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« تاريخ في خدمة ضيوف الرحمن«.. األدالء  

 ترفع شعار )كيف يمكنني مساعدتك؟(

 90/09/5902اجلمعة   املدينة املنورة -زاهد صادق خبش 

وكانت هذه  الثواب حيث ظهرت عائالت اشتهرت خبدمة احلجاجو تعد خدمة زوار املدينة املنورة من زمن بعيد هاجس الباحثني عن األجر

مشيخة »ظهرت  ازياد أعداد حاملي التقارير هـ ومع 0252هلم ويف عام  بسمعة طيبة ومعرفة بلغة الزوار ممن تقدم اخلدمة العائالت تتمتع

األدالء ال يزيد عن  منتخب من عية هيئة أو جملسالء ميارس هذه املهام مبسلوكياتهم وكان شيخ األد ملراقبة أعماهلم وتقويم« األدالء

 خدمة ضيوف الرمحن، دالء ومعرفة األسر، ويعم  يف مواسم احل  يف جما األ عشرة، يتمتعون خبربات واسعة يف خدمة احلجاج وشؤون

تلك األزمنة، ومع التطور غرض برغم عدم تنظيمها تفي بال جلهودوتقديم كافة اخلدمات هلم أثناء إقامتهم باملدينة املنورة وكانت هذه ا

رة عن تلبية احتياجات زوار قاص ك  كبري مما جع  جهود هذه األسروسائ  نق  واتصاالت تزايد عدد احلجاج بش الذي شهده العامل من

تقديم  شرف -طيب اهلل ثراه- ق تبار  وتعا ى عل  عاتقها منذ عهد املؤسس أوالها احل املدينة فأخذت اململكة حبكم مسؤوليتها اليت

حلجي  يف ك  هلدف، وقد واكب الزيادة املتنامية ألعداد اا أفض  اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام وجندت كافة أجهزة الدولة هلذا

واليت تعد النافذة األكرب لشباب  لألدالء ة ومن بينها املؤسسة األهليةواألجهزة اخلدمية وتنظيمها وف ق مراف ق مسؤول عام تطوير املراف ق

املؤسسة األهلية لألدالء ب د نبيه عليه أفض  الصالة والسالم، حيث يعم بيت اهلل احلرام زوار مسج دينة خلدمة ضيوف الرمحن حجاجامل

 كيف ميكنيناملنورة يقدمون خدماتهم للحجاج الكرام حتت شعار ) املدينة خال  املوسم أكثر من ثالثة آالف شاب من أبناء

ا  وتوجيههم إ ى مقر وصوهلم إ ى مراكز االستقب ب بهم بدًءا مندمة يف استقبا  احلجاج والحرحيمساعدتك؟( حيث تتمث  هذه اخل

حلجاج من جتهيز مقار املؤسسة )مراكز ا الالزمة للقيام بهذه املهمة قب  وصو  ويتطلب ذلك العديد من اإلجراءات إقامتهم باملدينة املنورة،

املدينة املنورة، وتوفري  أبناء ، وتزويدها بالطاقات البشرية املؤهلة واملدربة منتجهيزات الالزمةبال االستقبا  ومكاتب اخلدمة امليدانية(

جانب ملتابعة الرعاية  قة وهنا املتعلقة بقدوم احلجاج بالتنسي ق مع اجلهات ذات العال اإلجراءات املتطلبات واألجهزة التقنية احلديثة إلنهاء

 نورة منذ قدومهم وحت عاية هلم من خال  املستشفيات احلكومية باملدينة املالر ج الصحية وتقديمالصحية إ ى االهتمام بشؤون احلجا

أو من ميثلهم  احلجاج كما تقوم األدالء مبساعدة احلجاج من مغادرتهم إ ى بالدهم ومتابعة حاالتهم املرضية والعناية بشؤون املوت 

سم املستفيد منها( ووف ق أنظمة با اجملموعات السكنية يف نظام املؤسسةائر وللحجاج )تسجي  قوائم بأمساء العم باستئجار مساكن

اخلدمة يف  صور ونقصاستكما  اإلجراءات الالزمة لذلك ومتابعة أوجه القاجلهات املعنية و وتعليمات ضوابط اإلسكان املبلغة من قب 

بإرشاد احلجاج  ة وجانب اإلرشاد يف اخلدمات املتعلقةلكرميا السكن وف ق حمددات ضوابط اإلسكان املشار إليها باألوامر السامية

لصحية والشرعية ألداء بالطرق ا صحية، سلوكية..(، وتعريفهم العامة واإلعالم وتوعيتهم توعية مشولية )نسكية، وشؤون العالقات

سكنهم يف  هني وإرشادهم إ ى مقارئضافة إ ى االهتمام البالغ باحلجاج التاواإلرشادية إ مناسك احل  وتزويدهم باملطبوعات التوعوية

الء بأسلوب علمي آللي بشك  أساسي يف دعم وإجناز العديد من االدا املدينة املنورة عن طري ق قطاع اإلرشاد، واستخدام تقنية احلاسب

  .اهيةلتوفري املعلومات من خال  مصدر واحد وبدقة وسرعة متن وعملي وذلك
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 خدمة الحجيج دليالت المدينة يطالبن بدور أكبر في

 9191عددهن يزيد على 

 

ات الصحية األولية عملهن يف تقديم اخلدماحلجاج وعدم حصر  طالب عدد من الدليالت باملدينة املنورة بإجياد دور أكرب هلن يف خدمة

املزارات باإلضافة للمنافذ الربية و واء داخ  املسجد النبوي واملطارأنهن يأملن يف تقديم أفض  اخلدمات للحجي  س للحجي ، مشريات إ ى

دمة ضيوف األدالء اعتزازها خب ةبناء طائفوأكدت الدليلة ماجدة حبش من أ  فخر واعتزاز.وتوديعهم اليت يتم من خالهلا استقبا  احلجي 

يف تذلي  مجيع الصعوبات  برز منذ القدم ، الفتة إ ى أن دور الدليلة«ورة منذ قديم األز املدينة املن تلك املهنة توارثتها بنات»الرمحن قائلة: 

 دمة احلاج منحت  مغادرتهم واالهتمام بك  صغرية وكبرية ختتص خباملباركة و لضيوف الرمحن منذ أن تطأ أقدامهم هذه األرض

 طاقات معطلة .مقدسة. ضي ق املساحة اكنمأوى ومأك  ومشرب وملبس واصطحابهم جلميع أماكن الزيارة من مساجد وأم

ميدانيا وذلك لضي ق املساحة  نليال منهن يعملدليلة، إال أن عددا ق 0001يدعل  بنات هذه الطائفة يز وأشارت إ ى أنه عل  الرغم من أن عدد

 مطوفات بنات مكة  اخلدمات الصحية األولية للحجي  بعكس ما مينح للتقتصر عل املسموحة هلن يف تقديم اخلدمات للحجي  واليت

هـ 0251طليعة عام  خال  املؤسسة األهلية لألدالء يف م منأنه منذ استئناف الدليلة عملها ضمن عم  مؤسسي منظ»وأضافت:  .املكرمة

هنة جمهولة املالمح بالنسبة م ليت كادت أن تندثر مع األيام حت  بدتنسائي يقدم الوعي بأهمية هذه املهنة وا وهي تتطلع إلنشاء مقر

الت م خطاب، اليت تعترب من أقدم الدليقلبت الدليلة مري فيما صفحات التاريخ .لكثري من األشخاص، خصوصا أبناء اجلي  اجلديد

ملدينة عن طري ق حمطة قطار ا ه يف خدمة احلجي  منذ وصوهلم مشارفصفحات تاريخ املهنة متذكرة ما كن يقمن ب باملدينة املنورة يف

ساملني  ودة إ ى ديارهمارة مدينة املصطف  واستكما  رحلة حجهم ومن ثم العشوق لزي احلجاز أو الطرق الربية حاملني أمتعتهم وكلهم

رمحن بك  فرح واحملبة، والسهر عل  راحة ضيوف ال األلفةاخلدمات من كرم ضيافة وإحساس بأمان األه  ووقد قدمت هلم مجيع 

 طي النسيان، مطالبة يف واليت أصبحت عل  مشارف االندثار والسقوط مجيع الدليالت للعودة لتلك املهنة ودعت احلفاظ عل  اإلرث .وفخر

 ا كن يفعلن أمهاتهنتوسيع جمالت مشاركة الدليلة خبدمة ضيوف الرمحن، كمب لألدالء حامت بالي رئيس جملس إدارة املؤسسة األهلية

 الزواربالي: للمرأة دور هام يف خدمة احلجاج و .وليةوجداتهن منذ قديم األز ، وعدم اقتصار خدماتهن عل  اخلدمات الصحية األ

جاج بيت اهلل احلرام وبارز ضمن منظومة العم  يف خدمة ح دور هام رئيس جملس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء حامت بالي أن للمرأة أكد

، «جياتمجيع اخلدمات املباشرة مع احلا نسع  ألن يكون للدليالت أدوار رئيسة يف»وقا :  .عليه الصالة والسالم وزوار مسجد املصطف 

إلعادة إرث اآلباء  شاركن فيهابراز األدوار اليت سييالت لتفعي  دورهن وإيهدف إ ى استقطاب الدل الفتا إ ى أن جملس اإلدارة احلالي

قامتهم واملشاركة متابعة حالتهن الصحية وتفقد أحواهلم داخ  أماكن إو واألجداد منذ بداية دورها بالحرحيب باحلاجيات عن الوصو 

  .لتنظيميةاألعما  اإلدارية وا ء منعملية اإلرشاد التوعوي باإلضافة لدجمهن داخ  املؤسسة للقيام جبز يف
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 ألف حاج وحاجة للمدينة المنورة 72وصول 

 

  املدينة املنورة -واس

أداء فريضة احل ، ادمني من مكة املكرمة بعد أن مّن اهلل عليهم بق حاجًا وحاجة إ ى املدينة املنورة، أمس األو ، 202ألفًا و  52وص  

ة، إلدالء األهلية يف املنطقوأوضحت اإلحصائية اليومية ملؤسسة ا .حاجةحاجاً و 322.143 جمموع احلجاج القادمني حت  أمس األو  لريتفع

 من ضيوف الرمحن، 521002قدم عن طري ق اهلجرة    تسعة حجاج، فيمااألمري حممد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة استقب أن مطار

 14.852 ليومية بلغت أمس األو ئية أن حركة املغادرة اوأظهرت اإلحصا .بسياراتهم من الدو  اجملاورة حاجًا قدموا 009إضافة إ ى 

ورة ملتواجدة يف املدينة املنمسافرًا، مفصحةً أن أكثر اجلنسيات ا 0001000فيما بلغ اجملموع الكلي للمغادرين حت  تارخيه  حاجاً وحاجة،

 اء أمسقني يف املدينة املنورة حت  مسحلجاج املتبولفتت إ ى أن عدد ا .حاجًا وحاجة 201202اجلمهورية اإلندونيسية وعددهم  هم من حجاج

 .حاجًا وحاجة 0221211هـ وعددهم 0222لعام املاضي ا حاجًا وحاجة، مقارنة مع املتبقني لنفس اليوم من ح  5091012بلغ  األو ،
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 ألف حاج وحاجة إلى المدينة المنورة 72وصول 

 

 

 521202ء فريضة احل  املكرمة بعد أن منَّ اهلل عليهم بأدا ن مكةبلغ عدد احلجاج الذين وصلوا إ ى املدينة املنورة أمس األو  قادمني م

ؤسسة أن وأوضحت وحدة اإلحصاء والتقارير بامل .هلية لألدالء يف املنطقةاإلحصائية اليومية اليت أعلنتها املؤسسة األ حاجًا وحاجة، وف ق

من ضيوف الرمحن،  521002 اهلجرة ب  تسعة حجاج، فيما قدم عن طري قعبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة استق مطار األمري حممد بن

 .وحاجة حاجًا 2551022 لغ جمموع احلجاج القادمني حت  أمسالدو  اجملاورة، يف حني ب حاجًا قدموا بسياراتهم من 009إضافة إ ى 

 0001000كلي للمغادرين حت  تارخيه فيما بلغ اجملموع ال حاجاً وحاجة، 021125وأظهرت اإلحصائية أن حركة املغادرة اليومية بلغت أمس 

 .ًا وحاجةحاج 201202دهم اإلندونيسية وعد ة هم من حجاج اجلمهوريةأكثر اجلنسيات املوجودة يف املدينة املنور مسافرًا، مفصحًة أن

ليوم من ح  حاجًا وحاجة مقارنة مع املتبقني لنفس ا 210.184 لغولفتت إ ى أن عدد احلجاج املتبقني يف املدينة املنورة حت  مساء أمس ب

 .حاجًا وحاجة 0221211هـ وعددهم 1435 العام املاضي
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 وزير الحج يرعى اللقاء الثالث لشركات ومؤسسات حجاج الداخل
 

  :ان املواشسلط -اجلزيرة 

الثالث لشركات ومؤسسات خدمة  فعاليات اللقاء مبقر فرع الوزارة جبدة« اخلميس»وزير احل  الدكتور بندر بن حممد حجار أمس  رع 

ومؤسسات  شركات حبضور عدد من مسؤولي الوزارة، وممثلي« والطموح البداية»حلجاج الداخ   حجاج الداخ  املسار اإللكحروني

 رة يف ح  هذا العامل  جناحات املسار اإللكحروني الذي ُطب ق ألو  مالورشة ع كد معاليه يف كلمة استه  بها فعالياتوأ .حجاج الداخ 

 حزم اخلدمات هذا الربنام  من الشفافية والوضوح يف و  منهـ، مشريًا إ ى ما رصدته الوزارة من مؤشرات ترق  للتطلعات واملأم1436

رجعية ميكن اللجوء والعودة م لحجاج والشركات، باإلضافة إ ى أنه أصبحفيها مصاحل األطراف مجيعها لروعي  واألسعار يف العقود اليت

  من احلمالت الوهمية واملبالغات يفمعاليه أن املسار استطاع تقليص الكثري وأفاد  .إليه يف حالة أي اختالف بني األطراف يف العقد

قيم من التسجي  يف هذا الربنام  متّكن املواطن وامل مني، باإلضافة إ ى ذلكني واملقياألسعار اليت كانت حم  شكوى كثري من املواطن

اج يف الساب ق يف البحث عن احل ت الكبري واجلهد الذي كان يستغرقهدقائ ق معدودات، بداًل من تضييع الوق والدفع إلكحرونيًا خال 

عادة س لربنام ، ويف مقدمتهمشكره لك  من ساهم يف إطالق هذا اوقدم   .اجملا  شركة يسج  معها، وما يالقيه من صعوبات يف هذا

شغلة، ومجيع سعادة مدير إدارة حجاج الداخ ، والشركة املو وكي  وزارة احل  لشئون احل ، وسعادة وكي  الوزارة لشئون العمرة،

كثري من الرسائ  املكتوبة،  وصلنا طبي قهذا الربنام ، وبعد الت حلجاج الداخ  الذين تفاعلوا بشك  إجيابي مع الشركات واملؤسسات

   تفاع  جيد يفجهود الوزارة يف تطبي ق هذا املسار، كما كان هنا تقّدر وتثّمن وعل  اجلوا ، وكثري من الشركات واملؤسسات

 -وى اخلدمات ستاخلطوة اليت ُتعترب خطوة نوعية مب د بهذهاجملتمع من بعض الكّتاب والصحف احمللية وبعض املسئولني، واجلميع يشي

سار اإللكحروني حو  امل صر الشريف عرضًا مرئيًاقدم وكي  وزارة احل  لشؤون احل  الدكتور حسني بن نا بدوره، .- إن شاء اهلل

 القته، إضافة إ ى بيانقدتها الوزارة مع شركات ومؤسسات حجاج الداخ  قب  انطع والعم  فيه منذ بدايته واالجتماعات املتوالية اليت

ات وقد مت نقاش مفتوح بني أصحاب الشرك .وإعالم جديد مسموعةاحي اإلعالمية وتوعية كافة الوسائ  اإلعالمية مرئية ومقروءة والنو

ملالحظات التقنية وملف مللف إجناز ا هم، وكلف ثالث فرق منهممعالي وزير احل  الذي استمع إ ى مالحظاتهم وتطلعات واملؤسسات مع

التنسيقي  ن اجمللسالقة باملسار اإللكحروني عل  أن يكون هنا  عضو ماحلكومية ذات الع واص  مع اجلهاتإجناز التوعية وملف الت

 كما أشاد أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخ  .- اهلل إن شاء -يف هذه الفرق وأن يستكم  أعماهلا خال  شهر ربيع اآلخر 

عية يف الربام  اإللكحرونية اليت نسكهم كنقلة نو   املواطنني واملقيمني أداءلاإللكحروني، واعتربوه تقنية رائدة للتسهي  ع باملسار

منوهني  .ك  يسر وسهولةب لوصو  إ ى رضا احلاج يف تقديم اخلدمةمساندتهم وتعاونهم يف تطوير املسار ل تنفذها الوزارة، مؤكدين

اجلهود  ضيوف الرمحن وبذهلا لك ل -حفظه اهلل  -بد العزيز ك سلمان بن عالشريفني املل باجلهود اليت تقدمها حكومة خادم احلرمني

  .رفها اهلل بها عل  مر السننيش وتسخري كافة طاقاتها البشرية للنهوض بهذه الرسالة واألمانة اليت
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : يسرنا تلقي مالحظاتكم على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،مع وافر التحية

 

 إدارة العالقات العامة واإلعالممدير 

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 اإلعداد والتنسيق

 مجاهد نور الزمان "  -  عبدالعزيز الصاعدي "

mailto:T-Elyas@Adilla.com.sa

