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:   خوردن   آداب طعام  ــ ۵  

 

نماید ، واجب است  که  اول دست خود  طعام   می خواهد  اکل کسی که   :فته است گ  االسالم شیخ

. ذارد گن  باالی نان  خوری را ظرف نان . بعد  باالی پای چپ  خود  بنشیند . را بشوید   

.باشد را نمک  خوردنش آغاز و ختم نان . ویدگو درختم الحمدهلل ب ویدگخوردن بسم هللا بدر اول   

 

چیزی  در ظرف  بخورد ، تا   را  که بتواند آن  قدری باشد  ظرف به الزم است خوردنی  در میان 

. باقی نماند   از خوردنی  

 

  در  را   اولی  لقمه  بردار و تا  چکودر هر بار لقمه های  ک  می کند  خوردن به   وقتی شروع

...ذارد و هکذا گن  در دهان را  دومی  باشد ، لقمه  حلق  فرو نبرده   

 

دهان  کردن با   پفبا  تزاز  نماید  و در سرد کردن  لقمه حا داغ   خورنده  طعام  از خوردن غذای

.  می برد   را پف کردن طعام ، برکت آن  :فرمود« ص » رسول   عجله نکند ، زیرا  

 

پیش از آن  . نیندازد   ود  چیزی بیرونخاز  دهان  .  نکند  خالل در بین خوردن دندنهای خود را 

   .سفره پاک نکند  پایان یابد ، دست خود را با   طعام  که خوردن

 

یش خود و آن که از پ اه نکند گران نگکه خورنده به لقمه دی کرده   خوردن بیان  در ضمن آداب

را   دست خود  فارغ نشوند ،  ران از خوردنگدی ران ، و آن که تا گپیش دیبردارد ، نه از  لقمه 

. نکشد   
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دست و   و نظافت  بشوید ، را  و دست و دهان خود  خیزد بر  است بعد از فراغت از خوردن الزم 

.مراعات نماید   را ... و   و لباس و ریش دهان   

 

 طهارات حقیقی ،  که عرفان   می شود  ظاهر خوردن  آداب   در مورد  االسالم شیخ  از یاد آوری

.  و حقوق غیر  نفس  و مراعات حقوق   کمت استحو    

  

  مپنج بخش پایان  

 

*** 

  «سعید افغاني » داکتر دمحم سعید 

 پوهنتون االزهر شریف ــ  قاهره

هجری شمسي ۸۴۳۱میالدی ،  مطابق   ۸۶۹۱سال   

  

 

 

«سعیدی» برهان الدین : و ترتیب کننده  تهیه  

  

 

ی اصل صفحه به گشتزبا   www.said-afghani.org   ــ  
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