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 استاد سید جواد بهشتی  سومجلسه ی 
 خوردن و آشامیدن در سبک زندگی اسالمیموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 الرحیمالرحمناللهبسم
 چهارچوب های غذا خوردن

 میحال  .علیهم السالم یتب اهل و یکی ،است قرآن کیی ،زندگی سبک در ما منبعکه گفتیم   گذشته  ی برنامه دو در ما
 کنیم . بررسی منابع همین با را زندگی مسایل ملموس خیلی که همخوا

آیاتی در قرآن داریم  ؟.د..باش  باید طور  چه خوردن غذا در ما زندگی سبک ؛است خوردن غذا زندگی درما  کار ترین ملموس
   سبک زندگی ما ،کنیم رعایت راآن ها است، اگر چهار چوب هایی را برای ما مشخص کرده  راجع به غذا خوردنکه خداوند 

 .قرآنی زندگی سبک و ،اسالمی زندگی سبک شود می
 ای ...!آدم ای" که فرمود را این آن ها بهو کرد  وارد یباغ بهو  آفرید را حوا و آدم خداوند ست:ما زندگی آغاز از آیه اولین

 ،دارد وجود ارچوبیهچیک  یعنی "نکنید استفاده خوردنی این از   اما ،کنید استفاده باغ این هایخوردنی همه از ...!حوا
 نظام این تا کرد پیدا حضور جا ناهم هم شیطان .!نکنید کار را این و بکنید را کار این   یعنی هست، ی اینه ،هست امری
 چقدر که ! یدبخور  شما از آن نخوریداست  گفته خدا کهرا  این اتفاقا   :گفت کرد، وسوسه را حوا و آدم بزند، هم به ار  الهی

 عبرت بیاییم؛ ...کنیدمی پیدا قدرت شود، می طوالنی عمرتان بخورید اگرشوید، می فرشته دبخوری ، اگرددار  خاصیت
 آیه ی ندماخو  که ای آیه  اما  -، بگیرید عبرت حوا و آدم ی قصه ازوند می فرماید خدا اعراف ره یسو در چون ؛...بگیریم

 . - بود بقره سورهپنج  و سی
 فرموده خدا هر جا...، یمندار  بخور بخور قرآن در ما که فرمودمیرا ، ایشان  قرائتی حاج آقای عزیزم استاد کند حفظ خدا

ا تنه صورت"به بخورید " هم مشخص کرده است.  یا وظیفه یک ،است هکرد مشخصهم  یتکلیف یک...، دبخوریاست که 
 براید، هخوا میگرفتن  نیرو برای ار  خوردن ،متعالی موجودیست انسان؛ انات استحیو  ایر ب فقط قرآن در ،بدون تکلیف و

 :خوردن را بخوانیم آیاتهم،  با بیاییم حال. کردن عبادتبرای و  کردن خدمت
 پاکیزه
َناُکْم  :می فرماید  خداوند

ْ
َباِت َما َرَزق وا ِمْن َطِیِّ

ُ
 آلوده د،چیزباش بهداشتی ،باشد پاکیزه باید خوریدمی که چیزی ،ُکل

 می خواهش.-57 آیه بقره یسوره -باشد...! دیگران روزی از نباید ،دباش ما  خودروزی   از باید آنچه می خوریم ضمنا   .نخورید
 .!..کنید پیداو  بروید را ه هاآی این ددار  امکان نبرایتا اگر کنم

 اللح
 این  -،"حرامو  الل"ح ،ستا خدایی یک برند هم حاللی  کلمه این؛ دخوری" بحالل" از می فرماید 168 آیه بقره ی سوره

 نجادر آ :کنیم نگاه مسایل توضیح باید به رساله ی  برای فهمیدن آن  چیست؟ حالل - است داده قرار خدارا   اصطالحات
ا ی فرمایدم؛ بگیریم یاد احکام مقدار یکذکر شده است و ما باید   هاحرام و هاحالل با  َطِیِّ

ا
ًل

َ
ْرِض َحال

َ ْ
ا ِفي اْل وا ِمَمِّ

ُ
  ،ُکل

 ، این ها حرام است.باشد  غصب راه ازو  اختالس راه از، دزدی راه ازاگر د؛ باش حالل هم ،دباش پاکیزه و بهداشتی هم   یعنی
ِنْمُتْم  :69آیه ی  فالان ی سوره

َ
ا غ وا ِمَمِّ

ُ
ُكل

َ
  ف

ا
با  َطِیِّ

ا
   مثال   ، کنید میل اید کرده کسب که هایی درآمد از   یعنی، َحالًل

  ما...! اکنیدل می و خریدب غذا، خریدب خربزههندوانه بخرید، 
ا
با  َطِیِّ

ا
 ند، آباشت خود الم  بایددرآمد   ، باید حالل باشد،َحالًل

 .بیندازید چنگدیگران  دارایی در عقاب مثلد؛ نباید شاب خودت مال باید پول
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َباِطِل  ،نخورید حرام،می فرماید : نه و سی آیه نساء یسوره
ْ
ُكْم َبْیَنُكْم ِبال

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ُکل

ْ
 َتأ

َ
 .نخورید را دیگران مال ناروا به، ًل

 همراه با دست آورد
 و بخوریم نمی شود که فقط -،بکنیم هم خوبی کاریک    عالوه بر خوردن  ،بخورید فرماید:می 51 آیه مومنون یسوره

باِت ت،کار همان حیوان هاس نای...! ،  بخوابیم ِیِّ وا ِمَن الَطِّ
ُ
  َو  ُکل

ا
وا صاِلحا

ُ
  .باشید داشته دستاوردییک    یعنی ، اْعَمل

 یک گرفتی...، انرژی   و درنتیجه ی آن ها ،کردی میل که شامی ،کردی میل که ناهاری ،کردی لمی که ای صبحانه این
 .هدبد ارایه قبول قابل کار یکباید  ،کار درون تکنسین ،کارخانه کارگر، اداره کارمند   مثالیعنی  بده...؛  انجام درستی کار

 شكر کنید
هِ  ،بکنید هم کر، شبخورید: ، میفرماید173 آیه بقره سوره

َِّ
َناُکْم َواْشُكُروا ِلل

ْ
َباِت َما َرَزق وا ِمْن َطِیِّ

ُ
 .ُکل

 صورت بهموبایلم  در م،کن می نصب کارم محل در ،مکنمی نصب خانه ام در نویسم می ار  آیه ها این باشم شما جایاگر  من
 .کنم می نگاه آن بهمرتب  و زیبا

 ی سفره سر بیاید نان بربری این تا نده اداد هم دست به دست فلک و خورشید و مه و باد و ابر ؛کنید تشکر ،آنگاهبخورید
وا؛  بشکنیمرا  نمکدان وم ،بخوری ار  نمک ما که است نامردیاین  شما،

ُ
ُكْم  ِمْن  ُکل ُه  َو  ِرْزِق َرِبِّ

َ
 رزق از ،اْشُكُروا ل

وا ،...کنید قدردانی ،کنید تشکر و دبخوری پروردگار
ُ
ُكل

َ
  ف

ا
با  َطِیِّ

ا
ُه َحالًل

َِّ
ُكُم الل

َ
ا َرَزق ِه  َو  ِمَمِّ

َِّ
 چند در - ،اْشُكُروا ِنْعَمَت الل

 .  -است  آمده تشکر لهئمس قرآن جای
 بدهیدبه فقرا هم 

وا ِمْنَها باشد، من یبرا شه اهم نباید بگوییم که ؛ دبدهی هم فقرا به ،د...بخوری ؟  آیاتی ه چ ردیگ
ُ
ُكل

َ
 خوردنی آن ،از  ف

ِقیَر  ،کنید میل است هداد قرار یتانبرا خدا که هایی
َ

ف
ْ
َباِئَس ال

ْ
ْطِعُموا ال

َ
 ؛، به بینوای فقیر هم بدهید-یعنی بینوا بائس -، َوأ

 مریض چقدر ؟سته یتیم چقدر؟  هست مسکین چقدرهست؟ فقیر چقدر ما کشور در ...؟وجود دارد فقیر چقدر ما شهر در
 .-بود  28 آیه حج سوری بود، 23 آیه حج سوره خواندیم که آیه ای این - ...!باشیم نخودما فکر به فقطنباید  ؟هست
وا ِمْنها  :فرماید میرا  این هم 26 آیه حج سوره

ُ
ُكل

َ
قاِنَع  َو  ف

ْ
ْطِعُموا ال

َ
ُمْعَتَرِّ  َو  أ

ْ
 و، عقان فقیر   بهاما  د،بخوری ییعن ،ال

 .دبدهی هم نهاآ به هر دوی  ،دکن می رازد دست که فقیری
 ، یمهبد یاد نیماها بچه به این ها را ،...کنید تشکر بخورید ...،دیهبد انجام خوب کار یک بخورید؟ گفتیم چهپس تا حاال 

نعمت خدا تا !کن شکر را خدا ر ،بگی آسمان سمت به ت رادست کردی لمی که غذایی اینمجید!  آقا!  خانوم مریم !عزیزم
 .ماست زندگی سبک اه این د،کن افزون ما بر را هایش

 تبعیت نكردن از شیطان
ا :168 آیه بقره سوره با  َطِیِّ

ا
ًل

َ
ْرِض َحال

َ ْ
ا ِفي اْل وا ِمَمِّ

ُ
ِبُعوا ُکل  َتَتِّ

َ
ْیَطاِن ُخُطَواِت  َوًل دنبال شیطان نروید،  اما بخورید ، الَشِّ

 می دست به خوردن از که را انرژی این ،کنید حرکت خدا مسیر د، درنکنی بازی هوس ،نکنید رانی شهوت، نکنید سرمستی
 .دنبری کار به شیطان مسیر در دیور آ

 زمان خوردن
 از خدا جاینا؛ باشید ئمصا باید مغرب اذان تا صبح اذان   اما ،بخورید صبح تا ها رمضان ماه :می فرماید187 آیه بقره سوره
وا، است شده لقائ محدودیت زمان نظر

ُ
ْسَوِد ِمَن  َوُکل

َ ْ
ْیِط اْل

َ
خ

ْ
ْبَیُض ِمَن ال

َ ْ
ْیُط اْل

َ
خ

ْ
ُكُم ال

َ
َن ل ٰی َيَتَبَیِّ َواْشَرُبوا َحَتِّ

ْجِر 
َ

ف
ْ
 که ندارید حق بیشتر وقتتا آن  ، - ودش میصبح  سپیده که -است  شب تاریکی و صبح روشنایی مرز جا کهتا آن ،ال

 .بگیرید روزه باید را بقیه بخورید،
 تقوا
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  :88 آیه دهئما سوره
ا
با  َطِیِّ

ا
ُه َحالًل

َِّ
ُكُم الل

َ
ا َرَزق وا ِمَمِّ

ُ
َه  َو  ُکل

َِّ
وا الل

ُ
ق  فرمان از ید،کن پرهیز خدا نافرمانی از   اما ...،بخورید ،اَتِّ

 .نکنید سرپیچی خدا
 الهیپرداخت حقوق 

َمَر : 141 آیه انعام یورهس
ْ
ث

َ
ا أ

َ
َمِرِه ِإذ

َ
وا ِمْن ث

ُ
 هلو این است، گالبیاین    مثال ...، کنید میل رسید که وقتیرا  میوه، ُکل

هُ  ،است، این سیب است
َِّ

 ؛دهیدرا ب حقشولی  ،َوآُتوا َحق
ْمواِلِهْم َحق ِّ  ،فرمایدمی قرآن

َ
  سهم برای چهاین  ،است داده قرار خدا کهست،ا سهمییک  ،ها دارا ی  دارای در ،َو ِفي أ

َمْحُروِم  کیست؟
ْ
اِئِل َو ال  همه که خدایی زیرا ،کنیممی کمک دیگران به که نداریم منتی ما ...؛هاست بیچاره برای ،ِللَسِّ

 بهئل و سا به بدهیم؟ یسک چه به ،دکنی ادا ا همر  حقشو  بخورید   پس ،است داده قرار ار  حقاین  ست،او برای ها دارایی
 .محروم

 اسراف و افساد نكنید
وا، هستند حفظآن را  ههم ایران مردم است کهای این آیه  :31 آیه اعراف یسوره

ُ
وا ُکل

ُ
 ُتْسِرف

َ
   یعنی، َواْشَرُبوا َوًل

 غذا در اسراف ،؟!ودش می اسراف چقدر جهانی ی جامعه در و ما ی جامعه در االن ؛دنکنی روی زیاده اما بیاشامید و بخورید
 شهر همین در ما، مملکت همین در انسان چقدر...؛ها غذاخوری ،در ها عروسی در ،ها رستوران در ،...!آب در اسراف...، 

 ،نیستاسالمی  ،زندگی سبککه است  معلوماین  ؟!!ود ...ش می ریخته دور غذا چقدر ،؟!!خوابد می ...گرسنه شکم   با  ما
 . نیست قرآنی زندگی سبک

 غذاهایی تا کنندمی وگوگفت تاالرها با و ها رستوران با وندش می جمع ها ، هیالل  حزب ،جهادی هایه گرو وقت ها گاهی 
 .است قرآنی حرکتیک  حرکت این د؛اننرس می اهلش بهو  ،کنندمی بندیبسته ،است زیاد آمده و ،است نخورده دست که

ِسِديَن : 60 آیه بقره سوره
ْ

ْرِض ُمف
َ ْ
 َتْعَثْوا ِفي اْل

َ
ِه َوًل

َِّ
وا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق الل

ُ
 را امکانات !نکنید فساد اما د،بخوری ،ُکل

 !.دینکن منحرفرا  افراد !نکنید فاسد را هاانسان !نکنید خراب
ْنَعاَمُكْم  ،بگذارید حیوانات برای  هم مقداری یک ، وبخورید :54 آیه طه ی سوره

َ
وا َواْرَعْوا أ

ُ
 که داریم یدیثاحا ما ،ُکل

 سطل درولی   ،یدهبد قرار سفره هایتان را برای گوسفندان اضافه ی ، یابریزید ها پرندهرا برای  خود یهاسفره ه یاضاف
 .د نریزی آشغال
آیا  ،دارد هزینه میلیارد چند آن جابجایی خود که ،جمع می شود هاتهرانیی  زباله ،چند تن.......!!! روزانه، تهران دراالن 

 ؟!کنیم جدااست ، ات حیوان مصرف قابل که مقدارش آن ممکن نبود
 همراه را ظرفی کی داشتند، وگا ند،داشت بزغاله و بزند، کردمی داری گوسفند کهآن هایی  بودیم بچه ما که ها  قدیم آن

   جمع می کردند و  را  ها میوه پوست ،خیار پوست ،نهاهندو  پوست،خربزه پوست ند،زدمیا ر  ها انهخ در   می آوردند و ناخودش
 .بدهید ها آن به باید است، حیوانات برای هاخوردنی از بخشی؛ پس غذای حیوانات بود ها این 

 طلب مغفرت و عدم طغیان
 ِشْئُتْم  :161 آیه فاعرا سوره ی

ُ
وا ِمْنها َحْیث

ُ
ة   َو  ُکل وا ِحَطِّ

ُ
ول

ُ
 و آب خوش سرزمین وارد کهاست  یلاسرائ بنیبرای  ،  ق

ة، دکنی خواهی ذرع هم خدا از، کنید مغفرت طلب و ...کنید میل خداوند فرمود ند،شدمی المقدسبیت هوای  ،قولوا ِحطَّ
 .ببخش ار  ما هایکوتاهی ،ببخش را ما خدایا بگویید یعنی
 .نکنید سرکشی ،نکنید سرمستی ،نکنید طغیانگری   ولی بخورید، :می فرماید 81 آیه طه ی سوره
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،  است درصد ده دست دنیا در ییدارا درصد نود : کهدنکنمی اعالمطوری  این د،کنی نگاهرا  دنیا های ییداراآمار  اگر االن
  ها با این  آمریکا ؛ حالود...!ش می صرفم آمریکا در شود،می تولید زمین ی کره رویکه  ییها خوردنی این از مقدار زیادی

 . دکشمی ار  گناه بیهای  انسان ...،کندمی تبدیل اسلحه ...؟ بهکندمی کار چه
 َتْطَغْوا ِفیهِ  ،نکنید طغیان   ولی  ،بخورید هستید، خدا ی بنده اگر

َ
َناُکْم َوًل

ْ
َباِت َما َرَزق وا ِمْن َطِیِّ

ُ
 چقدر !نکنید طغیان ،ُکل

 !است شیرین هاآیه این
ا د! خوردن به کار رفته، ربا نخوریربا نخورید، اینجا هم کلمه ی است آیه هم فرموده  در یک

ا
ْضَعاف

َ
َبا أ وا الِرِّ

ُ
ُکل

ْ
 َتأ

َ
ًل

ةا 
َ

 . -است بیرون هاخوردنی چارچوب از این -.برابر چند و چندین های بار  ، مخصوصا  ُمَضاَعف
 رعايت احكام خوردن

 که، دارد وجود یاحکام ستا گوشت حالل که حیوانی برای ،نخورید غیراسالمی ذبح از :فرمایدمی 118 آیه انعام یسوره
  کشته مسیحییک  ولی، است یگوسفند  ، مثال  حالل می شود  خوردنش آن گوشت ،دوش ذبح اگر ،احکام آن اساس بر

پس نمی  ....نشده گفته اللهبسم ،نبوده قبله سمت به ...،نیماتو مین ،کرده ذبح یهودی، مبخوری انیمتو  نمیما    پس ، است
 .  توانیم از آن گوشت گوسفند بخوریم

 تربیت یعنی ، ز ر با تزکیهذ؛  د با کیهذت ،ز ر با تزکیه ،تزکیه کلمه ،  آمده است  شکل دو بهکه  داریم قرآن در ای کلمهما یک 
 سمت به باید ، حالل باشدگوسفند بخواهم گوشت  اگر مثال ،شرعی احکام اساس بر حیوان ذبح عنی، ی ذ د با کیهذت ،خود
 را کار این شیشه با نباید ، مثالانجام دهد باید چاقو با وید،بگ باید اللهبسم د، بده انجام را کار این باید مسلمان د،باش قبله
 .دبکن
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 ؛میل کنید ار  نآ ،شده ذبح واست  شده برده آن بر خدا اسم که را حیوانی آن   یعنی  ،ف

 ییهاسگ   این است که مثالآن  احکام بقیه ارد،د آیه قرآن در که د،دار  احکامی هم شکار روند، می شکار به ها هم بعضی
   یعنی . باشد احکام طبق یدبا ولی د ، ندار  ایرادی   این مسئله ورد،بیا و گیردب را شکار ودبر  سگ نآ کهدهند  می پرورش ار 

وَنَك ؛ کنند راهی را سگ آنبعد ویند، بگ اللهبسمباید 
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 یشانا بر چه چیزی ند،پرس می تو از پیامبر ای ،َماذ

َجَواِرِح  َوَما است، حالل ،طیبات بگو حالل است ؟
ْ
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َِّ
 لدصید ب   حیوان  آن که حیوانییک  یعنی جوارح ،َعل

ِبیَن  ؛است
ِّ
 حرام خوردنش می آورد برای ما که د، آن صیدیبکنرا برای ما  کار این گرگ اگر د،باش سگ باید البته ،ُمَكِل

 سگ، است آمده آیه برایشهم  قرآن دردارد ، ی احکام، آنگاه  دبکنرا  کار این است شده تربیت ی کهسگ اگر اما ،است
 حالل است. ما برای ، آورد شکار ما برایاست  آمده ما احکام در که چارچوبیدر     اگر شکاری

 .بکنیم یعنی مو شکافی شنخ نخباید  را قرآنی زندگی سبککه یم گفت ؟ گفتیم چه برنامه این در !...بوخ
 باید د،باش بهداشتی باید د،باش قرآنیکه  بخواهم اگراست... آشامیدن و خوردن کنیممی زندگی در ما که کارهایی از یکی

 چیزهمچنین  و ،بدهیم دیگران به،  کنیم قدردانی ،یمهبد انجام خوبی کار ،آشامیدن و خوردن آن کنار در باید د،باش حالل
 یم.گفت امروز که آیاتی و ها

 شما... نگهدار خدا 


