
 همنوعان به کمک بایستگی :مدووبیست مجلس

 *انصاری لیرضاع والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 جایگـاه اما اند؛نموده فت  را دانش بلند هایقله هاانسان و یافته چشمگیری پیشرفت علم امروزه،
 و کشـینس  جنگـی، جنایـات اسـت. شـده متزلـزل بسـیار عـدالت و انسانیت ق،اخال بنیان و

 بـه چیـز، هـر از قبـ  اسـالم، در امـا ادعاسـت؛ ایـن بـر روشـنی شاهد جهان، در فقر گسترش
 فقهـی، منـاب  و حـدیثی جوام  در کهایگونهبه است؛ شده داده اهمیت کارگشایی، و دوستینوع

 است. گردیده ارائه «المسلمین بأمور اإلهتمام» و «المؤمن حاجة قضاء» مانند مستقلی مباحث
 رسـانیخدمت» موضـوع: سه کوشدمی «اجتماعی زندگی سبک» کلی عنوان تیت نوشتار، این

 نماید. تبیین را «بیمار از عیادت» و «نفر دو بین آشتی» ،«همنوعان به

 دیگران به خدمت اهمیت

 آدمـی جـان اعماق از که است لطیفی عواطف و تاحساسا انسانی، تمایالت ترینعالی از یکی
 مطهـری شهید استاد یابد.می جلوه زندگی صفیه در همنوع به خدمت صورت به و جوشدمی
 یـک است. بشر طبیعی ساختمان از ناشی که است چیزهایی آن طبیعی، هایخواسته» گوید:می

 بـه بشر... مثالا  آنهاست؛ خواهان است، بشر آنکه موجب به بشری هر که [هست ی]امور سلسله
   1«است. طبیعی ها،خواسته این . است... مندعالقه همنوع، به خدمت و همدردی

اُقِّ» فرمـود: اسـالم پیـامبر .است شده خاص توجه خواستگاه این به نیز اسالم در ل  خ  ِّ ال  ُهام   ُكل 
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اُ ِّ ِهِّ ِعي  ِّ اللَّ ُهم  ب  ح 
 
أ ِهِّ ِإل ی ف  ِّ اللَّ یَّ ِّ ع  ِّ و  الَّ ف ِّ ج  ن 

 
ِّأ اِلاه ُعُهام   خـانواده و عیـال [حکـم در] همگـی مـردم 1؛ِلِعي 

 امـام .«برسـاند آنان به را نف  بیشترین که است کسی ،خدا نزد مردم بهترین ،پس هستند. خداوند
اِنِّ» :فرمود حسن ت  ل  ص   َّ ِّ س  ي  ا ل  ُهم  ق  و  اُنِّ ٌءِّش    ف  یم  ِ

ِهِّ اْل  ِّ ِباللَّ ُعِّ و  ف  اِنِّ ن  او   َّ ِ
 کـه اسـت ویژگـی دو اْل 

 بـرادران بـه رسـاندننفـ  ،دیگـری و اسـت خداونـد بـه ایمان ،یکی ؛نیست چیزی ،آن از باالتر
 .«ایمانی
 مکه آهنگ که مسلمانان از ایقافله گویند .دادندمی نشان بسیاری توجه امر این به نیز خدا اولیای

 حرکت مکه صدمق به مدینه از بعد، و کرد استراحت روزی چند رسید، مدینه به که همین داشت،
 آشـنا آنهـا با که شدند روروبه مردی با قافله اه  منازل، از یکی در مدینه، و مکه راه بین در نمود.

 کارهـا به و داشت صالیان سیمای که شد شخصی متوجه آنان، با صیبت ضمن در مرد آن بود.
 کمـال بـا شـناخت. را شـخص آن اّول، لیظـه همـان در کرد.می رسیدگی قافله اه  حاجات و

 شماســت، کارهــای انجــام و خــدمت مشــغول کـه را فــرد ایــن پرســید: قافلــه اهــ  از تعجـب،
 مـا است. پرهیزکار و صال  مردی شد؛ ملیق ما قافله به مدینه در مرد این نه، گفتند: شناسید؟می

 بـه کارهـا در کـه اسـت مایـ  خودش او ولی دهد؛ انجام کاری ما برای که ایمنکرده تقاضا او از
 شـناختید،می اگـر چـون شناسـید؛نمی را او کـه اسـت معلـوم گفت: مرد آن کند. کمک راندیگ

 شـخص ایـن مگـر گفتنـد: کنـد. رسـیدگی شـما کارهـای بـه خادم یک مانند شدیدنمی حاضر
 بـرای خواسـتند و شـدند حالآشـفته جمعیـت، اسـت. حسـینبنعلی این، گفت: کیست؟
 شما که بود کاری چه این گفتند: گالیه عنوان به آنگاه .ببوسند را امام پای و دست خواهیمعذرت

 عمـداا  مـن» فرمـود: امـام بکنیم. شما به جسارتی ما ناخواسته خدای بود ممکن کردید؟ ما با
 مـرا کـه کسـانی بـا گـاهی زیـرا کـردم؛ انتخـاب سـفریهم بـرای شـناختید،نمی مـرا که را شما
 گذارنـدنمی ]دارم،[ خـدا رسـول با[ که سبتی]ن جهت به آنها و کنممی مسافرت شناسند،می

 سـعادت بـه تـا شناسـند؛نمی مرا که کنممی انتخاب سفرانیهم رو،ازاین شوم. خدمتی دارعهده
 3«شوم. نای  خدمت
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 رسانیخدمت هایعرصه

 مسـلمان، بـه هاعرصـه همـه در یعنـی اسـت؛ فرامکـانی و فرازمـانی خدمت، قلمرو اسالم، در
 سـیک چـه شد: سؤال رمکا پیامبر از کرد. خدمت توانمی نیز حیوانات به یحت و غیرمسلمان

 1«برسد. بیشتر هاانسان به نفعش هکآن» فرمود: حضرت است؟ ترمیبوب خداوند نزد
 کـرد.می گـذر بیابـانی از مـردی» که: کرد نق  یارانش برای را داستان این روزی اسالم پیامبر

 آنجـا در مالـد.می بیابـان نمناک هایخاک به را زبانش تشنگی شدت از که دید را سگی ناگهان،
 و کشـید آب آن از و انـداخت چاه داخ  به و بست شالی به را خودش کفش مرد آن بود؛ آبی چاه

 عملـش ایـن دلیـ  بـه را شـخص آن کـرد: وحی زمانش پیامبر به خداوند گذاشت. سگ جلوی
   «بردم. بهشت به و بخشیدم

 خـدا از حیوانـات بـه کمـک بـا تـوانیممی نیز ما آیا کردند: عر  پیامبر انیار هنگام، این در
 شوید، خدمتی انجام به موفق که ایزنده جگر هر برای و آری،» فرمود: حضرت بگیریم؟ پاداش
 2«برد. خواهید ثواب

 بـه اینجـا در گیرد. صورت سیاسی و فرهنگی اجتماعی، فردی، عرصه در تواندمی رسانیخدمت
 بـر صـرفاا  نه باشد؛ الهی نیت با باید رسانیخدمت البته شود.می اشاره اجتماعی و فردی ورمی دو

 جلـب منظـور بـه کـه اسـت ارزشـمند چیـزی آن الهـی، آموزه در زیرا ترحم؛ و احسا، اسا،
 داشـت؛ نخواهـد ثیریأتـ ،نفسـانی مقاصـد نیـت به خدمت وگرنه شود؛ انجام خداوند رضایت

ما» فرماید:می خدا کهچنان ؛پذیرد انجام نیک و خیر راه از باید خیر عم  چراکه ُلْ ِإن  هُْ َیَتَقب   ِمـَنْ الل 

ِقین ُمت   «پذیرد.می را نیک[ ]اعمال ارانکپرهیز از فق  خداوند 3؛ال 
 از: اندعبارت که پردازیممی رسانیخدمت هایعرصه از برخی معرفی به ادامه، در

 یزدایاندوه .1

 آنـان. شادنمودن و همدردی به گاهی و است مالی کمک طریق از گاهی خدا، بندگان به خدمت
 همـین بـه اسـت؛ شمرده الزم نیز را «روانی خدمات» جسمی، خدمات کنار در اسالم ،روازاین
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ااُبِّ» نـام بـه حـدیثی هـایتابک در مخصوصی باب زمینه این در سبب، ااِ ِّ ب   َّ اُرورِِّ ِإد  ای الس  ل   ع 
ِمنال ِّ  مـال بـذل با را مردم همه توانیدنمی هرگز شما» فرماید:می خدا رسول دارد. وجود 1«ُمؤ 

 خشـنود را آنـان خوشـتان اخـالق بـا ولی کنید؛ ایجاد ایشان زندگی در گشایشی و کرده[ ]راضی
 همـه خداونـد بـردارد، مـؤمنی دل از را غصـه و غـم که کسی» فرمود: صادق امام 2«سازید.

   3«برانگیزد. قبر از آرام دلی با را او و کند دور او از را آخرت هایگرفتاری و هااندوه
  کنی  آبا  طاعت ب   گر خان  صی

 

 

  کنی  شیا    خیاطر  ک  نبد  ب  ز  
 

 ر   آز   یطی،   بی    کنی  بنیه گر
 

 

 4 کنیی آز   بنیییه  یی  ر کیی  بهىییر
 

 پرستاری .2

 بیمارسـتان، در سـالمندان یـا بیمـاران یبرخ است. پرستاری رسانی،خدمت هایعرصه از یکی
 خـدمت بهترین دهد، انجام را امر این کسی اگر دارند. نیاز پرستاری و کمک به آسایشگاه یا منزل

 توانـدمی نمایـد، رسـانیخدمت اینـان بـه توانـدنمی انسـان چنانچه اما است؛ نموده ایشان به را
ِّ» د:یـفرمایم خدا رسول گیرد. عهده رب را مهم این دیگر شخصی تا بپردازد را اشهزینه ِّ و  ان   م 
ِّ ام  ل ی ق  ِّ ع  ِریض  ما ِّ م  و  ِّ ی  ة ِّ و  ل  ي  هُِّ ل  ث  ع  اهُِّ ب  اال ی اللَّ ع  ِّ ت  اع  ِّ م  اِهيم  ار  ِلياِلِّ ِإب  خ  ِّ ال   ْ اا ج  ای ف  ل  اِطِّ ع  ار  ِ ِّ الص  ر  ب  اال   ك 

ِمع   یـخل میهابـرا بـا را او خداونـد کنـد، یپرسـتار یضیمر از روزشبانه کی که یسک 5؛الالَّ
  «گذشت. خواهد صراط از درخشان برق مانند و زدیانگیمبر
 شـدند. رهسـپار هکـم سـوی به حج کمناس انجام برای دور راه از نفر دو هک است آمده تاریخ در
 بسـتری منزلـی در و شـد ماریب آنها از ییک آمدند، نهیمد به خدا رسول قبر ارتیز برای یوقت

 ارتیـز مشـتاق لـییخ» گفـت: مـاریب به سفر،هم روزی رد.ک تاریپرس او از سفرشهم و گردید
 مـونس و اریـ تو» گفت: ماریب «برگردم. و بروم ارتیز برای بده اجازه هستم. خدا رسول مرقد

 گفـت: سـفرهم «نشـو. جـدا مـن از اسـت؛ میوخ من مزاجی وض  مگذار. تنها مرا هستی؛ من
ـر ارتیـز بـرای دلم م.یاآمده دور راه از ما برادر!»  و رومیمـ زود د،یـبده اجـازه شـما زنـد.یم پ 
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 بـرود. ارتیـز بـه سـفرشهم خواسـتینم داشت، ازین پرستار به سخت هک ماریب «گردم.یبرم
 امـام حضـور بـه ارت،یـز از پـس و رفـت خـدا رسـول مرقـد ارتیز برای سفرهم باألخره،

 نـارک تو اگر» فرمود: حضرت رساند. امام عر  به را راهش قیرف و خود قصه و رسید صادق
 بـزرگ، خـدای شـگاهیپ در باشی، او مونس و نیک پرستاری او از و بمانی سفرتهم دوست بستر
 1«است. خدا رسول فیشر مرقد ارتیز از بهتر

 اقتصادی کمک .3

 و دهـدمی رنج را انسان سخت که فقری است؛ تنگدستی و فقر جامعه، جدی مشکالت از یکی
 هایعرصـه در اقتصـادی، مشک  این آورد.می وجود به او زندگی برای را ایهعدید هایگرفتاری

 پیـدا نمـود مسـکن تهیـه یـا و جـوان دختران برای جهیزیه تدارک جوانان، ازدواج مانند مختلف،
 و فقیـران سـوزجان نالـه شـاهد روز هـر کـه اسـت انصـا  از دور شـرایطی، چنین در کند.می

 نکیـنم؛ کـاری و بگـذاریم دسـت روی دسـت و باشیم ایشان وزجگرس آه و مظلومانه هایاشک
 تعـالی حـق خشنودی موجب و ضروری بسیار دیگران، مالی و اقتصادی نیازهای رف  کهدرحالی

ِّ» فرمود: خدا رسول است. ِلِّ ِمن  ض  ف 
 
اِ ِّ أ م  ِّ األ  ع  اد  اِهِّ ِعن  ادُِّ اللَّ ار  اادِِّ ِإب  ِكب  ةِِّ ال  اارَّ ح  ِّ ال  ا ُِّ و  اب  اادِِّ ِإش  ِكب   ال 

ةِِّال ِّ اِئع   هـایشـکم ننمودسـیر و تشـنه جگرهـای کـردنسـیراب ،خداوند نزد کارها بهترین از 2؛ج 
 .«تاس گرسنه

 در اقتصـادی، مشـکالت و بـدهکاری دلیـ  به افراد از بسیاری تعداد ها،گزارش برخی اسا، بر
 هـایفتاریگر بلکـه کنـد،نمی حـ  را مشکلی تنها نه زندان، در اینان بودن برند.می سر به زندان

 گـروه این توانندمی طلبکاران داشت. خواهد پی در ایشان هایخانواده و طلبکاران برای را فراوانی
 با خّیر افراد همچنین، بپردازند. را خود بدهی زمان، مرور به تا دهند مهلت آنها به یا و کنند عفو را

 و شـادی بـه را بسـیاری هایدل و ندنمای فراهم را شانآزادی زمینه توانندمی اینان، بدهکاری دادن
 حـ  را مشـکالت گونـهاین راهبـردی، هایروش با توانمی اینکه ترمهم همه از برسانند. آرامش
 یـا و صـدقات دادن الیسـنه، قر  هایوام سازیآسان و گسترش ها،سیاست این از یکی نمود.

 خّیـران، هـایکمک و عـام هایوقف دهیسامان امروزه، باشد.می عام هایوقف روشمندنمودن
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 کند.می ح  را جامعه بدهکاران مشکالت از انبوهی
 اداری مشکالت رفع .4

 عـدم مانند: مختلف، هایقالب در که است اداری مشکالت امروزی، جامعه هایآسیب از یکی
 اداری، هــایوخمپیچ در آنـان کـردندرگیر رجـوع، اربـاب کردنمعطـ  مـردم، کـار انـداختن راه

 بنـدگان بـه بایـد مسـنوالن و کارمندان بنابراین، کند.می پیدا نمود رشوه، درخواست و بازیپارتی
 یقین،بـه بینجامد. رجوع ارباب کرامت به رفتارشان و کنند ح  را آنان مشک  نموده، خدمت خدا

 امـام نمایـد.می حـ  آخـرت و دنیـا در را خـویش بنـدگان بـه خـدمتگزاران مشک  نیز خداوند
ا» رمود:ف صادق م  ی 

 
ِّ أ ِمن 

ِّ ُمؤ  س  فَّ ِّ ن  ن  ِّ ع  ِمن 
ة ِّ ُمؤ  ب  ِّ ُكر  س  فَّ هُِّ ن  هُِّ اللَّ ن  ِّ ع  ِعين  ب  ة ِّ س  ب  ِّ ُكر  ِبِّ ِمان  ا ُكار  ي  ن  ِّ الاد   و 

ِبِّ ِمِّ ُكر  و  ة ی  ام  ِقي   خداونـد سـازد، برطـر  را خـویش ایمـانی برادر مشک  که مؤمنی انسان هر 1؛ال 
 «کند.می رف  آخرت و دنیا در را وی هایگرفتاری از نوع هفتاد

 خدمت برکات و آثار

 و دنیـوی آثـار دارای خـدا، بنـدگان بـه رسانیخدمت که شودمی استفاده دینی روایات و آیات از
 است. اخروی متعدد برکات

 دنیوی آثار الف.

 خداوند یاری از مندیبهره .1

 بـه نیز خداوند کند، کمک نداننیازم به که کسی باشند،می او عیال منزلهبه خدا بندگان که آنجا از
ِّ» فرمود: خدا پیامبر .کرد خواهد کمک او ِمُنون  ُمؤ  ةٌِّ ال  و  ِض  ِإَّ  ق  ِّ ی  ُضُهم  ع  ِّ ب  اِئج  و  ِّ ح  ض  ع  ِضا  ب  ق  ي   ف 
هُِّ ِّ اللَّ ُهم  ِّ ل  ُهم  ت  اج   هـم خداونـد و کنندمی برآورده را همدیگر نیازهای و برادرند یکدیگر با مؤمنان 2؛ح 
 «نماید.می برطر  را آنها نیاز

  محبوبیت .2

 بـه خدمت میبوبیت، کسب مهم هایراه از یکی باشد. دیگران میبوب دارد، دوست انسانی هر
 بـر مـردم، خادمـان آیـد.می دست به عزت و سیادت مردم، به خدمت سایه در خداست. بندگان
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 نیکـی هرکس» فرماید:می علی امام شوند.می هاقلب دژ فات  و کنندمی حکومت هادل قلعه
ُدِّ» فرماید:می نیز اکرم رسول 1«یابد.می گرایش او به هادل کند، نثار دیگران به را خویش اي   س 
ِمِّ و  ق  اِدُمُهم ال   کـه الهـی اولیای و پیامبران اسا،، این بر «است. آنان خدمتگزار قومی، هر آقای 2؛َّ 

 امـری چنـین ایـن، بـر زونافـ بودنـد. میبـوب دیگـران، از بـیش بودند، هاملت واقعی خادمان
 خـدا پیشـگاه در فرد ترینمیبوب پرسیدند: اسالم پیامبر از .دارد پی در را خداوند میبوبیت

ِّ» فرمود: کیست؟ ن  ِّ م  ب  ح 
 
اِسِّ أ ِهِّ ِإل ی النَّ ِّ اللَّ ا   ُعِّ ق  ف  ن 

 
اِسِّ أ اِسِّ النَّ  اسـت کسـی فرد، ترینمیبوب 3؛ِللنَّ

 «شد.با مفید مسلمانان برای همه از بیشتر که
 و عزتمنـد را انسـان آن، واسـطۀ بـه خداوند که است صالیی اعمال از مردم، به کمک تردید،بی

ْ» خوانیم:می کریم قرآن در دهد.می قرار میبوب ذیَنْ ِإن  اِلحاِتْ َعِمُلوا َوْ آَمُنوا ال  َعُلْ الص  ـُمْ َسـَیج  ُُ  َل
مُنْ ح   میبـوب انـد،ردهکـ سـتهیشا ارهـایک و اندآورده مانیا هک را سانیک رحمان خدای 4؛اْاُوّدْ الر 

 .«گرداندمی همه
 دعا اجابت .3

 بـا اما نیست؛ ارتباطی خدا بنده به خدمت و دعا بین ظاهر، حسب به که شود تصور است ممکن
 و سـازدمی متوجـه خداونـد بـه را هـادل دعـا زیـرا دارد؛ وجـود ارتبـاط این دینی، متون در دقت

 کنـد، دعـا را رسـانخدمت شـونده،خدمت و شـود کمـک نـدنیازم انسـان بـه وقتـی همچنین،
 در نرسـد. اجابـت بـه خـودش حّق  در دعایش هرچند رسد؛می اجابت به او حّق  در اشخواسته
 دعـا شما درباره تا بخواهید آنان از شدید، موفق نیازمندان دستگیری به وقتی» است: آمده حدیثی

 مسـتجاب خودشـان دربـاره هرچنـد رسـید؛ واهـدخ اجابت به شما درباره آنان دعای زیرا کنند؛
 5«نشود.

  برکت و خیر .4

 از بیشتر مراتببه که برکتی و خیر است؛ برکت و خیر به دستیابی رسانی،خدمت مهم آثار از یکی
 انفـاق خـدا راه در را خـود مال هک آنان مث  » فرماید:می خداوند است. شده انفاق که است مالی
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ث   نند،کمی  پـاداش خدا باشد. دانه صد ای،خوشه هر در و برآورد خوشه هفت هک است ایدانه م 
 1«داناست. و دهندهشیگشا خدا، ند.کمی برابر چند بخواهد، هک را هکهر
 کنـد.می جایگزین است، شده انفاق که را مالی خدواند که است شده تصری  روایات، برخی در

 مقـدار چـه ای،کـرده خرج که پولی آن از رزندم!ف ای» فرمود: میمد فرزندش، به صادق امام
 میمـد «بـده. صدقه را آنها» فرمود: حضرت دینار. چه  داد: جواب میمد «است؟ مانده باقی

 را پـول ایـن تمـام» فرمـود: حضرت است. نمانده باقی دیگری پول دینار، چه  این از غیر گفت:
 و دارد کلیـدی چیـزی هر که دانینمی مگر دهد؛می تو به را آن جایگزین خدا یقینبه بده. صدقه

 ده هنـوز کـرد. را کار همین میمد «بده. صدقه را دینار چه  این پس، است. صدقه روزی، کلید
 ای» فرمـود: فرزنـدش بـه حضرت رسید. حضرت دست به دینار هزار چهار که بود نگذشته روز

 2«داد. ما به دینار رهزا چهار عو ، در خدا و دادیم خدا راه در دینار چه  ما پسرم!

 هـایمقر  و بـودم گرفتار خیلی من وقت یک» است: شده نق  گلپایگانی العظمی اللهآیت از
 مبلـغ و آمـد کسی که گذشتممی معصومه حضرت حرم صین از مباحثه برای بود. شده زیاد

 ایـن هنمذ در داشتم طور همین من شد.می تومان سی وقت، آن شهریه جم  داد. من به تومان ده
 گفـتم: خـود بـا است. خراب وضعم گفت: و رسید ایبیچاره یک که کردممی تقسیم را تومان ده

 مـن انـد!خوابیده گرسنه هایمبچه دیشب که است شاهد خدا گفت:می او کنم. نصف را پول این
 ،[جهـت همین ]به اند.نخوابیده گرسنه دیگر ما هایبچه باشم، کشیده گرفتاری قدر هرچه گفتم:

 متعـال خداونـد و شـد ایجـاد من کار در گشایشی آن، از بعد و دادم خدا بنده آن به را تومان ده آن
 3«فرمود. عنایت توسعه

 اخروی آثار ب.

 شود:می اشاره پیامدها این از برخی به اینجا در دارد. نیز اخروی مهم آثار مردم، به خدمت
 الهی پاداش کسب .1

 بیـان در صـادق امـام اسـت. ابـدی رستگاری و اخروی سعادت ،کارگشایی آثار ترینمهم از
 خطـاب متعـال خدای کند، برطر  را مسلمانی نیاز که مسلمانی هر» فرمود: کاری چنین پاداش
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 نخـواهم راضـی تـو برای بهشت، از کمتر به و است من عهده بر تو، ثواب و اجر فرماید:می او به
   1«شد.

 و شـد مجلـس وارد هکـم اهـ  از مـردی ناگهـان بـود. هنشست صادق امام میضر در صفوان
 بـرادر و نکـ تکـحر فـوراا » فرمـود: صفوان به امام داد. شرح بود، آمده پیش برایش هک را مشکلی

 ال،کاشـ رفـ  و ارک اصالح در توفیق از پس و رفت صفوان «نما. مدد ارشک در را خودت ایمانی
 فرمـود: امـام رد.کـ اصـالح خداونـد داد: خپاسـ صفوان «شد؟ چطور» رد:ک سؤال امام برگشت.

 از گرفـت، تـو از مـیک وقـت و بـرآوردی سیک از حاجتی هک کوچک ظاهربه ارک همین ،بدان»
   2«است. ترمیبوب عبهک دور طوا  بار هفت
 بـرای روحانیـان از تـن چنـد و خمینی امام اتفاق به تابستان سال یک گوید:می بزرگان از یکی

 همـراه راح  امام و رفتیممی حرم به ظهرها از بعد شدیم. مشّر  مشهد به رضا امام زیارت
 چـایی و اسـت راه به رو و فراهم چیز همه دیدیممی گشتیم،می بر حرم از وقتی آمد.می حرم به ما

 زحمـت و کنیدمی شما که است کاری چه این کردم: عر  امام به روز یک است. شده آماده نیز
م چایی برای را ارتزی و دعا کشید؟می  گردید؟می باز خانه به باشتاب و کنیدمی مختصر کردن،د 

 3«دانم.نمی دعا و زیارت آن از کمتر را خدمت این ثواب من» فرمود: پاسخ در ایشان

  بهشت به ورود .2

 فـراهم را آنـان شادی هایزمینه و نمایند خدمت خدا خلق به که کسانی به اسالمی هایآموزه در
 خـود بـرادر بـه هـرکس» فرماید:می اکرم پیامبر است. شده داده شادی و بهشت وعده ،کنند

 خوبـان و اولیـا بـا را او و دهـدمی قـرار او خدمتگزار را غالمان بهشت، در خداوند کند، خدمت
ِّ» :فرموده باره این در نیز رضا امام 4«نماید.می همنشین ن  ِّ م  ج  رَّ ِّ ف  ن  ِّ ع  ِمن 

ِّ ُمؤ  ج  رَّ اهُِّ ف  ِّ اللَّ ان  ِباِهِّ ع  ل   ق 
ِّ م  و  ةِِّ ی  ام  ِقي   قیامـت در هـم خداونـد بزدایـد[، او از را غمی ]و بگشاید مؤمنی کار از گره هرکس 5؛ال 
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 .«زداید[می را اندوهش ]و گشایدمی را او بسته کار

  گناهان آمرزش .3

 وقتـی سـت.ا آخـرت منـزل آبـادی و قیامـت روز در نجـات مـردم، به خدمت آثار از دیگر یکی
 او بـه قیامـت روز در خداونـد کنـد،می برطر  را فقیر یک مالی نیاز و گرفتاری دنیا در شخصی

 در کـه دارد بنـدگانی زمین روی در خداوند همانا» فرماید:می هفتم امام رساند. خواهد یاری
 کنـد، ادش را مؤمنی دل هرکس و اندایمن قیامت روز در آنان و کنندمی تالش مردم مشکالت رف 

 1«نماید.می شاد قیامت روز در را او خداوند

 علـی امـام .گـرددمی گناهـان از بخشـش موجب مردم به خالصانه رسانیخدمت همچنین،
 پـر و بـال سـبیان خداونـد کنـد، میبـت و احسان زیردستانش و رعیت به هرکس» فرماید:می

 کـریم قـرآن یا و 2«دهد.می قرار خود غفران و آمرزش مشمول را او و بگستراند وی بر را رحمتش
 انجـام بـا را خـویش گناهـان کنـدمی توصـیه آدمی به واق ، در و داندمی بدی کنندهپاک را نیکی

ْ» فرمایـد:می کـه آنجا بشوید؛ شایسته و صال  اعمال َحَسـناِتْ ِإن  َنْ ال  ِهب  ئات ُیـذ  ـیِّ  همانـا 3؛الس 
 «برند.می انیم از را هایبد ها،یکین
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