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  بهداشت
  امام علی علیه السلامآموزه های در 

 

سهم  یعنی 1َولَا تَنَْس نَصِيبََك ِمنَ الد ُّنَْيا درباره آیه  .1

]یعنی[ سلامتی،   فرمود:   خود را از دنیا فراموش مکن

توانایی، فرصت، جوانی و شادابی ات را فراموش 

 .2مکن، تا با آنها، آخرت را به دست آوری

  ارزش چهار چیز را جز چهار گروه نمی شناسند:  .2

جوانی را جز پیران، آسایش را جز گرفتاران، سلامتی 

 . 3را جز بیماران و زندگی را جز مردگان

 .4 سلامتی بهترین نعمت است .3

پوشش زن برای سلامتی اش مفیدتر است و زیبایی او  .4

 . 5را با دوام تر می کند

 . 6می کندحسادت، بدن را فرسوده و بیمار  .5

نتیجه تفریط و کوتاهی، پشیمانی است و ثمره  .6

 .7دوراندیشی سلامت

خیری که به دنبال آن آتش باشد، خیر نیست و شری  .7

که به دنبال آن بهشت باشد، شر نیست. هر نعمتی جز 

 . 8بهشت ناچیز است و هر بلایی جز آتش، سلامتی

دو نعمت است که ارزش آنها را نمی داند مگر کسی  .8

 . 9ا را از دست داده باشد: جوانی و تندرستیکه آنه
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 .1151 غررالحکم، ح -4 

 .5821غررالحکم، ح  -5 

 943غررالحکم، ح  -6 

 .313، ص 2محاظرات، ج -7 

 .387نهج البلاغه، حکمت  -8 

 . 11گواراترین نصیب ها سلامتی است .9

هرکسی در دنیا سلامت داشته باشد ایمن می شود و  .11

هرکس )به سبب کوتاهی( بیمار شود پشیمان خواهد 

 . 11شد

آگاه باشید که یکی از بلاها فقر است و سخت تر از  .11

بیماری دل فقر، بیماری تن و سخت تر از بیماری بدن، 

است. آگاه باشید که از نعمت ها، وسعت مالی و بالاتر 

از وسعت مالی، سلامت بدن و بالاتر از سلامت بدن، 

 .12 تقوای دل است

 .13 چه بسا دارو موجب بیماری می شود .12

 . 14هیچ پیشگیری همچون تأمین سلامت مؤثر نیست .13

 . 15دست یابی به تندرستی جز با پرهیز میسر نیست .14

 . 16تر از دوام بیماری نیست مصیبتی بزرگ .15

 . 17هیچ لذتی در زندگی گواراتر از سلامت نیست .16

 . 18بیماری یکی از دو زندان برای آدمی است .17

 . 19سلامت گواراترین نعمت هاست .18

کم خوردن، جان را گرامی تر و تندرستی را پایدارتر  .19

 . 21می کند

هرکه در خوردن اندازه نگه دارد تندرستی اش فزونی  .21

 . 21دیشه اش سالم می ماندمی گیرد و ان
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 تهیه و تنظیم:
 استان البرز بنیاد بین المللی غدیر

و شما   منظور خداوند از آیه ای که در آن می فرماید:  .21

خوبی، همان تندرستی و   را با بد و خوب می آزماییم

  .1توانگری است و بدی، همان بیماری و ناداری است

 . 2زکات تندرستی، کوشیدن در طاعت خداست .22

 . 3کامل ترین نصیب، تندرستی است .23

 . 4عمت هاستتندرستی، برترین ن .24

 . 5با تندرستی، لذّت کامل می شود .25

امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش امام  .26

پسرم! تنگدستی، بلا است؛  حسن علیه السلام فرمود:

سخت تر از آن، ناتندرستی؛ و از آن سخت تر، بیماریِ 

 .6! دل است

 .  7شب زنده داری، مایه تندرستی است .27

 .  8هاست تندرستی، دل پذیرترین لذّت .28

 .  9روزه، نیمی از تندرستی است .29

 .11 خوابْ مایه آسودن از درد و رنج است .31

خور و خواب زیاد، جان آدمی را تباه می سازد و  .31

 . 11زیان به بار می آورد

هرکه در خوردن اعتدال داشته باشد، تندرستی اش  .32

 . 12فزونی می گیرد و اندیشه اش سالم می ماند

راحت است، هر چند جسمش سالم حسود، همیشه نا .33

 . 13باشد
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خواب میان مغرب و عشا و خواب پیش از طلوع  .34

 . 14خورشید، فقر می آورد

خودتان را با آب ]بشویید[ و از بوی نامطبوعی که  .35

مایه آزار دیگران است پاکیزه سازید. به ]سر و وضع[ 

عزّوجلّ از بندگانی که  خودتان برسید؛ زیرا خداوند

 . 15یه بیزاری است ، نفرت داردنشستن با آنان ا

با کم خوردن و کم نوشیدن با هوای نفس خود مبارزه  .36

کنید تا فرشتگان در کنار شما حضور یابند و شیطان و 

 . 16وسوسه هایش از شما بگریزد

کسی که درد نهفته خود را کتمان کند، طبیبش از  .37

  .17درمان او ناتوان شود

 . 18شگفت است که حسودان از تندرستی غافلند .38

لباس تمیز، غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی  .39

  .19نماز است
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