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   :  نشستن و برخاستنــ آداب ۳

 

است با  ادب  روی  الزم   عارفبر  :فته است گمورد آداب نشستن و برخاستن  در  االسالم  شیخ

.  ر مرشد و استادش با ادب می نشیندسجاده  بنشیند ، چنانچه  در حضو  
 

روی  پاهایش  را  پیش   .نکند  رو به قبله  باشد  و اعضای  بدن خود  را  خارج  از ادب  برهنه 

.مردم دراز نکند ، و آب بینی  خود  را بیرون  نیندازد  و چیزی از دهان  خود  بر زمین  نیندازد  
 

دهن   از شما ر یکی گا  :فرمود   «ص » چنانچه رسول هللا  وید ، گن  وقتی دهن  دره می کند ، آه

خود را مسح و مالش  پیش مردم زیاد بدن . می کند   از آه ، شیطان  خنده  که وید گن آه   دره کند ،

.  بازی نکند  دست خود با  موی و رویش ندهد و با  
 

و فکر حق   ذکر حق  و به و احترام بنشیند   عبادت بنشیند ، با حضور قلب برای  بر سجاده وقتی

.قبول  شود  خداوند طریق ممکن است عبادات او پیش  که با کدام   و نیز تفکر کند مشغول باشد   
 

فتن گ سخن   در وقت  .باشد  قدر الزم  و صحبت او به  صحبت نکند   زیاد  در مجلس الزم است 

. بلند نکند  و صدای خود را از حد اعتدال  حرکت ندهد  دستهای خود را   

 

  : « ۳۱» ، ایه مبارکه  لقمان: ۳۳سوره  :هللا تعالی  قال

زشت   که آهسته کن  صدایت را »   ﴾۹۱﴿َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اْْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمیِر ...

   .ندهد آدب است انجام  زا  که خارج را   و حرکاتی  «. صدا ، صدای االغ است ترین 
  

را   خود راست  قدم   اول  راه رفتن  در شروع. یزد خبر خود   خیزد از طرف راستوقتی  بر می 

چپ را  اول  کفش  بیرون آوردن   در. بیوشد   راست را  کفش شیدن کفش ، اول  ودر پ  بر دارد ،

.آورد  بیرون   
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   :رفتار نکند   متکبرانه در رفتار 

    :«   ۳۱»   مبارکه ، ایه  اإلسراء  : ۳۱سوره 

 

﴾۳۱﴿ ....   فِي اْْلَْرِض َمَرًحا    تَْمِش َوالَ   

 

و چپ  راست   به  یادز. ندهد   دست خود را حرکت  در راه رفتن.  تکبر راه نرود  با  روی زمین 

.ر با  ضرورتگم  ید ،گون  در راه رفتن سخن  .رد گپیش رو و پشت سر نن  هرد ؛ هم چنین بگنن  

ر گم نرود ،   بازار  به. خطور دهد  و فکر خود  در قلب   را و قرآن   نخواند  قرآن  رفتن در راه 

. ضرورت ایجاب نماید   که آن   

 

. و تهمت  دوری نماید  طعنه  از موارد.  ضرورت   ر در صورتگم  توقف نکند ، در راه  رفتن 

. نرود  به سرعت راه .ذارد گخود را روی نجاست ن قدم   

 

   : « ۳۱» ، ایه مبارکه  لقمان: ۳۳سوره :  قال  هللا تعالی 

راه می رود ،  با جماعت خصوصاً وقتی ( در راه رفتن میانه باش )   ﴾۳۱﴿.....  َواْقِصْد فِي َمْشیَِك 

ری ، تا حسنات او گدی  نماز جماعت یا  مریض ، با ادای نماز جمعه یا  یا تشییع  جنازه ، یا عیادت 

.یابد های او افزایش گام حسب به   

 

درج    را و برخاستن ، مهم ترین  آداب   نشستن  شیخ االسالم  در آداب که  نیست  در آن  شکی 

.است الزم  آن   کرده است و بر سالک رعایت  کامل  

   

  ومسبخش پایان  

 

*** 

  «سعید افغاني » داکتر دمحم سعید 

 پوهنتون االزهر شریف ــ  قاهره

هجری شمسي ۳۳۳۱میالدی ،  مطابق   ۳۱۹۱سال   

  

 

 

«سعیدی» برهان الدین : تهیه و ترتیب کننده   
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