
 

 

 چطور با اعتماد کردن به خداوند موفق شویم؟
 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 ان با دوستان خود به اشتراک بگذارید.گمنتشر شده است؛ لطفًا آن را به صورت رای سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  0

  

داوب د موف ق شوب م؟ طور ب ا اعتماد کردن ب ه چ   چ 

ی این ای  ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههدهاین ک ه چه از مقهله
 مقهله در سهیت جنهت  ن   آدرس زی  را کلیک کنید:
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 سید محمد موسوی
 1400آخرین بروزرسانی: زمستان 
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از کارها از توان  ی اما انجام بعض م؛ی که قادر به انجام آن هست میدهی را انجام م یی همه ما در طول روز کارها
 میکارها هم هستند که ما توان انجام آن را دار  ی . بعضمیدار  اجیانجام آن به کمک احت   یما خارج هستند و برا

هستند.    ی دلخواهمان الزام  یهاتیکسب موفق  یبرا  اکاره  نیاز ا  ی لیبرخوردارند و انجام خ  یی بال   سکیاما از ر
 مان یامکان قدم برداشتن برا م،یبا اعتماد به خداوند و توکل به او، به احساس آرامش برس میحال اگر بتوان

 ! مینترس یزیو از چ  میجلو حرکت کنبه اهدافمان روبه دنیرس ریدر مس  میتوانی و م شودی فراهم م

 چه؟  یعنیبه خداوند  اعتماد
  میترسی اما م  میمختلف انجام بده  یهات یو کسب موفق  شرفت یمثبت و در جهت پ  ی کار   میخواهی که م  ی وقت

 شه یما را دارد و هم یکه خداوند هوا میدر درون خودمان قبول کن نکهی...(، اای)از شکست، از حرِف مردم و 
 !میبه خداوند اعتماد دار ی عنی نیا م،یو حرکت کن  میبر خداوند، قدم بردار هیو با تک کندی کمکمان م

 ی و خالق تمام جهان هست ریخداوند منبع خ میاست که بدان نیا میبه خداوند اعتماد داشته باش نکهیا ۀلزم
 یای و خوب   ری که هر خ  میدانی م  میبرس  نیقی  نیکه به ا  ی زمان  افتد؛ی از درخت نم  ی برگ  ی است و بدون اذن او حت

 ی جهان هست  نیو خارج از قوان  یشانس   صورتبه  ی اتفاق  چی وجود دارد از سمت خداوند است و ه  ایدن  نیکه در ا
 .دهدی رخ نم

 چه؟ یعنیبه خداوند  توکل
 گاهه یخداوند را تک  ی عنی. توکل  میتوکل هم داشته باش  او  به    میتوانی م  م،یکه به خداوند اعتماد داشته باش  ی زمان

آگاه است و نسبت به ما بس   یازهایکه به تمام ن  یخداوند   م؛یبسپار  اوو امورمان را به    میمطمئن خود بدان  اریما 
 مهربان.

آگاهدیگوی م امبری»توکل« به پ ۀدربار  لیجبرئ   یزیچ رساند،ی نم ی و نفع انیکه مخلوق، ز نیبه ا ی : »
 ی معرفت نیکه بنده به چن  ی مانگشتن از خلق است. پس ز  وسیو توکل در مأ شودی نم  یزیمانع چ بخشد،ی نم
 نیخداوند ندارد؛ ا  ریغترسد و طمع بهی او نم  ریاز غ  بندد،ی نم   دیاو ام  ریغبه  کند،ی خدا کار نم  ریغ  یبرا  د،یرس
 (23 ثی، حد138ص  - 68)بحارالنوار، ج توکل بر خداوند است«.  ی معن

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/


 

 

 چطور با اعتماد کردن به خداوند موفق شویم؟
 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 ان با دوستان خود به اشتراک بگذارید.گمنتشر شده است؛ لطفًا آن را به صورت رای سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  2

 ی نان هم، به هماهنگ ۀلقمکی هیته یاست و قطعًا حت ی باشد که خداوند خالق ما و تمام جهان هست ادمانی
آن از عهده بشر خارج است و اگر  ی و هماهنگ میکه تنظ یزیدارد، چ یبستگ ی جهان هست یتمام اجزا

 .دیبه ما نخواهد رس ی نفع چیه اورد،یرا فراهم ن یزیچ طیخداوند شرا

 )ع( به خداوند میحضرت ابراه اعتماد
حاکم بر جهان    یرو یعنوان تنها نو به   ر یچنان خداوند را منبع خ! او آن دیاده ی)ع( را شن   می داستان حضرت ابراه   حتماً 
  افتدیبدون اذن او از درخت نم  یاست و برگ  ی اداشت خداوند محافظ هر جنبنده  ن یق یچنان آن  دانست،ی م یهست

 کند.  یکه متضاد با »اعتماد به خداوند« است دور  ی زی از هر چ شودیم او بوده و حاضر  میکه، کاماًل تسل

طبق  مش،ینادرست بودن تصم ایدر درست  ید یترد چیبود که توانست بدون ه یاو به خداوند به حد  اعتماد
 رها کند! ابانیرا در ب اشرخوارهیهمسرش هاجر و طفل ش ن،یقیسرشار از  ی دستور خداوند، با قلب

که به خداوند داشت،   یکرد، با اعتماد  افتی)ع( را در  لیکردن پسرش، حضرت اسماع  ی که فرمان قربان  آنگاه
 د یرس یکند، وح ی که به فرمان خداوند عمل کرد و خواست فرزندش را قربان ی فرمان او شد و هنگام میتسل

 )ع(، گوسفند را ذبح کند. لیحضرت اسماع یجاکه دست نگه دارد و به

و سربلند  روزیامتحانات خود پ ی که به خداوند داشت، در تمام ی با اعتماد و توکل شهی)ع( هم میابراه حضرت
 »دوست خدا« به او داده شد. ای ه«ل  اللیکه لقب »خل دیرس ی گاهیو به جا آمدی م رونیب
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که فرزند   میامر او باش  میو تسل  میقدر به خداوند اعتماد داشته باشآن  میتوانی از ما م  کیکدام    م،ییبگو  صادقانه
 !م؟یکن ی دلبندمان را قربان

)ع( در برابر خداوند،  میبودن حضرت ابراه میو تسل ی قی حق مانیاست که بتوانم به آن ا نیا میآرزو همواره
خوب   خواهندی که م  یتمام افرادما و به  بتوانم به ش  تیبرسم و بتوانم آن را در رفتار و عملم نشان دهم و درنها

 کنم.  هیآن را توص ،باشد کردنی زندگ یبرا یبهتر  یجا جهانکنند و کمک کنند تا  ی زندگ

است که خودمان  یفقط کاف م؛یو اعتماد به خداوند برس مانیبه آن درجه از ا میتوانی که ما هم م دی کن باور 
مثل او فکر و مثل او  دیفقط با توانند،یهم م گرانیبرسد، د یانفر توانسته باشد به نقطه کیاگر  رای! زمیبخواه

 عمل کنند. 

 رد یگی شکل م تی به موفق مانیاعتماد به خداوند ا با
  م یانجام ده یی دلخواهمان، کارها یهات ی به موفق دنیرس یها لزم است براوقت ی لیکه گفتم خ طورهمان

به خداوند اعتماد کرده و به او  میحال اگر بتوان م؛یستیقادر به انجام آن کارها ن ایدارند  یادیز سکیر ایکه 
و لزم  یاهدافمان ضرور  ریدر مس  شتنقدم بردا یکه برا میبرس یبه احساس آرامش  میتوانی م م،یتوکل کن
آنها  دارند،ی برنم ی قدم نیترکه قبل از قدم برداشتن وجود دارد، اکثر افراد کوچک ی خاطر ترسبه رایاست. ز
 .شوندی اهدافشان م الیخی و ب دهندی م رییرا تغ رشانیتنها مس 

 ی انداز راه  کسانیمنطقه  کیرا در  کسانیوکار کسب  کی خواهندی که م دیریمثال دو نفر را درنظر بگ یبرا
وکار، به منطق آن کسب یبال سکیو تصور درصد ر دهیشن وآننیکه از ا یی هافخاطر حر کنند؛ نفر اول به

ها همان حرف  نکه ی. نفر دوم با ارودی م  گریوکار دکسب   کی آن شده و به دنبال    الیخی و ب  کندی م  نان یخود اطم
دارد، اما برخالف منطق و با اعتماد به خداوند  یی بال  سکیکه درصد ر کندی و فکر م دهیشن گرانیرا از د
 .رسدی م ی و شغل ی روزافزون مال یهات یبه موفق ی و پس از مدت کندی وکارش را شروع مکسب

. شودی مشخص م  کند،ی که فقط به منطق اعتماد م  ی و شخص  کندی که به خدا اعتماد م  ی تفاوت شخص  نجایا
و   میاگر به خدا اعتماد کن  یول  ستیدرست ن  یز کارها از نظر منطقا  یها انجام برخوقت ی لیباشد که خ ادتانی

 .کندی م جادیا مانیرا برا ی بزرگ اریبس یهات یموفق م،یانجام ده ی درستهمان کار را به
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که از توانمان خارج هستند را به خداوند واگذار   یی انجام کارها  میتوانی با اعتماد به خدا و توکل به او م  نیهمچن
 انجام دهد. مانیها را براچه خواهد بود، آن میدانی که نم یروند  ی تا در ط میکن

 ریاش وجود دارد، کارش گکه در پرونده  ییهاخاطر نقصاداره، به  کیکه در    دیریرا درنظر بگ  یمثال فرد  یبرا
 یجا کیتا نواقص پرونده را برطرف کند اما هر بار  کندی قدر تالش م فرد هرچ نیا رود؛ی کرده است و جلو نم

 ! لنگدی کار م

از کارمندان   یکی  ،یپس از مدت  سپارد؛یافتاده و با اعتماد به خداوند کار پرونده را به او م  شیهاآموخته   ادی   تینها  در 
 د؛یگویفرد، به او م   نیرفع نواقص پرونده ا  یرا برا  دیجد  یراهکار   دی و آن کارمند جد  کندیم  رییآن بخش از اداره تغ

 .شودی فرد انجام م نین مکان نواقص پرونده برطرف شده و کار ایزمان و در بهتر نی ترحیدر صح  تیدرنها 

مهم است؛ خداوند عاشق بندگانش است و همواره بندگان خود را  ی لیخ میبه خداوند اعتماد داشته باش نکهیا
 خاطر کمک خداوند موفق شده است.اگر آن فرد خودش هم متوجه نشود که به ی حت کند،ی کمک م

 م؟یو فقط از خدا بخواه میبرندار  یقدم چ یدرست است که ه ایآ
و  مینکن ی حرکت چیکاًل ه م،یانجام ده یکار  میخواهی که اگر م ستین ی معن نیبه ا نیها اصحبت  نیا البته

ما که  نیا ی عنی! اعتماد به خداوند دهدی کارها را انجام م ۀکه خداوند هم مییو فقط بگو میبرندار ی قدم چیه
 .کندی که خداوند کمکمان م میدانی م ی در حال ،میبه خداوند اعتماد دار کهی درحال میداری قدم برم

ار کن هیکشت کن پس تک   در کار کن ی کنی توکل م گر  )مولوی(   بر جب 
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 : کنمی مجلب  زینقل ن نیشما را به ا نظر

خود را  اهیاو آمدند؛ به او گفتند اگر با فالن گ ادتیبه ع لیاسرائی شد و بن ضی)ع( مر ی حضرت موس ی»روز  
تا خداوند مرا شفا دهد.  کنمی )ع( گفت: من خود را معالجه نم  ی . حضرت موسدیابیی بهبود م دیمعالجه کن

کرد: به عزت و  ی خداوند به او وح افت،ی)ع( گذشت و بهبود ن یحضرت موس یمار یاز ب یمدت نکهیپس از ا
. ی گفتند، درمان کن لیاسرائی که بن اهیهمان گ ۀلیوسمگر آنکه خود را به دهمی نم تیجاللم سوگند که شفا
تو  ،ی موس ی: ادیسپس خطاب رس افت؛ی)ع( از آن دارو استفاده کرد و بهبود  ی سپس حضرت موس

و اثر  هادهیآن فا اه،یآن گ ۀش یکه در ر ستیو به جز من ک یحکمت مرا باطل کن توکل خود اب ی خواستی م
 شفابخش را قرار داده است؟«.

 : دینقل دقت کن نیبه ا نیهمچن

  کنم ی نم ی درخواست کسچ ی: من از هگفتی او م د،یمنزل برگز ی کوه ۀرفت و در دامن رونیاز شهر ب ی»زاهد 
 ی بود گرسنگ  کینزد  نکهیتا ا  د؛ینرس  شیبرا  یی صورت گذشت و غذا  نیهفته به ا  کیمرا برساند.    یتا خداوند روز 

: دیرا برسان وگرنه جانم را بستان و راحتم کن. خطاب رس  میپروردگارا روز  ،در آورد. آنگاه عرض کرد  یاو را از پا
. آنگاه او از  ی کن ی و با مردم زندگ  یمگر آنکه وارد اجتماع شو  دهمی نم یبه عزت و جاللم سوگند که به تو روز 

به او خطاب   اوندآب و غذا آوردند. آنگاه خد  شیمردم برا  دن،یبه شهر رس  ی شهر شد؛ وقت  ۀآمد و روان  نییکوه پا
بندگانم   یکه فراهم ساختن روز   یدانی مگر نم  ،ی با زهدت حکمت مرا باطل کن  ی خواستی زاهد، تو م  یکرد: ا

 را برسانم؟«. شانیروز  واسطهی تر از آن است که ب ه دست بندگان نزد من محبوبب

: ندیگوی که م  دیاده یحتمًا شن  د؛ی حرکت کن   دیبا  دیریبگ  جهینت  دیخواهی است که اگر م  ی قانون جهان هست  نیا
 دیکنی فکر م   نی. پس اگر به ااست  ی جهان هست  نیقوان  یر یرناپذییتغ  ۀنشان  هانی»از تو حرکت، از خدا برکت«؛ ا

 ک ی نیا د،یبرس تانیهاتا به خواسته دیدعا کن فقطو  دینیبنش  یارا رها کرده و در گوشه تانی که کار و زندگ
به   ی عیطب  یهادادم، خداوند از راه  حیتوض  «ست؟یقانون جذب چ»  ۀطور که در مقالاشتباه بزرگ است! همان 

 .کندی ما نعمت عطا م
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 قرآن درباره اعتماد به خدا اتیآ
 : میکن ی بررس زیاعتماد کردن به خداوند را در قرآن ن ِت یاهم دیایب اکنون

ه   ذیَن آَمن  ا َو َ لي ِإنَّ
َّ
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ْ
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ل ِنْم َیَ َ کَّ  َر ِّ

 آورده  مانیکه به خدا ا ی را هرگز بر کسان طانیالبته ش »که

 تسلط نخواهد بود.« کنندی و بر پروردگارشان توکل و اعتماد م
 ( 99 هی)سوره نحل، آ

ا َ َزْم 
َ
ِإذ

َ
ْمِ  ف

َ ْ
ْم ِفي اْل ِلیَن ... َوَشهِوْره  َ َ کِّ   

ْ
ِحبُّ ال َه ی 

َّ
ِه ِإتَّ الل

َّ
ى الل

َ
ْل َ ل َ َ کَّ

َ
 َت ف

 دارد«ی کنندگان را دوست مخداوند توکل رایبر خدا توکل کن ز ی گرفت می... با آنان مشورت کن و چون تصم»
 ( 159 هی)سوره آل عمران، آ

ه  ... َو  َ  َحْسب  ن 
َ

ِه ف
َّ
ي الل

َ
ْل َ ل  ال َیْحَ ِسب  َو َمْن َیَ َ کَّ

 
ه  ِمْن َحْیث

ْ
ق  َیْ ز 

  رساند،ی م یبه او روز  کند،ی که حسابش را نم یی از جا »و

 او بس است ...«  یو هر کس بر خدا اعتماد کند خدا برا
 (3 هی)سوره طالق، آ

 امام جواد )ع( درباره اعتماد به خداوند قیعم  سخن
 : »اعتماد به خداوندِ ندیفرمای که م کنمی از امام جواد )ع( جلب م قیمهم و عم ارینقل بس نیشما را به ا نظر

 .«یی به هر بلندا دنیاست و نردبان رس ی گران زیهر چ یبهامتعال، 

که با اعتماد کردن به خداوند به هر  دیفهم توانی نقل م نیاز ا د؛یارزشمند با دقت فکر کن اریسخن بس  نیا به
بزرگ باشد! و  خواهدی خواسته هرچقدر که م نیحال ا د؛یکن دایدست پ دیتوانی م د،یخواهی که م یاخواسته
 د،یبرس  دیتوانی م  ی به هر هدف  و توکل به او،  ندکه با اعتماد به خداو  دیفهم ی م  زینقل ن  نیبه بخش دوم ا  باتوجه

 باشد! ی افتنینظاهر دست هرچند که به
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 چطور با اعتماد کردن به خداوند موفق شویم؟
 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 ان با دوستان خود به اشتراک بگذارید.گمنتشر شده است؛ لطفًا آن را به صورت رای سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  7

 یانیپا سخن
 یزمان م؛یکن یو اتفاقات مختلف را ط اتی از عوامل، تجرب یبه اهداف، لزم است که ما سلسله مراتب  دنیرس یبرا

که   یز یتنها چ م،یکنی به هدفمان آماده م دنیرس یعوامل و مقدمات را برا  هیو کل  میشوی عمل م دانیکه وارد م
و اضطراب است. در  یزدگترس، غم و اندوه، شتاب  ، اراده  یمثل سست  یموارد اندازد،یما و هدفمان فاصله م  ان یم

و عزم خود را   یکار اراده خود را قو  ن یبا ا م،ی به خداوند مهربان اعتماد و توکل داشته باش می اگر بتوان ی مواقع ن یچن
 . میداری به اهدافمان گام بر م دنیرس ریکرده و در مس یاحساسات را خنث ن یا  یو تمام میکنیجزم م

 ۀمقاله دربار   نیدلخواه بود که در ا  یهات یبه موفق  دنیرس  یمهم برا  اریاز عوامل بس   ی کی  زیاعتماد به خداوند ن
مقاله و نکات  نیا د،یقدمتان لرز تانیهاخواسته ریو در مس  دیدیهروقت که ترس نیبنابرا. میآن صحبت کرد

تا با کمک خدا به اهداف  دیحرکت کن د یو همراه با ام تریو با اعتماد به خداوند، قو  دیاوریب ادیمهم آن را به 
 .دیابیموردنظر خود دست 

  ت یکه خواهان موفق  یواقع شد، آن را با افراد  دیمف  تانیمقاله برا  نیا  کهی درصورت  میخواهشمند   زانیشما عز  از
 ن یبهتر است به ا  دیکنی که فکر م ینظرات، انتقادات و نکات ها،دگاهیو در بخش د  دیهستند به اشتراک بگذار

 .میومند شاز آن بهره ی تا همگ دییمقاله اضافه شود را مطرح فرما

  

 jahanebehtar.comسایت جهان بهتر:  اصلی  آدرس
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 قهن ت جذب چیست؟
 06/40/9813منتشر شده در 

 هه نهمه  ن یسیم؟چط ر   ای ف ش ه
 06/10/1400منتشر شده در 

 چط ر از احسهس گنهه رهه ش یم؟
 03/10/4001 منتشر شده در  

از  یىهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس ال هس

 پهیهت
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