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ABSTRACT 

Islam being a perfect religion covers all spheres of human life: social , 

political and economics. It provides guidance in every field of life, so that 

people would find it helpful in their daily affairs. This study aims in 

identifying the basics of the methods of our prophet Hazrat Muhammad 

SAAW in upbringing girls. It also aims how to apply these basic 

principles and foundations to highlight some problems that encounter 

girls upbringing in the Muslim community. The deductive approach has 

been used which based on deriving and deducting the appropriate basics 

and fundamentals from Quranic verse, and the prophet’s Hadith in girls 

upbringing. There are many problems facing families in the upbringing of 

their daughters; social problems such as family violence , cultural  

problems as well as moral problems. This article presents the 

contemporary applications and solution of these problems particularly in 

adolescence. 
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 المقدمة: 
تعترب ال رسة نم أ مه مكوانت المجتمع فهي اليت حتدد مالحم خشصية الفرد نم خالل ميوله  

تنشئته   يف  الهام  الدور  ولها  خشصيته،  مالحم  والشمائل  وحتدید  ال خالق  فضائل  ىلع 
الكرمية وتغرس فيه الثقة ابلنفس وحب اخلري وحب الناس والتمسك ابلقيم الإسالمية،  
وال رسة اليت ل هتتم برتبية أ طفالها وتنشئهتم تنشئة سليمة ىلع تلك المبادي واخلصال  

رتبيهت حترص ىلع  اليت  ال رسة  أ ما  الرضر،  للمجتمع  تقدم  شك  بال  هنا  فاإ رتبية الطيبة  م 
شاملة   الإسالمية  الرتبية  جاءت  قد  لكه.  اخلري  للمجتمع  هدت 

أ  قد  تكون  هنا  فاإ حسنة 
أ داء   حيث  نم  الرتبيویة  اجلوانب  جلميع  واإاناث  ذكورا  ولد 

ال  علهيا  یرتىب  الليت  للكيفية 
الواجبات الدینية والسلوكيات والعادات احلسنة ، ول تنىس الإرسة أ ن ال ولد أ مانة يف  

لون عهنم ويم القيامة، فعن انب معر ريض هللا عهنما، قال : مسعت رسول  أ عناقهم  
 
سيسأ

، والمرأ ة راعية يف بيت   هللا صىل هللا عليه وسلم یقول "لكمك راع ولك مسؤل نع رعيته 
 1زوجها ومسؤولة نع رعيهتا"

 
 ابکستان   ،  اسالم أ ابد، ابجلامعة الوطنية للغات احلدیثة ،لستاذ المشارک ورئيس بقسم الغة العربية وأ داہباا 
  مری   ة، لکية حکوميب، ةقسم اللغة العربيبستاذ المساعد، لا 
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الضاللة، وأ ثبت  ومع جمئ الإسالم رفع نم ماكنة ال نىث، وأ بطل ال عراف اجلاهلية وتقاليد  

ْن َخلََق 
َ ْ أ ََيتنهن أ  حق ال نىث يف احلياة ىلع مستوي واحد نم الذكر، تصدیقا لقوله تعاىل : ﴿ َونمن
ِنَ يفن َذلنَك َل ََيت   اإن ًة َوَرمْحًَة 

َوِدَ َلهْيَا َوَجَعَل َبْيَنمكم ِمَ اإن وا  نم
م
ْزَواًجا ِلنَتْسك

َ ْ أ  مكم سن نفم
ْ أ َ ِلنَقْوم     َلمكم نِمن

 
َ ِ
وَن﴾ یََتَفك اجلزیل،      2رم ابل جر  لهيا  اإ ووعد نم حيسن  للبنت حقوقها،  الإسالم  لذلك حفظ 

هللا   رضوان  اإىل  الموصلة  سباب 
ال  نم  سببا  علهيا  والنفقة  رتبيهتا  حسن  وجعل 

وجنته.وعند احلدیث نع رتبية البنات لبد نم وضع أ سس يستدل ہبا ىلع كيفية رتبية  
يف  أ رثهن  وابلغ  هنن 

 
شأ لعظم   ، ضعيفة   البنات  الفتاة  فطبيعة   ، وسلواك  أ خالقا  المجتمع 

حتتاج دوما اإىل الرقابة والتوجيه نم قبل ال رسة ىلع ترصفاهتا وسلوكها، فال رسة ىه اليت  
تستطيع أ ن حتمهيا نم لك المؤرثات العاطفية ، لذلك فلك مرحلة نم حياة الفتاة حتتاج  

 اإىل تعامل ربوبي خاص نم قبل ال رسة. 
عليه   ،فقد  والرسول  البنات  مع  التعامل  قدوة يف  أ فضل مرب وخري  هو  والسالم  الصالة 

اكن أ اب ل ربع بنات ، رابهن وأ دہبن وأ حسن رتبيهتن، ىتح أ مثرت تلك الرتبية النبویة بنتا  
البالغة   الرشیف حبكمته  النبوي  الهدي  أ ن  يف  فامطة رىض هللا عهنا،ولشك  السيدة  مثل 

أ بعاد رتبية البنات ومبادهئا وبيان فضائلها يف الدنيا ومهنجه القویم هو الذي ريمس لنا  
 وال خرة. 

الطفولة يف سن   الولدة ىتح    12تنهتى مرحلة  الكبرية منذ  المرحلة  أ ن هذه  ، والواقع  عاما 
نسان  الإ حياة  يف  ثريا 

 
تأ وأ كرث  تعقيدا  أ كرث  لمرحلة  اإعداد  اإل  يه  ما  عرشة  احلادیة  هنایة 

، ونم الناحية النفسية، "فالطفل حني رياهق ويلد ولدة  المستقبلة ويه مرحلة المراهقة 
أ و   اجلسيمة  الناحية  عاما سواء نم  تغريا  یكون  له  الذي حيدث  التغيري  أ ن  جدیدة، مبعىن 
النفسية ، لذلك ل بد نم مساعدة المراهق التغلب ىلع مشالكته وتغرياته بيرس وبطریقة  

 3قبل، اإل أ نه ل زتال ترصفابه غري انجضة" حصيحة ، والمراهق یعترب يف المجتمع راشد المست
أ ن اكن  ال هل القلق واخلوف، فالنب بعد  اليت تبعث يف نفس  ولكمة مراهقة نم اللکمات 
هادئا يف طفولته طيب ال خالق أ صبح متمردا، "والبنت اليت اكنت حسنة الترصف مطبعة  

ت یكوانن قد دخال عامل  يف طفولهتا أ صبحت جتلب ترصفاهتا المشالكت، أ ي أ ن النب والبن
الرأ ي   وفرض  الذات  ثبات  واإ الستقاللية  وعامل  والتمرد  وامر 

لل  العصيان 
راء الكبار". 

 
 4والستخفاف بأ

وفرتة المراهقة تقابل يف مراحل تعليم المراهق أ و المراهقة مرحليت المتوسكة والثاونیة  
ل ن  ، اخلايل  الرنم  نم  أ قرص  المراهقة  فرتة  اكنت  المايض  فيف  مبكرة    ،  سن  يف  الزواج 
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والوقت   احلزي  َيخذ  التعليم  أ صبح  فقد  احلارض  وقتنا  يف  أ ما  والبنات،  للبنني  هوالغالب 
وأ صبح   أ طول،  العزوبية  فرتة  أ صبحت  لذلك  نتجة  والبنات،  البنني  معر  نم  ال طول 

خرة اإىل ما بعد سن الضج اجلنىس. 
 
 الزواج يف سن متأ

 :  قة ية البنات يف مرحلة المراه مهنج الرسول صىل هللا عليه وسلم يف رتب 
ویقوم مهنج الرسول صىل هللا عليه وسلم يف رتبية البنات يف مرحلة المراهقة ىلع أ سس،  

 ونم أ مه هذه ال سس ال يت: 
 متابعة تقویة عقيدة المراقبة هلل واخلوف منه يف نفس الفتاة: 
لهية والرهبة يف قلهبا يف لك   ینبيغ ىلع الوالدني تعوید الفتاة استشعار اخلشية والرقابة الإ

يٌد﴾  َعتن َرقنيٌب  َلَدْیهن   
َ
ِل اإن َقْول   ظم نمن  یَْلفن تعاىل ﴿َما  قال  به،  تقوم  فال تكون غایهتا     5ترصف 

تعاىل   وجهه  به  تبتيغ  تعاىل  هلل  خالصة  العمل  يف  نيهتا  تكون  اخللق،بل  نم  الثناء  كسب 
نم هدفها  یكون  مفثال  حبسانه،  عنده  ال جر  وحتتسب  العلم    ورضاه.  كسب  هو  تعلمها 

لها   الناس  مدح  لكسب  وليس  اجلنة  اإىل  المؤدي  الطریق  تسلك  وىتح   ، لذاهتا  والمعرفة 
ذا مل تستحرض يف نفسها النية الصادقة واكن هدفها مراقبة العباد   والإجعاب ہبا، "فالفتاة اإ

اإىل قلهبا، وتظهر يف مرحلة المراهقة مايسمى ابليقظة الد  نيية، نم  فيدخل الرَيء والنفاق 
خالل اكتشاف الفتاة لمدى المساحة الهائلة  اليت حيتلها الدني يف تفكري الناس ، ومدي  
ثريه يف وتجيه سكوكهم وأ ساليب التعامل فامي بيهنم، وسيطرة المفاهيم الدینية ىلع  

 
تأ

یغضب هللا   ما  يت 
 
تأ أ ن  وبني  بيهنا  الوقوف  اليقظة يف  تلك  وتتمثل   ، المفاهيم الجامتعية 

 6والناس".   تعاىل
منا   "اإ وسلم  عليه  هللا  صىل  الرسول  قول  وتعليمها  الفتاة  تذكري  للوالدني  "ويستحب 

معال ابلنيات، واإمنا للك امرئ ما ونى" 
. "فالفتاة ميت استشعرت ورخس يف قلهبا أ ن هللا  7ال 

ویعاقهبا   أ معالها  وسيحاسهبا ىلع لك   ، وجنواها  سىرها  ومطلع ىلع  رياها  ابلإمهال  تعاىل 
 8والتقصري، وخافت نم عذابه، فسوف تبتعد نع لك معل سئي ومنكر وفاحش". 

الفتاة   أ فضل ال ساليب الرتوبیة لتنمية جماهدة النفس عند  "ویعترب أ سلوب احلوار نم 
ذلك   خالل  نم  فتشعر  المرحلة،  هذه  يف  معها  للتعامل  مناسب  أ سلوت  ل نه  المراهقة، 

ابلحرتام   كيدها ال سلوب 
 
تأ اإىل  الفتاة  تسىع  المعاین  فهذه  التعبري،  يف  واحلریة  والثقة 

أ سلوب   أ و  النصيحة،  واإسداء  التوجيه  أ سلوب  حيبذون  ل  المراهقني  نم  وكثري  لذاهتا، 
 9الرتغيب والرتهيب". 
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داهئا العبادات والطاعات: 

 
 زتكية نفس الفتاة بأ

اجلنسني فامي الفروق بني  المراهقة بعض  أ ن    تظهر يف مرحلة  الدیىن، فنجد  یتعلق ابلشعور 
الناحية   اإحساسا نم  أ معق  "فهن   ، الفتيان  الدینية نم  للشعائر  ممارسة  أ كرث  الفتيات 

بيهنن".  الدیىن  الشك  ظاهرة  جدا  وتقل  وأ داء    10الدینية،  الدني  اإىل  الفتاة  فتميل 
ة اخلوف  العبادات ، ومتيل اإىل كثري نم التدرب والتفكري، مفشاعرها مرهفة وحساسة وكثري

أ داء الصالة والنوافل، ومداومة   الذنب، "فنجدها حمافظة ىلع  ، فرسیعا ما تستشعر عظم 
 11ىلع الدعاء وأ داء ال ذاكر، وتلك الميول ىلع الوالدني وتجهيها التوجيه الصحيح". 

نفسها، فلك   لزتكية  الفعالة  الطریقة  العبادة يه  أ ن  للفتاة  دامئا  یبينا  أ ن  الوالدني  فعىل 
"أ ن  معل رتی لها  فالعبادة معىن يشمل حياهتا لكها، فيوحضا   ، تعاىل هو عبادة  به وجه هللا  د 

الغایة   وجح  وصيام  وزاكة  خلقه نم صالة  أ وجهبا هللا ىلع  اليت  والفرائض  العبادات  مجيع 
مهنا زتكية الروح ورتبيهتاىلع مساعدة نفسها ىلع حتمل أ عباء احلياة ومواجههتا مبا فهيا  

 12". نم مصاعب وعقبات
 غرس قيمة احلياء والعفة يف نفس الفتاة: 

خالق الإسالم،  
أ  البارزة يف مرحلة المراهقة، فهو خلق كریم نم  المظاهر  خلق احلياء نم 

ميان ، "فعىل الوالدني استغالل ظهور ذلك اخللق لدى الفتاة وتعهده   فقد جعله هللا نم الإ
بعادها نع لك    ابلتنمية والرتبية والغرس يف خشصية الفتاة ابستخدامه يف جتنيب الفتاة واإ

القباحئ والمعايص والرذائل، واإكساہبا وحتبيهبا يف لك فضائل ال خالق والسلوك احلسن،  
 13فاحلياء یكون ابلدرجة ال وىل نم هللا تعاىل يف أ ن ل رتتكب تلك المعايص وال اثم". 

ذ  ا مل تشتح فاصنع مبا  وىلع الوالدني تذكري الفتاة بقول الرسول صىل هللا عليه وسلم : "اإ
 14شئت"

جتعل   فالعفة   ، عفهتا  ىلع  حافظا  قد  الوالدان  یكون  الفتاة  لدي  الدیىن  الوازع  وبتقویة 
ىلع   احلفاظ  طریق  وذلك نع  معاصيه،  هللا  حرمات  هتا نع  وتتساىم  نفسها  تعف  الفتاة 

بتمسكها    الدوافغ اجلنسية لدهيا نم عدم اإاثرهتا، وحتریكها يف نفسها ابلمثريات اخلارجية
  ، البرص  غض  ومهنا   ، نفسها  اإاثرة  اإىل  ؤيدي  طریق  لك  نع  وابإبعادها  الإسالم،  داب 

 
بأ

المحرمات.   نع  وابلرتفع  التلفاز،  خماطر  نع  والبتعاد   ، الستئذان  دات 
 
بأ والتقييد 

فيوحض الوالدان لها أ ن ترصیف الدوافع اجلنسية ل یكون اإل ابلطریق الصحيح وهو الزواج،  
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َل  واإن مل یتيرس نَي  ذن

َ
اِل فن  ﴿َوْلَيْسَتْعفن تعاىل  قال  الستعفاف،  فيكون حبهثا ىلع  ذلك  لها   

م نمن َفْضلنهن﴾  هَيمْم هللِاَ  یمْغنن
َ وَن نناَكًحا ىتَحِ  15ََيندم

اإىل هللا   التقرب واللجوء  الفتاة:  الوسائل اليت تعمل ىلع تقویة جانب العفة يف نفس  ونم 
نم أ قوى العبادات اإىل تساعد الفتاة ىلع العفة الصيام،  ابلعبادة، والنقطاع اإىل العمل، و

وقد وحض عليه الصالة والسالم ذلك بقوله "َيمعرش الشباب، نم استطاع منمك الباءة  
له   نه  فاإ ابلصوم  فعليه  يستطع  مل  ونم  للفرج،  وأ حصن  للبرص،  أ غض  نه  فاإ فليزتوج، 

 16وجاء" 
 تعویدها ىلع احلجاب . حتذري الفتاة نم التربج واستمرار  4

للفتاة طبيعة فطریة يف هذه المرحلة وهو اهامتمها ابلزینة واللباس، فعىل الوالدني أ ن یبينا  
، سواء اكن  أ ن تبدي زینهتا لغري حمارمها  أ ن التربج يف الزینة ل یصح، ول یصح لها  للفتاة 

المالبس الشفافة  شيئا نم جسدها أ و شعرها أ و حلهيا، فال خترج نم بيهتا متطيبة رتتدي  
﴿َوقمل  تعاىل  قوله  يف  الكریم  القرأ ن  بينه  مما  وذلك   ، عورة  لكها  فالمرأ ة  الضيفة،  أ و 
هْنَ  من َظَهَر  َما   

َ
ِل اإن یَنهَتمِنَ  زن نَي  یمْبدن َوَل  ِنَ  وَجهم رم

فم َفْظَن  َوحَيْ ِنَ  هن ْبَصارن
َ أ   ْ نمن ْضَن  یَْغضم َناتن  ْؤمن ا  ِلنْلمم

ِنَ ىلَعَ  هن ممرن
م نْبَ ِبن ... ﴾ َوْلَيرْضن یَنهَتمِنَ نَي زن ِنَ َوَل یمْبدن ن يموہبن  17 جم

هذه   يف  ابنهتا  مع  للتعامل  ال وقات  بعض  يف  واحلزم  والمرونة  الصرب  اإىل  م 
ال  وحتتاج 

المرحلة، وخصوصا مع الفتاة اليت هتتم مبا هو جدید نم الموضة وال زَيء ومتابعة لك ما هو  
ولباسها أ مام الناس فتقف طویال اإمام  جدید وغریب، كما جتدها هتتم كثريا مبظهرها  

المرأ ة ، "وذلك نم ابب الإحساس والعزتاز ابلذات ، فال َيب أ ن یزنجع ال هل نم ذلك، ل ن 
مبفاتهنا   وابإجعاہبم  الناس  أ مام  بشلکها  الهامتم  اإىل  متيل  أ هنا  طبيعهتا  نم  المرأ ة 

 18ومجالها". 
نع   لهيا  اإ ؤيدي  معا  كذلك  أ بعدها  للفتنة  منعا  التربج  نع  الفتاة  الإسالم  بعد 

أ  وكما 
فال    ، مزنلها  نم  خروجها  عند  ابحلجاب  اللزتام  علهيا  وجب 

 
"فأ  ، اجلنسية  اثرة  الإ طریق 

 19تكشف الفتاة ما یدعو اإىل اإاثرة عيون الرجال اإلهيا"  
ْز 
ِلن َ قمل  م  ِ بن

الِنَ َا  هِيم
َ أ  ََي   ﴿ تعاىل  نمن  قال  ِنَ  هْين

َعلَ یمْدنننَي  نَي  نن ْؤمن اْلمم َوننَساء  َوَبَناتنَك  َك  َواجن
حنامًي﴾ وًرا ِرَ م َغفم َذنْيَ َواَكَن هللِاَ ْ  ؤيم

َ
ن یمْعَرْفَن َفال

 أ َ
َ
ْدین
ِنَ َذلنَك أ َ ن بنيهبن

َ
 20َجال

اجللباب   ابإدانء  مر 
ابل  وسلم  عليه  هللا  صىل  النب  أ زواج  مع  المؤمنني  نساء  "فاإرشاك 

وجوب  يستلزم   يف  المسلمني  بني  زناع  ل  ذ  اإ اكفة،  المؤمنني  لنساء  الوجه  سرت  وجوب 
 21احتجاب أ زواج النب عليه الصلوة والسالم وسرت وجوههن". 
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ذا   وقد سئل رسول هللا عليه الصلوة والسالم : "مك جتر المرأ ة نم ذیلها؟ قال شربا، قلت اإ

 22ینكشف عهنا؟ قال: ذراع ل زتید عليه" 
أ سب أ مه  السفور  ونم  أ ن  تعلم  أ ن  فعلهيا   ، ال م  اللزتام ابحلجاب  البنت نع  ابتعاد  اب 

ابنيت   رتتدي  الزواج  بعد   : ال م  فتقول  البنت،  زتوجي  يف  الإرساع  اإىل  ؤيدَين  ل  والتربج 
ن الشاب المثدني الوايع ل خيتار اإل صاحبة الدني وال خالق،  

، ل 
 
احلجاب، لكن ذلك خطأ

 ة لبنهتا يف لباسها المحتشم ىتح تقلدها. لذلك ىلع ال م أ ن تكون قدو
 . اختيار الفتاة لصدیقاهتا:  5

بنفسها،   ختتارهن  أ ن  حتب  فهي  صدیقاهتا،  أ ختيار  يف  اإَياىب  بدور  المراهقة  الفتاة  تقوم 
فرتفض أ ي تدخل يف الختيار نم قبل والدهيا ، وهذا أ مر طبيىع يف هذه المرحلة ، ىلع عكس  

 ، فهو ل ريفض أ ن یدع والدیه خيتاران له أ صدقاءه "فيظهر  الطفل الذي یقوم بدور سلب
حسنة   ليست  معينة  لفتاة  مرافقهتا  عدم  والداها نم  ويجهها  عندما  الرضا  عدم  مهنا 
علمها   مع  خشصيهتا  بضعف  يشعرها  ذلك  ل ن   ، مهنا  المبارش  التدخل  فرتفض   ، السمعة 

ا  23بصحة الكمهم"  ، فلينظر  قال رسول هللا عليه الصلوة والسالم "  لمرء ىلع دني خليله 
 24أ حدمك نم خيالل" 

، وعند   وىلع ال هل متابعة الفتاة بطریقة غري مبارشة، مبعرفة كيفية قضاء وقهتا ومع نم 
والرباجم   ال نشطة  للتعرف علهيا ووتفري  المزنل  اإىل  هل دعوهتا 

ال  اختيارها لصدیقة ىلع 
هل صدیقهتا ، وذلك ىتح یعرفوا ال هل المفيدة والمسلية لهما ، "كما علهيم التعرف ىلع أ  

بشلك   تؤرث  لن  هنا 
 
وبأ أ خالقها،  سالمة  كدوا نم 

 
وبتأ ابنهتم  تصادق  نم  ویطمئنوا ىلع 

  25سلب ىلع سلوك ابنهتم"  
وليذكراها حبدیث رسول هللا صىل هللا عليه وسلم نم حتذريه نم مصاجبة الرشار فهم  

 اجلليس الصاحل والسوء حكامل المسك وانخف  كناخف الكري، قال صىل هللا عليه وسلم : "مثال 
ما أ ن جتد منه رحيا طيبة ، وانخف   ما أ ن تبتاع منه، واإ ما أ ن حيذیك، واإ الكري، حفامل المسك: اإ

ما أ ن جتد رحيا خبيثة"  ما أ ن حيرق ثيابك ، واإ  26الكري : اإ
وتعترب مرحلة المراهقة يه المرحلة احلساسة الممثلة ابلعواطف وال حاسيس والمشاعر ،   

مرحلة تنتقل فهيا المراهقة نم مرحلة الطفولة وتتدرج حنو الرشد والنضج، ونم مسات  
ثري ابلغ ىلع  

 
هذه المرحلة حاجة المراهقة اإىل تشكيل صداقات لها، وهذه الصداقات لها تأ

ثرياهتا قد تستمر مدي احلياة. خشصية المراهقة، كم
 
 ا أ ن تأ
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 . الرعایة والهامتم ابلصحة العامة للفتاة: 6

ویكون ذلك بتوعية الفتاة المراهقة والزتامها ابلقواعد الصحبة الالزمة لسالمة جسدها  
 ومهنا: 

 المحافظة ىلع التوازن يف الغذاء:  
سنة، فتتعرض لتقلبات    18- 10الفتاة المراهقة ینمو جسدها منوا رسیعا يف الفرتة ما بني  

جسدیة وفيسولوجية، "فهي أ كرث المراحل اليت حيدث فهيا تطور بدین وعقىل، فعىل الوالدني  
يف   اضطراب  حيدث  ل  ىتح  وونعيته  الطعام  كمية  حيث  نم  الفتاة  بتغذیة  الهامتم 

 27النمو" 
 
 
یأ والاكفر   ، واحد  مىع  يف  لك 

 
یأ "المؤنم   : وسلم  عليه  الرسول صىل هللا  سبعة  قال  يف  لك 

 28أ معاء"
اإكثارهن نم الواجبات   ونم العادات اخلاطئة يف الغذاء اليت تقع فهيا كثري نم الفتيات 
وعدم   واحللوَيت،   ، الغازیة  والمرشوابت  والسكرَيت،   ، الدهون  ىلع  المحتویة  الرسیعة 
نم   كثار  الإ وعدم   ، فطار  الإ وجبة  وِباصة  المزنل  يف  رسة 

ال  أ فراد  مع  الوجبات  تناول 
 الفواكه واخلرضاوات وال لياف.

 ممارسة الفتاة للرَيضة البدنية: 
ن الإسالم قد حث ىلع اهامتمها جبسدها والعنایة  

ىلع الوالدني أ ن یبينا للفتاة المراهقة أ 
یعوداها ىلع   أ ن  فعلهيا   ، البدنية  ولياقهتا  حبيویهتا  احتفاظها  يف  ورغهبا  العامة،  بصحهتا 

الرَيضية المناسبة لعمرها وطبيعة جسدها، فال تكون متعبة جلسمها ، فهي  ممارسة الامترني  
المرحلة   هذه  يف  الفتاة  أ ن  وخصوصا  واجلمال  والليونة  والرشاقة  النشاط  جسدها  تعيط 
هتتم جدا جبمال جسمها وشلکها فسوف تكون لدهيا الرغبة والتشویق لممارسة الامترني.  

فضالهتا  وتسيل  ال عضاء  تسخن  قابال    "واحلركة  وَيعله  والنشاط  احلفة  البدن  وتعود   ،
 29للغذاء ، والرَيضة المعتدلة يه اليت حتمر فهيا البرش ویتندي فهيا البدن" 

 . متابعة الفتاة وحهثا ىلع النظافة والسلوكيات العامة: 7
ان   ال م  فعىل  مرة  ل ول  ذا حاضت  واإ المحيض،  بلغت  قد  تكون  المرحلة  هذه  يف  "والفتاة 

هنا يه اليت تكون أ قرب اإىل ابنهتا يف تلك ال مور ، فترشح    تقوم بتوعية
الفتاة واإرشادها ل 

ن ذلك أ مر طبيىع    30للفتاة نع وظائف وأ مور احليض يف سن مبكرة" 
 
ول بد نم وتعيهتا بأ
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حيدث للك فتاة انجضة وكبرية ، لقول النب صىل هللا عليه وسلم : "هذا شئي كتبه هللا ىلع  

 31بنات أ دم"
لوكيات العامة اليت ىلع ال م أ ن تعود الفتاة علهيا أ ن تعلمها سنن الفطرة ومهنا:  ونم الس

تنظيف   ىلع  ابلمواظبة  بفمها  والهامتم  بط،  الإ ونتف   ، ظفار 
ال  وتقليم  السواك  سنة 

أ سناهنا ، فتقتدي بنظافة أ م المؤمنني عائشة ريض هللا عنه تعاىل  فعن عروة ريض هللا عنه  
 32ستنان عائشة يف احلجرة" قال ، "....ومسعنا ا

 . حاجة الفتاة اإىل احلب والعطف واحلنان : 8
فراد الذني ريتبط   لعاب أ و ال شياء غري احلية، كما أ ن ال  رتتبط احلب يف مرحلة الطفولة ابل 
احلب مرتبطا   فيكون  المراهفة  أ ما مرحلة   ، أ قاربه  أ و  قلة نم عائلته  یكوونن  الطفل  ہبم 
ابلناس. وذلك احلب هو نم الحتياجات اليت حتتاج أ ن تشبعها الفتاة يف مرحلة المراهقة  

هتا، قفد وضع هللا تعاىل مسؤولية عظيمة وكبرية ىلع عاتق الوالدني ويه أ مانة  نم قبل أ رس
رتبية البنات، فهما المسؤلن أ مام هللا نع تلبية مجيع احتياجاهتن وِباصة الحتياجات  
العاطفة والنفسية، وتكون احلاجة اإىل احلب أ عظم يف حق البنات ، فهن أ رق شعورا وأ ندى  

انث    .عاطفة   أ نس نب مالك فلرقة الإ مساهن الرسول صىل هللا عليه وسلم ابلقوارري.فعن 
ريض هللا عنه قال أ يت النب صىل هللا عليه وسلم ىلع بعض نسائه ومعهن أ م سليم فقال :  
"وحيك َي أ جنشة، رویدك سوقا ابلقوارري فتلکم النب صىل هللا عليه وسلم بلکمة لو تلکم  

ابلقو قوله سوقك  عليه  لعبتموها  يف رتبية    33ارري. بعضمك  الذكر  أ شد حاجة نم  فالفتاة 
نم    ، المستقبل  يف  ینتظرها  الذي  للدور  واإعدادها  هيلها 

 
تأ بسبب  وتغذیهتا،  عواطفها 

ال طفال   برتبية  الهامتم  ال م نم  ومسؤوليات  والرضاعة،  احلمل  متاعب  وحتمل  زواج، 
 ورعایهتم. 

 . الرتبية اجلنسية للفتاة 9
الرتب "يه  اجلنسية  الصاحلة  الرتبية  واخلربات  العلمية  ابلمعلومات  الفرد  متد  اليت  ية 

والفيولويج   اجلسمي  به منوه  يسمح  ما  بقدر   ، اجلنسية  المسائل  السليمة جتاه  والجتاهات 
والقيم   الجامتعية  والمعایري  الدینية  التعاليم  اإطار  والجامتيع،ويف  والنفعايل  والعقيل 

المجتمع". يف  السائدة  ق 34ال خالقية  نب  فقد  لعمرو  وسلم  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  ال 
العاص، ريض هللا عنه : "لقد أ خربت أ نك تقوم الليل وتصوم الهنار ؟ قال: قلت: َيرسول  
  ، ، واإن لزوجك عليك حقا  ن جلسدك عليك حقا  ، فاإ فطر، وصل ونم 

هللا نعم، قال : فصم وأ 
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نسا   35واإن لزورك عليك حقا"  ن فيه فيستعبده ابلشهوة  ويف ذات الوقت ل یدع احلریة لالإ

"واإمنا ويجهه اإىل الطریق احلالل المرشوع الذي حيث عليه وريغبه ، فيجعله يف نطاق تكوني 
 36ال رسة وال طفال حتيطهم المودة والرمحة ل جمرد دافع الشهوة احليوانية"

أ ن   منذ  ومصارحهتا  ووتعيهتا  الفتاة  بتعليم  هتتم  اجلنسية  الرتبية  أ ن  یتضح  وبذلك 
شبت    تعقل اإذا  ىتح  ابلزواج،  وتتصل  ابلغرزية  ورتتبط  ابجلنس  تتعلق  الليت  القضاَي 

أ مور احلياة عرفت ما اكن حالل وما اكن حراما، فال جتري وراء شهوهتا، بل یصبح   وفهمت 
مورون رشعا  37سلوكها متصفا ابلسلوك الإساليم. 

 
فيؤخذ نم هذا أ ن ال ابء وال مهاب مأ

ا يف  أ بناهئم  بني  یفرقوا  ن 
 
:  بأ وسلم  عليه  صىل هللا  لقول   ، العارشة  سن  بلغوا  ذا  اإ لمضجع 

يف   بيهنم  وفرقوا  سنني،  لعرش  علهيا  وأ رضوبمه  سنني،  لسبع  ابلصالة  أ بناءمك  "مروا 
 38الضاجع" 

سن   يف  واحد ومه  فراش  يف  اختلطوا  ذا  اإ خمافة  ولد 
ال  بني  الضاجع  يف  التفریق  أ مر  ولعل 

أ ن ريى بعضهم   أ و ما یقارہبا  أ و يف حال اليقظة، ما  المراهقة  النوم  عوارت بعض يف حال 
ن  
 
بأ الوالدني  أ مر  ال سالم  أ ن  قاطع ىلع  دليل  وهذا  یفسدمه خلقيا،  أ و  يشريمه جنسيا 
یتخذوا لك أ ساليب الوقایة واحلمایة وأ ن يسدو لك طریق ومنفذ ويصل اإل اإاثرهتم ، ىتح  

 یرتوبا ىلع التقوى والفضيلة.
مهن  لل سس  الرتوبیة  رتبية  التطبيقات  يف  وسلم  عليه  هللا  صىل  الرسول  ج 

 البنات يف مرحلة المراهقة 
تشعر  1 الفتاة  الفتاة، نم خالل جعل  نفس  يف  النفس  وحماسبة  تعاىل  مراقبة هللا  غرس   .

ثم والذنب والتقصري يف حق هللا تعاىل، مفثال عند اإمهالها أ داء الصالة فسوف   ابإحساس الإ
أ جل  يرسي يف نفسها ذلك الشعور فيحملها ىلع  احلياء نم هللا تعاىل وتعظيمه، فتجاهد نم 

 اللزتام ابلعبادات ومجال القرب نم هللا تعاىل. 
تعاىل  2 هللا  واخلوف نم  اخلشية  عقيدة  عندها  تقوي  الليت  الوسائل  ابتباع  الفتاة  نصح   .

القرأ ن   وتالوة  ابلليل،  ، وهتجد  والنوافل نم صالة وصوم   ، العبادات  أ داء  اكلمداومة ىلع 
وبذلك  و الموت،  وذكر  الصاحلات،  الصدیقات  واختيار  العلم،  جمالس  وحضور  حفظه، 

الدنيا  فنت  نم  نفسها  فتحمي  تعاىل،  هلل  والمراقبة  الرهبة  وجداهنا  يف  وتغرس  تقوي 
 ومغرَيهتا. 

. اهامتم الوالدني بطاقة الفتاة ورصفها مبا هو مفيد لها ابإشغالها ابلمعال النافعة، وعدم  3
المزنل   أ معال  التدریب ىلع  ويف  الهادفة  المطالعة  للفراغ، مفثال نع طریق  فريسة  رتكها 
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يف   اجلمايع  اخلريیة والعمل  اجلمعيات  ال رحام ومسامههتا يف  الكریم وزَيرة  القرأ ،  وحفظ 

ففهيا  مشاریع   الرَيضة  وممارسة  اكلرمس  الهواَيت  وممارسة  وال یتام  الفقراء  مساعدة 
ماكن الإسالمية التارخيية.

  تقویة لعقلها وجسدها، وكذلك الرحالت والسفر لل 
احلجاب،  4 ارتداء  عدم  نم  الرشعية  المخاطر  نم  وحتذريها  الفتاة  تنبيه   .

، ومشاركهتا يف الرأ ي ووتجهيها عند ووتجهيهاورتغيهبا اإىل ارتداء احلجاب واللباس السارت
أ مور   أ ل تقوم بتقليد الموضة يف لك شئي، بل تنتيق نم  اختيار مالبسها، فتوحض لها ال م 
 الموضة ما یناسب شلکها، ومعرها، وخشصيهتا، يف حدود الدني واللزتام وعدم الإرساف. 

ىلع  5 فيجب  لها،  سيئة  صدیقة  اكتشاف  عند  للفتاة  الوالدني  حوار  معاجلة  .  الوالدني 
بعاد تلك الفتاة نع ابنهتم ،  فيكون بفتح احلوار معها بطریقة غري مبارشة   الموضع برتو يف اإ
للتحدث نع   فرصة  یعطياها  الجامتعية،وأ ن  والعالقات  ال خالق  موضوع  ابلتحدث نع 
قناعه ا  وجهة نظرها يف الصفات اليت ل بد نم أ ن تتوافر يف الصدیقة، ونم خالل ذلك ميكن اإ
بنقاط السوء يف تلك الصدیقة السيئة ىتح تقتنع ابلبتعادعهنا ول تسلك العنادوتتمسك  

 ہبا.
اختيار 6 يف  وتساعدها  فتشاركها  صدیقاهتا،  نع  والسؤال  ابنهتا  ل حوال  ال م  تفقد   .

صدیقاهتا، كما حترص ىلع اإكرام صدیقات ابنهتا وأ ن تتعرف اإلهين نع قرب ىتح يسهل  
 وتجهيها. علهيا 

الحتياجات 7 وتفري  المهم  ونم  الفتاة،  وبني  الوالدني  بني  ال رسیة  العالقة  تقویة   .
مرحة   أ جواء  اإىل  وقسوة  جفاء  الموجودة نم  ال جواء  وتغيري  وأ مان،  عطف  ال ساسية نم 
والتواصل   ومعاملهتا كصدیقة  الفتاة  اإىل  م 

ال  تقرب  بد نم  فال  المراهقة،  اإىل  وعاطفية 
ال م صورة واحضة  معها، وبذلك ست طلع ال م ىلع اهامتماهتن وأ فاكرهن، ونم ثم ستكون 
 معا تفكر ته ابنهتا. 

تناولها  8 نم  كثار  الإ نم  اخلاطئة،  الغذائية  العادات  المستطاع  قدر  الفتاة  جتنيب   .
مضار   ووتضيح  الصيح،  ال لك  الطفولة ىلع  منذ  بتعویدها  واحللوَيت  الرسیعة  للوجبات 

كولت
 
ىلع الصحة اليت نم الممكن أ ن تؤدي اإىل اإصابهتا ابلسمنة وتفقد    وخطورة تلك المأ

الغذاء   تناولها  عدم  بسبب  والضعيف  الهزل  اإىل  ہبا  تؤدي  العكس  أ و  وشاقهتا،  بذلك 
. وتفري ال رسة أ وناعا خفيفة 9الصيح المشتمل ىلع مجيع العنارص الغذائية الالزمة للنمو.  

مثل: الفقز ابحلبل ، الميش داخل ساحة المزنل،    نم الرَيضة متارسها الفتاة داخل المزنل،
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معل   الثابتة،  أ و  المتحركة  الدراجة  ركوب  السباحة،  للميش،  خاصة  أ جهزة  استخدام  أ و 

 الامترني الرَيضة اخلفيفة، مثال : متارني لتقویة وشد عضالت البطن.
ا10 يف  كما اكنت  طفلة  تعد  هنا مل 

 
بأ مرة  ل ول  ذا حاضت  اإ م لبنهتا 

ال  بيان  بل  .  لسابق، 
أ صبحت فتاة انجضة واعية ، وأ ن ذلك احليض ليس دليال ىلع مرض بل هو دليل ىلع نضوجها  
أ و   أ و حياء  ودون جخل  معها بلك رصاحة وشفافية  تتعامل  أ ن  ال م  أ ونثهتا، وىلع  وكمال 
معاانهتا   نم  ختفيف  بل  ال لم  تلك  نم  تعاین  ترتكها  فال  لمها، 

 
بأ واستخفاف  اسهتزاء 

 شعر به نم اكتئاب وضيق.وهتدئ مما ت
ذا رأ ي ابنته مقبلة عليه  11 ب اإ

. معاملة الب ابنته بلك حب واحتصان ، مفا الذي مينع ال 
منه   تسمع  أ و  مالبسها  ومجال  مجالها  وميتدح  وحيتضهنا  یقبلها  أ ن  العمل  قدم نم  ذا  اإ أ و 

لثقة وعدم عبارات: أ هال بنييت، كيف أ نت َي حبيبيت؟ ماأ حوالك َي عززييت؟ مع اإعطاهئا ا
 قوَي للدفاع ل َيعلها هشة اإن  

 
مراقبهتا أ و الضغط علهيا ، وبذلك یكون قد أ قام عندها خطأ
 مسعت الكما معسول أ و شعرت بلمسة حانية أ و نظرة اإجعاب. 

. تعليم ال م ابنهتا الرتبية اجلنسية، بتعليم البنت معىن الستئذان وأ دبه وعواقبه  12
فهاماها النقاط احلساسة يف الرتبية اجلنسية، فتخربها نع  والتقيد به، ویكون الرتكزي ىلع  اإ

جسدها والمتغريات اليت ستحدث لها، وهتيهئا للك ما ستواجهه ك نىث، ونع الختالفات  
العلمية   الكتب  طریق  نع  لها  ترشح  أ ن  الممكن  ونم  والمرأ ة،  الرجل  بني  اجلسدیة 

 ة اخلاصة ابلمرأ ة. المتخصصة، والكتب الدینية اليت تتاول ال مور الفقهي 
. تدریب الفتاة ىلع بعض الإمعال المزنلية واإعطاؤها المسؤولية، مبا يشعرها مباكنهتا  13

عدم  عند   ، ال طفال  أ خواهتا  أ و  اإخواان  أ حد  رعایة  مسؤلية  ابستالم  ورعایته  المزنل  يف 
أ و الهامتم ابستذاكر دروسه، وتدرہبا ىلع كيفية العتناؤ ابلطفل نم    ، ال م  أ ثناء  وجود 

وجود يف بطن أ مه ىتح ويلدویكرب، أ و یطلب مهنا ال ب ان تقوم ابلتفكري والتخطيط لزنهة  
 أ خر ال سبوع. 

يف  14 مهمة  مرحلة  به نم  متر  وما  شعورها  ومراعاة  احرتام  بلك  المراهقة  مع  التعامل   .
تغيري   ال م  أ و  ال ب  ىلع  فيجب   ، ال ونثة  اإىل  الطفولة  نم  التغري  مرحلة  ويه  حياهتا 

الرتوبیة  م المعاملة  وہبذه  امرأ ة،  معاملة  تعامل  أ ن  َيب  فالمرهقة  لبنهتما،  عاملهتما 
اجليدة خيف الرصاع الذي حيدث بني ال ب وال م وبني البنت.استشارة الفتاة فامي تفهمة  
أ ن   الوالدني  فعىل  والداها،  یفهمه  ل  ما  ال مور  ال حيان نم  بعض  يف  تفهم  فقج  أ مور،  نم 
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امي تفهمه وفامي تتفنه ول َيهالهنا، ول یبخسان حقها، وىلع الفتاة أ ن تقدم  يستشريا الفتاة ف

 رأ هيا يف أ دب ووقار. 
. تشجيع الفتاة ىلع اللتحاق ابلتخصص الذي رتغب فيه ىتح تبدع به يف المستقبل، مع  15

بداءالنصيحة فقط، فال َيرباها ىلع ختصص ل حتبه، وعلهيما أ ن ینميا لدهيا دافع البتاك ر  اإ
مما   المستطاع  يف حدود  ال ماكنيات  بتوفري اكفة  وذلك  والعلم،  المعرفة  وحب  والطموح 

 َيعل مهنا فتاة مثقفة رتتيق يف أ ىلع مراتب العلم والنجاح.   
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