
 مقدمة :
شره لنليصل برك ألمك(, فآمل أن نسعى  طريقة150خمتصر لكتيب ) هذا

 br_alum@لسعادتنا حنن وأمهاتنا.  يكون سببا  لعله 
ا هلا ممتن ا فقدمها. مناسبة لكل مناسبة هدية اخرت.1  . قبلتها بأن سعيد 
 شهري مبلغ بوضع األبناء فيه يشرتك لألم, بنكي حساب وضع.2

 .مستلزماهتا منه وتوفر باحتياجاهتا, يفي لكي, مستقطع
 وأن األم, حلياة املختلفة السنية املراحل يتفهموا أن باألبناء حيسن.3

  مرحلة كل حبسب يناسبها ما مبثل يعاملوها
 أمك, مسامع على تطرحها اليت كلماتك انتقاء على حريص ا كن.4

ي فقد يؤذيها, ما تسمع ال حىت  .التأفف عن حىت ُنه
. إليها وتودد تلطف تودع, من آخر هي لتكن السفر على عزمك عند.5

 . البديل هو االتصال فليكن أخرى بلدة يف كنت فإن
 واحرص, تقابل من أول هي تكون أن جيب السفر من قدومك عند.6

 عليها بدخولك التفاجئها حىت حضورك مبوعد إخبارها يتم أن
 مصدر فذلك بسيطة, للحظات لو يومي ا, هبا اتصل  سفرك يف.7

 نفسها عن احلزن وببعد اخلوف, وبزيل اهلم, وجيلي, سعادهتا
 وال بلدتك, نفس يف تسكن كانت إذا يومي ا مقابلتها على احرص.8

 . هبا واألنس مقابلتها, عن الدنيا مشاغل تبعدك
 باالتصال معها تتواصل أن فيجب البلد, نفس يف األم تكن مل إن.9

 . األسباب من سبب ألي عنها االنقطاع وعدم اليومي,
 الناس أعز وأبناؤها حتب, ملن وتتودد تتقرب أن لألم ماتقدمه أمجل.10

 حبوائجهم هبم,تساعدهم لطيف ا رفيق ا كن عليها,
 للسرور مدخل   فذلك مقابلتها, عند وقدمها ويدها, رأسها, تقبيل.11

 . مجيل هلا وتقدير بسيط, حق وهو عظيم,
 كقدوة نفسك قدمي والفعل, بالقول أمك مكانة علو أبناءك علم.12

 ويطبقوه, ختدمها كيف يشاهدون دعهم معها, بتعاملك حسنة
 ذلك فإن وقتها, يف أغراضها وحتضري طلباهتا, تلبية على احلرص.13

 .سخطها عن والبهعد هلا, للتقرب أدعى
 ال أو بالوعد, فأوف   وعدت إذا وعدك, ختلف مث بوعد تعدها ال.14

 .األصل من تعدها
 لفضل مث وتعاىل سبحانه اهلل لفضل حياتك يف جناح كل انسب.15

 .قلبها يف والسعادة للفخر مدخل ذلك يف فإن تربيتها,
 إذا رأيك لعرض الطرق أسهل واستخدم, حمقا   كنت وإن الجتادهلا.16

 .عنه فتخلي جدال فضول كان ذاإ أما مصلحة, هناك كان
 فهذا غياهبا, أو حبضورها أوإخوانك الناس, أمام رأيها من التقلل.17

 .معها تأدب وسوء تكره, مبا وذكر القول, من منكر
 جاهلة كانت إن قيمتها من تقلل أو تنتقصها, أو تزدريها, ال.18

 .ختدشها أن بدون ماجتهله صحح بل احلياة, أمور ببعض
 يديها, بني تكون عندما الصوت رفع أو, بقوة الضحك عن ابتعد.19

 .ماالحتب ذكر أو, جملسها يف واالمشئزاز الغضب أونظرات
 على واملطلعة حبياتك, سعيد خرب بكل يعلم من أول هي اجعلها.20

 .قلبها من ويقربك عليها, للفرح إدخال ذلك ففي أسرارك,
 فوفر السن كبار من كانت وإذا الصحية, رعايتها على حافظ.21

 .وغريها والسكري, الضغط, أجهزة من حتتاجها, اليت األجهزة
 . صحتها على لالطمئنان الشامل للفحص شهري ا برناجم ا هلا ضع.22
 حتتاج الشباب مراحل ففي لسنها, املناسب حاجاهتا هلا وفر.23

 هلا عون ا فكن أخرى, أشياء الكهولة ويف معينة, مستلزمات
. بعافيتها الفرح فأظهر نشطت وإن معها, تأمل تأملت إن مرضها, يف.24

 .الرقية اآليات عليها واقرأ أملها مبكان يدك ضع
 أخبار التسمعها حااَل, أفضل ستعود بأُنا مرضها حالة يف طمئنها.25

 تؤذيها قد اليت القصص أو حاهلا, ملثل املنقلب سوء
 إن إليهم هبا اذهب أو بيتها, يف املختصني األطباء اطلب مرضها يف.26

 حاهلا على يطمئنوها أن  معهم تفاهم قادرة, كانت
 ورفعة سرور أدخال فهذا صديقاهتا, وزيارة رمحها, صلة على أعنها.27

 .هلم اهلدايا تشرتي أن والتنس الرحم, بصلة درجات
 واأللعاب, احللويات, من أنواع ا فيه ضع باألم, خاص ا صندوق ا ضع.28

 قدومهم عند ألحفادها تقدمها حىت وذلك واهلدايا,
 عليها واطمئن معها, تواصل بعيدة, ملسافة خروجها أو سفرها عند.29
 ملقصودها تصل حىت بيتها من خترج أن منذ حني, كل يف
 فذلك هلا, املؤملة حوادثك تشكي أو عليها, املوجعة أحزانك التبث.30
 .طمئنها دائما   ولكن, قلبها على احلزن يدخل مما
 الرفق فمن األمر, هلذا حتزن فهي أمامها, الزوجية مشاكلك التنشر.31
 .الزوجية مشاكلك عن بعيدة األم تكون أن وبك, هبا
 حياتك تفاصيل عن ختربها أو أمك, مأما زوجتك على الثناء التكثر.32
 بينهما متوازنة عالقة على حافظ لزوجتك, تقدمه وما
 والترض مكانتها ارفع أمك, مع عالقتك كل لزوجتك التنشر.33

 بينهما املقارنة واحذر بينهما العالقة وثق منها, بالتقليل
 عن بغين أنت اخلالفاهتما, يف والديك بني احلكم جتنب.34

 والصلح النصح على بالباطن واعمل الظاهر, احلياد ذلك,استخدم
 أوطريقة أسلوهبا, أو مزاجها, أو أواختيارها, مظهرها, يف التنتقدها.35

 بلطف فأنصحها الناس مالحظة خشية وإن تعاملها,
 فال بينكم مشاكل هناك كان وإن قوية, إخوتك مع عالقتك اجعل.36

 . وبؤسها حزُنا, فذلك األم مرى أو مسمع أمام تكن
 عليها, بالزواج أباك فالتؤيد الزوجية, والديك ظروف كانت مهما.37
 علمها بدون تأييدك فليكن أسباب ا, لذلك ترى كنت وإن

 األشرطة, جبلب إما احلسنة, واملوعظة باحلكمة, دينها أمور علمها.38
 النافعة واحملاضرات العلم جمالس حضور أو والكتب,

 واحللقات, للمحاضرات, بتوصيلها الذكر, جمالس حضور الحترمها.39
 .املبثوثة والربامج املقامة, الندوات مواعيد وإحضار

 أو حبج كنت فإن الطاعات, أوقات للوالدين لإلحسان وقت أفضل.40
 هلا بالعمل وتلذذ هبا, ترفق هلا, عبد ا كن معها, عمرة

 اخلطأ وأن هلم, برتبيتها وأشد إخوانك, من خيطئ ملن أعذارك قدم.41
 .الشياطني مهزات من هو إمنا منهم, حصل الذي

 بل أبناء, أو وأصدقاء, أقارب, من عليها, اآلخرين أخطاء التكرب.42
 األحباب قدر وحيفظ األمل خيفف فذلك األثر, قلل
ا تقدم أن بدون املفاجأة واملصائب احلزينة, رباألخبا التفاجئها.43  متهيد 

 الصابرين أجر وذكرها قابلها بل األثر خيفف
 العاطفية للكلمات وتطرب تعشق فهي سنها, كان مهما املرأة.44

 .صوت أحلى من نشيد أعذب من حترمها فال والرومانسية,
 القيام على قادرة غري أصبحت أُنا تظهر أو سنها, التكرب.45

 بنفسه ثقتها من تزيد اليت بالكلمات شجعها بل بواجباهتا,
 عطور, كبرية, كانت وإن حىت املرأة, حتبه شيء أي من الحترمها.46

 جديد عمرهامن تعيش سهرات,اجعلها مالبس جتميل, أدوات
 أو أمامها, عليهن التثن خالفات, وبينهن أب زوجات لك كان إذا.47

 .واحلكم احلديث من هترب بل أمك, حساب على هلن حتكم
 تكون أن تتمىن أو أمك, أمام اآلخرين تربية على الثناء من التكثر.48

 .تربيتها عن رضاك عدم القول ظاهر ألن مثلهم,
 جبميع عليها اقبل وقلبك, وبصرك مسعك أرعها حديثها, عند.49

 احملزنة باملواقف تفاعل املضحكة, باملواقف ابتسم جوارحك,
 خفيف كن بلطف, داعبها بكلمة, مازحها بابتسامة, دائم ا قابلها.50

 يقظ ا مهتم ا, جاد ا, كن العصية األوقات ويف الظل,
 القصص, أحسن عليها وقص حوهلا, من العامل أحداث عن حدثها.51

 .  األبناء حلديث يشتقن فإُنن يسرها, مبا وأخربها
 ذكر من أقل فال لعطائها, والشكر تربيتها, على الثناء دائم كن.52

 . شكر خيالطه
 ترضى وأن بسعادة, هي تعيش أن باحلياة أمنياتك أكرب أن بلغها.53

 . سعادهتا سبب أنت تكون وأن عنك,
 يف هي ومساعدهتا بربمها فالتبخل األحياء من والداها كان إن.54

 والصدقة الدعاء هلما فاكثر األموات من كانا وإن, ذلك
 كفالة أو مبسجد, مشاركة إما حسناهتا, من يزيد وقف ا هلا اجعل.55

 واملساكني بالفقراء أوالقيام حفاظ, أورعاية أيتام,
 أن تنتظر فال نفسها, به تتعلق مما أوشيئ ا أمنياهتا, لك تذكر عندما.56

 قدر بأفضل أميناهتا وحقق بادر بل منك, تطلبه
 بل أصدقائك, ومجيع أعمالك, وكل أشغالك, كافة على قدمها.57

 .وزوجتك وأبنائك,
 باملبيت وأقنعها زيارتك, حني كل منها واطلب ببيتك, أكرمها.58

 . ابنها بلطف وتسعد حياهتا, من يغري سوف فذلك عندك,
 السرور وادخل, إخوتك أو أبنائك, ومع معك, مجاعية برحلة خذها.59

 .حياهتا يف ويبهجها نشاطها, جيدد فذلك,قلبها على
 مطعم يف بوجبة حتب ومن معك تستمتع اجعلها آلخر حني من.60

 فأقنعها متنعت وإن معني, سن   هلا ليس األشياء فهذه فاخر,
 أمنية, هلا تكون قد الفخمة األسواق أو التجارية, اجملمعات زيارة.61

 . يديك على األمنية هذه حتقيق يكون ال فلماذا
 إحسان فذلك ألبيك, لتقدمها مناسبة رجالية هدية هلا قدم.62

 .للجميع
 .بذلك تفخر جيعلها أمك أمام معاملته وحسن األب على الثناء.63
 لزوجها, تبعلها ومجيل لبيتها, إدراهتا وحسن معاملتها, على الثناء.64

 بنفسها ثقتها من ويزيد معنوياهتا, ويرفع حيفزها
 وأعطيها سرها, فاحفظي األوالد, من أكثر لألم قريبات البنات.65

 هلا صديقة كأنك وعامليها نفسيتها, وتفهمي أسرارك,
ا واليكون املصاعب, يف األم حتتاجهم األبناء من الذكور.66  هلا منيع ا سند 
 معها كن, شدته يف معها ويقفوا كربتها, يف
 يزيد, معاملتهن وحسن,  هلن اهلدايا وتقدمي األخوات, مع تلطفك.67
 .بفتياهتا يلطف من حتب األم ألن األم, سعادة من
 يناسب وال سنها يناسب قد األم به تقوم تصرف أي من الختجل.68
 .فعلها كان أميا هبا فخور ا كن حوهلا, من
 وابعث وقدمها, ورأسها يدها وييقبلوا,  معها يتلطفوا أن أبناءك علم.69

 .املتعددة املناسبات يف هلا اهلدايا معهم
 واذهب, طريقها ودهلا, حذاءها وقدم كربها, حال يف يدها امسك.70

 .برعايتها الناس أحق فأنت, ومشاويرها للمشفى معها
 خبدمتها ويسبق معاملتها, حيسن ملن ألبنائك جائزة هناك اجعل.71

 .لربها إبداعية طريقة يبتكر من أو, برضاه والفوز
 فقم حال, بأحسن بيتها يكن أن  ساعدها ببيتها, هتتم األم.72

 .دوري بشكل فيه التحسينات أعمال ومتابعة بصيانته,
 لغرفتها, مايناسبها بإهدائها تفنن خاصة, مكانة األم عند النوم لغرفة.73
 الضيوف غرفة وكذلك هي, ماحتب ختتار دعها أو
 مبساعدهتا بينهم وصال سبب كن. ذلك يف وساعدها بأقربائها بر.74

 هلم اهلدايا وجبلب, هبم باألتصال وتذكريها, بزيارهتم
 حتتاجه ما هلا وفر وقتك, من هلا ابذل معينة, هوايات هلا كانت إذا.75

 .عاملها يف جديد بكل وعرفها, هبواياهتا للقيام

 هلا اكتب شاعر ا كنت إن مميز ا, عمال   هلا قدم هواياتك, جمال يف.76
 تغريدة أو مقالة اكتبلها كاتب ا كنت وإن قصيدة,

 وعدم أحفادها, على امسها يطلق أن األم حتب اجملتمعات بعض يف.77
 برغبتها أكرمها.مينعها أبنها حياة يف التدخل رغبتها

 ودخولك خروجك حال ويف اجلميع, على قدمها مركبتك ركوهبا عند.78
 .قبلها مساعدتك حتتاج كانت إن إال عليها, التتقدم

 بل الدارجة, أو الفظة, أو الغليظة, الكلمات معها التستخدم.79
 .األلفاظ وأروع العبارات, وأحصن الكلمات, أمجل استخدم

 , واألحفاد األبناء, من مقدمة لألم هدية ألفضل مسابقة عمل.80
 .باخلريات وتسابق نفوسهم, يف ملكانتها تعزيز فذلك

 الليل ثلث)دائمة بدعوات فخصها املستجابة, الدعاء أوقات حتري.81
 ..السجود-اجلمعة من ساعة آخر-األخري

 يف لك األم تقدمه ما كل عن أصدقائك وإعجاب آراء اعرض.82
 . سيسرها فذلك, إعجاهبم ومدى هبا, تستضيفهم اليت الوالئم

 واليكون هلا, كامال   معها للجلوس املخصص الوقت يكون أن جيب.83
 . واجملالت الصحف بتصفح أو باالتصاالت, يهقطع وقت

 بأي منها يتحرجن وال صديقاهتن, مع تتواصل جيعلنها أن للفتيات.84
 .  طريقة وبأي تصرف أي عن ينهينها وال شكل,

, اجلميع على وتقدميها, مقام كل ويف مكان كل يف هبا االفتخار.85
 . عليها والثناء, ذكرها ورفع
 هذا عن مقاطع هلا أرسل أو الوالدين, بر عن قصص ا أمسعها.86

 .به ويسعدن األمهات به تأنس مما ذلك فإن,  املوضوع
 حرص دليل ذلك فإن برها, اهلل يرزقك بأن لك, الدعاء منها اطلب.87

 .هبا اللطف حبب منك وإشعار عليها, منك
ا منها اطلب.88  بقيمة حيسسها فذلك لك, والدعاء عنك, الرضا دائم 

 .عندك ومكانتها نفسك, يف رضاها
 للرب, جديدة طرق على يدهلم الذي أنت وكن بربها, اجلميع اسبق.89

 .  شيء منهم ذلك ينقص ال أجورهم ومثل أجرك فلك
, خدمتها أو طلبها عند وترقق هلا, وتذلل عندها, صوتك ترفع ال.90

 . طلبها تنفيذ عند الكلمات أمجل واخرت
 سكنها من اقرتب أمك, فيها تسكن اليت املدينة نفس يف كنت إذا.91
 .هلا لوصلها وأسهل هبا, للرب ادعى فذلك أمكن, ما
 فرصة, كل يف وصلها احتسب أخرى, مدينة يف تعمل كنت إذا.92

 راحتك سبيل يف وتصمت أجلك, من تتصرب فهي عليها, والتتأخر
 معك خذ وحدك, تزورها أن يكفي فال أخرى مدينة يف كنت إذا.93

 األم مبقام تليق عالقة تنشأ حىت واألبناء, الزوجة أسرتك
 هي تهظهر مل وإن وطلبها, أمك, أمر وقدم وهواك, نفسك خالف.94

 وأمنياهتا برغباهتا, ترضيها أن الرب كمال من فإن ذلك,
 قد أنت فهل احلساب, معها ودقق حني كل نفسك حاسب.95

 رضاها؟ أجل من املزيد لعمل حباجة أو بربها؟ قصرت أو العمل, أصبت
 أبنائك برب إليك يعود سوف لوالديك تعمله ما أن , يقني على كن.96

 .مماتك وبعد حياتك, يف لتسعد رضاها على فاعمل لك,
 معها وابقَ  بنظراتك, وتابعها الَزْمَها, صحي, بعارض مرورها حال يف.97
 خبدمتها يقوم من جلب على واعمل أوقاتك, كل يف
 أمام ذوقها ومجيل اختيارها, وحسن ملبسها, على الدائم الثناء.98

 األمر هذا يف فالتقصر قلبها, يف السرور يدخل اجلميع
 أصدقائك, مع صورك على وأطلعها رحالتك, أحداث عليها قص.99

 .دعواهتا ذلكم من فيكفيكم رحالتكم, يف استمتعتم وكيف
 ونفذ نفس, بطيب مالحظاهتا وتقبل صدر, بسعة مهومها استقبل.100

 . راضية صاغرة بنفس توجيهاهتا
 .باستشارهتا وخذ بنصيحتها, واعمل بأمرك, استشرها.101
 .ومقامها مبكانتها, تليق بطريقة اجلس جملسها, يف.102
 من نفسها تشتهي ما كل هلا وقدم أمامها, األكل بآداب تأدب.103

 . واملشرب املأكل
 مبا وعاملها حياهتا, طريقة وافهم حبسبها, وعاملها نفسيتها, ادرس.104

 . منها أكثر وأعطها ميوهلا, واعرف يناسبها,
 يؤثر ال وأن أمها, عن الزوجية حبياهتا التنشغل أن الفتاة على.105

 اخلاصة مكانتها فللبنت برها, على بأسرهتا ارتباطها
 فيحسن األبناء, من الذكور يعرفها ال قد األم حاجات بعض.106

 . ألمهاهتن يقدمنها وأن لذلك يتنبهن أن بالفتيات
 يتلفون أو, البيت بأثاث يعبثون كأبناء الجتعل ألهلك زيارتك عند.107

 .بعدهم من بإصالحه األم فتتعب حمتوياته,
 مقتنياته, أو البيت أثاث بعض إتالف على أبناؤك يقدم عندما.108
 .منه أفضل هو ما وجلب اخللل, هذا لسد نفسك من فبادر
 يف نزورهن أن بنا فيحسن مرضه, أثناء املريض نفسية تتغري.109

 .األطفال باجتماع األم إزعاج من ولنحذر مرضهن,
 برها من فليس الزيارات, برنامج يرتب أن حيسن األحفاد كثرة مع.110

 .واحد يوم يف وأبنائهم األبناء مجيع حيضر أن
 باسرتاحة, إما مناسب, مبكان جيتمعوا أن أوالدهم كثر مبن حيسن.111

 .األطفال ضجيج من األم التنزعج حىت وذلك حديقة, أو
 رد من وجزء كهدية األبناء من يقدم مناسب عمل هو لألم وقف.112
 . لألم الدين
 فصاحب اآلخرين, عن هبا ينفرد مميزات األبناء من ابن لكل.113

 .به مباتتميز فربها املرح, ومنهم الرأي, وصاحب اجملهود,
 

. ألمه حمببة مميزات من حيمله ما ابن كل يعرف أن حبذا.114
 . هلا ويقدمها فيساعدها

 حبًّا قلبها يف تزداد أن تريد كنت فإن أبنائها, رؤية من متل ال األم.115
ا عنها تنقطع فال  .أبد 

 كيفية وعلمها احلديثة, االتصال أجهزة يديها بني ضع.116
 .حسابك على فاتورهتا واجعل منها, تستفيد وكيف استخدامها,

 أمجل هلا ترسل أن فيحسن جوال جهاز متتلك األم كانت إذا.117
 احلب من ويزيد بالقلب يبقى مما ذلك فإن العبارات,

 من جمموعة تغليف ميكن السن, يف الكبريات من األم كانت إذا.118
 .ومعارفها صديقاهتا, إىل األم لتهديها اهلدايات,

 بغيتها, منها وامسع متهل بل باملكاملة, التتعجل باألم األتصال عند.119
 .بنفسها هي تنهيها حىت املكاملة التنهي وأن

 أو تناٍج, أو صوت, رفع بدون احلديث, بآداب نتأدب جملسها يف.120
 . تكره مما شيء أي ذكر أو تشاجر,

 منها, قدمت اليت البلد من هدية هلا قدم السفر, من قدومك عند.121
 .برؤيتها فرحتك عن وتعبري سفرتك, عن هلا ذكرى فذلك
 زواجها أيام أول أو صغرها, أيام األم هبا عاشت اليت لألماكن.122

 .اجلميلة أيامها لتتذكر األماكن لتلك أخذناها فهل خاصة, مكانة
 السعادة جيلب بينهم املنافسة روح وبث الرب, فضل اإلخوة تعليم.123

 حسناتك موازين يف ذلك ويكتب واألم, لألبناء
 . يكره مبا ألحدمها تتعرض فال بعضهما, عن والداك ينفصل عندما.124
 بطريقة عملية حلوال   قدم العائلية املشكالت بعض وجود عند.125

 . األم وتسعد اهلم لتفرج, السفينة لتنقذ دبلوماسية
 هلا وقدم إليه, وأحسن فأكرمه, أبيك, غري بزوج األم ارتبطت إذا.126

 قلبها يطمئن فهذا املختلفة, املناسبات يف اهلدايا
 يف وشاوره مكانته فأعل أبيك, غري بزوج مرتبطة األم كانت إذ.127
 .بنصحه وخذ أمرك, بعض
 معهم التواصل هلا وسهل أمك, على يعز مبن هاتفك عرب اتصل.128

 . وزيارهتم
 طريقها, ودهلا يدها, وأمسك ضعفها, ارحم و, الزمها كربها عند.129

 .معها تقصر وال ماتريد هلا ووفر حاجياهتا, وناوهلا
 تقبل ورأيك, لنفسك تتعصب فال رأيك غري رأي ا األم أبدت إن.130
 .اخلالق مبعصية يكون أن إال خطأ كان وإن رأي كل منها
 نتاج أو للصحف أو للمجالت املتابعات من األم كانت إذا.131

 . هلا كهدية تلك يف أشرتاك فقدم األشرطة, أو املكتبات
 ذلك هي تطلب جتعلها وال وحني, وقت كل يف األموال هلا قدم.132
 طلبها عند أبنائها على تضيق أن ختشى األمهات فبعض. منك
 تلك قيمة تأخذ فال مبستلزماهتا أتيت أو حاجاهتا, هلا اشرتيت إذا.133

 .هلا بسيطة هدية هلا اجعلها بل املستلزمات,
 وعلمها فرتة, كل مبلغا   فيه وضع خاصا بنكي ا حساب ا هلا افتح.134

 حريتها تعطيها فأنت, الصرافة ماكائن مع تتعامل كيف
 الناس أعز أووسط, منها وأعتذر سريعا   فعد حقها, يف أخطأت إذا.135

 .خطأك هبا تغفر هلا هدية وقدم عذرك, لتقبل عندها
 فلفظ بذلك, حتسسها اليت األلقاب عليها التطلق سنها كرب عند.136

 .نفسها يف حيز أو يضايقها, قد السن كبرية أو اجلدة,
 فالتنصحها الزوجية, حياهتا يف مناسب غري تصرف ا رأيت إن.137

 زوجها حق وبني, كربياءها الجترح بطريقة قدمه بل مباشرة,
ا فكر.138  حولك, من البارين أحوال وتأمل لربها, جديدة بوسائل دائم 

 .أمك مع وطبقها عليها وزد, أفكارهم واستنسخ
 هو أجلها من عمل كل اجعل بل. ألمك بربك حد   عند التقف.139
 .أفضل وعمل أكمل لربك سبل عن دائم ا حبثوا حقها, من أقل

 فالتستصغرها آرائها, أو أفكارها, أو أفعاهلا, من يكن مهما.140
 .اآلخر البعض يف وجاملها ذلك, ببعض جارها بل باطن ا, أو ظاهر ا,

 تستمع تتحدث أو كالمها, أثناء تسرح أو حديثها, التقطع.141
 .  قلمك وأعطها مسعك, أرعها. إليك تتحدث وهي لغريها
ا اطلع.142  فذلك بأمهاهتم, الربرة وسري الرب, فضل أحاديث على دائم 
 .مهتك من يزيد بأن حري
 ابتاله مما عافاين الذي هلل احلمد: فقل أمه, بعقوق مبتلى رأيت إذا.143
 .الشماتة شر من اهلل حيميك أن حري فذلك به,

 أن احرص صدره, عن تبعدها أو ظهرك, التعطها جملسها يف.144
 .خبدمتها وأسرعهم اجمللس, يف إليها الناس أقرب أنت تكون
 بيدها, وأمسك مبوازاهتا, وسر نعليها, قدم املسري, أرادت إذا.145

 . معها ديدنك ذلك واجعل, وقلبك ببصرك وتابعها
 أو هلا, التهاين يقدم من آخر أو أخبارها, يعلم من آخر التكن.146

 .اهتمامك مقدار يعكس فهذا بادر مبصاهبا, يواسيها
 بنفس موقفك تربر أو عليها, الترد عليك, غضبت أن حال يف.147

 .منها العفو واطلب اعتذارك, فقدم خمطئ ا كنت وإن اللحظة,
 على واعتد وحتمل, فاصرب, الغضب, بسريعة تبتلى األمهات بعض.148

 .واألجر الصرب ولك العافية هلا اهلل واسأل طريقتها,
 طريقة كل اكتب مث ورقة, يف لنفسها احملببة األم صفات اكتب.149

 .هبا والرب قلبها إيل للوصول تتبعها أن حيسن
 فلماذا الكثري, اخلري حرموا وكيف أمهاهتم, فقدوا من وانظر تأمل,.150

 .مفتوح ا أمامك الباب اليزال وأنت التقصري
 عليها, اهتمامك ركز ارتباطاتك, وألغ سفراتك, أجل..مرضها عند.151

 .أبنائها برؤية بتحسن تشعر فهي


