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ﺳﻮال
ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﻧﺎم اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﯾﻌﻨ اﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺣﺪ ﯾ از ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﯿ اﻟﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻫﻮ اﻟﻪ اﺣﺪٌ ]اﺧﻼص[۱ :
)ﺑﻮ او اﻟﻪ ﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ(.
اﺣﺪ ﯾﻌﻨ ﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﮐﺴ ﻫﻤﺮاه او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و اوﺳﺖ ﮐﻪ در ذات ﺧﻮد و در رﺑﻮﺑﯿﺖ )ﭘﺮوردﮔﺎری( و
اﻟﻮﻫﯿﺖ )ﭘﺮﺳﺘﺶ( و در ﻧﺎمﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
واﺣﺪ ،اﺣﺪ :او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ﮐﻤﺎﻻت ﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وی ﺷﺮﯾ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و ﺳﺨﻦ و ﮐﺮدار او را ﯾﺎﻧﻪ ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ او و ﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮدن او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدت را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی ).(۹۴۵
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(10282
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﺎ ﯾﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﻪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ او ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ او در آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻣﻠ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﯾﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻋﺒﺎدات ﺑﺎ او ﺷﺮﯾ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ ،و اﻋﻤﺎل را ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺨﻦ و
ﮐﺮدارﻣﺎن ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ.
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زﯾﺮا »ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﻧﺎم ﺟﻠﯿﻞ و ﺑﺰرﮔﻮارِ واﺣﺪ و اﺣﺪ :ﯾﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ در رﺑﻮﺑﯿﺖ و اﻟﻮﻫﯿﺖ ،و
ﯾﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ او در ﮐﺎرﻫﺎ و ﺻﻔﺎﺗﺶ ،و ﯾﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ او در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ او در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﯾ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او ﺧﺎﻟﻖ و روزی دﻫﻨﺪه و زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﯿﺮاﻧﻨﺪه و ﻣﺎﻟ اﺳﺖ
و ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻧﯿﺰ در اﻟﻮﻫﯿﺖ و ﻋﺒﺎدت ﯾ اﺳﺖ و ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ او
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﯾ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺤﻘﻖ ﻣﮔﺮدد و اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد زﯾﺮا ﺟﺰ او
ﮐﺴ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ﻗﻠﺐ ﺟﺎی ﮔﯿﺮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺨﻦ و ﮐﺮدار و اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ آﺷﺎر ﮔﺮدد و ﺟﺰ ﺑﺮای
اﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﺷﺮﯾ اﺳﺖ ﺳﺠﺪه و رﮐﻮع و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورد و ﺟﺰ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ او را ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ
و ﺟﺰ از اﻟﻪ ـ ﻋﺰوﺟﻞ ـ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﺟﺰ از او ﮐﻤ و ﯾﺎری ﻧﻄﻠﺒﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه آورد و ﺟﺰ از اﻟﻪ ﻧﺘﺮﺳﺪ و ﻧﻬﺮاﺳﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد آﻧﻪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ و اﺣﺪ ﯾﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﻪ در ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و اﺟﻼل
و ﺗﺮس و اﻣﯿﺪ و ﺗﻮﮐﻞ و ﻫﻤﻪی اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن ﯾﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ او در ﻣﺤﺒﺖ و وﻻء اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎد:
اﻏَﻴﺮ اﻟﻪ اﺗﱠﺨﺬُ وﻟﻴﺎ ﻓَﺎﻃﺮِ اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ ]اﻧﻌﺎم[۱۴ :
)آﯾﺎ ﺟﺰ اﻟﻪ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪهی آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ وﻟ و ﯾﺎری دﻫﻨﺪهای ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻢ؟(.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﻌﻠﻖ دلﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد و روی آوردن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ او ﺑ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﯾ ،زﯾﺮا اوﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ و اﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی
ﺧﻼﺋﻖ در ﺣﺎﺟﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ و ﻣﺎﻟ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻣﺘﺼﺮف در
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس دل را از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ و ﻧﺮاﻧ رﻫﺎﯾ داده و ﺑﺎﻋﺚ آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﻌﺒﻮدش ﻣﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ و
واﺑﺴﺘ را از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎﻟ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری را ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد ،آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺮ
در ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾ داده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ دﯾﺮان!
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اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را از واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق رﻫﺎ ﺳﺎزد ،ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﯾ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺎﻟﻖ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد روی آورد ﮐﻪ واﺣﺪ و اﺣﺪ و ﺻﻤﺪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﻮده ﺷﻮد و آراﻣﺶ ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا
ﭼﻬﺮه و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﻮده و در ﭘ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺷﺮﮐﺎی رﻗﯿﺐ ﻧﻤاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﺣﯿﺮتزده و ﻧﺮان ،ﮔﺮﻓﺘﺎر درﮔﯿﺮی ﺗﻠﺨ ﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺜﺎﻟ را درﺑﺎرهی ﮐﺴ آورده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺧﺪا ﯾﻌﻨ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ را ﻣﭘﺮﺳﺘﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ و وی را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﻪ ﺗﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺿﺮب اﻟﻪ ﻣﺜَ ًرﺟ ًﻓﻴﻪ ﺷُﺮﻛﺎء ﻣﺘَﺸَﺎﻛﺴﻮنَ ورﺟ ًﺳﻠَﻤﺎ ﻟﺮﺟﻞ ﻫﻞ ﻳﺴﺘَﻮِﻳﺎنِ ﻣﺜَ ًاﻟْﺤﻤﺪُ ﻟﻪ ﺑﻞ اﻛﺜَﺮﻫﻢ  ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ]زﻣﺮ[۲۹ :
)اﻟﻪ ﻣﺜﻠ زده اﺳﺖ :ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﺟﻪی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ]ﻣﺎﻟﯿﺖ[ او ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ]و ﻫﺮ ﯾ او را ﺑﻪ ﮐﺎری ﻓﺮﻣﺎن
ﻣدﻫﻨﺪ[ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﯾ ﻣﺮد اﺳﺖ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ دو در ﻣﺜﻞ ﯾﺴﺎﻧﻨﺪ؟ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﻟﻪ اﺳﺖ] ،ﻧﻪ[ ﺑﻠﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻧﻤداﻧﻨﺪ(.
ﺑﻨﺪه اﮔﺮ ﻫﻤﻪی زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨ ﻋﺒﺎدت اﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻧ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در زﻧﺪﮔ
ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮ و وﻗﺖ ﺧﻮد را از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ در ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و وﻗﺖ ﺑﺎ
ارزش و ﻧﻔﺲﻫﺎی ﻣﻌﺪود ﺧﻮد را ﺑﺎ ارزشﺗﺮ از آن ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺪر رود و ﻫﻤﻪی اوﻗﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﻋﻤﺮ
را ﺻﺮف ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﺗﺶ ﺳﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﯾﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ اﻟﻪ ﯾﺎ ﺟﻬﺎد در راه او ،و
ﺑﺮای ﻫﺪر رﻓﺘﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﻋﻤﺮش ﺑﯿﺶ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪی دﻧﯿﺎ ﺣﺴﺮت ﻣﺧﻮرد .او ﻧﻌﻤﺖ ﻓﺮاﻏﺖ و ﺳﻼﻣﺘ و ﻣﺎل و ﺟﻮاﻧ را ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از آن در ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ ـ ﻋﺰوﺟﻞ ـ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺷﻤﺮد و ﺣﺘ اوﻗﺎت آﺳﺎﯾﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ
ﻋﺒﺎدت اﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺎت دﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮔﯿﺮد «...ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﮐﺘﺎب وﻟﻪ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨ
) ۱۱۴ـ .(۱۱۷
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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