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  مقدمه
اهللا  هاي ذهنی، روحـی و شـناختی زائـران بیـت     فراهم کردن آمادگی

الحرام براي شرکت در ضیافت عظیم الهی در موسم حـج همـواره از   
هـاي متولیـان اجرائـی و فرهنگـی حـج بـوده اسـت. همـین          دغدغه
شته مسـؤوالن و متولیـان امـر را وا    هاي گذ ها بود که در سال دغدغه

جـویی   داشت تا براي وصول به چنین مقصدي، تدابیري اتخاذ و چاره
  نمایند.  

بینی، طراحـی و برگـزاري جلسـات     از جمله سازوکارهاي مؤثر، پیش
توجیهی براي زائران قبل از عزیمت و هنگـام سـفر بـوده اسـت کـه      

مـده اسـت. امـا    امروز به صورت یک سنت حسنه و پذیرفته شده درآ
در آن ارائـه   موضوعاتیاین جلسات چگونه اداره شود؟ و چه محتوا و 

فقیـه   گردد؟ از مسائل مهمی بودند که مسؤوالن حوزه نمایندگی ولی
ریـزي،   در امور حج و زیـارت و سـازمان حـج و زیـارت را بـه برنامـه      

ها و ضوابط وادار ساخت تـا   ها، چارچوب طراحی، تدوین دستورالعمل
ساس شـرایط و امکانـات و اقتضـائات مخاطبـان، زمـان، مکـان،       بر ا
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، 1385. از ایـن رو از سـال   شود هیدمناسب و منعطف اندیش سازوکار
فقیـه در امـور    معاونت آموزش و پژوهش وقت حوزه نماینـدگی ولـی  

سرفصـل جلسـات    عنـاوین و  حج و زیارت اقدام به طراحی و تـدوین 
 ی ارزشمند و اساسی بود.  توجیهی و آموزشی زائران نمود که گام

تجارب حاصله و نظرات ارائه شده روحانیون، مـدیران و کارشناسـان   
هـا و   در خصوص حجم، گستره، کیفیت مباحث و موضوعات، فرصـت 

فقیه در امـور   بینی شده حسب دستور نماینده محترم ولی زمان پیش
حج و زیارت در کارگروهی متشکل از جمعی از روحانیون بـا تجربـه   

هاي حج و زیارت مورد بررسی قرار گرفت. ثمره تالش گـروه،   وانکار
 موضوعات و چیدمان جلسات منجر گردید.   ،به اصالحاتی در تعداد

شناسـی   و پیرو برگزاري جلسات آسیب 1396پس از حج تمتع سال 
هاي زائران حج تمتـع، در نحـوه برگـزاري و تعـداد جلسـات       آموزش

وعات و مباحــث آموزشــی، آموزشــی و بــه تبــع آن در برخــی موضــ
تغییراتی ایجاد شد و گرایش به سمت اجراي تخصصی و عنایـت بـه   

  محوري سوق یافت. مخاطب
حاصل تالش جمعی این عزیزان در این مجموعه تنظیم و در اختیـار  

گیرد، تا بر اسـاس   ها قرار می روحانیون معزّز کاروانو مدیران محترم 
قبـل از عزیمـت و چـه در     آن جلسات آموزشی و توجیهی زائران چه

شود. البته این بدان معنی نیسـت کـه    ریزي و اجرا برنامههنگام سفر 
هـا و ابتکـارات ارزنـده شخصـی مـدیران و       رویکرد ما حذف خالقیت

باشد، بلکه در صددیم تا با تعیین چارچوبی روشـن   روحانیون محترم 
ت گرایی در امر آمـوزش زائـران دسـ    به یک انسجام، هماهنگی و هم
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سـازي جلسـات    اي که به غنـی  یابیم. لذا هرگونه ابتکار و اقدام ارزنده
 مورد استقبال خواهد بود.   ،نجامدازائران بی

توصیه اکید بر این است که تالش گردد، مباحث و محتوا در همـین  
چارچوب ارائه شود. قطعاً اشتراك در موضـوعات بـه عنـوان یکسـان     

هـا   هد بود و نیز مانع ازخالقیتبودن سطوح مطالب و شیوه ارائه نخوا
ها به تناسب اقتضائات خاص هر کـاروان   وري شایسته از تجربه و بهره

چنانچـه رویـه    ؛به حسب شرایط جمعیتی، تحصیلی و... نخواهد بـود 
رسمی در ارائه مباحث   متعارف و معمول مراکز آموزشی رسمی و غیر

  گونه است. هاي آموزشی همین و برگزاري دوره
هایی روبروسـت، امیـد اسـت بـا      ید این مجموعه نیز با کاستیترد بی

هـا و سـایر    مدد الهی و امعان نظر روحانیون و مدیران محترم کاروان
نظران بتـوانیم در بهبودبخشـی و رفـع نـواقص آن      متولیان و صاحب

  هاي آتی نیز توفیق یابیم. براي سال
  

  معاونت فرهنگی          
  مدیریت آموزش          

  



 

 

  
  
  
  
  

  تذکرات اجرایی
هر جلسه آموزشی بـا تـالوت کـالم اهللا مجیـد آغـاز شـود و        .1

االمکان در هـر جلسـه، یـک آیـه و روایـت در خصـوص        حتی
 معارف، آداب و اسرار حج و زیارت تهیه و قرائت شود.

هـاي سـال جـاري،     محـور در آمـوزش   طبق رویکرد مخاطـب  .2
ذیـل   هاي مدینه دوم بـه شـرح   جلسات آموزشی زائران کاروان

 اقدام شود:
:جلسات آموزشی در ایران 

o ده جلسه مشترك و براي همه زائران 
o ) سـواد و  بـی  زائران ژهیودو جلسه آموزش عمومی 

ـ  ، نیازمندسواد کم جلسـات   شـرکت در  یمتقاضـ  ای
 )شتریب
o یک جلسه ویژه بانوان 
o  یک جلسه براي زائران عضو گروه یاوران حجاج 
o  طرح مودت  دو تا چهار جلسه براي زائران عضو 

:جلسات آموزشی در موسم 
o نه جلسه مشترك 
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o  سه جلسه براي اعضاي گروه یاوران حجاج 
o   سه جلسه براي زائران عضو طرح مودت 

بر همین اساس، مجموع جلسات آموزشی مشترك و جلسـات  
 12هـاي مدینـه دوم، حـداقل     آموزش عمومی، در کلیه کـاروان 

 جلسه آموزشی در ایران برگزار شود.
اي مباحــث اجرایــی کــه توســط مــدیران محتــرم هــ سرفصــل .3

شود، طبق ابالغ سـازمان حـج و زیـارت بـه      ها اجرا می کاروان
 ایشان خواهد بود.

جهت اجراي جلسات آموزشی عالوه بر منابع معرفی شـده در   .4
هاي فشـرده و   توان از لوح ذیل هر مبحث و پایان این کتاب می

ولید شده بهـره  افزارهاي مرتبط که توسط مدیریت آموزش ت نرم
  برد.

هـاي آموزشـی    نامه ها و شیوه مناسب است کتابچه دستورالعمل .5
 حج تمتع به دقت مطالعه و عمل شود.

گــزارش جلســات آموزشــی برگــزار شــده، حتمــاً در ســامانه  .6
آموزش ثبت شود، چراکه مبناي ارزشیابی عملکـرد کـارگزاران   

 هاي گزارش جلسـات  خواهد بود. بدیهی است عدم تکمیل فرم
به منزله عدم اجراي برنامه آموزشی تلقی شـده و امتیـاز منفـی    

 منظور خواهد شد.
جلسات آموزشی ویژه زائران متقاضی شرکت در طرح مـودت   .7

طبق دستورالعمل مربوطه در ایران و موسـم برگـزار و گـزارش    
 شود.
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العـاده آموزشـی ویـژه یـاوران حجـاج و بـانوان        جلسات فوق .8
هـاي مربـوط در ایـران و موسـم      گزار نیز طبق دستورالعمل حج

  برگزار و گزارش شود.
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  جدول توزیع مباحث

  موضوع  

  جلسات در ایران
سم

 مو
 در

ات
لس

ج
  

مع
ج

  

رك
شت

ت م
سا

جل
  

حج
ان 

انو
ب

 
زار

گ
  

دت
 مو

رح
ط

می  
مو

ت ع
سا

جل
  

اج
حج

ان 
اور

ی
  

مسائل   1
  24  10  1  2  0  1  10  اجرایی حج

سالمت در   2
  12  2  0  1  0  1  8  حج

احکام   3
  13  4  0  2  0  1  6  عمومی

4  
اخالق و 
آداب و 

هاي  مهارت
  زندگی

6  1  1  2  1  5  16  

اسرار و   5
  12  6  0  0  1  0  5  معارف حج

6  
مسائل 

سیاسی و 
  اجتماعی

2  0  1  0  1  2  6  

  17  7  0  2  0  1  7  مناسک حج  7
تاریخ و   8

  15  9  1  1  0  0  4  اماکن
  9  4  0  0  2  0  3  کالم وعقاید  9

10  
برنامه هاي 
فرهنگی 

  حج
0  0  0  0  1  3  4  

11  
مسائل 
اجرایی 
  مودت

0  0  2  0  0  3  5  

  
   



20هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جدول تفصیلی موضوع جلسات مشترك در ایران 

مدت   موضوع  جلسه
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  اول

  احکام عمومی 
هاي  اخالق و آداب و مهارت

  زندگی 
  سالمت در حج

  مسائل اجرایی حج

20  
20  
30  
50  

120  

  دوم

  احکام عمومی 
هاي  مهارتاخالق و آداب و 

  زندگی 
  کالم و عقاید
  تاریخ و اماکن
  سالمت در حج

  مسائل اجرایی حج

15  
15  
15  
15  
20  
40  

120  

  سوم

  احکام عمومی 
  اسرار و معارف حج

  مناسک حج
  سالمت در حج

  مسائل اجرایی حج

15  
20  
20  
20  
45  

120  

  چهارم

  احکام عمومی 
هاي  اخالق و آداب و مهارت

  زندگی 
  مناسک حج
  جسالمت در ح

  مسائل اجرایی حج

15  
20  
20  
20  
45  

120  

  پنجم

  احکام عمومی
  تاریخ و اماکن 
  مناسک حج 

هاي  اخالق و آداب و مهارت
  زندگی 

  سالمت در حج
  مسائل اجرایی حج

10  
15  
20  

20  
15  
40  

120  



 21اي آموزشیه عناوین و سرفصل  

 

مدت   موضوع  جلسه
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  ششم

  احکام عمومی 
  مناسک حج

  اسرار و معارف حج
  مسائل سیاسی و اجتماعی

  سالمت در حج
  مسائل اجرایی حج

10  
20  
15  
15  
20  
40  

120  

  هفتم

  اسرار و معارف حج
  کالم و عقاید

هاي  اخالق و آداب و مهارت
  زندگی 

  سالمت در حج
  مسائل اجرائی حج

20  
20  
20  
20  
40  

  

  هشتم

  مناسک حج
  تاریخ و اماکن

  اسرار و معارف حج
  مسائل سیاسی و اجتماعی

  مسائل اجرایی حج

20  
20  
15 
20  
45  

  

  نهم

  مناسک حج
هاي  آداب و مهارتاخالق و 

  زندگی 
  اسرار و معارف حج

  تاریخ و اماکن
  مسائل اجرایی حج

20  
15  
20  
20  
45  

  

  دهم
  مناسک حج
  کالم و عقاید

  سالمت در حج
  مسائل اجرایی حج

25  
25  
20  
50  

  

  



22هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  در ایرانجدول تفصیلی موضوعات جلسات آموزش عمومی 

مدت   موضوع  جلسه
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  اول

  جرایی حجمسائل ا
  سالمت در حج
  احکام عمومی
  هاي زندگی  اخالق و آداب و مهارت
  مناسک حج

20  
15  
15  
15  
25  

90  

  دوم

  مسائل اجرایی حج
  احکام عمومی
  هاي زندگی  اخالق و آداب و مهارت
  مناسک حج

  تاریخ و اماکن

20  
15  
10  
30  
15  

90  

  

  جدول تفصیلی موضوعات جلسه ویژه بانوان در ایران 

مدت   عموضو  جلسه
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  اول

  احکام عمومی 
  هاي زندگی  اخالق و آداب و مهارت
  مناسک حج

  سالمت در حج 
  مسائل اجرایی حج

20  
15  
20  
20  
25  

100  

   



 23هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جدول تفصیلی موضوعات جلسه ویژه یاوران حجاج در ایران 
  

مدت   موضوع  جلسه
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  اول

  برنامه هاي فرهنگی حج
  هاي زندگی  ق و آداب و مهارتاخال

  تاریخ و اماکن
  مسائل سیاسی و اجتماعی

  مسائل اجرایی حج

15  
10  
20  
10  
20  

75  

  

  جدول تفصیلی موضوعات جلسات طرح مودت در ایران 

مدت   موضوع  جلسه
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  اول
  هاي زندگی  اخالق و آداب و مهارت

  مسائل سیاسی و اجتماعی
  کالم و عقاید

  ئل اجرایی طرح مودتمسا

15  
15  
45  
15  

90  

  دوم
  اسرار و معارف حج

  آشنایی با جهان اسالم
  کالم و عقاید

  مسائل اجرایی طرح مودت

15  
15  
45  
15  

90  

  آشنایی با کشورهاي اسالمی  سوم
  کالم و عقاید

40  
50  90  

  جریان شناسی گروه هاي تکفیري  چهارم
  کالم و عقاید 

40  
50  90  

   



24هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  ع جلسات آموزشی در موسم جدول تفصیلی موضو

مکان   موضوع  جلسه
  ارایه

مدت 
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  اول

  احکام عمومی
  مناسک حج
  اسرار ومعارف
  تاریخ و اماکن

 مسائل اجرایی حج
  سالمت در حج

  مکه

5  
15  
5  
10  
15  
10  

60  

  دوم

  کالم وعقاید
  مناسک حج
  هاي زندگی اخالق و آداب و مهارت

  اسرار ومعارف
  کنتاریخ و اما

  مکه

15  
15  
10  
10  
10  

60  

  سوم

  مناسک حج
  اسرار ومعارف
  تاریخ و اماکن

 مسائل سیاسی و اجتماعی
  مسائل اجرایی حج

  مکه

15  
10  
10  
10  
15  

60  

  چهارم

  مناسک حج
  هاي زندگی اخالق و آداب و مهارت

 اسرار ومعارف
  تاریخ و اماکن
  کالم وعقاید

  سالمت در حج

  مکه

15  
10  
5  
10  
10  
10  

60  



 25هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

مکان   موضوع  جلسه
  ارایه

مدت 
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  پنجم

  کام عمومیاح
  مناسک حج
  اسرار ومعارف
  تاریخ و اماکن

 مسائل اجرایی حج

  مکه

5  
15  
15  
10  
15  

60  

  ششم

  مناسک حج
  اسرار ومعارف
 تاریخ و اماکن
 مسائل اجرایی

  مکه

15  
15  
15  
15  

60  

  هفتم

  احکام عمومی
  هاي زندگی اخالق و آداب و مهارت

  تاریخ و اماکن
  کالم وعقاید

  مسائل سیاسی و اجتماعی
  ئل اجراییمسا

  مدینه

5  
10  
10  

.10  
10  
15  

60  

  هشتم

  احکام عمومی
  هاي زندگی اخالق و آداب و مهارت
  کالم وعقاید

  تاریخ و اماکن
  مسائل اجرایی

  مدینه

10  
10  
10  
15  
15  

60  

  نهم
  تاریخ واماکن
  هاي زندگی اخالق و آداب و مهارت

  مسائل اجرایی
  مدینه

30  
15  
15  

60  



26هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  در موسم  یژه یاوران حجاججدول تفصیلی موضوعات جلسه و

مدت   موضوع  جلسه
  (دقیقه)

جمع 
  (دقیقه)

  اول

  مناسک حج
  هاي زندگی  اخالق و آداب و مهارت

  هاي فرهنگی حج  برنامه
  سالمت در حج 
  مسائل اجرایی 

10  
10  
10  
5  
10  

45  

  دوم
  هاي زندگی  اخالق و آداب و مهارت

  هاي فرهنگی حج  برنامه
  مسائل اجرایی 

10  
10  
10  

30  

  سوم
  هاي زندگی  اخالق و آداب و مهارت

  هاي فرهنگی حج  برنامه
  مسائل اجرایی 

10  
10  
10  

30  

  جدول تفصیلی موضوعات جلسات طرح مودت در موسم 

موقعیت   موضوع  جلسه
  ارایه

مدت 
  (دقیقه)

  45  مکه  مسائل اجرایی طرح مودت  اول

  45  مکه  پاسخ به شبهات و سؤاالت  دوم

  45  مدینه  و سؤاالت پاسخ به شبهات  سوم



  

 

  
  
  
  
  

 گفتار اول:
  جلسات آموزشی در ایران

  
  
  
 

 بخش اول:
 جلسات آموزشی مشترك

  (عموم زائران)



  

 



  

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اولفصل 
  سالمت درحج

  



  

 



  

 

 جلسه اول
    هاي قبل از عزیمت  توصیه موضوع:

  دقیقه 30: مدت

  ها: سرفصل
 

 جسمی معاینات پزشکی قبل از سفر و روند احراز استطاعت .1

 هاي مورد نیاز توصیه به تزریق واکسن .2

 پیگیري و درمان مشکالت جسمی .3

  تذکر به مسائل مربوط به اعتیاد به مواد مخدر .4
 بارداري و حج تمتع .5

 منبع:
 

   »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 
  

   



32هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه دوم
  سالمت بیماران در معرض خطر موضوع: 

  دقیقه 20: مدت

  ها: سرفصل
 قیبیماران قلبی ـ عرو .1

 بیماران دیابتی .2

 بیماران تنفسی .3

 بیماران کلیوي .4

  اي دیگر هاي زمینه بیماري .5

 منبع:
 

 »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 

  



 33هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه سوم
  بهداشت فردي موضوع: 

  دقیقه 20: مدت

  ها: سرفصل
  دستبهداشت  .1

 بهداشت پا .2

 بهداشت کل بدن .3

 بهداشت پوشش .4

 بهداشت استراحت .5

 بهداشت دهان و دندان .6

 تعمال دخانیاتعدم اس .7

 لوازم فردي و اختصاصی .8

 منبع:
 

  »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 

   



34هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 چهارمجلسه 
  هاي دارویی و ملزومات پزشکی بهداشتی مورد نیاز توصیه موضوع: 

  دقیقه 20: مدت

 ها: سرفصل
 

 همراه داشتن داروهاي تخصصی یا فوق تخصصی .1

 لوازم و تجهیزات بهداشتی و پزشکی مورد نیاز زائران .2

 تهیه دارو در عربستان .3

ــالیزي،       .4 ــاران دی ــژه بیم ــه وی ــانی ب ــوابق درم ــتن س ــراه داش هم
 هاي مزمن و...  بیماري

 داروهاي ممنوعه و مخدر در عربستان .5

 منبع:
 

  »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 

    



 35هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 پنجمجلسه 
  تغذیهبهداشت  موضوع: 
  دقیقه 15: مدت 

  ها: سرفصل
 

 تغییر عادات غذایی در سفر حج .1

هاي غذایی (اجتناب از به همراه داشتن مواد غذایی  صیهتو .2
 فاسد شدنی)

 داران توصیه به روزه .3

 هاي غذایی رژیم .4

هاي غذایی بیماران خاص و بیماران قلبی و عروقی،  برنامه .5
 دیابتی و... (غذاهاي رژیمی در عربستان)

 بهداشت نوشیدن .6

 ممنوعیت بردن غذا توسط زائر به اتاق .7

 منبع:
 

 »ماي سالمت در حجراهن«ـ جزوه 
  



36هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 ششمجلسه 
هـاي پیشـگیري از آن    هاي شایع و مهـم در حـج و راه   بیماري موضوع: 

  دقیقه 20: مدت

  ها: سرفصل
 رعایت بهداشت محیط هتل و بهداشت فردي .1
  هاي عفونی بیماري برابر در خود از مراقبت .2
  گرمازدگی از پیشگیري .3
 هاي تنفسی در ایام حج  گرفتاري .4
 عروقی در حجهاي قلبی ـ  بیماري .5
 اختالالت شایع روانپزشکی در حج .6
 سوختگی .7
 هاي عضالنی و استخوانی گرفتاري .8
 و...) هاي دستگاه گوارشی (یبوست، مسمومیت غذایی بیماري .9

 سوانح و حوادث .10
 مشکالت چشم .11
 عرق سوز .12

  منبع:
  »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 



 37هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 هفتمجلسه 
  سالمندان و بهداشت روان موضوع: 

  قهدقی 20: مدت

 ها: سرفصل
 

 مقتضیات زندگی دسته جمعی .1

 بهداشت روان در حج .2

 مالحظات ویژه سالمندان .3

 توصیه به آرامش و بهداشت روانی در سفر حج .4

 منبع:
 

  »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 



38هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 هشتمجلسه 
    سالمت در مناسک حج موضوع: 

  دقیقه 20: مدت

 ها: سرفصل
 

 میقات ي ویژهها توصیه .1

 طواف ي ویژهها توصیه .2

 مسجدالحرامویژه هاي  توصیه .3

 بین صفا و مروه سعیویژه هاي  توصیه .4

 منبع:
 

  »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 
  



  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وم: دفصل 
  احکام عمومی

  



  

 



  

 

  جلسه اول
  ضرورت و اهمیت شناخت احکام فقهی، تقلید موضوع:

  دقیقه 20: مدت

  ها: سرفصل
 ضرورت و وجوب شناخت احکام به ویژه در حج .1
 هاي دستیابی و آموزش احکام دین شیوه .2
 معناي تقلید .3
 وجوب تقلید براي افراد غیر مجتهد و محتاط .4
 شرایط مرجع تقلید و راه شناخت ایشان .5
 شناخت مجتهد اعلم و لزوم تقلید از اعلم .6
 هاي دستیابی به فتاواي مراجع تقلید راه .7
 بقا بر تقلید .8
 تقلید ابتدایی از مرجع تقلید زنده .9

 هدي به مجتهد دیگرعدول از مجت .10

  منابع:
 ـ احکام دین

  ـ رساله آموزشی
  ـ احکام متبالبه حجاج

  



42هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم
  طهارت  موضوع:

  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:
 وضو .1

 چگونگی وضو -
 مقدار واجب در شستشوي اعضاي وضو -
 موارد وجوب وضو (طواف، نماز، نماز طواف و...) -
 مبطالت وضو -

 تیمم  .2
 غسل .3

 ی)اقسام غسل (واجب و مستحب -
 هاي واجب غسل -
 شرایط صحت غسل -

  منابع:
 ـ رساله آموزشی

  ـ احکام دین
 ـ احکام مبتالبه حجاج



 43هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم
  )1نماز ( موضوع:

  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:

 اهمیت و جایگاه نماز در اسالم .1
 مقدمات نماز .2

 پوشش در نماز -

  مکان نمازگزار (نماز در هواپیما) -
 قبله، اذان و اقامه -

  ازواجبات نم .3
 مبطالت نماز .4
 نماز جماعت (نماز جماعت با اهل سنت) .5

  منابع:

 ـ رساله آموزشی
  ـ احکام دین

  ـ احکام مبتالبه حجاج
  ـ وحدت و همگرایی در صفوف نماز  



44هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه چهارم 
  )، روزه2نماز ( موضوع:

  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:
  

 نماز مسافر .1
  قصر و اتمام نماز در مکه و مدینه (اماکن تخییر) -
 نماز در مشاعر در ایام تشریق -

  نمازهاي مستحبی (نماز زیارت، نماز تحیت) .2
 نماز قضا .3

 روزه قضا در سفر .4

 روزة مستحبی در سفر  .5

    ــراي ــوره ب ــه من ــتحب در مدین ــه روز روزة مس س
 برآورده شدن حاجت

 روزه نذر در سفر .6

  منابع:

 ـ رساله آموزشی
  ـ احکام دین

    ـ احکام مبتالبه حجاج



 45هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه پنجم
  ، لقطه  خمس و زکات :موضوع

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

  
 موارد وجوب زکات و خمس .1

 احکام و مصرف خمس و زکات .2

 نامی حج هاي ثبت خمس فیش .3

  ارتباط زکات، خمس و حج .4
 اموال مجهول المالک (لقطه) .5

  منابع:
  

 ـ رساله آموزشی
  ـ احکام دین

 ـ احکام مبتالبه حجاج



46هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه ششم 
    ، نذر  وصیت موضوع:

  دقیقه 10 :مدت
  سرفصل:

 استحباب وصیت .1

 شیوة وصیت .2

  احکام وصیت .3
 کیفیت نذر .4

 احکام نذر .5

  منابع:

 ـ رساله آموزشی
 ـ احکام دین



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  : سومفصل 
  مناسک حج 

  



  

 



  

 

  جلسه اول
  اقسام حج و استطاعت موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

 اقسام حج (واجب، مستحب) .1

 استطاعت (مالی، بدنی، طریقی) .2

 (شرایط نایب) نیابت .3

 وصیت حج (فیش حج متوفی) .4

  منابع:

  ـ مناسک محشی
  ـ منتخب مناسک حج

  ـ درسنامه فقه و مناسک
   



50هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه دوم
    اجمالی از اعمال عمره و حج موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

اعمال عمره (کلیات: احرام، طواف، نماز طـواف، سـعی،    .1
 تقصیر)

وقـوف در   اعمال حج (کلیات: احرام، وقـوف در عرفـات،   .2
مشعر، بیتوته در منی، رمی جمـرات، قربـانی، حلـق یـا     

 تقصیر، اعمال مسجدالحرام)

  منابع:

  ـ مناسک محشی
  ـ منتخب مناسک حج

  ـ درسنامه فقه و مناسک
   



  51هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم
  میقات موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

 مستحبات پیش از احرام .1
 زمان و مکان احرام .2
 واجبات احرام .3

 حرامـ پوشیدن لباس ا
 ـ نیت احرام

 ـ تلبیه
 محرمات احرام  .4

  منابع:

  ـ مناسک محشی
  ـ منتخب مناسک حج

  ـ درسنامه فقه و مناسک
 



52هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه چهارم 
    طواف موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

 زمان طواف .1
 واجبات و شرایط طواف .2
 نماز طواف .3

 ـ زمان و مکان نماز
  ـ کیفیت نماز

 مستحبات طواف .4

  منابع:

  ـ مناسک محشی
  منتخب مناسک حجـ 

  ـ درسنامه فقه و مناسک
   



  53هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه پنجم
  سعی و تقصیر موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

 سعی .1
 زمان و مکان سعی -
 واجبات و شرایط سعی -
 مستحبات سعی -

 تقصیر .2
  ـ زمان و مکان تقصیر 

  ـ کیفیت تقصیر
 ـ آثار تقصیر (خروج از احرام)

  منابع:

  ـ مناسک محشی
  ـ منتخب مناسک حج

  امه فقه و مناسکـ درسن
    



54هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه ششم 
  احکام بین حج و عمره تمتع موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

 محرمات .1

 ـ بیرون رفتن از مکه
 ـ انجام عمره مفرده

 ـ تراشیدن سر
 ـ کندن و چیدن درختان و گیاه حرم

 طواف مستحب .2

  منابع:

  ـ مناسک محشی
 ـ منتخب مناسک حج

    ـ درسنامه فقه و مناسک



  55هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه هفتم
    مروري اعمال عمره تمتع وضوع:م

  دقیقه 25 مدت:
  سرفصل:

 واجبات و محرمات احرام .1
 واجبات و شرایط طواف .5
 نماز طواف .6
 سعی .3
 تقصیر .4

  منابع:

  ـ مناسک محشی
  ـ منتخب مناسک حج

  ـ درسنامه فقه و مناسک
 

  



  

 



  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :چهارمفصل 
   هاي زندگی اخالق و آداب و مهارت

  



  

 



  

 

  جلسه اول
  ها و آمادگی سفر ویژگی موضوع:

  دقیقه 20: مدت
  سرفصل:

 توفیق سفر حج و لزوم شکرگزاري .1

 ویژگی هاي سفر .2

 آمادگی معنوي .3

 توبه .4

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

   



60هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم
    آداب سفر حج موضوع:

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

 حاللیت طلبی .1
 پرداخت دیون .2
 وصیت .3

  منابع:

  مه آداب سفر حجـ درسنا
  ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

  
   



  61هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم
    اخالق در سفرموضوع: 

  دقیقه 20: مدت
  سرفصل:

 خیرخواهی، تعاون و خدمت به زائران .1
 عدم اذیت و آزار دیگران و مراعات حال آنان .2
 رفتاري خوش .3
 عدم سوءظن به دیگران .4
 گذشت و بردباري .5

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  آداب در حج و زیارت  ـ اخالق و

   



62هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه چهارم
    آداب حضور در حرمین موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

 یادآوري عظمت میزبان .1

 آداب حضور از دیدگاه اولیاي الهی .2

 ادب حضور در سفر حج .3

 ادب حضور در مدینه منوره و مکه مکرمه .4

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  ـ درسنامه اسرار حج

  و آداب در حج و زیارتـ اخالق 
   



  63هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه پنجم
    )1(آداب معاشرت در سفر موضوع:

  دقیقه 20: مدت
  سرفصل:

 احترام به همسفران  .1

 رعایت ادب در گفتار و رفتار .2

 رعایت حقوق همسفران و همراهان .3

 احترام و ادب نسبت به زائران سایر کشورها .4

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  تـ اخالق و آداب در حج و زیار

   



64هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه ششم
    )2آداب معاشرت در سفر ( موضوع:

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

 پرهیز از مجادله .1

 پرهیز از سخن چینی .2

 عفو و پذیرش عذر .3

 جویی و تمسخر پرهیز از عیب .4

 حیا و عفت در سفر .5

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

 



  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  : پنجمفصل 
   حجاسرار و معارف 



  

 



  

 

  جلسه اول 
    فلسفه و اسرار زیارت موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

 معنا و مفهوم زیارت .1
 ضرورت و اهمیت زیارت .2
اسرار زیارت (تجدید عهد، تـولی، تبـري، حضـور در امـاکن      .3

 نورانی، اظهار خضوع و ادب)

  منابع:

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
  حج ـ درسنامه اسرار

   



68هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم
    نیل به اهداف واالي حج موضوع:

  دقیقه 15 مدت:
  سرفصل:

 لزوم معرفت نسبت به اسرار حج .1

 هماهنگی سیرت حج با سر حج .2

 حج، بازار آخرت .3

 حج، ریاضت مومن  .4

 تمرین زندگی توحیدي   .5

  منابع:

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
 ـ درسنامه اسرار حج



  69هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 سومجلسه 
  اسرار میقات و احرام موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  سرفصل:

 ها گذاري میقات راز نام .1

 وجوب احرام در میقات و راز آن .2

اسرار احرام (حقیقت احـرام، وداع بـا گنـاه، رابطـه احـرام و       .3
 توحید)

 نماز احرام، پیوند زائر با خداوند .4

  منابع:

  حجنامه اسرار و معارف  درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
 ـ درسنامه اسرار حج



70هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه چهارم
  اسرار تلبیه موضوع:

  دقیقه 15 مدت:
  سرفصل:

 تجلی توحید در تلبیه .1

 گویان تلبیه و لبیک مراتب و درجات .2

  منابع:

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
 ـ درسنامه اسرار حج

   



  71هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه پنجم
    اسرار حج  موضوع:

  دقیقه 20 مدت:
  فصل:سر

 اسرار تربیتی (تعبد، خدامحوري، تولی و تبري) .1

اســرار سیاســی و اجتمــاعی (وحــدت و همگرایــی، دوري از  .2
 شرك و طاغوت، اقتدار معنوي مسلمانان)

  منابع:

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
 ـ درسنامه اسرار حج

  



  

 



  

 

 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  : ششمفصل 
   مسائل سیاسی و اجتماعی



  

 



  

 

 جلسه اول
    حج و رهبري و نظام اسالمیموضوع: 

  دقیقه 15 مدت:
  سرفصل:

 ضرورت پیوند با والیت و رهبري دینی .1

 حج کانون پیوند با والیت .2

 اجتناب از اختالفات سیاسی، جناحی و قومی .3

 شکرگزاري از نعمت نظام و شهدا .4

امیدبخشی نسبت به آینده کشور در زائران (پیشـرفت هـاي    .5
ایی و هسته اي، فناوري هاي نـوین، قـدرت   علمی، علوم فض

 دفاعی، رشد نیروي انسانی)

  منابع:

  ـ مبانی دینی و سیاسی برائت از مشرکین
  ـ ابعاد سیاسی و اجتماعی حج

  ـ حج در اندیشه اسالمی



76هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه دوم
  هاي اجتماعی و سیاسی حاجیان   مسؤولیت موضوع:

  دقیقه 20مدت: 
  سرفصل:

 همراهی اوضاع جهان اسالم و همدردي و .1

 غیرت دینی در دفاع از مسلمین .2

 رعایت شئون جمهوري اسالمی ایران در سفر .3

  منابع:

  ـ مبانی دینی و سیاسی برائت از مشرکین
  ـ ابعاد سیاسی و اجتماعی حج

  صحیفه حج ـ
  بصیرت ـ
 بینش گاهنامهـ 



  

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تمفهفصل 
   تاریخ و اماکن

  



  

 



  

 

  جلسه اول
  سال سختی و مقاومت) 13رت (حوادث از بعثت تا هج موضوع:

  دقیقه 15مدت: 
  سرفصل:

 بعثت پیامبر(ص) .1
 شرایط اجتماعی و سیاسی عصر رسالت 
 اهداف بعثت 
 موقعیت و زندگی و شخصیت پیامبر  
 دعوت مردم به اسالم   .2
 دعوت سري 
 دعوت خویشاوندان  
 دعوت عمومی 
 استقامت در راه هدف .3
  ه)نخستین ایمان آورندگان(امام علی (ع) و حضرت خدیج -

  منابع:
  ـ فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم

  ـ تاریخ تحلیلی اسالم
  ـ درسنامه تاریخ اسالم

   



80هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم
  هجرت (مقاومت و پیروزي)  موضوع:

  دقیقه 15مدت: 
  سرفصل:  

 برخورد و مواضع مشرکان در مقابل پیامبر .1
 نخستین هجرت مسلمانان به حبشه .2
م مبلـغ بـه   زمینه سازي براي هجـرت (بیعـت عقبـه و اعـزا     .3

 مدینه)
 لیله المبیت (سر آغاز هجرت) .4
 تشکیل نظام سیاسی اسالم   .5

  منابع:
  9ـ فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم

  ـ تاریخ تحلیلی اسالم
  ـ درسنامه تاریخ اسالم

  



  81هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه سوم 
  مسجدالحرام و اماکن متبرکه آن موضوع:

  دقیقه 20: مدت
  سرفصل:

 میقات جحفه .1
 پرده، ارکان کعبه)  کعبه، کعبه و بناي آن (ساختمان .2
 هاي تاریخی مسجدالحرام در دوره .3

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه
  ـ درسنامه اماکن مذهبی

  
  
  



82هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه چهارم 
  مسجدالحرام و اماکن متبرکه آن موضوع:

  دقیقه 20: مدت
  سرفصل:

 ارکان کعبه) پرده،  کعبه و بناي آن (ساختمان کعبه، .4
 هاي تاریخی مسجدالحرام در دوره .5
 زمزم .6
 مسعی .7
 درهاي مسجدالحرام .8
 مقام .9

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه
  ـ درسنامه اماکن مذهبی



  

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   :هشتمفصل 
   کالم و عقاید



  

 



  

 

  جلسه اول
  مرجعیت دینی شیعه و اهل سنت موضوع:

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

 امامت و والیت .1

 تأثیر مرجعیت دینی در اعتقادها و باورها .2

 تکالیف و رفتارها .3

 صحابه و جایگاه آنان .4

  منابع:

  ـ معالم المدرستین
  ـ منشور عقاید امامیه

  ـ امامت و رهبري
   



86هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه دوم
     توحید و شرك موضوع:

  دقیقه 20: مدت
  سرفصل:

 ادي و ...)عب  توحید و اقسام آن (توحید ربوبی، .1

 شرك و اقسام آن .2

    منابع:
  ـ آموزش عقاید  

  ـ منشور عقاید امامیه
  :ـ فی رحاب اهل البیت

  ـ التوحید



  87هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم 
  وهابیت موضوع:

  دقیقه 25: مدت
  سرفصل:

  
 پیشینه و شکل گیري .1

 اندیشه وهابیت .2

 تقابل اندیشه وهابیت با اندیشه اسالمی(با رویکرد انتقادي) .3

  سنتدر تقابل با اهل  -
 در تقابل با شیعه   -

  منابع:

  ـ معالم المدرستین
  ـ شناخت وهابیت

  ـ وهابیت در سر دو راهی
  

 



  

 

 



  

 

 
  
  
  

 بخش دوم:
 جلسات آموزشی اختصاصی

  
  
  
  

  فصل اول: 
  جلسات آموزشی عمومی



  

 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جلسه اول



  

 



  

 

  حج سالمت در
در سالمت بیماران در معرض خطر، سالمندان و بهداشت روان  موضوع:

   زمین وحیسر
  دقیقه 15: مدت

 ها: سرفصل

 هاي ویژه بیماران قلبی ـ عروقی در معرض خطر توصیه .1

 هاي ویژه بیماران تنفسی در معرض خطر توصیه .2

 هاي ویژه بیماران دیابتی در معرض خطر توصیه .3

 هاي ویژه بیماران دیالیزي در معرض خطر توصیه .4

 اي دیگر هاي زمینه هاي ویژه بیماري توصیه .5

 ویژه سالمندانمالحظات  .6

 بهداشت روان در حج .7

 هاي پیشگیري عوامل مستعدکننده بروز اختالالت و راه .8

 منبع:

   »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 



94هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  احکام عمومی
  طهارت  موضوع:

  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:
  

 وضو .1
 تیمم .2
 غسل .3
 قرائت نماز .4

  منابع:
  

 ـ رساله آموزشی
  ـ احکام دین

 ـ احکام مبتالبه حجاج
    



  95هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  هاي زندگی و آداب و مهارتاخالق 
  اخالق در سفر موضوع:

  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:
  

 مشکالت و لذات سفر  .1

 آراستگی ظاهري و رعایت نظافت .2

 اجتناب از بازارگردي .3

 احترام به دیگران  .4

 صبر و بردباري .5

 شرکت در نمازهاي جماعت و مراسم و نیایش ها .6

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
 حج و زیارت ـ اخالق و آداب در

    



96هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  حج مناسک
  اعمال عمره تمتع  موضوع:

  دقیقه 25: مدت
      سرفصل:
 احرام در میقات  .1
 محرمات احرام .2
 طواف و نماز در مسجدالحرام .3
 سعی   .4
  تقصیر .5

  منابع:

  ـ مناسک محشی
  ـ منتخب مناسک حج

  ـ درسنامه فقه و مناسک



  

 

  
  
  
  
 

 
 
 

 
 
 

 جلسه دوم



  

 

 
 
 
   



  99هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  احکام عمومی
  لقطه، وصیتنماز، نذر،   موضوع:

  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:
 قرائت نماز .1
 نماز جماعت با اهل سنت (تفاوت، چگونگی) .2
 نماز مستحبی .3
 نماز در فرودگاه و هواپیما .4
 نذر .5
 لقطه حرم .6
 نحوه وصیت .7

  منابع:
 ـ رساله آموزشی

  ـ احکام دین
 ـ احکام مبتالبه حجاج

    



100هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  هاي زندگی اخالق و آداب و مهارت
  جمدیریت معنوي در ح موضوع:

  دقیقه 10: مدت

  سرفصل:
 پرهیز از غیبت، سخن چینی و عیب جویی .1

 رازداري .2

 ذکر خداوند و انس با قرآن .3

 زیارت و یاد امام عصر(عج) .4

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
 ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

   



  101هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  حج مناسک
  مناسک مبتالبه حجاج موضوع:

  دقیقه 30: مدت

    سرفصل:
 حج تمتع محرمات بین عمره و .1
 لقطه حرم .2
 اعمال مستحبی در مکه مکرمه .3

  منابع:

  ـ مناسک محشی
  ـ منتخب مناسک حج

  ـ درسنامه فقه و مناسک
  

   



102هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 تاریخ و اماکن

  اماکن مقدسه عربستان از جده تا مکه  :موضوع
  دقیقه15:  مدت

 ها: سرفصل
 

 جده و میقات جحفه  .1
 مسجد الحرام .2

  صحن هاي اطراف -
  درهاي ورودي -
  لحرامطبقات مسجد ا -

 کعبه .3
  ارکان -
  پرده -
 مقام ابراهیم -
 حجر اسماعیل -
 حجر االسود -

 مسعی .4

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه
  ـ درسنامه اماکن مذهبی



  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 فصل دوم:

 جلسات آموزشی طرح مودت
 



  

 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جلسه اول
 



  

 



  

 

  هاي زندگی اخالق و آداب و مهارت
  اخالق معاشرت ضوع:مو

  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:
 احترام، تواضع و خوش خلقی نسبت به زائران .1

 اجتناب از مجادله .2

 ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) .3

 رعایت وحدت و همگرایی اسالمی .4

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
 ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

  
  



108هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 مسائل سیاسی و اجتماعی

    هوري اسالمیشناخت جم موضوع:
  دقیقه 15مدت: 

  سرفصل:
  

 ساختار نظام جمهوري اسالمی .1

 جایگاه اقلیت هاي دینی و مذهبی در قانون اساسی .2

 خدمات جمهوري اسالمی به اهل سنت .3

 نقش زنان در جمهوري اسالمی .4

 حج در کشورهاي اسالمی و قوانین کشور میزبان .5

  منابع:

  ـ صحیفه حج
  بینشگاهنامه ـ 
 المی در اندیشه امام خمینی (ره)حج و بیداري اس ـ 

  
 
  



  109هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  کالم وعقائد
  آشنایی با تشیع و اهل تسننموضوع: 

 دقیقه 45مدت: 

  سرفصل:  
 پیدایش تشیع .1
 منابع روایی شیعه .2
 تشیع در جهان اسالم .3
 معرفی مذاهب اربعه فقهی .4
 جایگاه صحابه در اندیشه اهل تسنن .5
 اهم منابع اهل تسنن .6
 اهل تسنن در ایران .7
 و اهل تسننمشترکات شیعه  .8

  منابع:

  ـ حقیقت تشیع
  43و  36، جلدهاي :ـ فی رحاب اهل البیت

  ـ درآمدي بر فقه مقارن
  خدمات جمهوري اسالمی به اهل سنت ایران  ـ جزوه

  ـ کالم مقارن
  ـ معالم المدرستین

  ـ فضائل الصحابه
    ـ عشره مبشره



110هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  مسائل اجرایی طرح مودت
    تبیین طرح مودت موضوع:

 دقیقه 15: مدت

  سرفصل:  
 هدف از اجراي طرح مودت .1
ــورد     .2 ــرام و برخ ــا احت ــر ب ــران دیگ ــه زائ ــه ب ــونگی توج چگ

 انگیز مودت
 هماهنگی با روحانی و مدیر کاروان .3
 ها در هتل ثبت دقیق گزارش .4
 رعایت مسائل امنیتی .5
 اجتناب از طرح مسائل اختالفی .6
 اجتناب از جدل و مناقشات .7

  منابع:

  دستورالعمل طرح مودت -
  



  

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دوم جلسه
  



  

 



  

 

  اسرار و معارف حج
    اسرار سیاسی حج  موضوع:

  دقیقه 15 مدت:
  سرفصل:

  
 حج و والیت .1

 حج و وحدت امت اسالمی .2

 دفاع از مظلوم .3

 حج اولیاي الهی .4

  منابع:

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
 ـ درسنامه اسرار حج

 
 
  



114هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  کالم و عقائد
  اسخ به اهم شبهات آنهاشناخت وهابیت و پموضوع: 

 دقیقه 45مدت: 

  سرفصل:  
 پیدایش و آشنایی با وهابیت .1
 نسبت سلفیت با وهابیت .2
لعـن و سـب،   ، پاسخ به شبهات (جایگاه و منزلت اهـل بیـت   .3

تحریف قرآن، توسل، شفاعت، زیارت اهل قبـور و عـزاداري،   
 سجده بر مهر )

 تفاوت هاي شیعه و سنی در وضو،  نماز، مهدویت ، حج    .4

  نابع:م

  ها و کارنامه) ـ درسنامه وهابیت (پیدایش، جریان
  ـ گاهنامه کالمی بینش (شماره سوم)

  ـ میزان الحق
و  31، 21، 19، 8، 1جلـدهاي   :ـ فی رحاب اهل البیـت 

33  
  کنیم؟ ـ چرا عزاداري می

  ـ نزاهت قرآن از تحریف 
    ـ التمهید



  115هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  آشنایی با جهان اسالم
 دقیقه 15مدت:   حج و جهان اسالمموضوع: 

  سرفصل:  
 جغرافیاي انسانی جهان اسالم .1
 جریان هاي سیاسی و اجتماعی در جهان اسالم .2
 مواضع نسبت به جمهوري اسالمی ایران .3
 محورهاي وحدت آفرین مسلمانان .4
 حج و جهان اسالم .5

  منابع:

  ـ صحیفه حج
  ـ گاهنامه بینش

 حج و بیداري اسالمی در اندیشه امام خمینی (ره) ـ 
   



116هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  طرح مودت مسائل اجرایی
  هاي ارتباطی با زائران مهارتموضوع: 

 دقیقه15مدت: 

  سرفصل:  
 مخاطب شناسی .1
 مؤثر وگوي و گفت ارتباط .2
 شود رعایت ارتباط برقراري در باید که نکاتی .3

  منابع:

  حجاج ارتباطات رامونیپ ینکاتجزوه ـ        
  



  

 

  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  سوم جلسه
  



  

 

  
  



  

 

  آشنایی با کشورهاي اسالمی
  ، آداب و رسوم کشورهاي اسالمیفرهنگموضوع: 

 دقیقه 40مدت: 

  سرفصل:  
 فرهنگ، آداب و رسوم کشورهاي اسالمی .1

 (...مصر، عربستان، عراق و) کشورهاي عربی 
 (...ترکیه، آذربایجان و) کشوررهاي آسیاي میانه 
 (...مالزي، اندونزي و) کشورهاي شرق آسیا 
 (...نیجریه و) کشورهاي افریقایی 
  (هند، پاکستان و...)کشورهاي شبه قاره 

  منابع:

 یاسالم يبا کشورها ییآشنادرسنامه  -
 جهان اسالم و مسلمانان در مناطق مختلف   یشناس وضعیت -
  آشنایی با کشورهاي اسالمی جنوب شرق آسیا -

  



120هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  کالم و عقاید
  شناخت تطبیقی شیعه و اهل تسننموضوع: 

 دقیقه 50مدت: 

  سرفصل:  
 مشترکات فکري شیعه با اهل تسنن .1
 ت هاي فکري شیعه با اهل تسننتفاو .2
 جریان هاي فکري شیعه و اهل تسنن .3

  منابع:
  ـ میزان الحق

   :ـ فی رحاب اهل البیت
  ـ حقیقت تشیع

  



  

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارم جلسه
  



  

 



  

 

  جریان شناسی گروه هاي تکفیري
  هاي آنها هاي تکفیري و نقد اندیشه گروهموضوع: 

 دقیقه 40مدت: 

  سرفصل:  
 مفهوم شناسی تکفیر .1
 لل پیدایش و سیر تاریخیع .2
 اقسام تکفیر (اعتقادي و سیاسی) .3
 اندیشه هاي تکفیري .4
 گروه هاي تکفیري .5
 مواضع علماي جهان اسالم نسبت به تکفیر .6

  منابع:

  ـ گاهنامه کالمی بینش
  دیمراجع تقل يمسلمانان براساس فتاوا ریحرمت تکفـ 

  



124هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  کالم و عقاید
  پاسخ به شبهاتموضوع: 

 دقیقه 50مدت: 

    سرفصل:
مسائل عقیدتی (جایگاه و منزلت اهـل بیـت، لعـن و سـب،      .1

تحریف قرآن، توسل، شفاعت، زیارت اهـل قبـور، عـزاداري،    
 مهدویت، نسبت زیارت کربال و حج و...)

مسائل سیاسی و اجتماعی (رهبري و والیت فقیـه، مواجهـه    .2
 با استکبار، وحدت جهان اسالم، حج سیاسی و...)

ز، تکتف، جمع بـین صـالتین،   مسائل فقهی (وضو، اذان، نما .3
 سجده بر مهر، مناسک حج و...)

  منابع:
  ـ میزان الحق

  33و  31، 21، 19، 8، 1جلدهاي  :ـ فی رحاب اهل البیت
  کنیم؟ ـ چرا عزاداري می

  ـ نزاهت قرآن از تحریف
  ـ التمهید فی علوم القرآن

  
  



  

 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل سوم:
  جلسه آموزشی یاوران حجاج

  



  

 



  

 

  هاي زندگی ب و مهارتاخالق و آدا
  رسانی به زائران فرهنگ خدمت موضوع:

  دقیقه 10: مدت

  سرفصل:
  

 ویژگی هاي و مشکالت سفر حج .1

 اهمیت و پاداش تعاون و خدمت به دیگران .2

 سیره معصومان در سفر حج (خدمت به زائران) .3

  نشاط معنوي و انبساط فرهنگی .4

  منابع:

  فرهنگ	در		به زائران	گذاري	خدمتـ 
  ر حجآداب سفـ 
  

  



128هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 مسائل سیاسی و اجتماعی
    حج و سیاست موضوع:

  دقیقه 10 مدت:
  سرفصل:

  
 خدمات جمهوري اسالمی به حج و حاجیان .1

 ضرورت اتحاد و وحدت میان حجاج .2

 حج در کشورهاي اسالمی و قوانین کشور میزبان .3

  منابع:
  

  ـ صحیفه حج
  )10(مجله میقات، ش  یاسالم يدر کشورها يحج گزارـ 
  راه وحدت امت اسالمیـ 
 شناسی وحدت اسالمی) افراط گرایی مذهبی (آسیبـ 

 
   



  129هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 تاریخ و اماکن
   آشنایی با  مکه مکرمه و مدینه منوره  :موضوع

  دقیقه 20:  مدت
  ها: سرفصل

 :مکه شناسی
 

 معرفی شهر مکه (نقشه خوانی) .1
 راههاي ورودي به مسجد الحرام .2
 معرفی محل اسکان ایرانیان .3
 موقف (ایستگاه اتوبوس) .4
 طرح توسعه مسجد الحرام .5
 طبقات .6
 راههاي ورودي به طبقات مسعی و مطاف .7

 
 مدینه شناسی:

 معرفی شهر مدینه .1
 مسجد النبی و درب هاي ورودي .2
 اعت اختصاصی خواهران در روضه منورهس .3
 )معرفی مرقد هاي شریف و ساعات زیارت( بقیع .4
 معرفی اماکن اطراف مسجد النبی .5
 مسجد شجره، درب هاي ورودي و موقف ها(ایستگاه) .6

  منابع:
  هاي حج دستورالعملـ 



130هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  هاي فرهنگی حج برنامه
  هاي فرهنگی موسم حج آشنایی با برنامهموضوع: 

 دقیقه 15مدت: 

  صل:  سرف
 شوراي فرهنگی کاروان .1
 شوراي فرهنگی مجموعه .2
 هاي فرهنگی زائران برنامه ویژه .3

 زیارت دوره ویژه 
 مراسم و محافل مذهبی و مناسبتی 
 تحلیل از خانواده شهدا و ایثارگران 
 هاي قرآنی برنامه 

  منابع:

 برنامه فرهنگی حج تمتع -
  



  

 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 :چهارمفصل 
  آموزشی ویژه بانوان هجلس

  



  

 



  

 

  کام عمومیاح
  احکام بانوان  موضوع:

  دقیقه 20: مدت

  سرفصل:
  

 حیض .1
  شرایط حیض -
 هاي حائض انواع زن -

 استحاضه .2
  عبادات و غسل استحاضه -
 طواف و نماز و غسل استحاضه -

 نذر احرام پیش از سفر  .3
 اذن شوهر در نذر و سفر .4

  منابع:
  

  ـ احکام مبتال به حجاج
  ـ احکام دین

   



134هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  هاي زندگی ارتاخالق و آداب و مه
  اخالق در سفر موضوع:

  دقیقه 15: مدت
    سرفصل:

 آداب حضور در سرزمین وحی در کشور میزبان  .1

 حضور در بقیع و مقابر 

 حضور در روضه نبوي 

 حضور در نماز جماعت 

 اجتناب از خرافات .2

 حیا و عفاف و حجاب .3

 شیوه تعامل با مردان به ویژه در فروشگاه ها 

 س احرامپوشش مناسب به ویژه لبا 

    منابع:
  آداب سفر حجـ 

   



  135هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  حج مناسک
  مناسک حج ویژه بانوان موضوع:

  دقیقه 20: مدت

  سرفصل:
  

 احرام در منطقه جحفه .1
 احرام معذورین (حائض، مستحاضه) .2
 نذر در احرام .3
 محرمات احرام (ویژه بانوان) .4
 طواف و نماز معذورین در مسجد الحرام .5
 طهارت مستحاضه در طواف و نماز   .6

  منابع:
 مناسک محشی -

  درسنامه فقه و مناسک -
  

  
   



136هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  حج سالمت در
  سالمت بانوان موضوع:

  دقیقه 20: مدت

  ها: سرفصل
 مسائل پزشکی مرتبط با احکام بانوان .1

 مسائل مرتبط با عادت ماهانه بانوان .2

 (OCP)چگونگی مصرف داروهاي ضد بارداري  .3

 رعایت مسائل بهداشتی ویژه زنان .4

 بارداري و حج تمتع .5

 منبع:

  »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه      
  



  

 

 
 

 
  

 گفتار دوم:
  جلسات آموزشی در موسم

  
  
 

 :اولبخش 
 زائران) عموم ژهیجلسات مشترك (و



  

 



  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل اول:
  سالمت در حج



  

 



  

 

  جلسه اول
  بهداشت محیط و خدمات درمانی در حج موضوع:

  دقیقه 10: مدت

 ها: سرفصل

محیط زندگی جهت  ها و رعایت نظافت و بهداشت در اتاق .1
 هاي واگیر تضمین سالمت و جلوگیري از بروز بیماري

 هاي بهداشتی هاي الزم در استفاده از سرویس توصیه .2
ها و اماکن عمومی و همراه داشتن  رعایت بهداشت در خیابان .3

 دستمال کاغذي
 بار مصرف یکهاي آب معدنی  از بطري تذکر به استفاده .4
مرتب پاها و جوراب، شستن سفارش به استحمام روزانه،  .5

 و از ایجاد بوي بد در فضاهاي عمومیجهت جلوگیري 
 ها اتاق

 از مصرف خودسرانه دارو و اجتناب عالئم سرماخوردگی بیان  .6
 قبل از خوردن ها میوهتذکر در مورد شستن  .7
 چگونگی ارائه خدمات درمانی با سیستم ارجاع .8
هاي عربستان و  آشنایی با مراکز درمانی و بیمارستان .9

 هاي خاص در مورد آنها توصیه
 بروز حوادث و اعزام بیماران به بیمارستان .10

  منبع:
  »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 



142هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم
  سالمت در ایام تشریق   موضوع: 

  دقیقه 10: مدت
 

  ها: سرفصل
 

 وقوف در عرفات، مشعرالحرام و منی ي ویژهها توصیه .1

 وقوف اضطراري بیماران .2

 حلق بهداشتی .3

 هاي ویژه رمی جمرات توصیه .4

  منبع:
 

   »راهنماي سالمت در حج«ـ جزوه 
  
  



  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 :دومفصل 
  احکام عمومی

  



  

 



  

 

  جلسه اول
  نماز موضوع:

  دقیقه 5: مدت
  سرفصل:

  
نماز (قصر و اتمام، استداره، اتصال صفوف، نماز اهل سـنت،   .1

 نماز جماعت و اهمیت آن)

 وضو با آب زمزم و شرب .2

  منابع:

 آموزشیـ رساله 
  ـ احکام دین

 ـ درسنامه فقه و مناسک
   



146هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم 
    احکام حرم و مسجد موضوع:

  دقیقه 5: مدت
  سرفصل:

  
 لقطه .1

 احکام مسجد .2

 مستحبات (نماز، قرآن) .3

 نماز قضا .4

 حرمت کشیدن نخ پرده کعبه .5

بیــرون نبــردن اشــیاء داخــل مســجدالحرام و مســجدالنبی   .6
 (قرآن)

  منابع:

 ـ رساله آموزشی
  نـ احکام دی

 ـ درسنامه فقه و مناسک
    



  147هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم 
  مشاعر موضوع:

  دقیقه 5: مدت
  سرفصل:

  
 نماز در مشاعر .1

 برداشتن سنگ از مشاعر .2

  منابع:

  ـ درسنامه فقه و مناسک
 ـ مناسک محشی

    



148هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه چهارم 
    زیارتموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

  
 اوقات زیارت .1

 احکام زیارت .2

 نیابت در زیارت .3

 نماز زیارت .4

 نماز تحیت مساجد .5

  منابع:

 ـ رساله آموزشی
 ـ احکام دین



  

 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 :سومفصل 
  هاي زندگی و مهارتاخالق و آداب 

  



  

 



  

 

  جلسه اول
    )1چگونه حاجی بمانیم ( موضوع:

  دقیقه 10 مدت:
  سرفصل:

 مراقبت از انجام واجبات و ترك محرمات .1

 اهمیت دادن به نوافل .2

 ز اول وقتشرکت در نمازهاي جماعت و اقامه نما .3

 انس با قرآن کریم .4

 ذکر مداوم .5

 دعا و نیابت براي دیگران .6

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

    



152هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم 
    )2چگونه حاجی بمانیم  ( موضوع:

  دقیقه 10مدت: 
  سرفصل:

  
 ها یادکردن عهدها و پیمان .1

 توبه .2

 طلب آمرزش گناهان .3

  منابع:
  

  فر حجـ درسنامه آداب س
  ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

  
  



  153هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم 
    )1( دستاوردهاي اخالقی حج موضوع:

  دقیقه 10 مدت:
  سرفصل:

  
 توجه به مکارم اخالقی .1

 خوش اخالقی .2

  منابع:
  

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

 



154هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه چهارم 
    )2( دستاوردهاي اخالقی حج موضوع:

  دقیقه 10 مدت:
  سرفصل:

  
 تواضع و فروتنی .1

 آداب حضور در مشاعر .2

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  ـ اخالق و آداب در حج و زیارت

  



  155هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه پنجم 
    ها و آداب حج اغتنام فرصتموضوع: 

  دقیقه 15 مدت:
  سرفصل:

  
 هدیه و سوغات سفر حج .1

 وداع با حرمین .2

 رعایت اخالق در خانواده .3

  منابع:

  ـ درسنامه آداب سفر حج
  ـ اخالق و آداب در حج و زیارت



  

 

  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :چهارمفصل 
  اسرار و معارف حج

  



  

 



  

 

  جلسه اول
  اسرار طواف  موضوع:

  دقیقه 5 مدت:
  سرفصل:

  
 اسرار طواف (خدا محوري) .1

 چهار رکن کعبه و ارکان وجودي انسان کامل .2

 راز عدد هفت در اشواط طواف و... .3

 اسرار نماز طواف .4

 ام ابراهیمسر نماز طواف خلف مق .5

  منابع:
  

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
  ـ درسنامه اسرار حج

   



160هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم
  اسرار سعی و تقصر موضوع:

  دقیقه 10 مدت:
  سرفصل:

 صفا و مروه از شعائر الهی .1

 بزرگداشت شعائر .2

 سعی بین صفا و مروه و تردد میان خوف و رجاء .3

 برابر خداوندراز هروله و احساس ذلت در  .4

(شعار بندگی و رقیـت، قطـع تعلقـات و    اسرار تقصیر و حلق ( .5
ها، پاالیش عیوب و رذایل، تواضع و فروتنی، والیت سرّ  وابستگی

 )باطنی حلق و تقصیر، نشانه امنیت و نجات)

  منابع:

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
  ـ درسنامه اسرار حج

    



  161هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم
  اسرار عرفات وضوع:م

  دقیقه 10 مدت:
  سرفصل:

 سر عرفه .1

 عرفه و والیت .2

 دعا و نیایش در عرفه و راز کمال آدمی .3

  منابع:

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
 ـ درسنامه اسرار حج

  



162هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه چهارم
  اسرار مشعر الحرام موضوع:

  دقیقه 5 مدت:
  سرفصل:

 سر مشعر الحرام .1

 ا و نیایش در مشعر الحرامدع .2

اسرار آداب و اعمال (جمع آوري سـنگ ریـزه، نیـت وقـوف      .3
 و...)

  منابع:

  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش
 ـ درسنامه اسرار حج

    



  163هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه پنجم
  اسرار اعمال در منا موضوع:

  دقیقه 15 مدت:
  

  سرفصل:
و تسـلیم، ذبـح مقـام    سرّ قربـانی (تقـرب و تقـوا، تجلـی ایثـار       .1

ــراهیم  و  7حیــوانی و کشــتن هــواي نفســانی، یــاد کــردن اب
 ، بزرگداشت شعائر الهی، دوري از طمع و حرص)7اسماعیل

اسرار منا (هماهنگی و همسانی مردم، سرزمین ذکر، تولدي  .2
 ها) نو، سرزمین آرزوها، طلب آمرزش، فرصت براي خواستن

ی و بیرونی، سـر  اسرار رمی جمرات (مبارزه با شیاطین درون .3
 طهارت در  رمی، توجه به عظمت خداوند و ضعف شیطان)

  منابع:
  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش

  ـ درسنامه اسرار حج
    



164هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه ششم
  اسرار نفر موضوع:

  دقیقه 15 مدت:

  سرفصل:
 اسرار نفر (کوچ از منا روز دوازدهم) .1
 اسرار طواف نساء و نماز آن .2
 ال حج (لقاء با امام)کم .3

  منابع:
  نامه اسرار و معارف حج درآمدي بر فرهنگ ـ درسنامه پیش

  ـ درسنامه اسرار حج
  



  

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :پنجمفصل 
  مسائل سیاسی و اجتماعی

  



  

 



  

 

 جلسه اول
    برائت از مشرکین موضوع:

  دقیقه 10 مدت:
  سرفصل:

 مبانی و ضرورت (برائت در قرآن و سیره معصومان(ع)) .1

و مقـام معظـم    (ره)ت از مشرکین از نگـاه حضـرت امـام   برائ .2
 رهبري

  منابع:

  ـ مبانی دینی و سیاسی برائت از مشرکین
  ـ حج در اندیشه اسالمی

  ـ صحیفه حج  



168هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه دوم 
    اخوت اسالمی موضوع:

  دقیقه 10 مدت:
  سرفصل:

 ضرورت و نیازها .1

 همگرایی و تقریب .2

گرایـی و   ها، قوم گرایی، تعصب ها و عوامل تفرقه (فرقه آسیب .3
 گرایان) ملی

  منابع:

  ـ مبانی دینی و سیاسی برائت از مشرکین
  ـ ابعاد سیاسی و اجتماعی حج

  ـ حج در اندیشه اسالمی
 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ششمفصل 
  مناسک حج



  

 



  

 

  جلسه اول 
  اعمال بین عمره و حج تمتعموضوع: 

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

  
 محرمات بین عمره تمتع و حج تمتع .1

 مستحبی و نیابتیطواف  .2

 جمع آوري سنگ ریزه براي رمی جمرات در مکه .3

 منابع:

 ـ مناسک محشی
 ـ درسنامه فقه و مناسک

  



172هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم 
  دقیقه 15: مدتیژه بانوانمناسک وموضوع: 
  سرفصل:

 جمع آوري سنگ ریزه براي رمی جمرات در مکه .1

 احرام بانوان معذور در مکه مکرمه .2

 طراري)وقوف در مشاعر (اختیاري و اض .3

 طهارت بانوان معذور در اعمال مشاعر .4

 رمی شبانه (شب دهم) .5

 نیابت شبانه بانوان (رمی جمره عقبه) .6

 منابع:

 ـ مناسک محشی
 ـ درسنامه فقه و مناسک

    



  173هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم 
    )1( ج تمتعاعمال حموضوع: 

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

  
 اعمال حج تمتع   .1

 احرام در مکه .2

 محرمات احرام حج تمتع .3

 ر مشاعراستظالل د .4

 وقوف در عرفات (زمان، مکان و شرایط) .5

 منابع:

 ـ مناسک محشی
 ـ درسنامه فقه و مناسک

    



174هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه چهارم 
  )2(   اعمال حج تمتعموضوع: 

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

 وقوف مشعر الحرام (زمان و مکان و شرایط) .1

 اعمال واجب و مستحب در مشعر الحرام .2

 وقوف معذورین در مشعر الحرام .3

وز دهم ذیحجه (رمی جمره عقبه، قربانی، تقصیر یـا  اعمال ر .4
 حلق)

 رمی شبانه ویژه بانوان و معذورین (شب دهم ذیحجه) .5

 نیابت در رمی شبانه .6

 منابع:

 ـ مناسک محشی
 ـ درسنامه فقه و مناسک

    



  175هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه پنجم 
  ترتیب و مواالت در اعمال موضوع: 

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

 توالی و ترتیب اعمال .1

 اعمال منا (روز دهم ذیحجه)مواالت در  .2

 نابع:م

 ـ مناسک محشی
 ـ درسنامه فقه و مناسک

    



176هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه ششم 
  اعمال منا و مکهموضوع: 

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

 اعمال منا (واجب، مستحب) .1

 رمی جمرات ثالثه در روزهاي یازدهم و دوازدهم .2

 خروج از منا  .3

اعمال پنجگانه مسـجدالحرام (طـواف، نمـاز طـواف، سـعی،       .4
 واف نساء، نماز طواف نساء)ط

 منابع:

 ـ مناسک محشی
 ـ درسنامه فقه و مناسک



  177هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه هفتم 
  عمره مفردهموضوع: 

  : ... دقیقهمدت
  سرفصل:

  
 احرام از ادنی الحل .1

طواف، نماز طواف، سعی، تقصیر، طواف نسـاء، نمـاز طـواف     .2
 نساء

 نیابت در انجام عمره مفرده  .3

 منابع:

 ـ مناسک محشی
 فقه و مناسکـ درسنامه 

  



  

 



  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تم:ففصل ه
  تاریخ و اماکن

  



  

 



  

 

 جلسه اول 
  اماکن اطراف مسجد الحرام   موضوع:

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

  
 شعب ابی طالب   .1
 مولد النبی .2
 مقبره البنات .3
 منزل حضرت خدیجه (مولد حضرت فاطمه) .4
 کوه ها و بناهاي اطراف مسجد الحرام .5

  منابع:
  ینهـ آثار اسالمی مکه و مد

  ـ حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه
 ـ درسنامه اماکن مذهبی

   



182هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم
  پیامبر در مکه    موضوع:

  دقیقه 5: مدت
  سرفصل:

 نوجوانی و جوانی پیامبر در مکه   .1
 صلح حدیبیه .2
 غزوات  .3

 خیبر -
 فتح مکه -
 حنین   -

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه
 رسنامه اماکن مذهبیـ د

   



  183هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  سومجلسه 

  اماکن و آثار اسالمی مکه مکرّمه موضوع:
  دقیقه 10: مدت

  سرفصل:

 و مدفونین در آنمعالة قبرستان  .1

 مسجد جن .2
 مشهد شهداي فخ .3
 جبل النور(غار حراء) .4
 جبل الثور .5

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ حج وحرمین شریفین در تفسیر نمونه
  مذهبی ـ درسنامه اماکن

   



184هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه چهارم 
  سیره عبادي پیامبر خدا (ص) موضوع:

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

 نماز .1
 حج .2
 قران .3
 ذکر  و دعا .4

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ حج وحرمین شریفین در تفسیر نمونه
  ـ درسنامه اماکن مذهبی

   



  185هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  پنجمجلسه 

  مشاعر و اماکن مقدسه موضوع:
  دقیقه 10: مدت

  سرفصل:
 فاتعر .1

 مسجد نمره -
 جبل الرحمه -

 مشعر الحرام .2
 مسجد مشعر الحرام -

 وادي محسر .3
 سرزمین منا .4

 جمرات -
 مسجد الخیف -
 مسجد البیعه   -
 معیصم(قربانگاه) -

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ حج وحرمین شریفین در تفسیر نمونه
  ـ درسنامه اماکن مذهبی



186هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 ششمجلسه  

  مدینه و آثار اسالمی   موضوع:
  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:
 شناخت یثرب .1
 مسجد النبی .2
 جنه البقیع .3

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ درسنامه اماکن مذهبی
   



  187هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 هفتمجلسه 

  حیات و سیره حضرت زهرا و ائمه بقیع(ع)   موضوع:
  دقیقه 10: مدت

  سرفصل:
 حیات و سیره حضرت زهرا(س) .1
 حیات و سیره امام حسن (ع) .2
 حیات و سیره امام سجاد(ع) .3
 حیات و سیره امام باقر(ع) .4
  حیات و سیره امام صادق(ع) .5

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  ـ درسنامه اماکن مذهبی
   



188هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه هشتم 
  سیره اخالقی و اجتماعی معصومین(ع)   موضوع:

  دقیقه 15: مدت
  سرفصل:

  
 سیره تربیتی و سبک زندگی .1
 سیره اجتماعی .2
 سیره سیاسی   .3

  منابع:
  و مدینه ـ آثار اسالمی مکه

  ـ درسنامه اماکن مذهبی
    



  189هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه نهم 
  غزوات و اماکن مدینه منوره     موضوع:

  دقیقه 30: مدت
  سرفصل:

 مسجد قبا .1
 مسجد قبلتین .2
 مساجد احزاب(خندق) .3
 احد .4
 حجه الوداع و واقعه غدیر و رحلت پیامبر(ع) .5
 غزوات  .6

  بدر -
  احد -
  احزاب -
  خیبر -

  منابع:
  ـ آثار اسالمی مکه و مدینه

  کن مذهبیـ درسنامه اما
 



  

 



  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :هشتمفصل 
  کالم و عقاید

  



  

 



  

 

 جلسه اول

  مسائل کالمی و اعتقادي شیعه موضوع:
  دقیقه 15: مدت

  سرفصل:
  زیارت   .1
 توسل .2
 شفاعت .3
 حیات برزخی .4
 تبرك .5

  منابع:
  معالم المدرستین -
 :فی رحاب اهل البیت -

 منشور عقاید امامیه -
  عالم برزخ -



194هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه دوم 

    مهدویت در اسالم موضوع:
  دقیقه 10: مدت

  سرفصل:
 خصوصیات حضرت مهدي(عج) در روایات .1
 امام زمان(عج) و تولد و خاندان ایشان .2
 فلسفه غیبت امام عصر(عج) .3
 امام زمان(عج) و عمر طوالنی .4
 بهره مردم از امام(عج) در عصر غیبت .5
 مهدویت در متون اهل سنت .6

  منابع:
  ـ معالم المدرستین

  ـ منشور عقاید امامیه
  (ویژه مهدویت) توشه تبلیغ  ـ ره



  195هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه سوم

  قرآن موضوع:
  دقیقه 10: مدت

  سرفصل:
 وحی در اسالم .1

 جایگاه قرآن در اسالم .2

 تدوین قرآن کریم .3

 تحریف قرآن .4

  منابع:

  ـ بیست گفتار
  ـ نزاهت قرآن از تحریف

  ناپذیري قرآن  ـ تحریف



196هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

 جلسه چهارم 

  معاد موضوع:
  دقیقه 10: مدت

  سرفصل:
 فاده از آیات قرآن و روایات)معاد در اسالم(با است .1

 معاد و آثار تربیتی و اجتماعی آن .2

 معاد و حج .3

  منابع:
  ـ منشور عقاید امامیه

  ـ معاد
  ـ معارف قرآن 

  نامه اسرار و معارف حج ـ درسنامه پیش درآمدي بر فرهنگ
  
  



  

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 بخش دوم:
  هاي اختصاصی آموزش

  
  



  

 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :اولفصل 
  حجاجویژه یاوران جلسات 

  



  

 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جلسه اول



  

 



  

 

  مناسک حج
    اعمال ویژه معذورینموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

 نیابت .1

 طواف .2

 نماز طواف .3

 سعی .4

 رمی جمرات .5

  منابع:
  مناسک محشیـ 

  ـ درسنامه فقه و مناسک
  

   



204هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  یزندگ يها اخالق و آداب و مهارت
    )1هاي کاربردي ( مهارتموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

 ون و خدمت رسانی به زائرانتعا .1

 صبر و بردباري .2

 ایثار و از خودگذشتگی .3

 مهارت زندگی جمعی .4

 ارتباط موثر .5

  منابع:

  گزاري به زائران در فرهنگ اسالمی ـ خدمت
  داري و کنترل رفتار در حج ـ خویشتن

  ـ مهارت زندگی جمعی
   



  205هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  حج یفرهنگ يها برنامه
  هاي فرهنگی مکه برنامهموضوع: 

  هدقیق 10: مدت
  سرفصل:

 هاي فرهنگی در سطح کاروان برنامه .1

 هاي فرهنگی مجموعه برنامه .2

 هاي فرهنگی بعثه در مکه برنامه .3

  منابع:
  ـ برنامه فرهنگی حج تمتع

  
  



206هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  سالمت در حج
    بهداشتموضوع: 

  دقیقه 5: مدت
  سرفصل:

 بهداشت محیط .1

 بهداشت فردي .2

 بهداشت تغذیه .3

 گرمازدگی .4

  منابع:

  »سالمت در حج«ـ جزوه 
  

   



  207هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  مسائل اجرایی 
  خدمات یاوران حجاج در مکهموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

  
 شناخت موقعیت جغرافیایی مجموعه (هتل) .1

 شناخت موقعیت کاروان در مجموعه .2

 حمل و نقل .3

 پذیرایی زائران در مجموعه .4

  منابع:
  هاي حج تمتع ـ دستورالعمل

  



  

 



  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جلسه دوم
  



  

 



  

 

  یندگز يها اخالق و آداب و مهارت
  )2هاي کاربردي ( مهارتموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

 داري خویشتن .1

 کنترل رفتار .2

 مقابله با هیجان ها .3

 مقابله با بحران .4

  منابع:

  گزاري به زائران در فرهنگ اسالمی ـ خدمت
  داري و کنترل رفتار در حج ـ خویشتن

  ـ مهارت زندگی جمعی
  

  



212هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  حج یفرهنگ يها برنامه
    فرهنگی در ایام تشریقهاي  برنامهموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

 هاي فرهنگی کاروان برنامه .1

 هاي فرهنگی بعثه در ایام تشریق برنامه .2

  منابع:

  ـ برنامه فرهنگی حج تمتع
  

  



  213هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  ییمسائل اجرا
  خدمات یاوران در مشاعرموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

 موقعیت کاروان در عرفات .1

 موقعیت کاروان در مشعرالحرام .2

 وقعیت کاروان در منام .3

موقعیت چادر بعثه، مراکز درمانی و بهداشتی، مراکز امداد و  .4
 نجات در اماکن فوق

 پذیرایی از زائران .5

  منابع:
  هاي حج تمتع دستورالعملـ 
  



  

 



  

 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  جلسه سوم
  



  

 



  

 

  یزندگ يها اخالق و آداب و مهارت
    معنویت در حجموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

  
 نويمدیریت مع .1

 حفظ آثار و برکات حج .2

  منابع:

  اسرار حجـ 
  ـ آداب سفر حج

  
  



218هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  حج یفرهنگ يها برنامه
    هاي فرهنگی در مدینه برنامهموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

 هاي فرهنگی کاروان برنامه .3

 هاي فرهنگی بعثه در مدینه برنامه .4

  منابع:

  ـ برنامه فرهنگی حج تمتع
  
  

  



  219هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

   ییمسائل اجرا
  اوران حجاج در مدینهخدمات یموضوع: 

  دقیقه 10: مدت
  سرفصل:

  
 شناخت موقعیت جغرافیایی مجموعه (هتل) .1

 شناخت موقعیت کاروان در مجموعه .2

 حمل و نقل .3

 پذیرایی زائران در مجموعه .4

 همراهی با زائران در بقیع و زیارت دوره .5

  منابع:

  هاي حج تمتع ـ دستورالعمل
  
  



  

 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :دومفصل 
  مودتویژه طرح جلسات 

  



  

 



  

 

  جلسه اول
  مسائل اجرایی طرح مودتموضوع: 

  دقیقه 45: مدت
  سرفصل:

 گزارش نویسی .1

 مخاطب شناسی   .2

 تجربیات و آزموده ها .3

  منابع:

  ـ نکاتی پیرامون ارتباطات حجاج
  نویسی ـ گزارش

  
 
   



224هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه دوم
  پاسخ به شبهات و سؤاالتموضوع: 

  دقیقه 45: مدت
  سرفصل:

 مسائل سیاسی و اجتماعی .1

 ئل فرهنگیمسا .2

 مسائل عقیدتی .3

 مسائل فقهی .4

  منابع:

  ـ توسل
  ـ شفاعت

  ـ تحریف قرآن
  ـ لعن و سب

  ـ حقیقت تشیع
   



  225هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  جلسه سوم
    پاسخ به شبهات و سؤاالتموضوع: 

  دقیقه 45: مدت
  سرفصل:

 مسائل سیاسی و اجتماعی .1

 مسائل فرهنگی .2

 مسائل عقیدتی .3

 مسائل فقهی .4

  منابع:

  ـ توسل
  ـ شفاعت

  ـ تحریف قرآن
  و سب ـ لعن

  ـ امام مهدي(ع) در روایات اهل تسنن
   



226هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  آموزشیمنابع 

  ناشر  مؤلف  عنوان منابع  
ــاعی    1 ــاد سیاســی و اجتم ابع

  مشعر  محمدتقی رهبر  حج

  مشعر  زاده محمدحسین فالح  احکام دین  2
  مشعر  محمدتقی رهبر  اخالق و آداب در حج و زیارت  3
  دارالهادي  :مجمع جهانی اهل البیت  اعالم الهدایه  4
امام مهدي(ع) در روایـات اهـل     5

معاونت فرهنگی   مدیریت آموزش  تسنن
  بعثه

  صدرا  مرتضی مطهري  امامت و رهبري  6
  مشعر  رسول جعفریان  آثار اسالمی مکه و مدینه  7
آشنایی بـا کشـورهاي اسـالمی      8

  مشعر  يمحمدرضا باقر  جنوب شرق آسیا

  اهللا محمدتقی مصباح یزدي آیت  آموزش عقاید  9
و موسسه آموزشی 
پژوهشی امام 

  1خمینی
  سپاه  سپاه پاسداران انقالب اسالمی  بصیرت  10
  هیئت پزشکی  هیئت پزشکی حج و زیارت  بهداشت روان  11
  صدرا  مرتضی مطهري  بیست گفتار  12
  مشعر  سید علی میرشریفی  )2و1تاریخ اسالم (ج  13
  معارف  حمید احمدي  :تاریخ امامان شیعه  14
  جامعۀالمصطفی  غرويمحمدهادي یوسفی   تاریخ تحلیلی اسالم  15
ابوزید عمربن شبه نمیري   تاریخ مدینه منوره  16

  مشعر  (ترجمه حسین صابري)

معاونت فرهنگی   مدیریت آموزش  تحریف قرآن  17
  بعثه

  دار فراقه  سیدکمال حیدري  2و  1التوحید ج   18
معاونت فرهنگی   مدیریت آموزش  توسل  19

  بعثه
  اءاسر  آیت اهللا جوادي آملی  اي از صهباي حج جرعه  20
  معاونت فرهنگی  مدیریت آموزش  »بایدها و نبایدها«جزوه   21

راهنمـاي سـالمت در   «جزوه   22
  هیئت پزشکی  هیئت پزشکی حج و زیارت  »حج

شناســــی  آســــیب  جــــزوه  23
سازمان حج و   سازمان حج و زیارت  مخدر  مواد 

  زیارت
  مشعر  سیدعلی قاضی عسکر  حج در اندیشه اسالمی  24
ر حج و حرمین شریفین در تفسی  25

  مشعر  سیدعلی قاضی عسکر  نمونه
معاونت فرهنگی   مدیریت آموزش  حقیقت تشیع  26



  227هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  ناشر  مؤلف  عنوان منابع  
  بعثه

ــري  27 ــی امامــان  حیــات فک وسیاس
  علم  رسول جعفریان  :شیعه

  مدیریت آموزش  جمعی از نویسندگان  حیات و سیره امامان شیعه  28
  مشعر  محمدتقی فعالی  درسنامه اسرار حج  29
درسنامه اماکن مذهبی مکه   30

  مشعر  علی اصغر قائدان  نه منورهمکرمه و مدی
  مشعر  سیدعلی قاضی عسکر  درسنامه آداب سفر حج  31
 يبـا کشـورها   ییآشنادرسنامه   32

  مشعر  حسن روحانی  یاسالم

33  
ــر  درســنامه پــیش درآمــدي ب

نامـه اسـرار و معـارف     فرهنگ
  حج

فقیه در امور  حوزه نمایندگی ولی
  مدیریت آموزش  حج و زیارت

ــیره    34 ــنامه ســـــ درســـــ
  محمدحسین واثقی راد  :معصومین

حوزه نمایندگی 
فقیه در امور  ولی

  وزیارت حج
درسنامه وهابیت (پیـدایش،    35

  مدیریت آموزش  سیدمهدي موسوي علیزاده  ها و کارنامه) جریان

دستورالعمل صیانت از شأن   36
سازمان حج و   سازمان حج و زیارت  و منزلت زائران 

  زیارت
اسالم اراتدفترانتش  نیان رضا قربا  رساله آموزشی  37

  ي
(ویـــژه ره توشـــه تبلیـــغ    38

دفتر تبلیغات   جمعی از نویسندگان  مهدویت)
  اسالمی

معاونت فرهنگی   مدیریت آموزش  شفاعت  39
  بعثه

مؤسسه امام   آیت اهللا جعفر سبحانی  شناخت وهابیت  40
  7صادق

41  
 2و1صــــحیفه حــــج، ج  

هـاي امــام   (سـخنان و پیــام 
ــی ــم  1خمین ــام معظ و مق
  رهبري)

  مشعر  ارتپژوهشکده حج و زی

الد اصول دانشکده  مرتضی عسکري  عبداهللا بن سبأ  42
  ین

ــاریخ    43 ــایی از تـــــ فرازهـــــ
  مشعر  آیت اهللا جعفر سبحانی  9پیامبراسالم

مؤسسه امام   آیت اهللا جعفر سبحانی  فروغ امامت  44
  7صادق

  دارالهادي  :مجمع جهانی اهل البیت  :البیت فی رحاب اهل  45



228هاي آموزشی عناوین و سرفصل  

 

  ناشر  مؤلف  عنوان منابع  
هاي علمیه  مدیریت حوزه  کالم مقارن  46

  هاجر  واهرانخ

گاهنامه کالمی بینش (شـماره    47
  مشعر  پژوهشکده حج و زیارت  سوم)

مبانی دینـی و سیاسـی برائـت از      48
  مشعر  سیدجواد ورعی  مشرکین

  ناس  سیدعبدالحسین دستغیب  معاد  49

  آیت اهللا محمدتقی مصباح یزدي  )7و6معارف قرآن (ج  50
موسسه آموزشی و 

پژوهشی امام 
  1خمینی

دانشکده اصول   مرتضی عسکري  معالم المدرستین  51
  دین

  مشعر  محمدرضا محمودي  مناسک محشی  52
معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی   منتخب مناسک حج  53

  مشعر  فقیه در امور حج و زیارت ولی

مؤسسه امام   آیت اهللا جعفر سبحانی  منشور عقاید امامیه  54
  7صادق

  هاجر  حسین خنیفر  هاي زندگی مهارت  55
  اسراء  یت اهللا عبداهللا جوادي آملیآ  نزاهت قرآن از تحریف  56
جهان اسـالم و   یشناس وضعیت  57

  جامعه المصطفی  یحسن رضائ  مسلمانان در مناطق مختلف 

نشر   آیت اهللا ناصر مکارم شیرازي  وهابیت در سر دو راهی  58
  امیرالمؤمنین

 کارنامـه  و فکري مبانی وهابیت،  59
مؤسسه امام   آیت اهللا جعفر سبحانی  عملی

  7صادق

  

  


