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نقش رزق حالل در سالمت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

مقدمه
درمیانابعادگوناگونسالمت،سالمتمعنوینقش
تعیینکنندهایدردستیابیانسانبهسعادتواقعیدارد
حتی و روانی های بیماری منشأ تواند می آن فقدان و

مشکالتجسمانیشود.
های پژوهش و تحقیقات از حاصله نتایج اساس بر
و ها بیماری ی عمده های زمینه از نیز،یکی محققان
مشکالتروانیوعوارضجسمیواجتماعیانسانها،
احساسپوچیوبیهودگیاستوایناحساس،ناشیاز
فقدانُبعدمعنویسالمتدرافراداست،دانشمنداندر
،دارای تعریفسالمت که متوجهشدند اخیر های دهه
نقیصهایبزرگاستوتاکیدبیشازحدبرجنبههای
مادیآن،سببغفلتازُبعدبسیارمهمواساسیدیگر
معنویسالمتشدهاست)1(از و روحانی ُبعد آن،یعنی
برای تا است گرفته زیادیصورت روتالشهای همین
ارایه راهکارهایی آن، ارتقای و معنوی سالمت حفظ
گرددکهازکارآمدیباالییبرخوردارباشد.درمیاناین
راهکارها،آنسازکارهاییاستکهدرآموزههاینورانی
وهدف است السالم(بیانشده بیت)علیهم اهل و قرآن

مهم از یکی تبیین و نیز،استخراج رو پیش پژوهش از
ترینوکارآمدترینراهکارهاییاستکهمیتواندنقش
تعیینکنندهایدردستیابیوارتقایسالمتمعنوی
.زیرا وروزیحالل ازرزق عبارتاست که باشد داشته
ابزاربرایتأمینسالمت ازمؤثرترین رزقوروزیحالل
فراوانی تاکید اسالم دینی آموزههای در است. معنوی
برکسبروزیحاللشدهاستزیرانوعتغذیهبهفرموده
امیرمومنانعلی)علیهالسالم(همانگونهکهبرجسمتأثیر
اساس همین گذارد،بر می تأثیر نیز قلب بر گذارد می
إِنَّ  كَُميُْل  :»يَا  فرمود کمیل به ای توصیه در حضرت آن
ي  ِفيَم تَُغذِّ ِبالِْغَذاِء فَانْظُْر  الَْقلُْب يَُقوُم  َو  الَْقلِْب   اللِّساَن يَبُوحُ  ِمنَ  

قَلْبََك َو ِجْسَمَك فَإِْن لَْم يَُكْن ذَلَِك َحَلًل لَْم يَْقبَِل اللَُّه تَْسِبيَحَك  َو َل 

ُشْكرَك «)2(ایکمیل!همانازبانازقلبنشأتمیگیردو

قوامقلببهغذاست،پسمتوجهباشکهقلبوجسمتواز
چهتغذیهمیکنند،اگرغذاحاللنباشد،خداوندتسبیحو

شکرتوراقبولنمیکند.
است نموده سفارش انسان به خداوند نیز قرآن در
طََعاِمِه« إَِل  اْلِنَْساُن  کند»فَلْيَْنظُِر  تأمل غذایخویش در که
زندگی در رزق جایگاه و اهمیت دلیل به )عبس:24(و
انسانبیشاز123بارواژه»رزق«همراهمشتّقاتآندر
قرآنبهکاررفتهاست،درنوشتارپیشروسعیشدهاست

کهبهاینپرسشپاسخدادهشود،رزقوروزیحاللدر
آموزههایدینیچهنقشیدرسالمتمعنویانساندارد؟

مفهوم شناسی واژگان مرتبط
قبلازورودبهبحثتفصیلیوتبیینآثاررزقوروزی
حاللبرسالمتمعنوی،ضرورتداردتامفاهیمواژگان

اصلیپژوهشموردبررسیقرارگیرد.

1.رزق

»رزق«درلغتبهمعنایآنچهموردبهرهبرداریقرار
واژه این دهخدا نامه لغت در است)3(و آمده گیرد می
درکاربردهایمتعارفومعمول»روزی«درفارسیوبه
هر و زندگی ضروریات روزانه، قوت طعام، غذا، معنای
آنچهازآننفعبردارندگفتهمیشود)4(امادراصطالح،
اقسام و باشد خدا بندگان ی بهره ک چیزیست »رزق«
آنچهکهبداننیازمنداستازخوراک،پوشاک،آشامیدنی

و...راشاملمیشود)5(
دوام مایه که هرچیزی به طباطبایی عالمه منظر از
واقع،رزق، گویند،در است،رزق زنده مخلوقات حیات
به متعال خدای ناحیه از است وبخششی موهبت
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باشند)5(و راداشته اینکهاستحقاقآن بندگانش،بدون
درقولیدیگراینگونهآمدهاست:»رزق«بهمعنایعطا
وبخششمستمریاستکهبهمنظورهادامهیحیاتبا
خداوند،عطای روزی که آنجا دارد.از مطابقت فرد نیاز
مستمربهآفریدگاناستازآنبهرزقتعبیرشدهاست)7(
باتوجهبهتعریفهاییادشده،میتواندرتبیین
سوی از که ای بهره هر که گفت: اینگونه رزق معنای
خداونداعمازمادیومعنویکهانسانازآنبرخوردارمی
شودبهآنرزقگفتهمیشودوهرآنچهکهمخلوقاتازآن

بهرهمندنمیبرندرزقگفتهنمیشود.

اقسام رزق در قرآن

»رزق«براساسآیاتقرآنبهچندقسمتوصیفشده
استکهعبارتنداز:

الف:رزق حالل

و مشروع راه از که گویند رزقی آن حالل،به رزق
قرآن در خداوند که باشد)7(همانگونه شده کسب مجاز
کُلُوا ِممَّ  براستفادهازایننوعرزقسفارشکردهاست»َو 

َرزَقَُکُم اللَُّه َحللً طَيِّباً«)مائده:88(

بنابرعقیدهیشیعهمالیکهازطریقحرامبهانسان
مالک اوال،انسان شودزیرا نمی محسوب برسد،رزق
نیست)9( آنجایز در روتصرف این از نمیشود حرام
آن بر نباید باشد،پس رزق غاصب برای حرام ثانیااگر
عقابیمترتبباشد،درحالیکهدرآیاتزیادیازجمله
سورهنساءآیه10وسورهمائدهآیه38بهمجازاتوحّد
غاصبدردنیاوآخرتاشارهشدهاست،ثالثًا،درآیاتی
مثل»َو أَنِْفُقوا ِمْن ما َرزَقْنا کُْم«)منافقون:10(و»ِممَّ َرزَقْناُهْم 
يُْنِفُقوَن«)بقره:3(امربهانفاقبخشیازرزقشدهاست،در

انفاقحرامنهیشده از حالیکهدرمواردمتعددینیز

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

رزقاورادرآنمنحصرنماید.)11(

ب:رزق کریم

پاداش خداوند که است آمده 24 سبأ،آیه سوره در
مؤمناننیکوکاررا،رزقکریمقراردادهدادهاست.صاحب
مفرداتدرمعنایواژه»َکَرم«گفتهاست:»َوالَکرُم لیُقال اِّل فی 
َمحاِسِن الَکبیرَه«)12(کرمگفتهنمیشودمگردرنیکیهای

بزرگ،بنابراینرزقکریم،یعنینعمتهایبسیارفراوانو
بزرگیخواهدبودکهازسویخدابهاهلشدادهمیشود.

ج:رزق حسن

درسورهنحلآیه20آمدهاست»َو ِمْن َثَراِت النَّخيِل َو اْلَْعناِب 
تَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَکراً َو ِرزْقاً َحَسناً إِنَّ يف  ذلَِک َليًَة لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن«مراداز

»رزقحسن«آننعمتهاییاستکهوقتیچشمانسانبه
آنمیافتدچنانمجذوبآنمیشودکهنمیتوانددیده
ازآنبرگیردوبهغیرآننگاهکندوتنهاخداوندقدرتداردکه

چنینرزقیرابهکسیبدهد.)13(

2.سالمت

شدن،بی گزند بی معنای به لغت »سالمت«در واژه
نگاه در واژه است)14(این وامنیت شدن،آرامش عیب
سازمانجهانیبهداشتعبارتاست:ازتأمینرفاهکامل
جسمیوروانیواجتماعینهفقطنبودنبیماریونقص
سالمت که است آمده اصطالحات فرهنگ عضو)15(در
عبارتاستاز:آمادگیورفاهجسمی،روانی،اجتماعیو
معنویکهافرادازآنلذتببرند،سالمتتنهانبودبیماری
فرهنگی گستره یک در و بوده ُبعدی چند نیست،بلکه

وسیعتعریفمیشود)16(

عیسی عیسی زاده و همکاران
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3.سالمت معنوی

مادی رویکرد با پزشکی اصطالح در معنوی سالمت
توان می آن از گیری بهره با که است گرایانه،فرایندی
اصطالح در ولی کرد کمک جسمی بیماران درمان به
غیرپزشکییاپزشکیمعنیگرا،سالمتمعنویفرایندی
استکهعالوهبربهرهگیریدردرمانجسمیبیماران،می
توانددردرمانروحیوروانیبیماراننیزمفیدباشدواز
آنباالترمیتواندشرایطیدرجامعهپدیدآوردکهسالمت
اجتماعیرانیزافزایشدهدودرنهایتبهکمالوتعالی
همهجانبهانسانوانسانیتکمککند)17(درتعریفکامل
ترمیتوانگفت:سالمتمعنویعبارتاستازحالت
اطمینان،امنیت،آرامشوسکونقلبیوروحیکهازاعتقاد
واعتمادبهمنبعوقدرتیبرترومتفاوتازعواملمادی
امید،رضایت افزایش باعث و میشود ناشی پیرامونی و
و بهسالمت نهایت در و گردد نشاطدرونیمی و مندی
کند.)18( می کمک انسانیت و انسان جانبه همه تعالی
افرادیازایننوعسالمتبرخوردارخواهندبودکهدارای
جهانبینیتوحیدیبودهوازباورقلبیمستحکمنسبتبه

آفرینندهعالموجهانابدیبهرهمندباشند.

4.تغذیه

کار به گوناگونی معنای به لغت در »تغذیه« واژه
و ازخوردنی ازهرگونهطعام رفتهاستکهعبارتاست
بستگی آن به جسم نمو رشدو آنچه ها)19(و نوشیدنی
دارد)20(وبهمعنایخوراندن،خوراکدادنوخوردننیز

آمدهاست)21(.
مواد تبدیل و تغییر ،تغذیه،مجموعه علمی نظر از
غذایدربدناستکهموجبمیشودعضوزندهوسلول
رادررشدونمو،نوسازی رادریافتوآنها ُمَغّذی هامواد
حرارت بتواند کنند،همچنین مصرف عضو، نگهداری و

تأمین اعمالحیاتی انجام برای را کافی و انرژیالزم و
بدن که غذایی مواد بین ی رابطه دیگر بیان کنند،به
بتواند ازآنموادراکه میگیردونحوهیاستفادهبدن

سالمتیرابرایخودتأمینکند،تغذیهگویند.)22(

انواع غذا
»غذا«اعمازخوردنیهاونوشیدنیهاباتوجهبهآثار
جسمیوروانیبراساسفرمودهامامرضا)علیهالسالم(به

پنجتقسیمشدهاست:)23(
آنحضرتدراینبارهفرمودهاست:»اسالمهرآنچه
رابرایسالمتجسموروانخطرناکمیداند،حرامیا
مکروهوآنچهرابرایانسانالزمومفیدمیداندواجبیا
مستحبدانستهاست،همچنینآنچهراسودوزیانیبرای

جسموروانیندارد،مباحخواندهاست)24(

اهمیت تغذیه
تغذیهازضرورتیترینوحیاتیتریننیازدایمیبشر
بلکهتمامموجوداتزندهمیباشد،حتیپیامبرانالهی
ازآنمستثنینیستند»َو ما أَرَْسلْنا قَبْلََک ِمَن الُْمرَْسلنَي إِلَّ إِنَُّهْم 

لَيَأْکُلُوَن الطَّعاَم«)فرقان20(

ْیُتوِن«)تین: الزَّ َو یِن التِّ َو غذاها» از برخی به سوگند
مائده)سفره به قرآن های سوره ار یکی 1(،نامگذاری
غذا(،توصیفخداوندبهطعامدهندهیموجوداتعالم
هاوهمچنین خوردنی در تفکر و تامل ودستور هستی
توصیههایفراواناهلبیت)علیهمالسالم(دربارهآداب
خوردنوآشامیدن،برجایگاهارزشمندتغذیهدرمکتب

اسالمداللتدارد.

ارزش رزق حالل
براساسقاعدهحلیتکهبرگرفتهازدالیلقرآنی»ُهَو 

نقش رزق حالل در سالمت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات
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الَّذی َخلََق لَُکْم ما ِفی اْلَرِْض َجمیًعا«)بقره29(وروایی»كُلُّ َشْ ٍء 

ُهَو لََك َحَلٌل َحتَّى تَْعلََم أَنَُّه َحرَام«)25(،خوردنوآشامیدنهر

چیزیحاللومجازاست،مگرآنکهدلیلیبرحرامبودن
آنوجودداشتهباشد.

و پاک غذای از استفاده گوناگون، آیات در خداوند
براساس بودن حالل است،مالک کرده توصیه را حالل
و است بودن 157(طیب الطَّيِّبَاِت«)اعراف: لَُهُم  آیه»َويُِحلُّ 
مراداز»طیب«درخوردنیها،پاکیازآلودگیها،سودمند
بودنوناقصنبودناست)26(ازرسولخدا)صلی الله علیه 
و آله(نیزدرارزشرزقحاللواردشدهاستکهفرمودند

:»خداوندمتعالانسانیراکهبرایبهدستآوردنرزق
آن عملی سیره دارد.«)27(در دوست کوشد می حالل
غذایی بودن حالل به تا که است شده نقل نیز حضرت
در وقتی رو همین از خورد نمی را آن کرد نمی یقین
آن برای وسوزانظرفشیری روزهایطوالنی از یکی
حضرتآوردندپیشازنوشیدنبرایاطمینانازحالل
بودنآن،ازشیوهتهیهآنپرسیدوزمانیکهدلیلاین
ازایشانجویاشدند،فرمودند:»بهدلیلآنکه را پرسش
پیامبران)علیهم السلم(فرمانیافتهاندکهجزغذایحالل

نخورندوجزکارنیکانجامندهند«)28(
حالل غذای تهیه ارزش حضرت،در آن همچنین
از را غذایش که کسی روی به بهشت :»درهای فرمود
دسترنجشتهیهمیکند،گشودهمیشودوازهردری
کهبخواهدمیتواندواردشودوخداوندبانظررحمتبهاو
مینگردواوراعذابنخواهدکردوبهسرعتازپلصراط

عبورخواهدکرد.«)29(
حالل تغذیه ارزش در نیز السالم( باقر)علیه امام از
در من گفت: که کسی به پاسخ در که است روایتشده
عملناتوانمونمازوروزهکمبجامیآورم)فقطبهواجبات
اکتفامیکنم(امامیکوشمجزحاللنخورموجزباحالل

نزدیکینکنم،فرمود:»چهجهادیبرترازپاکنگهداشتن
شکموشرمگاه«)30(

نقش و آثار رزق حالل 
رزقحاللبهدلیلتاثیرفوقالعادهایکهدرزندگی
باشدو می زندگی فقه مهم مباحث از یکی دارد انسان
احکامزیادیدرآموزههایدینیبرایتشریحاینمهم
اهتمام مسأله این در باید مومن انسان زیرا دارد وجود
جّدیداشتهباشدتااززندگیپاکوسالمتجسمانیو
معنویبرخوردارومسیرکمالرابهشایستگیبپیماید.
دراینبخشبهتعدادیازمهمترینآثاررزقحاللدر

زندگیاشارهمیشود

1.تقویت دینداری

از»دینوداری«استکه »دینداری«واژهایمرکب
برنامه برابر در انقیاد و خضوع معنای به اصل در دین
مفاهیمی که است طاعتی- هر نه معین- یامقرراتی
برابر در شدن تسلیم و  تعّبد،محکوم طاعت، همچون
معنای این به پاداش و قانون،کیفر فرمان،داوری، یک
اصلینزدیکتراست)31(ودرتعریفدیگردینبراصول
به اصطالح در است)32( شده اطالق واخالق عقاید
معنایطاعتوفرمانبرداریگرفتهشدهاست)33(وبه
اعتبارانقیادوتبعیتیکهازیکآیینوشریعتمیشود
معنای به »داری« واژه شود.)34( می گفته دین آن به
داشتنودارابودناست،بنابراینانساندیندار،کسی
و اعتقادی های حوزه تمام در را خود زندگی که است
عملیدرارتباطباخداوندتعریفمیکندوتالشدارد
به را خویش اعمال تمام دینی، باورهای اساس بر تا
کاملترینوجهانجامدهدوجزرضایتخداوندچیزی
دینداری کلی، بیان به ندهد. قرار نظر مورد را دیگری

عیسی عیسی زاده و همکاران
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و نگرش،گرایش که نحوی به التزامدینی یعنیداشتن
کنشهایفردرامتاثرسازد.)35(

روان رویکرد با گرفته انجام های پژوهش براساس
آثارمثبتی دینداری که است شده ثابت شناختی
که همانگومه دارد.)36( معنوی و روانی سالمت بر
افراد زیرا دارد تغذیه نوع در مهمی نقش دینداری
الکل، بهسالمتیمثل ازغذاهایضرررساننده دیندار
گوشتخوکیاازخوردنغذاهایداغپرهیزمیکنندو
اینرعایتغذاییدرحفظسالمتیجسمیومعنویاثر

چشمگیریدارد.
عوامل از یکی تواند می دینداری اساس همین بر
تاثیرگذاروتامینکنندهسالمتمعنوی،روانیوجسمی
یکی السالم( صادق)علیه امام فرموده اساس بر و باشد
دینداری، یعنی مهم، عامل این تقویت راهکارهای  از
استفادهازرزقوروزیحاللمیباشد،لذاآنحضرتدر
توصیهایبهیکیازاصحابشفرمود:»طلبروزیحالل
رافرومگذارکهروزیحاللتورادردیندارییاریمی
روزیحالل، طلب در نیز آنحضرت خود و کند«)37(
این بیانفلسفه انداختندودر بهزحمتمی را خودش
کارشمیفرمودند:»مندرزمینخودمتالشمیکنمو
عرقمیریزم،درحالیکهخدمتکارانممیتواننداینکار
راانجامبدهندولیبااینکارممیخواهمخداوندمتعال
ایشان هستم«.)38( حالل روزی پی در من که ببیند
از دیگر یکی به روزیحالل آوردن بهدست درعظمت
به از تر آسان جنگیدن و زدن فرمود:»شمشیر یارانش

دستآوردنروزیحاللاست«)39(
همچنینآنحضرتدرمناجاتشبرایدستیابیبه
روزیحاللیکهسالمتیوسعادترابهدنبالداشتهباشد
ازخداونداینگونهدرخواستمیکردند:»خدایابرمحمد
و کرده قسمت برایم را وآنچه فرست درود او خاندان و

برکت،دست ای،حالل،پاک،فراوان،با نموده روزی یا
یافتنیوآسانبهدستآمدنیقراربدهوباراحتی،عافیت،
به کن، مقرر خود سوی از بختی خوش و تندروستی

درستیکهتوبرهرچیزتوانایی«)40(
بنابرایندینداریکهیکیازراهکارهایتاثیرگذاردر
بابهره حفظوتقویتسالمتمعنویاسترامیتوان
تقویت و آورد دست به پاک و حالل رزق از جستن
باقدرت ارتباطمعنوی ایجاد با انساندیندار نمودزیرا
اطمیناندست از درجه این به  خالقهستی کران بی
پشتیبانی اورا دائما قوی نیروی یک که کند می پیدا
این آمنوا«)حج:38( الَذیَن  َعِن  یُداِفُع  اللَه  اِنَّ  کند»  می
و براعتقاد تکیه با ایمان با و متدین های انسان گونه
بر بیشتری روزگارازآرامش حوادث برابر در ایمانشان
خوردارندوکمتردرمعرضاضطرابونگرانیقرارمی
َعلیهم و ل  الّصالِحات... ل َخوٌف  الَذیَن آمنواوَعِملوا  گیرند.»اِنَّ 

ُهم یَحزنوَن«)بقره:277(

2.توفیق عمل نیکو

توفیق پاک،زمینه و حالل روزی از جستن بهره
الهیبرانجامکارهایشایستهونیکرافراهممیکند،
برخیآیاتبهچنینموضوعیاشارهداردکهازجملهاین
آیهاستکهخداوندمیفرماید:» کُلوا ِمَن الطَّیباِت َواعَملوا 
عمل و بخورید پاکیزه غذاهای صالحاً«)مومنون:51(؛از

شایستهانجامدهید.
تاثیر و رابطه به ازمفسران برخی نظر بر بنا آیه این
دارد)41( اشاره نیک کارهای انجام در حالل غذای
و خوردنی مائده، سوره 91 آیه اساس بر که همانگونه
آشامیدنیحرامهمچونمشروب،زمینهایجاددشمنیو
کینهمیانمومنانرافراهممیکندوانسانراازیادخداو

اقامهنمازبازمیدارد.

نقش رزق حالل در سالمت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات
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شدن فراهم در نیز السالم( )علیه علی مومنان امیر
فرمودند:»از حالل روزی کسب بوسیله الهی توفیقات
روزی که است مردآن آزاد موفقیت و توفیق مایههای

حاللبهدستمیآورد«)42(
ازدیگرآیاتیکهمیتوانبرایتاثیرتغذیهبراعمال
می مائده سوره 41 کرد،آیه اشاره آن به انسان رفتار و
کارهای مرتکب که یهود از گروهی باره در که باشد
خالفیازقبیلجاسوسیبرضداسالموتحریفحقایق
یُرِد  مل  الَذیَن  کتبآسمانیشدهبودند،میفرماید:»اُولِئَک 
نخواسته کهخدا کسانیهستند یُطَهِّرَقُلُوبَهم«؛آنها اَن  اللُه 

استدلهایشانراپاککند.وبالفاصلهدرآیهبعدمی
فرماید:»آنهابسیارسخنانتوراگوشفرامیدهندتاآن
راتکذیبکنندوبسیارمالحراممیخورند«)مائده:42(
اثر بر آنها آلودگیدلهای تعبیرنشانمیدهدکه این
اعمالیهمچونتکذیبآیاتالهیوخوردنمالحرامبه
طورمداومبودهاستزیرابسیارازفصاحتوبالغتدور
استکهاوصافیرابرایآنهابرشماردکههیچارتباطی
اللُه اَن یُطهَِّر قُلُوبَهم«نداشتهباشد.)43(در باجمله»مل یُرِِد 
تفسیرروحالبیانبعدازاشارهبهارتباطاعمالشایستهبا

تغذیهحاللبهایناشعاراستنادشدهاست:
علمحکمتزایدازلقمهحالل
عشقورقتآیدازلقمهحالل
چونزلقمهتوحسدبینیودام
جهلوغفلتزایدآنرادامحرام

لقمهتخماستوبرشاندیشهها-لقمهبحروگوهرش
اندیشهها)44(

البتهایننکتهالزمبهیادآوریاستکهغذاعلتتامه
برایاعمالنیستبلکهدرحدزمینهوشرطاستیعنی
نوعتغذیهمیتواندزمینهبرخیازگرایشهایدرستیا

نادرسترادرانسانونسلاوفراهمنماید.

3.نورانیت قلب

باتوجهبهسخننورانیامیرمومنانعلی)علیهالسالم(
قوامواساسهرقلبیبهآنغذاییاستکهمورداستفاده
انسانقرارمیگیرد،برهمیناساسآنحضرتبهیکیاز
یارانشتوصیهمیکندکهبهنوعغذایموردمصرفشتوجه
داشتهباشد،زیرااگرآنغذاحاللوپاکباشدسببنورانیت
قلبمیگرددهمانگونهکهرسولخدا)صلی الله علیه و آله(در
اینبارهفرمود:»َمْن أَكََل الَْحَلَل أَْربَِعنَي يَْوماً نَوََّر اللَُّه قَلْبَُه«)45(
هرکسچهلروزازغذایحاللاستفادهکندخداوندقلب
سخنی در حضرت آن همچنین کند.و می روشن اورا
خطاببهحضرتعلی)علیهالسالم(فرمود:»ایعلیهر
آنکسکهحاللخواریراپیشهخودکند،دینشروشنو
قلبشدرخشانشدهواشکچشمشازخوفخداجاری
تاثیر نیزدر السالم( )علیه امیرمومنانعلی گردد.«)46(
رزقحاللبرقلبفرمود:»ضیاُء الَقلِب ِمن اَکِل الَحلِل«)47(؛
نورانیتقلبازخوردنغذایحاللاست،همانگونهکهبه
فرمودهامامحسین)علیهالسالم(خوردنغذایحراممی

تواندسببقساوتوتاریکیقلبگردد.)48(

4.جلب رحمت و محبت الهی

آن،یکی از استفاده و روزیحالل برایطلب تالش
ازعواملیاستکهبهتعبیررسولخدا)صلی الله علیه وآله(
میتواندسببجلبرحمت)49(ومحبت)50(الهیشود
آرامش و معنوی سالمت تواندبه می صورت این در که
روحیوروانیدستپیداکنداستزیراانسانمومنوقتی
بداندباانجامکاریهمچونتغذیهازحاللموردرحمت
ومحبتخداوندقرارمیگیرداحساسآرامشمیکند.
السلم(درگرمای برهمیناساسامیرمومنانعلی)علیه 
روزبرایطلبروزیحاللبهبیرونمیرفتندودوست

داشتندخدایمتعالاورادراینحالتببیند)51(

عیسی عیسی زاده و همکاران
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5. تاثیر مثبت در شخصیت انسان

و روزیحالل و رزق از پذیر تاثیر چیزهای از یکی
اساس همین بر است انسان شخصیت پاک، غذاهای
باره در فراوانی های سفارش اسالم دین های آموزه در
دقتدرغذاهایکودکانشدهاستچونشخصیتآنها
براساسنوعغذاشکلمیگیرد،همانگونهکهدرتوصیه
هایامیرمومنانعلی)علیه السلم(آمدهاستکهتوجهکنید
چهکسیبهفرزندشماشیرمیدهدزیراکودکباهمین
یابد)52(وآنحضرتدرسخنیدیگر وضعپرورشمی
درفلسفهدقتدرانتخابدایهبرایفرزندفرمود:»برای
شیردهیکودکتانبهترینهاراانتخابکنیدهمچنانکه
ایندقترادرانتخابهمسررعایتمیکنیدچراکهشیر
طبیعتهارادگرگونمیکند«)53(باتوجهبهاهمیتو
جایگاهرزقحاللدرشخصیتفرزنداناستکهرسول
را برپدر ازحقوقفرزندان وآله(یکی علیه  الله  خدا)صلی 

تامینرزقپاکوحاللدانستهاست)54(

6. برخورداری از حمایت خداوند

آرامش معنوی،داشتن هایسالمت شاخصه از یکی
روحیوروانیدرزندگیاستوایننعمتدرصورتینصیب
انسانمیشودکهخودرادرپناهخداوندببیندوازحمایت
هایاوبرخوردارگرددواینلطفوعنایتالهیبهفرموده
رسولخدا)صلی الله علیه وآله(شاملحالکسانیخواهدشد
کهازخوردنیونوشیدنیهایحاللوپاکیزهبهرهببرند.)55(

7. استجابت دعا 

درخواستکردنودعانمودنیکیازراههاییاستکه
لَکم«)غافر:60(؛ اَستَِجب  توصیهخداوند»اُدُعونی  اساس بر
ها نعمت از کوشش،بسیاری و تالش کنار در توان می
را بخیری عاقبت و جسمی معنوی، سالمتی همچون
بدستآوردبهشرطآنکهشرائطاجابتدعارعایتشود
کهبفرمودهرسولخدا)صلی الله علیه وآله(یکیازمهمترین
شرطهااستفادهازرزقپاکوحاللوپرهیزازغذاهای

حراممیباشد.)56(وهمیننکتهدرحدیثقدسیآمده
عا وَعلیَّ الِجابَه فلتَحُجب  استکهخداوندفرمود:»فَِمنَک الدُّ
َعّنی َدعَوٌه اّل َدعَوَة آکِِل الَحراِم«)57(؛بندهمنتودعاکن،من

اجابتمیکنم،بدانکهتمامدعاهابهپیشگاهاجابتمن
میرسدمگردعایکسیکهمالحراممیخورد.ازامام
صادق)ع(نیزدرهمینبارهنقلشدهاستکهاگرکسی
بامالحرامبهحجبرود،هنگامیکه»لبیک«گویدجواب
ردبهاودادهمیشودواگربامالحاللبهحجرودپاسخ

مثبتبهاودادهمیشود«)58(

نتیجه گیری
بیت)علیهم  اهل و قرآن نورانی های آموزه بررسی از
السلم(ودیگرمباحثارائهشدهدراینپژوهشمیتوان

بهنتایجذیلاشارهکرد:
می بشر دایمی نیازهای ترین حیاتی از تغذیه .1
و جسمی سالمت در ای کننده تعیین نقش باشدکه
آداب و احکام دینی های آموزه در و دارد بشر معنوی

فراوانوارزشمندیدربارهآنآمدهاست.
2.رزقحاللنقشتاثیرگذاریدردستیابیانسان
بهدیگرابعادسالمتیوسعادتواقعیداردواینُبعداز
حالت همچون برکتی با تامین،آثار صورت در سالمت
اطمینان،احساسامنیت،رضایتمندی،نشاطدرونیو

امیدفراوانبههمراهخواهدداشت.
معنوی،وجود سالمت از برخورداری اصلی شرط .3
اعتقادراسخبهمنبعالیزالالهیورعایتتوصیههایآن
خالقبیهمتااستکهیکیازمهمترینآنهابهرهمندیاز
رزقحاللوپاکوپرهیزازغذاهایحراموناپاکمیباشد.
4.طلبروزیحاللوبهرهجستنازرزقپاک،آثارو
عمل دینداری،توفیق تقویت همچون، زیادی برکات
الهی،شکل حمایت و رحمت جلب قلب، نیکو،نورانیت
خداوند حمایت از برخورداری مثبت، شخصیت گیری

واستجابتدعارادرپیخواهدداشت.

نقش رزق حالل در سالمت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات



9

ه ۱
مار

 ش
 -

۱3
98

ت 
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

ه ۱
مار

 ش
 -

۱3
98

ت 
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

1. Abolghasemi, Mohammad Javad, The Concept 
of Spiritual Health and Its Extent in Religious 
Attitudes, Medical Journal Ethics Chapter, Year 
6, Summer 2012, No. 20, pp. 68-45. (persian)

2. Majlesi, Mohammad Bagher, Baharalanvar, 
vol. 5, Beirut, Dar al-’Arta al-Arabi, 1403, p. 
148(Arabic)

3. Jowhari, Ismail ibn Hamad, Al-Saha’ah, vol. 
4, Beirut, Dar Alalum Lammanyan, 1376, 
p(Arabic). 1481; Ibn manzur, Muhammad b. 
Makram, vol. 10, Lassan al-Arab, issued in 
the year 1404, p. 115(Arabic), Firoozabadi, 
Mohammad ibn Ya’qub, Ghumaz al-Mahit, 
Volume 3, Beirut, Dar al-Kabul Al-Ammia, 
1415, p. 320(Arabic)

4. Dehkhoda, Ali Akbar, Dehkhoda Dictionary, 
Tehran University Press, 1352, under the word 
“Rizq”(persian)

5. Tahanoui, Mohammad ibn Ali, terms al-Fonoun 
and al-ulum, Volume 1, Istanbul, Dar Hero, 
1404, p. 581(Arabic)

6. Tabatabaei, Mohammad Hussein, Al-Mizan 
Fi tehsir Al-Quran, Translation, Seyyed 
Mohammad Bagher Mousavi Hamedani, 
Volume 3, Qom, Islamic Publishing House, 
Teachers Society, 1417 AH, p. 136(persian)

7. Mostafavi, Hasan, Mesbah al-Sharia and Moftah 
al-Haghigha, Tehran, Islamic Society of Wisdom 
and Philosophy of Iran, 1360, p. 115(Arabic)

8. Hassini Dashti, Mustafa, Maaref and Maheif, J4, 
Tehran, published by Andizha Islami, 1379, p. 
641(Persian)

9. Heli Hasan ibn Yusuf, Kashf Al-Murad, Qom, 

Dar al-Fakr, 1379, p. 341 ; Alam al-Hoda, Ali 
ibn Husayn, Rasheil al-Adl and al-Tawhid, 
Volume 2, Egypt, Dar al east, 1408 AH, pp. 
169-170(Arabic)

10. Homsi Razi, Mahmud al-Mannqz-i-i-al-Taqlid, 
Q 1, Qom, Al-Nasr al-Islami Institute, 1414, 
pp. 362-363; Hali, Hassan ibn Yusuf, Kashf Al-
Murad, Qom, Dar al-Fakr, 1379, p. 341(Arabic)

11. Halei, Hassan ibn Yusuf, Rasheel Al-Adl and 
Al-Tawhid, 2, Egypt, Dar eshragh, 1408, p. 
169(Arabic) ; Tabatabaei, Mohammad Hussein, 
Al-Mizan Fi Tafsir al-Quran, Volume 3, Qom, 
Islamic Publishing House, Teachers’ Society, 
1417 AH, p. 138(Arabic)

12. Ragheb Esfahani, Hussein ibn Muhammad, 
Translation of the Qur’anic words in the Quranic 
verses, translated by Mustafa Rahiminia, Tehran, 
Sobhan, 2009, p. 707(Arabic)

13. Makarem Shirazi, Nasser, Sample Tafsir, Volume 
14, Tehran, Dar al-Kabul Eslamiyya, 1374, p. 
15(persian)

14. Dehkhoda, Ali Akbar, Dehkhoda Dictionary, 
Health term, Tehran, Tehran University Press, 
2006, p. 1704(persian)

15. Abolghasemi, Mohammad Javad, The Concept 
of Spiritual Health and Its Extent in Religious 
Attitudes, Medical Journal Ethics chapter, 
Summer 6, 2012, No. 20, pp. 68-45. (persian)

16. Shams Mohsen, Karimi Shangjarini, Akram, 
Dictionary of Education and Health Education 
and Promotion, Tehran, Tabriz, 2007, p. 
74(Arabic)

17. Azizi, Fereydoun et al., Spiritual Health, What 

منابع

عیسی عیسی زاده و همکاران



10

ه ۱
مار

 ش
 -

۱3
98

ت 
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

ه ۱
مار

 ش
 -

۱3
98

ت 
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

and Why and How, Tehran, Hoghoghi, 2014, p. 
32-29(persian)

18. Ayatollahi, Seyyed Mohammad Taghi, General 
Health Issues in Islam, Maskouh Magazine, 
Spring, 1370, No. 30, pp. 150-132. (persian)

19.  Juhari, Abu Nasr Esma’il ibn Jameed, Al-Saha’a 
al-Loghah, Volume 3, Beirut, Dar al-Alam, 1407, 
p. 445(Arabic)

20. Ibn Manzur, Mohammad bin Muhammad, 
Lessan al-Arab, Volume 15, Qom, Adib al-
Hussei, 1405 AH, p. 119(Arabic); Safi Pour, 
Abdul Rahim, Muntahy al-Arab, vol. 3, , Sanaee 
library, p. 109(Arabic)

21. Moain, Mohammad, Farsi Culture, Volume 1, 
Tehran, Amir Kabir, 1375, p. 1106(persian)

22. Hosseini Ali, Sport, Nutrition, Health Physiology, 
Qom, Ahsan al-Hoda, 1999, p. 9(persian)

23. Isazadeh, Isa, Nutrition based on the teachings 
of the Quran and the Ahlul-Bayt, Qom, Islamic 
Center of Science and Culture, 1396, p. 
17(persian)

24. Nouri Mirza Hossein, Mustardak al-Wasael, 
Volume 16, Beirut, Al-Al-Bait Institute, 1408 
AH, p. 233(Arabic)

25. Kollini, Mohammed ibn Ya’qub, al-Kafi, vol. 5, 
Beirut, Dar al-A’raf, 1410 AH, p. 125(Arabic)

26. Ghorashi Ali Akbar, Qamos Quran, vol. 4, 
Tehran, Dar al-Kabul Eslamiyya, 1371, p. 
257(persian)

27. Mortaghi Hindi, Alauddin, Kanz al omal, 
Volume 4, Beirut, Maktabah ai Torath, 1397, p. 
4(Arabic)

28. Maghreizi, Taghi addin, Emta al-Asmaa, vol. 
2, Beirut, Dar al-Kottab al-Ammia, 1420, p. 
334(Arabic)

29. ShAi’ri, Muhammad ibn Muhammad, Jamea 
Al-Akhbar, Isfahan, Amir-Momenan library, 
1406, p. 139(Arabic)

30. Majlesi, Mohammad Bagher, Behar al Anvar, 
vol. 5, Beirut, Dari Ehyya al-Torath al-Arabi, 
1403, p. 273(Arabic)

31. Masefat Hassan, Al-Tahaqiq, Volume 3, Tehran, 
Ministry of Culture and Islamic Guidance, 1989, 
p. 269(Arabic)

32. Sharani, Abo al Hassan, Proceedings of Toobe, 
Volume 2, Tehran, Islamiyah, 1380, p. 4(Arabic)

33. Ragheb Isfahani, Hussein ibn Muhammad, 
Translation of the Qur’anic verses, translated by 
Mustafa Rahiminia, Tehran, Sobhan, 2009, p. 
175(Arabic)

34. Shojaei Zand, Ali Reza, Religion, Society and 
Tradition, Topics in Sociology of Religion, 
Tehran, Nashkremes, 2005, pp. 36 and 35, 36. 
(persian)

35. Serajzadeh Seyyed Hossein, Javaheri Fatemeh, 
Providence of Khajm Somayeh, Examination 
of Religious Effect on Health among Sample 
Students, Journal of Applied Sociology, Summer 
2013, No. 1 Volume 24, pp. 77-55(persian)

36. Tusi, Muhammad ibn Hassan, Al Amali, Qom, 
Dar Al-thagafa, 1414, p. 193(Arabic)

37. Hor Ameli, Mohammad ibn Hassan, Waseel 
al-Shi’a, vol. 7, Qom, Ahl al-Bait, 1412 AH, p. 
23(Arabic)

38. Tusi, Mohammad b. Hassan, Tahzib al-Akkam, 
vol. 7, Correctional, Khorasan, Hassan al-
Musawi, Tehran, 1409, p. 14 (Arabic)

39. Majlisi, Mohammad Baqer, Behar al Anwar,  vol. 
5, Beirut, Dar Al Ehya al Torath Al-Arabi, 1403, 
p. 377(Arabic)

نقش رزق حالل در سالمت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات



11

ه ۱
مار

 ش
 -

۱3
98

ت 
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

ه ۱
مار

 ش
 -

۱3
98

ت 
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

40. Makarem Shirazi, Nasser, Sample Commentary, 
vol. 14, Tehran, Dar al-Kotub al Eslamiyyah, 
1374, p. 254; Zahili, Wahba, Al-Munir 
Commentary ,vol. 18, Syria, Damascus, Dar al-
Fekr, 1411 AH, p. 57(persian)

41. Tommy Amidi, Abdul Wahid, Ghorar al-
Hekam, Tehran, University of Tehran, 1373, p. 
822(Arabic)

42. Makarem Shirazi, Nasser, Morality in the Quran, 
vol. 1, Qom, Alamam Ali ibn Abi Talib School, 
1377, p. 208(persian)

43. Hagi Barsoy, Ishmael, the interpretation of  
Roh al-Bayan, vol. 1, Beirut, Dar al fekr, p. 
273(Arabic)

44. Heli, Ibn Fahad Ahmad ibn Muhammad, Odah 
al-Dai’ī and Najah al-Sa’ayi, Qom, Dar al-Kotub 
al Eslami, 1415 AH, p. 153(Arabic)

45.   Ibn Babawayi, Mohammad bin Ali, Ma’ani 
al-Ak b ar, vol. 1., Beirut, Al-Alami Lelmalob 
Insti t ute, 1988, p. 3(Arabic)

46. T abarsei, Fazl ibn Hassan, Nasr al Leali, 
Mashhad, Islamic Studies Foundation, 2005, p. 
82(A r abic)

47. H arani, Ibn Shuba, Tohaf Al Ooqul, Qom, 
Al-N a shr al-Islami Institute, 1404 AH, p. 
240( A rabic)

48. Shoairi, Muhammad ibn Muhammad, Jamea al-

Akhbar, Najaf Ashraf, Heydarieh Publishing, p. 
139(Arabic)

49. Motaghi Hindi, Alaeddin, Kanz al Omal, vol. 4, 
Beirut, Maktabah al Torath, 1397, p. 4(Arabic)

50. I bn Babawayh Muhammad ibn Ali, Man La 
Yahzor al-Faghih, vol. 3, Qom, The Office of 
Publ i cations of the Society of Teachers, 1413 
AH, p . 163(Arabic)

51. Hor al Ameli, Muhammad b. Hassan, Waseel al-
Shi’a, vol. 12, Qom, Ahlul-Bayt Institute, 1412 
AH, p. 467(Arabic)

52. H omiri Qomi, Abdullah ibn Ja’far, Qorb al-
Asnad, Qom, Al-Al-Bait Institute, 1413 AH, p. 
93(A r abic)

53. Motaghi Hindi, Alaeddin, , Kanz al Omal, vol. 4, 
Beirut, Maktabah al Torath, 1397, p. 417(Arabic)

54. Majlesi, Mohammad Bagher, Behar al Anwar, 
vol. 5, Beirut: Dar al- Ehya al Torath al-Arabi, 
1403, p. 27(Arabic)

55 and 56. . Heli, Ibn Fahad Ahmad ibn Muhammad, 
Odah al-Dai’ī and Najah al-Sa’ayi, Qom, Dar al-
Kotub al Eslami, 1415 AH, p. 139(Arabic)

56. Heli, Ibn Fahad Ahmad ibn Muhammad, Odah 
al-Dai’ī and Najah al-Sa’ayi, Qom, Dar al-Kotub 
al Eslami, 1415 AH, p. 153(Arabic)

57. Koleini, Mohammed ibn Ya’qub, Al-Kafi, vol. 5, 
Beirut, Dar al-taarof, 1410 AH, p. 124(Arabic)

عیسی عیسی زاده و همکاران



12

ه ۱
مار

 ش
 -

۱3
98

ت 
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

ه ۱
مار

 ش
 -

۱3
98

ت 
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

The role of Halal livelihood  in the spiritual health of man from the perspective of 

verses and narrations

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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