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ه اعمتال  نیت در اعمال آثار بسزایی دارد، وبا نیتت اتا ک ی ی ت   

  عبادت محسوب می گردند؛ بنابر این شایستهه اتتت یستی یته     

ذا تناول یند، چنین نیت یند یته متن ایتن    می اواهد طعام و غ

طعام را می اورم تا توفیق اطاعتت و عبتادت وروردگتارم را در    

 .ر تازمیس وجودم مُ

  برخی از آداب شایسته دیگر عبارتند از: 
 .اوردن و نوشیدن از یسب حالل باشد( 1

زنتدگی   زیترا اتوردن غتذا بترا      )بیش از نیاز غذا نخورد( 2

 (وردناتت نه زندگی برا  ا

در حا ت تکیه غذا نخورد زیرا این حا ت مهکبرین اتت و ( 3

 .مکروه می باشد

هنگام غذا اوردن وا  راتت را ب ند یرده  و بر وا  چپ ( 4

 بنشیند یا دو زانو چون حا ت تحیات بنشیند

تا یک تتوم شتکغ غتذا بختورد و وتآ از آن، از اتوردن       ( 5

ک تتوم  دتت بکشد چرا یه یک توم شکغ بترا  غتذا و یت   

 .برا  آب و یک توم برا  راحهی تنفآ اتت

هر زمانی گرتنه شد طعام میل نماید، چون بدون گرتنگی ( 6

 (و موجب مریضی می گردد) یراهت دارد غذا اوردن

 .بر غذا عیب و ایراد نگیرد و غذا هر چه بود بخورد( 7

بههر اتت یه همه باهغ در یک ظرف غذا میل نمایند، زیرا ( 8

 .رت بریت بیشهر می گردددر این صو

در هنگام غذا اوردن تالش نکنند بههترین هتا را بته اتود     ( 9

 .ااهصاص دهند

اگر گرتنگی فشار آورد قبل از نماز غذا بخورد، ا بهه در ( 11

 .صورتی یه اطر فوت نمار نباشد

 

1 

بههر اتت بر زمین و نشستهه، اتوردن را آغتاز نمایتد     ( 22

 . آب را ننوشد همچنین ایسهاده غذا نخورد و

در حا ت رفت و آمد غذا اوردن نیز اتالف تتنت   ( 23

 .بوده و مشابهت با یهود و نصارا می باشد

 .در حین غذا اوردن به دتت و دهان دیگران ننگرد(24

هنگام غذا اوردن از شوای و به زبان آوردن حرف ( 25

 .ها  عبث و انده آور اجهناب یند 

حتتوادغ غتتغ انگیتتز   در هنگتتام طعتتام از یتتادآور   ( 26

 .بپرهیزد، زیرا موجب ناراحهی افراد دیگر  می شود

وآ از طعام دتت را با نان واک نکند زیرا ایتن یتار   ( 27

 .بی حرمهی نسبت به رزق اواهد بود

 .در بین غذا آب ننوشد( 28

 .قرص نان را از وتط نخورد( 29

 .اشیا  غیره اوردنی را رو  نان قرار ندهد( 31

ا  از دتتتهش افهتتاد، بههتتر اتتتت آن را  چتتون  همتته ( 31

 .بخوردو برداشهه 

 . یسیدن انگشهان تنت اتت( 32

غذا  گرم را فوت نکند ب که صبر یند تا تر شود و ( 33

 .در ظرف غذا نفآ نکشد

 .قبل از جمع شدن تفره ب ند نشود( 34

در حتتین غتتذا اتتوردن از حریتتات و ی متتاتی یتته    ( 35

 .موجب نگرانی اطرافیان می شود، اجهناب یند

قبل از همراهان دتت از غذا نکشد زیرا ممکن اتت ( 36

همراهان او تیر نشده دتت از غذا بکشند ا بهه اگر مجبور 

 .بود دتت بکشد و عذر اواهی یند

 

 .در ظروف طال و نهره غذا  نخورد( 11

را بگویتد و   «اهلل ِةَک  َری َبَلَع َو اللَِّه ِبْسِم» قبتل از طعتام  ( 12

بههر اتت این دعا را با صدا  ب ند بگوید تا بهیه نیز آن را به 

 «هلَِّل ُدْمَحْلَا»آورند، و چون  همه را در دهان گذاشتت   نزبا
 .گوید یه این ها تبب بریات بیشهر  می گردد

را فراموش یرد هر جا یته یتادش   اگر بسغ اهلل آغازین  (13

                                       تتتنن :صتتحی )  «َوآِخ  َرُ  َأوََّل  ُه اللَّ  ِه ِبْس  ِم»آمتتد 

 .گوید( 3767/داود أبی

ا طمتع و حترص   آغاز و ااههام با نمک اندیی باشتد تت  ( 14

 .نفآ زیاد نگردد

 .از طرف راتت ظرف، طعام تناول یند(15

با دتت راتت غذا بخورد نه بتا چتپ، زیترا شتیطان بتا      ( 16

 .دتت چپ غذا می اورد

د و بعتد از آن  وَ همه ها را یو چک بردارد و اوب بجَ( 17

بب عد و تا زمانی یه  همه او ی را نب عیده، دومی را در دهتان  

و بدون ضرورت شدید  همه را بیترون نیتاورد و   قرار ندهد، 

اگر ضرورت یافت الزم اتت رو  برگرداند ویا از مج آ 

 .برایزد

 .از ج و  رو  اود غذا بر دارد و تناول یند( 18

چون طعام مهفاوت با شد هر یآ می تواند با دل اتواه  (19

 .اود برداشهه، بخورد

آورد تتا  ردن باشد یفش را از وا  در وچون مشغول ا( 21

 .وا ها راحت باشند

چون یسی گرتنه باشد نباید شرم یند و گرتنگی اش ( 21

 .را انکار یند
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: چون در اانه دیگر  غذا اورد ایتن دعتا را بخوانتد    ( 37

:   صحی ) «َواْرَحْمُهْم َلُهْم َواْغِفْر َرَزْقَتُهْم، ِفيَما َلُهْم َباِرْك اللَُّهمَّ»

 باراتتدایا در آنچتته بتته آنتتان روز    (3729/داود أبتتی تتتنن

اید بریت عنایت فرما و آنان را ببخش و بر آنان رحتغ  داده 

 َوَأْسِق َأْطَعَمِني، َمْن َأْطِعْم اللُهمَّ،»: یا این دعتا را بخوانتد   . ین
با ادایا طعام بده به یسی یه مرا ( 2155/مس غ) «َأْسَقاِني َمْن

 .ا آب نوشانیدبنوشان یسی را یه مرطعام داد و آب 

بگوید و چتون نفتآ     «اللَّه ِبْسِم» با آغاز نوشیدن آب ( 38
 .گوید« هلَِّل ُدْمَحْلَا»یشید 

ب کته بتا تته     ، چون شهران آب را با یک نفتآ ننوشتد  ( 39
 .نفآ بیاشامد

یسی یه به دیگران آب می نوشاند اودش در آار از ( 41
 .آب بنوشد

ده شود، زیرا اداونتد  بههر اتت میوه به تعداد فرد اور( 41
 .فرد اتت و فرد را دوتت دارد

هسهه میوه را نباید در ظرف میوه قرار داد و نیز نباید در ( 42
 .دتت نگاه داشت، ب که آن را در ظرف جدا گانه قرار داد

 .میوه تا غ و تمیز شده اتهفاده یند( 43

 برخی از آداب بعد از غدا: 
 اللَّ هُ  َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: ن دعتا را بخوانتد  غذا ای ازبعد  (1

 َأْطَعَمِن ي  الَِّذي ِللَِّه احَلْمُد: َفَقاَل َطَعاًما َأَكَل َمْن»:َوَسلََّم َعَلْيِه
 ِم نْ  َتَقدََّم َما َلُه ُغِفَر ُقوٍَّة، َوَلا ِمنِّي َحْوٍل َغْيِر ِمْن َوَرَزَقِنيِه َهَذا
            ( 3285/اجته م ابتن  تتنن  - 3458/ا هرمتذ   تنن: حسن)« َذْنِبِه

. 
هتریآ بعتد از غتذا اتوردن ایتن دعتا را       : ویامبر فرمتود  

تپاس اداى را یه ایتن غتذا را بته متن اورانیتد      : بگوید
بتتدون اینکتته متتن قتتدرت و تتتوانش داشتتهه باشتتغ، گناهتتان  

 .گذشهه اش بخشیده می شود

 

دتت ها را با آب بشتوید و بعتد از شستهن بتا حو ته      ( 2
 .تمیز یند

تکه ها  ریز نان را دور نریزد، ب کته تتعی ینتد آن    ( 3
سن را بخورد، زیرا این یار موجب بریت در رزق و حُ

 .ق فرزندان می گرددااال

 .اک یندبعد از غذا دندان ها را تخ یل و و( 4

 چون روز  حالل باشد شکر یند( 5

 .بعد از غذا ابهدا دتت و بعد دهان را تمیز یند( 7
 

 آداب غذا خوردن دسته جمعی 
اگر یسی یه همرا شما غذا می اورد، از نظر ع غ، تهوا، (1

هیتد تتا او اتوردن را    از شما باالتر باشد اجتازه د ... زهد، و 
آغاز یند و اگر شما دارا  صفات برتر هستهی شتما شترو     

 .ینید

در تاریکی غذا میل نکنید، زیرا این شیوه مردمتان نتادان   ( 2
 .اتت

در هنگام غتذا اتوردن غتذا  بیشتهر را بته همتراه اتود        (3
 .تعارف ینید

تعی نکند بخاطر دید مردم و ریا یار  یمهر از معمتول  ( 4
 .غذا بخورد

هنگتتام غتتذا اتتوردن نبایتتد چشتتغ را بتته دتتتت و دهتتان   (5
 همراهان بدوزد

ف غذا قرار نباید در حین غذا اوردن دهان را رو  ظر( 6
دهد، به طور  یه مهدار  غذا دوباره در ظرف دااتل  
شده و باعث رنجتش دیگتران گتردد و همچنتین  همته      
نیمه اورده را نباید دوبار دااتل ظترف غتذا قترار داد،     

 .قبیل حریات موجب نهرت اطرافیان اواهد شد زیرا این

 . تعی یند بزرگان و ع ما  دین را در صدر مج آ قرار دهد( 7
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