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 3چكيده

ای اکتساب فضیلت توکل در سلوک معنوی و آرامش درونی و رفع مشکالت معیشتی اهمیت ویژه
گاهی نسبت به آن سبب انحراف و افراط خواهد شد. نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای به دارد و ناآ

گام  «فقه االخالق»فقهی توکل و تبیین حکم فقهی آن است که در راستای نظریه دنبال واکاوی 
 تواند الگویی برای پژوهش در این زمینه باشد.دارد که به نوعی میبرمی

ی واسپاری ااین است که توکل به معن ه،های انجام شده به دست آمدهشونتایجی که از پژ
در آیات و روایات فراوانی دستور آشکار به توکل  .ذاتی داردمعتمدانه امور به خداوند است و رجحان 

گاه نسبت به مسیر، حکم می بهبر خدا آمده است؛ همچنین عقل  رد کند که به فشخص ضعیف و ناآ
گیرد. از سوی دیگر قوی اعتماد کند و در صورت عدم اعتماد، مورد سرزنش عقل و عقال قرار می

 نتیجه آنکه براساس ادله، اکتساب .مستلزم عسر و حرج است وجوب مراتب باالی توکل برای عموم
 توکل در مراتب اولیه واجب و در مراتب باال راجح است. 
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 مقدمه

های نوظهور و اساتید های فراوان به عرفاندر دنیای امروز انحرافات اخالقی و عرفانی و گرایش
اخالق، ضرورت پرداختن به مسائل اخالقی و معنوی از نگاه شریعت را بیش از  خودخوانده

 کند. پیش ثابت می
رود که با مراجعه به احکام حتی اگر جوانان در دام چنین انحرافاتی نیفتند، بیم آن می

شرعی و کتب اخالقی، تکلیف خود را در حوزه مسائل اخالقی و معنوی به دست نیاورند؛ 
زیرا فقه رایج تاحدی از این حوزه غفلت داشته و بدان نپرداخته است. بنابراین جای خالی باب 

شود. رسالت این باب فقهی بررسی مسائل اخالقی از به شدت احساس می« فقه االخالق»
های نو و نظریات جدید در این زمینه وجود منظر فقه و استنباط حکم شرعی آنها است که ایده

 ( 1، پیوست479-473/ 1: 1391)ر.ک: اعرافی، فقه تربیتی، دارد 
رامش روانی و حل مشکالت نه تنها در سلوک معنوی، بلکه در آ توکل اکتساب فضیلت

واند بسیاری تمعیشتی نیز نقش بسزایی دارد. توکل به خداونِد عالم و قادر مطلق و غیر بخیل می
 های پیش روی انسان را بردارد و او را به هدف مطلوب برساند. از مشکالت و چالش

« خدابر توکل »اعم از جوارحی و جوانحی است. « افعال اختیاری انسان» ،موضوع فقه
به عنوان یکی از افعال جوانحی، تحت اختیار انسان قرار دارد و بدون شک یکی از احکام 

 گیرد. خمسه تکلیفیه به آن تعلق می
مقاله حاضر قصد دارد حکم فقهی توکل را تبیین کند تا عالوه بر روشن شدن حکم این 

و  «فقه االخالق»فضیلت اخالقی در حوزه مسائل بندگی، سرآغازی برای پیشروی نظریه 
 تبیین نگاه اسالم در حوزه مسائل اخالقی و معنوی نیز قرار بگیرد.

 شناسی توکلمفهوم

که به  (1844/ 5: 1376؛ جوهری، 405/ 5: 1409)فراهیدی، است « وکل»از ریشه « توکل»واژه 
ترین حروف جری که با این مهم .کندتناسب حرف جر بعد از خود معانی متفاوتی پیدا می

لُته بالبیع فتو»ی قبول وکالت، ادر عقود به معن« بـ: »، عبارتند ازروداژه به کار میو ل بهوک   «ک 



 

ْلُت لفالن بمعنی » است: ی قبول سرپرستیابه معن« لـ» (؛688: 1979)زمخشری،  است َتَوکَّ
یت له  است: بخشی واگذاری اطمینانابه معن« علی» (؛882: 1412)راغب اصفهانی، « تول 

ُل ا»  ْل یَتَوک علی الله: الذی یعلُم أن الله کاِفُل رْزِقِه و َأْمِره فاْطَمأنَّ قْلُبه علی ذلك، و لم لمتَوکِّ
َکْلُت »و  (203/ 10: 1421)ازهری، « علی غیره )جوهری، « علی فالٍن فی أمری، إذا اعتمدُته اتَّ

 است. « علی»محل بحث در این نوشتار کاربرد این واژه با حرف  .(1844/ 5: 1376
؛ جوهری، 405/ 5: همان)فراهیدی، معانی گوناگونی ذکر شده است برای آن لغوی  از حیث

: همان؛ راغب اصفهانی، 203-202/ 10: همان؛ ازهری، 143/ 7: 1421ابن سیده،  ؛1844/ 5: همان
رح مط العینو واسپاری است که فراهیدی در « تفویض» اما به نظر ما معنای اصلی آن (؛882
ِکُلهُ  إلیك َوَکْلُتهُ » کندمی  .(405/ 5: 1409فراهیدی، )« ِکَلًة، أی: فوضته َأ

/ 1: تایب)استرآبادی، است. معنای غالبی باب تفعل مطاوعه است « تفعل»از باب « توکل»واژه 
ی پذیرش اثر واگذاری خود است اکه در اینجا به معن (99–94/ 1: 1364 ؛ حسینی طهرانی،107–104

 طور که ازهریرسد. همانکند و به آرامش درونی میای که به این واگذاری اطمینان پیدا میبه گونه
نوعی « توکل»بنابراین  .(203/ 10: همان)ازهری، « فاْطَمأنَّ قْلُبه علی ذلك»چنین معنا کرده است: 

 پذیرد. ه اثر آن آرامش قلبی است و متوکل در واقع این اثر را میواگذاری معتمدانه است ک
سنخ با معنای لغوی و نزدیک به آن است. و علمای اخالق هم ،«توکل»معنای اصطالحی 

 اند:ردهکهای اخالقی ندارند و از کنار آن عبور چندان اهتمامی به تعریف دقیق توکل و سایر مؤلفه
–214: 1387، امام خمینی)« ندارد هستند و بحث در مفهوم لزومی امعانی مذکور متقارب در معن»

 کردند.هایی برای اکتساب فضایل اخالقی مطرح میپرداختند و توصیهبه حقایق آن می لذا .(215
ربی، )ابن عبا این وجود عبارت مشترکی که بیشتر علمای اخالق و عرفان از جمله ابن عربی 

: 1378 همو، ؛219/ 3: تابی)نراقی، نراقیین  (،406-405/ 7: 1376اشانی، )فیض کفیض  (،199/ 2: تابی
با  -آوردند« توکل»در تعریف ( 276: 1374)شبر، و شبر  (183-182/ 13: همان)غزالی، غزالی  (،780

آورند تعریف دیگری را نیز می هرچند کهاست. « اعتماد القلب علی الله» -اندکی تفاوت در تعابیر
نی التوکل لیس مع» :«ترک الکسب بالبدن و ترک التدبیر بالقلب»کنند و آن و به شدت مذمت می

انه ترك الکسب بالبدن و ترك التدبیر بالقلب، و السقوط علی األرض  -کما یظنه الحمقاء  -
ام فی الشرع، فان اإلنسان کالخرقة الملقاة و اللحم علی الوضم، فان ذلك جهل محض، و هو حر



 

مکلف بطلب الرزق باألسباب التی هداه الله إلیها من زراعة أو تجارة أو صناعه أو غیر ذلك مما 
 که برداشتی افراطی از توکل، از سوی برخی اهل تصوف است. ( 276همان« أحله الله

ی در مقام تعریف اصطالح ،همچنین برخی اهل لغت پس از پرداختن به معنای لغوی
و مرحوم  (786/ 15: 1414)زبیدی، زبیدی  (،493/ 5: 1375)طریحی، ند؛ مانند: طریحی اهبرآمد

 (.215/ 13: 1430)مصطفوی، مصطفوی 
ه »گوید: میدر تعریف توکل  منازل السائریندر  ،خواجه عبدالله انصاری کلة األمر کل 

 .(94: 1385؛ کاشی، 27: 1379)انصاری « إلی مالکه و التعویل علیه
ت شناسی امری تشکیکی و دارای مراتب اسنکه توکل از منظر هستیایبا توجه به بنابراین 

به مراتب آن نیز توجه شود. توکل در مراتب ابتدایی با نوعی شرک خفی  ،بهتر است در تعریف
کند، اما هرچه بیند که به خداوند واسپاری میهمراه است؛ یعنی متوکل در ابتدا خودی می

شود، این خودبینی رنگ باخته و تدبیر خداوند را در عالم بیشتر مشاهده بیشتر می معرفتش
 ،)انصاری پرداخته استطور که مرحوم خواجه عبدالله انصاری به مراتب توکل کند. همانمی

« فویضت»و « واسپاری»بنابراین مراتب ابتدایی توکل با تعبیر  .(94: همان ،؛ کاشی27: همان
  .ترسازگار« اعتماد و وثوق بالله»و مراتب باالی آن با  ترتناسبم

 بررسی حكم توکل از منظر ادله فقهی

 قابل بررسی است. (کتاب، سنت، عقل و اجماع)حکم توکل از منظر ادله اربعه فقهی 
اگر هم  گیرد وبه دلیل نپرداختن قدما به این مسئله )حکم فقهی توکل( اجماعی شکل نمی

کم محتمل المدرکیة خواهد بود مدرکی یا دست ،(190/ 2: همان)ابن مفلح، ادعای اجماع شود 
در  (212/ 15: همان )حر عاملی،های ما تنها شیخ حر عاملی و اعتباری ندارد. بر اساس یافته

در عنوان باب به این مسئله پرداخته است که برای برپایی « وجوب»تأخرین با ذکر عنوان میان م
 توان گفت نظری مخالف وجوب در میان علما یافت نشد. اجماع کافی نیست. نهایتًا می

البته با وجود ادله محکم عقلی و آیات و روایات فراوان درباره توکل، برای استنباط حکم شرعِی 
 ود.شه اجماع نیست. در ادامه سایر ادله )عقل و نقل( به طور تفصیلی بررسی میآن، نیازی ب



 

 ادله نقلی: آیات و روایات

ای از آیات شود که هرکدام دارای مجموعهبررسی می  جحهنو  وجوبادله نقلی در دو دسته 
 و روایات است.

 دسته اول: وجوب

 گیرد. در دو گروه آیات و روایات قرار میآن ادله 

 آیات .1

 گیرد.آیاتی که داللت بر وجوب توکل دارد، در دو طایفه قرار می

 ن اطایفه اول: امر به توکل خطاب به عموم مؤمن

دهد و آنها را به صورت آشکار به توکل ن را مخاطب قرار میانان و مسلماآیاتی که عموم مؤمن
ِل اْاُمْؤ ِ » ، با عبارت:کندامر می آمده است که محل شاهد ما قرار « ُموَن َعَای اااِ  َفْایَ َوکَّ

ِهْم َ یئًه ِإالَّ : »مانند ؛گیردمی ِذیَن آَ ُموا َو َایَس ِتَضه ِّ یَلهِن ِایْحُزَن ااَّ ْجَوی ِ َن ااشَّ َمه اامَّ ِإشَّ
ِل اْاُمْؤِ ُموَن  َفاَل َغهِاَب َاُكْم  ِإْن یْمُصْیُکُم اااَّ ُ » ؛(10المجادلة: )« ِتِإْذِن اااِ  َو َعَای اااِ  َفْایَ َوکَّ

ِل اْاُمْؤِ ُموَن  ِ  َفْایَ َوکَّ ِذی یْمُصُیُکْم ِ ْن َتْتِد ِ َو َعَای اااَّ ن: آل عمرا)« َو ِإْن یْْخُذْاُكْم َفَمْن َذا ااَّ
ِل ااْ »؛ (160 ِ  َفْایَ َوکَّ ُ  َاَمه ُهَو َ ْواَلَشه َو َعَای اااَّ التوبة: )« َن ُمْؤِ ُموُقْل َاْن یِصیَبَمه ِإالَّ َ ه َکَ َب اااَّ

و آیات خبری  (13؛ التغابن: 11؛ المائده: 122آل عمران: )سایر آیات این طایفه نیز عبارتند از:  (.51
 .(99 و 42؛ النحل: 59؛ العنکبوت: 36؛ الشوری: 38الزمر: )در مقام انشاء: 

  وجه داللت

شکی نیست؛ زیرا صریحًا با هیئت امر به کار توکل در داللت این دسته از آیات بر وجوب 
رک ای بر ترخیص در تکند. صیغه امر در این آیات مطلق است )قرینهرفته و به توکل امر می

 ندارد( پس ظهور در وجوب دارد. 
 ن ضروری است:انان و مسلماتذکر دو نکته در خصوص خطاب این آیات به مؤمن



 

ؤمن و کافر، این نحوه خطاب موجب مشروط بر اساس قاعده اشتراک احکام بین م. 1
 شود )نه به نحو قید واجب و نه قید وجوب(. شدن حکم به ایمان یا اسالم نمی

 .روندتفاوت خاصی میان اسالم و ایمان در اینجا نیست و در یک طایفه به شمار می .2
شامل  حکمبنابراین تعلق حکم به اسالم و ایمان در اینجا برای مشروط کردن آن نیست و 

 ن خواهد بود. اتمام مکلف
کند؛ امر به توکل می خورد آیاتی است که خطاب به پیامبرموارد دیگری که به چشم می

ْل َعَای اااَّ ِ »مانند:  ْ ِی َفِإَذا َعَزْ َ  َفَ َوکَّ
َ
)هود: و موارد مشابه  (159)آل عمران: « َو َ هِوْ ُهْم ِفی اْْل

این آیات از  .(9؛ المزمل: 81؛ النساء: 3؛ احزاب: 217؛ الشعراء: 58الفرقان: ؛ 79؛ النمل: 48؛ احزاب: 123
نظر داللت ملحق به همین طایفه هستند، تنها تفاوت آنها از حیث مخاطب است که خللی به 

 ،عدم اختصاص خطاب است ،سازد؛ زیرا اصلن وارد نمیااستفاده وجوب از آنها برای عموم مکلف
ای عموم گونه آیات بر)در مجموع پنج دلیل برای تعمیم این .ر اختصاص باشدب ایقرینه مگر آنکه

« لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة»قاعده تأسی مستفاد از آیه  .1مردم وجود دارد: 
روایاتی که علما را وارثان انبیا معرفی  .4 .خصوصیت یالغا .3 .تنقیح مناط .2 .(21: 33)االحزاب

 ؛67/ 1)همان: کند روایاتی که علما را جانشین ائمه بیان می .5 .(34 و 32/ 1: 1407)کلینی، کند می
 .(1395اردیبهشت  8 و 7؛ درس خارج فقه 1392فروردین  28 و 27ر.ک: درس فقه تربیتی: 

 طایفه دوم: امر به توکل از سوی پيامبران و صالحان

 آیاتی که در آن از زبان پیامبران و صالحان امر به توکل به کار رفته است؛ از جمله: 
ُاوا ِإْن ُکْمُ ْم ُ ْسِاِمیَن » -  .(84)یونس:  «َو َقهَل ُ وَسی یه َقْوِ  ِإْن ُکْمُ ْم آَ ْمُ ْم ِتهااِ  َفَتَایِ  َبَوکَّ
ِذیَن یَْخهُفوَن... » - ُاوا ِإْن َقهَل َ ُجاَلِن ِ َن ااَّ ِ  َفَ َوکَّ اْدُخُاوا َعَایِهُم اْاَبهَب... َو َعَای اااَّ

 .(23المائدة: « ُکْمُ ْم ُ ْؤِ ِمیَن 
ُاوَن » - ِل اْاُمَ َوکِّ  .(67 )یوسف:« َو َقهَل یه َتِمی اَل َبْدُخُاوا ِ ْن َتهٍب َواِحٍد ... َو َعَایِ  َفْایَ َوکَّ

 (.38؛ الزمر: 51؛ التوبه: 12 - 11)ابراهیم: برای این طایفه نیز آیات دیگری مشابه این آیات وجود دارد 
ِل اْاُمْؤِ ُموَن » تعبیر برخی آیات ِ  َفْایَ َوکَّ توان می« قل»؛ اما به دلیل وجود است به کار رفته« َو َعَای اااَّ

 د(.روامر مستقیم خداوند بدانیم از طایفه اول به شمار میآن را ذیل این طایفه قرار داد، اما اگر آنها را 



 

 وجه داللت 

این آیات مشتمل بر صیغه امر به توکل هستند که به مقتضای اطالق هیئت، ظهور در وجوب 
ورت صاما تفاوت آن با قبل این است که در اینجا امر به توکل از سوی پیامبران و صالحان  .دارد

ای پیش آید که این نقل قول کاشف از حکم شارع مقدس است؛ لذا ممکن است شائبه گرفته
 نیست و داللتی بر وجوب ندارد.

غ احکام الهی هستند و در مقام تبلیغ احکام که انبیا مبل   روشن است؛ چرا شبههپاسخ این 
ارد و خداوند قرار دارند و دستور ایشان در واقع دستور مستقیم خداوند است و حجیت د

الغ های ابتوان از آن حکم شرعی استنباط کرد. همچنین ذکر قصص انبیا در قرآن، از روشمی
 ،نباشندرود. پس بر فرض که آنها قول خداوند هم های الهی در قرآن به شمار میاحکام و پیام

 د. نتأیید الهی را به دنبال دار اما
ه ظهور در وجوب دارد؛ اما باید گستره ک هستندهر دو طایفه مشتمل بر صیغه امر بنابراین 

متعلق این وجوب بررسی شود که آیا اطالق ماده موجب تعلق وجوب به تمام مراتب توکل 
  .خیر خواهد بود یا

  روایات .2

 د، عبارت است از:نکنروایاتی که امر به توکل دارند و بر وجوب داللت می

 بن وهب  هاول: صحيحه معاوی

َته َعْبِد اااَّ ِ  :ْتِن َوْهٍب َقهَل َعْن ُ َتهِویَة »
َ
ِإنَّ ِعْمَد ُکلِّ  :َقهَل َ ُسوُل اااَّ ِ  :یُ وُل  َسِمْتُ  أ

یَمهُن َوِایًه ِ ْن اهل اًل ِتِ  یُذبُّ َعْمُ  یْمِلُق ِتِإْاَههٍ  ِتْدَعٍة َبُكوُن ِ ْن َتْتِدی یَكهُد ِتَهه اإْلِ تی ی ُ َوکَّ
َتَفهِء َفهْع  ُی َعِن ااضُّ ُ  ُ َو یُیدُّ َکیَد اْاَكهِئِدیَن یَتبِّ ِ  َو یْتِاُن اْاَحقَّ َو یَموِّ  ِ َن اااَّ

ُ
وِای َ ِبُیوا یه أ

ُاوا َعَای اااَّ ِ  ْتَصهِ  َو َبَوکَّ
َ
 .5/ 54/ 1: 1407 کلینی،« اْْل

  .القدر هستنداین روایت صحیح السند است و تمام راویان جلیل
صحیحه معاویة بن وهب در فقره پایانی مشتمل بر صیغه امر است و به مقتضای اطالق 

 ر وجوب توکل تمام است.هیئت داللت بر وجوب دارد. پس داللتش ب



 

 دوم: مضمره علی بن اسباط

ْسَبهٍط َعْمُهْم َقهَل »
َ
ِتیِ  َعْن َعِای ْتِن أ

َ
َوَجلَّ ِتِ  ِعیَسی :َعِای ْتُن ِإْتَیاِهیَم َعْن أ ُ  َعزَّ  ِفیَمه َوَعَظ اااَّ

ْل َعَای َغیِیی ْکِفَك َو اَل َبَوکَّ
َ
ْل َعَای أ َواِفِل َو َبَوکَّ ْب ِإَای ِتهامَّ / 8: همان)....«  یه ِعیَسی... َبَ یَّ

 .496: 1404؛ حرانی، 132
 رودشمار میبه است و از اسناد اعالی کافی  سند این روایت متصل به امام معصوم

  :رسد. هر سه راوی ثقه هستندمی که با سه واسطه به معصوم
 .(260: 1407، )نجاشیو از ثقات و معتمدین است  از مشایخ کلینی« علی بن ابراهیم»
پدر علی بن ابراهیم، گرچه در کتب رجالی توثیق صریح ندارد، اما « ابراهیم بن هاشم»

 .(211: 1393 همو،؛ 82/ 2: 1391)ر.ک: اعرافی، ن و شواهد نشان از وثاقت ایشان دارد یقرا
باتش ، اما پس از مکاتاست فطحی مذهب بودهابتدا توثیق صریح دارد و « علی بن اسباط»

 از اعتقاد خود دست برمیدارد؛ امام رضا با علی بن مهزیار و مراجعه هر دو به امام جواد
در این « هم»مراد از ضمیر  .(252: همان)نجاشی، داند را اوثق الناس می اونیز بنابر روایتی 

 است. و امام جواد روایت با توجه به طبقه راوی، امام رضا
ْکِفَك َو اَل »داللت روایت بر وجوب توکل، مانند ادله قبل تمام است. عبارت 

َ
ْل َعَای أ َبَوکَّ

ْل َعَای َغیِیی دربردارنده صیغه امر به توکل است که به مقتضای اطالق هیئت داللت بر « َبَوکَّ
کید بر امر به توکل و نشانه میزان اهمیت آن است.  وجوب دارد. همچنین نهی از توکل بر غیر تأ

 سوم: معتبره سكونی

ِتی َع »
َ
ُكوِشی َعْن أ ْوَفِای َعِن ااسَّ ِتیِ  َعِن اامَّ

َ
ِ یُی  :َقهَل  ْبِد اااَّ ِ َعِای ْتُن ِإْتَیاِهیَم َعْن أ

َ
َقهَل أ

ْ ِی  :اْاُمْؤِ ِمیَن 
َ
ِ  َو َبْفِویُض اْْل ُل َعَای اااَّ َوکُّ ِ  َو اا َّ َضه ِتَ َضهِء اااَّ ْ َکهٍن اایِّ

َ
َتَتُة أ  ْ

َ
یَمهُن أ اإْلِ

ْ ِی اااَّ ِ 
َ
ْسِایُم ِْل ِ  َو اا َّ  .(56/ 2: همان)کلینی، « ِإَای اااَّ

را در  گروهی از قمیین اوگوید: مینجاشی درباره او «: حسین بن یزید النوفلی»تی سی سمد: 
  .(38: همان)نجاشی، پذیرد آخر عمرش غالی دانستند، اما خود نجاشی غلو را درباره او نمی

مطلبی دال بر وثاقت یا ضعف  (:33: 1420)شیخ طوسی، « زیاد سکونیاسماعیل بن ابی»



 

الله عبد»که دهد سکونی در کتب رجال یافت نشده است، اما بررسی اسناد روایات نشان می
از  .(556: 1409، )کشی هستند از طبقه سوم اصحاب اجماع« فضالة بن ایوب»و « بن المغیرة

ند که نشانه اعتماد آنها به سکونی است. پس با توجه به اهاو روایات متعددی دریافت کرد
 شود.اعتماد می ، مورداز اصحاب اجماع و عدم تضعیف بزرگان رجال به وی اعتماد دو تن

 شود.روایت از نظر سندی پذیرفته می پس
د ی کمبواشمارد و نبود توکل به معن: این روایت توکل را از ارکان ایمان میوج  دالا 

یمان ارکان ایمان و عدم تحقق آن است. بر این اساس فقدان توکل موجب نقص ارکنی از 
وجود توکل امری ضروری است. ضرورت وجود توکل برای  کامل ایمانشود و برای تحقق می

رکان ا در ردیفتوکل  قرار دادنی وجوب آن است. در نتیجه این روایت با اتحقق ایمان به معن
 ایمان، داللت بر وجوب توکل دارد.

 دسته دوم: مطلوبيت و رجحان

های فقهی روشن است و نیازی به اثبات و به کارگیری دقت بر خدااصل رجحان ذاتی توکل 
 آیات و روایات فراوانی نیز بر این رجحان داللت دارد.  . با این وجودندارد

نه استحباب  ،در اینجا رجحان عام )اعم از وجوب و استحباب( است« رجحان»مراد از 
  .لذا با ادله وجوب قابل جمع است .خاص

 گیرد:له وجوب در دو گروه کلی آیات و روایات قرار میاین ادله هم مانند اد

  آیات .1

 گیرند:آیاتی که ظهور در رجحان ذاتی توکل دارند، در چند طایفه قرار می

 طایفه اول: توصيف متوکلين

 ار گرفتهقرن برشمرده، یا در کنار صفاتی مثل ایمان و صبر اآیاتی که توکل را از اوصاف مؤمن
 است.
َمه » - ُاوَن ِإشَّ ِهْم یَ َوکَّ تِّ ِذیَن... َعَای َ   .(2)انفال: « اْاُمْؤِ ُموَن ااَّ



 

ان بر صفتی برای اهل ایم بیانکند. های مؤمن بیان میآیه شریفه صفت توکل را از ویژگی
مطلوبیت و رجحان ذاتی آن داللت دارد. پس توکل بر اساس آیه شریفه نزد خداوند متعال 

توکل صفتی اکتسابی است که برای ایجاد آن باید مقدماتی  :مطلوب است. به عبارت دیگر
به  ،دهدن با صفتی اکتسابی میاهای مؤمندر آیه شریفه خبر از ویژگی و هرگاه فراهم شود

 معنای إخبار در مقام انشاء است و داللت بر ترغیب و بعث عبد به سوی فعل دارد.
ِهْم » - تِّ ِذیَن َصَبُیوا َو َعَای َ  ُاوَن ااَّ  .(42)نحل: « یَ َوکَّ

کنند. این آیه نیز مشابه آیه قبل آیه شریفه در وصف مؤمنانی است که برای خدا هجرت می
 که با همان بیان بر رجحان ذاتی توکل داللت دارد. وصف توکل را برای اهل ایمان برشمرده است

 طایفه دوم: سيره انبيا

 .، عبارتند ازخصوص توکل استآیاتی که بیانگر سیره انبیا و صالحان در 
 ُشوٍح ِإْذ َقهَل ِاَ ْوِ ِ  یه َقْوِ  ِإْن َکهَن َکُبَی َعَایُكْم َ َ هِ ی َو َبْذِکیِیی » -

َ
َو اْبُل َعَایِهْم َشَبأ

ْاُ   ِتآیهِف ااا ِ   .(71)یونس: « َفَتَای اااِ  َبَوکَّ
 کند. ها اشاره دارد و سیره ایشان را بیان میدر سختی آیه شریفه به توکل حضرت نوح

ْاَمه » - َمه َعَایَك َبَوکَّ تَّ ِذیَن َ َتُ  ِإْذ َقهُاوا ... َ  ْسَوة  َحَسَمة  ِفی ِإْتَیاِهیَم َو ااَّ
ُ
َقْد َکهَشْ  َاُكْم أ

َشْبَمه َو ِإَایَك اْاَمِصیُی 
َ
 (4)الممتحنة: « َو ِإَایَك أ

های به وجود آمده در ماجرای تبری از آیه شریفه به توکل حضرت ابراهیم در سختی
 دهد. پرستی جامعه اشاره دارد و سیره ایشان را در اعتماد و توکل بر خدا نشان میبت

سیره داللت بر حکم  و رودسیره معصوم به شمار می فعل پیامبران و ائمه طاهرین
شود. در این دو آیه شریفه الزامی ندارد و تنها جواز یا رجحان در فعل یا ترک از آن استفاده می

آیات  ن از جملهیبیان سیره انبیا داللت بر رجحان یا حداقل جواز توکل دارد. بنابر سایر قرا
؛ 95عمران:  ؛ آل59)النساء دهد می طایفه اوِل رجحان و آیاتی که دستور به تبعیت از نبی

 بعید نیست که این دو آیه شریفه ظهور در رجحان داشته باشند.  (،157األعراف: 



 

 روایات .2

در  اند کهروایات فراوانی بیانگر رجحان توکل است. این روایات با عبارات متفاوتی آمده
یره ثمرات توکل، سند. روایاتی از قبیل بیان آثار و نکمجموع مطلوبیت توکل را بیان می

، مذمت اتکال بر غیر، طلب توکل نیکو از خداوند در ادعیه مختلف و... همگی به انبیا
 طور مطابقی یا التزامی داللت بر رجحان و مطلوبیت توکل دارند.

بیت و رجحان ذاتی توکل روشن است و نیازی به همان طور که پیشتر اشاره شد مطلو
های ها و خدشهرو در بیان روایات از دقتاز این .فقهی نداردهای اثبات و به کارگیری دقت

بیت و  ؛شودسندی صرف نظر کرده و به برخی روایات این دسته اشاره می زیرا اصل مطلو
حتی اگر تمام روایات دال بر رجحان توکل  ،رجحان توکل همچنان به قوت خود باقی است
ت و ادعیه درباره توکل، اگر تواتر در رجحان مردود شود. البته با توجه به کثرت آیات، روایا

بیت توکل پیدا خواهد  توکل ثابت نشود الاقل اطمینان به صدور مضامینی در خصوص مطلو
رو بحث تفصیلی از سند هر روایت و حتی داللت آنها چندان تفاوتی در نتیجه از این .شد

 نهایی نخواهد داشت.
 قابل استفاده است، عبارتند از:برخی از روایاتی که رجحان توکل از آنها 

 صحيحه یونس بن عبدالرحمن

ِد ْتِن ِعیَسی َعْن یوُشَس َقهَل  َضه :َعِای ْتُن ِإْتَیاِهیَم َعْن ُ َحمَّ َته اْاَحَسِن اایِّ
َ
ْاُ  أ

َ
َعِن  َسأ

ْساَلِ  َفَ هَل  یَمهِن َو اإْلِ ُتو َجْتَفیٍ  :اإْلِ
َ
یَمهُن َفْوَقُ  ِتَدَ َجٍة َو  َقهَل أ ْساَلُ  َو اإْلِ َمه ُهَو اإْلِ ِإشَّ

هِه َ ی ْ َوی ِتَدَ َجٍة َو َاْم یْ َسْم َتیَن اامَّ یَمهِن ِتَدَ َجٍة َو اْایِ یُن َفْوَق اا َّ ْ َوی َفْوَق اإْلِ ء  اا َّ
َقلُّ ِ َن اْایِ یِن 

َ
ی َ ی :َقهَل   أ

َ
ِ  َو ... :َقهَل  ؟ٍء اْایِ یُن ُقْاُ  َفأ ُل َعَای اااَّ َوکُّ ی، )الکلین اا َّ

 (52/ 2: 1407الکافی 
شمارد سپس توکل را از ارکان آن معرفی برمی را صحیحه مراتب اسالم و ایمان تا یقیناین 

کند. بنابراین برای رسیدن به مراتب باالی ایمان و یقین، توکل امری ضروری است. البته می
وب وج ،بحث خواهد شد که این مراتب باالی توکل دارد که بعداً این روایت اشاره به مراتب 

 ندارد، اما رجحان ذاتی آن باقی است. 



 

 روایت ابن کثير

هَن َعْن َعمِّ ِ  یهٍد َعْن َعِای ْتِن َحسَّ ْصَحهِتَمه َعْن َسْهِل ْتِن ِر
َ
ة  ِ ْن أ ْحَمِن ْتِن  ِعدَّ َعْبِد اایَّ

ِتی َعْبِد ااا ِ 
َ
ْوَطَمه :هَل قَ  َکِثیٍی َعْن أ

َ
ِل أ َوکُّ  ِإنَّ اْاِغَمی َو اْاِتزَّ یُجواَلِن َفِإَذا َظِفَیا ِتَمْوِضِع اا َّ

 (65-64/ 2: همان، کایمی)
نیازی و عزت( در این روایت شریف به داللت التزامی بر بیان آثار و ثمرات توکل )بی

 رجحان توکل نیز داللت دارد.

 در طلب توکل دعای امام سجاد

َل اْاُمْؤِ ِمیَن َعَایَك » ِایَن َعَایَك  َو َبَوکُّ ُاَك ... یِ یَن اْاُمَ َوکِّ
َ
ْسأ

َ
 .( ،1376 :260)امام سجاد« أ

کند. در این دعای شریف از خداوند توکل در مراتب باال را طلب می امام سجاد
از خداوند متعال برای اکتساب یک فضلیت مانند توکل، داللت بر  درخواست معصوم

 رجحان ذاتی آن دارد. 

 بندی ادله نقلی )آیات و روایات(جمع

به  - در میان ادله توکل، موارد فراوانی با هیئت امر وجود داشت. ظهور این موارد در وجوب
 قابل خدشه نیست. به قدری قوی است که به سادگی - دلیل فراوانی و صراحت در امر

هیئت امر مطلق است و داللت بر وجوب دارد )مبنای ما در داللت هیئت امر بر وجوب بر 
اساس اطالق هیئت است؛ یعنی هیئت در صورت عدم قرینه بر ترخیص و اتمام مقدمات 

بالوضع،  :حکمت ظهور در وجوب دارد. سه مبنا برای نحوه داللت هیئت بر وجوب وجود دارد
البته مبنای دیگری نیز از مرحوم امام خمینی  .(18/ 2: 1417، )صدرباالطالق و به حکم عقل 

ماده  .(256/ 1: 1415امام خمینی، )وجود دارد که داللت هیئت بر وجوب به حکم عقال است 
 رنیز نسبت به تمامی مراتب توکل، اطالق دارد. نتیجه ترکیب این دو، وجوب توکل د« توکل»

اما پایبندی به این حکم و لوازم آن دشوار است؛ زیرا موجب عسر و حرج  ،تمامی مراتب است
شود؛ چراکه رسیدن به مراتب عالیه توکل برای عموم مردم و حتی برخی ن میابر عامه مکلف

رو میان ادله وجوب توکل و ادله عسر و حرج در مراتب باال تعارض از این .خواص آسان نیست



 

توان به اطالق ماده توکل در مراتب و ظهور هیئت در وجوب پایبند ماند شود. پس نمییبرقرار م
 نام دارد.« تعارض هیئت و ماده»ای اندیشید. این مسئله و باید راه چاره

یَضة  َعَای ُکلِّ  َطَاُب اْاِتْاِم »توان نام برد؛ مانند: های دیگری از این تعارض مینمونه َفِی
ُ وا ااَاَ  َحقَّ ُب هِب » ؛(30/ 1: همان)کلینی، « ُ ْسِاٍم  ذیَن آَ ُموا ابَّ یَهه ااَّ

َ
و ( 102 :)آل عمران« یه أ

َی ِ َن اْاُ ْیآن» که ظهور اولیه آنها به مقتضای اطالق ماده و هیئت  (20)المزمل: « َفهْقَیُؤا  ه َبیسَّ
ا عمل به این حکم برای عموم و قرائت قرآن است، ام اهرکدام، وجوب تمام مراتب علم، تقو

 شود. ن مشکل است و مستلزم عسر و حرج میامکلف
 :شودهایی دارد. در ادامه برخی راهکارهای حل این تعارض بررسی میراه حل ،این نحوه تعارض

 حل تعارض ميان هيئت و ماده 

. تقدیم اطالق ماده و تصرف در هیئت امر 1یکی از دو راه متصور است:  در این موارد غالباً 
 .(455/ 6، همان صدر،). تقدیم مدلول هیئت امر )وجوب( و تصرف در ماده 2

شود، اما به قرینه اطالق : ماده بر اطالق خود باقی است و شامل تمام مراتب می ا  اول
هیئت امر در وجوب ظهوری ندارد و بر  دارد وماده، ادله عسر و حرج، وجوب را بر می

 شود.استحباب حمل می
نتیجه این راه در توکل: تمام مراتب توکل از مراتب پایین که مقدور همگان است تا مراتب 

 ن است، استحباب و رجحان دارد.اباال که مختص اولیا و مخلص
ادله عسر و حرج : ظهور هیئت بر وجوب خود باقی است؛ اما به قرینه این ظهور،  ا  دو 

 دارد و موضوع وجوب تنها مقدار متیقن خواهد بود. اطالق ماده در افرادش را برمی
نتیجه این راه در توکل: توکل تنها در مراتب پایین که متیقن و مقدور همگان است واجب 

 ماند و ادله در آن سخنی ندارد.شود و مابقی مراتب در رجحان ذاتی خود باقی میمی

 با اسلوبی جدید حل تعارض

راه دیگری که به نظر ما رسیده و عرفی است و نسبت به راه مشهور تصرف کمتری دارد این 
است که داللت هر دو طرف بر مدلول خود باقی است؛ یعنی هم صیغه امر بر وجوب داللت 



 

در تمام مراتب اطالق دارد، لکن تنها به مقداری که مستلزم عسر و « توکل»دارد و هم ماده 
ز و مراتب پایین نی گرددمیشود و از آن منصرف حرج است، وجوب از مراتب باال برداشته می

ی اتا حدی واجب است که با درجات اول ایمان تالزم دارد و نبود توکل در آن مراتب، به معن
 شود.ایمان و ثبوت شرک و کفر می خروج از

 هر -از مراتب اولیه و آسان تا مراتب عالیه -: در میان مراتب توکلتیهن فمی  ا  حل
شود، مقدمات حکمت در آن مرتبه تمام است و به اطالق ای که موجب عسر و حرج نمیمرتبه

عسر و حرج ای که موجب کند و هر مرتبهشود و داللت بر وجوب میهیئِت امر اخذ می
شود، در نتیجه هیئت امر شود، ادله آن مانع تمام شدن مقدمات حکمت در آن مرتبه میمی

 کند. در آن مرتبه اطالق ندارد و داللت بر وجوب نمی
له هیئت )صرف طلب( دهد و معنای موضوعبا این راه حل در اطالق ماده تصرفی رخ نمی

شود، وجوب ناشی از موجب عسر و حرج می نیز باقی است و تنها در برخی از مراتب که
 شود. اطالِق هیئت برداشته می

این نحوه از حل تعارض برای عرف استبعادی ندارد؛ زیرا تبادر اولیه در هنگام مواجهه با 
ُقوا الَلَه َحقَّ ُتقاِته»گونه که در آیه گونه ادله همین راه حل است. هماناین  ،(102)آل عمران: « اتَّ

 «فاتقوا الله ما استطعتم»شود و آیه رض برقرار است و این راه حل در آن پیاده میاین تعا
زیرا به مقداری که  ؛تواند شاهدی برای این راه حل باشدبا همین مضمون می (16)التغابن: 

 کند که با نتیجه آن راه حل سازگار است.می اتوانایی )استطاعت( دارد، امر به تقو

 صورت عدم پذیرش راه حل جدید نكته: ثبوت نتيجه در

دهد؛ زیرا در این نشود، در حکم به دست آمده تغییری رخ نمی فتهاگر راه حل جدید پذیر
شود و به مراتب پایین اختصاص صورت ظهور هیئت در وجوب، به دلیل قوتش مقدم می

وب وج)شود. در نتیجه همان حکم سابق یابد و ادله رجحان به مراتب باال منصرف میمی
 کند. آید و حکم پایانی تغییری نمیبه دست می (مراتب پایین و رجحان مراتب باال



 

 دليل عقلی

خواهد وارد کند که وقتی کسی میبر اساس قاعده عقلی دفع ضرر محتمل، عقل حکم می
گاهی از مسیر، علم دارد و نیز  مسیر پرخطری شود یا اموری را تدبیر کند و به ضعف خود و ناآ

که فردی قوی هست که امکان کمک گرفتن از وی وجود دارد و او نیز تمایل به کمک  داندمی
ضعیف باید از فرد قوی کمک بگیرد و اگر به فرد قوی اعتماد نکند، عقل و عقال او را  ،دارد

 کنند.سرزنش می
 :پس برای دلیل عقلی دو مقدمه الزم است

 .یر اموراول: علم به ضعف خود و وجود خطرات فراوان در تدب
 دوم: علم به وجود فرد قوی و توانمند به تدبیر و امکان کمک گرفتن از وی و تمایل او برای کمک.

با این دو مقدمه اگر شخص ضعیف برای تدبیر امورش به فرد قوی اعتماد نکند، عقل به 
کنند. یمکند یا به تقریر دیگر عقال وی را بر انجام چنین کاری سرزنش قبح رفتار او حکم می

ت ی قبح عدم توکل است و ضرورااین حکم عقل یا عقال به قبح عدم اعتماد به فرد قوی، به معن
 کند.توکل و اعتماد به قوی در امور را بر اساس حکم عقل ثابت می

 دفع شبهه

که در آن مورد آمده را آیات و روایاتی  همه ای،برخی به صرف وجود حکم عقل در هر مسئله
که ضابطه و قاعده ارشادی بودن کالم مولی در کنند، در حالیاست، بر ارشادیت حمل می

گذار از مولوی بودن این موارد جریان ندارد و تنها در موارد خاصی است که سخن شارِع قانون
 .(1پیوست 275-261/ 2: 1391)اعرافی، شود انصراف دارد و حمل بر ارشادی می

 های حكم وجوب توکلگیویژ

 توان بررسی کرد:های حکم وجوب توکل را از چند جهت میویژگی
س شود. پوجوب نفسی توکل ثابت می ،بر اساس اطالق ادله ار جه  شفسی و غییی:

 ذات توکل مطلوب است و وجوب آن از ناحیه غیر و یا مقدمه برای چیز دیگری نیست.
گرچه اصل با توصلی بودن است، اما وجوب توکل تعبدی  ار جه  بتبدی  و بوصای :



 

فس بنابراین الزمه تحقق اعتماد و توکل در ن .زیرا تکیه توکل بر اعتماد و استسالم است ؛است
 مکلف، قصد قربت داشتن از سوی اوست، در نتیجه قصد قربت در توکل ضروری است. 

ت. توقیتی بودن واجب اس این تقسیم متوقف بر اثبات ار جه   وسع و  ضیق تودن:
سی سپس موسع یا مضیق بودن آن برر و لذا ابتدا باید موقت یا غیر موقت بودن فعل روشن شود

؛ اما توکل غیر موقت است و زمانی برای انجام آن وجود ندارد. گرچه در بستر زمان گردد
 ،جوب توکلرود؛ اما مراد از موسع بودن وشود و از این منظر موسع به شمار میمحقق می

 ی اثبات زمان برای وجوب آن.اتوسعه آن در همه حاالت و اوقات است، نه به معن
ط عامه تکلیف )بلوغ، عقل، قدرت( یوجوب توکل مشروط به شرا :از جهت اطالق و تقیید

 غیر از شروط عامه، شرط و قید دیگری برای آن وجود ندارد. و است
عینی یا کفایی بودن و نیز تعیین و تخییر باید توجه داشت که درباره حکم توکل جهت 

 شود.موضوع است و مطرح نمی یسالبه به انتفا

 نتيجه

این نوشتار با هدف دستیابی به حکم فقهی فضیلت توکل نگاشته شد. پس از بررسی مفهوم توکل 
 پاریی واسابه این نتیجه رسید که توکل به معن -اعم از عقل و نقل -آن مرببوط بهو ادله فقهی 

ن واجب است و مراتب باالی آن رجحان دارد. این نتیجه امعتمدانه در مراتب اولیه برای عموم مکلف
بر اساس نظریه جدید حل تعارض بین هیئت و ماده استنباط شد و بر فرض عدم پذیرش این راه 

 شد و مراتب باالشامل مراتب پایین می ،شد؛ چون ادله وجوبخللی وارد نمیآن حل، در نتیجه 
است  مراتبی ،ماند. مراد از مراتب پایینتحت ادله مطلوبیت توکل یا رجحان ذاتی خود باقی می

 شود.که عدم توکل در آن مستلزم انکار قدرت الهی و خروج از ایمان می
تواند گامی در راستای تبیین دقیق حکم فقهی فضائل می - به فضل الهی -این نوشتار 

یلی نظریه فقه االخالق بینجامد و از انحرافات اخالقی اخالقی بردارد و به تحقق تفص
 جلوگیری کند و درصدد رفع آنها برآید.
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