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ُكن باًرا
كلمة تقدميية

 بسم الله الرحمن الرحيم 

تؤكد األبحاث العلمية أّن سلوك االنسان يتأثر مبا يحمله من قيم ومعتقدات وأرث من العادات والتقاليد واللغة والدين، وإّن 

هذا السلوك ميكن تقوميه والتأثري عليه عرب أساليب من برمجة مدركات اإلنسان، ما يعني إعادة تشكيل معتقداته وقيمه، وإّن 

عملية إعادة التشكيل هذه تخضع ألساليب من الربمجيات الطبقية، التي تستهدف حواس االنسان، ودوافعه، ودماغه بفصيه األمين 

واأليرس، وعرب ما يدرك من مفاهيم، وهذا الكتاب الذي بني أيديكم يعد منوذًجا تطبيقيًّا حيًّاعن قيمة ِبر األب، امتثااًل لتوجيهه تعاىل 

»وبالوالدين إحسانا« خطته يد السيدة هنا شعبان، ليكون مبثابة وثيقة يقدمها األبناء آلبائهم، يك يلتزموا بها تطبيًقا عرب سلوكياتهم 

متمنيًا أن يستكمل هذا املسار عرب تطبيقات مامثلة لقيم أخرى.

د. زهري منصور املزيدي

مدير املؤسسة العربية للقيم املجتمعية

املحكم الدويل لجوائز االعالن األمريكية والربيطانية
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اهداء

 مثرة جهدي يف كتايب هذا جاء ِبرًا بوالدي 

  »توفيق محمد حسني شعبان« 

رحمه الله وأسكنه الفردوس األعىل 

الِِحنَي َوَحُسَن أُولَِٰئَك رَِفيًقا« َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َن النَِّبيِّنَي َوالصِّ »َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَيِْهم مِّ

كم عاًما مضى وما زلت تزهر يا أبي..
أبي يا ربيًعا ال يأتيه خريف، يا تاريًخا متجذًرا فينا ال يشيخ، يا زهرة ُعمٍر ال تذبل، يا عبًقا يذَّكي فينا الشوق 

والحنين، مضيت كما تمضي الغيمة، قطرات خيرك ما زالت تحيا فينا.
أَو تعلم يا أبي، كم غصًنا أورق منك؟

 كم زهرة تفتحت بعدك؟
كم شجرة أثمرت منك؟ 

 أَو تعلم يا أبي، كم خيًرا حصدنا من سنابل جودك التي ادخرتها فينا؟
نم قرير العين يا أبي؛ فسيرتك العطرة تشرق شمسها فينا ال ولن تغيب.

نسأل اهلل العلي العظيم أن يتغمدك في رحمته ويسكنك الفردوس األعلى، ويحسن إليك كما أحسنت إلينا.

ابنتك 
هنا توفيق شعبان

ُكن باًرا
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ُكن باًرا
كلمة املؤلفة:

قيمة بر الوالدين من القيم العليا التي قرنها اللّه سبحانه وتعاىل، بعبادته وحّث عليها يف العديد من اآليات الكرمية.

النبوية الرشيفة، ذلك لعظم مسؤوليتها  الوالدين مًعا، وإْن خّصصت األم يف بعض اآليات الكرمية واألحاديث  اللّه بر  وقد جمع 

واملشقة التي تكابدها يف الحمل والرضاعة، حتى يشب وليدها ويصبح  يافًعا مسؤواًل عن نفسه. 

ويف خضم ذلك قد يرتاءى للبعض أّن توجيه الرب لألم هو األجدى واألوىل، وقد يجحد  فضل األب أو يتغافل عن بره واإلحسان إليه. 

الباب أو احفظه(رواه أحمد.  الله يقول: )الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك  وعن أيب الدرداء قال: سمعت رسول 

ويكفي لألب فضل عظيم أنّه سبب وجود االبن يف هذه الحياة، وهو عنوان الولد، وإليه ينسب يف الدنيا واآلخرة فكم من أٍب شقي 

يف تربية وتعليمه ابناءه وتوجيههم للخري واالنفاق عليه وحاميتهم؛ فلام كرب أحدهم  واستغنى أعرض عن أبيه وعقه وتناىس إحسانه 

وكان من أهل الجحود قال تعاىل: زبۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ېرب الرحمن:60 

وإذ وجهت وجهتي ُهنا لتخصيص برمجة القيمة نحو األب، ما كان لننىس فضل األم العظيم يف ذلك، ولكن توجيه وتذكري بدور 

األب وفضله، ملا له أثر كبري يف تقوية أوارص املحبة بني أفراد األرسة  واملجتمع، وتوجيه البوصلة لدور األب يف القوامة عىل البيت 

والتأكيد عىل مسؤوليته ودوره يف تنشئة وإعداد الجيل املسلم باين غدنا املرشق. علاًم بأّن املؤلفة ستخصص الكتاب الثالث من 

ضمن السلسلة لربمجة قيمة األم.. وأخريًا من ال يشكر الناس ال يشكر الله.. كل الشكر والتقدير للدكتور الفاضل »زهري املزيدي« 

عىل دعمه يل وتشجيعه؛ ليكون هذا العمل املتواضع بني أيديكم. كل الشكر واالمتننان لكم أحبتي يا من أتخذتم كتايب هذا مساًرا 

لربمجة قيمة ِبر الوالدين لدى فلذات أكبادكم..كل الشكر والدعوات الصادقة لجمعية املحافظة عىل القرآن الكريم لتبقى منارة 

تبث قيم القرآن الكريم؛ فهي بيت الخربة يل ولجميع األخوة واألخوات العاملني يف رحابها، فيها  صقلت خربايت ومهارايت، وما كنت 

ألصل إىل ما وصلت إليه إال بتوفيق الله سبحانه وتعاىل، وبركة القرآن العظيم.



ُكن باًرا
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ُكن باًرا

- مسارات قيمة بر الوالدين:

بر الوالدين 
)األب(

الطاعة في
مرضاة اهلل

ــأدب فــي  الت
القــول

احترام
أصدقائهم

الدعاء 
لهما

اإلحسان
لهما في
الِكَبر

المصاحبــة 
ــا ــي الدني ف

األخذ 
بمشورتهم

االستئذان
منهم

إيثارهم
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ُكن باًرا

- كيف نعمل على برمجة
 القيمة لدى أبنائنا؟

 تفعيــل جانبــي الدمــاغ، والتجســير بينهمــا وتفعيــل الحــواس مــن أنجــع الطــرق 
لغــرس القيمــة لديهــم.

اإليقاع
اإلدراك المكاني

األبعاد
الخيال

الكلمات
األرقام
المنطق والحسابات
التحليل

األلوان
الصورة الكلية

التناسق
األصوات والمشاعر

إعداد القوائم
التسلسل
المهارات الخطية
التحدث

األيسراأليمن

أسياسيات 
برمجة القيمة 

قبولها
 واالقتناع بها 

تمثلها  
بسلوك معاش

صناعتها
 وتشغيلها لقيم 

مجتمعية 
فهم المعلومة 
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ُكن باًرا

- شـــعارنا: 

 أســرار ورســائل ضمنيــة نبثهــا للمتربــي، بهــدف برمجــة القيمــة لديــه؛ لتثمرغرًســا 
يمارســه فــي حياتــه ويدعــو غيــره للقيمــة.

حّفزهم - برمجهم - فعِّل حواسهم لُتْغَرس فيهم غرًسا، أّما الثمرة فحالوتها هناك:

 زب ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  رب النور: 38
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 زب چ  چ  ڇ   ڇ  رب البلد: ٣ُكن باًرا

 الفرق بين الوالد واألب في القرآن الكريم:

االستعمال القرآني للفظين ُيراعي ما لكل منهما 
من مالمح داللية خاصة: 

األب  لفظ عام 
الجد وامتداد أصوله نحو قوله تعالى:  زبۉ  ۉ  ې  ې رب يوسف:٤ كما يطلق علىُيطلق على األب المباشر؛ كما في قوله تعالى:

زب ڭ  ڭ  ڭ رب الحج: ٧٨

الوالد لفظ خاص 

الذي  المباشر  لألب  الخاص  المعنى  على  اقتصر 

هو سبب وجود االبن، وفي أكثر المواضع جاء في 

صيغة المثنى إيماًء إلى أن األنثى هي الوالدة على 

الحقيقة، وألحق بها األب، ومن ذلك قول 

اهلل تعالى: 

زب ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅرب البقرة: ٨٣
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ُكن باًرا

 ترتيب األولويات متطلب مهم في برمجة القيمة لغرسها:

زبڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ںرب اإلسراء: ٢٣

ثم، زب ڱ  ںرب

زب  ڳ  ڱ  ڱ  ڱرب
اهلل وحده المتفرد بالعبودية واأللوهية
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ُكن باًرا

ل  - اقرأ باسم ربك وفعِّ
حواّسك لتستحق:

“ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَْرِض” 

5الحواس
البصر

السمع

االستشاق

اللمس

المذاق
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ُكن باًرا

- ما الرابط بين المشاهد 
والصور اآلتية، وبِرُّك ألبيك؟

Be Creative
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ُكن باًرا

- حشرة الماء العمالقة 
ال تنوء بما حملت!!

 يحمــل الذكــر)األب( مئــات البيــوض علــى ظهــره بيــن أجنحتــه، ويمضــي 
بهــا حيثمــا حــل وارتحــل حتــى تفقــس! ال يشــكي وال يتذمــر وال ينــوء بمــا حمــل!!

هل فكرت ِبالِحمل الكبير الذي يكابده أبوك ليؤمن لك رغد العيش؟
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ُكن باًرا

- ذكر سمكة الكتلة
 الالصقة ُيحافظ على حياة صغارة:

 تضع األنثى البيض وتمضي.. أّما الذكر؛ فيلتصق في مكان وجود البيض بواسطة 
زعانفه الشافطة ويبقى ثابًتا ال يتحرك ليحميه من خطر األعداء حتى يفقس.

هل فكرت بقدر التضحيات التي يقدمها أبوك لتحيا حياًة كريمة؟
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ُكن باًرا

- ذكر طائر البطريق
 ُيعاني ليرى صغاره!

ــره للمشــي  ــا يضط ــه مّم ــوق قدمي ــى ف ــه األنث ــذي تضع ــض ال ــل البي  يحم
ــض. ــى البي ــظ عل ــه وُيحاف ــظ توازن ــة؛ ليحف ــة خاص بطريق

 هل تعلم أين يعيش البطريق؟ 
أرأيت كيف يتفانى ليحفظ حياة ِصغاره؟ 

هل تقدِّر الجهد الذي يبذله أبوك لتعيش هانئا؟



ُكن باًرا

- ذكــر الّنعــام يجــوع ليرعــى 
ــاره! صغ

 ذكــر النعــام متفــان لصغــاره؛ فبعــد أن تضــع األنثــى البيــض، تذهــب فــي طريقهــا، بينمــا يقــوم األب 
بالرقــد علــى نحــو )60( بيضــة خــال فتــرة شــهرين مــع توفــر غــذاء لــه يكفيــه ألســبوعين فقــط، وبعــد 

أن يفقــس البيــض يســتمر األب برعايــة صغــاره لمــدة عاميــن.

وأنت
هل الحظت كم 

يؤثرك أبوك على نفسه؟ 
هل ستؤثره على نفسك 
عندما تتقاطع رغباتك

وحاجاتك مع رغباته؟ 
إلى متى ستبقى معتمًدا 

على رعايته؟

17
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ُكن باًرا

- أنت ومالك ألبيك: حديث صحيح.. 

 هل فكرت بمعونة أبيك ماليًّا؟
كيف تكون باًرا من خال مصروفك اليومي، واحتاجياتك المدرسية؟ 

زب ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   رب الفرقان: 6٧
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ُكن باًرا
 انظر لهذه األدوات، ما الرابط بينها وبين تنفيذ أوامر أبيك؟

زب ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳ رب القصص: ٢٥

             المقص                                  القمع                                      المسطرة                          

- تتطلب طاعة والدك:

* هل فكرت باتساع فوهة القمع؟ وكيف يضيق لُيحافظ على مكنون الزيت عند نقله؟   

* كم مّرة قطعت عماًل تقوم به؛ لتنفيذ أوامره؟* قطع جزء من وقتك، لتنفيذ ما يريد.
ع صدرك، وال تضيق ضرًعا بطلباته.   * وسِّ

* هل فكرت أن تقييم وتقيس درجة رضاُه عنك؟
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  زبڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگُكن باًرا

ڳ  ڳ  ڳ  ڳرب لقمــان: ١٥ يتطلب ِبّرك ألبيك 
التعامل معه حينما 

يتعارض رأيه بمعتقداتك 
وثوابتك التي أمرك اهلل بها، لكن 
 ُكْن حذًرا! ال تصرفنك طاعته 

ألن تحيدعن الصواب.
كن نقيًّا، تقيًّا، شفاًفا لترى 

الواقع على حقيقته.
متى عليك أن تخلع 

هذه النظارة؟ 

متى تصم
أذنيك عن سماع 
صوت أبيك؟ 

مصاحبته 
بالمعروف تتطلب 

النصح له بالحسنى. 

زبڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀرب مريم: ٤٥



21

ُكن باًرا

- التزامك بأدبيات استخدام طرق التواصل 
االجتماعي بأنواعه، من سلوكيات الِبر.  

 زبۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  رب يوسف: ٤   

 حينما تتحدث ألبيك عّما يعتريك من هموم أو مشاكل؛ سيعينك بالنصح واألرشاد. 



22

زب ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ رب يوسف: ٨0ُكن باًرا

 متى يجب عليك االستئذان؟ ولما؟ وكيف؟ 

- هل يرتبط 
االستئذان بالفارق 
العمري بينك وبين 

أبيك 
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ُكن باًرا

- أبوك شجرة!

 أي نوع من األشجار ترى أباك؟

- لألشجار دورة حياة تنمنحنا خاللها الخير الكثير.

أرأيــت هــذا الجــذع الجــاف، كان يوًمــا مخضــًرا مزهــًرا يانًعــا.. 
وســيبقى.

                                            
آال تــرى أن الجــذع مــا  
لــوال  الــدفء  ليمنحنــا  كان 
الطاقــة الكامنــة فيــه للعطــاء رغــم 

جفافه؟!

* وأنت كيف سترد جميل أبيك؟



24

ُكن باًرا

- ركائز البناء )تشبه أباك(؟!
 أبوك الركيزة األساس لحياتك..

- كم  مفصاًل حنى ليصنع المأوى اآلمن لك؟! 
- هل تعلو وتستكبر على أبيك؟

- كم مّرة كنت سنًدا ألبيك؟ 

زب ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  رب البقرة: ١٢٧
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ُكن باًرا

- ماذا تعني لك هذه األدوات؟

اجعل لسانك رطًبا بذكر اهلل 
ال تجعله سوًطا على أبيك في كبره! 

حقه عليك.

 زب ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ
ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  رب اإلسراء: ٢٣ 
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ُكن باًرا

- الدماغ والحواس!

  في الدماغ مناطق مسؤولة عن الحواس الخمس، ومن خالها تعيش وتتواصل..

االستجابة اإلحساس
التذوق

النظر
السمع

الشم

الكام

أي جزء من دماغك يمثِّل أباك؟

الحوار البناء يبني جسوًرا من التواصل والتفاهم 
كيف تكون محاوًرا باًرا؟

؟
؟

ديها
 تؤ

أن
ك 

علي
ًرا 

دوا
ك أ

 ِبرك ألبيك يتطلب من

؟ ؟
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ُكن باًرا

- أي فاكهة تشبه أبوك؟

  لكل نوع من الفاكهة مذاق، وأسلوب في الحفظ والرعاية.  

* ما العمل الذي قد تقدمه ألبيك له مذاٌق كمذاق الفاكهة اللذيذ؟    

كيف تحافظ على وّد أبيك، وأي رعاية ستقدمها له؟  
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ُكن باًرا

- قيمة الدعاء:
  ولد صالح يدعو له..

ــات  ــال: إذا م ــول اهلل  ق ــرة  أّن رس ــي هري ــن أب ع
ــة، أو  ــة جاري ــالث: “صدق ــن ث ــه إال م ــن آدم انقطــع عمل اب

ــه”. ــح يدعــو ل ــد صال ــه، أو ول ــع ب ــم ينتف عل

  
ك ألبيك بعد موته؟ - كيف يستمر ِبرُّ

  
- متى  تكون امتداًدا ألبيك؟ 



ُكن باًرا

- أي المنكهات أبوك؟

 وأنت، ما األعمال الصالحة التي تؤديها ألبيك؟ 
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ما النكهة التي يضيفها أبوك لحياتك؟

الكركم: ُيضاف إلضفاء لون برتقالي لألرز، وُيعتبر مادة قوية من 
مضادات األكسدة، ويعمل كمضاد لإللتهابات ومسكن لأللم ومطهر للفم.

الزعتــر البــري: ِلضيــق التنفــس، ضــع كميِّــة صغيــرة مــن الزعتــر البــري علــى 
ــق والســعال واألرق والصــداع. ــات الحل طــرف فمــك؛ كعــالج مضــاد إللتهاب

الريحان: ُيعزز نظام القلب واألوعية الدموية؛ كما ُيعتبرمهدئ لألعصاب 
وُيخفف وُيعززالشفاء من لدغات الحشرات، واإللتهابات الجلدية.

ن أداء العضالت في منطقة األمعاء، وُيعالج آالم المعدة  الزنجبيل: ُيحسِّ
والغثيان وواقي من السرطان ومرض الزهايمر.
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ُكن باًرا

- أي الخامات تشعرك 
بملمس أبيك؟

- ما أثر ملين األقمشة على الغسيل؟ 

- كن حانًيا على أبيك، حينما تغيره السنون.

  
- تعاهدك ألبيك.. ُقربك منه يمده ويمدك

 بالراحة والطمأنينة..  
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ُكن باًرا وخير لبـــاس المرء طاعة ربه      

- لباس التقوى:

وال خير فيمن كان هلل عاصًيا 

- لتكن أخالقك ُحسن تعاملك، هي ما تدثر بها حياة أبيك.  

زب ڇ  ڇ  ڇ  ڇرب األعراف: ٢6

 ما لباس الِبر الذي 
تدثر به أبوك؟ 
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ُكن باًرا

- بأي الموازين تزن بِرُّك 
ألبيك؟

زب گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  رب الرحمن: ٩

زب ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  رب الزلزلة: ٧



- أبي الحنطة.. أبي الخير.. أبي الزاد والزواد

البر سنابل خير، تطعمك من نعيم الجنة.. زبڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کرب طه: ١١٨

ُكن باًرا

- أي أنواع الخبز أباك؟
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ُكن باًرا

  زبژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ
گ  گ  گ  ڳ  ڳرب النساء: ١٣0

البيوت أسرار ..

جندة 
 واألرواح جنود م

، قد  
وقد تختلف

قد تتألف 

ت أبيك، ولكن 
ال يضمك بي

دع  حبل الِبر موصواًل 

إليه 
َجعْلَت َجَزاِئي مْنَك َجْبًها َوِغْلظة

ل  كأنَّك أنَت الُمْنِعُم الُمَتفضُّ
تي  َفَلْيَتَك إْذ َلْم تْرَع حقَّ ُأُبوَّ

فَعْلَت كما الَجاُر الُمجاِوُر َيْفعُل 

ليكن بًرا 

غير مشروط 
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ُكن باًرا إّن أبر الِبر ِصلة الرجل أهل ود أبيه.. رواه مسلم
 

- أردت زيارة صديق أبيك 

ماذا تضع في هذا الصندوق؟ 

  

- المشاركة ِبحل النزاعات 

بين ذوي القربى صورة من 

صور ِبرك بأبيك.
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ُكن باًرا

- خريطــة الِبر:

  أبي لو جاد علّي بالرضا        يكن الطريق إلى الجنان ُممّهدا. 

 - ما بوصلتك ِلتصل لِبر أبيك؟ 

- ستواجه تحديات كيف تتخطاها 

- الحدود ما هي إال حواجز..
- ما الحدود التي عليك أن تتخطاها لتبقى على 

طريق الِبر؟
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- صمم شعاًرا يدعو لقيمة الِبر:
ُكن باًرا



ُكن باًرا
- توصية:
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األم الفاضلة:

إّن هذا الكتاب بمثابة وثيقة لعالقة الِبر التي يجب أن يكون عليها أبناءنا مع أبائهم.

لذا أقترح أن ُيدرج في الصفحة التالية صورة لوالد ابنك، أو ابنتك ثم ُتحرر كلمة  

توجه منه ألبيه وليهديها له، لنعزز بذلك معياًرا نطلقه في مسار ِبر الوالدين..



 كلمة إلى أبي:

ُكن باًرا
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ألصق صورة
أبي هنا



- هنا توفيق شعبان. 
- مواليد الزرقاء - األردن عام 1962.

مؤهاتها األكاديمية: 
* دبلوم علوم 1985 * بكالوريوس معلم مجال علوم 1994 * دبلوم عالي في قياس وتشخيص صعوبات التعلم * دبلوم 

برمجة القيم المجتمعية 2020.

الوظائف التي عملت بها: 
* معلمة في وزارة التربية والتعليم 1985 / 2003 * مديرة مركز شعبان لصعوبات التعلم 2000 - 2012.

* مديرة نادي الطفل القرآني / مركز الكسائي 2007 / 2018 * مشرفة تربوية لدى جمعية المحافظة على القرآن الكريم 
اإلدارة العامة 2019 وما زالت على رأس عملها.

الخبرات العملية:
- عضو اللجنة التربوية العليا، وعضو لجنة التأليف في جمعية المحافظة على القرآن الكريم، صدر لها: 

1( مناهج قيمية وأكاديمية للمرحلة العمرية )4-5( سنوات.
2( سلسلة من مناهج القيم والمهارات الحياتية للمرحلة العمرية )6 - 18( سنة.

- عضو لجنة تأليف موسوعة فلسطين لألطفال لدى مؤسسة جدي كنعان للمنتجات المقدسية والمعرفية - األردن.
- مؤلفة وقاّصة لألطفال، صدرلها قصتان: “شكًرا يا شجر، وعائدون إليك”.

- مدربة في المجال التربوي والقيمي، داخل وخارج األردن.
- مشاركة بأبحاث تربوية، ُمحكِّمة في عدة مؤتمرات قيمية وتربوية داخل وخارج األردن، مع منتدى القيم والتعليم األردن.   

يصدر قريًبا  للمؤلفة: 
برمجة القيم أسرار ومسارات - قيمة تعظيم اهلل.

المؤلفة في سطور:
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