
 
 های اسالمیرسانی در آموزهخدمت

 *محمدنضا بتروزاالسالم والمسلمین حجت

 اشاره 

در  ت بهه مهردم اسهت؛ زیهراواکاوی، خدم شایستهیکی از موضوعات 
قهرار سهتم بیشهتر از ههر زمهان دیگهری مهورد ها عصر حاضر انسهان

شهاهد بهر ایهن  ،جمعهی توسهط اسهتکبارکشهتارهای دسهته انهد.ارفته
 تا آنجها کهه دارد یدر اسالم جایگاه بلبددر حالی که انسان  مدعاست؛

ارائههه شههده اسههت.  شسههازوکارهایی بههرای حفههظ جههان و کههرامت
بهه الههی  ینعمته ،که خهود ست، یکی از این سازوکارهارسانیخدمت
 :  ه استفرمود چبانچه امام حسین آید؛شمار می

ْن  ُْ م  َلْیُر اس  إ  َج النَّ  ِ نَّ َ َوا
َ
ُ   إْعَلُموا ذ َع ه   ن  ُْ  اللَّ َُ َعَلْیُر َع ـوا الـنِّ همانها 2:، َفََل َتَملُّ
. ههای خهدا بهر شماسهتاز نعمهت ،های مردم به شمانیازمبدی

 .  ها دلگیر نشویدببابراین از این نعمت
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ترین مههردم در روز بلبدپایههه» :ه اسههتنیههز فرمههود خههدارسههول
کسی است که از همه بیشتر براى خیرخواهی ببده خدا قهدم  ،رستاخیز

   2.«برداشته است

 رسانی الف( اهمیت خدمت

عرضهه داشهت:  رسانی، همین ب  که امام سهجاداهمیت خدمتدر 
را توفیق ده که ناتوانان خود را یاری کببد و حاجهت ایشهان را ... آنان »

نیهز خهدمت را در  پیامبر 1.«برآورند و به یاری ستمدیداان برخیزند
کبار ایمان بهه خهدا قهرار داده اسهت کهه حهاکی از اهمیهت آن اسهت: 

َن  َلْیَس  َخْصَلَتان  » مِّ َشيْ َفْوَقُهَما م  ه  اْلب  اللَّ یَماُن ب  ، اْْل  ـهء  َباد  اللَّ ع  ْفُع ل  ایمان بهه  9:...َو النَّ
خدا و سود رساندن به ببداان او، دو خصلت نیی است که برتهر از آن 

در کبار ایمان به غیب و نمهاز « انفاق»نیز قرآن در آیات  «.چیزی نیست
اظ َر »...ذکر شده است:  يَّ ا َإ َو مم ْنبم َو ُيقنُيوَن البَّ ََ ظْل ُنوَن بم ََ ُيْؤمم ذي َزْقناظُهْم الَّ

ُقوَن  هایی همچهون رسانی با واژهدر آیات متعدد دیگر نیز خدمت 0«.ُيْنفم
، «باقیات الصهالحات»، «ایتاء»، «ایثار»، «انعام»، «انفاق»، «اکرام»، «احسان»
   ذکر شده است. «تعاون» و« بِرّ »

بهه مالقهات  روزی امام حسیناست که تا آنجرسانی اهمیت خدمت
آه و بها نام اسامة بن زید رفت. او در بسهتر بیمهاری بیماری بدهکار به 

حضهرت از او  «.ای وای از دست غم و انهدوه!»افت: مکرر می ،زاری
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بهدهکارم و غهم و غصهه »اسهامه افهت:  «چه اندوهی داری؟»پرسید: 
 . امهام فرمهود:«هزار درهم قرش، وجهودم را فهرا ارفتهه اسهتشصت
. اسهامه افهت: «کهبمت مهیهای تو را پرداخناراحت نباش! من بدهی»
من تمهام ». حضرت فرمود: «هایم بمیرمیترسم قبل از پرداخت بدهمی»

کهه وعهده داده . امام همچبهان«پردازمهایت را قبل از مرگ تو میبدهی
 2های وی را پرداخت.بود، قبل از مرگ اسامه تمام قرش

 سددحر دیدددم دنخددت ان ددوانی
 

 مشیده سر بو بام خستو جانی 
 

 ان دوانی آهسدتو گفدتم بو گوش
 

 بتانت خوش مو فکر دیگرانی 
 

  رسانیهای خدمتهحوز ب(

ههای فهردی، تمهام عرصهه رسهانی دردر مباومه فکری اسالم خدمت
 یهر کار خیهر کبد و... نمود پیدا میو  المللیخانوادای، اجتماعی، بین

هههای از نمونههه ،مانبههد غههذا دادن، سههیراب و شههاد کههردن دیگههران
از بهترین کارها نهزد » :ه استفرمود رسانی است. پیامبر اکرمخدمت
ههای ارسهبه سیرکردن شهکم سیراب کردن جگرهای تشبه و ،خداوند
 1.«است

 حوزه خانوادگی . 1

 .رسانی، خدمت به اعضای خانواده اسهتمصادیق مهم خدمت یکی از
 مین نیازههای مهادی وناار سرپرست خهانواده زمیبهه خوشهحالی و ته

 ترین خدمت را انجام داده است تهافراهم نماید، مهم خانواده رامعبوی 
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 چبانکهه امهام صهادق ؛آن به عبوان جهاد یاد شهده اسهت آنجا که از
یل  »فرمود:  ي َسب  د  ف  ه  َكاْلُمَجاه  َیال  ه   اْلَرادُّ َعَلی ع  آن که خانواده خهویش را  2:اللَّ
نیهز فرمهود:  رضا . امام«دهد، مانبد مجاهِد در راه خداستروزى می

ه  َعزَّ َو َجلَّ َما َیُرفُّ » ْن َفْضل  اللَّ ي َیْ ُلُب م  ر 
ـي  الَّ ـد  ف  ـَن اْلُمَجاه  ْجمًا م 

َ
ُُ ذ ْعَظ

َ
َیاَلُه ذ ه  ع  ب 

ه  َعزَّ َو َجلَّ  یل  اللَّ اش جوید کهه خهانوادههر که از فضل خدا آن را می 1:َسب 
چبهین امهام هم «.ه خدا داردرا تنمین کبد، پاداشی برتر از جهادار در را

 د: یفرمایم صادق
شهدند. یاز مبزل خارج مه یطلب روز یصبح زود برا امام سجاد

روم تها بهه ید؟ فرمودنهد: مهیبریف میجا تشرکد: یپرس یسک یروز

د: صهدقه بهه یام صهدقه بهدهم. آن شهخ  بها تعجهب پرسهخانواده

ـَن فَ  اْلَحـََلَ   َطَلَب  َمْن » خانواده؟ فرمودند: ـه   ُهـَو م  ههر  9:َصـَدَقة  َعَلْیـه اللَّ

 یحهالل بهرا یطلب مال و روز یسب حالل برود و براکبرای  یسک

 یبد، مصهداق صهدقه از جانهب خهداکت کاش حرهمسر و خانواده

 سبحان است.

 اوید: می میانجیاّلّله احمدیآیتیکی از شااردان 
 اّلّله میهانجی()آیت روزی از دفتر یکی از مراجع تماس ارفتبد که شما

 تشریف بیاورید برای حج و مسائل پاسهخگویی مشهرف شهوید، امها

نپذیرفتبد و افتبد که من عذر دارم، فرزندشان افت شهما چهرا  ایشان

شههوید، ایشههان افتبههد کههه مههادر شههما مههریض اسههت و مشههرف نمی
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تواند کارهایش را انجام دهد من باید کبهار ایشهان باشهم و بهه او نمی

ارها را ممکن است که از شما خجالت بکشبد، در کمی کبم برخی ک

 2دانستبد.تر از حج میواقع ایشان خدمت به همسر را مهم

 حوزه اجتماعی . 2

مؤمبان از نار مهرورزی نسبت بهه یکهدیگر مانبهد  ،های دیبیآموزه در
شهود، سهایر اعضها یی پیکرند که هر ااه عضوی از آن دچار درد مهی

از سهوی  .شهتاببدو به کمکش مهیکببد میاز همدردی خود را با آن ابر
د؛ از این رو هر کهدام نافراد جامعه نسبت به هم حقوق متقابل دار دیگر

 د. امام صادقبتفاوت باشاز ایبان نباید نسبت به نیازهای همدیگر بی
   :ه استفرمود

یَن  َعَلی َیح  ُّ  م  ـي اْلُمْسل  َهـاُد ف  ْجت  َواُصـل   اال  َعـ التَّ َعـاُطف  َو َو التَّ اُوُن َعَلـی التَّ
ُْ َعَلی َبْعٍض  ه  َْهل  اْلَحاَجة  َو َتَعاُطُف َبْعض 

مسهلمانان موظفبهد  1:اْلُمَواَساُة ْل 

در راه پیوستگی و کمی نسبت به نیازمبدان، کوشا و جّدی باشهبد؛ از 

های مالی مضایقه نکببد؛ به هبگام ارفتهاری عواطف اخالقی و کمی

   ر هم باشبد.و نیاز، یار و یاو

خدا در زمین، ببهداانی دارد کهه در » :ه استنیز فرمود امام رضا
 انهد. ههرکوشبد. ایبان روز قیامت ایمن و آسهودهرفع نیازهای مردم می

ک  که مؤمبی خوشحال کبد، خداوند در روز قیامت، قلهب او را شهاد 
 9«.کرد خواهد

                                                           
1 . https://www.yjc.ir/fa/news/0885080 
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رخاسهته از ، بدیداانآسیببه مردم نسبت رسانی همدردی و کمی
در سهرپل  2936چبانچهه در زلزلهه سهال  های دیبی است؛همین آموزه

آبههاد، ایههن همههدردی و خههرم ذهههاب و سههیل السههتان، خوزسههتان و
این امر بسیار ارزشمبد و مصداق کالم  .اوج خود رسید بهرسانی کمی
خهواران خداوندنهد. مردم عائلهه و جیهره»فرمود: است که  امام رضا
کسی است که سودش به عائلهه خهدا  ،وقات نزد خداترین مخلمحبوب

   2.«ای را خوشحال کبدبرسد و خانواده
بلکهه  ؛خدمت، اختصهاص بهه کمهی مهالی نهداردافتبی است که 

و حتهی رجو  شدن برای حل مشکل، برخورد شایسته با اربابواسطه 
 . امهام کهاظمنهوعی خهدمت اسهت ،های پریشهانزدایی از چهرهغم

الت مهردم را حهل که چقهدر مشهکهارهایتان این است کن پایا»فرمود: 
ههیچ عملهی از تهو قبهول  ،بهیکل مهردم را حهل نکاید و اار مشردهک

روز قیامت به ما برسید، به برادران خواهید در مینخواهد شد. پ  اار 
   1.«روز قیامت جایتان پیش ماست ؛بیدک یمکدیبی خود 
هها مشهکلی را حهل رات نهه تباسفانه امهروزه برخهی پرسهبل ادنمت
بایهد ایهن چبهین افهرادی نمایبهد. مهینیز افزایی بلکه مشکل ؛کببدنمی

، د که رحم خداوند با رحم بهه ببهداان اوبحدیث را مد نار داشته باش
هر ک  سر از قبر بهر » روایتی آمده است: چبانکه در ؛اره خورده است

ااهر در دنیها : آیدجواب می .به من رحم کن !خدایا اوید:دارد و میمی
به دیگهران رحهم کردیهد در قیامهت رحمهت مهن شهامل حهال شهما 
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کسهی کهه بهرای طلهب » :ه اسهتفرمهودنیهز  امام صادق 2«.شودمی
حاجت خود نزد برادر مؤمن خود رود و او خود را از وی مخفی کبهد، 

اما ااهر کسهی  1.«تا زنده است پیوسته مشمول لعبت و نفرین خدا شود
ـاس  » شود:مول این حدیث میمش ،مشکلی را حل کرد َلـی النَّ ْ َسـَن إ 

َ
َمْن ذ

ُبهُ  هر ک  بهه مهردم نیکهی کبهد، عهاقبتش  9:ُطُمُقه َلهُ  َو َسُهَلْت  َ ُسَنْت َعَواق 
 .«ایردشود و کارهایش به آسانی انجام مینیکو می

 حوزه اقتصادی. 3

ازدواج  امهر اشهایی دراهرهرسهانی، های مهم خهدمتیکی از عرصه 
شمار قابل  هستبد وبسیاری  ننیکوکار امروزی در جامعه. انان استجو

سهاز سهاخته شهده توسط خیرین مدرسههنیز توجهی از مدارس کشور 
رنه  اسهت. کهمبسیار کردن این افراد  ازدواج، کمیامر اما در  ،است

 قاسهت. امهام صهاد بیهتکمی به ازدواج جوانهان، سهیره اههل
مهد. پهدرم از او پرسهید: آیها زن داری؟ او فردی نزد پدرم آ»فرماید: می

داشهتن بها او  افت: خیهر، پهدرم در مهورد فضهیلت ازدواج و همسهر
 ثروتمبهدافراد  0.«صحبت کرد و به او هفت دیبار طال داد تا ازدواج کبد

یّر می و توانبد برای مسکن جوانان که مشکل اصلی آنان برای ازدواج خ 
 هایی مباسب بسازند.است، ساختمان
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ها در امر کمی به خانواده ،الحسبهارفتن تسهیالت و قرش نار در
ههای ویهژه مجال  عروسی و یا سهاختن سهالن ییبرپا ،خرید جهیزیه

توانبهد بها که خیهرین می است ، از دیگر اموریعروسی در سطح شهر
. تشکیل مجمع خیرین انجام آنها اره از مشکل ازدواج جوانان باز کببد

ههها و اسههتفاده از بخشههی، تقویههت فعالیههتمازدواج جهههت انسههجا
...، و  های پیونهداندازی کانونهای خیرین کشور، کمی به راهتوانمبدی

 2.های مردمی را در این زمیبه تقویت کبدتواند حمایتمی
بهه مسهتمبدان تا جایی اند که درباره شیخ جعفر کاشف الغطا نوشته

شهد بود که ااه دیده می کرد و در رفع مشکالت آنان فّعالرسیدای می
شهد، از همه جا دسهتش مهیدستش چه داشت، انفاق کرده و وقتی  هر

اذاشههت و پههولش را بههه فقههرا خانههه مسههکونی خههویش را رهههن مههی
 1.بخشیدمی

چه مشکل اقتصهادی جوانهان بسهیار اهمیهت  اردر شرایط کبونی ا
م نیز مرد طیف وسیعی دیگر ازنباید فراموش کرد که متنسفانه دارد، اما 

 نویسد:اّلّله جوادی آملی میکببد. آیتپبجه نرم می با فقر دست و
)نعمت مادی( را مایه استواری جامعه و بهه مثابهه  اسالم، مال و ثروت

داند و فرد یها اروههی کهه فاقهد مهال ستون فقرات جامعه انسانی می

هستبد، از آن جهت فقیرند که ستون فقرات اقتصادی آنهها شکسهته و 

از همین رو قرآن کریم به مهال اهمیهت داده و  ؛قاومت ندارندقوام و م

به مبزله خهون  ،ها دانسته است. مالرا مایه و پایه قوام و قیام انسان آن

   9.در عروق جامعه است

                                                           
 .21ص ؛سیمای خانواده در اسالم؛ جمعی از نویسبداان .2
 .113ص  ؛سیمای فرزانگانرضا مختاری؛ . 1
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دسهتگیری مهالی،  و قهرش دادن ،برای حل ایهن مشهکل از این رو
وام دادن بههه مهها را بارههها  ونههدچبانچههه خدا ؛بهتههرین ازیبههه اسههت

َِ َقْرضاًظ َحَسانًظ » است:سفارش کرده الحسبه شقر ا ُُ اللَّ
ي ُيْقارم ذم

َْ َذا الَّ َم
يم ْجَر َكرم ََ  ُِ ُِ َو َل ُِ َل َف ِم ُنضظ و دهد تا خداونهد یکه به خدا وام نکست یک 2:ََ

 ،وام .«ارزشی اسهت بد و براى او پاداش پرکن برابر یآن را براى او چبد
کبد و خدا چبهد برابهر دا معامله میبه معبای انفاق است که انسان با خ

 خواهد داد.آن را پاداش 
در تاریکی شهب روانهه  اوید که امام صادقمعلی بن خبی  می

به دنبال حضرت رفتم کهه نااههان، چیهزی از  شد. من 1ساعدهظلّه ببی
َُّ ُ ّد َعَلینا ،بسُ الله»دستش افتاد. سپ  افت:  خدایا بهه  ،به نام خدا» «:َالّلُه

 :سالم کردم. حضهرت فرمهودو من نزدیی حضرت رفتم  «.اردانما بر
بها دسهتت »فرمهود: «. ومآری، فدایت ش»عرش کردم: « معلّی هستی؟»
ههایی مهن نهان .«به من بده ،]چون شب تاریی بود[ هر چه یافتی دبگر

به حضرت دادم. در نتیجه یی  ،پخش شده را یافتم و هر چه پیدا کردم
« مهن آن را حمهل کهبم؟ ددهیهاجازه مهی»نان شد. عرش کردم:  هکیس

ْنَک  ،الَ »فرمود:  ه  م  «. بهتر است کهه مهن آن را حمهل کهبم ،نه» «:َاَنا َاولی ب 
ساعده رسیدیم و به اروهی کهه در ببی هسپ  همراه هم رفتیم تا به ظلّ 

برخوردیم. حضرت برای ههر یهی از آنهان، یهی یها دو  ،خواب بودند
 9.ر، این عمل را انجام دادقرص نان اذاشت و تا آخرین نف

                                                           

 .۲۴ ؛ مزمل:۵۷ ؛ تغابن:۵۲ مائده: ؛۲۰۵ بقره: ک:.ر نیز .۵۵ . حدید:2

 .. محل سکونت فقرا1
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، آقها قاضهیحهاج میهرزا علیاند کهه در نزدیکهی خانهه نقل کرده
هها و سهبزیجات مرحهوم قاضهی همیشهه میوه .فروش فقیری بهودمیوه

روزى یکهی از  .کهرده اسهتخریهده و مصهرف میپالسیده وى را می
پرسهد. شااردان او از جدا کردن کاهوهاى نامرغوب توسط ایشان مهی

 اوید: ن میایشا
ااهی به او کمی ااه آقاجان! این مرد فروشبده، شخ  فقیرى است.

خواهم به او چیزى بالعوش داده شهود تها آبهرویش از کبم و نمیمی

بین برود و در ضمن، خداى ناخواسته به مّجانی اهرفتن ههم عهادت 

کبد که کاهوى لطیف و نازک بخهوریم یها کبد. براى ما هم فرقی نمی

 2هوها!از این کا

آمده است که ایشان کمی به فقهرا را  در شرح حال شیخ انصارى
رفهت. یدانست و با لباس مبّدل به دِر خانه آنان میجزء رسالت خود م

که در یکی از محالّت دزفول، مسهتمبد  است از افراد مختلف نقل شده
داد و با شهکم یعاجزى بود که شیخ، هر شب شام خود را به آن فقیر م

   :اویدیکی از علما می .خوابیدمیارسبه 
شیخ انصهارى رفهتم و بهراى سهیّد فاضهلی کهه مسهتمبد بهود و  نزد

چیهزى نهدارم، »افت: تم. شیخ همسرش بیمار شده بود، کمی خواس

جز مبلغی براى نماز و روزه استیجارى. خوب است دو سال عبهادت 

 ت و تهااز خانواده شریفی اسه این مرد: »افتم«. استیجارى به او بدهم

پ  مهن ». شیخ تنّملی کرد و افت: «کبون چبین کارهایی نکرده است
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کهه دهم یآورم و اُجرتش را به شما ممیخودم دو سال عبادت به جا 

  2د.و چبین کر« به آن سیّد بدهید!
 تا توانی بو جتانی خدمت محتاجان مدن

 

    
 

 

 2بو دمی یا دنمی یدا قلمدی یدا قددمی
 

. فردی که مایحتاج مهردم را خیانت است ،دمدر مقابل خدمت به مر
کرده و ببا بهر روایهات فهرد خیانت کبد، در حقیقت به مردم میاحتکار 
 بیبد.یو نتیجه عمل خود را در دنیا م است 9ملعون ،محتکر

 بو دشم خویش دیدم دن گدرنگاه
 

 مر کدی ناه یو زد بر جان مدونیم 
 

 هنوز از صیدی منقانش نپرداخدت
 

 مان او سداخت یگر آمدمو مرغ دی 
 

 مشو ایمن ز آفدات یدو بد مردی
 

 4مو واجب هد طبیعت نا مکافات 
 

 رو هستیم، احتکارهامروزه که با جب  اقتصادی دشمن روب تردیدبی
نمونهه  .مکافات را در پی دارد و است خیانت به جامعه یفروشاران و
 د: اویمی دکتر مرتضی عبدالوهابی شاهد این ادعاست.، زیر

در بیمارستان فیروزآبادی، دسهتیار دکتهر مافهری بهودم. روزی دکتهر 

داد که باید پایش را به علهت مافری صدایم کرد و پیرمردی را نشان 

کهبم و دکتر افت که این بار من ناهارت مهی کردیم.قطع میعفونت 

کبید. به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعبی از ایبجا قطهع شما عمل می

بهرو  :افت: برو باتتر! باتی مچ را نشان دادم و دکتر افت ردکت ؟کبم

                                                           

 .132ص  ؛سیمای فرزانگانرضا مختاری؛ . 2
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برو باتتر! تا ایبکه وقتهی  :باتتر! باتی زانو را نشان دادم و دکتر افت

بهرو »که از ایبجا ببر. لحن و عبهارت  افت دکتر ،به باتی ران رسیدم

دوران در زیهرا  ؛ردکهخاطره بسیار تلخی را در مهن زنهده مهی« باتتر

زمان با اشغال ایران توسط متفقین، در محله پامبهار زنهدای ی همکودک

از  ،خبهر بها احتکهارای از خهدا بهیکردیم. قحطی شده بود... عدهمی

کردند. شبی پدرم دستم را ارفت تها در ارسبگی مردم سودجویی می

بهرویم و  ،فروخهتابدم و جهو مهی مان که دتل بود وخانه همسایه

بخریم تا از ارسبگی نمیریم. پدرم ههر قیمتهی  کمی از او ابدم یا جو

افهت: بهرو بهاتتر... همسایه دتل ما با لحن خاصی مهی ،افتکه می

بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفهتم. چقهدر  . برو باتتر...

افهت: بچهه پامبهار بهودم. ، آشبا بود. وقتی از حال و روزش پرسهیدم

قبههل از ایبکههه در  ،یشفههروختم. خیلههی سههال پههابههدم و جههو مههی

ههایش را م. دیگهر تحمهل بقیهه صهحبتوعبهدالعایم سهاکن بشهشاه

نداشتم. خود را به حیا  بیمارستان رساندم. مهن بهاور داشهتم کهه از 

اما بهه ههیچ  ؛مکافات عمل غافل مشو، ابدم از ابدم بروید جو ز جو

   2.وجه انتاار نداشتم که چبین مکافاتی را به چشمم ببیبم

 سیاسی حوزه . 4

 داخلیعرصه الف( 

که رسالت افراد جامعه اسالمی باشهد، وظیفهه نرسانی پیش از آخدمت
حاکمیت اسالمی است؛ زیرا هم سرمایه کالن در اختیار متولهیان ناهام 

                                                           
2. https://www.ettelaat.com/mobile/?p=72420&device=phone. 
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. بهر ایهن مسلط اسهت داریحکومت مشکالت اداری وبه هم  است و
بایهد اساس حاکم اسالمی همچون مهادری دلسهوز و پهدری مهربهان، 

 خهدامهردم باشهد. رسهولاز مشکالت اشایی اش ارهدغدغه اصلی
اَلَیة  َعَلی َو ُ ْسُن »فرمود:  ي َمْن  اْلو  ُ   َیل  ی ـد  الـمَّ   ُْ َكاْلَوال  ی َیُروَن َلُه مهردم را  2:َ تَّ

امهام از سهوی دیگهر  .«به خوبی سرپرستی کبد، همچون پدری مهربان
را از بهدترین صهفات خودداری از رسهیدای بهه محرومهان  حسین

   :فرموددانست و همواره میحاکمان می
ْنـَد  َعَفاء  َو اْلُبْخـُل ع  َن اْْلَْعَداء  َو اْلَقْسَوُة َعَلی الضُّ َصا   اْلُمُلوك  اْلُجْبُن م  َشمُّ خ 

ْعَ اء   بدترین صهفات حاکمهان، تهرس از دشهمبان، قسهاوت بهر  1؛اْْل 

 .باشدمی ضعیفان و خودداری از بخشش در موقع عطا

، قبل از هالکت معاویه، در سرزمین مبها بهه امام حسینهمچبین 
رسهانی بهه محرومهان خهدمتدر مسئوتن جامعه اسالمی و عالمان که 

 :دادهشدار  ،کببدکوتاهی می

ُْ َفََل َمـااًل َبـَر  ُْ َفَ َلْبُت ُر َزْعم  ُْ ب  ُر ا َ قَّ مَّ
َ
ُْ َو ذ ْعُت َعَفاء  َفَضیَّ ا َ  َّ الضُّ مَّ

َ
ْلُتُموُه َو َفأ

 ُْ ْنـُت
َ
ـه  ذ ـي َذات  اللَّ یَمًة َعاَدْیُتُموَهـا ف  ي َخَلَقَها َو اَل َعش  ر  لَّ َها ل  ُْ ب   اَل َنْفسًا َخاَطْمُت

ـه ـْن َعَراب  َمانـًا م 
َ
ه  َو ذ َتـُه َو ُمَجـاَوَ َة ُ ُسـل  ـه  َجنَّ ْوَن َعَلی اللَّ ]شهما ای  9؛َتَتَمنَّ

را پایمال نمودیهد و آنچهه را  بزراان و مسئوتن جامعه![ حق ضعیفان

کردید طلب کردید ولی در راه خهدا نهه مهالی که حق خود تصور می

بخشش کردید و نه جانتان را بهه مخهاطره انداختیهد و نهه از اقهوام و 
                                                           

  .047، ص 2 ج ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛ . 2

 .213، ص00ج ؛بحاراألنوارمدباقر مجلسی؛ مح .1
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[ بهشهت اعمهال زشهتبستگان خود برای رضای خدا بریدیهد. آیها ]

ل کبیهد و بها ایهن حهاخداوند و همجهواری پیهامبران او را آرزو مهی

 خواهید از عذاب خدا در امان بمانید؟!می

   فرماید:می خمیبی امام
ن یبراى محهروم ه علیکطورى آن ،د با تمام قدرتیدولت واقعا  با

 ؛نین هم با تمام قهدرت دل بسهوزاند بهراى محهرومیسوزاند، ادل می

ش اار ارسبه بمانبد، چطور بها دل افسهرده یهاه بچهکپدرى  ییمثل 

دولههت تههابع  یههیبههد، کر بیه آنههها را سههکههرود ن مههییههدنبههال ا

 2.طور باشدنید ایبا نیرالمؤمبیام

 ؛نه سهروران ،بر این اساس مسئوتن باید خود را خدمتگزار مردم بدانبد
صاحبان اصلی انقالب هستبد، همچبان که امهام  نعمت وزیرا مردم ولی

   فرمود: خمیبی
برای ایبکهه  ؛ایمردهچه خدمت بکبیم به این ملت، کم خدمت ک ما هر

ها به دست او رفع شهد... مها بایهد این ملت بود که همه این ارفتاری

چه خدمت بکبیم، بهاز  خدمتگزار باشیم، واقعا  خدمتگزار باشیم و هر

   1خدمت بکبد. ،کم است... این، هر ک  در هر مقامی که هست

 و یمیلیههارد هههایسههفانه امههروزه برخههی مههدیران بهها اختالسنمت
، غافهل از ایبکهه ایهن کببهدبه امانهت خیانهت مهی ،جهی به مردمتوبی

خطهاب  علهیامام همچبان که  مسئولیت، امانتی بر دوش آنان است؛
َن » به یکی از کارازاران خود فرمود: ـهُ  َلـَك  َلـْیَس  َعَمَلـَك  إ  نَّ ُ ْعَمـٍة َو َلر  ـي ب   ف 
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َك  َماَنة ُعُنق 
َ
لکه بار امانتی در اهردن ب ؛همانا مسئولیت تو، شکار نیست 2:ذ
خیانت برخی مسئوتن، سبب ارتکهاب ناهبجهاری  اختالس و «.توست

افتهار ایبهان در افهراد  زیهرا رفتهار و ؛شودتوسط دیگر افراد جامعه می
 .ثیر داردنجامعه ت

 اگر ز بداغ نعیدت ملدک خدوند سدیبی
 

    
 

 

 2بر آونندد  المدان او دنخدت از بدی 
 

 فرماید: یم علیامام 
َصـََلح   َتْصـُلُح  َفَلْیَسْت   ب 

الَّ ـُة إ  یَّ ع  َقاَمة   اْلـُواَلة  َو اَل َتْصـُلُح  المَّ اْسـت   ب 
الَّ اْلـُواَلُة إ 

ة یَّ ع  شوند و والیهان جهز بها نمی اصالح ،مردم جز با صالح والیان 9:المَّ

 ایرند. نمی در مسیر صالح قرار ،مردمراستکرداری و درستکاری 

 المللی ینبعرصه ب( 

امری ضروری است؛ بدین معبها  المللی نیزعرصه بین دررسانی خدمت
مانبد مهردم فلسهطین نیهاز بهه  ،اار در هر نقطه جهان افراد مسلمان که

 علهیامهام  د.بهکمی داشته باشبد، مسلمانان باید آنان را یهاری نمای
از خدا بترسید، در حق ببداان و بالدش؛ زیرا شما حتی » :ه استفرمود

ایهن حهدیث معهروف  0.«ارپایان مسئول هسهتیدهها و چدر برابر مکان
 :  که فرمود ناظر بر این امر است پیامبر

                                                           

 .99ص ، ۵نامه ، 20ج ؛شرح نهج البالغةالحدید؛ ابن ابی. 2
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َع َ ُجـًَل ُینـاد  یـا  ُْ َو َمْن َسم  ْنُه میَن َفَلْیَس م  ُاُمو   اْلُمْسل  ُُّ ب  َمْن َاْصَبَح ال َیْهَت
 ٍُ ُمْسل  ْبُه َفَلْیَس ب  ُْ ُیج  میَن َفَل که در هر صبحگاهی بهه امهور  کسی 2:َلْلُمْسل 

از آنهها  ،مسلمانان هّمت نگمهارد و در اندیشهه کارههای آنهان نباشهد

طلبهد و بهه زند و کمی مهیو کسی که بشبود مردی فریاد می ؛نیست

 مسلمان نیست.  ،او کمی نکبد

کهه ااهر کسهی آن را  تا آنجاسهترعایت حقوق مسلمانان اهمیت 
 شود. رعایت نکبد، از دین خارج می

تبهی کو سؤاتت شد وارد  عبداتعلی در مدیبه به محضر امام صادق
ز مطهرح نمهود، امها بهرخالف یهو سؤال شفاهی را ن خدمت امام دادرا 

غیر از حقهوق مسهلمان دربهاره مسهلمان انتاار او امام به همه سؤاتت 
در  رون رفهت. امهامیزى نگفت و بیعبداتعلی آن روز چ .جواب داد
بهرای ن موضو  نگفت. عبهداتعلی یدرباره اکالمی گر هم یروزهاى د
سهؤال  رفت و مجهددا   به محضر امام، به و خداحافاییخروج از مد
! سؤال آن روز من بیابن رسولی»رد: کعرش  وخود را طرح  جواب اّلّله

قهت را یترسم حقرا مییز ؛من عمدا جواب ندادم»فرمود:  امام .«ماند
 اهاه امهام. آن«دیهن خدا خارج اردیدد و از یبکم و شما عمل نیبگو

 فرمود: 
ز یهسهه چ ،ف الههی دربهاره ببهداانیالکهن تیترهمانا از جمله سخت

ه کهگران، آن انهدازه یان خود و دیت عدل و انصاف میی رعایکاست: 

ه دوست دارد او با خهودش کبد کچبان رفتار با برادر مسلمان خود آن
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   81  های اسالمیرسانی در آموزهخدمت

بهد و کقه نیرادران مسلمان مضاه مال خود را از بکبیگر ایبد. دکچبان 

   2باشد. خدابه یاد همه حال  بد. سوم درکبا آنها به مواسات رفتار 

، داخهل و خهارج کشهور بر اساس این روایت، کمی به مسهلمانان
های دیبی مورد تنکیهد قهرار ارفتهه ترین خدمت است که در آموزهمهم
 .است

                                                           

 .074، ص 21 ج ؛آثار مجموعهمرتضی مطهری؛ ک: .. ر2


