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 آداب غذا خوردن

و وقتی که کنار سفره نشست دهان  اول از همه باید دست و دهان خود را بشوید و پس از آن در کنار سفره بنشیند
خود را زیاد باز نکند و لقمه های بزرگ در دهان نگذارد.بلکه میانه روی کند و غذا را بو نکشد و بهترین آن را از 
بین باقی آن برای خودش جدا نکند و اگر غذا کم بود به خاطر دیگران از خوردن آن چشم پوشی کند.و به غذا 

و قبل از اینکه دیگران غذا خوردنشان تمام شود از سر سفره بلند نشود بلکه اگر سیر  خوردن دیگران نگاه نکند
شده بود باید صبر کند تا غذا خوردن دیگران هم تمام شود. و اگر در بین غذا نیاز به خوردن آب پیدا کرد)تشنه 

ود و در میان جمعی قرار شد( سریع آب نخورد و سعی کند دهانش صدا ندهد و اگر مشغول به تمیزکردن دندانش ب
 داشت دست از تمیز کردن دندانش بکشد.

 آداب سخن گفتن:
انسان باید که زیاد حرف نزند و سخنان دیگران را با کالم خود قطع نکند و اگر چیزی را از دیگری پرسیدند او 

کند تا حرف آن  جواب ندهد و اگر شخص دیگری در حال پاسخ دادن به سوال بود و او جواب بهتری بلد بود صبر
شخص تمام شود.اگر کسی با او صحبت می کرد و یا سوالی می پرسید ، تا حرفش تمام نشده شروع به پاسخ 
دادن نکند.از غیبت کردن و دروغ گفتن خودداری کند.باید گوش دادن او از حرف زدنش بیشتر باشد.از دانشمندی 

گفت زیرا خداوند به من دو گوش داده است.یعنی دو  پرسیدند چرا تو بیشتر از آن که حرف بزنی گوش می دهی؟
 برابر آن چه که می گویی گوش کن

 خداوند به تو دو گوش داده و یک زبان.یعنی دو برابر حرف زدنت گوش بده ،معنی بیت شعر: از ابتدای خلقت
 زیان های زبان:

های آن بی اندازه است.به خاطر  زیانو نسان می رسد بسیار زیاد بدان که آسیب هایی که به واسطه زبان به ا
همین است که پاداش و فایده سکوت بسیار زیاد است.و هر که سکوت کند در نهایت سعادتمند می شود.از پیامبر 
اکرم )ص( پرسیدند چه کاری از همه کارها بهتر است؟زبانشان را از دهانشان بیرون آوردند و انگشتشان را روی آن 

رمودندکه بیشتر اشتباهاتی که انسان مرتکب می شود به واسطه زبان و حرف های او قرار دادند.یعنی سکوت. و ف
است.و گفتند هرکسی که به خداوند بلندمرتبه و روز قیامت ایمان دارد یا باید حرف های خوب بزند و یا سکوت 

 کند.
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