)باكســتان  العالــم  فــي  بلــدان  ثــاث  يوجــد ســوى  واليــوم، ال 
وأفغانســتان ونيجيريــا( يتوطــن فيهــا المــرض، وهــذه هــي أصغــر 

ــخ. ــر التاري ــى م ــة للمــرض عل مســاحة جغرافي

 ومــن بيــن ســاالت فيــروس شــلل األطفــال البــري )النمــط 1، 
والنمــط 2، والنمــط 3( تــم اســتئصال النمــط 2 مــن فيــروس 
شــلل األطفــال البــري فــي عــام 1999، وانخفــض عــدد حــاالت 
اإلصابــة بالنمــط 3 مــن فيــروس شــلل األطفــال البــري إلــى أدنــى 
مســتوياته علــى مــر التاريــخ، حيــث ســجلت آخــر حالــة للنمــط 3 

فــي 2012.

تــؤدي حالــة واحــدة مــن أصــل 200 حالــة عــدوى بالمــرض إلــى 
شــلل عضــال، وياقــي مــا يتــراوح بيــن 5% و10% مــن المصابيــن 
بالشــلل حتفهم بســبب شــلل عضات التنفس عن أداء وظائفها.

في نهاية هذا 
المحتوى، سيتم 

معرفة اآلتي:
التعريف بمرض . 1

شلل األطفال 
وعبء المرض 

عالمًيا.
وبائيات المرض . 2

وطرق العدوى 
والوقاية.

أهمية التطعيم . 3
للوقاية من المرض 

وسامة اللقاح 
وفعاليته.

المبادرة العالمية . 4
الستئصال شلل 

األطفال في العالم 
ونتائجها.

أهمية استئصال . 5
شلل األطفال 

عالمًيا.
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العامل الُمَسِبب للمرض

فيــروس شــلل األطفــال هــو فيــروس معــوي بشــري، ينتقــل مــن 
شــخص إلــى آخــر ويدخــل الجســم عــن طريــق الفــم ليتكاثــر 
داخــل األمعــاء ثــم يخــرج مــع البــراز حيــث يمكــن أن ينتشــر فــي 
البيئــة المحيطــة خاصــة فــي المجتمعــات التــي تعانــي مــن ســوء 

ــة الشــخصية واإلصحــاح )الصــرف الصحــي(. النظاف

إن األطفــال الغيــر مدربيــن علــى اســتعمال المرحــاض هــم مــن 
عــن مســتوى  النظــر  بغــض  العــدوى  لنقــل  القابلــة  المصــادر 
نظافــة البيئــة المحيطــة، فالمأكــوالت والمشــروبات التــي يتــم 
تلويثهــا بالفضــات قــد تصبــح ناقلــة للعــدوى. وهنــاك بعــض 
األدلــة العلميــة التــي تشــير إلــى أن الذبــاب قــد ينقــل الفيــروس 

ــوالت بصــورة ســلبية. ــى المأك ــراز إل ــن الب أيضــا م

وتظــل قــدرة الفيروســات علــى العــدوى مســتقرة لمــدة شــهور فــي 
درجــات الحــرارة التــي تزيــد علــى 4 درجــات مئويــة، ولمــدة أيــام 
ــة. وقــد  ــى 30 درجــة مئوي ــد عل ــي تزي فــي درجــات الحــرارة الت
ال تظهــر عامــات اإلصابــة بفيــروس شــلل األطفــال بيــن غالبيــة 
المصابيــن بــه وال يعلمــون بحملــه فــي أمعائهــم ويقومــون بإصابــة 
اآلالف دون علــم قبــل أن تظهــر أول حالــة شــلل أطفــال فــي 
ذلــك المجتمــع. ولذلــك تعتبــر منظمــة الصحــة العالميــة ظهــور 
ــى وجــود  ــل عل ــا دلي ــدة بأنه ــال واحــدة مؤك ــة شــلل أطف أي حال
وبــاء للمــرض وخاصــة فــي تلــك الــدول التــي ال يحــدث فيهــا إال 

حــاالت قليلــة جــداً.
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عوامل الخطورة

· عدم تلقى تطعيم شلل األطفال.	
· السفر إلى منطقة يوجد فيها شلل األطفال.	
· الصحيــة 	 امليــاه  تنقصهــا  مكتظــة  جتمعــات  يف  العيــش 

والنازحــن.  الاجئــن  كمعســكرات  البيئــة  وإصحــاح 
· عــدم اتبــاع ممارســات النظافــة الشــخصية وخاصــة غســيل 	

األيــدي بعــد اخلــروج مــن احلمــام.

أعراض المرض 

ــف أعــراض العــدوى بفيــروس شــلل األطفــال مــن مريــض  تختل
آلخــر حيــث قــد تســبب إحــدى الصــور التاليــة:

أ - عــدوى غيــر ظاهــرة: تمثــل 90-95% مــن الحــاالت، حيــث 
اليوجــد أي أعــراض للمــرض وال يوجــد أي مضاعفــات.

ب - عــدوى غيــر مكتملــة: تمثــل 5% مــن الحــاالت، حيــث يشــتكي 
المريــض مــن أعــراض عامــة تشــابه أعــراض متازمــة األنفلونــزا 
لمــدة 2-3 أيــام )ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، صــداع، قــيء(، ثــم 

يتبعــه شــفاء كامــل وال يوجــد أي مضاعفــات.

ج - عــدوى بــدون شــلل: تمثــل 1% مــن الحــاالت، حيــث يشــتكي 
ــة، ولكــن الصــداع  المريــض مــن أعــراض العــدوى غيــر المكتمل
والقــيء يكــون أكثــر شــدة، باإلضافــة إلــى آالم فــي العضــات 
وظهــور عامــات تهيــج األغشــية المخيــة وهــذه العــدوى قــد 

ــل أو الشــلل. ــا الشــفاء الكام يتبعه

د - عــدوى مصحوبــة بالشــلل: تمثــل 0,1% مــن الحــاالت، حيــث 
تســبب شــلل رخــوي فــي عضــات األطــراف أو عضــات التنفــس 

أو األعصــاب والمراكــز الحيويــة لجــذع المــخ أو خايــا المــخ.
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أكثر الفئات عرضة لمخاطر اإلصابة بالمرض

يصيــب هــذا المــرض األطفــال دون ســن الخامســة بالدرجــة 
األولــى.

مضاعفات مرض شلل األطفال

أ - حدوث شلل رخوي مزمن )إعاقة حركية مزمنة(.

ب - االلتهابات الرئوية المتكررة.

ج - قصور عضلة القلب.

د - فــي بعــض الحــاالت قــد يــؤدي إلــى الوفــاة ويكــون عــادة 
نتيجــة التهــاب خايــا المــخ أوشــلل عضــات التنفــس.

طرق الوقاية من مرض شلل األطفال

تعــد إجــراءات الوقايــة مــن أنجــح الســبل للحيلولــة دون اإلصابــة 
بالمــرض، وأهــم طــرق الوقايــة هــي التطعيــم، حيــث يتــم تلقيــح 

األطفــال بنوعيــن مــن لقــاح شــلل األطفــال.
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التطعيم ضد مرض شلل األطفال

ما هو تطعيم شلل األطفال؟

يوجد نوعان من تطعيم شلل األطفال

ــم وهــو  ــال الفمــوي )OPV(: يعطــى بالف ــم شــلل األطف أ - تطعي
األكثــر شــيوًعا فــي االســتعمال خاصــة فــي البــاد الموبــوءة 
بالمــرض أو التــي مازالــت عرضــة النتشــاره، وذلــك لكفائتــه 
وســهولة إعطائــه وقلــة تكلفتــه وقدرتــه علــى ازاحــة فيــروس شــلل 

ــة. ــري مــن البيئ ــال الب األطف

ب - تطعيــم شــلل األطفــال الحقنــي )IPV(: يعطــى بالحقــن 
العضلــي وهــو يســتخدم فــي البــاد التــي تــم اســتئصال فيــروس 
وقــد  أطفالهــا،  مناعــة  علــى  للحفــاظ  منهــا  األطفــال  شــلل 
يســتخدم أيًضــا باإلضافــة لتطعيــم شــلل األطفــال الفمــوي فــي 

بعــض البلــدان.

تطعيم شلل األطفال الفموي

تطعيــم شــلل األطفــال الفمــوي هــو ســائل يميــل لونــه إلــى اللــون 
الــوردي الفاتــح، يحتــوي علــى فيــروس شــلل األطفــال المضعــف 
الحي )والذي هو اآلن خليط من النمطين 1 و 3 بعد اســتئصال 
يحــدث  الفــم  للطفــل عــن طريــق  يعطــى  النمــط 2(، عندمــا 
مناعــة موضعيــة فــي الجهــاز الهضمــي )تمنــع تكاثــر فيــروس 
ــة  ــى البيئ ــرازه إل ــي إف ــراز وبالتال ــي الب ــري ف ــال الب شــلل األطف
المحيطــة، ولذلــك يمنــع إنتقــال العــدوى مــن شــخص آلخــر(، 
ومناعــة عامــة فــي الجســم )تمنــع حــدوث الشــلل(. عندمــا يعطــى 
التطعيــم لألطفــال أثنــاء حمــات التطعيــم القوميــة يفــرز هــذا 
الفيــروس المضعــف فــي البيئــة ليســاعد علــى ازاحــة الفيــروس 

البــري.
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كيف يتم حفظ تطعيم شلل األطفال الفموي؟

ــم شــلل األطفــال الفمــوي فــي درجــة حــرارة 8-2  يحفــظ تطعي
درجــة مئويــة، فــي الثاجــة الكهربائيــة علــى الــرف العلــوى، 

بوحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة.  

ــة شــهرًيا، حســب أعــداد  ــم المطلوب ــات التطعي ــم صــرف كمي يت
األطفــال المســتهدفين طبًقــا لســجات المواليــد، مــن المخــازن 
المركزيــة للتطعيمــات، ويتــم نقلهــا بســيارات مثلجــة إلــى وحدات 

الرعايــة الصحيــة األوليــة.

 )VVM( حــرارى  مؤشــر  عليهــا  ملصــق  تطعيــم  زجاجــة  وكل 
يتغيــر لونــه عنــد التعــرض لدرجــات حــرارة غيــر مناســبة )فــي 
حالــة انقطــاع التيــار الكهربائــى مثــًا(، باإلضافــة إلــى تاريــخ 

الصاحيــة للتأكــد مــن صاحيــة التطعيــم.

كيف تتم عملية تطعيم شلل األطفال الفموي؟

يتــم ذلــك بإعطــاء عــدد 2 نقطــة مــن تطعيــم شــلل األطفــال فــي 
فــم الطفــل، مــع التأكيــد علــى أن الطفــل قــد بلــع التطعيــم، وفــي 
حالــة أن الطفــل قــد قــام بترجيــع التطعيــم أو تَْفــل التطعيــم 
فعلــى فريــق التطعيــم إعــادة إعطــاء التطعيــم للطفــل مــرة أخــرى.

ما هي مواعيد تطعيم شلل األطفال؟

لــكل دولــة جــدول التطعيمــات األساســية لألطفــال يتــم توزيعــه 
علــى األمهــات بعــد الــوالدة، والــذي يحــدد مواعيــد التطعيمــات، 
والجرعــة، وكيفيــة التطعيــم، واالحتياطــات التي يجــب مراعاتها، 
وموعــد التطعيــم التالــي. وكذلــك تقــوم وزارات الصحــة خاصــة 
فــي البلــدان المتوطــن بهــا المــرض بتنظيــم حمــات موســعة 
ــال  ــم ضــد شــلل األطف ــاد للتطعي ــع أرجــاء الب ــد تشــمل جمي ق
مــن عمــر 1  والوافديــن(  )المقيميــن  األطفــال  يشــمل جميــع 
ــام متتاليــة )دون النظــر  ــى مــدار 3-5 أي ــوم إلــى 5 ســنوات عل ي
إلــى جــدول التطعيمــات األساســية(، وذلــك للتأكيــد مــن رفــع 
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الحالــة المناعيــة لألطفــال وازاحــة الفيــروس البــري مــن البيئــة، 
وبالتالــي منــع حــدوث حــاالت جديــدة واســتمرار الحفــاظ علــى 

خلــو هــذه البــاد مــن مــرض شــلل األطفــال.

هل لتطعيم شلل األطفال أي مضاعفات أو 
أعراض جانبية؟

ال يوجــد لتطعيــم شــلل األطفــال أي مضاعفــات أو أعــراض 
جانبيــة، ونؤكــد علــى اآلتــي: 

 تطعيــم شــلل األطفــال آمــن وفعــال وخــال مــن أي أعــراض . 1
جانبيــة.

 تطعيــم شــلل األطفــال حــال، ال يحتــوي علــى أي جزيئــات . 2
محرمــة شــرًعا.

 يعطــى تطعيــم شــلل األطفــال لحديــث الــوالدة، حتــى لــو كان . 3
ــة، حيــث أن هــذا يهيــئ جهــاز المناعــة  عمــره ســاعات قليل

لاســتفادة مــن الجرعــات الاحقــة.

 يعطــى تطعيــم شــلل األطفــال بجرعات متكــررة وذلك لزيادة . 4
مســتوى مناعــة الجســم، وبالتالــي زيــادة فــرص الوقايــة مــن 

المــرض ومنــع حــدوث حــاالت جديــدة.

 يعطــى تطعيــم شــلل األطفــال فــي حــاالت المــرض الحــاد . 5
البســيط كاإلســهال، والــزكام، والتهــاب األذن الوســطى.

 يعطــى تطعيــم شــلل األطفــال الفمــوي )ســابين( لألطفــال . 6
الذيــن تــم تطعيمهــم بتطعيــم شــلل األطفال الحقني )ســالك( 
وذلــك الحــداث مناعــة موضعيــة فــي الجهــاز الهضمــي التــي 
تمنــع انتقــال فيــروس شــلل األطفــال فــي البــراز وبالتالــي 
إلــى البيئــة المحيطــة، وبذلــك تمنــع انتقــال العــدوى مــن 

شــخص آلخــر.
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ــم ضــد مــرض شــلل . 7 ــة للتطعي ــاء الحمــات القومي ــي أثن  ف
واحــد  عمــر  مــن  األطفــال  جميــع  تطعيــم  يتــم  األطفــال 
يــوم إلــى 5 ســنوات دون النظــر إلــى جــدول التطعيمــات 

األساســية.

شــلل . 8 تطعيــم  مــن  أكثــر  أو  نقطــة   3 الطفــل  أعطــى  إذا 
األطفــال، ال يحــدث أي شــئ للطفــل، وال يــؤدي هــذا إلــى أي 

ضــرر بالطفــل، ولكنــه إهــدار للتطعيــم. 

أمــراض . 9 أو  العقــم  إلــى  يــؤدي  ال  األطفــال  شــلل  تطعيــم 
الذكــورة.

يتــم إعطــاء تطعيــم شــلل األطفــال فــي كل دول العالــم بمــا . 10
ــة الســعودية،  ــة العربي ــل المملك ــدول اإلســامية مث ــا ال فيه
وتونــس،  ومصــر،  وبنجاديــش،  وماليزيــا،  وإندونســيا، 

وإيــران.

ــم . 11 ــم شــلل األطفــال الفمــوي )ســابين( بتطعي يســتبدل تطعي
شــلل األطفــال الحقنــي )ســالك( فــي حــاالت أمــراض نقــص 

المناعــة الوراثيــة أو المكتســبة.

لماذا يتم تنظيم حمالٍت كثيرة ومتكررة للتطعيم 
ضد مرض شلل األطفال؟ وهل هناك حاجٌة 

لتطعيم األطفال الذين تم تطعيمهم من قبل؟

طالمــا خطــر اإلصابــة بمــرض شــلل األطفــال اليــزال قائمــاً، 
ــررة ضــد هــذا  ــٍم متك ــم حمــات تطعي ــى تنظي ــاك حاجــٌة إل هن
المــرض حتــى يكتســب األطفــال الحمايــة الازمــة مــن اإلصابــة 
وتغمــر البيئــة بفيــروس التطعيــم المضعــف بــدالً مــن الفيــروس 
البــري المعــدي حتــى يختفــي المــرض مــن العالــم أجمــع. البــد 
مــن تطعيــم األطفــال فــي كل حملــة حتــى لــو كان قــد تــم تطعيمهم 
فــي كل الحمــات الســابقة، فبقــاء طفــل واحــد حامــل للمــرض 
يَُعــرِّض بقيــة األطفــال للخطــر ألن شــلل األطفــال فــي أي مــكان 

خطــٌر علــى األطفــال فــي كل مــكان.
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المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

فــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  اعتمــدت   ،1988 عــام  فــي 
اجتماعهــا الحــادي واألربعيــن قــراراً باســتئصال شــلل األطفــال 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد أدى ذلــك إلــى إطــاق المبــادرة 
العالميــة الســتئصال شــلل األطفــال برعايــة كل مــن الحكومــات 
الوطنيــة ومنظمــة الصحــة العالميــة والروتــاري الدولــي ومركــز 
المتحــدة  الواليــات  فــي  منهــا  والوقايــة  األمــراض  مكافحــة 
األمريكيــة واليونيســيف، وقــد انضــم إليهــم فيمــا بعــد مؤسســة 
بيــل وملينــدا غيتــس وشــركاء آخريــن مثــل الفريــق االستشــاري 
إطــاق  وجــاء  حكوميــة  غيــر  دوليــة  ومنظمــات  اإلســامي 
المبــادرة عقــب اإلشــهاد الرســمي علــى اســتئصال الجــدري فــي 

عــام 1980. 

النتائج اإليجابية للمبادرة العالمية

شــهد إجمــاالً عــدد الحــاالت المرضيــة انخفاضــاً بنســبة تفــوق 
99% منــذ إطــاق المبــادرة العالميــة الســتئصال شــلل األطفــال. 
واليــوم، لــم يعــد المــرض يتوطــن إاّل فــي ثــاث بلــدان فــي العالــم، 

أالَ وهمــا: باكســتان وأفغانســتان ونيجيريــا.

إقليــم  خلــّو  علــى  رســمياً  اإلشــهاد   1994 عــام  فــي  وجــرى 
األمريكتيــن التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة مــن شــلل األطفال، 
وتبعــه إقليــم غــرب المحيــط الهــادئ فــي عــام 2000، ثــم إقليــم 
ــم  ــارس 2014م ت ــي م ــو 2002، وف ــي يوني ــى ف ــة األوروب المنظم
اإلشــهاد علــى خلــو إقليــم جنــوب شــرق آســيا لمنظمــة الصحــة 
العالميــة مــن شــلل األطفــال، ويعنــي ذلــك أنــه تــم وقــف ســريان 
فيــروس شــلل األطفــال البــري فــي هــذه الكتلــة المكونــة مــن 11 

بلــداً وتمتــد مــن إندونيســيا حتــى الهنــد.

ــق  ــى طري ــى األمــام عل  ويشــكل هــذا اإلنجــاز خطــوة واســعة إل
ــم  ــش اآلن 80% مــن ســكان العال ــث يعي إســتئصال المــرض، حي

ــى خلوهــا مــن شــلل األطفــال.  ــم اإلشــهاد عل فــي مناطــق ت
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ــّل بالنجــاح )منــذ عــام 1999( وقــف انتشــار النمــط 2 مــن  وتكل
فيــروس شــلل األطفــال. 

 واليــوم يزيــد عــن 13 مليــون طفــل يمشــون علــى أرجلهــم مّمــن 
كانــوا عرضــة لإلصابــة بمــرض شــلل األطفــال، يضــاف إلــى ذلــك 

ر عددهــا بـــ 1,5 مليــون وفــاة. تافــي وفيــات ُقــدِّ

المنافع المستقبلية الستئصال شلل األطفال

إذا تــم القضــاء علــى شــلل األطفــال، يمكــن للعالــم االحتفــال 
بالنجــاح فــي إيصــال منفعــة عالميــة عامــة كبــرى يســتفيد منهــا 
ــى قــدم المســاواة، بغــض النظــر عــن المــكان  ــاس عل ــع الن جمي
ــة أن  ــه. وقــد اكتشــفت الدراســات االقتصادي الــذي يعيشــون في
القضــاء علــى شــلل األطفــال ســيوفر علــى األقــل 40-50 مليــار 
دوالر أمريكــي علــى مــدى الســنوات العشــرين المقبلــة، معظمهــا 

ــدان المنخفضــة الدخــل.  فــي البل

واألهــم مــن ذلــك، أن هــذا النجــاح يعنــي عــدم معانــاة أي طفــل 
مــرة أخــرى مــن اآلثــار النفســية والجســدية إلصابتــه بالشــلل 

ــروس شــلل األطفــال. ــاة نتيجــة لفي مــدى الحي



أواًل: مرض شلل األطفال 

32

أسئلة عن التطعيم ضد شلل األطفال وإجابات 
عنها

· هل تطعيم شلل األطفال الفموي آمن؟	
تؤكــد منظمــة الصحــة العالميــة أن تصنيــع تطعيــم شــلل األطفــال 
الفمــوي )OPV(  يتبــع معاييــر لجنــة الخبــراء المعنيــة بالتقييــس 
البيولوجــي المشــكلة مــن قبــل المنظمــة والتــي تضمــن نقــاء 
التطعيــم وتوائمــه مــع جميــع المعاييــر الفنيــة الازمــة. يعــد 
تطعيــم شــلل األطفــال الفمــوي )OPV( من أكثــر التطعيمات أماناً 
علــى األطفــال، حيــث أنــه مــن الممكــن إعطائــه حتــى لألطفــال 
ــم  ــم اســتخدام هــذا التطعي ــوالدة، ولقــد ت ــي ال المرضــى وحديث
فــي كل أرجــاء العالــم لحمايــة األطفــال مــن ذلــك المــرض ممــا 
ــون طفــل مــن الشــلل  ــي 16 ملي ــى إنقــاذ مــا يقــدر بحوال أدى إل

المزمــن الــذي يســببه هــذا المــرض.

ــق االستشــاري اإلســامي فــي )إعــان جــدة(  وقــد أشــاد الفري
بنجــاح 54 دولــة مــن بيــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
اإلســامي البالــغ عددهــا 57 دولــة، فــي إيقــاف انتشــار فيــروس 
األطفــال  شــلل  لقاحــات  ذلــك  فــي  معتمــدة  األطفــال  شــلل 
الفمويــة نظــراً لســامتها وفعاليتهــا، وأيضــا الســتخدام نفــس 
هــذه اللقاحــات مــن طــرف حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ــا ألداء فريضــة الحــج أو العمــرة  ــن إليه ــع القادمي ــم جمي لتطعي

ــي توجــد فيهــا حــاالت شــلل األطفــال. ــدول الت مــن ال

· تنظيــم 	 الفمــوي يف  األطفــال  تطعيــم شــلل  يســتخدم  هــل 
العقــم؟ أو  تقليــل اخلصوبــة  إلــى  يــؤدي  أو  األســرة 

ال يــؤدي تطعيــم شــلل األطفــال الفمــوي )OPV( إلــى العقــم أو 
تقليــل الخصوبــة وال يمكــن اســتخدامه ألغــراض تنظيــم األســرة.
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· مــواد 	 علــى  الفمــوي  األطفــال  شــلل  تطعيــم  يحتــوي  هــل 
خنزيريــة؟

تؤكــد منظمــة الصحــة العالميــة أن تطعيم شــلل األطفــال الفموي 
)OPV( ال يحتــوي علــى أي مــواد أو مشــتقات خنزيريــة)12(، وقــد 
أن  جــدة(  )إعــان  فــي  اإلســامي  االستشــاري  الفريــق  أقــر 
الجهــود العالميــة الســتئصال مــرض شــلل األطفــال تتوافــق مــع 

ــادئ اإلســامية واألحــكام الشــرعية. المب

مراجع الفصل:

· موقع منظمة الصحة العاملية اخلاص بشلل األطفال: 	
http://www.who.int/topics/poliomyelitis/ar/

وموقع املبادرة العاملية للقضاء على شلل االطفال:	·
http://www.polioeradication.org/

12(  الموقع الرسمي للمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية: 
http://www.emro.who.int/ar/polio/information-resources/oral-polio-vaccine-

production.html
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رسائل أساسـية
معًا، نستطيع أن ننجز مهمة استئصال شلل 

األطفال   

إن هنــاك احتمــاالً للوفــاة نتيجــة اإلصابــة بفيــروس شــلل . 1
األطفــال.

إن شلل األطفال يسبب إعاقة دائمة للمصاب به.. 2

ال يوجــد عــاج شــاف مــن شــلل األطفــال والتطعيــم هــو آليــة . 3
الوقايــة الوحيــدة لحمايــة األطفــال مــن المــرض.

إذا لــم تقــم بتطعيــم طفلــك كل مــرة فهــذا يــؤدي إلــى فشــل . 4
حمايــة الطفــل مــن شــلل األطفــال.

توقــع زيــارة فريــق مكافحــة شــلل األطفــال إلــى منزلــك فــي . 5
أثنــاء حمــات التطعيــم ضــد الفيــروس أو قــم بزيــارة أقــرب 

مركــز للتطعيــم فــي أثنــاء الحملــة.

ــك . 6 ــال يجــب علي ــم ضــد شــلل األطف ــى التطعي ــة إل باإلضاف
إعطــاء التطعيمــات األخــرى لألمهــات واألطفــال لتجنــب 

األمــراض المعديــة.

ودائما تذكر )نقطتان( من اللقاح لكل طفل كل مرة.. 7
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رسائل الى اآلباء
اسمح لفريق التطعيم بإعطاء التطعيمات ألوالدك.. 1

َشــاِرك المعلومــات اإليجابيــة مــع اآلخريــن وانشــر فوائــد . 2
أن  أهميــة  علــى  وأَِكــد  جيرانــك  وشــجع  بينهــم  التطعيــم 

يقومــوا بتطعيــم أوالدهــم فــي كل حملــة تطعيمــات.

إذا تصــادف ســفر العائلــة إلــى جهــة تقــوم بحملــة تطعيمــات . 3
اســتَِفد مــن هــذه الفرصــة لتطعيــم أوالدك.

يســاعدون . 4 أنهــم  حيــث  التطعيمــات  بفريــق  دائمــا  ــب  َرِحّ
ــة مــرض معــٍد ويجــب أن تنشــر هــذه  ــى محارب األطفــال عل

الرســالة بيــن األصدقــاء والعائلــة.

احتَِرم أعضاء الفريق من اإلناث وتعاون معهن.. 5

ــاء . 6 ــي أثن ــم ف ــى التطعي ــم يحصــل عل ــك ل ــة أن طفل ــي حال ف
أقــرب مركــز  إلــى  الذهــاب  الحملــة فأنــت مســؤول عــن 

التطعيــم. ألخــذ  تطعيمــات 

علــى . 7 المواظبــة  فــي  بــه  يُحتــَذى  مثــا  نكــون  أن  يجــب 
. ت لتطعيمــا ا

ــا لنشــر الرســائل عــن . 8 اعَمــل علــى أن تكــون نموذًجــا إيجابًي
أهميــة  علــى  مؤكــدا  أســرتك  بيــن  التطعيمــات  حمــات 

القضــاء علــى شــلل األطفــال.

أَِكد على أهمية وفوائد التطعيمات وحاِرب الشائعات.. 9

يجــب أن نفهــم أن مقدمــي الخدمــات الصحيــة ووحــدات . 10
تقديــم الخدمــة يقدمــون لنــا وألوالدنــا خدمــات طبيــة هامــة 

ويجــب نشــر هــذه الرســالة علــى نطــاق واســع.
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ثانيًا: التمنيع الروتيني
المنظور الطبي لوبائيات األمراض المعدية

مقدمة

تحمــي التطعيمــات )اللقاحــات(، بــإذن اهلل تعالــى، األطفــال مــن 
اإلصابــة ببعــض األمــراض المعديــة ومضاعفاتهــا الخطيــرة، 
وبالتالــي تقلــل مــن فــرص اإلصابــة والوفــاة مــن تلــك األمــراض 
ــة  ــى مجتمــع معــاٍف خــاٍل مــن هــذه األمــراض المعدي ــؤدي إل وت

واألوبئــة التــي تســببها.

التطعيمــات هــي مــواد تحتــوي علــى شــكل مخفــف مــن الميكروب 
المســبب للمــرض المــراد التحصيــن ضــده؛ يعطــى للطفــل عــن 
ــاج أجســام مضــادة  طريــق الحقــن أو بالفــم ممــا يــؤدي إلــى إنت
لمقاومــة المــرض المعنــي، فعندمــا يتعــرض الجســم فيمــا بعــد 
للعــدوى مــن الميكــروب ذاتــه تقــوم هــذه األجســام المضــادة 
بالتصــدي لــه ومحاربتــه، ومــن ثــم حمايــة الطفــل مــن المــرض 

ومضاعفاتــه.

ــراض  ــع األم ــة لمن ــن أهــم الوســائل الفعال ــات م ــر التطعيم تعتب
ــم أســتئصال مــرض  ــات ت ــاف انتشــارها، وبســبب التطعيم وإيق
الجــدري فــي جميــع أنحــاء العالــم منــذ عــام 1980، وأيضــا 
ــع  ــى االســتئصال مــن جمي ــال فــي ســبيله إل مــرض شــلل األطف
دول العالــم، واليــوم يهــدف البرنامــج الموســع للتمنيــع إلــى توفيــر 
ــا. ــى كل مــن هــو فــي حاجــة إليه ــع التطعيمــات االزمــة إل جمي

يحتــوي جــدول التطعيــم علــى 14 لقاًحــا للوقايــة مــن 14 مرًضــا 
معدًيــا، وهــي:

الــدرن: يصيــب عــادة الرئتيــن، ويمكــن أن يصيــب أجــزاء . 1
أخــرى مــن الجســم كالعظــام والمفاصــل والدمــاغ.

 االلتهــاب الكبــدي )ب(: يســبب الحمــى والتعــب وفقــدان . 2
ــان  ــا يســبب اليرق ــا فــي البطــن، كم ــان وألًم الشــهية والغثي
)اصفــرار الجلــد والعينيــن( والبــول الداكــن، ويــؤدي إلــى 
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ــى ســرطان  ــؤدي إل ــا، وقــد ي ــم تليفه ــد ث ــا الكب إتــاف خاي
الكبــد. وإذا كانــت األم الحامــل مصابــة بالمــرض يمكــن أن 

ــوالدة. ــاء ال ــي أثن ــا ف ــى مولوده ــل المــرض إل ينتق

 شــلل األطفــال: يصيــب الجهــاز العصبــي ويــؤدي إلــى شــلل . 3
فــي األطــراف ممــا يســبب إعاقــة دائمــة للطفــل، وقــد يــؤدي 

إلى الوفاة. 

الدفتيريــا: تصيــب الحلــق وقــد تــؤدي إلــى صعوبــة فــي . 4
القلــب. عضــات  إلتهــاب  مضاعفاتهــا  ومــن  التنفــس، 

 التيتانــوس )الكــزاز الوليــدي(: يتمثــل فــي تقلصــات عضليــة . 5
الرضاعــة  فــي  وصعوبــة  والفكيــن،  العنــق  فــي  مؤلمــة 

والتنفــس، وقــد يــؤدي إلــى الوفــاة.

 الســعال الديكي: يصيب الجهاز التنفســي، ومن مضاعفاته . 6
االلتهاب الرئوي والتشنجات. 

االنفلونــزا البكتيريــة )المســتدمية النزلية(: تســبب مجموعة . 7
ــي تشــمل التهــاب أغشــية المــخ )الحمــى  مــن األمــراض الت

الشــوكية( وااللتهــاب الرئــوي والتســمم الدمــوي.

مــن . 8 مجموعــة  تســبب  )نيموكــوس(:  الرئويــة   المكــورات 
)الحمــى  المــخ  أغشــية  التهــاب  تشــمل  التــي  األمــراض 

الدمــوي. والتســمم  الرئــوي  وااللتهــاب  الشــوكية( 

 الحمــى المخيــة الشــوكية: تســبب إلتهــاب أغشــية المــخ . 9
)الحمــى الشــوكية(، ومــن أعــراض المــرض حمــى وصــداع 
شــديد وغثيــان وهذيــان وغيبوبــة، وقــد تــؤدي إلــى الوفــاة. 
وفــي األطفــال األصغــر ســًنّا قــد تكــون األعــراض مختلفــة 
وتشــمل البــكاء المســتمر والخمــول وقلــة الحركــة وعــدم 

الرضاعــة، وقــد ال تكــون مصحوبــة بحمــى.

ــا( . 10 ــن مًع ــرة )إســهال، قــيء، أو االثني ــة الخطي ــة المعوي النزل
التــي يســببها فيــروس الروتــا: والتــي قــد تــؤدي إلــى فقــدان 
الســوائل واألمــاح مــن الجســم وهبــوط حــاد فــي الكلــى 

والقلــب ممــا يــؤدي إلــى الوفــاة.
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ــا وحمــى، ومــن مضاعفاتهــا . 11 الحصبــة: تســبب طفًحــا جلدًيّ
االلتهــاب الرئــوي والتهــاب األذن الوســطى وكذلــك التهــاب 

خايــا المــخ، وقــد تــؤدي إلــى الوفــاة.

وإذا . 12 وحمــى،  جلدًيّــا  طفًحــا  تســبب  األلمانيــة:  الحصبــة 
إلــى اإلجهــاض  تــؤدي  قــد  الحامــل  المــرأة  بهــا  أصيبــت 
أو الــوالدة المبكــرة، وقــد يصــاب الجنيــن بعيــوب ِخلقيــة 

الســمع والبصــر. القلــب والمــخ وفقــدان  فــي  خطيــرة 

النكافيــة: يســبب تــورم الغــدد اللعابيــة، ومــن مضاعفاتــه . 13
الحبــل  والتهــاب  بــه  المحيطــة  واألغشــية  المــخ  التهــاب 
الســمع  فقــدان  إلــى  أيًضــا  يــؤدي  أن  ويمكــن  الشــوكي. 

الرجــال.  لــدى  والعقــم  الدائــم، 

الجديــرى المائــى )العنقــز(: يســبب طفًحــا جلدًيّــا مصحوًبــا . 14
الجلديــة  االلتهابــات  إلــى  أحياًنــا  يــؤدي  وقــد  بالحمــى. 
الشــديدة، وااللتهــاب الرئــوي والتهــاب الدمــاغ واألغشــية 
المحيطــة بــه، أو الوفــاة. وتحــدث المضاعفــات فــي معظــم 
األحيــان فــي األطفــال الصغــار جــداًّ، أو الذيــن لديهــم قصور 

)نقــص( فــي جهــاز المناعــة. 

نموذج جدول التطعيمات األساسية

تقــوم كل دولــة بتحديــد جــدول للتطعيمــات األساســية الــذي 
منظمــة  وتوصــي  الــوالدة،  منــذ  طفــل  كل  مــع  اتباعــه  يجــب 

أدنــى: كحــد  التاليــة  الجرعــات  بــإدراج  العالميــة  الصحــة 

خالل األسبوع األول من الوالدة:

· التطعيــم ضــد شــلل األطفــال )اجلرعــة الصفريــة( عــن طريق 	
.)OPV( نقطتــن بالفــم من طعــم

· التطيعــم ضــد مــرض الســل )BCG( حقنــاً داخــل اجللــد أعلــى 	
الــذراع األيســر للطفل.

· بالعضــل يف 	 الكبــدي )ب( حقًنــا  االلتهــاب  التطعيــم ضــد 
اجلــزء اخلارجــي مــن منتصــف الفخــذ األميــن، وذلــك إذا 
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كانــت األم إيجابيــة لتحليــل )HBsAg( أو وضعهــا غيــر معلــوم، 
وذلــك لوقايــة الطفــل مــن فيــروس األلتهــاب الكبــدي )ب( 

ــوالدة. ــاء ال ــل أثن ــى الطف ــل مــن األم إل ــد ينتق ــذي ق وال

عند إتمام ٦ أسابيع:

· التطعيــم ضــد شــلل األطفــال )اجلرعــة األولــى( عــن طريــق 	
.)OPV( نقطتــن بالفــم مــن طعــم

· التطعيــم ضــد فيــروس الروتــا )اجلرعــة األولــى( عــن طريــق 	
نقطتــن بالفــم، والــذي يســبب النزلــة املعويــة اخلطيــرة.

· الطعــم السداســي )اجلرعــة األولــى( ضد )الدفتريا، الســعال 	
البكتيريــة،  الكبــدي )ب(، األنفلونــزا  التيتانــوس،  الديكــي، 
املكــورات الرئويــة( حقنــاً بالعضــل يف اجلــزء اخلارجــي مــن 

منتصــف الفخــذ األيســر.
· الديكــي، 	 الســعال  )الدفتريــا،  ضــد  الثاثــي  التطيعــم  أو 

التيتانــوس( حقنــاً بالعضــل يف اجلــزء اخلارجــي مــن منتصــف 
الفخــذ األيســر، والتطعيــم ضــد )الكبــدي )ب(، األنفلونــزا 
اجلــزء  يف  بالعضــل  حقنــا  الرئويــة(  املكــورات  البكتيريــة، 

اخلارجــي مــن منتصــف الفخــذ األميــن.

عند إتمام ١٠ أسابيع:

· التطعيــم ضــد شــلل األطفــال )اجلرعــة الثانيــة( عــن طريــق 	
.)OPV( نقطتــن بالفــم مــن طعــم

· التطعيــم ضــد فيــروس الروتــا )اجلرعــة الثانيــة( عــن طريــق 	
الفــم، والــذي يســبب النزلــة املعويــة اخلطيــرة.

· الطعــم السداســي )اجلرعــة الثانيــة( ضد )الدفتريا، الســعال 	
البكتيريــة،  الكبــدي )ب(، األنفلونــزا  التيتانــوس،  الديكــي، 
املكــورات الرئويــة( حقنــاً بالعضــل يف اجلــزء اخلارجــي مــن 

منتصــف الفخــذ األيســر.
· الديكــي، 	 الســعال  )الدفتريــا،  ضــد  الثاثــي  التطيعــم  أو 

التيتانــوس( حقنــاً بالعضــل يف اجلــزء اخلارجــي مــن منتصــف 
الفخــذ األيســر، والتطعيــم ضــد )الكبــدي )ب(، األنفلونــزا 
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اجلــزء  يف  بالعضــل  حقًنــا  الرئويــة(  املكــورات  البكتيريــة، 
اخلارجــي مــن منتصــف الفخــذ األميــن.

عند إتمام ١٤ أسبوع:

· التطعيــم ضــد شــلل األطفــال )اجلرعــة الثالثــة( عــن طريــق 	
.)OPV( نقطتــن بالفــم مــن طعــم

· التطعيــم ضــد فيــروس الروتــا )اجلرعــة الثالثــة( عــن طريــق 	
الفــم، والــذي يســبب النزلــة املعويــة اخلطيــرة.

· الطعــم السداســي )اجلرعــة الثالثــة( ضد )الدفتريا، الســعال 	
البكتيريــة،  الكبــدي )ب(، األنفلونــزا  التيتانــوس،  الديكــي، 
املكــورات الرئويــة( حقنــاً بالعضــل يف اجلــزء اخلارجــي مــن 

منتصــف الفخــذ األيســر.
· الديكــي، 	 الســعال  )الدفتريــا،  ضــد  الثاثــي  التطيعــم  أو 

التيتانــوس( حقنــاً بالعضــل يف اجلــزء اخلارجــي مــن منتصــف 
الفخــذ األيســر، والتطعيــم ضــد )الكبــدي )ب(، األنفلونــزا 
اجلــزء  يف  بالعضــل  حقنــا  الرئويــة(  املكــورات  البكتيريــة، 

اخلارجــي مــن منتصــف الفخــذ األميــن.
· التطعيــم ضــد األنفلونــزا املوســمية )TIV( مــن عمــر 6 أشــهر، 	

ــون مــن  ــن يعان ــال الذي ــك ســنويا، خاصــة لألطف ــد ذل ــم بع ث
أمــراض مزمنــة. 

· ــق احلقــن يف 	 ــال )IPV( عــن طري ــم ضــد شــلل األطف التطعي
الفخــذ.

عند إتمام تسعة أشهر:

· التطعيــم ضــد شــلل األطفــال )اجلرعــة الرابعــة( عــن طريــق 	
.)OPV( نقطتــن بالفــم مــن طعــم

· ــة 	 ــة األملاني ــكاف، واحلصب ــة، الن ــث ضــد احلصب ــم املثل تطعي
بالــذراع  اجللــد  حتــت  حقنــاً  األولــى(  )اجلرعــة   )MMR(

األميــن.
· وأيضا يتم إعطاء كبسولة فيتامن )أ( 100 ألف وحدة.	
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عند إتمام ١٨ شهرًا:

· التطعيــم ضــد شــلل األطفــال )اجلرعــة اخلامســة( عــن طريق 	
.)OPV( نقطتــن بالفــم من طعــم

· ــة 	 ــة األملاني ــكاف، واحلصب ــة، الن ــث ضــد احلصب تطيعــم املثل
بالــذراع  اجللــد  حتــت  حقنــاً  الثانيــة(،  )جرعــة   )MMR(

األميــن.
· ويجــب احلــرص علــى إكمــال جميــع اجلرعــات املقــررة حســب 	

الطفــل ال تكتمــل إال بذلــك،  التطعيــم ألن مناعــة  جــدول 
حيــث أن اجلرعــة األولــى عــادة حتّفــز اجلهــاز املناعــي بشــكل 
طفيــف ومؤقــت، وال تــؤدي إلــى تكويــن األجســام املضــادة 
اجلرعــات  إعطــاء  بعــد  إال  امليكروبــات  ملقاومــة  الكافيــة 
الاحقــة املكملــة. وبعــض األمــراض حتتــاج إلــى جرعــات 
ذلــك  أمثلــة  منشــطة علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة، ومــن 

أمــراض الدفتيريــا والســعال الديكــي وشــلل األطفــال. 
· تُعطــى اجلرعــات يف عمــر محــدد ألن حتديــد األعمــار التــي 	

يتــم فيهــا التحصــن يعتمــد علــى معرفــة األعمــار األكثــر 
عرضــة لإلصابــة بهــذه األمــراض ومضاعفاتهــا، وحتديــد 
الفواصــل الزمنيــة املناســبة بــن اجلرعــات إلعطــاء جهــاز 
املناعــة فرصــة بعــد إعطــاء اللقــاح لتكويــن األجســام املضــادة 
االلتــزام  علــى  احلــرص  ينبغــي  لذلــك  الكافيــة؛  بالدرجــة 
باملواعيــد احملــددة يف جــدول التطعيــم ألن هــذه األمــراض 
قــد تصيــب الطفــل يف هــذا الســن، خصوًصــا أن جهــازه 
املناعــي لــم يكتمــل منــوه بعــد، وإذا أصيــب بهــا يف هــذا الســن 
الصغيــر تكــون مضاعفاتهــا أخطــر وقــد تــؤدي إلــى اإلعاقــة 

ــاة. والوف

مراجع الفصل:

· موقع منظمة الصحة العاملية للتطعيمات الروتينية:	
http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/
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التطعيمات قبل الحج

أخــذ التطعيــم بفتــرة كافيــة قبــل الحــج أمــر ضــروري لوقايــة 
الحــاج والحجــاج مــن األمــراض. وهنــاك عــدد مــن التطعيمــات 
يوصــى بأخذهــا قبــل الحــج منهــا مــا هــو إلزامــي ومنهــا مــا هــو 

اختيــاري نلخصهــا فــي التالــي: 

التطعيم ضد الحمى المخية الشوكية )المكورات 
السحائية( 

هــو مــن التطعيمــات التــي تشــترط الحكومــة الســعودية أخذهــا 
ــة  ــل الســفر للحــج. والحمــى الشــوكية مــن األمــراض المعدي قب
الفــم  مــن  المتطايــر  الــرذاذ  بواســطة  تنتقــل  التــي  الخطيــرة 
واألنــف وتصيــب أغشــية المــخ والنخــاع الشــوكي، وتــؤدي غالبــاً 

ــج. ــم تعال ــدر اهلل - إن ل ــاة - ال ق ــى الوف إل

التطعيم ضد األنفلونزا الموسمية

ــم  توصــي وزارة الصحــة الســعودية كل القادميــن للحــج بالتطعي
بأمــراض  المصابيــن  خصوًصــا  الموســمية  األنفلونــزا  بلقــاح 
الجهــاز  أمــراض  الكلــى،  أمــراض  القلــب،  )أمــراض  مزمنــة 
التنفســي، أمــراض األعصــاب، ومرضــى الســكري( والحوامــل 

ومرضــى نقــص المناعــة.

التطعيم ضد االلتهاب الرئوي

يســمى لقــاح المكــورات الرئويــة )نيمــو كوكــس( وهــو لقــاح خــاص 
المصابيــن  للمرضــى  يعطــى  ولكنــه  الحجــاج  لــكل  يعطــى  ال 
أو  المناعــة  نقــص  أو  الكلــوي  الفشــل  أو  المنجليــة  باألنيميــا 
يمكــن  كمــا  لديهــم  الطحــال  اســتئصال  تــم  الذيــن  المرضــى 
إعطــاؤه للحجــاج كبــار الســن أو الذيــن يعانــون أمراًضــا مزمنــة 

فــي الكبــد أو القلــب أو الرئــة.
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التطعيم ضد الحمى الصفراء

يعطــى للحجــاج القادميــن مــن البلــدان التــي ينتشــر فيهــا مــرض 
الحمــى الصفــراء، وكذلــك يعطــى للمســافرين إلــى هــذه البلــدان.

التطعيم لألطفال

يتأكــد مــن اســتكمالهم للتطعيمــات األساســية ضــد أمــراض 
ــا  ــات الخاصــة بالحــج، ومنه ــى التطعيم ــة إل ــة، باإلضاف الطفول
شــلل األطفــال حيــث يتــم تطعيــم كل األطفــال المرافقيــن لذويهــم 
والذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عاًمــا بجرعــة مــن لقــاح شــلل 

األطفــال الفمــوي بغــض النظــر عــن ســبق تطعيمهــم.

التطعيم ضد الكوليرا

تشــديد الرقابــة علــى القادميــن مــن البلــدان الموبــوءة بالكوليــرا 
ــة  ــر الوبائــي األســبوعي لمنظمــة الصحــة العالمي حســب التقري
وعــزل الحــاالت المشــتبهة وأخــذ عينــة لفحصهــا وعمــل الــازم. 

مراجع الفصل:

· موقع وزارة الصحة السعودية:	
 http://www.moh.gov.sa/hajj/pages/healthregulations.aspx
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أسئلة عن التطعيمات وإجابات عنها

· ماذا لو تأخر إعطاء جرعة من جرعات التطعيم للطفل؟ 	
لألمــراض  معرًضــا  الطفــل  يكــون  الحالــة  هــذه  فــي  غالًبــا 
المســتهدفة بهــذه التطعيمــات. ولحمايتــه بالصــورة المطلوبــة 
يجــب تكملــة الجرعــات مــن آخــر جرعــة أخــذت مــن اللقــاح دون 
ــن  ــادة التحصي ــة عي ــة، ومراجع ــى البداي ــودة إل ــى الع الحاجــة إل
بالمركــز الصحــي فــي أقــرب وقــت لتكملــة الجرعــات، علًمــا 
بــأن الفائــدة القصــوى مــن التطعيمــات تكــون عنــد إعطائهــا فــي 

مواعيدهــا المحــددة. 

· هــل إعطــاء عــدة تطعيمــات يف نفــس الزيــارة تســبب أضــراًرا 	
للطفل؟ 

ال تســبب أي ضــرر، بــل يعتبــر ذلــك مهمــاً وضرورًيــا لضمــان 
وذلــك  المناســب  العمــر  فــي  كامــًا  تطعيًمــا  الطفــل  تطعيــم 
لتفــادي اإلصابــة باألمــراض التــي عــادة مــا تصيــب األطفــال فــي 
هــذا العمــر وإن أدى ذلــك إلــى إعطــاء الطفــل أكثــر مــن حقنــة 

ــارة. فــي نفــس الزي

· مــا هــو الهــدف مــن إســتخدام اللقاحــات املدمجــة )لقــاح 	
واحــد يحتــوي علــى عــدة لقاحــات مختلفــة(؟ 

الهــدف هــو تقليــل عــدد الحقــن والزيــارات، علًمــا بــأن اللقاحــات 
المدمجة ال تختلف في مفعولها وال في اآلثار الجانبية التي قد 
تنتــج عنهــا اللقاحــات المفــردة، وأمثلــة لذلــك اللقــاح السداســي 
الــذي يحتــوي علــى 6 لقاحــات هــي )الدفتريــا، الســعال الديكــي، 
المكــورات  البكتيريــة،  األنفلونــزا  )ب(،  الكبــدي  التيتانــوس، 
الرئويــة( حقنــاً بالعضــل فــي الجــزء الخارجــي مــن منتصــف 

الفخــذ األيســر.
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· ما اآلثار اجلانبية للقاحات؟ 	
كمــا هــو الحــال مــع أي دواء، هنالــك بعــض اآلثــار الجانبيــة 
البســيطة كالتفاعــات الموضعيــة، مثــل األلــم أو حــدوث إحمــرار 
وتــورم فــي موضــع الحقــن، والحمــى، واالنزعــاج والتوتــر لبعــض 

ا أن تحــدث آثــار جانبيــة خطيــرة. الوقــت، ومــن النــادر جــًدّ

· ما احلاالت التي ال تعطى فيها بعض التطعيمات؟ 	
فعــل  رد  هنالــك  كان  إذا  معيــن  بلقــاح  الطفــل  تطعيــم  اليتــم 
عنيــف للجرعــة الســابقة مــن نفــس اللقــاح، وال ينبغــي تطعيمــه 
إذا كانــت لديــه حساســية شــديدة مــن أي عنصــر مــن العناصــر 

المســتخدمة فــي صناعــة اللقــاح. 

وإذا كان الطفــل يعانــي مــن نقــص المناعــة ال ينبغــي أن يعطــى 
اللقاحــات الحيــة.

· مــا التطعيمــات التــي ال تُعطــى لألطفــال املصابــن بنقــص 	
املناعــة؟ 

ينتــج نقــص المناعــة مــن عــدة أســباب تشــمل اإلصابــة ببعــض 
األمــراض )الوراثيــة أو المكتســبة( أو اســتعمال بعــض األدويــة، 
ــة ال يعطــى الطفــل اللقاحــات المصنوعــة مــن  وفــي هــذه الحال
الميكروبــات الحيــة، ولكــن يجــب أن يطعــم باللقاحــات األخــرى. 

· هــل هنــاك تطعيمــات إضافيــة تُعطــى لألطفــال املصابــن 	
باألنيميــا املنجليــة )فقــر الــدم املنجلــي(؟

ــي  يجــب تطعيــم األطفــال الذيــن يعانــون مــن فقــر الــدم المنجل
وفــق جــدول التطعيــم األساســي بــكل اللقاحــات التــي يحتويهــا، 

باإلضافــة إلــى لقاحــات أخــرى هــي:
o لقاح األنفلونزا املوسمية: كل عام بعد عمر 6 أشهر
o لقاح املكورات الرئوية
o لقاح املكورات السحائية
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· هــل مــن الضــروري تطعيــم الطفــل يف احلمــات القوميــة 	
للتطعيــم؟ 

نعــم مــن الضــروري تطعيــم الطفــل خــال هــذه الحمــات؛ ألنهــا 
تســهم إلــى جانــب التطعيــم األساســي فــي رفــع مناعــة المجتمــع 
ممــا يمنــع ظهــور المــرض مــرة أخــرى بعــد خلــو المجتمــع منــه، 
ومثــال ذلــك حمــات التطعيــم بلقــاح شــلل األطفــال التــي تمنــع 
ــم  ــي يت ــال، أو الحمــات الت حــدوث حــاالت مــرض شــلل األطف
التطعيــم فيهــا بلقــاح المثلــث الفيروســي أو لقــاح الحصبــة التــي 
تمنــع حــدوث تفشــيات وبائيــة لمــرض الحصبــة، وتســهم فــي 
إزالــة أمــراض الحصبــة والحصبــة األلمانيــة والنــكاف، ويتــم 
تطعيــم األطفــال فــي هــذه الحمــات بغــض النظــر عــن ســابقة 

ــم. التطعي

· هل يوصى بتطعيم األطفال ضد األنفلونزا املوسمية؟	
نعــم يوصــى بذلــك ســنوًيّا قبل موســم أوبئــة األنفلونــزا )أكتوبــر 
- ينايــر( مــن عمــر 6 أشــهر إلــى 18 ســنة، خصوًصــا الفئــات 

األكثــر عرضــة ألخطار اإلصابــة بمضاعفــات العــدوى وهــم:

األطفال الذين لم يبلغوا عامن من العمر.  )أ( 
األطفال الذين يتناولون عاج األسبرين ملدة طويلة.  )ب( 

األطفال الذين يعانون األمراض املزمنة )أمراض اجلهاز   )ج( 
التنفسي، السكري، أمراض الكبد، أمراض الكلى، 

أمراض الدم، أمراض القلب، حاالت نقص املناعة(.

·  هل هناك موانع مؤقتة للتطعيم؟	
نعم هناك موانع مؤقتة للتطعيم منها: 

تأجيل جميع اللقاحات يف حالة املرض احلاد )املتوسط   )أ( 
أو الشديد( سواء صاحبته حمى أم ال. 

تأجيل جميع اللقاحات لألشخاص املعاجلن بعاج   )ب( 
كيميائي أو إشعاعي أو أدوية مثبطة للمناعة أثناء فترة 

العاج وملدة ثاثة أشهر بعد العاج.  
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موانع مؤقتة للقاحات الفيروسية احلية )احلصبة،   )ج( 
الثاثي الفيروسى، العنقز( وتشمل الطفل الذي مت نقل 
دم له أو مت إعطاؤه محلوالً يحتوي على أجسام مضادة 

خال الشهور الثاثة السابقة للقاح.

·  ما هي احلاالت التي ال تعد موانع للتطعيم؟  	
احلاالت التالية ال تعد موانع للتطعيم:   

املرض احلاد البسيط كالزكام، إلتهاب األذن الوسطى،   )أ( 
اإلسهال.

تناول املضادات احليوية.  )ب( 
فترة النقاهة بعد املرض.  )ج( 

التفاعل البسيط مكان التطعيم.  )د( 
تناول الكورتيزون عن طريق البخاخ أو املراهم. أما   )هـ( 

بالنسبة للكورتيزون عن طريق الفم فا يعد مانًعا إذا 
كانت اجلرعة أقل من 2 ميليجرام لكل كيلوجرام من 

وزن الطفل، ولفترة أقل من أسبوعن.
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 المنظور الشرعي للتطعيمات
مع التركيز على التطعيم ضد شلل االطفال 

خلــق اهلل اإلنســان، وأوجــب عليــه حفــظ نفســه ونســله فقــال 
ُكــْم َعَلْيُكــْم ۖ أاَلَّ ُتْشــِرُكوا ِبــِه  َم َربُّ تعالــى: )ُقــْل َتَعاَلــْوا أَْتــُل َمــا َحــرَّ
َشــْيًئاۖ  َوِباْلَواِلَدْيــِن ِإْحَســاًناۖ  َواَل َتْقُتُلــوا أَْواَلَدُكــْم ِمــْن ِإْمــاَلٍق ۖ َنْحــُن 
اُهــْم ۖ َواَل َتْقَرُبــوا اْلَفَواِحــَش َمــا َظَهــَر ِمْنَهــا َوَمــا َبَطــَن  َنْرُزُقُكــْم َوِإيَّ
ــِه  اُكــْم ِب ُ ِإالَّ ِباْلَحــقِّ ۚ َذِٰلُكــْم َوصَّ َم الَّ ْفــَس التــي َحــرَّ ۖ َواَل َتْقُتُلــوا النَّ

ُكــْم َتْعِقُلــوَن )١5١(()13(. َلَعلَّ

كمــا ذمَّ اهلل - ســبحانه وتعالــى - الذيــن يقتلــون أوالدهــم بجهلهم 
مــون مــا ســخره اهلل لهــم ورزقهــم بــه، فقــال تعالــى: )َقــْد  ويحرِّ
ُمــوا َمــا َرَزَقُهــُم  ِذيــَن َقَتُلــوا أَْوالَدُهــْم َســَفهًا ِبَغْيــِر ِعْلــٍم َوَحرَّ َخِســَر الَّ

ــوا َوَمــا َكاُنــوا ُمْهَتِديــَن )١٤٠(()14(. ِ َقــدْ َضلُّ اًء َعَلــى الَّ ُ اْفِتــرَ الَّ

واإلنســان - بغــض النظــر عــن عقيدتــه - لــه فــي نظــر اإلســام 
قيمــة عظيمــة ولــه حرمــة ال يجــوز انتهاكهــا مســلماً كان أوغيــر 

مســلم ويجــب حمايتهــا.

 ومــن أهــم مظاهــر حمايــة اإلنســان فــي اإلســام حمايتــه ضــد 
كل مــا يهــدد حياتــه بالقتــل أو غيــره.

وإذا كانــت النظــم الشــرعية والوضعيــة قــد وضعــت مــن النظــم 
مــا يجــرم االعتــداء علــى النفــس اإلنســانية بــأي اعتــداء ســواء 
بالقتــل أو الضــرب أو اإليــذاء فــإن اإلســام يأمــر أيضــا بوضــع 
التدابيــر االحترازيــة الازمــة لمنــع المســاس باإلنســان مــن كل 
ــه أو ســامتها ضــد كل مــا مــن شــأنه أن يعوقــه  مــا يهــدد حيات
عــن الحركــة والنشــاط والعمــل علــى النحــو الــذي يمارســه أقرانه 

مــن األســوياء فــي المجتمــع.

وكمــا ذكــر مــن قبــل فقــد تمكــن العلمــاء - بفضــل مــن اهلل ورحمــة 
منــه - مــن اكتشــاف مــا يــؤدي إلــى القضــاء علــى شــلل األطفــال بعد 
أن كنــا نشــاهد فــي كل فصــل مــن فصــول المدرســة طفــًا أو أكثــر 
أقعــده هــذا المــرض ومنعــه مــن التمتــع بحيــاة األطفال وتــم القضاء 

علــى هــذا المــرض عــن طريــق التطعيــم ضــد هــذا الفيــروس. 
13(  سورة األنعام - من اآلية 151.
14(  سورة األنعام - من اآلية 140.
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ولــم يبــق فــي العالــم أثــر لهــذا المــرض إال فــي ثــاث بــاد 
إســامية وهــي نيجيريــا وباكســتان وأفغانســتان نتيجــة رفــض 
قلــة مــن ســكان هــذه البــاد للتطعيــم المجانــي ونتيجــة للفتــاوى 
التــي تصــدر بنــاًء علــى شــائعات ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة أو 
مــن الواقــع أو الحقيقــة وتصــدر بــدون رحمــة لطفــل أو مراعــاة 
ــال فــي  ــع األطف ــاش ممــا يضــع جمي ــع ُمَع ألســرة أو نظــرة لواق

خطــر وليــس أطفالهــم فقــط.

الصادقــون  العلمــاء  تصــدى  فقــد  الموضــوع  ألهميــة  ونظــراً 
الشــريف  األزهــر  فتــاوى  فكانــت  الفتــاوى  لهــذه  المخلصــون 
ومجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي وغيرهــا مــن المجامــع الفقهية 
التــي تضــم المئــات مــن العلمــاء المســلمين. وصــدرت فتــاوى مــن 
دار اإلفتــاء بمصــر وفتــاوى مــن عــدد كبيــر مــن العلمــاء الثقــات 
فــي شــتى بــاد المســلمين الذيــن وقفــوا علــى الحقيقــة وأفتــوا 

ــى المســلمين تطعيــم أبنائهــم ضــد األمــراض. بأنــه يجــب عل

وقــد أصــدر مجمــع البحــوث اإلســامية باألزهــر الشــريف بيانــاً 
يحــث فيــه اآلبــاء واألمهــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم علــى 
االســتمرار فــي تطعيــم أطفالهــم ضــد مــرض شــلل األطفــال، 
تُحــرم  التــي  واالدعــاءات  الشــائعات  وراء  االنســياق  وعــدم 

التطعيــم ضــد هــذا المــرض.

وجــاء فــي البيــان: )لمــا كان شــلل األطفــال يُعــرض أطفالنــا 
للمــوت أو الشــلل فــي بعــض األطــراف فيصبــح الطفــل عاجــزاً 
طيلــة حياتــه، ولمــا كنــا مأموريــن بدفــع الضــرر عــن النفس لذلك 
ــات أال  ــاء واألمه ــع اآلب يناشــد مجمــع البحــوث اإلســامية جمي
يتبعــوا تلــك الدعــاوى التــي تحــرم التطعيــم ضــد هــذا المــرض 

ــر(. الخطي

البلــدان  جميــع  مــن  اختفــى  قــد  األطفــال  شــلل  أن  وحيــث 
ــا،  ــا باكســتان وأفغانســتان ونيجيري باســتثناء دول محــددة تمثله
الوســيلة  انقطــاع  التطعيــم دون  وأن االســتمرار فــي حمــات 
الوحيــدة لتحقيــق هــدف إســتئصال شــلل األطفــال عالميــاً فقــد 
أكــد فضيلــة اإلمــام األكبــر شــيخ االزهــر الشــريف علــى حــرص 
اإلســام علــى جلــب المصلحــة ودرء المفســدة وأن ذلــك ينطبــق 
علــى مقاومــة مــرض شــلل االطفــال، خصوصــاً وأنــه أصبــح 
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ــال  ــاح ضــد شــلل االطف ــي أن اللق ــاً وبشــكل علمــي ويقين معلوم
يمثــل الوســيلة المثلــى للوقايــة مــن هــذا المــرض فضــًا عــن 
أنهــا وســيلة ذات جــدوى اقتصاديــة عاليــة ألنهــا مــن جهــة قليلــة 
التكاليــف ومــن جهــة أخــرى تقــي أبنــاء األمــة مــن اإلصابــات 

والمضاعفــات التــي يمكــن أن تنجــم عــن هــذا المــرض.

وقــد صــدر عقــب هــذا اللقــاء بيــان مجمــع البحــوث االســامية 
المشــار إليــه والــذي يحــذر مــن فتــاوى تحريــم التطعيــم ضــد 
مــرض شــلل األطفــال حيــث يقــول ســبحانه: )قــد خســر الذيــن 

قتلــوا أوالدهــم ســفهًا بغيــر علــم()15(.

وقــد أفتــت اللجنــة الدائمــة لافتــاء بالســعودية فــي اإلجابــة عــن 
ســؤال عــن لقــاح شــلل االطفــال: بــأن اســتعمال اللقــاح المذكــور 
فــي الســؤال وغيــره مــن األدويــة المباحــة أمــر مشــروع وهــو 
مــن عمــل األســباب المشــروعة التــي يدفــع اهلل بهــا األمــراض، 
فــي  النفــع  مــن  يرجــى  لمــا  أطفالــه  اإلنســان  بهــا  ويحصــن 
التحصــن مــن األمــراض الخطيــرة كالشــلل وغيــره لوجــود وبــاء 
ــن  ــداء بســببها وهــذا م ــوع ال ــن وق أو أســباب أخــرى يخشــى م
بــاب دفــع البــاء قبــل وقوعــه، وهــو ال ينافــي التــوكل؛ ألنــه مــن 
فعــل األســباب المشــروعة للتوقــي مــن األدواء واألمــراض التــي 

ــوكل()16(. ــا وت : )اعقله ــال  ــد ق ــا، وق يخشــى نزوله

وقــدُ بنيَــت الفتــاوى التــي تحــرم التطعيــم علــى شــبهات وشــائعات 
مغلوطــة ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة. ونتنــاول هــذه الشــبهات 

ونــرد عليهــا: 

أوالً: هــذه التطعيمــات واردة مــن دول الغــرب وهــي تريــد إصابــة 
المســلمين بالعقــم وإضعــاف قدرتهــم الجنســية. 

ثانياً: التطعيم مخلوط بدهن الخنزير فيكون نجساً وحراماً.

ثالثــاً: التطعيــم يتنافــى مــع التــوكل علــى اهلل، ألنــه تعطيــل إلرادة 
اهلل وابتائــه لخلقــه.

15(  سورة االنعام - من اآلية 140.
16(  أخرجه الترمذي في )جامعه( من حديث أنس رضي اهلل عنه، والحاكم في 

)المستدرك( من حديث عمرو بن أمية الضمري، كما أخرجه الطبراني من طرق، 
وقال الذهبي في )تلخيص المستدرك(: )سنده جيد(.
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رابعــاً: التطعيــم لــه مضاعفــات حيــث يــؤدي إلــى ســخونة جســم 
الطفــل ويؤلمــه.

ويمكن الرد على هذه الشبهات وتفنيدها على النحو اآلتي:

ــى: هــذه التطعيمــات واردة مــن دول الغــرب وهــي  الشــبهة األول
ــة المســلمين بالعقــم وإضعــاف قدرتهــم الجنســية ــد إصاب تري

ــه يدخــل فــي فكــر المؤامــرة،  ــد عــن الوهــم ألن هــذا كام اليزي
وهــو كام مرســل بــا دليــل واحــد يمكــن إثباتــه وقــد تــم تطعيــم 
الماييــن فــي كافــة بــاد العالــم، ولــم يحــدث شــيء ممــا أثــاروه، 
الــدول اإلســامية دول متقدمــة تســتطيع أن  بــل هنــاك مــن 
تفحــص هــذه التطعيمــات وتكتشــف مــا فيهــا ولــم يحــدث شــيء 

مــن ذلــك.
وللرد على هذه الشبهة:

كــون التطعيــم واردا مــن الــدول الغربيــة ليــس ســببا فــي . 1
ــو أحــق  ــى وجدهــا فه ــة المؤمــن أن تحريمــه فالحكمــة ضال

بهــا.

إن اإلســام لــم ينهنــا عــن التعامــل مــع غيــر المســلمين، قــال . 2
يــِن  ــْم ِفــي الدِّ ــْم ُيَقاِتُلوُك ِذيــَن َل ُ َعــِن الَّ ــُم الَّ ــى )ال َيْنَهاُك تعال
ــْم ِإنَّ  وُهــْم َوُتْقِســُطوا ِإَلْيِه ــْم أَن َتَبرُّ ــن ِدَياِرُك ــْم ُيْخِرُجوُكــم مِّ َوَل

يَن )٨(()17(. َ ُيِحــبُّ اْلُمْقِســطِ الَّ

الناظــر لواقــع العالــم اآلن يجــد المســلمين مــن أكثــر األمــم . 3
عــددا وأكثرهــم نســا ومــن ثــم فهــذا كام تعــوزه الدقــة.

الشــبهة الثانيــة: التطعيــم مخلــوط بدهــن الخنزيــر ومــن ثــم فهــو 
نجــس وحــرام

هــذا الــكام ال يســتند إلــى حقائــق علميــة صحيحــة ذلــك أن 
لقــاح التطعيــم ضــد شــلل األطفــال بأنواعــه تــم اســتخدامه فــي 
جميــع دول العالــم اإلســامية وغيرهــا، وفــي كثيــر منهــا معامــل 
للمصــل واللقــاح ويتــم تحليــل ومراقبــة هــذه األدويــة واللقاحــات 
ولــم يقــل أحــد بــأن لقــاح التطعيــم ضــد شــلل األطفــال مخلــوط 

17(  سورة الممتحنة - اآلية 8.
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بدهــن الخنزيــر. ويســتطيع األطبــاء المســلمون فــي شــتى بقــاع 
العالــم فحــص هــذه التطعيمــات والوقــوف عليهــا مــن خــال 
تحليلهــا وبيــان نتائجهــا للعالــم وحيــث لــم يحــدث ذلــك حتــى 

اآلن فهــذا يفيــد خلوهــا ممــا ذكــر.

الشــبهة الثالثــة: التطعيــم يتنافــى مــع التــوكل علــى اهلل، ألنــه 
تعطيــل إلرداة اهلل وابتائــه لخلقــه.

ــى اهلل،  ــوكل عل ــم اليتنافــى مــع الت ــأن التطعي ــك ب ــى ذل ــرد عل ال
بــل هــو نــوع مــن التــوكل علــى اهلل، يــدل علــى ذلــك مــا جــاء 
فــي حديــث الرســول  عندمــا ســأله رجــل: يــا رســول اهلل، 
: )بــل أعقلهــا  أتــرك ناقتــي وأتــوكل أو أعقلهــا وأتــوكل؟ قــال 
و تــوكل( أي اعتمــد علــى اهلل، وذلــك ألن عقلهــا الينافــى التــوكل 
ــى اهلل وقطــع النظــر عــن األســباب مــع  الــذي هــو االعتمــاد عل
تهيئتهــا واألخــذ بهــا ويــدل قولــه  )اعقلهــا( أي خــذ باألســباب 

ــظ األســباب )18(. ــر هلل لحف ــرك األم ــوكل( أي ات )وت

مشــروعية  أن  الحديــث  هــذا  معنــى  فــي  العلمــاء  قــال  وقــد 
التــداوي ال ينافــى التــوكل علــى اهلل عــز وجــل والتطعيــم هــو 
أخــذ باألســباب مثــل عقــل الناقــة واألمــر بعــد ذلــك متــروك هلل - 
عــّز وجــّل - فهــو القــادر علــى أن يجعــل التطعيــم يحصــن الطفــل 
أوال يحصنــه وإذا كان األمــر إليــه وحــده فــإن ذلــك يمثــل التــوكل 

ــى اهلل. عل

إلــى  يــؤدي  لــه مضاعفــات حيــث  التطعيــم  الرابعــة:  الشــبهة 
الطفــل ويؤلمــه ارتفــاع درجــة حــرارة جســم 

الجانبيــة  اآلثــار  بعــض  األخــرى  التطعيمــات  لبعــض  كان  إذا 
ــم  ــه باألل كســخونة جســم الطفــل فتــرة محــدودة، وأيضــاً إصابت
فهــذا عــارض بســيط يجــوز ارتكابــه لدفــع ضــرر أكبــر. ثبــت 
علميــاً أن تطعيــم شــلل األطفــال ليــس لــه أي أعــراض جانبيــة، 
وال يــؤدي إلــى ســخونة جســم الطفــل أو إيامــه، وإذا كانــت بعض 
ــة كســخونة  ــا أعــراض جانبي التطعيمــات اآلخــرى قــد يكــون له
فهــذا  باأللــم  إصابتــه  وأيضــا  محــدودة  فتــرة  الطفــل  جســم 
ــر وقــد قــرر  ــه لدفــع الضــرر األكب عــارض بســيط يجــوز ارتكاب

18(  الحديث أخرجه الترمذي، في باب الذبائح.
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الفقهــاء قاعــدة )يرتكــب الضــرر األدنــى لدفــع الضــرر األكبــر(، 
ولذلــك يجــوز ارتــكاب الضــرر األدنــى وتحملــه فــي ســبيل دفــع 
الضــرر األعلــى. إن الموازنــة بيــن ســخونة جســم الطفــل بعــض 
الوقــت وســامته طــوال عمــره تقضــي حتمــا بالقــول بمشــروعية 
التطعيــم ووجوبــه كمــا أن الموازنــة بيــن ضــرر التطعيــم المؤقــت 
القــول  بعــون اهلل تقضــي  الدائمــة  الوقــت والســامة  ببعــض 

بمشــروعية التطعيــم ووجوبــه.

الحكم الشرعي للتطعيم

يعــرف المدققــون فــي العلــم أن اإلســام العظيــم يحــض أتباعــه 
علــى الوقايــة مــن األمــراض وأوجــب عليهــم حفــظ أنفســهم 
ونســلهم والعالــم أجمــع ممــا جعــل التطعيــم أمــراً واجبــاً فــي 
اللعيــن وأخــذ  المــرض  التــداوي مــن هــذا  اإلســام ووجــوب 
التدابيــر الازمــة للوقايــة منــه للحفــاظ علــى النفــس اإلنســانية 
ــف  ــم مــن مقاصــد الشــرع الحني ــم وعظي ــي هــي مقصــد مه الت
الكتــاب والســنة واإلجمــاع  أدلــة قويــة مــن  التــي تقــوم علــى 

والقيــاس.

ومن هنا نستنتج أن:

التطعيم واجب شرعي على األبوين:. 1

حيــث ثبــت بالتجربــة أن التطعيــم يكــون ســبباً فــي حفــظ النســل، 
وحفــظ النســل واجــب، فقــد أوجــب اإلســام علــى اإلنســان أن 
ُكْم  َم َربُّ يحفــظ نفســه ونســله، قــال تعالــى: )ُقــْل َتَعاَلــْوا أَْتــُل َمــا َحــرَّ
َعَلْيُكــْم ۖ  أاَلَّ ُتْشــِرُكوا ِبــِه َشــْيًئا ۖ  َوِباْلَواِلَدْيــِن ِإْحَســاًنا ۖ  َواَل َتْقُتُلــوا 
أَْواَلَدُكــْم ِمــْن ِإْمــاَلٍق ۖ... )١5١(()19(، فهــو أمــر مــن اهلل بحفــظ 
ــم هــذا الواجــب إال  ــة، واليت ــاء فحفــظ حياتهــم واجب ــاة األبن حي
بالتطعيــم فالتطعيــم واجــب، ألن مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو 

واجــب. 

يجب على المسلمين تطعيم أوالدهم: . 2

حيــث أمــر اهلل - ســبحانه تعالــى - المســلمين بأخــذ الحــذر دائمــاً 

19(  سورة األنعام - من اآلية 151.
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ِذيــَن آَمُنــوا ُخــُذوا ِحْذَرُكــْم... )7١(()20(،  َهــا الَّ حيــث قــال تعالــى )َيــا أَيُّ
ــكل مــا  ــاط ويأخــذ حــذره ل ــى المســلم دائمــاً أن يحت فيجــب عل
يأتــى فــي المســتقبل، ومــن االحتيــاط مــن المــرض التطعيــم ضــد 
ــم  ــى المســلمين تطعي ــا يجــب عل ــة، ومــن هن األمــراض المختلف

أوالدهــم.

يجب على المسلم االلتزام بكام األطباء:. 3

التطعيــم  بوجــوب  الصحيــة  الخدمــات  مقدمــي  بــرأي  األخــذ 
مطلــوب شــرعاً ألنــه نــوع مــن النصــح فــي الديــن يســتهدف حفــظ 
النفــس مــن األمــراض ويدخــل تحــت حديث النبــي -  - )الدين 

النصيحــة()21(، وقولــه -  - )ال خــاب مــن استشــار()22(.

األبوان يثابان على التطعيم و يعاقبان شرعاً على تركه:. 4

والواجــب )مايثــاب فاعلــه ويعاقــب  التطعيــم واجبــاً  ومــا دام 
ــان شــرعاً  ــم ويعاقب ــى التطعي ــان عل ــإن األب واألم يثاب ــه( ف تارك

علــى تركــه، ألنــه واجــب.

والمصلحيــن  والدعــاة  العلمــاء  نناشــد  فإننــا  هنــا  ومــن 
واإلعامييــن التصــدي لهــذه المشــكلة بشــرح األمــر وتوضيحــه 
إلخواننــا المســئولين عــن هــذه الفتــاوى المضللــة التــي تقــول 
بحرمــة التطعيــم وإقناعهــم بضــرورة الرجــوع عنهــا حتــى وإن كان 
ــى الحــق  ــاس، فالرجــوع إل ــى عــدد محــدود مــن الن تأثيرهــم عل

خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل.

ــى إجــراء التطعيمــات  ــاس إل وفضــًا عــن ذلــك يجــب دعــوة الن
بالحكمــة والموعظــة الحســنة التــي تلفــت أنظارهــم إلــى أخطــار 
عــدم التطعيــم وفوائــد التطعيــم وإلــى أن دول العالــم أجمــع 
ــم ضــد  ــون أوالدهــم ويحصنونه ــن المســلمين وغيرهــم يطعم م
األمــراض ولــم يحــدث لهــم شــيء مما يشــاع عن هــذه التطعيمات 
فلمــاذا يحرمــون أوالدهــم مــن هــذه التطعيمــات التي تعــود عليهم 

بالخيــر واألمــان.

20(  سورة النساء - من اآلية 71
21(  رواه البخاري  في صحيحه - كتاب اإليمان 21/1 ط األولى 1422هـ.

22(  رواه الطبرانى في المعجم الصغير بغير لفظه، ص 204، وقال األلبانى 
موضوع )السلسلة الصحيحة( حديث 611.
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رسائل التطعيمات

يقــول ســبحانه وتعالــى: )َواَل ُتْلُقــوا ِبأَْيِديُكــْم 
ُيِحــبُّ   َ الَّ ِإنَّ  َوأَْحِســُنوا  ْهُلَكــِة  التَّ ِإَلــى 
اْلُمْحِســِنيَن( )ســورة البقــرة - اآليــة ١95(.

تحصين األطفال وتطعيمهم ضد 
األمراض وقاية واجبة في اإلسام.

: )إن اهلل أنــزل الــداء  يقــول رســول اهلل - 
والــدواء وجعــل لــكل داء دواء فتــداووا وال 

تتــداووا بمحــرم()23(. 

اإلسام يحث على البحث عن العاج  
والتداوي من األمراض.

23(  أخرجة أبو داود في سننه كتاب الطب باب األدوية المكروهة 7/4 ح 3874 
عن أبي الدرداء رضى اهلل عنه.
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ثالثًا: األمومة اآلمنة
المنظور الطبي لألمومة اآلمنة

مقدمة: األمومة مطلب غال لألسرة وللمرأة 

وســبيل األمومــة هــو الحمــل، وهــو حــدث طبيعــي وبقــدر ممــا قــد 
يحمــل فــي طياتــه مــن متاعــب أو مخاطــر، فإنــه أيضــاً )حــدث 
ســعيد(. ولكــي يكــون الحمــل حدثــاً ســعيداً بحــق البــد أن نوفــر 
ــاز الحمــل  ــوالدة كل أســباب األمــان لتجت ــاء الحمــل وال لــألم أثن
والــوالدة بســام. إذ أن معظــم مــا يحــدث لــألم مــن متاعــب 
أثنــاء الحمــل والــوالدة يمكــن تجنبــه وتافــي أخطــاره باتخــاذ 
االحتياطــات الواجبــة وكذلــك بالتنبــه لعامــات الخطــر وبســرعة 

مواجهتهــا إذا حدثــت مــن خــال زيــارات مــا قبــل الــوالدة.

لعــل أفضــل مــا تفكــر فيــه المــرأة فــور توقعهــا لحــدوث الحمــل 
هــو أن تلتمــس الرعايــة الصحيــة لتأكيــد الحمــل وللحصــول علــى 
الرعايــة الصحيــة الازمــة. وقــد تكــون الزيــارة المبكــرة فرصــة 
الكتشــاف المضاعفــات قبــل تقــدم الحمــل وتعقــد المشــكلة. 
الصحيــة  الخدمــة  لمقــدم  الــوالدة  قبــل  مــا  رعايــة  وتعطــي 
فرصــة للتأكــد مــن ســامة صحــة المــرأة الحامــل واكتشــاف 
ــة خاصــة، فالكشــف المبكــر عــن  أي اختــاالت تســتوجب رعاي
هــذه االختــاالت يعطــي فرصــة لعاجهــا بطريقــة مناســبة األمر 
الــذي يحــل كثيــرا مــن المشــاكل التــي لــو تركــت لشــكلت خطــرا 

ــا.  ــد أو كليهم ــى األم أو الولي عل

الرعاية الصحية لألم أثناء الحمل والوالدة

مــن  تأتــى  الحمــل  أثنــاء  ورعايتهــن  األســرة  عمــاد  األمهــات 
أولويــات الرعايــة الصحيــة بهــدف اإلقــال مــن وفيــات األمهــات 

والولــدان وإعاقتهــن وغيرهــا مــن المراضــات.

 بنهاية هذا المحتوى 
سيكون الدارس قادرا 

على: 
رعاية األمهات . 1

الحوامل من 
منظور طبي.

الرضاعة . 2
الطبيعية 
وفوائدها.

أثر التقارب . 3
بين الوالدات 

على صحة األم 
والطفل.

التعرف على . 4
أسباب وفيات 

األمهات وكيفية 
تجنبها.

األمومة اآلمنة . 5
من منظور 

إسامي.
أضرار الزواج . 6

القسري وزواج 
األطفال وموقف 

اإلسام منهما.
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اإلعداد للحمل

اإلعــداد للحمــل يجــب أن يبــدأ فــي مرحلــة الطفولــة حيــث يجــب 
أن تحصــل الفتــاة علــى تغذيــة جيــدة لمنــع التقــزم وهــو أحــد 
األســباب الرئيســية لعســر الــوالدة، وتجنــب الســمنة وهــي أحــد 
أســباب ضعــف الخصوبــة وكذلــك يجــب أن تحصــل الفتــاة علــى 
جميــع التطعيمــات التــي تقيهــا هــي وجنينهــا فــي المســتقبل 
مخاطــر العــدوى أثنــاء الحمــل وبعــد الــوالدة، وكذلــك تقديــم 
المعلومــات الصحيــة فــي الوقــت المناســب عــن الحمــل والــوالدة 
العناصــر  علــى  التركيــز  ويجــب  العمــر،  مــع  تتــدرج  بصــورة 
الهامــة للغــذاء فــي فتــرة االســتعداد للحمــل كالحديــد وحمــض 
والنباتــات  والبقــول  اللحــوم  فــي  موجــودان  وهمــا  الفوليــك، 
ــاع  ــن ومشــتقاته، واتب الخضــراء والكالســيوم وهــو موجــود باللب
ــن والمشــروبات  ــة كاالبتعــاد عــن التدخي ــاة الصحي أنمــاط الحي
الكحوليــة وممارســة الرياضــة وعلــى الســيدة التــي لــم تجــر 
االختبــارات المطلوبــة أثنــاء فحــص راغبــي الــزواج إجراؤهــا فــي 
فتــرة االســتعداد للحمــل خاصــة معامــل )RH(، كذلــك تُنصــح 
الســيدة بإجــراء فحــص لألســنان قبــل حــدوث الحمــل لعــاج 
ــة واألســنان، كذلــك يجــب معالجــة  أي تســوس أو أمــراض باللث
األمــراض المزمنــة فــي هــذه الفتــرة كضغط الدم العالي والســكر 
واألمــراض النفســية وأمــراض الكلــى والكبــد، كذلــك تنصــح 
الســيدة التــي تعانــي مــن حلمــة الثــدي المفلطحــة بإجــراء بعــض 
ــود مــن الرضاعــة  ــا المول ــة ليتمكــن طفله ــن جــذب الحلم تماري
حيــن والدتــه، ويجــب علــى الزوجيــن إجــراء بعــض الفحــوص فــي 
فتــرة االســتعداد للحمــل إذا كان هنــاك تاريــخ مرضــي ألمــراض 

ــة فــي أي مــن األســرتين. وراثي



ثالثًا: األمومة اآلمنة

62

رعاية الحامل

يجــب أن تبــدأ رعايــة الســيدة الحامــل فــي فتــرة مبكــرة مــن 
الحمــل ويفضــل أن تبــدأ منــذ األشــهر األولــى للحمــل وتســتمر 
حتــى الــوالدة ومــا بعدهــا مــن أجــل صحــة الحامــل وصحــة 

الجنيــن وتشــمل رعايــة الحامــل مــا يلــي:

الفحص اإلكلينيكي للحامل.. 1

2 . - للــدم  الضغــط  قيــاس   - الــوزن  ويشــمل  عــام  فحــص 
ماحظــة تــورم الســاقين -  فحــص الصــدر والقلــب والكبــد.

الحامــل . 3 لــألم  والغذائــي  الصحــي  بالتثقيــف  االهتمــام 
واالكتشــاف المبكــر لحــاالت الخطورة أثنــاء الحمل والتعامل 

معهــا والتحذيــر مــن التدخيــن والمشــروبات الكحوليــة.

التطعيم ضد مرض التيتانوس.. 4

معرفة التغيرات التي تطرأ على السيدة أثناء الحمل.. 5

الحــد مــن معــدالت اإلصابــة باألمــراض وحــدوث وفيــات . 6
األمهــات واألطفــال حــول الــوالدة.

والســكر . 7 للــزالل  البــول  تحليــل  مثــل  المعمليــة  الفحــوص 
ووجــود صديــد أو كــرات دم حمــراء وعمــل صــورة كاملــة 
ــدم  ــة ال ــد فصيل ــن، تحدي ــد نســبه الهيموجلوبي ــدم لتحدي لل
واختبــار معامــل RH )وهــو إمــا ســالب أو موجــب( للزوجيــن.

عمــل جــدول للزيــارات علــى أال تقــل عــدد الزيــارات عــن . 8
ثمانيــة بخــاف الزيــارة األولــى. 

تقييــم الحالــة الصحيــة للجنيــن داخــل الرحــم )تحديــد وضع . 9
الجنيــن وســماع نبضه(.

يمكــن اســتخدام الموجــات فــوق صوتيــة عنــد االشــتباه فــي . 10
المشــيمة  وتقييــم وضــع  بالحمــل  وجــود مشــاكل خاصــة 

وتحديــد وضــع الجنيــن وتقديــر عمــره ومتابعــة نمــوه.
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إرشــاد األم إلــى األغذيــة التــي تمدهــا بالســعرات الحراريــة . 11
بالبروتينــات  الغنيــة  واألطعمــة  الحمــل  أثنــاء  المطلوبــة 
الفوليــك  مثــل حمــض  المعدنيــة  واألمــاح  والفيتامينــات 
ــي و أنمــاط  ــد والكالســيوم وضــرورة النشــاط البدن والحدي

الحيــاة الصحيــة األخــرى.

المســاعدة فــي التخطيــط للــوالدة بمــا فــي ذلــك اختيــار . 12
مــكان الــوالدة ولوازمهــا.

عالمات الخطر أثناء الحمل

إذا ظهــر علــى الحامــل أي مــن هــذه العامــات يجــب أن تذهــب 
إلــى أحــد مقدمــى الخدمــات الصحيــة )الطبيــب أو الطبيبــة أو 

القابلــة المدربــة( فــوًرا:

· ارتفاع شديد يف درجة احلرارة.	
· ألم شديد بالبطن.	
· نزيف من املهبل.	
· صداع شديد مع زغللة يف العن.	
· خــروج ســوائل ذات روائــح كريهــة مــن املهبــل لونهــا مائــل 	

أوعلــى هيئــة رغــاوي. لاخضــرار 
· متــزق جيــب امليــاه قبــل موعــده املتوقــع بثاثــة أســابيع أو 	

أكثــر )قبــل األســبوع 37 مــن احلمــل(.

وهنــاك عامــات أخــرى تســتدعي مراجعــة الطبيــب أو الطبيبــة 
ــات  ــًرا بحــدوث مضاعف ــون نذي ــد تك ــا ق ــن ألنه ــا يمك بأســرع م

خطيــرة مثــل:

· شــحوب لــون اجلفــون أو اللســان أو الكفــن مــع إحســاس 	
مســتمر باإلرهــاق وصعوبــة يف التنفــس.

·  تورم اليدين والقدمن والوجه.	
·  قئ شديد أو ال يتوقف.	
· ــد معظــم النســاء 	 ــاء احلمــل تزي ــوزن )أثن ــرة يف ال ــادة كبي  زي

12-13 كجــم يف املتوســط(.
·  عدم زيادة الوزن بقدر كاف.	
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الحمل الخطر

الحمــل الخطــر هــو الحمــل الــذي يمثــل خطــورة علــى حيــاة األم 
أو الجنيــن أو االثنيــن مًعــا فهنــاك خطــورة قبــل حــدوث الحمــل 

وهنــاك خطــورة تظهــر وتتفاقــم مــع تقــدم الحمــل.

وحاالت الحمل الخطر تكون مصاحبة باآلتي: 

· أمراض القلب.	
· مرض السكر.	
· ارتفاع ضغط الدم.	
· حاالت تسمم احلمل )ضغط وزالل بالبول وتورم األطراف(.	
· فقر دم حاد.	
· أمراض بالكلى أو الكبد.	
· احلمل يف سن مبكر )قبل 18 سنة(.	
· احلمل يف سن متأخر )بعد 35 سنة(.	
· عمليات جراحية سابقة يف الرحم.	
· 	.)Rh factor( عدم توافق فصيلة الدم بن الزوج والزوجة
· أوضــاع ســفلية )اندغــام معيــب( للمشــيمة تســبب حــاالت 	

ــوالدة. ــل ال ــا قب ــف م نزي

الرضاعة الطبيعية

مــة علــى  ينبغــي أن تشــمل خدمــات الرعايــة األساســية المقدَّ
تعزيــز ودعــم بــدء الرضاعــة الطبيعيــة في وقت مبكــر واالقتصار 
عليهــا، والحــرص علــى تدفئــة الرضيــع، وزيــادة عــدد مــرات 
غســل اليديــن وااللتــزام بمبــادئ النظافــة عنــد تقديــم الرعايــة 
الحــاالت  علــى  والتعــرف  والجلــد،  الســري  بالحبــل  الخاصــة 
التــي تتطلــب رعايــًة إضافيــًة، وتقديــم المشــورة بشــأن الحــاالت 
التــي تســتدعي نقــل الوليــد إلــى منشــآة صحيــة. وينبغــي فحــص 
الولــدان وأمهاتهــم الكتشــاف أي عامــات علــى وجــود خطــر 
خــال الزيــارات المنزليــة. ويجــب فــي الوقــت نفســه تقديــم 
المشــورة إلــى األُســر بشــأن ســبل التعــرف علــى هــذه العامــات 
وضــرورة التمــاس الرعايــة العاجلــة فــي حالــة وجــود واحــدة أو 
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أكثــر مــن هــذه العامــات. وينبغــي توفيــر رعايــة خاصــة للولــدان 
ــون بمــرض. ــن يصاب ــد الميــاد، أو الذي ــوزن عن المنخفضــي ال

متى تبدأ األم في إرضاع طفلها؟

يجــب البــدء فــي إرضــاع الطفــل رضاعــة طبيعيــة خــال نصــف 
الســاعة األولــى بعــد الــوالدة.

ما هو لبن )السرسوب( أو )المسمار( )Clostrum(؟

ــدي األم  ــذي يتدفــق مــن ث ــك الســائل ال ــن السرســوب هــو ذل لب
خــال األيــام القليلــة التاليــة للــوالدة وفــي بعــض المناطــق تنصــح 
األمهــات كبــار الســن والحمــوات بعــدم إرضــاع األطفــال ذلــك 
)المســمار(  السرســوب  فلبــن  اللبــن وهــذه نصيحــة خاطئــة. 
ــوى وتســاعد  ــة تشــبه المضــاد الحي ــى عناصــر هام ــوي عل يحت
ــدء  ــة فــي ب ــة األطفــال الرضــع مــن األمــراض المعدي ــى وقاي عل

ــم. حياته

خلــق اهلل لبــن األم ليناســب الطفــل فــي كل عمــر بــدءا من الوالدة 
ولبــن السرســوب هــو أنســب غذاء للطفل حديــث الوالدة.

ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل؟

الرضاعة الطبيعية حتافظ على حياة الطفل، فصحة   )أ( 
األطفال الذين يرضعون لنب األم أفضل وهم أقل تعرًضا 
لإلصابة باألمراض املعدية، وذلك الحتوائه على أجسام 

مناعية ومضادات للبكتريا والفيروسات.

الرضاعة املتكررة تخلق اتصاالً وثيقاً بن األم وطفلها   )ب( 
وتساعد على تكوين العاقة الطيبة بينهما وتسهم بشدة 

يف النمو العقلى.

جتعل الطفل أكثر إحساًسا باألمان واحلنان وأكثر   )ج( 
استقراًرا من الناحية النفسية.
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لنب األم طازج ومعقم وبدرجة حرارة مناسبة وجاهز   )د( 
لإلعطاء يف أي وقت ويف أي مكان.

لبــن األم يحتــوي علــى جميــع العناصــر الغذائيــة التــي تفيــد 
الطفــل كمــا أن نســبة الدســم والســوائل الموجــودة فيــه وحرارتــه 
الليــل  واختــاف  الموســم  وتغيــر  الطفــل  عمــر  مــع  تتناســب 
والنهــار وهــو يكفــي كغــذاء كامــل للطفــل خــال الســتة شــهور 

ــره. ــن عم ــى م األول

ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية لألم ؟

تساعد على عودة الرحم إلى حالته الطبيعية بعد   )أ( 
الوالدة.

تقلل كمية النزيف يف األسابيع األولى بعد الوالدة.  )ب( 

تقلل من مضاعفات احتقان الثدي.  )ج( 

تقلل من احتمال اإلصابة بسرطان الثدي فيما بعد.  )د( 

تطيل فترة املباعدة بن احلمل واآلخر.  )هـ( 

ما هي العوامل التي تساعد على إدرار لبن األم؟
إقبال الطفل بصورة متكررة يساعد على إدرار كميات   )أ( 

كافية من اللنب تلبى احتياجات الطفل.

شرب السوائل مثل املاء أو اللنب.  )ب( 

التغذية املناسبة وتناول اخلضروات الطازجة.  )ج( 

السعادة والهدوء النفسي لألم ورغبتها الصادقة يف   )د( 
إرضاع طفلها.

إلى متى تستمر الرضاعة الطبيعية؟

مــن المفــروض أن تســتمر الرضاعــة الطبيعيــة حتــى يصبــح 
الطفــل فــي الثانيــة مــن عمــره إذا أمكــن ذلــك.
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ماهي أضرار اللبن الخارجي؟

اللنب اخلارجي )الصناعي( قد يؤدي إلى اإلصابة   )أ( 
باإلسهال إذا لم يكن املاء املستخدم يف جتهيز الرضعة 
مغلًيا أو إذا لم تكن الزجاجة وحلمتها معقمتن يف ماء 

مغلي قبل إرضاع الطفل.

ال ميكن أن يتساوى اللنب اخلارجي )الصناعي( مع لنب   )ب( 
األم يف درجة احلرارة ونسبة الدسم التي تتناسب مع 

الطفل.

هل يحدث حمل لألم التي ترضع طفلها في حالة 
عدم حدوث حيض )الرضاعة دون حيض(؟

الرضاعــة الطبيعيــة تمنــع الحمــل ألن الهرمونــات التــي تفــرز 
أثنــاء الرضاعــة الطبيعيــة فــي المــرأة التــي لــم يحــدث لهــا حيض 
لمــدة ســتة شــهور بعــد الــوالدة )الرضاعــة الطبيعيــة المطلقــة( 
تمنــع خــروج البويضــة مــن المبيــض وهــذه الوســيلة مضمونــة 

ــة لتأجيــل اإلنجــاب إذا توافــرت الشــروط التاليــة: وفعال

مدة فاعليتها ستة شهور فقط بعد الوالدة.  )أ( 

عدم حدوث حيض للسيدة.  )ب( 

رضاعة الطفل رضاعة مطلقة ليًا ونهاًرا من الثدين.   )ج( 

عدم إعطاء الطفل أي سوائل أو تغذية تكميلية مع لنب   )د( 
األم.

وجديــر بالماحظــة أنــه إذا غــاب أي مــن هــذه الشــروط فعلــى 
األم أن تســتخدم وســيلة أخــرى لتنظيــم األســرة.
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رسائل الرضاعة الطبيعية
)1( كفل اإلسام حق الطفل في 

الرضاعة الطبيعية لما لها من أثر 
بالغ في حفظ نفسه، واستمرار نموه 

على نحو سوى من الناحية البدنية 
والنفسية إضافة إلى ما يكتسبه الطفل 

بالرضاعة من المناعة التي تقيه من 
األمراض وتعين أجهزة بدنه على 

التصدي لها.

جاء تقرير هذا الحق في قوله تعالى: 
)َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن 
َضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلــــُه  ِلَمْن أََراَد أَْن ُيِتمَّ الرَّ

ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف()24(. 

)2( ضمن اإلسام حق الطفل في 
الرضاعة بالنص على مدته وهي حوالن 
كامان، ولما هو معروف أن تلك الفترة 

هي التي ينبت فيها لحمه وينشز عظمه، 
واللبن من أعظم الوسائل لذلك، فإن 

استغنى الطفل عن الرضاعة قبل تلك 
المدة وقدر على االستفادة من األطعمة 
األخرى فإنه يصار إلى ما ينفعه في كل 

حالة بعد االتفاق والتشاور على ذلك.

 جاءت اإلشارة إلى مدة الرضاعة الطبيعية 
 في قوله تعالى:

)َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن 
َضاَعَة()25(. ِلَمْن أََراَد أَْن ُيِتمَّ الرَّ

وقوله تعالى: )َفِإْن أََراَدا ِفَصااًل َعْن َتَراٍض 
ِمْنـــــُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهــَما()26(.

)3( حق الطفل في الرضاعة له 
أولوية خاصة في التشريع اإلسامي، 
وبمقتضاها ال يجوز إقامة الحد على 

المرضعة إذا ارتكبت ما يوجبه إلى أن 
تنتهي فترة الرضاعة. 

وإذا كان صيامها سوف يؤثر على 
إرضاع صغيرها فلها أن تفطر وعليها 

القضاء وحده، أو القضاء مع الفدية أو 
الفدية وحدها على خاف بين الفقهاء 

في ذلك. كما يجوز تأجيل الحمل 
حفاظا على حق الرضيع في أن يأخذ 
حظه من اللبن كاماً ، حتى ال يغتال 
حقه في الرضاع، فيؤثر على صحته.

جاء في الحديث ما يفيد أن الرسول  
ر إقامة الحد على المرأة التي ارتكبت  أخَّ
الفاحشة حتى يتم الطفل فترة الرضاعة.

روى عن أسماء - رضى اهلل عنها-  قالت: 
: )ال تقتلوا أوالدكم سًرا،  قال رسول اهلل 

فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن 
فرسه()27(.

24(  سورة البقرة - من اآلية 233.

25(  سورة البقرة - من اآلية 233.

26(  سورة البقرة - من اآلية 233.
27(  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 6/ 453- وأخرجه ابو داود في سننه، كتاب الطب، باب: الغيل 8/4ح 3881- 

وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب: الغيل 648/1ح 2012.   
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أثر تقارب الوالدات على صحة األم والطفل

مقدمة

يحظــى اآلبــاء واألمهــات فــي اإلســام بأســمى مكانــة فيمــا يتعلــق 
 َ بحــب األوالد ووفائهــم آلبائهــم قــال اهلل تعالــى: )َواْعُبــُدوا الَّ

َواَل ُتْشــِرُكوا ِبــِه َشــْيًئا َوِباْلَواِلَدْيــِن ِإْحَســاًنا()28(. 

أاَلَّ  َعَلْيُكــْم  ُكــْم  َربُّ َم  َحــرَّ َمــا  أَْتــُل  َتَعاَلــْوا  )ُقــْل  وقــال اهلل تعالــى: 
ِإْحَســاًنا()29(. َوِباْلَواِلَدْيــِن  َشــْيًئا  ِبــِه  ُتْشــِرُكوا 

ــاُه َوِباْلَواِلَدْيــِن  ــَك أاَلَّ َتْعُبــُدوا ِإالَّ ِإيَّ وقــال اهلل تعالــى: )َوَقَضــى َربُّ
ِإْحَســاًنا()30(.

ويولــي اإلســام عنايــة خاصــة باألمهــات ويحــدد الرســول  
ــول  ــات()31(. ويق ــدام األمه ــة تحــت أق ــه: )الجن ــا فــي قول منزلته

أيضــا: )إن اهلل حــرم عليكــم عقــوق األمهــات()32(.

وأيضــا جــاء رجــل إلــى الرســول  يســأل أي النــاس أحــق 
بحســن صحابتــي؟ قــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟، قــال: أمــك، قــال: 

ــوك()33(. ــم مــن؟، قــال: أب ــم مــن؟، قــال: أمــك، قــال: ث ث

ــى  ــاء فتــرة الحمــل والــوالدة والنفــاس إل ــات أثن وتتعــرض األمه
بعــض المخاطــر التــي قــد تــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى الوفــاة 

ولذلــك فهنــاك أهميــة للتباعــد بيــن الــوالدات.

28( سورة النساء - من اآلية 36.
29(  سورة األنعام - من اآلية 151.
30(  سورة اإلسراء - من اآلية 23.

31(  أخرجه النسائى في سننه كتاب الجهاد باب الرخصة في التخلف لمن له 
والدة 11/6 ط المطبعة المصرية باألزهر - وأورده العجلونى في كشف الخفاء 

403/1 حديث رقم 1082 ط مكتبة التراث 0
32(  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب األدب باب عقوق الوالدين من الكبائر 

74/4-75 حديث رقم 5975 عن المغيرة0
33(  أخرجة مسلم في صحيحه كتاب البر باب الوالدين وأنهما حق 1974/4 

حديث رقم 2548 عن أبي هريرة رضى اهلل عنه 0
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التباعد بين الوالدات وصحة األم

إن التباعــد بيــن الــوالدات لــه فوائــد عــدة منهــا تقليــل مضاعفات 
الحمــل والــوالدة مثل:

تسمم احلمل وحمى النفاس.  )أ( 

نزيف ما قبل وأثناء وبعد الوالدة.  )ب( 

األنيميا.  )ج( 

روماتيزم املفاصل.  )د( 

العدوى املصاحبة للوالدة.  )هـ( 

الوالدة املتعسرة.  )و( 

أثر تقارب الوالدات على صحة األم والطفل

أوال: مخاطر تصاحب تقارب الوالدات على الحمل:

تزيد معدالت اإلجهاض خال النصف األول من الحمل.. 1

تزيد معدالت الوالدة )المبتسرة( قبل الميعاد.. 2

تزيــد نســبة حــدوث تســممات الحمــل )ارتفاًعــا فــي ضغــط . 3
الــدم ووجــود بروتينــات فــي البــول وتــورم فــي القدميــن( وقــد 

يــزداد خطرهــا عنــد حــدوث التشــنجات )اإلكامبســيا(.

تزيــد مــن نســبة حــدوث النــزف نتيجــة النفصــال المشــيمة . 4
المبكــر أو إندغــام )التصــاق( المشــيمة بالجــزء الســفلي مــن 
الرحــم ممــا يــؤدي إلــى إعيــاء الجنيــن وقــد يــؤدي إلــى وفاتــه 

أو وفــاة األم.

يزيــد احتمــال زيــادة الســائل المحيــط بالجنيــن )االستســقاء . 5
ــب  ــد احتمــال االنفجــار المعجــل لجي األمنيوســى( ممــا يزي

الميــاه ممــا يــؤدي إلــى والدة مبكــرة.
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ــدة . 6 ــن والمجــئ بالمقع ــة للجني ــر نســبة األوضــاع المعيب تكث
والمســتعرض. 

الســكر . 7 مثــل  للحمــل  المصاحبــة  األمــراض  نســبة  تزيــد 
الــدم(. )فقــر  واألنيميــا 

ثانيا: مخاطر تصاحب تقارب الوالدات على 
الوالدة وأهمها ما يلي

طول فترة الوالدة وإجهاد األم والجنين.. 1

زيادة احتماالت التلوث وااللتهابات.. 2

ــاة . 3 ــى وف ــؤدي إل ــا ي ــل الســري مم ــادة نســبة ســقوط الحب زي
الجنيــن أو اختناقــه. 

ترتفــع نســبة الــوالدات العســرة والــوالدة بالجفــت أو شــفاط . 4
الــوالدة وتزيــد مــن نســبة انفجــار الرحــم ومــا يصاحبــه مــن 

نزيــف قــد يــؤدي إلــى وفــاة األم والجنيــن.

ترتفــع كثيــرا معــدالت الــوالدة القيصريــة ومــا يصاحبهــا مــن . 5
مضاعفات. 

المشــيمة . 6 والتصــاق  الــوالدة  بعــد  النــزف  معــدالت  تزيــد 
انقباضاتهــا. ضعــف  أو  الرحــم  عضــات  لخمــود  نتيجــة 

ثالثا: مخاطر تقارب الوالدات على صحة األم ما 
بعد الوالدة وفترة النفاس وأهمها

تزيد احتماالت التلوث وحمى النفاس.. 1

تقــل كميــة لبــن األم ونوعيتــه ممــا قــد يــؤدي إلــى فشــل . 2
الطبيعيــة.  الرضاعــة 

العــودة . 3 والظهــر  والبطــن  الرحــم  علــى عضــات  يصعــب 
إلــى حجمهــا الطبيعــي ممــا يــؤدي إلــى ترهــل البطــن وآالم 

الظهــر.
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رابعا: مخاطر تقارب الوالدات على صحة الوليد

تقــل فرصتــه فــي الرضاعــة الطبيعيــة وفــي رعايــة األم لــه . 1
النشــغالها بغيــره مــن األوالد ولضعــف صحتها والمضاعفات 

التــي تتعــرض لهــا.

تزيــد نســبة العيــوب الخلقيــة فــي المواليــد بعــد الطفــل . 2
ســن  بعــد  األم  ســن  زيــادة  ومــع  الترتيــب  فــي  الخامــس 

ســنة. األربعيــن  بعــد  وخصوصــا  والثاثيــن  الخامســة 

خامسا: مخاطر تحدث في الفترة بين كل حمل 
وآخر وأهمها

تزيــد نســبة الســقوط المهبلــي والرحمــي نتيجــة الرتخــاء . 1
عضــات وأربطــة الرحــم والحــوض ويصاحــب هــذا آالم 

بالظهــر ومتاعــب بوليــة.

تزيــد مــن احتمــاالت االلتهابــات المهبليــة والحوضيــة وقرحة . 2
عنــق الرحم. 

آثــار  إلــى  يــؤدي  المنظــم  الحمــل غيــر  أن  يتبيــن  ممــا ســبق 
ومخاطــر صحيــة متعــددة وأن الحكمــة تقتضــي اختيــار الوقــت 
والعــدد المناســب للحمــل ممــا يســاعد علــى حمايــة األمهــات 
واألطفــال مــن متاعــب عديــدة تؤثــر علــى قدراتهــم الصحيــة.
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 وفيات األمهات

إن تكــرار مــرات الحمــل والــوالدة مــا لــم يكــن فــي فتــرات مناســبة 
ــى صحــة األم  ــدة يكــون ضــرًرا عل ــة جي ــة طبي ــا برعاي ومصحوًب
ويؤثــر ســلبًيا علــى قدرتهــا علــى رعايــة أبنائهــا وإن التثقيــف 
الصحــي وتبســيط الحقائــق المتصلــة بمشــاكل الحمــل والــوالدة 
المــرأة  لتوعيــة  ســريعة  حلــول  إلــى  الوصــول  علــى  يســاعد 
والمــرأة  أســرتها  وســعادة  لحياتهــا  المختلفــة  بالجوانــب  األم 
ــا  ــت بم ــا حمل ــة يتهددهــا خطــر المــوت كلم ــدان النامي ــي البل ف
يفــوق مائتــي مــرة الخطــر الــذي يواجــه الحامــل فــي البلــدان 
المتقدمــة. وقــد انخفــض عــدد الوفيــات عالمًيــا مــن حوالــي 
يمثــل  وهــذا   2010 عــام  فــي  حالــة  إلــى287,000   500,000
انخفاًضــا بنســبة 47% و 98% مــن الحــاالت تحــدث فــي البــاد 
الناميــة ويمكــن تجنــب حدوثهــا. مــع العلــم أن اســتعمال وســائل 
تنظيــم األســرة وحدهــا يخفــض وفيــات األمهــات بحوالــي %30. 
ــاك دوالً تعانــي مــن  ــزال هن ــه الت وبالرغــم مــن هــذا التقــدم فإن
تدنــي المؤشــرات ومنهــا أفغانســتان وباكســتان والصومــال كمــا 

ــي: هــو موضــح فــي الجــدول التال

معدل وفيات الدولة
األمهات )2016(

معدل والدة المراهقات 
)15-19 عام( )2015(

21651العالم
23056الدول األقل نموا

39690أفغانستان
17848باكستان

732123الصومال
1618الدول المتقدمة

ــدوق االمــم المتحــدة للســكان  ــر الســنوى لصن المصــدر: التقري
2016
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العوامل التي تسهم في تزايد خطر وفيات 
األمهات

متوسط سن الزواج:. 1

مــا يــزال ســن الــزواج إلــى حــد مــا في البلــدان اإلســامية صغيًرا 
مثــل باكســتان ونيجيريــا وأفغانســتان والصومــال وبنجاديــش 
قــد  الــذي  المبكــر  الحمــل  زيــادة  إلــى  يــؤدي  وهــذا  واليمــن 
يــؤدي إلــى اإلجهــاض أو الــوالدة المبكــرة أو إلــى تمــزق المهبــل 
والعجــان أو ضعــف انقباضــات الرحــم وهــذا أيًضــا يــؤدي إلــى 
نزيــف مــا بعــد الــوالدة أو اندغــام )التصــاق( معيــب للمشــيمة 
وهــذا يــؤدي إلــى نزيــف مــا قبــل الــوالدة وكذلــك زيــادة التهابــات 

ــر هــذه التمزقــات. الجهــاز التناســلي إث

وكذلــك نتيجــة لنقــص خبرتهــا تكــون الســيدة صغيــرة الســن 
الحامــل أقــل قــدرة واهتماًمــا فــي العنايــة بصحتهــا وغذائهــا 
أثنــاء الحمــل والعنايــة بوليدهــا بعــد الــوالدة وتربيــة األطفــال 

ثقافًيــا ودينًيــا. 

 معدل الوالدة:. 2

تــزداد خطــورة الــوالدة مــع الحمــل األول وذلــك لعــدم اختبــار 
ــه  ــى المــرور ب ــود عل ــادة احتمــال عــدم قــدرة المول الحــوض وزي
بالمهبــل  التمزقــات  أو  القيصريــة  الــوالدة  تــزداد نســبة  وقــد 
والعجــان ثــم تقــل الخطــورة فــي الحمــل الثانــي والثالــث ثــم تــزداد 
مــرة أخــرى فــي الحمــل الرابــع أو أكثــر وذلــك لزيــادة حجــم 
ــة  الجنيــن واحتمــال ضيــق فــي الحــوض نتيجــة الســتهاك كمي
ــة  ــرة مــن الكالســيوم فــي الحمــل والرضاعــة ونقــص التغذي كبي

ــل الخامــس.  ــد الحم ــات بع ــات األمه ــزداد خطــورة وفي فت

األمية: . 3

مــن األســباب التــي قــد تســهم فــي وفيــات األمهــات هــي أمية األم 
الحامــل وكذلــك األب والتــي تــؤدي إلــى انخفــاض نســبة الرعايــة 
ــاء الحمــل وعــدم االكتشــاف المبكــر للمضاعفــات  لألمهــات أثن
التــي قــد تصاحــب الحمــل مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم أو الســكر 
البولــي أو النزيــف مــا قبــل الــوالدة أو االكتشــاف المبكــر للوضــع 
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غيــر الطبيعــي للجنيــن أو نقــص كميــة الهيموجلوبيــن )أنيميــا( أو 
 )RH( أمــراض القلــب والكلــى وكذلــك معامــل روســوس الســلبي

الــذي قــد يــؤدي إلــى زيــادة وفــاة الجنيــن أو اعتالــه.

واللجــوء عنــد الــوالدة إلــى الدايــات غيــر المتخصصــات أو أحــد 
أفــراد العائلــة مــن الســن الكبيــر وغالًبــا ال يكــون لهــن درايــة 
كافيــة بعامــات الخطــورة أثنــاء الــوالدة وتركهــا لمــدة طويلــة قــد 
ــادة التهابــات  تــؤدي إلــى تعســر الــوالدة أو انفجــار الرحــم أو زي

الرحــم والعجــان.

أسباب وفيات األمهات

أسباب توليدية مباشرة:

مثــل النزيــف الرحمــي قبــل الــوالدة، والنزيــف الرحمــي بعــد 
ــات  ــل، التهاب ــع الحم ــع م ــدم المرتف ــط ال ــراض ضغ ــوالدة، أم ال
الــوالدة،  تعســر  اإلجهــاض،  التناســلي،  للجهــاز  ميكروبيــة 
ومضاعفــات الــوالدة القيصريــة، والجلطــة الرئويــة، ومضاعفــات 

التخديــر.

أسباب توليدية غير مباشرة:

مثــل مضاعفــات أمــراض القلــب والجهــاز التنفســي مــع الحمــل 
وأمــراض الجهــاز العصبــي والبولــي والهضمــي واألنيميــا وســكر 

الــدم واألورام.

ــرا فــي  ــة تلعــب دورا كبي ــرات الثاث ــاث: التأخي ــرات الث التأخي
حــدوث وفيــات األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة، ألن الدقيقــة 
 الواحــدة تعنــي شــيًئا كثيــًرا فــي إنقــاذ األم مــن مــوت محقــق.

أول هــذه التأخيــرات هــو التأخيــر بالمنــزل، حيــث كثيــًرا . 1
مــا يتــم تضييــع وقــت ثميــن كان يمكــن خالــه توصيــل األم 
ــة وهــو مؤشــر  ــرات ثقافي الحامــل للمستشــفى، بســبب مؤث
ــة.  ــي بالصحــة اإلنجابي ــة الوعــي المجتمع ــر عــن قل خطي
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 أمــا التأخيــر الثانــي فهــو التأخيــر فــي الطريــق )نقــل األم . 2
إلــى المنشــأة الصحيــة( وهــذا التأخيــر يدخــل فيــه ســوء 
ــد الكثيــر مــن المناطــق عــن المرافــق الصحيــة  الطــرق وبُع
المؤهلــة للــوالدة اآلمنــة، وكذلــك صعوبــة الحصــول علــى 
وســيلة نقــل وصعوبــة الحصــول علــى األمــوال الازمــة لنقــل 

المريضــة.

وآخــر التأخيــرات هــو التأخيــر فــي تقديــم الخدمــة الصحيــة . 3
ــا أو  ذات الجــودة العاليــة، مستشــفى كانــت أو مركــًزا صحًي
غيــره. ويدخــل فــي هــذا النــوع مــن التأخيــر نقــص الــكادر 
المؤهــل وسياســات الدفــع المســبق وصعوبــة الحصــول علــى 
إمــداد الــدم ونقــص المعــدات وعــدم تجهيــز غــرف العمليات 

بالصــورة المطلوبــة.

والحكومــات  والمجتمــع  واألســرة  الدعــاة  علــى  فــإن  ولذلــك 
إلــى: للدعــوة  واجبــات 

االهتمــام بالتغذيــة للطفــل األنثــى والفتــاة والمــرأة وبخاصــة . 1
أثنــاء الحمــل.

االهتمام بالتطعيمات.. 2

االهتمــام بالتعليــم وبخاصــة لإلنــاث ممــا يرفــع وعيهــم نحــو . 3
االهتمــام بصحــة االم الطفــل.

رعايــة الحمــل واالنتظــام فــي المتابعــة ممــا يزيــد مــن فــرص . 4
واكتشــاف عامــات  واإلرشــاد  والنصــح  المشــورة  تقديــم 

الخطــورة المبكــرة.

مــدرب . 5 صحيــة  خدمــات  مقــدم  رعايــة  تحــت  الــوالدة 
والبعــد عــن الــوالدة تحــت أيــد غيــر مدربــة ممــا يقلــل مــن 

المضاعفــات.

ــور تباعــد . 6 ــي أم ــوالدة وبخاصــة ف ــد ال ــة والنصــح بع الرعاي
ــن. ــألم والجني ــن المخاطــر بالنســبة ل ــل م ــا يقل ــوالدات مم ال

التعامــل مــع التأخيــرات الثــاث بوضــع البرامــج الدمــاج . 7
المجتمــع فــي الجهــود والعمــل علــى توفيــر الخدمــات لتكــون 

ــال. ســهلة الوصــول والمن
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مقدمة

ــاء، وهــو  ــاء أســرة محكمــة البن ــزواج فــي اإلســام وســيلة لبن ال
اإلطــار الشــرعي لإلنجــاب، واألســرة هــي الخليــة األولــى فــي 
ــى أن تكــون خليــة  تركيبــة المجتمــع، لذلــك حــرص اإلســام عل
منيعــة قويــة بســامة الروابــط والعاقــات، واألمومة هــي الرباط 
الــذي تشــد هــذه الخليــة، ومــن أجــل األمومــة واإلنجــاب وضــع 
اإلســام ضوابــط دقيقــة مــن بدايــة مرحلــة االختيــار مــع الحــض 
علــى التيســير لــه ألنــه مــن ســنن الفطــرة البشــرية عنــد الرجــل 
والمــرأة فيقــول الحــق ســبحانه: )َوَلَقــْد أَْرَســْلَنا ُرُســاًل ِمــْن َقْبِلــَك 
: )النــكاح مــن ســنتي  ــًة()34(، وقــال  يَّ َوَجَعْلَنــا َلُهــْم أَْزَواًجــا َوُذرِّ

فمــن لــم يعمــل بســنتي فليــس منــي()35(.

ــا  ــاس حق ــي أعظــم الن ــي اإلســام فه ــا شــأن خــاص ف واألم له
علــى الرجــل كمــا جــاء فــي قــول الســيدة عائشــة أنــا ســألت 
رســول اهلل  أي النــاس أعظــم حقــاً علــى المــرأة قــال زوجهــا، 
قالــت قلــت فــأي النــاس أعظــم حقــاً علــى الرجــل قــال: أمــه()36(.

وكمــا فــي الصحيحيــن: )مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي قال: 
أمــك، ثــم أمــك، ثــم أمــك، ثــم أبــوك، ثــم األقــرب فاألقــرب()37(.

واألمومــة مــن أعظــم وظائــف المــرأة األساســية، وقــد ارتقــى 
بهــا اإلســام حتــى جعــل الجنــة تحــت أقــدام األمهــات، بمعنــى 
أن تنالهــا المــرأة علــى حســن أداء وظيفــة األمومــة ألنهــا صانعــة 
الحيــاة، وهــي التــي تصونهــا مــن الفســاد واالنقــراض، وإذا كانــت 
مقاصــد الشــريعة اإلســامية هــي حفــظ الديــن والنفــس والعقــل 
ــل بحفــظ مقصــد النســل،  ــزواج هــو الكفي والنســل والمــال، فال
وليــس الــزواج مجــرد عاقــة قانونيــة لإلنجــاب فقــط، ولكنــه 

34(  سورة الرعد - من اآلية 38.
35(  صحيح البخاري ج7 كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح.

36(  الترغيب والترهيب ج3 ص 316 وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب البر 
193/4؛ 7338 - وصححه الحاكم.

37(  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر باب بر الوالدين وأنهما أحق به 
1974/4 حديث رقم 2548 0
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تعالــى:  قــال اهلل  والمــودة والمحبــة.  لاســتقرار واالطمئنــان 
.)38() )ُهــنَّ ِلَبــاٌس َلُكــْم َوأَْنُتــْم ِلَبــاٌس َلُهــنَّ

هــذا التوجيــه اإللهــي الــذي يؤكــد علــى عظــم الســكينة والمــودة 
والرحمــة التــي يجــب أن توفر للصحة النفســية لصانعة األجيال، 
ْنَســاَن ِبَواِلَدْيــِه َحَمَلْتــُه  ْيَنــا اإْلِ والتــي أوصــى بهــا رب العــزة: )َوَوصَّ
ــُه َوْهًنــا َعَلــى َوْهــٍن َوِفَصاُلــُه فــي َعاَمْيــِن أَِن اْشــُكْر ِلــى َوِلَواِلَدْيــَك  ُأمُّ

إلــى اْلَمِصيُر()39(.

ــُه  ْنَســاَن ِبَواِلَدْيــِه ِإْحَســاًنا َحَمَلْتــُه ُأمُّ ْيَنــا اإْلِ وقــال تعالــى: )َوَوصَّ
ُكْرًهــا َوَوَضَعْتــُه ُكْرًهــا()40(.

مقومات الصحة النفسية لألمومة

لــألم لهــا دخــل كبيــر فــي  مــن المعلــوم أن الحالــة النفســية 
لــن  الغليــظ  بميثاقهــا  الزوجيــة  والعاقــة  األســرة  اســتقرار 
تســتمر إال بحفــظ كرامــة المــرأة، ومعاشــرتها بالمعــروف علــى 
ــول اهلل  ــذا يق ــا االســتقرار النفســي وله ــق له ــذي يحق النحــو ال

تعالــى: 

ُقــوا  وُهــنَّ ِلُتَضيِّ )َوَعاِشــُروُهنَّ ِباْلَمْعــُروِف()41( ويقــول: )َواَل ُتَضارُّ
عليهــن()42(.

ــه، وأنــا خيركــم  وفــي الحديــث الصحيــح: )خيركــم خيركــم ألهل
ألهلــي، ومــا أكــرم النســاء إال كريــم ومــا أهانهــن إال لئيــم()43(.

مــن الثابــت علمًيــا أن مضايقــة المــرأة الحامــل أو الجــور عليهــا 
ــة بمــا ال تقــوى  ــا مــن األعمــال المنزلي ــة أو تحميله فــي المعامل
عليــه، كل هــذه الضغــوط تتأثــر بهــا المــرأة الحامــل نفســًيا 
وبالتالــي يــؤدي إلــى أذى الجنيــن فــي بطنهــا ألنــه يتأثــر بمــا تتأثر 
بــه األم ســلًبا أو إيجاًبــا، ألنــه جــزء منهــا يصلــه جميــع العوامــل 

38(  سورة البقرة - من اآلية 187.
39(  سورة لقمان - آية 14.

40(  سورة األحقاف - من اآلية 15.
41(  سورة النساء - من اآلية 19.
42(  سورة الطاق - من اآلية 6.

43(  الجامع الصغير - السيوطى الحديث رقم 4102.
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النفســية والفســيولوجية التــي تقــع لــألم فــي فتــرة الحمــل.

وهــذا األذى ال يقــف عنــد فتــرة الحمــل، بــل يمتــد بعــد ذلــك إلــى 
فتــرة الرضاعــة الطبيعيــة التــي أصبحــت اآلن محــل إجمــاع علــى 
ســامة المولود في المناعة التي يكتســبها من الرضاعة، والنمو 
بصــورة صحيــة تفــوق تغذيتــه باأللبــان واألغذيــة الصناعيــة، ألن 
الرضاعــة مــن ثــدي األم، والتصــاق الطفــل بهــا فيــه أعظــم غــذاء 
األمــن والســكينة والســامة النفســية للطفــل، وفيهــا حمايــة األم 
مــن األمــراض، ومســاعدة جســدها، - خصوصــا الرحــم - إلــى 

اســتعادة عافيتــه والعــودة إلــى وضعــه الطبيعــي.

 ومــن أجــل هــذه الفوائــد والمزايــا التــي تعــود علــى األم والطفــل 
تكــون األم آثمــة كل اإلثــم إذا فرطــت أو أهملــت فــي مســئوليتها 
نحــو طفلهــا الرضيــع الــذي ال يملــك مــن أمــر نفســه شــيئا، 
: )كفــى بالمــرء إثًمــا أن يضيــع مــن  وينطبــق عليهــا قولــه 

يقــوت()44(.

والتضييــع الــذي حــذر منــه النبــي الكريــم   يشــمل المــرأة فــي 
ــر  ــا يتقاعــس عــن تدبي ــزوج عندم ــة ويشــمل ال ــل هــذه الحال مث
الغــذاء الجيــد لهــذه األم ســواء فــي مرحلــة الحمــل أو فــي فتــرة 
النفــاس، ثــم فــي وقــت الرضــاع، وبيــن الحــق ســبحانه مكانــة 

الرضاعــة والمــدة المناســبة فيقــول ســبحانه:

)َواْلَواِلــَداُت ُيْرِضْعــَن أَْواَلَدُهــنَّ َحْوَلْيــِن َكاِمَلْيــِن ِلَمــْن أََراَد أَْن ُيِتــمَّ 
اَل  ِباْلَمْعــُروِف  َوِكْســَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهــنَّ  َلــُه  اْلَمْوُلــوِد  َوَعَلــى  َضاَعــَة  الرَّ
َلــُه  َمْوُلــوٌد  َواَل  ِبَوَلِدَهــا  َواِلــَدٌة  ُتَضــارَّ  ُوْســَعَها اَل  َنْفــٌس ِإالَّ  ــُف  ُتَكلَّ
َتــَراٍض  َعــْن  ِفَصــااًل  أََراَدا  َفــِإْن  َذِلــَك  ِمْثــُل  اْلــَواِرِث  َوَعَلــى  ِبَوَلــِدِه 
َتْســَتْرِضُعوا  أَْن  أََرْدُتــْم  َوِإْن  َعَلْيِهَمــا  ُجَنــاَح  َفــاَل  َوَتَشــاُوٍر  ِمْنُهَمــا 
ُقــوا  ْمُتْم َمــا آَتْيُتــْم ِباْلَمْعــُروِف َواتَّ أَْواَلَدُكــْم َفــاَل ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم ِإَذا َســلَّ

َبِصيــٌر()45(. َتْعَمُلــوَن  ِبَمــا   َ أَنَّ الَّ َواْعَلُمــوا   َ الَّ

فــإذا كان بــاألم علــة مانعــة مــن الرضــاع، أو أن الطفــل امتنــع 
عــن الرضــا ع منهــا أو توفيــت األم، فعلــى الــزوج إحضــار مــن 
ترضعــه ولــو بأجــر أو إرضاعــه صناعًيــا، ومــن هنــا نــدرك تأكيــد 

44(  أخرجه أحمد في مسنده 194/2 عن عبد اهلل بن عمرو رضى اهلل عنه 0
45(  سورة البقرة - اآلية 233.
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اآليــة الكريمــة علــى هــذه المســألة الحيويــة حتــى وإن حلــت 
باألســرة هــذه المشــاكل، ألن الســعى إلــى الطريــق الــذي يوصــل 
 : إلــى تكويــن اإلنســان القــوى مطلــب شــرعي يقــول الرســول 
)المؤمــن القــوى خيــر وأحــب إلــى اهلل مــن المؤمــن الضعيــف()46(.

مقومات الصحة للمرأة في المباعدة بين فترات 
الحمل والوالدة

أهــم هــذه المقومــات للمــرأة أن تقتنــع وتمــارس حقهــا وحــق 
النشــاط  تســتعيد  حتــى  الحمــل  فتــرات  تباعــد  فــي  الجنيــن 
والحيويــة وتصــل إلــى القــوة البدنيــة لتحمــل مســئولية الطفــل، 
وقــد اعتنــى كثيــر مــن فقهــاء وعلمــاء المســلمين بهــذه القضيــة 
منهــم حجــة اإلســام أبــو حامــد الغزالــى فــي مقولتــه الهامــة:)47( 
)إن ممارســة منــع الحمــل مقبولــة إذا كان الدافــع لهــا أحــد 
علــى  المحافظــة  فــي  المــرأة  رغبــة  التاليــة:  الثاثــة  األمــور 
جمالهــا أو صحتهــا، أو مــن أجــل إنقــاذ حياتهــا، أو الرغبــة فــي 
تجنــب المصاعــب الماليــة والحــرج، أو تجنــب المشــاكل العائليــة 

ــراد األســرة. ــد أف ــي قــد تنشــأ نتيجــة تزاي األخــرى الت

إلــى  يدعــو  الــذي  اإلســام  منهــج  مــع  يتســق  الغزالــى  وكام 
التخطيــط والتنميــة واالعتــدال، والتــوازن فــي كل شــئ، والشــرع 
ال يمنــع أن تباعــد األم بيــن فتــرات الحمــل بالقــدر الــذي يحقــق 
المصلحــة لهــا وللطفــل ولألســرة، فعــن جابــر بــن عبــد اهلل أنــه 
قــال: كنــا نعــزل علــى عهــد الرســول  والقــرآن ينــزل فبلــغ ذلــك 
ــا)48(، والعــزل طريقــة بســيطة مــن ثقافــة  ــم ينهن نبــى اهلل  فل
ــى تباعــد  ــه فالعمــل عل ــا علي ــع الحمــل وقياًس ــك العصــر لمن ذل
فتــرات الحمــل بالوســائل الحديثــة التــي ال تضــر األم وال تقطــع 
اإلنجــاب البتــة فهــي جائــزة ألنهــا تعــود علــى الطفــل بفرصــة 
أطــول خصوًصــا فــي حقــه فــي الرضاعــة الطبيعيــة، وتعــود علــى 
األم فــا تنهــك وال تعتــل صحتهــا مــن الحمــل المتكــرر، ويجــب 
ــغ ســن العشــرين، وال  مراعــاة عــدم حمــل المــرأة إال عندمــا تبل

46(  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الغدر، باب األمر بالقوة، 2052/4.
47(  إحياء علوم الدين - المجلد الثانى ص 45 ط بوالق.

48(  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب العزل، الحديث رقم 4911.
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يجــب أن يمتــد الحمــل المتكــرر، وال يجــب أن يمتــد الحمــل 
بعــد ســن مــن 35-40، كمــا يجــب مراعــاة أن تكــون المــرأة غيــر 
ــى صحتهــا  ــة بمــرض مزمــن ألن ذلــك يشــكل خطــورة عل مصاب
المــرأة  بهــا  تعتنــى  أن  يجــب  مســائل  وهــذه  الجنيــن،  وعلــى 
ومســاعدة أســرتها علــى مراعاتهــا وأخــذ كل األســباب لتحقيقهــا 

ــة()49(. ــه  )كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيت لقول

وكذلــك مــن أهــم المقومــات نشــر الوعــي مــن خــال المؤسســات 
الدينيــة واإلعاميــة والثقافيــة ألهميــة الفحــص الطبــي الدقيــق 
قبــل الــزواج فــا حــرج وال عيــب فــي ذلــك ويجــب نشــر الوعــي 
حتــى نتجنــب األمــراض المنقولــة وراثًيــا ونتجنــب الكثيــر مــن 
المشــاكل بالنســبة لــألم وللطفــل وللكيــان األســري الــذي ينشــد 

الصحــة والســعادة لجميــع أفرادهــا.

الكحوليــات  وشــرب  التدخيــن  تتجنــب  أن  األم  علــى  وأيًضــا 
الغــذاء  تنــاول  علــى  تحــرص  وأن  الملوثــات  عــن  واالبتعــاد 

جنينهــا. وصحــة  صحتهــا  أجــل  مــن  المتكامــل 

49(  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن 
248/1 ح 893 0
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الصحيــة  الخدمــات  مقــدم  بواســطة  الــوالدة  علــى  والعمــل 
ــة  ــي رعاي ــون ف ــى تك ــزة حت ــة مجه ــي منشــأة صحي ــدرب وف الم

آمنــة. ونفســية  صحيــة 

ويجــب استشــارة الطبيــب أو الطبيبــة لمســاعدة المــرأة علــى 
اســتخدام الوســيلة اآلمنــة والمناســبة لطبيعتهــا للمباعــدة بيــن 
فتــرات الحمــل، وكذلــك عــدم الركــون إلــى مشــورة الجيــران 
والمعــارف، وكثيــًرا مــا تكــون غيــر مناســبة، ألن المــرأة فــي ذاتهــا 
تختلــف الوســيلة لهــا مــن فتــرة إلــى أخــرى، ولــذا يجــب االرتقــاء 
عليهــا  تحــض  التــي  الصحيحــة  والثقافــة  الصحــي  بالوعــي 
الشــريعة فــي كمــا جــاء فــي الحديــث الشــريف: )ال ضــرر وال 

ضــرار()50(.

50(  أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، وقال 
صحيح اإلسناد على شرط مسلم.
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رسائل األمومة اآلمنة
اإلســام يدعــو إلــى قيــام العاقــة الزوجية 
علــى أســس مــن المــودة والرحمــة التــي 
واالجتماعــي  النفســي  بالتكافــؤ  تتوافــر 

والصحــي والعقلــي بيــن الزوجيــن. 

ــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة  قــال تعالــى: )ُهــَو الَّ
وقــال  ِإَلْيَهــا()51(،  ِلَيْسُكـــــَن  َزْوَجَهــا  ِمْنَهــا  َوَجَعــَل 
ســبحانه: )َوِمــْن آَياِتــِه أَْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــْن أَْنُفِســُكْم 
ًة َوَرْحَمــًة  أَْزَواًجــا ِلَتْســُكُنوا ِإَلْيَهــا َوَجَعــَل َبْيَنُكــْم َمــَودَّ

ــُروَن()52(. ــْوٍم َيَتَفكَّ ــاٍت ِلَق ــَك آَلَي ِإنَّ ِفــي َذِل
مــن مقاصــد اإلســام لتحقيــق األمومــة 
اآلمنــة مــا أوجبــه مــن حقــوق الجنيــن وهــو 
فــي بطــن أمــه حتــى يولــد ســليًما معافــى 
والنفســية  الماديــة  الرعايــة  حيــث  مــن 

والصحيــة لــألم فــي فتــرة الحمــل.

األرض  فــي  مــن  )ارحمــوا   : النبــي  يقــول 
الســماء()53(. فــي  مــن  يرحمكــم 

: )إن أكمل المؤمنين إيماًنا أحســنهم  ويقول 
خلقــا وألطفهم بأهله()54(.

األم  رعايــة  إلــى حســن  يدعــو  اإلســام 
والوليــد عنــد الوضــع، ألن الوضــع فيــه 
بالرعايــة  ذلــك  ويكــون  ومشــقة،  عنــت 
الصحيــة الكاملــة التــي تحقــق الوضــع فــي 

وســهولة. يســر 

: )مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــرب  قــال 
الدنيــا، نفــس اهلل عنــه كربــة مــن كــرب يــوم 
القيامــة واهلل فــي عــون العبــد مــا كان العبــد 

ــه()55(.  فــي عــون أخي

ــة األم ووليدهــا  ــى رعاي اإلســام يدعــو إل
فــي فتــرة الرضــاع حتــى ينشــأ نشــأة طيبــة 
صالحــة بعيــدة عــن أي ضــرر مــن أضــرار 

الحيــاة.

ُيْرِضْعــَن  )َواْلَواِلــَداُت  وجــل:  عــز  اهلل  قــول 
ُيِتــمَّ  أَن  أََراَد  ِلَمــْن  َكاِمَلْيــِن  َحْوَلْيــِن  أَْوالَدُهــنَّ 
َضاَعــَة َوَعَلــى الَمْوُلــوِد َلــُه ِرْزُقُهــنَّ َوِكْســَوُتُهنَّ  الرَّ
ــُف ُنْفــٌس ِإالَّ ُوْســَعَها اَل ُتَضــارَّ  ِباْلَمْعــُروف اَل ُتَكلَّ

ِبَوَلــِدِه()56(. ــُه  لَّ َمْوُلــوٌد  َواَل  ِبَوَلِدَهــا  َواِلــَدٌة 
اإلســام يدعــو إلــى عــدم التفرقــة بيــن 

الذكــر واألنثــى فــي رعايــة الوليــد.
: )اتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكم()57(. يقول 

فلــم  أنثــى  لــه  كانــت  )مــن   : النبــي  يقــول 
ــور  ــم يفضــل أوالده الذك ــا، ول ــم يهنه ــا ول يئده

الجنــة()58(. اهلل  أدخلــه  عليهــا 
ــة  اإلســام يحــذر مــن التفريــط فــي رعاي

ــا. ــوًرا وإناًث ــاء ذك األبن
: )كفــى بالمــرء إثًمــا أن يضيــع  يقــول النبــي 

مــن يقــوت()59(. 

51(  سورة األعراف - اآلية 189.
52(  سورة الروم - اآلية 21.

53(  أخرجه أبو داود كتاب األدب، باب: في الرحمة، 287/4 ح 4941 عن عبد اهلل بن عمرو.
54(  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اإليمان،  باب: ما جاء في استكمال اإليمان وزيادته ونقصانه 9/5ح2612 وقال أبو عيسى: 

هذا حديث حسن صحيح.
55(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب: االجتماع على تاوة القرآن وعلى الذكر 2074/4ح2699.

56(  سورة البقرة - اآلية 233.
57(  أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الهبات، باب: كراهية تفضيل بعض األوالد في الهبة 1242/3 - 1243.

58(  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األدب، باب: في فضل من عال يتيما 339/4 - 340 ح 5146 - وأخرجه أحمد في مسنده 
.223/1

59(  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب: صلة الرحم 2/ 136 ح 1692 وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة، 
575/1 - 576 ح 1515 - وصححه الحاكم - ط دار الكتب.
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الزواج القسري

مقدمة 

كلمــة )القســري( نســبة إلــى القســر، وهــو القهــر واإلكــراه علــى 
أمــر مــن األمــور، وعلــى هــذا فإنــه يكــون معنــى الــزواج القســري 
الــزواج الــذي حــدث دون رغبــة مــن عقــد لــه الــزواج، ســواء كان 
ذكــراً أو أنثــى، صغيــراً كان أو بالغــاً، ونتكلــم عــن تزويــج الولــى 
ــة  ــى مرحل ــه وكان قــد وصــل إل ــة من ــه دون رغب مــن تحــت واليت
البلــوغ، وهــذا ال يكــون إال فــي جانــب األنثــى، وأمــا جانــب الذكــر 
بعــد البلــوغ فــا يتصــور فيــه اإلكــراه بحســب العــادة، ولهــذا 
ســنتكلم عــن حكــم إجبــار ولــى المــرأة البكــر البالغــة العاقلــة 

علــى الــزواج بمــن ال ترتضيــه زوجــاً لهــا.

ومعنــى القســر فــي الــزواج أن يباشــر الولــى عقــد الــزواج للمــرأة 
ــب أي البالغــة  ــت، وأمــا الثي ــة شــاءت أم أب ــة العاقل البكــر البالغ
التــي ســبق لهــا الــزواج فــا يجــوز إجبارهــا علــى الــزواج بإجمــاع 

الفقهــاء.

والــرأي الراجــح فــي الشــريعة اإلســامية هــو القائــل بعــدم جــواز 
ــة علــى الــزواج لقــوة مــا  إجبــار األب ابنتــه البكــر البالغــة العاقل
اســتند إليــه هــذا الــرأي، ومــن أقــوى مــا اســتند إليــه قــول رســول 
: )ال تنكــح األيــم )أي الثيــب( حتــى تســتأمر، وال تنكــح  اهلل 
البكــر حتــى تســتأذن، قالــوا: يــا رســول اهلل، فكيــف إذنهــا؟ قــال: 

أن تســكت()60(.

ونقــول: إذا كان يشــترط فــي إباحــة تزويــج البكــر البالغــة العاقلــة 
رضاهــا فإنهــا إذا ُزوجــت دون أن تــأذن توقفــت صحــة التزويــج 
علــى رضاهــا، فــإذا رضيــت صــح الــزواج، وإن ردت الــزواج فإنــه 

يكــون باطــًا. 

وغالًبــا مــا يكــون الــزواج القســري واقًعــا علــى فتــاة صغيــرة وإن 
األضــرار الصحيــة واإلجتماعيــة الوخيمــة لــزواج األطفــال تضــع 
علــى عاتــق الوالديــن مســئولية كبيــرة فــي هــذا الصــدد لتجنيــب 

60(  أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب: ال ينكح األب وغيره 
البكر والثيب إال برضاها 358/3 ح5136، بسنده عن أبي هريرة.
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ِ َواَل ُتْلُقــوا  أطفالهــم مغبــة هــذه العواقــب إذ يقــول اهلل تعالــى: )َوأَْنِفُقــوا فــي َســِبيِل الَّ
َ ُيِحــبُّ اْلُمْحِســِنيَن )١95(()61(. ْهُلَكــِة َوأَْحِســُنوا ِإنَّ الَّ ِبأَْيِديُكــْم إلــى التَّ

م. وبناًء على كل ما سبق فان الزواج القسري باطل ومحرَّ

رسائل الزواج القسري
افتقــاد الرضــا مــن المــرأة علــى الــزواج 
يــدل علــى عــدم صحتــه ألن جبرهــا علــى 
الــزواج بالقهــر واإلكــراه ال يحقــق العقــد 
يمثــل اغتصاًبــا إلرادة  وإنمــا  الشــرعي 

المــرأة وإهانــة كبــرى لهــا.

الخطــأ  أمتــى  عــن  )رفــع   : النبــي  يقــول 
عليــه()62(. اســتكرهوا  ومــا  والنســيان 

ــم حتــى تســتأمر وال  : )ال تنكــح األيِّ ويقــول 
تُنكــح البكــر حتــى تســتأذن - قالــوا يــا رســول 
اهلل: وكيــف إذنهــا ؟ قــال: إذنهــا ســكوتها()63(.

ال يجــوز أن يفــرض علــى المــرأة مــن ال 
ترضــاه زوًجــا لهــا وإذا تــم العقــد عــن 
طريــق الواليــة فــإن لهــا أن تطالب بإبطاله 
وال يفــرض عليهــا أن تتحمــل تبعاته - كما 

ال يجــوز أن يحتــج بهــذا العقــد عليهــا.

عــن خنســاء بنــت خــزام األنصاريــة: أن أباهــا 
فأتــت  ذلــك،  فكرهــت  ثيــب  وهــي  زوجهــا 

رســول اهلل  فــردَّ نكاحــه)64(.

61(  سورة البقرة - من اآلية 195 .
62(  أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب الطاق - باب طاق المكره والناسى 659/1 الحديث 2043.

63(  صحيح البخاري 23:7، 33:9، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح ب9 رقم 64.
64(  أخرجه أبو داود 2093، 2094، وأخرجه أحمد في المسند 259/2، 475، 394/4، 48، 411.
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رابعًا: االهتمام بالنظافة
مقدمة 

النظافــة وقــد اهتــم  الوقايــة مــن األمــراض  مــن أهــم طــرق 
األمــراض،  مــن  واقيــة  أقــوى درع  لكونهــا  بالنظافــة  اإلســام 
ــى نظافــة األجســام والمحافظــة علــى صحتهــا  ولذلــك حــث عل
وجمالهــا ونضارتهــا، وكلــف المســلم بنظافــة جســمه وأعضائــه 
ِذيــَن آََمُنــوا ِإَذا ُقْمُتــْم ِإَلــى  َهــا الَّ عنــد الصــاة، قــال تعالــى: )َيــا أَيُّ
َواْمَســُحوا  اْلَمَراِفــِق  ِإَلــى  َوأَْيِدَيُكــْم  ُوُجوَهُكــْم  َفاْغِســُلوا  ِة  ــالَ الصَّ
ُروا()65( كما  هَّ ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ
أوصــى اإلســام البشــرية جمعــاء باإلهتمــام بالمظهــر ونظافتــه 
وزينتــه، قــال اهلل تعالــى: )َيــا َبِنــي آَدَم ُخــُذوا ِزيَنَتُكــْم ِعْنــَد ُكلِّ 
ــُه اَل ُيِحــبُّ اْلُمْســِرِفيَن )٣١(  َمْســِجٍد َوُكُلــوا َواْشــَرُبوا َواَل ُتْســِرُفواج ِإنَّ
ْزِق...()66(،  َبــاِت ِمــَن الــرِّ يِّ ِتــي أَْخــَرَج ِلِعَبــاِدِه َوالطَّ ِ الَّ َم ِزيَنــَة الَّ ُقــْل َمــْن َحــرَّ

ــال()67(. ــل يحــب الجم ــال رســول اهلل  )إن اهلل جمي وق

وتشمل النظافة في اإلسام نظافة البيئة والنظافة الشخصية:

نظافة البيئة

أوجــب اإلســام المحافظــة علــى نظافــة البيئــة التــي يعيــش 
ــه، ألن األمــراض ال تعيــش  ــى صحت فيهــا اإلنســان محافظــة عل
فــي بيئــة نظيفــة، والبيئــة النظيفــة أقــوى حصــن للنــاس مــن 
األمــراض، ولذلــك يجــب المحافظــة علــى نظافــة جميــع عناصــر 
البيئــة باعتبــار البيئــة النظيفــة حًقــا مــن حقــوق اإلنســان، علــى 

النحــو اآلتــي:

65(  سورة المائدة - من اآلية 6.
66(  سورة األعراف - اآلية 31 وجزء من اآلية 32.

67(  صحيح مسلم، جزء من حديث في كتاب اإليمان، باب تحريم الكبر، الحديث 
رقم 147.
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· نظافة املكان الذي يعيش فيه اإلنسان:	
يعيــش  الــذي  ينظــف مكانــه  أن  اإلنســان شــرعاً  يجــب علــى 
فيــه، وال يتركــه تتراكــم فيــه الفضــات والمهمــات والقــاذورات 
: )إذا أوى  وتعشــش فيــه الحشــرات، فقــد قــال رســول اهلل 

أحدكــم إلــى فراشــه فلينفــض فراشــه...()68(.

· نظافة الطريق:	
يجــب علــى المســلم أن يحافــظ علــى نظافــة الطــرق والمرافــق 
ــي نشــر  ــا تســهم ف ــه، ألنه ــه ونفايات ــا بفضات ــة، وال يلوثه العام
 ...( : الروائــح الكريهــة، ومــا يــؤذي النــاس، فقــد قــال رســول 
 : ــال رســول اهلل  ــة()69(، وق ــق صدق ــط األذى عــن الطري وتمي
)مــن آذى المســلمين فــي طريقهــم وجبــت عليــه لعنتهــم()70( وقــال 
: )من ســمى اهلل ورفع حجراً أو عظماً أو شــجراً  رســول اهلل 

مــن طريــق النــاس مشــى وقــد زحــزح نفســه عــن النــار()71(. 

· جتميل البيئة وتنقيتها:	
يجــب علــى المســلم أن يعمــل علــى إيجــاد بيئــة جميلــة نظيفــة، 
وهــواء نقــي، ألن الهــواء الملــوث باألتربــة واألدخنــة والغبــار ونحو 
ذلــك يؤثــر تأثيــراً مباشــراً علــى صحــة اإلنســان، قــال رســول اهلل 
ــه  ــأكل من ــاً في ــزرع زرع ــرس غرســاً أو ي ــن مســلم يغ ــا م : )م
طيــر أو إنســان أو بهيمــة إال كان لــه بــه صدقــة()72(، وكان  

ينهــى عــن قطــع األشــجار.

68(  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند النوم، الحديث 
رقم 6320.

69(  صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف، الحديث رقم 1009.

70(  رواه الطبرانى في الكبير بإسناد حسن، الترغيب والترهيب، للمنذرى، 
.83/1

71(  أخرجه مسلم في صحيحه، 698/2 حديث رقم 1007، الناشر دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

72(  صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل 
منه، الحديث رقم 2320.
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· احلفاظ على نقاء املاء وعدم تلويثه:	
المــاء عمــاد حيــاة الكائنــات الحيــة، قــال اهلل تعالــى )... َوَجَعْلَنــا 
ثــم يجــب  ُيْؤِمُنــوَن()73(. ومــن  أََفــاَل   ۖ َحــيٍّ  َشــْيٍء  ُكلَّ  اْلَمــاِء  ِمــَن 
الحفــاظ عليــه وعلــى نقائــه وال نســرف فيــه ونتلفــه، قــال رســول 
اهلل  لســيدنا ســعد بــن أبــي وقــاص، لمــا رآه يتوضــأ ويســرف 
فــي المــاء )مــا هــذا الســرف(، فقــال ســعد: أفــي المــاء ســرف؟ 
قــال  )نعــم وإن كنــت علــى نهــر جــار()74(. ونهانــا  عــن 
تلويــث المــاء فقــال )ال يبولــن أحدكــم فــي المــاء الدائــم الــذي ال 
: )ال تبــل فــي  يجــرى ثــم يغتســل فيــه()75(، وقــال رســول اهلل 
المــاء الدائــم الــذي ال يجــرى، ثــم تغتســل منــه()76(، والتغــوط فــي 
ــووي )وقــال العلمــاء ويكــره  ــه وأشــد، قــال الن ــول في المــاء كالتب
البــول والتغــوط بقــرب المــاء وإن لــم يصــل إليــه لعمــوم نهــي 
النبــي  عــن البــراز فــي المــوارد، ولمــا فيــه مــن إيــذاء الماريــن 

بالمــاء، ولمــا يُخــاف مــن وصولــه إلــى المــاء(.

النظافة الشخصية

· نظافة اجلسم:	
ســبق القــول إن اإلســام يحــث علــى غســل الجســم فــي قــول 
ــُروا()77(، وتأمــل )فاطهــروا(  هَّ اهلل تعالــى: )َوِإْن ُكْنُتــْم ُجُنًبــا َفاطَّ
بتشــديد الطــاء والهــاء ممــا يشــير إلــى ضــرورة المبالغــة فــي 
ــه وال  ــك الجســم كل ــة تدلي ــرى المالكي ــك ي غســل الجســم، ولذل
يكتفــى بإســالة المــاء علــى الجســم، وإذا فــات المتطهــر موضعــاً 
واحــداً مــن جســمه لــم تمــر يــده عليــه فطهارتــه لــم تكتمــل )78(.

73(  سورة األنبياء - من اآلية 30.
74(  سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية 

التعدى فيه، 147/1.
75(  صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، الحديث رقم 

.239
76(  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، الحديث 

.282
77(  سورة المائدة - من اآلية 6.

78(  بداية المجتهد، البن رشد، 31/1.
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· نظافة األيدي:	
حــث رســول اهلل  علــى نظافــة األيــدي، ألن اإلنســان يســتعملها 
لتعرضهــا  فيجــب غســلها  شــئونه،  وكل  وشــرابه  فــي طعامــه 
ــل هــذه  ــد تنتق ــم يغســلها فق ــم، وإذا ل ــم الجراثي لاتســاخ وتراك
ــم إلــى طعــام اإلنســان وشــرابه ممــا يعرضــه  األوســاخ والجراثي
ــن  ــم م ــول الرســول  )إذ اســتيقظ أحدك ــك يق للمــرض، ولذل
نومــه فليغســل يــده قبــل أن يدخلهــا فــي وضوئــه فــإن أحدكــم ال 

يــدري أيــن باتــت يــده()79(.

· نظافة الفم واألسنان:	
ــم هــو المدخــل  ــم واألســنان ألن الف ــة الف ــم اإلســام بنظاف اهت
ــم  ــة، وإذا تراكمــت الجراثي ــي ألعضــاء اإلنســان الداخلي الطبيع
واألوســاخ وفضــات الطعــام داخــل الفــم فــإن ذلــك ســيصيب 
: )لــوال أن أشــق  اإلنســان بأمــراض، ولذلــك قــال رســول اهلل 
علــى أمتــى ألمرتهــم بالســواك عنــد كل صــاة()80(. وكان رســول 

ــاه بالســواك()81(. ــوص ف ــام ليتهجــد يَُش : )إذا ق اهلل 

· نظافة امللبس:	
ــل  ــى ال يحم ــه، حت ــس وطهارت ــة الملب ــى نظاف حــث اإلســام عل
األوســاخ والميكروبــات والحشــرات، وكل هــذه األشــياء تســاعد 
ــا  ــى: )َي ــة جســم اإلنســان باألمــراض، قــال اهلل تعال ــى إصاب عل
َواَل  َواْشــَرُبوا  َوُكُلــوا  َمْســِجٍد  ُكلِّ  ِعْنــَد  ِزيَنَتُكــْم  ُخــُذوا  آَدَم  َبِنــي 
 ِ َم ِزيَنــَة الَّ ــُه اَل ُيِحــبُّ اْلُمْســِرِفيَن ﴿٣١﴾ ُقــْل َمــْن َحــرَّ ُتْســِرُفواج ِإنَّ
ــْر()83(. ِتــي أَْخــَرَج ِلِعَبــاِدِه()82(، وقــال تعالــى: )َوِثَياَبــَك َفَطهِّ الَّ

79(  صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب االستجمار وتراً، الحديث رقم 162.
80(  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، الحديث رقم 252.
81(  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، الحديث رقم 255.

82(  سورة األعراف - اآلية 31 وجزء من اآلية 32.
83(  سورة المدثر -  اآلية 4.
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أوجــب اإلســام علــى اإلنســان أمــوًرا مــن شــأن مراعاتهــا أن 
تحفــظ صحتــه ومنهــا مــا يلــي:

الجســم . 1 ويضعــف  المــرض  يســبب  مــا  كل  عــن  االبتعــاد 
لــو كان عبــادة: وقــد نهــى رســول اهلل   ويضــره حتــى 
ــام باســتمرار،  ــاص، عــن الصي ــن الع ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب عب
ــه ويُمرضــه،  ــل باســتمرار، ألن ذلــك يُضعــف بدن ــام اللي وقي
فقــال لــه: )ُصــم واْفِطــر، وُقــم ونـَـم فــإن لبدنــك عليــك حًقــا، 

ولزوجــك عليــك حًقــا، ولــزورك عليــك حًقــا()84(.

وكذلــك يبــاح الفطــر فــي رمضــان لمــن يُخشــى عليــه حصــول 
المــرض بســبب الصيــام، وللمريــض إذا زاد عليــه المــرض 
ــه مشــقة  ــام يؤخــر شــفاءه، أو أصابت ــام، أو كان الصي بالصي
شــديدة قــد تؤثــر علــى صحتــه، كمــا يجــوز للمرضــع والحامــل 
الفطــر فــي رمضــان إذا كان الصيــام يؤثــر علــى صحتهمــا 
أو صحــة الجنيــن أو الرضيــع، وغيــر ذلــك كثيــر فــي كتــب 

الفقــه.

وهكــذا قــّدم اإلســام ســامة اإلنســان وحفــظ صحتــه علــى 
العبــادة.

االبتعاد عما يســبب المرض ونهي المشــرع عنه كالمحرمات . 2
والخبائــث فقــد حــّرم اإلســام المســكرات والمفتــرات، لمــا 
فيــه مــن ضــرر علــى صحــة اإلنســان، قــال اهلل تعالــى: )يــا 
َمــا اْلَخْمــُر َواْلَمْيِســُر َواأْلَْنصــاُب َواأْلَْزالُم  ِذيــَن آَمُنــوا ِإنَّ َهــا الَّ أَيُّ
ُكــْم ُتْفِلُحــوَن )9٠(  ــْيطاِن َفاْجَتِنُبــوُه َلَعلَّ ِرْجــٌس ِمــْن َعَمــِل الشَّ
َواْلَبْغضــاَء  اْلَعــداَوَة  َبْيَنُكــُم  ُيوِقــَع  أَْن  ــْيطاُن  الشَّ ُيِريــُد  مــا  ِإنَّ
ــالِة  ِ َوَعــِن الصَّ ُكــْم َعــْن ِذْكــِر الَّ ِفــي اْلَخْمــِر َواْلَمْيِســِر َوَيُصدَّ
َوُيِحــلُّ   ...( ُمْنَتُهــوَن )9١(()85(، و قــال تعالــى:  أَْنُتــْم  َفَهــْل 
ُم َعَلْيِهــُم اْلَخَباِئــَث... )١57(()86(، وقــال  َبــاِت َوُيَحــرِّ يِّ َلُهــُم الطَّ

84(  صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، الحديث رقم 
.1874

85(  سورة المائدة - اآليتان 90 و91.

86(  سورة األعراف - من اآلية 157.
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اْلِخْنِزيــِر  َوَلْحــُم  ُم  َوالــدَّ اْلَمْيَتــُة  َعَلْيُكــُم  َمــْت  )ُحرِّ تعالــى: 
َيــُة  َواْلُمَتَردِّ َواْلَمْوُقــوَذُة  َواْلُمْنَخِنَقــُة  ِبــِه   ِ الَّ ِلَغْيــِر  ُأِهــلَّ  َوَمــا 
ْيُتــْم...)٣(()٨7(. وهكــذا  ــُبُع ِإالَّ َمــا َذكَّ ِطيَحــُة َوَمــا أََكَل السَّ َوالنَّ
حــّرم اإلســام كل مــا فيــه ضــرر بصحــة اإلنســان ســواء كان 

موجــودا اآلن، أو يوجــد فــي المســتقبل.

النهي عن اإلسراف في المأكل والمشرب:. 3

نهــى اإلســام عــن اإلســراف فــي المأكل والمشــرب، تأسيســاً 
علــى أن اإلســراف فــي ذلــك يــؤدي إلــى كثيــر مــن األمــراض 
يعرفهــا األطبــاء قبــل غيرهــم، ولذلــك أمــر اهلل تعالــى بــاألكل 
والشــرب ونهــى عــن اإلســراف فيــه وعن األكل فــوق الطاقة أو 
الحاجة، قال اهلل تعالــــى: )... َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفواج... 
: )مــا مــأل آدمــى وعــاًء شــًرا  )٣١(()88(، وقــال رســول اهلل 
مــن بطنــه بحســب ابــن آدم أكات يقمــن صلبــه، فــإن كان ال 

محالــة فثلــث لطعامــه وثلــث لشــرابه وثلــث لنفســه()89(.

87(  سورة المائدة - من اآلية 3، والميتة هي التي ماتت بغير زكاة شرعية والدم 
المقصود به الدم السائل، ولحم الخنزير، لحم الحيوان المعروف بالقذارة والدناة، 

والمخنقة التي ماتت بالخنق بغير ذبح، والموقوذة التي ماتت بضربها بشئ ثقيل 
والمتردية  أي التي تردت من مكان مرتفع فماتت، والنطيحة التي ماتت من نطح 

بهيمة أخرى لها، وقد حرمت هذه األنواع لما فيها من أضرار صحية بالغة.
88(  سورة األعراف - من اآلية 31.

89(  رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الحافظ في الفتح 
.528/9
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ومــن الواضــح أن اتبــاع هــذه التعليمــات يحافــظ علــى الصحة 
ويحــول دون تدهورها.

االهتمام بالنظافة: . 4

حــّث اإلســام علــى النظافــة ألنهــا تقــي اإلنســان وتحــول دون 
نقــل العــدوى إليــه، ومــن هنــا أمــر اإلســام اإلنســان بغســل 

يديــه كلمــا قــام إلــى الصــاة. قــال اهلل تعالــى: 

َفاْغِســُلوا  ــاَلِة  الصَّ ِإَلــى  ُقْمُتــْم  ِإَذا  آَمُنــوا  ِذيــَن  الَّ َهــا  أَيُّ )َيــا 
اْلَمَراِفــِق...)٦(()90(. ِإَلــى  َوأَْيِدَيُكــْم  ُوُجوَهُكــْم 

التبــول فــي الطرقــات  أو  التبــرز  نهــى اإلســام عــن  كمــا 
ونشــر  لهــم  أذى  مــن  فيــه  لمــا  النــاس،  وأماكــن تجمعــات 
هــذه  أن  تبيــن  وقــد  األمــراض  ونشــر  الكريهــة،  الروائــح 
المجتمــع وال  فــي  األمــراض  نشــر  تســاعد علــى  األفعــال 
: )اتقــوا  ســيما الكوليــرا وشــلل األطفــال، قــال رســول اهلل 
الاعنيــن، قالــوا: ومــا الاعنــان، قــال: الــذي يتخلــى فــي 

ظلهــم()91(.    أو  النــاس  طريــق 

عدم تناول األغذية المكشوفة:. 5

لألمــراض  رئيســًيا  مصــدًرا  تعتبــر  المكشــوفة  األغذيــة 
المعديــة وســبًبا مهمــا لتلــوث هــذه األغذيــة ونقــل األمــراض 
للنــاس؛ وال ســيما مــرض شــلل األطفــال، ولذلــك أمرنا رســول 
اهلل  بتغطيــة اآلنيــة التــي بهــا طعــام أو شــراب، قــال رســول 
: )غطــوا اإلنــاء وأوكئــوا الســقاء...()92(، وفــي ذلــك  اهلل 
وقايــة لإلنســان مــن األمــراض ومحافظــة علــى صحتــه حتــى 

ال تنتقــل إليــه األمــراض.

90(  سورة المائدة - من اآلية 6.
91(  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب: االستطابة.

92(  صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب: األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء، 
الحديث رقم 2012.
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البعد عن األشخاص المصابين بأمراض معدية: . 6

مخالطــة األشــخاص المصابيــن بأمــراض معديــة كاألنفلونــزا 
والكحــة وغيرهــا تــؤدي إلــى نقــل المــرض إلــى الشــخص 
الســليم، ولذلــك أمرنــا رســول اهلل  بالبعــد عــن مخالطــة 
ســمعتم  )إذا   : اهلل  رســول  قــال  المرضــى  هــؤالء 
بالطاعــون بــأرض فــا تدخلوهــا، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم 
بهــا فــا تخرجــوا منهــا()93(. وهــذا يفيــد بإجمالــه البعــد عــن 
األشــخاص المصابيــن بأمــراض معديــة لعــدم نقــل المــرض 

ــن. ــى آخري إل

تجنــب العــادات الســيئة التــي تســاعد علــى نقــل العــدوى عــن . 7
طريق الــرذاذ:

يجــب علــى اإلنســان أن يتجنــب التصرفــات التــي قــد تــؤدي 
إلــى نشــر المــرض أو نقــل العــدوى، مثــل العطــاس بــدون 
ــك، ألن هــذه األمــور  ــى ذل ــة الفــم، أو الكحــة، أو مــا إل تغطي
: )إذا  تــؤدي إلــى نشــر األمــراض، ولذلــك يقــول الرســول 
عطــس أحدكــم فليضــع كفيــه علــى وجهــه وليخفــض صوتــه(

ــه  ــده أو بثوب )94(، وكان النبــي  إذا عطــس غطــى وجهــه بي

وغــّض بهــا صوتــه)95(.

93(  أخرجه البخاري في صحيحه، باب: ما يذكر في الطاعون )7 / 130( 
الطبعة األولى 1422 هـ، الناشر: دار طوق النجاة.

94(  أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب األدب )4 / 293(، وقال هذا حديث 
صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، الطبعة األولى 1411 هـ.

95(  أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه 
)5 / 86( وقال هذا حديث حسن صحيح، الطبعة الثانية 1395 هـ.
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ــى عــدوى . 8 ــؤدي إل ــا ي ــب كل م ــى تجن ــا يوجــه اإلســام إل كم
اآلخريــن حيــث نهــى  مــن أكل ثوًمــا أو بصــًا فــا يقربــن 
ــى مــن كان حامــا لمــرض معــٍد  ــاب األْولَ المســجد، ومــن ب
: )مــن أكل ثوًمــا  فعليــه أن يعتــزل النــاس. قــال رســول اهلل 
أو بصــًا فليعتزلنــا، أو قــال فليعتــزل مســجدنا، وليقعــد فــي 

بيتــه()96(.

وعلــى ذلــك يجــب علــى المصابين باالنفلونزا أو من األمراض 
المعديــة عــن طريــق التنفــس أن يعتزلــوا المســجد حــال وجود 

المــرض حتــى ال يتســببوا في نشــر هــذه األمراض.

96(  أخرجه البخاري في صحيحه، باب: ما جاء في الثوم الني والبصل )1 / 
170(، الطبعة األولى 1422هـ، الناشر: دار طوق النجاة.
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رسائل النظافة الشخصية ونظافة البيئة

: )النظافة من اإليمان()97(. - يقول 

)إن اهلل جميل يحب الجمال()98(.

النظافة عامة من عامات اإليمان.

- يقــول اهلل تعالــى: )َواَل ُتْفِســُدوا فــي اأْلَْرِض 
ُكْنُتــْم  ِإْن  َلُكــْم  َخْيــٌر  َذِلُكــْم  ِإْصاَلِحَهــا  َبْعــَد 

.)٨5 اآليــة   - )األعــراف  ُمْؤِمِنيــَن( 

: )إتقــوا الماعــن الثــاث: البــراز  - ويقــول 
فــي المــوارد وقارعــة الطريق والظــل()99(.

اإلسام يحذر من تلويث البيئة.

ــَماِء َمــاًء  ْلَنــا ِمــَن السَّ - يقــول اهلل تعالــى: )َوَنزَّ
اْلَحِصيــِد(        َوَحــبَّ  ــاٍت  َجنَّ ِبــِه  َفأَْنَبْتَنــا  ُمَبــاَرًكا 

)ســورة ق - اآليــة 9(. 

ــَماِء  ويقــول - عــّز وجــّل: )َوأَْنَزْلَنــا ِمــَن السَّ
.)٤٨ اآليــة   - الفرقــان  )ســورة  َطُهــوًرا(  َمــاًء 

للبركــة  مصــدر  اإلســام  فــي  المــاء 
والطهــارة فيجــب أن يبقــى بعيــدا عــن 

التلــوث.

: )إن اهلل طيــب، نظيــف يحــب  - يقــول 
النظافــة، كريــم يحــب الكــرم، جــواد يحــب 
بيوتكــم. أي  أفنيتكــم()100(  فنظفــوا  الجــود، 

األماكــن  نظافــة  علــى  يحــث  اإلســام 
. لســكنية ا

97(  أورده الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب التخليل 236/1 وعزاه إلى الطبرانى
98(  أخرجه مسلم في صحيحة كتاب اإليمان باب التحريم، الكبر وبيانه 93/1 ح 91 عن عبد اهلل بن مسعود رضي 

اهلل عنه.
99(  أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب المواضع التي نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن البول فيها 7/1 
ح 26 عن معاذ بن جبل رضى اهلل عنه، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة باب النهي عن الخاء على قارعة 

الطريق 119/1 ح 328 
100(  أخرجه الترمذي في سننه كتاب األدب باب ما جاء في النظافة 111/5-112 ح 2799 عن سعيد بن المسيب 

وقال أبو عيسى هذا الحديث غريب.
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مقدمة 

فــي إطــار دور الدعــاة فــي الوقــت الحالــي والــذي يجــب أن يتســع 
ــب مــع الدعــوة لألمــور  ــى جن ــا إل ــة جنًب ليشــمل األمــور الحياتي
والواجبــات الشــرعية نقــدم بعــض النصائــح لكــي يكــون الحديــث 

)ســواء خطبــة جمعــة أو درس شــرعي( مؤثــًرا وفعــاالً.

تغييــر الســلوك: هنــاك عــدة نظريــات لتغييــر الســلوك، فيمــا يلــي 
عــرض إلحــدى هــذه النظريات:

حتــى يتغيــر ســلوك الفــرد مــن ســلوك ســلبي إلــى ســلوك إيجابــي 
يمــر المســتهدف مــن خــال المراحــل الخمســة التاليــة:

المعرفــة: وفيهــا يتــم إمــداد الشــخص المســتهدف بالمعرفــة . 1
التــي  الســلوكيات  الازمــة والمعلومــات الصحيحــة حــول 
تؤثــر علــى الصحــة ونتأكــد مــن وصــول هــذه المعلومــة إليــه 

عــن طريــق التغذيــة الراجعــة.

ــع الشــخص المســتهدف بمــا نقدمــه . 2 الموافقــة: وفيهــا يقتن
لــه مــن معلومــات ويعتمــد ذلــك االقتنــاع علــى الطريقــة 
واضحــة  الرســالة  كانــت  وإذا  اتبعنــاه  الــذي  واألســلوب 

المســتهدف.  تائــم  فســوف  ومقنعــة 

النيــة أو العــزم: وفيهــا يصــل الشــخص المســتهدف إلــى . 3
قــرار فــردي فيمــا يجــب أن يفعلــه لتفــادي مشــكلة أو خطــر 

مــا.

ممارســة . 4 المســتهدف  الشــخص  يبــدأ  وفيهــا  الممارســة: 
الجديــد. اإليجابــي  الســلوك 

الدعــوة وفيهــا يبــدأ الشــخص المســتهدف الدعــوة للســلوك . 5
اإليجابــي الجديــد مــن خــال هــذه المراحــل مجتمعــة.
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التواصــل

واالتجاهــات  األفــكار  نقــل  عمليــة  عــن  عبــارة  التواصــل 
والمعلومــات بيــن األفــراد لتحقيــق أغــراض عامــة أو خاصــة. 
عمليــة التواصــل عمليــة دائريــة ذات اتجاهيــن )هــي مداولــة 

واحــد(. جانــب  مــن  وليســت خطاًبــا 

مكونات عملية التواصل

 مرســل: لديــه هــدف معيــن أو رســالة معينــة يرغــب فــي . 1
نقلهــا.

يتلقــون . 2 أفــراد  مجموعــة  أو  فــرًدا  يكــون  قــد  مســتقبل:   
الرســالة.

 رســالة: الفكــرة أو المعلومــة التــي يعدهــا المرســل بطريقــة . 3
معينــة ويضعهــا فــي شــكل خــاص لنقلهــا للمســتقبلين.

 وسيلة نقل الرسالة.. 4

 األثر: الذي تحدثه الرسالة فيمن يستقبلها.. 5

التغذيــة . 6 أو  الرســالة  أو االســتجابة لمضمــون  الفعــل   رد 
الراجعــة.

 المحيط الذي يتم فيه التواصل.. 7

نظم التواصل

ــد . 1 ــي(: يســتخدم عن ــن )االتصــال الثنائ ــن فردي التواصــل بي
ــه -  ــد إيصــال معلومــة ل أخــذ معلومــات مــن الشــخص وعن
كذلــك تقــوم بــه عنــد تدريــب أحــد أفــراد العامليــن، والتفاعل 

هنــا يكــون قوًيــا جــًدا.
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 التواصــل فــي مجموعــات صغيــرة: التواصــل بيــن أكثــر مــن . 2
ــًدا وتفاعــل  ــًا( تكــون العمليــة أكثــر تعقي فرديــن )3 - 7 مث

الفــرد فــي المجموعــة قــد يكــون أقــل.

 التواصــل فــي المجموعــات الكبيــرة: المجموعــة أكثــر مــن . 3
ــث الصحــي  ــد إلقــاء الحدي ســبعة أفــراد - كمــا يحــدث عن

ــرة. ــدوات أو اللقــاءات الكبي خــال الن

عوائق عملية التواصل

هنــاك عــدة عوامــل قــد تعــوق عمليــة االتصــال، وهــذه العوامــل 
قــد تكــون فرديــة أو بيئيــة. وينبغــي ماحظــة مــا يلــي:

 تفــاوت التجربــة واختــاف الشــخصية قــد يــؤدي إلــى رفض . 1
الرســالة أو تشويهها.

 الشــعور بالرهبــة مــن اختــاف الوضــع االجتماعــي قــد . 2
بعــض  واختــال  الرســالة  مضمــون  تشــويه  إلــى  يــؤدي 

بهــا. المعلومــات 

 االختــاف فــي التعبيــر والتعاريــف، لــذا يجــب علــى مــن . 3
ــة بالمصطلحــات  ــى دراي ــة أن يكــون عل يقــدم رســالة صحي

الشــعبية الســائدة وأن يبتعــد عــن التعاريــف األكاديميــة.

الفئــة . 4 عنــد  مألوفــة  غيــر  رمــوز  أو  صــور  اســتخدام   
. فة لمســتهد ا

 اســتخدام الرســائل غيــر اللفظيــة بطريقــة خطــأ كتعبيــر . 5
ــًا. الوجــه مث

 إظهــار الشــفقة أو الســخرية أو عــدم تفهــم شــعور المرســل . 6
إليه.
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المهارات التي يجب توافرها في القائم بالتواصل 
الجيد

 يستخدم كلمات بسيطة ومفهومة ودارجة.. 1

 يحسن التعبير عن نفسه.. 2

 يســتخدم الرســائل غيــر اللفظيــة بكفــاءة )تعبيــر الوجــه - . 3
حركــة اليديــن وغيرهمــا(.

 يشرح ويطرح األسئلة. . 4

 يستخدم وسائل مساعدة )الوسائل السمعية والبصرية(.. 5

 ياحظ بدقة.. 6

 يستمع جيًدا.. 7

 يعطي ويأخذ تغذية راجعة.. 8

 يفهم شعور اآلخرين.. 9

 يحث على السلوك الجيد.. 10

 ال ينتقد اآلخرين.. 11

 يكون نموذًجا لما يحاول توصيله.. 12

 يلخص ما تم في عملية التواصل.. 13

شروط التواصل الناجح

عملية التواصل تكون فعالة عندما يشعر المرسل والمستقبل 
باألمان ويفهم كل منهما اآلخر.

 البــد مــن تفهــم مشــاعر ووجهــة نظــر الطــرف اآلخــر، وهــذا . 14
ال يعنــي ضــرورة الموافقــة عليهــا.

 تكوين عاقة طيبة مع اآلخرين.. 15
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كيف تكون واضًحا في اتصاالتك؟

 استخدم الكلمات السهلة واأللفاظ الشائعة.. 1

 ابتعد عن المصطلحات الطبية.. 2

 استخدم أقل عدد من الجمل في تكوين رسالتك.. 3

صــور . 4  - قابــة  )لوحــات  مســاعدة  وســائل  اســتخدم   
وغيرهــا(. فيديــو  شــرائط   - فوتوغرافيــة 

أستخدم تعبيرات صوتك، جسمك ويدك بطريقة فعالة.. 5

 قدم رسالة واحدة محددة في كل مرة.. 6

أسس االستماع الجيد 

المتحــدث، . 1 الرغبــة فــي االســتماع: ركــز اهتمامــك مــع   
انظــر إلــى عينيــه واجعــل تعبيــرات وجهــك وجســمك يــدالن 

ــى ذلــك. عل

 ركز فيما تسمعه: حاول االستفادة من كل ما يقال.. 2

 ال تتســرع: اســتمع إلــى كل الرســالة قبــل أن تبــدي رأيــك، . 3
حتــى لــو كنــت تخالــف رأي المتكلــم

 ركز على اآلراء واألفكار األساسية.. 4

التواصــل . 5 يعيــق  هــذا  التواصــل،  أثنــاء عمليــة  تكتــب   ال 
والماحظــة. واالســتماع 

 كن موضوعيا وتجنب التحيز واألحكام المسبقة.. 6

 الــكام عــادة أبطــأ مــن التفكيــر، اســتغل فــارق الوقــت . 7
لصالحــك، وذلــك لتقييــم الحقائــق والتكهــن بمــا ســيقال أو 

تعــرف اتجاهــات المتكلــم ومشــاعره. 

 أبعد كافة معوقات عملية التواصل. . 8
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الرسائل غير اللفظية وأنواعها

الرســائل غيــر اللفظيــة تســاعد علــى تقييــم مشــاعر المســتقبل 
ــى أقــوى مــن  ــا معن ــه، وله ــر الرســالة علي ــه وأث ــك اتجاهات وكذل

ــة. الرســائل اللفظي

أنواع الرسائل غير اللفظية

 حركة الجسم:. 1

العيون: يجب أن تنظر إلى العن مباشرة عند التحدث   )أ( 
)حيث أن جتنب النظر إلى عن املتكلم قد يدل على 
عدم اإلحساس بأهمية املوضوع(. احلملقة قد تعني 

عدم االحترام - توسيع العن يعني الدهشة - البربشة 
تعني اخلوف.

احلواجب: رفع احلاجب )تساؤل( - رفع احلاجبن   )ب( 
)دهشة( - خفض احلواجب مع تكشيره )متألم - منهك 

جًدا(.

الفـــم: فتح الفم )مندهش( - االبتسام )سعيد أو   )ت( 
متهكم( - حركة الفك )عدم موافقة - ألم - خوف(.

حركة اليد والرأس: قد تعني املوافقة أو عدم املوافقة -   )ث( 
حركة اليدين قد تنظم احملادثة.

وضع اجلسم وحركاته: اجللوس منحنياً لألمام يعني   )ج( 
الثقة واحملبة.
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 الهيئة العامة:. 2

طريقــة اللبــس - الشــعر- حجــم المتكلــم )الطــول أو العــرض( 
كل هــذا يســاعد علــى جــذب االهتمــام والثقــة.

 استخدام الصوت:. 3

االســتخدام الجيــد يجعــل الحديــث جذاًبــا - اإليقــاع الجيــد 
والتذبــذب بيــن االنخفــاض والعلــو، عــدم التوقــف أو اللجلجــة. 
الســكوت قــد يعنــي الخــوف والتوتــر وقــد يعنــي المحبــة واأللفــة.

فوائد الرسائل غير اللفظية 

 تكرر وتؤكد الرسالة اللفظية.. 1

 تكمل الرسالة.. 2

 تقوي وتدعم الرسالة.. 3

 تنظيم المحادثة )هز الرأس - نظرة العين(.. 4

 تعطى بديًا عن الرسالة المسموعة.. 5

يجــب ماحظــة الرســائل غيــر اللفظيــة، كمــا يجــب اســتخدامها 
لتســاعد بديــًا عــن عمليــة التواصــل.

الوسائل البصرية 

الوسائل المطبوعة هي: 

 الملصقات.. 1

 الكتيبات والمطويات.. 2
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مميزات الوسائل البصرية 

 جذب انتباه الحاضرين.. 1

 المساعدة في شرح النتائج.. 2

 مساعدة الحاضرين في تذكر المعلومات.. 3

 اإلمداد بالمعلومات.. 4

 مقارنة األشياء المتشابهة والمختلفة.. 5

 بيان خطوات عمل شيء ما.. 6

 إظهار التغييرات الموجودة في شيء ما.. 7

 وضع قواعد للمناقشة.. 8

 اإلمداد بالمعلومات في حالة غياب المسئول الصحي.. 9

المساعدة على جعل األفكار الصعبة سهلة الفهم.. 10

إظهــار األشــياء التــي ال يســتطيع النــاس رؤيتهــا فــي الحيــاة . 11
الواقعيــة.

أواًل: الملصقات
الهدف والمميزات

 جذب االنتباه بسرعة لفكرة واحدة فقط.. 1

 فعالــة إذا تركــت فــي المشــاهد أثــرا يدفعــه إلــى مــا يهــدف . 2
إليــه الملصــق.

 ال تحتاج إلى إلمام كبير بالقراءة والكتابة.. 3

 ال تحتــاج إلــى كتابــة أيــة تعليقــات أو شــرح عليهــا وتعبــر . 4
ــا. عــن ذاته
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الشروط الواجب توافرها في الملصقات

 أن تكون الصورة واضحة.. 1

 أن تكون الصورة الفتة ملفتة للنظر ومختبرة سابقا.. 2

 أن تكــون الصــورة ذات أبعــاد وحجــم كافييــن لرؤيتهــا عــن . 3
بُعــد.

ــن . 4 ــر عــدد م ــه أكب ــا في ــذي يراه ــكان ال ــي الم  أن توضــع ف
النــاس.

 إذا كان الملصــق يحتــوي علــى خريطــة أو تخطيــط أو رســم . 5
بيانــي يوضــع أمــام المثقــف الصحي.

 ال يجب استخدامها لمجرد التعليق للزينة.. 6

ــا العيــن وال . 7  يجــب تحديثهــا بيــن حيــن وآخــر حتــى ال تملَه
تأبــه بااللتفــات إليهــا.

 الملصــق الجيــد يجــب أن يثيــر فــي ذهــن المشــاهد القــدرة . 8
علــى التفكيــر فــي المشــكلة التــي يتناولهــا.

ثانًيا: الكتيبات والمطويات
عند استعمال الكتيبات والمطويات

 إشرح محتويات حافظة األوراق.. 1

 إشرح كل صفحة للحاضرين.. 2

 قم باإلشارة للصور وليس للكتابة.. 3

 الحــظ الحاضريــن واســأل هــل فهــم/ فهمــت؟ إذا بــدأ . 4
مرتبــًكا أو متحيــًرا أو قلًقــا شــجعه/ شــجعها علــى طــرح 

األســئلة.

 فــي نهايــة الجلســة اطلــب منهــم أن يكــرروا المعلومــة - . 5
بهــذه الطريقــة تعــرف إذا فهمــوا.



109

دليل العلماء وطالب الكليات الدينية

بهــا . 6 ليحتفظــوا  للحاضريــن  المطويــة  أو  الكتيــب  إعــط   
واطلــب منهــم أن يعرضوهــا علــى األصدقــاء وأفــراد األســرة.

 قبــل أن تنفــذ الكتيبــات أو المطويــات اطلــب مــن المشــرف . 7
عليــك أن يعطيــك المزيــد منهــا.

 إحتفــظ دائمــا بآخــر كتيــب أو مطويــة ألنــه إذا لــم يكــن . 8
هنــاك مزيــد قــد ال يتمكــن المشــرف مــن عمــل نســخ منهــا.

الشروط التي يجب أن تتوافر فيها

 توجه إلى الملمين بالقراءة والكتابة.. 1

 وضــوح العنــوان وإبــرازه بطريقــة مشــوقة. قــد تكــون علــى . 2
هيئــة ســؤال أو طلــب حــل مشــكلة.

 الغــاف: يفضــل أن يكــون ملونــاً وجذابــاً أو يجــذب االنتبــاه . 3
وعليــه إشــارة بالموضــوع.

بلغــة ســهلة . 4 يكــون مكتوبــا  أن  يجــب  العلمــي:  المحتــوى   
تتناســب مــع مســتوى ثقافــة المتعلميــن ومــن المفضــل أن 

يحتــوي علــى الصــور ليناســب غيــر المتعلميــن.

 المعلومات بها صور أو رسوم توضيحية للمضمون.. 5

 تعطــى للحاضريــن نســخا منهــا بعــد جلســة المشــورة أو . 6
النــدوة ليبقــى أثرهــا وقتــا أطــول وتكــون ذات تأثيــر لــدى 
المتعلــم أو المســتمع أو غيرهمــا إذا مــا حاولــوا اإلطــاع 

عليهــا مــع عائاتهــم وأصدقائهــم فيمــا بعــد.
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إعداد ندوة أو حوار مجتمعي

النــدوة أو الحديــث هــو عــرض يلقيــه المتــدرب علــى مجموعــة 
مــن الحاضريــن وقــد يســتعين بوســائل إيضاحيــة بحيــث تســتمع 
المجموعــة إليــه وتاحظــه أثنــاء أدائــه، ولكــن المحاضــر يتحكــم 

فــي العمليــة التثقيفيــة.

إال  العلميــة،  المحاضــرة  العامــة  أسســها  فــي  تشــابه  النــدوة 
ــا نســتخدم الكلمــات البســيطة والدارجــة ونبتعــد عــن  ــا فيه أنن
المصطلحــات العلميــة التــي ال يفهمهــا عامــة النــاس، وهــذا 
يتطلــب درايــة بالمصطلحــات والمســميات البســيطة والبعيــدة 

عــن التعقيــد.

مميزات الندوة

أوجه القصورنقاط القوة

ال تحترم الفوارق الفردية تغطي عدًدا كبيًرا من األفراد

تحتاج لمتحدث لبق له تعطي شعوًرا باألمان
قدرة على التوصيل ويتمتع 

بالحضور
ال يمكن التعرف منها على توفر الوقت والجهد

درجة التحصيل واستيعاب 
المعلومات

تساعد على نشر الحقائق 
والمعلومات

ال يمكن أن نعلم مهارات من 
خالها أو نغير سلوك الفرد
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العرض المؤثــر

يشمل العرض سواء كان ندوة أو لقاًء ثالث 
خصائص:

األولى: اإلعداد.

الثانية: التقييم.

الثالثة: التأثير على الفئة المستهدفة.

إن كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تعتبــر مهمــة فــي تقديم العرض 
الفعــال. فتأثيــر كل مرحلــة يقــود إلــى نجــاح المرحلــة التــي تليهــا 
ويســاعد فــي تعــرف خصائــص الفئــة المســتهدفة فــي تحســين 
جــودة العــرض وتأثيــره. فالتركيــز علــى أثــر العــرض يقودنــا إلــى 

التنفيــذ المــؤدي إلــى األهــداف المنشــودة.

مواصفات العرض الجيد الفعال

أوال: اإلعداد الجيد

أن يكون منتظًما ويركز على األهداف.. 1

أن يكون واضًحا و محدد الهدف.. 2

أن يكون بسيًطا وبلغة مفهومة للحاضرين.. 3

أن يكون منطقًيا في تسلسل:. 4

املقدمة التي حتدد الغرض ومتهد لتحفيز املتدريبن. )أ( 

إعداد مجموعة من العناصر املهمة والواضحة. )ب( 

)ج(  اخلامتة وملخص متوازن للموضوع.
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ثانيا: التقديم الجيد ومنه:

إدمج الوسائل السمعية والبصرية على نحو مائم.. 1

اســتخدام الوســائل الســمعية والبصريــة للتوضيــح وليــس . 2
للتعقيــد.

تميكن كل فرد من أن يسمع ويرى العرض.. 3

الشــخصية . 4 التجــارب  وبيــن  الموضــوع  بيــن  الربــط 
. يــن ضر للحا

تشجيع المشاركة اإليجابية.. 5

إعطــاء فرصــة للحاضريــن لتوضيــح الفهــم وتقديــم التغذيــة . 6
الراجعة.

ثالثا: التأثير ورد الفعل:

التقديم الجيد للموضوع يمكن الحاضرين من اآلتي:

التحفيز على التعلم.. 1

سرد تجاربهم الشخصية.. 2

التشجيع على المشاركة في المناقشات.. 3

إشراك المستمعين في عملية التلخيص.. 4

تشجيع وتوجيه المشاركين للتخطيط ألنشطة المتابعة.. 5
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ما الذي تستطيع أن تقوم به لتقديم العرض 
الجيد الفعال

أوال: اإلعداد الجيد، ومنه:

تقديم أهداف واضحة يمكن تحقيقها من خال العرض.. 1

 معرفة نوعية الحاضرين.. 2

 إستخدام لغة يفهمها السامعون بوضوح.. 3

 ربط العرض بالتجارب التي مر بها الحاضرون.. 4

 تلخيص العرض في تتابع منطقي متسلسًا:. 5

من املقدمة.)أ( 

ثم النقاط املهمة يف تدرج منطقي.)ب( 

ثم اخلامتة وامللخص.)ت( 

ثم التمرين على العرض.)ث( 

ثانيا: التقديم الجيد ومنه:

 أن تختــار وتصمــم الوســيلة البصريــة التــي تســاعد علــى . 1
ــح مــا يقــدم. توضي

ــع االســتماع أو . 2 ــى الجمي ــث يســهل عل ــد المــكان بحي  أن تُع
المشــاهدة.

 أن تتكلــم بصــوت عــاٍل وواضــح وتتأكــد مــن أن الجميــع . 3
يســمعون.

 أن تربــط العــرض وحاجتــه باألمثلــة مثل تجارب الحاضرين . 4
الشخصية.

 أن تتــرك فرصــة للمراجعــة والمشــاركة اإليجابيــة عنــد كل . 5
نقطــة رئيســية وأخــرى.
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ثالثا: األثر )النتيجة(:

خلق مناخ لتحفيز الحاضرين.. 1

تجاربهــم . 2 عــن  للــكام  للحاضريــن  الفرصــة  إعطــاء 
. لشــخصية ا

إضافة فرص أخرى للمراجعة والمناقشة.. 3

إشراك الحاضرين في تلخيص الجلسة.. 4

تشجيع وتوجيه الحاضرين لتخطيط عملية المتابعة.. 5

اللقاء الحواري:

إجمع المادة العلمية عن الموضوع.. 1

إقرأ بعناية ودقة لكي تلم بالموضوع.. 2

إستخلص النقاط الخاصة بمحاور الموضوع.. 3

إعداد قائمة بالخبراء ذوي االختصاص بالموضوع.. 4

إختر منهم من يستطيع التحدث في الموضوع.. 5

إجلس معه واعرض عليه نقاط المناقشة وراع ماحظاته.. 6

بعــد مقدمــة عــن الموضــوع إطــرح النقــاط الواحــدة تلــو . 7
األخــرى واتــرك فرصــة للخبيــر لكــي يتحــدث وال تقاطعــه.

فــي نهايــة الحديــث لخــص أهــم محتويــات الحــوار وأهــم . 8
المســتخلصة. الرســائل 

عــن . 9 واعلــن  المشــاهدين  والمســتمعين/  الخبيــر  أشــُكر 
وموعــده. التالــي  الموضــوع 
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الداعية والتواصل الفعال في خطبته

ــا المعاصــرة، الــذي يجــب أن  فــي إطــار دور الدعــاة فــي حياتن
يتســع ليشــمل كافــة األمــور الحياتيــة جنبــاً إلــى جنب مــع الدعوة 
لألمــور والواجبــات الشــرعية نتنــاول فيمــا يلــي بعــض الجوانــب 
تغييــر ســلوك  فــي  التــي تجعــل مــن الخطبــة عامــًا مؤثــراً 
األفــراد. فالخطبــة تُعــد مــن الفنــون النثريــة العريقــة التــي كان 
لهــا عظيــم األثــر فــي اإلقنــاع والتوجيــه مــن خال تقديــم النصح 
واإلرشــاد، وعلــى الرغــم مــن أن الخطابــة فــن قديــم إال أنهــا مــا 
ــا  ــى وقتن ــة والسياســية حت ــت تســتخدم فــي الخطــب الديني زال
الــذي  والخطيــب  بالجماهيــر،  الخطابــة  فتختــص  الحاضــر، 
يلقــي خطبــه أمــام جمهــوره فإنــه يواجــه أناســاً مــن مختلــف 
الطبقــات، متنوعــي المشــارب، مختلفــي المســالك، وهــو يخطب 
ــاً  ــه. وأحيان ــاس يعرفهــم وآخــرون ال يعرفهــم وال يعرفون فــي أن
تكــون الفكــرة المطروحــة مــن قبــل الخطيــب جديــدة عليهــم، أو 
ــة، ممــا يســبب تــردد المتلقيــن مــن الجمهــور، وهنــا يجــب  ثقيل
علــى الخطيــب أن يســتميل الجمهــور إليــه حتــى يقنــع أذهانهــم.

مواصفات ومعايير الخطبة الناجحة:

يمكن إجمال مواصفات ومعايير الخطبة الناجحة فيما يلي:  

تحديد الهدف العام.. 1

حسن اإلعداد.. 2

وحدة الموضوع.. 3

التثبت من صحة محتواها.. 4

مراعاة طبيعة جمهور المستمعين.. 5

مراعاة وقت الخطبة المناسب )الزمن(.. 6

ربط الموضوع بالواقع.. 7

تحديث موضوع الخطبة بصفة دورية.. 8
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االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية المناسبة.. 9

إستخدام األسلوب الحسن في الخطبة ويشمل: . 10

التواضع واالحترام جلمهور املستمعن. )أ( 

)ب(  جتنب املبالغة والتهويل يف اخلطاب.

جتنب أسلوب التيئيس واإلحباط. )ج( 

بث الثقة يف اجلمهور لإلقناع يف االتصال. )د( 

حسن العرض وفن الصياغة وانتقاء األلفاظ  )هـ( 
املناسبة.

شــعور الخطيــب بالمســئولية تجــاه الرســالة التــي يســعى . 11
لتوصيلهــا.

إشــتمال الخطبــة علــى العظــة والوعــظ بمــا يرقــق القلــوب . 12
ــى تقــوى اهلل ســبحانه وتعالــى. ويقــوي اإليمــان بالحــث عل

السمات الشخصية للخطيب

للخطيــب صفــات معينــه يمكــن أن تســاعده فــي تقديــم النصــح 
فــي  مؤثــراً  يكــون  تؤهلــه ألن  أنهــا  كمــا  للجمهــور،  واإلرشــاد 

ــي: ــا يل ــا م نفوســهم منه

القدوة الحسنة فالناس يتأسون بأقواله وأفعاله.. 1

من أصغى بقلبه كان واعياً   ...   ومن وعظ بفعله كان هادياً. . 2

نبــرة الصــوت المناســبة بمــا يتوافــق مــع أســلوب الجملــة . 3
والحــدث، فعليــه أن يغيــر وتيــرة صوتــه بيــن الحيــن واآلخــر 

ــدى الســامعين. ــل والســآمة ل ــورث المل ــى ال ي حت

إســتخدام الحــركات واإلشــارة - لغــة الجســد - لتقريــب . 4
الفكــرة دون اإلكثــار أو المغــاالة فيهــا.
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ِزيَنَتُكــْم . 5 ُخــُذوا  آَدَم  َبِنــي  )َيــا  الخارجــي:  المظهــر  ُحســن 
ــُه اَل ُيِحــبُّ  ِعْنــَد ُكلِّ َمْســِجٍد َوُكُلــوا َواْشــَرُبوا َواَل ُتْســِرُفواج ِإنَّ

.)101())٣١( اْلُمْســِرِفيَن 

6 .. أن يخطب قائماً أسوة برسول اهلل 

سماحة الوجه واالبتسامة والبشاشة في مواجه الجمهور.. 7

المهارات المهنية للخطيب:

غزارة العلم واالطاع على أمهات الكتب.. 1

استخدام اللغة الصحيحة بعيدة عن اللحن.. 2

الثقافة العامة ومجاراة التقدم العلمي العالمي الحديث.. 3

يلقيهــا . 4 التــي  واألحــكام  واألخبــار  المعلومــات  مــن  تثبتــه 
للنــاس.

االعداد المسبق للخطبة وعدم االرتجال.. 5

التغذية الراجعة والتقويم المستمر للخطبة.. 6

تجنبه التقعر والتكلف والتنطع في الكام.. 7

تجنب التصنع وتكلف السجع.. 8

التركيز على الفكرة المحورية للخطبة.. 9

إستخدام أساليب التشويق والعصف الذهني.. 10

الجمع بين أساليب الترغيب والترهيب دون مغاالة.. 11

101(  سورة األعراف - اآلية 31.



ّخامسًا: االتصال الفعال

118

ما يجب على الخطيب مراعاته عند بناء الخطبة

ضــرورة مراعــاة الترابــط بيــن عناصــر الخطبة دون التشــتت . 1
فــي مواضيــع مختلفة.

ترتيب األفكار والربط بينها الستنتاج العبر والعظات.. 2

إستخدام أسلوب حكيم إلثارة النفوس لامتثال والعبرة.. 3

ــي . 4 ــة الت ــة القضي ــى يعــي الجمهــور أهمي الربــط بالواقــع حت
ــاة األفــراد. ــى المجتمــع وحي ــة، وأثرهــا عل ــا الخطب تتناوله

ــا . 5 ــي تتناوله ــة الت ــة للمشــكات المجتمعي ــول علمي طــرح حل
الخطبــة.

عناصر الخطبة

 المقدمة: يراعى فيها أن تكون:. 1

متصلة مبوضوع اخلطبة وممهدة له.  )أ( 

 )ب(  مناسبة ملستويات املستمعن الثقافية واالجتماعية.

 )ج(  مشوقة جتذب انتباه املستمعن وتثير فكرهم.

 )د(  قصيرة خالية من اإلطالة واإلطناب.

 موضوع الخطبة: يراعى فيه ما يلي:. 2

أن يكون هو املقصد األساسي من اخلطبة.  )أ( 

 )ب(  التدرج يف تناول املوضوع.

 )ج(  الترابط بن عناصره.

 )د(  االقناع للمستمعن.

 )هـ(  التركيز على الرسالة املراد إيصالها.
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 )و(  ساسة االنتقال من عنصر آلخر من عناصر املوضوع.

 )ز(  احلكمة يف اختيار الكلمات وتوجيهها خلطاب اجلمهور.

 الخاتمة: يجب أن يراعى فيها ما يلي:. 3

 )أ(  شمولها لألفكار الرئيسة الواردة باخلطبة. 

 )ب(  التركيز على الفكرة احملورية للخطبة.

 )ج(  التأكيد على أثرها اجليد يف نفوس املستمعن.

أهمية الخطابة وآثارها

تعــد الخطابــة أحــد مظاهــر الرقــي والتقــدم االجتماعــي، لذلــك 
إهتمــت بهــا الشــعوب فــي كل زمــان ومــكان وأخذتهــا كوســيلة 

ــه الجماعــات، وإصــاح المجتمعــات.  ــى توجي ــة عل للمحاول
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قيادات المنظمات المشاركة في الفريق االستشاري اإلسالمي أثناء االجتماع السنوي 
األول في عام ٢٠١٤ باستضافة منظمة التعاون اإلسالمي بجدة
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إعــالن جدة للفريق االستشاري 
اإلسالمي

الحمــد هلل و الصــاة و الســام علــى رســول اهلل وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن، و بعــد

فــإن حفــظ النفــس والنســل مــن مقاصــد الشــريعة اإلســامية. 
وقــد بيــن اهلل ســبحانه وتعالــى أن التفريــط فــي حمايــة األبنــاء 
مــن األمــور التــي حرمهــا مصداقــاً لقولــه تعالــى: )َقــْد َخِســَر 
 ُ ُمــوا َمــا َرَزَقُهــُم اَلّ ِذيــَن َقَتُلــوا أَْواَلَدُهــْم َســَفًها ِبَغْيــِر ِعْلــٍم َوَحَرّ اَلّ

ــوا َوَمــا َكاُنــوا ُمْهَتِديــَن )١٤٠(()102(.  ، َقــْد َضُلّ ِ اْفِتــَراًء َعَلــى اَلّ

َمــا  وأن ).... َمــْن َقَتــَل َنْفًســا ِبَغْيــِر َنْفــٍس أَْو َفَســاٍد ِفــي اأْلَْرِض َفَكأَنَّ
ــاَس َجِميًعــاج... َمــا أَْحَيــا النَّ ــاَس َجِميًعــا َوَمــْن أَْحَياَهــا َفَكأَنَّ َقَتــَل النَّ

.)103())٣٢(

وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه عــن النبــي  قــال: )مــا أنــزل 
اهلل داء إال أنــزل لــه شــفاء()104(.

إن أعضــاء الفريــق التشــاوري اإلســامي العالمــي الســتئصال 
العربيــة  بالمملكــة  جــدة،  فــي  اجتمعــوا  قــد  األطفــال،  شــلل 
الســعودية يومــي 26-27 ربيــع الثانــي الموافــق 26-27 شــباط/
فبرايــر 2014 م برعايــة مشــتركة مــن كل مــن مجمــع الفقــه 
التعــاون  ومنظمــة  الشــريف،  واألزهــر  الدولــي،  اإلســامي 

للتنميــة؛ اإلســامي  والبنــك  اإلســامي، 

102(  سورة األنعام - من اآلية 140.
103(  سورة المائدة - من اآلية 32.

104(  رواه البخاري.
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وقد أخذ الفريق في االعتبار؛

أ( القــرارات المتعلقــة بصحــة الطفــل واســتئصال شــلل األطفــال 
والمؤتمــرات  اإلســامية،  القمــة  مؤتمــرات  اعتمدتهــا  التــي 
بمــا فيهــا مؤتمــرات  التعــاون اإلســامي  لمنظمــة  المختصــة 
وزراء  ومؤتمــرات  اإلســامية،  الــدول  خارجيــة  وزراء  مجلــس 

صحــة الــدول اإلســامية؛

ب( إعــان األزهــر الشــريف حــول التضامــن مــع أطفــال األمــة 
اإلســامية، والــذي صــدر فــي الســادس مــن آذار/مــارس 2013؛

ــات الصــادرة عــن مجامــع الفقــه اإلســامي  ــاوى والبيان ج( الفت
وهيئــات اإلفتــاء وكبــار العلمــاء فــي العالــم اإلســامي والمســتندة 
علــى أحــكام الفقــه اإلســامي حــول ســامة وأهميــة تطعيــم 

األطفــال ضــد مــرض شــلل األطفــال؛

اإلســامية  الــدول  تقدمــه  الــذي  الكبيــر  المالــي  الدعــم  د( 
والهيئــات الماليــة اإلســامية بمــا فيهــا البنــك اإلســامي للتنميــة 
لتنفيــذ أنشــطة التطعيــم الجماعــي ضــد شــلل األطفــال فــي 
الــدول الموطونــة وغيرهــا مــن البلــدان المتضــررة مــن شــلل 

األطفــال؛
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هـــ( القــرارات التــي اعتمدتهــا جميــع الــدول - بمــا فــي ذلــك 
األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي - فــي جمعيــة الصحــة 
العالميــة فــي أيار/مايــو 2012 إلعــان اســتئصال شــلل األطفــال 

حالــَة طــوارئ عالميــة فــي مجــال الصحــة العموميــة؛

وإذ أخــذ فــي االعتبــار االلتــزام والجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا 
الحكومــات فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي 

الســتئصال شــلل األطفــال؛

وإذ أُحيــط علمــاً بــأن مــن بيــن حــاالت شــلل األطفــال المبلــغ 
عنهــا فــي ثمانــي دول فــي عــام 2013م، وعددهــا 403 حالــة، كان 
حوالــي 95 فــي المئــة مــن األطفــال المصابيــن بالشــلل يعيشــون 
التعــاون اإلســامي، وكان  فــي منظمــة  الــدول األعضــاء  فــي 
ــا وســورية  ــال ونيجيري ــن باكســتان والصوم ــر منهــم م عــدٌد كبي

وأفغانســتان؛

ــا فــي  ــي أفغانســتان ونيجيري ــدم الُمحــَرز ف ر مــدى التق ــدِّ وإذ ق
عــام 2013م، ومــا أدى إليــه مــن إنقــاص عــدد حــاالت شــلل 
األطفــال بمقــدار يزيــد علــى 60 فــي المئــة عــن مــا كان عليــه فــي 
2012، وإذ أدرك التحديــات التــي يواجههــا برنامــج اســتئصال 
شــلل األطفــال فــي باكســتان والصومــال والتــي أدت إلــى زيــادة 
عــدد األطفــال الذيــن أصيبــوا بالشــلل بســبب العــدوى بفيــروس 

شــلل األطفــال فــي هــذه البلــدان؛

وإذ أِقــّر بمــدى إلحــاح مطلــب اإليقــاف العاجــل النتشــار فيــروس 
ــن هــذا المــرض، وإذ  ــدان المتضــررة م ــي البل ــال ف شــلل األطف
أدرك ضــرورة العمــل علــى اإليقــاف العاجــل النتشــار فيــروس 
شــلل األطفــال فــي البلــدان المتضــررة منعــا إلمكانيــة زيــادة 

تفشــيه؛

وإذ الحــظ مــا يتعــرض لــه العاملــون فــي المجــال الصحــي فــي 
بعــض البلــدان المتضــررة مــن شــلل األطفــال، مــن مضايقــات 
تعيقهــم عــن أداء مهامهــم وتهــدد حياتهــم، ولمــا لذلــك مــن تأثيــر 
ســلبي علــى برامــج التطعيــم وأداء الفــرق الصحيــة وعلــى إقبــال 
أوليــاء األمــور ممــا يعــوق الوصــول إلــى األطفــال المســتهدفين؛
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تــزال هنــاك أوهــام حــول هــدف حمــات  وإذ أدرك بأنــه ال 
التطعيــم، وأن لتلــك األوهــام تأثيــراً بالغــاً علــى تقبُّــل بعــض 
إلــى  والوصــول  األطفــال  شــلل  ضــد  للتطعيــم  المجتمعــات 

المجتمعــات؛ تلــك  فــي  األطفــال 

فــإن، أعضــاء الفريــق التشــاوري اإلســامي العالمــي الســتئصال 
شــلل األطفــال -  وبعــد مراجعــة مــا يتعلــق باســتئصال شــلل 
والثقافيــة،  الشــرعية،  الجوانــب؛  مختلــف  مــن  األطفــال، 
والشــبهات  الشــكوك  واســتعراض  والصحيــة،  واالجتماعيــة، 
التــي أثيــرت، واســتناداً إلــى معرفتهــم، والمعلومــات التــي قدمهــا 
ــي: ــون مــا يل ــراء الموثوقــون فــي المجــال الصحــي -  يعلن الخب

1- إعــادة التأكيــد وبقــوة علــى أهميــة التضامــن اإلســامي فــي 
التصــدي لوبــاء شــلل األطفــال، وعلــى دعــم الجهــود العالميــة 
الســتئصاله، ويقــرون بــأن ذلــك يتوافــق مــع المبــادئ اإلســامية 

واألحــكام الشــرعية؛

2- اإلشــادة بنجــاح 54 دولــة مــن بيــن الدول األعضاء في منظمة 
التعــاون اإلســامي البالــغ عددهــا 57 دولــة، فــي إيقــاف انتشــار 
فيــروس شــلل األطفــال معتمــدة فــي ذلــك لقاحــات شــلل األطفــال 
ــة نظــراً لســامتها و فعاليتهــا، وأيضــا الســتخدام نفــس  الفموي
هــذه اللقاحــات مــن طــرف حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ــا ألداء فريضــة الحــج أو العمــرة  ــن إليه ــع القادمي ــم جمي لتطعي

مــن الــدول التــي توجــد فيهــا حــاالت شــلل األطفــال؛

3- اإلعــراب عــن القلــق الشــديد مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن 
األطفــال الذيــن أصيبــوا بالشــلل بســبب العــدوى بفيــروس شــلل 
األطفــال فــي عــام 2013م كانــوا مــن العالــم اإلســامي، ويتألــم 
الفريــق مــن معانــاة هــؤالء األطفــال األبريــاء اآلن مــن العجــز 
الــذي ســيرافقهم طيلــة حياتهــم رغــم أنــه كان باإلمــكان تفاديــه؛
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والمجتمــع  والحكومــات،  المجتمعــات،  جميــع  مناشــدة   -4
المدنــي، والمؤسســات الدينيــة فــي الــدول اإلســامية إعطــاء 
ــان إتاحــة  ــم وضم ــال وعافيته ــة القصــوى لصحــة األطف األولوي
إيصــال الخدمــات الصحيــة المطلوبــة لجميــع األطفــال بمــا فــي 
ذلــك اللقاحــات، ذلــك أن األطفــال هــم مســتقبل األمــة، وهــم 
عاجــزون عــن حمايــة أنفســهم، ممــا يفــرض علــى جميــع اآلبــاء 
واألمهــات والمجتمعــات المحليــة حمايــة أطفالهــم مــن جميــع 
األمــراض -  وخاصــة شــلل األطفــال واإلعاقــة التــي قــد تنجــم 
عنــه وتســتمر مــدى الحيــاة -  وأن تلتــزم الحكومــات بتوفيــر 
ــة للســكان؛ ــة المطلوب ــة االجتماعي ــة والرعاي ــات الصحي الخدم

5- إدانــة اســتخدام أنشــطة الصحــة العامــة ألغــراض أخــرى 
غيــر تعزيــز الصحــة والوقايــة مــن األمــراض، ودعــوة جميــع 
المنظمــات واألطــراف لالتــزام بالحيــاد الصــارم عنــد تخطيــط 
وتنفيــذ جميــع أنشــطة الصحــة العامــة، بمــا فــي ذلــك حمــات 

ــم ضــد شــلل األطفــال؛ التطعي

6- إدانــة الهجمــات التــي تشــن علــى العامليــن فــي المجــال 
والقيــم  اإلســامية  التعاليــم  مــع  تتعــارض  ألنهــا  الصحــي 
والمجتمعــات  الحكومــات،  تقــدم  أن  ويطلبــون  اإلنســانية، 
المحليــة، والمجتمــع المدنــي والهيئــات الدينيــة كل المســاعدات 
الازمــة لضمــان ســامة وأمــن جميــع العامليــن فــي المجــال 
الصحــي الذيــن يــؤدون واجباتهــم لحمايــة أطفالنــا مــن األمــراض 
الفتاكــة، ويدعــون الحكومــات، والمنظمــات الخيريــة واألهليــة 
والمنظمــات الدوليــة للنظــر بعيــن التقديــر إلــى الخدمــات التــي 
قدمهــا الذيــن قتلــوا منهــم فــي أثنــاء تأديــة الواجــب، وإلــى تقديــم 
الدعــم ألســرهم التــي تعانــي مــن جــراء ذلــك عــن طريــق إنشــاء 

صناديــق مخصصــة لهــذا الغــرض.

7- التقــدم بالشــكر لحكومــات الــدول المعنيــة علــى الجهــود 
المبذولــة لحمايــة العامليــن فــي المجال الصحــي والطلب باتخاذ 
المزيــد مــن اإلجــراءات لضمــان حمايــة حمــات التطعيــم بشــكٍل 

كامــل فــي كل المناطــق التــي يصعــب حاليــاً الوصــول إليهــا.
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8- مناشــدة القيــادات السياســية والدينيــة فــي العالــم اإلســامي 
العمــل بشــكل ســريع لدعــم الجهــود التــي ترمــي إلــى وقــف 
حمــات العنــف ورفــع كل أنــواع الحظــر علــى نشــاطات التطعيــم 

فــي الــدول المعنيــة.

9- دعــوة وســائل اإلعــام إلى إتاحــة الفرص الكاملة للمختصين 
فــي المجــال الصحــي والدينــي للحديــث عــن القضايــا التــي تثيــر 
القلــق لــدى المجتمــع فيمــا يخــص أنشــطة التطعيــم ضــد شــلل 
األطفــال وإعــداد ونشــر التقاريــر الوافيــة عــن الموضــوع بمــا فــي 
ذلــك برامــج التوعيــة الراميــة إلــى تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة 
الصحيــة.  الخدمــات  مــن  المحرومــة  المناطــق  فــي  وخاصــًة 
ــة عــدم نشــر  ومناشــدة وســائل اإلعــام والمنظمــات المجتمعي
المعلومــات الخاطئــة والشــائعات التــي يمكــن أن تســبب االرتبــاك 
بيــن اآلبــاء واألمهــات، و تعــرِّض حيــاة الماييــن مــن األطفــال 

للخطروالســعي للحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة،

بمــا  المؤسســات األكاديميــة اإلســامية  مــن  10- االســتفادة 
ــي  ــة ف ــة اإلســامية العالمي ــة األزهــر، والجامع ــك جامع ــي ذل ف
باكســتان، والجامعــة اإلســامية فــي المدينــة المنــورة، وجامعــة 
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية فــي الريــاض، فــي إعــداد 
الــدول  المعنيــة ضمــن  المناطــق  مــن  الجامعــات  هــذه  طلبــة 
الموطونــة بشــلل األطفــال للمشــاركة فــي توعيــة مجتمعاتهــم 
حــول أهميــة التطعيــم ضــد شــلل األطفال ودعم تلك النشــاطات.

األزهــر  و  الدولــي،  اإلســامي  الفقــه  لمجمــع  التقــدم   -11
اإلســامي  والبنــك  اإلســامي،  التعــاون  ومنظمــة  الشــريف، 
دعــم  مــن  الفريــق  تلقــاه  مــا  علــى  الشــكر  بخالــص  للتنميــة 
كبيرمنهــا فــي ســعيه لحمايــة األطفــال مــن األمــراض، بمــا فــي 

ذلــك شــلل األطفــال.

ــان لحكومــة المملكــة  ــل الشــكر واالمتن 12- اإلعــراب عــن جزي
ــة الســعودية الســتضافتها هــذا االجتمــاع المهــم وتثميــن  العربي
بــن  عبــداهلل  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  مواقــف 
عبدالعزيــز آل ســعود ودعمــه المتواصــل مــن خــال اإلعــان 

عــن مبــادرة مهمــة الســتئصال هــذا المــرض مــن باكســتان.
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الماليــة  للمؤسســات  االمتنــان  جزيــل  عــن  اإلعــراب   -13
مــن  الخيــر  أهــل  مــن  وللمســاهمين  والحكومــات  اإلســامية 
المســلمين لتقديمهــم التمويــل ألنشــطة اســتئصال شــلل األطفــال 
فــي الــدول اإلســامية، ويحثهــم علــى االســتمرار فــي تقديــم هــذا 

الدعــم.

التنفيذيــة  اللجنــة  جهــود  لدعــم  خاصــة  لجنــة  تشــكيل   -14
الختامــي. البيــان  توصيــات  لتفعيــل 

المرجع:

· موقع الفريق االستشاري اإلسامي:	
http://www.iag-group.org/data/declarations/First%20IAG%20

Meeting%20-%20Jeddah%20-%20Feb.2014-%20Declaration.pdf





نبذة عن الفريق االستشاري اإلسالمي

الفريــق االستشــاري اإلســامي هــو شــراكة تجمــع كل مــن األزهــر الشــريف ومجمــع الفقــه اإلســامي الدولي 
ومنظمــة التعــاون اإلســامي والبنــك اإلســامي للتنميــة، إلــى جانــب كوكبــة أخرى مــن علماء الديــن والخبراء 
ــاً  ــة وفق ــح التصــوُّرات الخاطئ ــدف تصحي ــي عــام 2013 به ــق ف ل الفري ــكِّ ــد ُش ــن. وق ــن واألكاديميي التقنيي
للمعلومــات التقنيــة المتعلقــة بالتلقيــح ضــد شــلل األطفــال، وتوعيــة المجتمعــات المحليــة المعنيــة بالفهــم 

األعمــق لحتميــة التمنيــع مــن الناحيتيــن األخاقيــة والبيولوجيــة. 
إن علمــاء الديــن يعملــون مــن خــال الِفــَرق االستشــارية اإلســامية الوطنيــة فــي البلــدان ذات األولويــة مــن 
أجــل تصحيــح المفاهيــم الدينيــة الخاطئــة بيــن اآلبــاء الذيــن يرفضــون تلقيــح أطفالهــم. وهــذا يحــدث مــن 
خــال خطبــة صــاة الجمعــة، والبــث اإلعامــي، والزيــارات الميدانيــة مــن منــزل إلــى منــزل، جنبــاً إلــى جنب 

مــع العامليــن فــي مجــال التلقيــح. 
ويشــارك فــي باكســتان 62 عضــوا فــي فــرق عمــل علمــاء المقاطعــات وقرابــة ألــف شــخصاً مــن الداعميــن 
الدينييــن فــي مثــل هــذا العمــل فــي أكثــر مــن 20 مقاطعــة ووكالــة فــي المناطــق الثــاث األساســية الخازنــة 
للمــرض فــي هــذا البلــد. ومــن خــال الجهــود التــي بذلوهــا اســتطاعوا تغطيــة أكثــر مــن 11,300 حالــة كانــت 
ــر مــن 2000 إعــان فــي المســاجد، و11,900 جلســة  ــا أجــروا أكث ــح فــي عــام 2016، بينم رافضــة للتلقي

مجتمعيــة، و600 اجتمــاع مــع القيــادات الدينيــة والمجتمعيــة.
وفــي أفغانســتان عمــل خمســة أشــخاص مركزييــن بالمقاطعــات و60 شــخصاً مــن الداعميــن الدينييــن فــي 
ت خمســة مؤتمــرات  40 منطقــة ذات أداء منخفــض فــي المقاطعــات الخمــس عاليــة الخطــورة. كمــا تصــدَّ

للعلمــاء مــع مئــات العلمــاء المشــاركين فيهــا للمفاهيــم الخاطئــة حــول اللقاحــات. 
ــون المناطــق  أمــا عــن الصومــال فيتكــون الفريــق االستشــاري اإلســامي الوطنــي مــن العلمــاء الذيــن يمثل
الثــاث وهــي صوماليانــد وبونتانــد وجنــوب ووســط الصومــال، وتحَظــى المنطقــة األخيــرة باألولويــة 

ــاً. لــكل منطقــة فرقــة عمــل خاصــة بهــا تتألــف مــن علمــاء ديــن وأمانــة للفرقــة. القصــوى حالي
ر الفريــق االستشــاري اإلســامي خال اجتماعه الســنوي الثالث   وبعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى إنشــائه قــرَّ
االســتفادة مــن خبرتــه ومــن شــبكة الدعــم الســتئصال مــرض شــلل األطفــال في توســيع دوره ليشــمل عمليات 
التمنيــع الروتينيــة، فضــًا عــن األولويــات األخــرى فــي مجــال رعايــة صحــة األم والطفــل مثــل الرضاعــة 
الطبيعيــة والمباعــدة بيــن الــوالدات والنظافــة الصحيــة واإلصحــاح )الصــرف الصحــي( وســلوك التمــاس 
الرعايــة. وتمثــل صحــة األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة شــواغل رئيســية للصحــة العامــة علــى الصعيــد 
العالمــي وخاصــة فــي بعــض بلــدان منظمــة التعــاون اإلســامي حيــث يمــوت األطفــال واألمهــات فــي كل يــوم 

ألســباب كان باإلمــكان الوقايــة منهــا.


