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 سخنان اولیای الهی، یگانه 
نسخه ی سالمت جامع

موضــوع ســخن مضامیــن بســیار زیبا و 
ســازنده ی پانزدهمیــن دعــای صحیفه ی 
مبارکــه ی ســّجادیه اســت؛ دعایــی کــه 
ــَام( در هنگام  ــَاةُ َو السَّ امــام )َعَلیــهِ الصَّ
بیمــاری یــا پیــش آمــدن مشــکلی آن را 

می خواندنــد.
جایــگاه ســامت و عافیــت در رســیدن 
ــاال  ــدری واال و ب ــال به ق ــازل کم ــه من ب
اســت کــه همــواره یکــی از اصلی تریــن 
ــگاه  ــد در پیش ــان خردمن ــای انس دعاه
پــروردگار متعــال، درخواســت عافیت و 
ســامتی اســت. خداوند تبــارک و تعالی 
بــرای اینکه مــا بتوانیم مســیر زندگــی را 
به ســامت طی کنیــم، در عافیت باشــیم 
ــد شــویم،  و از نعمــت  ســامتی بهره من
نقشــه ی یــک زیســت ســالم همه جانبــه 
را در وحــی و در زندگــی اولیــای الهــی 
ــرار  ــا ق ــار م ــا، در اختی ــات آنه و کلم
ــه و  ــه در بهداشــت، تغذی داده اســت ک

ــد.  ــدا می کن ــداق پی ــا مص مراقبت ه
او ســازنده ی بــدن، آفریننــده ی روح، 

ــق  ــده ی روح و جســم و خال ترکیب کنن
ــد  ــط او می توان ــن فق ــا اســت؛ بنابرای م
ــز  ــع را تجوی ــامت جام ــخه ی س نس
کنــد. انســان از رهگــذر راهنمایــی انبیاء، 
ــه  ــن ب ــت یافت ــرد و دس ــی خ راهنمای
ــی  ــول زندگ ــراوان در ط ــای ف تجربه ه
ــه ی  ــه نقش ــود، ب ــاله ی خ ــزاران س ه
ســامت تــا حــّدی دســت پیــدا کــرده؛ 
ــب  ــه مکت ــه  ب ــن راه مراجع ــی بهتری ول
انبیــاء اســت. البتّــه اســتفاده  از تجربــه ی 
بشــری در صــورت نیــاز، می توانــد 

ــد باشــد. ــا مفی ــرای م ب
امــام فرمودنــد: »اَللَُّهــمَّ لـَـَک الَْحْمــُد َعَلی 
ــَاَمِة  ــهِ مِــْن َس ُف فِی ــرَّ َــْم أََزْل أَتََص ــا ل َم
ــر آن  ــو را ب ــدا! ســپاس ت ـِـي؛ خداون بََدن
تندرســتی کــه همیشــه از آن برخــوردار 
بــودم«، اختصاصــاً حمــد و شــکر بــرای 
پــروردگار متعــال اســت؛ زیــرا بــه مــن 
ــم از  ــا بتوان ایــن توفیــق را داده اســت ت
ســامت بــدن خــودم اســتفاده کنــم و از 

ــوم.  ــد ش ــرَّف«، بهره من آن »أَتََص

 کدام حالت به شکر اولی است؟

»َو لـَـَک الَْحْمــُد َعَلــی َمــا أَْحَدثـْـَت بـِـي 
ــةٍ فـِـي َجَســِدي؛ ســپاس تــو را  مـِـْن ِعلَّ
بــر ایــن بیمــاری کــه در تــن مــن پدیــد 
آوردی«، اّمــا در مســئله ی بیماری، جالب 
ــَام( می فرماینــد:  اســت امــام )َعَلیــهِ السَّ
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خدایــا تــو را شــکر می کنــم بــه خاطــر 
بیمــاری کــه بــه مــن دادی.

ــح  ــامتی واض ــت س ــر نعم ــکر ب ش
ــکار،  ــت آش ــک نعم ــون ی ــت، چ اس
برجســته، پــر فــروغ و تــا حــّد زیــادی 
ــرای انســان شــناخته شــده اســت. در   ب
ــد  ــو را حم ــد: ت ــه ی دوم فرمودن جمل
می گویــم و ســپاس می گــذارم بــه 
خاطــر بیمــاری کــه در جســم مــن پیــدا 
شــده اســت. ایــن بــه چــه معنــا اســت؟
ــَام( در ادامه ی  ــَاةُ َو السَّ امــام )َعَلیهِ الصَّ
متــن، نکته هایــی را می گوینــد کــه ایــن 
ــد.  ــح می کن ــا واض ــرای م ــئله را ب مس
ــم  ــاری ه ــه در بیم ــود ک ــن می ش روش
نعمت هایــی وجــود دارد؛ چــون انســان 
ــا  ــذارد. منته ــپاس می گ ــت س ــر نعم ب
نعمت هایــی کــه در بیمــاری اســت، 
مســتُور و مخفــی هســتند. امــام )َعَلیــِه 
ــت و  ــه رؤی ــا را ب م( م ــاَ ةُ َو السَّ ــاَ الصَّ

ــد. ــان می برن ــای پنه ــدار نعمت ه دی
بعــد از این ســپاس مقّدماتــی می فرماید: 
ــْکرِ لـَـَک؛ کــدام  »أَيُّ الَْحالَیـْـِن أََحــقُّ بِالشُّ
ــه شــکرگزاری  ــن دو حــال ب یــک از ای
نعمــت آشــکار  ســزاوارتر اســت«، 
ســامتی و نعمــت پنهــان بیمــاری، هــر 
دو شــکر دارد؛ اّمــا مــن نمــی دانــم 
کــدام یــک اولویّــت در شــکر دارد. 
ــَک؛ و  َ ــِد ل ــی بِالَْحْم َ ــِن أَْول »َو أَيُّ الَْوقْتَیْ

کــدام یــک از ایــن دو هنــگام به ســپاس 
اولــی اســت« و کــدام وقــت بــرای 
سپاســگزاری بــه درگاه تو اولویـّـت دارد، 

ــاری؟!! ــا بیم ــت ی ــان صّح زم

 سه نعمتی که در پرتو سالمتی 
حاصل می شود

ــَام( زمــان صّحت  ابتــدا امــام )َعَلیــهِ السَّ
ــِة  ّح ــُت الصِّ ــد: »أَ َوقْ ــریح می کنن را تش
ِــَک، َو  ــاِت رِْزق ــا َطیِّبَ ِــي فِیَه ِــي َهنَّأْتَن الَّت
ــْطتَنِي بَِها اِلبْتَِغاءِ َمْرَضاتَِک َو َفْضلَِک،  نَشَّ
ــُه  َ ـِـي ل ــا َوفَّْقتَن ــی َم ــا َعَل ـِـي َمَعَه یْتَن َو َقوَّ
مـِـْن َطاَعتـِـَک؛ آیــا هنــگام تندرســتی که 
روزهــای پاکیــزه خــود را بــر مــن گــوارا 
ســاخته بــودی و مــرا در طلــب رضایت 
و فضــل خــود چــاالک گردانیــده و برای 
ادای طاعاتــی کــه توفیــق دادی مــرا 
نیــرو بخشــیده ای«، آیــا مــن باید بیشــتر 
شــکرگزار صّحــت و ســامتی باشــم که 
در وضعیـّـت صّحــت و ســامت بــه من 
ــاِت  ــک، »َطیِّبَ ــا را دادی: ی ــن نعمت ه ای
رِْزقـِـَک«؛ اینکــه بــرای مــن گــوارا اســت 
ــرای مــن  ــو ب نعمت هــا و رِزقــی کــه ت
ــم  ــردی، می توان ــم ک ــت فراه در طبیع
انــواع میوه هــا و غذاهــا را بخــورم، 
ــّذت  ــوا ل ــم، از ه ــیدنی ها را بنوش نوش
ــد شــوم، ســیر،  ــرم، از محیــط بهره من بب
ســیاحت و ســفر داشــته باشــم، همــه ی 
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ایــن کارهــا را انســان وقتی ســالم اســت 
ــْطتَنِي بَِها  می توانــد انجــام دهــد. دو، »نَشَّ
اِلبْتَِغــاءِ َمْرَضاتـِـَک َو َفْضلـِـَک«؛ بــه مــن 
ایــن حــال و نشــاط و ســرزندگی را در 
پرتــو صّحــت و عافیــت کرامــت کردی 
کــه بتوانــم بــه دنبــال تحصیــل رضــای 
تــو بــروم، کارهایــی را انجــام دهــم کــه 
ــو  ــل ت ــد و از فض ــی می کن ــو را راض ت
بهره منــد شــوم. »َفْضلـِـَک«، بدیــن معنــا 
اســت کــه بتوانــم خیــر تــو را به دســت 
بیــاورم کــه مــا ایــن ســخن را این طــور 
معنــی می کنیــم که دنبــال تحصیــل رِزق 
حــال بــروم؛ انســان بایــد ســالم باشــد 
کــه فّعالیـّـت کنــد، شــغل داشــته باشــد، 
کار کنــد و نــان حــال به دســت بیــاورد. 
یْتَنـِـي َمَعَهــا َعَلی َمــا َوفَّْقتَنِي  ســوم، »َو َقوَّ
َــُه مِــْن َطاَعتـِـَک«؛ در پرتــو صّحــت و  ل
ــا  ــه ب ــی دادی ک ــن قّوت ــه م ســامتی ب
ایــن قــّوت بــه طاعــت تــو موفّق شــدم. 
نمــاز، روزه و همــه ی عبــادات ســامتی 
می خواهــد. کســی کــه مریــض باشــد، 
نمازهــای  بگیــرد،  روزه  نمی توانــد 
مســتحبّی بخوانــد، نمــاز واجــب را 
هــم ممکــن اســت گاهــی بــه زحمــت 
بــرود،  حــج  نمی توانــد  بخوانــد؛ 
ــرآن  ــاوت ق ــد، ت ــزار کن ــکاف برگ اعت
داشــته باشــد، بــه بنــدگان خــدا خدمت 

و خیررســانی کنــد. 

ایــن ســه مســئله، ســه نعمــت واضحــی 
ــه  ــامتی نهفت ــن س ــه در مت ــت ک اس
اســت. ایــن چینش خیلــی زیبــا و جامع 
ــَام(  ــَاةُ َو السَّ ــهِ الصَّ ــام )َعَلی اســت. ام
ــامتی و  ــد: س ــا می گوین ــه م ــاً ب ضمن
ــت نعمــت بســیار بزرگــی اســت  عافی
کــه کارکـِـردش در زندگــی انســان مؤمن 
ــدی از  ــا اســت: اّول، بهره من ــن چیزه ای
طیّبــات رِزق، رِزق حــال و پاکیــزه. دوم، 
نشــاطی که انســان بــا آن دنبــال تحصیل 
ــاّدی و  ــی، از م ــی، رِزق اله ــل اله فض
ــرود. ســوم، اطاعــت الهــی و  ــوی ب معن
انــواع عبــادات فــردی و جمعــی، همــه  
بــه برکــت ســامت و عافیــت اســت که 

ــود.  ــام می ش انج
پــس زندگــی انســان در حالت ســامتی 
بایــد بــر ایــن ســه محــور برنامه ریــزی 
شــود و انســان از فرصــت ســامتی 
ــن  ــرای ای ــال اســتفاده را ب خــودش کم

ســه موضــوع ببــرد.

 تفاوت جهان بینی مادی و 
جهان بینی الهی در نگاه به بیماری 

اّمــا در مورد بیمــاری فرمودنــد: »أَْم َوقُْت 
ــا هنــگام  ــا؛ ی ـِـي بَِه ْصتَن ــةِ الَّتـِـي َمحَّ الْعِلَّ
ــاک  ــا پ ــرا از آلودگی ه ــه م ــاری ک بیم
ــَام(  ــَاةُ َو السَّ کــردی«. امــام )َعَلیــهِ الصَّ
ــه  ــراری ک ــد از اس ــایی می کنن رمزگش
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در بیمــاری اســت و بیمــاری را تبدیــل 
بــه نعمــت و فرصــت می کنــد. ویژگــی  
انســان مؤمــن ایــن اســت کــه از شــرایط 
دشــوار و ســخت بــه حســب ظاهــر که 
ــا آن کراهــت  انســان از مواجــه شــدن ب
دارد، فرصت ســازی می کنــد. اصطاحــًا 
انســان مؤمــن از تهدیدهــا فرصــت 
جهان بینــی  مــرز  اینجــا  می ســازد. 
ــی  ــت. جهان بین ــاّدی اس ــدی و م توحی
مــاّدی نعمــت ســامتی، ویژگی هــا 
می شناســد.  را  بهره برداری هایــش  و 
ــان از  ــی انس ــن جهان بین ــاس ای ــر اس ب
زندگــی بهره منــد می شــود و لــّذت 
ــت.  ــّذت اس ــت ل ــون اصال ــرد، چ می ب
ــوردن  ــات رِزق، خ ــردن از طیّب ــّذت ب ل
ــش  ــردن و... ، پی ــح ک و آشــامیدن، تفری
ــردن، کســب  ــت ک ــا، فّعالیّ ــردن کاره ب
کار  کــردن،  اقتصــادی  کار  درآمــد، 
ــاّدی در  ــی م ــردن، جهان بین ــی ک سیاس
ــا مشــترک اســت.  ــا م ــا ب ــن بخش ه ای
ــاّدی  ــی م ــامتی جهان بین ــور س در مح
در اینجــا می ایســتد؛ اّمــا جهان بینــی 
ــه  ــرد و ب ــو می ب ــا را جل ــدی م توحی
ســمت تحصیــل رضــای الهــی و قــرار 
ــی  ــت و بندگ ــاّده ی طاع ــن در ج گرفت
ــا  ــا ب ــد. در آنجــا خــّط م ســوق می ده
ــا، ماتِریالیســت ها  ــا، دنیاِگراه ماّدی ِگراه
و اصالــت ماّده هــا جــدا می شــود. پــس 

مــا یــک محــور مشــترک داریــم؛ اّمــا از 
بخشــی که مســئله بــا فضاهــای معنوی، 
قدســی، آســمانی و آخرتــی مرتبــط 
می شــود، خــّط مــا بــا ماتِریالیســت ها و 

ماّده ِگراهــا جــدا می شــود. 
فضــای  توحیــدی  جهان بینــی  در 
ــد و آن، در  ــود می آی ــه وج ــری ب دیگ
ارتبــاط بــا بیمــاری اســت. بیمــاری، چه 
ــیر  ــم، در مس ــه نخواهی ــم و چ بخواهی
زندگــی بــرای مــا پیــش می آیــد. حتّــی 
اگــر قواعــد ســامتی را کامــاً رعایــت 
ـ بــه هــر  کنیــم، بــاز هــم ممکــن اســت 
ــد. خــدای  ــش بیای ـ بیمــاری پی ــی  عّلت
ــکان  ــا و پزش ــق طبیب ه ــال از طری متع
ِشــفا را قرار داده اســت. یکــی از پیامبران 
الهــی، بیمار شــد. گفتنــد: چــرا به طبیب 
مراجعــه نمی کنیــد؟ گفــت: کســی کــه 
بیمــاری داده اســت، خــودش هــم ِشــفا 
می دهــد. پیــک الهــی بــه او خبر رســاند 
کــه اگــر بمیــری از ِشــفا خبری نیســت. 
مــن ِشــفا را از طریــق دارو و طبیــب قرار 
ــی  ــی و بگوی ــه کن ــی، نال داده ام. بخواب
خــودش ِشــفا می دهــد، بهبــود نخواهی 
یافــت. خداونــد طبیــب را وســیله درمان 

ــرار داده اســت.  ق
ــار جهان بینــی مــاّدی  کســانی کــه گرفت
ــدا  ــان ج ــاً خّطش ــا کام ــتند، اینج هس
می شــود از کســانی کــه جهان بینــی 
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توحیــدی و الهــی دارنــد؛ چراکــه: »َذلَِک 
َمبَْلُغُهــْم مِــَن الْعِْلــِم؛  ایــن منتهــای 
ــش از  ــزی بی ــت«. چی ــان اس ــش آن دان
ــت  ــاری را نقم ــد و بیم ــن نمی فهمن ای
می داننــد؛ زیــرا از دنیــا، فقــط ظاهــر آن 
را می بیننــد: »یَْعَلُمــوَن َظاِهــراً مـِـَن الَْحیَاةِ 
نْیَــا؛  از زندگــی دنیــا، ظاهــری را  الدُّ
می شناســند«. لــذا وقتــی بیمــاری پیــش 
ــت و  ــک مصیب ــا ی ــرای آنه ــد، ب می آی
ــی  ــود و مریض ــی می ش ــی تلّق بیچارگ
عــاوه بــر اینکــه جســم آنهــا را بیمــار 
می کنــد، روان و روح آنهــا را نیــز بیمــار 
ــتش  ــمی، پیوس ــاری جس ــد. بیم می کن
ــی  ــراب  و روان پریش ــردگی، اضط افس
می آیــد و  بــه جاهــای ســخت منتهــی 
ــای  ــا و ترس ه ــواع ُفوبی ه ــود. ان می ش
گوناگــون پیــش  می آیــد و ممکــن 
اســت شــخص بــه شــیزوفِرنی و ... مبتا 
ــواع و  ــی، ان ــفتگی های درون ــود. آش ش
اقســام اضطراب هــا و امثــال اینهــا، یکــی 
از عّلت هایــش در نــگاه مــاّدی، مریضــی 
ــض  ــخص مری ــه ش ــی ک ــت. زمان اس
می شــود، چــون هــدف زندگــی اش 
ــن  ــش تأمی ــر برای ــوده و دیگ ــاّدی ب م
ــّذت  ــد از زندگــی ل نمی شــود، نمی توان
ببــرد؛ در نتیجه اتّفاق های ناگــواری را در 
پــی دارد. لــذا در غــرب و در نظامــی کــه 
ــاّدی مســّلط اســت، اگــر  ــی م جهان بین

بیمــاری دوام پیــدا کنــد، پیشــرفته شــود، 
ــد.  ــرگ کن ــد تقاضــای م ــار می توان بیم
ــد  ــب اجــازه می دهن ــه طبی در نتیجــه ب
کــه بــا تزریــق یــک آمپــول بــه زندگــی 
ــان دهــد. در بعضــی از نظام هــای  او پای
پزشــکی  ایــن عمــل، قانونــی و پذیرفتــه 
شــده اســت کــه در مــورد بیماری هایــی 
صــورت  کار  ایــن  ســرطان  مثــل 
ــا در جهان بینــی توحیــدی،  می گیــرد. اّم
عــاوه بــر اینکه ســامتی فرصتــی برای 
رشــد اســت، بیمــاری نیــز یــک فرصت 
ــرای رشــد اســت و مکّمــل ســامتی  ب
اســت. ایــن نــگاه خیلــی جالب اســت و 
دســتاوردهای فراوانی برای شخص دارد. 
ــَام( فرمودند:  ازایــن رو امــام )َعَلیــهِ السَّ
آیــا مــن بــرای ســامتی ام شــکر کنــم یا 
بــرای بیمــاری ام؟ کــدام الزم تــر اســت و 
ــه  ــا صحــت ک ــر؟ آی شــکرش واجب ت

ــا بیمــاری؟ ــرکات را دارد ی ــن ب ای
ایــن بیانــات، بیانگــر نگــرش توحیــدی 
ــچ  ــاّدی هی ــگاه م ــت و ن ــص اس خال

ــدارد.  ــن ن ــرای گفت ــی ب حرف
ْصتَنـِـي بَِهــا َو النَِّعــِم الَّتـِـي أَتَْحْفتَنـِـي  »َمحَّ
پــاک  تــو مــرا  بیمــاری،  بَِهــا«. در 
ــای  ــی از واژه ه ــص یک ــی. تَمحی می کن
قرآنــی و بــه معنــای تطهیــر، زالل، پاکیزه 
کــردن، شستشــو دادن و خالــص کــردن 
ــص  ــه ی تَمحی اســت؛ مخصوصــاً کلم
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ــی رود؛  ــه کار م ــازی ب ــرای خالص س ب
ــار طــا را  آنجایــی کــه می خواهنــد عی
بســنجند، عــرب از کلمــه ی تَمحیــص 

ــد.  ــتفاده می کن اس
ــا آن  ــا«، ی ــي بَِه ِ ــي أَتَْحْفتَن ِ ــِم الَّت »َو النَِّع
نعمت هایــی کــه در وقــت بیمــاری 
بــه مــن تُحفــه می دهــی، غیــر از 
ــن  ــه م ــی ب ــازی، هدیه های ــن پاکس ای
ــی  می دهــی، کــه عبــارت اســت از تعال
و تقــّرب. بــا ایــن تعریف روشــن اســت 
ــرای انســان  ــزی ب ــن چی ــر چنی ــه اگ ک
پیــش بیایــد، جــای شــکر دارد. ظاهــراً 
گاهــی شــکر بیمــاری از شــکر نعمــت 
ســامتی بــرای انســان واجب تــر و 

ــت. ــر اس الزم ت

 پیامدهای نیک بیماری 

1. بخشش گناهان
ــَام( اینجــا هــر دو  امــام )َعَلیــهِ السَّ
ــاری را  ــامت و بیم ــی س ــت، یعن حال
ــِه  ــام )َعَلی ــد. ام ــان می کن ــترده تر بی گس
م( می فرماینــد: »تَْخفِیفــاً لَِمــا ثَُقــَل  ــاَ السَّ
بـِـهِ َعَلــي َظْهــرِي مـِـَن الَْخِطیئـَـاِت؛ تا بار 
ســنگین گنــاه را بــر پشــت مــن ســبک 
گردانــي«. بیمــاری باعــث می شــود 
بارهــای ســنگین گنــاه کــه کمــر روح و 
روان ما را شکســته اســت، ســبک شــود 
ــرواز  ــد پ ــت، روح بتوان و در آن وضعیّ

کنــد و ســیر داشــته باشــد. »تَْخفِیفــاً لَِمــا 
ثَُقــَل بـِـهِ َعَلي َظْهــرِي مـِـَن الَْخِطیئَــاِت«، 
ــای  ــر یــک معن ــا ب « در اینجــا بن ــیَّ »َعَل
دیگــر درســت اســت؛ ولــی »َعَلــی« بــه 
ــی« در اینجــا  ــر اســت. »َعَل نظــر روان ت
بــا ظرافتــی تعبیــه شــده؛ یعنــی بارهــای 
ســنگین گنــاه و خطیئات را کــه خودمان 
بــر خودمــان تحمیــل کرده ایــم، بیمــاری 

ــد.  ــبک می کن ــا را س آنه

2. پاک سازی روح
ــَن  ــهِ مِ ــُت فِی ــْن انَْغَمْس ــراً لَِم »َو تَْطهِی
ــیّئَاِت؛ مــرا از آلودگي هــاي نافرمانــي  السَّ
پاکیــزه ســازي«، آنجــا »َخِطیئـَـات« بــود، 
ــیّئَات« باالتر  ــیّئَاِت« اســت. »سَّ اینجــا »سَّ
از »َخِطیئَــات« اســت و بــه معنــای 
ــاری  ــت. بیم ــنگین تر اس ــای س گناه ه
یــک حّمــام اســت و آلودگی هایــی کــه 
روح مــا را گرفتــه و جــان مــا را پلیــد و 
ــد.  ــر می کن ــت، مطّه ــرده اس ــف ک کثی
ــیّئَاِت«، آنجایی  »إِْن انَْغَمْســُت فِیهِ مَِن السَّ
کــه انســان خیلــی کثیــف می شــود، مثل 
ــا فاضــاب می افتــد،  اینکــه در لجــن ی
تنهــا راه پاکیــزه شــدنش رفتــن بــه 
حّمــام اســت. گناهــان برکه هــای لجــن 
و فاضــاب هســتند کــه آدم بــدون 
اینکــه حواســش باشــد، یــا گاهــی هــم 
ممکــن اســت حواســش باشــد ولــی بر 
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اثــر غلبــه ی شــهوات، در ایــن لجــن زار 
می افتــد. 

فــرض کنیــم کــه انســان از ایــن لجنــزار 
بیــرون بیایــد، اّمــا کثیــف و آلــوده شــده 
ــاری  ــای بیم ــی از کارکرده ــت. یک اس
ــان  ــان را از گناه ــه انس ــت ک ــن اس ای
پــاک و شستشــو می کنــد. طبعــاً بیماری 
بــرای انســان مؤمــن، ســبک کننده ی بــار 
ــی  ــت؛ یعن ــودهنده اس ــاه و شستش گن
ــاه  ــار گن ــوارض و آث ــده ی ع از بین برن

ــد.  ــاک می کن ــا را پ ــت و آنه اس

3. بیدار ساختن انسان
»تَنْبِیهــاً لِتَنـَـاُوِل التُّْوبـَـةِ؛ و هشــدارم دهــي 
کــه توبه کنــم«، به خاطــر اینکــه بیماری 
باعــث نوعــی بیداری می شــود و چشــم 
انســان را بــاز می کنــد و او را بــرای 
ــم در  ــرآن کری ــازد. ق ــا می س ــه مهیّ توب
ایــن زمینــه مثالــی می زنــد. فــرض 
ــر کشــتی هســتید، هــوا  ــد ســوار ب کنی
ــد و  ــه می گوین ــم اســت. هم ــم مای ه
ــْوُج  ــُم الَْم ــان »َجاَءُه ــد. ناگه می خندن
مِــن کلِّ َمــکاٍن؛  و مــوج از هــر طــرف 
بــر ایشــان تــازد«. یــک دفعــه اوضــاع به 
هــم می ریــزد. تکان هــای شــدید باعــث 
ــترس و  ــار اس ــافران دچ ــود مس می ش

ــوند.  ــرس  می ش ت
ــده ام؛  ــّرر دی ــن مک ــا را م ــن صحنه ه ای

زیــرا مــا کثیــُر الّســفر هســتیم. در ایــن 
زمان هــا اگــر روحانــی در هواپیمــا 
ــد؛  ــدا می کن ــت پی ــی قیم ــد، خیل باش
البتـّـه اگــر خودش نترســیده باشــد و آرام 
نشســته باشــد. مســافران دائــم بــا او نگاه 
می کننــد و از او ذکــر و دعــا می خواهنــد. 
در ایــن مواقــع همــه خدایــی می شــوند 
ــال  ــروردگار متع ــن پ ــه دام ــت ب و دس
نــذر  می کننــد  شــروع  برمی دارنــد! 
ــال  ــل ح ــی اه ــر آن روحان ــردن! اگ ک
ــی  ــه تصمیم های ــا را وادار ب ــد، آنه باش
می کننــد. یــک بــار شــرایطی پیــش آمــد 
کــه حــدود یــک ســاعت ایــن وضعیّت 
اضطــرار ادامــه پیدا کــرد. حال مســافران 
تماشــایی بــود. عــّده ای بیهــوش شــدند. 
خیلــی وضعیـّـت عجیــب و غریبــی بود. 
اصــاً قابــل توضیــح نیســت. گریه هــا، 
ــا،  ــا حســین گفتن ه ــا، ی ــا، ناله ه جیغ ه

ــا!  ــا اباالفضــل گفتن ه ی
غــرض آنکــه وقتــی بــرای انســان 
ـ مخصوصــاً اگر  بیمــاری پیــش می آیــد 
بیمــاری  تکان دهنــده باشــد و بــه جاهای 
ـ شــخص را کامــاً در  حّساســی برســد 
شــرایط توبــه قــرار می دهــد و بیــدارش 
ــذر  ــع ن ــن مواق ــان در ای ــد. انس می کن
ــد کــه اگــر خــوب شــود، فــان  می کن
کار را انجــام می دهــد. البتّــه گاهــی 
ــار،  ــان بیم ــرای اطرافی ــت ب ــن وضعیّ ای
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ــد.  ــش می آی ــار پی ــخت تر از آن بیم س
»تَنْبِیهــاً لِتَنَــاُوِل التُّْوبَةِ«، بیمــاری مقّدمات 
ــد،  ــم می کن ــان فراه ــرای انس ــه را ب توب
چشــم انســان بــاز می شــود و از حالــت 
غفلــت قبلــی بیــرون می آیــد. »َو تَْذکِیــراً 
لَِمْحــوِ الَْحْوبَــةِ بَِقِدیــِم النِّْعَمــةِ؛ متوجــه 
کــردی مــرا کــه قــدر نعمــت پیشــین را 
بدانــم«، انســان در وضعیـّـت ســامتی از 
ــت.  ــد اس ــی بهره من ــای بزرگ نعمت ه
ــه از  ــی ک ــرای کس ــامتی ب ــت س نعم
ــود  ــث می ش ــت، باع ــل اس ــدا غاف خ
فــرد در معــرض هاکــت قــرار گیــرد، 
بــه خاطــر انــواع گناهانــی کــه مرتکــب 
ــش  ــش پی ــه برای ــاری ک ــود. بیم می ش
ــخت و  ــرایط س ــه ش ــد، او را متوّج آی

ــد.  ــت می کن هاک

4. برخورداری از اعمال صالح
ــَی  ِ ــَب ل ــا َکتَ ــَک َم ِ ــاِل َذل ــی ِخ ِ »َو ف
الَْکاتِبـَـاِن مـِـْن َزکـِـيِّ الْْعَمــاِل؛ و در ایــن 
میــان نویســندگان ]فرشــتگان[ بــرای من 
ــر  ــتند«، اگ ــح نوش ــل صال ــدان عم چن
ــیّئه نباشــی، حســنه ات  ــت س در وضعیّ
ــور نوشــتن  ــه مأم ــاد شــد، آن ک ــه زی ک
گناهــان اســت، آن هــم می شــود دســتیار 
فرشــته ای کــه مأمــور نوشــتن حســنات 
اســت. در بیمــاری هــر دو فرشــته 
شــروع کردنــد بــرای مــن اعمــال پاکیزه 

نوشــتن؛ در حالــی کــه من از شــدت درد 
ــٌب  ــا اَل َقْل ــرم. »َم ــج می ب ــاری رن و بیم
ــَر فِیــهِ؛ بــي آن که دلــي در آن اندیشــه  َفکَّ
کنــد«، مــن اصــاً بــه ایــن اعمــال فکــر 
ــهِ؛ َو اَل  ِ ــَق ب ــاٌن نََط ــم؛ »َو اَل لَِس نمی کن
َجارَِحــٌة تََکلََّفتـْـُه؛ و زبانــي بــدان ســخن 
گویــد و اندامــي بــا آن بــه رنــج افتــد«. 
ــن  ــوارح م ــا و ج ــک از اعض ــچ ی هی
ــا  ــد، اّم مشــغول انجــام آن اعمــال نبودن
ــرای  ــد ب ــروع کردن ــته ش ــن دو فرش ای
ــال  ــتن؛ اعم ــح نوش ــال صال ــن اعم م
صالحــی کــه نــه مــن فکــر کــردم، نــه به 
زبــان آوردم، نــه اعضــاء و جــوارح مــن 
مشــغول انجامــش بودنــد. خــدای متعال 
چقــدر بــه بنــده اش مهربــان اســت. »بَْل 
ــْن  ــاناً مِ ــيَّ َو إِْحَس ــَک َعَل ــاالً مِنْ إِفَْض
ــود،  ــه ب ــر چ ــه ه ــيَّ ؛ بلک َ ــَک إِل َصنِیعِ
ــو در  ــاِن ت از فضــل و بخشــش و احس
ــو و  ــود«، فقــط از فضــل ت ــن ب حــّق م
لطفــی اســت کــه دربــاره ی مــن داشــتی. 
از عنایــات ویــژه و لطــف خــاّص 
ــن احســان  ــاره ی م ــه درب ــو اســت ک ت
می کنــی و بــه مــن در لحظــات بیمــاری 

ثــواب می دهــی.
حــاال مــن شــکر کــدام را بــه جــا 
بیــاوردم؟!!! شــکر وقتــی کــه ســالم بودم 
یــا شــکر زمانــی کــه مریــض هســتم؟ 
بــا ایــن منطــق توحیــدی و جهان بینــی 
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ــرای انســان یــک  ــدی، بیمــاری ب توحی
فرصــت متفــاوت بــرای رشــد می شــود 
و موانــع رشــد را کنــار می زنــد و 
برطــرف می ســازد و حســنات فراوانــی 

ــند. ــش می نویس ــه ی عمل در نام

 نعمت بیماری

در بعضــی از روایــات داریــم انســان 
وقتــی بیمــار شــد، بــه خاطــر وضعیـّـت 
ــد  ــل می کن ــه تحّم ــخت و دردی ک س
ــت الهــی اســتـ   ـ چــون تحــت والی
ایــن بیمــاری ســبک کننده، تطهیرکننــده، 
بیدارکننــده و رشــددهنده او اســت. برای 
ــی  ــد: وقت ــب فرمودن ــاره ی ت ــال درب مث
ــی  ــد، وقت ــب می کن ــن ت ــان مؤم انس
ــد:  ــه او می گوین ــد، ب ــرف ش ــب برط ت
»إِْســتَْعنِِف الَْعَمــل«، اکنــون اعمالــت 
ــن  ــاری چنی ــن. بیم ــروع ک ــو ش را از ن
ــر  ــت ناظ ــن روای ــه ای ــری دارد. البتّ تأثی
بــه حــّق النّــاس نیســت؛ یعنــی انســان 
ــد،  ــرده باش ــم ک ــی ظل ــه کس ــر ب اگ
بخشــی  از ایــن ظلــم حــّق الهــی اســت 
کــه پــاک می شــود؛ اّمــا حــّق النّــاس در 
جــای خــود باقــی اســت. تب هــم کند، 
فایــده ای نــدارد. روایــت دارد اگر شــهید 

ــدارد!  ــده ای ن ــود، فای ــم ش ه
ــته  ــر داش ــت تطهی ــه قابلیّ ــی ک گناهان
ــی  ــی بعض ــوند؛ ول ــاک می ش ــد، پ باش

ــم  ــن شــرایط ه ــی در ای ــان حتّ از گناه
پاکیــزه نمی شــوند. 

در روایتــی داریــم: »یــک روز تــب 
کّفــاره ی یــک ســال معصیت می شــود«. 
ــِه  ــادق )َعَلی ــام ص ــر دارد. ام ــدر اث این ق
م( بــه پیامبــر عظیــم الّشــأن ایــن  ــاَ السَّ
روایــت را می رســاند کــه حضــرت 
فرمودنــد: »َمــْن َمــرَِض یَْومــاً َو لَیَْلــًة َفَلْم 
ُ یـَـْوَم الْقِیَاَمِة  ادِهِ بََعثـَـُه اللَّ یَْشــُک إِلـَـی ُعــوَّ
ــِن  ْحَم ــِل الرَّ ــَم َخلِی ــهِ إِبَْراِهی ِ ــَع َخلِیل َم
مِــع؛   ــْرِق الاَّ ــَراَط َکالْبَ ــی یَُجــوَز الصِّ َحتَّ
هــر کــه یــک شــبانه روز مریــض باشــد 
ــد،  ــدگان شــکایت نکن ــه عیادت کنن و ب
ــا دوســتش،  خداونــد در قیامــت، او را ب
ابراهیــم خلیــل الرحمــان محشــور 
خواهــد کــرد تــا زمانــي کــه چــون برق 
المــع بر صــراط بگــذرد«. اینجــا دو نکته 
ــی  ــر. آنجای ــاری و صب وجــود دارد: بیم
کــه تــو زیبــا تحّمــل می کنــی و از حــق 
ــا  ــان را ت ــاری انس ــی، بیم ــه نمی کن ِگل
مــرز همســایگی بــا دوســت مخصوص 
خــدا، حضــرت ابراهیــم خلیــُل الرَّحمن 
ــَام( می بــرد.  ــَاةُ َو السَّ )َعَلیــهِ الصَّ
ــد:  ــَام( فرمودن ــهِ السَّ ــا )َعَلی ــام رض ام
ــٌة و  ــٌر وَرحَم ــِن؛ تَطهی ــَرُض لِلُمؤمِ »الَم
ــَرَض  ــٌة وإنَّ الَم ــٌب ولَعنَ ــرِ؛ تَعذی ِ لِلکاف
ــِه  ــوَن َعَلی ــی الیَک ــِن َحتّ ــزاُل بِالُمؤمِ الیَ
َذنــٌب؛  بیمــاری بــرای مؤمــن تطهیــر و 
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رحمــت و بــرای کافــر، عــذاب و لعنــت 
اســت. بیمــاری، همــدم مؤمــن می مانــد 
تــا هنگامــی کــه هیــچ گناهــی بــر وی 

نباشــد«. 
ــک  ــم ی ــاری در جس ــک بیم ــی ی گاه
ــه  ــد ک ــدر می مان ــن این ق ــان مؤم انس
دیگــر در او هیــچ گناهــی باقــی نمانــد. 
گاهــی خــدای متعــال بــه خاطــر اینکــه 
او را خیلــی دوســت دارد، مریضــی اش را 
ــد  ــخت می کن ــی و س ــدری طوالن به ق
کــه هیــچ گناهی برایــش نمانــد؛ بنابراین 
بیمــاری برایــش تطهیــر اســت و پاکــش 
می کنــد. البتــه خــاف ادب اســت 
بگوییــم خداونــد گناهان شــخص مؤمن 
ــد.  ــاک می کن ــاری پ ــا بیم ــم را ب و عال
ــات  ــع درج ــاری ترفی ــان بیم ــرای  آن ب
اســت. بنابرایــن اگــر دیــدی مؤمــن یــا 
دوســت خــدا، مثــاً یــک عالــم ربّانــی، 
درد می کشــد و مریضی طوالنــی دارد، در 
شــرایط خیلی ســختی قرار گرفتــه، نباید 
بگویــی بیمــاری او را پــاک می کنــد. این 
ِخــاف ادب اســت. بایــد بگویــی ترفیع 
درجــات اســت. یعنــی اگــر رفتــی 
ــدای  ــی خ ــت نگوی ــک وق ــادت، ی َعی
متعــال دارد شــما را پــاک می کنــد! چرا؟ 
چــون مــن و شــما آنجــا امضــا کرده ایــم 
کــه ایــن شــخص گناهانــی داشــته 
ــیرین زبانی  ــا ش ــی بعضی ه اســت. گاه

ــد.  ــا می زنن ــن حرف ه ــد و از ای می کنن
بلــه، در دعــای صحیفــه می خوانیــم کــه 
بیمــاری باعــث پاکســازی اســت. اّمــا نه 

در مــورد هــر کســی. 

 آیا بیماری موجب
 تعالی انسان می شود؟

ــرای  ــم کــه مریضــی ب ــی داری در روایات
ــا  ــت، اّم ــده اس ــط پاک کنن ــن فق مؤم
باعــث رشــد نمی شــود. اّمــا امــام ســجاد 
ــن  ــه م ــد ک ــَام( می فرماین ــهِ السَّ )َعَلی
ــه  ــی ب ــدم، تحفه های ــض ش ــی مری وقت
مــن داده می شــود. در حالــی کــه روایاتی 
داریــم کــه می گوینــد بیماری حســنه ای 

ــد.  ــاک می کن ــط پ ــی آورد، فق نم
ــاری،  ــه در بیم ــن اســت ک ــش ای جمع
ــر  ــد و صب ــر می کن ــن صب ــان مؤم انس
برایش حســنات مــی آورد. بیمــاری فقط 
پاک کننــده اســت، اّمــا مؤمــن عــاوه بــر 
ــم  ــر ه ــد، صب ــن درد می کش ــه ای اینک
می کنــد، بی تــاب نمی شــود، جــزع 
ــن عکــس العمــل برایــش  ــد. ای نمی کن
ــی  ــکایت و بی تاب ــی آورد، ش ــنه م حس
نمی کنــد و خداونــد تــا درجــه ی ابراهیم 
خلیــُل الرَّحمــن او را پیــش می بــرد کــه 
اســمش صبــر جمیــل می شــود. باالتــر 
ــت رضــا اســت.  ــل، حال ــر جمی از صب
انســان مؤمــن در شــرایط بیمــاری، 
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امتحــان می شــود. امتحــان رضــا در 
ــم  ــی ها ه ــت، در خوش ــختی ها اس س
البتّــه هســت؛ ولــی عمدتــاً مربــوط بــه 
ــن رضایتمنــدی کــه  اء« اســت، ای »َضــرَّ
«، اســت،  ، ُشــْکراً لِلَّ همــراه بــا »اَلَْحْمــُدلِلَّ
برای انســان مؤمــن در بیماری حســنات 

ــی آورد. م
ــه(  ــه و آل ــی الل علی ــدا )صل ــول خ رس
می فرمایــد: »مــا مـِـْن ُمْســلٍم یُبْتَلــی فــی 
َوَجــَلّ لَِمائَِکتـِـهِ:  َجَســِدهِ ااّل قــاَل اللُّ َعَزّ
اْکتُبـُـوا لَِعبـْـدی افَْضــَل مــا کاَن یَْعَمــُل فی 
ــرض دچــار  ــه م ــهِ؛  مســلمانی ب ِ ت ِصَحّ
نمی شــود، مگر اینکــه خداونــد عّزوجّل 
ــده ام  ــرای بن ــد: ب ــه می فرمای ــه مائک ب
بهتریــن آنچــه را کــه در ایــام ســامتش 
عمــل می کــرد، در پرونــده اش ثبــت 
ــن،  ــک انســان مســلمان، مؤم ــد«. ی کنی
گرفتار بیماری شــد، فهرســتی از کارهای 
صالــح و حســناتی را کــه هنــگام ســالم 
بــودن انجــام مــی داد و اکنــون نمی توانــد 
آنهــا را انجــام دهنــد. خــدای متعــال بــه 
فرشــته هایی کــه مأمور نوشــتن هســتند، 
می گویــد: همــه ی آن کارهایــی را کــه در 
ســامتی انجــام مــی داد، اکنــون برایــش 
بنویســید. پیامبــر اکــرم می فرماینــد: »نِیَُّة 
الُْمؤمـِـِن َخیـْـٌر مـِـْن َعَملـِـهِ؛  نیــت مؤمــن 
ــا  ــا اینج ــت«. اّم ــل او اس ــر از عم بهت
ــی دارد.  ــان م ــت را بی ــر از آن روای باالت

ــال  چــرا؟ چــون اینجــا دو فرشــته اعم
ــق  ــم موفّ ــاز ه ــی ب ــند؛ ول را می نویس
ــر  ــت؟ غی ــه اش چیس ــوند. نکت نمی ش
ــل،  ــر جمی ــر از صب ــر، غی ــام صب از مق
غیــر از رضــا، عــاوه بــر همــه ی اینهــا، 
ــان  ــب فرم ــتگان کات ــه فرش ــد ب خداون
داد اعمالــی کــه ایشــان انجــام مــی داد و 
اکنــون نمی توانــد انجــام دهــد، برایــش 
ــم او  ــام جس ــر تم ــی اگ ــید، حتّ بنویس
از  کار افتــاده باشــد. چــرا؟ مســئله ایــن 
ــخصیّت  ــاختار ش ــت س ــه نیّ ــت ک اس
ــاکله اش  ــت و ش ــدی اس ــن، توحی مؤم
ــام  ــواره در مق ــذا هم ــت. ل ــی اس خدای
طاعــت، بندگــی و عمــل صالــح اســت. 
ــِن  ــُة الُْمؤمِ ــه »نِیَّ ــم ک ــت داری در روای
ــت«.  ــش اس ــل عمل ــت مث ــهِ؛ نی ِ َکَعَمل
شــخص بیمــار نیـّـت داشــت اگر ســالم 
بــود همــه ی ایــن اعمــال نیکــو را انجــام 
ــْن  ــٌر مِ ــا آنجــا فرمــوده: »َخیْ مــی داد؛ اّم
ــرد، در  ــل می ک ــه عم ــا ک ــهِ«، آنج ِ َعَمل
ــون  ــا اکن ــود، اّم ــا ب ــت ری ــرض آف مع
در وضعیّتــی اســت کــه همــه ی اینهــا را 
برایــش خالص می نویســند. چــون کاری 
نکــرده کــه بخواهــد ریا کنــد و به ُعجب 
مبتــا  شــود. معموالً مؤمنینــی که مریض 
می شــوند، می گوینــد کاش می توانســتم 
ــم  ــازه خــودش را متّه ــروم مســجد. ت ب
می کنــد و می گویــد: کاش مــن االن 
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ــودم،  ــردم ب ــایی از کار م ــال گره گش دنب
کاش از وقت هایــم اســتفاده کــرده بــودم. 
ــذا  ــت؛ ل ــی در کارش نیس ــا و ُعجب ری
ــه  ــند؛ بلک ــاش را می نویس ــا اعم نه تنه

ــند. ــش را می نویس خالص
ــه  ــم ک ــم داری ــر ه ــت دیگ ــک روای ی
درجاتــی  مؤمــن  »بــرای  می گویــد: 
ــر از  ــد، مگ ــه آن نمی رس ــه ب ــت ک اس
طریــق بیمــاری و صبر جمیــل و رضای 

ــر آن«. ب
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