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تعریف توSل
ه قبل

جلس
صه 

خال

 -لغویون چنین می گویند Sه راغب اصفهانی در مفردات می گوید: توSل 
یعنی تFیه بر غیر Sردن و او را نائب خویش قرار دادن است

از جهت اصطالحی: توSل یعنی دلبستگی و اعتماد Sامل به پروردگار است

چون تو رو از غیر حق برتافتی  نقد اسرار توSل یافتی
این بنا را هر Sه می خواهد ثبات    مرده باید بود او را در حیات 

یFی از بهترین تعاریف از عالمه مجلسی در بحاراالنوار به نقل از خواجه 
نصیرالدین طوسی در اوصاف االشراف آمده است:
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توSل در پرتو روایات
- بحاراالنوار ج۶۶ ص ۳۷۳

سوال پیامبر از جبرئیل: توSل چیست؟

در جایی دیگر پیامبر فرمودند: 
اگر Sسی می خواهد بهترین بنده خدا باشد پس باید متوSل 

باشد و چاره ای دیگر در این راه نیست

امام رضا (ع): این Sه از هیچ Sس جز خدا واهمه ای 
نداشته باشی
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مبانی توSل
۱) نقطه آغازین توSل توحید و وحدانیت خداست

۲) توSل در مقابل افراط و تفریط
۳) توSل بهترین راه برای متییز دادن قالب و محتوا است

جایگاه توSل در پرتو آیات
۱) توSل ناب ترین ثمره توحید          سوره توبه 

۲) توSل روح ایمان                    سوره ال عمران 
۳) توSل شFر ره یافنت                 سوره ابراهیم
۴) توSل عامل اتصال به قدرت الیزال    سوره فرقان
۵) توSل شرط بلوغ و Sفایت           سوره طالق
۶) توSل دستگیره پایدار               سوره لقمان
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مقدمه
هشتمین گام و آخرین گام از این منظر رضا 

است. 
سعدی می گوید:

چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست
محبوب تر از ملک رضا مملFتی نیست
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تعریف رضا

- لغویون گویند ؛الرضا ضدّ السخط؛    Sه سَخَط به معنای ناخرسندی است
- رضا  در لغت به معنای ؛خشنودی و خرسندی ؛ است.

-  اهل معنا گویند    ؛الرضا سرور القلب بالقضا؛   شادمانی دل به آنچه 
به عنوان قضاء الهی است
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جایگاه رضا در روایات
- امام صادق در بحاراالنوار ج ۶۸ ص ۱۴۹ می فرماید:
مقام رضا همانی است Sه صاحب آن محبوب و مFروه را 

می پسندد ...
- 
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حتلیل حقیقت رضا
۱) بدون هیچ تاملی باید گفت Sه برترین مقام بین آدمیان و 

خداوند سبحان مقام رضا است
۲) رضایت ضد سخط و Sراهت است

۳) وقتی Sه انسانها به Sوی صبر پاگذارند و به زینت توSل 
آراسته شوند پس پذیرای فرامین الهی هستند

در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم
حFم آنچه تو اندیشی رأی آنچه تو فرمایی

۴) با احراز مقام رضا خرسندی فراگیری در وجود انسان 
دیده می شود
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جایگاه رضا در پرتو آیات
۱) رضا : بهای جان و مال

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اهللاِّ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ﴿265﴾
سوره بقره

و مَثَل (صدقات) كسانى كه اموال خويش را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق 
مى كنند، همچون مَثَل باغى است كه بر فراز پشتهاى قرار دارد 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اهللاِّ وَاهللاُّ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿207﴾
سوره بقره

و از ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى فروشد و خدا نسبت به 
[اين] بندگان مهربان است (207) 
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۲) رضا فراتر از بهشت

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ جتَْرِي مِن حتَْتِهَا األَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اهللاِّ وَاهللاُّ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿15﴾

سوره آل عمران

بگو آيا شما را به بهتر از اينها خبر دهم براى كسانى كه تقوا پيشه كرده اند نزد 
پروردگارشان باغهايى است كه از زير [درختان] آنها نهرها روان است در آن 

جاودانه مبانند و همسرانى پاكيزه و [نيز] خشنودى خدا [را دارند] و خداوند به 
[امور] بندگان [خود] بيناست (15) 
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۳) رضا: امان از سقوط
أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اهللاِّ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اهللاِّ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ املَْصِيرُ ﴿162﴾ 

سوره آل عمران
آيا كسى كه خشنودى خدا را پيروى مى كند چون كسى است كه به خشمى از خدا 

دچار گرديده و جايگاهش جهنم است و چه بد بازگشتگاهى است (162) 

۴) رضا: آن سوی فضل و رحمت
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿21﴾

سوره توبه

پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودى و باغهايى [در بهشت] كه 
در آنها نعمتهايى پايدار دارند مژده مى دهد (21) 
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۵) رضا: مقام اSبر

وَعَدَ اهللاُّ املُْؤْمِنِنيَ وَاملُْؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جتَْرِي مِن حتَْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً 
فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اهللاِّ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿72﴾

سوره توبه

خداوند به مردان و زنان با اميان باغهايى وعده داده است كه از زير [درختان] آن 
نهرها جارى است در آن جاودانه خواهند بود و [نيز] سراهايى پاكيزه در بهشتهاى 

جاودان [به آنان وعده داده است] و خشنودى خدا بزرگتر است اين است همان 
كاميابى بزرگ (72) 
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۶) رضا: آخرین مرز حضور

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ املُْطْمَئِنَّةُ ﴿27﴾      اى نفس مطمئنه (27)
   ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿28﴾   خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد (28) 

    فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿29﴾     و در ميان بندگان من درآى (29)
    وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿30﴾       و در بهشت من داخل شو (30) 

سوره فجر

مراد از نفس یعنی جان آدمی
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۱) موفقیت در وظایف
سوره مریم

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوالً نَّبِيًّا ﴿54﴾
و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن زيرا كه او درستوعده و فرستادهاى پيامبر بود (54)

سوره صافات
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي املَْنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ 

مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿102﴾ 
و وقتى با او به جايگاه سعى رسيد گفت اى پسرك من من در خواب [چنني] مى بينم كه تو را 
سر مىبرم پس ببني چه به نظرت مىآيد گفت اى پدر من آنچه را مامورى بكن ان شاء اهللا مرا 

از شكيبايان خواهى يافت (102) 

سوره مریم
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّالَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿55﴾

و خاندان خود را به مناز و زكات فرمان مى داد و همواره نزد پروردگارش پسنديده[رفتار] بود 
 (55)

آثار رضا
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۲) پیوند شFر و رضا
إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَالَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَالَ 

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم مبَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الصُّدُورِ ﴿7﴾

اگر كفر ورزيد خدا از شما سخت بى نياز است و براى بندگانش كفران را خوش   
منى دارد و اگر سپاس داريد آن را براى شما مى پسندد و هيچ بردارندهاى بار 

[گناه] ديگرى را برمنى دارد آنگاه بازگشت شما به سوى پروردگارتان است و شما 
را به آنچه مى كرديد خبر خواهد داد كه او به راز دلها داناست (7) 

سوره زمر
۳) آرامش و ثبات

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اهللاِّ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ﴿265﴾
سوره بقره

و مَثَل (صدقات) كسانى كه اموال خويش را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق 
مى كنند، همچون مَثَل باغى است كه بر فراز پشتهاى قرار دارد 

از تناقضهای دل پشتم شFست      بر سرم جانا بیا بگذار دست
دست خود را از سر من برمدار     بیقرارم بیقرارم بیقرار
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۴) رضا و مقام شفاعت
يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْالً ﴿109﴾

در آن روز شفاعت [به كسى] سود نبخشد مگر كسى را كه [خداى] رحمان اجازه دهد و 
سخنش او را پسند آيد (109) 

سوره طه

۵) رضا راهFار گریز از بدیها
فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اهللاِّ وَفَضْلٍ لَّمْ ميَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اهللاِّ وَاهللاُّ ذُو فَضْلٍ 

عَظِيمٍ ﴿174﴾
پس با نعمت و بخششى از جانب خدا [از ميدان نبرد] بازگشتند در حالى كه هيچ آسيبى 
به آنان نرسيده بود و همچنان خشنودى خدا را پيروى كردند و خداوند داراى بخششى 

عظيم است (174) 
سوره آل عمران
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۶) رضا و هدایت خاصه
قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿50﴾ 

گفت پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى كه درخور اوست داده سپس آن را هدايت 
فرموده است (50) 

سوره طه 

- هدایت عامه و هدایت خاصه

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ ملََعَ املُْحْسِنِنيَ ﴿69﴾
و كسانى كه در راه ما كوشيده اند به يقني راههاى خود را بر آنان مى مناييم و در حقيقت خدا 

با نيكوكاران است (69)
سوره عنFبوت

يَهْدِي بِهِ اهللاُّ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى 
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿16﴾

خدا به برSت آن Sسانی Sه از خشنودى او پيروى كنند به وسيله آن [كتاب] به راههاى سالمت 
رهنمون مى Sند و به توفيق خويش آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون مى برد و به 

راهى راست هدايتشان مى كند (16)  سوره مائده
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جمع بندی
- رضا  در لغت به معنای ؛خشنودی و خرسندی ؛ است.
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التماس دعا
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