
 
 
 
 
 
 

 

 مهمانان
 کیفر ردّ مهمان

فدایتان شوم چه می گویی درباره مسلمانی که نزد مسلمانی برای دیدار یا درخواست نیاز : عرض کردم( ع)به امام باقر : ابوحمزه گوید  
! ای اباحمزه: ندهد و از خانه بیرون نیاید؟ فرموداذن ورود بخواهد؛ ولی او در حالی که خانه اش هست، به وی اجازه ورود رفته باشد و از او 

 هر مسلمانی نزد مسلمانی دیگر برای دیدار یا درخواست نیازی برود و او در خانه باشد و از او اجازه ورود بخواهدو صاحبخانه به استقبال
تم فدایتان شوم آیا پیوسته از رحمت خدا دور گف[ از روی تعجب. ]مهمان نرود پیوسته از رحمت خدا به دور است تا همدیگر را مالقات کنند

 !آری ای ابوحمزه: است تایکدیگر را مالقات کنند؟ فرمود

 ادب مهمان بودن

بر مهمان سزاوار نیست بی اجازه میزبان روزه بگیرد، مبادا برایش غذایی آماده کنند و فاسد : فرمود( ص)رسول خدا  :نهی از روزه    

 .شود

هشت گروه اگر اهانت شوند جز خود را ! ای علی: فرمود( ع)در وصیت خود به علی ( ص)رسول خدا  :صاحبخانهنهی از دستور به    

 ... .مهمان ناخوانده، مهمانی که به صاحبخانه دستور دهد، آن که از دشمنانش خیر بخواهد و : سرزنش نکنند

ه ادب ورزی نزد برادر این است که هرگاه بر سفره او غذا از جمل: فرمود( ع)امام صادق  :دست کشیدن از غذا قبل از صاحبخانه  

 . خورد پیش از وی از طعام دست بکشد

یکی از . حضرت برای هر یک از آن دو فرشی گستردآن . وارد شدند( ع)دو نفر بر امیرمؤمنان : فرمود( ع)امام صادق : کرامت پذیری    

 . بر آن بنشین، زیرا کرامت پذیری را جز نادان رد نمی کند: فرمود( ع)امیرمؤمنان. آن دو روی فرش نشست و دیگری خودداری کرد

یم ضمانت کنی دعوت تو را اگر سه چیز را برا: فرمود( ع)علی. را دعوت کرد( ع)مردی علی : فرمود(ع)امام رضا  :سادگی در مهمانی   

زی برای من چیزی از بیرون خانه فراهم نکنی و آنچه در خانه داری از من دریغ نور: آن چیست ای امیر مؤمنان؟ فرمود: گفت . می پذیرم
 .پس آن حضرت دعوتش را پذیرفت. می پذیرم: گفت. و خانواده ات را در تنگی نیندازی

سپس . است؛ و روز دوم و سوم پس از آن، صدقه به شمار می آید[ مهمان] مهمانی روز اول حقّ : فرمود( ص)رسول خدا : حد مهمانی  

چندان نزدش : چگونه او را به گناه وا می دارد؟ فرمود : پرسیدند . هیچ یک از شما بر برادرش وارد نشود که او را به گناه وا دارد: فرمود
 .بماند که چیزی نزدش نباشد بر او انفاق کند

مهمان دو شب پذیرایی ویژه می شود و در شب سوم او از افراد خانواده به شمار می آید هر چه نزدش فراهم شد : فرمود( ص)رسول خدا   
 .می خورد
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