اإلسالم يعزز الصدقة والتبرعات
في دعم املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال
إعداد أ.د /إبراهيم صالح الهدهد
عضو مجمع البحوث اإلسالمية ورئيس جامعة األزهر األسبق
الحمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خير الخلق أجمعني وبعد.
ف@@إن األط@@فال ه@@م أم@@ل األم@@ة ومس@@تقبلها ،ول@@يسوا ن@@عمة ،وع@@زا ً ل@@ألب@@وي@@ن وح@@ده@@ما ،وإن@@ما ه@@م
ن @@عمة وع @@ز ل @@ألم @@ة ك @@لها ،ألن @@هم س @@يكون @@ون ع @@موده @@ا ،وع @@ماده @@ا ف @@ي املس @@تقبل ،والنس @@ل م @@ن م @@قاص @@د
الش @@ري @@عة ،وأح @@د امل @@صال @@ح ال @@تي ي @@جب امل @@حاف @@ظة ع @@ليها ،ب @@اع @@تباره م @@ن ال @@ضروري @@ات ل @@بقاء ال @@نوع
اإلن @@سان @@ي ،ي @@قول ال @@شاط @@بي ) :إن م @@صال @@ح ال @@دي @@ن وال @@دن @@يا م @@بنية ع @@لى امل @@حاف @@ظة ع @@لى األم @@ور
الخ@مسة ال@تي ه@ي ض@روري@ات ،وه@ي ح@فظ ال@دي@ن وال@نفس والنس@ل وامل@ال وال@عقل ،ث@م ق@ال  :ل@و ُ@ع ِ@دم
النس@@ل ل@@م ي@@كن ف@@ي ال@@عادة ب@@قاء() (1وق@@ال الس@@رخ@@سي :ح@@كم اهلل ب@@بقاء ال@@عال@@م إل@@ى ق@@يام ال@@ساع@@ة،
وب@@ال@@تناس@@ل ي@@كون ه@@ذا ال@@بقاء) (2وق@@ال ال@@غزال@@ي أي@@ضا  :م@@ن ف@@وائ@@د ال@@نكاح ال@@ول@@د ،وه@@و األص@@ل ،ول@@ه
ض@@ع ال@@نكاح ،وامل@@قصود إب@@قاء النس@@ل ،وأن اليخ@@لو ال@@عال@@م ع@@ن ج@@نس اإلن@@س) (3وإذا ك@@ان النس@@ل
ُو ِ @ @
م@ @@ن م@ @@قاص@ @@د الش@ @@ري@ @@عة ل@ @@بقاء ال@ @@نوع ،ف@ @@إن امل@ @@قصود ب@ @@ال@ @@بقاء ب@ @@قاء االس@ @@تخالف ل@ @@قول@ @@ه ت@ @@عال@ @@ى:
ج@ ِ
األ َ ْر ِ
) َو إِذْ َق@ َ
@اع@ ٌ@ل ِف@@ي ْ
ض َ
خ@@لِيفَ ًة ۖ  (4) (...وال@@قدرة ع@@لى اإلن@@تاج واإلع@@مار،
@ال َربُّ@ َ@ك لِ @ ْل َم َال ِئ @ َك ِة إِنِّ@@ي َ@
وق@@د ح@@ثنا الش@@رع ال@@حنيف ع@@لى ال@@تناس@@ل ب@@قول@@ه ـ ص@@لى اهلل ع@@ليه وس@@لم ـ " ت@@زوج@@وا ال@@ودود ال@@ول@@ود

 (1ينظر :املوافقات في أصول الشريعة للشاطبي . 2/10،17
 (2املبسوط للسرخسي 4/192،193
 (3إحياء علوم الدين للغزالي .2/54
 ( 4اﻟﺒﻘﺮة 30 /
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ف@إن@ي ُ@م ٍ
@باه ب@كم األم@م") (5وليس@ت ال@كثرة اله@زي@لة ال@ضعيفة امل@ري@ضة م@وض@ع م@باه@اة ،ب@ل إذا ك@ان@ت
@عرة ي@جب س@تره@ا ،ال امل@باه@اة ب@ها ،ل@ذا م@ َّقت رس@ول اهلل ـ ص@لى
ال@كثرة به@ذا ال@وص@ف ف@إن@ها ت@كون م ّ
اهلل ع@@ليه وس@@لم ـ ال@@كثرة اله@@زي@@لة ب@@وص@@فها ب@@غثاء ال@@سيل ك@@ما ج@@اء ف@@ي الح@@دي@@ث ":ي@@وش@@ك األم@@م أن
ت@@داع@@ى ع@@ليكم ك@@ما ت@@داع@@ى األك@@لة إل@@ى ق@@صعتها .ف@@قال ق@@ائ@@ل :أوم@@ن ق@@لة ن@@حن ي@@وم@@ئذ؟ ق@@ال :ب@@ل أن@@تم
يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل" )(6
ل @@ذا ح @@ثت الش @@ري @@عة ع @@لى ال @@حفاظ ع @@لى ال @@صحة ال @@عام @@ة ،وق @@اي @@ة ل @@ها م @@ما يس @@بب األم @@راض،
ورع@اي@ة ل@ها م@ما ي@وج@د م@ن األم@راض ، ،ب@ل إن الش@ري@عة أب@اح@ت م@نع الح@مل ب@ني ال@زوج@ني إذا ك@ان
ب@هما أوب@أح@ده@ما داء ع@ضال م@ن ش@أن@ه إص@اب@ة ال@ذري@ة ،ح@تى ل@و أدي األم@ر إل@ى ت@دخ@ل ول@ي األم@ر
ب@إج@بار ال@زوج@ني ع@لى ذل@ك إذا ام@تنعا ج@ري@ا ً ع@لى ق@اع@دة  :إن ل@ول@ي األم@ر س@د أب@واب ال@ضرر ال@ذي
ي@@صيب األف@@راد واألم@@ة ،وق@@د ذك@@ر اإلم@@ام األك@@بر ال@@شيخ ش@@لتوت ش@@يخ األزه@@ر أن@@ه ي@@جب  " :ال@@عمل
ع@@لى ات@@خاذ ت@@داب@@ير م@@ال@@ية واج@@تماع@@ية مل@@ساع@@دة ال@@فقراء األص@@حاء ف@@ي ت@@رب@@ية أط@@فال@@هم وت@@عليمهم،
وم@نحهم م@ا ي@رفّ@ه ع@نهم ض@يق ال@حياة امل@ادي@ة ال@ذي ي@عرض@هم ل@لضعف بس@بب الجه@ل وس@وء ال@تعذي@ة،
ألن ف @@كرة ت @@قليل النس @@ل خ @@وف @ا ً م @@ن ف @@قر األف @@راد ن @@تيجتها :ح @@رم @@ان األم @@ة م @@ن م @@نبع ق @@وي ي @@مكن أن
ت @@عتمد ع @@ليه ف @@ي ن @@فعها وع @@مران @@ها ،وع @@لى أغ @@نياء األم @@ة أن ي @@ساع @@دوا ال @@حكوم @@ة ف @@ي ت @@حقيق ه @@ذا
ال @@غرض ،ألن ع @@ز األم @@ة ع @@ز ل @@هم ف @@ي ال @@نهاي @@ة" ) (7وق @@د أج @@ازت الش @@ري @@عة اإلس @@الم @@ية امل @@باع @@دة ب @@ني
ف@ترات الح@مل ح@تى ي@أخ@ذ ك@ل ط@فل ح@قه ف@ي ال@رض@اع ،ق@ال ت@عال@ى ) :وال@وال@دات ي@رض@عن أوالده@ن
ح@ول@ني ك@ام@لني  (8)(...وت@حض الش@ري@عة ع@لى إج@راء ال@فحص ال@طبي ق@بل ال@زواج ،مل@ا ف@يه م@ن ح@ماي@ة
النس@ل م@ن األم@راض امله@لكة ،ك@ما أدخ@ل ال@فقهاء ف@ي " ن@فقة األب@ناء ك@سوت@هم وغ@ذاءه@م ،وع@الج@هم
وت @@عليمهم ال @@تعليم امل @@ماث @@ل ألش @@باه @@هم " ) (9وق @@د ك @@تب اب @@ن ش @@هاب ال @@زه @@ري ل @@عمر ب @@ن ع @@بد ال @@عزي @@ز

 (5حديث صحيح رواه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ،والنسائي في سننه كتاب
النكاح باب كراهية تزويج العقيم.
 (6الحديث صحيح رواه أبوداود في سننه  ،2/215وأحمد في مسنده
 (7اإلسالم عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت 212وما بعدها.
 (8اﻟﺒﻘﺮة 233 /

 ( 9ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته د وهبة الزحيلي .10/7359
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ك@@تاب@ا ً ع@@ن م@@واض@@ع ال@@سنة ف@@ي ال@@زك@@اة ل@@يعمل ب@@ها ف@@ي خ@@الف@@ته ف@@ذك@@ر ف@@يها :إن ف@@يها ن@@صيبا ل@@لزم@@نى
)أص @@حاب األم @@راض امل @@زم @@نة(وامل @@قعدي @@ن ون @@صيبا ً ل @@كل م @@سكني ب @@ه ع @@اه @@ة  " ...ف @@كتب ع @@مر ب @@ن ع @@بد
ال@@عزي@@ز ك@@تاب@@ا إل@@ى األم@@صار  :ادف@@عوا إل@@ى ك@@ل أع@@مى ف@@ي ال@@دي@@وان أو م@@قعد أو م@@ن ب@@ه ف@@ال@@ج )ش@@لل
ن@صفي( أو م@ن ب@ه زم@ان@ة ت@حول ب@ينه وب@ني ال@قيام إل@ى ال@صالة ف@رف@عوا إل@يه ،ف@أم@ر ل@كل أع@مى ب@قائ@د،
وأم@ @@ر ل@ @@كل اث@ @@نني م@ @@ن ال@ @@زم@ @@نى ب@ @@خادم" ) (10وق@ @@د ج@ @@اء ف@ @@ي الح@ @@دي@ @@ث ال@ @@صحيح  " :اب@ @@غون@ @@ي ف@ @@ي
ض@عفائ@كم ،ف@إن@ما ت@رزق@ون وت@نصرون ب@ضعفائ@كم") (11وامل@عنى :م@ن أراد م@حبتي ورض@اي ف@طري@قه
إل @@ى ذل @@ك إع @@ان @@ة ال @@ضعفاء ،واألط @@فال ض @@عفاء ي @@جب ع @@لى ال @@حكوم @@ات وال @@شعوب ات @@خاذ ال @@تداب @@ير
ال@ @@الزم@ @@ة واإلن@ @@فاق ب@ @@كل س@ @@بيل لح@ @@ماي@ @@تهم ،ت@ @@حقيقا مل@ @@قاص@ @@د الش@ @@ري@ @@عة ووض@ @@عا ل@ @@لصدق@ @@ات ف@ @@ي
م@واض@عها ال@تي ت@حقق ال@غرض م@نها ،وع@لماء ال@طب ق@د وص@لوا إل@ى ي@قني أن ف@يروس ش@لل األط@فال
ش@ @@دي@ @@د ال@ @@عدوى ،وأن@ @@ه ي@ @@غزو ال@ @@جهاز ال@ @@عصبي ،وه@ @@و ك@ @@فيل ب@ @@إح@ @@داث الش@ @@لل ال@ @@تام ف@ @@ي غ@ @@ضون
س@@اع@@ات ،وألن@@ه س@@ري@@ع ال@@عدوى ف@@إن األط@@فال ف@@ي ج@@ميع ال@@بلدان م@@عرض@@ون للخ@@طر ،له@@ذا ومل@@اس@@بق
ف@إن ش@ري@عة اإلس@الم ت@دع@و إل@ى اإلن@فاق ب@ال@صدق@ة وال@تبرع@ات ب@ل بج@زء م@ن أم@وال ال@زك@اة ف@ي دع@م
امل@بادرة ال@عامل@ية الس@تئصال ش@لل األط@فال ،لح@ماي@ة النس@ل م@ن ال@ضعف ،ول@بقاء ال@نوع اإلن@سان@ي،
وق@ @@د ح@ @@ث اإلس@ @@الم ع@ @@لى م@ @@داواة امل@ @@رض@ @@ى ب@ @@ال@ @@صدق@ @@ات ،ق@ @@ال – ص@ @@لى اهلل ع@ @@ليه وس@ @@لم) :داووا
م@رض@اك@م ب@ال@صدق@ة( ) (12ف@ال@صدق@ات ن@اف@عة ف@ي م@عال@جة امل@رض@ى ،وداف@عة ل@لسوء ع@ن امل@نفقني م@نها
ع@@لى امل@@رض@@ى ،ل@@ذا ي@@جب ش@@رع@@ا ع@@لى أص@@حاب رؤوس األم@@وال وال@@تجار وال@@بنوك وال@@قادري@@ن ت@@قدي@@م
ك@ل ع@ون م@ادي ل@لمؤس@سات ال@عام@لة ف@ي ه@ذا امل@جال ودع@مهم وح@ماي@تهم ،وص@لى اهلل ع@لى س@يدن@ا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

 ( 10ينظر :سيرة ومناقب عمر البن الجوزي .202
 (11الحديث صحيح رواه أبوداود في سننه كتاب الجهاد باب في االنتصار برذل الخيل والضعفة والترمذي في كتاب الجهاد
باب ما جاء في االستفتاح بصعاليك املسلمني..
 (12رواه الديلمي.
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