
 

 (اول بخش) بیماری هنگام در امیدبخش راهکارهای

 

 بیمار روحیه تقویت

 

 و ناتوانی عامل ترین مهم یماریب برابر در شدن تسلیم

 مقابل در قوی روحیه از برخورداری. است بیماری تشدید

 مقاومت شود می موجب و دارد آسا معجزه تأثیری بیماری،

. ابدی کاهش رنج و درد و شود بیشتر بیماری برابر در انسان

 و فراوان های مصیبت و ها سختی برابر در ایوب حضرت

 و نداد دست از را خویش روحیه فرسا طاقت بیماری نیز

 ور این از. بود امیدوار تعالی باری عنایت و لطف به همواره

 ار فرزندانش و اموال و شد بیمار سخت طوالنی مدّتى که او

 إِذ   أ یُّوب  و  : »برد شكایت او به و خواند را خدا داد، دست از

 ایوب و( 1)الرَّاِحمین ؛ أ ر ح مُ أ ن ت  و  الضُّرُّ  م سَّنِی  أنِّی ر بَّهُ نادى

 من به: »که داد ندا را پروردگارش که هنگامى[ کن یاد] را

 داخ و.« مهربانان ترین مهربان تویى و است رسیده آسیب

 باز او به را فرزندانش و هادارایى و بخشید شفا را او نیز

 أ ه ل هُ اهُآت ی ن و   ضُرٍّ مِن  بِهِ  ما ف ك ش ف نا ل هُ  ف اس ت ج ب نا: »گردانید

 ما( 2)لِل عابِدین ؛ ذِک رى و  عِن دِنا مِن   ر ح م ة   م ع هُم   مِث ل هُم  و 



 داشت که را هایى ناراحتی و کردیم مستجاب را او دعاى

 و بازگرداندیم او به را خاندانش و ساختیم برطرف

 ىتذکّر و ما سوى از رحمتى تا افزودیم آنها بر را همانندشان

 «.باشد کنندگانعبادت براى
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 (دوم بخش) بیماری هنگام در امیدبخش راهکارهای

 

 خدا نقش به توجه

 

 ها بیماری واقعیِ شفادهنده و امور تمامی در حقیقی موثر

 همه آفرینش، جهان در روایات، و آیات اساس بر. خداست

 و ندارند استقاللی خود ذات در که گونه همان موجودات

 اللاستق فاقد هم علیت و تأثیر در هستند، خدا به وابسته

 خدا اراده طول در ها علت تمامی گذاری تأثیر و هستند

. خداست اراده با تنها نیز بیماری از شفا رو این از است؛

 :گوید می( ع) مریم بن عیسی زبان از قرآن که گونه همان

 به( 1)اللَِّه؛ بِإِذ نِ ال م و تى أُح یِ  و  ال أ ب ر ص   و  ال أ ک م ه   أُب رِئُ و »

 و بخشممى بهبود را پیس و مادرزاد نابیناى خدا اذن

  «.گردانممى زنده را مردگان

 ذیالَّ: »گوید می حقیقت این درک با نیز( ع) ابراهیم نیز و

 إِذا و  ی س قیِن، و  یُط ِعمُنی هُو  الَّذی و   ی ه دینِ، ف هُو   خ ل ق نی

 یالَّذ و   یُح یینِ، ثُمَّ  یُمیتُنی الَّذی و   ی ش فینِ، ف هُو   م رِض تُ 

 پروردگار( 2)الدِّیِن؛ ی و م  خ طیئ تی لی ی غ فِر  أ ن  أ ط م عُ

 و کندمى هدایت و آفرید مرا که است کسى آن جهانیان،

 که هنگامى و نمایدمى سیراب و دهدمى غذا مرا که کسى



 و میراندمى مرا که کسى و دهدمى شفا مرا شوم بیمار

 «.کندمى زنده سپس

 که است جهت آن از خداوند به شفا و سیری دادن نسبت

 رد کردن سیر خاصیت که اوست تنها و است العلل علت او

 و تأثیر بنابر است؛ داده قرار دارو در بخشیدن شفا و غذا

 می خدا و دارد قرار خدا اراده طول در دارو و غذا علیت

 یسوزندگ خاصیت که گونه همان دهد، تغییر را آن اثر تواند

 آن و گرفت آتش از( ع) ابراهیم حضرت ماجرای در را

  .ندید آسیبی آتش میان در حضرت

 گرفتهن تعلق بیمار شفای و سالمتی به خدا اراده که زمانی تا

. بود نخواهد اثربخش دارو مصرف و درمانی های روش باشد،

 امنیت نماید اراده خدا اگر و است شفا منشأ خدا حقیقت در

 بود نخواهد قادر کس هیچ کند دور کسی از را سالمتی و

 هب ها تالش تمامی گاه که گونه همان برگرداند؛ او به را آن

 پزشكی نظر از و گیرد می صورت بیمار یک درمان منظور

 بیماری هرچند را بیمار خدا اما نیست؛ پذیر امكان درمان

 تمعادال تمام و کند می عنایت شفا باشد، العالج صعب اش

 .ریزد می  هم به کنار پزشكی و تجربی علوم

 خدا، اراده و قدرت بدون انسان، قرآنی، های آموزه اساس بر

 حتی نماید، دفع زیانی یا رساند، سود خود به تواند نمی



 ودس مالک و شود می گرفتار نامالیمات به نیز خدا پیامبر

ـ ا لِن فسى ا ملِکُ ال ُقل: »نیست خویش زیان و  اِالّ  رًاض  وال ن فع

 ماو الخ یرِ ِمن  ال ست كث رتُ الغ یب  ا عل مُ کُنتُ ول و اللّهُ شاء  ما

[ دفعِ] و سودى[ جلبِ] قدرتِ  من: بگو( 8)السّوءُ؛ م سَّنِى 

 هم غیب] و خواهد، خدا آنچه جز ندارم خود از را زیانى

 رىخی هر از خود براى یقینا   دانستم،مى غیب اگر[ دانمنمى

 نم به وآسیبى گزند وهیچ ردمکمى فراهم بسیار و فراوان

 «.رسیدنمى

 می رخ جهان در که حوادثی تمام که دریابد انسان چنانچه

 پیشامد از او ناراحتى  است، خدا اراده و تدبیر از ناشی دهد

 نخواهد اندازه از بیش خوب رخداد از اش دلخوشی و بد

 فى اِالّ ا نفُسِكُم فى وال اال رضِ فِى ُمصیب ة   ِمن ا صاب  ما: »بود

 اللِك ی*  ی سیر اللّهِ ع ل ى ذلِک  اِنَّ ن بر ا ها ا ن ق بلِ مِن کِتـب 

 و گزند هیچ( 2)ءاتـكُم؛ ِبما ت فر حوا وال فات ُكم ما ع لى ت أس وا

 در و[ قحطى و طوفان سیل، زلزله، چون] زمین در آسیبى

 رفتن دست از و تعب رنج، بیمارى، چون] خودتان وجود

 وجود به را آن آنكه از پیش مگر دهدنمى روى[ ثروت و مال

 دتردیبى است، ثبت[ محفوظ لوح چون] کتابى در آوردیم

 داخ بر[ آمدنش پدید به قطعى فرمان و حوادث تقدیر] این

 عطا هر و آسیبى و گزند هر اینكه به یقین با] تا. است آسان



 اختیارى آن در را شما و خداست اراده به فقط منعى و

 نچهآ بر و نخورید، تأسف رفت، شما دست از آنچه بر[ نیست

 «.نشوید دلخوش و شادمان است، کرده عطا شما به
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 (سوم بخش)بیماری هنگام در امیدبخش راهکارهای

 

 معنوی پاداش

  :فرماید می کریم قرآن

 (1)م م نُون ؛ غ ی رُ  أ ج ر   ل هُم   الصَّالِحاتِ  ع مِلُوا و  آم نُوا الَّذِین   إِنَّ»

 پاداشى اندکرده شایسته وکارهاى آورده ایمان که کسانى

 «.دارند همیشگی

 و بیماران شأن در آیه این معتقدند مفسران از برخی

 و بیماری دلیل به که آنان است؛ شده نازل سالخوردگان

 جهت این از و اند مانده باز خدا عبادت و طاعت از ناتوانی

 آنان به بیماری هنگام در متعال خدای اند، شده اندوهگین

 می عبادت و طاعت حال در که دهد می را پاداشی همان

 .(2)داد

 لِل م رِیضِ : »است شده نقل اسالم گرامی رسول از روایتی در

 ف ل ی ك تُب  ال م ل ک  اللَّهُ  ی أ مُرُ  و  ال ق ل مُ ع ن هُ  یُر ف عُ  ِخص ال  أ ر ب عُ

 کُلَّ ن ع  ی ن فِی و  صِحَِّتهِ فِی ی ع م لُهُ ک ان   م ا أ ف ض ل  ل هُ[ ف ی ك تُبُ]

 ل هُ م غ فُورا  م ات  م ات  ف إِن  ذ ن ب  مِن  ع مِل هُ  م ا ج س دِهِ ِمن  عُض و 

: اول: دارد ویژگی چهار بیمار( 8)ل ُه؛ م غ فُورا  ع اش   ع اش  إِن  و 

 اضطرار ها آن به نسبت که اموری در بیماری، زمان در]

 هب متعال خداوند: دوم شود، نمی نوشته او برای گناه[ دارد



 سالمتی زمان در که را عملى بهترین دهدمى فرمان فرشته

: ومس. بنویسند برایش نیز بیماری زمان در دادمى انجام اش

. شودمى پاک شده، مرتكب بدنش اعضاى با که گناهى هر

 شده آمرزیده بماند، زنده چه و برود دنیا از چه: چهارم

 «.است
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