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در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻮﻧ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺧﻮاﻧﺪم ،اﻣﺎ آﯾﺎ آداﺑ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎج ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻤﺮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ آن ﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻟْﺤﺞ اﺷْﻬﺮ ﻣﻌﻠُﻮﻣﺎت ﻓَﻤﻦ ﻓَﺮض ﻓﻴﻬِﻦ اﻟْﺤﺞ ﻓَﻼ رﻓَﺚ وﻻ ﻓُﺴﻮق وﻻ ﺟِﺪَال ﻓ اﻟْﺤﺞ وﻣﺎ ﺗَﻔْﻌﻠُﻮاْ ﻣﻦ ﺧَﻴﺮٍ ﻳﻌﻠَﻤﻪ اﻟﻪ وﺗَﺰودواْ ﻓَﺎنﱠ
ﺧَﻴﺮ اﻟﺰادِ اﻟﺘﱠﻘْﻮى واﺗﱠﻘُﻮنِ ﻳﺎ اوﻟ اﻻﻟْﺒﺎبِ ]ﺑﻘﺮه[۱۹۷ :
)ﺣﺞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ]ﻣﺎه[ ﻫﺎ ﺣﺞ را ]ﺑﺮ ﺧﻮد[ واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ]ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ[ در اﺛﻨﺎی ﺣﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی
و ﮔﻨﺎه و ﺟﺪل ]روا[ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﯿ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﺪ اﻟﻪ آن را ﻣداﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻮﺷﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ و ای ﺧﺮدﻣﻨﺪان از ﻣﻦ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ(.
ـ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎد اﻟﻪ و ﺗﺒﯿﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺣﻤﺪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﮔﺮاﻣ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد زﯾﺮا وی از آﻏﺎز اﺣﺮام ﺗﺎ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از آن در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .ﺣﺞ ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻃﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺪ و
ﻣﺮزی ﺧﻮش ﺑﺬراﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ از ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم دﯾﺪه ﻣﺷﻮد و ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ در ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و ﺧﻨﺪه و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺮدم و
دﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺮ زﯾﺎده روی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺎر ﺣﺞ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻟﻐﻮ و ﺑﯿﻬﻮدﮔ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه!
ـ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺟ و دﯾﺮان واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻟﻪ واﺟﺐ ﮐﺮده از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در وﻗﺖ آن و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ـ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و اﺣﺴﺎن و ﻧﯿ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾ و ﯾﺎری در ﻫﻨﺎم ﻧﯿﺎز و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ در ﺣﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاﺿﻌ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدﺣﺎم و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن زﯾﺮا
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رﺣﻤﺖ در ﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺷﻮد و اﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ اﻫﻞ رﺣﻤﺘﻨﺪ ،رﺣﻤﺖ روا ﻣدارد.
ـ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺪ دﻫﺎﻧ و ﺑﺪﮐﺎری و ﺳﺮﮐﺸ و ﺟﺪل در ﻏﯿﺮ ﯾﺎری ﺣﻖ دوری ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺪال ﺑﺮای ﯾﺎری ﺣﻖ در ﺟﺎی ﺧﻮد
واﺟﺐ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﺮان و آزار آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪو ﻣﺮﺗﺐ ﻏﯿﺒﺖ و ﻧﻤﺎﻣ و دﺷﻨﺎم و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
دﯾﺮان و ﻧﺎه ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﺎل اﺣﺮام و ﺧﺎرج از اﺣﺮام ،ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ در ﺣﺎل اﺣﺮام
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ـ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎدرﺳ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧ ﻫﻨﺎم
رﻣ ﺟﻤﺮات ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻨ زدﯾﻢ! و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﺮ ﺑاﺣﺘﺮاﻣ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﮐﻔﺶ و دﻣﭙﺎﯾ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓ ﺑﺎ ﺧﻀﻮع و در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف از رﻣ ﺟﻤﺎر ﮐﻪ ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ﺗﻌﺎرض دارد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺖاب اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻤﺮﻳﺪ اﻟﻌﻤﺮة واﻟﺤﺞ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ
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