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 توّکل                                                                                         

التوکل علی الّّل ردجات، منها ان تتوکل ( : و من یتوکل علی الّّل فهو حسبه:)لّما سئل عن قوهل تعالی  »

علی الّّل فی امورک کّلها فما فعل بک کنت عنه راضیاً تعلم اّّن ال یألوک خیرًا و فضاًل و تعلم اّن الحکم فی 

 .ذلک الیه وثق هب فیها و فی غیراهذلک هل فتوکل علی الّّل بتفویض 

 (ورهکس رب خدا توکل کند او ربای وی بس است)رد پاسخ هب سؤال از آهی 

ردجاتی دارد:فرمودند یکی از آنها این ا ست هک رد تمام کاراهیت هب : توکل رب خدا

نی هک او نسبت هب تو از چیه خی  ر خدا توکل کنی و ره هچ با تو کرد از او خوشنود باشی و بدا

نی هک ردین باره حکم ، حکم اوست ری .و تفضلی کواتهی نمی کندو بدا پس با واگذا

.                   کاراهیت هب خدا رب او توکل کن و رد آن کاراه و دیگر کاراه هب او اعتماد داشته باش
 (ع)امام کاظم . کافی

 

 بایدش   تأ مل     و    تدبیر     آنکه    است    ملک    کار                                                کار  هچ     ینیب    مصلحت     با    را     سوز      عالم       رند

 بایدش          توّکل          دارد            هنر         صد       گر         رارهو                            کافریست                       طریقت      رد  دانش   و   تکیه  رب  تقوا  

 (حافظ)
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اگر دعوای تو را حاصل آید نخست وکیل جویی، شرح دعوا با او   .# 
سر و کار با او گذاری و خود . گویی و با راهنمایی او، راه دادگاه پویی

چه بسا این وکیل در حق تو ستم نماید؛ در کارش لغزش و . راحت آرامی
ات صد گره در کار زندگی  .اشتباه باشد و از سوی دیگر تطمیع شود

گره به دست او ده و خود راحت بیارام که نه  !ستاو و گره گشایاست 
کار بدو . د و نه ضعفش گیردر  جهلش هست و نه لغزشش؛ نه خوابش ب  

را خدا و  بس است ما»   «حسبنا هللا و نعم الوکیل» : گذار و بر گوی
 (68تحلی ص)              «{ 861 آل عمران آهی}  چه خوب کار گزاری است

 
 

وکیالن گاه حق تو ستانند و به دیگری سپارند و گاه حق دیگری   . #
آن وکیل را باش که نه بر من و تو، که بر همه . گیرند و مر تو را دهند

و او » «وهو علی کل شیٍء وکیل» .وکیل است و حق هر کس بدو دهد

 (68همان ص)                  «  { 301 انعام}  تکارگزار همه چیز اس

 
 

ّکل از دیگران بریدن مرحله اولی است اّما از خود بریدن در تو   . #
        .بکوش تا هم از دیگران و هم از خود بریده باشی ،کاری دشوار است

 (87هدهد سبا ص)                                   
 

چون موانع را در راه فراوان بینی، چاره جز این نیست که تو را    . #
و متأّسفانه داری را از پیش راه برنیرویی باشد تا با آن بتوانی موانع 

هیچ کدام از ما به تنهایی قادر به این عمل نیست و چون در این راه همه 
طلبیم و این  استمدادذات قوی از ضعیف هستیم چاره جز این نیست که 

 : است اصل توانمندی دل
ریشه نیرومندی دل توکل بر )    «ه القلب التوّکل علی هللااصل القوّ » 

                                                                                                 (              (رغرالحکم)     خداست

 (351ص همان )                           
 

چرا که . م و قوی دارندای چون کوه محکمتوّکلین اراده ! زیزای ع   . #
              .است که قدرتی در عالم جز قدرت او نیست ها به قادر متعالاعتصام آن

 (351ص همان) 
 

منزل ما در کنار خرابه ای متروک : دوستی داشتم که می گفت   . #
بود، یک شب زمستان که به منزل می رفتم دیدم در خرابه آتشی روشن 
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است، پیش تر رفتم و دیدم مردی آن جا آتشی افروخته و به تهیّه چای 
نزل متشکرم و بعد که به م: گفتم. بفرمایید: به من گفت. مشغول است

هوا بسیار سرد است، این مرد چگونه در این خرابه : رفتم به خانمم گفتم
هوا سرد : رفتم و گفتم. رد؛ کاش پوششی برای او می بردمبه سر می ب  

خواهی تا یک می  است امشب را چگونه با این سرما می گذرانی؟ اگر
و دیگر سخن نگفت و در سکوت فرو . خوش: گفت. پتو برای تو بیاورم

بنده از گفتار خود پشیمان شدم و با تصّور این که او مردی کم . رفت
خرد است به منزل باز گشتم، نیمه شب بارانی شدید باریدن گرفت و هوا 

به فریاد این مرد برس آن : خانمم مرا بیدار کرد و گفت. طوفانی شد
وقت که پتو را نپذیرفت از این هوای بارانی خبر نداشت برو و ببین اگر 

من از بستر بیرون آمدم و با پتو . مان شرایط است پتو را به او دهدر ه
ا در کنار سقف فرسوده ای گذاشته و آن دیدم منقل آتش ر. به خرابه رفتم

و سر در . خوش: باز گفت. حرف گذشته را تکرار کردم. جا نشسته
بعد از نیمه شب . گریبان فرو برد، این بار به دیوانگی او یقین پیدا کردم

بود که صدای مهیبی از خرابه برخاست، متوّجه شدم که همان سقف 
. اک و ِگل مدفون گردیدفرسوده هم فرو ریخته و درویش در زیر خ

شهرداری را خبر کردم که . صبح به خرابه رفتم دیدم حدسم درست است
مأمورین به کند و . این سقف فرو ریخته و در زیر آن مردی فقیر است

کاو پرداخته خاک ها را عقب زدند، به ناگاه متوّجه شدم که یک سر تیر 
. ه بود بر جای بودسقف پایین آمده و سر دیگر همان جا که درویش نشست

به راستی که ما را از . خوش: زنده ای؟ باز با لبخند گفت! درویش: گفتم
این احوال خبر نیست، اّما بنده یقین دارم که بدون ایمان و توّکل چنین 
حالتی نصیب احدی نمی شود و با عدم آن در کاخ ها و کنار ثروت ها 

                                                                                                                                                                (391فریاد جرس ص)                                                                     .جز پریشانی و وحشت و ترس و آشفتگی چیزی نیست

 

 (سؤال از محضر استاد   ) 

 بحث توسل به معصومین توحید و توکل در ظاهر با  .   #
 مغایرت دارد، لطفا ًبفرمایید باطن چیست؟

 جواب
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وند رد فرمادییب دقت  کَّل ع ل ی هللا » :قرآن می فرماید هک خدا  «ت و 

اْبت  » :مع ذلک می فرماید    (359 سوره آل عمران آهی)    سیل ة غواو  سوره مائده )  بجودیی هب سوی او وسیله»  «اِل ْیِه اْلو 

م زندیک رتند    «   (15آهی  اما بنده ای نسبت هب دیگری مقّرب رت اقئل نیستیم همگی بندۀ خدا هستند ما استقاللی ربای ائمه   ،رهکدا

 بازی ربای رپش از تصورکن چتر .من کن زند رپوردگارت مقّرب رتی یاری از هک رد تو :داردهک شما هب او بگودیی هچ ضرر است،

ا خدبیابان رعبی خدمت رسول  رد آمد .اوست را راه کند  هک وسیله هک چتر نمی کند  ولی این توکل ایجاب  می کند خدا توکل با هواپیما

رب پای شتر  : رمودندف  (ص)ایپمبر  را راه نمودم،  توکل کردم و او ربخدا   :گفت  مرکبت کجاست؟ :فرمودندایشان (ص)

 .توکل کن خدا  بستن با هینعقال ببند اما رد 

 ببند ترش ا   زانوی     توّکل   با                                      بلند      آواز  هبپیغمبر گفت 

 الؤس 
 ل یعنی چه؟کّ تو.   #

 جواب
ف بکوشیم ّن بنشینم اما ف  توکل یعنی ربای وصول هب اهدا بخواهیم از ا ر   توفیق وصول هب اهدا هب  تأدیی او هب توفیق و  جز چیه کارن چو  خدا

 .نمی رسد انجام

 {مناجات}

ای یقین رد راه ! ای رضایت باغ رپر گل و ریحانت! ای توّکل آب حیوانت !الهی

ای . دل رد جهان با تو خوش داریم، جز راه تو نپو میی و رب آنیم هک جز تو نجومیی! امکل احسانت
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  تو بودی؛ رب ره سفره هک نشستم، صاحب خاّن ام! ای جودت همه را بس! وجودت همه را کس

ره جا دل و جان دادم، جاانن تو بودی؛ ره هک دست از ره هک مهر یافتم، مهربان تو بودی؛ 

یت کشید، اهدی تو؛      یاری داد، یاری از تو بود و ره هک هب کوی هدا

ر !الهی      ر! دست اغیار از ما بدا                          .ما را با خود نما سرو کار،  هک تنها تویی دلدا

          (391ص 2تحّلی )


