
ئة ة ئةالت ة ..التربية بيئةالتربية بيئةالت

..التربية جو التربية جو 



ث د ثن د داهللان داهللاع اهللاع ض ا ع اهللان ض ا ع ن بن عباس رضي اهللا  بن عباس رضي اهللا  عبداهللاعبداهللامن حديثمن حديث
ل    قال رسول اهللا قال رسول اهللا ::عنهما قالعنهما قال له وله ر ولل ر ل

علموا ويسروا وال تعسروا وإذا  علموا ويسروا وال تعسروا وإذا  ( ( 
ك فا غض إذا ك فا كغض فا غض إذا ك فا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكتغضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكتغض

).).وإذا غضبت فاسكتوإذا غضبت فاسكت ب بوإ ))وإ



اهللا ل ث ال اهللاف ل ث ال ا((ف ال ل علموا  علموا  ((  في الحديث عن رسول اهللا في الحديث عن رسول اهللا 
نوال تعنفوا ، فإن المعلم خير منوال تعنفوا ، فإن المعلم خير من ير م إن و نو ير م إن و و

حديث حسن لغيره  حديث حسن لغيره  ).).المعنفالمعنف



::قالقالمن حديث أنس بن مالكمن حديث أنس بن مالك

أأ المدينة ليس له خادم ، فأخذالمدينة ليس له خادم ، فأخذقدم رسول اهللاقدم رسول اهللا
فانطلق ، بيدي طلحة فانطلقأبو ، بيدي طلحة صلىبيبيأبو اهللا رسول صلىإلى اهللا رسول إلى إلى رسول اهللا صلى إلى رسول اهللا صلى بيبيأبو طلحة بيدي ، فانطلقأبو طلحة بيدي ، فانطلق

يا رسول اهللا ، إن أنسا يا رسول اهللا ، إن أنسا : : اهللا عليه وسلم فقال اهللا عليه وسلم فقال 
قال ك خ فل ك قالغال ك خ فل ك فغال ال ف ته ففخ ال ف ته فخ فخدمته في السفرفخدمته في السفر::غالم كيس فليخدمك ، قالغالم كيس فليخدمك ، قال

موالحضر ، ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا  والحضر ، ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا   ي مي ي ي
. . هكذا ، وال لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذاهكذا ، وال لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا



هات األ ا اآل ا هاتأ األ ا اآل ا الأ دث الف دث ف ....فحدث وال حرجفحدث وال حرج....أما اآلباء واألمهاتأما اآلباء واألمهات

والكلمات  والكلمات  ، ، عن أطالق األوصاف السيئةعن أطالق األوصاف السيئة
أل ة ألذ ة .. .. البذيئة ألبنائهمالبذيئة ألبنائهمذ



ه نف م ي صا ممن األبناء همن نف م ي صا ممن األبناء من األبناء ممن صار يسمي نفسهمن األبناء ممن صار يسمي نفسهمن
..بوصف سيئبوصف سيئ

من أو والديه أحد من مصدره منكان أو والديه أحد من مصدره كان مصدره من أحد والديه أو منكان مصدره من أحد والديه أو منكان
..!! ..!! كالهما حتى عرف بهذا الوصفكالهما حتى عرف بهذا الوصف

اشتهر بين إخوانه بل وأقاربه اشتهر بين إخوانه بل وأقاربه أقأق
..!..!وجيرانهوجيرانه وجيروجير



ة ةث قالث : قال من حديث سمرة بن جندب من حديث سمرة بن جندب 
اهللا رسول قال قال رسول اهللا

، وال يسارا ، ، وال يسارا ، رباحارباحاال تسم غالمكال تسم غالمك(( رربربمم(( ي رو ي و
).).وال أفلح ، وال نافعاوال أفلح ، وال نافعا



ل ق لطال ق داطال ن أك أن ت ن داأ ن أك أن ت ن أ أمنيتي بأن أكون معيداأمنيتي بأن أكون معيدا::طالب يقولطالب يقول
..في الجامعةفي الجامعة يي

..فرد عليه صاحبه بكلمة قاسية فرد عليه صاحبه بكلمة قاسية 
أ ط أق ط يقول حطمتني وجعلتني أمسح منيقول حطمتني وجعلتني أمسح منق

..! ..! رأسي هذه األمنيةرأسي هذه األمنية ي ي ير ي ر
..!)..!)وقد كان هذا الموقف في بداية دراستي الجامعيةوقد كان هذا الموقف في بداية دراستي الجامعية



يصفن والدي كان يقول يصفنشاب والدي كان يقول ::ببشاب ::بـبـشاب يقول كان والدي يصفني شاب يقول كان والدي يصفني 

فاشل  فاشل  فاشلفاشل

غبي  غبي  



هو هذا أن كين الم االبن هذا هوفاقتنع هذا أن كين الم االبن هذا فاقتنع هذا االبن المسكين أن هذا هو فاقتنع هذا االبن المسكين أن هذا هو فاقتنع
..!..!الوصف المناسب لهالوصف المناسب له

حياته حياتهفتدهورت ..فتدهورت حياتهفتدهورت حياتهفتدهورت

وصار همه كيف يلبي شهوة بطنهوصار همه كيف يلبي شهوة بطنه
)وفرجهوفرجه !..( ..! )..! )وفرجهوفرجه..!



أ :قالأبي هريرةمن حديث

بعثا وهم ذوو عدد  بعث رسول اهللا 
أ تق نفا ل هآل ا ن يعني ما معه–آل رجل منهمفاستقرأهم

سنا أحدثهم من رجل عل فأت القرآن من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا  من
وآذا آذا معي قال فالن يا معك ما ي  وفقال ل  ن  ل   ي 

سورة البقرة قال   أمعكوسورة البقرة فقال 
أ نعم قاال ذهب فأنت أميرهمأ



أ هللا ف أ فقال رجل من أشرافهم واهللا ما منعني أنف
فقال بها أقو أال خشية إال البقرة أتعلم البقرة إال خشية أال أقوم بها فقالأتعل
تعلموا وسلم عليه اهللا صلى اهللا وارسول م  ي و ى اهللا  ول اهللا  ر

فإن مثل القرآن لمن تعلمه   واقرأوهالقرآن
فقرأه آمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه 

ف ق ف ه ل ت كا آل في آل مكان ومن تعلمه فيرقد وهو فيف
مسك عل أوآئ جراب آمثل فمثله جوفه فمثله آمثل جراب أوآئ على مسكجوفه



ا ف أ ة ا اث ف أ ة ا ث   من حديث معاوية بن أبي سفيانمن حديث معاوية بن أبي سفيان
العلم(( إنما ، تعلموا الناس أيها العلميا إنما ، تعلموا الناس أيها يا م(( و  إ  س  يه  مي  و  إ  س  يه  ي 

بالتعلم ، والفقه بالتفقه ، ومن يرد اهللا  بالتعلم ، والفقه بالتفقه ، ومن يرد اهللا  
ن الد ف ه فق ا خ نه الد ف ه فق ا خ ))ه ).  ).  به خيرا يفقهه في الدينبه خيرا يفقهه في الدين


