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لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
زرییسستاداقامهنما*
 (2سورهالرحمنآیه)علهمالقرآن.4

(4وسورههودآیه22سورهزمرآیه...).غیرذیعو .2
2141کنزالعمال،ح.3
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فظدینواجراىاحکام،ح.دارىبایدباقدرتوجدیتباشددین.بگیرید

.بهقاطعیتوقدرتنیازدارد

 

 گيری از قرآن در متن زندگي لزوم بهره
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هقرآن،مسلافرردکلردناززیلراستخاره،قسمخوردنب.تشریفاتياست

ازآیلاتو.قرآن،درعقدوعروسي،درتلرحیم،درخانلهنلووامولالآن

موالًدرقلرآندر.دکردستوراتقرآندرهمهشئونزندگيبایداستفاده

درتمامملدتهاموردآدابخوردنطعام،کهیكنیازروزمرههمهانسان

ایننوشتهبامروربعاي.رشدهاستایصادحکیمانهدستوراتعمراست،

ایرابرایمطالعاتمشتركآتي،بیناندیشمندانازایندستورات،زمینه

نظرانومتخصصانحوزهاختصاصيغذاوتغدیهوحلوزهقرآنيباصاحب

.نمایدميطبوسالمت،پیشنهادميعمو



 ی مطالعه حاضرها يافته
.مادیبهدستخداونداستزقوروزیمعنویودرفرهنگقرآنير

:بعايازاشاراتآنبهشرحزیرانتخابشدهاست

:باهردستورخوردنیكدستورانسانيهمهست

سلوره.«ط عَاميهيٰف لْیَنْظُرِالْإِنْسَانُإِل ى»:تأمل و انديشه در غذا .1

.آدميبایدبهقوتوغلذایخلودبنگلرد.21مبارکهعبسآیه

ىنباشد،انسانوحیواندرکامیابىازغذاهاىمعنوگرمالكا

اىها،وسیلهدقهتدرپیدایشنعمت.نداوطبیعت،دریكردیف

 .ىاستیبراىکفرزدا

ميسْلکيینًاحُبِههيٰوَیُطْعيمُون الط هعَامَعَل ى»:اطعام وسيله تقرب به خداوند .2

(خلدا)ردوسلتياووهمب».2سورهمبارکهانسان،آیه.«یرًاوَأ سيوَیَتيیمًا

اطعاموانفاقزمانىارزش.«دهندبهفقیروطفلیتیمواسیرطعاممي

ازخلودوءانفاقشده،موردنیازوعالقهانسانباشدبیشترداردکهشى

اسلالم،.خالصانهوبهدورازهرمنهتوانتظارىباشلدووبادستخود

 حامىمستمندانویتیمانواسیراناست

یَاأ یُههَاال هذيین آمَنُواکُلُوامينْط یِهبَاتيمَا»:يه و شكرگزاری خداوندتغذ .3

اىکسلانىکله».472سورهمبارکهبقرهآیه.«رَزَقْن اکُمْوَاشْکُرُواليل ههي

ایلماىکلهبلهشلماروزىدادههلاىپلاکیزهازنعمت!ایدایمانآورده

رمکتباسالم،ماد یاتمقد مهد.«رابهجاىآوریدبخوریدوشکرخدا

درحکمتدیگراینآیهکریمهایناسلتکلهاسلالم.معنویاتاست

 .تغذیه،بهبهداشتتوج هدارد

ف کُلُلوامينْهَلاوَأ طْعيمُلوا...»:تغذيه و اطعام ديگران و انفاا   .4

الْف قيیر  پسازآنتناول.....22سورهمبارکهحج،آیه«..الْبَائيسَ

ف کُلُلوا».طعامدهید(هاازقرباني)فقیرانبیچارهرانیزکردهو

ه الْمُعْت ر  هاتناولنمودهوزگوشتآنا«...مينْهَاوَأ طْعيمُواالْق انيعَوَ

 .سائلهماطعامکنیدبهفقیرو

.«ایَاأ یُههَاالرُهسُلُکُلُوامين الط هیِهبَاتيوَاعْمَلُواصَلاليحً»:تغذيه و عمل صالح .5

(حلالل)ایرسوالن،ازغذاهایپلاکیزه»:44سورهمبارکهمؤمنونآیه

وفیقعمللصلالح،ت.«تناولکنیدوبهنیکوکاریواعمالصالحپردازید

طیبوسالموعمللصلالح،تغذیه.تغذیهحاللوطیباستدرسایه

 .موردتوجهتمامادیانالهىاست

ل لاإِن هلهُۚواوَاشْلر بُواوَل لاتُسْلرِفُواوَکُلُل...»:تغذيه و اساراف نكاردن   .6

وبخوریللدو....»:34سللورهمبارکللهاعللرافآیلله.«الْمُسْللرِفيین یُحيللبُه

.«داردبیاشامیدواسرافمکنیلد،کلهخلدامسلرفانرادوسلتنملي

مامصادقا.شودميپرخوریازمصادیقاسرافاستوموجببیماری

وال،ودیعهوامانتالهلىدردسلتانسلانام»:فرمایدالسالممىعلیه

 .استومصرفبایددورازاسرافباشد

ت عْو لوْاال وَاللَّلهيِرِزْقميلنْاشْلر بُواوَکُلُلوا»:تغذيه و فساد نكاردن  .7

هایالهيازروزی».01سورهمبارکهبقره،آیه«....مُفْسيديین رْضِالْأ فيي

تجاوزبهحقوقومزایاى«!ودرزمینفسادنکنید!بخوریدوبیاشامید

 .هاىفسادگرىاستازجلوهدیگران،

کُلُوامينْط یِّباتيمارَزَقْناکُمْوَالت طْغ وْافیهي»:تغذيه و طغيان نكردن .8

یيکلههلاازپاکیزه».24سورهمبارکهطهآیه.«ف یَحيلَّعَل یْکُمْغ ا بي

ایمبخوریدودرموردآنطغیاننکنید،کهغابمنبرانکردهروزیت

ها،ازبسلترهاىرعایتنکردناحکامخوردنى.«....کندشماحلولمي

وطغیاندرمصرفازگناهانکبیرهاستوعذابالهي.طغیاناست

 .رادرپيدارد

ٰاأ زْک لىف لْیَنْظُرْأ یُههَل.....»(:تغذيه و بهداشت)طعام پاكيزه و حالل  .9

پسیکىازخودتانرابااین«».....وَلْیَت ل ط هفْمينْهُبِرِزْقٍف لْیَأْتيکُمْط عَامًا

ترىدارد،پسپولتانبهشهربفرستیدتاببیندکدامیكغذاىپاکیزه

زیرکىودقتبهخر (دراینکار)غذایىازآنبرایتانبیاوردوباید

خورند،نوعغلذاومقلدارنهرغذایىرانمىوارستگانمؤم«.....دهد،

 .تحنیست،پاكوحاللبودنمهماسبرایشانمطر

وهملان»73سورهمبارکهشعراءآیه«وَال هذيیهُوَیُطْعيمُنييوَیَسْقيینِ» .11

مرادایناسلتکله.«گردانددهدوسیرابميخدایيکهمراغذامي

سیر.امخواننعمتاونشستهاواستومنهمهجابرسررسانمروزی

 .آبونانوسیلهاست.شدنوسیرابشدنانسان،کارخداست

 

 اطعام
هایقرآني،سنتپیامبرانبودهاستودرآیاتقرآنيطعامدرآموزها

سخنبهمیانآوردهاسلتالس المحارتابراهیمعلیهاطعامبرایموالاز

1دراینمجالبه.دادنواميکهآنحارتگوشتقربانيرابهفقیرانبي

:شودميمودهایقرآنيدرباباطعاماشارهنمونهازرهن
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سوره3آیه:ی ايمانها توجه به گرسنگان و يتيم نوازی از نشانه .1

براطعامفقیر(کسيرا)و«»الْميسْکيینِط عَامِٰوَل ایَحُضُهعَل ى»:ماعون

نلوازىوتوجلهبلهگرسلنگانونشانهایمان،یتلیم.«کندترغیبنمي

نیازهاىعاطفى،.تدیناستوجهباشدبىبىتوهرکسمحروماناس

اولمحبتبهیتیم،سپسسیرکردن.)مقدمبرنیازهاىجسمىاست

.ط عامِالْميسْکيینِ...تيیمَیَدُعُهالْیَ(مسکین

انسان،مسائلمعنوىرابلدون:درك معنويات با هشدارهای الهي .2

تلا41آیلات«لْعَق بَةُوَماأ دْراكَمَاا».کندهشدارهاىالهىدركنمى

وطعلامدادندرروز»،«وْإِطْعَامٌفييیَوْمٍذيیمَسْغ بَةٍ» أسورهبلد40

اسالمبهمسائلمادىطبقله :«یمًاذ امَقْر بَةٍیت»ِ،«قحطيوگرسنگي

أ وْميسْلکيینًاذ ا».دمحرومولزومحلمشکالتآنانتأکیدواصلراردار

.طعامارزشدارد،ولىدرزمانقحطىارزشبیشلترىداردا ،«مَتْر بَةٍ

فامیلباشداولویتبیشترىنوازىباارزشاست،ولىیتیمىکهیتیم

رسیدگىبهفقرامهماست،بلهخصلوآآنانکلهازشلد تفقلر.دارد

دلکندنازمالبهنفلعفقلراهمچلونعبلوراز.نشینهستندخاك
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اطعام،زمانىارزشبیشترىداردکه،«حُبِههيیُطْعيمُون الط هعامَعَلى».را
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Teachings of the Holy Quran Regarding Food and Feeding 

 
Mohsen Gharaati* 

 
Abstract 
Background: In some verses of the Holy Quran, those who feed others have been praised and those who do not are 

blamed. Poverty and hunger are important factors relating to crime and sin in society. Spiritual and cultural poverty 

are important causes of crime and corruption in society. One of the   obligations of Muslims is to pay attention to the 

hungry, deprived and orphans.  

Methods: This study was performed by overviewing lectures from the “Quran and Etrat Conference” which was held 

in Kashan and also analyzing keywords based on a book named “Tafsire Noor”. 

Results: In this study, fourteen verses were selected from the Holy Quran and were summarized as Quranic 

teachings. 

Conclusion: Food is one of the divine blessings and essential for all human beings, from creation to the end of life. 

In Quranic culture eating (to satisfy a material need) accompanies and to satisfy a spiritual need. Islam recommends 

feeding the poor and providing their needs.  Feeding poor people  relates to human dignity. Even people who are not  

wealthy are responsible for feeding  impoverished people, and  must  encourage others to do  so.  
 
Keywords: Food, Nutritional Status, Quran, Spirituality 
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