
 آٓا ؤدأًد آداب غذاخّردن در اشالم كداوٌد ؟

رٌُىّدُاي اشالم در وّرد خّردن تٌِا شالوت جصه را تضىٔي ًىْ كٌد ةنكَ تضىٔي كٌٌدٍ شالوت ُه 

 جصه ه ُه جان اشت .

از آًجا كَ عقل ه عنه ،ةرُىَ رازُاي آفرٌٓض احاظَ ًدارًد ،چَ ةصا حكىت ةرخْ از رٌُىّدُاي اشالم 

اورهز ،وجِّل ةاطد همْ ةْ تردٓد آي ةَ وعٌاي ةْ دمٔل ةّدن آن رٌُىّدُا ًٔصت ،چٌان كَ ةراي داًض 

 فنصفَ طىاري از احكام اشالم ،در گذطتَ وجِّل ةّد ه اورهزٍ عنه ةَ راز آًِا پْ ةردٍ اشت .

 وِىترٓي رٌُىّد اشالم دروّرد غذا خّردن

ن وػرف وْ كٌد ةآد از راٍ وظرهع تَِٔ طدٍ ه ًخصتٔي ه وِىترٓي رٌُىّد اشالم آٌصت كَ :آًچَ اًصا

 حالل ةاطد .

 آداب غذا خّردن

 آًچَ رعآت آًِا در ٌُگام غذا خّردن شفارش طدٍ اشت :

 امف: تدةر در آٌكَ اًّاع خّراكِٔا چگًَّ در ًظام ُصتْ پدٓد آودٍ اًد .

 ب: آغاز خّردن غذاةا ًام هٓاد خدا

 ٔكَ فرد شامه ةّدٍ ه ًىك ةرآض ضرر ًداطتَ ةاطد .ج :آغاز كردن غذا ةا ًىك ) در غّرت

 د: آغاز كردن از شتك ترٓي غذاُا

 ٍ : ًخّردن غذاي گرم ه خّردن غذاي ًٔىَ گرم قتل از شرد طدن

 ه:خّردن ةا دشت راشت

 ز : كّچك گرفتي مقىَ

 ح:خّب جّٓدن غذا

 ط: ظّالًْ كردن ًظصتي ةرشر شفرٍ

 ر ظرف غذاي:گراوْ داطتي ًان ه ًگذاطتي آن زٓ

  ك: دشت كظٔدن از خّردن غذا پٔض از شٔر طدن كاول ه در حامْ كَ قدري از اطتِا ةاقْ اشت

 ن: خّردن از قصىت جنّي خّد

 ل: ًگاٍ ًكردن ةَ مقىَ دٓگران

 ر:رعآت حقّق دٓگران در آًچَ ةرشر شفرٍ اشت .

 وجنس اشت . ق: آغاز طدن غذا ةَ هشٔنَ كصْ كَ غاحب شفرٍ اشت ه ٓا كصْ كَ ةزرگتر

 ه: اداوَ دادن غاحب شفرٍ ةَ خّردن تا شٔر طدن ُىَ كصاًْ كَ ةر شر شفرٍ ًظصتَ اًد .

 ز: ةنٌد طدن از شر شفرٍ ،قتل از ةرچٔدن آن

 آًچَ ٌُگام غذا خّردن ةآد ترك كرد :

 امف : زٓادٍ رهي در كٔفٔت ه كىٔت غذا

 ب: ًكُّض غذآْ كَ ًصتت ةَ آن ةْ ؤل اشت .

 در غذاج: دؤدن 



 د: خّردن ةا دشت چپ

 ٍ : خّردن ةا ٓك اًگظت ٓا ده اًگظت

 ه : ةنٌد آرهغ زدن

  ز: پاك كردن زٓاداشتخّاًِا

  ح:آب خّردن در ؤان غذا

  ط: آب خّردن ،پس از خّردن گّطت

 ي: خّردن ،در حال شٔري

 حاالتْ كَ غذا خّردن در آن حاالت ًِْ طدٍ اشت :

الو در حال "تكَٔ زدٍ " ،" خّاةٔدٍ ةَ طكه " ، " دراز كظٔدٍ " ،" آصتادٍ" غذا خّردن ةَ طٍّٔ وتكتران وث

 ُىچٌٔي غذا خّردن درحال راٍ رفتي ه جٌاةت ًٔز ةصٔار ًِْ طدٍ اشت .

 تّغَٔ ةَ ُه غذا طدن ةا دٓگران

ًد، در رهآات اشالوْ، غذا خّردن ةَ تٌِآْ، وذوّم طٌاختَ طدٍ ه تّغَٔ طدٍ كَ اًصان ُر قدر وْ تّا

دٓگران را در غذاي خّد شِٔه ًىآد. ًٔز غذا خّردن ةا خاًّادٍ، خدوتگزاران ه ٓتٔىان، وّرد تاكٔد قرار 

 گرفتَ اشت.

 آداةْ كَ رعآت آًِا ةَ ٌُگام غذا خّردن ةا دٓگران ضرهري اشت، عتارتٌد از:

 امف. خّردن از قصىت جنّي خّد.

 ْٓ كَ غذا ةراي ُىگان آوادٍ طدٍ اشت.ب. خّردن از اظراف ظرف ه ًَ از هشط آن، در جا

 ج. ًگاٍ ًكردن ةَ مقىَ دٓگران.

 د. رعآت حقّق دٓگران در آًچَ ةر شر شفرٍ اشت.

 ٍ. آغاز طدن غذا خّردن ةَ هشٔنَ غاحب شفرٍ ٓا ةِترٓي طخع حاضر ةر شر شفرٍ.

 اًد.ه. اداوَ دادن غاحب شفرٍ ةَ خّردن تا شٔرطدن ُىَ كصاًْ كَ ةر شر شفرٍ ًظصتَ 

 ز. ةنٌد طدن از شر شفرٍ، قتل از ةرچٔدن آن.

 

 آداب پآان غذا ه ةرچٔدن شفرٍ

پآان غذا خّردن ُىاًٌد آغاز آن، آداةْ دارد كَ رعآت آًِا ةراي شالوت جصه ه جان، شّدوٌد اشت. آي 

 آداب راةَ آداب عرفاًْ، اجتىاعْ ه ةِداطتْ وْ تّان تقصٔه كرد:

از: شپاشگزاري از همْ ًعىت حقٔقْ كَ خداهًد وتعال اشت ه دعا كردن ةراي  امف. آداب عرفاًْ عتارتٌد

 ةركت ٓافتي رهزي.

ب. آداب اجتىاعْ عتارتٌد از: ٓادآهري گرشٌگان ه وصئّمٔتْ كَ افراد شٔر در ةراةر آًان دارًد ه اقدام جِت 

 كاشتي فقر ه گرشٌگْ از جاوعَ در حد تّان.

تي دشت ُا، خالل كردن ه وصّاك زدن دًدان ُا، جاره كردن آًچَ زٓر ج. آداب ةِداطتْ عتارتٌد از: طص

 شفرٍ رٓختَ اشت، وقداري اشتراحت ةر پظت ه ًخّاةٔدن ةالفاغنَ پس از خّردن غذا

 


