
 آداب مهمانی در اسالم 
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 مقدمه

یگان و به طور کلهی افهراد دیگهر یکی از رفتارهای اجتماعی، دید و بازدید از خویشاوندان، همسا
تهرین آنهها  های مختلفی برای اجرای ایهن رفتهار اجتمهاعی وجهود دارد کهه رای  راهجامعه است. 

نوازی و پذیرایی خهوآ و شایسهته  شنایان است. مهمانآو مهمانی دادن به خویشاوندان، دوستان 
اسهت. مهمهانی در اسهالم از مهمانان، یکی از خصایل نیکو و ارزشمند دین اسالم شمرده شهده 

 شود. آدابی دارد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می

 اهميت مهمانی

های ارزشمند انسانی است که مکتب نورانی اسهالم بهرای  نوازی، یکی از ویژگی مهمانی و مهمان
ههای برخهی پیهامبران  که ایهن تهفت در قهرآن از ویژگی آن ارزش فراوانی قائل شده است؛ چنان

از  2دانسته شهده اسهت. های حضرت لوط احترامی به مهمان، از نگرانی و هر گونه بی 1شمرده
ای چیهزی برسهاند، بهه او  هر گاه خدا بخواهد به بنهده»نقل شده است که فرمود:  اکرم  رسول
ِ»حضهرت فرمهود: «. ای پیامبر خدا، آن هدیهه چیسهت »گفته شد: «. دهد ای می هدیه َُ لي  الضو
ِِِلَه  ِِيَن ِزُلِبِِ َْ ِغُِف َحُ َِوَِقد   ْ ِقِهَِوِيَ ز  آیهد و  اش می ]آن هدیه[ مهمان ]است[ که بها روزی 3؛ال َمن ِزلِِِْ

 «.اند رود، اهل منزل آمرزیده شده چون می
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 آداب مهمانی
 شود.  های دینی هر یک از میزبان و میهمان، وظایفی دارند که به برخی از آنها اشاره می در آموزه

 ميزبان. وظایف 1

 الف. اخالص

پذیرایی از مهمان در تورتی برای میزبان آ ار و برکات را به همراه دارد که برای رضای خهدا و دور 
ِبَِطَعاِمکَِ»فرموده است:  خدا که رسول از هر گونه ریا انجام شود؛ چنان  َ اِبکََِِِأِض َْ ِْ َِِوَِش َِِمل

ِتََعالَىِِتُِحبُّهُِ ِ سی را به سهفره خهوید دعهوت کهن کهه بهرای خهدا او را برای غذا دادن، ک 1؛ِفىِاّلَله
 «.  دوست داری

 ب. تعجيل در پذیرایی

گونه که خداوند ایهن  یکی از وظایف میزبان، آن است که برای پذیرایی مهمان شتاآ ورزد؛ همان
 2شمرده است. خصوتیت را از اوتاف ابراهیم

 داشتن مهمان ج. گرامی

ِْ ِِِا ِو»اسهت: باره فرموده  در این  پیامبر خدا ََِِِِحقِِِِِّم ي  ِلَلُهِال ِخلََللُِِِالضو ِيَُعدو َمَِوَِأ   َْ ِيُك  از  3؛َأ  
 «.حقوق مهمان است که گرامی داشته شود؛ ]حتی[ براید خالل دندان آورده شود

 رویی د. خوش

ِهِهِإِِ»نقل شده است:  از پیامبر خدا ِِفىَِوج  َْ ِفَنََظ  َ ِتيِهَِضي  َِعب ٍدِيَأ   ْ َِماِِم َمت  ِّْ ُِح َِِعََلىَِِعي نُلهَُِِِلو
ای نیست که مهمانی براید بیاید و به تورت او ]مهربانانهه[ بنگهرد، مگهر آنکهه  هیچ بنده 4؛النوار

 «.  چشم او بر آتد حرام گردد
 هـ . خدمت کردن

ُج ِِ»نقل شده است:  از امیرمؤمنان علی ْو َمُ ِال :ِِخد  ْو يَىِِمن ُه تَح  ََِلِيُس  ِِِفَُهَِوِِقيَاُمهَُِضيِ ِِثَََلث   ْ َعل
َِق ِو َِوِِإ   َِِّمِهَِوَِطََُبِال َحقِّ َِِسِهِِِلَِبيِهَِوُِمَع از سه کار نباید شرم کرد: خهدمت بهه مهمهان، از  5؛َمج 

 «.جا برخاستن برای پدر و معلم و مطالبه حق، اگر چه اندک باشد
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 ها و. پذیرایی با بهترین داشته

که خداوند در قهرآن  گونه  با بهترین امکانات موجود است؛ همان یکی از وظایف میزبان، پذیرایی
 در توضیح آن فرموده است:  امام تادق 1خبر داده است. از این ویژگی حضرت ابراهیم

«. بخوریهد»ای ]بریان[ آورد و گفت:  آمدند، برایشان گوساله چون فرستادگان خدا نزد ابراهیم
بههاید ایهن »]گفت:  ابراهیم«. گویی که بهاید چند استخوریم تا به ما ب نمی»آنها گفتند: 

الله بگوییهد و چهون دسهت از خهوردن کشهیدید،  است که[ چون شروع به خوردن کردید، بسهم
شهان بهود، گفهت:  جبرئیل به همراهاند که چهار تن بودند و جبرئیهل رئیس«. الحمدلله بگویید

 2«.ندسزاوار است که خداوند او را خلیل هدوست  خود گردا»
 کردن نياز مهمان ز. فراهم 

شهود،  میزبان موظف است با چیزی که به آسانی براید فهراهم می»فرموده است:  پیامبر خدا
از برادران پذیرایی کند؛ اگر چه بید از جرعه آبی نباشد. پس هر کس از پذیرایی بها آنچهه بهراید 

 3«.آسان است، شرمند باشد؛ روز و شبد پیوسته در خشم خداست
 داشتن مهمان  ح. مقدم

داشهتن مهمهان بهر  هایی که شایسته است میزبان در حق مهمان انجام دهد، مقهدم  یکی از توتیه
آمد  شهرآشوآ به نقل از ابوهریره نقل کرده است که مردی نزد پیامبر خدا  خوید است. ابن

ای او غهذایی و از گرسنگی به ایشان شکایت کرد. حضرت کسی را نزد همسراند فرستاد ]که بهر
چه کسی امشهب »فرمود:  بیاورند[، اما آنها گفتند جز آآ، چیزی در خانه نداریم. پیامبر خدا

آمهد و  اعهالم آمهادگی کهرد. سهپس نهزد فاطمهه امیرمؤمنان«. کند  این مرد را مهمان می
جهز غهذای کودکهان چیهزی »گفهت:  فاطمهه«. غذا چه داری ای دختر پیامبر خدا »پرسید: 
ها را بخوابهان و  ای دختهر محمهد! بچهه»گفهت:  علی«. داریم ، اما مهمان را مقدم مینداریم

چهراغ را آورد، دیهد کهه  چون مهمان از خوردن دست کشهید، فاطمهه«. چراغ را خاموش کن
نماز گزارد. پس از نماز  با پیامبر کاسه به لطف خدا همچنان پر است. تبح که شد، علی

ای امیرمؤمنهان! دیشهب »نگریسهت و سهخت گریسهت و فرمهود:  بهه امیرمؤمنهان پیامبر
وَ َِعَى»پروردگار از کار شما به شگفت آمد. بخوان  ُْ ِث َِخصاَصل ِ َِِوِيُؤ  ِكاَ ِبِِهلم  َِوِلَو  ؛ و َأن فُِسِهم 

                                                           

 .25 – 27. ذاریات: 1
 .35؛ ص علل الشرایع. محمد بن علی تدوق؛ 2
 .39، ص 9؛ ج کیز العمالهندی؛  . متقی3



32       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

م می ؛ یعنی گرسنه باشهند «دارند هر چند در خودشان نیازی ]مبرم[ باشد، آنها را بر خودشان مقد 
، و حسین و حسن و فاطمه ت نفس خود مصون ماند، یعنی علیو هر کس از خس  

 1ایشان رستگارانند.
 ط . پذیرایی نيکو

ِِبلِهِ»باره به گروهی از شیعیاند فرمود:   در این امیرمؤمنان َ يَِصل   َِف ِلَلُهَِملال  ِكَلاَ ِِملن كُم   ْ َم

 ِْ ِس ابََ َِوِل يُح  َْ يَافَ َِِِِمن هُِِِال َق که  روتی دارد، باید با آن به خویشاونداند کمهک  هر یک از شما 2؛الضِّ
 «.نوازی نماید و رسیدگی کند و نیکو و شایسته مهمان

 کردن  ی. تعارف

کهه در قهرآن آمهده  گونهه  کردن مهمان به خوردن غذا، یکی از وظایف میزبان است؛ همان تعارف 
آنها آماده کرد و بهه  سرعت غذای لذیذی برای پس از ورود مهمانان، به  است حضرت ابراهیم

غهذا  گوید: نزد امام تهادق منصور نیز می عیسی بن ابی 3آنان تعارف نمود تا از غذا میل کنند.
گوینهد کهه محبهت  ای عیسهی! می»گذاشهت و فرمهود:  تناول کردم. ایشان کباآ را جلهوی مهن 

 4«.شخ  را از خوردن او از غذای برادرش بشناس
 غذا شدن با مهمان ک. هم

ِْ »فرموده است:  ر خداپیامب ُِِِيُِحبولهَُِِِأ ِ َِِأَحبِوَِِم َِملَ َِضلي ِفهِِِِاّلَله كُل   َ يَأ  ههر کهس  5؛َوَِرُسلولُُهَِف
در سهیره عملهی «. دوست دارد که خداوند و پیامبرش او را دوست بدارند، با مهماند غذا بخورد

راید حالل کرده بهود، در خورد و آنچه را خدا ب آن حضرت نیز آمده است که هر نوع غذایی را می
خورد؛ مگر آنکهه مهمهانی  کردند، می کنار خانواده و خدمتکاراند یا با کسانی که او را دعوت می

ترین غذا ههم نهزد ایشهان،  خورد. محبوآ  شد که در این تورت با مهمان غذا می بر آنها وارد می
 6های بیشتری در خوردن آن شرکت داشتند. غذایی بود که دست

 ع غذا قبل از مهمانل. شرو

لَِ»فرموده اسهت:  امام تادق ُأَِأوو ِ ِيَتََوضو ح  ْو مَِِِِصاِحُبِال َعلامِِِِقَب ل َِِِال قَو  لَدِِِالطو ِمِبَع  ِال َقلو  َْ َوِنِخل
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َعامِِ هاید را پهید از دیگهران بشهوید و بعهد از  خانه همیزبان  قبل از غذا باید دست تاحب 1؛الطو
این مطلب کنایه از آن است که میزبهان قبهل از دیگهران غهذا «. غذا آخر از همه دستد را بشوید

آن حضرت درباره علهتد نیهز خوردن را آغاز نماید و بعد از دیگران از غذا خوردن دست بکشد. 
   2«.برای اینکه کسی خجالت نکشد»فرمود: 

 کشيدن از غذا بعد از مهمان م. دست 

ِْ َِوِيَكُو ُِ»در این باره فرموده است:  امام تادق َِم ُْ لَلىَِِِصاِحبَِِِيََد ُِِِيَغ ِس ُِِِنِخ ال َمن ِزِل،ِِِلَنوُهَِأو 
ِِْ َِعََىِال َغَم ِْ ب    شوید، تاحب منزل است؛ زیرا او بهر تهبر  و آخرین کسی که دستد را می  3؛ِبالصو

 «.  کردن بر چربی و بوی گوشت بر دست سزاوارتر است

 کردن ن. بدرقه 

ِْ »موده است: باره فر در این  پیامبر خدا ََِِِِحقِِِِِّم ي  ِشىََِِِأ ِ ِِالضو يِملَکِِِتَم  ِْ َِح  ْ َجلُهِِمل ِْ َمَعُهِفَتُخ 
 «.اش کنی از حقوق مهمان است که تا آستانه در با او بروی و بدرقه 4؛ِإلَىِال بَاِبِ

 دادن س. هدیه 

اسهت هرگاه مهمان بر شما وارد شد ... ]هر گهاه خو»در این خصوص فرموده است:  امام باقر
 5«.برود،[ توشه نیکو همراهد کنید؛ زیرا این کار ]نشانه[ سخاوت است

 طلبی ع. پرهيز از شهرت

طلبی باشهد، خداونهد  هر کس اطعامی کند که در آن شههرت»نقل شده است:  از پیامبر خدا
   6«.دهد تا آنگاه که از حساآ خالیق فارغ شود در روز قیامت در شکم او آتد قرار می

 انداختن خویش سختی  ز به ف. پرهيز ا

تِهَِِِِأُخوكَِِِِإَذاَِأتَاكَِ»درباره یکی از وظایف میزبان فرموده است:  امام تادق َوِِإَذاِِِِبَماِِعن لَدكََِِِفأ 
ِلَهُِ  َ تَُهِفَتَكََو هر گاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شهد، همهان غهذایی را کهه در خانهه داری،  7؛َيَعو 

 «.و را دعوت کردی، در پذیرایی از او زحمت بکدبراید بیاور و هر گاه ا
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  . پرهيز از دعوت غيرواقعیص

وارد شده است که آن حضرت در مجلسهی نشسهته بهود. یکهی از  در سیره عملی امام تادق
که اسماعیل فرزند امام نیز همراه ایشهان  دوستداران نزد ایشان آمد، سالم کرد و نشست؛ در حالی 

کهه بهه  لس بلند شد و رفت، آن مرد نیز بها ایشهان همهراه شهد. امهاماز مج بود. وقتی امام
پهدر جهان! »گفت:  اش رسید، از مرد جدا شد و به خانه رفت. فرزندش اسماعیل به امام خانه

«. آوردن او در شهأن مهن نبهود بهه خانهه »فرمهود:  امهام«. چرا او را به خانه دعهوت نکردیهد 
 امهام«. کردیهد[ پس بد نبود کهه بهه ظهاهر، تعهارفی میآمد ] او هم که نمی»اسماعیل گفت: 

 1«.پسرم، خوش ندارم که خداوند مرا اهل تعارف ]غیرواقعی[ بنویسد»فرمود: 
 شمردن امکانات پذیرایی . پرهيز از اندک ق

ِِِكََفلى»شمردن امکانات پذیرایی فرموده است:  درباره پیامد اندک  پیامبر خدا ِءِِإث ملا َِأ    ْ ِبلال َم
َوانِهِِيَِ ُبِِإلَىِِإخ  ِّْ َِماِيَُق تَِق و گهذارد،  انسان را همین گناه بس که آنچه را پهید بهرادران خهود می 2؛س 

 «.اندک و ناقابل بشمارد
 کارگرفتن مهمان . پرهيز از به ر

خهردی  از بی 3؛ِبلالَمِْءِأ ِيَسلتَخِدَمَِضليفَهُِ َسلخافَ ِ »بهاره فرمهوده اسهت:  در این  پیامبر خدا
نیز وارد شده اسهت کهه کسهی  در سیره امام تادق«. ت که مهماند را به کار گیردشخ  اس

او را از این کار بازداشت  در خانه آن حضرت مهمان بود و برخاست تا کاری انجام دهد. امام
شدن مهمان نههی فرمهوده   گرفته کار  از به  پیامبر خدا»و خودش آن کار را انجام داد و فرمود: 

 4«.است
 گرفتن بدون اذن مهمان پرهيز از روزه . ش

دینهان  هر گاه مردی وارد شههری شهد، بهر سهاکنان آن شههر از هم»فرموده است:  پیامبر خدا
خودش مهمان است تا زمانی که از پید آنان برود... و بهرای آنهان شایسهته نیسهت روزه بگیرنهد، 

غذا بخواههد، ولهی بهرای مراعهات مگر با اجازه مهمان؛ مبادا که مهمان از آنها خجالت بکشد و 
 5«.حال آنها از خوردن خودداری کند

                                                           

 .190. همان، ص1
 .186، ص 2. همان،  ج 2
 .248، ص 9؛ ج العمال کیز. متقی هندی؛ 3
 .283، ص 6؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 4
 .151، ص 4. همان، ج 5
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 . وظایف مهمان2
 انداختن ميزبان سختی  الف. پرهيز از به 

پذیرفتم، به شرط آنکه سه قول بهه مهن »را دعوت کرد. حضرت به او فرمود:  مردی امیرمؤمنان
هسهت، از مهن دریهو نهورزی و بدهی ... از بیرون چیزی برای ما تهیه نکنهی؛ آنچهه را در خانهه 

 1مرد قبول کرد و حضرت دعوتد را قبول نمود.«. خانواده را به زحمت نیندازی
 ب. پذیرش دعوت مهمانی

عَوَةِإذاُِيعيلتُم»فرموده است:  پیامبر خدا ههر گهاه کسهی  2؛أجيبُواِالَداِعَىِإذاُِيعيتُم،ِِايتُواِالدو
 «.شما را دعوت کرد، دعوتد را بپذیرید

 فتن اجازهج. گر 

پیهامبر  3خداوند در قرآن دستور داده است برای ورود به خانه کسی، باید از او اجازه گرفتهه شهود.
هر گاه یکی از شما به غذایی دعوت شد و با فرستاده آمد، ایهن خهود »نیز فرموده است:  خدا

 4«.برای او اجازه است
 د. نشستن با پيشنهاد ميزبان

هر گاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شهد، ههر جهایی »موده است: باره فر  در این امام باقر
اش  خانه نسبت به مهمان، به موقعیهت خانهه گوید، باید بنشیند؛ زیرا تاحب خانه می که تاحب

 5«.آشناتر است
 رعایت مدت مهمانیهـ . 

یهد مهمانی سه روز است و بیشهتر از آن تهدقه اسهت. مهمهان نبا»فرموده است:  پیامبر خدا
چگونهه او را بهه گنهاه »گفتهه شهد: «. قدر نزد کسی بمانهد کهه او را بهه گنهاه و سهختی بینهدازد آن

 6«.تا جایی که چیزی براید نماند که برای او خرج کند»فرمود: «. اندازد  می
                                                           

 .189؛ ص الخصال. محمد بن علی تدوق؛ 1
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 خوردن . خوب و

 محبت شخصهی»خورد، فرمود:  باره به یکی از یاراند که با ایشان غذا می در این  امام تادق
شود. من خوش دارم کهه شخصهی از غهذای  خوردند از غذای او دانسته می  به برادرش از خوآ

   1«.کند من بخورد و خوآ بخورد؛ او با این کار، مرا خوشحال می
 . اقتدا به ميزبانز

ِِملنُهم»در این خصوص فرموده است:  پیامبر خدا ُهمَِرُجل   ُهمَِوِليَُؤمو  2؛َمِْزاَرِقَوما ِفََلِيَُؤمُّ
نماز آنها نشود؛ بلکه مردی از آن قوم بایهد امامتشهان را بهر عههده  هر کس مهمان قومی شد، پید

 «.بگیرد
 . دعا برای ميزبانح

هان، غذایی آماده ساخت و پیامبر و یاراند  جابر بن عبدالله نقل نموده است که ابوَهیَثم بن َتیِّ
«. برادرتهان را پهاداش دهیهد»د: فرمهو را دعوت کرد. چهون از خهوردن فهارغ شهدند، پیهامبر

هر گاه به خانه کسی رفتند و غذاید »دادن او چگونه است  آن حضرت فرمود:   پرسیدند: پاداش
 3«.دادن اوست  اش را نوشیدند و براید دعا کردند؛ این خود، پاداش را خوردند و نوشیدنی

 . افطار روزه مستحبیط

ِز»فرموده است:  پیامبر خدا ٍْ ِتَعالىِلَلُهَِصلوَمِأيُّماِزاِئ ُ ِإََلِكَتََبِاّلَله َْ َِفَأفَط اَرِأخاُ ِوِهَُوِصاِئم 
کهه روزه ]مسهتحبی[ گرفتهه اسهت و  رود، در حهالی  هر کس به دیدن بهرادرش مهی 4؛ذِلَکِاليَومِِ

 «.  نویسد اش را افطار کند، خداوند متعال روزه آن روز را براید می روزه

 . پرهيز از بردن همراه ک

هر گاه یکی از شما به غذایی دعوت شد، فرزندش را به دنبال خود »فرموده است:  خدا رسول
 5«.راه نیندازد؛ اگر چنین کند، مرتکب حرام شده و با نافرمانی وارد ]مهمانی[ شده است

                                                           

 .278. همان، ص 1
 .261، ص 9؛ ج کیز العمال. متقی هندی؛ 2
 .259، ص 9. همان، ج 3
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 . پرهيز از روزه مستحبی بدون اجازه ميزبانل

ِإََلِِبلِِّذنِِهمإذاِضاَفِأَحُدكُمِِبقَوٍمِفََلِيَصومَِ»فرموده است:  پیامبر خدا ههر گهاه یکهی از  1؛ْو
 «.شما مهمان قومی شد، نباید روزه بگیرد، مگر با اجازه آنها

 وجو درباره غذا . پرهيز از پرسم

هر گاه بر برادر مسلمانت وارد شدی و غذایی به تو داد، بخهور و از »فرموده است:  اپیامبر خد
   2«.وجو مکن اد، آن را بنوش و درباره آن پرس]حالل[ بودن آن مپرس و هر گاه نوشیدنی به تو د

 . پرهيز از دستور دادنن

هشهت گهروه اگهر اهانهت »فرمهود:  در این مورد خطاآ به امیرمؤمنهان علهی پیامبر خدا
 3«.خانه دستور دهد...  شوند، جز خود را سرزند نکنند... مهمانی که به تاحب
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