َ َ ُ
ْ َ َْ
ٌ َ َْ
ِإل ِهي ل ْم َيك ْن ِلي َح ْول فأن َت ِق َل ِبهِ َع ْن َم ْع ِص َي ِت َك ِإلا فِي َوق ٍت أ ْيقظ َت ِني ِل َم َح َّب ِت َك

معبودا ،مرا توانی نیست که بدان از چنگ گناهانم گریزم،
مگر وقتی که تو با دوستیات بیدارم کنی.

مناجات شعبانیه

حسرتوزاری کهدربیم ــاریاست

وقـتبیـمـاریهـم ــهبیـداریاسـت

آن زمــان ک ــه مــی ش ــوی بیم ـ ــار ت ــو

م ـ ــی کـن ـ ــی از ج ـ ــرم ،استـغـفـ ــار ت ـ ــو
مـــیکنی ّنی ـــت ک ـــه بـازآیـ ـــم ب ـــه ره
هر که را درد اســت او ُبردهاست ُبو

ینـمـایـ ـــد بـ ـــر تـ ـــو زشـت ـ ـــی گن ـ ـ ـــه
مـ 
لجـو
پس بــدان این اصل را ای اصـ 
هـ ـ ــر کـ ـ ـ ـ ــه او بـیـدارتـ ـ ــر ُپ ـ ـ ــر دردت ـ ـ ــر

ه ـ ـ ـ ــر ک ـ ـ ـ ــه او آ گا هتـ ـ ـ ــر رخ زردتـ ـ ـ ــر
مولوی

ف ـ ــݠهرس ــت
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درآمد
سالم ،دوست عزیز
همۀ ما در طول عمر با بیماری مواجه شدهایم .نزدیکان و بستگانمان هم دچار
بیم ــاری ش ــدهاند؛ انواع بیماریهای س ــخت و ُمزمن و صعبالع ــاج و . ...بله،
یه ــای اخالقی و معنوی و هم
بیماری ب هس ــراغ همۀ انس ــانها میآید :هم بیمار 
بیماریهای جسمی .این جملۀ معروف را شنیدهاید که «عقل سالم در بدن سالم
است» .میتوان با جرئت ادعا کرد که «روح سالم هم در بدن سالم است» .این
یعنی س ــامتی جس ــم بسیار مهم اس ــت و در نتیجه ،باید به بیماریهای جسمی
توجه کرد؛ باوجوداین ،نباید از این نکته غافل ماند که حساسیت این بیماریها
در مقایسه با بیماریهای معنوی ،مثل قطره در برابر دریاست!
در ای ــن کت ــاب ،همراه ش ــما خوانن ــدۀ عزیز ،نگاهی کوت ــاه ولی ت ــازه و متفاوت
میاندازیم به موضوع بیماری .شاید خیلی از ما از این نگاه غافل باشیم .ابتدا باید
دربارۀ انس ــان و بیماری س ــخن گفت .موضوع فصل اول همین اس ــت .در فصل
دوم ،خواهیم گفت که بیماری چه فرصتهایی در اختیار انس ــان قرار میدهد.
فصل سوم عهدهدار بیان حکمت و فواید گرفتاریها و بیماریهاست .در فصل
چهارم ،توصیههایی برای بیمار بهرشتۀ تحریر درآمده است .فصل پنجم ،اصول
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مراقب ــت از بیمار را ب ــرای خواننده بازگو میکند .در فصل شش ــم ،دربارۀ عیادت از
بیمار صحبت خواهیم کرد و فصل هفتم به دعا اختصاص خواهد داشت.
یکی از هدفهای این نوش ــتار ،بررس ــی و کندوکاو موضوع بیماری در متنهای
دینی است .نتیجۀ این دقت و تأمل آن است که ا گر با جایگاه بیماری در معارف
دینی آش ــنا ش ــویم ،نهتنها از رویآوردن بیماریها ناراحتی به خود راه نمیدهیم و
جزعوفزع نمیکنیم ،بلکه میتوانیم از آن بهصورت فرصتی برای سازندگی معنوی
خود و عروج به مدارج واالی اخالقی استفاده کنیم.
بیماران جس ــمی و روحی آرزوی ماس ــت .انشاءاهلل
تندرس ــتی و عافیت همۀ
ِ

خداون ــد توفی ــق عمل به وظایف دینی را در س ــامت و بیماری به همۀ ما عنایت
فرماید.
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