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 10/12/0011: پذيرش مقاله    52/12/0011: دريافت مقاله
 

، هاي قرآن کريم  و آموزه مبين اسالم تعاليم ديندار در  معنويت ريشه. استزندگي  منديدفو ه داريبسيار مهم و موجب معنا نسانمعنويات در زندگي ا

بيني نشده، و ساير فرراز و   بيني شده و پيش حوادث پيش وقايع ناگوار،صدمات و حوادث، س و نااميدي، أ، يها در برابر نگراني موجب پايداري انسان مؤمن

 .شود هاي زندگي مي نشيب

 

 معنويت، در قرآن كريماي از  چشمه
 ترين راهكار عمومي قرآن دعوت به عبوديت به عنوان مهم. دارد( ع)معصومين احاديثو  کريم يات قرانآريشه در  وحياني و جامع و معنويت اسالمي،

 :شود مورد از تعابير قرآني که داللت بر معنويت دارد اشاره مي 2به . براي معنويت است

 

 هجت معنويداشتن اميد و آرامش و ب .1

آگاه باشيد که قطعاً بر : ترجمه. َأَلا ِإنَّ َأْوِلَياَء اللََِّه َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن»: سوره يونس جمع شده است 65هاي انسان معنوي در آيه  همه نشانه

از حروادث آينرده   )دوستان خدا هرگز هيچ ترسي .ولياى خداستدارِ ا ايمان و تقوا، خصلتِ ريشه. «شوند اولياى خدا، نه ترسى است ونه اندوهگين مى

اولياى خدا، . کسى که خوف الهى داشته باشد، خوف ديگرى نخواهد داشت .در دل آنها نيست( از وقايع گذشته جهان)و هيچ حسرت و اندوهي ( عالم

 . اى روشن وبدون بيم واندوه دارند آينده

 

 طمانينه ، امنيت خاطر و احساس امنيت .2

اش  هاى بسيار همراه با گشايش خواهد يافرت و هرر کره از خانره     هر که در راه خداوند هجرت کند، اقامتگاه»: فرمايد چنين مي 011خداوند در سوره نساء، آيه 

هراى   همه هجرت .«ن استمهربا  کنان به سوى خدا و پيامبرش خارج شود، سپس مرگ، او را دريابد، حتماً پاداش او بر خداوند است و خداوند آمرزنده هجرت

مهم . ايم، نه نتيجه ما مكلّف به وظيفه. ساز گشايش و توسعه است هجرت، زمينه. مصداق اين آيه است... مقدس، مثل هجرت براى جهاد، تحصيل علم، تبليغ و 

 . با خدا و باالتر از بهشت است« جرمها»پاداش  .راه خدا و رسول را برويد، نگران مرگ و حيات نباشيد. خروج از منزل است، نه وصول به مقصد

 

 هدايت الهي، مناظره، و تبعيت از سخن حق  .3

سوره زمر فرموده  02خداوند در آيه . باشد هاي معنويت قرآني، استقبال از گفتگو و مناظره حق جويانه و خضوع و تبعيت از سخنان احسن مي از نشانه

شنوند و بهترين آن  آنان که سخن را با دقّت مى: ترجمه اْلَأْلَباِب ُأوُلو ُهْم ِئَكَوُأولََٰۖ  اللََُّه َهَداُهُم الََِّذيَن ِئَكُأولََٰۚ ُعوَن َأْحَسَنُه الََِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتََِّب»است 

جت عقالني، تحمّل شنيدن ح. برکات انتخاب احسن نامحدود است. «کنند، آنانند که خداوند هدايتشان نموده و آنانند همان خردمندان را پيروى مى

هدايت الهى . انتخاب احسن بدون توفيق الهى ممكن نيست. هاي معنويت قرآني است سخنان ديگران و داشتن سعه صدر، و انتخاب احسن، از نشانه

 . کنند که براى دست يابى به حقيقت تالش نموده، وقت گذاشته و سخنان را گوش دهند را تنها کسانى دريافت مى

 

 نوعان همدوستي  .4

سوره توبه اين وجود معنوي را چنرين توصريف فرمروده     052در آيه  خداوند. اسالم است ترين شخصيت انساني، وجود مبارك پيامبر گرامي  معنوي

همانا پيامبرى از خودتان به سوى شما آمده است که ... َرِحييمٌ  َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتَُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف»: است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 5

https://ijhp.ir/article-1-462-fa.html


 محسن قرائتي

 ومسه شمار، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /566

توجّه به صفات رهبران آسمانى که در اين . «آنچه شما را برنجاند بر او سخت است، بر هدايت شما حريص و دلسوز، و به مؤمنان رئوف و مهربان است

ايرن  . دهرد  ا به بشر و لزوم اطاعت مطلق از اين گونره رهبرران را نشران مرى    آنها با صفات ديگر رهبرانِ بشرى، لطف خدا ر  آيه مطرح است و مقايسه

. شناسد ها با مردم همدل و همراه آنها است، در هدايت و ارشاد مردم، سر از پا نمى ها و گرفتارى خوار امّت است، در سختى شخصيت واالي معنوي، غم

 . هاي انسان معنوي در قرآن کريم است منان از ويژگيتوقّعى و تواضع نسبت به مؤ خيرخواهى، دلسوزى، مهربانى، بى

 

 ورزي و انديشه، تفكر تعقل .5

هاي  دعوت به تعقل و تفكر در آيات زيادي از قرآن و به مناسبت. سازد تر مي تعبد نه تنها با عقالنيت انسان تعارضي ندارد ، بلكه معنويت وي را عميق

دستورات الهى، مطابق عقل يا زمينره  (. بقره 00انعام و  020نظير آيات )زندگي معنوي داللت دارد  هاي مختلف آمده است و در اغلب موارد بر نشانه

 . شكوفايى آن است

 

 گاه مطمئن  غفلت انسان در انتخاب تكيه
خرواهم  در تشركيالت    تواند انسان بگويد مرن تكيره گراه نمري     آيا مي. زنند ها براي آرامش، به لهو و لعب روي آورده، خود را به بي خبري مي بعضي

آورد  براي خالصي از  سالمت، تكيه گاه ما کجاست تا با تكيه به آن ، بيمار نشويم  قواي مسلح تكيه گاه ما است چرا چون امنيت براي جامعه بوجود مي

کنيد  به چره چيرز تكيره     ها تكيه مي ه برجکنيد  ب زيبايي با يك تب و بيماري ازبين ميرود، به زيبايي تكيه مي .آوريم  نيش يك پشه، به پشه بند رو مي

 :شود هاي قرآني در اين زمينه اشاره مي به بعضي نمونه. پردازد از آيات به اين مورد مي  کنيد   در قرآن کريم بخش مهمي مي

 دهد که دنيا  کشتي شود و هشدار ميکند، که ايمان بياورد و سوار  در داستان حضرت نوح عليه السالم، زماني که آن پيامبر الهي به فرزندش اشاره مي

َا َكاْلِجَبياِل      »: کند و تكيه گاهش را کوه قرار داد شوند، پسر نوح گفت کوه مرا حفظ مي رود و همه کفار غرق مي زير آب مي َوِهَي َتْجيِر  ِبِهيْم ِفيي َميْو

 « َقاَل َلا َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللََِّه ِإلََّا َمْن َرِحَمۚ َجَبلا َيْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء  َقاَل َسآِو  ِإَلىَٰ.  َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَنُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزلا َيا ُبَنيََّ اْرَكْب َمَعَنا َوَلا  َوَناَدىَٰ

 چنران  پدر نيرومنديم برادر چندين نكهآ با ما.... »: السالم را در چاه انداختند، اشاره کردند السالم، زماني که حضرت يوسف عليه فرزندان يعقوب عليه 

. «...اسرت  پديردار  نيرك ( يوسرف  حب در) پدرمان ضاللت همانا دارد، مي دوست برادران ما همه از بيش تنها را آنها که اوست برادر و يوسف دلبسته

 ....«َأِبيَنا ِمنََّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنََّ َأَباَنا َلِفي َضَلالا ُمِبينا َأُخوُه َأَحبَُّ ِإَلىَِْٰذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوإ»: گاه آنان اين بود که ما چندين برادر نيرومنديم اما او يكي است تكيه

 َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفي *َوِإْذ َقاَل َربََُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنَِّي َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة »: ها در خلق انسان اشاره کردند  فرشته  ُُ َها َوَيْسِفُك الدََِّماَء َوَنْحُن ُنَسيبَِّ

 گماشرت،  خواهم اي خليفه زمين در من که فرمود را فرشتگان پروردگارت که وقتي( آر ياد به) و... ،َقاَل ِإنَِّي َأْعَلُم َما َلا َتْعَلُموَن *ِبَحْمِدَك َوُنَقدَُِّس َلَك 

 خداونرد ! کنريم   مري  تقرديس  و تسبيح را تو خود، ما آنكه حال و بريزند ها خون و کنند فساد آن در که گماشت خواهي زمين در کساني آيا: گفتند

 « ...: دانيد نمي شما که دانم مي( بشر خلقت اسرار از) چيزي من: فرمود

 ظاير آنتر است و ن مال ما بيشتر است، اوالد ما بيشتر است، قبيله ما بزرگ...( اکثرامواال و اوالدا. )گاه ثروت است گاهي تكيه 

 َفَلمَّا َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيََّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعْنَدُهْم ِميَن اْلِعْليِم َوَحياَب ِبِهيْم َميا َكياُنوا ِبيِه        »سوره غافر  20آيه  :گاهي تكيه گاه، دانش ناقص و عقايد باطل است

 وعده و شدند مغرور و شاد خود باطل عقايد و دانش به( نادان) مردم آن آمدند آنها سوي به روشن ادلّه و معجزات با رسوالنشان که ، آنگاهَيْسيَتْهِزُئونَ 

  «گرفت فرا را همه کردند مي مسخره که عذابي

  نمرود دستور داد . کند ميراند و زنده مي خداي من کسي است که مي: خداي تو چه کسي است  فرمود »: گفت( ع)نمرود خطاب به حضرت ابراهيم

ترواني   آيا مي. کند خورشيد از يك مكان طلوع و از يك مكان ديگر غروب مي: حضرت ابراهيم فرمود. زندان آزاد و ديگري را اعدام کنيديك نفر را از 

 .گاه نمرود بود اين کار را انجام دهي  قدرت تكيه

 وَلِلََّيهِ مُْليكُ   ۚ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاءُ وَُيَعذَِّبُ َمينْ َيَشياءُ   ۚ َبْل أَنُْتْم َبَشٌر ِممََّْن خََلَق ۖ ْل فَِلَم ُيَعذَُِّبُكْم ِبذُُنوِبُكْم قُۚ بََّاُؤُه َنْحُن أَبَْناُء اللََِّه َوَأِح َقاَلِت الَْيُهوُد وَالنَََّصاَرىَٰ َو»: مائده سوره 02 آيه

 بره  را شرما  چررا  او پرس  اسرت  چنرين  اگرر (: پيغمبر اي) بگو. اوييم دوستان و خدا پسران ما: گفتند نصاري و ، يهودَوإِلَْيهِ اْلَمِصييرُ ۖ السَََّماوَاِت وَاْلَأْرِض َوَما بَيَْنُهَما 

 فرمرانروايي  و کنرد،  مري  عذاب بخواهد را که هر و بخشد مي بخواهد را که هر کرده، خلق خدا که آنها از هستيد بشري هم شما بلكه کند  مي عذاب گناهانتان

 . کردند به اموال، نژاد و اوالد تكيه مي. تكيه گاه آنان برتري نژاد بود .«اوست سوي به همه بازگشت و ستخدا آنِ از است آنها بين آنچه و زمين و ها آسمان

 فرمايد سوره اسري مي 22خداوند در آيه . همه عالمان، در برابر خدا چيزي ندارند و علم آنها در برابر خدا ناچيز است: به مدرك و مراتب علمي تكيه :

 و) خداست امر( عالم) از روح که ده جواب پرسند، مي روح حقيقت از را تو ، وُقِل الرَُّوُح ِمْن َأْمِر َربَِّي َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإلََّا َقِليًلا ۖالرَُّوِح  َوَيْسَأُلوَنَك َعِن»

 .است اندك بسيار دادند شما به علم از نچهآ( زيرا بريد نمي آن حقيقت به پي شما) و( گيرد مي تعلق ها بدن به الهي امر به جسمانيات واسطه بي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 5

https://ijhp.ir/article-1-462-fa.html


 رهيافتي از قرآن کريم در مورد نياز انسان به معنويت و زندگي سالم معنوي: گفتار پيش

 562/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم

  کيست که به خداونرد وام دهرد،   ، َواللََُّه َيْقِبُض َوَيْبُسُط َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن َۚمْن َذا الََِّذ  ُيْقِرُض اللَََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة »: سوره بقره  502آيه

به . «شويد سازد، و به سوى او بازگردانده مى محدود و گسترده مى( روزى بندگان را)را براى او چندان برابر بيافزايد و خداوند  وامى نيكو تا خداوند آن

کند که کيست که به خداوند قرض دهد، تا مردم احساس اکراه و اجبار در خود نكنند، بلكه با ميل و رغبرت و   جاى فرمان به قرض دادن، سؤال مى

ترا ايرن آيره را شرنيدند،     . ديگران قرض دهند و فقرا احساس کنند خداوند خودش را به جاى آنان گذاشته و احساس ضعف و ذلّت نكنندتشويق به 

 ! کند گفتند ان اهلل فقير و نحن اغننا خدا فقير شده است در حاليكه ما غني هستيم و به ما تكيه مي

 و کامرل  نيرروي  داراي ما که داشتند اظهار او به ملك ، رجالَوُأوُلو َبْأسا َشِديٍد َواْلَأْمُر ِإَلْيِك َفاْنُظِر  َماَذا َتيْأُمِرينَ َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو ُقوٍََّة »: سوره نمل 00آيه 

و )ي فرماي دستور چه روشن فكر به تا شما با اختيار ليكن ،( و نبايد در برابر يك نامه از موضع ضعف برخورد کنيم)هستيم  مقتدري جنگجوي مردان

 .تكيه گاه آنان قدرت و نيروي مردان جنگجو بود. «(ما با قدرت انجام دهيم

 

 گاه انسان در فراز و فرودهاي زندگي كجا بايد باشد؟ تكيه
فلسفه پناهگاه ها ما ناتوانيم به چه چيزي تكيه کنيم    ها ضعف و قدرت سواد ما کم توان ما کم زمان ما کم در مقابل حوادث تلخ و شيرين توطئه: سئوال

 ...و خانه امن چيست  

گاهِ انسان در خطرهاي  هتكي اما هستند، ارزشمندي يها نعمت علم، ثروت، قدرت و. خواهد گاه مي تكيه. خواهد انسان غرق در مشكالت، پناهگاه مي:  پاسخ

پس ايمانمان به خدا را مستحكم کنيم تا در  .شد مخواهيخواهد بود و ما از جانب هيچ کسي يا چيزي ياري ن وندستند، ياري فقط از جانب خدايزندگي ن

 (.حجت االسالم وحيدي ر شفقنابه نقل از ) برخورد با حوادث روزگار با مشكلي مواجه نشويم

ر پناهگراهي و  کند، باز هم به خدا و پناهگاه نيراز دارد، اگر   ها وقتي خطري هم تهديد نمي الجليل نياز دارد، خصوصاً در خطر انسان در هر حال به رب

 :گاه امن در زندگي بعضي از رهنمودهاي قرآني در مورد تكيه. شود گاهي نباشد، سرگردان و درمانده مي تكيه

 خداونرد در قررآن کرريم فرمروده اسرت     . هراسد، مرگ تسليم شدن به امر الهي است، مرگ انتقرال از حيراتي بره حيرات ابردي اسرت       بيمار از مرگ مي :

توانرد   شوند، کري مري   بازد، کادر درمان خسته مي بيماري در برابر کرونا خودش را مي. «رگ يعني انتقال از اين دنيا به سراي ابديم الموت و الحياه خلق»

 . داريمدارد، به ايمان نياز بسيار  شود جلوي مرگ را گرفت  ولي ايمان، آدم را نگه مي اين عزيزان را سرپا نگه دارد، جز قدرت اليزال الهي   آيا با پول مي

 دهنده است ياد خدا آرامش: 

o  کره  باشرد  آريد، ياد پيوسته را خدا و کنيد پايداري شديد مقابل( دشمن از) فوجي با گاه هر ايد، آورده ايمان که کساني اي»: 02سوره انفال آيه 

  .«گرديد فاتح و فيروزمند

o  (بستاييد پاکى به و) نماييد تسبيح شام و صبح هر در را او و.کنيد ياد بسيار را خدا! ايد آورده ايمان که کسانى اى»: سوره احزاب 00آيه».  

o «گيرد ها آرام مي همانا با ياد خدا دل: اال باذكراهلل تطمئن القلوب». 

وست دارم، با ياد را د( بنده)تو ( خدا)اي، اينجا تأکيد شده است، من  اال يعني توجه کن، خيلي توجه کن، که تو اي انسان، مورد غفلت قرار نگرفته: نكته

از تو کمك ميخواهم با ياد من دلت آرام ميگيرد چيزي که در دنيرا   فقطبنده تو هستم اياك نستعين فقط  اياك نعبد. گيرد آوري نام من، قلبت آرام مي

 . کم است، آرامش است امكانات هست ولي آرامش نيست

کند، پزشك، بيمرار، کرادر درمران، اسرتادان، و اطبرا را       توجه به خدا انسان را بيمه مي. ، کمتر است«ساعات غفلت»، از «ساعات توجه به خدا و عبادات»

اهلل عليه در وصيت نامه ايشان در يك خط وصريت وجرود    تمام سخنان ارزشمند امام رحمه. ها نياز به پناهگاه دارند فرد سالم و بيمار همه انسان. کند بيمه مي

 . و قلبي مطمئن ذره اي پيشمان نيستم خوشا به حال کسانيكه در آخر عمرشان پيشمان از عملكردشان نيستند داردمن با دلي ارام از نزد شما ميروم

شرود و   شود، بعد از مدتي، اين برو ناپديرد مري    يعني عارض، مثل گالبي است، که بو پخش مي عَرَض. تشبيه کرده است عَرَضقرآن کريم دنيا را به 

در . کند يك ماشين هنگام رانندگي به نرده برخورد مي. ه تلخي وجود ندارد، گاهي شيريني هم هست، زود قضاوت نكنيمها، هميش در تلخي. رود ازبين مي

بينريم و قضراوت شرتابزده     ما گاهي ظاهر مري . بيند، نرده مانع پرت شدن او به دره شده است کند، مي شود، ولي وقتي تحقيق مي ابتدا راننده ناراحت مي

 . ش، ترش است ولي خاصيت و برکاتش باال استليمو تر. کنيم مي

 

 را براي مردم و بيماران يادآوري فرمايند ها درمانگران، سختي
 ها است؛  الزمه رشد و کمال، تحمل سختي 

 تغيير و تحول در درون انسان بايد رخ دهد؛ 
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 محسن قرائتي

 ومسه شمار، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /562

 ارات و ابتكارات و منزلت امروز را نداشتند؛ سال جنگ تحميلي نداشتيم قواي مسلح ما افتخ 2اگر . ها را با نگاه ديگري ببينيم تلخي 

 ها باعث تغيير و تحول است؛ بعضي اشارات قرآني فشار: 

o «؛«هاي الهي است ياد خدا شكرگزاري از نعمت« اال باذكراهلل تطمئن القلوب 

o  آنان را به تنگدستى و بيمارى گرفتار ( ردندو چون سرپيچى ک)فرستاديم، ( نيز پيامبرانى)هاى پيش از تو  همانا به سوى امّت» : سوره انعام 05آيه

 ها براي تكامل انسان است؛ ها براي چيست  سختي سختي. ها را داديم تا به در گاه ما تضرع کني سختي. «باشد که تضرّع کنند. کرديم

o  زندگى بشر در مرتن  و  و زحمت است هاى دنيوى آميخته با رنج يعنى کاميابى، «همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفريديم»: سوره بلد 4آيه

 ها قرار دارد؛ ها و سختى مشقت

 اي موسي مردم را عاشق من کن، حضرت موسي : فرمود( ع)خداوند به حضرت موسي . هاي الهي، موجب شكرگزاري از خداوند است يادآوري نعمت

 :هي وجود دارد، مانند آيات سوره مبارکه بلدها آيه در باره نعمات ال هاي من را براي آنان بشمار؛ صد گفت چگونه  فرمود نعمت

o ْکسانى سرزنش پى در ر بينايى نعمت کردن مطرح .است اقرار گرفتن و تعجب براى استفهام؟ نكرديم عطا چشم دو او به ما يا :َعْيَنْيِنآ َلُه َنْجَعْل َاَلم 

 اين ابزار او زيرا ;بداند خود از تر آگاه را خداوند بايد انسان که بيان ناي به. است خداوند علم بر استدالل نوعى ر ندارند توجه خداوند آگاهى به که

  .است داده قرار وى اختيار در را آگاهى

o اگر  و  نيست مقدور ها لب و  زبان  بدون  انسان  گفتن  سخن  چون .است بزرگ يىها نعمت و الهى عطاى لب به او داديم، دو و زبان :شفتين و لساًنا و  

  اکنون بگويد،  حق  تا .  نداديم قرار  انسان  اينكه   براي   را   لب و  زبان ما  آيا: فرمايد مي لذا  بود  خواهد  محروم  نعمت هزارها  از  بگويد  سخن تواندن  انسان

 بگويد،  سخن ما   دين و  قرآن و  رسول   عليه  و ما   عليه  ، انزب  اين   با  انساني سزاوار است، و  وجدان نظر  از  آيا  داديم  انسان  به   را   بزرگ  نعمت  اينكه   که 

 ! ببرد   بين   از   انجام سر و کند  محكوم  را  ما  تواند مي آيا بگويد  اگر  و

o  واضرح  و ظاهر کامالً  که   است   بلندي و  فعمرت  زمين(  ضرب)  وزن  بر ( نجد) کلمه  اصيل . باشد مي  عرفناه  معناي  به   هديناه کلمه  : ِ النَّجَدين ُ َهَديناه َو  

 و. باشرد  مي  باطل و  حق شر، و خير  راه:  است   بحث مورد آيه  در   که ( ِ النَّجدَين) کلمه  از  منظور و ، باشد   نداشته  پوشيدگي و خفاء  نوع  هيچ و  باشد 

 .  است   شده  تعبير  گفتيم آنرا  معناي  که   نجدين:  به   آنها   از  لذا هستند  واضح و  شده   شناخته کامال  راه دو  اينكه   چون

o  الَغيي  َ ِمين  الرُّشيدُ  َ َتَبيين  َقيد : فرمايد مي  که   است   بقره سوره  - 522  -  آيه  از   قسمتي ميكند،  اشاره شر و خير  براه  که   آياتي  جمله  از ِّ -  

  عليهماالسّرالم   طالب أبي   بن   علي   حضرت و  اسالم  معظم پيامبر.  است   مشخص و ممتاز  گمراهي و  غي  راه  از   هدايت و رشد  راه  يعني 

  باطرل  و  حرق  شرر،  و خيرر   طريرق : بگويرد   که   کسي عذر  پس  .باشد مي شر و خير ، باطل و  حق  راه(  نجدين)  از  مقصود: فرمايند مي

  -نيست  موجه نبود  مشخص

 ياد . کند ياد خدا قهر و خشم خدا، تقوي را زياد مي. کند ياد خدا توکل را زياد ميمت است، ياد خدا حكمت و بركات زيادي را دارد، ياد خدا رح

توبره  صرد برار   . دهرد  کند ياد خدا عدل خدا را نشان مي ياد خدا اميد را زياد مي. گويد يحب التائبين نمي اهلل يحب التوابين ان. کند خدا عفو را زياد مي

 کنم؛  ، کمك کني کمكت مي«کنم اذکروني اذکرکم، يادم کني يادت مي»: بخشد شكستي باز مي

 در باره غذا داريم. افزايد ها مي ها الزم است و بر نعمت شكر نعمت: 

o «غذا بخوريد، شكر نعمت به جا بياوريد، كلوا واشكروا » 

o نجام بدين از غذا انرژي بگيريد و عمل صالح ا كلوا و اعملو الصالحات 

o بخوريد و انفاق کنيد، اطعام کنيد كلوا وانفقوا» ، 

o «بخوريد، اسراف نكنيد ،كلوا و ال تسرفوا» ، 

 

 هشدارها
 «ايم بخوريد،  اى که روزى شما کرده زهاى پاکيزهاز چي :َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغَضِبي َفَقْد َهَوىَٰ،ُكُلوا ِمْن َطيََِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَلا َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحلََّ َعَلْيُكْم َغَضِبي

 . «در آن طغيان نكنيد، که قهر و غضب من بر شما وارد خواهد شد و هر کس که قهر من او را بگيرد، قطعاً سقوط کرده است( ولي )

  کنند، آگراه اسرت   ها مخفى مى ها و آن چه دل خداوند از خيانت چشم: َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلَأْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصَُُّدوُريعلم الخائنه العين » :سوره غافر 11آيه» .

 بيند و آگاه است پشت نگاهت به نامحرم خيانت باشد خدا مي

  صداقت . «بازخواست کند؛( در ايمان و عمل صالح،)تا راستگويان را از صداقتشان ( خداوند از پيامبران پيمان محكم گرفت)»: سوره احزاب 8آيه

 .گيرد زيابي قرار ميشما مورد ار
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 رهيافتي از قرآن کريم در مورد نياز انسان به معنويت و زندگي سالم معنوي: گفتار پيش

 562/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم

 گيري نتيجه
کار اگر مقدس . شود کند، کارش ضايع نمي ، و از هواي نفس پيروي نمي«َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوىَٰ»اگر انسان بداند رهبري آسماني دارد که معصوم است، 

درمان، کار سخت است ولي اگر به نيت خدمت و براي خدا  پرستاران عزيز، اطباي کادر. کند باشد، آرامش نيز هست، خدا جبار است خدا حتماً جبران مي

ارجمندترين شما نزد » فرمايد سوره الحجرات مي 00کند، در آيه  کند، اگر زن و يا مرد باشد فرقي نمي شود، خدا اجر کسي را پايمال نمي باشد، آسان مي

روايت داريم سنگي را از . شود ها جاري مي شود، آرامش به دل حيدي ميگيرد، وقتي نگاه تو توحيدي ميوقتي خدمت رنگ . «خدا پرهيزگارترين شماست

َوَأْن »فرمايد  سوره النجم مي 02در آيه . نويسند نويسند، حتي اگر نيت کني ولي نتواني انجام دهي، برايت پاداش مي جلوي پاي کسي برداشتي، پاداش مي

 . دهند به سعي ما پاداش مي. «نيست( بهره ديگرى)انسان جز آنچه تالش کرده،  که براى و اين: َلْيَس ِلْلِإْنَساِن ِإلََّا َما َسَعىَٰ

 

 دعا
ترين ايمان رسان، و يقينم را برترين يقين گردان، و نيتم را به بهتررين   ايمانم را به درجه کامل خدايا: فرمايد در صحيفه سجاديه مي( ع)امام سجاد 

بارخدايا، نيتم را به لطف خود کامل و خالص گردان، و يقينم را بدان گونه که دانري بره راه   . دارها تبديل کنها منتهي ساز، و کردارم را به بهترين کر نيت

گره هر کاري که فكرش مرا به خود مشغول داشته بگشاي، و مرا در کاري قرار ده که فردا مرا از  خدايا...  صحت بر، و تباهي کارم را به قدرتت اصالح کن

نيازم گردان و روزيت را بر من وسعت ده، و به چشمداشت مبتاليم مكن،  اي مصروف دار، و بي ، و روزگارم را در آنچه از پي آنم آفريدهکني آن بازپرسي مي

دسرت   ام را به آلودگي خودپسندي تباه مكن، و خير و نيكي را براي تمام مردم به و ارجمندم ساز و گرفتار کبرم مفرما، و بر بندگيت رامم ساز، و بندگي

 .گذاري دور دار، و خوي عالي را به من عنايت فرما، و از فخرفروشي محافظتم کن من جاري ساز، و آن را از کدورت منّت

ها ببخش و تغييرمان بده اصالحمان کن هدايتمان کرن و مرا را از    هابه راه راست هدايت فرما و ما را در برابر اغفال در کار پروردگارا ما را در همه کار

 .ان قرار مدهن و خاسرالغاف

 

اهلل و برکاته والسالم عليكم و رحمه  
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