پای منبر
مجاهدانصفمقدم
جامعۀپزشکی،
ِ

بعد از کرونا باید ایمان
و توکلمانزیادتر شدهباشد
آیتاهللمحمدمهدیمیرباقری
ایــن واقعـهای کــه پیــش آمــده و ایــن بیمــاری جدیــدی کــه در جامعــه شــیوع پیــدا کــرده،
چنــد چهــره دارد .يــک چهــره از بیمــاری اخیــر ،هميــن چهــرۀ ظاهــری اســت کــه البتــه اين
چهره هم خودش ذووجوه است و ابعاد مختلفی دارد.

يــک ُبعــد ایــن بیمــاری ،مســائل بهداشــتی اســت
ـزان جامعــۀ پزشــکي بخوبــی از
کــه انشــاءاهلل عزيـ ِ
عهــده ايــن کار برمیآينــد ،بخصــوص آنهایــی کــه
«مجاهــدان صــف مقــدم» هســتند .خداونــد از آنهــا
ـت.
قبــول کنــد و انشــاءاهلل قبــول کــرده اسـ َ
نورانــی قــرآن کریــم ايــن اســت«َ :مـ ْـن أ ْحياهــا
تعبيــر
ً
َ َ َ َّ َ ْ َ َّ
َ
َ
فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا» .از امــام صــادق«ع»
در اینبــاره ســؤال شــد ،فرمودنــد :یعنــی کســی در
قشــدن اســت و شــخص دیگــری خطــر
حــال غر 
میکنــد و نجاتــش میدهــد ،یــا کســی در حــال
ســوختن اســت و فــردی خطــر میکنــد و او را نجات
میدهــد .خدمــات اخیــر «جامعــۀ پزشــکی» هــم
همینطــور اســت .کســانی در معــرض خطرنــد و
ايــن بزرگــواران خطــر میکننــد و بــه رســیدگی بــه
آنهــا میپردازنــد و خــدای متعــال انشــاءاهلل ثــواب
«احيــای همــه نفــوس» را بــه ایشــان میدهد.اینها
نيتشــان هــم همیــن اســت و دوســت دارنــد کــه ا گــر
همــه بيمــار باشــند ،اینهــا فــداکاری کننــد و آنهــا را
نجــات دهنــد .خــدا انشــاءاهلل کمکشــان کنــد.
ايــن جنبــه از واقعــه ،بحمــداهلل پيــش م ـیرود ،و
جامعــۀ پزشــکی مــا انشــاءاهلل در ایــن امتحــان،
موفــق خواهــد شــد و ســربلند بيــرون خواهــد آمــد.
کروناوسیاستهایناپاکجهانی
«جنگ شــناختی» اســت که
جنبــۀ ظاهــری ديگر،
ِ

ن
حسی شامیل ]
[ حجتاالسالم

وبایفراگیر در مشهد
ونذرسیدمحمدجعفر کلیددار
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در ســال  1309هجــری قمــری یعنــی حــدود  ۱۳۲ســال قبــل در مشــهد ،بیمــاری وبــا بهطــور گســتردهای
فراگیــر شــد؛ میــزان شــیوع و تلفــات ایــن بیمــاری خیلــی وســیع بــود .و بنــا بــه گــزارش برخــی از منابــع
تاریخــی ،فقــط در مشــهد و اطــراف آن حــدود  ۲۰هــزار نفــر از ایــن بیمــاری فــوت کردنــد.
مرحــوم حــاج «ســید محمدجعفــر مجتهــد کلیــد دار» کــه فــرد محتــرم و متدینــی بــود و توفیــق کلیــدداری
ضریــح مطهــر حضــرت رضــا «علیهالســام» را داشــت؛ وقتــی بــا هجمــۀ بیمــاری و تلفــات وحشــتناک وبــا
مواجــه میشــود ،نــذر مــی کنــد کــه اگــر بــا عنایــت خــدا ،بیمــاری فراگیــر وبــا ریشـهکن شــود و مزرعــۀ بــزرگ
 12هزار هکتاری ســوران -که متعلق به او بوده و در حوالی شــاندیز واقع اســت -از این بال و آفت مصون
بمانــد ،یکششــم (یــک دانــگ) از کل آن مزرعــه را وقــف روضهخوانــی بــرای اهــل بیت«علیهمالســام»
کند.
بــه لطــف پــروردگار متعــال هیــچ آفتــی بــه مزرعــه ســوران و اهالی آن وارد نشــد و پس از ســه ماه ،وبــا در کل
مشــهد ریشـهکن شد.
ســیدجعفر کلیــددار هــم بــرای وفــای بــه نــذر خــود وقفنامـهای نوشــت و یــک دانــگ از کل مزرعــۀ بــزرگ

