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 إهداء..

 نورة و رنيم و دانا والرا..إىل بُنيايت 

 إىل كل بنايت من بنات حواء..و 

 أهدي هلن مفاتيح اجلنة..
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  : 

ـــــ ي ـــــدين  وّصـــــ  احلمـــــد ا را العـــــامل  ال والصـــــ ة إحســـــانا , بالوال
 املرسل  املبعوث رمحة للعامل  أما بعد:و  والس م عل  أشرف األنبياء

ـــهيت هـــ ا الكتـــاا  طرحتـــن مـــن قبـــل بعنـــوان الـــ ي ب يـــلكتل مكمـــ   ي
بفضــــل اا –لقــــي الكتــــاا قــــد طريقــــة ليصــــل بــــر  بهمــــك" و 451"

, ومـــامن ألـــف نســـ ة أربعـــونفطبـــع منـــن  ؛قبـــوال  لـــدا القـــراء -تعـــاىل
لعلـو مث  -سبحانن وتعـاىل-كل الفضل ا بل  فضل للكاتب يف ذلك 

لكـــل ايفـــوز بربهـــا, و  أنفالكـــل يطمـــح  ء,مكانـــة األم يف قلـــوا األبنـــا
 يريد أن جيد ناف ة لإلحسان إليها.

, -كمـــايف ســـابقن-عمليـــة للـــرب بـــاألم  ايف هـــ ا الكتـــاا نعـــر  طرقـــ
جديـدة    ان طرقـعرضـت فيـ فلقـد ؛ولكن يهـتم بشـكل أوسـع بالفتـاة

جلميــع  تعـر  مـن قبـل يف الكتـاا األوح, وحاولـت أن يكـون شـام 
, برهــا يف صــحتها ومرضــها, برهــا يف حــاح أفراحهــا حيــاة األمجوانــب 

برهـــا يف كـــل حلحلـــة مـــن حلحلـــات وأتراحهـــا, برهـــا يف الســـفر واإلقامـــة, 
 .حياهتا
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 الــــرب باألمهــــاتمــــت لفــــتح نافــــ ة تتــــدف  منهــــا نســــمات هــــي حماولــــة 
ـــ عصـــف القلـــوا, وهـــي جهـــد واجتهـــاد أطمـــح مـــن   لـــن  اعبدلت

 يتقيد القـار  أالاألفكار ليبدع األبناء يف إسعاد أعز الناس, ل ا أمتىن 
فقــمب  ــا كتبــت, بــل رــرن القــار  مــن أطــار الكتــاا لريســم لــن أطــر 

ا هــأرقــ   ــا رتــت لتناســب صــورة األم اجلميلــة الــيت يعــي  معأزهــ  و 
 ويف كنفها.

 يف اخلتام..و 

ـــــــــر مـــــــــن ئـــــــــاجتهـــــــــدت, وأصـــــــــيب وأ طـــــــــ , وأعلـــــــــم أن  ط ي أكث
التوفي  لنـا  نسهحاا كم, فئصوايب..وأعلم أن صوابكم أكثر من  ط

ولكــم والعفــو والعافيــة, وأن يرزقنــا اا بــر والــدينا ويعفــو عــن تقصــرينا 
                                   يف حقهم.

 سليمان الصقري

@al_sugair 
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 نقاط عامة تساعد على بر األم: 

التمســـك بالـــدين  ـــانزح بـــن الـــ كر احلكـــيم, والســـنة النبويـــة مـــن  .1
أوامــر وتوجيهــات هــو مــن أكمــل الرب؛حيــم يصــب هــ ا األمــر يف 

 ميزان حسنات الوالدين.
اإل ـــ ص بكامـــل أعمـــاح الـــرب ا ,جيعـــل الفتـــاة بســـعادة تامـــة؛  .2

 يشجعها عل  االستمرار بالرب.ألن عملها مهجورة علين ؛ ا 
عبـــادة اا يف كـــل فعـــل مـــن أفعالنـــا  و استشـــعار مرتبـــة اإلحســـان,  .3

 كهننا نراه, وإن   نكن نراه فإنن يرانا.
-علــــي االســــتعانة بالتســــبيح والتحميــــد والتكبــــري لــــرب األم, فعــــن .4

 اا صـل  -النيب أتت- عنها اا رضي -فاطمة أن-عنن اا رضي
 , فه ربهتـا عائشـة ووجـدت جتـده فلـم دمـا , ا تسـهلن- وسلم علين
 أ ـــــ نا وقـــــد , وســـــلم عليـــــن اا صـــــل  النـــــيب فجاءنـــــا :علـــــي قـــــاح

 ,  ــادم مــن لكمــا  ــري هــو مــا علــ  أدلكمــا أال :فقــاح مضــاجعنا
 ث ثــــا   وأمحــــدا , وث ثــــ  ث ثــــا   فســــبحا , فراشــــكما إىل أويتمــــا إذا

 . ادم من لكما  ري فإنن , وث ث  أربعا   وكربا , وث ث 
معرفـــــة طبـــــاع األم, وماهـــــب, ومـــــاتكره,ُ يســـــّهل التعامـــــل معهـــــا  .5

 ويساعد عل  برها بشكل كامل.
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 ت كري أنن بقدر املشقة يكن بإذن اا تعاىل األجر. .6
تعريف عل  املقربات هلا من الصـديقات واألقـارا, حيـم يسـهل  .7

 عليك من ه ا الباا الوصوح إىل قلبها أكثر.
ة يف فـــن التعامـــل, وقـــراءة الكتـــب االســـتعانة  ـــن هـــن أكثـــر  ـــرب  .8

 املت صصة يف ه ا اجملاح.
جماهدة النفس, والصرب, وهمل العمل, والتمرن عل  كـل ذلـك,  .9

 يع  بإذن اا تعاىل عل  الرب.
عـــــدم االلتفـــــات هلمـــــزات الشـــــياط  فقـــــدُ تلهـــــي األم بعـــــ   .11

مشـــاال احليـــاة عـــن تقـــدير  ـــدمات ابنتهـــا هلـــا, أو تنســـ  فتفضـــل 
ا عليهــا, أو تثــت أمامهــا علــ  بنــات مــن القريبــات أ ــرا مــن بناهتــ

 ــن يــربرن أمهــن  ثــل عملهــا, فلتعــ ر الفتــاة األم علــ  هــ ا الفعــل 
فهو إما نسيان, أو  طه, أو عمل, أو قوح أريد بـن  ـري ولكـن   

 توف  األم بهسلوهبا.
كـــوط مطيعــــة, حمتســــبة ألي عمــــل تقـــوم  بــــن وبــــدون النحلــــر  .11

فنـــن بعـــ  الصـــديقات والقريبـــات مـــن لآل ـــرين, أو تقليـــد مـــا يقرت 
 الصدود أو العقوق.
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أتقـــت أي عمــــل تقـــوم  بــــن ألمـــك, فهــــ ا جيعـــل األم تعتمــــد  .12
 عليك دائما ,  ا يزيد فرصتك بربها أكثر من اري .

أمجــل األعمــاح ماكــان بــدون أمــر, أو طلــب, أو بعــد إحلــا ,  .13
أمجلها مايقرأ من لغة العيون, ويفهـم مـن مكنـون الصـدور, ويعـرف 

 بدون أن ينط .
احرصي عل  أن يكون عنصر املفاجهة حاضرا  يف حياتك مع  .14

 أمك.
ال تنسي حظ األا من أعمالك وبر , واجلمع بينهما كمـاح  .15

 يف الرب.
تقـــــدا كـــــل األعمــــــاح بابتســـــامة, ورضــــــا, وحـــــب, وعطــــــف,  .16

 وشفقة, ذا  حري أن جيعلن عالقا  يف ذهن األم.
القريبــون أكثــر ححلــا   القــرا مــن األم حســيا  ومعنويــا , فاألبنــاء .17

 بالفوز بربها.
عندما تشـكر  وتثـت عليـك بعـد أن تربيهـا بـهي عمـل, فـردي  .18

أظهــري فرحــك  ــا أســبغتن و الشــكر والتقــدير والثنــاء بهحســن منــن, 
عليك من ه ه الكلمات, إن كل ذلـك حـري أن جيعلهـا تزيـد لـك 
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يف املــــرات القادمــــة مــــن كلمــــات الشــــكر والــــدعاء والثنــــاء فتفــــوزين 
 ها وتغنم  دعاءها.برضا

 تقدميها عل  النفس يف كل شيء. .19
 استماع األشرطة اليت هم عل  الرب. .21
حماســبة الــنفس كــل حــ , ومعرفــة مقــدار التقــدم أو التــه ر يف  .21

 الرب, ومعاجلة جوانب النقص, واالستزادة يف جوانب اخلري.
السعي احلثيم لتكون األم ن بارة بوالديها فهـ ا سـوف جيعـل  .22

 بارين هبا. -ت منهموأن–أبناءها 
عنـد رييـة مــن عـّ  أمــن نبتعـد عــن  ـزه أو ملــزه أو الشـماتة بــن؛  .23

 شية أن يعافين اا ويبتلينا,بل حنمد اا علـ  فضـلن ونرجـو لـن أن 
 يعافين  ا أبت ه.

احلــب, والـــرب, والعطــف, يكـــون  ميـــع احلــواس تـــ كري ذلـــك  .24
 جيدا .

األوح, ودق  الـــداح علـــ  اخلـــري كفاعلـــن..دق والـــديك باملقـــام .25
النــاس مجيعــا  علــ  كــل ســبيل مــن ســبل الــرب لكــي تنــاق أجــرا  مثــل 

 أجورهم.
 كثرة االستغفار لكي ميد  اا بقوة من عنده. .26
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قراءة القرآن الكرا, وتدبر آياتـن,, وأ ـ  العـرب منهـا. والـتمعن  .27
 بقصص األنبياء وأبنائهم

 تتبع طرق البارين, وجمالستهم, واالستفادة من جتارهبم. .28
قــراءة قصــص البــارين, وحســن عملهــم, والســعي لتطبيــ  ذلــك  .29

 مع أمك.
إن وقعت يف مشادة مع مـن حولـك فـ  تسـيّب أمهـاهتم؛ ففيـن  .31

تعدي عل  أمجل مايف احلياة, وفيـن احتمـاح أن تـوقعيهم يف سـباا 
 أمك.

أحــيّب كــل ماهــب أمــك, وســايريها بــ وقها يف كــل جمــاح, وال  .31
 إشارة أهنا سيئة املزان. تهنفي  ا هب أو تكرهين ؛ففي ذلك

تهملي حالك مع أطفالك, فوالدا  كانا يقومـان بـنفس الفعـل  .32
وأكثــــر, وتــــهملي مــــن حولــــك مــــن األمهــــات وكيــــف  رصــــن علــــ  
أبنــائهن ويعتنــ  هبــم, ولــيس ذلــك فحســب بــل انحلــري للرمحــة الــيت 
أسكنها اا يف قلوا األمهات من احليوانـات وكيـف أن قلـب األم 

   أبنائها.فطر عل  العطف عل
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ا تـاري أمجـل كلمـات اإلجابـة, ونـوعي كـل لـك  اعند مناداهت .33
, والعكـــس صـــحيح عنـــدما تنادينهـــا مـــرة, اجعليهـــا تعـــي  يف جنـــة
 .ا تاري أفضل كلمات النداء
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 البر بالدعاء 
آ ــر ســاعة مــن اجلمعـــة,  :الــدعاء لــن أوقــات اســتجابة ومنهــا .34

ار, يف الســـحر, يف وقـــت نـــزوح املطـــر, حـــ  الســـفر, وقـــت اإلفطـــ
 السجود, يف الطواف يف احلج والعمرة, يف آ ر ساعة من الليل.

 الدعاء الدائم بهن يقبل اا بر  بهمك. .35
 الدعاء بهن جيعلك بارة مطيعة متحملة يف سبيلهم كل شيء. .36
الــدعاء بــهن يفــتح اا عليــك مــن طــرق الــرب الــيت   تطــرق مــن  .37

 قبلك.
 الدعاء بهن تكوط للبارين قدوة. .38
الــدعاء بــهن  فــظ اا لــك والــديك لكــي تــزدادي بــرا  وعمــ    .39

 من أجلهما.
الـــدعاء الـــدائم بـــهن يلبســـك اا ثـــوا الصـــحة والعافيـــة وميــــد  .41

 بعمر  عل  الطاعة حىت تقومي برب ا عل  أكمل وجن  كن.
الــدعاء بــهن يكــون عملــك مقبــوال  مــن والــديك مــن بعــد قبــوح  .41

 اا سبحانن وتعاىل.
 ملن فاز برب أمن, فلعلك تنال  فوزا  مثلن. الدعاء والثناء .42
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الــدعاء بــهن مينحــك اا الرضــا بكــل حــاح ســواء كســبت رضــا  .43
 األم بعملك هلا أم   تكسبين.

 
 

 



 جنيت أنت  أمي 

- 17 - 

 

 برها حال الحمل والوالدة 
منــ  أن تعــريف املهــا, فتــ كري كيــف مــرت املــك, وكيــف   .44

 أن يفرن كرهبا. كان يثقل كاهلها, فهكثري الدعاء هلا, وأسهىل اا
يف حـــــاح محلهـــــا قـــــد تســـــهر مـــــن األ , فقـــــومي اـــــ  والـــــد   .45

 وأ وتك من  الصبا  الباكر, ودعيها ته   حقها من النوم التام.
األم هــب أن ُتســمع أبنائهــا قصــص محلهــا هبــم, ومــا واجهتــن  .46

مــن العنــاء يف كافــة مراحلــن, دعيهــا تقــص عليــك فــرتة محلهــا بــك, 
 هلا مع كل حرف من حروفها. وتفاعلي معها, وكرري الدعاء

حــافحلي علــ  مواعيــد زيارهتــا للطبيبــة ملتابعــة احلمــل, وأعطيهــا  .47
 ع جها يف مواعيده, وح ريها أن همل ماثقل وزنن.

ثياا للحمل مناسـبة, وثيـاا ملابعـد الـوالدة راقيـة, هـي هديـة  .48
 مناسبة تقدمها الفتاة ألمها.

وكــ لك  قبــل الــوالدة هيئــ  كــل ماهتاجــن األم مــن حاجــات,  .49
كـــل ما تاجـــن الـــزوار مـــن متطلبـــات, اكتـــيب كـــل األاـــرا  واذهـــيب 

 للسوق جللبها, حىت تتفراي ألمك بعد والدهتا.
اذهـــيب معهـــا عنـــد ذهاهبـــا للمستشـــف  للـــوالدة, وكـــرري الرقيـــة  .51

 عليها, والدعاء بهن يفرن اا  ها.
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بعد الـوالدة قـومي برعايـة املولـود, اسـب قـدرتك, وسـاعديها  .51
 ن عند احلاجة إىل ذلك.بالسهر علي

تــــزي  ارفــــة حضــــانة األربعــــ  ومابعــــدها, يبعــــم البهجــــة يف  .52
 نفسها, ويزيد من ف رها بابنتها.

احرصي أن تكون الغرفة اخلاصة باألربع  ذات نواف  واسـعة,  .53
أن تكون فسيحة مناسبة, ونحلفيها وعقميها يف كـل و وهتوية كافية, 

 ح , فاملري  ااجة إىل عناية  اصة.
 النوم ضعي كل ماهتان الين قريبا  منها. قبل .54
 ضعي فراشك  انبها لتساعديها عل  نفسها وعل  طفلها. .55
امســـــــكي يـــــــدها عنـــــــد احلاجـــــــة للقيـــــــام, والححليهـــــــا بقلبـــــــك  .56

 وبعينيك.
قد هتان يف بع  األوقـات للهـدوء, أو قـد تكـون متعبـة بعـد  .57

الــوالدة, أو قــد ســهرت لرعايــة صــغريها, فهيئــ  اجلــو هلــا وكــوط مــع 
 أ وتك يف مكان بعيد عنها.

عند زيارة الضيوف لعيادهتا, هيئ  كل ما تاجن الضيوف من  .58
ـــــــزوار  ـــــــالتجهيز بعيـــــــدة عـــــــن هـــــــم ال ضـــــــيافة, فاجعليهـــــــا ســـــــعيدة ب

 وحاجاهتم.
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انســـــيب كـــــل مجـــــاح بـــــاملولود ألمـــــك, فـــــاألم هـــــب أن تســـــمع   .59
 كلمات اإلطراء اليت تربطها بصغريها.

, وارفــة الضــيافة, محلهــر األم, ومحلهــر الطفــل, ومحلهــر البيــت .61
ومــا تقدمينــن لضــيوفك يــدح علــ  حســن تربيــة أمــك لــك, فــاجعلي  

 كل شيء من حولك يشع مجاال .
قــد يكــون هنــا  اــرية مــن أ وتــك الصــغار مــن هــ ا الضــيف  .61

اجلديـــد, فاحرصــــي علـــ  أال ي ححلــــوا الــــدالح الزائـــد علــــ  املولــــود 
اجلديــد, ألن هــ ا ســوف جيعــل األم همــل اهلــم, وجيعلهــا مضــطربة 

 ويف حرية من أمرها.
 ال هاا بالصغري للمستشف  إن احتان ل لك. .62
جلـــــب كـــــل مايســـــلي األم يف فـــــرتة األربعـــــ , التلفـــــاز بعـــــ   .63

 صحف واريها من األشياء.و األجهزة ال كية, كتب وقصص 
يقـــوح بعـــ  امل تصـــ  أن وجـــود املـــرأة الـــيت قـــد ولـــدت للتـــو  .64

الـيت  لوحدها فيـن بعـ  امل ـاطر عليهـا, هنـا  شـيء مـن الوسـاوس
 تزورها, ف  ترتكيها وال تبتعدي عنها.

انقطــاع املــرأة عـــن الصــ ة يوجـــد يف هــ ه الفـــرتة فــرا  روحـــي,  .65
 فاملئين باإلميانيات والروحانيات حىت تطمئن نفسها ويهدأ باهلا.
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قـــد يشـــ  علـــ  األم يف هـــ ه احلـــاح أن ترعـــ  زوجهـــا, فكـــوط  .66
 أنت القائمة بهمر البيت ومتطلباتن.

 م من األبناء أو األقارا.دعوة من تهنس هب .67
طـــــبع األطعمـــــة الصـــــحية الـــــيت هتاجهـــــا األم بكثـــــرة يف هـــــ ه  .68

 الفرتة.
يف فرتة األربع  قد تعاود اآلالم األم ب  سـاب  إنـ ار, فلـتكن  .69

ـــدما تزورهـــا اآلالم بوجـــود زوار فيحســـن أن  الفتـــاة فطنـــة منتبهـــة عن
 تفســــح اجملــــاح ألمهــــا أن  ــــرن تنهــــي الزيــــارة بشــــكل مناســــب, أو

 بع  الوقت جتلس يف ارفة لوحدها حىت تعود لصحتها.
مجليهــا قبــل أن يقــدم الــزوار, وقبــل أن يــد ل الوالــد, اجعليهــا  .71

 عل  درجة عالية من الزينة يف كل حاح.
ماهـــب نفســـها مـــن و ضـــعي بـــالقرا منهـــا ســـلة مـــن الفواكـــن,  .71

املهكوالت, وذلـك لتسـد جوعتهـا عنـد احلاجـة إليهـا, وضـعي 
عــ  احللــوا لتهــديها لاطفــاح املــرافق  بــالقرا مــن رأســها ب

 لزوارها.
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  المناسباتبر األم في: 
 أن تكون أمك ملكة مجاح املناسبة. عل  ياحرص .72
حضري أدواهتـا وأاراضـها الـيت سـوف تلبسـها وتتـزين هبـا قبـل أ .73

 .كافيةموعد ال هاا للمناسبة بفرتة  
ت, قـــد تكـــون بعـــ  الفتيـــات  ـــن ال تراـــب حضـــور املناســـبا .74

وتكـــون األم اـــرية هـــل تـــ هب وتـــرت  ابنتهـــا, أم هـــرم نفســـها مـــن 
الــــ هاا للمناســـــبة, لـــــ ا علــــ  الفتـــــاة أن تقـــــدم رابــــة أمهـــــا علـــــ  

 رابتها.
أقــارا األم نقــدرهم بالقــدر الــ ي يــد ل الســرور و صــديقات  .75

بقلبها, وبغـ  النحلـر إن كـان بيننـا وبيـنهم توافـ  وقبـوح وتـ لف يف 
 الطباع والفكر أم ال.

ــــك مــــن أجــــل أن جتهــــز  .76 تكــــوط مســــتعدة ي بوقــــت كــــاف وذل
 أمك يف طلباهتا. ملساعدة

تكفلـــي به وتـــك مـــن األطفـــاح, وزينـــيهم بكامـــل زينـــتهم كمـــا  .77
 .أن يكونوا هب أمك

قــراءة الـــورد واألذكـــار علـــ  أ وتـــك, فـــاألم قـــد تنشـــغل عـــنهم  .78
 باالستعداد للمناسبة.
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 مر.ذكريها بقراءة األذكار بطريقة لطيفة بعيدة عن صيغة األ .79
 عدي حقيبتها, وحقيبة أ وتك, وضعي فيها كل ماهتان.أ .81
 امحلي أ وتك األطفاح عن أمك. .81
راقــيب أ وتــك جيــدا  واــريي م بســهم إن اتســ ت, وجهــيهم  .82

 برف  عند األكل, انحلري ماذا  تاجون يف كل وقت.
 كوط  انبها يف املناسبة, وقدمي هلا كل ماتريد. .83
 لس.اجعليها جتلس يف أفضل مكان يف اجمل .84
   ي عنها عباءهتا. .85
ملـــن  ةاـــري ملفتـــ طريقـــةقـــدمي وقـــريب األطعمـــة البعيـــدة عنهـــا وب .86

 حوهلا.
امســـكي يــــدها عنـــد الــــد وح واخلـــرون, وحــــ ريها مـــن مزالــــ   .87

 الطري .
قـــدمي حـــ اءها, وافتحـــي بـــاا الســـيارة هلـــا, وعنـــدما تســـتقر  .88

 أالقين ارص واهتمام.
ـــــي مـــــن طريقـــــة أكلهـــــا, وإن كـــــان رـــــالف األعـــــر  .89 اف ال  جل

أو يتضاد مع أصوح املناسـبة, فـيمكن تعـديل هـ ا الطبـع  ,والتقاليد



 جنيت أنت  أمي 

- 23 - 

 

إما بسـرد قصـة هتـوي ويكون ذلك يف وقت الح  بطريقة مه بة, 
 أو بتنبين األ وات فتسمع األم فتح ر من ذلك.,ه ا الفعل 

ال تقاطعيهـــا يف حـــديثها, وال تـــ كري قصـــة تنـــايف ماتقولـــن أو  .91
 تعارضها.

فقـــد هتـــان شـــيئا  بـــدون أن تريـــد لفـــت التنبـــن إلشـــارات األم,  .91
 انتباه من حوهلا.

ـــوا ببيـــت مـــن زر , راقبـــيهم  .92 انتبهـــي أل وتـــك الصـــغار أن يعبث
 هبدوء ووجهيهم بلطف, وهنا منع من إحران األم.

للبيـــــــت  صوصـــــــيتن, فـــــــ   ســـــــن أن نـــــــ كر يف مثـــــــل هـــــــ ه  .93
أو تصــرفات أهلنــا  ,اصــدقاء أســرار بيوتنــال وألاقــارا  املناســبات

 معنا.
دائمــــــا  قــــــدميها عليــــــك, يف الــــــد وح واخلــــــرون, يف البــــــدء يف  .94

 األكل, يف اسيل اليدين..يف كل شيء صغري أو كبري.
يف بعـــ  املناســـبات قـــد يكـــون مـــن املناســـب أن تعـــد الفتــــاة  .95

أو جنهــــز بعــــ  احللويــــات لنقدمــــن  ,ف  يــــن معــــك ,بعــــ  الطعــــام
ألصـــحاا املناســـبة, اســـتعدي لـــ لك وقدميـــن ألمـــك لكـــي تســـعد 

 من حوهلا.وُتسعد 
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ـــــاعنـــــدما تكـــــون املناســـــبة  .96 ,  ســـــن باالبنـــــة أن تســـــتعد يف بيتن
جتهـــز األاـــرا  املطلوبـــة و للمناســـبة بوقـــت كـــايف, فتنحلـــف البيـــت, 

 تطهو الطعام قبل قدوم الضيوف.و للمناسبة 
 وترحاا. بابتسامة كضيوف أم يأن تستقبل .97
عندما تكون املناسبة يف بيتنا, قد  ـدث بعـ  الضـجيج مـن  .98

ئـــرين, أو إتــــ ف بعـــ  أثـــاث البيــــت, أو قـــد يتشــــاجر أطفـــاح الزا
 األطفاح, فهنا تعاملي هبدوء وبدون أن تتهثر األم هب ا الفعل.

أكرمــي ضــيوفك وضــيوف أمــك كمــا حثنــا علــ  ذلــك رســولنا  .99
 الكرا .
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  برها في دراستك 
هرص األم عل  أن تتفوق فتاهتا يف دراسـتها, فعلـ  الفتـاة أن  .111

  ه الرابة.هق  هلا ه
تغيـب الفتـاة عـن أمهـا وقـت الدراسـة لوقـت طويـل فتقلــ  األم  .111

بشــــههنا؛ لــــ ا فيستحســــن مــــن االبنــــة أن  ــــرب األم عــــن صــــداقاهتا 
 وع قاهتا يف املدرسة حىت تزيل ه ا القل .

عنــــدما تتفـــــوق  أو تنــــال  مركـــــزا   يـــــزا  جيــــب أن يكـــــون لـــــام  .112
 حضور يف حفل التفوق.

اجتمــاع األمهــات, وافت ــري هبــا أصــري علــ  أن هضــر أمــك  .113
 أمام مدرساتك وزمي تك.

إ بارهـــــا عـــــن كلمــــــات الشـــــكر والتقـــــدير الــــــيت تنالينهـــــا مــــــن  .114
 املدرسات جيعلها تف ر بابنتها.

احلـــرص علـــ  الدراســـة والتفـــوق جيـــب أال جيعلـــك اافلـــة عـــن  .115
االهتمــــام بــــاألم وواجباهتــــا, نحلمــــي وقتــــك, ووازط بــــ  متطلبــــات 

 ن حولك.حياتك, تسعدي وتسعدي م
عنــدما يقــع بينــك وبــ  املدرســات أي ســوء فهــم, لــتكن األم  .116

 هي أوح من تعلم, وشاوريها يف أمر  و  ي برأيها.
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عندما ه ر  األم عن بع  الصـداقات, ف ـ ي برأيهـا فهـي  .117
 هلا نحلرة بعيدة, ومعرفة قد  ف  عليك.

عــدم مطالبــة الوالــدين وتكلفــتهم فــوق طــاقتهم يف مصــروفات  .118
 ضها.املدرسة وأارا

انســـيب كـــل تفـــوق يف حياتـــك الدراســـية ألمـــك, ورديـــن جلميـــل  .119
 صنعها معك.

أ  قـــك يف املدرســـة تنســـج مجـــاح تربيتـــك يف البيـــت, فكـــوط   .111
 كما هب أمك أن تكوط.

أطلعيهـــا علـــ  و اجعلـــي أمـــك تطلـــع علـــ  بعـــ  ماتدرســـ ,  .111
 بع  الفوائد والفرائد اليت تدرسوهنا.

ي علـــــ  حضـــــري مجيـــــع أاراضـــــك يف وقـــــت مبكـــــر, وحـــــافحل .112
 مقتنياتك من عبم أ وتك األطفاح هبا.

قبل أن  رجي للمدرسـة, ضـعي ورقـة مكتـوا عليهـا كلمـات  .113
راقيـة تبــ  مـدا حبــك هلــا, وشـوقك للعــودة مــن املدرسـة مــن أجــل 

 االستمتاع باحلياة معها.
قبـــــل اخلـــــرون احرصـــــي أن تودعيهـــــا بقـــــب ت, لتنـــــاق رضـــــاها  .114

 والدعوات.
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ة متنفســـا  حليـــاهتم اليوميـــة, قـــد جتـــد بعـــ  الفتيـــات يف الدراســـ .115
ولكـــن جيـــب أال يتســـلل شـــعور لـــام أنـــك تفضـــل  الدراســـة علـــ  

 املكوث معها والعي  بكنفها.
يف هناية السنة امجعي كلمات الشكر والتقـدير الـيت نلتيهـا مـن  .116

املدرســات, وضــعيها يف ملــف أنيــ  وقــدميها هديــة ألمــك, واكتــيب 
 .يف ثناياها إمنا نلتن بفضل اا مث فضلك

ورقة فيها عبارات احلب والتقدير مـن املدرسـات ألمـك تكـون  .117
ذكــرا مجيلــة لســنة دراســية, كــ لك ميكــن أن يكــون مــن الــزمي ت 

 والصديقات يف املدرسة.
عنـــدما تعـــودين مـــن املدرســـة ااثـــي عنهـــا, وقبليهـــا, وضـــميها  .118

 لقلبك.
عنــــدما تــــرين صــــفة مجيلــــة يف أحــــد املدرســــات أو الــــزمي ت,  .119

 همل بع  صفات مجالك.فقوق هلا: إهنا 
أطلعيها عل  مجيع تقارير املدرسـة عـن مسـتوا هصـيلك, وال  .121

  في عنها مستوا  حىت ولو كان متدنيا .



 جنيت أنت  أمي 

- 28 - 

 

ال تتمـــت مافضـــل اا بـــن عليـــك بعـــ  زمي تـــك يف أي جمـــاح   .121
كــان, فــإن ذلــك  ــزن األم, وقــد جيعلهــا تعتقــد أن التقصــري منهــا, 

 متيزا  منهن. ولكن كوط قنوعة ومثابرة لتكوط أكثر
أ واتــــك للمدرســــة كــــل صــــبا , وألبســــيهم و أ وتــــك  يجهــــز  .122

الــــزي الرتــــي, وأعــــدي كــــل ما تــــاجون بوقــــت مبكــــر ومــــن الليلــــة 
 املاضية ففي ذلك بر وقرىب.

رتـــــيب حقائـــــب أ وتـــــك, وتهكـــــدي مـــــن وجـــــود مجيـــــع أدوات  .123
املدرســــة ودفــــاتر الواجبــــات يف حقــــائبهم, فــــإن ذلــــك يبــــ  حــــرص 

 األسرة عل  أطفاهلم.
 اعدي أمك يف امل اكرة أل وتك.س .124
كمــــاح محلهــــر , واالهتمــــام بزيــــك, وترتيــــب نفســــك يعكــــس  .125

صـــورة تربيـــة أمـــك لـــك, فكـــوط  يـــزة يف كـــل ذلـــك حـــىت تعكســـي 
 صورة رائعة عن أمك.

قــــد  فــــ  بعــــ   طــــو  املوضــــة عــــن األم يف لــــبس أطفاهلــــا  .126
للمدرســة, اجعلــيهم كمــا جيــب أن يكونــوا  يــزين  حلهــرهم الرائــع, 

 ح عل  مجاح من يقف  لفهم يف البيت.فه ا يد



 جنيت أنت  أمي 

- 29 - 

 

 بر األم مع صديقاتي: 
الثناء عل  األم وعل  تربيتهـا عنـد الصـديقات اضـور األم أو  .127

 بغياهبا.
عـــدم التحـــرن مـــن األم عنـــدما تقابـــل صـــديقاتك, فـــإن كانـــت  .128

مــــن كبــــريات الســــن فلهــــن طريقــــة معينــــة يف اللــــبس أو احلــــديم أو 
يقي بـــل قـــدري هلـــا عمرهـــا اـــريه..ف  تنزعجـــي مـــن ذلـــك أو تتضـــا

 وتوددي هلا أمام صديقاتك.
عند زيارة صديقاتك لك يف بيتك, تشريف بتقدا أمك تقدميا   .129

يليـــ  هبـــا, وأصـــري علـــ  أن جتلـــس معكـــم وأن متكـــم أطـــوح مـــدة 
  كنة.

افتحــي هلــا اجملــاح بــهن تشــارككم حــديثكم, وأن هــدثكم عــن  .131
وحهـا وتـهنس حياهتا عندما كانت بسنكم, فه ه ال كريات تعطر ر 

 هبا.
هـــــدثي مـــــع أمـــــك عـــــن مـــــا يعـــــرتي صـــــداقتكم مـــــن ظـــــروف,  .131

حلحلاتك السعيدة,  ومـك وأحزانـك, تقلباتـك, دعيهـا تعـرف هـ ا 
 الصفحة من حياتك.
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الع قــة مــع الصــديقات ال متــل, ولكــن ال تــدعي هــ ه الع قــة  .132
ته    من أال  النـاس؛ال تتـه ري عنهـا يف إجابـة طلباهتـا  اصـة 

اصـــــلة مـــــع صـــــديقاتك عـــــرب أجهـــــزة التواصـــــل عنـــــدما تكـــــون  متو 
 احلديثة.

قـــدمي هديـــة مناســـبة إىل صـــديقاتك واجعليهـــا باســـم أمـــك,  .133
 فه ا حري أن يعزز الع قة واحملبة بينهما, وك لك العكس.

عنــدما هتــدين هديــة ألمهــات صــديقاتك باســم أمــك واتــك,  .134
ـــزح احملبـــة يف قلـــوا أهـــل صـــديقاتك لعـــائلتكم,  فمـــن احلـــري أن ين

 .جريب ذلك
ارفعـــي مكانـــة أمهـــات صـــديقاتك, فـــإن هـــ ا جيعلهـــن يـــرفعن  .135

 مكانة أمك, ك لك تفوزين بربهن ألمهاهتن.
 دعي صديقاتك يسطرن بع  كلمات احلب ألمك. .136
 ــــ ي نصـــــائح األم بــــالقبوح حـــــوح صــــديقاتك, فلـــــدا األم  .137

 حاسة تفوق مالدا الفتاة.
كــــوط واســــطة  ــــري بــــ  الصــــديقات وأمهــــاهتن, فهــــ ا عمــــل  .138

, ودعــــوة تكســــبينها مــــن األم ,ويكتــــب اا لــــك هبــــا تــــؤجرين عليــــن
 التوفي  بالدارين بإذن اا تعاىل.
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عنــدما تــزورين صــديقتك اطلــيب أن جتلــس أمهــا معكــم, فهــ ا  .139
جيعــل الصــداقة قويــة, وجيعلهــن ال يتحــرجن مــن حضــور أمــك عنــد 

 زيارهتن لك.
قـــدمي ماتصـــنعن أمـــك لـــك مـــن أطعمـــة, وحلويـــات, بشـــكل  .141

 .يدعو للف ر واإلعجاا
كــوط مجيلــة يف حضــور صــديقاتك, كــوط مه بــة, فهــ ا كلــن  .141

 يعكس مجاح األم يف حياتك.
فكــرة مجيلــة, أن تتفــ  الصــديقات أن تقــدم كــل واحــدة مــنهن  .142

ألم األ ريـــات, إبـــداعا  مـــن صـــنعها, إمـــا لوحـــة مرســـومة, أو قطعـــة 
 أدبية, أو صور إبداعية, أو أي هواية تتف  عليها الصديقات.
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 ك في بر أمكهواياتستغالل ا 
 وجهي هواياتك لتعرب عن حبك ألمك. .143
ال ته ــ   هواياتــك مــن أعــز النــاس. بــل اجعلــي لكــل شــيء  .144

 قدرا  يناسبن.
قــد تتطلــب بعــ  اهلوايــات مصــاريف كبــرية, فــ  ترهقــي األم  .145

بتلــك املصــاريف,  اصــة إن كانــت الحلــروف املاديــة صــعبة, فــاألم 
 قد تب ح نفسها من أجل ابنتها.

أن تشـاركيها  و اجلميل أن جتعلي أمـك تشـاركك هواياتـك,  من .146
 ك لك هواياهتا.

الع قــات االجتماعيــة و متطلبــات احليــاة, و الواجبــات الدينيــة,  .147
شئون األسرة واملنـزح, كـل منهـا يتطلـب منـا وقتـا  للوفـاء و الدراسة, و 

 تطلباتــن, فقــدري لكــل شــيء قــدره, وبالقــدر الــ ي يناســبن, بــدون 
 قصان خمل.زيادة  لة أو ن

 زيت البيت من صنع هواياتك. .148
 انحلري ماذا هب األم, وس ري هوايتك يف ه ا اجملاح. .149
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عنـــدما تبـــدع  يف صـــنعة, أو تفـــوزين يف مناســـبة, أو هققـــ   .151
إجنــاز معــ , لــتكن أمــك هــي أوح مــن هضــر حفلــة الفــوز, وانســيب  

 كل جنا  هلا بعد اا سبحانن وتعاىل.
ة مهاراتك, فاألم هس بسعادة استفيدي من أفكارها يف تنمي .151

 عندما ترا أهنا تساهم يف سعادة ابنتها.
إن كنــت يف دورة لتنميــة هواياتــك, فمــن املمكــن أن تشــاركك  .152

 األم اضور بع  األيام لتهنس بابنتها وتطورها.
إن اســتطعت أن تكــون هوايتــك هــي نفــس هوايــة أمــك فهــ ا  .153

 رائع, حيم ان القلوا تلتقي  ا هب.
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  في بر األمالرومانسية تسخير عالم 
قـــــد تكــــــون موجـــــة الرومانســــــية يف هــــــ ا العصـــــر هــــــي املوجــــــة  .154

احلاضـــرة, لـــ ا فيحســـن بالفتـــاة أن تثقـــف أمهـــا مـــن هـــ ه الناحيـــة, 
ولكـــــن لـــــتكن الفتـــــاة علـــــ  حـــــ ر فعـــــدم اعتيـــــاد األا علـــــ  هـــــ ه 
األجــــواء قــــد يــــؤدي إىل نتيجــــة عكســــية, فمــــن املفضــــل أن يكــــون 

 قبل األا هل ا األمر.بتدرن واسب ت
إدران األم يف بع  املنتديات احملافحلة والـيت تزيـد وتثقـف األم  .155

 يف ه ا اجلانب يقطع كثري من شو  التثقيف.
عا  احلياة الزوجية الراقية ال يقتصر عل  املحلهـر فقـمب بـل هـو  .156

بناء امل رب, ورفع درجة التفكري والتعامل, وحسن التبعـل, والبحـم 
ألفضـــل مـــن الكلمـــات الـــيت تناســـب الرجـــل, عـــن احلـــب النقـــي, وا

 وك لك كل عمل يقرا إىل قلب الزون.
قـــد تكـــون هنـــا  طريقـــة ناجحـــة مـــع بعـــ  الرجـــاح مـــن قبـــل  .157

زوجــاهتم, ولكــن قــد ال تســتطيع األم تطبيقهــا مــع األا,أو قــد ال 
 تناسبها, فيجب أن خنتار املناسب ألمهاتنا.

حلواس اخلمـس من اجلميل أن توصل الفتاة ألمها أن العناية بـا .158
هـــي اخلطـــوة الفاتنـــة للحيـــاة الرومانســـية, فالرائحـــة الزكيـــة, وامللمـــس 
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الــداف , واملطعــم الرائــع, ومحلهــر للعــ   تــع, وكلمــات مجيلــة تنــزح 
 عل  املسامع, ه ه كل ما تاجن الرجل.

التنويــــــع بالطب ــــــات, وتعليمهــــــا األم, وتقــــــدميها بطــــــرق فنيــــــة  .159
األم لـاا. ومـن املمكـن أن جديدة, جيعلها مفاجهة رائعة تقدمها 

 تنسب لام.و تعملها الفتاة 
مشروا مناسب بهشكاح خمتلفة, ونكهات متعـددة, نقـدمها  .161

لام واألا فإن حـازت علـ  إعجاهبمـا فسـتكون بدايـة ألن تطـرق 
 الزوجة قلب زوجها.

حسن استقباح األا من قبل ابنتن عندما يعود للبيت وحسن  .161
أمجــل مــايكون, وبالتــاق يكــون توديعــن عنــدما يريــد اخلــرون هــو مــن 

 ومضة لام أن ه ا األمر لن أثر يف قلب األا.
عنـــدما نقــــدم احلمـــام الــــزييت مـــع تــــدليك راقـــي ألطــــراف األم,  .162

فحتمـــا  ســـوف تســـتمتع بـــن, ويف املقابـــل مـــن املمكـــن أن نشـــري أنـــن 
 أصبح من عادات بع  النساء لرجاهلن.

هة رائعـة حجز ارفة يف فندق راق لام واألا قد يكون مفاجـ .163
يقــــــدمها األبنــــــاء لوالــــــديهم يف ذكــــــرا زواجهــــــم أو يف أي مناســــــبة 

 سعيدة.
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حجــــز طاولــــة يف مطعــــم فــــا ر لــــام واألا أيضــــا  فيــــن تنويــــع  .164
 وحياة جديدة.

رحلة منحلمة بالكامل سـواء طويلـة أم قصـرية, بعيـدة أم قريبـة,  .165
ســوف تكــون أمجــل هديــة, مــع م ححلــة أن الوالــدين قــد يتمنعــان 

 فيحسن أن يوضعا أمام األمر الواقع. برام رابتهما,
إرســاح هديــة قيمــة مــن قبلنــا باســم األم إىل مقــر عمــل األا,  .166

وإرساح هدية مجيلة من قبلنا باسم األا إىل مقر عمـل األم, ففـي 
هــ ا العمــل مفاجــهة ســارة للجميــع,  اصــة إن كــان مكــان العمــل 

  توي عل  صنادي  بريد  اصة.
لوالدين يف مقر أعماهلما يـد ل إرساح هدايا من قبل األبناء ل .167

 السرور عليهم.
ورود فواحــة وســـمب م بســـهم يفـــو  شـــ اها وعطـــر ســـعادة يف  .168

 قلبيهما.
عقــــد فــــا ر جتــــده يف خمــــزن جموهراهتــــا مرفــــ  بكــــرت فيــــن ثنــــاء  .169

 وشكر ا أن رزقهم اا هبا.
بوفين مفتو  بكل ماهب األم واألا, يتم عملن كمفاجهة يف  .171

 ليلة رائعة مجيلة اضور األبناء.اسرتاحة, تستهجر وجتهز ل



 جنيت أنت  أمي 

- 37 - 

 

تغيــــري ديكــــور ارفــــة النــــوم وبــــدون ســــاب  إشــــعار, عمــــل رائــــع  .171
 سوف يسرق قلبيهما.

هديــة يف حقيبتهــا أثنــاء الســفر, حتمــا  ســوف تكــون مفاجــهة  .172
 رائعة.
جمموعـــة هـــدايا خمبـــهة يف أمـــاكن عـــدة يف البيـــت ســـوف جيعـــل  .173

ودا ـــل يف وســـمب أاـــرا  املطـــبع,  :املفاجـــ ت بـــ  انقطـــاع, مـــث 
دوالا امل بــــــــــــــس, ويف مقعــــــــــــــدها يف الســــــــــــــيارة, ويف مســــــــــــــتودع 

 البيت..وهك ا..
يف الطـــــائرة مـــــن املمكـــــن أن نتفـــــ  مـــــع املبيعـــــات اجلويـــــة بـــــهن  .174

  ضروا هدية تقدم هلا أثناء الرحلة.
يف فصــل الربيــع خنتــار أمجــل األزهــار الــيت هبهــا, ونطلــب مــن  .175

 حم ت الورود أن يرسلوها باتنا.
, رتـــة مـــن رســـام, قصـــة مـــن كاتـــب, هفـــة أبيـــات مـــن شـــاعر .176

 خمصصة من حنات, هي هدايا  يزة تلي  بقلب األم.
البحم عن الصور اليت هلا وقع  اص من الرح ت, أو زوان  .177

الوالــدين أو زوان األبنــاء ووضــعها بشــكل مقطــع رائــع  تــوي علــ  
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أناشـــيد مناســـبة ســـوف يكـــون ذكـــرا عطـــرة ولقطـــات تـــ كر بهيـــام 
 سعيدة.

ألم عنــد عودهتــا إىل البيــت  شــروا طــازن, وتنــاوح اســتقباح ا .178
 عباءهتا, وضمها جيعل السرور يف قلبها.

كوط اضنها يف كل ح , الهرمي نفسـك حضـنها الـداف ,  .179
 وال هرميها قب تك, ولطفك, وتودد  معها.

قبليهـــا واحضـــنيها أمـــام كـــل النـــاس,, عـــربي هلـــا عـــن مشـــاعر   .181
 حنوها.

حي علـــي شـــعرها, وقصـــي عنـــدما تكـــون   انـــب أمـــك امســـ .181
 عليها قصة حبك معها.
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 باب من أبواب البر باألم ألبالتودد ل 
لـــاا يف نفـــس األم مكانـــة عاليـــة, وتقـــديره مـــن قبـــل األبنـــاء  .182

واجب من قبل ومن بعد, وجيب أن نحلهر ه ا احلـب, فـاألم تعتـرب 
 إظهاره مثرة من مثار تربيتها.

ام األم, فســـاعدي حســـن محلهـــر األا هـــو مـــن حســـن اهتمـــ .183
أمـــك علـــ  أن يحلهـــر أبـــو  بهمجـــل مـــايكون عنـــد  روجـــن لـــيعكس 
اهتمــام أمــك بــن أمــام الناس, اصــة أن الفتيــات هــن أعــرف النــاس 

 خبطو  املوضة وأفضل طرق األناقة.
عنـــــدما تكـــــون األم مشـــــغولة  طب هـــــا, أو أطفاهلـــــا فيحســـــن  .184

هـــا باالبنـــة أن تكـــون مـــع أبيهـــا, وعنـــدما تكـــون األم مشـــغولة بزوج
 سن باالبنة أن هتي  اجلو هلما, وهفظ أ وهتا, وتقوم بهمر البيت 

 عن أمها.
 سن باألبناء بشكل عـام أن ينحلمـوا مفاجـهة يف ذكـرا زوان  .185

والــديهما, مــث  : حجــز جنــا  يف فنــدق فــا ر هلمــا, وجبــة عشــاء 
ـــــــزون  رومانســـــــية يف مكـــــــان راق, هديـــــــة قيمـــــــة لزوجـــــــة يقـــــــدمها ال

 ما..وهك ا..والعكس, رحلة مناسبة هل
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هتـــان األم أن تبقـــ  بعـــ  الوقـــت يف يومهـــا مـــع زوجهـــا مـــن  .186
أجــل التشــاور يف أمــور احليــاة, فيحســن بالفتــاة أن تتنبــن هلــ ا وتــدع 

 هلما الفرصة.
لــتعلم الفتــاة أهنــا أفضــل مــن يقــوم بــدور الوســيمب  ــ ح بعــ   .187

األحــــداث الــــيت تعصــــف باألســــرة, كــــوط فاعلــــة وحاضــــرة لتقــــدمي 
ريب بـ  وجهـات نحلـر األا واألم  اصـة إن نفسك من أجل التق

 كان األمر بالعلن أمامكم.
ــــة مــــن أجــــل أن  .188 ــــة تتقــــدم خبطــــوات واثقــــة وموزون الفتــــاة ال كي

تكسب قلب والديها, فمن الرائع أن تسري يف ه ا الطري  بكل ما 
 أوتيت من قوة من أجل أن تكوط مفتا  كل  ري ألسرهتا.

مجيلـــة, تقـــدمها الفتـــاة  كتابـــة عبـــارات رائعـــة, وتزيينهـــا بزهـــور .189
ــــا كســــب لقلــــب األا  ألمهــــا مــــن أجــــل أن تقــــدمها لزوجهــــا, فهن

 واألم.
تـــزي  ارفـــة األم وتعطريهـــا وترتيبهـــا ,ففـــي ذلـــك بـــر بوالـــديك  .191

 وزيادة ألفة بينهما.
احكي ألبيك عن مجاح أمك, احكي لن عن نقا  قد تكون  .191

  فية, ففي ذلك إظهار ملكامن اجلماح فيها.
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واجهــن أمــك يف ايــاا أبيــك مــن جهــدها قصـي ألبيــك عمــا ت .192
ــــاء,  ــــة باألطفــــاح, واملــــ اكرة لابن ــــن والعناي يف تنحليــــف البيــــت وترتيب
أ ربيــن عـــن تعبهـــا قبـــل جميئـــن وكيــف هـــي هـــاوح أن تتفـــر  لـــن عنـــد 

 حضوره.
أ ـــربي أبـــا  عـــن رأي النـــاس اإلجيـــايب بهمـــك, وكيـــف يثنـــون  .193

 عليها, فإن يف ذلك ف ر لام واألا.
و  بن األم خبصوص األا, بل زينين اسـن انقلي كل مجيل تب .194

التعبري والوصف, فبع  األمهات يف بع  اجملتمعـات تسـتحي أن 
 ت كر حماسن زوجها يف حضوره.

عنــــد رييتـــــك لـــــبع  املشـــــاكل الـــــيت تعصـــــف بالبيـــــت, كـــــوط  .195
ناصـــحة إن طلـــب منـــك النصـــح, أو قـــدمي نصـــحك بطريقـــة اـــري 

 لديك.مباشرة, كهن تحلهري حزنك و ك  ا  صل ب  وا
قــد يــزح اللســان بــاألا ويــ كر بعــ  مســاو  أمــك أمــامكم,  .196

تفحصي هـ ه املسـاو  وقوميهـا يف أمـك بطريقـة مناسـبة إن كانـت 
صـــحيحة, ويف املقابـــل اوجـــدي حـــ   حـــىت ال تحلهـــر هـــ ه العيـــوا 

 أمام اجلميع يف قادم املرات.
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قد جيد بع  اآلباء بهحد بناتن بغيتة من النباهة واخلدمة, مع  .197
ف منــك واإلعجــاا مــن أبيــك, حــاوق أال يــزاحم حبــك هــ ا اللطــ

حـــب أمـــك يف قلبـــن, بـــل اســـتغلي قربـــك منـــن لتقربيهـــا منـــن بشـــكل 
 .أكرب
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  األخوةبر األم بحسن التعامل مع 
األ ــوة هلــم طبــاع ونفســيات خمتلفــة عــن البنــات, لــ ا فيحســن  .198

مــن بالفتــاة أن تعــاملهم معاملــة تناســبهم, فتتقــرا إلــيهم بكــل مــا 
 شهنن أن يقرهبا إىل أمها.

قــد يكــون اال ــت ف النفســي بــ  الفتــاة والفتيــان مثــار بعــ   .199
 املشاكل واملعاركات يف بع  البيوت, فحافحلي عل  توازنك.

إن رأيـــت تقصـــريا  مـــن أ وتـــك مـــع أمـــك فانصـــحيهم بشـــفقة  .211
 وحمبة ولطف.

ساعدي أمك عل  تفهم نفسيات األ وة, وكـوط  ـزة وصـل  .211
فقـد يكـون عمـر الفتـاة أكثـر قربـا  لـتفهم احتياجــاهتم بينهـا وبيـنهم, 

 و ومهم.
هديـة تقـدمينها ألكثـر أ وتـك مـودة, ورمحـة, و دمـة ألمـك,  .212

 تشجعيهم هبا.
تقريب أل وتك بكل طريقة, ففي تقربـك هلـم زيـادة يف حمبتـك  .213

ـــــدين مـــــنهم  دمـــــة أمـــــك فيمـــــا ال  ـــــدما تري يف قلـــــوهبم, وطاعـــــة عن
 طيع الفتاة فعلن.تتس
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لــــدا أ وتــــك مناســــبة, تكفلــــي هبــــا بالكليــــة,  عنــــدما يكــــون .214
أعدي ما  تاجون, وأعملي مايريـدن, وكـل ذلـك  دمـة مـن أجـل 

 أمك, وتشريف هلا أمام أصدقاء أ وتك.
تقـــــريب مـــــن األ ـــــوة املتـــــزوج , وأشـــــعريهم  كـــــانتهم لـــــديكم  .215

ولــــدا أمــــك, وتقربــــوا لزوجــــاهتم, وكــــل ذلــــك مــــن أجــــل أن تــــزداد 
 أواصر احملبة بينكم.

مســاو  زوجــات األ ــوة, وعــدم إذكــاء اخل فــات  عــدم ذكــر .216
ب  زوجات األ وة وبقية أفراد األسرة, وتقريب وجهـات النحلـر إن  

 كان هنا  أي سوء فهم.
عدم التفري  ب  األ وة, بسبب تقارا وتباعـد بعـ  الطبـاع  .217

مــع زوجــاهتم, فــاأل وة فــوق كــل شــيء, وإشــعار األم هبــ ا الشــعور 
 اجلميل جدا  مهم.

دة يف االجتماعـــــات العائليـــــة, وتبـــــادح القصـــــص نشـــــر الســـــعا .218
والطرائــــف, جيعــــل قلــــب األم يتطــــاير مــــن الفــــر  أن رأت أوالدهــــا 

 ينشرون السعادة بينهم.
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عـــــدم التـــــد ل عنـــــدما يتشـــــاجر األطفـــــاح, ألن ذلـــــك جيعـــــل  .219
اخلصام ب  الكبار, حافحلي عل  هدوء  عندما يتشـاجر أطفالـك 

 لنفوس مايفرقها.مع أبناء أ واهلم, وذلك حىت ال يقع يف ا
ــــــاء مــــــع األم, يســــــلوهنا,  .211 ــــــومي ليجتمــــــع األبن ــــــد موعــــــد ي هدي

يتـــداولون أ بـــارهم, يتناقشـــون فيمـــا بيـــنهم, يـــ كرون قصصـــهم يف 
يـــومهم, مـــع أ يـــة أن يكـــون هـــ ا املوعـــد إلزامـــي للجميـــع ال ـــوح 

 بينهم وبينن حائل ويتفراون بالكلية لام.
وتـك, عندما يقـع  ـ ف أو سـلب حلـ  مـن حقوقـك مـن أ  .211

فـإن تنازلـك عـن ذلـك مـن أجـل أمـك فيـن بـر هبـا, وعفـو, وصــفح, 
 وصلة رحم.
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  اتاألخو بر األم بحسن التعامل مع 
 كوط دائما  القدوة ملن حولك و صوصا أل واتك. .212
إن رأيــت إقبــاال  مــن أمــك ألحــد أ واتــك فتعــريف علــ  مــواطن  .213

قلــديها وســريي علــ  القــوة لــديها, وتعــريف ملــاذا األم تقبــل عليهــا مث 
 طريقها, بل أبدعي أكثر منها لتتنافسي معها يف حبها.

إن كنـــــت حمـــــل إقبـــــاح مـــــن أمـــــك, فـــــ  هـــــاوق أن تســـــتهثري  .214
لوحــد  هبــ ه املنحــة الربانيــة, بــل ســهلي الطريــ  علــ  مــن حولــك 

 لينهلوا من ه ا املع .
إن كنـــــت حمـــــل تقـــــدير مـــــن أمـــــك, فتـــــهملي مكـــــامن التقـــــدير  .215

 ات أعل  من ذلك, وطوري وال تقفي.فزيديها لتناق درج
ساعدي أمك عل   وم أ واتـك ومشـاكلهم, وقفـي  ـانبهم  .216

 يف  طوات حياهتن.
ســاعدي أ واتــك يف دراســتهن, وكــوط عونــا  هلــم يف مــراحلهن  .217

 التعليمية.
ــــدما تــــرين أن األم اضــــبة مــــن تصــــرفات بعــــ  بناهتــــا, ال  .218 عن

اضـبها  تزيدي الطـ  بلـن, بـل اذكـري حماسـن أ تـك, و ففـي مـن
 عليها.
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حضـــيهن أن يبـــدعن بـــالرب بـــاألم  و تـــهملي إبـــداعات أ واتـــك,  .219
 ك   عل  حسب إبداعن وك   اسب هواياتن.

الفــارق العمــري بــ  الفتــاة الصــغرية واألم قــد  ــوح بينهــا وبــ   .221
أمهـــا, لـــ ا كـــوط أنـــت أمـــا  للصـــغريات, تتفهمـــ  حيـــاهتن وانقليهـــا 

 ألمك بطريقة مناسبة.
تلـــبس صـــغرياهتا مايناســـب مزاجهـــا, و بـــ  قـــد هـــب األم أن ُ  .221

األ ـــوات أن يوافـــ  ا تيارهـــا مـــزاجهن أو املوضـــة, فعلـــ  الفتـــاة أن 
 تت ل  عن قناعاهتا من أجل أمها.

 ســـن بالفتـــاة أال تكـــون  كانـــة املعلمـــة بالنســـبة لـــام حـــوح  .222
طــــرق تربيتهــــا ألبنائهــــا, فــــاألم االبــــا  أعلــــم وأحــــرص منهــــا يف هــــ ا 

ا   طـــه بالرتبيـــة فيكـــون التوجيـــن بطريقـــة اـــري األمـــر, وإن كـــان هنـــ
 مباشرة وبشكل مناسب.

 
 

 



 جنيت أنت  أمي 

- 48 - 

 

 أمك باب لبرها يتب 
قــــد تعتمــــد األم علــــ  العاملــــة املنزليــــة بالبيــــت, ولكــــن فكــــري  .223

 باألمر جيدا , هل هي أح  باألجر منك؟
عمل جدوح لتنحليف البيت وترتيبن جيعل أمر األعمـاح املنزليـة  .224

ق يسـهل التعامـل مـع البيـت ومتطلباتـن, ويزيـد سهل ومـنحلم, وبالتـا
 من سعادتك يف  دمة أمك.

انحلــري  ــاذا هتــتم أمــك أكثــر يف البيــت, فركــزي عليــن قبــل كــل  .225
 شيء.

حــ ريها إن كانــت ال تعلــم مــدا  طــورة بعــ  املــواد املنحلفــة  .226
وأثرهــا علــ  الصــحة, وإن اضــطرر  الســت دامها, لــيكن أنــت مــن 

 يست دمها بدال  عنها.
عي أمـــك تنحلـــف أمـــاكن القـــ رات, فقـــدرها أعلـــ  مـــن ال تـــد .227
 ذلك.
السعي احلثيم أن يكون البيت هو جنتها وجنتنا بتجنيبن كـل  .228

 مايغضب اا سبحانن وتعاىل.
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احلــرص علـــ  التهويـــة اجلديـــدة يف البيـــت, واإلضـــاءة املناســـبة,  .229
واأللوان املر ة, واألثاث املنس , والزهور العطرة, فكل ذلك جيلب 

 طمهنينة لام ويزيد من سعادهتا.الراحة وال
تنحليـــف البيـــت باســـتمرار واحلـــ ر مـــن أن تعلـــ  األتربـــة بهثـــاث  .231

البيـــت, أو الســـتائر أو النوافـــ , أو الســـجاد والفـــر , فتكـــون لـــام 
 مؤذية,  اصة إن كانت تعاط من مر  الربو.

وجــود مرايــا يف البيــت جيعــل األم تــرا شــكلها, وتعيــد ترتيــب  .231
 وأسرهتا.نفسها هلا, ولزوجها, 
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  ؟المطبخكيف تبرينها عبر عملك في 
ــ .232 وذلــك بــرا   ؛أعمــاح املطــبعالطبع و  ســن بالبنــات أن يقمــن ب

 استعدادا  للحياة الزوجية املقبلة.و بهمهن 
 عل  الفتاة أن تشيد بطبع أمها وأن تتعلم منها. .233
عل  الفتاة أال تؤجل أعمـاح النحلافـة عـن وقتهـا, فهـ ا يضـاي   .234
 األم.
يف املطـــبع لتعطـــر أمهـــا  ا  ملســـة رائعـــة مـــن االبنـــة أن تضـــع عطـــر  .235

 وذلك استعدادا  الستقباح أبيها. ,بعد الطبع
بنتهـا, ألن هـ ا التوجيـن منبعـن عدم الضجر عند توجيـن األم ال .236

 فتاة رائعة لزوجها. تصبحاحلب, واايتن أن تتقن البنت ألعماهلا ف
ــــاة يــــد أمهــــا مجيــــل أن ُ  .237 الطعــــام,  مهلــــتطهــــو  بعــــدماتقبــــل الفت

 و تمها بدعوات ا بهن يسلم تلك األيدي وصاحبتها.
للبشرة يف املطـبع, فرتطـب يـد أمهـا  ا  مرطب االبنةرائع أن تضع  .238

 بعد أن تنهي أعماهلا من املطبع.
تفنت بطب ها هلا يف و تعلمي وجبات الطعام اليت هبها أمك,  .239

 كل ح .
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 ,اااثـــــــي عـــــــن املعلومـــــــات الصـــــــحية لاطعمة,واصـــــــنعيها هلـــــــ .241
 .ليستفيد منها جسمهاوأ ربيها  نافعها 

ال تطلـــيب منهـــا أن تناولـــك أي شـــيء يف املطـــبع مـــن األدوات  .241
 أو األارا  املعدة للطبع, بل احتسيب األجر وحضريها بنفسك.

ـــــدعوة  .242 حضـــــري ســـــفرة الطعـــــام بهمجـــــل مـــــايكون, مث قـــــدمي ال
 إمنا تعلمت ه ا اجلماح من أمي. ا, وقوق هلملوالديك

أو يســـــهل عملهـــــا يف ملطب هـــــا, ملـــــا هبـــــن األم قـــــدمي هديـــــة  .243
 أو معدات. ,أو أجهزة ,من أوان ,املطبع

ــــا   .244 ــــن, أو هن ــــن, أو ال هب ــــن يشــــ  علــــ  األم عمل ماهســــ  أن
قلــي األطعمــة,  : طــورة منــن, فقــومي أنــت بــدال  عنهــا بعملــن, مثــل

أو تقطيــــــــع البصــــــــل و الثــــــــوم, أو التعامــــــــل مــــــــع األدوات اخلطــــــــرية  
 جهزة الكهربائية الدقيقة ..واريها..كالسكاك , أو األ

التســــاب  بــــ  البنــــات بتلبيــــة رابــــة األم, فكــــوط أنــــت دائمــــا   .245
 السباقة.

احلمــــام, و يف وقــــت الشــــتاء احرصــــي أن يكــــون مــــاء املطــــبع,  .246
ومكــــان اســــيل امل بــــس دافئــــا , حــــىت ال تصــــاا األم بــــالربد عنــــد 

 الغسيل.
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احضــــري كتــــاا  ــــاص بالطب ــــات اجلديــــدة, وحضــــري منــــن  .247
املـــــهكوالت, وعلميهـــــا لـــــام لكـــــي تســـــعد هبـــــا وتنـــــاح رضـــــا  بعـــــ 
 زوجها.

وضـــع قائمــــة فيهـــا بعــــ  الطب ـــات الــــيت هبهـــا األم, وذلــــك  .248
 لت تار منها, ويتم طب ها عل  حسب رابتها.

أطعمــة احلميــة اخلاصــة بالســمنة, واألطعمــة املناســبة لامــرا   .249
 اليت هملها األم هو عمل رائع جيب أن تقوم بن البنت.

ان  ســــن جتهيــــز الطعــــام بفــــرتة مناســــبة قبــــل موعــــد يف رمضــــ .251
اإلفطـــــار والســـــحور, حـــــىت تتفـــــر  األم للـــــدعاء قبـــــل األذان بوقـــــت  

 كاف.
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  ؟كيف تبرينها عبر عملك في غرفة نومها 
تزيينهـا يـد ل و لغرفة النوم مكانة  اصة لـدا األم, فتنحليفهـا  .251

 السرور عل  األم ويسعدها.
"ث جــة صــغرية" يف ارفــة األم يوضــع هديــة بســيطة عبــارة عــن  .252

بعــــ  احللــــوا, يضــــفي علــــ  ارفتهــــا مجــــاال , و فيهــــا عصــــائر ومــــاء 
 ويوفر هلا احتياجها.

أهـــديها بعـــ  أجهـــزة التـــدليك لاملســـانف, وقبـــل نومهـــا تفنـــت  .253
 بإزالة عناء اليوم عنها.

مفــار , ســـتائر, أ ـــورات, زح فـــا ر, عطـــور, أدوات جتميـــل  .254
 احملبة.كل ماجيمل الغرفة يزيد من 

تعهـــدي بتنحليـــف ارفتهـــا وتفنـــت بإظهارهـــا كهمجـــل مـــايكون,  .255
 فهنا بر يصل لك  والديك.

 تعطري الغرفة كل فرتة وتب ريها. .256
االتفاق مع األ وة من أجل تغيري ألوان جدران الغرفـة وأثاثهـا   .257

 كل فرتة فه ا جيدد احلياة الزوجية.
ا قبل فصـل الشـتاء والصـيف  سـن أن ترتـب الفتـاة مـع أ وهتـ .258

 من يقوم بصيانة جهاز التربيد والتدفئة.
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للفصوح ألوان, فجميل أن يـتم  ـري املفـار  والسـتائر وبعـ   .259
احملتويــــات اخلاصــــة بغرفــــة النــــوم  ايناســــب تلــــك الفصــــوح شــــتوي, 

 ربيعي, صيفي,  ريفي.
عـــدم الـــد وح لغرفـــة النـــوم إال بعـــد االســـتئ ان منهـــا, ويشـــتد  .261

ة, وجيــب تعلــيم األ ــوة هــ ه األمــر عنــدما يكــون الوالــدان يف الغرفــ
 اآلداا.
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 بري أمك قبل أن تسبقك العاملة المنزلية 
يف البيــت ال تعتمــدي علــ  العاملــة املنزليــة, بــل أشــعري أمــك  .261

 بتفانيك خبدمتها ومساعدهتا.
األم هـــــب أن تكـــــون ابنتهـــــا زوجـــــة مســـــتقبلية ناجحـــــة, فـــــ   .262

 ت.هرميها من أمنيتها بتعلم كل شيء رص البي
توجيــــن العاملــــة املنزليــــة ومتابعتهــــا, رفــــف ضــــغمب العمــــل عــــن  .263
 األم.
تعلـــيم العاملـــة املنزليـــة كيفيـــة التعامـــل األمثـــل مـــع األم يف كافـــة  .264

 أحواهلا, وكيفية خماطبتها.
ــــة مــــاذا هــــب األم ومــــاذا تكــــره جيعلهــــا  .265 ــــة املنزلي ــــف العامل تعري

 تتعامل معها كما تريد.
ــــة للتبســــم, و  .266 ــــة املنزلي التــــودد, وا تيــــار الكلمــــات تعلــــيم العامل

 املناسبة مع األم.
كيفمــا تكــون  مــع أمــك ســوف تكــون العاملــة املنزليــة معهــا,   .267

 كوط ودودة, ومطيعة, ولطيفة.
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 حال مرضهاالصحية  تهارعايبرها ب 
الفتـاة دائمـا  قريبـة ألمهـا, وجيـب أن تكـون أكثـر قربـا  يف حــاح  .268

 مرضها, ف  تبتعدي عنها كثريا .
هــــوط عليهــــا مصــــاهبا, وذكريهــــا بــــاا ولطفــــن, وأقرئــــي عليهــــا  .269

 الرقية, وافتحي هلا ناف ة لامل يف كل وقت.
األم يف حــاح املــر  ااجــة للمســة دافئــة, ومســحة مــن احلــب  .271

ــــــة, اجلســــــي  انبهــــــا وال هرميهــــــا مــــــن نحلراتــــــك, ملســــــاتك,  حاني
 من شهنن أن ينزح الطمهنينة يف قلبها.ما ساتك,كلماتك, وكل 

 اعديها عل  تنحليم أوقت تناوح الع ن.س .271
سـاعديها عنـدما تريـد أن تقــوم, أو هـب أن تنتقـل مـن مكــان  .272

 إىل آ ر.
ضعي فراشك  انبها, واسهري مـن أجـل راحتهـا, واسـتيقحلي   .273

 كل فرتة لتقومي خبدمتها.
املري   تـان إىل اهلـدوء, اشـغلي األطفـاح بكـل مـا مـن شـهنن  .274

 أن جيلب اهلدوء للبيت.
 فقتها إن احتاجت أن ترقد يف املستشف .فوزي  را .275
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صيب كل اهتمامك عليها, ال تكون   انبهـا  سـد , بعيـدة  .276
 عنها بقلبك وعقلك.

هــد طباعــن, و همليهــا فــاملري  تتغــري نفســيتن, ويــزداد اضــبن,  .277
تقبلــــي منهــــا كــــل ذلــــك, والهــــزط حلاهلــــا معــــك فتعتقــــدي أنــــك   

 تقومي ا  رعايتها.
فــ  تب لــي عليهــا بالــدعوات الصــادقة, هيــت أوقــات اإلجابــة  .278

اطلبيـــن أن  فـــظ لـــك ملكـــة و انطرحـــي بـــ  يـــدي اللطيـــف الـــرحيم 
 مجاح الكون.

كــوط ذاكــرة ا كثــريا  عنــدما تكــون   انبهــا, فهــ ا حــري أن  .279
 ي كرها ذكر اا, فتطمئن نفسها.

صلي إن حانت الص ة لتت كر الص ة يف حينها, وسـاعديها  .281
مســتطيعة أو التــيمم إن كانــت اــري قــادرة,  علــ  الوضــوء إن كانــت

 وعلميها أحكام ص ة املري  حىت ال تش  عل  نفسها.
عنــدما تكــون األم يف حالــة حرجــة مــن املــر  وال تســتطيع أن  .281

ــــة مكتــــوا عليهــــا  ــــ  بــــاا الغرف ــــزوار, ضــــعي لوحــــة عل تســــتقبل ال
 لسعدنا بزيارتكم ونعت ر عن استقبالكمف.
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تتواصل معهم, وحثيهم عل   اتصلي باملقرب  ألمك واجعليها .282
 زيارهتا, فإن املرء تطمئن نفسن عندما يتواصل مع من  ب.

أ ــــربي الـــــزوار مـــــن قبـــــل الـــــد وح عليهـــــا أن يطمئنوهـــــا, وأن  .283
 ينشروا األمل يف قلبها.

حالة املريضـة قـد جتعلهـا بعيـدة عـن االهتمـام  حلهرهـا, ارعيهـا  .284
برعايتــــــك بشـــــــكل كامــــــل, اهتمـــــــي هبــــــا بكـــــــل جوانــــــب محلهرهـــــــا 

 ماحوهلا, سريرها, م بسها, نحلافة ارفتها.و 
املري  مشغوح  رضن عن نفسن, ضعي حجاهبا عل  وجههـا  .285

إن زارهــــا الطبيــــب, أو بعــــ  األقــــارا مــــن اــــري احملــــارم, وتفقــــدي 
 أطرافها فقد ينحسر الغطاء عن جسدها وهي الهية  رضها.

دعيهـــا متكـــم لوحـــدها مـــع مـــن هـــب, حـــىت تفضـــف  مـــايف  .286
 ا, وينجلي بإذن اا حزهنا.قلبها, وتشكي  ه

ـــدما يزورهـــا أبـــو ,  ســـن أن ترتكيهمـــا لوحـــد ا, فشـــريك  .287 عن
العمر لن أثر ساحر يف  فيف األ , ووجود  قد  رجن, أو رفـي 

 بع  مشاعره حنوها.
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منحلــر الزهــور يف ارفــة املــري , ورائحــة العطــر, ونحلافــة املكــان  .288
يــنع  نفــس وتنحليمــن, ومجــاح الكلمــات الــيت تبــم فيهــا, حــري أن 

 املريضة ف  هرميها من ذلك.
أتعيهـــا قـــراءة  اشـــعة مـــن صـــوتك للقـــرآن الكـــرا, أو ضـــعي  .289

املــــ ياع أو الرائــــي علــــ  قنــــوات القــــرآن أو احملاضــــرات,ففي القــــرآن 
 شفاء.

إن رافقتها ف  ته    األجهزة احلديثة عن متابعة األم, فاألم  .291
 هس أن ابنتها وكههنا ملزمة هب ا احلضور.

مصــغرة كلمــا تعــدت مرحلــة مــن مراحــل املــر , وحفلــة حفلــة  .291
 تلي  باألم عند  روجها من املستشف .

داويها بالصدقة عل  من حوهلا من العام ت, واحملتاج  مـن  .292
املســــــلم  وضــــــعوا هلــــــا وقفــــــا  يف حــــــاح مرضــــــها يــــــدر عليهــــــا مــــــن 

 احلسنات, وينقلها بإذن اا من حاح الضر إىل الصحة.
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 وصلنا رحمها وبمساعدتها بوصلهمبرها ب 
ــــك واذكــــريهم بكــــل  ــــري, وتشــــريف بكونــــك  .293 تقــــريب إىل أ وال

عـــامليهم أكمـــل معاملـــة, وتقـــريب هلـــم بكـــل وســـيلة, فكـــل و مـــنهم, 
 ذلك يد ل الفر  والسرور يف قلب أمك.

عمـــــل جـــــدوح لتواصـــــل األم مـــــع أرحامهـــــا هاتفيـــــا , وكـــــ لك  .294
 للتواصل مع القريب منهم بزيارهتم يف بيوهتم.

نسع  أن نصل مع أمنا من قطعنا منهم, فنـرأا الصـدع بيننـا  .295
 وبينهم, وت كريهم ا  الرحم.

إن كانـــت هنـــا  شـــحناء بـــ  بعـــ  األقـــارا واألم, فيجـــب  .296
عدم نقل السي  من القـوح عـنهم ومـنهم إىل األم, ففـي هـ ا األمـر 

 تباعد وشحناء وتباا .
, ك لك توصيل احلديم الطيب عـن األم بـ  أطـراف األسـرة .297

 ومن األقارا كافة, وذلك لتتقارا النفوس وتتحاا.
زيارة من لن معزة  اصة يف قلب أمـك فـإن ذلـك مـن أبـر الـرب  .298
 هبا.
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عنــدما يكــون يف نفــس األم بعــ  امل مــة علــ  بعــ  رمحهــا,  .299
أن تلمـــح حلـــ  الـــرحم, و فلتســـع الفتـــاة أن تقـــرا وجهـــات النحلـــر, 

 هاوح أن يتم بينهم الوصل.و 
 اسم األم عليها وإرساهلا لاقارا.تغليف هدايا وكتابة  .311
تلمس احملتـاج  مـن األقـارا وزيـارهتم مـع األم وتقـدا املعونـة  .311
 هلم.
جتهيز جمموعة من اهلدايا للمناسبات امل تلفة اليت تكون عل   .312

هدايا الزوان, اإلجناا, الت رن من  :مدار العام وهتاجها األم مثل
 األم. الدراسة, السكن اجلديد, واريها  ا هتاجن

جتهيــز جمموعــة مــن اهلــدايا اخلاصــة الــيت تناســب كبــريات الســن  .313
 من العائلة, وجعلها قريبة من األم عند زيارهتن.

جتهيــز حلــوا لــام يف صــندوق  ــاص, وذلــك لتوزيعهــا علــ   .314
األطفاح عند زيارهتم ألمك, أو أ   اهلدايا اخلاصة باألطفاح عنـد 

 زيارهتم.
ســـبحانن - هـــا ألن ااالــدعاء لـــام بـــهن تكـــون  ـــن يصـــل رمح .315

 قاح للرحم" من وصلك وصلتن ومن قطعك قطعتن." -وتعاىل
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الدعاء لام دوما  بهن يل  اا قلبها ويهـديها للحـ  علـ  مـن  .316
 وجدت يف قلبها علين بع  الضي  أو البغ  ألي سبب.

الــدعاء ملــن كــان بقلبــن علــ  األم حقــد أو كــره بــهن يهديــن اا  .317
مســــلم بالغيــــب, وتقريــــب للنفــــوس, للحــــ , ألن يف ذلــــك دعــــوة لل

 وكفاية من شر األشرار.
 ســن أن نشـــعر أمهاتنـــا باستحضـــار النيــة عنـــد صـــلة الـــرحم,  .318

ف  يكن القصد التسلية ومتضية الوقت فقمب, بل جنمع ب  العبادة 
 والتسلية.

 ســن أن نعلمهــن مــن لــن حــ  األولويــة بالزيــارة مــن األرحــام,  .319
 والتدرن الشرعي يف ذلك.

ــــــديها, والتواصــــــل معهــــــم وعــــــدم مســــــاعدة ا .311 ألم علــــــ  بــــــر وال
االنقطــاع عــنهم ألي ســبب مــن األســباا, وأن تكفيهــا ابنتهــا هــم 

 بيتها وأطفاهلا.
عمـــــل وليمـــــة فـــــا رة باســـــم األم, ودعـــــوة كافـــــة أفـــــراد األســـــرة  .311

 واألجداد واألرحام واألقارا.
قراءة اآليات الكرمية واألحاديم الشريفة اليت هم عل  صـلة  .312

 يب مفهومها لام وشرحها بشكل مبسمب.الرحم, وتقر 
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تقوية ع قة األم مع اخلريات املتدينات مـن األقـارا واألرحـام  .313
 فهن حام ت املسك.

الت كري دوما  بهسلوا طيب, ونصيحة مغلفة باحلب واللباقـة,  .314
 عن أثر الغيبة والنميمة يف ت كل احلسنات يف االجتماعات.
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  التسوقبرها حال 
ندهاشــــــك, وإعجابــــــك عنــــــدما تشــــــرتي لــــــك أمــــــك أبــــــدي ا .315

حاجاتـــك, حـــىت لـــو   تكـــن كمـــا تريـــدين, وال تقللـــي مـــن ذوقهـــا 
مهمـــا يكـــن األمـــر, ولكـــن قـــد تســـتطيع  أن تبـــدي رأيـــك بطريقـــة 

 رائعة هفظ لام جهدها, وب هلا, وحرصها.
شـــاوريها بزيـــك, قفـــي عنـــد مرادهـــا إن رأت أن هـــ ا الـــزي ال  .316

 و قبل ذلك الدين. يناسب العادات أو التقاليد
ســـاعديها بشـــراء م بـــس أ وتـــك وأ واتـــك, وكـــوط عونـــا  هلـــا  .317

 عند تبضعها.
ال تلحــــي عليهــــا بطلــــب املــــودي ت املكلفــــة, أو الكماليــــات  .318

 الغالية,  اصة إن رأيت أن ذلك يش  عليها.
حــدثيها عــن املوضــة و طوطهـــا, و ا تــاري هلــا أمجــل امل بـــس  .319

 شجعيها أن تكون يف أكمل حلة.
سوق ال تدعيها همل األارا , راقبيها ببصر , أعينيهـا يف ال .321

 عل  أ وتك واجعليهم هت رقابتك.
أكثري من الثناء عل  ذوق أمك أمام أ واتك, وصـديقاتك,  .321
 أفراد عائلتك.و 
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إن رأيت أن األم اافلـة عـن تطبيـ  ماجيـب تطبيقـن مـن الشـرع  .322
ثـر يف األسواق, ففكري بطريقة تكـون مجيلـة لتنبهيهـا, كقصـة عـن أ

شـــريمب يتحـــدث عـــن هـــ ا  التســـاهل يف هـــ ا األمـــر, أو كتيـــب, أو
 األمر.
التمسي هلا العـ ر عنـدما متنعـك عمـا هبـ , أو  الفـك فيمـا  .323

  تارين من مشرتياتك.
ال جتادليهـــا يف األســــواق, أو تغضــــبيها أمـــام النــــاس, أو تنــــزق  .324

 احلزن يف صدرها بهي طريقة تكون.
ها, فهي قد تنس  نفسها اشرتي ألمك بع  املاء أثناء تسوق .325

 من أجلكم.
األطفاح قد يصرون عل  أمهم بشـراء كـل مـايرون يف السـوق,  .326

 حاوق معهم بكل طريقة أن يقللوا من طلباهتم.
افت ـــــــري بكـــــــل ماتشـــــــرتين لـــــــك أمـــــــك, وألبســـــــين أمامهـــــــا, ويف  .327

 وأعلت للجميع أنن من مجاح ذوقن املناسبات اليت ا تارتن من أجلن,
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  السفربرها حين 
مــع قــرا موعــد الســفر يــزداد الضــغمب علــ  األم, فعلــ  الفتــاة  .328

 أن تساعد أمها يف تنحليم أارا  السفر.
عمــل جــدوح ألاــرا  الســفر املطلوبــة, يبــ  يف هــ ا اجلــدوح  .329

األاـــرا  الــــيت جهــــزت واملتبقــــي منهــــا, ففــــي ذلــــك ترتيــــب للعمــــل 
 وتسهيل عل  األم.

 السفر وتقدا رابة األم. التنازح عن بع  راباتنا يف .331
  سن أن يتم إجناز األعماح املوكلة بك بدون ته ري. .331
ــــــد تقصــــــر األم عــــــن  .332 ــــــاء للمتابعــــــة, وق يف الســــــفر  تــــــان األبن

متابعتهم, ل ا فيحسن بالفتاة أن تتابع أ وهتا يف السيارة, واملطار, 
 األسواق, وأماكن التمشية ويف كل مكان.و الطائرة, و 

أبنائهــــا يعــــرب عــــن ش صــــيتها لــــ ا فهــــي تعتــــرب األم أن محلهــــر  .333
هرص أن يكونوا بهكمـل مـايكون, ويقلقهـا ذلـك فهـل تسـاعدينها 

 يف ه ه املهمة الرائعة؟
بينهم, وقد تتغـري نفسـيتك  مع السفر قد يتشاجر األبناء فيما .334

حــىت أنــت فحــافحلي علــ  اتزانــك, وحــافحلي علــ  هــدوء أعصــاا 
 أ واتك من أجل راحة أمك.و أ وتك 
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كثـــــرية يف الســـــفر, فـــــ  يغرينـــــا ذلـــــك أن نكـــــون حنـــــب أشـــــياء   .335
حلــوح  علــ  آبائنــا يف ذلــك, إهنــم يرابــون أن يلبــوا مجيــع طلباتنــا, 
 ولكن قد تكون قلة املادة, أو رأيهم يف املصلحة مينعهم من ذلك.

امحلـــي عنهـــا بعـــ  األاـــرا , حـــ ريها مـــن عثـــرات الطريـــ ,  .336
 ضعي عينا  عليها وعينا  أ را عل  إ وتك.

 ادمتهــــــا يف الســــــفر واجعليهــــــا تســــــتمتع بكــــــل كــــــوط أنــــــت  .337
اللححلـات اجلميلــة, وأ ربيهــا عـن كــل معلومــة تعلمينهـا عــن املــدن, 

 أو األماكن اليت مترون هبا.
ال جتعليهـــا تتحمـــل فـــوق مـــاتطي , احتفحلـــي بـــبع  األشـــياء  .338

 الضرورية معك, وامحلي بع  األمواح احتياطا  للحلروف الطارئة.
األم وشــــحن بطاريتــــن, يف الســــفر تهكــــدي مــــن عمــــل جــــواح  .339

وذلـــــك لتتواصـــــلي معهـــــا بشـــــكل مســـــتمر عنـــــد احلاجـــــة هلـــــا أو إن 
 احتاجت لكم.

أعطيهــــــا عنــــــاوين الســــــكن يف ســــــفركم, وضــــــعي نســــــ ة مــــــن  .341
 أرقامكم وكروت الفندق يف حقيبتها.
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إن كانــت كبــرية يف الســن, و شــون أن تفقــدوها يف الزحــام أو  .341
هبــــا, وأرقــــام  باملنتزهــــات أو اجملمعــــات فضــــعي يف معصــــمها تعريفــــا  

 التواصل معكم.
إن كانــت مريضــة بالســكري, فضــعي دائمــا  يف معصــمها أهنـــا  .342

مريضة بالسكري, وذلك حىت يتم إسـعافها إن تعرضـت إىل إامـاء 
 بسبب اخنفاضن, وك لك توضع أرقام التواصل معكم.

يف ســـفرها لوحـــدها تواصـــلي معهـــا باســـتمرار, وطمئنيهـــا عـــن  .343
دعوات الصــــادقات بــــهن تعــــود حــــاح بيتهــــا وأ وتــــك, وحفيهــــا بالــــ

 بهسرع وقت  كن.
عنـــد عـــودة األم مـــن ســـفرها كـــوط باســـتقباهلا, فجهـــزي بيتهـــا  .344

بهمجل مايكون, وقدمي الدعوة أل وتـك للفـر  بعودهتـا واالجتمـاع 
 معها, وبثي وهلك وشوقك وحبك هلا.

عنــــدما تســــافر لوحــــدها جيــــب أن يكــــون درســــا  لنــــا ومدارســــة  .345
أم ؟هــل قــدمنا هلــا الــرب الــ ي تســتحقن حلالنــا عنــد فقــدها, ونتســاءح
 أن برنا  تان ملرجعة وزيادة؟.

ســـفر بعــــ  األبنــــاء قـــد يغــــري مــــن نفســـية األم, فيعلوهــــا اهلــــم  .346
واحلــزن, ويضــي  صــدرها علــ  بعــده وفراقــن, فــ  هرميهــا مــن وقفــة 
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صـــادقة معهـــا, وأكثـــري االتصـــاح عليهـــا مـــن أجـــل أن تطمـــئن األم 
 عل  فل ة كبدها.

عل  السفر مع زوجـك أو أسـرتك, فـاعلمي أن مىت ما عزميت  .347
يف حلحلة الوداع يتفطر قلب األم, فضميها, وقبليها, ودعيها تبكـي 
ألن البكـــاء يــــنفس عمـــا يف قلبهــــا, وعــــديها بالتواصـــل معهــــا علــــ  

 أكمل وجن, وذكريها  زاء الصرب.
تواصلي معها عند سفر , ابعثي هلا كلمات الشـوق, وأرسـلي  .348

ا عـن صـحتك ومـن معـك, أظهـري مـدا صور  السعيدة, طمئنيهـ
 فقد  هلا.
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 برها بتعليمها وتثقيفها 
إن كانـــت األم أميـــة فيحســـن تعليمهـــا بشـــكل صـــحيح قصـــار  .349

الســور و اصــة ســورة الفاهــة, وآ ــر ســورة البقــرة, وآيــة الكرســي, 
 وفواتح سورة الكهف, وكل سورة هلا فضل  اص.

صـيلها إىل جمـالس العلـم, إن كان ليس لام أبنـاء يتكفلـون بتو  .351
فيحســــــن أن تنســــــ  االبنــــــة مــــــع أ واهلــــــا, أو مــــــع ســــــائ   حرمــــــن 

 لتوصيلها.
 ســـــن بالفتـــــاة أن تــــــنحلم برناجمهـــــا اليــــــومي, ذهاهبـــــا وجميئهــــــا  .351

وتوصية مـن يوصـلها أال يتـه ر عليهـا عنـد الـ هاا هبـا أو العـودة, 
 فه ا حري أن جيعلها ترابها يف ذلك وهبن.

 وردها اليومي. سن أن يتم هفيحلها  .352
تشــــجيعها علــــ  االنضــــمام حللقــــات هفــــيظ القــــرآن الكــــرا,  .353

 ومساعدهتا يف احلفظ اليومي.
إن كانــت أميــة ال هســن القــراءة والكتابــة, فيحســن أن تنضــم  .354

ملـــدارس حمـــو األميـــة مـــن أجـــل أن تـــتعلم ,فيعينهـــا ذلـــك علـــ  أمـــر 
 دينها.
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ــــدما تتجــــاوز األم أي مرحلــــة مــــن  .355 ــــاء عن حفلــــة مــــن قبــــل األبن
راحل التعلم, إن ذلك  سسها أهنا حمل اهتمامهم, ويشعرها أهنا م

 قطعت مرحلة مهمة يف حياهتا.
فحــص نحلرهــا كــل حــ  مــن أجــل االطمئنــان عليهــا, والتهكــد  .356

 من عدم حاجتها لنحلارات طبية للقراءة.
ات بشــــكل كامــــل هضــــري ماهتــــان للــــتعلم مــــن أدوات وطلبــــ .357

وبدون ته ري أو  اطلة حـىت ال متـل وهسـن أهنـا تثقـل علـ  أبنائهـا 
 بكثرة طلباهتا.

عنــد ذهاهبــا لــدور العلــم فلنحــرص أن تكــون األم  حلهــر  يــز  .358
 متناس  يدح عل  اهتمام من حوهلا هبا.

اســت دام الوســائل احلديثــة للــتعلم أمــر مطلــوا مــن أجـــل أن  .359
وفائـدة, ومـن أجـل اكتشـاف هـ ا  يكون الـتعلم أسـهل وأكثـر متعـة

 العا  البديع.
إحضــار معلمــة خمتصــة مــن أجــل تعليمهــا أو مراجعــة علمهــا,  .361

 فيكون األمر أفضل وأكثر للتحصيل .
عــــدم إظهــــار الضــــي , أو التــــهفف, أو الت ــــاذح مــــن تعليمهــــا  .361

 وتدريسها, فه ا جيعلها تعتقد أهنا تثقل عل  أبنائها.
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ايع وطلبـــة العلـــم ,ففـــي إحضـــار بعـــ  األشـــرطة الدينيـــة ملشـــ .362
 ذلك  ري ونفع هلا وألسرهتا.

تشجيع األ ـوة, واأل ـوات, واألحفـاد مـن أجـل تـدريس األم  .363
 ماينفعها يف دينها ودنياها.

ال يقتصــــر التعلــــيم علــــ  أمــــور الشــــرع بــــرام أنــــن لــــن األســــبقية  .364
واألولويــة, ولكــن مــن اجلميــل أن يــتم تعليمهــا بعــ  العلــوم احلديثــة 

 لوم توسع من املدار .املفيدة, فه ه الع
ك لك  سن أن يتم تعليمها كل شيء مفيد  ا هب, سواء  .365

مــن هواياهتــا, أم الســعي الكتشــاف هوايــات ,وتنميتهــا ومســاعدهتا 
 يف ه ا األمر.

احل ر من أن يتم مطالبة األم بالبدء بربنـامج تعليمـي معـ  مث  .366
ح يـــتم الت لـــي عنهـــا, فهـــ ا جيعلهـــا تـــرتدد يف الـــد وح إىل أي جمـــا

 جديد, وك لك جيعلها هس أهنا عبء عل  أسرهتا.
تفريغها يف أوقات التعلم من كل أعباء البيـت, وهتيئـة األجـواء  .367
 هلا.
أحكــام النســاء جيــب أن تتعلمهــا األم بالكامــل, حــىت ال تقــع  .368

باحملحلور, و سن إن كانت تريد السؤاح عما يشـكل عليهـا أن يـتم 
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تســــهح بنفســــها عمــــا االتصــــاح بالعلمــــاء فــــتكلمهم بنفســــها حــــىت 
 يشكل عليها.

جلــب أجهــزة االســتقباح الفضــائية اإلســ مية, ومتابعــة بعــ   .369
 الربامج الدينية معها.

حماضـــرات املســـاجد جتـــدوح هلـــا, وتـــ كر هبـــا, ُويـــ هب معهـــا  .371
 فنستفيد حضور جمالس العلم, وبر األم.

 ال نثبطها عن أي  طوة يف طري  العلم. .371
العلـــم يشـــجعها وجيعلهـــا  رييـــة األم ألبنائهـــا وهـــم ينهلـــون مـــن .372

 ه و ح وهم.
مســابقة ثقافيـــة ودينيـــة  ـــوائز قيمـــة تـــنحلم باســـم األم ,فتكـــون  .373

 ذات مردود مجيل عل  اجلميع.
معلـم القـراءة اآلق للقـرآن الكـرا جـدا  رائـع لتصـحيح الــت وة,  .374

 ومناسب للحفظ.
جلـب اجملـ ت املناسـبة, والكتــب املفيـدة, والصـحف اليوميــة,  .375

 لزيادة رصد األم الثقايف والتعليمي. هي  طوة رائعة
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ـــــم  .376 ـــــ  العل ـــــن األم يف طري ـــــهي  طـــــه تقـــــع في عـــــدم االســـــتهزاء ب
والــتعلم, فهــ ا األمــر ســوف جيعلهــا مــرتددة باملواصــلة, ويوقــع احلــزن 

 يف نفسها, وفوق ذلك عقوق هلا.
عندما ينتشر يف اجملتمع أي جديد يف جماح طلب العلم, فمن  .377

ل من ذلك أن حناوح أن جنعلها أوح اجلميل أن هيمب األم بن, وأمج
 من يسب  يف ه ا اجملاح.

معــار  الكتــب, جيعلهــا تعــي  و الــ هاا هبــا إىل املكتبــات,  .378
 يف ه ا العا  الرائع.

قـــد تـــرين علـــ  أمـــك بعـــ  امل ححلـــات, فجميـــل أن تنبهيهـــا  .379
لــ لك بطريقـــة اــري مباشـــرة, إمـــا بكتيــب, أو شـــريمب, أو قصـــة, أو 

 رسالة.
اد اليوميـــة, و اصـــة يف حـــاح انشـــغاهلا بـــهمر تـــ كري األم بـــاألور  .381

الســــفر, اجتماعـــات العائلــــة, الـــوالدة, املــــر ,  :أ هـــا مثــــل وقـــت
 التسوق, األعماح املنزلية املكثفة, واريها.

يف مكـــــــان عملـــــــك, أو مدرســـــــتك, أو يف وســـــــائل التواصـــــــل  .381
االجتماعيـــة, علمـــي النـــاس الـــرب, وكـــوط بـــ رة  ـــري, وتـــهملي اخلـــري 

 يك بعد أن ينتشر يف الكون.ال ي سوف يعود إل
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 حم األم عل  كتابة الوصية وماهلا وماعليها من حقوق. .382
ــــزام اــــ  األم ملــــن بقــــي  .383 الكتابــــة يف وصــــيتنا احلــــم علــــ  االلت

  لفنا, وطلب السما  منها عن كل تقصري يف حياتنا.
جيب أنُ تعلم األم بع  مايدور يف اخلفاء من سهام التغريب  .384

ــــاملرأة, وماُتق ــــراد ب ــــيت ت ــــن مــــن الكثــــري مــــن دعــــاة الضــــ ح, ال صــــد ب
وســعيهم احلثيــم إل راجهــا مــن بيتهــا بصــورة  ــالف الشــريعة مــن 

 أجل هدم دينها وقيمها.
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 برها في أوقات الطاعات 

تعليمهـــا معـــىن شـــهادة "أال إلـــن إال اا وأن حممـــدا  رســـوح اا  .385
ــــة أحكــــام الصــــ ة والصــــيام الزكــــاة تعو "وتبســــيطها هلــــا,  ليمهــــا كاف

 واحلج.
ــــك هلــــا,  .386 تعليمهــــا حســــاا زكــــاة أمواهلــــا أو حليهــــا وعمــــل ذل

 وت كريها بهن  رجها يف وقتها.
 لوحة فيها فضل كافة األذكار. .387
 مجيل أنُ جيمل البيت بلوحة فيها سنن الرواتب والنوافل. .388
اعي. تنبيههـــا لكافـــة األوقـــات الـــيت ورد فيهـــا إجابـــة دعـــوة الـــد .389

رمضـان, واحلـج, و الصـ ة,  :وخنص يف ذلك أوقـات العبـادات مثـل
 والعمرة.

يف رمضـــــان, ومواســـــم اخلـــــريات  ســـــن أنُ تفـــــر  مـــــن أعمـــــاح  .391
 البيت وأن يهي  البيت هلا لتتعبد لرهبا.

جتهيــز فطورهــا, وســحورها, فنجعلهــا متفراــة للــدعاء يف ذلــك  .391
 الوقت الثم .

 ضاء من شهر رمضان. سن أن ن كرها باملبادرة بصيام الق .392
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يف رمضان  سـن أن يـتم عمـل إفطـار يف البيـت وتوزيعـن علـ   .393
احملتاج , ومشاركتها يف الطبع والتوزيع حىت تؤجر وتستمتع بعمل 

 اخلري.
 نعلمها أحكام زكاة الفطر, وآداا ص ة العيد. .394
يف األضــــحية تعليمهــــا اجملــــزي مــــن األضــــحية, ووقــــت ذاهــــا,  .395

 وكيفية تقسيمها.
ضـــحيتها  ســـن أن تشـــار  الـــ بح باحلضـــور, وأن عنـــد ذبـــح أ .396

 نساعدها يف تقسيمها.
ـــــــد عـــــــن  .397 عطـــــــري ســـــــجادهتا وضـــــــعيها يف مكـــــــان هـــــــاد  بعي

 الضجيج, وضعي عطرا  قريبا  منها لتتعطر بن قبل أن تشرع هبا.
ضـــــعي هلـــــا منبهـــــا  يســـــاعدها ل ســـــتيقا  للصـــــ ة يف وقتهـــــا.  .398

 ويساعدها بتنبيهها لقيام الليل والنوافل.
صـل  اا -الطهارة وسننها كمـا وردت عـن املصـطف  نعلمها  .399

 علين وسلم.
ضــــعي هلــــا م بــــس  اصــــة للصــــ ة, تكــــون نحليفــــة ومعطــــرة,  .411

 وواظيب عل  اسلها وتطهريها وتطييبها.
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تعريفهــا بهوقــات الصــ ة وتقــدم الوقــت وتــه ره, ومــىت ينتهــي  .411
 وقت كل ص ة, ومىت يد ل الوقت اآل ر.

 أذكار ما بعد الص ة.ضعي يف سجادهتا كتاا األوراد و  .412
تعليمهـــا ســـنن الرواتـــب وعـــدد ركعاهتـــا وأوقاهتـــا, وكـــ لك ســـنة  .413

 الضح .
تــــ كريها بفضــــل صــــيام التطــــوع, واألحاديــــم الــــواردة يف كــــل  .414

صــــيام, كصــــيام الســــت مــــن شــــواح, واالثنــــ  واخلمــــيس مــــن كــــل 
أســـبوع, وثـــ ث أيـــام مـــن كـــل شـــهر, ويـــوم عرفـــة, ويـــوم عاشـــوراء, 

 لتكوط معينة هلا عل  الصيام.وصومي معها تلك األيام 
ـــــــل أن يكـــــــون  .415 وضـــــــع مصـــــــحف يف أمـــــــاكن تواجـــــــدها, ومجي

 املصحف من احلجم الكبري لتقرأه بسهولة.
ــــــــالقرآن الكــــــــرا, أو  .416 وضــــــــع أجهــــــــزة للصــــــــوتيات لتســــــــتمتع ب

احملاضــرات, أو النــدوات عنــد منامهــا أو أثنــاء جلوســها, أو  ــ ح 
 عملها يف البيت.

هاا هبـــا لصـــ ة الـــرتاويح التعـــاون مـــع األ ـــوة مـــن أجـــل الـــ  .417
للمســـجد الـــ ي  تـــوي علـــ  أنشـــطة رمضـــانية ويؤمـــن إمـــام حســـن 

 الصوت.
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يف العمــرة واحلــج جنهــز هلــا كــل ماهتــان ألداء مناســكها بيســر  .418
 وسهولة.

يف العمــــــرة واحلــــــج نكــــــون معهــــــا نعلمهــــــا كيفيــــــة أداء العمــــــرة  .419
 بسننها.

يف العمــــــرة واحلــــــج  ســــــن أن نكــــــون  انبهــــــا ننبهــــــا لعثــــــرات  .411
 ري , ومنسك يدها يف الزحام, ونليب طلبها عند احلاجة.الط
يف العمــرة واحلــج نقــص القصــص عــن تلــك البقــاع الطــاهرات  .411

ــــــراهيم  ــــــا إب ــــــا حممــــــدا وأبان ــــــيت حــــــوت نبين عليهمــــــا أ  الصــــــ ة -ال
 ومن كان من بعدهم من الصحابة والتابع . -والتسليم

ـــــ  راباهتـــــا إن أرادت  .412 يف العمـــــرة واحلـــــج  ســـــن أن نقـــــف عل
 هاا للحرم املكي الشريف أو أرادت الص ة يف مقر سكنها.ال 
يف العمرة واحلج  سن أن نه  ها يف الثلم األ ري من الليل  .413

 حيم يهدأ الكون وينزح را العامل  ليجيب دعوة الداع .
يف العمــرة واحلــج مــن توفيــ  اا أن يكــون االبــن أو االبنــة مــع  .414

ســــبحانن -دي رهبــــا أمهــــم فيفــــوزا بالــــدعوات حــــ  وقوفهــــا بــــ  يــــ
يف أقــدس بقعــة ,فــ  تفــويت هــ ا الفضــل العحلــيم, فكــوط  -وتعــاىل

 من الفائزين.



 جنيت أنت  أمي 

- 81 - 

 

يف العمـــرة واحلـــج منســـح عرقهـــا إن تعبـــت, ونســـقيها مـــن مـــاء  .415
 زمزم إن عطشت, ونقف قريبا  منها إن توجهت لرهبا و شعت.

يف العمرة واحلج ال نلهيها عن استغ ح وقتها, ولكـن ال يعـت  .416
فن عنهـا, بـل جنعـل سـاعة الرتفيـن بريئـة نرسـم علـ  ثغرهـا ذلك أال نر 

 بسمة جتدد طاقتها وتعينها عل  ساعة الطاعة.
يف العمــرة واحلــج التســاب  علــ  أن يكــون حجهــا علــ  نفقتنــا  .417

 حىت نكسب أجرها وبرها.
يف العمــرة واحلــج ا تيــار القريــب مــن املشــاعر, وذلــك ليســهل  .418

 عليها الوصوح والتنقل بدون كلفة.
لعمرة واحلج من اجلميل أن يتم إعطاء األم مبالغ مصـروفة يف ا .419

 بفئات متعددة لتنف  وتتصدق عل  راحتها.
يف العمرة واحلج شراء بعـ  املشـروبات واملـهكوالت مـن أجـل  .421

 أن تتصدق هبا عل  احملتاج  بنفسها.
إن كانــت راابــة يف احلــج أو العمــرة النفــل ولكــن يعجزهــا كــرب  .421

 ذلــك فلنتنــاق  مــع أ وتنــا هــل مــن الســن, فــإن كانــت مــرتددة يف
ـــ هاا هبـــا؟ وهـــل هـــي قـــادرة علـــ  أداء العمـــرة واحلـــج  املصـــلحة ال
بيسر وسهولة مع عدم تعرضـها ملـا يـؤثر علـ  صـحتها؟ فـإن كانـت 
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قــادرة علــ  ذلــك فنهــب مباشــرة للعمــرة هبــا أو احلــج بــدون تــردد يف 
ذلـــك, وإن كـــان األمـــر عكـــس ذلـــك حـــدثناها عـــن صـــعوبة األمـــر 

 هلا. بالنسبة
يف احلـــــج والعمـــــرة  ســـــن أن نقـــــدم هلـــــا عربـــــات املقعـــــدين إن   .422

كانت تتعب من السري, وجيب أن ترافقها االبنـة يف املسـجد احلـرام 
حــــىت تكــــون هــــت طلبهــــا, فتعينهــــا علــــ  الطاعــــة, وتســــاعدها إن 

 أرادت دورات املياه أو العودة للسكن مرة أ را.
لـ ا لنتابعهـا  يف احلج والعمرة قد تنس  األم نفسها وصـحتها, .423

علــ  الــدوام, ولنتــابع صــحتها بدقــة إن كانــت تتنــاوح ع جاهتــا إن  
كانـــــت لــــــديها أمـــــرا  معينــــــة,ويف اجلانــــــب اآل ـــــر جيــــــب جلــــــب 
 األطعمـــة الصــــحية هلــــا لتعــــوي  اجلهــــد املبــــ وح يف رحلــــة احلــــج أو

 العمرة.
يف كل ح  ت كريها  وامع األذكار مـن تسـبيح وهتليـل وذكـر  .424

ا, ورســم جــدوح يــومي هلــا مــن أجــل أن يكــون األجــر املرتتــب عليهــ
 وردا  تداوم علين يوميا .

اإلكثــار مــن الــ كر يف حضــرهتا, مــن أجــل تنبيههــا والفــوز بــهن  .425
 نكون من ال اكرين.
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املداومـــة علـــ  ذكـــر كفـــارة اجمللـــس يف هنايـــة كـــل جلســـة معهـــا  .426
 بصوت مسموع, وذلك لتتعلمن وتت كره ب كرنا.

ون حمببــــة ومجيلــــة, وذكــــر تعريفهــــا اقــــوق زوجهــــا بطريقــــة تكــــ .427
مــع  -صــل  اا عليــن وســلم-القصــص الــيت هكــي تعامــل الرســوح 

 زوجاتن, وتعليمها األساليب اجلديدة يف التبعل لازوان.
إرشــادها ألســاليب حديثــة يف الرتبيــة تتوافــ  مــع العصــر الــ ي  .428

 يعي  بن األبناء.
حثهــــا ومســــاعدهتا علــــ  بــــر والــــديها, وتعريفهــــا بــــاألثر الــــ ي  .429
 برها بوالديها عليها يف الدنيا واآل رة. يؤدين
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 من برها حال غضبها 
إذا اضبت ف  جتادليهـا, أو هـاوق أن تفهميهـا وجهـة نحلـر   .431

يف نفس الوقت, أجلي املوضـوع إىل أن هتـدأ نفسـها واـريي طريقـة 
 العر  إن كان األمر ضروري.

م اضــوبة فتعــريف علــ  مايغضــبها, وابتعــدي عنــن إذا كانــت األ .431
 قدر االستطاعة.

بعــد أن هتــدأ نفســها اعتــ ري هلــا ســواء أكــان اخلطــه منــك أم  .432
 منها, وقبليها, وقبلي يدها, وقدمها, واطليب العفو والصفح منها.

 وسطي أعز الناس لديها إن أ طهت  ىف حقها. .433
أن إن كانــــت األم اضــــوبة, فســــهق اا يف كــــل وقــــت وحــــ   .434

 يغري حاهلا, وأن يهد  نفسها.
قـــــد يصـــــدر مـــــن األم بعـــــ  الكلمـــــات اـــــري املناســـــبة حـــــاح  .435

اضـــبها, فيحســـن أال تعـــرت  الفتـــاة علـــ  أمهـــا يف نفـــس الوقـــت, 
 ولكن عندما هتدأ نفسها تب  اخلطه بطريقة مناسبة.

عندما تكون الفتـاة اضـوبة, جيـب أن تتـ كر الوعيـد الشـديد,  .436
 لدين فهو  ري رادع.والنهي الوارد يف عقوق الوا
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كــ لك علــ  الفتــاة الغضــوبة أن تــ كر اا عنــد اضــبها, وأن  .437
عليـــن - تتوضـــه ليـــزوح ماهبـــا, كمـــا دلنـــا علـــ  ذلـــك الرســـوح الكـــرا

 أفضل الص ة والتسليم.
قـــد هـــس األم خبطئهـــا بعـــد أن تنتهـــي نوبـــة الغضـــب, فعنـــدما  .438

 تعتـــــ ر لفتاهتـــــا فيحســـــن بفتاهتـــــا أن تضـــــمها وتقبلهـــــا, وأن  ربهـــــا
مـن بعـد, وبرهـا و  قدار حبها برام كـل شـيء, وأهنـا أمهـا مـن قبـل 

 واجب عليها, ورضاها أكثر مايشغل باهلا.
 سن بالفتاة أال تعيد ذكر حالة الغضب الـيت مـرت هبـا األم,  .439

وأال ت كر املواقف اليت كانت ألمها, أو تقصـص القصـص املشـاهبة 
 هلا.
ـــــم وتعمـــــل اـــــديم .441 الرســـــوح   ســـــن بالفتـــــاة الغضـــــوبة أن تعل

 احللـــم وإمنـــا بـــالتعلم, العلـــم "إمنـــا :صـــل  اا عليـــن وســـلم -الكـــرا
بالتصــــرب", وأن تقــــف معــــن وقفــــات تهمــــل,  الصــــرب وإمنــــا بــــالتحلم,

 وتستحم نفسها عل  التغيري السريع.
عنــدما تكــون األم ااضــبة علــ  أحــد أبنائهــا فعلينــا أن خنفــف  .441

 س اللححلة.التوتر, أو أن نبعد الطرف اآل ر عن النقا  يف نف
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يف أوقات اضب األم حـاوق أن تكـون أمـك  نـها عـن بقيـة  .442
أ وتــك, وخباصــة األطفــاح مــنهم, ففــي حالــة الغضــب هتتــز صــورة 

 املرء  اصة يف عيون األطفاح.
إن كـــان ســـبب اضـــبها ماديـــا, هـــدأنا مـــن اضـــبها ووعـــدناها  .443

بتحقي  رابتها, وإن كـان أمـرا  يسـتح  الغضـب وقفنـا مـع اضـبتها 
 تعديل اخلطه.ووعدناها ب

أال هنـزأ بـاألم, أو نسـ ر منهــا فنقلـد اضـبها, سـواء بوجودهــا  .444
 أم بعدم وجودها.

كــــــل عــــــادة أو معاملــــــة هســــــ  أهنــــــا تشــــــعر األم بالغضــــــب    .445
 فتجنبيها, وإن كانت حمببة إىل نفسك.

يف حــاح الــدورة الشــهرية لــام قــد تضــطرا, فلتتنبهــي لــ لك  .446
قـد يكـون معـك ولتعامليها بشـكل مناسـب, وكـ لك نفـس الشـيء 

أثنــــاء الــــدورة الشــــهرية, لــــ ا  ســــن أن تضــــبطي أعصــــابك يف هــــ ا 
 الوقت.
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 برها في لحظات الفرح والسرور 
أمجــــــل اللححلــــــات هــــــي اللححلــــــة األوىل عنــــــدما تنطــــــ  مجيــــــع  .447

قســــمات األم بالفرحــــة بعــــد معرفتهــــا بــــهمر يســــر, فلــــنكن أوح مــــن 
 رربها عن كل أمر سار.

فعل قد تكون عكسـية لا بـار املفرحـة,  يف املقابل هنا  ردة .448
 أيضا  جيب أن يتم األ بار بالتدرن.

جيـــب أن يـــتم مشـــاركة األم أفراحهـــا, وبشـــكل مناســـب يليـــ   .449
اجــم املناســبة, فــ  تكــون الفتــاة جامــدة املشــاعر, أو عابســة, أو 
متصـــنعة, بـــل جيـــب أن تفـــر  بكامـــل مشـــاعرها مـــع أمهـــا تضـــمها, 

 كلمات الفر  والسرور.  تبتسم يف وجهها, تنثر عليها
 عند كل أمر سار ,مجيل أن يكون هنا  هدية مناسبة. .451
دوام تـــــــ كري األم بهفراحهـــــــا وحلحلاهتـــــــا الســـــــعيدة, فاســـــــرتجاع  .451

 اللححلات السعيدة جيدد رو  األم, ويزرع يف قلبها الفر  واحلب.
 ال مير يوم إال وأن ترتي رتة الفر  عل  وجن أمك. .452
ألشياء اليت هلـا ميـزان, فـيمكن أن الفر  والسرور ال يعترب من ا .453

يكــــون قبلــــة صــــادقة, أو طرفــــة رائعــــة, أو قصــــة مســــلية,أو بشــــرا 
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سعيدة, أو هدية بسيطة سواء أكانت االية أم ر يصـة. كـل ذلـك 
 جيب الفر  والسرور ف  نب ل بن.

شجعيها علـ  املـر  والسـرور, وأ ربيهـا أن املـر  لـيس لـن سـن  .454
 لسمت والوقار.حمدد, وأن السرور ال يتعار  مع ا

مقطع مسل, أو لقطة فريدة, أو صورة مضحكة, أرسليها هلـا  .455
بــــاجلواح, أو ضــــعيها يف مكــــان مناســــب لتنبهــــر هبــــا عنــــدما جتــــدها 

 وترسم احلياة يف قلبها.
دعيهــــا تصــــنع بعــــ  املواقــــف الطريفــــة يف حياتــــك, كمــــا أنــــن  .456

يستحســن أن تصــنعي معهــا مثــل هــ ه املواقــف, فــاملواقف الطريفــة 
 واجز وتزيد األلفة.تكسر احل

عندما تقص عليك حكاية, أو موقـف طريـف, أو ترسـل لـك  .457
لقطة مضحكة, ال هرقي عليها فرحتها بهنك تعرفينها, بل أكملـي 

 معها حفلة الفر  وكهنك ألوح مرة تسمعينها.
يف احليــاة مناســبات ســعيدة, يف هــ ه املناســبات كــوط حريصــة  .458

وبســـمات حلـــوة,  أن تقـــدمي مايســـرها ويســـعدها بكلمـــات رائعـــة,
 هدايا قيمة, وأمنيات ترتلينها صادقة.و 
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 برها في لحظات الحزن والضيق 
يف حاح احلزن جيب عل  الفتاة أن تقف مع أمها, وأال تبتعـد  .459

 عنها كثريا , وتصربها وت كرها أجر ذلك.
إن كان  رب حمزن يراد أن  رب األم بن, فيجب أال تفاجه األم  .461

تم التدرن فين, وجيـب أال يكـون اإل بـار عـن طريـ  باملصاا, بل ي
 اهلاتف, بل مباشرة ايم تقابل ُوتصرب مث  رب باخلرب.

يف حــاح نــزوح املصــاا  ســن أن تضــميها لصــدر , وجتعليهــا  .461
تعــرب عــن مكنــون نفســها, فــ  متنعيهــا مــن البكــاء, أو احلــديم عــن 

 أمر حزهنا.
يف الليــل, وال  جيــب أال تــرت  األم لوحــدها يف حــاح حزهنــا, ال .462

 يف النهار, وإمنا ترت  فقمب لبع  الوقت لته   راحتها.
يف حـــاح احلـــزن  ســـن أن نبعـــد األم عـــن ضـــغو  البيـــت, أو  .463

 ـوم احليـاة اليوميـة, بـل نبعـد عنهـا كـل مايضـايقها مـن تشــوي  أو 
 ضجيج.

يف حاح احلزن  سن أن يزورها من هب, لكي جيلـس معهـا,  .464
 وتفر  أحزاهنا, وتهنس بن.
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يف حــاح املصــاا اجللــل, قــد جيــب أن يــتم االنتبــاه ألمراضــها  .465
تعــــاط مــــن الضــــغمب, أو الســــكري, أو أمــــرا  -مــــث   -إن كانــــت 

القلـب, و سـن أن يـتم االهتمـام بربناجمهـا الع جـي إن كـان هنــا  
 برنامج.

كــــ لك  ســــن أن تــــزور الطبيــــب إن كــــان حزهنــــا شــــديدا  و   .466
 ا الضـــي  والكـــرا تســـتطع الصـــرب ليصـــرف هلـــا مهـــدئات تقلـــل هـــ

 بإذن اا.
ت كري كل ما كان يسرها يف حياهتا, وحاوق أن جتلبين هلـا يف  .467

 حاح ضيقها.
 قراءة القرآن الكرا والرقية شفاء من كل داء. .468
البعد عن مكان احلدث, والتنويع, والتفسح, واخلرون من ب   .469

 اجلدر, حري أن يزيل احلزن.
كوث بالبيت احلرام جيعل املرء زيارة املدينة املنورة, والعمرة, وامل .471

معلقــــــا  قلبــــــن بــــــاا مــــــاب  صــــــ ة, وعمــــــرة, ودعــــــوات, و شــــــوع, 
 و ضوع.

 التصدق عنها حىت يفرن اا  ها ويفك كرهبا. .471
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 الموظفة بر األم 
 مساعدهتا عل  البيت, وبع  أعماهلا اليت جتلبها للبيت. .472
جتعلهــا  يــزة تطويريــة تسـاعدها يف الرتقيــة, و  بــدورات تسـجيلها .473

 يف عملها.
 واإلشادة  هودها, وتشجيعها, ودعمها. العمل, يف زيارهتا .474
عنــدما تشـــتكي لنــا عــن تلــك اهلمـــوم,  العمــل  ــوم مشــاركتها .475

 حلوح لتلك اهلموم واملشاكل. واملساعدة يف إجياد
الوظيفيـــة, فنشــار  يف كـــل مناســـبة ســـواء  أفراحهـــا يف املشــاركة .476

 مل حفلة  اصة هبا يف بيتنا.أكان معها دا ل العمل, أم بع
 ترقيتها. عند مناسبة هدية تقدا .477
 إبداعها. من تزيد اليت متطلباهتا كل توفري .478
 شـكر هديـة بعمـل برتقية, أو متيز, نقوم املديرة تكافئها عندما .479

 للمديرة. وتقدير
عملهــا, تســعدها  حقيبــة يف احلــب عــن معــربة كلمــات وضــع  .481

 جدا  عندما تراها يف عملها.
   العمل. يف زمي هتا مع والتلطف التعرف, .481
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احلقيبــة, واحلــ اء,  تنســي  مــع للعمــل املناســبة امل بــس جلــب  .482
 ومجيع أدواهتا  ايتناسب مع عمرها.
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  الزوج واألطفالوأيام الفرح وشهر العسل و  اختيار الزوجبرها عند 
إن أسعد حلحلـات األم هـي تلـك اللححلـات الـيت تـرا فيهـا أن  .483

يطرقــون باهبــا مــن أجــل  طبــة ابنتهــا, لــ ا فهــي تســع  أن اخلطـاا 
تصــطحب ابنتهــا معهــا للمناســبات وكههنــا تريــد أن تــري العــا  مــن 
حوهلــا أن ابنتهــا كــربت وشــبت. لــ ا فــ   ــ ليها يف وقــت فرحتهــا 

تقـريب للجميـع و ه ه, رافقيها يف املناسبات وكوط كهمجل مايكون, 
 اسن اخلل  لتعكسي تربية أمك لك.

امزجــي و نــدما يتقــدم لــك  طيــب, اســت ريي, واستشــريي, ع .484
 ب  رأي والديك يف الزون لت رجي بقرار سليم.

اجعلــي هلــا بصــمة يف يــوم زواجــك, وال هرميهــا أن تفــر  بــك   .485
 كما تريد هي.

أن احليــاة الزوجيــة بــرام و أ ربيهــا عــن مشــاعر احلــزن بــالفراق,  .486
 مجاهلا, لن تعو  أمجل حياة .. احلياة مع األم.

وط متفائلـــة, مبتســـمة, ســـعيدة يف يـــوم زواجـــك, ويف كافـــة كـــ .487
أيام حياتك, من أجل أن تزيل   القل  عن قلب األم اليت تقـرأ أدق 

 تفاصيل الوجوه.
رأسها, طمئنيهـا عنـك يف كـل  طـوة  ي  ابكي يف حضنها, قبل .488

 من  طوات شهر العسل.
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ال تـــدعيها تشـــك أن هنـــا  مـــن أ ـــ  قلبـــك عنهـــا, حادثيهـــا  .489
 , وعند سفر .أثناء ايابك

هديـــة لـــام أثنـــاء شـــهر العســـل جتعـــل األم تتـــيقن أن فتاهتـــا    .491
 ولن تنساها.

أب ري احلب ب  زوجك وأمك, فاحلب ال ي تزرعينـن بينهمـا  .491
 هصدين منن برا  ألمك وحبا  لزوجك.

إن كـان هنــا  أي  ـ ف أســري بــ  زوجـك وأمــك, فيجــب  .492
ملســاس بـــهعز أن تتفــا ي مــع زوجــك أن يكــون احلــوار بعيــدا  عــن ا

 الناس لديك.
علمــي أبنــاء  كيــف يكــون الــرب بــاألم, واجلــدة, بطــرق عمليــة  .493

 حمببة وسهلة.
إذا كنــت موظفــة فــانحلري يف أمــر , فــإن كــان وضــع األطفــاح  .494

لدا األم يضر هبا أو يكلفها, فلك أن تضع  معها عاملة منزليـة, 
أو تد ليهم حضانة األطفاح, وحاوق أن تكتشفي أال تكون األم 

 املك بالرضا  كوث أبنائك لديها.جت
ال تســـمحي أبـــدا  ألطفالـــك بالتطـــاوح عليهـــا, حـــىت لـــو كـــان  .495

 عل  سبيل املمازحة, وحىت وإن أمرتك هي أن تتغاضي عنهم.
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 هدية تناسبها يقدمها أطفالك عندما يقدمون عليها. .496
اشـــرتي بعـــ  اهلـــدايا الـــيت  بهـــا أطفالـــك, وضـــعيها عنـــدها,  .497

يها أن هتـديهم إياهـا, ففـي ذلـك هبيـب وعندما تقدمون إليها أ رب 
 ألبنائك  دهتم, وإد اح للسرور يف قلوا أبنائك.

ال تســمحي أن يعبــم أطفالــك بهثــاث البيــت وحمتوياتــن, فــإن   .498
 كان ذلك عن افلة منك فهصلحي ما أفسدوه.

راعي حالتها الصحية, ف  ته  ي أطفالك عندها إن كانـت  .499
س عنـدها إن رأيـت أن ذلـك متعبة, وإن أ  تيهم ف  تطيلي اجللو 

 يضايقها.
ا ـــــدميها عنـــــدما تقـــــدم  إليهــــــا, وحبـــــيب أطفالـــــك وبناتــــــك  .511

 خبدمتها, ال تهتون كضيوف فتكون هي القائمة عل   دمتكم.
حــــــ ري أطفالــــــك مــــــن التشــــــاجر مــــــع أ وتــــــك الصــــــغار, أو  .511

 التشاجر مع أبناء عمومتهم, أو أبناء  االهتم.
يها علـــــ  ال تعارضــــي توجيهـــــات أمـــــك ألطفالــــك بـــــل شـــــجع .512

ذلك, وإن كان يف التوجين أي  طه فيحسـن أن يـتم تبيينـن بطريقـة 
 مجيلة.
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عنــدما تكــون أمــك مريضــة أو متعبــة, فيحســن أن تطلــيب مــن  .513
  دميها.و زوجك أن تنامي عندها 

ـــاة أن تقـــرأ تعـــابري وجـــن أمهـــا, فـــإن كانـــت حزينـــة  .514  ســـن بالفت
كانـــت إن  و تواســـيها, وإن كانـــت فرحـــة مســـرورة تزيـــدها وتـــداعبها, 

 مهمومة تفرن عنها وتقف معها وتواسيها.
تفر  األم بقـدوم بناهتـا يف هنايـة األسـبوع, وقـد يضـطرها ذلـك  .515

للســـهر إىل أوقـــات متـــه رة مـــن الليـــل جماملـــة هلـــم, فلن ـــرت الوقـــت 
 املناسب لل رون.

بع  الفتيات ت هب إىل أهلها مع أطفاهلـا وملـدة طويلـة عنـد  .516
اية األسبوع, فيحدث وجودهـا  روجن للتنزه يف هن سفر زوجها, أو

ضــــجيجا , وإرباكــــا  لبيــــت أهلهــــا, فعلــــ  االبنــــة أال هــــرجهم بكثــــرة 
 مكوثها لديهم إن رأت يف مكوثها مضرة.

ال  ربيهــــا  شــــاكلك األســــرية بشــــكل متشــــائم فتحــــزن علــــ   .517
وضعكم, وقد تقدم لك حلوال  مبنية عل  عاطفتن اجتاه ابنتهـا, بـل 

اخلاصــة, وال يهمــ  دور األم  شــاوريها بشــكل ال يكشــف حياتــك
يف أســـــرتك الصـــــغرية, اجعلـــــي مشـــــورتك بتـــــوازن اســـــب املشـــــكلة 

 ومناسبة طرحها.
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 دمـــــة األم لـــــيس هلـــــا ترتيـــــب يف األعمـــــار, فـــــ  تـــــوكلي أمـــــر  .518
 دمتها أل واتك الصغار, بل تشريف هبـ ا الشـرف حـىت لـو بلغـت 

 مابلغت من العمر.
 حمبتك.هدية باسم زوجك تزيد يف قلب أمك من حمبتن و  .519
دعـــوة يف مطعـــم فـــا ر منـــك ومـــن زوجـــك ألمـــك, تزيـــد مـــن  .511

 فرحها وتؤلف القلوا أكثر.
ال ت كري سلبيات أمك لكائن من كـان, وأشـد مـن ذلـك أن  .511

 يكون لزوجك.
احرصــــي علــــ  وصــــلها إن كنــــت بعيــــدة, واقــــدمي إليهــــا مــــن  .512

 امكثي عندها حىت تروي عطشها منك.و مدينتك 
, فقوق هو نتان تربية عندما يثت زوجك عل  شيء فيك  يز .513

 أمي, كوط ف ورة هبا, ذاكرة هلا أمام زوجك بكثرة.
تبديـن  إن وقع بينك وب  أمك سوء فهـم, فـاحفحلي سـر  وال .514

 ألحد, وأوهلم زوجك.
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  برها عند زيارته لك في بيتك 
 استعدي الستقباهلا بهفضل مايكون. .515
 أجنزي أعماح البيت مبكرا  لكي تتفراي هلا. .516
اطب ــــــــي أشــــــــه  املــــــــهكوالت وقــــــــدمي أفضــــــــل املشــــــــروبات,  .517

 واحرصي أن تكون الوجبة  ا هب.
قدمي الدعوة لوالد  وأ وتك وأ واتـك وكـل مـن هـب أمـك  .518

 أن  ضر معها.
 تطييبها, وتب ريها, وتقدا هدية مناسبة هلا. .519
ـــــد قـــــدومها, وأن  .521 ـــــدها عن علمـــــي أوالد  أن يقبلـــــوا رأســـــها وي

 عليها.يتلطفوا معها و كوا القصص 
إن كانـت كبــرية الســن وهــب النــوم مبكــرا , فــ  تتــه ري عليهــا  .521

بتقدا الوجبات, وإن كانت سعيدة باجللسة فاحل ر أن تحلهري أو 
 ت كري أن موعد نومك يف ساعة حمددة مث  .

جهـــزي بعـــ  احللـــوا واهلـــدايا وقـــدميها ألمـــك مـــن أجـــل أن  .522
 تقدمن ألطفالك.

نفســــها وتســــتمتع معطــــر لتهــــدأ و أجلســــيها يف مكــــان هــــاد   .523
 باجللسة معكم.
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 عند الص ة جهزي هلا سجادهتا. .524
عنـــــد تنـــــاوح الوجبـــــات أجلســـــيها يف أفضـــــل مكـــــان, تابعيهـــــا  .525

 بنحلراتك من أجل أن تناوليها كل ماهتان.
كوط هادئة عندما يتشـاجر األطفـاح, وهـدئيهم بطريقـة لبقـة,  .526

 حىت ال تفهم األم أهنا تسبب ضررا أو ضايقت أهل البيت.
ا عل  إجابتهـا دعوتـك, واطلـيب منهـا أن تكـرر الزيـارة اشكريه .527
 لك.
 عند  روجها قدمي الدعوة هلا أن تبيت عند . .528
 دعوات مع أمنيات بهن  فحلها اا.و ودعيها ببسمات  .529
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  الفتاة المطلقة األمو كيف تبر الفتاة المتأخرة عن الزواج 
ــــزوان بغــــري إرادهتــــا, فعل .531 ــــاة يف ال يهــــا أن تصــــرب إن تــــه رت الفت

وهتســـب ذلـــك عنـــد اا, وأال تـــد ل اهلـــم واحلـــزن يف قلـــب أمهـــا, 
 وأن تتفكر يف ه ا األمر فقد يكون  رية هلا لتزداد يف بر أمها.

إن تـــــه رت الفتـــــاة يف الـــــزوان عليهـــــا أن تضـــــع  طـــــة عمليـــــة  .531
حلياهتا, تعمل يف جماالت اخلري وتطلب العلم الشرعي وتشـر  أمهـا 

 يف أعماهلا.
ت الفتــاة عــن الــزوان وتقــدم إليهــا زون قــد يكــون  ــن إن تــه ر  .532

الُ يرض  دينن و لقن فإن حرص األم علـ  فتاهتـا قـد جيعلهـا هـ  
فتاهتـــا علـــ  الـــزوان مـــن أي متقـــدم هلـــا, لـــ ا جيـــب أن تعتـــ ر الفتـــاة 

 بهسلوا ال يغضب األم ويفي بالغر .
قد يتقدم للفتاة املته رة عن الـزوان زون مناسـب, ولكـن تـرا  .533
تصــار  و أهنــا اــري ذلــك, فعلــ  البنــت أن تت لــ  عــن  جلهــا  األم

أباهـــــا, أو أحـــــد أ وهتـــــا, أو أقــــــرا قريـــــب مقـــــرا لـــــام ليقنعهــــــا 
 باإلحسان.
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قـــدُ تطلـــ  الفتـــاة فتحـــزن األم, ولكـــن علـــ  الفتـــاة أن توضـــح  .534
ألمها أنن قد يكون اا كتب هلا اخلـرية يف أمرهـا, وعليهـا أن تشـر  

 تقتنع وهتدأ نفسها.أسباا الط ق هلا من أجل أن 
قـــد تتحـــرن بعـــ  الفتيـــات مـــن ط قهـــا وتقـــع يف هـــم وحـــزن,  .535

أن و وحـــ  هلـــا هـــ ا, ولكـــن عليهـــا أن تبـــم حزهنـــا ألمهـــا باعتـــداح 
 تنطل  يف احلياة من جديد.

قد تتصرف بعـ  األمهـات مـع فتاهتـا املطلقـة إمـا اـزم قـاس,  .536
م أو تتعاطف معها فيفضي هلا احلـزن والنـدم, لـ ا فيحسـن أن تـتفه
الفتاة وضع أمها إن كانت قاسـية عليهـا فهـي تتمـىن سـعادهتا, وإن  
 كانت االة عطف حزين فعل  الفتاة أن تواسي أمها وتصربها.

املطلقـة إن كــان معهـا أبنــاء, قـد يكــون وجـودهم يف بيــت األم  .537
فين بع  اإلزعان لامهات, خباصة كبريات السن, فعل  الفتاة أن 

 إزعان األم أو التشوي  عليها.تنبن أبناءها بهال يتسببوا ب
قـد تســع  األم للصـلح بــ  فتاهتـا وزوجهــا, وهـ ا أمــر حســن,  .538

وعل  الفتاة أن تتنـازح عـن بعـ  آرائهـا إن رأت أن األمـور سـوف 
 تسري خبري, ويف ذلك تكرا لرأي األم وموافقة لسعيها يف اخلري.
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املطلقــــة  ســـــن هبــــا أن تـــــريب أبناءهــــا علـــــ  بــــر جـــــدهتم, وأن  .539
أهنا يف مرحلة جديدة  سن هبم أن يتعـاملوا معهـا بطريقـة تفهمهم 
 مناسبة.

 سـن باملطلقـة أن تبعـد أمهـا إن كانـت معهـا يف نفـس البيــت  .541
 عن مشاكل أبنائها, أو مشاكلها مع زوجها األوح.

علــ  املطلقــة أالُ همــل والــديها مــاال يطيقــان مــن املصــاريف,  .541
ـــــت مـــــن قـــــوة أن تســـــاعد ا إ ـــــت وأن تســـــع  بكـــــل مـــــا أوتي ن كان

موظفــة, وإن   تكــن موظفــة فلتبحــم عــن عمــل يســندها ويســاعد 
 أهلها.

قــــد يكــــون مــــن األفضــــل لــــبع  حــــاالت الطــــ ق أن تكــــون  .542
الفتاة يف سكن مستقل لوحدها, وأن هـرص أن يكـون هـ ا البيـت 

 قريبا  من بيت أمها لتصلها ولتهنس هبا.
اة قــد تــرتبمب الفتــاة بــزون آ ــر بعــد زوجهــا األوح, فلتفكــر الفتــ .543

قبـــل زواجهـــا أن يكـــون الـــزون مناســـبا , وأن تتفـــ  مـــع زوجهـــا علـــ  
وضــع أبنائهــا, ايــم ال تتضــرر األم مــن هــ ا الــزوان فتتحمــل تربيــة 

 أبناء زوجها األوح.
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علــــ  املطلقــــة أن تتعــــاي  مــــع وضــــعها اجلديــــد, وضــــعها مــــع  .544
أ وهتا وأ واهتا, وضـعها مـع والـديها, وأن تتحـرر مـن تلـك النقطـة 

 حياهتا. اليت كتبت يف
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 :أعمال خيرة وصدقات عن األم,وهذه أمثله لبعضها 
 كفالة يتيم. .545
 املسا ة يف دور القرآن الكرا. .546
 كفالة طالب علم. .547
 مساعدة حمتاج . .548
 تبت دراسة املتميزين. .549
 املسا ة يف دور ذوي االحتياجات اخلاصة. .551
ــــدم, و أجهــــزة ملرضــــ  الســــكري,  .551 الفشــــل الكلــــوي, و ضــــغمب ال

 االحتياجات اخلاصة.وذوي 
 املسا ة يف إعانة مرض  األمرا  املستعصية. .552
 املسا ة يف دور مكافحة امل درات والتد  . .553
 املسا ة يف بناء املساجد. .554
 التكفل بعامل تنحليف املسجد. .555
التكفـــــل  كـــــربات الصـــــوت ملســـــجد حـــــىت تنـــــاح أجـــــر النـــــداء  .556

 للص ة.
 حل ت.املسا ة بتكييف املساجد, وبرادات املياه, وامل .557
 صيانة املساجد. .558
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 طباعة الكتب الدينية وترمجتها. .559
 صيانة بيوت احملتاج . .561
 إقامة والئم إفطار للصائم . .561
 هجيج احملتاج . .562
 العمرة عنها كل ح . .563
 طباعة مطويات األذكار. .564
 نشر اخلري والداللة علين. .565
نشـــــــــــر املوضـــــــــــوعات, والتطبيقـــــــــــات اإلســـــــــــ مية يف املواقـــــــــــع  .566

 االجتماعية عرب اإلنرتنت.
 إطعام الطعام, وتقدا املاء للمحتاج  والعماح. .567
 تقدا اهلدايا لدور الرعاية االجتماعية. .568
 رعاية املناشمب الدينية. .569
 دعم الربجميات اإلس مية. .571
نشـــــــر القـــــــرآن الكـــــــرا, والتفســـــــري, والســـــــنة النبويـــــــة, ونشـــــــر  .571

 التطبيقات اإلس مية اخلاصة باألجهزة ال كية 
, أاــرا  للشــتاء والصــيف, التنويــع بالصــدقات مثــل األطعمــة .572

 مشروبات, دعم مساكن احملتاج ..واريها
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 تسديد ديون املعسرين. .573
 املسا ة يف تزويج الشباا, والشابات من العائلة واريهم. .574
 السعي يف الصلح يف اخل فات ب  األقارا واملعارف. .575
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 يتمثل فى: وبعضها الهدايا 
مــع كلمــات امتنــان وحمبــة  إرســاح أنشــودة عــن األم إىل جواهلــا .576
 هلا.
إرساح رسالة تقليدية مكتوبة خبمب اليد تسلم هلا يف عملها أو  .577

 ترسل بالربيد لبيتها, سوف يكون هلا وقع  اص.
االتفــاق مــع حمــل عطــور, أو جمــوهرات, أو ســاعات, أو زهــور  .578
أن  تــــــــار األم أي شــــــــيء يعجبهــــــــا, و ورود, يف أحــــــــد األســــــــواق و 

 مدفوعة مقدما  من قبل أبنائها. ويفاجئها البائع أن سلعتها
جـــــــــــواح, أو جهـــــــــــاز ذكـــــــــــي, أو حاســـــــــــب آق, أو ســـــــــــاعة  .579

 فا رة..واريها.
  يز يناسب األم وعمرها..واريها.و ثوا سهرة فا ر  .581
جهـاز قيـاس الضـغمب,  :أجهزة حديثة طبية إن كانت هتاجها .581

جهاز السكري, جهاز مرطب اهلواء للربو, جهاز تـدليك األقـدام, 
 صاا والعض ت باللسعات... واريها..جهاز تنشيمب األع

ــــــات, ومنحلفــــــات  .582 ــــــة النــــــوم, أرواا للحمــــــام, مرطب فــــــو  لغرف
ل ســـتحمام, زهـــور لـــدورات امليـــاه, زيـــوت للجســـم, إكسســـوارات 

 للحمام.. واريها..
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 روائح نفاثة, وعطور متنوعة, وأدوات زينة..واريها..و خبور,  .583
ــــــــة, منــــــــاظر رائعــــــــة, صــــــــنادي  هــــــــدايا, زهــــــــور  .584 مــــــــدا ل مجيل
 فة..واريها.. جمف
 اجللسات..واريها..و الطاوالت, و مفار  لاسرة,  .585
كتــــاا مناســــب عــــن احليــــاة الزوجيــــة ميكــــن أن يكــــون هديــــة  .586

 مناسبة لام.
 أجهزة تقطيع وعصر وفرم للمطبع, أدوات متنوعة للمطبع. .587
 أحجار كرمية..واريها..و إكسسوارات, وذهب, وجموهرات,  .588
ــــــــــــــة, ومســــــــــــــتلزمات  اصــــــــــــــة لل ــــــــــــــرون  .589 حقائــــــــــــــب, وأح ي

 والسفر..واريها..
مـــودي ت حديثـــة للتـــزين للـــزون قـــد تكـــون األم جتهلهـــا أو    .591

 تنتبن هلا.
 مكيان. ..واريها.. .591
 ورود خمتلفة طبيعية وصناعية. .592
مصحف كـرا كبـري واضـح احلـروف,  ـاص بـاألم, تنـال  فيـن  .593

 األجر, وتكسب بن القراءة يف كل ح .
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يناسـبها  هب بع  النسـاء املـ ياع, واملسـجل, فـإن كـان هـ ا .594
 ف  هرميها رابتها.

بع  احلاجات اخلاصة بكبريات السن مـن األاـرا  الشـعبية  .595
قد تكون مناسـبة لـبع  األمهـات الكبـريات يف السـن, تعـريف علـ  

 راباهتا وحققيها يف كل مرة جتدي أن الفرصة مناسبة.
شرشـف صـ ة, وسـجادة مبطنــة ببطانـة أسـفنجية, هـي هديــة  .596

 وإعانة عل  الطاعة.
مــن األقمشــة تكــون هلــا لت يطهــا  ايناســبها, أو تكــون قطــع  .597

 هدية مناسبة إن أرادت أن هتديها.
طقــــم مســــتلزمات رجاليــــة مغلفــــة بشــــكل رائــــع, تكــــون هديــــة  .598

 تقدمينها ألمك من أجل أن تقدمها ألبيك.
من املمكن أن يتم وضع ارفة تراثية باسم األم, ايم هتـوي  .599

هبها واسـتغنت عنهـا, ومـع ه ه الغرفة عل  كل مقتنيات األم اليت 
 الوقت سوف جند أننا كونا متحفا  كام   لكل ماتعش  األم.

من اجلميل أن يتم وضع حديقة مصغرة, تكـون هـ ه احلديقـة  .611
مزينة  داوح صغرية, وبزهور عطرة, وأشجار مثمـرة وأ ـرا للزينـة, 
وتــزرع أرضــها بهعشــاا طبيعيــة تكمــل منحلــر احلديقــة, ويوضــع يف 
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غرية, لتكــــون جلســــة األم مــــع عائلتهــــا يف هــــ ا وســــطها جلســــة صــــ
 املكان املبهج.
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  في برها أجهزة االتصالكيف تستخدمين 
مـــع ثـــورة األجهـــزة احلديثـــة جيـــب أن تتـــ وق األم مجاهلـــا, لـــ ا  .611

 فيحسن إهدايها مثل ه ه األجهزة.
تعريــــف األم بـــــالربامج والتطبيقــــات املفيـــــدة يف عــــا  األجهـــــزة  .612

 دريبها عليها.تو ال كية, 
إرســـاح الرســـائل النافعـــة القيمـــة هلـــا, والـــيتُ تعلـــم وهـــم علـــ   .613
 اخلري.
وضع جمموعات  اصة لام عرب وسائل االتصـاح احلديثـة مـع  .614

أبنائها من أجل التواصل بينهم وت كريهم بفضها, وتناقـل أ بـارهم 
 فيما بينهم.

االستفادة من هـ ه األجهـزة بإرسـاح رسـائل ت كرييـة لاعمـاح  .615
صيام االثن  واخلميس, قراءة سورة الكهف,  :ريية الدورية, مثلاخل

أذكـــــار اليـــــوم والليلـــــة, واحملاضـــــرات والنـــــدوات والـــــربامج التلفزيونيـــــة 
 املفيدة..واريها.

كـ لك رسـائل احلـب, و إرساح الفرائد, واللطائف, والطرائـف,  .616
 والتقدير, واالمتنان, واالشتياق هلا.
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أو يف حـــاح ســـفر, فمـــن إذا كنـــت تســـكن  يف مدينـــة أ ـــرا  .617
اجلميــل التواصــل مــع األم عــرب بــرامج االتصــاح واملشــاهدة عــن بعــد 

 مثل برنامج السكاييب واريه.
إذا كنـــت يف مدينـــة أ ـــرا, فمـــن الرائـــع أن ترســـلي هلـــا صـــور  .618

 أبنائك واالبتسامة تعلو حمياهم.
اصـــنعي مقطـــع فيـــديو فيـــن أطفالـــك وهـــم يعـــربون عـــن حـــبهم  .619
 اشتياقهم جلدهتم.و 

مقطع فيـديو عـن الـرب, فيهـا قصـص, وعـرب, ومـواعظ,  اصنعي .611
وحكــــم, وأشــــعار, وأناشــــيد, وأرســــلين هلــــا مــــع ذكــــر اتهــــا  ــــ ح 

 املقطع.
تزينينهـــا اـــروف و رســالة بريديـــة تقليديـــة تكتبينهـــا خبـــمب يـــد ,  .611

احلب الصـادقة, وتـرفق  معهـا صـور أبنائـك, كـم هـي رائعـة عنـدما 
 تصل لام وتنبهر  حتواها.

ــــــرية يف الســــــن فيحســــــن تعليمهــــــا لوســــــائل إذا كانــــــت األ .612 م كب
 االتصاح, وتسهيل األمر عليها حىت تتواصل مع من هب.

تطبيقــات القــرآن الكــرا, مــن و ميكــن هميــل املقــاطع املفيــدة,  .613
 أجل أن تستفيد من وقتها وتتسل  هبا.
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قد تكون األم لديها حـب هلـ ه الوسـائل, أو موهبـة فـ  نقلـل  .614
بـــل  ســـن تنميتهـــا بشـــكل دائـــم  مـــن حبهـــا, أو نكبـــت موهبتهـــا,

 وتشجيع مستمر.
احل ر أن تسرقنا ه ه األجهزة من أمهاتنـا, كـ لك لنحـ ر أن  .615

نوقـع األمهــات يف إدمــان هــ ه األجهـزة, فلاجهــزة احلديثــة عواقــب 
 عل  األسرة و يمة.

يف جوالــــك ضــــعي هلــــا أمجــــل األتــــاء, ويف كــــل حــــ  نــــوعي  .616
 اسب احلاح أو املناسبة.

أمام اتك وصفا  تبين  فين مدا تعلقك هبـا يف جواهلا ضعي  .617
مثل:  ادمتك, ابنتـك املطيعـة, ابنتـك الـيت تتمـىن بـر , صـغريتك. 

 واريها..
احل ر من املشاركة يف األحاديم اليت تنشـه يف مواقـع التواصـل  .618

االجتمــــــاعي, والـــــــيت فيهـــــــا اســـــــتهزاء باألمهـــــــات, أو ذكـــــــر بعـــــــ  
 الصفات والعادات هلن, أو يتندر بطباعهن.

نشاء حسابات يف مواقع التواصل االجتماعيـة خمصصـة هـم إ .619
علــــ  بــــر الوالــــدين, و تــــوي علــــ  آيــــات قرآنيــــة وأحاديــــت نبويــــة, 

 وقصص وعرب وحكم, وجنعل ثواهبا وأجرها لوالدينا.
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 كيف تتقربين منها في الهدايا الجماعية؟ 
 يفو رســـالة مجاعيـــة عـــرب اجلـــواح  بإرســـاح األ ـــوان مـــع االتفـــاق .621
 توا فيها "حنبك", أو أي عبارة مجيلة.واحد مك وقت
مــنكم  واحــد كــل باســم مجــاعي بإرســاح اإل ــوان مــع االتفــاق .621
 بهلوان خمتلفة عن بعضكم. ورد بباقة
 سـهرة ثوا :مثل  يزا   شيئا لتكون يف النهاية خمتلفة هدايا منا .622

 .,عطر,حقيبة
 علـ  واحـد بيـوم ل تصـاح مطـاعم وعـدة األ وان مع االتفاق .623
حمجوزة للفطـور, والغـداء, والعشـاء,  بوجبات ي ربو اواألا ل األم

 وقهوة املساء.
 هبها األم. جماالت بعدة كتب إلرساح مكتبات مع االتفاق .624
هوايتهـــــا لريســـــلوا بعـــــ   تناســـــب الـــــيت احملـــــ ت مـــــع االتفـــــاق .625

 ماهتوا وهتان يف تلك اهلوايات.
واملطـابع لتجهيـز  واألثـاث, الزينـة, أدوات حمـ ت مع االتفاق .626
 ص األم.مار
 لغرفة األم. اجلدران من املمكن تركيب ديكورات .627
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 كيف تتعاملين مع أمك عندما يريد األب أن يتزوج عليها؟ 
االبــــا  مــــايكون وقــــع زوان األا علــــ  األم مصــــيبة عحليمــــة ال  .628

تستوعبها األم بسهولة, فيحسن بالفتاة أال تكون باردة املشاعر يف 
 لفتنة.ه ا املوقف, وك لك أال تكون مؤججة ل

جيــب أن تقــف الفتــاة  انــب أمهــا يف أيــام زوان أبيهــا األوىل,  .629
أن تبيت معها ليلها, تقـف معهـا بكلمـات املواسـاة يف يومهـا, وأن 

 تسع  إلزالت اهلم واحلزن من قلبها.
عل  الفتاة أن  طمب مع أ وهتا  لء كامل وقتها, ومن ذلك  .631

ا بــ  احلجــر مــث   بالــ هاا بــهمهم إىل مكــة املكرمــة لتغســل حزهنــ
 األسود والركن اليماط, وأن تغسل حزهنا بباا را العامل .

إن اإلحساس هب ا املوقف قد يكـون فيـن بعـ  الصـعوبة علـ   .631
الفتيات, ولكن عليها أال تقـدم األعـ ار ألبيهـا, فهـ ه األعـ ار لـن 
تقبــل منهــا, ويف املقابــل لــيس عليهــا أن توجــن اللــوم ألبيهــا أو تقلــل 

علــ  الفتــاة أن هكــم بينهمــا بــل عليهــا أن تقــيم مــن قيمتــن, لــيس 
 التقدير لكليهما.

قـد توجـن األم الكثـري مـن اللـوم للـزون, وقـد ال تعـي الكثـري  ــا  .632
تقوح, ل ا فمن اجلميل أن هتد  الفتاة من روعها, ك لك لتحاوح 
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الفتاة إن كانت األم االة من الغضب أن تبعـدها عـن بقيـة أ وهتـا 
 ون حقيقة املوقف.الصغار ال ين ال يقدر 

ـــــة هتدئـــــة األم مـــــن  .633 ـــــ  الفتـــــاة أن تتفـــــاهم مـــــع أبيهـــــا بكيفي عل
حالتهــــا, وعلــــ  الفتــــاة أن تفهــــم أباهــــا أن وضــــع األم النفســــي قــــد 

 جيعلها ال تعي بالكامل ماتقوح.
قـــد تتســــبب نفســـية األم بــــهال تقبـــل أن تهكــــل أو تشــــرا, أو  .634

  يتسـبب هـ ا األمـر عليهـا أن تصـاا  ضـاعفات مرضـية, لـ ا علـ
الفتــاة أن هتــتم هبـــ ا اجلانــب, وتراقــب وضـــعها الصــحي  اصـــة إن  
كانـــــت همـــــل مـــــر  الســـــكري أو الضـــــغمب أو لـــــديها أمـــــرا  يف 

 القلب أو اريها.
كـ لك علـ  الفتـاة أن تتــابع األم يف تناوهلـا ع جاهتـا بوقتهــا,  .635

 وذلك حىت ال تتهثر صحتها ويتهزم وضعها الصحي أكثر.
يـــربمب اا علـــ  قلبهـــا وأن  الـــدعاء هلـــا يف كـــل وقـــت وحـــ  أن .636

 ي هب حزهنا.
االهتمــام بالبيــت, والعنايــة بــاإل وان, واســتقباح األا أحســن  .637

 استقباح, فاألم قلبها الٍه عن نفسها وعما حوهلا.
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قــد تحلهــر األم بعــ  التماســك ولكنهــا يف باطنهــا أ  وحــزن,  .638
فـ  يغرنـا هـ ا األمــر بـهن نتوسـع بـاملر  واعتبــار األمـر أنـن   يصــبها 

 و يؤثر عليها.أ
بعد زوان األا سـوف تكـون الفتـاة اـرية بكيفيـة التعامـل مـع  .639

زوجة أبيها, والفتيات االبا  لديهن ميل إىل أمهاهتن يف ه ا األمـر, 
ولكــن جيــب أال ينســينا هــ ا األمــر أن نــرب األا وزوجتــن بطريقــة ال 
تشعر هبا األم فتفسر األمر برضـانا عـن زواجـن, أو نـنقص مـن حـ  

 صاا  عصية العقوق اقن.أبينا فن
زوجة األا قد تكون حمـل نحلـر ومقارنـة وحـ ر مـن قبـل األم,  .641

وقـد يصـيبها مــن األم بعـ  الغـرية, فعلــ  االبنـة أال تشـار  يف هــ ا 
األمـــــر وعليهـــــا أال تضـــــر زوجـــــة األا بـــــالقوح أو بالفعـــــل, وعليهـــــا  
ك لك أن  فف عن أمهـا بطريقـة مناسـبة, ومتنعهـا مـن أن تضـرها 

 من األشكاح.بهي شكل 
احـــ ري أن تكـــوط مؤيـــدة ألبيـــك بـــالزوان جهـــارا  أمـــام أمـــك,  .641

وإن كان حمقا  يف ذلك, ولكن ليكن تهييد  لاا بطريقة ال هس 
 هبا األم.
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ـــــن هـــــدوء نفـــــس لـــــام  .642 ـــــة مـــــع زوجـــــة األا م ل ـــــف الع ق تلطي
 واستقرار يف حياهتا, ل ا فمن اجلميل أن تسع  الفتاة هل ا األمر.

ا يزيد من سعادة األا, وواجـب جيـب وصل األ وة من األ .643
أن يتبــع, ولكــن قــد تــرا األم اــري ذلــك, فجميــل أن تكــون الفتــاة 
واضـــحة النحلـــرة, وأن تفهـــم أمهـــا أن يف هـــ ا األمـــر صـــلة رحـــم أو 

 قطعها, وأهنم إ وة مهما كان األمر.
تنبين األا بهن يغـدق علـ  األم الكثـري مـن اهلـدايا إلرضـائها,  .644

ــــك ملســــة  حــــب جتعــــل األم هــــس أن زوجهــــا   فقــــد يكــــون يف ذل
 ينسها بعد.

احلــــرص علــــ  أن تكــــون األم بكامــــل زينتهــــا يف يــــوم زوجهــــا,  .645
 فهوح املصيبة قد جيعلها تنس  نفسها.

نقل كل  ري من أ بار الزوجة الثانية الـيت تقـرا بـ  البيتـ ,  .646
 والبعد عن نقل كل مامن شهنن أن يفرق ويزيد من اهلجر.

وكيـــف كـــان  -ل  اا عليـــن وســـلمصـــ-التـــ كري اـــاح الرســـوح  .647
يعامل زوجاتن فين تنبيـن لـام بطريقـة اـري مباشـرة بـهن هـ ا حـ  مـن 
حقــوق الرجــل, ويف املقابــل هنــا  حقــوق جيــب أن تراعــ  مــن قبــل 

 الزون للزوجة.
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قـــد ال يعـــي هـــ ا األمـــر الفتيـــان مـــن األبنـــاء فيعيشـــون حيـــاهتم  .648
قــــون بشــــكل طبيعــــي, وقــــد يتوســــعون يف ذلــــك فيســــ رون, أو يطل

الطرائــف يف هــ ا املوقــف, فعلــ  الفتــاة الــيت تعــرف أثــر الــزوان علــ  
 األم أن تفهم أ وهتا حقيقة املوقف وأثره عل  األم.

إن كانــــت األم جتتمــــع مــــع زوجــــة األا فيحســــن أن نتعامــــل  .649
معهـا باحلسـىن, ولكـن قــد تتضـاي  األم إن توسـعنا مـع زوجــة األا 

ال نغضــب أمنــا, وال أن أكثــر  ــا ينبغــي, فيجــب أن نســري بــاتزان بــه
 نفقد ود زوجة أبينا.
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  كيف تتعاملين مع أمك عندما تريد أن تتزوج بعد أبيك؟ 
قــد يكـــون هنـــا  أســـباا  فيــة ال تســـتطيع األم أن تبـــو  هبـــا  .651

ألبنائها مثـل حاجتهـا لـزون يقـف معهـا يف حمطـات احليـاة الصـعبة, 
اضية عن ذلك فاكتمي ف  تلوميها عل  ا تيارها, وإن كنت اري ر 

 أمر , واستعيىن بالصرب والص ة عل  ما أصابك.
 معاملة زون األم باحلسىن, وتقديره واحرتامن. .651
إذا كانـــت الفتــــاة متزوجـــة فعليهــــا مراعـــاة حيــــاة أمهـــا الزوجيــــة  .652

 اجلديدة, وعدم إزعاجها باألطفاح.
 ســـن أ ـــ  رأي زون األم يف بعـــ  شـــئون حياتنـــا اخلاصـــة,  .653

 ام ورفعة ملكانتن.ففي ذلك تقرا ل
عـــدم التـــد ل يف مشـــاكل األم مـــع زوجهـــا أو تهجيجهـــا, بـــل  .654

 جنعلها دعوة دائمة للوئام بينهما.
حفـظ أســرارهم, وأسـرار البيــت بشـكل عــام, فقـد تنشــه بعــ   .655

املشـــاكل وتكـــون األم اـــرن مــــن أبنائهـــا  اصـــة وأن زوجهـــا لــــيس 
اء أبـــاهم, فـــتعلم األم أن هنـــا  اضـــطراا حمتمـــل قـــد يصـــيب األبنـــ

 عل  أمهم.
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تقــدا اهلــدايا لــزون األم, واالحتفــاح معهــم يف كافــة مناســبات  .656
 احلياة.

 التقرا إىل األ وة من األم, ومعاملتهم  ثل األ وة األشقاء. .657
عدم مضايقة األم بهي طريقة من الطرق خبصـوص زوان األم,  .658

 أو خبصوص زوجها.
إن كانــت الفتــاة متزوجــة فيحســن أن تــدعو زون أمهــا لبيتهــا,  .659

 وإكرامن, وحسن ضيافتن.
قـــد يكتـــب اا بـــ  األبنـــاء وزون األم عـــدم قبـــوح, فـــ  يعـــت  .661

ذلك هجر األم, أو إبداء ه ا األمـر مـن عـدم األلفـة, بـل التعـاي  
 مع واقع احلياة.

 إمخاد أي شرارة للمشاكل ب  األ وة وزون األم. .661
هتيئــة األجــواء للبيــت األســري اجلديــد لــام والــزون, وهمــل يف  .662
 ذلك كل محل من أجل عيون األم. سبيل
الصــرب, والتصــرب, والتعــاي  مــع طبــاع زون األم, فمــن املعلــوم  .663

 أن الطباع هتان إىل وقت طويل من أجل أن تت لف.
عـــدم مضـــايقة األســـرة بالطلبـــات الكثـــرية, وعـــدم إحــــران األم  .664

 فيما ميكن االستغناء عنن.
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أو أمــــام عــــدم املقارنــــة بــــ  زون األم واألا, ســــواء أمــــام األم  .665
الزون أو يف أي حاح من األحـواح, ففـي ذلـك د ـوح يف دوامـة ال 
هنائية من املشاكل. وال يعت ذلـك أن ننسـ  فضـل أبينـا أو نسـمح 

 لكائن من كان أن يتجرأ علين ولو بكلمة.
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  كيف تبرين أمك إن طلقت؟ 
 ميكن ذلك عن طري :

الســــعي احلثيــــم علــــ  أن جنعــــل امليــــاه تعــــود إىل جماريهــــا, وأن  .666
 تعود األم ويعود األا إىل العي  يف عشهما بس م.

إبعاد األ وة الصغار عن ه ه العاصفة, فاألم قد أشغلها عن  .667
 صغارها شاال.

توســــــيمب األهــــــل, واألعمـــــــام, واأل ــــــواح, يف ســــــبيل الصـــــــلح  .668
 والعودة للحياة من جديد ب  الزوج .

ا يكتــب اا أمــر الطــ ق بــ  الوالــدين يصــبح األبنــاء يف عنــدم .669
حــرية شــديدة بــ  والــديهم, فعلــ  الفتــاة أنُ هكــم عقلهــا وتعــي  

أن  ــرن مــن هــ ا اجلــو املشــحون بكســب كــل األطــراف, و بتــوازن, 
 فتحفظ حقوق والديها كاملة بدون إنقاص قدر أحد ا.

األم مــن  هتــان األم لوقفــة صــادقة معهــا حــ  ط قهــا, هتــان .671
 ابنتها أن تساعدها يف ضبمب اضطراباهتا, وهتدئتها من صدمتها.

علـــ  الفتـــاة أن تـــ زم أمهـــا يف كـــل وقـــت وحـــ , فتســـع  أن  .671
 تبعدها عن ه ه األجواء العصيبة.
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لتحضــن الفتــاة أمهــا ولتمســح علــ  رأســها, ولتــدعها تشــكي  .672
 هــا وتفضــف  عــن نفســها, لتــدعها تبكــي, تشــكي, تتــهوه بــدون 

الفتـــاة منعهـــا, لكـــن الفتـــاة ســـند يعضـــدها, وقلـــب دافـــ   أن هـــاوح
  ضنها, ويد حانية متسح األ  عنها.

 الدعاء الدائم بهن رفف اا عنها. .673
مــلء وقـــت فرااهـــا مـــن أجـــل نســـيان هـــ ا األمـــر, املشـــاركة يف  .674

حلقــات القــرآن, حضــور الــدروس الدينيــة,  ارســة اهلوايــات, زيــارة 
 الصديقات, واألقارا, واألرحام.

عنـــد االلتقـــاء بـــاألا فيحســـن التوســـمب مـــن جديـــد, وتـــ كريه  .675
اـــاح األســـرة واحليـــاة التعيســـة الـــيت يعيشـــوهنا مـــن بعـــده, كـــ لك يف 
اجلانــب اآل ــر جيــب إقنــاع األم بضــرورة العــودة إن كــان األمــر مــن 

 طرفها.
إن كانــت الفتـــاة مقيمــة عنـــد أبيهــا, فيحســـن أن يــتم التفـــاهم  .676

والوقـــوف معهـــا يف ظرفهـــا معـــن مـــن أجـــل أن متكـــم  انـــب أمهـــا 
 العصيب.

إن كانــــت الفتــــاة مقيمــــة عنــــد أبيهــــا, فيجــــب التواصــــل معهــــا  .677
 يوميا , وزيارهتا بهكرب قدر  كن.
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إن كانــت الفتــاة مقيمــة عنــد أبيهــا, فعليهــا أن تنقــل كــل كلمــة  .678
 إجيابية ب  الطرف , وأن تسع  أن تردم الفجوة بينهما.

ة عل  تكـاليف احليـاة, مساعدة األم ماديا  إن كانت اري قادر  .679
 والسعي ملساعدهتا بطرق شىت للتغلب عل  ظروف احلياة.

قد يكون ه ا التغري يف احلياة مـؤثر علـ  الفتـاة وعلـ  مزاجهـا  .681
ونفســيتها, فلتحــاوح الفتــاة مــا اســتطاعت أال يكــون هــ ا األمــر لــن 

 أثر سليب عل  حياهتا, وك لك أال يكون مؤثر عل  حياة األم.
قبل أبنائها, ل ا هي تؤنـب نفسـها عنـد إ فـاق هتتم األم  ست .681

أبنائهـا يف أي  طــوة مــن  طــوات احليـاة, وتنســب ذلــك اإل فــاق 
بسبب ط قها, فلنحرص أن نواصل  طواتنا يف احليـاة بـدون تعثـر 
مـــن أجـــل إســـعادها ومـــن أجـــل أال نشـــعرها بالـــ نب, كـــ لك نعلـــم 

هــــ ا علــــم اليقــــ  أن أي عثــــرة قــــد كتبــــت علينــــا يف القــــدر ولنــــزرع 
 اإلميان يف قلوبنا وقلوا أمهاتنا.

احلــــ ر مث احلــــ ر بإلقــــاء العتــــب عليهــــا أو هميــــل األم ســــبب  .682
 الط ق, ال تكوط حكما  ب  أعز اثن  يف حياتك.

قد يكون هلـ ا األمـر أثـر علـ  حيـاة األم فيتسـرا  ـوف األم  .683
من الرجاح إىل قلوا بناهتـا, فت شـ  علـيهن مـن الـزوان؛ لـ ا علـ  
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تتعامــــل مــــع حــــ ر األم اــــ ر, وأن تت ــــ  قــــرار زواجهــــا  الفتــــاة أن
بدون أن تتهثر االة أمها, أو أن تتصادم مع أمهـا يف حـاح رفضـها 

 زواجها.
–جيـــب أن تســـع  الفتـــاة ألن تنقـــل احليـــاة اجلديـــدة للصـــغار  .684

بشــــكل ال يــــؤثر علــــ  نفســــيتهم أو  ــــا يضــــر  -مابعــــد طــــ ق األم
نة أن ه ه األزمة لن تـؤثر حياهتم, فهي هب ا األمر جتعل األم مطمئ

 عل  أطفاهلا.
وعلــــ  الفتــــاة أنُ تفهــــم األ ــــوة مــــن األبنــــاء بتغــــري حــــاح األم  .685

 ونفسيتها, ووجوا الوقوف معها نفسيا  وماديا .
إن كانت الفتاة متزوجة فعليها أن تستضيف أمها حـاح وقـوع  .686

األمـر, وأال ترتكهـا وحـدها, وعليهــا أن تقـف  انبهـا بكافـة مراحــل 
 اجلديدة.حياهتا 

نحلــرات العطــف والرمحــة والشــفقة قــد تكــون مؤذيــة ومؤنبــة يف  .687
بعــ  األحيــان, وقــد تكــون األم ااجتهــا أشــد احلاجــة؛ لــ ا فعلــ  
 الفتاة أن تفهم نفسية أمها, وأفضل طرق التعامل معها وتطبقها.

 أعطيها األمل باحلياة من جديدة. .688
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  كيف تبرين أمك بعد وفاتها؟ 
 عن طري :ميكن ذلك 

ـــــل .689 ـــــرادات للمـــــاء,  :إنشـــــاء أوقـــــاف هلـــــا مث عمـــــارة مســـــجد, ب
املشــاركة يف جتهيــز وعمــارة دور هفــيظ القــرآن الكــرا, املشــاركة يف 

 مشاريع حفظ األطعمة...وهك ا..
 ذكر حماسنها يف كل ح  والرتحم عليها. .691
زيــارة أرحامهــا, وصــديقاهتا, وإهــدايهم اهلــدايا وطلــب الــدعاء  .691
 هلا.
ها وبينن  ـ ف, وطلـب العفـو عنهـا, ومسـاحمتها زيارة من بين .692

بهي طريقة كانت, وميكن التقرا إلـيهم بإهـدائهم اهلـدايا, أو ذكـر 
ماكانـــت تـــ كرهم بـــن األم مـــن اخلصـــاح الطيبـــة, وتـــ كريهم بفضـــل 

 العفو والصفح ومالن من أجر.
 قضاء الدين عنها إن كان عليها دين. .693
يـب حـاح معرفـة عدم البكـاء عليهـا, أو شـ  اجليـوا, أو النح .694
 موهتا.
الصرب والتحمل, وسؤاح اا هلا الثبات, والـدعاء أن جيعـل اا  .695

 قربها روضة من ريا  اجلنة.
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ـــــدعاء هلـــــا,  .696 ـــــار مـــــن الصـــــ ة حـــــاح وقـــــوع املصـــــاا, وال اإلكث
فالصـــ ة تثبـــت املـــرء وتزيـــد مـــن صـــربه, وهـــي كـــ لك تـــ كري ووقـــت 

 فاضل للدعاء.
 تنفي  وصيتها كما أوصت وبهسرع وقت. .697
 سارعة بالص ة عليها ودفنها.امل .698
التـــ كر والتـــ كري الـــدائم أل وتنـــا, وأقاربنـــا, ومـــن تعـــز علـــيهم,  .699

صـدقة  ولد صاحل يـدعو هلـا, أو :أهنا تنقطع يف قربها إال من ث ث
سُهل كفالة  -امد اا -جارية, أو علم ينتفع بن. ويف ه ا الزمان

اء فيجـب أن الصـدقة اجلاريـة, ونشـر العلـم فهمـا عـن الـدعو الدعاة, 
 يكون هلا ورد يومي ال ينس  أبدا .

إن كـــــــان  لفهـــــــا أطفـــــــاح صـــــــغار فحضـــــــانتهم, وكفـــــــالتهم,  .711
 ورعايتهم, والقيام هبم من أكمل الرب هبا.

إن كــــان هلــــا ســــابقة صــــدقة, أو بــــر وزكــــاة ألرحــــام ومســــاك   .711
 وفقراء ف  ينقطع ه ا العمل عنهم بعد موهتا.

لصديقاهتا وأقارهبـا كـل االحتفا  برقم جواهلا, وإرساح رسائل  .712
 فرتة, من نفس الرقم وطلب الدعاء هلا.
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تــ كر أيامهــا, ولطفهــا, وعطفهــا, وبســماهتا, وحرصــها, وكــل  .713
حلحلاهتا اجلميلة أمام أطفالنا, وإ واننا يبعم مجيـل ذكرهـا, ويكـون 

 م كرا  هلم هبا, ودافعا  للدعاء هلا, والصدقة عنها.
يف حياتـك, قصـيدة  بعد  اهتا ال تنسيها مـن كـل شـيء مجيـل .714

رثــاء, رســالة حــب ووفــاء, رتــة فيهــا بعــ  مجاهلــا, تدوينــة تــ كرين 
 فيها مجيل صنعها. بين فيها م ثرها, تغريدة ت

رسالة إىل إ وتك ت كرينهم هبـا, وهتـوي علـ  بعـ  صـنيعها  .715
 فتكون حمفزا  للرب هبا.

إن ماتت األم ف  تغايب كثريا  عن البيت ال ي سكنتن, فهنا   .716
أنفاسها, وهنا  زوايا ا  هتا لص هتا, وهنا  نسمات أمنت  بقايا

 لدعائها, وهنا  حلحلات عاشت معك فيها.
أن يســــتثمروا أوقــــات -إن كنــــت ذات أوالد -علمــــي أوالد   .717

 إجابة الدعاء بالدعاء هلا.
علمــي أوالد  أن يتنافســوا ويتســابقوا بربهــا يف قربهــا, ونحلمــي  .718

  هبا.مسابقات يف ذلك هفزهم وتدعوهم للرب
 علمي أوالد  كيف كانت هبهم وتتودد هلم ومتازحهم. .719
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قصـــي علـــ  أوالد  بعـــ  القصـــص عـــن تربيتهـــا لكـــم وحبهـــا  .711
 لكم وهلم.

 القيام عل  أوقافها, وصيانتها, واحلفا  عل  استمرارها. .711
 االحتفا  هبداياها وعدم التفريمب هبا, واست دامها. .712
 التفا ر والف ر برتبيتها يف كل ناٍد. .713
االجتماعــــات الكثــــرية واخلــــرية لــــ كرها, وذلــــك مــــن اســــتغ ح  .714

 أجل أن ي كرها احلضور فيرتمحوا عليها.
ننشر كل فضيلة كانـت تـدعو إليهـا, وحماولـة تطبيقهـا, ودعـوة  .715

 الناس لتطبيقها وذلك من أجل أن يكون لن مثل أجرها.
هنــــا  أمــــاٍن وأحــــ م كانــــت تســــع  لتحقيقهــــا فمــــا أمجــــل أن  .716

 نكمل مسريها.
 ر سيء يف النفوس أو يف احلياة عنها.إزالة كل أث .717
إطعـام الطعـام, كفالـة األيتـام, كفالـة  :إقامة الصدقات هلا مثـل .718

ــــة األســــر الفقــــرية, تفطــــري  ــــدعاة, كفال ــــة ال ــــاا اا, كفال حفــــا  كت
الصائم , التكفل اج احلجان واملعتمرين ملـن يريـد أن  ـج فرضـن 

ملواســــم, مســــاعدة أو النافلــــة, إهــــداء اهلــــدايا باتهــــا يف األعيــــاد وا



 جنيت أنت  أمي 

- 131 - 

 

املتــــزوج  مــــن احملتــــاج , تفقــــد احملتــــاج  ومســــاعدهتم يف موســــم 
 الصيف والشتاء..وهك ا..

وضـــع حســـاا بنكـــي مـــن قبـــل األبنـــاء ووضـــع مبلـــغ شـــهري  .719
مســتدا ويكــون ريــع هــ ا احلســاا للصــدقات وأعمــاح اخلــري باســم 

 األم.
 أداء فريضة احلج عنها إن   تكن قد أدهتا. .721
 عنها إن كان قد فاهتا.قضاء صيام الفر   .721
وعــدها وعهــدها إن كــان عليهــا شــيء و الوفــاء بنــ رها وميينهــا  .722

 من ذلك.
وضـــع وليمـــة لصـــديقاهتا كـــل حـــ , ودعـــوهتن إليهـــا, والتـــودد  .723

 إليهن, وت كر أيامها معهن. 
استمرار الرتابمب بـ  أبنائهـا بعـد موهتـا هـ ا محلهـر مـن محلـاهر  .724
 برها.
, فبالتهكيد أنن سوف الوقوف مع أصحاا احلاجة من األبناء .725

 يسعد األم يف قربها.
وضــع لوحــة فيهــا لريب اافــر ألمــيف يف مكــان بــارز يف البيــت  .726

 من أجل أن تكون ذكرا للدعاء هلا.
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صندوق فين بع  احللوا يف بيتها يتم توزيع احللوا لاحفاد  .727
يف بيتهــــا, أو زائــــري بيتهــــا, ويكـــــون صــــدقة تكتــــب يف حســـــناهتا, 

 فاح هبا, وجتعلهم ي كروهنا خبري.وت كرهم هبا, وهبب األط
عنــد املــرور علــ  ماهــب فيحســن ذكرهــا والتــ كري هبــا والــرتحم  .728

 عليها.
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