
 

 مع املراهقات تعامللل لألمهات عملية وجيهاتت

ذبدخ بٔيًَ ّبني أمَااهًَ     الفتٔات أغلب،  األو الفاضل٘
صً املزاٍك٘ اختالف   ّدَات اليعز األمز الذٖ ٓؤدٖ إماا  

ٙ  الفتاُٗ هعهف أٌ  هتعازف  أّ اىطْأٜا٘،  ّهصاحض  ىفضاَا  علا
٘  بضالْنٔات  األو فادأّه !!ْٛالض صدٓكاِتعلٙ   اىْع ا  غزٓحا

٘  غري امجًل ميَا تضنعف، ما  ّال بَاذا،  أقتياع  ال: مجا   مزغْبا
ٖ  خيصاين  عإٛ  أّ، سازٗ  أىاا  أّ، ناذا  فع  ٓعذحين ، ّساد
 بًَ ّهذٍب األمَات، قلل هجري اليت الضلْنٔات مً ّغريٍا
 رمبا أّ صْٛ، رفك٘علٙ  هعزفت رمبا ّأىَا بياهًَ،   العيٌْ

 ىاضذ٘ أصحشت أىَا هزٚ الفتاٗ ٌأ سني  ، بعضَه َٔاف أثز
٘  العاٜل٘ أفزاد مجٔع قح  مً ُهعاَم  أٌ ّجيب ، الهحاار  ننعاملا
 نناا  متاماا  الصاػار  إخْهَاا  مً أّامزٍا طاع٘ جيب أىُ فتعً
ً٘  األوُّ هعاملاَا  أٌ جياب  ّأٓضاا ، أمَا هطٔع ٍٕ ناىت  معاملا
ً  هكحلَا ناىت ننا األّامز هكح  فال، األُب ّنذلو طبتلف٘  ما

 ٘اااااخاص هعتربٍااا الاايت الااْعغ طاازم هفضاا  ّال قحاا ،
 .هعتكد ننا، مجلَا ىاضذ٘ امزأٗ هياصب ّال، بالصػار

 نصائح لألمهات للتعامل مع الفتيات يف شو املراهقة

٘  تؤدَٓاا ل َااو نلفَٔا باحع  امل  -1  قادراهَا،  ّ  فَٔاا  للجكا
ٛ  التطَاز،  ّنٔفٔ٘ ناالغتضال، الغزعٔ٘ األمْر علنَٔاّ  صاْا

 .اإلفزاسات مً أّ الغَزٓ٘ الدّرٗ مً
 عالقااات ٕأقٔنااّ بأخطاَٜااا، مْادَتَااا عااً ابتعاادّٖ -2

ٖ ّ معَاا،  ّطٔدٗ ٙ  هيصاشَٔا  ّال ومبالسعاها  هلاا  أصاز  علا
ٛ  علٙ امليع   صلطتو اصتدداوب ّانتفٕ املأل،  الايت  األخطاا

 ّال ناجري ا،  هلا ّادعٕ باهلل ّاصتعٔين عيَا، الضهْت ميهً ال
 ز.الااالع مً دشٛ الشمً أٌ هذنزٖ ّ مطلًكا، علَٔا هدعٕ
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 ذباب  ّماااا  هفهز، نٔف لتفَنٕ معَا ّذباّرٖ دلضٕا -3
 لاو  ىٍد نأىَا هعاملَٔا أٌ اسذرٖ، ّ ههزِ؟ ّمااا األمْر مً
 اىتكادت  إااّ ،ملالسعاهَاا  أىصايت ّ بَاا،  ىفضو رىٕاهك ّال

 .هيتكدَٓا ّال هصزفاهَا فاىتكدٖ
 :بصالم فرتة املراهقة لتجتاز املراهقة احتياجات

٘   ابيتَاا    هػازظ  أٌ أّو لها   ٓيحػٕ -1  اإلصاالو  أٌ   الجكا
ً  سزرٍاا  الذٖ َْف املزأٗ، ىاصُز  ّهعلنَاا  ازباٍلٔا٘،  رم ما

ٙ  نًف الحيات، هزبٔ٘ فض    ◘ الزصْل أسادٓح ُ  ربا  بياها
 ٓادخ   هازبٔتًَ،  صعْب٘ علٙ ّصرب ّرصْلُ اهلل طاع٘ علٙ

ِْقْل    تن  َلتهِل ♂:◘ اهلِل ِلَرُص تَ َل الَاـَتَُن كِل َِ  َمتْن 
م
ت  ُِلَغَ بََمْ َمْن اْبت

ا َمَن الـ ُرَ   .مذٖ ّصششُ األلحاىٕ() أخزدُ الرت ▬َسْْتً
 أىَاا  داٜناا  فتدربٍا ابيتَا، قلب إىل الْصْل األو ذباّل -2

ً  الاو  ّغاري  طٔحا٘،  آمااال  فَٔاا  هأُما   ّأىَاا  ثكتَا، ضب   ما
 .ىفضَا   ثكتَا مً ّهشٓد هضعدٍا اليت التغذٔعٔ٘ الهلنات

 صادرٍا  إىل مً ضه ابيتَاا  جيب علٙ األمَات أٌ ههجز  -3
٘  الهلنات مً اهضنعَ ّال، ّعطف حبياٌ  ّهغاعزٍا ، الطٔحا

 .نحري ىصٔب قلحَا   اهل ّأٌ  ّاسبب باألمً
ً  علٙ الجياٛ األوٓيحػٕ علٙ  -4 ً  بيتَاا  اختٔاار  سضا  ّسضا

 ما: االقرتاح صحٔ  علٙ ربربٍا طٔب لني بأصلْب ثه هيعٔنَا
 أفضاا  الياااظ ٓاازاِ فكااد غااريِ؟ إىل ٍااذا غريىااا لااْ رأٓااو

   امجًلا  رأَٓاا   أخاذ  ًم ّأنجزٖ، أمج  معَز   ّصتهْىني
   .الو غري أّ الحٔت هيضٔل   أّ مالبضِو لٌْ اختٔار

٘  ذبنا   ذباب  ال ماىع ماً ههلٔاف الفتااٗ الايت     -5  املضاؤّلٔ
 .نجريا ٓضعدٍابحع  األعنال فإٌ ٍذا 

 دٌّ حيدخ ما ن  فَه علٙهطنًٝ األو ابيتَا  أٌ ماىع ال -6
 اتااالفتٔا بع : فنجال املضتكح   مً خْف أّ قلل أّ سشٌ
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ً  الغاحاب  ساب  ظَاْر  مً ٓعاىني الالهٕ  بتلاو  ارعاا  ٓضاك
 ظااٍزٗ  أىَاا  ّأخربهَاا  األو استْهَاا  لْ إىُ سني  ، املغهل٘

 بع  معَا ّهكرتح العنز ٍذا   الفتٔات أغلب هعاىَٔا عادٓ٘
٘  ّضاع  :مج  لعالدَا  اسبلْل ٘  أقيعا ٛ  ّهيااّل  مػذٓا  الػاذا

 مازت  قاد  أٓضاا  أىَا إخحارٍا مع الو ّغري املتْاسٌ الصشٕ
 للكلل. داعٕ فال طْٓال ٓدو مل ّاألمز ٍذا مبج 

  مشاكل املراهقات وكيفية عالجها

 املزاٍكات ّطزم سلَا : ملغهالت طبتلف٘ منااز ٓلٕ فٔنا
 :واإلختالط التربج والسفور املشكلة األوىل :

ً  سٓيتَا املزأٗ زَِْعُه أٌ التربز ُ  هعَزٍاا  أٌ هلاا  حيا   ال ملا  ،لا
، ضبارمَاا  لػاري  دضانَا  مً أدشاٛ عً ههغف أٌ: ّالضفْر

 ّاختالط الفتٔات باألداىب ٓؤدٖ ما ال حيند عكحاِ .  
هاادرٓب  األصاازٗ علااٙ :راإلخالالو  نالعالال من الالتنالوالالسمنرال الال   ن

ماع إلاشامًَ   رّٓادا رّٓادا    اسبذاب علٙ مً الضابع٘ الحيات
ْاتتَييَن الَ يِل }:هعاااىل لكْلااُعيااد الحلااْ ،  الغاازعٕ باسبذاااب

قِلوَِبَن   ن  َعََل جِل
َِ َر ؿِل ْبَن بَخِل ن  إاَل  َمُ َظَفَر َمـَْفُ َوْلَقْْضَ َُفِل  اليْرط{َزيـَ

 اسبذاب أٌ الحيات هعلٔهّ ،التربز مً الحيت ّذبذٓز، ص33 :
نااه ٓااشعه داٍلٔاا٘ ّلاأط عااادٗ هعاااىل  اهلل أّامااز مااً أمااز

ودِل َخْْيِل كََسَُئؽِل ♂:عً املتربدات  ◘الييب  لكْلالحع ،  مِل اْلَودِل

َجتُنِل  ََُاُ ِل مِل اْم َؼتْػَ اَوِ َوَنس كََستَُئؽِل  ِ ِ إََ ا ا َستَق ِل َقت ِل اْمِلَوا
َِ تودِل اْمِلَوا اْلَولِل

َب  َرا ِ إاَل  َمْثلِل اْلغِل ن  لِل اْْلَـ َ  َمـْفِل َُفََؼُنِل اَل َيْيخِل ن  اْمِـل ِِل نِل َو ََُخقََّل  اْمِل

أخزدُ الحَٔكإ ّسضايُ   )  ▬-أٖ: أبٔ  ازبياسني -اْْلَْعَصتمَ 
ً  ، األلحاااىٕ(  االخااتالط ّعلااٙ األصاازٗ دبئااب الفتاااٗ ماا

 .الْلٕ إاٌبدٌّ اشبزّز مً امليشل باألداىب، ّعدو 
 متابعة املوضة واألزياء:: الثانيةاملشكلة 

 .آخز صٔشات املْض٘ ٓتابعً املضلناتنجري مً 
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أٌ ىاحني هلاً أٌ إطاالم اليعاز للزداال عارب        :نالع مناملقالح ن
الفذااْر، ّالصااْر التلفااس ّغااريِ، ّنااذلو اليعاز ملغاااٍد   

تل }اشبلٔع٘ ال جيْس، فلكد ىَٙ اهلل هعاىل عيُ فكال هعااىل:  َوقِل

ن   وَجفِل ترِل تَن فِل ْْ َػ ن  َوَحْ
َِ ْضَن َمْن َأبَْصتَُر ْؤَمـََُن َيْغضِل ط الياْر  { ُلْؾؿِل

 .ً مكدمات الشىامإطالم اليعز للنشزمات ف،  ص31:
  :: استعنال املوبايل فينا يغضب اهلل تعاىلاخلامسةاملشكلة 

  ،مً املصاٜب اليت فتشت علٙ األم٘ ىار دَيه الْٔواملْبآ   
املْبآ  اسبدٓح مشّد بذانزٗ لتشنٔ  أٖ مْاد مضنْع٘ أّ ف

نامريا اللتكاط الصْر، أّ الفٔدْٓ، ّإمهاىٔ٘ ليك  ّمزٜٔ٘، 
املْاد املدشى٘ مً اانزٗ املْبآ  إىل مْبٔ  آخز خباصٔ٘ 

ٙ اليت علٙ بزامر الدخْل عل ّصَلت نذلوالحلْهْخ، 
.. ننا ّغريِالتْاص  االدتناعٕ أعَزٍا: الفٔط بو، 

قامت عزنات احملنْل بإعطاٛ صاعات مً املهاملات صباىٔ٘، 
ّآالف الزصاٜ  اجملاىٔ٘، فاصتػ  الفتٔات ّالغحاب الو   
ٛ ا  املػاسالت ، ّإرصال رصاٜ  اسبب ّالػزاو، ّساد األمز صْ

احملنْل   مساع األغاىٕ، اصتدداو الغحاب ّالغابات ٍذا 
ّرؤٓ٘ املياظز الفاضش٘، ّالفٔدْٓ نلٔحات، ّهداّل املْاد 

 العفي٘ بيعاو الحلْهْخ فال سْل ّال قْٗ إال باهلل. 
ٙ    أٌٓيحػإ علاٙ الْالادًٓ     الع مناملقالح ن  ٓزباْا بيااهَه علا

َْػتى}الاذٖ قاال:   مزاقح٘ اهلل هعااىل  ِِل َ َوَمتُ   َيْعَؾتمِل َخَُئـَتَ  االْْعتػِل

ورِل  تتيِل  اهلل ساااب انااابياهَ  ٓػزصاااا  أٌ، ّص11:غاااافزط {الصس
ماع هْدٔاُ    عكابُ مً ّالزٍح٘ ثْابُ،   ّالزغح٘ ميُ ّاشبْف

 َقت   ♂:◘ الاييب الحياات شبلال اسبٔااٛ لكاْل     
َ
قِلوا َمتَن او ْْ َُ اْست

 
َ
  ) أخزدُ الرتمذٖ ّسضيُ األلحاىٕ( . ▬احلََقُ 

 ..الكتاب والصهة  كتاب : كيف نربي أوالدنا علىللمسيد ارجع ل

 دمحد عدد املتعا( أل)  

 5 6 

جياب هْضأض أصاحاب    ع من وابعةنال ويالا نلمو ةالةنراياءالا ننن
 ً ألٌ متابعا٘ املْضا٘ ّاألسٓااٛ فٔاُ       رف  متابع٘ املْض٘ هلا

 :نجري مً املدالفات الغزعٔ٘ ميَا
تتَو ♂:ٓكااْل ◘ ّالااييب :بالكالالااتا نلوشالال  ان-أ ُم َففِل َبتتا َه بََؼتتْو َِ َمتتْن 

مْ   ..) أخزدُ أبْ داّد ّسضيُ األلحاىٕ( ▬َمـْفِل
٘  ٍاذِ  ههلاف  ناه  نعلْوف :ناالقوصادينضت الن-نب ً  املْضا  ما

 . الهافزٗ الػزب بالد إىل هيك  أمْال
 الغاه  ازبنٔا ،   جيذبًَ ألىًَ :ال نا نبنينالوحاسدنثتةكن-نم

الحيااات   ههلف قد ثه ّمً ّٓهذبً، ّٓتشاصدٌ، فٔتفاخزٌ
 .املْض٘  ّهصحض صبيْى٘ بب ٓطٔل ال ما أباٍا

  تعري أمام احملارم من الرجال :ال :الثالثةاملشكلة 
 ماا  تلاحط ف العيااٌ،  الحٔات    لحيااهَه  ٓطلكٌْ الياظ بع  

ْ  ّماا  العَاز،  ّصط ٓعَز ّما الزنح٘، فْم  جيضاد  ضأل  ٍا
، ّقد ٓؤدٖ ٍذا إىل ماال حيند عكحاِ، سزاو ٍّذا مجًلا العْرٗ

   . ّنه مسعيا عً سىا احملارو
ٌ  جيْس الىحني هلً أىُ  الع مناملقح  ً  أمااو  أٌ ٓعَاز  ضباارمَ

، ّالضاأل، الكصااري لااحط باادٌّ إال مْاضااع الْضااْٛ،  
 .امليهزات مً  ألٌ ٍذا  ّالغفاف 

 :مشاهد الفسقشاهدة م :الرابعةاملشكلة 
ّصااٜ   ّقد هضاٍ  اآلبااٛ   الضاناح لفتٔااهَه   مغااٍدٗ     

فضااأٜ٘ اهلداماا٘   التلفاااس، أّ اإلعااالو املزٜٔاا٘ نااالكيْات ال
 ّ  الصاْر الفاضاش٘ علاٙ صافشات اليات      املغاٍد اشبلٔعا٘ أ

 هعاز   أّ اجملاالت الايت  صْاٛ علٙ الهْمحْٔهز أّ املْبآا ،  
 أٌ للحيات  هْضض أٌ األصزٗ ّعلٙمغاٍد الفضل ّالفذْر، 

 سب ٍْ إمنا .. ّاملضلضالت األفالو هزّدُ الذٖ اسبب ٍذا
 .ّاشِبطح٘ الشمال٘ باصه اٌن ّلْ مزفْ  ٍّْ عَْٗ،
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 التعامل مع الفتيات 

 يف مرحلة املراهقة

 

 

 

َ ِتناِبُوِمَينِبَشِيٍ نِ ِتنَهِذِهنالَ َناِ نُكتَّن◘  اهلِلنُلَ ُسِ َقالَن

 .)نأختج نالح ذينرصحح نايل اني(نَلُ نِسِوّتانِ َتنالنَّاِ 


