
 

 

 

 

 

 

 

 

 توکّل

 ابوالفضل یغمایی

 

 فَال اّللَهُ نْصُرْكُمُی نْإین توکّلالم ن اهلل یحبّإعلی اهلل  توکّلذا عزمت فإف
  ؛بَعْدِهِ مِنْ نْصُرُكُمْی ياّلَذِ ذَا فَمَنْ خْذُّلْکُمْی نْإ وَ ّلَکُمْ غاّلِبَ

و بر خدا توکّل کن؛ زیرا خداوند ( قاطع باش)ا هنگامی که تصمیم گرفتی امّ
 .متوکّالن را دوست دارد

 شناسی مفهوم

. به خداست 7و اطمينان داشتن 3اعتماد 5توکّل، يقين داشتن به رحمت خداوند و اميدبستن،

انش اخالق، از نظر د 0.متعدّی شود به معنای اعتماد به غير است« علی»هرگاه به حرف  توکّل

. بودن دل بنده در تمام کارهای خود به خداوند است به معنای اعتمادکردن و مطمئن توکّل
نمودن بر حول و قوّة  ای، و تكيه زار شدن از هر حول و قوّه دن همة کارها به خدا و بیکر حواله

 6.کننده به پروردگار است ويژگی بندگان توکّلالهی، 

 تفسیر آیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 آل عمران، .  
 .212 ، ص 4، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8
 .«وكل»، 422، ص 5 ، ج لسان العربابن منظور، . 4
 .«وكل»، 112، ص 8ـ   ، ج المصباحمقری، . 3
 .«وكل»، 228، ص مفرداتراغب، . 5
 .121، ص معراج السعادهنراقی، . 1
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و او معين و ياور تو دارد  ای دوست می که به او توکّل کرده به سبب اين خدای تعالی تو را
به خدا ياری او و عدم  توکّلات نخواهد گذاشت و به همين دليل که اثر  خواهد بود و درمانده

و مؤمنان را هم دعوت به  1«إن ینصرکم اهلل فال غالب لکم»: خذالن است، در آية بعد فرمود

کار بردن سبب توکّل که ايمان باشد در جای خود مؤمنان را امر  آخر آيه با به گاه در آن. توکّل کرد

 5.به توکّل کرد

 های آیه پیام

 .در کنار فكر و مشورت، توکّل بر خدا فراموش نشود. 1
 .انسان بايد وظايف محوّله را انجام دهد و در ضمن آن به خدا توکّل کند. 3
 .ام وظيفه نداردتوکّل منافات با کار و تالش و انج. 9

 3.مشورت و توکّل محبوب خداست، خواه انسان به نتيجه برسد يا نرسد. 0

 ارزش توکّل

و افضل  ةتوکّل يكی از منازل رهروان راه سعادت و از مقامات اهل توحيد حضرت ربّ العزّ

شود که رعايتش در حدّ وجوب  ارزش توکّل از آيات شريفه معلوم می. درجات اهل ايمان است
در اين آيه توکّل، شرط ايمان  7«ن کنتم مؤمنینإوعلی اهلل فتوکّلوا »: جا که فرمود ت؛ آناس

؛ به درستی که خدا متوکّالن را دوست «نّ اهلل یحبّ المتوکّلینإ»: يا فرموده. قرار داده شده است

د بر خدا کنندگان باي توکّل 0؛«وعلی اهلل فلیتوکّل المتوکّلون»: ای ديگر فرمود و در آيه. دارد

 .توکّل کنند

 عناوین مرتبطآیات و 

؛ (133و  131عمران،  آل: )؛ استقامت(179و  173عمران،  آل: )آرامش :آثار توکّل در قرآن
: مندی از امدادهای الهی ؛ بهره(0و  3انفال، : )؛ ايمان حقيقی(93ـ  99اعراف، : )استعانت از خدا

 6(.139ـ  133عمران،  آل: )ی؛ پيروز(100عمران،  آل)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 آل عمران، .  
 .52، ص 3، ج المیزانبائی، طباط. 8
 .4 8، ص 4، ج تفسیر نورقرائتی، . 4
 .44مائده، . 3
 .52 آل عمران، . 5
 .815، ص 2، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 1
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؛ (11مائده، : )؛ تقوا(90يونس، : )؛ تسليم(133عمران،  آل: )ايمان :در قرآن توکّلهای  زمینه

 1(.50هود، : )توجّه به حاکميّت خدا

و  3ابراهيم، : )؛ تحمّل اذيّت(71يونس، : )؛ تبليغ(99هود، : )اصالح :موارد توکّل در قرآن

 5(.153عمران،  آل: )گيری ؛ تصميم(13

؛ (33ملك، : )؛ ضاللت(0ممتحنه، : )؛ شرك(03انفال، : )بيماردلی :کّل در قرآنموانع تو

 3(.33انفال، : )نفاق

 از دیدگاه روایاتآثار توکّل 

 7.کنندة حيله و مكر دشمنان است توکّل بر خدا، کفايت. 1

 0.«کند توکّلخواهد نيرومندتر از همه باشد، بر خدا  هرکه می»: فرمود پيامبر اکرم.  3

 6.«كفاه األمور( اهلل)من توكّّل عليه ». توکّل بر خدا، موجب کفايت امور است. 9

 نقش کار و تالش و جایگاه توکّل

کند، نيازی به  منافات است؛ چون کسی که کار می توکّلکنند بين کار و  بعضی تصوّر می
اين تصوّر . ردکند، کارش درست است و نياز به کار ندا به خدا می توکّلندارد و کسی که  توکّل

کارها دو قسم است؛ يا از قدرت و توان  :برای روشن شدن اين مطلب بايد گفت. غلطی است
 .انسان بيرون است و يا توان انجام آن را دارد

اگر از قدرت انسان بيرون باشد، مقتضای توکّل آن است که آن را به خداوند متعال حواله 
جا دوری کند؛ زيرا اين افكار هيچ ثمری  و تالش بینمايد و از فكرهای دقيق و تدبيرهای خفی 

 .ندارد
و اگر آن کارها، هرچند به وسيلة اسباب و وسايط موجود در توان اوست، بايد از طريق آن 
وسايط برای انجام کار اقدام کند و در عين حال نبايد به آنها اعتماد کند، بلكه به خداوند اطمينان 

اگر فكر و . توکّل بدون کار، درست نيست. حت قدرت اوستداشته باشد؛ چون همه چيز در ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822، ص همان.  
 .825، ص همان. 8
 . 42، ص همان. 4
 . 2نساء، . 3
 (. 5 ، ص  1، ج راالنواربحامجلسی، )« أقوی الناس إیماناً أكثرهم توكّالً علی اهلل سبحانه». 5
 .1213، ص 3 ، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 1
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ای بنشيند و منتظر روزی خود و خانوادة خود باشد،  کاره در گوشه تدبير و عمل را کنار بگذارد و بی
 .کار درستی مرتكب نشده استبرد و از نظر عقلی،  سر می در خيال باطل به

توکّل کرده، شترش را رها ساخته و به ها که  به يكی از عرب منقول است که پيامبر اکرم
حضرت ! به خدا توکّل کردم: اعرابی گفت! چگونه شتر را رها کردی: مسجد رفته بود، فرمود

 .گاه بر خدا توکّل کن پای شتر را ببند و آن: فرمود
 گفــــت پيغمبـــــر بــــه آواز بلنـــــد  

 

 بـــا توکّـــل زانـــوی اشـــتر ببنـــد     
 

 رمــــز الكاســــب حبيــــب اهلل شــــنو
 

ــل در  ــو   از توکّـ ــل مشـ ــبب کاهـ  سـ
 

 کنــی در کــار کــن   گــر توکّــل مــی  
 

 1کِشت کـن پـس تكيـه بـر جبّـار کـن       
 

انسان را باطل  توکّلرساند،  بنابراين، سعی در تحصيل اسبابی که انسان را به هدف می
منافات دارند؛ زيرا عقل آنها را اسباب حقيقی  توکّلالبتّه اسباب و وسايل وَهْمی با . کند نمی
خداوند به ... ها، احتراز از فال بد، يا چشم نظر فردی خاص، مكر نمودن و نافسو داند؛ مثل نمی

خدا : فرمود امام صادق. تحصيل اين کارها دستور نداده است و بلكه از آنها نهی شده است
ی آنها دوست دارد که بندگانش مطالب خويش را از او طلب کنند، امّا به تحصيل اسبابی که برا

هايش را بدون اقدام عملی از  انسان نبايد کارها و خواسته 5.يز امر فرموده استمهيّا فرموده ن

روايت شده است که يكی از زهّاد، ترك آبادی کرده، به قلّة . طريق تحصيل اسباب آنها بخواهد
هفته يك . طلبم، تا خدا روزی مرا بفرستد از هيچ کس چيزی نمی: گفت کوهی مقيم شد و می
اگر مرا زنده خواهی داشت، ! بار پروردگارا: گفت. نرسيد و نزديك بود بميردنشست، چيزی به او 

تا داخل ! به او وحی رسيد که به عزّت و جاللم قَسم. روزی مرا برسان، وگرنه مرا قبض روح کن
پس به شهر آمد و نشست، يكی . دهم آبادی نشوی و در ميان مردم ننشينی، به تو روزی نمی

گاه در دل او گذشت که چرا خدا چنين  آن. آب آورد، خورد و آشاميد برای او طعام و ديگری
دانی که  آيا نمی! خواهی به زُهد خود، حكمت مرا بر هم زنی کردی؟ به او وحی رسيد که تو می

 3.بندة خود را از دست بندگان ديگر خود روزی دهمدارم  بيشتر دوست میمن 

 مراتب توکّل

اب منافات ندارد، بلكه بايد تالش کرد و با اسباب و وسايل به خوانديم که توکّل با کار و اسب
مقصد رسيد و در ضمن به خدا توکّل داشت؛ امّا اين مرحله برای مردم عادی و کسانی است که 
درجة توکّل آنها به خدا کم و ضعيف است، ولی بايد دانست که توکّل مراتبی دارد و هر کس به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .382، ص  ، ج تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی مولویجعفری، .  
 .822، ص 4، ج جامع السعاداتنراقی، . 8
 .882، ص همان. 4
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طور کلّی  به. آورد دست می را به توکّلای از  معنوی مرتبه ميزان ظرفيّت وجودی و درك مراتب
 :سه مرتبه دارد توکّل
حال متوکّل در حقّ خدا و اطمينان او به کفايتش، مثل حال او باشد نسبت به کسی که . 1

است؛ و منافاتی با سعی و تدبير خود ندارد، گرچه  توکّلترين درجات  و اين ضعيف. وکيل اوست
کند، هر سعی و  که کس ديگری را بر کاری وکيل می همچنان. منافی باشدبعضی تدبيرات، 

ای که عادت و  همچنين هم سعی. تدبيری را که وکيل بگويد، ارتكاب آن منافاتی با توکيل ندارد
روش وکيل بر آن جاری است که موکّل خود بكند، گرچه به صراحت نگويد، امّا ساير تدبيرات 

 .منافی توکيل است
شناسد و به  اد انسان به خدا مثل اعتماد طفل به مادر است؛ چنانچه جز مادر را نمیاعتم. 3

ای  آويزد، و اگر حاضر نباشد، چون حادثه هرگاه او را ببيند، به دامن او می. غير او اعتماد ندارد
صاحب اين . گذرد، مادر است برايش رخ دهد يا کاری پيش آيد، اوّل چيزی که بر زبانش می

ها و تدبيرها منافی اين  همة سعی. خود نيز غافل است توکّلاست که از  توکّلچنان غرق مرتبه، 
 .جستن به او به واسطة دعا و تضرّع  مرتبه است، مگر تدبير گريختن به خدا و پناه

آدمی خود را در برابر قدرت خدا مانند ميّت در دست غسّال ببيند و جميع حرکات و . 9
صاحب اين مرتبه، بسا . درت او بداند؛ اين باالترين درجات توکّل استسكنات خود را ناشی از ق

اين شخص . باشد از راه وثوق و اطمينان به کرم و عنايت خداوند متعال، نه سؤال کند و نه دعا
و اگر بر دامن مادر . مانند طفلی است که بداند اگر از سوی مادر هم بگريزد، مادر او را بجويد

گاه که او  آن حضرت ابراهيم توکّلاز اين قسم است . کشد ا در آغوش میبياويزد، مادر وی ر
: کردند، که جناب جبرئيل بين آسمان و زمين به او رسيد و گفت را در آتش نمرودی پرت می

. پس با آن کس که حاجت داری، بخواه؟ يعنی از خدا: گفت. به تو ندارم: سؤالی داری؟ فرمود

چرا از او سؤال کنم؟ داند  ؛ وقتی او حال مرا می«حّسبی من سئواّلیعلّمه بحاّلی »: ابراهيم گفت

جا بود که از طرف خدا به آتش امر شد که سرد و سالمت شود و البتّه کسب اين مرتبه از  اين
اند،  آنها که به مقام صدّيقان رسيده. دهد توکّل مشكل است و اين حال برای هر کسی رخ نمی

، طوری که هيچ اعتمادی اند ايمان و يقين را به مرحلة کمال رسانيدهآنها که . توکّلی دارندچنين 
آنها در نظرشان زايل شده و دلشان مملوّ از عشق خداست، آن  همةبه اسباب و وسايل ندارند و 
به او کنند و قلبشان تنها  بينند و در برابر او غيری را مشاهده نمی قدر که به جز او مؤثّری نمی

گردان  برای آنها مشكلی نيست اگر از همة اسباب روی. اضطرابی ندارد مطمئن است و اصالً
رساند، خواه اسباب را  گمان می اش را بی کند، روزی تعالی از او محافظت می باشند؛ چرا که حق

ری چنين کسی اگر هم گاهی متوجّه کسب و کا. تحصيل کند يا نكند، و خواه تالش کند يا نكند
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ر که خدا دستور داده از رود؛ از اين نظ ائل برود به جهت امر خدايی میشود و از پی اسباب و مس
آنچه از حكايات برخی از . رود وگرنه مطلقاً به سعی و کسب خود اعتماد ندارد اين راه برود، می
روند  گيرند و به مسافرت می شنويم که بدون غذا و امكانات راه بيابان را پيش می کمّلين اوليا می
ن حيوانات به آنها گزندی ترسند، چو ای نمی رسد از هيچ ذرّه ن به وقتش میو روزی ايشا

گويند که به پادشاه  رسانند و گاهی در برابر پادشاهان صاحب زور و قدرت، سخنانی می نمی
از اين دهد اينها  تواند کاری کند و خدا آنها را نجات می شود، ولی نمی خورد و عصبانی می برمی

 .تنددسته متوکّلين هس

 توکّلهای  نشانه

گونه اضطراب و نگرانی برای او نباشد، و از نابود  عالمت حصول توکّل آن است که، هيچ
شدن اسباب و وسايل سود و منفعت، متزلزل نگردد و از رسيدن ضرر، هيچ وحشتی نكند و 

د يا غرق پس اگر مثالً سرمايه او بر باد رود، دزديده شود، سوخته شو. تشويش خاطر نداشته باشد
اگر امری از او معوّق بماند يا به تأخير افتد يا مثالً باران کم ببارد و يا زياد . شود، نگران نشود

ببارد و زراعتش از بين برود و متضرّر گردد، دست و پای خود را گم نكند بلكه با خاطر آسوده 
. يف خود بپردازدراضی به قضای الهی باشد و در کمال آرامش و اطمينان خاطر به انجام وظا

 .طوری که آرام و سكون دل او، پيش از حوادث تلخ و پس از آن يكسان باشد

 حکایت

در سفر حج، : از مرحوم حاج شيخ حسنعلی نخودکی اصفهانی نقل شده است که فرمود. 1
از هر « خاوه»وقتی وارد حجاز شديم، چون پول همراه نداشتيم و شريف مكه نيز مبلغی به عنوان 

به پرداخت وجهی از اين بابت نبودند، از راه ای که مايل  کرد، ناچار با عدّه دريافت میمسافر 
آنها مانع حرکت ما شدند و . در بين راه به مأمورين حكومتی برخورديم. فرعی، عازم مكّه شديم

بيايند و پس از پرداخت پول به راه خود « خاوه»در اين محل بمانيد تا مأمورين وصول »: گفتند
همگی در ساية چند درخت خرما به . «امه دهيد، در غير اين صورت حقّ ورود به مكّه را نداريداد

شما : های خود را حاضر کردند و به من گفتند تمام همراهان پول. انتظار مأمورين وصول نشستيم
پول اگر طمع داری که ما به تو : گفتند. من پولی همراه ندارم: گفتم. نيز پول خود را حاضر کنيد

: گفتم .توانی به سوی خانة خدا بروی اگر پولی هم ندهی، نمی. بدهيم، پولی به تو نخواهيم داد
در اين بيابان : گفتند. من به شما طمع ندارم، بلكه به خداوند طمع دارم که مرا ياری خواهد کرد

ت شده رواي در حديثی از رسول خدا: عربستان، خداوند چگونه تو را ياری خواهد کرد؟ گفتم
کسی که به مردم خدمت کند و مزدی نخواهد، خداوند در بيابان در حال گرفتاری همچون : است
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نمايد و او را ياری  سازد، موانع کار را رفع می شود و موانع را برطرف می سيلی که از کوه جاری می
آنها به . ها دادمپس از ساعتی آنها سؤال خود را تكرار کردند و من نيز همان پاسخ را به آن. کند می

زند، وگرنه در بيابان غير از ما،  ها را می حشيش کشيده که اين حرفگويا اين شيخ : تمسخر گفتند
 .ما نيز به هيچ وجه به او کمك نخواهيم کرد. کسی نيست که به ما کمك کند

اين خيری است که به سوی : ساعتی گذشت که از دور، گردی ظاهر شد، به همراهان گفتم
پس از لحظاتی از ميان گرد و خاك دو نفر سوار ظاهر شدند که . آيد و آنها استهزاء کردند من می

آقا شيخ حسنعلی اصفهانی در : يكی از آن دو گفت. کشيدند، به ما نزديك شدند اسبی را يدك می
سوار بر اسب . دعوت شريف را اجابت کن: او گفت. بين شما کيست؟ همراهان مرا نشان دادند

وقتی وارد چادر شريف مكّه . افتادماتّفاق مأمورين به سوی جايگاه شريف مكّه راه  شدم و به
شدم، ديدم مرحوم شيخ فضل اهلل نوری و حاج شيخ محمّدجواد بيدآبادی، که مرا به آنها سابقة 

 .جا حضور دارند مودّت و دوستی بود، در آن
بعد از آن معلوم . ده ساختمشريف مكّه حاجتی داشت که من به خواست خداوند آن را برآور

شد که شريف ابتدا حاجت خود را خدمت مرحوم شيخ فضل اهلل نوری عرض کرده بود و مرحوم 
انجام حاجت شما به دست شخصی است به اين نام، دستور : شيخ فضل اهلل به او فرموده بودند
از اين رو، شريف . ستندها ه جا بياورند و حتماً ايشان جزء پياده دهيد ايشان را پيدا کنند و اين

 1.های فرعی بروند و هرجا مرا يافتند، نزد او ببرند تمام راهدهد که مأمورين به  دستور می

مير فندرسكی، يكی از دانشمندان بزرگ شيعه، در ايّام سياحت، به يكی از شهرهای کفّار . 3
يكی از داليل  :روزی گروهی از آنان گفتند. گو نشستو رسيد و با مردم آن سامان به گفت

حقّانيّت عقيدة ما و بطالن عقيدة شما اين است که معبدهای ما نزديك به دو هزار سال است بنا 
ماند و  شوند، ولی اکثر مساجد شما صد سال باقی نمی شده و اثری از خرابی در آنها ديده نمی

 .شود و چون حقيقت هر چيزی حافظ آن است، پس دين ما بر حق است خراب می
سبب باقی ماندن معبدهای شما و خراب شدن مسجدهای ما : فندرسكی در جواب فرمودمير 

شود و عبادت  های صحيح عمل می اين نيست، بلكه راز آن اين است که در مسجدهای ما عبادت
شود، لذا بنا طاقت تحمّل آن را  جا آورده و نام خداوند بزرگ در آن برده می پروردگار در آن به

شود، بلكه  م نمیشوند؛ امّا در معبدهای شما عبادت صحيحی انجا رو خراب می ندارد و از اين
اگر . شود آيد، از اين جهت سستی و خرابی در آن پيدا نمی جا به عمل می گاهی اعمال فاسد در آن

آوريم، در معابد شما انجام شود و نام پروردگار در معبدهای  جا می هايی که ما در مساجد به عبادت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 84، ص  ، ج اسرار موفّقیّت: ، به نقل از38، ص رمز موفّقیّتباقی زاده، .  
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اين کار آسانی است، تو : آنان گفتند. ه شود، تاب تحمّل آن را نداشته و خراب خواهند شدشما برد
 .داخل معبد ما عبادت کن تا مسئله معلوم شود

سيّد قبول فرمود و با توکّل به خداوند بزرگ وضو گرفت و به اهل بيت عصمت ـ 
ت استحكام بنا شده بود و گاه به معبد بزرگ آنان که در نهاي آن. السالم ـ توسّل جست عليهم

ارد شد، و پس از ورود به معبد، اذان و اقامه گذشت و قريب دو هزار سال از تاريخ بنای آن می
ناگهان سقف معبد فرو ! اهلل اکبر و از معبد بيرون دويد: گاه با نيّت نماز به آواز بلند گفتگفت، آن

کرامت، گروه بسياری به دين اسالم  بر اثر وقوع اين 1.های آن نيز خراب شد ريخت و ديواره

 5.مشرّف شدند

زندانی شد خداوند تعبير خواب را به او الهام  وقتی يوسف: فرمود حضرت صادق. 9
همان روز که او را به زندان انداختند دو جوان ديگر . کرد های زندانيان را تعبير می او خواب. کرد

ما ديشب خوابی : سف آمدند و عرض کردندصبح روز بعد نزد يو. زندانی شدند هم با يوسف
 ايد؟ چه خوابی ديده: پرسيد. ايم، آن را برايمان تعبير کن ديده

ديگری . خورد ها می ام و مرغی از نان در خواب ديدم مقداری نان روی سر گذاشته: يكی گفت
د که اکنون تعبيری خواهم کر: در جواب آن دو فرمود. گيرم خواب ديدم که آب انگور می: گفت

 .شود قبل از غذا خوردن حقيقت آن آشكار می
آويزند و  دهد؛ امّا ديگری را بر دار می يكی از شما ساقی پادشاه خواهد شد و به او شراب می

 .کنند نشينند و با منقار از مغز سرش تغذيه می پرندگان بر سر او می
: يده بودم، فرموددروغ گفتم، خواب ند: آن کسی که خوابش به دارآويختن تعبير شد گفت

گاه  آن. طور که گفتم خواهد شد آنچه پرسيدی گذشت، دروغ و راستی ديگر تأثير ندارد، همان

از من هم پيش شاه يادآوری : دانست نجات خواهد يافت فرمود به آن يك نفر که می يوسف
يگری کن؛ يوسف هفت سال ديگر در زندان ماند، چون در آن حال متوجّه پروردگار نشد و به د

کسی آن رؤيا را به تو نشان داد و محبّت تو را در  چه: وحی کرد اعتماد کرد؛ خداوند بر يوسف
آن کسی که قافله را بر سر چاه فرستاد و آن دعا را : پرسيد. تو: قلب يعقوب انداخت؟ عرض کرد

را نسبت  آن وقت که تو: سؤال کرد. تو: به تو آموخت تا از چاه نجات يافتی، کی بود؟ جواب داد
: به زليخا متّهم کردند، چه کسی کودك را به زبان آورد که از زير بار تهمت خالص شدی؟ گفت

. تو: چه کسی حيلة زن عزيز مصر و ساير زنان را از تو دور کرد؟ عرض کرد: فرمود. تو! پروردگارا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .412، ص 8، ج جامع الدرر: ، به نقل از33، ص رمز موفّقیّتقی زاده، با.  
 .12، ص تذكرة القبور: ، به نقل از35، ص رمز موفّقیّتباقی زاده، . 8



 

 

 

 

 

 
 

 967 / توکّل: فضائل اخالقی

د بندة ديگری پس چرا به ديگران پناه بردی و به يكی از بندگان من پناه بردی که او نز: فرمود
ای را  که در اختيار من است از تو يادآوری کند؟ اکنون هفت سال ديگر در زندان بمان؛ چون بنده

 .ای ديگر فرستادی نزد بنده

ای نوشت و از  نامه برادرش بنيامين را نگه داشت، يعقوب هنگامی که حضرت يوسف
خود در فراق يوسف شكايت کرد، ش را بفرستد، در آن نامه از رنج و اندوه او تقاضا کرد پسر

پروردگارت ! يعقوب: که فرزندان يعقوب نامه را به طرف مصر بردند جبرئيل نازل شد و گفت همين
چه کسی تو را به رنج و اندوهی که از آن به عزيز مصر شكايت کردی مبتال کرد؟ : گويد می

من قدرت دارد گرفتاری  آيا کسی غير از: گفت. به جهت تأديب، مرا مبتال کردیتو : عرض کرد
پس خجالت نكشيدی از ابتالی خود به غير من شكايت : گفت. نه: تو را برطرف کند؟ جواب داد

 .کنم کنم، رنج و اندوه خود را به درگاه تو شكايت می استغفار می! خدايا: کردی؟ گفت
اين که کردی با  کردی و توبه می اگر هنگام نزول اين رنج، به من توجّه می: خطاب رسيد

 .گرداندم، ولی شيطان تو را فريب داد مقدّر کرده بودم، از تو برمی
گردانم، ثروت و قوای بدنت که از بين رفته به تو باز  يوسف و برادرش را نزد تو برمی! يعقوب

 1.د که تأديبت کرده باشمکنم، آنچه کردم برای اين بو هايت را بينا می خواهم داد و چشم

 کّلطریقۀ تحصیل صفت تو

دست آوردن توکّل آن است که، انسان با اعتقادی قوی سعی نمايد، همة امور را مستند  راه به
سپس تأمّل کند و متذکّر . به حضرت آفريدگار بداند، و برای ديگران در هيچ امری مدخليّتی نداند

رد، و سعی و تدبير او، وی را از عالم نيستی به فضای هستی درآوشود که پروردگار عالم بدون 
بر او پوشانيد، و در صلب پدر و رحم مادر ـ در حالی هاست ـ  خلعت وجود ـ که اصل همة نعمت

خبر بود ـ او را حفظ و حراست نمود، و آنچه در هر حالی ضروری بود، برای او  که از همه جا بی
او عطا آماده ساخت، و اعضا و جوارحش را که ماية بقا و معيشت او در دنياست، بدون آگاهی به 

که آن را صاف  بعد از آنو بعد از آمدن او به فضای دنيا، خون حيض را از مجرای پستان، . فرمود
و سفيد نموده، جاری ساخت، و کيفيّت مكيدن را به او تعليم نمود، و ساير ضروريّات معيشت او را 

ها و  ها، ميوه گياهها،  ها، علم در دنيا، از زمين، آب، آتش و هوايی که به آن نفس کِشد، و صنعت
 .هريّه را به امور خود مشغول گردانيدحيوانات، مهيّا گردانيد، و قوای باطنيّه و ظا

که لطف و محبّت پروردگار به بندگانش از هر نزديكی بيشتر، و از مادر  با وجود اينها، اين
يم خود را نموده و ضامن مطلب ايشان در کتاب کر توکّلتر است؛ تعهّد کفايت اهل  مهربان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3 4، ص 8 ، ج بحاراالنوار: ، به نقل از13 ـ  18 ، ص 5، ج پند تاریخخسروی، .  
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آيا ديگر امكان دارد کسی امر . امور خود به او کردهگرديده، و بندگان ضعيف را امر به واگذاردن 
خود را به خدا محوّل کند، از حول و قوّة خود و ديگران بری و بيزار، و به حول و قوّة او پناه 

دهد؛ زيرا  نمیجويد، خداوند او را ضايع و به مطلوب خودش نرساند؟ هيچ عقلی چنين احتمالی 
گوست، و ساحت کبريای الهی از عجز و نقص و تخلّف و سهو و  اين شغل شخص عاجز يا دروغ
 .کذب و فريب، پاك و منزّه است

اند و خداوند امر  انسان بايد حكايت کسانی را مطالعه کند که امر خود را به پروردگار واگذارده
يادآوری کند که متضمّن عجايب آفرينش  هايی و آثار و قصّه ايشان به انجام رسانيده است

عطا کرده کردند  روزی بسياری از بندگان خود از جاهايی که اصالً گمان نمی. پروردگار است
های عدّة زيادی که گمان رهايی نداشتند دفع کرده است و حكاياتی را  است، بالها و ناخوشی

قدر  چه. ح ذليل ساختن اقوياستان و شرمالحظه کند که مشتمل بر بيان هالکت اموال ثروتمند
قدر صاحبان مال و  رساند و چه روزی به آنان میبضاعت، که خداوند عزّت به آسانی  مال و بی بی

سازد، بسی ارباب حَشَم و لشكر و سپاه  دست می چاره و تهی هم زدنی بی ثروت که در چشم به
قدر از کسانی که هيچ راه نجاتی  چه، زدنی عاجز و ذليل شدند افزون از حدّ و مرز که به چشم هم
کند و به  عاقل اگر به اين موارد فكر کند خدا را وکيل خود می. نداشتند، خداوند آنها را نجات داد

 1.کند کس ديگر اعتماد نمی

کسی که در پی تحصيل توکّل است بايد بداند و ايمان آورد که هر کس به خدا توکّل کند او 

 5.«ّل علی اهلل فهو حّسبهومن یتوكّ»: کند را کفايت می

 شعر

ــر  ــار دليــ ــر، ای يــ ــن آن گيــ  !دامــ
 

 کـــو منـــزّه شـــد از بـــاال و زيـــر     
 

 بـــا تـــو باشـــد در مكـــان و المكـــان
 

ــان   ــر آزادگــ ــانی از ســ ــون بمــ  چــ
 

ــيشِ او   ــت کـ ــاد و دو ملّـ ــر هفتـ  غيـ
 

ــيش او   ــدی پ ــه بن ــاهان تخت  تخــتِ ش
 

ــد    ــوش و قنـ ــبخ پرنـ ــدا آن مَطـ  جنّـ
 

 نــدا کــاين ســالطين کاســه ليســان وی 
 

 گــر بســـوزد باغــت، انگـــورت دهـــد  
 

ــد    ــورت دهـ ــاتمی، سـ ــان مـ  3در ميـ
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