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مقدمه
فراهمکردن آمادگيهاي ذهني ،روحييي و ايينازاي اا ييران ي اهلل الحييراب ييراي
ارک در ض اف عظ م الهي در موسم حج همواره اا دغدغههاي ماول ان اجرا ي و
فرهنگي حج وده اس  .همي د دغدغييهها ييود کييه در سييا هاي گذايياه مسيالو ن و
ماول ان امر را واداا تا راي وصو ه چن د مقصدي ،تدا ري اتخاذ و چارهجويي
نمايند.
اا جمله سااوکارهاي مؤثر ،پ ش ني ،طراحي و رگزاري جلسات تييوج هي ييراي
اا ران قبل اا عزيم و هنگاب سفر وده اس که امروا هصورت يک سن حسنه و
پذيرفاه اده درآمده اسي  .امييا «ايييد جلسييات چگونييه اداره اييود» و «چييه محاييوا و
موضوعاتي در آن ارا ه گردد» ،اا مسا ل مهمي ودند که مسالو ن حييواه نماينييدگي
وليفق ه در امور حج و ايارت و ساامان حج و ايارت را ييه رنامييهريزي ،طراحييي،
تدويد دساورالعملها ،چارچوبها و ضييوا و وادار سيياز تييا يير اسييا اييرايو و
امکانات و اقاضا ات مخاطبان ،امان ،مکييان ،سييااوکار مناسي و منعطييا انديدي ده
اود .ااايدرو اا سييا  ،1385معاوني آمييواپ و پييقوهش وقي حييواه نماينييدگي
وليفق ه در امور حج و ايارت اقداب ه طراحي و تدويد عناويد و سرفصييل جلسييات
توج هي و آموااي اا ران نمود که گامي اراامند و اساسي ود.
تجارب حاصله و نظرات ارا ه اده روحان ون ،مديران و کاراناسان در زصييو
حجم ،گساره ،ک ف مباحث و موضوعات ،فرص ها و امان پ ش ني اده حسي
دساور نماينده محاييرب وليفق ييه در امييور حييج و ايييارت در کييارگروهي مادييکل اا
جمعي اا روحان ون ا تجر ه کاروانهاي حج و ايارت مييورد ررسييي قييرار گرفي .
ثمره تالپ گروه ،ه اصالحاتي در تعداد ،موضوعات و چ دمان جلسات منجر اد.
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سرفصلهاي «مسا ل اجرايي حج» و «سالم و هدااي » ن ييز ييه ترت ي ييا تييالپ
جمعي اا مسالو ن آمواپ گروه آمواپ و پقوهش ساامان حج و ايارت و مسيالو ن
مرکز پزاکي حج و ايارت در هال احمر جمهوري اسالمي ايران تدويد و ارا ه اد.
پس اا حج تماع سا  1396و پ رو رگزاري جلسات آس اناسييي آمواپهيياي
اا ران حج تماع ،در نحوه رگزاري و تعداد جلسات آموااي و ييهتبع آن در رزييي
موضوعات و مباحييث آموااييي ،تا راتييي ايجيياد اييد و گييرايش ييه سييم اجييراي
تخصصي و عناي ه مخاط محوري سوق ياف .
حاصل تالپ جمعي ايد عزيزان در ايد مجموعه تنظ م و در ازا ار مديران محارب
و روحان ون معييزا کاروانهييا قييرار ميگ ييرد ،تييا يير اسييا آن جلسييات آموااييي و
توج هي اا ران چه قبل اا عزيم و چه در هنگاب سفر رنامهريزي و اجرا اود .الباييه
ايد دان معني ن س که رويکرد معاون فرهنگييي ،حييذق زالق هييا و ا اکييارات
ارانده اخصي مديران و روحان ون محارب ااييد ،لکييه در صييدد اسي تييا ييا تع ي د
چارچو ي رواد ه يک انسجاب ،هماهنگي و همگرايي در امر آمواپ اا ران دس
يا د؛ لذا هرگونه ا اکار و اقداب اراندهاي که ه غنيسااي جلسات اا ييران انجامييد،
مورد اساقبا زواهد ود .توص ه اک د ر ايد اس که تالپ گردد ،مباحث و محاييوا
در هم د چارچوب ارا ه اود .قطعاً اايياراد در موضييوعات ييهعنوان يکسييان ييودن
سطوح مطال و ا وه ارا ه نخواهد ود و ن ز مانع اا زالق ها و هرهوري اايساه اا
تجر هها هتناس اقاضا ات زا هر کاروان ه حسي اييرايو جمع اييي ،تحصي لي
و ...نخواهد ود؛ چنانچه رويه ماعارق و معمو مراکز آموااي رسمي و غ ررسييمي
در ارا ه مباحث و رگزاري دورههاي آموااي هم دگونه اس .
يترديد ايد مجموعه ن ز ا کاسييايهايي رو روسي  ،ام ييد اسي ييا مييدد الهييي و
امعاننظر روحان ون و مديران محارب کاروانها و ساير ماول ان و صاح نظران اوان م
در هبود خدي و رفع نواقص آن راي سا هاي آتي ن ز توف ق يا م.
معاونت فرهنگی

تذکرات کلی
 .1مناس اس عالوه ر کايياب حاضيير ،کايياب «دسيياورالعملها و اي وهنامههاي
آموااي حج تماع» ن ز هدق مطالعه و عمل اود.
 .2هر جلسه آموااي ا تالوت کالباهلل مج د آغيياا اييود و حايا مکييان در هيير
جلسه ،يک آيه و رواي در زصو معييارق ،آداب و اسييرار حييج و ايييارت
ته ه و قرا اود.
 .3طبق رويکرد مخاط محور در آمواپهاي سييا جيياري ،رگييزاري جلسا
آموااي اا ران کاروانها ه ارح ذيل اقداب اود:
• جلسات آموااي در ايران:
 oده جلسه عمومي راي همه اا ران کاروانهاي مدينه او و دوااده جلسه
در کاروانهاي مدينهدوب
 oسه جلسه ويقه انوان حجگزار
 oجلسات ويقه اعضاي گروه ياوران حجييا (يييک جلسييه در کاروانهيياي
مدينه او و دو جلسه در کاروانهاي مدينهدوب)
 oسه جلسه راي اا ران فره خاه
• جلسات آموااي در موسم:
 oدوااده جلسه عمومي راي همه اا ران (چهييار جلسييه در مدينييه و هدي
جلسه در مکه)
 oچهار جلسه ويقه انوان حجگزار (دو جلسه در مکه و دو جلسه در مدينه)
 oجلسات ويقه اعضاي گروه ياوران حجا (در کاروانهاي مدينه او  ،دو
جلسه در مدينه و يک جلسه در مکه؛ در کاروانهيياي مدينييهدوب ،يييک
جلسه در مکه و يک جلسه در مدينه)
 oسه جلسه راي اا ران فره خاه (دو جلسه در مکه و يک جلسه در مدينه)
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تذکر :جلسات ازاصاصييي ميتوانييد در ادامييه جلسييات عمييومي رگييزار اييود ،امييا
رگزاري دو جلسه آموااي عمومي در يک روا امکانپذير ن س ؛ چنانچييه تا ييري
در نحوه رگزاري جلسات آموااي و توج هي ايجاد اود ،اا طريق معاون فرهنگي
ه اطالع کارگزاران محارب فرهنگي کاروانها زواهد رس د.
 .4جداو توايع مباحث آموااي در جلساتي که اااره اد ،در صييفحات آينييده
زواهد آمد .راي اسافاده آسانتر ،توجه ه نکات ذيل ضروري اس :
• در ايد جدو ها ييه موضييوعات درسييي ،تعييداد جلسييات آموااييي و مکييان
رگزاري آنها ،مجموع جلسات مورد اناظييار جهي اجييرا در هيير موضييوع و
حداقل امان در نظر گرفاه اده راي اجراي آن موضوع درسي اايياره اييده
اس .
• جه تسه ل اجراي جلسات آموااي در مکه مکرمه ،امان اجراي آنها ييه
چهار خش تقس م اده اس  :قبل ،ح د و پس اا اييياب تدييريق و تعييدادي اا
جلسات هم در ازا ييار کييارگزاران فرهنگييي و اجرايييي گذاايياه اييده تييا ييه
فرازور امان حضور در مکه راي اجرا تصم مگ ري نمايند .ييهعبارتديگر،
تعدادي اا جلسات آموااي در مکه مکرمه ،ايد هگونهاي رنامهريزي اود
که الزاماً پ ش ،ح د يا پس اا اياب تدريق اجرا اوند.
 .5مجموع امان آمواپ عموب اا ران 36 ،ساع مف د ،مدتامان آمواپ ويقه
انوان  7ساع مف د و امان آمواپ ويقه ياوران حجا  4سيياع رنامييهريزي
اده اس ؛ ر هم د اسا  ،مدتامان اجييراي هيير مبحييث ،هصييورت کلييي در
ا اداي هر فصل آمييده و اايسيياه اسي کييارگزاران محاييرب فرهنگييي و اجرايييي
مطال را در سقا اماني تع داده ارا ه نمايند .ديهي اس تنظ م وقي ارا ييه
مباحث در هر جلسه ،ر عهده کارگزاران محارب نهاده اده اس .
 .6در ا اييداي هيير جلسييه آموااييي ،اييماره جلسييه پ ديينهادي ييراي سييهول در
رنامهريزي کارگزاران محارب فرهنگي و اجرايي ،در اده اس  .مقاضي اس
کارگزاران محارب ،گزارپ اجراي آمواپ در کاروانهييا را ييهدق در سييامانه
ثب نمايند تا مبناي تصم مگ ري در سا هاي آينده قرار گ رد.
 .7ذيل سرفصل هر جلسه ،مطالبي تح عنوان «مباحث کل دي» جهي سييهول
دسارسي زادمان محارب فرهنگي کاروانها ارا ه اده اس تا در صييورت عييدب

  10عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

امکان مراجعه ه منا ع ،اوانند خدي اا مطال را راي اا ران و مخاطبييان زييود
ااگو نمايند .ديهي اس مطال کاملتر و جامعتر اا طريق منا ع کاا خانهاي و
نربافزارها در ازا ار زادمان محارب فرهنگي اس .
 .8چنانچه در کااب دساورالعملها و ا وهنامههاي آموااي حج تماييع ذکيير اييده،
سرفصلهاي مباحييث اجرايييي توسييو مييديران محاييرب کاروانهييا و سرفصييلهاي
هداا و سالم توسو پزاييکان معرفياييده اا جاني مرکييز پزاييکي حييج و
ايارت در هال احمر در کاروانها اجرا مياود .مسالول ارا ه ساير موضييوعات
در جلسات آموااي ر عهده روحاني محارب کاروان اسي  ،امييا در کاروانهييايي
که مع د در آنها حضور دارد ،موضوعات ذيل توسو مع د ارا ه مياود:
 oاحکاب عمومي
 oتاريخ و س ره
 oاماکد مذهبي
 oمهارتها و سبک اندگي اسالمي
 .9جه اجراي جلسات آموااييي عييالوه يير منييا ع معرفييي اييده در ا اييداي هيير
مبحث ،مناس اس اا لوحهاي فدييرده و نربافزارهيياي مييرتبو ييهويقه «مسييافر
قبله »3که توسو مديري آمواپ تول د اده هره رد.
 .10گييزارپ جلسيييات آموااييي رگيييزار ايييده ،حاميياً در سيييامانه آميييواپ
( )amoozeshbeseh.irثبيي اييود ،چييرا کييه مبنيياي اراايي ا ي عملکييرد
کارگزاران زواهد ود .ديهي اس عدب تکم ل فربهيياي گييزارپ جلسييات ييه
منزله عدب اجراي رنامه آموااي تلقي اده و اما اا منفي منظور زواهد اد.
 .11جلسييات آموااييي ويييقه اا ييران فره خاييه و گييروه ييياوران حجييا طبييق
دساورالعمل مر وطه در ايران و موسم رگزار و گزارپ اود.
 .12جلسات آموااي ويقه ييانوان حجگييزار توسييو مع نييههاي کاروانهييا ،طبييق
دساورالعمل ا الغي در ايران و موسم ،رگزار و گزارپ اود.
 .13مقاضي اس ا راي اصالح قرا ي نميياا و تلب ييه ،اميياني در کنييار جلسييات
آموااي در نظر گرفاه اود.
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جدول توزيع مباحث جلسات آموزشي عموم زائران در
کاروانهاي مدينه اول
ردیف

10

4

2

1

1

4

-

-

مجموع جلسات آموزشی
به تفکیک مکان برگزاری

مجموع جلسات آموزشی
کاروانهای مدینه اول

ایران

احکاب عمومي
6
مناسک حج
7
ازالق و آداب
4
اسرار و معارق حج و ايارت 5
تفس ر آيات حج
4
مهارتها و سبک اندگي اسالمي 5
اماکد مذهبي
3
تاريخ و س ره
6
عقايد
5
مسا ل س اسي و اجاماعي 2
مسا ل اجرايي
10
هداا و سالم
4

3
3
1
3
1
3
3
1
1
4
2

2
1
1
1
2
1

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
2
4
2
2
3
2
3
1

10
16
6
11
5
10
9
13
9
5
21
8

90
270
90
150
90
120
180
180
150
60
630
150

موضوعات درسی

مدینه

پیش از تشریق

حین تشریق

پس از تشریق

در اختیار

مجموع جلسات
هر موضوع درسی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مجموع زمان (دقیقه)

مکان برگزاری
مکه

 22جلسه
 10جلسه در ایران و  12جلسه در سفر
 2160دقیقه

مجموع زمان آموزش (دقیقه)

 1380دقیقه مباحث معرفتی و مناسک ( 10موضوع)
 630دقیقه مباحث اجرایی (یک موضوع)
 150دقیقه مباحث بهداشت و سالمت (یک موضوع)
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جدول توزيع مباحث جلسات آموزشي اختصاصي زائران
در کاروانهاي مدينه اول
الف) جلسات ویژه بانوان حجگزار

1

احکاب و مناسک

3

2

2

7

170

2

ازالق و آداب سفر حج

1

0

2

3

75

1

1

0

2

50

2

1

0

3

75

5

انوان اسوه

1

0

1

2

30

6

اماکد مذهبي مدينه منوره

0

1

0

1

20

3

2

2

-

-

ردیف

مجموع جلسات
هر موضوع درسی

مجموع زمان
(دقیقه)

مکان برگزاری
موضوعات درسی

3
4

مسا ل زا

انوان

مهارتها و سبک اندگي
اسالمي

مجموع جلسات آموزشی
به تفکیک مکان برگزاری
مجموع جلسات آموزشی اختصاصی
بانوان در کاروانهای مدینه اول
مجموع زمان آموزش (دقیقه)

ایران

مدینه

مکه

 7جلسه
 3جلسه در ایران و  4جلسه در سفر
 420دقیقه

تذکرات کلی 13 

ب) جلسات ویژه یاوران حجاج

ردیف

موضوعات درسی

1

تعاون و هم اري در سفر

ایران مدینه مکه

حج و ايارت
2
3

ايدها و نبايدها
فرايند اجراي فعال

ها

مجموع جلسات آموزشی
به تفکیک مکان برگزاری

مجموع زمان
(دقیقه)
مجموع جلسات
هر موضوع درسی

مکان برگزاری

1

0

0

1

60

0

1

0

1

60

0

1

1

2

120

1

2

1

-

-

مجموع جلسات آموزشی اختصاصی

 4جلسه

یاوران حجاج در کاروانهای

 1جلسه در ایران

مدینهاول

و  3جلسه در سفر

مجموع زمان آموزش (دقیقه)

 240دقیقه
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جدول توزيع مباحث جلسات آموزشي عموم زائران
در کاروانهاي مدينهدوم

 4اسرار و معارق حج و ايارت 6
5
تفس ر آيات حج
4
 6مهارتها و سبک اندگي اسالمي 5
7
اماکد مذهبي
2

1 1 1 1

1

150 11

- - - 1

-

5

90

4 - - -

1

120 10

1 1 1 1

3

9

180

8

تاريخ و س ره

6

2 - 1 1

3

180 13

9

عقايد

6

2 - - -

1

9

150

1 - 1 -

 10مسا ل س اسي و اجاماعي 3
11
مسا ل اجرايي
3 1 1 2 12
12
هداا و سالم
2 - - 1 4

-

5

60

2

630 21

1

8

150

4 1 1 2 12

4

-

-

ردیف

ایران

3

ازالق و آداب

5

- 1 - -

-

6

90

مجموع جلسات آموزشی
به تفکیک مکان برگزاری
مجموع جلسات آموزشی
کاروانهای مدینهدوم
مجموع زمان آموزش (دقیقه)

پیش از تشریق

2

مناسک حج

2 1 1 2 10

-

270 16

حین تشریق

در اختیار

مدینه

مجموع جلسات
هر موضوع درسی

1

احکاب عمومي

7

2 - - -

1

10

90

پس از تشریق

موضوعات درسی

مجموع زمان
(دقیقه)

مکان برگزاری
مکه

 24جلسه
 12جلسه در ایران و  12جلسه در سفر
 2160دقیقه
 1380دقیقه مباحث معرفتی و مناسک ( 10موضوع)
 630دقیقه مباحث اجرایی (یک موضوع)
 150دقیقه مباحث بهداشت و سالمت (یک موضوع)
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جدول توزيع مباحث جلسات آموزشي اختصاصي زائران
در کاروانهاي مدينهدوم
الف) جلسات ویژه بانوان حجگزار

1

احکاب و مناسک

3

1

3

7

170

2

ازالق و آداب سفر حج

1

-

2

3

75

1

1

-

2

50

4

مهارتها و سبک اندگي اسالمي

2

-

1

3

75

5

انوان اسوه

1

1

-

2

30

6

اماکد مذهبي مدينه منوره

-

1

-

1

20

3

1

3

-

-

ردیف

مجموع جلسات
هر موضوع درسی

مجموع زمان
(دقیقه)

مکان برگزاری
موضوعات درسی

3

مسا ل زا

انوان

مجموع جلسات آموزشی
به تفکیک مکان برگزاری

ایران

مدینه

مکه

مجموع جلسات آموزشی اختصاصی بانوان
در کاروانهای مدینه اول

 7جلسه
 3جلسه در ایران و  4جلسه در سفر

مجموع زمان آموزش (دقیقه)

 420دقیقه
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ب) جلسات ویژه یاوران حجاج

ردیف

1

تعاون و هم اري در سفر

3

ايدها و نبايدها
فرايند اجراي فعال

1

-

-

1

60

1

-

-

1

60

-

1

1

2

120

2

1

1

-

-

ایران مدینه مکه

حج و ايارت
2

مجموع جلسات
هر موضوع درسی

موضوعات درسی

مجموع زمان
(دقیقه)

مکان برگزاری

ها

مجموع جلسات آموزشی
به تفکیک مکان برگزاری

مجموع جلسات آموزشی اختصاصی
یاوران حجاج در کاروانهای مدینه
 2جلسه در ایران و  2جلسه در سفر
اول
 4جلسه

مجموع زمان آموزش (دقیقه)

 240دقیقه

بخ

ش اول:

فص
ل اول:

عم
جلسات آموزشی وم زارئان
عم
اح کام ومی

تذکرات اجرایی:

 .1در صورت حضور مع د در کاروان ،ايد مبحث توسو ايدان ارا ه اود.
 .2مدت امان در نظير گرفاييه اييده ييراي ايييد مبحييث در ايييران و موسييم،
مجموعاً  90دق قه اس .
 .3امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

اهداف آموزشی احکام عمومی:

آانايي ا احکاب عمومي مورد ا االي اا ران و حجگزاران
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1رسالههاي عمل ه مراجع عظاب تقل د
 .2در نامه فقه و مناسک؛ عبا

ظه ييري و رضييا هواي اري ،مييديري

آمواپ
توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

-1

-2

-3

-4

-5
-6

در طرح و ان احکاب ارتباط آنها ه مناسک حج و مدروط ودن صح آن
ه انجاب درس رزي احکاب عمومي مباال ه توجه اود ،لذا ه م زان ضرورت
و ن اا اکافا گردد.
توص ه مياود در تب د احکاب ا توجه ه آيات و روايات ذکر اده در ذيل هر
مبحث ،ه ابهات و سؤا ت مطرح اده در ايد حواه دون ذکر ابهه توجه و
پاسخ آن مساد و منطقي ه طور ضمني ارا ه اود؛ همانند ابهات در
زصو اصل تقل د ،پرداز زمس ،ا وه وضو سازاد و...
پ ش اا ان احکاب ارعي هار اس اا ران اا ح ث مرجع تقل د دساه ندي
اوند و تنها ه ان فااوا و نظرات مراجع تقل د داراي مقلد در کاروان سنده
اود.
در ان احکاب ارعي ه مسا ل مباال ه در موسم حج توجه اود .همانند وضو
گرفاد ا آب ارب در اماکد عمومي و مسجدالنبي 9و مسجدالحراب،
پواش انوان در نماا ،نماا در هواپ ما ،نمااهاي واج غ ر اا نمااهاي يوم ه.
اا طرح مسا ل ازاالفي غ رضروري در جلسات عمومي اجاناب اود و ه ان
فااواي مورد اتفاق مراجع عظاب رحس مقلدان اا ران سنده اود.
در ان احکاب همانند وص  ،اکات و لقطه ا رويکرد پاسخ ه ن ااهاي
حجا در حج مورد توجه قرار گ رد ،لذا اا طرح تفص لي مسا ل و غ ر مباال ه
اجاناب اود.

احکام عمومي :جلسه اول
موضوع :اهم اناز احکاب فقهي و تقل د
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه او (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1ضرورت و وجوب اناز
 .2تقل د
 oوجوب تقل د راي افراد غ ر مجاهد
 oارايو مرجع تقل د و راه اناز ايدان
 oراههاي دسا ا ي ه فااواي مراجع
 oقا ر تقل د
 oتقل د ا ادايي اا مرجع انده

احکاب هويقه در حج

مباحث کلیدي:

• قبل اا ان ضرورت تقل د هزصو در مناسک حج ا توجه ه آيات و
روايات اير ه تب د اصل مسالله تقل د در مکا اهل  :پردازاه اود .در
ايد زصو در چرايي تقل د ه ايد موارد ميتوان پرداز :
 .1دلیل عقلی :حکم عقل در رجوع غ ر کارانا ه کارانا يا تالپ
در اينکه زود فرد ،کارانا اود .همه افراد جامعه در جايجاي
اندگي زود ،سراغ ماخصص و کارانا ميروند.
 .2دالیل نقلی:
( .نحييل،
 oآيه سؤا اا اهل ذکر:
)43
 oتوق ع اريا:
(کما الديد)484 ،1 ،
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o

(البرهان في تفس ر القرآن)256 ،1 ،
 oدر ايد زصو  ،ميتوان ه آيه َنفر (تو ه ،)122 ،مقبوله عمر د
حنظله و مدهوره ا ي زديجه ن ز اساناد نمود.
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احکام عمومي :جلسه دوم

موضوع :طهارت
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1وضو
 oچگونگي وضو
 oمقدار واج در اسادو و مسح اعضاي وضو
 oموارد وجوب وضو (طواق ،نماا ،نماا طواق و)...
 oمبطالت وضو
 .2ت مم (تذکر کل ات)
 .3غسل
 oاقساب غسل
 غسلهاي واج غسلهاي مساحبي oچگونگي انجاب غسل
 oارايو صح غسل

مباحث کلیدي:

• در ان مسا ل وضو و طهارت ييه آييه  6سييوره ما ييده ،آيييه  43سييوره نسييا و
رواي اراره (الکافي )25 ،3 ،راي تب د و مساند نمودن احکاب قبييل اا
ان مسا ل اااره اود.
• در حث طهارت ،فاواي عضي اا مراجع در کفاي رزي غسلهاي مساحبي
اا وضو ان اود.
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احکام عمومي :جلسه سوم

موضوع :نماا
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه سوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:
 .1اهم و جايگاه نماا در اسالب
 .2اهم نماا او وق و جماع
 .3اقساب نماا
 oنمااهاي واج
 oنمااهاي مساحبي
 .4ارايو و مقدمات نماا
 .5واجبات نماا
 .6مبطالت نماا
 .7نماا جماع (نماا جماع ا اهلسن )
 .8نماا مسافر
 oقصر و اتماب نماا در مکه و مدينه (اماکد تخ ر)
 .9نمااهاي مساحبي (نماا ايارت ،نماا تح )
 .10نماا قضا
مباحث کلیدي:

• در زصو اهم و جايگاه اقامه نماا هويقه نماا او وق
اا ان احکاب آنها ه آيات و روايات اير اساناد اود.
 .1ثا ودن وق نماا:
(نسا )103 ،
 .2نمااهاي يوم ه:
(طور)40-39 ،
*
(اسرا )78 ،
 .3امان نمااهاي يوم ه:
و جماع

قبل
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 .4نماا جماع :
 .5مراقب

( قره)43 ،

اا نماا:

(انعاب)92 ،
 .6ضايعکنندگان نماا:

•

•
•
•
•
•

(مريم)59 ،
*
*
 .7عذاب سييخ تارکييان نميياا:
(مدثر)43 - 40 ،
*
 .8اساعان اا صبر و نماا:
( قره)45 ،
ه لزوب صح قرا اذکار نماا و تلب ه اااره اود .همچن د ه فرازور امان،
در جلسات آموااي اماني ه ايد مسالله ازاصا داده اود ،قرا اذکار
نماا و تلب ه اا ران مورد ررسي قرار گ رد و تذکرات اب جه اصالح ه
اا ران داده اود.
در نمااهاي تح مساجد تذکر داده اود که ميتوان ن نماا قضا کرد تا
هم ثواب تح را رد و هم نماا قضا انجابگرفاه اود.
نماا قضاي پدر ر فراند اراد و همچن د قضاي نماا آيات تذکر داده اود و
در مسالله وص و اداي ديد مسا ل ارعي ،ايد موارد يادآوري اود.
مسا ل ح ا ،حجاب و عفاق ذيل مبحث لبا نمااگزار در حث مقدمات و
ارايو نماا طرح اود.
در نماا جماع حرب ،مسالله اساداره تذکر داده اود.
در اب ارک در نماا جماع ا اهلسن ه روايات ذيل اساناد اود:
اماب صادق 7فرمودند:
9
o
(وسا لالد عه)299 ،8 ،
(وسا لالد عه)299 ،8 ،
o
o

(وسا لالد عه،8 ،

)301

  24عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

احکام عمومي :جلسه چهارم

موضوع :زمس و اکات
مکان :ايران

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه چهارب (ايران)
سرفصلها:

 .1موارد وجوب اکات و زمس

 .2احکاب و مصرق زمس و اکات
 .3زمس ف شهاي ثب نامي حج
 .4ارتباط اکات و زمس ا حج
 .5رد مظالم
مباحث کلیدي:

• قبل اا ورود ه احکاب زمس و اکات جه تب د جايگاه روايي و قرآني
آن ،آيات و روايات ذيل قرا و هازاصار توض ح داده اود:
 .1آيه زمس:
(انفا ،
)41
 .2رواياي در اب زمس:

 .3آيه اکات:

(الکافي،1 ،

)543-439
(تو ه)103 ،
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 .4مصارق اکات:
(تو ه)60 ،
• در ان مسا ل زمس و اکات موارد اير مورد اهاماب قرار گ رد:
 .1اا تکرار مسا ل زمس در جلسات اجاناب اود.
 .2در مسا ل زمس ه کل ات و ضرورت آن سنده اود.
 .3حکييم رد مظييالم در زصييو حقالنييا و تييدارد زسييارت آن
هزصو کارمندان و کارکنان دسيياگاههيياي دولاييي و اييرک هاي
زصو در اسافاده اخصي اا اموا عمومي تذکر داده و ان اود.
 .4طرح مسا ل اکات درصييورتيکه اا ييران مدييمو آن ااييند ييه ييان
کل ات آن اکافا اود همانند کاروانهايي که داراي اا ران کداورا يا
اغدار و ...هساند.
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احکام عمومي :جلسه پنجم

و لقطه

موضوع :وص

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه ادم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه پنجم (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:

 .1وص
 oاساحباب وص
 oا وه وص
 oاحکاب وص

 .2اموا لقطه
مباحث کلیدي:

• در ان مسا ل و احکاب وص  ،آيه ذيل جه
توض ح داده اود.
.1
( قره)180 ،
 .2همچن د ميتوان ه آيه  106سوره ما ده ن ز مراجعه کرد.
• در مسالله لقطه ه مسا ل و مدکالتي که در مکه و مدينه هويقه در م قات و
مسجدالنبي و مسجدالحراب اا ران ا آن مواجهاند تذکر و ان اود ا تأک د ر
رنداااد و جا جا نکردن اا ا و اموا پ دا اده.
• ه اا ران تذکر داده اود در صورت مفقودادن يا مدابهادن کفشهييا ،حييق
ان اهم

اسافاده اا کفش ديگران دون اذن آنان را ندارند.

آن ،قرا

و
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احکام عمومي :جلسه ششم

موضوع :رواه و نذر
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دهم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هدام (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:

 .1رواه قضا در سفر

 .2رواه مساحبي در سفر
 oسه روا رواه مساح

در مدينه منوره راي رآورده ادن حاج

 .3رواه نذر در سفر
 .4نذر

 oکف

نذر

 oاحکاب نذر
مباحث کلیدي:

 .1در ان مسالله نذر ،مسالله وفاي ه عهد هم ان و اهم آن تدريح اود.
 .2در مسالله نذر در زصو نذور راي اندازاد دازل ضريح يا مساجد و اماکد
همانند مرقد اريا پ امبر ،9ق ع اريا يا کعبه يا مسجد ا ع ان ،اا ران
توج ه و راهنمايي اوند و اا مواردي که امکان اداي آن ن س يا موهد
مي ااد ،اجاناب داده اوند.
 .3تذکر داده اود چنانچه رواه قبل اا اياب تدريق ،موج ضعا در انجاب
مناسک حج اود ،اب اس اا ايد امر پره ز کنند و عد اا اياب تدريق جبران
نمايند.
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احکام عمومي :جلسه هفتم

موضوع :طهارت و نماا در حرم د اريف د
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او (عر ساان) مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دواادهم (ايران) مکان :ايران
سرفصلها:

 .1طهارت

 .2نماا

 oاحکاب وضو و غسل
 oنماا ا غسلهاي مساحبي
 oوضو ا آب ارب اماکد عمومي
o
o
o
o
o
o

اوقات نماا
تفاوت نماا اهل تسند ا ا ع ان
قصر و اتماب
اتصا صفوق
نماا در هواپ ما
سجده يير چ زهييايي کييه مجيياا مي ااييد (عييدب اسييافاده اا مهيير و ...در
مساجد و نمااهاي اهلسن )

مباحث کلیدي:

• در ان احکاب نماا ،ه مسالله سجده ر اا ايي که سجده ر آنها صح ح اس
و اجاناب ر سجده ر امور مدابه و موهد همانند دساما کاغذي و همچن د
محدودي هايي که در سفر در زصو ما يصح عل ه السجود وجود دارد،
تذکر داده و ه آن توجه اود.
• اا جمله تفاوتهاي نماا اهل تسند ا ا ع ان ،تکاا و آم د گفاد آنان اس
که اب اس ه اا ران تذکر داده اود که اا آن اجاناب نمايند.
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احکام عمومي :جلسه هشتم

موضوع :ايارت
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دهم (عر ساان)
مکان اجرا :مدينه
سرفصلها:

 .1ايارت
 oاوقات ايارت
 oاحکاب ايارت
 oنا

در ايارت

 oنماا ايارت
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احکام عمومي :جلسه نهم

موضوع :احکاب حرب و مسجد
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب (عر ساان) مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه او (عر ساان)

مکان :مکه

سرفصلها:

 .1احکاب حرب و مسجد
 oاحکاب مسجد
 oنماا تح

مساجد

 oمساحبات حضور (نماا ،قرآن)
 oلقطه
مباحث کلیدي:

• روايات ثواب نماا در مسجدالحراب
7
.1

.2

(مد يحضره الفق ه،1 ،

)228

9
(مد يحضره

الفق ه)228 ،1 ،
• روايات ثواب زواندن و زام قرآن در مکه
7
.1
(مد يحضره الفق ه)227 ،2 ،
 .2همچن د ميتوان ه رواي مندر در کااب الکافي،2 ،
نمود.

 613مراجعه
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احکام عمومي :جلسه دهم

موضوع :احکاب مسجدالحراب
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه پنجم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه

سرفصلها:

 .1احکاب حرب و مسجد
 oحرم

کندن نخ پرده کعبه

o
 oنماا جماع اساداره

رون نبردن اا ا دازل مسجدالحراب و مسجدالنبي (قرآن)

مباحث کلیدي:

• پره ز اا س گارکد دن در حرب ،زودداري اا دادادن و عدب ايجاد مزاحم
راي ديگر اا ران تذکر داده اود.
• لزوب رعاي حرم حرب تب د اود.

فص
ل دوم:

ح
مناسک ج

تذکرات اجرایی:

 .1مدت امان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعاً
 270دق قه اس .
 .2امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

اهداف آموزشی مناسک حج:

انجاب صح ح اعما و مناسک حج اا سوي اا ران
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1در نامييه فقييه و مناسييک؛ عبييا

ظه ييري و رضييا هوا ي اري ،مييديري

آمواپ
 .2مناسک محدي؛ پقوهدکده حج و ايارت
توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

.1
.2

.3
.4

.5

در طرح و ان مسا ل ،اب اس ه مرجع يا مراجع مورد تقل د اا ران توجه
اود؛ لذا اا ان فااواي مراجعي که در کاروان مقلد ندارند ،اجاناب اود.
اا طرح مسا ل ازاالفي در ان فااوا اجاناب و ه مسا ل مورد اتفاق اکافا اود
و موارد زا را جداي اا جلسات عمومي راي آن دساه اا اا راني که
ن اامند آن مي ااند ،طرح گردد.
در ان مسا ل ،ه حد ضرورت اکافا اود و اا تفص ل غ رضروري اجاناب
اود.
اتوجه ه همراهي روحاني در کل ه اعما و مناسک ا اا ران محارب ،ديهي
اس ايدان در صحنه و هنگاب وجود مدکل يا سؤا راهنمايي اب را زواهند
نمود.
اايساه اس در آغاا طرح مسا ل حج ،آيه وجوب حج و روايات اهم حج
قرا و هازاصار ،توض ح داده اود.
.
• آيييه اسيياطاع :
(آ عمران)97 ،
7
• رواي اهم حج:
( .الکافي ،18 ،2 ،اب
دعا م ا سالب ،ح)3
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 .6مناس زواهد ود قبل اا ان احکاب حج ،در هر جلسه ه آيات و روايات
مرتبو اااره اود و در صورت امکان ،ه فلسفه و اسرار اعما ن ز اااره گردد.
 .7در ان هر مطل  ،جايگاه و اهم موضوع فقهي هدرساي تب د اود.
 .8در ان مسا ل و احکاب و مناسک اا القاي هر نوع اسار و اضطراب اجاناب
اود .در مح و آراب و ا آرامش ،يادگ ري ،آسانتر زواهد اد.
 .9عدب اکافا هصرق ييان مسييا ل در جلسييات عمييومي و توجييه ييه اا رانييي کييه
مدکل يا ارايو زا دارند ،در زار اا جلسه توص ه مياود.
 .10نسب ه ان احکاب و مناسک موردن اا کارگزاران کاروان توجه کافي مبذو
گردد.
 .11جه اناقا اا ران اا هال مکه ه مسجدالحراب ه مسالله اساظال ( نا ر فاواي
جمعي اا مراجع) توجه اود.

مناسک حج :جلسه اول

موضوع :ترس م نماي کلي مناسک عمره و حج تماع
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه او (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1اعما عمره تماع (احراب ،طواق ،نماا طواق ،سعي ،تقص ر)

 .2اعما حج تماع (احراب ،وقييوق در عرفييات ،وقييوق در مدييعر ،اوتييه در
مني ،رمي جمرات ،قر اني ،حلق يا تقص ر ،اعما مسجدالحراب)
مباحث کلیدي:

• نظر ه اينکه س اري اا اا ران راي اول د ار ه ايد سفر مدرق مياوند ،تصور
رواني اا کل فرايند و اعما حج ندارند ،لذا در فهم و درد مسا ل دچار
مدکل مياوند .ااايدرو اايساه اس  ،در اول د جلسه مناسک ،نماي کلي اا
تمامي مناسک حج و عمره تماع هصورت فرايندي طرح گردد و اا ورود ه
جز ات و فروعات در جلسه او اجاناب اود .ه ارح اير:
الا) اعما حج ا عمره تماع اروع مياود که داراي فرايندهاي اير اس :
 )1حضور در م قات و احراب عمره تماع (ن  ،پوا دن لبا احراب ،تلب ه)
 )2طواق زانه زدا
 )3نماا طواق
 )4سعي
 )5تقص ر
ب) حج تماع
 )1احراب در مکه (ن  ،پوا دن لبا احراب ،تلب ه)
 )2وقوق در عرفات
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 )3وقوق در مدعرالحراب
 )4حضور در منا راي اعما :
 رمي جمره در روا دهم و ياادهم و دواادهم قر اني حلق يا تقص ر اوته )5انجاب اعما مکه:
 طواق و نماا آن سعي -طواق نسا و نماا آن
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مناسک حج :جلسه دوم

موضوع :اقساب حج و اساطاع
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه سوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1اقساب حج (واج  ،مساح )

 .2اساطاع (مالي ،دني ،طريقي)
مباحث کلیدي:

• در حث اقساب حج ،اااره ه انواع حج نموده و ه ان مسا ل کلي حج ن ا اي
و حج واج غ ر ن ا اي اکافا اود.
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مناسک حج :جلسه سوم

موضوع :ن ا

و وص

ه حج

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه پنجم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه چهارب (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:

 .1ن ا

 .2وص

(ارايو ناي )
ه حج (ف ش حج ماوفي)

مباحث کلیدي:

 .1اب اس قبل اا ان مسا ل حج ن ا اي ،اا نوع حج اا ران اطالعات اجمالي
کس اود تا در صورت حضور افراد نا راي آنها جداگانه يا در صورت
قا لتوجه ودن تعداد آنها در جلسه مسا ل آن ان اود.
 .2در مسالله ن ا و وص ه حج ه مسا ل مباال ه موردن اا همانند مساط ع
نبودن و واج الحج نبودن ناي  ،معذور نبودن ناي و رضاي ورثه و ...توجه
اود.
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مناسک حج :جلسه چهارم

موضوع :م قات و احراب
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه هفام (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه پنجم (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:

.1
.2
.3
.4

م قات
مساحبات پ ش اا احراب
امان و مکان احراب
واجبات احراب

 oپوا دن لبا
 oن احراب
 oتلب ه
 .5محرمات احراب

احراب

مباحث کلیدي:

• در ان مسا ل م قات و احراب ه نوع سفر (مدينه او و مدينهدوب) ه مسا ل
زا م قات مرتبو توجه اود.
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مناسک حج :جلسه پنجم

موضوع :طواق و نماا آن
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه هدام (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ادم (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:

 .1جايگاه و انواع طواق (واج

و مساح )

 .2امان طواق
 .3واجبات و ارايو طواق
 .4مساحبات طواق
 .5نماا طواق
 oامان و مکان نماا
 oکف

نماا

مباحث کلیدي:

• اا ان تفص لي و ورود غ رضروري ه مسا ل اک ات در طواق راي اا ران
اجاناب اود .در صورت مواجهه ا آن در صحنه ،راهنمايي و حل نماي د.
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مناسک حج :جلسه ششم

موضوع :سعي و تقص ر
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه نهم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هفام (ايران)
سرفصلها:

 .1سعي
 oامان و مکان سعي
 oواجبات و ارايو سعي
 oمساحبات سعي
 .2تقص ر
 oامان و مکان تقص ر
 oک ف تقص ر
 oآثار تقص ر (زرو اا احراب)

مکان اجرا :ايران
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مناسک حج :جلسه هفتم

موضوع :احکاب د عمره تماع و حج
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دهم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هدام (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1رون رفاد اا مکه
 oتبديل ماه
 oدر همان ماه
 .2انجاب عمره مفرده
 .3طواق مساحبي
 .4طواق ن ا اي
مباحث کلیدي:

• نسب ه انجاب عمره مفرده عد اا پايان حج ذيل مبحث اعما
تماع تذکر داده اود.

د عمره و حج
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مناسک حج :جلسه هشتم

موضوع :احکاب احراب
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه نهم (ايران)
سرفصلها:

 oاحراب
 oواجبات و محرمات احراب
o
o
o
o
o

سن ها و مساحبات احراب
احراب در مسجد اجره
محرب ادن انان معذور
احراب ا نذر
تلب ه

مکان :مدينه
مکان :ايران
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مناسک حج :جلسه نهم

موضوع :اعما عمره تماع
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب (عر ساان)

مکان :مدينه

زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دهم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1عمره تماع
 oطواق و نماا آن
 oسعي
 oتقص ر
مباحث کلیدي:

• اا ان تفص لي و ورود غ رضروري ه مسا ل اک ات در طواق راي اا ران
اجاناب اود .در صورت مواجهه ا آن در صحنه ،راهنمايي و حل نماي د.
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مناسک حج :جلسه دهم

موضوع :عمره تماع نايبان و معذوران
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه چهارب (عر ساان) مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دواادهم (ايران) مکان :ايران
سرفصلها:

 .1اعما ويقه معذوريد
 oنا
 oطواق
 oنماا طواق
 oسعي
 oرمي جمرات
مباحث کلیدي:

 .1نسب ه عدب جواا رمي ناي در ا تذکر داده اود؛ لذا معذوريد اا رمي
در ا دهم که ناچار ه گرفاد ناي راي رمي هساند ،الزاماً ايد در روا اا
طرق منوب عنه رمي کنند.
 .2نسب ه تقديم اعما خدي اا اا ران هويقه انوان معذور ،اا قبل اطالعات
اب کس و اا ران راهنمايي اوند و در جلسات عمومي ،صرفاً ه طرح کلي
آن سنده اود.
 .3اا ان تفص لي و ورود غ رضروري ه مسا ل اک ات در طواق راي اا ران
اجاناب اود .در صورت مواجهه ا آن در صحنه ،راهنمايي و حل نماي د.
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مناسک حج :جلسه يازدهم

موضوع :اعما

د عمره و حج تماع

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه پنجم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه او (عر ساان)
مکان اجرا :مکه  /پ ش اا تدريق
سرفصلها:

 .1اعما

د عمره و حج تماع

 oمحرمات د عمره تماع و حج تماع
 oطواق مساحبي و ن ا اي
 oنماا طواق مساحبي
 oجمعآوري سنگريزه راي رمي جمرات در مکه
مباحث کلیدي:

• نسب ه انجاب عمره مفرده عد اا پايان حج ذيل مبحث اعما
تماع تذکر داده اود.

د عمره و حج
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مناسک حج :جلسه دوازدهم

موضوع :احراب حج تماع و مناسک انوان
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه ادم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه  /پ ش اا تدريق
سرفصلها:

 .1احراب در مکه

 .2محرمات احراب حج تماع

 .3اساظال ( هويقه در مداعر)
 .4مناسک انوان

 oتقديم اعما
 oوقوق اضطراري انوان در مدعرالحراب
 oرمي ابانه (ا دهم)
 oنا

ابانه انوان (رمي جمره عقبه)

مباحث کلیدي:

 .1جه اناقا اا ران اا هال مکه ه مسجدالحراب ه مسالله اساظال ( نا ر فاواي
جمعي اا مراجع) توجه اود.
 .2نسب ه تقديم اعما خدي اا اا ران هويقه انوان معذور ،اا قبل اطالعات
اب کس و اا ران راهنمايي اوند و در جلسات عمومي ،صرفاً ه طرح کلي
آن سنده اود.
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مناسک حج :جلسه سیزدهم

موضوع :اعما مداعر (عرفات و مدعرالحراب)
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه هدام (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه چهارب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1وقوق در عرفات (امان ،مکان و ارايو)

 .2وقوق مدعرالحراب (امان و مکان و ارايو)
 .3اعما واج

و مساح

در مدعرالحراب

 .4وقوق معذوريد در مدعرالحراب (وقوق اضطراري)
 .5نماا در مداعر

 .6رداااد سنگ اا مداعر
مباحث کلیدي:

اوته در مدعرالحراب عالوه ر وقوق و ذکر توجه اود.
 .1نسب ه حکم ن
 .2احکاب اعما مساحبي در مداعر ان اود.

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 49 

مناسک حج :جلسه چهاردهم
موضوع :اعما منا

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه نهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه پنجم (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

اعما روا دهم ذيحجه (رمي جمره عقبه ،قر اني ،تقص ر يا حلق)
رمي ابانه ويقه انوان و معذوريد (ا دهم ذيحجه)
ن ا در رمي ابانه
توالي و ترت اعما
موا ت در اعما منا (روا دهم ذيحجه)
واجبات منا
 oاوته
 oرمي جمرات
زرو اا منا
 oزرو راي انجاب اعما
 oنفر روا دواادهم

مباحث کلیدي:

.1
.2
.3
.4

نسب ه حکم تقدب حلق راي آن دساه اا اا راني که موفق ه ذ ح در روا
دهم نمياوند توجه اود.
نسب ه ان حکم اوته در منا در يکي اا دو ن مها و همچن د نفر روا
دواادهم توجه اود.
در ان مسا ل رمي جمرات و قضاي آن ه ترت رمي توجه اود.
احکاب اعما مساحبي در مداعر ان اود.
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مناسک حج :جلسه پانزدهم

موضوع :اعما مسجدالحراب در حج تماع
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ادم (عر ساان)
مکان اجرا :مکه  /ح د تدريق
سرفصلها:

 .1طواق

 .2نماا طواق
 .3سعي

 .4طواق نسا

 .5نماا طواق نسا
مباحث کلیدي:

• اا ان تفص لي و ورود غ رضروري ه مسا ل اک ات در طواق راي اا ران
اجاناب اود .در صورت مواجهه ا آن در صحنه ،راهنمايي و حل نماي د.
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مناسک حج :جلسه شانزدهم

موضوع :عمره مفرده
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دواادهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هدام (عر ساان)
مکان اجرا :مکه  /پس اا تدريق و اتماب اعما حج
سرفصلها:

 .1احراب اا ادني الحل

 .2طواق ،نماا طواق ،سعي ،تقص ر ،طواق نسا  ،نماا طواق نسا
 .3ن ا

در انجاب عمره مفرده

فص
ل سوم:

اخالق و آداب

تذکرات اجرایی:

 .1مدت امان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعاً
 90دق قه اس .
 .2امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

اهداف آموزشی اخالق و آداب:

انجاب سفر همراه ا معنوي

و ر اسا

آدا ي که ارع مقد

توص ه نموده اس .

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1در نامه آداب سفر حج؛ س د علي قاضي عسکر ،مدعر.
 .2ازالق و آداب در حج و ايارت؛ محمدتقي رهبر ،مدعر.
توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

.1
.2

.3
.4

.5

.6

آمواپ ا

در طرح مسا ل معنوي سفر اا پاورپوين هاي ته هاده در مديري
عنوان «راهکارهاي افزايش معنوي در کاروانها» اسافاده اود.
در ارا ه مباحث ازالقي ه چالشها و تنشهاي سفر و اندگي جمعي در حج
و ايارت توجه گردد .آداب و ازالق ه اکلي ان و تب د نماي د که سفر اا
آغاا ا معنوي همراه اود.
اا آيات و روايات ا مراجعه ه نربافزار و منا ع معرفي اده اسافاده اود.
توص ه و تأک د ر اسافاده اا فرص حضور در سرام د وحي و ااااا ه
اعما مساحبي و اذکار و اجاناب اا غ ب  ،تنش ه اا ران در ايد حث
موردتوجه قرار گ رد.
اا قصص و سرگذا علما و داساانهاي ازالقي مساند اسافاده اود .ولي اا
نقل زواب و مطال غ ر معابر و ناسااگار ا اصو اعاقادي و طرح مسا لي که
اعث سبک امردن گناه و پاداپهاي يحساب ،اجاناب اود.
در ان آداب و ازالق سفر ،اا ران ه اجاناب جدي اا زرافات و اعما موهد
توص ه اوند.
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اخالق و آداب :جلسه اول
موضوع :آمادگي روحي و معنوي راي سفر
مکان :ايران

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه او (ايران)
سرفصلها:

 -1جايگاه معنوي حج و ايارت
 oتوف ق سفر حج و لزوب اکرگزاري
 oويقگي هاي سفر
 oآمادگي معنوي
 -2مقدمات سفر
 oتو ه
 oحالل طلبي
 oپرداز ديون هويقه حقالنا
 oوص
مباحث کلیدي:

 -1جايگاه معنوي حج و ايارت
 oتوف ق سفر حج و لزوب اکرگزاري:

7
9

(مد يحضره الفق ه،2 ،

)525

 oويقگيهاي سفر:
(غافر)21 ،
o

9
(مجموعه وراب،2 ،

)33
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 oآمادگي معنوي :اماب صادق 7فرمودند:
(وسا لالشيعة،11 ،

 ،379ح )15064

 -2مقدمات سفر
 oتو ه
▪ رسو اکرب 9فرمود:
(مدکاة األنوار في غرر األزبار ،النص )315
▪ در جاي ديگري فرمود:
( حارا نوار)278 ،7 ،
▪ ام رالمؤمن د 7فرمود:
(ثواب األعما و عقاب األعما )165 ،
 oحالل طلبي
▪ اماب صادق 7ه نقل اا رسو زدا 9فرمود:
(وسا ل الشيعة،11 ،
 oپرداز ديون هويقه حقالنا
▪ اماب اقر 7فرمود:

 ،448ح )15227

(امالى صدوق،
 oوص
رسو زدا 9فرمود:
( حارا نوار،100 ،

)194

)442
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اخالق و آداب :جلسه دوم
موضوع :ازالق در سفر
مکان :ايران

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه سوب (ايران)
سرفصلها:

 .1نداط معنوي سفر
o
o
o
o
o

 .2موانع کس

ز رزواهي ،گذا  ،تعاون و زدم
رعاي حقوق همسفران و همراهان
حسد زلق در سفر
ح ا و عف در سفر
انس ا قرآن ،دعا ،مناجات و ذکر
معنوي در سفر

ه اا ران

 oسو ظد و دگماني
 oآاار و اذي همسفران
 oمجادله ،سخدچ ني و ع
 oغب

جويي

و دروغ

مباحث کلیدي:

 .1نداط معنوي سفر
 oز رزواهي ،گذا  ،تعاون و زدم
▪ پ امبر 9فرمود:
)273 ،73
▪ اماب اقر 7فرمود:

ه اا ران

(الکافى،4 ،

( حار ا نوار،

)286
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 oرعاي
▪

▪

حقوق همسفران و همراهان
:7
(مد يحضره الفق ه،2 ،
7

)274

( .األمالي (للمف د)،
النص،

)44

 oحسد زلق در سفر
▪
( حارا نوار،68 ،

)395

 oانس ا قرآن ،دعا ،مناجات و ذکر
(مزمل)8 ،
▪
7
7
▪
9
(مصباح الشريعة،

 .2موانع کس معنوي در سفر
 oسو ظد و دگماني
▪ رسو زدا 9فرمود:
( حاراألنوار)197 ،72 ،
 oآاار و اذي همسفران
▪ رسو زدا 9فرمودند:
( حاراألنوار)273 ،73 ،

)133
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 oمجادله ،سخدچ ني و ع جويي
▪ رسو زدا 9فرمود:
 )85همچن د فرمودند:
( حارا نوار،77 ،
(نهج الفصاحه 574 ،و )575
 oغ ب و دروغ
▪ حضرت على 7فرمود:
(کنز العما  )182 ،16 ،همچن د فرمودند:
(غررالحکم)391 ،1 ،
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اخالق و آداب :جلسه سوم
موضوع :آداب ايارت
مکان :ايران

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه پنجم (ايران)
سرفصلها:

.1

آداب ايارت پ امبر9

.2

آداب مسجدالنبي9

 .3آداب ايارت ا مه

ق ع:

مباحث کلیدي:

.1

آداب ايارت پ امبر9

پ امبراکرب 9فرمود:
.2

( .کامل الزيارات،

)14

آداب مسجدالنبي9
o

(حجرات)2 ،
 oاا اماب صادق 7در اره آيه
پرس دند ،فرمود:
 .3آداب ايارت ا مه ق ع:

(اعراق)31،
(وسا لالشيعة،10 ،

)303

 oپ امبراکرب 9فرمود:
( حارا نوار،100 ،

)141

 oاماب صادق 7فرمود:
( حارا نوار،100 ،

)130
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اخالق و آداب :جلسه چهارم

موضوع :حفظ ارايو روحي و معنوي
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه هفام (ايران)
سرفصلها:
 .1مراقب نسب ه انجاب واجبات
 .2ترد محرمات
 .3اهاماب ه مساحبات
 .4صدقات و ز رات
 .5ن ا اا معصومان:
 .6توجه ه ما حال در سفر
مباحث کلیدي:

 .1مراقب نسب ه انجاب واجبات
• ام رمؤمنان 7فرمود:
(نهجالبالغه ،زطبه )110
 .2ترد محرمات
7
•

(الکافي)90 ،2 ،
7
•
(وسا لالشيعة،11 ،

)137

مکان :ايران
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 .3اهاماب ه مساحبات
• پ امبر اکرب  9فرمودند:
يحضره الفق ه)399 ،4 ،
• مفضل د عميير زييدم اميياب صييادق 7عييرم ميکنييد:

(مد

(مسييادرد
الوسا ل،3 ،
 .4صدقات و ز رات
• قا اهلل تعالي:
 .5ن ا

 ،158ح )2

(مؤمنون 60 ،و )61
اا معصومان:

• قا اهلل تعالي:

(ما ده)35 ،
اا معصومان :هويقه حضرت فاطمه3
• توص ه ه طواق ه ن ا
:)330
(الکافي،8 ،

9
7

7

7
7

7

7

7

  62عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

3

 .6توجه ه ما حال در سفر
•

•

9

7

(وسا لالد عة،11 ،

 ،146ح )14485

7

(تهذي األحکاب،6 ،

 ،368ح )185
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اخالق و آداب :جلسه پنجم

موضوع :آداب حضور در سرام د وحي و مکارب ازالق
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ياادهم (ايران)
سرفصلها:

 .1آداب حضور
 oدر مدينه
 oدر مکه
 .2وداع ا حرم د
 oپ مان ا رسو اهلل  9و اهل

:

 oاکرگزاري اا توف ق ايارت
 .3توجه ه مکارب ازالق
 oسخاوت و خدش
 oرد اري و تحمل
 oگذا

و ايثار و مقدب داااد ديگران

 oعفو و چدمپواي اا زطا
 oمهروراي ه ديگران
 .4ترويج و ترغ

ديگران ه انجاب امور ز ر و معروق

مکان :مدينه
مکان :ايران
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مباحث کلیدي:

 .1آداب حضور در مکه:

7

(وسا ل الشيعة،13 ،
 .2توجه ه مکارب ازالق
 oسخاوت و خدش:
• قييا ام رالمييؤمن د علييي:7
(غررالحکم ،ح )1600
 oرد اري و تحمل:
9
7
•

)310

(الکافي،2 ،
)91
 oگذا و ايثار و مقدب داااد ديگران:
• قا اهلل تعالي:
( .حدر)9 ،
 oعفو و چدمپواي اا زطا:
• قا اهلل تعالي:
( .آ عمران)134 ،
 oمهروراي ه ديگران
7
•
حکم )47

(نهجالبالغه،
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اخالق و آداب :جلسه ششم

موضوع :ص ان اا دسااوردهاي معنوي سفر
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دواادهم (عر ساان)
مکان :مکه  /پس اا اياب تدريق
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه نهم (عر ساان)

مکان :مدينه

سرفصلها:

 .1رعاي

ازالق در زانواده

 .2زوپازالقي

 .3تواضع و فروتني
مباحث کلیدي:

✓ رعاي
•

ازالق در زانواده

(اسرا )23 ،
• اماب صادق 7فرمودند :هر مردي ،در منز زود نسب ه ع ا و زانوادهاپ
ه سه زصل احا ا دارد :معاارت زوب ،وسع در اندگي ،و غ رت ر
حفاظ آنها ( .حارا نوار)236 ،78 ،
✓ زوپازالقي
:9
(مسادرد الوسا ل،8 ،
)445
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✓ تواضع و فروتني
( .لقمان)18 ،
✓ صله رحم
(نسا )1 ،
✓ قناع و کمک ه ن اامندان
:7
دررالکلم)514 ،1 ،

(غييررالحکم و

فص
چ
ل هارم:

تذکرات اجرایی:

ح
اسرار و معارف ج و زیارت

 .1مدت امان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعاً
 150دق قه اس .
 .2امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .
 .3ه دل ل تفاوت چ يينش ارا ييه مطالي در کاروانهيياي مدينييه او و
مدينهدوب ،توجه مضاعا در امييان و مکييان ارا ييه مباحييث ،مييورد
اناظار اس .

اهداف آموزشی اسرار و معارف حج و زیارت:

آگاهي اا حکم اعما و فراهمکردن ام نه تد ر در رمز و رااهيياي حييج ييراي ايجيياد
نداط معنوي در هنگاب انجاب مناسک و اعما حج و آي د ايارت.
منابع قابل استفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4

جرعهاي اا صهباي حج؛ آي اهلل جوادي آملي ،مدعر
در نامييه پ شدرآمييدي يير فرهنگنامييه اسييرار و معييارق حييج؛ گييروه
نويسندگان ،مدعر
در نامه اسرار حج؛ محمدتقي فعالي ،مدعر
ا عاد س اسي و اجاماعي حج؛ محمدتقي رهبر ،مدعر

توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

 .1اتوجه ه اينکه عنوان در معارق و اسرار حج اس و عموب اا ران تمايلدان ه
معارق حج مي ااد ،ا عناي ه سطوح و ترک اا ران نسب ه اناخاب
مباحث اسرار و معارق ،اهاماب ورايد.
 .2در ان اسرار و فضا ل ايارت و حضور در سفر معنوي حج ،ه اسرار و فضا ل
عبادت در مسجدالنبي 9و مسجد الحراب ا توجه ه آيات و روايات پردازاه
اود.
 .3توص ه مياود س اري اا اسرار و فضا ل و معارق لند حج ،در ضمد و همراه ا
ان احکاب و مناسک ان اود.
 .4در ان اسرار حج ،اا آيات قرآن کريم و احاديث معصوم د :اسافاده اود و
اا ان مسا ل دون سند و ذوقي اجاناب اود.
 .5در ان اسرار و معارق حج اا کااب علل الدرايع و علمايي همچون اماب
زم ني(ره) ،مقاب معظم رهبري و آي اهلل جوادي آملي اسافاده اود.
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه اول
موضوع :فلسفه و اسرار ايارت
مکان :ايران
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هدام (عر ساان) مکان :مکه
سرفصلها:
 .1معنا و مفهوب ايارت
 .2ضرورت و اهم ايارت
 .3اسرار ايارت (تولي ،تبري ،حضور در اماکد نوراني ،اظهار زضوع و ادب)
مباحث کلیدي:
 .1منظور اا فلسفه ه معناي حکم

و پردازاد ه اينکه يک حکم

احکاب اس
چه غرمها و فوايدي را دنبا ميکند.
؛
 .2عباراتي چون:
؛
؛ در احاديث حکاي اا جايگيياه مهييم ييان فلسييفه و اسييرار
دارد.
 .3اماب صادق 7ميفرمايد:
(مصباح الدريعه)142 ،
 .4در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
 .1معنا و مفهوب ايارت
• ايارت ،رگرفاه اا واژه «اَوْر» ،ه معناى م ل کردن اس ؛ زواه اا
دور ااد يا اا نزديک ،ا گرايش قلبى و قصد همراه ااد يا نه ،و
اعم اا اينکه ا زرگداا ايارت اونده همراه ااد يا نه.
• در قرآن کريم در اره حرک زورا د که اا جان راس اصحاب
کها مىگذا و هنگاب غروب اا ناح ه چپ آنان افو مىکرد ،اا
واژه «اور» ،اسافاده اده اس :
(کها)17 ،
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 .2ضرورت و اهم ايارت
• ايارت ،تمسک و الهاب گرفاد اا ارواح اول اي الهي و سب اتصا
دو روح آانا و هم سنخ اس .
• ايارت نه فقو عمل هحکم عقل اس  ،لکه عقل را هم تح فرمان
محب در ميآورد.
• ايارت سب زرگداا صاح مزار اده و عظم او را حفظ
ميکند.
 .3اسرار ايارت (تولي ،تبييري ،حضييور در اميياکد نييوراني ،اظهييار زضييوع و
ادب)
• يکي اا اهداق و اسرار ايارت ،زرگداا اول اي الهي و انده
کردن ياد و ناب آنان و اور ه عظم و اکوه ايدان اس .
• ايارت اا ا زار توسل ه معصومان :اس ؛ قرآن کريم ه کساني
که گناه و ر زود سام کردهاند ،توص ه ميکند ه حضور پ امبر9
داا ند و اا او طل مافرت کنند و آن حضرت ن ز راي آنان اا
زداوند آمراپ طلبد:
( .نسا )64 ،
• ايارت نهتنها تمسک و توسل ه آ ياس د اس ؛ لکه همسويي و
همراهي ا آنان و اعالب را و دوري اا دامنان و مخالفان ايدان
اس  .تولا و تبرا دو رکد اعاقادي ا عه اس که ا حضور در ارگاه
نوراني زاندان عصم و طهارت ،ه ايبايي جلوهگر مياود.
:
9
7
•

( حاراألنوار،
،27

)88
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• اا حضرت رسو  9نقل اده:
(الکافي)548 ،4 ،
• طبق منا ع اهل تسند ،آن حضرت 9فرمود:
(اح ا العلوب
(غزالي)،1 ،

)306
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه دوم

موضوع :اسرار و رهاورد حج
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه او (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:

 .1معرف

نسب

 .2جايگاه و اهم

ه حج
اسرار حج

 .3هماهنگي س رت حج ا سر حج
 .4رهاورد سفر حج

 oحج ،ااار آزرت و هجرت هسوي زدا
 oحج ،رياض

مؤمد

 oتمريد اندگي توح دي
 oحج ،اقادار معنوي و اُکوه مسلم د
مباحث کلیدي:

✓ در زصو

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:

 .1معرف نسب ه حج
• حج ه معناي قصد اس و قصد دون مقصود ممکد ن س  .مقصد،
حج اهلل و کعبه اس  .کعبه دو قسم اس ؛ کعبه صوري و کعبه
معنوي .آن که ه دنبا صورت کعبه اس  ،حج ظاهري هجاي
آورده و اا رس دن ه اطد حج محروب اس  .ه ايدگونه حج« ،حج
واقعي
آفاقي» ميتوان گف  .اما اگر مقصد حج ،کعبه معنوي و
و حق قي ود« ،حج انفسي» حاصل اده اس .
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 .2جايگاه و اهم اسرار حج
• حج ،مانند ديگر عبادتها ،آداب و سند و فرايضي دارد که راي
تهذي نفس اس  .محرمات حج راي تطه ر قوايي اس که اح اناً
گرفاار عص ان و تباهي مياود؛ چنانکه آيه اريفه
( قره )197 ،ه سه مورد اا محرمات حج
که در تطه ر قواي نفساني (اهوت ،غض و ز ا ) نقش دارد
اااره ميکند.
• صاح

جواهر(ره) در ايد ام نه مينويسد:

(جواهرالکالب،

 ،17آغاا کااب الحج،

مجموعهاي اس

که عبادات ديگر را در زود دارد و معجوني اا

همه عبادتهاي ديگر اس ؛ ولي عالوه ر زوا
ايد ترک

يک سري زوا

 .3هماهنگي س رت حج ا سر حج

 )214نا رايد حج
يکايک اجزا ،

کلي ن ز دارد.

• اا آيات ذيل راي ايد مبحث ميتوان هره رد:
(آ عمران :)96 ،تنها معبد واقعي در
o
جهان که ه همه مردب تعلق دارد.
(آ عمران :)96 ،داراي ز ر و رک
o
فراوان اس .
(حييج:)26 ،
o
زداونييييد ماعييييا زانييييه پيييياکش را ييييراي پييييذيرايي اا
طواقکننييدگان و ا ي اندهداران و اهييل رکييوع و سييجود
آماده کرده اس .
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(ما ييده:)97 ،
o
نص الع د قرار دادن کعبييه ،سييب قييواب و رپييايي و سييامان
يافاد مع د دن ا و آزرت مردب اس .
• قرآن مج د پس اا ذکر رزي اا مناسک حج ،مجموع آنها را
اعا ر الهي دانساه اس :
(ما ده)2،
 .4رهاورد سفر حج
• حج ،ااار آزرت و هجرت هسوي زدا:
o

(حييج .)28-27 ،منييافعي ماننييد:
مافرت و خدش زداوند ،هد و نوران  .الباييه منييافعي کييه
در ايد آيه آمده اسي ازاصاصييي ييه آزييرت نييدارد و اييامل
منافع دن وي هم مياود .فوايدي نظ ر صح دن ،راق و مييا
فراوان ،محفوظ مانييدن و ...تمييامي ايييد مييوارد منييافع و آثيياري
اس که حج در ر دارد و راي انسان ه ارماان ميآورد.
 oاماب جعفر صادق 7مييقده ميدهييد :کسييي کييه در عرفييات
وقوق کند ،راي هر کس دعا کند اجا مياود .حيياجي
اييفاعاش ييراي فرانييدانش ،اهييل زانييهاپ و همسييايگانش
پذيرفاه مياود.
• حج ،رياض مؤمد
o

(جواهر الکالب،
الحج،

)214

 ،17آغاا کااب
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• تمريد اندگي توح دي
 oمعناي تجلي توح د در حج ايد اس که چنانچه توح د در
درجات زود تنز کند ،ه حج مبد مياود و اگر حج
صعود کند ،ه زداوند ميرسد يا ه توح د مبد مياود.
اماب صادق 7در دعاي سفر حج فرمود:
تا آنکه فرمود:
 )279ر اسا
(وسا ل الشيعة،8 ،
ايد رواي  ،حج ،س ر هسوي زدا و رفاد راي ديدار او و
تالپ راي نزديکي ه زداس و رواد اس که نده جز ا
توح د دا م و ناب و طرد ارد جلى و زفى ه مو ى زود
تقرب نمىجويد( .جرعهاي اا صهباي حج)39 ،
• حج ،اقادار معنوي و اُکوه مسلم د
 oاا دعاهاي ا راه م و اسماع ل 8هنگاب سازاد کعبه ايد
ود که «
»
( قره )129 ،راا ايد درزواس آن اس که موحدان اا
نقاط مخالا جهان و در همه اعصار ه حج فرازوانده
ادند .پس ايد کسي ااد تا امور آنان را سامان دهد .افزون
ر مناسک عبادي حج ،آنان ايد اصو و احکاب ديگري در
زصو امور س اسي زود داااه ااند .ايد همان حکوم
اسالمي اس که راي نظم امور حجگزاران و س اس و
راهنمايي آنان ضروري اس ( .جرعهاي اا صهباي حج،
)54-53
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه سوم
موضوع :اسرار تر اي حج
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه پنجم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه سوب (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:
 .1زدامحوري
 .2تعبد
 .3تولي و تبري
 .4محب
مباحث کلیدي:

 .1در ان اسرار تر اي عباراتي همچون آيات و روايات ذيل اسافاده اود:
• دوري اا آس هاي ازالقي:
o

( قره)197 ،
o

(حج)26 ،
o

(آ عمران)96 ،
 oاماب رضا  7ميفرمايد:
(عللالدرايع،
 .2در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• زدامحوري
( قره)196 ،
o

)674
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• تعبد
 oيکي اا نکاتي که در آيه اريفه
(حج )28 ،ايد
اس که زداوند ماعا حجا پ اده را مقدب ر سواره ذکر
کرده اس  .يکي اا علل تقدب ،ايد اس که اهم ايارت
زانه زدا را مدخص کند و ُعد عبادي آن را رجساه سااد.
ديد معنا که ايد ا اسافاده اا هرگونه امکانات هسوي او
ايند و هم ده در اناظار مرک سواري نند نند.
 oرسو زدا 9در وصاياي زود ه حضرت علي7
فرمود:

)352

(مد يحضره الفق ه،4 ،
• تولي و تبري
 oا وحمزۀ ثُمالى رواي مىکند :در حالى ه حضور اماب
اقر 7رس دب ،که آن حضرت کنار در مسجدالحراب
ندساه ود و ه افرادى که طواق مىکردند و دون توجه ه
اماب 7ه راه زود ادامه مىدادند ،ا تأسا و ناراحاى نگاه
مىکرد! اماب 7فرمود :اى ا وحمزه! چه دساورى راى
اينان رس ده اس ؟ گفام :نمىدانم اى مو ى مد! آن
حضرت فرمود:
( حاراألنوار)34 ،96 ،
 oدر ان ديگرى اماب صادق 7در تفس ر آية
(حج )29 ،آن را مالقات ا اماب  7دانساه و در
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توض ح آن ،جملة« :نصرت و يارى زويش را اا ما اعالب
کنند» دارد .چنانکه در ان اماب اقر:7
( حار األنوار )48 ،96 ،آمده اس .

• محب
o

(ا راه م)37 ،
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه چهارم

موضوع :اسرار س اسي و اجاماعي حج
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه هفام (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه پنجم (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:

 .1وحدت و همگرايي
 .2را

اا ارد و طاغوت

 .3اقادار مسلمانان
 .4حج و و ي

 .5توجه و کمک ه همنوعان و هم ک دان و مظلومان
مباحث کلیدي:

 .1در ان اسرار س اسي ،عباراتي همچون آيات و روايات ذيل اسافاده اود:
( قره)158 ،
• اعا ر الهي
(ما ده)97 ،
• ق اب
• امن :
( قره)125 ،
• منافع حج:
(حج،
)28
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•

را :

• اماب صادق 7ميفرمايد

(تو ه)3 ،

(وسا لالد عه)14 ،11 ،
 .2در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• وحدت و همگرايي
(انب ا )92 ،
o
o

•

(حج)27 ،
 oمراسم حج ،افراد و گروههاي ايادي را اا مناطق ،نقادها،
ا انها و سل قههاي مخالا ،در کنار يکديگر قرار ميدهد.
ايد کنار هم ودنها سب تول د يک هوي زا  ،د
مسلمانان مياود که وحدت و همدلي را ا زود ه ارماان
ميآورد .او ايد يگانگي هوي در طو سفر هويقه هنگاب
انجاب مناسک حج روادتر اس  :همسفر ودن در قال .1
کاروانها؛  .2م قاتهاي احراب؛  .3طواق و سعي؛  .4در
عرفات و مدعر؛  .5در منا.
را اا ارد و طاغوت
 oروح حج توحِ د اس و توح د و ارد ا يکديگر
ناسااگارند .چنانچه پ امبر 9فرمود:
( حار األنوار)202 ،18 ،
 oقرآن مج د ،مسلمانان را در مناسک حج ه تبري اا ارد
فرازوانده اس :
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(تو ه)3 ،

• اقادار مسلمانان
 oاجاماع عظ م نمايندگان مسييلمانان در مناسييک حييج ،تجلييي
قدرت و حضور آنان در صحنه جهييان اسي  .ييديهي اسي
رپايي ديد وا ساه ه حضور مؤمنان در حج و در کنار کعبييه
اس  .اماب صييادق 7فرمييود:
(الکافي)271 ،4 ،
• حج و و ي
 oحضرت سجاد 7فرمود:
( حار األنوار)174 ،45 ،
 oاماب اقر 7زطاب ه ا وحمزه ثمالي فرمود:
( حاراألنوار،
)34 ،96
• توجه و کمک ه همنوعان و همک دان و مظلومان
 oتقواي اجاماعي ،يکي اا دسااوردهاي حج اس .
 oمحرمات احراب و محرمات حرب ،نقش آموااي و تر اي در
حفظ ايد حقوق دارد .تحريم جدا  ،فسوق ،وارد سازاد
ضربوجرح ه ديگران ،حمل سالح و ...نمونههايي اا ايد
مقوله اس .
 oدر حج ،گروهها و دساههاي مخالا مسلمانان در يک نقطه
اا ام د ا يکديگر رو رو مياوند ،تا ا ديدار و دوساي
ماقا ل ،ه هم نزديک گداه و اا پراکندگي دوري گزينند.
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه پنجم
موضوع :فضايل و معارق ايارت

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه نهم (ايران) مکان :ايران
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه نهم (عر ساان) مکان :مدينه
سرفصلها:

.1
 .2فضايل ق ع و احد
 .3اسرار و رهاورد ايارت
 oتعظ م و زرگداا اول اي الهي
 oتقرب ه زداوند
 oمعرف اهل :
 oهرهمندي اا افاع و آمراپ گناهان
 oالگوگ ري اا اهل :
 oتجديد عهد
 .4آمادگي راي ايارت
فضا ل مسجدالنبي9

مباحث کلیدي:

 .1در ان معارق ايارت عباراتي همچون آيات و روايات ذيل اسافاده اود:
• پ امبر اکرب 9ميفرمايييد:
 ( .حارا نوار)3 ،4 ،
• تعظ م و زرگداا اول اي الهي:
(حج)32 ،
• کس طهارت و پاکي:
(نسا )64 ،
(دعاي توسل).
• تقرب ه زداوند:
(ايارت جامعه کب ره)
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• الگو رداري
•

 .2در زصو
•

(احزاب)21 ،
عهد ا و ي  :اماب رضا 7فرمودند:
(کافي،4 ،

)567

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
فضا ل مسجدالنبي9

 oدر ان اسرار مسجدالنبي اا قداس

ايد مسجد و حوادث و

رزدادهاي صدر اسالب اسافاده اود.
 oدر عضي روايات يک نماا در ايد مسجد معاد هييزار نميياا
در مسيياجد ديگ ير  -غ يير اا مسييجدالحراب ( -الکييافي،4 ،
 ،556ح  )10و در عضييي اا روايييات را يير دههييزار نميياا
امرده اده اس ( .الکافي،4 ،

 ،556ح)11

 oرسو زدا 9فرمود:
( .مسند ا د حنبل،4 ،

 ،311ح )12584

 oپ امبر 9فرمود:
(مد يحضره الفق ه،2 ،

)568

• فضايل ق ع و احد
 oايارت امامان ق ع و قبور اهدا آثار و رکات فراواني دارد
اا جمله :اماب صادق 7فرمود:
(تهذي

األحکاب،6 ،

)78

 oعمو ،همسران و دزاران رسو زدا 9و س اري اا صحا ه
ايدان و اهداي صدر اسالب در ق ع آرم دهاند.
 oيادکرد اا اهداي احد هويقه حضرت حمزه س دالدهدا7
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• اسرار و رهاورد ايارت
 oتعظ م و زرگداا اول اي الهي
▪ تعظ م ندگان صالح و رگزيده الهي ،در حق ق ،
حفظ اعا ر الهي و مصداقي اا آيه  32سوره حج اس
که ميفرمايد:
▪ ياد و زاطر آنان ،يادکرد ندگي و د سپردگي آنان ه
زدا ،ايثار و جانفدانيهايدان در دفيياع اا ديييد حييق و
مجاهييدتهاي ينظ يير آنييان ،عبادتهييا و ن ايشهيياي
ايدان در محضر اريتعالي اس .
 oتقرب ه زداوند
▪ يکيييي اا اسيييرار و فواييييد اييييارت زانيييدان وحيييي و
زرگداا ناب و ياد آنان ،تقرب و نزديکي ييه زييدا و
جل عناي و توجهات ويقه اوس .
▪ وقاي در ايارت ،انسان ناقص در را ر انسان کامل قرار
ميگ رد ،انگ زه کما يا ي ،او را ماوجه زدا ميکند و
مايه تقر ش مياود:
(ايارت عااورا) و
(دعاي توسل)
 oمعرف اهل :
▪ يکي اا سفارپهاي مهم در آداب ايارت ،اناز
حق و مقاب ايارت اونده اس (عارفاً حقه)؛
( .مفات ح الجنان ،دعا در امان غ ب )
▪ همان طور که مع ار علو ايارت ،معرف اس  ،هر
ايارتي ن ز ايد مايه افزايش معرف اا ر ااد .ااايدرو
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اا ران و پ روان زاندان وحي و رسال  :نبايد
مدعلهاي هداي زود را ا ديگران سنجند؛ چنانکه
در ماون ايارتي آمده اس :
(نهجالبالغه ،زطبه ،)2
( حارا نوار،65 ،
)44
 oهرهمندي اا افاع و آمراپ گناهان
▪ اا امور ام دوارکننده انسان ه رحم الهي ،مسالله
افاع مقر ان درگاه الهي و واسطه قراردادن آنان
( .ما ده)35 ،
اس :
▪ قَا َ الْحُسَ ْدُ 7لِرَسُو ِ اللَّه9
9

▪ قَا َ رَسُو ُ اللَّهِ9

(الکافي،4 ،

)548
(معجم

الکب ر طبرانى)12 ،225 ،13149 ،
 oالگوگ ري اا اهل :
▪ ايارت ،رقراري ارتباط روحي و معنوي ا پ دوايان
معصوب و ندانه همراهي و همسويي ا آنان اس .
▪ کسي که در حريم مقد نبوي حضور مييا د و ا
زواندن ايارت و توجه ه دساورات پ امبر ،9اعالب
اطاع و محب ميکند؛ هيق د اا سن و س ره پاد
او ن ز تبع کرده و زود را ه او نزديک زواهد کرد.
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 oتجديد عهد
▪ سَمِعْ ُ الرِّضَا 7يَقُو ُ:
)291

( .الکافي،9 ،
 oآمادگي راي ايارت
9
▪ حضرت علي 7ميفرمايد:
(الخصا )610 ،2 ،
▪ اماب صادق  7فرمود:
(ع ون أزبار الرضا،7
)262 ،2
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه ششم
موضوع :اسرار م قات و احراب و تلب ه
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او (عر ساان)

مکان :مدينه

زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هفام (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:
 .1اسرار م قات

.2

.3

.4

.5

 oراا نابگذاري
 oراا احراب در م قات
اسرار احراب
 oرا طه احراب و توح د
 oحق ق احراب
 oوداع ا گناه
 oتوجه ه معاد
نماا احراب
 oپ وند ا زداوند
 oاساعان اا زداوند
اسرار ن
 oزلو در عبادت
 oحرک ه سم توح د
اسرار تلب ه
 oپاسخ ه دعوت حق
 oپاسخ حقتعالي ه لب ک اا ر
 oتجلي توح د
 oمرات و درجات تلب ه و لب کگويان
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مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• اسرار م قات
 oراا نابگذاري
▪ م قات ،محل احراب حجگزاران و آمادگي ييراي ورود
ييه حييرب مطهيير اسي  .مواق ي حييج و عمييره اا سييوي
اييخص پ ييامبر 9تع يي د گرديييده اسيي ؛ لييذا ايييد
م قاتها قداس زا دارد.
▪ اماب صادق 7در پاسخ ه اينکه چرا رسو اکرب9
اا مسجد اجره محرب ادند نه اا م قاتهاي ديگر؟
فرمودند:

9
(وسا ل الشيعة،11 ،

)311

 oراا احراب در م قات
▪ راي کسي که قصد ورود ه حرب دارد م قات احراب
قرار داده اد تا کرام حرب که هوس له مسجدالحراب
و کعبه پديدآمده ،محفوظ ماند.
7
▪
(الکافي)318 ،4 ،
• اسرار احراب
 oرا طه احراب و توح د
▪ ظهور توح د و نهاي تجلي آن در احراب که همراه ا
رهنه ادن اا اين اندگي دن اس  ،همچون تمثل
حدر و معاد که همان ااگد ه مبدأ اس  ،در آن،
امري آاکار اس .

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 89 

▪

7

)314

(وسا ل الشيعة،12 ،
 oحق ق احراب
▪ احراب مصدر اب افعا  ،ه معناي تحريم نمودن و مُلزَب
کردن زود ه ترد امر و يا اموري اس .
▪ در اصطالح راي عمل زاصي گفاه مياود که داراي
سه جز اس  .1 :پوا دن لبا احراب (دو قطعه لبا
ندوزاه راي مردان) .2 ،قصد احراب راي حج يا عمره،
 .3لب ک گفاد.
▪ احراب ساد ،آنگونه که در ان نوراني اماب سجاد7
آمده ،ديد معناس که« :زدايا! ارتباطم را اا غ ر تو
گسسام» پس ايد «عقد» و پ مان ساد« ،حَل» و
گدايدي ن ز ه همراه دارد و آن گسساد اا غ ر
زداس ؛ يعني ا ادا گسساد اا غ ر زدا و آن گاه
پ وساد ه لطا حق اس .
▪ اماب صادق:7
(مسادرد الوسا ل)172 ،10 ،
 oوداع و پره ز اا گناه
▪ کندن لبا دوزاه ،ه هنگاب احراب ،ه معناي رون
آمدن اا «جامه گناه» اس  .چنانکه پوا دن لبا
احراب که لباسي ندوزاه ،رنگ نگرفاه ،حال و پاد
اس ه معناي در ر کردن «لبا طاع » اس .
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▪ همچن د ا در ر کردن لبا ساده احراب ،اما ااات
ظاهري افراد اايل اده ،ام نه هرگونه رتريطلبي و
فخرفرواي اا د ميرود.
▪ اماب سجاد 7ميفرمايد:
)166

(مسادردالوسا ل،10 ،
 oتوجه ه معاد
▪ اا اسرار در ر کردن جامه مخصو احراب تذکر ه
رواي اس که انسان ا لبا ندوزاه وارد آن مياود
و آن رواِ مرگ اس که کفد در ر ميکند.
ديدگونه در مناسک و مراسم حج ،رزي اسرار
ق ام ماجلي اده و سفر مرگ و حضور در صحنه
ق ام در نظر افراد مجسم مياود.
• نماا احراب
 oپ وند ا زداوند
▪ در م قات ،پ ش اا احراب ،نماا احراب زوانده مياود.
دار فقها ه اساحباب نماا احراب فاوا ميدهند.
▪ آنکه عااب اهلل الحراب اس اتوجه ه سر نماا احراب
ميگويد :زدايا! مد ا ساون دين  ،ه تو نزديک ادب.
▪ اماب سجاد 7ميفرمايد:

• اسرار ن

(مسادرد الوسا ل،10 ،

)166

 oزلو در عبادت
▪ حج و عمره اا عناويد قصدي و قر ي اس  .ااايدرو
ايد در آن ه دو چ ز توجه و آن را قصد کرد :يکي
«عنوان عمل» و ديگري «غاي و هدق که همان
تقرب ه زداس ».
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▪ سر ن  ،ازال اس  .حق ق
عمل اا اا به غ ر زداس .
▪ زلو در ن  ،صاق نمودن سر ضم ر آدمي اس .
انسان اعما مخالفي دارد چه ظاهري ،چه اطني ،چه
جوارحي چه جوانحي .اعما  ،حاي اامل زطورات
قلبي هم مياود .ريدة تمامي آلودگيهاي عمل،
انان و نفسان اس  .زلو در ن زدکاندن
اوا و ناپاکيهاي عمل اا ريده اس ؛ يعني ايد
نفسان و زود ني را اا م ان رداا .
 oحرک ه سم توح د
▪ رواي که انسان در م قات ميايساد ،گذااه زود را در
نظر گرفاه ،دعا و اساافار ر ل جاري ميکند .اينک
هنگابِ تحو اس و اينک امانه آن اس که حاجي
انساني دگر اود؛ لحظه تحقق تحولي عظ م اس و
حاجي زود را رو هروي زدا احسا ميکند .اکنون
امان دلدادگي اس  ،م قات حسرت اس و ام د؛
حسرت ر گذااه و ام د ه آينده.
• اسرار تلب ه
 oپاسخ ه دعوت حق
▪ يکي اا اجزاي واج عقد احراب ،تلب ه اس  .تلب ه،
ذکر مخصوصي اس که عد اا احراب ن ز تا رس دن ه
مکان مع د يا فرارس دن امان زا  ،تکرار آن
مساح اس  .تکرار تلب ه در هر فراا و ند و در هر
او و حض ضي راي آن اس که انسان در هر آني،
آن عهد الهي زود را تجديد کند.
ازال

تصف ه نمودن
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▪ «تلب ه» پاسخ زالصانه ه زداس  ،اا ايد رو پل ديها را
در زود فرو مي لعد و هر ا طان سرکش و زب ثي را
طرد ميکند.
▪ سر تلب ه ،ا ان ه حق و طاع گدودن و اا گفاار اطل
دس اساد اس  ،آن هم نهتنها در
و معص
محدوده اماني حج و عمره ،لکه راي هم ده.
 oپاسخ حقتعالي ه لب ک اا ر
▪ چون حجگزار در م قات ،ه دعوت زدا پاسخ
ميدهد ،در مقا ل ن ز زداوند ا «لب ک و سعديک»
زود ،اذن ورود ه حرب را ه او مي خدد .پس هر چه
ا ان و گوپ جان آدمي ،پادتر ااد ،هره داري اا
ايد گف وگو زواهد رد .و اما آن کسي که م ان
ا ان سر و ا ان جانش فاصله اس  ،زطاب « لب ک و
سعديک» ه او زواهد اد.
▪ اماب رضا 7در تب د ايد گف وگو م ان حاج ان و
زداوند ميفرمايد:

)83

(ع ون أزبار الرضا ،2 ،7
 oتجلي توح د
▪ اماب صادق 7در اره اذکاري که در تلب ه گفاه
مياود ،فرمود:

9
( .وسا ل الد عه،12 ،

)382
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 oمرات
▪

▪

▪

▪

و درجات تلب ه و لب کگويان
ر اسا تفاوت مرات تلب هها ،درجات گويندههاي
لب ک ن ز مافاوت اس .
عضي ماوسطان اا اا ران زانه زدا هساند که دعوت
ا راه م زل ل را اجا ميکنند که ه فرمان زداي
تعالي مردب را ه حج فرازواند:
(حج،
)27
فراتيير اا آنييان ،گروهييي هسيياند کييه دعييوت «اهلل» را
ميانوند کييه فرمييود:
(آ عمييران )97 ،و ييه آن پاسييخ
ميگويند.
الباه گرچه جواب زل ل زدا هم جواب زداس و
جواب زدا دون جواب زل ل او ن س  ،ل کد تفاوت
در اهود اا ر عارق اهلل اس .
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه هفتم

موضوع :اسرار طواق و نماا آن
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه نهم (ايران)

مکان :مدينه
مکان :ايران

سرفصلها:

 .1اسرار طواق
 oزدامحوري هساي
 oچهار رکد کعبه و ارکان وجودي انسان کامل
 oراا عدد هف

 .2اسرار نماا طواق

در ااواط طواق و...

 oاکرگزاري
.3

 oاساعان اا زداوند
سر نماا زلا مقاب ا راه م7

 oاقادا ه انسان کامل
مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• اسرار طواق
 oزدامحوري هساي
▪ فرااگان در اطراق کعبه آسماني ( المعمور) ميگردند ،لذا
انساني که اا ر کعبه اس  ،ايد زود را همگون ا فرااگان
(امر)75 ،
کند:
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▪ اماب صادق 7مىفرمايد:
142؛ مسادردالوسا ل،

(مصباحالشريعة،

،10

)172

▪ کعبه نمادي اا زدا در عالم ملک و اهادت اس .
معمور در

انسان ه هنگاب طواق ايد ماذکر

آسمانها ااد .طواق انسان ه دور کعبه ملکي ،همان
طواق مال که ه دور عرپ الهي اس
قل

و انسان ايد ا

زويش ه هنگاب طواق تا آسمانها و فرااگان

ا رود.
 oچهار رکد کعبه و ارکان وجودي انسان کامل

▪

7

(عللالدرا ع،
يحضره الفق ه،

،2

 ،398ح 2؛ مد

 ،190ح )2110

 oراا عدد هف در ااواط طواق و...
▪ در طواق ايد هف
عدد هف

دور (اوط) گرد کعبه چرز د.

رمز و رااي دارد؛ هف

المثاني قرآن ،هف
اوط طواق.

روا هفاه ،هف

آسمان ،سبع
طد قرآن و هف
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▪ راي هف
اده اس :
وجه او  :آدمي داراي هف ازالق رذيله اس که
گاهي اا آن تعب ر ه «هف اوط حجاب» مياود.
ازالق رذيله عبارتاند اا :عج  ،کبر ،حسد ،حر ،
خل ،غض و اهوت .سالک ايد اينها را اا ل و هجاي
آن هف ازالق حم ده را جايگزيد کند که عبارتاند
اا :علم ،حکم  ،عف  ،اجاع  ،عدال  ،کرب و
تواضع.
وجه دوب :زداوند اقل مهاي هف گانه دارد که
گاهي اا آن تعب ر ه افالد سبعه مياود .احاما دارد
که هف اوط طواق ،اااره ه س ر در اطوار زلق و
افالد سبعه داااه ااد.
وجه سوب :هف دور طواق اايد اااره ه هف
مرحله نماا داااه ااد .مراحل نماا عبارتاند اا :ق اب
او  ،رکوع ،ق اب دوب ،سجده او  ،ندساد م ان دو
سجده ،سجده دوب و ندساد راي تدهد .رسو زدا9
(مسادرد الوسا ل،9 ،
فرمود:
)410
وجه چهارب :هف اهر عدق؛ ايد هف مرتبه ه
گرد کويش چرز د و ايد هف اهر عدق را ه پايان
رساند .هف منز سلود عبارتاند اا :منز تو ه ،منز
ورع ،منز اهد ،منز فقر ،منز صبر ،منز توکل و
منز رضا.
دور طواق وجوهي اا لطايا عرفاني ان

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 97 

وجه پنجم :مراحل زلق انسان و س ر او هف
مرحله اس  :عالم ذر ،صل پدر ،رحم مادر ،دن ا ،راخ،
ق ام و هد يا دواخ.
وجه ادم :سجده ،ا تريد حال زضوع و
نزديکتريد حال انسان ه زداي ماعا اس  .ه هنگاب
سجده ،هف عضو انسان ايد ر ام د ااد :پ داني ،دو
کا دس  ،دو اانو ،دو نود انگداان زرگ پا؛ لذا
طواق هف گانه هم سب نزديکي انسان ه زداي ماعا
اس .
• اسرار نماا طواق
 oاکرگزاري
▪ نماا طواق ،نماا اکرانه حضور ،در در ار معبود
اس ؛ ايرا ،اا ر زانه زدا پس اا انجاب طواق،
صاح مقاب و مرتبه اده و در حا اساالب
ع داده اس که
حجرا سود ا زداوند دس
» (عوالي اللالالي،1 ،
«
 )51پس ايد در مقاب ا راه م 7نماا اکرانه ه
جا آورد .ايد نماا اکرانه پ رواي در انجاب وظ فه،
توکل ر زدا و اکر نعم هاي اوس .
7
▪ اماب سجاد 7ميفرمايد:

7

(مسادرد الوسا ل،10 ،

)166
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• سر نماا زلا مقاب ا راه م7
 oاقادا ه انسان کامل
( قره)125 ،
▪
▪ حضرت ا راه م 7اسوه سالکان کوي حق اس  .و
نزديک ادن ه جاي پاي او و حضور مادي در کنار
مقاب ظاهري وي ام نهاي راي ادراد مقابهاي معنوي
اوس .
▪ اسوه قراردادن حضرت ا راه م 7اا ايد آيات
اسافاده مياود:
(نجم)37 ،
(هود)75 ،
*
(نحل)121-120 ،
( قره)124 ،
▪ زود نماا فينفسه ه هر جا و ه هر صورت که ااد،
فوايد و آثاري يامار ر آن مارت اس  .آداب
ظاهري و اطني ايد عبادت توسو هر کس رعاي
اود ،دون اک او را اا فحدا و منکرات ااميدارد و
هرکس اا فحدا و منکرات ااداااه اود ،ه ز ر دن ا و
آزرت ميرسد.
▪ اما ايد دو رکع نماا طواق در د همه نمااها
زصوص اي ديگر دارد و آن اينکه نمااگزار ايد اا
زلا مقاب که جهاي ظاهري اس توجه ه اقاداي ه
اماب هداي ؛ يعني حضرت ا راه م 7کند و ا ايد
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معنا وارد نماا اود که در حق ق اقادا ه ا راه م7
ميکنم و اقاداي ه آن حضرت اقادا ه همه انب ا و
امامان و اول ا ،در همه امور ح ات و تماب جهات
ظاهري و اطني اس .
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه هشتم

موضوع :اسرار سعي و تقص ر
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه چهارب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ياادهم (ايران)

مکان :مدينه
مکان :ايران

سرفصلها:
 .1اسرار سعي
 oصفا و مروه اا اعا ر الهي و زرگداا آن
 oسعي د صفا و مروه و تردد م ان زوق و رجا
 oراا هروله و احسا ذل و زضوع در را ر زداوند
 .2اسرار تقص ر
 oاعار ندگي و رق
 oقطع تعلقات و وا ساگيها
 oپا يش ع وب و رذايل
 oتواضع و فروتني
 oندانه امن و نجات
مباحث کلیدي:
✓ در زصو

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• اسرار سعي
 oصفا و مروه اا اعا ر الهي و زرگداا آن
▪
 ( .قره)158 ،
▪ صفا و مروه ،عالم هايي (اعا ر) اس که انسان را ه
ياد زدا مياندااد و زاطرهاي اا زاطرات مقد را در
نظرها تجديد ميکند.
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▪ درس اس که زواندن و ان دن تاريخ اندگي مردان
زرگ ،انسان را هسوي زو آنها سوق ميدهد؛ ولي
راه صح حتر و عم قتري ن ز وجود دارد و آن مداهده
صحنههايي اس که مردان زدا در آنجا ه مباراه
رزاساهاند و ديدن مراکزي اس که وقايع اصلي در
آنجا اتفاق افااده اس .
 oسعي د صفا و مروه و تردد م ان زوق و رجا
▪ اماب صادق 7مىفرمايد:

الدريعه142 ،؛ مسادردالوسا ل،10 ،
▪ اماب سجاد 7در حديث ابلي ميفرمايد:
7

(مصباح
)173

(مسادرد الوسا ل)166 ،10 ،
 oراا هروله و احسا ذل و زضوع در را ر زداوند
▪ اماب صادق:7
(الکافي)434 ،4 ،
▪ اماب صادق 7حکم سعي را چن د ان فرمود:
(الکافي،4 ،
)434
▪ اماب صادق 7مىفرمايد:
(مصيييباح الديييريعه142 ،؛
مسادرد الوسا ل)172 ،10 ،
▪ سعي م ان صفا و مروه ااآنجه واج اد که
ا طان ،زود را ه حضرت ا راه م 7ندان داد.
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جبر ل 7ه آن حضرت دساور داد که ه او حمله
کند ،ا طان هم گريخ  .اا ايد رو سن هروله قرار
داده اد .پس هروله سعي ه معناي حمله ه ا ل س و
اعوان و انصار اوس .
• اسرار تقص ر و حلق
 oاعار ندگي و رق
▪ تراا دن سر در روا ع د قر ان ،ندان ندگي و عبد
ادن حجگزار اس .
▪ موي سر ،سب ايبايي و آراساگي و تدخص مردان
اس  ،حا حجگزار پس اا اعما مخالا ،موي سر
زود را ه ندانه ندگي و تسل م ميترااد تا ه همگان
ندان دهد که نده زدا و مط ع فرمان اوس  .او ا
گذااد اا جما ظاهري و صوري و در آوردن زود
ه اکل غالمان ،اا ق د ناب و مقاب ميگذرد و کوچکي
و عجز زويش را ندان ميدهد.
 oقطع تعلقات و وا ساگيها
▪ يکي اا حکم هاي تراا دن سر ،قطع عاليق و رهايي
اا تعلقات مادي و دن وي اس  .ايد مو که سب اين
اس  ،ممکد اس انسان را ه زود وا ساه کند!
حجگزار ا تراا دن آن ،زود را اا ايد وا ساگي رها
ميسااد و اا ايد عالقه و علقه آااد مياود.
▪ «حلق« تمريد و آمادگي راي قطع تعلق ه دن ا
اما ااات و االون آن اس .
 oپا يش ع وب و رذايل
▪ اا اسرار و فلسفههاي حلق ،پاد ادن اا آلودگيهاي
ظاهري و اطني و دور ادن اا ع وب آاکار و پنهان و
طهارت و زرو اا گناهان اس .
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▪ تراا دن موي سر (آن هم عد اا مباراه ا ا طان و
سنگ اندازاد ه او و قر اني کردن) گوياي ايد
حق ق اس که حجگزار ،ميزواهد ا ايد عمل،
ا طان زرگتر و نفس اماره را ن ز مالوب کند و
کامالً در مس ر توح د ااد.
▪ اماب سجاد 7ميفرمايد:

)166

(مسادرد الوسا ل،10 ،
▪ اماب صادق 7مىفرمايد:
142؛
(مصباحالدريعه،
مسادرد الوسا ل)173 ،10 ،
 oتواضع و فروتني
▪ گذااد اا موي سر و زود را ه اکل غالمان و ندگان در
آوردن ،ندانه فروتني ،زاکساري و ذل انسان در را ر
آفريدگار و دوري اا کبر و غرور و من اس .
 oندانه امن و نجات
▪ قرآن کريم ،سر تراا دن در حج را عالم امن م همانان
زانه زدا ذکر ميکند و در رؤياي صادق ه رسو
زدا 9ميفرمايد:
(فاح)27 ،
7
▪

( حاراألنوار،96 ،

)303

  104عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه نهم

موضوع :اسرار عرفات و مدعرالحراب
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه پنجم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1اسرار عرفات
• معرف

ه زود و ام

اسالمي

• پ وند عرفه و و ي
• ن ايش و راا کما آدمي

 .2اسرار مدعرالحراب

• اعور و اهود حق
• اناظار
• تح ر و الاجا
• حريم قد

روي

مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• اسرار عرفات
 oمعرف ه زود و ام اسالمي
▪ واژه «عرفات» اا «عرق» ه معناي ادراد چ زي ا
تفکر در اثر آن اس .
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▪ در مورد عل نابگذاري آن چند مطل
الا) رواي اماب صادق :7

نقل اده:

7
7

(علل الدرا ع،

،2

)436
ب) رزي حکاي کردهاند که آدب و حوا در ايد
سرام د ،همديگر را انازاند.
) رزي اا مفسران احاما دادهاند ايد نابگذاري
اااره ه آن ااد که ايد سرام د ،مح و س ار
آمادهاي راي معرف پروردگار اس .
▪ اماب سجاد 7در حديث ابلي ميفرمايد:

(مسادرد الوسا ل،10 ،

)166
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 oپ وند عرفه و و ي
▪ عرفات يکي اا مکانها و امانهاي جلوهگري و ي
اهل  :اس و ارتباط عرفات ا و ي اا چند
جه قا لتوجه اس :
ي عرفات محل تجلي اماب عصر عجل اهلل فرجه اس .

( .الکافي،2 ،

)1150

)520

(مد يحضره الفق ه،2 ،
ي قا النبي: 9
(السرا المن ر(الخط الدر ني))132 ،1 ،
ي عرفات جلوهگاه دعاهاي اهل  :اس  .ايد
دعاها ،عالوه ر آنکه انسان را ه ياد زدا مياندااد و
ذکر حق را ر ا ان حجگزاران جاري ميسااد ،آنها را
ه ياد پ امبر 9و اهل او مياندااد .الباه در ايد
م ان دعاي عرفه اماب حس د 7و ياد گريههاي آن
حضرت و محاواي توح دي دعا تأث ر زاصي دارد ،و
همگان را ه عدق ااي ا معبود سوق ميدهد و ياد آن
حضرت و مظلوم ايدان را در د ها انده ميسااد.
 oن ايش و راا کما آدمي
▪ پ امبر اکرب 9سه ار فرموده اس « :الحج عرفات»
ايد مطل جايگاه لند عرفات را در اعما حج رواد
ميسااد .توقا در ايد سرام د ،معاد کل حج اس ؛
اايد ايد مطل دان جه اس که دعا و آمراپ
زا الهي و کما و تعالي انسان ،در ايد سرام د ه
صورت ويقه تحقق مييا د.
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▪ حضرت ام رالمؤمن د علي 7اا رسو زدا 9نقل
ميکند که اا ايدان پرس ده اد چه کسي اا اهل
عرفات جرمش زرگتر اس ؟ آن حضرت پاسخ داد:
(مسادرد الوسا ل)30 ،10 ،
▪ مسالله آمراپ گناهان و ام د ه رحم الهي راي
خدش و آسودگي در ق ام  ،در حج ،نزد کعبه و
هزصو در عرفات کامالً جدي اس ؛ هگونهاي که
حاجي ايد يق د کند که تمامي گناهانش در مراحل
مخالا حج خد ده اده و قلبش اا س اهي گناهان
پاد اده اس .
• اسرار مدعرالحراب
▪
 ( .قره،
)198
 oاعور و اهود حق
▪ «مدعر» ه مکاني گويند که اعار زدا و ندان
زداجويي و زدازواهي در آن کامالً پ داس  .مدعر
ه معناي ندان راه اس و ايد سرام د ندان مکان و
عبادت زداوند اس .
▪ در مورد نابگذاري مدعر گفاهاند :آنجا مرکزي راي
اعار حج و ندانهايي اا ايد مراسم عظ م اس .
▪ اماب سجاد 7در حديث ابلي ميفرمايد:
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(مسادرد الوسا ل،10 ،

▪ اا ر زانه زدا ،ا وقوق در مدعر ،قل

)166
زود را ا اعار

تقوا آگاه کرده ،تقوا و زوق اا زداوند را اعار د
زود قرار ميدهد تا قل

او ا تقوا انازاه اود.

▪ اگرچه تقوا در همه مناسک حج مطرح اس  ،اما تجلي
ويقه آن ،هنگاب وقوق در مدعرالحراب ،مدهود واقفان
ر اسرار اس .
 oاناظار

▪ ه ام رمؤمنان 7عرم کردند :چرا مدعرالحراب اا
حرب قرار داده اده اس ؟ ايدان فرمود:

(الکافي،4 ،

)224

 oتح ر و الاجا

▪ در مدعر ايد زود را راي مباراه ا ا طان درون و
رون آماده کرد ،ا
ا

مناجات و ااگد

مدعر ا ااک و اعور اس ،
ه زداس  .مدعر ندانه اعور

انسان گسساه اا هو هاس  ،در ايد ا

ايد دلي

سوزاه و وجودي اعلهور را ه زدا تقديم داا ،
ا فاگان الهي ه ا اندهداري پردازاه و اا رواهاي
سخ تنهايي نجوا ه ل

دارند.

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 109 

 oحريم قد ر و ي
▪ اماب صادق 7در حديث مصباح الدريعه مىفرمايد:
(مصباح
الدريعه142 ،؛ مسادردالوسا ل)173 ،10 ،
▪ اا ر ايد تمامي گناهان زويش را  -چه کوچک و چه
زرگ  -در سرام د عرفان ر ام د گذارد و قل
آلوده زويش را پاد کند ،او در مدعر هقصد تقرب
کران
آمده اس  ،او آمده تا زود را در اق انو
رحم الهي غرق کند .آسمان مدعر سراار اا اران
رحم اس  ،ا رهاي رکات آنجا را فراگرفاه اس .
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه دهم
موضوع :اسرار اعما در منا
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه هدام (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه چهارب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1اسرار قر اني
o
o
o
o
o
o

 .2اسرار منا

تقرب و تقوا
تجلي ايثار و تسل م
ذ ح مقاب ح واني و کداد هواي نفساني
ياد و تجل ل اول اي الهي :
زرگداا اعا ر و سن هاي الهي
دوري اا طمع و حر

 oهماهنگي و همساني مردب
 oسرام د ذکر
 oتولدي نو
 oظرف و فرص آراوها و زواسادها
 oآمراپ و مافرت
 .3اسرار رمي جمرات
 oمواجهه ا ا طان
 oص رت و دامداناسي
 oمباراه ا ا اط د دروني و روني
 oتوجه ه عظم زداوند و ضعا ا طان
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 oزرگداا اعا ر و سن هاي الهي
 oاجاناب اا تکبر و غرور و عج و رهايي اا پل ديها
 oاساعان اا زداوند راي عاقب هز ري
 .4نمادها و هوي سااي
 oتقوي هوي ديني
 oزطر دا مي ا طان
مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• اسرار قر اني
 oتقرب و تقوا
▪ «قر اني» ،عملي اس که انسان ،هوس له آن زود را ه
زدا نزديک ميکند و ذ ح ح وان در روا دهم
ذيالحجه ،عبادت زالصانه و ندانه تقوا و پره زگاري
اس ؛ هرچند همه اعما عبادي و مناسک ديني عامل
تقرب هساند.
▪
(حج)37 ،
▪ ر اسا آيات قرآن کريم ،آنچه اا قر اني ه طرق
زدا ميرود ،روح کردار و جان عمل اس (تقوا) .ايد
هدق نهايي مناسک ،رس دن ه مدار ا ي تقوا و
وارساگي اس .
 oتجلي ايثار و تسل م
▪ در اندگي انسان اموري اس که سخ مورد عالقه
اوس  ،و مانع زداپرساي او ميگردد؛ لذا قر اني ،ندانه
ايد اس که انسان آماده و حاضر اس تا سر حد
گذا و ايثار اا همه چ ز ،در راه زدا گذرد.
▪ دعاى هنگاب ذ ح قر انى ،نقل اا ام رالمؤمن د:7
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(وافى،2 ،
کااب الحج.)169 ،
 oذ ح مقاب ح واني و کداد هواي نفساني
▪ قر اني کردن ح وانات ،اااره ه قر اني و ذ ح ح وان
انسان دارد؛ يعني ،ه او ميآمواد که راي رس دن ه
کما انساني ،نفس ح واني زويش را در هم دجا
کدد و ه دنبا هواوهو نرود و در ق ام  ،زود را
اا آتش جهنم نجات دهد.
▪ اإلماب الصادِق:7
(المحاسد،
 67ه نقل اا :فض ل د يسار)
 oياد و تجل ل اول اي الهي:
▪ حجگزار ا قر اني کردن گوسفند ،ه ياد فداکاريهاي
حضرت ا راه م 7ميافاد که حاضر اد اا هاريد
موجودي زود (جوانش اسماع ل) ،گذرد و تسل م
زواس و اراده پروردگار اود.
▪ اماب سجاد 7در حديث ابلي ميفرمايد:

(مسادرد
الوسا ل)166 ،10 ،
▪ حجگزاران ن ز مانند ا راه م و اسماع ل ،در معرم
اماحان و ا االي الهياند و ايد م زان تسل م ،ازال ،
ايمان ،رضا و ايثار زود را ندان دهند و ا گذااد اا
ما زود ،ه آن زرگواران تأسي جويند.
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 oزرگداا اعا ر و سن هاي الهي
▪ حضرت حق در قرآن مج د ،قر اني کردن و نفس
قر اني را «اعا ر اهلل» زوانده و آن را داراي منافع ذکر
کرده اس .
▪ اا سوي ديگر زرگداا ايد اعا ر را اا ايمان و تقوا
ه امار آورده اس :
(حج،)36 ،
(حج)32 ،
 oدوري اا طمع و حر
▪ قر اني کردن ،ه معناي اا د ردن آا و طمع اياد و کم
کردن حر و ولع نسب ه دن ا و ماديات اس .
▪ سر قر اني ايد اس که حجگزار و قر اني کننده ،ا
تمسک ه حق ق ورع ،گلوي ديو طمع را ريده و او
را کدد.
▪ اماب صادق 7در حديث مصباح الدريعه مىفرمايد:
(مصباح
الشريعة142 ،؛ مسادردالوسا ل)173 ،10 ،
• اسرار منا
 oهماهنگي و همساني مردب
▪ واژه «منا» در اصل ه معناي عالقه ه چ زي ا اندااه
اس  .ااايدرو منا ه معناي آراوس ؛ يعني «منا»
سرام د آراوهاس .
▪
 ( .قره)199 ،
▪
( قره)200 ،
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▪ ا مردب و همراه مردب ودن در طي مس ر الهي
ن کوس  ،و حرک دساهجمعي حاج ان اا مدعر ه
منا ،تجلي ايد همنوايي الهي اس .
 oسرام د ذکر
▪ اماب صادق 7فرمود:

(الحج و العمره فى الکااب و السنه،
 oتولدي نو
▪ اماب صادق 7فرمود:

).227

(المحاسد البرقي،
)66 ،1
 oظرف و فرص آراوها و زواسادها
▪ نوع آراوهاي هر فرد ،تا ع م زان معرف و اناز
اوس  .گروهي آراوهاي زود را محدود ه دن ا
ميکنند و گروهي هم ه آزرت و هم ه دن ا توجه
داااه و ميگويند« :
( قره )201 ،پ امبر اسالب،9
ز ر دن ا و آزرت را در حج زانه زدا ميدانس .
 oآمراپ و مافرت
▪ اتوجه يييه اينکيييه منيييا ،محيييل تحقيييق زواسييياهها و
آراوهاس و حضييور حجييا در آنجييا پييس اا جلي
رحم و غفران زدا در عرفييات و مدييعر اسي  .پييس
ديگر آنجا جاي ماندن اس ؛ يعني ،تا پي ش اا اييمو
آمراپ الهي ،انسييان ايييد يقييرار و در تکيياپو ااييد و
آنگاه کييه آن را يافي  ،موعييد آرامييش او فراميرسييد.
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هزصو که در منا پس اا مباراه جمعييي ييا اي طان،
قر يياني کييرده و نفييس زييود را ميکدييد و ايييد يعنييي،
نجات و رساگاري کامل انسان .هد ن ز  -که مکييان
اسيياقرار و تکييون اسيي ي پييس اا اييمو مافييرت و
رحم الهي حاصل مياود.
• اسرار رمي جمرات
 oمواجهه ا ا طان
▪ اا اماب علي 7و اماب صادق 7نقل اده اس :
ا طان زود را ه ا راه م 7نماياند و جبر ل ه او
دساور داد که ا هف سنگ ا طان را راند محلهايي
که ا راه م 7ه سوي ا طان سنگ پرتاب کرد،
جمرات نامگذاري اد.
▪ ايد عمل ا راه م 7آمواهاي راي همه نسلهاس
که ا ا طان (و ا طان صفاان دن ا) مباراه کنند.
▪ پ امبر اسالب 9ن ز هنگامي که روا ع د قر ان اا مدعر
ه منا رف  ،نزد جمره عقبه آمده و آن را ا هف
سنگ اد .و هم د گونه در مورد جمره او و دوب
عمل کرد .ايد امر در اسالب ن ز سن گرديد.
 oص رت و دامداناسي
▪ در منطقه جمرات ،ا طان ر آن اد کييه آدب را فريي
دهد؛ ولي موفق نگرديد ،عييدها اي طان در سييه منطقييه
تصم م گرف تييا ا ييراه م و اسييماع ل و هيياجر :را
گمراه کند؛ ولي اا ا راه م 7و دس رداايياد او اا
وظ فييه قر يياني فرانييد ،در همييان مرحلييه او پد ي مان
گد .
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▪ اما هاجر و اسييماع ل را در سييه نو ي وسوسييه نمييود و
اايد سر اينکه روا دهم حيياجي فقييو جمييره عقبييي را
رمي ميکند ،ولي در روا ياادهم و دواادهييم هيير سييه
جمره را رمي مينمايد ،اااره ه هم د معنا ااد؛ يعني،
مباراه ا اي طان ،ايييد مييداوب و مسييامر ااييد و در آن
غفل و سساي صورت نگ رد.
 oمباراه ا ا اط د دروني و روني
▪ اماب سجاد 7در حديث ابلي ميفرمايد:

▪ اماب صادق 7در حديث مصباح الدريعه مىفرمايد:
142؛ مسادرد الوسا ل،

(مصباح الدريعه،
)173 ،10
▪ مسالله رمي جمرات و سنگ ادن ه جمرهها در
حق ق رمي کردن ديو درون و رون و راندن ا طان
انس و جد اس  ،تا اماني که انسان فرااه ندود،
ا طان اا حريم او رون نميرود .اگر فرااهزوي اد،
آنگاه اس که اا گزند ا طن مصون ميماند.
 oتوجه ه عظم زداوند و ضعا ا طان
▪ در احاديث اهل  :آمده اس  :سنگساري
ا طان را ا ياد زدا و حمد و ثناي الهي و صلوات ر
پ امبر 9همراه ساايد و اا زدا خواه د که اا اما
قبو کند .آري در اسالب مباراه ا دامد ن ز جه دار
اس و هرگاه ا طان رانده مياود ،هزاطر زدا و ه
ياد و دساور اوس ( .کافي)480 ،4 ،
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 oزرگداا اعا ر و سن هاي الهي
▪ سنگ اران ا طان ،ا وۀ ا راه مى در مباراه اس ؛
ا طان ر ا راه م 7ظاهر اد و جبر ل ه ا راه م
دساور داد که او را ا هف سنگ زند .سپس در محل
دوب و سوب ظاهر اد و ا راه م 7هر ار ،ا هف
سنگ او را مورد حمله قرار داد .ايد عمل ا راه م7
آمواهاى راى همه نسلهاس که ا ا طان (و ا طان
صفاان دن ا) مباراه کنند.
 oاجاناب اا تکبر و غرور و عج و رهايي اا پل ديها
▪ در حديثى اا پ امبراکرب 9حکاي اده اس :
(مد يحضره الفق ه،
 ،214 ،2ح )2196
• نمادها و هوي سااي
 oتقوي هوي ديني
▪ مداعر و اعا ر حج ،نمادها و رمزوارههايى اس که
هر يک ر اراده زاصى اا سوى زداوند د ل داااه
و ه انسان مىآمواد که پس اا پد سر گذاااد
مراحل نمادينى چون احراب در م قات ،طواق کعبه و
نماا آن ،سعى م ان صفا و مروه ،توقا در عرفات و
مدعر ،رمى جمرات ،قر انى ،حلق يا تقص ر در مِنى و
ا زره ااگد ه کعبه و انجاب مناسک پايانى آن،
چگونه مىتوان ه حريم ر و راه يافاه و ا درد و
رآوردن اراده الهى ،اا حج جاهل (که اسمى زالى
اا معناس ) دورى کرد و ا تمسک ه و ي
اهل  :اا ر و الهى رزوردار گرديد.
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 oزطر دا مي ا طان
▪ حضور ا طان در سرام د مکه و منا ،آن هم در کنار
حضرت ا راه م  7ه ما ميآمواد که ا طان همهجا
هس و اا ه چکس دس رنميدارد .اا طرفي
فاصلههايي که در مورد پرتاب سنگهاس  ،ه هم
نزديک اس و اايد معنايش ايد ااد که ا طان
اود هاود ،ه سراغ انسان ميآيد ،پس حجگزار ن ز هر
لحظه ايد آماده مباراه عل ه ا طان ااد.
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اسرار و معارف حج و زيارت :جلسه يازدهم

موضوع :اسرار نفر و وداع
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دواادهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه پنجم (عر ساان)
مکان اجرا :مکه  /پس اا اياب تدريق و اتماب اعما حج
سرفصلها:

 .1اسرار نفر

• هجرت
• قطع تعلقات
• ن اا و فقر
• ص رورت
 .2اسرار طواق نسا و نماا آن
• انفصا و جدايي
• اسامرار ذکر و ياد زداوند
 .3کما حج (لقا ا اماب)
مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• اسرار نفر
 oقطع تعلقات
▪ اول د ندانه قبولي حج ايد اس که حاجي عزب زود را
راي ترد گناه جدي ب ند .اگر او در زود حال
ترد گناه احسا کرد حجش پذيرفاه اده ،اما اگر
رغب و احساسي ه سم گناهان پ د د همچنان در
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و ه

او وجود دارد ،زداوند ايد حج را پذيرا ن س
زود نده گنهکار ااميگردد.
 oص رورت
▪ اا عالمات حج مقبو آن اس که نده گناهان
زويش را ترد کند.
▪ رسو زدا:9
(فروع کافى،280 ،4 ،رواي )5
▪ رسو زدا:9

(جعفريات)66 ،
 oسر وداع
▪ ا واسماع ل ه اماب صادق 7عرم کرد که هماينک
در حا زرو اا مکهاب ،ا زانة زدا ،اا کجا
زداحافظى کنم؟ اماب فرمود:
 ،532ح 4؛ وسا ل الد عه،

(الکافي،4 ،
 ،233 ،10ح )19224
▪ اا يير در آزييريد ديييدار ييه ديييدار کعبييه ميييرود .اگيير
توانس ي دس ي يير در کعبييه و حجرا سييود مييينهييد،
طييواق وداع ميييکنييد ،آنگيياه زييود را ييه زانييه زييدا
ميچسباند ،زدا را حمد و ثنا ميکند ،يير پ ييامبر 9و
اوص ايش درود ميفرساد .سپس در حق ديگران آنچه
راي زود ميزواهد ،دعا ميکند و ا تماب وجود ه او
مييييگوييييد:
(الکافي ،532 ،4 ،ح )5

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 121 

• اسرار طواق نسا و نماا آن
 oانفصا و جدايي
7
▪
(الکافي)513 ،4 ،
▪ ر اسا رواي اماب صادق ،7پس اا زطاي
آدب 7و حوا و زار ادن اا هد و هبوط ه
ام د ،ه دوري و جدايي اا همديگر مباال ادند.
آدب 7در صفا و حوا در مروه فرود آمد .سپس
زداوند آدب 7را مکلا کرد تا طواق نسا ه جاي
آورد و عامل جدايي اا حوا را اا زود دور نمايد و
چون آدب 7چن د کرد ،زداوند گناهش را خد د و
تو هاپ را قبو کرد و حوا را ر او حال نمود.
 oاسامرار ذکر و ياد زداوند
▪ پ امبر 9فرمودند:
(محجة الب ضا )350 ،2 ،
▪ پ امبر 9ميفرمايد:

(جامع السعادات،3 ،

)322

• کما حج (لقا ا اماب)
(الکافي،4 ،
 oاماب اقر 7ميفرمايد:
 ،578ح
 ،549ح 2؛ مد يحضره الفق ه،2 ،
)3162
 oاا ر عد اا آنکه اعما زويش را در موسم تماب کرد ،ايد
نزد اماب رود و همبساگي و و ي زويش را ا

  122عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

o

o

o
o

اهل  :اعالب کند .او ايد نصرت زويش را ر ولي
زدا عرضه کند و همچنان که رگرد کعبه طواق کرد،
هسوي اماب کوچ کرده ،اعالب دوساي ا اهل  :نمايد.
اماب صادق 7ارط کامل ادن حج را ديدار اماب
ميدانس :
(علل الدرا ع ،459 ،ح )1
و ي اا ارکان اصلي حج اس ؛ چنانکه اا ارکان اصلي
ديد هم ه حساب ميآيد:
(ما ده)3 ،
زداوند و ي اهل  :را حق ق  ،معنا و مسماى حج
قرار داده اس .
طالن عبادت دون و ي ا مه اطهار :در کالب اماب
سجاد::

7

(وسا ل الشيعة،1 ،

)122

فص پنج
ل م:

اماکن مذهبی

تذکرات اجرایی:

.1
.2
.3
.4

در صورت حضور مع د در کاروان ،ايد مبحث توسو ايدان ارا ه اود.
مدت امان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعاً
 180دق قه اس .
امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .
ه دل ل تفاوت چ يينش ارا ييه مطالي در کاروانهيياي مدينييه او و
مدينهدوب ،توجه مضاعا در امييان و مکييان ارا ييه مباحييث ،مييورد
اناظار اس .

اهداف آموزشی اماکن مذهبی:

آانايي ا تاريخ ،تحو ت و جايگاه و موقع اماکد مييذهبي و تيياريخي مکييه و مدينييه
همنظور ايجاد معرف نسب ه مجاهدتهاي پ امبر ،9معصومان :و اول اي الهي و
در جه تقوي هوي تاريخي و ديني اا ران
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1آثار اسالمي مکه و مدينه ،رسو جعفريان ،مدعر
 .2ا قرآن در مکه و مدينه ،اکبر دهقان ،مدعر
 .3در نامه تاريخ اسالب  1و  ،2س د علي م راريفي ،مدعر
توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

 .1رويکرد اصلي در طرح مسا ل اماکد مقدسه اعم اا اهرها ،مساجد ،مرقدهاي
اريا ،صرفاً جنبه تاريخي ن س  ،لکه يادآوري مجاهدتهاي پ امبر 9و
اول اي الهي و اصحاب رگزيده و راسا د اوس .
 .2در طرح اماکد صرفاً ه جنبههاي سلبي و مظلوم ي اکافييا ندييود ،ييه جنبييههاي
افاخييارآم ز و آثييار و رکييات و نقشآفرينييي و عبرتآمييواي و در هيياي
آموزاني آن ن ز توجه و تب د اود .همانند جنگ احد ،احزاب ،ساز مسجد
قبا ،مسجدالنبي ،9هجرت پ امبر 9و...
 .3اتوجه ه اقوا مخالا و ماعدد در زصو يک مکان يا يک اخص  ،هار
اس راي ايجاد وحدت رويه اا منا ع معابر منادراده اا سوي عثه همانند
آثار حج ا سالب والمسلم د رسو جعفريان و در نامه اماکد مذهبي مکه
و مدينه دکار اصار قا دان ،همچن د مسافر قبله  3و نربافزار « لد ا م د» که در
ازا ار اماس  ،اسافاده اود.
 .4در تب د موقع اماکد ،ا ادا موقع جاراف ايي آن ه ا ييان سيياده و اتوجه ييه
موقع فعلي آن هدرساي توض ح داده اود .همانند کداب نقطه اهر ،کدييور،
نسب و فاصله ا اهرهاي مهم ديگر ،همچن د ييه پ دي نه و تطييور تيياريخي آن
اااره اود.
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 .5در ان و ارا ه مباحث اماکد مقد
اسافاده اود.
 .6در طييرح و ارا ييه مسييا ل مر ييوط ييه اميياکد ،هتناسي نييوع سييفر (مدينييه او و
مدينهدوب) و موقع ي اميياني و مکيياني موردتوجييه قييرار گ ييرد .ييهعنوانمثا ،
اماکد مقدسه مداعر ،قبل اا اياب تدريق در رواهيياي اول ييه ذيحجييه و در مکييه
ان اود .يا معرفي کعبه و مسجدالحراب راي اا ران مدينهدوب در ايران و راي
اا ران مدينه او در آزريد جلسه مدينه ان اود .سرفصلهاي ا الغي ،ا ايد
نگاه طراحي و در ازا ار قرار گرفاه اسي  .توصي ه مياييود رعايي آن مييورد
اهاماب قرار گ رد.
 .7در طرح مسا ل اماکد ،ه ابهات عق دتي ،تاريخي و ...مطرح اده در ايد
حواه توجه و دون ان ابهه ه پاسخهاي آن پردازاه اود.
و تاريخي ،حاماً اا نربافييزار مسييافر قبلييه 3
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اماکن مذهبي :جلسه اول

و جايگاه اهر مدينه

موضوع :اهم

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه چهارب (ايران)

مکان :ايران

زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هدام (عر ساان)

مکان :مکه

سرفصلها:
 .1جاراف اي طب عي ،انساني و مذهبي
 .2مدينه اا نگاه قرآن ،پ امبر 9و اهل :
 .3مدينه و تدک ل نخسا د دول اسالمي
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
استفاده از آیات ذیل در موضوعات اشاره شده:

 oآيه هجرت:
(انفا )30 ،
o
•

رک حضور پ امبر اکرب: 9
(انفا )33 ،

جغرافیای طبیعی ،انسانی و مذهبی

 oمدينه اا اهرهاي مهم کدور عر ساان ،در  450ک لوماري
اما ارقي مکه در ناح ه حجاا قرار دارد که در م ان دو
رااه حره قرار گرفاه که يکي در ارق ا ناب «حره واقم» و
ديگري در غرب ا ناب «حره و ره» اس .
 oپ ش اا اسالب ،دو گروه عرب و يهودي در يثرب اندگي
ميکردند؛ قبايل يهودي :ني قَ نُقاع ،ني نَض ر و ني قُرَيظه
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که عمدتاً در جنوب و جنوب ارقي ساکد ودند و گروه
عرب :دو طايفه او و ززر  .ززرج ان سه را ر اوس ان
ودند و در نواحي مرکزي مدينه ميايساند .جمع عربِ
يثرب ،ش اا يهوديان ودند.
• مدینه از نگاه قرآن ،پیامبر و اهلبیت:
(الکافي)564 ،4 ،
 oپ امبر 9فرمود:
 oپ امبر 9فرمود:
(مسادرد
9
الوسا ل)308 ،2 ،
9
7
o

(الکافي،4 ،
:7
o

)548
9

(الکافي،
o
o
o

o

)563 ،4
7
 ( .حارا نوار)266 ،99 ،
مدينه محل هجرت و آرامگاه پ امبر اکرب 9اس .
مدينه محل تولد اماب حسد ،اماب حس د ،اماب سجاد ،اماب
اقر ،اماب صادق ،اماب کاظم ،اماب رضا ،اماب جواد ،اماب هادي
و اماب عسکري :اس .
قبرساان ق ع در مدينه اس  .ايد اهر محل دفد حضرت
اهرا 3و چهار تد اا امامان ا عه (اماب حسد ،اماب سجاد،
اماب اقر و اماب صادق ):اس .
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 oمسجدالنبي و مساجد مهم مسلمانان در مدينه اس :

•

(تهذي األحکاب )15 ،6
 oمدينه محل غزوات و اتفاقات مهم تاريخي صدر اسالب
اس .
مدینه و تشکیل نخستین دولت اسالمی
o

(احزاب)6 ،

o

(نسا )59 ،
 oهمچن د ميتوان ه آيات  69و  105سوره نسا ن ز اااره
نمود.
 oا ظهور اسالب در مکه ،و پس اا گسارپ دعوت پ امبر9
و هجرت ه مدينه ،دول اسالمي هوس له پ امبر 9تأس س
گرديد و آن حضرت ،عالوه ر آمواپ و تر  ،اخصاً
سرپرساي و رهبريِ جامعه اسالمي را ه عهده گرف .
 oر اسا اعاقاد مسلمانان ،پ امبر اکرب 9در جامعه اسالمي
داراي سه نقش اس :
الا) نبوت و رسال ؛ يعني تبل غ احکاب و قوان د الهي.
ب) و ي ؛ يعني رهبري س اسي و اجاماعي و الباه
مديري جامعه و اداره نظاب اجاماعي ،غ ر اا ان احکاب
اس
) قضاوت و داوري
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اماکن مذهبي :جلسه دوم

موضوع :مسجدالنبي 9

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه هدام (ايران)

مکان :ايران

زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه نهم (عر ساان)

مکان :مدينه

سرفصلها:

 .1ساز

.2
.3
.4
.5
.6

مسجدالنبي9

✓ سا قه و پ د نه
✓ دربهاي ورودي
✓ ساونهاي مسجدالنبي
✓ صفه
اهم و جايگاه مسجدالنبي9
مرقد منور پ امبر9
روضه منوره
زانه حضرت فاطمه3
توسعههاي مسجدالنبي

مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• ساخت مسجدالنبی9
 oسا قه و پ د نه
پييس اا مسييجدالحراب ،افضيي ل تريد مسييجد جهييان اسييالب
مسجدالنبي اس  ،توسو پ امبر اکرب 9در سا او هجييري
سازاه اد نخسا د توسييعه هييم مسييجد توسييو پ ييامبر ،9در
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سا هفام هجري انجاب اد و عد اا پ امبر 9و در دورههاي
مخالا ا دار ادن مسلمانها توسعه هاي ايادي ياف .
 oدربهاي ورودي در عصر پ امبر9
▪ اب جبر ل (م انة ديوار ارقى) :همان ا ي اس که
جبر ل در آنجا پ امبر 9را مالقات و او را هسوي
جنگ ا يهوديان پ ماناکد نيقريظه فرازواند.
▪ ابالنسا (در م ان ديوار جنو ى) :پ امبر 9راي
ورود انوان ،در مسجدالنبي تعب ه کردند.
▪ اب الرحمة (در اما ديوار غر ى) :همان در ي که
مردي اا اهالي مدينه ااا ان ه سوي پ امبر 9آمد و
تقاضاي اران کرد و پس اا هف روا دو اره زدم
پ امبر 9رس د و تقاضاي قطع اران کرد .ايد اب
معروق ه اب الرحمه اده اس .
▪ هزاطر توسعههاي ايادي که مسجدالنبي در دورههاي
مخالا پ دا کرده دربها هم ده در حا تا ر اس .
 oساونهاي مسجدالنبي
▪ سقا مسجد ر ساونهايي قرار داا کييه ،عييالوه يير
نگهييداري اا سييقا ،مورداسييافاده رسييو زييدا 9و
اصحاب ن ز ود .ه زاطر اتفاقات تاريخي زا جنبييه
تبرد و تقد ه زود گرفاه و ا گييرفاد نابهييايي در
تاريخ جاودان ماند ،مهمتريد آنها عبارتنداا:
 .1ستتون توبته (ابولبابته)« :

(تو ييه( )102 ،پييذيرپ تو ييه ا ولبا يه)
ا ييد ا الييه ،در تيياريخ مدينييه گفاييه اس ي  :پ يامبر9
نمااهيياي نافلييه زييود را مقا ييل سيياون تو ييه ييه جيياي
ميآورد.
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 .2ستون سریر :محل اعاکاق رسو زدا 9وده و
در آنجا حضرت 9اساراح ميکردند.
 .3ستون محرس (علی ابن ابیطالب :)7موسي
د سلمه ميگويد :اا جعفر د عبداهلل د حس د
پرس دب که فض ل اساوانه علي د ا يطال 8
چ س ؟ او گف « :
» تا آيه
9
(ما ده )67 ،ناا اد.
 .4ستون وفود :در کنار ايد ساون ،مالقاتهاي رسو
زدا 9ا سران قبايل راي آانا سازاد آنان ا اسالب يا
مذاکرات س اسي انجاب مياد .آن حضرت در همان
مکان ،ه أتها را ه حضور ميپذيرف .
 .5ستون قرعه :هزاطر نقل حديث جناب عايده اا
رسو زدا 9در اره اهم نماا در کنار ايد ساون،
«ساون عايده» نام ده مياود.
 .6ستون حنّانه یا مخلّقه :محل تک ه رسو زدا9
در امان ايراد زطبههاي نماا جمعه.
 oصفه
پ امبر 9فرمودند :راى مهاجران تهىدس که راى
سکون در مدينه مکانى ندارند ،ايوان مُسقَّفى ،در آزر
مسجد سازاه اود تا اوانند در آنجا اقام گزينند .ايد عده
ا ها را ر هم د ايوان ه صبح مىرساندند.
▪
(کها)28 ،
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• اهمیت و جایگاه مسجدالنبی9
رسو زدا 9ميفرمايد:
( .مسييادرد الوسييا ل،5 ،
)281
• مرقد منور پیامبر9
7

9

)548

(الکافي،4 ،
• روضه منوره
قَا َ رَسُو ُ اللَّهِ:9

(الکافي،
 ،556 ،4ح )10
• خانه حضرت فاطمه3
 oزانية فاطمييه و اميياب علييى 8درى ييه سييم اييرق؛ يعنييى
کوچييه و درى ييه سييم غييرب؛ يعنييى دازييل مسييجد و ييه
موااات ساونهاى وفود و حيير دااي  .در ديييوار جنييو ى
آن ،روانهاى ه زانة پ امبر 9اا اده ود.
 oاکنون در سم اب جبر ل ،هعنوان درِ زانة فاطمه مدهور
اس  ،همان درى اس که هسوي کوچه اا مىاده اس .
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o

9

( حار األنوار)28 ،39 ،
 oمحل تولد دو نور چدم پ امبر زدا 9؛ يعنى اميياب حسييد و
اماب حس د 8ه دن ا آمدند.
• توسعههای مسجدالنبی9
عد اا ساز مسجدالنبي 9توسو پ امبر 9در طو تاريخ
ااهد چنديد مرحله ه زاطر اياد ادن مسلمانها توسعه و
ااسااي اد .اول د توسعه توسو پ امبر 9انجاب اد و در
دورههاي مخالا مسجدالنبي 9توسعههاي ايادي پ دا کرد.
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اماکن مذهبي :جلسه سوم

موضوع :قبرساان ق ع
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دهم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دهم (عر ساان)

مکان :ايران
مکان :مدينه

سرفصلها:

 .1جايگاه و پ د نه تاريخي
 .2مرقدهاي اريا ا مه :
 .3مرقدهاي:
 oاصحاب و همسران و او د پ امبر9
 oفاطمه ن اسد و ابالبن د3
 oاهداي احد
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
جایگاه و پیشینه تاریخی

 oاا قبرساانهاي مدهور جهان اسالب در اهر مدينه منوره که
ا هجرت مسلمانان ه مدينه ،تنها قبرساان مسلمانان گرديد و
ه مرور امان و ا دفد تعدادِ ايادي اا صحا ه ،تا ع د،
پ امبراکرب 9اا
همسران ،دزاران ،فراندان و اهل
اهم ويقهاي رزوردار اد .اول د فرد اا انصار ،اسعد د
اراره و اول د فرد اا مهاجريد ،عثمان د مظعون در ق ع
دفد ادند.
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 oاهل هد  :پ امبر 9فرمود :اا ايد قبرساان در آزرت
هفااد هزار نفر رانگ خاه اده و دون حساب ه هد
مىروند ،در حالى که صورتهاى آنان مانند ماه ا در
مىدرزدد.
 oايارت اهل ق ع توسو پ امبر:9

(سند نسا ي،
،4

)91

• مرقدهای شریف ائمه:
 oاماب جعفر صادق 7ميفرمايد:
(وفا الوفا)890 ،3 ،
 oايارتگاه اماب حسد مجابي ،اماب ايدالعا ديد ،اماب اقر و اماب
جعفر صادق :که در کنار يکديگر ،ه ترت اا جنوب
ه اما  ،قرار دارند.
 oدر هم د ايارتگاه ،قبر عبا  ،عموي پ امبر 9و قبر
حضرت فاطمه ن اسد ،مادر ام ر مؤمنان علي ،7در
سم ا سر قبور ا مه :وجود دارد.
•

مرقدهای موجود در بقیع:
 oاصحاب و همسران و او د پ امبر9

 oدزاران پ امبر :9محل دفد سه دزار رسو زدا ،9ه
نابهاي اين  ،رق ه و اب کلثوب دانساه اده اس .
 oهمسران پ امبر 9ه جز زديجييه و م مونييه کييه در مکييه ييه
زاد سپرده ادند.
 oعق ل و عبداهلل د جعفر ط ار
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o

o

o
o

ا راه م فراند رسو زدا :9اا مارية قبط ه ،در سا 8
هجري ه دن ا آمد و در کودکي ،در امان ح ات پ امبر9
در سا  10هجري اا دن ا رف و ه دساور آن حضرت ،در
کنار قبر عثمان د مظعون ه زاد سپرده اد.
مالک د انس (ب  179ق) ،اماب مذه مالکي ،و نافع ،غالب
عبداهلل د عمر يا نافع د عبدالرحمان (ب  169ق) ،اا قُراي
سبعه قرآن ،منسوب اس .
عمههاي پ امبر 9و حضرت اب البن د3
اهداي احد و اهداي واقعه حره م ان قبرساان ق ع و در
ارق قبر ا راه م ،فراند پ امبر ،9مدفد رزي اا اهداي
احد و ه قو ديگر ،قبور رزي اا اهداي واقعه حره اس .

اماکن مذهبي :جلسه چهارم

موضوع :اماکد مذهبي و تاريخي مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ياادهم (عر ساان)
مکان اجرا :مدينه
سرفصلها:

 .1مساجد (مساجد سبعه ،قبا ،مباهله ،غمامه ،اجره)
 .2آوردگاههاي غزوات و جنگها
 .3مدر ه اب ا راه م
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
مساجد (مساجد سبعه ،قبا ،مباهله ،غمامه ،شجره)

 oمساجد سبعه
▪ مسيياجدي کييه در دره و دامنييه کييوه َسيلع قييرار دارنييد:
 .1مسييجد الفيياح  .2مسييجد سييلمان فارسيي .3 ،مسييجد
عل يي .4 7مسييجد عميير .5 ،مسييجد سييعد ييد معيياذ،
(حضرت فاطمه .6 )3مسجد ا ي کيير ،روايي اييده
که پ امبر 9عل ه احزاب دعا ميکرد (نفريد ميکرد)
در هنگاب غزوه زندق درحاليکه ر خدي اا کوه سلع
قرار داا و زداونييد دعيياي او را در آنجييا مسيياجاب
نمود ،ه هم د دل ل مسجدي که در آن موضييع سييازاه
اده ود «مسجد الفاح» نام ده اد.
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▪ کوه سلع محل اساقرار رسو زدا 9و لدکر اسالب
در امان جنگ احزاب يا جنگ زندق وده اس که
در آن پ رواي نص مسلمانان اد.
 oمسجد قبا
▪ در اأن نزو آيات  108و  109سورۀ تو ه ،گفاه اده
که در اره مسجد قبا اس و آن را «مسجد تقوي» ن ز
زواندهاند:
( .تو ه)108 ،

▪

(کااب مسلم ،اب فضل مسجد قبا ،ح )1399
▪ در اره نماازواندن در آن مسجد فرمودند:
)40

•

(تاريخ المدينة المنورة،1 ،
 oمسجد غُمامه (مصلي)
محل نمااهاي ع د رسو زدا  9در سا هاي پاياني عمر
اريفدان و در جنوب غر ي مسجدالنبي 9قرار دارد.
 oمسجد اجره (ذوالحل فه)
هنگاميکه پ امبر 9قصد مسافرت ه مکه را داا در ايد
مکان منز ميکرد و نماا ميزواند و محرب مياد.
آوردگاههای غزوات و جنگها

 oپ امبر اکرب 9فرمود:

7

7

(مسادرد الوسا ل،11 ،

)7
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 oدر مورد تعداد غزوههاي پ امبراسالب 9د س رهنويسان
ازاالق اس  .آنها اا نواده تا س و نه گفاهاند ،لکد در
تعداد غزوههاي آن حضرت که جنگ و درگ ري صورت
گرفاه اس  ،همگي عدد «نه» را ثب کردهاند ،مهمتريد آنها
عبارتند اا:
▪ غزوه در
پ امبر 9سا دوب هجرت راي حفظ اسالب و دفاع اا
حقوق مسلمانان و زنثي کردن توطالههاي قريش اول د نبرد
را انجاب داد و ا وجود اينکه تعداد مسلمانان يک سوب کفار
ود مسلمانان پ روا ادند .عل نبرد ،پاسخ ه دس اندااي
و غارت اموا مسلمانان مهاجر در مکه ود .ا وجهل ،اا
مهمتريد کداههاي در اس  ،که پ امبر 9او را رأ ائمة
الکفر و فرعون ام نام ده ود.
▪ غزوه اُحد
در اوا سا سوب هجري ،مدرکان مکه ،ا هدق اناقاب
گرفاد اا مسلمانان ( هزاطر اکس در) ،ا ساير قبايل
ماحد ،ا لدکري سههزارنفري ه مدينه حمله کردند .در
غزوه احد ا ادا پ رواي ه نفع مسلمانان ود ،ولي در اناها ه
عل سرپ چي ت راندااان مساقر در جبل الرمات اا فرمان
رسو زدا 9در ترد نکردن ايد نقطه اساراتقيک ه نفع
مسلمانان مناهي ندد .در ايد غزوه  70نفر اا اصحاب
پ امبر ،9حضرت حمزه س دالدهدا 7ه اهادت
رس دند .پس اا اکس و فرار مسلمانان ،هند ،همسر
ا وسف ان ،اکم حمزه عموي پ امبر 9را دريد و جگر وي
را ه دندان گرف  .مدرکان ا ر جاي گذاااد  22يا 23
کداه ،رامگاه را ترد کردند.
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▪ رزي آيات ناا اده و روايات صادراده در ايد
غزوه عبارتاند اا:
 در جواب عبداهلل ا د ا ي (منافق):(آ عمران)167 ،
 اايعه قال پ امبر 9و ان فکر عضي اا مسلماناناا ااگد ه ديد پ د د:
(آ عمران)144 ،
 فييرار مسييلمانان ييه کييوه و دعييوت پ ييامبر:9(آ عمران)153 ،
 دلداري ه پ امبر:9(آ عمران)128 ،
 راادت حضرت علييي :7پ ييامبر 9ميفرمايييد:جبر ل را د آسمان و ام د ميگف :
( حييار األنييوار،31 ،
)330
▪ غزوه زندق يا احزاب
اهم ايد نبرد ااآنرو ود که دامد ،همه توان زود را
س ج کرده ود تا کار مسلمانان را يکسره کند؛ اما اکس
زوردند ان ان اصلي نبرد ،اماري اا زرگان يهود ني نض ر
ودند که پس اا رانده ادن مدينه ،ا سفر ه مکه ،مدرکان
قريش را ه نبرد ا مسلمانان فرازواندند .ا پ وساد قبايل و
ت رههاي ديگر عرب ،سپاهي دههزارنفري ،ه فرماندهي
ا وسف ان فراهم گد .
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ا اطالع رسو زدا 9اا توطاله احزاب ،ايدان پ دنهاد
سلمان را در اره حفر زندق را پذيرف در اش روا ه
پايان رس د .رزي عمق آن را ه اندااه قام يک انسان
دانساهاند.
▪ آيه  214سوره قره ،آيات  55-51سوره نسا و آيات
 9-25سوره احزاب در اأن غزوه زندق ناا اده
اس .
 امداد غ بي:ا( .احزاب)9 ،
 مدرکان ا دلي پر اا زدم اکس رگداند:(احزاب)25 ،

▪ صلح حديب ه
حديب ه ،در  25ک لوماري مسجدالحراب ،در غرب مکه قرار
دارد و ه اُم سي مدهور اس  .پ امبر 9در سا ادم
هجري که راي انجابدادن عمره راهي مکه اده ود ،در
حديب ه توانس قريش را ه تعامل و مصالحه ا حکوم
اسالمي وادارد تا در سايه آن ،اواند دعوت زويش را
گسارپ دهد ه رک پ ماننامهاي که در حديب ه نوااه
اد ،مسلمانان توانساند در سا عد ،دون درگ ري ،عمره
گزارند ايد پ مان ،مقدمه فاح مکه اد.
 oرضاي

الهي اا اا مؤمنان ع

حديب ه:
(فاح)18 ،

کننده ا پ امبر 9در سفر
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 oنزو اطم نان و آرامش ر قل
حديب ه ،نمودي اا حاکم

مؤمنان ،پس اا صلح

زداوند ر قواي جهان مي ااد:
.

(فاح 1 ،و )5
 oام نهساا عذاب و ک فر منافقان:
(فاح)6 ،
▪ فاح مکه معظمه ه دس پ امبر9
در سا هدام هجرت «فاح مکه» اا مهمتريد حوادث تاريخ
صدر اسالب ،اس پس اا گذا نزديک ه دو سا اا امان
صلح حديب ه ،د گروهي اا ني کر و ززاع ان درگ ري
اتفاق افااد .در پي ايد جريان ،ني کر ا همراهي قريش،
ابانه ه ززاع ان اب خون ادند که اعث کداهادن  23نفر
اا مردان ززاعي اد.
ا وسف ان تالپ کرد پ ماننامه را تجديد کند و ر مدت آن
فزايد؛ اما پ امبر 9نپذيرف و در نهاي  ،ا وسف ان دس
زالي ه مکه ااگد  .سرانجاب ،در پي نقض صلحنامه اا
طرق مدرک د قريش ،پ امبر 9دساور فرازوان جهاد را
صادر کرد .سرانجاب مسلمانان ا دادن دو اه د وارد اهر
مکه ادند.
(فاح)1 ،
▪ فاح مب د:
▪ تصديق رؤياي پ امبر9
(فاح)27 ،
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•

مشربه ام ابراهیم

 oمدر ه يعني ساان ،محل و دت ا راه م فراند پ امبر 9و
محل اندگي ماريه قبط ه ،همسر حضرت رسو  9اس .
 oعقبة د زالد گويد اا اماب صادق 7پرس دب :ما مساجدي
را که پ رامون مدينه هساند ،ايارت ميکن م ،اا کدام د
مسجد آغاا کن م هار اس ؟ فرمود:

(الکافي،4 ،

)560
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اماکن مذهبي :جلسه پنجم

موضوع :اهر مکه و کعبه معظمه
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب (عر ساان) مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه چهارب (ايران) مکان :ايران
تذکر :مناس اس در کاروانهاي مدينهدوب ،عالوه ر مطال ذيل ،نکاتي در اره «جييده
و جحفه» همچون« :موقع جاراف ايي و پ د نه تاريخي جده و جحفه» و «جحفييه م قييات
حجگزاران» ان اود.
سرفصلها:

 .1اهم و جايگاه اهر مکه
 oجاراف اي طب عي ،انساني و فرهنگي
 .2ويقگيها و مخاصات کعبه
 oاب کعبه
 oدرون کعبه
 oارکان کعبه
 oحجرا سود
 oپرده کعبه
 oم زاب (ناودان طال)
 .3موقع هاي پ راموني کعبه
 oمساجار
 oملازب
 oحط م
 oااذروان
 oحجر اسماع ل
 oمقاب
 oچاه امزب
 oمطاق
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مباحث کلیدي:

✓ آيات فضا ل مکه:

▪
▪
▪
▪
▪

*

*

(ت د)3-1 ،

( لد)1 ،
(ازرق)31 ،
(قصص)59 ،
(اوري)7،

✓ آيات ا موضوع مسجدالحراب وکعبه :

▪

( انفا )34 ،

▪

(آ عمران)97 ،

▪
▪
▪
✓ در زصو
•

( قره)125 ،
(آ عمران)96 ،
(ما ده)97 ،
محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
اهمیت و جایگاه شهر مکه

 oجاراف اي طب عي ،انساني و فرهنگي
▪ مهمتريد عبادتگاهي که حس تقد و روح عبادت
مسلمانها را هسوي زود فراميزواند کعبه اس  ،رمز
و راا آن مکان مقد و اسرار يهماايش ،جايگاهي
يگانه ،ه آن خد ده اس .
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•

▪ در رزي اا روايييات ،سيياز اول ييه کعبييه ييه حضييرت
آدب 7نسب داده اده و حضرت ا راه م و حضييرت
اسماع ل ،8پايههاي زانه را رافراااند.
▪
(آ عمران)96 ،
ویژگیها و مختصات کعبه

 oاب کعبه
حضرت ا راه م ،7در امان ساز کعبه ،دو در راي آن،
قرار داد .و در امان ااسااي کعبه ه دس قريش ،در سا
 35عاب الف ل ،يک در راي کعبه قرار دادند و دو مار ا تر
اا سطح ام د سازاند.
 oدرون کعبه
دو سقا و سييه سيياون دارد؛ در مقا ييل سيياون او صييندوق
سيينگي اا جيينس مرميير وجييود دارد کييه جايگيياه نگهييداري
وسايل اسادوي کعبه اس و در آزر سم راس پلکيياني
راي صعود ه اب کعبه قرار دارد .ديوارهاي دازييل کعبييه اا
پردههاي سبزرنگ و حدود  2/85مار اا آن ا سنگ مرمريد
يدمي اس  .در دازل کعبه سنگنوااههايي وجود دارد که
مر وط ه جريان ااسااي زانييه زييدا کييه روي ديييوار تعب ييه
اييده اس ي  ،و رزييي اا اجنييا قييديمي ييه س ي م مفاييولي
کد دند و در وسو کعبه آويزان کردهاند .دازل کعبه چراغ
و دساگاه تهويه وجود ندارد.
 oارکان کعبه
ارکييان چهارگانيه حجرا سييود ،عراقييي ،اييامي و يميياني ييه
ترت مس ر طواق اسي کييه نقطييه اييروع و پاييان طييواق
حجرا سود اس .
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 oحجرا سود

▪ يکييي اا ندييانهها و آيييات آاييکار زداونييد ماعييا در
مسجدالحراب اس .

▪ پ امبر زدا  9ميفرمايد:
(الحج و
العمرة في القرآن و الحديث)185/102 :

▪ سنگ سف د هداي؛ اماب اقر 7ميفرمايد :سه سنگي
که اا هد

ناا اده اند عبارتند اا :مقاب ا راه م،

سنگ ني اسرا ل و حجرا سود که وقاي زدا آن را ه
ا راه م 7سپرد اا کاغذ سف دتر ود ،در اثر زطاهاي
نيآدب س اه اد.
 oپرده کعبه

▪ اماب صادق 7ميفرمايد :اول د کسي که پرده راي
زانه زدا دوز

همسر حضرت اسماع ل 7ود که ا

اجااه آن حضرت ايد کار را انجاب داد عدها قريش ايد
را ادامه داد و منصبي ويقه راي پردهداري کعبه

سن

قرار داد.

▪ آويخاد پرده ر روي زانه زدا که اعث رعاي
حرم
کا

آن مياود ،امري مساح
فقهي ا ي تح

و ن کوس ؛ لذا در

عنوان اب اساحباب کسو

الکعبة( ،ثواب پوااندن پرده ر کعبه) وجود دارد.
 oم زاب (ناودان طال)
هاريد مکان حجر اسماع ل 7اير ناودان رحم

اس .

حضرت جبر ل 7در مسجدالحراب همواره اا اير ناودان
رحم

ر پ امبر 9ناا مياد.
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•

موقعیتهای پیرامونی کعبه

 oمساجار
ديوار کنار رکد يماني و درب پد زانه زدا ،محل پناهجويى
واساافار راى آمراپ گناهان اس و همچن د محل ورود
فاطمه ن اسد ه دازل کعبه ،راي تولد حضرت علي7
اس  ،که عظم زاصي ه آنجا خد ده اس .
 oملازب
اا نظر ا عه ،ملازب و مساجار يکي اس .
 oحط م
الف :محدوده آن را اا رکد حجرا سود تا چاه امزب و اا آنجا
تا مقاب ا راه م و اا مقاب تا حجر اسماع ل 7و اا حجر تا ديوار
کعبه ،ذکر کردهاند.
ب :محدوده آن را م ان درِ کعبه و حجر ا سود ذکر کردهاند( .
همان ملازب در م ان اهلسن )
 oکنار درِ کعبه
▪ قا رسو اهلل:9
(ازبار مكة لالارقي )350 ، 1 ،
▪

(الکافي،4 ،

)194

 oااذروان
در قسم پاي د ديوارهاي کعبه سنگ نماي کمعرضي وجود
دارد که اا ديوار رون اده ،ااذروان ميگويند.
▪ ااذروان جز کعبه اس ؛ اا ايد رو ،واج اس
طواق کننده آن را دازل طواق زود قرار دهد.
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 oحجر اسماع ل
▪ ن مدايره ،م ان رکد عراقي و اامي که محل سکون
حضرت اسماع ل 7و مادراان را حجر اسماع ل
ميگويند ،اسماع ل 7مادرپ را در آن مکان دفد
کرد و همچن د اينجا محل دفد حضرت اسماع ل 7و
ن ز طبق رزي روايات ،مدفد اماري اا پ امبران اس .
▪ محل ندساد پ امبر اکرب 9ن ز ،پس اا عث  ،عالوه ر
عبادت و تالوت قرآن ،ه سؤا ت مردب پاسييخ مييداد.
همچنييي د نيييا ر احادييييث مبيييدأ معيييرا ايديييان اا
مسجدالحراب ،حجر اسماع ل وده اس  .امامان :ن ز
در حجر اسماع ل ه دعييا و عبييادت ميپردازانييد ييا در
آنجا ميندساند و ه سؤا ت مييردب پاسييخ ميدادنييد در
روايات دعييا و ن يايش کييردن و ييه جييا آوردن نميياا در
حجر توص ه اده اس .
▪ اماب صادق 7ميفرمايد :على د الحس د 8چون ه
حِجر مىرس د ،پ ش اا رس دن ه رو هروى ناودان ،سر
ه آسمان رمىداااند و مىگفاند:

)407

(الکافي،4 ،
 oمقاب ا راه م7
▪
(آ عمران)97 ،
( قره)125 ،
▪
▪ سنگ هداي در کنار کعبه که ندان جاي پاي حضرت
ا راه م 7ر آن نقش ساه اس .
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▪ حضرت ا راه م 7و اسماع ل 7در حالي ه نماا
ميايساادند ،که ايد سنگ ما د آنها و کعبه قرار
ميگرف  .رسو زدا 9ن ز در مکه ه هم د ک ف
نماا ميزواندند.
 oچاه امزب
▪ در فاصله  21ماري اييرقِ کعبييه ،عييد اا مقيياب حضييرت
ا يييراه م 7قيييرار دارد کيييه پ يييامبر 9در ييياره آن
(مکييارب األزييالق،
ميفرمايد:
)155 ،1
▪ حضرت علي 7ميفرمايد:
(الکافي)386 ،6 ،
▪ مساح اس حجگزار عد اا فراغ اا نماا طواق و
پ ش اا سعي ،اا آب امزب قدري ااامد و ه سر و
پد و اکم زود ريزد و گويد:
(تهذي األحکاب،
)144 ،5
▪ نوا دن آب امزب پس اا طواق وداع مساح اس .
ردن آب امزب هعنوان هديه و درزواس هديه دادن
آن و اساد کفد ا آن ن ز اساحباب دارد.
 oمطاق
محدوده طواق در مسجدالحراب اس که هزاطر ايادادن
مسلمانها روا ه روا وسع پ دا ميکند که در امان
معاصر طبقاتي اده اس .
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اماکن مذهبي :جلسه ششم

موضوع :مسجدالحراب
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه چهارب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هدام (ايران)

مکان :مدينه
مکان :ايران

سرفصلها:

.1
.2
.3
.4
.5

اهم و جايگاه مسجدالحراب در آمواههاي اسالمي
مسجدالحراب در دورههاي تاريخي
دربهاي مسجدالحراب
طبقات مسجدالحراب
مسجدالحراب و موقع هاي پ راموني
 oمسجدالحراب و کعبه معظمه
 oمسجدالحراب و مسعي (و صفا و مروه)
 oمسجدالحراب و مولد النبي9
 oمسجدالحراب و اع ا يطال 7
 oمسجدالحراب و کوه ا وقب س

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
اهمیت و جایگاه مسجدالحرام در آموزههای اسالمی

 oمسييجدالحراب مدييهورتريد و مقييد تريد مسييجد در جهييان
اسالب اس که کعبه ،قبله مسلمانان ،عظمي زاصيي ييه آن
خد ده اس و اا آن پانزده ار در قرآن ا نابهاي مخالفيي،
ياد اده اس .
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o

o
o
o

o

•

•

سب نابگذاري «مسجدالحراب» ايد اس که رزي افعا در
مساجد ديگر حراب ن س  ،ولي در ايد مسجد و پ رامون آن
ه لحاظ فقهي حراب امرده اده ،همچن د هزاطر حرم
ايد مکان احکاب زاصي راي ايد مسجد وضع اده اس .
محبوبتريد ام د؛ اماب صادق 7ميفرمايد:
(مد يحضره الفق ه)243 ،2 ،
قبله ندگي و عبادت:
( قره)144 ،
وجود کعبه و مطاق در آنجا:
(حج،
)29
9
فض ل نماا در مسجدالحراب:

(تهذي

األحکاب ،6

)15

مسجدالحرام در دورههای تاریخی

مسجدالحراب در امان پ امبر اکرب ،9حدود  2200مار مر ع
وده ا گسارپ اسالب و افزايش مسلمانان ،محدوده طواق
وس عتر اد .لذا مسجدالحراب در طو تاريخ اسالب ،چنديد ار
توسعه پ دا کرده اس .
دربهای مسجدالحرام

مسجدالحراب در آغاا تنها يک ورودي داا که در قرون اول ه
اسالمي ،ه ناب اب نيا به انازاه مياد؛ اما عدها ا توسعه
مسجدالحراب و ساز ديوارهايي گرداگرد صحد مسجد،
درهاي ديگري ايجاد اد .هزاطر افزايش درهاى جديد و
اا درفاد درهاي قديمي اا آنها ا نابهاي مخالا ياد کردهاند.
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•

•

طبقات مسجدالحرام

قبالً مسجدالحراب طبقاتي نبوده ،ا گسارپ اسالب ،تسه ل در
رف وآمد مسلمانان و کثرت مسلمانان در امان انجاب اعما
حج ،در دوره آ سعود مسجدالحراب طبقاتي اد.
مسجدالحرام و موقعیتهای پیرامونی

 oمسجدالحراب و کعبه معظمه
 oمسجدالحراب مدهورتريد و مقد تريد مسجد در جهان
اسالب اس که پانزده ار در قرآن ا نابهاي مخالفي اا آن
ياد اده اس :
(حج )29 ،کعبه ،قبله
مسلمانان و مطاق در آنجا ه مسجدالحراب عظم زاصي
خد ده اس .
 oمسجدالحراب و مسعي (و صفا و مروه)
▪ فاصله م ان دو کوه صفا و مروه که حاج ان در آن،
عمل سَعي را انجاب ميدهند ،امرواه مسعي چندطبقه
دارد؛ مسعى جزو مسجدالحراب ن س و احکاب مسجد را
ندارد.
▪ قرآن کريم اا صفا و مروه هعنوان اعا ر اهلل ياد کرده
اس :
( قره)158 ،
 oمسجدالحراب و مولد النبي9
محل و دت پ امبر اکرب 9اس  .در حا حاضر ،آنجا ه
کاا خانه مکه مکرمه (مكتبة المكة المكرّمة) اهرت دارد.
محل فعلي آن در فضاى پد مسعى و رو روى کوه
ا وقب س اس .
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 oمسجدالحراب و اع ا يطال
در ارق مسعي فضايي وجود دارد که مکان اع ا يطال
اسي ي ؛ موليييدالنبي( 9محيييل توليييد پ ي يامبر) و ايسييياگاه
اتو و هاي يياب عليي در دازييل آن قييرار دارد .امييرواه ييه
«اع علي» معروق اده اس  .اا سا هفام تا دهم هجري
مدرکان مکه ،پ ييامبر زييدا  9و نييى هااييم را حييدود سييه
سا  ،تحريم همه جانبه و در آنجا محصور کردند که ارايو
حاکم ر آن سي ار سييخ و طاق فرسييا ييود؛ آنچنييان کييه
صداي ضجه کودکان اا رون آن ان ده مياد .گيياهى ييه
قبرساان ا وطال (مَعييالة) ِايعْ ا ييىطالي گفاييه مياييود.
همانگونه که گفاه اد ،محل واقعى اع ا ىطالي جييايى
اس که اکنون ا ناب اِع على انازاه مياود.
 oمسجدالحراب و کوه ا وقب س
اا کوههاي مقد اهر مکه ،کوه ا وقب س اس که در
اما ارقي مسجدالحراب قرار دارد ،کوه ا وقب س
نزديکتريد کوه ه مسجدالحراب اس و دو کوه صفا و
مروه در واقع خدي اا ايد کوه ه امار ميآيند در دوره
سعودي ،خدي اا ايد کوه ا ام د هموار ،و هجاي آن
کاخ زرگ و مرتفعي مدرق ر کعبه ،ه ناب دارالض افه
سازاه اد .در گذااه در قله کوه ا وقب س مناره و مسجدي
منسوب ه حضرت ا راه م 7وجود داااه اس که عدها
ه ناب مسجد ال تا ر ناب ياف و سازامان آن در دوره
سعودي تخري اد.
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اماکن مذهبي :جلسه هفتم

موضوع :اماکد مذهبي مکه مکرمه
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه ادم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1قبرساان معالة و مدفون د در آن

 .2منز حضرت زديجه( 3مولد حضرت فاطمه)3
 .3مدهد اهداي فخ

 .4غار حرا و کوه ثور
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
قبرستان معالة و مدفونین در آن

اا مدهورتريد قبرساان مکه مکرمه و اا اماکد موردتوجه
مسلمانان ه امار ميآيد که در آن ،اماري اا اجداد و
نزديکان رسو زدا 9اا جمله حضرت زديجه 3ه زاد
سپرده ادهاند .در دوره اسالمي ،مسلمانان مردگان زود را در
ام د مقا ل هم د قبرساان دفد ميکردند که عدها ه ناب «معلا»
يا «معالة» اهرت ياف  ،ايرانيها آن را ه ناب «قبرساان ا وطال »
مياناسند .در دوره عثماني ،روي قبور منسوب ه نزديکان
پ امبر ،9در ايد قبرساان ،ايارتگاههايي وجود داا که
سازامان و گنبد آنها تا امان تدک ل دول سعودي ،پا رجا ود
که وها يها در سا  1343قمري ،گنبدها را تخري کردند.

  156عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

•

•

منزل حضرت خدیجه( 3مولد حضرت فاطمه)3

در فاصله اندکى اا محل و دت پ امبر ،9زانه حضرت
زديجه 3قرار داا  ،که حضرت اهرا  3در آنجا ه دن ا
آمده اس که قبالً ه مولد الس دة فاطمة الزهرا  3مدهور ود
که ا ن اثري اا آن ر جاي نمانده اس .
خ
مشهد شهدای ف ّ
o
o

o

o

وادي فخ در اناهاي وادي ذي طوي در  4ک لوماري
مسجدالحراب و در پاية کوهي ه ناب فخ قرار گرفاه اس .
قهرمان فخ «حس د» و کن ة او «ا وعبداهلل» اس که ه اه د
فخ معروق اس  .حس د فراند علي فراند حسد فراند
حسد ،فراند حسد د علي 7اس  .او اا جان مادر ن ز ا
سه واسطه ه اماب حس د 7ميرسد که ه دس عباس ان
در سا  68قمري ،ه اهادت رس د اماب جواد 7فرمود:
(عمدة الطال ،
)223
هنگاميکه اماب موسي دجعفر 7را در آن جلسه ه اجبار
حاضر کردند .اماب ا رؤي ِ سر حس د د علي (اه د فخ)
فرمود:
.
(مقاتل الطالب د)380 ،
اماب محمد اقر 7ميفرمايند :رواي پ امبر 9اا سرام د
فخ عبور ميکردند هنگاميکه ه موضع فخ رس دند اا
مرک پ اده ادند و در آنجا دو رکع نماا زواندند و در
رکع دوب يازا ار گريساند .اصحاب ن ز ه گرية
پ امبر 9گريساند .پس اا اتماب نماا وقاي عل گريه را
جويا ادند پ امبر 9فرمود :جبر ل ر مد ناا اد و ه مد
زبر داد اا فراندان تو در ايد مکان فردي اه د مياود که
اجر و ثواب ياران او معاد اجر دو اه د اس .
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غار حرا و کوه ثور

 oکوه نور و غار حرا
▪ کييوه نييور در اييما اييرقي مکييه ،کنييار راه منييا ييه
عرفييات قييرار دارد اا آنجييايي کييه پ ييامبر اکييرب9
هيير سييا ي يک ميياه در غييار حييرا معاکييا مياييدند و
در آنجيييا مدييياو عبيييادت ودنيييد ،داراي فضي ي ل و
اهم ويقهاي اده اس .
▪ در  27رج سا  610م الدي هنگاميکه پ امبر9
مداو عبادت در غار حرا ودند جبر ل ر آن حضرت
ظاهر اد و ا ا الغ سورۀ علق آغاا رسال پ امبر
اکرب 9را اعالن نمود.
▪ اماب علي 7ميفرمايد« :همانا پ يامبر هيير سييا در غييار
حرا اعاکاق ميکرد و تنها مد ودب که او را ميديدب و
کسي ديگر غ ر مييد نبييود .مييد نييور وحيي و رسييال را
ميديدب و وي زوپ نبوت را اسادماب ميکردب».
▪ ر روي هم د کوه ود که حضرت علي 7فرمود:
9
( حاراألنوار)264 ،60 ،
▪ حضرت زديجه 3ن ز ر ه منظور رساندن آب و غذا
ه پ امبر 9در اياب اعاکاق ،ه کوه و غار حرا
ميآمد .رواي جبر ل پ امبر 9را ندا داد که سالب
زدا را ه زديجه 3رسان.
▪ ارتفاع غار حرا و طو آن حدود  2مار اس  .ايد غار
درس هسوي مسجدالحراب قرار گرفاه اس و دهانة
المقد اس ؛ ضمد اينکه غار در
آن ه سم
طو روا کامالً رواد اس  ،اما گرماي سواان ه
درون غار وارد نمياود .عالوه ر پ امبر اکرب 9که
غار را محل اعاکاق و عبادت قرار داده ود.
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 oکوه ثور
▪ در محدودۀ مکه قرار دارد در ايد کوه ،غاري ه ارتفاع
 1/3مار ا مساحاي حدود  3/5مارمر ع وجود دارد،
اهم ايد کوه ه حضور پ امبر اکرب 9ر روي آن
وده اس .
▪ ايدان در سا  13عث ه دساور زداوند تعالي ه سوي
مدينه هجرت کرد.
▪ مدينه در اما مکه قرار دارد ،اما پ امبر 9راي
گمراهسااي دامد که کامالً آن حضرت را تح نظر
داااند ه سوي جنوب مکه حرک کردند و ه کوه
ثور پناه ردند و سه ابانه روا در ايد کوه پنهان ادند.
▪ آيه ليلة المب در جريان هجرت پ امبر اکرب و در اأن
اماب علي ناا اد:
( قره)207 ،

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در ایران 159 

اماکن مذهبي :جلسه هشتم

موضوع :مداعر
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه هدام (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ادم (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1عرفات
 oموقع جاراف ايي عرفات
 oاهم و قداس عرفات در آمواههاي اسالمي
 oجبل الرحمه
 .2مدعرالحراب
 oموقع جاراف ايي مزدلفه (مدعرالحراب)
 oوادي محسر

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
عرفات

 oموقع جاراف ايي عرفات
▪ عرفات ،سرام د وس عي اس ا مساح حدود هجده
ک لومارمر ع ،در مس ر مکه ه طا ا قرار دارد .عرفات
در زار اا محدوده حرب قرار دارد.
▪ چنانچه حضرت علي 7ميفرمايد :رمز اينکه عرفات
در حرب ن س ايد اس که کعبه اندرون زانه اس و
حرب زود زانه ،چون حجا رو ه زدا ميآوردند آنان
را در آساانة درب نگه ميدارند تا ه درگاهش تضرع
کنند( .کنز الفوا د)81 ،2 ،
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 oاهم و قداس عرفات در آمواههاي اسالمي
اهلل الحراب در روا عرفه؛ يعني نهم ذيحجه،
▪ حجا
اا ظهر تا مارب ارعي در ايد منطقه حضور مييا ند و
در اصطالح فقهي ،ايد حضور وقوق نام ده مياود.
ايد وقوق يکي اا ارکان حج تماع اس و در صورت
عدب تحقق آن ،حج محقق نمياود.
▪ اهم ي حضييور در عرفييات تييا آنجاسي کييه گفاهانييد:
(سييند ترمييذي،5 ،
يييا
 ،214پ)2975
▪ پ امبر 9در امان حضور در وقوق عرفه ،در وادي
نمره اقام ميکرد .سازامان قديمي مسجد ،در دوره
سعودي ه طور کامل تخري اده و در محل آن،
سازامان جديد ،ا مساح  124هزار مار مر ع سازاه
اده اس .
▪ اماب علي 7ميفرمايد « :ه رسو زدا 9عرم اد
کداب گروه اا اهل عرفات جرمدان زرگتر اس ؟
حضرت فرمود :آن کسي که اا عرفات زار مياود
و هنوا گمان ميکند زداوند او را نبخد ده اس ».
 oجبلالرحمة
▪ در اناهاي قسم ارقي عرفات کوهي کوچک ا
ارتفاع  65مار وجود دارد؛ رسو گرامي 9ر تخاه
سنگي اا ايد کوه ايساادند و زطبة معروق عرفات را
ايراد فرمودند .اماب حس د 7در کنار ايد کوه دعاي
عرفه را ا الاجا و تضرع زواندند.
▪ اماب صادق 7فرمود :همة سرام د عرفات محل
وقوق اس  ،ل کد هاريد مکان راي وقوق پاي د کوه
مي ااد و هر چه ه جبلالرحمة نزديکتر ااي هار
اس ( .وسا ل الشيعة)19 ،10 ،
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مشعرالحرام

 oموقع جاراف ايي مزدلفه (مدعرالحراب)
▪ سرام ني اس در حدود دوااده ک لوماري عرفات که
در مس ر عرفات هسوي مکه قرار دارد .ايد سرام د د
تنگه دو کوه (ماام د) و وادي محسر واقع اده اس .
توقا در آن ،اا ارکان حج اس .
▪
( قره)198 ،
 oوادي محسر
▪ مکاني اس که ا رهه و لدکرپ ا ف ل راى نا ودى
کعبه آمدند ،آنان وقاى ه ايد رودزانه رس دند؛ نا ه
گفاه قرآن ،ا سنگريزههاي «سج ل» اا پاى درآمدند.
(مرتبو ا سوره ف ل)

  162عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

اماکن مذهبي :جلسه نهم
موضوع :سرام د منا
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هفام (عر ساان)
مکان اجرا :مکه  /ح د تدريق
سرفصلها:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

موقع جاراف ايي منا
پ د نه تاريخي
جمرات (جمره اولي ،جمره وسطي ،جمره عقبي)
مسجد الخ ا
مسجد الب عه
مع صم (قر انگاه)

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
موقعیت جغرافیایی منا

منا ،منطقهاي اس ه طو حدود  3/5ک لومار و عرم تقريبي پانصد
مار که م ان دو کوه مماد قرار دارد و يک سم آن اا وادي محسر
آغاا ،و سم ديگر آن ه جمره عقبه زام مياود .منا در فاصله
هف ک لوماري اما ارقي مسجدالحراب قرار دارد.
پیشینه تاریخی

پ ش اا اسالب ايد سرام د يکي اا مراکز مهم تجاري و اارگاني
محسوب مياد .دورتريد قسم آن ه مکه ،وادي محسِر اس که
م ان مزدلفه و منا قرار دارد و محلي اس که گفاه مياود سپاه ا رهه
در آنجا گرفاار عذاب الهي ادند.
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•

•

•

•

پ مانهاي عقبه او و عقبه دوب راي دعوت پ امبر 9ه مدينه در
اينجا ساه اد .مسلمانان در فاح مکه در سا هدام هجري در اينجا
مساقر اده ودند و پ امبر 9پس اا فاح ،در مکان مسجد زَ ا در
منا سخنراني کرد و ا الغ آيات را توسو علي 7در روا ع د
قر ان سا نهم هجري.
جمرات (جمره اولی ،جمره وسطی ،جمره عقبی)

در منا سه ساون سنگي وجود دارد که هر يک اا آنها را اصطالحاً ه
ناب« ،جمره» و هر سه را ه ناب «جمرات» سهگانه مياناسند .فاصله دو
جمره او و دوب اا يکديگر دويس مار ،و فاصله جمره دوب و سوب
(که ه جمره عقبه يا عقبي انازاه مياود)  250مار اس  .حاج ان در
رواهاي «تَدريق» (رواهاي ياادهم تا س زدهم ذيالحجه که ايد در
منا حضور داااه ااند)« ،رمي جمرات» را انجاب ميدهند.
مسجد الخیف

ز ا ام د نسبااً مرتفع م ان دو کوه اس ؛ در ايد مکان ،گروهي اا
پ امبران مدفون هساند ،در ايد مکان ،پ امبران فراواني نماا گزاردند و
مردب را ه نماا گزاردن در آن توص ه ميکردند .ايد مسجد ااهد
زطبة مهم پ امبر 9در حجةالوداع ود .مسجد ز ا در دورههاي
مخالا ارها ااسااي اده اس  .در دوره سعودي ،سازامان قديمي
مسجد ه طور کامل تخري  ،و در سا  1392قمري ااسااي اد.
مسجد البیعه

ايد مسجد نزديک جمره عقبه ،در غرب منا ،قرار دارد و وجه
تسم هاپ آن اس که در محل ع اهالي تااه مسلمان يثرب ا
رسو زدا 9که ام نهساا هجرت آن حضرت ه مدينه منوره اد.
معیصم (قربانگاه)

سا  1420هجري ،قر انگاه اصلي ه محل ديگري در فاصله 500
ماري منا ه ناب مُعَ صم اناقا يافاه و هصورت مجهز و ا تقس م
خشهاي آن راي حجا کدورهاي مخالا ه فعال مداو
اس .

فص شش
ل م:

ی
اتر خ و سیره

تذکرات اجرایی:

 .1در صورت حضور مع د در کاروان ،ايد مبحث توسو ايدان ارا ه اود.
 .2مدت امان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعاً
 180دق قه اس .
 .3امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

اهداف آموزشی تاریخ و سیره:

آاناکردن اا ران ييا سي ره و انييدگي پ ييامبر 9و اهل ي
سرمدق قراردادن ايدان در ح ات فردي و اجاماعي.

او ييه منظييور الگييوگ ري و

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1فرااهايي اا تاريخ پ امبر اسالب ،9آي اهلل جعفر سبحاني ،مدعر
 .2تاريخ تحل لي اسالب ،محمدهادي يوسفي غروي ،جامعة المصطفي9
 .3در نامه تاريخ اسالب  1و  ،2س د علي م راريفي ،مدعر
 .4ح ات و س ره امامان ا عه ،جمعي اا نويسندگان ،مديري آمواپ
توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

 .1در اهم
•

ان تاريخ اا آيات و روايات اسافاده اود ،همانند:
(غافر)82 ،

•
•
•

(يوسا)3 ،
(حجر)75 ،

7

(نهجالبالغه ،نامه )31
 .2اتوجه ه اطالعات قبلي اا ران در موضوع تاريخ و س ره ه جز ات پردازاه ندود.
 .3اا ورود ه طرح مباحث ازاالفي و نقلقو هاي ماعدد در تاريخ اجاناب اود و ه
قو مدهور و معروق اکافا اود.
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 .4در نقل معجزات و کرامات ،ه درد و ظرف
هر نوع مساللهاي ،ولو درس و صح ح ،ن س .
 .5اتوجه ه اينکه در موسم حج ا اا ران کدورهاي مخالا و پ روان مذاه
اسالمي ،حضور دارند اا طرح مسا ل تفرقهانگ ز و تحريک عواطا ساير مردب
عل ه پ روان مذاه ديگر ،اجاناب اود.
 .6در ارا ه حثها ،صرفاً ه تاريخ نقلي اکافا ندود ،لکه تحل ل و ان س ره و
عبرتهاي تاريخي ن ز مهم اس .
 .7در ان تاريخ و س ره معصومان 7ه س ره و تاريخ حج گزاري آنان اااره اود.
 .8در طرح مسا ل تاريخي ،ه ابهات مطرح اده در ايد حواه توجه و دون ان
ابهه ه پاسخهاي آن هصورت اساد لي پردازاه اود.
 .9اتوجه ه حضور انان ،تاريخ اندگي و نقشآفريني رزي اا انان صدر اسالب ن ز
در زال حثهاي تاريخي ،مطرح اود.
 .10ه جنبههاي الگو و اسوه ودن پ امبر 9و اهل  :و اساقام آنها در راه
هدق ،و سبک اندگي ايدان پردازاه اود.
مردب توجه اود .ضرورتي ه طرح
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تاريخ و سیره :جلسه اول
موضوع :پ امبر  9اا و دت تا عث
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1ضرورت آانايي

ا س ره و اندگي پ امبر  9و معصوم د:

 .2اا کودکي تا جواني
 oو دت

پ امبر9

 oحلاالفضو (پ مان جوانمردان)
 oااااا قبل اا نبوت
 .3اخص

و ازالق پ امبر9

 oامي
 oام د
 oصادق
 oمهر ان و ر وق
 .4ديد پ امبر  9قبل اا رسال
مباحث کلیدي:

✓ در طرح اندگي و س ره پ امبر 9اا آيات قرآن اسافاده اود .اا جمله:
(احزاب)21 ،
•
•

•
•

(احزاب)45 - 44 ،
(قلم)4 ،
(آ عمران)159 ،
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✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• ضرورت آشنایی با سیره و زندگی پیامبر 9و معصومین::
 oاا نظر قرآن ،هر مسلماني اا سن و س ره پ امبر 9ه عنوان
سرمدق ،پ روي کند:
(احزاب)21 ،
 oاا نظر قرآن ايد پ روي اا پ امبر 9آثار س اري در اندگي
در دارد که اا جمله آنها جل و جذب محب الهي ه
سوي زود اس  ،ه گونهاي که انسان محبوب زدا مياود:

•

(آ عمران 31 ،و )32
از کودکی تا جوانی

 oو دت پ امبر9
و دت پ امبر گرامى 9در عابالف ل ،در سا  570م الدى
وده اس  .عق ده محدثان ا عه ايد اس که آن حضرت در
هفدهم ر عا و ( ،اهل تسند روا دوانبه دواادهم) روا
جمعه ،پس اا طلوع فجر چدم ه دن ا گدود؛ روا هفام
فرارس د« .عبدالمطل » ،در جدد ا اکوهي که اا عموب قريش
دعوت اده ود ،ناب فراند زود را «محمد» گذاا  .دل لش را
پرس دند که ايد ناب در م ان اعراب کمسا قه اس  ،گف :
زواسام که در آسمان و ام د ساوده ااد.
 oحلاالفَضو (پ مان جوانمردان)
▪ پ ماني که پ ش اا اسالب م ان رزي طوايا قريش
راي حماي اا سامديدگان در مکه منعقد اد.
پس اا اسالب ن ز اا ايد پ مان ه ن کي ياد اده اس  ،رسو
زدا 9در ايد اره ميفرمود:
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)134

(س ره ا دهداب،1 ،
 oااااا قبل اا نبوت
▪ اارگانى
پ امبر 9قبل اا اادوا  ،ا زديجه 3يک قرارداد
تجارتى ساه ود .طبق آن قرار داد مضار هاى ،پ امبر9
ماعهد اده ود که ا سرمايه زديجه ه يک سفر تجارتى
رود و در مقا ل ،آن حضرت در منافع کا هاى اارگانى
زديجه 3اريک ااد .مقدارى وضع اندگى حضرت
ا وطال  7سر و سامان يا د.
▪ دامدارى
رواى حضرت رسو اکرب 9فرمود:
؛ تماب پ امبران الهى پ ش اا آنکه ه مقاب نبوت
اا
رسند ،مدتى چوپانى کردهاند.
پ امبر 9سؤا اد :آيا اما ن ز چوپانى کردهايد؟
؛ فرمود :له ،مد مدتى
گوسفندان اهل مکه را در سرام د قراريو ه چراگاه ردهاب.
(کنز العما )9243 :
• شخصیت و اخالق پیامبر9
 oامي
واژۀ امي يکي اا القاب رسو اکرب 9اس که در سورۀ
اعراق دو ار ذکر اده اس « .امي» در لا ه معني «در
نخواندن و ننوااد» اس  ،چون اگر ميتوانس خواند و
نويسد ،ميگفاند که ايد آياتي که راي مردب ميزواند وحي
الهي ن س  ،لکه يا آنها را اا زود ميگويد يا کسي ه او
آموزاه اس و در اذهان مردب اک و ترديد ايجاد ميکردند
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که قرآن ايد را اا ا ان مخالفان ان کرده اس :
(نحل )103 ،ولي نخواندن و ننوااد
پ امبر 9ايد تهم را زنثي کرد ،چنانچه اماب رضا 7در
مناظره ا علماي اديان مخالا زطاب ه رأ الجالوت (عالم
يهودي) فرمودند« :اا جمله د يل صدق پ امبر ما آن اس که
او اخص اي يا م ،ته دس و چوپان ود ه چ کاا ي نخوانده و
نزد ه چ اساادي نرفاه ا ايد حا کاا ي آورد که حکاي
پ امبران و زبر گذااگان و آيندگان در آن آمده ود».
 oام د
▪ ايد مهم در س ره اندگي رسو زدا 9قبل اا عث و
عد آن مدهود ود ه گونهاي که ايدان ،قبل و عد اا
ه «محمد ام د» معروق ود قرآن مج د
عث
ميفرمايد:
(نسا )58 ،
▪ ام رمؤمنان 7فرمود :سوگند ميزورب که لحظهاي
قبل اا وفات پ امبر ،9سه ار اا او ان دب که فرمود:
( حار األنوار)1/273/77 :
▪ توجه ه ايد روايات و امثا آن که در کلمات
معصوم د :هوفور ديده مياود ،حاکي اا اهم
س ار اياد امان داري اس که قواب و قاي روا و
اجاماعي ر پايه اعاماد عمومي اا جمله آثار آن اس .
 oصادق
▪ صداق و راس گويي رسو زدا 9چ زي نبود که
اا انظار مردب مخفي ماند همگان ميدانساند که آن
حضرت 9جز راس نميگويد ،در رواياي آمده که
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ا وجهل ه پ امبر 9گف « :ما اخص تو را تکذي
نميکن م ،لکه آنچه را که آوردهاي تکذي ميکن م».
همچن د نقل اده ،رواي ا وجهل ا پ امبر 9مالقات
کرد ،در ايد ديدار ،او ا حضرت مصافحه کرد،
اخصي ه او اعارام کرد که چرا ا پ امبر9
مصافحه کردي؟ گف  :ه زدا سوگند ميدانم که او
راساگو و پ امبر زداس ؛ ولي ما چه اماني تا ع
عبدمناق وديم؟
▪ ه گفاه ا د عبا کفار مکه زوب ميدانساند که
رسو زدا 9هرگز دروغ نميگويد؛ او را ام د
مينام دند؛ اما اا انکارپ ميکردند.
 oمهر ان و ر وق
▪
(تو ه)128 ،
▪ رسو زدا 9همة انسانها را دوس ميداا و
زواهان نجات و سعادت همگان ود ،و ادت افق و
مهر اني او تا دانجا ود که اا کفر ورايدن کافران
سخ اندوهگ د مياد که چرا آنان ا زود چن د
ميکنند ،و ايد دلسواي ه حدي ود که زداوند
زطاب ه آن حضرت فرمود« :
( ».کها)6 ،
▪ وقاي در جنگ احد ،دندانهاي حضرت را اکسيياند و
چهييرۀ وي زونآلييود اييد و پ دييانياپ اييکاف  ،اي يد
صحنه ر س اري اا اصحاب آن حضرت سييخ گييران
آمد و رزي عرم کردند« :اي رسو زييدا ،نفريندييان
کد تا ه لعن الهيي گرفاييار اييوند ».امييا پ يامبر 9در
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پاسخ فرمود:
؛ مييد رانگ خاييه
نددهاب تا انسانها را نفريد کنم ،لکه مد ييراي دعييوت
[ ه حييقو و رحمي رانگ خاييه اييدهاب .زييدايا قييوب مييرا
هداي کد ،ايرا که آنها نميفهمند( ».الدييفا اعريييا
حقوق المصطفي)105 :
• دین پیامبر 9قبل از رسالت
 oرسو اکرب 9قبل اا سد تکل ا و سرپرساان زرگوار آن
(جنييياب عبيييدالمطل و ا وطالي ي ) ،اا اامانيييدگان ديي يد
يکااپرساي و اريع ا راه م ودهاند کييه در قييرآن «حنفييا »
زوانده مياوند.
 oدر منا ع اهل سن آمده که حضرت 9ميفرمايد:
(المسادرد ،حاکم ن دا وري،
)609 ،2
 oنظر صح ح مورد توافق علماي ا عه و سني ايد اس که
پ امبر 9تا ع ه چ يک اا اديان و ارايع قبل اا اسالب نبود؛
لکه ه اريع زود عمل ميکرد و هداي زا زداوند،
وحي و الهاب ه او ميرس د.
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تاريخ و سیره :جلسه دوم

موضوع :عث و اندگي پ امبر 9در مکه
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه سوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها

 .1عث
o
o
o

 .2موقع

پ امبر9

ارايو اجاماعي و س اسي عصر رسال
اهداق عث
نخسا د ايمان آورندگان
و اندگي پ امبر 9در مکه

 oاادوا
 oفراندان پ امبر9
 oو دت حضرت اهرا3
 .3اماب علي  7در مکه (اا کودکي تا هجرت)
ا حضرت زديجه3

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
بعثت پیامبر 9

 oارايو اجاماعي و س اسي عصر رسال
▪ اعراب امان جاهلى و هزصو فراندان عدنان ،طبعاً
سخى و مهماننواا ودند ،کمار ه امان ز ان
مىکردند؛ پ ماناکنى را گناه غ ر قا ل خددى
مىدانساند؛ در راه عق ده فداکار ودند و اا صراح
لهجه کامالً رزوردار ودند؛ حافظههاى ن رومندى راى
حفظ ااعار و زطبهها در م ان آنان پ دا مىاد و در فد
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اعر و سخنرانى سرآمد رواگار ودند؛ اجاع و
آنان ضربالمثل ود؛ در اس دوانى و
جر
ت راندااى مهارت داااند؛ فرار و پد ه دامد را
اا و ناپسنديده مىامردند.
▪ ولى در را ر اينها ،يک رااه فساد ازالق ،دامنگ ر آنها
اده ود که جلوۀ هر کمالى را اا د رده ود و اگر
روانهاى اا غ ه روى آنان اا نمىاد ه طور مسلم
طومار ح ات انسانى آنها درهمپ چ ده مىاد.
▪ سخنان ام رمؤمنان 7در ان اوضاع عربِ قبل اا
اسالب ،ااهد اندهاى اس که چن د ان مىکند:
9

(نهج البالغه ،زطبه )26
 oاهداق عث

*

(انعاب،
 151و )152
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 oنخسا د ايمانآورندگان
▪ سبق ه گرايش ه آ د پ امبر 9در صدر اسالب،
مالد فض ل و رترى ود .اا مسلمات تاريخ ايد
اس که زديجه نخسا د ان ايمانآورنده اس .
▪ اهرت قري هاتفاق م ان تاريخنويسان ،اعم اا سنى و
ا عه ايد اس که نخسا د کسى که اا مردان ايمان ه
پ امبر 9آورد ،على 7ود.
▪ على 7زود در زطبة «قاصعه» در ايد اره مىفرمايد:

•

(نهج البالغه ،زطبه ( 192قاصعه))
موقعیت و زندگی پیامبر 9در مکه

 oاادوا ا حضرت زديجه3
زديجه 3زود ،ه پ امبر 9پ دنهاد اادوا داد نسل
پ امبر زدا 9اا طريق دزار گرامي او فاطمه اهرا3
گسارپ ياف  .پ امبر گرامي 9زديجه 9را اا رتريد
انان دن ا و همسنگ مريم دزار عمران ميدانس که
زداوند اا طريق جبر ل ر او سالب ويقه فرسااد .او نخسا د
ان مسلمان ود .پ امبر گرامي 9تا پايان عمر پ وساه اا
زديجه و زو يهايش سخد ميگف و ه دوساان و
آانايان او ن کي ميکرد و سا وفات زديجه و ا وطال را
«عاب الحزن» يعني سا اندوه نام د.
 oفراندان پ امبر9
مادر تماب فراندان پ امبر 9به جز ا راه م ،زديجه9
ود .مادر ا راه م ،ماريه قبط ه ود .فراندان رسو زدا،9
ه جز حضرت فاطمه ،3همگي در امان ح ات پ امبر9
درگذااند و نسل پ امبر 9تنها اا طريق فاطمه 3ادامه
ياف  .فاطمه 3در 11ق ،در مدينه اه د اد و نسل رسو
زدا  9تنها اا وي اقي ماند.
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 oو دت حضرت اهرا 3
▪ در تاريخ تولد فاطمه 3در د علماى اسالب ازاالق
اس  .لکد در د علماى امام ه مدهور اس که آن
حضرت در روا جمعه سام ماه جماديالثاني سا
پنجم عث تولد يافاه اس .
▪ مکان تولد حضرت اهرا 3در اهر مکه و در زانه
زديجه اتفاق افااد .ايد زانه در محلهاى اس که در
گذااه ه آن «اقاق العطاريد» يعنى کوچه عطارها
مىگفاند .رسو زدا 9تا هنگاب هجرت ،در آن زانه
ساکد ود .ا ن اثري اا آن زانه ن س .
• امام علی 7در مکه (از کودکی تا هجرت)
 oدر يکى اا سا ها ،که قحطى و کمآ ى مکه و نواحى آن را
در رگرفاه ود؛ رسو گرامى 9تصم م گرف که ه
عموى زرگوار زود ا وطال کمک کند ،و هزينة اندگى
او را پاي د آورد.
 oا والفر اصفهانى ،مورخ معروق مىنويسد :عبا  ،طال را
و حمزه ،جعفر را و رسو زدا 9على 7را ،ه زانههاى
زود ردند .آنگاه رسو زدا 9گف  :مد همان را
رگزيدب که زدا او را راى مد رگزيده اس .
 oام رمؤمنان ،7در نهج البالغه در ايد مورد مىفرمايد« :همة
اماها اا موقع و نزديکى مد ا رسو گرامى آگاه د .او
مرا در آغوپ زود زرگ کرد و مد زردسالى ودب که مرا
ه س نة زود مىچسباند و رزاخواب مرا در کنار زود پهد
مىکرد .مد وى زوپ آن حضرت را اسادماب مىکردب و
هر روا اا ازالق او چ زى مىآموزام».

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 177 

تاريخ و سیره :جلسه سوم

موضوع :دعوت مردب ه اسالب
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه پنجم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1دعوت زصوصي
 .2دعوت زويداوندان
 .3دعوت عمومي
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
دعوت خصوصی
o

(حجر)94 ،
 oپ امبر گرامى ،9سه سا تماب ه دعوت سرى پرداز و در ايد
مدت هجاي توجه ه عموب مردب ،ه فردسااى عناي نمود.
مصالح وق ايجاب مىکرد که او دعوت زود را آاکار نسااد و
ا تما هاى سرى ،گروهى را ه آي د زود دعوت نمايد و هم د
دعوت سرى ود که توانس جمعى را ه آي د توح د جل کند
و ا پذيرپ آنان رو هرو گردد.
 oپ امبر گرامى 9سه سا تماب ،دون ااابادگي در تبل غ سرى
آ د زود مىکوا د .ا داً دس ه دعوت عمومى نزد ،حاى
زويداوندان را ن ز هصورت زصوصى دعوت نکرد؛ فقو ا افراد
تما هاى زصوصى رقرار مىکرد و هر کس را اايساه و يق و
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•

•

مساعد راى پذيرفاد آ د زود مىديد ،دعوت مىنمود .تا آنجا
که توانس در ظرق ايد سه سا  ،گروهى را پ رو زود ،و عدهاى
را هداي کند.
دعوت خویشاوندان

زويداوندان زود را پ ش اا دعوت عمومى ،ه آ د زود زواند و اا
ايد راه توانس سنگر مهمى در را ر هرگونه مخاطرات احامالى ه
دس آورد .ااايدرو ،زداى زرگ در ارۀ دعوت زويداوندان ا
.
زطاب اير او را مخاط ساز و فرمود:
(اعرا )214 ،
دعوت عمومی

سه سا اا آغاا عث گذااه ود ،که پ امبر گرامى 9پس اا
دعوت زويداوندان دس ه دعوت عمومى اد .ايد ار ا صداى
رسا ،عموب مردب را ه آي د يکااپرساى دعوت نمود .رواى در کنار
کوه «صفا» روى سنگ لندى قرار گرف  ،و ا صدايى لند گف :
(ايد کلمه را هجاي انگ زطر) نداى پ امبر 9جل توجه
کرد ،گروهى اا قبا ل مخالا قريش ه حضور وى ااافاند؛ سپس
پ امبر 9رو ه جمع کرد و گف  :اى مردب هرگاه مد ه اما
گزارپ دهم که پد ايد کوه (صفا) دامنان اما موضع گرفاهاند،
و قصد جان و ما اما را دارند ،آيا مرا تصديق مىکن د؟ همگى
گفاند :آرى! ايرا ما در طو اندگى اا تو دروغى ندن دهايم .سپس
گف  :اى گروه قريش ،زود را اا آتش نجات ده د مد راى اما در
پ دگاه زدا ،نمىتوانم کارى انجاب دهم ،مد اما را اا عذاب
دردناد مىترسانم .سپس افزود :موقع مد همان موقع ديده انى
اس که دامد را اا نقطة دورى مى ند ،فوراً راى نجات قوب زود،
هسوي آنها ااافاه و ا اعار مخصوصى «يا صباحاه» آنان را اا ايد
پ دامد ا زبر مىسااد.
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تاريخ و سیره :جلسه چهارم

موضوع :اساقام

در راه هدق

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه هفام (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

.1

رزورد و مواضع مدرکان در مقا ل پ امبر 9

 .2اکنجه و اذي

اصحاب

 .3هجرت مسلمانان ه حبده
 .4محاصره اقاصادي
 .5عاب الحزن
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
برخورد و مواضع مشرکان در مقابل پیامبر9

سران قريش ،پس اا مدورت چن د تصم م گرفاند؛ که اسا ايد
حزب ،و ن انگذار ايد مکا را ا وسايل مخالا اا د برند.
گاهى اا طريق تطم ع وارد دوند و او را ا وعدههاى رنگارنگ اا
دعوت زود اادارند ،و اح اناً ه وس لة تهديد و آاار اا انادار او
جلوگ رى کنند .ايد رنامة دهسالة قريش ود که سرانجاب تصم م
قال او را گرفاند و او اا طريق مهاجرت ه مدينه توانس نقدة آنها
را نقش رآب سااد.
شکنجه و اذیت اصحاب

رواى که پ امبر 9مهر زامواى را اکس  ،و سران «قريش» را ا
سخد معروق زود « :ه زدا سوگند اگر زورا د را در دس
راس و ماه را در دس چپ مد گذاريد که اا دعوت زويش
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•

دس ردارب ،اا پاى نخواهم ندس  ،تا زدا ديد مرا روا دهد يا
جان ر سر آن گذارب ».تا آن روا قريش در تماب رزوردهاى زود
احاراب او را حفظ نموده و ماان زود را اا دس نداده ودند؛ اما
وقاى ديدند که نقدههاى اصالحطلبانة آنها نقش رآب اد ،ناچار
ادند که رنامه را عوم نمايند و اا نفوذ آي د «محمد» ،ه هر
ق ماى که اد جلوگ رى کنند و در ايد راه اا هر وس لهاى اسافاده
نمايند .ااايدرو ،سران قريش هاتفاق آرا رأى دادند که ا مسخره و
اساهزا ،آاار و اذي  ،تهديد و ارعاب ،او را اا ادامة کار اادارند.
هجرت مسلمانان به حبشه
o

o

o

o

مهاجرت گروهى اا مسلمانان راى رهايى اا ار و آاار قريش،
همنظور تحص ل يک مح و آراب ،راى پا داااد اعا ر دينى و
پرساش زداى يگانه ،تصم م گرفاند ،که زاد «مکه» را ترد
گويند ،ا زود فکر کردند که هار ايد اس که مطال را ا
زود پ امبر  9در م ان گذارند .پ امبرى که آي د او ر اسا
» (عنکبوت )56 ،ود.
«
پ امبر 9فرمود :هر گاه ه زاد حبده سفر کن د ،س ار راى
اما سودمند زواهد ود؛ ايرا ر اثر وجود يک امامدار ن رومند
و دادگر در آنجا ه کسى سام نمىاود ،اماها مىتوان د در آن
زاد ه سر بريد تا زدا فرجى راى اما پ ش آرد.
ا د اث ر مىنويسد :تاريخ مهاجرت ايد گروه در ماه رج سا
پنجم عث ود و همگى ماه اعبان و رمضان را در حبده ه سر
ردند .وقاى ه آنان زبر رس د که قريش اا آاار مسلمانان دس
رداااهاند؛ ماه اوا ه مکه ااگداند ،ولى پس اا مراجع
اوضاع را زالق گزاراى که داده ودند يافاند ،ااايدجه
راى ار دوب راه حبده را پ ش گرفاند.
هجرت مسلمانان ه حبده فزوني گرف تا آنجايي که
تاريخنويسان تا  85نفر را ذکر ميکنند.
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•

محاصره اقتصادی
o

o

o

o

سران قريش ،اا نفوذ پ درف ح رتانگ ز آي د يکااپرساى،
سخ ناراح ودند و در فکر چاره و راه حلى ودند ه وس لة
«محاصرۀ اقاصادى» ،که نا جة آن ريدن رگهاى ح اتى
مسلمانان ود ،اا نفوذ و پخش اسالب کاهند و پايهگذار و
هواداران آي د زداپرساى را در م ان ايد حصار ،زفه سااند.
نا رايد ،سران قريش عهدنامهاى ،ه زو «منصور د عکرمه» و
امضاى ه ال عالى قريش نوااند و در دازل کعبه آويزان
کردند و سوگند ياد نمودند که قريش تا دب مرگ طبق ايد
عهدنامه رفاار کنند:
 -1همه گونه زريدوفروپ ا هواداران «محمد» 9تحريم
مىاود.
 - 2ارتباط و معاارت ا آنان اک داً ممنوع مىگردد.
 - 3کسى حق ندارد ا مسلمانان ارتباط انااويى رقرار کند.
 -4در تمييياب پ ديييامدها اييييد اا مخالفيييان «محميييد»9
طرقداري کرد.
ماد پ مان ا مواد ياد اده ،ه امضاى تماب مانفذان «قريش» جز
«مُطعِم د عدى» رس د و ا ادت هرچهتمابتر ه مورد اجرا
گذارده اد .يگانه حامى پ امبر« ،9ا وطال » ،اا عموب
زويداوندان (فراندان هاام و مطل ) دعوتى ه عمل آورد ،و
يارى پ امبر را ر دوپ آنها گذارد؛ و دساور داد که عموب
«فام ل» ،اا مح و «مکه» ه درهاى که در م ان کوههاى مکه قرار
داا  ،و ه «اع ا يطال » معروق ود و داراى زانههاى
محقر ،و سايبانهاى مخاصرى ود ،مناقل اوند.
ايد محاصره سه سا تماب طو کد د ،فدار و سخ گ ري ه
حد عج بى رس د .نالة جگرزراپ فراندان « نيهاام» ه گوپ
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سنگد ن «مکه» مىرس د؛ ولى در د آنها چندان تأث ر
نمىکرد .جوانان و مردان ،ا زوردن يک دانه زرما در
ابانهروا اندگى مىکردند .گاهى يک دانة زرما را دو ن م
مىکردند .در تماب ايد سه سا  ،فقو در ماههاى حراب (که
امن کامل در سرتاسر ابهجزيره حکمفرما ود) نيهاام اا
اع رون آمده و ه دادوساد مخاصرى ااااا مىورايدند
سپس ه دازل دره رهسپار مىادند .پ امبر گرامى 9ن ز ،فقو
در هم د ماهها توف ق ندر و پخش آي د زود را داا  .ايادى و
عما سران قريش ،در هم د ماهها وس لة آاار و فدار اقاصادى
آنها را هگونهاي فراهم مىآوردند؛ ايرا غالباً ر سر ساطها و
فرواگاهها حاضر مىادند ،و هر موقع مسلمانها مىزواساند
که چ زى را خرند ،فوراً ه ق م گرانترى آن را مىزريدند و
اا ايد راه قدرت زريد را اا مسلمانان سل مىنمودند.
 oا وطال  ،ام رالمؤمن د 7را ايدطور نص ح ميکرد :فراندب،
رد ارى اا ندانههاى زردمندى اس  ،هر اندهاى ه سوى مرگ
زواهد رف  .مد رد ارى تو را آامودهاب و الها سخ داوار
اس  .تو را فداى انده ماندن نج  ،فراند نج (محمد د
عبداهلل) نمودهاب .اماب على 7در جواب پدر فرمود:

•

(مناق

ا د اهر آاوب،1 ،

)27

عام الحزن

 oسا دهم عث ا تماب حوادث ا ريد و تلخ زود سپرى اد .در
ايد سا  ،پ امبر گرامييى دو حييامى ييزرگ و فييداکار زييود را اا
دس داد .در مرحلة او  ،زرگ زاندانِ «عبدالمطل » و يگانييه
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مدافع اا حييريم رسييال و يکاييا اخصي قب لية قييريش ،يعنييى
حضرت «ا وطال » 7چدم اا ايد جهان پوا د.
 oهنوا آثار ايد مص ب در زاطر پ امبر  9ود که مرگ همسر
عزيز او «زديجه» 3ايد داغ را تدديد نمود.
 oدر تاريخ يعقو ي اس که چون زديجه 3اا دن ا رف ،
حضرت فاطمه 3نزد پدر آمده دس ه دامد او آويخ و ا
چدم گريان مي گف  :مادرب کجاس ؟ در ايد وق جبر ل
ناا اده عرم کرد :ه فاطمه 3گو :زداي تعالي در هد
زانهاي راي مادرت نا کرده که در آنجا ديگر ه چگونه
داواري و رنجي ندارد.
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تاريخ و سیره :جلسه پنجم

موضوع :هجرت ه مدينه و تدک ل دول اسالمي
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه نهم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1ام نهسااي راي هجرت
 .2ليلة المبيت
 .3ورود پ امبر 9ه مدينه و اقدامات مهم
 .4تدک ل دول

اسالمي و جامعه ديني

 oانعقاد پ مان ا مدرکان و يهوديان
 oعقد ازوت
 oتدک ل دول
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
زمینهسازی برای هجرت

 oپ مان عقبه او
پ امبر 9ا اش تد اا مردب يثرب که اا قب لة ززر ودند
ديدار کرد .پ امبر ه گفاگو ا ايدان ندس  ،رايدان قرآن
زواند و اسالب را ه آنان معرفي نمود .ان دهها و زبرهاي مردب
يثرب اا يهوديان در اره ظهور پ امبري در مکه اعث
رويآوري آنان ه پ امبر 9اد و ايد ام د را در آنها ايجاد
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کرد که ا حضور پ امبر در يثرب اوانند ه دامني و جنگ د
دو قب لة او و ززر پايان دهند و اا درگ ريهاي آينده
پ دگ ري نمايند .ايد آغاا آانايي مردب يثرب ا اسالب گد .
در پي ايد ماجرا و که منجر ه ع او عقبه اد .ايد دوااده
تد ا دلى لبريز اا ايمان ه سوى مدينه رگداند و ه فعال
ايادى پردازاند و نامهاى ه پ امبر نوااند که راى آنان مبلاى
فرساد تا ه آنها قرآن تعل م کند .پ امبر« 9مصع د عم ر»
را راى تعل م و تر آنان فرسااد.
 oپ مان عقبه دوب
اسالب در يثرب گسارپ ياف و س اري اا مردب و سران قبايل
يثرب ه اسالب گرويدند و پس اا آن ود که اماري اا مردب
يثرب در ع عقبه دوب ا پ امبر  9ع کردند .پ امبر 9
فرمود :محل مالقات «منى» اس  .هنگاميکه در ا س زدهم
ذيالحجه ،ديدگان مردب در زواب فروميرود؛ در پا د «عقبه»
ه گفاگو ند ن م و ام نه هجرت محمد ه يثرب که عدها مدينه
النبي  9نام ده اد ،فراهم گد .
ليلة المبیت

ابي اس که حضرت علي 7ه جاي پ امبر اکرب  9در
سار آن حضرت زوا د تا رسو زدا  9اا توطاله قالي که
مدرکان مکه راي او ريخاه ودند ،اواند جان سالم ه در برد و
اا مکه ه مدينه هجرت نمايد .ايد واقعه در او ر ع ا و سا
چهاردهم عث ه وقوع پ وس  .عمل حضرت علي 7در ليلة
المب يکي اا فضا ل آن حضرت اس و در اأن ايدان ،آيه
 207سوره قره ناا اد:
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 oمدرکان در جساجوي پ امبر9
▪

(اعالب الوري

9
اعالب الهدي)148 ،1 ،
▪ قريش ه جساجوى پ امبر 9پردازاند و کُرْا د
علقمه اا رديا ان مجرب عرب را اساخداب کردند تا رد
پاى حضرت را پ دا کند ،او رد پاى پ امبر 9را تا در
غار ثور دنبا کرد .مدرکان نزديک غار که رس دند
ديدند درِ غار ا تار عنکبوت تن ده و کبوترى ن ز در
آنجا آا انه کرده اس  .گفاند ايد تار قبل اا تولد
محمد 9در اينجا تن ده اده اس  .کُرْا گف  :محمد
تا اينجا آمده اس  ،اما اا اينجا يا ه آسمان پرواا کرده
يا ه ام د فرو رفاه اس ! ا و کر ه وحد افااد و
سخ ترس د .زداوند در آيه  40سورۀ تو ه ميفرمايد:

▪ پس زداوند آرامش زود را ر او فرسااد و وى را ا
سپاه انى که اما نمىديديد تأي د کرد .سپس زداوند
اجااه هجرت ه آن حضرت داد.
• ورود پیامبر 9به مدینه و اقدامات مهم
نخسا د اقداب رسو زدا 9تأس س مسجدي اس که امرواه
ه مسجد النبي 9معروق اس  .ساير اقدامات آن حضرت
عبارتاند اا:
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•

تشکیل دولت اسالمی و جامعه دینی

 oانعقاد پ مان ا مدرکان و يهوديان
رسو زدا 9عهدنامهاي م ان مهاجران و انصار اا يک طرق
و يهوديان مدينه اا طرق ديگر نوا و يهوديان را در ديد و
دارايي زويش آااد گذاا و ارا طي راي ايدان قرار داد که
در موقع روا ازاالق و نزاع ،آزريد داور راي رفع ازاالق،
اخص رسو زدا  9زواهد ود.
 oعقد ازوت
ديگر اقداب رسو زدا 9در هنگاب ورود ه مدينه ،رقرار
سازاد پ مان رادري م ان مسلمانان ود ،که «مؤازاة» نام ده
مياد .ه نظر چن د ميآيد که يک ار پ ماني م ان مهاجران
ساه اده و ديگر ار پ ماني م ان مهاجران و انصار ه صورت دو
ه دو .اا مدهورتريد پ مانها ميتوان ه عقد رادري م ان:
رسو زدا 9ا حضرت علي ،9ا و کر ا عمر ،حمزه
س دالدهدا ا ايد د حارثه و ...اااره کرد.
 oتدک ل دول
ا طلوع اسالب ،راي اول د ار ،سايه دول اسالمي ،ه رهبريِ
پ امبر اکرب 9ر آنان گسارده گرديد و نهادهاي موردن اا
دول  ،در آن ديار و سرام د تأس س گرديد .در نخسا د دول
اسالمي ،اداره حکوم  ،رعهده اخص پ امبر 9ود و آن
حضرت مساق ماً در سامان دادن ه امور اجاماعي و مديري
جامعه دزال داا  .امور س اسي ،فرهنگي ،اقاصادي و
قضايي ،ا نظر آن حضرت و طبق صالحديد ايدان انجاب
ميگرف .
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تاريخ و سیره :جلسه ششم
موضوع :حجگزاري پ امبر 9و اهل

:

زمان اجرا در همه کاروانهای مدینه اول :جلسه دهم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ياادهم (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها

.1
.2
.3
.4

عمره قضا
را اا مدرک د
حجة الوداع
اهل  :و حج

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
عمره قضا

عمرهاي اس که حضرت محمد 9و مسلمانان در ذيالقعده
سا هفام هجري انجاب دادند .نابگذاري آن ه عمرة القضا ه ايد
جه ود که مسلمانان در ذيالقعده سا قبل قصد رگزاري
عمره داااند؛ اما مدرکان مکه مانع انجاب آن ادند و ر اسا
پ ماني که ه صلح حُدَيب ه معروق اد ،مسلمانان اجااه يافاند يک
سا پس اا صلح ،عمره را انجاب دهند.
برائت از مشرکین

 oسوره را در سا نهم هجرت ،توسو اماب علي 7ه مدرکان
مکه ا الغ اد و در آن چهار ماه ه مدرکان فرص داده اد که
تکل ا زوداان را در مورد حکوم اسالب تع د کنند.
9
o
9
7
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9

9
9

•

(ا رااد،1 ،

)65

حجة الوداع

تنها حجگزاري عمومي مسلمانان ه همراه حضرت محمد9
در سا دهم هجري ود که طي آن پ امبر  9س اري اا
احکاب و تعل مات اسالب ،اا جمله احکاب حج و و ي اماب
علي 7را راي جمع پراماري که او را همراهي ميکردند،
ان کرد .راي ايد حج ،نابهاي ماعددي ذکر اده اس :
 oحجة الوداع
ايد حج ،ااآنجه حجة الوداع نام ده اد که در آن
پ امبر 9ا حاضران وداع کرد و ا اااره ،آن را واپس د حج
زود زواند.
 oحجة ا سالب
ايد حج ،ااآنجه ه ايد ناب زوانده اد که تنها حجي اس
که حضرت محمد  ،9در دوره حاکم اسالب انجاب داد.
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 oحجة البالغ
ايد ناب ،هتناس ناا ادن آيه
(ما ده )67 ،اس .
 oحجة الکما و حجة الاماب
ايد دو ناب ،ميتواند اااره ه آيه سه اا سوره ما ده ااد که در
ااگد اا ايد سفر ناا اده و کما ديد و تماب نعم الهي
را اعالب کرده اس .
• اهلبیت 7و حج
 oرواي هييا و گزارپهيياي تيياريخي گوي ياي اهاميياب فييراوان
ييه حجگييزاري اسي  .انييدگي سي اري اا آنييان در
اهل
مدينه و گزارپهاي فراوان اا حضور ايدان در مراسم حييج
و جز يات آن گويياي اهامييامي وييقه اسي کييه ييه حييج و
حرم د داااهاند .در ايد م ان ،تنها ه حجگزاري اماب حسييد
عسييکري 7اايياره ندييده اسيي کييه ميتوانييد ييه سييب
گذراندن دار دوران اندگي در تبع د در اهر سامرا ااد.
 oآداب و دعاهايي که اا ا مه راي حج و مکه وارد اده ندان
اا اهم حجگزاري توسو ا مه :ميدهد .دعيياي وييقه
هر يک اا امامان مانند اماب حس د ،اماب سجاد ،اماب صييادق و
اماب رضا :در عرفات ،مناجات رزي اا ايدان ا ي کوه
صييفا و رو ييه کعبييه در مسييجدالحراب و کعبييه کنييار حجيير
اسماع ل و هنگيياب طييواق و وداع ييا کعبييه ،تقسي م گواي
قر ييياني م ي يان فق ييران و همسيييايگان و زيييانواده زيييويش،
نمونههايي اا آداب حج رزي اهل  :هامار ميآيند.
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تاريخ و سیره :جلسه هفتم

موضوع :مدينه و اهل

:

زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه او (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه نهم (عر ساان)
مکان اجرا :مدينه
سرفصلها:

 .1مدينه اهر اهل
 .2مدينه در نگاه اهل

:
:

 .3اادوا و اندگي حضرت اهرا 3در مدينه
مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• مدینه شهر اهلبیت:
 oايد اهر محل تولد تعدادي اا امامان ا عه اس  ،اماب حسد ،اماب
حس د ،اماب سجاد ،اماب اقر ،اماب صادق ،اماب کاظم ،اماب رضا،
اماب جواد ،اماب هادي ،و اماب عسکري :در مدينه ه دن ا
آمدهاند.
 oهم دطور مرقد تعداد چهار تد اا امامان ا عه يعني ،اماب حسد،
اماب سجاد ،اماب اقر و اماب صادق :در ايد اهر قرار دارد.
• مدینه در نگاه اهلبیت :
 oپ امبر زدا  :9زداى ماعا  ،مرا فرمان داد که مدينه را ط به
(پاد) نامم.
 oپ امبر زدا :9هر پ امبرى را ،حرمى اس و حرب مد ،مدينه
اس .
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 oپ امبر زدا  :9پروردگارا ،ا راه م ،مکه را حرم نهاد و آن را
حرب قرار داد .مد ن ز مدينه را؛ محدوده دو تنگه آن را حرم
مينهم و حراب ميکنم ،تا زونى در آن ريخاه ندود ،سالح راى
جنگ ،همراه رداااه ندود و گ اه آن جز راى علوفه داب چ ده
ندود .زدايا ،مدينه را ر ما مبارد گردان ،زدايا ،پ مانه ما را (مُد
و صاع) پر رک گردان .زدايا ،مدينه ما را پر رک گردان.
زدايا ا يک رک  ،دو رک قرار ده .سوگند ه آن که جانم
در دس اوس  ،ه چ دره و اکافى در مدينه ن س  ،مگر آن که
دو فرااه مأمور نگهبانى اا آناند ،تا وارد آن اويد.
 oاماب على  :7مکه ،حرب زداس و مدينه ،حرب رسو زدا9
اس .
 oاماب صادق  :7مکه ،حرب ا راه م 7اس و مدينه ،حرب
محمد 9اس .
• ازدواج و زندگی حضرت زهرا 3در مدینه
 oامر اادوا حضرت فاطمه 3ه دس زدا:

(ع ون ازبار
الرضا(ع))59 ،2 ،
 oزواساگاري ام رالمؤمن د 7اا حضرت اهرا3
اماب علي د ا يطال  8در حالي که س و پنج سا سد
داا ه زواساگاري صديقه کبري 3آمد و مورد پذيرپ
پ امبر 9و دزارپ واقع اد.
 oفاطمه 3ه عقد ام رالمؤمن د 7در ميآيد.
9
( حار ا نوار ،92 ،43 ،ح )2
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 oثمره اادوا
ثمره ايد پ وند ن ک و پسنديده و دت حضرت اماب حسد،7
حضرت اماب حس د ،7حضرت اين کبري ،3اب کلثوب و
محسد اه د(سقو اده) مي ااد که تا ق ام افرادي مانند
آنها ،اا ده ندده و نخواهد اد.
 oارک در مسا ل اجاماعي
عد اا اروع اندگي مدارد حضرت اهرا 3و علي7
جنگ احد آغاا گرديد .در ايد جنگ ه دل ل تمرد عدهاي اا
مسلم د اا انجاب وظ فه ،جنگ ه نفع قريش ه پايان رس د.
حضرت اهرا 3ا زبر اد که رسو اکرب 9در جنگ
ازمي اده؛ لذا ا گروهي اا انان رزاساه و آب و غذا
رميدارند و ه م دان جنگ ميروند .فاطمه اهرا 3جراحات
پدر گرامياپ را اس واو داد؛ ولي زونريزي قطع ندد؛ لذا
حص ري را سواانده و زاکسارپ را ر ازم آن حضرت
گذاا و زون قطع اد.
 oقناع در اندگي
فاطمه اهرا 3در اندگي مدارد س ار ا قناع و اهد
اندگي ميکرد .او نه تنها در پوااد و زوراد ه حداقل
قناع ميکرد و ر زود سخ ميگرف  ،لکه کارهاي زانه
را ن ز ه عهده ديگري نميگذاا  .اا کد دن آب تا تم ز
کردن زانه ،آس اب کردن ذرت يا گندب ،نگهداري کودد و
غ ره را زود ر عهده ميگرف .
اماب علي 7ميفرمايد« :رواي که ا اهرا 3اادوا کردب،
فرپ ما پوس گوسفندي ود که ا ر آن ميزوا ديم و
روا اار آبکش زود را ر روي آن علا ميداديم و جز ايد
اار ،زدم گذاري ندااا م( ».طبقات الکبري ،ا د سعد،8 ،
)18
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تاريخ و سیره :جلسه هشتم

موضوع :اماب علي 7در مدينه
زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه سوب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دهم (عر ساان)
مکان اجرا :مدينه
سرفصلها:

.1

اماب علي 7و پ امبر9

 .2مباهله
.3

اماب علي 7پس اا پ امبر9

 oاقدامات و مواضع
 oهجرت ه کوفه
مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• امام علی 7و پیامبر9
 oاناظار پ امبر  9در قبا:
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( حار
األنوار)104 ،19 ،
 oاساقبا اا ام رالمؤمن د7
(أع ان الشيعة،1 ،
9
 oرادر رسو اهلل:

)377

(ينا ع

•

الموده)177 ،1 ،
 oهمراهي در غزوات
در همه غزوات جز غزوه تبود همييراه پ يامبر 9جنگ يد.
وي ييهعنوان دوميي د اخصيي نظييامي پييس اا حضييرت
محمد 9ايفاي نقش کرده اس .
مباهله

 oمنطقه نجران
حدفاصل حجاا و يمد قرار دارد در عصر پ امبر  9و عد
اا فاح مکه تنها منطقه مس حيند د حجاا ود
 oپ دنهاد پ امبر ه مردب نجران
پ امبر 9راي زرگان ايد منطقه نامههايي ارسا کرد و
آنان را ه پذيرپ ديد اسالب يا پرداز جزيه (مال ات ويقه
اهل کااب) فرازواند.
 oنمايندگان نجران در مکه
مس ح ان نجران ر اسا فرموده حضرت علي عل هالسالب ا
وضع ساده و عادي ر پ امبر 9وارد ادند و ا آن حضرت
ه گفاگو پردازاند .پ امبر  9ا آنان در اره توح د و
ارد ،نحوه آفرينش حضرت ع سي 7و ارتباط وي ا
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زداي سبحان و اطل دانساد عقايد مس ح ان گفاگو کرد،
اما سران نجران گفاار آن حضرت را نپذيرفاه و ر عقايد
اطل زويش اصرار ورايدند.
 oپ دنهاد مباهله
▪ مس ح ان راي فرار اا پذيرپ حق ،پ دنهاد مباهله
دادند .در هم د امان ر پ امبر  9آيهاي ناا اد و اا
مباهله ا مس ح ان اساقبا کرد:

(آ عمران)61 ،
▪ پ امبر 9ه همراه زاندانش ه مباهله ميآيند
پ امبر 9ه همراه دزارپ حضرت فاطمه اهرا 3و
دامادپ حضرت اماب علي 7و دو سبطش حضرت
اماب حسد 7و اماب حس د 7اا مدينه حرک کرد
و ه جايگاه مقرر رف .
▪ مس ح ان تسل م مياوند
عد اا اينکه پ امبر 9را ا زاندان زود ديدند در را ر
عظم و حقان ديد مب د اسالب سر فرود آورده و ه
يکي اا پ دنهاد پ امبر  9يعني پرداز جزيه و
کمک ه مسلمانان در جنگ ا دامنان اسالب رضاي
دادند و صلحنامهاي در ايد اب تحرير کرده و طرف د
امضا نمودند.
• امام علی  7پس از پیامبر 9
 oاقدامات و مواضع
▪ جمعآورى قرآن
9

( حارا نوار،40 ،

)155
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▪ راهنمايى زلفا
ايد راهنمايي در حواههاي مخالا س اسي ،نظامي
و اعاقادي ود و داريد آن در ساح قضايي
گزارپ اده اس ؛ موارد ايادى در تاريخ نقل
اده که زلفا احکامى را زالق حق صادر
مىکردند و حضرت ام ر 7آنها را ه اااباهدان
واقا مىنمودند.
▪ پاسخ ه سؤا ت علماى اهل کااب
سؤا يهودي اا ا و کر .1 :آن چ س که زدا
ندارد؟  .2آن چ س که در ارگاه زداوند ن س ؟
 .3آن چ س که زدا نميداند؟
ا و کر و حاضران در جلسه نزد علي  7آمدند
حضرت در پاسخ سؤا ت وي فرمود :آنچه زدا
نميداند ،سخد اما يهوديان اس که ميگوي د:
«عزير» پسر زداس  .زدا فراندي ندارد و چن د
پسري را راي زود نمياناسد .آنچه در ارگاه
الهي وجود ندارد ،ظلم ه ندگان زويش اس و
آنچه زدا ندارد ،اريک اس  .ا و کر و مسلمانان
علي 7را «مفر الکرب» نام دند.
▪ فعال هاى اقاصادى
▪ محروم اهل اا حقوق مالياان
دساگاه زالف زمس را که حق اهل اس ،
هکلي اا احکاب اسالمى حذق کردند .همچن د
ضمد محروب کردن حضرت اهرا 3اا ارث
پ امبر اکرب  9فدد را که ش اا سه سا
توسو کارگزاران فاطمه اهرا 3اداره مياد،
غص کردند.
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▪ مقا له ام رالمؤمن د7
اغل ام دهاى مدينه حاصلخ ز ،و آبهاى
ايرام نى آن در سطح ا قرار دارد.
ام رالمؤمن د 7ا اسافاده اا ايد موهب ،
چاههايى حفر و ام دهايى را اح ا کرد و چنديد
نخلساان زرگ احداث نمود و آنها را وقا
علويون و اهل  :قرار داد .عدها ا مه :اا
درآمد ايد مزارع و نخلساانها ،در راه تبل غ اسالب
و رفع ن اا مسامندان و کمک ه موالى زود
اسافاده مىکردند .اماب ديدوس له تا حدود ايادى
ايد نقده اوب را زنثى نمود.
 oهجرت ه کوفه
▪ در ان عل اناخاب کوفه ه مرکز زالف  ،ادله
فراواني را تاريخنويسان آوردهاند که مهمتريد آن
هصورت ذيل اس :
 -1مدينه ،مرکز اما اا طلبيها و ممااااني اده ود
که هر يک راي زود داع ههايي داااند و اگر
مانند ا ر و طلحه مدعي زالف نبودند ،ولي مانند
سعد د ا يوقا و عبداهلل د عمر کنارهگ ري
کرده و مردب را اا اماب زار ميکردند و ايد نوع
توطالهها در کنار اماب  7سب ههمريخاگي
پايگاه اسالمي در د حکوم اسالمي مياد.
 -2کوفه يک اهر دالمللي اده ود و س اري اا
ساکنان آن يا سر ااان مسلماني ودند که پس اا
پ رواي ر روم ان و ايران ان در کوفه ساکد اده
ودند يا زاندان و ت رههايي اا ايران ان ودند که
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مسلمانان ،دان

پس اا گدوده ادن ايران ه دس
جا کوچ داده اده ودند.
 -3کوفه نسب ه ماصرفات جديد مسلمانان اا
زراسان تا آفريقا و اا ااب تا يمد ،مرکزياي نسبي
داا و امامدار ايد اهر ،هار ميتوانس  ،کدور
را اير نظارت داااه ااد تا مدينه.
 oهرههاي مردب اا حکوم
الا) اح اى ديد
(نهج البالغه ،نامه )53
ب) مهار سام و سامسا زي
در جامعهاى که اماب زالف را پذيرف  ،قدرت
ا زار رفاه گروهى اندد امرده مىاد .چنان
مىنمايد که ه چکس جز حضرتش نمىتوانس
سام افسارگس خاه را مهار کند.
) عد گساري
اماب در همان سخنرانى نخس  ،س اس مالى زود
را ر س ره رسو زدا  9مبانى دانس و فضل
مهاجر و انصار ر ديگران را رترى معنوى زواند
که پادااش اا سوى زدا زواهد ود.
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تاريخ و سیره :جلسه نهم

موضوع :ا مه

ق ع:

زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه چهارب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ياادهم (عر ساان)
مکان اجرا :مدينه
سرفصلها:

.1
.2
.3
.4

حسد مجابي7

ح ات و س ره اماب
ح ات و س ره اماب سجاد7
ح ات و س ره اماب اقر7
ح ات و س ره اماب صادق7

مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• حیات و سیره امام حسن مجتبی 7
 oو دت:
( حار األنوار)136 ،44 ،
 oهمراهيها :هف سا ا رسو زدا 9و مادراان فاطمه
اهرا 3و حدود سي سا در کنار ام رالمؤمن د7
 oمدت امام  :ده سا
 oاماب علي 7ودايع امام را ه اماب حسد 7تحويل ميدهد:

( .کدا الغمة،1 ،

)532
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 oاهادت اماب حسد:7
(کدا الغمة،
)583 ،1
 oخدي اا س ره اماب حسد7
▪ عبادت
7
(کدا
الغمة)556 ،1 ،
▪ مناجات در هنگاب ورود ه مسجد
( حييارا نوار،
-

،43
7

)339
(فييالح السييا ل،1 ،

)268
▪ تر اا زدا

( حارا نوار،43 ،
)331
▪ مهر اني
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(مسادرد الوسا ل،7 ،
• حیات و سیره امام سجاد7
 oو دت:

)192

7
( حار األنوار،46 ،

)7

 oمدت امام
آن حضييرت در محييرب سييا  61ه.ق در جريييان ق يياب اميياب
حس د ،7در سرام د کر ال حضور دااي  ،امييا ييه علي
ماري ناوانساند در پ کار ارک کننييد .پييس اا آن فاجعييه
دردناد ،امام ه ايدان مناقل اد و آن حضرت ييه مييدت
 34سا پ دواي ا ع ان ود .ايدان در محرب سا  95ه.ق ييه
دس ول د د عبدالملک اهادت رس دند.
در خدي اا حديث لوح چن د آمده اس :

(الکييافي،1 ،
)527
 oحج اماب سجاد: 7
 oيادآور مصا

کر ال:

(کدا الغمة،2 ،
7

)86

8

(عوالم العلوب،18 ،

)156

 oاهادت

(اإلرااد،2 ،
)137
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• حیات و سیره امام باقر7
7
 oو دت:
(عوالم العلوب،19 ،
 )438اماب عل هالسالب در روا سوب ماه صفر سا  57هجري 3
سا قبل اا عااورا ه در مدينه دن ا آمدند.
 oسالب رسو زدا  9ه اماب اقر:7
7
9

(کدا الغمة،2 ،
)119
 oدا مالذکر ودن :اماب صادق:7
(کافي،2 ،

)67

 oخدش اماب اقر:7
(کافي،
)67 ،2
 oحج اماب اقر :7اماب صادق 7ميفرمايد:
(کافي)67 ،2 ،
 oاهادت :اماب اقرالعلوب 7هفام ذيحجه سا  114هجرى
قمري در پنجاه و هف سالگى در امان سامگر اموى «هداب د
عبدالملک» مسموب و اه د اد 19 .سا امر امام ر عهده ايد
اماب زرگوار وده اس .
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• حیات و سیره امام صادق7
 oو دت7 :
( حار األنوار)2 ،47 ،
 oارايو اجاماعي
امام ايدان همامان ا سا هاي پاياني حکوم نيام ه ود .اا
آنجا که حکوم نيام ه در ايد سا ها رو ه ضعا و سقوط
ميرف و نيعبا ن ز در ا اداي حکوم زود راي جل نظر
دار منش سرکوب را نداااند ،ه اماب صادق 7فرصاي
دس داد و آن حضرت توانس ا اسافاده اا ايد فرص
نهض علمي و فرهنگي زرگي را اروع نمايد و پايههاي علمي
مکا ا عه را محکم کند تا جايي که اا مذه ا عه
اثنيعدري ا عنوان «مذه جعفري» و اا آن حضرت ا عنوان
ر س ايد مذه ياد مياود.
 oخدي اا س ره اماب صادق 7
7
▪ کار و تالپ و دساگ ري اا مسامندان:

(الکافي،
)76 ،5
▪ سادهايساي و همرنگي ا مردب:

(کدا الغمة،2 ،

)157
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▪ اجاع :
7
(.مناقي آ
ا يطال )258 ،4 ،
▪ همزيساي و مدارا ا مسلمانان:
( .الکافي،2 ،
)636
▪ آزريد وصي :
يحضره الفق ه،1 ،

(مييد
)206
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تاريخ و سیره :جلسه دهم

موضوع :پ امبر  9و مکه مکرمه
زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه پنجم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه او (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

.1
.2
.3
.4

فاح مکه
پ امبر  9و قريش
صلح حديب ه
معرا پ امبر 9قبل اا هجرت

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
معراج پیامبر  9قبل از هجرت

 oامان و مکان معرا
در ماه رمضان سا دهم عث  ،پ امبر گرامى  9سفر ااکوه
زود را اا زانة زواهرپ« ،اب هانى» آغاا کرد.
 oمعرا در قرآن
▪
(اسرا )1 ،
▪ ايد آيه ه اسرا حضرت 9که س ر ابانه اا مکه ه
المَقْدِ ود ،تصريح دارد و روايات ماواتر اا ا عه
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و اهل سن ن ز صريح در ايد اس که اا آنجا زداوند
پ امبر زود را ه آسمانها عرو داد.
 oاسرا و معرا در روايات
9
▪
(اعالب الوري،1 ،

▪

 oااگد

•

7
( .مد يحضره الفق ه،4 ،
ه مکه

(اعالب الوري،1 ،

)52

)374

)124

صلح حدیبیه

 oپ امبر  9در ماه ذيالقعده سا ادم هجرت هقصد عمره
9
ه سم مکه حرک کرد:
( حار األنوار،20 ،
)361
 oممانع قريش اا ورود ه مسجدالحراب در منطقه حديب ه:
(إعالب الوري،1 ،
)203
 oع رضوان
▪
( حار األنوار،20 ،

)361
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▪ قبل اا امضاي صلحنامه ،پ امبر  9اا مسلمانان در کنار
درزاي ع گرف که در صورت روا جنگ م ان
آنها و قريش ،اا پ امبر  9دفاع کنند .ايد ع ه
ع رضوان يا ع اجره معروق اس .
 oمفاد صلح حديب ه
7
▪
( حييار األنييوار،20 ،

▪
▪
▪
▪
▪
•

)330
ه مدت ده سا صلحي د دو طرق رقرار اود و
جنگي در کار نبااد.
مسلمانان هر که را که ياجااه قريش ه مدينه آمد ه
نزد قريش پس فرساند.
اگر کسي اا مسلمانان ه نزد قريش رف  ،قريش او را
پس نخواهد فرسااد.
هر دو طرق ا هر قب لهاي که ميزواهند ،مخاار ه هم
پ مانياند.
سپاه اسالب امسا را ه مدينه ااميگردد و سا عد
راي سه روا ميتواند ه مکه ايد.

فتح مکه

 oاکساد مفاد صلح نامه حديب ه توسو مدرکان
( حار األنوار،
▪
)124 ،21
▪ پس اا جنگ موته و اهادت سه تد اا فرماندهان لدگر
اسالب ،قريش تصم م ه توطاله گرف و ا توايع اسلحه
در م ان قب له ني کر ،آنان را تدويق کرد ه قب له
ززاعه حمله کنند.
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▪

9

(إعالب الوري)215 ،1 ،
▪ قب له ززاعه ،ر س زود ،عمرو سالم را راي دادزواهي
نزد پ امبر فرسااد.
9
▪
(إعالب الوري،

،1

)215
 oمخفي ودن تصم م رسو زدا 9
▪
(إعالب الوري،
)215 ،1
▪ پ امبر 9تصم م گرفاه ود مکه را فاح کند ،ولي تا
لحظه حرک  ،امان ،مس ر و مقصد سفر راي ه چکس
معلوب نبود.
 oامان حرک
9
▪
(إعالب الوري)218 ،1 ،
▪ روا دهم ماه رمضان سا هدام هجرت ،پ امبر9
فرمان حرک ه سوي مکه را صادر فرمود و مردي ه
ناب ا ورهم غفاري را جاند د زود در مکه قرار داد.
 oپ امبر  9در نزديکي مکه
▪
(إعالب الوري،1 ،
)219
▪ پ امبر اکرب  9در منطقهاي هناب مرالظهران که در
چندک لوماري مکه اس  ،مساقر اد و ه سر ااان اسالب
دساور داد در نقاط مرتفع آتش رواد کنند.
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 oمالقات ا وسف ان ا پ امبر 9
▪
(إعالب الوري،1 ،
)219
▪ ا وسف ان عد اا مالقات ا رسو زدا 9و ديدن
عظم اسالب ه رسو زدا 9ايمان آورد و در حالي
که لکن ا ان داا اهادت د را ر ا انش جاري کرد.
 oامان دادن رسو زدا ه اهل مکه
▪

(إعالب الوري)219 ،1 ،
▪ پ امبر 9فرمود :ا وسف ان ميتواند ه مردب اطم نان
دهد که هر کس ايمان اورد يا ه مح و مسجدالحراب
پناهنده اود يا سالح ه ام د گذارد و يطرفي زود را
اعالب کند يا در زانهاپ را بندد يا ه زانه ا وسف ان پناه
رد اا تعرم ارتش اسالب محفوظ زواهد ماند.
 oفاح مکه دون جنگ
9

)223

(إعالب الوري،1 ،
 oرسو زدا  9در کعبه
( حار األنوار،
9
▪
)380 ،21
▪ پ امبر 9ا ورود ه مکه و زواندن نماا در آن ،کعبه
را اا وجود ها پاکسااي کرد و همگان را مورد عفو
و خدش زود قرار داد.
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•

پیامبر  9و قریش

 oزداوند اا م ان قريش ،پ امبر زاتم حضرت محمد  9را ه
نبوت رانگ خ  ،ولي آنان نهتنها ه او ايمان ن اوردند لکه
در امار سرسخ تريد دامنانش درآمدند و افزون ر آاار
و اهان هاي س زدهساله ه او در مکه ،جنگهاي ايادي
همچون جنگ در ،احد و زندق را پس اا هجرت
پ امبر 9ه مدينه ،عل ه او ه راه اندازاند ،ولي سرانجاب در
سا هدام هجرت ا فاح مکه همه قريد ان تسل م ادند و
اسالب آوردند.
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تاريخ و سیره :جلسه يازدهم

موضوع :غزوات پ امبر9

زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه هفام (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه سوب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

.1
.2
.3
.4

غزوات ا مدرکان
غزوات ا يهود
غزوات و سرايا ا روم ان
پ امبر 9و منافقان
 oمسجد ضرار
 oاذي و آاار پ امبر 9

مباحث کلیدي:

✓ در زصو

•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
 oغزوه ه جنگهايي که ه فرماندهي اخص پ امبر اکرب 9
ود ،و جنگهايي که حضرت در آن حضور نداااه «سريه»
يا « عث» نام ده اده اس .
غزوات با مشرکان

 oجنگ در
تاریخ نبرد:

( .7إعالب الوري،1 ،

)168
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▪ امداد الهی:

)340

( .قصص األنب ا (للراوندي)،1 ،

▪ نتیجه جنگ:

)714
(المعارق ،ا د قتيبة

(السيرةالنبوية،1 ،
)157

الدِّينَوري،1 ،
 oجنگ احد
▪ تاریخ:
الوري)176 ،1 ،
▪ تعداد اصحاب رسول خدا :9

(إعالب

(إعالب الوري،1 ،
)176

▪ مشورت بر نحوه جدال با مشرکان:
9

9

(إعالب الوري،1 ،

▪ پیمانشکنی منافقان:

)176

(إعالب
الوري،1 ،

▪ آرایش نظامی:

)176
9
7
9
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(إعالب
الوري،1 ،

)176

▪ تأکید بر ماندن بر جبل رماة:

(إعالب الوري،1 ،

▪ پیروزی ابتدایی به رهبری رسول خدا:9

▪ دنیاطلبی مسلمانان:

(إعالب الوري،1 ،

)176

)176

9

(إعالب الوري،1 ،

▪ حمله خالد بن ولید:

)176
(إعالب

الوري،1 ،

)176

▪ منقلب شدن جنگ به ضرر مسلمانان:

(إعالب الوري،1 ،

▪ فرارکردن مسلمانان:

-

(آ عمران)153 ،
9

(إعالب الوري،1 ،

)176

)176
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▪ رشادت و پایمردی امیرالمؤمنین:7

7

7
7

)82

(إعالب الورى (ط  -القديمة)،
 oجنگ احزاب (زندق)
▪ تاریخ:
(قصص األنب ا (للراوندي)،1 ،
)344
▪ تعداد لشکریان دشمن:
( حار
األنوار)67 ،18 ،
▪ مشورت کردن با مسلمانان و پیشنهاد سلمان:
9

 ( .حارا نوار،18 ،

▪ پیشبینی رسول خدا :9

)32

(إعالب الورى أعالب الهدى (ط  -القديمة)،

)91
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▪ محاصره مدینه:

(قصص األنب ا
)344

(للراوندي)،1 ،

▪ تمام ایمان در برابر تمام کفر

 پ امبراکرب:9(إقبا األعما )467 ،1 ،
 پ امبر اعظم:9(إقبا األعما ،1 ،

▪ امداد الهی:

▪ فرار مشرکان:

)467

( .احزاب)9 ،

(إعالب الورى (ط
)93

 القديمة)، oغزوه حن د
▪ زمان وقوع :سا هدام هجرت عد اا فاح مکه
▪ تعداد لشکریان:
( حار األنوار،21 ،

▪ نزول آیه:

)164

(تو ه ( )25 ،حار األنوار،21 ،

)164
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▪ فرار مسلمانها:
9

)155

( حار األنوار،21 ،

▪ رشادتهای امیرالمؤمنین:7
7
7

( حار األنوار،21 ،

▪ امداد الهی:

)155
9

(إعالب الوري،1 ،
•

)232
غزوات با یهود

 oجنگ ني النض ر
▪ زمان :ايد واقعه در سا چهارب هجرت اتفاق افااد.
9
▪ تصمیم به ترور پیامبر:9
9

( حار األنوار،
،20

)163

▪ خبردارشدن پیامبر 9از کید یهودیان:

( حار األنوار،20 ،

)163

▪ دستور به ترک دیارشان به مدت سه روز:
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)163

( حار األنوار،20 ،
 oغزوه ني قريظه
▪ چرایی :نيقريظه هزاطر کمک ه مدرکان در جنگ
احزاب پ ماني را که ا پ امبر 9ساه ودند ،اکساند.
9
▪ محاصره بنیقریظه:
(سعد السعود ،ج ،۱ص)۱۳۹
▪ گردن نهادن بهحکم نماینده رسول خدا:9
(إعالب الورى (ط
 القديمة)، oغزوه ز بر
▪ تاریخ:
)21 ،21
▪ تعداد یهودیان:

9

)94

▪ سختترین دژ:

( حار األنوار،

( حار األنوار،21 ،

( حار األنوار،21 ،

)21

)21

▪ فرماندهی محبوبترین فرد:

(إعالب الورى (ط -القديمة)،
)100

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 219 

▪ رضایت خدا و رستولش از امیرالمتؤمنین:7
7

( حار األنوار،21 ،

▪ فتح فدک:

)22
9

(إعييالب الييوري،1 ،
)208

▪ اعطای فدک به فاطمه:3

9
•

7

(إعالب الورى (ط  -القديمة) ،النص،

)101

غزوات و سرایا با رومیان

 oسريه موته
▪ تاریخ:
(إعالب الوري،1 ،

▪ فرماندهی لشکر:

)212

(إعالب الوري،
،1

)212

،21

)55

▪ فزونی دشمن:

( حييار األنييوار،
▪ تعداد لشکر مسلمانان:
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(إعالب الوري،
،1

)213

▪ شهادت جعفر:
▪ مزد شهادت جعفر:

(إعالب الوري،1 ،

(المناق ،1 ،

)205

)213

 oغزوه تبود
نفوذ اسالب در عر ساان و فاوحات درزدان پد
دامنان اسالب را ه لراه ميانداز و روب آن روا تنها
حريا اورمند ايران ود که ن روي نظامي زرگي
داا و اا فاوحاتي که در نبرد ا ايران نص بش اده
ود سخ مارور ود .در سا نهم ارتش روب مجهز ه
آزريد نمونه اا سالحهاي آن روا در نوار مراي ااب
مساقر ادند و قبايل مراند ني چون عامله و غسان ه
آنان پ وساند .ايد زبر ه گوپ پ امبر 9رس د و
حضرت چارهاي جز اينکه ا لدکري عظ م پاسخ
ماجاواان را دهند .سپاه اسالب ،سرانجاب در سا نهم
هجري ه سرام د تبود گاب نهاد ،اما اثري اا سپاه روب
نبود .گويا سران روب اا افزوني سپاه اسالب و اهادت و
فداکاري کمنظ ر آنان که نمونه کوچک آن را در نبرد
موته ديده ودند ،آگاهي يافاه و صالح ديده ودند سپاه
زويش را ه دازل کدور ااگردانند و چن د وانمود
کنند که هرگز فکر حملهاي نبودند .پ امبر  9عد اا
مدورت ا افراد عاليرتبه نظامي تصم م گرف سپاه
اسالب را راي تجديد قوا ه مدينه ااگرداند .مسلمانان
ه هدق زود که رع و هرا افکندن در د روم ان
ود رس ده ودند ،و ايد هرا تا مدتها آنان را اا فکر
حمله و تدک ل سپاه ااميداا .
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•

پیامبر 9و منافقان
o

:9

 ( .حار األنوار ،33 ،
)581
 oاقدامات منافقان در احد:

(قصص األنب ا
(للراوندي)،1 ،

)341

 oعبداهلل بن ابیّ در روز احد:
9

(تاريخ طبري،2 ،

)173

 oپیوند منافقان و یهودیان:

(تاريخ هقي،3 ،

)118

 oمنافقان و جنگ احزاب:

(س ره ا د هداب،2 ،

)222

 oفتنه ابن ابی در مریسیع:

( .واقدي،2 ،

)216

 oفتنهجویی منافقان در جنگ تبوک:

(تاريخ هقي،5 ،

)214
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 oحدیث منزلت در شأن جانشین پیامبر  9در مدینه:
9

9

(تاريخ هقي،

،5

)220
 oفتنهجویی در زمان گمشدن ناقه رسول خدا :9

( .تاريخ هقي،
،5

)232

 oنقشه قتل پیامبر:9

(واقدي،3 ،

9

)1042

 oمسجد ضرار
▪ در خواست از پیامبر 9جهت اقامه نماز در حال
رفتن به غزوه تبوک:

9

(واقدي،
،3

)1042

▪ نزول آیه:

▪ دستور تخریب:

(تو ه)107 ،
9

(واقدي،
)1042

،3
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تاريخ و سیره :جلسه دوازدهم
موضوع :س ره ازالقي و تر اي پ امبر 9و اهل
زمان اجرا در همه کاروانهای مدینه اول :جلسه نهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه پنجم (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
:

سرفصلها:

.1
.2
.3
.4

ازالق و س ره فردي
ازالق و س ره اجاماعي
ازالق و س ره زانوادگي
ازالق و س ره عبادي

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
اخالق و سیره فردی

 oاتوجه ه اينکه زداوند مبدأ و منبع همه زو ىهاى عالم
اس و ز رو رک جز اا او نمىرسد ،پس ارتباط ا زدا؛
يعنى ارتباط ا منبع ز ر .عالوه ر ايد ،انسان ذاکر همواره
زويداد را در پرتو نور زدا مى ند و اا گزند هر ار و
فسادى در امان مىماند .ازالق و س ره فردى ،مىتوان ه
«انس ا قرآن»« ،ازال »« ،اعادا »« ،توکل»« ،تسل م و
رضا»« ،اهد و سادهايساى»« ،عزتنفس»« ،کار و تالپ» و
«نظم و انضباط» اااره کرد.
اخالق و سیره اجتماعی

 oحسد معاارت هعنوان اول د صف ازالقى ميتوان ان
کرد مهمتريد رسال انب ا و اول اى الهى را تزک ه نفو و
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•

و تزک ه انسانها ان مىکند که امهاپ آراساه
تر
ودن زود انب ا و اول اى الهى ه صفات ازالقى اس و در
ايد راساا ،چند نمونه اا رزورد ايباى آنان را در زانواده و
م ان مردب و حاى ا مخالفان ان کرد:
 oگروهى اا طايفه جهن ه م همان اماب صادق  7ادند .چون
وق رفاد فرارس د ،اماب ،ااد و تواه راه و عطايايى ه آنان
خد د ،ولى ه زدماگزارانش فرمود« :اا آنان کناره گ ريد
و کمکدان نکن د» .مهمانان ،ار زود را ساند و آماده رفاد
ادند .راى وداع ،زدم اماب رس دند و عرم کردند« :اى
پسر پ امبر! س ار ن کو م هماندارى کردى ،ولى چرا ه
زدماگزاران دساور دادى ما را کمک نکنند؟» اماب پاسخ
داد« :ما اهل اى هسا م که ه چگاه م همان را راى رفاد
يارى نمىرسان م»( .س ره ازالقى معصوم د.)120 ،:
 oميتوان صفات ديگرى اا ازالق اجاماعى ا عناويد «رأف
و مهر انى»« ،تواضع»« ،عفو و گذا »« ،غ رت اسالمى»،
«روا و اجاماعى»« ،زدم ه مردب»« ،حماي اا محرومان»
و «مدکلگدايى و حفظ وحدت» ناب رد.
اخالق و سیره خانوادگی

 oهمدلي ا زانواده
3

7

( حار األنوار،43 ،

)151

 oهمسرداري
وفاداري پ امبر 9ه حضرت زديجه ،3مثا ادني اس .
 oمهماننوااي
سلمان فارسي نقل ميکند :ه زانه پ امبر زدا  9رفام ،الدي
که مخصو زودپ ود پد مد قرار داد و ايد رفاار را ا
مهمانان ديگر هم داا  .راي آنان ايرانداا ميانداز .
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هزصو اگر زويداوند ودند ،تکريم داري روا ميداا .
ه رواي اماب صادق 7رواي يکي اا زواهران رضاعي
پ امبر 9ه محضر آن حضرت رس د .چون نگاه پ امبر ه او
افااد ،ز لي زواحا اد ،رداي زود را اير او پهد کرد و او را
روي آن نداند ،ا او ه گفاگو مداو اد و اادماني ندان داد.
چون آن ان رزاس و رف  ،رادرپ آمد .اما پ امبر 9نسب
ه او عناي و تکريم کماري داا  .وقاي عل را پرس دند
فرمود :راي آنکه آن زواهر نسب ه پدرپ مهر انتر اا آن
رادر ود.
 oهديه راي زانواده
يکيي اا راههيياي مهييم ايجيياد عطوفي و مهر يياني ي د اعضيياي
زيييانواده و جليي قليييوب ،هديييه دادن اسيي کيييه حضيييرت
(مسييادرد
ام رالمؤمن د  7ميفرمايد« :
الوسا ل)207 ،13 ،
 oتأم د هزينه اندگي
ام رمؤمنان علي 7ا کار و تالپ و حفر چاه و درزاکاري و
احداث اغ در منطقه ينبع در اطراق مدينه توانس سرمايه
فراواني ه دس اورد؛ هزار رده آااد کند و راي عمهها و
زالههاي زود زانه خرد و انان و فراندان زود را آ رومندانه
اداره کند( .نامه  24نهج البالغه)
 oايجاد آرامش در زانواده
اماب اقر  7سفارپ ميکند که در زانواده هم احسان و ن کي
و زوپرفااري اب اس و هم اينکه ايد زوپرفااري را ه
هاريد وجه ممکد ا راا کردن؛ لذا ميفرمايند« :
هر کس ا رواي ن کو و پسنديده ه همسر و
فراندان زود ن کي کند عمرپ طو ني مياود( ».عوالم
العلوب)838 ،20 ،
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•

اخالق و سیره عبادی

 oاهد و عبادت
اهد اماب مجابي  7در امان زود اا همه مردمان ،دار ود .پ اده
ه سفر حج ميرف و گاهي ا پاي رهنه راه ميپ مود .هرگاه اا
مرگ و ندور و گذااد ر صراط ياد ميکرد ،ميگريس و چون
عرم اعما را ر حقتعالي ياد ميکرد ،ناله سر ميداد و يهوپ
مياد؛ چون ه نماا ميايسااد ،ندهاي دنش ميلرايد ه جه
اينکه زود را در مقا ل پروردگار زود ميديد.
 oاقامه نماا
ا خ حر عاملي رواي کرده که اماب حسد  7در اهاماب ه
نماا او وق سفارپ فراواني نموده و فرمودهاند« :
» (وسا ل الشيعة،
)114 ،4
 oاهاماب ه رواه
(تهذي
در حديث قدسي آمده اس :
األحکاب)152 ،4 ،
 oانس ا قرآن
امامان :ه قرآن س ار اهم ميدادند و نهتنها زود ا ايد
کااب آسماني مأنو ودند و مرت قرآن ميزواندند ،لکه
مردب را ن ز ه ايد عبادت وا دعوت ميکردند.
 oدعا
هنگاب زدکسالي ،ه همراه رادرپ اماب حس د 7راي اساسقا
و طل اران ،دس ه دعا رداااند که ا تماب ادن دعاي آن
دو زرگوار ،اران آمد که همه جا را ااداب کرد و مردب اا
ادت و سخاي زدکسالي نجات يافاند.
 oايارت
( حار األنوار،44 ،

)193
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تاريخ و سیره :جلسه سیزدهم

موضوع :واپس د اياب ح ات پ امبر9

زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه دواادهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هفام (عر ساان)
مکان اجرا :مکه  /پس اا اياب تدريق و اتماب اعما حج
سرفصلها:

 .1حجة الوداع
 oزطبه پ امبر  9در منا (حديث ثقل د)
 oغدير زم و ع
 .2رحل

ا اماب علي7

پ امبر9

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
اهمیت و جایگاه مسجدالحرام در آموزههای اسالمی

 oمسييجدالحراب مدييهورتريد و مقييد تريد مسييجد در جهييان
اسالب اس که کعبه ،قبله مسلمانان ،عظمي زاصيي ييه آن
خد ده اس  .اا مسجدالحراب پانزده ار در قرآن ييا نابهيياي
مخالفي ياد اده اس .
 oمَسعي :فاصله م ان دو کوه صفا و مروه کييه حاج يان در آن،
عمل سَعي را انجاب ميدهند ،امرواه مسييعي چندطبقييه دارد؛
مسعى جزو مسجدالحراب ن س و احکاب مسجد را ندارد.
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•

حجة الوداع
 oواپسین حج پیامبر:9

9

(حج)27 ،
 oآموزش به مسلمانان:

9

( حار األنوار،96 ،

)94

 oملحقشتتدن امیرالمتتؤمنین علتتی 7بتته رستتول ختتدا:9

ام رمؤمنان 7که در سفر يمد ه سر مي رد ا 12هييزار نفيير در
7
مکه ه پ امبر 9ملحق اد:
(الکافي)246 ،4 ،
9
 oحرکت پیامبر 9به سمت عرفات:

9

(الکافي،4 ،

)246

 oحرکت بهسوی مزدلفته:

(الکافي،4 ،

)246

 oحرکت به سمت منی:
9
7

9

(الکافي،4 ،

7

)246

 oخطبه پیامبر 9در منا و بیان حدیث ثقلین:

(نصر)1،
9
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(تفس ر القمي،1 ،
پ امبر 9ه سم مدينه

)171

 oحرک
▪ غدیر خم و بیعت با امام علی :7مراسم حج ه
پايان رس د :مسلمانان ،اعما حج را اا پ امبر9
آموزاند .در ايد هنگاب ،پ امبر گرامى 9تصم م
گرف  ،که مکه را ه عزب مدينه ترد گويد .فرمان
حرک صادر گرديد.
▪ دستور الهی نرسیده به جحفه:
(ما ده)67 ،
▪ خطبه پیامبر 9در غدیر خم:

• رحلت پیامبر9

(کافي،4 ،

)247

 oماري پ امبر9

پس اا وفات پ امبر ،9اهرا 3ه اصرار عايده ،آنان را اا
حق ق گريه و لبخند آگاه ساز و فرمود :پدرب در نخسا د
ار مرا اا مرگ زود مطلع نمود و اظهار کرد که مد اا ايد
مارى هبودى نمىيا م .راى هم د جه ه مد ،گريه و ناله
دس داد ،ولى ار ديگر ه مد گف که تو نخسا د کسى
مد ،ه مد ملحق مىاوى .ايد زبر ه مد
هساى که اا اهل
نداط و سرور خد د ،فهم دب که پس اا اندکى ه پدر ملحق
مىگردب.
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o

o

o

o

o

در آغوپ وصي
ام رمؤمنان ،7در يکى اا زطبههاى زود ه ايد مطل تصريح
9
کرده و مىفرمايد« :
» حار األنوار،
9
)540 ،22
آزريد جمله
گروهى اا محدثان نقل مىکنند پ امبر 9در آزريد لحظات
» .گويا فرااة وحى او
اندگى زود فرمود« :
را در موقع قبض روح ،مخ ر سازاه اس که هبودى يا د و ار
ديگر ه ايد جهان ااگردد يا پ ک الهى ،روح او را قبض کند
و ه سراى ديگر داا د.
روا رحل
روح مقد و زرگ آن سف ر الهى ،ن مرواِ دوانبه در س و
هدام صفر ،سا  11هجري ه آا ان زلد پرواا نمود.
ام رالمؤمن د 7مأمور غسل
ام رمؤمنان 7دن مطهر پ امبر  9را غسل داد و کفد کرد؛
ايرا پ امبر  9فرموده ود که نزديکتريد فرد مرا غسل
زواهد داد ،و ايد اخص جز على 7کسى نبود.
آزريد ديدار
:7
(نهج البالغه،
زطبه )235

فص هف
ل تم:
تفس
ح
ی
ر آیات ج

تذکرات اجرایی:

 .1مدت امان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعاً
 90دق قه اس .
 .2امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

اهداف آموزشی تفسیر آیات حج:

آاناکردن اا ران ا اهم

و نظاب و ا عاد مخالا حج در قرآن کريم.

منابع قابلاستفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تفس ر الم زان ،عالمه س د محمدحس د طباطبايي
تفس ر نمونه ،آي اهلل ناصر مکارب ا رااي
حج و عمره در قرآن و حديث ،محمد محمدي رياهري ،مدعر
حج و حرم د اريف د در تفس ر نمونه ،س د علي قاضي عسکر ،مدعر
در نامه تفس ر آيات حج ،محمد فاکر م بدي ،مدعر
در گفاارهايي اا تفس ر آيات حج ،مديري آمواپ عثه

توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

.1
.2
.3
.4

اا

اتوجه ه فرص کوتاه و محدود جلسات ،ميتوان د آيات مناخ
خشهاي مخالا را ارا ه کن د يا خشهايي اا سرفصلها را اناخاب نماي د.
در تفس ر ،ا ادا آيات ترجمه و اأن نزو آن ان و سپس ا عاد مخالا آن
تب د و توض ح داده اود.
در تب د و توض ح ،اا ورود ه مسا ل ازاالفي و اد ي و تخصصي تفس ري
اجاناب اود.
در جلسه او  ،نقش و اهم قرآن در حج و ضرورت انس و فهم آن توض ح
داده اود؛ همچون مواردي که اماب راحل(ره) تذکر دادهاند( :صح فه اماب
زم ني(ره).)94-91 ،20 ،
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تفسیر آيات حج :جلسه اول

موضوع :آيات فقهي حج
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه چهارب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1تدريع حج
 .2امان حج
 .3مکان حج
 .4اعما حج
 .5محرمات
 .6کفارات
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
تشریع حج
o

حج)27 ،
o

(آ عمران)97،
▪

7
7
7

7
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(البرهان فى تفس ر القرآن،
•

،1

)663

زمان حج
o

( قره)189 ،

o

 ( .قره)197 ،
7

▪

(البرهان فى تفس ر القرآن،1 ،
( قره)203 ،
(حج)28 ،
7

o
o

▪

)426

(البرهان فى تفس ر القرآن،3 ،
•

)875
مکان حج
o

( قره)125 ،
(حج)26 ،

o
•

اعمال حج
 oنماز طواف:

▪

( قره)125 ،
7
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)326

(البرهان فى تفس ر القرآن،1 ،
 oسعی:

( قره)158 ،
7

▪

9

7

9

 oحلق و تقصیر:

▪

(البرهان فى تفس ر القرآن،1 ،
(حج)29 ،
7

)363

(البرهان فى تفس ر
القرآن،3 ،

)876

 oوقوف در عرفات ،مشعر و منا:

( قره198 ،و)199
 oقربانی:

▪
(حج)36 ،

▪
( قره)196،
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▪

7

)423

(البرهان فى تفس ر القرآن،1 ،
 oطواف:

▪
▪

•

( .حج)29 ،

7
(البرهان فى تفس ر القرآن،3 ،

)876

محرمات
 oمباشرت و دروغ و نزاع در حال احرام:

▪
▪

( قره)197 ،

:7

(.البرهان فى تفس ر القرآن،1 ،
 oصید در حال احرام:

▪
▪

(ما ده)2 ،
(ما ده)95 ،

)427
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▪

7

(تفس ر نور
•

الثقل د،1 ،

)672

کفارات
 oکفاره حلق پیش از قربانی:

( قره)196،
 oکفاره صید در حال احرام:

▪

▪

(ما ده)95،
7
(البرهان فى
تفس ر القرآن،2 ،

)364
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تفسیر آيات حج :جلسه دوم

موضوع :آيات مرتبو ا اماکد و مداعر
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه ادم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1مکه و اسامي آن
 .2مسجدالحراب و اسامي آن
 .3کعبه
.4

مقاب ا راه م7

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
مکه و اسامی آن
 oبلد امینِ:

▪
▪

( .ت د)3 ،
:

*

 oبلد حرام:
 oام القری:

*
(البرهان فى تفس ر القرآن،5 ،
( .نمل)91 ،
( .انعاب)92،

)692

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در ایران 239 

 oقریه:

▪
▪

(ازرق)31 ،
8
8

9

9

(البرهان فى تفس ر القرآن،4 ،

)858

 oمسجدالحرام:

( قره)196 ،
 oحرم امن:
•

(عنکبوت)67 ،

مسجدالحرام و حکم آن
 oجنگ با مشرکان:

•

( قره)191،
کعبه
 oتاریخ کعبه
▪ نخستین خانه:
▪ بازسازی:

(آ عمران)96،

-

( قره،
)127
( .حج)26 ،
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-

7

▪ قبلهگاه:

(تفس ر نور الثقل د،1 ،

)129

( قره)144 ،

-

7
9
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9
9

(تفس ر نور الثقل د،
)133

،1
 oاوصاف کعبه

▪ مسجدالحرام:

( قره)150،

▪ بکه:

-

(آ عمران)96،
(تفس ر نور الثقل د،1 ،

)366
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-

7

(البرهان فى تفس ر القرآن،1 ،

▪ بیت عتیق:

-

)657

( .حج)29 ،
7

(البرهان فى تفس ر القرآن،3 ،

▪ کعبه:

-

)880
(ما ده)97 ،

7

(تفس ر نورالثقل د،1 ،
▪ بیت:
•

)680

(انفا )35 ،
مقام ابراهیم7
o

(آ عمران)97 ،

o

7

*

( 7تفس ر نور الثقل د،1 ،

)367

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در ایران 243 

تفسیر آيات حج :جلسه سوم

موضوع :منافع و ا عاد س اسي حج در قرآن
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه هدام (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1حج و مباراه ا کفر و ارد و طاغوت
 oممنوع ورود مدرکان ه مسجدالحراب
 oرا اا مدرکان
 oمرکز ق اب
 oزانه امد
 .2منافع حج
 oمنافع اقاصادي
 oمنافع معنوي
 oمنافع امن اي و س اسي

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
حج و مبارزه با کفر و شرک و طاغوت
 oممنوعیت ورود مشرکان به مسجدالحرام:

▪
▪

(تو ه)28 ،
(البرهان فى
تفس رالقرآن،2 ،

)877
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 oبرائت از مشرکان:

▪
▪

( .تو ه)3 ،
7
7

(تفس ر
نورالثقل د،2 ،

)187

 oمرکز قیام:

▪
▪

( .ما ده)97 ،
7

(تفس ر نورالثقل د،
،1

)680

 oخانه امن:
•

( قره)125 ،

منافع حج
 oمنافع اقتصادی ،منافع معنوی ،منافع امنیتی و سیاسی:

▪
▪

( .حج)28 ،
7

(تفس ر نور الثقل د،
)489

،3
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تفسیر آيات حج :جلسه چهارم
موضوع :حج ،ازالق و معنوي در قرآن
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دهم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1حج و توح د
 oتعظ م زداوند
 oياد زدا
 oزدوع و زضوع
 .2تعظ م اعا ر
 .3ااد و تواه سفر معنوي حج
 .4عبادت
 oنماا
 oدعا
 oانجاب مناسک ه قصد قر
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
حج و توحید
 oتعظیم خداوند:

(حج)28 ،

 oیاد خدا:

( قره)200 ،
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▪

(تفس ر نور الثقل د،1 ،
)198
 oخشوع و خضوع:

•

*

(حج)34 ،
تعظیم شعائر
o

•

(حج)32 ،

زاد و توشه سفر معنوی حج
o

•

( قره)197 ،

عبادت
 oانجام مناسک به قصد قربت:

▪
▪

( قره)196 ،

(تفس ر نور الثقل د،1 ،
)182
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تفسیر آيات حج :جلسه پنجم
موضوع :ا عاد اجاماعي حج در قرآن
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه ادم (عر ساان)

مکان :مکه

سرفصلها:

 .1حج و جامعه
 oتعلق زانه زدا ه همه مردب
 oتساوي حقوق حجا
 oدساگ ري و گرهگدايي اا مسلم د
 oوحدت
 oزدم رساني ه حجا
 oتجارت در حج
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
حج و جامعه
 oتعلق خانه خدا به همه مردم:

( .حج)25 ،

 oتساوی حقوق حجاج:

▪
▪

(حج)25 ،

(البرهان فى تفس ر القرآن،3 ،

)868

  248عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

 oدستگیری و گرهگشایی از مسلمین:

▪
▪
▪

( .حج)28 ،
(حج)36 ،

(البرهان فى تفس ر القرآن،3 ،
)885
 oخدمترسانی به حجاج:

▪
▪

▪

(تو ه)19 ،

(تفس ر نور الثقل د،2 ،

)193

(تفس ر نور الثقل د،2 ،

)193
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 oتجارت در حج:

▪
▪

( قره)198 ،

(البرهان فى تفس ر القرآن،1 ،

)431

فص هش
ل تم:

مهارتاه و سبک زندگی اسالمی

تذکرات اجرایی:

 .1در صورت حضور مع د در کاروان ،ايد مبحث توسو ايدان ارا ه اود.
 .2مدتامان در نظر گرفاه اده ييراي ايييد مبحييث در ايييران و موسييم120 ،
دق قه اس .
 .3امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

اهداف آموزشی مهارتها و سبک زندگی اسالمی:

آاناکردن اا ران ا خدي اا مهارتها و سبک انييدگي اسييالمي ،جهي ايجيياد نديياط
معنوي و حل تعارضات در سفر و راهبري ح ات فردي و جمعييي يير اسييا اراپهييا و
هنجارهاي اسالمي.
منابع قابلاستفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4

سييبک انييدگي اسييالمي ايرانييي ،احمدحس ي د اييريفي ،مرکييز پقوهشهيياي
علوبانساني اسالمي صدرا
مهارتهاي گفااري ،جواد ايرواني ،مديري آمواپ
در نامه اصو ارتباطات و مخاط اناسي ،جمعي اا نويسندگان ،مديري
آمواپ
مهارتهاي اندگي در حج ،مسعود اکوهي ،مؤسسه فرهنگي و هنري مدعر

توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

 .1اااره ه اينکه يکي اا منافع اساسي حج ،تمريد اندگي توح دي و تواه
رداااد راي اندگي سالم ر اسا اراپهاي اسالمي در طو ح ات اس ،
ضروري اس .
 .2چون سفر حج ،سفري جمعي در مدتي قا لتوجه اس  ،مندأ و محلي راي
تزاحمها و تعارضات زواهد ود .اگر ايد تعارضات هدرساي ا کس مهارت،
حل ندود ،منجر ه تنشهايي زواهد اد که نداط معنوي و آرامش را اا
اا ران سل ميکند؛ لذا ايد در  ،دار ه جنبههاي کار ردي و عملي
مهارتهاي اندگي جمعي در سفر و همچن د رگد اا سفر راي اسامرار
يک اندگي ديني اس ؛ لذا نبايد ه القاي مفاه م و سخنراني سنده کرد.
 .3در مقدمه ايد حث ،ا اسافاده اا نگاه مقاب معظم رهبري و اماب راحل ،ه نقش
حج در ساز اندگي اسالمي اااره اود ،همانند جمالت اير:
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«اندگي در آي نه حج ،يک س ر دا مي لکه يک ص رورت دا مي هسوي
زداس  ،و حج ،آن در هم ده انده عملي و ساانده اس که اگر ه
هوپ اا م راهورسم اندگي ما را در صحنهاي عملي و رواد ،ترس م
ميکند .حج ،کانون معارق اسالب و انکننده س اس کلي اسالب راي
اداره اندگي انسان اس  .آنگاه که ما چدم زرد و عبرت را گداي م،
ايد وعده آسماني ،همه گساره اندگي فردي و اجاماعي ما را
فراميگ رد»( .مقاب معظم رهبري ،صح فه حج)118 ،2 ،
 .4راي ارا ه مباحث ،اا پاورپوين هاي ارا ه اده اا سوي مديري آمواپ که
در ازا ار اس  ،اسافاده کن د.
 .5يکي اا اناظارات مهم اا ران ،هويقه اقدار تحص لکرده ،اسافاده معنوي اا
سفر حج اس  .ايد کار ن اامند کس مهارتهاي اب اا زال آمواپهاي
ارا ه اده مي ااد .ه هم د منظور ،حث مديري معنوي افزايي در سفر اا
سرفصلهاي ايد در قرار گرفاه اس  .اتوجه ه پاورپوين هاي ارا ه اده در
حث مهارتهاي مديري معنوي افزايي ،ايد حث را ا اهاماب زاصي هويقه
راي فره خاگان ارا ه کن د .در صورت تدخ ص ،ميتوان د ايد مباحث را
راي فره خاگان هصورت جداگانه و تفص لي ن ز ارا ه کن د.
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه اول

موضوع :اهم و جايگاه سبک اندگي در اسالب
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1انواع سبک اندگي
 .2اسالب و سبک اندگي
 oجامع اسالب
 oتوأمان ودن ديد و دن ا در اسالب
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
انواع سبک زندگی
 oتعریف سبک زندگی:

مجموعهاي اا رفاارهاي فردي يا اجاماعي اس که ماأثر اا
اورها و اراپهاي پذيرفاهاده ،ام ا فردي ،مح و
اجاماعي و ارايو اقل مي ،وجهه غال رفاار فرد ،گروه يا
جامعه اده ااد.
 oتنوع سبک زندگی:

▪ سبک اندگي غر ي :نماد سبک اندگي انديده اومان ساي
▪ سبک اندگي اسالمي :نماد سبک اندگي توح دي
 oعلل و عوامل تنوع و اختالف سبک زندگی:

▪ ازاالق در انساناناسي
▪ ازاالق در هدق غايي اندگي
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

ازاالق در راه و ا وه دسا ا ي ه هدق غايي
ازاالق در سطح ايمان
راههاي ايجاد سبک اندگي مطلوب؛ تقوي آمواپ
همگاني
اصالح سازاارها
اسافاده اا رسانههاي جمعي
اصالح س سام اطالعرساني
مراوده ا ملل و جوامع ديگر
ترويج عزت فرهنگي
اصالح قوان د
رزورد جدي ا مجرمان
تر اا راه معرفي الگوها
اانگري در ا وههاي ايجاد و افزايش رفاار مطلوب
زوداناسي و تقوي اخص

اسالم و سبک زندگی

اسيييالب يييهعنوان يي يک مکاي ي  ،س سيييامي اسي ي کيييه داراي
ايرس سامهاي ماعييدد اجاميياعي ،ازالقيي ،تر ايي ،اقاصييادي و
س اسي مي ااد؛ سييبک انييدگي ،اعييم اا ا عيياد مييادي و معنييوي
اس .
سبک اندگي ،همه حواههاي رفااري را اعم اا فردي،
اجاماعي ،س اسي ،اقاصادي ،فرهنگي ،تر اي و ازالقي را اامل
مياود.
دساورالعملهاي ازالقي و حقوقي و فقهي ديد در واقع
همنظور ارا ه الگويي اا ايس ديني و زداپسندانه اس .
دساورالعملهايي که در حواه پواش ،زوراد ،آرايش ،رفاار
ا زانواده ،رفاار ا همسايگان ،رفاار ا همک دان و غ ر
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همک دان و تعامالت و ارتباطات دا دياني و دالمذاهبي در
ديد مطرح اده اس  ،همگي راي سازاد سبک اندگي ديني
اس .
انسان مسلمان ه طور طب عي مدلي را که داريد ندگي در آن
اِاراب اده ااد و داريد هماهنگي را ا دسا ا ي ه قرب
الهي داااه ااد در اندگي فردي و اجاماعي زود مطلوب
ميداند.
اسالمي ودن آداب و توح دي ودن ا وه اندگي ه ايد
معناس که سبک اندگي اواند سارساا عبودي الهي در
ح ات انسان ااند.
هايدترت  ،آداب اسالمي عمدتاً آداب ندگي اس ؛ يعني
جلوههاي ظاهري عبودي و تصوير توح د در ظواهر انسان.
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه دوم

موضوع :مهارت مديري امان
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه چهارب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

مقا له ا تنبلي و اسافاده اا امان در:
 oعبادت
 oامور اندگي
 oزانواده
مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
 oاماب کاظم:7

(تحا العقو ،
•

)409
مهمترین اصول مدیریت زمان:

 .1هدقگذاري
 .2رنامهريزي
▪ اگر ا کارهاي کوچک زود را زساه کن د ،اندگي
زود را ه کارهاي کوچکي که اهم اي ايادي ندارند
پر ميکن د و ه چگاه وق کافي و مف د راي کارهاي
زرگ و مهم نخواه د داا .
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▪ اگر رنامه نداااه اا د ،جز ي اا رنامه ديگران قرار
زواه د گرف .
 .3اولوي ندي کارها
▪ تقس م ندي کارها ه :غ ر مهم  /مهم  /اهم
▪ اهداق انسان ن ز ه سه گروه :کوتاهمدت ،م انمدت و
لندمدت
▪ کارهاي غ ر مهم ه معناي امور اا د ن س  ،لکه گاهي
امور روامره انسان اس .
 .4صرفهجويي در وق
 .5زلوت داااد
▪ سعي کن د در تماب ساعات ابانهروا ،ساعاي که کار
کماري اس  ،لحظاتي را راي تفکر ،رنامهريزي ،کار
ا زود و زلوت ا زود اناخاب کن د و ا اسافاده اا ايد
امان ارتباط ا زويش ،اولوي هاي کاري زود را
معلوب ساايد و چکل س هاي رواانه ،ماهانه و سا نه
زود را ررسي ،ارايا ي و تکم ل نماي د.
 .6توجه ه دو وظ فه فعلي
 .7اساراح هاي کوتاه و منظم
▪ اساراح هاي منظم در حکم توقاها و فرص هاي
تنفسي هساند که ميتوانند در اما تجديد قوا نموده و
اما را راي يک کار طو ني و سنگ د ،همواره آماده
نگهدارند.
 .8نظم و انضباط
▪ پ امدهاي نظم .1 :کاهش اسار و ايجاد آرامش .2
ايجاد تعاد دار  .3الگو رداري ديگران  .4پ درف
در اندگي.
▪ تق د ه نماا او وق  ،يکي اا هاريد ا وههاي
نظم خدي ه امان و اندگي اس .
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه سوم

موضوع :سبک اندگي اجاماعي 1
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه ادم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 oمهارت کنار زدم و پرزااگري
 oتقوي صبر و رد اري
مباحث کلیدي:

✓ در زصو

•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
 oتعريا زدم؛ زدم (غض ) يکي اا ه جاناتي اس که ه
طور طب عي تجر ه ميکن م.
 oه جان ،احسا يا حال انفعالي که معمو ً ا واکنش دني
دروني (مانند ماورب ادن رگها) و روني (مانند قرمز ادن
چدم) اس .
مراتب تحول خشم

 -1زدم :يک تجر ة ه جاني
 -2زصوم  :زدم  +ادراد موضوع
 -3پرزااگري :زدم  +ادراد موضوع  +رفاار
 oمساندات آيات و روايات:
▪
( حار
األنوار،70 ،

)272
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▪
•

•

7

(نهجالبالغه ،حکم
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راهبردهای مدیریت خشم

 -1مهار گري نفس و مديري زدم (کظم غ ظ):
▪ مديري زدم در موقع
 -2زويداددار ادن در زدم (حلم):
▪ ميييديري زديييم يييهعنوان صيييف ( يييا رفاد آسييياانه
پرزااگري)
▪ حلييم ،نا جيية ييهکارگ ري مسييامر گابهيياي هف گانيية
مديري زدم اس
مستندات راهبردهای دووجهی
o

(لسيان العييرب ،ا ييد منظييور،12 ،
)519

o

(صح ح ا د ماجه)3396 ،
o

)110

(الکافي،2 ،
 oاقدامات مديري موقع اي زدم:
▪ اقداب او  :اصالح اورهاي ام نهساا زدم (آگاهي)
▪ اقداب دوب :تعهد ه زود راي مديري پرزااگري
(مدارطه)
 -1فهرس کردن معاي و مزاياي پرزااگري
 -2نوااد تعهدنامه
 -3نص تعهدنامه در موقع هاي مخالا
▪ اقداب سوب :اناسايي راهاندااهاي دني زدم (مراقبة
دني)
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▪
▪
▪
▪

اقداب چهارب :تا ر ارايو دني يا مح و ف زيکي
اقداب پنجم :اناسايي تخ الت محرد زدم (مراقبه
فکري)
اقداب ادم :جايگزيدکردن تخ الت محرد زدم ا
افکار ساانده (مراقبه فکري)
اقداب هفام :ا راا سااندۀ زدم
 .1اناخاب امان و مکان مناس ان زدم؛ ارط:
مسلو ودن ه وضع زود.
 .2توص ا ع ني و دق ق رفاار آاارندۀ طرق مقا ل
(اماني که چن د رفااري ا مد اد ز لي ناراح
ادب).
 .3ان احارابآم ز احسا زدم ا کلمات و
جمالت مناس (مد اا ايد موضوع ز لي ناراح
هسام).
 .4ان فکر ايجادکنندۀ احسا زدم (چرا مد
زدمگ د ادب؟ چون فکر کردب )...
 .5پذيرپ مسالول فکر و احسا زود (مد فکر
کردب که  ...ه ايد دل ل عصبي ادب).
 .6ان مدخص درزواس (دوس دارب در ايد
موقع ا مد ايدگونه رزورد کن د).
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه چهارم

موضوع :سبک اندگي اجاماعي ()2
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه هدام (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 oمهارت کنار اسار

و مقا له ا حران

مباحث کلیدي:

✓ در زصو

•

•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
 oتعريا و ماه اسار ؛ اسار ( )stressفدار رواني يا
دنياي اس که توسو ارايو ،حوادث ،يا تجر ههاي
جسماني ،ه جاني ،اجاماعي ،اقاصادي يا االي و هطورکلي
در پي هرگونه تا ر در وضع اندگي ايجاد مياود.
 oفرايند ااگد فرد ه کارکرد طب عي پس اا يک رويداد
اسار اا يا تجر ه ناراح کننده اطالق ميگردد.
ارکان استرس و فشار روانی

 oاحسا و تلقي فداراا ودن عامل روني
 oاحسا غ رقا لکنار يا سخ ودن مديري آن
 oمحاسبه و ارايا ي فرد اا موقع و نازواايند ودن آن
برخی از نشانههای استرس

الا :رزي اا ندانههاي جسماني
• انقبام عضالني
• درد ناح ه پد  ،گردن
• تنفس نامنظم و نفسنفسادن
• تپش قل
• يقراري و ه زود پ چ دن
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• لراپ
• سرگ جه
• زساگي
• د درد و حال آاوب در اکم
• سو هاضمه
• حال تهوع
• يزوا ي
• ازم معده
• افزايش حساس ه صدا
• سردي دس ها و پاها
ب :رزي اا ندانههاي انازاي
• عدب تمرکز حوا و فراموپکاري
• ناتواني در ه يادآوري وقايع از ر
• ناتواني در يادگرفاد اطالعات جديد
• داااد افکار مع وب  -دور اطل (داااد وسوا
فکري)
• دودلي  -ترديد
 :رزي اا ندانههاي ه جاني
• دلهره و د اوره
• وحد و حمالت نااي اا آن
• احسا تح سام ودن و آاردگي داااد
• پرزااگري
• احسا گناه
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•

تابآوری

 oتابآوري( )resilienceه فرايند ااگد

فرد ه کارکرد

طب عي پس اا يک رويداد اسار اا يا تجر ه ناراح کننده
اطالق ميگردد .افراد تابآور چهار زص صه اصلي دارند:
• کفاي

اجاماعي

• مهارتهاي حل مسالله
• داراي کنار دروني
•

• هدفمندي و زوپ ني ه آينده
شیوههای مقابله با استرس

 oراهکارهاي انازاي

• اماحان دانساد مدکالت و سخايها
• زداوند نسب
• موق

ه ن ااها آگاه اس

دانساد مدکالت

• پاداپ ازروي راي تحمل مدکالت
• نظر زداوند هاريد مصلح

انسان

• نا جه خش ودن تاافل و عفو
• تنشادايي

 oراهکارهاي ذهني (تصويرسااي ذهني)
 oراهکارهاي دني (آبدرماني  /ماساژدرماني)
•

 oراهکارهاي ذهني  -دني (تنشادايي عضالني)
مقابله با استرس در سفر حج

 oدر موقع هايي که مدکل يا معضلي رخ ميدهد نظ ر
زرابادن اتو و  ،گمکردن راه ،ديررس دن ه مکه
(م قات جحفه) ،هوجودآمدن مدکالت مسکد ،تاذيه و
نظاير آن:
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▪ حفظ آرامش زود

▪ اقداب راي حفظ آرامش حجا و آرامش خدي
▪ ارا ه مداوره ه مدير راي زرو اا موقع

▪ طرق دعوا نددن در امان وقوع مدکالت
▪ تقوي

و افزايش روح ه معنوي حجا

▪ ارا ه راهحل فقهي و ارعي در صورت ن اا

حران
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه پنجم

موضوع :مهارتهاي معنوي و هداا رواني
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دهم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1مهارت معنوي افزايي در سفرهاي حج و ايارت
 .2مهارت تقوي هداا رواني و دني
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
مهارت معنویتافزایی در سفرهای حج و زیارت

 oچ ساي معنوي
▪ معنوي و معنوي ه هرآنچه که اامل يا مر وط ه معني
و روح ااد گفاه مياود و مقا ل ظاهري و مادي
اس .
▪ امرواه معنوي در ايد معاني ه کار رده مياود:
تمرکز ،ايجاد زأل ،آرامش حاصل اا تأم د ن ااهاي
مادي ،معناي اندگي و هدفمندي آن و غ ره.
▪ تعریف برگزیده از معنویت :حال نوراني ملکوتي و
اطني اس که در اثر ندگي و اطاع اا دساورات
زداوند و دوري اا پل ديها در انسان ايجاد مياود.
▪ معنوي در آمواههاي رگرفاه اا قرآن و مکا
اهل  :اااره ه توانايي ارتباط معنوي و عرفاني و
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•

ا راا فقر و وا ساگي و اسامداد اا زداي ماعا در قال
ذکر ،دعا ،ن ايش ،توسل و مانند آن دارد:
( .فاطر)15 ،
 oعوامل معنوي
▪ مر ي ،مبلغ و اسااد
▪ اا ر
▪ همراهان
▪ فضا و مکان
▪ امان
▪ امکانات
مهارت تقویت بهداشت روانی و بدنی
 oریشه رذایل اخالقی
▪ غفلت:

(اعراق)179 ،

▪ همنشینی نامطلوب

▪ اماب صادق:7
(مسادرد الوسا ل،12 ،
▪ اماب علي:7
(نهجالبالغه ،خ )86

)313

▪ پرهیز از رفتارهای سبک

▪ اماب علي :7
( .غرر الحکم)529 ،1 ،
(غرر الحکم)296 ،1 ،
▪
(غرر الحکم)575 ،1 ،
▪

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 267 

 oگاب او در معرف افزايي :زوداناسي و زودسااي
▪ زوداناسي (همه چ ز اا توجه ه زود و معرف
آغاا مياود) :قا علي:7
(غررالحکم)460 ،
▪ توجه ه زودسااي
▪ هره ردن اا عمر:

▪ مراقب ر زوردوزوراد
▪ زدم ه ديگران
▪ گذا و مردبداري:

(صح فه سجاديه،

نفس

)92

*

•

▪ پره ز اا گناه
▪ حفظ اعما

(آ عمران)134-133 ،

راهکارهای معنویتافزایی

 oهره ردن اا فضا و مکان :إ
(عوالي اللالالي،4 ،
)118
 oتمريد دن اگريزي:
)91

(انعاب،
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o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

(غررالحکم،

هره ري اا فرص ها:
)290
توجه ه اماب عصر (عج) :ام ر الحا اماب عصر(عج) و امان
را ه ياد داااه اا د و اا طرق ايدان ايارت کن د و صدقه
ده د و راي ظهوراان دعا کن د.
توجه ه اسرار حج
رفع و دفع تعلقات راا همه عبادات
رنامه تالوت قرآن
▪ توجه ه قرا قرآن و نکاههاي ساانده قرآني :اماب
زم ني(ره) :ا قرآن ايد کااب معرف آانا او گرچه ا
قرا آن ،و راهي اا آن هسوي محبوب اا کد.
رنامه ايارت و توسل
رنامه ذکر
رنامههاي معنوي افزا :هر عملي که دار تأث ر معنوي دارد
آن را مقدب دارد :چه قرآن چه مناجات و چه دعا ،چه ذکر
چه نماا و چه سجده ،زواندن ادع ه مأثور هزصو تسب ح
صديقه طاهره
تصدق نمودن در راه زدا ه آنچه م سر اود
دوساي ا فقرا و حماي اا ايدان
ايارت و ديد علماي ر اني رادران ديني صحب داااد ا
صلحا و عباد و زانواده اهدا
معاارت ا اهل د و دن اديدهها و سالخوردگان
دق در اناخاب همند د
م انهروي در همه کارها
انصاق و مروت
وفا نمودن ه وعده و پ مان
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o
o
o
o
o
o

سخا و خدش
تکريم سادات
ن کي ه پدر مادر
صلهرحم
امر همعروق و نهياامنکر هقدر وسع و طاق
نگريساد ا نظر رحم و محب ه همه موجودات ،هويقه
انسانها:

(مجله زُلُق ،همد و اسفند  - 1387اماره  ،9پوينده
راه تقوا؛ عارق سالک ا خ محمد هاري همداني)
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه ششم

موضوع :مهارت اندگي جمعي در سفر
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب (عر ساان) مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه سوب (عر ساان) مکان :مکه
سرفصلها:

 .1انضباط اجاماعي
 .2احاراب ه قوان د گروه و جامعه
 .3همکاري و تعاون
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه هفتم

موضوع :مهارت حل تعارم
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه هفام (عر ساان)

مکان :مکه

سرفصلها:

 .1حل تعارم د کاروان ان
 .2حل تعارم مديران و روحان ون
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
ریشههای تعارض
o
o
o
o
o
o

•

هر چه روا و ا ديگران اا نظر کمي ،ک في و عمق دار
ااد ،احاما تعارم و ازاالق دار اس .
افرادي که اا نظر سني ناهمگون و گاه اا دو نسل
مافاوتاند ،دار دچار تعارم مياوند.
در سفرها که افراد دار تعامل دارند ،ازاالق دار اس .
هر چه اناظارات افراد اا هم دار ااد ،احاما تعارم
ايادتر مياود.
مواقع حراني فدار کاري و تراکم وظايا تعارم ،دار
اس .
امکانات کمار مانند مکان اساراح احاما روا تعارم را
دار ميکند (مانند اياب تدريق در حج).

ماهیت و انواع تعارض

 oتعارم ،امري اجانابناپذير و صرفاً نوعي ناهماهنگي م ييان
افراد اس (احساسات درهمآم خاه).
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o
o
o
o

o
o
•

يا يعرضگي و سالم

يا

ايد امور ندانه عدب کفاي
ماري ن س .
الباه راي کارکرد مطلوب در گروهها و افراد ضروري اس
که تعارمها و ناهماهنگي حلوفصل اود.
مدکلتريد ارايو راي افراد در حل مدکالت ،وجود
احساسات اديد و درآم خاه اس .
در ايد ارايو گفاگو ه جد ميانجامد و افراد نميتوانند
فکر زود را ه امور مهم مداو کنند و درنا جه پ درف و
راداان ماوقا مياود.
نا رايد درد ايد احساسات ماعارم و درهمآم خاه راي
حل مسا ل ضروري اس .
س اري اا مؤلفان ويقگي مهم روا و سالم را حل موفق
تعارمها ميدانند.

انواع تعارض:

 oد اعضاي زانواده (ان و اوهر ،والديد و فراندان ،زواهر
و رادر ،زويدان)
 oد همکاران (همرديا ،مانند روحاني و مدير ،و د
زدمهها ،يا ناهمرتبه مانند روحاني و اا ر يا مدير و
ايردس ).
 oد زدم رسان و زدم گ رنده (تعارم روحاني ،مدير يا
زدمه ا اا ران ،د فروانده و زريدار ،راننده و مسافر و.)...
 oد اعضاي يک گروه (افراد يک کاروان يا هماتاقيها).
 oد مأموران و اا ران.
 oد افراد دو فرقه (ا عه و اهلسن ).
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•

اصول حل تعارض
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

روي رفاار طرق مقا ل تمرکز کن د نه روي اخص او؛
در رفاار و گفاار ،احاراب و ازالق زوب را رعاي کن د؛
کامالً مرتبو ا موضوع صحب و رفاار کن د؛
اا مهارتهاي رقراري ارتباط حاماً اسافاده کن د؛
اا اوخطبعي هره گ ريد؛
طرق مقا ل را جدي گ ريد؛
ه اکنون و امان حا پرداايد؛
آراب و زونسرد اا د؛
حث و جد ها را زصوصي نگه داريد و ه ديگران
گسارپ نده د؛
حاي در صورت مخالف ا فرد ،ه اخص  ،عقايد و
احساساتش احاراب گذاريد.

گامهای حل تعارض
 oامان و مکان مدخصي راي گفاگو تع د کن د.
 oمسالله مورد مناقده را راي هم تفه م کن د.
 oان کن د که هرکداب چگونه ميتوان د ه حل ايد مدکل
o
o
o
o
o
o
o

کمک کن د.
تالپهاي ناموفق گذااه در حل ايد مدکل را مدخص
کن د.
اا فکرهاي جديد راي يافاد راههاي جديد حل مدکل هره
گ ريد.
راههاي محامل را ه حث گذاريد و ارايا ي کن د.
در مورد يک راهحل ه توافق رس د.
توافق کن د که هر يک راي راهحل توافقي چه کاري انجاب
ميده د.
جلسه ديگري راي حث در مورد م زان پ درف گذاريد.
در هنگاب حرک راي حل مدکل ،تالپهاي هم را تدويق
کن د.
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•

نکات اسالمی (مدارا و حسن خلق) در حل تعارض
o
o
o
o
o

•

مراحل تصمیمگیری و حل مسئله
o
o
o
o
o
o
o
o

•

در سخنان اول اي ديد ر مدارا س ار تأک د اده اس .
مدارا در ارايو ناسااگاري طرق مقا ل اب اس .
س ار توص ه اده در هر ارايو ا ديگران مدارا کنند.
مدارا اامل آرامش دني و کالمي ،چدمپواي و گذا
اس .
نکاه کل دي آن اس که مدارا در وقاي اس که موقع
رزالق م ل ما ااد و نوعي زطا يا کوتاهي اا فرد مقا ل
رخ دهد.
موضوع را ه طور واضح ،زا و رواد ،تع د کن د.
موضوع را ر اسا اصطالحات رفااري که اکنون درگ ر
آن هسا د ،ان کن د.
مسا ل پ چ ده و زرگ را ه تعدادي امور کوچکتر و
جز ي تبديل کن د.
مطمالد اويد که هر دو ا ان موضوع ه ايد اکل موافقاند
و ميزواهند در مورد آن صحب کنند.
رواد کن د چرا ايد مسالله راي اما مهم اس و ن اا اما ه
آن چ س .
راهحلهاي ممکد در ايد مسالله را طرح کن د.
يک راهحل که مورد توافق هر دو اس را رگزين د.
اگر موقع اي چند ار روي ميدهد ،يک دوره اماني راي
انجاب راهحل ه طور آامايدي قرار ده د.

شیوه گفتگو و مهارت شنیدن

 .1نرب و ماليم صحب
آراب کن د.

کن د .آهنگ و سرع

گفاگو را ما د و
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اواهد و مدارد معابر سخد

 .2منطقي ،مساد و ر اسا
گوي د.
 .3کوتاه و مخاصر ،رسا و گويا صحب کن د تا طو ني و
زساهکننده نبااد.
 .4در مسا ل کلي و عاب سعي کن د ا ان موارد ع ني موضوع را
رواد کن د.
 .5راس گويي و صداق در گفاگو را در حا اوزي هم
رعاي کن د.
 .6اا سر ز رزواهي صحب کن د و دفاعي و حملهکننده
صحب نکن د.
 .7اا کلمات و عباراتي اسافاده کن د که در عرق پسنديده اده
اس .
 .8اا ا وه گفااري توه دآم ز ،مسخره و تحق رکننده زودداري
کن د.
 .9کنايهآم ز ،مبهم و تند سخد نگوي د.
 .10نق ادن نوعي ع جويي و اناقاد ريز و پ وساه اس که گاه
اثر منفي آن اا اناقاد تند دار اس .
 .11غرغر و نق ادن را مهار کن د و نکات اناقادي زود را
هصورت اناظارات ثب کن د.
 .12در ساع مع ني اا ابانهروا يک يا دو مورد اناظارات ثب
اده را ا همسر در م ان گذاريد.
 .13گاه ان احساسات زصوصاً ه جانهاي منفي ا نوااد
مناس تر اس چون هنگاب نوااد مهار فرد قويتر اس و
احاما رفاار نا هنجار کمار مياود.
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه هشتم

موضوع :مهارتهاي ارتباط مؤثر
مدت 15 :دق قه
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه نهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ادم (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1مهارت همدلي
 .2مهارت گوپدادن فعا
 .3مهارت ارتباط ا اا ران مل

هاي ديگر

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
مجموعه مهارتهای ارتباطی

 oويقگيهاي کالمي ارتباط مؤثر
▪ اروع ارتباط
▪ کلمات و جمالت مناس
▪ گوپدادن فعا
 oويقگيهاي غ رکالمي ارتباط مؤثر
 oفضايل ارتباط مؤثر
▪ همدلي
▪ رفاارهاي مباني ر احسانوراي
▪ رفاارهاي مباني ر اکرگزاري و عفو
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 oمهارت گوپدادن فعا
▪ گوپدادن ،فعال اي اناخا ي اس که اامل درياف و
تفس ر محردهاي ان داري مي ااد.
▪ در گوپدادن فعا انونده ايد اقدامات اير را انجاب
دهد تا مطمالد گردد که رداا وي صح ح وده
اس :
 کالب را دنود فراکالب را درياف کند معاني را درد کند -اازورد ارا ه کند
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه نهم

موضوع :مهارت مديري

زانواده

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دهم (عر ساان) مکان :مکه
سرفصلها:

 .1مديري
 .2مديري

زانواده
در زانه (همسر و فراندان)

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
مدیریت خانواده:

 oاصو اداره زانه
او  :انجاب کارهاي زانه و نظم و ترت آن ،امه يک
اندگي زانوادگي آراب و رضاي خش اس .
دوب :ان و اوهر در انجاب ايد وظايا ،مسالول
مدارد دارند و هر دو ايد در انجاب وظايا زود
تالپ کنند.
سوب :رعاي عدال در تقس م وظايا زانه ر اسا
ظرف ها و توان ان و مرد اس .
چهارب :نگاه اسالمي ماناس ا ظرف ان و مرد ،تأم د
مخار زانواده را ه عهده اوهر گذاااه و مسالول
اصلي انان در روا و زانوادگي را همسرداري مطلوب
اعالب کرده اس .
 oوظايا اوج د در زانه
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•

 oرنامهريزي امور زانه
▪ در رنامهريزي زانه ايد ه رزي امور توجه کرد؛ اا
جمله:
وعدههاي غذايي ،تفريحات و سرگرمي،
زواب و اساراح  ،حضور در زانه و ک ف
ا هم ودن.
▪ همه ايد امور فقو ا رعاي نظم ،دس يافاني
اس  .اا سفارپهاي مهم اسالمي نظم در
امور اندگي اس .
اوقات
▪ مهارت تنظ م و توايع مناس
ابانهروا راي رس دگي ه همه ايد امور ،در
رضاي اا اندگي انااويي نقش دارد.
 oروا و عاطفي مثب  ،صم م و تفريح
مدیریت در خانه (همسر و فرزندان)

 oراي تثب
▪

نگرپ اراپ معنوي کار مردان در زانه:
9

( .جامعاألزبار،
)102
 oراي تثب نگرپ اراپ معنوي کار ان در زانه:
▪ اماب صادق7

(وسا ل الشيعة،12 ،

)124

-103
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مهارتها و سبک زندگي اسالمي :جلسه دهم

موضوع :مهارت حل تعارم در زانواده
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه ياادهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دواادهم (عر ساان)

مکان :مکه
مکان :مدينه

سرفصلها:

 .1حل تعارم اوج ني
 .2حل تعارم فراندان و والديد
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
ریشههای تعارض
o
o
o
o
o
o

هر چه روا و ا ديگران اا نظر کمي ،ک في و عمق دار
ااد ،احاما تعارم و ازاالق دار اس .
افرادي که اا نظر سني ناهمگون و گاه اا دو نسل
مافاوتاند ،دار دچار تعارم مياوند.
در سفرها که افراد دار تعامل دارند ،ازاالق دار اس .
هر چه اناظارات افراد اا هم دار ااد ،احاما تعارم
ايادتر مياود.
مواقع حراني فدار کاري و تراکم وظايا تعارم دار
اس .
امکانات کمار مانند مکان اساراح احاما روا تعارم را
دار ميکند (مانند اياب تدريق در حج).
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ماهیت و انواع تعارض
o
o
o
o
o

o
o
•

تعارم ،امري اجانابناپذير و صرفاً نوعي ناهماهنگي م ييان
افراد اس (احساسات درهمآم خاه).
ايد امور ندانه يکفاياي ،ناتواني و سالم يا ماري ن س .
الباه راي کارکرد مطلوب در گروهها و افراد ضروري اس
که تعارمها و ناهماهنگي حلوفصل اود.
مدکلتريد ارايو راي افراد در حل مدکالت ،وجود
احساسات اديد و درآم خاه اس .
در ايد ارايو ،گفاگو ه جد ميانجامد و افراد نميتوانند
فکر زود را ه امور مهم مداو کنند و درنا جه پ درف و
راداان ماوقا مياود.
نا رايد درد ايد احساسات ماعارم و درهمآم خاه راي
حل مسا ل ضروري اس .
س اري اا مؤلفان ويقگي مهم روا و سالم را حل موفق
تعارمها ميدانند.

انواع تعارض:
o
o

o

o
o
o

د اعضاي زانواده (ان و اوهر ،والديد و فراندان ،زواهر
و رادر ،زويدان)
د همکاران (همرديا ،مانند روحاني و مدير ،و د
زدمهها ،يا ناهمرتبه مانند روحاني و اا ر يا مدير و
ايردس ).
د زدم رسان و زدم گ رنده (تعارم روحاني ،مدير
يا زدمه ا اا ران ،د فروانده و زريدار ،راننده و مسافر
و.)...
د اعضاي يک گروه (افراد يک کاروان يا هماتاقيها)
د مأموران و اا ران
د افراد دو فرقه (ا عه و اهلسن )
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اصول حل تعارض
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

روي رفاار طرق مقا ل تمرکز کن د نه روي اخص او؛
در رفاار و گفاار ،احاراب و ازالق زوب را رعاي کن د؛
کامالً مرتبو ا موضوع صحب و رفاار کن د؛
اا مهارتهاي رقراري ارتباط حاماً اسافاده کن د؛
اا اوخطبعي هره گ ريد؛
طرق مقا ل را جدي گ ريد؛
ه اکنون و امان حا پرداايد؛
آراب و زونسرد اا د؛
حث و جد ها را زصوصي نگه داريد و ه ديگران
گسارپ نده د؛
حاي در صورت مخالف ا فرد ،ه اخص  ،عقايد و
احساساتش احاراب گذاريد.

گامهای حل تعارض
o
o
o
o
o
o
o
o

امان و مکان مدخصي راي گفاگو تع د کن د.
مسالله مورد مناقده را راي هم تفه م کن د.
ان کن د که هرکداب چگونه ميتوان د ه حل ايد مدکل
کمک کن د.
تالپهاي ناموفق گذااه در حل ايد مدکل را مدخص
کن د.
اا فکرهاي جديد راي يافاد راههاي جديد حل مدکل هره
گ ريد.
راههاي محامل را ه حث گذاريد و ارايا ي کن د.
در مورد يک راهحل ه توافق رس د.
توافق کن د که هر يک راي راهحل توافقي چه کاري انجاب
ميده د.
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 oجلسه ديگري راي حث در مورد م زان پ درف گذاريد.
 oدر هنگاب حرک راي حل مدکل ،تالپهاي هم را تدويق
کن د.
نکات اسالمی (مدارا و حسن خلق) در حل تعارض
o
o
o
o
o

•

در سخنان اول اي ديد ر مدارا س ار تأک د اده اس .
مدارا در ارايو ناسااگاري طرق مقا ل اب اس .
س ار توص ه اده در هر ارايو ا ديگران مدارا کنند.
مدارا اامل آرامش دني و کالمي ،چدمپواي و گذا
اس .
نکاه کل دي آن اس که مدارا در وقاي اس که موقع
رزالق م ل ما ااد و نوعي زطا يا کوتاهي اا فرد مقا ل
رخ دهد.

مراحل تصمیمگیری و حل مسئله
o
o
o
o
o
o
o
o

موضوع را ه طور واضح ،زا و رواد ،تع د کن د.
موضوع را ر اسا اصطالحات رفااري که اکنون درگ ر
آن هسا د ،ان کن د.
مسا ل پ چ ده و زرگ را ه تعدادي امور کوچکتر و
جز ي تبديل کن د.
مطمالد اويد که هر دو ا ان موضوع ه ايد اکل موافقاند
و ميزواهند در مورد آن صحب کنند.
رواد کن د چرا ايد مسالله راي اما مهم اس و ن اا اما ه
آن چ س .
راهحلهاي ممکد در ايد مسالله را طرح کن د.
يک راهحل که مورد توافق هر دو مي ااد را رگزين د.
اگر موقع اي چند ار روي ميدهد ،يک دوره اماني راي
انجاب راهحل ه طور آامايدي قرار ده د.
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شیوه گفتگو و مهارت شنیدن

کن ييد .آهنييگ و سييرع

گفاگييو را ما ي د و

 .1نييرب و ماليييم صييحب
آراب کن د.
 .2منطقي ،مساد و ر اسا اواهد و مدارد معابر سخد گوي د.
 .3کوتييياه و مخاصييير ،رسيييا و گوييييا صيييحب کن يييد تيييا طيييو ني و
زساهکننده نبااد.
 .4در مسييا ل کلييي و عيياب سييعي کن ييد ييا ييان مييوارد ع نييي موضييوع
را رواد کن د.
 .5راسييي گويي و صيييداق در گفاگيييو را در حيييا ايييوزي هيييم
رعاي کن د.
 .6اا سييير ز رزيييواهي صيييحب کن يييد و دفييياعي و حملهکننيييده
صحب نکن د.
 .7اا کلمات و عباراتي اسافاده کن د که در عرق پسنديده اده اس .
 .8اا ا وه گفااري توه دآم ز ،مسخره و تحق رکننده زودداري کن د.
 .9گواه و کنايهآم ز ،مبهم و تند سخد نگوي د.
 .10نق ادن نوعي ع جويي و اناقاد ريز و پ وساه اس که گاه اثر
منفي آن اا اناقاد تند دار اس .
 .11غرغر و نق ادن را مهار کن د و نکات اناقادي زود را هصورت
اناظارات ثب کن د.
 .12در ساع مع ني اا ابانهروا يک يا دو مورد اناظارات ثب اده را
ا همسر در م ان گذاريد.
 .13گاه ان احساسات زصوصاً ه جانهاي منفي ا نوااد مناس تر
اس چون هنگاب نوااد مهار فرد قويتر اس و احاما رفاار نا هنجار
کمار مياود.

فص
ل نهم:

تذکرات اجرایی:

کالم و عقاید

 .1مدتامان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعياً
 150دق قه اس .
 .2امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

اهداف آموزشی کالم و عقاید:

تحک م و تعم ق اعاقادات اسالمي اا ران و رفع ابهات اعاقادي آنان.
منابع قابلاستفاده در این مبحث:
 .1مندور عقايد امام ه ،آي اهلل جعفر سبحاني ،مؤسسه اماب صادق7

 .2آمواپ عقايد ،آي اهلل محمييدتقي مصييباح ييزدي ،مؤسسييه آمواايي و
پقوهدي اماب زم ني(ره)
 .3در نامه گزيده س ماي عقايد ا عه ،آي اهلل جعفر سبحاني ،مدعر
 .4مرا اني اا مکا اهل  ،:آي اهلل جعفر سبحاني ،مدعر
 .5مبيياني اعاق يادي وها ي در وتييه نقييد ،س ي د مهييدي موسييوي عل ييزاده،
مديري آمواپ
 .6در نامه وها (پ دايش ،جريانها و کارنامييه) ،سي د مهييدي موسييوي
عل زاده ،مديري آمواپ
 .7معارق قرآن ،آيي اهلل محمييدتقي مصييباح ييزدي ،مؤسسييه آمواايي و
پقوهدي اماب زم ني(ره)
 .8معاد ،س د عبدالحس د دساا  ،نا
 .9تحرياناپذيري قرآن ،آي اهلل عبداهلل جوادي آملي ،اسرا
 .10مصون قرآن اا تحريا ،مديري آمواپ
توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

.1
.2
.3
.4

در ان مسا ل اعاقادي ه ابهات مطرح اده در ايد حواه ،توجه و ماناظر ه
آن ،پاسخهاي مساد ارا ه اود.
اا ورود ه جز ات و موارد ازاالفي و ديدگاههاي ااذ و موارد غ ر مباال ه و
غ رضروري ،اجاناب اود.
سعي اود اا آيات قرآن کريم راي ارا ه مباحث ،اسافاده اود.
ه حس مخاطبان ،ميتوان د اا روپهاي مخالا راي ارا ه حث ،همانند
توص في ،تحل لي ،اساد لي اسافاده کن د.
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 .5اتوجه ه محدودي امان ،ه حس اهم و ن اا مخاطبان ،ميتوان د اا د
مسا ل فوق ا اولوي خدي اا موضوعات را اناخاب و ر آنها تأک د نماي د.
 .6مکه و مدينه راي تب د و تعم ق اورهاي ديني مردب فرص مناسبي اس ؛ لذا
تقاضا مياود مباحث اعاقادي را عالوه ر جلسات آموااي در جلسات
مخالا ان اود.
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کالم و عقايد :جلسه اول

موضوع :توح د ،انواع و آثار آن
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

کل ات و ضرورت اناز اعاقادات
 oتوح د و زالق زداوند
 oتوح د و ر و زداوند
 oتوح د عبادي
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
کلیات و ضرورت شناخت اعتقادات

 oديد ه معني اعاقاد ه آفرينندهاي راي جهان و انسان و ن ز
دساورات عملي ماناس ا آن عقايد اس  .هر ديد دو خش
دارد :او عقايد که در حکم پايه و اسا ديد اس  .دوب
دساورات عملي ماناس ا آن عقايد و رزاساه اا آن .در خش
او  ،افراد ايد نسب ه آن عقايد تحق ق و جساجو کنند در
خش دوب ايد تقل د و پ روي نمايند.
 oاديان توح دي داراي سه اصل مدارد اعاقادياند ،اعاقاد ه
زداي يگانه ،اعاقاد ه عث پ امبران اا سوي زداوند راي
هداي در ه کما نهايي و سعادت دن ا و آزرت ،و اور ه
اندگي ا دي راي انسان در آزرت و درياف پاداپ و ک فر
اعما که اا ايد سه اصل ا نابهاي توح د ،نبوت و معاد ياد
مياوند.
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 oاناز صح ح ايد آمواههاي اعاقادي ام نه را راي معرف
اساوار فراهم ميسااد و ديدداري را ه کما ميرساند و
ناآگاهي و عدب اناز درس آنها انسان را ه راهه کدانده و
گمراه ميسااد .پس نخسا د وظ فه پس اا ايمان ه زدا و
پ امبر ،9اناز عم ق و تفص لي اصو و معارق ديد اس .
ضرورت شناخت اعتقادی

 .1تعم ق معرف فطري در اره زدا :قرآن در اثبات وجود
زداي ماعا تنها ه ان فطري ودن آن اکافا نکرده ،لکه راي
مجاب کردن عقل ه اساد عقلي فلسفي روي آورده اس .
قرآن در مقاب اثبات وجود زدا ،عالوه ر آيات فطرت ،ه رهان
امکان و وجوب ن ز توجه ميدهد .قرآن کريم ميفرمايد:
(طور) 35 ،
 .2حکم عقل ه لزوب دفع ضرر محامل :عقل انسان جلوگ ري اا
وقوع در ايان و عذاب را و حاي احاما آن را امري اب و
ضروري ميداند .عدب اناز اا ديد ممکد اس انسان را
دچار ک فر و عقاب نمايد که اب اس اا آن اجاناب کند و ه
تحق ق در اره ديد پردااد.
 .3لزوب سپاسگزاري اا منعم :عقل ،سپاسگزاري اا منعم را اب
ميامرد که ايد امر منوط ه اناز اوس  .رايداسا  ،انسان
ايد در راه اناز منعم حق قي يعني زداي ماعا  ،گاب ردارد.
 oتوح د و زالق زداوند
▪ توح د اا مهمتريد مسا ل اديان الهي اس  .در قرآن
کريم دار حثهاي آن حو محور توح د و يگانگي
زداوند اس ؛ هنحويکه ميتوان گف روح حاکم ر
قرآن کريم ،روح توح د و يگانگي الهي اس  .عل
ايد توجه و اهاماب را در چند نکاه ميتوان ياف :
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 .1توح د اير ناي اناز صفات الهي اس .
ازالقي و پرورپ صفات انساني در سايه
 .2تر
توح د م سر اس  .ريده فضايل انسان در پادسااي
وجود اا غ ر زداس  .راي او گاب رداااد و در راه
او ودن و اا هر انگ زه ديگري پره ز نمودن ،هوس له
توح د ايجاد مياود.
 .3توح د زم رمايه دعوت پ امبران الهي اس  .دعوت
ه توح د و نفي ارد و پرساي وجه مدارد
تمامي انب اس :
(اعراق)59 ،
▪ آيات توح د:
 روادتريد آيه توح د:(آ عمران)18 ،
 در د سورههاي قرآن ،سوره توح د داريد وروادتريد د ل ها را ر توح د دارد که زداوند در
ايد سوره «احد» يعني «يگانه» زوانده اده اس  .هر
آيه که ماضمد کلمه مبارکه « اله ا اهلل» ااد در
صدد ان معنايي اا توح د اس  .مثل صافات 35 ،و
محمد .9،19ايد مضمون در آيات ديگر هم ه
چدم ميزورد :يوسا110،؛ انب ا108،؛ فصل 6 ،؛
قره 163 ،و .255
▪ توحید در خالقیت :زداوند آفريننده همه موجود اا
جمله انسان اس و جز او آفريدگاري در جهان ن س .
ايد آفرينش ااروي حکم و هدفمند اس  ،در نا جه
عبث و هوده ن س  .جهان زلق  ،هاريد هساي اس
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که آفريده اوس  .همه آفريدهها ه زالق وا ساه و
ن اامندند؛ هطوريکه اگر را طه هر موجودي در هساي
يا کل هساي ا زالق لحظهاي قطع اود ه معني عدب و
ن ساي آن موجود زواهد ود .در ايد آفرينش ه چ
موجودي ه او کمک نکرده و او ين اا اا ياري
( .توح د)2 ،
ديگران اس :

▪ آیات مرتبط توحید در خالقیت:

( .رعد)16 ،
(غافر)62 ،
 آيات قا لاسافاده در ايد ام نه همچون :انعاب102 ،؛امر ،62 ،حدر24 ،؛ انعاب101 ،؛ فاطر.3 ،
نکته :توح د در زالق نفيکننده اصل سبب در نظاب هساي ن س ؛ ايرا تأث ر پديدهها
ر يکديگر منوط ه اذن زالق اس و سب و مسب هر دو مخلوق اوس .
 oتوحید و ربوبیت خداوند

اداره جهان هساي و تد ر امور همه موجودات اا افعا
زداي يکااس  .جهان رب و مد ري جز زداي ماعا
ندارد و در عالم آفرينش آفريدگار و کارگردان و
تد رکننده يکي اس  ،چراکه تد ر عالم جداي اا
آفرينش آن ن س  .ساير موجود در ايد امر ه چگونه
دزالاي ندارد ،مگر ه اذن و اراده زداي ماعا  .ه ان
ديگر ،ه چ تد ر مساقلي در عالم جز تد ر الهي وجود
ندارد.

▪ مصادیق ربوبیت:

 حفظ و نگهداري موجودات ،ح ات و مرگ آنها،رواي داده ه کما رساندن و ...اس  .ايد مرتبه اا
ر و را تد ر تکويني گويند.
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-

-

-

(يونس)3 ،

( .رعد)2 ،
( .انب ا)22 ،
.

(مؤمنون)91 ،
مرتبه عدي ،ر و تدريعي اس که ازاصا ه موجود ذياعور و مخاار دارد و
اامل اموري مثل فرساادن انب ا ،ناا کردن کا آسماني ،تع د تکال ا و جعل احکاب
و حکوم و فرمان رداري مياود .رايداسا  ،امور اريع و هداي همه در دس
اوس و کسي دون اذن او حق تصرق در اريع را ندارد .پس در اريع و قوان د
تنها زدا و آنکس که زدا تع د کرده مرجعاند ( .ه آيات مرتبو ا جعل احکاب در
قرآن رجوع اود)
 oتوحید تشریعی :آيات در موضوع توح د تدريعي :نسا ،
80؛ يوسا40 ،؛ نسا 62 ،؛ ما ده.47 ،
نکته :تاريخ انب ا ندان ميدهد در ام نه تد ر امور ،عدهاي دچار ارد ادند و اا ا يا
موجودات ديگر را در کنار زداي ماعا  ،مد ر و کارگردان در رزي امور زود
دانساهاند( .يوسا39 ،؛ يس)47 ،
 oتوحید عبادی

 انسان ايد تنها زدا را پرساد و اا پرساش غ ر او دوريجويد .تعظ م ،تکريم و تقديس صرفاً ايد راي او انجاب
گ رد نه غ ر او ،و تنها او اايساه عبادت ،اطاع و
ندگي اس و غ ر زدا اايساگي چن د امري را ندارد.
) ازذ اده
ايد معنا در اعار اصلي اسالب (
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اس  .ايد اعار ،اعار يکااپرساي اس  ،پرساش
موجودي يکاا که تنها معبود اايساه پرساش اس .
دعوت ه پرساش زداي يکاا و دوري اا پرساش ديگر
موجودات در رأ دعوت انب ا و پ امبران قرار داااه
اس و اصل مدارد تمامي اديان الهي اس و هدق
پ امبران يادآوري و تذکر آن وده اس و در قرآن ر
ايد مطل س ار تأک د اده اس .
 عبادت يا پرساش ،يعني انسان در را ر موجودي زضوعکند يا ايد اعاقاد که او ه طور مساقل سرنوا انسان و
جهان يا خدي اا آن را در دس دارد .پس اظهار
زضوع و تذلل و ندگي در را ر معبود ا اعاقاد ه اينکه
او اايساه الوه و زدايي اس  ،پرساش آن موجود ه
امار ميرود .اماب زم ني(ره) در ان معناي عبادت
ميفرمايد« :پرساش عبارت اس اا آنکه کسي را
هعنوان زدا ساايش کنند( ».کداا سرار)29 ،
 آيات مرتبو:▪
(يس 60 ،و )61
(مريم)36 ،
▪
(حمد)5 ،
▪
▪ و آيات ديگر همچون :نسا  59 ،و نه5 ،
نکته اول :گرايش فطري انسان ه پرساش موجود رتر موج اده اا اهداق انب ا و
اديان ايد ااد که ه جامعه و مردب ماعلق راسا د و اايساه پرساش را معرفي کرده و
آنها را در پ داکردن آن موجود ياري کنند و اا انحراق نجات دهند.
نکته دوم :تکريم و تعظ م اول ا و زرگان ا مندأ احسان و ن کي ه آنها عبادت ن س و
صرفاً تکريم و تعظ م اس .
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نکته سوم :ارد در عبادت يعني پرساش اا اي ماعدد ا اعاقاد ه اينکه اايساه
پرساشاند .معبوداتي مثل ها ،اجراب آسماني و پديدههاي طب عي در تاريخ مصاديق
ارد ه امار ميروند.
نکته چهارم :ازاالق در توح د عبادي ه ازاالق در تع د مصاديق اس که وها
ا رداا ناصح ح اا ايد مسالله ،س اري اا مسلمانان را مدرد ميداند.
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کالم و عقايد :جلسه دوم

موضوع :نبوت
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه چهارب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

.1
.2
.3
.4
.5

ضرورت عث انب ا
نقش و جايگاه انب اي الهي در ح ات در
د يل اثبات نبوت عامه و پ امبر اکرب9
عصم پ امبر9
معجزات پ امبر9

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
ضرورت بعثت انبیا

 .1زرد و دانش در در اناز کامل انسان و اسرار هساي و
گذااه و آيندهاپ ناقص و نارساس و حا آنکه آفريننده در
هتمامي اوايا و ا عاد وجود او آاناس :
(ملک)14 ،
 .2انسان همقاضاي غريزه و ح
سود زويش اس

ذات ه دنبا کس

منفع

و

و منافع فردي و گروهي را در اندگي مقدب

ر ساير چ زها قرار ميدهد .پس رنامههايش راي همه ،جامع
ن س ؛ اما پ امبران ايدگونه ن ساند .در نا جه ،انسانها ن اا ه
راهنمايي اا جان زدا دارند ،آنها را هداي و راهنمايي کنند.
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•

نقش و جایگاه انبیای الهی در هدایت بشر

 .1آاناکردن مردب ا معارق و پ ابهاي الهي و راه و روپ
تزک ه و تهذي :
(جمعه)2 ،
 .2تحک م مباني توح د و مباراه ا انحراق در ايد ام نه:
( .نحل)36،
 .3رپاداااد قسو و عد در جامعه:
(حديد)25 ،
 .4داوري د مردب در ازاالفات آنها:
( قره)213 ،
 .5اتماب حج ر ندگان:
(نسا )165 ،
• دالیل اثبات نبوت عامه و پیامبر اکرم9
 oراه اناز پ امبر9
پ امبران ايس در ادعاي نبوت زود د يل قاطع و اساوار داااه
ااند ،تا مردب آنها را پذيرند .مهمتريد دل ل آنها ر پ امبري
اعجاا اس .
 oتعريا معجزه:
معجزه کار زارقالعادهاي اس که ا ادعاي پ امبر9
هماهنگ اس و گواهي ر صدق مدعاي اوس .
 oويقگيهاي معجزه:
 .1آمواپناپذيري :آورنده معجزه دون آمواپ دس
ه اعجاا مياند ،ماننييد معجييزات موسييي 7در مقا ييل
ساحران
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و

•

 .2معارضهناپذيري :معجزه نااي اا قدرت الهي اس
مانند کارهايي که اا در سر مياند ،ن س .
 .3آورندگان معجزه هم اا نظر هدق و هم روح ات ا
کساني مثل ساحران که کارهاي عج ميکنند تفاوت
دارند آنها اهداق الهي و هداي دارند؛ اما ساحران
اهداق دن وي دارند.
 .4ييرزالق امييور دييري ،معجييزه محييدودي نييدارد و
س ار مانييوع ،مخالييا و گونيياگون اسي  .مثييل عصيياي
موسييي ،7يييد ضيياي موسييي ،انييده کييردن مردگييان
ع سي ،7افا دادن ماران.
قييرآن معجييزه پ ييامبر :9مهمتييريد معجييزه پ ييامبر9
کااب اريا قرآن اس کييه اا وحييي الهييي سرچدييمه
گرفاه اس :
(اعرا 193،و )194
عصمت پیامبر9

 oمصون پ امبر 9اا لازپها و زطاها تا اينکه مردب ه او
اطم نان کنند و پ ابهايش را قبو کنند.
 oمرات عصم :
 -1عصم در مقاب درياف  ،حفظ و ا الغ وحي :در
آيات  26تا  28سوره جد ،زداوند دو نوع نگهبان راي
ص ان اا وحي گذاااه اس :
 .1فرااگاني که پ امبر را احاطه کردند.
 .2زداوند ماعا که ر هر دو احاطه دارد .عل
ايد مراقب ن ز تحققيافاد ارسا و ا الغ صح ح
پ اب الهي ه در اس .
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 -2عصم
-

اا گناه و زطا و معص

:

(انعاب)87 ،

(امر)37 ،
(يس)62 ،
نکته :ايد ويقگي در طو کل عمر پ امبران جاري اس ؛ چه قبل اا نبوت و چه عد اا
آن .ه ايد سب که مردب ه آنها اعاماد کنند.
 -3عصم اا زطا و اااباه در امور فردي و اجاماعي:
آنها در اندگي عادي ،مسا ل اجاماعي ،تدخ ص
مصالح و مفاسد و موضوعات احکاب و ...داراي
عصم اند.
 oمندأ عصم :
 -1داااد آگاهي کامل و معرف تاب نسب ه زداوند
که در نا جه رس دن ه رضا و زدنودي زداوند در
رأ همه امور اس  .پس عملي که منافات ا آن ااد
انجاب نميدهند .اماب علي 7فرمود:
( .ارح أصو الکافي،
مالصدرا)393 ،3 ،
 -2آگاهي داااد اا پ امدهاي سو گناه و زطا که
نااي اا علم آنهاس .
نکته :رزي افراد عصم دارند ،ولي پ امبر ن ساند مثل مريم 3يا آصا د رز ا اا
ياران سل مان.7
•

معجزات پیامبر9

معجزههاي س اري ه پ امبر اسالب 9نسب داده اده اس .
معجزات ه دو دساه معنوي و حسي تقس م مياوند .قرآن و

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 299 

ازالق و س ره حضرت ،در امره معجزات معنوي ايدان اس و
معجزات حسي ايدان مر وط ه حوادث آسماني و ام ني اس .
 oمعجزههاي معنوي
▪ قرآن کريم ،معجزه جاودان پ امبر اسالب 9اس .
معجزه ودن قرآن ه معناي آن اس که ايد کااب اا
جهات مخالا (لفظ ،معنا ،سازاار و )...داراي
ويقگيهاي فوق دري اس و در اا آوردن مانند آن
ناتوان اس  .ه هم د جه  ،قرآن سازاه دس در
ن س  ،لکه کالب زداس  .راي اثبات اعجاا آن ،در
آيات ماعددي تحدي اده اس  .تحدي ديد معناس
که زداوند در قرآن اا منکران زواساه اس که اگر
قرآن را کالب زدا نميدانند ،مانند آن اورند و اا آنجا
که ه چ کس ناوانساه اس مانند آن اورد ،حقان
کالب ا هي ه اثبات ميرسد.
▪ در رزي اا منا ع ،زلقوزوي ن کوي پ امبر اکرب9

در امره معجزات حضرت دانساه اده اس  .هر چند اا
نظر اصطالحي ،ايد امر را نميتوان معجزه دانس ؛ اما ا
ايد تحل ل که وجود صفات ماضاد مانند اجاع
رد اري ،قناع

و

و رياس  ،عبادت و رهبري س اسي ه

صورت عادي نميتواند در يک فرد جمع اود.
نا رايد ،وجود ايد صفات در حد اعال و ه صورتي که
موج

الگو ادن ايدان گردد ،نداندهنده زارقالعاده

ودن آنهاس
 oاقالقمر
اقالقمر يکي اا معجزاتي اس که پ امبر اسالب9
آنرا در پاسخ ه درزواس مدرکان انجاب دادند .در ايد
حادثه زارق العاده ،پ امبر 9ا انگد زود ه ماه
.
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اااره کرد و ماه دو ن م اد .امان انجاب آن ،سا هاي
ا ادايي عث وده اس  .روايات ايادي در توص ا ايد
معجزه وارد اده اس  .در سوره قمر ه ايد معجزه
*
اااره اده اس :
(قمر  1و )2
 oرد الدمس
يکي اا معجزاتي که در روايات نقل اده اس  ،مسالله
رد الدمس اس  .در ايد واقعه ،زورا د راي حضرت
علي 7ه چند لحظه قبل ااگد تا حضرت نماا
عصر زويش را در وق اداي زود خواند.
 oديگر معجزات
▪ جاري ادن آب اا د انگداان پ امبر :9خاري اا
انس د مالک نقل کرده اس که يک روا ،هنگاب نماا
عصر ،صحا ه قصد نماا زواندن ا حضرت را داااند،
ولي آ ي راي وضو ن افاند .در ايد هنگاب ،رسو
اکرب 9دس زويش را در ظرفي قرار داد .آب اا
انگداان حضرت جاري اد و اا آن آب ،تماب کساني
که در آنجا ودند وضو گرفاند.
▪ حرک درز ه سم پ امبر :9حضرت علي7
در زطبه قاصعه نقل ميکند رواي گروهي اا زرگان
قريش نزد پ امبر 9آمدند و اا ايدان زواساند راي
اثبات نبوت زويش ،اا درز خواهند که ه سم
آنان ايد .حضرت ن ز ه درز امر کرد که ه اذن
زداوند ه سم آنان ايد .ناگاه ،ريدههاي درز اا
د زاد رون آمد و درز ه سم حضرت
حرک کرد .ا وجود ايد معجزه آاکار ،آن عده ه
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حضرت ايمان ن اوردند و ه جاي آن ،حضرت را
جادوگر زطاب کردند.
▪ ارپ اديد اران ه دعاي پ امبر :9در رواياي اا اماب
صادق 7نقل اده اس ه دنبا زدکسالي اديد در
مدينه ،مردب ايد اهر اا رسو اهلل درزواس کردند تا
راي ارپ اران دعا کند .حضرت دعا نمود و هنوا
دعاي ايدان تماب ندده ود که ا ر آسمان مدينه را
پوااند و ه حدي اران اريد که م آن ميرف س ل
راه فاد.
▪ تسب ح گفاد دانههاي سنگ در دساان پ امبر :9ا اذر
اا عثمان نقل ميکند او رواي ه همراه ا و کر و عمر
نزد رسو اهلل 9ود .حضرت تعدادي سنگريزه را اا
روي ام د رداا و در کا دس زود قرار داد .در
آن هنگاب ،سنگريزهها تسب ح پروردگار گفاند.
▪ معجزات ديگري ن ز اا رسو اهلل 9نقل اده اس که
رزي اا آنها عبارتند اا :صحب کردن ح وانات
وحدي و پرندگان ا آن حضرت ،زبر دادن اا چ زهايي
که مردب در زانه زود ذز ره کردهاند و...
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کالم و عقايد :جلسه سوم

موضوع :امام

زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه ادم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1جايگاه ا مه و اهل

:

 .2د يل اثبات امام
 .3مرجع

 .4نقش اهل

ديني و علمي اهل

:

 :در حفظ اسالب و تمدن اسالمي

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
جایگاه ائمه و اهلبیت:

 oر اسا آيات و روايات اهل  :جايگاه ويقهاي در
د مسلمانان دارند .آنها همه وظايا پ امبر 9مانند هداي
ديني ،س اسي و علمي را ر عهده دارند.
 oدر قرآن ،ايد امر در آيه تبل غ و اکما در جريان غدير ،آيه
و ي که حضرت در رکوع انگدار ه سا ل دادند ،آيه
اوليا مر که اطاع آنها در رديا اطاع زدا و پ امبر
ام  ،آيه مودت که رزالق ساير پ امبران ،پ امبر مزد
رسال را مودت اهل قرار داده ،آيه مباهله که در را ر
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•

ا ع ان ،رجساهتريد افراد را پ امبر حاضر کرد و آيه تطه ر
که عالوه ر جايگاه اهل  ،:عصم آنان را هم اامل
مياود .عالوه ر آنها ،پ امبر 9اا سهراه ،اهل  :را
معرفي ميکند .1 :تصريح ه ناب آنها در جريان آيه تطه ر،
جمعکردن آنها در اير کسا و منع ديگران اا حضور در آن
 .2هنگاب عبور اا زانه فاطمه 3راي رپايي نماا ر اهل
ودن آنها تأک د ميکند.
دالیل اثبات امامت

 .1قاعده لطا :نص اماب اا طرق زداوند امري ضروري
اس ؛ چراکه سب مياود جامعه هداي يا د و ام نه اطاع و
دوري اا گناه و رس دن ه کما فراهم اود و موج فالح و
رساگاري ام گردد .پس ايد زداوند در حق ندگان لطا
کرده و اماب راي آنها تع د کند.
 .2قا و اسامرار مطلوب آي د اسالب در گرو نص جاند د
اايساه راي پ امبر 9اس و اگر زدا چن د نکند زالق
حکم عمل کرده اس ؛ ايرا موج نقض غرم اا عث
رسل و ارسا کا مياود .اگر پ امبر 9جاند د تع د
نميکرد در جامعه اسالمي که ازاالق وجود داا و اا سويي
ابهات فراواني هم ه چدم ميزورد و آن را ه حا زود
واگذار ميکرد ،اسالب دچار سساي و رزوت و در نهاي
زداوند توسو پ امبر9
نا ودي مياد .پس اب اس
جاند ني مانند زود تع د کند تا اسالب و جامعه اسالمي را اا
زطرات و ابهات و ازاالفات حفظ کند..
 oاماب رضا 7ميفرمايد :امام اماب ديد و مايه اناظاب
مسلم د و رساگاري آنان اس ) .الکافي ،1 ،صص- 283
)290
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مرجعیت دینی و علمی اهلبیت:

 oا مراجعه ه قرآن مج د و تصريح آن ه پرسش اا کساني
که اهل ذکر هساند و ن ز مراجعه ه تفاس ر درمييا م که
زداوند مسلم د را هسوي کساني سوق ميدهد که آانا ا
ديد و معارق آن ااند و اوانند همانند پ امبر 9معلم و
مب د وحي ااند .اا سوي ديگر ،ا توجه ه حديث سف نه،
اهل  :نجاتدهنده و قريد و همانند کااب زدا ان
ادهاند؛ يعني آنها مهمتريد ويقگي کااب زدا که
هداياگري اس را دارا هساند و اا سوي ديگر ،همراهي و
همگامي ا آنها و رجوع ه آنها و پ روي اا آنها موج
نجات و صالح اس و مانع اا هالک مياود .اا طرق
ديگر و ه اهادت س اري اا زرگان اهلسن و علماي
ساير اديان ،امامان :در ا تريد درجات علم و فقه و
تفس ر و ديد قرار دارند .و ر ايد امر ،ارها تأک د کردند در
تاريخ ااخاصي مثل اافعي ،ا د عساکر ،ا وحن فه و ...در
افقه ودن و اعلم ودن اهل  :اعاراق دارند .حاکم
اا گمراهي ميداند.
ند ا وري آنها را نجاتدهنده ام
 )448و يا ترمذي
)مسادرد ،حاکم ن دا وري،2 ،
آنها را ساارگان ام د ميداند که ازاالق ام را رطرق
ميسااند( .سند ترمذي) 360 ،5 ،
 oدر د منسو د ه پ امبر 9تنها علي 7و فراندان
گرامياپ ،آگاه و عالم ه معارق ديد و علوب مخالا
ودند و ساير منسو د اا همسران ،اقواب و نزديکان چن د
موقع اي را نه داااهاند و نه ادعا کردهاند و س اري اا آنها
اعاراق کردهاند که اهل  :در علم و آگاهي اا ما
رترند؛ مثل ا د عبا نسب ه اماب علي و...
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نقش اهلبیت :در حفظ اسالم و تمدن اسالمی

 oتمدن اسالب ا هجرت پ امبر 9اا مکه ه مدينه اکل
گرف و ر مهمتريد پايه تمدن ،يعني علمآمواي س ار
تأک د و تدويق کرد که ايد امر سب اد مردب ه فهم قرآن
و علوب آن روي آورند .اا سوي ديگر ،اکلگ ري تمدن ا
وحدت و هبساگي د انسانها ايجاد مياود و در راد و
اکوفايي تمدن ن ز نقش سزايي دارد .در هر دو ام نه،
اهل  :پ دگاب ودند .آنها مهمتريد رهبران فکري و
علمي جامعه ودند و ر حفظ وحدت و همدلي در جامعه
س ار تأک د داااند .ر ايد اسا :
 .1ا تأس س علوب و ن ز مراکز علمي ه پرورپ ااگردان
و گسارپ علوب اقداب کردند.
 .2ا مدي ازالقي و عدال محوري زود ،جامعه را
هسوي ازالق و رپايي عدال سوق دادند.
 .3در حفظ و ص ان اا اسالب و تمدن اسالب داريد
تالپها را ه ثمر رساند( .فعال هاي همه ا مه در اينجا
قا لذکر اس )
 .4ه آمواپ اعاقادات و معارق اسالمي و
فرهنگسااي در جامعه هم گماااند( .زطبههاي اماب
علي ،7دعاهاي اماب سجاد)7
 .5ا مناظرات علمي ا مخالفان و مرتدان و يديدها ،ه
رفع ابهات و پاسخ ه سؤا ت جامعه پردازاند.
 .6ا گروهها و جريانهاي فکري معارم و منحرق ه
مباراه علمي پردازاند :زوار  ،غال ان ،ابهه و...
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کالم و عقايد :جلسه چهارم
موضوع :وها

و نقد آن

زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه هدام (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

.1
.2

.3
.4

پ د نه و اکلگ ري وها
آرا و ديدگاههاي وها
 oتوح د
 oمسا ل انان
 oمسا ل نوپديد
 oتکف ر
نقد وها اا منظر ا عه
نقد وها اا منظر اهلسن

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
پیشینه و شکلگیری وهابیت

 oفرقه وها توسو محمد د عبدالوهاب ه وجود آمد و در
قرن دواادهم هجري در اماني که جهان اسالب درگ ر
مسا ل و مدکالت فراوان اا جمله هجوب همهجانبه
اساعمارگران غر ي قرار داا  .او مسلمانان را مدرد و
پرس و واج القال زواند و ا عربهاي اديهند د
همپ مان اد و ه اهرها و مناطق ا عه و سنيند د حمله
کرد و همه را ه زاد و زون کد د؛ اا جمله ا حمله ه
کر ال چند هزار نفر را قالعاب کرد.

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 307 

•

 oايد فرقه ا همکاري آ سعود که تح سلطه دول
اساعماري انگل س ود گسارپ ياف و ر عر ساان حاکم
ادند .انديدمندان ا عه و اهلسن آنان را ه زوار تدب ه
کردهاند.
آرا و دیدگاههای وهابیت

 oتوح د
اول د نقدي که ه آنها وارد اس در اره مبدأ و صفات
زداوند اس  .آنها تماب چ زهايي که در يک پديده
مادي ماصور اس راي زداوند قا ل هساند؛ اا جمله
تجس م و تدب ه .معاقدات آنها راي زداي ماعا
جسم  ،اباه  ،ک ف  ،کم  ،محدودي و عجز
را که ا عقل و نقل منافات دارد ،اثبات ميکند .عالوه
ر ايد اعاقاد زا آنها در زصو توح د در عبادت
هطوري اس که دايره انسانهاي موحد عمالً س ار
تنگ و محدود مياود و عموب مسلم د ،مدرد تلقي
مياوند .آنان هر عملي را که ندان اا احاراب و تعظ م
غ ر زدا ااد ارد ميدانند؛ مثل افاع  ،توسل،
تبرد ،ايارت قبور انب ا و اول ا ،فرساادن صلوات ،جدد
و اادي راي اول ا ،سازاد قبه و قبور راي آنان و...
 oمسا ل انان
در حواه مسالله ان ،وها نگاه تحق رآم زي ه انان
دارد که دور اا اأن انسان و جايگاه انسان اس  .رزي
در حواه انان عبارتاند اا:
فاواي وها
 -1حرم رانندگي راي انان
 -2حرم حضور دزار ا پدر در مکان زلوت
 -3حرم ايارت قبور
 -4حرم حق رأي
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 -5حرم مسافر دون محرب
 -6حرم اسافاده اا اينارن مگر محرمي همراه او
ااد.
 oمسا ل نوپديد
وها در قال مسالله دع  ،تمامي اموري را که در
امان سلا صالح (سه قرن نخسا د اسالب) وجود نداااه
اس  ،مصداق آن دانساه و حراب ميدانند که ريده ايد
امر ه تعصبات نا جا و هواپرساي و اعما سل قه
اخصي در امور ديني رميگردد .س اري اا اموري که
نسب ه ا عه دع ميدانند ،نادرس اس  ،مثل
زمس ،رجع  ،تا ر سرنوا ( دا) و...
 oتکف ر
اا مهمتريد ويقگيهيياي اعاقييادي آن ،مسيالله تکف يير و
نسب کفر دادن ه مسلمانان اس کييه ديدوسي له و ييا
تکف ر آنها ،جواا کداار و غص امييوا آنهييا را صييادر
ميکنند .اا امان اکلگ ري ايد فرقه تييا امييروا ،حر ييه
تکف ر اا حر ههاي مهم آنان و مورداسييافاده آنهييا ييوده
که توسو آن ه ديگيير مسييلم د چييه اي عه و چييه سييني
نسب کفر دادهاند و مجوا قال و غارت آنهييا را فييراهم
کردند .حا آنکه اجماع مسلمانان ر عدب جييواا تکف يير
اهل قبله اس .
نقد وهابیت از منظر شیعه

 oدر ام نه فکري:
 .1نقد اعاقاد ه جه راي زدا و انديده تجس م و
تدب ه
 .2نقد ااکا ت آنها ه مسالله نبوت و جايگاه آن
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 .3نقد ااکا ت آنها ه انکار فضايل اماب علي 7و
اهل :
 .4تب د مفهوب دق ق توح د و ارد ( هاريد راه طالن
وها )
 .5رد ابهات آنها نسب ه مسا لي مثل توسل ،افاع ،
تبرد ،دع و...
 oدر عرصههاي عملي:
 .1نقد عملکرد آنها در ايجاد تفرقه در جهان اسالب
 .2همسويي و همکاري آنان ا اساعمارگران و
قدرتهاي سامگر
 .3نقد آنان در عرصه تکف ر و کداار مسلم د
نقد وهابیت از منظر اهلسنت

 oنقد کلي:
 -1آن را فانهاي زرگ و ناگوار در حجاا ميدانند که
اعث ايجاد آاوب و فانه در جهان اسالب و حجاا اده
اس .
 -2آي د وها را آي د سام و کداار ميداننييد کييه ييا
سييامگري و کديياار و غييارت ،آي ي د زييود را گسييارپ
دادند.
 -3ادعاهاي آنان را دروغ د و تفرقهگرايانه ميدانند.
 -4پ ونيييد يييا اصيييحاب قيييدرت و اسييياعمارگران اا
ويقگيهاي مهم وها اس .
 oنقد مباني فکري
 -1وها  ،دع اس نه مذه .
 -2نقد جايگاه سلا و وجود سلا ناصالح.
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 -3نقد ديدگاههاي اعاقادي مثل توح د ،ارد ،ايمان
و کفر و ن ز ديدگاه دع در نظر آنها.
 oنقد رويکردهاي وها
 -1تفرقهانگ زي وها در جهان اسالب
 -2فرقهاي ر ضد اسالب و آثار اسالمي
 -3نماد تکف ر و زدون
 -4مخالف ا قرآن و سن
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کالم و عقايد :جلسه پنجم

موضوع :اناظار و مهدوي
زمان اجرا در همه کاروانها مدینه اول :جلسه دهم (ايران) مکان :ايران
سرفصلها:

 .1عق ده اناظار
 .2فلسفه غ ب

اماب عصر(عج)

 .3جامعه آرماني ا عه
 .4ا عه در عصر غ ب
 .5اماب عصر(عج)
 oو دت و ح ات
 oارتباط ا ع ان ا اماب عصر(عج)
 oنا

عامه فقها

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
عقیده انتظار

 oاناظار در اصطالح ه معناي اعاقاد ه فرجاب تاريخ ا عدال
و سعادت جهاني اس و دو عنصر نفي وضع موجود و
نازدنودي اا آن و عنصر اثبات ام د ه آيندهاي رواد و
سارسااي راي آن در ماه اناظار نهفاه اس  .زاساگاه
ايد مسالله ه عصر نبوي ااميگردد که دهها رواي در اره
ظهور ،ندانههاي آن ،ويقگي موعود و ...اا پ امبر 9ه ما
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رس ده اس  .در قرآن آيات  105سوره انب ا 55 ،سوره نور،
 9سوره صا ،و  5سوره قصص ه ايد امر ازاصا دارد.
در دن اي اسالب ،همه مذاه و نحلهها اصل مسالله را
پذيرفاهاند و در تب د و دفاع اا ايد انديده ،کاابهاي
س اري نوااه اده اس  .اب ه ذکر اس رزي اا
اهلسن معاقدند که هنوا مهدي موعود ه دن ا ن امده اس
و در آينده اتفاق زواهد افااد.
 oروايات اناظار :حارا نوار74 ،6 ،؛ کدا الغمة،2 ،
377؛ الکافي،
446؛ کما الديد ،صدوق،1 ،
.21
،2
 oدر منا ع اهل تسند مثل مسند احمد ،صحاح ،سند ا ي داود،
صح ح ترمذي و ديگر کا  ،روايات مهدوي ذکر اده
اس و ه مباحثي مثل فض ل اناظار ،آثار آن و مناظران
واقعي و آس اناسي اناظار ،توجه اده اس .
فلسفه غیبت امام عصر(عج)

 oهمه اسرار و ا عاد و حکم هاي غ ب رواد ن س  .مد
زداوند ماعا ر آن تعلقگرفاه که اماب عصر (عج) در غ ب
ااند و عد اا فراهم ادن ام نههاي ظهور ،تحقق زواهد
ياف  .اتوجه ه حک م ودن زداوند در همه افعالش و ن ز
اينکه مقوله امام  ،امري الهي اس  ،اور داريم که غ ب
ايدان کاري حک مانه اس  ،هرچند که همه اسرار آن راي
ما آاکار نبااد .اماب صادق 7فرمودند« :غ ب اماب
امان(عج) علاي دارد که مجاا ه آاکار کردن آن ن سا م و
حکم غ ب او حکم غ ب هاي حج هاي پ د د اس
و حکم غ ب پس اا ظهور آاکار مياود .مانند جريان
91؛ اثبات
زضر و موسي ( .7حارا نوار،52 ،
الهداة)438 ،6 ،
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 oبرخی از علل غیبت و فلسفه آن

▪ آزمایش و امتحان الهی :آاکار ادن صا مؤمنان
واقعي اا افراد سس ايمان .اماب صادق 7ميفرمايد:
دوره غ ب طو ني مياود تا حق آاکار اود و ايمان
مؤمنان آاکار اده و اا نازالصيها پاد اود( .اثبات
الهداة ،472 ،3 ،ح 150؛ حارا نوار،52 ،
113؛ کما الديد.)239 ،2 ،
▪ حفظ جان امام 7از گزند دشمنان :اماب صادق7
درپاسخ ه عل غ ب فرمودند « :ه دل ل زوق اا کداه
 ،481ح )10-7
ادن( ».کما الديد ،صدوق،
دامنان اسالب همواره ه دنبا يافاد اماب و نا ودي او اا
امان اماب عسگري 7ه عد ودهاند و در صدد قال او
ودند لذا ا غ ب اماب امان(عج) ايد رنامه دامنان
ناکارآمد اد .و ه وس له غ ب  ،جان حضرت حفظ
 ،583ح .)777
گرديده اس ( .اثبات الهداة،3 ،
▪ رهایی و آزادی از بیعت دیگران :در رزي روايات
عل غ ب را آن دانساهاند که ديد وس له حضرت
ناچار ن س در ع و عهد کسي ااد و مانند ساير
ا مه :گرچه ه صورت تق ه ا ظالمان و حاکمان
امان زود ع کند .آنها ناچار ودند راي مصالح
اسالب و مسلم د مدتي حاکمان جور را تحمل کنند و
مباراه علني ا آنها انجاب ندهند .اما در زصو اماب
امان(عج) مد الهي ر آن اس که ع و عهد
کسي ر گردنش نبااد؛ چنانچه اماب رضا 7ميفرمايد:
»
«
(کما الديد ،صدوق ،اب علة الغيبة ،ح 4؛ يوب
الخال )201 ،1 ،
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▪ عدم همراهی و تمکین مردم و سستی آنها :ايد مطل
در زصو ساير ا مه ديده اد و منجر ه اهادت،
اسارت ،اندان و ...راي ايدان گد  .پس ،غ ب ش
اا همه اا ناح ه زود مردب اس و اينکه آنها آمادگي
اب را ندارند .اا سوي ديگر ،ايد غ ب سب تنب ه و
تأدي مردب مياود؛ چراکه اگر آنها ه وظايا زود
در اره اماب معصوب 7عمل نکنند ،سزاس که اماب اا
آنها جدا اود و آنها اا مواه و الطاق اماب
معصوب :رزوردار ندوند که ايد زود ندان غض
و زدم الهي اس  .اماب اقر 7ميفرمايد:
)اثبات
الهداة ،447 ،3 ،ح 38؛ الکافي)343 ،1 ،
اماب اقر 7ميفرمايد« :
» ( حارا نوار)90 ،52 ،
جامعه آرمانی شیعه

 oاتوجه ه تأک د قرآن ر اينکه در آينده ديد حق ر جامعه
دري س طره کامل پ دا ميکند (تو ه 33 ،و ( ،)32آ
عمران( ،)19 ،ما ده( )3 ،سبأ )28 ،و ن ز در آن امان قوب
موعود و صالحان ،جاند د زدا در ام د و آنها حاکم
زواهند (نور )55 ،و ن ز تأک د روايات ر ايد امور (تفس ر
الع ااي158 ،3 ،؛ مجمعالب ان ،کافي)892 ،1 ،
 oجامعه آينده و ويقگيهاي آن در نزد ا ع ان عبارتاند اا:
▪ جامعهاي عدال محور :ايد اميير ارااييمندتريد رهيياورد
عصيييير ظهييييور تلقييييي مياييييود و در روايييييات يييير
عدال گساري حضرت ش اا ساير امييور تأک ييد اييده
اس  .مهدي ام د را پر اا عد و داد ميکنييد (کييافي،
 )338 ،1يا او مبعوث زواهد اييد تييا آن را پيير اا
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عييد و داد کنييد .عدال گسيياري اميياب مهييدي يير پايييه
توح دگرايي انسانها اکل ميگ رد و ايس موحدانييه
راي همگان فراهم مياود.
▪ امن فراگ ر :روايات ا عه و سني اا امن مطلق و
فراگ ر در سطح جهان در عصر ظهور زبر دادهاند .در
مسند ا د حنبل آمده که پ امبر 9فرمود :امن فراگ ر
مياود و نه موجودات حاي ح وانات ا يکديگر
اندگي ميکنند و ه هم ضرر نميانند( .مسند احمد
 ،298حديث 9632؛ الکافي،8 ،
حنبل،15 ،
 ،312ح  )487امن در ا عاد معنوي ،ازالقي،
مع داي ،اقاصادي ،نظامي و ...راي همة مردب اس .
جامعه آن روا ه چ دغدغهاي اا دامنان دازلي و
زارجي ندارد ،چرا که ريده ناامني اا د ميرود.
▪ ريدههاي ناامني ،فقر ،محروم  ،يتقوايي اس  .قرآن
فرمود:
(اعراق)96 ،
 oاکوفايي زردها:
▪ پ امبر 9فرمودند:
( .اعالب الديد)15 ،337 ،
▪ اماب صادق 7فرمود:
 ،11ح  )6سطح فهمها و درد و
(الکافي،1 ،
عقل مردب در آن عصر اکوفا مياود و در پرتوي
توح دگرايي و دينداري که سار مناس راي کنار
زواساههاي نفساني اس  ،انسان اا اسارت نفس آااد
اده و عقل و زردپ ه کار ميافاد:
(الکافي،1 ،

 ،25ح )21

  316عناوین و سرفصلهای آموزشی زائران حج تمتع

•

▪ راد فضايل و نا ودي رذايل ازالقي :در آن جامعه
انسانها در عدال و انصاق کامل هساند و تح
ديد ه ايد امور ميرسند( .نسا  )135 ،چون
تر
عدال در جامعه اس و مردب هم ه ايدسو ميروند.
پس اا رذايل ازالقي مثل حسادت ،ک نه ،تکبر و ...ر
حذر مياوند و حريمها و حرم ها حفظ مياود .اا
ين ااي و
سوي ديگر ،فضايل در پرتو احسا
عزتنفس افراد ه وجود ميآيد و راد ميکند .اماب
علي 7فرمود:
( حار األنوار)316 ،52 ،
شیعه در عصر غیبت

 oا عه در دوره غ ب  ،موظا اس ه جاند نان اماب
امان(عج) ،يعني فقهاي ا عه در امور زود رجوع کند.
،2
(توق ع مبارد اماب امان(عج) ،احاجا طبرسي،
 )283و همچن د در فراهم کردن ام نه ظهور حاکم
اسالب ا فقها همکاري کنند .در واقع ،غ ب ه معني تعط ل
وظايا امام و محروم ام اسالمي اا وجود حضرت
ن س  ،و مردب دون سرپرس و راهنما رها نددهاند و
علماي ديد آنها را هداي و رهبري مينمايند .عالوه ر
اينکه عدهاي هم مساق ماً ه حضورپ مدرق اده و اا
ف ض وجودپ هره مي رند.
 oوظايا ا ع ان در عصر غ ب گسارده و فراوان اس اا
جمله :اناز صح ح نسب ه حضرت و اوصافش،
اناز صح ح اا مقوله مهدوي و اناظار ،مباراه ا مدع ان
دروغ د و انحرافات در ام نه مهدوي  ،انجاب وظايا و
تکال ا ديني زود ا اسافاده و راهنمايي گرفاد اا علما و
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•

فقهاي ديد ،آمادهسااي در زود و ديگران و جامعه راي
ظهور حضرت ،انس و پ وند دا مي و ا راا محب کردن ه
حضرت ،دادن صدقه راي سالماي و نذر کردن راي ايدان،
ان فضايل حضرت و تبل غ مناق ايدان ،دعا راي ظهور
هرچه سريعتر و فر آن حضرت .عمده ايد تکال ا در
آياتي همچون :نسا  ،59 :احزاب ،56 :نحل ،44 :انفا ،41 :
اوري ،23 :سبأ 47 :و آ عمران 31 :آمده و در احاديث
ماعدد ر لزوب داااد اماب و معرف ه او اا جمله
371؛
(الکافي،1 ،
 ،122ح  1و )...اااره اده اس .
ع ون ازبار الرضا،2 ،
امام عصر(عج)

 oاخص اناسي حضرت:
▪ او خليفة اهلل اس ( .کافي193 ،1 ،؛ سوره  )26 ،و
9
در مصادر اهلسن :
.
▪ او اح اگر ديد و رپا کنند قسو در تماب االون اس .
(آ عمران)18 ،
▪ داراي مقاب امام اس  .آيات امام مانند :قره.124 ،
▪ او ثقل قرآن ،م زان هداي و قرآن ناطق اس .
(سند
▪ اا اهل پ امبر 9اس :
ترمذي ،ح 2230؛ ع ون ا زبار ،صدوق،1 ،
297؛ الغيبة)145 ،
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کالم و عقايد :جلسه ششم

موضوع :زاساگاه و اعاقادات زاصه ا عي
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب (عر ساان) مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دواادهم (ايران) مکان :ايران
سرفصلها:

 .1پ دايش ا عه

 .2فرقههاي ا عي

 .3اعاقادات زاصه
 oعدال
 oافاع
 oايارت

 oتوسل
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
پیدایش شیعه

 oتد ع را پ امبر 9ن ان گذارده اس ؛ نا رايد ،تاريخ تد ع
همان تاريخ اسالب اس .
 oد يل پ دايش تد ع در عصر نبوي:
▪ آيه آغاا دعوت (يوبالدار):
(اعرا )214 ،
▪ حديث منزل :
( حار األنوار)266 ،37 ،
▪ حديث غدير
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•

•

فرقههای شیعی

 oامام ه :ه ا عه اثنيعدري و ا عه جعفري مدهور اس که ه
امام منصو دوااده اماب پس اا پ امبر معاقد اس .
 oايديه :فرقهاي اس که ه امام ايد د علي (فراند اماب
سجاد )7عد اا اماب حس د 7قا لند.
 oاسماع ل ه :گروهي که ه امام اسماع ل فراند اماب
صادق 7عد اا آن حضرت اعاقاد دارد.
اعتقادات خاصه شیعه:

 oعدال  :ديد معناس که زداوند در نظاب آفرينش و در
وضع تکال ا و در داوريها و ک فر و پاداپ سام نميکند
و ر اسا عدال رفاار مينمايد.
 oتوسل :واسطه قراردادن اخصي يا چ زي در نزد زداوند،
راي تقرب ه او يا رآورده ادن حاج ها را توسل گويند.
 oايارت قبور :اتوجه ه منا ع اسالمي و س ره مسلم د ،ايارت
قبور هويقه قبور انب ا و صالحان فض ل دارد و ر آن تأک د
اده اس .
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کالم و عقايد :جلسه هفتم

موضوع :معاد
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه هفام (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1معاد در اسالب
 oد يل اثبات معاد
 oويقگيهاي معاد در اسالب

 .2معاد و آثار تر اي و اجاماعي آن
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
معاد در اسالم

 oاعاقاد ه معاد اا ارکان ايمان در اسالب اس  .خش عظ مييي
اا آيات قرآن ه مسالله اندگي پس اا مرگ و جهان آزرت
ازاصا يافاه اس  .ش اا هزار آيه قرآن ويقه معاد اس ؛
(حج)7 ،
مانند
(غافر )39 ،و...
 oرزي اا نابهاي معاد در قرآن عبارت اس اا :يوبالحساب،
يوب القيامة ،يوب البعث ،يوب الحسرة و...
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الا) د يل اثبات معاد:
 -1دل ل او  ،حکم

الهي اس :
(مؤمنون)115 ،
 -2دل ل دوب ،تحقق عدال کامل و واقعي:
)28 ، ( .
 -3دل ل سوب ،رحم الهي:

(انعاب)12 ،
ب) ويقگيهاي معاد در اسالب:
 -1حق و قطعي ودن
(نسا 87 ،؛ اسرا )14 ،
 -2جاودانه و ا دي ودن
(غافر)39 ،
 -3علم و ادراد و رس دن ه حقايق
(عنکبوت)64 ،
 -4درجات و رتريها:
•

( .اسرا )21 ،
معاد و آثار تربیتی و اجتماعی

 -1ايجاد انگ زه در انسان راي انجاب اعما صالح( .کها  10و
قره )110
 -2تقوي ايمان و تقوا ( .قره203 ،؛ اعراق)26 ،
 -3عامل اادارنده اا فساد و گناه و کنار کننده انسان، ( .
26؛ ماعون)113 ،
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و تعهد در انسان( .نحل93 ،؛ کها،

 -4ايجاد حس مسالول
)49
 -5هدفمند ادن اندگي( .مؤمنون)115 ،
 -6جلوگ ري اا سام و يعدالاي( .قصص)39 ،
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کالم و عقايد :جلسه هشتم

موضوع :ص ان و تحرياناپذيري قرآن
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه ياادهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هفام (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

.1
.2
.3

.4
.5

وحي در اسالب
جايگاه قرآن نزد مسلمانان
تدويد و جمعآوري قرآن
د يل تحرياناپذيري قرآن
مصحا اماب علي 7و حضرت فاطمه( 3پاسخ ه ابهات)

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
وحی در اسالم

 oاا مسا ل مهم و مرتبو ا نبوت مسالله وحي اس  .ادراکي
زا اس که زداوند اا ايد راه حقايق و معارق ديد را ه
پ امبر مناقل ميسااد.
o

(اوري)3 ،
o
•

(امر)65 ،
جایگاه قرآن در نزد مسلمانان

 .1هعنوان معجزه پ امبر داراي قداس
مسلمانان اس .

ويقهاي در د
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.2
.3
.4
.5
•

•

و عدب صح

احاديث و روايات وارده

مرجع صح
اس .
مع ار و مق ا سنجش حق و اطل اس .
اير ناي قانونگذاري در جوامع اسالمي ه امار
ميرود.
منبع اصلي ديد و معارق و اصو انديده ،تر و
نظابهاي مخالا اجاماعي در نزد مسلمانان اس .

تدوین و جمعآوری قرآن

 oد يل جمعآوري قرآن ه طور کامل در امان پ امبر:9
 -1نام ده ادن سوره حمد ه فاتحهالکااب اا سوي
پ امبر9
 -2اواهد تاريخي و مساند و قطعي
-3حديث ثقل د
دالیل تحریفناپذیری قرآن

 -1دل ل قرآني :حجر9 ،؛ فصل  41 ،و .42
-2دل ل روايي :حديث ثقل د؛ روايات عرضه کردن حديث ه
قرآن؛ روايات مرتبو ا فضايل قرآن مثل حفظ کردن ،زام
کردب ،قرا و...
 -3حکم عقل ه اينکه تحريا قرآن ا حکم الهي ناسااگار
اس .
• مصحف امام علی 7و حضرت فاطمه:3
مصحا اماب علي 9تفاوتي ا قرآن ندارد ،فقو سورهها ر
اسا ترت نزو چ ده اده اس  .مصحا حضرت اهرا3
کاا ي اس که در آن ازبار گذااه و آينده اس ه معني قرآن
نس .

کالم و عقايد :جلسه نهم

موضوع :حديث ثقل د
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دواادهم (عر ساان)
مکان :مکه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دواادهم (عر ساان)
مکان :مدينه
سرفصلها:

 .1جايگاه عارت و اهل  :در ا عه
 .2جايگاه قرآن و روايات در ا عه
 .3پ وند قرآن و عارت

فص
ل دهم:
ئ
مسا ل سیاسی و اجتماعی

تذکرات اجرایی:

 .1مدتامان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعياً
 60دق قه اس .
 .2امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

اهداف آموزشی کالم و عقاید:

افزايش و تعم ييق صي رت س اسييي و دينييي و معرفييي حييج جييامع و ذوا عيياد و مقا لييه ييا
انديدههاي طرح حج ماحجرانه ،تک عدي و عبادي صرق.
منابع قابلاستفاده در این مبحث:

 .1صح فه حييج  1و  ،2اميياب راحييل(ره) و مقيياب معظييم رهبري(مدظلييه)،
مدعر
 .2ا عاد س اسي و اجاماعي حج ،محمدتقي رهبر ،مدعر
 .3حج در انديده اسالمي ،س د علي قاضي عسکر ،مدعر
 .4مباني ديني و س اسي را

اا مدرکان ،جواد ورعي ،مدعر

توضیحات ،رویکردها و روشها در ارائه این بحث:

 .1نظر ه اينکه حج در انديده اسالمي داراي ا عاد مخالا س اسي ،اجاماعي،
فرهنگي ،عبادي و معنوي اس  ،ضرورت دارد اا طرح تک عدي آن اجاناب
و ه ا عاد س اسي و اجاماعي ايد عبادت فازر ،پردازاه اود.
 .2در طرح مباحث س اسي و اجاماعي اا ارا ه اعارگونه و احساسي مسا ل و
ورود ه مسا ل جناحي و مسا ل روامره س اسي گروهي ،اجاناب و اتوجه ه
انديده حضرت اماب و مقاب معظم رهبري ،جامع و ذوا عاد ودن حج تب د
اود .همانند:
• اماب زم ني(ره) :يکي اا فلسفههاي زرگ حج قض ه عد س اسي اوس
که دس هاي جناياکار راي کو دن ايد عد در کار هساند و( ...
 /111ند )2
• مقاب معظم رهبري :حج اايکطرق مظهر معنوي اس  ،ارتباط ا زدا،
آانا ادن د ا آيات الهي و نزديک ادن هرچه دار انسان ا زدا؛
اايکطرق مظهر وحدت اس ؛ يکپارچگي ام اسالب ،رداااد
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.3

.4

.5

.6

ديوارها و حجابها  ...و اا طرق ديگر ،مظهر را اا دامنان زدا،
را اا مدرک د و ايادي ارد و کفر اس  .اگر اناا اهلل ايد سه
جه در حج ماجسد و مجسم دود ،حج فايده زود را خد ده اس .
در ا عاد اجاماعي و س اسي حج ه حث وحدت ،اجاماع و معارفه مسلم د ا
يکديگر ،را اا مدرکان ،و مسا ل و معضالت امروا جهان اسالب هويقه
مسا ل فلسط د و مقاوم اسالمي و تحک م ازوت اسالمي توجه گردد.
تب د حج و ايارت هعنوان کانون اقادار مسلمانان و ندانه پايداري ديد زدا و
يکااپرساي و تحدي اقادار معنوي و ديدداري مسلمانان ه جهان موردتوجه
قرار گ رد.
اتوجه ه ارايو کدور و جهان اسالب ،انده نگهداااد ام د در مردب و اسافاده
اا ظرف حج راي ارتقاي ام د ه آينده و افزايش سرمايه اجاماعي (اعاماد،
توکل ،همبساگي) اسافاده اود.
اح اي حج ا راه مي و محمدي 9مديون تالپ اماب(ره) و رهبري معظم
انقالب و نظاب جمهوري اسالمي اس  .لذا اايساه اس ايد زدم زرگ
نظاب ،و اصل وفاداري و حماي اا نظاب و پ روي اا و ي و رهبري در ا عاد
س اسي و اجاماعي حج مورد توجه قرار گ رد.
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مسائل سیاسي و اجتماعي :جلسه اول

موضوع :حج ،رهبري و نظاب اسالمي
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه ادم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1ضرورت وحدت ملي و اجاناب اا ازاالفات س اسي ،جناحي و قومي
 .2پاسداري اا مؤلفههاي وحدت خش
 oنظاب اسالمي و رهبري آن
 oاهدا
 oم راثفرهنگي و معنوي اسالب ،ايران و انقالب اسالمي

 .3اکرگزاري اا نعم

نظاب و اهدا

مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:

ضرورت وحدت ملی و اجتناب از اختالفات سیاسی ،جناحی و
قومی

 oوحدت و همبساگي ملي
▪ اسامرار و اساحکاب هر نظاب س اسي اجاماعي مسالزب
همکاري م ان افراد و تأم د ن ااهاي س اسي ،اجاماعي و
فرهنگي اس  .ازاالق منافع ،سل قه ،اور و انديده در
يک جامعه پويا و انده انساني ه وجود ميآيد و امري
طب عي در تماب جوامع دري اس  ،موضوع ايد ن س که
ازاالق را ماذکر اويم .مسالله حا ز اهم ايد اس که
ا پذيرپ ايد ازاالقها هعنوان پديدههايي طب عي و ا
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اسافاده اا راهحلهاي انساني ،مسالم آم ز ،عقاليي و
منطقي ،ديدگاهها را پ رامون محورهاي مهم ،عاب و مورد
قبو پذيرپ اکثري مردب ه همديگر نزديک کن م و اا
ظرف هاي القوه همکاريها ،نظريهها و همدليها در
جه اساقرار و تأم د امن و وحدت ملي سود جوي م.
 oماه و جايگاه وحدت ملي
▪ در سن اديان توح دي« ،زداي واحد» ام مؤمد زود را
ه «وحدت» ،يکپارچگي و دوري اا تفرقه فراميزواند.
حضرت محمد مصطفي 9ن ز ،که آزريد پ ابآور در
ايد سن الهي اس  ،رسال زويش را ر سار اتحاد
مؤمنان و ايمانآورندگان عملي ساز  .توص ههاي مکرر
رسو اکرب 9ه رعاي « رادري» و «وحدت» و تأک د
ر ايد امر که رتري افراد ه يکديگر فقو در «تقواي» آنان
اس  ،اا اهم حفظ يکپارچگي و اتحاد د مسلمانان
حکاي ميکند .ر ايد اسا  ،ام واحده و زرگ
اسالمي راي تحقق فرمان الهي و دساورات پ امبر زود و ا
اعاقاد ه «يد اهلل مع الجماعه» حو اصو مدارکي چون
کااب آسماني واحد ،قبله واحد و پ امبري زاتم انب ا گرد
هم آمدهاند.
▪ در هر ملاي وحدت و همبساگي مردب موجد تالپ
مدارد راي دسا ا ي ه اهداق ملي و مانع وقوع طا انها
و ک نهتوايها مياود .ايد مهم راه رس دن ه سعادت را
که غاي و نهاي محسوب مياود ،فراهم ميکند.
وحدت ملي اا اصو مهم و محوري يک مجموعه ديني و
يکي اا ارکان کارساا ،ن ادي و اير نايي تثب کننده آن
نظاب اس ؛ چنانکه اماب راحل رمز پ رواي انقالب اسالمي

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 331 

کدورمان را در وحدت کلمه زالصه کرد و طبق نظر
صريح ايدان ،اجراي تمامي احکاب ،قوان د و مسا ل
س اسي ،اقاصادي ،اجاماعي ،تر اي و ازالقي و حاي
عبادي و اعاقادي اسالب دون آن محقق نمياود و اگر
تمامي افراد جامعه در تحقق واژههايي همچون عدال و
آاادي اتفاق نظر نداااه ااند و ماحد نگردند ،در صورت
قرار گرفاد اماب معصوب 7در رأ نظاب ن ز امکان تحقق
ه چکداب اا ايد واژههاي ايبا م سر نخواهد اد.
▪ اهم آرامش و انسجاب ملي و رحم و محب در جامعه
تا آنجاس که زداوند ه پ امبر زويش ميفرمايد« :اي
پ امبر رحم  ،اا رحم زدا ود که تو نربزوي و
مهر ان ادي و اگر تندزوي ،سخ د و سخ گ ر
ودي ،حو محورت گرد نميآمدند( ».آ عمران)159 ،
▪ دامنان مل ايران تماب امکانات و ا زارهاي انحصاري
دالمللي زود را ه کار گرفاهاند تا ه طرق مخالا ه
امن و وحدت ملي ايران ضر ه زنند و در م ان صفوق
مردب تفرقه ايجاد کنند تا اوانند نفوذ و سلطه اساعماري
زود را تحم ل نمايند« .ايجاد تفرقه و تضع ا وحدت ملي
ايران ان» و « هوجودآوردن مدکالت اقاصادي راي
ماوقا کردن پ درف کدور» دو روپ عمده دامنان
راي مقا له ا مل ايران و نظاب جمهوري اسالمي مي ااد.
 oتنوع و ازاالق اا ديدگاه اسالب
▪ تنوع نژادی و قومی :همه افراد در ،اا يک مرد و يک ان
يعني همان آدب و حوا آفريده ادهاند( .نسا )1 ،
▪ تنوع زبانی :قرآن کريم همانگونه که آفرينش آسمانها و
ام د را يکي اا ندانههاي زداوند معرفي ميکند ،تعدد و
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تنوع ا انهاي مردب دن ا را ن ز اا ندانههاي زالق جهان
رميامارد( .روب)22 ،
▪ تنوع ادیان :آيات س اري اا قرآن کريم ه اديان مخالا
دري اااره دارد .اما ازاالق اديان در م ان در نبايد ه
درگ ري و نزاع منجر اود؛ ايرا اصل و اسا در م ان
مردب جهان ،همزيساي مسالم آم ز و يکپارچگي و داااد
روا و راسا احاراب ماقا ل مي ااد( .مماحنه)8 ،
▪ عضي اا مهمتريد د يل ايد تنوع عبارتاند اا:
الف) تنوع به منظور شناخت :قرآن کريم حق ق تنوع
دري را ،راهي راي اناز يکديگر معرفي ميکند:
«اي مردب ،ما اما را اا مرد و اني آفريديم و اما را
مل  ،مل و قب له قب له گردان ديم تا يکديگر را
دناس د( ».حجرات)13 ،
ب) رقابت سازنده :قرآن کريم ،انسانها را در جه
ايجاد روح ه رقا ساانده و مثب فرا ميزواند تا هر
گروه اا راه سازاد زويش و تالپ در انجاب امور ز ر
و اايساه و زدم رساني اواند رتري و پ درف زود
را ه اثبات رساند.
 oهمزيساي مسالم آم ز
▪ اا ديدگاه اسالب ميتوان ر ااکا ت تنوع دري غال
اد و ه يک سطح اا همايساي مسالم آم ز دس ياف .
همزيساي ،ه ايد معنا که هر طرق پذيرد که طرق مقا ل
ن ز حق دارد عقايد زود را داااه ااد و ه اعا ر مذهبي
زود عمل نمايد و همه مردب اهرونداني هساند ا حقوق و
وظايا يکسان که راي دسا ا ي ه منافع عمومي و دفع
زطر مدارد ا هم همکاري کنند .قرآن کريم ه لزوب
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•

تضم د حقوق و منافع طرقهاي مخالا و رعاي حقوق
ديگران و احاراب ماقا ل س ار تأک د ميکند .پس ايد همه
انسانها ،علي رغم داااد گرايشها و جه گ ريهاي
مافاوت ،ه يکديگر احاراب گذارند؛ ايرا همگي در
جوهره انساني ا يکديگر مساوياند .اماب علي7
ميفرمايد« :مردب دو قسماند ،يا رادر ديني تو هساند و يا
در زلق مانند تو مي ااند( ».نهج البالغه ،نامه اماره )53
▪ قرآن کريم مسلمانان را ه داااد را طه حسنه و ارتباط ر
اسا احاراب ماقا ل ،احسان ،رعاي حقوق حاي ا
مخالفان ديني زود تدويق ميکند؛ پ مانها و معاهدات
صلح را که پ امبر 9ا قبايل يهود ،مجامع نصراني و
گروههاي مدرد عرب ،ساه ودند ،نمونههايي اا
رقراري روا و انساني مثب ا افراد مخالا ه منظور يک
اندگي مدارد و مسالم آم ز اس « .و ه پ مان وفا
کن د ،که اا پ مان پرسش زواهد اد( ».اسرا « )34 ،و
آنان که چون عهد ندند ،ه عهد زود وفا دارند».
( قره)177،
پاسداری از مؤلفههای وحدتبخش

 oنظاب اسالمي و رهبري آن
▪ جامعه ايران ،جامعهاي اس مانوع و داراي هوي زا
فرهنگي اجاماعي .ايران ا تمدني ديرينه ،ا قبو اسالب،
فرهنگ ايراني  -اسالمي را پذيرف  .هوي ملي ،وحدت
ملي همگرايي و واگرايي د اقواب اا موضوعات مهمي
هساند که حکوم ها در کدورهاي کث را قواب ا آن
مواجهاند .تعدد و تنوع قومي چالشهايي را در قال
تهديد يا فرص راي حکوم ه ارماان ميآورد؛
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نا رايد ايران اسالمي اا جمله کدورهايي اس که اا تنوع
قومي در سازاار جمع اي زود رزوردار اس  ،ولي ايران
جزو معدود کدورهايي اس که اقواب مخالا ،همگي
ومي ايد سرام داند و ذاتاً ه ايران و سرام د زود
دلبساگي و تعلق زاطر دارند.
▪ ر اسا قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اسالب
و مذه جعفري دوااده امامي ديد رسمي اس و
(حنفي ،اافعي ،حنبلي
چهارگانه اهلسن
مذاه
مذهبي
و مالکي) و ا ع ان ايدي ن ز ه عنوان اقل
قانوني انازاه ادهاند .همچن د ايران ان مس حي ،يهودي و
ارتداي ه عنوان اقل ديني پذيرفاه ادهاند و ميتوانند
در حدود قانون ر اسا ک ش زود عمل نمايند.
 oاهدا
▪ ايثار و اهادت ،مفاه مي اراامند در همه جوامع دري
هساند .همه مل ها ه فداکاران ،جانبااان و سلحدوران
زود ه ديده احاراب مينگرند .در آمواههاي اسالمي،
جوهره فرهنگ ايثار و اهادت اا زودگذااگي ،ازال
و آاادمندي هوامندانه و هدفمند اس  .ترويج و اااعه
فرهنگ ايثار و اهادت ،آثار س ار مثب ازالقي،
اعاقادي ،س اسي ،اقاصادي و فرهنگي را در ر دارد .جهاد
مقد اه د و زون پاکي که در ايد راه ه ام د ريخاه
مياود ،عامل قا و پويايي جوامع انساني و تداوب
اراپهاي مقدسي اس که انسان و ارق و عدال و
آاادي در پرتو آنها ،جان و رمق ميگ رند و اسامرار
مييا ند؛ چراکه ريده در قدرت ،قوت ،صبر ،اساقام ،
مباراه ا کفر ،انسجاب ،آزرتزواهي و ظرف ا دارد و
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هر جامعهاي که افراد آن ايدگونه ااند ،مدمو رحم و
نصرت زداوند هساند و ديگر اکس نخواهند زورد که
» (آ عمران)160 ،
إ
▪ در قرآن مج د راي ان ح ات عالي اهدا و مقاب س ار
»(آ عمران،
رف ع و وا ي آنها ،جمله «
 )169آمده اس  .مقاب عند ر هم ،عاليتريد مقاب انساني
اس و ه عبارت ديگر کما نهايي انسان اس که ه چ
حا لي م ان انسان و زدا ،وجود ندارد .در واقع اتصا ه
مقاب ر و ي و لقاي الهي و نهاي کما انسان اس .
▪
( قره )154 ،ايد سوره جايگاه اه د و جاودانگي
ح ات اهدا را ندان ميدهد ،تا جايي که در نميتواند
مقاب رف ع اه د را درد کند.
(آ عمران،
▪
 )139ايد آيه ،عد اا جنگ احد که مؤمنان در جنگ
اکس زوردند ،ناا اد و ميزواهد تذکر دهد که اگر
داراي ايمان اساوار اا د ،راي هم ده رتريد و اما
ااهدان و رهبران رحق ن ز هسا د.
▪
(حج )58 ،در ايد آيه،
پاداپ کساني که راي رضاي زدا هجرت کنند و در
مقا ل اهريمن ان ايساادگي کنند ،راقورواي زا مقرر
ميفرمايد.
▪
(آ عمران )169 ،در ايد آيه ،تفاوت مردن در
سار ا کساني که در راه زدا اه د ادند ،هرواني ديده
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▪

▪

▪
▪

مياود و پادااي زرگ راي ايد گروه در نظر گرفاه
اده اس و آن رواي زوردن در نزد زداوند ماعا
مي ااد .ايد آيه ،اا ويقگيهاي اهدا پرده رداااه که
آنان اندهاند و تماب زصوص ات ح ات را دارا مي ااند .اا
آثار ح ات ،رواي زوردن و راق اس که اهدا ه نحو
احسن اا آن رزوردارند.
(تو ه )20 ،در ايد
آيه ،جهادگران ا ما و جان در راه زدا را رساگاران
وکساني که نسب ه مسابدان يتفاوت ن ساند و در را ر
کافران ق اب ميکنند را تدويق ميکند و پاداپ آنها را
سعادت و مقاب لند و رساگاري معرفي کرده اس .

(نسا  )73 ،در ايد آيه ،اهدا را انسانهايي رجساه و دار
معرفي ميکند و آنها را پ روا واقعي ايد دن ا و آن دن ا و
رواي زور در نزد زداوند و سعادتمند و فاتح و داراي
مقاب لند و ااهد ر ديگر ام ها معرفي ميکند و پاداپ
اهدا را زداوند ر زود مفروم ميداند.
(نسا )74 ،

(آ عمران )157 ،همه گناهان اه د مورد عفو و
مافرت قرار ميگ رد و خد ده مياود.
▪ اهادت ،تجارت و معامله ا زداوند اس که سودمندتريد
معامالت اس ( .تو ه)111 ،
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

اهادت در طو تاريخ و نزد همه اديان الهي داراي اراپ
وده و محبو تاريخي دارد( .تو ه)111 ،
اهادت ،ا تريد رساگاري و فوا عظ م اس ( .تو ه،
)111
ايمان و هجرت و جهاد ،ام نه ،عناصر و عوامل اهادت
هساند( .آ عمران)195 ،
ثواب و پاداپ اه دان اا سوي زداوند ضمان اده و
ضايع نميگردد( .آ عمران)195 ،
اجر و مزد اه دان هد الهي اس ؛ يعني جوار رحم و
رضوان حضرت حق (آ عمران)195 ،
اه دان قبل اا اهادت ه جايگاه زود معرف پ دا
ميکنند( .محمد)6 ،
آثار و اعما اه دان پايدار و جاويد اس و اا د
نخواهد رف ( .محمد)5 ،
اه د ه تماب آراوها و آرمانهاي مقدسش نا ل مياود.
(محمد)5 ،
اه د ه لقا اهلل ميرسد و پ رواي حق قي اا آن اوس .
(آ عمران)158 ،
اهادت ،رجعاي ه م عاد و وطد اصلي اس ( .آ عمران،
)158
اهادت ،معرفيکننده مؤمن د اس ( .آ عمران)153 ،
اهادت ،جامعه را تصف ه و پا يش ميکند( .آ عمران)154 ،
اهادت ،آامايدگاه مؤمن د اس ( .آ عمران)154 ،
اهادت ،رهايي اا مرگ هوده و اراان اس ( .آ عمران،
)145
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▪
▪
▪
▪
•

اهادت ،جامعه را مقاوب و پويا نموده مدااق ايثار ميسااد.
(آ عمران)139 ،
اه د ،ه کما نهايي رس ده و زرگتريد عارق اس .
اه د ،همند د پ امبران و صديقان مي ااد( .نسا )69 ،
در عرفان عملي ،اه د عالوه ر زودسااي ،ديگرسااي و
اصالح اا ارکان طريق اس ( .تو ه)112 ،

میراثفرهنگی و معنوی اسالم ،ایران و انقالب اسالمی

 oيکي اا رسال ها و مسالول ها در طو تاريخ در همه عصرها و
همه تمدنها و کدورها اناقا دادن اراپهاي حاکم ر جامعه
اس  .حفظ ،اعاال و اناقا اراپهاي اص ل فرهنگي و ديني و
اورهاي مطلوب اجاماعي رفاارهاي ماعالي فردي و جمعي اا
اساسيتريد رسال هاي همگاني اس  .پ امبر گرامي ،9ا
ترويج فرهنگ جهاد و اهادت توانس ا جمع اندد و ناتوان
( ه لحاظ مادي) مسلمانان اول ه ،نصرت و ياري زداوند ماعا را
کس کرده ،زرگتريد ضر هها را ر پ کر کفر و ارد اده و
سب تثب و گسارپ سريع اسالب اود.
 oمهمتريد دسااوردهاي دازلي عبارتاند اا :اطاع اا مقاب
و ي تا پاي جان ،صبر و اساقام  ،اعاماد هنفس و زود اوري،
تقوي اورهاي ديني ،ايجاد هوي و هدق مدارد ،اکوفايي
اساعداد و زالق  ،تفکر س جي ،تحک م وحدت ملي ،راد
فضايل ازالقي و اجاماعي ،الگوسااي راي جامعه اا طريق
حماسهآفريني ،امر همعروق و نهياامنکر و اح ا و اااعه سن ها
و اراپهاي الهي ،حضور داوطلبانه و مدارک فعا  ،همبساگي
اجاماعي ،اعاماد اجاماعي ،تجلي ايثار و مقاوم  ،تحک م روا و
اجاماعي و روح رادري ،زلق آمواههاي عرفاني ،تکرار کر ال و
تجلي عااورا ،تحک م ن ان زانواده ،تقوي و زوداتکايي و
اساراتقي اادارندگي دفاعي.

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در موسم 339 

 oمهمتريد دسااوردها و ناايج دالمللي و منطقييهاي عبارتانييد اا:
تثب و گسارپ عزت و اقادار جمهوري اسالمي ايران ،تضييم د
اسيياقال و حفييظ تمام يي ارضييي کدييور در مقا ييل اجانيي و
گانگان ،گسارپ اساراتقي دفاعي ،الگوي مباراه ا قييدرتهاي
زرگ ،سااپناپذيري در مقا ل دامنان ،اثبات مظلوم ايران ه
جهان ان ،کمک ه مساضييعف د و رپييايي عييدال و آاادي و رفييع
ظلم و فانه ،راد روا و س اسي و ديپلماسي ،تأم د امن ي منطقييه،
کارآمدي ديييد اسييالب ،اکسي اسيياراتقي رژيييم صه ون سياي و
آمريکا.
 oاکرگزاري اا نعم نظاب و اهدا
▪ اکر و سپا هعنوان فض لاي ازالقي مورد تأي د و تأک د
عقل و عقالس  .هر انساني هحکم عقل ه ايد نا جه
ميرسد که مي ايس در را ر هرگونه کاري و يا نعماي
که ه وي ميرسد ،اکر کند .در هنجاراناسي ن ز که در
حواه علوب تر اي و اجاماعي اا آن حث ميکنند،
سپاسگزاري هعنوان عملي مف د و ساانده و ا زاري
تدويقي موردتوجه اس .
▪ گساره معنايي اکر :ثناگويي در را ر نعم و خدش را
اکر گويند .اکر ،يکي اا رتريد اعما انساني و داراي
فض ل س ار اس و اا سه عنصر علم ،حا و عمل
تدک ل مياود که علماي ازالق آن را ه حق ق اکر
تعب ر کردهاند .ه ايد معنا که اخص ايد اا نعم و
نعم دهنده زويش آگاهي کامل داااه ااد و تح
تأث ر ايد علم و دانش ه حالاي عاطفي و احساسي رسد
که زضوع و زدوع در را ر نعم دهنده نمونهاي اا آن
اس  .آنگاه در مقاب عمل آنچه را احسا کرده ندان
دهد و اکرگزار ا اني و عملي نعم ااد.
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 oفرهنگ اکرگزاري درآمواههاي ديني

▪

( .لقمان)12،

▪
( قره)152 ،
▪
▪ حضرت علي 7در موارد ماعددي ه اهم اکر و
فض ل آن اااره کرده و ميفرمايد« :حمد و سپا سزاي
زداوندي اس که حمد را ه نعم ها و نعم ها را ه
اکر پ وند اده و ه اااي نعم ها حمد را واج کرده و
اکر را سب فراواني آنها قرار داده ،ر نعم هايش او را
حمد ميکن م چنانکه ر اليش سپاسگزاريم( ».نهج
البالغه ،زطبه )113
 oارکان و ااکا اکرگزاري
▪ اماب زم ني (ره) راي اکر سه رکد ان مينمايد:
 .1معرف ه زداوند ماعا و صفات که يق اتصاق
ه زداوند ماعا اس .
 .2حالاي که ندانگر ايد معرف و موج زضوع و
تواضع در را ر زداوند ماعا اود.
 .3عمل و پايبندي ه دساورات و فرمانهاي الهي که
ثمره حال تواضع و اکرگزاري اس .
 oااکا مخالا اکرگزاري
الا .اکر قلبي
ب .اکر ا اني
 .اکر عملي
( .امر)7 ،
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 oرهاورد و ثمرات اکرگزاري
▪
(ا راه م )7 ،اا اثرات قا لتوجه اکر فزوني نعم
اس و اا اثرات کفر نعم  ،عذاب پروردگار مي ااد.
▪ ثمره اکر ماوجه زود انسان اس زداوند ميفرمايد:
(لقمان)14 ،
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مسائل سیاسي و اجتماعي :جلسه دوم

موضوع :مسالول هاي اجاماعي و س اسي اا ران
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه نهم (ايران)
سرفصلها:

 .1اوضاع جهان اسالب و همدردي و همراهي
 .2غ رت ديني در دفاع اا مسلم د
 .3رعاي

االون جمهوري اسالمي ايران در سفر

مکان :ايران
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مسائل سیاسي و اجتماعي :جلسه سوم

موضوع :ازوت اسالمي
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب (عر ساان) مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دواادهم (ايران) مکان :ايران
سرفصلها:

 .1ضرورت و ن ااها
 oدامني مدارد
 oمنافع مدارد
 oمعضالت و مدکالت جهان اسالب
 .2همگرايي و تقري مذاه اسالمي
 .3آس

ها و عوامل تفرقه
 oتعص

و جهل

 oتوطاله اساعمار و اساکبار
 oفرقهگرايي و قوبگرايي
مباحث کلیدي:

✓ در زصو
•

محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
تأکید قرآن و احادیث بر وحدت اسالمی

 oازوت م ان مسلمانان:
(حجرات)10 ،

.

( .آ عمران)103 ،
 oمودت د مسلمانان:
( .روب)21 ،
( .مريم)96 ،
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o
o
o
o
o

o

o

الف م ان مسلمانان:
( .آ عمران)103 ،
رحم مسلمانان ر يکديگر:
( .فاح)29 ،
.
رأف مسلمانان:
(حديد)27 ،
پ امبر زدا 9در حديثي ميفرمايند:
 ( .حار األنوار)331 ،29 ،
در حديث ديگري اا پ امبيير اکييرب 9نقييل اييده:
( .مسييادرد الوسييا ل،9 ،
)49
اماب علي 7ن ز در وصا جماع ميفرمايد« :
(نهج البالغه)184 ،1 ،
».
(نهجالبالغه ،نامه )47
اماب صادق 7فرمود:
(وسا ل الشيعة،12 ،

•

)204

راهکارهای وحدت اسالمی

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قرآن کريم
توح د و يکااپرساي
س رۀ نبوي
کعبه ،مرکز ندر توح د و کانون اتحاد
ديد اسالب
منافع و هدقهاي مدارد
دامد مدارد
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•

موانع تقریب و وحدت اسالمی

.1
.2
.3
.4

ازاالفات کالمي و فقهي
ازاالفات قومي
کجفهميها و ارا ه تفس رهاي مافاوت اا اسالب
توطالههاي اساعمار و قدرتمندان ايادهطل
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مسائل سیاسي و اجتماعي :جلسه چهارم

موضوع :را

اا مدرک د

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه ادم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه سوب (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1مباني و ضرورت ( را
 .2را

در قرآن و س ره معصومان):

اا مدرک د اا منظر اماب زم ني(ره) و مقاب معظم رهبري

مباحث کلیدي:

✓ در زصو محاواي موضوعات ايد جلسه ،موارد ذيل توص ه مياود:
• را  ،تعب ري قرآني ه مفهوب زاري و اجاناب اا مدرک د و
دامنان مسلمانان و قطع پ وند ا آنهاس  .در قرآن ،گذااه اا
نکوهش و مذم ارد و مدرکان ،ر ضرورت گسساد پ وند
اا مدرکان و توص ه جدي ه مقا له ا آنان در آيات مخالا تصريح
اده و آياتي در را انب ا اا مدرکان و اعالب زاري آنها اا ارد
در سورههاي ماعدد آمده اس .
• ه گواهي قرآن ،را اا مدرکان در ام هاي پ د د ن ز وده و
پ امبران آن ام ها اعالب را نمودهاند که نمونه ارا آن حضرت
ا راه م 7و يارانش ودند .ا ظهور اسالب و عث پ امبر ،9ايد
امر در ديد اسالب ه او زود رس د« .اعالن را اا مدرکان» جز
ينفک توح د اس  .اساساً دعوت ه «دوري جساد اا طاغوت»،
ن مي اا رسال مبعوثان اس وهمه پ ابآوران الهي راي ا الغ ايد
پ اب رانگ خاه ادند .را اا دامنان زدا اا ا عاد س اسي ،اجاماعي،
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اعاقادي و تر اي مطرح اس و مؤمد ،ه حکم انگ زه ايماني و ا
تأسي ه زدا و رسو  ،مي ايس اا هرچه که سد راه رس دن ه
زداس و هر کس که در مقاب زصوم ا زلق اوس  ،تبري جويد
و عُلقه روحي و عملي زود را قطع کند و ا دامنان زدا طرح
دوساي ن فکند( .مجادله)22 ،
• آيات ماعددي اا قرآن ه را اا کافران و مدرکان و نبرد ا
دامنان زدا و زاري اا اعما و جرا م آنان فرمان ميدهد .اا جمله
در آغاا سوره مبارکه مماحنه که ه اسوه ودن ا راه م در امر را
اااره دارد ،و همچن د در پايان آن سوره ،مؤمنان را اا دوساي ا
دامنان زدا و آنان که مورد غض زداوند قرار گرفاهاند رحذر
داااه اس  .پ امبر و پ روانش ،درحاليکه ا مسلمانان ا رحم و
رأف رفاار ميکنند ،ا کفار و مدرکان ادت عمل ه زر ميدهند:
(فاح)29 ،
• نفي سلطه و تولي کفار
دساه ديگر ،آياتي اس که هرگونه سلطهاي را ر مسلمانان
اا سوي کفار و مدرکان نفي ميکنند:
(نسا  )141 ،اساساً سر اعالن را اا
مدرکان و مساکبران عالم ،مقا له ا ايادهزواهي و
سلطهطلبي آنها و مقا له آنان ا موحدان و مظلومان اس .
• حج و را اا مدرکان
 oکعبه ،مرکز توح د و يکااپرساي
در آيات و احاديثي که در اره ناي کعبه توسو ا راه م
زل ل و ن ز اعما و مناسک حج وجود دارد « ،را اا
مدرکان» ،جز ي اا وظايا موحدان عالم در ايد مرکز
توح د و يکااپرساي امرده اده اس :
(حج)26 ،
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 oقطعنامه را
زداوند در سوره مبارکه « را » يا «تو ه» رزورد صريح و
قاطع و اعالب جنگ ا مدرکان و پ ماناکنان را فرمان داده
اس و آيات را در اجاماع عظ م حج که مسلمانان و
مدرکان در موسم حضور داااند و در ع د قر ان يا عرفه که
قرآن حج اکبرپ نام ده ،هصورت رسمي ه امر پ امبر9
ا ان اماب علي 7تالوت اد ( .را )1- 3 ،
 oکعبه ،محور آاادگي و ق اب نا
کعبه را « عا ق» نام دهاند؛ يعني اا سلطه هر مالک و
سلطاني آااد اس  .اساساً کعبه مرکزي اس تا انسانها زود
را اا سلطه طاغوتهاي روني و دروني ،آااد کنند .اا س ره
حضرت ا راه م 7و ق اب و اساقام مردب در طو تاريخ،
اسافاده مياود که «کعبه» پايگاه ق اب و حرک مردب وده
اس .
 oنقش را اا مدرک د در جهان اسالب
الا) نفي قدرتهاي اساکباري
ب) اتحاد و انسجاب مسلمانان
) آگاهي و داري سادهد ن
د) ررسي مسا ل و مدکالت جهان اسالب و آگاهي
اا نقدههاي اوب گانگان
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مسائل سیاسي و اجتماعي :جلسه پنجم

موضوع :ام د ه آينده
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دهم (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ادم (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1پ درف هاي علمي

 .2علوب فضايي و هساهاي
 .3فناوريهاي نويد

 .4قدرت دفاعي و نفوذ منطقهاي
 .5راد سرمايه انساني

 .6ضرورت همکاري و هم اري مردب و نظاب

فص
ل یازدهم:

سالمت و بهداشت

تذکرات اجرایی:

 .1ايد مبحث صرفاً توسو پزاکان مورد تأي ييد مرکييز پزاييکي حييج و
ايارت که ه کاروان دعوت زواهند اد ،ارا ه اود.
 .2مدتامان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعياً
 150دق قه اس .
 .3امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .
منبع قابلاستفاده در این مبحث:

* راهنماي سالم

در حج ،مرکز پزاکي حج و ايارت

سالمت و بهداشت :جلسه اول

موضوع :توص ههاي قبل اا عزيم
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1معاينات پزاکي قبل اا سفر و روند احراا اساطاع جسمي
 .2ضرورت همکاري کامل ا پزاک کاروان در انجاب معاينات قبل اا اعزاب
 .3لزوب رعاي مسا ل هداااي در جلسات آموااي جه پره ز اا ا اال ه
ماريهاي واگ ر (همانند آنفلوانزا و کرونا)
 .4تزريق واکسدهاي موردن اا
 .5پ گ ري و درمان مدکالت جسمي
 .6ارداري و حج تماع
 .7ضرورت همراه داااد داروهاي تخصصي يا فوقتخصصي
 .8لوااب و تجه زات هداااي و پزاکي موردن اا اا ران
 .9همراه داااد سوا ق درماني هويقه ماران ديال زي ،ماريهاي مزمد و...
 .10سالم ماران در معرم زطر (قلبي عروقي ،ديا اي ،تنفسي ،کل وي،
ماريهاي ام نهاي ديگر)
 .11وضع ته ه دارو در عر ساان
 .12داروهاي ممنوعه و مخدر در عر ساان
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سالمت و بهداشت :جلسه دوم

موضوع :هداا فردي
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه چهارب (ايران)

سرفصلها:

 .1هداا دس
 .2هداا پا
 .3هداا کل دن
 .4هداا پواش
 .5هداا

اساراح

 .6هداا

دهان و دندان

 .7عدب اساعما دزان ات
 .8لوااب فردي و ازاصاصي

مکان :ايران
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سالمت و بهداشت :جلسه سوم

موضوع :هداا تاذيه
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه ادم (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

 .1تا ر عادات غذايي در سفر حج
 .2توص ههاي غذايي (اجاناب اا ههمراهداااد مواد غذايي فاسدادني)
 .3توص ه ه رواهداران
 .4رژيمهاي غذايي
 .5رنامههاي غذايي ماران زا

و ماران قلبي و عروقي ،ديا اي و...

(غذاهاي رژيمي در عر ساان)
 .6هداا
 .7ممنوع

نوا دن
ردن غذا توسو اا ر ه اتاق
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سالمت و بهداشت :جلسه چهارم

موضوع :ماريهاي اايع و مهم در حج و راههاي پ دگ ري اا آن
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه نهم (ايران)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه ياادهم (ايران)
مکان اجرا :ايران
سرفصلها:

 .1توض ح پ رامون ماريهاي اايع در اياب حج
 .2رعاي هداا مح و هال و هداا فردي
 .3زودمراقباي در را ر ماريهاي عفوني و واگ ر (همانند آنفلوانزا و کرونا)
 .4پ دگ ري اا گرماادگي
 .5گرفااريهاي تنفسي در اياب حج (پ دگ ري ،درمان و مراقب هاي اب)
 .6ماريهاي قلبي عروقي در حج
 .7ازاال ت اايع روانپزاکي در حج
 .8سوزاگي
 .9گرفااريهاي عضالني و اساخواني
 .10ماريهاي دساگاه گواراي (يبوس  ،مسموم غذايي و)...
 .11سوانح و حوادث
 .12مدکالت چدم
 .13عرقسوا

سالمت و بهداشت :جلسه پنجم

موضوع :هداا مح و و زدمات درماني در حج
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب (عر ساان) مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب (عر ساان)

مکان :مکه

سرفصلها:

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

تضم د سالم

رعاي نظاف و هداا در اتاقها و مح و اندگي جه
و جلوگ ري اا روا ماريهاي واگ ر
توص ههاي اب در اسافاده اا سرويسهاي هداااي
رعاي هداا در ز ا انها و اماکد عمومي و همراه داااد دساما
کاغذي
اسافاده اا طريهاي آبمعدني يک ارمصرق
اساحماب رواانه ،اساد مرت پاها و جوراب ،جه جلوگ ري اا ايجاد
وي د در فضاهاي عمومي و اتاقها عال م س ر م ا ز و ر د گ ي  ،آ ن ف ل و ا ن ز ا و
ک ر و نا و اج ا ن ا ب اا م ص ر ق ز و د س ر انه د ار و
اساد م وهها قبل اا زوردن
ارا ه زدمات درماني ا س سام ارجاع ه مراکز درماني و مارساانهاي
عر ساان و توص ههاي زا در مورد آنها
روا حوادث و اعزاب ماران ه مارساان
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سالمت و بهداشت :جلسه ششم

موضوع :سالمندان و هداا روان
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه چهارب (عر ساان)

مکان :مدينه

زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه چهارب (عر ساان)

مکان :مکه

سرفصلها:

 .1مقاض ات اندگي دساهجمعي
 .2مالحظات ويقه سالمندان
 .3آرامش و هداا رواني در سفر حج
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سالمت و بهداشت :جلسه هفتم

موضوع :سالم در مناسک حج
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه ادم (عر ساان)

مکان :مکه

سرفصلها:

 .1توص ههاي ويقه مسجدالحراب

• توص ههاي ويقه طواق
• توص ههاي ويقه سعي د صفا و مروه

 .2سالم در اياب تدريق

• توص ههاي ويقه وقوق در عرفات ،مدعرالحراب و مني
• وقوق اضطراري ماران
• حلق هداااي

• توص ههاي ويقه رمي جمرات
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سالمت و بهداشت :جلسه هشتم

موضوع :هداا پس اا سفر
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دواادهم (عر ساان)

مکان :مکه

زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دواادهم (عر ساان)

مکان :مدينه

سرفصلها:

 .1رعاي

هداا در ااديدها

 .2مراجعه ه پزاک در صورت روا عال م غ رعادي
 .3رعاي آرامش و هداا

رواني پس اا سفر

فص
ل دوازدهم:

ئ
مسا ل اجرایی

تذکرات اجرایی:

.1
.2
.3
.4

ايد مبحث توسو مديران محارب کاروانها ارا ه مياود.
مييدت امييان در نظيير گرفاييه اييده ييراي ايييد مبحييث در ايييران و موسييم،
مجموعاً  630دق قه اس .
امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .
ه دل ل تفاوت چ نش در ارا ه رزي مطال در کاروانهاي مدينييه او و
مدينييهدوب ،همچن ي د وجييود جلسييات ويييقه کاروانهيياي مدينييه او يييا
مدينهدوب ،توجه مضاعا در امييان و مکييان ارا ييه مباحييث ،مييورد اناظييار
اس .
منابع قابلاستفاده در این مبحث:

 .1خدنامهها و دساورالعملهاي ساامان
 .2کااب جامع آمواپ اا ران حييج تماييع در حييواه اجرا ييي ،سيياامان
حج و ايارت
 .3راهنماي ياوران حجا  ،معاون فرهنگي عثه مقاب معظم رهبري
 .4رنامه فرهنگي حج تماع  ،1441/1399معاون فرهنگييي عثييه مقيياب
معظم رهبري

گفتار اول :جلسات آموزشی رد اریان
مسائل اجرايي :جلسه اول

موضوع :معرفي کاروان و ساامان دهندگان حج
سرفصلها:

 -1معرفی کاروان
o

مدخصات کاروان
معرفي عوامل اجرايي کاروان
انواع اعزاب کاروانهاي حج تماع
درجه کاروان
گروه ق ماي کاروان
مبالغ درياف اده اا اا ران ا چه مواردي اس ؟
حدود اماني تدرق ه سرام د وحي و مدت اقام
امور اداري کاروان
سرويس درياف پ امک و پ امکهاي کاروان
حضور کاروان در فضاي مجااي و ابکه اجاماعي
ندريه کاروان
مسا قات کاروان
نظرها ،پ دنهادها و اناقادهاي اا ران محارب
ندانهها و رنگهاي ازاصاصي کاروان

o

عثه مقاب معظم رهبري
ساامان حج و ايارت

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 -2سازماندهندگان حج (معرفی سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری)
o
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o

مرکز پزاکي حج و ايارت
کارگزاران امور ايارتي
مديران کاروان حج تماع
روحان ون کاروان حج تماع
مديران مجموعه حج (مدير هال)

o

مراحل و گابهاي اصلي در سفر حج
هدق اا اناز و کس آمادگي قبلي
راههاي اناز سفر و کس آمادگي قبلي
اهم جلسات آموااي
مسالول هاي مهم اا ران در قبا جلسات آموااي
موضوعات اجرايي مورد حث در جلسات آموااي
طو امان و تعداد جلسات آموااي
تنوع جلسات آموااي
تاريخ رگزاري جلسات آموااي
رنامه آمواپ عملي مناسک و اعما حج تماع
آمواپ اا ران در فضاي مجااي
کا موردن اا اا ران
توص ه ه صبر و سعهصدر
ثب زاطرات سفر
ته ه ف لم و عکس اا کاروان

o

وظايا و مسالول ها
سازاار و ترک اعضا
فرايند اناخاب
دعوت ه همکاري و اناخاب نمايندگان در جلسه آتي

o
o
o
o

 -3شناخت بعد اجرایی سفر حج
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 -4نمایندگان زائران کاروان
o
o
o
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مسائل اجرايي :جلسه دوم

موضوع :اساطاع

جسمي و رواني اا ران ،ياوران حجا و گروه ندي اا ران و ...

سرفصلها:

 -1استطاعت جسمی و روانی زائران برای سفر حج

o
o
o
o
o
o
o

هدق اا معاينات پزاکي اا ران
اروع فرايند معاينات پزاکي اا ران ا تع د پزاک معامد اا
سوي مرکز پزاکي ساامان حج و ايارت
قطعي نمودن ثب ناب اا ران در کاروان
ارا ه اطالعات صح ح ه پزاک معامد
تدرق ه حج دون احراا اساطاع
اسامرار اساطاع جسمي و رواني اا ران
سوا ق پزاکي اا ران

 -2یاوران حجاج و گروهبندی زائران

o
o
o
o
o
o

اهداق ياوران حجا
گروه ندي اا ران کاروان
توص ههاي اناخاب گروه
اتو و هاي کاروان
مالحظات کاروان در تنظ م گروهها ،اتاقها و اتو و ها
دعوت ه همکاري و اناخاب ياوران حجا در جلسه آتي

o
o
o
o
o
o

گزاراي اا ترک اا ران کاروان
مع ارهاي اناخاب هماتاقي
مالحظات کاروان در چ نش اتاقها
اناخاب هماتاقي در جلسات آتي
ويقگي سفرهاي دساهجمعي
رمز و راا داااد سفري آراب و دون دغدغه

 -3نحوه انتخاب هماتاقی

 -4فرصتها و آسیبپذیریهای زائر قبل از سفر حج
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مسائل اجرايي :جلسه سوم

موضوع :اهم
سرفصلها:

پواش اا ران ،مواد مخدر و ملزومات سفر

 -1اهم پواش اا ران
 oپواش اا ران ايراني در حج
 oحساس مأموريد عر ساان ه حجاب انوان اا ر
 -2مواد مخدر و دزان ات در سفر حج
 oاعا اد چ س ؟
 oمواد اعا ادآور کداباند؟
 oداروهاي روانگردان کداباند؟
 oعوارم مواد مخدر و اعا اد
 oقانون مباراه ا مواد مخدر
 oمجاااتهاي قانوني اا ران حامل مواد مخدر
 oکنار ار و لوااب اا ران در فرودگاه مبدأ قبل اا اروع سفر
 oکنار ار و لوااب اا ران در فرودگاه مقصد در کدور عر ساان
 oقوان د عر ساان پ رامون جرا م مواد مخدر و روانگردانها
 oوضع ااداااگاههاي عر ساان
 oجاسااي کدا اده مواد مخدر در لوااب و ار اا ران
 oوضع فرد معااد در طي سفر حج
 oتکل ا افراد معااد ه مواد مخدر
 oمصرق دزان ات در سفر حج
 oمالحظات مر وط ه اساعما دزان ات
 oمجااات اساعما دزان ات
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 -3ملزومات سفر
 oدساه ندي ملزومات فردي سفر حج
 oملزومات احراب
 oساير اقالب موردن اا
 oمالحظاتي در زصو ملزومات سفر
 oوسايل ماحدالدکل
 oهزينه مرتبو ا کل ه اقالب ماحدالدکل
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مسائل اجرايي :جلسه چهارم

موضوع :سوغاتي در سفر حييج ،مجييوا زييرو اا کدييور ،ارا مسييافرتي اا ييران و ذ ييح
قر اني حجا
سرفصلها:

 -1سوغاتي در سفر حج
 oآس ها و آف هاي ااارگردي
 oتوص ه اا ران ه ته ه سوغاتي اا دازل کدور
 oتوص ههايي در اره ااار و زريد
 oازالق اسالمي در ته ه سوغاتي
 -2مجوا زرو اا کدور راي سفر حج
 oمداغل و افراد ن اامند ازذ مجوا زرو اا کدور
 oمداغل و افرادي که ن اامند ررسي ممنوعالخرو نبودن هساند
 oرزي نکات مهم در زصو زرو اا کدور
 -3ارا مسافرتي اا ران
 oپو رايج در کدور عر ساان و نرخ را ري آن
 oتبديل ارا ه ريا عر ساان
 oم زان ارا مجاا همراه اا ر
 oته ه ارا
 oقوان د ارا در عر ساان
 oرزي نکات ايمني در مورد ارا
 oعوارم ه همراه آوردن پو ايراني
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 -4فريضه ذ ح قر اني حجا
 oذ ح قر اني حجا در قديما ياب
 oطرح تمرکز در ذ ح قر اني حجا
 oفرايند ذ ح قر اني حجا ايراني
 oامان ذ ح قر اني حجا
 oهزينه قر اني حجا
 oوکال نامه ذ ح قر اني حجا
 oاقرار ه ن ا مدير کاروان در ذ ح قر اني حجا
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مسائل اجرايي :جلسه پنجم

موضوع :فرايند اسکان حجا  ،محل اقام

کاروان ،ارتباط تلفني و تاذيه اا ران

سرفصلها:

 -1فرايند اسکان حجا
 oتا رات اسکان اا ران در سا هاي از ر
 oمقايسه وضع اهرهاي مکه و مدينه در زصو اسکان اا ران
 oتراکم جمع و تردد اا ران
 oآبوهواي اهرهاي مکه و مدينه
 oوضع هالها در اهرهاي مکه و مدينه
 oمناطق پنجگانه اساقرار اا ران در مکه
 oسرانه اسکان اا ران در قوان د و مقررات عر ساان (تصريح)
 oدرجه ندي هالهاي مکه و مدينه
 oگروه ق ماي
 oظرف اسکان و سرويسدهي در هال
 oلوااب و امکانات هال
 oاسافاده اا آسانسور در هال
 oکارت (کل د) درب اتاق
 oاساقرار در اتاق
 oتنظ م فضاي دازل اتاق
 oسرويسهاي هداااي هال
 oسالد غذازوري هال
 oايمني و سالم در هال
 oاسادوي البسه اا ران در مکه
 oمصرق آب ارب در هال
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 oارا ه زدمات در هال
 oتردد در مکانهاي عمومي هال
 oزرو کاروان اا هال
 -2محل اقام کاروان
 oهال محل اقام کاروان در اهر مکه مکرمه
 oهال محل اقام کاروان در اهر مدينه منوره
 oمدير مجموعه در مکه مکرمه
 oمدير مجموعه در مدينه منوره
 -3ارتباط تلفني اا ران
 oد يل اصلي لزوب داااد تلفد همراه راي اا ر
 oتلفد همراه ضرورتي اجانابناپذير
 oانواع س مکارتهاي تلفد همراه
 oمالحظات اسافاده اا س مکارتهاي ايراني در عر ساان
 oمحدودي اينارن هالها و اسافاده اا س مکارتهاي اعاباري عر ي
در طي سفر و ساههاي اينارن
 oنحوه تما
 oاسافاده اا نربافزارهاي ارتباطي
 -4تاذيه اا ران
 oعواملي که در رنامهريزي غذايي اا ران مؤثر اس
 oته ه غذاي اا ران در سا هاي قبل و مقايسه آن ا وضع فعلي
 oوضع طبخ و توايع غذا در آاپززانههاي مرکزي
 oوعدههاي غذايي اا ران
 oنکات مهم در زصو تاذيه اا ران
 oغذاي رژيمي
 oته ه و توايع اقالب مصرفي رواانه اا ران
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مسائل اجرايي :جلسه ششم

موضوع :حملونقل ،زدمات درماني و مه و راهنمايي حجا
سرفصلها:

 -1حملونقل در سفر حج
 oانواع حملونقل
 oحملونقل هوايي
 oحملونقل ام ني
 oايابوذهاب اا ران در مدينه منوره
 oايابوذهاب اا ران در مکه مکرمه
 oتوص ههاي مهم در زصو ايابوذهاب اا ران
 -2زدمات درماني
 oمرکز پزاکي حج و ايارت
 oزدمات مرکز پزاکي حج و ايارت در حج تماع
 oزدمات پزاکي و آمواپ سالم و هداا ه اا ران قبل اا سفر
حج
 oارا ه زدمات درماني ه اا ران در طو سفر
 oارا ه زدمات هداااي در طو سفر
 oسطح ندي زدمات درماني در حج (نظاب ارجاع مار)
 oنکات مهم در زصو اعزاب مار ه مارساانهاي عر ساان
 -3مه اا ران
 oمه ار
 oمه عمر ،حادثه و درمان
 oاعابار اماني مهها
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 -4راهنمايي حجا
 oهدق اا راهنمايي حجا
 oامدادگري و امدادياري در حج
 oنحوه راهنمايي اا ران در حج
 oراهنمايي حجا در مدينه منوره
 oراهنمايي حجا در مکه مکرمه
 oگمادگي و جاماندن اا کاروان
 oکارت اناسايي اا ر
 oچگونگي رزورد ا اا ران گم اده ايراني
 oامارهتلفدهاي اضطراري و ضروري عر ساان
 oفض ل هاي امدادرساني در ديد مب د اسالب
 oنربافزار مورداسافاده اا ران

بخش اول :جلسات آموزشی عموم زائران در ایران 371 

مسائل اجرايي :جلسه هفتم

موضوع :مالحظات حضور در حرم د اريف د ،مدينه منوره و مکه مکرمه
سرفصلها:

 -1مالحظات حضور در حرم د اريف د
 oايدها و نبايدها در حرم د اريف د
 oجداکردن امان زريد اا امان رفاد ه حرب
 oمالحظات اسافاده اا تلفد همراه در حرم د اريف د
 oانجاب اعما زرافي در حرم د اريف د
 oتلص ق
 -2مالحظات حضور در مدينه منوره
 oمدتامان حضور در مدينه منوره
 oمسا ل مر وط ه قبرساان ق ع
 oمالحظات مهم اجرايي راي ايارت قبرساان ق ع
 oساعات تدرق ه قبرساان ق ع
 oرنامه پ دنهادي حضور در مدينه منوره
 oرنامه پ دنهادي حضور انوان در روضه منوره
 oرنامههاي کاروان در مدينه منوره
 -3مالحظات حضور در مکه مکرمه
 oاساالب حجرا سود
 oحضور در حِجر اسماع ل7
 oعبور و مرور اا دربهاي حرب
 oمحدودي هاي تراف کي در مکه مکرمه
 oصعود ه ارتفاع (جبلالنور ،جبل ثُور و جبلالرحمه)
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o
o
o
o
o

o

رنامه پ دنهادي حضور در مسجدالحراب
رنامههاي کاروان در مکه مکرمه
جمعآوري سنگ راي رميجمرات
عبور و مرور اا دربهاي حرب
محدودي هاي تراف کي در مکه مکرمه
رنامههاي کاروان در مکه مکرمه
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مسائل اجرايي :جلسه هشتم

موضوع :مالحظات حضور در مداعر ،مالحظات امن اي ،نظرسنجي و اراا ا ي
سرفصلها:

 -1مالحظات اجمالي حضور در مداعر مقدسه و اياب تدريق
 oوضع

مکاني عرفات و منا

 oمحدودي هاي فضاي اساقرار در عرفات و منا
 oوضع

ز مهها در عرفات و منا

 oنظاب حملونقل در مداعر مقدسه (نقل ترددي)
 oرنامه غذايي اياب حضور در مداعر مقد

(اياب تدريق)

 -2مالحظات امن اي
 oمالحظات مر وط ه وسايل الکارون کي
 oمراقب

اا پو و وسايل ق ماي

 oرف وآمد انوان ه حرم د اريف د يا ااار
 oتوص ههاي س اسي و اجاماعي
 oدساگ ري و ااداا
 -2نظرسنجي و اراا ا ي عملکرد
 oاهم

نظرسنجي در ارتقاي ک ف

زدمات

 oپ گ ري اناقادات ،پ دنهادها ،اعاراضات و نظرات اا ران که در
فربهاي نظرسنجي ثب

ميگردد .توسو اارسان ساامان

 oنقش اا ران در اراا ا ي عوامل اجرايي کاروان
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مسائل اجرايي :جلسه نهم

موضوع :آس

پذيريهاي اا ران در سفر حج ،حقوق همسفران و هماتاقيها

سرفصلها:

 -1آس

پذيريهاي اا ران در سفر حج

 -2حقوق همسفران
 oرزي موارد توص ه اده در اره همسفران
 oموقع

و منزل

اا ران ايراني

 oحقوق ماقا ل همسران اا ر در سفر حج
 oحقوق ماقا ل مهمانان الهي و زادمان آنها
 oدق در محاوا و ک ف

سفر حج

 -3حقوق هماتاقيها
 oتوص ههايي راي هماتاقيها
 oمسالول

تکتک اا ران در قبا فضاي معنوي کاروان
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مسائل اجرايي :جلسه دهم (ويژه کاروانهاي مدينه اول)

موضوع :تنظ م لوااب سفر ،تحويل چمدانها و فرودگاه مبدأ و مقصد
سرفصلها:
 -1تنظ م لوااب سفر و تحويل چمدانها

 oچمدانهاي ماحدالدکل
 oمحاويات ساد احرامي دساي
 oتحويل چمدانهاي اا ران ه کاروان
 -2مالحظات فرودگاه مبدأ و زرو اا کدور
 oامارهتلفد عر ي مسالول د کاروان
 oلبا ماحدالدکل اا ران
 oتنظ م ساد احراب دساي
 oحضور در م عادگاه کاروان ه عزيم ه فرودگاه درقه اا ران
 oيادآوري ن اوردن مدارد اخصي
 oيادآوري م زان ارا مجاا همراه اا ر
 oيادآوري موضوع مواد مخدر و داروهاي روانگردان
 oيادآوري موضوع مجوا زرو اا کدور
 oاحاما تأز ر در پرواا
 oحضور در فرودگاه و ازذ مدارد
 oمالحظات مر وط ه مدارد اا ر
 oعزيم ه سالد زروجي پرواا
 oوضو و نماا
 oجا نماندن اا پرواا
 oآمادگي راي پرواا
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 oمالحظات پرواا
 oرنامه اماني عزيم کاروان
 -3مالحظات فرودگاه مدينه منوره و اساقرار در هال
 oمالحظات فرودگاه مدينه منوره
 oاساقرار در هال و ايارت اول ه
 oاول د حضور و اول د ايارت
 oااگد ه هال محل اقام
 oحفظ ارتباط ا کاروان
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مسائل اجرايي :جلسه دهم (ويژه کاروانهاي مدينهدوم)

موضوع :تنظ م لوااب سفر و تحويل چمدانها و مالحظات فرودگاه مبدأ
سرفصلها:

 -1تنظیم لوازم سفر و تحویل چمدانها

 oچمدانهاي ماحدالدکل
 oمحاويات ساد احرامي دساي
 oتحويل چمدانهاي اا ران ه کاروان

 -2مالحظات فرودگاه مبدأ و خروج از کشور

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

امارهتلفد عر ي مسالول د کاروان
لبا ماحدالدکل اا ران
تنظ م ساد احراب دساي
حضور در م عادگاه کاروان ه عزيم ه فرودگاه درقه اا ران
يادآوري ن اوردن مدارد اخصي
يادآوري م زان ارا مجاا همراه اا ر
يادآوري موضوع مواد مخدر و داروهاي روانگردان
يادآوري موضوع مجوا زرو اا کدور
احاما تأز ر در پرواا
حضور در فرودگاه و ازذ مدارد
مالحظات مر وط ه مدارد اا ر
عزيم ه سالد زروجي پرواا
وضو و نماا
جا نماندن اا پرواا
آمادگي راي پرواا
مالحظات پرواا
رنامه اماني عزيم کاروان
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مسائل اجرايي :جلسه يازدهم (ويژه کاروانهاي مدينهدوم)

موضوع :مالحظات فرودگاه جده و م قات جحفه
سرفصلها:
 -1مالحظات فرودگاه جده و عزیمت به میقات جحفه

o
o
o
o
o

کس آمادگي راي حضور در م قات جحفه
تنظ م ساد احراب دساي
ملزومات همراه اا ر هنگاب عزيم ه م قات جحفه
تنظ م ملزومات احراب و ساير وسايل موردن اا
مالحظات فرودگاه جده

o
o
o
o
o
o
o
o

م قات اا ران ايراني
حضور در م قات جحفه
مراسم احراب و تلب ه
کس آمادگي راي زرو اا م قات
زرو اا م قات جحفه
عزيم ه مکه مکرمه
اساقرار در هال مکه مکرمه
کس آمادگي راي انجاب اعما عمره تماع

 -2مالحظات میقات جحفه و عزیمت به مکه مکرمه
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مسائل اجرايي :جلسه دوازدهم (ويژه کاروانهاي مدينهدوم)

موضوع :مالحظات انجاب عمره تماع
سرفصلها:

o
o
o
o
o
o
o

اساقرار در هال مکه و تجديد قوا
گروه ندي اا ران راي انجاب اعما عمره تماع
نحوه ورود و زرو اا مطاق
مالحظات انجاب طواق
مالحظات سعي د صفا و مروه
توص ههاي عد اا انجاب اعما عمره تماع
حفظ ارتباط ا کاروان

گفتار دوم :جلسات آموزشی رد مدینه منوره
مسائل اجرايي :جلسه اول

موضوع :مروري ر مالحظات حضور در مدينه منوره
سرفصلها:

 oمدتامان حضور در مدينه منوره
 oمسا ل مر وط ه قبرساان ق ع
 oمالحظات مهم اجرايي راي ايارت قبرساان ق ع
 oساعات تدرق ه قبرساان ق ع
 oرنامه پ دنهادي حضور در مدينه منوره
 oرنامه پ دنهادي حضور انوان در روضه منوره
 oرنامههاي کاروان در مدينه منوره
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مسائل اجرايي :جلسه دوم (ويژه کاروانهاي مدينهدوم)

موضوع :ااگد

ه کدور

سرفصلها:

 -1آمادگي ااگد

ه کدور

 oم ثاق نامه م همانان الهي
 oطل

حالل

 oتدکر و سپا
 oدرزواس همکاري
 oکس آمادگي راي عزيم

ه فرودگاه

 oامان زرو اا هال
 oساماندهي و نظم خدي ه اتاقها
 -2ااگد

ه کدور

 oار مجاا همراه اا ر
 oار مجاا قا لحمل ه دازل هواپ ما
 oکا هاي ممنوعه
 oوسايلي که ردن آن ه دازل هواپ ما ممنوع اس
 oحمل آب امزب
 oعزيم

ه فرودگاه راي ااگد

 oرس دن ه فرودگاه مقصد در ايران

ه کدور
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مسائل اجرايي :جلسه دوم (ويژه کاروانهاي مدينه اول)

ه مکه مکرمه

موضوع :مالحظات م قات اجره و عزيم
سرفصلها:
 oکس آمادگي راي زرو اا مدينه منوره
 oتنظ م چمدانها راي ارسا ه مکه مکرمه
 oتنظ م ساد احرامي دساي
 oملزومات همراه اا ر هنگاب عزيم

ه م قات اجره

 oتنظ م ملزومات احراب و ساير وسايل موردن اا
 oامان زرو اا مدينه منوره
 oساماندهي و نظم خدي ه اتاقها
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مسائل اجرايي :جلسه سوم (ويژه کاروانهاي مدينه اول)

موضوع :ادامه مالحظات م قات اجره و عزيم

ه مکه مکرمه

سرفصلها:

 oم قات اا ران ايراني
 oحرک

ه سم م قات اجره و عزيم

ه مکه مکرمه

 oحضور در م قات اجره
 oمراسم احراب و تلب ه
 oکس

آمادگي راي زرو اا م قات

 oزرو اا م قات
 oعزيم

ه مکه مکرمه

 oاساقرار در هال مکه
 oکس

آمادگي راي انجاب اعما عمره تماع
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مسائل اجرايي :جلسه چهارم (ويژه کاروانهاي مدينه اول)

موضوع :مالحظات انجاب عمره تماع
سرفصلها:

 oاساقرار در هال مکه و تجديد قوا
 oگروه ندي اا ران راي انجاب اعما عمره تماع
 oتدرق ه مسجدالحراب راي انجاب اعما عمره تماع
 oنحوه ورود و زرو اا مطاق
 oمالحظات انجاب طواق
 oمالحظات سعي د صفا و مروه
 oتوص ههاي عد اا انجاب اعما عمره تماع
 oحفظ ارتباط ا کاروان

گفتار سوم :جلسات آموزشی رد مکه مکرمه
مسائل اجرايي :جلسه اول

موضوع :مالحظات حضور در مکه مکرمه
سرفصلها:

 oاساالب حجرا سود
 oحضور در حِجر اسماع ل(ع)
 oعبور و مرور اا دربهاي حرب
 oمحدودي هاي تراف کي در مکه مکرمه
 oصعود ه ارتفاع (جبلالنور ،جبل ثُور و جبلالرحمه)
 oرنامه پ دنهادي حضور در مسجدالحراب
 oرنامههاي کاروان در مکه مکرمه
 oجمعآوري سنگ راي رميجمرات
 oعبور و مرور اا دربهاي حرب
 oمحدودي هاي تراف کي در مکه مکرمه
 oرنامههاي کاروان در مکه مکرمه
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مسائل اجرايي :جلسه دوم

موضوع :مالحظات زرو اا مکه و وقوق در عرفات
سرفصلها:

 oاهم
 oکس

حضور در مداعر مقدسه
آمادگي راي عزيم

ه عرفات

 oملزومات همراه اا ر در هنگاب عزيم

ه عرفات

 oتنظ م ملزومات احراب
 oساماندهي و نظم خدي ه اتاقها
 oامان زرو اا هال
 oمراحل نقلواناقا اا ران در مداعر مقدسه
 oترويه اا ران اهلسن

(عزيم اا مکه مکرمه ه منا و سپس اا منا

ه عرفات)
 oنظاب حملونقل ترددي (تردد چرزدي)
 oامان ندي عزيم
 oعزيم

ه عرفات

ه عرفات

 oرنامههاي کاروان در عرفات
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مسائل اجرايي :جلسه سوم

موضوع :مالحظات زرو اا عرفات ،وقوق در مدعرالحراب و عزيم
سرفصلها:
 -1خروج از عرفات و عزیمت به منا

 oگروه ندي اا ران راي عزيم

ه منا

 oکس آمادگي راي زرو اا عرفات
 oساماندهي و نظم خدي ه ز مهها
 oاناقا اا ران وقوق اضطراري ه منا و رمي جمره عقبه
 oتوص ههاي مهم ه اا ران وقوق اضطراري
 -2مالحظات وقوف در مشعرالحرام و ورود به منا

 oاناقا اا ران وقوق ازا اري و اوته در مدعرالحراب
 oسنگ راي رمي جمرات
 oزرو اا مدعرالحراب
 oمنا ،سرام د ن ل ه تمن ات صادق
 oورود ه سرام د منا

ه منا
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مسائل اجرايي :جلسه چهارم

موضوع :مالحظات رمي جمره عقبه ،ذ ح قر اني حجا و حلق هداااي
سرفصلها:

 -1رمي جمره عقبه در روا ع د قر ان
 oرمي جمره عقبه اا ران وقوق ازا اري
 oتوص ههاي مر وط ه رمي جمرات راي کل ه اا ران
 -2ذ ح قر اني حجا و حلق هداااي
 oذ ح قر اني حجا
 oتوص ههاي مر وط ه حلق و تقص ر هداااي
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مسائل اجرايي :جلسه پنجم

موضوع :مالحظات اساقرار اا ران و هداا

و تاذيه در عرفات و منا

سرفصلها:

 -1اساقرار اا ران در عرفات و منا
 oوضع مکاني عرفات و منا
 oمحدودي هاي فضاي اساقرار در عرفات و منا
 oوضع ز مهها در عرفات و منا
 oنحوه تردد اا ران در عرفات و منا
 oامدادرساني در اياب حضور اا ران در مداعر مقد (اياب تدريق)
 -2هداا و تاذيه در عرفات و منا
 oدفع ا الهها در عرفات و منا
 oسرويسهاي هداااي در عرفات و منا
 oرنامه غذايي اياب حضور در مداعر مقد (اياب تدريق)
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مسائل اجرايي :جلسه ششم

موضوع :اوته در منا و ااگد

ه مکه مکرمه

سرفصلها:

o
o
o
o

رنامه کاروان در منا
رمي جمرات در روا ياادهم و دواادهم ذيالحجه
ساماندهي و نظم خدي ه ز مهها
عزيم ه جمرات و زرو اا منا و ااگد ه مکه مکرمه
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مسائل اجرايي :جلسه هفتم (ويژه کاروانهاي مدينه اول)

موضوع :مالحظات ااگد

ه کدور

سرفصلها:

 -1آمادگي ااگد

ه کدور

 oم ثاق نامه م همانان الهي
 oطل

حالل

 oتدکر و سپا
 oدرزواس همکاري
 oکس

آمادگي راي عزيم

ه فرودگاه

 oامان زرو اا هال
 oساماندهي و نظم خدي ه اتاقها
 -2ااگد

ه کدور

 oار مجاا همراه اا ر
 oار مجاا قا لحمل ه دازل هواپ ما
 oکا هاي ممنوعه
 oوسايلي که ردن آن ه دازل هواپ ما ممنوع اس
 oحمل آب امزب
 oعزيم

ه فرودگاه راي ااگد

 oرس دن ه فرودگاه مقصد در ايران

ه کدور
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مسائل اجرايي :جلسه هفتم (ويژه کاروانهاي مدينهدوم)

موضوع :مالحظات زرو اا مکه و عزيم

ه مدينه

زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه هدام (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:
 -1مالحظات خروج از مکه و عزیمت به مدینه منوره

 oکس

آمادگي راي زرو اا مکه مکرمه

 oتنظ م چمدانها راي ارسا ه مدينه منوره
 oساماندهي و نظم خدي ه اتاقها
 oامان زرو اا مکه مکرمه
 oحرک

ه سم

مدينه منوره

 oاساقرار در هال و ايارت اول ه
 -2مالحظات حضور در مدینه منوره

 oاول د حضور
 oاول د ايارت
 oااگد

ه هال محل اقام

 oحفظ ارتباط ا کاروان

بخ
ش دوم:
فص
ل اول:

آموزشاهی اختصاصی زارئان

آموزشاهی وژیه بانوان زارئ

تذکرات اجرایی:

 .1در صورت حضور مع نه در کاروان ،ايد مبحث توسو ايدان ارا ييه
اود .در غ ر ايد صورت در ايران ا هماهنگي دفار عثه در منطقييه
يا اساان ،يکي اا مع نههاي محارب و در سفر ،يکي اا مبلاييه مسيياقر
در مجموعه دعوت اوند تا ايد مباحث را ارا ه نمايند.
 .2مدتامان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايييران و موسييم،
مجموعاً  420دق قه اس .
 .3امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

آموزشهاي ويژه بانوان زائر :موضوع اول :احکام و مناسک
منابع قابلاستفاده در این مبحث:
 .1رسالههاي عمل ه مراجع عظاب تقل د
 .2در نامييه فقييه و مناسييک؛ عبييا

ظه ييري و رضييا هوا ي اري ،مييديري

آمواپ

سرفصل جلسه اول:

 .1طهارت
 oورود ه مساجد
 oطواق
 oقرا و مس قرآن
 .2واجبات احراب

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه او ازاصاصي انوان در ايران
مکان اجرا :ايران
سرفصل جلسه دوم:

.1
.2
.3
.4

نذر و عهد
اذن ولي راي سفر و اعما
صدقات
نمااهاي مساحبي

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دوب ازاصاصي انوان در ايران
مکان اجرا :ايران

بخش دوم :آموزشهای اختصاصی زائران در ایران 395 

سرفصل جلسه سوم:

 .1اعما عمره تماع
 .2اعما معذوريد

تذکر :در کاروانهاي مدينهدوب ،موارد  3و  4اا سرفصلهاي جلسه چهارب ازاصاصييي
انوان ،در ايد جلسه ارا ه اود.
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه سوب ازاصاصي انوان در ايران
مکان اجرا :ايران
سرفصل جلسه چهارم:

 .1رعاي مسا ل ارعي در ورود ه مسجدالنبي 9و ساير مساجد
 .2احکاب ويقه م قات

 .3محرمات احراب ( ا تأک د ر محرمات زا

انوان)

تتتذکر :در کاروانهيياي مدينييهدوب ،مييوارد  3و  4ايييد سرفصييلها در آزييريد جلسييه
ازاصاصي انوان در ايران ارا ه اود.
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او ازاصاصي انوان در عر ساان
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه چهارب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان اجرا :مدينه
سرفصل جلسه پنجم:

 .1رعاي مسا ل ارعي در وضوگرفاد (توجه ه حضور نامحربها و دوري اا
انظار آنان)
 .2تقديم اعما و تبد حج و عمره

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان :مدينه
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زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه او ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان :مکه
سرفصل جلسه ششم:

 .1وقوق در مدعرالحراب
 .2رمي جمره (ن ا و عدب ن ا

در ا )

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب ازاصاصي انوان در عر ساان
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان اجرا :مکه
سرفصل جلسه هفتم:

 .1طواق مساحبي و عمره مفرده
 .2اعما د حج و عمره

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه چهارب ازاصاصي انوان در عر ساان
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه سوب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان اجرا :مکه
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آموزشهاي ويژه بانوان زائر :موضوع دوم :آداب و اخالق سفر حج
منابع قابلاستفاده در این مبحث:
 .1در نامه آداب سفر حج؛ س د علي قاضي عسکر ،مدعر
 .2ازالق و آداب در حج و ايارت؛ محمدتقي رهبر ،مدعر

سرفصل جلسه اول:

 .1آمادگي سفر
 .2اجاناب اا گناه (غ ب  ،سو ظد ،زبرچ ني)

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه او ازاصاصي انوان در ايران
مکان اجرا :ايران
سرفصل جلسه دوم:

 .1همزيساي ا همسفران
 .2آداب ايارت و اعما در مکه
.3

ح ات و اأن حضرت زديجه3

o

حضرت زديجه 3و پ امبر اکرب9

 oنقش حضرت زديجه 3در ترويج اسالب
 oاساقام

حضرت زديجه 3در راه اسالب

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب ازاصاصي انوان در عر ساان
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه او ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان اجرا :مکه
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سرفصل جلسه سوم:

 .1حج و اماب عصر(عج)
 .2انس ا دعا و قرآن
 .3ذوي الحقوق
 oدعا در حق فراندان ،والديد ،مر ان ،همسايگان ،اهدا ،زويدان
 oانجاب اعما ن ا اي و هديه ثواب اعما و ز رات
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه چهارب ازاصاصي انوان در عر ساان
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان اجرا :مکه
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آموزشهاي ويژه بانوان زائر :موضوع سوم :مسائل خاص بانوان
منابع قابلاستفاده در این مبحث:
 .1توص ههاي عمومي و امن در سفر ،مديري

حراس

عثه

 .2توص ههاي آموااي و فرهنگي ،معاون فرهنگي عثه

سرفصل جلسه اول:

 .1ارايو زا راي ايارت انوان در عر ساان
 .2اجاناب اا سن هاي نادرس
 oزاد رداااد
 oدز ل ساد
 oپو اندازاد در اماکد مقد و حربها
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه سوب ازاصاصي انوان در ايران
مکان اجرا :ايران
سرفصل جلسه دوم:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

آداب ايارت
ورود ه روضه
امن سفر و اجاناب اا سفر فردي
تذکر در زصو مبلاهها و سخنرانان کدور م ز ان در مسجدالنبي9
مهروراي و رزورد مناس ا اا ران ساير کدورها
اجاناب اا نماازواندن در دالحرم د و رون اا اماکد و مساجد

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او ازاصاصي انوان در عر ساان
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان اجرا :مدينه
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آموزشهاي ويژه بانوان زائر :موضوع چهارم :مهارتها و سبک زندگي اسالمي

سرفصل جلسه اول:

مهارتهاي اندگي جمعي در سفر
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دوب ازاصاصي انوان در ايران
مکان اجرا :ايران
سرفصل جلسه دوم:

 .1صبر و پره ز اا پرزااگري
 .2ز رات و امور عابالمنفعه
 .3صلهرحم
 .4رعاي اأن ان ايران و حجاب و عفاق
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه سوب ازاصاصي انوان در ايران
مکان اجرا :ايران
سرفصل جلسه سوم:

.1

.2
.3
.4
.5

مديري معنوي
 oانجاب عبادات
 oانس ا قرآن
 oدعا و ذکر
ز رات و امور عابالمنفعه
صبر و رد اري
اجاناب اا اسراق
اجاناب اا زرافات

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان :مدينه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان :مکه
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آموزشهاي ويژه بانوان زائر :موضوع پنجم :بانوان اسوه

سرفصل جلسه اول:

.1

س ره و ح ات فردي حضرت اهرا3

 oعبادي
 oازالقي
 .2س ره اجاماعي حضرت اهرا3
 oزانوادگي
 oتر اي
 oس اسي

زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه دوب ازاصاصي انوان در ايران
مکان اجرا :ايران
سرفصل جلسه دوم:

 .1فاطمه ن
 .2نجمه زاتون3
 .3ابالبن د3

اسد3

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسييه چهييارب ازاصاصييي ييانوان در عر سيياان
مکان :مکه
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسييه چهييارب ازاصاصييي ييانوان در عر سيياان
مکان :مدينه
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آموزشهاي ويژه بانوان زائر :موضوع ششم :اماکن مذهبي مدينه منوره
منابع قابلاستفاده در این مبحث:
 .1آثار اسالمي مکه و مدينه ،رسو جعفريان ،مدعر
 .2ا قرآن در مکه و مدينه ،اکبر دهقان ،مدعر

سرفصلها:

.1
.2
.3
.4
.5

روضه نبوي
زانه حضرت اهرا3
اب جبر ل
دربهاي ورود انوان ه مسجدالنبي9
قع

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او ازاصاصي انوان در عر ساان
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه سوب ازاصاصي انوان در عر ساان
مکان اجرا :مدينه

فص
ل دوم:

آموزشاهی اعضای گروه یاوران حجاج

تذکرات اجرایی:

 .1مدتامان در نظر گرفاه اده راي ايد مبحث در ايران و موسم ،مجموعياً
 240دق قه اس .
 .2امان و مکان اجراي هر جلسه در ا اداي آنها نوااه اده اس .

منابع قابلاستفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4

م ييري زضييري،

زدماگزاري ه اا ييران در فرهنيگ اسييالمي ،عبييا
مدعر
در نامه آداب سفر حج ،س د علي قاضي عسکر ،مدعر
راهنماي ياوران حجا  ،معاون فرهنگي عثه
رنامه فرهنگي حج تماع  ،1441/1399معاون فرهنگي عثه

آموزشهاي اعضاي گروه ياوران حجاج :جلسه اول

موضوع :فرهنگ و اراپ تعاون و هم اري در سفر حج و ايارت
زمان اجرا در همه کاروانها :جلسه او ويقه ياوران حجا (ايران)
مکان :ايران
سرفصلها:

 .1اهم

و اراپ تعاون و هم اري در سفر
 oويقگيهاي و مدکالت سفر حج
 oاهم

و پاداپ تعاون و زدم

ه ديگران در سفر

 oس ره معصومان در سفر حج (زدم

ه اا ران)

 oنداط معنوي و انبساط فرهنگي اا رهگذر تعاون و هم اري در سفر
 .2مهارتها و چگونگي کمک ه ديگران
 .3وظايا و مسالول ها
 oزبرنگار افاخاري
 oمهروراي
 oرگزاري مراسم
 oکمک و راهنماي اا ران کمتوان در انجاب اعما
 oکمک ه روحاني و مدير کاروان در گروه ندي و انجاب وظايا

آموزشهاي اعضاي گروه ياوران حجاج :جلسه دوم

موضوع :ايدها و نبايدهاي کاروانها
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه او (عر ساان)

مکان :مدينه

زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب (ايران)

مکان :ايران

سرفصلها:

.1
.2
.3

.4
.5
.6

ملزومات فرودگاه در ايران و محرب ادن در جحفه
ورود ه جده و عزيم ه جحفه
محرب ادن در م قات
 oنماا
 oاحراب
 oحرک ه سم مکه
ورود ه هال و اساراح (و صرق صبحانه در صورت ضرورت)
انجاب اعما عمره تماع
اعما معذوريد

تذکر :موارد  1و  2فقو در کاروانهاي مدينهدوب مطرح اود.
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آموزشهاي اعضاي گروه ياوران حجاج :جلسه سوم

موضوع :فرايند اجراي فعال

ها در مدينه

زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه دوب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه دوب (عر ساان)
مکان اجرا :مدينه
سرفصلها:

 .1ايدها و نبايدها در مدينه

 .2امانهاي ايارت ( ق ع ،مرقد پ امبر ،9روضه منوره راي زانمها و آقايان)
 .3ايارت دوره

• ايارت اهداي احد ،مسجد قبا ،مساجد سبعه
• ايارت مساجد اطراق حرب

 .4رگزاري جلسات آموااي

 .5رگزاري مراسم و جلسات دعا
 .6رگزاري همايشها

 .7رگزاري مراسم ويقه پ مان ا رسو اهلل 9و اهل
 .8محرب ادن

• فراهمکردن مقدمات احراب اا هال
• محرب ادن در مسجد اجره
 oنماا
 oاحراب
 oحرک

ه سم مکه

:
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آموزشهاي اعضاي گروه ياوران حجاج :جلسه چهارم

موضوع :فرايند اجراي عمل ات و مراسم حج در مکه
زمان اجرا در کاروانهای مدینه اول :جلسه سوب (عر ساان)
زمان اجرا در کاروانهای مدینهدوم :جلسه او (عر ساان)
مکان اجرا :مکه
سرفصلها:

 .1ورود ه هال و اساراح
 .2انجاب اعما عمره تماع
 .3اعما معذوريد
 .4ايارت و ااديد اا اماکد مذهبي
 .5رگزاري جلسات آموااي
 .6اقامه جماع در هال
 .7رگزاري مراسم و جلسات دعا
 .8رگزاري مسا قات
 .9رگزاري جلسات و حلقههاي قرآني
 .10رگزاري همايشها
 .11ايدها و نبايدهاي سفر ه تفک ک مکه و مداعر
 .12حرک ه سم عرفات در روا ترويه هصورت ترددي
 .13اقام و وقوق در عرفات
 .14رگزاري مراسم را اا مدرک د و مراسم دعاي عرفه
 .15حرک ه سم مدعرالحراب هصورت ترددي
تذکر :احاما توقا تا ن مها در عرفات ه دل ل نقل ترددي
 .16اقام و وقوق در مدعرالحراب

(و صرق صبحانه در صورت ضرورت)
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 .17حرک ه سم منا
تذکر :توج ه جدو امان ندي رمي جمرات اا ران ايراني
 .18اعما منا
 .19رگد ه مکه و اعما مکه
 .20رگزاري مراسم ويقه عهد ا زداوند و اکرگزاري

