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التوكل والتواكلالتوكل والتواكلالتوكل والتواكلالتوكل والتواكل



::ٔاهداف الدرس ٔاهداف الدرس 

.صحیحصحیحأن یعرف الطالب التوكل والتواكل بشكل . 1

الحكم والنتائج الطالب بین التوكل والتواكل من حیثیمیز أن .  2

الطالب الشواھد الدالة على توكل على هللا من سیرة  أن یستنبط. 33

.النبي



:  وقف�أول م
یبذل جھده  یحرث أرضھ،  مزارع •

یزرعھا ویسقیھا ویزّودھا بالسماد

:  موقف�ثان
علىیبذل فریق كرة القدم جھودھم بالتدریب •
التدریبات ، ویقضون األیام الطویلة في فنون • یزرعھا ویسقیھا ویزّودھا بالسماد

: النتیجة
على الثمار  الكثیرة ل وحصال

.الوفیر والربح

التدریبات ، ویقضون األیام الطویلة في فنون •
..الشاقة

: النتیجة
.الفوز على منافسیھمتحقیق 



رسل ناقتي«:  قال رجل للنبي    »ؤاتوكل ا�

 .»اعقلها وتوكل« : قال 

1:نشاط تعلمي  

  
::السبب السبب    

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

  
::النتيجةالنتيجة   

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



رسل ناقتي«:  قال رجل للنبي    »ؤاتوكل ا�

 .»اعقلها وتوكل« : قال

اإلجابة

  
::السبب السبب    

وتوكلوتوكل  عقلهاعقلهااا   
  

  
::النتيجةالنتيجة   

  المحافظة على الناقةالمحافظة على الناقة
  



االعتماد على هللا تعالى في االعتماد على هللا تعالى

  
  ٔا ـ مفهوم كل من التوكل والتواكلٔا ـ مفهوم كل من التوكل والتواكل

  

،النتائج تحقیق في 

.باألسباب خذاأل
 

االعتماد على هللا تعالى في 

التي یریدھا تحقیق النتائج 

  .األخذ باألسباب، المسلم



::عزیزي الطالب قارن بین التوكل والتواكل حسب الجدول التاليعزیزي الطالب قارن بین التوكل والتواكل حسب الجدول التالي

 1نشاط  تعلمي 

أوجھ االختالفأوجھ التشابھالتعریف
االعتماد على هللا تعالى في

المقارنة والمقابلة 

التوكل
االعتماد على هللا تعالى في

خذ األبعد  تحقیق النتائج، 

باألسباب

التواكل
االعتماد على هللا تعالى في 

تحقیق النتائج التي یریدھا 

 .األخذ باألسباب المسلم، 



اإلجابة

أوجھ االختالفأوجھ التشابھالتعریف

التوكل
االعتماد على هللا تعالى في

خذ األبعد  تحقیق النتائج، 
األخذ باألسبابعلى هللا تعالى  االعتماد

المقارنة والمقابلة 

خذ األبعد  تحقیق النتائج، التوكل

باألسباب

التواكل
االعتماد على هللا تعالى في 

تحقیق النتائج التي یریدھا 

 .األخذ باألسباب المسلم، 

دون األخذ باألسبابعلى هللا تعالى  االعتماد



)  ((بوضع عالمة بوضع عالمة ) ) تواكلتواكل/ / توكل توكل ((تأمل المواقف التالیة وحدد نوع كل موقف  تأمل المواقف التالیة وحدد نوع كل موقف  

..مع التعلیلمع التعلیلفي المكان المناسب في المكان المناسب     

 3نشاط 

التعلیلالتواكلالتوكلالمواقف
، األحد القادماختبار یوم  محمدلدى 

بذل جھده في الدراسة لالختبار

األرض ویسقیھا  ھشام فالح یحرث
واألدویة لیحصل  ویزودھا بالسماد

.على الثمار الكثیرة

 نور الدین أصابھ مرض ورفض
الذھاب إلى المستشفى لتلقي العالج 

.  هللا ھو الشافيبدعوى أن 



اإلجابة

التعلیلالتواكلالتوكلالمواقف
األحد اختبار یوم  محمدلدى 
، بذل جھده في الدراسة القادم

.لالختبار

 جھدالبذل ( ألن محمد أخذ باألسباب 
واعتمد على ) في االعداد لالمتحان 
.  هللا تعالى

األرض  ھشام فالح یحرث
 ویسقیھا ویزودھا بالسماد

واألدویة معتمدا لیحصل على 
.الثمار الكثیرة


زود ( أخذ باألسباب ألن ھشام

واألدویة بعد  األرض باألسمدة
. واعتمد على هللا تعالى) الزرع

 نور الدین أصابھ مرض ورفض
الذھاب إلى المستشفى لتلقي 

.  العالج بدعوى أن هللا ھو الشافي

  ألن نور الدین لم یأخذ باألسباب
فقط ) المستشفى رفض الذھاب إلى(

.وحده  اعتمد على هللا تعالى



أن یبیت مكانھ في فراشھ عندما أحاط  أمر ابن عمھ علي بن أبي طالب 

.المشركون ببیتھ وحاولوا قتلھ، ثم توكل على هللا في أن یحمیھ

  11الموقفالموقف

تدل على توكلھ على هللا مواقف من سیرة الرسول

 ولوازم الراحلة أعد ، بكر أبي صاحبھ مع الھجرة برحلة البدء قرر وعندما

:على هللا العبارات الدالة على توكلھ حدد التالیة ثم  تأمل في مواقف النبي         

عندما أحاط یبیت مكانھ في فراشھ أن  أبي طالب بن علي  أمر ابن عمھ

.، ثم توكل على هللا في أن یحمیھالمشركون ببیتھ وحاولوا قتلھ

 ولوازم الراحلة أعد ، بكر أبي صاحبھ مع الھجرة برحلة البدء قرر وعندما ولوازم الراحلة أعد ، بكر أبي صاحبھ مع الھجرة برحلة البدء قرر وعندما

 أخبار ونقل بالطعام بتزویدھما لتقوم عنھا، هللا رضي أسماء مع واتفقا السفر،

.عنھما المشركین عیون یعمي أن في هللا على توكل ثم إلیھما، المشركین

 الطریق یضلَّ  ال حتى المدینة، إلى الطریق على یدلّھ مكة أھل من دلیال استأجر

 في هللا على توكل ثم علیھ، الطلب خفّ  حتى ثور غار في واختبآ صاحبھ، مع

.وبطشھم المشركین كید من سالًما المنورة المدینة یصل أن

      22الموقفالموقف

      33الموقفالموقف

 ولوازم الراحلة أعد ، بكر أبي صاحبھ مع الھجرة برحلة البدء قرر وعندما

 أخبار ونقل بالطعام بتزویدھما لتقوم عنھا، هللا رضي أسماء مع واتفقا ،السفر

.عنھما المشركین عیون یعمي أن في هللا على توكل ثم إلیھما، المشركین

 الطریق یضلَّ  ال حتى المدینة، إلى الطریق على یدلّھ مكة أھل من دلیال استأجر

. هللا على توكل ثم علیھ، الطلب خفّ  حتى ثور غار في واختبآ صاحبھ، مع

.وبطشھم المشركین كید من سالًما المنورة المدینة یصل أن في 
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.ـ عرف التواكل 2

نشاط ختامي
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التي ینبغي القیام بھا قبل التوكل على هللا ؟األعمال یطلق على ـ ماذا  3
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:لكل من على هللا تعالى الصحیحلوازم التوكل بین ـ  4
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:ـ التوكل ھو 1
السببخذ على هللا تعالى في تحقیق النتائج بعد أاالعتماد 

:ـ التواكل  ھو 2
على هللا ھو االعتماد على هللا تعالى في تحقیق النتائج التي یریدھا المسلم التواكل 

.األخذ باألسباب دون  .األخذ باألسباب دون 
:على االعمال التي ینبغي القیام بھا قبل التوكل على هللا ـ یطلق 3

.اتخاد األسباب 
:لكل من على هللا تعالى الصحیحالتوكل لوازم ـ  4
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