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 في حياتها وبعد مماته طريقة ليصل برك بأ مك 205      

 
 

. فقدمها ممتنًا لها سعيًدا بأ ن قبلتها، أ مثلة لهذه المناس بات: أ ايم العيد، زواج ال بناء، اختر هدية مناس بة لكل مناس بة  -1

 وغيرها.معافاة من ال مراض،..، الوالصيف سم الش تاءر، دخول موا، العودة من السفأ و نجاحهم

هري معين لل م، لكي يفي هذا المبلغ ابحتياجاتها، وتوفر منه يشترك فيه ال بناء بوضع مبلغ ش  وضع حساب بنكي لل م، -2

مس تلزماتها بدون أ ن تضطر لطلب ذلك منهم، ويمكن عمل هذه الطريقة حتى ولو كانت ال م موظفة، فال م تُحب أ ن ترى بر 

 أ والدها بها رغم عدم حاجتها لتلك المبالغ.

 حياة ال م، وأ ن يعاملوها بمثل ما يناس بها بحسب كل مرحلة.ل  المراحل السنية المختلفة يحسن ابل بناء أ ن يتفهموا -3

يؤذيها، فقد نُهيي عن التأ فف،  ماالتي سوف تطرحها على مسامع أ مك، حتى ال تسمع  كن حريًصا على انتقاء كلماتك -4

 وهو أ بسط الكالم، فكيف أ ذيتها بأ عظم.

ودعها وجهًا لوجه، ر من تقع عيناك عليها، ع، وهي أ خفاحرص أ ن تكون هي أ خر من تود عند عزمك على السفر -0

ليها، وأ دخل السرور عليها، وامكث عندها وقتًا طوياًل، ثم احرص أ ن يكون الخروج النهائي  ن عندها، فتحظى موتودد ا 

ذن الله-بدعواتها التي هي   مس تجابة. فا ن كنت في بلدة أ خرى. فليكن االتصال هو البديل. -اب 

تؤنسها، وتطمئنها على وصولك ل جلس معها تقابل، سلم عليها، واجب أ ن تكون هي أ ول من ي عند قدومك من السفر: -6

خبارها بموعد حضورك حتى التفاجئها بدخولك عليها، فقد تؤثر مفاجأ تك السارة  ورجوعك سالًما من سفرك، واحرص أ ن يتم ا 

غير مناسب للزايرة مهما كان ذلك الوقت،  عليها وتضرها، وال تحدثك نفسك أ ن تؤخر مقابلتك لها، أ و أ ن تعتقد أ ن الوقت

ليها. لى ابنها، وتقر عينها بوصوله ا   فال م ال يقر لها قرار، وال يراتح لها ابل، حتى تنظر بعينها ا 

السعادة، وتجلي من ، ولو للحظات بس يطة، فكم تبث تلك المكالمة في صدرها في سفرك احرص أ ن تتصل بها يوميًا -7

 .عنها بعد الحزنالهم، وتزيل الخوف، وت 

ذا كانت تسكن في نفس بلدتك، وال تبعدك مشاغل الدنيا عن مقابلتها، وال نس بها، فهذا  احرص على مقابلتها يوميًا -8 ا 

أ قل القليل بحقها، ولتحرص أ ن تكون هذه المقابلة تليق بمقدار حبها، وعظيم مكانتها، فال يأ ت المرء على عجل ثم يمضي، أ و 

لى   الساعة كل حين ويتململ، بل حقها أ عظم من ذلك.يسلم وهو ينظر ا 

ن لم تكن ال م في نفس البلد -9 ، فيجب أ ن تتواصل معها ابالتصال اليومي، وعدم االنقطاع عنها ل ي سبب من ا 

 ال س باب.

لى من تُ  من أ جمل ما تقدمه لل م -15 ا معهم، حب، وأ بناؤها هم أ عز الناس عليها، فكن رفيقًا بهم، لطيفً أ ن نتقرب ونتودد ا 

تساعدهم في قضاء حوائجهم، وتعينهم في أ مور حياتهم، فكم تُسر ال م عندما تجد غرس تربيتها بدأ ت تثمر ثماره بثمار طيبة، 

 مع أ سرتها.نتاجه تجُ 

 .، فذلك مدخٌل للسرور عظيم، وهو حق بس يط، وتقدير لها جميلل رأ سها، ويدها، وقدمها عند مقابلتهاقب -11
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كيف  رون، وذلك بتقديم نفسك كقدوة حس نة في التعامل معها، فدعهم يو مكانة أ مك ابلقول والعملعلم أ بناءك عل -12

 وتحترمها، فذلك حري بأ ن يطبقوا ذلك معك ومعها. ،تخدمها، وتقدرها

 ، وتحضير أ غراضها في وقتها، فا ن ذلك أ دعى للتقرب لها، والُبعد عن سخطها.الحرص على تلبية طلباتها -13

ذا وعدت فأ وِف ابلوعد، أ و ال تعدها من ال صل.ها بوعد ثم تخلف وعدكال تعد -14  ، ا 

دخااًل لشعور الفخر والسعادة  انسب كل نجاح في حياتك -10 لفضل الله س بحانه وتعالى ثم لفضل تربيتها، فا ن في ذلك ا 

ة أ بنائها، وهو ثمرات من صنع في قلبها، وبثًّا للسرور في نفسها، ذلك بأ ن رأ ت نتائج تربيتها هي نجاحات تتحقق في حيا

بناء هو نجاح للوالدين.  تربيتها، فكل نجاح لل 

ن كنت محقًا -16 ذا كان في ال مر مصلحة، أ ما ال تجادلها وا  ، ولكن اس تخدم الطرق السهلة لعرض رأ يك وطرح أ فكارك، ا 

ذا كان فضول جدال فالتخلي عنه وتحقيق رغبتها، وسماع رأ يها أ ولى، وأ هم، وأ جدر.  ا 

خو ال تقلل من رأ يها أ مام الناس -17 ذكر لها تك سواًء كانت حاضرة أ و غائبة، فذلك منكر من القول، و ، أ و أ مام أ بيك، أ و ا 

 .بما تكره، وسوء تأ دب معها

ن كانت جاهلة ببعض أ مور الحياة، بل زد علمها من تلك المعلومات ال تزدرها، أ و تنقصها -18 ، أ و تقلل من قيمتها ا 

 ك أ نت بمكان الجاهل بها.بشكل يجعلك وكأ ن

، أ و رفع الصوت عندها، أ و نظرات االشمئزاز عندما تكون بين يديها، أ و نظرات ابتعد عن الضحك بقوة أ مامها -19

بداء السخط على أ مر تحبه في نفسها، فكل ذلك يؤثر عليها وعلى  الغضب في مجلسها، أ و العبوس ابلوجه في حضرتها، أ و ا 

 نفسيتها.

دخااًل للفرح عليها،  أ ول من يعلماجعلها هي  -25 بكل خبر سعيد بحياتك، واجعلها المطلعة على أ سرارك، فا ن في ذلك ا 

لى قلبها، فهيي ترى أ نك ما زلت ابنها الذي يحتاج أ مه رغم كبر س نه.  ويجعلك بمكان مقرب ا 

ذا كانت من كبار السن فوفر ال جهزة التي تحتاجها، منحافظ على رعايتها الصحية -21 أ جهزة الضغط، وقياس  ، وا 

 السكر، وأ دوات خاصة للنهوض، والقيام وغيره مما تحتاج من ال دوية.

 الشامل لالطمئنان على صحتها. ضع لها برانمًجا شهراًي للفحص -22

لى  وفر لها حاجياتها -23 التي تناسب س نها، ففي مراحل الش باب تحتاج مس تلزمات معينة، وفي مراحل الكهولة تحتاج ا 

 خرى، فكن عواًن لها كما كانت هي عواًن لك منذ نعومة أ ظفارك.أ ش ياء أ  

ن نشطت فأ ظهر السرور فرًحا بعافيتها، داوم على رقيتها، وضع يدك على مكان عند مرضها -24 ن تأ لمت تأ لم معها، وا  ، ا 

ذن الله تعالى.  أ لمها، واقرأ  عليها ال ايت، وأ حاديث الرقية الصحيحة، فذلك بر وعافية اب 

لى أ فضل حال، وال تسمع أ ي أ خبار عن سوء المنقلب لمثل حالتها، وأ بعدها  ها في حالة مرضهاطمئن  -20 بأ نها سوف تعود ا 

نما هي محطة ابتالء وتمحيص ذنوب ثم هي لحظات وتعود  عن كل قصص قد تؤذيها. بل اذكر أ ن هذه س نة الله في الحياة، فا 
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 أ نشط مما س بق.

ذا كانت قادرة على ذلك، وتفاهم معهم على أ ن في مك اجلب لها ال طباء المختصين -26 ليهم ا  ان سكنها، أ و اذهب بها ا 

 يطمئنوها على حالها، وأ ن ال مر شيء بس يط وحالة عابرة.

لى نفسها، لكي تدخل السرور في قلبها، وترفع أ عنها على صلة رحمها -27 لى صديقاتها، وقريباتها المقرابت ا  ، واذهب بها ا 

 وتزيد في طاعة ربها، ويحسن أ ن تشتري بعض الهدااي التي تناس بهن لكي تقدمها لهم عند زايرتها لهم.من درجتها بصلة رحمها، 

ه بأ نواع، و ضع صندوقًا خاًصا ابل م -28 تقدمها ل ، والحلوايت، وال لعاب، والهدااي الصغيرة، وذلك البسكويتمن  امل 

 ا لل طفال بها وحب االلتقاء معها.حفاد عند قدومهم لها، فا ن في ذلك تحبيبً لل طفال وابلذات ال  

، تواصل معها، واطمئن عليها في كل وقت وكل حين، منذ أ ن تخرج من بيتها عند سفرها أ و خروجها لمسافة بعيدة -29

 حتى تصل لمقصودها، ثم كرر اتصالك عليها في أ ايم مغيبها.

لك مما يدخل الحزن على قلبها، ولكن أ خبرها ، أ و تشكي مواجعك المؤلمة لها، فا ن ذال تبث أ حزانك الموجعة عليها -35

 أ ن ال مر يسير، وأ نك مطمئن، وأ ن الله فارج همك، وأ نك متفائل في أ مرك.

كونها ترى ابنها وفلذة قلبها يواجه حياته الزوجية ال مر، وذلك ، فهيي تحزن لهذا ال تنشر مشاكلك الزوجية أ مامها -31

تقدم لك أ ي حل، ومهما كان الحل في سبيل أ ن تراك سعيًدا في حياتك، لذا وصعوابتها، فعاطفتها الجياشة سوف تجعلها 

 فمن الرفق بها والرفق بحياتك، أ ن تكون ال م بعيدة عن مشاكلك.

، أ و تخبرها عن تفاصيل حياتك وما تقدمه لزوجتك وما تقدمه زوجتك لك، ال تكثر الثناء على زوجتك أ مام أ مك -32

لب ال م يغار، ويخاف أ ن يكون االبن قد استبدلها بغيرها، وأ ن تكون هي التي تزرع وغيرها فمهما كان ابلزوجة من لطف، فق

جحاف حق ال خرين.  هو الذي يحصد، حافظ على عالقة متوازنة مبنية على االحترام والتقدير المتبادل، وعدم ا 

ها، ووثق العالقة بينهما، ولكن ال ، ارفع مكانتها وال ترض ابلتقليل من وكذلك ال تنشر كل عالقتك مع أ مك لزوجتك -33

تكن دائًما بمحل مقارنة بين زوجتك وأ مك، فكلٌّ له مكانته، وكلٌّ له طبيعته التي يجب أ ن نعامله بها، وكلٌّ له حقوقه 

 وواجباته التي يجب أ ن نؤديها له بدون نقص أ و ا خالل.

ذلك، بل اس تخدم الحياد الظاهر، واعمل  ، فأ نت بغني عنتجنب الحكم بين أ بيك وأ مك في الخالفات الزوجية -34

 ابلباطن على النصح والصلح.

ن كنت ترى أ ن ال تنتقدها في ملبسها -30 ، أ و في مظهرها، أ و اختيارها، أ و مزاجها، أ و أ سلوبها، أ و طريقة تعاملها، وا 

 يكشف العيب فيحزن. ذلك ظاهر للعيان، وتخاف أ ن ينتقدها ال خرون. فعليك أ ن تقدمها بأ سلوب ال يجرح فيؤلم، وال

خوتك قوية -36 ن اجعل عالقتك مع ا  بينك وبينهم، فال تجعلها أ مام عين ال م فذلك حزنها، قدر الله وجود المشاكل ، وا 

 وبؤسها.

ن كنت ترى لذلك أ س بااًب معينة، فليكن مهما كانت ظروف والديك الزوجية -37 ، فال تؤيد أ ابك في الزواج على أ مك، وا 
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 ك وبينه وبدون علمها.تأ ييدك ل بيك بين

ما علمها أ مور دينها ابلحكمة -38 دخال القنوات المفيدة، أ و ، والموعظة الحس نة، وذلك ا  ، والكتب النافعة جلب ال شرطةاب 

 حضور مجالس العلم والذكر والمحاضرات.بالمناس بة، أ و 

حضال تحرمها من حضور مجالس الذكر -39 ار مواعيد الندوات لها، ، وذلك بتوصيلها للمحاضرات، والحلقات، وا 

 البرامج المبثوثة في وسائل اال عالم.مواقيت والمناس بات الدينية، و 

ذا كنت في حج أ و عمرة مع أ مك، فكن عبًدا لها، تحافظ  لوالدينأ فضل وقت لال حسان اب -45 أ وقات عمل الطاعات، فا 

لطريق الذي تسير عليه، واجعلها نصب عينيك، عليها، وترفق بها، وتلذذ ابلعمل معها، أ مسكها من يدها، ونبهها لمخاطر ا

 ومحل عنايتك.

خوانك -41 نما هو بفعل همزات قدم أ عذارك لمن يخطئ من ا  ، وأ شد بتربيتها لهم، وأ ن الخطأ  الذي حصل منهم، ا 

لى الصراط المس تقيم.  الش ياطين، وأ ن الله سوف يرده ا 

ء، أ و أ بناء، بل قلل ال ثر عليها، فا ن ذلك سوف يخفف ال لم ، من أ قارب، أ و أ صدقاكبر من أ خطاء ال خرين عليهاتُ ال  -42

 ويجبر المصاب ويحافظ على مكانة ال حباب.

مثل هذه لها ، والمصائب المفاجأ ة بدون أ ن تقدم تمهيًدا يخفف ال ثر عليها، أ و تقدم ال تفاجئها ابل خبار الحزينة -43

ليها وقابله وسلم عليها  ومهد لل مر، ثم أ خبرها، وذكرها أ جر الصابرين. ال خبار عبر الهاتف، بل احضر ا 

ن أ عذب نش يد من ، فهيي تعشق الكلمات العاطفية، وتطرب للكلمات الرومانس ية، فال تحرمها مالمرأ ة مهما كان س نها -44

 .أ حلى صوت

على أ نها في ريعان  ، أ و تظهر أ نها أ صبحت غير قادرة على القيام بواجباتها، بل نشطها ابلكلمات التي تدلال تكبر س نها -40

ليها في كل مراحل الحياة.  ش بابها، الطفها ابلجميل من الكلمات، وأ حسن ا 

ن كانت كبيرة، عطور، أ دوات تجميل، ثياب جديدة، ومالبس سهرات ال تحرمها من أ ي شيء تحبه المرأ ة -46 ، حتى وا 

 جميلة، اجعلها تعيش عمرها من جديد.

ذا كان لك زوجات أ ب وبينهن خالف -47 ، فال تثن عليهن أ مامها، أ و تقع في الحكم لهن على حساب أ مك، حتى لو اتا 

ن السالمة في مثل هذا ال مر ال يعدلها أ ي شيء، ولكن كن مصالًحا بينهن  كانت زوجة ال ب هي صاحبة الحق في ذلك، بل ا 

 بطريقة ال تبين أ نك توافق زوجة أ بيك، أ و أ نك تميل لصالحها.

، أ و أ ن تتمنى أ ن تكون مثلهم، أ و تتمنى أ ن تصل للمراتب التي وصلوا ى تربية ال خرين أ مام أ مكال تكثر من الثناء عل -48

ليها، فذلك يخدش نفسها، وفيه ظاهر من القول لعدم رضاك عن تربيتها، وأ ن لك مالحظات على عملها الذي دأ بت عليه  ا 

 طول عمرها.

بجميع جوارحك، ابتسم في المواقف المضحكة، تفاعل مع ، أ رعها سمعك وبصرك وقلبك، وأ قبل عليها عند حديثها -49
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 المواقف المحزنة، ال تكن جامد المشاعر.

، ومازحها بكلمة، وداعبها بلطف، وكن خفيف الظل، وأ ما في ال وقات العصية فكن جاًدا، مهتًما، قابلها دائًما اببتسامة -05

لى ذلك.  يقًظا، فالموقف يحتاج منك ا 

نهن يش تقن لحديث ال بناء.عالم من حولهاحدثها عن أ حداث ال -01  ، وقص عليها أ حسن القصص، وأ خبرها بما يسرها، فا 

 ، والشكر لعطائها، فال أ قل من ذكر يخالطه شكر.كن دائم الثناء على تربيتها -02

ن بلغها أ ن أ كبر أ منياتك -03 فعلت  في الحياة أ ن تعيش هي بسعادة، وأ ن ترضى عنك، وأ ن تكون أ نت سبب سعادتها، فا 

 فقد حققت لها أ ملها، بأ ن ترى أ كبر أ ماني أ بنائها أ ن يحققوا السعادة لها.

ن كان والداها من ال حياء فال تبخل ببرهما -04 ن كاان من ال موات فاعمل كل ما يصل ا  ، ومساعدتها هي أ يًضا ببرهما. وا 

ليه يقول:  رح ال موات وترضي والدتك، فالرسول من الدعاء، والصدقة عنهما، وغيرها من ال ش ياء التي تفما في قبورهما، ا 

ال من ثالث: صدقة جارية، أ و علم ينتفع به، أ و ولد صالح يدعو له» ذا مات ابن أ دم انقطع عمله ا   .«ا 

ما مشاركة بعمارة مسجد، أ و كفالة أ يتام، أ و رعاية حفظة كتاب الله، أ و القيام على اجعل لها وقًفا يزيد من حس ناتها -00 ، ا 

 والمساكين.الضعفاء 

، أ و شيئًا مما تتعلق به نفسها، فال تنتظر أ ن تطلبه منك، بل ابدر أ نت وحقق أ ميناتها، عندما تذكر لك بعض أ منياتها -06

 وابلقدر المس تطاع وأ فضل.

 ، وكل أ عمالك، وجميع أ صدقائك، بل وأ بنائك، وزوجتك.قدمها على كافة أ شغالك -07

زايرتك، وأ قنعها ابلمبيت عندك، فا ن ذلك سوف يجعلها تغير من حياتها، وتسعد  ، واطلب منها كل حينأ كرمها ببيتك -08

 بلطف ابنها.

خوتك فا ن ذلك سوف يجدد نشاطها، ويبهجها في حياتها.خذها برحلة جماعية معك -09  ، ومع أ بنائك، أ و مع ا 

ليس لها سنٌّ معين، أ و عمر  اجعلها تس تمتع معك ومع من تحب بوجبة في مطعم فاخر، فهذه ال ش ياء من حين ل خر -65

ن تمنعت فأ قنعها بذلك.  محدد، وا 

 ، أ و ال سواق الفخمة قد تكون لها أ منية، فلماذا ال يكون تحقيق هذه ال منية على يديك.زايرة المحال التجارية -61

 مناس بة لتقدمها ل بيك، فذلك من ابب اال حسان للجميع. قدم لها هدية رجالية -62

 وحسن معاملته أ مام أ مك يجعلها تفخر بذلك. بالثناء على ال   -63

داراته، وحسن الثناء على معاملتها -64  لبيتها، وجميل تبعلها لزوجها، يحفزها ويرفع من معنوايتها، ويزيد من ثقتها بنفسها. اا 

أ كثر من ال والد، فاحفظي سرها، وأ عطيها أ سرارك، وتفهمي نفسيتها، وعامليها كأ نك  البنات ابلغالب قريبات لل م -60

 صديقة لها.

، والمصاعب، وذلك ليكونوا س نًدا منيًعا لها في كربتها، وأ ن يقفوا معها الذكور من ال بناء تحتاجهم ال م في حال المحن -66
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 يد.ك السدها، وأ س ندها وأ عطها من قوتك ورأ يفي شدتها، فكن مع 

يد من سعادة ال م، ل ن ال م ز ، والتودد لهن، وحسن التعامل معهن، وتقديم الهدااي كل فترة لهن. يتلطفك مع ال خوات -67

 تحب من يلطف بفتياتها.

قد يناسب س نها وال يناسب من حولها، بل كن فخوًرا بها، وارض عن أ فعالها  ال تخجل من أ ي تصرف تقوم به ال م -68

ذا كان ال يخالف الشرع، وال يناقض ال عراف.، وسخيمن رض يرض  ط من سخط، وكل ذلك ا 

 ، وابعث معهم الهدااي لها في المناس بات المتعددة.علم أ بناءك أ ن يتلطفوا معها -69

ن كانت ضعيفة السمع فارفع امسك يدها في حال كبرها -75 ، وقدم حذاءها، ودلها طريقها فأ نت أ حق الناس برعايتها. وا 

ليها أ كثر لتسمعها عند حديثها.صوتك لتسمعك قترب ا   ، أ و ا 

 ، ويس بق بخدمتها والفوز برضاها.اجعل هناك جائزة ل بنائك لمن يحسن معاملتها -71

ن بيتها بأ حسن حال، فقم بصيانته، ومتابعة أ عمال التحسينات فيه في كل ، لذا ساعدها على أ ن يكال م تهتم ببيتها -72

 وقت وحين.

هدائها ما يناس بها لغرفتها، أ و دعها تحتار هي ما تحب أ ن تجمل به مكانها، ال م مكانة خاصةلغرفة النوم عند  -73 ، تفنن اب 

 وكذلك من ال ماكن التي تحرص عليها ال مهات غرفة الضيوف، فاجعلها أ فضل ما يكون.

 . وكن سبب وصال بينهم.بر بأ قرابئها وساعدها في ذلك -74

ذا كانت لها هواايت معينة -70  بذل لها من وقتك، ووفر لها ما تحتاجه للقيام بهواايتها.، فاا 

ن كنت في أ ي مجال من مجاالت هواايتك أ نت -76 ذا كنت شاعًرا فاكتب لها قصيدة، وا  ، قدم لها عماًل مميًزا عنها، فا 

 كاتًبا فاكتب ابسمها قصة قصيرة، وهكذا..

، ويمنعها من طلب ذلك حبها الس تقرار أ بنائها مع ائهافي بعض المجتمعات تحب ال م أ ن يطلق اسمها على أ بناء أ بن -77

ن للتسمية على اسمها مكانة خاصة في قلبها، ودرجة رفيعة من رد الجميل في  زوجاتهم وترك الحرية لهم، فمهما تمنعت فا 

 نفسها، فال تحرمها من ذلك.

ذا كانت تحتاج  ، وفي حال خروجك ودخولك ال تتقدمفي حال ركوبك مركبتك فقدمها على الجميع -78 ال ا  عليها، ا 

 مساعدتك قبلها.

 

ن العبارات، وأ روع س، أ و الفظة، أ و الدارجة، بل اس تخدم أ جمل الكلمات، وأ ح ال تس تخدم معها الكلمات الغليظة -79

 ال لفاظ.

نفوسهم،  ، وال حفاد ل فضل هدية مقدمة لل م، ففي ذلك تعزيز لمكانة ال م فييمكن عمل مسابقة لل طفال من ال بناء -85

 وتقديرهم لصاحبة الفضل بعد الله، وتسابق ابلخيرات.
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 ، فخصها بدعوات دائمة.تحير أ وقات الدعاء المس تجابة -81

عجاب أ صدقائك عن كل ما تقدمه ال م لك  -82 عجابهم بحسن اعرض أ راء وا  في الوالئم التي تس تضيفهم بها، ومدى ا 

 مذاقها، وجميال صنعها، فكم سيسرها ذلك.

، وال يكون وقت يُقطع ابالتصاالت، أ و بتصفح الصحف أ ن يكون الوقت المخصص للجلوس معها كاماًل لها يجب -83

 والمجالت، أ و االنشغال عنها بأ ي شيء أ خر.

 ، وال يتحرجن منها بأ ي شكل، وال ينهينها عن أ ي تصرف وبأ ي طريقة.للفتيات أ ن يجعلنها تتواصل مع صديقاتهن -84

 ل مكان وفي كل مقام.في ك االفتخار بها -80

 ، فا ن ذلك مما تأ نس به ال مهات ويسعدن به.أ سمعها قصًصا عن بر الوالدين -86

شعار منك بحب اللطف بها.الله برها، فا ن ذلك دليل حرص من بأ ن يرزقك اطلب منها الدعاء لك -87  ك عليها، وا 

 ها في نفسك، ومكانتها عندك.، والدعاء لك، فذلك يحسسها بقيمة رضااطلب منها دائًما الرضا عنك -88

، فكن أ نت الس باق دائًما، وكن أ نت الذي يدلهم على طرق جديدة للبر، فلك أ جرك تسابق مع الجميع من أ جل برها -89

 ومثل أ جورهم ال ينقص ذلك منهم شيء.

 ، وتذلل لها، وترقق عند طلبها أ و خدمتها.ال ترفع صوتك عندها -95

ذا كنت في نفس المدينة ال  -91 ، ولكن تفصل بينك وبينها مسافة، فاقترب من مكان سكنها ما تي تسكن فيها أ مكا 

ليها.  أ مكن، فذلك ادعى للبر بها، وأ سهل لوصلها ا 

ذا كنت تعمل في مدينة أ خرى -92 نما هي تتصبر ا  ، احتسب المجاهدة بوصلها في كل فرصة سانحة، وال تتأ خر عليها، فا 

 ك.ائتتأ خر عنها كثيًرا، فاجعلها تنعم بلقفي سبيل راحتك، فال  تحملمن أ جلك، وت 

ذا كنت في مدينة أ خرى فال يكفي -93 أ ن تزورها وحدك، فأ بناء ال بناء بمقام ال بناء، خذ معك أ طفالك، وزوجتك في  ا 

 زايرتك لها، حتى تنشأ  عالقة تليق بمقام ال م. ولكي تسعد هي برؤية من كانت تحلم بهم يوًما من ال ايم.

ن لم تُظهر هي ذلك، فا ن من كمال من ال مور خالف نفسك وهواك في الكثير -94 ، وقدم أ مر أ مك، وطلبها، ورغبتها، وا 

 البر أ ن ترضيها برغباتها، وأ منياتها بدون أ ن تنطق هي بأ ي كلمة.

، فهل أ نت قد أ صبت العمل، أ و قصرت ببرها؟ أ و أ نك بحاجة لعمل حاسب نفسك كل حين ودقق معها الحساب -90

 ن أ جل رضاها؟ كل ذلك يجعلك بزايدة خير ومزيد بر.المزيد م

ليك ببر أ بنائك لك عاجاًل أ و أ جاًل، فاعمل على رضاها لكي كن على يقين دائم -96 ، أ ن ما تعمله لوالديك سوف يعود ا 

 تسعد في حياتك، وبعد مماتك.

وقاتك، واعمل على جلب من يقوم الَزْمهَا، واتبعها بنظراتك، وابَق معها في كل أ   في حال مرورها بعارض صحي، -97

بناء، وهناك يبرز الموفقون للخير، فكن منهم، بل كن  بخدمتها، وال تتوقف عن السؤال عنها، فهناك الضعف وهناك الحاجة لل 



 

01 

 

 في حياتها وبعد مماته طريقة ليصل برك بأ مك 205

 أ ولهم.

، وحسن اختيارها، وجميل ذوقها أ مام الجميع يدخل السرور في قلبها، فال تقصر في هذا الثناء الدائم على ملبسها -98

 ل مر.ا

، وأ طلعها على صورك مع أ صدقائك، وكيف اس تمتعتم في رحالتكم، فيكفيكم من ذلكم قص عليها أ حداث رحالتك -99

 دعواتها.

 ، وتقبل مالحظاتها بطيب نفس، ونفذ توجيهاتها بنفس صاغرة راضية.اس تقبل همومها بسعة صدر -155

 ، واعمل بنصيحتها، وخذ ابستشارتها.استشرها بأ مرك -151

 ، اجلس بطريقة تليق بمكانتها، ومقامها.في مجلسها -152

 المعروض.تش تهيي نفسها من المأ كل والمشرب  ، وقدم لها كل ماتأ دب بأ داب ال كل أ مامها -153

 ، وعاملها بحس بها، وافهم طريقة حياتها، وعاملها بما يناس بها، واعرف ميولها، وأ عطها أ كثر منها.ادرس نفسيتها -154

ن ال م ومهما أ ن ال تنشغل بحياتها الزوجية عن أ مها على الفتاة -150 ، وأ ن ال يؤثر ارتباطها بزوجها وأ سرتها على برها بها، فا 

ن للبنت مكانة أ خرى في صدر ال م، فهن محل االستشارة بما تضيق به النفس.  كثر ال بناء من حولها فا 

 يات أ ن يتنبهن لذلك وأ ن يقدمنها ل مهاتهن.، فيحسن ابلفت بعض الحاجيات قد ال يعرفها الذكور من ال بناء -156

ال تجعل أ بناءك يعبثون بأ اثث البيت، ويتعبون ال م بترتيبه من بعد خروجهم منها، أ و يتسببون  عند زايرتك ل هلك -157

تالف بعض محتوايته التي تعبت مع والد  بتزيين البيت بها، فا ن ذلك ال مر يحرجها، ويقلقها، ولكن تصمت من أ جل كفي ا 

 راحتك.

تالف بعض أ اثث البيت أ و مقتنياته، فبادر من نفسك لسد هذا الخلل، وجلب ما هو  عندما يقدم أ بناؤك على -158 ا 

 أ فضل منه.

، فيحسن بنا أ ن نزورهن في مرضهن، وأ ن نساعدهن في تعدي هذا ال مر، ولكن تتغير نفس ية المريض أ ثناء مرضه -159

 حتى ال يتضايقن. اللنحذر من أ ن نزعج ال م ابجتماع ال طف

يحسن أ ن يرتب برانمج الزايرات، فليس من المعقول أ ن يهجم جميع ال بناء وأ بنائهم في يوم واحد  مع كثرة ال حفاد -115

ظهار أ ي مظهر من الضيق منهم. ن ال م تضيق ذرعًا ابالس تعداد لهم، ويمنعها حبهم من ا   على ال م، فا 

ما ابستراحة، أ و برحلة برية، أ و بمتنفس، أ و حديقة، وذلك؛ أ ن يجتمعوا  يحسن بمن كثر أ والدهم -111 بمكان مناسب، ا 

 ل ن ال مهات عند الكبر ال يس تطعن أ ن يتحملن ضجيج ال طفال.

 يقدم من ال بناء كهدية لها وجزء من رد الدين لل م. لل م هو عمل مناسبخاص وقف  -112

، فمنهم صاحب المجهود، ومنهم صاحب الرأ ي السديد، ومنهم نخريعلى ال  بها مميزات ينفرد  لكل ابن من ال بناء -113

 المرح، وغيرها الكثير...، فحبذا أ ن يعرف كل ابن ما يحمله من مميزات محببة ل مه. فيساعدها ويقدمها لها.
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ال على ال بناء مع ال م، فال مل ال تمل من رؤية أ بنائهاغًبا تزدد حبًا دز  -114 ، فا ن كنت تريد ، تنطبق على الجميع ل حوال، ا 

 أ ن تزداد في قلبها حبًّا فال تنقطع أ بًدا.

، وعلمها بكيفية اس تخدامها، وكيفية االس تفادة منها، واجعل فاتورتها على ضع بين يديها أ جهزة االتصال الحديثة -110

 حسابك، فلك برها وبر من يتصل بها.

ذا كانت ال م تمتلك جهاز جوال -116 العبارات، ومن ثم ترسلها لها، فا ن ذلك مما يبقى فيحسن أ ن تختار لها أ جمل  ا 

 ابلقلب ويزيد من القرب.

ذا كانت ال م من الكبيرات في السن -117 ، يمكن عمل مجموعة من الهدااي لصديقاتها، من بعض ال غراض الشعبية، ويتم ا 

لى صديقاتها، ومعارفها.  تغليفها بشكل رائع، وذلك لتهديها ال م ا 

ن اتصلوا ابل مهات للسالم عليهن، أ ن ال يتعجلوا ابلمكالمة، بل يتمهلوا ويسمعوا منها بغيتها يحسن ابل بناء -118 فيجدر أ ن  .ا 

حالنا، وكل ذلك بال ملل، أ و ضجر، أ و ضيق من  حياتنا، ونطمئنها على مننسأ ل عن حالها، ونقص عليها أ حسن القصص 

 فسها.ننهيي المكالمة حتى تنهيها هي بن  ولنحذر أ ن، طول المكالمة

 ، بدون رفع صوت، أ و تناجٍ، أ و تشاجر، أ و ذكر أ ي شيء مما تكره.في مجلسها نتأ دب بأ داب الحديث -119

، قدم لها هدية تجلبها من تلك البلدة التي أ تيت منها، فا ن في ذلك ذكرى لها عن سفرتك، عند قدومك من سفرك -125

 وزايدة بفرحتها بعودتك.

أ ايم صغرها، أ و أ ول أ ايم زواجها مكانة خاصة، فهل فكران أ ن نأ خذها لتلك ال ماكن، وأ ن م لل ماكن التي عاشت بها ال   -121

نها خطوة رائعة تجعل ال م تعود ل ايم صباها أ و أ ايم ش بابها.  نجعلها تتذكر جميل أ ايمها، ا 

بناء وال م، فلنحرص علتعليم اال خوة فضل البر -122 خوتنا بهذه ، وبث روح المنافسة بينهم يجلب السعادة لل  ى أ ن نغذي ا 

 الفضائل.

 .، فال تتعرض ل حدهما بما يكرهعندما ينفصل والداك عن بعضيهما -123

 العائلية في ال سرة قدم حلواًل عملية بطريقة دبلوماس ية لتنقذ السفينة. عند وجود بعض المشكالت -124

ذا ارتبطت ال م بزوج غير أ بيك -120 يزيد من ها الهدااي في المناس بات المختلفة، فهذا ، فأ كرمه، وعامله ابلحس نى، وقدم ل ا 

 .سعادتها

ذ كانت ال م مرتبطة بزوج غير أ بيك -126  ، فأ عل مكانته وشاوره في بعض أ مرك، وخذ بنصحه.ا 

 بمن يعز على أ مك، ودعها تتواصل معهم.اتصل عبر هاتفك  -127

 حاجياتها، وال تقصر معها.، وأ مسك يدها، ودلها طريقها، وانولها عند كبرها ارحم ضعفها -128

ن أ بدت ال م رأ ايً  -129 ال أ ن يكون بمعصية  ا  ن كان خطأ  ا  غير رأ يك فال تتعصب لنفسك ورأ يك، تقبل منها كل رأ ي وا 

 الخالق، فهنا حاول أ ن تقدم رأ يك بطريقة تبعدها عن أ ن تتعصب لهواها أ و تظل في ضاللها.
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ذا كانت ال م من المتابعات للمجالت -135  لها اشتراًكا في مجلة تناس بها كهدية. ، فقدما 

 ، وال تجعلها هي تطلب ذلك منك.قدم لها ال موال في كل وقت وحين -131

ذا اشتريت لها حاجياتها -132  لها.مقدمة ، أ و أ تيت بمس تلزماتها فال تأ خذ قيمة تلك المس تلزمات، بل اجعلها هدية بس يطة ا 

ذا كانت قادرة على التعامل مع الحسااب -133 ا، وعلمها كيف تتعامل مع ماكينة ت البنكيةا  ، فافتح لها حسااًب بنكيًّا خاصًّ

 الصرافة، فأ نت تعطيها بعض خصوصيتها.

ذا أ خطأ ت في حقها -134  ، فوسط أ عز الناس عندها لعلها تقبل عذرك، وتتجاوز عن خطأ ك.ا 

أ و كبيرة السن قد يضايقها، أ و يحز في ال تطلق عليها ال لقاب التي تحسسها بذلك، فلفظ الجدة،  عند كبر س نها -130

 نفسها، فاحذر من ذلك.

ذا رأ يت تصرفًا ال يسرك -136 من تصرفاتها في الحياة الزوجية مع والدك، فال تنصحها مباشرة، بل قدم ذلك بطريقة ال  ا 

 تجرح كبرايءها.

 فكارهم وطبقها في حياتك مع أ مك.، وتأ مل أ حوال البارين من حولك، واس تنسخ أ  فكر دائًما بوسائل جديدة لرضاها -137

ٍ أ بًدا ببرك ل مك -138 . بل اجعل كل عمل من أ جلها هو أ قل من حقها، وابحث دائًما عن س بل لبرك ال تقف عند حد 

 أ كمل وعمل أ فضل.

لها في ، أ و أ فكارها، أ و أ رائها، فال تس تصغرها ظاهًرا، أ و ابطنًا، بل جارها في بعض ذلك، وجام مهما يكن من أ فعالها -139

 البعض ال خر.

ليك. أ رعها سمعك، وأ عطها قل ال تقطع حديثها -145  ك.ب، أ و تسرح أ ثناء كالمها، أ و تس تمع لغيرها وهي تتحدث ا 

 ، وسير البررة بأ مهاتهم، فذلك حري بأ ن يزيد من همتك.اطلع دائًما على أ حاديث فضل البر -141

ذا رأ يت مبتلى بعقوق أ مه -142  ي عافاني مما ابتاله به، فذلك حري أ ن يحميك الله من شر الشماتة.، فقل: الحمد لله الذا 

، أ و تبعدها عن صدرك، أ و ترضى بأ ن تكون بأ خره، واحرص أ ن تكون أ نت أ قرب في مجلسها ال تعطيها ظهرك -143

ليها في المجلس، وأ سرع الناس بخدمتها.  الناس ا 

ذا أ رادت المسير -144  سك بيدها، واجعل ذلك ديدنك معها.، قدم نعليها، وسر بموازاتها، وأ م ا 

، أ و أ خر من يقدم التهاني لها، أ و يواس يها بمصابها، ابدر بذلك فهذا يعكس مقدار ال تكن أ خر من يعلم أ خبارها -140

 اهتمامك.

ناس بة ال ترد عليها، أ و تبرز موقفك أ مامها في نفس اللحظة، اصبر وتحيَّن الفرصة الم  في حال أ ن نهرتك أ و غضبت عليك، -146

ن كنت مخطئًا فقدم اعتذارك، وقب ِل رأ سها، واطلب العفو منها.  لشرح موقفك الذي تسبب في غضبها عليك، وا 

، فاصبر، وتحمل، واعتد على طريقتها، ومن ثم اسأ ل الله لها العافية، واسأ ل بعض ال مهات تبتلى بأ ن تكون سريعة الغضب -147

 الله أ ن يجعل صبرك في موازين حس ناتك.
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لي قلبها والبر بها.اكتب صفات ال م في ورقة -148  ، ثم اكتب كل طريقة يحسن أ ن تتبعها للوصول ا 

، وانظر لمن فقدوا أ مهاتهم، وأ نهم قد حرموا من خير كثير، فلماذا التقصير وأ نت ال يزال الباب أ مامك تأ مل من حولك -149

 مفتوًحا، فأ حسن العمل قبل أ ن ال يمهلك ال جل.

 أ جل سفراتك، وأ لغ ارتباطاتك، ركز اهتمامك عليها، فهيي تشعر بتحسن برؤية أ بنائها. .عند مرضها -105
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 ال م بعد وفاتهار ب
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ذا كنت حاضر احتضارها، فكن متماسكًا حتى ال يزيد همها، ولقنها الشهادة برفق ولين وقلب مطمئن متيقن بعظيم  .101 ا 

 .فضل الله وكرمه وجوده

ن   ملسو هيلع هللا ىلص:وفي الحديث يقول النبيي   من برها أ ن تراك مكتمل ال يمان راضيًا بقضاء الله وقدره،  .102 عجبًا ل مر المؤمن، ا 

ن أ صابته ضراء صبر فكان خيرًا ل ن أ صابته سراء شكر فكان خيرًا له، وا  ال للمؤمن، ا  ]رواه  هأ مره كله خير، وليس ذلك ل حد ا 

 .مسلم[

ال ابلحضور  .103 خوتك بوفاتها بطريقة متدرجة، حيث ال ينزل عليهم الخبر نزول الصاعقة، وال يكون ذلك ا  أ ن تخبر ا 

 .ومقابلتهمالمباشر لهم 

ال من ثالث،  .104 نقطع عمله ا  بن أ دم ا  ذا مات ا  ذا مات ابن أ دم  قال:ملسو هيلع هللا ىلص عن أ بيي هريرة رضي الله عنه أ ن رسول الله فا  ا 

ال من ثالث: صدقة جارية، أ و علم ينتفع به، أ و ولد صالح يدعو ل ، رواه مسلم؛ فليكن جهدك منصب على هذه هانقطع عمله ا 

 .الثالث

الهم على فراقها، بل تأ كد أ ن والدتك تسعد بأ ن تكون مطمئن البال سعيدًا في حياتك، ال يغلبك الش يطان ابلحزن و  .100

ليك الش يطان عن فراقها لى وساوس الش يطان بل اشغل نفسك ابلدعاء لها كلما وسوس ا   .تذكرها وبرها ولكن ال تركن ا 

 .نشر خبر وفاتها في كافة مواقع التواصل حتي يحضر أ كبر عدد ممكن للصالة عليها .106

 .عجيل الصالة عليها ودفنهات  .107

 .الصالة عليها واتباع جنازتها .108

يقان ابال جابة عند الدعاء لها في صالة الجنازة .109  .حضور القلب عند صالة الجنازة عليها واال 

 .المكوث عند قبرها والدعاء لها ابلثبات .165

 .تصبير ال خوة وال خوات في أ ايم العزاء وترقيق قلوبهم وتذكيرهم بأ جر الصابرين .161

كير في كل مجلس بعظيم أ فعالها، وربط أ ي موضوع في المجلس بقصة عنها، فهنا س يحصل فضل الدعاء لها التذ .162

 .والترحم عليها

قناع الورثة من بعدك بضررها على أ مك .163 ذا خلفت ال م من بعدها وس يلة فيها غضب لله، فبادر ال زالتها بعد ا   .ا 

 .نفذ وصيتها ابسرع وقت .164

ن كان عليها دين .160  .اقض دينها ا 

ن كان لهم حق عليها أ و لهاا .166  .ستسمح من حولها ا 

ال ايم ال ولى من وفاتها يكون المرء على ذكرى قريبه بها، لذا فهو يجتهد ابلدعاء، هذا االجتهاد يجب أ ن تعود عليه  .167

نقطاع عندما يلتهيي المرء بمشاغل الدنيا س تمرار والمداومة وعدم اال   .النفس اب 

يمكن االس تفادة منها من بعدها، فيمكن أ ن توزع على المحتاجي نفي أ سرع  مس تلزماتها التي كانت تس تخدمها وال .168

 .وقت حتى تكون صدقة عنها، وذلك بعد التراضي بين الورثة

 .الدعاء الدائم لنفسك بأ ن يرزقك الله برها بعد موتها، وخاصة في أ وقات اال جابة .169
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ذا أ ردت أ ن تقول لشخص: جزاك الله كل خير ،  .175 قرنه ابلدعاء ل مك، مثاًل ا  أ ي دعاء تدعوه لك أ و ل حد من حولك ا 

 .فأ تبعها وجازي أ مي بكل خير

عند الدعاء المطول لنفسك في القنوت، أ و في في ختم القرأ ن، أ و في أ ي موضع من مواضع الدعاء، اشملها بدعواتك  .171

شم  عند الختام كأ ن تقول:  .ل ايرب أ مي بهذه الدعواتوا 

ذا كنت ممن قصر في حق أ مك، أ و منعتك ظروف الحياة أ ن تتواصل معها وتبرها كما ينبغي، فال ن بعد وفاتها أ شد  .172 ا 

 .حاجة للبر والخدمة فال تقصر في حقها وادع الله أ ن يوفقك لبرها

لحاق الدعاء لها )رحمها الله( عند ذكر ا .173 ليها، أ و ذكر شيء من تعويد الجميع الكبار والصغار اب  سمها، أ و ضمير يعود ا 

 .حاجاتها أ و مس تلزماتها

ذا كان الموقف عن كرمها فتزيد )كرمها الله  .174 تعود أ ن يكون بعد اسمها الترحم، ثم أ تبعها بدعوات تناسب الموقف فا 

ن كان الموقف عن قراءة القرأ ن فتزيد )جعلها الله ممن يرتقي في الجنان ابلقرأ ن( و ه  .كذا.بجنته(، وا 

ال تذكر أ ي موقف قد يكون فيه سلبية عليها، أ و تعريض أ و خطأ  قد وقعت فيه، بل انشر دائمًا المواقف اال يجابية ،  .170

 .والصفات الحميدة، والخصال الجميلة

ذا  .176 نفاقك على الفقراء من هذا الطعام، وا  ذا كانت تحب طعام معين ، فليكن ا  أ نفق من مالك مما تحب هي وتفضل، فا 

نفاقك على المحتاجين من هذا اللبسكانت تحب   .أ ن تلبس لبس محدد فليكن ا 

ذا مررت بأ ماكن كانت  .177 ذا مررت من عند مسكنها فاس تغفر وادع لها، وا  اجعل كل شيء في هذا الحياة يذكرك بها، فا 

 .تزورها فأ كثر الدعاء لها..وهكذا.

خاطبها بجمال حتى بعد وفاتها، مثاًل : العظيمة أ مي رحمها الله ، الجميلة أ مي اسكنها الله جناته، الطائعة أ مي رحمها  .178

 .الله..وهكذا.

ََّم فأ كرم خاالتك أ خوات أ مك، وصلهن وتواصل معهن،  .179 َُّه عَلَْيِه َوَسل َِّه َصلَّى الل َُّه َعْنُه عن َرُسوِل الل ٍ َرِضَي الل أ ن ه َعْن عَِلي 

 .قَاَل : ) الَْخالَُة ِبَمنْزِلَِة اْلُم ِ ( وصححه ال لباني في "صحيح أ بيي داود" 

 .ليزداد برك بأ بيك، فهو البقية الباقية من رائحة أ مك .185

 .تلطف مع أ خوتك ، وارع مشاعرهم، وزد حنااًن عليهم، وتفقد أ حوالهم .181

خوتك  .182 م أ كثر وأ عمقتقرب بشكل أ كبر مع من كان له مكانة خاصة لدى أ مك من ا   .ففقده لل 

 .تواصل مع صديقاتها، وتفقد قريباتها، و قدم الهدااي لهن .183

 .اجعل لها وقف دائم في وجوه الخير .184

ذا كنت مسافر|حال نزول  .180 تذكرها في أ وقات اال جابة )السجود| الثلث ال خير من الليل| أ خر ساعة من يوم الجمعة| ا 

 (…المطر | حين الصيام 

ه أ ن يسبب الضغينة أ و الفرقة بين ا خوتك وأ خواتك، فذلك مما يكدر خاطرها في الحياة تنازل عن كل ما من شأ ن .186

 .والممات

 .زر قبرها كل حين .187
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 .تفقد المساكين والفقراء الذين كانت تنفق عليهم، أ و تعطيهم من زكاتها، أ و تتواصل معهم .188

حسن خلق وتعاملك مع الناس بشكل طيب مدعاة لدعاء الناس لمن رابك، فاكسب  .189  .هذه الدعوة بكل طريقةُُ

 .أ ذكر فضلها عليك في كل حين وفي كل مجلس، وحتى مع نفسك .195

بتعد عن المعاصي، وأ هل السوء، فهيي مما يسوء الوالدين مرافقتهم في الحياة والممات .191  .ا 

 .ازداد من الطاعات فكل طاعة منك، فهيي في ميزان من كان سبب بعد الله في وجودك .192

نشر عنها كل ماتعرف من س بل  .193 نسان سلك مسلكها كان لها مثل أ جرها   .وطرق الخير، فكل ا 

ذن الله .194 ليه، ففيه بركة اب  ذا احترت في أ مر من أ مور حياتك، فاختر ال مر الذي كانت تحبه وتميل ا   .ا 

يتاء الزكاة، وصوم  .190 عليك ابلحفاظ على أ ركان اال سالم ففي الحفاظ عليها بر بها وطاعة لربك )الشهاداتن، والصالة، وا 

 (وحج بيت الله الحرام رمضان،

ذا كنت مبتلى بمعصية، فاجعل وفاتها نهاية لمعصيتك تلك، فأ حب ما تحب ال م أ ن ترى ولدها بعد وفاتها طائع لربه  .196 ا 

 .نقيًا بنفسه

ذا كانت لك خصومة مع أ حد أ خوتك قبل وفاتها، فلتمحو مصيبة موتها كل خصومة، حتى لو كنت مظلومًا أ و  .197 ا 

رضًا لصاح   .بة القبرمسلواًب حقك ا 

ليكن رحاب المسجد موقعًا لبرك بأ مك ابلطاعات )وهنا مجموعة من الس بل والطرق لالستزادة من عمل الخيرات في  .198

 .رحاب المسجد(

 

ليكن فصل الش تاء فرصة لال حسان لل م، وهنا مجموعة من الس بل والطرق لتقديم البر واال حسان للفقراء والمحتاجين في أ ايم  .49

 .الش تاء

 

عمل على أ ن التنويع في مصادر الصدقة والبر، وهنا مجموعة من الطرق  .05 ليكن القرأ ن الكريم محطة مهمة في برك بأ مك، لذا ا 

 .ل عمال تتعلق ابلقرأ ن الكريم

 

 .المساهمة بوقف دائم يجلب لها الحس نات بال توقف .01

يقات )البنوك( وبضغطة زر، فتس تطيع يوميًا أ ن تتبرع يوجد ال ن التبرع للجمعيات الخيرية وجمعية تحفيظ القرأ ن الكريم عبر تطب  .02

 .عنها في س بل ش تى

يوجد لدى البنوك أ مر مس تديم بحيث يتم خصم مبلغ شهري حتى لو يسير من حسابك ل حد الجهات الخيرية، وذلك يتم  .03

 .بشكل أ لي كل شهر ويريحك من أ مر متابعة التبرعات

 .ضع في جوالك تنبيه يذكرك يوميًا ابلدعاء لها .04
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تصااًل بك مذكر ابلترحم على أ مك، مثاًل : يظهر أ مام اسم أ خي عند ال تصال عليه )ال خي فالن  .00 رحم الله -ضع أ مام أ كثر الناس ا 

 (-أ مي

حتفظ ابسم أ مك في جوالك في أ على القائمة من قوائم ال تصال في كل الحروف مثاًل : ال لف )أ  أ مي رحمها الله( ، الباء )ب  .06 ا 

 .أ مي رحمها الله(، فعند البحث في كل حرف سوف يظهر أ سم أ مك أ على الحروف وهو مدعاة للدعاء لها  أ مي رحمها الله( ، الجيم )ج

جعل شاشة التوقف في جهاز  .07  .كمبيوترك في العمل أ و الشخصي هو دعاء ل مكا 

جعل أ كثر كلمة ترددها )كانت أ مي( .08  .ا 

جعل خلفية جوالك شيئًا يذكرك بأ مك .09  .ا 

جعل صورتك الرمزية في مواقع التواصل، دعاء لل م .65  .ا 

 .تبنى حساب في مواقع التواصل يبين فضل ال م، ويذكر فيه مواقف وأ حداث ومواعظ عن ذلك .61

لى الله به فيكون لها أ جر كل عمل من كفالة داعية يسلم  .62 على يديه الناس، ويبصر المسلمين بدينهم من أ عظم ما يتقرب ا 

 .أ عمال من أ سلم أ و تبصر

 .ساعتك ، محفظتك، مفاتيحك، اجعل عليها مايذكرك ابلدعاء ل مك .63

 .في رمضان أ نفق مما تحب أ ن تنفق فيه، كذلك فطر المحتاجين والضعفاء .64

لى ذلك سبيال .60 ذا كان لها أ ي أ منية دنيوية، أ و دينية فاعمل على تنفيذها ماس تطعت ا   .ا 

ذ ذكر أ حد في مجلس مواته وتُرحم عليه، فترحم على أ مواتك حتى يترحم عليه أ هل المجلس وتصلهم رحمة الله .66  .ا 

 .تعويد نفسك أ ن يكون لها دعاء يومي مع أ ذكار الصباح والمساء، وأ ذكار النوم .67

 .ى أ ن تدعو لها في كل سجدة من الفرائض والرواتبال تنس .68

 .كلما تنبهت في الليل من نومك، كرر الدعاء لها، ويمكن تركيب المنبه فقط لتقوم ثواني عدة للدعاء لها ثم معاودة النوم .69

 .قراءة ال ايت عن حق الوالدين والقصص عن بر الوالدين تنشط المرء في مجال البر .75

 .اال حسان ال خوتك الغير أ شقاء من ال م فيه بر بها وصلة لرحمك .71

رضاء  .72 تلمس حاجة الفقير من أ خوتك، والوقوف مع المهموم منهم، ومناصحة من يحتاج النصيحة منهم بحسن ولين ففي ذلك ا 

 .للوالده

ون بها ويبحثون عن س بل جديدة نظم مسابقة لل طفال بأ فضل طريقة يمكن أ ن يتم البر ابل م بعد وفاتها، فهذا يجعلهم يتعلق .73

 .لال حسان لها

سعاد ال طفال، سواء بتوزيع ال موال، أ و الحلوى فال تنقطع العادة وذكر ال طفال أ ن هذا اس تمرار لما  .74 ذا كان لها عادة في ا  ا 

 .كانت تقوم به ال م

ذا كان لها وقف فمن ال حسان أ ن تقوم على وقفها وأ ن تصونه وتحفظه، وتس تمر برعايته .70  .ا 

 .وقراًب منها حتى في موتها  ذا مررت بأ ايت الوالدين اقرأ ها بتمعن، وعد للتفسير لتزداد رحمة بأ مك،ا   .76

بداعية عن بر ال م أ و اال حسان ويكون أ جرها ل مك فهذا فضل  .77 هذا عصر التطبيقات، فا ن اس تطعت أ ن تكون فكرة جديدة وا 

 .عظيم
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دخال السرور عليهم، من دواعي سرور أ مك، فكن ممن يدخل السرور على أ مه حتى في قبرها .78 خوتك في بيتك وا   .جمع ا 

ليه، وال تنس أ ن تهديه في كل مناس بة هدية  .79 ذا كانت أ مك متزوجة من غير أ بيك، فكن له اال حترام والتقدير، وصله وتقرب ا  ا 

 .مناس بة

 .هو من مواقف السعادة لل م فكن معهم وأ دخل السرور عليهم وقوفك في لحظات الفرح ل خواتك أ و أ خوتك .85

ذا ذبح الشاة يقول:  صديقاتها تعهدهن ابلهدااي وبما تحب. .81 لى أ صدقاء  كان رسول الله صل الله عليه وسلم: ا  أ رسلوا بها ا 

 .[2]ةخديج

ذا كان ل مك عمل دائم من أ عمال الخير، فاس تمر عليه نفع الله به وبك .82  .ا 

 .عندما تتصدق، أ و تحسن، أ و تتبرع فاس تحضر النية أ ن يكون لها نصيب من تلك الصدقات .83

 .عندما تجد أ ي حملة تبرعات، أ و أ وقاف، فال تحقر من المعروف شيء ضع لها جزء من المال حتى ولو كان رايل .84

ذ ذكر لفظ )أ م أ و ال م( في كل وقت و كل حين، فعود نفسك أ ن تتذكر أ مك وأ ن تترحم عليها .80  .ا 

ايك، أ و أ مر نهتك عنه، فمر بك فتذكرها عند ذلك ال مر وترحم الله عليها .86  .كل فعل جميل فعلته بك أ و كل علم علمته ا 

ذا كان أ والدها وأ حفادها يجتمعون في مكان واحد، فيحسن أ ن يتم وضع ص  .87 ندوق فيه بعض الحلوى لل طفال ويكتب عليها ا 

 .مثاًل : صندوق أ منا فالنه رحمها الله، حتى تتعلق قلوب أ حفادها بها

يحسن أ ن يتم عمل حساب بنكي يتم اس تقطاع مبلغ شهري من كل عائلة ال م ، ويكون ريع هذا الصندوق للصدقات وال عمال  .88

 .الخيرية

 .اء والميتين، ل ن هناك ملك يقول ولك ابلمثلأ كثر من الدعاء ل مهات المسلمين ال حي .89

نشاء قروابت خاصة ببر ال م عن طريق الواتس أ ب .95  .ا 

 .اجعل صوت ال ذان مذكرًا لك في كل وقت ابلدعاء لها، فلكما أ ذن مؤذن ترحم عليها وخصها بدعوات .91

 .في رمضان تذكر : أ ن تفطر عنها، وأ ن تخصها في سجودك في أ خر الليل بدعوات، وأ ن تتصدق عنها للمحتاجين .92

كرامهم هم  .93 خوتك، وتعهد اب  لتقاء اب  في أ ايم العيد، صل رحمها وأ صدقاؤها، وقدم الهدااي لهم، وال تنسى أ ن تجعل أ ايم العيد أ ايم ا 

 .وأ طفالهم

جعل كل أ رض شاهدة لك ابلدعاء له .94 قامتك، وفي ال رض وال جواء، وفي البلد والفالة، ال تنسها من دعواتك، ا  ا، ففي سفرك وا 

 .بل اجعل كل أ مر جديد فيه حياتك منبهًا أ ن تقدم الدعاء لها

خوتك، قص عليهم قصصها العظيم، ونمي في قلوبهم حب جدتهم  .90 ال طفال وال جيال الذين لم يلحقوا بأ مك من أ بنائك وأ بناء ا 

 .ونها في حياتهم، وذكرهم أ ن يترحموا عليها في أ وقاتهمالتي لم ير 

ن بعدت عنك ال م .96  .ساعد الناس على بر والديهم، وكن عواًن لهم في ذلك، وهذا ال مر س يجعلك تتذوق بعض حالوة البر وا 

ن كنت كاتبًا فليكن للكتابة والتوجيه نهر يصب في بر أ م .97 ذا كنت شاعر فليكن للشعر نصيب من رحيق أ مك، وا  ن ا  ك، وا 

ذا كنت مصممًا للرسوميات أ و مبداعًا في المونتاج  .كنت مدراسًا فليكن تالميذك هم أ بر الناس بأ مهاتهم، وكذلك ا 

ذ لم تكن ذا موهبة فيها تس تطيع أ ن تخدم أ مك، فيمكنك أ ن تس تأ جر من يصمم لك مايناسب من المقاطع أ و الصوتيات  .98 ا 

 .واحتس بها في ميزان أ مك

https://khaledalsabt.com/explanations/1491/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%AF#footnote-2
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 في حياتها وبعد مماته طريقة ليصل برك بأ مك 205

ال بذكر أ مك حتى ينالها نصيب من دعوات أ هل الخير والفالح .99 ذا حضرت مجالس الصالحين فال يفت عليك ذلك المجلس ا   .ا 

ذن الله سببًا لنشر الخير لل موات، فاحتسب ال جر عند الله بنشرها .155  .نشرك لمثل هذه الفقرات اب 

ماماً   .151 في مجال بر والديك، وأ ن يرزقك ال خالص في العمل لها،  الدعاء الدائم بأ ن يتقبل الله عملك، وأ ن يجعلك للمتقين ا 

نقطاع أ و الفتور  .فا ذن ذلك سببًا عظيم للمداومة في برها بعد وفاتها وعدم اال 

حارب الفتور، ونشط من حولك كل حين، ل ن المرء بطبعه تلهيه الدنيا بعد فترة من الفقد، لذا كن مذكرًا ل خوتك، قائمًا بهذا  .152

 .ال مر محتسااًب بال كل أ و ملل

ايكم بر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم وأ ن يجعلنا مباركين أ ينما كنا  .وفي الختام نسأ ل الله أ ن يرزقنا وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


