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. فقدمها ممتًنا هلا سعيًدا اختر هدية مناسبة لكل مناسبة -١

أو بأن قبلتها، أمثلة هلذه املناسبات: أيام العيد، زواج األبناء، 
عافاة ، املوالصيف سم الشتاءر، دخول موا، العودة من السفجناحهم

  وغريها.من األمراض،..
يشترك فيه األبناء بوضع مبلغ  وضع حساب بنكي لألم، -٢

هري معني لألم، لكي يفي هذا املبلغ باحتياجاا، وتوفر منه ش
مستلزماا بدون أن تضطر لطلب ذلك منهم، وميكن عمل هذه 
الطريقة حىت ولو كانت األم موظفة، فاألم ُتحب أن ترى بر 

  أوالدها ا رغم عدم حاجتها لتلك املبالغ.
ياة حل املراحل السنية املختلفة حيسن باألبناء أن يتفهموا -٣

  األم، وأن يعاملوها مبثل ما يناسبها حبسب كل مرحلة.
اليت سوف تطرحها على  كن حريًصا على انتقاء كلماتك -٤

يؤذيها، فقد ُنهي عن التأفف، وهو  مامسامع أمك، حىت ال تسمع 
  أبسط الكالم، فكيف أذيتها بأعظم.

فاحرص أن تكون هي آخر من  عند عزمك على السفر -٥
ودعها وجًها لوجه، وتودد ر من تقع عيناك عليها، ع، وهي آختود

إليها، وأدخل السرور عليها، وامكث عندها وقًتا طويًال، مث احرص 
- ن عندها، فتحظى بدعواا اليت هي مأن يكون اخلروج النهائي 

مستجابة. فإن كنت يف بلدة أخرى. فليكن االتصال هو  -بإذن اهللا
  البديل.
  
ب أن تكون هي أول من جي عند قدومك من السفر: -٦
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تؤنسها، وتطمئنها على وصولك لجلس معها تقابل، سلم عليها، وا

ورجوعك ساًملا من سفرك، واحرص أن يتم إخبارها مبوعد 
حضورك حىت التفاجئها بدخولك عليها، فقد تؤثر مفاجأتك 
السارة عليها وتضرها، وال حتدثك نفسك أن تؤخر مقابلتك هلا، أو 

غري مناسب للزيارة مهما كان ذلك الوقت،  أن تعتقد أن الوقت
فاألم ال يقر هلا قرار، وال يرتاح هلا بال، حىت تنظر بعينها إىل ابنها، 

  وتقر عينها بوصوله إليها.
، ولو للحظات يف سفرك احرص أن تتصل ا يومًيا -٧

السعادة، وجتلي اهلم، من بسيطة، فكم تبث تلك املكاملة يف صدرها 
  .عنها بعد احلزنوتزيل اخلوف، وت

إذا كانت تسكن يف نفس  احرص على مقابلتها يومًيا -٨
بلدتك، وال تبعدك مشاغل الدنيا عن مقابلتها، واألنس ا، فهذا 
أقل القليل حبقها، ولتحرص أن تكون هذه املقابلة تليق مبقدار حبها، 
وعظيم مكانتها، فال يأت املرء على عجل مث ميضي، أو يسلم وهو 

  الساعة كل حني ويتململ، بل حقها أعظم من ذلك.ينظر إىل 
، فيجب أن تتواصل معها إن مل تكن األم يف نفس البلد -٩

  باالتصال اليومي، وعدم االنقطاع عنها ألي سبب من األسباب.
أن نتقرب ونتودد إىل من  من أمجل ما تقدمه لألم -١٠

ا معهم، حب، وأبناؤها هم أعز الناس عليها، فكن رفيًقا م، لطيًفُت
تساعدهم يف قضاء حوائجهم، وتعينهم يف أمور حيام، فكم ُتسر 
األم عندما جتد غرس تربيتها بدأت تثمر مثاره بثمار طيبة، نتاجه 

  مع أسرا.ُجت
، فذلك ل رأسها، ويدها، وقدمها عند مقابلتهاقب -١١
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  .مدخٌل للسرور عظيم، وهو حق بسيط، وتقدير هلا مجيل
، وذلك و مكانة أمك بالقول والعملعلم أبناءك عل -١٢

كيف  رونبتقدمي نفسك كقدوة حسنة يف التعامل معها، فدعهم ي
وحتترمها، فذلك حري بأن يطبقوا ذلك معك  ،ختدمها، وتقدرها

  ومعها.
، وحتضري أغراضها يف وقتها، احلرص على تلبية طلباا -١٣

  فإن ذلك أدعى للتقرب هلا، والُبعد عن سخطها.
، إذا وعدت فأوِف ها بوعد مث ختلف وعدكال تعد -١٤

  بالوعد، أو ال تعدها من األصل.
لفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث  انسب كل جناح يف حياتك -١٥

لفضل تربيتها، فإن يف ذلك إدخاًال لشعور الفخر والسعادة يف 
قلبها، وبثا للسرور يف نفسها، ذلك بأن رأت نتائج تربيتها هي 

ة أبنائها، وهو مثرات من صنع تربيتها، فكل جناحات تتحقق يف حيا
  جناح لألبناء هو جناح للوالدين.

، ولكن استخدم الطرق السهلة ال جتادهلا وإن كنت حمًقا -١٦
لعرض رأيك وطرح أفكارك، إذا كان يف األمر مصلحة، أما إذا 
كان فضول جدال فالتخلي عنه وحتقيق رغبتها، ومساع رأيها أوىل، 

  وأهم، وأجدر.
تك ، أو أمام أبيك، أو إخوال تقلل من رأيها أمام الناس -١٧

ذكر هلا مبا سواًء كانت حاضرة أو غائبة، فذلك منكر من القول، و
  .تكره، وسوء تأدب معها

، أو تقلل من قيمتها إن كانت ال تزدرها، أو تنقصها -١٨
جاهلة ببعض أمور احلياة، بل زد علمها من تلك املعلومات بشكل 
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  ك أنت مبكان اجلاهل ا.جيعلك وكأن

، أو رفع الصوت ابتعد عن الضحك بقوة أمامها -١٩
عندها، أو نظرات االمشئزاز عندما تكون بني يديها، أو نظرات 
الغضب يف جملسها، أو العبوس بالوجه يف حضرا، أو إبداء السخط 

  على أمر حتبه يف نفسها، فكل ذلك يؤثر عليها وعلى نفسيتها.
بكل خرب سعيد حبياتك،  أول من يعلماجعلها هي  -٢٠

واجعلها املطلعة على أسرارك، فإن يف ذلك إدخاًال للفرح عليها، 
وجيعلك مبكان مقرب إىل قلبها، فهي ترى أنك ما زلت ابنها الذي 

  حيتاج أمه رغم كرب سنه.
، وإذا كانت من كبار حافظ على رعايتها الصحية -٢١

أجهزة الضغط، وقياس  السن فوفر األجهزة اليت حتتاجها، من
السكر، وأدوات خاصة للنهوض، والقيام وغريه مما حتتاج من 

  األدوية.
الشامل لالطمئنان على  ضع هلا برناًجما شهرًيا للفحص -٢٢
  صحتها.
اليت تناسب سنها، ففي مراحل الشباب  وفر هلا حاجياا -٢٣

حتتاج مستلزمات معينة، ويف مراحل الكهولة حتتاج إىل أشياء 
  خرى، فكن عوًنا هلا كما كانت هي عوًنا لك منذ نعومة أظفارك.أ

، إن تأملت تأمل معها، وإن نشطت فأظهر عند مرضها -٢٤
السرور فرًحا بعافيتها، داوم على رقيتها، وضع يدك على مكان 
أملها، واقرأ عليها اآليات، وأحاديث الرقية الصحيحة، فذلك بر 

  وعافية بإذن اهللا تعاىل.
بأا سوف تعود إىل أفضل  ها يف حالة مرضهاطمئن -٢٥
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حال، وال تسمع أي أخبار عن سوء املنقلب ملثل حالتها، وأبعدها 
عن كل قصص قد تؤذيها. بل اذكر أن هذه سنة اهللا يف احلياة، فإمنا 
هي حمطة ابتالء ومتحيص ذنوب مث هي حلظات وتعود أنشط مما 

  سبق.
ان سكنها، أو اذهب يف مك اجلب هلا األطباء املختصني -٢٦

ا إليهم إذا كانت قادرة على ذلك، وتفاهم معهم على أن 
  يطمئنوها على حاهلا، وأن األمر شيء بسيط وحالة عابرة.

، واذهب ا إىل صديقاا، أعنها على صلة رمحها -٢٧
وقريباا املقربات إىل نفسها، لكي تدخل السرور يف قلبها، وترفع 

وتزيد يف طاعة را، وحيسن أن تشتري من درجتها بصلة رمحها، 
  بعض اهلدايا اليت تناسبهن لكي تقدمها هلم عند زيارا هلم.

من  امأله بأنواع، وضع صندوًقا خاًصا باألم -٢٨
، واحللويات، واأللعاب، واهلدايا الصغرية، وذلك البسكويت

حفاد عند قدومهم هلا، فإن يف ذلك لألطفال وبالذات األتقدمها ل
  ا لألطفال ا وحب االلتقاء معها.حتبيًب

، تواصل معها، عند سفرها أو خروجها ملسافة بعيدة -٢٩
واطمئن عليها يف كل وقت وكل حني، منذ أن خترج من بيتها 

  حىت تصل ملقصودها، مث كرر اتصالك عليها يف أيام مغيبها.
، أو تشكي مواجعك ال تبث أحزانك املوجعة عليها -٣٠

لك مما يدخل احلزن على قلبها، ولكن أخربها أن املؤملة هلا، فإن ذ
األمر يسري، وأنك مطمئن، وأن اهللا فارج مهك، وأنك متفائل يف 

  أمرك.
، فهي حتزن هلذا ال تنشر مشاكلك الزوجية أمامها -٣١
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كوا ترى ابنها وفلذة قلبها يواجه حياته الزوجية األمر، وذلك 

تقدم لك أي حل، وصعوباا، فعاطفتها اجلياشة سوف جتعلها 
ومهما كان احلل يف سبيل أن تراك سعيًدا يف حياتك، لذا فمن 

  الرفق ا والرفق حبياتك، أن تكون األم بعيدة عن مشاكلك.
، أو ختربها عن ال تكثر الثناء على زوجتك أمام أمك -٣٢

تفاصيل حياتك وما تقدمه لزوجتك وما تقدمه زوجتك لك، 
لب األم يغار، وخياف أن يكون فمهما كان بالزوجة من لطف، فق

االبن قد استبدهلا بغريها، وأن تكون هي اليت تزرع وغريها هو 
الذي حيصد، حافظ على عالقة متوازنة مبنية على االحترام والتقدير 

  املتبادل، وعدم إجحاف حق اآلخرين.
، وكذلك ال تنشر كل عالقتك مع أمك لزوجتك -٣٣

ها، ووثق العالقة بينهما، ولكن ارفع مكانتها وال ترض بالتقليل من
ال تكن دائًما مبحل مقارنة بني زوجتك وأمك، فكلٌّ له مكانته، 
وكلٌّ له طبيعته اليت جيب أن نعامله ا، وكلٌّ له حقوقه وواجباته 

  اليت جيب أن نؤديها له بدون نقص أو إخالل.
، جتنب احلكم بني أبيك وأمك يف اخلالفات الزوجية -٣٤

ذلك، بل استخدم احلياد الظاهر، واعمل بالباطن  فأنت بغين عن
  على النصح والصلح.

، أو يف مظهرها، أو اختيارها، أو ال تنتقدها يف ملبسها -٣٥
مزاجها، أو أسلوا، أو طريقة تعاملها، وإن كنت ترى أن ذلك 
ظاهر للعيان، وختاف أن ينتقدها اآلخرون. فعليك أن تقدمها 

  يكشف العيب فيحزن. بأسلوب ال جيرح فيؤمل، وال
قدر اهللا وجود ، وإن اجعل عالقتك مع إخوتك قوية -٣٦
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بينك وبينهم، فال جتعلها أمام عني األم فذلك حزا، املشاكل 
  وبؤسها.
، فال تؤيد أباك مهما كانت ظروف والديك الزوجية -٣٧

يف الزواج على أمك، وإن كنت ترى لذلك أسباًبا معينة، فليكن 
  ك وبينه وبدون علمها.تأييدك ألبيك بين

، واملوعظة احلسنة، وذلك علمها أمور دينها باحلكمة -٣٨
، والكتب النافعة جلب األشرطةبإدخال القنوات املفيدة، أو إما 

  ضور جمالس العلم والذكر واملحاضرات.حباملناسبة، أو 
، وذلك بتوصيلها ال حترمها من حضور جمالس الذكر -٣٩

ار مواعيد الندوات هلا، واملناسبات للمحاضرات، واحللقات، وإحض
  الربامج املبثوثة يف وسائل اإلعالم.مواقيت الدينية، و
أوقات عمل  لوالدينأفضل وقت لإلحسان با -٤٠

الطاعات، فإذا كنت يف حج أو عمرة مع أمك، فكن عبًدا هلا، 
حتافظ عليها، وترفق ا، وتلذذ بالعمل معها، أمسكها من يدها، 

لطريق الذي تسري عليه، واجعلها نصب عينيك، ونبهها ملخاطر ا
  وحمل عنايتك.

، وأشد بتربيتها هلم، قدم أعذارك ملن خيطئ من إخوانك -٤١
وأن اخلطأ الذي حصل منهم، إمنا هو بفعل مهزات الشياطني، وأن 

  اهللا سوف يرده إىل الصراط املستقيم.
، من أقارب، أو كرب من أخطاء اآلخرين عليهاُتال  -٤٢

ء، أو أبناء، بل قلل األثر عليها، فإن ذلك سوف خيفف األمل أصدقا
  وجيرب املصاب وحيافظ على مكانة األحباب.

، واملصائب املفاجأة بدون ال تفاجئها باألخبار احلزينة -٤٣
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مثل هذه األخبار عرب هلا أن تقدم متهيًدا خيفف األثر عليها، أو تقدم 
ومهد لألمر، مث أخربها،  اهلاتف، بل احضر إليها وقابله وسلم عليها

  وذكرها أجر الصابرين.
، فهي تعشق الكلمات العاطفية، املرأة مهما كان سنها -٤٤

ن أعذب نشيد من وتطرب للكلمات الرومانسية، فال حترمها م
  .أحلى صوت

، أو تظهر أا أصبحت غري قادرة على ال تكرب سنها -٤٥
على أا يف ريعان  القيام بواجباا، بل نشطها بالكلمات اليت تدل

شباا، الطفها باجلميل من الكلمات، وأحسن إليها يف كل مراحل 
  احلياة.

، حىت وإن كانت ال حترمها من أي شيء حتبه املرأة -٤٦
كبرية، عطور، أدوات جتميل، ثياب جديدة، ومالبس سهرات 

  مجيلة، اجعلها تعيش عمرها من جديد.
، فال تثن اتإذا كان لك زوجات أب وبينهن خالف -٤٧

عليهن أمامها، أو تقع يف احلكم هلن على حساب أمك، حىت لو 
كانت زوجة األب هي صاحبة احلق يف ذلك، بل إن السالمة يف 
مثل هذا األمر ال يعدهلا أي شيء، ولكن كن مصاًحلا بينهن بطريقة 

  ال تبني أنك توافق زوجة أبيك، أو أنك متيل لصاحلها.
، أو أن ى تربية اآلخرين أمام أمكال تكثر من الثناء عل -٤٨

تتمىن أن تكون مثلهم، أو تتمىن أن تصل للمراتب اليت وصلوا إليها، 
فذلك خيدش نفسها، وفيه ظاهر من القول لعدم رضاك عن تربيتها، 

  وأن لك مالحظات على عملها الذي دأبت عليه طول عمرها.
، أرعها مسعك وبصرك وقلبك، وأقبل عليها عند حديثها -٤٩
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جبميع جوارحك، ابتسم يف املواقف املضحكة، تفاعل مع املواقف 
  املحزنة، ال تكن جامد املشاعر.

، ومازحها بكلمة، وداعبها قابلها دائًما بابتسامة -٥٠
بلطف، وكن خفيف الظل، وأما يف األوقات العصية فكن جاًدا، 

  مهتًما، يقًظا، فاملوقف حيتاج منك إىل ذلك.
، وقص عليها أحسن عامل من حوهلاحدثها عن أحداث ال -٥١

  القصص، وأخربها مبا يسرها، فإن يشتقن حلديث األبناء.
، والشكر لعطائها، فال أقل كن دائم الثناء على تربيتها -٥٢

  من ذكر خيالطه شكر.
يف احلياة أن تعيش هي بسعادة،  بلغها أن أكرب أمنياتك -٥٣

فعلت فقد  وأن ترضى عنك، وأن تكون أنت سبب سعادا، فإن
  حققت هلا أملها، بأن ترى أكرب أماين أبنائها أن حيققوا السعادة هلا.

، إن كان والداها من األحياء فال تبخل بربمها -٥٤
ومساعدا هي أيًضا بربمها. وإن كانا من األموات فاعمل كل ما 

من الدعاء، والصدقة عنهما، وغريها من ما يف قبورمها، يصل إليه
يقول:  رح األموات وترضي والدتك، فالرسول األشياء اليت تف

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو «
  .»علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

، إما مشاركة بعمارة اجعل هلا وقًفا يزيد من حسناا -٥٥
مسجد، أو كفالة أيتام، أو رعاية حفظة كتاب اهللا، أو القيام على 

  واملساكني.الضعفاء 
، أو شيًئا مما تتعلق به عندما تذكر لك بعض أمنياا -٥٦

نفسها، فال تنتظر أن تطلبه منك، بل بادر أنت وحقق أميناا، 
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  وبالقدر املستطاع وأفضل.

، وكل أعمالك، ومجيع قدمها على كافة أشغالك -٥٧
  أصدقائك، بل وأبنائك، وزوجتك.

زيارتك، وأقنعها  ، واطلب منها كل حنيأكرمها ببيتك -٥٨
باملبيت عندك، فإن ذلك سوف جيعلها تغري من حياا، وتسعد 

  بلطف ابنها.
، ومع أبنائك، أو مع إخوتك خذها برحلة مجاعية معك -٥٩

  فإن ذلك سوف جيدد نشاطها، ويبهجها يف حياا.
اجعلها تستمتع معك ومع من حتب  من حني آلخر -٦٠

ليس هلا سنٌّ معني، أو عمر  بوجبة يف مطعم فاخر، فهذه األشياء
  حمدد، وإن متنعت فأقنعها بذلك.

، أو األسواق الفخمة قد تكون هلا زيارة املحال التجارية -٦١
  أمنية، فلماذا ال يكون حتقيق هذه األمنية على يديك.

مناسبة لتقدمها ألبيك، فذلك من  قدم هلا هدية رجالية -٦٢
  باب اإلحسان للجميع.

وحسن معاملته أمام أمك جيعلها تفخر  بالثناء على األ -٦٣
  بذلك.

لبيتها، ومجيل  اإدارا، وحسن الثناء على معاملتها -٦٤
تبعلها لزوجها، حيفزها ويرفع من معنوياا، ويزيد من ثقتها 

  بنفسها.
أكثر من األوالد، فاحفظي  البنات بالغالب قريبات لألم -٦٥

سرها، وأعطيها أسرارك، وتفهمي نفسيتها، وعامليها كأنك صديقة 
  هلا.
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، الذكور من األبناء حتتاجهم األم يف حال املحن -٦٦
واملصاعب، وذلك ليكونوا سنًدا منيًعا هلا يف كربتها، وأن يقفوا 

ك ها، وأسندها وأعطها من قوتك ورأيمعها يف شدا، فكن مع
  يد.السد

، والتودد هلن، وحسن التعامل تلطفك مع األخوات -٦٧
يد من سعادة األم، ألن األم زمعهن، وتقدمي اهلدايا كل فترة هلن. ي

  حتب من يلطف بفتياا.
قد يناسب سنها  ال ختجل من أي تصرف تقوم به األم -٦٨

 يوال يناسب من حوهلا، بل كن فخوًرا ا، وارض عن أفعاهلا رض
ط من سخط، وكل ذلك إذا كان ال خيالف ، وسخيمن رض

  الشرع، وال يناقض األعراف.
، وابعث معهم اهلدايا هلا علم أبناءك أن يتلطفوا معها -٦٩

  يف املناسبات املتعددة.
، وقدم حذاءها، ودهلا امسك يدها يف حال كربها -٧٠

طريقها فأنت أحق الناس برعايتها. وإن كانت ضعيفة السمع فارفع 
  ، أو إقترب إليها أكثر لتسمعها عند حديثها.صوتك لتسمعك

، ويسبق اجعل هناك جائزة ألبنائك ملن حيسن معاملتها -٧١
  خبدمتها والفوز برضاها.

ن بيتها بأحسن ، لذا ساعدها على أن يكاألم تم ببيتها -٧٢
حال، فقم بصيانته، ومتابعة أعمال التحسينات فيه يف كل وقت 

  وحني.
، تفنن بإهدائها ما األم مكانة خاصةلغرفة النوم عند  -٧٣

يناسبها لغرفتها، أو دعها حتتار هي ما حتب أن جتمل به مكاا، 
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وكذلك من األماكن اليت حترص عليها األمهات غرفة الضيوف، 

  فاجعلها أفضل ما يكون.
. وكن سبب وصال بر بأقربائها وساعدها يف ذلك -٧٤

  بينهم.
بذل هلا من وقتك، ووفر ، فاإذا كانت هلا هوايات معينة -٧٥

  هلا ما حتتاجه للقيام واياا.
، قدم هلا عمًال يف أي جمال من جماالت هواياتك أنت -٧٦

مميًزا عنها، فإذا كنت شاعًرا فاكتب هلا قصيدة، وإن كنت كاتًبا 
  فاكتب بامسها قصة قصرية، وهكذا..

يف بعض املجتمعات حتب األم أن يطلق امسها على  -٧٧
، ومينعها من طلب ذلك حبها الستقرار أبنائها مع ائهاأبناء أبن

زوجام وترك احلرية هلم، فمهما متنعت فإن للتسمية على امسها 
مكانة خاصة يف قلبها، ودرجة رفيعة من رد اجلميل يف نفسها، فال 

  حترمها من ذلك.
، ويف يف حال ركوبك مركبتك فقدمها على اجلميع -٧٨

عليها، إال إذا كانت حتتاج  حال خروجك ودخولك ال تتقدم
  مساعدتك قبلها.

  
، أو الفظة، أو ال تستخدم معها الكلمات الغليظة -٧٩

ن العبارات، وأروع سالدارجة، بل استخدم أمجل الكلمات، وأح
  األلفاظ.
، واألحفاد ميكن عمل مسابقة لألطفال من األبناء -٨٠

نفوسهم،  ألفضل هدية مقدمة لألم، ففي ذلك تعزيز ملكانة األم يف
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  وتقديرهم لصاحبة الفضل بعد اهللا، وتسابق باخلريات.
  ، فخصها بدعوات دائمة.حتري أوقات الدعاء املستجابة -٨١
اعرض آراء وإعجاب أصدقائك عن كل ما تقدمه  -٨٢

يف الوالئم اليت تستضيفهم ا، ومدى إعجام حبسن األم لك 
  مذاقها، ومجيال صنعها، فكم سيسرها ذلك.

أن يكون الوقت املخصص للجلوس معها كامًال  جيب -٨٣
، وال يكون وقت ُيقطع باالتصاالت، أو بتصفح الصحف هلا

  واملجالت، أو االنشغال عنها بأي شيء آخر.
، وال للفتيات أن جيعلنها تتواصل مع صديقان -٨٤

  يتحرجن منها بأي شكل، وال ينهينها عن أي تصرف وبأي طريقة.
  ل مكان ويف كل مقام.يف ك االفتخار ا -٨٥
، فإن ذلك مما تأنس به أمسعها قصًصا عن بر الوالدين -٨٦

  األمهات ويسعدن به.
اهللا برها، فإن ذلك  بأن يرزقك اطلب منها الدعاء لك -٨٧

  ك عليها، وإشعار منك حبب اللطف ا.دليل حرص من
، والدعاء لك، فذلك اطلب منها دائًما الرضا عنك -٨٨

  ها يف نفسك، ومكانتها عندك.حيسسها بقيمة رضا
، فكن أنت السباق تسابق مع اجلميع من أجل برها -٨٩

دائًما، وكن أنت الذي يدهلم على طرق جديدة للرب، فلك أجرك 
  ومثل أجورهم ال ينقص ذلك منهم شيء.

، وتذلل هلا، وترقق عند طلبها أو ال ترفع صوتك عندها -٩٠
  خدمتها.
، ولكن يت تسكن فيها أمكإذا كنت يف نفس املدينة ال -٩١
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تفصل بينك وبينها مسافة، فاقترب من مكان سكنها ما أمكن، 

  فذلك ادعى للرب ا، وأسهل لوصلها إليها.
، احتسب املجاهدة إذا كنت تعمل يف مدينة أخرى -٩٢

بوصلها يف كل فرصة ساحنة، وال تتأخر عليها، فإمنا هي تتصرب من 
تتأخر عنها كثًريا، فاجعلها يف سبيل راحتك، فال  تحملأجلك، وت

  ك.ائتنعم بلق
أن تزورها وحدك،  إذا كنت يف مدينة أخرى فال يكفي -٩٣

فأبناء األبناء مبقام األبناء، خذ معك أطفالك، وزوجتك يف زيارتك 
هلا، حىت تنشأ عالقة تليق مبقام األم. ولكي تسعد هي برؤية من 

  كانت حتلم م يوًما من األيام.
، وقدم أمر من األمور خالف نفسك وهواك يف الكثري -٩٤

أمك، وطلبها، ورغبتها، وإن مل ُتظهر هي ذلك، فإن من كمال الرب 
  أن ترضيها برغباا، وأمنياا بدون أن تنطق هي بأي كلمة.

، فهل حاسب نفسك كل حني ودقق معها احلساب -٩٥
أنت قد أصبت العمل، أو قصرت بربها؟ أو أنك حباجة لعمل املزيد 

  ن أجل رضاها؟ كل ذلك جيعلك بزيادة خري ومزيد بر.م
، أن ما تعمله لوالديك سوف يعود كن على يقني دائم -٩٦

إليك برب أبنائك لك عاجًال أو آجًال، فاعمل على رضاها لكي 
  تسعد يف حياتك، وبعد مماتك.

الَزْمَها، وتابعها  يف حال مرورها بعارض صحي، -٩٧
وقاتك، واعمل على جلب من يقوم بنظراتك، وابَق معها يف كل أ

خبدمتها، وال تتوقف عن السؤال عنها، فهناك الضعف وهناك 
احلاجة لألبناء، وهناك يربز املوفقون للخري، فكن منهم، بل كن 
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  أوهلم.
، وحسن اختيارها، ومجيل الثناء الدائم على ملبسها -٩٨

  ألمر.ذوقها أمام اجلميع يدخل السرور يف قلبها، فال تقصر يف هذا ا
، وأطلعها على صورك مع قص عليها أحداث رحالتك -٩٩

أصدقائك، وكيف استمتعتم يف رحالتكم، فيكفيكم من ذلكم 
  دعواا.

، وتقبل مالحظاا بطيب استقبل مهومها بسعة صدر -١٠٠
  نفس، ونفذ توجيهاا بنفس صاغرة راضية.

، واعمل بنصيحتها، وخذ استشرها بأمرك -١٠١
  باستشارا.
  ، اجلس بطريقة تليق مبكانتها، ومقامها.يف جملسها -١٠٢
تشتهي  ، وقدم هلا كل ماتأدب بآداب األكل أمامها -١٠٣

  املعروض.نفسها من املأكل واملشرب 
، وعاملها حبسبها، وافهم طريقة ادرس نفسيتها -١٠٤

  حياا، وعاملها مبا يناسبها، واعرف ميوهلا، وأعطها أكثر منها.
، أن ال تنشغل حبياا الزوجية عن أمها على الفتاة -١٠٥

وأن ال يؤثر ارتباطها بزوجها وأسرا على برها ا، فإن األم ومهما 
كثر األبناء من حوهلا فإن للبنت مكانة أخرى يف صدر األم، فهن 

  حمل االستشارة مبا تضيق به النفس.
، بعض احلاجيات قد ال يعرفها الذكور من األبناء -١٠٦

  يات أن يتنبهن لذلك وأن يقدمنها ألمهان.فيحسن بالفت
ال جتعل أبناءك يعبثون بأثاث  عند زيارتك ألهلك -١٠٧

البيت، ويتعبون األم بترتيبه من بعد خروجهم منها، أو يتسببون يف 
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بتزيني البيت ا، فإن  كإتالف بعض حمتوياته اليت تعبت مع والد

  راحتك. ذلك األمر حيرجها، ويقلقها، ولكن تصمت من أجل
إتالف بعض أثاث البيت أو  عندما يقدم أبناؤك على -١٠٨

مقتنياته، فبادر من نفسك لسد هذا اخللل، وجلب ما هو أفضل 
  منه.

، فيحسن بنا أن تتغري نفسية املريض أثناء مرضه -١٠٩
نزورهن يف مرضهن، وأن نساعدهن يف تعدي هذا األمر، ولكن 

  حىت ال يتضايقن. اللنحذر من أن نزعج األم باجتماع األطف
حيسن أن يرتب برنامج الزيارات،  مع كثرة األحفاد -١١٠

فليس من املعقول أن يهجم مجيع األبناء وأبنائهم يف يوم واحد على 
األم، فإن األم تضيق ذرًعا باالستعداد هلم، ومينعها حبهم من إظهار 

  أي مظهر من الضيق منهم.
مبكان مناسب، أن جيتمعوا  حيسن مبن كثر أوالدهم -١١١

إما باستراحة، أو برحلة برية، أو مبتنفس، أو حديقة، وذلك؛ ألن 
  األمهات عند الكرب ال يستطعن أن يتحملن ضجيج األطفال.

يقدم من األبناء  لألم هو عمل مناسبخاص وقف  -١١٢
  كهدية هلا وجزء من رد الدين لألم.

، نخريعلى اآلا مميزات ينفرد  لكل ابن من األبناء -١١٣
فمنهم صاحب املجهود، ومنهم صاحب الرأي السديد، ومنهم 
املرح، وغريها الكثري...، فحبذا أن يعرف كل ابن ما حيمله من 

  مميزات حمببة ألمه. فيساعدها ويقدمها هلا.
، تنطبق على اجلميع ألحوال، إال غًبا تزدد حًبا دز -١١٤

، فإن كنت تريد على األبناء مع األم، فاألمل ال متل من رؤية أبنائها
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  أن تزداد يف قلبها حبا فال تنقطع أبًدا.
، وعلمها ضع بني يديها أجهزة االتصال احلديثة -١١٥

بكيفية استخدامها، وكيفية االستفادة منها، واجعل فاتورا على 
  حسابك، فلك برها وبر من يتصل ا.

فيحسن أن ختتار  إذا كانت األم متتلك جهاز جوال -١١٦
العبارات، ومن مث ترسلها هلا، فإن ذلك مما يبقى بالقلب هلا أمجل 

  ويزيد من القرب.
، ميكن عمل إذا كانت األم من الكبريات يف السن -١١٧

جمموعة من اهلدايا لصديقاا، من بعض األغراض الشعبية، ويتم 
  تغليفها بشكل رائع، وذلك لتهديها األم إىل صديقاا، ومعارفها.

إن اتصلوا باألمهات للسالم عليهن، أن  حيسن باألبناء -١١٨
فيجدر أن  .ال يتعجلوا باملكاملة، بل يتمهلوا ويسمعوا منها بغيتها
حياتنا،  مننسأل عن حاهلا، ونقص عليها أحسن القصص 

حالنا، وكل ذلك بال ملل، أو ضجر، أو ضيق من  ونطمئنها على
  فسها.ننهي املكاملة حىت تنهيها هي بن ولنحذر أن، طول املكاملة
، بدون رفع صوت، يف جملسها نتأدب بآداب احلديث -١١٩

  أو تناٍج، أو تشاجر، أو ذكر أي شيء مما تكره.
، قدم هلا هدية جتلبها من تلك عند قدومك من سفرك -١٢٠

البلدة اليت أتيت منها، فإن يف ذلك ذكرى هلا عن سفرتك، وزيادة 
  بفرحتها بعودتك.

أيام صغرها، أو أول أيام م لألماكن اليت عاشت ا األ -١٢١
زواجها مكانة خاصة، فهل فكرنا أن نأخذها لتلك األماكن، وأن 
جنعلها تتذكر مجيل أيامها، إا خطوة رائعة جتعل األم تعود أليام 
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  صباها أو أيام شباا.

، وبث روح املنافسة بينهم تعليم اإلخوة فضل الرب -١٢٢
ى أن نغذي إخوتنا ذه جيلب السعادة لألبناء واألم، فلنحرص عل

  الفضائل.
، فال تتعرض عندما ينفصل والداك عن بعضيهما -١٢٣

  .ألحدمها مبا يكره
العائلية يف األسرة قدم  عند وجود بعض املشكالت -١٢٤

  حلوًال عملية بطريقة دبلوماسية لتنقذ السفينة.
، فأكرمه، وعامله إذا ارتبطت األم بزوج غري أبيك -١٢٥

يزيد من ا اهلدايا يف املناسبات املختلفة، فهذا باحلسىن، وقدم هل
  .سعادا

، فأعل مكانته إذ كانت األم مرتبطة بزوج غري أبيك -١٢٦
  وشاوره يف بعض أمرك، وخذ بنصحه.

مبن يعز على أمك، ودعها تتواصل اتصل عرب هاتفك  -١٢٧
  معهم.

، وأمسك يدها، ودهلا عند كربها ارحم ضعفها -١٢٨
  حاجياا، وال تقصر معها.طريقها، وناوهلا 

غري رأيك فال تتعصب لنفسك  إن أبدت األم رأًيا -١٢٩
ورأيك، تقبل منها كل رأي وإن كان خطأ إال أن يكون مبعصية 
اخلالق، فهنا حاول أن تقدم رأيك بطريقة تبعدها عن أن تتعصب 

  هلواها أو تظل يف ضالهلا.
هلا  ، فقدمإذا كانت األم من املتابعات للمجالت -١٣٠

  اشتراًكا يف جملة تناسبها كهدية.



  

  ٢٣ طريقة ليصل برك بأمك ١٥٠
 

، وال جتعلها هي قدم هلا األموال يف كل وقت وحني -١٣١
  تطلب ذلك منك.

، أو أتيت مبستلزماا فال إذا اشتريت هلا حاجياا -١٣٢
  هلا.مقدمة تأخذ قيمة تلك املستلزمات، بل اجعلها هدية بسيطة 

، ت البنكيةإذا كانت قادرة على التعامل مع احلسابا -١٣٣
فافتح هلا حساًبا بنكيا خاصا، وعلمها كيف تتعامل مع ماكينة 

  الصرافة، فأنت تعطيها بعض خصوصيتها.
، فوسط أعز الناس عندها لعلها إذا أخطأت يف حقها -١٣٤

  تقبل عذرك، وتتجاوز عن خطأك.
ال تطلق عليها األلقاب اليت حتسسها  عند كرب سنها -١٣٥

أو كبرية السن قد يضايقها، أو حيز يف نفسها، بذلك، فلفظ اجلدة، 
  فاحذر من ذلك.

من تصرفاا يف احلياة  إذا رأيت تصرًفا ال يسرك -١٣٦
الزوجية مع والدك، فال تنصحها مباشرة، بل قدم ذلك بطريقة ال 

  جترح كربياءها.
، وتأمل أحوال فكر دائًما بوسائل جديدة لرضاها -١٣٧

  فكارهم وطبقها يف حياتك مع أمك.البارين من حولك، واستنسخ أ
. بل اجعل كل ال تقف عند حدٍّ أبًدا بربك ألمك -١٣٨

عمل من أجلها هو أقل من حقها، واحبث دائًما عن سبل لربك 
  أكمل وعمل أفضل.

، أو أفكارها، أو آرائها، فال مهما يكن من أفعاهلا -١٣٩
لها يف تستصغرها ظاهًرا، أو باطًنا، بل جارها يف بعض ذلك، وجام

  البعض اآلخر.



  
  ٢٤  طريقة ليصل برك بأمك ١٥٠      

 
، أو تسرح أثناء كالمها، أو تستمع ال تقطع حديثها -١٤٠

  ك.بلغريها وهي تتحدث إليك. أرعها مسعك، وأعطها قل
، وسري الربرة اطلع دائًما على أحاديث فضل الرب -١٤١

  بأمهام، فذلك حري بأن يزيد من مهتك.
ي ، فقل: احلمد هللا الذإذا رأيت مبتلى بعقوق أمه -١٤٢

  عافاين مما ابتاله به، فذلك حري أن حيميك اهللا من شر الشماتة.
، أو تبعدها عن صدرك، يف جملسها ال تعطيها ظهرك -١٤٣

أو ترضى بأن تكون بآخره، واحرص أن تكون أنت أقرب الناس 
  إليها يف املجلس، وأسرع الناس خبدمتها.

سك ، قدم نعليها، وسر مبوازاا، وأمإذا أرادت املسري -١٤٤
  بيدها، واجعل ذلك ديدنك معها.

، أو آخر من يقدم ال تكن آخر من يعلم أخبارها -١٤٥
التهاين هلا، أو يواسيها مبصاا، بادر بذلك فهذا يعكس مقدار 

  اهتمامك.
ال ترد عليها،  يف حال أن رتك أو غضبت عليك، -١٤٦

ناسبة أو تربز موقفك أمامها يف نفس اللحظة، اصرب وحتيَّن الفرصة امل
لشرح موقفك الذي تسبب يف غضبها عليك، وإن كنت خمطًئا 

  فقدم اعتذارك، وقبِّل رأسها، واطلب العفو منها.
، بعض األمهات تبتلى بأن تكون سريعة الغضب -١٤٧

فاصرب، وحتمل، واعتد على طريقتها، ومن مث اسأل اهللا هلا العافية، 
  واسأل اهللا أن جيعل صربك يف موازين حسناتك.

، مث اكتب كل طريقة اكتب صفات األم يف ورقة -١٤٨
  حيسن أن تتبعها للوصول إيل قلبها والرب ا.



  

  ٢٥ طريقة ليصل برك بأمك ١٥٠
 

، وانظر ملن فقدوا أمهام، وأم قد تأمل من حولك -١٤٩
حرموا من خري كثري، فلماذا التقصري وأنت ال يزال الباب أمامك 

  مفتوًحا، فأحسن العمل قبل أن ال ميهلك األجل.
أجل سفراتك، وألغ ارتباطاتك، ركز  .عند مرضها -١٥٠

  اهتمامك عليها، فهي تشعر بتحسن برؤية أبنائها.


