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 مقدمھ

 

) 1(ء دونھ،  ء فوقھ، والباطن فال شى ء بعده، و الظاھر فال شى ء قبلھ، و اآلخر فال شى الحمدr االول فال شى

 .السالم على رسولھ وآلھ الطاھرینو الصالة و 

اى است كھ ریشھ در  اصوال ھر آنچھ در جامعھ بشرى از ارزش و اھمیت واالیى برخوردار است،اندیشھ

 .ھا وباورھاى مردم دارد و در بین سایرجوامع زبانزد عام و خاص است اعتقادات، سنت

ھاى بسیار دور و در  كھ اززمان آنچھ موضوع بحث و مشترك بین تمامى جوامع است، مھماندارى است،

ھا با ھر خصوصیت و تیره و نژادى، در ھر  انسان میان تمام ملل و اقوام مختلف وجود داشتھ است و ھمھ

خصیصھ را در جان و دلشان ثبت كرده و این كار پسندیده را ارج  كنند، این منطقھ دنیا كھ زندگى مى

 .كنند مى نھند و بھ آن عمل مى

آن از طرف مردم براى  ر خوب و نیك، با ظھور دین مقدس اسالم در بین جوامع و پذیرشبسیا این خصلت

 .را تایید و بر آن تاكید كرد ھمیشھ ثبت و جاودانى شد و دین مبین اسالم، این خصلت نیك

اى بھ نوعى، از مھمان  آداب و چگونگى پذیرایى از مھمان در جوامع متعدد، مختلف است و در ھرجامعھ

ھاى  است و برخى دیگر مخالف با فرمان كنند كھ بعضى از آن مطابق شرع مقدس اسالم ى مىپذیرای

 .ساز الھى است انسان

كھ جام شرابى را بھ  از باب نمونھ، در بعضى از جوامع غیر اسالمى بھترین پذیرایى از مھمان، این است



گونھ پذیرایى از نظر اسالم  ھ اینوى تعارف كنند و او نیز براى قدردانى از میزبان جام را سر بكشد،ك

 .مردود، بلكھ حرام است

ھاى بسیار زیادى در  شده و براى آنھاپاداش خداوند تبارك و تعالى براى مھمان و میزبان ارزش زیادى قایل

رود و با او دیدار كرده و در خانھ او غذا  مى اش ھم براى مھمان كھ بھ خانھ برادر دینى; نظر گرفتھ است

دھد  كند و غذا و امكانات رفاھى را در اختیار او قرار مى مى و ھم براى میزبان كھ از او پذیرایىخورد  مى

واجبات و ترك محرمات، جز مھماندارى عمل نیك دیگرى را انجام نداده  اگر انسان بعد از انجام

 .برد واسطھ ھمین عمل، او رابھ بھشت مى باشد،خداوند بھ

ساز اسالم،  و سرنوشت حسنھ با آیین ناب بھ مطالب فوق و عجین شدن این سنت ما، در این نوشتار با عنایت

احادیث جذاب و نورانى و ذكر حكایات و  بھ بحث و بررسى درباره آیین مھماندارى پرداختھ و با بیان

مھماندارى و ثمرات آن و ھمچنین وظایف مھمان و میزبان و  ھاى شیرین، مسایلى از قبیل فضیلت لطیفھ

 .طورمفصل بیان خواھیم كرد مھمانى را بھآداب 

ھاى اھل  با رعایت دستورھاى دین وعمل كردن بھ فرمان ھاى عزیز و مھماندوست امیدواریم تمامى خانواده

یابند و بھ این  دنیوى و اخروى آن دست بیت اطھارعلیھم السالم در مورد پذیرایى از مھمان، بھ ثمرات

 .نندوسیلھ دنیا و آخرت خود را آباد ك

خواھید شد، زیرا محتواى آن پرده از  كنم با یك بار خواندن این كتاب، مجذوب آن بنده با اطمینان عرض مى

باره بھ تحقیق  دارد، كھ متاسفانھ تاكنون كسى در این سنتى زیبا و حسنھ و رایج در بین ھموطنان مابرمى

 .نپرداختھ است

خویش را بھ نشانى ناشر  نتظار دارم نظریات اصالحىنظران عزیز ا از تمامى خوانندگان محترم و صاحب

ھا و  درپایان، از ھمسرم كھ با تحمل سختى. ھاى بعدى مورد توجھ قرار گیرد ارسال دارند، تا در چاپ

والحمدr رب العالمین و العاقبة . كنم یارى كرد، تشكر مى كمبودھاى زندگى، مرا در تالیف این كتاب

 .للمتقین
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 مراد محمدىنور

 فضیلت مھماندارى: بخش اول

 

 -شود  كھ اگر در ھر فرد وجود داشتھ باشد،فضیلتى بزرگ محسوب مى -یكى از صفات بسیار پسندیده 

 .مھماندارى و مھماندوستى است

ما . تمامى پیامبران بھ این صفت زیبا و پسندیده آراستھ بودند و یكى ازصفات بارز آنان مھماندوستى بود



 .مبرى را سراغ نداریم كھ ازمھمان روگردان بوده باشدھیچ پیا

 !خوابیدند زدند وگرسنھ مى بعضى از پیامبران اگر شب در منزل مھمان نداشتند، لب بھ غذا نمى

 علیھ السالم میزبانى حضرت ابراھیم: حكایت

 

خورد و لب  ذا نمىمھمان غ بدون وقت الشان بود كھ ھیچ علیھ السالم یكى از پیامبران عظیم حضرت ابراھیم

وجوى  از خانھ بھ جست. آن حضرت نرسید و او گرسنھ بود از قضا روزى مھمان براى. زد بھ غذا نمى

 .دید در صحرا جماعتى در حال سفرند .بیرون آمد مھمان

 .مھمانى دعوت كرد علیھ السالم خود را بھ آنھا كھ پانزده نفر بودند، رساند و آنھا را بھ حضرت ابراھیم

ھر گاه خود مھمان . زیادى داریم ھر یك از ما اطفال و عیال. ما گروھى كارگر بیچاره ھستیم: گفتند آنھا

 .شویم، اھل و عیال ما گرسنھ خواھند ماند

آنھا را راضى كرد و بھ خانھ  بھ ھر حال. اجرت عملگى شما را نیز خواھم داد: حضرت ابراھیم فرمود

 .آورد و مھمان نمود

; حقیقتا دین ابراھیم بر حق است: شركت كردند و اجرت ھم گرفتند، با خودگفتند ضیافتوقتى كارگران در 

 .پردازد مى كند و اجرت ھم زیرا مھمان مى

 . (2. (در ھمان ساعت نزد حضرت ابراھیم ایمان آوردند و بھ سوى خانواده خودبرگشتند

 پذیرفتن دعوت مؤمنان

 

ران را بھ مھمانى دعوت كنندو اگر كسى آنھا را بھ مھمانى تمامى مؤمنان وظیفھ دارند در حد توان، دیگ

 .ھرچند مسافت دور باشد ومشقت داشتھ باشد; دعوت كرد، بپذیرند

دعوت برادر : كنم مى بھ حاضران و غائبان امتم وصیت: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

 . (3. (میل باشد، چون این عمل جزء ایمان شما استپنج  حتى اگر مسافت آن; مسلمان خود را اجابت كنند

یكى از حقوق مؤمن بر برادرمؤمنش این است كھ دعوت : فرماید علیھ السالم مى حضرت امام جعفر صادق

 . (4. (او را اجابت كند

اداى حقوق برادر مؤمن واجب  كردن حق او است، در حالى كھ نپذیرفتن دعوت برادر مؤمن ظلم و پایمال

 .باید جوابگوباشد انسان فرداى قیامت است و

كند و او نپذیرد،  اش را بھ غذایى دعوت اگر شخصى برادر دینى: فرماید خداصلى هللا علیھ وآلھ مى رسول

 . (5. (در حق او ظلم كرده است



حتى اگر ; رفت پذیرفت وبھ مھمانى مى كرد، مى وقتى كسى رسول گرامى اسالم را بھ مھمانى دعوت مى

 .فرمود كرد و بھ دین اسالم دعوت مى او غیرمسلمان بود، و از این راه مردم راارشاد مىمیزبان 

 دعوت بھ دین در مھمانى: حكایت

 

مردى سخى و بلند  وى. بود « عقبھ«خداصلى هللا علیھ وآلھ در میان مشركان شخصى بھ نام  در زمان رسول

داد و دوستان و بستگانش را بھ مھمانى  ىم گشت، سفره مفصلى ترتیب ھر وقت از سفر برمى. نظر بود

صلى هللا علیھ وآلھ را  در ھمان حال كھ درصف مشركان بود، دوست داشت پیامبر اكرم. كرد دعوت مى

 .مھمان كند

خداصلى هللا  اى ترتیب داد وجمعى از جملھ رسول ھایش، سفره گسترده او در مراجعت از یكى از مسافرت

 .علیھ وآلھ را دعوت كرد

نیزوارد شد و كنار  صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اكرم. ت شدگان بھ خانھ او آمدند و كنار سفره غذا نشستنددعو

 .بھ غذا نزد سفره نشست، ولى دست

 !فرمایید؟ چرا غذا میل نمى: عقبھ از حضرت پرسید

ندو رسالت من كھ بھ یكتایى خداو خورم، مگر این من از غذاى تو نمى: پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ فرمود

 !گواھى دھى

گرسنھ از كنار سفره او برخیزد، بھ  خواست كسى چون خیلى بھ آن حضرت عالقھ داشت و نمى»  عقبھ»

صلى هللا علیھ وآلھ گواھى داد و بھ این ترتیب اسالم را قبول  پیامبر اكرم یكتایى خداوند عزوجل و رسالت

. الم برگشت و مرتد شد و در جنگ احدبھ ھالكت رسیدخاطر ھمنشین بد، از دین اس بھ اما متاسفانھ. كرد

)6) . 

دعوت كند،  شانھ گوسفندى [خوردن[اگر مؤمنى مرا بھ : صلى هللا علیھ وآلھ فرمود پیامبر گرامى اسالم

 . (7. (كنم، چون این عمل جزو ایمان است دعوت او را اجابت مى

 نشانھ ایمان است

 

فاطمھ  خداصلى هللا علیھ وآلھ بھ از جملھ چیزھایى كھ رسول: دفرمای علیھ السالم مى امام جعفر صادق

. كسى كھ بھ خدا و روز قیامت ایمان دارد،باید مھمانش را اكرام كند: زھراعلیھا السالم، تعلیم داد، این بود

)8) . 

را دعوت كند و از حاصل  قدر سخاوت داشتھ باشد كھ ھمنوعانش وقتى انسان، این موجود ضعیف آن



با  ترین بخشندگان است، چگونھ فرداى قیامت كھ سخى ش بھ آنھا بخوراند، خداوند تبارك و تعالىدسترنج

 .مھمانانش رفتارخواھد كرد

 حكایت ملكشاه و روستایى

 

نیشابور رسید و گرسنگى بر وى  بھ دھى از نواحى. روزى ملكشاه آلب ارسالن بھ شكار رفتھ بود: اند آورده

 .داد مى خود را آب كشتغالب شد، مردى را دید كھ 

 آیا آب ونان ھمراه دارى؟! اى روستایى: نزدیك رفت و پرسید

 !دارم، ولى نھ براى تو: كشاورز گفت

 .اگر دارى دو سھ تا بھ من بده! یاوه مگوى: سلطان گفت

 !گویى نان بده گویى كھ بھ من مى یاوه تو مى: روستایى جواب داد

این را : از این رو كارد خود رااز میان باز كرد و گفت. یر نداردسختى و درشتى در وى تاث سلطان دانست

 .بگیر و چند عدد نان بده

 !یابى؟ بروم و فرار كنم،از كجا مرا مى بھ دكان طباخ ببر كھ اگر من از سر كشت: روستایى گفت

 .بخشم این كارد را بھ تو مى: سلطان گفت

 !من ببخشى؟ یادست ازسر من بردارى؟ بھتر از این چیزى ندارى كھ بھ: روستایى جواب داد

مرا ببخش، چون : و بوسھ داد و گفت روستایى عنان اسب او را گرفت. برود شد و خواست سلطان ناراحت

آتش . او را فرود آوردو دوید جامى آب حاضر كرد و بره شیر مستى را ذبح كرد! كردم با تو شوخى مى

 .خندید گفت وسلطان مى مى ھاى مضحك و كباب كرد و براى او حكایت افروخت

سر در پیش افكند و بھ كار خود مشغول .چون لشكر از دنبال او برسید، روستایى دانست او سلطان است

 .شد

ما : روستایى گفت v!باید بھ درگاه ما بیایى تا حق تو رابھ جاى آورم: وقتى سلطان غذا خورد، بھ او گفت

ایم از  ت،ارزش ندارد كسى مكافات آن كند و ما عادت نكردهقدر خدم ایم و این در عھد سلطان جھان آسوده

 .مھمان مزد بستانیم

بھ خدمت او بیاید، اما خبرى نشد،  سلطان از آن سخن بسیار خوشش آمد و انتظار كشید تا شاید روستایى

 . (9. (سلطان مھمان او بوده است روستایى بعدا ھم بھ ھیچ كس نگفت

 ثواب مھماندارى نزد خدا

 

ھر كس مسلمانى را سیر گرداند، جزپروردگار عالم ھیچ یك از : فرماید علیھ السالم مى جعفر صادق امام



 .مردمان و فرشتگان مقرب و پیامبران نداننداجر و پاداش او در قیامت چقدر خواھد بود

 . (10. (مسلمان گرسنھ است از جملھ چیزھایى كھ سبب آمرزش خواھد شد، سیر كردن: سپس فرمود

 نوازى بادیھ نشین ت مھمانحكای

 

رفتندو زاد و توشھ آنھا از پیش  علیھ السالم بھ حج مى روزى جمعى با امام حسن مجتبى: گوید ابوالحسن مى

جا  زنى پیر در آن. جا رفتند بھ آن. اى را دیدند ناگاه از دورخیمھ كھنھ. آنھا گرسنھ و تشنھ شدند. رفتھ بود

 .بھ اوسالم كردند. نشستھ بود

فورى آن را دوشید و شیرش را .بادیھ نشین پیش دوید و ایشان را اكرام كرد و گوسفندى بستھ داشتزن 

مھمانان چنان كردند و . این شیر رابنوشیدو گوسفند را ذبح كنید و طعام سازید: پیش مھمانان آورد و گفت

د ما بیایى تاپاداش احسان تو را وقتى بازگردیم، باید بھ نز. ما از طایفھ قریشیم :پیرزن گفتند بعد از غذا بھ

 .بدھیم

 .شب كھ شد، شوھرزن از صحرا آمد و گوسفند را ندید. این را گفتند و حركت كردند

در دنیا یك گوسفندداشتى و آن را بھ قومى دادى كھ : مرد خشمگین شد و گفت. زن ماجرا را بھ او گفت

 !شناختى ایشان را نمى

است كھ طعام بھ كسى دھد كھ او  میزبان آن. بازرگان بودم، نھ میزبانشناختم،  اگر ایشان را مى: زن گفت

 .را نشناسد

امام . اى داخل شد بھ كوچھ پیرزن. بعد از چند روز، زن و شوھر از محنت فقر و فاقھ بھ مدینھ رفتند

 شناسى؟ آیا مرا مى! اى زن: راشناخت و بھ او فرمود آن زن. علیھ السالم كنار در منزل ایستاده بود حسین

 .نھ: زن گفت

امام بھ او ھزار گوسفند و ھزار .من آنم كھ آن روز مرا بھ شیر و گوسفند مھمان كردى: حضرت فرمود

 برادرم بھ تو چقدر كمك كرد؟: حضرت پرسید.علیھ السالم برد درھم بخشید و او رانزد امام حسن

 .قدر گوسفند و درھم این: گفت

ایشان : او از زن پرسید.را بھ زن داد و او رابھ نزد عبدهللا جعفر فرستاد علیھ السالم دو برابر آن امام حسن

 بھ تو چقدر دادند؟

 .ھریك این مقدار گوسفند و درھم: گفت

آمدى، تو را  بھ نزد من مى اگر تو از اول: عبدهللا دو ھزار گوسفند و دو ھزار درھم بھ او داد و گفت

 .كردم مستغنى مى

مھمان ذبح كردند، با چھار ھزار  گوسفند كھ در دنیا داشتند و آن را براى آن زن و شوھر بھ خاطر یك



 . (11. (گوسفند و چھار ھزار درھم بازگشتند

بھ خرج دھد،بلكھ در حد توان خود باید پذیرایى  انسان در مھماندارى و پذیرایى از مھمان نباید خساست

بھ كسى كھ عزیزش راخدمت كرده است،  متعال فرداى قیامت خداى. كند، چون مھمان حبیب خدا است

انسان افسوس  در آن روز است كھ. خورند دھد كھ تمامى مردم حسرت حال او را مى مى قدر نعمت آن

گذشت،  كردم وتمام وقتم در پذیرایى از مھمان مى خورد اى كاش تمام اموالم را براى مھمان خرج مى مى

 .كاران نباشم تا اآلن جزو زیان

 جوامع مختلفمھماندارى در 

 

نوازى یكى از صفات برجستھ ھر خانواده، شھر و یاكشور است، وقتى كسى  مھماندارى و مھمان

مردم فالن شھر، : گوید نوازى است و یا مى مھمان آدم: گوید ھاى شخصى یاد كند، مى خواھد از خوبى مى

 .كنند ھاى مھماندوستى ھستندو از مھمان، خوب پذیرایى مى آدم

بیشترى از این سجیھ اخالقى دارند، بھ  ھایى كھ بھره از سجایاى برجستھ اخالقى است و ملت نوازى مھمان

 .كنند آن مباھات و افتخار مى

پرستان زمان جاھلیت كھ اسالم نیز آن راتایید كرده و زبانزد خاص و عام بوده  یكى از صفات برجستھ بت

ھا آتش در صحرا  بعضى از طوایف عرب شب حتى; كبوده است;و ھست، مھماندوستى و مھماندارى آنھاء

 .شان شد، آتش را ببیند و بھ مھمانى آنھا برود اى وارد منطقھ كردندتا اگر غریبھ روشن مى

فالنى كثیر «: گفتند مثال مى ;دادند مى آمد صفاتى را نسبت اعراب بھ افرادى كھ زیاد براى آنھا مھمان مى

كنایھ از این كھ چون مھمانش زیاد است، پخت و پز بسیار  ;استاش زیاد یعنى خاكستر خانھ»  الرماد است

 .اش زیاد است دارد و درنتیجھ خاكستر خانھ

كند،  اش رفت و آمد مى زیاد بھ خانھ كھ چون مھمان كنایھ از این; اش در ندارد فالنى حیاط خانھ: گفتند یا مى

 .اش در نگذاشتھ است خانھ گویا براى رفاه حال مھمانان، براى

ھا براى چرب  كھ، چون پخت و پززیاد دارد، سگ كنایھ از این; ھاى خانھ فالنى زیادند سگ: گفتند یا مى

 .آیند جا مى كردن دندان بھ آن

 .این قبیل اوصاف ھنوز در بین آنھا مرسوم است

كنند،  ىجارا با ممالك خود مقایسھ م كنند و این اى كھ از كشورھاى دیگر بھ مملكت ما سفر مى افراد غریبھ

آرى، ایرانیان چون از امامان . دانند نوازى مى یكى از صفات برجستھ مردم كشوراسالمى ما را مھمان

 .نواز ھستند كنند، مھمان گیرند و بھ دستورھاى آنان عمل مى خودسر مشق مى

صائب . اى را پیدا كردكھ از مھمان بدش بیاید توان شھر، روستا و حتى خانواده در ھیچ جاى كشور ما نمى



 :تبریزى در این باره چھ زیبا سروده است

 تر ھر چھ ھر كس آورد، با خویش مھمانش كنم اى از خانھ آیینھ دارم پاك خانھ

مالى كھ در دست تو است، مال من است و !اى فرزند آدم: فرماید خداوند تبارك و تعالى در حدیث قدسى مى

ام منع كنى،  اگر مال مرا از فرستاده. فرستاده من است رسد، براى تو مى تو ھم بنده من ھستى و مھمانى كھ

 . (12. (ببرم بھشت من امید نداشتھ باش و نخواه تو را بھ بھشت بھ

 ام خانھ من چون كمان پاك است از اسباب عیش پر درآرد میھمان چون تیر در كاشانھ

 .« صائب تبریزى»

محدود شده كھ در بعضى از جوامع  نى چنانمتاسفانھ در عصر ما كھ عصر مادیگرى است، این سنت انسا

كنند و  ھنگامى كھ بعضى از آنھا بھ كشورھاى اسالمى سفر مى ایم شنیده. غربى تقریبا برچیده شده است

بھ صورت گرم و  ھاى اصیل این مرز و بوم نوازى را كھ ھنوز در خانواده مھماندارى و مھمان گستردگى

گویند چگونھ ممكن است افرادى  شوندو با خود مى شگفت زده مى بینند، مملو از عواطف برقرار است مى

ھایى كھ اصال آنھا  و بھترین غذاھاى خود را براى پذیرایى از مھمان بھترین وسایل موجود در خانھ

 .شناسند و یا گاھى با آنھا ارتباط دارند، بگذارند رانمى

 عمل كردن بھ وصیت پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ است

 

تو را :علیھ السالم این بود صلى هللا علیھ وآلھ بھ حضرت على ھاى پیامبر گرامى اسالم صیتیكى از و

 . (13. (از آنھا دارى و اكرام كردن مھمان و پذیرایى كنم بھ خوب ھمسایھ وصیت مى

ھاى خصوصى است كھ شامل  ھا ووصیت یكى سفارش: ھاى پیامبر گرامى اسالم بر دو گونھ است وصیت

ھایى كھ جنبھ عمومى دارد كھ  موضوع معینى است و دیگر وصیت شود و فقط منحصر بھ نمىحال دیگران 

 .سعادتمند گردند تمامى مؤمنان است و ھمھ باید بھ آن وصایا عمل كنند تا در دنیا و آخرت شامل حال

ھ بارھا یكى از مواردى كھ پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ وصیت كرده و جنبھ عمومیت دارد،مھماندارى است ك

 .آن سفارش كرده است علیھما السالم را در جاھاى مختلف بھ حضرت على و فاطمھ

 اى كھ مھمان در آن وارد نشود خانھ مذمت

 

كند و از مھمان فرارى  مھماندارى نمى شود و ھمچنین كسى را كھ اى را كھ مھمان داخل آن نمى اسالم خانھ

 .است، مذمت كرده است

خویش را در غذا، مسكن و  نسان با موجودات دیگر این است كھ او ھمنوعانھاى اساسى ا یكى از فرق

 .دھند كند، ولى موجودات دیگرمثل حیوانات، ھمنوعان خود را فرارى مى اموال خود شریك مى



شود، مالئكھ نیز  اى كھ مھمان در آن واردنمى ھر خانھ: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

 . (14. (شوند داخل آن نمى

اى كھ مالئكھ در آن  پس ھر خانھ.شود مالئكھ مایھ رحمت الھى ھستند و با ورود آنھا نعمت نیز وارد مى

 .شود برداشتھ مى آیند، نعمت و بركت نیز از آن خانھ نمى

از اوعلت ناراحتى را سؤال . علیھ السالم ناراحت و غمگین بود روزى حضرت امیرالمؤمنین على: گویند

 .دكردن

 . (15! (ھفت روز است مھمان وارد خانھ من نشده است: حضرت فرمود

بدترین غذاھا، غذایى است كھ افراد سیربھ آن دعوت : فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

 . (16. (شوند و افراد گرسنھ از آن منع گردند

---------------------------------------------- 

 :نوشتھا پى

سپاس خداى را كھ اول است و چیزى پیش از او نیست ،و :  96، خ ) ترجمھ دكتر شھیدى(نھج البالغھ  (1

برتر است و ازاو باالتر چیزى نیست ، نزدیك است و از . آخر است و پس از او موجودى نیست 

 . تر چیزى نیست اونزدیك

 . ، با اندكى تصرف 157آثار و اشعار شیخ بھایى ، ص  (2

 . 180، ص  2لمحاسن ، ج ا (3

 . 179، ص  2ھمان ، ج  (4

 . 160قرب االسناد ، ص  (5

 . 166، ص  7مجمع البیان ، ج  (6

 . 180، ص  2المحاسن ، ج  (7

 . 460 ، ص 40، ب  16الشیعھ ، ج  وسائل (8

 . ، با اندكى تصرف 211جوامع الحكایات ، ص  (9

 . 305ھمان ، ص  (10

 . ، با اندكى تصرف 213جوامع الحكایات ، ص  (11

 . 35چھل حدیث قدسى ، ح  (12

 . 22، ح  411، ص  74بحاراالنوار ، ج  (13

 . 1058، ح  378جامع االخبار ، ص  (14

 . 1، ح  28، ص  41بحاراالنوار ، ج  (15

 . 25881كنزالعمال ، ح  (16



 

 

 

 

 ثمرات مھماندارى: بخش دوم

 

ثمرات دنیوى نصیب ھر  .د، از جملھ ثمرات دنیوى واخروىشمارى دار مھمانى و مھماندارى بركات بى

اما ثمرات معنوى و . ماند بھره نمى كس از ثمرات آن بى شود وھیچ فردى اعم از مؤمن و غیر مؤمن مى

ھاى آنھا را  قلب مھماندارى مخصوص كسانى است كھ نور ایمان و والیت ائمھ اطھارعلیھم السالم اخروى

 .منور كرده باشد

علیھم السالم در مورد مھماندارى  معصومان ھاى توانیم با عمل كردن بھ دستورھاى اسالم و سفارش ما مى

 .این ثمرات را براى خود ذخیره كرده و دنیاو آخرت خود را آباد سازیم

 :ثمرات مھماندارى عبارتند از

 درخشش صورت

 

ایان خواھد شد و ھمھ مردم او را در روز قیامت ھر كس ھر عملى انجام داده باشد، اثر آن در چھره اونم

 .اش خواھند شناخت از چھره

اش مانند ماه شب چھارده خواھد  چھره بوده، در قیامت نوازى كرده و مھماندوست كسى كھ در دنیا مھمان

 .خواھد شد درخشید و بھ وسیلھ آن وارد بھشت

كھ در  باشد، مگر این شتھھیچ مؤمنى نیست كھ مھمان را دوست دا: فرماید علیھ السالم مى حضرت على

بینند،  كسانى كھ او را مى. شب چھارده بدرخشد روز قیامت وقتى از قبر بیرون آید صورتش مانند ماه

او پیغمبر و : شود اما در جواب آنھا گفتھ مى! است قدر نورانى است كھ این آیا پیغمبر مرسلى: گویند مى

است و راھى براى او نیست  داشتھ و او را اكرام كرده نیست، بلكھ مؤمنى است كھ مھمان را دوست مى نبى

 . (1. (شود كھ داخل بھشت جز این

 بخشیده شدن گناھان و نزول نعمت



 

خود  است كھ دوستى و محبت معموال اگر كسى برادر دینى خود را زیاد دوست داشتھ باشد، دنبال فرصتى

 .را بھ او ابراز كند

دادن بھ این معنا است كھ من از تو  ھدیھ. ا بھ یكدیگر ھدیھ دادن استھ ھاى ابراز عالقھ انسان یكى از راه

 .ام دارى و خطاھاى تو را بخشیده تو در دل من جاى. اى در دل ندارم كینھ

اى را زیاد دوست داشتھ باشدوبخواھد او را ببخشاید، تا با بار گناه وارد  خداوند تبارك و تعالى ھم اگر بنده

اى است كھ براى بنده خود  ھا ھدیھ یكى از این راه. كند استفاده مى ر راھىصحراى محشر نشود، از ھ

. آید از طرف خدا مى اى است كھ مھمان ھدیھ. بھترین ھدیھ از طرف خدا فرستادن مھمان است;فرستد مى

 .كرد و بھ آن رسید ھدیھ را باید با جان و دل قبول واز آن خوب محافظت

اى  اى رابخواھد، ھدیھ وقتى خداوند عزوجل خیر بنده: فرماید لیھ وآلھ مىصلى هللا ع پیامبر گرامى اسالم

 .فرستد براى او مى

 آن ھدیھ چیست؟: بعضى از اصحاب پرسیدند

 . (2. (برد آورد و گناھان اھل آن خانھ رابا خود مى مھمان است، كھ روزى خود را مى: فرمود

بدون گناه  آمرزیده شود و فرداى قیامت مھمان گناھانش واسطھ اى از این باالتر كھ انسان بھ چھ لطف و ھدیھ

 .در محضر خدا حاضر شود

ترسند، بھ این خاطر است كھ  مى متاسفانھ خیلى از خانواده ھایى كھ از مھمان متنفرند، و از مھماندارى

ان كھ طبق روایات، مھم و حال آن! ھاى ماگرسنگى خواھند كشید شود و بچھ خرج ما زیاد مى: گویند مى

آوردو گناھان آن  سربار صاحبخانھ نیست، بلكھ روزى خود و آن خانواده را بھ ھمراه مى كھ عالوه بر این

 .شود واسطھ مھمان بخشیده مى خانواده بھ

واسطھ آمدن  ھیچ مؤمنى نیست كھ صداى پاى مھمان رابشنود و بھ: فرماید علیھ السالم مى حضرت على

بین زمین و آسمان  اندازه مسافت حتى اگر بھ; شود ناھانش آمرزیدهكھ گ مھمان خوشحال بشود، مگر این

 . (3. (باشد

 زنى كھ مخالف مھمان بود: حكایت

 

زنى بسیار خسیس  بود، ولى خداصلى هللا علیھ وآلھ شخصى بسیار مھماندوست اند كھ در زمان رسول آورده

 .داشت

از این رو براى  .ان بسیاركراھت داشتآن مرد از ترس اعتراض و فریاد برآوردن زن، از پذیرش مھم

صلى هللا علیھ وآلھ رفت و كیفیت احوال و ماجرا را  رسول اكرم حضرت حل این مشكل روزى خدمت



 .چاره خواست تعریف كرد واز ایشان راه

ھا را مشاھده كن و  آید،از الى در مھمان وقتى مھمان مى: بھ خانھ برو و بھ آن زن بگو: حضرت فرمود

سرایشان خیره شو و نگاه كن تا ببینى خداوند تبارك و تعالى چھ خیر و  رون رفتن مھمان بھ پشتھنگام بی

 .در حق مھماندار عنایت كرده است بركتى

خداصلى هللا علیھ وآلھ را بادو سھ نفر بھ مھمانى  امروز رسول: آن مرد بھ خانھ رفت و بھ زن خود گفت

در حال داخل شدن و : اند حضرت فرموده. نكنى و بخل رافرو گذارىخلقى  بنابراین توقع دارم كج. ام طلبیده

 .بیرون رفتن مھمان، آنھارا نگاه كن تا آنچھ را خداى تعالى بھ بركت مھمانى ارزانى داشتھ است، ببینى

 .مرد ھمسر خود را با ھزار عجز و التماس راضى كرد و اسباب ضیافت راتھیھ نمود

دید در دامن مھمانان گوشت و  زن از الى در نگاه كرد و با تعجبچون وقت داخل شدن مھمانان شد، 

 .داخل منزل شدند ھاى بسیار است و آنان با این وضع میوه

. جا نگاه كرد مھمانان شد، باز از ھمان بیرون رفتن زن از دیدن این منظره بسیار خوشحال شد و چون وقت

 .روند آویختھ، از خانھ بیرون مى ھاى بسیار،در دامن ایشان ھا و مار و كژدم دید گزنده

 تعبیر آن چیست؟. ھاچنین چیزى دیدم ھنگام ورود و خروج مھمان: كنان نزد شوھر آمد و گفت زن تعجب

 .خداصلى هللا علیھ وآلھ خواھم پرسید من دلیل آن را از رسول: مرد گفت

: فیاب شد وعرض كردخداصلى هللا علیھ وآلھ شر وگو، روز بعد مرد بھ خدمت رسول پس از این گفت

بیرون رفتن ھم مشاھده  مھمانان دیده و در وقت ھایى در ھنگام داخل شدن عیال من چنین نعمت! یارسول هللا

 !روند ھابھ دامن آنھا آویزانند و بیرون مى نموده است كھ گزنده

مھمانى و بھ سبب  ھایى است كھ خداوند عالم ھا بركت آن نعمت: خداصلى هللا علیھ وآلھ فرمود رسول

 .رود است كھ بیرون مى ھا، گناھان صاحبخانھ میزبانى ارزانى فرموده و آن گزنده

 . (4. (كرد پس از آن، زن چنان راغب مھمان شد كھ تمام عمر در مھمانى دادن،بھ شوھر خود سفارش مى

او از آسمان  شود،روزى وقتى مھمان بر قومى وارد مى: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

خورد،خداوند گناھان اھل خانھ را بھ سبب نزول مھمان  گردد و وقتى از غذاى صاحبخانھ مى نازل مى

 . (5. (بخشاید مى

صائب » vشود مھمان ما رسد از خوان غیب میزبان ما است ھر كس مى رزق ما با پاى مھمان مى

 .« تبریزى

الناس  شوند، گناھانى است كھ حق مى آمده كھ آمرزیده مراد از گناھانى كھ در این روایت و روایات دیگر

كھ انسان آنھا را جبران كند و یا صاحب  شود، مگر این آمرزیده نمى الناس بھ ھیچ عنوان نباشند، چون حق

 .خود بگذرد و انسان را حالل كند آن از حق

د را در اختیار او قرار دھد، او خو با تمام این احوال كھ میزبان باید از مھمان پذیرایى كند، غذا وامكانات



زیرا مھمان با ! را اكرام كند و موجب رنجش خاطر اونشود، باز ھم برترى مھمان بر میزبان بیشتر است

خواھد،در حالى كھ  كند و فراوانى روزى آنھا را از خداوند منان مى اھل خانواده دعا مى ورودش براى

زند و آه و نالھ او بلند است و با  غر مى مھمان ندارد، مرتبكھ این ثمرات را براى  میزبان عالوه بر این

 .خورد كند مھمان روزى او رامى خود فكر مى

ات  آیا برادران دینى! اى حسین:علیھ السالم از من پرسید امام جعفر صادق: گوید حسین بن نعیم صحاف مى

 را دوست دارى؟

 .آرى: عرض كردم

 رسانى؟ آیا بھ مستمندان آنان سود مى: فرمود

 .آرى، قربانت گردم: گفتم

بھ ! بھ خدا قسم. ھمانا بر تو الزم است كھ دوست داشتھ باشى كسى را كھ خدا او رادوست دارد: فرمود

 كنى؟ آیا آنھارا بھ منزلت دعوت مى. داشتھ باشى كھ دوستش یك از آنھا سود نرسانى جز آن ھیچ

 .تن یا كمتر یا بیشتراز آنھا ھمراھم باشندكھ دو یا سھ  خورم مگر آن آرى، غذا نمى: عرض كردم

 !بااین حال، فضیلت آنھا بر تو بیش از فضیلت تو بر آنھااست: حضرت فرمود

نشانم و خدمت آنھا  خورانم وآنھا راروى فرشم مى غذاى خود رابھ آنھا مى! قربانت گردم: با تعجب پرسیدم

 !كنم، باز فضیلت آنھا بر من بیشتراست؟ را مى

بیرون  آیند و چون از منزلت مى رى، چون ھرگاه آنھا بھ منزلت آیند، ھمراه آمرزش تو و عیالتآ: فرمود

 . (6. (روند بیرون مى روند، با گناه تو و عیالت

سربار خانواده نیست، بلكھ وى با  وى: گوید اسالم شخصیت تازه وارد و مھمان را حفظ كرده و صریحا مى

 .شده است تادهروزى خود آمده ورحمتى است كھ فرس

 .ھمھ مؤمنان باید خود را در معرض این رحمت الھى قرار دھند، تا موجب خشنودى خداوند عزیز گردند

 .خورد گر زخوان تو است نانش یازخوان خویشتن ھركھ را بینى بھ گیتى، روزى خود مى

 خورد بر خوان احسان تو نان خویشتن باید بھر آنك مى پس تورا منت زمھمان داشت

 .« ن یمیناب»

 .مھمان راھنماى بھشت است

 . (7. (مھمان راھنماى بھشت است: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

ھر كس سھ تن از مردم خداشناس راغذا دھد، خداوند تبارك و : فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (8. (دھد عدن و طوبى غذا مى اعلى، جنت فردوس: تعالى او را از سھ بھشت كھ عبارتند از

اى راسیر گرداند، خداوند براى او نھرى  ھر كس گرسنھ: فرماید شریفھ دیگرى مى آن حضرت در روایت

 . (9. (سازد در بھشت جارى مى



گرسنھ ثروتمندى را سیر گرداند و  یعنى اگر كسى شخص; در سیر كردن افراد فرقى بین فقیر و غنى نیست

ھر : كند، باز ھمین ثواب رادارا است، زیرا در بسیارى از روایات وارد شده است یا بھ مھمانى دعوت

 .كھ آن شخص فقیر باشد یا غنى اند بین این اى راسیر گرداند، و فرقى نگذاشتھ كس شكم گرسنھ

 (10. (شود براو واجب مى اى را سیر گرداند، بھشت ھر كس شكم گرسنھ: فرماید علیھ السالم مى امام صادق

. 

 گردد جھنم بر او حرام مى

 

من مردى ! هللا یا رسول:صلى هللا علیھ وآلھ وارد شد و عرض كرد روزى شخصى بر پیامبر گرامى اسالم

پردازم و با  خوانم، زكات مالم را بھ موقع مى مى گیرم، نمازم را مرتب ھستم كھ خوب وضو مى

 است؟حال من فرداى قیامت چگونھ . كنم مى خاطر مھمان دعوت رضایت

ھا نجات  خداوند تو را از سختى طور باشى اگر واقعا این. جھنم ھیچ راھى بر تو ندارد: حضرت فرمود

 .دھد مى

 برابر با سیر كردن یكصد ھزار نفر است

 

نزدیكى بھ خدا باشد، مانند  ھر كس مؤمنى را طعام دھد و قصدش: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 !مردم را سیر گرداندكسى است كھ فئامى از 

 چیست؟»  فئام«معنى : از حضرت پرسیدم: گوید ربعى مى

 . (11. (یكصد ھزار تن از مردم را فئام گویند: فرمود

گرسنھ بیشتر است، زیرا این  ثواب غذا دادن بھ برادر دینى و دعوت كردن او حتى از غذا دادن بھ فقراى

شود در قلوب مؤمنان  اطھارعلیھم السالم است، موجب مىائمھ  كھ عمل كردن بھ سفارش كار عالوه بر این

 .بیشتر شود تر گردند و در نتیجھ عزت و سربلندى اسالم بیشترى بھ وجود آید و آنھا قوى الفت و نزدیكى

در صورت اول فقط ثواب مھماندارى را  زند، در حالى كھ پس مؤمن بھ این طریق با یك تیر دو نشان مى

 .برد مى

 دادن چھارتن از اوالد اسماعیل از اسارت است تبرابر با نجا

 

ھر كس چھارتن از مسلمانان را اطعام كند،مانند آن است كھ چھار : فرماید امام محمد باقرعلیھ السالم مى

 . (12. (داده است تن از اوالد اسماعیل ذبیح هللا را از اسارت نجات



 نوازى در بھشت مھمان

 

اى را سیر گرداند، خداوندبراى وى خوانى در  ھر كس گرسنھ: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (13. (از سرآن سفره سیر برخیزند - جن و انس  -دھد كھ ھمھ خالیق  بھشت ترتیب مى

 سیر كردن یك مؤمن بھتر از سیر كردن ده مسكین است

 

كنم، سیر كنم، بھتر  وبرادرى مىاگر یك برادر مؤمن را كھ براى خدا با ا: فرماید علیھ السالم مى امام صادق

 . (14) .كھ ده مسكین را سیر كنم است نزد من از آن

 ھاى ایمان است یكى از نشانھ

 

 . (15. (ھاى ایمان، خوش خلقى ومھمانى دادن است یكى از نشانھ: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

اگر ایمان . نواز نیستند،ضعف ایمان آنھا است آید و مھمان یكى از دالیلى كھ بعضى از مھمان خوششان نمى

براى مھماندارى چھ پاداشى در نظر گرفتھ شده است، تمام  قیامت انسان قوى باشد و یقین پیدا كند فرداى

 .شود كھ مھماندارى كند سعى وتالش او در دنیا این مى

 تر از حاتم طایى كریم: حكایت

 

 اى؟ دیده تر آیا از خود كریم: از حاتم طایى پرسیدند

پیرزنى در آن بودو بزى در پس خیمھ بستھ . اى رسیدم رفتم، بھ خیمھ آرى، روزى در بادیھ مى: گفت

 .جا رسیدم، زال پیش من دوید ومرا خدمت كرد و عنان شتر مرا گرفت تا فرود آمدم وقتى بھ آن. بودند

 .من سؤال كرد تر از حال اى پسر او ھم آمد و با بشاشتى ھر چھ تمام بعد از چند لحظھ

را آماده كن و آن بز را ذبح و  برخیز و بھ مصالح مھمان قیام نماى و وسایل پذیرایى: زن بھ پسرش گفت

 اول بروم از صحراھیزم بیاورم؟: پسر گفت. طعام درست كن

 !مھمان راگرسنھ داشتن از مروت دور بود. شود تا تو بھ صحرا بروى و ھیزم آورى، دیر مى: زن گفت

 .ھر دو را شكست و آن بز راكباب كرد و نزد من آورد. یزه داشتپس دو ن

 .چون تفحص از حال آنان كردم، جز آن بز چیز دیگرى نداشتند و آن راایثار من كردند

 دانى من كیستم؟ مى: از زن پرسیدم

 .دانم شما چھ كسى ھستید نھ، نمى: زن گفت



 .تكلیفى واجب دارم وباید حق این ضیافت را بگزارمدر حق شما . باید بھ قبیلھ ما بیایى. من حاتمم: گفتم

قبول نكردند و من دانستم كھ ایشان  و از من ھیچ. ما جزا بر مھمانى نستانیم و نان بھ بھا نفروشیم: زن گفت

 . (16. (ترند از من كریم

 كند ھا راتبدیل بھ دوستى مى دشمنى

 

ھاى بسیار خوب  ورزد، یكى از راه یا با او دشمنى اى در دل داشتھ باشد و اش كینھ اگر كسى از برادر دینى

او را بھ مھمانى در منزل دعوت كند، ھر چند از این كار كراھت  و مؤثر براى برقرارى آشتى این است كھ

شود واز طرفى  ھا تبدیل بھ دوستى و صداقت مى بھ محض دعوت كردن، دشمنى و كینھ.داشتھ باشد

مؤمنان دشمنى نباشد و ھمھ باھم برادر  اى خدا در این است كھ بینشود، چون رض خداوند جلب مى رضایت

 .و یكدل و یكرنگ باشند

 عادت ملك كرمان: حكایت

 

بود كھ اگر فرد غریبى بھ آن  عادت او چنین. اند كھ ملكى در كرمان بود، در غایت كرم و مروت آورده

 .نمود یرایى مىكرد و از او پذ آمد، او سھ روز آن فرد را مھمان خودمى شھر مى

لذا در دژى رفت . باایشان را نداشت روزى لشكر عضدالدولھ بھ كرمان حملھ كرد و آن ملك طاقت مقاومت

اما شب كھ . كشت اى را مى نمود و عده آمدو جنگ سختى با آنھا مى شد، بیرون مى و ھر روز صبح كھ مى

اى كھ تمام لشكردشمن سیر  اندازهفرستاد، بھ  شد،مقدار زیادى غذا و میوه جات براى آنھا مى مى

 .خوردند مى

این چھ كارى است كھ تو  :عضدالدولھ از این كار تعجب كرد و یك نفر را مخفیانھ پیش او فرستاد، وپرسید

 !دھى كشى و شب بھ آنھاغذا و امكانات مى كنى؟ روز آنھا را مى مى

ایشان اگرچھ دشمن من . وانمردىجنگ كردن اظھار مردى است و نان دادن اظھارج: ملك در جواب گفت

اند وچون غریب باشند، مھمان ما ھستند و از جوانمردى نیست كھ مھمان  ھستند، اما در این والیت غریب

 .رابى غذا گذاشت

لذا از . كسى كھ چنین با مروت و جوانمرد است،جنگ كردن ما با او اشتباه است: عضدالدولھ باخود گفت

 . (17. (ھ خاطر مھماندارى نیكو از شر دشمن خالصى یافتب اطراف دژ برخاست و آن ملك

 نواز در امنیت است مھمان



 

اھمیت زیادى قایل است و  - باشند ھر عقیده و مسلكى كھ داشتھ -نواز  دین مقدس اسالم براى افراد مھمان

فقط در دنیا  ھرچندكھ اھمیت و احترام گذاردن براى منحرفان و كفار،; گذارد اى مى بھ آنھا احترام ویژه

شود، اما ھمین  اى ندارند و تنھا ثمرات دنیوى مھماندارى شامل حال آنھامى است و درآخرت ھیچ بھره

نوازى را  بھ دیگران برترى دارند، اھمیت مھمان شود و نسبت مقدار كھ امتیازات زیادى شامل حال آنھا مى

 .فھماند مى

صلى هللا علیھ وآلھ  رسول اكرم اى از اسیران را خدمت هروزى عد: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 .بودند، بھ قتل برسانند ھایى كھ كرده خاطر جنایات و خیانت آوردند تا آنھا را بھ

جبرئیل از طرف خداوند بر  در این ھنگام. مردى از آنھا را پیش آوردند تا حكم اعدامش را اجرا كنند

 !شخص رابھ تاخیر اندازید اعدام این: ل شد و عرض كردصلى هللا علیھ وآلھ ناز پیامبر اسالم

درباره سایر رفقایش وى را  وى را برگرداند و پس از اجراى حكم اعدام) صلوات هللا علیھ(پیامبر اكرم 

 .طلبید و با او صحبت كرد

ا اطعام این مرد دیگران ر:فرماید خداوند مى: علیھ السالم نازل شد و عرض كرد در این ھنگام باز جبرئیل

 .كرد، وى را عفو نما نواز بود و در نامالیمات صبرمى كرد و مھمان مى

 .بزرگ و ارزشمند آزاد فرمود صلى هللا علیھ وآلھ او را بھ بركت این فضیلت پیامبر اكرم

قسم بھ پروردگارى كھ تو : گفت آن مرد وقتى علت آزادى خود را فھمید، تعجب كرد و اسالم آورد وسپس

 . (18. (گاه كسى را ازمال خویش محروم نگردانیدم ھیچ! برگزیده است را بھ نبوت

 برابر با آزاد كردن یك بنده در راه خدا است

 

ثوابش مساوى با آزاد  چھ عملى: حضرت امام محمد باقرعلیھ السالم رسید و سؤال كرد شخصى خدمت

 كردن یك بنده است؟

 . (19. (غذا دادن بھ یك شخص مسلمان مؤمن: حضرت فرمود

كھ بھ  بھتر است از این اگر مؤمنى را اطعام كنم، نزد من: فرماید علیھ السالم مى حضرت امام جعفر صادق

 . (20. (كھ ده بنده را آزاد كنم تر است از این دیدارش بروم، و اگر بھ دیدارش بروم، نزد من بھتر ومحبوب

طعام دادن بھ : فرمود آن حضرت. م بودیمعلیھ السال روزى نزد امام جعفر صادق: گوید نصربن قابوس مى

 !و گزاردن ده حج تر است از آزاد كردن ده بنده یك مؤمن نزد من محبوب

 !ده بنده و ده حج؟: عرض كردم

شود، زیرا اواز فشار گرسنگى نزد  میرد یازبون مى اگر شما طعامش ندھید، مى! اى نصر: فرمود



كند و مردن برایش بھتر از درخواست كردن از  مى واسترود و از آنان درخ ھا و دشمنان ما مى ناصبى

 .ناصبى است

اگر بھ او طعام . ھر كھ مؤمنى را زنده كند، مثل این است كھ ھمھ مردم رازنده كرده است! اى نصر

 . (21. (اید اید و اگر اطعامش كنید،او را زنده كرده ندھید، او را كشتھ

م و بھ بازار شما درآیم وطعامى بخرم و چند نفر از مؤمنان اگر پنج درھم برگیر: و نیز آن حضرت فرمود

 . (22. (اى را آزاد كنم كھ بنده تر است ازاین را گرد آورم، نزد من محبوب

 آید در خانھ او بركت مى

 

ھمانا خداوند عزیز و جلیل غذا دادن درراه خودش را دوست دارد و : فرماید علیھ السالم مى امام صادق

تر  گیرد، سریع خوراند،دوست دارد و بركت در خانھ او سرعت مى اه او بھ مردم غذا مىكسى را كھ در ر

 . (23) .رود بھ النھ مى اى كھ از پرنده

---------------------------------------------- 
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 وظایف میزبان: بخش سوم

 

. باید آنھا را مراعات كنند بھ یكدیگر دارند كھ در مھمانى و مھماندارى، مھمان و میزبان وظایفى نسبت

است و بعضى بھ خاطر زیاد شدن ثواب  نبعضى از این وظایف براى راحتى حال مھمان و میزبا

 .مھماندارى و مھمانى رفتن است

و وظایفى را معین كرده است كھ ائمھ  نوازى كرده دین مقدس اسالم سفارش مؤكد بھ مھماندارى و مھمان

ى ھاى بسیار زیاد توانیم با عمل كردن بھ آنھا بھ ثواب ما مى.اند اطھارعلیھم السالم این وظایف را بیان كرده

 .برسیم وبھ این وسیلھ دنیا و آخرت خود را آباد كنیم

 :اما وظایفى كھ مخصوص میزبان و مھماندار است، عبارتند از

 بھ كار نگرفتن مھمان

 

بھ كار . مھمان را بھ كار نگیرد یكى از وظایف میزبان این است كھ: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (1. (و استگرفتن مھمان جفا و ظلم در حق ا



رسد، از فرصت استفاده  اى از مردم این است كھ وقتى براى آنھامھمان مى متاسفانھ یكى از عادات بد عده

كشند در حالى كھ این عادت كامال  ممكن باشد، از او كار مى گیرند و تا جایى كھ كرده و او را بھ كار مى

 .علماى دین است مخالف دستور وشؤونات اخالقى ائمھ اطھارعلیھم السالم و

حضرت نزد او نشست وبعد از شام تا نیمھ شب . روزى براى حضرت امام رضاعلیھ السالم مھمان رسید

جا روشن بود، خراب شد  دراین ھنگام چراغى كھ در آن. ھاى او را شنید با او صحبت كرد و صحبت

 .ونزدیك بودخاموش شود

رضاعلیھ السالم او را نھى كردو نگذاشت مھمان این  امام. مھمان دستش را دراز كرد تا آن را درست كند

ما قومى نیستیم كھ مھمانمان را بھ كار گیریم و از او :كار را بكند و خود چراغ را درست كرد و فرمود

 . (2. (بھ ھمین خاطر نگذاشتم تو چراغ را درست كنى.كار بكشیم

بیفتد و  یك چراغ بھ زحمت تعمیر كردن شود مھمانش حتى براى علیھ السالم راضى نمى در جایى كھ امام

آن حضرت ھستیم، باید بھ دستور آن بزرگوار عمل كرده  كند، ما ھم كھ شیعھ خودش این كار را مى

 .ومھمانانمان رابھ كار نگیریم

در ھمان شب آن شخص .علیھ السالم مھمان رسید روزى دیدم براى امام صادق: گوید یعفور مى ابن ابى

بھ  خواست وى مى. علیھ السالم بردارد از كارھا را انجام دھد و زحمتى رااز دوش امامبرخاست كھ بعضى 

 .كرده باشد این وسیلھ بھ حضرت خدمت

علیھ السالم تا بھ این قضیھ پى برد، او را نھى كرد و نگذاشت كارى انجام دھد،و خود بلند شد و كارھا  امام

كھ كسى مھمان را بھ كار  ى هللا علیھ وآلھ نھى كرداز اینصل پیامبر گرامى اسالم: را انجام داد و فرمود

 . (3. (گیرد

 غذا خوردن با مھمان

 

یكى از وظایف اخالقى میزبان این است كھ ھمراه مھمانانش غذا بخورد واز غذا دست نكشد تا ھمھ 

غذا  ھا كمرو باشند و در صورت بعضى از مھمان است ھا سیر شوند و كنار بكشند، زیرا ممكن مھمان

 .نخوردن صاحبخانھ، آنان ھم غذا نخورند و یا ھنوز سیر نشده، دست از غذا خوردن بكشند

چون اگرصاحبخانھ غذا نخورد، ممكن است . علت دیگر این است كھ مھمان فكر بدى درباره غذا نكند

 .خورده استمھمان فكر كند غذا داراى اشكالى بوده یاعیب و ایرادى داشتھ كھ میزبان ھمراه مھمان غذا ن

رسید،ھمراه او غذا  خداصلى هللا علیھ وآلھ مى وقتى مھمانى براى رسول: فرماید علیھ السالم مى امام صادق

 . (4. (كشید شد وكنار مى كشید تا مھمان سیر مى كرد و دست از غذا نمى میل مى

ھا را از بین  ظنشود و سوء  مى ھاى مؤمنان كھ موجب نزدیكى دل غذا خوردن با مھمان عالوه بر این



 .شود و این پاداشى بسیار بزرگ است مى برد، موجب رضایت و دوستى خدا و رسول مى

ھر كس دوست دارد خدا و رسولش اورا دوست داشتھ : فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

 . (5. (باشند، با مھمانش غذا بخورد

ظلمانى بین او و خدا از بین  ھاى نش بخورد، تمام حجابھر كس غذایش را با مھما: فرماید و نیز مى

 . (6. (رود مى

 علیھ السالم با مھمانانش غذا خوردن حضرت على: حكایت

 

 .آنھا بھ اجرا در آورد علیھ السالم آوردند تا حكم شرعى را درباره اى دزد را نزد حضرت على روزى عده

داخل مھمانسرا شوید، و بھ یكى  حال: آنھا فرمود حضرت بعد از اجراى حكم شرعى و قطع كردن انگشتان

كھ بعد  خورانید تا این از اصحاب دستور داد كھ دست آنھا رامعالجھ كند و بھ آنھا روغن و عسل و گوشت

 .از چندروزى خوب شدند

ھاى شمازودتر از خودتان بھ آتش جھنم  دست: روزى حضرت آنھا را بھ خانھ خود دعوت كرد و فرمود

 .خواھیدنجات پیدا كنید، توبھ كرده و از این غذا بخورید حال اگر خودتان مى. تندسبقت گرف

دراز كرد و آن را خاموش نمود و  بعد از حاضر شدن غذا، حضرت دستش را بھ بھانھ درست كردن چراغ

ب ھا خو روشن كردن آن رابھ تاخیر بینداز تا مھمان:بعد آن را بھ حضرت زھراعلیھا السالم داد و فرمود

 !غذا بخورند، بعد كھ تو راصدا زدم، آن را بیاور

ھا  مھمان. جنباند كھ غذا میل كند،دھان مباركش را مى ھا در تاریكى نشست و بدون این حضرت كنار مھمان

و آنھا ھم تا آخر غذا را خوردند و سیر شدند و دست از غذا خوردن .كردند در حال خوردن است فكر مى

 .كشیدند

اند،حضرت زھراعلیھا السالم را  ھا دست از غذا خوردن كشیده السالم وقتى فھمید مھمانعلیھ  حضرت على

 آورى؟ پس این چراغ چھ شد، چراآن را نمى! زھرا جان: صدا زد و فرمود

سفره نگاه كردند،  وقتى در روشنایى بھ. حضرت زھراعلیھا السالم چراغ را روشن كرد و آن را آورد

 !و چیزى از آن كم نشده استدیدند تمام غذا باقى است 

 !چرا غذا میل نكردید؟: ھا گفت علیھ السالم بھ مھمان امیرالمؤمنین على

 .ما غذا خوردیم و سیر شدیم، ولى خداى عزیز بھ غذاى شمابركت داده است: عرض كردند

ز غذا علیھما السالم نی حضرت زھرا وحسنین. علیھ السالم از آن غذا میل كرد و سیر شد بعد حضرت على

 .شد ھا ھم دادند،در حالى كھ غذا ھمچنان باقى بود و از آن كم نمى از آن غذا بھ ھمسایھ. خورده و سیر شدند

 .خداصلى هللا علیھ وآلھ شرفیاب شد علیھ السالم خدمت رسول صبح كھ شد حضرت على



بر لب داشت،  خند شادىعلیھ السالم افتاد، در حالى كھ لب خداصلى هللا علیھ وآلھ وقتى چشمش بھ على رسول

كھ چراغ را خاموش  خداوند تبارك و تعالى از كارى كھ دیشب كردى،خشنود شد و بھ خاطر این: فرمود

كھ ھر چھ از آن  طورى ھا سیر شوند، بھ غذاى تو بركت داد، بھ كردى و غذا نخوردى تامھمان

 .شد كردید، چیزى كم نمى مى مصرف

 !كى تو را خبر داد؟! هللایارسول : علیھ السالم عرض كرد على

ویؤثرون على «: خواند علیھ السالم این آیھ را در شان تو از طرف خدا بر من جبرئیل: حضرت فرمود

 . (7. (»...انفسھم 

ھا كمرو ھستند و  علت تاكید ائمھ اطھارعلیھم السالم بھ غذا خوردن با مھمان این است كھ بعضى ازمھمان

كھ ابتدامیزبان شروع بھ خوردن كند، و اگر او زود دست از غذا  گر اینخورند م بھ ھمین خاطر غذا نمى

 .كشند، ھر چند سیر نشده باشند خوردن بكشد، آنھانیز دست از غذا خوردن مى

از ھمھ شروع بھ خوردن كند و  دین مبین اسالم براى حل این مشكل سفارش كرده خوب است میزبان قبل

 .نماند گرسنھ بعد از ھمھ دست از غذا بكشد تا كسى

كرد، اولین  اى غذامیل مى خداصلى هللا علیھ وآلھ وقتى با عده رسول: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (8. (كشید دست از غذا خوردن مى كرد و آخرین كسى بود كھ كسى بود كھ شروع بھ خوردن مى

او غذا  رسید، ھمراه  علیھ وآلھ مھمان مىخداصلى هللا وقتى براى رسول: فرماید علیھ السالم مى امام كاظم

 . (9. (شد كشید تا غذاى مھمان تمام مى خورد و دست از غذا نمى مى

ھا و اماكن عادات و  در زمان كھ شایان ذكر است غذا خوردن مھمان با میزبان عمومیت ندارد، یعنى این

خوردن با او بھتر باشد، اما  براى مراعات حال مھمان غذا ممكن است در زمانى. رسومات مختلف است

لذا در مورد اول باید با مھمان غذا بخورد و درمورد . دیگر غذا نخوردن بھتر باشد در زمان و یا مھمان

 .دوم خوب است او را تنھا گذاشت، تا غذایش را میل كند

 .رفتار كنیم طور با او باشد و در سختى قرار نگیرد، اسالم دستورداده است ھمان ھر طور كھ مھمان راحت

 غذا را ھر چھ زودتر براى مھمان آماده كند

 

ھم نیاز بھ غذا دارد و  .رسد، مخصوصا اگرمسافر باشد، غالبا خستھ وگرسنھ است مھمان وقتى از راه مى

براى این كار الزم نیست . لذا باید ھر چھ زودترغذاى او را آماده كنند تا بتواند استراحت كند. ھم استراحت

 .آورند باشد، براى او فراھم درست كنند، بلكھ ھر غذایى كھ آماده و دم دست مفصل غذاى

غذاى مھمان را خیلى زود  علیھ السالم ھمین بود كھ ھاى بسیار پسندیده حضرت ابراھیم خلیل یكى از روش

وزى كھ مانند ر; بیندازد بھ خرج داده و خود را بھ زحمت كھ تكلفى كرد، بدون این آماده و نزد او حاضر مى



علیھ السالم فكر كرد آنھا  حضرت ابراھیم. علیھ السالم بھ منزل او وارد شدند قوم لوط مالئكھ عذاب

بعدا فھمید . اى را كھ دم دست داشت ذبح و بریان كرد و نزدآنھا آورد لذا خیلى زود گوسالھ. ھستند انسان

اى را  چیزى نگذشت كھ گوسالھ) 10(; فما لبث ان جاءبعجل حنیذ)خورند  آنان مالئكھ ھستند وغذا نمى

 .(بریان كرده، نزد آنھا آورد

 خود را بھ زحمت نیندازد

 

رود و دیگرى كھ با اطالع و  مى مھمانى كھ بدون اطالع و دعوت قبلى بھ خانھ كسى: مھمان دو گونھ است

 .شود رود و بھ منزل برادرمؤمنش وارد مى دعوت بھ مھمانى مى

بیندازد، بلكھ ھر  براى تھیھ غذا و پذیرایى از مھمان، خودرا بھ زحمت نیستمیزبان در مورد اول الزم 

 .غذایى كھ آماده داشت، براى او حاضر كرده وبھ این وسیلھ از او پذیرایى كند

بھ مھمانى تو آمد،آنچھ غذا حاضر دارى، براى  وقتى برادر مؤمنت: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

او را دعوت كردى، آنچھ درتوان دارى، براى او حاضر و بھ این وسیلھ از او پذیرایى  اما اگر. او بیاور

 . (11. (كن

 خورد از كم بضاعتى خجل از میھمان مباش خود رزق مى ھر كس بھ خوان قسمت

 .« صائب تبریزى»

انسان  مھمان ھر كس كھ باشد،دستور اسالم این است كھ. در این مورد ھم ھیچ فرقى بین مھمانان نیست

 .بیندازد نباید خود را بھ خاطر او بھ زحمت

 پذیرایى اعرابى از خلیفھ: حكایت

 

ھمچنان كھ حیران و سرگردان در .روزى خلیفھ مھدى عباسى، بھ شكار رفتھ و از لشكر دور افتاده بود

 .نشین رسید بادیھ گشت، ناگاه بھ خیمھ اعرابى صحرا مى

! اى اعرابى: لیفھ بھ خیمھ اعرابى وارد شد و روبھ او كرده، پرسیدخ. ھوا گرم و خلیفھ تشنھ و گرسنھ بود

 خواھى؟ آیا مھمان مى

 !خواھیم، اگر بھ آنچھ ھست، قانع شوى و عیب نگیرى مى: اعرابى گفت

 .حال برو و آنچھ حاضر است، بیاور. قبول است: خلیفھ گفت

دیگر . غذاى خوبى بود! اى اعرابى:تبعد گف. آورد و خلیفھ میل كرد. اعرابى مقدارى ماست و نان داشت

 چھ دارى؟

 .پیش آورد و قدحى پر كرد و بھ خلیفھ داد. اعرابى كوزه آبى داشت



 شناسى؟ آیا مرا مى: گاه بھ اعرابى گفت آن. خلیفھ نوشید

 !امیرالمؤمنین مھدیم من از خواص: خلیفھ گفت. خیر، شما را نمى شناسم: اعرابى گفت

 .گویىب شاید راست: اعرابى گفت

 !مھدیم من از جملھ سپھساالران امیرالمؤمنین: خلیفھ قدحى دیگر نوشید و گفت

 .اعرابى باشنیدن این حرف كوزه را از پیش او برداشت و سر كوزه رامحكم كرد و یك سو نھاد

 !كنى؟ چھ مى: مھدى پرسید

دوم را كھ . اى نزدیكان خلیفھاز  وقتى قدح اول را نوشیدى، ادعا كردى. دھم و هللا دیگر آب بھ تو نمى: گفت

كنى، و اگر چھارم را بخورى،  بخورى، دعوى خالفت مى قدح سوم را كھ. خوردى، گفتى سپھساالرى

 !اندازند ام و ھمى ساعت فرشتگان در آیند و مرا بھ زحمت گویى محمد رسول هللا كنى ومى دعوى نبوت مى

 (12. (خدم او آمدند واعرابى را جایزه زیادى داد مھدى از این سخن بسیار خندید و بعد از ساعتى لشكر و

. 

 خنده رویى میھمان را گل بجیب افشاندن است تنگ خلقى كفش پیش پاى مھمان ماندن است

 .« صائب تبریزى»

نیندازید، زیرا این كار  خود را بھ خاطر مھمان بھ زحمت: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

شود و كسى كھ مھمان راناراحت كند، خدا را ناراحت كرده است و كسى كھ  مھمان مىموجب ناراحتى 

 .كند ناراحت مى] بھ عذاب در جھنم[خدا را ناراحت كند، خدااو را 

ال از مزرعھ مقدارى باق حضرت .علیھ السالم رفتند اى بھ مھمانى حضرت یونس عده: در روایت آمده است

خاطر مھمان بھ  اگر خداوند افرادى كھ خود را بھ: خود چید و با كمى نان خشك براى آنھا آورد وفرمود

 .انداختم خاطر شما بھ زحمت مى اندازند،لعنت نكرده بود، من خود را بھ سختى مى

گر بداند میزبان مزاحمت نكند و ا میزبان در پذیرایى از مھمان باید طورى رفتار كند كھ مھمان احساس

كند،  افتد وبھ وسیلھ قرض گرفتن و مشقت زیاد لوازم پذیرایى را آماده مى براى پذیرایى از او بھ زحمت مى

این كار . كند كمتر بھ دیدن ومھمانى بیاید سعى مى این كارموجب دلسردى او شده و براى رفع مزاحمت

اما اگر تشریفاتى . گراید آنھا رو بھ سردى مى میان موجب دورى مؤمنان از یكدیگر شده و اتحاد و دوستى

خورند، بدون تكلف براى مھمان نیز بیاورد، دیگر او نیزاحساس  خود و خانواده مى نباشد و میزبان از آنچھ

خواھد آمد و دوستى میان آنھا بیشتر  كند و دفعات بعد نیز بھ دیدن میزبان مزاحمت و سربار بودن نمى

 .خواھد شد

 ى دادن دو دوستمھمان: حكایت



 

ھاى قدیم دو نفر بودند كھ رفاقت و صمیمیت آنھا زبانزدخاص و عام بود و خیلى باصداقت  گویند در زمان

 .كردند رفتار مى

میزبان درضیافت او تكلف كرد و انواع غذاھا را . خود رفت بھ مھمانى دوست روزى یكى از آن دو دوست

 .یھ گرفت، تا بھ مھمان خوش بگذردھا نس آماده كرد واگر پول نداشت، ازمغازه

اگر ! رسم مھماندارى را بلد نبودى واقعا كھ: خداحافظى گفت بعد از سھ روز مھمان عزم رفتن كرد، و وقت

 .دھم مھماندارى را یاد مى زمانى بھ مھمانى من بیایى، بھ تو آیین

 .ام و گذاشتھ و انجام ندادهمیزبان خجل شد و اندیشید در ضیافت او چھ كوتاھى كرده و كدام نكتھ رافر

 .اتفاق افتاد و بھ خانھ دوستش رفت سفرى كھ روزى او را بدان شھر دوست مدتى در این اندیشھ بود تا این

اى چوبى و سھ نوع  سفره، كاسھ گاه آن. آن دوست مقدم او را عزیز داشت و فورا نان و سركھ پیش آورد

 .خوردنى پیش او نھاد

دھد، اما روز دیگر نیز غذاى  مى كند و پذیرایى اصلى را انجام شاید فردا تكلف مىمھمان با خود فكر كرد 

 !سرد پیش او نھاد

چندان كھ تكلف كردم، در مھماندارى مرامقصر خواند، پس چرا خود تكلف : مرد متحیر شد و با خود گفت

 كند؟ نمى

طور  دوستان این: ز او پرسیدروزى پرده حشمت از میان برداشت و شرم و خجالت را بھ كنارى نھاد وا

 !كنند؟ مھماندارى مى

وقتى من بھ منزل تو آمدم،خواستم یك ماه تو را ببینم و در . آرى، تكلف مال بیگانگان است: میزبان گفت

پس كفش در پاى كردم . اى داشتى، دانستم از وجود من بھ تنگ آمده چون طریق تكلف پیش. خدمت تو باشم

نمایم، و بر  روى نمى كنم وزیاده چون تو آمدى، من از معمول خویش زیادت نمى و. و ازخدمت تو دور شدم

 .من باشى، مرا ھیچ بار گرانى نخواھد بود نھم، و اگر یك سال ھم مھمان وجود تو منتى نمى

كرام نیست، و روى ترش كردن با  مرد عاقل بود و انصاف بداد و یقین كرد تكلف كردن با مھمان از عادت

 . (13. (جز سیرت لئیمان نباشدمھمانان 

كند، كم و حقیر شمارد و آن رادر شان مھمان نداند، چون در  میزبان نباید آنچھ را براى مھمان حاضر مى

 .خود نعى ناسپاسى است خدا را ناچیز شمرده و این این صورت نعمت

د و وسایل رفاه و آسایش او را كن اش را دعوت كرد، باید تا توان دارد، از او پذیرایى اگر انسان برادر دینى

 .فراھم نماید

اگر كسى ھزار درھم را صرف طعامى كند ومؤمنى از آن بخورد، : فرماید علیھ السالم مى امام صادق

 . (14. (اسراف نكرده است



را دور بریزد، اما اگر غذایى  كھ خورده شود، آن اسراف آن است كھ كسى غذایى درست كند و بدون این

خداوند تبارك وتعالى . اش یامؤمنى از آن بخورند، اسراف نیست رست كند كھ خود و خانوادهگران قیمت د

آیھ در بر  ازغذاھاى حالل بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نكنید، ھر نوع غذایى را این: فرماید مى

 .گیرد، مگر غذاھاى حرام یا شبھھ ناك را مى

كنند و بھ  از مھمان، اسراف مى تحت عنوان مھمانى و پذیرایى اى از افراد پولدار و ثروتمند، متاسفانھ عده

عنوان عمل كردن بھ دستور اسالم، اسالم رابد نام كرده و دستورھاى دینى را مسخره نموده، آبروى اسالم 

 .اند ننگ اسالم شده را برده و مایھ

 .اند قرارا از بین بردهاى از فرمانروایان با این بھانھ، بیت المال رابھ باد فنا داده و حق ف عده

 یا نھ نباید از مھمان پرسید غذا خورده است

 

كھ از مھمان سؤالى كند،ھر غذایى را كھ در خانھ  یكى دیگر از وظایف میزبان این است كھ بدون این

ھا كمرو ھستند،  داشت، براى او بیاورد تا میل كند و اگر غذا نخورد،آن را بردارد، چون بعضى از مھمان

بسیار ھم  آرى، در حالى كھ ممكن است: گویند اند یا نھ، مى از آنھا پرسیده شودغذا خوردهو اگر 

 .باشند گرسنھ

. چیزى خورده یا نھ ات آمد، از او مپرس بھ خانھ وقتى برادر مؤمنت: فرماید علیھ السالم مى امام صادق

 . (15. (ارد، حاضر سازدھرچھ حاضر دارى، نزد او بیاور، كھ جواد و جوانمردكسى است كھ ھر چھ د

خواستند عذاب را بر قوم لوط  مى وقتى مالئكھ: علیھ السالم در قرآن كریم آمده است درباره حضرت ابراھیم

كھ از آنھا سؤال كند غذا  آمدند، و حضرت بدون این علیھ السالم نازل كنند، اول بھ خانھ حضرت ابراھیم

 .ریان كرد و نزد آنھا حاضر نمودرا براى آنھا ب اى اند یا نھ، گوسالھ خورده

; اند یا نھ، دیگر غذادرست كردن معنا نداشت پرسید غذا خورده علیھ السالم ابتدا مى اگر حضرت ابراھیم

 .كرده است شود حضرت بھ وظیفھ خود عمل پس معلوم مى

 عرب جوانمرد: حكایت

 

 .بھ نام خشم ھمراه او بود مىھنگامى كھ عبدهللا بن عباس نابینا شد، از مدینھ بھ شام رفت و غال

اى  نزدیكى پناھگاھى ھست و خیمھ ببین در این! اى غالم: عبدهللا گفت. روزى در اثناى راه باران گرفت

 !بینى مى

اى  بیرون آمد و عبدهللا را در گوشھ پیرزنى از خانھ. بینم، و عبدهللا را بدان سو برد اى مى خیمھ: غالم گفت

 .در این اثنا شوھرش رسید و بر عبدهللا سالم كرد.ھ داشتوى بزكى در خیم. جاى داد



 .زود این بز را بیاور تا براى مھمان ذبح كنیم: شوھر بھ زن گفت

مرگ نزد : پیرمرد جواب داد v.اگر براى مھمان بكشیم،خواھیم مرد. این بز سبب معاش ما است: زن گفت

كارد را از زن گرفت و بز را . ر خانھ من بماندمن از زندگانى ناجوانمردانھ بھتر است،كھ مھمان گرسنھ د

 .ذبح كرد وبریان نمود و نزد عبدهللا آورد

نقد را كھ دارى، بھ این پیرمرد  آن زرھاى: بامداد روز دیگر كھ ابن عباس اراده رفتن نمود، بھ غالم گفت

 !بده

 .اگر بھاى ده گوسفند بھ او بدھى، كافى است: غالم گفت

تر است، زیرا ماغیر از این، اسباب و اموال  رھا را بھ او بده، كھ ھنوز از ما سخىز: عبدهللا جواب داد

 . (16. (دیگرى داریم، ولى او بھ جز آن بز كھ براى ما كشت، چیز دیگرى ندارد

اگر نخورد، . بر تو وارد شد، غذانزد او بیاور وقتى برادر مؤمنت: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (17. (وضو بگیرد]با آن آب[بده و اگر ننوشید، بھ او بگو بھ او آب 

كند، باید خود را براى پذیرایى ازچند نفر دیگر ھم آماده كند، چون  كسى كھ برادر مؤمنش را دعوت مى

ھمراه بیاورد، مخصوصا اگر مھمان فردى  ممكن است آن شخص، فرزند، برادر و یارفیق خود را نیز بھ

در این صورت چند نفر دوست و آشنا ھم بھ ھمراه خواھد آورد ومیزبان باید خود باشد كھ  صاحب منصب

 .را براى پذیرایى از ھمھ آنھا آماده كند

 مھمانى كریمان: حكایت

 

 .خواھم فالنى را كھ ازمعارف شھر است، مھمان كنم مى: شیخ احمد خضرویھ، روزى بھ عیال خود گفت

ضیافت او را از كجابھ دست آوریم؟ چون اگر بخواھى او را ما اسباب . او مردى بزرگ است: زن گفت

دانم، اما  علت كشتن گاو و گوسفند را مى: احمد پرسید !را ذبح كنى دعوت كنى، باید گاو، گوسفند و االغى

 !چیست؟ حكمت كشتن االغ

 سگان محلھ را نیز دندانى چرب چون كریمان و بزرگان دست در نمك كھ زنند، واجب است: زن گفت

 . (18! (كنند

ھمراه آوردن دیگران در صورتى درست است كھ میزبان راضى باشد واگر میزبان راضى نباشد مھمان 

 .ھمراه بیاورد، این كارشرعا حرام است كس دیگرى را بھ

 بدرقھ كردن مھمان تا در منزل

 

بودن اظھار خوب است میزبان مھمان را تا در منزل بدرقھ كند و ضمن خداحافظى،از توفیق میزبان 



 .آنھا بیاید تا صمیمیت آنھا زیادتر شود خوشحالى كند و آرزو كند مھمان دوباره بھ منزل

ھمراه او برود، تا از  یكى از حقوق مھمان بر میزبان این است كھ: فرماید خداصلى هللا علیھ وآلھ مى رسول

 . (19. (منزل خارج گردد

 یارى كردن مھمان بھ ھنگام آمدن

 

 .مھمان و خوشامدگویى بھ او یكى از رسوم پسندیده استاستقبال از 

استقبال از مھمان و بھ پیشواز او رفتن و گرفتن لوازم و اسباب شخصى اوو رو بھ رو شدن با خنده و 

نیز تشویق شود با دیگران ھمین رفتار را داشتھ باشد و  خوشرویى نوعى امر بھ معروف است، كھ مھمان

خواھد مھمانى را ترك كند، میزبان خود  ھنگامى كھ مھمان مى v.كند دعوت دیگران را بھ مھمانى

ھاى محل براى او  راخوشحال نشان ندھد، اما زاد و راحلھ راه را براى مھمان فراھم آورد وازسوغاتى

 .كند و خود نیز بھ دیدن و مھمانى او برود بخرد و او را براى دفعات بعد نیز بھ مھمانى دعوت

ورود، او را در پیاده  وقتى براى شما مھمانى رسید، در ھنگام: فرماید لیھ السالم مىع امام جعفر صادق

برگردد،بھ او كمك نكنید، چون این كار از پستى انسان  اش كمك كنید و وقتى خواست كردن زاد و توشھ

 . (20. (اش راآماده كنید كھ نوعى سخاوت است است و زاد و توشھ

 استقبال و بدرقھ عجیب: حكایت

 

وصول، زنان و دختران قبیلھ پیش  در میان بادیھ در ھنگام. اى نزول كردم روزى در قبیلھ: گوید اسمعى مى

كردند و  منزل بردند و تا وقتى كھ در آن قبیلھ بودم، مرا خدمت مى آمده و مرحبا گفتند و بار مرا گشوده، بھ

 .كردم گونھ كمبودى احساس نمى ھیچ از پذیرایى

بارم سنگین بود، بھ تنھایى  خواستم شتر خود را بار كنم، اما چون. تصمیم گرفتم برومبعد از سھ روز 

 .كس بھ كمك من نیامد بھ راه ماندم، ھیچ ھرچھ منتظر و چشم. توانستم آن را بار كنم نمى

شما در وقت آمدن انواع : صدا زدم درمانده. از این رفتار خیلى ناراحت و در عین حال متعجب بودم

علت این برخورد ! كنید، تا شترم را بار كنم؟ را تقدیم كردید و اكنون مرا تنھاگذاشتھ، مدد نمى دلدارى

 چیست؟ مگر ازمن خطایى سرزده است؟

شویم و ھنگام آمدن او را خدمت  مى ما قومى ھستیم كھ از ورود مھمان خوشحال: یكى از آنھا جواب داد

شویم، از این رو در وقت  ما برود و از رفتن او ناراحت مىاز پیش  كنیم، اما چون دوست نداریم مھمان مى

 .ما عار است او را مدد كنیم رحیل براى



بر شتر گذاردم و از آنھا  وقتى این جواب را شنیدم، متعجب شدم و ھر طور بود بارم را بھ تنھایى

 . (21. (خداحافظى كردم

 قدرت مھمانى دادن را داشتھ باشد

 

دعوت كند و اداى افراد سخى را  ھاى خود را بدھد، حق ندارد مھمان ن و بچھتواند نان ز كسى كھ نمى

غذا دادن بھ خانواده و پرداخت . رواست، بھ مسجد حرام است چراغى كھ بھ خانھ: اند از قدیم گفتھ. درآورد 

جام خاطر ان واجب را بھ نفقھ زن وفرزند واجب است، اما مھمانى دادن مستحب، وھیچ مسلمانى نباید عمل

انسان اول باید زن و اوالدخود را سیر كرده و در رفاه قرار دھد، آن وقت اگر . كار مستحبى ترك كند

 .دعوت كند توانست مھمان

تواند مھمان  اگربیشتر از یك نفر را نمى. مھمانى دادن ثواب بسیارى دارد، ولى باید در حد توان انسان باشد

نفر را دعوت نكند، و اگر توان پذیرایى از دو یا سھ نفر را دارد،  كند، باید ھمان یك نفر را دعوت كند ودو

 .نباید بیشتراز آن را دعوت كند و خانواده خود را در مضیقھ و تنگنا قرار دھد

 آماده كردن غذاى مورد عالقھ مھمان

 

، اگر توانست. اش چیست یكى از اخالق نیكوى میزبان این است كھ از مھمان بپرسد غذاى موردعالقھ

 .برایش تھیھ نماید و در غیر این صورت از اوعذرخواھى كند

پرسش از مھمان این حسن را دارد كھ اگر غذایى براى او ضرر دارد و یادكتر او را از خوردن آن منع 

 .یا براى او ضرر ندارد، آماده شود میل مھمان است تھیھ نگردد و در عوض غذایى كھ باب; كرده است

اش را فراھم كند،  كسى كھ غذاى مورد عالقھ برادردینى: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

 .نماید مورد آمرزش خدا است و خدا او را مسرور مى

 حفظ كردن آبروى مھمان

 

اش پى برد، باید آبروى او را  حفظ آبروى مؤمنان بر یكدیگر واجب است و اگر كسى بھ عیب برادردینى

 .را براى دیگران ابرازنكند حفظ كند و عیب او

یابد،  برد و بر آنھا آگاھى مى مى یكى از جاھایى كھ معموال انسان بھ بعضى از عیوب برادر مؤمنش پى

رود، چون در این اوقات مؤمنان بیشتر با  اش مى وقتى است كھ او براى مھمانى بھ منزل برادردینى

 .شوند كدیگر مطلع مىگیرند،از این رو بر اسرار و عیوب ی یكدیگر انس مى



 خدمت كردن بھ مھمان

 

یكى دیگر از وظایف میزبان این است كھ كمر بھ خدمت مھمان ببندد وكارھاى او را انجام دھد، مثال قبل 

ھاى او را  از غذا براى او آب آماده كند تا دستش رابشوید، رختخواب اورا براى خواب آماده كند، لباس

 .كرده و جلو او بگذارد ھاى او را جفت آماده كند وكفش

 حكایت مھمانان على علیھ السالم

 

حضرت با اكرام و احترام .علیھ السالم وارد شدند عنوان مھمان بر حضرت على روزى مردى با پسرش بھ

 .بسیار آنھا را درصدر مجلس نشاند و خودرو بھ روى آنھا نشست

 .شستن دست آنھا آورد ى براىحولھ و تشت و ابریق -غالم حضرت  -بعد از خوردن غذا، قنبر 

 !علیھ السالم آنھا را از دست قنبر گرفت و جلو رفت تا دست مرد رابشوید حضرت على

 !مگر چنین چیزى ممكن است: مرد خود را عقب كشید و گفت

در . دار خدمت تو بشود خواھدعھده مى .برادر تو، از تو است و از تو جدا نیست: علیھ السالم فرمود امام

 !خواھى مانع كار ثواب بشوى چرامى .اوند بھ او پاداش خواھد دادعوض خد

مانع . برادر مؤمن نایل گردم خواھم بھ شرف خدمت من مى: علیھ السالم فرمود على. باز آن مرد امتناع كرد

 .كار من مشو

 خود را درست و كامل كنم دست خواھش مى: علیھ السالم فرمود پس على. مھمان با شرمندگى حاضر شد

 .خجالت و تعارف را كنار بگذار. شستى خواست دستت رابشوید، مى طور كھ اگر قنبر مى بشوى، ھمان

. دست پسر را تو بشوى :فرمود» محمدبن حنیفھ«وقتى امام از شستن دست مھمان فارغ شد، بھ پسر خود 

تنھا این پسر  جا نبود و من كھ پدر تو ھستم، دست پدر را شستم و تودست پسر را بشوى، اگر پدر این

حاضرند، در  شستم، اما خداوند دوست دارد وقتى كھ پدر و پسرى خودم دستش را مى مھمان ما بود، من

 .احترام بین آنھا فرق گذاشتھ شود

وقتى این داستان را نقل  علیھ السالم امام حسن عسكرى. محمد بھ امر پدر برخاست و دست پسر را شست

 . (22. (طور باشد ینشیعھ حقیقى باید ا: كرد، فرمود

 آمادگى دایم براى پذیرایى از مھمان

 

بخشندگى و مھماندوستى است و ھر  كسى كھ فامیل و دوستان زیادى دارد، یا شخصى است كھ مشھور بھ

المقدور باید آماده پذیرایى باشد، تا اگر مھمانى بدون دعوت قبلى  آن احتمال دارد براى او مھمان بیاید،حتى



 .شد، براى پذیرایى از او در مشقت نیفتد و یا مھمان گرسنھ نماند وسر زده وارد

فقط افرادسخاوتمند ھستند كھ ھمیشھ براى . ھاى جود و سخاوت است آمادگى براى پذیرایى یكى از نشانھ

 .شوند ناخوانده ناراحت نمى اند و از مھمان پذیرایى از مھمان آماده

 مھمانى با مغز استخوان: حكایت

 

امروز بعد از  :گفت -بھ قصدمزاح  -بود، روزى معتصم  شام مردى با مروت و مھماندوستعلى بن ھ

آنھا . كھ على بن ھشام ناھار خورد، بھ مھمانى اوبرویم و وى را امتحان كنیم تا حد او در مروت پدید آید آن

لى بن ھشام پیش دوید ع.چاشتگاھى نزد او آمدند. مامون و عبدالوھاب نیز با ایشان بودند. این كار راكردند

 .بھ امید توخواھیم بود امروز چاشت: ایشان گفتند. و خدمت كرد

 .شما باشد ام و چیزى نمانده كھ الیق من ناھار خورده! یاامیر المؤمنین: على گفت

 .ھر چھ حاضر است، بگو بیاورند. تكلف شرط نیست: مامون گفت

آماده داشت و آشپزھاى او ھمیشھ  وا درآشپزخانھطور بود كھ ھمیشھ چند نوع حل رسم على بن ھشام این

وقت مطبخ او خالى  آوردند و ھیچ رسید، فورى غذا مى مھمان مى وقتى. غذاى آماده و داغ در دیگ داشتند

 .از غذا نبود

اوھم . امتحان، از آشپزى مغز خواست عبدالوھاب براى. على بن ھشام دستور داد ھر چھ آماده بود، آوردند

باز ھم آورد وتا چندین مرتبھ این درخواست تكرار شد و . مغز كرد بار دیگر درخواست. وردفورى مغز آ

شود و آنھا را  دانستند كھ اگر بگویند نیست،ناراحت مى چون عادت على بن ھشام را مى. آوردند آنھامى

 .تادیب خواھد كرد

كھ فقط یك  تا این. آورد مھمان مى ىبرید و مغز آنھا را برا آشپز ھر چھ شتر و گوسفند در آغل بود، سر مى

از . كھ آن را بكشد اى ندید جز این آشپز چاره. شتر ماند كھ على بن ھشام آن را بھ ده ھزاردینار خریده بود

 .این رو آن راذبح كرد و مغز آن را براى مھمان آورد

 این ھمھ مغز را از كجاآوردى؟: على بن ھشام بھ آشپز آفرین گفت و پرسید

 .قیمت را كشتم آن شتر گران ر چھ گاو، گوسفند و شتر بود، كشتم و مغز فرستادم و در پایان ھمھ: گفت

 .كردم كردى، تو راادب مى بسیار كار خوبى كردى و اگر جز این مى: على بن ھشام گفت

 . (23. (شد و بھ یادگار ماند ثبت مھمانان متعجب شدند و پس از آن اسم او جزو سخاوتمندان در جھان

 دل و زبانش یكى باشد

 

كند براى غذا خوردن بھ منزل او  مى كند و یا بھ او تعارف اش را بھ مھمانى دعوت مى كسى كھ برادر دینى



داشتھ باشد و اگر خداى نخواستھ براى خودنمایى تعارف كند وگمان  المقدور قدرت پذیرایى برود، باید حتى

است، چون دعوت باید  بسیار زشت و ناپسندى انجام دادهرود، كارى  اش نمى كند باتعارف كسى بھ مھمانى

اگر كارى یك ذره با ریا باشد، آن عمل را . بارضایت كامل باشد، تا مورد قبول خداوند عزیز قرارگیرد

تعارف و  اگردوست ندارد كسى مھمان او شود یا قدرت پذیرایى ندارد، نباید بھ كسى. كند خداوند قبول نمى

 .دعوت كند در ظاھر دیگران را

اى براى او ندارد و فرداى  گونھ ثمره وھیچ اگر نیت انسان با عمل او فرق داشتھ باشد، آن عمل مقبول نیست

 .خواھد شد و عذابى دردناك در انتظار او است قیامت ھمین عمل وبال گردنش

 جا تعارف بى: لطیفھ

 

 .ده ومشغول خوردن غذا بودیك نفر روستایى كنار جوى آبى نشستھ و سفره خود را گستر: گویند

 !بسم هللا، بفرمایید غذا میل كنید: گفت دھاتى. اى نگذشتھ بود كھ سوارى از كنار او گذشت ھنوز چند لحظھ

چند روز غذا نخورده باشد، بھ  سوار بدون تامل از اسب فرود آمد و بر سر سفره نشست و مانند كسى كھ

 .تندى و ولع تمام مشغول خوردن شد

 میخ طویلھ اسبم را كجا بكوبم؟: حین خوردن گفتمھمان در 

روى زبان من ببند كھ بھ تو :دھاتى كھ از تعارف كردن بھ مرد پر رو و پر خور پشیمان شده بود، گفت

 . (24! (تعارف بى جا كردم

 طعنھ نزدن بھ مھمان

 

خش بكشد، عیب را بھ ر خصوصى دارد و یا در او عیبى ھست كھ اگر كسى آن اگر مھمان، اخالق بھ

حتى اگر مھمان مؤمن نباشد، نباید از ایمان  ;بھ آن بكند اى ترین اشاره شود، میزبان نباید كوچك ناراحت مى

ھر چنداولویت در ; خاطر دیندارى افراد نیست او ایراد گرفت و او راناراحت كرد، چون مھمانى دادن بھ

 .مھمانى باكسانى است كھ متقى و مؤمن باشند

ھاى  غذا خوردن و زدن حرف دھان مھمان در حین غذا خوردن، اشاره كردن بھ چگونھنگاه كردن بھ 

ھا دارند و مھمان خود را بھ این وسیلھ ناراحت  ركیك از جملھ اخالق زشتى است كھ بعضى ازمیزبان

 .كنند مى

 پرست مھمانى ابراھیم علیھ السالم و بت: حكایت



 

آمد،  ونھ بود و از عادات او این بود كھ تامھمان برایش نمىعلیھ السالم در مھماندارى نم حضرت ابراھیم

 .زد لب بھ غذا نمى

بعد ازمقدارى جستجو، مرد بیگانھ و . بھ صحرا بیرون رفت. روزى بر او گذشت و مھمانى برایش نیامد

 .محل بود پرستى را دید كھ در حال گذشتن از آن بت

نشستى وانگشتى بر غذاى ما  ساعت نزد ما مىاگر مسلمان بودى، تا یك ! اى دریغا: حضرت فرمود

 !آوردى زدى و ما را از بى مھمانى بیرون مى مى

حضرت !یاابراھیم: علیھ السالم بر حضرت نازل شد وگفت در این ھنگام جبرئیل. پیرمرد از كنار او گذشت

روزى او را كم  بود، ولى مارزق و مشرك و بت پرست این پیر ھفتاد سال: فرماید رساند و مى حق سالم مى

 !بیگانگى بھ او غذا ندادى؟ نكردیم، اما یك روزناھار او را بھ تو حوالھ كردیم، بھ تھمت

 .دنبال او رفت و او را صدا زد و دعوت كرد علیھ السالم بھ حضرت ابراھیم

 !رد اول براى چھ بود و دعوت آخر براى چھ؟: پیر گفت

 .و گفتعلیھ السالم عتاب حق تعالى را بھ ا ابراھیم

. آورد و از جملھ مؤمنان گشت پس ایمان. نافرمانى كردن چنین خداوندى از مروت دور است: پیر گفت

)25) . 

 دفاع كردن از مھمان

 

رود، مانند این است كھ از حیث جان ومال بھ او پناه آورده و میزبان با  وقتى كسى بھ مھمانى دیگرى مى

 .ان و مال پناھنده بھ حكم عقل الزم استدفاع ازج. قبول كردن او، پناھش داده است

كردند و حتى در زمان  مى ھاى بسیار دور تا بھ حال رسم بوده كھ مردم از مھمان خود دفاع از زمان

ریختند و ھر طور بود با جان و مال خود از مھمان دفاع  ھاى بسیارمى براى دفاع از مھمان خون جاھلیت

 .دادند او را نجات مى كردند و جان مى

او بھ وسیلھ ھمسرش  عنوان مھمان وارد شدند و قوم علیھ السالم بھ وقتى مالئكھ عذاب بر حضرت لوط

جلوى در ورودى تجمع كردند تا وارد منزل شوند  اى باخبر شدند، اطراف خانھ حضرت را گرفتند و عده

 .وبھ مقصود شیطانى خودجامھ عمل بپوشانند

ھا برآمد، اما چون عده كفار زیادبود و قابل ھدایت نبودند،  مھمان علیھ السالم در مقام دفاع از حضرت لوط

در مقابل شما ایستادگى كنم و از مھمانان خود دفاع نمایم،  اى كاش قدرت داشتم: شد و فرمود خیلى ناراحت

 !رساندعملتان ب برم تا شما را بھ سزاى بنابراین بھ خدا پناه مى. قدرت و توانایى را ندارم اما افسوس كھ این



 مھمانى دادن براى فخر فروشى نباشد

 

مھمانى دعوت كند و نظرش  ھر كس سفره احسانى بچیند و مردم را بھ: فرماید علیھ السالم مى حضرت على

با روى سیاه در محشر  فخر فروشى و نشان دادن شكوھمندى خود باشدخداوند او را در روز قیامت

 . (26. (آورد مى

مھمانى بدھد، خداوند  خاطر ریا و خودنمایى ھر كس بھ: فرماید هللا علیھ وآلھ مى صلى پیامبر گرامى اسالم

شود تا زمانى كھ قیامت تمام  خوراند و آن غذادر درونش آتش مى فرداى قیامت از صدید جھنم بھ او مى

 . (27. (شود

 .صحبت كنددوست دارد،  و سرانجام از جملھ وظایف میزبان این است كھ درباره مطالبى كھ مھمان

 .قبل از مھمان نخوابد -

 .در حضور آنھا از كمبودھا و مشكالت زندگى صحبت نكند -

 .در بین سخنان او حرف نزند -

 .ھاى مھمان باب میلش نبود، خود را ناراحت نشان ندھد اگر صحبت -

 .در حضور او بھ خانواده خود خشم نگیرد -

 .خود را خوشحال و مسرور نشان دھد -

 .فتن او خود را غمگین و ناراحت نشان دھدھنگام ر -

---------------------------------------------- 
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 وظایف مھمان: بخش چھارم

 

خداوند تبارك و  موجب رضایت بھ میزبان وظایفى دارد كھ انجام دادن آن ھ نوبھ خود نسبتمھمان نیز ب

 .شود مؤمنان مى تر شدن اخوت میان تعالى و مستحكم

 تقاضاى دشوار از میزبان نكند

 

مالى او ضعیف است، از او  یكى از وظایف مھمان این است كھ اگر میزبان وضع خوبى ندارد و قدرت



اش را تھیھ  داند میزبان غذاى مورد عالقھ حتى اگر مى;آورند نكند غیر از آنچھ برایش مى تقاضاى غذایى

 .از نظر اخالقى وعرفى این تقاضا درست نیست. كند مى

 .ترین آنھا را انتخاب كند ترین و ساده یكى از دو نوع غذا را انتخاب كند، اوراحت اگر میزبان از او خواست

 جا بى درخواست: حكایت

 

 .روزى من و ابوذر بھ زیارت سلمان رفتیم و براى ناھارنزد او ماندیم: گوید ووائل مىاب

 .موقع غذا كھ شد، سلمان مقدارى نان جو و نمك برایمان آورد و بھ ماتعارف كرد كھ بخوریم

بود،بھتر بود و ما بیشتر لذت  مى -گیاھى خوشبو  -اگر با این نان و نمك مقدارى سعتر : ابوذر گفت

 .بردیم مى

سلمان از نزد ما بلند شد و بیرون رفت و بعد از چند لحظھ با مقدارى ازھمان سبزى كھ ابوذر خواستھ 

 .بود، برگشت

 !بخشید خدا را شكر كھ بھ ما قناعت: وقتى غذا تمام شد، ابوذر گفت

 .رفت نمى اگر بھ روزى خود قانع بودى، آفتابھ من بھ رھن! اى ابوذر: سلمان گفت

كھ بھ درخواست ما جامھ عمل بپوشاند، آفتابھ خودرا نزد سبزى فروش بھ رھن  سلمان براى اینمعلوم شد 

 . (1. (گذاشتھ و مقدارى سبزى براى ما تھیھ كرده بودتا بعدا پول آن را بدھد

علیھ السالم را دعوت كردتا براى ناھار بھ  روزى شخصى حضرت على: فرماید امام رضاعلیھ السالم مى

 .ودمنزل او بر

كھ از بیرون چیزى  این: اول:آیم بھ شرطى كھ سھ خصلت را براى من ضمانت كنى، مى: حضرت فرمود

 . (2. (بر عیال خود سخت نگیرى: سوم; ھر چھ در خانھ حاضر داشتى،بیاورى: دوم; نخرى

پذیرایى  یعنى قبال با میزبان وبرادر دینى خود شرط كنند در; طور باشند ھا این چھ خوب است تمامى مھمان

حاضر بود، بیاورد تا دیگر لزومى بھ قرض گرفتن و بھ رھن گذاشتن  ھر چھ; خود را بھ زحمت نیندازد

 .مھمان است تمام دردسرھاى مھمانى و مخارج بیھوده و اضافى از قانع نبودن. خانھ نباشد لوازم

دوست دارم بر من !یا امیرالمؤمنین: علیھ السالم آمد و عرض كرد روزى حرث اعور پیش حضرت على

 .منت گذاشتھ و مھمانم شوى

با این شرط . نیندازى خاطر من بھ زحمت بھ شرطى كھ خود را بھ: علیھ السالم فرمود حضرت على

 .حضرت وارد منزل او شد

اگر اجازه : نشان داد و گفت حرث دست در جیب كرد و چند درھم پول در آورد و آن را بھ حضرت

 .كردم رى مىدادى، چیز بھترى خریدا مى



بیشتر از این خود را بھ  نیست ھمین كھ در خانھ تو موجود است، كافى است و الزم: حضرت فرمود

 . (3. (بیندازى حمت

 از غذاى میزبان بھ قدر كافى بخورد

 

كمرویى صفت زشت و ناپسندى است كھ در ھر كس وجود داشتھ باشد،براى او ضرر دنیوى و اخروى 

 .دارد

كھ  خاطر این فرد كمرو بھ.شود، ھنگام مھمانى است این صفت گریبانگیر افراد مى یكى از جاھایى كھ

ماند و اگر مھمانى طوالنى باشد، كم كم ضعیف  خورد وگرسنھ مى كشد، بھ اندازه كافى غذا نمى خجالت مى

. اعبادت كندطور كھ باید خدا ر تواند آن ماند و نمى شود و قدرتى دربدن او براى عبادت خداوند باقى نمى مى

 .كند آوردو او را مریض مى خاطر ضعیف شدن، بیمارى بھ او ھجوم مى از طرف دیگر بھ

خواھد،  در چنین مواردى میزبان وظیفھ دارد مھمان را در حین غذا خوردن تنھابگذارد، تا ھر طور كھ مى

 .بھ وظیفھ انسانى خود عمل نكرده است در غیر این صورت میزبان. غذا بخورد

قدر كافى ازغذاى میزبان بخورند، و  ھاى ائمھ اطھارعلیھم السالم بھ شیعیان این است كھ بھ ز سفارشیكى ا

 .شود جز با كنار گذاشتن كمرویى این دستور عملى نمى

آن حضرت چاشت .علیھ السالم رفتم روزى با ابن ابى یعفور بھ خدمت امام جعفر صادق: گوید ھشام مى

 .توانم بخورم مىمن زیاد ن: ھشام گفت. طلبید

قدر طعامى است كھ از او  دانى محبت مؤمن بھ برادر مؤمن خودبھ مگر نمى! اى ھشام: حضرت فرمود

 . (4. (خورد یعنى ھر چھ او را بیشتر دوست دارد،طعامش را بیشتر مى; خورد مى

اگر مھمان یقین  .ناك نباشد البتھ مخفى نماند تمام این موارد در جایى است كھ غذاى میزبان حرام یاشبھھ

ناك است، نباید حتى یك لقمھ از آن را بخورد و  دارد غذا حرام است، مثال از مال دزدى یاغصبى و یا شبھھ

عنوان نھى از منكر  بھ باید از كنار آن سفره. اى از آتش را خورده است اگر خورد، مثل این است كھ قطعھ

 .مانى را ترك كندبلند شده، دور شود و حتى اگر برایش امكان دارد،مھ

ھر كس یك لقمھ حرام از گلویش پایین رود، خداوندعبادات او را تا چھل روز قبول : در روایت است

 .نماید كند و دعایش را مستجاب نمى نمى

 غذاى میزبان را كم نشمارد

 

ك شده مھمانى كھ غذاى میزبان را تحقیر كرده وكم شمارد، ھال: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (5. (است



ممكن است میزبان نتواند غذاى مورد عالقھ و در شان مھمان را تھیھ كندو از ھمان غذایى كھ خود و 

از این رو مھمان نباید میزبان . خورند، برایش بیاورد و این غذا درنظر مھمان ناچیز باشد خانواده او مى

 .را تحقیر كرده و یا بھ اوطعنھ بزند

خاطر آن خدارا شكر گزارى كرده و از میزبان  خدا است و باید بھ د كھ باشد، نعمتغذا ھر چھ و ھر چن

 .تشكر نماید

بھ ظاھركم را بھ او داده، یعنى خداوند  مھمان نباید بھ كم بودن غذا نگاه كند، بلكھ باید بھ كسى كھ نعمت

 .بیند ا را نمىكرد، دیگر كم یا ناچیز بودن غذ بزرگ نگاه كند، و وقتى بزرگى خدا را نظاره

 .اى كھ شراب در آن ھست، بلند شود از كنار سفره

 . (6). (الشیطان رجس من عمل(نوشیدن شراب حرام است و در قرآن از آن نھى شده است 

شدید و در سفره غذا جام شراب  اگر بھ مھمانى دعوت: اند بنابراین براى نھى از منكر بھ ما دستور داده

 .را ترك كنید لند شده و مھمانىدیدید، از كنار آن سفره ب

بھ عمل آنھا است و نوعى  اى كھ شراب در آن ھست و نھى نكردن دیگران،رضایت نشستن در كنار سفره

 .امر بھ منكر است، كھ گناه بزرگى است

كند كھ روزى یكى ازبزرگان و مسؤوالن  علیھ السالم نقل مى نام ھارون از امام جعفر صادق شخصى بھ

علیھ السالم نیز  از امام صادق. اى رابھ منزلش دعوت كرد ختنھ كردن پسرش عده بھ مناسبت حكومتى مدینھ

 .تقاضا كرد در آن جشن شركت كند

ھمھ مشغول خوردن غذابودند كھ یك نفر تقاضاى آب . علیھ السالم پذیرفت و در مجلس او حاضر شد امام

علیھ السالم غذاى خود را  ست مرد دادند، امامجام رابھ د ھمین كھ. براى او جامى از شراب آوردند. كرد

 .نیمھ تمام گذاشت و ازسر سفره برخاست

ھر كس بر : فرمود صلى هللا علیھ وآلھ پیامبر اسالم: برخاستن حضرت را سؤال كردند، فرمود اى علت عده

 .شود، ملعون است اى بنشیند كھ در آن شراب نوشیده مى سفره

 دبراى میزبان ایجاد مزاحمت نكن

 

خاطر زن  شوند و بھ ھمین نمى روند، در تمام طول روز از خانھ خارج بعضى از افراد وقتى بھ مھمانى مى

بنابراین مھمان ; راحتى رفت و آمد كنندو كارھاى شخصى خود را انجام دھند توانند بھ و بچھ میزبان نمى

كار خود  ر مرد در خانھ نبود و دنبالرود، اگ باشد وقتى بھ دیدار برادران دینى خود مى بایستى توجھ داشتھ

خانھ برنگشتھ است، او نیز برنگردد،  بھ بیرون از منزل رفت، او نیز بیرون برود و تا وقتى كھ میزبان بھ

 .تا براى خانواده او ایجاد مزاحمت وناراحتى نكند و آنھا در آسایش باشند



 مھمان ماندگار: حكایت

 

وز را در خانھ او بود و از ھرجھت در فرحناكى را بر صاحبخانھ مردى بھ مھمانى دوستش رفت و تمام ر

كھ چراغى روشن كند، كنار مھمان  تاریكى نھاد، صاحبخانھ بدون این وقتى شب شد و ھوا رو بھ. بستھ بود

 .وگو شد نشست وبا او مشغول صحبت و گفت

كھ  غى روشن نكرد، تا اینچرا مھمان كھ از تاریكى ناراحت و در عذاب بود، ھرچھ منتظر ماند میزبان

چراغ كجا است تا آن را روشن كنم، چون ھوا ! خواھم مى خیلى معذرت: كاسھ صبرش لبریز شد و گفت

 .بینم و جایى را نمى خیلى تاریك است

: فرماید خداوند مى: استفاده كرد و گفت صاحبخانھ كھ از مھمان ناخوانده حسابى كالفھ شده بود، از فرصت

 .شب جامھ تاریكى بر آنھا پوشاند، از جا حركت كنند و بروند وقتى: یعنى) 7(ھم قاموا و اذا اظلم علی

 . (8. (مھمان كھ از حاضر جوابى میزبان جا خورده بود، خجلت زده شد و ازخانھ بیرون رفت

 بھ نوع غذا اھمیت ندھد

 

كھ براى او غذاى لذیذى  ینطور جا افتاده كھ اگر كسى را بھ مھمانى دعوت كردند،یعنى ا در بین مردم این

شخص دعوت شونده اولین سؤالى كھ در ذھنش  .خوردن است اند و دعوت كردن فقط براى تھیھ كرده

آورند؟ چھ غذایى رابیشتر و چھ  اند؟ كى سفره را مى كند، این است كھ چھ غذایى درست كرده خطور مى

 غذایى را كمتر بخورد؟

شود،این است كھ، چھ غذایى درست كرده  الى كھ از او پرسیده مىو وقتى كھ از مھمانى برگشت، اولین سؤ

 بودند؟ خوردى یا نھ؟ خوشمزه بود یابد مزه؟ كم بود یا زیاد؟

جسمانى و نوع غذا باشد، بلكھ ھدف باید  ھدف از پذیرفتن دعوت و مھمانى رفتن نباید پر كردن شكم و لذت

خاطر عمل كردن بھ  ثال باخود فكر كند كھ من بھامور معنوى و نزدیكى بھ خدابھ این وسیلھ باشد، م

ما بیشتر  كھ دوستى روم، براى نزدیكى بھ خدا و براى این صلى هللا علیھ وآلھ بھ مھمانى مى پیامبر اكرم سنت

 .كنم ام را قبول مى شود، دعوت برادر دینى

 .نشناس است نمك ھاى اھمیت دادن بھ غذا و كم و زیاد بودن آن از خصایص انسان

 بھ میزبان خیانت نكند

 

ھاى قدیم تا بھ حال مرسوم بوده كھ اگر كسى نان و نمك كسى راخورد، دیگر نباید بھ او خیانت  از زمان

كردند و  خوردند، دیگر بھ میزبان خیانت نمى كسى را مى حتى افراد سارق و گناھكار وقتى نمك; كند



 .داشتند مى حرمت او را نگھ

او را خورد، بھ ھیچ عنوان بھ او  است كھ وقتى بھ خانھ كسى رفت و نان و نمكیكى از وظایف مھمان این 

 .خیانت نكند و باید جان، مال، ناموس وآبروى میزبان از طرف او در امان باشد

تا مدت طوالنى ھر وقت آن شخص را  اى نان را بھ طرف حیوانى بیندازد، آن حیوان اگر یك نفر قطعھ

ھا بھ میزبان خود خیانت كنند، از  اما اگر انسان; كند و امتنان با او بد رفتارى نمىعنوان قدردانى  ببیند، بھ

 .تر خواھند بود حیوان پست

 حق نان و نمك: حكایت

 

شجاعت و  جا در غایت مردى درآن. اى وارد شدم روزى در بادیھ بھ قبیلھ: یكى از دزدان عرب گوید

 .ورى شترى براى من قربانى كردچون بھ امید او وارد شدم،ف. سخاوت بود نھایت

 .بدین تكلف حاجت نیست: گفتم

 .عادت من این است كھ گوشت مانده بھ مھمان ندھم: گفت

روزى فرصتى . كرد غذا درست مى كشت و از گوشت آن براى من ھر روز شترى مى. جا بودم چند روز آن

سر من آمده، راه بر من  از پشت چون اعرابى با خبر شد،.بھ دست آوردم و شتران او را براندم و بردم

 .گرفت

این تیر را بر دم سوسمار . است جا خفتھ سوسمارى در آن: وقتى بھ من رسید، تیرى در كمان نھاد و گفت

 .دوخت تیر را رھا كرد و دم او را بر زمین. خواھم زد

كھ گفتھ بود، تیر  طور ھمان. سوسمارخواھم زد این تیر بر مھره پشت: پس تیر دیگرى در كمان نھاد و گفت

 .حیوان نشست بر پشت

 .آماده باش كھ این تیر بر سینھ توخواھم زد: پس تیر دیگرى در كمان نھاد و گفت

 .دست از من بردار. گردانم هللا، هللا، من شتران را بھ تو باز مى: گفتم

 .دارم بر نمى تا شتران را بھ جایگاه خود بازنگردانى، دست: گفت

طور  چھ چیزتو را واداشت كھ این: سپس بھ من گفت. اندم و بھ چراگاه خود بردمپس شتران او را بر

 !جرات كنى كھ شتران مرا ببرى و بھ من كھ میزبان توبودم، خیانت كنى؟

باخود . كردى شترى قربانى مى كردى و ھر روز براى من دیدم تو اسراف مى احتیاج و فقر و نیز مى: گفتم

 .شتران براندم تا بھ مقصود برسم گلھ. ى بر نیایدگفتم، از مروت تو مرا آسیب

 .شتر راانتخاب كن و براى خودت ببر بیست. درست است و حق نان و نمك در میان است: گفت

 . (9. (جا دور شدم شتر انتخاب كردم و بعد از تشكر از آن من بیست



 ھر جا صاحبخانھ اشاره كرد، بنشیند

 

برادر دینى خود شد، باید  ھنگامى كھ یكى از شما وارد منزل: فرماید حضرت امام محمد باقرعلیھ السالم مى

ھایى كھ  كند بنشیند، زیراصاحبخانھ بھ وضع منزل خود و آن قسمت ھر كجا كھ صاحب منزل اشاره مى

 . (10. (نباید آشكار گردد،آشناتر است

 بھ نامحرم نگاه نكند

 

محارم میزبان است، زیرا اگر  كند، نگاه نكردن بھ یكى از مواردى كھ مھمان باید با دقت آن را مراعات

بسیار  جا نتوانست جلو خود را بگیرد، خیانت خداى نخواستھ كسى مھمان برادر دینى خود شد و در آن

 .بزرگى را مرتكب شده است

شیطان است، و چھ بسایك  نظر و نگاه یكى از تیرھاى زھر آگین: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (11. (گاه سبب حسرت و ندامت طوالنى بشودن

 در وقت معین و مقرر حاضر شود

 

طور كھ  دیگر در انتظار بمانند، ھمان مھمان نباید مھمانى رفتن را بھ تاخیر بیندازد تا صاحبخانھ یا مھمانان

ادگى استقبال و اند، نبایدزودتر بھ مھمانى برود، زیرا ممكن است میزبان آم اگر موقع معینى را تعیین كرده

 .نداشتھ باشد و بھ این وسیلھ خجلت زده شود پذیرایى

نماند و مجالست را طوالنى نكند،  جا را ترك كند و زیاد در خانھ میزبان وقتى كھ مھمانى تمام شد، فورى آن

 انسان. گردد شود، وقت مھمان نیز ضایع مى براى میزبان مى مزاحمت كھ موجب چون این كار عالوه بر این

كنندكھ در چھ راھى آن را  بنماید، زیرا فرداى قیامت از عمر ما سؤال مى بایدحداكثر استفاده را از وقت

 .گذراندیم

شود  برداشتھ نمى شود، ھیچ قدمى وقتى روز قیامت مى: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

پرسند در چھ  یكى از آنھا عمر است، كھ مى شود، كھ كھ از انسان در مورد چند چیز سؤال مى مگر این

 . (12) .راھى عمرت را فنا كردى

 بدون اجازه میزبان روزه مستحبى نگیرد

 

: فرمود كند كھ آن حضرت صلى هللا علیھ وآلھ نقل مى امام محمد باقرعلیھ السالم از رسول گرامى اسالم



جا برود و سزاوار  بودتا زمانى كھ از آنوقتى یك نفر وارد شھرى و داخل خانھ كسى شد، مھمان او خواھد

 .روزه مستحبى بگیرد، تا اگر براى او غذایى درست كردند، خراب نشود نیست مھمان بدون اجازه میزبان

(13) . 

اند وقتى  علیھم السالم دستور داده لذاائمھ. ثواب اجابت دعوت برادر دینى بیشتر از روزه مستحبى است

كھ بھ میزبان خود بگویید روزه  زه نگیرید و اگرروزه بودید، بدون اینبراى مھمانى دعوت شدید، رو

ھستم، روزه خود رابخورید و دعوت برادر دینى خود را رد نكنید، تا ھم ثواب روزه نصیب شماشود و ھم 

 .ثواب مھمانى

است، فرقى بین روزه مستحبى و غیرمستحبى كھ واجب موسع : اند بعضى از علما مانند محقق حلى فرموده

 .نیست و اجابت دعوت برادر دینى در ھرحال الزم است

 براى میزبان دعا كند

 

را در اختیار ... وقتى میزبان در كمال بذل و بخشش تمام امكانات شخصى خود اعم ازغذا، جا، لباس و 

كند،  دھد، مھمان نیز وظیفھ داردبراى میزبان و خانواده او دعا و از آنھا تقدیر و تشكر مھمان قرار مى

 .خدا شكرگزارى از خدا است زیرا تشكر از بنده

حضرت وقتى از آن غذا .علیھ السالم غذایى براى آن حضرت آورد روزى یكى از یاران امام جعفر صادق

خداوند غذایت را بھ افراد نیكوكار بخوراند و  :خداى را شكر و بھ صاحب غذاگفت: میل كرد، فرمود

 .(بدھد خدا بھ تو بركت) (14)مالئكھ مقرب بھ تونیكى كنند 

 اسرار میزبان را حفظ كند

 

نكند، مھمان نیز وظیفھ دارد اسرار  طور كھ میزبان باید اسرار مھمان را حفظ كند و عیوب او را نقل ھمان

میزبان را حفظ كند و آبروى او را نبرد،مگر در یك مورد كھ اجازه داده شده آن را نقل كنیم و آن جایى 

 .خوب مھماندارى نكند میزبان است كھ

مھماندارى نكند، در حق  اى را مھمان كند و خوب كسى كھ عده: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (15. (مورد از میزبان خود غیبت كنند مھمانان خود ظلم كرده و مھمانان حق دارند در این

میزبان خود را عفو كند و آن را در  ىدر این موارد نیز مجال عفو و گذشت ھست، یعنى اگر مھمان كوتاھ

خاطر مشكلى بوده كھ براى او بھ وجود آمده و  ممكن است كوتاھى او بھ جایى نقل نكند، بھتر است، چون

 .یابیش از آن قدرت پذیرایى نداشتھ است

---------------------------------------------- 
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 آداب مھمانى: بخش پنجم

 

بعضى از . را مراعات كند اش برود، قبل از ھر چیز باید امورى ىخواھد بھ مھمانى برادر دین كسى كھ مى

ھستند و بعضى دیگر مراعات كردن آنھا از  این امور برگرفتھ از بیانات شیواى ائمھ اطھارعلیھم السالم

است كھ بامراعات كردن آنھا، سعادت دنیوى واخروى نصیب ما خواھد  نظر اخالقى وعرفى برما الزم

 .شد



 بلى بھ مھمانى نرودبدون اطالع ق

 

اگر كسى بخواھد بدون دعوت بھ منزل كسى برود و مھمان شود، قبل ازھر چیز باید بھ ھر وسیلھ كھ 

وجھ سرزده وارد خانھ كسى نشود، جز در موارد  امكان دارد صاحبخانھ را در جریان بگذارد وبھ ھیچ

 .اطالع دادن ممكن نباشد ضرورى كھ

یا ایھا الذین آمنوا التدخلوا بیوتا غیربیوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على «: ایدفرم خداوند تبارك و تعالى مى

كھ اجازه بگیرید  ھایى غیر از خانھ خود وارد نشوید تا این درخانھ! اید اى كسانى كھ ایمان آورده) 1(; اھلھا

 .«خانھ سالم كنید و براھل آن

اش  سرزده وارد خانھ برادر دینى ھ باشد، و اگر كسىمیزبان باید از قبل آمادگى پذیرایى از مھمان را داشت

خوردن نداشتھ باشد و غذاى زن و بچھ خود را براى او بیاورد و  شود، امكان دارد چیزى در خانھ براى

بكشد و خداى  كھ ازاین جھت كھ نتوانستھ از مھمان پذیرایى كند،خجالت حق آنھا راضایع نماید، و یا این

 .بھ كارخالف شرع بزند اش مھمان دستنخواستھ براى تامین مع

 دزدى براى مھمان

 

سرقت از ھمسایھ دیوار بھ دیوار خود  بھ شخصى كھ دست: مدتى پیش در صفحھ حوادث جراید نوشتھ بودند

چون نتوانستھ است از مھمانى : كھ از او بھ عمل آمد، اعتراف كرد وى در بازجویى. زده بود، بھ دام افتاد

بھ سرقت زده تاپولى بھ دست آورده و  د، خوب پذیرایى كند و حق او را ادا نماید، دسترسیده بو كھ برایش

 !ھاى وى پى برد و او را آزاد نمود گفتھ پلیس بھ صدق. غذایى براى مھمان عزیزش فراھم آورد

ز اى ا اى رفتھ وغذایى بخورد، قطعھ كسى كھ بى دعوت بھ خانھ: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (2. (آتش را خورده است

كھ اوبا ورود بى موقع خود آنھا  خورد، حق زن و بچھ صاحبخانھ بوده است غذایى كھ مھمان ناخوانده مى

بھ صورت آتش شده و بھ خورد انسان داده خواھد  فرداى قیامت الناس حق. را از حقشان محروم كرده است

 .شد

خاطر  كار واجبى روانھ گردند، اما بھ فرت بروند و یا دنبالخواھند بھ مسا چھ بسابسیارى از افراد كھ مى

ناپذیرى  مانند و در بعضى مواقع ضررھاى جبران رسیدن مھمان ناخوانده، از كار وزندگى عقب مى

 .شود برصاحبخانھ وارد مى

بھ جاى  توانست كرد و مھمان مى اما اگر مھمان از قبل اطالع داده بود میزبان او را از مشكل خود باخبرمى

 .خود را عوض كرده و خود را براى پذیرایى از او آماده بكند كھ میزبان برنامھ دیگرى برود و یا این



 درد سر بزرگ: حكایت

 

روزى تصمیم گرفتم براى تفریح وھواخورى و صلھ ارحام دست زن و : كرد یكى از دوستانم تعریف مى

 .سرى بھ فامیل بزنم و ھم خستگى كار از تنم برودباشم، تا ھم  بچھ را بگیرم و سفرى بھ اصفھان داشتھ

جا دادیم تا براى سفر بھ منزل  شنبھ تمام لوازم سفر را آماده كردیم و در صندوق عقب ماشین روز پنج

با  برادرم كھ در اصفھان بود برویم، اما براى این كھ سرزده وارد شده باشیم، تلفنى بھ او نزدم و سر ساعت

 .ت كردیمھزار ذوق و شوق حرك

ھا با  جا رسیدیم، یكى از بچھ آن وقتى بھ. اوایل شب وارد اصفھان شدیم و مستقیم بھ منزل برادرم رفتیم

ماھمگى منتظر باز شدن در بودیم، اما ھرچھ  .آن گذاشت خوشحالى بھ سمت زنگ پرید وانگشت روى

زنگ در خانھ .در خانھ نبود كس دوباره و سھ باره زنگ زدیم، اما انگار ھیچ. منتظر ماندیم،خبرى نشد

امروز . خانھ برادرش در قم است: گفتند. ھمسایھ را بھ صدا در آوردیم و از آنھا احوال برادرم راپرسیدیم

 .جا سربزنند اند، آن ظھر رفتھ

 !اند بى خبر مھمان ما شوند اند وخواستھ وقتى بھ قضیھ پى بردیم، فھمیدیم آنھا ھم مثل ما فكر كرده

وسیلھ تلفن یا نامھ  ھ بعد تصمیم گرفتیم ھرجا خواستیم براى مھمانى برویم، قبالآنھا را بھاز آن روز ب

 .خبردار كنیم تا دچار گرفتارى نگردیم

 فرزند خود را ھمراه نبرد

 

اگر كسى براى مھمانى دعوت شد، در صورتى كھ بداند میزبان فقطشخص او را دعوت كرده، حق ندارد 

تواند ھمراه ببرد، در غیر این صورت گناه بزرگى  حتى فرزندخود را ھم نمىكس دیگرى را ھمراه ببرد 

 .شده است را مرتكب

وقتى براى خوردن غذا دعوت شدید،فرزند خود را ھمراه نبرید، : فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (3. (حرام است بوده و غذا خوردن آن بچھ زیرا این كار معصیت

كھ اثر وضعى  غذاى حرام عالوه بر این ھ خوردن غذاى حالل و حرام ندارد، اما خوردنب بچھ تكلیفى نسبت

شود  كار محسوب مى گذارد، پدرآن بچھ ھم كھ او را ھمراه برده است، معصیت بر روح و روان كودك مى

 .باید جوابگوى عمل خالف شرع خود باشد قیامت فرداى

رى را ھمراه خود ببرد، دراین صورت ھمراه بردن بچھ داند میزبان راضى است كھ كس دیگ ولى اگر مى

شود، این نكات نیز مراعات  از طرف برادران دینى مى ھایى كھ معموال دعوت. و دیگران اشكالى ندارد

 .گردد مى



 در مھمانى بدون اجازه غذا نخورد

 

ید كسى چیزى بخورد، است نبا تا وقتى كھ اجازه نداده) از برادران دینى نباشد(اگر میزبان غریبھ باشد 

دعوت شده است و بدون دعوت نیامده، اما خوردن غذا باید  طور رسمى بھ مھمانى چون درست است كھ بھ

 .با اجازه باشد

اجازه داده كھ مؤمنان از اموال  اما اگر میزبان برادر دینى انسان باشد، در این صورت چون خداوند كریم

 .ذا وچیزھاى دیگر بخوردتواند بدون اجازه غ یكدیگر بخورند، مى

تاكلوا من بیوتكم او بیوت آبائكم او  وال على انفسكم ان«: فرماید خداوند تبارك و تعالى در این مورد مى

اخواتكم او بیوت اعمامكم او بیوت عماتكم او بیوت اخوالكم او  بیوت امھاتكم او بیوت اخوانكم او بیوت

و باكى برشما ) 4(; م لیس علیكم جناح ان تاكلوا جمیعا او اشتاتااو ما ملكتم مفاتحھ او صدیقك بیوت خاالتكم

و خواھران و عمو و عمھ و دایى و خالھ  ھاى خود و پدران خود و مادرانتان و برادران نیست كھ از خانھ

یا خانھ رفیق خود باكى نیست كھ  شما است كھ از ھرجا كھ كلید آن در دست خویش غذا تناول كنید یا آن

 .«ھا طعام خورید یاھر یك از این خانھازمجموع 

لیس علیكم جناح ان : فرماید علیھ السالم در مورد این آیھ كھ خداوندمى از امام صادق: گوید محمد حلبى مى

 چیست؟»  او صدیقكم«معنى قول خداوند كھ فرموده :پرسیدم ... تاكلوا من بیوتكم او بیوت آبائكم

رود و بدون  اش مى برادر دینى بھ وقتى است كھ انسان بھ خانھاین مربوط ! بھ خدا قسم: حضرت فرمود

 . (5) .كند مى خورد و استفاده اجازه از غذاھاى خانھ او مى

شخصى دم در منزل  :روزى در منزلم نشستھ بودم كھ خادمم داخل شدو گفت: گوید فضل بن یونس مى

 .خواھد است كھ نامش موسى بن جعفر است و شما رامى

ام، تو رادر راه خدا و بھ شكرانھ این  اگر این شخص ھمان كسى باشد كھ من گمان كرده! ماى غال: گفتم

 .كنم مژده آزاد مى

خواستم . حضرت داخل شد تعارف كردم و آن. علیھ السالم است من جلو در رفتم و دیدم امام موسى كاظم

كھ مھمان از  بنشیند مگر آنصاحبخانھ باید باال  !اى فضل:حضرت را باالى اتاق بنشانم، حضرت فرمود

 !شوم فدایت: گاه گفتم آن.پس بفرمایید باال بنشینید. شما ھم كھ از سادات ھستید: عرض كردم.سادات باشد

 .بفرمایید آن را حاضر كنم تا شما ھم میل كنید اگر اجازه. ام غذایى براى دوستانمان مھیا ساختھ

 -منزلى رفتن و غذا خوردن  بدون دعوت بھ -ذاھا گونھ غ مردم از خوردن این! اى فضل: حضرت فرمود

 .بینم كراھت دارند، ولى من اشكالى در آن نمى

او ظرف آب را ابتدا نزد  .ھا بیاور دست براى شستن مقدمات غذا را فراھم كن و آب و تشت: بھ غالم گفتم

 .ھر چیزى حدى دارد:حضرت آورد، ولى آقا فرمود



 حد این كار چیست؟: عرض كردم

نشاط پیدا كنند و با بسم هللا شروع كرده  ھایش را بشوید تا مھمانان این است كھ ابتدا صاحبخانھ دست: ودفرم

 . (6. (و بھ حمد خدا ختم كند

 خاطر دورى راه از پذیرش دعوت سرباز نزند بھ

 

تى طوالنى مساف اگر مرا براى خوردن غذا بھ محلى كھ: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

 . (7. (كنم با مدینھ دارد، دعوت كنند، قبول مى

 خاطر روزه مستحبى دعوت برادر مؤمنش را رد نكند بھ

 

اش وارد شودو در نزد او غذا بخورد  دارى كھ بر برادر دینى روزه: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

وند ثواب روزه یك سال را براى او ثبت نگذارد، خدا و از روزه خود بھ او چیزى نگوید و بر او منت

 . (8. (فرماید مى

مستحبى است، چون روزه واجب را  شریفھ اجازه خوردن آن داده شده، روزه اى كھ در این روایت روزه

 .موسع باشد كھ واجب توان باطل كرد، مگر این نمى

 جایى كھ غذایش حرام یا شبھھ ناك است، نرود

 

گذارد و  كھ عذاب اخروى دارد، در دنیا نیز اثروضعى بر جاى مى اینخوردن غذاى حرام، عالوه بر 

 .كند انسان را از خدا دور مى

بھ  -اواست، اما اگر این مھمانى  ھدف از مھمانى دادن و بھ مھمانى رفتن، نزدیكى بھ خدا و جلب رضایت

فایده ندارد و كسى انسان از خدا و استحقاق غضب او شود،  موجب دورى -حرام بودن غذاى میزبان  لت

 .خاطرانجام یك عمل مستحبى، مرتكب عملى حرام گردد نباید بھ

 بدون دلیل، دعوت برادرش را رد نكند

 

اش او را  عاجزترین مردم كسى است كھ برادردینى: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

 . (9. (او را قبول نكند دعوت دعوت بھ مھمانى كند و او بدون دلیل و از روى ھواى نفس

 فرقى بین مھمانى رفتن بھ خانھ فقرا و اغنیا نگذارد



 

طورنیست كھ مھمانى در خانھ اغنیا  یعنى این; مھمانى رفتن ثواب دارد، اما برترى بین فقرا و اغنیا نیست

 .ثوابش بیشتر و در خانھ فقرا كمتر باشد و یامھمانى در خانھ فقرا ثوابش بیشتر باشد

پاره نانى در پیش داشتند  اى از فقرا برخورد كرد، در حالى كھ علیھ السالم بھ عده مام حسن مجتبىروزى ا

 .خوردند و مى

 !بفرما با ماغذا میل كن! هللا یابن رسول: علیھ السالم افتاد، گفتند وقتى چشمشان بھ امام حسن

متعال متكبران را دوست  خداى:حضرت از اسب فرود آمد و در خوردن با آنھا ھمراھى كرد و فرمود

 .فردا شما نیزدعوت مرا اجابت كنید و بھ مھمانى من بیایید: ندارد، و بعد از غذا فرمود

 . (10. (خود غذا میل فرمود روز بعد حضرت براى آنھا غذایى نیكو آماده كرد و ھمراه آنھا در منزل

 گذار را نپذیرد دعوت شخص منت

 

خوددارى كند، زیرا با پذیرش دعوت  خواھد نھاد، از اجابت دعوت منتداند میزبان بر وى  اگر مھمان مى

 .او، در آینده پشیمانى بھ بار خواھد آمد

خاطر مھمانى دادن از انسان انتظاراتى داشتھ باشد وبھ تعبیرى بھ او رشوه بدھد تا براى  و نیز اگر كسى بھ

 .او كارى غیر قانونى انجام دھد، نبایددعوت او را قبول كند

 در مجلس مھمانى از برادر دینى اش غیبت نكند

 

جا  در این. گردد، ھنگام مھمانى است مى شود و غیبت نقل مجلس باز مى یكى از جاھایى كھ معموال در غیبت

است كھ مؤمن باید جلو خود رابگیرد تا از دیگران غیبت نكند و اگر در آن مجلس از كسى 

 .شد،جلوگیرى و نھى از منكر كند غیبت

ھر كس نزد او از برادر مؤمنش غیبتى بشودو وى از او دفاع بنماید : فرماید ام محمد باقرعلیھ السالم مىام

برادر مؤمنش بشود و او  نصرت نماید و ھر كس نزد او غیبت و یاریش كند، خداوند او را در دنیا و آخرت

باشد كھ از اوپشتیبانى كند و با این كھ قدرت آن را داشتھ  را نصرت ویارى نكند و از او دفاع ننماید با این

 . (11) .گرداند حال ترك كند، خداوند او را در دنیا و آخرت ناچیز وحقیر مى

عنوان  تواند از غیبت دیگران جلوگیرى كند، باید آن كار را انجام دھدوگرنھ باید مجلس را بھ اگر مى

 .اعتراض ترك كند تا غیبت را نشنود

 بھ اھل خانھ سالم كند



 

تاكید كرده و خود نیز بارھا بھ  م كردن یك سنت الھى است كھ خداوند عزیز در قرآن كریم بر آنسال

شوید، بھ اھل خانھ  وقتى بھ خانھ كسى وارد مى :پیامبران و شھدا سالم كرده و بھ ما نیز دستورداده است

اى داخل  خانھ و ھر گاه بخواھید بھ) 12(; ...فاذادخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحیة من عندهللا «: سالم كنید

 .« نیكو از جانب خدا است برخود سالم كنید كھ این تحیت و سالم بركتى شوید خست

شود و  كسى كھ داخل خانھ شود، سالم كند كھ سبب بركت مى: فرماید خداصلى هللا علیھ وآلھ مى رسول

 . (13. (گیرند مالئكھ در آن خانھ انس مى

---------------------------------------------- 
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 مدت مھمانى: بخش ششم



 

مثال غذا خوردن ; ت وناپسند خواھد شداى دارد كھ اگر از حد خود بگذرد، دیگر زش ھر كارى حد و اندازه

در . خوب وپسندیده، اما اگر تبدیل بھ پرخورى شود، ناپسند خواھد بود در ھنگام گرسنگى كارى است

یعنى طورى شد كھ ;اگر عبادت از حد خود گذشت، اسالم از آن نھى كرده است; طور است عبادات نیزاین

 .شود زدن بھ خانواده مى ن این كارموجب ضربھتمام كار و زندگى انسان عبادت كردن باشد، چو

و خداپسند است و مورد سفارش  مھمانى رفتن نیز مانند سایر اعمال واجب و مستحب، كارى بسیار خوب

اش را بھ مھمانى دعوت كند و خود نیز بھ مھمانى  باشد كھ انسان باید برادردینى ائمھ اطھارعلیھم السالم مى

 .برود

اش بماند؟ آیا تا ھر  انى چقدر است و انسان تا چند روز مجاز است درخانھ برادر دینىاما حد و اندازه مھم

اى براى  خواست، برگردد؟ آیا اسالم حد و اندازه جابماند و ھر وقت تواند در آن وقت كھ دلش خواست مى

 رفتن تعیین كرده است؟ مھمانى

 مھمانى سھ روز است

 

سایر كارھا، مدت معینى راتعیین كرده و گفتھ است مؤمنان تا این  دین مقدس اسالم براى مھمانى نیز مانند

شان بمانند، و بعد از این مدت باید  توانند بدون ایجاد مزاحمت وبا آرامش در خانھ برادر دینى مدت مى

 .خواھند بود جا بمانند وگرنھ سربار دیگران توانند در آن براى خودفكرى كنند و بھ عنوان مھمان نمى

پس ھر چھ بیشتر .اندازه و مدت مھمانى سھ روز است: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى امى اسالمرسول گر

 . (1) .شود مى از سھ روز بماند، صدقھ براى صاحبخانھ محسوب

اى است كھ  شود نھایت مھمانى سھ روز است و بیشتر ازسھ روز مانند صدقھ از این روایت استفاده مى

نباشد، نباید از صدقھ استفاده كند، زیرا صدقھ مال فقرا و  ، كھ اگر مستحقدھد صاحبخانھ بھ مھمان مى

 .مستمندان است

 مھمان چھل روزه: لطیفھ

 

صاحبخانھ از دست مھمان بھ .روزى ظریفى بھ مھمانى دوستش رفت و سھ شبانھ روز در خانھ او ماند

 !جا بماند؟ خواھد این این مرد تا كى مى. ام من دیگرخستھ شده: تنگ آمد و بھ زن خود گفت

 .ماند جا مى كنم تا چھ مدت این معلوم مى اآلن! ام، اما ناراحت نباش من ھم مثل تو خستھ شده: زن جواب داد

تو را بھ آن خدایى كھ تو راسھ شبانھ روز مھمان ما گردانید ! اى مھمان عزیز: زن نزد مھمان آمد و گفت

كند، او را نصیحت  دھم چون شوھرم بر من جفا مى قسم مىو فردا روزى تو را در جاى دیگر خواھد داد،



 !بیاید و مرا اذیت و آزار نرساند كنى تا سر عقل

 .در این اثنا شوھر نیز وارد شد و در كنار زن جاى گرفت

كھ در این چھل روز مرا مھمان  تو را بھ آن خدایى! اى رفیق عزیز: مھمان روى بھ شوھر زن كرد و گفت

 . (2. (دھم از این بھ بعد بر زن جفا نكنى ى مرا بر خوان احسان شمانوشتھ، قسم مىشما ساختھ و روز

 زیاد در خانھ میزبان نماند

 

ماند كھ  جا مى قدر آن روند، آن متاسفانھ بعضى از مؤمنان وقتى بھ مھمانى دوست و یا فامیل خودمى

كند و در عین حال از مغازه قرض یك ماھھ خود را براى آنھا خرج  شود تمام حقوق صاحبخانھ مجبور مى

اش را تامین كند،در حالى كھ تمام خانواده  ماند كھ كمبودھاى خانواده گیرد وچیزى از حقوق او باقى نمى

ھا از آن حقوق ماھیانھ حقى دارندو مرد باید اداى حقوق آنھا را بكند، و با وجود مھمان  اعم از زن و بچھ

 .ماند چیزى باقى نمى

خود نمانید كھ  قدر در خانھ دوست آن شدیدا نھى كرده و دستور داده است این عمل بسیار زشت دین اسالم از

 .بیفتد بھ رنج و زحمت

اى است  مھمانى سھ روز است، و بعد از سھ روزصدقھ: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

كھ  ن بر برادر دینى خود وارد شود تا آنمھما عنوان كسى حق ندارد بھ. شود كھ براى صاحبخانھ نوشتھ مى

 .او را با خودش بھ گناه اندازد

 چگونھ بھ گناھش اندازد؟! خدا اى رسول: یكى از اصحاب پرسید

 . (3. (كھ چیزى برایش نماند كھ با آن زندگى كند تا آن: حضرت فرمود

 مھمان پر رو: لطیفھ

 

 .بھ ستوه آمد و خستھ شد ماند كھ صاحبخانھ جا قدر در آن مردى بھ منزل یكى از اقوامش رفت و آن

ھاى شما  جا طول كشیده،ممكن است عیال و بچھ شما در این چون اقامت: روزى صاحبخانھ بھ او گفت

 .سرى بھ آنھا بزنى بھتر است. افتاده است نگران شوند و فكر كنند براى شما اتفاقى

خانواده نگران شوند، و  ممكن است ن فكر افتادم كھبلھ، اتفاقا امروز خود من ھم بھ ھمی: مھمان پر رو گفت

 . (4! (جا بیایند بھ آنھا نامھ نوشتم تاھمگى بھ این بھ ھمین جھت

 میزبان را فرارى ندھد



 

مھمانى سھ روز و كمتر از سھ روز است، وھیچ مسلمانى حق «: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول اكرم

 .«!او را فرارى دھد قدر مھمان برادرش شود كھ ندارد آن

 !دھد؟ چگونھ او را فرارى مى: یكى از اصحاب پرسید

 . (5. (»شود مى وقتى دیگر ھیچ چیزى براى خوردن نداشتھ باشد، از خانھ فرارى«: فرمود

باید بھ او خدمت كند، نگذارد بھ مھمان  ھمھ سفارشى كھ در اسالم براى پذیرایى از مھمان شده كھ انسان این

یعنى در این سھ روز مھمان است و باید با او مانند ; سھ روز است مخصوص این بگذرد، سخت

رفتار شود و ھر چھ  رفتار شود، اما وقتى از سھ روز گذشت، باید با او مانند یكى از اھل خانواده مھمان

ار شود و در خانھ موجود است،براى مھمان نیز بیاورند و وى نیز نباید انتظ براى زن و بچھ فراھم مى

 .پذیرایى بیشتر از آن راداشتھ باشد

میزبان بماند و وقتى  تواند در خانھ مھمان دو شب مى: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

شود و ھر چھ گیرش آمد، باید بخورد  محسوب مى او نیز یكى از اھل خانھ) سھ روز گذشت(شب سوم شد 

 . (6. (تھ باشدو انتظار پذیرایى بیشتر رانباید داش

 بیشتر از سھ روز را كار كند

 

آید و آن  اش مى دیگرى بر عھده برود، وظیفھ اگر مھمانى از سھ روز گذشت و بھ ھر دلیل مھمان نتوانست

ماند، براى آنھا كار كند و یا در كارھاى خانھ  صاحبخانھ مى كھ، او باید در عوض مدتى كھ در منزل این

نبود، باید دنبال كار بگردد و بھ این وسیلھ پولى بھ دست آورده وبراى خود و  و اگربرایش ممكن. كمك كند

 .اھل آن خانواده غذا تھیھ كند

روند، بدون توجھ  مھمانى كسى مى كھ وقتى بھ اند و آن این متاسفانھ بعضى از افراد بھ عادت بدى مبتال شده

كنند و بھ تعبیرى  انند، غذاى آماده میل مىم و حتى یك ماه مى بھ درآمد آن خانواده، یك ھفتھ، دو ھفتھ

 .ترین كمكى بھ آن خانواده كنند كھ كوچك گذرانند، بدون این مى خوش

 جاى خوردن صدقھ كار كردن بھ: حكایت

 

الرشید فرارى شد و خود راپنھان كرد، قاسم بن موسى بن  از جملھ كسانى كھ در زمان حكومت ھارون

 .بھ طرف شرق متوارى گشت س جان خویشجعفرعلیھم السالم است كھ از تر

یكى از . كردند بایكدیگر بازى مى چشمش بھ دو دختر كوچك افتاد كھ. رفت روزى در كنار فرات راه مى

 !بھ حق امیر، صاحب بیعت در روز غدیر طور نیست نھ،این: آنھا براى اثبات ادعاى خود گفت



 منظورت از امیر كیست؟: قاسم جلو رفت و پرسید

 .علیھم السالم است مرادم ابوالحسن پدر امام حسن و امام حسین: فتدختر گ

آیا مرا نزد رئیس ! دختر خانم: از این روگفت. قاسم خشنود شد كھ بھ محل دوستان اجداد خود رسیده است

 كنى؟ قبیلھ راھنمایى مى

سر حركت  از پشتدختر از جلورفت و قاسم ھم . آرى، اتفاقا پدر خودم رئیس قبیلھ است: دختر جواب داد

 .قاسم خود را بھ پدر دخترمعرفى كرد. كرد

روز چھارم پیش رئیس قبیلھ  .جا ماند عنوان مھمان درآن قاسم سھ روز با كمال احترام و پذیرایى شایستھ بھ

مھمان بودن سھ روز است، و بعد : صلى هللا علیھ وآلھ فرمود پیامبر اكرم ام از كسى كھ شنیده: رفت و گفت

 .استفاده كنم بھ این جھت دوست ندارم از صدقھ. رچھ بخورد،از باب صدقھ و انفاق خواھد بوداز آن ھ

 .خورم، صدقھ نباشد مى تقاضا دارم مرا بھ كارى وادارى كھ مشغول آن شوم تا آنچھ

درخواست كرد آب دادن بھ مجلس  ولى قاسم. كنم بعدا كارى كھ در شان تو باشد برایت تھیھ مى: شیخ گفت

 .را بھ او واگذاردخود 

 .شیخ پذیرفت و آن كار را بھ او محول كرد

قاسم را دید . پیرمرد از اتاق بیرون رفت كھ نیمھ شبى جا بھ ھمین كار اشتغال داشت، تا این مدتى قاسم در آن

كھ در دل شب بھ پیشگاه پروردگاردست نیاز دراز كرده و با توجھ مخصوصى غرق مناجات است و ھیچ 

 .كند خود مشغول نمى چیز اورا بھ

 .از دیدن حال قاسم محبتى از او در دلش جاى گرفت

مرد صالح و پرھیزگار تزویج  خواھم دخترم را بھ این مى: صبح كھ شد، بستگان خود را جمع كرد و گفت

 .كنم

آن بچھ . قاسم دخترى عنایت كرد خداوند بھ. ھمھ قبول كردند و شیخ دختر خود را بھ ازدواج او درآورد

 .دراین موقع قاسم مریض شد و بیماریش شدید گردید. وران كودكى را تا سھ سالگى گذراندد

ھایى داد كھ شیخ را  از خانواده و فامیل او سؤال كرد وقاسم جواب. روزى شیخ باالى سر قاسم نشستھ بود

 .ھاى قاسم شد قسمتى از جواب وادار بھ كنجكاوى بیشتر كرد و متوجھ

 شاید تو ھاشمى باشى؟! مفرزند: پیرمرد پرسید

 .بلھ، من قاسم بن موسى بن جعفرعلیھم السالم ھستم: قاسم گفت

موسى بن جعفرعلیھما السالم شرمنده شدم از  چقدر پیش پدرت: پیرمرد بر سر و صورت خود زد و گفت

 .كھ تو را بھ كار گرفتم این

شاءهللا با ما در  ان. ى كردىپذیرای تو مرا گرامى داشتى و از من: قاسم پوزش خواست و جواب داد

 .خواھى بود بھشت



ھاى خود را كرد و از ھمھ حاللیت طلبید،دختر خود را بھ پیرمرد سپرد و  كھ وصیت قاسم بعد از این

 .رحلت كرد

 . (7. (شیخ نیز دختر قاسم را بھ مادر بزرگش رساند و او را تحویل داد

---------------------------------------------- 
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 چھ كسى را بھ مھمانى دعوت كنیم؟ چھ موقع مھمانى بدھیم؟: بخش ھفتم

 

اى ثواب مخصوص بھ  ھر مرتبھ.شود، مراتب آن مختلف است ثوابى كھ از مھماندارى نصیب انسان مى

خواست و بھ مھمانى دعوت كردیم، ثواب  طور نیست كھ ماھر كس را كھ دلمان خود را دارا است و این

 .مھماندارى را برده باشیم كامل

دعوت كرد كھ مراتب آن در  بھ مھمانى كند یعنى باید افراد را با اولویت دعوت كردن افراد نیز فرق مى

 .روایات ائمھ اطھارعلیھم السالم ذكر گردیده است



 ابتدا خویشان و نزدیكان را دعوت كند

 

ھر مؤمنى وظیفھ دارد بافامیل خود رفت و آمد كند و با آنھا . دستورھاى دین اسالم است صلھ رحم یكى از

كننده صلھ  جزو محرمات است كھ خداوند تبارك و تعالى بھ قطع قطع رابطھ ننماید، زیرا قطع صلھ رحم

 .عذاب داده است رحم وعده

چھ  -ھاى خود را  سان باید اول فامیلان.یكى از مواردى كھ نزدیكان اولویت دارند، دعوت بھ مھمانى است

خداوند عزیز  این كار موجب رضایت. رسد بھ افراد دیگر مى دعوت كند، بعدنوبت - سببى و چھ نسبى 

 .گردد ونیز آدمى بھ وظیفھ انسانى خود كھ دعوت بھ مھمانى است، عمل كرده است مى

فامیلى دارد كھ متدین نیست، حق  گر كسىتر باشند، ا باكسانى است كھ متدین البتھ در بین فامیل اولویت

بھ آن  ندارد اول او را دعوت كند، بلكھ باید ابتدامؤمنان و برادران دینى خود را دعوت كند و بعد نوبت

 .رسد شخص مى

 دعوت كردن شیعیان

 

ت دعوت كنم، بھتر اس اگر من یكى از شیعیان خود را بھ مھمانى: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 .در نزدم كھ افقى از مردم را اطعام كنم

 افق چقدر است؟: از حضرت پرسیدم: گوید راوى مى

 . (1. (یكصد ھزار نفر از مردم: فرمود

اند وبھ ھر وسیلھ قصد ضربھ زدن بھ  ھاى شیطانى علیھ شیعیان قیام كرده در این زمان كھ تمامى قدرت

است ھرچھ بیشتر بھ ھم نزدیك شویم، با ھم رفت و آمد الزم  اسالم ناب محمدى را دارند، بر ما شیعیان

كارھایى كھ  از جملھ. داشتھ باشیم، تا اتحاد میان ما زیادتر شود و در نتیجھ نقشھ دشمنان از بین برود

ما با دعوت كردن یكدیگر و بھ . گونھ تھاجمات بھ كار گرفت،مھمانى است شود براى جلوگیرى از این مى

ھا و راه مبارزه با آنھا، جلو آنھا  یم بیشتربا ھم انس بگیریم و با بررسى توطئھتوان مھمانى رفتن مى

 .رابگیریم و موجب سرافرازى بیشتر اسالم گردیم

 افراد متقى و متدین

 

با كسى جز مؤمن مصاحبت نكن وكسى را جز افراد : فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

 . (2( .متقى بھ غذایت دعوت ننما



 برادران دینى

 

خاطر خدا دوست دارى،بھ مھمانى  كسى كھ او را بھ: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

 . (3. (دعوت كن

 .دعوت شیعیان اولویت دارد اعم از شیعھ و سنى، اگر چھ; مراد از برادران دینى تمام مسلمانان است

بخوران كھ او را  غذایت را بھ كسى: لیھ وآلھ بھ ابوذر این استصلى هللا ع از جملھ وصایاى پیامبر اكرم

 . (4. (خاطر خدا دوست دارى، و غذاى كسى را بخور كھ تو رابراى خدا دوست دارد بھ

 بین فقیر و غنى فرق نگذارد

 

خاطرخدا و جلب رضایت او باشد،  كند، اگر كارش فقط بھ دھد و مردم را دعوت مى كسى كھ مھمانى مى

ھمھ در نزد او . بین فقیر و غنى فرق بگذارد، چون در نزدخدا ھیچ فرقى بین فقیر و غنى وجود ندارد نباید

 .برابرند و ترجیح باكسانى است كھ با تقواترند

اگر دعوت كردن منحصر بھ این شد كھ یا اغنیا را دعوت كند و یا فقرا را،باید فقرا را ترجیح دھد و آنھا 

 .رادعوت نماید

 بضاعت را اى است فقیران بى در آن توانگران باشند شكنجھ ضیافتى كھ

 .« صائب تبریزى»

 دعوت افراد گناھكار و فاسق را نپذیرد

 

پذیرفتن دعوت افراد فاسق یعنى رضایت دادن بھ اعمال ناشایست آنھا وشریك جرم آنھا بودن، لذا در 

 .نھا دور بداریمدستورھاى دینى ما آمده است دعوت فساق رانپذیریم و خود را از آ

بھ مھمانى ) [5(غذاى افراد فاسق و گناھكار را نخور : فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

 .[آنھا نرو

خداوند مرا از زاد و توشھ مشركان ومنافقان و ھمچنین از : فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى و نیز پیامبر اكرم

 . (6(. خوردن غذاى آنھا نھى كرده است

پیدا كردن فاسق بر گناه باشد، اما  این در صورتى است كھ شركت مؤمن در مھمانى فاسق موجب جرات

اگر شركت در مھمانى او موجب شوددیگران دست از گناه بكشند و با وجود شخص مؤمن كسى جرات 

وسیلھ آنھا را نھى پیدا نكند، در این صورت بر افراد مؤمن الزم است در مھمانى شركت كنند وبھ این  گناه



كردند و در  طور كھ پیامبر اكرم وائمھ اطھارعلیھم السالم در مجالس فساق شركت مى از منكر كنند، ھمان

 .نمودند حین مھمانى مردم راامر بھ معروف و نھى از منكر مى

 ھاى لھو و لعب شركت نكند در مھمانى

 

گونھ قصد قربتى  و ھیچ ص و پایكوبى استھا فقط براى خوشگذرانى و لھو و لعب، رق بعضى از مھمانى

اما چون  -عنوان قربت آن را ترتیب داده باشند  بھ است ھرچند ممكن - ھا  طور مھمانى در این. در كار نیست

 .گیرد، مؤمنان حق ندارند شركت كنند شود و گناه انجام مى اوامر الھى مى در آن مجلس مخالفت

خوردن غذاى . باشد، حرام است حین عروسى و مراسم شادى گوش دادن بھ موسیقى مطرب ھرچند كھ در

در مكان و ظرف غصبى حرام است و مؤمنان باید خود را از  حرام و شبھھ ناك حرام است، غذا خوردن

 .دور نگھ دارند طور مجالس این

شود  سزاوار نیست مؤمن در مجلسى شركت كندكھ گناه در آن مى: فرماید علیھ السالم مى امام جعفر صادق

 . (7. (و او قدرت تغییر آن مجلس و جلوگیرى از آن را ندارد

 موقع مھمانى

 

مھمانى و غذا دادن بھ دیگران در ھر حال كار خوب و خداپسندى است واختصاص بھ زمان یا مكان 

ھاى خاصى است  نسبتا سنگینى دارد، مخصوص زمان ھاى عمومى كھ مخارج خاصى ندارد، اما مھمانى

 .اند رعلیھم السالم آنھارا براى ما بیان كردهكھ ائمھ اطھا

 مھمانى در عروسى

 

. یكى از جاھایى كھ سفارش شده است دیگران را بھ مھمانى دعوت كنیم،ھنگام عروسى و ازدواج است

ھایى كھ ھنگام عروسى برگزار  كردند و در مھمانى مى ائمھ اطھارعلیھم السالم خود بھ این سنت الھى عمل

 .كردند ىشد، شركت م مى

سنت ) ازدواج(كھ مؤمنان را طلبیدن و مھمانى كردن درنكاح  بدان: فرماید علیھ السالم مى حضرت على

 . (8. (است

 . (9. (پیغمبران است طعام دادن در وقت تزویج از سنت: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

ھاى حسنھ پیامبران است، كھ  ولیمھ یكى ازسنت. یندگو مى»  ولیمھ«شود،  بھ غذایى كھ در عروسى داده مى

بر مؤمنان نیز الزم و مستحب . سزاوار است مؤمنان مخصوصا فقرا رابراى خوردن غذا دعوت كنند



 .دعوت را بپذیرند، ھر چند روزه مستحبى گرفتھ باشند مؤكد است

 .ز حیث كمیت و كیفیت كافى استاى ندارد، بلكھ ھمین كھ اسم ولیمھ بر آن صدق كند،ا ولیمھ حد و اندازه

 مھمانى دادن ھنگام بازگشت از حج و سفر

 

حج و خانھ خدا  یكى از مواردى كھ مھمانى دادن مستحب است، ھنگام بازگشت از سفرپر فیض و بركت

بزرگ كھ نصیب آنھا شده است، در راه خدا صدقھ بدھند و  نعمت بھ شكرانھ این بر مؤمنان الزم است. است

 .منان را بھ مھمانى دعوت كنند و آنھا را طعام دھندفقرا ومؤ

عروسى،تولد فرزند، ختنھ : ولیمھ دادن در پنج چیز است: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى پیامبر گرامى اسالم

 . (10) .كردن اوالد، خرید خانھ و بازگشت از سفر حج

 اطعام براى ساختن خانھ

 

كھ خانھ وسیعى داشتھ  ھاى مرد در دنیا این است یكى از سعادت: تاز ائمھ اطھارعلیھم السالم نقل شده اس

 .است ولیمھ بدھد و مؤمنان را بھ طعام دعوت كند بزرگ نصیب كسى شد، مستحب وقتى این نعمت. باشد

خداصلى هللا علیھ وآلھ  علیھم السالم روایت كرد كھ رسول علیھ السالم از پدرانش امام جعفر صادق

اى را براى خود بسازد و گوسفند چاقى را قربانى كند و ازگوشت آن بھ بینوایان  كسى كھ خانھ:فرمود

 (11(; و الشیاطین و بارك لي في بنائي اللھم ادحر عني مردة الجن و االنس» :اطعام دھد و بگوید

دیوان متمرد و آدمیان نافرمان وشیاطین را از من دور ساز و این خانھ را بر من مبارك ! پروردگارا

 .شود بدو عنایت مى خواستھ است آنچھ» .دانگر

 اطعام ھنگام تولد فرزند و ختنھ اوالد

 

عروسى وھنگام تولد فرزند  :ولیمھ در چھارچیز است: فرماید صلى هللا علیھ وآلھ مى رسول گرامى اسالم

. از سفردھند وھنگام ختنھ كردن فرزند و ھنگام بازگشت  كنند و بھ مردم طعام مى كھ براى او عقیقھ مى

)12) . 
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