
 اخالق و آداب میهمانی در اسالم

*كا مدلیرى والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

بشیری اسیت کیه در برخیی  هی کهین و پسیندیدهیا میهمانی و میهمانیداری، از رسیوم و سینت
اسیالم  1باشد. میهای زندگی مانند ازدواج و تولد نوزاد، سنت ثابت و مسلم اسالمی نیز  مناسبت

خرید و ساخت خانه و بازگشت از سفر حج نیز بیه برگیزاری میهمیانی توصییه مانند برای اموری 
ترغییب  ،بیا عبیارات میتلفیی بیه آنمطلو  است و  در اسالم به طور کلیاین امر  2کرده است.
آیید،  رسید و بیر گروهیی فیرود میی یاز راه می نمیهمیاوقتی »فرمود   خدا رسوط .شده است

خوَرد، خداونید گناهیان آن گیروه را  آید و هنگامی که هیزی می با او از آسمان فرود میاش  روزی
برای میزبیان و میهمیان معیین اسالم وظایف و آدابی را  3.«آمرزد به سبب نزوط میهمان بر آنان می

زنیگ کینیه و  ،کند پیوند دوستان و آشنایان و خویشاوندان را تقویت می آن،کرده است که رعایت 
هیای روانیی و جسیمی آنیان  زداید و از فشیارها و بیمیاری هایشان می کدورت و دورنگی را از دط

خییر، تبیادط تجیار  و فرصتی مغتنم برای همیاری و همکاری در کارهیای  ،کاهد. میهمانی می
اگر وظایف و آدا  اسالمی جای خیود  . حاطاطالعات علمی و دینی و تکریم شعائر الهی است
ای جیز کیاهش روابیط و  نتیجیه ،پاگیر بدهد و  را به تشریفات و تجمالت و تکلفات زائد و دست

رغبتیی  بی شاهد . امروزهها نیواهد داشت آمدهای خویشاوندی و دوستانه و افزایش تنش و  رفت
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شیمرده  حیاطبه این سنت نیکوی انسانی و اسالمی هستیم که از آفیات مهیم اخالقیی در زمیان 
 پردازیم. میترین وظایف و آدا  میزبان و میهمان  مهم بهشود. در این مقاله  می

 الف. وظایف و آداب ميزبان

اعتیداط در پیذیرایی و  رعاییت ،از میهمیان یپذیرای  برای آشنایی با آدا  و وظایف میزبان، انگیزه
 شود. بیان و بررسی میاکرام و بزرگداشت میهمان  و پرهیز از تجمالت

 ميهمانی ه. انگيز 1

بسیتگی آن  هزند و ارزش و پاداش هر عملی، به نیت ییا انگییز در هر کاری، نیت حرف اوط را می
ُاْميِرٍ َُمياُنَيَوىِإنََّماُاْأَْعَمال ُِبالَِّّيَّاِت َُوُِلك ي»فرمود   پیامبر اکرم دارد. اعمیاط، بسیته بیه  1؛لِّ
توانید  میی نیز سنت میهمانی .«هاست و برای هر کس همان هیزی است که نیت کرده است نیت

ت درست یا نادرست انجام شیود. جلیب رضیای خداونید متعیاط، پییروی از سینت پییامبر  با نی 
منیدان، از اهیداف ارزشیمند طعام و رسیدگی بیه نیازا و ، پیوند با خویشاوندان و دوستاناکرم

کنید. فیرفروشیی،  میهمانی است که آن را به ییک عمیل صیالح و مسیتح  پیاداش تبیدیل میی
هرانی و برگزاری مجالس عییش  هرانی، هشم هشمی، شکم طلبی، هشم و هم ریاکاری، شهرت

اه گیو کنید  ارزش می بییهای نادرست میهمانی اسیت کیه آن را  از جمله انگیزهنیز و نوش و گناه 
 شود. سبب گناه و معصیت نیز می

 بیه قصیدگیاه  دارد،های میتلفیی  ، صورتها در برگزاری میهمانی های نفسانی و شیطانی انگیزه
ُ» فرمود  امام باقر است.طلبی  خودنمایی و شهرت ٍُ َُأيَّيا َمٌةَُوُثَََلثَية  َُوُيَْوَماِنَُمكْر  ٌُ ُيَْو الَْوِليَمة 

ْمَصةٌُ  ْ ییک روز و دو روز سیبب کرامیت اسیت و سیه روز،  3،ذای عروسیی(ولیمه )غی 2؛ِريَاٌ َُوُ
در نیوع  اسیت کیه هشیمی ییا خودنمیایی برای هشم و هیم گاه .«طلبی است خودنمایی و آوازه

افیراد ، ماننید دعیوت کیردن از کنید یا با نوع دعوت میهمان، خودنمایی میی وروی  پذیرایی زیاده
 امیام موسیی کیاظم .ها سیزاوارترند این سفره که فقرا به  حالی در؛ منصب  ثروتمند و صاحب
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ُِ»فرمود   ول ُاِه   ْ ُالْف َقيَرا ُ ُنََه َُر َُوُي تَْرك  ُبَِهاُاْأَْغَِّيَا   َُوِليَمٍةُي َخصُّ ُِ  خیدا رسیوط 1؛َعْنَُطَصا
ایین آفتیی اسیت کیه بیشیتر  .«نهی کرد ،ای که میتص ثروتمندان باشد و فقرا رها شوند از ولیمه

عثمییان بیین حنیییِف انصییاری، کییارگزار  شییود. میسییئوالن حکییومتی و اشییراف گریبییانگیر م
ای حاضیر شید کیه  بیر سیر سیفره ،دعوت یکیی از جوانیانبه در بصره، روزی  امیرالمؤمنین

ای  پس از اطالع از ایین جرییان، نامیه غذاهای رنگین و لذیذ در آن نهاده بودند. امیرالمؤمنین
ُ» رمود فآمیز به وی نوشت و  مفصل و توبیخ ْمَُمْجف يو  َُعيا ِل ه  ٍُ ُقَْو ُِ ُِإلَ َُطَصا َُأنََّ َُ ِجيب  َوَُماَُظَََّّْت 

وُ  ْمَُمْ ع  بردم که دعوت به غذای گروهی را بپذیری کیه بیه فقیرشیان جفیا  من گمان نمی 2؛َوُغََِّيُّه 
 .«اند کرده و ثروتمندشان را دعوت کرده

 . رعایت اعتدال در ميهمانداری2

از جمله در سنت میهمانی، خواهان فضای انس و صمیمیت و پرهیز  و ط اجتماعیاسالم در رواب
و کاهش  یزیگر سبب میهمان ،ها از تکلف است. تکلفات و تشریفات زائد و اسراف در میهمانی

 فرمود   امام صادق .شود رفت و آمدها و پیدایش دلیوری و ناراحتی می
ُِمْنَُأِخيِ ُ تَِشم  ِْ ََُلُيَ ْؤِمن  ُِإَذاَُدَخيَلَُأْنُالْم   ِ َُأَخيا ُالَّيِذيُي كَلِّيف  َمياَُأْعَجيب  َوََُلُي يْ َرىَُأيُّه 

ُِأَِخي ُِ تَكَلِّف  َُأِوُالْم  داند  مؤمن از برادرش خجالت و گرفتگی ندارد و کسی نمی 3؛يَتَكَلََّفُلَ  
ند که ک او را مکلف می ،ه به هنگام ورود بر برادرشک یسکترند   بین دو عجیاز ا یک  دامک

ه خیودش را بیرای بیرادرش بیه تکلیف کی یسیکا ییبرای او خودش را به زحمیت بینیدازد، 
 اندازد؟! می

بكلممفسممرهنیسممت دررممارهمیهمممان
 

4درنیمموورممرشنیممزبصممرفسممرهنیسممت
 

مهمممانچممورسممیرآنچممهدارىحا ممر
 

6نیسممت5بممركممهبوقممفسممرهپممی آرسممدو
 

حضیرت  خواسیت کیه آن روز را میهمیان او باشید. نامیرالمیؤمنیاز  ،حارث َهْمدانی یروز
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از من پنهان نسازی و خیود را بیه  ،آیم که هیزی از آنچه را که در خانه داری به شرطی می»فرمود  
حیارث شید،  هوارد خانی وقتی امیرالمیؤمنین 1.«هیزی از بیرون خانه هم مکلف نسازی هتهی

ط خوردن آن شد. در این هنگیام حیارث بیا حارث تکه نانی آورد و در سفره نهاد و حضرت مشغو
ولیی  ؛از حضرت اجازه خواست هیز دیگیری هیم بییرد ،هایی که در دست داشت اشاره به پوط

بیرای  ،البته این شرط امام 2«.ات بود این همان هیزی است که در خانه»امام اجازه نداد و فرمود  
هنانکیه در برخیی رواییات دیگیر  موگرنه ی هی ؛های ناگهانی و بدون دعوت از قبل است میهمانی

پذیرایی خیوبی از میهمیان بیه عمیل  ،ی پسندیده است که میزبان در حد معموط و متعارف 3آمده
 آورد.

نباید نوع پذیرایی را نیاهیز بشیمارند. صیفوان بین  ،این است که نه میهمان و نه میزبان اد  دیگر
 گوید   ی می یحیی ی از اصحا  امام صادق

نان نزد من آمد و گفت  آیا هیزی نزدت هست؟ گفتم  آری، مقداری پیوط بیه عبدالله بن ِس 
پسرت را کجا فرستادی؟ من قضیه را   مرغ بیرد. عبدالله پرسید  پسرم دادم تا گوشت و تیم
آری.   او را برگردان! بعد گفت  آییا روغین زیتیون داری؟ گفیتم   گفتم. عبدالله دو بار گفت 

تَقََرُِأَِخيِ َُمياُ»فرمود   می که شنیدم از امام صادقگفت  آن را بیاور که من  َْ ٌؤُا هَلََ ُاْمر 
ُِإلَيْ ُِ َُ تَقََرُِأَِخيِ َُماَُق َّ َْ ٌؤُا َُوُهَلََ ُاْمر   ِ ر  ض  ِْ هالک شد کسی که آنچه را بیرای بیرادرش  4؛يَ

 ،خوار بشمارد و هالک شد کسی که آنچه برادرش پییش روییش نهیاده اسیت ،حاضر دارد
 بشمارد. خوار

هیای خداونید و  بیه سیبب تحقییر نعمیت ،شاید علت هالکت میزبان و میهمان در این حیدیک
های فراوان از میهمان در  عذرخواهیبنابراین انجامد.  ناسپاسی از او باشد که به هالکت آدمی می

 های رنگین باشد. ویژه اگر در سفره به ،کوتاهی از پذیرایی شایسته نیست
 . اکرام ميهمان3

 .میهمییان اسییتی نواز یییا میهمییانانسییانی و اسییالمی، اکییرام  ههییای پسییندید از خصییلتیکییی 
                                                           

ياُ  »415،  2 ؛ جالمحاسن . احمد بن محمد برقی؛1 اُِفيُبَيْتَِ َُوََُلََُتَكَلَّيَفَُشييْئاًُِممَّ ِخَرنِيَُشيْئاًُِممَّ َعلَ َُشْرِطَُأْنََُلََُ َّ
 «.َوَراَ ُبَابِ َُ
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 . 6. همان، ح3
 . 3. همان، ح4
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َُضييْفَ ُ »فرمود   خدا رسوط ُْ ُاْْلِخِرُفَلْي كِْر ُِ َُوُالْيَْو ِ ُِباِه  هیر کیه بیه خیدا و روز  1؛َمْنُكَاَنُي ْؤِمن 
گوییای آن  رام میهمیان،بر وجو  اکافزون این جمله  .«میهمانش را اکرام کند واپسین ایمان دارد، 

شیود. از جملیه آخیرین  مییایمانی ناشیی  احترامی به میهمان، از ضعف ایمان یا بی بی است که
 2نیز اکرام میهمان بود. به فرزندش امام حسن های امیرالمؤمنین وصیت
ُِمينُْ»فرمیود   پیامبر اکرم میهمان است.احترام و بزرگداشت  شامل همه نوع نوازی میهمان ُِإنَّ

ُالِْخََللُ  ُلَ   َُوَُأْنُي َص َّ َُ يِْفَُأْنُي كَْر ُالضَّ قِّ از حقوق میهمان آن است کیه گرامیی داشیته شیود و  3؛ََ
تیرین نیازهیای  تیرین و جزئیی کناییه از کوهیک ،خالط دندان .«ِخالط ]دندان[ برایش آماده شود

بهتیرین غیذاها ، ای خانهه در فرهنگ ایرانی ی اسالمی، همواره بهترین اتاقهنانکه  .میهمان است
 .برای میهمان بوده است همراه با رفتاری نیکو ها و بهترین وسایل استراحت و میوه

در شرح حاط حضیرت  .شود نوازی دیده می های متعددی از میهمان نمونه ،پیشوایان دین هدر سیر
میهمانیان یعنیی پیدر  ،نیوازی کیرد کیه او را ابواخضییاف قیدر میهمیان آن»انید   گفته ابراهیم
 ،ای از فرشتگان به صورت ناشناس بیر او وارد شیدند قرآن کریم وقتی دستهبنا بر آیات  4.«نامیدند
ایین سینت در مییان فرزنیدان و  5ای را سر برید و آن را بریان کرد و در پیش رویشان نهیاد. گوساله

ادامیه  6و حضرت عبدالمطلب لوط نبی ،یعقو  نبیمانند  ،پیروان دین حنیف ابراهیم
 پس از ظهور اسالم نیز پیامبر اکرم 7های جاهلی نیز رواج داشت. یافت و حتی در میان عر 

خواسیت یکیی از اسییران مشیرک را  حضیرت میی وقتیبرای مثاط  ؛آن را تداوم و تحکیم بیشید
تقاضای تبخیر مجازات آن اسیر را کیرد  . در نوبت اوطجبرئیل دو بار بر او نازط شد ،مجازات کند

بیر مشیکالت صیبر  .کیرد این اسیر تو، اطعیام و از میهمیان پیذیرایی می گفت   نوبت دوم،و در 
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ضیمن ابیالغ  کشید. پییامبر کرد و بارهای مالی دیگران ]مثل دیه و غرامت[ را بر دوش می می
مسیلمان شید و سیوگند  ،شده با شنیدن این مطلب این مطلب به آن اسیر، او را آزاد کرد. اسیر آزاد

 1امید[ از مالش برنگرداند. کرد که احدی را ]نا یاد

 ب. وظایف ميهمان
درباره آدا  و وظایف میهمان، سه مورد مهم و اساسی ذکر گردیده است. ابتیدا انگییزه رفیتن بیه 
میهمانی مورد بررسی قرار گرفته است. پذیرش دعوت مسلمان و عدم رد آن مورد بعیدی در بییان 

 داری آورده شده است. ایت آدا  و شرایط میهمانوظایف است. در انتها نیز رع
 خداپسندانه ه. انگيز 1

بیرای مثیاط اگیر  ؛خداپسندانه از رفتن به میهمانی داشته باشید همیهمان همچون میزبان باید انگیز
هرانی داشته باشد و در پذیرش دعوت، میان اغنیا و فقرا فیرق بگیذارد و  شکم همیهمان فقط انگیز

های فقرا ابا داشته باشد و نسبت به  های اغنیا بنشیند و از نشستن بر سر سفره رهدرنگ بر سر سف بی
پیرایه و اخم و  شدن از پذیرایی ساده و بی  آن تعلل بورزد، عمل او ارزشی نیواهد داشت. ناراحت

هیای غییر الهیی میهمیان اسیت. پییامبر  انگییزه هکردن میزبان و پیذیرایی او، نشیان  گله و مسیره
نیان جیو  اننیدترین نوع غذاها م بردگان و بر ساده انندترین طبقات اجتماع م عوت پاییند اکرم

های تربیتی همنشینی و همسیفرگی بیا  یکی از بهره 2پذیرفت. گوسفندی را هم می هیا دست و پاه
بیر تواضیع او  ،زدایید بینیی را از جیان انسیان میی تکبر یا خودبزرگ هنیازمندان این است که روحی

 کند. قناعت و زهد را در درون انسان تقویت می  هو روحی 3یدافزا می
که متبسفانه در زنان نمود بیشیتری دارد و کفش و تلفن همراه  ،کیف ،لباس ،کشیدن ماشین  رخ  به

هیای ناپسیند بیرای رفیتن بیه  ، از دیگیر انگیزهغیبت و بدگویی مردم و شوخی زییاد و افراطیی نیز
 است. میهمانی

 سلمان. پذیرش دعوت م2

یکی از وظایف میهمان، پذیرش دعوت مسلمان است که بر طب  روایات، از حقوق مسیلمان بیر 
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ُِميْنُ»فرمود   خدا رسوط 1باشد. مسلمان می ُفَتََركَ   ٍُ ُِإلَ َُطَصا  ِ َُأخ و  ِ ٌلَُدَعا ِمْنَُأْعَجِزُالَْصْجِزَُرج 
خواَند و او بیدون هییچ  و را به طعامی فراها، مردی است که برادرش ا از بدترین ناتوانی 2؛َغيِْرُِعلَّةٍُ

گوییا اشیاره بیه نیاتوانی در برقیراری روابیط  ،تعبیر ناتوانی در این روایت .«عذری آن را ترک کند
شیود.  گسییتگی روابیط اجتمیاعی میی  هم اجتماعی است که سبب انزوای فرد و تضعیف یا از

عقیولی، دلیلیی موجیه بیرای رد نجاست که طوط مسافت نیز تیا حید مآاهمیت پذیرش دعوت تا 
ِتييَُوُالَْغاِ يَبَُأْنُي ِجييَبُ»فرمود   پیامبر اکرم .دعوت مسلمان نیست ياِهَ ُِميْنُأ مَّ أ وِصيُالشَّ

ينُِ َُذلَِ ُِمَنُال ِّ ْسِلِمَُوُلَْوَُعلَيَُخْمَسِةَُأْميَاٍلَُفِإنَّ بیه حاضیر و غاییب از امیتم سیفارش  3؛َدْعَوَةُالْم 
 .«که این کیار از دیین اسیت 4پنج میل باشد هگرهه از فاصل ،مان را بپذیردکنم که دعوت مسل می

تیر  هایی نییز آسیان پذیرش هنین دعوت ؛تر شده ها کوتاه مسافت ،امروزه که به لطف وسایل نقلیه
 شده است.

 رعایت آداب و شرایط مهمانداری. 3

موقیع بیه منیزط میزبیان   هب ،میهمان باید نسبت به زمان ورود و خروجش به میهمانی مراقب باشد
اش را بییازارد. زمیانی کیه  موقع از آنجا خارج شود و کاری نکند کیه میزبیان و خیانواده  برود و به

ای ترتیب داد و اصیحابش را  او ولیمه هدر حجر ،با زینب دختر َجْحش ازدواج کرد پیامبر اکرم
ولیی گروهیی از  ،رفتنید و مییخوردند  آمدند و غذا می دسته می  به آن دعوت کرد. اصحا  دسته

اصحا  بعد از خوردن غذا در جای خود نشسته بودند و مشیغوط صیحبت بیا یکیدیگر بودنید. 
داد کیه هییزی  ولی شدت حیایش اجازه نمی باشد،همسرش کنار دوست داشت  پیامبر اکرم

نان برخاسیتند و زد تا اینکه میهما در حیاط خانه قدم می . از این روبگوید یا میهمانان را بیرون کند
 رفتند. به همین مناسبت این آیه نازط شد 

ْْ ِإَلى َطَعكاٍم َغْيكَر َنكاِظِريَن » ُُ ِبيِ  ِإاَل  َأْن ُيْؤَاَن َل ِذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوَت الَن  َها اَل  ِإَنكاُه َيا َأُي 
ْْ َفاْنَتَِّكُرو ْْ َفاْدُخُلوا َفِ َاا َطِعْمُت يُت َِ ْن ِإَاا ُد ُِ ْْ َككاَن َوَل ك ُُ ا َواَل ُمْسَتْأِنِسكيَن ِلَحكِديٍث ِإَن  َاِل
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بِ  ُه اَل َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحكِ    َى  ُيْؤِاال الَن  ْْ  َوالَل  ُُ هیای  ای مؤمنیان! بیه خانیه 1...؛َفَيْسَتْحِيي ِمْن
رسییدن  مگر اینکه برای خوردن غذایی به شما اجازه دهند و منتظیر فیرا ،پیامبر وارد نشوید

وارد شیوید و هیون غیذا  ،دن آن هم نباشیید؛ پیس هنگیامی کیه دعیوت شیدیدوقِت خور
گفتن با یکدیگر گردید، پراکنده شوید،   بی آنکه ]پس از صرف غذا[ سرگرم سین ،خوردید

کنید  آزارد و از شما حییا میی ]زیرا[ این ]کار که بنشینید و سرگرم سین گردید[ پیامبر را می
 2.«کند حیا نمی ]که بیرونتان کند[ ولی خدا از ح 

موقع بیرود کیه میدت  نباید هنان زود و بی ،بنابراین اگر میهمان فقط برای َصرف غذا دعوت شود
پیس از اتمیام میهمیانی هیم  شیود.میزبان سبب شرمندگی زمان طوالنی در انتظار غذا بنشیند و 

 اش شود. جهت بنشیند تا مزاحم کار و آسایش میزبان و خانواده نباید بی
س میهمان  سختعزیزاستولیكنچونفز

 
3خفاممانآرداگممرآیممروریممروننممرود

 

قیرار دهید. در نییز ممکن است صاحبیانه را تحت فشیار میالی ، در منزط میزبانطوالنی اقامت 
روایات آمده است که میهمانی به دو و یا حیداکثر سیه روز خیتم شیود و اگیر میهمیان بعید از آن 

ُ»فرمود   خدا رسوط .ط از او پذیرایی شودبه نحو متعارف و معمو ،بماند يْف  ُلَيْلَتَييِْنُُُالضَّ ي لَْطف 

َوُِمْنَُأْهِلُالْبَيْتَُُُِفِإَذاُكَانَْتُ ُالثَّالِثَِةُفَه  شیود، از  میهمان تا دو شب پذیرایی می 4؛َماَُأْدَركَُُُيَْأك لُ ُُلَيْلَة 
َلُ» ین فرموده است هن هم .«خورد می ،شب سوم او از اهل خانه است و هر هه رسید َُأوَّ يَافَة  الضِّ

َقُبَِهياَُعلَْيي ُِ ي ِّ َُوُالثَّانَِيَُوُالثَّالَِثَُوَُماُبَْصَ َُذلَِ َُفِإنََّهاَُصَ قٌَةَُ ص  ٍُ میهمیانی، روز اوط و دوم و  ؛يَْو
یعنیی در حکیم فقییر و  .«دهید ای است که میزبان بر میهمیان میی سوم است و مابعِد آن، صدقه

میزبیان خیارج شیود. سیپس  هگیرد و بهتر است هر هه زودتر از خانی ه صدقه میمسکین است ک
َُمَص ُ »فرمود   پیامبر تَّ ُي وِثَم   ََ ك ْمَُعلَ َُأِخيِ ُ   ََ کسی از شما بیر بیرادرش میهمیان  ؛ ََلُيََِّْزلَُأ

و را بیه هگونیه ا !خیدا گفتند  ای رسوط .«نشود تا این که او را با خودش به گناه ]و مشقت[ اندازد
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َُعلَيْ ُِ»فرمود  اندازد؟  گناه می َُماُي َِّْفق   ِ تَّ ََُلُيَك وَنُِعََّْ  تا اینکه هیزی بیرای  ماند[  قدر می ]آن 1؛ََ
گییرد ییا  طبیعی است در هنین شرایطی آن مرد در تنگنا قرار میی .«کردن بر او نداشته باشد  خرج

مثیل اینکیه  ؛ ممکن است بیه گنیاه افتید ،میهمانیا برای پذیرایی از و  شود ضعیف میاش  روحیه
 قرض ربوی کند یا به ماط کسی دستبرد بزند.
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