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:   آداب رفتن  به مهمانی   ــ ۶  
 

   :فته استگ  االسالم شیخ

برکسی . باشدن  ر آن که ضیافت از مال حرام و یا مال یتیمانگالزم است ، م  اجابت دعوت مهمانی

و آن   نبرد  به مهمانی نشده است ، با خود  دعوت ه ک  کسی را  است  می رود الزم  که به مهمانی

.یند و به اندازه صاحب خانه بخوردنش، در جایی که صاحب خانه نشسته است  که در خانه میزبان  

. نماید وی تعارف  که صاحب خانه به  ن ر آگبا خود نبرد ، م  چیزی از خوردنی  

 

مهمان   ر آن که خودگنشستن اصرار نماید ، مبه  مهمان رانباید  ، میزبان پایان یافت وقتی طعام 

ر آن گصحبت و داستان اشغال نکند ، م برای مهمان  نیز مناسب است خانه میزبان را با . بخواهد  

:  باشد ، زیرا خداوند فرموده است   که میزبان  راضی  

را   میزبان  مو جبات اذیت  وییگو با قصه   نده شویدگطعام خوردید ، پرا اهگهر ...  )فاذا طعمتم  

 رد و نباید از نوع  و قیمت فرش ،گمهمان در خانه میزبان نباید به این طرف و آن بن.( فراهم نسازید 

.خانه سوال کند  ظرف و سایر چیز های صاحب    

 

قدرت  مت نیندازد و فوق حبه ز کند و در ضیافت ، خود را   بر میزبان الزم است مهمان را احترام

.غذا تهیه نکندخود   

 

زیاد  را به  نباید مهمان   میزبان. نماید   برای مهمان آماده سزاوار است آنچه در  دسترس دارد 

.خوردن اصرار کند  
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حالل   خوردنی  که  شایسته است  بر میزبان  .نیندازد   زحمت  به  او را و رفتن   باید در نشستن

و آن را  خریدم   مبلغ  به این  این را : وید گخوردن ب در میان  نماید و نباید   برای مهمان تهیه  را

.رداذگمنت ب و نباید بر مهمان . به این  مبلغ  

 

 عرفان  که   می رساند  است،  تذکر داده مهمانی   دعوت  به  رفتن  در آداب  آنچه شیخ االسالم

. بردارد از دوش شان  مردم   را در معامالت اجتماعی  محنت و دشواریها  می خواهد اسالمی   

  

  مشش بخش پایان  

 

*** 

  «سعید افغاني » داکتر دمحم سعید 

 پوهنتون االزهر شریف ــ  قاهره

هجری شمسي ۸۴۳۱میالدی ،  مطابق   ۸۶۶۱سال   
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