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چکیده
عزتنفس یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسانهاست که شخصیتشان را شکل میدهد و در دیدگاه اسالم از
جایگاهی ویژه ،برخوردار استتتت .براق تقویت عزتنفس در قرآن و روایات ،عواملی مختلفی ذکر شتتتده استتتت  .ایش بژوهش با
محوریت با سخدهی به ایش بر سش که ک سب روزق حالل چه تأثیرق در تقویت عزتنفس دارد ،به روش ا سنادق با مراجعه به
قرآن و روایات اهل بیت (ع) شکل گرفته است .یافتههاق بژوهش نشان میدهد؛ کسب روزق حالل اختصاص به اسالم ندارد و از
ستتتفارشهاق مهم خداوند به تمام انبیاء استتتت و همننیش تقویت عزتنفس نیاز به مؤلفههایی دارد و یکی از عوامل تقویت آن،
روزق حالل است و تأثیر بسزایی دارد .به استناد یافتههاق بژوهش ،انسان مؤمش باید سفارشهاق دینی را در عمل بروز دهد .در
برتو رعایت موازیش شرعی ازجمله ک سب روزق حالل ،شخ صیت هر ان سانی که همان عزتنفس ا ست  ،شکل میگیرد و داراق
مؤلفههاق ارز شمندق همنون تقویت دیشدارق ،زهد ،قناعت؛ صبر و ...ا ست که نقش ا سا سی در تقویت عزتنفس هر ان سان
دارند.
کلمات کلیدی :عزت نفس ،روزق حالل  ،تقویت ،دیش
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زمینهاق از زندگی نسبت به روح و سالمت و کمال آن

ج) اهمیت روزق حالل و عزتنفس از منظر اسالم
چیست؟

و مطلوب از مال حالل است و بیتوجهی به ایش موضوع،

هدف از ایش بژوهش تبییش تأثیرات کسب روزق حالل در
تقویت عزتنفس است که باعث شکلگیرق شخصیت هر
فرد در جامعه اسالمی میشود.

بسیار به چشم میخورد .بنابرایش کسب روزق حالل بر هر

ایش بژوهش با استفاده از آیات قرآن کریم ،روایات بیامبر
صلیاهلل علیه و اله ،ائمه معصومیش علیهمالسالم و
فرمایشات علماء با روش تحلیلی-توصیفی به نگارش
درآمده است.

است اما به انسان توصیه نشده که از هر راهی یا با هر

پیشینه پژوهش

توجه ویژهاق دارد زیرا سالمت روح درگرو استفاده صحیح
عوارض و بیامدهاق منفی و مخربی را براق انسان دارد و
بر ایش اساس تأکید بر به کسب مال حالل در فرهنگ دینی
مؤمنی الزم است زیرا یکی از عوامل مؤثر در رسیدن به
کمال و تعالی نفس انسان ،لقمه حالل است و همننیش
اداره زندگی اگرچه مورد تأکید فراوان اسالم واقع شده
ابزارق ،زندگیاش بیش ببرد ،بلکه باید با رعایت قوانیش و
ضوابط دقیق ،از ورود مال حرام در زندگی خود جلوگیرق
کند و مخارج خود و خانوادهاش را تأمیش نماید .شغل
انسان باید مباح باشد و مالى را که صرف هزینههاى زندگى
خود مىکند ،بایستى حالل باشد.
اولیاى اسالم همواره بیروان خود را از بستى و ذلت
درخواست و طلب از دیگران بازمیداشتند و مىکوشیدند
تا آنان را به عزت و بزرگوارى عادت دهند؛ از آنان
مىخواستند که حتى در سختتریش شرایط از کار
شرافتمندانه براى امرارمعاش خود دست برندارند و با سعى
و کوشش خود را از دیگران بىنیاز سازند ،زیرا کسب روزق
حالل در آموزههاق اسالمی از اهمیت ویژه برخوردار است

تحقیقات مختلفی با موضوع «روزق حالل» انجام شده
است که برخی از ایش تحقیقات بهصورت عمومی و در
قالب کتابهاق اخالقی ثبت شدهاند .جداق از ایش نوع
نوشتارق ،مرور مقاالت نگارشیافته در موضوع تحقیق،
بژوهشگر را به تعدادق کتاب و مقاله رساند که بعض ًا
بهصورت مختصر موضوع را دنبال کردهاند .کتاب «رزق
حالل ،مایهق کمال» نوشته سید محمد ضیاءآبادق
( )1394است که ابتداق کتاب به مفهوم شناسی رزق و
روزق از نگاه دیش و همننیش ارتباط روزق حالل با
عزتنفس بهطور اجمالی و گذرا اشاره شده است و معیار
عزت و ذلت را روزق حالل بیان میکند.

و در آیات و روایات ،یکی از عوامل عزتنفس روزق حالل

مقاله «کسب روزق حالل» نوشته محیطی اردکانی

بیان شده است و در ایش بژوهش سعی شده است به

( )1397از ایش قبیل مقاالت به شمار میرود .در ایش

سؤاالت زیر باسخ داده شود.

مقاله  ،نویسنده با اتکاق به منابع حدیثی به جایگاه روزق

الف :نقش روزق حالل در عزتنفس چیست؟
ب) تاثیرگذارق و ارتباط روزق حالل با عزتنفس چگونه
است؟
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

حالل در اندیشه اسالمی برداخته است.
مقاله «بررسی نقش کسب روزق حالل در بیشگیرق از
انحطاط خانواده با رویکرد تحلیلی به گزارههاق قرآنی و
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روایی» نوشته مرتضی عمارلو و همکاران ( )1398نقش

عالمه طباطبائی در المیزان میفرماید :اصل معناى عزت،

کسب حالل را در بیشگیرق از انحطاط خانواده با اتکا به

همان صالبت است و در معانى :غلبه ،کمیابى ،سختى،

گزارههاق قرانی و روایی بررسی میکند.

غیرت و حمیت نیز در قرآن به کار رفته و «عزیز» -که از

مقاله «بهره شیعیان هدایتگر و تالشگر از روزق حالل»

اسماى حسنی الهى است -یعنى کسى که غالب است و

نوشته محمدتقی مصباح ( )1397صفات و نشانههاق

مغلوب نمىشود .[6]« .و همننیش عزتنفس همان

برهیزگاران و شیعیان واقعی در فرمایشات (ع) در خطبه

صالبت نفس است که در مقابل غیر خدا تش به ذلت نمی-

همام را بررسی میکند.

دهد .عزتنفس مترادف مناعت طبع است که در فارسی

تمایز ایش بژوهش از آثار مرتبط ایش است که سعی شده

به معنی بارسایی است و در مقابل ذلت است و نیز به

در آن نقش روزق حالل بر شاخصههاق مؤثر در تقویت

معنی توانایی هست ].[7

عزت نفس با استفاده از آیات و روایات ،بررسی ،تحلیل و

بنابرایش عزتنفس اکتسابی است که باید انسان با تمریش

تبییش شود.

و ممارست در خود ایجاد کند که بتواند در سختیها و

)1مفهوم شناسی
 )1-1عزتنفس
عزت در اصل یک واژه عربی است که از منظر راغب
اصفهانی؛ عزت ،محکم و نفوذنابذیر معنی شده است.
«ارض عَزیزَةٌ» یعنی زمینی که آب در آن راه نیابد.
واژه عزت ازنظر اصطالحی و اجتماعی به معناق حالتی
است که از شکست انسان بیشگیرق میکند(حالت
شکستنابذیرق) و مانع مغلوب شدن او میشود].[2
عزتمندق ،کرامت نفس و ادراک عظمت و اهمیت خود
است و ذلت ضد آن است .عزت در لغت به معناق شدت
و استحکام است].[3
در قرآن کریم عزت به معناق شدت و قوت به کاررفته
است «عزیز علیه ماعنتم» یعنی« شدیدً یَغلب صبره».
وقتی میگوییم« :عزالشیئ یعز» ،یعنی عزیز شد و کسی
بر او نتوانست چیره شود].[4
در فرهنگ عمید؛ عزتنفس به معناق عزیز ،گرامی و
ارجمند شدن و نفس نیز به معناق جان ،تش ،شخص،
انسان و حقیقت هر چیز ،آمده است].[6

مشکالت زندگی محکم و مقاوم باشد و نفس خود را خوار
و ذلیل نکند.
 )2-1رزق
ایش واژه در لغتنامه ایشگونه معنی شده است :روزق به
معناق عطا و بخشش موقت و غیردائمی است ،سپس عطا
و بخشش بیدربی و همیشگی بر آن اطالق شده است.
بس«رزق» عطا و بخشش همیشگی خداوند است ] [8و
همننیش راغب مینویسد « :رزق» به معناق بخشش و
عطاق مستمر و همیشگی است  ،خواه دنیوق باشد ،خواه
اُخروق .به سهم و نصیب نیز رزق گفته میشود .غذایی که
وارد شکم میشود را هم رزق میگویند].[2
صاحب قاموس در تعریف رزق میگوید« :رزق عطائی است
که از آن منتفع میشوند ،خواه طعام باشد یا علم و یا
غیر»][7دراصطالح به هر چیزق که مایه دوام حیات
مخلوقات زنده است ،رزق گویند .درواقع رزق موهبت و
بخششی است از ناحیه خداق متعال به بندگانش  ،بدون
اینکه استحقاق آن را داشته باشند[6].
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عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،در تبییش واژه «رزق»

در تعریف اصطالحی واژه «حالل» با استناد به روایتی از

آورده است :کلمه «رزق» که معادل فارسی آن روزق

رسول مکرم اسالم آورده شده است :آن چیزق است که

است ،یعنی هر چیزق که موجودق دیگر را در بقاق حیات

خداوند در قرآن حالل کرده است( الحالل ما احل اهلل فی

وزندگیاش کمک نماید و درصورتیکه آن رزق ضمیمه

کتابه) و چیزق است که ممنوعیتی در آن نباشد].[12

آن موجود و یا به هر صورتی ملحق به آن شود ،حیاتش

به طور خالصه حالل را به ایش دلیل حالل گفتهاند که

ادامه مییابد؛ مانند غذایی که زندگی بشر و بقاق او

کلمه حل در اصل ،به معناق باز کردن گره است؛ همننان

بهوسیله آن ادامه بیدا میکند ،به ایش صورت که غذا داخل

که در مقابل آن ،کلمه«عقد» به معناق گره و گره زدن و

بدن انسان شده و جزو بدن او میشود .همننیش مانند

باق بستش است و حالل بودن چیزق براق انسان نوعی

همسر که در ارضاق غریزه جنسی آدمی ،او را کمک نموده

آزادق است].[6

و مایهق ادامه نسل او میشود .ایشگونه است هر چیزق
که دخالتی در بقاق موجودق داشته باشد رزق آن موجود
شمرده میشود] .[6بنابرایش از مجموع تعاریفی که براق
رزق آمده است روشش میشود که رزق همان روزق در
فارسی است و بخشش بیدربی و دائمی خداوند به
مخلوقات معنی میشود که از آن بهره مادق یا معنوق
میبرند.
 )3-1حالل
واژه حالل از ریشه «حلل» در معناق آن نوشتهاند« :حل
ل – حال خالف حرم فهو حالل»][9حَل به
الشی ُء یَح ُّ
معناق باز کردن است«.و احلل عقده مش لسانی» ؛(گره از
زبان مش بازکش ) 2لذا نویسنده قاموس در معناق آن
مینویسد« :حالل آن است که از ممنوعیت باز شده
است [7]».حمیرق در تعریف موجر آن آورده است« :
حالل اق غیر محرم .[10]».ابش اثیر نیز آن را به نقیضش
تعریف کرده است و مینویسد  « :الحالل ضد الحرام».
][11

 - 2طه27،
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)2اهمیت و جایگاه عزتنفس در معارف دینی
)1-2تبیین و تحلیل گزارههای قرآنی
«عزتنفس» در اسالم داشتش حالت مناعت طبع و
احساس شرافت است .قرآن عزت را از آن خدا و بیامبر و
امامان و مؤمنان میداند و براق عزتنفس به رعایت
مؤلفههاق تأثیرگذار ازجمله کسب روزق حالل توصیه
میکند .براق دستیابی به عزتنفس ،انسان باید به خدا
تکیه کند و بایدهاق خدا را انجام دهد و نبایدهاق او را
ترک کند و از غیر خدا دورق جوید ،زیرا عزت ،مخصوص
خداست .و در ایش مورد قرآن کریم میفرماید« :آیا کسانی
که کافران را بهجاق مؤمنان دوست خود انتخاب میکنند،
عزت و آبرو را نزد آنان میجویند ،بااینکه همه عزت از آن
خداس ت . 3در آیه دیگر قرآن بهطور صریح عزت را
اختصاص ًا از آن خدا و رسولش و مؤمنان میداند .حقیقت
عزت در نزد خداوند به معناق غالب و قاهر بودن است؛
زیرا غیر از خداوند همه موجودات ذاتاً فقیر و در نفس

 -3نساء131:
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خویش ،ذلیل هستند و مالک هیچچیزق براق خود

از کوه محکمتر و برصالبتتر است؛ چراکه کوه را ممکش

نیستند ،مگر آنکه خداوند با رحمت خود به آنان ببخشد.

است با کلنگها سوراخ کرد ولی هرگز چیزق از دیش مؤمش

و خداوند ایش را به مؤمنان بخشیده است و میفرماید:

کنده نمیشود» ] .[14رسول اکرم صلیاهلل علیه و آله و

«وَللَه الْعزَةُ وَلرَسُوله وَل ْلمُؤْمنیشَ» ،[6]4ایش آیه عزت را بس

سلم از حفظ عزتنفس ،به بینیازق خود از غیر خدا تعبیر

از خدا و رسول اختصاص ًا در انحصار مؤمنان میداند .شهید

میکند و از ایشان نقلشده که فرمودند :لیس الغنی عش

مطهرق با توجه به ایش آیه میگوید :مؤمش باید بداند عزت

کثرة العروض ،انما الغنی غنی النفس؛ بینیازق به داشتش

اختصاص ًا در انحصار مؤمنان است و اوست که باید عزیز

مال بسیار نیست ،بینیازق حقیقی بینیازق نفس است.

باشد؛ عزت شایسته اوست و او شایسته عزت است .ایش

][15

یک نوع توجه دادن به نفس است[13 ].

براق شناخت جایگاه و اهمیت روزق حالل در اسالم و

خداوند با توجه به اهمیت عزتنفس در انسانها ،راههاق

تأثیر آن در سرنوشت انسان میتوان آن را از جمالت

دستیابی به آن را بهطور صریح بیان میکند و در قرآن

تاریخی امام حسیش علیهالسالم در واقعه عاشورا نیز درک

میفرماید« :مَشْ کانَ یریدُ الْعزَةَ فَللَه الْعزَةُ جَمیعاً إلَیه

کرد .سخش معروف حضرت سیدالشهدا در روز عاشورا ایش

صالحُ یرْفَعُه»5؛کسی که عزت
طیبُ وَ الْعَمَلُ ال َ
یصْعَدُ الْکلمُ ال َ

بود که :اَلْمَوْتُ اَوْلی مشْ رُکوب الْعار؛مرگ از متحمل شدن

میخواهد باید عزت را از خدا بخواهد زیرا تمام عزت از آن

یک ننگ باالتر است] .[1و همننیش سخش دیگر آن

خداست و براق رسیدن به عزتنفس ،خداوند دو عامل را

حضرت که بعد از واقعه عاشورا براق شیعیان بهصورت یک

در ایش آیه بیان میکند عامل اول حقایق باک است چون

شعار درآمد« :هَیْهاتَ م َنا الذلَ ُة» است [16] .همننیش از

عقاید و اندیشههاق صحیح ،انسان را بهسوق خدا باال

ش حَیاةٍ فی
ایشان ذکر شده است« :مَوْتٌ فی عزٍ خَیْرٌ م ْ

میبرد و همننیش عامل دوم؛ عمل شایسته است که انسان

ذُلٍ»؛«مردن با عزت از زندگی با ذلت بهتر است»[1] .

را به خدا نزدیک میکند.

آننه در حفظ عزتنفس مهم است اینکه انسان براق

 )2-2تبیین و تحلیل روایات

خودش احساس شخصیت کند که امام هادق (ع)
میفرماید« :مش هانت علیه نفسه فال تأمش شره»؛ « کسی

انبیاء و اوصیاء الهی نیز بر اهمیت عزتنفس تأکید کردهاند

که نزد خودش احساس شخصیت نکند ،از شر او ایمش

و ایش فضیلت ،نزد آنان از جایگاه ویژهاق برخوردار است،

مباش» ] .[17از دیگر مؤلفههاق تأثیرگذار در حفظ

بهطورقکه از انجام کارهایی که به عزتنفس ضربه میزند

عزتنفس ،کسب روزق حالل است .امیرالمؤمنیش در

نهی کردهاند .چون خداوند خواسته است او عزیز و سربلند

ق کسْب
نهجالبالغه میفرماید« :لیَکشْ َطلَبُک ل ْلمَعیشَة فَوْ َ

باشد و براق حفظ ایش عزت بکوشد .امام صادق (ع)

ع نَفْسَک عَشْ مَنْزلَة الْواهش الضَعیف»؛ «دنبال
الْمُضَیع تَرَفَ ْ

میفرماید« :مؤمش عزیز است و ذلیل نخواهد بود .مؤمش،

روزق باش ولی دنبال روزق بودنت از حد کسانی که خود

 -4منافقون۸:
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

 - 5فاطر10:
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را تضییع میکنند ،باالتر باشد .نفس خود را برتر بگیر از

نفسش میشود برهیز کند و بی به ارزش و کرامت خود

ایشکه در مظهر افراد سست و ضعیف درآیی» ][18

ببرد و در حدیثی از امیر مؤمنان علیهالسالم روایتشده

)3روزی حالل و مؤلفههای تقویت عزتنفس

که در شب معراج ،بیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله و سلم
از بروردگارش برسید« :اى بروردگار مش کدامیش اعمال

)3-1کسب حالل و تقویت دین

برتر است؟ خداوند متعال فرمود :اى احمد ،عبادت ده

یکی از راهها ق تقویت دیش ،کسب روزق حالل است که

بخش است ،نُه بخش آن در طلب [روزى] حالل است.

در قرآن و روایات به ایش موضوع اشاره شده است و توفیق

بس اگر آب و غذایت باک شد ،تو در حفظ و بناه مش

عمل صالح ،در سایهى تغذیه حالل و طیب است.

خواهى بود [30]».آننه از ایش روایت برداشت میشود؛

ل کُلُوا
درایشباره خداوند در قرآن میفرماید« :یَا أَیُهَا الرُسُ ُ

تغذیه حالل و باک در انسان مؤمش ،باعث صیانت او از

ن عَلیمٌ»؛ « اق
طیبَات وَا ْعمَلُوا صَالحًا إنی بمَا تَعْمَلُو َ
مشَ ال َ

زشتی و بلیدقها میشود و از طرفی لقمه حالل توفیق

رسوالن ،از غذاهاق باکیزه (حالل) تناول کنید و به

عمل صالح موجب میشود و انجام عمل صالح نیز سبب

نیکوکارق و اعمال صالح بردازید که مش به هر چه میکنید

تقرب به خدا میشود و ایش موارد منجر به تقویت دیش در

آگاهم .6» .همننیش امام صادق (ع) بهطور روشش ،به

مؤمش میشود و نفس مؤمش از بستی و خوارق حفظ می-

ارتباط قوق کسب روزق و تقویت دیش اشاره میکند و

شود ،چون عزت همه از آن خداست و اوست که نفوس

میفرماید :کسب روزق حالل را رها نکش که باعث تقویت

مؤمنیش را عزیز میکند و بر اساس تعالیم دیش اسالم

دیشدارق تو میشود].[19

سرچشمه اصلی عزت ،خداوند است .همننیش خداوند در

بنابرایش کسب روزق حالل در زندگی انسان داراق آثارق

قرآن کریم میفرماید :بس همه عزتها از آن خداوند

است که زمینه علم و حکمت را در قلب او ایجاد میکند.

است .کسی که خواهان عزت است ،عزت از آن

همننان که عالمه جعفرق (ره) درباره تأثیر روزق حالل

)3-2کسب حالل و حفظ شخصیت فرد

میفرماید  «:لقمه حالل براق دل انسان ،علم و حکمت و
عشق و ظرافت ایجاد میکند و هنگامیکه دیدق حسادت
و جهل و غفلت تو روزافزون است بدان که نتیجه همان
لقمههاق حرامی است که خوردهاق  ،...لقمه حالل ،عالی-
تریش بدیدهق ممکش را که براق انسان  ،ایجاد می-
کند [20].بنابرایش انسان مؤمش با لقمه حالل که موجب
حکمت و علم در قلب او میشود سعی میکند از جهل و
غفلت ،دورق کند و از چیزهایی که موجب خوارق و ذلت

 - 6مؤمنون51:

مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

خداست7.

ازنظر آموزههاق وحیانی اسالم ،حفظ شخصیت و کرامت
انسانی مهمتریش چیز در امنیت خرد و کالن اجتماع است.
هر انسانی در جامعه از شخصیتی برخوردار است که باید
از آن صیانت کند و آن عبارت است از آبرویی که
قطرهقطره جمع شده و نباید بهسادگی از دست برود.
آبرو به معناى اعتبار ،قدر ،جاه ،شرف ،عرض و ناموس
است]  .[1حقیقت آبرو و عرض،همان شخصیت انسانی
است که خداوند آن را کرامت بخشیده و بر بسیارق از
 -7فاطر10 :
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موجودات هستی برترق داده اس ت8آبرو هرکسی همان

وَرزْقُ رَبکَ َخیْرٌ وَأَبْقَى» ؛ «و هرگز به متاع ناچیزق که به

شخصیتی است که انسان در طول زندگی براق خود

قومی از آنان (قومی کافر و جاهل) در جلوه حیات دنیاق

میسازد و آن را کسب میکند .البته آبرو انسان محدود به

فانی براق امتحان دادهایم چشم آرزو مگشا و رزق خدایت

شخصیت درونی و شاکله وجودق او نیست ،بلکه هر آن

بسیار بهتر و بایندهتر است » .9امیرالمؤمنیش(ع) درباره

چیزق که به ایش شخصیت و شخص مربوط است و در

ارزش قناعت میفرماید« :توانگرق را جستم و آن را جز

حقیقت شخصیت اجتماعی او را شکل میدهد ،در حکم

در قناعت ،نیافتم .قانع باشید تا توانگر شوید].[1

عرض و آبروق او است .امام صادق علیهالسالم درباره حفظ

بنابرایش قناعت نهتنها خود یک فضیلت اخالقی است بلکه

عزتنفس به یکی از یارانش به کسب روزق حالل امر

ارزشهاق اخالقی فراوانی را در بی دارد و قناعت در

ظ عزَّکَ .قالَ :وَما عزى
میکند و میفرماید« :یا َعبْدَاللَّه احْفَ ْ

زندگی سبب میشود ،انسان مؤمش در مقابل خدا کرنش

سکَ »...
جُعلْتُ فداکَ؟ قالَ :غُدُوُّکَ الى سُوقکَ وَاکْرامُکَ َنفْ َ

کند و در مقابل غیر از خدا ،خویشتشدارق و بزرگوارق

؛اى بنده خدا عزت خویش را حفظ کش .راوى سؤال کرد

داشته باشد ،درایشباره امام رضا (ع) در باسخ به کسی که

عزتم چیست قربانت شوم؟ فرمود :صبح زود رفتش به بازار

از حقیقت قناعت از او میبرسد ،به آثار قناعت اشاره می-

(کار و تالش) و گرامى داشتش خود است»].[32

کنند :قناعت ،باعث خویشتشدارق ،بزرگوارق و آسوده

همننیش امیرالمؤمنیش(ع) دریکی از سخنرانىهایش به

شدن از زحمت فزونخواهی و بندگی در برابر دنیابرستان

حفظ آبرو که باارزشتریش اعمال است ،توصیه میکند و

است .راه قناعت را جز دو کس ،طی نمیکند:

میفرماید« :بهتریش کارها حفظ آبرو با مال است».

عبادتبیشهاق که خواهان مزد آخرت است یا بزرگوارق

بنابرایش مالی که به شیوهق حالل بهدستآمده باشد

که از مردمان فرومایه دورق میکند] . [23قناعت ثروتی

موجب حفظ آبرو میشود و شخصیت هر فرد بستگی به

بزرگ است که امیرالمؤمنیش (ع) در وصف آن میفرماید:

آبروق اوست که در عزتنفس تأثیر دارد ].[1

«قناعت مالی است که تمامشدنی نیست»].[24

آبرو مؤمش همان شخصیت اوست و حفظ آن درگرو مال

وقتیکه انسان قانع باشد در مقابل دیگران احساس خوارق

حالل است که سبب میشود که نفس مؤمش در مقابل

و نیاز نمیکند .بنابرایش آیات و روایات زیادق مسئله

دیگران خوار و ذلیل نشود و عزتنفس او حفظ شود.

تضمیش روزق انسان به مقدار معیش را صراحتاً بیان کرده-

)3-3کسب حالل و قناعت

اند و ایشکه اگر انسان خود را به آب وآتش بزند بیشتر از

در نظام اخالقی اسالم ،به قناعت یا عدم طمع در دنیا

مقدارق که سهم او است به او نمیرسد .لذا اگر انسان ،

تشویق شده و ثمرات بزرگ و ارزشمندى براى آن بیان

معرفت و اعتقاد به ایش مطلب بیدا کند ،دیگر از حرص و

ک
ن عَ ْینَ ْی َ
شده است .در قرآن کریم آمده است « :وَلَا تَمُدَ َ

طمع دست برداشته و روحیه قناعت در وجود او تقویت

حیَاة الدُنْیَا ل َنفْتنَهُ ْم فیه
إلَى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا م ْنهُ ْم زَهْ َرةَ الْ َ

میشود و اکثر مشکالت افراد حریص و طمعکار ،ناشی از

 -۸اسراء70:
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2
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نبود شناخت و اعتقاد به خزینه بیانتهاق خداست که

میکند] .[25یا اینکه امام صادق علیه السالم میفرماید:

روزق به دست خداق کریم تقسیم میشود .امیر

«مش در زمیش خودم تالش میکنم و عرق میریزم،

مؤمنان(ع) عزت و سربلندق انسان را نتیجهق قناعت

درحالیکه خدمتکارانم میتوانند ایش کار را بکنند ولی با

میدانند ] .[24درنتیجه ،صفت قناعت در مؤمش یک

ایش کارم میخواهم خداوند متعال ببیند که مش در بی

حالت نفسانی است که در اثر شناخت به خدا و معاد و

روزق حالل هستم.

انجام عمل صالح حاصل میشود و ایش معرفت از آثار لقمه

بیامبر گرامی تصلیاهلل علیه و آله و سلمت روزق و کسب

حالل به وجود میآید.

حالل را جهاد قلمداد میکند و میفرماید :خداوند دوست

)3-4کسب حالل و استقامت و بردبارى

دارد بندهاش را در تالش براق طلب روزق حالل

در ادیان الهی بهویژه اسالم کسب حالل اهمیت خاصی

ببیند] .[1از کنار سفرههاق حالل است که انسانهاق

دارد و در آیات و روایات معصومیش(ع) ،مؤمنیش به ارتزاق

عزیز و شکستنابذیر به با میخیزند .حضرت امام حسیش

از راه حالل سفارش شدهاند .بخشی از فقه اسالمی با

ت علیهالسالم ت میفرماید«:سینههاق باکیزه و طیبی که

عنوان مکاسب آمده است و ایش بدان معناست که روش

ما از آن شیر نوشیدهایم ذلت را بر ما روا نمیدارد و روزق

درآمدق در اسالم میبایست بر اساس موازیش و معیارهاق

حالل است که انسانها را در برابر سستی و شکست،

خاص باشد و از روشهاق حرام و ممنوع نباشد و امروزه

استوار نگه میدارد و او را به انسانی شجاع و باشرف تبدیل

به دست آوردن مال حرام راحت است اما کسب مال حالل

میکند] .[26انسان مؤمش براق به دست آوردن مال حالل

ازنظر کمى و مصرف ،محدود و درعیشحال بسیار سخت و

بهزحمت و مشقت میافتد و باید صبورق نماید و ایش

کمیاب است ،همانگونه که امیر مؤمنان (ع) میفرماید:

صبورق در عزتنفس مؤمش تأثیرگذار است و مؤمش در

«ضَرْبَةُ السَّیْف عَلَى ا ْلمُؤْمش اهْوَنُ مشَ الدِّرْهَم مشْ حلِّه»«

مال حرام و مشکوک دستدرازق نمیکند که زمینه

شمشیر زدن بر مؤمش آسانتر از به دست آوردن یک درهم

خوارق و ذلت نفس را برایش فراهم شود.

از راه حالل است» و همننیش امام باقر علیهالسالم

)3-5کسب حالل و تکریم انسان

ب الْحَالل عَزیزٌ» به دست آوردن مال
میفرماید« :مَطْلَ ُ

در آموزههاق اسالمی ،تکریم کردن به یکدیگر سفارش

حالل بسیار مشکل و کمیاب است .بنابرایش دنبال درآمد

شده است و یکی از راههاق ارتباط با مردم و تکریم آنها،

حالل بودن موجب میشود مؤمش بهسختی بیافتد و

انفاق است .انفاق درراه خدا موارد زیادق از بخششهاق

مشکالتی را تحمل کند که بیامبر صلیاهلل و علیه وآله

واجب و مستحب را بوشش میدهد و عبارت است از

درایشباره میفرماید «:الشَّاخصُ فی طَلَب الرِّزْق الْحَلَال

خمس ،زکات ،قرض ،صدقه ،بعضی از نذرها ،هدیه ،قربانی

کَا ْلمُجَاهد فی سَبیل اللَّه»؛« کسی که به خاطر خداوند در

و . ...بدیهی است اگر دست انسان از مال و مواهب دنیوق

جستجوق روزق حالل از مکانی به مکان دیگر مسافرت

خالی باشد ،هرگز توفیق انفاق به مردم را نخواهد یافت،

میکند مانند رزمندهاق است که درراه خدا جهاد

بنابرایش میتوان گفت در اغلب آیاتی که صیغه «أنفقوا»
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(به شکل امرق آن) استفاده شده ،چه واجب و چه

مصادیق تکریم ،انفاق درراه خداست که موجب ایمان و

مستحب ،باید کلمه «اکسبوا» را در تقدیر گرفت.

تقرب به خدا است و مؤمش زمانی میتواند انفاق کند که

همانگونه که میگوییم مقدمه واجب ،واجب است ،مقدمه

درآمد حالل کسب کرده باشد.

انفاق همکسب درآمد است یعنی کسب درآمد هم الزم و
اجتنابنابذیر است .آیا از هر درآمدق میتوان انفاق کرد

 )3-6کسب حالل و ترک ابراز نیاز به دیگران

و یا اینکه مؤمش باید در انفاق؛ ضوابطی را رعایت کند؟

در آموزههاق اسالمی ،مؤمش از درخواست کمک مالی از

خداوند در قرآن ،مؤمنیش را به انفاق از مال حالل امر می-

مردم که موجب کاهش ارزش او میشود ،نهی شده است.

کند و میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذیشَ آمَنُوا أَنْفقُوا مشْ طَیِّبات ما

در کتاب الکافی مرحوم کلینی ،بابی تحت عنوان « باب

کَسَ ْبتُمْ»10اق کسانی که ایمان آوردهاید از اموال باکیزه

االستغنا عش الناس» وجود دارد که حاوق روایاتی مرتبط

و حاللی که کسب کردهاید؛ انفاق کنید» .درنتیجه ،از

با ایش موضوع است .امام صادق (ع) یکی از مؤلفههاق

سفارشات بیامبر(ص) و اهلبیت (ع) به مؤمنیش ،تکریم

عزتنفس براق مؤمش را بینیازق از مردم عنوان میکنند.

مردم است و یکی از مصادیق تکریم مردم ،انفاق است و

همننیش امام محمدباقر (ع) میفرماید «:ناامیدق از مالی

انفاق ازجمله؛ اطعام ،هدیه ،صدقه و  ...است .انفاق در قرآن

که در نزد مردم است  ،موجب عزت مؤمش در دینش می-

با واژه امرق آمده است و به مؤمنیش دستور میدهد از مال

شود»][27

حالل انفاق کنند .به نظر میرسد چنیش رفتارق در تقویت

ترک ابراز نیاز به مردم ،تأثیر خود را در تقویت احساس

عزتنفس یعنی همان احساس ارزشمندق معنوق ،مؤثر

ارزشمندق در دو وجه خود را نشان میدهد :از یکسو،

است .اینکه فرد با رعایت آداب معاشرت؛ انفاق درراه خدا

موجب حفظ آبرو نزد مردم میشود و مردم به او احترام

که از مصادیق عمل صالح است ،ارزش اکتسابی به دست

میگذارند ،از سوق دیگر ،چون فرد از کسی التماس

میآورد و توجه به ارزشمندق عمل صالح موجب احساس

نکرده ،احساس ارزشمندق و آزادق میکند .بنابرایش

ارزشمندق یا همان تقویت عزتنفس میشود .همننیش

مؤمش با تالش و کوشش اقدام به جمعآورق مال حالل

فرد با انفاق در راه خدا ،به خاطر فضایل اخالقی و

مینماید و با داشتش مال ،درخواست کمک مالی از مردم

رفتارهاق خوبی که دارد ،احساس ارزشمندق و تعالی

نمیکند .فرد با درخواست کمک از مردم  ،نفس خودش

معنوق میکند ،چنیش لذتی به خاطر حس کمالجویی

را خوار کرده و به آبرویش لطمه وارد میکند .درنتیجه،

است که خدا بهطور فطرق در انسان قرار داده است .براق

داشتش مال حالل موجب بینیازق از دیگران میشود و

نمونه ،بیشتر مردم از انفاق و اکرام دیگران لذت میبرند و

بینیازق ،باعث تقویت عزتنفس مؤمش میشود.

احساس ارزشمندق معنوق میکنند .درنتیجه یکی از

)3-7کسب حالل و زهد

مؤلفههاق تقویت عزتنفس؛ تکریم انسانها است و از

زهد ،یکى از صفات حسنه که در قلمرو زندگی هر فرد
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است .زهد عبارت است از بشت کردن به دنیا ،توجه به

آرامش و مسیر درست دور میشود .بنابرایش درآمد حالل

آخرت و بریدن و قطعنظر کردن از غیر خدا و روقآورق

و ارتزاق از آن ،موجب عمل صالح میشود ،همننان که

به اوست] .[28زهد از مفاهیم اخالقی و عرفانی است و در

خداوند در قرآن سوره مؤمنون آیه  51روزق حالل را

آموزههاق دینی بسیار به آن سفارش شده است .امام

مقدم بر عمل صالح بیان کرده است .از طرفی زهد؛ حالت

صادق (ع) مىفرماید :هر کس در دنیا ،زهد بیشه کند،

نفسانی است که از مداومت و انجام عمل صالح در انسان

خداوند قلب او را کانون حکمت قرار مىدهد و زبانش را

مؤمش به وجود میآید و ملکه نفسانی میشود .درنتیجه

بدان گویا مىسازد و او را به عیوب دنیا ،به درد و هم

یکی از مؤلفههاق تقویت عزتنفس ،زهد است ،اینکه

درمان بینا مىگرداند و وى را با سالمت از دنیا به بهشت

مؤمش در مقابل دنیاگرایی ،زهد بیشه کند و صفت زهد با

میبرد] [29در ایش حال دل بستگی به مال دنیا به عنوان

ایمان به خدا و تقوا به وجود میآید و ایمان به خدا و تقوا

مهمتریش تأمیشکننده نیازهاق مادق انسان و نیز زینت

یکی از ثمرات لقمه حالل است.

زندگی دنیا ،امرق طبیعی و غریزق و گرایش طبیعی

)3-8کسب حالل و تالش و کوشش

است و تالش براق تحصیل مال و ثروت امرق مذموم و

در آموزههاق دیش اسالم تالش براق کسب روزق حالل،

نابسند بشمار نمیرود ،بلکه از مصادیق تالش و جهاد

فضیلت و وظیفه عنوان شده و درباره اهمیت آن فراوان

درراه خدا شمرده میشود ،چراکه انسان مأموریت دارد تا

سخش گفته شده است .بیامبر اکرم (ص) میفرمایند:

با تالش خویش ،جهان مادق را آباد کند .بس گردآورق

دنبال کسب حالل رفتش بهعنوان فریضه الهى بر عهده هر

مال حالل و باک ،بهعنوان یک مأموریت الهی مطرح

مسلمانى است [30].در روایتی دیگر رسول خدا(ص)

است و اگر کسی از تالش در ایش حوزه بازایست ،در

کوشش براق کسب روزق خود و خانواده را همسنگ

انجام وظیفه الهی کوتاهی کرده است .اما مشکل آن

مجاهدت درراه خدا دانسته و میفرمایند« :الکا ُّد عَلى عیاله

است که ایش دلبستگی به شکل افراطی برخی را از حق

مش حَاللٍ کَالمُجاهد فی سَبیل الله»؛ «آنکه خانواده

دور میکند و آنان را به آزمندق گرفتار میکند و اجازه

خویش را از حالل روزى مىدهد  ،مانند مجاهد درراه خدا

نمیدهد تا در مسیر آفرینش گام بردارند و بهحق و

است] [31کسی که براق تأمیش و توسعه زندگی خود و

عدالت زندگی خود را سامان دهند ،بلکه روحیه

خانوادهاش میکوشد ،مانند کسی است که درراه خداوند

تجاوزگرق بیدا می کنند .لذا بهجاق کسب مال مشروع

با دشمش جهاد میکند .یا آنکه در روایت دیگرق رسول

به راههاق کسب مال از راه حرام کشیده میشوند.

خدا(ص) میفرمایند« :العباده عشره اجزائه  ....فی طلب

ازجمله آثار مال حرام؛ دلبستگی به مال است .از ایش

الحالل » ]« [32عبادت ده جزء دارد و نه جزء آن در

فراتر کسانی که گرفتار آزمندق و حرص مال هستند

کسب روزق و مال حالل است .بر اساس ایش روایت ،نه

نهتنها ایشگونه رفتارها را در بیش میگیرند بلکه چنان

بخش عبادت به کسب روزق حالل اختصاص دارد و یک

دلبسته میشوند که دیگر خدا را فراموش کرده و از

بخش آن به نماز ،روزه و ...
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در روایات به تالش براق کسب روزق ،فراوان سفارش شده

حال طاعتی از طاعات خدا رسیده است که میکوشم خود

و تنبلی و سربار دیگران بودن بسیار نکوهش شده است و

و اهلوعیالم را از احتیاج به تو و امثال تو بازدارم .گفتم:

انسان با مطالعه ایش روایات ،عزم و همتش براق کار و

راست گفتی ،خدا مشمول رحمت خود قرار دهد ،مش

کوشش افزایش مییابد و بیشتریش وقت خود را به

خواستم موعظهات کنم ولی تو موعظهام کردق .بس

کسبوکار و اندکی از وقتش را نیز براق عبادت ،صلهرحم

بیکارق مردود است؛ از آنطرف حریص بودن در کار نیز

و  ...اختصاص میدهد .دسته دیگرق از روایات اگر

مذموم است و ازایشرو فرمود :در تالش براق روزق میانهرو

بهتنهایی و بدون در نظر گرفتش روایات دسته نخست

باشید[26].

مالحظه شود ایش تصور را بدید میآورد که انسان نباید

بنابرایش کسب روزق حالل ،انگیزهاق براق تالش و

براق کسب روزق حالل تالش کند و تحت هر شرایطی او

کوشش در زندگی مؤمش است و با توجه به سخنان

به روزقاق که خداوند برایش مقدر کرده است ،دست

معصومیش (ع) ،کسی که براق بینیازق خود و خانوادهاش

مییابد.

از راه حالل ،تالش و کوشش میکند مجاهد درراه خداست

از سوى دیگر ،اسالم «برخوابى» «کمکارق» و «بیکارى»

چون درخواست و سربار بودن در آموزههاق الهی مذموم

را بشدت محکوم کرده است و دستور میدهد که از

است و باعث ذلت و خوارق مؤمش میشود و خداوند

دسترنج دیگران استفاده نکنید .بیامبر اکرم (ص)

دوست ندارد مؤمش خوار و ذلیل شود .بنابرایش اکتساب

مىفرماید« :خدا جوان بیکار [غیر جویاق کار] را دشمش

روزق حالل نیاز به تالش و مجاهدت دارد و مجاهدت

میدارد کسى که سنگینى زندگى خود را بر دوش مردم

براق بینیازق سبب تقویت عزتنفس میشود و آننه به

بیفکند ،مشمول لعنت خدا و دورق از رحمتش میشود».

تالش و کوشش رنگ خدایی میدهد و جهاد فی سبیل

تالش و کوشش براق یافتش روزق حالل ،عبادت است و

اهلل بهحساب میآید ،کسب روزق حالل است که در نفس

بزرگان دیش به آن افتخار میکردند و مؤمنان را به کسب

مؤمش تأثیرگذار است .لذا کسب حالل سبب میشود

روزق حالل براق امرارمعاش اهلوعیال خود تشویق می-

انسان مؤمش براق به دست آوردن آن ،کار و تالش نماید

کردند و درایشباره از محمد بش منکدر نقل شده است:

و کار و تالش موجب بینیازق مؤمش میشود و عزتنفس

«روزق امام محمدباقر(ع) را دیدم که وسط روز گرم

او تقویت میشود.

تابستان از مزرعهاق که در خارج مدینه داشت  ،برمی-

 )3-9روزی حالل و اسوههای الهی

گشت درحالیکه عرق از سر و رویش میریخت! بیش

در آموزههاق دینی و بهویژه در قرآن،خداوند به موضوع

خودم گفتم بروم موعظهاش کنم که در ایش سش و سال

لقمه بهطور روشش و صریح اشارهکرده است و میفرماید:

ایشقدر دنبال کار دنیا نباشد .جلو رفتم و سالم کردم.

ن إلَى طَعَامه»11
ظاهر آیه بیانگر ایش است که
فَلْیَ ْنظُر الْإنْسَا ُ

گفتم :آقا اگر اآلن مرگتان برسد در چه حالی خدا را

انسان باید به لقمه که میخورد دقت نماید چون لقمه در

مالقات خواهید کرد؟ فرمود :اگر هم مرگ مش برسد  ،در
 - 11عبس24 :
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سرنوشت انسان تأثیر بسزایی دارد که سعادت و شقاوت

مقام نصیحت به عثمان بش حنیف ،استاندار بصره ،خود را

هر فرد درگرو لقمهاق است که از آن استفاده میکند،

چنیش توصیف مىکند :آگاه باشید که امام شما از دنیاى

بهطورقکه خداوند در قرآن بیامبرانش را به خوردن لقمه

خود به دو جامه کهنه و از خوراک آن به دو قرص نان

حالل امر میکند و ایش دستور خداوند صرف ًا مختص

اکتفا کرده است ،به خدا قسم از دنیایتان زرى بر هم

بیامبران نیست بلکه قرآن کتاب هدایت انسانهاست و در

نگذاشتهام و از غنیمت آن چیزى نیندوختهام و براى

آن ،بایدها و نبایدهاق زندگی براق تمام بشر بیانشده

تعویض کهنه لباسى که بر تش دارم ،جامه دیگرى مهیا

است و خود انبیاق الهی عامل به حالل خوردن و نماد

نکردهام ،حالآنکه اگر مىخواستم راه به عسل مصفا و مغز

باکی هستند و خداوند براق انسانها ،بیامبران را الگو قرار

گندم و بافته ابریشم آسان مىبردم .اما چه دور است که

داده است و سفارش به بیروق از آنان کرده ،درایشباره؛

هوا بر مش غالب آید و حرص مرا بهگزینش غذاهاى

خداوند در قرآن میفرماید« :لَ َقدْ کانَ لَ ُکمْ فی رَسُول اللَّه

گوناگون وادارد (نهجالبالغه ،نامه.)45:

أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَشْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخرَ وَ ذَکَرَ اللَّ َه

بنابرایش مطالعه سیره و روش زندگی انبیاء و اوصیاق الهی،

کَثیراً» «12قطع ًا برایتان در رفتار رسول خدا(ص) سرمشق

نمونه بارز براق الگوبردارق بشر در کسب روزق حالل و

زندگی است ،براق کسی که به خدا و روز وابسیش امید (

حفظ عزت است .لذا انسان در زندگی الگوبردارق میکند

قلبی و عملی ) دارد و خدا را بسیار یاد میکند» .همننیش

و بهتریش الگوق براق کسب روزق حالل انبیاء و اوصیاق

بخشی از آیات قرآن به داستان زندگی انبیاء اختصاص

الهی هستند که خداوند در قرآن اشاره میکند.

دارد ،زیرا انسانها بیشتر اعمال و رفتار خود را الگوبردارق
میکنند ،بس چهبهتر که الگوق انسان ،افراد سالمی باشد

نتایج پژوهش

که تبعیت از آنها نهتنها ضررق ندارد بلکه براق دنیا و

در آموزه هاق دینی به کسب روزق حالل سفارش شده

آخرت مفید است .در ایش زمینه بهتریش الگوها در مسئله

است و سعادت انسان درگرو روزق حالل است و همننیش

کسب روزق حالل ،بیامبران و ائمه معصومیش علیهم

خدا در قرآن و بیامبر (ص) و ائمه معصومیش(ع) در روایات

السالم هستند و درایش باره امام باقر علیه السالم

به حفظ عزتنفس در مؤمش تأکید کردهاند و از اهمیت و

میفرمایند :اگر خواهان زیاده طلبی شدق زندگی رسول

جایگاهی ویژه برخوردار است و یکی از عوامل حفظ

خدا صلیاهلل علیه و آله را یاد آور که ،خوراکش نان جو

عزتنفس ،روزق حالل است .نقش روزق حالل در

بود و شیرینیاش خرما و سوختش شاخه نخل خرما،

مؤلفههاق که سبب تقویت عزتنفس میشود تبییش شد

آنهم هرگاه که به دست میآمد ].[32

که برآیند بژوهش را میتوان در موارد ذیل تجمیع و

در سیره زندگی ائمه معصومیش علیهمالسالم از ایش

خالصه کرد:

نمونهها فراوان وجود دارد؛ بهعنوانمثال ،امیر مؤمنان در

 .1کسب حالل و تقویت دیش :توفیق عمل صالح درگرو

 - 12احزاب21:
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کسب حالل است و انجام عمل صالح سبب تقویت دیش و

و درخواست کند ،در حدق که موجب خوارق نفسش

تقویت دیش موجب عزتنفس میشود.

نشود.

 .2کسب حالل و حفظ شخصیت :شخصیت مؤمش بستگی

 .7کسب حالل و زهد :روزق حالل باعث معرفت و شناخت

به آبرویش دارد و یکی از راههاق حفظ آبرو کسب مال

میشود و نتیجه معرفت ،زندگی زاهدانه است .زهد در

حالل است و لذا حفظ آبرو باعث حفظ و تقویت عزتنفس

عزتنفس مؤمش تأثیر بسزایی دارد.

میشود.

.8کسب حالل و کار و تالش :کسب حالل سبب میشود،

 .3کسب حالل و قناعت :صفت قناعت حالتی نفسانی است

انسان مؤمش براق به دست آوردن آن کار و تالش کند و

که در اثر شناخت به خدا و معاد و انجام عمل صالح حاصل

کار و تالش موجب بینیازق مؤمش و حفظ عزتنفسش

میشود و ایش معرفت از آثار لقمه حالل به وجود میآید.

میشود.

 .4کسب حالل و استقامت و بردبارى :مؤمش براق به دست

.9کسب حالل و اقتدا به اسوههاق الهی :انسان در زندگی

آوردن حالل باید بردبارق و مشکالت را تحمل کند و در

الگوبردارق میکند و بهتریش الگوق براق کسب روزق

مقابل لقمه حرام صبورق نماید ،صبورق موجب تقویت

حالل انبیاء و اوصیاق الهی هستند که خداوند در قرآن

عزتنفس میشود.

اشاره میکند

 . 5کسب حالل و تکریم مردم :یکی از مصادیق تکریم
مردم ،انفاق درراه خداست و انفاق با داشتش درآمد و مال
حالل است که موجب تقویت نفس میشود.
 . 6کسب حالل و ترک ابراز نیاز به دیگران :کسب حالل

تعارض منافع
نتایج حاصل از ایش مطالعه با منافع دیگر نویسندگان در
تعارض نمی باشد.

سبب میشود مؤمش فقط در حد ضرورت از دیگران تقاضا
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ABSTRACT
Self-esteem is an important and fundamental factor in the growth and prosperity of human
beings that shape their personality and has a special place in Islam's perspective. Various
factors have been mentioned in the Quran and hadiths to strengthen self-esteem. The
purpose of this study, which is formed using the verses and hadiths of the Quran and the
Ahl al-Bayt is to deal with the effects of a Halal livelihood on strengthening self-esteem.
The research findings show that earning a Halal livelihood is not only for Islam. It is one
of the important commands of God to all the prophets. Also, one of the important factors,
which have a fundamental effect on strengthening self-esteem is Halal livelihood.
According to the research findings, it is the duty of a religious person to follow religious
orders. In the path of observing the Shari'a laws, including earning a Halal livelihood, the
personality of every human being, which has self-esteem, is formed. It also promotes the
growth of valuable components such as strengthening religiosity, virtue, contentment,
patience, and.....
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