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اخالق و آداب میهمانی در اسالم
*

حجتاالسالم والمسلمین كا مدلیرى 


مقدمه

میهمانی و میهمانیداری ،از رسیوم و سینتهیای کهین و پسیندیده بشیری اسیت کیه در برخیی

مناسبتهای زندگی مانند ازدواج و تولد نوزاد ،سنت ثابت و مسلم اسالمی نیز میباشد 1.اسیالم
برای اموری مانند خرید و ساخت خانه و بازگشت از سفر حج نیز بیه برگیزاری میهمیانی توصییه
کرده است 2.این امر به طور کلی در اسالم مطلو است و بیا عبیارات میتلفیی بیه آن ،ترغییب

شده است .رسوطخدا فرمود «وقتی میهمیان از راه مییرسید و بیر گروهیی فیرود مییآیید،
روزیاش با او از آسمان فرود میآید و هنگامی که هیزی می َ
خورد ،خداونید گناهیان آن گیروه را
به سبب نزوط میهمان بر آنان میآمرزد» 3.اسالم وظایف و آدابی را برای میزبیان و میهمیان معیین
کرده است که رعایت آن ،پیوند دوستان و آشنایان و خویشاوندان را تقویت میکند ،زنیگ کینیه و
کدورت و دورنگی را از دطهایشان میزداید و از فشیارها و بیمیاریهیای روانیی و جسیمی آنیان
میکاهد .میهمانی ،فرصتی مغتنم برای همیاری و همکاری در کارهیای خییر ،تبیادط تجیار و
اطالعات علمی و دینی و تکریم شعائر الهی است .حاط اگر وظایف و آدا اسالمی جای خیود
را به تشریفات و تجمالت و تکلفات زائد و دست و پاگیر بدهد ،نتیجیهای جیز کیاهش روابیط و
رفت و آمدهای خویشاوندی و دوستانه و افزایش تنشها نیواهد داشت .امروزه شاهد بیرغبتیی
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به این سنت نیکوی انسانی و اسالمی هستیم که از آفیات مهیم اخالقیی در زمیان حیاط شیمرده
میشود .در این مقاله به مهمترین وظایف و آدا میزبان و میهمان میپردازیم.
الف .وظایف و آداب ميزبان

برای آشنایی با آدا و وظایف میزبان ،انگیزه پذیرایی از میهمیان ،رعاییت اعتیداط در پیذیرایی و
پرهیز از تجمالت و اکرام و بزرگداشت میهمان بیان و بررسی میشود.
 .1انگيزه ميهمانی

در هر کاری ،نیت حرف اوط را میزند و ارزش و پاداش هر عملی ،به نیت ییا انگییزه آن بسیتگی

اُاأَعمالُ ِبال َِّّي ِ
ِ
ات َُو ُِلكي ِّلُام ِ
ير ٍ َُمياُ َن َيوى؛ 1اعمیاط ،بسیته بیه
َّ
ْ
دارد .پیامبر اکرم فرمود «إن ََّم ْ ْ َ
نیتهاست و برای هر کس همان هیزی است که نیت کرده است» .سنت میهمانی نیز مییتوانید

با نیت درست یا نادرست انجام شیود .جلیب رضیای خداونید متعیاط ،پییروی از سینت پییامبر
اکرم

 ،پیوند با خویشاوندان و دوستان و اطعام و رسیدگی بیه نیازمنیدان ،از اهیداف ارزشیمند

میهمانی است که آن را به ییک عمیل صیالح و مسیتح پیاداش تبیدیل مییکنید .فیرفروشیی،
ریاکاری ،شهرتطلبی ،هشم و همهشمی ،شکمهرانی ،هشمهرانی و برگزاری مجالس عییش
و نوش و گناه نیز از جمله انگیزههای نادرست میهمانی اسیت کیه آن را بییارزش میکنید و گیاه
سبب گناه و معصیت نیز میشود.
انگیزههای نفسانی و شیطانی در برگزاری میهمانیها ،صورتهای میتلفیی دارد ،گیاه بیه قصید
ِ
ِ
انُم ْكرم ٌة َُوُ َث ََل َثيةُ َأي ٍ
ياُُ
َّ
خودنمایی و شهرتطلبی است .امام باقر فرمود «ال َْول َيمة َُي ْو ٌُ َُو َُي ْو َم َ َ
ِر َيا ٌ َُوُْ ْم َص ٌُة؛ 2ولیمه (غیذای عروسیی) 3،ییک روز و دو روز سیبب کرامیت اسیت و سیه روز،
خودنمایی و آوازهطلبی است» .گاه برای هشم و هیمهشیمی ییا خودنمیایی اسیت کیه در نیوع
پذیرایی زیادهروی و یا با نوع دعوت میهمان ،خودنمایی مییکنید ،ماننید دعیوت کیردن از افیراد
ثروتمند و صاحب منصب؛ در حالی که فقرا به این سفرهها سیزاوارترند .امیام موسیی کیاظم
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اُاأَ ْغ َِّ َيا َُوُي ْت َركُالْف َق َيرا ُ؛ 1رسیوطخیدا
فرمود «نَ َه َُرْول ِ ُِ
ُاه ُ َع ْن َُط َص ِاُ َُو ِل َيم ٍةُي َخ ُّصُ ِب َه ْ
از ولیمهای که میتص ثروتمندان باشد و فقرا رها شوند ،نهی کرد» .ایین آفتیی اسیت کیه بیشیتر
حنیییف انصییاری ،کییارگزار
گریبییانگیر مسییئوالن حکییومتی و اشییراف میشییود .عثمییان بیین
ِ
امیرالمؤمنین در بصره ،روزی به دعوت یکیی از جوانیان ،بیر سیر سیفرهای حاضیر شید کیه
غذاهای رنگین و لذیذ در آن نهاده بودند .امیرالمؤمنین پس از اطالع از ایین جرییان ،نامیهای
ِ
ُعيا ِله ْم َُم ْجفيوُ
مفصل و توبیخآمیز به وی نوشت و فرمود « َو َُم َ
اُظ ََّ َّْتُ َأنَّ َ َُجيب ُِإلَ َُط َص ِاُُ َق ْو ٍُ َ
َوُ َغ َِّيُّه ْم َُم ْ عوُ؛ 2من گمان نمیبردم که دعوت به غذای گروهی را بپذیری کیه بیه فقیرشیان جفیا
کرده و ثروتمندشان را دعوت کردهاند».
 .2رعایت اعتدال در ميهمانداری

اسالم در روابط اجتماعی و از جمله در سنت میهمانی ،خواهان فضای انس و صمیمیت و پرهیز
از تکلف است .تکلفات و تشریفات زائد و اسراف در میهمانیها ،سبب میهمانگریزی و کاهش
رفت و آمدها و پیدایش دلیوری و ناراحتی میشود .امام صادق فرمود

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اُد َخي َلُ َأ ْنُ
الْم ْؤمن ََُل َُي ِْتَشمُم ْنُ َأخي ُ َو ََُلُيي ْ َرىُ َأيُّه َمياُ َأ ْع َجيبُالَّيذيُيكَلِّيفُ َأ َخياِ ُِإ َذ َ
َيتَكَل ََّفُلَ ُ َأ ِوُالْمتَكَلِّف ُِأَ ِخي ُِ؛ 3مؤمن از برادرش خجالت و گرفتگی ندارد و کسی نمیداند
کدام یک از این دو عجیبترند کسی که به هنگام ورود بر برادرش ،او را مکلف میکند که
برای او خودش را به زحمیت بینیدازد ،ییا کسیی کیه خیودش را بیرای بیرادرش بیه تکلیف

میاندازد؟!
دررممارهمیهمممان بكلممفسممرهنیسممت 


مهمممانچممورسممیرآنچممهدارىحا ممر 


روزی حارث َه ْمدانی ،از امیرالمیؤمنین
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6

4

درنیمموورممرشنیممزبصممرفسممرهنیسممت  
مت 6
پممی آرسممدوبممركممهبوقممفسممره5نیسم 

خواسیت کیه آن روز را میهمیان او باشید .حضیرت

 ،282ح.4

 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغة؛ نامه ،45

 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،276 ،6ح.2
 .4یعنی میهمان هه بد باشد و هه خو باید از او پذیرایی کرد.
 .5درست و روا.
 .6محمد عوفی؛ جوامع الحکایات؛ ج،1
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فرمود «به شرطی میآیم که هیزی از آنچه را که در خانه داری ،از من پنهان نسازی و خیود را بیه
تهیه هیزی از بیرون خانه هم مکلف نسازی» 1.وقتی امیرالمیؤمنین وارد خانیه حیارث شید،
حارث تکه نانی آورد و در سفره نهاد و حضرت مشغوط خوردن آن شد .در این هنگیام حیارث بیا
اشاره به پوطهایی که در دست داشت ،از حضرت اجازه خواست هیز دیگیری هیم بییرد؛ ولیی
امام اجازه نداد و فرمود «این همان هیزی است که در خانهات بود» 2.البته این شرط امام ،بیرای
میهمانیهای ناگهانی و بدون دعوت از قبل است؛ وگرنه ی هیمهنانکیه در برخیی رواییات دیگیر
آمده 3ی پسندیده است که میزبان در حد معموط و متعارف ،پذیرایی خیوبی از میهمیان بیه عمیل
آورد.
اد دیگر این است که نه میهمان و نه میزبان ،نباید نوع پذیرایی را نیاهیز بشیمارند .صیفوان بین
یحیی ی از اصحا امام صادق ی میگوید
عبدالله بن ِس نان نزد من آمد و گفت آیا هیزی نزدت هست؟ گفتم آری ،مقداری پیوط بیه
پسرم دادم تا گوشت و تیممرغ بیرد .عبدالله پرسید پسرت را کجا فرستادی؟ من قضیه را

گفتم .عبدالله دو بار گفت او را برگردان! بعد گفت آییا روغین زیتیون داری؟ گفیتم آری.
ُاَتَ َق َر ُِأَ ِخي ِ َُمياُ
ُامر ٌؤ ْ
گفت آن را بیاور که من از امام صادق شنیدم که میفرمود « َه َل َ ْ
ُاَتَ َق َر ُِأَ ِخي ِ َُماُ َق َّ َُ ُِإل َْي ُِ؛ 4هالک شد کسی که آنچه را بیرای بیرادرش
ُامر ٌؤ ْ
َي ِْضرِ َُوُ َه َل َ ْ
حاضر دارد ،خوار بشمارد و هالک شد کسی که آنچه برادرش پییش روییش نهیاده اسیت،
خوار بشمارد.

شاید علت هالکت میزبان و میهمان در این حیدیک ،بیه سیبب تحقییر نعمیتهیای خداونید و
ناسپاسی از او باشد که به هالکت آدمی میانجامد .بنابراین عذرخواهیهای فراوان از میهمان در
کوتاهی از پذیرایی شایسته نیست ،بهویژه اگر در سفرههای رنگین باشد.
 .3اکرام ميهمان

یکییی از خصییلتهییای پسییندیده انسییانی و اسییالمی ،اکیرام یییا میهمییاننوازی میهمییان اسییت.
طُ َأ ْن ََُلَُ َّ ِخر ِن َ ِ ِ ِ
« 415علَ َُشر ِ
ييئا ًُِم َّمياُ
يُش ْيئاًُم َّماُفيُبَ ْيت َ َُو ََُلََُتَكَل َ
َ
َّيف َُش ْ
َ َ
ْ

 .1احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛ ج،2
َو َرا َ ُبَا ِب َُ».
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،276 ،6ح.4
 .3همان ،ح.6
 .4همان ،ح.3
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رسوطخدا فرمود «منُكَانُيؤ ِمنُ ِب ِ
اه َُوُال َْي ْو ُِ ُْاْل ِخ ِرُ َفلْي ْك ِر ُْ َُض ْيي َف ُ؛ 1هیر کیه بیه خیدا و روز
َ ْ َ ْ
ِ
واپسین ایمان دارد ،میهمانش را اکرام کند» .این جمله افزون بر وجو اکرام میهمیان ،گوییای آن
است که بیاحترامی به میهمان ،از ضعف ایمان یا بیایمانی ناشیی مییشیود .از جملیه آخیرین
2
وصیتهای امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسن نیز اکرام میهمان بود.

میهماننوازی شامل همه نوع احترام و بزرگداشت میهمان است .پیامبر اکرم

ينُ
فرمیود « ِإ َّن ُِم ُْ

ُالضي ِ
فُ َأ ْنُي ْك َر َُ َُوُ َأ ْنُي َص َّ ُلَ ُال ِْخ ََللُ؛ 3از حقوق میهمان آن است کیه گرامیی داشیته شیود و
ََ ِّق َّ ْ

ِخالط [دندان] برایش آماده شود» .خالط دندان ،کناییه از کوهیکتیرین و جزئییتیرین نیازهیای

میهمان است .هنانکه در فرهنگ ایرانی ی اسالمی ،همواره بهترین اتاقهای خانه ،بهتیرین غیذاها
و میوهها و بهترین وسایل استراحت همراه با رفتاری نیکو برای میهمان بوده است.
در سیره پیشوایان دین ،نمونههای متعددی از میهماننوازی دیده میشود .در شرح حاط حضیرت
ابراهیم

گفتهانید «آنقیدر میهمیاننیوازی کیرد کیه او را ابواخضییاف ،یعنیی پیدر میهمانیان

نامیدند» 4.بنا بر آیات قرآن کریم وقتی دستهای از فرشتگان به صورت ناشناس بیر او وارد شیدند،
گوسالهای را سر برید و آن را بریان کرد و در پیش رویشان نهیاد 5.ایین سینت در مییان فرزنیدان و
پیروان دین حنیف ابراهیم  ،مانند یعقو نبی  ،لوط نبی

و حضرت عبدالمطلب 6ادامیه

یافت و حتی در میان عر های جاهلی نیز رواج داشت 7.پس از ظهور اسالم نیز پیامبر اکرم
آن را تداوم و تحکیم بیشید؛ برای مثاط وقتی حضیرت مییخواسیت یکیی از اسییران مشیرک را
مجازات کند ،جبرئیل دو بار بر او نازط شد .در نوبت اوط تقاضای تبخیر مجازات آن اسیر را کیرد
و در نوبت دوم ،گفت این اسیر تو ،اطعیام و از میهمیان پیذیرایی میکیرد .بیر مشیکالت صیبر
 .1همان؛ ج،2

 ،667ح 6و ج،6

 ،285ح 1و .2

 .2محمد بن محمد مفید؛ األمالی؛ 221-220؛ محمد بن حسن طوسی؛ األمالی؛
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6

.7

 ،285ح.3
.40

 .4علی بن حسین مسعودی؛ اثبات الوصیة؛
 .5ذاریات .27-24
 .6رک محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6
بن مسعود عیاشی؛ کتاب التفسیر؛ ج،2
 .7محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4
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 .245علی بن حسین مسعودی؛ اثبات الوصیة؛
.212
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میکرد و بارهای مالی دیگران [مثل دیه و غرامت] را بر دوش میکشید .پییامبر

ضیمن ابیالغ

این مطلب به آن اسیر ،او را آزاد کرد .اسیر آزاد شده با شنیدن این مطلب ،مسیلمان شید و سیوگند
یاد کرد که احدی را [نا امید] از مالش برنگرداند.

1

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
وظایف است .در انتها نیز رعایت آدا و شرایط میهمانداری آورده شده است.
 .1انگيزه خداپسندانه

میهمان همچون میزبان باید انگیزه خداپسندانه از رفتن به میهمانی داشته باشید؛ بیرای مثیاط اگیر
میهمان فقط انگیزه شکمهرانی داشته باشد و در پذیرش دعوت ،میان اغنیا و فقرا فیرق بگیذارد و
بیدرنگ بر سر سفرههای اغنیا بنشیند و از نشستن بر سر سفرههای فقرا ابا داشته باشد و نسبت به
آن تعلل بورزد ،عمل او ارزشی نیواهد داشت .ناراحت شدن از پذیرایی ساده و بیپیرایه و اخم و
گله و مسیره کردن میزبان و پیذیرایی او ،نشیانه انگییزههیای غییر الهیی میهمیان اسیت .پییامبر
اکرم دعوت پایینترین طبقات اجتماع مانند بردگان و بر سادهترین نوع غذاها ماننید نیان جیو
یا دست و پاهه گوسفندی را هم میپذیرفت 2.یکی از بهرههای تربیتی همنشینی و همسیفرگی بیا
نیازمندان این است که روحیه تکبر یا خودبزرگبینیی را از جیان انسیان مییزدایید ،بیر تواضیع او
میافزاید 3و روحیه قناعت و زهد را در درون انسان تقویت میکند.
به رخ کشیدن ماشین ،لباس ،کیف ،کفش و تلفن همراه که متبسفانه در زنان نمود بیشیتری دارد و
نیز غیبت و بدگویی مردم و شوخی زییاد و افراطیی ،از دیگیر انگیزههیای ناپسیند بیرای رفیتن بیه
میهمانیاست.
 .2پذیرش دعوت مسلمان

یکی از وظایف میهمان ،پذیرش دعوت مسلمان است که بر طب روایات ،از حقوق مسیلمان بیر
 .1همان ،ج ،51 ،4ح9؛ احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛ ج.388 ،2
 .2رک فضل بن حسن طبرسی؛ مکارم اخخیالق؛  15و  29و  .16محمید بین حسین طوسیی؛ األمقالی؛
393؛ ابن شهرآشو ؛ مناقب آل أبیطالب؛ ج.146 ،1
 .3ر.ک مسعود بن عیسی ابیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج.211 ،1
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مسلمان میباشد 1.رسوطخدا
َ
َغ ْي ِر ُِعل ٍَُّة؛ 2از بدترین ناتوانیها ،مردی است که برادرش او را به طعامی فرا خواند و او بیدون هییچ
عذری آن را ترک کند» .تعبیر ناتوانی در این روایت ،گوییا اشیاره بیه نیاتوانی در برقیراری روابیط
اجتماعی است که سبب انزوای فرد و تضعیف یا از هم گسییتگی روابیط اجتمیاعی مییشیود.
اهمیت پذیرش دعوت تا آنجاست که طوط مسافت نیز تیا حید معقیولی ،دلیلیی موجیه بیرای رد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ييبُ
ينُأ َّمت َ
يبُ َأ ْنُيج َ
ييُوُا ْل َغا َ
دعوت مسلمان نیست .پیامبر اکرم فرمود «أوصيُالشَّ ياه َ ُم ْ
دعو َةُالْمس ِل ِمُوُلَوُعلَيُ َخمس ِةُ َأمي ٍ
ين؛ 3بیه حاضیر و غاییب از امیتم سیفارش
الُ َف ِإ َّنُ َذ ِل َ ُِم َنُال ِّ ُِ
ْ َ ْ َ
ْ َ َْ
ََْ
4
میکنم که دعوت مسلمان را بپذیرد ،گرهه از فاصله پنج میل باشد که این کیار از دیین اسیت».
امروزه که به لطف وسایل نقلیه ،مسافتها کوتاهتر شده؛ پذیرش هنین دعوتهایی نییز آسیانتیر
شده است.
ِ
ِ
ينُ
فرمود «م ْنُ َأ ْع َج ِزُال َْص ْج ِز َُرج ٌل َُد َعاُِ َأخوِ ُِإلَ َُط َص ٍاُُ َفتَ َر َك ُم ْ

 .3رعایت آداب و شرایط مهمانداری

میهمان باید نسبت به زمان ورود و خروجش به میهمانی مراقب باشد ،به موقیع بیه منیزط میزبیان
برود و به موقع از آنجا خارج شود و کاری نکند کیه میزبیان و خیانوادهاش را بییازارد .زمیانی کیه
پیامبر اکرم با زینب دختر َج ْحش ازدواج کرد ،در حجره او ولیمهای ترتیب داد و اصیحابش را
به آن دعوت کرد .اصحا دسته دسته میآمدند و غذا میخوردند و مییرفتنید ،ولیی گروهیی از
اصحا بعد از خوردن غذا در جای خود نشسته بودند و مشیغوط صیحبت بیا یکیدیگر بودنید.
پیامبر اکرم

دوست داشت کنار همسرش باشد ،ولی شدت حیایش اجازه نمیداد کیه هییزی

بگوید یا میهمانان را بیرون کند .از این رو در حیاط خانه قدم میزد تا اینکه میهمانان برخاسیتند و
رفتند .به همین مناسبت این آیه نازط شد

َْ َ َ
َ
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َ َُ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ُُ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
كاه
كام غيكر ن ِ
«يا أيها ال ِذين آمنوا ال تدخلوا بيوت الن ِبيِ ِإال أن يؤان لُْ ِإلى طع ٍ
كاظ ِر ِ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َْ
َ
كْ َك َ
كين ل َحكديث إ َن َال ُُ ْ
كان
ول ُِن ِإاا د َِيتْ فادخلوا ف ِ اا ط ِعمتْ فانت َِّكروا وال مستأ ِن ِس ِ ِ ٍ ِ ِ

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،274 ،6ح3-2و .5
 .2احمد بن محمد برقی؛ المحاسن؛ ج.411 ،2
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج.274 ،6
ِ .4میل در زبان عربی ،مقدار مسافتی است که در هشمانداز انسان قرار میگیرد و هر سه میل را ییک فرسیخ شیرعی
دانستهاند .رک محمد بن احمد ازهری؛ تهذیب اللغة؛ ج،15
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ُيؤ ِاال الن ِب َى ف َي ْست ْح ِيي ِمن ُُ ْْ َوالل ُه ال َي ْست ْح ِيي ِم َن ال َحك ِ ...؛ 1ای مؤمنیان! بیه خانیههیای
پیامبر وارد نشوید ،مگر اینکه برای خوردن غذایی به شما اجازه دهند و منتظیر فیرا رسییدن

وقت خوردن آن هم نباشیید؛ پیس هنگیامی کیه دعیوت شیدید ،وارد شیوید و هیون غیذا
ِ
خوردید ،بی آنکه [پس از صرف غذا] سرگرم سین گفتن با یکدیگر گردید ،پراکنده شوید،
[زیرا] این [کار که بنشینید و سرگرم سین گردید] پیامبر را میآزارد و از شما حییا مییکنید
[که بیرونتان کند] ولی خدا از ح حیا نمیکند».

2

بنابراین اگر میهمان فقط برای َصرف غذا دعوت شود ،نباید هنان زود و بیموقع بیرود کیه میدت
زمان طوالنی در انتظار غذا بنشیند و سبب شرمندگی میزبان شیود .پیس از اتمیام میهمیانی هیم
نباید بیجهت بنشیند تا مزاحم کار و آسایش میزبان و خانوادهاش شود.
ز
میهمان سختعزیزاستولیكنچونفس


3

خفاممانآرداگممرآیممروریممروننممرود 

اقامت طوالنی در منزط میزبان ،ممکن است صاحبیانه را تحت فشیار میالی نییز قیرار دهید .در
روایات آمده است که میهمانی به دو و یا حیداکثر سیه روز خیتم شیود و اگیر میهمیان بعید از آن
بماند ،به نحو متعارف و معموط از او پذیرایی شود .رسوطخدا

يي ِنُ
فرمود « َّ
الض ْيفُُيل َْطفُل َْيلَتَ ْ

َف ِإ َذاُكَانَ ْتُُل َْيلَةُالثَّ ِال َث ِةُ َفه َو ُِم ْنُ َأ ْه ِلُال َْب ْي ِتُُ َي ْأكلُُ َماُ َأ ْد َر َُك؛ 4میهمان تا دو شب پذیرایی میشیود ،از

الض َيا َفةُ َأ َّو َلُ
شب سوم او از اهل خانه است و هر هه رسید ،میخورد» .همهنین فرموده است « ِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ياُعل َْيي ُِ؛ میهمیانی ،روز اوط و دوم و
اُص َ َق ٌةَُصي ِّ َقُ ِب َه َ
اُب ْص َ ُ َذل َ ُ َفإن ََّه َ
َي ْوُ َُوُالثَّان َي َُوُالثَّال َث َُو َُم َ

مابعد آن ،صدقهای است که میزبان بر میهمیان مییدهید» .یعنیی در حکیم فقییر و
سوم است و ِ

مسکین است که صدقه میگیرد و بهتر است هر هه زودتر از خانیه میزبیان خیارج شیود .سیپس
پیامبر فرمود « ََلُيَّ ِزلُ َأَ كمُعلَ ُ َأ ِخي ِ َُت ُي ِ
وث َم َُم َص ُ؛ کسی از شما بیر بیرادرش میهمیان
َ َّ
َْ
َ ْ َ
نشود تا این که او را با خودش به گناه [و مشقت] اندازد» .گفتند ای رسوطخیدا! هگونیه او را بیه
 .1احزا

.53

 .2ر.ک علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج 2؛
27؛ فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج ،8
.224
 .3علی اکبر دهیدا؛ امثال و حکم؛ ج،4

.1779

 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،6

.283

195؛ محمد بن جریر طبری؛ جامع البیقان؛ ج،22

-25

576؛ محمد بن احمد قرطبی؛ الجامع ألحکام القرآن؛ ج،14
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ون ُِع َّْ َ ِ َُماُي َّْ ِفق َُعل َْي ُِ؛[ 1آنقدر میماند] تا اینکه هیزی بیرای
گناه میاندازد؟ فرمود « ََتَّ ََُل َُيك َ
خرج کردن بر او نداشته باشد» .طبیعی است در هنین شرایطی آن مرد در تنگنا قرار مییگییرد ییا
روحیهاش ضعیف میشود و یا برای پذیرایی از میهمان ،ممکن است بیه گنیاه افتید؛ مثیل اینکیه
قرض ربوی کند یا به ماط کسی دستبرد بزند.

ولیكننهچ مرانكمهگوی مررمس 


دیرارمردمشرنعیبنیسمت 

ره ِ
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اگممرخویشممتنرامالمممتك ممی 
فهرست منابع

 .1ابن شهرآشو مازندرانی ،محمد بن علی؛ مناقب آل أبیطالب؛ ها اوط ،قم عالمه1379 ،ق.
 .2ابوعبید هروی ،قاسم بن سالم؛ الغریب المصنف؛ تحقی محمد میتار عبیدی؛ هیا اوط ،تیونس
المؤسسه الوطنیه للترجمه و التحقی و الدراسات بیت الحکمل[ ،بیتا].
 .3أبیفراس ،مسعود بن عیسی؛ مجموعه ورام (تنبیه الخوا ر و نزهقة النقوالر)؛ چقا اول ،ققم مکتبیه
فقیه1410 ،ق.
 .4ازهری ،محمد بن احمد؛ تهذیب اللغة؛ ها اوط ،بیروت دار احیاء التراث العربی[ ،بیتا].
 .5برقی ،احمد بن محمد؛ المحاسن؛ تحقی جالط الدین محدث ارموی؛ ها دوم ،قیم دار الکتیب
اسسالمیل1371 ،ق.
 .6دهیدا ،علی اکبر؛ أمثال و حکم؛ ها دوزادهم ،تهران امیر کبیر1383 ،ش.
 .7سعدی ،مصلح بن عبدالله؛ گلستان؛ تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران امیر کبیر1363 ،ش.
 .8شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغه؛ تحقی صبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم هجیرت،
1414ق.
 .9صدوق ،محمد بن علی؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ تحقی علی اکبر غفاری؛ هیا دوم ،قیم دفتیر
انتشارات اسالمی1413 ،ق.
 .10طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم االخالق؛ ها ههارم ،قم الشریف الرضی1412 ،ق.
 .11ییییییی ،ییییییییییییی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تصحیح فضل الله یزدی طباطبیایی و هاشیم
رسولی؛ ها سوم ،تهران ناصر خسرو1372 ،ش.
 .1همان.
 .2مصلح بن عبدالله سعدی؛ گلستان؛ با  ،2حکایت ،29
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 .12طبری ،محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسییر القرآن؛ ها اوط ،بیروت دار المعرفل1412 ،ق.
 .13طوسی ،محمد بن حسن؛ االمالی؛ تحقی مؤسسل البعثل؛ ها اوط ،قم دار الثقافل1414 ،ق.
 .14یییییی ،ییییییییییییییی؛ تهذیب االحکام؛ تحقی حسن الموسوی خرسان؛ هیا ههیارم ،تهیران
دار الکتب اسسالمیه1407 ،ق.
 .15عوفی ،سدید الدین محمد؛ جوامع الحکایات و لوامع الروایات؛ تحقی امیر بیانو مصیفا و مظیاهر
مصفا؛ ها دوم ،تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1386 ،ش.
 .16عیاشی ،محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تحقی سید هاشم رسولی محالتی؛ هیا اوط ،تهیران
المطبعل العلمیل1380 ،ق.
 .17فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ تحقی مهدی میزومیی و ابیراهیم سیامرایی؛ هیا دوم،
قم نشر هجرت 1409 ،ق.
 .18قرطبی ،محمد بن احمد؛ الجامع ألحکام القرآن؛ ها اوط ،تهران ناصر خسرو1364 ،ش.
 .19قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ تحقی طیب موسوی جزائری ،ها سوم ،قیم دار الکتیا ،
1404ق.
 .20کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی علی اکبیر غفیاری و محمید آخونیدی؛ هیا ههیارم،
تهران دار الکتب اسسالمیل1407 ،ق.
 .21مسعودی ،علی بن حسین؛ اثبات الوصیة؛ چا سوم ،قم انصاریان1426 ،ق.
 .22مفید ،محمد بن محمد؛ االمالی؛ تحقی حسین استاد ولی و علی اکبیر غفیاری؛ هیا اوط ،قیم
کنگره شیخ مفید1413 ،ق.

