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در روایات از سالمتی به عنوان نعمت مخفی یاد شده .. الھی استسالمتی نعمت بی بدیل 

آدمی زمانی به .که انسان تا زمان برخورداری از این نعمت، ارزش واقعی آن را نمی داند است

حضرت امیر . ارزش سالمتی پی می برد که حتی بخشی از سالمتی را از دست داده باشد

شایسته  ،ه حقیقت ملک و ملکوت نظام ھستی را می شناسد، تاکید دارند ک»علیه السالم«

پیش از بیماری، این نعمت را غنیمت بشمارد و شاکر خدای سبحان به جھت   است انسان

  باشد بزرگ سالمتی نعمت

  :سخن نخست

 یعنی مربی، بلندترین و ظریف ترین. یکی از موثرترین شیوه ھای تربیتی، روش ارائه الگو است

مطالب فکری را در قالب نمونه ھای عینی ارائه می دھد و موضوع ھای ذھنی را به صورت 

  .قابل لمس بیان می کند

نتفعوا افاتعظوا بالعبر و بالغیر و «: حضرت امیر که بھترین مربی دلسوز است می فرماید

م دھندگان به وسیله عبرت ھا موعظه بگیرید و از دگرگونی ھا عبرت پذیرید و از بی» ١بالنذر

از گذشتگان موعظه » ٢واتعظوا بمن کان قبلکم قبل عن یتعظ بکم من بعدکم«. سود بجویید

  . عبرت و موعظه بگیرند, پیش از آنکه آیندگان از شما ،بگیرید

در ضمن بیان ویژگی ھای ممتاز فرشتگان عزیز خدای سبحان در » علیه السالم«میرالمومنین ا

بعضي از فرشتگان را در آسمان، جايشان ! خدايا: ، تشبیه زیبایی از بیماری دارند ١٠٩خطبه 

شناسند و از عقاب تو،  را از ساير مخلوقاتت بھتر ميو آنان ت. دادي و از زمین، باالترشان بردي

  .شتر در ھراسند و از ھمه به تو نزديكترندبی

اند و رحم مادران، آنان را در برنگرفته بودند و از نطفه  فرشتگان در پشت پدران قرار نداشته

  .پست آفريده نشدند 

را براي آنكه امتحان خوبي و ت! پروردگارا! ودات توییخالق و معبود ھمه موج! خدايا منزھي تو

ھا و  كه انواع نوشیدني) بھشت(اي را آفريدي  خانه. كنم ياز مخلوقات نمودي ستايش م

ھاي درختي در  ھا و نھرھا و محصوالت زمیني و میوه ھا و ھمسران و خدمتكاران و كاخ خوراكي

  .آن موجود است

ولي آن مردم نه اين دعوت . ھا دعوت كند كسي را مأمور كردي تا مردم را به استفاده از نعمت

ھايي كه  به آنچه آنھا را به آن ترغیب نمودي، میل نشان دادند و به خوشيرا قبول كردند و نه 

  .مشتاق نگشتند ،تشويق فرمودي

به دنیاي چون مردار روي آوردند و با خوردن آن، خود را سوار كردند و در اظھار عالقه به دنیا با 

لبش ھاي آن كور و ق ھركس به چیزي عشق ورزد، چشمش از ديدن عیب. ھم ھمرنگ شدند

ھا گوش  نگرد و با گوشي ناشنوا به حرف گردد و با چشمي بیمارگونه به مسايل مي بیمار مي

ھر كجا . او بنده دنیا است و بنده ھركسي است كه چیزي از دنیا در اختیار دارد... دھد  مي

                                                           
  ١٥٧: خطبهج البالغه، . ١
  ٣٣: خطبهمهان، . ٢



سودگي خاطر زندگي از دنیايي كه با آ... گردد  ار مياو نیز ھمان جا رھسپ ،دنیا برود

  .گاه الھي نايل آمدند د، جدا شدند و به آخرت، ھمان وعدهكردن مي

كندن وغم و اندوه از  سختي جان. شود، قابل توصیف نیست ھايي كه بر آنان وارد مي سختي

... برد  كند و رنگ از رخسارشان مي دادن ھمه چیز دنیا، دست و پايشان را سست مي دست

شنود،  ھايش مي بیند و با گوش ا چشمانش ميآري او در بین خانواده در بستر مرگ افتاده، ب

در اين فكر است كه عمر خود را چگونه در راه باطل . عقلش سالم و دركش ھنوز باقي است

  .مصرف كرد و روزگار خويش را در چه چیزھايي تمام نموده است

نكرده  انداز نموده، دقت آورد كه در حالل و حرام بودن اموالي كه پس در اين لحظات، به ياد مي

ناك استفاده و اكنون آنچه  ھايي داشته است و از اموال شبھه انگاري و در اين رابطه، سھل

  .دارد، گناھش بر ذّمه او خواھد بود

پشیمان  ،ھايي كه در اثر سكرات مرگ برايش پیش آمده در اين ھنگام، به خاطر سختي

كرد،  دان اظھار تمايل ميگزد و به آنچه در دنیا ب گشته و انگشت خود را از پشیماني مي

خورد،  كند كه اي كاش، كسي در دنیا به ثروت او حسرت مي گردد و آرزو مي میل مي بي

در اين موقع است كه مرگ به طور . كرد شد و او چنین ثروتي را جمع نمي صاحب اين ثروت مي

ر بین د. افتد گردد، تا اين كه گوش او، مثل زبانش از كار مي جدي در بدن او ظاھر مي

ايد كه نه قدرت سخن گفتن دارد و نه توان شنیدن، ديده را براي  مي اش به وصفي در خانواده

بیند، ولي سخنانشان را  كند، تنھا حركت زبان آنان را مي نگريستن چھره اطرافیان باز مي

 گیرد، قدرت بینايي را ھم از او مي ،شده نمایان در اين لحظه آثار مرگ بیشتر. شنود نمي

  .ان طور كه گوشش از كار افتادھم

در این سخنان پرگھر، حضرت عشق دنیوی را سبب بیماری و کوری چشم و بصیرت معرفی 

. می کند، در نتیجه با چشم بیمار و غیر سالم به امور نگاه کرده و حقایق را وارونه می بیند

  . ودنو نمی ش چشم و گوش دارد، اما چون بیمار شده، آنچه باید دیده و شنیده، نمی بیند

  :نکته دوم

ھر انسانی تا چشمش به چوبه دار یا امواج بال و طوفان . بیداری پس از بال، غالبا بیھوده است

اما چون ریشه در اعماق جانش ندارد، با . بیافتد، به طور موقت تحت تأثیر قرار می گیرد

 ،دلیل ذلت است و نه ثروت ،نه فقر. خاموش می شود ،خاموش شدن آن، تفکر و عبرت نیز

بلکه سالمتی و . نشانه قھر خداوند ،دلیل لطف خداست و نه بیماری،نه سالمت . دلیل عزت

  . بیماری ھر دو امتحان الھی است

ضمن یادآوری قدرت و علم  در خطبه صدو ھشتاد و دو نھج البالغه» علیه السالم«حضرت امیر

قابل تحمل است، تأکید دارند که  رروردگار که غیبی پایان خداوند و یادکرد عذاب ھای سخت پ

قدر و منزلت سالمتی را بدانید، پیش از آن که از کف بیرون برود و از بد گمان بودن، به بیماری 

اوست كه ... كند  حمد خدايي را كه بدون آنكه رنجي برد َخلق مي:می فرمایدیاد می کنند و 

  .رسوالنش را فرستاد ،راي ارشاد جن و انسدنیا را محل سكونت خلق خويش قرار داد و ب

ھايش و آنچه خدا براي اھل طاعت و  ھا، حالل و حرام ھا و بیماري درپي، تندرستي تحوالت پي

  .اھل معصیت آماده ساخته از بھشت و جھنم را بازگو نمايد

شكر عنايت فرموده و شما را به  ،به طور قطع، پروردگار خرج دنیاي شما را به اندازه كفايت

  .ھاي خويش، وادار نموده است نعمت

بیند و دست پرتوانش بر شما مسلط است و تمام  پس بترسید از خدايي كه شما را مي

اگر چیزي را اشكار سازيد . داند اگر چیزي را پنھان كنید او مي. در قبضه قدرت اوست ،حركاتتان

حق كسي . ھبان و بزرگوارندبه تحقیق، فرشتگاني را بر شما موكل نموده كه نگ. نويسد او مي

  .نمايند كنند و چیزي را به ناحق و باطل ثبت نمي را ضايع نمي



پیشه خويش قرار دھد، خداوند راه فرار و  را مطمئن باشید، ھركس از خدا بترسد و تقوي

نمايد و  ھا به او عطا مي گذارد و نوري براي رھايي از تاريكي ھا را پیش پايش مي نجات از فتنه

  .كند كه ھرچه دلش خواست آماده باشد يي براي ھمیشه ساكن ميدر جا

چرا كه چیزي نمانده كه آرزوھاي . ھا سبقت بگیريد پس به سوي آخرت بشتابید و به مرگ

اكنون شما وضع .مردم قطع شود و مرگ، آنان را دريابد و در توبه به روي آنان بسته شود

درخواست بازگشت به دنیا را كردند و در دنیا مردمي را پیدا كرديد كه قبل از شما بودند و 

  ...اند  كردن از آن، باخبرتان كرده مسافر و رھگذريد و به كوچ

شما در . پس به خودتان رحم كنید. بدانید اين پوست نازك بدنتان، شكیبايي آتش دوزخ را ندارد

خار كوچكي به ايد كه وقتي  ھا آزمايش كرده و ديده ھا و سختي دنیا، خودتان را به مصیبت

شويد و روي ريگ گرم بیابان، پايتان  رود و يا از زمین خوردن خونین مي بدنتان فرو مي

پس چه حالي خواھید داشت آن موقع كه بین دو . دھید سوزد، چه ناله و فريادي سر مي مي

آيا .طبقه از آتش قرار بگیريد، درحالي كه ھم خوابه سنگ سوزان و ھمنشین شیطانید

بعضي ديگر  ،اگر مالك دوزخ، خشمي بر آتش كند، در اثر خشم او، بعضي از آن آتش !دانید مي

اي زند،  بلعد و ھمین كه مالك دوزخ بر آتش صیحه اي شعله ديگر را مي شكنند و شعله را مي

  .جھد تابي در میان درھاي دوزخ، از اين طرف به آن طرف مي آن آتش به علت بي

اي، چه خواھي كرد آن زماني كه  ثر پیري، ناتوان گشتهاي كه در ا هداي انسان سالخور

ھاي آتشین بر گردنت بیندازند و زنجیرھا، دستھايت را به گردنت بند نمايد، تا آن حد كه  طوق

  .گوشت بازوھا را بخورد

باشید،  ھم اكنون كه بیمار نیستید و سالمت مي. بترسید از خدا. بترسید از خدا! اي مردم

ت و در تنگنا نیستید و قبل از آنكه گرفتار شويد، در رھايي از قیدھاي گشايش برايتان ھس

ھاي خیر برداريد  روزه بگیريد و شكم را از غذا پرنكنید و قدم. داري كنید شب زنده. خود بكوشید

. ھايتان ببخشید و در اين كار بخل نورزيد از قوت تن ھایتان به جان. و از اموالتان انفاق كنید

  ».كند اگر خدا را ياري كنید، خداوند نیز شما را ياري مي«: فرمايد د ميچنانكه خداون

از . ٣سازد ھا را بیمار و شخص امین را متھم و دوستي برادران را دگرگون مي بدگماني، دل

  ٤. آورد كند و نفاق به بار مي ستیزه و دشمني بپرھیزيد، زيرا اين دو خصلت دل را، بیمار مي

  :نپایان سخ

زیرا در برابر دشمنان کوچکی مانند  .ید تصور کند که در برابر پروردگار قدرتمند استانسان نبا

بر انسان ضروری است که از ھر چیزی . میکروب ھای ذره بینی به سرعت نابود می شود

عبرت بگیرد و از سالمتی که نعمت بزرگ الھی است در مجرای درست بھره بگیرد که ھمه 

تا پروردگارتان را در » لعلکم تشکرون«. مت به بندگان سپری شودباید در راستای بندگی و خد

  . برابر این نعمت ھا، شکرگذار باشید

و در بیان موضوع سالمت، به سالمت دینی و اعتقادی اشاره  در مذمت دنیاحضرت امیر 

یل شدن سالمتی و پدیدار شدن مرگ و دگرگون شدن زافرموده و ھمگان را به عبرت گرفتن از 

انسان از حالی به حال دیگر، به این که برخی در حال بیماری و برخی در رنج، برخی در حال 

نھج ھشتاد و دو  امام در حال ایراد خطبه ،از این رو. حال جان کندن و دیگری در طلب دنیا

اّولھا «: فرمود. المؤمنین دنیا را براي ما وصف كن يا امیر :البالغه بودند که فردی از امام پرسید

من  ،ناء و اخرھا فناء ، حاللھا حساب و حرامھا عقاب، من صّح فیھا امن و من مرض فیھا ندمع

  ٥»استغني فیھا فتن، من افتقر فیھا حزن

                                                           
  ٢٩٥البالغه، ص  هاي ج خبشي از زیبایي٣
  مهان٤
  ٨٢، خطبه ٧٢٢البالغه، ص  پرتوي از ج٥



چگونه سرابي را وصف كنم كه آغازش رنج و دشواري، انجامش نابودي، در حاللش حساب 

در امان است و در آن، ھركس در آن تندرست بود . بايد پس داد، در حرامش بايد كیفر چشید

فريب خورده و آنكه به ناداني  ،آنكه خود را بي نیاز انگارد. ھركس بیمار شد، پشیمان است

  .افتد، اندوه برده است

گوئیم و به آنچه در  خدا را به آنچه به ما عطا كرده سپاس مي: در خطبه نود و نه می فرماید

خواھیم كه دين و اعتقادات ما را  از او مي. بیمطل آينده برايمان پیش خواھد آورد از او ياري مي

  .كنیم دارد، ھمان طور كه سالمتي بدن ما را از او درخواست ميه حفظ و سالمت ب

كند، ترك كنید  كنم دنیايي كه روزي، شما را رھا مي به شما سفارش مي! اي بندگان خدا

كند، ھرچند  رسوده ميھا را ف دنیايي كه بدن. دست از دنیا بكشید ،ھرچند دوست نداريد

َمَثل شما و دنیا، چون ھمسفراني است كه به راھي . شما دوست داريد سالم و تازه بماند

اي برسند و گويي به آن  اند و قصد دارند به نشانه روند، پس گويي آن راه را طي كرده مي

به  چه بسیار كوتاه است مھلت كسي كه درصدد است تا راھي كه در پیش دارد. اند رسیده

ماندن كسي كه از عمر او فقط يك روز باقي  توان داشت براي زنده سر رسد و چه امیدي مي

زمان كه از   راند، تا آن كند و به جلو مي كند و او را دنبال مي مانده و مرگ شتابان او را طلب مي

  .دنیا جدا شود

وشحال نباشید و از در عزت و افتخارات دنیا، از ھم سبقت نگیرند و به آرايش و آسايش آن خ

يافتني است و آرايش و  نكنید كه عزت و افتخاراتش، پايان یصبر بي ،رنج و سرسختي آن

 ،ھر موجود زنده در آن. رنج و سختي آن، رو به پايان است. رفتني است آسايش آن، از بین

را از  تا شما! آموز نیست مانده، براي شما عبرت آيا آنچه از گذشتگان باقي. روزي خواھد مرد

! مانند ھا جاويد نمي گردند و زنده بینید گذشتگان شما برنمي نمي!  رفتار زشت باز دارد

دھند و بر او  گاه عزيزي را از دست مي. بینید مردم دنیا ھر روز و ھر ساعت حالتي دارند نمي

  .گويند گريند و مردم به صاحب عزا، تسلیت مي مي

رود و گاه  گاه فردي به عیادت بیمار مي. رنج مبتال است گاه بیماري در بستر افتاده و در درد و

غافل و . كندن است و ديگري در طلب دنیاست و مرگ ھم به دنبال اوست انساني درحال جان

  .خبر است درحالي كه خداوند از او غافل نیست بي

  .روند ماندگان به دنبال گذشتگان مي گونه است كه باقي بدين

كننده آروزھا را تا در  ھا و قطع ھا و برھم زننده عیش كننده لذت ويران! ريدبه ياد بیاو! آگاه باشید

ھا  انجام كارھاي زشت عجله نكنید و از خداوند براي به جا آوردن واجبات و سپاسگزاري نعمت

  ٦.پايانش مدد بخواھید ھاي بي و احسان
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