فوائد من سلسةل همارات املبري

للمؤلف وليد البرفاعي
انتقاء  :عيل مبارك جعري اهلاميم
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( )٥٣فائدة من كتاب همارات املبري اجلزء األول
 :١تقاس األمم مبس توى كوادرها املمزية ال مبخزوهنا املايل وال بتعدادها
البرشي
 :٢املبرحلية والتدرج مسة من سامت املبري البرئيس ية
 :٥ال انفاكك بني معلية الرتبية ومعلية التقومي ولكام اكنت همارتك عالية
يف التقومي كنت أكرث دقة يف حتديد خشصية املرتي وما اذلي حيتاجه
ابلضبط.
 :٤يف زمن اإلنرتنت والفضائيات والتقنية املفتوحة أصبح ال بد لنا من
 ...وغبرس املبراقبة اذلاتية من املرتي نفسه وذكل من خالل حتبيبه ابهلل
وختويفه من عقابه وحتميل املرتي مسؤوليته عن نفسه
 :٣الرتبية القامئة عىل سلطة العائةل والقبيةل وادلوةل فقط تؤدي إىل التام
ظاهبري رسعان مايتفلت أحصابه منه عند أول امتحان ميبرون به .
 :٦الرتبية احلقيقية تتحقق ابلقناعة ادلاخلية
 :٧البد أن يكون كل نظبرة فاحصة واحضة مس تقةل يف املرتي وإن
اس تئناسك ببرأي اآلخبرين واستشارهتم التعين أن تكون أسريا لنظبراهتم
وتقومياهتم
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 :٨ال تظن أنك قادر عىل فهم اآلخبر من خالل لقاءاتك األوىل اعامتدا
عىل فبراس تك وقدراتك الفذة يف معبرفة البرجال ركز عىل املعايري
املوضوعية واألمور احملسوسة فهيي األداة اليت ال تامتيل مع متايل العاطفة
 :٩اخللفية املس بقة لل ُمقَ مَّي أو لقبيلته أو عائلته قد تساعدك يف فهم
خشصية املرتي ولكن إايك أن جتعلها أداتك الوحيدة
 :١١الرتبية الصحيحة مبنية عىل املعلومة الصحيحة فهل نعبرف بدقة
أعامر أبنائنا ومس توايهتم ادلراس ية وجوانب ضعفهم وقوهتم وأصدقاهئم
ومواههبم ؟
 :١١ال بد من فهم خشصية من نبربهيم قبل توجهيهم ألن من اخلطأ اذلي
ميارسه بعض املبربني هو إلباس املرتبني ثيااب جاهزة دون التأكد من
مالءمهتا ملقاس املرتي
 :١٢عندما ال نعبرف ابلضبط ماذا نبريد من اآلخبرين مفا اذلي نتوقعه أن
يكونوا حينئذ ؟!
 :١٥من وسائل بث الثقة يف األبناء  :التقليل من املقارانت  ،املدح
والثناء  ،إدخاهلم عىل الضيوف  ،التلكيف ابملسؤوليات السهةل ،
الاختصاص ابلرس  ،التعامل البرايق
 :١٤الثناء عىل الصواب قد يكون أمه من التنبيه عىل اخلطأ.
مبرب ولست رشطيا ألن املبري مع معاجلته للخطأ إال
 :١٣تذكبر أنك ٍّ
أنه يطور الصواب أما الرشطي فهو ال يتعامل إال مع األخطاء حفسب.
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 :١٦متانة العالقة رشط همم يف التأثري ولكهنا حلقة أوىل فقط ينبغي أن
تتبعها حلقات أخبرى يف سلسةل طويةل من التوجيه والتأثري
 :١٧فهم املرتي سبيل إىل تبربيته
 :١٨حسن صلتك ابملرتي هو رصيدك يف نفسه اذلي تغطي من
خالهل أي نقص أو جفاء أو خطأ أو تلكيف يف عالقتك معه
 :١٩فكّبر يف َم ْدع ُِّوك قبل أن تطلب منه أن يفكبر يف دعوتك فإنه
حينئذ فقط سيشعبر أنه جزء من دعوتك واهامتمك ومن َ مَث سيشاركك
ادلعوة .
 :٢١من احلب تس متد الرتبية تأثريها ولكمة أحبك تفسح الطبريق للك
رساةل تبربوية توهجها ( إين أحبك اي معاذ فال تدعن دببر لك صالة أن
تقول رب أعين عىل ذكبرك وشكبرك وحسن عبادتك )
 :٢١خطأ كبري يقع فيه بعض املبربني عندما يعتقدون أن حسن املودة
والصةل تنحرص حاجهتا يف البداايت ادلعوية األوىل بيامن قد تس تغين
العملية الرتبوية بعد ذكل عن ذكل ! .
 :٢٢املزاح وادلعابة من الوسائل املهمة للتأثري عىل اآلخبرين واألب
واملبري الناشف هو خشص ضعيف التأثري .
 :٢٥تعترب العالقات املتوتبرة واملتأزمة أسهل طبريقة لتسمَّي اجلو الرتبوي
لكه  ،كام أن بناء الود مع املرتي هو احللقة األوىل لبنائه والبريق به
 :٢٤آمن أوال بفكبرتك آمن هبا إىل حد الاعتقاد احلار عندئذ فقط
يؤمن هبا اآلخبرون
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 :٢٣استشارة األبناء تمني عقوهلم وتزيد من قبرهبم منا
 :٢٦حىت تس تطيع أن تقنع اآلخبرين مبا تبريد فال بد أن تكون مقتنعا
متاما مبا تبريد فاألفاكر املهزوزة يف نفوس أحصاهبا ال ميكن أن تكون اثبتة
يف نفوس اآلخبرين
 :٢٧ال يقتنع اآلخبرون ألن صوتك أعىل أو مقامك أكرب وإمنا ألن
جحتك أقوى وأجىل
 :٢٨ليست الرتبية دراسة جامعية تمت عن بُ ْعد أو حتبريك هجاز رميوت
إن رشط الرتبية األول هو املعايشة واخملالطة
 :٢٩الرتبية توجيه مس متبر ومتابعة دامئة ومالحظة دقيقة وتلميح
وترصحي ورفق وشدة وخمالطة ومعارشة وهدية وعطية وصرب ومصاببرة
وجتاوز وتعام َث توفيق من هللا
 :٥١املبري الناحج هو القبريب من حياة الناس وحاجاهتم ووموهمم
 :٥١العالقة املهزوزة بني الزوجني متتد آاثرها ألبناهئم بشلك مبارش أو
غري مبارش
 :٥٢انشغال األب عن أبنائه يزيد من احامتل تعبرضهم لالنطوائية أو
اجلبرمية
 :٥٥مصاحبة الطفل ألبيه تزيد من قدراته الاجامتعية وثقته بنفسه
 :٥٤اجللوس الفبردي لألب مع لك ابن من أبنائه يقوي من عالقته هبم
وجيعهل أكرث معبرفة لشخصياهتم وحاجاهتم
 :٥٣الشخصيات املبرحة أكرث قبراب وقدرة عىل إقناع اآلخبرين من غريمه
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( )٥١فائدة من كتاب همارات املبري اجلزء الثاين
 :١أخالقنا كأجسامنا إن أوملت مبرضت وفسدت ورمبا مات
 :٢قبل أن تتعمل املزيد من طبرق الرتبية  :مىت آخبر مبرة رفعت يديك
إىل هللا من أجل أن تدعو ألبنائك دعاء طويال صادقا ؟
 :٥األولوايت احلقيقية اليت يتأثبر هبا املرتي يه ما يبراه من سلوكك معه
ال ما يسمعه من توجهيك إايه
 :٤جيب أال يغيب عن ابكل أن لك بناء فكبري أو علمي أو دعوي مل
يُ ْْب عىل أرض إميانية صلبة فهو عُبر ٓضة لالنقضاض يف أية حلظة بل إنه
لكام عال البناء دون وجود األساس اكن السقوط مبريعا
 :٣عاجل الضعف العبادي من خالل إببر معلية مؤثبرة وغري مبارشة
الصةل والقدوة وتبرك اجلدال والرتكزي عىل سري الصاحلني
كحسن ِّ
 :٦عندما حنسن غبرس اإلميان يف نفوس أطفالنا فإن هذا سينعكس
عىل ببرمه وسلوكهم وصدقهم معنا ومع الناس
 :٧من أسوأ ماقد يؤدي إىل احنبراف املبراهقني ضعف القبرب بيهنم وبني
آابهئم
 :٨لك ما نقوم بغبرسه يف نفوس أبنائنا من تبربية وتوجيه فإنه يتعبرض
لالهتاز ما مل نوفبر هل بيئة خاصة من األصدقاء واألحصاب اجليدين
 :٩صندوق صغري يضع فيه أطفالنا جزءا من مرصوفهم اليويم لصاحل
إخواهنم املنكوبني س يغبرس يف نفوسهم معىن التآيخ وروح البذل
والعطاء
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 :١١دعاء الوادلين للمسلمني املنكوبني أمام أبناهئام وتوجهيهم ذلكل
يغبرس يف نفوس أوالدان لك معاين األخوة ويبرفع من اهامتماهتم وجيعلهم
يستشعبرون مسؤوليهتم جتاه أمهتم
 :١١س ئل الش يخ محمد بن عثميني  :ما صفة قبراءة األوراد عىل
األطفال ؟ فأجاب  :جيمع كفيه ويقبرأ وينفث فهيام َث ميسح عىل الطفل
 :١٢من املهم تقليل األوقات اليت يقضهيا أوالدان يف اللعب ابأللعاب
اإللكرتونية حيث أثبتت ادلراسات بأن هذه األلعاب تزرع العدوانية
من خالل الاعامتد عىل اإلاثرة عن طبريق الرضب واحلبروب
 :١٥تكنية الطفل بأي محمد مثال تشعبره بشخصيته واس تقالليته
وتبعث فيه روح املسؤولية والبرجوةل
 :١٤حاكية القصص من الوسائل املفيدة جدا يف التأثري عىل األطفال
 :١٣إن الطفل اذلي يتحبرك كثريا ويلعب ابس متبرار فإن ذكل يزيد من
ذاكئه وخرباته عندما يكرب
 :١٦يف أوقات الشدائد وعند احملاكت والاختبارات ال يتذكبر املرتي
ما مسعه منك وإمنا ما َرآه
 :١٧من يزرع األقوال ال حيصد إال األوهام
 :١٨ال ميكن لبرجل خيجل من مبادئه العليا أن يكون مبربيا انحجا أو
قائدا للبرجال
 :١٩تأثري املبري احلقيقي ال يأخذه من منصبه وإمنا من اهامتمه الصادق
وحبه احلقيقي ملن يسعى يف التأثري عليه
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 :٢١الناس عنيدة جدا مع من يتعاىل علهيا أو يتأمبر علهيا وسهةل جدا
مع من حيرتهما ويق ّدرها
 :٢١قال ابن اجلوزي  :ادلليل ابلفعل أرشد من ادلليل ابلقول
 :٢٢من أمه أس باب عصبية األطفال وعنادمه عصبية الوادلين وعنادمه
 :٢٥العدل بني األوالد ليس قارصا عىل األمور املادية بل كذكل يف
األمور املعنوية كتقبيل األوالد
 :٢٤إذا كنّا نتفنن يف اختالق األعذار ألخطائنا فلامذا ال نكون كذكل
مع أخطاء اآلخبرين وهفواهتم ؟ فاملبري الناحج ال ميكن أن يكون صائد
أخطاء
 :٢٣من صفات املبري البرئيس ية  :الصرب وطول البال
 :٢٦صفات أطفالنا ليست إال مبرااي دقيقة لصفاتنا فالنشاط والكسل
والصدق والكذب واألدب وضده صفات نزرعها يف خشصياتنا فتنبت
يف سلوك أبنائنا
 :٢٧من األساليب املفيدة جدا يف تبربية أبنائنا عىل الرب ِبنَا يه أن
حيرتم الزوج زوجته وحترتم الزوجة زوهجا فالطفل شديد التقليد ملايبراه
من وادليه
 :٢٨هدوء املبري ووقاره دليل عىل صدق الكمه وطبريق إىل إقناع
املرتي به
 :٢٩ابتسامتك يف وجه أخيك صدقة ولكهنا يف وجوه أبنائك صدقة
وصةل وحنان وتبربية
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 :٥١احلبرص عىل الظهور مبظهبر القدوة جيعل البعض يتلكف الكامل
وإخفائه أخطاءه عند املرتي وغالبا ما يؤدي ذكل إىل نتيجة عكس ية
مبرب قدوة
فيظهبر املبري وكأنه ممثل فاشل ال ٍّ
( )٢٢همارة من ك :همارات املبري اجلزء الثالث
 :١تذكبر أن أول صفة من صفات اذلين يتصدون حلل املشالكت أن
يكون مس متعا جيدا .
 :٢اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حيب وطنه مكة وبىك عىل
فبراقها حفب الوطن ال يتناىف مع ادلين وتبربية أبنائنا عىل حب أوطاهنم
جيعلهم عنارص انفعة ومنتجة لها ودافعة للرش عهنا
 :٥حضور األبناء جملالس آابهئم يكس هبم عادات رجولية تمني خشصياهتم
واملبالغة يف اخلوف علهيم من الاختالط ابلناس يفقدمه الكثري من
خربات احلياة
 :٤حقيقة الرتبية يه اليت تؤهل أبناءان للتعامل الناحج مع أنفسهم ومع
أهلهم ومع أصدقاهئم يف خمتلف جوانب احلياة ال كام يظن أغلب اآلابء
واألهمات من أهنا الطاعة واألدب حفسب.
 :٣ال متأل أذن املرتي وعينه وقلبه ابحلديث عن شؤونك الشخصية
وما تعتاد أن تفعهل وماال تعتاد  ....ألنك بذكل تعزز يف نفسه أال يبرى يف
الوجود أحدا سواك فكيف تبريده بعد ذكل أن يتجنب آاثر أخطائك
الرتبوية معه.
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 ( :٦ال تس به فإنه حيب هللا ورسوهل ) املبري الناحج هو اذلي يفصل
بني اخلطأ واخملطئ قدر املس تطاع
 :٧من الوسائل العملية للتقليل من خماطبر الانرتنت عىل أبنائنا تزويدمه
املواقع اجليدة ووضع اجلهاز يف ماكن مكشوف ووضع حد زمين
الس تخدام الانرتنت
 :٨من املهم أن ال نسجل أبناءان يف مدرسة ما جملبرد أهنا األقبرب إىل
بيوتنا حفىت حيقق أبناؤان حتصيال دراس يا ممتزيا ال بد من اختيار املدرسة
املناس بة اليت تضم املدرسني األكفاء حىت وإن لكفنا ذكل البعد
 :٩من األمور اليت جتعل املعمل مبواب ومؤثبرا بني طالبه احلف الرسيع
ألسامء الطالب وادلعابة املتنة واحلديث عن بعض التجاري الشخصية
واحرتام التالميذ وعدم التعامل بأس تاذية وفوقية
 :١١التعلَّي الابتدايئ من أمه مبراحل التعلَّي ألنه األساس اذلي يقوم
البناء إال عليه والكثري من الناس ال يقدرونه وال تهمتون به يقول الش يخ
عيل الطنطاوي  :إن ضعف معمل الابتدايئ ال تصلحه قوة مدرس
الثانوي وال أس تاذ اجلامعة
 :١١تكرث املشالكت عندما يكرث الفبراغ
 :١٢حىت ال خترس طالبك عندما يكون المتيزي غري مربر فإن هذا
يعيل من درجة احلساس ية والغرية من هجة كام قد يؤدي إىل فتور
العالقة بل ورمبا خسارة املبري للعديد من طالبه
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 :١٥لقد غضب األنصار عندما هجلوا رس متيزي املصطفى صىل هللا
عليه وسمل لغريمه يف الغنامئ
 :١٤اإلحلاح الشديد والضغط واإلجبار عىل أداء الصالة ألطفالنا قبل
العرش قد يبري يف نفوسهم كبرهها والنفور مهنا بعد ذكل
 :١٣البخل أنواع أشهبره البخل ابملال ولكن من أشد أنواعه البخل
ابلثناء واملدح والتشجيع ادلامئ واذلي حيتاجه الكبري والصغري
 :١٦خيرس املبري يف ساعة الغضب ما بناه يف شهور أو س نوات
فاإلساءة الشخصية احلادة حتفّبر يف قلب صاحهبا
 :١٧متيزي الوادلين ألحد األبناء عىل اآلخبر سبب كبري يف زرع بذور
الشقاق بيهنم الحقا
 :١٨ال يشء يقتل خشصية اإلنسان مثل النقد املس متبر للك ترصفاته
 :١٩من املهم أن ال هندد أطفالنا دامئا بأهنم إذا مل يفعلوا اليشء الفالين
فإننا لن حنهبم
 :٢١كيف ميكن للمرتي أن يتحمل املسؤولية وهو مل يُعطَ فبرصة
الفشل؟
 :٢١ال تبالغ حبقن املرتي بإببر النقد واحلقد عىل جممتعه ألنه جممتع فاسد
فإنك تبين يف نفسه حاجزا نفس يا ضد هذا اجملمتع
 :٢٢اي أاب َذر إنك ضعيف  :قد حيتاج املبري إىل املصارحة وعدم
اجملامةل فهيي ختترص كثريا من الوقت وخاصة عندما تأيت يف وقهتا
املناسب
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