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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  ٢٠١٧ جنوری ٢٤

  بر دور دسترخوان واحدنرسم غذا خورد
   ۀ وسلم اصحاب خويش را به ھدف ايجاد ،الفت  ومحبت  بين خانواده ھا تکميل روحيپيامبر اسالم محمد صلی  هللا عليه 

اتحاد نموده وازتمام  وسايل قابل دسترس، امکانات ومناسبات   ترغيب به وحدت وو اخوت در جامعه ، تشويق  دوستی  و

 صيه ه و سلم به اصحاب  خويش توپيامبر اسالم محمد صلی هللا علي. وردآعمل می ه غرض ايجاد اين روحيه استفاده ب

  .کرد و می فرمود که مناسب است تا در حين غذا و طعام خوردن به دور يک دستر خوان  با ھم جمع شوند  می

ِّعن وحشي بن حرب رضي هللا عنه، أن أصحاب النبي صلى هللا عليه «: آمده است که ) ص(در حديثی از رسول اکرم  ِِّ َِّ َ َ َْ ْ ْ َْ ََّ ٍ ِ َ
ُوسلم قال ُيا رسول هللا؛ إنا نأكل وال نشبع: واَ ُ َُ َ َ َْ َ ََ ُ َّْ ِ َقال. ِ ُفلعلكم تفترقون؟ قالوا: َ َ ََ ُ ِ َ َْ ْ ُ َّ َ ْنعم: َ َ َقال. َ ِفاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم هللا : َ ِ َِ ْ ُْ ُُ ُ َْ َ ْ َ َ َ َ َ

ِعليه يبارك لكم فيه ِ ِْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ ِوحشی (»َ ْ ْبن حرب رضی هللا عنه می گويدَ ! ای رسول هللا: اصحاب نبی صلی هللا عليه وسلم گفتند«: َ

شايد که شما جدا از ھم غذا : پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم در جواب فرمودند  .ما می خوريم اما سير نمی شويم

 می خوريد؟

   .بلی: گفتند

آن برای تان برکت قرار  تا در جمع شويد و اسم هللا را بر آن ذکر کنيدپس به ھنگام غذا دور ھم : آنحضرت فرمودند

ندازيم ، در خواھيم  يافت يی حديث متبرکه نظر بااگر به محتو.) آلبانی حديث مذکور را حديث حسن دانسته است(  .دھد

  :عمل آمده است ه کيد بأ  تکتهدر صرف  غذا بردور دسترخوان واحد ، دو ن: که

 .قبل از خوردن غذا » بسم هللا «  وديگری گفتن ن ع ودور ھم غذا خورداجتما: اول 

  نبوده بلکه دور ھم نشستن ودور  يک  خوردنھدف اين حديث صرف ايجاد وحدت وتجمع صرف در امور غذا

خصو ص برای ما افغانھا که ه گردد ، ب  موجب برکت وايجاد محبت بين اعضای  خانواده میندسترخوان غذا  خورد

 عمل بر سنت رسول هللا ۀعالوه کنيم ، رعايت اين اصل ب ر از کشور اصلی در جھان دور از کشور  زندگی میدو

  .صلی هللا عليه وسلم بی نھايت عمده، تربيتی  ومھم می باشد

  و من هللا التوفيق

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و عات سـتراتــــيـژيک افـغـانمــديـــر مطـال

 


