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ِبيَّ  َعن   :َقالَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّ

:المناسبة بالكلمات التالي الحدیث

ِبيَّ  َعن   :َقالَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّ

َقْب�����َل ِھَرِم�����َك، ...............................  :َقْب�����َل َخْم�����س

َقْب��������َل َفْق��������ِرَك،  ............................... ، وَ 
َشَباَبكَ 

ِغَناَءكَ 
".........................َقْبَل ...............................

رواه الحاكم بسند صحیح                                                     

َمْوِتكَ َحَیاََتكَ 

َعن َعْنُھَما هللاُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعن

الحدیث في الفراغ امأل إجابة نشاطنشاط

َعن َعْنُھَما هللاُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعن

َقْب�����َل َخْم�����س................................ اْغَت�����ِنمْ " 

َتَك َقْب��������َل  ، وَ ...............................َوِص��������حَّ
َخْمًسا

َسَقِمكَ 
...............................َقْبَل ُشْغلَِك، وَ  ...............................وَ 

                                                    
َحَیاََتكَ َفَراَغكَ 



العبارة

:الشریف النبوي الحدیث نص من 
إجابة النشاطنشــاطنشــاط

العبارة
.أخرى أمور خمسة تأتي أن قبل

.وشیخوختك

.واألمراض العاھات من جسدك .واألمراض العاھات من جسدك

الكلمة  

 التالیة العبارات من عبارة كل مرادف حدد
إجابة النشاطنشــاطنشــاط

الكلمة  الرقم
قبل أمور خمسة1

وشیخوختك عجزك2

جسدك سالمة3

خمًسا قبل خمس

ھرمك

صحتك جسدك سالمة3

.مرضك4

صحتك

سقمك



ُكْم أَْحَسُن َعَمًال ۚ َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَغفُورُ  لَِیْبلَُوُكمْ  "أَیُّ

.من خالل اآلیة السابقة استنتج الحكمة من خلق هللا تعالى اإلنسان واستخالفة في األرض

فھو من جعل هللا تعالى جعل هللا تعالى
حیــاة اإلنـسان

میدان الختباره 
من عصى هللا تعالى

فھو من 
الخاسرین

: قال هللا تعالى 
لَِیْبلَُوُكمْ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة "        

من خالل اآلیة السابقة استنتج الحكمة من خلق هللا تعالى اإلنسان واستخالفة في األرض

جعل هللا تعالى جعل هللا تعالىفھو من 
حیــاة اإلنـسان 
میدان الختباره  

من أطاع هللا تعالى فھو من 
الفائزین



بما أن هللا تعالى قد جعل حیاتنا ھي میدان الختبارنا، 

إذا ما ھي مواد اختبارنا في الحیاة الدنیا؟
ق���وى متع���ددة وإمكان���ات م���نح هللا تع���الى اإلنس���ان ق���وى متع���ددة وإمكان���ات م���نح هللا تع���الى اإلنس���ان 

لتكون ھي مواد االختبار، وقد ذك�ر الرس�ول 
ص��لى هللا علی��ھ وس��لم بع��ض م��ن ھ��ذه الم��واد  ف��ي 

. الحدیث الشریف السابق

:التالیة اللعبة خالل

بما أن هللا تعالى قد جعل حیاتنا ھي میدان الختبارنا، 
.ومن الطبیعي أن لكل اختبار مادة

إذا ما ھي مواد اختبارنا في الحیاة الدنیا؟ 
م���نح هللا تع���الى اإلنس���ان م���نح هللا تع���الى اإلنس���ان 

لتكون ھي مواد االختبار، وقد ذك�ر الرس�ول  مختلفة
ص��لى هللا علی��ھ وس��لم بع��ض م��ن ھ��ذه الم��واد  ف��ي 

الحدیث الشریف السابق

خالل من علیھا فلنتعرف



شاصدغ

بلحن

الةبى

بغارفع

ھـةايح ھـةايح

:أحرف 7 من یتكون و عباس ابن
...................................................................  

.اإلنسان عند القوة وقت .1
.اإلنشغال ضد .2
.الفقر ضد .3
.واألسقام العلل من الجسد سالمة .4 .واألسقام العلل من الجسد سالمة .4
.الموت ضد .5

ابن الحدیث لراوي األول االسم ھي السر كلمة
...................................................................كلمة السر ھي



3(
)4(

)5(
الحیاة  3(

)4(الغنى 
الفراغ 

الموت فما ھي أضداد ھذه المواد؟
اإلنشغـالالـفقر

الموت

)1(
3(الشباب 

)2(
الصحة 

)3
الغنى 

فما ھي أضداد ھذه المواد؟الــھـرم الــھـرم

الـفقرالمـرض



)العجز والشیخوخة(الھرم 

.تنفیذه على القدرة یجد فال باألمر المرء یھم )1(

یجب علي أن انتھز فترة شبابي وما أنا فیھ من قوة ونشاط، بأداء واجباتي اتجاه هللا عزوجل مثل أداء 
.....الصالة في أوقاتھا والصیام ومساعدة غیري من الناس والمشاركة في األعمال التطوعیة

ومن ھذا المنطلق یجب على اإلنسان أن یغتنم وجوده في وقت شبابھ ولیعرف كیف یتصرف فیھ، 
". َوِمْنُكْم َمْن ُیَتَوفَّى َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْیَال َیْعلََم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْیًئا

الشباب
.زھرة العمر) 1(
.وقت القوة والنشاط) 2(
.وقت تحقیق األماني والرغبات) 3(
الوقت الذي تغالب في اإلنسان نفسھ لیمیل ) 4(

.إلى اللھو واللذائذ والشھوات

یجب علي أن انتھز فترة شبابي وما أنا فیھ من قوة ونشاط، بأداء واجباتي اتجاه هللا عزوجل مثل أداء 
الصالة في أوقاتھا والصیام ومساعدة غیري من الناس والمشاركة في األعمال التطوعیة

ومن ھذا المنطلق یجب على اإلنسان أن یغتنم وجوده في وقت شبابھ ولیعرف كیف یتصرف فیھ، 
َوِمْنُكْم َمْن ُیَتَوفَّى َوِمْنُكْم َمْن ُیَردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْیَال َیْعلََم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْیًئا: "قال هللا تعالى



المـــرضالمـــرض
 القیام وبین اإلنسان بین یحول الذي الضعف )1(

واجبات من علیھ یترتب بما

 تعالى طاعتھ طریق عن وذلك إیاھا، وھبني التي
 عن التوبة أُسوف وال الصالحة األعمال أُسوف ال
..... بالصالة سألتزم العمر في

ف  ومن ھذا المنطلق یجب على اإلنسان أن یغتنم فرصة صحتھ ویقوم باألعمال الصالحة، وأال ُیسوَّ
لھ لھ نفسھ، من انغماس في متع الحیاة ولذائذھا، اغتراًرا بما فیھ من  األعمال  وینصرف إلى ماتسوَّ

.صحة، فقد یأتي یوم یود فیھ أن یعمل فال تساعده قواه على ذلك

الصحـــةالصحـــة
سالمة الجسد من العلل واألسقام) 1(
ینبوع القدرة والطاقة عند اإلنسان) 2(

التي الصحة نعمة على تعالى هللا شكر علي یجب
 أن عليّ  یجب أنھ كما عنھ، نھى ما كل وإجتناب
في أتقدم عندما أقول كأن بصحتي إغتراراً  المعاصي

ف  ومن ھذا المنطلق یجب على اإلنسان أن یغتنم فرصة صحتھ ویقوم باألعمال الصالحة، وأال ُیسوَّ
لھ لھ نفسھ، من انغماس في متع الحیاة ولذائذھا، اغتراًرا بما فیھ من  األعمال  وینصرف إلى ماتسوَّ

صحة، فقد یأتي یوم یود فیھ أن یعمل فال تساعده قواه على ذلك



الفقــــــــر

المال إن لم تستلبھ عوادي الدھر ومصائبة

الفقــــــــر

المال إن لم تستلبھ عوادي الدھر ومصائبة
یستلبھ الموت رغم أنف اإلنسان

وسیصبح صفر الیدین
.فلیغتنم المرء وجود المال في یده، ولیبرھن على قوة إیمانھ باإلنفاق في سبیل هللا

الغنى

المال إن لم تستلبھ عوادي الدھر ومصائبة.مساعدة الفقراء والمساكین1.

الغنى

.مساعدة الفقراء والمساكین1.

.أن ال أكون بخیالً وال مسرفاً 2.

.اإلكثار من الصدقة3.

.المشاركة في المشاریع الخیریة4.

المال إن لم تستلبھ عوادي الدھر ومصائبة
یستلبھ الموت رغم أنف اإلنسان 

وسیصبح صفر الیدین 
فلیغتنم المرء وجود المال في یده، ولیبرھن على قوة إیمانھ باإلنفاق في سبیل هللا



:نھي اإلسالم عن

َوَال َتْجَعلْ َیَدَك َمْغلُوَلًة إِلَٰى ُعُنقَِك َوَال : " قال هللا تعالى
ْحُسوًرا ".َتْبُسْطَھا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوًما مَّ

البخل 
اإلسرافوالشح

ی�ا رس�ول : جاء رجل إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال

 

ی�ا رس�ول : جاء رجل إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال
أن َتَص���َدق و أن���ت : "هللا، أي الص��دقة أعظ���م أج���ًرا؟ ق���ال

َصحیح َشحیح َتخشى الفقر، وَتأمل الغنى، وال ُتْھِملُ حتى 
إذا بلغ�ت الُحْلقُ�وم، قُل�ت لفُ�الن ك�ذا، ولفُ�الن ك�ذا وق�د ك��ان 

". لفُالن

:حث اإلسالم على

التصدق



االنشــــغالاالنشــــغال

سینتھي ھذا الفراغ  عند قدوم الیوم اآلخر الذي 
ال فراغ فیھ، بل اشتغال بأھوال القیامة وشدائدھا، 

.وذھول اإلنسان عن كل شيء مما حولھ
اَعِة : "قال هللا تعالى ُكْم إِنَّ َزْلَزلََة السَّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ َیا أَیُّ اَعِة : "قال هللا تعالى ُكْم إِنَّ َزْلَزلََة السَّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ َیا أَیُّ

ا أَْرَضَعْت ) 1(َشْيٌء َعِظیٌم  َیْوَم َتَرْوَنَھا َتْذَھلُ ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ
اَس ُسَكاَرى َوَما ُھْم  َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملََھا َوَتَرى النَّ

ِ َشِدیٌد  ".  )2(بُِسَكاَرى َولَِكنَّ َعَذاَب هللاَّ العم���ل الص���الح الخ���الص ل���ھ تع���الى ك���أداء العب���ادات 

الفـــراغالفـــراغ
الفراغ؟ ھذا ینتھي متى الفراغ ھو الغنیمة 

التي ال ُتعوض 
في حیاة اإلنسان 

.وقدرتھ بوجوده واإلیمان تعالى هللا معرفة(1)
العم���ل الص���الح الخ���الص ل���ھ تع���الى ك���أداء العب���ادات ) 2(

...ومساعدة الفقراء والمساكین والنصح



)اآلخــــرة(الـــممات 
.زرعھ ما اإلنسان یحصد اآلخرة في .زرعھ ما اإلنسان یحصد اآلخرة في

).ال عمل فیھا(اآلخرة دار جزاء 

على المسلم أن یغتنم وجوده في دار العمل قبل أن ینتقل إلى اآلخرة التي لیس فیھا عمل،
:  بــــل ُیــقال

ُم الَّتِي ُكنُتْم ُتوَعُدونَ : "قال هللا تعالى اْصلَْوَھا )63(َھِذِه َجَھنَّ
".)64(اْلَیْوَم بَِما ُكنُتْم َتْكفُُرونَ 

:لغیر المؤمنین

.لمساعدتي یحتاج من وكل السن وكبار
.الضعفاء على والعطف واألمانة

)الدنیـــا(الحـیــاة 
.الدنیا ھي مزرعة اآلخرة.الدنیا ھي مزرعة اآلخرة

.الدنیا دارعمل

على المسلم أن یغتنم وجوده في دار العمل قبل أن ینتقل إلى اآلخرة التي لیس فیھا عمل،
بــــل ُیــقال

.نواھیھ واجتناب تعالى هللا طاعة(1)

َة بَِما ُكنُتْم َتْعَملُونَ : "قال هللا تعالى ".اْدُخلُوا اْلَجنَّ

:للمؤمنین العاملین
.نواھیھ واجتناب تعالى هللا طاعة(1)
.َوالَِدايّ  طاعة(2)
.التطوعیة األعمال من اإلكثار(3)
وكبار والمساكین كالفقراء حولي من مساعدة(4)
واألمانة كالصدق الحسنة باألخالق التحلي(5)



1(
.......................
..............................................

)4(
.......................
.......................

3(
.......................
.......................

)1
.......................
.......................

نشاطنشاط  

.......................

)2(
.......................
.......................

)3
.......................
.......................



1(
علي أن استثمر كل ما أعطاني 

هللا تعالى إیاه في طاعتھ 
.ورضاه.ورضاه

)4(
أبتعد عن البخل وكذلك اإلسراف 

.  في المال

3(
أغتنم فرصة وجود المال 

.باإلكثار من الصدقة

)1
علي أن استثمر كل ما أعطاني 

هللا تعالى إیاه في طاعتھ 
ورضاه

إجابة النشاطإجابة النشاط

ورضاه

)2(
أن ال أجعل نفسي تغلبني بالمیل 

.لما حرمھ هللا تعالى

)3
أغتنم فرصة وجود المال 

باإلكثار من الصدقة



ب���ین أث���ر ق���وة اإلنس���ان ف���ي ش���بابھ  - 
.بطاعة ربھ

...................................................................الش��باب ھ��و فت��رة الق��وة والنش��اط عن��د ...................................................................

..................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

الش��باب ھ��و فت��رة الق��وة والنش��اط عن��د 
اإلنس���ان، فعلی���ھ أن یغت���نم وق���ت ش���بابھ 
ولیع��رف كی��ف یتص��رف فی��ھ بم��ا ُیرض��ي 
هللا تع����الى حت����ى ال ی����أتي وق����ت الھ����رم 
والشیخوخة َفَیُھمٌّ باألمر فیعجز أمام ذلك 
..................................................................كالص�الة واقف��اً أوالص��وم أو ال��ذھاب إل��ى 

..................................................................

والشیخوخة َفَیُھمٌّ باألمر فیعجز أمام ذلك 
كالص�الة واقف��اً أوالص��وم أو ال��ذھاب إل��ى 

......المسجد 

م���ا الم���راد بق���ول الرس���ول ص���لى هللا  - 

الختامي الختامي النشاط النشاط 

م���ا الم���راد بق���ول الرس���ول ص���لى هللا  - 
اغت�����نم خمس�����اً قب�����ل :"علی�����ھ وس�����لم 

؟"خمس
...................................................................

..................................................................

.انتھز خمس فرص قبل فواتھا في الدنیا
..................................................................



الختامي الختامي النشاط النشاط 

كی��ف یك��ون الم��ال وس��یلة لتحقی��ق  - 
مرضاة هللا تعالى؟

...............................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

على المسلم أن یغتنم وجود المال ف�ي 
ی����ده، ولیب����رھن عل����ى ق����وة إیمان����ھ 
باإلنف��اق ف��ي س��بیل هللا، ولیبتع��د ع��ن 
البخ��ل والش��ح وك��ذلك ع��ن اإلس��راف 

. والتبذیر
...............................................................

................................................................

. والتبذیر

النشاط النشاط / / تابع تابع 

ما أث�ر ص�حة اإلنس�ان ف�ي عاقبت�ھ  - 
في الدنیا واآلخرة؟

...............................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

یج���ب عل���ى اإلنس���ان أن یغت���نم فرص���ة 
ص��حتھ ویق��وم باألعم��ال الص��الحة، وال 
لھ ل��ھ  ُیؤجلھ��ا   فینص��رف إل��ى ماتس��وَّ
نفس���ھ، م���ن انغم���اس ف���ي مت���ع الحی���اة 
...............................................................ولذائ����ذھا، اغت����راًرا بم����ا یمتل����ك م����ن 

................................................................

ولذائ����ذھا، اغت����راًرا بم����ا یمتل����ك م����ن 
صحة، فقد یأتي یوم یود فی�ھ أن یعم�ل 

.فال تساعده قواه على ذلك



الختامي الختامي النشاط النشاط 

كی�ف یس�تغل اإلنس�ان حیات�ھ، ویأخ�ذ  - 
منھا فرصة لسعادتھ؟

...................................................................الحی��اة ال��دنیا ھ��ي مزرع��ة اآلخ��رة الت��ي ...................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................

الحی��اة ال��دنیا ھ��ي مزرع��ة اآلخ��رة الت��ي 
یحصد بھا اإلنسان ما زرعھ، فالدنیا دار 
عم��ل بعك��س اآلخ��رة الت��ي ال عم��ل فیھ��ا 
وإنم����ا ج����زاء فق����ط، فعل����ى اإلنس����ان أن 
...................................................................یس��تغل وج��وده بال��دنیا بعم��ل م��ا ُیرض��ي 

..................................................................

یس��تغل وج��وده بال��دنیا بعم��ل م��ا ُیرض��ي 
.هللا تعالى لیجني ثمارھا في اآلخرة

النشاط النشاط / / تابع تابع 

فراغك قب�ل ( ملسو هيلع هللا ىلصوضح قول الرسول  - 
).شغلك

الف���راغ ھ���و الحی���اة  ملسو هيلع هللا ىلصیقص���د الرس���ول .........................................................................
.........................................................................الدنیا، وقد ینتھ�ي ھ�ذا الف�راغ بق�دوم الی�وم 

.........................................................................

........................................................................

الدنیا، وقد ینتھ�ي ھ�ذا الف�راغ بق�دوم الی�وم 
اآلخر الذي ال فراغ فیھ ب�ل اش�تغال ب�أھوال 

.یوم القیامة وشدائدھا

.بین كیفیة اغتنام فرصة الفراغ - 
.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

على اإلنسان أن یمأل ھذا الفراغ بما خلق�ھ 
هللا تع�الى م�ن أجل�ھ، م��ن معرف�ة ب�ھ تع��الى 

. وعمل صالح خالص لھ




