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العموميات

اإلنسانحياةومجملةشاملةبطريقةاإلسالميتناول
.السكانبقضيةيهتمأنفردكلواجبفمنوبيئته

ْلنَا...”:تعالىهللاقال ْيء  شَ لُِكل  تِْبيَانًاابَ اْلِكتَ َعلَْيكَ َونَزَّ
89اآليةالنحلسورة.لِِمينَ لِْلُمسْ َوبُْشَرى  َوَرْحَمةً َوُهًدى

ْطنَاَما...:أيضاوقال .38اآليةاألنعامسورة...ْيء  شَ ِمنْ اْلِكتَابِ فِيفَرَّ



اإلسالم دين تخطيط وتنظيم

 ًة َوَسًطا َجَعْلَناُكْم أُ لِكَ َوَكَذ  : قال هللا تعالى 143سورة البقرة ... مَّ

َنْفًسا إِ : وقال أيضا ُ 286سورة البقرة ... َلَّ ُوْسَعَهاََل ُيَكلُِّف هللاَّ

 َماَء َرَفَعَها َوَوَضعَ :)أيضاوقال 7سورة الرحمن (.اْلِميَزانَ َوالسَّ



Démographie

Source : EDSM V 2012-2013



المميزات الديموغرافية في مالي

نسبة الشباب من 

السكان

سنة15من السكان أقل من 53%

أغلبية السكان من النساء

من السكان  تتكون من النساء51%

Source : EDSM V 2012-2013



مرتفعة جدا في ماليوفيات األمومة والطفولة

 امرأة أثناء الوضع من بين كل 368تموت

.  والدة حيا 100000

35 أعمارهم عن شهر األطفال الذين تقل )من الرضع

(.    طفل يولدون  حيا 1000واحد، يموتون من كل 

Source : EDSM V 2012-2013



الغير الملباتاإلحتياجات

 الالئي يرغبن  %626.تصل نسبة النساء إلى

.،وال يجدن أية وسيلة تباعد فترات الوالدات 

تعمال لتباعد فترات الوالدات يمكن للنساء اس

.إحدى الوسائل المسموحة بها في اإلسالم

والعزل وأية وسيلة قديمة أو لرضاعة كا

.حديثة



االحتياجات الغير 

الملبات

الجهل

  قلة المعلومات.

الطبي والديني (سوء الفهم(.

 األزواجمعارضة بعض



اعد أضرار االحتياجات الغـير الملبات الخاصة بتب

فترات الوالدة

األضرار على الفرد

كثرة األمراض على النساء والفتيات

ارتفاع معدل وفيات الرضع واألطفال.

الضرر االجتماعي واالقتصادي على األسرة

األضرار على المجتمع

 نسبة نمو السكان الناجمة عن

.المرغوبة فيهاالخصوبة الغير

الفـقـر المدقع المتزايد.

ة في الصعوبة التي تعانيها الدول

.مواجهة التنمية

Source : PRB



مفهوم تباعد فترات الوالدة في اإلسالم

 سالمي تباعد فترات الوَلدة ليس أمرا غريبا في التراث اإلإن

.وَل في   ثقافتنا حيث تمت معالجتها بكل كفاية 

  ى فترات الوَلدة  في اإلسالم هو لجوء الزوجين إلتباعد

اصتين أو استعمال وسائل لتباعد فترات الحمل برغبتيهما الخ

بنصيحة مبررة من طبيب،

 ْهلَُكِة ۛ:قال تعالى َ ُيِحبُّ اَواَل ُتْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّ
ْلُمْحِسنِيَن َوأَْحِسُنوا ۛ إِنَّ َّللاَّ

.  195البقرةسورة 



الدوافع الشرعية لتباعد فترات الوالدة

ترات من بين ما يذكر الفقهاء من الدوافع الشرعية لـتـباعـد ف

:الوَلدة ما يلي

إنقاذ حياة األم خصوصا أو عند ما تـتعـقـد مشاكل الصحة

.المتعلقة بالحمل المتكرر والمتقارب

اَلت المحافظة على حياة الطفل وصحته بعد الوَلدة، مثل الح

.التي تحمل المرأة  المرضعة فيها

عند تدهور صحة األطفال مع تعليل تربيتهم.



ة تحمل المسؤولية في تربي

.ورعاية األطفال

ِ ْبنِ  ُ َعْن َعْبِد َّللاَّ :  ُعَمَر َيُقول

 ِ  صلى َّللا عليهَسِمْعُت َرُسولَ َّللاَّ

 ُ ُكْم َرا):وسلم َيُقول ْم ٍع َوُكلُّكُ ُكلُّ

.......مسؤول َعْن َرِعيَِّتهِ 

ما  البخاري ومسلم في صحيحيه



اإلسالم والصحة



الوقاية خير من العالج

 اء دواء لكل د:" قال النبي صلى هللا عليه وسلم : جابر رضي هللا عنه قالعن

رواه مسلم " فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن هللا تعالى 

 في الظل الَبراز في الماء و: اتقوا المالعن الثالث” صلى هللا عليه وسلم قال

رواه أحمد”  وفي    طريق الناس

 واه ر“نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ: وقال أيضا

.                                                                                                                    البخاري 



خطورة تقارب فترات الوالدات على وفيات األطفال

عندما تكون الفترة بين حمل وآخر أقل من سنتين%50يزداد خطر وفيات  األطفال ب

INTERVALLE INTERGENESIQUE
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Source : EDSM-IV 2013



الوسائل المسموحة بها لتباعد فترات الوالدة

ُيْرِضْعَن َواْلَوالَِداتُ ” : اإلرضاع الكامل لمدة عامين كاملين  لقوله تعالى 

َضاَعَة ۚأَْوََلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَ  .   “ْن ُيِتمَّ الرَّ

 233البقرة اآلية

ْيَنا اإْلِْنَساَن ِبَوالَِدْيِه إِحْ ” :وقال أيضا ُه ُكْرًهاَوَوصَّ َوَوَضَعْتُه َساًنا ۖ َحَملَْتُه أُمُّ

15اآلية األحقافسورة .“ُكْرًها ۖ َوَحْملُُه َوفَِصالُُه َثاَلُثوَن َشْهًرا ۚ

 وهو القذف خارج الفرج عند الجماع(العزل،ممارسة(.

 ،ثةأوالحديبرضاهما إلى الوسائل القديمة ولجوء الزوجين حسب الحاجة

.وذلك بسماحة كثير من الفقهاء.لتباعد فترات الوَلدة



مفهوم تباعد فترات الوالدة في اإلسالم

دات في بقي بعض المسلمين متحيرين أمام قضية تباعد الوَل

.حين أن الرسول عليه السالم أجاز العزل

 كنا نعزل على عهد رسول هللا”:عن جابر رضي هللا عنه قال

رواه البخاري ومسلم .  “صلى هللا عليه وسلم والقرآن ينزل

.والترمذي وابن ماجه وأحمد

 ي صلى كنا نعزل والقرآن ينـزل، فبلغ ذلك النب”: وفي رواية

.سلم رواه  م“عليه الصالة والسالم -هللا عليه وسلم فلم ينهنا 



اإلسالم والصحة

 ثل وال ينبئك م”: قال تعالى

14سورة فاطر اآلية .“خبير

ذالفاسألوا أهل ” : وقال أيضا

رة سو. “كر إن كنتم ال تعلمون
7األنبياء اآلية 



اإلسالم والصحة

حة توجد حسب اإلسالم ستة شروط أساسية للمحافظة على ص
:اإلنسان

لصحةلضروريةالجيدةالتغذية.والكميةبالنوعيةالتغذية

.السليمةاألنسجةعلىوللمحافظة

أقلوَلأكثرَلالمْنـتظمة،التغذية.

والبيئةللبدنالجيدةالنظافة.

البدنيةالرياضةممارسة.

األمراضمنالوقاية.

(العالجطلب)المرضحالةفيالمعالجة.



اإلسالم واألسرة



اإلسالم واألسرة

.إيجاد ذرية صالحة: من بين أهداف اإلسالم لألسرة 

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسكُ :قال هللا تعالى َواِجُكْم بَنِيَن ْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن أَزْ َوهللاه

72: سورة النحل اآلية ...َوَحفََدةً 



اإلسالم واألسرة

رعيةشزوجيةبرابطةتنشأالتيالمجتمعنواةهياألسرة

.واألقارباألوالدعنهايتفرعثموامرأةرجلبين

أَْزَواًجاأَْنفُِسُكمْ ِمنْ ُكمْ لَ َخلَقَ أَنْ آيَاتِهِ َوِمنْ ):تعالىهللاقال

ةً مْ بَْينَكُ َوَجَعلَ إِلَْيهَالِتَْسُكنُوا لِكَ يفِ إِنه  َۚوَرْحَمةً َمَوده آَليَات  َذَٰ

21اآليةالرومسورة(يَتَفَكهُرونَ لِقَْوم  



من هو الطفل؟

فطري  إنساني  ومطلب  إلهية،نعمة  الطفل.

البشرينسللجحفظًااألوالدطلبفياإلسالميةالشريعةوتَُرغِّب.

مولذلك كماطبية،رورةضبغيروالنساءالرجالتعقيمالشريعةتَُحرِّ

م .ةالبشريالمسيرةاستمراردونتحولالتيالطرقتَُحرِّ

امرأةورجل  بينالشرعيالزواجطريقعنالحياةإلىيأتيأنالطفلحقمن.



اإلسالم وحقوق األطفال

الحق في الرعاية الصحية.

 الحق في المسكن والتفريق بينهم في المضاجع  .

 الحق في التعليم والتربية والترفيه.

الحق في المستقبل اآلمن.

الحق في المعاملة بالتساوي بين األطفال.



اإلسالم ونوعية 

الحياة



اإلسالم ونوعية الحياة

ة  أُخْ : قال هللا تعالى ُمُروَن ِرَجْت لِلنهاِس تَأْ ُكنتُْم َخْيَر أُمه
ِ َكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنهَْوَن َعِن اْلُمن .بِاّلله

110آل عمران اآلية 

ْمنَا بَنِي آدَ :وقال أيضا بَرِّ َم َوَحَمْلنَاهُْم فِي الْ َولَقَْد َكره

ْلنَاهُْم عَ َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطهيِّ َواْلبَْحِر  ْن بَاِت َوفَضه لَىَٰ َكثِير  ِممه

.َخلَْقنَا تَْفِضياًل 
70اآلية  اإلسراء 



اإلسالم ونوعية الحياة

يفِ فَاْمُشواَذلُوالً ضَ اأْلَرْ لَُكمُ َجَعلَ الَِّذيُهوَ }:تعالىقال

ْزقِهِ ِمنَوُكلُواَمنَاِكبَِها .15:الملك{النُُّشورُ هِ َوإِلَيْ ر 

سبالكأشرفإن”:وسلمعليههللاصلىهللارسولقال
.أحمدرواه.“يدهعملمنالرجلكسب

اهرو.“عرقهيجفأنقبلأجرهاألجيرأعط”:أيضاقال
.ماجهابن



اإلسالم ونوعية الحياة

إن هدف العمل في اإلسالم ليس كسب المال فقط، ففضالً عن معانيه 

التعبدية، فإن من غاياته تحقيق األمن االجتماعي بين الناس، وهذا 

.يؤدي إلى التوازن النفسي على مستوى الفرد والجماعة

ال يقعدن أحدكم عن طلب : "يقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء ال تمطر ذهبًا وال : الرزق، ويقول

. ”فضة



(تابع )اإلسالم ونوعية الحياة العمل

كونوا يفرض اإلسالم على الدولة تسهيل فرص العمل لسكانها لكي ي

في مأمن من البطالة، وهذا من الشروط األساسية للمحافظة على 

.شرف اإلنسان

يحكم اإلسالم على اإلنسان حسب عمله دون أي اعتبار آخر.

اًما َقطُّ َخْيًرا ِمنْ َما أََكَل أََحٌد َطعَ قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

” َمِل َيِدهِ  َداُوَد َكاَن َيأُْكُل ِمْن عَ أَْن َيأُْكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوإِنَّ َنِبيَّ هللاَِّ 

.البخاريرواه 



(   معالجة الفـقر)اإلسالم ونوعية الحياة 

عالجهما ىلقد اهتمه اإلسالم بمشكلتي الفقر والبطالة،وحرص عل

دة حفاظًا على المجتمع المسلم من األخطار التي قد تصيبه أخ القيً ا وسلوكيً ا بوسائل متعدِّ

.وعقائديً ا

:منها 

 ِه ۖ َوإِلَْيِه ي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِ هَو الهِذي َجَعَل لَُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل فَاْمُشوا فِ : العمل

(15اآلية الملك )النُُّشوُر 

 103سورة التوبة اآلية “...خـذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”:الزكاة

 ْثِم َواْلعُ َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتهْقَوى وَ : التعاون والتضامن ْدَواِن ال تََعاَونُوا َعلَى اإْلِ

َ َشِديُد اْلِعقَابِ  َ إِنه هللاه (. 2ة المائدة اآلي. )َواتهقُوا هللاه



(معالجة الفـقر)اإلسالم ونوعية الحياة 

هذاكانلو:قالوافعمله،إلىيُسِرعقويً اشابً االصحابةبعضرأىفقد
تقولواال»:قولهبوسلمعليههللاصلىالنبيعليهمفرده هللا،سبيلفي
وإنْ هللا،بيلسفيفهوِصغاًراولدهعلىيسعىخَرجكانإنْ فإنهههذا؛
كانوإنْ هللا،سبيلفيفهوكبيَرْينشيَخْينأبَوْينعلىيسعىخرجكان
رياءً خرجكانوإنْ هللا،سبيلفيفهويعفُّهانفسهعلىيسعىخرج

«الشيطانسبيلفيفهوومفاخرة

(لأللبانيالجامعصحيح)



تأمين المستقبل

يَّةً َخْلفِِهمْ ِمنْ تََرُكوالَوْ الَِّذينَ َوْليَْخشَ ):تعالىقال َخافُوااِضَعافً ُذر 

َ فَْليَتَّقُواَعلَْيِهمْ  (٩:اآليةالنساء)(َسِديًداْواًل قَ َوْليَقُولُواهللاَّ

الُهدىأسألكإنياللهم“:يقولوسلمعليههللاصلىهللارسولكان

.مسلمرواه”والِغنىوالعفافوالتّقى



تأمين المستقبل

!  يا رسول هللا : قلت : عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال 
أُوصي بمالي كلّه ؟

َل: قال الّنبي صلّى هللا عليه و سلّم 
فالشطر ؟: قلت 

َل: قال الّنبي صلّى هللا عليه و سلّم 
الُثلُث ؟: قلت 

إن تدع فالثلث والثلث كثير إّنك: قال الّنبي صلّى هللا عليه و سلّم 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكّففون الناس في أيديهم 

(رواه البخاري ومسلم )



اإلسالم و التربية



العالقة بين تباعد 
فترات الوالدة 

والتربية والتعليم 
والبيئة

عباءاألمنالوالدةفتراتتباعديقلل

اءسوالوالدينعلىتقعالتي

تربويةأوماديةأعباءكانت

ةالفرصيعطيكونهاجتماعية،أو

كافكلبشبأبنائهماللعنايةللوالدين

الرعايةمنالمالئمالقدرويقدم

لمناسبةاوالتغذيةوالتعليميةالصحية

.هالترفيمنفيهالمرغوب،والقدر



التربية والتعليم في اإلسالم

ُ يَْرفَعِ ):تعالىقال مْ ِمنكُ آَمنُواِذينَ اله هللاه

11:المجادلة(َرَجات  دَ اْلِعْلمَ أُوتُواَوالهِذينَ 

َحلَ نَ َما»::السالمعليههللارسولقال

«حسنأدبمنضلأفنُْحل  ِمنْ َولََدهُ َوالِد  

.الترمذيرواه

كلعلىفريضةالعلمطلب”:أيضاوقال

.“ومسلمةمسلم

.ومسلمالبخاريرواه



اإلسالم والبيئة



اإلسالم والبيئة

هى أ مر اإلسالم الناس بكل خير ون

عن كل شر ومنها المحافظة على 

.معالبيئة لمصلحة الفرد والمجت

وال تفسدوا في ”:قال تعالى 

“األرض بعد إ صالحها

56سورة األعراف اآلية 



اإلسالم والبيئة

وسلهمهعليهللاصلىالنبيأنعنههللارضيسعد  عنالترمذيروى

َ إِنه )):قال اْلَكَرمَ يُِحبُّ م  َكِريالنهظَافَةَ يُِحبُّ ِظيف  نَ الطهيِّبَ يُِحبُّ طَيِّب  هللاه

مخرجنم((بِاْليَهُودِ تََشبههُواَوالُكمْ أَْفنِيَتَ فَنَظِّفُوااْلُجودَ يُِحبُّ َجَواد  

الحديث؟

ومتقأالفاستطاعفسيلةأحدكموبيدالساعةقامتإن):أيضاوقال

المفرداألدبفيالبخاريرواه(أجربذلكفلهفليغرسهايغرسهاحتى



الختام

 تعهد القيادات اإلسالمية عامل
أساسي لتحسين نوعية حياة

.السكان

 وا ِذيَن آَمنُ يَا أَيُّهَا اله :) قال تعالى
َ َوأَِطي ُسوَل أَِطيُعوا هللاه ُعوا الره

سورة...( َوأُولِي األمر منكم 
59:النساء اآلية 

 تعالىوقال ( : ُ َن  الَِّذيَيْرَفِع هللاَّ
َم يَن أُوُتوا اْلِعلْ آََمُنوا ِمْنُكْم َوالَّذِ 

:ية اآلالمجادلة سورة (  َدَرَجات  
11



الختام

إن هللا ال يغـير ما”: قال هللا تعالى في القرآن الكريم
.“بقوم حتى يغـيروا ما بأنفسهم

.11سورة الرعد اآلية 

 “ وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه”: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

.رواه مسلم

.   وفقنا هللا وسّدد خطانا
.آمين



التوصيات

نعوذلكالشعبتوعيةفيالمساهمةاإلسالميةالقياداتمنيطلب

:طريق

والرضع.األمهاتوفياتمعدلتخفيضفيوالمساهمةالدعم

واألطفال

والدةالفتراتتباعدضرورةعلىالزواجعلىالمقبلينتوعية

.لهمآمنمستقبللضمان

والتعليمالتربيةتشجيع.



التوصيات

اإلسالميةالعربيةالمدارسمناهجفيالسكانمشاكلإدراج.

واألمهاتاألطفالبوفياتالوقائيةالبرامجومساعدةدعم

.(واألمومةالطفولة)

الخطبخاللمنوذلكبالسكانالخاصةالقضاياحولالشعبتوعية

االجتماعيةالتواصلوشبكاتوالمحاضراتالمنبرية



في ما لي  هذه الوثيقة في متناول األمة اإلسالمية 



جمهورية ما لي    

عقيدة واحدة هدف واحد واحدشعب

2017باماكو، يوليو 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركا ته
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