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 ستیبادت به ُجز خدمت خلق نع

 ستیدلق ن اده وـسج و حیه تسبـب
 

 یم گرید یجا به جا کیگردنده در خانهٔ خود از  یتنها با عصا است و ماریکه همسرش ب رومیم یدوست داریبه د

چندان حال  است و دهیگرد اتیکه قلبش عمل یدر حال زیشوهر ن افتاده است و خانه همه به دوش شوهر یها کار .رود

 است.  شیدر خدمت خانم خو دیبگشا تیکه لب به شکا نیبدون ا و تیمیندارد با صم دنیکار و دو هٔ حوصل و

شوهران افغان  شود یم ماریزن ب کهیهنگام و ستیها چندان عام ن بودن در فرهنگ افغان ماریدر خدمت خانم ب

خود  ماریزنان ب که در خدمت یمن به مردان .سازند یسوم م یحت و ازدواج دوم  یبرا یهمسر را بهانهٔ ا یماریب

 صحت و ،یشاد مرد در هنگام غم و و در هنگام ازدواج که زن  شیکه به تعهد خو رایاحترام دارم ز اریاستند بس

 یکه برا ینه کس دانند یالحق م یمساو والیاندمن زن را  ریبه تعب و کنند یبا هم باشند با صداقت عمل م دیبا یماریب

  خدمت خود استخدام کرده باشند.

 یم و ندیب یخانم خود م یظرافت به سو یبا نوع یو کند یمن ُگل م دور نروم که با آن مرد صحبت قصوداز م

 د؟یهد یم یابینمرهٔ کام مـیبرا حتما   دیدار زنان استـشما که طرف و دینیب یم کند ین مـرا که بر م او یاـامر ه  :دیگو

  :میگو یبه آن دوست م و کنم یم هیتک ز"ـ"جُ  بر کلمه و مـخوان یرا م "یحضرت سعد" رازیش خیشعر ش شیبرا من

خداوند است پس  یحال آنکه عبادات ما برا و ستیاز خدمت خلق ن ریعبادت غ دیگو یم خیکه حضرت ش دینیب ی"م

  م؟یکن ریچه گونه تفس یشعر سعد "ُجز" را در کلمهٔ  نیا

 ریخ لهر عم ایخدمت  دینی"بب: دهم یمن ادامه م و  میبگو یزیچ "ُجز" بارهٔ کلمهٔ  که در دوزد یمن م به لبان چشم او

 ریت عمل خنداش ازیاگر ن داشته باشد و ازیبدان عمل ن ریکه استفاده کننده از عمل خ کند یکسب م شتریارزش ب یوقت

 ازین یب یآن خدا ازین چیما ه یعبادت ها و است  ازین یبزرگ ب یکه خدا میدان یم کند و یکسب نم تیچندان اهم

 خدمت به خلق است. یانسان برا کردن هآماد زیعبادات ن هدف نیا بر بنا سازد و یرا برآورده نم

نکر م که از فحشا و دیآ یم انیبه م یپُرسش کند یم ینه منکر که نماز شما را از فحشا و دیگو یبزرگ م یخدا یوقت

 نسبت به چه کس؟ 
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 زیمنکر ن فحشا و رساندیبه خدا نم ینفع ما ریعمل خ جهٔ یو چنانکه نت بزرگ در مقام قدرت مطلق قرار دارد یخدا

  .ودشیم دایهو و ردیگینقاب از چهره بر م یدر شعر معروف سعد "ُجز" جاست که کلمهٔ  نیهم و رساندیبه او نم یانیز

 که عبادتش او رایتور داد که عبادت کند زپس خداوند به انسان دس .کند یخدمت به خلق آماده م یرا برا ما ،عبادت

 گریخود در مناسباتش با د لتیفض نیا که انسان از شود یتقوا سبب آن م لتیفض و رساند یتقوا م لتیرا به فض

 خدمت بکارد هر و تیمیمحبت، صم عشق، تخم گریکه هر انسان نسبت به انسان د یهنگام ها استفاده کند و انسان

 یسانان الیدیجامعهٔ ا کیبه  است که انسان را نیهم و  کند یم یزندگ گرید یها انسان یخود نه بلکه برا یانسان برا

 دایات پنج یخود یاز شر اژدها برسد و یبه انسان پرست جهیبالنت و یخدا پرست هب یخود پرست یتا به جا رساند یم

دمت به انسان خدمت خ چون و کند یم دایتان حکم عبادت را پ ماریتالش در راه خدمت به همسر ب لیدل نیبه هم کند.

عبادِت  اگر و ستیخلق ن عبادت به جز خدمت که دیدان یرا م یگفتهٔ سعد یاکنون ژرفا نیا بر است بنا تیبه انسان

 خواهد شد که:  دلیب شعر  عبادت مصداق آن دارد ازیکه خدا بدان ن مینینگاه بب نیخود را به ا

 

 زاهد سبحه آتش زن برهمن گو بِبُر زنار و

 اسالمش از کفر و ازین یغرور ناز دارد ب

عر حضرت ش نیا از ودتخ ریتفس نیبا ا گفت: شد و دایدندان نما بر لبانش هو یتبسم دیجا رس نیما بد صحبت یوقت

 م: ـتـگف شـین براـم رد وـک جادیا شتریمقاومت ب درت وـودم قـدر وج د وـوارا شـن گـر مـب مـیتمام زحمت ها "یسعد"

ه آنجا ک ندارد و ازیبه پرستش ن ازین یب ینه خدا است ور یرستهمان انسان پ امر تیدر نها زین یهدف خدا پرست

 .شود یمقدار م ینباشد خدمت ب ازین

 2018یجوال23 زپیوهللا اعلم بالصواب نگارگر هالند و .یدر شعر حضرت سعد "ُجز"  است راز کلمهٔ  نیهم

 

 

 

 

 


