
.تربية األبناء في بالد المهجر 

 

 

1 

  

 



.تربية األبناء في بالد المهجر 

 

 

2 

 تقــــديرو  شــكـر 

 

 تقدم بالشكر والتقدير  ملن  نقل لنا احتياج املسلمين في  بالد املهجرن

 الدراسة تبحث في   عملية تربية األبناء هناك

 النحرافامن الضياع و  –بإذن هللا  –تربية تحافظ عليهم 

 و نشكر كل من أعاننا على القيام بهذا البحث

 و أخص بالشكر ..الدكتور الفاضل / مأمون مبيض

 الذي لم يتأخر عن قبول إجراء مقابلة معه لنستفيد من علمه

 

 

 

 اإلهـداء

 نهدي   دراستنا البحثية ألمتنا اإلسالمية

 و ألبنائنا الجيل القادم  .. واألمل الحالم

 للدراساتوملركز بحوث 

 لعملهم الدؤوب الساعي ملستقبل أفضل ألمتنا

 بمفاتيح  اإليمان والعلم  والعمل
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ــــــــــــــــــــص
ّ
ـــــــــلـــــــــــــــــخ

ُ
 املـ

 وإلى املهاجرين والالجئين، إلى أمتنا الحبيبة وإلى بلدنا الجريح سوريا، من خالل نظرنا

من خالل  بحثنا عما يمكننا تقديمه لهم ملساعدتهم، املهجر، واملشكالت التي تواجههم في بالد

فقمنا بمحاولة دراسة شاملة لقضية تربية األبناء في  البحث،ومن هنا جاءت فكرة  مجال علمي،

سهل على املسلمين هناك تربية أبنائهم تربية
ُ
نا نقدم مادة ت

ّ
بحيث  سليمة، بالد املهجر، عل

 يندمجون مع املجتمع ،وفي الوقت ذاته يحافظون على هويتهم اإلسالمية،

والتعمق في مجال تربية األبناء في تلك  املسلمين في بالد املهجر، من خالل االطالع  على حياة

 قمنا بجمع املعطيات والظواهر، البالد التي يغلب عليها   االنفتاح والُحرّيات  والّرهاب اإلسالمي،

وكيفية الحفاظ على الهوية  التحديات ومحاولة معالجتها، فدرسنا صفات املربي الناجح، وأبرز 

ربين، ألخطاءوأكثر ا وبعض األسس التربوية، اإلسالمية،
ُ
وأهم النقاط التي ينبغي  املتكررة من امل

 املهجر . ومميزات التربية في بالد ودور املراكز  اإلسالمية، االنتباه إليها،

ثم عرضنا  مأمون مبيض،/ وفي الفصل األخير أجرينا مقابلة قيمة مع الدكتور الفاضل

 ملسلمين هاجروا منذ عقود سابقة، ومسلمين هاجرو 
ً
ثم  وضعنا  الثورة، ا في  مرحلةاستبيانا

 وبعض التوصيات واالقتراحات . النتائج التي  خرجنا بها،

 نرجو هللا تعالى أن يكتب النفع والفائدة من بحثنا املتواضع
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املـقدمـة 

السالم على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم َمن إلى الحمد هلل الذي هدانا ، والصالة و 

 الحق دعانا ، 

 الغرب، هذه الحقبة الّزمنّية التي اتسمت بارتفاع نَسب املهاجرين املسلمين إلى بالدفي 

التشريد التي تعرضوا لها، و  التعذيبو  القتلو  لعل من أبرزها ارتفاع وتيرة الظلم ألسباب عديدة،

 أهله و  كما هو الحال في معظم بالدنا اإلسالمية ، مما يجعل  املرء يضطر إلى أن يغادر وطنه
ً
آمال

 بمستقبل مجهول في بلد غريب .

حتى تأتيه مهام جديدة من توطيد أمور أسرته -في بالد املهجر  –و ما إن يصل إلى بر األمان

  لالستقرار ،
ً
من مهامه الجديدة الحفاظ على أبنائه في املجتمع املنفتح  الذي قد سّن و  سعيا

  للتمرد على قوانين لحماية حرية األبناء وفق معايير تلك املجتمعات
ً
 سهال

ً
، وفتح أمامهم طريقا

األصدقاء في الحي الذين و  والديهم  وعصيانهم ، عدا عن املؤثرات الخارجية من رفقة املدرسة

 مختلفا عن فكرنا
ً
 األخالقّية .و  بعض قيمنا الّدينيةو  يحملون فكرا

ربية لألبناء ليست مهمة اختيارية بل هي مسؤولية حت
ّ
مية :)َعْن َعْبِد ومهمة الرعاّية والتـ

 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
وُل :ك

ُ
َم َيق

ه
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل ى اَّلله

ه
ِ َصل

ُه َسِمَع َرُسوَل اَّلله
ه
ن
َ
ُ َعْنُهَما أ َي اَّلله ِ ْبِن ُعَمَر َرض ِ

ْم َراع  َوَمْسؤول  اَّلله

ْهلِ 
َ
ُجُل ِفي أ ِتِه. َوالره َماُم َراع  َوُهَو َمْسؤول  َعْن َرِعيه ِ

ْ
اإل

َ
ِتِه .ف  َعْن َرِعيه

ُ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
ِتِه .َوامل ِه َراع  َوُهَو َمْسؤول  َعْن َرِعيه

ِدِه َراع  َوُهَو َمْسؤول  عَ  اِدُم  ِفي َماِل َسّيِ
َ
خ
ْ
ِتَها .َوال  َعْن َرِعيه

 
ة
َ
 َوِهَي َمْسؤول

 
ْوِجَها َراِعَية ْن ِفي َبْيِت زَ

ِتِه( َرِعيه
(1) . 

 
ً
  – ومع تزايد أعداد املهاجرين  في العقد األخير   تحديدا

ً
 -إلى املسلمين املقيمين هناك إضافة

يزداد االحتياج لدراسة القضية التربوية في بالد املهجر ، إذ ينتاب املربين خوف من ضياع الهوية 

 ،على و  اإلسالمية ألبنائهم ، لهذا نجد أن هناك حاجة عامة للقيام بدارسة املعطيات
ً
الواقع  عمليا

 أسس علمية تحت مظلة الشريعة اإلسالم
ً
 و  ية، إلعانة املربين على تقويم أبنائهم دينيا

ً
 سلوكيا

 و 
ً
 ،للوصول بهم إلى أسمى مستويات الّرقي الّدينيو  نفسيا

ً
االجتماعي، لنجد الجيل القادم و  فكريا

 ألمته .
ً
 هامته قائدا

ً
 رافعا

 سلوك املسلمين 
ّ
أخالقهم اإلسالمية ذو أهمية و  و حفاظهم على هويتهم الّدينية-هناك-إن

بالغة .فمن ناحية هو طريق عملي لدعوة تلك الشعوب إلى دين اإلسالم الحنيف ،وهو كذلك خط 

 تخلف ..الخ و  الدفاع األول عن التهم امللصقة باإلسالم من ارهاب ،

وروبا يمكن أن يكونوا رسل خير ،و دعاة إصالح ،وصورة مشرقة لإلسالم أ) فاملسلمون في 

  للمسلم الحق الذي يعتز بدينه 
ً
ا وافًرا من الرعاية التي تجعل منهم مثاال

ً
واملسلمين ،لو نالوا قسط

                                                           

 ( الجامع الصحيح ،الطبعة الثانية ، دار املنهاج)جدة( ودار طوق النجاة )بيروت(1429اإلمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ) (1)
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وعقيدته. وبذلك يستطيعون نقل اإلسالم على حقيقته، صافًيا نقًيا من أي تشويه وتغيير ،إلى تلك 

سالم لديهم ونفروا الكثيرين لبائسة التي ضللتها وسائل اإلعالم، فشوهت صورة اإل الشعوب ا

 .(2)منه(

املشكالت التي تواجه و  سنقوم بالبحث عن أبرز التحديات -بإذن هللا -في هذه الدراسة 

 كيفية التعامل معها.و  -في مجال تربية أبنائهم  -املسلمين املربين في بالد املهجر 

 

 مشكلة البحث :

 تجيب الدراسة عن السؤالين الرئيسيين التاليين : 

 ما الصعوبات التي يواجهها املسلمون في تربية أبنائهم في بالد املهجر  ؟ -1

ما األساليب أو الخطط التربوية التي يستطيع األهالي في بالد املهجر انتهاجها للحفاظ على  -2

 الهوية اإلسالمية ؟

 أهـداف البحث  : 

 إلى تحقيق األهداف التالية :تهدف هذه الدراسة 

 التعرف  إلى الواقع الذي يعيشه املسلمون في بالد املهجر  من النواحي النفسية واالجتماعية . -1

 دراسة مدى تأثير  البيئة  الغربية _  ذات الثقافة املختلفة _ على تربية األبناء  وفكرهم -2

 مستقبلهم .و  أخالقهمو 

البحث عن و  املسلمة في تربية األبناء في بالد املهجر ، ةسر جمع أبرز املشكالت التي تواجه األ  -3

 حلول لها .

العمل على الوصول إلى نتائج تعين األسر املسلمة على تربية أبنائهم في بالد املهجر مع   الحفاظ  -4

 على الهوية اإلسالمية . 

 منهجية البحث :

ي التحليلي الذي يقوم على 
ً
استقراء الوضع الحالي سيتبع الباحث منهج  االستقراء الوصف

الدقيق و  ملوضوع الدراسة ، والوصف التحليلي هو التسلسل املنظًم لألفكار وهو )الجمع املتأني

الوثائق املتوافرة ذات الصلة بموضوع البحث من أدلة وبراهين تعين على إجابة أسئلة و  للسجالت

هالي في املهجر على تربية  البحث (،وذلك من خالل البحث عن أساليب تربوية تنجح في إعانة األ 

 أبنائهم وفق منهج الشريعة اإلسالمية.

                                                           

 ( مقال بعنوان: "املسلمون في أوروبا والتحديات املعاصرة"، نقال عن موقع باب:2011محمود صدقي السعدي) (2)

http: //www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=6253 
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 أهمية البحث : 

تظهر أهمية الدراسة جلية حين نرى العدد الكبير للمهاجرين املسلمين إلى بالد الغرب ، 

الفساد  في منطقة الشرق األوسط ، حيث أن أعداد املسلمين و  والتي تتزايد مع تزايد وتيرة الظلم

 هنالك بدأ
ً
 واضحة

ً
، وال يخفى على أحد تأثر املسلمين بثقافات عمن املجتم ت تشكل نسبا

 االلتزام بقوانينه،و  املجتمعات التي يذهبون إليها ،حيث يتطلب العيش هناك  االندماج  باملجتمع

 وحيث أننا نسعى للحفاظ على هويتنا الدينية إلى جانب التعايش فإنه يتطلب دراسة املوضوع

 ته . فهمه ومعالجو 

 فرضيات البحث : 

 *اختالف املجتمع يوجب تغيير أسلوب التربية .

 * صعوبات متشابهة تواجه املسلمين أثناء نشأة أبنائهم في بالد املهجر .

 * لنشأة األبناء في بالد املهجر ايجابيات يمكن االستفادة منها  كذلك . 

 حدود البحث : 

 ،  الحدود البشرية : املسلمون في بالد املهجر 

 الحدود املكانية : بالد املهجر  في الغرب)أوربا وأمريكا وأستراليا(.

 الحدود الزمانية : منذ عقدين سابقين وحتى اآلن ،

 الحدود املوضوعية :  الجانب التربوي من حياة املسلمين في بالد املهجر.

  



.تربية األبناء في بالد المهجر 

 

 

9 

 إجراءات البحث :

 املهاجرة لدول املهجر من الكتبجمع املعلومات املتعلقة بما تواجهه األَسر  املسلمة  -1

 الدراسات السابقة .و 

االطالع على الواقع الذي يعيشه املسلمون في بالد املهجر  ، من خالل البحث على الشبكة  -2

العنكبوتية ومشاهدة  بعض البرامج التربوية ،وقراءة بعض االستشارات النفسية 

 ملسلمين مهاجرين ،والقيام باملقابلة .

 مبادئها .و  تدوين بعض أسسهاو  د التربوية اإلسالميةالبحث في املقاص -3

حديات -4
ّ
طرق للوقاية منها و  املشكالت التي تواجه األسر في عملية التربيةو  تحديد أبرز الت

 وكيفية التعامل معها  في حال وقوعها .

قاط التربوية التي ينبغي االلتزام بها . -5
ّ
 جمع أبرز األخطاء املتكررة ، وأهم الن

 عرض إيجابيات التربية في بالد املهجر.و  لى َدور املراكز اإلسالمية ،لفت النظر إ -6

 مصطلحات البحث :

 التعريفات اإلجرائية  ملتغيرات الدراسة :

 الـتـربـيــة : -1

)التربية تعني: الرعاية والعناية في مراحل العمر األولى، سواء كانت هذه العناية موجهة 

لقي الذي يتمثل في إكساب الطفل أساسيات إلى الجانب الجسمي أو موجهة إلى 
ُ
الجانب الخ

 . (3)قواعد السلوك ومعايير الجماعة التي ينتمي إليها(

بذل جهود  كبيرة ومستمرة لرعاية 
ُ
) ومن معاني التربية : اإلصالح والتهذيب، حيث ت

 باملدرسة، ودور الع
ً
 من األسرة، ومرورا

ً
لم، الطفل، وإصالح أحواله، وعدم إهماله، بدءا

ووعظ العلماء، وقراءة الكتب، وسماع البرامج الهادفة... وهذا وغيره يساعد في إصالح 

الطفل، وإثراء نفسه بالعلم املفيد، والنهج السديد، إذ يرتبط طلب العلم بمناهج التربية، مما 

يعطي األطفال ،مع مرور الوقت ،خبرات ومهارات وتوجيهات، تساعدهم على تحقيق أهدافهم 

ياة، فللتربية دورها الرائد، وأثرها العميق في توجيه ميول الطفل، وربطه باألخالق في الح

الحميدة، والعالقات اإلنسانية الراقية، وكبح جماح الشهوات، ورفع القوى نحو الخير 

 .(4)والصواب(

 

                                                           

ل التربية، غير محمد حسين أحمد ، األهداف التربوية للعبادات في اإلسالم، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التربية، كلية التربية، جامعة طنطا، قسم أو  (3)

 منشورة.

 .دمشق [،الطبعة الثانية ، دار املكتبي،  2-1( تربية األطفال في ضوء القرآن والسنة ] 2003يوسف بديوي ومحمد  قاروط )(4)
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 بـــالد املهـجـــر: -2

سة : البالد التي هاجر يعني البالد التي ُيهاجر إليها ، وبالد املهجر املقصودة في هذه الدرا

الديانة السائدة فيها ليست اإلسالم  في و  هي ذات ثقافة اجتماعية مختلفة ،و  إليها املسلمون 

 .أوروبا وأستراليا(و  تانيهي )األمريكو  أربع قارات

  

 االندماج االجتماعي :  -3

مع االندماج في املجتمع : يعني أن ينسجم اإلنسان مع املجتمع الذي دخل إليه ويتكيف 

مهاجرين، ليصبح املجتمع كتلة و  أقلياتو  ثقافته ،ويتآلف مع أفراد املجتمع من سكان أصليين

تشعر باالنتماء والوالء و  تتحدث بلغة واحدةو  متعايشة ، تحمل ثقافة واحدةو  واحدة متناغمة

 للوطن  .

 
ً
 ثقو  و تسعى الدول لتحقيق االندماج بين أفراد املجتمع ألنه) يعد تكامال

ً
 تماثال

ً
 افيا

الرفاه و  النمو االقتصاديو  فلسفة تنشدها الدول املختلفة لتحقيق االستقرار األمنيو 

 ،(5)االجتماعي لشعوبها(

 

 الهوًية اإلسالمًية : -4

ة اإلسالمّية تعني: و  الفكر و  الكيانو  الهوّية هي ما يعبر عن الذات الثقافة ، والهويه

)اإليمان والتصديق بعقيدة األّمة اإلسالمّية، مع االعتزاز  باالنتماء الوجداني إليها، واحترام 

قيمها الحضارية والثقافية، وإظهار الشعائر اإلسالمّية، مع االعتزاز  والتمسك بها، إضافة إلى 

 . (6)والجماعّية(االستقاللّية الفردّية و  الشعور بالتميز 

 

 دراسات سابقة : 

على حد علم الباحث .. هناك العديد من الّدراسات القّيمة التي بحثت في حياة األقليات 

األحكام الفقهية املتعلقة بحياة و  اإلسالمية في بالد الغرب ،  ومشكالت املسلمين في بالد الغرب

لكنها لم تدرس قضية تربية األبناء في و  م ،املهاجرين .وقد تطرق معظمها إلى قضية األبناء وتربيته

 شاملة ،
ً
هناك دراسات كثيرة في مجال التربية  بأنواعها ولكن لم و  بالد املهجر  دراسة وافية

                                                           

( االقليات املسلمة في الغرب مشكلة التعايش واالندماج :السويد نموذجا ،  راجعه عبد الجبار الرفاعي ، الطبعة األولى ، مركز دراسات 2012ابراهيم العبادي ) (5)

 فلسفة الدين، بغداد،

 بعة األولى  مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،العراق .( الهوية اإلسالمية في زمن العوملة الثقافية ،الط2009خليل نوري مسيهر العاني ) (6)
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خصص دراسات عن التربية في املهجر، أما الدراسات التي تخصصت في تربية األبناء في بالد 
ُ
ت

كتب متخصصة في مجال التربية في و  نحتاج ألبحاثاملهجر  فهي معدودة ، لذا فإننا في الحقيقة 

  إلى و  األساليب مع الحداثة املتسارعة ،و  نحتاج لتحديث املعلوماتو  بالد املهجر ،
ً
نحتاج أيضا

 تتناسب مع جيل العصر  .. و  أفكار إبداعية وعملّية .. جذورها أصيلة بأصول الشرعية اإلسالمية

 حت يدي من هذه الدراسات مثل : و قد استفدت من االطالع على ما وقع ت

دار عوائد  األولى، الطبعة النبوية، ( الحب في التربية2015) محمد سلمان النجار عائشة -1

بي محمد عليه الصالة والسالم في قيام  الخير للنشر والتوزيع،
ّ
جدة)و تتحدث عن نهج الن

 التقويم على أساس الحب(و  عملّية التربية

( مشكالت األقليات املسلمة في الغرب. منتدى 2012) عبدالغنيأحمد عبدالغني محمود  -2

 http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41730 األلوكة

 شتى النواحي ، )تناولت هذه الدراسة املشكالت التي يتعرض لها املسلمون في الغرب من

 اقترحت حلوال لها(و 

تربوية  في أبحاث دعاة ومفكرين  دراسة–(تربية األبناء في أوروبا 2009) الدبعي محمود -3

 سلمين مقيمين في أوروبام

،http://www.wata.cc/forums/showthread.php?40784 

 ،)تحدث 
ً
وضع و  الكاتب عن التحديات التي تواجه األهل في تربية أبنائهم في أوروبا تحديدا

 مقترحات لتحسين عملية التربية بناًء على الواقع (

  

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41730
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?40784
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ة . -7
ّ
ســـس تربويـ

ُ
 أ
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 احتياجات األبناء في  بالد املهجر . -1

 الظواهر االجتماعية لألسر  في بالد املهجر  . -2

 )املخدرات والكحول أبرز املشكالت والتحديات التي تواجه املربي وكيفية التعامل معها -3

 الشذوذ ، اللباس ، االعتداءات ( .و  ،الجنس

 التي يقع فيها بعض املربين في بالد املهجر  . األخطاء املتكررة -4

 أهم النقاط التي ينبغي أن نلتزم بها . -5

 املدارس اإلسالمية في بالد املهجر .و  املراكز  -6

 إيجابيات التربية في الغرب . -7
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 الفصل الرابع : املالحق :

 يعيش في الغرب-مسلم -مختص تربوي مقابلة مع باحث  -1

 استبيان : -2

 *مسلمون هاجروا قبل عقود

 * مسلمون يهاجرون في هذه املرحلة

 النتائج 

 امللحقات و  التوصيات
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تـــــمـــــهــــــــيـد 

في كل مرحلة تمر بها أمتنا الحبيبة نجد أن هناك معالم تميزت  بها هذه املرحلة ،و مع كل 

 أو كانت بنسب قليلة أو بأشكال مختلفة ،مرحلة تقع مستجدات 
ً
هنا نجد دور و  لم تكن سابقا

معالجتها ، بالبحث في و  املشكالت لفهم القضاياو  مثقفي األمة دراسة املستجداتو  علماء

حديث العلوم املتعلقة بها و  مزجها بالواقعو  قياسها على نهج الشرع القويمو  املعطيات الحالية ،

االقتصادية في الشرق األوسط يلجأ كثير  من و  بب األوضاع السياسة،وفي هذه املرحلة ،و بس

 لألمان
ً
 املستقبل األفضل .و  االستقرار و  املسلمين للهجرة إلى بالد الغرب، طلبا

آثارهاو  الهـجــرة األول  الفصل: 

 

 نسب املسلمين في بالد املهجر

العالم، ويبين الجدول قامت العديد من اإلحصائيات  التي تدرس نسب املسلمين حول 

 يعيشون 49(، ويظهر فيه أن أكثر من 2010توزيع املسلمين في العالم عام )(7)التالي
ً
مليون مسلما

( أن 2030% من املسلمين حول  العالم واملتوقع  في العام)3املهجر ويشكلون نسبة  في بالد

 مليون مسلم في اوروبا واألمريكيتين 68يصبحوا  

 

                                                           

 http://www.alukah.net/translations/0/47000( إحصائية عدد املسلمين في العالم 2012موقع ألوكة )   (7)
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يظهر فيها توزيع املسلمين في القارات حول العالم و  (2014ُعملت عام)(8)و هذه اإلحصائية

مليون مسلم وفي  56حيث بات املسلمون يشكلون كتلة واضحة .ففي أوروبا وحدها ما يقارب  

 في منطقة املحيط الهادي أكثر من مليون ونصف مسلم و مليون 11األمريكيتين أكثر من 

 

 االستعداد قبل الهجرة -1

أن يستعد اإلنسان ملرحلة ما ،قبل الدخول فيها ،و يكون االستعداد بفهم هذه من الجيد 

 و  كيفية التعامل خاللها ، بمعرفة إيجابياتو  املرحلة االنتقالية ،
ً
سلبيات هذا التغيير ، أمال

حتى يكون لدى اإلنسان الوعي الكافي و  الوقاية من الوقوع  في السلبيات ،و  بتحقيق االيجابيات ،

الع مناسب على ما سالوقائع الحديثة ينبغي أن و  مع القضايا للتعامل
ّ
يقدم عليه، يكون على اط

مجتمع مختلف الثقافة ، فأول ما يخطر بالبال هو تعلم و  فعند التفكير بالهجرة إلى بلد غريب ،

حقوق و  القوانين الدستورية ،وخاصة القوانين املتعلقة بشؤون األسرةو  الثقافة السائدةو  اللغة

 طفال ،  والتعرف إلى نظام التعليم في البلد املقصود ، األ 

سبة لألبناء فُهم بحاجة لتهيئة نفسية
ّ
 عقلية بإفهامهم مالمح املرحلة القادمة ،و  و بالن

 مميزات هذا البلد و  الحديث معهم في جلسة عائلية عن أسباب انتقالهم إلى البلد اآلخر ،و 

 حالة الطقس فيه ،و  طالعهم على صور هذا البلداو  إشباع فضولهم ،و  مع أسئلتهم التجاوبو 

متعاونين و  طمأنتهم بأن أفراد أسرتهم سيبقون متماسكينو  مجاالت الترفيه ،و  القوانين الهاّمة ،و 

 الوالء لألسرة .و  االنتماء و  أمام كل الظروف ، مما يشعرهم باألمان

 

 املجتمعو  تأثير تغير البيئة -2

 تربية األبناء في بالد املهجر علينا أوال فهم آثار تغيير البيئةملعرفة الطريقة الصحيحة في 

  ، فمن الطبيعي أن) لكل مجتمع بشري خصوصيةو 
ً
سمات تربوية تميزه عن غيره و  املجتمع عموما

                                                           

 secrets of quranmiracels (2014 )http://kaheel7.com/eng/index.php/unseen-miracles/489-the-spread-of-islamموقع  (8)
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 تفاوت هذا التأثير من فرد إلى آخر، بسبب 
ْ
،وله تأثير في صياغة الناشئة الذين ينتمون إليه ، وإن

 الخارجية املتمثلة باملحيط الذي يعيشون فيه. و  خلية املتمثلة في األسرةعوامل التأثير الدا

وسائل اإلعالم في إعادة صياغة و  تؤثر العادات واألعراف والقيم في الغرب وصحبة األقرانو 

عقول الصغار ،و تعمل على تغيير أسلوب حياتهم اليومية ، ويعيش كثير من أبناء املسلمين تمزقا 

  (9).بناء على ازدواجية االنتماء   واملواطنة(ثقافيا ، و  نفسيا

املغتربين في ما يطلق و  نفس ي )يتجسد جوهر اآلثار النفسية لدى املهاجرين فمن منظور 

عليه مصطلح غياب األمن النفس ي الذي ينشأ من صعوبة مالءمة ومواءمة املغتربين واملهاجرين 

 ما يتعرض  ،أما(10)مع الوضع الجديد واملجتمع املختلف الذي يعيشون فيه(
ً
 فإنه غالبا

ً
اجتماعيا

املهاجر) للعزلة االجتماعية : عندما يهاجر الفرد إلى دولة ما فإنه سيعزل نفسه اجتماعيا وتنتج 

،ومما يواجهه من (11)هذه العزلة بسبب صعوبة تعامل املهاجرين واملغتربين مع املجتمع الجديد(

د اإلقامة الجديد من قوانين وقواعد وأنظمة تحديات )التأقلم مع النظام االجتماعي في بل

كل هذا يتطلب من املهاجر استعدادا كامال للتغيير ومرونة كبيرة، وإال وقع في تصادم مع  وأعراف،

كل هذا  0الواقع الجديد الذي قد يؤثر على العالقة بين الزوج وزوجته أو بين الوالدين وأبنائهم

ـفس ي واالجتماعي 
ّ
 للفرد ،خاّصة عند أولئك القادمين من خلفية اجتماعيةينعكس على الوضع الن

 (12)بعيدة جدا عن بلد ثقافة بلد املهجر(و  ثقافية قبلية أو عشائرية متزمتةو 

التي  العاملة، العظمى من مهاجري العالم اإلسالمي إلى الغرب تشكلها اليد و)الغالبية

ة  ة وانعدام الخبرة العلميه ة،تغلب عليها األميه ة األداء الذي تقّدمه  والعمليه  على نوعيه
ً
ا يؤثر سلبا ممه

ة، ة، حيث تفش ي ظاهرة الطالق وغياب التربية  الجالية اإلسالميه سواء على صعيد الحياة األسريه

ة  أو املنهجية املوّجهة لألوالد، ة، حيث يعاني الكثيرون من مشاكل جمه على مستوى العالقات العامه

ة ( عمل،في املدرسة وال ة والحكوميه ى املؤسسات اإلداريه يدفع الكثير  منهم إلى  وهذا ما(13)ومع شته

 االنغالق على أنفسهم .

 

 

 

                                                           

 ( تربية األبناء في اوروبا دراسة تربوية مبنية على تجارب وابحاث دعاة ومفكرين مسلمين مقيمون في الغرب2009محمود الدبعي ) (9)

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?40784 

 http://omersd.blogspot.com/2014/10/blog-post_51.html( الهجرة واالغتراب وأثرها على الفرد واملجتمع )مدخل نفس ي( 2014عمر يحيى أحمد )(10)

 املرجع السابق .(11)

 (الهجرة والتكييف ،السويد .2014رياض البداوي)(12)

 ( ضياع ديني.. صرخة املسلمين في الغرب، ترجمة إبراهيم يحيى الشهابي ، دار الفكر ، دمشق .2007جيفري النج ) (13)
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الفصل الثاني :التربية اإلسالمية 

 الرؤية الغربّية للتربية و  الرؤية التقليدّيةو  الرؤية اإلسالمّية -1

 باختالف املنطلقات 
ً
الفلسفية التي تسلكها الجماعات )يختلف تعريف التربية اصطالحا

إرساء ِقيِمها ومعتقداتها، وباختالف اآلراء حول مفهوم العملية و  اإلنسانّية في تدريب أجيالها،

 (14)وسائلها ( و  طرقهاو  التربوية

غالبا ال تمثل مفهوم  -اإلسالمية-بداية علينا أن نعترف أن أساليب التربية في مجتمعاتنا 

مكننا أن نطلق عليها )التربية التقليدية(والتي تقوم على السلطة والقسوة التربية اإلسالمية ،وي

والعيب هو كل ما يخالف  بااللتزام بالقوانين االجتماعية الشائعة، مقيدةواألوامر)والحرية فيها 

 -راي الوالدين ،ونتاج  هذه التربية
ً
دي إلى التمرد متى حانت يؤ  األطفال بالكبت مما شعور –غالبا

 األجداد ،أو النقمة على العادات والتقاليد،و  ويظهر ذلك من خالل السخرية من اآلباءالفرص ،

العقلي وضعف القدرة على االعتماد على و  واالحساس بضعف الشخصية وبالجمود الفكري 

 .(15)عبر األجيال املتالحقة( الذات، وتتميز بامتداد االخالق والعادات والتقاليد

  أما الرؤية اإلسالمّية
ّ
 ألخالق اإلنسان وعاداته  ربية فتفسر  على أنها :)عملية تقويمللت

 ،ويوثق في ذاك الوقت عالقته و  طباعهو 
ً
 راقيا

ً
 نموذجيا

ً
أفكاره ليكون تعامله مع ما يحيط به تعامال

      (16)بربه وخالقه( 

 ، )والتربية اإلسالمية هي نظام تربوي شامل يعّد     
ً
 ودنيويا

ً
 دينيا

ً
 متكامال

ً
 على إنسانا

ً
اعتمادا

ما   )والعقاب في اإلسالم   (17)النبوية ( مصدر الشريعة اإلسالمية وهو القرآن الكريم والسنة
ّ
إن

يقوم على هدف التقويم والّسعي إلعادة السلوك املائل إلى استقامته ، وال يعتمد اإلسالم العقاب 

خطأ ، والتي تبدأ من عقوبة بطريقة عشوائية ، وإنما يؤكد على تناسب أنواع العقوبة مع أنواع ال

النظرة ، والكلمة ، والتوبيخ ، إلى بعض العقوبات األشد قسوة ، كالضرب الخفيف ، واملنع من 

األبحاث و  ،أًما التربية الغربية فتقوم على الفلسفات املعتمدة عندهم والتجارب)(18)اإلنفاق وغيره

 العلمية ودراسة الجوانب النفسية لألبناء ، جاء في موسوعة الالند الفلسفية:) تربية، تهذيب،

  -الراشدون  تأديب :سلسلة عملية إجرائية ُيدّرُب فيها
ً
  الصغار من جنسهم،-األهل عموما

                                                           

 .16ملنهج التربوي اإلسالمي للطفل ، مطبعة اليمامة، حمص ( ا2002بهاء الدين الزهـوري )(14)

 ( التربية التقليدية  )بتصرف(2003عماد الديباني )(15)

http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?56-%C7%E1%CA%D1%C8%ED%C9-%C7%E1%CA%DE%E1%ED%CF%ED%C9-

%D0%C7%DF%D1%C9-%E1%C7%ED%E3%DF%E4-%C7%E1%C7%D3%CA%DB%E4%C7%C1-%DA%E4%E5%C7 

 http://www.almoslim.net/node/163453(الرؤية اإلسالمية للعقاب التربوي مقارنة بالرؤية الغربية1433خالد ُروشه ) (16)

( مفهوم التربية اإلسالمية 2016كفاية العبادي )(17)

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8

%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 

 http://www.almoslim.net/node/163453(الرؤية اإلسالمية للعقاب التربوي مقارنة بالرؤية الغربية1433خالد ُروشه ) (18)
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تقوم على الغربية هي تلك التي  )والرؤية. (19)ويشجعون لديهم نمّو بعض النزعات وبعض العادات (

أساس عقلي محض، والواقع عندهم هو مصدر الحقائق ، فبالتالي التربية عندهم تتمثل في إعطاء 

و هم يفسرون العقاب على أنه سلطة وظيفية وسيطة بين املربي . معلومات كاملة حول الواقع

وال والطفل فيضعفون من قيمة العقاب بصورة مبالغ فيها ، ويتحدثون عن كون العقاب حيوانية 

 ، (20)إنسانية ، وينادون إلى أن يحل محله اإلقناع واملناقشة ( 

 تفتقر التربية التقليدّية إلى التفهم بإعطاء مساحة للحوار، -الباحث املتواضع  -و برأي 

وضع بعض  إظهار مشاعر املحبة وتشذيب أسلوب العقاب ،أما التربية الغربية فتفتقر  إلى و 

-االهتمام بالجانب الروحي ، والتماسك األسري ، أما التربية اإلسالمية و  الحدود على حرية األبناء،

  -الحقيقية
ً
، وال و  فإّنها تشمل جميع جوانب التنشئة السوية ، فيستقيم حال األبناء جسديا

ً
روحيا

ير في أن يستفيد املسلمون من أبحاث الغرب وأساليبه التربوّية بما يتوافق مع شريعتنا 
َ
ض

السالم)الكلمة الحكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو و  نهج نبينا عليه الصالةاإلسالمية، وهذا 

 .(21)أحق بها(

ــــــــربـــــــــــــي -2
ُ
 امل

 مع الناش ئ ،خاّصة في  -ببساطة و  -املربي هو أساس عملية التربية ، ألنه 
ً
 طويال

ً
يقض ي وقتا

،و بالثقة واإلعجاب به، فاملربون االنتماء إليه و  السنوات األولى ،و ألن الناش ئ  يشعر بالحب

تذكر أن األبناء يتعلمون مما نفعله أكثر مما أن املثل األعلى ألبنائهم، وعلينا و  يَعّدون القدوة األولى

 ردود األفعال .و  الحركاتو  نقوله من السلوكيات واالهتمامات

 خصائص املربي الناجح :

    
ً
 و  النوايا الطيبةعلى املربي أن ينوي بتربيته ألبنائه  :دينيا

ً
 في نفسه مصلحا

ً
أن يكون صالحا

قال رسول هللا صلى هللا عليه  أن يستشعر األجر العظيم ملن يربي ولدا صالحا يدعو له،و  ملجتمعه،

أو ولد صالح يدعو  علم ينتفع به، أو جارية، مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة : ) إذا

كان  بسيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في تربية األطفال فقد، كذلك فإن عليه التأس ي (22)له (

ا كثيَر التبّسم، يالعب األطفال ويقّبلهم،
ً
ا حنون

ً
  إلى مهاراتهم ،يحفزهم  رفيق

ً
 بالشباب مشيرا

ً
مهتما

يل .و  على العمل وتعلم الّرياضات الَجَسدّية كالّسباحة
َ
وب الخ

ُ
 رك

                                                           

 .322،ص1(موسوعةالالندالفلسفية،تعريبخليألحمدخليل،الطبعةاألولى،عويداتللنشروالطباعة،بيروت،ج2001أندريهالالند)(19)

 إبراهيمبنعبداللهبنعبدالرحمنالزعير،الرؤيةاإلسالميةللعقابالتربويمقارنةبالرؤيةالغربية(20)

http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Educational%20punishment 

 (5/51الترمذي )(21)

 ( 3092صحيح مسلم ) (22)
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اء 
َ
 بالصالحكما على املربي الّدعاء لألبن

ً
)وليخش الذين  :أن يتقي هللا تعالىو  الهداية ،و  دوما

 خافوا عليهم فليتقوا هللا
ً
 (و  لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا

ً
 سديدا

ً
بعد القيام و  (23)ليقولوا قوال

 بما عليه يتوكل على هللا تعالى، فهو القادر  على الهداية.

    
ً
  :علميا

ً
ربيةو  من سمات املربي الناجح أن يكون مطلعا

ّ
 في علوم الت

ً
فس و  الّسلوكو  قارئا

ّ
الن

،ليفهم أبناءه في مختلف مراحلهم ،و يحسن التعامل معهم ، كذلك فإنه من الجيد أن يوسع 

  ما يجذب انتباه أبنائه ،سواء كان في علم الفضاء أو 
ً
ثقافته في شتى العلوم واملعارف ،خصوصا

إلى مدخالت التكنولوجيا الحديثة حتى ال يكون أن يتعرف و  صناعة السيارات أو أ سرار البحار ،

م .
ُّ
عل

ّ
ه ينّمي في نفس أبنائه محبة الت

ّ
 فإن

ً
 قارئا

ً
ربي مثقفا

ُ
 عن عالم أبنائه ، فحين يكون امل

ً
 بعيدا

    
ً
فسّية ، ويسعى للعالج  في  :نفسيا

ّ
ه على قدر  عال  من الّصحة الن

ّ
البد أن يتأكد املربي من أن

  وما إلى ذلك  -حال وجود اضطرابات نفسّية
ً
 إذا كان قد تعرض العتقال أو  عايش حربا

ً
 -خصوصا

 على األبناء ، وأن يتميز  بالصالبة في تحمل الضغوطات ،و 
ً
فس ي سيؤثر حتما

ّ
فعدم االتزان الن

يحسن إدارة الغضب. فتربية  األبناء  في مجتمع مختلف الثقافة  والديانة لهو  بالتأكيد أمر يحوي 

الكثير من الضغوطات بجميع مستوياتها ، فاالختالفات تبدأ من األمور البسيطة كاألكل واللباس، 

 كاإليمان بوجود إله ،وأي األد
ً
يان هو واستخدام بعض األلفاظ، إلى األمور األكثر ت عقيدا

 الصحيح؟، 

    
ً
إن القدرة على بناء عالقات اجتماعية تصبح حاجة ُملّحه عندما نتحدث عن  :اجتماعيا

الهجرة ، ففي أغلب األحيان على أفراد العائلة املهاجرة بدء حياة اجتماعية من الّصفر. فهم 

املرور  بأي بحاجة إلى كسب أصدقاء مقربين لقضاء الوقت معهم ويمكنهم االعتماد عليهم عند 

ظرف طارئ ، لذلك على املهاجر أن يتحلى باألخالق الراقية في التعامل مع الناس على اختالف 

درب عليها، وهي و  الخير و  يظهر التسامحو  أجناسهم ،و  أديانهم
ّ
العدل ،و يمكن تنمية هذه املهارة بالت

دالالتها و  ير االجتماعيةفهم التعابو  تعتمد بشكل كبير على مهارات التواصل مع اآلخرين ،ومالحظة

 ما يتعلمها األبناء باملحاكاة واإلرشاد .
ً
 ، وهذه املهارات  غالبا

كل اآلباء يمكن أن يخطـئـوا ولكن )أسوأ ما يمكن أن يرتكبه اآلباء في مثل هذه  :صفات عاّمة

 أو بالعكس ،بأن يكونوا شديدي اللحظات هو أن يبالغوا في لوم أنفسهم على ما وصلوا إليه،

. كما أنه من الضروري أن يتمتعوا (24)الدفاع عن أنفسهم مبرئين أنفسهم من كل مسؤولية (

 إلى جنب الحزم ،و)ال يعني الرفق  بالرفق واللين، فالرفق مفتاح القلوب،
ً
ويكون الرفق جنبا

 ،(25)التنازل عن الحق أو السكوت عن الباطل ،و إنما استعمال اللطف في أسلوب التعبير(

                                                           

 9سورة النساء اآلية  (23)

 ( دليل تدريب اآلباء في تربية األبناء ،الطبعة األولى ، املكتب اإلسالمي ،  بيروت .2007مأمون مبيض ) (24)

 للنشر والتوزيع ،جدة . ( الحب في التربية النبوية ،الطبعة األولى ،دار عوائد الخير2015عائشة محمد سلمان النجار )(25)
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،والتجاهل 
ً
يحافظون على و  أن يكونوا مواطنين صالحين يحترمون قوانين الّدولةو  أحيانا

 املمتلكات العامة ونظافتها .

كذلك البد لهم  من تلبَية حاجات أنفسهم  )فـكما يقول الرسول الكريم صلى هللا عليه 

فِسك عليك حقا(
َ
 لن

ّ
 فال بد من التنبه لضرورة تلبية حاجات اآلباء ألنف(26)وسلم )وإن

ً
 سهم أيضا

 يد قدرتهم على العطاءوبذلك تز  (27)(زحمة مساعي تلبية حاجات األطفال عدم إهمالها فيو 

 .االحتواءو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (3/198مسند اإلمام أحمد ) (26)

 ( دليل تدريب اآلباء في تربية األبناء ،الطبعة األولى ، املكتب اإلسالمي ،  بيروت .2007مأمون مبيض )   (27)
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ربية االسالمّية :
ّ
 أهداف الت

ربية
ّ
ربية اإلسالمّية )عّرفها صبحي طه بقوله: "الت

ّ
هي تنمية جميع جوانب  اإلسالمّية الت

الفكرّية والعاطفّية والجسدّية واالجتماعّية، وتنظيم ُسلوكها على أَساس الشخصّية اإلسالمّية 

ى مجاالت الحياة (
ّ
 .(28)ِمن مبادئ اإلسالم وتعاليمه لتحقيق أهداف اإلسالم في شت

 : (29)وتهدف التربية اإلسالمّية إلى تحقيق ما يلي

َعالىو  :الهدف اإليماني -1
َ
ه ُيمثل الهدف الذي ُهو الَهدف و  يعني غرس اإليمان باهلل ت

ّ
األَهم ألن

 الِجّن 
ُ
لقنا ألجله ) وما خلقت

ُ
إشباع و  هو نبراس الحياةو   (30)اإلنَس إال لَيعُبدون (و  خ

 .الروح

لقي -2
ُ
 األخالق الحسنة هي التي تظهر  جمال الروح فتجو  :الهدف الخ

ً
 عل الفرد مقبوال

،و 
ً
نة ،كما قال رسول األماو  الكرمو  هو مقصد من مقاصد الشريعة ،من الصدقو  محبوبا

ما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق(
ّ
  (31)هللا صلى هللا عليه وسلم )إن

رياضات الجَسد كالسباحة و  النظافة،و  من الحفاظ على الطهارة :الهدف الجَسدي -3

 (و 
ً
 لجَسدك عليك َحقا

ّ
 . (32)الفروسية ،و الغذاء باعتدال ) فإن

ف عليهم والتكلم التعر معايشة الناس و اإلنسان اجتماعي بطبعه، يحب  :الهدف االجتماعي -4

اُس الوقوف إلى جانبهم في أحزانهم )و  ،أفراحهم ومشاركتهم معهم،
ه
َها الن يُّ

َ
َيا أ

ا
ه
ْم  ِإن

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ْم  خ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ى َوَجَعل

َ
ث
ْ
ن
ُ
ر  َوأ

َ
ك
َ
ُعوًبا ِمْن ذ

ُ
وا ( ش

ُ
َعاَرف

َ
َباِئَل ِلت

َ
 . (33)َوق

و يقيموا حدود هللا فيها )و  مروهااألرض ليعفالبشر جعلهم هللا خلفاء في  :الهدف الحضاري  -5

ي جاعل في األرض خليفة (
ّ
ك للمالئكة إن  .(34)إذ قال ربُّ

 

                                                           

 قم ، األردن .( التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها، الطبعة الثانية  دار األر 1986رشيد ابراهيم الترمذي ، صبحي طه ) (28)

( األساليب النبوية في بناء الشخصية القيادية للطفل وتطبيقاتها التربوية في األسرة واملدرسة ، الطبعة األولى ،الدار 2016أحمد محمد يعقوب عبيدي ) (29)

 العربية للعلوم ناشرون ، املدينة املنورة )بتصرف (

 . 56سورة الذاريات ،اآلية (30)

 ( 273األدب املفرد " رقم ) صحيح البخاري في " (31)

 (1874صحيح البخاري) (32)

 .13سورة الحجرات ، اآلية  (33)

 30سورة البقرة اآلية (34)
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ة اإلســــــالمـيـــــــــة
ّ
 الهـــــــــويــ

 كان موقعه 
ً
تسعى التربّية اإلسالمّية للحفاظ على الهوّية اإلسالمية لدى الجيل القادم أيا

 و  املكاني
ً
بإسالمه ،و يعيش حياته على شرع هللا تعالى ، والحفاظ على الهوية ال الزماني لينشأ معتزا

ليس منه  يعني الجمود ،فهناك ثوابت يحكمها قوله عليه الصالة والسالم ) من أحدث في أمرنا ما

فهو رد (
      (36)،ومتغيرات تسير وفق إرشاده صلى هللا عليه وسلم : )أنتم أعلم بأمور دنياكم( (35)

 لتمييز بين الثوابت واملتغيرات، وعدم التفريق بين املستقرات واملستجدات،والغفلة عن ا

 (37).وحياتنا للتخلف والتلف (( يعرض تديننا لألخطار،

 (38)عناصر  الهوّية اإلسالمّية :

اإليمان العميق للفرد بمعتقداته الّدينّية تمثل نواة الهوّية ، واعتزازه بها يجعله  :املعتقد -1

 بها
ً
 أمام فكر  تلك املجتمعات ،سواًء كانوا  ذوي ديانات أخرى أو ال دينيين، أكثر  تمسكا

هي لغة القرآن الكريم ، و  وهي العنصر الثاني األكثر بروًزا في تشكيل هويتهم ، اللغة: -2

مع و  التحدث بها  في البيتو  وللحفاظ على هذا العنصر  ، على املسلمين تعلم هذه اللغة

 األسرة على األقل .

والتاريخ يعني جذور الهوية املمتدة والراسخة في األرض ،و هذا التاريخ يبدأ من  :التاريخ -3

السالم  والصحابة الكرام ،وهو نهج متكامل للحياة ، وإن و  سيرة الرسول عليه الصالة

تعرف إال القليل عن تاريخ اإلسالم واملسلمين ،  الغالبية العظمى من األقليات املسلمة ال

 لوسائل اإلعالمية .وتشويهه أحيانا با

تمثل طريقة التفكير  والنظرة للحياة ،و تكتسب من البيئة املحيطة ، فاألجيال و  :فةالثقا -4

التي تنشأ في بالد املهجر  تعيش في ظل ثقافتين متعارضتين، فينشأ من جراء ذلك ازدواج في 

 . شخصية األقلية املسلمة وما يترتب على ذلك من إضعاف للهوية والتشويش عليها

ـة -5
ّ
ومن املبادئ التي يمكننا زرعها في نفوس األبناء بما يتناسب مع  :مبـــــادئ إســـالمــيــــــ

الفخر بالهوّية اإلسالمّية : وذلك يكون بمعرفة تعاليمه السامَية فنتحدث  أعمارهم ،زرع

م (39)عن املحبة) ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه(
ُ
،و الصدق ) َعليك

                                                           

 (2697صحيح بخاري ) (35)

 (2363صحيح مسلم )(36)

(معاملالهويةاإلسالميةوتحدياتالعصر،ورقعمللدوروزارةاألوقافالقطريةفيالحفاظعلىالهويةاملسلمة2011غيثبنمباركالكواري)(37)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=166345 

 http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41730( مشكلة األقليات املسلمة في بالد الغرب . 2012أحمد عبدالغني محمود عبدالغني ) (38)

 )بتصرف(

 (13صحيح البخاري ) (39)

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41730
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ار كلُّ هين لين (40)( دق فإن الصدق يهدي إلى البربالصّ 
ّ
ما يحرم على الن

ّ
ين )إن

ّ
و الرفق والل

عامل بأخوة مع املسلمين ،وبالبر (41)قريب سهل(
ّ
، واحترام اآلخر مهما اختلف عنا ،والت

 وال بالهمز 
ً
 وال لفظيا

ً
واإلحسان مع غير املسلمين ،وعدم االعتداء على أي إنسان ،ال جسديا

ـمزة( واللمز 
ُ
عدم االعتداء على الجماد و  حتى في غيبتهم ،والرحمة (42))ويل  لكل همزة  ل

يم و  غير ذلك الكثير من األخالق الراقيةو  ،(43)والحيوان ) الّراحمون يرحمهم الرحمن (
ّ
الش

 الفاضلة .

عبد ، قال صلى هللا
ّ
شجيع على العلم واعتباره من أنواع الت

ّ
 و تمّيزت الشريعة اإلسالمية بالت

 سّهل هللا له به طريقا إلى الجنة(
ً
 يلتمس فيه علما

ً
 ،واألمانة(44)عليه وسلم:)من َسلك طريقا

 هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلهاو 
ّ
اس أن تحكموا إذا حكو  العدل بين الناس)إن

ّ
متم بين الن

 ،و هو دين وسطية واعتدال في جميع األمور كاألكل والشرب والعبادة .(45)(بالعدل

 
ً
عطاء املحتاجين ) إو  ،واالنفاق في سبيل هللا (46))قال تعالى: )و كذلك جعلنكم أمة وسطا

 ، (47)تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون( لن

 اإلسالمية املسلَم للطهارة ) وثيابك فطّهر (
ُ
ظافة (48)وقد دعِت الشريعة

ّ
للحفاظ على الن

ونوا ِفي 
ُ
ك
َ
ى ت كم وِلَباسكم حته

َ
اَمة (،واملظهر الجميل )إنه هللا  جميل )أْصلحوا ِرَحال

َ
كم ش

ه
اس كأن

ه
الن

او (50)هللا يحب املحسنين ( و االحسان )و ،(49)يحب الجمال(
َ
َعالى ُيِحّب ِإذ

َ
 ت
َ  اَّلله

ّ
َعِمل  االتقان )ِإن

ُه (
َ
ِقن

ْ
 ُيت

ْ
ن
َ
 أ
ً
م َعَمال

ُ
َحُدك

َ
 .(51)أ

اش ئ لهذه التعاليم
ّ
اريخ املشرق لرجاالت العلم و  -وغيرها الكثير–املميزات و  إن معرفة الن

ّ
الت

والفكر والدعوة والقادة املسلمين العظماء ، والحضارات التي قامت تحت الخالفة اإلسالمية 

هويته ، وبعد حين سينتابه  إرادة نشر  هذا الدين العظيم ، إذ  إنّه املنهج و  ،يدفعه لالعتزاز  بدينه

                                                           

 (2261/5صحيح البخاري ) (40)

 (654/4سنن الترمذي ) 41

 ( .1سورة الهمزة، اآلية)   (42)

 (1924سنن الترمذي ) (43)

.....( 10الدرس )  -خواطر إيمانية  – 1435(أحاديث رمضان 2014محمد راتب النابلس ي ) (44)
ً
 يلتمس فيه علما

ً
 ( : الحديث الشريف ) من سلك طريقا

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=12468 

 (58سورة النساء ، اآلية ) (45)

 (143سورة البقرة ، اآلية ) (46)

 (92سورة ال عمران، اآلية ) (47)

 (4سورة املدثر آية ) (48)

 (147صحيح مسلم ) (49)

 (195سورة البقرة آية ) (50)

 (897الطبراني في األوسط )(51)
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ُ
هجامل

ّ
ما يضرهم و  بشر خالقهم العالم بما ينفعهمالذي وضعه لل ن ي لهذه البشرية ، وهو الن

 ،وحينئذ يشعر  بأن لديه ما يحتاجه غيره  .

ســـــــــــــــــــــــس تربــويــــــــــــــــــــة
ُ
 أ

رض ي هللا عنهما قال : كنت خلف  أبي العباس عبد هللا بن عباس عن ،العالقة مع هللا تعالى .1

علمك كلمات : احفظ هللا يحفظك ،   : (النبي صلى هللا عليه وسلم يوما ، فقال
ُ
يا غالم ، إني أ

ل هللا ، وإذا استعنت فاستعن باهلل ، واعلم أن 
َ
لت فاسأ

َ
احفظ هللا تجده تجاهك ، إذا سأ

ن ينفعـوك بش يء ، لم ينفعوك إال بش يء قد كتبه هللا لك ، وإن 
َ
ّمة لو اجتمعت على أ

ُ
األ

 بش يء قد كتبه هللا عليك، رفعت األقالم اجتمعوا على أن يضروك بش يء ، لم يضروك إال 

 (52)وجفت الصحف(

ففي هذا الحديث الشريف توجيه لطيف ملنهج الحياة ،أن يسير املرء في حياته ويجعل 

 مراقبة هللا نصب عينيه في جميع األحوال..

ه بوجود درجة عالية من التوافق وإشباع العواطف واالحترام يكون  ،العالقة بين الزوجين .2
ّ
ألن

الهدوء واإليجابية ،وينعكس هذاعلى األطفال و  الوالدان في حالة من االتزان النفس ي

بشعورهم باألمان واالحترام لوالديهم، والتوافق بينهما على ماهو الصحيح والخطأ ،وما هو 

يؤدي إلى صراع داخلي في نفس الطفل ،إضافة إلى أن املنزل املسموح واملمنوع ،ألن االختالف 

 الّسندو  الذي يسوده مشاعر املحبة هو أفضل بيئة ليشعر األبناء باألمانو  املستقر و  الهادئ

 هو كذلك نادرا ما ُينش ئ أبناء مدمنين أو منحرفين . و  االمتنان ،و 

، أو تفضيل أحدهم على األخر ،و عدم عدم املقارنة بينهم و  ،اعاة الفروق الفردية بين األبناءمر  .3

صيحة من أهلها
ّ
في و الشكوى من األبناء أو التحدث عنهم بسوء أمام اآلخرين ،تطلب الن

 الوقت املناسب .

ِصحي منذ الّسنوات األولى كي يتعلم  الولد االنضباط و  مناسب الحرص على وجود نظام يومي .4

هرب من موعد و  ،و يقلل من الفوض ى
ّ
وم أو الّدراسة ...الخ.محاولة التـ

ّ
 الن

الكره والغل على البلد األجنبي أو شعبه غير املسلمين و  من حمل الحقد حفظ قلب الطفل .5

حفظ الحقوق ،و ما و  إكرام الضيفو  ،والنظر على أنهم أعداء، بل نعلمه احترام الجيران

 يفهمه من أحكام التعامل مع غير املسلمين 

                                                           

 (2516رواه الترمذي ) (52)
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قة بين الوالدينفّعاال  انأَساس املَصارحةو  الّصدق .6
ّ
 اعتياد و  ن ألّنهما يقويان الث

ّ
األبناء ، فإن

 ، حتى في حين ارتكاب خطأ ما 
ً
و ذلك يحدث حين تكون ردود –األبناء على قول الّصدق دوما

 ما يشغل تفكيرهم .و  يسهل معرفة املؤثرات التي تالمسهم -األفعال واعية من ِقبل الوالدين

بنى على الحب واالح .7
ُ
ربية ت

ّ
 ُجل ما يفعله اآلباء يكون  الحنانو  ترامالت

ّ
بناء إلى أن

َ
،فحين يطمئن األ

تمني األفضل لهم ، يصبح األبناء يبادلونهم تلك املشاعر ، و  بدافع املحبة والحرص عليهم،

ات لديهم ،إذ أنهم أشخاص 
ّ
فُيشّبع الجانب العاطفي لدى األبناء ويرتفع مستوى تقدير  الذ

 رجع املوثوق لهم .يصبح األهل املو  محبوبون،

  كي يشعر االبن باألثر و  ،واملكافأةاستخدام التعزيز  .8
ً
لزيادة فعاليته يفضل أن يكون فوريا

 من املسؤولّيات التي و  االيجابي للسلوكيات الجيدة مما يقوي إرادته ،
ً
كذلك إعطاؤه قدرا

ه
ّ
 باملسؤولية .الشعور و  قدراته مما يعزز لديه تقدير الذات ،و  تتناسب مع ِسن

مع األصدقاء ، ملعرفة ما يحدث معهم و  الحيو  في املدرسة-عن ُبعد  –املتابعة املستمرة لألبناء .9

 لهوهم .و  أماكن جلوسهمو  نوع رفقائهم ،و  ،و التغيرات التي تطرأ على ُسلوكّياتهم ،
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الفصل الثالث : األبناء في املهجر 

 األبناء
ّ
  أن نفهم أن

ً
اشئين في املجتمعات الغربّية  لن يكونوا كمن نشأ في  علينا أوال

ّ
الن

شأةو  املجتمعات اإلسالمّية .ال نتحدث ُهنا عن أفضل أو أسوأ،
ّ
ما عن اختالف في الن

ّ
 الثقافةو  إن

التعليم ،لذا علينا التعامل مع هذه و  اللغة ،وذلك االختالف ناتج عن اختالف املجتمع والبيئةو 

 الحقيقة بدل إنكارها ،

القوانين التي وضعت لحماية األطفال  األمر  اآلخر الخاص بتربية األبناء في بالد املهجر : هو و 

وحرّية املراهقين ، كما أن للمؤسسات االجتماعّية حق اإلشراف على األسرة ومراقبتها ومراقبة 

 
ّ
فاِصيل األوالد مراقبة دقيقة ، ولكل أسرة مسؤول ومسؤولة من املؤسسة االجتماعّية تتابع  الت

وتسعى إلخضاع  األَسر إلى القواعد والقوانين الّسارية في هذه الدول ، كاتخاذ قرار بعدم صالحية 

الي يتم أخذ األبناء -بسبب مشاكل بين الوالدين أو ضرب األبناء ... –األبوين في تربية األبناء
ّ
و بالت

ى األطفال.
ّ
االهتمام بشكل أكبر  و  خذ الحيطةلذا فهم بحاجة إلى أ وتوزيعهم على أسر أجنبّية  تتبن

 ألبنائهم .

 احتياجات األبناء في بالد املهجر 

إشباع احتياجاتهم العاطفية ،و هذا االحتياج يشترك و  عملية التربية تقتض ي احتواء األبناء

 في أّي مكان ؛
ً
بحسب الظروف و  تختلف درجات االحتياج من طفل آلخر ، و  فيه األطفال ُعموما

حيطة .وتخ
ُ
 لالختالفامل

ً
التباين في القدرات واالهتمامات ،ولذا و  تلف حاجات األطفال وتتنوع طبقا

يجب األخذ في عين االعتبار، عند إشباع هذه الحاجات ،أن تراعى تلك  االختالفات حتى يتم العمل 

على تدعيم مهارات هؤالء األطفال وتحقيق الّسعادة لهم ،كما أن ذلك يساعد في رعاية  األطفال 

ي الظروف االستثنائية  في نواح معينة فهناك من يبدو عليهم عالمات الغضب واالنفعال ذو 

فسيةو  ،وآخرون قد يكون لديهم صعوبات في التعلم ،
ّ
 ما تكون االضطرابات الن

ً
املشكالت و  غالبا

 السلوكية لدى األبناء ذات عالقة بإهمال أو إخالل التعامل مع تلك االحتياجات .

 

 :  (53)اء احتياجات األبن

مثل احتياجات الجَسد للبقاء ،مثل الحاجة  حاجات مادية أو  فسيولوجية -1
ُ
وهي التي ت

املأوى، فالحاجة إلى الطعام مثال تشبع بتقديم الغذاء املناسب ،ونتذكر و  إلى الطعام

                                                           

 ( الحاجات النفسية للطفل، الطبعة الثالثة ،دار اقرأ للنشر والتوزيع ، القاهرة .2015مصطفى أبو سعد ) (53)
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 تناول لحم الخنزير حرام ،فعلينا أن نجد لهم بدائل أشهى ،
ّ
 عندما نخبر أبناءنا أن

 الخمر حرام يمكننا أن نريهم مساوئه عندما نخبرهمو 
ّ
 أضراره . و  أن

قد يلجأ إلى و  املخاوفو  هي حاجة اإلنسان أن يحمي نفسه من املخاطر و  حاجات األمن: -2

يمنحه  بدافع حماية نفسه بحسب تفكيره ،و إشباعه باملحبة -غير مرغوبة –سلوكيات 

األمن، فكلما كانت  الطمأنينة، كذلك فإن استقرار الوسط العائلي شرط  أساس ي في

مرحبة به، َساعد ذلك على نموه وتكيفه مع و  األرضية التي يعيش عليها الطفل ثابتة

 البيئة.

تكوين و  طبع اإلنسان االجتماعي يدفعه لالتصال باآلخرين :الحاجات االجتماعية  -3

العالقات معهم .فمن املهم أن يكون للطفل أصدقاء يلعب معهم ويبادلهم املحبة 

.وهذه العالقات تشبع حاجة اإلنسان إلى القبول واالنتماء إلى فئة أو  والتعاون 

 مجموعة .

اتحاج -4
ّ
  ذا  قيمة الحاجة إلى أن يشعر :ات احترام الذ

ً
 فائدة ،و  الفرد  أنه يؤدي عمال

ه قادر على تحّمل املسؤولية و 
ّ
الحاجة إلى الّدعم اإليجابي الذي يبني روح املبادرة و  أن

ثني على قيام الطفل و  واإليجابية ،
ُ
الحاجة إلى املدح ويقصد به الرَسائل اللفظية التي ت

 بسلوك جيد.

سعادته من خالل إنجازاته و  وهي حاجته بأن يحقق طموحه :حاجات تحقيق الذات -5

 واستغالل طاقاته وقدراته .

املعرفة ،فإن محاولة الطفل التعرف على بيئته و  الحاجة إلى التعلم :حاجات عقلية  -6

تب العلمية التي العوامل املهمة التي تساعد على نموه الفكري ، فحبذا توفير  الكمن 

تكون اإلجابة عن و  تعد ) األسئلة ( من أشكال البحث عن املعرفةو  ،تتناسب مع عمره 

أسئلة الطفل بما يناسب عمره ومستوى إدراكه ،و الحذر الشديد من االجابات 

 الخاطئة أو املضللة .

ـعلم. :لعبالحاجة إلى ال -7
ّ
ة لعملّيـة الت

ّ
 القدرات ،و  تنمية املواهبو  وهو من املبادئ الهامـ

 تسلية .و  إفراغ الطاقات بمتعةو 
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 تعديل السلوك

 لكن تختلف أساليبه بين الرؤيتين التقليديةو  العقاب  جانب مهم من جوانب التربية

ربية : و 
ّ
 الغربية  للت

  أنه ارتكب خطأ،أهمها أن  فالعقاب له أسس عند تطبيقه،
ً
 تتأكد أن االبن يعلم مسبقا

 منه ،وأن تتم املعاقبة بهدوء مع ذكر 
ً
وأن تتناسب شّدته مع حجم الخطأ فال  يكون العقاب تشفيا

السبب ،كيال يشعر بالكره والحقد ،و أن تتم معاقبته لسلوكه ال لشخصه أي دون اعتداء على 

قار، واستخدام العقاب عند عدم نفع أي أسلوب أو إهانته بذكر  ش يء من صفاته باحت كرامته،

أن ال يترتب عليه الحرمان من أساسيات الحياة ،أو اإلضرار بمصلحته ،مثل الحرمان من و  آخر ،

عليم أو الغذاء األساس ي  ،
ّ
 ما تكون الغاية من العقاب تعديل السلوك ،و  الت

ً
لكن األسلوب و  عادة

 الخاطئ  يؤدي إلى نتائج سلبية ،

وقوع ضرر جسدي أو نفس ي  يمكن اتباعها دون   (54)نا عدة طرق لتعديل السلوكنذكر ه 

 للطفل :

قيض: -1
ّ
وهو تعزيز الفرد عند قيامه بسلوك نقيض للسلوك  التعزيز التفاضلي للسلوك الن

 املقبول الذي يراد تقليله ويجب تعليمه السلوك الصحيح وتدريبه عليه إذا كان ال غير

 .يعرفه

قصان التدري يالتعزيز التفاضلي  -2
ّ
يتم تحديد فترة زمنّية ويقاس فيها السلوك غير  :للن

املرغوب املراد تعديله فإذا كان معدل حدوث ذلك الّسلوك خالل هذه املّدة الزمنية أقل 

 .يعزز  إذا كان أكثر الو  ،يتم  تعزيز الفرد،

محددة مباشرة وهو إزالة املعززات اإليجابية مدة زمنية  :اإلقصاء عن التعزيز اإليجابي -3

حدوث السلوك الخاطئ ،وله شكالن :أولهما إقصاء الفرد عن البيئة املعززة له  بعد

يحصل أبدا  ،وثانيهما سحب املعززات من الفرد ،ومن الّضروري التأكد من أن الفرد ال

 . على أي معززات أخرى خالل هذه املّدة الزمنية

ه بما هو مقبول وما هو غير مقبول، وله ويشتمل على توبيخ الفرد وتذكير  :التصحيح الزائد -4

شكالن: األول إزالة الضرر الذي نتج عن السلوك وإعادة الوضع إلى أفضل مما كان عليه. 

 تتوافق مع السلوك غير والثاني هو املمارسة اإليجابية وهي أن يقوم بتأدية سلوكيات ال

بسهم نطلب منهم أن املقبول مثل تعليم األطفال الذهاب إلى الحمام فإذا اتسخت مال

رة أو ملدة يقوموا بتنظيفها والذهاب إلى الحمام والجلوس بالطريقة الصحيحة عشرين م

 . ومن املهم هنا أن ال يعزز السلوك الخاطئ أثناء تأديته للتصحيح الزائد .ثالث دقائق

                                                           

 (تعديل السلوك اإلنساني، الطبعة الثانية، دار الفكر، األردن، عمان .2010جمال الخطيب )(54)
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ويطلب فيها من الفرد حال تأديته للسلوك الخاطئ أن يقوم بتأدية  :السلبية املمارسة -5

  
ً
السلوك نفسه بشكل متواصل لفترة زمنية محددة ،وبالنهاية يصبح السلوك مكروها

يكون فيه أذّية للفرد ،وإنما  ومزعجا له هو ،ولكن يجب االنتباه إلى نوع السلوك أن ال

 .كثرته فقط غير مرغوبة

تحدث بعض السلوكيات الخاطئة فقط في ظروف محددة. فعند تغيير هذه  ضبط املثير: -6

هو قابل للكسر  تقل هذه الّسلوكيات الخاطئة مثلما يحدث عندما تضع األم ما الظروف

 .بعيدا عن ابنها

 

َسـر
ُ
ـواهر االجتماعية لأل

ّ
 في بالد املهجر  الظ

 :(55)هناك عدد من املظاهر االجتماعية املنتشرة

 اآلباءفمطالبهم املادّية ال تنتهي وال يجد فيهم  :الطابع املادي على تفكير األبناءغلبة  -1

بل عيونهم على  حالة من الرضا، فاملتطلبات املادية، مع كثرتها في أيديهم، ال تسعدهم،

 ليس لديهم . ما

فال يستطيع  على عكس ما ينبغي أن تكون عليه الحال، :سيطرة األبناء على اآلباء -2

 ما يخرج االبن من املنزل بعد سن السابعة و  الوالدان املنع أو اإلجبار ،بل
ً
عشر غالبا

 مأوى.و  ليكون مسؤوال عن حياته ، ويعيش بحريته ، فيبحث عن عمل

وعزوف األبناء  ويقصد به اتساع البون بين تفكير األبناء وتفكير اآلباء، :صراع األجيال -3

ينظرون إلى خبراتهم على  في كثير من األحيان عن  االستفادة من خبرات جيل الكبار إذ

 ر الذي نعيش فيه.أنها لم تعد ذات قيمة في هذا العص

هذا اإلعجاب َيصحبه تقليد و  :الهوس بأهل املجون واإلعجاب بمشاهير اإلعالم -4

 أو و  بعض األفكار ،و  قّصة الشعر و  باللباس
ً
الّرغبة  بأن يصبح مثله سواًء كان مغنيا

.  
ً
 ممثال

بكل التي تعد بؤرة للفَساد واالنحراف ،وإقامة الَحفالت و  :الترّدد على النوادي الليلية -5

 ما فيها من مخالفات للقيم واألخالق الّدينية .

ماسك داخل األسرة -6
ّ
ا :ضعف الت

َ
ارج املنزل، و النشغ

َ
األم ،إن لم ل الوالد في العَمل خ

ن 
ُ
مع األصدقاء وعلى و  األبناء في الدراسةو  ،َعاملة فهي مشغولة بعمل املنزل وأعبائهتك

 األجهزة اإللكترونية .

                                                           

 ( من أجل أطفالنا، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بيروت .1404عدنان السبيعي) (55)
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 املربي في بالد املهجر أبرز التحديات التي تواجه

عادية. فكل ش يء حولهم يجرهم إلى الذوبان  يتعرض األوالد إلى  ضغوط ومغريات غير

 شاشات التلفزة ، ويعمل على سلخهم من ثقافتهم وهويتهم اإلسالمية  في الشارع واملدرسة وعبر

 االنحراف ،و  يزداد احتمال الفسادو 

 املربين في بالد املهجر :من أبرز التحديات التي تواجه بعض و  

 االنتحار :

حتى  -تعد ظاهرة االنتحار ظاهرة منتشرة بشكل أكبر في بالد الغرب بين مختلف األعمار 

ألسباب مختلفة ،فمن ناحية علمّية )الهرمونات املوجودة بأجسام -املراهقين و  بين الشباب

 و  املراهقين تسبب حدوث تقلبات مزاجية كبيرة لديهم ،
ّ
فكير  في االنتحار إلى خطر يتحول الت

ات(
ّ
قص في الثقة في الذ

ّ
 أو (56)حقيقي عندما يصاحب اإلحباطات املزاجية حالة من الن

 ،أو نقص في اهتمام أفراد األسرة   عالقات غرامّية فاشلة،
ً
أو فقدان شخص قريب جدا

لحياة عدم الرضا عن اومحبتهم، أو الوقوع ضحية اعتداء جنس ي ، أو ضغوط مادية كثيرة ،و 

 بصورة عاّمة .وهذه

عالمات قد تدل على اإلقدام على االنتحار :تهديدات كالمّية باالنتحار ،فترات طويلة من 

وم لفترات طويلة ،اضطرابات مراهقين مبالغ بها ،وجود آثار 
ّ
االكتئاب ، فقدان الشهية، الن

طع في جسمه .
َ
 ق

 أن اإلخفاق هو أول خطوات
ً
م أبناءك دوما

ّ
أن جميع املشاكل لها و  النجاح للوقاية : عل

ة  للصابرين ، بشرهم 
ّ
حلول ،و دون ذلك  ال تكتسب الخبرة ، أخبرهم ما أعده هللا في الجن

أن و  قد مروا بفترات عصيبة -حتى األنبياء–احِك لهم أن جميـــع البشر و  بالفرج بعد الصبر ،

 األقوى هم من نجحوا بتخطيها ولم يستسلموا  لها .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مكتبة الجرير، الطبعة األولى، الرياض .( التهذيب اإليجابي من األلف إلى الياء، ترجمة وطباعة 2007لين لوت / جان نيلسن )(56)
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 :(57)الخمر(و  االدمان )املخدرات

 عوامل قد تؤدي إلى الوقوع في اإلدمان :

قص  كاإلحباط في عمل أو تلبية حاجة معينة، :عوامل نفسية -1
ّ
والشعور بالن

 لعدم القدرة على ُمجاراة اآلخرين  في مستويات طبقيه معينة أو ثقافية ،أو

واملجازفة ،و الشعور بالفشل وعدم القدرة والكفاءة ،أو حب االستطالع 

عور باالستقاللية
ّ
ة .و  الرغبة بالش

ّ
خصيـ

ّ
 قوة الش

التفكك األسري وما ينتج عنه و  كرفقاء السوء :العوامل االجتماعية واألسرية -2

 كون أحد األبوين مدمنا .و  من صراعات وتوتر، وغياب أحد الوالدين،

واملسلسالت بما تعرضه من نماذج سيئة في األفالم  :تأثير  وسائل اإلعالم -3

وعدم تأدية رسالتها بالتوعية والتحذير ، ووفرة املال بأيدي األبناء ،وغياب 

 الرقابة .

 :أسباب اللجوء إلى تعاطي املخدرات

إثبات الذات ، وضعف الوازع و  وحب االستطالع.عدم الوعي بأخطار اإلدمان

 وألهرب من الواقع وتحسين املزاج ، وا الّديني ،والّرغبة بالتقرب إلى بعض األصدقاء،

 لرغبة بلفت األنظار .

 الوقاية من اإلدمان :

  أن تكون األسرة منفتحة بخصوص مناقشة تعاطي املواد املخدرة ،و تثقيف األبناء

 حول اإلدمان.

  من قبل الدخول إلى املدرسة بالتركيز على عوامل خطرة مثل 
ً
أن تبدأ الوقاية مبكرا

ونقص املهارات االجتماعية ،والصعوبات الدراسية واالهتمام السلوك العدواني، 

 بوجود عالقة صداقة مع األبناء .

 . ممارسة الّرياضة ، ألنها تقلل التوتر وتزيد من الطاقة اإليجابية والّصحة الجسدية 

   االنتباه إلى مؤشرات قد تؤدي إلى اإلدمان ،و تكثر  في الفترات الحرجة، كاملرور

أو تراكم املشكالت ، أو  االبن أو ظهور آثار  تعب نفس ي أو اكتئاب، بضغوط في حياة

 العزلة والبعد عن األسرة ،

                                                           

 فؤاد بسيوني ،الحقيقة والخيال في ظاهرة انتشار وإدمان املخدرات ،االسكندرية، املعرفة الجامعية . -1هذه الفقرة من مرجعين ) (57)

 (سيكولوجية اإلدمان ،جامعة عين شمس ،كلية األدب ، القاهرة .1992حسين فايد ) -2
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 خصائص املدمن ألن اكتشاف اإلدمان في البدايات و  على الوالدين معرفة عالمات

 إلى املصّحـة ،وعدم الخجل من ذلك و  ُيسهل العالج ،
ً
يجب ادخال االبن فورا

 واحتواؤه .

 الشذوذ الجنس ي :و  ّية العالقات الجنس

هي عملّية تربوية مستمرة تبدأ من سن عام الى ما بعد  :تعريفها ،التربية الجنسية

التجارب الجيدة لومات العلمية واألصول الشرعية و وتشمل إمداد األبناء باملع البلوغ،

فسيةو  بما يناسب قدراتهم العقلية املتعلقة باملسائل الجنسية،
ّ
يؤهلهم الجنسية ،و بما و  الن

 (58)ملواجهة املشكالت الجنسية في الحاضر واملستقبل.

وهذا  هي أحد األمور التي يجب على الوالدين تربية وتثقيف األبناء  بها. :أهميتها

وهي تساعد على تقبل الفرد  ،ل للوقاية من االنحرافات الجنسيةالتثقيف من أهم العوام

 نسّية سليمة بعد الّزواج أيضا،حياة جلجنسه مع احترام الجنس اآلخر ،وتضمن لألبناء 

حرش أو االستغالل الجنس ي أو االعو 
ّ
 .تداء ،خاصة مع تزايد هذه الحاالتالحماية من الت

ينبغي تقديمها بطريقة علمّية دون الشعور بالتوتر أو  كيفية تقديمها من قبل الوالدين:

بية عن األعضاء ،وربط الخجل، أو العصبية من سؤال االبن ،وأيضا دون استخدام ألفاظ نا

الجانب الجنس ي بالعاطفي منها ،و ربطهما بتحمل املسؤولية والجانب الشرعي، حتى تكّون 

 اتجاهات نفسّية متزنة وصحيحة ،مع مراعاة العمر والبيئة . 

 التربية الجنسية حسب املرحلة العمرية:

نسمح ألي  ال اشرة،من الوالدة إلى عمر سنتين: إخراجه من غرفة نوم والديه أثناء املع

 نتركه في البيت وحده مع العاملة، ال النظر إلى عورته، شخص بتغيير  مالبسه أمام غيره ،أو

عند تنظيف دبره  ال تقل " رائحتك كريهة" بل قل "إنها فضالت صحّية ". ال نعوده على تحسس 

حدث عن أماكن العورة تحدث بطريقه إيجابية حتى ال  أماكن عورته،
ّ
 .(59)يكره جسدهعند الت

عدم املبالغة بالتنظيف أو مداعبة الطفل منها كي  من عمر سنتين إلى خمس سنوات:

زرع خصوصية الجسد كي يكون لديه حياء بأن تتجنب األم اإلطالة بالنظر ،وعند  يضحك،

تعليمه االستحمام وحده، تضع الستارة بالتدريج لتغطيته ،و تبدأ بتعليمه االعتماد على 

                                                           

 .مركز ابصار للنشر والتوزيع. القاهرة .مصر.1("التربية الجنسية اصول شرعية وقصص واقعية"ط2017 محمد)عبد املعطي، عبد هللا(58)

 خطوة عملية للتربية الجنسية، موقع طريق اإلسالم 47(2014جاسم محمد مطوع )(59)

https://ar.islamway.net/article/41247/47-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 
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تخدام الحمام من عمر ثالث سنوات ،وال يقوم أحد بهذا الدور غيرها ،وعند نفسه في اس

 .(60)الضرورة يقوم بها األب

 املجتمعيةو  قبل البلوغ إخبار األبناء عن التغيرات التي ستطرأ عليهم وداللتها الّدينيةو 

 ما سيترتب عليها .و 

الوالدان بشرح كيفية  مع اإلجابة على تساؤالت األطفال مثل من أين أتينا ؟ يقوم

تلتقي خليتان وتندمجان ثم تنقسمان ،،.. يفضل أن يتعرف األبناء على  ،حدوث الحمل

وإذا شعرت من  ،البلوغ يمكن تقديم شرح أكبر  وبعد ،األعضاء التناسلّية بطريقة علمية

م أسئلة أبنائك أنهم على علم بالعملية الجنسية عليك ،فهم املصدر ،والتأكد من أن فهمه

 صحيح ،كي تكسب ثقته بك ويعود إليك دائما.

هي االنجذاب ألشخاص من جنس مماثل ،لذلك فهي تدل  :مفهومها املثلية الجنسية،

 .(61)على وجود عواطف أو ممارسات جنسية بين أفراد من جنس واحد

 العكس صحيح،و  غياب صورة األب أثناء تربية الطفل ،ووجود أم متسلطة أسبابها:

حرش 
ّ
 الجنس ي باألطفال واالعتداء عليهم ،والتجربة الجنسية املثلية في مرحلة الطفولة،والت

والتعارض  وعدم االهتمام ببدايات امليل إلى الجنس نفسه منذ الطفولة والعمل على تعديلها،

ما يترتب عليه من و  ، والعنف املنزلي(62)بين املمارسات الحياتية وااللتزام الّديني في املنزل 

فور 
ّ
من جنس معين ،وهو أهم عامل ،عرض املثليين باإلعالم على أنهم أشخاص طيبون الن

،ولفت االنتباه إليهم ،وعدم إعطاء األبناء فرصة للتعبير عن أنفسهم ،والكبت املستمر ،مما 

يعطي فرصة لتطور املشكلة، التجربة الجنسية األولى تكون شاذة ،مثل مقطع فيديو أو 

من املتعة أثناء احتضان صديق ل أو صديقة مدة طويلة، معلومات من صديق أو حالة 

التشدد ، وغياب التربية الجنسية السليمة ،وضعف الوازع الديني، وحب التجربة و  واالنغالق

بين و  والفضول ،ومخالطة املثليين، والتساهل في ستر العورات بين النساء بعضهّن بعضا،

االطالع على مثيرات جنسية كثيرة أو شاذة، و  الرجال   بعضهم بعضا ،كما يحدث في األندية،

 .(63)مما يجعل املرء ال يكتفي بما هو معتاد 

                                                           

 علوم انسانية، قناة اقرأ –( التربية الجنسية عند االطفال 2017يزن عبده )(60)

https://www.youtube.com/watch?v=6V3w372jBdA 

سية ويكيبديا املوسوعة الحرة ، املثلية الجن(61)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

(الشذوذ الجنس ي أسبابه وعالجه ، مجلة سيدتي 2013منى الصّواف )(62)

http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-

%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87 

 لجنس ي، قناة مكاني( الشذوذ ا2017عبدالرحمن ذاكر الهاشمي )(63)
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وفي هذا املجال الوقاية خير من العالج بألف مرة ،ولكن إذا حدث وشعر أحد األبناء 

على أنه مريض بحاجة إلى عالج، واالستمرار باحترامه ، وعدم تنفيره  بهذه امليول فعلينا تقّبله،

 عرضه على املختصين .و  األذية،و  بالشدة

 اللباس :                    

ناسب بين مجتمعاتنا
ُ
املجتمعات الغربية ، من املهم و  بحكم اختالف معايير اللباس املـ

فلو  البدء منذ الطفولة باختيار اللباس املناسب
ّ
ستر العورات و  الطفلة االحتشامو  تعليم الط

شيمة الحياء ،و الحفاظ على أجسادهم ،و إن  -ى املجتمعقبل خروجهم إل –،و أن نغرس فيهم 

حرشات الجنسّية املنتشرة ، كما أن التعويد على 
ّ
االحتشام يجنبهم الوقوع كضحايا للت

تيات ،
َ
سبة للف

ّ
حديات التي تواجه املربين  في و  االحتشام في اللباس يزداد أهمّية بالن

ّ
هو  أحد الت

ـقنع الفتاة 
ُ
 .كثرة الساخرين منهو  مية عليه ،بارتدائه رغم الحرب اإلعال بالد املهجر، فكيف ت

 
ً
حتى يستطيع األهل إقناع بناتهم بالحجاب عليهم العمل على ذلك منذ الصغر )أوال

ات
ّ
عويد على الحشمةو  علينا أن نرفع مستوى تقدير الذ

ّ
رسم و  الثقة في الهوّية اإلسالمّية ، الت

كور ، لبس ا
ّ
لحجاب للفتاة الصغيرة ،بين فترة  وأخرى ،مثل وقت الحدود في العالقة مع الذ

الذهاب إلى املسجد حتى يكون الحجاب أقرب للقبول ، وأن نشرح  لها الحكمة من أمر هللا 

طيفة :إقامة حفلة للفتاة بمناسبة ارتداء الحجاب  و  ،(64)تعالى لنا بالحجاب (
ّ
من األفكار الل

للبس  وتكون الهدايا من الجميع لباسا مناسبا أو حجابات مميزة ،فتشعر  بقيمة وفرح أكثر 

 رفقة الفتيات املحجبات .و  الحجاب ،
ً
 من األمور املعينة أيضا

حرش الجنس ي (:
ّ
 االعتداءات )الت

ح
ّ
، )عندما يتعرض الطفل للتحرش رش الجنس ي كثيرة وتتزايدحاالت الوقوع ضحية الت

 أن ذلك خطؤهمالجنس ي فإن اآلثار املدمرة ربما  تستمر  معه طوال حياته ، ويعتقد األطفال 

في بعض هذه الحاالت تبدأ هذه األحداث بالتسرب من الذاكرة ،لكن و ،أنهم سيئو الخلقو 

بالتالي يعتقدون و  سترجاع ما حدث لهم من إساءة بعد مرور مدة يبدأ هؤالء باو  املشاعر تبقى ،

 ، (65)أنهم سيصابون بالجنون (

 للوقاية :

واصل -1
ّ
حاور الّدائم مع االبن ،و تعويده بأن يخبرك كل ش يء ،كل مستجد ،كل ما و  الت

ّ
الت

 ُيقلقه ،
                                                                                                                                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=UjwgtzQD_Tg&t=808s 

 https://www.youtube.com/watch?v=7WWcK8VUYEw( كيف أحبب ابنتي بالحجاب ، فناة التربية بالحب 2017سناء عيس ى ) (64)

 ترجمة وطباعة مكتبة الجرير ، الطبعة األولى ،الرياض . ( التهذيب اإليجابي من األلف إلى الياء ،2007جان نيلسن ولين لوت وستيفن جلين )(65)
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التحدث مع االبن بصراحة حول إمكانية تعرضه لإلساءة الجنسية، وأن عليه الحفاظ  -2

 .على جسده 
ً
 واملناطق الحساسة خصوصا

فس -3
ّ
عتدى و  تعليم الطفل الثقة بالن

ُ
خطئ هو من عليه أن يخجل ويقلق، أما امل

ُ
 امل

ّ
أخباره أن

 عليه فهو األقوى .

االهتمام بتعليم االبن فنون قتالية للدفاع عن النفس ،وتقوية العضالت حتى يتسنى له  -4

 الدفاع عن نفسه .

 ،أو مع أشخاص مشبوهين أو مراهقين . عدم ترك االبن في مكان غير موثوق  -5

 عالمات قد تدلك على التحرش بابنك :

 الشكوى من ألم أو تلّون في املناطق التناسلية ،كدمات أو جروح على جسد الطفل . -1

املزاجية بسبب الّصدمة و  االكتئاب  و  معظم الضحايا يصبح لديهم حالة من االنعزال -2

 التي تعرضوا لها  .

كاء دون سبب ، انفعاالت غير مبررة كالتكسير  أو الصراخ ، كل هذه عصبية ُمفاجأة ، ب -3

 األعراض تدل على وجود ضرر نفس ي . 

الخوف من الكبار  ، فكثير  منهم يتعرضون للّتهديد من و  القلقو  ظهور عالمات التردد -4

. 
ً
عتدي  إذا ما أخبروا أحدا

ُ
 ِقبل امل

عتداء على ابنك ،البد من طمأنته العالج : في حال الشك أو التأكد من وقوع هذا اال 

 الوصول به إلى بّر  األمان .و  وعرضه على طبيب نفس ي ملعالجته

عــــــــليم :
ّ
 الت

من املشكالت التي يقع فيها بعض األبناء في الغرب مشكلة التعليم ، فاملستوى التعليمي 

 الكثير منهم ال 
ّ
سبة لغيرهم ،كما أن

ّ
–يكملون التعليم الجامعيالعام للمهاجرين منخفض بالن

 تعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب.و  –األكثرية عن لكن نتحدث هنا و  بالطبع هناك متفوقون 

الحظ من    
ُ
 تطبع بارزة سمة الدراسة إتمام على القدرة وعدم  االخفاق ظاهرة أن امل

 ضئيلة، نسبة الجامعية املرحلة يبلغون  الذين نسبة إن حتى املسلمين، املهاجرين  أبناء مجتمع

  منها:  العوامل من جملة إلى ذلك في األسباب وترجع

سوء األوضاع والظروف االجتماعية واملادية التي يعيش فيها معظم أبناء الجاليات  -أ

 مما ينعكس على مستوى التأهيل التربوي والتعليمي. اإلسالمية،

أبنائهم وعجزهم عن مراقبتهم ومساعدتهم على  عدم اكتراث كثير من اآلباء بدراسة -ب

 إتمام دراستهم. 
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عدم مالءمة املقررات واملناهج الدراسية الغربية ملتطلبات أبناء املهاجرين ويؤكد ذلك  -ج

ظهور اتجاه داخل أوساط األساتذة واملربين يدعو إلى تغيير السياسة التعليمية تجاه أبناء 

 من الناحية الثقافية (املهاجرين واعتماد تعليم أكثر تن
ً
 . (66)وعا

لونه عن و  الشعور بالّدونية رّبما بسبب تعرضه لتعليقات عنصرية ،الختالف شكله -د

 معظم الطالب .

 على  -في بالد املهجر-تشجيع بعض الحكومات  -ه
ً
الطالب منذ سن الثالثة عشر تقريبا

 و  العمل
ً
أكثر من مصروفهم املدرس ي ،   كسب املال ، فحين يرى الفتية أن العمل ُيكسبهم ماال

يتجهوا  إلى و  االنشغال عن الّدراسة ، ثم  ما يلبثون أن يتركوا الدراسةو  يسعون لكسب املزيد

وبعض األهالي يشجعون ذلك االتجاه ملا فيه من كسب املال ، وبعضهم  اآلخر  ال يحبذ  –العمل 

 و  ذلك
ً
 . -لكنه ال يستطيع منعه أيضا

علم ، وإطالع األبناء على و  حث األبناء على الدراسةو  بالتعليم اهتمام األهل :للعالج
ّ
الت

حصلوا على و  نماذج ألشخاص عانوا أثناء الدراسة من أوضاع مادية أو عنصرية ،و لكنهم نجحوا

درجات مرتفعة ، ومكافأتهم حينما يبذلون جهدهم في الدراسة ، والسعي لرفع مستوى تقدير 

 الذات لديهم .

 

 كررة التي يقع فيها بعض املربين :األخطاء املت

تتفاوت درجات سعي و  مما ال شك فيه أن جميع املربين يحلمون بأبناء رائعين محافظين،    

مع ذلك يقع بعضهم في أخطاء عن غير  علم  ،إما بإفراط في السيطرة و  املربين لتحقيق هذا الحلم،

 من األخطاء ا
ً
 ملتكررة ،ليحذر املربي من الوقوع فيها :،أو تفريط باملسؤولية. وهنا سنذكر  بعضا

)تلقين الطفل اسم هللا تعالى من خالل األحداث األليمة ،و كثرة الحديث  :الترهيب الّديني -1

  في تشكيك املؤمن في عقائده ،  –النار وبشاعتها و  عن غضب هللا وعذابه ،
ً
ألن لها أثرا

 .(67)لطفه (و  هللا تعالىبل يجب أن ُيحبب وُيرغب  بذكر  رحمة  -وميله لإللحاد

سلط -2
ّ
 من الوالدين أن ذلك في يعني و  :الت

ً
التحكم بكل متعلقات حياة األبناء كما يرون ،ظنا

فسية، 
ّ
 على صحة الطفل الن

ً
مصلحة الطفل، دون أن يعلموا أن لذلك األسلوب خطرا

 .و نتيجة لذلك األسلوب املتبع في التربية ينشأ الطفل 
ً
ولديه ميل وعلى شخصيته مستقبال

يستطيع أن يبدع أو أن يفكر ،وال يملك القدرة على  شديد للخضوع  واتباع اآلخرين، فال

 أو على اتخاذ القرارات . إبداء الرأي واملناقشة،

                                                           

 http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41730(مشكلة األقليات املسلمة في بالد الغرب2012أحمد عبد الغني محمود عبدالغني )(66)

 ( كيف تربي أبناءك في هذا الزمان ؟ ، الطبعة العاشرة ، دار القلم ، دمشق )بتصرف (.2010حسان شمس ي باشا ) (67)
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 بتيسير  كل الصعوبات أمامهم ،و حل املشكالت ، وإسقاط املسؤوليات ، :الزائدة الحماية -3

 ما يقع في و  املسؤوليةتذليل العقبات فينشأ  االبن ال يبالي بو 
ً
ال يمتلك الخبرة ، وغالبا

 الخطر  بسبب سذاجته .

 عدم قضاء أوقات معهم ملحادثتهم ومعرفة أخبارهم ،و  باالنشغال  عنهم ، :اإلهمال -4

الحضانة في سن مبكرة ،وألوقات  التلهي أثناء الحديث معهم ، وإن  ترك األبناء في دور و 

لهم يتربون على أخالق وسلوك أقرانهم من غير طويلة يحرمهم من حنان ذويهم ،ويجع

 املسلمين.

دليل: -5
ّ
ال و  بإعطاء األبناء كل ما يطلبونه، وبهذا ينشؤون ال يعرفون قيمة ما لديهم ، الت

 يمنعهم و  يتحملون عدم توفر  ما يشتهونه ،
ً
مسامحتهم على كل أخطائهم فال يجدون رادعا

 من ارتكاب األخطاء، فيميل الطفل لألنانية.

سوة -6
َ
ي الق

ّ
شف

ّ
التشكي و  الّدعاء عليهم ،و  بإيقاع أنواع العقاب األكبر من األخطاء ، :والت

 قد تبدأ مشاعر الحقدو  يشعرهم  بالهوان ،و  املستمر  منهم ، مما يشككهم بمحبة األهل

تتكون شخصية قلقة خائفة دائما، وشعور دائم بالتقصير وعدم و  الكره تترسخ لديهمو 

 عن اتباع هذا األسلوب طفل عدواني ُيخرب وُيكسر، اإلنجاز ،و قد ينتج

يكون  استحق التعنيف ، فيجب أن الو  إذا أخطأ  االبن :تعنيف املربى الولد أمام أقرانه -7

ينفره من والده ،و يتأثر  مستوى تقدير الطفل و  فهذا قد يكسر قلبه ، ذلك أمام  أقرانه،

 لذاته ،فيتسم بالخجل والحساسية الزائدة.

ا، والتعنيف: لّدائما االنتقاد -8
ً
فال يكثر من االنتقاد  يجب على املربي أن يكون رفيق

فوس تنفر من ذلك ،وتجعل الولد ينفر من املربي، والتعنيف،
ّ
يصل األمر إلى  بل قد فالن

 انتقاده والصد عنه.

 تهم  .و مقارنتهم بأقرانهم مع انتقاص قدرا،بين األبناء بتفضيل بعضهم على األخر  التفرقة -9

ذبذب في معاملة -10
ّ
فل الت

ّ
ربية بحسب املزاج بين القسوة :الط

ّ
الّدالل ،و السماح و  فتتقلب الت

 باملمنوعات أو منع املسموحات بدون سبب، مما يسبب عدم االتزان في الّسلوكيات .

 

 :ليهاإنقاط يجب االنتباه 

لب منه ،و غرس حّبـه عز وجل و  ربط األبناء باهلل تعالى :العالقة باهلل تعالى -1
ّ
في قلوبهم ، والط

 السعي لنيل رضاه .

2-  
ّ
ربية  :ربية بالُحبالت

ّ
 و  وهو من أكثر  األَساليب فعالّية في عملّية الت

ً
 مرنا

ً
أّدعى ألن يكون لينا

. 
ً
 ،ُمرتاحا ُمطمئنا
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حاكاة و  أثرها، فاألطفال يحبون تقليد الكبار و  التأكيد على أهمية القدوة الصالحة :القدوة -3
ُ
مــ

 ن . الوالدي

 نخبرهم عن )سيرته املطهرة املليئة بقصص إنسانيته :السالمو  الصالةو  حّب نبينا عليه -4

وهو أفضل قدوة كاملة )و الذي نفس ي بيده ال يؤمن  (68)رحمته  وأخالقه الّراقية(و  شخصيتهو 

 (69)الناس أجمعين (و  أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

فهم والِحوار -5
ّ
صرف ،تفّهم ما  : الت

ّ
 يشُعر به أبناؤك حيال ما يحدث لهم يعينك على ُحسن الت

عرف على طريقة تفكير ابنك ،ويوسع العالقة بينك وبينه ،و ينّمي لديه و 
ّ
الحوار يعينك على الت

قاش املحترم ،و االقناع .
ّ
 أسلوب الن

ات -6
ّ
ات لدى األبناء ، :تقدير الذ

ّ
َمل على رفعه، العو  من الّضروري االنتباه إلى مستوى تقدير الذ

الفكر والعقيدة والصالح و  )فالتقدير الذاتي هو الذي يدفع الطفل للتعلم والتميز باألخالق

 عن و  واالستقامة ،و يجعله يكتسب مهارات التعامل مع اآلخرين
ً
االنسجام معهم بعيدا

 . (70)التبعية العمياء(

ياع  لألوقات ،ولكن  :اللعب -7
َ
عب ض

ّ
 الل

ّ
الحقيقة عكس ذلك ، فللعب يعتقد بعض اآلباء أن

ـتعة
ُ
عور باملــ

ّ
الّسعادة ، ومنها استخدام القدرات و  فوائد كثيرة بحسب تنوع األلعاب .منها الش

عاون في 
ّ
شاط الحركي للجسد ، وتنمية املهارات كاالستكشاف، وتنمية روح الت

ّ
العقلية ،والن

 حالة اللعب مع أطفال آخرين  .

8-  
َ
ات مع العائلةق

َ
اء األوق

َ
ه يقوي يُ  :ض

ّ
 إذ أن

ً
 هاّما

ً
عدُّ قضاء األوقات املمتعة مع العائلة أمرا

الّسند ،ويمكن أن ُيطرح فيه و  يشعر املرء باالنتماءو  الروابط بين أفرادها ، ويزيد املودة بينهم ،

 املشاورة .و  ش يء من القضايا التي تخص العائلة للنقاش

لعب الكرة ، و  الجري و  ة ، كاملش يقيام األسرة بعمل نشاطات رياضيّ  :ةالّرياضة الجسديّ  -9

و يبعث على  يحرك العضالت،و  يقوي القلب ،و  فالقيام بالرياضة يحرك الدورة الدموية ،

 يحرق الدهون .و  اإليجابية ،ويحّسن النفسّية ، وينشط العقل ، وُيخرج  الطاقة الزائدة،

يعزز و  مداركهم ،وقت القصص هو وقت ُمحّبب لدى األبناء ، يوسع  :قصص باللغة العربية -10

علينا ِانتقاء القصص املروّية  بما يتناسب مع و  القيم األخالقية وُيثري لديهم اللغة العربية ،

علماء املسلمين ،  وكذلك و  القادة العظماء،و  أعمارهم، من قصص األنبياء  والّصحابة ،

على  القصص املعتمدةو  نبتعد عن القصص الخيالية الحاملة ،و  قصص الرفق بالحيوان،

 القصص املرعبة .و  األرواح ،و  الّسحر 

                                                           

 ( األربعون التربوية من الواحة النبوية ، الطبعة األولى ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،2006غيثاء محمد أحمد ) (68)

 (15صحيح البخاري ) (69)

 ( التقدير الذاتي للطفل ، الطبعة الرابعة ،مركز الراشد ، الكويت2004صطفى أبو سعد )م (70)
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ه محرم ،علينا أن نجد البدائل  :(71)) تقديم الَبدائل الّسليمة ( -11
ّ
عند املنع من أمر  ما ،ألن

نكهات 
ُ
 نستبدل بالشطيرة املحشوة بلحم الخنزير ،شطيرة من لحم األبقار مع امل

ً
األفضل ،فمثال

 إال ،و نقدمها  لهم بطريقة شهيـة ، ونخبرهم 
ً
ارع شيئا

ّ
بأضرار لحم الخنزير  ، فلم ُيحرم الش

 لحكمة  فيها الخير  لنا .

، ليقوموا بدورهم  التواصل مع املرشدين التربويين في حال الوقوف أمام مشكلة مع األبناء -12

 بإعطاء األهل أفضل الطرق السليمة لحل املشكلة بسالم .

 

 املراكز اإلسالمية 

قافة اإلسالمية ، و  املهجر  بحاجة إلى مراكز  تجمع الكلمةاألقليات املسلمة في بالد 
ّ
تبث الث

ق ومناسب  ملختلف العلوم تكون بمستوى را وذلك بجرعات ثقافية إسالمية مركزة ومدروسة،

خ، وتعلمهم مقاصد الشريعة ومميزاتها، الحديث والسيرة املطهرة ....الالتفسير  و و  كالفقه الدينية،

 
ً
 وحضاريا

ً
 أخالقيا

ً
حتى ال يظهروا   ضيح العالقة بين املسلمين وغيرهم،، وتهذيب وتو وسلوكيا

تفاعل مع هذا و  ، فاملطلوب من املسلمين التعايش بسلمية متطرفين حاقدين، وال مسلمين ذائبين

ا  أن تذوب في غيرها،و  املجتمع
ً
أن تضيع معالم شخصيتها، وتفقد و  ثقافته )لكنها ترفض رفًضا بات

 (72)ئصها الذاتية(خصاو  مقوماتها

ه ال
ّ
سة،  ) ظل اإلسالم عقيدة شخصية )فردية( غير ُمنتِظمة في مؤسسات؛ وألن أسرار ُمقده

وال مؤسسة رسمية في اإلسالم،  فقد الءمت مرونة ظروف املهاجرين الجدد، وعندما نمت 

ل ألداء صالة الجماعة وشْرح التعاليم الدي
ه
وُبنيت  نية،الجماعة اإلسالمية بدأت الجماعات تتشك

 أو أماكن اجتماعات ( . أواألماكن 
َ
صِبح مساجد

ُ
لت لت ُحّوِ

(73) 

ّسست مدارس إسالمية أليام نهاية األسبوع ،و انت هذه بداية املراكز اإلسالميةكو 
ُ
، ثم أ

 يوجد مدارس نظامّية متكاملة للمسلمين ،ومراكز  تهتم  بإقامة رحالت في العطالت الرسمّية 
ً
حاليا

تختلف األنشطة في و  يقيم دورات تحوي أنشطة متنوعة تتفق مع التعاليم الدينية ،، وبعضهم 

 لظروف املكان، ألننا نتحدث عن بالد املهجر ،أي و  هذه املراكز 
ً
املدارس من مكان آلخر  تبعا

 يتمثل دور املراكز اإلسالمية بأداء الصلوات وخطبة 
ً
مساحات واسعة ودول مختلفة ، وغالبا

 تحفيظ القرآن ألبناء املسلمينو  رمضان  ،و  تماع  في املناسبات الدينية كالعيديناالجو  الجمعة

 تدريس اللغة العربية  .و 

                                                           

 http://www.wata.cc/forums/showthread.php?40784(  تربية األبناء في اوروبا 2009محمود الدبعي) (71)

 ، دار الشروق ،القاهرة ،( ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق ، الطبعة الثانية 2005(يوسف عبد هللا القرضاوي )72)

( نشرت في مجلة األمة العدد الثالث واألربعون السنة الرابعة 1984ايفون يزبك ) (73)

http://www.alukah.net/world_muslims/0/65705/#ixzz4lDUnZhVX 
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 و هذا جميل ،و لكن املراكز  بحاجة إلى أفكار جديدة  لتكون أكثر فعالية :

 تمتع أرواحهم بما يحّل  لها ،و  تمأل أوقاتهم بالفائدة ،و  نواد  تجذب الشباب ،و  عمل أنشطة -1

 اللعب الجماعي .و  الرياضةو  تنشط أجسادهم بالحركةو 

 هاّما  لألسر املسلمة بأن يقوم عليها  -2
ً
ؤدي دورا

ُ
أطباء و  مرشدون تربويون ،يمكن للمراكز أن ت

قدّمة لهميتجاو و  مصلحون أسريون، يقدمون النصائح ،و  ،نفسيون 
ُ
 .بون مع االستشارات امل

دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج ، فهذا يجنبهم و  ،مة  دورات تدريبية تربوية لآلباءإقا -3

 ، 
ً
 الكثير من املشاكل الحقا

 مشكلة املراكز  :

 تشتكي معظم املراكز اإلسالمية من ال
ً
في تقديم الخدمات  عجز  املادي ، الذي يسبب قصورا

سواعد تقدم عمال تطوعيا ينشط و  ،لذا فهي بحاجة إلى دعم ماديو األفضل للمسلمين هناك. 

 تورها .ف

 و في بعض املناطق تتنافس كل مجموعة فكرّيـة من مجموعات املسلمين ليكون هو املسئول 

يزرع النزاعات و  هذا ُيزعزع تماسك املسلمينو  ،املركز  أو املسجد لتلك املنطقة علىاملسيطر و 

 .بينهم

 

 إيجابيات التربية في بالد املهجر

حديات التي تواجه الوالدين عند نظرنا لألمور إجماال، علينا أن نكون 
ّ
منصفين ،فرغم الت

في بالد املهجر ، فقد وجدنا  بعد البحث أن هناك إيجابيات ، -تنشئة إسالمية –أثناء تنشئة األبناء 

التربية  معالجة ما وقع ، نتعرف إلى إيجابياتو  وكما تعرفنا على سلبيات التربية هناك للحذر منها

األمة، فمن إيجابيات و  املجتمعو  ها فيما يخدم الشخصية الفرديةاستثمار هناك ،لالستفادة منها و 

 التربية هناك :

 الحرية الفكرية: 

فكير خارج الّصندوق ،
ّ
اشئين هناك مهارات في إبداء الرأي بجرأة وحرّية ، والت

ّ
 يظهر على الن

حدث بصراحة لبقة ،و 
ّ
قاش بمنطقّية .و  القدرة على الت

ّ
 الن

 العلم املتقدم : 

عليمّية أحدث ما توصل إليه العلم ، باألساليب الحديثة  ،تقدم األ 
ّ
توفر األنظمة و  نظمة الت

تشجع البحث العلمي و  تشجع على نشر العلم والثقافة واألدب والفنون،و  األموال الكثيرة لألبحاث
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اس إلى االرتقاء بمستو و  املطور في املجاالت املختلفة،
ّ
اهم تشيع هذه األنظمة مناخا فكريا يدفع الن

 .(74)الذهني

املسلمين و  بالرغم من الحرب التي يشنها اإلعالم الغربي على اإلسالم :سعة مجال الدعوة -1

 
ً
عرف على هذا الدين ، ومن ناحية أخرى فهم حقا

ّ
فإن هناك الكثير ممن يرغبون بالت

اشئون في هذا املجتمع هم أكثر  يشعرون بفراغ  روحي ال يملؤه
ّ
إال اإليمان باهلل تعالى ، والن

 من يمكنه فهم هذا الفراغ ،وبالتالي فإن مجال الدعوة أمامهم مفتوح . 

اش :االحترام -2
ّ
سيادة و  ن في بالد املهجر ، احترام اآلخرين واحترام ذواتهم ،ؤو يتعلم الن

ظام العام ، والحفو  القوانين
ّ
اظ على املمتلكات العاّمة ، وتحّمل االلتزام بها ، والن

 املسؤولية .

عامل مع الثقافات املختلفة -3
ّ
الغرب من و  بالد املهجر تجمع مهاجرين من الشرق  :الت

هذا الواقع يسهم في تربية و  لثقافات،و  مجتمعات مختلفة ، تحمل العديد من األعراق

 العامة .الفرد على مراعاة مبدأ احترام النظام والقانون والحريات 

 ، دون  :الّدين هلل تعالى ، ليس للمجتمع -4
ً
دين ، هلل تعالى حقا

ّ
في بالد املهجر غالبا  ما يكون الت

 معه ، أو
ً
 لبعض املكاسب أو  أن يكون من أجل إعجاب املجتمع أو  رياًء  له أو تماشيا

ً
نيال

 املناصب .

في البالد اإلسالمية يخلط الكثيرون  :التقاليدو  العاداتو  التفريق بين األحكام اإلسالمية -5

ه عيب ،و 
ّ
بين العادات وتعاليم الدين ، فيحل العيب محل الحرام ، أو ُيحرم الحالل ألن

اش ئ في بالد املهجر  
ّ
يستخدم بعضهم سلطات باسم الدين )و الّدين منها براء (،بينما الن

ن وجهة نظر جيفري  النج التأكد إذا أراد معرفة حكم ما، ومو  السؤالو  يسعى ل إلى البحث

ه يعول على املسلمين األميركيين الشباب ،باعتبارهم في أفضل موقع، إلعادة تقويم 
ّ
)فإن

بما أنكم لم تنشؤوا في ثقافة »التراث الواسع الذي ورثناه باسم اإلسالم، يخاطبهم: 

ال والنقد إسالمية تقليدية، وألنكم تعلمتم منذ اليوم األول في املدرسة ،على البحث والسؤ 

السائدة،  والتحليل، فأنتم املرشحون األساسيون ملحاولة فصل الدين عن الثقافة

 (75)وللتمييز بين ما هو جوهري في اإلسالم ،من التفسيرات املقيدة بزمان ومكان(

كما أن للغربة ضريبة البعد  :دين دون تداخالت من محيط العائلةالتربية قائمة على الوال -6

 لها أيضا إيجابية من ناحية كون الوالدين فقط هما األقاو  عن العائلة
ّ
رب ، فإن

 املسؤولين عن التربية والتوجيه ، فال يتشتت األبناء لكثرة املوجهين  . 

                                                           

 في هذا الجانب ، وقد ذكرنا فيما سبق)مشكلة التعليم( فاملشكلة في األفراد والظروف (74)
ً
املحيطة أكثر من كونها  النظام التعليمي ممتاز ملن كان ُمهتما وبذل جهدا

 مشكلة نظام تعليمي .

 دار الفكر ، دمشق .( ضياع ديني.. صرخة املسلمين في الغرب، ترجمة إبراهيم يحيى الشهابي ، 2007جيفري النج ) (75)
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 االستبانة : 

 عنوان االستبيان : مسلمون ربوا أبناءهم في البالد الغربية  -1

 بداأ أحيانا دائما نص الســــــؤال 

 %14.29 %21.43 %64.29 بين أبنائك ؟و  قوية بينكهل هناك عالقة صداقة  1

2 
هل استعنت بكتب تربوية أو محاضرات ترشدك إلى 

 كيفية التعامل مع املراحل املختلفة ؟
21.43% 64.29% 14.29% 

 %14.29 %21.43 %64.29 هل تحاور أبناءك في كل ما يستجد عليهم إلفهامهم ؟ 3

4 
املناسبة لكل هل زودت أبناءك بالثقافة الجنسية 

 مرحلة عمرية ؟
35.71% 42.86% 21.43% 

5 
املدارس اإلسالمية نقطة إيجابية و  هل كانت املراكز 

 في تنشئة األبناء؟
42.86% 57.14% 0% 

6 
هل التزم أبناؤك بتعاليم الدين  اإلسالمي األساسية 

 بشكل عام؟
42.86% 57.14% 0% 

 %0 %14.29 %85.71 هل سعيت ألن يتقن أبناؤك اللغة العربية ؟ 7

 هل مّر أحد أبنائك بأزمة نفسية ؟ 8
بدرجة 

 %50بسيطة

بدرجة 

شديدة 

0% 

50% 

9 
أي الرؤيتين التربويتين ) التقليدية أو الغربية ( كان 

 غالبة على أسلوبك التربوي ؟

التقليدية 

57.14% 

الغربية 

42.86% 
_ 

 مفــــتــــــــــــــــوح ســـؤال ما هي األمور التي ساعدتك على تربية أبنائك ؟ 10

 :االجابات 

 .كون عندي العدة الالزمة للتربيةمحاضرات املتخصصين في التربية لتو  لقد استعنت بآراء -1

 وضع نفس ي في موضعهم . -2

 تجاربهم والرفيقة الصالحة . و  خبرات الناس -3

 القرآن . -4

 عناية وعون من هللا عز وجل . -5

 .و  عدم الشدةو  التعاون بين الزوجين -6
ً
 الضغط في الدين خصوصا

 التعاون بين الزوجين . -7

 والدتي .و  الفيديوهاتو  صفحة التربية بالحب وبعض املقاالتو  السيرة النبوية -8
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 العصا .  -9

 املسجد . -10

املدارس و  تهيئة الرفقة الصالحةو  بعض كتب التربية واالهتمام بتربيتهم منذ الصغر  -11

 االسالمية .

 التجارب في الحياة . -12

 الهدف من االستبيان : معرفة األساليب التربوية ومدى فاعليتها 

 استخدمت هذه األساليب من األغلبية مما يدلل على فاعليتها  3و1في الفقرة  النتائج:

املحاضرات أي إثراء و  تؤكد أهمية البحوث في هذا املجال ونشر الكتب 9و 5و 2بالنسبة للفقرة و 

من أهميتها أنه تكرر ذكرها كأحد النقاط املفصلية في التربية العلم من هذه الناحية ،و يزيد 

النتائج طبيعية ويمكن تحسينها وفي مجال التثقيف الجنس ي هناك نسبة ال  8و7بالنسبة للفقرتين

يستهان بها ممن يمتنعون عنها ،و نسبه متوسطة ممن يقومون بها جزئيا ،وهذا يدل على أهمية 

 األساليب الفعالة حسب التوعية الوالدية ملخاطر التق
ّ
صير، وكيفية تقديمها ،ومن الواضح أن

 اإلجابات كانت متنوعة مما يدل على أهمية مراعاة الفروق الفردية، فلكل عائلة أسلوبها املميز 

 لكن لألسف هناك من يحتاج إلى معرفة بدائل للضرب من خالل الدورات التدريبيةو 

 .استبيان ملسلمين يهاجرون في املرحلة  -2

معرفة مدى جاهزية الوالدين للقيام بالتربية في بيئة جديدة لتحقيق االندماج  الهدف:

 املجتمعي.

 ابدا أحيانا دائما السؤال

.هل تجتمع العائلة بشكل دوري للتحدث عن 1

 األمور الدينية؟
16.67% 83.33% 0% 

.هل تتحدث مع أبنائك عن األمور اإليجابية في 2

 ثقافتهم األم؟
0% 82.33% 16.67% 

.هل تطبق بما  نسبته   من أمور الدين واألخالق 3

 التي تأمر بها أبنائك؟
66.67% 33.33% 0% 

.عند عدم املوافقة على بعض األمور ألنها تخالف 4

 التشريع اإلسالمي هل تجد البديل؟
66.67% 33.33% 0% 

 %0 %33.33 %66.67 نشاطاتهم؟و  .هل تتابع صداقات أبنائك5
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أنت منفتح ألي ش يء يأتي من الثقافات األخرى .هل 6

 يخالف دينك؟ اذا كان ال
33.33% 66.67% 0% 

.هل تسعى وبشكل كبير ألن يكون تقدير أبنائك 7

 لذواتهم مرتفعا؟
83.33% 16.67% 0% 

لم و  .هل واجهت مشاكل اخالقية مع ابنائك8

 تستطع التعامل معها وحدك بشكل فعال؟
0% 100% 0% 

بالرجوع إلى مختصين أو إلى الكتب .هل تفكر 9

 العلمية عند مرورك بمشاكل تربوية مع أبنائك؟
16.67% 66.67% 16.67% 

.هل تنوي إشراك أبنائك في مراكز أو مدارس 10

 إسالمية؟
50% 33.33% 16.67% 

 

فالقدوة  7و5و4و3النتائج إجماال كانت مطمئنة، خاصة فيما يتعلق بالفقرات  النتائج:

االهتمام بالثقة بالنفس ،تعطي مؤشرات إيجابية، ولكن يجب و  ومتابعة األقران وإيجاد البدائل

لتقليل التصادم مع أبنائهم .وبالنسبة  6االنتباه إلى زيادة مرونة الوالدين فيما يتعلق بالفقرة 

 من املهم توعية األهالي إلى الدور الوقائي الذي ينتج عن زرع القيم الدينية 2و1للفقرتين 

نجد داللة  على أهمية هذه األبحاث،   9و8بالنسبة للفقرة و  الخصائص اإليجابية من ثقافتهم ،و 

 وتفعيل دور املراكز واملدارس لتجذب إليها املسلمين أكثر .
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:نتائج البحث 

انتهجنا األساليب و  متميز  إذا حافظنا على الهوية اإلسالمية ، يمكننا تربية جيل مسلم -1

 الصحيحة في التربية .

ثيرت في هذا البحث لم تعد تقتصر على عملية التربية في  -2
ُ
الكثير من القضايا التربوية  التي أ

بحكم التبعية للعوملة ،ولضعف  بالد املهجر  ،فالكثير  منها بدأ يظهر  في مجتمعاتنا،

 بالدين اإلسالمي  .التمسك 

رهق للوالدين ،و حان الوقت  -3
ُ
 ما تأخذ املنحى العسكري أو  اإللزامي امل

ً
عملية التربية غالبا

أن نتفاعل مع و  ليتحول إلى فترة ممتعة من أجمل فترات الحياة بأن نستمتع بطفولتهم

 .تغيراتهم ، ونتفّهم همومهم ، والبد أن التربية بهذه النظرة تعطي نتائج أفضل 

ربي أبناءك في بالد الغرب على صالح -4
ُ
 –بإذن هللا -استقامة ، فإنهم  و  إذا استطعت أن ت

 سيبقون هكذا ولو عاشوا في أي مجتمع .

ليس كما يحلو  لنا ، أو كما و  الّسلطة الدينية  علينا أن نستعملها في مكانها الصحيح ، -5

 يتفق مع مصالحنا ، فالّدين أمانة .

كرة أساسية حتى ال يشعر األبناء أنهم محرومون مما يشتهون ، فكرة وجود البدائل ، ف -6

 فاألهل يقدمون األفضل دوما .

يجب أن يكون األهل على قدر عال من الثقة بالدين اإلسالمي ، وبشكل واضح ، ألن هذه  -7

الثقة ستنتقل إلى األبناء ، أما أذا شعر األبناء بخوف الوالدين من انحراف أبنائهم ، فإنهم 

 ككون.قد يتش

 جسمية .و  نفسية ،و  الرياضة الجسدية لألبناء له عدة منافع ، عقليةو  االهتمام بالّصحة -8

ترك مجال دوري لالتصال مع العالم اإلسالمي بزيارات للبالد اإلسالمية ، أو مكاملات  -9

 متكررة مع األهل والعائلة في العالم اإلسالمي .

 لالتصال مع متابعة ش يء من اإلعالم اإلسالمي الجيد في املن -10
ً
زل بشكل مستمر ، يترك مجاال

 الثقافة في البالد اإلسالمية .

 تثقيف األقليات اإلسالمية ،و  السعي لتوعيةو  تفعيل دور املراكز  اإلسالمية بشكل أكبر  ، -11

 الرحالت االستكشافية .و  تنشيط الدورات التدريبيةو 

مختلفة ، تتشابه في  بالد املهجر  تشمل مساحات واسعة ،و دول متعددة ذات حكومات -12

 كثير من النقاط ، وتختلف في بعض التفاصيل .

لكننها تتطلب تفّهما وحلما أكثر ، وهناك العديد و  التربية في بالد املهجر  ليت طاّمة كبرى ، -13

 من املسلمين الذين 
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ثم  هم من أبناء املجتمعات اإلسالمية،و  برزوا  في عاملنا ويسعون لنهضة أمتنا ،

 د الغرب.عاشوا في بال 

 التحقق من الفرضيات  :  -14

ـجتمع يوجب تغيير أسلوب التربية)نعم،  اختالف املجتمع يقتض ي تغيير  
ُ
* اختالف امل

 بعض األساليب ( .

املهجر)بشكل عام  تواجه املسلمين أثناء نشأة أبنائهم في بالد * ُصعوبات متشابهة

 بالد املهجر ( .تتشابه الصعوبات التربوية التي تواجه املسلمين في 

* لنشأة األبناء في بالد املهجر إيجابيات يمكن االستفادة منها كذلك)صحيح، للتربية 

 في بالد املهجر  إيجابيات(.
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:التوصيات 

يساعد في و  عمل دراسات وصفية لواقع حياة املهاجرين مما يخدم الدورات التدريبية -1

 برامج الوقاية من مخاطر الهجرة .

حافظو على الهوية و  الناجحة ملهاجرين اندمجوا مع البيئة الجديدةدراسة الحاالت  -2

 نجحو ا في تربية أبنائهم ملعرفة عوامل النجاح .و  اإلسالمية

ما يمر  به كل فرد من العائلة منذ أخذ القرار  وحتى و  عمل دراسات عن مراحل الهجرة -3

 االستقرار  وتحقيق االندماج املجتمعي .

 من عائالتهمو  عمل دراسات عن الصعوبات التي يواجهها املسلمون الجدد من البيئة -4

كيفية التعامل معها  وكيفية دمجهم مع املجتمع االسالمي في بلدهم والذين غالبا ما و 

 تكون أصولهم عربية .

: االقتراحات 

زمة لهذا بحاجة إلى عمل دورات تدريبية للمقبلين على الهجرة إلكسابهم املهارات الال  -1

 االنتقال، يكون بعضها موج ها للوالدين ،و بعضها لألبناء ،حسب أعمارهم .

 عمل دورات توعوية عن أسلوب الحياة في بالد املهجر تكون مقسمة حسب الدول، -2

املسرحيات والفيديوهات لتقريب الصورة ،مما و  يفضل استخدام املقاطع التمثيليةو 

 ش يء، ويقلل من إحساس القلق من املجهول.يجعل الحياة الجديدة مألوفة بعض ال

املهاجرين الجدد ألنهم األكثر  و  عمل لقاءات بين من هاجروا منذ أكثر من عشرين سنه -3

 قدرة على تفهم ما يمر به املهاجر .

عمل محاضرات تحض على االتحاد بين املسلمين ،وتنبذ التعصب لفرقة أو مذهب او  -4

 معنا ،كي ال يشعر الفرد بغربة مع أبناء دينه أيضا.أبناء بلد معين أو معاداة من يختلف 

 عمل دورات تدريبيه ألهمية وماهية الثقافة الجنسية . -5
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املالحق 

 تربوي :و  نفس ية مستشار مقابل

 . مأمون توفيق مبيض ،دكتوراه في الطب النفس ي 

 .استشاري الطب النفس ي في مركز دعم الصحة السلوكية 

دريبية في املجاالت النفسية الدوراتو  له العديد من الكتب
ّ
الزوجية و  التربويةو  الت

 واالجتماعية .

حية
ّ
 الّسالم ..و  د. مأمـون مـــبيض .. الفاضل.. بعد الت

 نرجو منك أن تفيدنا بما تحمله في جعبتك حول هذه األسئلة  :

واصل، وعلى إجراء هذا البحث، وال شك أنه تبقى إجاباتي  -
ّ
  لك أخت هدى على الت

ً
شكرا

 ، معظمها في مح
ً
دودة وفق خبرتي وموقعي من الحياة في أوروبا والتي استمرت ثالثين عاما

 إيرلندا الشمالية والجنوبية.

 ما أبرز التحديات التي تواجه األسرة املسلمة في مرحلة تربية األبناء ؟  -1

 ربما هناك تحديات كثيرة، وعلى عدة مستويات، ومنها

مطية التي يحملها  -
ّ
 املسلمون عن الغربيين والغربالصورة الن

 الّصورة النمطية التي يحملها الغربيون عن اإلسالم واملسلمين . -

 أحيانا ضعف تكوين الوالدين في مهارات التربية "الوالدية" . -

االحتياجات األساسية ولقمة العيش، وخاصة فور وصولهم للغرب، هذا عندما نتحدث  -

 عن الوافدين الجدد.

ار من جوانب متعددة، السكن ،حيث الكثير من األسر املسلمة تضطر ضعف االستقر  -

لتغيير السكن كل عدة سنوات أو أشهر، بسبب بعض الفتاوى التي تعيق قدرتهم على اقتناء 

 البيوت للسكن.

 الفروق الثقافية الكبيرة بين األسرة املسلمة وطبيعة الغرب والحياة فيه -

يث عاش املسلمون لزمن طويل وهم ال يشعرون موضوع الهوية من أعقد األمور، ح -

بانتمائهم للمجتمعات الغربية التي يعيشون فيها، حيث كانوا دوما يفكرون بالعودة لبالدهم 

األصلية )طبعا هذا الحال تغّير كثيرا مع األسف مضطرين بعد أحداث سبتمبر حيث وجهت لهم 

ي، فأصبح اآلن الكثير منهم يتحدث ويعزف أسئلة كثيرة حول هويتهم ومدى انتمائهم للمجتمع الغرب
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سنة، حتى اضطر  25سمفونية "االندماج". وقد دعوت لالندماج، ال الذوبان منذ أكثر من 

 املسلمون لهذا الفهم(

غياب النظرة البعيدة املدى فيما يتعلق بوجود األسرة املسلمة في الغرب، وبما ينعكس  -

 واملدارس والعملاملختلفة كالسكن هذا على جوانب الحياة 

 

لالندماج في املجتمع في  -هل تنصح بارتياد املدارس اإلسالمية أم تفضل املدارس العادية  -2

 الغرب ؟ -بالد 

من الصعب أن أقول: نعم أو  ال، فالجواب الصحيح يتوقف على طبيعة املدرسة وطبيعة 

منها أن "املدرسة  األسرة. فقد تكون مدرسة إسالمية فتترك األسرة مهمتها في التربية ظنا

اإلسالمية" ستربي أوالدها، وتنشأ املشكالت املختلفة، وقد تكون مدرسة عادية/غربية إال أن 

 أفضل.
ً
 الوالدين يتابعان تطور أطفالهما مما ينتج أطفاال

أنا من أنصار أن أوالدنا  يجب أن يندمجوا )ال يذوبوا( في املجتمع، وربما املدرسة اإلسالمية 

ملجتمع "العادي"، ولكني يمكن أن أتفهم فكرة وضرورة املدرسة اإلسالمية ،أسوة تعزلهم عن ا

 ببقية األقليات العرقية والدينية في الغرب.

حقيقة فيها أطفال من  الحل األمثل، مدرسة إسالمية إال أنها مفتوحة للجميع، يكون فيها

 غير املسلمين.

 تهم ودينهم ؟بهوي كيف يمكننا أن نمنح األبناء ثقة واعتزاز ا  -3

 كما أشرت في السؤال األول إن موضوع الهوية من أهم وأخطر املواضيع. 

الطريقة األمثل للتأثير اإليجابي في اعتزاز األطفال املسلمين بهويتهم اإلسالمية هو اندماج 

املجموعة املسلمة في املجتمع، مما يحّسن صورة اإلسالم واملسلمين في املجتمع ووسائل اإلعالم 

 دارس...وامل

ومن األمور املفيدة كذلك تدريس األطفال املسلمين شيئا من تاريخ الحضارة اإلسالمية وما 

 قدمته للبشرية في مجال العلوم املختلفة كالرياضيات والطب والفلك والزراعة والصناعة...

ومن األمور املفيدة أيضا أن يشعر األطفال أن دينهم اإلسالمي يريد الخير لآلخرين 

وللمجتمع، وخير دليل على هذا هو مساهمة آبائهم وأمهاتهم في عجلة الحياة االجتماعية 

 واالقتصادية وغيرهما.

ثم ترتيب زيارات دورية لبعض معالم الحياة اإلسالمية الراقية، وخاصة في بعض 

 املجتمعات كتركيا وماليزيا وغيرهما
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 هل من املمكن عمل وقاية منزلية لفكر األبناء؟ -4

ا أفضل وسيلة للوقاية، وهذا واضح في مجال األمراض املعدية، هو اللقاحات، أي إنه أحيان

ليس كل ما يتعرض له األطفال هو سيئ وضار  بالضرورة، وإنما مع وجود اإلشراف واملتابعة يمكن 

 أن تعمل على تحصينهم، فهذا أفضل طبعا من العزل الكامل عن الشبهات...

تقع على عاتق الوالدين واألسرة، ولكن الوالدين قد يحتاجان  نعم الوقاية األكبر  واألهم

أحيانا  لبعض التدريب والتوجيه، ويمكن للمراكز اإلسالمية واملساجد في الغرب أن تقوم بهذا 

 الدور الحيوي.

 هل هناك عالمات قد تدل األهل على وجود مشكلة نفسية عند األبناء ؟ -5

ب عمر الطفل، فهناك فروق كبيرة بين طفل هناك مؤشرات كثيرة، ويتوقف هذا على حس

 دون العاشرة والطفل املراهق فوق العاشرة، ومن هذا املؤشرات على سبيل املثال ال الحصر:

 عندما يفصح الطفل بالكالم عن وجود  مشكلة كهذه، أو صعوبة ،ويطلب املساعدة -

 بعض السلوكيات غير املألوفة عنده كالعنف والضرب -

 الفجائي في شخصية الطفل وعاداتهالتغّير شبه  -

 االنطواء الشديد، وعلى غير عادته -

شاور هنا مع املدرسة( -
ّ
 التراجع املدرس ي )ويتم الت

 التسرب املدرس ي -

 الغياب عن البيت والخروج لبعض الوقت -

 بعض األعراض الّصحية البدنّية كآالم البطن وغيرها -

 تعاطي بعض املمنوعات بالنسبة للكبار نسبيا هناك التدخين أو  -

صعوبة الطفل في إقامة عالقات طبيعية مع األطفال اآلخرين، أو بعد أن يقيم عالقة فإنه  -

 ال يستطيع الحفاظ عليها

 ر أمرا طبيعيا عند معظم األطفال املخاوف املختلفة، وإن كان الخوف يعتب -

 في بالد الغرب ؟  -ينبمعني التأثير الفعلي للوالد -إلى أي سن تستمر عملية التربية  -6

يمكن من الناحية النظرية أن يستمر هذا التأثير مدى الحياة، إال أن الغالب أن يتراجع 

وما بعدها، وأكثر هذا  16كثيرا، ولكن ال يقف نهائيا، مع نهاية مرحلة املراهقة املبكرة، أو  في سن 

 رب والشرق.التراجع يكون مع مرحلة دخول الجامعة. وقد ال يختلف هذا بين الغ
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ما هو أنسب سن النتقال األبناء بين مجتمعين  –اختيارية  –في حين كون عملية الهجرة   -7

 مختلفين ؟

ربما األفضل في مرحلتين: الصغار جدا ،أي في املرحلة االبتدائية، حيث يسهل عليهم، في 

 الغالب، التكّيف واالندماج مع الحياة املدرسية واالجتماعية الجديدة.

الثانية هي بعد أن يكونوا قد تجاوزوا املرحلة الثانية، حيث يكون بناؤهم الفكري  واملرحلة

 والعقدي قد تشكل إلى حّد كبير، فيسهل عليهم أيضا التكّيف واالعتزاز  بهويتهم.

وأخطر مرحلة هي االنتقال في مرحلة املراهقة ،حيث مازالت األفكار والقناعات تتكون وفي 

بحّد ذاتها تفرض تحديات وتساؤالت كثيرة... ومما يخفف الصدمة  مهدها، ومرحلة املراهقة

 ما بأوالدهما، وللحياة في الغرب.طبيعة الوالدين ووعيهما وفهمهما  لدورهما ولعلقاته

من خالل معايشتك للمسلمين في الغرب ما الذي يحتاجونه إجماال  ليعينهم على التربية  -8

 السوية ؟

لمون آخرون، وعدم االنعزال الشديد، مما يساعدهم العيش في أماكن يعيش فيها مس -

على إقامة حياة مجتمعية مناسبة، ويدرك أطفال األسرة الواحدة أنهم ليسوا املسلمين الوحيدين 

 في هذا العالم

قيام املراكز اإلسالمية واملساجد بالدور االجتماعي من أنشطة مختلفة في املناسبات  -

 املتنوعة )رمضان، أعياد...( 

 إقامة دورات تدريب "الوالدية"  -

 إقامة دورات التعريف بالحياة والتكّيف في الغرب وخاصة للوافدين الجدد -

 العمل على األنشطة املختلفة التي تقوي لحمة األسرة -

 توفير الكتب التربوية املناسبة للوالدين املسلمين  -

 هل لديك ملحوظات تود أن تفيدنا بها في مجال هذا البحث ؟ -9

أتمنى لك، أخت هدى ،التوفيق والسداد في هذا البحث، وال أعتقد أن إجاباتي كانت شاملة 

 ولكن أرجو أن يكون فيها ما يفيد، وأتمنى أن أطلع على البحث بعد إتمامه لالستفادة منه.

 د. مأمون مبّيض

(13/6/2017) 
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املــــراجـــــع 

  

 : الكتب العربية 

االندماج :السويد و  االقليات املسلمة في الغرب مشكلة التعايش( 2012ابراهيم العبادي ) -1

نموذجا ،  راجعه عبد الجبار الرفاعي ، الطبعة األولى ، مركز دراسات فلسفة الدين، 

 بغداد، 

( خطاب إلى الغرب رؤية من السعودية ، 2008أخرون )و  إبراهيم بن عبد الرحمن البليهي -2

 . الطبعة الثانية ، دار غيناء، الرياض

( األساليب النبوية في بناء الشخصية القيادية 2016أحمد محمد يعقوب عبيدي ) -3

املدرسة ، الطبعة األولى ،الدار العربية للعلوم و  تطبيقاتها التربوية في األسرةو  للطفل

 ناشرون ، املدينة املنورة .

 ( ما يختلف فيه اإلسالم عن الفكر الغربي املاركس ي ،الطبعة1986أنور الجندي ) -4

 الخامسة ، طبع بمطابع رابطة العالم اإلسالمي ،مكة املكرمة.  

( املنهج التربوي اإلسالمي للطفل ، مطبعة اليمامة ، حمص 2002بهــــاء الدين الزهـوري )   -5

. 

 األردن، الفكر، دار الثانية، الطبعة اإلنساني، السلوك (تعديل2010الخطيب ) جمال -6

 عمان .

تربي أبناءك في هذا الزمان ؟ ، الطبعة العاشرة ، دار ( كيف 2010حسان شمس ي باشا ) -7

 القلم ، دمشق .

 القاهرة . األدب، كلية شمس، عين جامعة اإلدمان، (سيكولوجية1992فايد ) حسين -8

( الهوية اإلسالمية في زمن العوملة الثقافية ،الطبعة 2009خليل نوري مسيهر العاني ) -9

 ة ،العراق .الدراسات اإلسالميو  األولى ، مركز البحوث

أساليب تدريسها، الطبعة الثانية و  ( التربية اإلسالمية1986رشيد ابراهيم وصبحي طه ) -10

 ،دار األرقم ، األردن .

( الحب في التربية النبوية ،الطبعة األولى ،دار عوائد 2015عائشة محمد سلمان النجار ) -11

 التوزيع ،جدة و  الخير للنشر 

قصص واقعية و  التربية الجنسّية أصول شرعية( 2017عبد هللا محمد عبد املعطي ) -12

 التوزيع ، القاهرة .و  ،الطبعة األولى، مركز إبصار للنشر 

( من أجل أطفالنا، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1404عدنان السبيعي) -13

 بيروت .
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الغرب ، ترجمة محمد يوسف عدس، و  ( اإلسالم بين الشرق 1997علي عزت بيجوفيتش ) -14

 الطبعة الثانية، مؤسسة بارفاريا ، أملانيا، طباعة دار النشر للجامعات، مصر،

( معالم الشخصية اإلسالمية ، الطبعة الثالثة  ، دار 2010عمر سليمان عبد هللا األشقر ) -15

 النفائس ، األردن .

نبوية ، الطبعة األولى ، ( األربعون التربوية من الواحة ال2006غيثاء محمد أحمد ) -16

 التوزيع ، بيروت ،و  النشر و  مؤسسة الريان للطباعة

 ( الحقيقة والخيال في ظاهرة انتشار وإدمان املخدرات، الطبعة1988بسيوني ) فؤاد -17

 الجامعية. املعرفة االسكندرية، الثانية،

املكتب  التربوية عن بعد ، الطبعة األولى ،و  ( االستشارات النفسية2015مأمون مبيض ) -18

 ت.اإلسالمي ، بيرو

( دليل تدريب اآلباء في تربية األبناء ،الطبعة األولى ، املكتب 2007مأمون مبيض ) -19

 اإلسالمي ،  بيروت .

 ( الجامع ألحكام القرآن، املكتبة العصرية ، بيروت . 2014محمد بن أحمد القرطبي ) -20

املستقبل ،دار السالم و  الحاضرو  األقليات بين املاض يو  ( اإلسالم2012محمد عمارة )  -21

 النشر والتوزيع والترجمة، القاهرة .و  للطباعة

 الراشد، مركز الرابعة، الطبعة الذاتي للطفل، ( التقدير2004سعد ) مصطفى أبو -22

 الكويت .

فسية للطفل، الطبعة الثالثة ،دار اقرأ للنشر 2015مصطفى أبو سعد ) -23
ّ
 ( الحاجات الن

 التوزيع ، القاهرة .و 

السنة ،الطبعة و  ( تربية األطفال في ضوء القرآن2003قاروط ) محمدو  يوسف بديوي  -24

 الثانية ، دار املكتبي، دمشق .

( في فقه األقليات املسلمة ،الطبعة األولى، مكتبة دار 2001يوسف عبد هللا القرضاوي ) -25

 . الشروق ،القاهرة

عة الثانية ، دار االنغالق ، الطبو  ( ثقافتنا بين االنفتاح2005يوسف عبد هللا القرضاوي ) -26

 الشروق ،القاهرة .

 املعلم عادل تعريب صعود، في ديانة الثالثة األلفية في (اإلسالم2011)مراد هوفمان -27

 القاهرة . الشروق. وأخرون ،الطبعة الثانية ،مكتبة

 : بيـة
َ
تب أجن

ُ
 ك

الند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، الطبعة  (موسوعة ال2001الند) أندريه ال  -28

 الطباعة ،بيروت .و  األولى  ، عويدات للنشر 
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( التهذيب اإليجابي من األلف إلى الياء ، 2007ستيفن جلين )و  لين لوتو  جان نيلسن -29

 طباعة مكتبة الجرير ،الطبعة األولى ،الرياض .و  ترجمة

 ( الّرحلة املجهولة الهجرة والتأقلم ، مركز األبحاث أ ب، السويد .2011) رياض اللبداوي  -30

كّيـة ،الطبعة األولى ، ترجمة2015الري جيه كوينج )  -31
ّ
ربية الذ

ّ
طباعة مكتبة جرير ، و  ( الت

 الرياض .

 ، 2004روبرت ديفيدسون )و  آالنديفيدسون  -32
ً
( كيف ينش ئ اآلباء األكفاء أبناًء عظاما

 الرياض .جرير  ،الطبعة األولى ، نشر مكتبةو  ترجمة

  بحوث : و  دراسات 

(مشكلة األقليات املسلمة في بالد الغرب 2012أحمد عبد الغني محمود عبدالغني) -1

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41730 

اجتماعية من املجتمعات الغربية .   ( مظاهر1432من بن علي إسماعيل )عبدالرح -2

148522.htm-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow 

درجة الدكتوراه  محمد حسين أحمد، األهداف التربوية للعبادات في اإلسالم، رسالة لنيل -3

 منشورة . غير قسم أول التربية، تربية، كلية التربية، جامعة طنطافي ال

 (  تربية األبناء في اوروبا2009محمود الدبعي) -4

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?40784 

: املقاالت :
ً
 ثالثا

 ( الهوية اإلسالمية والتحديات التي تواجهها2012)العتيبي سالم بن سليم أمل -1

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40298 

ألمة العدد الثالث واألربعون السنة الرابعة ا ( نشرت في مجلة1984ايفونيزبك ) -2

http://www.alukah.net/world_muslims/0/65705/#ixzz4lDUnZhVX 

اإلسالمية للعقاب التربوي مقارنة  الرؤية إبراهيم بن عبدهللا بن عبدالرحمن الزعير، -3

 بالرؤية الغربية

http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Educational%20punishment 

 خطوة عملية للتربية الجنسية،موقع طريق اإلسالم 47(2014جاسم محمد مطوع ) -4

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41730
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41730
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-148522.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-148522.htm
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?40784
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?40784
http://www.alukah.net/authors/view/home/6384/
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40298
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40298
http://www.alukah.net/world_muslims/0/65705/#ixzz4lDUnZhVX
http://www.alukah.net/world_muslims/0/65705/#ixzz4lDUnZhVX
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Educational%20punishment
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Educational%20punishment
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-https://ar.islamway.net/article/41247/47

-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9

-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9

-8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

(الرؤية اإلسالمية للعقاب التربوي مقارنة بالرؤية الغربية 1433خالد ُروشه ) -5

http://www.almoslim.net/node/163453 

استراليا والفكر العلماني ( األسر املسلمة في 1431عال محمود سامي ) -6

http://www.almoslim.net/node/128752   

 ( التربية التقليدية 2003عماد الديباني ) -7

-http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?56

-%C7%E1%CA%DE%E1%ED%CF%ED%C9-D1%C8%ED%C9%C7%E1%CA%

-%E1%C7%ED%E3%DF%E4-%D0%C7%DF%D1%C9

%DA%E4%E5%C7-%C7%E1%C7%D3%CA%DB%E4%C7%C1 

( الهجرة واالغتراب وأثرها على الفرد واملجتمع )مدخل 2014عمر يحيى أحمد ) -8

 post_51.html-http://omersd.blogspot.com/2014/10/blogنفس ي(

(معالم الهوية اإلسالمية وتحديات العصر،ورقة عمل 2011غيث بن مبارك الكواري) -9

لدور وزارة األوقاف القطرية في الحفاظ على الهوية املسلمة 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=166345 

 ( مفهوم التربية اإلسالمية 2016كفاية العبادي ) -10

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_

D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%

%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 

( :  10الدرس )  -خواطر إيمانية  – 1435(أحاديث رمضان 2014محمد راتب النابلس ي ) -11

.....( الحديث
ً
 يلتمس فيه علما

ً
 الشريف ) من سلك طريقا

w.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=12468http://ww 

http://www.almoslim.net/node/163453
http://www.almoslim.net/node/163453
http://www.almoslim.net/node/128752
http://www.almoslim.net/node/128752
http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?56-%C7%E1%CA%D1%C8%ED%C9-%C7%E1%CA%DE%E1%ED%CF%ED%C9-%D0%C7%DF%D1%C9-%E1%C7%ED%E3%DF%E4-%C7%E1%C7%D3%CA%DB%E4%C7%C1-%DA%E4%E5%C7
http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?56-%C7%E1%CA%D1%C8%ED%C9-%C7%E1%CA%DE%E1%ED%CF%ED%C9-%D0%C7%DF%D1%C9-%E1%C7%ED%E3%DF%E4-%C7%E1%C7%D3%CA%DB%E4%C7%C1-%DA%E4%E5%C7
http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?56-%C7%E1%CA%D1%C8%ED%C9-%C7%E1%CA%DE%E1%ED%CF%ED%C9-%D0%C7%DF%D1%C9-%E1%C7%ED%E3%DF%E4-%C7%E1%C7%D3%CA%DB%E4%C7%C1-%DA%E4%E5%C7
http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?56-%C7%E1%CA%D1%C8%ED%C9-%C7%E1%CA%DE%E1%ED%CF%ED%C9-%D0%C7%DF%D1%C9-%E1%C7%ED%E3%DF%E4-%C7%E1%C7%D3%CA%DB%E4%C7%C1-%DA%E4%E5%C7
http://omersd.blogspot.com/2014/10/blog-post_51.html
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=166345
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=166345
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=12468
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=12468
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 ( دوراملراكز اإلسالمية، أخبار1432علي بخاري بحوار نعيم تميم الحكيم ) محمد -12

 http://okaz.com.sa/article/381325عكاظ ، السعودية، صحيفة

 وروبا والتحديات املعاصرة (  املسلمون فيأ2011محمود صدقي السعدي) -13

http: //www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=6253 

(الشذوذ الجنس ي أسبابه وعالجه، مجلةسيدتي 2013منى الصّواف ) -14

http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9   

-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84

-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA

9%84%D8%B4%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D

-%D8%B0%D9%88%D8%B0

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A

-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87

%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87 

 ويكيبديااملوسوعةالحرة،املثليةالجنسية -15

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A

9_%D8%AC%D9 

%86%D8%B3%D9%8A%D8%AD 

 (1427نموذج التميز بين التربية اإلسالمية والغربية)  -16

http://www.almoslim.net/node/83461 

 احصائية لتوزيع املسلمين في العالم secrets of quranmiracels(2014) موقع -17

-spread-the-miracles/489-http://kaheel7.com/eng/index.php/unseen

islam-of 

 املسلمين في  ( إحصائية عدد2012موقع ألوكة ) -18

 http://www.alukah.net/translations/0/47000العالم

 :مقاطع مصورة 

http://okaz.com.sa/article/381325
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
http://www.sayidaty.net/node/82252/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%20%20-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9
http://www.almoslim.net/node/83461
http://www.almoslim.net/node/83461
http://kaheel7.com/eng/index.php/unseen-miracles/489-the-spread-of-islam
http://kaheel7.com/eng/index.php/unseen-miracles/489-the-spread-of-islam
http://www.alukah.net/translations/0/47000


.تربية األبناء في بالد المهجر 

 

 

57 

(تربية األبناء في الغرب . هل هي الطامة الكبرى ؟ 2016أبو بكر إدريس ي ) -1

https://www.youtube.com/watch?v=gTxW8QKKNq4&t=6s 

(كيف تتعامل األسرة املسلمة في الغرب مع اإلباحية في املجتمعات 2013بسمة رمضاني ) -2

 https://www.youtube.com/watch?v=0OnMN1a70mهناك ، قناة اقرأ، 

 ( خواطر حول التربية في الغرب2015عبدالرحمن ذاكر  الهاشمي ) -3

https://www.youtube.com/watch?v=8TT1UW5Kwp0&t=303s 

 ( الشذوذالجنس ي،قناةمكاني1720عبدالرحمن ذاكر الهاشمي ) -4

https://www.youtube.com/watch?v=UjwgtzQD_Tg&t=808s 

حبب ابنتي بالحجاب ،قناة التربية بالحب 2017سناء عيس ى ) -5
ُ
 (كيف أ

https://www.youtube.com/watch?v=7WWcK8VUYEw 

 drjasemtv( األسرة السعيدة ،حرية األبناء ،2010جاسم مطوع ) -6

https://www.youtube.com/watch?v=xFQyrMECNto&index=25&list=P

VZ_rJu-O1Eb8ZgrQiOGZp4G-0sVt-LFFp 

 تربية األوالد ، الحلقة السادسة ،و  (البيت النبوي 2017عون قدومي ) -7

https://www.youtube.com/watch?v=V94JnqVDeOQ 

 قناة اقرأ علوم إنسانية، –االطفال  عند الجنسية ( التربية2017يزن عبده ) -8

https://www.youtube.com/watch?v=6V3w372jBdA 
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