


 

 ٘ كتاب الرتبية للطفل املسلم
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة

احلمددد وحوه،ددد صالوهاالددد عوهااسددد ،ووعدددآوه ددد  و الوهوعدددآو اددد و
وهصحب وأمجعنيوأماوبع :

فدد توبيب ددووا هنشوهم ددى اووعددآوااألخددااحلوها  دد  واحلم دد عوم دد و
االدددميومسدددع ا وووأ مدددووهأمامدددوونيوأو دددا وادلددديبنيومددد وشوددداعوهمددد   نيو

و ت اوهأريااونيوب اءواتجمتم. ه باءوي بميوأتويست عيهاوأمه
هإتوماومياصواا  ،وم واحنيافونيو ع كوبعد واا دباووهاتجمتمعدا و
ملويدددى وف دددىعوبدددحلواددد ومددداببووددد وبللددديونيواا ب دددووم ددد واالدددميوي بمددديو
ب اهكدددد ومب دددديناوسبددددحلوأتويسددددتألححلوأمدددديصوهي ت دددديوف لددددع وو  دددد الوهأتو

هادللتبسددوووب  ددعووا األددا ووعددآوا  دد  وال دد م ووااسددام ووادلددى   ع
ااددداومددداومددد وفخددد عووه ددديوإنوشا ددداوومددد وكتددداوو وه ددد ووه ددد  و و

وع  وهماوم وه يعووهشيوإنو، هماوم  وذليوااع جوهاا هاءواا انيوذلد او
وانحنياف 

هيسيوشاهواب و زميوواع  ديوأتوبلد ،وإصد اهااواايابد.ومد وااسعسدعوو
و"و املسلمكتاب الرتبية للطفل اا اب وواعطألحلوادلسعاوبع  اتو"

هسدددد وبخددددم وادددد اوالصدددد اهووا ،اشيدددد واا ب يددددوواادددداو دددد ووعددددآو
ال ددد والوهاالددد  وهبددديواا ااددد ي وه،دددهوادلسدددعاووعدددآوأ  ددد وادلسدددعاالو
هاجلع سواالاحلوهغيااومد وا ،اشيد وااداوب  ديوود واا د ووهاام بدوو



 
 كتاب الرتبية للطفل املسلم

 
ٙ 

 
وهاا م مووهس  واازههوهاامش 

أتوجيعدددددحلووهنيواخلتددددا،ومسددددى و وبىىنااددددد واحلسدددد وهصدددددألاب وااعدددد ال
أوماا او االووا    واا يميوص ابناووعآوااسد والوه وأوعداوهصدعآو و

ووعآومب اوحمم وهصحب وه عاوبسع مناوكثينا 



 

 ٚ كتاب الرتبية للطفل املسلم
 

 ما شروط قبول األعمال عند هللا؟ ٔس
والب  وا وما وو  و وشيااتومها:و

و(وال  ُووح 1
و وو(وادلتابعوواي   و و2

 : ما الدليل اإلخالص؟ٕس
 :ل اإلخالص: قول الرسول دلي

و وأميوادلؤم نيوأيبو،ألصووميوب واخلطاووهضيو ُوو  وسدا :و
إمنااا األعمااالل بالنيااات وإمنااا ل اال اماارئ »يَلدد ُ ووىنعددُ وه دد  و و

َما نوى فمْن كانْت هجرتا  إ  هللا وسساول  فرجرتا  إ  هللا وسساول   
فرجرتاا  إ  َمااا  َوماان كاناات هجرتاا  لاادبنا بل اايبرا أو اماارأة بن  رااا

و( ٔ)«َهاجر إلي 

 : ما عاقبة ال دق؟ٖس
وش  ُ واجل و عاقبة ال دق: 

 ما عاقبة ال ذب؟ ٗس
وش   واا اه عاقبة ال ذب: 

إنَّ »سدا :ووو وابد ومسدع شوَهضديو وو دُ وود واا د واحلدبث: 
                              

ومتألهووع   و(1)



 
 كتاب الرتبية للطفل املسلم

 
ٛ 

 
ال اااادَق بَاْراااادي إ  الااااه وإن الااااهَّ براااادي  إ  ا نااااة وإنَّ الرجااااَل 

 تااااد عنااااد هللا واااادبًقا  وإن ال ااااذب بَراااادي إ  لي اااادقل حاااا  بل 
إنَّ الفجاااوس بَرااادي إ  النااااس  وإنَّ الرجلااال لَيْ اااذبل حااا  الفجاااوس  و 

و ( ٔ)« تد عند هللا كذابًاب

 : من أحق الناس باله واإلحسان؟٘س
وا ،ُّومثوا وُو
 احلدبث:

ووددد وأيبواييددديعوَهضددديو ُوو ددددُ وسددداَ وَ ددداَءوَهُ دددحل وإ وه دددد  و و
دد وَصددحابا وسددا :وفلددا  وأ،ددهواا دداَوِاُسل دد  و وَمدد ل «وأمُّاا »:ويَدداوَه ل

ُثلَّ »سدددا :و«وأمُّااا َ »سدددا :مُثنومددد  وسدددا :و«وأّمااا ّ »سدددا :ومثنومددد ل وسدددا :و
و ( ٕ)«وأبوكَ »سا :و«وَمنْ 

 : ما حق املسلم على أخي  املسلم؟ٙس
 حق املسلم على أخي  املسلم مخس:

و(وهُشوااس ،وووع   1
وميض (وزياهب وإ او2
و(وابباُعو  ازبِ وإَ اوماَ  3
و(وإ ابُووشوَ بِ وإ اوشواُص 4

                              
ومتألهووع   و(1)
ومتألهووع   و(2)



 

 ٜ كتاب الرتبية للطفل املسلم
 

م ُتُ وإ اوَوطَسوفحم وحَو5 و(وَب ل
 احلدبث:

حاق املسالم »سدا :ووو وأيبوايييعوهضيو وو  وأتوه   و و
علاااى املسااالم مخاااس سد الساااالم  وعياااادة املااارب   واتباااا  ا ناااا    

و ( ٔ)«وإجابة الدعوة  وتشميت العاطس

 : َما َعاَلماتل امللنافق؟ٚس
 َعاَلمات امللنافق ثالث هي:

و(وإ اوَ، نثوَكَ َو 1
و(وإ اوَهَو وَأ َعَف 2
و(وهإ اواؤلمتَ وَ اتَو3

 احلدبث:
آباةل امللناافق »سدا :ووو وأيبوُاييدَيَعوَهضديو ُوو دُ وأتنوَهُ د َ و ُو

 و( ٕ)«ثااالٌث إ ا حاادَث َكااذَب وإ ا وعااَد أْخلااَؤ  وإ ا اؤ ااَن َخااانَ 
و« وإن َواَم وَولَّى وزَعَم أنَّ ل ملْسلمٌ »هنيوههايو:و

 َما  أكبَارل الَ با ر؟. ٛس
 َأكبَارل  الَ َبا ر ثالٌث هي:
                              

و  متألهووع و(1)
ومتألهووع   و(2)



 
 كتاب الرتبية للطفل املسلم

 
ٔٓ 

 
و(والشياُكوباح 1
و(وُول  واا اا ي  2
و(وَس ُ واازههو)ش اشعواازهه(3

 احلدبث:
:وو وأيبوب يعوبد واحلَداهثوهضديو ُوو دُ وسدا :وسدا وه د ُ و و

سُع دددددداوبَعددددددآويدددددداوه دددددد َ و  وسددددددا :و«وأال أنبااااااك م باااااا؟كه ال بااااااا ر ؟»
أال »هكدداَتومت عندداوفَ عددسوفلددا :و«واإلشااراكل باااع  وعلقااوقل الوالاادبن»

فَمدداوزاَ وُي يهُادداو،دد وسع دداوا تدد و دد   و«ووقااولل الاا وس وشاارادةل الاا وس
ومتألهووع   

 : ما الغيبة؟ٜس
 الغيبة هي:

و كُيَكوَأَ اَكومبَاوَي يُص 
 دبث:احل

أتاادسون مااا »سددا :ووودد وأيبواييدديعوهضدديو وو دد وأتوه دد  و و
س دحل:و«و كارك أخااك  اا ب ار »ساا ا:و وهه  ا وأوعاوسدا :و«والغيبة؟

إن كااان فياا  مااا تقااول فقااد »أفيأيدد وإتوكدداتونيوأ دديومدداوأسدد   وسددا :و
و ( ٔ)«اغتبت   وإن مل ب ن في  ما تقول فقد هبت 

                              
وههاصومسعا و(1)



 

 ٔٔ كتاب الرتبية للطفل املسلم
 

 ء النمام؟: ما النميمة؟ وما ج آٔس
 النميمة هي:

ومَدللحُلوااَ  ،وبنيواا اَوبلل والفساشاله زاؤصوش   واا اه 
 احلدبث:

و ( ٔ)«ال بدخل ا نة منام:و»و و، يألووهضيو وو  وسا و

 الذي بؤ ي جاس ؟  ا ا ووؤ الرسول  ٔٔس
 ووف  ب؟ن 

وغُيوَكامحلوالميات
 احلدبث:

وهللا »سددا :وو واا دد واحلدد ي :وودد وأيبوُاييدديعوهضدديو ُوو ددُ وودد
وياوه   و «وال بلؤمنل  وهللا ال بؤمنل  وهللا ال بؤمن  وسدا :وس حل:وَم ل

و ( ٕ)«الذي ال ب؟منل جاس  َبوا ق ل »

 : ما وفات املت ه؟ وما ج اؤ ؟ٕٔس
وهحيتليواا اَوه زاءصواا اه ا واا يونويَلَبحُلواحَله

واحل ي : 
ال بَاااْدخللل »سدددا :ووووددد وابددد ومسدددع شوهضددديو ُوو دددُ ووددد واا ددد 

                              
ومتألهووع   و(1)
ومتألهووع   و(2)



 
 كتاب الرتبية للطفل املسلم

 
ٕٔ 

 
فلددا وه ددحل:وإتوااي ددحلوحيدد و«وا نااة ماان ب قلباا  مرقااال  سة ماان كااه
اد ا مااَل »أتوي  تور ب و،س ناوهمعع و،س ووفلا :و إن هللَا مجيال حل

رل بطرل احلق  وغمطل الناس و ( ٔ)«الِ باْ

ا ليس ال احل وجليس  :  ا ا شب  الرسول ٖٔس
 السوء؟

 احل:ا ليس ال  شب  الرسول 
واامحلوادلسكِو
و ع سوااس ء:
وب افخواا ي

واحلددد ي :ووددد وأيبوم  دددآوا شدددعييوَهضددديو ُوو دددُ وأتوواا ددد نو
اااوء كَ امااال املسااا  »سدددا :و إمنَاااا مرااالل ا لااايس ال ااااحل وجلااايس السُّ

اذب  وإماا أن تَاْبتَاا  منا ل وإماا  ونافخ ال ري ف املل املس  إماا أن حل
رق ثيابَ  وإماا أن جَتاد أن جتد من  سًحا طيبة  ونافخل ال  ري إمَّا أن حل

و ( ٕ)«من  سًحا ملنتنة

: ا كاااار حاااادبرًا بشااااتمل علااااى ف اااال ق اااااء حااااوا   ٗٔس
املسااالمن ونفعرااام  وف ااال العلااام  وف ااال االجتماااا  علاااى 

 تالوة القرآن. 
                              

وههاصومسعا و(1)
ومتألهووع   و(2)



 

 ٖٔ كتاب الرتبية للطفل املسلم
 

واحل ي :
مان نَافَّاس عاْن »سدا :ووو وأيبوايييعوهضيو ووو د وود واا د و

ا نفَّاااس هللا عنااا  كرباااة مااان كااارب باااوم ملاااؤمن كلرباااة مااان كااارب الااادني
القيامااة  وماان بسَّاار علااى معساار بساار هللا علياا  ب الاادنيا وا خاارة  
ومن سرت ملسلًما سرت  هللا ب الدنيا وا خرة  وهللال ب عون العبد ماا  
كان العبدل ب عون أخي   ومن سل  طربًقا بلتمسل في  علًماا سارل 

قاوم ب بيات مان بياوت هللا تعاا   هللا ل  طربًقا إ  ا ناة وماا اجتما 
بتلااااون كتااااااب هللا وبتداسساااااون  بيااااانرم إال ن لااااات علااااايرم السااااا ينة 
وغشاايترم الرمحااة وحفااترم املال  ااة و كاارهم هللا فاايمن عنااد   وماان 

و ( ٔ)«بط؟ ب  عمل  مل بسرْ  ب  نسب ل 

: ا كر حدبرًا ب احلث على إكرام ال يؤ وولة ٘ٔس
 الرحم.

ماان  »سددا :ووضدديو وو دد وودد واا دد واحلدد ي :وودد وأيبواييدديعوهو
وماان كااان بااؤمن باااع   ضاايف ل  بااؤمن باااع واليااوم ا خاار فلي اارم كااان

والياااوم ا خااار فلي ااال سمحااا ل  ومااان كاااان باااؤمنل بااااع والياااوم ا خااار 
و ( ٕ)«فليقْل خريًا أو لي مت

 : ا كر حدبرًا ب النري عن الغش.ٙٔس
مااار » سدددا :وواحلددد ي :ووددد وأيبواييددديعوهضددديو وو ددد ووددد واا ددد 

                              
وههاصومسعا و(1)
ومتألهووع   و(2)



 
 كتاب الرتبية للطفل املسلم

 
ٔٗ 

 
ماا « »علي ولهة طعام ف؟دخل بد  فيرا فنالت أوابع  بلاًل فقال: 

 سددا :وأصددابت وااسددماُءويدداوه دد  و  وسددا :« هااذا بااا واااحد الطعااام؟
 .  (ٔ)«أفال جعلت  فوق الطعام كي برا  الناس من  غشَّ فليس منِّ »

  

                              
وههاصومسعا و(1)


