
در ایران
1. در جلسـات آموزشـی و توجیهـی کاروان شـرکت شـود تـا ضمـن 
آشـنایی بـا روحانـی، مدیـر و خدمـۀ کاروان، نسـبت بـه برنامه هـا و 

گاهـی حاصـل گـردد. وظایـف زائـران آ
2. حتـی المقـدور، نـام، شـماره تمـاس و نشـانی محـل سـکونت 
)هتل( در مدینه و مکه از مدیر کاروان اخذ و در اختیار خانواده قرار 
داده شود تا در صورت لزوم بتوانند به راحتی با زائر تماس بگیرند.

از  بهینـه  اسـتفادۀ  و  گمرکـی  بـه محدودیت هـای  توجـه  بـا   .3
اوقات شبانه روز، جهت عبادت و رشد روحی و معنوی، از پذیرش 

سـفارش های خریـد، صـرف نظـر شـود.

4. شناسـنامه، اوراق بهـادار، چـک بانکـی و مـدارک ماننـد آن، 
همـراه بـرده نشـود.

کمک هـای اولیـه و چگونگـی برخـورد بـا  5. حتـی المقـدور بـا 
شـود. حاصـل  آشـنایی  گرمـازده  افـراد  به ویـژه  مصدومـان 

 6. از آنجـا کـه انداختـن عریضـه و نامـه در داخـل حـرم پیامبـر
و نیـز در بقیـع، کنـار قبـور ائمـه بقیـع با مقررات دولت عربسـتان 
ناسـازگار بـوده و آن را جایـز نمـی داننـد، لـذا از پذیرفتـن عریضـه 

خـودداری و بـه دعـا و زیـارت بـرای آنـان اکتفـا گـردد.
7. مناسـب اسـت زائـر سـرزمین وحـی، دفترچـه ای همـراه خـود 
بـردارد و مطالـب مفیـدی کـه از روحانـی کاروان اسـتفاده می کنـد و 

خاطـرات خـوب سـفر را بـه عنـوان یـادگاری یادداشـت کنـد.
انتخـاب  نـازک  جنـس  از  احرامـی  حوله هـای  و  پارچه هـا   .8

نشـود، زیرا موقـع عرق کردن 
یـا خیس شـدن و نیـز قـرار گرفتـن در نـور، 
بـدن، نمایـان می شـود. بانـوان محتـرم هنـگام تهیـۀ 

لبـاس احـرام، بـه ایـن نکتـۀ مهـم توجـه داشـته باشـند.
9. زائـران مدینـه دوم، حولـه و وسـایل احـرام خـود را درون سـاک 
دسـتی، در هواپیمـا همـراه خـود داشـته باشـند تـا در صـورت عـدم 

دسترسـی بـه چمدان هـا، دچـار مشـکل نشـوند.
10. از کشـیدن سـیگار و نیـز راه رفتن هـای غیرضـروری در داخـل 
هواپیمـا، خـودداری و بـا مهمانـداران هواپیمـا خوشـرفتاری نماینـد.

در سرزمین وحی
1. در تمـام مراحـل سـفر، به ویـژه هنـگام سوارشـدن بـه هواپیمـا و 
اتوبـوس و پیـاده شـدن از آن هـا، حـال دیگـران، خصوصـًا بیمـاران و 

سـالمندان، مراعـات و همـواره از عجلـه و شـتاب پرهیـز شـود.
2. هرگز اقدامی را بدون هماهنگی مدیر کاروان و هیچ عملی از 

مناسك را بدون هماهنگی روحانی محترم انجام ندهند.
3. هنـگام خـروج از هواپیمـا مراقبـت شـود تا گذرنامـه و اثاثیه در 

هواپیما جا نماند.
4. پـس از خـروج از هواپیمـا و ورود بـه سـالن انتظـار فـرودگاه از 
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یکدیگـر سـبقت نگیرنـد، بلکـه در صفـوف منظـم 
بایستند تا بر اساس نوبت به گذرنامه ها مهر ورود زده شود و 

سـریع تر از سـالن خـارج گردنـد.
5. پس از رسیدن به مقصد، دقت شود چیزی از اثاثیه و مدارک، 

در اتوبوس باقی نماند.
6. در بارگیری و تخلیه اثاثیه به یکدیگر کمک شود.

7. در فـرودگاه مدینـه یـا جـده تـا آمـاده شـدن اتوبوس هـا ممکـن 
است کمی معطلی و تأخیر ایجاد شود، لذا از محل فاصله نگیرند و 

مراقب وسـایل خود باشـند.
8. موقع ورود به ساختمان محل اسکان در مدینه و مکه تا زمان 

تقسیم اتاق ها و استقرار کامل، صبور و شکیبا باشند.
9. مناسـب اسـت زائران به گونه ای برنامه ریزی کنند تا در مراسـم 

کاروانی و مجموعه ها )هتل( شـرکت فعال داشـته باشـند.
10. ازآنجاکه بیشـتر سـاختمان های مکه و مدینه، از سـرویس های 
بهداشـتی فرنگـی اسـتفاده کرده انـد و عـاوه بـر آن برخـی از آن ها نیز 
متأسفانه روبه قبله ساخته شده است، لذا شیوۀ استفاده از آن را باید 

فراگرفت و ضوابط شـرعی را مراعات کرد.
11. مأمـوران دولـت عربسـتان از همراه بـردن خوراکـی و اثاثیـه بـه 
داخـل حرم هـا جلوگیـری می کننـد، لـذا پیـش از رفتـن به حرم نسـبت 

بـه رفـع مانـع اقدام شـود.
12. در برخورد با مغازه داران و هنگام خرید کاال، عزت و مناعت 

طبع و حیثیت اسامی و انقابی حفظ شود.
13. الزم اسـت زائـران محتـرم در مراکـز پرتـردد و شـلوغ، مواظـب 

تلفـن همـراه، جیب هـا و سـاک های دسـتی خـود باشـند.

14. اگـر وجـه نقـد یـا مـدارک و وسـایل زائـر بـه سـرقت رفـت، 
بافاصلـه بـا هماهنگـی مدیـر کاروان بـه مراکز مربـوط اطـاع داده 

شـود.
15. بـا توجـه بـه اینکـه سـاختمان ها، مسـاجد و معابـر، اغلـب 
سـنگ فرش و بـه هنـگام شست وشـو لغزنـده اسـت؛ لـذا رعایـت 
احتیـاط ضـروری اسـت تـا گرفتـار حوادث و شکسـتگی ها، نشـوند.
از  بـه ظرفیـت آن توجـه و  از آسانسـور،  16. هنـگام اسـتفاده 

شـود. خـودداری  ظرفیـت  از  بیـش  سوارشـدن 
17. سـرعت حرکت خودروها در خیابان های عربسـتان، زیاد و 
خیابان ها نیز عریض اسـت؛ لذا برای عبور و مرور، حتمٌا از پل ها و 

محل عبور عابران پیاده اسـتفاده شـود.
18. هنـگام شـب، بـه دلیـل دید ناکافـی راننـدگان، از راه رفتن و 

دویـدن در عـرض خیابـان خودداری شـود.
بـه  را  وی  ایرانـی،  گمشـدۀ  زائـر  بـا  برخـورد  صـورت  در   .19
نزدیک ترین ساختمان محل اسکان زائران ایرانی منتقل و معرفی 

نماینـد تـا بـه کاروان خـود هدایـت شـود.
20. خواهران گرامی جهت رفت و آمد به حرم یا بازار به صورت 
دسته جمعی از منزل خارج شوند یا به منزل برگردند و برای تردد 
در سـطح شـهر نیـز از اتوبوس هـای ویـژۀ زائـران یـا وسـایل عمومـی 

استفاده کنند و حتی المقدور از وسایل شخصی استفاده نکنند.
21. بر اساس قوانین عربستان، بردن دوربین به داخل حرم ها و 
مساجد و عکس برداری از آن اماکن ممنوع است؛ لذا مراقبت های 

الزم به عمل آورده شود.
22. کارت شناسـایی و نشـانی و شـمارۀ تمـاس کاروان و احیانـًا 

مچ بنـدی کـه تحویـل می شـود را همیشـه همـراه داشـته باشـند.
کوچه هـا و مسـیرهای خلـوت  انفـرادی در  از رفت و آمـد   .23
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گـردد. خـودداری 
و  گران قیمـت  اشـیای  زیـاد،  نقـد  وجـه  داشـتن  همـراه  از   .24
زیـورآالت، هنـگام ورود بـه حرم هـا و اماکـن شـلوغ اجتنـاب شـود.
25. در صـورت گم شـدن، بـه هتل هـای محـل اسـتقرار ایرانیـان یا 

پلیس مراجعه نمایند.
26. در صـورت نیـاز، از مراکـز درمانـی محل اسـتقرار زائران ایرانی 

استفاده شود.
27. از برداشتن و پذیرفتن اشیای مشکوک خودداری گردد.

28. از پیاده روی در مسیرهای طوالنی خودداری شود تا هنگام 
اعمال و مناسك حج تمتع، گرفتار بیماری نشوند.

29. الزم است زائران گرامی به زمان بندی هایی که به مسئوالن 
کاروان ارائه شده و آنان موظف به اجرای آن هستند، پایبند باشند 

و اصرار بر تغییر آن ها نکنند.
30. بـا توجـه بـه قرارداشـتن موسـم حـج تمتـع در فصـل گرمـا، 
مراقبت هـای کافـی جهـت جلوگیـری از گرمازدگـی بـه عمل آیـد؛ اما 
در صـورت کـه گرمازدگـی، کمک هـای اولیـه در مـورد فـرد گرمـازده 

انجـام شـود.
کوتـاه  31. بهداشـت فـردی ازجملـه: شست وشـوی دسـت ها، 
اسـتحمام  پاهـا،  شست وشـوی  و  نظافـت  ناخن هـا،  نگه داشـتن 
روزانه، اسـتراحت کافی و اسـتفاده از وسـایل شخصی رعایت شود.

32. برنامه ریزی به گونه ای انجام شود تا استفاده معنوی از سفر 
حج تمتع به حداکثر برسد؛ بر همین اساس، از خرید سوغات های 

بیش ازحد معمول و غیرضروری خودداری شود.
33. در زیـارت دوره، مـکان اتوبـوس بـه خاطـر سـپرده شـود و در 

صـورت گم شـدن )جهـت برگشـت( بـه مدیـران كاروان هـای دیگـر 
ایرانـی مراجعه نمایند.

در مدینۀ منوره
1. قبرستان بقیع صبح ها پس از اقامۀ نماز صبح و بعدازظهرها نیز 
پس از نماز عصر به مدت یک تا دو ساعت باز است و تنها به مردان 
اجـازۀ ورود می دهنـد؛ ازایـن رو، در چنیـن سـاعاتی بانـوان از تجمـع در 

اطـراف بقیـع و اصـرار بـر ورود به آن مکان مقدس خودداری نمایند.
2. روضـۀ منـور رسـول خـدا در سـاعات خاصـی بـرای زیـارت 
بانـوان بـاز اسـت. ایـن مـکان مقدس، معمواًل در سـه نوبت به بانوان 
اختصـاص می یابـد: از طلـوع آفتـاب تـا حـدود سـاعت 10، بعـد از نمـاز 

ظهـر تـا نمـاز عصـر، بعـد از نمـاز عشـا تـا حـدود سـاعت 22.
3. بـا توجـه بـه حضـور مسـلمانان از اقصـی نقـاط جهـان و لـزوم 
حفـظ وحـدت اسـامی و ایجـاد جاذبـه بـرای تشـیع، الزم اسـت از 
برخی مسـائل كه موجب خدشـه دار شـدن وحدت مسلمانان و دادن 
بهانـه بـه دسـت مخالفـان می شـود، پرهیـز گـردد. برخـی از ایـن مـوارد 

عبارت انـد از:

•  برداشتن خاک، سنگ یا گندم از بقیع
•  نمازخواندن در داخل و کنار بقیع

•  تجمع کنار بقیع هنگام اقامۀ نمازهای جماعت
•  بستن دخیل به نرده های بقیع

•  خوانـدن اشـعار و مراثـی به ویـژه مرثیه هـای حساسـیت برانگیز و 
سـینه زنی در داخـل و بیـرون بقیـع

•  روشن کردن شمع و انداختن سفره های نذری در مقابل بقیع
•  سد معبر و خوابیدن کنار بقیع

•  انداختن عریضه، نامه یا پول بر قبور

در مکۀ مکرمه
1. موقـع ورود و خـروج بـه محـدودۀ طـواف، حـال دیگـر میهمانان 
خداونـد رعایـت شـود و به آرامـی و بدون مزاحمت برای دیگـران ورود 

و خـروج انجـام گردد.
دور  حلقـه زدن  و  یكدیگـر  دسـت  گرفتـن  از  طـواف،  هنـگام   .2
طواف کننـدگان و فشـار واردکـردن بـه دیگـران جـدًا خـودداری شـود.

3. در طـواف و سـعی، از ادعیـۀ معتبـر و توحیـدی همچـون دعـای 
کمیـل، مناجـات شـعبانیه، دعـای مجیـر، دعـای جوشـن کبیـر یـا آیـات 
کـه در  کریـم اسـتفاده شـود و از قرائـت ادعیـه و زیارت هایـی  قـرآن 

عربسـتان نسـبت بـه آن هـا حساسـیت وجـود دارد، پرهیـز گـردد.

4. حلقه زدن حول محارم در طواف، راه مناسب و موجهی برای 
محافظـت از آنـان نیسـت، لـذا ضمـن مراقبـت از بانوان، بهتر اسـت 

آنـان را در انجـام طواف آزاد گذاشـت.
کشـیدن( حجراألسـود، مسـتحب  5. بوسـیدن و اسـتالم )دسـت 
اسـت، ولـی اختـالط و تمـاس زن و مـرد حـرام اسـت؛ ازایـن رو بانـوان 
محتـرم، هنـگام ازدحـام جمعیـت، از اسـتالم و بوسـیدن حجراألسـود 

کننـد. صرف نظـر 
6. ازآنجاکـه محـدودۀ حجـر اسـماعیل و زیـر نـاودان طـال معمـواًل 
بسـیار شـلوغ اسـت، بهتر اسـت زائران به ویژه بانوان، جهت جلوگیری 
از اختـالط و تمـاس بـا نامحـرم، از ورود بـه آن محدوده و نمازخواندن 

زیـر نـاودان، پرهیز کنند.
7. جهـت برپایـی نمـاز طـواف واجـب در پشـت مقـام ابراهیـم، 
برابـر  در  ایسـتادن  و  زدن  حلقـه  و  دادن  هـم  دست به دسـت  از 

شـود. خـودداری  صـالة«  »صـالة  گفتـن  و  طواف کننـدگان 
8. هنـگام شـلوغی جمعیـت و ازدحـام بیش ازحـد طواف کننـدگان، 
از طواف مسـتحبی خودداری شـود و زمینه برای انجام طواف واجب 

دیگـران فراهـم گردد.
9. بریدن پردۀ کعبه و برداشتن نخ آن، جایز نیست.

10. در صفا و مروه، زدن پا به کوه یا باال رفتن از کوه الزم نیست، 
بنابراین مناسب است به طور متعارف، سعی انجام شود و هنگامی که 

زائر به باالی بلندی رسید، دور زند و به سعی خود ادامه دهد.
11. پـس از خاتمـۀ اعمـال و قبـل از خـارج شـدن از مکـه، الزم اسـت 
چگونگی انجام اعمال حج با روحانی محترم کاروان، مطرح شـود و 

زائـر بـه صحـت اعمال خود اطمینـان پیدا کند.
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