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نقش رزق حالل در سالمت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات
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چکیده
سالمت معنوی انسان به عنوان بعد چهارم سالمت مبتنی بر عوامل چندی است که از نگاه منابع دین اسالم
تغذیه و رزق حالل یکی از مهمترین آنهاست.در فرهنگ اسالم برای دستیابی  به رزق حالل و پرهیز از رزق
حرام توصیه های راهگشایی ارائه شده است،زیرا تغذیه از غذاهای پا ک و حالل می تواند در بهسازی شخصیت
و سالمت روح انسان تاثیرات مثبتی را به همراه داشته باشد همانگونه که استفاده از تغذیه نا پا ک و حرام،
پیامدهای نا گواری را در روح و روان انسان  برجای می گذارد.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از
منابع غنی اسالم ،تاثیرات رزق حالل بر سالمت معنوی انسان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
روش شناسی پژوهش :روش کار در این پژوهش بر اساس مطالعه کتاب خانه ای است که مبتنی بر بررسی
آیات و روایات مرتبط با موضوع می باشد.
یافته های پژوهش :در منابع غنی اسالم آیات و روایات فراوانی وارد شده است که عالوه بر تبیین جایگاه و
اهمیت رزق حالل ،آثار ارزشمند آن را بر سالمت شخصیت انسان بر شمرده است.
نتیجه گیری :از بررسی آیات و روایات به دست می آید که بهره جستن از رزق حالل آثار با برکتی را برای
سالمت معنوی انسان ،همچون تاثیر مثبت در شخصیت ،تقویت دینداری،توفیق بر اعمال نیکو ،نورانیت قلب
،بهره مندی از حمایت و محبت الهی،استجابت دعا ،به همراه خواهد داشت .
واژه های کلیدی :رزق،حالل،سالمت معنوی،انسان،آیات،روایات
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نقش رزق حالل در سالمت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

مقدمه
در میان ابعاد گونا گون سالمت،سالمت معنوی نقش
تعیین کننده ای در دستیابی انسان به سعادت واقعی دارد
ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

و فقدان آن می تواند منشأ بیماری های روانی و حتی
مشکالت جسمانی شود.
بر اساس نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های
محققان نیز،یکی از زمینه های عمده ی بیماری ها و
مشکالت روانی و عوارض جسمی و اجتماعی انسان ها،
احساس پوچی و بیهودگی است و این احساس،ناشی از
فقدان ُبعد معنوی سالمت در افراد است،دانشمندان در

دهه های اخیر متوجه شدند که تعریف سالمت ،دارای
نقیصه ای بزرگ است و تا کید بیش از حد بر جنبه های
مادی آن ،سبب غفلت از ُبعد بسیار مهم و اساسی دیگر
آن،یعنی ُبعد روحانی و معنوی سالمت شده است()1از

همین رو تالش های زیادی صورت گرفته است تا برای
حفظ سالمت معنوی و ارتقای آن ،راهکارهایی ارایه
گردد که از کارآمدی باالیی برخوردار باشد .در میان این
راهکارها  ،آن سازکارهایی است که در آموزه های نورانی
قرآن و اهل بیت(علیهم السالم)بیان شده است و هدف
از پژوهش پیش رو نیز،استخراج و تبیین یکی از مهم
ترین و کار آمدترین  راهکارهایی است که می تواند نقش
تعیین کننده ای در دست یابی و ارتقای سالمت معنوی
داشته باشد که عبارت است از رزق و روزی حالل .زیرا
رزق وروزی حالل از مؤثرترین ابزار برای تأمین سالمت
معنوی است .در آموزه های دینی اسالم تا کید فراوانی
بر کسب روزی حالل شده است زیرا نوع تغذیه به فرموده
امیرمومنان علی (علیه السالم) همانگونه که برجسم تأثیر
می گذارد بر قلب نیز تأثیر می گذارد،بر همین اساس

آن حضرت در توصیه ای به کمیل فرمود «:يَا كُ َم ْي ُل ِإ َّن
يم ت ُ َغذِّي
وح ِم َن الْ َقل ِ
اللِّسا َن يَبُ ُ
ْب َو الْ َقل ُْب يَقُو ُم بِالْ ِغذَا ِء فَانْظُ ْر ِف َ

ك َو َل
قَلْ َب َك َو ج ِْس َم َك فَ ِإ ْن لَ ْم يَ ُك ْن َذلِ َك َح َل ًل لَ ْم يَ ْق َبلِ اللَّ ُه ت َْسبِي َح َ

ك»( )2ای کمیل !همانا زبان از قلب نشأت می گیرد و
شُ ْك َر 
قوام قلب به غذاست،پس متوجه باش که قلب و جسم تو از

چه تغذیه می کنند ،ا گر غذا حالل نباشد،خداوند تسبیح و
شکر تورا قبول نمی کند.
در قرآن نیز خداوند به انسان سفارش نموده است

که در غذای خویش تأمل کند«فَلْيَ ْنظُ ِر ْ ِ
الن َْسا ُن إِ َل طَ َعا ِم ِه»
(عبس)24:و به دلیل اهمیت و جایگاه رزق در زندگی

انسان بیش از  123بار واژه «رزق» همراه مشتقّ ات آن در
قرآن به کار رفته است،در نوشتار پیش رو سعی شده است
که به این پرسش پاسخ داده شود ،رزق و روزی حالل در
آموزه های دینی چه نقشی در سالمت معنوی انسان دارد؟
مفهوم شناسی واژگان مرتبط
قبل از ورود به بحث تفصیلی و تبیین آثار رزق و روزی
حالل بر سالمت معنوی،ضرورت دارد تا مفاهیم واژگان
اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گیرد.
.1رزق

«رزق» در لغت به معنای آنچه مورد بهره برداری قرار
می گیرد آمده است()3و در لغت نامه دهخدا این واژه
در کاربرد های متعارف و معمول «روزی» در فارسی وبه
معنای غذا ،طعام ،قوت روزانه ،ضروریات زندگی و هر
آنچه از آن نفع بردارند گفته می شود()4اما در اصطالح،
«رزق» چیزیست ک بهره ی بندگان خدا باشد و اقسام
آنچه که بدان نیازمند است از خورا ک،پوشا ک،آشامیدنی
و...را شامل می شود()5
از منظر عالمه طباطبایی به هرچیزی که مایه دوام
حیات مخلوقات زنده است،رزق گویند،در واقع،رزق،
موهبت وبخششی است از ناحیه خدای متعال به
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بندگانش،بدون اینکه استحقاق آن را داشته باشند()5و

است،بنابراین،رزق نمی تواند حرام باشد()10و چگونه

در قولی دیگر اینگونه آمده است « :رزق» به معنای عطا

مکن است خداوند انسان را از چیزی نهی کند و سپس

وبخشش مستمری است که به منظوره ادامه ی حیات با

رزق او را در آن منحصر نماید)11(.

مستمر به آفریدگان است از آن به رزق تعبیر شده است()7

ب:رزق کریم

با توجه به تعریف های  یاد شده ،می توان در تبیین

در سوره سبأ،آیه  24آمده است که خداوند پاداش

معنای رزق اینگونه گفت :که هر بهره ای که از سوی

مؤمنان نیکوکار را،رزق کریم قرار داده داده است.صاحب

خداوند اعم از مادی و معنوی که انسان از آن برخوردار می
شود به آن رزق گفته می شود و هر آنچه که مخلوقات از آن
بهره مند نمی برند رزق گفته نمی شود.

مفردات در معنای واژه« َک َرم»گفته است َ «:والکَر ُم الیُقال اِ ّل فی
َم ِ
حاسنِ الکَبی َره»()12کرم گفته نمی شود مگر در نیکی های
بزرگ ،بنابراین رزق کریم،یعنی نعمت های بسیار فراوان و
بزرگی خواهد بود که از سوی خدا به اهلش داده می شود.

اقسام رزق در قرآن

«رزق» بر اساس آیات قرآن به چند قسم توصیف شده
است که عبارتند از :
الف:رزق حالل

ج:رزق حسن

در سوره نحل آیه 20آمده است« َو ِم ْن ثَ َر ِ
ناب
ات ال َّنخيلِ َو ْالَ ْع ِ
تَتَّ ِخذُو َن ِم ْن ُه َس َکرا ً َو ِرزْقاً َح َسناً ِإ َّن 
يف ذلِکَ َليَ ًة لِ َق ْومٍ يَ ْع ِقلُو َن» مراد از
«رزق حسن»آن نعمت هایی است که وقتی چشم انسان به

رزق حالل،به آن رزقی گویند که از راه مشروع و

آن می افتد چنان مجذوب آن می شودکه نمی تواند دیده

مجاز کسب شده باشد()7همانگونه که خداوند در قرآن

ازآن برگیرد و به غیر آن نگاه کند و تنها خداوند قدرت دارد که

بر استفاده از این نوع رزق سفارش کرده است« َو کُلُوا ِم َّم
َر َزقَ ُک ُم اللَّ ُه َحالالً طَ ِّيبا ً»(مائده)88 :

چنین رزقی را به کسی بدهد)13(.

بنا برعقیده ی شیعه مالی که از طریق حرام به انسان

.2سالمت

برسد،رزق محسوب نمی شودزیرا اوال،انسان مالک

واژه «سالمت»در لغت به معنای بی گزند شدن،بی

حرام نمی شود از این رو تصرف در آن جایز نیست()9

عیب شدن،آرامش وامنیت است()14این واژه در نگاه

ثانیاا گر حرام برای غاصب رزق باشد،پس نباید بر آن

سازمان جهانی بهداشت عبارت است :از تأمین رفاه کامل

عقابی مترتب باشد،در حالی که در آیات زیادی از جمله

جسمی و روانی و اجتماعی نه فقط نبودن بیماری و نقص

وحد
سوره نساء آیه  10و سوره مائده آیه  38به مجازات
ّ

عضو()15در فرهنگ اصطالحات آمده است که سالمت

غاصب در دنیا و آخرت اشاره شده است،ثالث ًا،در آیاتی

مثل« َو أَنْ ِفقُوا ِم ْن ما َر َزقْنا کُ ْم»(منافقون )10 :و « ِم َّم َر َزقْنا ُه ْم
يُ ْن ِفقُو َن»(بقره )3:امر به انفاق بخشی از رزق شده است،در
حالی که در موارد متعددی نیز از انفاق حرام نهی شده

عبارت است از  :آمادگی و رفاه جسمی،روانی،اجتماعی و
معنوی که افراد از آن لذت ببرند،سالمت تنها نبود بیماری
نیست،بلکه چند ُبعدی بوده و در یک گستره فرهنگی
وسیع تعریف می شود()16
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نیاز فرد مطابقت دارد.از آنجا که روزی خداوند،عطای
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.3سالمت معنوی

و انرژی الزم و کافی را برای انجام اعمال حیاتی تأمین

سالمت معنوی در اصطالح پزشکی با رویکرد مادی

کنند،به بیان دیگر رابطه ی بین مواد غذایی که بدن

گرایانه،فرایندی است که با بهره گیری از آن می توان

می گیرد و نحوه ی استفاده بدن از آن مواد را که بتواند

به درمان بیماران جسمی کمک کرد ولی در اصطالح

سالمتی را برای خود تأمین کند ،تغذیه گویند)22(.

غیرپزشکی یا پزشکی معنی گرا،سالمت معنوی فرایندی
است که عالوه بر بهره گیری در درمان جسمی بیماران ،می

انواع غذا

تواند در درمان روحی و روانی بیماران نیز مفید باشد و از

«غذا»اعم از خوردنی ها و نوشیدنی ها با توجه به آثار

آن باالتر می تواند شرایطی در جامعه پدید آورد که سالمت

جسمی و روانی بر اساس فرموده امام رضا(علیه السالم) به

اجتماعی را نیز افزایش دهد و در نهایت به کمال وتعالی

پنج تقسیم شده است)23(:

همه جانبه انسان و انسانیت کمک کند()17در تعریف کامل

آن حضرت در این باره فرموده است«:اسالم هر آنچه

تر می توان گفت  :سالمت معنوی عبارت است از حالت

را برای سالمت جسم و روان خطرنا ک می داند،حرام یا

اطمینان،امنیت،آرامش وسکون قلبی و روحی که از اعتقاد

مکروه و آنچه را برای انسان الزم و مفید می داند واجب یا

و اعتماد به منبع و قدرتی برتر و متفاوت از عوامل مادی

مستحب دانسته است،همچنین آنچه را سودو زیانی برای

و پیرامونی ناشی می شود و باعث افزایش امید،رضایت

جسم و روانی ندارد،مباح خوانده است()24

مندی و نشاط درونی می گردد و در نهایت به سالمت و
تعالی همه جانبه انسان و انسانیت کمک می کند)18(.

اهمیت تغذیه

افرادی از این نوع سالمت برخوردار خواهند بودکه دارای

تغذیه از ضرورتی ترین و حیاتی ترین نیاز دایمی بشر

جهان بینی توحیدی بوده و از باور قلبی مستحکم نسبت به

بلکه تمام موجودات زنده می باشد،حتی پیامبران الهی

آفریننده عالم و جهان ابدی بهره مند باشند.

از آن مستثنی نیستند « َو ما أَ ْر َسلْنا قَبْلَکَ ِم َن الْ ُم ْر َسل َني إِالَّ إِنَّ ُه ْم
لَ َيأْکُلُو َن الطَّعا َم»(فرقان)20

.4تغذیه

ون»(تین:
الز ْي ُت ِ
سوگند به برخی از غذاها« َو ال ِّت ِ
ين َو َّ

واژه «تغذیه» در لغت به معنای گونا گونی به کار

،)1نامگذاری یکی ار سوره های قرآن به مائده(سفره

رفته است که عبارت است از هرگونه طعام از خوردنی و

غذا)،توصیف خداوند به طعام دهنده ی موجودات عالم

نوشیدنی ها()19و آنچه رشدو نمو جسم به آن بستگی

هستی ودستور تامل و تفکر در خوردنی هاوهمچنین

دارد()20و به معنای خوراندن،خورا ک دادن و خوردن نیز

توصیه های فراوان اهل بیت(علیهم السالم)درباره آداب

آمده است(.)21

خوردن و آشامیدن ،بر جایگاه ارزشمند تغذیه در مکتب

از نظر علمی ،تغذیه،مجموعه تغییر و تبدیل مواد
غذای در بدن است که موجب می شود عضو زنده و سلول
ها مواد ُمغَ ّذی را دریافت وآنها را در رشد ونمو،نوسازی

و نگهداری عضو ،مصرف کنند،همچنین بتواند حرارت

اسالم داللت دارد.
ارزش رزق حالل

براساس قاعده حلیت که بر گرفته از دالیل قرآنی« ُه َو
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ش ٍء
الَّذی َخل ََق لَ ُک ْم ما ِفی اْألَ ْر ِض َجمی ًعا»(بقره  )29و روایی«ك ُُّل َ ْ
ُه َو ل ََك َح َل ٌل َحتَّى ت َ ْعلَ َم أَنَّ ُه َح َرام»(،)25خوردن و آشامیدن هر
چیزی حالل و مجاز است،مگر آنکه دلیلی بر حرام بودن

نزدیکی نکنم،فرمود«:چه جهادی برتر از پا ک نگه داشتن
شکم و شرمگاه»()30
نقش و آثار رزق حالل

خداوند در آیات گونا گون ،استفاده از غذای پا ک و

رزق حالل به دلیل تاثیر فوق العاده ای که در زندگی

حالل را توصیه کرده است،مال ک حالل بودن براساس

انسان دارد یکی از مباحث مهم فقه زندگی می باشدو

آیه« َويُ ِح ُّل لَ ُه ُم الطَّيِّبَ ِ
ات»(اعراف)157 :طیب بودن است و

احکام زیادی در آموزه های دینی برای تشریح این مهم

مراد از «طیب»در خوردنی ها،پا کی از آلودگی ها،سودمند

وجود دارد زیرا انسان مومن باید در این مسأله اهتمام

بودن و ناقص نبودن است()26از رسول خدا(صلی الله علیه
و آله)نیز در ارزش رزق حالل وارد شده است که فرمودند

جدی داشته باشدتا از زندگی پا ک و سالمت جسمانی و
ّ

معنوی برخوردار و مسیر کمال را به شایستگی بپیماید.

«:خداوند متعال انسانی را که برای به دست آوردن رزق

در این بخش به تعدادی از مهم ترین آثار رزق حالل در

حالل می کوشد دوست دارد)27(».در سیره عملی آن

زندگی اشاره می شود

حضرت نیز نقل شده است که تا به حالل بودن غذایی
یقین نمی کرد آن را نمی خورد از همین رو وقتی در

.1تقویت دینداری

یکی از روزهای طوالنی و سوزان ظرف شیری برای آن

«دینداری» واژه ای مرکب از «دین وداری» است که

حضرت آوردند پیش از نوشیدن برای اطمینان از حالل

دین در اصل به معنای خضوع و انقیاد در برابر برنامه

بودن  آن،از شیوه تهیه آن پرسید و زمانی که دلیل این

یامقرراتی معین -نه هر طاعتی -است که مفاهیمی

پرسش را از ایشان جویا شدند،فرمودند «:به دلیل آنکه
پیامبران(علیهم السالم)فرمان یافته اند که جز غذای حالل

تعبد،محکوم   و تسلیم شدن در برابر
همچون طاعتّ ،
یک فرمان،داوری ،قانون،کیفر و پاداش به این معنای

نخورند و جز کار نیک انجام ندهند»()28

اصلی نزدیکتر است( )31ودر تعریف دیگر دین بر اصول

همچنین آن حضرت،در ارزش تهیه غذای حالل

عقاید واخالق اطالق شده است( )32در اصطالح به

فرمود «:درهای بهشت به روی کسی که غذایش را از

معنای طاعت و فرمانبرداری گرفته شده است( )33و به

دست رنجش تهیه می کند ،گشوده می شود و از هر دری

اعتبار انقیاد و تبعیتی که از یک آیین و شریعت می شود

که بخواهد می تواند وارد شود و خداوند با نظر رحمت به او

به آن دین گفته می شود )34(.واژه «داری» به معنای

می نگرد و او را عذاب نخواهد کرد و به سرعت از پل صراط

داشتن و دارا بودن است ،بنا بر این انسان دیندار ،کسی

عبور خواهد کرد)29(».

است که زندگی خود را در تمام حوزه های اعتقادی و

از امام باقر(علیه السالم) نیز در ارزش تغذیه حالل

عملی در ارتباط با خداوند تعریف می کند و تالش دارد

روایت شده است که در پاسخ به کسی که گفت :من در

تا بر اساس باورهای دینی ،تمام اعمال خویش را به

عمل ناتوانم و نماز و روزه کم بجا می آورم(فقط به واجبات

کامل ترین وجه انجام دهد و جز رضایت خداوند چیزی

ا کتفا می کنم)اما می کوشم جز حالل نخورم و جز با حالل

دیگری را مورد نظر قرار ندهد .به بیان کلی ،دینداری
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یعنی داشتن التزام دینی به نحوی که نگرش،گرایش و

یا روزی نموده ای،حالل،پا ک،فراوان،با برکت،دست

کنش های فرد را متاثر سازد)35(.

یافتنی و آسان به دست آمدنی قرار بده و با راحتی،عافیت،

براساس پژوهش های انجام گرفته با رویکرد روان
ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

شناختی ثابت شده است که دینداری آثارمثبتی

تندروستی و خوش بختی از سوی خود مقرر کن ،به
درستی که تو بر هر چیز توانایی»()40

بر سالمت روانی و معنوی دارد )36(.همانگومه که

بنابراین دینداری که یکی از راهکارهای تاثیر گذاردر

دینداری نقش مهمی در نوع تغذیه دارد زیرا افراد

حفظ و تقویت سالمت معنوی است را می توان با بهره

دیندار از غذاهای ضرر رساننده به سالمتی مثل الکل،

جستن از رزق حالل و پا ک به دست آورد و تقویت

گوشت خوک یا از خوردن غذاهای داغ پرهیز می کنند و

نمودزیرا انسان دیندار با ایجاد ارتباط معنوی با قدرت

این رعایت غذایی در حفظ سالمتی جسمی و معنوی اثر

بی کران خالق هستی   به این درجه از اطمینان دست

چشم گیری دارد.

پیدا می کند که یک نیروی قوی دائما اورا پشتیبانی

بر همین اساس دینداری می تواند یکی از عوامل
تاثیر گذار و تامین کننده سالمت معنوی ،روانی و جسمی

می کند« اِ َّن الل َه یُدا ِف ُع َعنِ الَذی َن آمنوا»(حج )38:این

گونه انسان های متدین و با ایمان با تکیه براعتقاد و

باشد و بر اساس فرموده امام صادق(علیه السالم) یکی

ایمانشان در برابر حوادث روزگارازآرامش بیشتری بر

از   راهکارهای تقویت این عامل مهم ،یعنی دینداری،

خوردارند و کم تر در معرض اضطراب و نگرانی قرار می

استفاده از رزق و روزی حالل می باشد ،لذا آن حضرت در

الصالِحات ...ال خ ٌ
َوف َعلیهم و ال
گیرند«.اِ َّن الَذی َن آمنواو َع ِملوا ّ

توصیه ای به یکی از اصحابش فرمود «:طلب روزی حالل

ُهم یَحزنو َن»(بقره)277:

کند»( )37و خود آن حضرت نیز در طلب روزی حالل،

.2توفیق عمل نیکو

را فرو مگذار که روزی حالل تو را در دینداری یاری می
خودش را به زحمت می انداختند و در بیان فلسفه این

بهره جستن از روزی حالل و پا ک،زمینه توفیق

کارش می فرمودند«:من در زمین خودم تالش می کنم و

الهی بر انجام کارهای شایسته و نیک را فراهم می کند،

عرق می ریزم ،در حالی که خدمتکارانم می توانند این کار

برخی آیات به چنین موضوعی اشاره دارد که از جمله این

را انجام بدهند ولی با این کارم می خواهم خداوند متعال
ببیند که من در پی روزی حالل هستم» )38(.ایشان

آیه است که خداوند می فرماید «:کُلوا ِم َن الط ِ
َّیبات َواع َملوا

صالحا ً»(مومنون)51:؛از غذاهای پا کیزه بخورید و عمل

در عظمت به دست آوردن روزی حالل به یکی دیگر از

شایسته انجام دهید.

یارانش فرمود«:شمشیر زدن و جنگیدن آسان تر از به
دست آوردن روزی حالل است»()39

این آیه بنا بر نظر برخی از مفسران به رابطه و تاثیر
غذای حالل در انجام کارهای نیک اشاره دارد()41

همچنین آن حضرت در مناجاتش برای دستیابی به

همانگونه که بر اساس آیه  91سوره مائده ،خوردنی و

روزی حاللی که سالمتی وسعادت را به دنبال داشته باشد

آشامیدنی حرام همچون مشروب ،زمینه ایجاد دشمنی و

از خداوند اینگونه درخواست می کردند «:خدایا بر محمد

کینه میان مومنان را فراهم می کند و انسان را از یاد خدا و

و خاندان او درود فرست وآنچه را برایم قسمت کرده و

اقامه نماز باز می دارد.

عیسی عیسیزاده و همکاران

امیر مومنان علی (علیه السالم) نیز در فراهم شدن
توفیقات الهی بوسیله کسب روزی حالل فرمودند«:از
مایههای توفیق و موفقیت آزاد مردآن است که روزی
از دیگر آیاتی که می توان برای تاثیر تغذیه بر اعمال
و رفتار انسان به آن اشاره کرد،آیه  41سوره مائده می
باشد که در باره گروهی از یهود که مرتکب کارهای
خالفی از قبیل جاسوسی بر ضد اسالم و تحریف حقایق

کتب آسمانی شده بودند ،می فرماید«:ا ُول ِئکَ الَذی َن مل یُر ِد
الل ُه ا َن یُطَ ِّه َرقُلُوبَهم»؛آنها کسانی هستند که خدا نخواسته
است دل هایشان را پا ک کند .و بال فاصله در آیه بعد می
فرماید«:آنها بسیار سخنان تورا گوش فرا می دهند تا آن
را تکذیب کنند و بسیار مال حرام می خورند»(مائده)42:
این تعبیر نشان می دهد که آلودگی دل های آنها بر اثر
اعمالی همچون تکذیب آیات الهی و خوردن مال حرام به
طور مداوم بوده است زیرا بسیار از فصاحت و بالغت دور
است که اوصافی را برای آنها بر شمارد که هیچ ارتباطی
با جمله«مل یُ ِر ِد الل ُه ا َن یُط ِّه َر قُلُوبَهم» نداشته باشد )43(.در

.3نورانیت قلب

با توجه به سخن نورانی امیرمومنان علی (علیه السالم)
قوام و اساس هر قلبی  به  آن غذایی است که مورد استفاده
انسان قرار می گیرد،بر همین اساس آن حضرت به یکی از
یارانش توصیه می کند که به نوع غذای مورد مصرفش توجه
داشته باشد،زیرا ا گر آن غذا حالل و پا ک باشد سبب نورانیت
قلب می گردد همانگونه که رسول خدا(صلی الله علیه و آله)در

ني يَ ْوما ً نَ َّو َر اللَّ ُه قَلْبَ ُه»()45
این باره فرمود َ «:م ْن أَك ََل الْ َح َل َل أَ ْربَ ِع َ

هرکس چهل روز از غذای حالل استفاده کند خداوند قلب
اورا روشن می کند.و همچنین آن حضرت در سخنی
خطاب  به حضرت علی(علیه السالم) فرمود«:ای علی هر
آن کس که حالل خواری  را پیشه خود کند ،دینش روشن و
قلبش درخشان شده و اشک چشمش از خوف خدا جاری
گردد )46(».امیر مومنان علی (علیه السالم) نیز در تاثیر
َلب ِمن ا َکلِ ال َحال ِل»()47؛
رزق حالل بر قلب فرمود«:ضیا ُء الق ِ
نورانیت قلب از خوردن غذای حالل است ،همانگونه که به
فرموده امام حسین(علیه السالم) خوردن غذای حرام می
تواند سبب قساوت وتاریکی قلب گردد)48(.

تفسیر روح البیان بعد از اشاره به ارتباط اعمال شایسته با
تغذیه حالل به این اشعار استناد شده است:
علم حکمت زاید از لقمه حالل
عشق و رقت آید از لقمه حالل
چون زلقمه تو حسد بینی و دام
جهل و غفلت زاید آن را دام حرام
لقمه تخم است و برش اندیشه ها  -لقمه بحرو گوهرش
اندیشه ها()44
البته این نکته الزم به یادآوری است که غذا علت تامه
برای اعمال نیست بلکه در حد زمینه و شرط است یعنی
نوع تغذیه می تواند زمینه برخی از گرایش های درست یا
نادرست را در انسان و نسل او فراهم نماید.

.4جلب رحمت و محبت الهی

تالش برای طلب روزی حالل و استفاده از آن،یکی
از عواملی است که به تعبیر رسول خدا(صلی الله علیه وآله)
می تواندسبب جلب رحمت()49و محبت( )50الهی شود
که در این صورت می تواندبه سالمت معنوی و آرامش
روحی و روانی دست پیدا کند است زیرا انسان مومن وقتی
بداند با انجام کاری همچون تغذیه  از حالل مورد رحمت
و محبت خداوند قرار می گیرد احساس آرامش می کند.
بر همین اساس امیر مومنان علی (علیه السالم)در گرمای
روز برای طلب روزی حالل به بیرون می رفتند و دوست
داشتند خدای متعال او را در این حالت ببیند()51
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 .5تاثیر مثبت در شخصیت انسان

حرام می باشد)56(.وهمین نکته در حدیث قدسی آمده

یکی از  چیزهای تاثیر پذیر از رزق و روزی حالل و

لی االِجابَه فالت َح ُجب
است که خداوند فرمود «:فَ ِمنکَ ال ُّدعا و َع َّ
َع ّنی َدع َو ٌه ّال َدع َو َة آکِلِ ال َحرامِ »()57؛ بنده من تو دعا کن ،من

دقت در غذاهای کودکان شده است چون شخصیت آنها

می رسد مگر دعای کسی که مال حرام می خورد.از امام

غذاهای پا ک ،شخصیت انسان است بر همین اساس
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در آموزه های دین اسالم سفارش های فراوانی در باره
براساس نوع غذا شکل  می گیرد ،همانگونه که در توصیه

های امیر مومنان علی(علیه السالم) آمده است که توجه کنید

چه کسی به فرزند شما شیر می دهد زیرا کودک با همین
وضع پرورش می یابد( )52وآن حضرت در سخنی دیگر
در فلسفه دقت در انتخاب دایه برای فرزند فرمود«:برای

شیر دهی کودکتان بهترین هارا انتخاب کنید همچنان که
این دقت را در انتخاب همسر رعایت می کنید چرا که شیر

طبیعت ها را دگرگون می کند»( )53با توجه به اهمیت و
جایگاه رزق حالل در شخصیت فرزندان است که رسول
خدا(صلی الله علیه وآله) یکی از حقوق فرزندان بر پدر را

تامین رزق پا ک و حالل دانسته است()54
 .6برخورداری از حمایت خداوند

یکی از شاخصه های سالمت معنوی،داشتن آرامش

روحی و روانی در زندگی است و این نعمت در صورتی نصیب

انسان می شود که خود را در پناه خداوند ببیند و از حمایت

های او بر خوردار گردد و این لطف و عنایت الهی به فرموده
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) شامل حال کسانی خواهد شد

که از خوردنی و نوشیدنی های حالل و پا کیزه بهره ببرند)55(.

اجابت می کنم،بدان که تمام دعاها به پیشگاه اجابت من
صادق(ع) نیز در همین باره نقل شده است که ا گر کسی
با مال حرام به حج برود،هنگامی که«لبیک» گوید جواب
رد به او داده می شود و ا گربا مال حالل به حج رود پاسخ
مثبت به او داده می شود»()58
نتیجه گیری

از بررسی آموزه های نورانی قرآن و اهل بیت(علیهم
السالم) و دیگر مباحث ارائه شده در این پژوهش می توان
به نتایج ذیل اشاره کرد:
 .1تغذیه از حیاتی ترین نیازهای دایمی بشر می
باشدکه نقش تعیین کننده ای در سالمت جسمی و
معنوی بشر دارد و در آموزه های دینی احکام و آداب
فراوان و ارزشمندی در باره آن آمده است.
 .2رزق حالل  نقش تاثیر گذاری در دستیابی انسان
به دیگر ابعاد سالمتی و سعادت واقعی دارد و این ُبعد از
سالمت در صورت تامین،آثار با برکتی همچون حالت
اطمینان،احساس امنیت،رضایت مندی،نشاط درونی و
امید فراوان به همراه خواهد داشت.
 .3شرط اصلی برخورداری از سالمت معنوی،وجود

 .7استجابت دعا
درخواست کردن و دعا نمودن یکی ازراه هایی است که

بر اساس توصیه خداوند«ا ُد ُعونی ا َستَجِب لَکم»(غافر)60:؛

می توان در کنار تالش و کوشش،بسیاری از نعمت ها

همچون سالمتی معنوی ،جسمی و عاقبت بخیری را
بدست آورد به شرط آنکه شرائط اجابت دعا رعایت شود
که بفرموده رسول خدا(صلی الله علیه وآله) یکی از مهم ترین

شرط ها استفاده از رزق پا ک و حالل  و پرهیز از غذاهای

اعتقاد راسخ به منبع الیزال الهی و رعایت توصیه های آن
خالق بی همتا است که یکی از مهمترین آنها بهره مندی از
رزق حالل و پا ک و پرهیز از غذاهای حرام و ناپا ک می باشد.
 .4طلب روزی حالل و بهره جستن از رزق پا ک ،آثارو
برکات زیادی همچون ،تقویت دینداری،توفیق عمل
نیکو،نورانیت قلب ،جلب رحمت و حمایت الهی،شکل
گیری شخصیت مثبت ،برخورداری از حمایت خداوند
واستجابت دعارا در پی خواهد داشت.
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The role of Halal livelihood in the spiritual health of man from the perspective of

Esa esazadeh1*, Nikzad iesazadeh2

Abstract
The spiritual health of man as the fourth dimension of health is based on several factors that are
considered by sources of Islam in the religion of Islam and Halal livelihood is one of the most important
ones. In Islamic culture, for the purpose of obtaining halal livelihood remedies and avoiding haram’s
provisions, advisory recommendations are given, because nutrition Clean and solvent foods can have
positive effects in improving the personality and health of the human soul, as the use of unclean and haram
nutrition brings bad consequences into the human psyche. The current research seeks to Using Islamic rich
sources, the effects of halal livelihood treatments on human spiritual well being are analyzed Rossi’s.
Methodology of research: The method of work in this research is based on the study of a book house based on

the study of verses and narrations related to the subject
Research findings: In rich sources of Islam, there are many verses and narratives that in addition to explaining

the place and importance of halal livelihood treatments, its valuable effects on the health of human personality
has been counted
Conclusion: It follows from the study of verses and narratives that the use of halal livelihood works brings blessed

effects to human spiritual well-being, such as positive effect on personality, strengthening of religiosity, success in
good deeds, heart luminosity, enjoyment of protection and affection Divine will have the privilege of prayer.
Key words: livelihood, Halal, spiritual health, human, verses, narrations
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