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 ستیاز خدمت خلق ن ریعبادت غ
 

 ستیعبادت به ُجز خدمت خلق ن
 ستیدلق ن جاده وـس و حیه تسبـب
 

گردنده در خانهٔ  یاست وتنها با عصا ماریکه همسرش ب رومیم یدوست داریبه د 
خانه همه به دوش شوهر افتاده است  یها .کاررودیم گرید یجا به جا کیخود از 

و  کار لهٔ حوص است وچندان حال و دهیگرد اتیکه قلبش عمل یدر حال زیشوهر ن و
در خدمت خانم  دیبگشا تیکه لب به شکا نیبدون ا و تیمیندارد با صم دنیدو
 ستیبودن در فرهنگ افغانها چندان عام ن مریضاست. در خدمت خانم  شیخو

ج ازدوا یبرا یهمسر را بهانهٔ ا یماریشوهران افغان ب شودیم ماریزن ب کهیوهنگام
 اریخود استند بس ماریخدمِت زنان ب رکه د ی.من به مردانسازندیسوم م یدوم وحت

م در هنگام ازدواج که زن ومرد در هنگام غ شیکه به تعهد خو رایاحترام دارم ز
من زن  رِ یوبه تعب کنندیبا هم باشند با صداقت عمل م دیبا یماریصحت وب ،یوشاد
 خدمت خود استخدام کرده باشند. یکه برا ینه کس دانندیالحق م یمساو والیرا اند

ظرافت به  یبا نوع یو کندیدور نروم که با آن مرد صحبت ِ من ُگل م مقصوداز 
 :دیگویوم ندیبیخانم خود م یسو

 نگارگراستاد             

ً  دیشما که طرفدار زنان است و دینیب یم کندیرا که بر من م او یامر ها  شیابر من د؟یدهیم یابینمرهٔ کام میبرا حتما
ضرت که ح دینیبی"م میگویوبه آن دوست م کنمیم هیوبر کلمه"ُجز"تک خوانمیرا م یحضرت سعد رازیش خیشعر ش

کلمهٔ"ُجز" را درشعر  نیخداوند است پس ا یوحال آنکه عبادات ما برا ستیاز خدمت خلق ن ریعبادت غ دیگویم خیش
 دینی"ببدهمیومن ادامه م میبگو یزیکه دربارهٔ کلمهٔ"ُجز"چ دوزدیبه لباِن من م چشم او م؟یکن ریچه گونه تفس یسعد

اگر  د وداشته باش ازیبدان عمل ن ریکه استفاده کننده از عمل خ کندیکسب م شتریارزش ب یوقت ریخ ملهر ع ایخدمت 
 ازین چیما ه یعبادت ها است و ازین یبزرگ ب یکه خدا میدانیم کند و یکسب نم تیچندان اهم ریعمل خ نداشت ازین

 خدمت به خلق است. یکردِن انسان برا دهآما زیهدِف عبادات ن نیبنابرا سازد و یرا برآورده نم ازین یب یآن خدا
که از فحشا ومنکر  دیآ یم انیبه م یپُرسش کندیم یکه نماز شما را از فحشا ومنکرنه دیگویبزرگ م یخدا یوقت

 درسانیبه خدا نم ینفع ِرمایعمل خ جهٔ یو چنانکه نت بزرگ در مقام قدرت مطلق قرار دارد ینسبت به چه کس؟ خدا
 ردیگینقاب از چهره بر م یجاست که کلمهٔ"ُجز"در شعر معروف سعد نیوهم رساندیاو نم هب یانیز زیفحشا ومنکر ن

 .شودیم دایوهو
 

ا به ر که عبادتش او رای.پس خداوند به انسان دستور داد که عبادت کند زکندیخدمت به خلق آماده م یا براعبادت مار
انسانها استفاده  رگیخود در مناسباتش با د لتِ یفض نیا که انسان از شودیتقوا سبب آن م لتیوفض رساندیتقوا م لتِ یفض

ود خ یخدمت بکارد هر انسان برا و تیمیمحبت، صم عشق، گرتخمیکه هر انسان نسبت به انسان د یهنگام کند و
 یه جاتا ب رساندیم یانسان الیدیجامعهٔ ا کیاست که انسان رابه  نیوهم کندیم یزندگ گرید یانسانها ینه بلکه برا
 تالش لیدل نیکند.به هم داینجات پ یخود یاز شر اژدها برسد و یبه انسان پرست جهیوبالنت یخدا پرست به یخود پرست

 نیاست بنابرا تیخدمت به انسان خدمت به انسان چون و کندیم دایتان حکم عبادت را پ ماریدر راه خدمت به همسر ب
که  مینینگاه بب نیاگرعبادِت خود را به ا و ستیعبادت به جز خدمِت خلق ن که دیدانیرا م یگفتهٔ سعد یاکنون ژرفا
 خواهد شد که:  دلیعبادت مصداِق شعر ب آن ازداردیخدا بدان ن
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 زاهد سبحه آتش زن برهمن گو بِبُر زنار و
 اسالمش از کفر و ازین یغرور ناز دارد ب

 

 شد وگفت: دایدندان نما بر لبانش هو یتبسم دیجا رس نیصحبِت ما بد یوقت
 

مقاومت  در وجودم قدرت و من گوارا شد و بر میتمام زحمت ها یشعر حضرت سعد نیا از خودت رِ یتفس نیبا ا
 گفتم:  شیمن برا کرد و جادیا شتریب
 

 ازیندارد وآنجا که ن ازیبه پرستش ن ازین یب یاست ورنه خدا یامرهمان انسان پرست تِ یدر نها زین یهدف خدا پرست
 .ی"ُجز"در شعر حضرت سعد هٔ است راز کلم نی.همشودیمقدار م ینباشد خدمت ب

 وهللا اعلم بالصواب 
  زپینگارگر هالند و
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